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 (709)ت  السكندري عند ابن عطاء هللا  الصوفيالمنهج 
 إعداد

 سمر محمد حساني محمد
 ماجستير بقسم الفلسفة ةباحث

 جامعة جنوب الوادي –كلية اآلداب 
Wesal2210218@gmail.com 

 العربي: الملخص
تفسيره لكتاب هللا فهو كسائر علماء المتصوفة الذين لهم  فياإلشارة  السكندري استخدم 

التفسير اإلشاري آليات القرآن الكريم، غير أنه لم يصلنا تفسيرنا إشاريا يستوعب  فيجهد 
من تفسير وقد اصطلح العلماء على  عربيجميع آيات القرآن الكريم سوى ما ينسب البن 

( ، وله وضع التعريف الفيضيأو  اإلشاري السنى )بالتفسير  الصوفيتسمية التفسير 
ات القرآنية و أن يكون له شاهد ، نصا أو ظاهرا فى محل والضوابط كموافقته لظاهر اآلي

آخر يشهد لصحته من غير معارض و أن يجرى على ما تحتمله اللغة العربية ويوافق 
 المصادر العربية و أال يدعى أنه المراد وحده دون الظاهر. 

 .الصوفية  ،اإلشاري التفسير   ،السكندري : الكلمات المفتاحية 
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 :إشكاليات البحث
 بيان كيف استخدم ابن عطاء هللا السكندري الرمز في تفسير آيات القران الكريم. •

 :أهمية الدراسة
إظهار األسس الصحيحة التي تجمع بين الشريعة والحقيقة في السير الى هللا حتى        

يصل المريد الى الخالق دون أن يقع فى البدع والخرافات ويتضح ذلك من خالل البحث فى 
اإلشارة وتوظيفها فى تفسير  استخدامنهج ابن عطاء هللا المعتدل الذى بين ايدينا من خالل م

 القران الكريم.
 :الدراسات السابقة •
مكتبة  القاهرة  الغنيمى التفتازانى في كتابه ) ابن عطاء هللا السكندري وتصوفه( د أبوالوفا -

كتابه هذا بالحديث عن ابن عطاء هللا وسيرته وجهوده ومفهوم  وقام فى1958الحديثة 
المعرفة عنده وتحدث ايضا عن االحوال والمقامات عند السكندري وتحدث فيه عن شهود 

 األحدية فى الوجود .
باهلل ابن عطاء هللا االمام عبد الحليم محمود من خالل تحقيقه لكتاب لطائف المنن للعارف  -

 .2006ف القاهرة الطبعة الثالثة السكندري دار المعار 
 

 :منهج الدراسة •
أتطرق لتحليل المنهج سوف  التحليلي ألننيالدراسة بحكم طبيعتها تستخدم المنهج 

حول استخدام لغة التصوف  وتحليل آراؤهالعطائي تحليال مفصال وذلك الحديث عن مفهوم الرمز 
 الكريم.اإلشارية في تفسير القران 

 :اآلتيةالبحث على أهم المقاصد ويتضمن 
 تمهيد

 اإلشاري:أوال: التفسير 
 :اإلشاري ثانيا: شروط قبول التفسير 

  :اإلشاري ثالثا: نماذج من التفسير 
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 ةمقدم
ابنننن عطننناء س هنننو كسنننائر المتصنننوفة النننذين لهنننم جهننند  فننني التفسنننير اإلشننناري آلينننات    

القنننرآن الكنننريم ، غينننر أننننه لنننم يصنننلنا تفسنننيراآ صنننوفياآ يسنننتوعب جمينننع آينننات القنننرآن الكنننريم 
، وقنننند اصننننطلح العلمنننناء علننننى تسننننمية  (1)سننننوى مننننا ينسننننب البننننن عربنننني مننننن تفسننننير 

التفسنننننير الصنننننوفي السنننننني ) بالتفسنننننير االشننننناري أو الفيضننننني( ، ولنننننه وضنننننع التعرينننننف 
ومننننا  وضننننوابطه.والضننننوابط ، وقسننننم إلننننى أنننننواع ، فمننننا التفسننننير االشنننناري   ومننننا أنواعننننه 

 والباطنيين الفرق بين المفسرين اإلشاريين 
شننننار إليننننه وشننننور وأمننننا يكننننون بننننالكف اإلشننننارة فنننني اللغننننة : قننننال صنننناحب اللسننننان   أ   

، وفنننني القننننامو  :  شننننار عليننننه بكننننذا : أمننننره وهنننني : الشننننورى .  (2)والعننننين والحاجننننب 
وأشنننننار الننننننار وبهنننننا  المشنننننورة.طلنننننب مننننننه  واستشننننناره: مفعولنننننه.مفعلنننننة ال  والمشنننننورة:

  (3)وأشور بها وشور : رفعها 
ننننننه أحيانننننناآ يقنننننول ويننننرى أهنننننل اللغنننننة أن اإلشنننننارة تعننننين علنننننى فهنننننم اللفننننن  وتنننننوب ع   

 عنننننه،ونعننننم الترجمننننان هنننني  لننننه،  واإلشننننارة واللفنننن  شننننريكان ونعننننم العننننون هنننني الجنننناح :
. ولنننوال االشنننارة لنننم يتفننناهم الننننا  الخنننط.ومنننا أكثنننر منننا تننننوب عنننن اللفننن  ومنننا تغننننى عنننن 

 .(4)معنى خاص الخاص ولجهلوا هذا الباب البتة  
  :تعريف التفسير االشاري  أوال: 

تأوينننل القنننرآن بغينننر ظننناهرة إلشنننارة خفينننة تظهنننر ألربننناب السنننلو  والتصنننوف ، ويمكنننن    
 (5)الجمع بينها وبين الظاهر والمراد أيضاآ  

   اإلشارة هو الثابت بنفس الصيغة من غير أن يسبق له الكالم.الجرجاني:قال    
بق لنننه إشنننارة الننننص هنننو العمنننل بمنننا ثبنننت بننننظم الكنننالم لغنننة لكننننه غينننر مقصنننود وال سننن 

ننننن   النننننص كقولننننه تعننننالى : َوَعَلننننى اْلَمْول ننننوِد َلننننه  ِرْزق ه 
. سننننيق إلثبننننات النفقننننة وفيننننه  (6)

 .(7)إشارة إلى أن النسب إلى اآلباء 
 :قبول التفسير اإلشاري  طثانيا: شرو 

بننننل وضننننعوا لننننه  وشننننروط،لننننم يتننننر  العلمنننناء هننننذا النننننوع مننننن التفسننننير دون ضننننوابط    
 -الشروط: األسس التي ينبني عليها القبول او التردد ومن أهم هذه 

رحمننننه هللا تعنننننالى :   وأمنننننا  –موافقتننننه لظننننناهر اآليننننات القرآنينننننة يقننننول األلوسننننني  -1   
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كنننالم السنننادة الصنننوفية فننني القنننرآن فهنننو منننن بننناب اإلشنننارات إلنننى دقنننائق تنكشنننف علنننى 
وبنننننين الظنننننواهر المنننننرادة ، وذلنننننك منننننن كمنننننال أربننننناب السنننننلو  ، ويمكنننننن التطبينننننق بينهنننننا 

اإليمنننان ومحنننف العرفنننان ، ال أنهنننم اعتقننندوا ان الظننناهر غينننر منننراد أصنننالآ ، و نمنننا المنننراد 
البنننناطن فقننننط إذ ذا  اعتقنننناد الباطنيننننة المالحنننندة توصننننلوا إلننننى نفنننني الشننننريعة بالكليننننة ، 

: ال بننند وحاشنننا سنننادتنا منننن ذلنننك كينننف وقننند حضنننوا علنننى حفننن  التفسنننير الظننناهر ، وقنننالوا 
مننننه أوالآ ، إذ ال يطمنننع فننني الوصنننول إلنننى البننناطن قبنننل إحكنننام الظننناهر ، ومنننن ادعنننى فهنننم 
أسنننرار القنننرآن قبنننل إحكنننام التفسننننير الظننناهر فهنننو كمنننن ادعننننى البلنننو  إلنننى صننندر البيننننت 

 (8)قبل أن يجاوز الباب... 
أن يجنننري علنننى منننا تحملتنننه اللغنننة العربينننة ويوافنننق المصنننادر العربينننة : ومنننن خنننرج  -2 

ل علنننى هللا بغينننر علنننم ال ف ننننه لنننو كنننان لنننه فهنننم ال يقتضنننيه كنننالم عننن ن ذلنننك ف ننننه قننند تقنننو 
 (9)العرب ال لم يوصف بكونه عربياآ ب طالق 

 (10)أال يدعى انه المراد وحده دون الظاهر . -3
أن يكننننون لننننه شنننناهد ، نصنننناآ أو ظنننناهراآ فنننني محننننل آخننننر يشننننهد لصننننحته مننننن غيننننر  -4

 (11)معارض  
هننننذه اهننننم الشننننروط التنننني تجعننننل التفسننننير الصننننوفي اإلشنننناري تفسننننيراآ مقبننننوالآ للقننننرآن      

الكنننننريم ، وهننننني التننننني تمينننننزه عنننننن التفسنننننير البننننناطني المنننننردود ، ونسنننننتطيع القنننننول : أن  
التفسنننير البننناطني هنننو النننذي يفقننند إلنننى الشنننروط السنننابقة أو أحننندها ، فالباطنينننة يقولنننون 

 (12)ذا يهدمون ظواهر الشريعة ونصوصها .إن الظاهر غير مراد أصالآ ، وبه
ويننننرى الباحننننث أن ابننننن عطنننناء هللا كننننان علننننى درايننننة بالشننننروط السننننابقة فنجننننده ي كنننند    

علننننى تمسننننك أهننننل التفسننننير اإلشنننناري بظنننناهر القننننرآن الكننننريم بقولننننه فنننني كتابننننه ) لطننننائف 
اني بالمعنننن المنننننن (..   اعلننننم أن تفسننننير هننننذه الطائفننننة لكننننالم هللا ، وكننننالم رسننننول هللا 

ولكنننن ظننناهر اآلينننة مفهنننوم مننننه منننا  ظننناهرة،الغريبنننة .. فنننذلك لنننيس إحالنننة للظننناهر عنننن 
أفهننننام باطنننننة تفهننننم عننننند اآليننننة  اللسننننان، وثننننمجلبننننت اآليننننة لننننه ودلننننت عليننننه فنننني عننننرف 

. فلننننيس ذلننننك ب حالننننة ، و نمننننا يكننننون إحالننننة لننننو قننننالوا ال عليننننه.والحننننديث لمننننن فننننتح هللا 
  (13)بل يقرون الظواهر على ظواهرها ..  معنى لآلية إال هذا ، ولم يقولوا ذلك
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 :التفسير اإلشاري  مثالثا: أقسا
وهنننو النننذي ينبنننني علنننى مقننندمات علمينننة  البعيننند:_ التفسنننير الصنننوفي اإلشننناري النظنننري 1

وينننرى صننناحبه أننننه كنننل  ذلنننك،ثنننم يننننزل القنننرآن عليهنننا بعننند  اوالآ،ذهنننن الصنننوفي  تنقننندي فننني
 وليس وراءه معنى آخر يمكن أن تحمل اآلية عليه المعاني،ما تحتمله اآلية من 

_ التفسننننير الصننننوفي اإلشنننناري السننننني القربنننني: وهننننو ان يشننننير المفسننننر إلننننى المعنننننى 2
القرآنننني علنننى غينننر ظننناهره وفنننق الشنننروط السنننابقة ال فنننال ينننرى الصنننوفي أننننه كنننل منننا ي نننراد 

قبننننل كننننل مننننن اآليننننة ، بننننل يننننرى أن هنننننا  معنننننى آخننننر تحتملننننه اآليننننة وي ننننراد منهننننا أوالآ و 
  (14)شيء ، وذلك هو المعنى الظاهر الذي ينساق إليه الذهن قبل غيره .

مالحظننننة : قنننند يخنننند الباحننننث فنننني التفسننننير الصننننوفي ، تقسننننيمات أو مسننننميات أخننننرى    
كتسننننمية التفسننننير البنننناطني الفلسننننفي بالتفسننننير النظننننري ، والتفسننننير اإلشنننناري بالفيضنننني 

 (15)أو العملي
ل التفسننننير اإلشنننناري يسننننتدلون بمجموعننننة مننننن األدلننننة وممننننا تجنننندر اإلشننننارة إليننننه أن أهنننن

علننننى شننننرعيته وجننننواز القننننول بننننه ولكننننن األسننننا  الننننذي ينطلقننننون منننننه ، والننننذي يعتبننننر 
عمنننندة األدلننننة هننننو قننننول النبنننني أنننننزل القننننرآن علننننى سننننبعة أحننننرف لكننننل آيننننة منهننننا ظهننننر 

االمنننام ابنننن جرينننر الطبنننري رحمنننه هللا  –وممنننن بنننين معننننى ) الظهنننر والنننبطن ( (16)وبطنننن
في)تهننننذيب األثننننار( :   تقننننول العننننرب : قلبننننت األمننننر ظهننننرا لننننبطن : إذا تنننندبره ،  –تعننننالى 

 وفكر فيه ، وتأمله.
 به.المراد  والبطن: تالوة،هو ما سمى  الظهر: آخرون:وقال 
 به.المعنى المراد  والبطن: خبراآ،ما جاء منه  الظهر: آخرون:وقال 

ومنننا  بنننه.تحنننذير المحبنننرين  ومعنننناه: م.األمنننوذلنننك كخبنننر هللا تعنننالى ذكنننره عمنننن أهلنننك منننن 
جننننناء أمنننننراآ ، والمنننننراد بنننننه الوعيننننند ، والتهديننننند ، كقنننننول هللا تعنننننالى ذكنننننره: َذْره نننننْم َينننننْأك ل وا 

ننننننون   ْلِهِهننننننم  اأْلََمنننننل   َفَسننننننْوَف َيْعَلم  وأولنننننى األقننننننوال فننننني ذلننننننك ، عننننننندنا  (17)َوَيَتَمت ع نننننوا َوي 
ر فينننه : منننا فينننه منننن المنننر والنهنننى بالصنننواب فننني هنننذا الموضنننع : أن يقنننال : معننننى الظهننن

العامنننل بطاعتنننه  –تعنننالى ذكنننره  –اللنننذين امنننتحن هللا بهمنننا ابننناده . والنننبطن : ثنننواب هللا 
 (18)فيما امره به فيه ، وعقابه على العمل بما نهاه هللا عنه فيه...



 2021 ( لسنةالثانيالجزء  – 52العدد )                        بقنا                    مجلة كلية اآلداب 

- 406 - 
 

واألولويننننة التنننني يرجحهننننا اإلمننننام الطبننننري هنننني فهمننننه لمعنننننى الظهننننر والننننبطن مننننن خننننالل 
  فننني هنننذا الموضنننوع  ،  فيقنننول:.( ألننننه يحننندد ذلنننك ينننأكلوا. )ذرهنننمفهمنننه لآلينننة الكريمنننة 

وهننننو الننننذي  ،-وهللا أعلننننم  –وكأننننه يننننرى أنننننه لكننننل موضنننع المعنننننى المننننراد المناسننننب لنننه 
  إليه.أميل 

 في ) شري –رحمه هللا تعالى  –ما أراده اإلمام الحسين البغوي وقريب من هذه المعاني   
 (19) السنة ( 
هننننل يعنننندر التفسننننير اإلشنننناري نوعنننناآ  وهنننني:أال  بالموضننننوع،وهنننننا  مسننننالة مهمننننة تتعلننننق  

 الكريم.من أنواع تفسير القرآن 
بعننند أن أسنننتقر تسنننمية هنننذا اللنننون منننن التفسنننير ) بالتفسنننير اإلشننناري ( ، نجننند ثلنننة منننن 

نننن ل اإلمننننام  ابننننن الصننننالي   –العلمنننناء األجننننالء ال يرتضننننون عننننده مننننن التفسننننير ، فقنننند س 
عنننن كنننالم الصنننوفية فننني القنننرآن فأجننناب بنننأنهم ال يريننندون بنننه تفسنننير  –رحمنننه هللا تعنننالى 

دونها عننننند الننننتالوة ، فقننننال فنننني ذلننننك :   صنننننف القننننرآن الكننننريم ، و نمننننا هنننني مواجينننند يجنننن
ابنننو عبننند النننرحمن السنننلمى حقنننائق التفسنننير ، فننن ن كنننان قننند اعتقننند ان ذلنننك تفسنننير فقننند 
كفنننر ، وأننننا اقنننول : الظنننن بمنننن يوثنننق بنننه مننننهم : أننننه إذا قنننال شننني اآ منننن أمثنننال لنننم ينننذكر 

ف نننننه لننننو تفسننننيراآ ، وال ذهننننب بننننه مننننذهب الشننننري للكلمننننة المننننذكورة فنننني القننننرآن العظننننيم ال 
كنننان كنننذلك كنننانوا قننند سنننلكوا مسنننالك الباطنينننة ، و نمنننا ذلنننك ذكنننر مننننهم لنظينننر منننا ورد بنننه 

 (20)القرآن ف ن النظير يذكر بالنظير ...
يجنننند فيننننه شنننني اآ مننننن اإلجمننننال  –ابننننن الصننننالي  –ومننننن يتنننندبر كننننالم اإلمننننام الجليننننل    

فينننا ليتنننه وضنننح ذلنننك وفنننرق لننننا  كتفسنننير،إذ أننننه كفنننر منننن يعتقننند بنننه  الحكنننم،والغلنننو فننني 
التفسنننير اإلشننناري الخاضنننع  صننناحبه، وبنننينبنننين التفسنننير البننناطني اإللحنننادي النننذي يفكنننر 

وكننننذلك نجننننده يننننذكر السننننلمي فنننني تفسننننيره  –آنفننننة الننننذكر  –للشننننروط العلميننننة الصننننحيحة 
والتعمنننيم يكنننون فينننه  تعمنننيم،وهنننذا  القنننرآن،ويضنننعه كمثنننال يفكنننر منننن اعتقننند باننننه تفسنننير 

 حيان.األفي الحكم في كثير من  عدم الدقة
ونجنننند اإلمننننام محمنننند الطنننناهر بننننن عاشننننور ي كنننند علننننى عنننندم تسننننمية المتصننننوفة لمننننا   

ولكنننن سنننيق بغنننرض التمثينننل لمنننا تحننندثوا عننننه  تفسنننيراآ،وصنننلوا إلينننه منننن معننناِن و شنننارات 
  أمننا مننا يننتكلم بننه أهننل اإلشننارات مننن الصننوفية فنني بعننف آيننات القننرآن مننن معننان يقننول:

ألفنننناق القننننرآن ولكننننن بتأويننننل ونحننننوه فينبغنننني ان تعلمننننوا أنهننننم مننننا كننننانوا  ال تجننننري علننننى
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 يدعون أن كالمهم في ذلك تفسير للقرآن 
بنننل يعننننون أن اآلينننة تصنننلح للتمثنننل بهنننا فننني الغنننرض المنننتكلم فينننه ، وحسنننبكم فننني ذلنننك 

 (21)أنهم سموها إشارات ولم يسموها معاني ، فبذلك فارق قولهم قول الباطنية
يبنننننندو أن العلمنننننناء تحرجننننننوا وتحننننننرروا مننننننن اعتبننننننار هننننننذه اإلشننننننارات تفسننننننيراآ بمعننننننناه  

االصنننننطالحي ، أي الكشنننننف عنننننن ننننننراد هللا تعنننننالى وفنننننق الطاقنننننة البشنننننرية ، وخاصنننننة إذا 
علمننننا ان كثينننراآ منننن هنننذه اإلشنننارات بعيننندة عنننن ضنننوابط التفسنننير القرآنننني ولكنهنننا لنننم تصنننل 

لمنننننزلتين ن ولهننننذا اسننننتقر االسننننم علننننى ) إلننننى التفسننننير البنننناطني فهنننني فنننني منزلننننة بننننين ا
التفسننننير اإلشنننناري ( لتمييننننزه عننننن التفسننننير البنننناطني ، فنننناألقرب أن يعنننندر تفسننننيراآ بننننالمعنى 

 (22)اللغوي وتأويالآ بالمعنى االصطالحي.
وبعننننند المتابعنننننة لمنننننا كتنننننب ابنننننن عطننننناء هللا وجننننندت أن البنننننن عطننننناء نصنننننيباآ فننننني كنننننال  

 والبعيد.النوعين من التفسير اإلشاري القريب 
 الخاتمة

لكتاب هللا فهو كسائر  تفسيره فياإلشارة  السكندري  استخدممما سبق تبين لنا كيف 
آليات القرآن الكريم ، غير أنه لم يصلنا  اإلشاري التفسير  فيعلماء المتصوفة الذين لهم جهد 

من تفسير وقد  عربيتفسيرنا إشاريا يستوعب جميع آيات القرآن الكريم سوى ما ينسب البن 
( ، وله الفيضيأو  اإلشاري السنى )بالتفسير  الصوفياصطلح العلماء على تسمية التفسير 

وضع التعريف والضوابط كموافقته لظاهر اآليات القرآنية و أن يكون له شاهد ، نصا أو ظاهرا 
فق محل آخر يشهد لصحته من غير معارض و أن يجرى على ما تحتمله اللغة العربية ويوا في

 المصادر العربية و أال يدعى أنه المراد وحده دون الظاهر. 
على تمسك  فنجده ي كدوأرى أن ابن عطاء هللا كان على دراية بالشروط السابقة 

كتابه )لطائف المنن(     اعلم أن تفسير  فيبظاهر القرآن الكريم بقوله  اإلشاري أهل التفسير 
الغربية .... فذا   بالمعاني –صلى هللا عليه وسلم  –هذه الطائفة لكالم هللا وكالم رسول هللا 

ولكن ظاهر اآلية مفهوم منه ما جلبت اآلية له ودلت عليه  ظاهره،ليس إحالة للظاهر عن 
لحديث لمن فتح هللا عليه ... فليس ذلك وثم إفهام باطنه تفهم عند اآلية وا اللسان،عرف  في

و نما يكون إحالة لو قالوا ال معنى لآلية إال هذا وهم لم يقولوا ذلك بل يقرون الظواهر  ب حالة،
 على ظواهرها.

 



 2021 ( لسنةالثانيالجزء  – 52العدد )                        بقنا                    مجلة كلية اآلداب 

- 408 - 
 

 الهوامش

هذا في الكتاب المسمى   تفسير ابن عربي   وهو أقرب للتفسير الباطني ،ومن التفاسير التي تناولت  (1)
مطبوع ، وحقائق التفسير   ألبي  –اللون من اهم كتب التفسير االشاري   تفسير القرآن العظيم   للتستري 

 –مخطوط ، و عرائس البيان في حقائق القرآن   البي محمد الشيرازى  –عبد الرحمن السلمي الصوفي 
 محفوق -مطبوع ، والتأويالت النجمية   لنجم الدين داية وعالء الدين السمناني 

  434( ابن منظور ، لسان العرب ، باب شور ، جن ، صن2)
   540، صن1( الفيروز آبادي ، القامو  ، المحيط ، فصل ) الشين( ، جنن3)
 . 56، صننن1( الجاح  ، البيان والتبيين ، جن4)
 43، صن 2( الزرقاني ، مناهل العرفان في علوم القرآن ، جن5)
   233( سورة البقرة ، آية 6)
 . 43( الجرجاني ، التعريفات ، صن7)
 .8، صننن1( االلوسي ،روي المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ،جن8)
( الشاطبي ، ابراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير ، الموافقات ، تحقيق ابو عبيده 9)

 232، صننن 4م ، جنن1997 –ه 1417، 1مشهور بن حسن آل سلمان ، دار ابن عفان ، طنن
(   الحسين ،د. عبدالقادر محمد ، معايير القبول والرد لتفسير النص القرآني ، دار الغوثاني للدراسات 10)

 428م ، صنن2008-ه 1428دمشق ، طن،  –القرآنية 
 .  232، صن 4( الشاطبي ، الموافقات ، جن11)
  224صنن القرآني،لرد لتفسير النص معايير القبول وا محمد، رعبد القاد( الحسين ، د . 12)
 109( ابن عطاء هللا ، لطائف المنن ، صننن13)
 .313، صنن4( المصدر السابق، جن14)
   261، صننن 2(المصدر السابق ، جن15)
 –( اخرجه البزار ، مسند البزار ، تحقيق : محفوق الرحمن زين هللا وآخرون ، مكتبة العلوم ووالحكم 16)

 حبان،صحيح ابن  حبان،. واخرجه ابن  2081، حنننن: 441، صننن5المدينة المنورة ، الطبعة : االولى ، جنننن
مير ، وبالحاشية تحقيق شعيب المنعوت باال الفارسي،عالء الدين  عبدهللا،على بن بلبان بن  ترتيب:

، كتاب العلم ، ذكر العلة التي من اجلها قال  276، صنننن1االرناؤوط كامال ، الناشر : م سسة الرسالة ، جننننن
، وقال المحقق : اسناده حسن .  75وما جهلتم منه فردوه الى عالمه   حنن   –النبي صل هللا عليه وسلم 

طبعة  بيروت، الفكر،طبعة دار  حجر،العراقي وابن  تحرير: للهيثمي،د يكظر مجمع الزوائد ومنبع الفوائ
 .  11579، حنننن64، صننن7م ، جنننن1992 –ه 1412

 (.3( سورة الحجر ، آية )17)
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( الطبري ، ابو جعفر محمد بن جرير ، تهذيب االثار ، تحقيق : على رضا بن عبد هللا بن على رضا ، 18)
 . 155م ، صن1995 –ه 1416، 1سوريا ، طنننن –دمشق  –دار المامون للتراث 

( إن العرب تقول : قلبت امرى ظهرا لبطن ، ويقال : الظهر لف  القرآن والبطن تأويله ، وقيل : الظهر : 19)
ما حدث فيه عن اقوام انهم عصوا ، فعوقبوا واهلكوا بمعاصيهم ، فهو في الظاهر خبر ، وباطنه عظة وتحذير 

ظاهره تنزيله الذي يجب االيمان به، وباطنه وجوب  وقيل:علوا ، فيحل به ما حل بهم . ان يفعل احد مثل ما ف
ووعد ووعيد ، ومواع  وامثال  ونهى،وجوه القرآن أمر  جميعا. ألنوما من آية اال وتوجب االمرين  به،العمل 

، وخبر ما كان وما يكون ، وكل وجه منها يجب االيمان به ، والتصديق له ، والعمل به ، فالعمل باالمر اتيانه 
 االعتبار.عنه ، وبالمواع  االتعاق . وباالمثال  الرهبة، وبالنهى الجتناب عنه ، وبالوعد الرغبة فيه ، وبالوعيد 

كما أنزلت ، قال  يقرأهالبطن : التالوة والتفهم ، كانه يقول : لكل آية ظاهر ، وهو ان وقيل معنى الظهر وا 
ْرآَن َتْرِتيالآ  هللا سبحانه وتعالى    ِكَتاٌب َأنَزْلَناه  ِإَلْيَك  وباطن وهو التدبر والتفكر ، قال هللا تعالى َوَرتِ ِل اْلق 

وا آَياِتهِ  ب ر  ثم التالوة إنما تأتي بالتعلم والحف  بالدر  ، والتفهم إنما يكون بصدق النية ، وتعظيم م َباَرٌ  لِ َيد 
 – طاألرناؤو الحرمة ، وطيب الطعمة   البغوي، الحسين بن مسعود البغوي ، شري السنة تحقيق : شعيب 

م ، 1983 –ه 1403بيروت ، الطبعة : الثانية ،  –دمشق  –محمد زهير الشاويش ، المكتب اإلسالمي 
 .263، ص1ج
( ابن الصالي ، أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهروزي ، فتاوي ابن الصالي ، 20)
 . 196،ص1ه،مكتبةالعلوم والحكم، بيروت لبنان،ج1،1407ط
 .32،ص1( ابن عاشور ، التحرير والتنوير ،ج21)
الفجاري ، مختار ، حفريات في التأويل االسالمي دراسة المجال المعرفي االصولي للتفسير الصوفي ،  (22)

   242-241ص
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Abstract: 
 

       Used symbols (signs) in his illustration of the Holly Qura'n, as he is 

like all the scintists of (El_sofyeen) who have great efforts in (El_tafseer 

El_ishary) of the verses of the Holy Qura'n. But El_tafseer El_ishary 

doesn't include all the verses of the Qura'n and we can't obtain all of it 

except that of Ibn Al _Araby. 

The scintists agreed to call the sunny_sofy tafseer as (El_tafseer 

El_ishary) with a special definition and some conditions: this tafseer 

should agree with the outward of the Qur'anic verse, and it should have 

an evidence _wheather from the text or the outward _was mentioned in 

anothrt tafseer to support it not to conflict with it. The other condition is 

that this tafseer should agree with the rules of the Arabic language, and 

the Arabic resources in addition that the text shouldn't be intended alone 

without the outline. 

key words: elsakandry, El-tafseer, El-ishary, Sufism .  
 


