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لقد مجع القرآن الكرمي العرب بعد شـتات، ووحدمه بعد متزق وهدامه بعد ضالل 
عد ضعف، وهذب طباعهم بعد فساد، فتالقت قلوهبم ؤاصبحوا بنعمة هللا ٕاخواU وقوامه ب

طريق السعادة يف اmنيا واالٓخرة مبا احتوى من ٔانظمة وترشيعات، ؤاوجد هلم ، ورمس هلم 
خشصية بعدما اكنوا يعيشون عىل هامش احلياة، ومكهنم من السـيادة والرpدة وقيادة 

  .العاملني
لف العصور واmهور، ويف شـىت البالد والثغور، بدرس واهمت العرب عىل خمت

القرآن الكرمي واسـتخراج جواهره وسرب ٔاغواره، وبيان معجزاته، فاكن ٔان ٔاعتين 
فنشأت يف بالدمه مدرسة للتفسري،  ،أالندلسـيون  به عناية خاصة واحتفوا به احتفاء ممزيا

تشع عىل بالدمه " هذه املدرسة قامئة بذاهتا، لها ٔاصولها ومناجهها ؤاعال�ا، وسطعت مشس 
ا�ي عرف والدة ٔاول عامل من ٔاعالم املفرسين يف ،نورا، بداء من القرن الثالث الهجري 

صاحب التفسري ا�ي يقع يف سـبعني جزءا ) 1) (هـ 276ت (£ خمبن   أالندلس وهو بقي  
  ) .2(كام ذكر ٔاحصاب الرتامج

املفرس القارئ النحوي مث ) هـ 437ت (مث جاء بعده ميك بن ٔايب طالب القييس 
ٔاحاكم " الفقيه املاليك ،  صاحب كتاب)هـ 543ت (تبعه ٔابو بكر حمي اmين بن العريب 

) هـ 546ت (، مث اكنت والدة شـيخ املفرسين أالندلسني عبد احلق بن عطية " القرآن
) هـ 671ت (مث تبعه إالمام ٔامحد ٔايب بكر بن فرح القرطيب ) احملرر الوجزي(صاحب كتاب 

صاحب كتاب ) هـ 741ت (صاحب كتاب اجلامع ٔالحاكم القرآن مث جاء ابن جزي اللكيب 
صاحب ) هـ 745ت (مث اكن خامتهم ٔابو حيان أالندليس )التسهيل يف علوم التزنيل(
  )البحر احمليط(
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وٕاذا اكن عمل التفسري قد عرف والدته يف القرن الثالث الهجري فقد اسـتوى عىل 
رن اخلامس الهجري ، مث اكمتل ونضج وبرزت ممزياته واجتاهاته يف عوده واشـتد يف الق

 جتاه السلفي ٔاو التفسري Éٔالثر، : ومن هذه  جتاهات. القرنني السابع والثامن الهجريني
و جتاه اللغوي و  جتاه الفقهـي و جتاه  عزتايل و جتاه إالشاري ٔاو الرمزي، وهو 

  .معرض حديثنا
اري ٔاو الرمزي هو تأويل اpٓت القرآن الكرمي عىل خالف ما يظهر فالتفسري إالش

، ) 3(مهنا مبقتىض ٕاشارات خفية ورموز Éطنية تظهر ٔالرÉب السلوك كام يقول أاللويس 
ٔاو هو رصف ٔالفاظ القرآن عن ظواهرها  ٕاىل معان ٔاخرى رمزية عن طريق الرمز و 

Éطنه ، وقد يطلق عىل هذا النوع  حيث ال تفهم من ظاهر اللفظ ٕامنا تؤخذ من ،إالشارة
وينكر السـيوطي تسمية هذا ) 4(من التفسري القول Éلباطن يف تفسري  القرآن الكرمي 

) . 5" (ؤاما Úم الصوفية يف القرآن فليس بتفسري: " التأويل Éلتفسري، قال يف إالتقان
فقد نعِت االpُٓت ويسـتدل ٔاحصاب هذا  جتاه عىل وجوبه من القرآن الكرمي، فعىل رٔاهيم 

مفا لهؤالء القوم ال : " عىل الاكفرين عدم فهمهم للقرآن الكرمي وعدم تدبره كقوÞ تعاىل
ٔافال يتدبرون القرآن ٔام عىل قلوب ٔاقفالها : " ، وقوÞ)78النساء : ( حديثا  يفقهونياكدون 

ٕاىل تفسري ،فليس يف االٓيتني دعوة  ا و احلقيقة أن يف هذا  سـتدالل نظرً ) .24محمد "(
ٕاشاري ٔاو فهم القرآن فهام ٕاشارp ، بل هو هنـي عن عدم اسـتجابهتم â ورسوÞ بعد ٕاقامة 

  .احلجة علهيم
  : واسـتدلوا أيضا لهذا التفسري إالشاري بأحاديث ال ختلو من مقال، ومهنا

سفيان عن يونس بن عبيد  قال حدثنا) شـيخ البخاري(لفرpيب ما رواه ا -1

للك آية ظهر وبطن وللك : " صل هللا عليه وسمل واحلسن قال رسول هللا
 ".حرف حد وللك حد مطلع 

ٕان : " ما ٔاخرجه الطرباين ؤابو يعىل والزبار وغريمه عن ابن مسعود موقوفا -2
 ".هذا القرآن ليس منه حرف ٕاال Þ حد وللك حد مطلع 
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به ما جاء عن معر ريض هللا عنه والعباس بن عبد  ومن ٔاقوى ما اسـتدلوا -3
" ٕاذا جاء نرص هللا " وابنه عبد هللا ٔاهنم فهموا من سورة النرص  املطلب

ٔاهنا نعت ٕاىل النيب صىل هللا عليه وسمل نفسه ؤاشارت ٕاىل دنو ٔاجò واكن 
ذó الفهم ٕاشارة خفية ٔاخذت من السورة، ٔاما معناها الظاهر فال يدل عىل 

 .هوما فهمه ) ض(ذó، وبذó ال يفهم الصحابة ممن اكن يف جملس معر 

  :وقد وقف العلامء من هذا  جتاه يف التفسري مواقف ثالثة
قال التفتازاين : " ٔانكره قوم وجعلوا القائلني به مالحدة كفارا، قال السـيوطي -1

يف رشحه، مسيت املالحدة Éطنية الدعاهئم ٕان النصوص ليست عىل ظاهرها 
 ):6(يعة Éللكيةبل لها معان Éطنية ال يعرفها ٕاال املعمل وقصدمه بذó نفي الرش 

هام ٔابو بكر "  تبت يدا ٔايب لهب: " ومن ٔامثü ذó قوهلم يف تفسري قوÞ تعاىل
Þٔاي بني ٔايب ) 65الزمر"(ليحبطن مع�  لنئ ارشكت: " تعاىل ومعر ويف قو ،

ٕان هللا يأمرمك ٔان تذحبوا : " بكر ومعر وبني عيل عىل اخلالفة، ويف وقوÞ تعاىل
ة وغري وهؤالء هو من غالة الشـيعة الباطنيائشة، عيه  )67البقرة" (بقرة 

ذó كثري، وقد ٔاراد الباطنية من وراء هذا التفسري الرمزي ٕابطال الرشائع 
وهدم اmين من ٔاساسه ٕاال ٔان العلامء فرقوا بني مهنج الباطنية ا�ين ينكرون 

 يوحض إالمام الغزايل مهنج الصوفيةو الظاهر ، والصوفية ا�ين ال ينكرونه، 
Þال تظن من هذا أالمنوذج و طريق رضب أالمثال رخصة مىن يف رفع : " بقو

الظواهر واعتقادا يف ٕابطالها، حىت ٔاقول مثال مل يكن مع موىس نعالن،ومل 
 Þفٕان ٕابطال الظواهر رأي " اخلع نعليك:" يسمع اخلطاب بقو â حاشا

�ي جيرد الظاهر الباطنية ا�ين رٔاوا Éلعني العوراء ٕاىل ٔاحد العاملني ، فا
وٕاذا اكن ). 7"(وا�ي جيرد الباطن Éطين وا�ي جيمع بيهنام اكمل ويشَ حَ 

دافع عن مذهب الصوفية فٕانه ليس لك Úمه مقبوال، ٔالن يف ٔاكرثه قد الغزايل 
ٔاي ( شطحات ومعميات ؤالغاز غامضة ورموز حمرية، ومن ذó قوهلم
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مل ممن منع مساجد هللا ٔان ومن ٔاظ: " ٔان املساجد يف قوÞ تعاىل) الصوفية
) فاخلع نعليك(يه القلوب متنع Éملعايص، ونقل يف قوÞ تعاىل " امسه  فهيا يذكر

 اmنيا واالٓخرة: ٕان Éطن النعلني هام الكوUن
ؤاقره القائلون به و اسـتدلوا عىل حصته مبا ٔاوردUه من ٔاحاديهثم   -2

 .هتمواستشهادا
بعضه ؤانكر بعضا،  وهو يشرتط لقبول  ٔاما الفريق الثالث من العلامء فقد قبل -3

 .هذا  جتاه يف التفسري توافر رشطني ٔاو ثالثة وٕاال فهو Éطل

عدم منافاة التفسري إالشاري لظاهر النظم ؤان يصح عىل مقتىض الظاهر   •
 .املقرر يف لسان العرب وجيري عىل مقاصد العربية

من غري معارض، ٔان يكون Þ شاهد نصا ٔاو ظاهرا يف حمل آخر يشهد لصحته  •
 .فال بد ٕاذا من شهادة هللا وبرهان الرشع

ؤاضافوا ٕاىل هذين الرشطني رشطا �لثا وهو عدم  دعاء بأن التفسري  •
 .إالشاري هو وحده املراد دون الظاهر، بل ال بد من معرفة الظاهر ٔاوال

ء أالندلس فسـنقف عند رٔاي ثالثة مهنم ومه ابن عطية والقرطيب ؤابو ٔاما علام
احملرر الوجزي يف تفسري كتاب " فأما ابن عطية فقد حارب يف تفسريه املسمى . حيان
هذا اللون من التفسري ا�ي ميسخ اpٓت القرآن مسخا، واعتربه ٕاحلادا يف اpٓت هللا "العزيز

العلامء يف املعاين منسوبة  ؤاثبُت ٔاقوالَ : " حلذر منه، قالواتبارك وتعاىل ينبغي التنبه ٕاليه 
كتاب هللا تعاىل من مقاصده العربية  -رضوان هللا علهيم -ٕالهيم عىل ما تلقى السلف الصاحل

السلمية من ٕاحلاد ٔاهل القول Éلرموز واللغز، ؤاهل القول بعمل الباطن وغريمه مفىت وقع 
و ٕاىل يشء من ٔاغراض سن الظن هبم لفظ ينحٔالحد من العلامء ا�ين قد جاوزوا ح 

ومن أالمثü اليت حارب هبا ابن عطية التفسري إالشاري ما ذكره )8" (عليه  امللحدين نهبت
�د ٔامياهنم ال يبعث هللا من ميوت، بىل وعدا : " عند تفسريه لقوÞ تعاىل âÉ ؤاقسموا
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والبعث من القبور مما جيوزه " : يقول ابن عطية " عليه حقا ولكن ٔاكرث الناس ال يعلمون
العقل ؤاثبته خرب الرشيعة عىل لسان مجيع النبيني ، وقال بعض الشـيعة ٕان إالشارة هبذه 

و ٔان هللا سيبعثه يف اmنيا ، وهذا هو قول الرجعة ) ض(االٓية ٕامنا يه لعيل بن ٔايب طالب
وعند تفسري ) .ض(، وقوهلم هذا Éطل و افرتاء عىل هللا وهبتان من القول رده ابن عباس

) الغزايل(ينعى ابن عطية عىل " ٔانزل من السامء ماءا فسالت ٔاودية بقدرها:"قوÞ تعاىل
ؤامثاÞ من الصوفية من ٔاحصاب الرموز ٔاهنم يمتسكون يف تفسري القرآن بأقوال ال ٔاوجه لها 

  ).9" (يف العربية
ما موقفه من ٔاما القرطيب فقد رد التفسري إالشاري كام رده ابن عطية قبò، وأ 

  :التفسري الصويف فقد متثل يف جانبني
يف قلوهبم مرض : " القبول ، ٔالنه يوافق ظاهر النص، ومثاÞ قوÞ تعاىل: أالول

  ).سورة البقرة" (فزادمه هللا مرضا 
وقال ٔارÉب املعاين، يف قلوهبم مرض ٔاي بسكوهنم ٕاىل اmنيا وحهبم : قال القرطيب

وقد ٔاحسن يب ٕاذ : " وعند تفسريه قوÞ تعاىل) 10(ضهم عهنا لها وغفلهتم عن االٓخرة وٕاعرا
  ).100سورة يوسف" (ٔاخرجين من السجن 

ومل يقل من اجلب اسـتعامال من الكرم لئال يذكر ٕاخوته صنيعهم بعد عفو عهنم (قال 
  .بقوÞ ال ترثيب عليمك

 ذكر اجلفا يف وقت الصفا جفا وهو: عند مشاخي الصوفية حوهذا هو الصال: قلت 
  .قول حصيح دل عليه الكتاب

الرد والرفض وذó خلروج هذا التفسري عن مقتىض ظاهر النص الكرمي، : الثاين
  )54البقرة ( "قتلوا ٔانفسمكفتوبوا ٕاىل Éرئمك فا: " Þ تعاىلومن ذó عند تفسريه قو

قال ٔارÉب اخلواطر ذللوها Éلطاعات وكفوها عن الشهوات، و : " يقول القرطيب
  ).11(قتل عىل احلقيقة هنا، والقتل ٕاماتة احلراكت الصحيح ٔانه

كيف حتي  ٕاذ قال ابراهمي رب ٔارينو : " ومن ذó ٔايضا عند تفسريه لقوÞ تعاىل
  ).260سورة البقرة " (املوىت 
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ٕامنا ٔاراد ابراهمي من ربه كيف حيي القلوب  : قال بعض ٔاهل املعاين: (قال القرطيب
  ).12)(وهذا فاسد مردود ملا تعقبه من بيان

ٔاما ٔابو حيان فقد حدد موقفه ؤاوحضه من التفسري الصويف و شاري وذó يف 
برشط مناسبته ملدلول التفسري الصويف  هفقبل التفسري ووافق -البحر احمليط -مقدمة تفسريه

  اللفظ القرآين وغري ذó فهو مرفوض ومردود
ه هذUp وافرتاء عىل ٔاما التعبري إالشاري الباطين فقد رده ٔابو حيان ورفضه واعترب 

ورمبا املمت بيشء من Úم الصوفية مما فيه : " بيته، قال رسوÞ وآلهللا عز وجل وعىل 
انهيم اليت حيملوهنا أاللفاظ، بعض مناسبته ملدلول اللفظ، وجتنب كثريا من ٔاقاويلهم ومع

للغة ٕاىل هذpن ركت ٔاقوال امللحدين الباطنية اÀرجني أاللفاظ القريبة عن مدلوالهتا يف اوت
  )    13...." (عمل التأويل و ّمسوه افرتوه عىل هللا تعاىل وعىل عيل كرم هللا و�ه وعىل ذريته 

 Þمن التفسري الصويف عىل قلهتا وندرهتا كام ذكر يف مقدمته قو òما قب üومن ٔامث
قال ) 86قرة الب" (ٔاولئك ا�ين اشرتوا احلياة اmنيا Éالٓخرة : " عند تفسريه لقوÞ تعاىل

  )14.(من شهوات القلب واالٓخرة ما اتصل برىض الربٕان اmنيا ما ذم " ٔارÉب املعاين
  .وهو تفسري مقبول يتناسب مع اmال, اللغوية للفظ القرآين

ؤاما ٔامثü ٕاناكره عىل الصوفية ، حفمكه عىل من اشـتط مهنم يف التفسري بأهنم 
عىل مقامهتم وفضلوا أالولياء علهيم، فقد قال عند ٕاذا ٔاهنم ٔاخرجوا أالنبياء / ضالون مضلون،

  )سورة أالنعام" (وÚ فضلنا عىل العاملني: " تفسريه لقوÞ تعاىل
أالنبياء ٔافضل من أالولياء ، خالفا لبعض من ينمتي ٕاىل الصوف  أنّ  فيه دال, عىل

املكية  يف زمعهم ٔان الويل ٔافضل من النيب، مكحمد بن عريب احلامتي صاحب كتاب الفتوح
أالنبياء ٔافضل من املالئكة  أنّ  وعنقاء مغرب وغريهام من كتب الضالل وفيه دال, عىل

  )15.(لعموم العاملني، ومه املوجودون سوى هللا تعاىل
فهذه عينة من مواقف املفرسين من خالل اmراسة املهنجية وهو اجتاه سليب  

  .رافض لهذا اللون من التفسري 
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يوافق الظاهر وال يتناقض مع مدلول اللفظ يف  ا�ي الصويف ٔاما ما يتعلق Éلتفسري
االpٓت ويسـتقمي مع اللسان وال يوجد ما يعارضه يف الرشيعة فهو مقبول ؤاما غريه فهو 

  .مردود ومرفوض
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 أالولالعدد                                                                          ر ــــحوليات اÀب
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        ععععــــــــــــــــــــش و املراجش و املراجش و املراجش و املراجــــالهوامالهوامالهوامالهوام
        

        

 .81مصطفى ٕابراهمي املشيين ، ص -مدرسة التفسري يف أالندلس ....1111
 .33ص  2عالم، الزرلكي جاالٔ  ....2222
 .18ص  3التفسري واملفرسون، ا�هيب ج ....3333
 .186مهنج ابن عطية يف تفسري القرآن الكرمي، عبد الوهاب فايد ، ص  ....4444
 .235، ص 2االتقان يف علوم القرآن، السـيوطي ج ....5555
 186مهنج ابن عطية يف تفسري القرآن الكرمي، عبد الوهاب فايد ، ص  ....6666
 .188نفسه ص  ....7777
 ..31ص  1عطية ج احملرر الوجزي، ابن ....8888
 نفسه ....9999

 .197، ص 1اجلامع لٔالحاكم القرآن، القرطيب، ج ....10101010
 .401، ص1نفسه، ج ....11111111
 .299، ص 1نفسه ج ....12121212
 .5، ص 1البحر احمليط ٔابو حيان، ج ....13131313
 .295، ص 1نفسه ج ....14141414

 .174، ص 4نفسه ج ....15151515

 
 

 


