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ا٢بمد  رب العا٤بْب ٞبدا كثّبا ال ينقطع أبدا، وال ٙبصي لػػو ا٣ببلئق عددا، 

وأفضل الصبلة والسبلـ على حبيبػو ا٤بختار، وآؿ بيتػو الكراـ األطهار، وصحبو ا٤بنتخبْب 
. األبرار

أمػا بعد 
ال يزاؿ مدار أىل العلم وطالبيو ٱبّط أنوار القرآف العظيػػم الذي ال تنقضي عجائبو 

وال تزاؿ لغتو مدار درس الدارسْب، و٧بط رحاؿ . وال ٱببو سناه، وال ٰباط بسّر إعجازه
الباحثْب، سواء منها لغة العبارة أـ لغة اإلشارة، وال يزاؿ االنشغاؿ بتفسّبه متواصل ال 

. يتوقف ُب كل عصر حسب جهة ا٤بتخصصْب
التفكّب "لقد نشأت فكرة ىذا ا٤بوضوع منذ انشغإب برسالة ا٤باجستّب بعنواف 

، فرأيت أف ىذا الفكر الصوُب ا٤بتهم عموما "الصوُب عند ابن عطاء ا السكندري
بتحريف اللغة عن مدلوالهتا، يستند ُب مفاىيمو إٔب آيات القرآف ونصوص السنة، 

يفسرىا ويستدؿ ّٔا و٥با، مستندا إٔب " ابن عطاء ا"خاصة إذا تصدى ٥با من ىو مثل 
أساليب اللغة العربية ومعهود كبلـ السلف، سواء ُب لغة العبارة أـ لغة اإلشارة الٍب اٚبذ 

منها الصوفية لغة خاصة، يتواصلوف ّٔا فيما بينهم ويفهموف من نصوص الكتاب والسنة 
. ما ال يفهمو غّبىم

 فطا٤با تشوقت نفسي إٔب أف ٯبعل ا دراسٍب ُب تفسّب كتابو العزيز على هنج 
بالظاىر ونفوذا إٔب الباطن،  يتجاوز حل األلفاظ وشرح ا١بمل إٔب الفهم العميق بدءا

دراسة داللية تعانُق فيها اإلشارُة العبارَة، حٌب حصلت على ضالٍب فػي موضوع ىذا 
.  ((تفسّب ابن عطاء ا آليات القرآف الكرًن دراسة داللية )): البحث ا٤بوسـو بػ

  ٓب يقصد ابن عطاء ا تأليف تفسّب كامل للقرآف الكرًن، كما فعل كثّب ٩بن قبلو 
أو بعده من الصوفية، والسبب ُب ذلك يعود ُب تقديري إٔب قصر عمره وانشغالو بَببية 

ا٤بريدين، ٍب لعدـ تصدي الصوُب ألمر ٓب يؤذف لو فيو، غّب أف ارتباط مذىبو الصوُب 
بالكتاب والسنة، جعلو يتعرض آليات كثّبة من القرآف الكرًن بالتفسّب ظاىرا وباطنا، 
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وكل . استدالال واستشهادا ُب مؤلفاتو، كلما ناسبو ا٤بوضوع، وٓب يفردىا بتفسّب مستقل
 من سورة األنعاـ  تكلم 54ما قصده بالتفسّب آية واحدة ُب رسالة خاصة، وىي اآلية 

﴿ َوِإَذا َجاءَؾ الَِّذيَن يُػْؤِمُنوَف بِآيَاتَِنا فَػُقْل َسبَلـٌ :فيها ابن عطاء ا عن قولو تعأب 
وبتتبعي ٥بذه اآليات . فَأَنَُّو َغُفوٌر رَِّحيٌم ﴾........َعَلْيُكْم َكَتَب رَبُُّكْم َعَلى نَػْفِسِو 

آيات القرآف الكرًن ُب مؤلفات ابن "ومواضعها ُب مؤلفاتو، ٘بمعت لدي مدونة ٠بيتها 
 سورة،  فسرىا تفسّبا إشاريا، 73 آية موزعة على 306، فقد ٝبعت عدد  "عطاء ا 

ووظفها لبلستدالؿ على مسائل عامة وأخرى تفصيلية ُب التصوؼ وٜبراتو ونتائجو، أو 
وليست ىذه سابقة فقد . استشهد ّٔا على مبدأ إسقاط التدبّب، أو معاين حكمو

ظهرت تفاسّب تصدى ٥با باحثوف ٝبعوىا من مصنفات لنفس ا٤بؤلف ونسبت إٔب 
".  تفسّب ابن القيم"و" تفسّب ابن تيمة"صاحب تلك التآليف، وطبعت مثل 

فابن عطاء ا أحد ا٤بنظرين لعلم التصوؼ ُب ربط مفاىيمو بالكتاب والسنة، 
" أيب ا٢بسن الشاذٕب"شيخها  وىذا ىو منهج الشاذلية عموما، إذ نقل ابن عطاء ا عن

إف ا : إذا عارض كشفك الكتاب والسنة فاضرب بو عرض ا٢بائط، وقل »:قولو 
ولذا ٠بي تصوؼ « ضمن ٕب العصمة ُب الكتاب والسنة وٓب يضمنها ٕب ُب الكشف

ناصر الدين "الشاذلية بتصوؼ العلماء، إضافة إٔب أف ابن عطاء ا قد صدره شيخو 
وكاف لو كرسي باألزىر ٲبزج فيو  (أي علم الشريعة)ُب علم الظاىر " ابن ا٤بنّب ا٤بالكي

، ؤّذه ا٤بكانة فقد توفرت ُب ابن عطاء ا شروط ا٤بفسر من  كبلـ العلماء بكبلـ القـو
علم باللغة العربية وبعلـو الكتاب والسنة، ومؤلفاتو تعد مصادر إٔب عصرنا ا٢باضر، 

". التنوير ُب إسقاط التدبّب"، "القصد آّرد"، "لطائف ا٤بنن"، "ا٢بكم العطائية: "مثل
أي علم ا٢بقيقة أو علم التصوؼ )كما صدره شيخو أبو العباس ا٤برسي ُب علم الباطن 

 وقاؿ لو 1«ىم يصّدرونو ُب الفقو وأنا أصّدره ُب التصوؼ» :، وقاؿ (...أو علم السلوؾ
ٯبلسك ُب موضع جدؾ، – ابن ا٤بنّّب –إذا عوُب الفقيو ناصر الدين » :مرة أخرى
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، ويقر عطاء ا 1«وٯبلس الفقيو من ناحية وأنا من ناحية، وتتكلم إنشاء ا ُب العلمْب
فكاف من »: ، وقاؿ ُب موضع آخر«فكاف ما أخربه » :٧بققا ما بلغ من ا٤براتب فيقوؿ

وىكذا حصل ا٤بوعود، وأصبحت البن عطاء ا الصدارة ُب . 2«فضل ا ما ال ننكره 
العلمْب وآلت إليو رئاسة الطريقة بعد وفاة شيخو أيب العباس ا٤برسي، وأصبح لو كرسي 

ُب ا١بامع األزىر ٲبلي منو دروسو ُب الفقو والشريعة والتفسّب وُب التصوؼ، وكانت 
ا٤بعجبْب، ذلك أف لدروسو وأسلوبو ُب الشرح حبلوة  حلقاتو تعّج دائما با٤بستمعْب

 .، فقد شهد لو بالصدراة أعبلـ الشريعة وأعبلـ ا٢بقيقة3وتأثّب على السامعْب
وُب ىذه الرسالة نستكشف نوعية تفسّب ابن عطاء ا آليات القرآف، فقد ظهر 

استعمالو ألدوات ووسائل ا٤بفسر من اللغة ووسائلها، وكبلـ السلف، والَبكيز على 
التفسّب اإلشاري الذي يعتمد على داللة الظاىر وينفذ منها إٔب داللة الباطن من باب 

القياس، كما نبْب توظيفو للغة التصوؼ ٗبصطلحاهتا ُب تفسّب اآليات أو االستدالؿ ّٔا 
.                على ا٤بعاين وا٤بفاىيم الٍب سيقت ألجلها 

وقد اقتضت منهجية ىذا البحث أف أقسمو إٔب فصوؿ أربعة يسبقها مدخل 
ٛبهيدي، وتعقبها خاٛبة أدرجت فيها أبرز النتائج الٍب توصلت إليها، أو ظهرت ُب 

أما ا٤بدخل . ثناياه، إضافة إٔب ذكر مسائل جديرة بالدراسة وٓب يتسع مػجاؿ البحث ٥با
تضمن فيها نشأة ابن عطاء ا العلمية والصوفية : التمهيدي فقد جاء ُب ثبلثة مطالب

واختص الفصل األوؿ بثبلثة مباحث تناوؿ فيها . والتعليمية وجهوده ُب التأليف والتفسّب
وتناوؿ الفصل الثاين . مصادر ووسائل ابن عطاء ا ُب التفسّب والعلـو الٍب استعاف ّٔا

ثبلثة مباحث ىي قضية التفسّب والتأويل ومنهج ابن عطاء ا ُب التفسّب ٍب موقفو من 
التفسّب اإلشاري، كما تضمن الفصل الثالث ثبلثة مباحث كشف فيها عن البحث 

أما الفصل الرابع فقد ا٫بصر ُب ثبلثة مباحث ٛبثلت . الدالٕب ُب تفسّب ابن عطاء ا
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ُب ا٢بديث عن لغة التصوؼ اإلشارية و٦باؿ توظيفها ُب االستشهاد بآيات القرف الكرًن 
" . التنوير ُب إسقاط التدبّب"وشواىد كتابو " ا٢بكم "من خبلؿ شواىد 

أما عن الصعوبات الٍب واجهتِب ُب مسّبة ٕبثي ىذا، فمنها عدـ وجود دراسات  
سابقة تدرس  منهج ابن عطاء ا، وكل ما ىو متوفر دراسات ُب تصوؼ ابن عطاء ا 

، وىي رسالة ناؿ ّٔا صاحبها "أيب الوفا التفتازاين"لػ" ابن عطاء ا وتصوفو"مثل كتاب 
درجة ا٤باجستّب ُب ٟبسينيات القرف ا٤باضي وتوجد منها نسخة با٤بكتبة الوطنية طبعت 

" ا٢بكم"ـ، وما عدا ىذا فيما وجدت، إشارات من خبلؿ شراح مصنفو 1969ُب 
فقد كاف يقف عند اآليات " إيقاظ ا٥بمم"ا٤بسمى " ابن عجيبة"وجدير بالذكر ىنا شرح 

الٍب استدؿ ّٔا ابن عطاء ا ويبْب وجو داللتها، ولذا فقد اعتمدتو كثّبا إضافة إٔب 
" . البحر ا٤بديد"تفسّبه ا٤بسمى 

 كما اعتمد البحث على مصادر ومراجع كثّبة ومتنوعة ُب اللغة والتفسّب والنحو 
روح ا٤بعاين : والصرؼ والتصوؼ وأصوؿ الفقو وكتب معاين القرآف والتفاسّب منها

لؤللوسي وروح البياف لربسوي والقرطيب والتحرير والتنوير للطاىر بن عاشور وغّبىػا، 
البحث : "وكتب علـو القرآف وكثّب من الرسائل ا١بامعية خاصة ُب البحث الدالٕب مثل

. رسالة القشّبي وا٤بوسوعة الصوفية :وأىم كتب التصوؼ مثل " دالٕب ُب نظم الدرر
وقد اقتضت طبيعة الدراسة أف أتبع ا٤بنهج االستقرائي التحليلي أحيانا، وا٤بنهج ا٤بقارف 

. ُب أحياف أخري
   وقبل أف أطوي ىذه الصفحات وأريح القلم من سّبه ما أحوجِب ُب ىذه 

اللحظات إٔب ٞبد ا تعأب وشكره على نعمتو الذي مّن علّي ّٔا، والذي أوّد اإلشارة 
إليو أف ىذه األطروحة قد أشرؼ عليها األستاذ الفاضل الدكتور خّب الدين سيب، ورغم 

.  أشغالو فقد كاف نعم ا٤بشجع وا٤بتتبع وا٤ببلحظ، فجزاه ا خّب ا١بزاء
وأشكر األساتذة األفاضل أعضاء ١بنة ا٤بناقشة، الذين أسندت إليهم مهمة النظر 

ُب ىذه الرسالة وتقوٲبها وتصفيتها من عيؤّا، وأشكر إخواين األساتذة الذين قدموا ٕب 
" بلخّب طاىري"و"الطاىر براىيمي"مساعدات بالنسخ الرقمية والورقية منهم األستاذ 
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وغّبٮبا فجزاىم ا خّب ا١بزاء، وأشكر زمبلئي الذين وقفوا ٔبانيب وجددوا ٕب النشاط 
. ودفعوا عِب الكلل أو ا٤بلل

وقبل ا٣بتاـ فإّف ىذه الصفحات ٓب تبلغ حد الكماؿ، ألف صاحبها بشر والبشر 
٧بل ا٣بطأ والزلل، غّب أف ما يعزيِب ويدفع عِب لـو نفسي لنفسي أين ما ادخرت جهدا 

وما استبقيت ذخرا من أجل الوصوؿ إٔب ا٤بادة العلمية النافعة الٍب ٚبدـ البحث فإف 
، وإف كاف ُب البحث ىنات وىفوات ﴾ذلك الفضل من ا وكفى با عليما﴿٪بحت فػ

وآخػر دعػواي أف ا٢بمد  رب .  فمن نفسي وتقصّبي وا ا٥بادي إٔب طريق الصواب
العا٤بْب 
 

ميلود ربيعي :                                    الباحث 
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: ادلذخم  انتًيْذُ 

. اثٍ ػطبء اهلل  ًَشأتو انؼهًْخ ًانصٌفْخ ًجيٌده يف انتأنْف

 

 .اثٍ ؾطبء اهلل ًَشأتو انؿهًْخ ًانتؿهًْْخ: ادلطهت إًل 

 .َشأح اثٍ ؾطبء اهلل انظٌفْخ: ادلطهت انثبَِ 

.خيٌده يف انتأنْف: ادلطهت انثبنث 
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: ادلطهت  األًل 

. اثٍ ػطبء اهلل ًَشأتو انؼهًْخ ًانتؼهًْْخ

.  انتؿشّف ثبثٍ ؾطبء اهلل- 1

. َشأتو انؿهًْخ ًثذاّتو انظٌفْخ ًيغريتو انتؿهًْْخ - 2

.   ىـ 674زْبتو ثبٗعكنذسّخ لجم عنخ : ادلشزهخ إًىل - أ

.  ىـ 674زْبتو ثبٗعكنذسّخ ثؿذ عنخ : ادلشزهخ انثبَْخ–                     ة

.يغريتو انتؿهًْْخ يف انمبىشح: ادلشزهخ انثبنثخ -              ج 
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  :اهلل ؾطبء ثبثٍ انتؿشّف- 1

  : امسو ًَغجو ًيٌنذه- أ 
، وبأيب 1ويلقب بتاج الدين، وبأيب الفضل" أٞبد بن ٧بمد بن عبد الكرًن بن عطاء ا "ا٠بو 

ىو اإلماـ تاج الدين  ): ، وانفرد ابن عجيبة بذكر ا٠بو ونسبو بشيء من التفصيل فقاؿ2العباس
وترٝباف العارفْب أبو الفضل أٞبد بن ٧بمد بن عبد الكرًن بن عبد الرٞباف بن عبد ا بن أٞبد بن 

. 3(....عيسى بن ا٢بسْب بن عطاء ا 

                                                 
 ػ ٙبقيق عبد الفتاح ا٢بلو و٫بمود الطناحي ػ طبعة السبكي تاج الدين عبد الوىاب بن علي ػ طبقات الشافعية الكربى -  1

. 176 ص5، ج  ىػ1324ا٤بطبعة ا٢بسينية القاىرة ػ سنة 
, ػ الديباج ا٤بذىب ُب معرفة أعياف ا٤بذىب  (ىػ799ت)ابن فرحوف إبراىيم بن علي بن ٧بمد اليعمري برىاف الدين    - 

 . 70، ص  ـ1996مأموف بن ٧بي الدين ا١بناف دار الكتب العربية بّبوت ػ الطبعة األؤب ػ سنة : ٙبقيق
ػ  (د،ط)ابن حجر العسقبلين أبو الفضل أٞبد بن علي ػ الدرر الكامنة ُب أعياف ا٤بائة الثامنة ػ دار ا١بيل بّبوت ػ    - 

  .273 ص 1، ج (د،ت)

النجـو الزاىرة ُب أخبار مصر والقاىرة دار الثقافة ودار , (ىػ874ت)ابن تغري بردي ٝباؿ الدين أبو ااسن يوسف    - 
 . 280 ص 1اإلرشاد القومي القاىرة ، ج

ىػ ، 1321مصر , حسن ااضرة ُب أخبار مصر والقاىرة, (ىػ911ت)السيوطي جبلؿ الدين بن عبد الرٞباف - 
 .250 ص 1ج

ػ شذرات الذىب ُب أخبار من ذىب ػ  (ىػ1089ت)ابن عماد ا٢بنبلي أبو الفبلح عبد ا٢بي بن أٞبد العسكري - 
  .                                                               19 ص6، ج (ط. ت. د)دار إحياء الَباث العريب بّبوت ػ 

ا٤بكتبة الثقافية ػ الطبعة األؤب ػ :إيقاظ ا٥بمم ُب شرح ا٢بكم ػ بّبوت, (ىػ1224ت)ابن عجيبة أٞبد ا٢بسِب- 
  .9، ص (د،ت)

 . 70ابن فرحوف ، الديباج ا٤بذىب ُب معرفة أعياف ا٤بذىب ، ص  -  2
 . 250 ص 1جبلؿ الدين السيوطي ، حسن ااضرة ُب أخبار مصر والقاىرة ، ج- 

  . 9ابن عجيبة ا٢بسِب ، إيقاظ ا٥بمم ُب شرح ا٢بكم ، ص  -  3 
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، الشاذٕب طريقة، فهو إسكندري الدار، 2 نسبا ا٤بالكي مذىبا1ترٝبوا لنسبو أنو ا١بذامي
. اإلسكندراين أو اإلسكندري أو السكندري : وإليها ينسب فيقاؿ

 عريقة ُب العلم حيث كاف جده من العلماء ةولد ابن عطاء ا ٗبدينة اإلسكندرية من أسر
، وٓب تذكر كتب الَباجم  السنة الٍب ولد فيها بالتحديد، -كما سيأٌب-ا٤بشتغلْب بتدريس الفقو 

وقع فيها مولده على وجو التقريب الٍب لكن ٗبقابلة النصوص بعضها بالبعض اآلخر نستنتج السنة 
:  كما يلي 
، كما 3تتلمذ ابن عطاء ا على يد الشيخ أيب العباس ا٤برسي وصحبو اثنٍب عشرعاما* 

. ىػ 674، ٩با يدؿ على أف صحبتو بدأت سنة 4ىػ686توُب أبو العباس ا٤برسي سنة 
كاف ابن عطاء ا قبل صحبتو لشيخو ا٤برسي، فقيها يطلب علـو الشريعة ومؤىبل * 

٤بناظرة أصحاب الشيخ ا٤برسي، إذ جرت لو معهم مقولة وخصومة أدت بو إٔب حضور ٦بلسو 
ىػ 674، ٩با يدؿ على أنو قبل سنة 5وتبْب أمره ، فوجده يتكلم ُب األنفاس الٍب أمر ّٔا الشارع

كاف شابا على درجة من العلم ٲبكنو من فهم ما يدور ُب ٦بلس الشيخ أيب العباس ا٤برسي، على 
 .أقل تقدير ستة عشر سنة

                                                 

 . 9ابن عجيبة ا٢بسِب ، إيقاظ ا٥بمم ُب شرح ا٢بكم ، ص -  1 
 . 70ابن فرحوف ، الديباج ا٤بذىب ُب معرفة أعياف ا٤بذىب ، ص    - 
 . 250 ص 1جبلؿ الدين السيوطي ، حسن ااضرة ُب أخبار مصر والقاىرة ، ج   - 

اعتربه ابن فرحوف مالكي ا٤بذىب ، وكذلك ابن عجيبة وكثّب غّبٮبا ، وانفرد تاج الدين السبكي باعتباره شافعي  -  2 
، وٲبكن التوفيق بْب ذلك بالقوؿ أنو كاف مالكي ا٤بذىب 176 ص 5ج" طبقات الشافعية " ا٤بذىب ُب كتابو 

 . حسن النظر ُب مذىب الشافعي 
ابن عطاء ا السكندري ، لطائف ا٤بنن ُب مناقب أيب العباس ا٤برسي وشيخو أيب ا٢بسن ، ٙبقيق عبد ا٢بليم ٧بمود ، -  3

 .  69، ص ـ1992دار ا٤بعارؼ : القاىرة 
  .371 ص 7ابن تغري بردي ، النجـو الزاىرة ، ج -  4

 . 249 ص 1جبلؿ الدين السيوطي ، حسن ااضرة ُب أخبار مصر والقاىرة ، ج - 
 .  70-69ابن عطاء ا السكندري ، لطائف ا٤بنن ُب مناقب أيب العباس ا٤برسي وشيخو أيب ا٢بسن ، ص - 5
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بالنظر ُب ىذه ا٤بقدمات ينتج لدينا أنو صحب الشيخ أبا العباس وىو ُب السادسة عشرة 
ىػ ، وقد ذكر ىذا 658من عمره وىو يطلب العلم الظاىر ٗبدينة اإلسكندرية، أي أنو ولد سنة 

  ".2أبو ا٢بسن الشاذٕب " 1التاريخ األستاذ عبد الوىاب فرحات ُب كتابو
  : يكبَتو ًًفبتو– ب 

 

 : مكانتو  1-ب
 عرؼ العلماء وا٤بَبٝبوف البن عطاء ا السكندري بعد وفاتو مكانتو عا٤با صوفيا 

أسهم ُب الَببية والتأليف، وسواء كانوا صوفية أو مؤرخْب أوكتَّاب طبقات الفقهاء، فشهادات 
: ا٤بؤرخْب والفقهاء أبعد عن التحيز وا٤ببالغة، ونذكر أمثلة على ذلك

» :ىػ ، إذ وصفو بأنو768اليمِب ا٤بتوَب سنة " عفيف الدين اليافعي"من ىؤالء - 1
الشيخ الكبّب العارؼ با ا٣ببّب، شيخ الطريقْب وإماـ الفريقْب، دليل الطريقة، ولساف ا٢بقيقة، 

، وأشاد بذكر مصنفاتو العديدة مبينا أهنا اشتملت على أسرار «ركن الشريعة ا٤بطهرة الرفيعة
. 3ومعارؼ وحكم، وأهنا ُب غاية من ا١بودة

ىػ أنو كاف إماما عارفا صاحب 771 ا٤بتوَب سنة "تاج الدين السبكي"قاؿ عنو - 2
 . 4إشارات وكرامات، وأف لو قدما راسخة ُب التصوؼ

ىػ بأنو كاف جامعا ألنواع العلـو من تفسّب 799ا٤بتوَب سنة " ابن فرحوف"شهد لو - 3
 وأشار إٔب أف ، وأنو كاف أعجوبة زمانو ُب كبلـ التصوؼ،وحديث و٫بو وأصوؿ وفقو وغّب ذلك
. 1 وأف لو نظما حسنا،الكثّبين قد سلكوا طريقو وانتفعوا بو

                                                 
ـ، 2003عبد الوىاب فرحات ، سيدي أبو ا٢بسن الشاذٕب حياتو ومدرستو ُب التصوؼ ، مكتبة مدبوٕب الطبعة األؤب  -  1

 .251ص 
، ونسبتو إٔب شاذلة من قرى تونس، واستقر  (ىػ656-593)علي بن عبد ا بن عبد ا١ببار : : أبو ا٢بسن الشاذٕب - 2

, عبد ا٤بنعم ا٢بفِب ، ا٤بوسوعة الصوفية. باإلسكندرية ، ومات بالصحراء ٕبميثرا ُب طريقو إٔب ا٢بج ودفن ىناؾ 
 . 178ـ ػ رقم الَبٝبة 2003-ىػ1424مكتبة مدبوٕب، الطبعة األؤب : القاىرة 

عفيف الدين اليافعي اليمِب ، مرآة ا١بناف وعربة اليقظاف ُب معرفة ما يعترب من حوادث الزماف بّبوت ، الطبعة األؤب، -   3
 .54ص2ىػ،، ج1339مصورة عن طبعة حيدرآباد الدكن 

 . 177 ص5تاج الدين السبكي ، طبقات الشافعية الكربى ، ج  -  4
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ىػ، أنو كاف ا٤بتكلم على لساف 852ا٤بتوَب سنة " ابن حجر العسقبلين"ووصفو - 4
. 2الصوفية ُب زمانو، وذكر أنو كانت لو جبللة عجيبة ووقع ُب النفوس

ىػ ، ا٢بديث عن مكانتو وثقافتو 1031ا٤بتوَب سنة " عبد الرؤوؼ ا٤بناوي"وأٝبل - 5
إماـ تاج علمو مرتفع، ومشل فضلو ٦بتمع، وخرب نعتو مشتهر، ودر حكمو منتثر، » :بقولو

ومصنفاتو مفيدة، وحلل ذكره على ٩بر األياـ جديدة، ىجر النـو وقبله، ولوٓب يكن لو غّب كتاب 
لو اليد الطؤب ُب العلـو الظاىرة وا٤بعارؼ الباطنة، إماـ ُب التفسّب .........لكفاه" التنوير "

وا٢بديث واألصوؿ، متبحر ُب الفقو، لو وعظ يَعُذب ُب القلوب وٰبلو ُب النفوس، وكاف رضي ا 
، فساد بذلك  عنو قد تدرب بقواعد العقائد الشرعية، وىذبتو العلـو فاستدؿ با٤بنطوؽ على ا٤بفهـو

. 3«.... العصابة الصوفية فكاف لو من الرياسة شرؼ معلـو
 ّٔذه ا٤بنزلة قبل بلوغها، ٤با كاف يراه من ذكائو أبو العباس ا٤برسيشهد لو أستاذه - 6

، وقولو 4«.... وا ليكونن لك شأف عظيم....» :ومبلزمتو لو، فقاؿ لو حْب تلمذتو عليو 
الـز ، فو ا لئن لزمت لتكونن مفتيا ُب ا٤بذىبْب، يريد مذىب أىل الشريعة أىل .....  ....»:لو

. 5«العلم الظاىر،  ومذىب أىل ا٢بقيقة، أىل العلم الباطن 
   :وفاتػو 2 ـب 

بعد حياة حافلة بالدعوة إٔب طريق ا وتربية ا٤بريدين ، توُب ابن عطاء ا ُب سنة 
ىػ،  واتفق على ىذا التاريخ ٝبيع من ترٝبوا لو، وخالف الشعراين فذكر أف وفاتو سنة 709
ىػ، كما حدد بعض ا٤بَبٝبْب الشهر الذي وقعت فيو الوفاة، وزاد بعضهم اليـو الذي وقعت 707

.  فيو 

                                                                                                                                                    
 . 70ابن فرحوف ، الديباج ا٤بذىب ُب معرفة أعياف ا٤بذىب ، ص -   1
 . 274 ص 1ابن حجر العسقبلين ، الدرر الكامنة و ج-   2
، الكواكب الدرية ُب تراجم السادة الصوفية ، دار الفكر بّبوت ، (ىػ1031ت)عبد الرءوؼ ا٤بناوي زين الدين ٧بمد -   3

 .257ص2ج
 .  69ابن عطاء ا السكندري ، لطائف ا٤بنن ، ص-   4
 .69ا٤بصدر نفسو ، ص -   5
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أف وفاة ابن عطاء ا كانت ُب شهر ٝبادى اآلخرة من سنة " تاج الدين السبكي"ذكر 
، ويتفق معو ُب 2أهنا كانت ُب نصف ٝبادى اآلخرة" ابن حجر العسقبلين "وذكر . 1ىػ709
إهنا وقعت ُب اليـو الثالث : يـو الوفاة فيقوؿ " السيوطي"وٰبدد , 3"ابن العماد ا٢بنبلي"ذلك 

. ـ 1309نوفمرب19، أي ما يوافق 4ىػ709عشر من شهر ٝبادى اآلخرة سنة 
ابن "، وزاد 5"تاج الدين السبكي"و" ابن فرحوف" توُب ابن عطاء ا بالقاىرة كما ذكر 

، 7"السيوطي"، وتابعو ُب ذلك 6أف وفاتو كانت با٤بدرسة ا٤بنصورية بالقاىرة" حجر العسقبلين
. 8أف جنازتو كانت بالقاىرة ، مشهودة حافلة للغاية" ابن تغري بردي"وذكر 

" علي أيب وفاء"، وموقع قربه ٔببانة سيدي 9"بِب وفا"بقرب " القرافة"  دفن ابن عطاء ا بػ
، ؤبوار "علي أيب الوفاء" مَب ُب ا١بنوب الشرقي ١بامع سيدي 300يقع على بعد " وفاء
".11كماؿ الدين ٧بمد بن عبد الواحد ا٤بعروؼ بابن ا٥بماـ"من الغرب قبة 10القرب

                                                 
 . 177 ص 5تاج الدين السبكي ، طبقات الشافعية الكربى ، ج-   1
 . 274 ص 1ابن حجر العسقبلين ، الدرر الكامنة ، ج-   2
 .20-19ابن عماد ا٢بنبلي ، شذرات الذىب ُب أخبار من ذىب ، ص -   3
 . 250 ص 1جبلؿ الدين السيوطي ، حسن ااضرة ُب أخبار مصر والقاىرة ، ج-   4
. 70ابن فرحوف ، الديباج ا٤بذىب ُب معرفة أعياف ا٤بذىب ، ص -   5

 . 177 ص 5تاج الدين السبكي ، طبقات الشافعية الكربى ، ج    -  
 . 274 ص 1ابن حجر العسقبلين ، الدرر الكامنة ، ج-  6
 . 250 ص 1جبلؿ الدين السيوطي ، حسن ااضرة ُب أخبار مصر والقاىرة ، ج-   7
 . 280 ص 8ابن تغري بردي ، النجـو الزاىرة ، ج-   8
 . 258 ص2عبد الرءوؼ ا٤بناوي ، الكواكب الدرية ج-     9

 . 280 ص 8ابن تغري بردي ، النجـو الزاىرة ، ج-   10
ىػ، كاف 861، وتوُب سنة790ىو ىو كماؿ الدين بن مسعود السيواسي االسكندري، ولد حوإب سنة:ابن ا٥بماـ -  11

عبلمة ُب الفقو  واألصوؿ والنحو والتصوؼ وا٤بوسيقى وغّبىا، ٧بققا جدليا نظارا، وكاف يقوؿ أنا ال أقلد ُب 
السيوطي جبلؿ الدين بن عبد الرٞباف " . فتح القدير" ا٤بعقوالت أحدا ، لو مصنفات عدة مشهورة منها 

  .  71- 70ىػ، ص1326مطبعة السعادة , ، بغية الوعاة ُب طبقات اللغوين والنحاة (ىػ911ت)
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  :َشأتو انؿهًْخ ًثذاّتو انظٌفْخ ًيغريتو انتؿهًْْخ- 2
 نشأ ابن عطاء ا ُب بيت لو جذور ُب علـو الشريعة برز فيو أجداده، وكانت حياتو ُب 

النصف الثاين من القرف السابع ا٥بجري، ومن أجل استيعاب نشأتو فقد قسمت حياتو إٔب ثبلثة 
: مراحل كل مرحلة ٛبثل فَبة 

 (. نشأتو العلمية ) ىػ 674حياتو باإلسكندرية قبل  -
 .( بدايتو الصوفية ) ىػ 674حياتو باإلسكندرية بعد  -

 .(مسّبتو التعليمية  )حياتو بالقاىػػرة   -

 : ىـ674زْبتو ثبٗعكنذسّخ لجم : ادلشزهخ إًىل - أ
ىػ ٗبدينة اإلسكندرية إٔب سنة 658ٛبثل ىذه ا٤برحلة نشأتو العلمية، وتبدأ من سنة والدتو 

ىػ ، إذ ىي السنة الٍب تعرؼ فيها على أيب العباس ا٤برسى، و ُب ىذه ا٤برحلة نشأ ابن عطاء 674
ا طالبا ٦بتهدا ُب عدة علـو من تفسّب وحديث وفقو و أصوؿ و ٫بو وبياف و غّبىا على يد 

شيوخ باإلسكندرية ُب تلك ا٢بقبة، وُب ىذه ا٤برحلة كاف ينكر على الصوفية إنكارا شديدا متعصبا 
من – يقصد شيخو ا٤برسي – وكنت أنا ألوؿ أمره ....»: لعلـو الفقهاء وُب ذلك يقوؿ عن نفسو

 ،حٌب جرت بيِب وبْب أصحابو مقاولة، وذلك قبل صحبٍب إياه.... ا٤بنكرين وعليو من ا٤بعَبضْب 
يدعوف أمورا - يعِب الصوفية –  وىؤالء القـو ،ليس إال أىل العلم الظاىر: وقلت لذلك الرجل

.  1«..... عظيمة وظاىر الشرع يأباىا 
وٓب تف ا٤بصادر بتفاصيل عن ىذه ا٤برحلة إال ما أشار إليو ىو بنفسو، أو ما جاء عرضا 

:  أثناء ترٝبتو، و ٲبكن التعرؼ عل شيوخو ُب ىذه ا٤برحلة كما يلي 
تتلمذ ابن عطاء ا على أشهر فقهاء اإلسكندرية ُب »  :ناصر الدين بػػػن ا٤بنّب – 1

: ذلك العصر وىو الفقيو ناصر الدين بن ا٤بنّب ا١بروي ا١بذامي اإلسكندري، قاؿ عنو ابن فرحوف 
، وذكره ابن 2« ىػ683كاف ا٠با بارعا ُب الفقو والعربية  وكاف عبلّمة اإلسكندرية وتوُب ّٔا سنة 

                                                 

 .  126ا٤بصدر نفسو ، ص-  1

 .72-71ابن فرحوف ، الديباج ا٤بذىب ُب معرفة أعياف ا٤بذىب ، ص  -  2
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أي على أيب العباس ا٤برسي – ودخلت أنا عليو  ): :عطاء ا ُب معرض حديثو عن نفسو فقاؿ
إذا عوُب الفقيو ناصر الدين بن ا٤بنّّب ٯبلسك ُب موضع جدؾ، وٯبلس الفقيو من : فقاؿ ٕب– 

وىذا يدؿ على أف . 1(ناحية وأنا من ناحية، وتتكلم إف شاء ا ُب العلمْب، فكاف ما أخرب بو
ابن ا٤بنّب يصدر ابن عطاء ا باعتباره تلميذا لو ُب الفقو وذلك بعد بلوغو رتبة التصدر و اإلفادة 

  .
ىو شهاب الدين أبو ا٤بعإب أٞبد بن إسحاؽ بن » :قاؿ عنو السيوطي : األبرقػػوىي– 2

ىػ وعمره سبع وٜبانوف سنة 701ا٤بؤيد كاف مسند الديار ا٤بصرية وتوُب حاجا ُب ذي القعدة سنة 
 ىػ، ذكر ابن عطاء ا أنو ٠بع منو اإلسناد ا٤بسلسل إٔب أيب ىريرة فقاؿ 614، أي ولد سنة «
و اعلم أف شأف الوالية والوٕب عظيم و ا٣بطب فيها جسيم و يكفيك ُب ذلك ما حدثنا بو » :

الشيخ ا٤بسند ا١بليل شهاب الدين أبو ا٤بعإب أٞبد بن إسحاؽ بن ٧بمد بن ا٤بؤيد األبرقوىي رٞبو 
إف : عن عطاء عن أيب ىريرة قاؿ قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو و سلم ........أخربنا : ا قاؿ

كما روى عنو شيئا من كبلـ الشيخ أيب ا٢بسن . 2«...ا عز و جل قاؿ من عادى ٕب وليا
دخلت على الشيخ أيب ا٢بسن الشاذٕب : أخربين شهاب الدين األبرقوىي قاؿ  ): الشاذٕب فقاؿ 

.... يقوؿ عز وجل  عبدي اجعلِب مكاف ٮبك أكفك كل ٮبك : رضي ا عنو فسمعتو يقوؿ 
»3  .

ذكر ابن حجر ُب ترٝبتو البن عطاء ا أنو قرأ النحو على ايي  : ايي الػمازوين – 3
 ىػ ، 698، وذكره السيوطي ُب ثنايا ترٝبتو البن النحاس ا٢بليب النحوي ا٤بتوَب سنة 4ا٤بازوين

وكاف ا٤بازوين و ابن النحاس معدودين ُب منزلة واحدة، إذ لقب كل منهما بشيخ الديار » :فقاؿ

                                                 

 .  126ابن عطاء ا السكندري ، لطائف ا٤بنن ، ص -  1

 .44-43ابن عطاء ا السكندري ، لطائف ا٤بنن ، ص  -  2

 .45-44ا٤بصدر نفسو ص  -  3

 . 374 ص 1ابن حجر العسقبلين ، الدرر الكامنة ، ج -  4
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، وأورد ابن شاكر ُب ترٝبتو البن النحاس ما يفيد أف ا٤بازوين كاف مقيما 1«ا٤بصرية ُب عصره
. 2باإلسكندرية

شرؼ الدين أبو  ):ترجم لو السيوطي فقاؿ : شرؼ الدين بن أيب ا٢بسن الدمياطي–  4
٧بمد عبد ا٤بؤمن بن خلف بن أيب ا٢بسن الدمياطي كاف إماما عبلمة حافظا حّجو فقيها، وشيخ 

، 3«ىػ705 ىػ وتفقو وبرع وطلب ا٢بديث فرحل وٝبع فأوعي توُب سنة 613ا٤بػحدثْب ولد سنة 
كما ذكر ابن عطاء  ٠باعو منو باإلسناد ا٤بسلسل ُب معرض حديثو عن حديث الشفاعة 

وحديث الشفاعة ا٤بشهور الذي أخربنا بو الشيخ اإلماـ ا٢بافظ بقية ادثْب ....»:ا٤بشهور فقاؿ
شرؼ الدين أبو ٧بمد عبد ا٤بؤمن بن خلف بن أيب ا٢بسن الدمياطي بقراءٌب عليو أو قراءة عليو 

.   4«....... أخربنا : وأنا أ٠بع قاؿ 
ىو الشيخ ٧بمود بن ٧بمد بن عباد ا٤بعروؼ بشمس  : مشس الدين األصفهاين – 5

أنو إماـ ُب ا٤بنطق و الكبلـ و األصوؿ وا١بدؿ فارس ال » :الدين األصفهاين قاؿ عنو السبكي 
.  5«يشق غباره، متدين لْب ورع نزه ذا نعمة عا٤با كثّب العبادة و ا٤براقبة 

عند ذكره اختبلؼ الشيخ  (شيخنا اإلماـ العبلمة  ):وذكره ابن عطاء ا مسبوقا بقولو 
أي – ولقد كاف علماء الزمن يسلموف لو ....» :األصبهاين إٔب ٦بلس أيب العباس ا٤برسي فقاؿ

ىذا الشأف، حٌب كاف شيخنا اإلماـ العبلمة سيف الناظرين حجة ا٤بتكلمْب – أليب العباس ا٤برسي 
مشس الدين األصبهاين، والشيخ العبلمة مشس الدين األيكي ٯبلساف بْب يديو جلوس ا٤بستفيدين 

. 6«.... آخذين عنو ومتلقْب ما يبديو 
  : ىـ674زْبتو ثبٗعكنذسّخ ثؿذ عنخ :  ادلشزهخ انثبَْخ– ب 

                                                 

 .6جبلؿ الدين السيوطي ، بغية الوعاة ُب طبقات اللغوين والنحاة ، ص  -  1

٧بي الدين عبد ا٢بميد ، القاىرة مكتبة النهضة : ، فوات الوفيات ، ٙبقيق(ىػ764ت)ابن شاكر الكتيب ٧بمد بن أٞبد  -  2
 .173-172 ص 2، ج ـ1951ا٤بصرية 

 . 181 ص 1جبلؿ الدين السيوطي ، حسن ااضرة ُب أخبار مصر والقاىرة ، ج -   3

 .  32-31ابن عطاء ا السكندري ، لطائف ا٤بنن ، ص - 4    

 .42-41ص 5تاج الدين السبكي ، طبقات الشافعية الكربى ، ج-  5

 .116-115ابن عطاء ا السكندري ، لطائف ا٤بنن ، ص  -  6
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      ٛبثل ىذه ا٤برحلة بدايتو الصوفية، وتبدأ ىذه ا٤برحلة بصحبتو للشيخ أيب العباس ا٤برسى سنة 
 ىػ وتنتهي برحيلو عن اإلسكندرية إٔب القاىرة، وُب ىذه ا٤برحلة تعرؼ على طريق الصوفية، 674

وزاؿ إنكاره عنهم وتعصبو ألىل العلم الظاىر، فلقي أبا العباس ا٤برسى وتدرج على يديو وفق 
وكنت أنا ألوؿ أمره من ا٤بنكرين وعليو من » : طريقة الشاذٕب، وُب ذلك يقوؿ عن نفسو

ا٤بعَبضْب ال لشيء ٠بعتو منو وال لشيء صح نقلو عنو، حٌب جرت بيِب وبْب بعض أصحابو 
مقاولة، وذلك قبل صحبٍب إياه وقلت لذلك الرجل ليس إال أىل العلم الظاىر وىؤالء القـو 

تدري ما – بعد أف صحبت الشيخ – يدعوف أمورا عظاما وظاىر الشرع يأباىا، فقاؿ ذلك الرجل 
ىؤالء كا٢بجر ما : دخلت عليو فأوؿ ما قاؿ ٕب: ال، قاؿ : قاؿ ٕب الشيخ يـو ٚباصمنا قلت

أخطئك منو خّب ٩با أصابك،  فعلمت أف الشيخ كوشف بأمرنا، ولعمري لقد صحبت الشيخ 
اثِب عشر عاما فما ٠بعت منو شيئا ينكره ظاىر العلم، من الذي كاف ينقلو عنو من يقصده 

باألذى، وكاف سبب اجتماعي بو أف قلت ُب نفسي بعد أف جرت ا٤بخاصمة بيِب وبْب ذلك 
الرجل، دعِب أذىب أرى ىذا الرجل فصاحب ا٢بق لو أمارات ال ٱبفى شأنو، فأتيت إٔب ٦بلسو 

األوؿ إسبلـ و الثاين إٲباف والثالث إحساف، : فوجدتو يتكلم ُب األنفاس الٍب أمر الشارع ّٔا فقاؿ
وإف شئت قلت األوؿ عبادة والثاين عبودية والثالث عبودة ، فمازاؿ يقوؿ وإف شئت قلت وإف 

شئت قلت إٔب أف ّٔر عقلي وعلمت أف الرجل إ٭با يغَبؼ من فيض ٕبر إ٥بي و مدد رباين، 
فأذىب ا ما كاف عندي، ٍب أتيت تلك الليلة إٔب ا٤بنزؿ فلم أجد ُبَّ شيئا يقبل االجتماع باألىل 
على عادٌب، ووجدت معي أمرا غريبا ال أدري ما ىو، فانفردت ُب مكاف أنظر إٔب السماء و إٔب 
كواكبها وما خلق ا فيها من عجائب قدرتو، فحملِب ذلك على العودة إليو مرة أخرى، فأتيت 

إليو فاستؤذف ٕب فلما دخلت عليو قاـ قائما وتلقاين ببشاشة وإقباؿ حٌب دىشت خجبل 
فقاؿ . يا سيدي أنا وا أحبك: واستصغرت نفسي أف أكوف أىبل لذلك، فكاف أوؿ ما قلت لو

أحبك ا كما أحببتِب ٍب شكوت إليو ما أجده من ٮبـو وأحزاف، فقاؿ رضي ا عنو أحواؿ : 
النعمة والبلية والطاعة وا٤بعصية ، فإف كنت بالنعمة فمقتضى ا٢بق منك : العبد أربعة ال خامس ٥با

وإف كنت بالطاعة فمقتضى ا٢بق منك . الشكر، وإف كنت بالبليػة فمقتضى ا٢بق منك الصرب
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شهود منتو عليك، وإف كنت با٤بعصية فمقتضى ا٢بق منك وجود االستغفار، فقمت من عنده 
. وفيما يلي جوانب من تربيتو الصوفية . 1«وكأ٭با كانت ا٥بمـو واألحزاف ثوبا نزعتو 

 ألقى بن عطاء ا بنفسو بْب يدي أيب العباس ا٤برسى، :وجود الراحة من ا٥بمـو - 1
، فكاف كبلـ  يربيها و يتدرج ّٔا ُب الصفاء والتزكية حٌب يذىب عنو ما ٯبد من األحزاف و ا٥بمـو
شيخو نقشا على قلبو، واستمر شيخو يتابعو ُب كل ما يعرض لو من ا٣بواطر، فقد سألو مرة بعد 

ٍب سألِب بعد ذلك ٗبدة كيف ؟ » :ذلك عن حالو، فقاؿ أفتش عن ا٥بم فبل أجده وُب ذلك يقوؿ
:  فقلت أفتش عن ا٥بم فبل أجده، فقاؿ رضي ا عنو

ليلي بوجهك مقمػػػػػػػػػر          وظبلمو ُب الناس سػػاري          
        والنػػاس فػي سػػدؼ الظػػبل           ـ ونػحن ُب ضوء النهػار

فو ا لئن لزمت لتكونن مفتيا ُب ا٤بذىبْب، يريد مذىب أىل الشريعة أىل العلم : إلـز
لقد أنشد ا٤برسى ىذه األبيات على سبيل . 2«الظاىر ومذىب أىل ا٢بقيقة أىل العلم الباطن 

الرمز، أف القلب إذا تواصلت عليو األنوار ٙبوؿ ليلو إٔب هنار، ٍب إنو شرط على تلميذه ا٤ببلزمة أي 
لزـو الصفاء و إلقاء ا٥بم وا٣بروج عن نفسو إٔب ربو ووعده بالوصوؿ إٔب مرتبة اإلفتاء ُب الظاىر 

.  والباطن
 
ٚبوؼ ابن عطاء ا أف يفوتو علم الظاىر بعد صحبتو : خوفو من فوات العلم الظاىر- 2

لشيخو ا٤برسى، لػما يَبدد بْب الطلبة من القوؿ أف صحبة ا٤بشايخ تُفوّْت العلم الظاىر و ُب ذلك 
من يصحب ا٤بشايخ ال ٯبيء منو ُب العلم الظاىر شيء، : وكنت أنا ٠بعت الطلبة يقولوف» :يقوؿ

.  3«فشق علي أف يفوتِب العلم ، وشق علي أف تفوتِب صحبة الشيخ رضي ا عنو
أدرؾ ابن عطاء ا قيمة الصحبة للمشايخ وىي ال تقل عن طلب العلم الظاىر، فكيف 

يوفق بْب ذلك ؟ ، دخل على شيخو ّٔذا ا٣باطر فما كاف جواب الشيخ ياترى؟ ، حدثنا عن 

                                                 

 .129-128ابن عطاء ا ، لطائف ا٤بنن ، ص -  1

 .129ا٤بصدر نفسو ،  -  2

 .125ا٤بصدر نفسو ،  -  3
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ليت الشيخ يطعمِب : فأتيت إٔب الشيخ فوجدتو يأكل ٢بما بػخل فقلت ُب نفسي» :ذلك فقاؿ 
٫بن إذا صحبنا : لقمة من يده، فما استتممت ا٣باطر إال وقد دفع ُب فمي لقمة ُب يده، ٍب قاؿ

تاجرا ما نقوؿ لو أترؾ ٘بارتك وتعاؿ، أو صاحب صنعة ما نقوؿ لو أترؾ صنعتك وتعاؿ، أو 
طالب علم ما نقوؿ لو أترؾ طلبك وتعاؿ، ولكن نقر كل أحد ُب ما أقامو ا فيو، وما قسم لو 

لقد أجابو شيخو عن خاطره األوؿ فأطعمو لقمة من يده، وعن . 1«على أيدينا فهو واصل إليو 
خاطره الثاين فأقره على طلب العلم الظاىر مرٰبا إياه من التدبّب، وذلك بالرضا ٗبا قسم ا 

وقد صحب » :واستدؿ لو على ذلك بفعل الصحابة مع رسوؿ ا صلى ا عليو وسلم، فقاؿ 
الصحابة رسوؿ ا صلى ا عيو وسلم فما قاؿ لتاجر أترؾ ٘بارتك، و ال لذي صنعة أترؾ 

ومن ٍب ٓب يكن التصوؼ على طريق .  2«صنعتك، بل أقرىم على أسبأّم وأمرىم بتقوى ا فيها 
الشاذٕب يتعارض مع االشتغاؿ بأسباب الدنيا، وال يشَبط لصاحبو االنقطػاع عن آّتمع الذي 

. يعيش فيو وذلك مثاؿ الصحابة مع الرسوؿ صلى ا عليو وسلم
  تػحرؾ ُب ابن عطاء ا خاطر التجرد وترؾ العلم :قصده إٔب التجريد وترؾ األسباب- 3

ودخلت أنا عليو يوما وُب نفسي ترؾ األسباب والتجريد، وترؾ » : الظاىر، فقاؿ عن نفسو
أي شيخو - إف الوصوؿ إٔب ا ال يكوف على ىذه ا٢بالة، فقاؿ: االشتغاؿ بالعلم الظاىر قائبل

وكاف مدرسا " ابن ناشئ: "إنساف يقاؿ لو" قوص"من غّب أف أبدي لو شيئا صحبِب ب- ا٤برسي
يا سيدي اترؾ ما أنا فيو وأتفرغ : ّٔا ونائب ا٢بكػم، فذاؽ من ىذا الطريق شيئا على أيدينا، فقاؿ

ليس الشأف ذا ولكن امكث فيما أقامك ا فيو، وما قسم لك على أيدينا : لصحبتك، فقلت لو
وىذا شأف الصديقْب ال ٱبرجوف من شيء حٌب يكوف ا٢بق سبحانو ىو : ىولك واصل، ٍب قاؿ

الذي يتؤب إخراجهم، فخرجت من عنده وقد غسل ا تلك ا٣بواطر من قليب، وكأ٭با كاف ثوبا 
، ىكػذا عاِب ا٤برسي تلميذه وذلك كلو تعليم ٤بقاـ الرضا 3«نزعتو ورضيت عن ا فيما أقامِب فيو 

. ٗبا قسم ا

                                                 

 . 125ا٤بصدر نفسو ، ص -  1

 .125ابن عطاء ا ، لطائف ا٤بنن ، ص  -  2

 . 123ا٤بصدر نفسو ، ص  -  3
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ٙبرؾ خاطر ابن عطاء ا أف يناؿ رتبة ُب نفس شيخو : حرصو على اعتناء شيخو بو- 4
وكنت قلت لبعض أصحاب الشيخ أريد لو » :وينظر إليو حٌب ٯبعلو ُب خاطره، وُب ذلك يقوؿ

نظر إٕب الشيخ بعناية وجعلِب ُب خاطره، فقاؿ ذلك للشيخ، فلما دخلت على الشيخ رضي ا 
ال تطالبوا الشيخ بأف تكونوا ُب خاطره، بل طالبوا أنفسكػم أف يكوف الشيخ ُب : عنو قاؿ

لقد رد الشيخ تلميذه ُب ىذا . 1«خاطركم، فعلى مقدار ما يكوف الشيخ عندكم تكونوف عنده
ا٣باطر إٔب نفسو، وأف ىذا الشعور يبدأ من نفس ا٤بريد، ويزيد مقداره وينقص عند الشيخ حسب 

أي شيء تريد أف تكوف، وا » :نفس ا٤بريد، ٍب إنو وعده ٗبا سيكوف لو من الشأف العظيم فقاؿ 
ليكونن لك شأف، وا ليكونن لك شأف عظيم، وا ليكونن لك كذا، وا ليكونن لك كذا، ٓب 

. 2«أثبت منو إال قولو ليكونن لك شأف عظيم، فكاف من فضل ا سبحانو ماال أنكره 
شاور الشيخ أبو العباس ا٤برسى تلميذه ابن عطاء ا ُب شخص  : تربيتو على ا٢بلم - 5

، «أنا ال أنتقم من أحد» :آذاه، فأشار عليو ابن عطاء ا باالنتقاـ منو، فغضب منو الشيخ وقاؿ
ما : ودخلت عليو يوما فقاؿ ٕب» وُب ذلك تربية لو على ا٢بلم والصفح وا٤بسا٧بة وُب ذلك يقوؿ

بعض من –، أتى إٕبَّ أصحاب فبلف -رجل كاف قد آذى الشيخ األذى البالغ – تقوؿ ُب فبلف 
يا سيدي ىذا الرجل قد آذاؾ نسعى : وقالوا - كاف لو األمر ُب ذلك الزمن وكاف يَبدد إٔب الشيخ

كا٤بنكر : مصلحة، فقاؿ: قلت: ُب ضربو واشتهاره ُب البلدين مصر والقاىرة، فماذا تقوؿ أنت
وال : األتباع، قاؿ: أنا ال أَتَشفَّى من أحد ، قلت: ذاؾ حٌب يُتشفَّى منو قاؿ: ألي شيء ؟ فقلت

واتفق بعد ... ٫بمل أتباعي على التشفي ، فأطرقت خجبل فما توجو أحد لنا باألذى بعد ذلك ، 
مدة ٫بو ٟبسة عشر عاما أف الذي كاف قد سعى ُب إذاية الشيخ سعى ُب إذايتنا فاتفقت لو 

ىذا الذي استشرتك فيو سيتفق لك معو : نازلة، فصانِب ا من التشفي منو، وكاف الشيخ يقوؿ
مثل ما اتفق ٕب، فافعل معو كما فعلت معو، وىذا ىو كبلـ األكابر يطوى ُب صحائف قلوب 

ا٤بريدين، حٌب إذا جاء وقتو أظهره ا٢بق سبحانو، كأنك قد ٠بعتو ُب ذلك الوقت، ورٗبا أحضر ا 
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بفكرؾ شيخك الذي خاطبك بو ّٔيئتو وزيو، ورٗبا ٛبثل ذلك ُب ا٣بياؿ ا٤بنفصل، ورٗبا حضر 
. 1«بوجوده ا٢بسي عند وجود النوازؿ مثبتا للمريد ومعلما

طرأ علي ابن عطاء ا الوسواس وشدد عليو، وُب ذلك يقوؿ : عبلجو من الوسواس- 6
: وكنت كثّبا ما يطرأ علّي الوسواس ُب الطهارة فبلغ ذلك الشيخ أبا العباس فقاؿ» :عن نفسو 

نعم فقاؿ رضي ا٥بس عليو، ىذه الطائفة تلعب بالشيطاف، : بلغِب أف بك وسواسا ُب الوضوء، قلت
على : ما حاؿ ىذا الوسواس؟ فقلت: ال الشيطاف يلعب ّٔا ٍب مكثت أياما ودخلت عليو، فقاؿ

حالو، فقاؿ إف كنت ال تَبؾ ىذه الوسوسة ال تعد تأتينا فشق ذلك علي وقطع ا الوسواس عِب 
وقاؿ ابن عطاء ا ُب موضع آخر وعملت قصيدة أمدحو ّٔا فقاؿ حْب أنشدت أيدؾ ا . 2«

بروح القدس، ٍب عملت قصيدة بإشارتو جوابا لقصيدة مدحو ّٔا إنساف من ببلد أٟبيم فلما قرأت 
عليو، قاؿ ىذا الفقيو صحبِب وبو مرضاف، وقد عافاه ا منهما، و البد أف ٯبلس ويتحدث ُب 
العلمْب، يشّب الشيخ إٔب مرض الوسوسة فلقد انقطع عِب بربكة الشيخ حٌب صرت أخاؼ أف 

أكوف لشدة التوسعة الٍب أجدىا تساىلت ُب بعض األمور، و ا٤برض اآلخر كاف يب أٓب برأسي، 
.  3«فشكوت ذلك إليو فدعا ٕب فعافاين ا وشفاين 

لقد أقّر ابن عطاء ا أف ا شفاه من الوسوسة بربكة شيخو و صحبتو إياه، وشفاه ا 
من أٓب رأسو بدعاء شيخو كذلك، ويبدو أف التلميذ ألقى قياد نفسو إٔب شيخو، وبا٤بثل فقد بشره 

شيخو بصدارتو وتقدمو ُب العلمْب الظاىر والباطن وىذه مزية ٓب يلحقو فيها أحد من أصحاب 
. الشيخ

يدأب تبلميذ الصوفية على خدمة شيوخهم  : خدمتو لشيخو وحرصو على رضاه- 7
قصد نيل ا٤بعارؼ والَبقي ُب ا٤بقامات من أقصر طريق، وىذا حاؿ ابن عطاء ا مع شيخو 

أريد أف أستنسخ – أي شيخو أبا العباس ا٤برسى – و٠بعتو يقوؿ » :ا٤برسى، يقوؿ عن نفسو 
لولدي ٝباؿ الدين فذىبت فاستنسختو من غّب أف أُعِلم الشيخ وأتيتو، با١بزء " التهذيب"كتاب 
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: استنسختو لكم، فأخذه فلما هنض ليقـو قاؿ " التهذيب"كتاب : األوؿ فقاؿ ما ىذا فقلت 
اجعل ُب بالك، أف الوٕب ال يتفضل عليو أحد، ٘بد ىذا إنشاء ا ُب ميزانك، فلما أتيتو با١بزء 

وا ألجعلنو عينا من : قاؿ الشيخ عنك: الثاين، لقيِب بعض أصحابو بعد نزوٕب من عنده وقاؿ
عيوف ا، يقتدي بو ُب العلم الظاىر والباطن فلما أتيتو با١بزء الثالث ونزلت من عنده لقيِب بعض 

ىذا الكتاب استنسختو ٕب ابن : ، فقاؿ"مولدة ٞبراء"طلعت عند الشيخ فوجدت : أصحابو وقاؿ 
حقا كاف ابن عطاء ا وال . 1«عطاء ا فو ا ما أرضى لو ٔبلسة جده ولكن بزيادة التصوؼ

إذ " ا٢بكم "يزاؿ عينا من عيوف ا تفيض بالنور وتشع على أىل كل عصر، ودليل ذلك كتابو 
. ىو دستور األخبلؽ والَببية والتزكية، وإٔب عصرنا ىذا يشتغل بو ا٤بربوف ويستضيء بو السالكوف 

لقد وعد ا٤برسى تلميذه بالصدارة ُب العلمْب، وُب ذلك  : وعد الشيػخ لو بالصدارة- 8
ىم يريدوف : –أي ا٤برسى - وأخربين سيدي ٝباؿ الدين ولد الشيخ قاؿ قلت للشيخ » :يقوؿ 

ىم يصّدرونو ُب الفقو وأنا أصّدره ُب التصوؼ، : أف يصّدروا  ابن عطاء ا ُب الفقو، فقاؿ الشيخ
ٯبلسك ُب موضع جدؾ، – ابن ا٤بنّّب –إذا عوُب الفقيو ناصر الدين : ٍب دخلت أنا عليو فقاؿ ٕب

، ويقر عطاء ا ٧بققا ٤با 2«وٯبلس الفقيو من ناحية وأنا من ناحية، وتتكلم إنشاء ا ُب العلمْب 
فكاف من فضل ا ما ال »، وقاؿ ُب موضع آخر « فكاف ما أخرب بو » بلغ من ا٤براتب فيقوؿ 

وىكذا تبْب لنا كيف ٙبقق ا٤بوعود ، وأصبحت البن عطاء ا الصدارة ُب العلمْب . 3«ننكره 
وآلت إليو رئاسة الطريقة بعد موت شيخو أيب العباس ا٤برسي، وأصبح لو كرسي ُب ا١بامع األزىر 
ٲبلي منو دروسو ُب الفقو والشريعة والتفسّب وُب التصوؼ وكانت حلقاتو تعّج دائما با٤بستمعْب 

 . 4ا٤بعجبْب، ذلك أف لدروسو وأسلوبو ُب الشرح حبلوة وتأثّب على السامعْب
 . زْبتو يف انمبىشح: ادلشزهخ انثبنثخ - ج 
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ٛبثل ىذه ا٤برحلة مسّبتو التعليمية، لقد ٛبت البن عطاء ا مراحل التدرج والَببية على يد 
أستاذه ا٤برسى فكاف يعرض عليو خواطره، ويتنور بو ُب طريقو وينفي عنو ريب النفس وحظوظها، 

وٙبقق بالصدؽ مع شيخو فحرص على خدمتو، حٌب انتزع من الشيخ ا٤برسى رضاه، فبشره 
- بعد أف استأذف شيخو – بالصدارة، واإلرث للطريقة بعد موتو، ورحل ابن عطاء ا إٔب القاىرة 

فالتحق با١بامع األزىر وأخذ حظو منو، خاصة بعد أف صّدره الفقهاء ُب الفقو، وصدره شيخو 
.  ا٤برسى ُب التصوؼ، فكاف وارث علمو والقائم على طريقتو والداعي إليها من بعده

فلم ٰبدد ا٤بَبٝبوف السنة الٍب ارٙبل فيها إٔب القاىرة، وكل ما نعرفو أنو حْب توُب شيخو 
وكنت أنا حْب توُب الشيخ أبو العباس » :، وُب ذلك يقوؿ1 كاف ىو بالقاىرة ىـ686ا٤برسى سنة 

.   و لعلو استوطنها قبل ذلك بقليل 2«بالقاىرة 
 : اشتغالو بالتدريس ُب األزىر  -1

انتقل ابن عطاء ا إٔب القاىرة وقد أصبحت لو الصدارة ُب العلم فبل بد وأف يكوف لو 
» : وُب ذلك يقوؿ السبكي " جامع األزىر"موضع ُب أكرب جامعة إسبلمية ُب ذلك الوقت وىي 

» : يقوؿ ا٤بناوي  . 3«واستوطن الشيخ تاج الدين ابن عطاء ا القاىرة يعظ الناس ويرشدىم 
، تؤب 4«أي ابن عطاء ا من اإلسكندرية، ٍب قطن مصر، وصار يعظ الناس ويرشدىم -وأصلو

– وكاف » : ، وُب ذلك يقوؿ ابن حجر"ا١بامع األزىر"ابن عطاء ا التدريس بأ كرب ا١بامعات 
يتكلم با١بامع األزىر فوؽ كرسي بكبلـ يروح النفس، وٲبزج كبلـ القـو بآثار – أي ابن عطاء ا 

 . 5«السلف وفنوف العلم، فكثر أتباعو، وكانت عليو سيما ا٣بّب 

ما كاف عليو درس أستاذه، وما كاف يَبكو من أثر ُب نفوس  ووصف داود بن باخبل
وأما األستاذ األجل الكبّب ٧بيي طريقتهم ومظهر كلمتهم، وناشر ....»: ا٢باضرين، فقاؿ
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، شيخنا وإمامنا األستاذ األجل تاج الدين أبو -يقصد الصوفية – أعبلمهم، وباسط كبلمهم 
  الفضل أٞبد بن عطاء ا رضي ا تعأب عنو وأرضاه، وجعل ا١بنة متقلبو ومثواه، وبلغو بفضلو

ما كاف يرجوه ويتمناه من مطلبو وسؤلو، فهو ُب ذلك العجب العجاب، واألمر الذي يشهد 
بتحقيقو قلوب أوٕب األلباب، فتجد ا٤بيعاد الواحد باىرا، ودليبل ظاىرا، ولو نتائج وفوائد، وأنوار 

وزوائد، ظهر ذلك ُب الببلد، وانتشر بْب العباد، ٯبمع ا٤بيعاد الواحد بْب ا٤بواعظ وا٢بكم والرقائق 
فكم من تائب ....ُب طريق األبرار وطريق ا٤بقربْب، داللة بالعلم والنور، وتربية باألقواؿ واألحواؿ

تاب، وتغّبت أحوالو السيئة وأصلح وأناب، وكم من غافل تيقظ، وجاىل تبصر، وكم من قلب 
. 1«قاس مظػلم الف وتنور

كاف رجبل صا٢با عا٤با يتكلم على » :ووصف ابن تغري بردي ابَن عطاء ا ودرسو فقاؿ 
كرسي وٰبضر ميعاده خلق كثّب، وكاف لوعظو تأثّب ُب القلوب، وكاف لو معرفة تامة بكبلـ أىل 

. 2«ا٢بقائق وأرباب الطرائق 
ومن ٍب اتفق الواصفوف ّٓلس ابن عطاء ا على الصدارة وانتشار الصيت وقوة التأثّب وكل 

. عرب حسب ما شاىد وحضر
: تبلميػػػذه - 2

:  ٚبرج على يد ابن عطاء ا ٝبلة من الفقهاء والصوفية، منهم 
ىػ، والد تاج الدين السبكي 756 ا٤بتوَب سنة اإلماـ تقي الدين السبكيأشهرىم - 
ىػ، وكاف تقي الدين السبكي من أشهر 771ا٤بتوَب سنة" طبقات الشافعية الكربى "صاحب 

علماء عصره حٌب أف الشيخ ابن تيمية كاف ال يعظم أحدا من أىل العصر كتعظيمو لو، كما كاف 
كثّب الثناء على تصنيفو ُب الرد عليو، وقد ذكر تاج الدين السبكي ُب طبقاتو ُب ترٝبتو لوالده أف 

أنو كاف أستاذا » :، كما ذكر ُب ترٝبتو البن عطاء ا 3والده صحب ابن عطاء ا وتتلمذ عليو
تقي الدين – أي ابن عطاء ا – وأخذ عنو ....»:وذكره ابن حجر فقاؿ . 4«لوالده ُب التصوؼ
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٠بعت أبا : على سارة بنت السبكي عن أبيها ٠باعا، قاؿ- أي ابن حجر–قرأت ... السبكي
وأخذ » :وذكره عبد الرءوؼ ا٤بناوي فقاؿ . 1«فذكر شيئا من كبلمو:...الفضل بن عطاء ا يقوؿ

. 2«عنو ٝبع من األعياف وانتفع بو، منهم شيخ الشافعية التقي السبكي رضي ا عنو
وىكذا تتلمذ على ابن عطاء ا من ىم ُب طبقة األئمة وُب ىذا داللة على علو منزلتو، وأف 

» :طريقتو ٓب يكن فيها أدىن عوج، وأهنا دائرة مع الكتاب والسنة كما يقوؿ السيوطي وىذا نصو 
" تقي الدين السبكي"وكاف الشيخ تاج الدين بن عطاء ا ٰبضر ٦بلَس وعظو األئمُة مثل الشيخ 

إماـ وقتو تفسّبا وحديثا وفقها وكبلما وأصوال ومنقوال، بل آّتهد الذي ٓب يأت بعده مثلو وال قبلو 
أي ابن عطاء "- تاج الدين"ُب بعض كتبو أخذه عن الشيخ " السبكي"من دىر طويل، وقد ذكر 

، وحضوره ٦بلسو، ونقلو عنو ُب بعض كبلمو، وقاؿ إنو متكلم الصوفية على الطريقة الشاذلية -ا
قرأت عنو واتصلت )للسبكي أنو قرأ عليو كتابو ا٢بكم، وذكر فيو قطعة منو " ا٤بعجم ا٤بخرج"وُب . 

، ولو كاف ُب الطريقة الشاذلية أدىن عوج ٓب يثن عليها السبكي وال ولده، وال أئمة (لو بالسند إليو
. 3«عصره ومن قارّٔم 

" الشيخ كذلك أخذ عن ابن عطاء ا تلميذه وخليفتو ُب الطريقة الشاذلية من بعده - 
داود بن عمر بن إبراىيم الشاذٕب ا٤بعروؼ بابن » : ، ترجم لو السيوطي فقاؿ "داود ابن باخبل

باخبل من األئمة الراسخْب، تفقو على مذىب مالك، ولو فنوف عديدة وتصانيف مفيدة، وكاف 
، توُب باإلسكندرية سنة  . 4«ىػ 733يتكلم على طريق القـو

ترٝبة وافية، أورد فيها الكثّب من " داود بن باخبل"للشيخ " عبد الوىاب الشعراين"وترجم 
، يعرؼ باسم داود الباخلي عند (با٤بيم )أقوالو، وذكر أحوالو، وقد ذكر أف ا٠بو داود بن ماخبل 

                                                 

  .273 ص 1ابن حجر العسقبلين  ، الدرر الكامنة ُب أعياف ا٤بائة الثامنة ، ج  -  1
 .257ص2عبد الرءوؼ ا٤بناوي ، الكواكب الدرية ، ج -  2

ـ ، 1934السيوطي جبلؿ الدين بن عبد الرٞباف ، تأييد ا٢بقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية ، الطبعة األؤب  -  3
  .69ا٤بكتبة اإلسبلمية ، ص : القاىرة 

  .246جبلؿ الدين السيوطي ، بغية الوعاة ُب طبقات اللغوين والنحاة ، ص  -  4
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من مؤلفاتو ا٤بشهورة بْب الشاذلية، . 1مريدي الطريقة الشاذلية، فقد ورد ُب سلسلتهم ّٔذا االسم
، وقد ضمنو كثّبا من آرائو ُب التصوؼ، خاصة ما "اللطيفة ا٤برضية بشرح حزب الشاذلية " كتابو 

يدور حوؿ كبلـ األولياء، وعلـو ا٢بقائق العقلية والقلبية، وعلـو ا٢بكمة اإل٥بية، وغّبىا من 
. 2ا٤بوضوعات
أبو العباس أٞبد بن من تبلميذ ابن عطاء ا الذين أخذوا عنو الطريقة الشاذلية الشيخ - 

كاف ٯبلس للوعظ، ولوعظو تأثّب ُب القلوب، »: ، قاؿ عنو السيوطي3 األصوٕبا٤بيلق السكندري
.  4«ىػ749وتوُب سنة 
كما جاء ُب  "5أبو ا٢بسن على القراُب"و٩بن أخذ عن ابن عطاء ا أيضا الشيخ - 

. 6"ا٤بفاخر العلية"
 أف ابن عطاء ا الصوُب السكندري كاف أستاذا ذا شأف ُب عصره، وقد :وخبلصة القوؿ

ٚبرج عليو ٝبلة من مشاىّب العلماء ا٤بصريْب ُب الفقو والتصوؼ كما انتفع بوعظو خلق ال ٰبصوف 
.  كثرة

بعد ىذه ا٤بسحة ٤براحل حياتو الثبلث ٬بتمها ببياف مكانتو ووفاتو، لننتقل إٔب جانب آخر 
.  يهمنا ُب ىذا البحث كثّبا، وىو  نشأتو الصوفية، وما يتعلق ٗبؤلفاتو عامة، وُب التفسّب خاصة

                                                 

ـ ، ج 1952دار الفكر العر يب  : القاىرة , الطبقات الكربى , (ىػ973ت)عبد الوىاب الشعراين ب أٞبد بن علي  -  1
 .163ص  1

 .8- 7داود بن باخبل ،  اللطيفة ا٤برضية بشرح حزب الشاذلية ، ص  -   2

أٞبد ا٤بزيدي : ٙبقيق, ا٤بفاخر العلية ُب ا٤بآثر الشاذلية , (ىػ792ت)ابن عياد ٧بمد بن إبراىيم النفري الرندي الشاذٕب  -  3
 .122ـ ، ص 2002-ىػ1422دار القلم العريب، الطبعة األؤب : ا٢بسيِب ، سوريا حلب 

 .265 ص1جبلؿ الدين السيوطي ، حسن ااضرة ُب أخبار مصر والقاىرة ، ج -  4

ُب الفقو ، "الذخّبة "ىو شهاب الدين أبو العباس أٞبد بن إدريس القراُب الصنهاجي ا٤بصري من مصنفاتو : القراُب  -  5
ابن فرحوف ، . ىػ684ُب القواعد ، توُب ُب ٝبادى األخّبة سنة " الفروؽ"ُب األصوؿ ، و" التنقيح والنفائس"و

 .62الديباج ا٤بذىب، ص

 .٧121بمد بن إبراىيم بن عياد الشاذٕب ، ا٤بفاخر العلية ُب ا٤بآثر الشاذلية ، ص  -  6
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 .  دخٌنو صيشح ادلشّذٍّ- 2
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 :تـًيْـــذ 
ذكرنا ُب ا٤بطلب السابق  ثبلث مراحل ٢بياة ابن عطاء ا ا٤بختلفة، ا٤بعربة عن نشأتو العلمية 

. وبدايتو الصوفية، وحياتو التعليمية وقد تضمنت ا٢بديث عن شيوخو وتبل ميذه 
نشأ ابن عطاء ا طالبا للعلـو الدينية باإلسكندرية، (ىػ674قبل سنة )ففي ا٤برحلة األؤب 

سالكا طريق الصوفية اللتقائو (ىػ674بعد سنة )ومنكرا على الصوفية، ٍب أصبح ُب ا٤برحلة الثانية 
فسلك علي يديو، ُب حْب ٓب ينقطع عن طلب العلـو الدينية، ٍب اشتغل " أيب العباس ا٤برسي"ب

حْب أصبح جديرا بذلك، وُب "ناصر الدين بن ا٤بنّّب "بتدريسها باإلسكندرية زمنا، بعد أف صدره 
، -وىي السنة الٍب توُب فيها شيخو أبو العباس ا٤برسي -(ىػ686بعد )ا٤برحلة الثالثة من حياتو 

. الذي يبدأ بانتقالو إٔب القاىرة أصبح صوفيا كامبل مرشدا 
وُب ىذا ا٤بطلب نتتبع حياتو الصوفية ُب طوريها الثاين والثالث لتتبْب الَببية الصوفية كيف 

تدرجت على نفس ابن عطاء ا فآثر معها طريق الصوفية، وذلك من خبلؿ نشأتو مريدا سالكا 
، وحٌب وقوفو على درجة االكتماؿ صوفيا مرشدا إٔب طريق "أيب العباس "خاضعا إلشراؼ شيخو 

. ا، ٍب ما كاف لو من دور وأثر ُب التصوؼ عموما، وُب خدمة الطريقة الشاذلية خصوصا
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  :تؿشُّفو ؾهَ أثِ انؿجبط انـًشعِ- 1
ىػ فقيها يطلب العلـو الشرعية 674نشأ ابن عطاء ا ُب ا٤برحلة األؤب من حياتو قبل

متقيدا بظاىر النصوص ومنكرا على أي فهم يفسر التصوؼ بعلم أحواؿ القلوب واألذواؽ، وقد 
أبو العباس "سبقو ُب ذلك جده لوالده إذا كاف منكرا على الصوفية أشد األنكار كما صرح 

. 1«فكذلك ٫بن صربىا على جد ىذا الفقيو ألجل ىذا الفقيو » : فقاؿ " ا٤برسي
أشهر صوفية اإلسكندرية حْب ذاؾ، " أيب العباس ا٤برسي"وُب إنكاره على الصوفية إنكار على 

من ا٤بنكرين - أي أمر أيب العباس ا٤برسي–وكنت أنا ألمره ...» :وُب ذلك ٰبدثنا عن نفسو فيقوؿ 
وعليو من ا٤بعَبضْب، ال لشيء ٠بعتو منو، وال لشيء صح نقلو عنو، حٌب جرت بيِب وبْب أصحابو 

–ليس إال أىل العلم الظاىر، وىؤالء القـو : مقاولة، وذلك قبل صحبٍب إياه، وقلت لذلك الرجل
. 2«... يدعوف أمورا عظيمة ظاىر الشرع يأباىا- الصوفية

فهذا اإلنكار من غّب فهم للتصوؼ بل ٗبحض التعصب للفقو ورجالو، ولكن مقاولتو 
ألصحاب الشيخ، وخصومتو ٥بم وإنكاره الشديد على شيخهم، أثار ُب نفسو استفهاما ولوما 

جعلو ٰباسب نفسو ُب يومها، واشتدت ٧باسبتو لنفسو حٌب أفرزت تراجعا وتذمرا خشي معو أف 
يكوف منكرا على الشيخ من غّب حق، وذلك ىو شعور النفوس الربيئة الٍب ال تتبع ا٥بوى بل تنشد 

.  ا٢بق أينما كاف
ليسمع بنفسو وٰبقق " أيب العباس ا٤برسي"و٥بذا السبب اندفع ابن عطاء ا إٔب ٦بلس الشيخ 

أف قلت - بالشيخ أيب العباس- كاف اجتماعي بو...»:أمر إنكاره عليو، وٰبدثنا عن ذلك فيقوؿ
دعِب أذىب أنظر إٔب ىذا الرجل، : ُب نفسي بعد أف جرت ا٤بخاصمة بيِب وبْب ذلك الرجل

فصاحب ا٢بق لو أمارات وال ٱبفى شأنو، فأتيت إٔب ٦بلسو فوجدتو يتكلم ُب األنفاس الٍب أمر 
األوؿ عبادة، : األوؿ إسبلـ، والثاين إٲباف، والثالث إحساف، وإف شئت قلت: الشارع ّٔا فقاؿ

األوؿ شريعة والثاين حقيقة، والثالث ٙبقق أو : والثاين عبودية، والثالث عبودة، وإف شئت قلت
                                                 

 .134ابن عطاء ا ، لطائف ا٤بنن ، ص  - 1

 .  128ص, لطائف ا٤بنن , ابن عطاء ا السكندري - 2
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وإف شئت قلت، وإف شئت قلت إٔب أف ّٔر عقلي، وعلمت أف الرجل : ٫بو ىذا، فما زاؿ يقوؿ
. 1«....إ٭با يغَبؼ من فيض ٕبر إ٥بي فأذىب ا ما كاف عندي 

و٠بع منو وأقر بعلمو وبفضلو، وانبهر عقلو ٗبا ٠بعو " أيب العباس"تعرؼ ابن عطاء ا على 
من علـو ا٢بقيقة الٍب ٓب يكن يتذوؽ منها شيئا، فانفتحت بصّبتو واطمئن قلبو وسكنت نفسو، 

. وأذىب ا عنو ما كاف ٯبده من اإلنكار
 ٍب عاد ابن عطاء ا إٔب منزلو وىو ُب حالة نفسية ال يرغب معها ُب اإلقباؿ على أىلو 

وال غّبىم كما ىي عادتو، بل وجد ُب نفسو معُب غريبا، ال يدري كنهو، فأسلمو ذلك إٔب العزلة 
واالنفراد عن الناس ، متأمبل ُب الكوف وما خلق ا فيو من عجائب قدرتو، وُب ذلك 

ٍب أتيت تلك الليلة إٔب ا٤بنزؿ فلم أجد ُّب شيئا يقبل االجتماع باألىل على عادٌب، ...»:يقوؿ
ووجدت معُب غريبا ال أدري ما ىو، فانفردت ُب مكاف ما، أنظر إٔب السماء وإٔب كواكبها وإٔب 

. 2«... ما خلق ا فيها من عجائب قدرتو، فحملِب ذلك على العودة إليو مرة أخرى
اثِب عشر عاما تلقى عنو الطريقة وناؿ " أبا العباس ا٤برسي"صحب ابن عطاء ا شيخو 

أي علـو - وشيخنا وإمامنا وقدوتنا ُب ىذا الشأف....»:منو ا٢بظ األوفر، وُب ذلك يقوؿ 
أوحد وقتو، وعبلَّمة زمنو، عَلم العارفْب، قطب ا٤بهتدين، مظهر سناء ا٢بقيقة، ومبْبّْ - الصوفية

معآب الطريقة، العآب باأل٠باء وا٢بروؼ والدوائر، ا١بامع لعلم الظواىر والسرائر، سيدنا وموالنا 
قدس ا سره، وىو الذي " شهاب الدين أبو العباس أٞبد بن عمر األنصاري ا٤برسي الشاذٕب"

اقتبسنا من أنواره وسلكنا على هنج آثاره، وىو الذي أسرع بأسرارنا حٌب ٢بقت، وفتَّق ألسنتنا 
حٌب نطقت، غرس غرائس ا٤بعرفة ُب قلوبنا فأينعت ٜبراهتا وفاحت زىراهتا، وىو الذي بفضل ا 

.... وعدنا، وبالكبلـ ُب العلمْب أشار لنا ال ننتسب إال إليو وال نعتمد ُب ىذا الشأف إال عليو
»3 .

  :دخٌنو صيشح ادلشّذٍّ- 2
                                                 

 .129ص , ا٤بصدر نفسو - 1

 .129ص , لطائف ا٤بنن , ابن عطاء ا - 2

 .162ا٤بصدر نفسو ، ص-  3
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أصبح ابن عطاء ا تلميذا أو مريدا بلغة الصوفية متَّبعا لطريقة شيخة ُب السلوؾ مسلّْما 
: ومبِب طريقتو رضي ا عنو على» : لو ُب كل ما يقوؿ ويفعل ، وحدثنا عن طريقة شيخو فقاؿ

ا١بمع على ا وعدـ التفرقة، ومبلزمة ا٣بلوة والذكر، ولكل مريد معو سبيل فيحمل كل واحد 
. على السبيل الٍب تصلح لو

:  رضي ا عنو– أيب ا٢بسن -وكاف ال ٰبب ا٤بريد الذي ال سبب لو،  وكاف يقوؿ عن شيخو - 
. اصحبوين وال أمنعكم أف تصحبوا غّبي فإف وجدًب منهبل أعذب من ىذا فردوا 

. وكاف يدؿ ا٤بريدين على اال٪بماع ُب حبو وال يُلـز ا٤بريد أف ال يرى غّبه- 
. وكاف إذا دخل ا٤بريد ُب أوراد بنفسو وىواه أخرجو عنها- 
. وكاف إذا مدح بقصيدة أو أبيات ٯبيز ا٤بادح بإقبالو، ورٗبا واجهو بنوالو- 
. وكاف مكرما للفقهاء وألىل العلم، وطلبتو إذا جاءوه- 
. إذا جاء رئيس أو ذو وجاىة عرفوين بو: وكاف يقوؿ ألصحابو - 
. وكاف أزىد الناس ُب والة األمور، فإذا جاءوه أكرمهم ورٗبا مشى ٥بم خطوات- 
وكاف شديد التعظيم لشيخو أيب ا٢بسن رضى ا عنو حٌب إنك تشهد منو أف ال إثبات منو - 

: لنفسو  معو، وكاف ينشد إذا ذكر الشيخ رضي ا عنو ىذه األبيات 
ٕب َسادٌة ِمن ِعزِىم            أقداُمهم فوَؽ ا١بَِباه 
ِإف َٓب أُكن ِمنُهم فِلي           ُب ُحبِّْهم ِعٌز وَجاه 

وكاف من شأنو أنو ما ُعِِب بو اليأكلو، وكاف يكره أف يعلم بطعاـ أو ىدية قبل إتياهنا، وكاف ال  - 
. يدعو للمحسن ٕبضرتو، بل إذا غاب دعا لو بظهر الغيب

.  وكاف إذا أُىدي لو شيء يسّب تلقاه ببشاشة وقبوؿ، وإذا أُىدي لو كثّب تلقاه بعػز - 
.  وكاف ال يثِب على مريد وال يرفع لو َعَلما بْب إخوانو خشية عليو أف ُٰبسد - 
. وكانت صبلتو موجزة ُب ٛباـ، وكاف يقوؿ صبلة األبداؿ خفيفة - 

 
.... الكوف كلو مستمع لو : وكاف إذا تبل تقوؿ- 

. وكاف كثّب الرجاء لعباد ا، الغالب عليو شهود وسع الرٞبة- 
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أي ال -وكاف يكـر الناس حسب رتبهم عند ا حٌب أنو رٗبا دخل عليو مطيع فبل يهتبل - 
لو ورٗبا دخل عليو عاص فأكرمو، ألف ذلك الطائع أٌب وىو متكثر بعملو ناظر لفعلو وذلك - يهتم

، وذلك الذي ترٝبو ابن عطاء ا ُب ا٢بكمة 1«العاصي دخل عليو بكسر معصيتو وذلة ٨بالفتو 
أف » : ، وا٤بعُب 2«معصية أورثت ذال وافتقارا، خّب من طاعة أورثت عزا واستكبارا» : فقاؿ 96

ا٤بعصية الٍب توجب اإلنكسار أفضل من الطاعة الٍب توجب االستكبار ، ألف ا٤بقصود من الطاعة 
ىو ا٣بضوع وا٣بشوع واالنقياد والتذلل واالنكسار ، فإذا خلت الطاعة من ىذه ا٤بعاين ، واتصفت 
بأضدادىا ، فا٤بعصية الٍب توجب ىذه ا٤بعاين ، و٘بلب ىذه ااسن أفضل منها ، إذ العربة بصورة 

الطاعة وال بصورة ا٤بعصية ، فثمرة الطاعة ىي الذؿ واالنكسار، وٜبرة ا٤بعصية ىي القسوة 
. 3«واالستكبار، فإذا انقلبت الثمرات انقلبت ا٢بقائق 

وقد أطلت ُب نقل ىذه األوصاؼ ألف ما قالو عن شيخو إ٭با ىو متحقق بو، وواصف 
لنفسو من خبللو، فقد كاف ال يُثبت لنفسو مع شيخو شيء وىو وارث علمو، وىؤالء الرجاؿ 

، كل منهم "ابن عطاء ا السكندري"و " أبو العباس ا٤برسى" و " أبو ا٢بسن الشاذٕب"الثبلثة 
.  4«أنت أنا وأنا أنت » :يقوؿ لصاحبو 

                                                 

 .152 إٔب 148ص ,  لطائف ا٤بنن , ابن عطاء ا  -  1

إبراىيم اليعقويب ، طبع ٗبوافقة وزارة اإلعبلـ ، ا١بمهورية العربية : ابن عطاء ا ، ا٢بكم العطائية ، ضبط وتقدًن  -  2
 .43ـ ، ص 1985-ىػ1405السورية ، الطبعة الثانية 

 .187ابن عجيبة ا٢بسِب ، إيقاظ ا٥بمم ُب شرح ا٢بكم ، ص  -  3
 .9عبد ا٢بليم ٧بمود ، مقدمة ٙبقيق لطائف ا٤بنن ، ص  -  4



   ابن عطاء ا ونشأتو العلمية والصوفية وجهوده ُب التأليف:ا٤بدخل التمهيدي 
 

27 
 

  : انشبرنْخ1خذيتو نهطشّمخ- 3
أيب " بعد صحبة دامت اثِب عشر عاما الـز فيها ابن عطاء ا وصف ا٤بريد على يد 

، كلها تصحيح للطريق وتعريف ٗبسالكها، أصبح ابن عطاء ا صوفيا مرشدا إٔب "العباس ا٤برسي
للدعوة  ا تعأب عارفا بو، قادرا على تسليك غّبه، ومن ٍب كاف لو أثر الصوُب ا٤برشد، كّرس حياتو

أبا العباس "إٔب طريق ا، وهتذيب ا٤بريدين على طريق الشاذلية، الٍب كاف لو فيها شأف، إذ ورث 
. ُب علومو ومقاماتو " ا٤برسي

ٓب يَبؾ الشاذٕب وال تلميذه أبو العباس ا٤برسي مصنفات ُب التصوؼ، وكل ماخلفاه ٝبلة 
أقواؿ ُب التصوؼ وبعض األدعية واألحزاب، وكاف ابن عطاء ا ىو أوؿ من ٝبع أقوا٥بما 

ووصاياٮبا وأدعيتهما وترجم ٥بما، فحفظ بذلك تراث الطريقة الشاذلية الروحي، ولواله لضاع ىذا 
الَباث، كما أنو أوؿ من صنف مصنفات كاملة ُب بياف آداب الطريقة النظرية والعملية، ومن ٍب 

.   2جاءت أٮبيتو البالغة ُب الطريقة والتعريف ّٔا وبقواعدىا لكل من جاء بعده
    يعد ابن عطاء ا أحد أعمدة ا٤بدرسة الشاذلية الكبار، فهو ٕبق واضعها ُب صورهتا 

الكاملة بعد أف قاـ الشاذٕب وا٤برسي بدور التأسيس، وىو ا٤بوسع ا٢بقيقي لنطاؽ الشاذلية، وا٤بنظر 
ا٢بقيقي لفكر ا٤بدرسة الشاذلية حيث صيَّػر ٥با مذىبا كامبل ُب الَببية والتهذيب، و٤بؤلفاتو قيمتها 

، وأبرز ما أضافو ابن عطاء ا للمدرسة "ا٢بكم"ا٣باصة عند الصوفية عامة السيما كتابو 
الشاذلية، وللتصوؼ عموما ىو تعميقو للمبدأ الذي بنت عليو ا٤بدرسة الشاذلية أصو٥با وىو 

التنوير ُب إسقاط "إذ جعلو مذىبا كامبل ُب التصوؼ حٌب أفرد لو رسالة ٠باىا " إسقاط التدبّب"
. 3"التدبّب

                                                 
ىي طريق يوصل إٔب ا تعأب، وىي أخص من الشريعة، ألهنا تشمل على أحكاـ الشريعة باإلضافة إٔب : الطريقة -  1

.   األعماؿ القلبية  والرياضات والعقائد ا٤بختصة بأعضائها، ويضعها شيخ لبلوغ ا٤بريدين الغاية من التصوؼ 
 .  852       عبد ا٤بنعم ا٢بفِب ، ا٤بوسوعة الصوفية ، ص 

عبد الوىاب فرحات ، سيدي أبو ا٢بسن الشاذٕب حياتو ومدرستو ُب التصوؼ ، مكتبة مدبوٕب ، الطبعة األؤب  -  2
 .251ـ ، ص2003

 .252-151ا٤برجع نفسو ، ص -  3
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إضافة إٔب ذلك كانت البن عطاء ا أٮبية أخرى من ناحية نشر الطريقة ٗبصر وبغّبىا 
من األقطار اإلسبلمية، إذ كاف لو سند الطريقة من حيث تلقْب العهود، إذ أغلب الطرؽ ترجع ُب 

 .  1سندىا إٔب ابن عطاء ا
:   ىي2وتتلخص تعاليم الطريقة الشاذلية ُب أصوؿ ٟبسة

. اتباع السنة ُب األقواؿ واألفعاؿ .                  - تقوى ا ُب السر والعبلنية - 
. الرضا عن ا ُب القليل والكثّب .  - اإلعراض عن ا٣بلق ُب اإلقباؿ واإلدبار - 
 .الرجوع إٔب ا تعأب ُب السراء والضراء - 

وأبرز تعاليمها كذلك القوؿ بإسقاط التدبّب واالختيار، وىو األصل الذي ينبِب عليو 
 .       الطريق كلو

إذا عّرؼ " لطائف ا٤بنن" تظهر خدمة ابن عطاء ا للمدرسة الشاذلية ُب تأليفو كتاب 
مؤسسي الطريقة، فبْب سّبهتما " أيب العباس ا٤برسي"والشيخ " أيب ا٢بسن الشاذٕب"بالشيخ 

ومناقبهما وقياـ طريقتهم على الكتاب والسنة، ؤّذا التأليف ىيأ األذىاف لقبوؿ ما يرد من كرامات 
وذكرت ... » " :لطائف ا٤بنن"األولياء وعلو قدرىم وما ثبت ٥بم من تصرفاهتم، إذ قاؿ ُب مقدمة 

أقساـ الوالية، وغزارة قدر الوٕب وفخامة رتبتو وشفوؼ منزلتو، ٩با تضمنو الكتاب العزيز واألحاديث 
، 3«النبوية ليكوف ذلك توطئة لك، بتصديق ما يرد عليك من أخبار أوليائو وكرامات أصفيائو 

وقصدت بذلك أف تنتفع بو ىذه الطائفة خصوصا وغّبىم عموما، » : ويقوؿ عن ىدفو من تأليفو 
ليؤمن بأحواؿ ىذه الطائفة من قسم ا لو  نصيبا من ا٤بنة وجعل ُب قلبو نورا من ا٥بداية، ولّبجع 
ا٤بكذب إٔب االعَباؼ، وا٤بكابر إٔب االنصاؼ، ولتستبْب ٤بن أراد ا بو ا٥بدى اجُة، وتقـو على 
من ٓب تنصره عناية ا ا٢بجة، فيكوف للمصدؽ بتصديقو ٥بذه الطائفة نصيب من الوالية ، ودنو 

.  4«... من العناية 

                                                 
 .252ا٤برجع نفسو ، ص  -  1

  .232ا٤برجع نفسو ، ص -  2

 .26عبد ا٢بليم ٧بمود ، ص : ابن عطاء ا السكندري ، لطائف ا٤بنن ، ٙبقيق -  3

 .28-27ا٤بصدر نفسو ، ص  -  4
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أيب العباس "فابن عطاء ا ىو الذي كاف لو الفضل الكبّب ُب كثّب ٩با نعرفو عن آثار 
رضي ا عنو وابن " أيب ا٢بسن الشاذٕب"وُب بياف كثّب ٩با نعرفو عن القطب الكبّب ا٢بجة " ا٤برسى

عطاء ا ىو الذي جند قلمو للدعوة إٔب طريق ا فكتب ىذه الدرر الٍب تركها مصابيح وأ٪بما 
 .1هتدى السائر ين إٔب ا تعأب

  :تظٌف انشبرنْخ ثني اثٍ ؾشثِ ًانغضايل- 4
، وىم أركاف ا٤بدرسة الشاذلية، ٦بانبا "ابن عطاء ا"و" ا٤برسي"و" الشاذٕب"كاف تصوؼ 

ومذىبها ُب التصوؼ الفلسفي، فلم يكن واحد منهم قائبل ّٔذا  (ىػ638ت)٤بدرسة ابن عريب
. 2ا٤بذىب، ألهنم يدركوف أف ىذا ا٤بذىب تصوؼ ا٣باصة، وال تفهمو إال فئة قليلة من الناس 

، فا٤بدرستاف "مدرسة الشاذٕب"و" مدرسة ابن عريب"    وال يعِب ىذا عدـ وجود صلة بْب 
وىو الذي , ىػ594ا٤بتوُب سنة " أبومدين الغوث التلمساين"تفرعتا عن أستاذ مغريب واحد ىو 

وإٔب . ٲبثل مذىب الفناء ُب التوحيد خّب ٛبثيل، وتتلمذ عليو ابن عريب وكثّب من شيوخ الشاذٕب
جانب ذلك ىناؾ اتصاؿ وقع بْب الشاذٕب وبْب أصحاب ابن عريب ُب مصر، وقع فيو كبلـ عن 

ابن عريب "تلميذ " 3صدر الدين القونوي"إذ يذكر ابن عياد الشاذٕب اتصاؿ . حقائق التصوؼ
إٔب الديار ا٤بصرية اجتمع بالشيخ " ابن عريب"٤با قدـ الشيخ القونوي تلميذ » :فيقوؿ " ا٢باٛبي

صدر "، وتكلم ٕبضرتو بعلـو كثّبة والشيخ مطرؽ إٔب أف استوَب الشيخ "أيب ا٢بسن الشاذٕب"
أخربين أين قطب الزماف اليـو ومن صديقو : رأسو وقاؿ" أبو ا٢بسن"كبلمو، فرفع الشيخ " الدين

. 4«وٓب يرد جوابا" صدر الدين"فسكت الشيخ : وما علومو ؟ قاؿ

                                                 

 .9عبد ا٢بليم ٧بمود  ، مقدمة ٙبقيق لطائف ا٤بنن ، ص  -  1

 .112-111ص, سيدي أبو ا٢بسن الشاذٕب حياتو ومدرستو ُب التصوؼ , عبد الوىاب فرحات  -  2

ىػ ، صاحب 729ىو قاضي القضاة عبلء الدين علي بن إ٠باعيل بن القونوي  ا٤بتوَب سنة : صدر الدين القونوي  -  3
،  (ىػ745ت)الذىيب ٧بمد بن أٞبد بن عثماف . التصانيف الكثّبة، كاف ذا دين ونزاىة وصيانة وحياء وغزارة علم 

اإلعبلـ بوفّيات األعبلـ ، ٙبقيق مصطفى بن علي عوض،وربيع أبو بكر الباقي ، مؤسسة الكتب الثقافية بّبوت ، 
 .  502 ص2ـ ، ج1993-ىػ1413الطبعة األؤب 

 .48-47ابن عياد الشاذٕب ، ا٤بفاخر العلية ُب ا٤بآثر الشاذلية ، ص -  4
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" ابن عريب ا٢باٛبي"أحد أصحاب " أيب العلم يس"     روى ابن عطاء ا أيضا اتصاؿ 
، ورغم ىذا االتصاؿ، فقد كاف الشاذٕب وتبلميذه 1"عز الدين بن عبد السبلـ"بالشاذٕب ُب ٦بلس 

ومنهم ابن عطاء ا متمسكْب بالكتاب والسنة، ألف طريقة الشاذٕب تقـو على األخذ بعلم ا 
، ودليل ذلك قوؿ 2الذي أنزلو على رسولو، واالقتداء با٣بلفاء والصحابة والتابعْب، وباألئمة ا٥بداة

إذا عارض كشفك الكتاب والسنة فتمسك بالكتاب والسنة ودع الكشف، وقل » :الشاذٕب ٤بريده 
إف ا تعأب قد ضمن ٕب العصمة ُب الكتاب والسنة وٓب يضمنها ٕب ُب جانب : لنفسك
. 3«الكشف

وعلى قدر بعد الشاذلية وابن عطاء ا عن مذىب ابن عريب وأصحابو، ٪بد قرّٔم من 
ا٤بتقيد بالكتاب والسنة وتأثرىم بو، ويكفي ما رواه ابن عطاء ا عن " 4أيب حامد الغزإب"تصوؼ 

وتبيْب منزلتو " أيب حامد الغزإب"الشيخ أيب العباس والشيخ أيب ا٢بسن من أقواؿ تثِب على طريقة 
. ُب نفوسهم، وأهنم كانوا يدعوف ا٤بريدين إٔب االقتداء بو وانتهاج سنتو وطريقتو

إذا عرضت لكم إٔب ا حاجة فتوسلوا إليو باإلماـ أيب  حامد » :كاف الشاذٕب يقوؿ ٤بريديو- 
" القوت"يورثك العلم، وكتاب - للغزإب– كتاب اإلحياء » :، ويقوؿ أيضا ناصحا 5«الغزإب
. 7«يورثك النور- أي أيب طالب ا٤بكي -6للمكي

                                                 

 .145ابن عطاء ا ، لطائف ا٤بنن ، ص -  1

 .805عبد ا٤بنعم ا٢بفِب ، ا٤بوسوعة الصوفية ، ص  -  2
. 163ص  1عبد الوىاب الشعراين ، الطبقات الكربى ، ج -  3

 .141ابن عطاء ا السكندري ، لطائف ا٤بنن ، ص     - 
، نشأ ُب غزالة من قرى طوس ، كتبو  (ىػ505-450)ىو حجة اإلسبلـ أبو حامد ٧بمد بن ٧بمد بن ٧بمد : الغزإب  -  4

عبد ا٤بنعم " . إحياء علـو الدين " ، أشهر كتبو " ا٤بنقذ من الضبلؿ "٫بو من مائٍب كتاب ، ترجم ٢بياتو ُب كتابو 
  . 228ا٢بفِب  ، ا٤بوسوعة الصوفية  رقم الَبٝبة 

 .135ابن عطاء ا ، لطائف ا٤بنن ، ص -  5
ىو ٧بمد بن عطية ا٢بارثي صاحب ا٤برجع الثبت ُب التصوؼ ، تأثر بو الغزإب وا٤بكي من أىل ا١ببل : ا٤بكي أبو طالب  -  6

عبد ا٤بنعم ا٢بنفي ، ا٤بوسوعة الصوفية رقم . ىػ 386بْب بغداد وواسط وشهرتو ٗبكة لنشأتو ّٔا ، توُب ببغداد سنة 
 .49الَبٝبة

 .121ابن عطاء ا ، لطائف ا٤بنن ، ص -  7
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، وقد ذكر 1«إنا لنشهد لو بالصديقية العظمى» : :وكاف أبو العباس ا٤برسي يقوؿ عن الغزإب- 
.  ابن عطاء ا اإلماـ الغزإب ُب مواضع كثّبة من مصنفاتو معظما لو ومبجبل اقتداء بشيخو

و٩با ٘بدر اإلشارة إليو، أنو رغم ا٘باه الشاذٕب وا٤برسي وبعدٮبا ابن عطاء ا ُب التصوؼ 
وجهة الغزإب، إال أهنم ٓب يطعنوا ُب الصوفية ا٤بنسوب إليهم القوؿ بوحدة الوجود أوا٢بلوؿ، وال ُب 

 ،3 ا٤بقتوؿ، الذي كاف ا٤برسي يتمثل أحيانا ببعض شعره ُب ا٢بب2"السهروردي"حكيم اإلشراؽ 
وغّبه من أصحاب الشطحات، وذلك ألهنم ٓب يشغلوا أنفسهم " أيب يزيد البسطامي"وال ُب 

 4"أيب يزيد البسطامي" با٢بكم على عقيدة ىؤالء، أو ألهنم كانوا يروف لبعضهم منزلة وفضبل كػ
، أو ألهنم كانوا يروف أف أصحاب الشطحات مغلوبوف على حا٥بم وغّب مسؤولْب 5"ا٢ببلج"و

الذي كاف ٯبد " 6ا١بنيد"عما صدر منهم من أقواؿ مستشنعة الظاىر، ويكوف موقفهم كموقف 
ولكيبل ...» :٥بم األعذار ويدافع عنهم، و٩با يرجح ىذا االحتماؿ األخّب قوؿ ابن عطاء ا 

تضل أو تنسى أعد قراءة ابن عريب بفهم جديد لرموزه، وإٰباءاتو ٘بده مثل القشّبي، قد اٚبذ 
طريقو إٔب التصوؼ ُب ظل ظليل من الكتاب والسنة، إنو مثل حجة اإلسبلـ الغزإب ٰبمل على 
ا٣ببلفات ا٤بذىبية ُب العقائد والعبادات، ويعتربىا انشغاال ٗبا الجدوى منو، ويدعو إٔب أف ٧ببة 

إف لو لغة ..... ا ىي طريقة العابد ُب اإلٲباف فماذا تنكر من ىذا يافقيو ػ يقصد ابن تيمية ػ؟

                                                 
 .119ا٤بصدر نفسو  ، ص  -  1
ىػ عن عمر 587ىو شهاب الدين ويلقب با٤بقتوؿ ألنو اهتم بالكفر وا٣بروج عن السنة توُب سنة : السهروردي ا٤بقتوؿ  -  2

 .174عبد ا٤بنعم ا٢بنفي ، ا٤بوسوعة الصوفية رقم الَبٝبة .  كتابا 49 ولو ٫بو 38و36بْب 
 .139ص , ابن عطاء ا ، لطائف ا٤بنن - 3 

من بسطاـ خراساف ٓب تؤثر عنو كتابات ُب  (ىػ261-188)أبو يزيد األكرب طيفور بن عيسى : ىو : البسطامي  -  4
عبد ا٤بنعم ا٢بنفي ، ا٤بوسوعة الصوفية القسم . التصوؼ ، ولكن أقوالو رصدىا ٧ببوه وأصبحت مذىبا ُب التصوؼ 

 . 49األوؿ رقم الَبٝبة
ىو ا٢بسْب بن منصور الشاعر الصوُب اختلفوا فيو فردتو ٝباعة وأنكرتو وقبلتو ٝباعة وأثنت عليو وحكت عنو : ا٢ببلج  -  5

ىػ وا٠بو ا٢ببلج ألف أباه كاف يعمل ُب صناعة ا٢بلج وحكم عليو باإلعداـ ببغداد سنة 244، وكاف ميبلده سنة 
 .105عبد ا٤بنعم ا٢بنفي ، ا٤بوسوعة الصوفية القسم األوؿ رقم الَبٝبة .              ىػ 309

أصلو من هناوند وولد ونشأ ببغداد ، صحب خالو السري  (ىػ297ت)ىو أبو القاسم ا١بنيد بن ٧بمد ا١بنيد : ا١بنيد  -  6
 . 89عبد ا٤بنعم ا٢بنفي ، ا٤بوسوعة الصوفية رقم الَبٝبة . السقطي وتلقى على ااسيب والقصاب 
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فظهر أف ابن . 1«خاصة، وىي مليئة باإلشارات والرموز واإلٰباءات، واألسرار والشطحات 
عطاء ا يدافع عن ابن عريب ويؤوؿ لو  ويعَبؼ بعمق رموزه وإشاراتو، ويعد ىذا ىو النص 

.   الوحيد الذي وجدتو البن عطاء ا ُب ذكر ابن عريب

  :اثٍ ؾطبء اهلل انشبريل ًانطشق انظٌفْخ- 5
أيب القاسم "كػ,نشأ ابن عطاء ا باإلسكندرية وكاف ّٔا كثّب من ا٤بشهورين بالزىد والورع

شرؼ الدين ٧بمد "، و(ىػ722ت")ياقوت ا٢ببشي"، و(ىػ662ت)ا٤بالكي اإلسكندري" القباري
أيب "ا٤بشهورة ُب مدح الرسوؿ، وكاف من تبلميذ " الربدة"صاحب  (ىػ695ت)"بن ٞباد البوصّبي

، ومن أبرز دعامات 2، وأورد لو ابن عطاء ا قصيدة ٲبدح ّٔا أستاذه ا٤برسي"العباس ا٤برسي
ا٤بلقب " شرؼ الدين عمر بن الفارض"التصوؼ ُب القرف الذي نشأ فيو ابن عطاء ا الشيخ 

. 3ىػ632بسلطاف العاشقْب، وا٤بتوَب سنة
ُب عصر ابن عطاء ا ازدىرت حركة الطرؽ الصوفية، كالطريقة الرفاعية الٍب أسسها 

ىػ، ذلك حْب وفد إٔب مصر الشيخ 570ا٤بتوَب بالعراؽ سنة" أبو العباس أٞبد الرفاعي"الشيخ 
أٞبد "ُب مستهل القرف السابع، والطريقة األٞبدية ا٤بنسوبة إٔب الشيخ " أبو الفتح الواسطي"

إبراىيم "، والطريقة الربىامية، وىي مصرية خالصة أسسها الشيخ 4ىػ675ا٤بتوَب سنة" البدوي
.   6ىػ676القرشي ا٤بتوَب سنة" 5الدسوقي

إٔب جانب ذلك شارؾ ابن عطاء ا ُب ازدىار حركة الطرؽ الصوفية، فقد كاف ا٤ببشر 
بالطريقة الشاذلية والقائم عليها من بعد شيخو ا٤برسي، كما أنو حرص على تقوًن أي اعوجاج ُب 

                                                 
ـ 1985-ىػ1405السيد ا١بميلي ، مناظرات ابن تيمية مع فقهاء عصره ، دار الكتاب العريب  بّبوت ، الطبعة األؤب  -  1

 .20-18-17،     ص 
 .  237ابن عطاء ا السكندري، لطائف ا٤بنن ، ص  -  2
 " . ابن الفارض وا٢بب اإل٥بي"درس مذىبو بالتفصيل وبْب أٮبيتو ُب التصوؼ ا٤بصري، ٧بمد مصطفى حلمي ُب كتابو  -  3
  .159-158 ص 1عبد الوىاب الشعراين ، الطبقات الكربى ، ج -   4
من أجبلء مشايخ مصر أصحاب ا٣برقة  (ىػ676-ىػ653)ىو العارؼ با إبراىيم الدوسقي : إبراىيم الدسوقي  -  5

 .126عبد ا٤بنعم ا٢بنفي ، ا٤بوسوعة الصوفية رقم الَبٝبة .     وطريقتو الربىامية 
  .159 ص1عبد الوىاب الشعراين ، الطبقات الكربى ، ج-  6
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أتباع الطرؽ الصوفية ٩بن كانوا يدَّعوف أحواال ومقامات تصنعا وغرورا، ولذلك ٪بده يعيب على 
.     1ىؤالء ُب مصنفاتو، مصورا حالة ادعائهم، و٧بذرا مريده من االغَبار ّٔم

ظهر الصوفية ا٤بصريوف بطابع خاص، وىو العناية با١بانب العملي ا٣بلقي من التصوؼ 
أكثر من ا٣بوض ُب ا٤بسائل النظرية الصوفية، و٥بذا لقي ا٤ببشروف بالطرؽ الصوفية، ٩بن كانت 

، قبوال وشيوعا وانتشارا ُب مصر "الواسطي والبدوي والدسوقي والشاذٕب " دعوهتم علمية خلقية كػ 
" منذ القرف السابع ا٥بجري، وىذا ما يفسرعدـ ظهور صوفية ُب مصر امتزج تصوفهم بالفلسفة كػ

". ا٢ببلج وابن عريب وابن سبعْب وعفيف التلمساين
       فابن عطاء ا صوُب مصري ٞبل لواء الشاذلية وىو متقيد ٗبذىب أىل السنة وعقيدة 

، خاضع للتصوؼ الشاذٕب ا٤بغريب ا٤بستند إٔب الكتاب والسنة، وىاىو "أيب ا٢بسن األشعري"
وكبلـ الشيخ تاج الدين » : السيوطي يصور ا٘باه ابن عطاء ا ُب تقيده بالكتاب والسنة فيقوؿ

وكتبو دائرة مع الكتاب والسنة واقفة مع الشرع، زاجرة عن ا٣بواطر الٍب ٓب توزف – ابن عطاء ا –
 . 2«ٗبيزاف الشريعة 

وإذا تأملت كتب ا٤بعتربين كرسالة القشّبي وغّبىػػػا، وكبلـ » : ويقوؿ السيوطي أيضا
يعِب مسائل – ٓب ٘بد فيها لفظة من ذلك - ابن عطاء ا– الشاذٕب، وكتب الشيخ تاج الدين

وإف وقع ُب كبلمهم لفظ الوحدة فمرادىم بو -نظرية من شأف التصوؼ الفلسفي كوحدة الوجود
يقصد ما ينسب للتصوؼ - التوحيد، وانفراد ا بالوجود ولواـز الوجود، ال الذي يريده أولئك

.       3«-الفلسفي
     ٲبكن القوؿ أف تصوؼ ابن عطاء ا تصوؼ إسبلمي سِب خالص، يهدؼ إٔب 
التهذيب ا٣بلقي والَببية الروحية، ويعُب تصوفو با١بانب العملي، وقد فّصل ابن عطاء ا ُب 
مصنفاتو رياضات التصوؼ كالذكر وا٣بلوة والعزلة وما إليها، حٌب أصبحت أفكاره قواعد ُب 

، وقد انتشرت تعاليمو ُب البيئة ا٤بصرية ُب حياتو، وعمت  الطريقة الشاذلية معموال ّٔا إٔب اليـو
                                                 

ابن عطاء ا السكندري ، التنوير ُب إسقاط التدبّب ، خرج آياتو وأحاديثو خليل منصور ، بّبوت ، دار الكتب العلمية -  1
 .51ص , ـ1998-ىػ1419، الطبعة األؤب 

 . 69جبلؿ الدين السيوطي ، تأييد ا٢بقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية ، ص -  2
  .69ا٤بصدر نفسو ، -  3



   ابن عطاء ا ونشأتو العلمية والصوفية وجهوده ُب التأليف:ا٤بدخل التمهيدي 
 

34 
 

بعد وفاتو ُب كثّب من األقطار اإلسبلمية، على أيدي تبلميذه ٩بن تفرعت عنهم الطريقة 
". ا٢بكم"الشاذلية، وعلى أيدي شراح مصنفو 
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: ادلطهت انثبنث 

 .  جيٌد اثٍ ػطبء اهلل يف انتأنْف
 

 .  تؿذاد يظنفبد اثٍ ؾطبء اهللػ 1

 . ـ انتؿشّف خبًغخ يظبدس هتًنب يف انجسث2

 .  ـ تأنْف اثٍ ؾطبء اهلل يف انتفغري3
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  :تؿذاد يظنفبد اثٍ ؾطبء اهللـ 1
ذكر ا٤بَبٝبوف البن عطاء ا مصنفات، وليس ىناؾ مَبجم واحد ٝبعها كلها، بل أثبت 
كل واحد ما وصل إٔب علمو منها ، ومن أجل استقصائها البد من تتبع مواضع ذكرىا ُب ثنايا 

ٝبع تلك " أٞبد عز الدين عبد ا  خلف ا"ير أف ىناؾ باحثا معاصرا ىو غ.كتب الَباجم 
، كما أشار إٔب بعضها بذكر مواضع النسخ "ا٢بكم العطائية "أثناء ٙبقيقو لكتاب  ا٤بصنفات

ا٣بطية ومكتباهتا، وأحيانا ذكر تاريخ طبعاهتا، ومن ٍب فقد اعتمدت عليو كثّبا ُب إحصاء ىذه 
. ا٤بصنفات

     لقد بورؾ البن عطاء ا ُب عمره إذ عاش واحدا وٟبسْب عاما عّلم فيها الكثّب ولقن 
الكثّب، وخلف مصنفات ٝبّة تلقتها األجياؿ بعده بالقبوؿ وخاصة الصوفية منهم، وكتب ٥با 

البقاء، وٚبتلف ىذه طوال وقصرا وأسلوبا ، فهي تعكس لنا بوضوح ثقافة ا٤بؤلف وبراعتو ُب عدة 
:  فنوف كما يلي

. فمنها ما يعكس صورتو أدبيا ذا أسلوب وطريقة ُب الببلغة- 
ومنها ما يعكس صورتو صوفيا من أرباب الذوؽ ويعرب عن أدؽ أحواؿ النفس اإلنسانية ُب - 

. حاؿ سلوكها إٔب ا
. ومنها ما يعكس لنا صورتو ٫بويا فقيها أصوليا ذا دراية با٤بنطق والفلسفة وعلم ا٣ببلؼ- 
. ومنها ما يعكس صورتو خطيبا واعظا يرشد عامة الناس إٔب طريق ا بعباراتو القوية النافذة- 

ومن ٍب ٲبكننا بعد ذكر ا٤بصنفات العطائية وذكر خصائص كل منها، ا١بمع بينها ُب 
٦بموعات ثبلث، حيث يكوف لكل ٦بموعة منها خصائص معينة من ناحية األسلوب وطريقة 

:                                          التأليف 
من ا٤بصنفات العطائية ما ىو من قبيل العبارات الرمزية القصّبة القليلة األلفاظ الكثّبة - 1

". ا٢بكم"ا٤بعُب، والٍب ال تبْب مراميها ُب سهولة ويسر، مثل 
و منها رسائل خصصت ألغراض معينة، ومدونة بأسلوب علمي مرتب، مثل - 2

والقصد آّرد ُب معرفة االسم ا٤بفرد، ومفتاح الفبلح ومصباح األرواح " لطائف ا٤بنن"
                                                       .
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تاج العروس "ومنها رسائل يغلب عليها طابع الوعظ، ومدونة بأسلوب خطايب مثل - 3
، وسائر ما كتبو من الوصايا "التنوير ُب إسقاط التدبّب"، و"ا٢باوي لتهذيب النفوس

. إلخوانو
 :وفيما يلي تعداد أ٠باء مصنفاتو 

 

.  ػ ا٢بكم العطائية1
.    وصية إٔب إخوانو ٗبدينة اإلسكندرية- 2
. التنوير ُب إسقاط التدبّب- 3
. لطائف ا٤بنن ُب مناقب الشيخ أىب العباس وشيخو أىب ا٢بسن- 4
تاج العروس ا٢باوي لتهذيب النفوس  - 5
. القصد آّرد ُب معرفة االسم ا٤بفرد- 6
.                                         مفتاح الفبلح و مصباح األرواح-7
. عنواف التوفيق ُب آداب الطريق- 8
. رسالة ُب التفسّب- 9

. قصائد - 10
 .ا٤برقى إٔب القدس األبقى- 11

. للرباعى ا٤بدونة هتذيب ٨بتصر- 12
 . الدينية القواعد ُب رسالة- 13
 .  مواعظ- 14
  .اإلخواف نصيحة ُب ا٣ببلف ٙبفة- 15
. واألوراد واألحزاب األدعية-16
. تصوؼ ُب التحفة- 17
 . القـو طريق ُب تنبيو- 18
رسالة ُب السلوؾ -19
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  : انتؿشّف خبًغخ يظبدس هتًنب يف انجسث ـ 2
 ُب ا٤بائة من مؤلفاتو وىي 90أفرد ىنا ٟبسة من مصنفات ابن عطاء ا، إذ ٛبثل نسبة س

ا٤بعربة عن فكره وأسلوبو، ٍب ىي من مصادر التصوؼ الٍب ال ُيستغُب عنها، وتعد ٕبق صلبا لبحثنا 
 : ىذا نرتبها كما يلي 

: التنوير ُب إسقاط التدبّب- أ
مصنفا خاصا يشرح نظريتو ويؤيدىا ٗبختلف األدلة، " إلسقاط التدبّب"أفرد ابن عطاء ا 

إذ أف  مذىبو يدور حوؿ ٧بور واحد ىو إسقاط اإلنساف لتدبّبه مع ا تعأب والرضا ٗبا يورده 
أما بعد، فاعلم يا أخي جعلك ا من أىل حبو وأٙبفك بوجود ....» :عليو ، فيقوؿ عن ذلك 

أف من طلب .... قربو، وأذاقك من شراب أىل وده، وأمنك بدواـ وصلتو من إعراضو وصده 
الوصوؿ إٔب ا تعأب فحقيق عليو أف يأٌب األمَر من بابو، وأف يتوصل إليو بوجود أسبابو، وأىم 

ما ينبغي تركو وا٣بروج عنو والتطهر منو وجود التدبّب ومنازعة ا٤بقادير، فصنفت ىذا الكتاب مبينا 
،  ليكوف ا٠بو موافقا ٤بسماه ولفظو "التنوير ُب إسقاط التدبّب" لذلك، ومظهرا ٤با ىنالك، و٠بيتو 

.  1«....مطابقا ٤بعناه 
يدور حوؿ التوكل التاـ على ا والوصوؿ إليو، وبدأه ابن عطاء " التنوير"موضوع كتاب 

وىو يتضمن بابْب أساسْب، ُب . ـ1296 ا٤بوافق ؿ 2 ىػ695ا ُب مكة وأٛبو ُب دمشق سنة 
: كل منهما عدة فصوؿ 

 شامل لبياف األدلة على نظريتو من الكتاب والسنة، ٍب بياف الدوافع إٔب الباب األوؿ- 
. 3إسقاط التدبّب، وأقساـ التدبّب ا٤بذمومة وامودة وغّب ذلك

، ويورد فيو 1 فهو تطبيق لنظريتو ُب إسقاط التدبّب ُب ٦باؿ الرزؽ واكتسابو الباب الثاين-
كثّبا من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية ٩با يؤيد أفكاره، و يعمد فيو إٔب إيراد أمثلة مشّبا إٔب 

                                                 
  .4ابن عطاء ا ، التنوير ُب إسقاط التدبّب ، ص -   1
أٞبد عز الدين عبد ا  : ابن عطاء ا السكندري ، ا٢بكم أقوى دستور تربوي صاغو ُب القرف السابع ا٥بجري ، ٙبقيق -  2

 .48خلف ا ، ص 
  .60 إٔب 3ابن عطاء ا ، التنوير ُب إسقاط التدبّب ، من ص -  3
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أمور ٧بسوسة يؤيد ّٔا مذىبو أيضا، كتبها بأسلوب وعظي، وعمد فيها إٔب االستعارات واألخيلة 
. األدبية 

بفصل يلخص فيو ما تضمنو الكتاب ُب صورة " التنوير"    وٱبتم ابن عطاء ا كتابو 
، وفيها من 2مناجاة   سبحانو وتعأب على لساف أىل ا٢بقيقة ُب شأف التدبّب والرزؽ لعبده

. الرباعة األدبية والذوؽ العاطفي ما فيها
  :لطائف ا٤بنن ُب مناقب الشيخ أىب العباس وشيخو أىب ا٢بسن- ب

 ىػ أو بعدىا كما ظهر ذلك من بعض نصوص الكتاب، إذ 698ألف ىذا الكتاب سنة 
ىػ ٩با 698، والسلطاف قتل سنة 3رٞبو ا" حساـ الدين الجْب " حدثنا أنو اجتمع مع السلطاف 

وقد ألفو بعد ما ظهر شأف الطريقة الشاذلية وأصبح . يدؿ على أف تأليف الكتاب بعد وفاتو 
أيب "ا٤بتكلم با٠بها وملقن الذكر للمريدين، وٓب يتصد أحد من الشاذلية لبياف مناقب الشيخ 

، فحفظ لنا ّٔذا الكتاب مناقب الشيخْب، وقاؿ "شيخو أيب ا٢بسن الشاذٕب"و" العباس ا٤برسي
 أما بعد فإين قصدت ُب ىذا الكتاب أف أذكر ٝببل من ……» :عن غرض ىذا الكتاب 

. …فضائل سيدنا وموالنا قطب العارفْب، علم ا٤بهتدين، حجة  الصوفية، مرشد السالكْب 
وأذكر . …الواصل إٔب ا وا٤بوصل إليو، شهاب الدين أىب العباس أٞبد بن عمر األنصاري ا٤برسى

شيخو الذي أخذ عنو، ومنازالتو الٍب نقلت عنو و٠بعتها عنو، وكراماتو وعلومو وأسراره ومعامبلتو 
وال أعلم أف أحدا من أصحاب شيخنا أىب العباس رضي ا عنو، . …مع ا سبحانو وتعأب،

تصدى ١بمع كبلمو، وذكر ما فيو، وأسرار علومو وغرائبو، فجذبِب ذلك إٔب وضع ىذا الكتاب 
»4  .

ٓب يقتصر ابن عطاء ا ُب كتابو على ىذا، بل ضمنو كثّبا من آرائو ُب التصوؼ، فقدـ لو 
، وَب غّب ىذا من ا٤بوضوعات الصوفية األخرى كالفناء 5ٗبقدمة ُب معاين النبوة و الرسالة و الوالية

                                                                                                                                                    
 . وما بعدىا 60الػمصدر نفسو ، ص -  1
 . وما بعدىا117الػمصدر نفسو ، ص  -  2
  . 224ابن عطاء ا السكندري ، لطائف ا٤بنن ُب مناقب أيب العباس وشيخو أيب ا٢بسن ، ص  -  3
  .25- 24الػمصدر نفسو ، ص-  4
 . وما بعدىا 30الػمصدر نفسو ، ص -  5
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والبقاء وا٤بعرفة وتفسّب الوجود وا٢بب اإل٥بي، ٍب أعقبها بفصل خاص عن الكرامات ومذىبو ُب 
. ، كما ذكر ُب ثناياه روايات عن حياتو الصوفية1الزىد فيها

وقد اعتمد على ىذا الكتاب كل من جاء بعده من الذين ترٝبوا للشاذٔب وأثبتوا مناقبو 
وأقوالو، فكاف البن عطاء ا بذلك فضل السبق ُب ٚبليد تراث الطريقة الشاذلية، ىذا باإلضافة 

. إٔب أف ما ذكره فيو من القواعد أصبح معموال بو عند ٝبيع الشاذلية بل عند كثّب من الصوفية 
وٲبتاز ىذا الكتاب عن سائر كتب ابن عطاء ا بأنو مدوف تدوينا علميا، بأسلوب منظم 

ٖباٛبة ذكر فيها ٙبقيق " لطائف ا٤بنن"وقد ختم ابن عطاء ا كتابو . مرتب، وفق منهج معلـو
. 2نسبو الصوُب إٔب شيخو أيب العباس ا٤برسي وأثُب على ذلك

  :تاج العروس ا٢باوي لتهذيب النفوس - ج
، فهو مؤلف منهما كما يقوؿ "لطائف ا٤بنن"و " التنوير"ألف ابن عطاء ا كتابو ىذا بعد 

، وىو ٦بموعة مواعظ صوفية ٰبث فيها ابن عطاء ا ا٤بريد على االلتزاـ باآلداب 3ابن عجيبة
اطلب التوبة من : أيها العبد .....» :الشرعية والصوفية، وجهها لعامة الناس ، إذ يقوؿ ُب أو٥با 

وِمُنوَف  َلَعلَُّكم :ا ُب كل وقت، فإف ا تعأب قد ندبك إليها فقاؿ 
َ
يًعا أَيَُو ا٤ب ﴿ َوُتوبُوا ِإَٔب اِ ٝبَِ

َتَطهّْرِيَن ﴾:، وقاؿ تعأب 4﴾تُفِلُحوفَ 
ُ
، وقاؿ رسوؿ ا صلى ا 5﴿ ِإفَّ اَ ٰبُِبُّ التػََّواِبَْب َوٰبُِبُّ ا٤ب

 فإف أردت التوبة 6( ِإينّْ لَيُػَغاُف َعَلى قَليب، َوِإينّْ أَلسَتغِفُر ا ُب الَيوـِ َسبِعَْب َمَرةً  (:ا عليو وسلم 
التوبة فينبغي لك أال ٚبلو من التفكر طوؿ عمرؾ، فتفكر فيما صنعت ُب هنارؾ فإف وجدت 

                                                 
  .75الػمصدر نفسو ، ص -  1
  .257الػمصدر نفسو ، ص -  2
 . 10ابن عجيبة ا٢بسِب ، إيقاظ ا٥بمم ، ص  -  3
  .31سورة النور اآلية -  4
  .222سورة البقرة  اآلية -  5
رواه أبو بردة عن األغر ا٤بزين  " إنو ليُػَغاُف على قليب"حديث -  6

 . 2702  برقم 2075 ص 4    وأخرجو ّٔذا الطريق مسلم ُب صحيحو ج
. 18317  برقم 260 ص4    وأخرجو اإلماـ أٞبد ُب مسنده ج 

. 1515  برقم 84 ص 2    وأخرجو أبو داود ُب سننو ج 
  .931  برقم 211 ص 3    وأخرجو ابن حباف ُب صحيحو ج 



   ابن عطاء ا ونشأتو العلمية والصوفية وجهوده ُب التأليف:ا٤بدخل التمهيدي 
 

41 
 

... طاعة فاشكر ا عليها، وإف وجدت معصية فوبخ نفسك على ذلك واستغفر ا وتب إليو
فمثاؿ ا٤بعصية كالنار، والظلمة ....» :، ٍب ٲبضى ّٔذا األسلوب ويضرب األمثلة أحيانا فيقوؿ1«

دخاهنا، كمن أوقد ُب بيت سبعْب سنة، أال تراه يسود ؟، وكذلك القلب يسود با٤بعصية فبل يطهر 
مثاؿ العبد إذا فعل ا٤بعصية كالقدر ا١بديد، يوقد ٙبتها النار ساعة .. …إال بالتوبة إٔب ا 

فتسود، فإف بادرت إٔب غسلها انغسلت من ذلك السواد، وإف تركتها وطبخت فيها مرة بعد مرة 
ثبت السواد فيها حٌب ُتكَسر وال يفيد غسلها شيئا، فالتوبة ىي الٍب تغسل سواد القلب فتربز 

. ، فهذه األمثلة نافعة للعامة لتقريب ا٤بعاين  إٔب أفهامهم 2«األعماؿ و عليها رائحة القبوؿ 
 

:                                           القصد آّرد ُب معرفة االسم ا٤بفرد- د 
ىذه رسالة صنفها ابن عطاء ا ليبْب مذىبو ُب التوحيد، وموضوعها البحث ُب الذات 

وَب ىذا .  اإل٥بية، وصفاهتا، وأ٠بائها، وأفعا٥با، وطريق معرفتها، وما إٔب ذلك من مباحث التوحيد
ا٤بصنف ظهر تضلع ابن عطاء ا ُب الفلسفة و علم الكبلـ، واستعمالو الصطبلحات الفبلسفة 

وا٤بتكلمْب ُب القدـ وا٢بدوث، وأقساـ الوجود، وما يتعلق باألعراض كا٢بركة والسكوف والتغّب 
حْب حديثو " أيب ا٢بسن األشعري"، كما تظهر ثقافة ابن عطاء ا الكبلمية على مذىب 3وغّبىا

و اعلم أف ٝبيع صفات ا تعأب ىي صفة ... »:عن مشكلة الذات والصفات فيقوؿ مثبل 
.            4«اْب...األلوىية و نعت ٥با، وال يقاؿ فيها أهنا ىو، وال ىو ىي، وال غّبه 

 وإذ تضمن ىذا ا٤بصنَّف أنظارا عقلية، انطوى أيضا على أذواؽ صوفية متعلقة با١بانب 
، وعن أذواؽ متعلقة با٤بعرفة فيتحدث عن ا٤بعرفة 5األخبلقي حْب ٰبدثنا عن التخلق بأخبلؽ ا

                                                 
مكتبة الثقافة الدينية ، القاىرة ، الطبعة , تاج العروس ا٢باوي لتهذيب النفوس , ابن عطاء ا السكندري -  1

 .5، ص ـ2005- ىػ1425األؤب
 .5-4ا٤بصدر  نفسو ، ص-  2
دار الكتب العلمية ، : مرسي ٧بمد علي ، بّبوت : ابن عطاء ا ، القصد آّرد ُب معرفة االسم ا٤بفرد ، ضبط وتصحيح - 3

 .39-38ـ ، ص2005الطبعة الثالثة 
 . وما بعدىا 35ا٤بصدر  نفسو ، ص - 4
 .وما بعدىا24ا٤بصدر  نفسو ، ص - 5
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، وغّب ىذا من مباحث 2، وعن معُب ا٤بشاىدة وأقسامها1با من حيث موضوعها ومناىجها
. التصوؼ

القوؿ آّرد " بعنواف " ا٢باج ٧بمد الكوىن" و3"ابن عجيبة"وقد ذكر ىذه الرسالة كل من 
 . 5، وبا١بملة فهو يتبع النهج القرآين وبيانو امدي4"ُب معرفة االسم ا٤بفرد 

 
:   ا٢بكم العطائية ىـ

عرضها على شيخو أيب " ا٢بكم "ذكر حاجي خليفة أف ابن عطاء ا ٤با صنف كتابو 
، وبناء 6«يا بِب لقد أتيت ُب ىذه الكراسة ٗبقاصد اإلحياء وزيادة » :العباس ا٤برسي فقاؿ لو 

ىػ ، أي قبل وفاة أيب العباس ا٤برسي، وبذلك 686قد ألفت قبل عاـ " ا٢بكم"على ىذا تكوف 
. من مصنفات الشباب أي قبل سن الثبلثْب " ا٢بكم"تكوف 

ىو أوؿ مصنف البن عطاء ا فقد أشار إليو واقتبس فقرات منو ُب " ا٢بكم "لعل كتاب 
7"التنوير ُب إسقاط التدبّب" كل مصنفاتو األخرى كػ

لطائف ا٤بنن ُب مناقب الشيخ أيب "و، 

                                                 
 .25 و9ا٤بصدر  نفسو ، ص - 1
 .11-10ا٤بصدر  نفسو ، ص - 2

   .10ابن عجيبة ا٢بسِب ، إيقاظ ا٥بمم ُب شرح ا٢بكم ، ص -  3
جامع الكرامات العلية ُب ) ، طبقات الشاذلية  (1348ت بعد )الُكوِىن  ا٢بسن بن ٧بمد بن قاسم التازي ا٤بغريب -  4

 .99ىػ ، ص 1347طبقات الشاذلية ، طبعة سنة 
  .47أٞبد عز الدين خلف ا ، ص : البن عطاء ا السكندري ، ا٢بكم أقوى دستور تربوي ، ٙبقيق -  5
 1ـ ، ج 1992-ىػ1413حاجي خليفة ، كشف الظنوف عن أسامي الكتب والفنوف ، دار الكتب العلمية ، بّبوت -   6

  . 675ص
  .19ابن عطاء ا السكندري ، التنوير ُب إسقاط التدبّب ،  ص -  7
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عنواف "و ،2"تاج العروس ا٢باوي لتهذيب النفوس"و، 1"العباس ا٤برسي وشيخو الشاذٕب أيب ا٢بسن
. 3"التوفيق ُب آداب الطريق

قدرا من ا٣بدمة ٓب ينتو من القرف الثامن إٔب العصر ا٢باضر بالشرح " ا٢بكػم"وقد نالت 
سعيد "والنظم، والَبٝبة إٔب لغات كالَبكية وا٥بندية، وآخر شرح ٥با وبياف ٤بعانيها صدر لؤلستاذ 

وبعد فقد » :، وقاؿ ُب أولو «ا٢بكم العطائية شرح وٙبليل » ُب أجزاء ٠باه " رمضاف البوطي
بقراءة حكم ابن عطاء ا رٞبو ا تعأب ، والتعليق عليها ٗبا فتح ا بو علّي ، ....شرفِب ا 

ـ ُب مسجد السنجقدار بدمشق ، ٍب ُب 1974 خبلؿ سلسلة من الدروس الٍب بدأت إلقاءىا عاـ
عاصم إبراىيم "، كما صدر لؤلستاذ 4«مسجد تنكز ، ٍب ُب مسجد اإلٲباف من البلدة نفسها 

وىذا » :، قاؿ ُب أولو "اللطائف اإل٥بية ُب شرح ٨بتارات من ا٢بكم العطائية"  بعنواف 5"الكيإب
 . 6«..... شرح لثبلثْب حكمة ُب تربية النفس

 
 :موضوعاهتا 

مذىبا صوفيا ٯبمع آراء وأفكار ابن عطاء ا ُب التصوؼ، وما جاء ُب " ا٢بكم"تعترب 
 : 7مصنفاتو األخرى إ٭با ىو شرح وتفصيل ٤با احتوتو، و٥با موضوعات ٨بتلفة

. منها ما يتناوؿ األحكاـ الشرعية من حيث آثارىا ُب قلوب ا٤بتعبدين السالكْب-  

                                                 
  .114لطائف ا٤بنن ، ٙبقيق عبد ا٢بليم ٧بمود ، ص , ابن عطاء ا السكندري -  1
  . 49-48تاج العروس ا٢باوي لتهذيب النفوس ، ص , ابن عطاء ا السكندري  -  2
- ىػ1425بّبوت ، الطبعة األؤب , دار الكتب العلمية , عنواف التوفيق ُب آداب الطريق , ابن عطاء ا السكندري -  3

  .54ـ، ص 2004
ـ ، 2000-ىػ1421سعيد ٧بمد رمضاف البوطي ، ا٢بكم العطائية شرح وٙبليل ، دار الفكر  دمشق ، الطبعة األؤب  - 4

 .7ص 
 . وىو رئيس قسم البحوث بدائرة األوقاؼ والشؤوف اإلسبلمية بإمارة ديب  -  5
عاصم إبراىيم الكيإب ػ اللطائف اإل٥بية ُب شرح ٨بتارات من ا٢بكم العطائية البن عطاء ا السكندري ػ دار الكتب -   6

 .5، ص  ـ2003العلمية بّبوت ػ الطبعة األؤب ػ سنة 
 .ىذه ا٤بوضوعات مستخلصة من شرح ابن عجيبة إذ جعل لكل باب ملخص ٝبع فيو مضموف حكم الباب  -  7
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ومنها ما يعرض للمجاىدة النفسية، وما يتعلق ّٔا وما يَبتب عليها من ا٤بقامات واألحواؿ  -
 .الٍب ىي ٜبرهتا

 .ومنها ما يدور حوؿ ا٤بعرفة وماىيتها وأدواهتا ومناىجها وآداب ا٤بتحققْب ّٔا- 

 .ومنها ما يتضمن أفكارا ُب تفسّب الوجود وصلتو با وصلة اإلنساف با -

ومنها ما يشّب إٔب آداب السلوؾ العامة الٍب ينبغي أف يراعيها السالك ُب أوؿ ٦باىداتو  -
 .ومقاماتو وأحوالو ومعرفتو، بل ُب طريقو من أولو إٔب آخره

خاصة كتابيو " ا٢بكم"وخبلصة القوؿ أف مؤلفات ابن عطاء ا كالشرح ٤با تضمنو كتاب 
لكن كتبو » :، أقر ذلك الشيخ أٞبد زروؽ فقاؿ "التنوير ُب إسقاط التدبّب"و " لطائف ا٤بنن"

، اللذين ٮبا كالشرح ١بملة "لطائف ا٤بنن"و" التنوير ُب إسقاط التدبّب"مليئة بشرحها السيما 
. 1«الكتاب، بل با ما شرحو غّبٮبا، وا أعلم 

 

 :   ـ تأنْف اثٍ ؾطبء اهلل يف انتفغري3
ٓب يقصد ابن عطاء ا تأليف تفسّب كامل للقرآف الكرًن، كما فعل كثّب ٩بن قبلو أو بعده 
من الصوفية، والسبب ُب ذلك يعود ُب تقديري إٔب قصر عمره، ٍب لعدـ تصدي الصوُب ألمر ٓب 

يؤذف لو فيو، غّب أف ارتباط مذىبو الصوُب بالكتاب والسنة، جعلو يتعرض آليات كثّبة من القرآف 
الكرًن بالتفسّب ظاىرا وباطنا، استدالال واستشهادا، ُب مؤلفاتو كلما ناسبو ا٤بوضوع، وٓب يفردىا 

. بتفسّب مستقل
 من سورة األنعاـ  54وكل ما قصده بالتفسّب آية واحدة ُب رسالة خاصة، وىي اآلية 

﴿ َوِإَذا َجاءَؾ الَِّذيَن يُػْؤِمُنوَف بِآيَاتَِنا فَػُقْل َسبَلـٌ َعَلْيُكْم :تكلم فيها ابن عطاء ا عن قولو تعأب 
.                                                     2َفأَنَُّو َغُفوٌر رَِّحيٌم ﴾........َكَتَب َربُُّكْم َعَلى نَػْفِسِو 

                                                 
مفتاح اإلفادة لذوي العقوؿ وا٥بمم على معاين ) ، الشرح السابع عشر للحكم ا٤بسمى  (ىػ899ت)أٞبد زروؽ الفاسي -   1

 .19مصطفى مرزوقي ، ا١بزائر دار ا٥بدى ، ص : ، ٙبقيق (ألفاظ ا٢بكم
 .54سورة األنعاـ اآلية  -  2
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فهذه رسالة موجزة ٙبدث فيها ابن عطاء ا عن معُب اإلٲباف، وأقساـ الناس فيو، وعن 
 81الذات اإل٥بية، وصفاهتا، وما يتعلق ّٔذا، وتوجد منها نسخة خطية بدار الكتب ا٤بصرية رقم 

وىذه اآلية ىي فاٙبة حزب الرب لئلماـ الشاذٕب، وا٢بزب كلو بياف ٥با، ولذا ٠باه ابن . تصوؼ
عطاء ا حزب وإذا جاءؾ، وتفسّبه لآلية الكرٲبة ُب مبناه توحيد وعبودية  تعأب، واستعانة بو 

. 1عز وجل وكل ذلك مستمد من الكتاب والسنة
آيات من القرآن "وبتتبعي ٥بذه اآليات ومواضعها ُب مؤلفاتو، تكونت لدي مدونة ٠بيتها 

 سورة،  فسرىا تفسّبا 73 آية موزعة على 306، فقد ٝبعت عدد  "في مؤلفات ابن عطاء اهلل 
إشاريا، ووظفها لبلستدالؿ على مسائل عامة وأخرى تفصيلية ُب التصوؼ وٜبراتو ونتائجو، أو 

.  استشهد ّٔا على مبدأ إسقاط التدبّب، أو معاين حكمو
وفيما يلي الفصوؿ األربعة ٥بذه الرسالة، اشتغاؿ ضمن ىذه ا٤بدونة لبياف تفسّب ابن عطاء 

. ا آليات القرآف ، مربزا الوجو الدالٕب 
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: انفصم األًل 

تفسري اثٍ ػطبء اهلل  

 .(يصبدره ، ًسبئهو ، انؼهٌو انيت استؼبٌ هبب)

.  متيْذ

 .يظبدسه يف انتفغري: ادلجسث إًل 

 .انهغخ ًيغتٌّبهتب ًًعبئم انجْبٌ يف انتفغري:  ادلجسث انثبَِ 

 .يغبئم يٍ انؿهٌو انيت اعتؿبٌ هبب يف تفغريه: ادلجسث انثبنث 
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  : تـًيْـــذ
بعد ما اكتملت لنا صورة ابن عطاء ا ُب ا٤بدخل التمهيدي عن نشأتو العلمية 

والتعليمية والصوفية وجهوده ُب التأليف عامة وُب التفسّب خاصة، فقد تعينت لدينا مدونة 
لآليات الٍب وقف معها ابن عطاء ا مفسرا ٥با أو مستدال ّٔا أو مستشهدا، وسوؼ أتتبع ُب 
ىذا الفصل ا٤بصادر الٍب اعتمد عليها ابن عطاء ا من خبلؿ ا٤بسائل الٍب تعرض ٥با،سواء من 

القرآف الكرًن وقراءاتو  أو علومو أو من السنة أو من ا٢بديث القدسي برواياتو أو من اآلثار 
. ا٤بنقولة عن الصحابة ومن بعدىم أو من القصص القرآين 

كما تظهر ُب ىذا الفصل مسائل من علـو اللغة والببلغة والشعر العريب والصوُب، وأقواؿ 
أيب ا٢بسن "و" أيب العباس ا٤برسي"أىل العلم والعارفْب، وخاصة وبقوة أقواؿ وتفسّبات الشيخْب 

ىذا الفصل ٗبا يتعلق ٗبسائل من علـو أخرى، منها الفقو واألصوؿ والعقيدة  و٬بتم". الشاذٕب
.       وا٤بنطق 

  

وقد تضمن ىذا الفصل ثبلثة مباحث، ُب األوؿ منها ا٢بديث عن مصادره ُب تفسّبه 
لآليات، وُب الثاين منها ا٢بديث عن اللغة ومستوياهتا ووسائلو ُب التفسّب، وُب الثالث منها 

ا٢بديث عن العلـو الٍب استعاف ّٔا ُب تفسّبه، كل ذلك استدللت عليو ٗبسائل ٝبعتها من خبلؿ 
 .     تفسّبه لآليات 

 
 
 
 
 
 
 
 



(مصادره ، وسائلو ، العلـو الٍب استعاف ّٔا)تفسّب ابن عطاء ا : الفصل األوؿ   
 

48 
 

 
 
 

 

: ادلجحث األًل 

 .يصبدره يف انتفسري

.  تػمهيد
 .القرآف وقراءاتو: ا٤بطلب األوؿ 

 .السنػة القولية والفعلية وا٢بديث القدسي واآلثار: ا٤بطلب الثاين 

 . الشعػر العريب والصوُب:ا٤بطلب الثالث 

  .األقواؿ ا٤بأثورة: ا٤بطلب الرابع 
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: ادلطهت األًل 

 . انمرآٌ ًلراءاتو
 

 .  تفغري انمشآٌ ثبنمشآٌ .1

. انتفغري ثجؿغ انمشاءاد  .2   
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 :تفغري انمشآٌ ثبنمشآٌ  .1

 يفسر ابن عطاء ا اآليات القرآنية  الٍب تعرضو ٗبعاين دلت عليها آيات أخرى ، ومن  
 : أمثلة ذلك 

 وذلك مدحة عظيمة ٥بذه النفس ا٤بطمئنة، وىي أجل ا٤بدح 1﴾مَّْرِضيًَّة  ﴿: قولو تعأب 
بعد أف وصف نعيم أىل ا١بنة .. 2 َوِرْضَواٌف مَّْن الّلِو َأْكبَػُر ﴾﴿: والنعوت، أٓب تسمع قولو تعأب

     .3أي رضواف من ا عنهم فيها أكرب من النعيم الذي ىم فيو

فاْدُخِلي ﴿: تعأب قولو  إٔب ودعيت نوديت إذ ا٤بطمئنة للنفس عظمى بشارة فيو.4﴾ ِعَباِدي ُب  ََ
 ىم والقهر، ا٤بلك عباد ال والنصر، التخصيص عباد ىم ىؤالء؟ عباد وأي عباده، ُب تدخل أف

 ِعَباَدؾَ  ِإالَّ  ﴿: تعأب وقاؿ. 5﴾ ُسْلطَافٌ  َعَلْيِهمْ  َلكَ  لَْيسَ  ِعَباِدي ِإفَّ   ﴿:فيهم ا قاؿ الذين العباد
ُهمُ   َواأْلَْرضِ  السََّماَواتِ  ُب  َمن ُكلُّ  ِإف  ﴿:فيهم قاؿ الذين اآلخروف العباد ال ، 6﴾ اْلُمْخَلِصْبَ  ِمنػْ

فاْدُخِلي ﴿: بقولو ا٤بطمئنة النفس فرح فكاف. 7﴾ َعْبداً  الرَّْٞبَنِ  آٌب  ِإالَّ   من أشد ﴾ ِعَباِدي ُب  ََ
 إٔب الثانية واإلضافة تعأب، إليو األؤب اإلضافة ألف ، 8﴾ َجنٍَِّب  َواْدُخِلي ﴿: تعأب بقولو فرحها
 9.جنتو

                                                 

  .28ػ سورة الفجر اآلية  1

  .72ػ سورة التوبة اآلية  2

ابن عطاء ا  السكندري  ، التنوير ُب إسقاط التدبّب خرج آياتو وأحاديثو خليل منصور ، بّبوت دار الكتب العلمية ،  -  3
 59ـ ، ص 1998-ىػ1419الطبعة األؤب 

 .29 سورة الفجر اآلية  4

 .65ػ سورة  اإلسراء اآلية  5

  .40 ػ سورة ا٢بجر اآلية  6

 .93ػ سورة مرًن اآلية 7 

  .30 ػ سورة الفجر اآلية  8

 59ابن عطاء ا  السكندري  ، التنوير ُب إسقاط التدبّب ،  ص  -  9
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َها َواْصَطربْ  بِالصَّبَلةِ  أَْىَلكَ  َوْأُمرْ   ﴿:تعأب قولو  ،1﴾لِلتػَّْقَوى َواْلَعاِقَبةُ  نَػْرزُُقكَ  ٫بَّْنُ  رِْزقاً  َنْسأَُلكَ  اَل  َعَليػْ
 ىو كاف وإف وسلم عليو ا صلى النيب أف تعلم أف األؤب: فوائد اآلية ىذه ُب ،1﴾لِلتػَّْقَوى

 .أيضاً  بأمتو متعلق ووعدىا فحكمها اآلية، ّٔذه ا٤بخاطب

َها اَل َنْسأَُلَك رِْزقاً ٫بَُّْن نَػْرزُُقَك ﴿: فكل عبد مقوؿ لو  َوْأُمْر أَْىَلَك بِالصَّبَلِة َواْصَطربْ َعَليػْ
فاعلم أف ا أمرؾ أيها العبد أف تأمر أىلك بالصبلة، : وإذ قد فهمت ىذا. َواْلَعاِقَبُة لِلتػَّْقَوى ﴾

ألنو كما ٯبب عليك أف تصل أرحامهم،بأسباب الدنيا، واإليثار ّٔا، كذلك ٯبب عليك أف 
.  2تصلهم بأف هتديهم إٔب طاعة ا تعأب، و٘بنبهم وجود معصيتو

وكما كاف أىلك أؤب بربؾ الدنيوي، كذلك ىم أؤب بربؾ األخروي وألهنم رعيتك، وقد 
. 3(ُكلُُّكْم رَاٍع وَُكلُُّكْم َمْسُئوٌؿ َعْن َرِعيَِّتوِ  ): قاؿ صلى ا عليو وسلم

 أَْىَلكَ  َوْأُمرْ ﴿: ىنا ىا قاؿ كما. 4﴾اأْلَقػَْرِبْبَ  َعِشّبََتكَ  َوأَنِذرْ ﴿: األخرى اآلية ُب تعأب وقاؿ
 .      ﴾بِالصَّبَلةِ 

 القرآف من ٥با واستدؿ الرٞبة معُب فسر اآلية ىذه ُب 5﴾ َشْيءٍ  ُكلَّ  َوِسَعتْ  َوَرْٞبٍَِب ﴿ :تعأب قولو
 عن حاكيا سبحانو قولو ُب اإلشارة وإليو ، شيء بكل ايطة ىي بل شيء ّٔا ٰبيط فبل: 6فقاؿ

 قولو يشّب وإليو ....7﴾ َوِعْلماً  رَّْٞبَةً  َشْيءٍ  ُكلَّ  َوِسْعتَ  َربػََّنا ﴿ :عليهم ا صلوات ا٤ببلئكة
 أعظم ىو الذي عرشو على برٞبانيتو فاستوى ،8﴾ اْستَػَوى اْلَعْرشِ  َعَلى الرَّْٞبَنُ  ﴿ :سبحانو
 الرٞبة ولكن ، رٞبتو عمـو إٔب إشارة رٞبتو، ُب ا٤بندرج العرش طي ُب العوآب واندرجت ، ٨بلوقاتو

                                                 

 .132ػ سورة طو اآلية  1

 .71ابن عطاء ا السكندري ، التنوير ُب إسقاط التدبّب ، ص  -  2

  .844 ػ ا٢بديث أخرجو البخاري ُب صحيحو عن ابن عمر،  رقم ا٢بديث  3

  .214ػ سورة الشعراء اآلية  4
 .156 ػ سورة األعراؼ  اآلية  5

 .25ابن عطاء ا السكندري ، تفسّب آية األنعاـ ، ص -  6
 .07 ػ سورة غافر اآلية  7
 .05 ػ سورة طو اآلية  8
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 ا٤بؤمنْب مشلت الرٞبة وتلك ، با٤بؤمنْب ىاىنا خصصها ألنو ، ىنا مقصورة ليست العامة
      1﴾اْلُمْحِسِنْبَ  مّْنَ  َقرِيبٌ  الّلوِ  َرْٞبَتَ  ِإفَّ ﴿ :فيها قاؿ الٍب الرٞبة وىذه والكافرين،

 يستدؿ ذاتو وا٤برسي ، اآلية ُب ا٤برسي شيخو من ٠بعو ٗبا لفهمو ا عطاء ابن يستدؿ أحيانا
 : 2 ا٤بثاؿ ىذا ُب كما بالقرآف للقرآف

ـَ  َبِِب  َكرَّْمَنا َوَلَقدْ  ﴿: تعأب قاؿ  خدمتنا إٔب دعوناىم إذ أي ا٢بيواف؟ أجناس سائر على 3﴾ آَد
. حضرتنا إٔب وخطبناىم جنتنا، دخوؿ ووعدناىم

 وىو أجلو، من ٨بلوقات ا٤بكنونات أف ا٤بكنونات، من غّبه عن اآلدمي كرامة لك يوضح و٩با
 ا قاؿ »:يقوؿ تعأب ا رٞبو العباس أبا شيخنا ٠بعت. تعأب ا حضرة أجل من ٨بلوؽ

 لك ىو ٗبا تشتغل فبل أجلي، من وخلقتك أجلك، من كلها األشياء خلقت آدـ ابن يا: سبحانو
  .4 «لو أنت عما
ـِ  َوَضَعَها َواأْلَْرضَ  ﴿: وتعأب سبحانو وقاؿ   .5﴾ ِلؤْلَنَا

يعاً  اأْلَْرضِ  ُب  َوَما السََّماَواتِ  ُب  مَّا َلُكم َوَسخَّرَ  ﴿: تعأب وقاؿ . 6﴾ مّْْنوُ  ٝبَِ
. ا٢بضرة عبد وأنت لك، سخرىا عبيد كلها األكواف :يقوؿ تعأب ا رٞبو الشيخ و٠بعت

نَػُهنَّ  اأْلَْمرُ  يَػتَػنَػزَّؿُ  ِمثْػَلُهنَّ  اأْلَْرضِ  َوِمنَ  ٠َبَاَواتٍ  َسْبعَ  َخَلقَ  الَِّذي اللَّوُ  ﴿: تعأب وقاؿ  َأفَّ  لِتَػْعَلُموا بَػيػْ
. 7﴾ ِعْلماً  َشْيءٍ  ِبُكلّْ  َأَحاطَ  َقدْ  اللَّوَ  َوَأفَّ  َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلّْ  َعَلى اللَّوَ 
 .اآلدمي أيها تعلم أف اجل من ٨بلوقة واألرض السماوات أف لك بْب فقد

                                                 
 .56 ػ سورة األعراؼ اآلية  1

 .76ابن عطاء ا السكندري ، التنوير ُب إسقاط التدبّب ،  ص  -  2
 .70 ػ سورة اإلسراء اآلية  3

يا » : يقوؿ ا٢بق تعأب ، ُب بعض كبلمو بلساف ا٢باؿ أو ا٤بقاؿ :  ػ ا٢بديث القدسي ذكره ابن عجيبة ُب تفسّبه كما يلي  4
. «ابَن آدـ ، َخَلْقُت اأَلشياَء ِمن َأْجِلَك ، وَخَلْقُتَك ِمْن أِجْلي ، َفبل َتْشَتِغل ٗبا ُخِلق ألجلك َعمَّا ُخِلْقت ألْجلو 

 .248 ص 3      ابن عجيبة ، تفسّب البحر ا٤بديد ، ج 

 .10ػ سورة الرٞباف اآلية  5

 .13 ػ سورة ا١باثية  اآلية  6
  .12 ػ سورة الطبلؽ اآلية  7
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  :انمشاءادانتفغري ثجؿغ  .2

 سبحانو قولو يكوف أف ٲبكن: » فيقوؿ الثانية، القراءة على اعتمادا اآلية ا عطاء ابن يفسر
 أو ا٥باجس طائف ىنا ىا الطائف ا٤براد يكوف أف 1﴾ طَاِئفٌ  َمسَُّهمْ  ِإَذا اتػََّقواْ  الَِّذينَ  ِإفَّ  ﴿:وتعأب
. الشيطاف بإلقاء النفس وجود من الوارد ا٣باطر

ِإَذا َمسَُّهْم طَيٌف مَّْن الشَّْيطَاِف  ﴿: و٠بي طيفا ألنو يطيف بالقلب، وتفسره القراءة األخرى
فتكوف إحدى القراءتْب مفسرة لؤلخرى، وا٥باجس يطيف بالقلب، فإف وجد لو مسلكا . ﴾

 .  2«بثلمو، ٯبدىا ُب سور مقاـ اليقْب، دخل وإال ذىب
إذا دار حولو فهو : باأللف، من طاؼ بو " طائف " قرأ نافع وابن عامر وعاصم وٞبزة  

 . 3طايف ، كذا قاؿ الكسائي ، وقاؿ غّبه ىو من طاؼ بو من وسوسة الشيطاف
من الشيطاف أي لػمة وخطرة من الشيطاف، وكاف " طيف "   وقرأ ابن كثّب وأبو عمرو 

.  4طيف من الشيطاف غضب: ٦باىد يقوؿ 
 َوِإَذا َجاءَؾ  ﴿: قولو تعإب .: 5يستعمل ابن عطاء ا آيات القرآف على قراءة عاصم مثل

َجاءَؾ الَِّذيَن يُػْؤِمُنوَف بِآيَاتَِنا فَػُقْل َسبَلـٌ َعَلْيُكْم َكَتَب َربُُّكْم َعَلى نَػْفِسِو الرَّْٞبََة أَنَُّو َمن َعِمَل ِمنُكْم 
 على رواية حفص 7"َفأَنَّػوُ :" ، فقولو 6َغُفوٌر رَِّحيٌم  ﴾فَأَنَـُّو ُسوءاً ِٔبََهاَلٍة ٍُبَّ تَاَب ِمن بَػْعِدِه َوَأْصَلَح 

 .حفص عن عاصم 

                                                 
  .201 ػ سورة األعراؼ اآلية  1

 .34ابن عطاء ا السكندري ، التنوير ُب إسقاط التدبّب ، ص -  2

سعيد األفغاين ، مؤسسة الرسالة بّبوت ، الطبعة :  ػ عبد الرٞباف بن ٧بمد بن ز٪بلة أبو زرعة ،  حجة القراءات ، ٙبقيق  3
 .305 ص 1 ، ج 1402ػ 1982الثانية 

 .305 ص 1 ػ عبد الرٞباف بن ٧بمد بن ز٪بلة أبو زرعة ، حجة القراءات ، ج  4

٧بمد عبد الرٞبن الشاغوؿ  مكتب الروضة الشريفة :  ، ٙبقيق54 ػ ابن عطاء ا السكندري ، رسالة ُب تفسّب آية األنعاـ  5
  .13ص ,  للبحث العلمي ، الناشر ا٤بكتبة األزىرية للَباث ، دار السعادة لطباعة 

  .54 ػ سورة األنعاـ اآلية  6

.   ػ قرأ عاصم وابن عامر كتب ربكم على نفسو الرٞبة أنو من عمل   فأنو   غفور رحيم األلف فيهما مفتوحة  7
  .252 ص 1       ابن ز٪بلة أبو زرعة ، حجة القراءات ، ج 
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. شاذة أو متواترة فيها  الواردة القراءات على اعتمادا اآلية ا عطاء ابن يفسر أحيانا
  " روايات بثبلث قرئ  1 ﴾اْلِكَتابَ  تُػَعلُّْموفَ  ُكنُتمْ  ٗبَا َربَّانِيّْْبَ  ُكونُواْ  َولَػِكن﴿  : تعإب قولو مثل 

 مع البلـ وفتح العْب وفتح التاء بفتح" تَػَعلَّموف " ، البلـ وفتح العْب وسكوف التاء بفتح " تَػْعَلموف
 معاين ثبلث ٯبمع  َ، تشديدىا مع البلـ وكسر العْب وفتح التاء بضم " تُػَعلّْموف " تشديدىا،

 عقيم العلم و لغّبه و ذاتو ُب نورانيا صار بو عمل فإذا ذاتو ُب نور العلم و تعليمو و وتعلمو علمو
.   2 أنتج بو عمل فاذا

بفتح التاء وسكوف العْب وفتح البلـ ،  قرأ ّٔا نافع وابن كثّب وأبو عمرو ٗبا " تَػْعَلموف  : " ألؤبا
ٗبا : وحجتهما قولو : كنتم   تعلموف ػ بالتخفيف ػ الكتاب، أي يعلمكم الكتاب ، قاؿ أبو عمرو

 . 3كنتم تدرسوف وٓب يقل تدرسوف
بضم التاء وفتح العْب وكسر البلـ مع تشديدىا،  ؤّا قرأ الباقوف من العشرة، " تُػَعلّْموف: " الثانية

مت زيدا الكتاب أَُعلّْمو تعليما، وا٤بعُب   تُعلّْموف : ٗبا كنتم تُػَعلّْموف بالتشديد، من قولك ََ َعلَّ
الناس الكتاب، وحجتهم أف تُػَعلّْموف أبلغ ُب ا٤بدح من تَػْعَلموف، ألف ا٤بعلم ال يكوف معلما حٌب 

 . 4يكوف عا٤با ٗبا يعلمو الناس قبل تعليمو ورٗبا كاف عا٤با ليس ٗبعلم
: بفتح التاء وفتح العْب وفتح البلـ ا٤بشددة ، ؤّا وقرأ ٦باىد ، وا٢بسن " تَػَعلَّموف: " الثالثة

 5تتعلموف: تعلموف ، بفتح التاء والعْب والبلـ ا٤بشددة ، وىو مضارع حذفت منو التاء ، التقدير 
 .

وعليو فاألؤب والثانية متواترة والثالثة قراءة شاذة ، ٩با يدلنا أف ابن عطاء ا يستعْب ُب 
. تفسّبه لآلية القراءات ا٤بتواترة والشاذة لبياف ا٤بعُب وتوسيعو 

                                                 
  .79 ػ سورة آؿ عمراف اآلية  1
  .18ابن عطاء ا السكندري ، القصد آّرد ، ص -  2
  .167 ص 1 ػ ابن ز٪بلة أبو زرعة ، حجة القراءات ، ج  3
 . ػ الػمصدر نفسو  4

  .295 ص 3 ػ  أبو حياف األندلسي  ٧بمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حّياف ، تفسّب البحر ايط ، ج  5
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: انـًطهت انثبَِ 

 .انسنـخ انمٌنْخ ًانفؼهْخ ًاحلذّث انمذسِ ًآثبر

  .انغنخ انمٌنْخ .1

.  االعتذالل ثبحلذّث- أ

 .تأّْذ يؿنَ احلذّث ثبّٓبد- ب

 .تٌغْف َض احلذّث يف ثْبٌ يؿنَ آّخ- خ

   . انغنخ انفؿهْـخ .2

 .   احلذّث انمذعِ .3

 .اعتشيبده ثبحلذّث انمذعِ ثى دؾًو ثبّٓخ- أ

 .اعتشيبده ثشًاّبد احلذّث انمذعِ- ب

 .  انكتت انغبثمخ .4
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 :انغنخ انمٌنْخ  .1

يستعمل ابن عطاء ا  السنة باعتبارىا الدليل الثاين بعد القرآف الكرًن ، ففي القسم الثاين 
وشرح " ا "، الذي خصصو ٤بعرفة فضل وقدر وشرؼ االسم ا٤بفرد "القصد آّرد"من كتابو 

معانيو وأسراره ، ٪بده يفتتح ا٤بوضوع بآيات من القرآف ٍب يردفها بأحاديث من السنة، فيقوؿ 
 ﴾﴿َ يا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اذُْكُروا اللََّو ذِْكراً َكِثّباً َوَسبُّْحوُه ُبْكَرًة َوَأِصيبلً : قاؿ ا تعإب » : مفتتحا

1  .
 . 2 ﴿ الَِّذيَن َيْذُكُروَف الّلَو ِقَياماً َوقُػُعوداً َوَعَلَى ُجُنؤِِّْم  ﴾ :وقاؿ عز وجل

يَا َرُسوَؿ اِ،  َوَما : ، قَاُلوا3َسَبَق الػُمْفَرُدوفَ  ): قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو وسلم
اِكرِيَن اَ َكِثّبًا َوالذَّاِكرَاتِ : الػُمْفَرُدوَف؟ قَاؿَ  . 4(الذَّ

َمن َشَغَلُو ذِْكرِي َعن َمْسأََلٍة أُْعِطيِو أَفَضَل َما أُْعِطي  ): وقاؿ عليو السبلـ عن ا تعأب 
. 5(السَّائِِلْبَ 

ِإنَصاُؼ الرَُّجِل ِمن نَػْفِسِو، َوُمَواَساُة اأَلِخ ُب : َأَشدُّ اأَلعَماِؿ َثبَلثٌَة ): وقاؿ عليو السبلـ 
 . 6(الػَماِؿ، َوذِْكُر اِ َعزَّ َوَجلَّ 

 
 

                                                 

  .42-41سورة األحزاب اآلية  -  1

  .191 ػ سورة آؿ عمراف اآلية 2

 ( َوالذَّاِكرَاتالذَّاِكُروَف اللَّو َكِثّبًا: قَاَؿ َوَما اْلُمَفرُّْدوَف يَا َرُسوؿ اللَّو ؟ : َسَبَق اْلُمَفرُّْدوَف قَاُلوا  ):قَػْولو َصلَّى اللَّو َعَلْيِو َوَسلََّم ػ  3 
َدة ، َوَىَكَذا نَػَقَلُو اْلَقاِضي َعْن ُمْتِقِِب ُشُيوخهْم، َوذََكَر  (اْلُمَفرُّْدوَف  ): َىَكَذا الرَّْوايَة ِفيِو  ِبَفْتِح اْلَفاء وََكْسر الرَّاء اْلُمَشدَّ

شرح النووي على صحيح . فَػَرَد الرَُّجل َوفَػرََّد بِالتَّْخِفيِف َوالتَّْشِديد : َغّْبه أَنَُّو ُرِوَي بَِتْخِفيِفَها َوِإْسَكاف اْلَفاء ، يُػَقاؿ 
  .39 ص9مسلم ، باب ا٢بث على ذكر ا تعأب ، ج 

. 4 ػ ا٢بديث أخرجو مسلم ُب صحيحو ، باب الذكر والدعاء ، رقم  4
 .323 ص 2        وأخرجو اإلماـ أٞبد ُب مسنده ، ج

  .345 ص 2 ػ أخرجو عبد العظيم ا٤بنذري ُب الَبغيب و الَبىيب ، ج  5
  .1163 ص 6 ػ أخرجو ابن حجر العسقبلين ُب لساف ا٤بيزاف ، ج 6
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ـَ َعَمبلً َأ٪َبى َلُو ِمن َعَذاِب اِ ِمن ذِْكِر اِ  ):وقاؿ عليو السبلـ  .  2  «1(َما َعِمَل ابُن آَد
فانظر وفقك ا كيف جعل »  :ٍب يستنتج من ىذه النصوص أدلة على فضل الذكر فيقوؿ 

.  3«اسم ا أفضل العبادات " ا "ذكر ىذا االسم 
وفيما يلي نعر ض أمثلة تبْب حرص ابن عطاء ا على االستدالؿ با٢بديث النبوي لبياف 

:  ا٤بعاين كلما ناسب ا٤بعُب ُب ذلك 
 :االعتذالل ثبحلذّث أ ـ 

 اْلِكَتابَ  تُػَعلُّْموفَ  ُكنُتمْ  ٗبَا َربَّانِيّْْبَ  ُكونُواْ  َولَػِكن﴿  : تعإب  قولو ُب  با٢بديث اآلية ٤بعِب يستدؿ ػ
 عليو ا صلى النيب عن ا٢بديث ُب ورد ،كما متخلقْب: ربانيْب ومعِب :» يقوؿ ،4 ﴾كتاب
ؽَ  َفَمن ُخُلقٍ  َمائةَ  ِ  ِإفَّ : ) السبلـ عليو وقاؿ ،5 (اِ  بَِأخبَلؽِ  َٚبلَُّقوا: ) قاؿ أنو وسلم ََ  َٚبلَّ
. 7 «6 (ا١بنَّة َدَخلَ  ِمنَها ِبواِحدٍ 
 

 َلَكِبّبَةٌ  َوِإنػََّها َوالصَّبَلةِ  بِالصَّرْبِ  َواْسَتِعيُنواْ ﴿  :تعأب قولو ُب وذلك ،8با٢بديث ويستدؿ اآلية يفسر ػ
  ، عظيم شأهنا والصبلة ، مقَبنيْب والصبلة الصرب فجعل ، 9﴾ ا٣ْبَاِشِعْبَ  َعَلى ِإالَّ 
.  10﴾َواْلُمنَكرِ  اْلَفْحَشاء َعنِ  تَػنػَْهى الصَّبَلةَ  ِإفَّ ﴿ :سبحانو قاؿ

.  1﴾ الصََّلَواتِ  َعَلى َحاِفظُواْ ﴿  :سبحانو وقاؿ
                                                 

وذكره .     1851وأخرجو ا٤بتقي ا٥بندي ُب كنز العماؿ رقم   . 73 ص 10 ػ أخرجو ا٥بيثمي ُب ٦بمع الزوائد ، ج  1
  .150 ص 1جبلؿ الدين السيوطي ُب الدر ا٤بنثورُب التفسّب با٤بأثور ، ج

 .42ابن عطاء ا السكندري ، القصد الػمجرد ُب معرفة االسم ا٤بفرد ، ص -  2

 .43ػ ا٤بصدر نفسو ، ص  3

  .79 ػ سورة آؿ عمراف اآلية  4

  .07 ص4 من سورة البقرة ، ج 269 ػ ا٢بديث ذكره الفخر الرازي  ُب تفسّبه مفاتيح الغيب عند تفسّبه لآلية  5

 . ػ ىذا ا٢بديث ٓب أجده  6

 .19ا٤بصدر نفسو ، ص-  7

 .57ابن عطاء ا السكندري ، رسالة ُب أدب العلم ، ص-  8

  .45 ػ سورة البقرة اآلية  9

  .45 ػ سورة العنكبوت اآلية  10
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. 2﴾ مَّْوُقوتاً  ِكَتاباً  اْلُمْؤِمِنْبَ  َعَلى َكاَنتْ  الصَّبَلةَ  ِإفَّ ﴿ :سبحانو وقاؿ
يُّ :)  سئل ٤با وسلم عليو ا صلى وقاؿ َُ  .3 (ِلَمَواِقيِتَها الصَّبَلةُ  : قَاؿَ  أَفَضُل، اأَلعَماؿِ  َأ
َصلّْي : )وسلم عليو ا صلى وقاؿ

ُ
 . 4 (َربَّوُ  يُػَناِجي ا٤ب

. 5(السُُّجودِ  ُب  َربّْوِ  ِمن الَعبدُ  َيُكوفُ  َما أَقػَْربُ  :) وسلم عليو ا صلى وقاؿ
 .للصبلة الصرب مبلزمة على تدؿ واألحاديث اآليات فهذه 

 ُب التوير "كتابو ُب كذلك ذكره ،"العلم أدب "كتابو ُب أورده الذي نفسو ا٤بعُب وىذا     
  ُب اآلية تدعم بأحاديث  مستشهدا فيها ففصل الصبلة ٤بوضوع وتعرض حيث ،"التدبّب إسقاط
 تَػنػَْهى الصَّبَلةَ  ِإفَّ  ﴿:: تعأب قاؿ جسيم، ا عند وأمرىا عظيم، شأهنا والصبلة » :فقاؿ معناىا،

 .6﴾َواْلُمنَكرِ  اْلَفْحَشاء َعنِ 
. 7(الصَّبَلُُة ِلَوْقِتَها): وقاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو وسلم ٤با سئل أي األعماؿ أفضل قاؿ

. (ا٤بصلى يناجي ربو): وقاؿ صلى ا عليو وسلم
. (أقرب ما يكوف العبد من ربو ُب السجود): وقاؿ صلى ا عليو وسلم

الطهارة، والصمت، : ورأينا أف الصبلة اجتمع فيها من العبادات ما ٓب ٯبتمع ُب غّبىا، منها
واستقباؿ القبلة، واستفتاح بالتكبّب، والقراءة، والقياـ، والركوع، والسجود، والتسبيح ُب الركوع 

                                                                                                                                                    
 . 238 ػ سورة البقر ة اآلية  1

 .103 ػ سورة النساء اآلية  2

َسأَْلُت َرُسوَؿ :  ، وبلفظ َعْن َأيب اأَلْحَوِص، َعْن َعْبِد اللَِّو، قَاؿَ 9697 ػ ا٢بديث أخرجو الطرباين ُب ا٤بعجم الكبّب برقم  3
: ِبرُّ اْلَواِلَدْيِن، قَاؿَ :ٍُبَّ َمْو؟ قَاؿَ : َأْف ُتَصلَّْي الصَّبلَة ِلَمَواِقيِتَها، قَاؿَ :َأيُّ اأَلْعَماِؿ أَْفَضُل؟ قَاؿَ : اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلَّمَ 

 ص 8ج . ا١بَِْهاُد ُب َسِبيِل اللَِّو، َوَلِو اْستَػَزْدتُُو َلزَاَدين، َواللَّْفُظ ٢ِبَِديِث ِإبْػرَاِىيَم بن َطْهَماَف، َواآلَخُروَف ٫َبُْوهُ :قَاؿَ  ٍُبَّ َمْو؟
333 .  

َعْن اْلبَػَياِضيّْ َأفَّ َرُسوَؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َخرََج َعَلى النَّاِس  ): ولفظو 163 ػ ا٢بديث أخرجو مالك ُب ا٤بوطأ برقم  4
َوُىْم ُيَصلُّوَف َوَقْد َعَلْت َأْصَواتُػُهْم بِاْلِقرَاَءِة فَػَقاَؿ ِإفَّ اْلُمَصلَّْي يُػَناِجي َربَُّو فَػْليَػْنظُْر ٗبَا يُػَناِجيِو ِبِو َواَل ٯَبَْهْر بَػْعُضُكْم َعَلى 

  . 239 ص 1ج . (بَػْعٍض بِاْلُقْرآِف 

َعْن َأيب ُىَريْػَرَة َأفَّ َرُسوَؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَؿ أَقْػَرُب َما  ): ، ولفظو741 ػ ا٢بديث أخرجو أبو داود ُب سننو برقم  5
 . 41 ص 3ج  . (َيُكوُف اْلَعْبُد ِمْن َربِّْو َوُىَو َساِجٌد َفَأْكِثُروا الدَُّعاءَ 

  .45 ػ سورة العنكبوت اآلية  6

 .38 ص 9 ، ج 4003 ػ أخرج اإلماـ أٞبد ُب مسنده عن ابن مسعود ، برقم  7
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فهي ٦بموع العبادات عديدة، ألف الذكر ٗبجرده . والسجود، والدعاء ُب السجود، إٔب غّب ذلك
فكل واحد . عباده، والقراءة ٗبجردىا عبادة، وكذلك التسبيح والدعاء والركوع والسجود والقياـ

منها ٗبجرده عباده، ولوال خشية اإلطالة لبسطنا الكبلـ ُب أسرارىا وشوارؽ أنوارىا، وىذه اللمعة 
 .1«ىاىنا كافية، وا٢بمد ا 

 : استداللو ٤بعِب اآلية با٢بديثػ 
معاين " كتب "، أورد ؿ 2﴾﴿َكَتَب َربُُّكْم َعَلى نَػْفِسِو الرَّْٞبَةَ : وذلك ُب قولو سبحانو 

و منها كتب ٗبعِب الكتابة علي بأّا » :مشَبكة منها ىذا ا٤بعُب الذي استدؿ لو با٢بديث فقاؿ
َنُكْم َكاِتٌب بِاْلَعْدِؿ :قاؿ تعأب ، و٤با جاء ُب الصحيح عنو صلوات ا عليو 3﴾﴿ َوْلَيْكُتب بػَّيػْ
ِإفَّ َرْٞبٍَِب َسبَػَقْت َغَضيب : ِإفَّ اَ َلمَّا َقَضى ا٣ْبَْلَق َكَتَب ِكَتابًا فهو ِعْنَدُه َفوَؽ َعْرِشِو  ):وسبلمو

ٗبعِب الكتابة و٦بازا ُب الباقي ألنو ا٤بتبادر إٕب الفهم " كتب"، و قد تكوف ُب 4(َوَلوالَ َذِلَك ٥َبََلْكُتْم 
  .                    5«الفهم و التبادر دليل ا٢بقيقة 

.  بعذه األمثلة الثبلثة ننتقل إٔب تأييد معُب ا٢بديث باآليات

                                                 

 .73ابن عطاء ا السكندري ، التنوير ُب إسقاط التدبّب ، ص - 1

 .54 ػ سورة األنعاـ اآلية 2

 282 ػ سورة  البقرة اآلية 3

َعْن َأيب ُىَريْػَرَة َعْن النَّيبّْ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَؿ ِإفَّ اللََّو َعزَّ َوَجلَّ َكَتَب  ):، بلفظ 8794ُب ا٤بسند برقم  أٞبد ػ أخرجو4 
 ص 18، ج  (ِكَتابًا بَِيِدِه لِنَػْفِسِو قَػْبَل َأْف ٱَبُْلَق السََّمَواِت َواأْلَْرَض فَػَوَضَعُو َٙبَْت َعْرِشِو ِفيِو َرْٞبٍَِب َسبَػَقْت َغَضيب 

336 .
َعْن َأيب ُىَريْػَرَة َعْن النَّيبّْ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَؿ َلمَّا َقَضى اللَُّو  ): ولفظو 6998    ػ وأخرجو البخاري ُب صحيحو برقم 

  . 91 ص 23، ج  (ا٣ْبَْلَق َكَتَب ِكَتابًا ِعْنَدُه َغَلَبْت أَْو قَاَؿ َسبَػَقْت َرْٞبٍَِب َغَضيب فَػُهَو ِعْنَدُه فَػْوَؽ اْلَعْرِش 

 .25 ػ 24،  ص 54ابن عطاء ا السكندري ، رسالة ُب تفسّب آية األنعاـ رقم  - 5
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  : تأّْذ يؿنَ احلذّث ثبّٓبدب ـ 

 عليو ا صلى وقولو» :فيقوؿ التإب ا٤بثاؿ ُب باآليات ا٢بديث معِب ا عطاء ابن يؤيد     
ْسبَلـِ : )وسلم  واختاره، ا٤بؤب بو رضي ٗبا رضي فقد دينا، باإلسبلـ رضي من ألنو 1(ِديًنا َوبِاإْلِ
ينَ  ِإفَّ  ﴿:تعأب لقولو  فَػَلن ِديناً  اإِلْسبَلـِ  َغيػْرَ  يَػْبَتغِ  َوَمن ﴿: تعأب وقولو ،2﴾ اإِلْسبَلـُ  الّلوِ  ِعندَ  الدّْ
ينَ  َلُكمُ  اْصطََفى الّلوَ  ِإفَّ  ﴿: تعأب ولقولو ،3 ﴾ِمْنوُ  يُػْقَبلَ   وإذا. 4﴾ مُّْسِلُموفَ  َوأَنُتم َإالَّ  َٛبُوُتنَّ  َفبلَ  الدّْ
 واألمر الزواجر، وجود عن واالنكفاؼ األوامر امتثاؿ: ذلك الـز فمن دينا، باإلسبلـ رضي

 فيدمغو منو، ليس ما فيو يدخل أف ٯبادؿ  ملحدا رأى إذا والغّبة ا٤بنكر، عن والنهي با٤بعروؼ،
 دالة بآيات لو فاستشهد ا٢بديث نص من ا عطاء ابن انطلق فقد. 5«بتبيانو ويقمعو بربىانو،

 . ذلك عن يلـز ٗبا شرحو ٍب معناه على
  :اآلية معُب بياف ُب ا٢بديث نص توظيف ػ ج

 » :6فيقوؿ نوعاف، وأهنا العبودية ٤بقاـ  تفصيلو  ُب النبوي ا٢بديث نص ا عطاء ابن يوظف
 َواأْلَْرضِ  السََّماَواتِ  ُب  َمن ُكلُّ  ِإف﴿  :تعأب قاؿ ، العامة العبودية: وىي ، ا٤بِلك عبودية: األوؿ

. 7﴾ َعْبداً  الرَّْٞبَنِ  آٌب  ِإالَّ 
 ،8﴾ ُسْلطَافٌ  َعَلْيِهمْ  َلكَ  لَْيسَ  ِعَباِدي ِإفَّ ﴿  :تعأب قاؿ والنصر، التخصيص عبودية: والثاين

                                                 

َعْن ثَػْوبَاَف َرِضَي اللَُّو َعْنُو قَاَؿ قَاَؿ ):  ولفظو 3311 ػ ىذا جزء من حديث أخرجو أصحاب السنن منهم الَبمذي برقم  1
ْسبَلـِ ِديًنا َوٗبَُحمٍَّد نَِبيِّا َكاَف َحقِّا َعَلى اللَِّو  َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َمْن قَاَؿ ِحَْب ٲُبِْسي َرِضيُت بِاللَِّو َربِّا َوبِاإْلِ

 .249 ص 11ج ( . ،قَاَؿ أَبُو ِعيَسى َىَذا َحِديٌث َحَسٌن َغرِيٌب ِمْن َىَذا اْلَوْجوِ  (َأْف يُػْرِضَيوُ 

 .19 ػ سورة آؿ عمراف اآلية  2

  .85 ػ سورة آؿ عمراف اآلية  3

  .132 ػ سورة البقرة اآلية  4

 .13ابن عطاء ا السكندري ، التنوير ُب إسقاط التدبّب ، ص   - 5

 .60ابن عطاء ا السكندري ، رسالة ُب أدب العلم ، ص - 6

  .93 ػ سورة مرًن  اآلية 7

 .42 ػ سورة ا٢بجر اآلية 8
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ـَ  َلمَّا َوأَنَّوُ ﴿  :وقولو ،1 ﴾َعْبَدنَا َواذُْكرْ  ﴿ وقولو  العبد من يُطلب والذي 2﴾َيْدُعوهُ  اللَّوِ  َعْبدُ  قَا
 َوَما﴿  :تعأب قاؿ عباده، من ا مطلوب وىي ا٤بقامات، أشرؼ وىي التخصيص، عبودية
ـَ  َوَلدِ  َسيّْدُ  أَنَا : )وسلم عليو ا صلى قاؿ لذلك ،3﴾ لِيَػْعُبُدوفِ  ِإالَّ  َواإْلِنسَ  ا١بِْنَّ  َخَلْقتُ   َواَل  آَد

 . 5 «العبودية كماؿ لو وسلم عليو ا صلى فالرسوؿ: قاؿ أف إٔب ،4 (َفْخرَ 
 األسباب من الرابع السبب ُب وذلك اختيار ا لعبده يسوؽ ا٢بديث  واآليات ُب بياف حسن ػ 

 :"وىو: الرابع» :  فيقوؿورودىا عند وقوتو سيده، ألحكاـ وثبوتو العبد صرب توجب   الٍب 6العشرة
وذلك أف العبد إذا شهد حسن اختيار ،"إ٭با يقويهم على ٞبل أقداره، شهود حسن اختياره :"وىو

 7 وََكاَف بِاْلُمْؤِمِنَْب َرِحيماً ﴾﴿ا تعأب لو، علم أف ا٢بق سبحانو ال يقصد أٓب عبده ألنو بو رحيم 
أَتُػَرْوَف َىِذِه طَارَِحًة َوَلَدَىا ): وقد رأى رسوؿ ا صلى ا عليو وسلم امرأة معها ولدىا فقاؿ . 7﴾

لَلَُّو أَْرَحُم ِبِعَبِده الػُمْؤِمْن ِمْن ): فقاؿ صلى ا عليو وسلم. ال يا رسوؿ ا: َوَلَدَىا ُب النَّاِر ؟ قالوا
غّب أنو سبحانو يقضي عليك باآلالـ ٤با يَبتب عليو من الفضل واإلنعاـ، أٓب . 8(َىِذِه ِبَوَلِدَىا

َا يُػَوَبَّ الصَّاِبُروَف َأْجَرُىم ِبَغّْبِ ِحَساٍب ﴿: تسمع قولو تعأب . 9﴾ِإ٭بَّ

                                                 

 .17 ػ سورة ص اآلية 1

 .19 ػ سورة ا١بن اآلية 2

 .56 ػ سورة الذاريات اآلية 3
 وقاؿ قَاَؿ أَبُو ِعيَسى َىَذا 422ص 1 ج3073أخرجو أبو عيسى الَبمذي ُب سننو بَاب َوِمْن ُسوَرِة َبِِب ِإْسرَائِيَل رقم  ػ 4

 . َحِديٌث َحَسنٌ 

 .60ابن عطاء ا السكندري ، رسالة ُب أدب العلم ، ص - 5
 . ػ سنفصل ُب ىذه األسباب العشرة ُب الفصل الثالث ا٤بخصص  للدراسة الداللية من ىذه الرسالة6

 .43 ػ سورة األحزاب اآلية 7

َعْن ُعَمَر ): ، ولفظو 5540 ػ ىذا ا٢بديث أخرجو البخاري ُب صحيحو عن عمر بن ا٣بطاب باب رٞبة الولد وتقبيلو برقم 8
ـَ َعَلى النَّيبّْ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َسيْبٌ ، فَِإَذا اْمَرأٌَة ِمْن السَّيْبِ َقْد َٙبُْلُب ثَْديَػَها َتْسِقي، ِإْذ  طَّاِب َرِضَي اللَُّو َعْنُو َقِد ْبِن ا٣بَْ

أَتُػَرْوَف َىِذِه طَارَِحًة : َوَجَدْت َصِبيِّا ُب السَّيْبِ َأَخَذْتُو َفأَْلَصَقْتُو بَِبْطِنَها َوأَْرَضَعْتُو، فَػَقاَؿ لََنا النَّيبُّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم 
  . 405 ص 18، ج (َوَلَدَىا ُب النَّاِر قُػْلَنا اَل َوِىَي تَػْقِدُر َعَلى َأْف اَل َتْطَرَحُو فَػَقاَؿ لَلَُّو أَْرَحُم ِبِعَباِدِه ِمْن َىِذِه ِبَوَلِدَىا 

 .10 ػ سورة الزمر اآلية 9
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ولو وكل ا٢بق سبحانو العباد إٔب اختيارىم ٢برموا وجود منتو، ومنعوا الدخوؿ إٔب جنتو، 
ٌر لَُّكْم ﴿ :فلو ا٢بمد على حسن االختيار، أٓب تسمع قولو تعأب َوَعَسى َأف َتْكَرُىواْ َشْيئاً َوُىَو َخيػْ

. وإف األب ا٤بشفق يسوؽ البنو ا٢بجاـ ال بقصد اإليبلـ. 1﴾َوَعَسى َأف ٙبُِبُّواْ َشْيئاً َوُىَو َشرّّ لَُّكْم 
وكالطبيب الناصح، يعانيك با٤براىم ا٢بادة، وإف كانت مؤ٤بة لك، ولو طاوع اختياَرؾ لبَػُعد . اإليبلـ

ومن ُمنع وَعِلم أف ا٤بنع إ٭با ىو إشفاؽ عليو، فهذا ا٤بنع ُب حقو عطاء، وكاألـ   .الشفاء عليك
.  ا٤بشفقة ٛبنع ولدىا كثرة ا٤بأكل خشية التخمة

اعلم أف ا٢بق سبحانو وتعأب إذا منعك ٓب :"ولذلك قاؿ الشيخ أبو ا٢بسن رٞبو ا تعأب
ٲبنعك عن ٖبل، وإ٭با ٲبنعك رٞبة لك، فمنع ا لك عطاء، ولكن ال يفهم العطاء ُب ا٤بنع إال 

إنو ليخفف عنك أٓب الببليا، علمك بأنو :" 2وُب كبلـ أثبتناه ُب غّبه ىذا الكتاب". صديق
. 3«"سبحانو وتعأب ا٤ببتلي لك، فالذي واجهتك من األقدار، ىو الذي لو فيك حسن االختيار

 وبعد الذكر،  ٤بعاين  شرحو عند وذلك ،4 اآلية معُب شرح ُب ا٢بديث نص ا عطاء ابن يوظف ػ
 أورد ،5﴾ذِْكراً  َأَشدَّ  َأوْ  آبَاءُكمْ  َكذِْكرُِكمْ  الّلوَ  فَاذُْكُرواْ ﴿ :تعأب قولو منها بآيات، استداللو وبعد

اِكُروفَ  : ) وسلم عليو ا صلي قولو كذلك  ، 6 (َوالَفائُِزوفَ  السَّاِبُقوفَ  ُىمْ  َوالذَّاِكرَاتِ  َكِثّبًا اَ  الذَّ
.  الفعلية للسنة أمثلة يلي وفيما القولية، بالسنة استدالؿ كلو ىذا وُب

 
 

                                                 

  . 216 ػ سورة البقرة اآلية 1

 .  105وىذا الذي أثبتو ىنا ىو نص ا٢بكمة رقم " ا٢بكم العطائية "  ػ يشّب إٔب كتابو 2

 .9ابن عطاء ا السكندري ، التنوير ُب إسقاط التدبّب ، ص  - 3

 .43ابن عطاء ا ، القصد آّرد ، ص - 4

  . 200سورة  البقرة  اآلية - 5

  .3376، والَبمذي ُب سننو رقم 411 ص 2، وأٞبد ُب مسنده ج2062 ػ أخرجو مسلم ُب صحيحو رقم  6
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  :انغنــخ انفؿهْــخ .2

 أف للمتسببْب ينبغي ألمور تعديده حْب وذلك اآليات معُب لتأكيد الرسوؿ بأفعاؿ يستشهد
 ال أف: الثامن: » فقاؿ الفعلية بالسنة ا١بماعة صبلة لػحضور استدؿ  الثامن األمر ففي يلتزموىا،

 ضيعها إذا ألنو. ٝباعة أوقاهتا ُب الصبلة إٔب النهوض عن وا٤بعاش ا٤ببايعة من فيو ىو ما يشغلو
 مشغوال ا٢بق يراه أف ويستحي كسبو، من الربكة وَرْفعَ  ربو، من ا٤بقت استوجب بسببو، اشتغاال
 فسمع ا٤بطرقة رفع فرٗبا صنعتو ُب يكوف السلف بعض كاف وقد ربو، حقوؽ عن نفسو ٕبظوظ
 ا٤بؤذف ٠بع إذا وليذكر ربو، طاعة إٔب ُدعي أف بعد شغبل ذلك يكوف لئبل خلفو، من فرماىا ا٤بؤذف
 لِّلوِ  اْسَتِجيُبواْ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَيػَُّها يَا ﴿: تعأب وقولو ،1﴾ اللَّوِ  َداِعيَ  َأِجيُبوا قَػْوَمَنا يَا ﴿:تعأب قولو

 رضي عائشة وقالت. 3﴾ لَِربُّْكم اْسَتِجيُبوا ﴿: تعأب وقولو ،2﴾ ُٰبِْييُكمْ  ِلَما َدَعاُكم ِإَذا َولِلرَُّسوؿِ 
 نودي فإذا ا٣بادـ، ويعْب النعل ٱبصف بيتو ُب يكوف وسلم عليو ا صلى رسوؿ كاف: )عنها ا

 تضييع دوف اليومية، حياتو ُب النيب بأفعاؿ استدالؿ ىذا وُب  ،5 «4(يعرفنا ال كأنو قاـ للصبلة
.  الدين ألوامر

                                                 

 .31 ػ سورة األحقاؼ اآلية   1

  .24 ػ سورة األنفاؿ االية  2

 .47 ػ سورة الشورى  اآلية  3

َىْل َكاَف َرُسوُؿ اللَِّو : َساَؿ َرُجٌل َعاِئَشَة : قَاَؿ  ):  ػ ىذا األثر  أخرجو أٞبد ُب مسنده بطرؽ متعددة كلها َعْن ُعْرَوَة وبلفظ 4
ي بَػْيِتِو ؟ قَاَلْت  َِ نَػَعْم، َكاَف النَّيبُّ صلى ا عليو وسلم ٱَبِْصُف نَػْعَلُو ، َوٱِبيُط ثَػْوبَُو ، : صلى ا عليو وسلم يَػْعَمُل ِؼ

. 106 ص 6 ،  ج23606رقم ا٢بديث . (ًويْعَمُل ُب بَػْيِتِو َكَما يَػْعَمُل اَحدُُكْم ُب بَػْيِتِو 
حدثنا َمْهدي بن ميموف ، عن ىشاـ : قاؿ . حدثنا موسى : قاؿ  (557)رقم   (األدب ا٤بفرد)ُب " الُبَخارِي"    ػ وأخرجو 

  .506 ص 2ج. بن ُعروة 

 .52ابن عطاء ا السكندري ، التنوير ُب إسقاط التدبّب،  ص  -  5
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 :  احلذّث انمذعِ .3
" ا٤بفرد االسم ذكر "٤بوضوع تفصيلو حْب وذلك باآلية، دعمو ٍب القدسي با٢بديث استشهاده ػ

 وال الصبلة ال للمناجاة، وأقرب العبادات، ٝبيع من أفضل " ا " االسم ىذا فذِكر :»  فقاؿ
 ذََكَرين  َمن َجِليسُ  أَنَا :) قاؿ أنو وجل عز ا عن ا٢بديث ُب ورد وقد  الطاعات، أنواع من غّبىا

 َوِإف نَفِسي، ُب  ذََكرتُوُ  نَػْفِسوِ  ُب  ذََكَرين  فَِإف ، ذََكَرين  ِإَذا يب  َعبِدي َظنّْ  ِعندَ  أَنَا :) وقاؿ ،1.....(
 : تعأب قاؿ ،2 (ِمْنوُ  َخّبٍ  َمئَلٍ  ُب  ذََكْرتُوُ  َمئَلٍ  ُب  ذََكَرين  َوِإف ، َوحِدي ذََكرتُوُ  َوحَدهُ  ذََكَرين 

  . 4 «3 ﴾أَذُْكرُْكمْ  فَاذُْكُروين ﴿

:  القدسي ا٢بديث بروايات استشهاده ػ
 ، والنسياف الغفلة من التخلص ىو الذكر أف واعلم »:فقاؿ لعبده ا ذكر ٤بعُب شرحو أثناء وذلك

 ذكره عن الذاكر بغيبة ا٤بذكور إفراد الذكر وحقيقة . اللساف ذكر وإخبلص القلب حضور ٗبداومة
 الذاكر ىو ا فيكوف ٕبق حقا فيشهد مشاىدتو ُب يغب ٓب وا٢بضور، ا٤بشاىدة ُب وفنائو ،

 وتسهيلو لو تيسّبه حيث ومن . لو ذاكرا كاف العبد لساف على الذكر جرياف حيث فمن. وا٤بذكور
 ذاكرا كاف منو ابتدأ ا٣باطر بعث حيث ومن . ذكره بو فيما لعبده ذاكرا كاف ىو لسانو على

.   عبده لساف على لنفسو

                                                 

حدثنا وكيع قاؿ حدثنا سفياف عن عطاء بن أيب مرواف ): أخرجو ابن أيب شيبة ُب مصنفو بلفظ  ػ ىذا ا٢بديث القدسي  1
يا موسى ، : أي رب أقريب أنت فأناجيك أـ بعيد فأناديك ؟ قاؿ : قاؿ موسى : األسلمي عن أبيو عن كعب قاؿ 

وما : أنا جليس من ذكرين ، قاؿ ، يا رب ، فإنا نكوف من ا٢باؿ على حاؿ نعظمك أو ٪بلك أف نذكرؾ عليها ، قاؿ 
 . 121 ص 8، ج  (يا موسى ، اذكرين على كل حاؿ: ا١بنابة والغائط ، قاؿ : ىي ؟ قاؿ 

 . 232 ص 1، ج " كشف ا٣بفا ومزيل اإللباس " ػ حديث قدسي ذكره العجلوين ُب  2
 .287 ص 6، ج" إٙباؼ السادة ا٤بتقْب"    ػ والزبيدي ُب 

 .152 ػ سورة البقرة اآلية  3

  .45ابن عطاء ا السكندري ، القصد آّرد ، -  4
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 ِبوِ  يُػْبِصرُ  الَِّذي َوَبَصَرهُ  ِبوِ  َيْسَمعُ  الَِّذي ٠َبَْعوُ  ُكْنتُ  :) تعأب قاؿ أنو الصحيح ا٢بديث ُب روي كما
. 3 «2 (ومؤيًّْدا َوَيًدا َوِلَسانًا َوَبَصرًا ٠َبًعا َلوُ  ُكنتُ  :) أخري رواية وُب ،1 (ِبوِ  يَنِطقُ  الِذي َوِلَسانَوُ 

 القدسي ا٢بديث بنص استشهد ٍب ثبلثة إٔب الذكر حيثيات فصل ا عطاء ابن أف فا٤ببلحظ
 .العماؿ كنز ُب ا٥بندي ا٤بتقي أخرجها لو ثانية برواية أردفو ٍب البخاري، ُب ا٤بروي الصحيح

   :انكتت انغبثمخ .4
 وقدر وشرؼ فضل معرفة ُب الثاين القسم ُب وذلك ، استئناسا التوراة ُب جاء ٗبا استشهاده ػ

 :منها بآيات قدـ إذ ، وذكره فوائده واختصاص أسراره معاين وشرح ،" اللػو "ا٤بفرد االسم

 ﴿:تعأب وقولو ،4﴾ َوَأِصيبلً  ُبْكَرةً  َوَسبُّْحوهُ  َكِثّباً  ذِْكراً  اللَّوَ  اذُْكُروا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيػَُّها يَا ﴿: تعأب قولو
 تدؿ أخرى آيات ٍب ، السنة من أحاديث ٍب ، 5﴾ ُجُنؤِِّمْ  َوَعَلىَ  َوقُػُعوداً  ِقَياماً  الّلوَ  َيْذُكُروفَ  الَِّذينَ 
: منها ، 6زمانا وال وقتا وال مقدارا االسم ٥بذا ٯبعل ٓب تعأب ا أف على
. 7﴾ َكِثّباً  ذِْكراً  اللَّوَ  اذُْكُروا ﴿ :تعأب قولو

                                                 
قَاَؿ قَاَؿ  ): ، باب التواضع ، وبلفظ 6021 ػ ىذا ا٢بديث القدسي أخرجو البخاري ُب صحيحو عن أيب ىريرة رقم  1

َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم ِإفَّ اللََّو قَاَؿ َمْن َعاَدى ٕب َولِيِّا فَػَقْد آَذنْػُتُو بِا٢بَْْرِب َوَما تَػَقرََّب ِإَٕبَّ َعْبِدي ِبَشْيٍء َأَحبَّ 
ِإَٕبَّ ٩بَّا افْػتَػَرْضُت َعَلْيِو َوَما يَػزَاُؿ َعْبِدي يَػتَػَقرَُّب ِإَٕبَّ بِالنػََّواِفِل َحٌبَّ ُأِحبَُّو فَِإَذا َأْحَبْبُتُو ُكْنُت ٠َبَْعُو الَِّذي َيْسَمُع ِبِو َوَبَصَرُه 

الَِّذي يُػْبِصُر ِبِو َويََدُه الٍَِّب يَػْبِطُش َِّٔا َورِْجَلُو الٍَِّب ٲَبِْشي َِّٔا َوِإْف َسأََلِِب أَلُْعِطيَػنَُّو َولَِئْن اْستَػَعاَذين أَلُِعيَذنَُّو َوَما تَػَردَّْدُت َعْن 
 .158 ص 20، ج  ( َشْيٍء أَنَا فَاِعُلُو تَػَردُِّدي َعْن نَػْفِس اْلُمْؤِمِن َيْكَرُه اْلَمْوَت َوأَنَا َأْكَرُه َمَساَءَتوُ 

قاؿ ا تعأب من أخاؼ ٕب وليا فقد بارزين بااربة -  ):بلفظ " كنز العماؿ " ػ حديث قدسي أخرجو ا٤بتقي ا٥بندي ُب  2
و ما تقرب إٔب عبدي ا٤بؤمن ٗبثل أداء ما افَبضت عليو وال يزاؿ عبدي ا٤بؤمن يتنفل حٌب أحبو ومن أحببتو كنت لو 

 . 229 ص 1، ج (٠بعا وبصرا ويدا ومؤيدا 

  .49ابن عطاء ا السكندري ، القصد آّرد ، ص -   3
  .42-41سورة األحزاب اآلية  -  4
  191 ػ سورة آؿ عمراف اآلية 5

 .42ابن عطاء ا السكندري ، القصد آّرد ُب معرفة االسم ا٤بفرد ، ص  -  6

  .41 ػ سورة األحزاب اآلية   7
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. 1﴾َعِظيماً  َوَأْجراً  مَّْغِفَرةً  ٥َبُم اللَّوُ  أََعدَّ  َوالذَّاِكرَاتِ  َكِثّباً  اللَّوَ  َوالذَّاِكرِينَ  ﴿:تعأب وقولو
. 2﴾تُػْفِلُحوفَ  لََّعلَُّكمْ  َكِثّباً  اللَّوَ  َواذُْكُروا ﴿:تعأب وقولو
. 3﴾ ذِْكراً  َأَشدَّ  َأوْ  آبَاءُكمْ  َكذِْكرُِكمْ  الّلوَ  فَاذُْكُرواْ  ﴿ :تعأب وقولو

 بعزتو، ا١ببار استوى : مكتوبا التوراة ُب أف وروي: » فقاؿ التوراة، ُب جاء ٗبا كلو ذلك أردؼ ٍب
 أنا، إال إلو ال ا أنا جبللو، جل ا١بليل ونادى ، ٥بيبتو ا٤باء فاضطرب عزه، من العز معاقد فوؽ
 خالق األزٕب، القدًن ا أنا موسى يا: قاؿ: ) أيضا ومنها(. أعطيتو سألِب ومن ذكرتو، ذكرين من

 واألىواء ومرخصها ٩بلوءة، واألىواء األسعار، مغلي عراة، الصبلة تاركي تارؾ الزناة، مفقر مكة،
 االستدالؿ ُب واألحاديث اآليات اجتمعت ا٤بثاؿ ىذا ففي.  4( «فاعبدوه ربكم ا ذلكم فارغة،

.  استدالال وليس استئناسا التوراة من بنصوص ذيلها ٍب االستدالؿ
:  نسبة غّب من سرائليةإلا ا٤برويات من كبلما يورد ػ

 ،5﴾َوَىَدى َعَلْيوِ  فَػَتابَ  َربُّوُ  اْجَتَباهُ  ٍُبَّ  ﴿ : تعأب قولو ُب أفاض أف فبعد الفائدة صيغة ُب وذلك
 ﴿: تعأب قولو ُب وليس: » قاؿ حيث وا٥بدى، بالتوبة االجتبائية وعبلقة االجتبائية، معُب فذكر

 بعد حدث الذي وإ٭با وجوده، قبل كاف بل فيو ا٢بق اجتبائية حدوث على دليل ،﴾ َربُّوُ  اْجَتَباهُ  ٍُبَّ 
 َربُّوُ  اْجَتَباهُ  ٍُبَّ  ﴿: وتعأب سبحانو ا٢بق فيو قاؿ الذي فهو لو، ا من االجتبائية أثر ظهور الذنب

 ُب فصار عنده، من وا٥بداية إليو، للتوبة بتسيّبه بو، والعناية فيو، االجتبائية أثر لو أظهر أي ،﴾
 ىي الٍب والتوبة االجتبائية،: ثبلث تعريفات ،﴾ َوَىَدى َعَلْيوِ  فَػَتابَ  َربُّوُ  اْجَتَباهُ  ٍُبَّ  ﴿: تعأب قولو

.  6 «فافهم التوبة، نتيجة ىو الذي وا٥بدى نتيجتها،

                                                 

   .35سورة األحزاب اآلية -  1

 .10سورة ا١بمعة اآلية  -  2

  .200سورة البقرة اآلية -  3

  .43ابن عطاء ا السكندري ، القصد آّرد ُب معرفة االسم ا٤بفرد ، ص -   4

  .122 ػ سورة طو اآلية  5

  . 24ابن عطاء ا السكندري ، التنوير ُب إسقاط التدبّب ، ص -  6
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 اعلم: فائدة»  :فقاؿ ،االستئناس وجو على اإلسرائيليات من رواية تضمنت بفائدة ذلك أردؼ ٍب
 كما ا٤بسك، كرشح رشحا كاف بل أذى، يأكلو كاف ٩با لشيء يكن ٓب السبلـ عليو آدـ أف

 فقيل بطنو، أخذتو عنها، ا٤بنهي الشجرة من أكل ٤با لكنو دخلوىا، إذا ا١بنة، ُب ا١بنة أىل يكوف
 ذلك ٲبكن الٍب األرض إٔب انزؿ األهنار؟ شاطئ على أـ ا٢بجاؿ، أـ األسرة على أين؟ آدـ يا: لو

 فافهم ّٔا، الفاعل ُب ا٤بعصية تؤثر ال فكيف آثارىا، إليو وصلت ا٤بعصية بو ما كاف فإذا فيها،
»1 .

 القدسي وا٢بديث والفعلية القولية للسنة ا عطاء ابن توظيف فيها رأينا الٍب األمثلة ىذه بعد
.   ا عطاء ابن تفسّب ُب ا٤بنسوب وغّب ا٤بنسوب الصوُب الشعر ٤بطلب ننتقل السلف وآثار برواياتو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

  . 24ا٤بصدر نفسو ، ص -  1
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   :اآليات معاني لبسط الشعر  نظمو ـ 1

 ذلك فيها ينظم بقصيدة اآلية من استنبطها الٍب للمعاين بسطو أحيانا ا عطاء ابن يتمم  
 االستسبلـ "٤بعُب استداللو حْب وذلك ،" ا٤براد ترؾ " موضوعها عنواف الٍب قصيدتو مثل  ا٤بعُب،
 عليو وأنو للمتبصرين، وىداية للمعتربين، بياف وأهنا السبلـ، عليو إبراىيم بقصة " التدبّب وترؾ

 ا٤بعُب وىذا لو، التدبّب ٕبسن ا٤بتوٕب ىو وتعأب سبحانو ا فكاف لنفسو، تدبّبه عن خرج السبلـ
  :يلي كما فقاؿ اآليات، عنو ٙبدثت الذي إبراىيم ملة من
 تعأب، ا إٔب ألقاىا بل ّٔا، اىتم وال لنفسو، يدبر ٓب ٤با السبلـ عليو إبراىيم أف ترى أال» 

 السبلمة وجود استسبلمو عاقبة كاف كذلك كاف فلما. عليو شأنو كل ُب وتوكل إليو، وأسلمها
 نرعى وأف ملتو، عن ٬برج ال أف تعأب ا أمرنا وقد. األياـ ٩بر على عليو الثناء وبقاء واإلكراـ،

 كل على فحق ،1﴾ قَػْبلُ  ِمن اْلُمْسِلمْبَ  ٠َبَّاُكمُ  ُىوَ  ِإبْػرَاِىيمَ  أَبِيُكمْ  مّْلَّةَ  ﴿ :تعأب قاؿ تسميتو، حق
 عريا، اعَباضو ومن خليا، ا منازعة ومن بربا، لنفسو تدبّبه عن يكوف أف إبراىيميا كاف من
 تعأب، ا إٔب التفويض الزمها وملتو ،2 ﴾نَػْفَسوُ  َسِفوَ  َمن ِإالَّ  ِإبْػرَاِىيمَ  مّْلَّةِ  َعن يَػْرَغبُ  َوَمن﴿

 ىذا ُب ولنا مراد، ا مع لك يكوف ال أف ىو ا٤براد أف واعلم. األحكاـ واردات ُب واالستسبلـ
  :شعر ا٤بعُب

 الرشػاد إٔب السبيل رمت إذا   الػمراد نسياف منك مرادي 
 اعتمادي حبل ماسكا وتصبح      تراىػا فبل الوجود تدع وأف
 والوداد الرعايػة حفظ على          وأنػي عِب غفلػة كم إٔب
 وادي كػل ُب ىائما وتصبح        مبدعاتػي تنظر أنت كم إٔب

 السداد عن عدلت قد لعمرؾ          جنايب إٔب تػميل أف وتَبؾ
 بانفرادي يشهد ألست ويـو        قديػم تدري لو فيك وودي
 شداد كرب من ينجيك غدا        فَبتػجيو سواي رب فهػل

 ينػادي بػمفتقر فمفتقػر   طرا الكوف عم العجز فوصف
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 مرادي من ا٤بظاىر وأظهرت        طرا األكواف قامت قد فػيب
 اعتمادي وجو للسوى توجو            وملكي ملكي وُب داري أُب

 بالنفػاد تؤذف األكواف ترى           وانظر اإليػماف أعْب فحدؽ
 غػادي شك ال الفنا إٔب وأنت          مصيػر عدـ إلػى عدـ فمن
 العباد عن الرجاء وجو وصن           تزلػها فبل عليك خلعي وىا

 بزاد لػحضرتنا تأتػي وال            طػرا اآلماؿ أوقف ببابػي
 القياد طوع الػمُب مِب ترى            ذليبل وكن فالزمنو ووصفك

 مراد من الػموإب تقضي ٗبا             يرضى والعبد لنا عبدا وكن
 بالعنػاد جهبل ذاؾ فتجزى            بوصفي األدىن وصفك أأسَب
 بػاد والرشد منازعي غدوت            حٌب ا٤بلك ُب شاركتِب وىل
 وعادي فاحذرىا النفس فهذي            جنايب إٔب الوصوؿ رمت فإف

 الػمعاد يـو إلػى وأعددنا             ترانا عسى الفناء ٕبر وخض
 جواد مؤب من الصنع ٝبيل              لتلػقى منا مستمطرا وكن
 1 «ىػادي اليـو سوانا أحد فما            سػوانا من يوما تستهد وال

 
 تعأب قولو وىي الرزؽ، آية ُب اإلشارية للفوائد بسطو بعد وذلك: ا٥بمة رفع معُب ُب لو أبياتا يورد ػ

 2 ﴾تَنِطُقوفَ  أَنَُّكمْ  َما مّْْثلَ  ٢بََقّّ  ِإنَّوُ  َواأْلَْرضِ  السََّماء فَػَوَربّْ  ، ُتوَعُدوفَ  َوَما رِْزُقُكمْ  السََّماء َوُب  ﴿: 
 أنوار قلؤّم ُب وأشرقت ا٤بؤمنْب قلوب من الشكوؾ غسلت الٍب ىي اآلية وىذه : » ،فقاؿ
 و٧بلو، الرزؽ، ذكر تضمنت أهنا وذلك الفوائد، من تضمنتو ما الزوائد قلؤّم على فأوردت اليقْب،
 عددىا ٍب. 3«فائدة فائدة الفوائد ىذه ذكر ولنتبع بو، خفاء ال بأمر لو والتشبيو عليو، والقسم
  .الكرًن القرآف بآيات ومستدال مفصبل
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بياف ل الرزؽ فبلبد من رفع ٮبم ا٣بلق عن ا٣بلق وأف ال : ففي الفائدة الثانية وىي 
يطلبوا إال من ا٤بلك ا٢بق، فيتابع ابن عطاء ا ىذا ا٤بعُب مستدال باآليات وفهم شيخو أيب 
» :العباس وأبيات من شعر غّبه ٝبعت بعض تلك ا٤بعاين، ٍب ينظم ذلك ُب أبيات لو، فيقوؿ 

فقد علمت رٞبك ا أف رفع ا٥بمة عن ا٣بلق ىو زينة أىل الطريق وسػمة  أىل التحقيق، ولنا ُب 
: ىذا ا٤بعُب 

بكرت تلػـو على زمػاف أجحفا    فصدفت عنها علها أف تصػدفا 
ال تكػثر عػتبا لدىػرؾ إنو          ما أف يطالب بالوفاء وال الصفا 
ما ضرنػي أف كنت فيو خامػبل     فالبدر بدر إف بدا أو إف خػفا 

اللػو يعلم أننػي ذو ىػمػػة     تأبػى الدنايا عفػة وتطػرفا 
لػم ال أصوف عن الورى ديباجٍب     وأريػهم عز الػملوؾ وأشرفا 
أأريػػهم أنػي الفقّب إليػهم           وٝبيعػهم ال يستطيع تصػرفا 

أـ كيف أسأؿ رزقػو من خلقو            ىذا لعمري إف فعلت ىو ا١بفا 
شكوى الضعيف إٔب ضعيف مثلو     عجز أقاـ بػحامليو على شفا 

فاسَبزؽ اللػو الػذي إحسانو            عػم الربيػة منػة وتلػطفا 
 1«والػجأ إليو تػجده فيما تر٘بي           ال تعد عن أبوابػو متحرفػا 

 
 َفبلَ  ﴿ :تعأب قولو من فهمها الٍب اإلشارات بسط بعد وذلك: لو الشعر من بيتْب ُب ا٤بعِب ينظم ػ

نَػُهمْ  َشَجرَ  ِفيَما ُٰبَكُّْموؾَ  َحٌبََّ  يُػْؤِمُنوفَ  الَ  َوَربّْكَ   َقَضْيتَ  ٩بَّّْا َحَرجاً  أَنُفِسِهمْ  ُب  ٯبَُِدواْ  الَ  ٍُبَّ  بَػيػْ
 عشرة عدد ذلك وبعد مواله، ألحكاـ وثبوتو العبد صرب توجب والٍب ،2﴾ َتْسِليماً  َوُيَسلُّْمواْ 
 العبد صرب توجب أسباب عشرة فهذه :» فقاؿ عليو، ا فتحو الذي الفهم من كلها أسباب
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 ذوي على بذلك وا٤بافّ  بفضلو، ذلك لكل ا٤بعطي وىو ورودىا، عند وقوتو سيده، ألحكاـ وثبوتو
. 1 «والفائدة ا١بدوى وٙبصل الفائدة لتكمل منها قسم كل على اآلف ولنتكلم. أىلو من العناية

 مواله، من ذلك كل أف للعبد ا٤بعرّْفة األنوار لورود فيها  والتقّوي األقدار ٙبمل أف منها األوؿ ففي
 األقدار، ٞبل على يعينهم إ٭با: "وىو األوؿ فأما :» فيقوؿ ، الشعر من بيتْب ُب ذلك ينظم ٍب

 وأف منو، وتعأب سبحانو ا٢بق قرب عن للعبد كشفت وردت إذا األنوار أف وذلك  ،"األنوار ورود
 وسبب لو، سلوة سيده من ىي إ٭با األحكاـ بأف علمو فكاف عنو، إال تكن ٓب األحكاـ ىذه

 فَِإنَّكَ  َربّْكَ  ٢ِبُْكمِ  َواْصربْ  ﴿:وسلم عليو ا صلى لنبيو سبحانو ا قاؿ ٤با تسمع أٓب صربه، لوجود
 إليك، بإحسانو القائم سيدؾ حكم ىو بل عليك، فيشق غّبه حكم ىو ليس: أي. 2﴾ بَِأْعيُِنَنا

 : ا٤بعُب ىذا ُب ولنا
 وا٤بقدر الػمبتلي أنت بأنك    العنا من أالقي ما عِب وخفف

 يتخػّب الذي منػو لو وليس          معدؿ ا قضى عما ألمري وما
لو أف إنسانا ُب بيت مظلم، فُضرب بشيء وال يدري من الضارب لو، فلما : ومثاؿ ذلك
فإف علمو بذلك ٩با يوجب صربه على . نظر فإذا ىو شيخو أو أبوه أو أمّبه: أدخل عليو مصباح

. 3«ما ىنالك 
 

 من بيتْب معناه ُب وأورد ا٣بلق، بعتاب االشتغاؿ عدـ وىو: للصوُب وصفا اآلية من استخرج ػ
 تَػَؤبَّ  ٍُبَّ  ٥َبَُما َفَسَقى ﴿: تعأب قولو وىي اآلية من استخرجها الٍب السادسة الفائدة ُب وذلك شعره،

 موسى إف: السادسة الفائدة :» فقاؿ ،4﴾ َفِقّبٌ  َخّْبٍ  ِمنْ  ِإَٕبَّ  أَنزَْلتَ  ِلَما ِإينّْ  َربّْ  فَػَقاؿَ  الظّْلّْ  ِإَٔب 
 منهما طلب وال أجرا، منهما يقصد وٓب السبلـ، عليو شعيب ابنٍب مع ا٤بعروؼ فعل السبلـ عليو

 الذي مواله من طلب وإ٭با منهما، يطلب وٓب منو، فطلب ربو، على أقبل ٥بما سقي ٤با بل جزاء،
: شعر ا٤بعُب ىذا ُب ولنا ٥با يستوَب وال نفسو، من يوَب من والصوُب أعطاه، منو طلب مهما
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ال تشتغل بالعتب يوما للػورى          فيضيع وقتك والزماف قصػّب 
وعبلـ تعتبهم وأنت مصػّدؽ    إف األمور جرى ّٔا الػمقدور 
ىم لػم يوفوا لئللػو بػحقو          أتريػد توفيػو وأنت حقػّب؟ 

فاشهد حقوقهم عليك وقم ّٔا    واستوؼ منك ٥بم وأنت صبور 
وإذا فعلت فاشهػد بعْب من    ىو بالػخفايا عالػم وخبػّب 

فموسى عليو السبلـ وُب من نفسو وٓب يستوؼ ٥با، فكاف لو عند ا ا١بزاء األكمل،  
أف زوجو إحدى االبنتْب، وجعلو : وعجل لو سبحانو ُب الدنيا زائدا على ما ادخره لو ُب اآلخرة

. صهرا لنبيو عليو السبلـ، وآنسو بو حٌب جاء أواف رسالتو
فبل ٘بعل معاملتك إال مع ا تعأب، أيها العبد، تكن من الرإبْب، ويكرمك ٗبا أكـر بو 

 .1«العباد ا٤بتقْب 

 واستداللو" التدبّب إسقاط "مبدأ ُب تفصيل بعد وذلك: العمر فابتداء قالو لو بشعر يستشهد ػ
 الذنوب أشد من واالختيار، التدبّب أف ىذا من لك تبْب فقد:» يقوؿ إذ اآليات، من بكثّب

 لك يكوف أف أردت وإف االختبار، معو فاسقط اختيار ا من لك يكوف أف أردت فإذا. واألوزار
 معو يكوف ال بأف فذلك ا٤براد، إٔب الوصوؿ أردت وإف التدبّب، وجود معو تدع فبل التدبّب، حسن
 طلبتو وال ا، من أمنيتو تكن فلم(. أريد ال أف أريد: )قاؿ تريد؟ ما يزيد أليب قيل ٤با ولذلك مراد،
. 2 «القربات وأجل الكرامات أفضل أهنا لعلمو معو، اإلرادة سقوط إال منو

ٍب يشرح مقولة أيب يزيد ويستشهد بقوؿ أيب ا٢بسن الشاذٕب وأيب العباس ا٤برسي، وبعده 
فإذا أردت » :يستشهد بنظم قالو ُب ابتداء العمر ُب مكاتبة لبعض إخوانو ُب السلوؾ، فيقوؿ 

أسلك . اإلشراؽ والتنوير فعليك بإسقاط التدبّب، واسلك إٔب ا كما سلكوا، تدرؾ ما أدركوا
مسالكهم واهنج مناىجهم وألق عصاؾ فهذا جانب الوادي، ولنا ُب ىذا ا٤بعُب ُب ابتداء العمر، 

: ما كتبت بو لبعض إخواين
أيا صاح ىذا الركب قد سار مسرعا    و٫بن قعود ما الذي أنت صانػع 
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أترضى بأف تبقى الػمخلف بعدىم     صريع األمانػي والغراـ منػازع 
وىذا لساف الكوف ينػطق جهػرة    بأف جػميع الكائػنات قواطػع 

وأف ال يرى السبيػل سوى امػرئ    رمى بالسوء ٓب تػخدعو ا٤بطامع 
ومن أبصر األشيػاء والػحق قبلها    فغيب مصنوعا بػمن ىو صانػع 

بواده أنوار لػمن كػاف ذاىػػبا    وتػحقيق أسرار لػمن ىو راجع 
فقم وانظر األكواف والنػور عمها    ففجر التداين نػحوؾ اليـو طالػع 

وكن عبده وألق القياد لػحكػمو    وإيػاؾ تدبػّبا فما ىػو نافػع 
أُٙبِْكم تدبػّبا وغػّبُؾ حاكػٌم    أأنػت ألحكػاـ اإللػو تنػازع 

فمحػو إرادة وكػلّْ مشػيػئة           ىو الغرض األقصى فهل أنت سامع 
كذلك سػار األولوف فأدركػوا           على إثرىم فليسػر من ىو تابػع 

على نفسو فليبك من كاف طالػبا          وما لػمعت مػمن يػحب لوامع 
 1«على نفسو فلبيك من كاف باكػيا          أيذىب وقت وىو باللهػو ضائػع

 
  : نسبة غّب من الصوُب  الشعػر توظيفو ػ 2

 ىذا على الدالة اآليات ٦بموع أورد إذ ، "ىو  "باالسم الذكر لنوع تفصيلو أثناء وذلك  
 ِإالَّ  إَِلوَ  اَل  ا٢بَْيُّ  ُىوَ ﴿ :فقاؿ كتابو من آيات ٝبلة ُب وتعأب سبحانو ذكره وقد: » فقاؿ االسم

 ا٢بَْْمدُ  َلوُ  ُىوَ  ِإالَّ  إَِلوَ  اَل  اللَّوُ  َوُىوَ ﴿:قاؿ ، 3﴾َواْلَباِطنُ  َوالظَّاِىرُ  َواآْلِخرُ  اأْلَوَّؿُ  ُىوَ  ﴿ :قاؿ ،2﴾ُىوَ 
 الرَّْٞبَنُ  ُىوَ  َوالشََّهاَدةِ  اْلَغْيبِ  َعآبُِ  ُىوَ  ِإالَّ  إَِلوَ  اَل  الَِّذي اللَّوُ  ُىوَ ﴿  :وقاؿ ،4﴾َواآْلِخَرةِ  اأْلُؤَب  ُب 

 ا١ْبَبَّارُ  اْلَعزِيزُ  اْلُمَهْيِمنُ  اْلُمْؤِمنُ  السَّبَلـُ  اْلُقدُّوسُ  اْلَمِلكُ  ُىوَ  ِإالَّ  إَِلوَ  اَل  الَِّذي اللَّوُ  ُىوَ  ، الرَِّحيمُ 

                                                 

  .28ابن عطاء ا السكندري ، التنوير ُب إسقاط التدبّب ، ص -  1

 .65 ػ سورة غافر اآلية  2

 .3 ػ سورة ا٢بديد اآلية  3
  .70 ػ سورة القصص اآلية  4
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 َما َلوُ  ُيَسبّْحُ  ا٢بُْْسَُب  اأْل٠َْبَاء َلوُ  اْلُمَصوّْرُ  اْلَبارِئُ  ا٣ْبَاِلقُ  اللَّوُ  ُىوَ  ، ُيْشرُِكوفَ  َعمَّا اللَّوِ  ُسْبَحافَ  اْلُمَتَكبػّْرُ 
. 2«1﴾ا٢بَِْكيمُ  اْلَعزِيزُ  َوُىوَ  َواأْلَْرضِ  السََّماَواتِ  ُب 
 ذكر على وغابوا ينطقوا فلم خرسوا الرابع الصنف وأف األربعة، التوحيد أىل ألصناؼ ذكره فبعد 

 صح:»فقاؿ فأورده ا٠بو يذكر ٓب شاعر قوؿ ا٤بعُب ىذا ناسب الواحد، ا٤بذكور ٗبشاىدة التوحيد
 3َتطَلُّػِبو دعوى ُب التحػّّب  إف         ومعرفػة شرعا لو الوجػود

 مطلَػِبو حق ُب مفتقػر والعبد         أبدا َموُجػوُدنا ُموِجػُدنا فاللػو
 بو والوجودُ  ُوُجودا أجلى فاللػوُ   معرفػةً  َتذُكػْره بو سواه فاذكػر
ـٌ  إال  أبدا نفسػو من لػو ليػس والعبد  لػمشتَػِبو وتشبػيوٌ  انصرا
 مذَىِبو عندَ  كلٌ  الػَمذاىبِ  أىلُ         تذُكرُه ا٤بذكور إٔب السبيػل كيف

 4«  بالشَّػَبوِ  الذّْْكرَ  فإف َلَديػوِ  ذِْكرٌ         وَذا كذاؾَ  فاذكرْ  لو ذكرٌ  فالصمتُ 
" ا "ا٤بفرد باالسم الذكر كثرة على حثو حْب وذلك : ا٤بعُب ٯبمع صوُب بشعر كبلمو يدعّْم ػ

 ذلك وُب ذكره، كثرة ابوب ٧ببة عبلمة من وألف عنده، وتعظيمو لو، ا بة وذلك غّبه، دوف
 : 5الشاعر يقوؿ

 وَسنَػائِوِ  بُنورِهِ  الُقُلوبَ  َواْجُلو  َأ٠ْبَػائِوِ  ِمنْ  الذّْكرَ  َعَليَّ  َكرِرْ         
ا         تصُبو إٔب ا٤بشُروب من َصهبائِو  وِدِر الُكؤوَس على النفوس فإهنَّ

اسٌم بو الكوف استفاد ضيػاَءه  ُب أرضو وقَضػائو وسػمائِو 
حارْت عقوُؿ القـو عند ِصفاتِو  نارْت قُلوُب ا٣بلِق عند ِضيائِو 

وإذا ٘بػَلَّى للقلوِب َجػبللًة  شَعَرْت بسِر َسنػائِو وبَػهائِو 
قرَّْت قُلوب الػُمتَّقَْب بُقرِبو         وَعَلْت على عْليػَائِو وَعػبلئِو 

 1عزَّ اسػُمو للعارِفَْب ُمكػرَّرَا   معروفَة الػَمعُروِؼ ِمن آالَئػِو
                                                 

  .22،23،24 ػ سورة ا٢بشر اآليات  1
  .37ابن عطاء ا السكندري ،  القصد آّرد ُب معرفة االسم ا٤بفرد ، ص -  2

 . ػ ىذه األبيات من البحر البسيط وٓب أعرؼ ٥با قائل  3
  .37ابن عطاء ا السكندري ،  القصد آّرد ُب معرفة االسم ا٤بفرد ، ص -  4
 .44، 43ا٤بصدر نفسو ، ص  -   5
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 السبب ُب شرحو الذي ا٤بعُب عن فيعرب: قائلو إٔب منسوب غّب بشعر ا عطاء ابن استشهد ػ
 حسب على ٯبري ال القدر بأف علمك: الثالث :» فقاؿ التدبّب إسقاط أسباب من الثالث

 على بناء يبِب ال والعاقل مدبر، لو أنت ما يكوف ما وأقل تدبر، ال ما يكوف ما أكثر بل تدبّبؾ،
 : شعرا( الشاعر قاؿ.)قصدىا التماـ وعن هتدمها؟، واألقدار مبانيك تتم فمٌب قرار غّب

 مٌب يبلغ البنياف يوما ٛبامو    إذا كنت تبنيو وغّبؾ يهدـ
وإذا كاف التدبّب منك والقدر ٯبري على خبلؼ ما تدبر، فما فائدة تدبّب ال تنصره األقدار؟ وإ٭با 

: ينبغي أف يكوف التدبّب ٤بن بيده أزمة ا٤بقادير، ولذلك قيل شعر
ولػما رأيت القضا جاريا    ببل شػك فيو وال مريػة 

 2«توكلت حقا على خالقي   وألقيت نفسي مع الػجرية 
 

" حقٍ  معرفة "ومنها ا٤بعرفة ألنواع بيانو بعد: 3قائل ٥با يذكر ٓب التصوؼ شعر من أبياتا يوظف ػ
 من ومنهم وصنعتو، أفعالو أهنا حيث من أفعالو إٔب نظر من فمنهم أىلها بْب التفاوت يقع وفيها
 نظر من ومنهم الصفة، عن األفعاؿ ٙبجبو وٓب حكمتو ورأى صفاتو والحظ القادر قدرة إٔب نظر
 العقوؿ وهناية اإلدراؾ غاية وذلك الذات عظمة عن الصفات ٙبجبو وٓب الصنعة إٔب ال الصانع إٔب
 ، ا٤بعرفة من ا٢بد لذلك ا٤بؤيدة القرآنية اآليات من نوع لكل أورد.  ا٤بعرفة انتهت وإليو تتعداه وال

 السََّماَواتِ  ُب  َماَذا انظُُرواْ  ُقلِ  ﴿:تعأب قولو ودليلو بداية الصانع على بالصنعة العمـو فاستدالؿ
ِبلِ  ِإَٔب  يَنظُُروفَ  أََفبَل  ﴿ :تعأب وقولو ،4﴾ َواأَلْرضِ   ُب  ِإفَّ   ﴿ :تعأب وقولو ،5﴾ُخِلَقتْ  َكْيفَ  اإْلِ

                                                                                                                                                    
 . ػ ىذه األبيات من البحر الكامل وٓب أعرؼ ٥با قائل  1
  .16ابن عطاء ا السكندري ، التنوير ُب إسقاط التدبّب ، ص -  2
 .59ابن عطاء ا السكندري ، القصد آّرد ُب معرفة االسم ا٤بفرد  ، ص  -  3

  .101 ػ  سورة يونس اآلية  4

  .17 ػ  سورة  الغاشية اآلية  5
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 ﴿:تعأب وقولو1 ﴾اْلَبْحرِ  ُب  َ٘بْرِي الٍَِّب  َواْلُفْلكِ  َوالنػََّهارِ  اللَّْيلِ  َواْخِتبَلؼِ  َواأَلْرضِ  السََّماَواتِ  َخْلقِ 
. 2﴾ تُػْبِصُروفَ  أََفبَل  أَنُفِسُكمْ  َوُب  لّْْلُموِقِنَْب، آيَاتٌ  أْلَْرضِ ا َوُب 
 ِبَربّْكَ  َيْكفِ  َأوٓبَْ  ﴿ :تعأب قولو فدليلو هناية صنعتو على بالصانع ا٣بصوص استدالؿ أما  
 الّلوِ  َأُب ﴿ :تعأب وقولو ،4﴾ َشِهيداً  بِالّلوِ  وََكَفى﴿  :تعأب وقولو ،3﴾ َشِهيدٌ  َشْيءٍ  ُكلّْ  َعَلى أَنَّوُ 

 رفع قدر على ا٤بشاىدة وتفاوت ا٣بصوص استدالؿ وُب ،5﴾َواأَلْرضِ  السََّماَواتِ  فَاِطرِ  َشكّّ 
: 6 القائل قاؿ.  ا٢بجاب

 َرِدي وال قَِبيػًحا شيًئا بُرؤيَِتوِ    يُػَرى فبل ا١بَماؿِ  بأوَصاؼِ  ويبُدو»
 َمشَهدِ  كلّْ  ُب با٢بقّْ  وأشَهَدين   شاِىدٍ  كلّْ  على ٕب تػجلَّى فلمَّا

َبَددِ  الػجَماؿِ  أسرارَ  وطَالْعتُ    ترفُّػًعا الػجَماؿِ  َتقيِيدَ  ٘بنَّبتُ 
ُ
  ا٤ب

  معَبدِ  ٢َبنُ  لو مسُموعٍ  كلّْ  وُب  شاىػدٌ  لقليبَ  مشُهود كلّْ  فِفي
 ُمَقيَّدِ  ٠َبَاعٍ  ِمن ِلمثِلي وحاَشى  بَػدُؤهُ  ِمنو ُمطلًقا ٠باِعي وصارَ 
 7 «ُمسنػَدِ  و٧ِبنةِ  َمهُجورٍ  كِمحنةِ         َٝبيَعها ا١بماؿ بأوصاؼ أراىا

 ٍب.  قائل ٥با يذكر وٓب اآليات، معاين ناسبت مواضع ُب ا عطاء ابن وظفها أبيات ٝبلة فهذه
. القائل ٥با ذكر وٓب الشعر من أبيات فيها وظف أخرى مواضع إٔب ننتقل

                                                 

 .164 ػ سورة البقرة اآلية  1

  .21،20 ػ سورة الذاريات اآلية   2

  . 53 ػ سورة فصلت اآلية  3

  .79 ػ  سورة النساء اآلية  4

  .10 ػ سورة إبراىيم اآلية  5

 . ػ األبيات من البحر الطويل وٓب أعرؼ ٥با قائل  6

  .59ابن عطاء ا السكندري ، القصد آّرد ُب معرفة االسم ا٤بفرد  ، ص  -  7
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 وأخري ا٤برسي العباس أليب بأبيات ا١بزء ٥بذا و٭بثل : نمبئهو ادلنغٌة انظٌيف انشؿش تٌغْفو ـ 3
 :الفارض البن

 ُب وتكراره الواحد بإٯباد ٥با فمثل التحاد مسألة ُب وذلك:  ا٤برسي العباس أيب الشيخ شعر ػ
 لبلرتباط مثاؿ والعدد الواحد بْب واالرتباط ، الكونية الصورة ُب ا٣بلق ا٢بق إلٯباد مثاؿ العدد،

(: الوافر البحر)1يقوؿ إذ العباس أيب بشعر استشهد ٍب ، وا٣بلق ا٢بق بْب
  كانا الذي كاف ٤با   ولوالنا فلواله

     
 باطل التناسخ أف اعلم : فقاؿ 3التناسخ إبطاؿ مسألة ُب لكوذ:  2الفارض ابن بشعر استدؿ ػ

 : 4الفارض بن عمر سيدي اقق قوؿ عليو والدليل
وكيف وباسم ا٢بق ظل ٙبقػُقي         تكوف أراجيف الضبلؿ ٨ُبيفٍب 

وىا دحيٌة واَب األميػن نبيػَّنا                ُب صورتو ُب بدء وحي النبوة 
 ُب ىيأة بشرية 6 إذ بدا               لػُمهدي ا٥بدى5أجربيَل قل ٕب كاف دحية

                                                 
  .24ابن عطاء ا السكندري ، ىتك األستار ُب علم األسرار ، ص -   1
  .33ا٤بصدر نفسو ، ص -   2
 ػ التناسخ ىو انتقاؿ النفس الناطقة من بدف إٔب آخر ، وأصحابو ينكروف ا٤بعاد ا١بسماين، فالنفوس تبيقى ٦بردة عن  3

األبداف إف كانت كاملة فقد وصلت إٔب عآب القدس، وإف ٓب تكن كاملة فتنتقل بْب األبداف حٌب تتحقق ٥با الغاية، 
إهنم غلطوا وضلوا ضبلال مبينا وجهلوا، وذلك ُب : وقاؿ الطوسي عنهم ُب اللمع. ويسمى ىذا االنتقاؿ نسخا

﴿ويسألونك عن الروح قل : تعمقهم وتفكرىم بآرائهم فيما منع ا تعأب قلوب العباد من التفكر فيو بقولو تعأب 
 691ـ، ص2003عبد ا٤بنعم ا٢بفِب ، ا٤بوسوعة الصوفية ، مكتبة مدبوٕب القاىرة الطبعة األؤب . الروح من أمر ريب﴾

    .  
الصوُب ا٤بصري  (ىػ632ىػ ، 576)أبو حفص عمر بن أيب ا٢بسْب علي بن ا٤برشد بن علي :   ػ عمر بن الفارض ىو  4

حفل ديوانو بأناشيد ا٢بب اإل٥بي كثرت فيو الشروح والتفاسّب خاصة لقصيدتو التائية الكربى وا٣بمرية، والقصيدتاف 
عبد ا٤بنعم ا٢بفِب ، ا٤بوسوعة الصوفية ، رقم الَبٝبة . تشتمبلف على الرموز والتلوٰبات واإلشارات وا٤بصطلحات

276. 
 . اسم صحايب كاف ينزؿ جربيل ُب صورتو أحيانا:  ػ دحية  5
 . قصد بو النيب صلى ا عليو وسلم:  ػ مهدي ا٥بدى  6
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 من غّب مريػة 1وُب علمو عن حاضريو مزيَّػة                  بػماىية ا٤برئي
يرى ملكا يوحي إليػو وغيػره                يرى رجبل يُدَعى لديو بصحبة         

وٕب من أتػم الرؤيتْب إشارة    تُػنَػزّْه عن رأي ا٢بلوؿ عقيدٌب 
   2وُب الذكر ذِْكُر اللبس ليس ٗبنكر          وٓب أعُد عن ُحكَمْي كتاب وسنة

 ففي ىذه األبيات ينفي ابن الفارض ا٢بلوؿ عن نفسو ويتربأ منو، كما ُب الشاىد الذي ساقو 
عن جربيل عليو السبلـ، إذ بدا للحاضرين رجبل يشبو دحية وىو ُب نظر الرسوؿ صلى ا عليو 

.  3وسلم جربيل وليس غّبه، ٍب يعلن مبدأ عاما ُب دعواه أنو ٓب ٱبرج عن الكتاب والسنة
 
 
 
 

                                                 
 . حقيقتو:  ػ ماىية ا٤برئي  1
عبد ا٢بق الكتاين ػ .  وقد شرحها عبد ا٢بق الكتاين 285 إٔب البيت 279 ػ ىذه األبيات من تائية ابن الفارض من البيت  2

 .ـ2006شرح تائية ابن الفارض ػ دار الكتب العلمية بّبوت ػ الطبعة األؤب سنة 
 ػ ابن الفارض ، ديواف ابن الفارض ، تقدًن وشرح عبد القادر ٧بمد مايو ، دار القلم العريب سوريا ، الطبعة األؤب ٠بة  3

  .   284 إٔب 279ـ ، أثناء شرح األبيات 2001
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: ادلطهت انراثغ 

 . األلـٌال انـًأثٌرح

 . ـ ألٌال انظسبثخ 1

 .  ـ ألٌال انغبثمني2
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سأعرض فيما يلي أمثلة الستدالؿ ابن عطاء ا بأقواؿ بعض من   : ـ ألٌال انظسبثخ1 

 :الصحابة 

 قولو ففي اآلية ُب ا٤بمكنة الحتماالت ذكر أف بعد وذلك:  عباس ابن عن نقل ٗبا تفسّبه يؤكد ػ
 السََّماء َوُب  ﴿:وتعأب سبحانو قولو يكوف أف ٰبتمل :» قاؿ ،1﴾ رِْزُقُكمْ  السََّماء َوُب ﴿ : تعأب

 فهو كذلك، ا٤براد كاف فإف افوظ، اللوح ُب إثباتو أي رزقكم إثبات ا٤براد يكوف أف ، ﴾رِْزُقُكمْ 
 كتابنا ُب وأثبتناه عندنا كتبناه( رزقكم منو الذي الشيء أي )رزقكم أف ٥بم وإعبلـ للعباد، تطمْب

 ال إٕب لكم وما تضطربوف؟ شيء فؤلي ظهوركم، قبل من وعيناه وجودكم قبل من بآياتنا وقضيناه
. توقنوف؟ ال وبوعدي تسكنوف؟

أي الشيء الذي منو رزقكم، وىو ا٤باء . ﴾ َوُب السََّماء رِْزُقُكْم ﴿وٰبتمل أف يكوف ا٤براد 
 رضي ابن عباس، وكذلك قاؿ 2﴾َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّي أََفبَل يُػْؤِمُنوفَ  ﴿:كما قاؿ تعأب

 أي الشيء الذي منو أصل رزقكم، ﴾ َوُب السََّماء رِْزُقُكْم ﴿: فيكوف قولو. ىو ا٤بطر: ا عنهما
. 3«وألف ا٤باء ُب نفسو رزؽ 

 ا كـر علي وقاؿ:» فقاؿ األجرد، للقلب تعريفو عند وذلك: عنو ا رضي علي قوؿ أورد ػ
 الذي وسراجو ، ا٥بوى من و٘بريده الدنيا ُب بالزىد ا٪براده ىو األجرد القلب: عنو ورضي وجهو
 اجوب وىو األغلف القلب ُب بآيات أتبعو ٍب ،4. «اليقْب بو يبصر اليقْب نور ىو فيو يزىو
 آبَاءنَا َوَجْدنَا ِإنَّا﴿  :تعأب قولو منها ، والتوحيد النبوة مشس رؤية عن التقليد جهل ظبلـ بظلم
َرُفوَىا قَاؿَ  ِإالَّ  نَِّذيرٍ  مّْن قَػْريَةٍ  ُب  قَػْبِلكَ  ِمن أَْرَسْلَنا َما وََكَذِلكَ  ، مُّْهَتُدوفَ  آثَارِِىم َعَلى َوِإنَّا أُمَّةٍ  َعَلى  ُمتػْ

                                                 
  .22 ػ سورة الذاريات اآلية   1
  .30 ػ سورة األنبياء اآلية  2
 80ابن عطاء ا السكندري ، التنوير ُب إسقاط التدبّب ، ص  -  3
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 أَنَزؿَ  َما اتَِّبُعوا ٥َبُمُ  ِقيلَ  َوِإَذا﴿ : تعأب وقولو ،1﴾مُّْقَتُدوفَ  آثَارِِىم َعَلى َوِإنَّا أُمَّةٍ  َعَلى آبَاءنَا َوَجْدنَا ِإنَّا
 .  2﴾آبَاءنَا َعَلْيوِ  َوَجْدنَا َما نَػتَِّبعُ  َبلْ  قَاُلوا اللَّوُ 

 استشهاده وبعد "ا٢بقيقة معرفة"ؿ تعريفو بعد وذلك: عنو ا رضي الصديق بكر أيب قوؿ أورد ػ
 العجز فإف الضدية، المتناع إليها سبيل وال الذات، معرفة ىي ا٢بقيقة فمعرفة :» يلي كما باآلية

 ،3﴾ ِعْلماً  ِبوِ  ٰبُِيطُوفَ  َواَل ﴿ : تعأب قاؿ إشراؾ، السر ذات ُب والبحث إدراؾ، اإلدراؾ درؾ عن
 معرفتو عن بالعجز إال معرفتو ٯبعل ٓب من فسبحاف: وأرضاه عنو ا رضي الصديق بكر أبو وقاؿ

.    عنها العجز ُب ا٤بعرفة ٛباـ جعل إذ وتعظيم تعأب  تنزيو الصديق أيب فقوؿ. 4«
ٗرىل أثْاء ششدٔ ىيسثة اىثاىث  ٍِ األسثاب اىَعٍْح عيى دَو اىثالٌا، : ـ ٌسرشٖذ اتِ عطاء هللا تذاه تعض اىصذاتح

ٗرىل ": إَّا ٌعٌٍْٖ عيى دَو اىثالٌا، ٗاسداخ اىعطاٌا: "ٕٗ٘ ق٘ىٔ: اىثاىث» : فٍزمش اٌَح ٌٗشٍش ٍْٖا إىى اىَعْى فٍق٘ه 

أُ ٗاسداخ اىعطاٌا اىساتقح ٍِ هللا إىٍل، ذَزمُّشك ىٖا ٍَا ٌعٍْل عيى دَو أدناً هللا، إر مَا قضى ىل تَا ذذة، اصثش ىٔ 

ٍَْٖا ﴾: عيى ٍا ٌذة فٍل، أىٌ ذسَع ق٘ىٔ ذعاىى ْثيَ ٍِّ ِصٍثَحٌ قَْذ أََصْثرٌُ  ٍُّ ا أََصاتَْرُنٌ  ََّ ىَ َٗ ﴿ أَ
5

، فسالٌٕ اىذق فٍَا أصٍث٘ا تَا 

ٗقذ ٌقرشُ تاىثالٌا فً دٍِ ٗسٗدٕا، ٍا ٌخففٖا عيى اىعثاد اىَقشتٍِ، ٍِ رىل أُ . أصات٘ا؛ ٕٗزا ٍِ اىعطاٌا اىساتقح

ٍْٖٗا ٍا ٌْضه عيى قي٘تٌٖ ٍِ اىرثثٍد ٗاىسنٍْح، ٍْٖٗا ٍا  ٌنشف ىٌٖ عِ عظٌٍ األجش اىزي ادخشٓ ىٌٖ فً ذيل اىثيٍح،

أُشُذْد ): ٌ٘سدٓ عيٌٍٖ ٍِ دقائق اىيطف ٗذْضالخ اىَِْ، درى ماُ تعض اىصذاتح سضً هللا عٌْٖ ٌق٘ه فً تعض ٍشضٔ

(َخْقَلَ 
6

» 
7

.فق٘ه ٕزا اىصذاتً ٍِ قثٍو اىريزر تاىثالٌا ىَا ٗجذ فٍٖا ٍِ عظٌٍ اىَْخ ٗاىيطائف. 

                                                 
 .23 ػ 22 ػ سورة الزخرؼ اآلية  1
 .21 ػ سورة لقماف اآلية  2
  110 ػ سورة  طو اآلية  3
  .58ابن عطاء ا السكندري ، القصد آّرد ُب معرفة االسم ا٤بفرد ، ص -  4
  .165 ػ سورة آؿ عمراف اآلية  5
أخنقِب : أخذت معاذ قرحة ُب حلقو فقاؿ  ):  ػ أخرج ىذا األثر عبد الرزاؽ ُب مصنفو عن عن شهر بن حوشب قاؿ  6

 . 186 ص 8، ج (خنقك فوعزتك إين ألحبك 
  .08ابن عطاء ا السكندري ، التنوير ُب إسقاط التدبّب ، ص -  7
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 ليلتفت العبد على الفاقة ورود لسبب شرحو بعد وذلك: لآلية عنو ا رضي علي تفسّب ينقل ػ
:» فقاؿ السبلـ، عليو موسى عن تعأب ا أخربنا ما ذلك ودليل عظيم، شرؼ وىي ا٤بناجاة إٔب

 إليو توجهوا والنعم، األقوات إٔب احتاجوا فكلما ا٤بناجاة، باب للعباد يفتح أف أراد تعأب أنو وذلك
 عقوؿ يفقهها ٓب ا٤بناجاة إٔب الفاقة تسقهم ٓب ولو ىباتو، من ومنحوا ٗبناجاتو فشرفوا ا٥بمم، برفع

 سببا الفاقة ورود فصار الوداد، أىل عقوؿ إال بأّا يستفتح ٓب ا٢باجة ولوال العباد، من العمـو
 . جسيم الكرامة من ومنصب عظيم، شرؼ وا٤بناجاة.  للمناجاة

 ٥َبَُما َفَسَقى﴿:وتعأب سبحانو بقولو السبلـ عليو موسى عن أخرب وتعأب سبحانو ا٢بق أف ترى أال
 ما وا: عنو ا رضي علي قاؿ ،1 ﴾َفِقّبٌ  َخّْبٍ  ِمنْ  ِإَٕبَّ  أَنزَْلتَ  ِلَما ِإينّْ  َربّْ  فَػَقاؿَ  الظّْلّْ  ِإَٔب  تَػَؤبَّ  ٍُبَّ 

. 2 «٥بزالو  بطنو صفاؽ شفيف من ترى البقل خضرة كانت ولقد يأكلو، خبزا إال طلب
 إبراىيم قصة  عن تفريعا وذلك: عنو ا رضي للصديق ا٢بسن أيب ورؤيا الثوري سفياف قوؿ أورد ػ

 إليو وأسلمها تعأب ا إٔب ألقاىا بل ّٔا اىتم وال لنفسو يدبر ٓب ٤با السبلـ عليو وأنو السبلـ عليو
 أَبِيُكمْ  مّْلَّةَ ﴿: تعأب بقولو تسميتو حق نرعى وأف ملتو، عن ٬برج ال أف تعأب ا أمرنا وقد ،

 مّْلَّةِ  َعن يَػْرَغبُ  َوَمن﴿ :تعأب وقولو ،3﴾قَػْبلُ  ِمن اْلُمْسِلمْبَ  ٠َبَّاُكمُ  ُىوَ  ِإبْػرَاِىيمَ 

                                                 
  .24 ػ سورة القصص اآلية  1
  .62ا٤بصدر نفسو ، ص  -  2
  .78 ػ سورة الػحج اآلية  3
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: قسمْب على للدنيا التدبّب منها فكاف  التدبّب أقساـ ُب ففصل ،1﴾ نَػْفَسوُ  َسِفوَ  َمن ِإالَّ  ِإبْػرَاِىيمَ 
.  3لآلخرة الدنيا وتدبّب ،2للدنيا الدنيا تدبّب
 آلخرتو، ال ولدنياه لربو، ال لنفسو طلبها من ا٤بذمـو بل مذموما، للدنيا طالب كل ليس أف وليبْب

 وجدىا ُب الٍب فالعبلمة وجدىا، ُب وعبلمة فقدىا، ُب عبلمة: عبلمتاف الدنيا ُب وللزاىد :» قاؿ
 ووجود الوجداف، لنعمة شكر فاإليثار. منها الراحة وجود فقدىا ُب الٍب والعبلمة منها، اإليثار
 ينعم قد كما تعأب ا٢بق ألف والعرفاف، ا عن الفهم ٜبرة وذلك الفقداف، لنعمة شكر منها الراحة
. أًب صرفها ُب نعمتو بل بصرفها، ينعم قد كذلك بوجودىا عليك

لنعمة ا فيما زوى عن الدنيا، أًب من نعمتو علي ): قاؿ سفياف الثوري رٞبو ا تعأب
رأيت الصديق رضي ا عنو ُب : )وقاؿ الشيخ أبو ا٢بسن الشاذٕب رٞبو ا. (فيما أعطاين عنها

ال أدري، قاؿ عبلمة خروج : أتدري ما عبلمة خروج حب الدنيا من القلب؟ قلت: ا٤بناـ فقاؿ ٕب
. (حب الدنيا من القلب، بذ٥با عند الوجود، ووجود الراحة منها عند الفقد

أف ليس كل طالب للدنيا مذموما، بل ا٤بذمـو من طلبها لنفسو ال :  فقد تبْب من ىذا
. 4«لربو، ولدنياه ال آلخرتو 

﴿ُيَسبُّْح :وذلك ُب تأييد ا٤بعُب الذي يستنبطو من اآلية، ففي قولو تعأب: ػ استشهد بسّب الصحابة
َلُو ِفيَها بِاْلُغُدوّْ َواآْلَصاِؿ ، رَِجاٌؿ الَّ تُػْلِهيِهْم ِ٘بَاَرٌة َواَل بَػْيٌع َعن ذِْكِر اللَِّو َوِإقَاـِ الصَّبَلِة َوِإيَتاء الزََّكاِة 

أهنم ال تلهيهم : فأثبت ا٢بق سبحانو وتعأب ٥بم ُب ىذه اآلية» : ، قاؿ5﴾

                                                 

 .130 ػ سورة البقرة اآلية  1

ىو أف يدبر ُب أسباب ٝبعها افتخارا ّٔا واستكثارا؟ وكلما زيد فيها شيئا ازداد غفلة واغَبارا، وأمارة : تدبّب الدنيا للدنيا ػ  2
 .44ابن عطاء ا السكندري ، التنوير ُب إسقاط التدبّب ، ص . ذلك أف يشغلو عن ا٤بوافقة ويؤديو إٔب ا٤بخالفة 

كمن يدبر ا٤بتاجر وا٤بكاسب والغرامة ليأكل منها حبلال، ولينعم ّٔا على ذوي الفاقة أفضاال، : تدبّب الدنيا لآلخرة ػ  3
 .44ابن عطاء ا السكندري ، التنوير ُب إسقاط التدبّب ، ص . وليصوف ّٔا وجهو عن الناس إٝباال

  .44ابن عطاء ا السكندري ، التنوير ُب إسقاط التدبّب ، ص - 4 

 .37ػ 36 ػ سورة النور اآلية  5
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 على يدؿ ما اآلية ُب بل يبيعوف، وال يتجروف ال أهنم عنهم ينف وٓب ا، ذكر عن بيع وال ٘بارة
 . األلباب أوٕب تدبر تدبرتو، إذا ا٣بطاب فحوى من والتجارة، البيع جواز

ـِ  ﴿: تعأب قولو تسمع أٓب   التسبب عن لنهاىم الغِب، عن هناىم فلو ﴾ الزََّكاةِ  َوِإيَتاء الصَّبَلةِ  َوِإقَا
 دليل عليهم الزكاة فإٯبابو ،﴾ الزََّكاةِ  َوِإيَتاء ﴿: قاؿ أنو ترى أال والبيع، التجارة وىو إليو ا٤بؤدى

 عن ٱبرجهم وال أغنياء منهم يكوف قد أوصافهم، األوصاؼ ىذه الذين الرجاؿ ىؤالء أف على
. 1 «موالىم ٕبقوؽ فيو قاموا إذا غناىم، ا٤بدحة

كاف لعثماف بن :قاؿ عبد ا بن عتبة » :ٍب استشهد ابن عطاء ا بسّب الصحابة، فقاؿ
عفاف رضي ا عنو يـو قتلو عند خازنو، مائة ألف وٟبسوف ألف دينار وألف ألف درىم، وخلف 

. ، قيمتو مائتا ألف دينار4"وادي القرى" ، و3"خيرب" و2"أريس"ضياعا بْب 
.  رضي ا عنو ٟبسْب ألف دينار، وترؾ ألف فرس وألف ٩بلوؾ5 وبلغ ٜبن ماؿ الزبّب

وغُب  عبد الرٞبن بن عوؼ رضي ا . وخلف عمرو بن العاص رضي ا عنو ثبلٜبائة ألف دينار
وكانت الدنيا ُب أكفهم ال ُب قلؤّم، صربوا عنها حْب فقدت وشكروا . عنو، أشهر من أف يذكر

. ا حْب وجدت

                                                 
 .46ابن عطاء ا السكندري ، التنوير ُب إسقاط التدبّب ، ص - 1

بئر ا٣باًب حيث وقعت فيو خاًب رسوؿ ا صلى ا عليو وسلم من يد عثماف بن عفاف رضي ا عنو ُب السنة :  ػ أريس  2
.  ـ من باب ا٤بسجد القدًن، واألريس ُب لغة أىل الشاـ الفبلح 42السادسة من خبلفتو، غريب مسجد قباء بنحو 

 .34ـ ، ص2003شوقي أبو خليل ، أطلس ا٢بديث النبوي ، دار الفكر دمشق ، الطبعة األؤب سبتمرب 
، منها حصن ناعم والقوص والشق والنطاة والُسبلٓب ( كم170)حصوف خيابر مشاؿ ا٤بدينة ا٤بنورة ٤بن يريد الشاـ :  ػ خيرب  3

شوقي أبو . ىػ مع فدؾ ووادي القرى وتيماء7والوطيح والكتيبة، فتحت بعد صلح ا٢بديبية مباشرة ُب أوؿ ٧بـر سنة 
 . 167خليل ، أطلس ا٢بديث النبوي ، ص

ىػ 7واد بْب ا٤بدينة ا٤بنورة وتبوؾ ٠بي وادي القرى لكثرة قراه، ويسمى أيضا الوادي وأىل الوادي، فتح سنة :  ػ وادي القرى  4
شوقي أبو خليل ، أطلس .   كم مشاال 350العبل ، وبينو وبْب ا٤بدينة : عنوة ٍب صوّب أىلو على ا١بزية، من مدنو 

 .370ا٢بديث النبوي ، ص
 .أي الزبّب ابن العواـ ابن عمة النيب صلى ا عليو وسلم:  ػ الزبّب  5
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وإ٭با ابتبلىم ا٢بق سبحانو وتعأب بالفاقة ُب أوؿ أمرىم حٌب تكملت أنوارىم، وتطهرت 
أسرارىم، فبذ٥با ألهنم لو أُعطوىا  قبل ذلك، فلعلها كانت آخذة منهم، فإذا أعطوىا بعد التمكْب 

َوأَنِفُقوا ٩بَّا َجَعَلُكم ﴿:والرسوخ ُب اليقْب تصرفوا فيها تصرؼ ا٣بازف األمْب، وامتثلوا قولو تعأب
. 2 «1مُّْسَتْخَلِفَْب ِفيِو ﴾

:  رضي ا عنو ُب ا١بهاد، ففي قولو تعأببسّبة عليوكذا استشهد ابن عطاء ا 
ومن ىا ىنا يفهم منعهم عن ا١بهاد ُب أوؿ » :، قاؿ3﴿فَاْعُفواْ َواْصَفُحواْ َحٌبَّ يَْأٌبَ الّلُو بَِأْمرِِه ﴾

األمر ، ألنو لو أبيح ٥بم ا١بهاد ُب أوؿ اإلسبلـ، ألضمر أف يكوف انتصارىم ألنفسهم من حيث 
ال يشعروف، حٌب كاف علي رضي ا عنو، إذا ضرب أمهل حٌب تربد تلك الضربة، ٍب يضرب ذلك 
خشية أف يضرب عقبها، فيكوف ُب ذلك مشاركة من حظو، وذلك ٤بعرفتو رضي ا عنو دسائس 

النفوس وكمائنها، وعظيم حراستهم لقلؤّم، وٚبليص أعما٥بم وإشفاقهم أف يكوف ُب عملهم 
.  4«شيء ٓب يرد بو وجو ا تعأب

 على  ويؤثروف﴿: فيهم تعأب ا٢بق لقوؿ ذلك و: إيثارىم على الداللة ُب الصحابة بسّب استدؿ ػ
 ويدؿ قلؤّم ُب ال أيديهم، ُب الدنيا فكانت:»  قاؿ حيث ،﴾خصاصة ّٔم كاف ولو أنفسهم

 فبلف: )فقاؿ شاة رأس منهم إلنساف أىدى أهنم حٌب ّٔا، وإيثارىم عنها، خروجهم ذلك على
 أوال أىداىا الذي إٔب عادت أف إٔب يتهادوهنا زالوا فما كذلك، ٥با اآلخذ قاؿ ٍب  ،(مِب ّٔا أحق
 . ٫بوىم أو سبعة على طافت أف بعد

خروج عمر رضي ا عنو، عن نصف مالو، وخروج أيب بكر الصديق : ويكفيك ُب ذلك
رضي ا عنو، عن مالو كلو، وخروج عبد الرٞبن بن عوؼ رضي ا عنو عن سبعمائة بعّب موقرة 

األٞباؿ، و٘بهيز عثماف رضي ا عنو جيش العسرة إٔب غّب ذلك من حسن أفعا٥بم، وسِب 

                                                 
 .07 ػ سورة ا٢بديد اآلية   1
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  .109 ػ سورة البقرة اآلية  3
 .46ابن عطاء ا السكندري ، التنوير ُب إسقاط التدبّب ، ص - 4
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فهذه أمثلة من سّب الصحابة وأحوا٥بم استشهدّٔا ابن عطاء ا تعضيدا للمعُب . 1«أحوا٥بم 
.  الذي فهمو من اآلية

  : ألٌال انغبثمني ـ 2

  يستدؿ ابن عطاء ا أثناء تفسّبه آليات القرآف الكرًن بأقواؿ من سبقو، فهي من مصادره 
، وفيما يلي نورد 2ابن عطيةغّب أنو ال ينسبها إٔب أصحأّا، فمن ا٤بفسرين صرح فقط بتفسّب 

: أمثلة لذلك ابتداء بأقواؿ ا٤بفسرين ٍب بأقواؿ أىل العلم ٍب بأقواؿ العارفْب 
 وأكثر ، عطية ابن أقواؿ كنسبتو أصحأّا إٔب ا٤بفسرين أقواؿ ينسب أحيانا : ادلفغشٍّ ألٌال ـ أ

  :األمثلة ىذه من يتضح كما ذلك ينسب ال األحياف

»  :فقاؿ ،3﴾ اأْلُؤَب  ِمنَ  لَّكَ  َخيػْرٌ  َوَلآْلِخَرةُ  ﴿ : تعأب قولو ُب وذلك: عطية ابن بتفسّب استدؿ ػ
 وللحالة: )عطية ابن قاؿ ،﴾ اأْلُؤَب  ِمنَ  لَّكَ  َخيػْرٌ  َوَلآْلِخَرةُ  ﴿: وتعأب سبحانو قولو ىهنا وافهم
 األرض إٔب تعأب ا أىبطو السبلـ عليو آدـ أف بيانو بعدا وذلك. 4( «األؤب من لك خّب الثانية

 فا٢بالة األكمل إٔب الكماؿ حالة من االنتقاؿ ىو األنبياء حق ُب اعتقاده من البد والذي ليكملو،
 .   5األؤب من أكمل الثانية

                                                 

 .46ابن عطاء ا السكندري ، التنوير ُب إسقاط التدبّب ، ص - 1

ىػ 546 ىػ وا٤بتوَب سنة 481القاضي أبو ٧بمد عبد ا٢بق بن عطية اإلشبيلي ا٤بفسر باألندلس ولد سنة :  ػ ابن عطية 2
ـ بّبوت ، ص 1978أبو العباس أٞبد بن ا٣بطيب ، الوفيات ، ٙبقيق عادؿ نويهض ، نشر دار اإلقامة . بلورقة
279 

 04 ػ سورة الضحى اآلية  3

 .22ابن عطاء ا السكندري ، التنوير ُب إسقاط التدبّب ، ص -  4

 .22ا٤بصدر نفسو ، ص -  5
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 ِإَٔب  َعِهْدنَا َوَلَقدْ  ﴿ :تعأب قولو ُب وذلك: ا٠بو يذكر أف دوف ا٤بفسرين بعض إٔب القوؿ ينسب ػ
ـَ   يكن ٓب للشجرة السبلـ عليو أكلو أف اعلم:» قاؿ حيث. 1﴾ َعْزماً  َلوُ  ٪بَِدْ  وٓبَْ  فَػَنِسيَ  قَػْبلُ  ِمن آَد

 بعضهم قوؿ وىو ذاكر، غّب لو وىو األكل فتعاطى األمر نسي يكوف أف فإما خبلفا، وال عنادا
 ىذا صاحب على ا٤بصادر من لدي توفر فيما أعثر وٓب البعض، ىؤالء من يصرح ىنا فلم. 2«

.  التفسّب
 قوؿ نقل ،3﴾تَنِطُقوفَ  أَنَُّكمْ  َما مّْْثلَ  ٢بََقّّ  ِإنَّوُ  َواأْلَْرضِ  السََّماء فَػَوَربّْ  ﴿ : تعأب قولو ُب وكذا

 بو صرح وٓب اآلية ٠بع من بعض قوؿ ذكر ٍب نقلو عمن يصرح وٓب اآلية ٥بذه ٠باعهم عند ا٤ببلئكة
 ٱبلف ال الذي لوعد الوُب يكوف أف العباد على عظيمة حجة ذلك وُب :» قاؿ حيث أيضا

 واالضطراب الشك من عليو منطوية النفوس ٗبا لعلمو ٥بم، ضمن ما على للعباد يقسم ا٤بيعاد،
 رّٔم أغضبوا آدـ، بنو ىلك: )اآلية ىذه ٠بعت حْب ا٤ببلئكة قالت فلذلك االرتياب، ووجوب
 إٔب الكرًن أ١بأ من: ا سبحاف: )اآلية ىذه ٠بع حْب بعضهم وقاؿ ،(أقسم حٌب ا١بليل،
. 4( «القسم؟

 قولو ُب نبيو، وذكر تعأب ا ذكر بْب التفريق مسألة ُب وذلك :  ا٤بفسرين بعض قوؿ نقل ػ
 ِمن اللَّوِ  َعْهدَ  يَنُقُضوفَ  الَِّذينَ  اْلَفاِسِقَْب، ِإالَّ  ِبوِ  ُيِضلُّ  َوَما َكِثّباً  ِبوِ  َويَػْهِدي َكِثّباً  ِبوِ  ُيِضلُّ  ﴿:تعأب
 ،5﴾ا٣ْبَاِسُروفَ  ُىمُ  أُولَػِئكَ  اأَلْرضِ  ُب  َويُػْفِسُدوفَ  يُوَصلَ  َأف ِبوِ  اللَّوُ  أََمرَ  َما َويَػْقطَُعوفَ  ِميثَاِقوِ  بَػْعدِ 
 ما قطع فقد ذلك بْب قطع فمن بذكره نبيو ذكر يوصل أف ا أمر: ا٤بفسرين بعض قاؿ:»  فقاؿ
. ا٣بسراف اسم عليو أطلق فقد يوصل أف بو ا أمر ما قطع ومن يوصل، أف بو ا أمر

                                                 
  .115 ػ سورة طو اآلية  1
 .24ابن عطاء ا السكندري ، التنوير ُب إسقاط التدبّب ، ص -  2
  .23 ػ سورة الذاريات اآلية  3
 .81ابن عطاء ا السكندري ، التنوير ُب إسقاط التدبّب ، ص -  4
  .27ػ 26 ػ سورة البقرة اآلية  5



(مصادره ، وسائلو ، العلـو الٍب استعاف ّٔا)تفسّب ابن عطاء ا : الفصل األوؿ   
 

90 
 

 . 2«معي وذكرت إال أذكر ال معناه: ا٤بفسرين بعض قاؿ ،1﴾ ذِْكَرؾَ  َلكَ  َوَرفَػْعَنا﴿ : تعأب ا قاؿ

 َكِلَمةً  َوَجَعَلَها﴿  :تعأب قولو ُب" الباقية الكلمة "معُب ُب وذلك: ا٤بفسرين من كثّب قوؿ نقل ػ
 قبل لقولو ا إال إلو ال قوؿ إهنا ا٤بفسرين من كثّب قاؿ   :فقال3﴾يَػْرِجُعوفَ  َلَعلَُّهمْ  َعِقِبوِ  ُب  بَاِقَيةً 

 .4﴾  َسيَػْهِدينِ  فَِإنَّوُ  َفطََرين  الَِّذي ِإالَّ  تَػْعُبُدوفَ  ٩بَّّْا بَػرَاء ِإنَِِّب  ﴿

 : العلم أىل أقواؿ ػ ب
 : لذلك أمثلة يلي وفيما يسميهم، أف غّب من العلم أىل إٔب اآلية تفسّب ا عطاء ابن ينسب

 أىل قاؿ :» قاؿ حيث ،5﴾ ِإبْػرَاِىيمَ  َعَلى َوَسبَلماً  بَػْرداً  ُكوين  نَارُ  يَا قُػْلَنا ﴿: تعأب قولو ففي
 أىل وقاؿ النار، تلك فخمدت بردىا، ألىلكو﴾ وسبلما﴿: سبحانو ا٢بق يقل ٓب لو: العلم
 ٗبغارّٔا وال األرض ٗبشارؽ نار الوقت ذلك يبق ٓب والسبلـ الصبلة عليهم األنبياء بإخبار: العلم

. 6 «قيده إال منو النار ٙبرؽ ٓب إنو: فقيل با٣بطاب، ا٤بعنية أهنا ظانة ٟبدت إال
 قاؿ :»قاؿ حيث ،7﴾ َضِعيفاً  اإِلنَسافُ  َوُخِلقَ  َعنُكمْ  ٱُبَفّْفَ  َأف الّلوُ  يُرِيدُ ﴿ : تعأب قولو ُب وكذا
. 8 «بو الشهوة قياـ عند يتمالك ال يعِب: العلم أىل بعض
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 ِبَعَذابٍ  فَػَبشّْْرُىم الّلوِ  َسِبيلِ  ُب  يُنِفُقونَػَها َوالَ  َواْلِفضَّةَ  الذََّىبَ  َيْكِنُزوفَ  َوالَِّذينَ  ﴿ :تعأب قولو ُب وكذا
 ال زكاتو أديت  فإذا زكاتو، تؤدي ال الذي ا٤باؿ ىو الكنز: العلم أىل قاؿ :» قاؿ حيث ،1﴾ أَلِيمٍ 

 .2«الذـ لساف عليو يطلق وال الوعيد ىذا ٙبت يدخل ال معناه كنزا، يكوف
 :  والزىاد العارفْب أقواؿ ػ ج

 أحيانا، يسميهم قد الزىاد وكذا يسميهم، أف غّب من العارفْب بأقواؿ ا عطاء ابن يستشهد
 :   لذلك أمثلة يلي وفيما

 فَػُقلْ  بِآيَاتَِنا يُػْؤِمُنوفَ  الَِّذينَ  َجاءؾَ  َوِإَذا ﴿ :تعأب قولو تفسّب ُب وذلك: العارفْب بكبلـ استشهد ػ
 بَػْعِدهِ  ِمن تَابَ  ٍُبَّ  ِٔبََهاَلةٍ  ُسوءاً  ِمنُكمْ  َعِملَ  َمن أَنَّوُ  الرَّْٞبَةَ  نَػْفِسوِ  َعَلى َربُُّكمْ  َكَتبَ  َعَلْيُكمْ  َسبَلـٌ 

 سبحانو رتب :» فقاؿ ، عليهم ا من السبلـ مناسبة وجو فبْب ،3﴾ رَِّحيمٌ  َغُفورٌ  َفأَنَّوُ  َوَأْصَلحَ 
 سلم إ٭با : العارفْب بعض قاؿ وسبلمو عليو ا صلوات للرسوؿ ٧ببتهم على عليهم السبلـ وتعأب
. 4 .... « ألهنم عليهم
 الشيطاف أف ا١باـز االعتقاد مع الشيطاف خلق من ا٢بكمة مسألة ُب العارفْب بقوؿ استشهد كما

 أحقر الشيطاف أف ا رٞبك فهمت فقد : » فقاؿ التحقيق على إرادة لو تنسب وال لو قدرة ال
 يكوف أف الشيطاف، إٯباد ُب ا٢بكمة وسر إرادة، لو ينسبوا أو قدرة، إليو يضيفوا أف من قلؤّم ُب

 َوَما ﴿: قولو تسمع أٓب والنسياف والغفلة الكفراف ووجود العصياف، سباب إليو ينسب مظهرا
.  6﴾ الشَّْيطَافِ  َعَملِ  ِمنْ  َىَذا ﴿ :تعأب قولو و. 5﴾ الشَّْيطَافُ  ِإالَّ  أَنَسانِيوُ 
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الشيطاف منديل ): فكاف سر إٯباده ليمسح فيو أوساخ النسب، ولذلك قاؿ بعض العارفْب
ىذه الدار، ٲبسح بو وسخ ا٤بعاصي، وكل قبيح وخبيث، إف ا تعأب لو شاء أف ال يعصى ٤با 

 . 1«خلق إبليس 
:  العارفْب بسّب استشهد وكذا ػ

َها َأَصْبُتم َقدْ  مُِّصيَبةٌ  َأَصابَػْتُكم َأَوَلمَّا﴿ : تعأب قولو ففي اآلية، ٤بعُب بيانو بعد  :» قاؿ ،2 ﴾مّْثْػَليػْ
 حْب ُب بالببليا يقَبف وقد السابقة، العطايا من وىذا أصابوا؛ ٗبا أصيبوا فيما ا٢بق فسبلىم
 ادخره الذي األجر عظيم عن ٥بم يكشف أف ذلك من ا٤بقربْب، العباد على ٱبففها ما ورودىا،

 من عليهم يورده ما ومنها والسكينة، التثبيت من قلؤّم على ينزؿ ما ومنها البلية، تلك ُب ٥بم
 تزوؿ، ال أف فأحببت مرضة، مرضت لقد :العارفْب بعض قاؿ وحٌب ا٤بنن، وتنزالت اللطف دقائق

  .3 «غيبتو وجود من فيها وانكشف تعأب، ا أمداد من فيها علي ورد ٤با

:  الزىاد من أدىم بن إبراىيم بقوؿ يستدؿ ػ
 حيث ،4﴾ا١بَنَّةَ  ٥َبُمُ  بَِأفَّ  َوأَْمَوا٥َبُم أَنُفَسُهمْ  اْلُمْؤِمِنْبَ  ِمنَ  اْشتَػَرى الّلوَ  ِإفَّ  ﴿: تعأب قولو ُب وذلك

 وعدـ تسليمو، عليك وجب بعتو ما ألف منازعة، وال تدبّب ا٤ببايعة، بعد لعبد ينبغي فبل :» قاؿ
 وردي عن ليلة ٭بت: ا رٞبو أدىم بن إبراىيم قاؿ ا٤ببايعة، لعقد نقض فيو فالتدبّب فيو، ا٤بنازعة

 يقوؿ ىاتفا ٠بعت استيقظت فلما الفرائض، عن أياـ ثبلثة ذلك بعد فنمت فندمت، فاستيقظت
: شعرا

قد غفرنا لك ما فات بقي ما فات منا *** كل شيء لك مغفور سوى اإلعراض عنا 
. 5«كن عبدا، فكنت عبدا فاسَبحت : ٍب قيل ٕب يا إبراىيم
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:  الزىاد من ا٢بداد حفص أبو بقوؿ يستدؿ ػ
 َعَلى يَػتَػوَكَّلْ  َوَمن ﴿.1﴾مُّْسَتِقيمٍ  ِصرَاطٍ  ِإَٔب  ُىِديَ  فَػَقدْ  بِالّلوِ  يَػْعَتِصم َوَمن ﴿: تعأب قولو ُب وذلك

 مع والوقوؼ التدبّب ترؾ موضوع على اآليات ّٔذه استشهاده بعد قاؿ حيث. 2﴾َحْسُبوُ  فَػُهوَ  اللَّوِ 
 ا٤بوقنوف، يلتزمو ما أىم واالختيار، التدبّب إسقاط أف علمت فقد:» فقاؿ ا٤بقادير بو ٘بري ما

 فقلت الكعبة، ٘باه و٫بن العارفْب بعض سألت. العارفوف بو يتحلى ما وأشرؼ العابدوف، ويطلبو
 فهذا ( . قدمي إرادٌب ٘باوز ال أف عادة ا مع ٕب: )فقاؿ رجوعك؟ يكوف الناحيتْب أي من: لو

 أصبحت. )السلف قاؿ كما أراد ما إال مراد ا مع لو يبق فلم وإرادتو، اختياراتو ٧بيت عبد حاؿ
(. ا قدر موقع ُب وىواي

ٕب منذ أربعْب سنة ما أقامِب ا ُب حاؿ فكرىتو ):  رٞبو ا تعأب3قاؿ أبو حفص ا٢بداد
. 4« (وال نقلِب إٔب غّبه فسخطتو

   : ـ ألٌال انشْخني3
شيخو أيب "و" أيب العباس ا٤برسي"لبياف مناقب الشيخ " لطائف ا٤بنن "ألف ابن عطاء ا كتابو 

أما بعد فإين قصدت ُب » :، فحفظ لنا ّٔذا الكتاب مناقب الشيخْب، فقاؿ "ا٢بسن الشاذٕب
ىذا الكتاب أف أذكر ٝببل من فضائل سيدنا وموالنا قطب العارفْب، علم ا٤بهتدين، حجة  

 الصوفية، مرشد السالكْب الواصل إٔب ا وا٤بوصل إليو، شهاب الدين أىب العباس أٞبد بن عمر

األنصاري ا٤برسى وأذكر شيخو الذي أخذ عنو، ومنازالتو الٍب نقلت عنو و٠بعتها عنو، وكراماتو 
وعقد الباب ا٣بامس ُب . 5«وعلومو وأسراره ومعامبلتو مع ا سبحانو وتعأب 
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اآليات الٍب تكلم ا٤برسي ُب بياف معناىا وإظهار فحواىا فشرح تفسّبه ٥با وبسط ما 
. استشكل من كبلمو

 ولذا كانت أقوا٥بما وفهمهما من مصادره البارزة واألساسية ُب التعامل مع آيات القرآف 
  :الكرًن، وفيما يلي ٭باذج نستدؿ ّٔا على ذلك

 :انشْخ أثٌ احلغٍ انشبريل   أ ـ
  الشجرة من أكلو بسبب األرض إٔب آدـ نزوؿ مسألة ُب: الشاذٕب ا٢بسن أيب بكبلـ استدؿ ػ

 ا٢بق فأراد الشهادة، عآب إٔب وظهوره ذلك، ٛباـ من بد ال أف: حكمتو تدبّب من وكاف»  :فقاؿ
 مرتبة لظهور سببا األرض إٔب ونزولو األرض، إٔب لنزولو سببا للشجرة آدـ تناوؿ يكوف أف سبحانو
 أورثت معصية ّٔا أكـر:) عنو ا رضي ا٢بسن أبو الشيخ قاؿ ولذلك ّٔا، عليو من الٍب ا٣ببلفة
 قبل تعأب، ا قضاء ٕبكم األرض إٔب نزولو وكاف(. القيامة يـو إٔب بعده ٤بن التوبة وسنت ا٣ببلفة

 إٔب آدـ أنزؿ لقد وا: )عنو ا رضي ا٢بسن أبو الشيخ قاؿ. واألرض السماوات ٱبلق أف
 تدبّب حسن فمن ،1﴾َخِليَفةً  اأَلْرضِ  ُب  َجاِعلٌ  ِإينّْ  ﴿:سبحانو قاؿ كما ٱبلقو، أف قبل األرض،

. 2 «واإلمامة با٣ببلفة إياه تعأب ا وإكراـ األرض ونزولو الشجرة من أكلو آلدـ، تعأب ا
 يُػْؤِمُنوفَ  الَِّذينَ  َجاءؾَ  َوِإَذا ﴿ :تعأب لقولو تفسّبه أثناء : الشاذٕب ا٢بسن أيب بكبلـ استشهد ػ

 تَابَ  ٍُبَّ  ِٔبََهاَلةٍ  ُسوءاً  ِمنُكمْ  َعِملَ  َمن أَنَّوُ  الرَّْٞبَةَ  نَػْفِسوِ  َعَلى َربُُّكمْ  َكَتبَ  َعَلْيُكمْ  َسبَلـٌ  فَػُقلْ  بِآيَاتَِنا
 ثبلثة، ا٤بؤمنوف إليها يستند الٍب اإلٲباف طرؽ أف فذكر ،3﴾ رَِّحيمٌ  َغُفورٌ  َفأَنَّوُ  َوَأْصَلحَ  بَػْعِدهِ  ِمن

 وىذا العلم ُب الراسخوف ىم و عياف شهود إٕب إٲباهنم استند الذين ىم الثالث والطريق:» فقاؿ
 ا إٕب لننظر إنا": )عنو ا رضي "الشاذٕب ا٢بسن أبو شيخنا  شيخ قاؿ ولذلك ا، أىل طريق
 ُب فهل ا٣بلق، من أحداً  نرى ال وإنا والربىاف الدليل عن بذلك فأغنانا واإليقاف اإلٲباف ببصر
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 1 (شيئاً  ٘بدىم ٓب فتشتهم إف ا٥بواء، ُب فكا٥بباء بد وال كاف وإف ا٢بق، ا٤بلك سوى أحد الوجود
»2 .
 وََكافَ ﴿ :يقوؿ تعأب ا فإف وا٤بنع، العطاء مسألة ُب:  الشاذٕب ا٢بسن أيب بكبلـ استشهد كما ػ

 واإلنعاـ، الفضل من عليو يَبتب ٤با باآلالـ عليك يقضي سبحانو أنو غّب ،3﴾ َرِحيماً  بِاْلُمْؤِمِنْبَ 
َا﴿ : تعأب قاؿ .  4 ﴾ِحَسابٍ  ِبَغّْبِ  َأْجَرُىم الصَّاِبُروفَ  يُػَوَبَّ  ِإ٭بَّ
 ا٤بنع فهذا عليو، إشفاؽ ىو إ٭با ا٤بنع أف وَعِلم ُمنع ومن  :»فيقوؿ ا٤بسألة ىذه ا عطاء ابن يقرر

 إذا وتعأب سبحانو ا٢بق أف اعلم: ) تعأب ا رٞبو ا٢بسن أبو الشيخ قاؿ ولذلك عطاء، حقو ُب
 ُب العطاء يفهم ال ولكن عطاء، لك ا فمنع لك، رٞبة ٲبنعك وإ٭با ٖبل، عن ٲبنعك ٓب منعك
. أعطاؾ فقد عليك أشفق ومن إشفاؽ ىو إ٭با ا٢بقيقة على منع فبل وعليو ،5( «صديق إال ا٤بنع

 التدبّب إسقاط أسباب من الثامن السبب ُب: الشاذٕب ُب ا٢بسن أيب بكبلـ استشهد وكذلك ػ 
 َواْعُبدْ ﴿: لقولو بالعمر، مبتغاة ىي الٍب العبودية بوظائف العبد اشتغاؿ ىو: الثامن :» قاؿ حيث
 لنفسو التدبّب عن ذلك شغلو عبوديتو، رعاية إٔب ٮبتو توجهت فإذا ،6﴾ اْلَيِقْبُ  يَْأتَِيكَ  َحٌبَّ  َربَّكَ 

 سهما وقت كل ُب عليك تعأب  أف اعلم: )تعأب ا رٞبو ا٢بسن أبو الشيخ قاؿ ٥با واالىتماـ
 الفراغ فأين عنده، ا٢بق أمانة ىي الٍب أنفاسو وعن وتعأب، سبحانو ا٢بق يقتضيو العبودية، ُب

 حظوظها باعتبار مصا٢بها ُب والنظر ألنفسهم، التدبّب ٲبكنهم حٌب ا حقوؽ عن البصائر ألؤب
 ا ٧باب إٔب ٮبتو مصروفة فيها، وزىده نفسو، عن بغيبتو إال ا منة إٔب أحد يصل وال ومآرّٔا،

 فبحسب ومعاملتو، خدمتو على دائبا موافقتو، على دواعيو متوفرة ،(تعأب
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 إٔب السابق أيها: ) ا٢بسن أبو الشيخ قاؿ لذلك بو، ا يبقيك عنها، فناءا نفسك عن غيبتك
 ألسرار باطنك فتح أردت إف ظاىرؾ إٔب النظر أقلل جنابو، حضرة إٔب  الشائق ٪باتو سبيل

 .                            1( «ربك ملكوت

 : العاشر :»فقاؿ التدبّب إسقاط أسباب من العاشر السبب ُب: ا٢بسن أيب بكبلـ استشهد وكذا ػ
 األمر كاف فإذا عليك، فكاف لك، أنو ظننت أمرا دبرت فرٗبا األمور، بعواقب علمك عدـ

 ، فيتقيها؟ ا٤بضار وال فيأتيها، ا٤بسارَّ  يدري وال ا، مع يدبر أف عاقبل ٲبكن فكيف كذلك،
 من أنفسنا، عن الضر دفع عن عجزنا قد إنا اللهم: )ا رٞبو ا٢بسن أبو الشيخ قاؿ ولذلك
 قولو ويكفيك(. نعلم ال ٗبا نعلم، ال حيث من ذلك عن نعجز ال فكيف نعلم، ٗبا نعلم حيث
 يَػْعَلمُ  َوالّلوُ  لَُّكمْ  َشرّّ  َوُىوَ  َشْيئاً  ٙبُِبُّواْ  َأف َوَعَسى لَُّكمْ  َخيػْرٌ  َوُىوَ  َشْيئاً  َتْكَرُىواْ  َأف َوَعَسى ﴿:تعأب
      .3«2﴾ تَػْعَلُموفَ  الَ  َوأَنُتمْ 

 ِلَما ِإينّْ  َربّْ  فَػَقاؿَ  الظّْلّْ  ِإَٔب  تَػَؤبَّ  ٍُبَّ  ٥َبَُما َفَسَقى ﴿ :تعأب قولو ُب وذلك: الشاذٕب بقوؿ استدؿ ػ
 قلة ا من إليو ٙبتاج ما طلب عن ا٤بؤمن أيها يصدنك وال:»  فقاؿ ،4﴾ َفِقّبٌ  َخّْبٍ  ِمنْ  ِإَٕبَّ  أَنزَْلتَ 

 فقد قليبل كاف وإف وا٤بطلب غّبه، ذلك يعطيك ربا ٘بد ٓب القليل، ُب تسألو ٓب إف فإنو ذلك قلة
 دعائك ُب ٮبك يكن ال: )ا رٞبو ا٢بسن أبو الشيخ قاؿ حٌب جليبل، ا٤بناجاة باب لفتح صار
. 5( «موالؾ مناجاة ٮبك وليكن ربك، عن ٧بجوبا فتكوف حاجتك بقضاء الظفر

 مّْلَّةَ ﴿:تعأب ا لقولو إبراىيم ملة اتباع وجوب  ُب وذلك: الشاذٕب ا٢بسن أيب بقوؿ استدؿ ػ
 كل معاداة إبراىيم ملة ومن إبراىيم، ملة يتبع أف ا٤بؤمن على فواجب :» فقاؿ ،6﴾ ِإبْػرَاِىيمَ  أَبِيُكمْ 

 اْلَعاَلِمْبَ  َربَّ  ِإالَّ  ٕبّْ  َعُدوّّ  فَِإنػَُّهمْ  ﴿: تعأب لقولو ا إٔب بالرد ا٥بمة وصرؼ ا، عن شغل ما كل
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 رٞبو ا٢بسن أبو الشيخ قاؿ ولقد الناس، من ُب اليأس ُب فهو عليو، الداللة أردت إف والغُب. 1﴾
 لغّبي، ا ورجوت لػها؟ غّبي نفع من أيأس ال فكيف لنفسي، نفسي نفع من أيست: )ا

 ال غُب لو حصل ، لو حصل من الذي واإلكسّب الكيمياء ىو وىذا ، (لنفسي؟ أرجوه ال فكيف
 مرة وقاؿ .تعأب ا عن الفهم أىل كيمياء وىو لو، نفاد ال وإنفاقا معو، ذؿ ال وعزا فيو، فاقة

 أف ربك، من يأسك واقطع قلبك، من الطمع أخرج: )الكيمياء عن سئل ٤با ا، رٞبو أخرى
. 2« (لك قسم ما غّب يعطيك

 عدـ وىو الطلب ُب اإلٝباؿ وجوه من الثامن الوجو ُب وذلك: لآلية الشاذٕب تفسّب على يعتمد ػ
 َوالَ  فَاْسَتِقيَما دَّْعَوُتُكَما ُأِجيَبت َقدْ  قَاؿَ  ﴿: وتعأب سبحانو قاؿ»  :فقاؿ الطلب، ُب االستعجاؿ

﴾ دَّْعَوُتُكَما ُأِجيَبت َقدْ  قَاؿَ  ﴿: ٥بما تعأب قولو بْب وكاف ،3﴾يَػْعَلُموفَ  الَ  الَِّذينَ  َسِبيلَ  تَػتَِّبَعآفّْ 
: وتعأب سبحانو قولو ُب ا، رٞبو ا٢بسن أبو الشيخ قاؿ عاما، أربعوف فرعوف وإىبلؾ

: قاؿ ،﴾يَػْعَلُموفَ  الَ  الَِّذينَ  َسِبيلَ  تَػتَِّبَعآفّْ  َوالَ  ﴿ طلبتما، ما استعجاؿ عدـ على أي: ﴾فَاْسَتِقيَما﴿
.  4( «إلجابة ا٤بستعجلوف ىم

 ،5﴾َفَطهّْرْ  َوثَِياَبكَ  ﴿:تعأب قولو تفسّب وفيها: وسلم عليو ا صلى للنيب ا٢بسن أيب  رؤيا أورد ػ
 يا: ٕب فقاؿ ا٤بناـ ُب  والسبلـ الصبلة عليو النيب رأيت: ا رٞبو ا٢بسن أبو الشيخ قاؿ :» فقاؿ
: فقاؿ ثيايب؟ وما ا رسوؿ يا: فقلت نفس، كل ُب ا ٗبدد ٙبظ الدنس من ثيابك طهر علي،
 ففهمت: قاؿ. ابة وحلة التوحيد، وحلة ا٤بعرفة، وحلة اإلٲباف، حلة كساؾ تعأب ا أف اعلم

                                      . 6 «﴾ َفَطهّْرْ  َوثَِياَبكَ  ﴿: تعأب قولو حينئذ
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 بأسباب الببلء من العافية على تعأب ا ٞبد مسألة ُب وذلك: ا٢بسن أيب بأقواؿ استشهد ػ
 وأنعم أفضالو، من بو خصو ما على تعأب ا ٰبمد أف ا٤بعاَب ا٤بؤمن على فيجب:» فقاؿ الدنيا،

 وابتلى فيها، وا٣بوض الدنيا أسباب من عافاؾ إذا ا، تشكر أف لك وأحرى نوالو، من عليو بو
 فاسقْب، عصاة كانوا وإف ا٤بؤمنْب أكـر: )ا رٞبو ا٢بسن أبو الشيخ قاؿ ما وا٠بع غّبؾ، بذاؾ

 لو: )عليو ا رٞبة وقاؿ(. عليهم تعززا ال ّٔم رٞبة واىجرىم ا٤بنكر، عن واهنهم با٤بعروؼ وأمرىم
(. ٤بطيع ا٤بؤمن بنور ظنك فما واألرض، السماء بْب ما لطبق ا٤بعاصي ا٤بؤمن نور عن كشف

ٍُبَّ َأْوَرثْػَنا  ﴿: ويكفيك ُب تعظيم ا٤بؤمنْب، وإف كانوا عن ا غافلْب قوؿ رب العا٤بْب
ُهْم َساِبٌق بِا٣ْبَيػْرَاِت  ُهم مُّْقَتِصٌد َوِمنػْ ُهْم ظَآِبٌ لّْنَػْفِسِو َوِمنػْ َنا ِمْن ِعَباِدنَا َفِمنػْ اْلِكَتاَب الَِّذيَن اْصطََفيػْ

، فانظر كيف أثبت ٥بم االصطفاء مع وجود ظلمهم، وٓب ٯبعل ظلمهم ٨برجا ٥بم عن 1﴾بِِإْذِف اللَّوِ 
فسبحاف . اصطفائو وال من ورثة كتابو، واصطفاىم باإلٲباف وإف كانوا ظا٤بْب بوجود العصياف

2«واسع الرٞبة، وعظيم ا٤بنة 
. 

 وعدمو االدخار مسألة ُب وذلك الشاذٕب، أيب الشيخ ٕباؿ اآليات من ا٤بستنبطة اإلشارة تعضيد ػ
 َسِليمٍ  ِبَقْلبٍ  اللَّوَ  أََتى َمنْ  ِإالَّ  بَػُنوفَ  َواَل  َماؿٌ  يَنَفعُ  اَل  يَػْوـَ  ﴿: سبحانو قولو ىاىنا وافهم :» فيقوؿ

﴿ : وتعأب سبحانو وقولو تعأب، ا دوف بشيء لو تعلق ال الذي ىو السليم القلب وأف. 3﴾
 ا إٔب ٦بيئك يصح ال إنو: أيضا منو يفهم ،4 ﴾َمرَّةٍ  َأوَّؿَ  َخَلْقَناُكمْ  َكَما فُػرَاَدى ِجْئُتُمونَا َوَلَقدْ 
 يفهم ،5 ﴾َفآَوى يَِتيماً  ٯبَِْدؾَ  َأٓبَْ ﴿ : تعأب وقولو سواه، ٩با فردا كنت إذا إال إليو بالوصوؿ تعأب
 .  سواه ٩با يتمك صح إذا إال إليو يؤويك ال أنو: منو
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فأي تدبّب ّٔؤالء؟ أـ كيف ٲبكن ىؤالء أف يكونوا من ا٤بدخرين وىم ُب حضرة رب 
العا٤بْب؟ وإف ادخروا ٓب يكونوا على ما ادخروه معتمدين؟ أـ كيف ٲبكنهم أف يكونوا إٔب سواه 

.  مشاىدوف؟1مستندين، وىم لوجود األحدية
قوي علي الشهود مرة فسألت أف يسَب ذلك : قاؿ الشيخ أبو ا٢بسن الشاذٕب رٞبو ا

لو سألتو ٗبا سألو موسى كليمو، وعيسى روحو، و٧بمد صفيو ٓب يفعل، ولكن سلو : عِب، فقيل
فمن كاف ىذا حالو، فكيف ٰبتاج إٔب االدخار؟ أـ كيف ٲبكنو أف . أف يقويك، فسألتو فقواين

2«يستند إٔب األغيار؟ وكفى با٤بؤمن أف يدخر إٲبانا با، وثقة بو، وتوكبل عليو 
 فحاؿ أيب .

. ا٢بسن الشاذٕب عضد ّٔا ابن عطاء ا ا٤بعُب الذي فهمو من اآليات السابقة

 : ة ـ انشْخ أثٌ انؿجبط ادلشعِ
تفسّب أيب العباس ا٤برسي لآليات حسب ا٤بناسبة أو آّلس وأقوالو وفهمو، ىو مصدر  

أصيل عند ابن عطاء ا العتماده على اإلشارة ُب تثبيت مذىب الشاذٕب، ولذا نعرض ىنا ٭باذج 
 :من كل نوع 

 ٤بن سبحانو ا٢بق رعاية موضوع ُب وذلك: لآلية العباس أيب شيخو تفسّب من ٠بعو ٩با استفاد ػ
 لبعض قيل :» فقاؿ الشيطاف، بعداوة يشتغلوا ٓب ولذا دونو، من فكفاىم إليو، ٮبمهم وجهوا

 فكفانا تعأب، ا إٔب ٮبمنا صرفنا قـو ٫بن الشيطاف؟ وما قاؿ للشيطاف؟ ٦باىدتك كيف العارفْب
. دونو من

﴿ ِإفَّ الشَّْيطَاَف َلُكْم :٤با قاؿ ا٢بق تعأب): و٠بعت شيخنا أبا العباس رٞبو ا تعأب يقوؿ
ُذوُه َعُدّواً  أف ا طالبهم بعداوة الشيطاف فصرفوا : ، فقـو فهموا من ىذا ا٣بطاب3﴾َعُدوّّ فَاٚبَِّ

.  ٮبمهم إٔب عداوتو، فشغلهم ذلك عن ٧ببة ا٢ببيب

                                                 

ىي كنو ا٢بق سبحانو وليس فوقها مراتب أخرى بل كل ا٤براتب ٙبتها، وىي أوؿ ظهور ذاٌب وامتنع االتصاؼ :  ػ األحدية  1
ّٔا للمخلوؽ، ألهنا صرافة الذات آّردة عن ا٢بقية وا٤بخلوقية، والعبد قد حكم عليو با٤بخلوقية فبل سبيل إٔب ذلك، 
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ُذوُه َعُدّواً  ﴿: وقـو فهموا من ذلك وأنا لكم حبيب، : ، أي﴾ِإفَّ الشَّْيطَاَف َلُكْم َعُدوّّ فَاٚبَِّ
، فإف استعاذوا من الشيطاف، فؤلجل أف ا تعأب أمرىم (فاشتغلوا ٗبحبة ا فكفاىم من دونو

بذلك، ال ألهنم يشهدوف أف لغّب ا من ا٢بكم شيئا معو، وكيف يشهدوف لغّبه حكما معو، 
ِإفَّ  ﴿: ، وقاؿ سبحانو وتعأب1ِإِف ا٢بُْْكُم ِإالَّ لِّلِو أََمَر َأالَّ تَػْعُبُدواْ ِإالَّ ِإيَّاُه ﴾ ﴿:وىم يسمعونو يقوؿ

وقاؿ .3﴾ِإفَّ ِعَباِدي لَْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلطَافٌ  ﴿: وقاؿ عز وجل.2﴾َكْيَد الشَّْيطَاِف َكاَف َضِعيفاً 
ْم يَػتَػوَكَُّلوفَ  ﴿: سبحانو وتعأب  ﴿: ، وقاؿ تعأب4﴾ِإنَُّو لَْيَس َلُو ُسْلطَاٌف َعَلى الَِّذيَن آَمُنواْ َوَعَلى َرِّّْٔ

الّلُو َوٕبُّ الَِّذيَن آَمُنواْ ٱُبْرُِجُهم مَّْن  ﴿: ، وقاؿ ا تعأب5﴾َوَمن يَػتَػوَكَّْل َعَلى اللَِّو فَػُهَو َحْسُبوُ 
َنا َنْصُر اْلُمْؤِمِنْبَ  ﴿: ، وقاؿ6﴾الظُُّلَماِت ِإَٔب النػُُّوِر  . 7﴾وََكاَف َحّقاً َعَليػْ

فهذه اآليات ونظائرىا قوت قلوب ا٤بؤمنْب، ونصرهتم النصر ا٤ببْب فإف استعاذوا من 
الشيطاف فبأمره، وإف استولوا بنور اإلٲباف عليو فبوجود نصره، وإف سلموا من كيده ٥بم فبتأييده 

 .                                    8«وبره 

 ُب: يقوؿ عنو، ا رضي العباس أبو شيخنا وكاف :» فقاؿ: اآلية ُب للكلمة ا٤برسى تفسّب أورد ػ
. 10(«ا حسيب :قولو ٗبقتضى﴾ َوَبَّ ﴿ :قاؿ ،9 ﴾َوَبَّ  الَِّذي َوِإبْػرَاِىيمَ  ﴿:تعأب قولو
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» :ُب مسألة تفضيل اآلدمي على غّبه ٍب استدؿ باآلية فقاؿ : ػ استشهد بقوؿ أيب العباس ا٤برسي
و٩با يوضح لك كرامة اآلدمي عن غّبه من ا٤بكنونات، أف ا٤بكنونات ٨بلوقات من أجلو، وىو 

قاؿ ا ): ٨بلوؽ من أجل حضرة ا تعأب، ٠بعت شيخنا أبا العباس رٞبو ا تعأب يقوؿ
يا ابن آدـ خلقت األشياء كلها من أجلك، وخلقتك من أجلي، فبل تشتغل ٗبا ىو لك : سبحانو

ـِ : ، وقاؿ سبحانو وتعأب(عما أنت لو ﴿َوَسخََّر َلُكم : وقاؿ تعأب، 1﴾ ﴿ َواأْلَْرَض َوَضَعَها ِلؤْلَنَا
يعاً مّْْنوُ  األكواف : و٠بعت الشيخ رٞبو ا تعأب يقوؿ، 2﴾َلُكم مَّا ُب السََّماَواِت َوَما ُب اأْلَْرِض ٝبَِ

. 3«األكواف كلها عبيد سخرىا لك، وأنت عبيد ا٢بضرة 

 منها اآليات  من فهمو ما إٔب استنادا تعأب ا إٔب ا٥بمم رفع مسألة ُب: ا٤برسى بقوؿ استشهد ػ
 لتجأش: »فقاؿ ،4﴾ مَّْعُلوـٍ  ِبَقَدرٍ  ِإالَّ  نُػنَػزّْلُوُ  َوَما َخزَائُِنوُ  ِعنَدنَا ِإالَّ  َشْيءٍ  مّْن َوِإف ﴿ : تعأب قولو

 ما وا: )يقوؿ ا رٞبو العباس أبا شيخنا و٠بعت جنابو، إٔب القلوب ولتجنح بابو، إٔب ا٥بمم
 اْلِعزَّةُ  َولِلَّوِ ﴿ : تعأب قولو ىاىنا ا رٞبك األخ أيها وافهم ،(ا٣بلق عن ا٥بمم رفع ُب إال العز رأيت

 ما دوف بو وثقتو مواله، إٔب ٮبتو رفع ا٤بؤمن ّٔا ا أعز الٍب العزة فمن ،5﴾ َولِْلُمْؤِمِنْبَ  َولَِرُسولِوِ 
. 6 «سواه

 حيث التدبّب بَبؾ يتعلق ٩با ألمره وشكوتو عليو دخولو أثناء وذلك: لو ا٤برسى قالو ٗبا يستدؿ ػ
 قاؿ وقد سيما ال  ملك بأنك علمك : » التدبّب ترؾ أسباب من ا٣بامس السبب ُب فقاؿ

 فيو فالتدبّب ،7﴾ا١بَنَّةَ  ٥َبُمُ  بَِأفَّ  َوأَْمَوا٥َبُم أَنُفَسُهمْ  اْلُمْؤِمِنْبَ  ِمنَ  اْشتَػَرى الّلوَ  ِإفَّ  ﴿:وتعأب سبحانو
 .ا٤ببايعة لعقد نقض
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: ودخلت على الشيخ أيب العباس ا٤برسي رٞبو ا يوما، فشكوت إليو بعض أمري فقاؿ
إف كانت نفسك لك فاصنع ّٔا ما شئت، ولن تستطيع ذلك أبدا، وإف كانت لبارئها فسلمها )»

الراحة ُب االستسبلـ إٔب ا، وترؾ التدبّب معو، وىو : )، ٍب قاؿ(لو يصنع ّٔا ما شاء
. 1«(العبودية

 الرزؽ، موضوع إٔب بالنسبة العبد أحواؿ ُب وذلك: الشيخ قالو ٤با شرحو أثناء باآليات يستدؿ ػ
 ويكوف الظواىر تعب يكوف أف فإما: طلبو ُب التعب وأما :» قاؿ حيث طلبو ُب التعب ومنها

 ذلك شغلو الظاىر، ُب التعب للرزؽ الطالب على استؤب إذا ألنو تعأب، ا إٔب منو باالستعاذة
 تعأب وا أثقالو، وضع ا على التوكل ألف ا، على بالتوكل إال لو راحة وال باألوامر، القياـ عن

 .3«2﴾ َحْسُبوُ  فَػُهوَ  اللَّوِ  َعَلى يَػتَػوَكَّلْ  َوَمن ﴿:تعأب لقولو عنو ٰبملها

 وقوؿ  : »فقاؿ الرزؽ، ُب التدبّب ترؾ مسألة ُب: الشيخ قالو ٤با شرحو أثناء باآليات يستدؿ ػ
(. ٙبصيلو ُب والتدبّب التفكّب ومن: )ا رٞبو الشيخ

أف تستحضر ُب نفسك أنو ال بد لك من غذاء يقيم بنيتك، والتدبّب أف تقوؿ : فالتفكر
ىو من وجو كذا وكذا ال، ولكن ىو من وجو كذا وكذا، ويكثر ذلك ويَبدد على القلب، حٌب ال 

تدري إف كنت مصليا ماذا صليت، أو تاليا ماذا تلوت، فتتكدر عليك تلك الطاعة الٍب أنت 
. فيها، وٙبـر أنوارىا وٛبنع أسرارىا

فإذا أورد عليك ذلك فاىدـ بناءه بفأس الثقة، ودكو بوجود اليقْب، واعلم رٞبك ا أف 
ا تعأب قد تؤب تدبّبؾ من قبل أف تكوف، وإنك إف أردت نصح نفسك ال تدبر ٥با، فإف 

التدبّب منك ٥با إضرار ّٔا، إذ ذاؾ ٩با يوجب إحالتك عليك، وٲبنع إمداد اللطف أف يصل إليك، 
. وا٤بؤمن ال يدعو ا٢بق سبحانو وتعأب  لوجود التدبّب وال ٤بنازعة ا٤بقادير
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وََكاَف  ﴿. فإف عرض ذلك عليك أو خط، فبل تثبت لو، فإف نور اإلٲباف ال يدعو لذلك
َنا َنْصُر اْلُمْؤِمِنَْب     .3«2َبْل نَػْقِذُؼ بِا٢بَْقّْ َعَلى اْلَباِطِل فَػَيْدَمُغُو فَِإَذا ُىَو زَاِىٌق ﴾ ، ﴿1﴾َحّقاً َعَليػْ

 أىل عن حديثو عند وذلك باآليات، لذلك ويستدؿ العباس أبو شيخو قالو الذي ا٤بعُب يبسّْطُ  ػ
 رٞبو العباس أبا شيخنا و٠بعت :» فقاؿ ٤بفقود، ٰبزنوف وال ٤بوجود يفرحوف ال الذين ا عن الفهم

. باوؿ ا٢باؿ ُب ىو وعبد با٢باؿ، ا٢باؿ ُب ىو عبد قسمْب، على ا٢باؿ ُب الكائن: يقوؿ ا
. فقدىا إذا عليها وٰبزف وجدىا، إذا ّٔا يفرح الذي ا٢باؿ عبد ىو: با٢باؿ ا٢باؿ ُب ىو والذي
 وال فقدىا، إذا عليها يأس ال الذي وىو ا٢باؿ، عبد ال ا عبد فذلك: باوؿ ا٢باؿ ُب ىو وعبد
. وجدىا إذا يفرح

 أي على وجهة واحدة، فإف 4َوِمَن النَّاِس َمن يَػْعُبُد اللََّو َعَلى َحْرٍؼ ﴾ ﴿: فقولو تعأب
زالت طاعتو، وانفصلت موافقتو، ولو فهم عنا لعبدنا على كل حالة وُب كل وجهة، كما أنو ربك 

. تعأب ُب كل حاؿ كذلك، فكن لو عبدا ُب ٝبيع األحواؿ
ٌر اْطَمَأفَّ ِبوِ  ﴿: فقولو سبحانو وتعأب  أي إف أصابو خّب ٩با يبلئم نفسو 5﴾فَِإْف َأَصابَُو َخيػْ

َنٌة انَقَلَب َعَلى َوْجِهوِ  ﴿ .ىو ُب نظره خّب، وقد يكوف شرا ُب نفس األمر  أي 6﴾َوِإْف َأَصابَػْتُو ِفتػْ
فقد ذلك ا٣بّب الذي كاف بو مطمئنا، و٠باه فتنة ألف ُب الفقد اختبار إٲباف ا٤بؤمن وُب الفقد 

. يظهر أحواؿ الرجاؿ
فكم من ظاف أف غناه با، وإ٭با غناه بوجود أسبابو، وتعدادات اكتسابو؟ 

. وكم من ظاف أف انسو بربو، وإ٭با انسو ٕبالو، دليل ذلك فقدانو ألنسو عند فقداف حاؿ
. فلو كاف انسو بربو لداـ انسو بدوامو، ولبقي ببقائو
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نْػَيا َواآْلِخَرَة  ﴿: وقولو تعأب خسر الدنيا بفقداف ما أراد منها، وخسر . 1﴾َخِسَر الدُّ
. 2«اآلخرة ألنو ٓب يعمل ٥با، فقد فاتو ما طلبو وىو ما طلَبنا حٌب نكوف لو، فافهم 

 وينسب الطلب، ُب اإلٝباؿ وجوه من التاسع الوجو ُب يوظفو حيث: شيخو من ٠بعو ٩با يستفيد ػ
 إف تعأب  شاكر وىو يطلب أف الطلب ُب اإلٝباؿ يكوف وقد:» فيقوؿ إليو، ذلك بعد الفكرة
 حسن يشهد وال أعطي، إف يشكر ال طالب فرب منع، إذا ربو اختيار حسن وشاىد أعطى،
 ا١باىل العبد ٥بذا أين ومن يعطى، أف لو ا٤بصلحة أف حاـز ا من طالب بل ا٤بنع، ُب ربو اختيار

 بل مواله، على يتخّب أف جهبل بالعبد وكفى ا؟ غيب فيو ما يعلم وأف ا، علم على ٰبكم أف
 َيَشاءُ  َما ٱَبُْلقُ  َوَربُّكَ  ﴿:تعأب قاؿ عليو، ٨بتار وال معو مدبر غّب إليو، مفوضا فسلو سألتو إذا

 ثبلثة على بو ا٤بدعو أف: ذلك ُب والبياف. أمره أّٔم فيما ىذا ،3﴾ ا٣ْبِيَػَرةُ  ٥َبُمُ  َكافَ  َما َوٱَبَْتارُ 
 كالكفر استثناء، غّب من منو السبلمة ا من فاطلب قطعا شر ىو وما قطعا، خّب ىو ما: أقساـ

 علمت إف: )قائبل تعأب ا من ذلك فاطلب والرفعة، والعز كالغُب األمر، مبهم ىو وما. وا٤بعصية
 معُب بسط ُب شيخو فهم يوظف فهو. 4 «ا رٞبو الشيخ من ٠بعتو كذلك(. ٕب خّبا ذلك
 .                             اآلية

 .ا عطاء ابن منها استفاد وكيف الصوفية بعض أقواؿ إٔب ننتقل يلي وفيما

  :ـ ألٌال انظٌفْخ 4

 الٍب األمثلة من عشر التاسع ا٤بثل ُب وذلك: توبتو سبب عن البلخي شقيق حكاه ٗبا استدؿ ػ
:» فقاؿ ا٤بعُب تقريب ُب القرآين النصوص فيها ٰباكي أمثلة وىي الرزؽ، أحواؿ ُب يدبر ٤بن ضرّٔا
 وغّب عبيده، إٔب واإلحساف بالثروة، متصف غُب سيد لو كعبد تعأب ا مع العبد مثل: آخر مثاؿ

 الغِب سيده من علم رامق، وإلحسانو واثق، بفضلو والعبد. والعطاء با١بود موصوؼ با٤بنع معروؼ
. ا رٞبو البلخي شقيق توبة سبب كاف بعينو وىذا العناء، وجود عن ذلك فأخرجو
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عربت ُب زمن ٦باعة فوجدت غبلما منبسطا منشرحا ليس عنده علم ٩با الناس فيو، ): قاؿ
وما أبإب و٤بوالي قرية خالصة، يُدخل إلينا كل : يا فٌب أما تعلم ما الناس فيو؟ فقاؿ: فقلت لو

إف كاف لسيد ىذا قرية خالصة، فموالي لو خزائن السماوات : فقلت ُب نفسي. يـو ما ٫بتاج إليو
 .1« (واألرض، فأنا أؤب بالثقة من ىذا بسيده، وىو كاف سبب انتباىي

 شرحو أثناء اآلية تفسّب خبلؿ من وذلك: القلب انصراؼ لوجهة وبيانو مدين أيب بقوؿ استدؿ ػ
: قسمْب على للرزؽ الطالب أف: ا رٞبك فاعلم:» قاؿ حيث الرزؽ، طلب ُب اإلٝباؿ لوجوه
 إذا ا٥بمة ألف ا، عن وجهتو يصرؼ ٩با وذلك إليو، ٮبتو بكل ومتوجها عليو، منهمكا يطلبو عبد

 وجهة إال للقلب ليس): ا رٞبو مدين أبو الشيخ قاؿ عداه، عما انصرفت لشيء توجهت
 لَِرُجلٍ  اللَّوُ  َجَعلَ  مَّا﴿: وتعأب سبحانو ا٢بق قاؿ وقد غّبىا، عن انصرؼ إليها وجهتو إف واحدة،

 عن البشرية لضعف وذلك واحد وقت ُب وجهتْب من لو جعل ما أي. 2﴾ َجْوِفوِ  ُب  قَػْلبَػْْبِ  مّْن
. وجهتْب إٔب التوجو

فما توجو إنساف إٔب وجهتْب إال ويقع ا٣بلل ُب إحدى الوجهتْب، والقياـ باألوجو كليا ُب 
الوقت الواحد من غّب أف يقع ُب شيء منها خلل إ٭با ذلك من شأف اإل٥بية، ولذلك قاؿ سبحانو 

فأفاد بذلك إنو متوجو ألىل السماء،  .3﴾َوُىَو الَِّذي ُب السََّماء إَِلٌو َوُب اأْلَْرِض إَِلٌو  ﴿: وتعأب
ومتوجو ألىل األرض، ال يشغلو توجهو ألىل األرض، وال توجهو ألىل األرض عن توجهو ألىل 

فلذلك كرر سبحانو وتعأب ذكر اإل٥بية ُب اآلية الكرٲبة، ولو ٓب . السماء، وال شيء عن شيء
يكررىا ٓب يفد ذلك من ىذا اللفظ، بل ٩با 
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أف من طلب الرزؽ مكبا عليو، : فتبْب لك من ىذا. يوجبو ما ىو ا٢بق عليو سبحانو

. 1«مشتغبل عن ا تعأب بو، فليس ٦بمبل ُب الطلب، ومن طلبو على غّب ذلك فهو ٦بمل 
 عن حديثو عند وذلك ، ضيافة دار الدنيا أف بياف ُب وذلك: باآلية مدين أيب استشهاد وظف ػ

 ألف ا، ضيافة ُب بأنك علمك: السادس :» فقاؿ التدبّب إسقاط أسباب من السادس السبب
. ا٤بنزؿ رب مع ٮبا يعوؿ ال أف الضيف حق ومن عليو، فيها نازؿ وأنت ا، دار الدنيا

ما لنا نرى ا٤بشايخ يدخلوف ُب األسباب، وأنت ال تدخل : قيل للشيخ أيب مدين رٞبو ا
: الدنيا دار ا و٫بن ضيوفو، وقد قاؿ عليو الصبلة والسبلـ: يا أخي أنصفونا: فيها؟ فقاؿ

َوِإفَّ يَػْوماً ِعنَد َربَّْك َكأَْلِف  ﴿:قلنا عند ا ثبلثة أياـ ضيافة، وقد قاؿ تعأب. (الضيافة ثبلثة أياـ)
قلنا عند ا ثبلثة آالؼ سنة ضيافة، مدة إقامتنا ُب الدنيا منها وىو مكمل . 2﴾َسَنٍة ٩بَّّْا تَػُعدُّوفَ 

. 3«ذلك بفضلو ُب الدار اآلخرة، وزائد على ذلك ا٣بلود الدائم 
ويؤوؿ لو ا٤بعِب علي عدة وجوه، وذلك عند ٙبليلو : ػ يفند قوؿ بعض من سبقو من غّب تسميتو

لقصة إبراىيم عليو السبلـ حيث رفض أف يرفع حاجتو إٔب غّب ا وٓب يقل ليس ٕب حاجة، وعلل 
: ألف مقاـ الرسالة وا٣بلة، يقتضي القياـ بصريح العبودية، ومن الزـِ مقاـ العبودية» :ذلك فقاؿ 

ـُ بْب يديو بوصف الفاقة إليو، ورفُع ا٥بمة عما سواه، فناسب  إظهاُر ا٢باجة إٔب ا تعأب، والقيا
فجمع ُب كبلمو ىذا إظهاَر . أما إليك فبل، أي أنا ٧بتاج إٔب ا، وأما إليك فبل: ذلك أف يقوؿ

، ٍب رد ابن عطاء ا قوؿ من قاؿ أف الحاجة للصوُب 4«الفاقة إٔب ا، ورفَع ا٥بمة عما سواه 
، وىذا (ال يكوف الصوُب صوفيا، حٌب ال يكوف لو إٔب ا حاجة): ال كما قاؿ بعضهم» :فقاؿ

أف الصوُب قد ٙبقق بأف ا : مع أنو مؤوؿ لقائلو بأف مراده. كبلـ ال يليق بأىل االقتداء ا٤بكمَّلْب
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 إال وىي (فليس لو إٔب ا حاجة)قد قضى حوائجو من قبل أف ٱبلقو 
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: ، ٍب أورد تأويبل ثانيا وثالثا، فقاؿ1«مقضية ُب األزؿ، وال يلـز من نفي ا٢باجة نفي االحتياج
ال يكوف لو إٔب ا حاجة، أي أنو إ٭با يطلبو وليس ٮبتو الطلب منو، : والتأويل الثاين، إ٭با قاؿ»

وقد يكوف مراده بقولو حٌب ال يكوف لو إٔب ا حاجة، أنو . وشتاف بْب طالب ا وطالب من ا
ؤّذا نفهم إطبلعو على أقواؿ . 2«مفوض إٔب ا مستسلم لو، فليس لو مع ا مراد إال ما أراد

 .من سبقو مع قدرتو على تأويبلهتا التأويل ا٤بناسب 

 عند وذلك: ا٢بداد حفص أبو ومنهم سبقوه ٩بن أو صاحبهم ٩بن العارفْب بأقواؿ يستشهد ػ
 أف علمت فقد:» فقاؿ التدبّب إسقاط ٤بسألة والعارفْب والعابدين ا٤بوقنْب التزاـ مدى عن حديثو
. العارفوف بو يتحلى ما وأشرؼ العابدوف، ويطلبو ا٤بوقنوف يلتزمو ما أىم واالختيار، التدبّب إسقاط
 ٕب: ) فقاؿ رجوعك؟ يكوف الناحيتْب أي من: لو فقلت الكعبة، ٘باه و٫بن العارفْب بعض سألت

 وأىل ا١بنة ا١بنة أىل دخل لو: )ا٤بشايخ بعض وقاؿ (. قدمي إرادٌب ٘باوز ال أف عادة ا مع
(.  قراري يكوف الدارين أي ُب ٛبييز عندي يقع وٓب أنا وبقيت النار، النار

فهذا حاؿ عبد ٧بيت اختياراتو وإرادتو، فلم يبق لو مع ا مراد إال ما أراد، كما قاؿ 
ٕب منذ ): قاؿ أبو حفص ا٢بداد رٞبو ا تعأب. (أصبحت وىواي ُب موقع قدر ا):السلف

ٕب منذ : )وقاؿ بعضهم. (أربعْب سنة ما أقامِب ا ُب حاؿ فكرىتو وال نقلِب إٔب غّبه فسخطتو
. 3«(أربعْب سنة أشتهي، أف ال أشتهي ألترؾ ما أشتهي فبل أجد ما أشتهي

فهذه قلوب تؤب ا رعايتها، » :ٍب يستدؿ ٥بذا بإشارات فيفهمها من اآليات فيقوؿ
، ألف ٙبققهم 4ِإفَّ ِعَباِدي لَْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلطَاٌف ﴾ ﴿: وأوجب ٞبايتها، أٓب تسمع قولو تعأب

وقاؿ سبحانو . ٗبقاـ العبودية أىب ٥بم االختيار مع الربوبية، وأف يقارفوا ذنبا، وأف يبلبسوا عيبا
ْم يَػتَػوَكَُّلوفَ  ﴿: وتعأب ، فقلوب ليس للشيطاف 5﴾ ِإنَُّو لَْيَس َلُو ُسْلطَاٌف َعَلى الَِّذيَن آَمُنواْ َوَعَلى َرِّّْٔ

                                                 
 .39 ػ ا٤بصدر نفسو ، ص  1
 .39 ػ ا٤بصدر نفسو ، ص  2
 .30 ػ ابن عطاء ا السكندري ، التنوير ُب إسقاط التدبّب  ، ص  3
 .25 ػ سورة اإلسراء اآلية  4
 .99 ػ سورة النحل اآلية  5
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عليها سلطاف، من أين تطرقها وساوس التدبّب؟ أو يرد عليها وجود التكدير؟، وُب اآلية بياف أف 
من صحح اإلٲباف با والتوكل على ا فبل سلطاف للشيطاف عليو، ألف الشيطاف إ٭با يأتيك من 

إما بتشكيك ُب االعتقاد، وإما بركوف إٔب ا٣بلق واالعتماد عليهم، فأما التشكيك : أحد وجهْب
. 1«فاإلٲباف ينفيو، وأما السكوف إٔب ا٣بلق واالعتماد عليهم فالتوكل عليو ينقيو : ُب االعتقاد

 سبحانو قولو  ُب وذلك: لآلية اإلشاري الفهم ُب ا٤برجاين الشيخ ٠باحة من ٠بعو ٩با استفاد ػ
 الّلوِ  َسِبيلِ  ُب  يُػَقاتُِلوفَ  ا١بَنَّةَ  ٥َبُمُ  بَِأفَّ  َوأَْمَوا٥َبُم أَنُفَسُهمْ  اْلُمْؤِمِنْبَ  ِمنَ  اْشتَػَرى الّلوَ  ِإفَّ  ﴿ :وتعأب

 من وكل آخروف وٰبَزفُ  أقواـ فُيَسرُّ  السامعْب عند الفهم لتفاوت ّٔا مثل إذ. 2﴾ َويُػْقتَػُلوفَ  فَػيَػْقتُػُلوفَ 
 الكرٲبة، اآلية ىذه ٠بعوا قـو: )يقوؿ ا رٞبو 3ا٤برجاين ٧بمد أبا الشيخ و٠بعت : »فقاؿ مقامو

 أجل وإذ منهم، يشَبي أف ا٢بق أىلهم إذ ّٔا، سرورا وجوىهم فابيضت ا٤ببايعة، ّٔذه فاستبشروا
 خجبل وجوىهم اصفرت وقـو. ا١بزيل والثواب ا١بليل بالثمن وسرورا للشراء، رضيهم إذ أقدارىم

 ُب الكامنة الدعوى وجود منهم علم أنو فلوال مالكو، ىو ما منهم اشَبى إذ تعأب، ا من
 فكاف. ﴾.....أَنُفَسُهمْ  اْلُمْؤِمِنْبَ  ِمنَ  اْشتَػَرى الّلوَ  ِإفَّ  ﴿: قاؿ ٤با ٥با، منهم ا٤بالكية ودعوى أنفسهم

 جنتاف وجوىهم اصفرت للذين وكاف فيهما، وما آنيتهما فضة من جنتاف وجوىهم ابيضت للذين
. الشيخ كبلـ انتهى(.فيهما وما آنيتهما ذىب من

﴿ ِإفَّ :فلو سلم ا٤بؤمنوف من بقايا ا٤بنازعة، ما أوقع عليهم مبايعة، ولذلك قاؿ ا تعأب
من األنبياء وا٤برسلْب ولذلك قاؿ الشيخ أبو ا٢بسن :﴾، وٓب يقل.... الّلَو اْشتَػَرى ِمَن اْلُمْؤِمِنَْب 

النفوس على ثبلثة أقساـ نفس ال تشَبي ٣بستها، ونفس تشَبي لكرامتها، ونفس ال : رٞبو ا
. يقع عليها الشراء لثبوت حريتها

                                                 
 .30 ػ ابن عطاء ا السكندري ، التنوير ُب إسقاط التدبّب  ، ص  1
 .111 ػ سورة التوبة اآلية  2
صوُب أصلو من تونس، ولد : عبد ا بن ٧بمد بن عبد ا٤بلك، أبو ٧بمد ا٤برجاين ( ىػ699 - 633)الػمرجاين  -   3

الفتوحات " لو علم بالتفسّب، أملى فيو دروسا ٝبعها ابن السكري من كبلمو و٠باىا .باإلسكندرية ومات بتونس
  .125 ص 4األعبلـ للزركلي ، ج " . الربانية ُب ا٤بواعيد ا٤برجانية 
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. نفوس الكافرين،ال يقع عليها الشراء ٣بستها: فاألؤب
. نفوس ا٤بؤمنْب، وقع عليها الشراء لكرامتها: والثاين

. 1«نفوس األنبياء وا٤برسلْب، ٓب يقع عليها الشراء لثبوت حريتها : والثالث
 وبعد ،(الوتر ٰبب وتر ا إف : )وسلم عليو ا صلى لقولو شرحو  أثناء: ا٢ببلج قوؿ وظف ػ

 إفراد الواجد حسب )بقولو ا٢ببلج أشار ولذلك :» .... فقاؿ ا٢ببلج بقوؿ استشهد ذلك
 .                2( ....  «الواحد

 
 
 
 

                                                 
 .82 ػ ابن عطاء ا السكندري ، التنوير ُب إسقاط التدبّب  ، ص  1
  .61 ػ ابن عطاء ا السكندري ،  ُب أدب العلم ، ص  2
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: ادلجحث انثبَِ 

. انهغخ ًيستٌّبهتب ًًسبئم انجْبٌ يف تفسريه
 

 . انهغخ ًيغتٌّبهتب:  ادلطهت إًل 

.  ػشة إيثبل : ادلطهت انثبَِ 

 . االعتئنبط ثبحلكبّخ: ادلطهت انثبنث 
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:   ادلطهت األًل 

  .انهغخ ًيستٌّبهتب يف تفسري اثٍ ػطبء اهلل

.  ـ ادلغتٌٍ ادلؿدًِ 1

 . ـ ادلغتٌٍ انظـشيف 2

.  ـ ادلغتٌٍ اننســٌُ 3

 .  ـ ادلغتٌٍ  انجالغـِ 4

  . ـ يؿبََ احلشًف5
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:    ـ انـًغتٌٍ انـًؿد1ًِ
 حسب ا٤بعاين الٍب أخذهتا 1يقصد با٤بستوي ا٤بعجمي حدود الكلمة ا٤بفردة القائمة برأسها

ُب وضعها األوؿ، والٍب وصلتنا بواسطة ا٤بعاجم، وفيما يلي نتبْب استفادة ابن عطاء ا من ا٤بعِب 
 .   ا٤بعجمي لؤللفاظ ُب تفسّبه

 الشَّْيطَافِ  مّْنَ  طَاِئفٌ  َمسَُّهمْ  ِإَذا اتػََّقواْ  الَِّذينَ  ِإفَّ  ﴿:تعأب قولو ففي :لؤللفاظ ا٤بعجمي الػمعُب ػ
 ٤با ٥با، القرآف اختيار دقة وبْب اآلية ىذه ُب الكلمات معاين أورد ،2 ﴾مُّْبِصُروفَ  ُىم فَِإَذا َتذَكَُّرواْ 
  :يلي كما ونرتبها ا٤بعُب من تؤديو

ِإَذا َمسَُّهْم  ﴿: قولو تعأب  »  :ذكرىا ُب الفائدة الثانية من فوائد اآلية فقاؿ  :َمسَُّهمْ 
إذا أمسكهم، أو أخذىم؟ ألف ا٤بس مبلمسة من غّب ٛبكن، فأفادت ىذه :  وٓب يقل﴾طَاِئفٌ 

العبارة، أف طيف ا٥بوى ال يتمكن من قلؤّم، بل ٲباسها ٩باسة، وال يتمكن منها إمساكا وال أخذا 
كما يصنع بالكافرين، ألف الشيطاف يستحوذ على الكافرين بينما وٱبتلس اختبلسا من قلوب 

ا٤بؤمنْب، حٌب تناـ العقوؿ ا٢بارسة للقلوب، فإذا استيقظوا انبعثت من قلؤّم جيوش االستغفار 
. 3«والذلة واالفتقار إٔب ا تعأب، فاسَبجعوا من الشيطاف ما اختلسو، وأخذوا منو ما افَبسو

ذكر أف الطيف يرد عند وجود الغفلة وا٥بوى على القلوب، وفيو إشارة أف القلوب : طَاِئفٌ 
 ِإَذا َمسَُّهْم طَاِئٌف مَّْن ﴿قولو تعأب » :الدائمة اليقظة ال يأتيها الشيطاف، فقاؿ ُب الفائدة الثالثة 

الشَّْيطَاِف ﴾ فاإلشارة ىا ىنا بالطيف إٔب أف الشيطاف ال ٲبكنو أف يأٌب إٔب القلوب الدائمة 
اليقظة، ألنو إ٭با يرد طيف الغفلة وا٥بوى على القلوب ُب حْب منامها بوجود غفلتها، ومن ال نـو 

. 4«لو فبل طيف يرد عليو
فالطيف ال ثبات لو وال وجود، إ٭با ىو صورة مثالية ليس ٥با حقيقة وجودية، وبذلك فهو : طَْيٌف  

 وٓب يقل إذا مسهم ﴾ ِإَذا َمسَُّهْم طَْيفٌ ﴿: قولو تعأب» :غّب ضار با٤بتقْب، فقاؿ ُب الفائدة الرابعة 

                                                 
  .29ـ، ص2008مهدي أسعد عرار ، مباحثات لسانية ُب ظواىر قرآنية ، دار الكتب العلمية ػ الطبعة األؤب ػ سنة  -  1

 .201سورة األعراؼ اآلية  -  2

 .31ابن عطاء ا السكندري التنوير ُب إسقاط التدبّب ، ص -  3

 .ا٤بصدر نفسو -  4
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وارد من الشيطاف أو ٫بوه، ألف الطيف ال ثبات لو وال وجود لو، إ٭با ىو صورة مثالية، ليس ٥با 
حقيقة وجودية، فأخرب سبحانو وتعأب بذلك، أنو غّب ضار با٤بتقْب، ألف ما يورده الشيطاف على 

. 1«قلؤّم ٗبثابة الطيف الذي تراه ُب منامك، فإذا استيقظت فبل وجود لو
فالتذكر ميدانو القلب وىو الذي ٰبل ٧بل طائف ا٥بوي فيطرده، وٓب يقل ذكروا ألف :  َتذَكَُّروا

» :الذكر ميدانو اللساف والغفلة ال يطردىا ذكر اللساف مع غفلة القلب، قاؿ ُب الفائدة ا٣بامسة 
 ِإَذا َمسَُّهْم طَاِئٌف مَّْن الشَّْيطَاِف َتذَكَُّرواْ ﴾ وٓب يقل ذكروا، إشارة إٔب أف الغفلة ال ﴿قولو تعأب 

يطردىا الذكر مع غفلة القلب، إ٭با يطردىا التذكر واالعتبار، وإف ٓب تكن األذكار، ألف الذكر 
وطيف ا٥بوى ٤با ورد إ٭با ورد على القلوب ال على األلسنة، . ميدانو اللساف، والتذكر ميدانو القلب

.  2«فالذي ينفيو، إ٭با ىو التذكر الذي ٰبل ٧بلو، وٲبحق فعلو

  : ـ انـًغتٌٍ انظـشيف 2
  واإلفراد ا١بمع صيغ وكذا اآليات، تفسّب ُب الصرفية األوزاف من ا عطاء ابن استفاد  

   :ذلك توضح أمثلة يلي وفيما
 فتضمنت ،3﴾اْلَمِتْبُ  اْلُقوَّةِ  ُذو الرَّزَّاؽُ  ُىوَ  اللَّوَ  ِإفَّ  ﴿ :تعأب قولو ُب وذلك": فعَّاؿ" ا٤ببالغة صيغة ػ

 من أبلغ" َرزَّاؽ "فصيغة( الرزاؽ ىو ا إف: )تعأب بقولو أرزاقهم، بوجود للعبد الضماف: اآلية ىذه
 يرزقوا أف منهم أريد ما: أي :» ا عطاء ابن فيها قاؿ حيث اآلية لػمعُب توسيع وفيها" رَازِؽ"

 الصيغة ىذه ٦بيء أف واعلم .يطعم أف عن غِب ذاتو ُب القوة لو ومن القوة، ذو أنا ألين أنفسهم،
 باب ُب فعَّاؿ ألف ،"رازؽ "من أبلغ" رزَّاؽ"فػ لو، سيقت فيما ا٤ببالغة يقتضي فعاؿ بقاء على

 تكوف أف وٲبكن ا٤برزوقْب، أعياف لتعداد ا٤ببالغة، ىذه تكوف أف فيمكن فاعل من أبلغ ا٤ببالغة
. 4«ٝبيعا ٮبا ا٤براد يكوف أف وٰبتمل الرزؽ، لتعداد

                                                 
 .31ابن عطاء ا السكندري التنوير ُب إسقاط التدبّب ، ص -  1
 .ا٤بصدر نفسو -  2
 .58سورة الذاريات اآلية  -  3
 .69ابن عطاء ا السكندري ، التنوير ُب إسقاط التدبّب ، ص -  4
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 ا١ْبَنَّةِ  ِمنَ  ٱُبْرَِجنَُّكَما َفبَل ﴿  :تعأب قولو ُب وذلك: التثنية بعد باإلفراد ا٣بطاب ٚبصيص ػ
 ا٣بطاب أف على بناءا الظواىر تعب ىنا وىو" تشقى " معُب ا عطاء ابن فحدد ،1﴾فَػَتْشَقى
:» فقاؿ أخرى، بآية لذلك واستدؿ النساء دوف للرجاؿ ىي إ٭با والكلف ا٤بتاعب ألف آلدـ موجو
 ذلك على والدليل السعادة ضد ىي الشقاوة ال الظواىر تعب ﴾فَػَتْشَقى﴿ : تعأب بقولو وا٤براد
 دوف الرجاؿ على ىي إ٭با والكلف، ا٤بتاعب ألف ،"فتشقيا:"يقل وٓب ﴾فَػَتْشَقى﴿: تعأب قولو

 شقاء ا٤براد كاف ولو ،2 ﴾الّلوُ  َفضَّلَ  ٗبَا النَّْساء َعَلى قَػوَّاُموفَ  الرَّْجاؿُ ﴿ : تعأب قاؿ كما النساء،
 وال بقطيعتو ىنا الشقاء ليس أنو على اإلفراد فدؿ( فتشقيا: )لقاؿ ا٢بجبة وجود أو بالقطيعة،

 على الظاىرة ا٤بتاعب إٔب وأرجعناه ا١بميل الظن على ٢بملناه كذلك ورد لو أنو مع إبعاده
 .3«التأويل

 َوِإنػََّها َوالصَّبَلةِ  بِالصَّرْبِ  َواْسَتِعيُنواْ ﴿ : تعأب قولو ُب وذلك: بالذكر " الصبلة " لفظ ُب اإلفراد ػ
 ٧بتاج أنو إٔب إشارة: مقَبنْب والصبلة الصرب فجعل: » قاؿ حيث ،4﴾ ا٣ْبَاِشِعْبَ  َعَلى ِإالَّ  َلَكِبّبَةٌ 

 ٲبنع وصرب ومسنوناهتا بواجباهتا القياـ على وصرب أوقاهتا، مبلزمة على صرب الصرب، إٔب الصبلة ُب
 .﴾ ا٣ْبَاِشِعْبَ  َعَلى ِإالَّ  َلَكِبّبَةٌ  َوِإنػََّها ﴿: ذلك بعد تعأب ا قاؿ ولذلك غفبلهتا من فيها القلوب

 ما على يدؿ فذلك لكبّب، وإنو: لقاؿ كذلك كاف لو إذ بو، الصرب يفرد وٓب بالذكر الصبلة فأفرد
. قلناه

                                                 
 .117سورة طػو اآلية  -  1
 .34سورة النساء اآلية  -  2
 .23ابن عطاء ا السكندري ، التنوير ُب إسقاط التدبّب ، ص -  3
 .45سورة البقرة اآلية  -  4
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أوألف الصرب والصبلة مقَبناف متبلزماف، فكاف أحدٮبا ىو عْب اآلخر، كما قاؿ ُب اآلية 
َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَف الذََّىَب َواْلِفضََّة َوالَ ﴿: وقاؿ تعأب. 1﴾َوالّلُو َوَرُسولُُو َأَحقُّ َأف يُػْرُضوُه  ﴿: األخرى

َها﴿: وقاؿ تعأب. 2﴾يُنِفُقونَػَها ُب َسِبيِل الّلوِ  . 4«3﴾َوِإَذا رََأْوا ِ٘بَاَرًة َأْو ٥َبْواً انَفضُّوا إِلَيػْ

     : ـ انـًغتٌٍ اننســ3ٌُ

 ﴿ :تعأب لقولو ا عطاء ابن تفسّب عند وذلك: واالستمرار للدواـ ا٤بفيدة ا٤بضارع الفعل صيغة ػ
 َعِملَ  َمن أَنَّوُ  الرَّْٞبَةَ  نَػْفِسوِ  َعَلى َربُُّكمْ  َكَتبَ  َعَلْيُكمْ  َسبَلـٌ  فَػُقلْ  بِآيَاتَِنا يُػْؤِمُنوفَ  الَِّذينَ  َجاءؾَ  َوِإَذا

 " يُػْؤِمُنوفَ  :"ا٤بضارع فصيغة ،5﴾ رَِّحيمٌ  َغُفورٌ  َفأَنَّوُ  َوَأْصَلحَ  بَػْعِدهِ  ِمن تَابَ  ٍُبَّ  ِٔبََهاَلةٍ  ُسوءاً  ِمنُكمْ 
 بنسبة سبحانو جاء إنو ٍب:» قاؿ حيث واسع ٤بعُب ومتضمن ومستمر دائم فيهم اإلٲباف فنسب
 إال متضمنا يكن ٓب ....يقل وٓب واالستقرار والثبوت واالستمرار الدواـ تقتضي بصيغة ٥بم اإلٲباف
. 6 ...«ظهورىا سبق بآيات اإلٲباف

أفاد " نرزقك "، فالفعل ا٤بضارع 7﴾ اَل َنْسأَُلَك رِْزقاً ٫بَُّْن نَػْرزُُقكَ ﴿:وكذا ُب قولو تعأب 
 على ىذه ﴾٫بن نرزقك﴿: وأتى قولو تعأب» :االستقرار ُب الرزؽ ودوامو، حيث قاؿ ابن عطاء ا

، (أنا أكرمتك)أنا أكرمك، ليس كقولك : الصيغة، ليدؿ ذلك على االستقرار والدواـ ألف قولك
، ال يدؿ إال على أف ٍب (أنا أكرمتك)يدؿ على إكراـ بعد إكراـ، وقولك  (أنا أكرمك)ألف قولك 

.  إكراما كاف وقوعو فيما مضى من غّب أف يدؿ على التكرار والدواـ
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 أي رزقا بعد رزؽ، ال نعطل عنك منتنا، وال نقطع عنك ﴾٫بن نرزقك﴿: فقولو تعأب
 .1«نعمتنا، و٤با تفضلنا على العباد باإلٯباد، فكذلك أيضا قمنا ٥بم بدواـ اإلمداد

 إليو العباد فأضاؼ ﴾ َجنٍَِّب  َواْدُخِلي ِعَباِدي ُب  فَاْدُخِلي ﴿: تعأب قولو ُب وذلك: اإلضافة معاين ػ
 أف ا عطاء ابن قاؿ ولذلك تعأب إليو النسبة ذوي العباد ُب ا٤بطمئنة النفس وخاطب سبحانو
 النفس فرح فكاف  :»فقاؿ جنتو، بدخوؿ فرحها من أشد النسبة ّٔذه فرحت ا٤بطمئنة النفس

 ألف ﴾ َجنٍَِّب  َواْدُخِلي ﴿: تعأب بقولو فرحها من أشد ﴾ ِعَباِدي ُب  فَاْدُخِلي ﴿: بقولو ا٤بطمئنة
 .2«جنتو إٔب الثانية واإلضافة تعأب، إليو األؤب اإلضافة

  :الببلغي الػمستوى ػ 4

 ما حسب والببلغة، اللغة بعلـو الكرًن القرآف آليات تفسّبه ُب ا عطاء ابن استعاف  
 اللفظي اإلعجاز ُب وأخرى اللفظي االشَباؾ ُب وأخري البياف علم ُب مسائل منها ا٢باؿ، ناسبو

  : لذلك أمثلة يلي وفيما الَبكيب ُب موضعو حيث من
 :التفسّب ُب البياف علم ػ

يوظف ابن عطاء ا من علم البياف ُب الداللة على ا٤بعُب ا٤بقصود من اآلية، ويوردىا ُب شكل 
فائدة أخرى ترجع » :، حيث يقوؿ3﴾ِإفَّ اللََّو ُىَو الرَّزَّاُؽ ُذو اْلُقوَِّة اْلَمِتْبُ  ﴿:فوائد مثل قولو تعأب

اعلم أف الداللة على ا٤بعُب ا٤بقصود بو، وجود الثناء بالصفة أبلغ من الداللة عليو : إٔب علم البياف
فقولك زيد ٧بسن، أبلغ من قولك زيد ٰبسن، أو قد أحسن، وذلك ألف الصفة تدؿ على . بالفعل

 ِإفَّ اللََّو ﴿:الثبوت واالستقرار واألفعاؿ أصل وضعها التجدد واالنقراض، فلذلك كاف قولو تعأب
إف ا ىو يرزؽ ٓب يفد إال إثبات الرزؽ : ولو قاؿ. (إف ا ىو يرزؽ) أبلغ من قولو ﴾ُىَو الرَّزَّاؽُ 

 أفاد ﴾ ِإفَّ اللََّو ُىَو الرَّزَّاؽُ ﴿: لو، وٓب يفد حصر ذلك فيو، فلما قاؿ
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إال ا : ال رازؽ:  فقد قاؿ﴾ ِإفَّ اللََّو ُىَو الرَّزَّاؽُ ﴿: ذلك ا٫بصار الرزؽ فيو، فكأنو ٤با قاؿ
»1 .
 :اآلية تركيب ُب اللفظ موضع ػ

 ا٤بعُب يتأتى وال اإلعجاز، وجوه من وجو ألنو آخر دوف للفظ القرآف استعماؿ وجو يفسر
 سورة من 54 اآلية من تعأب قولو ومثالو القرآف، استعملو الذي اللفظ بذلك إال ا٤براد

وال " إ٥بكم" فإف قلت فما وجو اختصاص ىذا االسم وٓب يقل »:فيقوؿ ﴾َكَتَب َربُُّكمْ ﴿:األنعاـ
الذي رباكم : ، فاعلم أف الرب ىو ا٤بريب باإلحساف وا٤بغذي لك باالمتناف، فكأنو يقوؿ"خالقكم"

باإلحساف أوال، ىو الذي كتب على نفسو الرٞبة آخرا، ليضم اإلحساف إٔب شكلو، وليشفع 
 .2 «االمتناف ٗبثلو

 :الشرعية با٤بعاين اللفظ ُب االشَباؾ ٤بعاين بيانو ػ

يفصل ابن عطاء ا اللفظ ا٤بشَبؾ بْب عدة معاين، حسب وضعو اللغوي وٲبثل لو 
باستعمالو القرآين، لّبجح معُب دوف آخر بدليل ا٢بديث النبوي، أو ليبْب أف لو استعماال حقيقيا 

 »:، فيقوؿ3﴾﴿َكَتَب َربُُّكْم َعَلى نَػْفِسِو الرَّْٞبَةَ :وماعداىا استعماالت ٦بازية، وذلك ُب قولو تعأب
: يقاؿ باالشَباؾ على معاف" كتب "اعلم أف 

.  4﴾ْ﴿ُكِتَب َعَلْيُكُم الصَّْياـُ : منها ٗبعُب الفرض قاؿ ا عز وجل 
ٲبَافَ : ومنها كتب ٗبعُب خلق قاؿ تعأب  .  5﴾﴿َكَتَب ُب قُػُلؤُِِّم اإْلِ

، أي قضى 6﴾﴿ َكَتَب اللَُّو أَلَْغِلََبَّ أَنَا َوُرُسِلي: ومنها كتب ٗبعُب قضى ومنو قولو سبحانو
.  ﴾ا ألغلَب ، ومنو قولو سبحانو ﴿َكَتَب َربُُّكْم َعَلى نَػْفِسِو الرَّْٞبَةَ 
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َنُكْم َكاِتٌب بِاْلَعْدؿِ  ومنها كتب ٗبعُب الكتابة على بأّا ﴿ ْلَيْكُتب بػَّيػْ ، وقد تكوف منو 1﴾ََ
، ٤با جاء ُب الصحيح عنو صلوات ا عليو ﴾قولو سبحانو ﴿َكَتَب َربُُّكْم َعَلى نَػْفِسِو الرَّْٞبَةَ 

ِإفَّ َرَٞبٍِب َسبَػَقْت َغَضيب، :ِإفَّ اَ َلمَّا َقَضى ا٣بَلَق َكَتَب ِكَتابًا فَػُهَو ِعنَدُه َفوَؽ َعرِشِو ): وسبلمو 
.  2  (َوَلواَل َذِلَك ٥َبََلكُتمْ 

وقد تكوف ُب كتب ٗبعُب الكتابة و٦بازا ُب الباقي ألنو ا٤بتبادر إٔب الفهم، والتبادر دليل 
  .3«ا٢بقيقة

 :التكرار وأغراض الكنايةػ  
 لو بو، خفاء ال بأمر لو والتشبيو عليو، والقسم مػحلو، وبياف اآليات ُب الرزؽ ذكر تكرار  

 َوَما رِْزُقُكمْ  السََّماء َوُب  ﴿:تعأب قولو ُب الرزؽ شأف ُب 4ا٣بامسة اآلية ُب ذلك بْب حيث داللة
 و٧بلو، الرزؽ، ذكر تضمنت إذ ،5﴾ تَنِطُقوفَ  أَنَُّكمْ  َما مّْْثلَ  ٢بََقّّ  ِإنَّوُ  َواأْلَْرضِ  السََّماء فَػَوَربّْ  ُتوَعُدوفَ 
 .فائدة فائدة الفوائد ىذه ذكر وتتبع بو، خفاء ال بأمر لو والتشبيو عليو، والقسم و٧بلو،

 اضطراب كثرة علم ٤با تعأب أنو اعلم: األؤب الفائدة :» فقاؿ الرزؽ ٧بل ذكر بْب منها األؤب ففي
 إذا ا٢بجة تكرر كما القلوب، على عوارضو ورود تكررت ٤با ذكره كرر الرزؽ شأف ُب النفوس
 آيات ُب ا٤بعاد على االستدالؿ تعأب كرر كما خصمك نفس ُب متمكنة الشبهة أف علمت
 .  عديدة

وىو أنو تضمن تبيْب ال، لرفع ٮبم ا٣بلق عن ا٣بلق وأف ال يطلبوا إال من : وفيو فائدة أخرى
وُب ﴿:ا٤بلك ا٢بق، وذلك إذا وقع ُب قلبك طمع ُب ٨بلوؽ، أو حوالة على سبب، قاؿ لك تعأب

أي يا ىذا ا٤بتطلع للرزؽ من ا٤بخلوؽ الضعيف . ﴾السماء رزقكم وما توعدوف

                                                 

 .282سورة البقرة اآلية -  1

  . 256 ص15 ، ج7215مسند أيب ىريرة ، رقم : ا٢بديث أخرجو اإلماـ أٞبد ُب مسنده-  2

 24ابن عطاء ا السكندري ، تفسّب آية األنعاـ ، ص -  3

ىذه اآلية ا٣بامسة من اآليات الٍب درسها ابن عطاء ا ُب مسألة الرزؽ ، حيث مثل ّٔا ٤ببدأ إسقاط التدبّب ُب كتابو  -  4
 ".التنوير ُب إسقاط التدبّب"

 .23- 22سورة الذاريات اآلية  -  5



(مصادره ، وسائلو ، العلـو الٍب استعاف ّٔا)تفسّب ابن عطاء ا : الفصل األوؿ   
 

120 
 

 

العاجز ُب األرض ليس رزقك عنده وإ٭با رزقك عندي وأنا ا٤بلك القادر، وألجل ىذا أنو ٤با ٠بع 
سبحاف ا، رزقي ُب ):بعض األعراب ىذه اآلية ٫بر ناقتو وخرج فارا إٔب ا تعأب وىو يقوؿ

. 1« (السماء وأنا اطلبو ُب األرض
 النػَّْفسُ  أَيػَّتُػَها يَا ﴿: تعأب قولو عند ذلك وذكر: ا٣بطاب ٘بليل العرب لغة ُب التكنية غرض ػ

 النفوس أنواع فبْب. 2 ﴾َجنٍَِّب  َواْدُخِلي ِعَباِدي ُب  فَاْدُخِلي مَّْرِضيَّةً  رَاِضَيةً  َربّْكِ  ِإَٔب  اْرِجِعي اْلُمْطَمِئنَّةُ 
 اآلية ىذه وُب:» فقاؿ لقدرىا، رفع ذلك وُب والتكنية عليها ا٣بطاب بإقباؿ ا٤بطمئنة وٛبيز

 - ولوامة - أمارة: ثبلثة النفوس أف: منها جسمية ا٤بطمئنة النفس ٥بذه ومناقب عظيمة، خصائص
 ُب فقاؿ ا٤بطمئنة، إال الثبلث األنفس من واحدة، وتعأب سبحانو ا٢بق يواجو فلم. ومطمئنة
 على وأقبل .4﴾اللَّوَّاَمةِ  بِالنػَّْفسِ  أُْقِسمُ  َواَل  ﴿: اللوامة وُب .3 ﴾بِالسُّوءِ  أَلمَّاَرةٌ  النػَّْفسَ  ِإفَّ  ﴿ :األمارة

 لغة ُب والتكنية إياىا، تكنيتو: الثاين. ﴾ اْرِجِعي اْلُمْطَمِئنَّةُ  النػَّْفسُ  أَيػَّتُػَها يَا ﴿: فقاؿ با٣بطاب ىذه
. 5«األلباب أؤب عند وفخر ا٣بطاب، ُب ٘بليل العرب

  : ـ يؿبَِ احلشًف5

 طَاِئفٌ  َمسَُّهمْ  ِإَذا اتػََّقواْ  الَِّذينَ  ِإفَّ  ﴿ :تعأب قولو ُب وذلك: اآلية ُب با٢بروؼ التعبّب ترؾ  ػ
 ٤با"( الواو "أو" ٍب "أو" الفاء ) "با٢بروؼ التعبّب فَبؾ ،6 ﴾مُّْبِصُروفَ  ُىم فَِإَذا َتذَكَُّرواْ  الشَّْيطَافِ  مّْنَ 
 إبصارىم يتأخر ال أهنم العباد ٥بؤالء ا٤بنة إظهار تعأب ا٢بق من وا٤بقصود الزمنية، ا٤بهلة من فيها
 َتذَكَُّرواْ  ﴿:سبحانو قاؿ أنو: السابعة الفائدة:» فقاؿ ا عطاء ابن ا٤بعُب ىذا وبسط تذكرىم، عن
 .)أبصرواو تذكروا (أو ،)أبصروا ثم تذكروا( أو ،)أبصروافـ تذكروا(: يقل وٓب ،﴾مُّْبِصُروفَ  ُىم فَِإَذا
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 أهنا وا٤براد التذكر، عن كانت البصرى أف يفيد ال كاف فؤلنو: بالواو التعبّب ترؾ فأما  
 عدـ من ،(الواو )ُب ما فيها ألف )ٍب( عن عدولو وأما .فيها للعباد ترغيبا عنو، مسببة كانت
 ا٢بق ومراد. ا٤بهلة من فيها ٤با ا٤بضي عكس تقتضي كانت أهنا وفيها السببية، على الداللة

.  تذكرىم عن أبصارىم تتأخر ال العباد ىؤالء أف: سبحانو
 ُىم فَِإَذا َتذَكَُّرواْ  ﴿: :بقولو سبحانو ا٢بق عرب بل التعقيب، القتضائها بالفاء يعرب وٓب  

 إليو ا٤بنة لوفور وإظهارا عليهم سبحانو منو ثناءا البصرى، ذلك على يزالوا ٓب كأهنم ،﴾مُّْبِصُروفَ 
 اآلف وإهنا صحيحة، تزؿ ٓب أهنا أي صحيحة، ىي فإذا ا٤بسألة، زيد تذكر: نقوؿ كما لديهم،

 ا٥بوى طيف ورد حْب ولكن مبصرين، زالوا ما ا٤بتقوف، كذلك. ّٔا العلم رفع كما صحيحة،
 فأشرقت الغفلة، سحابة ذىبت استيقظوا فلما فيهم، نورىا الثابت بصّبهتم على غطى عليهم،

. 1 «البصّبة مشس
 تعأب قولو ُب وذلك :اآلخر عْب  أحدٮبا ألف اثنْب من واحد علي( ا٥باء )ضمّب داللة ػ
 أفرد ٍب الصبلة مع الصرب فقرف. 2 ﴾ا٣ْبَاِشِعْبَ  َعَلى ِإالَّ  َلَكِبّبَةٌ  َوِإنػََّها َوالصَّبَلةِ  بِالصَّرْبِ  َواْسَتِعيُنواْ ﴿:

. اآلخر عْب أحدٮبا فكاف مقَبناف ألهنما فقط للصبلة الضمّب
 فجعل :» فقاؿ فقط، لواحد الضمّب فيها أفرد أخرى آيات ذكر ٍب ا عطاء ابن علل ّٔذا  

 وصرب أوقاهتا، مبلزمة على صرب الصرب، إٔب الصبلة ُب ٧بتاج أنو إٔب إشارة: مقَبنْب والصبلة الصرب
 بعد تعأب ا قاؿ ولذلك غفبلهتا، من فيها القلوب ٲبنع وصرب ومسنوناهتا، بواجباهتا القياـ على
 كاف لو إذ بو، الصرب يفرد وٓب بالذكر الصبلة فأفرد ،﴾ا٣ْبَاِشِعْبَ  َعَلى ِإالَّ  َلَكِبّبَةٌ  َوِإنػََّها ﴿:ذلك

 متبلزماف، مقَبناف والصبلة الصرب ألف أو .قلناه ما على يدؿ فذلك ،)لكبّب وإنو( :لقاؿ كذلك
َوَرُسولُوُ  َوالّلوُ  ﴿ :األخرى اآلية ُب قاؿ كما اآلخر، عْب ىو أحدٮبا فكاف
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. 2﴾الّلوِ  َسِبيلِ  ُب  يُنِفُقونَػَها َوالَ  َواْلِفضَّةَ  الذََّىبَ  َيْكِنُزوفَ  َوالَِّذينَ ﴿: تعأب وقاؿ.1﴾ يُػْرُضوهُ  َأف َأَحقُّ  
َها انَفضُّوا ٥َبْواً  َأوْ  ِ٘بَاَرةً  رََأْوا َوِإَذا ﴿: تعأب وقاؿ . 4 «فافهم ،3﴾ إِلَيػْ
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:  ادلطهت انثبَِ 

  .ضرة األيثبل يف يؼرض انتفسري

. تـًيْذ

 .ـ انتًثْم ثبنـًسغٌط 1

 .ـ تٌغف آّبد يف انتًثْم2

 .ـ ششذ نّٔبد ثبدلثبل3
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  :تـًيْذ
التنوير "، فنجده ختم كتابو (ا٢بسي وا٤بعنوي  )استعمل ابن عطاء ا الػمثل على أنواعو 

نذكر فيو أمثلة : فصل» :بفصل ذكر فيو مايزيد عن ٜبانية عشر مثبل، فقاؿ" ُب إسقاط التدبّب
. 1«التدبّب مع ا، وا٤بدبرين معو، وأمثلة الرزؽ وضماف ا٢بق تعأب لو، فإف با٤بثاؿ يتبْب ا٢باؿ

: قولو تعأب: الفائدة الثامنة» :كما أف ا٤بثل وسيلة قرآنية إليضاح ا٤بعِب قاؿ ابن عطاء ا
 تأكيد ُب إثبات الرزؽ، وتقرير ٢بقيقتو، وأنو ال ينبغي أف يرتاب فيو 2﴾مّْْثَل َما أَنَُّكْم تَنِطُقوفَ  ﴿

مؤمن، وال يشك فيو موقن، وأف ثبوتو ٗبشهد بصائر القلوب كثبوت ا٤بنطق الظاىر ٗبشهد 
أي . األبصار، فنقل ا٤بعُب إٔب الصورة، ومثل الغيب بالشهادة، وقطع شك العباد ُب أمر الرزؽ

أفكما تنطقوف، ال تشكوف ُب ذلك، ٤با أثبتو العياف، كذلك ال ترتابوا ُب أمر الرزؽ فقد أثبنو نور 
.  اإلٲباف

وتنظّبه فانظر رٞبك ا اعتناء ا٢بق سبحانو وتعأب بأمر الرزؽ وتكراره لو، ونبْب مواطنو، 
،  وأقسامو على ذلك بالربوبية ايطة بالسماء باألمور اسوسة الٍب ال يرتاب فيها شاىدىا

. 3« واألرض، وكذلك تكرر ُب كبلـ صاحب الشرع صلوات ا عليو
٥بذا اعتمد ابن عطاء ا على التمثيل لتقريب ا٤بعاين الغيبية أو ا٤ببهمة وتقرير ا٢بقيقة ُب 

النفوس، كلما سنحت الفرصة أو طاوعتو الفكرة، وتارة يعدد األمثلة مبالغة ُب مداواة النفوس من 
أمراض الشكوؾ واألوىاـ ُب جناب ا٢بق تعأب، وفيما يلي ٭باذج من أنواع التمثيل باسوسات، 

. وأخرى يوظف فيها اآليات ُب التمثيل وأخرى يشرح اآليات با٤بثاؿ
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 : ـ انتًثْم ثبنـًسغٌط 1

 التأكيد ذلك ُب وغرضو مثبل لذلك ا عطاء ابن يضرب :الدنيا لتدبّب عقلو صرؼ من مثاؿ ػ
 ىذه على سبحانو اسن بشكر وقياما ا٤بعاد بإصبلح االىتماـ إٔب بصرفو العقل، نعمة شكر على
 من بنصوص لذلك استدؿ وقد قدرىا، ودنو ٢بقارهتا للدنيا التدبّب عن فيصاف العظيمة، ا٤بنة

 لنعمة كفر ا، عند ٥با قدر ال الٍب الدنيا تدبّب إٔب العقل نعمة فصرؼ :» فقاؿ النبوية، السنة
 من وا٤بفيض إليو، اسن شكر بوجود قياما معاده ُب شأنو بإصبلح االىتماـ إٔب وتوجهو العقل،

 الدنيا تدبّب ُب عليك بو منَّ  الذي عقلك تصرؼ فبل وأؤب، لو وأفضل وأحرى بو أحق عليو نوره
. 1(َقِذَرةٌ  ِجيَفةٌ  الُدنْػَيا: )بقولو وسلم عليو ا صلى النيب عنها أخرب كما ىي الٍب

اللَّحُم واللََُّب يَا َرُسوَؿ اِ  : َما طََعاُمك؟ قاؿ ):وكما قاؿ صلى ا عليو وسلم للضحاؾ
ِإَٔب َما َعِلمَت يَا َرُسوَؿ اِ صلى ا عليو : ٍُبَّ يَػُعوُد ِإَٔب َماَذا؟ قَاؿَ : صلى ا عليو وسلم، قَاؿَ 

نْػَيا: وسلم، قَاؿَ  ـَ َمَثبلً لِلدُّ َلو ): وقاؿ صلى ا عليو وسلم. 2 (فَِإفَّ اَ َجَعَل َما ٱَبرُُج ِمِن ابِن آَد
نْػَيا َتزُِف ِعنَد اِ َجَناَح بَػُعوَضٍة َما َسَقى َكاِفرًا ِمنَها َشربََة َماءٍ  . 3 (َكانْت الدُّ

ومثل من صرؼ عقلو ُب تدبّب الدنيا الٍب ىذه الصفات صفاهتا، كمثل من أعطاه ا٤بلك 
سيفا عظيما قدره، مفخَّما أمره، ٓب يسمح لكثّب من رعاياه ٗبثلو، ليقتل بو أعداءه، ويتزين ٕبملو، 

، وتغّب حسنو 5، وكلَّ َشباه4فعمد آخذ ىذا السيف إٔب ا١بيف، فجعل يضرّٔا حٌب تفلَّل ظُباه
وسناه، فجدير إذا اطلع ا٤بلك على ىذه ا٢بالة منو أف يأخذ السيف منو ويْعِظم عقوبتو، على 

.     6«سوء فعالو، وأف ٲبنعو من وجود إقبالو 
 

                                                 

 .ٓب أقف على ىذا األثر ُب الكتب الستة وا٤بسانيد والزوائد-  1

  .374 ص31 ، ج15187ا٢بديث أخرجو اإلماـ أٞبد ُب مسنده ، رقم ا٢بديث -  2

 .134 ص12 ، ج4100ا٢بديث أخرجو ابن ماجو عن سهل بن سعد ، رقم ا٢بديث -  3

 ُظىب السيف حّده السيف  :    ظباه.      الثّػْلم ُب السيف: الَفلّ : تفلَّل-  4

 .َحدُّ َطَرِفِو  : َشباه-  5

 .43ابن عطاء ا السكندري ، التنوير ُب إسقاط التدبّب ، ص -  6



(مصادره ، وسائلو ، العلـو الٍب استعاف ّٔا)تفسّب ابن عطاء ا : الفصل األوؿ   
 

126 
 

 وما السالك إليها يَبقى الٍب اليقْب مقامات ا عطاء ابن ٲبثل: اليقْب ونور اليقْب مقامات مثاؿ ػ
 صورة بياف ذلك ُب وغرضو وقبلعها، بالبلدة ايطة األسوار مثل اليقْب، أنوار من ّٔا ٰبيط

 ليس يراه حٌب إليو، يلتفت ىو وال الشيطاف فيو يطمع فبل القلب على تضرب الٍب ا٢بصانة
 اليقْب مقامات ومثل  :»يلي كما ىذا ُب القوؿ وبسط. العارفْب بعض عن أخرب ما مثل بشيء،

 ىي وقبلعها األنوار، ىي فاألسوار وقبلعها، بالبلدة ايطة كاألسوار ٥با، ا١بامع القْب ونور
 الٍب مقاماتو وصحح يقينو، سور بقلبو أحاط فمن القلب، ٗبدينة دائرة ىي الٍب اليقْب مقامات

 قولو تسمع أٓب.  مقيل داره ُب لو وال سبيل، إليو للشيطاف فليس كالقبلع، األنوار أسوار ىي
 ىم فبل ٕب، العبودية صححوا قد ألهنم أي ،1﴾ُسْلطَافٌ  َعَلْيِهمْ  َلكَ  لَْيسَ  ِعَباِدي ِإفَّ ﴿: تعأب

 ٥بم قاـ فلذلك مستسلموف، وإٕب متوكلوف، علي بل معَبضوف، تدبّبي ُب وال منازعوف، ٢بكمي
 لبعض قيل. دونو من فكفاىم إليو، ٮبمهم ووجهوا وا٢بماية، والنصر بالرعاية سبحانو ا٢بق

 من فكفانا تعأب، ا إٔب انصرفنا قـو ٫بن الشيطاف؟ وما قاؿ للشيطاف؟ ٦باىدتك كيف العارفْب
 .2 «دونو

 وشرطها اإلرادة، ٚبصيص ىي الٍب للهداية ا عطاء ابن ٲبثل : ا٥بداية شرط ىو الذي النور مثل ػ
 بو، متصف ىو خاص نور لو الذي بالبصّب العبد، ىداية ٙبصل وبتوافقهما النور، ىو الذي

 متوقفة العبد فهداية :» يلي كما قولو وٛباـ اإلدراؾ حصل النوراف تطابقا فإذا فياض نور وللشمس
 قولو بدليل ا٥بداية، شرط ىو النور وىذا.... اإلرادة، ٚبصيص ىي أرجعتها إف وا٥بداية.....

 ىو خاص نور لو البصّب أف كما ..... 3﴾نُّورٍ  ِمن َلوُ  َفَما نُوراً  َلوُ  اللَّوُ  ٯَبَْعلِ  ٓبَّْ  َوَمن﴿ : سبحانو
 .  4 .... «اإلدراؾ حصل النوراف تطابقا فإذا فياض نور وللشمس بو، متصف
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 يسوؽ الذي ا٤بشفق األب مثل : عطاء حقيقتو وُب ا٤بنع ظاىره فيما للعبد تعأب ا اختيار مثل ػ
 ابن قوؿ ىذا ُب القوؿ وبسط الشفاء، لبعد اختياره طاوع ولو اإليبلـ، بقصد ال ا٢بجاـ البنو
 إٔب الدخوؿ ومنعوا منتو، وجود ٢برموا اختيارىم إٔب العباد سبحانو ا٢بق وكل ولو :» ا عطاء
 َخيػْرٌ  َوُىوَ  َشْيئاً  َتْكَرُىواْ  َأف َوَعَسى ﴿:تعأب قولو تسمع أٓب االختيار، حسن على ا٢بمد فلو جنتو،
 بقصد ال ا٢بجاـ البنو يسوؽ ا٤بشفق األب وإف ،1﴾لَُّكمْ  َشرّّ  َوُىوَ  َشْيئاً  ٙبُِبُّواْ  َأف َوَعَسى لَُّكمْ 

 لبَػُعد اختياَرؾ طاوع ولو لك، مؤ٤بة كانت وإف ا٢بادة، با٤براىم يعانيك الناصح وكالطبيب. اإليبلـ
 وكاألـ عطاء، حقو ُب ا٤بنع فهذا عليو، إشفاؽ ىو إ٭با ا٤بنع أف وَعِلم ُمنع ومن  .عليك الشفاء
: ) تعأب ا رٞبو ا٢بسن أبو الشيخ قاؿ ولذلك. التخمة خشية ا٤بأكل كثرة ولدىا ٛبنع ا٤بشفقة

 لك ا فمنع لك، رٞبة ٲبنعك وإ٭با ٖبل، عن ٲبنعك ٓب منعك إذا وتعأب سبحانو ا٢بق أف اعلم
. 2 ( «صديق إال ا٤بنع ُب العطاء يفهم ال ولكن عطاء،

 الشفاء، عاقبتو ألف ا٤بر، الدواء ٰبتسى ٗبن ا عطاء ابن مثلو : القضاء على يصرب من مثل ػ
 على صرب من أف وذلك ،"الرضا يورث الصرب بأف علمهم القضا على صربىم إ٭با "وىو : »فقاؿ

 ٤با ا٤بر الدواء ٰبتسى كما لرضاه، طلبا حرارهتا فتحمل ا، من الرضا ذلك أورثو ا، أحكاـ
.  3 «الشفاء عاقبة من فيو يرجى
.  تعأب ا عن الفهم تصحيح على منو حرصا ا٤بعاين ا عطاء ابن ّٔا قرب حسية أمثلة فهذه    

   : ـ تٌغْف آّبد يف انتًثْم2

وذلك أف ابن عطاء ا يصور ا٤بثل ُب مشهد ٍب يسقطو على حاؿ العبد مستدال باآلية 
من القرآف، وظهر ذلك فيما أورده من أمثلة التدبّب مع ا ُب شأف الرزؽ وعددىا إٔب أربعة 

                                                 

  .216 اآلية قرةسورة الب -  1

 08ابن عطاء ا السكندري ، التنوير ُب إسقاط التدبّب ، ص-  2

 .09ا٤بصدر نفسو ، ص-  3



(مصادره ، وسائلو ، العلـو الٍب استعاف ّٔا)تفسّب ابن عطاء ا : الفصل األوؿ   
 

128 
 

، وفيما يلي ٭باذج من ىذا "التنوير ُب إسقاط التدبّب"وعشرين مثبل ُب الفصل الذي ختم بو كتابو 
 :  النوع 

: سيده لو قاؿ عبد كمثل الدنيا ُب العبد مثل  :»ا عطاء ابن قاؿ وفيو : الدنيا ُب العبد مثل ػ
 وخذ كذا برية ُب األرض تلك من تسافر ألنك أمرؾ، وأحكم كذا و كذا أرض إٔب إذىب
 على بو يستعْب ما يأكل أف لو أباح قد أنو فمعلـو ذلك ُب السيد لو أذف فإذا وعدتك، أىبتك
 .األىبة بوجود وليقـو العدة، طلب ُب ليسعى بُػْنيتو إقامة

كذلك العبد أوجده ا٢بق ُب ىذه الدار، وأمره أف يتزود منها ٤بعاده، فقاؿ لو ا٢بق 
َر الزَّاِد التػَّْقَوى ﴿:تعأب  فمعلـو أنو إذا أمره بالزاد لآلخرة فقد أباح لو أف ،1﴾ َوتَػَزوَُّدواْ فَِإفَّ َخيػْ

. 2«يأخذ من الدنيا ما يستعْب بو على تزوده، واستعداده، وتأىبو ٤بيعاده 
 ا عطاء ابن قاؿ وفيو: األسباب مع الواقف ومثل األسباب ُب تعأب ا إٔب النافذ العبد مثل ػ

 أمطرت إذا ا٤بيزاب ٙبت يقعد الرجل ٗبثابة األسباب، ُب تعأب ا إٔب النافذ العبد مثل :»
 أي )لو ا٤بطر يضيف أف ا٤بيزاب ٙبت قعوده من يلـز وال وحده، تعأب ا يشكر فهو السماء،
 ُب دخل فمن ا٤بنن ميازيب األسباب كذلك شيئا، ٯبد ٓب فيو يكن ٓب إف أنو علم بل ،(للميزاب
.  ىنالك فيما القطيعة عليو ٱبش وٓب ذلك يضره ٓب ّٔا ال تعأب با مطلعة وٮبتو األسباب

ومثل الواقف مع األسباب الغافل عن وليها، كمثل البهيمة يعرب عليها مالكها فبل تلتفت 
إليو، وىو ا٤بالك ٥با وا٤بعطى لسائسها ما ينفق عليها، فإذا عرب سائسها بصبصت بعينها، 

. وتشوفت إليو العتيادىا منو أف يتؤب طعمتها
فالعبد كذلك ألنو أجرى إليو اإلحساف على أيدي ا٣بلق يشهد ذلك منهم، وٓب ٱبرجو 

 أُْولَػِئَك َكاألَنْػَعاـِ َبْل ُىْم َأَضلُّ أُْولَػِئَك ُىُم اْلَغاِفُلوَف ﴿: عنهم، فهو كالبهيمة وىي أحسن حاال منو
﴾3 »4. 
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 أمره عبد كمثل تعأب ا مع العبد مثل  :»ا عطاء ابن قاؿ وفيو : تعأب ا مع العبد مثل ػ
 يدـو وأف ٦باىدتو، ُب عزمو يبذؿ وأف ىنالك، الذي العدو ٰبارب كذا أرض ُب يقيم أف ا٤بلك
 و٨بازهنا البلدة تلك إىداء من يأكل أف لو يبيح أنو بذلك، أمره إذا أنو فمعلـو .٧باربتو على

 .ٗبحاربتو ا٤بلك أمره الذي العدو ٧باربة على بذلك ليستعْب باألمانة،
 ،1﴾َوَجاِىُدوا ُب اللَِّو َحقَّ ِجَهاِدهِ  ﴿: بقولو الشيطاف ٗبحاربة ا٢بق أمرىم العباد كذلك

ُذوُه َعُدّواً  ﴿: وقاؿ  من يتناولوا أف ٥بم أذف ٗبحاربتو أمرىم فلما، 2﴾ِإفَّ الشَّْيطَاَف َلُكْم َعُدوّّ فَاٚبَِّ
 لطاعتو تقـو أف ٲبكنك ٓب وا٤بشرب ا٤بأكل تركت لو إذ الشيطاف، ٧باربة على بو يستعينوف ما منتو
 ىو ٩با للمالك منسوب ىو ما تناوؿ إباحة بآّاىدة ا٤بلك أمر تضمن فقد ٖبدمتو، تنهض أف وال

. 3 «بالصيانة ٧بفوفا األمانة طريق على ولكن لك، معد
 كمثل تعأب، ا مع العبد مثل  :»ا عطاء ابن فيو قاؿ آخر مثاؿ :  تعأب ا مع العبد مثل ػ

 ا٤بوطن غّب ُب فيها ا٤بشتهيات وكمل غراسها، وتؤب ّٔجها و وأحسنها دارا بُب عبيد، لو ملك
 عنده، ٥بم ادخره فيما ّٔم غايتو ىذا كاف إذا أترى إليها، ينقلهم أف يريد وىو العبيد، فيو الذي
 األمر ٥بم ىيأ قد وىو طعامو، وفضبلت منتو من يتناولوا أف ىنا ىا أٲبنعهم الرحلة، بعد ٥بم وىيأه

. ا١بسيم والفضل العظيم
كذلك العباد مع ا تعأب جعلهم ُب الدنيا، وىيأ ٥بم ا١بنة كما ىيأ ٥بم اآلخرة، وىو يريد 

، 4﴾ُكُلواْ َواْشَربُواْ ِمن رّْْزِؽ اللَّوِ  ﴿: أف ٲبنعهم من الدنيا ما يقيم بو وجوىهم ولذلك قاؿ تعأب
يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ ُكُلواْ ِمن طَيَّْباِت  ﴿: ، وقاؿ5﴾ُكُلوا ِمن رّْْزِؽ َربُّْكْم َواْشُكُروا َلوُ  ﴿:وقاؿ تعأب

َناُكْم  . 6﴾َما َرَزقػْ
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فإذا ادخر لك الباقي ومنَّ بو عليك ال ٲبنعك الفاين، فإْف منعك منو، فإ٭با منعك ما ٓب 
يقسمو لك، وما ٓب يقسمو لك فليس لك، فكاف ذلك ا٤بنع لك منو عطاءا ونظرا، علم أف فيو 

فهذه . 1«مصلحة وجودؾ ونظاـ أمرؾ، كما يقطع توإب ا٤باء عن الشجرة لئبل يتلفها دواـ السقيا 
 .أمثلة وظف فيها ابن عطاء ا نصوص اآليات أثناء بيانو وبسطو للمثاؿ

  :ـ ششذ آّبد ثبدلثبل3

 حيث اآليات تضمنتها الٍب ا٤بعاين ّٔا يشرح للرزؽ، وأمثلة ا، مع للتدبّب أمثلة يلي فيما  
 قولو منها ا٢بسية باألمثلة ا٤بعاين تقرب جاءت الٍب اآليات فيو ذكر ا٤بوضوع، ىذا ُب فصبل عقد
مْ  َكَفُرواْ  الَِّذينَ  مََّثلُ ﴿  :تعأب  ٩بَّا يَػْقِدُروفَ  الَّ  َعاِصفٍ  يَػْوـٍ  ُب  الرّْيحُ  ِبوِ  اْشَتدَّتْ  َكَرَمادٍ  أَْعَما٥ُبُمْ  ِبَرِّّْٔ

نْػَيا ا٢ْبََياةِ  مََّثلَ  ٥َبُم َواْضِربْ  ﴿ :تعأب وقولو ،2﴾اْلَبِعيدُ  الضَّبَلؿُ  ُىوَ  َذِلكَ  َشْيءٍ  َعَلى َكَسُبواْ   الدُّ
 ُكلّْ  َعَلى اللَّوُ  وََكافَ  الرّْيَاحُ  َتْذُروهُ  َىِشيماً  َفَأْصَبحَ  اأْلَْرضِ  نَػَباتُ  ِبوِ  فَاْختَػَلطَ  السََّماءِ  ِمنَ  أَنزَْلَناهُ  َكَماء
. 4 ﴾ُتوَعُدوفَ  َوَما رِْزُقُكمْ  السََّماء َوُب ﴿:تعأب وقولو ،3﴾مُّْقَتِدراً  َشْيءٍ 

 ا، مع التدبّب أمثلة فيو نذكر فصل » :ا عطاء ابن نص يلي وفيما ا٤بقاؿ، ليتضح أمثلة عدد ٍب
. ا٢باؿ يتبْب با٤بثاؿ فاف لو، تعأب ا٢بق وضماف الرزؽ وأمثلة معو، وا٤بدبرين

 عليو كثرت بنائو، ُب اجتهد كلما البحر، شاطئ على بناءه بُب كمن : ا مع ا٤بدبر مثل ػ
 واردات وهتدمها التدبّب مباين يبِب تعأب، ا مع ا٤بدبر كذلك .أ٫بائو ٝبيع فتتداعى األمواج،
(. يضحك والقضاء ا٤بدبر، يدبر:)قيل ذلك ألجل ا٤بقادير

 إذا كنت تبنيو وغّبؾ يهدـ؟*** مٌب يبلغ البنياف يوما ٛبامو  :قاؿ الشاعر
 فجاءت بناءه عليها فوضع مَباكمة، رماؿ إٔب جاء كرجل تعأب ا مع ا٤بدبر مثل :  آخر مثاؿ ػ

: قيل كما بناه، ما فتهدـ الرماؿ، فنسفت العواصف
وكذاؾ ما يبُب على الرمل *** وعهودىم بالرمل قد درست 
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 إلشفاقو واألب ليبل، فسارا والده، مع سافر ولد كمثل تعأب، ا مع ا٤بدبر مثل:  آخر مثاؿ ػ
 مهمـو فالولد بينهما، ا٢بائلة للظلمة الوالد يرى ال والولد الولد، يراه ال حيث من يراقبو الولد على
 ورعو وىدأ جأشو، سكن منو األب قرب ورأى القمر طلع فإذا شأنو، ُب يفعل كيف نفسو بأمر
 إ٭با لنفسو، تعأب ا مع ا٤بدبر كذلك. لنفسو تدبّبه عن لو بتدبّبه فاغتُب منو، أبيو قرب رأى ألنو
 ا٤بعرفة، مشس أو التوحيد، قمر طلع فلو منو، تعأب ا قرب يشهد فلم القطيعة، ليل ُب ألنو دبر

 لنفسو تدبّبه عن لو، تعأب ا بتدبّب واغتُب معو، يدبر أف فاستحى منو، تعأب ا٢بق قرب لرأي
»1 .
 مثاؿ، بضرب ويوضحو باآلية، لو يستدؿ ٍب ،"األقدار ٞبل على يعْب  األنوار ورود :"معُب يشرح ػ

 األنوار أف وذلك ":األنوار ورود األقدار، ٞبل على يعينهم إ٭با "وىو األوؿ فأما:» يقوؿ ذلك وُب
 عنو، إال تكن ٓب األحكاـ ىذه وأف منو، وتعأب سبحانو ا٢بق قرب عن للعبد كشفت وردت إذا

 ا قاؿ ٤با تسمع أٓب. صربه لوجود وسبب لو، سلوة سيده من ىي إ٭با األحكاـ بأف علمو فكاف
 حكم ىو ليس: أي. 2﴾ بَِأْعيُِنَنا فَِإنَّكَ  َربّْكَ  ٢ِبُْكمِ  َواْصربْ ﴿ :وسلم عليو ا صلى لنبيو سبحانو

: ا٤بعُب ىذا ُب ولنا إليك، بإحسانو القائم سيدؾ حكم ىو بل عليك، فيشق غّبه
 وا٤بقدر ا٤ببتلي أنت بأنك علمي     ***    العنا من أالقي ما عِب وخفف

 يتخػّب الػذي منو لو وليس   ***    معدؿ ا قضى عما ألمري وما
لو أف إنسانا ُب بيت مظلم، فُضرب بشيء وال يدري من الضارب لو، فلما أدخل : ومثاؿ ذلك
نظر فإذا ىو شيخو أو أبوه أو أمّبه، فإف علمو بذلك ٩با يوجب صربه على ما : عليو مصباح

 .3«ىنالك 
فهذه أمثلة تبْب لنا فيها كيف استفاد ابن عطاء ا من ىذا األسلوب القرآين ا٤بعلن عنو ُب 

. 4﴾ اْلَعاِلُموفَ  ِإالَّ  يَػْعِقُلَها َوَما لِلنَّاسِ  َنْضرِبُػَها اأْلَْمثَاؿُ  َوتِْلكَ  ﴿:قولو تعأب
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 : تػػمهيد
 مشددا اآليات، ُب الوارد للمعُب ّٔا ٲبثل الصا٢بْب سّب عن حكايات ا عطاء ابن ذكر  

 ا رٞبك فافتح :» فيقوؿ أوصافهم، ىذه عبادا  أف حقا ليعلم ٠بعو يفتح أف القارئ على
 شيء، عنو يشغلهم وٓب شيء، كل عن بو أشغلهم عبادا  أف تعلم وأمثا٥با، ا٢بكاية ٥بذه ٠بعك
.  1 «و٧ببتو وده أسرارىم ُب فاستقر ىيبُتو، نفوسهم وأدىش عظمُتو، عقلوىم أذىل
 ٕبكايات الكرًن القرآف آليات تفسّبه أثناء ا عطاء ابن فيها استأنس مواضع عدة يلي وفيما
: يلي كما نورىا

 أُرِيدُ  َما لِيَػْعُبُدوفِ  ِإالَّ  َواإْلِنسَ  ا١بِْنَّ  َخَلْقتُ  َوَما﴿ : تعأب قولو وىي اآلية أورد :األول الموضع ػ
ُهم  :» فقاؿ فسرىا ٍب. 2﴾ اْلَمِتْبُ  اْلُقوَّةِ  ُذو الرَّزَّاؽُ  ُىوَ  اللَّوَ  ِإفَّ  ، يُْطِعُموفِ  َأف أُرِيدُ  َوَما رّْْزؽٍ  مّْن ِمنػْ
 اشَبيتك ما: لعبد تقوؿ كما ّٔا، ليأمرىم أي لعبادتو، ا١بنسْب ىذين خلق إ٭با أنو تعأب ا فبْب
 يكن وٓب متأبيا، ٨بالفا العبد يكوف وقد. ّٔا فتقـو با٣بدمة آلمرؾ أي لتخدمِب إال العبد أيها

.  حاجاتك ولقضاء ٗبهماتك ليقـو كاف وإ٭با لذلك، إياه شراؤؾ
 ال فإنك. ويوحدوه ليعبدوف خلقهم إ٭با ألنفسهم العباد خلق ما أنو: تعأب ا٢بق فبْب  

 اشتغل عبد كل على حجة: اآلية فهذه. خادما لك ليكوف تشَبيو إ٭با نفسو، ليخدـ عبدا تشَب
.  3 «مواله طاعة عن ؤّواه ربو، حق عن نفسو ٕبظ

: ٍب مثل للمعُب ا٤بستفاد من اآلية ٕبكايات منها
ولذلك ٠بع إبراىيم بن أدىم رٞبو ا » :وفيها يقوؿ: ػ حكاية عن سبب توبة إبراىيم بن أدىم 

 سرجو 4عليو ػ وىذا كاف سبب توبتو ػ ٤با خرج متصيدا، ىاتفا يهتف بو من قربوس
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 ّٔذا وال خلقت، ٥بذا ما إبراىيم، يا: الثانية ٠بع ٍب .أمرت ّٔذا أـ خلقت؟ أ٥بذا ياإبراىيم،
.  1«أمرت

 ُب با٤بغرب ا٤بشايخ بعض على دخلت:» العارفْب أحد يقوؿ وفيها: العارفْب بعض عن حكاية ػ
 طرؼ وأمسك ٲبؤل، أف إال فأىب فأبيت عِب، ليمؤل الشيخ فقاـ للوضوء، ماءا ألمؤل فقمت داره،
 ٓب سيدي يا: فقلت الدار، على خيمت قد زيتوف شجرة البئر ٔبانب عنده الدار وُب بيده، ا٢ببل

 عاما، ستْب الدار ىذه ُب ٕب إف شجرة؟ ىنا ىا أو: فقاؿ الشجرة؟ ّٔذه ا٢ببل ىذا طرؼ تربط ال
. 2 «شجرة الدار ىذه ُب أف اعرؼ ما
 األولياء من بالصعيد رجل كاف:» يقوؿ وفيها :األولياء من مصر بصعيد رجل عن حكاية ػ

 لو فأذف ا٤بسجد، ُب كانتا ٬بلتْب إحدى من جريدة يأخذ أف ٱبدمو ٩بن أحد منو طلب ٗبسجد،
 ا٤بسجد ّٔذا ٕب أف: بِب يا: فقاؿ ا٢بمراء؟ من أو الصفراء من آخذ؟ أيهما من سيدي يا: فقاؿ

. 3 «ا٢بمراء من الصفراء أعرؼ ال عاما، أربعْب
 أوالد عليو يعرب كاف أنو بعضهم عن وٰبكى:» يقوؿ وفيها :أوالده مع بعضهم حاؿ عن حكاية ػ

 يُعرَّؼ حٌب يعرفهم ال فكاف أوالدؾ،: لو فيقاؿ ىؤالء؟ من أوالد ىؤالء؟ من أوالد: فيقوؿ داره ُب
 كاف وإف األيتاـ، ىؤالء: رآىم إذ أوالده ُب يقوؿ ا٤بشايخ بعض وكاف. تعأب با الشتغالو ّٔم،

.  4 «حيا أبوىم
ٍب يواصل ابن عطاء ا أثناء ىذه ا٢بكايات الٍب مثل ّٔا ٤بعاين اآلية، يعرفنا مفهـو الفقو 

نور يضعو ا : الفقو:" ، مستشهدا بقوؿ اإلماـ مالك "فهم سر اإلٯباد والعمل لو: "ا٢بقيقي بأنو
، ويدعو ا " ُب القلب ، وبقوؿ شيخو أيب العباس ا٤برسي، وُب كل ذلك ينوه بقدر ىؤالء القـو

. تعأب باالنضماـ إليهم
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فالفقيو من فهم سر اإلٯباد فعمل لو، وىذا ىو الفقو ا٢بقيقي الذي » :وُب ذلك يقوؿ 
ليس الفقو بكثرة الرواية، وإ٭با الفقو : من أعطيو فقد أعطى ا٤بنة العظمى، وفيو قاؿ مالك رٞبو ا

. نور يضعو ا ُب القلب
فمن . (الفقيو من انفقأ ا٢بجاب عن عيِب قلبو): و٠بعت شيخنا أبا العباس رٞبو ا يقوؿ

فقو عْب سر اإلٯباد بأنو ما أوجده إال لطاعتو، وما خلقو إال ٣بدمتو، كاف ىذا الفقو منو سببا 
لزىده ُب الدنيا، وإقبالو على األخرى، وإٮبالو ٢بظوظ نفسو، واشتغالو ٕبقوؽ سيده، مفكرا ُب 

. (لو قيل ٕب غدا ٛبوت ٓب أجد مستزاد): ا٤بعاد، قائما باالستعداد حٌب قاؿ بعضهم
بْب مضغ ا٣ببز وأكل : وقد قالت لو أمو يا بِب مالك ال تأكل ا٣ببز؟ فقاؿ: وقاؿ بعضهم

. الفتيت قراءة ٟبسْب آية
فهؤالء قـو أذىل عقو٥بم عن ىذه الدار، ترقب ىوؿ ا٤بطلع، وأىواؿ القيامة، ومبلقاة جبار 
السموات واألرض فغيبهم ذلك عن االستيقاظ ٤ببلذ ىذه الدار، وا٤بيل إٔب مسراهتا، فافتح رٞبك 

ا ٠بعك ٥بذه ا٢بكاية وأمثا٥با تعلم أف  عبادا اشغلهم بو عن كل شيء، وٓب يشغلهم عنو 
جعلنا ا . شيء أذىل عقوىم عظمتو، وأدىش نفوسهم ىيبتو، فاستقر ُب أسرارىم وده و٧ببتو

. 1«منهم، وال أخرجنا عنهم 
  :2نفسو عن العباس أيب حكاية ػ

ذكر ابن عطاء ا حكاية ٠بعها من شيخو ا٤برسي بعدما نقل جوابو عن الكيمياء مستدال 
أي )وقاؿ مرة أخرى » :أثناءه باآلية، ٍب يستنتج منها توجيها تربويا ٱباطب بو ا٤بريد، فيقوؿ 

أخرج الطمع من قلبك، واقطع يأسك من ربك، : رٞبو ا، ٤با سئل عن الكيمياء فقاؿ (ا٤برسي 
وليس يدؿ على شعار العبد كثرة عملو، وال مداومتو على ورده، . أف يعطيك غّب ما قسم لك

وإ٭با يدؿ على نوره عناه بربو، أو ا٫بباسو إليو بقلبو، وٙبرره من رؽ الطمع؟ وٙبليو ٕبلية الورع، 
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َا  ﴿: وبذلك ٙبسن األعماؿ، وتزكوا األحواؿ، قاؿ ا تعأب ِإنَّا َجَعْلَنا َما َعَلى اأْلَْرِض زِيَنًة ٥بَّ
ُلَوُىْم أَيػُُّهْم َأْحَسُن َعَمبلً  .  ، فحسن األعماؿ إ٭با ىو بالفهم عن ا1﴾لَِنبػْ

والفهم ىو ما ذكرناه من االغتناء با، واالكتفاء بو، واالعتماد عليو، ورفع ا٢بوائج إليو، 
وتفقد وجود الورع من نفسك أكثر ٩با . والدواـ بْب يديو، وكل ذلك من ٜبرة الفهم عن ا تعأب

تتفقد ما سواه، وتطهر من الطمع ُب ا٣بلق، فلو تطهر الطامع فيهم بسبعة إٔبر ما طهره إال اليأس 
.  منهم، ورفع ا٥بمة عنهم

كنت ُب ابتداء امرئ بثغر اإلسكندرية، ): و٠بعت شيخنا أبا العباس رٞبو ا تعأب يقوؿ
لعلو ال يأخذ : جئت إٔب بعض من يعرفِب، فاشَبيت منو حاجة بنصف درىم،  ٍب قلت ُب نفسي

صاحب : و٠بعتو يقوؿ. (السبلمة ُب الدين، بَبؾ الطمع ُب ا٤بخلوقْب): مِب، فهتف يب ىاتف
. الطمع ال يشبع أبدا، إال ترى حروفو كلها ٦بوفة؟ الطاء وا١بيم؟ والعْب

فعليك أيها ا٤بريد برفع ٮبتك عن ا٣بلق، وال تذؿ ٥بم ُب شأف الرزؽ، فقد سبقت قسمتو 
 . 2«وجودؾ، وتقدـ ثبوتو ظهورؾ 

  :                                      السابقْب أحد عن ٕبكاية يستأنس ػ

استأنس ابن عطاء ا ٕبكاية عن أحد السابقْب بعد ٛبثل ا٤بعُب ا٤بستفاد من اآلية ُب 
ٌر لَُّكْم َوَعَسى َأف ٙبُِبُّواْ َشْيئاً َوُىَو ﴿...»: نفس السامع فيقوؿ  َوَعَسى َأف َتْكَرُىواْ َشْيئاً َوُىَو َخيػْ

، وكم مرة أردت أيها العبد أمرا، فصرفو عنك فوجدت 3﴾َشرّّ لَُّكْم َوالّلُو يَػْعَلُم َوأَنُتْم الَ تَػْعَلُموَف 
لذلك غما ُب قلبك وحرصا ُب نفسك، حٌب إذا كشف لك عن عاقبة ذلك علمت أنو سبحانو 
نظر لك ٕبسن النظر من حيث ال تدري، وخار لك من حيث ال تعلم، وما أقبح مريدا ال فهم 

: لو، وُعبيدا ال استسبلـ لو، فكن كما قيل
فبل زلت بػي مِب أبػر وأ رٞبا ***  وكم رمت أمرا خرت ٕب ُب انصرامو  
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على القلب إال كنت أنت ا٤بقدما ***  عزمت على أف أحػس بػخاطر      
لكونك فػي قليب كبّبا معظما ***  وأف ال ترانػي عند ما قد نػهيتِب     

خّبة، فاتفق ليلة أف جاء : أف بعضهم كاف إذا أصيب بشيء، أو ابتلى بو يقوؿ: وٰبكى
: خّبة ٍب ضرب ُب تلك الليلة كلبو فمات، فقيل لو فقاؿ: ذئب فأكل ديكا لو، فقيل لو بو فقاؿ

. خّبة: خّبة، ٍب هنق ٞباره فمات، فقاؿ
فضاؽ أىلو بكبلمو ىذا ذرعا، فاتفق أف نزؿ ُب تلك الليلة عرب أغاروا عليهم، فقتلوا كل 

ونباح  (على الناس بصياح الديك)استدؿ العرب النازلوف . من بالة، وٓب يسلم غّبه وأىل بيتو
الكلب، وهنيق ا٢بمار، وىو قد مات لو كل ذلك، فكاف ىبلؾ ىذه األشياء سببا لنجاتو، 

. 1«فسبحاف ا٤بدبر ا٢بكيم 
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  :ادلجحث انثبنث 

 . يسبئم يٍ انؼهٌو  استؼبٌ هبب يف تفسريه

 

. يغبئم يٍ ؾهٌو انمشآٌ ً ؾهى انفمو ًإطٌل: ادلطهت إًل  

 

 .يغبئم يٍ انؿمْذح ً ؾهٌو أخشٍ: ادلطهت انثبَِ 
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: ادلطهت األًل  

. يسبئم يٍ ػهٌو انمرآٌ ً ػهى انفمو ًاألصٌل
 

 . ـ يغبئم يٍ ؾهٌو انمشآ1ٌ

 .أ ـ تنبعت آّبد 

 .ة ـ أعجبة اننضًل

. ج ـ أزكبو انتدٌّذ

 .ـ يغبئم يٍ ؾهى انفمو ًإطٌل2

 . أ ـ يمبطذ انششّؿخ

 .ة ـ يغبئم يف  انفمو
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  : ـ يغبئم يٍ ؾهٌو انمشآ1ٌ
مسألة ُب تناسب معاين اآلية، ومسألة : سوؼ أعرض لثبلث مسائل من علـو القرآف ىي

 .ُب أسباب النزوؿ، ومسألة ُب أحكاـ التجويد، حسب ما توفر لدي أثناء البحث

 : أ ـ تنبعت يؿبَِ آّبد 
يراد بعلم ا٤بناسبة البحث عن الرابط بْب اآليات بعضها ببعض ُب السورة الواحدة، أو بْب 

الربىاف ُب ترتيب سور )كتابو  (ىػ708ت )السور، وقد ألف ُب ىذا العلم أبو جعفر ابن زبيد 
نظم الدرر ُب تناسب اآلي )تفسّبا ٠باه  (ىػ885ت)، كما ألف برىاف الدين البقاعي (القرآف

وقد وجدت البن عطاء ا ٭باذج رصد فيها ا٤بعاين ا٤بتوافقو بْب اآليات يتبْب منو . 1(والسور 
 :     الَبابط القوي بْب عناصر النظم القرآين، وفيما يلي نعرض مثالْب لذلك 

 ما كل ٥بم ضمن ٍب خلقهم، ٕبكمة عباده تعأب ا أعلم حيث : اآلية معُب ُب تناسب ػ
 َوَما﴿: تعأب قاؿ ٤با »:فقاؿ التناسب ىذا ا عطاء ابن وقد ا٢بكمة ىذه ٙبقيق عن يشغلهم
 ٗبقتضاىا، تطالبهم بشريات ٥بم أف وتعأب سبحانو علم ،2﴾لِيَػْعُبُدوفِ  ِإالَّ  َواإْلِنسَ  ا١بِْنَّ  َخَلْقتُ 
 يشتغلوا ال وكي ٣بدمتو، يتفرغوا كي الرزؽ، ٥بم فضمن العبودية، إٔب التوجو صدؽ عليهم تشوش
ُهم أُرِيدُ  َما ﴿: فقاؿ عبادتو، عن بطلبو  فقد أنفسهم، يرزقوا أف منهم أريد ما أي ،3﴾ رّْْزؽٍ  مّْن ِمنػْ

 الذي الصمد، القوي أنا ألين يطعموف أف أريد وما. ضماين وبوجود كفايٍب، ٕبسن ذلك كفيتهم
 منهم أريد ما: أي ،4﴾اْلَمِتْبُ  اْلُقوَّةِ  ُذو الرَّزَّاؽُ  ُىوَ  اللَّوَ  ِإفَّ ﴿: تعأب بقولو عقبو ولذلك يطعم، ال
. يطعم أف عن غِب ذاتو ُب القوة لو ومن القوة، ذو أنا ألين. أنفسهم يرزقوا أف
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. أف ا ىو الرزاؽ: الضماف للعبد بوجود أرزاقهم، بقولو تعأب: فتضمنت ىذه اآلية
وألـز ا٤بؤمنْب أف يوحدوه ُب رزقو، وأف ال يضيفوا شيئا منو إٔب خلقو، وأف ال يضيفوا ذلك 

فبْب ابن عطاء ا وجو ضماف الرزؽ تبعا للخلق . 1«إٔب أسبأّم، وأف ال يسندوه إٔب اكتسأّم 
. ُب ىذه اآلية 

    :للتناسب بغّبىا اآلية معُب ربط ػ
 للنيب خطاب فيها أخرى بآية معناىا يربط ٍب الرزؽ، آية ُب ا٤بعُب ا عطاء ابن يبسط  

 آية من ا٤بستنبطة الفوائد من الرابعة الفائدة ُب وذلك تناسب، من بينهما ٤با وسلم عليو ا صلى
: الرابعة الفائدة:» فيقوؿ﴾ يطعموف أف وماأريد رزؽ من منهم ماأريد﴿الذاريات سورة ُب الرزؽ
 وكيف أىلك، وال نفسك ترزؽ أف نسألك ال أي ،2﴾نَػْرزُُقكَ  ٫بَّْنُ  رِْزقاً  َنْسأَُلكَ  اَل  ﴿ تعأب قولو

 نأمرؾ أف بنا ٰبمد وكيف ذلك؟ تستطيع ال وأنت نفسك، ترزؽ أف ونكلفك بذلك، نأمرؾ
 بالقسمة؟ لك نقـو وال با٣بدمة،

فكأنو سبحانو ٤با علم أف العباد رٗبا يشوش عليهم طلب الرزؽ ُب دواـ الطاعة، وحجبهم 
وأمر أىلك ﴿: ذلك عن التفرغ للموافقة، فخاطب رسولو صلى ا عليو وسلم ليسمعوا فقاؿ

، أي قم ٖبدمتنا و٫بن نقـو لك بقسمتنا 3﴾بالصبلة واصطرب عليها، ال نسألك رزقا، ٫بن نرزقك
.        شيء ضمنو ا لك فبل تتبعو، وشيء طلبو منك فبل هتملو: وٮبا شيئاف

فمن اشتغل ٗبا ضمن لو عما طلب منو، فقد عظم جهلو واتسعت غفلتو وقلما يتنبو ٤بن 
فبْب ابن عطاء ا وجو . 4«يوقظو، بل حقيق على العبد أف يشتغل ٗبا طلب منو، عما ضمن لو 

تكفل ا تعأب ٣بلقو بأرزاقهم من أجل أف يتفرغوا لعبادتو ُب آية الذاريات، وناسب ىذا ا٤بعُب 
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خطابو للرسوؿ صلى ا عليو وسلم ُب آية طو، فهو صلى ا عليو وسلم ا٤بدرؾ للمعُب على 
.    حقيقتو القائم بامتثاؿ ا٣بطاب على وجهو
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 :  النزوؿ أسباب ػ ب
 العلـو ضمن اعتباره على عجيبة ابن نص فقد للمفسر الـز أمر النزوؿ أسباب علم يعترب   

 مثاؿ يلي وفيما  ا عطاء ابن منو استفاد وقد ،1ا٤بفسر شروط عن حديثو ضمن الضرورية
.     النزوؿ بسبب ا عطاء ابن فيو استأنس

:  اآلية نزوؿ بسبب يستأنس ػ
يوظف ابن عطاء ا أحيانا أسباب النزوؿ ليستدؿ ّٔا للمعُب ا٤بستنبط من اآلية ومثاؿ 

ويكفيك ُب ذلك ما قاؿ » : ذلك قصة ثعلبة الصحايب، نزلت فيو آية من سورة التوبة وفيها يقوؿ
يا رسوؿ ا، ادع ا أف يرزقِب ماال؟ فقاؿ رسوؿ ا صلى : رسوؿ ا لثعلبة بن حاطب، ٤با قاؿ

فكرر عليو . يا ثعلبة بن حاطب، قليل تؤدي شكره، خّب من كثّب ال تطيقو: ا عليو وسلم
.  ، قليل تؤدي شكره، خّب من كثّب ال تطيقو:ثعلبة فأعاد عليو الصبلة والسبلـ ما قاؿ أوال

فما زاؿ إٔب أف دعا لو رسوؿ ا صلى ا عليو وسلم ٗبا اختار لنفسو، فكاف عاقبة 
اختياره لنفسو، و٨بالفتو ٤بختار رسوؿ ا صلى ا عليو وسلم أف أكثر مالو حٌب تعطل عن 

بعض الصلوات أف يصليها مع رسوؿ ا صلى ا عليو وسلم إال صبلة ا١بمعة، ٍب كثرت أغنامو 
ومواشيو، حٌب ٓب ٲبكنو صبلة ا١بمعة أيضا، ٍب مصدؽ رسوؿ ا صلى ا عليو وسلم يأخذ منو 

ما أرىا إال جزية، أو أخت ا١بزية وامتنع من دفع الزكاة، وقصتو مشهورة، فأنزؿ ا : الزكاة فقاؿ
ُهم مَّْن َعاَىَد الّلَو لَِئْن آتَانَا ِمن َفْضِلِو لََنصَّدََّقنَّ َولََنُكوَننَّ ِمَن الصَّا٢ِبَِْب، فَػَلمَّا  ﴿:تعأب فيو َوِمنػْ

َفَأْعَقبَػُهْم نَِفاقاً ُب قُػُلؤِِّْم ِإَٔب يَػْوـِ يَػْلَقْونَُو ٗبَا َأْخَلُفواْ  ، آتَاُىم مّْن َفْضِلِو ٖبَُِلواْ ِبِو َوتَػَولَّواْ وَُّىم مُّْعِرُضوفَ 
فحرص ابن عطاء ا أف يفهم من سبب النزوؿ أف . 3«2﴾الّلَو َما َوَعُدوُه َوٗبَا َكانُواْ َيْكِذبُوَف 

. ثعلبة اختار لنفسو، وترؾ خيار الرسوؿ صلى ا عليو وسلم لو
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 :  ج ـ أزكبو انتدٌّذ

 والذي العلية الذات على الداؿ( ىو )الشأف ضمّب ُب وذلك : ا٢بروؼ ٤بخارج توظيفو  
 . اإلشارات من الصوفية يفهمو ٤با استئناس وفيو كثّبا، الكرًن القرآف ُب تكرر

إذا ُمّكَنت الضمة من ا٥باء حرفاف، ىاء  وواو، فا٥باء  (ىو )فإف ىجاء » :ابن عطاء ا  يقوؿ
فهو ٦بموع من بْب ابتداء أوؿ . وىي من حروفو، والواو ٚبرج من الشفةٚبرج من أقصى ا٢بلق 

، الذي ىو ضد النفي ا٤بعدـو . ا٤بخارج وانتهاء آخرىا، وُب ذلك إشارة إٔب وجود موجود معلـو
وتنبيو إٔب ابتداء كل حادث منو وانتهائو إليو، وليس لو ىو ابتداء، وا٥باء ىي من حروؼ ا٢بلق، 

فَبى ابن عطاء ا يستفيد من ٨بارج  . 1«الٍب ال تنطبق عليها اللهوات وال تنضم عليها الشفتاف
ا٢بروؼ الٍب بدايتها من ا٢بلق وهنايتها الشفتْب، ومن ٨برج ا٥باء الٍب ال ٚبضع النطباؽ اللهوات وال 

 . ضم الشفتْب

  : ـ يغبئم يٍ ؾهى انفمو ًإطٌل2

 . تفسّبه ُب ا عطاء ابن منها استفاد أصولية ٤بباحث نعرض سوؼ:  انفمو أطٌل ـ أ
 استند وقد. النص ُب بو ا٤بنطوؽ من أؤب يكوف معُب على النص داللة وىي  :ا٣بطاب فحوى ػ

 من والتجارة البيع جواز مثل أصوٕب، مبحث إٔب اآلية من الػحكم استنباط ُب ا عطاء ابن
ـِ  اللَّوِ  ذِْكرِ  َعن بَػْيعٌ  َواَل  ِ٘بَاَرةٌ  تُػْلِهيِهمْ  الَّ  رَِجاؿٌ  ﴿ : تعأب قولو ُب ا٣بطاب فحوى  الصَّبَلةِ  َوِإقَا
 وتعأب سبحانو ا٢بق فأثبت :» فيقوؿ ،2﴾َواأْلَْبَصارُ  اْلُقُلوبُ  ِفيوِ  تَػتَػَقلَّبُ  يَػْوماً  ٱَبَاُفوفَ  الزََّكاةِ  َوِإيَتاء

 وال يتجروف ال أهنم عنهم ينف وٓب ا، ذكر عن بيع وال ٘بارة تلهيهم ال أهنم: اآلية ىذه ُب ٥بم
 أوٕب تدبر تدبرتو، إذا ا٣بطاب فحوى من والتجارة، البيع جواز على يدؿ ما اآلية ُب بل يبيعوف،
 . 3 «األلباب
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 آخر معُب على النص ودؿ الزكاة، وإيتاء الصبلة إقاـ تلهيهم ال وبيعهم ٘بارهتم أف النص فا٤بنطوؽ
 ابن قاؿ ولذلك سبق الذي من أؤب ا٤بعُب وىذا ٥بم جائز أمر وىو ويشَبوف يبيعوف أهنم وىو

 .   ا٣بطاب فحوى من : ا عطاء
 وإيتاء الصبلة وإقاـ﴿: تعأب قولو تسمع أٓب :»فيقوؿ أخرى بآيات ا٤بعُب ٥بذا يستدؿ ٍب  

 أنو ترى أال والبيع، التجارة وىو إليو ا٤بؤدى التسبب عن لنهاىم الغُب، عن هناىم فلو ،﴾الزكاة
 األوصاؼ ىذه الٍب الرجاؿ ىؤالء أف على دليل عليهم، الزكاة فإٯبابو ،﴾الزكاة وإيتاء﴿: قاؿ

. 1«موالىم ٕبقوؽ فيو قاموا إذا غناىم، ا٤بدحة عن ٱبرجهم وال أغنياء منهم يكوف قد أوصافهم،
   : با٤بفهـو اإلشارة ػ

 ابن استند وقد ا٤بنطوؽ، ٱبالف معُب على النص يدؿ حيث ا٤بخالفة مفهـو بو ونعِب  
 األلفاظ، داللة مباحث من أصوٕب مبحث وىو ا٤بفهـو إٔب اآلية من الػمعاين استنباط ُب ا عطاء
 رَاِضَيةً  َربّْكِ  ِإَٔب  اْرِجِعي﴿ : تعأب قولو: ا٣بامس :» ا عطاء ابن قوؿ من لذلك مثاؿ يلي وفيما

 الكرامة، رجوع تعأب ا إٔب بالرجوع واللوامة األمارة، للنفس يؤذف ال أنو إٔب إشارة فيو ،2﴾مَّْرِضيَّةً 
 رَاِضَيةً  َربّْكِ  ِإَٔب  اْرِجِعي﴿ :٥با قيل الطمأنينة من عليو ىي ما ألجل ا٤بطمئنة للنفس ذلك إ٭با بل

 على للعبد ٙبريض ذلك ُب فكاف جنتنا، ُب وا٣بلود حضرتنا، إٔب الدخوؿ لك إٔبنا فقد ،﴾مَّْرِضيَّةً 
. 3«معو التدبّب وعدـ تعأب، ا إٔب باالستسبلـ إال أحد إليو يصل وال الطمأنينة مقاـ
  :يمبطذ انششّؿخب ـ 

يبْب ابن عطاء ا حقيقة مقاـ الزىد وكيف ينجو اإلنساف من استجبلب حظ نفسو، 
ذلك ففي » :، فقاؿ4﴾َفَسَقى ٥َبَُما ٍُبَّ تَػَؤبَّ ِإَٔب الظّْلّْ ﴿: وذلك ُب الفائدة السابعة ُب قولو تعأب 

 أف يؤثر الظبلؿ على الضواحي، وبارد ا٤باء على سخنو، وأسهل دليل على أنو ٯبوز للمؤمن
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الطريقْب على أشقهما وأوعرٮبا وال ٱبرجو ذلك عن مقاـ الزىد، أال ترى أف ا٢بق سبحانو وتعأب  
.  1«أخرب عن موسى عليو السبلـ، انو تؤب إٔب الظل أي قصده وجاء إليو 

ذلك أف من مقاصد الشريعة اليسر ودفع ا٤بشقة، ويستدؿ لذلك بآيات من القرآف، 
 يُرِيُد الّلُو ﴿:وقد قاؿ سبحانو وتعأب» :وفتوى الفقهاء فيمن نذر أف ٲبشي إٔب مكة حافيا، فيقوؿ 

يُرِيُد الّلُو َأف ٱُبَفَّْف َعنُكْم َوُخِلَق اإِلنَساُف  ﴿: ، وقاؿ تعأب2﴾ِبُكُم اْلُيْسَر َوالَ يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسرَ 
إذا نذر ا٤بشي إٔب مكة شرفها ا حافيا جاز لو أف ينتعل : ، ولذلك كاف عند الفقهاء3﴾َضِعيفاً 

وٓب تأت الشرائع ٗبنع ا٤ببلذ ألنو ليس للشرع في متاعب العباد قصد خاص، وال يلزمو ا٢بفاء، 
فقد تبْب لك أف ا٢بق تعأب ٓب يطالب العبد بعدـ .... للعباد، وكيف وىي ٨بلوقة من أجلهم

ُكُلوا ِمن رّْْزِؽ َربُّْكْم  ﴿:تناوؿ ا٤بلذوذات وإ٭با طالبهم بالشكر عليها إذ تناولوىا، فقاؿ تعأب
.  5 «4﴾َواْشُكُروا َلوُ 

 :  الفقو  ُب مسائل ػ ج
 أثناء الفقو من مسائل ا عطاء ابن يوظف :حافيا ا شرفها مكة إٔب ٲبشي أف نذر من مسألة ػ

 مسألة مثل بصدده، يكوف الذي ا٤بوضوع دواعي حسب ّٔا، يستأنس القرآف يآيات استشهاده
 ُب ٥با القصد الشريعة أف على ٨برج الفقهاء فجواب حافيا، ا شرفها مكة إٔب ٲبشي أف نذر من

﴿ :وتعأب سبحانو قاؿ وقد:» فيقوؿ مشقة فيو ٗبا نفسو فألـز العبد تعدى وإف حٍب العباد متاعب
 َوُخِلقَ  َعنُكمْ  ٱُبَفّْفَ  َأف الّلوُ  يُرِيدُ ﴿ : تعأب وقاؿ ،6﴾اْلُعْسرَ  ِبُكمُ  يُرِيدُ  َوالَ  اْلُيْسرَ  ِبُكمُ  الّلوُ  يُرِيدُ 

 لو جاز حافيا ا شرفها مكة إٔب ا٤بشي نذر إذا: الفقهاء عند كاف ولذلك ،7﴾َضِعيفاً  اإِلنَسافُ 
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 ٗبنع الشرائع تأت وٓب خاص، قصد العباد متاعب ُب للشرع ليس ألنو الوفاء، يلزمو وال ينتعل أف
 1 «أجلهم من ٨بلوقة وىي وكيف للعباد، ا٤ببلذ

  : األنبياء علي زكاة ال مسألة ػ

 لكذو وا٢بديث، باآلية مستدال األنبياء على الزكاة وجوب عدـ ٗبسألة ا عطاء ابن ٲبثل
 وإ٭با، مالكْب ا مع أنفسهم يروف ال وىم األمانة وجو على وأنو السابقْب، إلدخار تعرضو أثناء

َوأَنِفُقوا ٩بَّا َجَعَلُكم ﴿ : تعأب قولو ألهنم فهموا بالنيابة، ا عن فيها يتصرفوف وديعة األمواؿ
وال يشهدوف أهنم مع ا مالكوف، بل ما ُب أيديهم » :يقوؿ، وُب ذلك 2﴾مُّْسَتْخَلِفَْب ِفيوِ 

َوأَنِفُقوا ٩بَّا َجَعَلُكم ﴿:يشهدونو، من ودائع ا، ويتصرفوف فيها بالنيابة عن ا، ٠بعوا قولو تعأب
، فعلموا أنو ال ملك ٥بم مع ا، وإ٭با ىي نسبة أضيفت إليك، وإضافة منة من ﴾مُّْسَتْخَلِفَْب ِفيوِ 

. ّٔا عليك، لّبى كيف تعمل وىو العليم ا٣ببّب
ولذلك كاف األنبياء عليهم الصبلة والسبلـ ال ٘بب عليهم الزكاة ألهنم ال ملك ٥بم مع ا 

حٌب ٘بب عليهم الزكاة فيو، وإ٭با ٘بب عليك زكاة ما أنت لو مالك، إ٭با يشهدوف ما ُب أيديهم 
من ودائع ا تعأب ٥بم، يبذلونو ُب أواف بذلو، وٲبنعونو من غّب ٧بلو وألف الزكاة إ٭با ىي طهرة ٤با 

. 3﴾ُخْذ ِمْن أَْمَوا٥بِِْم َصَدَقًة ُتَطهّْرُُىْم َوتُػزَكّْيِهم َِّٔا ﴿:٩بن وجبت عليو، لقولو تعأب عساه أف يكوف
واألنبياء عليهم الصبلة والسبلـ مربؤوف من الدنس، لوجود العصمة وافهم ىاىنا قولو صلى ا 

، يتبْب ما ذكرناه ويتضح ما قررناه 4 (٫َبُن َمَعاِشَر  األَنِبَياِء الَ نُوَرُث َما تَػرَكَناُه َصَدَقة):عليو وسلم
»5 .
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  :حنيفة أيب عند الصيب علي زكاة ال ػ
استشهد ابن عطاء ا ٗبسألة ال زكاة على الصيب عند أيب حنيفة، ليبْب أف الزكاة طهرة 

من دنس ا٤بعصية، والصبياف ال معصية عليهم لعدـ التكليف، وكذا األنبياء ال ٨بالفة ٥بم لوجود 
وألف الزكاة إ٭با ىي طهرة ٤با عساه أف يكوف ٩بن وجبت » :العصمة ومن ٍب ال زكاة عليهم، فقاؿ

، وألجل ذلك ٓب يوجب أبو ﴾ُخْذ ِمْن أَْمَوا٥بِِْم َصَدَقًة ُتَطهّْرُُىْم َوتُػزَكّْيِهم َِّٔا ﴿:عليو، لقولو تعأب
حنيفة رٞبو ا على الصبياف زكاة، لعدـ دنس ا٤بخالفة، وا٤بخالفة ال تكوف إال بعد جرياف 

٫بن معاشر  األنبياء، ال ): وافهم ىاىنا قولو صلى ا عليو وسلم،التكليف وذلك بعد البلوغ
.  1«، يتبْب ما ذكرناه ويتضح ما قررناه (نورث ما تركناه صدقة
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: ادلطهت انثبَِ 

 . يسبئم يٍ انؼمْذح ً ػهٌو أخرٍ

. ـ يغبئم يٍ انؿمْذح1

. ـ يغبئم يٍ ؾهٌو أخش2ٍ

 .أ ـ ؾهى ادلنطك

. ة ـ عري انظسبثخ

 .ج ـ انمظض انمشآَِ
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  : ـ يغبئم يٍ انؿمْذح1
يعرض ابن عطاء ا لكثّب من ا٤بسائل العقدية، فتارة يؤيدىا باألدلة، وتارة يشرح 

، وتارة يرد على ا٤بعتزلة، وفيما يلي مسائل من ذلك :   با٤بفهـو
 تعرض ابن عطاء ا ٤بعُب اإلٲباف ووصفو بالزيادة :بياف تعريف اإلٲباف ومن وافقو فيو -

 : والنقصاف، مستدال بآيات القرآف الكرًن وبياف ذلك كما يلي

اعتقاد بالقلب وإقرار باللساف : التصديق واإلقرار، وشرًعا: اإلٲباف لغة ):  فهوتعريف اإلٲباف أما 
وعمل با١بوارح، أما زيادتو ونقصانو فدؿ الكتاب والسنة على أف اإلٲباف يزيد بالطاعة وينقص 

وقولو . 1﴾َوالَِّذيَن اْىَتَدْوا زَاَدُىْم ُىًدى َوآتَاُىْم تَػْقَواُىمْ ﴿:با٤بعصية فمن الكتاب قوؿ ا تعأب
َا اْلُمْؤِمُنوَف الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر اللَُّو َوِجَلْت قُػُلوبُػُهْم َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم آيَاتُُو زَاَدتْػُهْم ِإٲبَانًا ﴿:تعأب ِإ٭بَّ

ْم يَػتَػوَكَُّلوَف  ﴿ُىَو الَِّذي أَنْػَزَؿ السَِّكيَنَة ُب قُػُلوِب اْلُمْؤِمِنَْب لِيَػْزَداُدوا ِإٲبَانًا :وقولو تعأب. 2﴾َوَعَلى َرِّّْٔ
ٱُبرِجُ  اُ َمن النَّاِر َمن َكاَف ُب ): وأما دليلو من السنة قولو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلّْم. 3﴾َمَع ِإٲبَاهِنِْم 

ُعوَف ُشْعَبًة  ): وكذلك قولو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلّْم . 4(قَلِبِو ِمثْػَقاُؿ َذرٍَّة ِمن ِإٲبَاٍف  اإِلٲبَاُف ِبْضٌع َوَسبػْ
، ومن ٍب 6  (5(أَْعبَلَىا الَ إَِلَو ِإالَّ ا َوأَدنَاَىا ِإَماطَُة اأَلَذى َعِن الطَّرِيِق َوا٢بََياُء ُشعَبٌة ِمَن اإِلٲبَاِف 

نبلحظ أف ابن عطاء ا يقوؿ بقوؿ أىل السنة أف اإلٲباف قوؿ وعمل وأنو يزيد وينقص مستدال 
. بآيات القرآف الكرًن

 :                                            ا٤بعتزلة علي رد وفيها والطاعة، ا٤بعصية خلق مسألة -

ُب معرض ا٢بديث عن العارفْب الذين يتعوذوف من الشيطاف إتباعا ألمر الرٞباف ال خوفا 
من تسلط أو قوة الشيطاف يسوؽ ابن عطاء ا قوؿ الشاذٕب ٲبثل بو ٢بقيقة نسبة الطاعة 
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الشيطاف كالذكر : وقاؿ الشيخ أبو ا٢بسن رٞبو ا تعأب» :وا٤بعصية للنفس والشيطاف فيقوؿ
والنفس كاألنثى، وحدوث الذنب بينهما كحدوث الولد بْب األب واألـ ال أهنما أوجداه، ولكن 

.  1«عنهما كاف ظهوره 
ٍب يشرح كبلـ الشيخ الشاذٕب ويستدؿ بآيات يرد ّٔا على ا٤بعتزلة و٠باىم مبتدعْب 

ومعُب كبلـ الشيخ ىذا، أنو كما ال يشك » :بنسبتهم خلق الطاعة وا٤بعصية لغّب ا تعأب فيقوؿ
عاقل أف الولد ليس من خلق األب واألـ وال من إٯبادٮبا ونسب إليهما لظهوره عنهما كذلك ال 
يشك مؤمن، أف ا٤بعصية ليست من خلق الشيطاف والنفس بل كانت عنهما ال منهما، فلظهورىا 

.  عنهما نسبت إليهما
فنسبة ا٤بعصية إٔب الشيطاف والنفس نسبة إضافية وإسناد، ونسبتها إٔب ا نسبة خلق 

ُقْل ُكلِّ مّْْن ِعنِد الّلِو َفَما  ﴿.وإٯباد، كما أنو خالق الطاعة بفضلو، كذلك ىو خالق ا٤بعصية بعدلو
وقاؿ . 3﴾ اللَُّو َخاِلُق ُكلّْ َشْيءٍ ﴿: وقاؿ ا تعأب. 2﴾٥ِبَػُؤالء اْلَقْوـِ الَ َيَكاُدوَف يَػْفَقُهوَف َحِديثاً 

ُر اللَّوِ  ﴿: سبحانو وتعأب أََفَمن ٱَبُْلُق َكَمن الَّ ٱَبُْلُق  ﴿: وقاؿ سبحانو وتعأب. 4﴾َىْل ِمْن َخاِلٍق َغيػْ
.  5﴾ٱَبُْلُق أََفبل َتذَكَُّروفَ 

 ﴿: واآلية القاصمة للمبتدعة ا٤بدعْب، أف ا ال ٱبلق الطاعة، وال ٱبلق ا٤بعصية قولو تعأب
، 7﴾ ِإفَّ الّلَو الَ يَْأُمُر بِاْلَفْحَشاء﴿: قد قاؿ ا تعأب: فإف قالوا. 6﴾َواللَُّو َخَلَقُكْم َوَما تَػْعَمُلوفَ 

. 8«ا١بواب فاألمر غّب القضاء 
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َوَما َخَلْقُت ا١بِْنَّ ﴿ : ويصرح ابن عطاء ا ُب موضع آخر بقوؿ ا٤بعتزلة ُب قولو تعأب
ُهم مّْن رّْْزٍؽ َوَما أُرِيُد َأف يُْطِعُموِف، ِإفَّ اللََّو ُىَو الرَّزَّاُؽ ُذو اْلُقوَِّة  نَس ِإالَّ لِيَػْعُبُدوِف، َما أُرِيُد ِمنػْ َواإْلِ

: وأىل االعتزاؿ ٰبملوف اآلية على ظاىرىا فيقولوف» :، فيقوؿ1﴾اْلَمِتْبُ 
« 2ا٢بق خلقهم للطاعة، والكفر وا٤بعصية من قبل أنفسهم، وقد أبطلنا ىذا ا٤بذىب قبل

وُب تبيْب سر ا٣بلق واإلٯباد، إعبلـ » :ٍب يبْب ا٢بكمة من بياف القرآف لسر ا٣بلق واإلٯباد فيقوؿ
٤باذا خلقوا؟ كي ال ٯبهلوا مراد ا تعأب فيهم، فيضلوا عن سبيل ا٥بداية، ويهملوا : للعباد، وتنبيو

فإنك . وجود الرعاية، فبْب ا٢بق تعأب أنو ما خلق العباد ألنفسهم إ٭با خلقهم ليعبدوف ويوحدوه
ال تشَبي عبدا ليخدـ نفسو، إ٭با تشَبيو ليكوف لك خادما، فهذه اآلية حجة على كل عبد 

  .  3«اشتغل ٕبظ نفسو عن حق ربو، ؤّواه عن طاعة مواله 
 : ذلك علي وا١بواب العبودية؟ مقاـ يناقض ىل ا من الطلب مسألة ػ

﴿ إين ٤با أنزلت إٕب من خّب فقّب﴾، : من الفوائد ُب قولو تعأب : وذلك ُب الفائدة الرابعة
تدؿ اآلية على أف الطلب من ا تعأب، ال يناقض مقاـ العبودية فبعد ذلك طلب » :فقاؿ 

. 4«سيدنا موسى من ا، فدؿ على أف مقاـ العبودية ال يناقض الطلب
فإف » :ٍب يطرح اعَباض قد يرد ُب الذىن ٕباؿ إبراىيم وكبلٮبا نبياف فيجيب عنو فيقوؿ

إف كاف مقاـ العبودية ال يناقض الطلب، فكيف ٓب يطلب إبراىيم خليل ا صلى ا عليو : قلت
أما : ألك حاجة؟ قاؿ: وسلم حْب رمي بو ُب ا٤بنجنيق وتعرض لو جربيل عليو السبلـ، فقاؿ

. إليك فبل، وأما إٔب ا فبلى
. حسبِب من سؤإب، علمو ٕبإب: سلو، قاؿ: قاؿ

. فاكتفى بعلم ا تعأب بو عن إظهار الطلب منو
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أف األنبياء صلوات ا عليهم يعاملوف ُب كل موطن ٗبا يفهموف عن ا٢بق، أنو : فا١بواب
ففهم إبراىيم عليو السبلـ أف ا٤براد بو ُب ذلك ا٤بوطن، عدـ إظهار الطلب واالكتفاء . البلئق بو

بالعلم، فكاف ٗبا فهمو عن ربو، وكاف ىذا ألف ا٢بق سبحانو أراد أف يظهر سره، وعنايتو بو للمؤل 
ِإينّْ َجاِعٌل ُب اأَلْرِض َخِليَفًة قَاُلواْ َأَ٘بَْعُل ِفيَها َمن يُػْفِسُد ِفيَها  ﴿: األعلى الذين ٤با قاؿ ٥بم

َماء َو٫َبُْن ُنَسبُّْح ِٕبَْمِدَؾ َونُػَقدُّْس َلَك قَاَؿ ِإينّْ أَْعَلُم َما الَ تَػْعَلُموفَ  ، فأراد ا٢بق تعأب 1﴾َوَيْسِفُك الدّْ
، يـو زج بإبراىيم عليو السبلـ ُب ا٤بنجنيق، كأنو ﴾ِإينّْ أَْعَلُم َما الَ تَػْعَلُموفَ  ﴿: أف يظهر سر قولو

أ٘بعل فيها من يفسد فيها، فكيف رأيتم خليلي؟ نظرًب إٔب ما يكوف ُب : يا من قاؿ: يقوؿ
األرض من صنع أىل الفساد، كنمرود ومن ضاىاه من أىل الفساد، وما نظرًب إٔب ما يكوف فيها 

من أىل الصبلح والرشاد، كما كاف من إبراىيم عليو السبلـ ومن تابعو من أىل الوداد؟  
وأما موسى صلوات ا عليو، فإنو علم أف مراد ا٢بق تعأب منو ُب ذلك الوقت إظهار 

. 2«الفاقة، وإبداء ا٤بسألة فقاـ ٗبا يقتضيو وقتو 
 لينتهي بنا ابن عطاء ا إٔب نتيجة وىي أف كبل يتصرؼ ٗبا يقتضيو وقتو وحالو، وكل إٔب 

ولكل وجهة ىو موليها ، فكل على » :ا راجعوف، وىكذا ينبغي أف يكوف حاؿ العارفْب، فيقوؿ
. 3«بينة وىداية، وتوفيق من ا ورعاية 

  :ا٣بطاب ُب تعإب ا مع التأدب مسألة ػ

يسوؽ ابن عطاء ا ما يتمسك بو من يقولوف أف العبد ٱبلق أفعالو، من ظاىر قولو تعأب 
. 4﴾مَّا َأَصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة َفِمَن الّلِو َوَما َأَصاَبَك ِمن َسيَّْئٍة َفِمن نػَّْفِسكَ  ﴿: 

وٯبيب أف ذلك التعبّب القرآين ورد تعليما للعباد التأدب مع ا تعأب ُب ا٣بطاب ، 
قد قاؿ ا : فإف قالوا» :ويستدؿ بدعاء إبراىيم عليو السبلـ وقوؿ ا٣بضر عليو السبلـ، فيقوؿ

فهو على : ا١بواب. ﴾مَّا َأَصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة َفِمَن الّلِو َوَما َأَصاَبَك ِمن َسيَّْئٍة َفِمن نػَّْفِسكَ ﴿: تعأب
ىذا التفصيل، تعليم للعباد التأدب معو، فأمرنا أف نضيف ااسن إليو، ألهنا البلئقة بوجوده، 

                                                 

 .30سورة البقرة اآلية -  1

 .63ابن عطاء ا السكندري ، التنوير ُب إسقاط التدبّب ، ص  -  2

 .63ا٤بصدر نفسو ، ص  -  3

 .79سورة النساء اآلية -  4



(مصادره ، وسائلو ، العلـو الٍب استعاف ّٔا)تفسّب ابن عطاء ا : الفصل األوؿ   
 

154 
 

َفَأَردتُّ  ﴿: وا٤بساوئ إلينا، ألهنا البلئقة بوجودنا، قياما ٕبسن األدب كما قاؿ ا٣بضر عليو السبلـ
ٮُبَا ﴿:، وقاؿ1﴾َأْف أَِعيبَػَها ُلَغا َأُشدَّ . 2﴾َفَأرَاَد َربَُّك َأْف يَػبػْ

. 3﴾َوِإَذا َمِرْضُت فَػُهَو َيْشِفْبِ  ﴿: وقاؿ إبراىيم عليو السبلـ
. (فأراد ربك أف يعيبها، كما قاؿ فأراد ربك أف يبلغا أشدٮبا): وٓب يقل ا٣بضر

فإذا : فأضاؼ العيب إٔب نفسو، وااسن إٔب سيده، وكذلك إبراىيم عليو السبلـ ٓب يقل
فأضاؼ ا٤برض إٔب نفسو، والشفاء إٔب . إذا مرضت فهو يشفْب: أمرضِب فهو يشفيِب، بل قاؿ

. ربو، مع إف ا تعأب ىو فاعل ذلك حقيقة وخالقو
 َوَما َأَصاَبَك ِمن ﴿.  أي خلقا وإٯبادا﴾ مَّا َأَصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة َفِمَن الّلوِ ﴿: فقولو تعأب
.  أي إضافة وإسنادا﴾ َسيَّْئٍة َفِمن نػَّْفِسكَ 

، فقد علم عليو السبلـ، أف ا (ا٣بّب بيديك، والشر ليس إليك)كما قاؿ عليو السبلـ 
 (ا٣بّب بيديك والشر ليس إليك): خالق للخّب والشر، والنفع والضر ولكن التـز أدب التعبّب فقاؿ

.  4«على ما بيناه فافهم
 :  شيء ا على ٯبب ال مسألة ػ

َكَتَب َربُُّكْم َعَلى ﴿ : من سورة األنعاـ معُب قولو تعأب54يفصل ابن عطاء ا ُب تفسّبه لآلية 
أوجبها على نفسو إٯباب فضل وامتناف وتفضل وإحساف إذ ىو » :، فيقوؿ5﴾نَػْفِسِو الرَّْٞبَةَ 

سبحانو ال ٯبب عليو شيء ، إذ لو وجب عليو شيء للزمو ما وجب عليو 
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ؤّذا يدفع ابن عطاء ا كل فهم من ظاىر اآلية ٱبالف . 1«ولكاف ُب ذلك حكما عليو
     .العقيدة الصحيحة ألىل السنة وا١بماعة

 : تعإب ا حق ُب اعتقاده ٯبب ما تفصيل ػ
 من 54عدد ابن عطاء ا ما ٯبب أف يعتقده ا٤بؤمن ُب حق ا تعأب، أثناء تفسّبه آلية 

أَنَُّو َمن َعِمَل ِمنُكْم ُسوءاً ِٔبََهاَلٍة ٍُبَّ تَاَب ِمن بَػْعِدِه َوَأْصَلَح َفأَنَُّو  ﴿:سورة األنعاـ، عند قولو تعأب 
فهو بصّب .  سبحانو.....اعلم أف ا تعأب » :، ويسميها أصوؿ ا٤بشايخ، فيقوؿ2﴾َغُفوٌر رَِّحيمٌ 

األناـ على لساف ... ومتعبد .....وال يتقدر ُب العقوؿ، وال لو جهة ومكاف .....مبصر ومتكلم 
 .3«فهذه أصوؿ ا٤بشايخ على وجو اإلٯباز........األنبياء 

                         : ا من قضاء الشجرة من آدـ أكل: مسألة ػ
يبْب ابن عطاء ا أف أكل آدـ عليو السبلـ من الشجرة  قضاء من ا تعأب، ٍب يبْب ما 

وكاف مراد ا٢بق منو ذلك لينزلو إٔب األرض ويستخلفو فيها، » :فيو من عظائم النعم عليو، فيقوؿ
وا ما أنزؿ ): فكاف ىبوطا ُب الصورة، وترقيا ُب ا٤بعُب، ولذلك قاؿ الشيخ أبو ا٢بسن رٞبو ا

. (ا آدـ إٔب األرض لينقصو، وإ٭با أنزلو إٔب األرض ليكملو
فلم يزؿ آدـ عليو السبلـ راقيا إٔب ا تعأب، تارة على معراج التقريب والتخصيص، وتارة 

على معراج الذلة وا٤بسكنة، وىو ُب التحقيق أًب، وٯبب على كل مؤمن إف يعتقد إف النيب ولرسوؿ 
.  ال ينتقبلف من حالة إال إٔب حالة أكمل منها

وإذ قد عرفت ىذا فاعلم أف ا٢بق سبحانو وتعأب لو التدبّب وا٤بشيئة وكاف قد سبق من 
. تدبّب مشيئتو، أنو ال بد أف يعمر األرض ببِب آدـ وأف يكوف منهم كما يشاء
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أف ال بد من ٛباـ ذلك، وظهوره إٔب عآب الشهادة، فأراد ا٢بق : وكاف من تدبّب حكمتو
سبحانو أف يكوف تناوؿ آدـ للشجرة سببا لنزولو إٔب األرض، ونزولو إٔب األرض سببا لظهور مرتبة 

: ا٣ببلفة الٍب من عليو ّٔا، ولذلك قاؿ الشيخ أبو ا٢بسن رضي ا عنو
وكاف نزولو إٔب . (أكـر ّٔا معصية أورثت ا٣ببلفة وسنت التوبة ٤بن بعده إٔب يـو القيامة)

. األرض ٕبكم قضاء ا تعأب، قبل أف ٱبلق السماوات واألرض
وا لقد أنزؿ آدـ إٔب األرض، قبل أف ٱبلقو، كما ): قاؿ الشيخ أبو ا٢بسن رضي ا عنو

، فمن حسن تدبّب ا تعأب آلدـ، أكلو من (1﴾ِإينّْ َجاِعٌل ُب اأَلْرِض َخِليَفةً  ﴿: قاؿ سبحانو
. 2«الشجرة ونزولو األرض وإكراـ ا تعأب إياه با٣ببلفة واإلمامة 

سأعرض ٙبت ىذا العنواف مسائل مفرقة وجدهتا البن عطاء ا ُب   :ـ يغبئم يٍ ؾهٌو أخش2ٍ
   تفسّبىا ٩بثلة ُب مصطلحات ُب ا٤بنطق وتأكيد من سّب الصحابة وقصص القرآف

 :  ا٤بنطق علم ػ أ
، وكذا طرؽ التقسيم " نظر كلي" يوظف ابن عطاء ا مصطلحات من علم ا٤بنطق مثل 

وقد سبق أف اإلٲباف ىو التصديق ، فاعلم »:العقلية بالتدرج ، ومثاؿ ذلك ُب تعرضو لئلٲباف فيقوؿ
أف التصديق تارة يكوف مع شهود ا٤بصدؽ بو ، وتارة يكوف مع الغيبة عنو وىذا نظر كلي 

قياـ الدليل : والطريق الثاين ...طريق أىل العمـو ....أو٥با : والطرؽ الٍب يستند إليها ا٤بؤمنوف ...
ىم أىل الذين استند إٲباهنم إٔب شهود عياف وىم :........والطريق الثالث ....والربىاف 

الراسخوف ُب العلم وىذا طريق أىل ا ولذلك قاؿ شيخ شيخنا أبو ا٢بسن الشاذٕب رضي ا عنو 
فتشتو فلم ٘بد شيئا .......إنا لننظر إٔب ا ر اإلٲباف واإليقاف فأغنانا بذلك عن الدليل والربىاف 

»3. 
  :الصحابة سّب ػ ب

 : ا٢بارثي زياد بن عاصم مع علي بقصة استشهاده ػ
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يستفيد ابن عطاء ا من سّب الصحابة ليدعم ّٔا أدلتو ، مثل موقف على رضي ا عنو 
من عاصم بن زيد، ٤با ترؾ الطيبات معتقدا ُب ذلك النسك، ليدؿ ابن عطاء ا على أف الشريعة 

يُرِيُد الّلُو ِبُكُم ﴿:جاءت تيسّبا للعباد ودفعا للمشقة عنهم، ولذلك قدـ بآيات منها  قولو تعأب
يُرِيُد الّلُو َأف ٱُبَفَّْف َعنُكْم َوُخِلَق اإِلنَساُف  ﴿: ، وقولو تعأب1﴾اْلُيْسَر َوالَ يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسرَ 

 على أخي عاصم، أسعدين: قاؿ الربيع بن زياد ا٢بارثي لعلي رضي ا عنو» :، ٍب قاؿ 2﴾َضِعيفاً 
علي بو، فأتى مؤتزرا : لبس العباءة يريد النسك، فقاؿ علي رضي ا عنو: ما بالو؟ قاؿ: قاؿ

أما استحيت من : وٰبك: بعباءة مَبديا بأخرى، شعث الرأس واللحية، فعبس ُب وجهو وقاؿ
أىلك؟ أما رٞبت ولدؾ؟ أترى أف ا تعأب أباح لك الطيبات وىو يكره أف تناؿ منها شيئا، بل 

.  أنت أىوف على ا
َواأْلَْرَض َوَضَعَها ِلؤْلَنَاـِ ، ِفيَها فَاِكَهٌة َوالنَّْخُل  ﴿: أما ٠بعت من ا تعأب يقوؿ ُب كتابو

نَساَف ِمن  بَاِف ، َخَلَق اإْلِ َذاُت اأْلَْكَماـِ ، َوا٢بَْبُّ ُذو اْلَعْصِف َوالرَّْٰبَاُف ، فَِبَأيّْ آاَلء َربُّْكَما ُتَكذّْ
بَاِف ، َربُّ اْلَمْشرِقَػْْبِ  َصْلَصاٍؿ َكاْلَفخَّاِر ، َوَخَلَق ا١ْبَافَّ ِمن مَّارٍِج مّْن نَّاٍر ، فَِبَأيّْ آاَلء َربُّْكَما ُتَكذّْ
نَػُهَما بَػْرزٌَخ الَّ يَػْبِغَياِف ،  بَاِف ، َمرََج اْلَبْحَرْيِن يَػْلَتِقَياِف ، بَػيػْ َوَربُّ اْلَمْغرِبَػْْبِ ، فَِبَأيّْ آاَلء َربُّْكَما ُتَكذّْ

ُهَما اللُّْؤُلُؤ َواْلَمْرَجافُ  بَاِف ، ٱَبْرُُج ِمنػْ أفَبى أف ا أباح ىذا للعباد إال . 3﴾فَِبَأيّْ آاَلء َربُّْكَما ُتَكذّْ
: ليبتذلوه، وٰبمدوا ا عليو فيثيبهم؟ وإف ابتذالك نعم ا بالفعل خّب منو با٤بقاؿ، قاؿ عاصم

وٰبك إف ا فرض على أئمة ا٢بق أف : ، قاؿ(فما بالك ُب خشونة مأكلك وخشونة ملبسك)
. يقدروا أنفسهم بضعفة الناس 

   فقد تبْب لك من علي رضي ا عنو، أف ا٢بق تعأب ٓب يطالب العبد بعدـ تناوؿ ا٤بلذوذات 
 .5 «4﴾ ُكُلوا ِمن رّْْزِؽ َربُّْكْم َواْشُكُروا َلوُ ﴿:وإ٭با طالبهم بالشكر عليها إذا تناولوىا فقاؿ تعأب
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   :انمشآَِ انمظض ـ ج

                       :1التدبّب إسقاط فكرة ٱبدـ ما وابنو نوح قصة من يلتمس ػ
يلتمس ابن عطاء ا ا٤بعُب اإلشاري من ا٢بوار الوارد بْب نوح وابنو كما جاء ُب القرآف 

اعلم » :الكرًن، ليوجو السالك إٔب ترؾ التدبّب ٍب التسليم إٔب ما ٘بري بو ا٤بقادير، وُب ذلك يقوؿ 
أف ىبلؾ ابن نوح عليو السبلـ، إ٭با كاف ألجل رجوعو إٔب تدبّب نفسو، وعدـ رضاه بتدبّب ا، 

يَابُػَِبَّ ﴿: الذي اختاره لنوح عليو السبلـ، ومن كاف معو ُب السفينة، فقاؿ لو نوح عليو السبلـ
.  2﴾ارَْكب مََّعَنا َوالَ َتُكن مََّع اْلَكاِفرِينَ 

. 3﴾َسآِوي ِإَٔب َجَبٍل يَػْعِصُمِِب ِمَن اْلَماء﴿: قاؿ
. 4﴾الَ َعاِصَم اْليَػْوـَ ِمْن أَْمِر الّلِو ِإالَّ َمن رَِّحمَ ﴿:  قاؿ

فآوي ُب ا٤بعُب إٔب جبل عقلو، ٍب كاف ا١ببل الذي اعتصم بو صورة ذلك ُب ا٤بعُب القائم 
نَػُهَما اْلَمْوُج َفَكاَف ِمَن اْلُمْغَرِقْبَ ﴿: بو، فكاف كما قاؿ ا تعأب . 5﴾َوَحاَؿ بَػيػْ

. ُب الظاىر بالطوفاف، وُب الباطن با٢برماف، فاعترب أيها العبد بذلك
فإذا تبلطمت عليك أمواج األقدار، فبل ترجع إٔب جبل عقلك الباطل، لئبل تكوف من 

. ا٤بغرقْب ُب ٕبر القطيعة، ولكن ارجع إٔب سفينة االعتصاـ با والتوكل عليو
َوَمن يَػتَػوَكَّْل َعَلى اللَِّو فَػُهَو  ﴿،6﴾َوَمن يَػْعَتِصم بِالّلِو فَػَقْد ُىِدَي ِإَٔب ِصرَاٍط مُّْسَتِقيمٍ  ﴿

فإنك إذا فعلت ذلك استوت بك سفينة النجاة على جودي األمن، ٍب هتبط بسبلمة . 7﴾َحْسُبوُ 
القربة، وبركات الوصلة عليك، وعلى أمم ٩بن معك وىو عوآب وجودؾ، فافهم ذلك وال تكن من 
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الغافلْب، واعبد ربك وال تكن من ا١باىلْب، فقد علمت أف إسقاط التدبّب واالختيار، أىم ما 
.  1«يلتزمو ا٤بوقنوف، ويطلبو العابدوف، وأشرؼ ما يتحلى بو العارفوف 

فاٚبذ ابن عطاء ا من ابن نوح صورة من يستند إٔب تدبّبه، و يأوي إٔب جبل عقلو، ومن 
. نوح عليو السبلـ صورة من يسقط تدبّبه مع ربو، ويستسلم لقدره فتكوف لو النجاة 

(: ا حسيب )٢بقوؽ وبياف إبراىيم لقصة ٙبليل ػ
استفاد ابن عطاء ا من قصة إبراىيم فوظف من تفاصيلها ا٤بروية زيادة بياف لقولو تعأب 

: كاف شيخنا أبو العباس رضي ا عنو، يقوؿ ُب قولو تعأب» :، فقاؿ2 ﴾َوِإبْػرَاِىيَم الَِّذي َوَبَّ  ﴿:
، وذلك أف جربيل عليو السبلـ، ٤با (حسيب ا: وَّب ٗبقتضى قولو ):  قاؿ﴾َوِإبْػرَاِىيَم الَِّذي َوَبَّ ﴿

علم جربيل عليو السبلـ : قيل. أما إليك فبل، وأما إٔب ا فبلى: قاؿ إلبراىيم، ألك حاجة؟ قاؿ
سلو؟ أي إف ٓب : أنو ال يستغيث بو، وأف قلبو ال يشهد إال ا عز وجل وحده، فقاؿ لو حينئذ

فقاؿ إبراىيم . تستغث يب التزاما منك عدـ التمسك بالوسائط، فسل ربك فإنو أقرب إليك مِب
.  حسيب من سؤإب علمو ٕبإب: عليو السبلـ ٦بيبا لو

أي إين نظرت فرأيتو أقرب إٕب من سؤإب، ورأيت سؤإب من الوسائط، وأنا ال أريد أف 
أٛبسك بشيء دونو، وألين علمت أف ا٢بق سبحانو وتعأب عآب، فبل ٰبتاج أف يذكر بسؤاؿ، وال 
ٯبوز عليو اإلٮباؿ، فاكتفيت بعلم ا عن السؤاؿ، وعلمت أنو ال يدعِب من لطفو ُب كل حاؿ، 

.  3«وىذا ىو االكتفاء با تعأب والقياـ ٕبقوؽ حسيب ا 
فنجد ابن عطاء ا يستدؿ بثناء ا تعأب على إبراىيم بصفة الوفاء، وذلك بتحليلو 

للحوار الذي دار بْب إبراىيم عليو السبلـ وجربيل، فكاف جواب إبراىيم عن حالة من الشهود 
غاب  فيها، حٌب عد سؤالو من الوسائط فاستغُب با عنو، كل ذلك قياما ٕبقوؽ ﴿حسيب 

 .ا﴾

                                                 

 .29ابن عطاء ا السكندري ، التنوير ُب إسقاط التدبّب ، ص -  1

 .37سورة النجم اآلية -  2

 .39ابن عطاء ا السكندري ، تفسّب آية األنعاـ ، ص -  3
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: انفصم انثبَِ 

 

.  يف انتأنْفانتفسري ًانتأًّم ػنذ اثٍ ػطبء اهلل ًثْبٌ أسهٌثو

 
 

. أٌَاؼ انتفغري ؾنذ اثٍ ؾطبء اهلل ًيٌلفو يٍ انتأًّم: ادلجسث إًل 

ينيح اثٍ ؾطبء اهلل يف انتفغري ًيٌلفو يٍ انتفغري اٗشبسُ : ادلجسث انثبَِ 

. 

 .أعهٌة اثٍ ؾطبء اهلل يف انتفغري ًانتأنْف: ادلجسث انثبنث 
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:  تمهيد 

 
تفسّب بالرواية ويسمى التفسّب با٤بأثور، وتفسّب بالدراية : للتفسّب ثبلثة أقساـ

باستقراء ويسمى التفسّب بالرأي، وتفسّب باإلشارة ويسمى التفسّب اإلشاري، غّب أنو 
التفسّب )اآليات الٍب فسرىا ابن عطاء ا وجدت لو بعضا من أنواع التفاسّب ىي 
، وسوؼ (با٤بأثور، التفسّب اللغوي، والتفسّب ا٤بوضوعي، و التفسّب الصوُب اإلشاري

نتحدث عن التأويل ُب القرآف ، ٍب نوردىا ُب ىذا الفصل مع التوضيح والتمثيل لكل نوع
. الكرًن وموقف ابن عطاء ا منو كل ذلك ُب ا٤ببحث االوؿ

ٍب نبْب منهج ابن عطاء ا ُب تفسّبه بيانا عمليا، اجتمعت فيو األنواع السابقة، 
مركزا على التفسّب اإلشاري إذ ىو الصبغة الغالبة عند ابن عطاء ا، ٍب بياف الضوابط 

. الٍب ذكرىا العلماء ُب التفسّب اإلشاري وذلك ُب ا٤ببحث الثاين
أما ا٤ببحث الثالث فحديثنا فيو عن األسلوب ا٤بتميز وا٤بتنوع البن عطاء ا ُب 

.           تآليفو عامة وُب تفسّبه خاصة
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: ادلجحث األًل 

. أٌَاع انتفسري ػنذ اثٍ ػطبء اهلل ًيٌلفو يٍ انتأًّم

. تـًيْذ 

 .أٌَاؼ انتفغري ؾنذ اثٍ ؾطبء اهلل : ادلطهت إًل

  .انتأًّم ًيٌلف اثٍ ؾطبء اهلل ينو : ادلطهت انثبَِ 
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:  ادلطهت األًل

.  أٌَاع انتفسري ػنذ اثٍ ػطبء اهلل
 

 . انتفغري ثبدلأثٌس  .1

 .انتفغري انهغٌُ  .2

 .انتفغري ادلٌػٌؾِ  .3

. انتفغري اٗشبسُ  .4
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 :    ـ انتفغري ثبدلأثٌس1
ما جاء ُب القرآف أو السنة أو كبلـ الصحابة بيانا ٤براد ا تعأب من )ويقصد بو 

تفسّب القرآف بالقرآف وبا٢بديث النبوي وبأقواؿ الصحابة وفيما يلي نذكر ، ٗبعُب 1(كتابو
: أمثلة ُب تفسّب ابن عطاء ا لكل نوع على الَبتيب

 معُب فسر إذ ،2﴾ َشْيءٍ  ُكلَّ  َوِسَعتْ  َوَرْٞبٍَِب ﴿ :تعأب قولو بالقرآف القرآف تفسر فمثاؿ ػ
 وإليو شيء، بكل ايطة ىي بل شيء ّٔا ٰبيط فبل:» فقاؿ القرآف من ٥با واستدؿ الرٞبة

 َشْيءٍ  ُكلَّ  َوِسْعتَ  َربػََّنا ﴿ :عليهم ا صلوات ا٤ببلئكة عن حاكيا سبحانو قولو ُب اإلشارة
 فاستوى ،4﴾ اْستَػَوى اْلَعْرشِ  َعَلى الرَّْٞبَنُ  ﴿ :سبحانو قولو يشّب وإليو .... 3﴾َوِعْلماً  رَّْٞبَةً 

 ُب ا٤بندرج العرش طي ُب العوآب واندرجت ٨بلوقاتو، أعظم ىو الذي عرشو على برٞبانيتو
 ىاىنا خصصها ألنو ىنا، مقصورة ليست العامة الرٞبة ولكن رٞبتو، عمـو إٔب إشارة رٞبتو،

 الّلوِ  َرْٞبَتَ  ِإفَّ ﴿ :فيها قاؿ الٍب الرٞبة وىذه والكافرين، ا٤بؤمنْب مشلت الرٞبة وتلك با٤بؤمنْب،
 .6 «5﴾ اْلُمْحِسِنْبَ  مّْنَ  َقرِيبٌ 

 ا عطاء ابن عدد 7﴾َأْكبَػرُ  اللَّوِ  َوَلذِْكرُ ﴿  : تعأب قولو ُب النبوي با٢بديث القرآف ومثاؿ ػ
 فيو﴾ َأْكبَػرُ  اللَّوِ  ﴿ وكذا:» فقاؿ  النبوي با٢بديث وا٣بامس الرابع للوجو واستدؿ أوجو ٟبسة
 الصبلة غّب ُب ذكره من وأكرب أفضل الصبلة ُب تعأب ا ذكر إذا: الرابع ....أوجو ٟبسة

 شيء توحيده بعد ما ٍب....، الصبلة من وأكرب وأكمل أعظم الصبلة ُب ا٤بذكور ومشاىدة

                                                 

 .44 ػ الزرقاين عبد العظيم ػ مناىل العرفاف ُب علـو القرآف ػ ص  1

 .156 ػ سورة األعراؼ  اآلية  2

 07 ػ سورة غافر اآلية  3

 05 ػ سورة طو اآلية  4

 .56 ػ سورة األعراؼ اآلية  5

٧بمد عبد الرٞبن الشاغوؿ  مكتب الروضة :  ػ ٙبقيق54ابن عطاء ا السكندري ػ رسالة ُب تفسّب آية األنعاـ -  6
 .25، ص (د، ت)ػ  (د،ط)الشريفة للبحث العلمي ػ الناشر ا٤بكتبة األزىرية للَباث ، دار السعادة لطباعة ػ 

 .45 ػ سورة العنكبوت اآلية  7
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 ُبِِبَ :) السبلـ عليو بقولو اإلسبلـ قواعد من قاعدة ثاين كانت و٥بذا ، الصبلة من أعظم
 ،"َأْكبَػرُ  اللَّوُ  " افتتاحها تكبّبة وجعلت . ا٢بديث1 ... (اللَّػوُ  يُوحَّدَ  َأف َٟبِْس، َعَلى اإِلسبَلـُ 

 : وسلم عليو ا صلى النيب لقوؿ ذلك غّب ٯبوز وال كلها، األ٠باء من لغّبه ٯبعل وٓب
 ىذا فذكر للصبلة، تكبّبة كل وُب اآلذاف، ُب االسم ىذا ذكر وكذلك ،2(التَّْكِبّبُ  َٙبرٲبَُها)

 .3 «للمناجاة وأقرب ، العبادات ٝبيع من أفضل االسم

 وا٤بنن العظيمة، النعم ّٔذه لكم ا ذكر أف: ا٣بامس :» آخر موضع ُب وقاؿ  
 تطيقوف ال إذ عليها بالذكر لو ذكركم من أكرب لطاعتو، إياكم بدعوتو إليكم وندبو ا١بسيمة،

 أَثْػَنيتَ  َكَما أَنتَ  َعَليكَ  ثَػَناءً  ُأْحِصي الَ  :) وسلم عليو ا صلى نبينا قاؿ و٥بذا نعمتو، شكر
 فأظهر وأفضلهم، قدرا وأرفعهم وأشرفهم أعلمهم وكاف أطيق ال : معناه ،4 (نَػْفِسكَ  َعَلى

 . 5 «وسلم عليو ا صلى ومعرفتو علمو كماؿ مع عجزه

 إذ ،6﴾ رِْزُقُكمْ  السََّماء َوُب ﴿  :تعأب قولو ُب وذلك: الصحابة بآثار القرآف تفسّب مثاؿ ػ
 سبحانو قولو يكوف أف ٰبتمل:» فقاؿ عباس ابن بقوؿ ألحدىا واستدؿ تفسّبات عدة ذكر

 افوظ، اللوح ُب إثباتو أي رزقكم إثبات ا٤براد يكوف أف ، ﴾رِْزُقُكمْ  السََّماء َوُب ﴿ :وتعأب
 منو الذي الشيء أي رزقكم، أف ٥بم وإعبلـ للعباد، تطمْب فهو كذلك، ا٤براد كاف فإف

 قبل من وعيناه وجودكم قبل من بآياتنا وقضيناه كتابنا ُب وأثبتناه عندنا كتبناه رزقكم
. تتقوف؟ ال وبوعدي تسكنوف؟ ال إٕب لكم وما تضطربوف؟ شيء فؤلي ظهوركم،

                                                 

فؤاد عبد الباقي ػ بّبوت ػ دار : ػ صحيح مسلم ػ ٙبقيق (ىػ261-206)ا٢بديث أخرجو مسلم بن ا٢بجاج -  1
   .19إحياء الَباث العريب ػ كتاب اإلٲباف رقم 

  .182 ص 9ا٢بديث ذكره ابن عبد الرب ُب التمهيد ج -  2

  . 45ابن عطاء ا السكندري ، القصد آّرد ُب معرفة االسم ا٤بفرد ، ص -   3

 . 58 ص6ػ ج ( ت.ط.د)ػ  ا٤بسند ػ  مؤسسة قرطبة مصر ػ  (ىػ241-164)ا٢بديث أخرجو أٞبد بن حنبل -  4

  .45ابن عطاء ا السكندري ، القصد آّرد ُب معرفة االسم ا٤بفرد ، ص -   5

  .22 ػ سورة الذاريات اآلية   6
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 أي الشيء الذي منو رزقكم، وىو ﴾ َوُب السََّماء رِْزُقُكْم ﴿وٰبتمل أف يكوف ا٤براد 
ابن ، وكذلك قاؿ 1﴾َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّي أََفبَل يُػْؤِمُنوفَ  ﴿:ا٤باء كما قاؿ تعأب

 أي الشيء الذي ﴾ َوُب السََّماء رِْزُقُكْم ﴿: فيكوف قولو. ىو ا٤بطر:  رضي ا عنهماعباس
فقد ذكر ابن عطاء ا لآلية تفسّبين . 2«منو أصل رزقكم، وألف ا٤باء ُب نفسو رزؽ 

والتفسّب الثاين دلل عليو ابن عطاء ا بقوؿ ابن عباس وىو أحد أعمدة مدرسة التفسّب ُب 
.  عهد الصحابة

   : ـ انتفغري انهغ2ٌُ
بياف معاين القرآف ٗبا ورد ُب لغة العرب أي ألفاظها وأساليبها الٍب نزؿ ّٔا )ويقصد بو 

أنزؿ القرآف على لساف معهود العرب ُب ): ، وقد أشار إٔب ىذا الشاطيب فقاؿ3(القرآف
ألفاظها ا٣باصة وأساليب معانيها، وأهنا فيما فطرت عليو من لساهنا ٚباطب بالعاـ يراد بو 
ظاىره، وبالعاـ يراد بو العاـ ُب وجو وا٣باص ُب وجو آخر، وبالعاـ يراد بو ا٣باص، وظاىر 

، فالتفسّب 4 (ويراد بو غّب الظاىر، وكل ذلك يعرؼ من أوؿ الكبلـ أو وسطو أو آخره
اللغوي يبحث ُب ألفاظ العرب وأساليبها، وفيما يلي مثاؿ لؤللفاظ وأمثلة أخرى لؤلسلوب 

: وردت ُب تفسّب ابن عطاء ا 
 استعاف ابن عطاء ا أثناء تفسّبه لقولو تعأب ׃"اليقْب"توظيف ا٤بعِب اللغوي لكلمة  -
وذلك ُب النوع الثاين من أنواع " اليقْب"با٤بعُب اللغوي للفظة  5﴾﴿ا وٕب الذين آمنوا : :

وأما الوالية الثانية والية اإليقاف وىي تتضمن اإلٲباف والتوكل، وقد قاؿ ): الوالية فقاؿ
، وال يكوف التوكل إال مع اليقْب وال ﴾﴿ ومن يتوكل علي ا فهو حسبو:سبحانو وتعأب

يكوف توكل ويقْب إال مع اإلٲباف، ألف اليقْب عبارة عن استقرار العلم با تعإب ُب القلب، 
                                                 

  .30 ػ سورة األنبياء اآلية  1

  .80ابن عطاء ا السكندري ، التنوير ُب إسقاط التدبّب ، ص  -  2

 ىػ1422!الطيار مساعد بن سليما بن ناصر ، التفسّب اللغوي للقرآف  ، دار ابن ا١بوزي ، الطبعة األؤب ، سنة -  3
 .80ص  ،

الشاطيب أبو إسحاؽ إبراىيم بن موسى ، ا٤بوافقات ، ٙبقيق ٧بي الدين عبد ا٢بميد ، دار ابن ا١بوزي ، الطبعة  -  4
 46 ػ 45ص  2ج ، ىػ1422!األؤب، سنة

 .257سورة البقرة اآلية  -  5
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فا٤بعُب اللغوي لليقْب السكوف . 1(مأخود من يقْب ا٤باء ُب ا١ببل إذا استقر وسكن فيو
 . واالستقرار، وىو متضمن ُب ا٤بعُب االصطبلحي استقرار العلم با ُب القلب

 :القسم والتشبيو ُب اآلية للتأكيد -

﴿َوُب السََّماء :قولو تعأب استفاد ابن عطاء ا من أسلوب القسم والتشبيو الوارد ُب 
، للتأكيد 2﴾رِْزُقُكْم َوَما ُتوَعُدوَف ، فَػَوَربّْ السََّماء َواأْلَْرِض ِإنَُّو ٢بََقّّ مّْْثَل َما أَنَُّكْم تَنِطُقوفَ 

على ضماف الرزؽ وللوضوح ُب شأنو، إذ ا٤بشبو بو أمر مشاىد من كل الناس دوف تعجب 
وىذه اآلية ىي الٍب غسلت الشكوؾ من قلوب ا٤بؤمنْب وأشرقت ُب » :أو ارتياب، فقاؿ 

قلؤّم أنوار اليقْب، فأوردت على قلؤّم الزوائد ما تضمنتو من الفوائد، وذلك أهنا تضمنت 
﴿فَػَوَربّْ :ذكر الرزؽ، و٧بلو والقسم عليو، والتشبيو لو بأمر ال خفاء بو، قولو سبحانو وتعأب

، وا٢بق ىو ضد الباطل، والباطل ىو ا٤بعلـو الذي ال ثبات لو، ﴾السََّماء َواأْلَْرِض ِإنَُّو ٢بََقّّ 
أكد ما أخربىم بو من ): قاؿ القرطيب  . 3«والرزؽ والشك ُب الرزؽ، شك ُب الرزاؽ 

﴿مثل ما أنكم : البعث وما خلق ُب السماء من الرزؽ، وأقسم عليو بأنو ٢بق ٍب أكده بقولو
.  4(تنطقوف﴾ وخص النطق من بْب سائر ا٢بواس، الف ما سواه من ا٢بواس يدخلو التشبيو

القسم، إذ أف العادة ُب اللغة جارية وقد ركز ابن عطاء ا ُب ىذه اآلية على وجو 
 لينتفي الشك ُب ضماف الرزؽ، قاؿ ابن ، ٍب إف التمثيل لو باسوس5بتأكيد ا٣برب باليمْب

شّبو ما وعد بو من الرزؽ وغّبه بتحقُّق نطق اآلدمي؛ ألنو ضروري، يعرفو من ): عجيبة 
وإ٭با خص الّنطق دوف سائر األعماؿ الضرورية، لكونو أبقى : نفسو كلُّ أحد، قاؿ الطييب 

وأظهر، ومن االحتماؿ أبعد، فإّف النطق يفصح عن كّل شيء، وٯبلى كّل شبهة، فضماف 

                                                 

 . 30ابن عطاء ا السكندري ، لطائف ا٤بنن ، ص  -  1

 23 – 22سورة الذاريات اآلية  -  2

  .45ابن عطاء ا السكندري ، التنوير ُب إسقاط التدبّب ، ص  -  3
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  .39 ص 17ـ ػ ج1987والنشرػ الطبعة الثالثة ػ سنة 

ػ  ـ1997 ىػ ػ 1417الرازي فخر الدين ػ التفسّب الكبّب ػ دار إحياء الَباث العريب بّبوت ػ الطبعة الثانية ػ سنة  -  5
  .331 ص 10ج
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: ،  وقاؿ ابن عاشور عن التشبيو ُب اآلية بأنو 1 (الّرزؽ وإ٪باز وعده ضروري، كنطق الّناطق
وقوعو، وىو  زيادة تقرير لوقوع ما أوعدوه بأف شبو بشيء معلـو كالضرورة، ال امَباء ُب)

، ومن ٍب فإف أسلوب القسم 2 (كوف ا٤بخاطبْب ينطقوف، وىو من التمثيل باألمور اسوسة
ُب اآلية والتشبيو دال على الشك القوى الذي ٰبيط ٗبسألة الرزؽ لدى خلد العبد، فإف 
التأكيد الذي من أساليبو القسم ال يكوف إال عند تطرؽ الشك، ٍب إف ىذه اآلية ىي 

. ا٣بامسة ُب شأف الرزؽ
 : تأكيد ا٤بعُب بالقسم ػ

 َفبل َوَربَّْك ال يُػْؤِمُنوَف َحٌبَّ ُٰبَكُّْموَؾ ﴿: تعأب قولو ُب القسم ورود ا عطاء ابن يبْب
نَػُهْم ٍُبَّ ال ٯبَُِدوا ُب أَنْػُفِسِهْم َحَرجاً ٩بَّا َقَضْيَت َوُيَسلُّْموا َتْسِليماً   ٍب»: فقاؿ ،3﴾ِفيَما َشَجَر بَػيػْ

 نفسو ُب ا٢برج ووجد حّكم أو ٰبّكم، ٓب عمن اإلٲباف بنفي يكتف ٓب وتعأب، سبحانو إنو
 رأفة وسلم، عليو ا صلى برسولو ا٣باصة بالربوبية ذلك على أقسم حٌب قضى، ما على

 يُػْؤِمُنوفَ  ال َوَربّْكَ  َفبل﴿: قاؿ وإ٭با ،(والرب فبل): يقل ٓب ألنو ورعاية، وٚبصيصا وعناية،
نَػُهم َشَجرَ  ِفيَما ُٰبَكُّْموؾَ  َحٌبَّ   عليو، ا٤بقسم ُب وتأكيد بالقسم، تأكيد ذلك ففي. ﴾بَػيػْ
 ا٢بق كاف سواء النصرة، ووجود الغلبة حب من عليو منطوية النفوس ٗبا سبحانو منو علما
.  ٥با أو عليها

 االستسبلـ العباد على فأوجب وسلم، عليو ا صلى برسولو لعنايتو إظهار ذلك وُب
 ا صلى رسولو ألحكاـ يذعنوا حٌب بألوىيتو اإلٲباف منهم يقبل وٓب ألمره؛ واالنقياد ٢بكمو،

 ،4﴾يُوَحى َوْحيٌ  ِإالَّ  ُىوَ  ِإفْ  ا٥ْبََوى، َعنِ  يَنِطقُ  َوَما ﴿: ربو وصفو كما ألنو وسلم، عليو
َا يُػَباِيُعوَنكَ  الَِّذينَ  ِإفَّ  ﴿: قاؿ كما ا، قضاء وقضاؤه ا، ُحكم فُحكمو  ،5﴾اللَّوَ  يُػَباِيُعوفَ  ِإ٭بَّ

 فدؿ القسم على تأكيد ا٤بعُب وىو ،2«1﴾أَْيِديِهمْ  فَػْوؽَ  اللَّوِ  َيدُ  ﴿: بقولو ذلك وأكد ،5﴾اللَّوَ 

                                                 

ػ البحر  (ىػ1224ت)ابن عجيبة أٞبد بن ٧بمد بن ا٤بهدي ا٢بسِب اإلدريسي الشاذٕب الفاسي أبو العباس  -  1
  .571 ص 5ىػ ػ  ج1419ا٤بديد ػ ٙبقيق أٞبد عبد ا قرشى رسبلف ػ القاىرة ٠بة 

  .101 ص14ػ  ج. (ت.ط.د)٧بمد الطاىر ابن عاشور ػ التحرير والتنوير من التفسّب ػ الدار التونسية للنشر ػ  -  2

  .65سورة النساء اآلية  -  3

  .4 - 3سورة النجم اآلية  -  4

 .10سورة الفتح اآلية  -  5
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وىو الرضا ٕبكم رسوؿ ا، وتأكيد ُب ا٤بقسم عليو وىو العناية برسولو صلى ا عليو 
 .وسلم

 : اإلضافة ُب اآلية لبياف التشريف ػ
 َفبل َوَربَّْك ال يُػْؤِمُنوَف َحٌبَّ ﴿ :﴿ :تعأب قولو ُب اإلضافة داللة ا عطاء ابن يبْب

نَػُهْم ٍُبَّ ال ٯبَُِدوا ُب أَنْػُفِسِهْم َحَرجاً ٩بَّا َقَضْيَت َوُيَسلُّْموا َتْسِليماً   ،3﴾ُٰبَكُّْموَؾ ِفيَما َشَجَر بَػيػْ
 قولو وىي وسلم، عليو ا صلى أمره وتفخيم قدره، لعظيم إشارة اآلية وُب »:فقاؿ
كهيعص، ذِْكُر ﴿: ، فأضاؼ نفسو تعأب إليو، كما قاؿ ُب اآلية األخرى﴾َوَربّْكَ  َفبل﴿:تعأب

فأضاؼ ا٢بق سبحانو ا٠بو إٔب ٧بمد صلى ا عليو وسلم، . 4﴾َرْٞبَِة َربَّْك َعْبَدُه زََكرِيَّا
فكشفت . 5«وأضاؼ زكريا إليو ليعلم العباد فرؽ ما بْب ا٤بنزلتْب، وتفاوت ما بْب الرتبتْب 

   .داللة اإلضافة عن ا٤برتبة ا٣باصة للنيب صلى ا عليو وسلم، مقابلة مع غّبه من األنبياء
   : ـ انتفغري ادلٌػٌؾ3ِ

ىو علم يبحث ُب قضايا القرآف الكرًن ا٤بتحدة معُب أو غاية عن طريق ٝبع : تعريفو 
، ولو 6آياهتا ا٤بتفرقة والنظر فيها لبياف معناىا واستخراج عناصرىا وربطها برباط جامع

، وكلها "التفسّب التجميعي"و "اال٘باه التوحيدي ُب التفسّب"تسميات أخرى منها 
الوحدة "مصطلحات تشّب إٔب طريقة واحدة ُب تفسّب القرآف الكرًن  ترتكز أساسا على 

أكثر دقة " التفسّب ا٤بوضوعي"، و٘بعلها غاية ُب التفسّب والبياف، غّب أف مصطلح "ا٤بوضوعية
وقد تطور البحث ُب ىذا النوع من . 7وداللة على ا٤بقصود، وأقرب إٔب االعتماد من غّبه

                                                                                                                                            

 .10سورة الفتح اآلية  -  1

  .6ابن عطاء ا السكندري ، التنوير ُب إسقاط التدبّب ، ص  -  2

  .65سورة النساء اآلية  -  3

  .2- 1سورة مرًن اآلية  -  4

  .6ابن عطاء ا السكندري ، التنوير ُب إسقاط التدبّب ، ص  -  5

دار التوزيع والنشر اإلسبلمية ػ الطبعة : عبد الستار فتح ا سعيد ػ ا٤بدخل إٔب التفسّب ا٤بوضوعي ػ بور سعيد -  6
  .20ـ ػ ص 1991الثانية ػ سنة 

ـ 1996نظرية وتطبيقا ػ منشورات جامعة باتنة  ا١بزائر ػ الطبعة األؤب ػ سنة : أٞبد رٞباين ػ التفسّب ا٤بوضوعي  -  7
 .31ػ ص 
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التفسّب ُب العصر ا٢بديث، فشد اىتماـ العلماء من ٝبيع الوجوه، وأخذ مسارا جديدا ُب 
مقاصده وأىدافو وطريقة عرضو وٕبثو، من خبلؿ نوعية ا٤بوضوعات الٍب يثّبىا ويستخرجها 

من القرآف الكرًن، وُب الغاية الٍب يستهدفها، ليصبح فنا من فنوف التفسّب القرآين، قائما 
.   1بذاتو، متميز ا٤بنهج، معلـو ا٢بدود والضوابط

وقد ظهر ُب تفسّب ابن عطاء ا ىذا اللوف من التفسّب ا٤بوضوعي ٗبعناه العاـ، وبْب 
رٞبو ا دواعي التكرار ٤بوضوع معْب ُب عدد من اآليات، ألىداؼ ٨بتلفة فتارة يكوف 

التكرار لرفع القدر وتفخيم األمر مثل موضوع اإلسبلـ، وتارة يكوف لنفى الشك واالستبعاد 
ا٢باصل ُب النفوس مثل موضوع االستدالؿ على ا٤بعاد أو التأكيد على ضماف الرزؽ وغّب 

. ذلك
:  وفيما يلي أمثلة لذلك 

  : اإلسبلـ موضوع  ػ

 الٍب اآليات ا٤بقادير ومنازعة التدبّب قواعد عن حديثو أثناء ا عطاء ابن ٝبع  
 وباطنو ظاىر اإلسبلـ أف بْب ٍب ، التكرار ىذا وجو وبْب " اإلسبلـ " موضوع ُب اشَبكت

 عز ا عليو أثُب الذي السبلـ عليو إبراىيم سيدنا ٕباؿ التفصيل ذلك وختم ، االستسبلـ
 : ا٤بقادير ومنازعة التدبّب قواعد :» فقاؿ  لوفائو وجل

َناهُ  َوَلَقدِ  نَػْفَسوُ  َسِفوَ  َمن ِإالَّ  ِإبْػرَاِىيمَ  مّْلَّةِ  َعن يَػْرَغبُ  َوَمن ﴿: تعأب ا قاؿ نْػَيا ُب  اْصطََفيػْ  الدُّ
. 2﴾اْلَعاَلِمْبَ  لَِربّْ  َأْسَلْمتُ  قَاؿَ  َأْسِلمْ  َربُّوُ  َلوُ  قَاؿَ  ِإذْ  ، الصَّا٢ِبِْبَ  َلِمنَ  اآلِخَرةِ  ُب  َوِإنَّوُ 

                                                 

سليماين عبد القادر ػ منهجية التفسّب ا٤بوضوعي ُب فهم النص القرآين ػ ٕبث منشور ُب ٦بلة الواحات للبحوث  -  1
 .285 ـ ػ ا٤بطبعة العربية غرداية ا١بزائر ػ ص 2010والدراسات ا٤بركز ا١بامعة غرداية ػ العدد التاسع جواف 

  .131- 130سورة البقرة اآلية  -  2
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ـُ  ﴿: وقاؿ يَن ِعنَد الّلِو اإِلْسبَل  مّْلََّة أَبِيُكْم ِإبْػرَاِىيَم ُىَو ﴿: ، وقاؿ تعأب1﴾ِإفَّ الدّْ
.  3فَػَلُو َأْسِلُموا ﴾ ﴿: ، وقاؿ تعأب٠2َبَّاُكُم اْلُمْسِلمَْب ِمن قَػْبُل ﴾

 .4﴾فَإْف َحآجُّوَؾ فَػُقْل َأْسَلْمُت َوْجِهَي لِّلِو َوَمِن اتػَّبَػَعِن  ﴿: وقاؿ تعأب
َر اإِلْسبلَـِ ِديناً فَػَلن يُػْقَبَل ِمْنُو َوُىَو ُب اآلِخَرِة ِمَن  ﴿: وقاؿ تعأب َوَمن يَػْبَتِغ َغيػْ

. 5ا٣ْبَاِسرِيَن﴾
. 6َوَمن ُيْسِلْم َوْجَهُو ِإَٔب اللَِّو َوُىَو ٧ُبِْسٌن فَػَقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوثْػَقى﴾ ﴿: وقاؿ
. 8َوأَنَْا َأوَُّؿ اْلُمْسِلِمَْب﴾ ﴿: وقاؿ. 7تَػَوفَِِّب ُمْسِلماً َوَأ٢ْبِْقِِب بِالصَّا٢ِبَِْب﴾ ﴿: وقاؿ

إٔب غّب ذلك، فاعلم أف ىذا التكرار لذكر اإلسبلـ تنويو لقدره وتفخيم ألمره، 
.  واإلسبلـ لو ظاىر، واالستسبلـ باطن ذلك الظاىر

فا٤بسلم من أسلم نفسو إٔب ا، فكاف ظاىرا بامتثاؿ أمره، وباطنا باالستسبلـ إٔب 
فمن . قهره، وٙبقيق مقاـ االستسبلـ بعد ا٤بنازعة ُب أحكامو والتقويض لو ُب نقضو وإبرامو

أال ترى أف . 9ُقْل َىاُتواْ بُػْرَىاَنُكْم ِإف ُكنُتْم َصاِدِقَْب﴾ ﴿. ادعى اإلسبلـ طولب باالستسبلـ
، فلما زج بو 10َأْسَلْمُت لَِربّْ اْلَعاَلِمَْب﴾ ﴿: إبراىيم عليو السبلـ، ٤با قاؿ لو ربو أسلم، قاؿ

يا ربنا ىذا خليلك قد نزؿ بو ما أنت أعلم، فقاؿ ا٢بق : ُب ا٤بنجنيق استغاثت ا٤ببلئكة قائلة
.  (اذىب إليو يا جربيل، فإف استغاث بك فأغثو، وإال فاتركِب وخليلي): سبحانو وتعأب

                                                 

  .19سورة آؿ عمراف اآلية  -  1

  .78سورة ا٢بج اآلية  -  2

  .34سورة ا٢بج اآلية  -  3

  .20سورة آؿ عمراف اآلية  -  4

  .85سورة آؿ عمراف اآلية  -  5

  .22سورة لقماف اآلية  -  6

  .101سورة يوسف اآلية  -  7

  .163سورة األنعاـ اآلية  -  8

  .111سورة البقرة اآلية  -  9

  .131سورة البقرة اآلية  -  10
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أما إليك فبل، : ألك حاجة؟ قاؿ: فلما جاءه جربائيل عليو السبلـ ُب أفق ا٥بواء قاؿ
فلم يستنصر بغّب . 1(حسيب من سؤإب علمو ٕبإب): فاسألو، قاؿ: قاؿ. وأما إٔب ا، فبلى

ا، وال حنجت ٮبتو لغّب ا، بل استسلم ٢بكم ا مكتفيا بتدبّب ا لو عن تدبّبه 
لنفسو، وبرعاية ا٢بق لو عن رعايتو ٥با، وبعلم ا٢بق سبحانو عن سؤالو، علما منو أف ا٢بق بو 

﴾ ﴿:لطيف ُب ٝبيع أحوالو، فأثُب ا تعأب عليو بقولو . 3 «2َوِإبْػرَاِىيَم الَِّذي َوَبَّ
فقد ٝبع ابن عطاء ا اآليات الٍب دلت على موضوع اإلسبلـ واتفقت على ٙبقيق 

.  ا٤بعُب اللغوي وىو االستسبلـ، وبْب ٙبقق إبراىيم عليو السبلـ ّٔذا ا٤بقاـ
 : ا٤بعاد على االستدالؿ موضوع ػ

 قولو وىي الرزؽ شأف ُب ا٣بامسة اآلية من  األؤب الفائدة ُب ا عطاء ابن أورد  
 أَنَُّكمْ  َما مّْْثلَ  ٢بََقّّ  ِإنَّوُ  َواأْلَْرضِ  السََّماء فَػَوَربّْ  ، ُتوَعُدوفَ  َوَما رِْزُقُكمْ  السََّماء َوُب ﴿ : تعأب

 االضطراب بسبب عديدة آيات فيو إذ ا٤بعاد، على االستدالؿ موضوع ،4﴾تَنِطُقوفَ 
 على منها بعضا فذكر  الشبهة لتمكن ا٢بجة تكررت ولذلك النفوس ُب الواقع واالرتياب

 شأف ُب النفوس اضطراب كثرة علم ٤با تعأب انو اعلم: األؤب الفائدة:» فقاؿ التمثيل وجو
 أف علمت إذا ا٢بجة تكرر كما القلوب، على عوارضو ورود تكررت ٤با ذكره كرر الرزؽ

 ٤با عديدة آيات ُب ا٤بعاد على االستدالؿ تعأب كرر كما خصمك نفس ُب متمكنة الشبهة
 بناءه، واضمحل أوصالو ٛبزقت أف بعد اإلنساف يعود أف واستبعدوا ا٤بلحدوف فيو اضطربت

 قولو: منها كثّبة حججا العزيز كتابو ُب عليهم فاحتج وا٥بواـ السباع أكلتو أو ترابا وصار
ـَ  ُٰبِْيي َمنْ  قَاؿَ  َخْلَقوُ  َوَنِسيَ  َمَثبلً  لََنا َوَضَربَ  ﴿:تعأب  الَِّذي ُٰبِْييَها ُقلْ  َرِميٌم، َوِىيَ  اْلِعظَا

 ِإفَّ  ﴿: تعأب وبقولو. 1﴾َعَلْيوِ  أَْىَوفُ  َوُىوَ  ﴿: األخرى اآلية ُب وقولو. 5 ﴾َمرَّةٍ  َأوَّؿَ  أَنَشَأَىا
. 3 «ذلك غّب إٔب. 2﴾اْلَمْوَتى َلُمْحِيي َأْحَياَىا الَِّذي

                                                 

القرطيب . ىذا األثر ذكره القرطيب ُب تفسّبه مرويا عن أيب بن كعب رضي ا عنو عن النيب صلى ا عليو وسلم -  1
 .303 ص  11، ا١بامع ألحكاـ القرآف ، ج

  .37سورة النجم اآلية  -  2

  .38ػ 37ابن عطاء ا السكندري ، التنوير ُب إسقاط التدبّب ، ص -  3

  .23-22سورة الذاريات اآلية  -  4

   .79- 78سورة يس اآلية  -  5
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  : الرزؽ موضوع ػ

 موضوع تكرر وجو الرزؽ شأف ُب ا٣بامسة اآلية من األؤب الفائدة ُب ا عطاء ابن أورد
 ٛبثيلو بعد وذلك القلوب على عوارضها لتكرر ا٢بجة تكرر باب من عديدة آيات ُب الرزؽ

 أمر ُب النفوس اضطراب شدة ا٢بق علم ٤با وكذلك :» فقاؿ ا٤بعاد، على االستدالؿ ٗبوضوع
 العباد، نفوس من ذلك تعأب ا٢بق علم فلما ، عديدة آيات ُب ذلك ُب ا٢بجة أكد الرزؽ
. 4﴾الرَّزَّاؽُ  ُىوَ  اللَّوَ  ِإفَّ  ﴿: تارة قاؿ

. 5﴾َرَزَقُكمْ  ٍُبَّ  َخَلَقُكمْ  الَِّذي اللَّوُ  ﴿: أخرى وقاؿ
.  ٫6بَُّْن نَػْرزُُقَك﴾ ﴿: وقاؿ أخرى
. 7أَمَّْن َىَذا الَِّذي يَػْرزُُقُكْم ِإْف أَْمَسَك رِْزَقُو﴾ ﴿: وقاؿ أخرى
ليبْب ٧بل الرزؽ، فتسكن إليو .  َوُب السََّماء رِْزُقُكْم َوَما ُتوَعُدوَف﴾﴿: وقاؿ ىاىنا

ٓب يكن : القلوب، وليس الضماف مع إّٔاـ ا٢بمل، كالضماف مع تبيينو، فكأنو تعأب يقوؿ
ٯبب علينا أف نبْب لكم ٧بل رزقكم، لكم عندنا رزؽ نوصلو لكم إذا جاء أبانو، وليس علينا 
بيانو، ولكن بلطفو ورٞبتو وفضلو ومنتو، بْب ٧بل الرزؽ ليكوف ذلك ابلغ ُب ثقة النفوس بو، 

. 8«وأقوى ُب دفع الشك 

                                                                                                                                            

  .27سورة الرـو اآلية  -  1

  .39سورة فصلت اآلية  -  2

 .77ابن عطاء ا السكندري ، التنوير ُب إسقاط التدبّب ، ص - 3 

  .58سورة الذاريات اآلية  -  4

  .40سورة الرـو اآلية  -  5

  .132سورة طػو اآلية  -  6

  .21سورة ا٤بلك اآلية  -  7

 .77ابن عطاء ا السكندري ، التنوير ُب إسقاط التدبّب ، ص - 8 
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  :    العػلم موضوع ػ

 صلى قولو فيها ذكر فائدة" التدبّب إسقاط ُب التنوير "مصنفو ُب ا عطاء ابن أورد  
ِبرِْزِقوِ  ا َتَكفَّلَ  الِعْلمِ  طَاِلبُ  : )وسلم عليو ا  ُب تكرر حيثما النافع العلم ا٤براد أف فبْب ،(َُ

 فقاؿ ذلك على تدؿ اآليات من ٦بموعا عدد ٍب ا٣بشية، تقارنو الذي فهو السنة أو الكتاب
ِبرِْزِقوِ  ا َتَكفَّلَ  الِعْلمِ  طَاِلبُ : )والسبلـ الصبلة عليو قولو: فائدة:»   العلم أف اعلم.  1(َُ

 ا٣بشية، تقارنو الذي النافع العلم بو ا٤براد إ٭با السنة، ُب أو العزيز، الكتاب ُب تكرر حيثما
َا ﴿:تعأب ا قاؿ ا٤بخافة وتكتفو  تبلـز ا٣بشية أف فبْب. 2﴾اْلُعَلَماء ِعَباِدهِ  ِمنْ  اللَّوَ  ٱَبَْشى ِإ٭بَّ
 أُوُتوا َوالَِّذينَ ﴿: تعأب قولو وكذلك ا٣بشية، أىل ىم إ٭با العلماء أف: ىذا من وفهم العلم،
. 5 ﴾ِعْلماً  زِْدين  رَّبّْ  َوُقل ﴿. 4﴾ اْلِعْلمِ  ُب  َوالرَّاِسُخوفَ ﴿. 3﴾اْلِعْلمَ 

. 6 (إف ا٤ببلئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم): وقولو عليو الصبلة والسبلـ
طَاِلُب الِعْلِم  ):وقولو ىاىنا . 7 (العلماء ورثة األنبياء ):وقولو عليو الصبلة والسبلـ

. (َتَكفََّل اُ ِبرِْزِقوِ 
إ٭با ا٤براد بالعلم ُب ىذا ا٤بوطن، العلم النافع القاىر القامع للهوى وذلك متعْب 

بالضرورة، ألف كبلـ ا تعأب وكبلـ رسوؿ ا عليو الصبلة والسبلـ  أجلُّ من أف ٰبمل 
. على غّب ىذا وقد بينا ذلك ُب غّب ىذا الكتاب

ىو الذي يستعاف بو على طاعة ا تعأب، ويلزمك ا٤بخافة من ا : والعلم النافع
ويشمل العلم النافع والعلم با . تعأب، والوقوؼ على حدود ا، وىو علم ا٤بعرفة با

طَاِلُب الِعْلِم َتَكفََّل  ):فقولو عليو الصبلة والسبلـ. والعلم ٗبا بو أمر ا إذا كاف تعلمو با
                                                 

أخرجو أبو نعيم األصبهاين ُب معرفة الصحابة باب من ا٠بو زياد  عن زياد بن ا٢بارث الصدائي ، قاؿ ا٢بديث  -  1
  .344 ص8 ج2676رقم « من طلب العلم تكفل ا برزقو » : قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو وسلم : 

  .28سورة فاطر اآلية  -  2

  .11سورة آّادلة اآلية  -  3

  .07سورة آؿ عمراف اآلية  -  4

  .114سورة طػو اآلية  -  5

 9 ج2606أخرجو أبو عيسى الَبمذي ُب سننو باب بَاب َما َجاَء ُب َفْضِل اْلِفْقِو َعَلى اْلِعَباَدِة رقم ا٢بديث  -  6
َوَة 296ص   . وقاؿ َواَل نَػْعِرُؼ َىَذا ا٢بَِْديَث ِإالَّ ِمْن َحِديِث َعاِصِم ْبِن َرَجاِء ْبِن َحيػْ

 .119 ص 1 ج2606أخرجو البخاري ُب صحيحو باب العلم قبل القوؿ والعمل رقم ا٢بديث  -  7
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أي تكفل لو أف يوصلو لو مع ا٥بناء والعزة والسبلمة من ا٢بجبة وإ٭با أولنا ىذا . (اُ ِبرِْزِقوِ 
للتأويل، واف معُب التكفل، تكفل خاص، وذلك الف ا٢بق سبحانو وتعأب  تكفل برزؽ 

فدؿ على ىذه الكفالة كفالة خاصة كما ذكرناه، . العباد اٝبع طلبوا ىذا العلم أو ٓب يطلبوه
             .1«ألنو أفردىا بالذكر

فابن عطاء ا قرر أف العلم حيثما تكرر ُب كتاب ا فإ٭با يراد بو العلم النافع الذي 
يؤدي بصاحبو إٔب ا٣بوؼ وا٣بشية، ومبلزمة التواضع والذلة، والتخلُّق بأخبلؽ اإلٲباف، إٔب 

ما يتبع ذلك من بغض الدنيا والزىادة فيها، وإيثار اآلخرة عليها، ولزـو األدب بْب يدي ا 
تعأب، إٔب غّب ذلك من الصفات العلية، ويؤكد ابن عطاء ا جبللة كبلـ ا اف ٰبمل على 

: ﴿واتقوا ا ويعلمكم ا﴾ فقاؿ:ويؤيد ىذا ماذكره الثعاليب ُب تفسّب قولو تعأب. غّب ىذا
: وقاؿ أيضا ُب موضع آخر من تفسّب، 2(وا٤براد ّٔذا العْلِم العْلُم النافُع الَّذي يُوِرُث ا٣بشيةَ )
العلم النافُع ما َزىََّدؾ ُب دنياؾ، ورغَّبك ُب أخراؾ، وزاَد ُب خوِفك وتَػْقواؾ، وبعَثك على )

 .3 (، وَصفَّاؾ ِمن َكَدِر َىَواؾطاعِة موالؾ

  :العبودية موضوع ػ

  تضمنت آيات فيو ٝبع انعطاؼ خبلؿ من العبودية مقاـ ُب ا عطاء ابن فصل  
 لّبتب العبد وصفات العبد مقاـ وسلم عليو ا صلى النيب اختيار تبْب أحاديث ٍب العبودية،

 أقيم مقاـ أجل أف اعلم :» فقاؿ العبودية مقاـ ليتم التدبّب وترؾ االختيار ترؾ لزـو عليها
.  4﴾لَْيبلً  ِبَعْبِدهِ  َأْسَرى الَِّذي ُسْبَحافَ  ﴿:وتعأب سبحانو ا قوؿ مقاـ: فيو العبد
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.  1﴾َعْبِدنَا َعَلى أَنزَْلَنا َوَما ﴿:تعأب وقولو
.  2﴾زََكرِيَّا َعْبَدهُ  َربّْكَ  َرْٞبَةِ  ذِْكرُ  ، كهيعص﴿:تعأب وقولو
ـَ  َلمَّا َوأَنَّوُ  ﴿:تعأب وقولو . 3﴾َيْدُعوهُ  اللَّوِ  َعْبدُ  قَا

و٤با خّب رسوؿ صلى ا عليو وسلم بْب أف يكوف نبيا ملكا أو نبيا عبدا، اختار 
وقاؿ . العبودية  تعأب، ففي ذلك أدؿ دليل أهنا من أفضل ا٤بقامات، وأعظم القربات

إ٭با أنا عبد ال آكل متكئا، إ٭با أنا عبد ا، آكل كما يأكل ): صلى ا عليو وسلم
ـَ َواَل َفْخرَ ): وقاؿ صلى ا عليو وسلم. 4(العبيد ٠بعت شيخنا أبا . 5(أَنَا َسيُّْد َوَلِد آَد

وال فخر، أي ال أفتخر بالسيادة، إ٭با الفخر ٕب بالعبودية  تعأب ):العباس رٞبو ا يقوؿ
نَس ِإالَّ لِيَػْعُبُدوِف﴾﴿:وقاؿ تعأب. 6(وألجلها كاف اإلٯباد ، والعبادة 7َوَما َخَلْقُت ا١بِْنَّ َواإْلِ

. ظاىر العبودية، والعبودية روحها
وإذ قد فهمت ىذا فروح العبودية وسرىا إ٭با ىو ترؾ االختيار وعدـ منازعة األقدار، 

فإذا كاف ال يتم مقاـ العبودية . فتبْب من ىذا أف العبودية ترؾ التدبّب واالختيار مع الربوبية
الذي ىو أشرؼ ا٤بقامات إال بَبؾ التدبّب، فحقيق على العبد أف يكوف لو تاركا، وللتسليم 

أكد ابن عطاء ا أف مقاـ . 8« تعأب سالكا، ليصل إٔب ا٤بقاـ األكمل، وا٤بنهج األفضل 
مقاـ العبودية أفضل ا٤بقامات إذ خاطب ا بو نبيو ُب كتابو ُب عدة آيات دلت على نفس 

  .ا٤بوضوع
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 .20 الصفحة 19رقم ا٢بديث  (إ٭با أنا عبد ، آكل كما يأكل العبد ، وأجلس كما ٯبلس العبد ): ، فقاؿ 

وقاؿ . 422ص 1 ج3073أخرجو أبو عيسى الَبمذي ُب سننو، بَاب َوِمْن ُسوَرِة َبِِب ِإْسرَائِيَل ، رقم ا٢بديث  -  5
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  ":ا إٔب ا٥بمة صرؼ من أماـ الشيطاف ضعف "موضوع ػ
 ، ٝبيعا  والنصرة والقوة ا٢بكم أف تبْب الٍب اآليات من ٦بموع ا عطاء ابن أورد   

 لو سلطاف فبل ا، ألمر تنفيذا با منو يستعيذوف إ٭با والعارفوف ضعيف، الشيطاف وأف
 ٦باىدتك كيف العارفْب لبعض قيل: » العارفْب بعض جواب من انطبلقا فقاؿ عليهم

.  دونو من فكفانا تعأب، ا إٔب انصرفنا قـو ٫بن الشيطاف؟ وما قاؿ للشيطاف؟
 الشَّْيطَافَ  ِإفَّ  ﴿:تعأب ا٢بق قاؿ ٤با: )يقوؿ تعأب ا رٞبو العباس أبا شيخنا و٠بعت  

ُذوهُ  َعُدوّّ  َلُكمْ   الشيطاف بعداوة طالبهم ا أف: ا٣بطاب ىذا من فهموا فقـو ،1﴾َعُدّواً  فَاٚبَِّ
 ِإفَّ  ﴿:ذلك من فهموا وقـو. ا٢ببيب ٧ببة عن ذلك فشغلهم عداوتو، إٔب ٮبمهم فصرفوا

 ذكر ٍب دونو، من فكفاىم ا ٗبحبة فاشتغلوا حبيب، لكم وأنا أي﴾ َعُدوّّ  َلُكمْ  الشَّْيطَافَ 
 ألهنم ال بذلك، أمرىم تعأب ا أف فؤلجل الشيطاف، من استعاذوا فإف. 2(ا٤بتقدمة ا٢بكاية

 يسمعونو وىم معو، حكما لغّبه يشهدوف وكيف معو، شيئا ا٢بكم من ا لغّب أف يشهدوف
. 3﴾ِإيَّاهُ  ِإالَّ  تَػْعُبُدواْ  َأالَّ  أََمرَ  لِّلوِ  ِإالَّ  ا٢بُْْكمُ  ِإفِ  ﴿:يقوؿ

. 4 ِإفَّ َكْيَد الشَّْيطَاِف َكاَف َضِعيفًا﴾﴿: وقاؿ سبحانو وتعأب
. 5ِإفَّ ِعَباِدي لَْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلطَاٌف﴾ ﴿: وقاؿ عز وجل

ْم  ﴿: وقاؿ سبحانو وتعأب ِإنَُّو لَْيَس َلُو ُسْلطَاٌف َعَلى الَِّذيَن آَمُنواْ َوَعَلى َرِّّْٔ
.  6يَػتَػوَكَُّلوَف﴾

. 7َوَمن يَػتَػوَكَّْل َعَلى اللَِّو فَػُهَو َحْسُبُو﴾ ﴿: وقاؿ تعأب
. 8الّلُو َوٕبُّ الَِّذيَن آَمُنواْ ٱُبْرُِجُهم مَّْن الظُُّلَماِت ِإَٔب النػُُّوِر﴾ ﴿: وقاؿ ا تعأب
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َنا َنْصُر اْلُمْؤِمِنَْب﴾ ﴿: وقاؿ . 1وََكاَف َحّقاً َعَليػْ
فهذه اآليات ونظائرىا قوت قلوب ا٤بؤمنْب ونصرهتم النصر ا٤ببْب فاف استعاذوا من 

الشيطاف فبأمره، وإف استولوا بنور اإلٲباف عليو فبوجود نصره، وإف سلموا من كيده ٥بم 
فهذه ٦بموع آيات دلل ّٔا ابن عطاء ا على أف الشيطاف ضعيف كلما  .2«فبتأييده وبره 

 .صرفت ا٥بمة إٔب ا تعأب، فهو ا٤بلجأ سبحانو وا٤بأوى

 : ـ انتفغري اٗشبسُ 4
 عرؼ التفسّب الصوُب بالتفسّب اإلشاري، ويعِب عند أىلو أف يرى ا٤بفسر معُب آخر 

غّب ا٤بعُب  الظاىر، رٗبا ٙبتملو  اآلية الكرٲبة  ولكنو  ال يظهر للعامة من الناس، وإ٭با يظهر 
٣باصتهم ومن فتح ا  قلبو  وأنار  بصّبتو وسلكو  ضمن عباده  الصا٢بْب، الذين منحهم  

ا  الفهم  واإلدراؾ، وىذا النوع من العلم ليس من العلم الكسيب الذي يناؿ بالبحث 
، كما قاؿ تعأب 3وا٤بذاكرة وإ٭با ىو من العلم الوىيب الذي ىو أثر التقى واالستقامة والصبلح

ولقد غلب على تفسّب ابن   .4﴾ َواتػَُّقوا اللََّو َويُػَعلُّْمُكْم اللَُّو َواللَُّو ِبُكلّْ َشْيٍء َعِليٌم  ﴿: تعأب 
ابن عطاء ا ىذه الصبغة، فيؤكد ابن عطاء ا أف فهم معاين  الوحي يتفاوت على حسب 
دائرة األنوار ايطة وقوهتا وُب وقت دوف وقت ألهنا تعتمد على منح ربانية من وراء الغيب 
تتكشف حسب ما يُنعم بو رب الغيوب، والفهم على حسب ا٤بقاـ، فرب فهم ينقدح لك 
من النص فتعرب عنو حسب الزمن وا٤بقاـ الذي أنت فيو، ٍب يتغّب مقامك فتفهم من نفس 

النص فهما آخر، ويشبو ذلك ابن عطاء ا بالثمر من الشجر فإنو يسقى ٗباء واحد، ولكن 
طعمو متفاوت، وما يقاؿ عن القرآف يقاؿ عن ا٢بديث ألهنما وحي يوحى وفيما يلي بياف 

     :لذلك 

                                                 
  .47سورة الرـو اآلية  -  1
  .35ابن عطاء ا السكندري ، التنوير ُب إسقاط التدبّب ، ص-  2
 ػ ٧بمود عبد الرزاؽ ػ ا٤بعجم الصوُب أوؿ دراسة علمية ُب األصوؿ القرآنية للمصطلح الصوُب ػ دار ماجد عسّبي  3

 .116 ص1ـ ، ج2004ىػ ػ 1425جدة ػ الطبعة األؤب ػ سنة 
  .282 ػ سورة البقرة اآلية  4
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 :  التفسّب علي حسب ما فتح لصاحب األنوار -

 (...فَاتقوا ا وأٝبلوا ُب الطلب  ..): شرح ابن عطاء ا قولو صلى ا عليو وسلم  
فعدد من وجوه اإلٝباؿ الطلب عشرة، ٍب أدرؾ عجزه عن اإلحاطة ّٔذه الوجوه، فأقر أف 1

األمر أوسع وال ٰبيط بو أحد ولو ظل العلماء با أبد اآلبدين يعربوف ما قدروا على ذلك 
فهذه عشرة أوجو ُب اإلٝباؿ ُب الطلب، وليس القصد ّٔا ا٢بصر، » :وإليك نصو إذ يقوؿ 

إذ األمر أوسع من ذلك، ولكن ٕبسب ما ناوؿ الغيب، وأنعم بو ا٤بؤب سبحانو وتعأب، وىو 
فما يأخذ اآلخذ منو إال على حسب نوره، وال يأخذ من . كبلـ صاحب األنوار ايطة

 ﴿: جواىر ٕبره إال على قدر قوة غوصو، وكل يفهم على حسب ا٤بقاـ الذي أقيم فيو
وما ٓب يأخذوه أكثر ٩با اخذوا، . 2﴾ُيْسَقى ٗبَاء َواِحٍد َونُػَفضُّْل بَػْعَضَها َعَلى بَػْعٍض ُب اأُلُكلِ 

فلو . (وأوتيت جوامع الكلم، واختصر ٕب الكبلـ اختصارا): وا٠بع قولو عليو الصبلة والسبلـ
 أبد اآلباد، عن أسرار الكلمة الواحدة من كبلمو، ٓب ٰبيطوا ّٔا علما، وٓب العلماء باعرب 

عملت ّٔذا ا٢بديث سبعْب عاما وما فرغت منو، وىو قولو : يقدروا فهما، حٌب قاؿ بعضهم
وصدؽ رضي ا عنو، فلو . (من حسن إسبلـ ا٤برء تركو ما ال يعنيو): عليو الصبلة والسبلـ

مكث عمر الدنيا أٝبع وأبد اآلباد ٓب يفرغ من حقوؽ ىذا ا٢بديث، وما أودع فيو من 
 .3«غرائب العلـو وأسرار الفهـو 

  فا٤بقصود من ىذا ا٤بثاؿ بياف التفسّب اإلشاري بصورتو آّملة عند ابن عطاء ا 
وسوؼ نتعرض بالتفصيل والتمثيل ٤بوقف ابن عطاء ا من التفسّب اإلشاري ُب ا٤بطلب 

    .الثاين من ا٤ببحث الثاين من ىذا الفصل
 

 
 

                                                 
 . 362 ص 6 ج2135أخرجو ابن ماجو ُب سننو بَاب االقتصاد ُب ا٤بعيشة رقم ا٢بديث -  1
  .4سورة الرعد اآلية  -  2
  .90ابن عطاء ا السكندري ، التنوير ُب إسقاط التدبّب ، ص -  3
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 :  ـ انتأًّم فَ انمشآٌ ًانغنخ1
، وقد استعمل التأويل 1التأويل َب اللغة ٗبعُب الرجوع وا٤بآؿ والعود وا٤بصّب والعاقبة 

: ُب الكتاب والسنة وبْب الصحابة والتابعْب على معنيْب 
 ىو ا٢بقيقة الٌب يؤوؿ إليها الكبلـ، أو حقيقة ما ينطبق عليو :المعنى األول    

، وىذا ا٤بعُب ىو الذي جاء ُب القرآف، فلقد تكررت كلمة التأويل ُب القرآف ُب أكثر 2اللفظ
من عشرة مواضع، كاف معناىا ُب ٝبيع استعماالهتا ا٢بقيقة الٍب يؤوؿ إليها الكبلـ، أو األثر 

، كقولو تعأب 3الواقعي ٤بدلوؿ اللفظ ا٤بستعمل، سواء كاف ذلك ُب ا٤باضي أو ُب ا٤بستقبل
 َىْل يَنظُُروَف ِإال تَْأِويَلُو يَػْوـَ يَْأٌب تَْأِويُلُو ﴿: حكاية عن ا٤بشركْب وتكذيبهم ألخبار القيامة 

. 4﴾يَػُقوُؿ الَِّذيَن َنُسوُه ِمْن قَػْبُل َقْد َجاَءْت ُرُسُل َربػَّْنا بِا٢بَْقّْ 
فاللَّو تعأب ٱبربنا أهنم يـو يتحققوف من وقوع ما أخربىم بو َب القرآف من جراء 
 5تكذيبهم الرسل ، يعلموف يقينا أف ما جاءت بو الرسل، كاف ىو ا٢بق الذى ال ريب فيو

ْعَنا فَاْرِجْعَنا نَػْعَمْل َصا٢ِبًا ِإنَّا ُموِقُنوف َ ﴿: فيقولوف   َقْد َجاَءْت ُرُسُل ﴿، 6﴾ َربػََّنا أَْبَصْرنَا َو٠بَِ
. 7﴾َربػَّْنا بِا٢بَْقّْ  

                                                 
ػ لساف العرب ػ دار إحياء الَباث العريب لبناف ػ  (ىػ711ت ) ػ ابن منظور ٝباؿ الدين ٧بمد بن مكـر األنصاري  1

 . 33 ص13 ػ ج  ـ1999الطبعة الثالثة ػ سنة 
   ػ ابن فارس أٞبد ػ معجم مقاييس اللغة ػ ٙبقيق عبد السبلـ ٧بمد ىاروف ػ مطبعة مصطفى البايب ا٢بليب القاىرة ػ سنة 

 . 159 ص1ـ ػ ج1970
ـ ػ 1967عبد السبلـ ىاروف وآخرين ػ القاىرة سنة :  ػ ٙبقيقػ األزىرى أبو منصور ٧بمد بن ٧بمد ػ هتذيب اللغة   

 .437 ص15ػ ج (ط.د)
 . 57ـ ػ ص1977 ػ ابن تيمية ػ الرسالة التدمرية ػ القاىرة ا٤بطبعة السلفية ػ سنة  2

 .19ـ ػ ص1978      ػ ابن تيمية ػ الفتوى ا٢بموية القاىرة ا٤بطبعة السلفية ػ سنة 
 .106 ص 1 ػ ٧بمود عبد الرزاؽ ػ ا٤بعجم الصوُب ػ ج 3
 .53 ػ سورة األعراؼ اآلية  4
 ػ ابن جرير الطربي أبو جعفر ٧بمد ػ جامع البياف عن تأويل آي القرآف ا٤بعروؼ بتفسّب الطربي ػ ٙبقيق ٧بمود ٧بمد  5

 .478 ص12ػ ج  (ت.د)شاكر ، ومراجعة أٞبد ٧بمد شاكر ػ طبعة دار ا٤بعارؼ القاىرة ػ 
 .12 ػ سورة السجدة اآلية  6

 .53 ػ سورة األعراؼ اآلية  7
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ووقوع ىذه األخبار يـو القيامة، ىو تأويل ما أخرب بو القرآف من الوعد والوعيد 
بُوا ٗبَا ٓبَْ ٰبُِيطُوا ِبِعْلِمِو َوَلمَّا ﴿: وا١بنة والنار وما يؤوؿ إليو أمر ىؤالء، وقاؿ تعأب   َبْل َكذَّ

 ردا على من أنكر ا٢بقائق الٍب جاء ّٔا القرآف، حيث كذبوا بو مع جهلهم 1﴾يَْأهِتِْم تَْأِويُلُو 
، ولكوف تأويلو ٓب يأهتم بعد، 2بتلك ا٢بقائق، و٤با يأهتم تأويلو أي  مصّبىم وعاقبة أمرىم

 .  3إف ٧بمدا افَباه وأنشأه وسارعوا ُب عدائو: قالوا 
وتأويل أخبار القرآف، منو ما مضى كإخباره عن األمم ا٤باضية وما حدث ٥بم من 
أمور، ومنو ما سيأٌب كإنبائو عن أحواؿ القيامة وما فيها من بعث ونشور وحساب وجنة 

ٗبا " ٧بمود عبد الرزاؽ"ونار، والتأويل ّٔذا ا٤بعُب قد استعمل ُب نوعي األسلوب فصل فيها 
 : 4يلي اعتبارا أف الكبلـ نوعاف

وىذا يشتمل على أمور الشريعة التكليفية، من األوامر والنواىي،  : إنشائي- 1
إف السنة ىي تأويل األمر، وقالت : وتأويل األمر ُب ىذا النوع تنفيذه ومن ىنا قاؿ السلف 

يقوؿ ُب ركوعو  وسلم عليو ا صلىكاف رسوؿ اللَّو  ): عائشة أـ ا٤بؤمنْب رضي اللَّو عنها 
،  تعُب أنو كاف ينفذ ُب 5(ُسْبَحاَنَك اللَُّهَم َوِٕبَْمِدَؾ ، اللَّهم اْغِفر ٕب يَػَتَأوَُّؿ الُقْرآفَ : وسجوده 

.   6﴾ َفَسبّْْح ِٕبَْمِد َربَّْك َواْستَػْغِفْرُه ِإنَُّو َكاَف تَػوَّابًا ﴿:  ُب سجوده األمر ُب قولو تعأب
وىذا يشتمل على إخبار اللَّو عن أمور الغيب، كالقيامة وأحوا٥با  : خبري- 2

وأىوا٥با، ومن ىذا الباب الكبلـ ُب ذات اللَّو وصفاتو، وتأويل ىذا النوع ىو عْب ا٤بخرب بو 
إذا وقع، وليس تأويلو فهم معناه، وىذا النوع ال يعلم حقيقتو كيفا وال قدرا إال اللَّو سبحانو 

 َفبل تَػْعَلُم نَػْفٌس َما ُأْخِفَي ٥َبُْم ِمْن قُػرَِّة أَْعُْبٍ َجزَاًء ٗبَا َكانُوا يَػْعَمُلوَف ﴿: وتعأب، ألف اللَّو يقوؿ 
، فإف اللَّو أخرب أف ُب ا١بنة ٟبرا ولبنا وعسبل، و٫بن نعلم أف حقيقة ىذه األشياء ليست 7﴾

                                                 

 .39 ػ سورة يونس اآلية  1
 .106 ص 1 ػ ٧بمود عبد الرزاؽ ػ ا٤بعجم الصوُب ػ ج 2
 .93 ص15 ػ ابن جرير الطربي ػ تفسّب الطربي ػ ج  3
 .108 ص 1 ػ ٧بمود عبد الرزاؽ ػ ا٤بعجم الصوُب ػ ج 4
ػ ا١بامع الصحيح ػ دار ابن كثّب  (ىػ256ت ) ػ ا٢بديث أخرجو البخاري ٧بمد بن إ٠باعيل بن إبراىيم أبو عبد ا  5

 .1/281( 784)ىػ َب كتاب األذاف 1407اليمامة  بّبوت ػ الطبعة الثالثة ػ  سنة 

 .3 ػ سورة النصر اآلية  6

 .17 ػ سورة السجدة اآلية  7
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٩باثلة ٢بقيقة ما نراه منها ُب الدنيا، بل بينهما تباين عظيم مع وجود نوع من التشابو ُب 
األ٠باء، من قبيل ا٤بواطأة أو ا٤بشاركة ُب األ٠باء، ولكن ىناؾ خاصية لتلك ا٢بقائق ُب ذاهتا، 
ال سبيل لنا إٔب إدراكها ُب الدنيا لعدـ وجود نظّبىا عندنا ومعرفة ىذه ا٢بقائق على ما ىي 

عليو، ىي تأويل ما أخرب اللَّو بو ُب القرآف، وىذا ىو التأويل الذي اختص اللَّو بعلمو، وال 
فيجب الوقوؼ على .  1﴾  َوَما يَػْعَلُم تَْأِويَلُو ِإال اللَّوُ ﴿: سبيل ألىل العلم إليو لقولو تعأب 

لفظ ا١ببللة ّٔذا االعتبار، ولكن ٯبب التنبو إٔب أف جهلنا ٕبقائق ىذه األشياء ُب ذاهتا ال 
ينفى علمنا با٤بعُب الذي خوطبنا بو ُب ذلك، لوجود الفرؽ الكبّب بْب علم ا٤بعُب وبْب علم 

 . 2التأويل، والكيفية الٍب دلت عليها النصوص
وقد استعمل عبد اللَّو بن مسعود التأويل با٤بعُب األوؿ ُب ا٣برب من الكبلـ وىو وقوع 

ا٤بخرب بو ووجوده، سواء كاف ذلك ُب ا٤باضي كالقصص الٍب أخربنا عنها القرآف، أو ُب 
 ﴿:ا٤بستقبل كأخبار القيامة وا١بنة والنار، فقد روى أف ىذه اآلية قرئت على ابن مسعود

ليس ىذا ): ، فقاؿ 3﴾يَاأَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َعَلْيُكْم أَنُفَسُكْم ال َيُضرُُّكْم َمْن َضلَّ ِإَذا اْىَتَديْػُتْم 
إف القرآف نزؿ : بزماهنا قولوىا ما قبلت منكم ، فإذا ردت عليكم، فعليكم أنفسكم، ٍب قاؿ

حيث نزؿ، منو آيات قد مضى تأويلهن قبل أف ينزلن، ومنو آيات وقع تأويلهن على عهد 
، ومنو آيات وقع تأويلهن بعد النيب بيسّب، ومنو آيات يقع تأويلهن وسلم عليو ا صلىالنيب 

يـو القيامة، وىو ما ذكر من ا٢بساب وا١بنة والنار، فما دامت قلوبكم وأىواؤكم واحدة، وٓب 
تلبسوا شيعا، وٓب يذؽ بعضكم بأس بعض، فأمروا واهنوا، فإذا اختلفت القلوب واألىواء، 

.    4(وألبستم شيعا، وذاؽ بعضكم بأس بعض، فامرؤ ونفسو فعند ذلك جاء تأويلها

                                                 

  .7 ػ سورة آؿ عمراف اآلية  1
 ـ 113 قضية التأويل عند اإلماـ ابن تيمية ػ رسالة ماجستّب ػ دار العلـو جامعة القاىرة رقم ـ ػ ٧بمد السيد ا١بليند  2

.   وما بعدىا 151ػ ص ـ1970سنة 
    ػ منصور ٧بمد منصور ا٢بفناوى ػ ٙبقيق ودراسة الربىاف َب متشابو القرآف للكرماين ػ رسالة ماجستّب ٗبكتبة كلية دار 

  .72 ص 1ـ ػ ج1975 لسنة 200العلـو جامعة القاىرة ػ رقم 
  .105 ػ سورة ا٤بائدة اآلية  3
 ػ ابن تيمية أٞبد بن عبد ا٢بليم أٞبد بن عبد ا٢بليم ػ تفسّب سورة اإلخبلص ػ ٙبقيق عبد العلي عبد ا٢بميد حامد ػ  4

  .107ػ ص  (د، ت)الدار السلفية ا٥بند ػ الطبعة األؤب ػ 
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ىذه  وسلم عليو ا صلىقرأ رسوؿ اللَّو : "   وعن عائشة رضي اللَّو عنها قالت 
ُـّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشأَِّاٌت ﴿: اآلية   ُىَو الَِّذي أَنْػَزَؿ َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُو آيَاٌت ٧ُبَْكَماٌت ُىنَّ ُأ

َنِة َواْبِتَغاَء تَْأِويِلِو َوَما يَػْعَلُم تَْأِويَلُو ِإال  َفَأمَّا الَِّذيَن ُب قُػُلؤِِّْم َزْيٌغ فَػَيتَِّبُعوَف َما َتَشابََو ِمْنُو اْبِتَغاَء اْلِفتػْ
، 1﴾اللَُّو َوالرَّاِسُخوَف ُب اْلِعْلِم يَػُقوُلوَف آَمنَّا ِبِو ُكلّّ ِمْن ِعْنِد َربػَّْنا َوَما َيذَّكَُّر ِإال أُْوُلوا األَْلَباِب 

فإذا رأيت الذين يتبعوف ما تشابو منو ، ):  وسلم عليو ا صلىفقاؿ رسوؿ اللَّو : قالت 
. 2(فأولئك الذين ٠ّبى اللَّو فاحذروىم

 ورد التأويل َب الكتاب والسنة على معُب التفسّب والبياف، وا٤بفسروف :المعنى الثاني 
يقصدوف بو كشف ا٤بعُب وتوضيح مراد ا٤بتكلم، وىذا التأويل كالتفسّب يقبل صحيحو ويرد 

. 4(أنا ٩بن يعلموف تأويلو ): ، وحْب قرأ عبد اللَّو بن عباس اآلية السابقة، قاؿ 3باطلو 
 صلىومقصده ّٔذا القوؿ ىو العلم وتفسّب القرآف وبيانو، وكذلك دعاء رسوؿ اللَّو 

يِن َوَعلّْْمُو التَّْأِويَل  ):  لووسلم عليو ا ، وكل ما ورد عن ابن عباس من 5(اللَُّهمَّ فَػقّْهُو ُب الدّْ
أنو يعلم تأويل القرآف، فيجب ٞبلو على معُب التفسّب والبياف، وال ٯبوز القوؿ بأنو يعلم 

حقائق الغيب، أو تأويل األخبار الواردة عنها ُب القرآف ألف ذلك من الغيوب الٍب استأثر اللَّو 
. 6بعلمها

: والطربي ُب تفسّبه قد استعمل التأويل أيضا ُب معُب التفسّب والبياف، إذ يقوؿ 
، ٍب ٰبكى أقواؿ (وقاؿ أىل التأويل فيها كذا)، ٍب يشرع ُب تفسّبىا، (تأويل اآلية عندنا كذا)

، ومراده بكل ذلك تفسّب اآلية (واألشبو بتأويل اآلية كذا)ا٤بفسرين من السلف فيها، 

                                                 

  .7 ػ سورة آؿ عمراف اآلية  1

 4، ج(4273رقم )باب منو آيات ٧بكمات :  ػ أخرجو البخاري ُب  ا١بامع الصحيح ػ كتاب التفسّب 2
 .  1655ص

 الرٞبن خليفة ػ اكم وا٤بتشابو َب القرآف الكرًن ػ  رسالة دكتوراه ٨بطوط ٗبكتبة كلية أصوؿ الدين  ػ إبراىيم عبد 3
  .117ـ ػ ص1973جامعة األزىر الشريف بالقاىرة ػ سنة 

ػ تفسّب القرآف العظيم ػ طبعة دار الفكر بّبوت ػ سنة  (ىػ774ت ) ػ ابن كثّب أيب الفداء إ٠باعيل بن عمر الدمشقي  4
  . 328 ص1ج ىػػ1401

كتاب : ، وا٢بديث صحيح أخرجو البخاري ُب صحيحو 266 ص 1 ػ رواه اإلماـ أٞبد ُب مسنده بلفظو ػ ج  5
 .1371 ص3ج  (3546)رقم  (اللَّهم علمو ا٢بكمة  ): ا٤بناقب بلفظ 

 .111 ص 1 ػ ٧بمود عبد الرزاؽ ػ ا٤بعجم الصوُب ػ ج 6
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وتوضيح معناىا، ونظرا لكثرة استعماؿ التأويل ُب ىذا ا٤بعُب عند السلف ولشيوعو بينهم 
وبالتدرج أصبح التأويل )اختلط ٗبعُب التفسّب، فصار كل منهما يستعمل حيث يستعمل اآلخر، 

. 1(مصطلحا خاصا يطلق على التفسّب آّازي والعقبلين للتعبّبات ا٢برفية بلغة التشبيو

 :  ـ انتأًّم يف اططالذ  ادلتأخشٍّ 2
        اشتهر التأويل ُب عرؼ ا٤بتأخرين من الفقهاء ورجاؿ األصوؿ، ٗبعُب  صرؼ اآلية 

عن معناىا الظاىر إٔب معُب ٙبتملو، إذا كاف ىذا ا٤بعُب الذي تصرؼ إليو اآلية موافقا 
للكتاب والسنة، وقد اشتهر ىذا التأويل ُب كتب األصوؿ والفقو وكأنو ىو ا٤بقصود عند 

إطبلؽ كلمة التأويل، وأصبح من الشهرة ٕبيث ٘باىلوا ٔبانبو ا٤بعُب اللغوي العاـ الوارد ُب 
القرآف والسنة، وقد استخدـ ا٤بفسروف من ا٤بتكلمْب وكثّب من الصوفية والباطنية التأويل ّٔذا 

 . 2ا٤بعُب َب تفسّب مذاىبهم
ورٗبا يعرؼ ىذا التأويل ُب االصطبلحات ا٤بتأخرة بآّاز اللغوي ا٤بقابل للحقيقة، 

وىذا النوع يقبل بشروط معينة، أو أحكاـ موضوعة ٤بعرفة الداللة آّازية لؤللفاظ، والبد من 
نلخصها " ا٤بعجم الصوُب"ُب كتابو " ٧بمود عبد الرزاؽ"االلتزاـ ّٔا حٌب يقبل، وقد ٝبعها 

 : 3كما يلي
بياف أف اللفظ مستعمل با٤بعُب آّازى، ويراد منو، ألف لغة القرآف ٯبب أف تفسر ُب -  1  

. ضوء العرؼ اللغوي العاـ الذي كاف سائدا ُب عصر نزولو 
وجود دليل قاطع ُب وجوب صرؼ اللفظ وتأويلو من ا٢بقيقة إٔب آّاز، ألف -  2  

ا٤بتأخرين اشَبطوا ُب تأويل اللفظ وٞبلو على ا٤بعُب آّازى، وجود الدليل الصارؼ لو 
. عن ا٢بقيقة، وقطعيتو ُب الداللة 

سبلمة الدليل عن ا٤بعارض، فإذا قاـ دليل قرآين أو فطرى يبْب أف ا٢بقيقة مراده، امتنع - 3 
تركها، فإذا كاف الدليل نصا ُب الداللة، ٓب يلتفت إٔب نقيضو وإف كاف ظاىرا، فبلبد 

                                                 

 1ـ ػ ج1985ػ ىجب وج كا٤برز ػ ا٤بوسوعة اإلسبلمية ا٤بيسرة ػ ترٝبة راشد الرباوي ػ القاىرة مكتبة األ٪بلو ػ سنة 1 
 .175ص 

 . وما بعدىا 153ػ قضية التأويل عند اإلماـ ابن تيمية  ػ ص  ػ ٧بمد السيد ا١بليند 2
 .112 ص 1 ػ ٧بمود عبد الرزاؽ ػ ا٤بعجم الصوُب ػ ج 3
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من ا٤برجح، وعدـ علمنا بوجود الدليل ا٤بعارض ال يدؿ على عدـ وجوده، بل قد 
. يكوف ىناؾ دليل ٲبنع الصرؼ إٔب آّاز ولكن ال نعلمو 

إذا تكلم الرسوؿ بكبلـ وأراد بو خبلؼ ظاىره، فبل بد أف يقرف ٖبطابو دليبل آخر يبْب - 4 
أف ا٢بقيقة غّب مرادة، وال سيما ُب ا٣بطاب عن األمور الغيبية، الٍب يطلب من العبد 
فيها اإلٲباف ّٔا، واالعتقاد ٗبا جاءت بو وفقط، وىذا ما يسميو علماء البياف بالقرينة 

 دليبل وسلم عليو ا صلىا٤بانعة من إيراد ا٤بعُب األصلي للفظ، وإذا ٓب ينصب الرسوؿ 
على ذلك، فيكوف خطابو لؤلمة من باب التلبيس والتدليس وليس من باب ا٥بدى 

والبياف  والرسل ينزىوف عن ذلك، وإذا أقاـ دليبل على إرادة آّاز ال ا٢بقيقة فبلبد أف 
يكوف دليبل بينا وواضحا ظاىرا بنفسو، وال ٯبوز أف ٰبيلهم ُب ذلك إٔب دليل خفي ال 

يفهمو إال بعض الناس وخاصتهم، ال سيما إذا كاف ذلك فيما يتعلق باألمور اإل٥بية 
.  1الٍب ىي أساس االعتقاد، حٌب ال يكوف خطابو َب ذلك أشبو باألحاجي واأللغاز

  فإذا اختل واحد من ىذه الشروط سقط اإلفهاـ والبياف من ا٣بطاب، ألف ا٣بطاب 
:  فائدتو تتوقف على أمرين 

. حسن بياف ا٤بتكلم عما ُب نفسو من ا٤بعاين باأللفاظ الدالة على ذلك: األوؿ 
ٛبكن السامع من الفهم وحسن تقبلو للخطاب، فإذا افتقد أحد ىذين األمرين ٓب : الثاين 

.  2ٰبصل ا٤بطلوب وال يكوف للخطاب فائدة ما وصار ا٣بطاب نوعا من العبث
  تلك ىي الضوابط ُب ىذا النوع من التأويل ا٤بقتضي لصرؼ اللفظ القرآين عن حقيقتو 

.   الظاىرة إٔب داللتو آّازية

:  ـ أٌَاؼ انتأًّالد انجبطهخ 3
٤با تعددت الفرؽ وظهر أىل البدع صار كل فريق ينتصر ٤بذىبو، وكانوا ٝبيعا يهرعوف 

إٔب القرآف الكرًن، ٧باولْب إسناد مذاىبهم ٗبا يستنبطوف من نصوصو، ٰبتجوف ّٔا على 
كما قاؿ . ٨بالفيهم، مستعينْب بالتأويل لتوجيو النصوص إٔب ما يؤيد آراءىم واعتقاداهتم

                                                 
 ػ عبد السبلـ ٧بمد وفا ػ آّاز َب القرآف بْب مثبتيو ونافيو ػ رسالة دكتوراه ٗبكتبة كلية أصوؿ الدين جامعة األزىر  1

 .60ـ ػ ص 1986الشريف بالقاىرة ػ سنة 
  .181ػ قضية التأويل عند اإلماـ ابن تيمية ، ص  ػ ٧بمد السيد ا١بليند2
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فهذه  : )(ىػ298ت )ُب رده على ابن الراوندي ا٤بلحد  (ىػ300ت بعد )ا٣بياط ا٤بعتزٕب 
 ػ وكلها واضح يقصد اآليات الٍب استشهد ّٔا ابن الراونديتأويبلت ا٤بعتزلة ٤با تبل من اآليات ػ 

: (ىػ415ت )، وقاؿ القاضي عبد ا١ببار1 (قريب غّب خارج من اللغة وال مستكره ا٤بعُب
وىكذا طريقتنا ُب سائر ا٤بتشابو أنو البد من أف يكوف لو تأويل صحيح ٱبرج على مذىب )

، وُب ىذا حرص منهم على إظهار مساعدة اللغة 2 (العرب، من غّب تكلف وتعسف
بابا ٱبدـ ىذه ا٤بذاىب " ا٣بصائص"ُب كتابو  (ىػ392ت )٤بذاىبهم فقد أفرد ابن جِب 

، وأدخل فيو نفي الظاىر 3 (باب ما يؤمنو علم العربية من االعتقادات الدينية): و٠باه 
وا٢بقيقة من صفات ا تعأب وصرفها إٔب آّاز وجعل تلك التأويبلت من سعة اللغة 

.     4العربية
وُب ا٤بقابل ُوِجد ا٘باه آخر ُب تأويل نصوص القرآف، ىدفو الدفاع عن العقيدة 

اإلسبلمية ُب وجو األدياف والفلسفات الٍب دخلت آّتمع فأنتجت ظهور آّسمة وا٤بشبهة، 
القرآنية ويبينوف ا٤بعُب الصحيح  فانربى علماء اإلسبلـ  يكشفوف سوء فهم الفرؽ  للنصوص

الذي ٯبب أف توجو إليو، فكاف التأويل بنوعيو النقلي والعقلي سندا معينا ُب الرد على 
5الطاعنْب وتفنيد دعواىم

 . 
ومن ٍب أصبحت ٨بالفة شروط التأويل الصحيح، تسمى تأويبلت باطلة ألف 

مستندىا  نصر األىواء واالعتقادات الباطلة، ال ٙبتملها اللغة وال ٚبدمها مقاصد ا٣بطاب 

                                                 

٧بمد حجازي ػ القاىرة دار الثقافة :  ػ ا٣بياط عبد الرحيم بن ٧بمد ػ االنتصار والرد على ابن الراوندي ا٤بلحد ػ ٙبقيق1
 .183ػ ص 

 .380 ص 16 ػ القاضي عبد ا١ببار ػ إعجاز القرآف من كتابو ا٤بغِب ُب باب العدؿ والتوحيد ػ ج2

 3ىػ ػ ج1406 ػ ابن جِب ػ ا٣بصائص ػ ٙبقيق ٧بمد علي النجار ػ ا٥بيئة العامة ا٤بصرية للكتاب ػ الطبعة الثالثة  سنة 3
 .248ص 

 ىػ1422 ػ الطيار مساعد بن سليما بن ناصر ػ التفسّب اللغوي للقرآف ػ دار ابن ا١بوزي الرياض ػ الطبعة األؤب ػ سنة4
 .518ػ ص 

 ػ حسْب حامد الصاّب ػ التأويل اللغوي ُب القرآف الكرًن دراسة داللية ػ بّبوت دار ابن حـز ػ الطبعة األؤب ػ سنة 5
 .59ـ ػ ص 2005
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" ا٤بعجم الصوُب"ُب كتابو " ٧بمود عبد الرزاؽ"القرآين، وقد حصر أنواع التأويبلت الباطلة 
 : 1نلخصها فيما يأٌب

كل تأويل ال ٰبتملو اللفظ َب أصل وضعو، وٓب ٘بر بو  عادة العرب ُب ا٣بطاب، مثل  -1
  بأنو آّرد من 2﴾ ُقْل ُىَو اللَُّو َأَحد ٌ ﴿: تأويلهم لفظ األحد ُب قوؿ ا تعأب 

. الصفات، أو ىو الذي ال جزء لو وال قسيم لو فإف ىذا غّب معروؼ ُب لغة العرب 
كل تأويل ال ٰبتملو اللفظ ٕبسب الَبكيب  ا٣باص  من  تثنية وٝبع، وإف جاز أف  - 2

 قَاَؿ يَا ِإْبِليُس َما َمنَػَعَك َأْف ﴿: ٰبتملو  اللفظ  ُب تركيب آخر، كتأويلهم قولو تعأب
 بأف اليدين ٮبا القدرة أو النعمة، فإف لفظ اليد مفردا 3﴾َتْسُجَد ِلَما َخَلْقُت بَِيَديَّ 

وعند إطبلقو قد ٰبتمل أحد ىذين ا٤بعنيْب، أما وىو ُب صيغة التثنية، وَب ىذا الَبكيب 
. بالذات، فإنو ٓب يرد ُب لغة العرب ّٔذا ا٤بعُب 

َىْل  ﴿: كل تأويل ال ٰبتملو السياؽ  ا٤بعْب، وإف جاز ُب  غّبه، كتأويلهم قولو تعأب - 3
يَنظُُروَف ِإال َأْف تَْأتِيَػُهْم اْلَمبلِئَكُة َأْو يَْأٌبَ َربَُّك َأْو يَْأٌبَ بَػْعُض آيَاِت  َربّْكَ  يَػْوـَ  يَْأٌب 

، بأف إتياف الرب ىنا معناه إتياف بعض آياتو، أو إتياف أمره، فهذا 4﴾بَػْعُض آيَاِت َربَّْك 
. التأويل ال ٰبتملو السياؽ ٕباؿ من األحواؿ 

كل تأويل ال يؤلف استعمالو ُب ذلك ا٤بعُب ا٤براد ُب لغة ا٤بخاطب، وإف كاف مألوفا  - 4
كاصطبلح خاص، كتأويل لفظ األفوؿ  با٢بركة ُب قولو تعأب عن إبراىيم عليو السبلـ 

 ، 5﴾فَػَلمَّا َجنَّ َعَلْيِو اللَّْيُل رََأى َكوَْكًبا قَاَؿ َىَذا َريبّْ فَػَلمَّا أََفَل قَاَؿ ال ُأِحبُّ اآلِفِلْبَ ﴿: 
فإف ىذا غّب معهود ُب لغة العرب، بل  ا٤بعهود  األفوؿ  ٗبعُب الغياب، فبل ٯبوز ٞبل 

.  آية من القرآف عليو ألنو نوع من التلبيس 

                                                 
 .114 ص 1 ػ ٧بمود عبد الرزاؽ ػ ا٤بعجم الصوُب ػ ج 1

  .1 ػ سورة اإلخبلص اآلية  2

  .75 ػ سورة ص اآلية  3

  .158 ػ سورة األنعاـ اآلية  4

  .76 ػ سورة األنعاـ اآلية  5



 تفسّب  والتأ ويل عند ابن عطاء ا وبياف أسلوبو ُب التأليفاؿ: الفصل الثاين 
 

189 
 

التأويل الذي ال دليل عليو من  سياؽ أو قرينة، ألف ىذا ال يقصده ا٤بتكلم الذي يريد  - 5
.  1ُب خطابو ىداية الناس والبياف ٥بم 

:   ـ تأًّم ادلتشبثو 4 
 ما خفي بنفس اللفظ وال يرجى دركو أصبًل،   القرآف منو ٧بكم ومتشابو وا٤بتشابو ىو

ُب تفسّب قولو تعأب " ابن عاشور"وقد حرر . ، وآيات الصفات2ا٤بقطعات ُب أوائل السور
ُـّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشأَِّاٌت َفَأمَّا : ﴿ َو الَِّذي أَنْػَزَؿ َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُو َآيَاٌت ٧ُبَْكَماٌت ُىنَّ ُأ

َنِة َواْبِتَغاءَ  تَْأِويِلِو َوَما يَػْعَلُم تَْأِويَلُو ِإالَّ اللَُّو  الَِّذيَن ُب قُػُلؤِِّْم َزْيٌغ فَػَيتَِّبُعوَف َما َتَشابََو ِمْنُو اْبِتَغاَء اْلِفتػْ
، قضية 3﴾َوالرَّاِسُخوَف ُب اْلِعْلِم يَػُقوُلوَف َآَمنَّا ِبِو ُكلّّ ِمْن ِعْنِد َربػَّْنا َوَما َيذَّكَُّر ِإالَّ أُوُلو اأْلَْلَبابِ 

االختبلؼ ُب تأويل ا٤بتشابو، فذكر أف ا٣ببلؼ ناشئ منذ عهد السلف، اعتبارا بالواو ُب 
: ى وقولْب  عل ىل ىي للعطف أـ لبلستئناؼ﴾ َوالرَّاِسُخوَف ُب اْلِعْلمِ اآلية ﴿

 أهنا للعطف وفيو تشريف عظيم، وإٔب ىذا التفسّب َماؿ ابن عباس و٦باىد، َوالربيع األول  ػ
بن سليماف، والقاسم بن ٧بمد، والشافعية، وابن فورؾ، والشيخ أٞبد القرطيب، وابن عطية، 

ودليل ذلك أف ا أثبت للراسخْب ُب العلم . وعليو فليس ُب القرآف آية استأثر ا بعلمها
فضيلة، ووصفهم بالرسوخ ، فآذف بأّف ٥بم مزية ُب فهم ا٤بتشابو، ألّف اكم يستوي ُب علمو 
ٝبيع من يفهم الكبلـ، ففي أيّْ شيء رسوخهم، وحكى إماـ ا٢برمْب عن ابن عباس أنّو قاؿ 

. 4(أنا ٩بّن يعلم تأويلو): ُب ىاتو اآلية 
 مستأنفة، ﴾، و ٝبلة ﴿والراسخوف ُب العلم ﴾ إال ا﴿:أف الوقف على قولو تعأب الثاني ػ

وىذا مروي عن ٝبهور السلف، وىو قوؿ ابن عمر، وعائشة، وابن مسعود، وأيب بن كعب، 

                                                 
٧بمود ٧بمد ٧بمود نصار ػ نشر دار الَببية بغداد :  ػ ابن تيمية أٞبد بن عبد ا٢بليم ػ مقدمة َب أصوؿ التفسّب ػ ٙبقيق 1

 . وما بعدىا43ػ ص (ت.د)ػ 
ػ التعريفات ػ  مكتبة لبناف بّبوت ػ سنة   (ىػ816ت ) ػ ا١برجاين السيد الشريف علي بن ٧بمد بن علي ا٢بسيِب 2

 .43ـ ػ ص1978
 .7 ػ سورة آؿ عمراف اآلية  3
  .38 ص3ج ػ الطاىر بن عاشور ػ التحرير والتنوير ػ  4



 تفسّب  والتأ ويل عند ابن عطاء ا وبياف أسلوبو ُب التأليفاؿ: الفصل الثاين 
 

190 
 

ورواه أشهب عن مالك ُب جامع العتبية، وقالو عروة بن الزبّب، والكسائي، واألخفش والفرّاء، 
. 1وا٢بنفية، وإليو ماؿ فخر الدين الرازي

ٍب ناقش ابن عاشور دليل كل فريق مستعينا ٗبا نقل عن ابن عطية والتفتازاين والفخر 
وما ذكرناه وذكره ابن عطية ال يعدو أف يكوف ترجيحاً ): الرازي وانتهى إٔب النتيجة التالية 

ألحد التفسّبين، وليس إبطاالً ٤بقابلو إذ قد يوصف بالرسوخ من يفرؽ بْب ما يستقيم تأويلو، 
، إشعار بأّف الراسخْب ﴾وما يذكر إال أولوا األلباب﴿: وُب قولو . وما ال مطمع ُب تأويلو
وقد اختار ابن عاشور ُب آيات الصفات وجوب التأويل وصرح أنو . 2(يعلموف تأويل ا٤بتشابو

ألف ا تعأب موجود ُب نفس األمر لكنو ال يتصف ٗبا ىو من ): أصل عند األشعري فقاؿ
صفات ا٢بوادث كالتنقل والتمدد ٤با علمت ، فبل بد من تأويل ىذا عندنا على أصل 

 .3 (األشعري ُب تأويل ا٤بتشابو
وال ٱبفى أّف أىل ): ىذه النتيجة فيقوؿ" تفسّب التحرير والتنوير"وٰبرر صاحب 

وأّف أىل ، 4القوؿ األوؿ ال يثبتوف متشأّاً غّب ما خفي ا٤براد منو، وأّف خفاء ا٤براد متفاوت
القوؿ الثاين يثبتوف متشأّاً استأثر ا بعلمو، وىو أيضاً متفاوت؛ ألّف منو ما يقبل تأويبلت 

قريَبة، وىو ٩بّا ينبغي أالّ يعّد من ا٤بتشابو ُب اصطبلحهم، لكّن صنيعهم ُب اإلمساؾ عن 
، دّؿ على أهّنم يسّدوف باب التأويل 5﴾فإّنك بأعيننا﴿: تأويل آيات كثّبة َسْهٌل تأويُلها مثل

إّف تأويل ما ٲبكن تأويلو ال يَعلم تأويَلو على االستيفاء ): ُب ا٤بتشابو، قاؿ الشيخ ابن عطية
بأّف الراسخْب ال يعلموف تأويل ا٤بتشابو، فإ٭ّبا أراد : إالّ ا تعأب فَمن قاَؿ من العلماء ا٢بّذاؽ

. 6(ىذا النوع، وخافوا أف يظّن أحد أّف ا وصف الراسخْب بعلم التأويل على الكماؿ
وعليو تبْب لنا أف من قاؿ بتأويل ا٤بتشابو، ال يقطع بأف تأويلو ىو مراد ا تعأب، وال    

أف الراسخْب يعلموف التأويل على الكماؿ، كما أف الذين يسدوف باب التأويل ُب ا٤بتشابو 
                                                 

 . ػ الػمرجع نفسو  1
 . ػ الػمرجع نفسو 2
 .229 ص 2 ػ الػمرجع نفسو ػ ج 3
  .39 ص3ج ػ الػمرجع نفسو ػ  4
 .48 اآلية سورة الطور ػ  5
  .39 ص3ج ػ الطاىر بن عاشور ػ التحرير والتنوير ػ  6
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ٱبافوف أف يظن أحد أف الراسخْب يعلموف التأويل لكبلـ ا على الكماؿ، إضافة إٔب عدىم 
    . من ا٤بتشابو أنواعا ليست منو

ومن ٍب ٰبسن بنا ذكر أنواع التأويل لنتبْب ما ىو منها على التحقيق، وما ىو خارج 
:  عنها، معتمدين على ما ذكره الطاىر بن عاشور كما يلي

 اللفظ ا٤بتشابو عن ظاىره إٔب ذلك التأويل يُعاِدؿ ٞبَل منو ما ىو واضح بيِّن، فصرفػ 
. اللفظ على أحد معنييو ا٤بشهورين ألجل كثرة استعماؿ اللفظ ُب ا٤بعُب غّب الظاىر منو

. 1فهذا القسم من التأويل حقيق بأالّ يسّمى تأويبلً 
 من معُب تأويلو، ولكّن القرائن أو األدلَة أوجبت ومنو ما ظاىر معنى اللفظ فيو أشهرػ 

ٍب إّف تأويل اللفظ ُب . صرؼ اللفظ عن ظاىر معناه، فهذا حقيق بأف يعّد من ا٤بتشابو
ِمثلو قد يتيّسر ٗبعُب مستقيم يغلب على الظن أنّو ا٤براد إذا َجرى ٞبل اللفظ على ما ىو 

، 2﴾ بَنيناىا بأيٍد ﴿: من مستعمبلتو ُب الكبلـ البليغ مثل األيدي واألعْب ُب قولو
، فَمن أخذوا من مثلو أّف  أعيناً ال يُعرؼ كنهها، أْو لو يداً 3﴾فإنَّك بأعيننا﴿: وقولو

. 4ليست كأيدينا ، فقد زادوا ُب قوة االشتباه
 و٘بويزاً بأف يكوف الصرؼ عن الظاىر متعّيناً، وأّما ٞبلو على ومنو ما يعتبر تأويلو احتمااً  ػ 

 الرٞبن على العرش ﴿: ما أّولوه بو فعلى وجو االحتماؿ وا٤بثاِؿ، وىذا مثل قولو تعأب
،  فمثل 6﴾ ىل ينظروف إالّ أف يأتَيهم ا ُب ظَُلل من الغماـ ﴿: ، وقولو5﴾استوى
مقطوع بوجوب تأويلو وال َيدعي أحد، أف ما أّوَلو بو ىو ا٤براُد منو ولكّنو وجو تابع  ذلك

وقد استباف لك من ىذه . 7إلمكاف التأويل، وىذا النوع أشّد مواقع التشابو والتأويل

                                                 
  .40 ص3ج ػ الطاىر بن عاشور ػ التحرير والتنوير ػ  1
  .47 ػ سورة الذاريات اآلية  2
  .48 ػ سورة الطور اآلية  3
  .40 ص3ج ػ الطاىر بن عاشور ػ التحرير والتنوير ػ  4
  .5 ػ سورة طػو اآلية  5
  .210 ػ سورة البقرة اآلية  6
  .40 ص3ج ػ الطاىر بن عاشور ػ التحرير والتنوير ػ  7
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أّف نظم اآلية جاء على أبلغ ما يعرّب بو ُب مقاـ يسع طائفتْب من علماء : التأويبلت
 . 1اإلسبلـ ُب ٨بتلف العصور

  : ـ يٌلف اثٍ ؾطبء اهلل يٍ انتأًّم 5
التأويل ليتوافق مع جبللة ا٣بطاب : استعمل ابن عطاء ا التأويل  لعدة وجوه منها 

القرآين، ومنها اختياره ألحد التأويبلت ُب اآلية مناسبة ٤بقاـ الكبلـ، ومنها وجوب التأويل 
   :ُب ا٤بتشابو، وفيما يلي أمثلة لذلك من تفسّبه

:              انهدٌء إىل انتأًّم نْتٌافك يؽ خالنخ اخلطبة انمشآَِ -
   يؤكد ابن عطاء ا على ضرورة اللجوء إٔب التأويل أحيانا ٤با يُفهم من ظاىر اآليات، 

﴿ َفبَل :وال يتوافق مع جبللة ا٣بطاب القرآين وشريف مقاصده، ومن أمثلة ذلك قولو تعأب 
، فإف ظاىر اآلية يفيد أف خروج آدـ وحواء من ا١بنة شقاء 2 ﴾ٱُبْرَِجنَُّكَما ِمَن ا١ْبَنَِّة فَػَتْشَقى

أي شقاء القطيعة مع رب العا٤بْب، ُب حْب أنو خاطب آدـ باإلفراد، ليدؿ على أنو الشقاء 
. الذي يلحق الرجاؿ دوف النساء، وا٤بتمثل ُب التعب والكد للمسؤولية ا٤بلقاة على الرجاؿ

، وا٤براد ﴾َفبَل ٱُبْرَِجنَُّكَما ِمَن ا١ْبَنَِّة فَػَتْشَقى ﴿:قولو» :وبياف ذلك ما نصو عند ابن عطاء ا
 تعب الظواىر ال الشقاوة الٍب ىي ضد السعادة، والدليل على ذلك ﴾فَػَتْشَقى﴿:بقولو تعأب
  وٓب يقل فتشقيا، ألف ا٤بتاعب والكلف، إ٭با ىي على الرجاؿ دوف﴾ فَػَتْشَقى﴿:قولو تعأب

. 3﴾ الرَّْجاُؿ قَػوَّاُموَف َعَلى النَّْساء ٗبَا َفضََّل الّلُو بَػْعَضُهْم َعَلى بَػْعضٍ ﴿:النساء، كما قاؿ تعأب
فدؿ اإلفراد على أنو ليس  (فتشقيا): ولو كاف ا٤براد شقاء بالقطيعة، أو وجود ا٢بجبة لقاؿ

الشقاء ىنا بقطيعتو وال إبعاده، مع أنو لو ورد كذلك ٢بملناه على الظن ا١بميل وأرجعناه إٔب 
.  4«ا٤بتاعب الظاىرة على التأويل 

   ٞبل ابن عطاء ا معُب الشقاء على تعب الظواىر والكد والسعي للعيش، وىذا 
ِمَن ا١ْبَنَِّة ﴿) : التأويل ذكره الطربي واستدؿ لو بأثر مروي عن سعيد بن جبّب فقاؿ

                                                 
 . ػ الػمرجع نفسو 1
 .117سورة طػو اآلية   -  2
  .34سورة النساء اآلية  -  3
  .23ابن عطاء ا السكندري ، التنوير ُب إسقاط التدبّب ، ص -  4
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كما حدثنا . فيكوف عيشك من كّد يدؾ، فذلك شقاؤه الذي حّذره ربو): يقوؿ ﴾فَػَتْشَقى
أىبط إٔب آدـ ثور أٞبر، فكاف : حدثنا يعقوب عن جعفر عن سعيد، قاؿ: ابن ٞبيد، قاؿ

ٰبرث عليو، وٲبسح العرؽ من جبينو، فهو الذي قاؿ ا تعأب ذكره ﴿َفبل ٱُبْرَِجنَُّكَما ِمَن 
يعلمنا أف نفقة الزوجة  (فتشقى)، وذكر القرطيب أف إفراد 1( فكاف ذلك شقاؤه﴾ا١ْبَنَِّة فَػَتْشَقى

، وكذلك علل ابن حياف ىذا 2 (على الزوج، فمن يومئذ جرت نفقة النساء على األزواج
وأسند الشقاء إليو وحده بعد اشَباكو مع زوجو ُب اإلخراج من حيث كاف ): اإلسناد فقاؿ

ىو ا٤بخاطب أوالً وا٤بقصود بالكبلـ، وألف ُب ضمن شقاء الرجل شقاء أىلو ، وُب سعادتو 
أراد بالشقاء التعب ُب طلب القوت : وقيل . سعادهتا فاختصر الكبلـ بإسناده إليو دوهنا

، وأورد السيوطي أثرا ُب ىذا التعليل مرويا عن سفياف ابن عيينة 3 (وذلك راجع إٔب الرجل
ٓب يقل فتشقياف؛ ألهنا دخلت معو : وأخرج ابن أيب حاًب عن سفياف بن عيينة قاؿ ): فقاؿ 

. 4 (فوقع ا٤بعُب عليهما ٝبيعاً وعلى أوالدٮبا
تأويبلت، بسبب اإلفراد فيو والتثنية ُب اإلخراج، " الشقاء"    فتحصل لدينا أف ٤بعُب 

إعبلـ بوجوب النفقة على : عدـ اإلفراد اختصار للكبلـ، وقيل: ﴿فبل ٱبرجنكما﴾ فقيل
وكل ىذه النقوؿ تؤيد ما ذىب إليو ابن عطاء ا، . العتبار إ٢باؽ الذرية: الرجل، وقيل

مع أنو لو ورد كذلك » :ويظهر حرصو على تأويل اآلية حٌب ولو ٓب ترد قرينة اإلفراد فيقوؿ
، 5«٢بملناه على الظن ا١بميل وأرجعناه إٔب ا٤بتاعب الظاىرة على التأويل (أي دوف إفراد)

ويؤيد ذلك ٗبعاين آيات أخرى تدؿ على ذلك، كما أثبت ُب غّب ىذا ا٤بوضع قوال أليب 
.   6(وا ما أنزؿ ا آدـ إٔب األرض لينقصو، ما أنزلو إال ليكملو): ا٢بسن الشاذٕب يقوؿ فيو 

.   6(ليكملو
  :تٌغْفو ٕزذ انتأًّالد يف آّخ ينبعجخ نهًمبو احلذّث -

                                                 
 .385ص18ابن جرير الطربي ، تفسّب الطربي، ج -  1
 .253ص11القرطيب أبو عبد ا ، ا١بامع ألحكاـ القرآف ، ج -  2
 .126 ص8ابن حياف األندلسي ، البحر ايط ، ج  -  3
 .39 ص7جبلؿ الدين السيوطي ، الدر ا٤بنثور ُب التفسّب با٤بأثور ، ج -  4
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  .87ابن عطاء ا السكندري ، لطائف ا٤بنن ، ص -  6
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يوظف ابن عطاء ا أحد التأويبلت ُب اآلية وفق ا٤بسألة الٍب تناسب ذلك، فمثبل 
، أوردىا 1﴾﴿ ِإفَّ اللََّو ٰبُِبُّ الَِّذيَن يُػَقاتُِلوَف ُب َسِبيِلِو َصّفاً َكأَنػَُّهم بُنَياٌف مَّْرُصوصٌ :قولو تعأب

وقولو رضي ا » :بعد بسطو ٤بسألة مبلزمة الفقّب إٔب ا ا٤بتسبب لصبلة ا١بماعة، فقاؿ
ومبلزمتو ا٣بمس ُب ٝباعة، وذلك أف الفقّب ا٤بتسبب ٤با فاتو التخلي والتجرد لعبادة ا : عنو

تعأب، فيدخل مدخل ا٣بصوص بدواـ ا٣بدمة، ومبلزمة ا٤بوافقة، فينبغي أف ال تفوتو مبلزمة 
ا٣بمس ُب ٝباعة، لتكوف مبلزمتو ٥با سببا لتجديد األنوار، وموجبا لوجود االستبصار، وقد 

.  2(َصبَلِة اْلَفذّْ ِٖبَْمٍس َوِعْشرِيَن َدَرَجةً َعَلى َصبَلُة ا١بََْماَعِة  تَػْفُضلُ ): قاؿ عليو الصبلة والسبلـ
ولو شرع للعباد أف يصلي كل إنساف . 3(ُجْزًءا ِبَسْبٍع َوِعْشرِينَ ): وُب ا٢بديث اآلخر

ُب بُػُيوٍت أَِذَف اللَُّو  ﴿:ُب حانوتو وداره، لتعطلت ا٤بساجد الٍب قاؿ فيها ا٢بق سبحانو وتعأب
َأف تُػْرَفَع َويُْذَكَر ِفيَها ا٠ْبُُو ُيَسبُّْح َلُو ِفيَها بِاْلُغُدوّْ َواآْلَصاِؿ ، رَِجاٌؿ الَّ تُػْلِهيِهْم ِ٘بَاَرٌة َواَل بَػْيٌع َعن 

وألف ُب مبلزمة الصبلة ٝباعة اجتماع القلوب، وتناصرىا، والتئامها ورؤية . 4﴾ذِْكِر اللَّوِ 
وألف ا١بماعة إذا . 5 (َيُد اللَِّو َمَع ا١بََْماَعةِ ): ا٤بؤمنْب واجتماعهم وقاؿ صلى ا عليو وسلم

اجتمعت انبسطت بركات قلؤّم على من حضرىم، وامتدت أنوارىم ٤بن شهدىم، وكاف 
اجتماعهم وتضامهم كا١بيش إذا اجتمع وتضاـ كاف ذلك سببا ُب وجود نصرتو، وىو أحد 

﴿ ِإفَّ اللََّو ٰبُِبُّ الَِّذيَن يُػَقاتُِلوَف ُب َسِبيِلِو َصّفاً َكأَنػَُّهم بُنَياٌف : :التأويلْب ُب قولو تعأب
. 6«﴾مَّْرُصوصٌ 

                                                 
 .04سورة الصف اآلية -   1
،         (َصبَلُة ا١بََْماَعِة تَػْفُضُل َصبَلَة اْلَفذّْ ِٖبَْمٍس َوِعْشرِيَن َدَرَجةً ): أخرجو البخاري ُب صحيحو بلفظا٢بديث  -  2

  .35  ص3 ، ج 610رقم 
، رقم  (َصبَلُة ا١بََْماَعِة تَػْفُضُل َصبَلَة اْلَفذّْ ِبَسْبٍع َوِعْشرِيَن َدَرَجةً ): أخرجو البخاري ُب صحيحو بلفظا٢بديث  -  3

   .34  ص3 ج 609
  .37- 36سورة النور اآلية  -  4
ػ سنن الَبمذي ػ ٙبقيق أٞبد ٧بمد شاكر ػ بّبوت دار إحياء  (ىػ279ت)الَبمذي أبو عيسى ا٢بديث أخرجو  -  5

يَُد اللَِّو َمَع : َوَسلََّم َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَؿ قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو : ) بلفظ،(د،ط،ت)الَباث العريب ػ 
 8 ج 2092، رقم  (ا١بََْماَعِة،  َوقاؿ َىَذا َحِديٌث َغرِيٌب اَل نَػْعرُِفُو ِمْن َحِديِث اْبِن َعبَّاٍس ِإالَّ ِمْن َىَذا اْلَوْجِو 

  .70ص
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والظاىر أف ا٤براد تشبيههم ُب التحاـ ): أورد األلوسي ُب تفسره لآلية معنيْب فقاؿ
ا٤براد استواء : بعضهم ببعض بالبنياف ا٤برصوص من حيث أهنم ال فرجو بينهم وال خلل، وقيل

نياهتم ُب الثبات حٌب يكونوا ُب اجتماع الكلمة كالبنياف ا٤برصوص، واألكثروف على األوؿ، 
وفيو استحباب قياـ آّاىدين ُب القتاؿ صفوفاً كصفوؼ الصبلة وأنو يستحب سّد الفرج 
وا٣بلل ُب الصفوؼ، وإٛباـ الصف األوؿ فاألوؿ، وتسوية الصفوؼ عدـ تقدـ بعض على 

، فاختار ابن عطاء ا ا٤بعُب الثاين وىو انبساط بركات القلوب  على بعضها 1 (بعض فيها
وامتداد أنوارىا كا١بيش ينتصر بالتضاـ وااللتحاـ وىذا الوصف ىو ذاتو ُب الصبلة، ولذا 

استخرج ابن عطاء ا الفوائد ا٤بشتملة على حضور صبلة ا١بماعة واستدؿ بأحاديث 
. وبأحد التأويبلت ُب اآلية 

 : اختْبسه أزذ يؿبَِ انتأًّم يؽ انتؿهْم -

بْب ابن عطاء ا معُب العلم حيثما ورد ُب القرآف وأف ا٤براد بو العلم النافع الذي 
َا ٱَبَْشى اللََّو ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماءُ ﴿:تقارنو ا٣بشية وتكتنفو ا٤بخافة ودليلو قولو تعأب وُب . 2﴾ ِإ٭بَّ

أف العلماء إ٭با ىم أىل : فبْب ا٢بق تعأب أف ا٣بشية تبلـز العلم، وفهم من ىذا» :ذلك يقوؿ
َوُقل  ﴿، 4﴾َوالرَّاِسُخوَف ُب اْلِعْلمِ  ﴿، 3﴾َوالَِّذيَن أُوُتوا اْلِعْلمَ  ﴿: ا٣بشية، وكذلك قولو تعأب

َوِإفَّ اْلَمبلَِئَكَة لََتَضُع َأْجِنَحتَػَها ِلطَاِلِب ): وقولو عليو الصبلة والسبلـ. 5رَّبّْ زِْدين ِعْلمًا﴾
. 8 «7 (اْلُعَلَماَء َوَرثَُة اأْلَْنِبَياءِ ): وقولو عليو الصبلة والسبلـ. 6 (اْلِعْلمِ 

                                                 
 .480 ص ٧20بمود األلوسي ، روح ا٤بعاين ، ج -  1
  .28سورة فاطر اآلية  -  2
  .11سورة الػمجادلة اآلية  -  3
   .07سورة آؿ عمراف اآلية  -  4
  .114سورة طو اآلية  -  5
فواز أٞبد : ػ ُب سنن الدارمي ػ ٙبقيق (ىػ255-181)ا٢بديث رواه الدارمي أبو ٧بمد عبد ا بن عبد الرٞباف  -  6

َوِإفَّ اْلَمبلَِئَكَة ) ، بلفظ  ىػ1408زمرٕب وخالد السبع العلمي ػ دار الكتاب العريب بّبوت ػ الطبعة األؤب 
  .      383 ص 1 ، ج 351، رقم ( ِرضاً ِلطَاِلِب اْلِعْلمِ لََتَضُع َأْجِنَحتَػَها

: ػ ُب سنن أيب داود ػ ٙبقيق (ىػ275-202)ا٢بديث أخرجو أبو داود سليماف بن األشعث السجستاين األزدي  -  7
  .           49 ص 10 ، ج 3157، رقم  (ت.ط.د)٧بمد ٧بي الدين عبد ا٢بميد ػ دار الفكر ػ 
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طَاِلُب الِعْلِم َتَكفََّل  ):استنادا إٔب ىذا يفسر ابن عطاء ا قولو صلى ا عليو وسلم
إ٭با ا٤براد بالعلم ُب ىذا ا٤بوطن، العلم النافع القاىر للهوى القامع » :، فيقوؿ 1(اُ ِبرِْزِقوِ 

.  2«وذلك متعْب بالضرورة 
ألف كبلـ ا تعأب، وكبلـ رسوؿ » :ويعلل ابن عطاء ا اختياره ٥بذا التأويل فيقوؿ

ىو الذي يستعاف : والعلم النافع. ا عليو الصبلة والسبلـ  أجل من أف ٰبمل على غّب ىذا
بو على طاعة ا تعأب ويلزمك ا٤بخافة من ا تعأب والوقوؼ على حدود ا وىو علم 

. 3«ويشمل العلم النافع العلم با والعلم ٗبا بو أمر ا إذا كاف تعلمو با . ا٤بعرفة با
طالب  ): وكذا ٱبتار ابن عطاء ا ُب معُب التكفل ُب قولو عليو الصبلة والسبلـ

أي تكفل لو أف يوصلو لو مع ا٥بناء » : معُب خاصا ويعللو فيقوؿ . (العلم تكفل ا برزقو
والعزة والسبلمة من ا٢بجبة وإ٭با أولنا ىذا للتأويل، وأف معُب التكفل، تكفل خاص، وذلك 
ألف ا٢بق سبحانو وتعأب  تكفل برزؽ العباد أٝبع طلبوا ىذا العلم أو ٓب يطلبوه ، فدؿ على 

و٥بذا ا٤بعُب قاؿ الشيخ أبو . ىذه الكفالة كفالة خاصة كما ذكرناه، ألنو أفردىا بالذكر
والرزؽ ا٥بِب، الذي ال حجاب بو ُب : وأعطنا كذا وكذا، قاؿ ): العباس ُب حزبو ٤با قاؿ

الدنيا، وال سؤاؿ وال حساب وال عقاب عليو ُب اآلخرة، على بساط علم التوحيد والشرع 
.   4« (سا٤بْب من ا٥بوى والشهوة والطبع

  ׃ًخٌة انتأًّم نهًتشبثو 

لقد سبق معنا أف ابن عطاء ا أشعري ُب عقيدتو، وحدثنا الطاىر ابن عاشور أف 
من أصوؿ األشعري تأويل ا٤بتشابو، فاقتضى ذلك أف ابن عطاء ا يقوؿ بتأويل ا٤بتشابو وال 

اَل اْخِتبَلَؼ ُب َىِذِه اْلَمْسأََلِة على ا٢بَِْقيَقِة ؛ أِلَفَّ َمْن قَاَؿ  ٰبملو على ظاىره، مع اعتبار أنو 
﴿ َوَما يَػْعَلُم تَْأِويَلُو ِإالَّ اللَُّو َوالرَّاِسُخوَف ُب اْلِعْلِم يَػُقوُلوَف :بَِأفَّ الرَّاِسَخ يَػْعَلُم تَْأِويَلُو لقولو تعأب 

 أَرَاَد أَنَُّو يَػْعَلُمُو ظَاِىرًا اَل َحِقيَقًة، َوَمْن قَاَؿ إنَُّو اَل يَػْعَلُمُو أَرَاَد أَنَُّو اَل يَػْعَلُمُو َحِقيَقًة؛ 5﴾َآَمنَّا ِبوِ 
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َا َذِلَك إَٔب اْلَقِدًِن ُسْبَحانَُو َوتَػَعأَب  َوِقيَل ُكلُّ ُمَتَشاِبٍو ٲُبِْكُن َردُُّه إَٔب ٧ُبَْكٍم فَِإفَّ الرَّاِسَخ يَػْعَلُم . َوِإ٭بَّ
﴿ اَل :، فَػَهَذا ُمَتَشاِبٌو ٲُبِْكُن َردُُّه إَٔب قَػْولو تَػَعأَب 1﴾َنُسوا اللََّو فَػَنِسيَػُهمْ ﴿: تَْأِويَلُو َكَقْولِِو تَػَعأَب 

ْعرَاُض،  ، الَِّذي ُىَو ٧ُبَْكٌم اَل َٰبَْتِمُل التَّْأِويَل فَػَيُكوفُ 2﴾َيِضلُّ َريبّْ َواَل يَػْنَسى َمْعَناُه التػَّْرُؾ َواإْلِ
﴿ َيْسأَُلوَنك َعْن :إَٔب ٧ُبَْكٍم فَالرَّاِسُخ اَل يَػْعَلُم تَْأِويَلُو َكَقْولِِو تَػَعأَب  وَُكلُّ ُمَتَشاِبٍو اَل ٲُبِْكُن َردُّهُ 

َا ِعْلُمَها ِعْنَد َريبّْ  السَّاَعِة أَيَّاَف ُمْرَساَىا اْلِعْلِم ُىَو الثَّاِبُت اْلُمْسَتِقيُم  ، فالرَّاِسُخ ُب ﴾ُقْل إ٭بَّ
الَِّذي اَل يَػتَػَهيَّأُ اْسِتْزاَللُُو َوَتْشِكيُكُو، َوِقيَل ُىَو الَِّذي َحقََّق اْلِعْلَم لَِبْسِط اْلُفُروِع بِااِلْجِتَهاِد َحٌبَّ 

.  3َرَسَخ ُب قَػْلِبوِ 
ٍب إف اآليات ا٤بتشأّات إ٭با نزلت ابتبلء من ا لعباده، ٍب شدد سبحانو ُب نصيحة 

عباده وهناىم أف يتبعوا ا٤بتشابو با٢بكم أي ال ٰبكموا عليو بشيء، فإف تأويلو ال يعلمو إال 
ا، وأما الراسخوف ُب العلم إف علموه فبإعبلـ ا بفكرىم واجتهادىم فإف األمر أعظم أف 

  .4تستقل العقوؿ بإدراكو من غّب إخبار إ٥بي فالتسليم أؤب
فقد  (الَبدد) ا٣بالق تبارؾ وتعأب، و٭بثل ىنا بصفة أمثلة ا٤بتشابو ما تعلق بصفاتومن 

َوَما تَػَردَّْدُت َعْن َشْيٍء أَنَا ) : صهَ اهلل ػهْو ًسهىوردت صفة الَبدد نسبة  تعأب ُب قولو 
، فقاؿ ابن عطاء ا 5(فَاِعُلُو تَػَردُِّدي َعْن نَػْفِس اْلُمْؤِمِن َيْكَرُه اْلَمْوَت َوأَنَا َأْكَرُه َمَساَءَتوُ 

واعلم رٞبك ا تعإب أف الَبدد ٯبب ): بوجوب تأويلها ٚبرٯبا ٥با على أصل األشعري فقاؿ
تأويلو وال ٰبمل على ظاىره، وإ٭با الَبدد ُب ا٤بخلوقْب، إما لتقابل ا٢بوادث، وإما النتهاء 

العواقب، وذلك ٧باؿ ُب حق ا سبحانو و تعإب، وإ٭با ا٤براد بالَبدد ىنا أف سابق علم ا 
 . 6(يقتضي وفاة العبد بالوقت الذي سبق العلم بتعينو
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وقد وافق شراح ا٢بديث وجوب التأويل ٥بذه الصفة بدافع التنزيو  تعأب ودفع الشبو 
ُر َجائِزٍ ): الوارد فقاؿ ا٣بطايب ، ومن ٍب اتسعت دائرة التأويل ُب ىذا (التػََّردُُّد ُب َحقّْ اللَِّو َغيػْ

  :1فيما يلي" فتح الباري"اللفظ  حصرىا صاحب 
َأفَّ اْلَعْبَد َقْد ُيْشِرُؼ َعَلى ا٥ْببََلِؾ ُب أَيَّاـِ ُعُمرِِه ِمْن َداٍء ُيِصيُبُو َوفَاَقٍة تَػْنزُِؿ ِبِو فَػَيْدُعو اللَّو  -

َها َوَيْدَفع َعْنُو َمْكُروَىَها، فَػَيُكوف َذِلَك ِمْن ِفْعلو َكتَػَردُِّد َمْن يُرِيُد أَْمرًا ٍُبَّ يَػْبُدو َلُو  فَػَيْشِفيِو ِمنػْ
ِفيِو فَػَيتػْرُُكُو َويُػْعِرُض َعْنُو َواَل بُّد َلُو ِمْن لَِقائِِو ِإَذا بَػَلَغ اْلِكَتاُب َأَجَلُو ، أِلَفَّ اللَّو َقْد َكَتَب 

 .اْلَفَناَء َعَلى َخْلِقِو َواْسَتْأثَػَر بِاْلبَػَقاِء لِنَػْفِسوِ 

 ُرُسِلي ُب َشْيٍء أَنَا فَاِعُلُو َكتَػْرِديِدي ِإيَّاُىْم ُب نَػْفِس اْلُمْؤِمن َأْف َيُكوف َمْعَناُه َما َرَدْدت -
 .َوَحِقيَقة اْلَمْعَُب َعَلى اْلَوْجَهْْبِ َعْطف اللَّو َعَلى اْلَعْبِد َوُلْطُفُو ِبِو َوَشَفَقُتُو َعَلْيوِ 

ُعوَف  -  َأْف َيُكوف تَػرِْكيب اْلَوٕبّ َٰبَْتِمل َأْف يَِعيش َٟبِْسَْب َسَنًة َوُعُمرُُه الَِّذي ُكِتَب َلُو َسبػْ
فَِإَذا بَػَلَغَها َفَمِرَض َدَعا اللَّو بِاْلَعاِفَيِة فَػُيْحِييِو ِعْشرِيَن ُأْخَرى َمَثبًل ، فَػَعبػََّر َعْن َقْدر التػَّرِْكيِب 

 .َوَعمِّا اِنْػتَػَهى إِلَْيِو ِٕبََسِب اأْلََجِل اْلَمْكُتوِب بِالتػََّردُّدِ 

وذكر ابن ا١بوزي َأْف َيُكوف َمْعَُب التػََّردُّد اللُّْطف ِبِو َكَأفَّ اْلَمَلك يُػَؤخّْر اْلَقْبض، فَِإنَُّو ِإَذا  -
نْػَيا ِاْحتَػَرَمُو فَػَلْم يَػْبُسْط َيَدُه إِلَْيِو ، فَِإَذا  َفَعِة ِبِو أِلَْىِل الدُّ َنظََر ِإَٔب َقْدِر اْلُمْؤِمِن َوِعَظم اْلَمنػْ

ا ِمْن ِاْمِتثَالِِو   . ذََكَر أَْمَر َربِّْو ٓبَْ ٯبَِْد بُدِّ

َوأضاؼ ابن ا١بوزي َجَوابًا آخر َوُىَو َأْف َيُكوَف َىَذا ِخطَابًا لََنا ٗبَا نَػْعِقُل َوالرَّبُّ ُمنَػزٌَّه َعْن  -
َفَكَما َأفَّ َأَحَدنَا يُرِيُد " َوَمْن أَتَاين ٲَبِْشي أَتَػْيتو َىْرَوَلًة " َحِقيَقِتِو ، َبْل ُىَو ِمْن ِجْنِس قَػْولِِو 

َر اْلَواِلِد  نَػُهَما َوَلْو َكاَف َغيػْ َعثُُو الشََّفَقُة فَػَيتَػَردَُّد بَػيػْ َأْف َيْضِرب َوَلده تَْأِديًبا فَػَتْمنَػُعُو اْلَمَحبَُّة َوتَػبػْ
َكاْلُمَعلَِّم ٓبَْ يَػتَػَردَّْد َبْل َكاَف يُػَباِدُر ِإَٔب َضْرِبِو لَِتْأِديِبِو َفأُرِيَد تَػْفِهيُمَنا َٙبِْقيق اْلَمَحبَّة لِْلَوٕبّْ 

 .ِبذِْكِر التػََّردُّد 

أَنَُّو يَػْقِبض ُروح اْلُمْؤِمن بِالتََّأينّْ َوالتَّْدرِيِج، : َوَجوََّز اْلَكْرَماينُّ ِاْحِتَمااًل آَخر َوُىَو َأفَّ اْلُمرَاد -
 .ِٖبِبَلِؼ َسائِِر اأْلُُموِر فَِإنػََّها َٙبُْصُل ٗبَُجرَِّد قَػْوِؿ ُكْن َسرِيًعا َدفػَْعًة 

فاالختيار للذات من كوهنا إ٥باً فإف ):    وذكر ٧بي الدين بن عريب معُب آخر للَبدد فقاؿ
ومهما يكن فإف وجوب . 1(شاء فعل وإف شاء ٓب يفعل وىو الَبدد اإل٥بي ُب ا٣برب الصحيح

                                                 
 .342 ص 18ابن حجر العسقبلين ،  فتح الباري شرح صحيح البخاري ، ج  -  1
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تأويل ىذه الصفة وما شأّها من ا٤بتشابو، ُب تفسّب ابن عطاء ا واقع  ومؤيد بكثرة 
  .   االحتماالت الواردة عند غّبه من ا٤بفسرين 

                                                                                                                                            
 .497 ص ٧4بي الدين بن عريب ،  الفتوحات ا٤بكية ، ج -  1
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: ادلجحث انثبَِ 

ينيج اثٍ ػطبء اهلل يف انتفسري  

ًيٌلفو يٍ انتفسري اإلشبرُ  
 

. ينيح اثٍ ؾطبء اهلل يف انتفغري: ادلطهت إًل 

. انتفغري اٗشبسُ  ًيٌلف اثٍ ؾطبء اهلل ينو : ادلطهت انثبَِ 
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:  ادلطهت األًل 

. ينيج اثٍ ػطبء اهلل يف انتفسري

 . ششذ انفكشح ثطشّمخ نطْفخ يؽ االعتشيبد ثبّٓبد .1

 .تغًْخ يؿبَِ آّخ فٌائذ  .2

 .طشذ االؾرتاع ادلتٌىى يف غبىش آّخ ثى اٗخبثخ ؾهْو .3

 .انكشف ؾٍ خظبئض آّخ  .4

 .تفغري آّخ مبؿبَِ  يتؿذدح .5

 ".إعمبؽ انتذثري"تشكْضه ؾهَ آّبد حمٌسّخ نرتعْخ يجذأ  .6

   يٍ عٌسح إَؿبو54ينيدو انؿبو يف انتفغري يٍ خالل آّخ  .7
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: تـًيْذ
 

ُب ىذا ا٤بطلب نتتبع طريقة ابن عطاء ا ُب تفسّب اآليات والتعامل معها، فنجده 
يشرح ا٤بعِب بطريقة لطيفة مستشهدا باآليات، ويسمي معاين اآلية فوائد، وأحيانا يطرح 

االعَباض ا٤بتوىم ُب ظاىر اآلية ٍب ٯبيب عليو، كما يكشف عن خصائص اآلية، 
ويوظف معاين اآليات ُب موضوع إسقاط التدبّب خاصة، وتفسّب اآلية ٗبعاين متعددة، 

، كل ىذه العناصر "إسقاط التدبّب"كما يركز على آيات ٧بورية  لتأسيس وترسيخ مبدأ 
 54أتعرض ٥با بالشرح والتمثيل، ٍب أختم ذلك با٤بنهج العاـ لتفسّبه من خبلؿ اآلية 

من سورة األنعاـ، باعتبارىا اآلية الوحيدة الٍب تصدى لتفسّبىا وقصده وأفرده برسالة 
 . خاصة
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 : ـ ششذ انفكشح ثطشّمخ نطْفخ يؽ االعتشيبد ثبّٓبد 1

 وثبوتو العبد صرب توجب الٍب يشرح ابن عطاء ا السبب العاشر من األسباب
 مستشهدا باآلية الٍب تدؿ على ترـب النفس ٩با تكره، مع ورودىا، عند وقوتو سيده، ألحكاـ

وىو : العاشر» : أف حكمة ا تعأب أف أودع ا٤بكاره وجود اللطاؼ وبياف ذلك ٗبا نصو 
، وذلك أف ا٤بكاره أودع ا٢بق "إ٭با صربىم على أقداره، علمهم ٗبا أودع فيها من لطفو وإبراره"

َوَعَسى َأف َتْكَرُىواْ َشْيئاً َوُىَو َخيػٌْر ﴿: تعأب فيها وجود األلطاؼ، أٓب تسمع قولو تعأب
، وُب 2 (ُحفَّْت ا١ْبَنَُّة بِاْلَمَكارِِه َوُحفَّْت النَّاُر بِالشََّهَواتِ ): ، وقولو عليو الصبلة والسبلـ1﴾لَُّكمْ 

أٓب تر أف الببليا . الببليا واألسقاـ والفاقات من أسرار األلطاؼ ما ال يفهمو إال أولوا البصائر
ٚبمد النفس وتذ٥با، وتدىشها عن طلب حظوظها ويقع من الببليا وجود الذلة، ومع الذلة 

وبسط القوؿ ُب ذلك، ٱبرجنا عن . 3﴾َوَلَقْد َنَصرَُكُم الّلُو بَِبْدٍر َوأَنُتْم أَِذلَّةٌ  ﴿: تكوف النصرة
 .4«قصد الكتاب

 لقد انساؽ ابن عطاء ا بسبلسة ُب تبسيط معُب تضمن الببليا لؤللطاؼ اإل٥بية، 
حٌب خشي خروجو ّٔذا االستطراد عن غرض الكتاب، مركزا على األثر العميق الذي ٙبدثو 
الببليا ُب النفس، مثل قهر صولة النفس وإٟبادىا ووجود ذلتها وقطعها عن حظوظها، كل 

﴿َوَلَقْد َنَصرَُكُم الّلُو :ذلك من أجل ٙبقيق ذلتها  ا٤بشروط ُب حصوؿ النصر ٥با بنص اآلية 
 .                         ﴾بَِبْدٍر َوأَنُتْم أَِذلَّةٌ 

 : ـ تغًْخ يؿبَِ آّخ فٌائذ 2

 يوظف ابن عطاء ا آيات القرآف حسب ما اقتضاه ا٤بوضوع الذي يؤلف فيو وقد 
تستوقفو بعض اآليات الٍب يغزر عندىا فهمو ٗبا يفتح ا عليو، فّبتبها على شكل فوائد 

 :، وفيما يلي أمثلة لذلك (......األؤب ، الثانية ، الثالثة ، )متتابعة، استفادىا من اآلية 

                                                 
  .216 ػ سورة البقرة اآلية  1
باب ما جاء حفت ا١بنة با٤بكاره وحفت النار بالشهوات،  : 2482 ػ أخرجو الَبمذي ُب سننو عن أنس  رقم  2

 .119 ص 9ج . َىَذا َحِديٌث َحَسٌن َغرِيٌب َصِحيٌح ِمْن َىَذا اْلَوْجِو : قَاَؿ و
 .123 ػ سورة آؿ عمراف اآلية  3
 .10ابن عطاء الو السكندري ، التنوير ُب إسقاط التدبّب ، ص-  4
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َفَسَقى َلُهَما ثُمَّ تـََولَّى ِإَلى الظِّلِّ فـََقاَل َربِّ ِإنِّي ِلَما  ﴿:قولو تعالى:  المثال األول -
أال ترى أف ا٢بق سبحانو وتعأب أخرب عن موسى » : قاؿ فيها،1﴾أَنَنْلَ  ِإَليَّ ِمْن َخْيٍر َفِقيرٌ 

﴿َفَسَقى ٥َبَُما ٍُبَّ تَػَؤبَّ ِإَٔب الظّْلّْ فَػَقاَؿ َربّْ ِإينّْ ِلَما أَنزَْلَت :عليو السبلـ بقولو سبحانو وتعأب
كيف سأؿ من ربو ذلك لعلمو أنو ال ٲبلك شيئا : ، فانظر رٞبك ا ﴾ِإَٕبَّ ِمْن َخّْبٍ َفِقّبٌ 

، ٍب يعدد 2«غّبه، وكذلك ينبغي للمؤمن أف يكوف كذلك، يسأؿ ا تعأب ما قل وجل 
» :الفوائد الٍب استفادىا من اآلية وقد أوصلها إٔب سبعة نثبتها فيما يلي باختصار، بقولو

: وُب ىذه اآلية فوائد
. وىو أف يكوف ا٤بؤمن طالبا من ربو ما قل وجل، وقد ذكرناه آنفا: الفائدة األؤب
أنو صلى ا عليو وسلم نادى متعلقا باسم الربوبية ألنو ا٤بناسب ُب ىذا : الفائدة الثانية

ا٤بكاف، ألف الرب من رباؾ بإحسانو، وغذاؾ بامتنانو، فكاف ُب ذلك استعطاؼ لسيده إذ 
. ناداه باسم الربوبية، الٍب ما قطع عنو موائدىا، وال حبس فوائدىا

، (إين إٔب ا٣بّب فقّب ): ، وٓب يقل﴾﴿ ِإينّْ ِلَما أَنزَْلَت ِإَٕبَّ ِمْن َخّْبٍ َفِقّبٌ : قولو: الفائدة الثالثة
، ٓب يتضمن أنو قد أنزؿ (إٔب خّبؾ أو ا٣بّب فقّب إين ): أنو لو قاؿ: وُب ذلك من الفائدة
. رزقو، وٓب يهمك أمره

تدؿ اآلية على أف الطلب من ا تعأب، ال يناقض مقاـ العبودية وبعد ذلك : الفائدة الرابعة
. طلب من ا، فدؿ على أف مقاـ العبودية ال يناقض الطلب

انظر إٔب طلب موسى عليو السبلـ من ربو، وجود الرزؽ، وٓب يواجهو : الفائدة ا٣بامسة
بالطلب، بل اعَبؼ بْب يدي ا بوصف الفقر والفاقة، وشهد لو سبحانو وتعأب بالغُب، 
ألنو إذا عرؼ نفسو بالفقر والفاقة عرؼ ربو بالغُب وا٤ببلءة، وىذا من بسط ا٤بناجاة وىي 

. كثّبة
إف موسى عليو السبلـ فعل ا٤بعروؼ مع : وكاف من حقها أف تكوف أؤب: الفائدة السادسة

ابنٍب شعيب عليو السبلـ، وٓب يقصد منهما أجرا، وال طلب منهما جزاء، بل ٤با سقي ٥بما 

                                                 
 .24 ػ سورة القصص اآلية  1
 .62ابن عطاء ا السكندري ، التنوير ُب إسقاط التدبّب ، ص -  2



 تفسّب  والتأ ويل عند ابن عطاء ا وبياف أسلوبو ُب التأليفاؿ: الفصل الثاين 
 

205 
 

أقبل على ربو فطلب منو، وٓب يطلب منهما، وإ٭با طلب من مواله الذي مهما طلب منو 
. أعطاه، والصوُب من يوَب من نفسو، وال يستوَب ٥با

ففي . 1﴾َفَسَقى ٥َبَُما ٍُبَّ تَػَؤبَّ ِإَٔب الظّْلّْ  ﴿: انظر إٔب قولو سبحانو وتعأب: الفائدة السابعة
ذلك دليل على أنو ٯبوز للمؤمن أف يؤثر الظبلؿ على الضواحي، وبارد ا٤باء على سخنو، 

.  2«وأسهل الطريقْب على أشقهما وأوعرٮبا وال ٱبرجو ذلك عن مقاـ الزىد 
﴿ِإنَّ الَِّذيَن اتَـَّقوْا ِإَذا َمسَُّهْم طَاِئٌف مَِّن الشَّْيطَاِن  :قولو تعالى:  الثانيالمثال -

استدؿ ّٔذه اآلية بعد ليبْب أف خواطر االضطراب والتدبّب ، 3﴾َتذَ َُّروْا فَِ َذا ُىم مُّمْبِصُرونَ 
وا٤بؤمن » :عابرة لدى ا٤بؤمن وال لنور اإلٲباف الذي ٰبصل معو التذكر تثبت، وُب ذلك يقوؿ 

وإف وردت عليو خواطر االضطراب والتدبّب فهي عابرة ال ثبوت ٥با، ومضمحلة ال وجود 
٥با، ألف نور اإلٲباف قد استقر ُب قلوب ا٤بؤمنْب، وأٟبدت أنواره نفوسهم، ومؤل إشراقو 

قلؤّم، وشرح ضياؤه صدورىم، فأىب اإلٲباف ا٤بستقر ُب قلؤّم، أف يسكن معو غّبه، وإ٭با 
ىي ِسنة وردت على القلوب أمكن فيها ورود طيف التدبّب، ٍب تتيقظ القلوب فيزوؿ الطيف 

ٍب يعدد الفوائد الٍب استفادىا من اآلية وقد أوصلها إٔب عشرة . 4«الذي ال يكوف إال مناما
: اآلية فوائدوُب ىذه » :نثبتها فيما يلي باختصار، إذ يقوؿ 

ِإفَّ الَِّذيَن اتػََّقواْ ِإَذا َمسَُّهْم طَاِئٌف مَّْن ﴿: :قولو سبحانو وتعأب: الفائدة األؤب
، دؿ ذلك على أف أصل أمرىم على وجود السبلمة ﴾الشَّْيطَاِف َتذَكَُّرواْ فَِإَذا ُىم مُّْبِصُروفَ 

. منو، وإف عرض ذلك الطيف، ففي بعض األحياف تعريفا ٗبا أودع فيهم من ودائع اإلٲباف
إذا أمسكهم، أو :  وٓب يقل،﴾ِإفَّ الَِّذيَن اتػََّقواْ ِإَذا َمسَُّهمْ ﴿:قولو تعأب: الفائدة الثانية

أخذىم؟ ألف ا٤بس مبلمسة من غّب ٛبكن، فأفادت ىذه العبارة، أف طيف ا٥بوى ال يتمكن 
. من قلؤّم، بل ٲباسها ٩باسة

، ﴾ِإفَّ الَِّذيَن اتػََّقواْ ِإَذا َمسَُّهْم طَاِئٌف مَّْن الشَّْيطَافِ ﴿: قولو تعأب :الفائدة الثالثة
 .فاإلشارة ىا ىنا بالطيف إٔب أف الشيطاف ال ٲبكنو أف يأٌب إٔب القلوب الدائمة اليقظة
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 وٓب يقل إذا مسهم وارد من ﴾ ِإَذا َمسَُّهْم طَيٌف ﴿: قولو تعأب: الفائدة الرابعة
الشيطاف، أو ٫بوه، ألف الطيف ال ثبت لو وال وجود لو، إ٭با ىو صورة مثالية، ليس ٥با حقيقة 

 .وجودية

 حذؼ متعلقة وٓب يقل تذكروا ا١بنة، أو ﴾ َتذَكَُّرواْ ﴿: قولو تعأب: الفائدة ا٣بامسة
 .النار أو العقوبة، أو غّب ذلك

تذكروا فأبصروا، أو :  وٓب يقل﴾ مُّْبِصُروفَ ﴿: أنو قاؿ سبحانو: الفائدة السادسة
 . تذكروا ٍب أبصروا، أو تذكروا وأبصروا

ُب ىذه اآلية ونظائرىا توسعة على ا٤بتقْب، ولطف با٤بؤمنْب، ألنو لو : الفائدة السابعة
إف الذين اتقوا ال ٲبسهم طائف من الشيطاف، ٣برج من ذلك كل أحد إال أىل : قاؿ

 .العصمة، فأراد سبحانو وتعأب، أف يوسع دوائر رٞبتو

. تبْب مراتب ا٤بتذكرين من ا٤بتقْب : الفائدة الثامنة
ِإفَّ الَِّذيَن اتػََّقواْ ِإَذا َمسَُّهْم ﴿: ٲبكن أف يكوف قولو سبحانو وتعأب: الفائدة التاسعة

 أف يكوف ا٤براد الطائف ىا ىنا طائف ا٥باجس أو ا٣باطر الوارد من وجود النفس ﴾طَاِئفٌ 
. 1«بإلقاء الشيطاف 

 َوِفي السََّماء ِرْزُقُكْم َوَما ُتوَعُدوَن ، فـََوَربِّ السََّماء ﴿: قولو تعالى :  الثالثالمثال -
وىذه اآلية ىي الٍب غسلت » ، قاؿ فيها 2﴾َواأْلَْرِ  ِإنَُّو َلَ  ٌّق مِّْثَل َما أَنَُّكْم تَنِطُقونَ 

الشكوؾ من قلوب ا٤بؤمنْب، وأشرقت ُب قلؤّم أنوار اليقْب، فأوردت على قلؤّم الزوائد، 
ما تضمنتو من الفوائد، وذلك أهنا تضمنت ذكر الرزؽ، و٧بلو، والقسم عليو، والتشبيو لو 

. بأمر ال خفاء بو، ولنتبع ذكر ىذه الفوائد فائدة فائدة
 ٍب يعدد الفوائد الٍب استفادىا من اآلية وقد أوصلها إٔب ٜبانية نثبتها باختصار، غّب 

.  أنو ُب الفائدة األؤب منها أطاؿ ُب شرحها مستشهدا باآليات
اعلم انو تعأب ٤با علم كثرة اضطراب النفوس : الفائدة األؤب» :وُب بياف ذلك يقوؿ

 .ُب شأف الرزؽ كرر ذكره ٤با تكررت ورود عوارضو على القلوب
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 َوُب السََّماء رِْزُقُكْم ﴾ أف ﴿: ٰبتمل أف يكوف قولو سبحانو وتعأب: الفائدة الثانية
. يكوف ا٤براد إثبات رزقكم أي إثباتو ُب اللوح افوظ

ٲبكن أف يكوف مراد ا٢بق سبحانو وتعأب ّٔذه اآلية، تعجيز العباد عن : الفائدة الثالثة
 . دعوى القدرة على األسباب

 . ُب اقَباف الرزؽ باألمر ا٤بوعود، فائدة جليلة: الفائدة الرابعة

ُب ذلك حجة عظيمة على العباد، أف يكوف الوُب لوعد الذي ال : الفائدة ا٣بامسة
ٱبلف ا٤بيعاد يقسم للعباد على ما ضمن ٥بم، لعلمو ٗبا النفوس منطوية عليو من الشك 

.  واالضطراب، ووجوب االرتياب
وىو أنو تعأب أقسم بالربوبية الكاملة للسماء واألرض، وٓب يقسم : الفائدة السادسة

بغّبىا من األ٠باء، وذلك ألف الربوبية الكاملة للسماء واألرض ال ينبغي أف يشك ُب الثقة 
 .ّٔا

. فَػَوَربّْ السََّماء َواأْلَْرِض ِإنَُّو ٢بََقّّ ﴾ ﴿: قولو سبحانو وتعأب: الفائدة السابعة
وا٢بق ىو ضد الباطل، والباطل ىو ا٤بعلـو الذي ال ثبات لو، والرزؽ والشك ُب 

. الرزؽ، شك ُب الرزاؽ
 تأكيد ُب إثبات الرزؽ، ﴾ مّْْثَل َما أَنَُّكْم تَنِطُقوَف ﴿:قولو تعأب: الفائدة الثامنة

وتقرير ٢بقيقتو، وأنو ال ينبغي أف يرتاب فيو مؤمن، وال يشك فيو موقن، وأف ثبوتو ٗبشهد 
بصائر القلوب كثبوت ا٤بنطق الظاىر ٗبشهد األبصار فنقل ا٤بعُب إٔب الصورة ومثل الغيب 

.  بالشهادة، وقطع شك العباد ُب أمر الرزؽ
فانظر رٞبك ا اعتناء ا٢بق سبحانو وتعأب بأمر الرزؽ وتكراره لو، ونبْب مواطنو، 
وتنظّبه باألمور اسوسة الٍب ال يرتاب فيها شاىدىا،  وأقسامو على ذلك بالربوبية ايطة 

. 1«بالسماء واألرض، وكذلك تكرر ُب كبلـ صاحب الشرع صلوات ا عليو 
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فهذه الطريقة ُب التعامل مع اآليات من حيث استخراج الفوائد، وجدت عند 
ُب  ( ىػ691ت ) 2، والبيضاوي( ىػ598ت ) 1ا٤بفسرين قبل ابن عطاء ا مثل ابن ا١بوزي

 .   موضعا من تفسّبه65ُب  ( ىػ 606ت ) 3آيات قليلة، وعند فخر الدين الرازي

 : عليو اإلجابة ٍب اآلية ظاىر ُب ا٤بتوىم االعَباض طرح ػ 3
 تكررت طريقة افَباض السؤاؿ ٍب ا١بواب عليو عند ابن عطاء ا، تارة لتوضيح 

ا٤بعُب أو بياف وجو اختصاص اللفظ القرآين ُب السياؽ، وتارة الستنفاد لكل االحتماالت 
والوجوه ا٤بمكنة، وتارة لدحض كل حجة قد يتوٮبها ا٤بعَبض، وىذا يدؿ على قوة التمكن 

وفيما . ُب رد كل معَبض واإلحاطة بوجوه اللفظ و٧باملو، مراعاة ٤با يوافق أو ٱبالف األدلة
  :يلي ٭بثل لكل نوع ٩با ذكر 

: افَباض السؤاؿ لبياف ا٤بناسبة ُب ا٤بعُب أو الزيادة ُب توضيحو  -
لبيان  يفَبض السؤاؿ 4﴾فَػُقْل َسبَلـٌ َعَلْيُكمْ  ﴿:وذلك عند تفسّبه لقولو تعأب 

، ٍب ٯبيب عليو بأقواؿ غّب منسوبة 5«فما مناسبة السبلـ ىنا: فإف قيل » : فيقوؿالمناسبة
ألهنم ٤با رجعوا إٔب اإلنابة بعد أف كانوا معرضْب، وإٔب : قيل» :إٔب أصحأّا  فيقوؿ

حايدين، علم أهنم يطالعوف ما سبق ٥بم من ا٤بخالفات، ويتذكروف ما  االستقامة بعد أف كانوا
فعلوه من السيئات، فيوجب ذلك الوحشة ٥بم، ألجل ما قدموا ولعظيم ما اجَبموا، فأراد أف 

يرخي عليهم ذيل السَب واإلحساف ويبسط ٥بم بساط األمن واالمتناف، ففاٙبهم بالسبلـ 
إ٭با سلم عليهم ألهنم كانوا ُب : قاؿ بعض العارفْب . أ٭بوذجا على ما أعد ٥بم من اإلكراـ
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وألهنم ارٙبلوا من نفوسهم إليو، » :ٍب يتابع بإجابات من عنده فيقوؿ. 1«غيبة سفرة ا١بفا 
وألف السبلـ يدؿ على وجود األماف ٩بن برز منو السبلـ،  وألف السبلـ منو عليهم 

أال أدلكم على شيء إذا فعلتموه ):استجبلبا للمحبة منهم لو، قاؿ صلى ا عليو وسلم 
. 3 «2 (ٙباببتم أفشوا السبلـ بينكم 

 يفَبض السؤاؿ ٍب ٯبيب عليو ﴾َكَتَب َربُُّكمْ  ﴿: وكذا ُب قولو تعأب ُب نفس اآلية
فما اختصاص ىذا : فإف قلت» :  ُب السياؽ فيقوؿاختصاص اللفظ القرآنيلبياف وجو 

، فاعلم أف الرب ىو ا٤بريب (خالقكم)وال  (إ٥بكم  ) وٓب يقل ﴾َربُُّكمْ ﴿االسم وجو 
الذي رباكم باإلحساف أوال، ىو الذي كتب :باإلحساف وا٤بتودد لك باالمتناف، فكأنو يقوؿ

 .4«على نفسو الرٞبة آخرا، ليضم اإلحساف إٔب شكلو، وليشفع االمتناف ٗبثلو 

 يفَبض السؤاؿ ﴾َكَتَب َربُُّكْم َعَلى نَػْفِسِو الرَّْٞبَةَ  ﴿: وكذا ُب قولو تعأب ُب نفس اآلية
فما ىي الرٞبة ا٤بكتوبة؟ فاعلم أف رٞبتو : فإف قلت » :  فيقوؿلبيان المعنىٍب ٯبيب عليو 

﴿ورٞبٍب وسعت كل شيء﴾ فبل ٰبيط ّٔا شيء بل ىي ايطة بكل شيء، وإليو :كما قاؿ
َربػََّنا َوِسْعَت ُكلَّ َشْيٍء  ﴿اإلشارة ُب قولو سبحانو حاكيا عن ا٤ببلئكة صلوات ا عليهم 

ولكن الرٞبة العامة ليست ا٤بقصودة ىنا ألنو خصصها ىاىنا  ............ 5﴾رَّْٞبًَة َوِعْلماً 
، فلما جاءوا 6﴾﴿ِإفَّ َرْٞبََت الّلِو َقرِيٌب مَّْن اْلُمْحِسِنْبَ :با٤بؤمنْب وىذه الرٞبة الٍب قاؿ فيها 

إٔب الرسوؿ متنصلْب، ومن ا٣بطايا معتذرين، أمره ا بأف ٱبربىم أف ا قد كتب على نفسو 
 .7«الرٞبة ٥بم، فأوجبها على نفسو إٯباب فضل وامتناف وتفضل وإحساف 

َها اَل َنْسأَُلَك رِْزقاً ٫بَُّْن  ﴿: وكذا ُب قولو تعأب َوْأُمْر أَْىَلَك بِالصَّبَلِة َواْصَطربْ َعَليػْ
ومن كاف ٧بافظا على »:، ُب حث األىل على الصبلة فيقوؿ8﴾نَػْرزُُقَك َواْلَعاِقَبُة لِلتػَّْقَوى

                                                 
 .95ا٤بصدر نفسو ، ص - 1
 .74  ص1 ، ج54رقم . ال تدخلوا ا١بنة حٌب تؤمنوا وال تؤمنوا حٌب ٙبابوا: أخرجو مسلم ُب صحيحو باب- 2
 .96ابن عطاء ا السكندري ، تفسّب آية األنعاـ ، باعتناء عاصم الكيإب ، ص - 3
 .102ا٤بصدر نفسو ، ص - 4

 .07سورة غافر اآلية -  5
 .56سورة األعراؼ اآلية -  6
 26-25تفسّب آية األنعاـ ص -  7
 .132سورة طػو اآلية -  8
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الصبلة، وكاف عنده أىل ال يصلوف، وىو غّب آمر ٥بم ّٔا، حشر يـو القيامة ُب زمرة 
إين أمرهتم فلم : فإف قلت» :، ٍب يفَبض السؤاؿ وٯبيب عليو فيقوؿ1«ا٤بضيعْب للصبلة

يفعلوا، ونصحتهم فلم يقبلوا، وعاقبتهم على ذلك بالضرب فلم يكونوا ٥با فاعلْب، وال لؤلمر 
٩بتثلْب، فكيف أصنع، فا١بواب أنو ينبغي لك مفارقة من ٛبكن مفارقتو ببيع أو طبلؽ، 

واإلعراض عمن ال ٛبكن مفارقتو عنك بذلك، وأف هتجرىم ُب ا، فإف ا٥بجرة ُب ا توجب 
                      .2«الصلة بو 

 يفَبض السؤاؿ وٯبيب 3﴾يَا أَيػَُّها النَّاُس أَنُتُم اْلُفَقرَاء ِإَٔب اللَّوِ  ﴿:وكذا ُب قولو تعأب 
فأيها أًب؟ الغُب با أو : فإف قلت »: عليو ليميز بْب الغُب با واالفتقار إٔب ا فيقوؿ

االفتقار إٔب ا؟  فاعلم أنو إذا نظرت إٔب الفقر من حيث ىو، والغُب من حيث ىو، 
فاالفتقار إٔب ا أًب من الغُب با، ألف الفقر ىو وصف العبودية، والغُب ىو وصف الربوبية، 

وليس األفضل لك إال ما يليق ٗبقاـ عبوديتك، وىو االفتقار إٔب ا، وظهور الذلة 
واالفتقار إٔب ا والغُب بو يتعاقباف، فتارة يكوف فيك االفتقار إٔب ا، فيظهر . واالنكسار

وتارة يظهر أثر الغُب با، فيظهر اعتزازؾ . عليك أثر مسكنتك وما يليق بذلتك ُب عبوديتك
. بو وصولتك، فبل يقاومك بشيء إذا كاف بو حولك وقوتك 

   فالغالب على أرباب األحواؿ ظهور أثر الغُب با، وعلى أرباب ا٤بقامات ظهور 
االفتقار إٔب ا، وقد يكوف ا٤بريد الغالب عليو الغُب با، فيظهر عليو ما ال يظهر على 

شيخو من كرب مقامو، ألف الغالب عليو االفتقار إٔب ا، فيظهر عليو األثر ا٤بناسب 
 .  4«٤بقامو

 :   ُب ظاىر اآلية ٍب ٯبيب عليوااعترا  المتوىميطرح  -

                                                 
 .54ابن عطاء ا السكندري ، رسالة ُب أدب العلم ، ص-  1
تاج الدين أيب الفضل أٞبد بن ٧بمد بن عبد الكرًن ػ كتاب ترتيب السلوؾ ويليو رسالة ُب : ابن عطاء السكندري -  2

خالد األزىري، منشورات علي ٧بمد بيضوف، دار الكتب العلمية، بّبوت لبناف، الطبعة : أدب العلم، ٙبقيق 
 .55ىػ، ص 1424–  ـ 2004األؤب 

 .15سورة فاطر اآلية -  3
 58ابن عطاء ا السكندري ، رسالة ُب أدب العلم ، ص-  4
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نْػَيا َوِمنُكم مَّن يُرِيُد اآلِخَرةَ  ﴿:مثل قولو تعأب  ، فقد أوردىا ابن 1﴾ِمنُكم مَّن يُرِيُد الدُّ
أف الصحابة ليس فيهم من يريد الدنيا، وقد : عطاء ا دليل اعَباض، على قوؿ من قاؿ

. إين ألجهز ا١بيش وأنا ُب صبلٌب: استشهد ٗبواقف من حياهتم كقوؿ عمر رضي ا عنو
ُب حْب أف ا٣بطاب ُب اآلية موجو إٔب الصحابة بعد غزوة أحد، حٌب قاؿ بعض الصحابة 

نَيا):رضي ا عنهم عند نزو٥با  .2(َما ُكنَّا َنُظنُّ َأفَّ َأَحًدا ِمنَّا يُرِيُد الدُّ
قد زعمت أف ليس منهم من : فإف قلت»: وٯبيب ابن عطاء ا على ذلك فيقوؿ

نْػَيا َوِمنُكم مَّن يُرِيُد ﴿: يريد الدنيا وأنزؿ ا٢بق سبحانو وتعأب ُب شأهنم يـو واحد  مَّن يُرِيُد الدُّ
 (ما كنا نظن أف أحد منا يريد الدنيا): ، حٌب قاؿ بعض الصحابة رضي ا عنهم﴾اآلِخَرةَ 

نْػَيا َوِمنُكم مَّن يُرِيُد اآلِخَرةَ ﴿: حٌب نزؿ قولو تعأب . ﴾ مَّن يُرِيُد الدُّ
فاعلم وفقك ا للفهم عنو، وجعلك من أىل االستماع منو، أنو ٯبب على كل 

مؤمن، أف يظن بالصحابة الظن ا١بميل، وأف يعتقد فيهم االعتقاد الفضيل، وأف يلتمس ٥بم 
أحسن ا٤بخارج ُب أقوا٥بم وأفعا٥بم، وٝبيع أحوا٥بم ُب حياة رسوؿ ا صلى ا عليو وسلم، 

وبعد وفاتو، ألف ا٢بق سبحانو وتعأب ٤با زكاىم تزكية مطلقة ٓب يقيدىا بزمن دوف زمن، 
أصحايب كالنجـو بأيهم اقتديتم ): وكذلك تزكية رسوؿ ا عليو الصبلة والسبلـ ٥بم بقولو

. 3 (اىتديتم

                                                 
 .152سورة آؿ عمراف اآلية  -  1
أخرجو أٞبد وابن أيب شيبة وابن جرير وابن أيب حاًب والطرباين ُب األوسط والبيهقي بسند :  قاؿ السيوطي عنو  -  2

السيوطي جبلؿ الدين عبد الرٞباف ػ الدر ا٤بنثور ُب التفسّب با٤بأثور ػ طبعة دار الفكر  . صحيح عن ابن مسعود
  .461 ص 2، ج(ت.د)القاىرة ػ 

: أخرجو ابن عبد الرب ُب كتابو جامع بياف العلم وفضلو، عن األعمش عن أيب سفياف عن جابر قاؿ ا٢بديث  -  3
 3 ج1082رقم. ،« أصحايب كالنجـو بأيهم اقتديتم اىتديتم » : قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو وسلم 

 .«ىذا إسناد ال تقـو بو حجة ؛ ألف ا٢بارث بن غصْب ٦بهوؿ » : ، وقاؿ أبو عمر 148ص
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:  وعن ىذه اآلية جواباف
منكم من يريد الدنيا لآلخرة، كالذين أرادوا الغنيمة ليعاملوا ا  ٗبا : أحدٮبا

يأخذونو منها، بذال وإيثارا، ومنكم من ٓب يكن ذلك مراده إ٭با كاف مراده ٙبصيل فضل 
فمنهم الفاضل، ومنهم األفضل، . ا١بهاد ال غّب، فلم يلو على الغنائم، وٓب يعط يلتفت إليها

. ومنهم الكامل، ومنهم األكمل
أف السيد يقوؿ لعبده ما شاء وعلينا أف نتأدب مع عبده لثبوت : ا١بواب الثاين

نسبتو منو، فليس كلما خاطب السيد بو عبده ينبغي أف ننسبو للعبد، ولو أف ٚباطبو بو، إذ 
للسيد أف يقوؿ لعبده ما شاء ٙبريضا لعبده، وتنشيطا ٥بمتو وقصده، وعلينا أف نلـز حدود 

سورة عبس، حٌب قالت : وإف تصفحت الكتاب العزيز وجدت فيو كثّبا، منها. األدب معو
لو كاف رسوؿ ا عليو الصبلة والسبلـ، كاٛبا شيئا من الوحي لكتم ): عائشة رضي ا عنها

ترؾ الدخوؿ ُب أسباب : فقد تقرر من ىذا أنو ليس إسقاط التدبّب ا٤بمدوح. 1(ىذه السورة
الدنيا، والفكرة ُب مصا٢بها ليستعْب بذلك على طاعة مواله والعمل ألخراه، وإ٭با التدبّب 

أف يعصي ا تعأب من أجلها، وأف يأخذىا : ا٤بنهي عنو، ىو التدبّب فيها ٥با، وعبلمة ذلك
فَباه إذا تعلق األمر ٗبسألة عميقة الفهم افَبقت . 2«كيف كاف من حلها، أو غّب حلها 

فيها األمة، ٯبيب بإسهاب وإحكاـ مثل قضية فهم أفعاؿ الصحابة وا٢بديث عن أحوا٥بم، 
ألف فيها اختلف الشيعة وا٣بوارج مع أىل السنة، فبلبد من الفهم الصحيح ُب التلقي 

       .عنهم، وتأويل أفعا٥بم وأحوا٥بم ٗبا يليق ٗبرتبتهم

 :انكشف ؾٍ خظبئض آّخ   ـ4

يكشف ابن عطاء ا عن خصائص اآليات أثناء االستشهاد ّٔا، فمثبل قولو 
﴿ يَا أَيػَّتُػَها النػَّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة، اْرِجِعي ِإَٔب َربِّْك رَاِضَيًة مَّْرِضيًَّة، فَاْدُخِلي ُب ِعَباِدي، :تعأب

                                                 
َها قَاَلْت َلْو َكاَف النَّيبُّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو ىذا األثر  -  1 أخرجو أبو عيسى الَبمذي ُب سننو َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّو َعنػْ

 اآْليََة بَاب ﴾﴿ َوِإْذ تَػُقوُؿ لِلَِّذي أَنْػَعَم اللَُّو َعَلْيِو َوأَنْػَعْمَت َعَلْيِو :َوَسلََّم َكاٛبًا َشْيًئا ِمْن اْلَوْحِي َلَكَتَم َىِذِه اآْليََة 
 .وقَاَؿ أَبُو ِعيَسى َىَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيحٌ . 496 ص 10 ج3132ومن سورة األحزاب، رقم

  .47ابن عطاء ا السكندري ، التنوير ُب إسقاط التدبّب ، ص  -  2
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استشهد ّٔا على جزاء النفس ا٤بطمئنة باستحقاقها ٥بذا ا٣بطاب، بعد . 1﴾َواْدُخِلي َجنٍَِّب 
فأي عبد توفر عقلو، واتسع نوره تنزلت  عليو السكينة من ربو، » :أف بْب صفاهتا، فقاؿ

فسكنت نفسو عن االضطراب، ووثقت بوٕب األسباب فكانت مطمئنة، أي خامدة ساكنة 
ألحكاـ ا، ثابتة ألقداره، ٩بدودة بتأييده وأنواره، خارجة عن التدبّب وا٤بنازعة، مسلمة 

، فاستحقت أنو يقاؿ 2﴾َأوٓبَْ َيْكِف ِبَربَّْك أَنَُّو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َشِهيدٌ  ﴿:٤بوالىا بأنو يراىا
﴿ يَا أَيػَّتُػَها النػَّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة، اْرِجِعي ِإَٔب َربِّْك رَاِضَيًة مَّْرِضيًَّة، فَاْدُخِلي ُب ِعَباِدي، :٥با

. 3«َواْدُخِلي َجنٍَِّب ﴾
وُب ىذه » :ٍب يستطرد ُب ذكر خصائص ىذه اآلية، وقد أوصلها إٔب عشرة فقاؿ

. اآلية خصائص عظيمة، ومناقب ٥بذه النفس ا٤بطمئنة جسمية
فلم يواجو ا٢بق سبحانو . ومطمئنة- ولوامة - أمارة : منها أف النفوس ثبلثة : األؤب

 ِإفَّ النػَّْفَس أَلمَّاَرٌة ﴿:وتعأب واحدة، من األنفس الثبلث إال ا٤بطمئنة، فقاؿ ُب األمارة
، وأقبل على ىذه با٣بطاب 5﴾َواَل أُْقِسُم بِالنػَّْفِس اللَّوَّاَمةِ  ﴿: ، وُب اللوامة4﴾بِالسُّوءِ 
. ﴾﴿يَا أَيػَّتُػَها النػَّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة ، اْرِجِعي:فقاؿ

، والتكنية ُب لغة العرب ٘بليل ُب ا٣بطاب، وفخر عند (راضية)تكنيتو إياىا بػ: الثاين
. أؤب األلباب

. مدحو إياىا بالطمأنينة، ثناء منو عليها باالستسبلـ إليو، والتوكل عليو: الثالث
وصفة ىذه النفس بالطمأنينة، وا٤بطمئن ىو ا٤بنخفض من األرض، فإذا : الرابع

ا٬بفضت بتواضعها وانكسارىا، أثُب عليها موالىا إظهارا لفخرىا لقولو صلى ا عليو 
. 6(من تواضع  رفعو ا): وسلم

                                                 
  .30-29-28-27سورة الفجر اآلية  -  1
  .53سورة فصلت اآلية  -  2
  .57ابن عطاء ا السكندري ، التنوير ُب إسقاط التدبّب ، ص  -  3
  .53سورة يوسف اآلية  -  4
  .02سورة القيامة اآلية  -  5
َأفَّ َرُسوَؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو ): أخرجو اإلماـ أٞبد ُب مسنده ، مسند أيب سعيد ا٣بدري بلفظ ىذا ا٢بديث  -  6

َوَسلََّم قَاَؿ َمْن تَػَواَضَع لِلَِّو َدَرَجًة َرفَػَعُو اللَُّو َدَرَجًة َحٌبَّ ٯَبَْعَلُو ُب ِعلّْيَّْْب َوَمْن َتَكبػََّر َعَلى اللَِّو َدَرَجًة َوَضَعُو اللَُّو 
 .344 ص 23 ج11299رقم (َدَرَجًة َحٌبَّ ٯَبَْعَلُو ُب َأْسَفِل السَّاِفِلْبَ 
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، فيو إشارة إٔب أنو ال يؤذف ﴾اْرِجِعي ِإَٔب َربِّْك رَاِضَيًة مَّْرِضيَّةً ﴿: قولو تعأب: ا٣بامس
للنفس األمارة، واللوامة بالرجوع إٔب ا تعأب رجوع الكرامة، بل إ٭با ذلك للنفس ا٤بطمئنة 

.  ﴾ اْرِجِعي ِإَٔب َربِّْك رَاِضَيًة مَّْرِضيَّةً ﴿:ألجل ما ىي عليو من الطمأنينة قيل ٥با
فقد إٔبنا لك الدخوؿ إٔب حضرتنا، وا٣بلود ُب جنتنا، فكاف ُب ذلك ٙبريض للعبد 

. على مقاـ الطمأنينة وال يصل إليو أحد إال باالستسبلـ إٔب ا تعأب، وعدـ التدبّب معو
وٓب يقل إٔب الرب، وال إٔب ا، فيو إشارة إٔب . ﴾ اْرِجِعي ِإَٔب َربّْكِ ﴿:  قولوالسادس

رجوعها إليو من حيث لطف ربوبيتو، ال إٔب قهر أ٥بيتو، فكاف ذلك تأنيسا ٥با ومبلطفة 
. وتكرٲبا ومواددة
 أي عن ا ُب الدنيا بأحكامو، وُب اآلخرة ٔبوده ﴾ رَاِضَيةً ﴿قولو تعأب : السابع

وإنعامو، فكاف ُب ذلك تنبيو للعبد أنو ال ٰبصل لو الرجعى إٔب ا إال مع الطمأنينة با، 
. والرضا عن ا، وإال فبل

وُب ذلك إشارة إٔب أنو ال ٰبصل أف يكوف مرضيا عند ا ُب اآلخرة، حٌب يكوف 
. راضيا عنو ُب الدنيا

فإف قلت ىذه اآلية تقتضي أف يكوف الرضا من ا نتيجة الرضا من العبد، واآلية 
األخرى تدؿ على أف الرضا من العبد نتيجة الرضا من ا عنو؟ 

: فاعلم أف لكل آية ما أثبتت، فبل خفاء ُب ا١بمع بْب اآليتْب، وذلك أف قولو تعأب
ُهْم َوَرُضوا َعْنوُ ﴿ . 1﴾رَِّضَي اللَُّو َعنػْ

يدؿ من وجود ترتيبو على أف الرضا من العبد نتيجة الرضا من ا وا٢بقيقة تقتضي 
. بذلك، ألنو لو ٓب يرض عنهم أوال، ٓب يرضوا عنو آخرا

على أف من رضي عن ا ُب الدنيا، كاف مرضيا عنو ُب اآلخرة، : واآلية اآلخرة تدؿ
. وذلك بْب ال إشكاؿ فيو

 مَّْرِضيًَّة﴾ وذلك مدحة عظيمة ٥بذه النفس ا٤بطمئنة، وىي ﴿: قولو تعأب: الثامن
 بعد أف وصف 1 َوِرْضَواٌف مَّْن الّلِو َأْكبَػُر﴾﴿: أجل ا٤بدح والنعوت، أٓب تسمع قولو تعأب

. نعيم أىل ا١بنة أي رضواف من ا عنهم فيها أكرب من النعيم الذي ىم فيو
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فيو بشارة عظمى للنفس ا٤بطمئنة إذ . ﴾ فَاْدُخِلي ُب ِعَباِدي﴿قولو تعأب : التاسع
نوديت ودعيت إٔب أف تدخل ُب عباده، وأي عباد ىؤالء؟ ىم عباد التخصيص والنصر، ال 

 ِإفَّ ِعَباِدي لَْيَس َلَك َعَلْيِهْم ﴿:عباد ا٤بلك والقهر، ىم العباد الذين قاؿ ا فيهم
ُهُم اْلُمْخَلِصْبَ ﴿:وقاؿ تعأب. 2﴾ُسْلطَافٌ  ال العباد اآلخروف الذين قاؿ . 3﴾ ِإالَّ ِعَباَدَؾ ِمنػْ

. 4﴾ ِإف ُكلُّ َمن ُب السََّماَواِت َواأْلَْرِض ِإالَّ آٌب الرَّْٞبَِن َعْبداً ﴿:فيهم
﴿ فَاْدُخِلي ُب ِعَباِدي﴾ أشد من فرحها بقولو :فكاف فرح النفس ا٤بطمئنة بقولو

. ، ألف اإلضافة األؤب إليو تعأب، واإلضافة الثانية إٔب جنتو﴾َواْدُخِلي َجنٍَِّب ﴿:تعأب
 فيو إشارة إٔب أف ىذه األوصاؼ الٍب ﴾ َواْدُخِلي َجنٍَِّب ﴿:قولو تعأب: العاشر

اتصفت ّٔا النفس ا٤بطمئنة، ىي الٍب أدهتا إٔب أف تدعى أف تدخل ُب عباده، وإٔب أف 
. 5«وا أعلم . تدخل ُب جنتو، جنة الطاعة ُب الدنيا، وا١بنة ا٤بعلومة ُب اآلخرة

الكناية، ا٤بعُب ا٤بعجمي،  )وا٤ببلحظ ُب ىذه ا٣بصائص أهنا فوائد  لغوية مثل 
ُب " فيو إشارة"، ومنها ما يرجع إٔب الفهم اإلشاري بقولو ("عبادي"اإلسناد، النسبة ُب الياء 

.  ا٣بامس والسادس والسابع والعاشر
 : تٌغْف يؿبَِ آّبد نرتعْخ يجذأ إعمبؽ انتذثري ـ 5

يوظف ابن عطاء ا اآليات ما أمكنو ا٢باؿ، خدمة ٤بوضوع إسقاط التدبّب، اعتمادا 
﴿ يَا أَيػَّتُػَها النػَّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة، اْرِجِعي ِإَٔب َربِّْك :على ا٤بعاين ا٤بستفادة منها، مثل قولو تعأب

فَباه بعد كل ا٣بصائص الٍب استنبطها ، 6﴾رَاِضَيًة مَّْرِضيًَّة، فَاْدُخِلي ُب ِعَباِدي، َواْدُخِلي َجنٍَِّب 
للنفس ا٤بطمئنة كما بينا ُب الصفحة السابقة، يفرد إشارات أخرى تسند فكرة إسقاط التدبّب 

قد تضمنت اآلية صفتْب، كل واحدة منهما تدؿ على » :الٍب ىي ٧بور نظرتو الصوفية فيقوؿ
ىدـ التدبّب، وذلك أنو سبحانو وتعأب وصف ىذه النفس الٍب خصصها ّٔذه ا٣بصائص الٍب 
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الطمأنينة والرضا، وٮبا ال يكوناف إال مع إسقاط التدبّب، إذ ال تكوف : ذكرناىا بأوصاؼ منها
النفس مطمئنة حٌب تَبؾ التدبّب مع ا تعأب ثقة منها ٕبسن تدبّبه ٥با، ألهنا إذا رضيت عن 

ا استسلمت لو، وانقادت ٢بكمو، وأذعنت ألمره، فاطمأنت لربوبيتو، وقرت باالعتماد 
على ألوىيتو، فبل اضطراب مع ما أعطاىا من نور العقل، يثبتها فبل حركة ٥با، خامدة 

. 1«ألحكامو، مفوضة لو ُب نقضو وإبرامو 
، "إسقاط التدبّب"فنجده يركز على آيات ٧بورية  ينطلق منها لتأسيس وترسيخ مبدأ 

، يتجلى من خبللو كيف استفاد ابن  (تفسّب آية من سورة النساء )وفيما يلي نورد مثاال 
التنوير ُب "عطاء ا من منطوؽ اآلية ومفهومها وظاىرىا وإشارهتا، وقد صدر ّٔا كتابو 

 ينبغي ما وأىم »: بعد أف وطَّأَ بالغرض ا٤بقصود من تصنيفو للكتاب فقاؿ " إسقاط التدبّب
 مبّينا الكتاب ىذا فصّنفتُ . ا٤بقادير ومنازعة التدبّب وجود: منو والتطهر عنو وا٣بروج تركو

 . 2 «ىنالك ٤با وُمظهرا لذلك،
فقولو » :فقاؿ (إسقاط التدبّب) ٍب افتتح ّٔذه اآلية  لينطلق من تفسّبىا إٔب ٧بور 

نَػُهْم ٍُبَّ ال ٯبَُِدوا ُب ﴿:تعأب ُب اآلية األؤب  َفبل َوَربَّْك ال يُػْؤِمُنوَف َحٌبَّ ُٰبَكُّْموَؾ ِفيَما َشَجَر بَػيػْ
، فيو داللة على أف اإلٲباف ا٢بقيقي ال ٰبصل 3﴾أَنْػُفِسِهْم َحَرجاً ٩بَّا َقَضْيَت َوُيَسلُّْموا َتْسِليماً 

إال ٤بن حّكم ا ورسولو صلى ا عليو وسلم  على نفسو، قوال وفعبل، وأخذا وتركا، وحبا 
وبغضا، ويشمل ذلك حكم التكليف، وحكم التصريف، والتسليم واالنقياد واجب على كل 

.  مؤمن ُب كليهما
.  العباد باكتساب ا٤بتعلقة والنواىي األوامر: التكليف فأحكاـ
.  ا٤براد قهر من عليك أورده ما ىو: التصريف وأحكاـ

 واالستسبلـ ألمره، باالمتثاؿ: بأمرين إال اإلٲباف حقيقة لك ٰبصل ال أنو ىذا من فتبْب    
  .لقهره

ٍب إنو ٓب يكتف بالتحكيم الظاىر فيكونوا بو مؤمنْب، بل اشَبط فقداف ا٢برج، وىو 
الضيق ُب نفوسهم من أحكامو صلى ا عليو وسلم، سواء كاف ا٢بكم ٗبا يوافق أىوائهم أو 
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وإ٭با تضيق النفوس لفقداف األنوار، ووجود األغيار، فمنو يكوف ا٢برج وىو الضيق، . ٱبالفها
وا٤بؤمنوف ليسوا كذلك، إذ نور اإلٲباف مؤل قلؤّم، فاتسعت وانشرحت، فكانت واسعة بنور 
الواسع العليم، ٩بدودة بوجود فضلو العظيم، مهيأة لواردات أحكامو، مفوضة إليو ُب نقضو 

فتبْب أف إسقاط التدبّب يورث برد التسليم ألحكاـ ا وأحكاـ رسولو، ويدفع . 1«وإبرامو 
. حرارة ا٥بوى وضيق النفوس 

 :يتؿذدح   تفغري آّخ مبؿبَِ ـ 6

يفسر ابن عطاء ا اآليات ٗبعاين متعددة ٧بتملة يرتب عليها نتائج، مثل قولو تعأب 
: ، فقد أورد فيها احتمالْب 2﴾﴿َوُب السََّماء رِْزُقُكْم َوَما ُتوَعُدوفَ :

﴿ َوُب السََّماء :ٰبتمل أف يكوف قولو سبحانو وتعأب» : قاؿ فيو االحتماؿ األوؿ
، ويرتب 3«، أف يكوف ا٤براد إثبات رزقكم أي إثباتو ُب اللوح افوظ ﴾رِْزُقُكْم َوَما ُتوَعُدوفَ 

فإف كاف ا٤براد » :عليو دعوة إٔب طمأنة العباد على أرزاقهم، والسكوف إٔب رّٔم فيقوؿ
كذلك، فهو تطمْب للعباد، وإعبلـ ٥بم أف رزقكم، أي الشيء الذي منو رزقكم كتبناه 

فؤلي شيء . عندنا وأثبتناه ُب كتابنا وقضيناه بآياتنا من بل وجودكم وعيناه من قبل ظهوركم
. 4«تضطربوف؟ وما لكم إٕب ال تسكنوف؟ وبوعدي ال تتقوف؟ 

﴿ َوُب السََّماء رِْزُقُكْم َوَما :وٰبتمل أف يكوف ا٤براد » :قاؿ فيواالحتماؿ الثاين 
 َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماء ُكلَّ ﴿:، أي الشيء الذي منو رزقكم، وىو ا٤باء كما قاؿ تعأب﴾ُتوَعُدوفَ 

فيكوف . ىو ا٤بطر: وكذلك قاؿ ابن عباس رضي ا عنهما. 5َشْيٍء َحيٍّي أََفبَل يُػْؤِمُنوَف﴾
، أي الشيء الذي منو أصل رزقكم، وألف ا٤باء ﴾﴿ َوُب السََّماء رِْزُقُكْم َوَما ُتوَعُدوفَ : :قولو

. 6«ُب نفسو رزؽ 
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وُب تعدد ىذه ا٤بعاين الٍب ٰبتملها النص، تنفتح الداللة ُب ىذه اآلية، فا٤بعنياف ال 
. يتدافعاف بل ٰبتملهما النص القرآين

 : يٍ عٌسح إَؿبو 54 ـ ينيدو انؿبو يف انتفغري يٍ خالل آّخ 7

َوِإَذا َجاءَؾ الَِّذيَن يُػْؤِمُنوَف بِآيَاتَِنا فَػُقْل َسبَلـٌ  ﴿:قصد ابن عطاء ا تفسّب قولو تعأب 
َعَلْيُكْم َكَتَب َربُُّكْم َعَلى نَػْفِسِو الرَّْٞبََة أَنَُّو َمن َعِمَل ِمنُكْم ُسوءاً ِٔبََهاَلٍة ٍُبَّ تَاَب ِمن بَػْعِدِه 

، ُب رسالة مستقلة وذلك ٤با تضمنتو ىذه اآلية من اختصاص 1َوَأْصَلَح َفأَنَُّو َغُفوٌر رَِّحيٌم ﴾
الذين يؤمنوف بالسبلـ من رب العا٤بْب، ٍب ٗبا كتبو ربنا سبحانو على نفسو من الرٞبة، وىذا 

فهذه اآلية تشّب » :٧بور أساس ُب التصوؼ، ولذلك قاؿ ابن عطاء ا ُب آخر ىذه الرسالة 
.  2«إٔب أصوؿ ا٤بشايخ على وجو اإلٯباز 

و من ٍب سوؼ أتتبع ىذه الرسالة باعتبارىا ٭بوذج مستقل يكشف عن ا٣بطوات الٍب 
: يتبعها ابن عطاء ا ُب تفسّبه آلية من القرآف تفسّبا كامبل وىي كما يلي

  رتب سبحانو وتعأب » :بْب وجو استحقاؽ ىؤالء السبلـ عليهم  من ا تعأب فقاؿ
إذا : استحقاؽ السبلـ عليهم على ٧ببتهم للرسوؿ صلوات ا عليو وسبلمو ، فكأنو يقوؿ

، ٍب مضى يبسط ا٤بعُب ويستدؿ 3«جاءوؾ فسلم عليهم نيابة عِب فإف سبلمك من سبلمي 
باآليات واألحاديث وٯبيب عن مناسبة السبلـ ىنا بعدة أجوبة منها أف السبلـ عليهم 

أال أدلكم على أمر ): استجبلبا للمحية منهم لو ودليلو ُب ذلك قولو صلى ا عليو وسلم 
 .4 (أفشوا السبلـ بينكم : إذا أنتم فعلتموه ٙباببتم 

 يُػْؤِمُنوَف﴾ بلفظ ا٤بضارع  دؿ على حصوؿ اإلٲباف ٥بم على الدواـ ﴿: قولو تعأب 
ٍب إنو جاء سبحانو بنسبة اإلٲباف ٥بم بصيغة تقتضي الدواـ » :واالستمرار وُب ذلك يقوؿ 

 ففسر معُب آّيء بالطاعة، وىذا ﴾وكذا قولو ﴿ َجاءؾَ . 5«واالستمرار والثبوت واالستقرار 
 . دواـ آّيء لكل جيل وُب كل عصر : يقتضي كما قاؿ
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  وكبلٮبا مستعمل ُب  (مؤمن لو)و  (مؤمن بو)وقف عند معُب اإلٲباف وذكر فرقا بْب
بأمر ا، ..... فأما إٲبانك بو إٲبانك » :القرآف، وشرح ذلك ُب حق ا وحق رسولو، فقاؿ

وكذلك واجب عليك أف تؤمن بالرسوؿ وتؤمن لو ....وأما اإلٲباف لو فهو قبوؿ أمره 
وإٲبانك لو قبولك ألمره، وانقيادؾ ٢بكمو، وقد نفى ا سبحانو اإلٲباف برسوؿ ا إال ....

نَػُهْم ٍُبَّ الَ :٤بن آمن لو، فقاؿ سبحانو  ﴿ َفبلَ َوَربَّْك الَ يُػْؤِمُنوَف َحٌبََّ ُٰبَكُّْموَؾ ِفيَما َشَجَر بَػيػْ
َفآَمَن َلُو  ﴿:وقد قاؿ سبحانو....1﴾ٯبَُِدواْ ُب أَنُفِسِهْم َحَرجاً ٩بَّّْا َقَضْيَت َوُيَسلُّْمواْ َتْسِليماً 

﴿ قَاُلوا أَنُػْؤِمُن : أي انقاد ٢بكم إبراىيم وأذعن لو، وحكى عن قـو نوح أهنم قالوا 2﴾ُلوطٌ 
 .   4... «3﴾َلَك َواتػَّبَػَعَك اأْلَْرَذُلوفَ 

  إنو ثبوت ا٥بداية : تعريف اإلٲباف، فقاؿ (إٲباف بو وإٲباف لو)يرتب على قسمي اإلٲباف
َوَمن ٓبَّْ ٯَبَْعِل اللَُّو َلُو  ﴿:وأف ا٥بداية متوقفة على حصوؿ النور للمهتدي، ودليلو قولو تعأب 

، ويبسط ىذه ا٤بسألة بسطا وافيا مستدال بشواىد من القرآف وحٌب 5﴾نُوراً َفَما َلُو ِمن نُّورٍ 
كما أف البصّب لو نور خاص ىو متصف بو ، وللشمس نور ...» بأمثلة ٧بسوسة، مثل قولو 

 . 6«... فياض فإذا تطابق النوراف حصل اإلدراؾ

  فاعلم أف التصديق تارة يكوف مع » :ينتقل بعد ذلك لطرؽ حصوؿ اإلٲباف فيقوؿ
والطريق الٍب يستند إليها .....شهود ا٤بصدؽ بو ، وتارة يكوف الغيبة عنو وىذا نظر كلي 

: والطريق الثالث....قياـ الدليل والربىاف: والثاين .... طريق أىل العمـو: ...ا٤بؤمنوف أو٥با
 .7«ىم الذين استند إٲباهنم إٔب شهود عياف وىم الراسخوف ُب العلم وىذا طريق أىل ا 

  ٍب ينتقل للحديث عن اإلٲباف لو فيقوؿ أنو أثر عن ا تعأب...... 

                                                 
  .65سورة النساء اآلية  -  1
  .26سورة العنكبوت اآلية  -  2
  .111سورة الشعراء اآلية  -  3
 .17-16ابن عطاء ا السكندري ، تفسّب آية األنعاـ ، ص  -  4
  .40سورة النور اآلية  -  5
 .18 من سورة األنعاـ ، ص 54ابن عطاء ا السكندري ، تفسّب اآلية  -  6
 .19ا٤بصدر نفسو ، ص  -  7
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  ٍب يستدؿ با٢بديث الذي يبْب أثر اإلٲباف، والذي قاؿ فيو رسوؿ ا صلى ا عليو
، وبعد جواب حارثة قاؿ صلى ا 1 (لكل حق حقيقة فما حقيقة إٲبانك ):وسلم ٢بارثة
، ٍب يقف ابن عطاء ا مع ىذا ا٢بديث  (عبد نور ا قلبو بنور اإلٲباف ): عليو وسلم

، وكذا قوؿ حارثة 2باسطا معانيو اإلشارية ، والٍب منها الفرؽ بْب مقاـ الصحابة ومقاـ حارثة
األولياء يطالعوف  ): ، ألنو كما يقوؿ أبو العباس ا٤برسي(نظرت)، وٓب يقل  (كأين أنظر)

: ، ولذلك قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو وسلم3 (ا٤بثل، واألنبياء يطالعوف حقائق ا٤برئيات
 .4 (رأيت ا١بنة)

  الدالة عليو ، وقد  (العبلمات )ٍب ينتقل للحديث عن متعلق اإلٲباف وىي اآليات
، فدؿ 5﴾﴿ َفَأرَاُه اآْليََة اْلُكبػَْرى: تكوف آية أجلى من آية وآية أّٔر من آية، لقولو تعأب 

       .       6ٗبفهومو ما اقتضتو صفة ا٤بفاضلة

                                                 
أتيت نيب ا صلى ا عليو ): أخرجو اإلماـ البيهقي ُب كتابو الزىد الكبّب عن ا٢بارث بن مالك قاؿ ا٢بديث  -  1

كيف أنت يا حارث ؟ : وسلم وقد أخذ رداءه ، فكببو ، فوضعو ٙبت رأسو ، فسلمت عليو ، فقاؿ ٕب 
نعم رجل من ا٤بسلمْب حقا فاستوى نيب : قلت : انظر ماذا تقوؿ ؟ قاؿ : رجبل من ا٤بؤمنْب ، فقاؿ : فقلت 

عزفت : قلت : قاؿ « إف لكل شيء حقيقة فما حقيقة ذلك ؟ » : ٍب قاؿ  ا صلى ا عليو وسلم جالسا
نفسي عن الدنيا ، وأسهرت ليلي ، وأٟبصت هناري ، فكأين أنظر إٔب عرش ريب ، وكأين أرى أىل ا١بنة 

، باب إف  (عرفت فالـز عبد نور ا قلبو باإلٲباف: يتزاوروف فيها ، وكأين أ٠بع عواء أىل النار فيها ، فقاؿ 
 ..488 ص2 ج982لكل شيء حقيقة فما حقيقة ذلك، رقم 

 .23 من سورة األنعاـ ، ص 54ابن عطاء ا السكندري ، تفسّب اآلية  -  2
 .23ا٤بصدر نفسو ، ص  -  3

 .   173 ص 4 ج 993أخرجو البخاري ضمن حديث خسوؼ الشمس ، رقم ا٢بديث ا٢بديث  - 4 
 .20سورة النازعات اآلية  -  5
 .24 من سورة األنعاـ ، ص 54ابن عطاء ا السكندري ، تفسّب اآلية  -  6
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  يقاؿ باالشَباؾ على معاف، منها " كتب "اعلم أف » : فقاؿ ﴾ َكَتبَ ﴿شرح معُب
ومنها ٗبعُب الكتابة على ..... ومنها ٗبعُب قضى ...... ومنها ٗبعُب خلق .... ٗبعُب الفرض

وقد تكوف ُب كتب ٗبعُب الكتابة » :، واستدؿ لكل معُب بآية من القرآف ٍب قاؿ1«بأّا 
 .2«و٦بازا ُب الباقي ألنو ا٤بتبادر إٔب الفهم والتبادر دليل ا٢بقيقة 

  بْب وجو اختصاص االسم ﴿َربُُّكْم ﴾ ُب اآلية ُب شكل سؤاؿ ليجيب عليو، وكذا
َوَرْٞبٍَِب َوِسَعْت ُكلَّ  ﴿:فاعلم أف رٞبتو كما قاؿ » :معُب الرٞبة ا٤بكتوبة فيجيب فيقوؿ

، فبل ٰبيط ّٔا شيء بل ىي ايطة بكل شيء، وإليو اإلشارة ُب قولو سبحانو 3﴾َشْيءٍ 
وإليو ....4﴾َربػََّنا َوِسْعَت ُكلَّ َشْيٍء رَّْٞبًَة َوِعْلماً  ﴿: حاكيا عن ا٤ببلئكة صلوات ا عليهم

، فاستوى برٞبانيتو على عرشو الذي 5﴾﴿الرَّْٞبَاُف َعَلى اْلَعْرِش اْستَػَوى:يشّب قولو سبحانو 
ىو أعظم ٨بلوقاتو، واندرجت العوآب ُب طيّْ العرش ا٤بندرج ُب رٞبتو إشارة إٔب عمـو رٞبتو ، 

، ألنو خصصها  ( من سورة األنعاـ54أي ُب اآلية )لكن الرٞبة العامة ليست مقصودة ىنا 
﴿ ِإفَّ :ىاىنا با٤بؤمنْب وتلك رٞبة مشلت ا٤بؤمنْب والكافرين ، وىذه الرٞبة ىي الٍب قاؿ فيها 

 .7 «6﴾َرْٞبََت الّلِو َقرِيٌب مَّْن اْلُمْحِسِنْبَ 

  بْب وجو إٯباب ا تعأب على نفسو للرٞبة ، وذلك ّٓيئهم أي طاعتهم للرسوؿ
أوجبها على نفسو إٯباب فضل وامتناف وتفضل وإحساف، ... » :صلى ا عليو وسلم فقاؿ

إذ ىو سبحانو ال ٯبب عليو شيء ، إذ لو وجب عليو شيء للزمو ما وجب عليو، ولكاف ُب 
 .8«ذلك حكما عليو 

                                                 
 .24ا٤بصدر نفسو ، ص  -  1
 .25ا٤بصدر نفسو ، ص  -  2
  .156سورة األعراؼ اآلية  -  3
  .07سورة غافر اآلية  -  4
  .05سورة طو اآلية  -  5
  .56سورة األعراؼ اآلية  -  6
  .26 – 25 من سورة األنعاـ ، ص 54ابن عطاء ا السكندري ، تفسّب اآلية  -  7
  .26ا٤بصدر نفسو ، ص  -  8
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  اعلم » :ختم تفسّبه ٥بذه اآلية ٗبسائل ُب العقيدة متعلقة بصفات ا تعأب فقاؿ

وال يتقدر ُب العقوؿ وال لو .......... فهو بصّب مبصر ومتكلم ... سبحانو ...... أف ا 
وأ٪بز ما وعد من نصرة ........... ومتعبد األناـ على لساف األنبياء ........ جهة ومكاف 

يِن ُكلِّْو َوَلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكوفَ :الدين بقولو تعأب   . 2 «1﴾﴿ لُِيْظِهَرُه َعَلى الدّْ

  خاٛبة القوؿ أف تفسّبه ٥بذه اآلية مس فيو جوانب عديدة من لغة ُب ظاىر العبارة
وباطن اإلشارة، ٍب استنباطات من حيث وضع اللفظ ُب الَبكيب و من حيث داللة األلفاظ 

، ٍب من حيث التوجيهات الَببوية إلقباؿ ا٤بؤمنْب على ا تعأب، وقد (كتب ، الرٞبة)
 .    ختمها بالصفات الواجب اعتقادىا ُب حق ا تعأب

                                                 
 .33سورة التوبة اآلية  -  1
  .28 من سورة األنعاـ ، ص 54ابن عطاء ا السكندري ، تفسّب اآلية  -  2
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: ادلطهت انثبَِ 

. ًيٌلف اثٍ ػطبء اهلل ينوانتفسري اإلشبرُ 

  

. أعبط انتفغري اٗشبسُ ًمستو .1

 .     االعتذالل نهتفغري اٗشبسٍ .2

. ألٌال انؿهًبء يف انتفغري اٗشبسُ  .3

.  ششًؽ لجٌل انتفغري اٗشبسُ .4

 . أيثهخ نهتفغري اٗشبسٍ .5

 . يٌلف اثٍ ؾطبء اهلل يٍ انتفغري اٗشبسُ .6
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: تـًيْذ 
عرؼ التفسّب اإلشاري بالتفسّب الصوُب، ويعِب عند أىلو أف يرى ا٤بفسر معُب آخر 

غّب ا٤بعُب  الظاىر، رٗبا ٙبتملو  اآلية الكرٲبة ولكنو ال يظهر للعامة من الناس، وإ٭با يظهر 
٣باصتهم ومن فتح ا  قلبو وأنار بصّبتو وسلكو ضمن عباده  الصا٢بْب، الذين منحهم ا 
الفهم  واإلدراؾ، وىذا النوع من العلم ليس من العلم الكسيب الذي يناؿ بالبحث وا٤بذاكرة 

 ﴿: ، كما قاؿ تعأب 1وإ٭با ىو من العلم الوىيب الذي ىو أثر التقى واالستقامة والصبلح
وفيما يلي نتعرض ألساس التفسّب . 2﴾َواتػَُّقوا اللََّو َويُػَعلُّْمُكْم اللَُّو َواللَُّو ِبُكلّْ َشْيٍء َعِليٌم  

. اإلشاري و٠بتو وشروط قبولو وأمثلتو، و٬بتم ٗبوقف ابن عطاء ا منو

                                                 
 116ص 1 ػ ٧بمود عبد الرزاؽ ، ا٤بعجم الصوُب ، ج  1
 .282 ػ سورة البقرة اآلية  2
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 :  ـ أعبط انتفغري اٗشبسُ ًمستو1
يعتمد التفسّب الصوُب اإلشاري أساسا على أف للقرآف ظاىرا وباطنا، ويقصد 

بالظاىر أحكاـ الشريعة وبالباطن أنوار ا٢بقيقة، وعلم الشريعة علم آّاىدة، وعلم ا٢بقيقة 
علم ا٥بداية، وعلم الشريعة علم اآلداب وعلم ا٢بقيقة علم األحواؿ، وعلم الشريعة يعلمو 

، يقوؿ السلمي ُب مقدمة تفسّبه عن 1علماء األحكاـ وعلم ا٢بقيقة يعلمو العلماء با
٤با رأيت ا٤بتو٠بْب بعلـو الظاىر قد سبقوا ُب  ): الباعث إلقدامو على كتابة تفسّب القرآف

أنواع فرائد القرآف، من قراءات وتفاسّب ومشكبلت وأحكاـ  وإعراب ولغة  و٦بمل ومفصل  
وناسخ ومنسوخ، وٓب يشتغل  أحد  منهم  بفهم  ا٣بطاب على  لساف أىل ا٢بقيقة إال آيات 

متفرقة، أحببت أف أٝبع حروفا أستحسنها من ذلك وأضم أقواؿ مشايخ أىل ا٢بقيقة إٔب 
 . 2(ذلك وأرتبو على السور حسب وسعى وطاقٍب

ويقوؿ سهل بن عبد ا التسَبى َب تفسّبه، وىو أوؿ ما ظهر للصوفية من تفسّب 
ما من آية ُب القرآف إال و٥با أربعة معاف، ظاىر وباطن وحد ومطلع،  فالظاىر  ): للقرآف

التبلوة، والباطن الفهم، وا٢بد حبل٥با وحرامها، وا٤بطلع إشراؼ القلب على ا٤براد ّٔا فقها من 
. 3(ا عز وجل، فالعلم الظاىر علم عاـ، والفهم لباطنو وا٤براد بو خاص 

سلك فيو مسلك الصوفية ُب " للعبد الكرًن القشّبي"كما ظهر أيضا تفسّب ثالث 
إدراؾ  اإلشارات  الٍب يراىا الصوُب خلف آيات القرآف، و٠باه لطائف اإلشارات، وعن 

وكتابنا  ىذا  يأٌب  على طرؼ من إشارات القرآف على لساف  ): الباعث على تأليفو يقوؿ
أىل ا٤بعرفة إما من معاين قو٥بم أو قضايا أصو٥بم، سلكنا فيو طريق اإلقبلؿ خشية ا٤ببلؿ 

                                                 
 117 ص 1 ػ ٧بمود عبد الرزاؽ ، ا٤بعجم الصوُب ، ج 1
 ػ سلماف نصيف جاسم التكريٌب ، تفسّب القرآف الكرًن على الطريقة الصوفية ، دراسة وٙبقيق حقائق التفسّب ألىب  2

عبد الرٞبن ٧بمد بن ا٢بسْب األزدى  السلمى رسالة ماجستّب ، مكتبة كلية دار العلـو ، جامعة القاىرة سنة 
  .22ص. ـ1975

ىػ ػ 1329 ػ التسَبى سهل بن عبد ا ػ تفسّب القرآف العظيم ػ طبعة دار الكتب العربية الكربى  القاىرة ػ سنة  3
  .61، ص(ط.د)
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مستمدين من ا تعأب عوائد ا٤بنة، متربئْب من ا٢بوؿ والقوة مستعصمْب من ا٣بطأ وا٣بلل، 
. 1 (مستوثقْب ألصوب القوؿ والعمل 

وٓب يظهر ُب تاريخ التفسّب اإلشاري حٌب القرف ا٣بامس، أىم من حقائق التفسّب 
للسلمي، ولطائف اإلشارات للقشّبي، وإف كاف القشّبي قد استفاد من السلمي فائدة 

. 2كربى واقتبس منو كثّبا من آرائو
وقد ظهر تفسّب القرآف ا٤بنسوب البن عريب، ولكنو ُب  ا٢بقيقة  للكاشاين 

ما ): السمرقندي، ويعد ىذا التفسّب أىم تفسّب إشاري بعد اللطائف، قاؿ مؤلفو ُب مقدمتو
نزؿ من القرآف آية إال و٥با ظهر  وبطن، ولكل حرؼ حد ومطلع،  فالظهر ىو التفسّب، 

والبطن ىو التأويل، وا٢بد ىو ما تتناىى إليو الفهـو من معُب الكبلـ، وا٤بطلع ما يصعد إليو 
. 3(منو  فيطلع  على  شهود ا٤بلك العبلـ 

٧بمود "ومن ٍب فإف للتفسّب اإلشاري لدى الصوفية ٠بات غالبة ٝبعها بعد االستقراء 
:  4نوردىا فيما يلي" عبد الرزاؽ 

أف للقرآف ظاىرا وباطنا، وأف الظاىر للعواـ والباطن ال يدركو إال ا٣بواص، وإدراؾ - 1
ا٣بواص مستمد من فيض إ٥بي ينّب بصائرىم، ويكشف ٥بم على حد قو٥بم معارؼ 

.  لدنية مباشرة
أف العلم بالقرآف على ىذا النحو يفَبؽ عن العلـو القرآنية األخرى ُب بدايتو وُب طرائقو - 2

وُب غاياتو، فضبل عن أنو يفَبؽ عن سائر العلـو بضرورة العمل، فالعآب البد أف يكوف 
عامبل وعملو ىو جهاده ورياضاتو الٍب تؤدي إٔب صقل إرادتو وشحذ ٮبتو وتنقية مرآتو 

                                                 
 ػ إبراىيم بسيوىن ػ ٙبقيق لطائف اإلشارات  للقشّبي ػ القاىرة ا٥بيئة ا٤بصرية العامة للكتاب ػ الطبعة الثالثة ػ سنة  1

 .41 ص 1ـ ػ ج 1981
 . 119 ص 1 ػ ٧بمود عبد الرزاؽ ػ ا٤بعجم الصوُب ػ ج 2
. 4 ص 1 ػ ابن عريب ٧بي الدين ػ تفسّب ابن عريب ػ ج  3

 حامد ٧بمود الزفري ػ ٧بي الدين بن عريب مفسرا ػ رسالة دكتوراه ػ ٗبكتبة كلية أصوؿ الدين جامعة األزىر القاىرة ـ      
 . 174ـ ػ ص1972ػ سنة 

  .119 ص1 ػ ٧بمود عبد الرزاؽ ػ ا٤بعجم الصوُب ػ ج 4
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الباطنية من كل شائبة، فالتفسّب عموما ليس تفسّبا مباشرا، بل يسلك تزكية النفوس 
. وتطهّب القلوب وا٢بث على التحلي باألخبلؽ الفاضلة 

أف التفسّب اإلشاري وإف كاف يعتمد على ما وراء العبارة الظاىرية إال أنو ٓب ٚبل  من   - 3
بعض ما نقل من اآلثار على النحو ا٤بذكور ُب  التفسّب با٤بأثور أو التفسّب بالرأي 

. بالطريقة االستنباطية، أو تفسّبات تعتمد على معاين األلفاظ والتفسّبات ببلغية
تتعرض ىذه التفسّبات لكثّب من ا٤بعاين وا٤بصطلحات الصوفية الٍب تكشف عن - 4

. طريقتهم و٘بربتهم، ال سيما أهنم يوجهوف اآليات كشواىد ٥بذه الرموز وا٤بصطلحات
ومع ما فيها من معاين تقبل بصعوبة، أو  يلتمس  ٥با  وجها  ٙبمل  عليو ٗبشقة، إال - 5

. أف ىناؾ معاف  مشكلة  تصل  ُب بعض  األحياف  إٔب الكفر والزندقة 
ٓب تسلم ىذه التفسّبات من اإلسرائيليات، واالستشهاد بغّب القرآف والسنة، وٓب تتبع -6

الدقة ُب ٙبرى ثبوت ا٢بديث، أو مراعاة التعليق على األسانيد، وكذلك ٓب ٚبل من 
. 1فكر باطِب

اختلف العلماء منذ ظهور ىذا النوع من التفسّب بْب ٦بوز لو ومانع، ولكل أدلتو 
. وفيما يلي نعرض تفصيل ذلك 

:       ـ االعتذالل نهتفغري اٗشبسٍ 2
استدؿ الصوفية ومنهم السراج الطوسي بكثّب من اآليات القرآنية العامة، الٍب تدعو 

أٓب َذِلَك اْلِكَتاُب ال ﴿:إٔب التدبر وفهم كتاب ا بالتأمل  وحسن االستماع، كقولو تعأب
َناُىْم يُنِفُقوفَ  ، 2﴾َرْيَب ِفيِو ُىًدى لِْلُمتَِّقَْب الَِّذيَن يُػْؤِمُنوَف بِاْلَغْيِب َويُِقيُموَف الصَّبلَة َو٩بَّا َرَزقػْ

، وا٤بعُب ال يفهموف عن ا 3﴾ َفَماِؿ َىُؤالِء  اْلَقْوـِ  ال َيَكاُدوَف  يَػْفَقُهوَف  َحِديثًا﴿:  وكقولو
 أََفبل يَػَتَدبػَُّروَف ﴿: مراده من ا٣بطاب، وٓب يرد أهنم ال يفهموف  نفس  الكبلـ، وكقولو تعأب

                                                 
 وما 403 ص3ػ ج (ت.د) الشاطىب أبو إسحاؽ ػ ا٤بوافقات َب أصوؿ الشريعة لئلماـ ػ ا٤بطبعة التجارية ٗبصر ـ  1

. بعدىا 
  حسن عبد التواب ػ َب التفسّب الصوَب للقرآف ػ رسالة دكتوراه ٗبكتبة كلية أصوؿ الدين جامعة األزىر الشريف ـ     

  . 144ـ ػ ص1972القاىرة ػ سنة 
  .3 ػ سورة البقرة اآلية  2
  .78 ػ سورة النساء اآلية  3
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ـْ َعَلى قُػُلوٍب أَقػَْفا٥ُبَا  ، حيث دؿ على أف ظاىر ا٤بعُب شيء وىم عارفوف بو ألهنم 1﴾اْلُقْرآَف َأ
عرب، وا٤براد ىو شيء آخر وىو الذي ال شك فيو أنو من عند ا، والتدبر  إ٭با  يكوف  ٤بن 
التفت إٔب ا٤بقاصد، وذلك ظاىر ُب أهنم أعرضوا عن مقاصد القرآف، فلم ٰبصل منهم تدبر، 

، وقاؿ 2﴾ِإفَّ ُب َذِلَك َلذِْكَرى ِلَمْن َكاَف َلُو قَػْلٌب َأْو أَْلَقى السَّْمَع َوُىَو َشِهيدٌ ﴿: وكقولو تعأب
أوؿ الفهم  لكتاب  ا عز وجل العمل بو، ألف فيو  العلم والفهم  ): أبو سعيد ا٣براز

 ِإفَّ ُب َذِلَك َلذِْكَرى ِلَمْن ﴿: واالستنباط، وأوؿ الفهم إلقاء السمع وا٤بشاىدة لقولو عز وجل
. 3(﴾َكاَف َلُو قَػْلٌب َأْو أَْلَقى السَّْمَع َوُىَو َشِهيدٌ 

: وقاؿ تعأب ): ويواصل السراج الطوسي استداللو  على  التفسّب  اإلشاري  فيقوؿ
، فالقرآف كلو حسن ومعُب إتباع األحسن، ما ﴾4 الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَف اْلَقْوَؿ فَػَيتَِّبُعوَف َأْحَسَنُو ﴿

. 5 (يكشف للقلوب من العجائب عند االستماع  وإلقاء السمع من طريق الفهم واالستنباط
لكل  آية  ظهر  وبطن ولكل  ): وسلم عليو ا صلىومن السنة يستدلوف بقولو 

، فلفظ الظاىر والباطن ُب فهمهم  قرآنياف، وال ٲبكن االعَباض على 6(حرؼ حد ومطلع
الفكرة القائلة بأف ُب القرآف ناحية واضحة تدرؾ ُب ضوء االشتقاؽ، وأف بو ناحية أخرى رٗبا 
كانت  أخفق  وأعمق  بالنسبة  لؤلؤب، ألف ىذه  الفكرة ٲبكن أف تطبق ُب الواقع على أي 

نص فكل نص لو ناحية  قريبة  مباشرة  تدرؾ ببل عناء، وناحية أخرى ٙبتاج إٔب تعمل 
وجهد ُب استيعأّا وفهمها، كما ال ٲبكننا أف ننكر أف ا٢بقيقة اإلنسانية الثابتة تشّب إٔب عدـ 

 ػهْو اهلل صهَتساوى الناس ُب الفهم واإلدراؾ، وقد ظهرت تلك ا٢بقيقة  ُب حياة الرسوؿ 

                                                 
  .24 ػ سورة ٧بمد اآلية  1
  .37 ػ سورة ؽ اآلية  2
ػ اللمع ُب التصوؼ ػ ٙبقيق عبد ا٢بليم ٧بمود  (ىػ378ت ) ػ السراج الطوسي أبو نصر عبد ا بن علي السراج  3

  .113ـ ػ ص 1969وطو عبد الباقي سرور ػ القاىرة  دار الكتب ا٢بديثة سنة 
  .18 ػ سورة الزمر اآلية  4
  .113 ػ السراج الطوسي ػ  اللمع َب التصوؼ ػ ص  5
 رضي ولكنو أثر موقوؼ على عبد ا بن مسعود وسلم عليو ا صلى ػ ٓب  أجده  ُب كتب السنة مرفوعا إٔب النىب   6

معجم الطرباىن الكبّب رقم "  إف القرآف ليس منو حرؼ إال لو  حد  ولكل  حد مطلع : " ولفظو قاؿ  عنو ا
  .136 ص9، ج(8667)
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 الذين تفاوتت أقدارىم ُب سرعة ومدى فهمهم  للقرآف، وىذا ػنيى اهلل رضِ وصحابتو ًسهى
 .  1يفسر ما أثر عنهم من تفسّبات ٨بتلفة

كاف عمر يدخلِب مع أشياخ بدر فقاؿ  ):  قاؿػنيًب تؼبىل اهلل  رضِفعن ابن عباس  
فدعاىم : إنو ٩بن قد علمتم، قاؿ: ٓب تدخل ىذا الفٌب معنا ولنا أبناء مثلو ؟ فقاؿ: بعضهم

 ﴿: ما تقولوف ُب: وما أريتو دعاين يومئذ إال لّبيهم مِب، فقاؿ: ذات يـو ودعاين معهم، قاؿ
، حٌب ختم السورة؟ 2﴾ِإَذا َجاَء َنْصُر اللَِّو َواْلَفْتُح َورَأَْيَت النَّاَس َيْدُخُلوَف ُب ِديِن اللَِّو أَفػَْواًجا

ال ندري أو : أمرنا أف ٫بمد ا ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، وقاؿ بعضهم: فقاؿ بعضهم
فما تقوؿ ؟ : ال، قاؿ: يا بن عباس أ كذاؾ تقوؿ؟ قلت: ٓب يقل بعضهم شيئا، فقاؿ ٕب

 ِإَذا َجاَء َنْصُر اللَِّو َواْلَفْتُح ﴿:   أعلمو ا لو وسلم عليو ا صلىىو أجل رسوؿ ا : قلت 
قاؿ عمر  ،3﴾ َفَسبّْْح ِٕبَْمِد َربَّْك َواْستَػْغِفْرُه ِإنَُّو َكاَف تَػوَّابًا﴿ فتح مكة، فذاؾ عبلمة أجلك ﴾

 . 4(ما أعلم منها إال ما تعلم :  رضي ا عنو
فهم من خطاب ا معُب  خفيا وراء    والشاىد ىنا أف ابن عباس  رضي ا عنو

ظاىر األلفاظ ٓب يدركو عامة الصحابة  ُب  ٦بلسهم، وىذا  يشبو  عمل الصوفية ُب التفسّب 
. اإلشاري

 اهلل صهَأف رسوؿ ا  العنو ا رضي ومثلو أيضا ما روى عن أيب سعيد ا٣بدري 

إف عبدا خّبه  ا بْب أف يؤتيو من زىرة  الدنيا ما شاء   ):  جلس على ا٤بنرب فقاؿًسهى ػهْو
فديناؾ بآبائنا وأمهاتنا، فعجبنا لو : وبْب ما عنده فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر وقاؿ 

  عن عبد خّبه ا ًسهى ػهْو اهلل صهَانظروا إٔب ىذا الشيخ ، ٱبرب رسوؿ ا : وقاؿ الناس
بْب أف يؤتيو من زىرة الدنيا وبْب ما عنده، وىو يقوؿ فديناؾ بآبائنا وأمهاتنا فكاف رسوؿ ا 

. 5( ىو ا٤بخّب، وكاف أبو بكر ىو أعلمنا بوًسهى ػهْو اهلل صهَ
                                                 

  .157 ػ  ٧بمد كماؿ جعفر ، التصوؼ طريقا و٘بربة ومذىبا ، ص 1
  .2 ػ 1 ػ  سورة النصر اآلية  2
  .4 ػ3 ػ سورة النصر اآلية  3
  .1563 ص4ػ ج (4043) ػ ا٢بديث أخرجو البخاري  ُب صحيحو ، برقم  4
 12 ج3593أخرجو أبو عيسى الَبمذي ُب سننو َعْن َعْن َأيب َسِعيٍد ا٣ْبُْدرِيّْ بَاب مناقب أيب بكر الصديق، رقم ػ  5

 . . وقَاَؿ أَبُو ِعيَسى َىَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيحٌ . 118ص 
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إف من أَمنّْ الناس علي ُب صحبتو ومالو أبا ) : ًسهى ػهْو اهلل صهَوقاؿ رسوؿ ا 
بكر، ولو كنت متخذا خليبل من أمٍب الٚبذت أبا بكر إال خلة  اإلسبلـ، ال يبقْب ُب 

فأبو بكر الصديق فهم بطريق اإلشارة ما ٓب يفهمو .  1(ا٤بسجد خوخة إال خوخة أيب بكر
 .    وكاف األمر كما قاؿ ًسهى ػهْو اهلل صهَعامة الصحابة وأسعد بذلك رسوؿ ا  

 :  ـ ألٌال انؿهًبء يف انتفغري اٗشبس3ُ
اختلف العلماء ُب التفسّب اإلشاري، وتباينت فيو أقوا٥بم فمنهم من أجازه ومنهم من 

منعو، ومنهم من عده من كماؿ اإلٲباف و٧بض العرفاف، ومنهم من اعتربه زيغا وضبلال 
. وا٫برافا عن دين ا تبارؾ وتعأب 

لكن ا٤بوضوع دقيق وٰبتاج إٔب دقة وعمق ُب فهمو ببصّبة وعلى حقيقة، ليظهر 
الغرض من ىذا النوع من التفسّب، ىل ىو اتباع ا٥بوى والتبلعب بآيات ا كما فعل الباطنية 

، فيكوف  ذلك  من قبيل الزندقة واإل٢باد، أو الغرض منو اإلشارة إٔب أف كبلـ  ا  2والشيعة
تعأب يعز أف ٰبيط بو البشر إحاطة تامة، وأف كبلمو تعأب فيو مفاىيم وأسرار ودقائق 

وعجائب ال تنقضي على مدار األزماف، ؤّذا يتوأب إعجازه مرة بعد مرة، فيكوف ذلك من 
إف  ) : رضِ اهلل ػنيًب٧بض العرفاف وكماؿ اإلٲباف، كما نسب السيوطي إٔب ابن عباس 

القرآف ذو شجوف وفنوف وظهور وبطوف، ال تنقضي عجائبو وال تبلغ غايتو، فمن أوغل فيو 
برفق ٪با ومن أوغل فيو بعنف ىوى، أخبار وحبلؿ وحراـ، وناسخ ومنسوخ، و٧بكم 

                                                 
  .1417 ص3ػ ج (3691) ػ أخرجو البخارى ُب صحيحو ػ برقم  1
 ػ أٞبد عرفات أبو ا٢بسن القاضي ػ الفكر السياسي عند  الباطنية  وموقف الغزأب منو ػ إعداد رسالة ماجستّب بكلية  2

. ـ 1988دار العلـو جامعة القاىرة ػ سنة 
 ٧بمد  ٧بمود عبد ا٢بميد ػ مذىب التأويل عند الشيعة الباطنية ػ دراسة ٙبليلية نقدية ػ رسالة ماجستّب ػ ـ    

 .  217ـ ػ الفصل ا٣باص ٕبيل الباطنية وأصناؼ ا٤بتبعْب ٥بم ػ ص 1983سنة
 ٧بمد  ٧بمد إبراىيم  العساؿ ػ الشيعة اإلمامية اإلثنا عشرية ومنهجهم  َب التفسّب ػ رسالة دكتوراه ٗبكتبة كلية      ـ

 . 19ـ ػ ص 1981أصوؿ الدين ػ جامعة األزىر الشريف بالقاىرة سنة
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ومتشابو، وظهر وبطن، فظهره التبلوة وبطنو التأويل، فجالسوا بو العلماء وجانبوا بو 
. 1(السفهاء

وفيما يلي نتعرؼ على أقواؿ العلماء ُب ىذا النوع من التفسّب مرتبة حٌب عصرنا 
: ا٢باضر ومنها تتحدد شروط قبوؿ التفسّب اإلشاري

:   رأى ابن الصبلح -1
صنف أبو عبد  ): ينقل ابن الصبلح عن اإلماـ أىب ا٢بسن الواحدي ا٤بفسر أنو قاؿ 

ٍب يعقب على  (الرٞبن السلمي حقائق التفسّب ، فإف كاف قد اعتقد أف ىذا تفسّب فقد كفر 
الظن ٗبن يوثق بو منهم أنو إذا قاؿ شيء من أمثاؿ ذلك أنو ٓب : وأنا أقوؿ  ): ذلك بقولو 

يذكره تفسّبا وال ذىب بو مذىب الشرح للكلمة ا٤بذكورة من القرآف  العظيم ، فإنو لو كاف  
كذلك كانوا قد سلكوا مسلك الباطنية ، وإ٭با ذلك ذكر منهم لنظّب ما ورد بو القرآف فإف 

 يَا أَيػَُّها ﴿:النظّب يذكر بالنظّب ومن ذلك ، قتاؿ النفس  ُب اآلية  ا٤بذكورة ُب قولو تعأب 
أمرنا بقتاؿ النفس ومن يلينا : ،  فكأنو قاؿ 2﴾الَِّذيَن آَمُنوا قَاتُِلوا الَِّذيَن يَػُلوَنُكْم ِمْن اْلُكفَّاِر 

. 3 (من الكفار ومع ذلك فياليتهم ٓب يتساىلوا ُب مثل ذلك ٤با فيو من اإل٥باـ واإللباس 
 :  رأى الشاطيب- 2

يقسم الشاطيب االعتبارات القرآنية الواردة على القلوب الطاىرة وأصحاب البصائر إذا 
:  صحت على كماؿ شروطها على ضربْب 

 ما يكوف أصل انفجاره من القرآف ويتبعو  سائر  ا٤بوجودات ، فإف االعتبار -أ
الصحيح ُب  ا١بملة  ىو الذي  ٱبرؽ من البصّبة  َب حجب األكواف من غّب توقف ، فإف 

. توقف فهو غّب صحيح حسبما بينو أىل التحقيق بالسلوؾ 
.  ما يكوف انفجاره من ا٤بوجودات كليا أو جزئيا ويتبعو االعتبار َب القرآف -ب

                                                 
٧بمد أبو الفضل إبراىيم ػ دار الَباث القاىرة ػ :  ػ السيوطي جبلؿ الدين عبد الرٞبن ػ اإلتقاف ُب علـو القرآف ػ ٙبقيق 1

  .185 ص 2ىػ ػ ج 1405الطبعة الثالثة ػ سنة 
  .123 ػ سورة التوبة اآلية  2
 ػ عبد ا٤بعطى أمْب قلعجى ػ ٙبقيق فتاوى ابن الصبلح َب التفسّب وا٢بديث واألصوؿ والفقو ػ الطبعة األؤب ػ دار  3

  .29 ص1ػ ج ىػ1403الوعى سوريا ػ سنة 



 تفسّب  والتأ ويل عند ابن عطاء ا وبياف أسلوبو ُب التأليفاؿ: الفصل الثاين 
 

232 
 

فإف كاف األوؿ فهذا االعتبار صحيح وىو معتمد على فهم باطن القرآف من غّب 
إشكاؿ، وإف كاف الثاىن فالتوقف على اعتباره َب فهم باطن القرآف الـز وأخذه على إطبلقو 

. ٩1بتنع ألنو ٖببلؼ األوؿ 
 :  رأى حاجى خليفة- 3

يرى حاجى خليفة  أف  التصوؼ علم  يعرؼ بو كيفية  رقي  أىل  الكماؿ  من  
النوع  االنساين  ُب مدارج سعادهتم ، واألمور العارضة ٥بم ُب درجاهتم ، بقدر الطاقة البشرية 
، وأما التعبّب عن ىذه الدرجات وا٤بقامات كما ىو  حقو ، فغّب ٩بكن ألف  العبارات  إ٭با  
وضعت للمعاين الٍب وصل إليها فهم أىل اللغات ، وأما ا٤بعاين الٍب ال يصل إليها إال غائب 
عن ذاتو فضبل عن قوى بدنو ، فليس ٗبمكن أف يوضع ٥با ألفاظ ، فضبل عن أف يعرب عنو 

بألفاظ ، فكما  أف  ا٤بعقوالت  ال تدرؾ  باألوىاـ  وا٤بوىومات ، ال تدرؾ با٣بياليات ، 
والتخيبلت ال تدرؾ با٢بواس ، كذلك ما من شأنو أف يعاين بعْب اليقْب ال ٲبكن أف يدرؾ 
بعلم اليقْب ، فالواجب على من يرد ذلك أف ٯبتهد ُب الوصوؿ إليو ، بالعْب دوف أف يطلبو 

. 2بالبياف فإنو طور وراء طور العقل
 :   رأى سعد الدين التفتازاين- 4

النصوص على ظاىرىا والعدوؿ  ): ُب شرحو للعقائد  النسفية  وٙبت  قوؿ النسفي 
٠بيت : ) علق سعد الدين التفتازاين بقولو  (عنها إٔب معاف يدعها أىل الباطن إ٢باد 

ا٤ببلحدة باطنية الدعائهم أف النصوص ليست على ظاىرىا ، بل ٥با معاف باطنة ال يعرفها 
إال ا٤بعلم وقصدىم ُب ذلك نفى الشريعة بالكلية ، وأما ما يذىب إليو بعض اققْب بأف 
النصوص على ظاىرىا ، ومع ذلك فيها إشارات  خفية  إٔب  دقائق  تكشف عن  أرباب 

السلوؾ ، ٲبكن  التوفيق  بينها  وبْب  الظواىر  ا٤برادة ، فهي من كماؿ اإلٲباف و٧بض 
. 3 (العرفاف 

                                                 
  .272 ص3ػ ج (ت.د) ػ الشاطىب أبو إسحاؽ ػ ا٤بوافقات َب أصوؿ الشريعة لئلماـ ، ا٤بطبعة التجارية ٗبصر  1

ػ كشف الظنوف عن أسامي الكتب  (ىػ1067ت) ػ حاجي خليفة مصطفى بن عبد ا القسطنطيِب الرومي  2
  .413 ص1ػ ج (ت.د)والفنوف ػ  نشرة ا٤بستشرؽ جوستاؼ فلوٯبل ػ بغداد  طبعة مكتبة ا٤بثُب 

ػ شرح العقائد النسفية ػ طبعة ا٤بكتبة األزىرية  (ىػ793ت ) ػ التفتازاىن سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد ا  3
 .143ىػ ػ ص1421للَباث القاىرة ػ سنة 
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 :  رأى ٧بى الدين بن عريب- 5
وكما كاف أصل تنزيل الكتاب من ا على أنبيائو ، كاف تنزيبل للفهم  ):     يقوؿ 

على قلوب بعض ا٤بؤمنْب ، واألنبياء ما قالت على ا مآب يقل ٥با ، وال أخرجت ذلك من 
 تَنزِيٌل ِمْن ﴿: نفوسها وال أفكارىا ، وال تعملت فيها ، بل جاءت من عند ا ، قاؿ تعأب 

يد ٍ  ، وإذا كاف 2﴾ ال يَْأتِيِو اْلَباِطُل ِمْن بَػْْبِ َيَدْيِو َوال ِمْن َخْلِفِو ﴿:، وقاؿ فيو 1﴾َحِكيٍم ٞبَِ
األصل ا٤بتكلم فيو من عند ا ال من فكر اإلنساف ورؤيتو ، وعلماء الرسـو يعلموف ذلك، 

فينبغى أف يكوف أىل ا العاملوف بو أحق بشرحو ، وبياف ما أنزؿ ا فيو من علماء الرسـو 
 . 3 (فيكوف شرحو أيضا تنزيبل من عند ا على قلوب أىل العلم كما كاف األصل 

 :  رأى أيب حامد الغزإب- 6
ال تظنن ُب  ضرب  األمثاؿ، فرصة مِب  ُب  رفع  الظواىر واعتقادا  ): يقوؿ الغزإب 

فَاْخَلْع ﴿:ُب إبطا٥با، حٌب أقوؿ مثبل ٓب يكن مع موسى نعبلف وٓب يسمع ا٣بطاب بقولو 
، حاشا  فإف إبطاؿ الظواىر رأى الباطنية الذين نظروا بعْب عوراء إٔب أحد 4﴾نَػْعَلْيكَ 

العا٤بْب، وجهلوا جهبل با٤بوازنة بينهما، فلم يفقهوا وجهو، كما أف إبطاؿ األسرار مذىب 
ا٢بشوية، فالذي ٯبرد  الظاىر حشوي، والذي ٯبرد الباطن باطِب، والذي ٯبمع بينهما 

موسى فهم من خلع النعلْب اطرح الكونْب، فامتثل األمر ظاىرا ٖبلع : كامل، بل أقوؿ 
وتفسّب الغزإب ٣بلع  ): ، غّب أف صاحب ا٤بعجم الصوُب قاؿ 5 (النعلْب وباطنا ٖبلع الكونْب

النعلْب باطنا  ٖبلع  الكونْب، تعسف كبّب ، فليس ُب داللة اللغة وال قرينة ا٣بطاب إطبلؽ 
، والذي يظهر ٕب أف ُب ىذا الفهم عن الغزإب ىو التعسف الكبّب، 6(الكونْب وإرادة النعلْب

ألف الغزإب ٓب يقل ا٣بطاب ذكر النعلْب وأراد الكونْب، بل الصحيح الذي يفهم عن الغزإب 
                                                 

  .42 ػ سورة فصلت اآلية  1
  .42 ػ سورة فصلت اآلية  2
 .  280 ص1ج  ػ (ت.د) ػ ابن عريب ٧بي الدين  ػ الفتوحات ا٤بكية ػ طبعة دار صادر بّبوت ػ  3

 .   ا٤بزيد عن رأى ابن عرىب َب التفسّب اإلشارى للقرآف ػ  حامد ٧بمود الزفري ػ ٧بي الدين بن عريب مفسراـ     
  .12 ػ سورة طو اآلية  4
ػ  (د،ط)ـ ػ 1964 ػ أبو حامد الغزإب ػ مشكاة األنوار ػ ٙبقيق أىب العبل عفيفى ػ الدار القومية  القاىرة ػ سنة  5

  .33ص
 .121 ص1 ػ ٧بمود عبد الرزاؽ ػ ا٤بعجم الصوُب ػ ج 6
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ىو أف ا٣بطاب القرآين ذكر النعلْب وأراد النعلْب، وال ٲبنع ا٤بخاطب أف يفهم إضافة إٔب 
.  ليتحقق لنا إثبات الظاىر مع اإلشارة إٔب معُب زائدا يفهم عند الظاىر. ذلك خلع الكونْب

 :   رأى عبد العظيم الرزقاين- 7
  يرى الزرقاين أف بعض الناس قد فتنوا  باإلقباؿ  على  دراسة  تلك اإلشارات 

وا٣بواطر، فدخل ُب روعهم أف الكتاب والسنة بل واإلسبلـ كلو ما ىو إال سوانح وواردات 
على ىذا النحو من التأويبلت والتوجيهات، وزعموا أف األمر ما ىو إال ٚبييبلت، وأف 

ا٤بطلوب منهم ىو الشطح مع ا٣بياؿ أينما شطح فلم يتقيدوا بتكاليف الشريعة، وٓب ٰبَبموا 
 ًسهى ػهْو اهلل صهَقوانْب اللغة  العربية ُب فهم أبلغ النصوص العربية، كتاب ا وسنة رسولو 

واألدىى من ذلك أهنم يتخيلوف وٱبيلوف للناس أهنم ىم أىل ا٢بقيقة، الذين أدركوا الغاية 
واتصلوا با اتصاال أسقط عنهم التكليف، و٠با ّٔم عن حضيض  األخذ  باألسباب  ما 

دموا ُب زعمهم مع رب األرباب، وىذا لعمر ا ىو ا٤بصاب  العظيم  الذي  عمل لو 
الباطنية، كيما يهدموا التشريع من أصولو ويأتوا بنيانو من قواعده، فواجب النصح إلخواننا 
ا٤بسلمْب يقتضينا أف ٫بذرىم الوقوع ُب ىذه الشباؾ، ونشّب عليهم أف ينفضوا من أمثاؿ 

تلك التفاسّب اإلشارية ا٤بلتوية، ألهنا كلها أذواؽ ومواجيد خارجة عن حدود  الضبط 
والتقييد، وكثّبا ما  ٱبتلط  فيها ا٣بياؿ با٢بقيقة وا٢بق بالباطل فاألحرى بالفطن العاقل أف 
ينأى بنفسو عن ىذه ا٤بزالق وأف يفر بدينو من ىذه الشبهات، وأمامو ُب الكتاب والسنة 

. 1(وشروحهما على قوانْب الشريعة واللغة رياض وجنات
ُب ىذا القوؿ إ٢باؽ التفسّب اإلشاري بالباطِب ٍب عده من الشبهات، ودافع الزرقاين 
ُب ذلك فتنة بعض من طلبة العلم باإلشارات، حٌب غدت ىي ٮبهم وشغلهم فالتفتوا عن 
حقيقة ا٤بعاين القرآنية، ومعا١بة ىذه الظاىرة ال يكوف بإبطاؿ التفسّب اإلشاري بل يكوف 

بتوجيو ىؤالء إٔب تفسّب القرآف على وفق الشريعة وقوانْب اللغة، وصرفهم عن التفسّب 
.       اإلشاري لقصورىم ال لقصوره

 :  رأى ٧بمد حسْب الذىيب- 8

                                                 
 1ـ ػ ج1996 ػ عبد العظيم الزرقاين ػ مناىل العرفاف ُب علـو القرآف  ػ دار الفكر بّبوت ػ الطبعة األؤب ػ سنة  1

 .558ص
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يقرر الذىيب أف األدلة ٦بتمعة تعطينا أف القرآف الكرًن لو ظهر وبطن، ظهر يفهمو 
كل من يعرؼ اللساف العريب، وبطن يفهمو  أصحاب ا٤بوىبة وأرباب البصائر، غّب أف ا٤بعاين 
الباطنية للقرآف، ال تقف  عند  ا٢بد  الذي  تصل إليو مداركنا القاصرة بل ىي أمر فوؽ ما 

. 1نظن وأعظم ٩با نتصور
أما ا٤بعُب الباطن فبل يقف على جريانو على اللساف وحده بل ال بد فيو مع  ): يقوؿ 

ذلك إٔب نور يقذفو ا تعأب ُب قلب اإلنساف ، يصّب  بو  نافذ  البصّبة سليم التفكّب ، 
 ، ويقوؿ 2 (ومعُب ىذا أف  التفسّب  الباطن  ليس  أمرا  خارجا  عن مدلوؿ اللفظ القرآين 

أما الصوفية أىل ا٢بقيقة وأصحاب اإلشارة فقد اعَبفوا بظاىر القرآف وٓب ٯبحدوه  ): أيضا 
كما اعَبفوا بباطنو ولكنهم حْب فسروا ا٤بعاين الباطنية خلطوا عمبل صا٢با وآخر سيئا ، 

فبينما ٘بد ٥بم أفهاما مقبولة ٘بد ٥بم ٔبوارىا أفهاما ال ٲبكن أف يقبلها العقل أو يرضى ّٔا 
 . 3 (الشرع 

وا٣ببلصة ُب رأي الذىيب أف مثل ىذه التفاسّب الغريبة للقرآف مزلة قدـ ٤بن ال يعرؼ 
، وليتهم احتفظوا ّٔا عند أنفسهم وٓب يذيعوىا على الناس فيوقعهم َب حّبة  مقاصد القـو
واختبلؼ، منهم من يأخذىا على ظاىرىا ويعتقد أف ذلك ىو مراد ا من كبلمو، وإذا 
عارضو ما ينقل ُب كتب التفسّب على خبلفها رٗبا كذب ّٔا أو أشكل عليو ومنهم من 
يكذّٔا على اإلطبلؽ ويرى أهنا تقوؿ على ا ؤّتاف، إذف ليتهم ما فعلوا ذلك، إذف 

ألراحونا من ىذه ا٢بّبة وأراحوا  أنفسهم من كبلـ  الناس  فيهم  وقذؼ البعض ٥بم بالكفر 
.   4واإل٢باد ُب آيات ا

 :  رأى ٧بمد كماؿ جعفر - 9
ُب حْب آخر يرى كماؿ جعفر أنو ٯبب أف ال يغيب عن أذىاننا أنو من الطبيعي أف 

ال يقف الصوُب عند ا٤بعاين التقليدية ُب أي من القرآف أو السنة قوال وعمبل، ألنو ليس 

                                                 
 2ىػ ج1421 ػ الذىىب ٧بمد حسْب ػ التفسّب وا٤بفسروف للدكتور ػ مكتبة وىبة القاىرة ػ الطبعة السابعة سنة  1

 .22ص
 .22 ص2 ػ ا٤برجع نفسو ج 2
 .22 ص2 ػ ا٤برجع نفسو ج 3
 .42 ص2 ػ ا٤برجع نفسو ج 4
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كالفقيو أو العآب الذي يعتمد على  النظر  العقلي فحسب، ألف  ذلك  ال يشبع رغبتو وال 
ٲبد روحو بالزاد الضروري، بل إنو يتعمق إٔب معاف وراء ا٤بعُب الظاىر ا٤بباشر، وإف ٓب يكن من 

الضروري أف تكوف ىذه  ا٤بعاين العميقة متناقضة مع تلك ا٤بعاين الظاىرية، ويشّب كماؿ 
جعفر إٔب نقطة ىامة، وىى أف القرآف بالنسبة للصوُب ٰبمل حقيقتْب متساويتْب ُب األٮبية، 
فهو من جهة وحي تارٱبي اٚبذ وضعو ُب الزماف  وا٤بكاف  اددين، وىو من جهة  أخرى 
النبع الفياض الذي ال تنفد حقائقو  اإل٥بية الصادرة عن ا جل جبللو، وىو ال متناه ألنو 

 . 1كبلـ ا٤بوجود الذي ال يتناىى، وا٤بعاين الباطنية لكلماتو غّب متناىية كذلك أيضا
كما أف الصوُب ا٤بتأمل قد يصل إٔب مرحلة يدرؾ فيها أعمق ا٤بعاين الروحية ُب 

القرآف، وىذه الفكرة ُب حد ذاهتا بصرؼ النظر عن االعتبارات األخرى قد تثّب صعوبات، 
ٕبيث أهنا تؤدى إٔب أف يكوف  تفسّب  القرآف ٨بتلفا باختبلؼ الذوات ا٤بشَبكة فيها، أي أف 
يكوف ا٤بوقف موقفا ذاتيا ٩با ينتج بدوره تفسّبات متعارضة ويؤدى إٔب اضطرار كبّب، ولكن 

ا٢بقيقة  أف  الصوفية  فعبل يروف أف تعدد التفسّبات أمر حتمي، ألف معاين القرآف ال هنائية 
وتتكشف لكل صوُب حسب طاقتو الروحية وحسب فضل ا يؤتيو من يشاء، وليس ُب 

ذلك أي ضّب ما داـ ىذا متصبل با٤بعاين الكمالية الٍب ال تتجاوز حدود ا٤بعاين ا٤بباشرة ا٤بتفق 
 .  2عليها

ومن ٍب أمكننا القوؿ بأف ٛبِب الذىيب أف لو أمسك الصوفية عن ىذه اإلشارات 
لسدوا بابا وجنبوا غّبىم ا٢بكم ٥بم أو عليهم، إ٭با ىو جنوح إٔب غّب ٩بكن اعتبارا أف 
الناطقْب باإلشارات نطقوا ّٔا مقهورين ُب فهم ورد عليهم عند اآليات حسب أنوارىم 

وحسب ما ناولو صاحب الغيب كما يقوؿ ابن عطاء ا، وقد استفاد منو تبلمذهتم ا٤بريدوف 
.      ُب تربيتهم وتعميق فهمهم وغبل كيف يسكت صاحب ا٢بق خوفا ٩بن ال يقصده با٣بطاب

لئلشكاؿ البلـز تعدد معاين اآليات، " كماؿ جعفر"كما أف التخريج الذي خرجو 
وأف فيو كشفا لبلهنائية ا٤بعاين القرآف، فهو ٚبريج جيد وصائب، إذ كيف يُظن أف ٰبيط 

.     ا٣بلق بكبلـ ا٣بالق
                                                 

  .157 ػ ٧بمد كماؿ جعفر ػ التصوؼ طريقا و٘بربة ومذىبا ػ ص 1
 ػ التسَبي سهل بن عبد ا ػ من الَباث الصوَب ػ خدمة ٧بمد كماؿ إبراىيم جعفر ػ طبعة دار ا٤بعارؼ القاىرة ػ سنة  2

 .109ـ ػ ص 1974
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 : ـ ششًؽ لجٌل انتفغري اٗشبسُ ًأيثهتو 4
 : أ ـ شروطو

  يرى ٧بمد كماؿ جعفر أنو ال بد قبل تقرير شروط قبوؿ التفسّب الصوُب التنبو إٔب 
:  أف التفسّب الصوُب يرتبط بنوعية اعتقاد ا٤بفسر، وٲبكن إٝباؿ تفسّباهتم َب نوعْب 

وىو التفسّب  ا٤ببُب  على نزعة  فلسفية  حيث تتوجو اآليات القرآف  : التفسّب النظرى- 1 
.  لديهم وفق نظرياهتم وتتفق مع تعاليمهم 

ىو تأويل آيات القرآف الكرًن على خبلؼ ما يظهر منها ٗبقتضى  : التفسّب اإلشارى- 2 
. إشارات خفية تظهر ألرباب السلوؾ وال ٲبكن التطبيق بينها وبْب الظواىر ا٤برادة 

والفرؽ بْب التفسّب النظري و التفسّب اإلشاري ُب أثرٮبا على تفسّب القرآف أف التفسّب 
النظري يبُب على مقدمة علمية تنقدح ُب ذىن الصوُب أوال ٍب ينزؿ القرآف عليها بعد ذلك، 

أما التفسّب اإلشاري فبل يرتكز على مقدمات علمية بل يرتكز على ٦باىدات رياضية، يأخذ 
الصوُب نفسو ّٔا حٌب يصل إٔب درجة إٲبانية تنكشف لو فيها من سبل العبارات ىذه 

. اإلشارات، وتتوأب على  قلبو ٙبليل اآليات من ا٤بعاين الربانية 
كما أف التفسّب الصوُب النظري يرى صاحبو أنو كل ما ٙبتملو اآلية من معاين وليس 

وراءه معُب آخر  ٲبكن أف ٙبمل عليو إال ىذا ، على حسب  طاقتو  أما التفسّب اإلشاري 
فبل يرى الصوُب أف كل ما يراد من اآلية بل يرى أف ىناؾ معُب آخر ٙبتملو اآلية ويراد منها 

. أوال وقبل كل شيء  ذلك ا٤بعُب الظاىر الذي ينساؽ إليو الذىن قبل غّبه 
ُب شرطو لقبوؿ التفسّب  الصوُب  أف تأويل الصوفية للقرآف أو "  كماؿ جعفر"ويرى 

الفهم ا٣باص لو إذا خبل من أي  ىدؼ سياسي أو اجتماعي، سواء كاف لرد  اعتبار أو  
كوثيقة  أمن  أو بسط سلطاف أو كسب ثروة أو احتفاظ ٗبراكز نفوذ تتعلق بأشخاص أو 

ٔبماعات، إذا ٓب يكن لو مثل ىذا ا٥بدؼ وإذا كاف ال يعارض نصا قرآنيا آخر، وال يعارض 
االستعماؿ العريب، وال يؤدى إٔب ٙبريف أو ا٫براؼ، وإذا كاف وجوده  يضيف ثروة روحية أو 

عقلية، وإذا كاف ال يدعى من السلطة ما ٯبعلو أمرا ملزما، بفرض واحديتو َب األحقية، إذ 
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كاف كذلك فهو تأويل مقبوؿ، ليست لو غاية إال تعميق الفهم عن ا الذي ما زاؿ كتابو 
. 1منبعا ال يغيض ومعينا ال ينضب للحقائق واألسرار

ومن ٍب وبناء على ما سبق من اآلراء ٲبكن تقرير الشروط الٍب يقبل ّٔا التفسّب 
:   الصوُب َب العناصر اآلتية 

. أال يكوف التفسّب الصوُب منافيا للظاىر من النظم القرآين الكرًن - 1
.  أف يكوف لو شاىد شرعي يؤيده - 2
. أال يكوف لو معارض شرعي أو عقلي - 3
. أال يدعى أف التفسّب الصوُب ىو ا٤براد وحده من الظاىر - 4
. أال يكوف التأويل بعيدا ال ٰبتملو اللفظ فيو تلبيس على أفهاـ الناس - 5

فإذا توفرت ىذه الشروط، وليس للتفسّب ما ينافيو أو يعارضو من األدلة الشرعية، 
جاز األخذ بو أو تركو، ألنو من قبيل الوجدانيات، ال تقـو على دليل نظري، وإ٭با ىو أمر 
يبعث  على تنمية  ا٤بشاعر وٙبصيل مكاـر األخبلؽ، فيجده الصوُب من نفسو ويسره بينو 
وبْب ربو، فلو أف يأخذ بو أو يعمل ٗبقتضاه دوف أف يلـز بو أحدا من الناس، واألحرى أال 

. 2يسمى ىذا اللوف من الفهم تفسّبا وإ٭با يسمى ذكر النظّب بالنظّب الذي يعترب صحيحا
 : ة ـ أيثهخ نهتفغري اٗشبسٍ

نذكر أمثلة لعدد من الصوفية مثل سهل ابن عبد ا التسَبي و السراج الطوسي 
: وا١بنيد وأيب القاسم القشّبي على الَبتيب

 
  :3سهل بن عبد اهلل التسترى

                                                 
  .26 ػ ٧بمد كماؿ جعفر ػ التصوؼ طريقا و٘بربة ومذىبا ػ ص 1
 .160 ػ ٧بمد كماؿ جعفر ػ التصوؼ طريقا و٘بربة ومذىبا ػ ص  2
ىػ كاف من كبار العلماء واألولياء وٓب يكن لو ُب الورع 200 ػ أبو ٧بمد سهل بن عبد ا التسَبي ولد ُب تسَب سنة  3

الذىيب ، سّب أعبلـ النببلء، ج . ىػ283نظّب لقي ذا النوف ا٤بصري وأقاـ ُب البصرة زمانا طويبل وتوُب ّٔا سنة 
 . 330 ص 13



 تفسّب  والتأ ويل عند ابن عطاء ا وبياف أسلوبو ُب التأليفاؿ: الفصل الثاين 
 

239 
 

،  1﴾ َوِإَذا َمِرْضُت فَػُهَو َيْشِفيِِب َوالَِّذي  ٲُبِيُتِِب  ٍُبَّ ُٰبِْيِْب ﴿: جاء لو َب  قولو  تعأب  -
يعُب  إذ  ٙبركت بغّبه لغّبه عصمُب ، وإذا ملت إٔب شهوة من الدنيا منعها  ): قاؿ 

 .2(عُب، وقولو والذى ٲبيتُب ٍب ٰبْب أى الذى ٲبيتُب بالغفلة ٍب ٰبيُب بالذكر

اإلشارة  ):  ، قاؿ 3﴾ فَِتْلَك بُػُيوتُػُهْم  َخاِويًَة  ٗبَا  ظََلُموا ﴿: كما جاء لو َب قولو  -
َب البيوت إٔب القلب فمنها ما ىو عامر بالذكر، ومنها ما ىو خرب بالغفلة ومن 

 .4(أ٥بمو ا عز وجل بالذكر فقد خلصو من الظلم 

نَػُهَما فَِإْف بَػَغْت ﴿:وقاؿ ُب قولو تعأب  - َتتَػُلوا َفَأْصِلُحوا بَػيػْ  َوِإْف طَائَِفَتاِف ِمْن اْلُمْؤِمِنَْب اقػْ
نَػُهَما  ِإْحَداٮُبَا َعَلى اأُلْخَرى فَػَقاتُِلوا الٍَِّب تَػْبِغي َحٌبَّ َتِفيَء ِإَٔب أَْمِر اللَِّو فَِإْف فَاَءْت َفَأْصِلُحوا بَػيػْ

ظاىرٮبا ما عليو  من  أىل  التفسّب، . 5﴾ بِاْلَعْدِؿ َوأَْقِسطُوا ِإفَّ اللََّو ٰبُِبُّ اْلُمْقِسِطَْب 
وباطنها ىو  الروح والعقل والقلب والطبع وا٥بوى والشهوة، فإف بغى الطبع وا٥بوى والشهوة 

على القلب والعقل والروح، فليتقاتل العبد بسيوؼ ا٤براقبة وسهاـ ا٤بطالعة وأنوار ا٤بوافقة  
 . 6ليكوف الروح والعقل غالبا وا٥بوى والشهوة مغلوبا

:  7 أبو نصر السراج الطوسيػ
أورد بعض األمثلة الٍب ذكرىا الصوفية من طريق اإلشارة واالستنباط والفهم 

الصحيح، وبْب أهنم ٓب  يقدموا  فيها  ما أخر ا تعأب وال أخروا ما قدـ ا، وال نازعوا 
 يَػنػَْفعُ  ال يَػْوـَ  ﴿:الربوبية وال خرجوا عن العبودية وال يكوف فيو ٙبريف الكلم، منها قولو تعأب 

القلب : ، سئل عنو أبو بكر الكتاين فقاؿ 8﴾ٍَ  َسِليم ِبَقْلبٍ  اللَّوَ  أََتى َمنْ  ِإال بَػُنوفَ  َوال َماؿٌ 
:  السليم على ثبلثة أوجو من طريق الفهم 

                                                 
 .81 ػ 80 ػ سورة الشعراء اآلية  1
 .70 ػ التسَبي سهل بن عبد ا ػ تفسّب القرآف العظيم ػ ص 2
 .52 ػ سورة النمل اآلية  3
 .70 ػ ا٤برجع نفسو ػ ص 4
 .9 ػ سورة ا٢بجرات اآلية  5
 .91 ػ ا٤برجع نفسو ػ ص  6
ىو عبد ا بن علي بن ٰبٓب، أبو نصر السراج الطوسي الصوُب مصّنف كتاب اللمع ُب :  ػ أبو نصر السراج الصوُب 7

 .76 ص8صبلح الدين الصفدي ، الواُب بالوفيات ، ج. توُب سنة سبع وسبعْب وثبلٜبائة. التصوؼ
 .89 ػ 88 ػ سورة الشعراء اآلية  8
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. ىو الذي يلقى ا تعأب عز وجل وليس ُب قلبو مع ا شريك :  أحدىا 
ىو الذي يلقى ا تعأب وليس ُب قلبو شغل مع ا عز وجل وال يريد غّب ا :  والثاين 

. تعأب 
الذي يلقى ا عز وجل وال يقـو بو غّب ا عز وجل، فِب عن األشياء با، ٍب :  والثالث 

.  1فِب عن ا با 
فِب عن ا با ، يعُب يذىب عن : معُب قولو  ): ويعقب السراج الطوسي بقولو 

رؤية  طاعة  ا عز وجل  ورؤية ذكر ا  ورؤية ٧ببة  ا ، بذكر  ا لو و٧ببتو قبل ا٣بلق ، 
. 2 (ألف ا٣بلق بذكره ٥بم ذكروه ، وٗبحبتو ٥بم أحبوه ، وبقدًن عنايتو ّٔم أطاعوه 

                                                 
 126 ػ السراج الطوسي ػ اللمع َب التصوؼ ص 1
 .126 ػ الػمرجع نفسو ػ ص 2
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:  1ا١بنيد بن ٧بمد سيد الصوفية َب عصره ـ
 َوتَػَرى ا١ْبَِباَؿ َٙبَْسبُػَها َجاِمَدًة َوِىَي َٛبُرُّ َمرَّ ﴿:ومثل ما أشار بو قولو تعأب 

، إٔب سكونو وقلة اضطراب جوارحو عند السماع، وكذلك ما كاف يشّب بو أبو 2﴾السََّحابِ 
 . 4  (3﴾َوُىَو َعَلى َٝبِْعِهْم ِإَذا َيَشاُء َقِدير ٌ ﴿:على الروذبارى إذا رأى أصحابو ٦بتمعْب فيقرأ 

:  5أبو القاسم القشّبيـ 
 َوال تَػْقتُػُلوا النػَّْفَس الٍَِّب َحرَّـَ اللَُّو ِإال بِا٢بَْقّْ َوَمْن ﴿:وردت لو اإشارة ُب قوؿ ا تعأب 

ال ): ، قاؿ6﴾قُِتَل َمْظُلوًما فَػَقْد َجَعْلَنا ِلَولِيِّْو ُسْلطَانًا َفبل ُيْسِرْؼ ُب اْلَقْتِل ِإنَُّو َكاَف َمنُصورًا 
ٯبوز قتل نفس الغّب بغّب ا٢بق، وال للمرء أف يقتل نفسو أيضا بغّب ا٢بق، وكما أف قتل 

، ومن  ، فكذلك القصد إٔب ىبلؾ ا٤برء ٧بـر النفس  با٢بديد وما يقـو  مقامو من اآلالت ٧بـر
َوَمْن قُِتَل َمْظُلوًما فَػَقْد َجَعْلَنا ِلَولِيِّْو ﴿:اهنمك ُب ٨بالفة ربو فقد سعى َب ىبلؾ نفسو، وقولو 

 أي تسلطا على القاتل  ُب  االقتصاص منو، وعلى معُب اإلشارة إف النصرة من ﴾ُسْلطَانًا
. 7(قبل ا ومنصور ا٢بق ال تنكسر سنانو وال تطيش سهامو

 

                                                 
 ػ ا١بنيد أبو القاسم بن ٧بمد ، النهاوندّي األصل، البغدادي القواريري ا٣بزاز، ولد ببغداد بعد العشرين ومئتْب، وتفقو  1

و٠بع من ا٢بسن بن عرفة وغّبه، واختصَّ بصحبة السَّري الّسقطي وا٢بارث ااسيب وأيب ٞبزة . على أيب ثور
 .223 ص 7الصبلح الصفدي ، الواُب بالوفيات ، ج. وتوُب سنة ٜباف وتسعْب ومئتْب . البغدادي

 .88 ػ سورة النمل اآلية  2
 .29 ػ سورة الشورى اآلية  3
 129 ػ الػمرجع نفسو ػ ص 4
لو  (ىػ376) ػ أبو القاسم عبد  الكرًن بن ىوازف القشّبي شيخ خراساف ُب عصره زىدا وعلما ُب الدين ولد بو سنة  5

ٯبمع بْب ا٢بقيقة والشريعة " لطائف اإلشارات"تصنيف الرسالة القشّبية ا٤بشهورة ُب التصوؼ، ولو تفسّب يسمى 
 477 ص 251عبد ا٤بنعم ا٢بفِب ، ا٤بوسوعة الصوفية ، رقم الَبٝبة . ( ىػ465ت )، توُب بنيسابور سنة 

 .33 ػ سورة اإلسراء اآلية  6
 ػ إبراىيم بسيوىن ػ ٙبقيق لطائف اإلشارات  للقشّبي ػ القاىرة ا٥بيئة ا٤بصرية العامة للكتاب ػ الطبعة الثالثة ، سنة  7

  .346 ص2ـ ػ ج1981
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ىذه أمثلة لعدد من كبار العلماء الصوفية ٩بن ٝبعوا بْب علمي الظاىر والباطن أو   
بْب علم ا٤بعاملة وعلم السلوؾ، نتحقق ّٔا التزامهم بضوابط التفسّب اإلشاري الصحيح، كما 
نتبْب الفهم الذي ٰبصل ألرباب السلوؾ عند معاين اآليات، والذي ال يكوف إال فتحا ربانيا 
ووىبا نورانيا، وفيما يلي نرى موقف ابن عطاء ا من التفسّب اإلشاري ٍب نتبعو بأمثلة لو من 

.   تفسّبه

  : ـ يٌلف اثٍ ؾطبء اهلل يٍ انتفغري اٗشبس5ُ
أما تاج الدين بن عطاء ا، فقد عقد فصبل يبسط فيو تفسّب شيخو أيب العباس 

ا٤برسي آليات من القرآف على طريقة الصوفية، وبعدىا وقف موقف ا٤بؤيد ا٤بطلق ٥بذا النوع 
من التفسّب مبينا الفرؽ الدقيق بْب التفسّب اإلشاري الذي يثبت الظاىر من اآلية على 

مقتضى اللغة وبْب التفسّب الباطِب الذي يلغي الظاىر من معُب اآلية، ويعترب  ابن  عطاء  
  با٤بعاين الغريبة، ليس إحالة ًسهى ػهْو اهلل صهَا  تفسّب  الصوفية لكبلـ ا ورسولو 

ولكن ظاىر اآلية مفهـو منو ما جلبت اآلية لو ودلت عليو َب » :للظاىر عن ظاىره، فيقوؿ
عرؼ اللساف، وٜبة أفهاـ باطنة تفهم عند اآلية وا٢بديث ٤بن فتح ا قلبو، وقد جاء َب 

يصدنك عن تلقى ىذه ا٤بعاين منهم أف يقوؿ لك ذو  ، فبل1(لكل آية ظهر وبطن): ا٢بديث
: جدؿ ومعارضة ىذا إحالة لكبلـ ا ورسولو، فليس ذلك بإحالة وإ٭با يكوف إحالة لو قالوا 

ال معُب لآلية إال ىذا، وىم ٓب يقولوا ذلك بل يقروف بالظواىر على ظواىرىا مرادا ّٔا 
. 2«موضوعاهتا، ويفهموف عن ا ما أفهمهم 

وبتحليل ىذا النص يتبْب لنا الضوابط الٍب يعتمدىا ابن عطاء ا ُب التفسّب 
: اإلشاري ا٤بقبوؿ وليس فيو إحالة لكبلـ ا وىي 

 . ظاىر اآلية مفهـو منو ما جلبت اآلية لو -
                                                 

٧بمد أبو الفضل إبراىيم ػ دار الَباث القاىرة ػ :  ػ السيوطي جبلؿ الدين عبد الرٞبن ػ اإلتقاف ُب علـو القرآف ػ ٙبقيق 1
 وقد تقدـ واألثر ا٤بذكور موقوؼ على عبد ا بن مسعود  . 314 ص2ىػػ ج 1405الطبعة الثالثة ػ سنة 

 .226صٚبرٯبو 
  .98ابن عطاء ا السكندري ، لطائف ا٤بنن ، ص  -  2
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 .معُب اآلية ثابت حسب ما دلت عليو ألفاظها َب عرؼ اللساف -

. ٜبة أفهاـ باطنة تفهم عند اآلية ٤بن فتح ا قلبو  -
ٍب يبْب الضابط الذي بو يرد التفسّب اإلشاري ويعترب إحالة لكبلـ ا ويسمي الباطِب الباطل 

 : ويتمثل فيما يلي

 .القوؿ بأف ال معُب لآلية إال ىذا الفهم الباطِب -

 . عدـ اإلقرار بالظواىر على ظواىرىا مرادا ّٔا موضوعاهتا -

ومن ٍب نصل إٔب نتيجة أف ابن عطاء ا يفرؽ بدقة بْب التفسّب اإلشاري ا٤بقبوؿ والتفسّب 
الباطِب الباطل ا٤بردود، ويوافق علماء التفسّب فيما ذىبوا إليو من الضوابط بينهما سواء ٩بن 

 . سبقوه أو جاءو بعده

 :  أيثهخ نهتفغري اٗشبسُ ؾنذ اثٍ ؾطبء اهللـ 5
يعد ابن عطاء ا أحد الرواد ُب هتذيب النفس وفق مبادئ القرآف والسنة، وقد 

وجدت لو عدة أمثلة ُب تفسّبه آليات القرآف، وظف فيها مفاىيم ومصطلحات الصوفية ٗبا 
: نسميو التفسّب اإلشاري وفيما يلي  أثبت بعضها

 أيب عن ا٤بروي البخاري ٢بديث شرحو أثناء وذلك": االٙباد "مصطلح إٔب ويشّب اآلية يفسر
 بو يسمع الذي ٠بعو كنت :»....وسلم عليو ا صلى قولو وا٤بتضمن عنو ا رضي ىريرة
 قاؿ وكما :»... فيقوؿ 2﴾َعِلْمَتوُ  فَػَقدْ  قُػْلُتوُ  ُكنتُ  ِإف﴿  :تعأب بقولو فيستشهد 1...«

 الذي اللساف وأنت صورٌب ُب القائل أنت ألنك ،﴾ علمتو فقد قلتو كنت إف﴿ : عيسى
 عرؼ من : )وسلم عليو ا صلى قاؿ و٥بذا وعيِب ىويٍب ُب متحد أنك ٕبكم بو أتكلم
 ىذا ومثل( واالٙباد والبقاء الفناء )الصوفية ا٤بفاىيم يوظف ٪بده ؤّذا ،1«3( ربو عرؼ نفسو
 . مؤلفاتو ُب كثّب

                                                 
  .158 ص20 ج6021أخرجو البخاري ُب صحيحو عن أيب ىريرة، باب التواضع، رقم -  1
  .116سورة ا٤بائدة اآلية  -  2
من عرؼ نفسو )القوؿ األشبو ُب حديث "ا٢بديث مشهور عند الصوفية وقد ألف فيو السيوطي رسالة أ٠باىا  -  3

العجلوين إ٠باعيل . وإف ٓب يصح رواية فقد صح من طريق الكشف : ، وقاؿ عنو الشيخ ابن عريب (عرؼ ربو
ػ كشف ا٣بفا ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس ػ  (ىػ1162ت)بن ٧بمد ا١براحي

 .127ىػ ، ص 1405مؤسسة الرسالة ػ الطبعة الرابعة : ٙبقيق أٞبد القبلش ػ بّبوت 
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 كما يعِب والذي اإلٯبايب، الصوُب ٗبفهومها االٙباد بفكرة يقوؿ ا عطاء ابن أف يظهر وىنا
 الرغبة وبقاء الدنيا من النفس حظوظ وفناء ا٤بوافقات، وبقاء ا٤بخالفات فناء : )السيوطي قاؿ
 وأكد ،2(باليقْب الشك وفناء ا٢بميدة، األوصاؼ وبقاء الذميمة األوصاؼ وفناء اآلخرة، ُب

 الذي واالٙباد ا٢بلوؿ نفي على الدليل أعظم من: )بقولو عريب بن الدين ٧بي ذلك صورة
 ما الشمس وأف شيء، الشمس نور من فيو ليس القمر أف عقبل تعلم أف بعضهم يتوٮبو

 وال شيء خالقو من فيو ليس العبد فكذلك ٥با، ٧ببل القمر كاف وإ٭با بذاهتا، إليو انتقلت
 .   3(فيو حل

 خلقو ما كل ُب حل تعأب ا أف: ٗبعُب فهو الصوفية خصـو فهمو الذي السليب ا٤بفهـو أما
 ا٣بالق، عْب ا٤بخلوؽ أف ٗبعُب وجباؿ، وٕبار وأشجار، وحيواف إنساف من الكوف ىذا ُب

 .  صريح كفر وىو األمة عقائد ٱبالف وىذا
 ُب قاؿ السليب ٗبفهومو باالٙباد القوؿ هتمة من التصوؼ أىل تيمية ابن اإلماـ برأ ولقد

 ا٤بخلوقات من بغّبه أو بو تعأب الرب حلوؿ يعتقد با ا٤بعرفة أىل من أحد ليس : )الفتاوي
 مكذوب منو فكثّب الشيوخ أكابر بعض عن منقوؿ ذلك من شيء ٠بع وإف بو، اٙباده وال

.    4(النصرانية بالطائفة وأ٢بقهم الشيطاف أضلهم الذين اإلباحية االٙبادية من األفاكوف اختلقو
 ( : وا٤بشاىدة االستدالؿ )ا٤بعرفة أقساـ ػ

 العقل طريق: طريقْب ،"ا٢بق معرفة أقساـ "عن حديثو أثناء ا عطاء ابن يذكر  
 فيها التفاوت ويقع والصفات، األ٠باء معرفة ىي:» قاؿ العقل طريق فعن ا٤بشاىدة، وطريق

 ، معرفتو حد وذلك أفعالو إٔب نظر من فمنهم - العقلي النظر حسب - ا٤بعرفة أىل بْب
 عقلو وإدراؾ معرفتو حد وذلك حكمتو ورأى صفاتو والحظ القادر قدرة إٔب نظر من ومنهم

 الذات عظمة عن الصفات ٙبجبو وٓب الصنعة إٔب ال الصانع إٔب نظر من ومنهم ، اليتعداه
 َماَذا انظُُرواْ  ُقلِ ﴿  :تعأب قاؿ بداية صانعها على بالصنعة االستدالؿ ُب العقوؿ هناية وذلك

                                                                                                                                            
  .27ابن عطاء ا السكندري ، ىتك األستار ُب علم األسرار ، ص  -  1
 .50 ػ صـ1975 سنة ػ الثانية الطبعة ػ بّبوت ػ للفتاوي ا٢باوي ػ الرٞباف عبد الدين جبلؿ السيوطي ػ  2
 .85 ص 3ػ الفتوحات ا٤بكية ػ ج   ػ ابن عريب ٧بي الدين 3
 .75ػ74 ص 11 ػ ابن تيمية ، الفتاوى الكربى ، ج  4
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ِبلِ  ِإَٔب  يَنظُُروفَ  أََفبَل ﴿ :وقاؿ ،1﴾َواأَلْرضِ  السََّماَواتِ  ُب   ِإفَّ ﴿  :وقاؿ ،2﴾ُخِلَقتْ  َكْيفَ  اإْلِ
 وقاؿ ،3﴾اْلَبْحرِ  ُب  َ٘بْرِي الٍَِّب  َواْلُفْلكِ  َوالنػََّهارِ  اللَّْيلِ  َواْخِتبَلؼِ  َواأَلْرضِ  السََّماَواتِ  َخْلقِ  ُب 
 باآليات يستدؿ فنراه ،5«4﴾تُػْبِصُروفَ  أََفبَل  أَنُفِسُكمْ  َوُب  لّْْلُموِقِنَْب، آيَاتٌ  اأْلَْرضِ  َوُب ﴿:

 .لذلك ا٤بوافقة

 ويسمهم – الصوفية يسلكو والذي ا٤بشاىدة طريق وىو الثاين الطريق عن ٰبدثنا ٍب   
 وعندىا اآليات، من شواىد ولو - غّبىم فيو يشاركهم ٓب بفهم الختصاصهم ا٣بصوص

 قاؿ هناية، صنعتو على بالصانع ا٣بصوص استدالؿ أما :» فيقوؿ ٥با الصوُب فهمو يوظف
 بِالّلوِ  وََكَفى﴿ :تعأب وقولو ،6﴾َشِهيدٌ  َشْيءٍ  ُكلّْ  َعَلى أَنَّوُ  ِبَربّْكَ  َيْكفِ  َأوٓبَْ ﴿ : تعأب

 ا٤بشاىدة ُب والناس ،8﴾َواأَلْرضِ  السََّماَواتِ  فَاِطرِ  َشكّّ  الّلوِ  َأُب ﴿ :تعأب وقولو ،7﴾َشِهيداً 
 شاىدوا فالعمـو . ا٣باصة ٣باصة وهناية ، للخاصة ووسط ، للعامة بداية : أقساـ ثبلثة على
 ٝباال شاىدوا وا٣بصوص األدىن، ا٤بركب الكثيف ا١بسم ُب ا٤بعُب حسنَ  الصورةِ  حسنَ  ٝباال
 شاىدوا ا٣بصوص وخصوص الفناء، ىياكل ُب ا٤بفيد اللطيف ا٤بعُب أس حسن الصورة حسن
. ا٢بسُب األ٠باء سر عن الصادر الوجود، ُب ا٤بطلق ا٤بنزه األسُب ا١بماؿ حسن إجبلؿ ٝباؿ
 أـ ُب لو كانت قسمة من إياه وأشهده ا٢بجاب، من لو رفع ما بقدر يشهد إ٭با مشاىد وكل

 حقا مطلقا ٙبقيقا يشهد ومشاىد ٖبلق، خلقا مفيدا ٨بلوقا يشهد مشاىد فمن الكتاب،
 . 9«وناظر معترب ناظر بْب فشتاف ٕبق،
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:  ادلجحث انثبنث 

. أسهٌة اثٍ ػطبء اهلل يف انتأنْف ًانتفسري

 .أعهٌة اثٍ ؾطبء اهلل يٍ خالل يؤنفبتو  .1

 .اعتخالطو نـًؿين  آّخ ثى طْبغتو ثأعهٌثو  .2

 .تفظْهو يف يؿنَ آّخ ؾهَ أعهٌة ادلنبطمخ  .3

 .تٌغْفو ٕعهٌة انٌؾع  .4

  .تٌغْفو ٕعهٌة ادلنبخبح .5
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 :أعهٌثو يٍ خالل يؤنفبتو  ـ 1
تعدد ألفاظ ا٤بَبٝبْب البن عطاء ا ُب وصف أسلوبو، وقد تتبع ذلك اققوف 

وكبلمو ُب  )" :ترتيب السلوؾ "٤بؤلفاتو منهم خالد األزىري الذي قاؿ أثناء ٙبقيقو لكتاب 
، ويلوح 2، حيث يشرح كبلمهم بآثار السلف وفنوف العلم1كتبو على طريقة أىل التصوؼ

، أما أسلوبو فينطبع باإلمتاع ا٤بفضي إٔب اإلقناع 3من كتبو أسرار ومعارؼ وحكم ولطائف
 6، ولذا وصفوا مصنفاتو بأهنا مفيدة5 وعباراتو عذبة ٥با وقع ُب القلوب4فكلماتو بديعة

. 8  (7ونافعة
، وحلقاتو تعّج 9ومن ٍب كاف يتكلم با١بامع األزىر فوؽ كرسي بكبلـ يروح النفوس

دائما با٤بستمعْب ا٤بعجبْب، ذلك أف لدروسو وأسلوبو ُب الشرح حبلوة وتأثّب على 
، إذ ٲبزج كبلـ القـو بآثار السلف، وفنوف العلم ، لو تصانيف كلها مشتملة على 10السامعْب

. 11أسرار ومعارؼ وحكم ولطائف نثرا ونظما
                                                 

علي ٧بمد عمر ، مكتبة وىبة ػ طبعة : الداودي  مشس الدين ٧بمد بن علي بن أٞبد ػ طبقات ا٤بفسرين ػ ٙبقيق -  1
 .76 ص 1ػ ج  ـ1972-ىػ1392األؤب ػ سنة 

. 292 ص1ابن حجر ػ الدرر الكامنة ُب أعياف ا٤بائة الثامنة ػ ج -  2
 .19 ص 6 ابن عماد ا٢بنبلي ، شذرات الذىب ، ج -    

 .20 ص 6ابن عماد ا٢بنبلي ، شذرات الذىب ، ج -  3
 .176 ص5تاج الدين السبكي  ، طبقات الشافعية الكربى ، ج  -  4
ىػ 1391صبلح الدين خليل بن أيبك الصفدي ػ الواُب بالوفيات ػ اعتناء ٧بمد يوسف ٪بم ػ بّبوت دار صادر  -  5

 .57 ص8ـ  ػ  ج 1971-
. 70ابن فرحوف ػ الديباج ا٤بذىب ُب معرفة أعياف ا٤بذىب ػ ص -  6

 .76 ص 1 الداودي ، طبقات ا٤بفسرين ػ ج -    
علي ا١باوي، منشورات كلية اآلداب : الصومعي أٞبد التادٕب ، الػُمعَزي ُب مناقب الشيخ أيب يعزى ، ٙبقيق -  7

 .285 ، ص 1996والعلـو اإلنسانية بأكادير  
 .7، ص" ترتيب السلوؾ البن عطاء ا السكندري"خالد األزىري ، مقدمة التحقيق لكتاب -  8
ػ سّب أعبلـ النببلء ػ ٙبقيق ٦بموعة من الفضبلء ػ  (ىػ748ت )الذىيب أبو عبد ا ٧بمد بن أٞبد بن عثماف-  9

 . 97 ص 11 ج  ،ىػ1405مؤسسة الرسالة بّبوت ػ سنة 

 . 221ٝباؿ الدين الشياؿ ، أعبلـ اإلسكندرية ، ص -  10
  .03مرسي ٧بمد علي ، ص : ابن عطاء ا السكندري ، القصد آّرد ، ضبط وتصحيح-  11
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 األسلوب ُب التميز ؤّذا ، ٤بؤلفاتو اققوف العلماء ذكرىا ٗبميزات العطائية الكتابة تتميز

 بعض بو ُوصفت ما نتتبع ذلك ولبياف النسبة، حقيقية من إليو ا٤بنسوبة ا٤بصنفات تكتشف
 : أوصاؼ من عنو وجدنا وما مصنَّف كل حسب مؤلفاتو،

 الرسالة ىذه على اطلعت وقد: » الزىري خالد اقق عنها قاؿ: السلوك ترتيب رسالة ـ
 الكتابة عناصر يضبط الذي العاـ اإلطار مع تنسجم ال فألفيتها وشكلها مضموهنا وتأملت

 سائر ٖببلؼ تقريري فأسلؤّا أسلوبو، خصائص عليها تنطبق وال ا، عطاء ابن عند
 خلت أهنا مكا البديع، والتأثّب العذب والوقع التصويري الطابع ذات ا عطاء ابن مصنفات

 مرة إال الشاذٕب ا٢بسن أيب لكبلـ وجود وال ا٤برسي، العباس أيب بكبلـ استدالؿ أي من
 ىذه ُب يقاؿ أف ٲبكن ما فأقصى وعليو كبلمهما، من كتبو ٚبلو تكاد ال أنو وا٢بالة واحدة،
 .1 «لو وليست إليو منسوبة أهنا الرسالة

 منها عناوين عدة لو :» األزىري خالد عنو قاؿ: األرواح ومصباح الفالح مفتاح  تاب ـ
 مفتاح)بعنواف والبغدادي خليفة حاجي وذكره وكلماف، وبر سركيس عند ورد الذي ىذا

 الذكر ُب الفبلح مفتاح)بعنواف عجيبة ابن عند وورد ،( الفتاح الكرًن ا ذكر ُب الفبلح
 سآب أبو أنكر وقد(. خصوصا للسالكْب يصلح:)الصومعي فيو وقاؿ ،(السلوؾ وكيفية

 القادر عبد شيخو إٔب اإلنكار ىذا ونسب ، عطاء ابن إٔب الكتاب ىذا نسبة العياشي
 الربشيِب، الدين مشس إٔب نسباه اللذين الفاسي الرٞباف عبد با العارؼ وعمو الفاسي،
 ا٢بسن أيب والشيخ ا٤برسي شيخو كبلـ من ٱبلو ال ا عطاء ابن كبلـ أف ذلك ُب وعمدهتم
 مطبوع الكتاب ىذا أف :يضاؼ أف وٲبكن. 2"الفبلح مفتاح "ُب غائب ىو ٩با الشاذٕب

 وىي العطائية الكتابة خصائص ألىم مناقض وىذا صياغتو، ُب والتعسف عبارتو ُب بالتكلف
 عن يستنكف ا عطاء ابن اف كما تصنع، بدوف الصياغة ُب واإلبداع العبارة، عذوبة

 الكتاب ىذا ُب مبلحظ ىو ٩با العقيدة ٤بسائل الفلسفي الكبلمي التحليل ُب اإلغراؽ

                                                 
 .8خالد األزىري ،  ص: ابن عطاء السكندري كتاب ترتيب السلوؾ ويليو رسالة ُب أدب العلم، ٙبقيق -  1
  .357 ص 1أبو سآب العياشي ، الرحلة العياشية ، ج -  2
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 ا١بدؿ و٦بانبة تكلف، دوف الصياغة ُب واإلبداع العبارة، عذوبة فإف ٍب ومن ،1«ا٤بذكور
  . ا عطاء ابن تآليف ٠بة العقيدة ُب الكبلمي

 أصحابو إٔب ّٔا بعث الرسالة ىذه:»الزىري خالد عنها قاؿ :. العلم أدب ُب رسالة
 الصحيحة كتبو ُب ورد ما مع تنسجم ومعناىا مبناىا وُب ،" العلم أدب "وىي باإلسكندرية

 ٪بد إننا بل ،" التدبّب إسقاط ُب التنوير"و" ا٤بنن لطائف "و" ا٢بكم "ككتاب إليو النسبة
 من ٚبل ٓب أهنا كما ،"ا٢بكم "خاصة كتبو سائر ُب بلفظها مذكورة نفسها ىي عبارات فيها
 .2«اإلقناع وأسلوب اإلمتاع أسلوب بْب ا١بمع وىي لديو الكتابة تسم ميزة أىم

  :"ا٢بكم "لكتاب وصفية شهادات يلي فيما : العطائية ال كم ـ

لكونو صغّب ا١بـر عظيم العلم، ذا » " :ا٢بكم "قاؿ الشيخ ابن عباد يصف كتاب 
عبارات رائعة ومعاف حسنة فائقة، قصد فيها إٔب إيضاح طريق العارفْب وا٤بوحدين وإبانة 

مناىج السالكْب وا٤بتجردين ، أخذنا ُب وضع تنبيو يكوف كالشرح لبعض معانيو الظاىرة، 
وكالكشف للمعة يسّبة من أنواره الباىرة، وال قدرة لنا على استيفاء ٝبيع ما اشتمل عليو 
الكتاب وما تضمنو من لباب اللباب، ألف كبلـ األولياء والعلماء با منطو على أسرار 
. 3«مصونة وجواىر حكم مكنونة ال يكشفها إال ىم ، وال تتبْب حقائقها إال بالتلقي عنهم

" ا٢بكم "كتاب ُب ٛباسكها وقوة العبارات سبك قوة مبينا"زروؽ أٞبد "الشيخ وقاؿ
 بعدىا، ٤با وتوطئة قبلها ٤با تكملة منو مسألة كل بل قولو، من باألخّب مرتبط وأولو:»....

 ىي إ٭با حكمة كل لو، – مقدمة - كأنو قبلو والذي قبلو للذي كالشرح منو باب وكل
. 4 «منتهاه وأولو مبتداه، وآخره طرفاه، فأوسطو ا٤بقدمة، أو بالتكملة

ا٢بكم العطائية دستور للَببية اإلسبلمية أوال » " :أٞبد عز الدين خلف ا"وقاؿ 
وآخرا، صاغو أحد آّتهدين ُب عبارات سهلة جزلة رائعة، وإشارات جامعة مانعة، حٌب 

                                                 
 .11خالد األزىري، ص: ابن عطاء السكندري كتاب ترتيب السلوؾ ويليو رسالة ُب أدب العلم، ٙبقيق -  1
 .39الػمصدر نفسو ، ص-  2
، غيث ا٤بواىب العلية ُب شرح ا٢بكم العطائية، وضع (ىػ792ت)ابن عباد الرندي أبو عبد ا ٧بمد بن إبراىيم  -  3

 . 2، ص  ـ1998-ىػ1419حواشيو خليل عمراف ا٤بنصور ، بّبوت ، دار الكتب العلمية، الطبعة األؤب 
عبد ا٢بليم ٧بمود و ٧بمود شريف ، دار الشعب : الشرح السابع عشر للحكم ، ٙبقيق, أٞبد زروؽ  -   4

 .  44ىػ، ص1405
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صلحت كل كلمة منها موضوع رسالة لدرجة الدكتوراه ُب الَببية أو علم النفس الَببوي طبقا 
للمعُب الذي تدور حولو وقل مثل ذلك ُب التوحيد، واألخبلؽ، والصحة النفسية وغّبىا من 

وإين ألٙبدى ٝبيع علماء الَببية ا٤بعاصرين ُب العآب . العلـو األساسية ُب الَببية اإلسبلمية
عربا كانوا أو أعاجم، أف ٰباولوا صياغة دستور مثل ىذا الدستور الذي صنفو صاحبو ُب 

.  القرف السابع ا٥بجري
وقد حاوؿ الكثّبوف ٦باراتو ُب ىذا ا٤بيداف، فلم يدركوا شأوه وٓب يبلغ أحدىم مدَّه وال 

" ا٢بكم "نصيفو مع غزارة علومهم وتبحرىم بوجو خاص ُب علـو ا٤بعرفة، ويكفي أف شروح 
تقع ُب حوإب مائة ٦بلد، ومع ذلك فإنك حْب تقرأ األصل ٘بد أنو يفوقها ٝبيعا ، على 

 . 1«صغر حجمو 
٦بموعة من مقاطع - أي كتاب ا٢بكم – وىو » : وقاؿ األستاذ رمضاف البوطي 

  .          2«الكبلـ البليغ ا١بامع ألوسع ا٤بعاين بأقّل العبارات 
 لطائف " لكتاب ٙبقيقو مقدمة ُب ٧بمود ا٢بليم عبد الشيخ قاؿ : المنن لطائف  تاب ػ

 النوع من كتابا نقدـ فإ٭با"- ا٤بنن لطائف "أي –الكتاب ىذا نقدـ حْب وإننا":» ا٤بنن
 ابن كتب وىكذا نافعا، علما ويستفيد ، ٝبيل بأسلوب فينعم القارئ يقرؤه الذي النفيس
 وىي بالنفاسة، تتسم معانيها وُب بالفصاحة، تتسم أساليبها ُب إهنا ، السكندري ا عطاء

 ىم  أولياء كاف وإذا ، ا أولياء مؤلفات ٠بة ىي روحانية عنها تنبثق ومعانيها بأسلؤّا
 سبحانو، إليو وتقود ا إٔب هتدي فإهنا تقرأ حينما مؤلفاهتم فإف ا، ذكر رؤوا إذا الذين
 يفيد" القلوب قوت "وكتاب ، العلم يفيد"اإلحياء "كتاب": الشاذٕب ا٢بسن أبو "قاؿ ولقد

 والنور العلم تفيد : ا عطاء ابن كتب ُب األمر وكذلك والنور، العلم يفيداف وكبلٮبا النور،
 كتابو ُب القمة بلغ قد ا عطاء ابن أسلوب كاف وإذا ا١بميل، األسلوب تذوؽ لذة وتفيد

 أسلوبو فإف ،(قرآنا يكوف أف ا٢بكم كتاب كاد": )عبده ٧بمد "الشيخ ليقوؿ حٌب" ا٢بكم"
 وآللئو آللئ، وجواىره جواىر، كبلمو :الببلغة ُب ا٤بمتازة األساليب من ىو كتبو بقية ُب

                                                 
 .53أٞبد عز الدين عبد ا  خلف ا ، ص : ابن عطاء ا السكندري ، ا٢بكم ، ٙبقيق  -  1
 . 9 ص1سعيد رمضاف البوطي ،  ا٢بكم العطائية شرح وٙبليل ، ج -  2
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 الٍب مناجاتو ُب ومعُب أسلوبا : القمة ا عطاء ابن بلغ ولقد النادر، النوع من وماسو ، ماس
. 1 «قلؤّم ُب ونورا صدورىم ُب إشراقا ٜبرهتا فيجدوف الفجر قبيل الصا٢بوف يقرؤىا
 : يلي فيما ا٤بميزات تلك نلخص أف ٲبكننا الشهادات ٥بذه ونتيجة

  سائر مصنفات ابن عطاء ا ذات طابع تصويري ووقع عذب وتأثّب بديع. 

  ال تكاد ٚبلو كتبو من كبلـ شيخو ا٤برسي والشيخ أيب ا٢بسن الشاذٕب. 

 عذوبة العبارة، واإلبداع ُب الصياغة بدوف تصنع 

  االستنكاؼ عن اإلغراؽ ُب التحليل الكبلمي الفلسفي ٤بسائل العقيدة. 

  ا٢بكم"تكرر عبارات ىي نفسها مذكورة بلفظها ُب سائر كتبو خاصة . " 

  ا١بمع بْب أسلوب اإلمتاع وأسلوب اإلقناع. 

  وأولو مرتبط باألخّب من " ا٢بكم"قوة سبك العبارات وقوة ٛباسكها ُب كتاب
قولو، بل كل مسألة منو تكملة ٤با قبلها وتوطئة ٤با بعدىا ، صغّب ا١بـر عظيم 

  .العلم، ذو عبارات رائعة ومعاف حسنة فائقة

  عبارات ا٢بكم سهلة جزلة رائعة، وإشارات جامعة مانعة، حٌب صلحت كل
كلمة منها موضوع رسالة لدرجة الدكتوراه ُب الَببية أو علم النفس الَببوي طبقا 
للمعُب الذي تدور حولو وقل مثل ذلك ُب التوحيد، واألخبلؽ، والصحة النفسية 

.  وغّبىا من العلـو األساسية ُب الَببية اإلسبلمية
  كتاب ا٢بكم ٦بموعة من مقاطع الكبلـ البليغ ا١بامع ألوسع ا٤بعاين بأقّل

 .العبارات

   من النوع النفيس يقرؤه القارئ فينعم بأسلوب ٝبيل، " لطائف ا٤بنن"كتاب
 . يستفيد علما نافعا 

  وىكذا كتب ابن عطاء ا السكندري، إهنا ُب أساليبها تتسم بالفصاحة، وُب
معانيها تتسم بالنفاسة، وىي بأسلؤّا ومعانيها تنبثق عنها روحانية ىي ٠بة 

مؤلفات أولياء ا، وإذا كاف أولياء ا ىم الذين إذا رؤوا ذكر ا، فإف مؤلفاهتم 
 .حينما تقرأ فإهنا هتدي إٔب ا وتقود إليو سبحانو

                                                 
  .15عبد ا٢بلم ٧بمود ، مقدمة  لطائف ا٤بنن البن عطاء ا السكندري ، ص -  1
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  تفيد العلم والنور وتفيد لذة تذوؽ األسلوب ا١بميل، وإذا كاف أسلوب ابن عطاء
كاد )": ٧بمد عبده"حٌب ليقوؿ الشيخ " ا٢بكم"ا قد بلغ القمة ُب كتابو 

، فإف أسلوبو ُب بقية كتبو ىو من األساليب (كتاب ا٢بكم أف يكوف قرآنا
كبلمو جواىر، وجواىره آللئ، وآللئو ماس، وماسو من النوع :ا٤بمتازة ُب الببلغة 

 . 1أسلوبا ومعُب ُب مناجاتو: النادر، ولقد بلغ ابن عطاء ا القمة

 :  ـ اعتخالطو دلؿين آّخ ثى طْبغتو ثأعهٌثو2

يستخلص ابن عطاء ا ا٤بعُب الوارد ُب اآلية ا٤بناسبة ٤بوضوع حديثو ٍب يوظف 
َوِإَذا َجاءَؾ ﴿:معناىا بأسلوب مرتب تتجلى فيو الفكرة، ومثاؿ ذلك عند تفسّب قولو تعأب

، يبْب معناىا ٍب يعيد صياغتو بأسلوبو، تقريبا 2الَِّذيَن يُػْؤِمُنوَف بِآيَاتَِنا فَػُقْل َسبَلـٌ َعَلْيُكْم﴾
رتب سبحانو وتعأب استحقاؽ » :لؤلفهاـ واستنطاقا للمعاين ا٤بستفادة من اآلية فيقوؿ 

إذا جاءوؾ : السبلـ عليهم على ٧ببتهم للرسوؿ صلوات ا عليو وسبلمو، فكأنو يقوؿ 
فهذه الصياغة ٗبثابة التفسّب وا٤بعُب . 3«فسلم عليهم نيابة عِب فإف سبلمك من سبلمي 

 .  ا٤بستفاد من اآلية

 

                         : ـ تفظْهو يف يؿنَ آّخ ؾهَ أعهٌة ادلنبطمخ3

 َفبلَ َوَربَّْك الَ يُػْؤِمُنوَف َحٌبََّ ُٰبَكُّْموَؾ ﴿:فصل ابن عطاء ا ُب قولو سبحانو وتعأب
نَػُهْم ٍُبَّ الَ ٯبَُِدواْ ُب أَنُفِسِهْم َحَرجاً ٩بَّّْا َقَضْيَت َوُيَسلُّْمواْ َتْسِليمًا﴾ ، على طريقة 4ِفيَما َشَجَر بَػيػْ

ا٤بناطقة من إيراد التقسيمات ُب ا٤بعُب ليفصل كل معُب لوحده، ٍب يفند ما ٰبتمل من 
وُب كل مرة ٯبيب ليصل ُب النهاية إٔب النتيجة  (فإف قاؿ قائل قلت)االعَباضات بقولو 

. قبل التحكم، وفيو، وبعده: اعلم أف األحواؿ ثبلثة» :فيقوؿ

                                                 
  .15عبد ا٢بلم ٧بمود ، مقدمة  لطائف ا٤بنن البن عطاء ا السكندري ، ص -  1
 .54سورة األنعاـ اآلية -  2
 .14 من سورة األنعاـ ، ص 54ابن عطاء ا السكندري ، تفسّب اآلية -  3
 .65سورة النساء اآلية -  4
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عدـ : فعبوديتهم التحكيم، وأما ُب ا٢بكم، وبعده فعبوديتهم: فأما قبل التحكيم
. وجداف ا٢برج ُب أمورىم

ليس كل من : قيل.  َحٌبََّ ُٰبَكُّْموَؾ﴾﴿:إف ذلك الـز من قولو تعأب: فإف قلت
حكم فقد ا٢برج عنو، إذ قد ٰبكم ظاىرا والكراىة عنده موجودة فبل بد أف ينضم إٔب 

. التحكيم، فقداف ا٢برج ووجود التسليم
إذا ٓب ٯبدوا ا٢برج فقد سلموا تسليما، فما فائدة اإلتياف : فإف قاؿ القائل

َوُيَسلُّْمواْ َتْسِليمًا﴾ بعد نفي ا٢برج ا٤بستلـز لقبوؿ التسليم، الذي من صفتو وجود ﴿:بقولو
التأكيد؟ 

:  أي ُب ٝبيع أمورىم فاف قلت﴾ َوُيَسلُّْمواْ َتْسِليماً ﴿:أف قولو تعأب: فا١بواب عنو
أف التحكيم ما أطلقو بل قيده بقولو : فا١بواب. ﴾ َحٌبََّ ُٰبَكُّْموَؾ؟﴿:إف ذلك الـز من قولو

نَػُهْم﴾ فصارت اآلية تتضمن ثبلثة أمور﴿:تعأب -: أي نتيجة ذلك - ِفيَما َشَجَر بَػيػْ
. التحكيم فيما اختلفوا فيو: أحدىا
. عدـ وجداف ا٢برج ُب التحكيم: الثاين

وجود التسليم ا٤بطلق، فيما شجر بينهم، وفيما نزؿ ُب أنفسهم، فهو عاـ : والثالث
.  1«بعد خاص فافهم 

: وىذه الطريقة وجدت عند ا٤بتكلمْب وكذا ا٤بفسرين منهم الفخر الرازي مثل قولو 
: إذا أفاد ٝبعاً ٨بصوصاً من ذلك ا١بنس فقد أفاد تعريف ذلك ا١بنس، قلت : فإف قلت )

رأيت رجااًل، أفاد تعريف ذلك : ىذه الفائدة كانت حاصلة بدوف األلف والبلـ، ألنو لو قاؿ
. 2(ا١بنس وٛبيزه عن غّبه، فدؿ على أف لؤللف والبلـ فائدة زائدة وما ىي إال االستغراؽ

النظر "كما يستعمل ابن عطاء ا ألفاظ ا٤بناطقة وا٤بتكلمْب ُب تفسّبه، مثل 
فاعلم أف التصديق تارة يكوف مع شهود ا٤بصدؽ بو، وتارة يكوف مع » : فيقوؿ" الكلي

 طريق أىل العمـو: ...والطريق الٍب يستند إليها ا٤بؤمنوف أو٥با .....نظر  ليالغيبة عنو وىذا 
ىم الذين استند إٲباهنم إٔب شهود : والطريق الثالث....قياـ الدليل والربىاف: والثاين ....

                                                 
 .11ابن عطاء ا السكندري ، التنوير ُب إسقاط التدبّب ، ص-  1
 .180 ص 2الفخر الرازي ، التفسّب الكبّب ، ج -  2
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، فالنظر الكلي من ألفاظ ا٤بناطقة 1«عياف وىم الراسخوف ُب العلم وىذا طريق أىل ا 
  . يفصلوف بو ُب مقابل النظر ا١بزئي

                  

 : ـ تٌغْفو ٕعهٌة انٌؾع 4

يستعمل ابن عطاء ا أسلوب الوعظ ليستخرج بو لوث التدبّب ومنازعة ا٤بقادير من 
كتب ربكم ﴿:  من سورة األنعاـ عند قولو تعأب54نفس العبد، فمثبل عند تفسّبه لآلية 

يا :  فكأنو سبحانو يقوؿ لك» :قاؿ " كتب"، وبعد تفصيلو ٤بعاين ﴾على نفسو الرٞبة
عبدي علمت اضطرابك، وغلبت شهود مساوئك عليك، فوعدتك رٞبٍب، وما اكتفيت لك 
بذلك حٌب كتبت لك على نفسي كتابا، لئبل يستوٕب عليك اليأس من فضلي، ولئبل يغلب 

، وىذا األسلوب الوعظي طريقو خطاب ا لعبده بلساف ا٢باؿ 2«عدٕب عليك مطالعة
٧باكاة للحديث القدسي بلساف ا٤بقاؿ وىو نوع من التأليف عند ابن عطاء ا، فقد ألف 

على نسق ىذا األسلوب فقاؿ ُب بدايتها " تاج العروس ا٢باوي لتهذيب النفوس"كتابو 
أتريد أف ......أيها العبد اطلب التوبة من ا ُب كل وقت فإف ا تعأب قد ندبك إليها »:

٘باىد نفسك وأنت تقويها بالشهوات حٌب تغلبك أال فقد جهلت قاؿ قلب شجرة تسقى 
، كما ٪بد ىذا األسلوب عند الشيخ عبد القادر 3«....ٗباء الطاعة وٜبراهتا مواجيدىا 

عدـ االعَباض " وىو ٦بموع اثنْب وستْب ٦بلسا أو٥با ُب 5"الفتح الرباين" ُب كتابو 4ا١بيبلين
، اعتمد فيها الشيخ ا١بيبلين على أسلوب الوعظ ا٤بباشر "التوحيد "، وآخرىا ُب "على ا 

 .وتارة با١بمع" يا غبلـ "للمخاطب تارة بقولو 

   : المناجاة ألسلوب توظيفو ػ 5

                                                 
 .19 من سورة األنعاـ ، ص 54ابن عطاء ا السكندري ، تفسّب اآلية  -  1
  .102ابن عطاء ا السكندري ، تفسّب آية األنعاـ ، برعاية عاصم الكيإب ، ص -  2
 .7 و ص 4ابن عطاء ا السكندري ، تاج العروس ا٢باوي لتهذيب النفوس ، ص -  3
 ىػ ٔبيبلف  تفقو على يد أيب سعيد ا٤بخرّْمي توُب 471عبد القادر بن صاّب ا١بيلي ا٢بنبلي شيخ بغداد مولد سنة -  4

 . 182 ص 15 ج5061الذىيب ُب سّب أعبلـ النببلء ، رقم الرترٝبة . ىػ 561ببغداد سنة
 .   ـ1997ىػ ا٤بوافق ؿ 1418 صفحة طبعة دار الكتب العلمية ببّبوت، سنة 311كتاب الفتح الرباين يقع ُب -  5
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 حالو فيصلح سره ُب سره من العبد فيو ٱباطب مؤثر أسلوب ا٤بناجاة أسلوب  
 مثل على لعبده ا٢بق ٗبناجاة " التدبّب إسقاط ُب التنوير "كتابو ا عطاء ابن ختم ولذا....

 ست تضمنت وقد الرزؽ ضماف وتأكد التدبّب ترؾ شأف ُب ا٣بلق إٔب ا٢بق من ىواتف
 ىواتف ألسنة على لعبده وتعأب سبحانو ا٢بق مناجاة فيو  نذكر: فصل :» فقاؿ نداءات
. والرزؽ التدبّب شأف ُب ا٢بقائق

ألق ٠بعك وأنت شهيد، يأتك مِب ا٤بزيد، وأصغ بسمع قلبك، فأنا عنك لست : أيها العبد
. ببعيد

كنت لك بتدبّبي لك من قبل أف تكوف لنفسك، فكن لنفسك بأف ال تكوف : أيها العبد
. ٥با، وتوليت رعايتها قبل ظهورؾ، وأنا اآلف ُب الرعاية ٥با

أنا ا٤بنفرد با٣بلق والتصوير، واف ا٤بنفرد با٢بكم والتدبّب، ٓب تشركِب ُب خلقي : أيها العبد
أنا ا٤بدبر ٤بلكي، وليس ٕب فيو . وتصويري فبل تشاركِب ُب حكمي وتدبّبي

. ظهّب، وأنا ا٤بنفرد ٕبكمي فبل أحتاج فيو إٔب وزير
من كاف لك بتدبّبه قبل اإلٯباد فبل تنازعو ُب ا٤براد، ومن عودؾ حسن النظر منو : أيها العبد

. لك، تقابلو بالعناد
. عودتك حسن النظر مِب لك فكن على إسقاط التدبّب منك معي: أيها العبد

 أمرتك ٖبدمٍب، وضمنت لك قسمٍب، فأٮبلت ما أمرت وشككت فيما ضمنت، :أيها العبد
وٓب أكتف لك بالضماف حٌب أقسمت وٓب أكتف بالقسم حٌب 
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َوُب السََّماء رِْزُقُكْم َوَما ُتوَعُدوَف،           ﴿:             مثلت، وخاطبت عبادا يفهموف، فقلت
ولقد اكتفى بوصفي         . 1﴾فَػَوَربّْ السََّماء َواأْلَْرِض ِإنَُّو ٢بََقّّ مّْْثَل َما أَنَُّكْم تَنِطُقوفَ 

فلو ٓب يكن وحدي لعلموا أين ال أقطع عنهم واردات . العارفوف، واحتاؿ على كرمي ا٤بوقنوف
. وقد رزقت من غفل عِب وعصاين. ولو ٓب يكن ضماين لوثقوا بوجود إحساين. رفدي

. 2«فكيف ال أرزؽ من أطاعِب ورعاين؟ 

بتفصيل " تاج العروس ا٢باوي لتهذيب النفوس"وقد أعاد إثبات ىذه ا٤بناجاة ُب كتابو 
نذكر فيو مناجاة ا٢بق سبحانو وتعأب لعبده على لساف :فصل »:وزيادة أطوؿ من ىذا فقاؿ 

، ٍب أتبع ذلك ٗبناجاة العبد إٔب ربو تكرر 3 «......ىو أنف ا٢بقائق ُب شأف التدبّب والرزؽ
إ٥بي أنا الفقّب ُب فقري فكيف وأنا ا١بهوؿ ُب » :عشر مرات فقاؿ فيها  (إ٥بي)فيها لفظ 

علمي فكيف ال أكوف جهوال ُب جهلي ، إ٥بي مِب ما يليق بلؤمي زمنك ما يليق بكرمك 
.   4 «أـ كيف تغيب وأنت الرقيب ا٢باضر .......
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: انفصم انثبنث 

.                    انجحث  انذاليل يف تفسري اثٍ ػطبء اهلل 
 

: ادلجسث إًل 

 .                   االشتمبق ًدالنخ انظْغ  يف تفغري اثٍ ؾطبء اهلل

:    ادلجسث انثبَِ 

.                     انذالنخ انهغٌّّخ ًتطجْمبهتب يف تفغري اثٍ ؾطبء اهلل

:   ادلجسث انثبنث 

 .                     انػٌاىش انهغٌّخ ًأثشىب يف دالنخ آّبد
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: تـًيْذ
 وذلك النواحي، ٝبيع ُب التطور مواكبة على القدرة ٥با متطورة حية لغة العربية اللغة  

 لغة فهي التطور، ىذا يتطلبها الٍب وا٤بفردات األلفاظ، استحداث على قدرهتا خبلؿ من
 دعا ٩با األلفاظ، استحداث ُب العلماء إليها ١بأ الٍب الوسائل أىم من واالشتقاؽ اشتقاقية،
" االشتقاؽ – "التمثيل سبيل على نذكر – ا١بانب ىذا ُب مستقلة كتب تأليف إٔب بعضهم

 ُب" جِب ابن: "منهم كتبهم ُب فصوال خصص آخر وبعض ،("ىػ321 ت )دريد ابن"لػ
" . اللغة علـو ُب ا٤بزىر "ُب" السيوطي"و" ا٣بصائص"
 الصرؼ فعلم ،1وبنيتها الصرفية الصيغ طريق عن تستمد فإهنا الصرفية الداللة أما  

 التغّبات ىذه وأفّ , جديدة دالالت فتؤدي األلفاظ، أبنية على تطرأ الٍب التغّبات يدرس
 يعدّ  الصرؼ علم أف إالّ , الكلمة ُب داخلة أو, الحقة أو سابقة إما تكوف صوتية وحدات
 ىو إ٭با الكلمة ببنية الصرؼ اىتماـ ألفّ  العربية، ُب لو ومبلزما النحو لعلم مقدمة

.  ٫2بوي تركيب ُب الستعما٥با
 الكرًن القرآف آليات ا عطاء ابن تفسّب الفصل ىذا ُب أتتبع ا٤بسار ىذا وضمن  

 أحاوؿ وسوؼ الَبكيبية، والداللة الصرفية والداللة اللغوية الداللية على معتمدا داللية بنظرة
 ٥با والتمثيل التعريف بعد تفسّبه ُب ا عطاء البن وجدهتا الٍب الدالالت أنواع عن الكشف

. والتفسّب اللغة علماء من غّبه عند
   

                                                 
 .47ـ ػ ص1984ػ  إبراىيم أنيس ػ داللة األلفاظ ػ مكتبة األ٪بلو ا٤بصرية ػ الطبعة ا٣بامسة ػ سنة 1  

 ػ عبد القادر أبو شريفة وحسْب الُب وداود غطاشة ػ علم الداللة وا٤بعجم العريب ػ دار ا٢برية للطبع والنشر ػ الطبعة 2
 .   35ـ ػ ص1989األؤب سنة



 ف عطاء ا البحث الدالٕب ُب تفسّب اب: الفصل الثالث 
 

259 
 

 
 

: ادلجحث األًل 

 .         االشتمبق ًدالنخ انصْغ  يف تفسري اثٍ ػطبء اهلل
 

.  االشتمبق ًأٌَاؾو : ادلطهت إًل         

 

.  دالنخ انظْغ انظشفْخ ًانرتكْجْخ  :ادلطهت انثبَِ 
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. االشتمبق ًأٌَاػو:  ادلطهت األًل 

. ـ تؿشّفو 1

 . ـ أٌَاؾو 2

. أ ـ االشتمبق انظغري 

" .  اهلل"االعى ادلفشد  – 1

. زشف إنف  – 2

. ة ـ االشتمبق انكجري 
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  : ـ تؿشّفو 1
  أشار العلماء إٔب تعريفات كثّبة لبلشتقاؽ، تدور كلها ُب ٧بور واحد، إالّ االختبلؼ 

ُب اشتقاؽ الكلمات إذ " الزجاج"ُب وجهات نظر كل عآب، و أقدـ التعريفات ما جاء عن 
إف كل لفظتْب اتفقا ُب بعض ا٢بروؼ، واف نقصت حروؼ إحداٮبا عن حروؼ ): يقوؿ

 ): بأنو" علي بن عيسى الرماين"، وحّده 1(األخرى، فإف إحداٮبا مأخوذة من صاحبتها
ىو علم : ، فاالشتقاؽ عند العرب 2(اقتطاع فرع من أصل يدور ُب تصاريفو على األصل

توليد لبعض األلفاظ من بعض، والرجوع ّٔا إٔب أصل  ):عملي تطبيقي، ألنو عبارة عن 
.  3(واحد، ٰبدد مادهتا ويوحي ٗبعناىا ا٤بشَبؾ األصيل، مثلما يوحي ٗبعناىا ا٣باص ا١بديد 

 طريقها عن تنمو الٍب اللغة ُب الرائعة الوسائل إحدى ىو الصورة، ّٔذه فاالشتقاؽ  
 األفكار من ا١بديد عن التعبّب من بو فتمكن ا٤بفردات، ُب ثراؤىا ويزداد وتتسع،

. 4 ا٢بياة وسائل من وا٤بستحدث

                                                 

علي : عبد ا١بليل عبده شليب ػ خرج أحاديثو: ػ الزجاج أبو إسحاؽ إبراىيم بن السري ػ معاين القرآف وإعرابو ػ ٙبقيق1 
 . 38 ص1ػ ج (ط.د) ػ 2004كماؿ الدين ٧بمد ػ دار ا٢بديث القاىرة ػ سنة 

٧بمد أٞبد : ػ ا٤بزىر ُب علـو اللغة وأنواعها ػ ٙبقيق  (ىػ911ت) السيوطي جبلؿ الدين عبد الرٞباف بن أيب بكرـ  
جاد ا٤بؤب و٧بمد أبو الفضل إبراىيم وعلي ٧بمد البيجاوي ػ دار إحياء الكتب العربية ػ مطبعة عيسى البايب ا٢بليب 

 .354 ص 1 ػ ج (ط.ت.د)وأوالده ػ 

كتاب ٛباـ لفصيح الكبلـ، /(وىي ثبلث رسائل  )كتاب ا٢بدود ُب النحو للرماين ػ ضمن رسائل ُب النحو واللغة ػ 2  
مصطفى جواد ويوسف : ٙبقيق/ وكتاب منازؿ ا٢بروؼ للرماين/ وكتاب ا٢بدود ُب النحو للرماين/ البن فارس

  .39،  ص  (ط.د)/ ـ 1969دار ا١بمهورية ػ بغداد ػ / يعقوب مشكوين

٧بمد علي النجار ، دار الشؤوف الثقافية العامة  : ػ ا٣بصائص ػ ٙبقيق (ىػ392ت )أبو الفتح عثماف:ابن جِب ـ     
.   136 ص 2ـ ، ج 1990بغداد ػ الطبعة الرابعة ػ سنة 

عبد العاؿ سآب مكـر ػ مؤسسة الرسالة  :  السيوطي جبلؿ الدين عبد الرٞبن ػ األشباه والنظائر ُب النحو ػ ٙبقيقـ   
 . 56 ص  1 ، ج 1985بّبوت ػ الطبعة األؤب ػ سنة 

 عبد الرسوؿ سلماف الزيدي ػ البحث اللغوي عند فخر الدين الرازي ػ أطروحة دكتوراه ػ كلية اآلداب جامعة بغداد ػ ـ   
 .314ـ ، ص 1990سنة 

  174ـ ، ص 1978ػ صبحي الصاّب ػ دراسات ُب فقو اللغة ػ مطابع دار العلم للمبليْب ػ الطبعة الثانية ػ سنة 3 
 .291 ، ص ـ1987 سنة 3رمضاف عبد التواب ، فصوؿ ُب فقو العربية ، مطبعة ا٤بدين ػ بغداد  ، ط ػ  4
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 حسبما الكرًن القرآف آيات من بعض ُب االشتقاؽ إٔب ا عطاء ابن أشار وقد  
 لو، يتعرض فلم الكبّب االشتقاؽ أما الصغّب، االشتقاؽ بو ويقصد ا٤بوضوع حاجة دعت

 األلف، حرؼ اشتقاؽ ُب وبسط ،(ا )ا١ببللة اسم اشتقاؽ ُب تفصيل لو وجدت وقد
 لبلشتقاؽ تعريف ذلك قبل مقدما ا٤بطلب ىذا ُب ا٤بثالْب  ىذين على أقتصر سوؼ ولذلك
. الصغّب
. (االشتقاؽ الصغّب واالشتقاؽ الكبّب): لبلشتقاؽ نوعْب ٮبا  : ـ أٌَاؾو 2

 :االشتمبق انظغريأ ـ 
 أو ،1العاـ االشتقاؽ: العلماء بعض ويسميو اللغة، ُب ورودا االشتقاؽ أنواع أكثر ىو  

 فهو تعريفو ُب اللغة علماء بْب خبلؼ وال ،3األصغر االشتقاؽ أو ،2الصرُب االشتقاؽ
 ليدؿ ٥با، تركيب وىيئػة أصلية، ومادة معُب، اتفاقهمػا مع ، أخرى من صيغة أخذ: عندىم
. من كضارب ىيئة، أو حرفا اختلفا ألجلها، مقيدة بزيادة األصل معُب على بالثانية
. 4الضرب

 إٔب يشر وٓب النص، ُب اللفظة عن يتكلم أنو ا عطاء ابن تفسّب ُب أجده ما أف بيد  
 أو الصرُب االشتقاؽ عنده وىو( اشتقاؽ )لفظة يذكر ولكنو ، السابقْب العلماء تقسيمات

: تفسّبه ُب لو وجدهتا الٍب األلفاظ اشتقاؽ وسأذكر ، األؤب ا٤بادة يذكر
":  اهلل"االعى ادلفشد  – 1

وىو اسم ا١ببللة ، ُب القسم األوؿ من  (ا)أورد ابن عطاء ا الشتقاؽ كلمة 
اشتقاقو وأقسامو وذكر  ُب معرفة:" بعنواف " القصد آّرد ُب معرفة االسم ا٤بفرد"كتابو 

 وقد اختلف العلماء ُب ىذا االسم ا٤بفرد، :االسم ا٤بفرد اشتقاؽ» :فقاؿ " تفصيل حروفو 
، الثاين من    أحدىا من طريق اللغة:ىل ىو مشتق أـ ال؟ والكبلـ فيو على ثبلثة أوجو

                                                 
 .178ـ ، ص 1956  سنة 4 ػ علي عبد الواحد واُب ، فقو اللغة ، ١بنة البياف العريب ، ط1
 .291 ص رمضاف عبد التواب ، فصوؿ ُب فقو العربية ،  ػ  2
دار الشؤوف الثقافية : ٧بمد علي النجار ، بغداد : ، ا٣بصائص ، ٙبقيق (ىػ392ت )أبو الفتح عثماف: ػ ابن جِب 3

 .135 ص 2ـ ، ج 1990العامة ، الطبعة الرابعة ػ سنة 
 .135 ص 2 ػ الػمرجع السابق ، ج 4
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 من طريق األوؿ، ويعنينا ُب ىذا ا٤بوضع الوجو 1« طريق ا٢بكمة، الثالث من طريق ا٤بعرفة
قائل يقوؿ باشتقاقو :  فأما الوجو األوؿ فمن طريق اللغة فعلى قولْب»: اللغة فقط وفيو يقوؿ

  .«وإطبلقو، وقائل يقوؿ بالتوقف عنو ومنعو
ا٣ببلؼ الواقع ُب اسم ا١ببللة إٔب قولْب ، وقد نقل ىذا فقد بْب ابن عطاء ا 

: ا٣ببلؼ كثّب من ا٤بفسرين نتعرؼ على أقواؿ بعضهم فيما يلي مرتبة حسب الزمن 
قاؿ . سبحانو فبل ٠ِبّي لو فيو -  ا ﴾ اسم تفّرد بو ا٢بق ﴿: )(ىػ465ت )قاؿ القشّبي 

يِّا ﴿:ا تعأب اي ىل تعرؼ أحداً غّبه تسمَّى ﴿ا ﴾  [ 65: مرًن  ] ﴾ َىْل تَػْعَلُم َلُو ٠بَِ
 2(، فهذا اسم يدؿ على استحقاؽ صفات ا١ببلؿ ال على اشتقاؽ األلفاظ ،

وىهنا ٕبث ، وىو أف ٝباعة من اققْب ذىبوا إٔب أف : )(ىػ606ت )قاؿ الفخر الرازي
ا جار ٦برى اإلسم العلم لذات ا تعأب وذىب قـو آخروف إٔب أنو لفظ مشتق : قولنا 

 3 (وا٢بق عندنا ىو األوؿ 
واختلفوا ُب ىذا االسم ىل ىو مشتق أو موضوع للذات علم؟، : )(ىػ668ت )قاؿ القرطيب

واختلفوا ُب اشتقاقو وأصلو، وروى سيبويو عن . فذىب إٔب األوؿ كثّب من أىل العلم
. 4(ا٣بليل

 اسم ُمْرَ٘بٌَل جامد ، واأللف والبلـ فيو الزمة ﴾ ا ﴿و : )(ىػ1224ت )قاؿ ابن عجيبة
ٯبري ُب وصفو ٦برى األ٠باء - سبحانو - اسم تفرّْد بو الباري : ال للتعريف، قاؿ الواحدي 

إف ىذا االسم مهما ٓب يكن مشتّقاً كاف  : 5األعبلـ، ال يُعرؼ لو اشتقاؽ، وقاؿ األْقِليشي
دليبلً على عْب الذات ، دوف أف يُنظر فيها إٔب صفة من الصفات، وليس باسٍم مشتق من 

من نفس الكلمة ،  (ا  )صفة، كالعآِب وا٢بق وا٣بالق والرازؽ ، فاأللف والبلـ على ىذا ُب 

                                                 
 .14 ػ ابن عطاء ا السكندري ، القصد آّرد ُب معرفة االسم ا٤بفرد ، ص   1
 .245 ص 1 ػ القشّبي ، تفسّب القشّبي ، ج   2
ػ التفسّب الكبّب ػ دار إحياء الَباث العريب بّبوت ػ  (ىػ606ت ) ػ الرازي فخر الدين ٧بمد بن عمر بن ا٢بسْب   3

 .202 ص 9ـ ، ج 1997 ىػ ػ 1417الطبعة الثانية ػ سنة 
 .102 ص 1 ػ القرطيب أبو عبد ا ، ا١بامع ألحكاـ القرآف ، ج   4
أٞبد بن قاسم بن عيسى بن فرج أبو العباس األقليشي ا٤بقري سكن قرطبة وانتقل إٔب طليطلة ومات :  ػ األقليشي  5

 .38 ص 1ىدية العارفْب ، ج . لو من الكتب معاين القرآف.  عشر وأربعمائة410ّٔا سنة 
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كل ما قيل ُب اشتقاقو : كالزاي من زيد ، وذىب إٔب ىذا ٝباعة ، واختاره الغزإب ، وقاؿ 
. 1 (فهو تعسُّف

 عطاء ابن اكتفى ولذلك ا٤بفسرين بْب متداوؿ ا٤بسألة ىذه ُب ا٣ببلؼ أف ونستنتج
فقد عرض أدلة كل فريق، وسأفصلها ُب ما يلي وأقارهنا ٗبا  ترجيح، دوف مفصبل بعرضو ا

:  جاء عند غّبه من ا٤بفسرين وأبدأ بقوؿ ا٤بانعْب 
فا٤بتوقف ا٤بانع قاؿ ال ٯبوز » : وعنهم يقوؿ ابن عطاء اا٤بانعوف: القوؿ األوؿ

ّياً :اشتقاقو من معُب بوجو أصبل فإف ا تعأب قاؿ  :  وفيو ثبلث معاف2﴾﴿ َىْل تَػْعَلُم َلُو ٠بَِ
. ىل تعلم أحداً تسمى ا غّب ا ؟ أو ا٠با غّب ما ٠بى بو نفسو: األوؿ

ىل تعلم أحداً يستحق كماؿ األ٠باء والصفات ما يستحقو ا ويتصف بو حقيقة؟ : الثاين 
ىل تعلم ا٠باً أعظم من ىذا االسم ا٤بفرد، أو لو اشتقاؽ من شيء كما يشتق : الثالث

فهو ال يشبهو شيء، وإ٭با ىو داؿ على ذات اإللو الذي قامت بو ! أل٠باء ا٣بلق ؟
الصفات، ٗبثابة اسم العلم الداؿ على ا٤بسمى من غّب اشتقاؽ لو من شيء، وىو اسم تفرد 

وقدمو على ٝبيع أ٠بائو وأضاؼ أ٠بائو . ا سبحانو وتعأب واختصو لنفسو، ووصف بو ذاتو
كلها إليو، وكل ما يأٌب بعده من األ٠باء نعت لو، وصفة لوصفو، ومتعلقة بو وتوصف سائر 
األ٠باء بأهنا أ٠باء ا تعأب وتعرؼ ُب األغلب باإلضافة إليو، يقاؿ أهنا من أ٠باء ا تعأب، 
وال يقاؿ من أ٠باء الصبور، أو الغفور، أو ا١ببار، ، وال يقبل اسم عوضا منو، وال ذكر بدال 

عنو، وإ٭با يقاؿ ال إلو إال ا، وبذلك نطق القرآف وا٢بديث، ألنو أدؿ على كنو ا٤بعاين 
اإل٥بية واختص ّٔا، وىو ّٔا أشهر، وأًب وأظهر، فاستغُب عن التعريف بغّبه من األ٠باء، 

«.وعرؼ غّبه باإلضافة إليو، وجعلو للنطق والذكر والتعلق، دوف االتصاؼ بو والتخلق
3
 

وا٤ببلحظ أف ابن عطاء ا اكتفى من أدلة ا٤بانعْب بنص اآلية وا٤بعاين  الثبلثة  الواردة فيها 
 .   االسمٍب راح يبْب وجو اختصاص ا تعأب ّٔذا

                                                 

 ػ ابن عجيبة أٞبد بن ٧بمد بن ا٤بهدي ا٢بسِب اإلدريسي الشاذٕب الفاسي أبو العباس ػ البحر ا٤بديد ُب تفسّب   1
 .1 ص1 ىػ ، ج 1423 ـ ػ 2002دار الكتب العلمية ػ الطبعة الثانية ػ سنة : القرآف آّيد ػ بّبوت 

 .65 ػ سورة مرًن اآلية  2
 .16ػ 15 ػ ابن عطاء ا السكندري ، القصد آّرد ، ص 3
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، ٍب استدؿ 1 (وا٢بق عندنا ىو األوؿ): فقاؿ" الفخر الرازي"وىذا القوؿ قد رجحو 
:  ويدؿ عليو وجوه ): لو بأربعة وجوه فقاؿ

أف االسم ا٤بشتق عبارة عن شيء ما حصل لو ا٤بشتق منو ، ، فلو كاف قولنا ا ا٠باً  : األوؿ
مشتقاً من معُب لكاف ا٤بفهـو منو أنو شيء ما حصل لو ذلك ا٤بشتق منو ، وىذا ا٤بفهـو 
كلي ال ٲبتنع من حيث ىو عن وقوع الشركة فيو ، فلو كاف قولنا ا لفظاً مشتقاً لكاف 

 فيو ، ولو كاف األمر كذلك ٤با كاف قولنا ال إلو إال ا موجباً مفهومو صا٢باً لوقوع الشركة
للتوحيد ، ألف ا٤بستثُب ىو قولنا ا وىو غّب مانع من وقوع الشركة فيو و٤با اجتمعت األمة 

 جاٍر ٦برى االسم ﴾ا﴿على أف قولنا ال إلو إال ا يوجب التوحيد اض علمنا أف قولنا 
.  العلم 
أنو كلما أردنا أف نذكر سائر الصفات واأل٠باء ذكرنا أوالً قولنا ا ٍب وصفناه بسائر  : الثاين

الصفات وال ٲبكننا أف نعكس األمر فنقوؿ الرٞبن الرحيم ا فعلمنا أف ا ىو اسم علم 
.  للذات ا٤بخصوصة وسائر األلفاظ دالة على الصفات والنعوت 

القدوس :  كلها دالة ، إما على الصفات السلبية ، كقولنا ﴾ا﴿أف ما سوى قولنا  : الثالث
: السبلـ، أو على الصفات اإلضافية ، كقولنا ا٣بالق الرازؽ أو على الصفات ا٢بقيقية كقولنا 

. العآب القادر ، أو على ما يَبكب من ىذه الثبلثة ، 
ّياً ﴿:قولو تعأب : والرابع ،  وا٤براد ىل تعلم من ا٠بو ا غّب ا، وذلك 2﴾ َىْل تَػْعَلُم َلُو ٠بَِ

ا اسم لذاتو ا٤بخصوصة ، وإذا ظهرت ىذه ا٤بقدمة فالَبتيب ا٢بسن : يدؿ على أف قولنا 
، فأما أف يعكس 3﴾ ُىَو ا ا٣بالق البارئ ا٤بصور ﴿:أف يذكر عقبو الصفات كقولو تعأب

. 4 (ىو ا٣بالق ا٤بصور البارئ ا ، فذلك غّب جائز: فيقاؿ 
وأحسب ) :ُب ا٤بسألة فأورد كبلما نفيسا حيث قاؿ" الطاىر بن عاشور"ولقد حقق 

أف ا٠بو تعأب تقرر ُب لغة العرب قبل دخوؿ اإلشراؾ فيهم فكاف أصل وضعو داالً على 
انفراده باأللوىية إذ ال إلو غّبه فلذلك صار علماً عليو، وليس ذلك من قبيل العلَم بالغلبة بل 

                                                 
 .202 ص 9 ػ الفخر الرازي ، التفسّب الكبّب ، ج 1

 .65 ػ سورة مرًن اآلية   2
 .24 ػ سورة ا٢بشر اآلية   3
 .202 ص 9 ػ الفخر الرازي ، التفسّب الكبّب ، ج   4
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من قبيل العلم باال٫بصار مثل الشمس والقمر فبل بدع ُب اجتماع كونو اسَم جنس وكونو 
علماً، ولذلك أرادوا بو ا٤بعبود ٕبق رداً على أىل الشرؾ قبل دخوؿ الشرؾ ُب العرب، وإننا ٓب 

نقف على أف العرب أطلقوا اإللو معرَّفاً بالبلـ مفرداً على أحد أصنامهم وإ٭با يضيفوف 
فيقولوف إَلو بِب فبلف واألكثر أف يقولوا َرب بِب فبلف أو ٯبمعوف كما قالوا لعبد ا٤بطلب 

فلما اختص  . (وجد رسوؿ ا البيَت فيو اآل٥بة): أَْرضِض اآل٥بَة ، وُب حديث فتح مكة 
اإللو باإللو الواحد واجب الوجود اشتقوا لو من اسم ا١بنس علماً زيادة ُب الداللة على أنو 

االسم ليصّب االسم خاصاً بو غّب جائز اإلطبلؽ على غّبه َسنن األعبلـ ا٢بقيق ّٔذا 
 .1(الشخصية

والقائل »:وتعددت اشتقاقاهتم قاؿ ابن عطاء ا : القائلوف باالشتقاؽ : القوؿ الثاين
من الولو، ومن ا٢بجب، ومن العلو، ومن : بإطبلؽ اشتقاقو قاؿ ىو مشتق من أربعة أشياء

وسوؼ أعرض ُب كل واحدا من ىذه ا٤بعاين األربعة قوؿ ابن عطاء ا وأقارنو . 2«البقاء 
:  بأقواؿ غّبه

، واإللو ىو "إلو "فأصلو " الولو "فأما اشتقاقو من معُب » : قاؿ فيو ابن عطاء ا: معُب الولو 
الذي يولو لو، ويقصد ُب طلب ا٢بوائج، ويفزع إليو ُب النوائب ويرجى فضلو وٱباؼ عدلو كما 

: (من البحر الطويل)قاؿ الشاعر

 3َفأَْلَفْيُتُكْم َعْوناً َكرٲباً ٩بَُجَّدا*** وََكْلُت إليكم ُب َببلَيَا تَػُنوُبِِب 
 من األلوىية، ىو اسم يوجب الولو، إما لشدة طرب العبد وسروره، وإما لفرط ﴾اهلل﴿واسم 

شدة حزنو وخوفو وذعره، فيكوف بْب وقتْب، وقت قبض، ووقت بسط، ففي حالة القبض 
يوجب لو ىيبة، يصحب طرفها دىشة، وُب حالة البسط يوجب لو قربة، يصحب طرفها 
، 4«فرحة، فمن عرؼ ربو فزع إليو ودعاه، وولو لو وأعرض عمن سواه، وآثر رضاه على ىواه

                                                 

 .23 ص1، ج  (ت.ط.د) ػ ٧بمد الطاىر ابن عاشور ػ التحرير والتنوير من التفسّب ػ الدار التونسية للنشر ػ 1 

 .16ػ 15 ػ ابن عطاء ا السكندري ، القصد آّرد ، ص 2  

  
 . ػ البيت ٓب أعرؼ لو قائل  3

 .16ػ 15 ػ ابن عطاء ا السكندري ، القصد آّرد ، ص 4
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 وىو ذىاب العقل سواء فيو الواصلوف إٔب ساحل من الولو: وقيل ): الولو وعرؼ النيسابوري 
 .1(ٕبر العرفاف والواقفوف ُب ظلمات ا١بهالة وتيو ا٣بذالف

، زيدت فيو البلـ للتفخيم، فقيل "إلو "وقيل من معُب »: قاؿ ابن عطاء ا :(إلو)معنى 
، ٍب حذفوا ا٥بمزة ا٤بتخللة بْب البلمْب، وأدغموا البلـ األؤب الٍب للتفخيم، ُب البلـ "اإللو"

، وىذا ا٤بعُب قد نقلو غّب ابن عطاء ا من 2«﴾ا﴿الثانية الٍب للتعظيم، فعظمت فقيل 
أصل ىذه اللفظة إاله ، فأدخلت : قاؿ الكوفيوف :  فلهم قوالف )ا٤بفسرين قاؿ الفخر الرازي

األلف والبلـ عليها للتعظيم ، فصار اإلاله ، فحذفت ا٥بمزة استثقاالً ، لكثرة جرياهنا على 
، وروى سيبويو عن ا٣بليل أف 3(«ا»: األلسنة ، فاجتمع الماف ، فأدغمت األؤب فقالوا 

مثل الناس : قاؿ سيبويو. ، مثل فعاؿ، فأدخلت األلف والبلـ بدال من ا٥بمزة(إاله)أصلو 
 قاؿ ،5﴾ا﴿:  ، وقاؿ البصريوف أصلو اله ، فأ٢بقوا ّٔا األلف والبلـ فقيل 4أصلو أناس

  .6(للتعظيم، وىذا اختيار سيبويو): القرطيب

وأَراىم أبدعوا وأَعجبوا إذ جعلوا علم ذاتو تعأب مشتقاً من اسم : )قاؿ ابن عاشور
ا١بنس ا٤بؤذف ٗبفهـو األلوىية تنبيهاً على أف ذاتو تعأب ال تستحضر عند واضع الَعَلم وىو 

الناطق األوؿ ّٔذا االسم من أىل اللساف إال بوصف األلوىية وتنبيهاً على أنو تعأب َأْؤب من 
فحذفوا ا٥بمزة من اإللو لكثرة استعماؿ ىذا اللفظ عند الداللة يُػَؤلَّو ويُعبد ألنو خالق ا١بميع 

عليو تعأب ، ونُػزّْؿ ىذا اللفظ ُب طوره الثالث منزلة األعبلـ الشخصية فتصرفوا فيو ىذا 
بو إٔب َطور جديد فيجعُلوه مثل علم جديد ، وىذه الطريقة مسلوكة ُب التصرؼ لينتقلوا 

 .7(بعض األعبلـ 

                                                 
مػ 1978 ػ القمي النيسابوري ػ غرائب القرآف ورغائب الفرقاف حاشية على تفسّب الطربي ػ بّبوت ػ دار الفكر ػ سنة 1

 .17 ص 1، ج  (ط.د)ىػ ػ1398
 .16ػ 15 ػ ابن عطاء ا السكندري ، القصد آّرد ، ص 2
 .148 ص 1 ػ الفخر الرازي ، التفسّب الكبّب ، ج 3
 .102 ص 1 ػ القرطيب أيب عبد ا ، ا١بامع ألحكاـ القرآف ، ج 4
 .148 ص 1 ػ الفخر الرازي ، التفسّب الكبّب ، ج 5
 .102 ص 1 ػ القرطيب أيب عبد ا ، ا١بامع ألحكاـ القرآف ، ج 6

 .23 ص 1 ػ الطاىر بن عاشور ، تفسّب التحرير والتنوير  ، ج   7
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، "اله "وأما اشتقاقو من معُب ا٢بجب، فأصلو » :  قاؿ فيو ابن عطاء ا:معنى ال جب
احتجب عن ا٣بلق، وحجب أبصارىم عن رؤيتو ُب الدنيا، فمن عرؼ ربو راقبو، " ومعناه

 .1«وحاسب نفسو، وعلم أنو يراه من حيث ال يراه، فهو يستحيي منو 

وأما اشتقاقو من معُب العلو والرفعة، فاصلو » »:قاؿ فيو ابن عطاء ا:   معنى العلو والرفعة
أيضا اله، يقاؿ الىت الشمس إذا علت وتوسطت قبة السماء ُب علو مركزىا واستوت حالة 

الَه يَِليُو لَْيهاً َتَستػََّر، وَجوََّز ِسْيبَػَوْيو اْشِتقاَؽ ا١ببللِة )" :القاموس ايط" جاء ُب 2.«وقوفها 
والُىوُت إف كاف من كبلِمِهم، . و٠بَّْيت الشَّْمُس إ٥بًة الْرتِفاِعها. منها، وَعبَل، واْرتَػَفعَ 

 3 (والبلَُّت َصَنٌم لَثِقيٍف،. فَػَفَعُلوُت، من الهَ 
وَجوََّز سيبويو أف يكوف الٌه أصَل . َتَستػَّرَ : الَه يَليُو لَْيهاً )" :ا١بمهرة"وجاء ُب معجم 

ا جاز ألنو يُػْنوى بو الوقف على حرؼ النداء : يا ا: وقو٥بم. اسِم ا تعأب بقطع ا٥بمزة، إ٭بَّ
. 4 (الُىمَّ واللُهمَّ فا٤بيم بدٌؿ من حرؼ النداء : وقو٥بم. تفخيماً لبلسم

: ، فكانت العرب تقوؿ لكل شئ مرتفعاالرتفاعوقيل إنو مشتق من ):قاؿ القرطيب 
 .5(الىت: الىا فكانوا يقولوف إذا طلعت الشمس

 إٔب اشتقاقو من أ٥بت: وقيل ) :  وقد ٣بص ىذه ا٤بعاين االشتقاقية النيسابوري فقاؿ 
فالنفوس ال تسكن إال إليو تعأب ، والعقوؿ ال تقف إال لديو ، ألف . فبلف أي سكنت إليو 
الَِّذيَن آَمُنواْ َوَتْطَمِئنُّ قُػُلوبُػُهم ِبذِْكِر الّلِو َأالَ ِبذِْكِر الّلِو َتْطَمِئنُّ ﴿الكماؿ ٧ببوب لذاتو 

.  6﴾اْلُقُلوبُ 

                                                 

  
 .16ػ 15 ػ ابن عطاء ا السكندري ، القصد آّرد ، ص 1

  
 .16ػ 15 ػ الػمصدر السابق ، ص 2

  
 3ـ، ج 1983الشيخ ٦بد الدين ٧بمد بن يعقوب ػ القاموس ايط  ػ دار الفكر بّبوت ػ سنة :  ػ الفّبوز آبادي3

 .387ص 

 (ط.د)ىػ ػ 1351كرنكو حيدر آباد الدكن با٥بند ػ سنة :  ػ ابن دريد ٧بمد بن ا٢بسْب األزدي ػ ٝبهرة اللغة ػ ٙبقيق4  
 .156 ص 2، ج 

 .103 ص 1 ػ القرطيب أبو عبد ا ، ا١بامع ألحكاـ القرآف ، ج   5
 .29 ػ 28 ػ سورة الرعد اآلية   6
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 وىو ذىاب العقل سواء فيو الواصلوف إٔب ساحل ٕبر العرفاف والواقفوف ُب من الولو: وقيل  
 ألنو تعأب ارتفع عن مشأّة ا٤بمكانات من اله ارتفع:  وقيل .ظلمات ا١بهالة وتيو ا٣بذالف 

. ومناسبة ادثات 
 ٙبّب فيو ، ألف العقل وقف بْب إقداـ على إثبات ذاتو نظراً إٔب من ألو ُب الشيء إذا: وقيل 

وجود مصنوعاتو ، وبْب تكذيب لنفسو لتعاليو عن ضبط وٮبو وحسو ، فلم يبق إال أف يقر 
بالوجود والكماؿ مع االعَباؼ بالعجز عن إدراؾ كنو ا١ببلؿ وا١بماؿ ، وىهنا العجز عن 

. درؾ اإلدراؾ إدراؾ 
 إذا احتجب ، ألنو بكنو صمديتو ٧بتجب عن العقوؿ، و٤با كاف ذاتو من اله يلوه: وقيل 

تعأب باقياً على حالو وكذا ا٤بمكنات التابعة لو ، فرٗبا ٱبطر بباؿ الضعفاء أف ىذه األشياء 
موجودة بذواهتا فبل سبب الحتجاب نوره إال كماؿ ظهوره ، فا٢بق ٧بتجب وا٣بلق ٧بجوب 

 .
َوِإَذا َمسَّ ﴿ بأمو ، ألف العباد مولعوف بالتضرع إليو ُب البليات الفصيل إذا ولعمن ألو : وقيل 

، ىذا شأف الناقصْب ، وأما الكاملوف فهو جليسهم 1﴾النَّاَس ُضرّّ َدَعْوا َربػَُّهم مُِّنيِبَْب إِلَْيوِ 
. 2 (..وأنيسهم أبداً 

. 3( من أمر نزؿ بو فأ٥بو أي أجارهمن ألو الرجل يألو إذا فزع: وقيل )
 :   ُب أصل اسم ا١ببللةذُِكرْت وجوه أخروقد )
  منها أف أصلو اَلٌه مصدر اله يليو ليهاً إذا احتجب ٠بي بو ا تعأب ، ٍب أدخلت

جد ا٠بْب ، وىذا الوجو ذكره ا١بوىري عن 
َ
عليو األلف والبلـ للمح األصل كالفضل وا٤ب

 .سيبويو أنو جوزه 
  ومنها أف أصلو ِواَلٌه بالواو ِفعاؿ ٗبعُب مفعوؿ من ولو إذا ٙبّبَّ ، ٍب قلبت الواو ٮبزة 

الستثقاؿ الكسرة عليها ، كما قلبت ُب إعاء وإشاح ، أي ِوعاء ووشاح ، ٍب عرؼ باأللف 
 . والبلـ وحذفت ا٥بمزة 

                                                 
 .33 ػ سورة الرـو اآلية   1
 .17 ص 1 ػ القمي النيسابوري ، غرائب القرآف ورغائب الفرقاف ، ج   2
 .18 ص 1 ػ الػمرجع نفسو ، ج   3



 ف عطاء ا البحث الدالٕب ُب تفسّب اب: الفصل الثالث 
 

270 
 

  بالسريانية علم لو تعأب فعرب ٕبذؼ األلف وإدخاؿ البلـ  (اَلىا  )ومنها أف أصلو
 . (عليو
  ومنها أنو علم وضع السم ا١ببللة بالقصد األوَّٕب من غّب أخذ من أَلَِو وتصيّبِه اإللو

الصورة لقولنا اإللو مقاربًة اتفاقيًة غّب مقصودة ، وقد قاؿ ّٔذا ٝبع منهم فتكوف مقاربتو ُب 
الزجاج ونسب إٔب ا٣بليل وسيبويو ، ووجَّهو بعض العلماء بأف العرب ٓب هتمل شيئاً حٌب 

 .1(وضعت لو لفظاً فكيف يتأتى منهم إٮباؿ اسم لو تعأب لتجري عليو صفاتو

 من الولو، أف ُب اسم ا١ببللة عدة معاين من حيث االشتقاؽ، إنو : والخالصة 
ذكر بعضها ابن عطاء ا وترؾ البعض اآلخر، ... ومن ا٢بجب، ومن العلو، ومن البقاء 

وأصل ىذا ):   بالفتح أو بالكسر، قاؿ الطاىر بن عاشور (ألو)ألهنا ٘بتمع كلها ُب أصل 
االسم اإللو بالتعريف وىو تعريف إاله الذي ىو اسم جنس للمعبود مشتق من أََلَو بفتح 
البلـ ٗبعُب عبد ، أو من ألِو بكسر البلـ ٗبعُب ٙبّب أو سكن أو فزع أو ولع ٩با يرجع إٔب 

. 2(بكسر الفاء ٗبعُب مفعوؿ (إاله)معُب ىو ملزـو للخضوع والتعظيم فهو ِفعاؿ 
النزاع بْب الفريقْب ): وقبل االنتهاء من ىذه ا٤بسألة ٪بد النيسابوري القمي يعترب أف

لفظي، ألف القائلْب باالشتقاؽ متفقوف على أف اإللو  (القائلْب باالشتقاؽ و ا٤بانعْب لو)
أي عبد عبادة ، وأنو اسم جنس كالرجل والفرس يقع على  (إالىة)بالفتح  (ألو)مشتق من 

 .3(كل معبود ٕبق أو باطل، ٍب غلب على ا٤بعبود ٕبق
بعد ىذا التفصيل و٤بناسبة ا٤بقاـ أذكر خواص اسم ا١ببللة اللفظية الٍب فصلها ابن 

.  عطاء ا 
 

 : خواص اسم الجاللة اللفظية
 فقاؿ األ٠باء من غّبه ُب ليست لفظية خواص ا١ببللة السم أف ا عطاء ابن ذكر  

 اسم ذاتو ُب أنو خواصو فمن. وشرفو وفضلو وخصوصيتو أ٠بائو، بْب من االسم ىذا:» 

                                                 
 .24 ص 1 ػ الطاىر بن عاشور ، تفسّب التحرير والتنوير  ، ج   1
 .23 ص 1 ػ ا٤برجع نفسو ، ج   2
 .16 ص 1 ػ القمي النيسابوري ، غرائب القرآف ورغائب الفرقاف ، ج   3
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 منو فحذفت " ا " أوالً  فكاف بصفتو مفرد بأسراره خاص معناه ُب تاـ حروفو ُب كامل
 " ىو " فبقى الثانية البلـ حذفت ٍب " لو " فبقى األؤب البلـ حذفت ٍب " " فبقى األلف
 بتفريق اختلف وال ، معُب منو يتغّب ٓب ا٣بصوصية، كامل ، ا٤بعُب تاـ حرؼ كل فكاف
.  غريبة بذاهتا مستقلة عجيبة معاف لفظة ولكل. حكمة منو نقصت وال فائدة منو حروفو
 فرؽ أو حروفها من شيء حذفت إذا فإنو أمرىا، كذلك ليس كلها األ٠باء من وغّبه

 ونقصت حكمها أحكاـ وذىبت أساميها واعتلت معانيها اختلفت بعض، من بعضها
 يؤثر وٓب. والتفصيل ا١بملة على كامبًل، تاماً  شامبلً  جامعاً  االسم ىذا كاف فلهذا. فائدهتا

 من بشيء أخلت وال معانيو ٝبلة من شيء ُب إفرادىا وال تفريقها، وال حروفو تفصيل فيو
. 1«كلو من شيئاً  ٘بزئتو نقصت وال أسراره

ىذا التفصيل ُب حروؼ اسم ا١ببللة قد سبق بو الفخر الرازي ُب التفسّب الكبّب فقاؿ 
: اعلم أف ىذا االسم ٨بتص ٖبواص ٓب توجد ُب سائر أ٠باء ا تعأب ، و٫بن نشّب إليها ): 

 ﴾ا﴿ بقي الباقي على صورة ﴾ا﴿: أنك إذا حذفت األلف من قولك : فا٣باصة األؤب 
َولِلَِّو َخزَاِئُن ﴿، 2﴾ َولِلَِّو ُجُنوُد السََّماَواِت َواأْلَْرضِ ﴿:وىو ٨بتص بو سبحانو، كما ُب قولو

، وإف حذفت عن ىذه البقية البلـ األؤب بقيت البقية على صورة 3﴾السََّماَواِت َواأْلَْرضِ 
 َلُو اْلُمْلُك َوَلُو ﴿:، وقولو4﴾َلُو َمَقالِيُد السََّماَواِت َواأْلَْرضِ  ﴿:كما ُب قولو تعأب« لو»

وىو أيًضا يدؿ عليو « ىو»: ، فإف حذفت البلـ الباقية كانت البقية ىي قولنا 5﴾ا٢بَْْمدُ 
،               6﴾ ُقْل ُىَو ا َأَحٌد ﴿:سبحانو كما ُب قولو

، والواو زائدة بدليل سقوطها ُب التثنية وا١بمع؛ فإنك 7﴾ ُىَو ا٢بَْيُّ اَل إَِلَو ِإالَّ ُىوَ ﴿:وقولو
غّب « ا»فبل تبقى الواو فيهما ، فهذه ا٣باصية موجودة ُب لفظ  (ٮبا ، ىم ): تقوؿ

                                                 

  
 .16ػ 15 ػ ابن عطاء ا ، السكندري ، القصد آّرد ُب معرفة االسم ا٤بفرد ، ص 1
 .4 ػ سورة الفتح اآلية   2
 .7 ػ سورة ا٤بنافقوف اآلية   3
 .63 ػ سورة الزمر اآلية   4
 .1 ػ سورة التغابن اآلية   5
 .1 ػ سورة اإلخبلص اآلية   6

 .65 ػ سورة غافر اآلية 7



 ف عطاء ا البحث الدالٕب ُب تفسّب اب: الفصل الثالث 
 

272 
 

موجودة ُب سائر األ٠باء ، وكما حصلت ىذه ا٣باصية ٕبسب اللفظ فقد حصلت أيضاً 
ٕبسب ا٤بعُب ، فإنك إذا دعوت ا بالرٞبن فقد وصفتو بالرٞبة ، وما وصفتو بالقهر ، وإذا 

دعوتو بالعليم فقد وصفتو بالعلم ، وما وصفتو بالقدرة ، وأما إذا قلت يا ا فقد وصفتو 
الصفات ، فثبت أف ٔبميع الصفات؛ ألف اإللو ال يكوف إ٥باً إال إذا كاف موصوفاً ٔبميع ىذه 

وقد استفاد ذلك منو  ،1(قولنا ا قد حصلت لو ىذه ا٣باصية الٍب ٓب ٙبصل لسائر األ٠باء
فقاؿ  (ا٥باء)أف اسم ا١ببللة أصلو : ،  وجاء ُب تفسّب القرطيب2القمي النيسابوري ُب تفسّبه

الٍب ىي الكناية عن الغائب، وذلك أهنم أثبتوه " ا٥باء " وزعم بعضهم أف األصل فيو : )
موجدا ُب فطر عقو٥بم فأشاروا إليو ٕبرؼ الكناية ٍب زيدت فيو الـ ا٤بلك إذ قد علموا أنو 

 . 3(ٍب زيدت فيو األلف والبلـ تعظيما وتفخيما" لو"خالق األشياء ومالكها فصار 
 : زشف إنف – 2

يقف ابن عطاء ا عند اشتقاؽ حرؼ األلف من حيث اللغة ومن حيث ا٤بعرفة 
ومن حيث اإلشارات العميقة الٍب يستدؿ ّٔا على التوحيد، وما يعنينا ىنا ىو الوجو اللغوي 

مشتق من األلفة والتأليف، ألف بو ٝبيع خلقو على توحيده : فاأللف» :فقط وعنو يقوؿ
َولَِئْن َسأَْلتَػُهْم َمْن َخَلَقُهْم ﴿: ومعرفتو، بأنو إ٥بهم وموجدىم، وخالقهم ورازقهم، قاؿ ا تعأب

فإنو ، 5﴾َولَِئْن َسأَْلتَػُهْم َمْن َخَلْق السَّمَواِت َواأَلْرَض لَيَػُقوُلنَّ ا﴿:وقاؿ تعأب ،4﴾لَيَػُقوُلنَّ ا
فإنو تعأب كاف وال شيء معو كما ىو اآلف على ما عليو، كاف وال شئ قبلو، وال شئ بعده، 

تُػُهْم يب، فيب ): فكأنو كما قاؿ ُكْنُت كْنزاً ٓبَْ أُْعَرْؼ َفَأَرْدُت ًأْف أُْعَرَؼ َفَخَلْقُت َخْلْقاً فَػَعرَّفػْ
وألف بْب قلوب عباده على ٧ببتو وعبادتو وطاعتو ُب اإلٲباف والتوحيد، قاؿ ا ، 6(َعَرُفوين 

                                                 
 .148 ص 1 ػ الفخر الرازي ، التفسّب الكبّب ، ج 1
 .18 ص 1 ػ القمي النيسابوري ، غرائب القرآف ورغائب الفرقاف ، ج 2
 .103 ص 1 ػ القرطيب أبو عبد ا ، ا١بامع ألحكاـ القرآف ، ج 3
 .87 ػ سورة الزخرؼ اآلية 4
 .25 ػ سورة لقماف اآلية  5
كنت كنزا ال أعرؼ ، فأحببت أف أعرؼ، ):  ػ ا٢بديث قدسي ذكره العجلوين ُب كشف ا٣بفا ومزيل اإللباس فقاؿ 6

، قاؿ ابن تيمية ليس من كبلـ النيب (فتعرفت إليهم فيب عرفوين )وُب لفظ . (فخلقت خلقا، فعرفتهم يب فعرفوين
 وتبعو الزركشي وا٢بافظ ابن حجر ُب الآللئ. صلى ا عليو وسلم وال يعرؼ لو سند صحيح وال ضعيف
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نَػُهْم ِإنَُّو َعزِيٌز ﴿:تعأب يًعا َما أَلَّْفَت بَػْْبَ قُػُلؤِِّْم َوَلِكنَّ ا أَلََّف بَػيػْ  َلْو أَنْػَفْقَت َما ُب اأْلَْرِض ٝبَِ
: قاؿ ا تعأب. واإلقرار بوحدانيتو وربوبيتو. وألف كلمتهم على االعَباؼ بعبوديتو 1﴾َحِكيمٌ 

 . 2﴾ ِإْف ُكلُّ َمْن ُب السََّماَواِت َواأْلَْرِض ِإالَّ آٌب الرَّْٞبَِن َعْبًدا ﴿

تارة قبضاً . وجعلو رزقاً مقسوماً ٥بم. وألف قلوب عباده بالفضل واإلحساف والعطاء
ْنَس ِإالَّ لِيَػْعُبُدوفِ ﴿: وتارة بسطاً، قاؿ ا تعأب ُهْم ِمْن رِْزٍؽ .  َوَما َخَلْقُت ا١بِْنَّ َواإْلِ َما أُرِيُد ِمنػْ

.  4«3إفَّ ا ُىَو الرَّزَّاُؽ ُذو اْلُقوَِّة اْلَمِتُْب﴾. َوَما أُرِيُد َأْف يُْطِعُموفِ 
: ة ـ االشتمبق انكجري

 (رٞبو ا)ىذا موضع ٓب يسّمو أحد من أصحابنا غّب أّف أبا علي ): قاؿ عنو ابن جِب
أف تأخذ أصبلً من ): ، وقاؿ عنو6، و٠بّاه ابن جِب االشتقاؽ األكرب5(يستعْب بو وٱبلد إليو

األصوؿ الثبلثية، فتعقد عليو وعلى تقاليبو الستة معُب واحداً، ٘بتمع الَباكيب الستة وما 
يتصرؼ من كل واحد منها عليو، وأف تباعد شيء من ذلك منو رّد بلطف الصنعة والتأويل 

. 7(إليو
أما ابن عطاء ا فلم أجده يشّب إٔب ىذا النوع من االشتقاؽ وٓب أعثر على مثاؿ لو 

. ُب معرض تفسّبه 
 

 

: ادلطهت انثبَِ 
                                                                                                                                            

﴿وما خلقت ا١بن واإلنس إال :وقاؿ القاري لكن معناه صحيح مستفاد من قولو تعأب . والسيوطي وغّبىم
 .132 ص2 ج2016رقم .  أي ليعرفوين كما فسره ابن عباس رضي ا عنهما﴾ليعبدوف

 .63 ػ سورة األنفاؿ اآلية  1
  .93 ػ سورة مرًن اآلية 2
   .58 ػ 57 ػ 56 ػ سورة الذاريات اآلية  3
  .30 ػ ابن عطاء ا السكندري ، القصد آّرد ُب معرفة االسم ا٤بفرد ، ص 4
 .135 ص 2 ػ ابن جِب  ، ا٣بصائص ، ج  5

 .136 ص 2ػ الػمرجع نفسو ، ج 6  

 .136 ص 2ػ الػمرجع نفسو ، ج 7  
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.                                    دالنخ انصْغ انصرفْخ ًانرتكْجْخ

 

. أثنْخ انظْغ انظشفْخ  .1

  .إفؿبل ًأثنْخ إمسبء أثنْخ .2

. انفؿم دالنخ ً االعى دالنخ .3

 . اٗػبفخ يؿبَِ .4

. دالنخ احلشًف  .5
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 : ـ انظْغ انظشفْخ1
يعّد علم الصرؼ من أجّل علـو العربية واخّصها بالعناية؛ ألنو يتعلق ببنية األلفاظ 

. 1العربية وٯبري منها ٦برى ا٤بعيار وا٤بيزاف
وتدّؿ الصيغ الصرفية داخل الَبكيب اللغوي من جهة دالالهتا على داللة معينة، 

وعند تنسيقها ُب الَبكيب اللغوي فإهنا تعطينا داللة جديدة غّب داللتها الٍب وضعت ٥با، أي 
بعبارة أخرى، إف الصيغ الصرفية تدّؿ على معاٍف، وتنتظم ىذه الصيغة داخل نظم الكبلـ أي 

السياؽ ىو الذي يعطي معُب جديداً ٥با، فما انتظم عقد علم إالّ والصرؼ واسطتو، وال 
ارتفع مناره، إالّ وىو قاعدتو، إذ ىو إحدى دعائم األدب، وبو تعرؼ سعة كبلـ العرب، 

. 2وتنجلي فرائد مفردات اآليات القرآنية، واألحاديث النبوية 
أما ُب تفسّب ابن عطاء ا فا١بانب الصرُب جاء ُب مواضع قليلة جدا ُب تفسّبه، 

فقد تطرؽ إٔب بعض الصيغ عند بيانو لبعض من . نظرا لعدـ تفسّبه لكل آيات القرآف
 :النصوص القرآنية، وجاءت أبنية الصيغ الصرفية على قسمْب ٮبا

   : ـ أثنْخ إمسبء ًأثنْخ إفؿبل 2
بناء الكلمات ووزهنا وصيغتها وىيئاهتا؛ الٍب يشرؾ فيها غّبىا، وىي ): واألبنية ىي

عدد حروفها ا٤برتبة، وحركاهتا ا٤بعنية وسكوهنا، مع اعتبار ا٢بروؼ الزائدة واألصلية كل ُب 
أبنية : ، وٍب فاألبنية نوعْب 3(موضعو، وإّف أّي تغيّب ُب الَبتيب يقود إٔب تغيّب ُب الوزف

.  األ٠باء وأبنية األفعاؿ، والسماء للثبات واالستقرار واألفعاؿ للتجدد واالنقراض أو االستمرار

                                                 

ػ التعريفات ػ  مكتبة لبناف بّبوت ػ سنة   (ىػ816ت )السيد الشريف علي بن ٧بمد بن علي ا٢بسيِب:   ػ  ا١برجاين1 
 .76ـ ، ص 1978

 (ط.د)ـ ػ 1988ػ  ا٢بمبلوي الشيخ أٞبد ػ شذا العرؼ ُب فن الصرؼ ػ مطبعة الداية ػ بغداد   2
 .15، ص 

ضبط وشرح ٧بمد نواؼ : ػ شرح شافية ابن ا٢باجب (ىػ568ت )رضي الدين ٧بمد بن ا٢بسن: األسَباباديػ    3 
، ج  (د،ط)ـ ػ 1975ا٢بسن و٧بمد الزقراؼ و٧بمد ٧بيي الدين عبد ا٢بميد ػ دار الكتب العلمية بّبوت ػ سنة 

  .2 ص 1
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وذلك ألف الصفة تدؿ على الثبوت واالستقرار، واألفعاؿ »:يقوؿ ابن عطاء ا 
. 1« أصل وضعها التجدد واالنقراض

 :أ ـ إمسبء ًإفؿبل
  تطرؽ ابن عطاء ا من خبلؿ تفسّبه آليات التنزيل الكرًن، إٔب بعض الصيغ 

 :اال٠بية، وبياف دالالهتا داخل النص، ومن الصيغ الٍب وردت عنده ىي
 : فّعال-

  وتدّؿ ىذه الصيغة على ا٤ببالغة، ألف فعاالً منقولة عن فّعاؿ ُب الصنعة، ألف األصل 
ُب ا٤ببالغة ىو النقل من شيء إٔب آخر؛ فتحصل عند ذلك ا٤ببالغة، وىذا البناء يقتضي 

إذا فعل الفعل ): ، قاؿ أبو ىبلؿ العسكري2ا٤بزاولة والتجديد، ألف صاحب الصنعة مبلـز ٥با
3(وقتا بعد وقت قيل فّعاؿ مثل صّبار

. 
 ِإفَّ اللََّو ُىَو الرَّزَّاُؽ ُذو اْلُقوَِّة ﴿:  أورد ابن عطاء ا ىذه الصيغة عند بياف قولو تعأب

اعلم أف ٦بيء ىذه الصيغة على بقاء فعاؿ يقتضي ا٤ببالغة فيما » :، إذ يقوؿ4﴾اْلَمِتْبُ 
سيقت لو، فرزاؽ ابلغ من رازؽ، الف فعاؿ ُب باب ا٤ببالغة ابلغ من فاعل فيمكن أف تكوف 

ا٤ببالغة، لتعداد أعياف ا٤برزوقْب، وٲبكن أف تكوف لتعداد الرزؽ، وٰبتمل أف يكوف ا٤براد  ىذه
 فا٤بقصود من اآلية تقرير ما تقدـ من عدـ إرادة الرزؽ وعدـ االستعانة بالغّب .5«ٮبا ٝبيعا

 ،6فجيء بوصف الرزؽ على صيغة ا٤ببالغة ألنو بدوهنا ال يكفي ُب تقرير عدـ إرادة الرزؽ
.  7  أي على سبيل التكرار لكل حي وُب كل وقت﴾الرزاؽ﴿ فصيغة

                                                 
 .71 ػ ابن عطاء ا السكندري ، التنوير ُب إسقاط التدبّب ، ص 1
 .108ـ ، ص1981فاضل صاّب ػ معاين األبنية ُب العربية ػ جامعة الكويت ػ الطبعة األؤب ػ سنة :  السامرائي ػ2
١بنة إحياء الَباث العريب ػ دار اآلفاؽ ا١بديدة بّبوت ػ : ػ الفروؽ ُب اللغة ػ ٙبقيق (ىػ395ت) العسكري، أبو ىبلؿ ػ3

 .15ـ ، 1980الطبعة الرابعة ػ سنة 

  .58 سورة الذاريات اآلية ػ 4 
 .71 ػ ابن عطاء ا السكندري ، التنوير ُب إسقاط التدبّب ، ص  5
ػ روح ا٤بعاين ُب تفسّب القرآف العظيم والسبع  (ىػ1270ت )أبو الثناء شهاب الدين بن ٧بمود البغدادي:  ػ األلوسي 6

 .415 ص 19، ج  ـ1977ا٤بثاين ػ دار الفكر بّبوت ػ سنة 
٧بمد عبد ا٤بعْب ػ طبعة ٦بلس ا٤بعارؼ اإلسبلميةػ حيدر :  ػ البقاعي ػ نظم الدرر ُب تناسب اآليات والسور ػ ٙبقيق 7

 .213 ص 8ـ ، ج 1969آباد الركن ا٥بند ػ الطبعة األؤب ػ سنة 
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  :داللة الصفة أبلغ من داللة الفعل -
، أف الصفة الواردة ُب اآلية 1﴾ِإفَّ اللََّو ُىَو الرَّزَّاُؽ ﴿ :ذكر ابن عطاء ا ُب قولو تعأب 

ولذلك عدؿ التعبّب القرآين عن الفعل إٔب الصفة  (يرزؽ)﴿الرزاؽ﴾ أبلغ من داللة الفعل 
اعلم أف الداللة على ا٤بعُب ا٤بقصود بو، وجود الثناء بالصفة أبلغ من الداللة عليو » :فقاؿ 
فقولك زيد ٧بسن، أبلغ من قولك زيد ٰبسن، أو قد أحسن، وذلك الف الصفة تدؿ . بالفعل

على الثبوت واالستقرار واألفعاؿ أصل وضعها التجدد واالنقراض فلذلك كاف قولو 
ٓب  (إف ا ىو يرزؽ): ولو قاؿ. (إف ا ىو يرزؽ) أبلغ من قولو ﴾إف ا ىو الرزاؽ﴿:تعأب

 أفاد ذلك ﴾إف ا ىو الرزاؽ﴿:يفد إال إثبات الرزؽ لو، وٓب يفد حصر ذلك فيو، فلما قاؿ
  .2«إال ا : ال رازؽ:  فقد قاؿ﴾إف ا ىو الرزاؽ﴿:ا٫بصار الرزؽ فيو، فكأنو ٤با قاؿ

:  ـ دالنخ االعى ً دالنخ انفؿم3

                                                 
 .58 ػ سورة الذاريات اآلية  1
  .71 ػ ابن عطاء ا السكندري ، التنوير ُب إسقاط التدبّب ، ص  2
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   عِب أغلب النحاة األوائل بداللة ا١بملتْب اال٠بية والفعلية، وربطوا ىاتْب الداللتْب 
بالشكل التكويِب لكل منهما، فا٤بصّدرة باسم ٝبلة ا٠بية، وتكتب من تصدرىا الداللة على 

االستقرار والثبوت، أّما ا٤بصّدرة بالفعل فهي ٝبلة فعلية تكتسب من تصّدر الفعل الداللة 
. 1على التغيّب وا٢بدوث 

وتعّد كتب التفسّب من أىم ا٤بصادر الٍب يعّوؿ عليها ُب دراسة النحو القرآين، ويعِب 
النحو دراسة الكلمة وٙبليلها ُب سياقها العاـ، وٙبديد وظيفتها الداللية ُب الَبكيب الذي 

ومن ىذا آّاؿ الذي ٙبتلو كتب التفسّب ُب النحو . 2بفضلو يتبّْب ا٤بعُب العاـ للكلمة 
. القرآين تأٌب أٮبية دراسة االسم والفعل من خبلؿ كتب التفسّب

وقد تعرض ابن عطاء ا أثناء تفسّبه آليات القرآف لبعض من مظاىر اللغة العربية، 
الٍب تفيده داللتها ُب توظيف معُب اآلية ُب سياؽ ا٤بوضوعات الٍب يكوف بصددىا، ومن 

بياف ا٤بفردات، ، وبياف داللة االسم والفعل، فضبلً عن تطرقو إٔب بعض من : تلك ا٤بظاىر 
. القراءات القرآنية من أجل الوقوؼ على ا٤بعُب للنص القرآين

ففي داللة ا١بملة اال٠بية والفعلية، وقف ابن عطاء ا عند بعض من النصوص 
، فإف 3القرآنية، وقد وافق رأي النحاة بأف االسم يفيد الثبوت والفعل يفيد التجدد وا٢بدوث

األفعاؿ مقيدة بالزمن، فالفعل ا٤باضي مقيد بالزمن ا٤باضي على األغلب، وا٤بضارع مقيد 
بزمن ا٢باؿ واالستقباؿ ُب الغالب، ُب حْب أف االسم غّب مقيد بزمن من األزمنة فهو أمشل 

وأما كونو ػ يعِب ا٤بسند ػ فعبلً ): وقد أشار القزويِب إٔب ىذا ا٤بعُب ُب قولو. 4وأعم وأثبت
فللتقيد بأحد األزمنة الثبلثة على أخصر ما يكوف مع إفادة التجدد، وأما كونو ا٠باً فئلفادة 

                                                 
 ػ كرًن حسْب ناصح ا٣بالدي ػ الداللة ُب النحو العريب ػ ٦بلة كلية الَببية للبنات ػ جامعة بغداد ػ العدد الثامن ػ سنة 1

 . 84ـ ، ص 1997
 ابتهاؿ كاصد ياسر الزبيدي ػ البحث الدالٕب ُب التبياف ُب تفسّب القرآف أليب جعفر بن ا٢بسن الطوسي ػ أطروحة ـ    

 .243ـ ، ص 2003دكتوراه ػ كلية الَببية للبنات بغداد ػ سنة 
ػ دار الفجر للنشر والتوزيع ػ الطبعة  (دراسة داللية ُب األفعاؿ الواردة فيو) ػ بكري عبد الكرًن ػ الزمن ُب القرآف الكرًن2 

 .4ـ ، ص 1999الثانية سنة 
ػ ا١برجاين عبد القاىر ػ دالئل اإلعجاز ُب علم ا٤بعاين ػ حققو وقدـ لو رضواف الداية  وفاير الداية ػ مكتبة سعد   3

  .   182ـ ، ص 1987الدين دمشق ػ الطبعة الثانية ػ سنة 
 .9معاين األبنية ُب العربية ، ص  فاضل صاّب ػ: السامرائيػ  4  
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. 1(عدـ التقييد والتجديد
: أ ـ دالنخ االعى

سار ابن عطاء ا ُب تفسّبه ُب بياف داللة االسم والفعل بانياً آراءه على آراء 
النحويْب متخذاً من آرائهم طريقاً لبياف النصوص القرآنية، وىذا يدّؿ على إ٤باـ ابن عطاء ا 

. إ٤باماً يعتد بو ُب اللغة العربية وآراء العلماء السابقْب
 من خبلؿ داللة الصفة الٍب ىي أحد  فقد ورد ُب تفسّبه داللة االسم على الثبات،

، ففي ىذه اآلية صفة 2﴾ ِإفَّ اللََّو ُىَو الرَّزَّاُؽ ُذو اْلُقوَِّة اْلَمِتْبُ ﴿: قولو تعأبأنواع االسم ُب 
» : ﴿الرزاؽ﴾  وا١بملة اإل٠بية ﴿ِإفَّ اللََّو ُىَو الرَّزَّاُؽ ﴾، تدؿ على الدواـ واالستقرار فيقوؿ

. اعلم أف الداللة على ا٤بعُب ا٤بقصود بو، وجود الثناء بالصفة أبلغ من الداللة عليو بالفعل
فقولك زيد ٧بسن، أبلغ من قولك زيد ٰبسن، أو قد أحسن، وذلك ألف الصفة تدؿ على 

ِإفَّ ﴿:الثبوت واالستقرار واألفعاؿ أصل وضعها التجدد واالنقراض، فلذلك كاف قولو تعأب
إف ا ىو يرزؽ ٓب يفد إال : ، ولو قاؿ(إف ا ىو يرزؽ) أبلغ من قولو ﴾اللََّو ُىَو الرَّزَّاؽُ 

 أفاد ذلك ﴾ ِإفَّ اللََّو ُىَو الرَّزَّاؽُ ﴿: إثبات الرزؽ لو، وٓب يفد حصر ذلك فيو، فلما قاؿ
.  3«إال ا : ال رازؽ:  فقد قاؿ﴾ ِإفَّ اللََّو ُىَو الرَّزَّاؽُ ﴿: ا٫بصار الرزؽ فيو، فكأنو ٤با قاؿ

وا١بملة اال٠بية موضوعة لؤلخبار بثبوت ا٤بسند ): ُب الكليات بقولو" أبو البقاء"وأشار 
للمسند إليو ببل داللة على ٘بدد أو استمرار، إذا كاف خربىا ا٠باً فقد يقصد بو الدواـ 

وإذا كاف خربىا مضارعاً فقد تفيد استمراراً ٘بددياً، إذا ٓب ... واالستمرار الثبوٌب ٗبعونة القرائن
، فا٤بقصود من النص أف االسم يدّؿ على الثبوت إذا كاف ا٤بسند 4(...يوجد داٍع إٔب الدواـ

                                                 
ا٤بعاين والبياف )ػ اإليضاح ُب علـو الببلغة  ( ىػ739ت )القزويِب جبلؿ الدين أبو عبد ا ٧بمد بن عبد الرٞبن ـ  1 

ـ ٧1980بمد عبد ا٤بنعم خفاجي ػ دار الكتاب اللبناين بّبوت ػ الطبعة ا٣بامسة ػ سنة : ػ شرح وتعليق (والبديع
  .87ص 1، ج 

 .58سورة الذاريات اآلية  -  2

 .70ابن عطاء ا السكندري ، التنوير ُب إسقاط التدبّب ، ص  -  3 

ػ قابلو (  معجم ُب ا٤بصطلحات والفروؽ اللغوية)ػ الكليات  (ىػ1094ت )الكفوي أبو البقاء بن موسى ا٢بسيِب ػ  4 
عدناف درويش و٧بمد ا٤بصري ػ مؤسسة الرسالة ػ الطبعة الرابعة ػ : على نسخة خطية وأعده للطبع ووضع فهارسو

  140ـ ، ص 1998سنة 
 . 17معاين األبنية ُب العربية ، ص  فاضل صاّب ػ:   السامرائيـ      
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ا٠باً، أّما إذا كاف فعبلً فبل يفيد ذلك، وىذا ما أشار إليو ابن عطاء ا ُب ىذه اآلية بقولو 
وجود الثناء بالصفة أبلغ من الداللة عليو بالفعل، فقولك زيد ٧بسن، أبلغ من قولك زيد » :

ٰبسن، أو قد أحسن، وذلك ألف الصفة تدؿ على الثبوت واالستقرار واألفعاؿ أصل وضعها 
 . 1«التجدد واالنقراض 

: ة ـ دالنخ انفؿم

ُب القرآف الكرًن ُب جوانبها الزمنية الٍب يضيفها  (تفعل )درس ا٤بفسروف صيغة 
السياؽ، إذ وجدوا أّف مقوالت بعض النحويْب ا٤بتعلقة ٕبصر ىذه الصيغة ُب ا٢باؿ 

واالستقباؿ ال تستوعب كل ا٤بقامات الزمنية الٍب تعرب عنها ىذه الصيغة آّردة، وإ٭ّبا تنتقل 
. 2إٔب مواقع زمنية من الصيغ مزٯباً من التحليبلت النحوية والببلغية

فا١بملة الفعلية، مفادىا اإلخبار ٗبطلق العمل مقروناً بالزماف من غّب أف يكوف مبالغة 
، إْذ يدّؿ على صور متعددة من األحداث واألزماف الدالة على التغيّب والتجدد، 3وتوكيداً 

فهي موضوعة لتصوير ا٢بدث ُب ا٤باضي أو ا٢باؿ أو ا٤بستقبل، فتدؿ ٘بدد سابق أو حاضر 
. 4أو آتٍ 

وقد وافق ابن عطاء ا ُب نظرتو إٔب األفعاؿ، ما ذىب إليو ا٤بفسروف ُب اختبلؼ 
دالالهتا الزمنية ا٤بتنوعة، و تعرض ُب تفسّبه لبعض من األفعاؿ معتمدا على داللتها لبياف 

:   ا٤بعُب الذي يستنبطو أو الفكرة الٍب يقررىا ومن أمثلة ذلك 
   :دالة الفعل على التجدد وااستمرار- 

قد يأٌب ا٤بضارع داالً على االستمرار بقطع النظر عن األزمنة الٍب يرد فيها، أي أنّو 
يدّؿ على األزمنة العامة وىذا يأٌب ُب سياؽ ال يقع فيو ا٢بدث ُب زمن خاص، ولكنو ٰبدث 

. 5ُب كل زمن، أو عندما يدّؿ على تقليد سارت عليو طائفة من الناس أو أمة من األمم
                                                 

 .70ابن عطاء ا السكندري ، التنوير ُب إسقاط التدبّب ، ص  -  1 
 .18 بكري عبد الكرًن ػ الزمن ُب القرآف الكرًن ، ص ػ 2
ػ وكالة ا٤بطبوعات الكويت ػ الطبعة األؤب ػ سنة  (الفصاحة ، الببلغة ، ا٤بعاين) مطلوب أٞبد ػ أساليب ببلغية  ػ2

 .142ـ ، ص1980
 .247ابتهاؿ كاصد ياسر الزبيدي ػ البحث الدالٕب ُب التبياف ُب تفسّب القرآف أليب جعفر بن ا٢بسن الطوسي ، ص ػ 3
 . 11ػ  بكري عبد الكرًن ػ الزمن ُب القرآف الكرًن ، ص  5
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اَل َنْسأَُلَك رِْزقاً  ﴿: وقد أشار ابن عطاء ا إٔب ىذا الغرض ُب األفعاؿ ُب قولو تعأب
﴿نرزقك﴾ أي رزقا متتابعا ال ينقطع  وُب ذلك يقوؿ ابن عطاء ا :، فقولو 1﴾٫بَُّْن نَػْرزُُقكَ 

 على ىذه الصيغة، ليدؿ ذلك على االستقرار والدواـ ﴾و٫بن نرزؽ﴿:وأتى قولو تعأب»: 
أنا أكرمك، ليس كقولك أنا أكرمتك، ألف قولك أنا أكرمك يدؿ على إكراـ : ألف قولك

بعد إكراـ، وقولك أنا أكرمتك، ال يدؿ إال على أف ٍب إكراما كاف وقوعو فيما مضى من 
 أي رزقا بعد رزؽ، ال نعطل ﴾٫بن نرزقك﴿: غّب أف يدؿ على التكرار والدواـ، فقولو تعأب

، وىذا ا٤بضارع ُب ىذا الَبكيب ٩با ال يراد بو حاؿ وال 2«عنك منتنا، وال نقطع عنك نعمتنا
استقباؿ، إ٭ّبا يراد بو االستمرار على ا٤بعُب مع قطع النظر عن األزمنة، وىذا حثُّ للعباد 

على تسكْب القلب إٔب ما وعد ا بو من النعيم والثواب والطمأنينة إليو، فإف وعده 
 .سبحانو صادؽ وال شيء تطمئن النفس إليو ابلغ من الوعد الصادؽ

 :داللة صيغة الفعل على التجريد من الزمن -
يذكر ابن عطاء ا أف األفعاؿ قد تصاغ على صيغة خاصة وليس ا٤براد خصوص تلك 

فا٤براد ثبوت الوصف من غّب تعرض لزمن معْب،  (قد أفلح من آمن ): الصيغة ، فإذا قلت 
إٔب .....﴿ا وٕب الذين آمنوا : وقد ذكر ذلك ابن عطاء ا عند تفسّبه لقولو تعأب 

ربط الوالية باإلٲباف ليعرفك غزارة قدر اإلٲباف وعلو منصبو حيث كاف سببا » : النور﴾ فقاؿ 
لثبوت والية ا تعأب لعبده، وال يفهم من ىذه اآلية اختصاص الوالية ٗبن وقع منو اإلٲباف 
قبل نزوؿ ا٣بطاب إلتيانو بصيغة ا٤باضي بل ا٤براد ، بل ا٤براد من قاـ بو اإلٲباف وجبت والية 
ا تعأب لو أي وقت كاف ذلك اإلٲباف ، وقد تصاغ األفعاؿ على صيغة خاصة وليس ا٤براد 

أال ترى أف ا٤براد ..قد أفلح من آمن وخاب من كفر : خصوص تلك الصيغة كما تقوؿ 
. باألوؿ قد أفلح من كاف منو إٲباف، وخاب من كاف منو كفر من غّب تعريض لزماف معْب

 ، فَباه يثبت الوالية لكل من حصل لو اإلٲباف دوف تعلق حصولو بزمن ٩با يدؿ على أف (3)«
.  الوالية ُب ا٣بلق ال تنقطع ما بقي ا٤بؤمنوف

 :داللة الفعل على ثبوتو ُب ا٤باضي مع ٘بدد ظهوره -
                                                 

 .132 سورة طػو اآلية ػ 1 
 .75ػ  ابن عطاء ا السكندري ، التنوير ُب إسقاط التدبّب ، ص  2

 .25ػ26عبد ا٢بليم ٧بمود ، ص   : ابن عطاء ا السكندري، لطائف ا٤بنن ، ٙبقيق ػ3 
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، أف ا١بملة 1﴿ اللَُّو الَِّذي َخَلَقُكْم ٍُبَّ َرَزَقُكْم﴾:يبْب ابن عطاء ا ُب قولو تعأب 
الفعلية ا٤بركبة من الفعل ا٤باضي ﴿خلقكم﴾،﴿رزقكم﴾ تدؿ على أف الفعل قد مضى شأنو 

 أف الرزؽ قد مضى شأنو وأبـر ﴿:أفاد تعأب بقولو» :وإ٭با يتجدد ظهوره ال ثبوتو ، فيقوؿ 
أمره، وليس للقضاء فيو أمر يتجدد ُب األحياف، وال يتعاقب بتعاقب الزماف، وإ٭با يتجدد 

 .2«ظهوره ال ثبوتو 
:  ـ يؿبَِ اٗػبفخ 4

 :واألمثلة ُب معاين اإلضافة متعددة نذكر منها  
 فكاؼ ا٤بخاطب 3﴾َواْصربْ ٢ِبُْكِم َربَّْك فَِإنََّك بَِأْعيُِنَنا﴿:  من قولو تعأب﴾ربك﴿ -

مضاؼ إليو وُب معُب اإلضافة ىنا قوة التحمل والتخفيف ٥بذا ا٢بكم  ألنو حكم اسن 
أٓب تسمع ٤با قاؿ ا سبحانو لنبيو صلى ا عليو » :إليك وُب ذلك يقوؿ ابن عطاء ا

ليس ىو حكم غّبه فيشق عليك، بل : أي. واصرب ٢بكم ربك، فإنك بأعيننا﴾﴿: وسلم
 .4«ىو حكم سيدؾ القائم بإحسانو إليك 

، وٓب يقل إٔب الرب، وال 5اْرِجِعي ِإَٔب َربِّْك رَاِضَيًة مَّْرِضيًَّة﴾ ﴿: من قولو تعأب﴾ربك﴿ -
إٔب ا، فيو إشارة إٔب رجوعها إليو من حيث لطف ربوبيتو، ال إٔب قهر أ٥بيتو، فكاف ذلك 

 . 6«.تأنيسا ٥با ومبلطفة وتكرٲبا ومواددة

                                                 
 .40 ػ سورة الرـو اآلية  1

 .71 ػ ابن عطاء ا السكندري ، التنوير ُب إسقاط التدبّب ، ص  2
 . 48 ػ سورة الطور اآلية  3
 . 8 ػ ابن عطاء ا السكندري ، التنوير ُب إسقاط التدبّب ، ص  4
  .28 ػ سورة الفجر اآلية  5
 .60 ػ ابن عطاء ا السكندري ، التنوير ُب إسقاط التدبّب ، ص  6



 ف عطاء ا البحث الدالٕب ُب تفسّب اب: الفصل الثالث 
 

283 
 

قاؿ ﴿ وادخلي جنٍب ﴾ فالياء مضاؼ إليو وىي تدؿ على : جنٍب ﴾ من قولو تعأب ﴿ -
فيو إشارة إٔب أف ىذه األوصاؼ الٍب اتصفت ّٔا النفس ا٤بطمئنة، ىي   :»ابن عطاء ا

الٍب أدهتا إٔب أف تدعى أف تدخل ُب عباده، وإٔب أف تدخل ُب جنتو، جنة الطاعة ُب الدنيا، 
 .1«.وا اعلم. وا١بنة ا٤بعلومة ُب اآلخرة

نَػُهْم ٍُبَّ ﴿:  من قولو تعأب﴾ربك﴿ - َفبلَ َوَربَّْك الَ يُػْؤِمُنوَف َحٌبََّ ُٰبَكُّْموَؾ ِفيَما َشَجَر بَػيػْ
 اآلية وُب »:قاؿ ابن عطاء ا  ،2الَ ٯبَُِدواْ ُب أَنُفِسِهْم َحَرجاً ٩بَّّْا َقَضْيَت َوُيَسلُّْمواْ َتْسِليما﴾

فبل ربك﴾، ﴿:تعأب قولو وىي وسلم، عليو ا صلى أمره وتفخيم قدره، لعظيم أخرى إشارة
﴿كهيعص، ذِْكُر َرْٞبَِة َربَّْك َعْبَدُه : فأضاؼ نفسو تعأب إليو، كما قاؿ ُب اآلية األخرى

، فأضاؼ ا٢بق سبحانو ا٠بو إٔب ٧بمد صلى ا عليو وسلم، وأضاؼ زكريا إليو، 3زََكرِيَّا﴾
 .4«ليعلم العباد فرؽ ما بْب ا٤بنزلتْب، وتفاوت ما بْب الرتبتْب 

ا٢بروؼ الٍب تؤدي معاين، ٍب عن حروؼ : سوؼ أٙبدث عن فرعْب :  ـ دالنخ احلشًف 5 
.   ا٤بعجم الٍب يتألف منها الكبلـ من حيث داللتها ُب نفسها على معاين خاصة 

 :أـ زشًف ادلؿبَِ
من ا٣بصائص الٍب ميزت اللغة العربية ىي تعدد معاين حروفها، فتعدد معاين ا٢بروؼ 

ففي اللغة العربية ٪بد تغّب ا٤بعُب للحرؼ الواحد تبعاً ٤با يراد . مكَمن أسرار اللغة وسّر ٝبا٥با
من معُب ُب سياؽ الكبلـ؛ ألّف معاين ا٢برؼ الواحد قد تصل إٔب العشرات من ا٤بعاين كما 

وىذا ٩با دفع العلماء إٔب القياـ . وغّبىا من حروؼ ا٤بعاين (البلـ ػ الباء ػ من)ىو ا٢باؿ ُب 
بتتبع ىذا ا١بانب من جوانب اللغة، فأفردوا ٥با مصنفات تناولوا فيها ا٤بعاين والوجوه ا٤بختلفة 

.  5لكل حرؼ من ىذه ا٢بروؼ

                                                 
 .61 ػ ا٤بصدر نفسو ، ص  1
  .65 ػ سورة النساء اآلية  2
  .2 ػ 1 ػ سورة مرًن اآلية  3
 .07 ػ ابن عطاء ا السكندري ، التنوير ُب إسقاط التدبّب ، ص  4

ـ ، ص 1987 ػ السامرائي عباس ٧بمد ػ دراسة ُب حروؼ ا٤بعاين الزائدة ػ مطبعة ا١بامعة بغداد ػ الطبعة األؤب ػ سنة 5 
1. 
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وقد الحظوا أهّنا تقع ُب ضمن حقل دالٕب مشَبؾ، فضبلً عن أهّنا وسائل الربط ُب 
الَبكيب الذي ينصّب عليو عمل النحوي، كما عِب ّٔا أيضاً أىل الفقو واألصوؿ؛ ألّف ىذه 
ا٢بروؼ بالنسبة لديهم تدخل ُب ٙبديد األحكاـ األصولية تبعاً لدالالهتا ا٤بختلفة، واختلفوا 
ٝبيعاً ُب حقيقة دالالهتا على ا٤بعُب؛ أتدّؿ ُب نفسها؟ أـ ُب غّبىا؟ والغالب أهّنا تدّؿ على 

. 1معُب ُب غّبىا
أّما ادثوف فهم على خبلؼ، إْذ يرى طائفة منهم أهّنا كلمات وظيفية تعرب عن 

العبلقات الداخلية بْب أجزاء ا١بملة، وىي عبلقات سياقية ٥با فعل ٫بوي أكثر منو لغوي، 
لذا فإّف ىذه ا٢بروؼ ال ٛبتلك معُب معجمياً، بل ٥با معُب وظيفي عاـ ىو التعلق، ٍب ٚبتص 

. 2ٙبت ىذا العنواف بوظيفة خاصة
أّما الطائفة األخرى فَبى، أّف ا٢بروؼ تدّؿ على معانيها ُب نفسها وىي منفردة، فحْب 

ٗبعُب العلّو، ولكن معناىا ىذا مقيد بالسياؽ  (على)تفهم أنّو ٗبعُب بلوغ الغاية و (إٔب)تقوؿ 
الذي ترّد فيو، وإ٭ّبا وجدت ا٢بروؼ لتؤدي معاين األلفاظ ا٤بتعلقة ّٔا، وليس لتؤدي معناىا 
الذاٌب، ألنّو معُب غّب مكتمل؛ فهي إذف وسيلة لفهم اللفظ ا٤بتعلق ّٔا وليس لفهم معناىا 

. 3ا٣باص
ىو الذي جاء ٤بعُب تنعدـ خاصية االسم ): وقد عّرؼ األصوليوف ا٢برؼ بقو٥بم

                                                 
. 370 ص2 ابن جِب ػ ا٣بصائص ػ ج   ػ 1

طو ٧بسن ػ مطابع مؤسسة دار : ػ ا١بُب الداين ُب حروؼ ا٤بعاين ػ ٙبقيق (ىػ749ت )حسن بن قاسم:   ا٤براديـ     
 .34، ص  (ط.د)ـ ػ 1976الكتب للطباعة والنشر، 

. (د،ط)ـ ػ 1973  ػ ٛباـ حساف ػ اللغة العربية معناىا ومبناىا ػ ا٥بيئة ا٤بصرية العامة للكتاب ػ سنة 2
 127ػ124

  عودة خليل أبو عودة ػ التطور الدالٕب بْب لغة الشعر ولغة القرآف ػ مكتبة ا٤بنار ػ األردف ػ الطبعة األؤب ػ سنة ـ   
  .     75 ـ ، ص 1985

 عبد ا٥بادي الفصيلي ػ البلمات دراسة ٫بوية شاملة ُب ضوء القراءات القرآنية ػ مطابع دار العلم بّبوت ػ الطبعة ػ  3 
 . 56ـ ، ص 1980األؤب ػ سنة 

  ابتهاؿ كاصد ياسر الزبيدي ػ البحث الدالٕب ُب التبياف ُب تفسّب القرآف أليب جعفر بن ا٢بسن الطوسي ، ـ      
 .274ص
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 .1(والفعل فيو، ويظهر ا٤بعُب ُب غّبه
: العدوؿ عن التعبّب با٢بروؼ ُب النص القرآين -

ِإفَّ الَِّذيَن اتػََّقواْ ِإَذا َمسَُّهْم طَاِئٌف مَّْن الشَّْيطَاِف  ﴿:يفصل ابن عطاء ا ُب قولو تعأب 
 (التذكر واإلبصار) سبب العدوؿ عن التعبّب با٢بروؼ للربط بْب 2﴾َتذَكَُّرواْ فَِإَذا ُىم مُّْبِصُروفَ 

: كما يلي 
ألنو كاف ال يفيد أف »:وذلك  (تذكروا وأبصروا): فلم يقل " الواو"عدؿ عن التعبّب بػ

. 3«البصرى كانت عن التذكر، وا٤براد أهنا كانت مسببة عنو، ترغيبا للعباد فيها
 ألف فيها ما ُب »: وذلك  (تذكروا ٍب أبصروا):  فلم يقل"ٍب"وعدؿ عن التعبّب ب 

الواو، من عدـ الداللة على السببية، وفيها أهنا كانت تقتضي عكس ا٤بضي ٤با فيها من 
. 4«ا٤بهلة

 القتضائها التعقيب» :وذلك  (تذكروا فأبصروا): فلم يقل " الفاء"وعدؿ عن التعبّب بػ
 . 5«أف ىؤالء العباد ال تتأخر أبصارىم عن تذكرىم : ومراد ا٢بق سبحانو

كأهنم ٓب يزالوا على ذلك »﴿َتذَكَُّرواْ فَِإَذا ُىم مُّْبِصُروَف﴾، :وعرب ا٢بق سبحانو بقولو
تذكر زيد : البصرى، ثناء منو سبحانو عليهم وإظهار لوفور ا٤بنة إليو لديهم، كما نقوؿ

ا٤بسألة، فإذا ىي صحيحة، أي أهنا ٓب تزؿ صحيحة، وإهنا اآلف صحيحة، كما رفع العلم 
كذلك ا٤بتقوف، ما زالوا مبصرين، ولكن حْب ورد طيف ا٥بوى عليهم، غطى على . ّٔا

بصّبهتم الثابت نورىا فيهم، فلما استيقظوا ذىبت سحابة الغفلة، فأشرقت مشس 
. 6«البصّبة

                                                 

موسى بناي العليلي ػ : ػ اإليضاح ُب شرح ا٤بفصل ػ ٙبقيق ( ىػ646ت )أبو عمرو عثماف بن عمر :  ابن ا٢باجبػ1   
. 237 ص2، ج (د، ط)ـ ػ 1983مطبعة العاين ػ بغداد 

 .22 ص3  السيوطي جبلؿ الدين ، األشباه والنظائر ُب النحو ، ج ـ     
  .201 ػ سورة األعراؼ اآلية 2
 .33 ػ ابن عطاء ا السكندري ، التنوير ُب إسقاط التدبّب ، ص 3

 .33 ػ الػمصدر نفسو ، ص  4
 .33 ػ الػمصدر نفسو ، ص  5
 .33 ػ الػمصدر نفسو ، ص  6
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 :ة ـ زشًف ادلؿدى
يقف ابن عطاء ا وقفة عند معُب حرؼ ا٥باء وٯبعلها دالة على ا٤بوجد ا٢بق ؤّا يقع 

 ا٤بضمرة ﴾ با٥باء ﴿كل يسبح خالقو، ويشّب ٤بوجده »:التسبيح لكل ٨بلوؽ ٕبسب حالو فيقوؿ
 ُتَسبُّْح َلُو السََّماَواُت السَّْبُع َواأْلَْرُض َوَمْن ﴿:، قاؿ ا تعأب﴾ ىو ﴿بضرورة حالو، وبإشارة مقالو 

، 1﴾ِفيِهنَّ َوِإْف ِمْن َشْيٍء ِإالَّ ُيَسبُّْح ِٕبَْمِدِه َوَلِكْن اَل تَػْفَقُهوَف َتْسِبيَحُهْم ِإنَُّو َكاَف َحِليًما َغُفورًا
والتسبيح ىو التنزيو، وىو الذكر ا٤بضمر الذي ال يفقو منو إال اإلشارة بإثبات وجود الواجد 

.  2«للموجودات الواحد القادر ا٤بنزه عن صفات ادثات

                                                 
  .44 ػ سورة اإلسراء اآلية  1
 32 ػ ابن عطاء ا السكندري ، القصد آّرد ، ص  2
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فابن عطاء ا يعترب أف ﴿ا٥باء﴾ حرؼ يشّب بو ا٤بخلوقوف إٔب موجد ثابت ُب العقوؿ، 
الٍب " ا٥باء "وزعم بعضهم أف األصل فيو ): وقد نقل القرطيب أف ا٥باء أصل السم ا١ببللة فقاؿ

ىي الكناية عن الغائب، وذلك أهنم أثبتوه موجدا ُب فطر عقو٥بم فأشاروا إليو ٕبرؼ الكناية ٍب 
ٍب زيدت فيو األلف " لو"زيدت فيو الـ ا٤بلك إذ قد علموا أنو خالق األشياء ومالكها فصار 

 . 1(والبلـ تعظيما وتفخيما
  

 

                                                 
 .103 ص 1 ػ القرطيب أبو عبد ا ، ا١بامع ألحكاـ القرآف ، ج   1
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: ادلجحث انثبَِ 

 انذالنخ انهغٌّّخ ًتطجْمبهتب يف تفسري اثٍ ػطبء اهلل

. متيْذ 

. تمغْى إنفبظ ثبؾتجبس انذالنخ : ادلطهت إًل
 

. احلمْمخ ًاجملبص:ادلطهت انثبَِ 
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:  تـًيْذ 
اعتُب األصوليوف بدراسة مباحث الداللة، فتوسعوا فيها حٌب أضافوا كثّباً من ىذه 

ا٤بباحث على ما قدمو علماء اللغة، وكاف مرمى األصوليْب من البحث ُب أساليب العربية ىو 
وضع قوانْب تتخذ أساساً ٥بم ُب استنباط األحكاـ الشرعية من القرآف الكرًن والسنة النبوية 

الشريفة، متوخْب قصد الشارع من ىذا التنزيل، إذ ما جاءت الشريعة إالّ لتقيم حياة إنسانية 
. 1كرٲبة ُب فهم نصوصها، وبتعرؼ على ٙبديد الدالالت 

وسوؼ نعرؼ ُب ىذا ا٤ببحث أقساـ الداللة حسب كل فريق من ا٤بتعمقْب ُب مبحث 
باعتبار ما اتفقوا أو اختلفوا عليو من  (ا٤بتكلمْب ، األصوليْب ، ا٢بنفية)الدالالت من 

ا٤بصطلحات، ٍب نبْب أنواع الدالالت الٍب وجدت عند ابن عطاء ا من خبلؿ األمثلة الٍب 
وقف عندىا أثناء تفسّبه آليات القرآف الكرًن، ٍب نتعرض ٤بوضوع ا٢بقيقة والػمجاز وموقف 

. ابن عطاء ا منو وإيراد األمثلة ا٤بمكنة من تفسّبه
  

 
 

                                                 
ػ  (ىػ885ت ) ػ عزيز سليم علي القريشي ػ البحث الدالٕب ُب نظم الدرر ُب تناسب اآليات والسور للبقاعي 1

 .85ـ ، ص2004أطروحة دكتوراه فلسفة ُب اللغة العربية وآدأّا ػ كلية الَببية ػ ا١بامعة ا٤بستنصرية  سنة 
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:  ادلطهت األًل

. تمسْى األنفبظ ثبػتجبر انذالنخ 
 

. ـ تمغْى ادلنبطمخ ًإطٌنْني 1

  . ـ طشق حتذّذ انذالنخ ؾنذ إطٌنْني2  

 .دالنخ ادلنطٌق : أًال          

 .ادلنطٌق انظشّر - أ

. ادلنطٌق غري انظشّر - ب
 

 . دالنخ ادلفيٌو: ثبَْب  

. أ ـ يفيٌو ادلٌافمخ 
 

. ة ـ يفيٌو ادلخبنفخ 
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 :ـ تمغْى ادلنبطمخ ًإطٌنْني  1

 :يرى ا٤بناطقة واألصوليوف، أّف ىذه الداللة تنحصر ُب ثبلثة أنواع ىي
وىي الٍب يدؿ اللفظ فيها على ٛباـ معناه ا٤بوضوع لو بطريق ا٤بطابقة، كداللة : داللة ا٤بطابقة

، وٚبتص داللة ا٤بطابقة بأحكاـ كثّبة منها ثبلثة 1اإلنساف على ا٢بيواف الناطق 
 :2ىي

ليس يلـز ُب كل معُب من ا٤بعاين أف يكوف لو لفظ يدّؿ عليها، بل ال يبعد أف : أ
. يكوف ذلك مستحيبًل؛ ألّف ا٤بعاين الٍب تقبل كل واحد منها غّب متناىية

ا٢بقيقة ُب وضع األلفاظ إ٭ّبا للداللة على ا٤بعاين النطقية دوف ا٤بوجودات : ب
. ا٣بارجية

األلفاظ ا٤بشهورة من جهة اللغة ا٤بتداولة بْب ا٣باصة والعامة ال ٯبوز أف تكوف : ج
موضوعة وضعاً حقيقياً ال يعرفو إالّ ا٣باص، وال يصح أف تكوف مقطوعة بإزاء ا٤بعاين 

 .الدقيقة الٍب ال يفهمها إالّ األذكياء
وىي اعتبار اللفظ إٔب جزئو من حيث ىو كذلك، ٫بو داللة الفرس : داللة التضمن- 2

واإلنساف واألسد على معانيها الٍب ىي متضمنة ٥با، كا٢بيوانية واإلنسانية، فإّف ىذه 
ا٤بعاين كلها تدّؿ عليها األلفاظ عند اإلطبلؽ؛ ألهّنا متضمنة ٥با من حيث ىذه ا٢بقائق 

. 3، ودالالهتا عليها من جهة تضمنها لو 
أٝبع الببلغيوف على أّف الداللة الوضعية ال يقع فيها تفاوت، وإ٭ّبا يقع : داللة االلتزاـ- 3

                                                 
 3، ج  (ط.د)ـ ػ 1987 ػ مطلوب أٞبد ػ معجم ا٤بصطلحات الببلغية وتطورىا ػ آّمع العلمي العراقي ػ سنة 1

 10ص
. 10 ص3 ػ ا٤برجع السابق ، ج 2

  .35 ص1ٰبٓب بن ٞبزة ػ الطراز ا٤بتضمن ألسرار الببلغة وعلـو حقائق اإلعجاز ، ج :  العلويـ    
. 10 ص3 ػ مطلوب أٞبد ػ معجم ا٤بصطلحات الببلغية وتطورىا ػ ج  3

ػ مفتاح العلـو ػ مطبعة ا٤بكتبة العلمية ا١بديدة ػ بّبوت  (ىػ626ت ) السكاكي أبو يعقوب ٧بمد بن علي ـ    
 . 156،  (ط.ت.د)

: ػ الربىاف الكاشف عن إعجاز القرآف ػ ٙبقيق (ىػ651ت )كماؿ الدين عبد الواحد عبد الكرًن :  الزملكاينـ    
 . 98ـ ، ص 1974خدٯبة ا٢بديثي وأٞبد مطلوب ػ مطبعة العاين بغداد ػ الطبعة األؤب ػ سنة 

  .212. القزويِب جبلؿ الدين ػ اإليضاح ُب علـو الببلغة ، ص ـ   
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 اللفظ إّما أف يعترب): التفاوت ُب الداللة االلتزامية أو داللة االلتزاـ، وقاؿ ابن الزملكاين
إٔب ٛباـ مسّماه وىو ا٤بطابقة، أو إٔب جزئو من حيث ىو كذلك وىو التضمن أو بالنسبة 

 فاألؤب وضعية 1(إٔب ما يكوف خارجا عن ا٤بسمى من حيث ىو كذلك وىو االلتزاـ 
 اللفظ إذا وضع للمسّمى انتقل الذىن من ا٤بسّمى إٔب والباقيتاف عقليتاف؛ ألّف وضع

. 2البلـز 
 ُب ىذا أف ا٤بناطقة واألصوليْب أقروا تقسيم الداللة اللفظية إٔب ثبلثة أقساـ الخالصةو

. (وتضمنية والتزامية (ا٤بطابقة)داللة عقلية ): ىي
:  ـ طشق حتذّذ انذالنخ ؾنذ إطٌنْني 2
طريقة ا٤بتكلمْب وطريقة :  انقسم األصوليوف إٔب فئتْب ُب ٙبديد طرائق الداللة ٮبا  

. األحناؼ
: 3وقسموا طرائق الداللة إٔب قسمْب  (ا٤بتكلمْب) طريقة ا١بمهور: األؤب

: ا٤بفهـو ،  وينقسم ا٤بنطوؽ على قسمْب: ا٤بنطوؽ ، ب: أ
. ا٤بنطوؽ غّب الصريح: ب. ا٤بنطوؽ الصريح : أ

: وا٤بنطوؽ غّب صريح ينقسم إٔب ثبلثة أقساـ
. اإلشارة: ج. اإلٲباء: ب. االقتضاء : أ

                                                 
 . 98خدٯبة ا٢بديثي وأٞبد مطلوب ، ص: الزملكاين كماؿ الدين ػ الربىاف الكاشف عن إعجاز القرآف ػ ٙبقيقػ   1

 . 156مفتاح العلـو ، ص   السكاكي أبو يعقوب ػـ   
 . 212 القزويِب جبلؿ الدين ػ اإليضاح ُب علـو الببلغة ، صـ   
عبد الرٞبن الربقوين ػ دار إحياء الكتب العربية بّبوت ػ :  القزويِب جبلؿ الدين ػ التلخيص ُب علـو الببلغة ػ ٙبقيقـ   

 . 237ـ ، ص1932الطبعة األؤب ػ سنة 
 .8 ص3 مطلوب أٞبد ػ معجم ا٤بصطلحات الببلغية وتطورىا ػ جـ   

.  156مفتاح العلـو ، ص   ػ السكاكي أبو يعقوب ػ 2
 .98خدٯبة ا٢بديثي وأٞبد مطلوب ، ص:  الزملكاين كماؿ الدين ػ الربىاف الكاشف عن إعجاز القرآف ػ ٙبقيقـ   

 ػ  بشّب مهدي الكبيسي ػ مفاىيم األلفاظ وداللتها عند األصوليْب ػ أطروحة دكتوراه ػ كلية العلـو اإلسبلمية جامعة  3
 . 8ػ 7ـ ، ص 1991بغداد ػ سنة 

 ج ، (ط.د)ـ ػ 1991ػ دار ا٢بكمة للطبعة والنشرػ سنة  ػ أصوؿ الفقو اإلسبلمي ُب نسيجو ا١بديد إبراىيم مصطفى الز٤بي ـ   
 .11ػ 10 ص1
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مفهـو ا٤بخالفة : مفهـو ا٤بوافقة ، ب: أ: وا٤بفهمـو إٔب قسمْب 
. (األحناؼ)طريقة الفقهاء : الثانية

: وقد قسموا طرائق الداللة إٔب أربعة أنواع وىي
. اقتضاء النص: د. داللة النص: ج. إشارة النص: ب. عبارة النص: أ

:  ما يأٌب1ويتضح من ا٤بوازنة بْب الطريقتْب
: األوؿ .  إف طرائق الداللة عند األحناؼ تلتقي مع تقسيم ا٤بتكلمْب إالّ ُب طريقتْب:أ

إذ ال يعدىا األحناؼ من طرائق الداللة وإْف كانت تعّد عندىم ُب القياس، : اإلٲباء
. مفهـو ا٤بخالفة، فهم ال يقّدموف بداللتو: والثاين 

يلتقي الفريقاف ُب داللة االقتضاء واإلشارة ا٠با ومضموناً، ولكن ما ٠بّاه ا١بمهور : ب
وكذلك مفهـو ا٤بوافقة عند  (داللة العبارة)و٠بّاه األحناؼ  (ا٤بنطوؽ الصريح )

، ويبدو واضحاً من خبلؿ ىذا التقسيم 2عند األحناؼ (داللة النص)ا٤بتكلمْب يسّمى 
الذي أقرّه كل من ا٤بتكلمْب واألحناؼ، بأّف ا٤بنطوؽ الصريح الذي ٠بّاه ا٤بتكلموف 
وداللة العبارة عند األحناؼ، ىي داللة ا٤بطابقة وداللة التضمْب الٍب أقّرىا كل من 
ا٤بناطقة واألصوليْب، فداللة ا٤بطابقة والتضمْب، إذاً ىي داللة ا٤بنطوؽ الصريح عند 

. 3ا٤بتكلمْب وداللة العبارة عند األحناؼ
 عند ا٤بتكلمْب وإشارة النص واقتضائو عند األحناؼ فهو داللة ا٤بنطوؽ غّب صريحأّما 

. 4 (االقتضاء واإلشارة واإلٲباء)االلتزاـ عن ا٤بناطقة واألصوليْب؛ ألّف داللة االلتزاـ تتضمن 
، إما نصا صرٰبا، وإما إشارة أوتلوٰباوعليو فابن عطاء ا يرى أف أقساـ الداللة 

 وبعض اآليات بعض فأورد( التدبّب وعدـ التسليم)وذلك عند حديثو عن موضوع 
َفبل َوَربَّْك ال ﴿: قاؿ ا سبحانو وتعأب» :يلي كما مرتبة ذلك على الدالة األحاديث

                                                 

 .8 ػ 7ػ  بشّب مهدي الكبيسي ػ مفاىيم األلفاظ وداللتها عند األصوليْب  ، ص1  

 .ػ  الػمرجع السابق 2  
 . ػ   الػمرجع السابق  3
 . ػ الػمرجع السابق  4
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نَػُهْم ٍُبَّ ال ٯبَُِدوا ُب أَنْػُفِسِهْم َحَرجاً ٩بَّا َقَضْيَت َوُيَسلُّْموا  يُػْؤِمُنوَف َحٌبَّ ُٰبَكُّْموَؾ ِفيَما َشَجَر بَػيػْ
. 1َتْسِليمًا﴾

، فَِللَِّو اآْلِخَرُة َواأْلُؤَب﴾﴿: وقاؿ تعأب ْنَساِف َما َٛبُبَّ ـْ ِلئْلِ  2َأ
ذاؽ طعم اإلٲباف من رضي با ربا، وباإلسبلـ دينا، ): وقاؿ صلى ا عليو وسلم

. 3 (وٗبحمد صلى ا عليو وسلم نبيا ورسوال
أعبد ا بالرضا، فإف ٓب تستطع ففي الصرب على ما ): وقاؿ صلى ا عليو وسلم

 إٔب غّب ذلك من اآليات واألحاديث الدالة على ترؾ » :بعدىا ليقوؿ ،5« 4(تكره خّب كثّب
ؤّذا تبْب ٕب أف ابن عطاء . 6«التدبّب ومنازعة ا٤بقادير، إما نصا صرٰبا، وإما إشارة وتلوٰبا

ا٤بطابقة والتضمْب، : صريح وغّب صريح، وُب الصريح قسمْب : ا يعترب ا٤بنطوؽ قسمْب
. اإلشارة والتلويح وأغلب الظن أنو يقصد بالتلويح اإلٲباء : وُب غّب الصريح قسمْب 

ومن ٍب فقد سار ابن عطاء ا ُب تقسيم الداللة على النهج الذي سار عليو 
ا٤بتكلموف، إالّ أنّو ٓب يشر إٔب التقيسمات الٍب أشار إليها ا٤بتكلموف بشكلها الواضح، إ٭ّبا 

يظهر من خبلؿ األمثلة ا٤بتناثرة ُب تفسّبه إٔب ا٤بيل الكبّب إٔب تقسم ا١بمهور من األصوليْب 

                                                 
 .65 ػ سورة النساء اآلية  1
 .25 ػ 24 ػ سورة النجم اآلية  2
َع َرُسوَؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم  3  ػ ا٢بديث أخرجو أبو عيسى الَبمذي ُب سننو َعْن اْلَعبَّاِس ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب أَنَُّو ٠بَِ

ْسبَلـِ ِديًنا َوٗبَُحمٍَّد نَِبيِّا  ): يَػُقوؿُ  ٲبَاِف َمْن َرِضَي بِاللَِّو َربِّا َوبِاإْلِ ، باب ما جاء ُب ترؾ الصبلة، (َذاَؽ َطْعَم اإْلِ
 .وقَاَؿ أَبُو ِعيَسى َىَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيحٌ . 209 ص 9 ج2547رقم

كنت :  ػ ا٢بديث أخرجو البهقي ُب شعب اإلٲباف،  باب فيما يقوؿ العاطس، عن عبد ا بن عباس بلفظ قاؿ  4
قلت « يا غبلـ ، أال أعلمك كلمات لعل ا أف ينفعك ّٔن ؟ » : رديف رسوؿ ا صلى ا عليو وسلم فقاؿ 

احفظ ا ٰبفظك ، احفظ ا ٘بده أمامك ، تعرؼ إٔب ا ُب الرخاء يعرفك » :  ، قاؿ بلى ، يا رسوؿ ا: 
فاسأؿ ا ، وإذا استعنت فاستعن با ، قد جف  القلم ٗبا ىو كائن ، فلو اجتمع ا٣بلق  ُب الشدة ، إذا سألت

على أف ينفعوؾ بشيء ٓب يكتبو ا ُب أـ الكتاب ٓب يستطيعوا ، ولو اجتمع ا٣بلق أف يضروؾ بشيء ٓب يكتبو 
ا ُب أـ الكتاب ٓب يستطيعوا ، فإف استطعت أف تعمل  بالرضا واليقْب فافعل ، وإف ٓب تستطع فإف ُب الصرب 

 9644رقم« النصر مع الصرب ، وأف الفرج مع الكرب ، وأف مع العسر يسرا  على ما تكره خّبا كثّبا ، واعلم أف
 .462 ص 20ج

 .05 ػ ابن عطاء ا السكندري ، التنوير ُب إسقاط التدبّب ، ص  5
 .05 ػ ابن عطاء ا السكندري ، التنوير ُب إسقاط التدبّب ، ص  6
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مع التطرؽ إٔب مصطلحات األحناؼ ُب ىذا التقسيم، فضبلً عن أّف ابن عطاء ا ٓب 
يتناوؿ ٝبيع أنواع الدالالت ا٤بشار إليها سابقاً، إ٭ّبا اقتصر على بعضها متطرقاً إليها عند 

الوقوؼ على بعض النصوص القرآنية؛ لبياف أٮبية ا٤بعُب ُب النص القرآين، وعلى ىذا 
األساس سوؼ أقف على أنواع الدالالت الٍب أشار إليها ابن عطاء ا ٩بثبل لكل نوع 

: ومرتبا ٥با كما مر معنا 
 .الصريح وغير الصريح :   وفيو قسمين  :دالنخ ادلنطٌق: أًال 

 : ـ ادلنطٌق انظشّر1
لقد تبْب سابقاً أّف ا٤بنطوؽ الصريح ما أقرّه ا٤بتكلموف، ويقابلو عند األحناؼ عبارة 

 وىذا ا٤بصطلح خاص 1(ما دّؿ عليو اللفظ با٤بطابقة أو التضمن ): النص، فا٤بنطوؽ الصريح
داللة الكبلـ على ا٤بعُب ا٤بتبادر منو سواء )): با٤بتكلمْب، أما عن األحناؼ فعبارة النص ىي

، أي أّف الكبلـ إذا دّؿ على معُب؛ 2(أكاف ىذا ا٤بعُب مقصوداً من السياؽ أصالة أـ تبعاً 
، فإذا دّؿ الكبلـ (أصالة)وكاف ىذا ىو ا٤بقصود منو أوالً وبالذات ٠ّبي ذلك معُب مقصوداً 

 3.فاألوؿ مطابقة، والثاين التضمْب (تبعي )على معُب غّب مقصود ٠ّبي ا٤بعُب غّب أصلي 

                                                 
ػ إرشاد الفحوؿ إٔب ٙبقيق ا٢بق من علم األصوؿ ػ دار ا٤بعارؼ بّبوت ػ  (ىػ1250ت ) ػ الشوكاين، ٧بمد بن علي  1

. 519 ص2، ج  (ط.د) ػ 1979سنة 
 الز٤بي، إبراىيم مصطفى ػ أسباب اختبلؼ الفقهاء ُب األحكاـ الشرعية ػ مطبعة دار ا٢برية ػ بغداد ػ الطبعة الثانية ػ ـ   

 .175ـ ، ص 1979سنة 

 . 181ـ ، ص 1969 ػ بدراف أبو العينْب بدراف ػ أصوؿ الفقو ػ دار ا٤بعارؼ ػ الطبعة األؤب ػ سنة   2 
ػ كشف األسرار شرح ا٤بصنف على ا٤بنارػ  ا٤بطبعة الكربى  (ىػ710ت ) النسفي أيب بركات عبد ا بن أٞبد ـ   

 .68 ص 1ىػ ، ج 1316األمّبية بوالؽ مصرػ الطبعة األؤب ػ سنة 
عبد ا٤بلك عبد الرٞبن : ػ ميزاف األصوؿ ػ دراسة وٙبقيق (ىػ540ت )  ػ  السمرقندي، عبلء الدين مشس النظر 3

 . 567 ص 1ـ ، ج 1987السعيدي ػ مطبعة ا٣بلود ػ الطبعة األؤب ػ سنة  
 .181  بدراف أبو العينْب بدراف ػ أصوؿ الفقو ، ص ـ   
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أّما ابن عطاء ا  فقد وجدت لو تسمية ا٤بنطوؽ الصريح، وتسمية داللة التضمْب أما 
تسمية ا٤بطابقة فيسميها ظاىر النص أو صريح العبارة، وفيما يلي نتعرؼ على األمثلة ا٤بمكنة 

. عنده لداللٍب التضمْب وا٤بطابقة 
  :دالنخ انتؼًني:  أ

مّر سابقاً تعريف داللة التضمن ُب حْب ٓب أجد ابن عطاء ا يشّب إٔب تعريف ىذا 
ا٤بصطلح، إ٭ّبا جاء على شكل أمثلة متناثرة ُب تفسّبه آليات القرآف ؛ لبياف ا٤بعُب ا٤بقصود 

: من النص القرآين، واألمثلة ُب ذلك كثّبة منها 
  نلتمس ُب ىذا 1﴾الّلُو َوٕبُّ الَِّذيَن آَمُنواْ ٱُبْرُِجُهم مَّْن الظُُّلَماِت ِإَٔب النػُُّورِ  ﴿:قولو تعأب ،

النص القرآين داللة واضحة وىي داللة التضمن على حد ما بسطو ابن عطاء ا، ومكمن 
: الرابعة »:  الّلُو َوٕبُّ الَِّذيَن آَمُنواْ ﴾، إذ يقوؿ ابن عطاء ا﴿:ىذه الداللة ُب قولو تعأب

إعبلـ ا٢بق عز وجل ُب ىذه اآلية للمؤمنْب بشارة عظيمة تتضمنها واليتو، ألهنا تضمنت كل 
خّب من خّب الدنيا واآلخرة من نور وعلم وفتح وشهود ومعرفة ويقْب وتأييد و ووجود ومزيد 

وحور وقصور وأهنار وٜبار ورؤية ا تعأب ورضاء عن ا تعأب ومابْب ذلك من ا٢بشر مع 
الصراط، وما سوى ذلك  ا٤بتقْب وأخذ الكتاب باليمْب وثقل ا٤بيزاف با٢بسنات والثبات على

من ا٤بنح وا٤بواىب تتضمنو والية ا تعأب لعباده ا٤بؤمنْب، فهي البشارة الٍب تضمنت كل 
فَباه يثبت بداللة التضمن للمؤمنْب بشارة بوالية ا ٥بم إذ حوت ىذه الوالية . 2«بشارة 

. ماال ٰبصى من الفضل ُب الدنيا واآلخرة 
والية اإليقاف » :وُب نفس اآلية ٪بد ابن عطاء ا يتحدث عن والية اإليقاف فيقوؿ 

، 3﴾َوَمن يَػتَػوَكَّْل َعَلى اللَِّو فَػُهَو َحْسُبوُ  وىي تتضمن اإلٲباف والتوكل وقد قاؿ ا عز وجل ﴿
وال يكوف التوكل إال مع اليقْب وال يكوف توكل ويقْب إال مع اإلٲباف ، ألف اليقْب عبارة عن 
استقرار العلم با تعأب ُب القلب مأخوذ من يقن ا٤باء ُب ا١ببل إذا استقر وسكن ، فكل 
يقْب إٲباف وليس كل إٲباف يقينا، والفرؽ بينهما أف اإلٲباف قد يكوف مع الغفلة واليقْب ال 

                                                 
 .257 ػ سورة البقرة اآلية   1
 .25ػ26عبد ا٢بليم ٧بمود ، ص   : ػ ابن عطاء ا السكندري، لطائف ا٤بنن ، ٙبقيق 2

 .3 ػ سورة الطبلؽ اآلية   3
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، فَباه يثبت تضمن والية اإليقاف لوالية اإلٲباف مستعينا با٤بعُب ا٤بعجمي 1«٘بامعو الغفلة 
.  (اليقْب)لكلمة 

وُب نفس اآلية ٪بد ابن عطاء ا يتحدث عن والية ا وأهنا تتضمن النفع والدفع 
واعلم أف والية ا تتضمن النفع والدفع ، أما النفع فمن قولو تعأب » :والنصرة والنجاة فيقوؿ

ٓبَْ َيُك يَنَفُعُهْم ِإٲبَانُػُهْم َلمَّا  ﴿: ومن قولو تعأب 2﴾فَػَلْوالَ َكاَنْت قَػْريٌَة آَمَنْت فَػنَػَفَعَها ِإٲبَانُػَها ﴿:
 وىذا ُب صفة الكافرين فمفهومو أف اإلٲباف ينفع ا٤بؤمنْب ولو عند رؤية البأس ، 3﴾رََأْوا بَْأَسَنا

يَػْوـَ يَْأٌب بَػْعُض آيَاِت َربَّْك الَ يَنَفُع نَػْفساً ِإٲبَانُػَها ٓبَْ َتُكْن آَمَنْت ِمن  ﴿:وكذلك قولو تعأب 
، فمفهمومو إذا كانت مؤمنة من قبل ينفعها إٲباهنا، وأما 4قَػْبُل َأْو َكَسَبْت ُب ِإٲبَاهِنَا َخّْباً ﴾

 ﴿: ، وتتضمن النصرة لقولو تعأب5ِإفَّ اللََّو يَُداِفُع َعِن الَِّذيَن آَمُنوا ﴾ ﴿:الدفع فمن قولو 
َنا َنْصُر اْلُمْؤِمِنْبَ  َكاَف َحّقاً َعَليػْ َنا نُنِج  ﴿: تتضمن النجاة لقولو تعأب6﴾ََ َكَذِلَك َحّقاً َعَليػْ

فَباه يثبت بداللة التضمن عدة أمور ُب والية ا لعبده مستدال لكل أمر  . 8«7﴾اْلُمْؤِمِنْبَ 
.   ٗبفهـو اآلية أو ٗبنطوقها

الّلُو َوٕبُّ الَِّذيَن آَمُنوْا﴾ ذكر ابن عطاء ا  أهنا تضمنت نوعْب ﴿:وُب نفس اآلية أيضا 
وإف شئت قلت ٮبا واليتاف  والية » :من الوالية ولكل نوع أىلو ودليلو من القرآف فقاؿ 

دليل وبرىاف ووالية شهود وعياف ، الدليل والربىاف ألىل االعتبار ووالية الشهود والعياف 
َسُنرِيِهْم آيَاتَِنا ُب اآْلفَاِؽ َوُب أَنُفِسِهْم  ﴿:ألىل االستبصار، فؤلىل الوالية األؤب قولو تعأب 

َ ٥َبُْم أَنَُّو ا٢بَْقُّ﴾ ُقِل الّلُو ٍُبَّ َذْرُىْم ُب َخْوِضِهْم  ﴿: ، وألىل الوالية الثانية قولو تعأب9َحٌبَّ يَػَتبَػْبَّ
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 فقد جعل الوالية األؤب والية دليل وبرىاف والوالية األؤب والية ،2 «1﴾َخْوِضِهْم يَػْلَعُبوفَ 
.  شهود وعياف 

  3﴾﴿ َعآِبُ اْلَغْيِب َفبَل يُْظِهُر َعَلى َغْيِبِو َأَحداً، ِإالَّ َمِن اْرَتَضى ِمن رَُّسوؿٍ :قولو تعأب ،
 ِمن رَُّسوٍؿ﴾ أف ﴿:فقد نقل ابن عطاء ا ما فهمو أبو العباس بداللة التضمن من قولو تعأب

فإف قلت كيف يصنع بقولو تعأب  فلم يستثن أحد إال »:الصديق والوٕب فقاؿ : ُب معناىا 
أو صديق أو )وُب معناىا :  فاعلم أين ٠بعت من شيخنا أيب العباس يقوؿ .   رسوؿ

.  4«(وٕب
 أفادت ىذه اآلية 5اللَُّو الَِّذي َخَلَقُكْم ٍُبَّ َرَزَقُكْم ٍُبَّ ٲُبِيُتُكْم ٍُبَّ ُٰبِْييُكْم﴾ ﴿:قولو تعأب ،

اآلية بداللة التضمن اقَباف ا٣بلق بالرزؽ احتجاجا على العباد من أجل التسليم لو ُب الرزؽ 
أف : تضمنت ىذه اآلية الكرٲبة» :كما سلموا لو ُب ا٣بلق وُب ذلك يقوؿ ابن عطاء ا 

 ا٣بلق والرزؽ مقَبناف، أي كما سلمتم  بأنو ا٣بالق من غّب دعوى منكم للخالقية معو،
فكذلك سلموا لو أنو الرزاؽ وال تدعو ذلك معو، أي كما انفرد فيكم با٣بلق واإلٯباد، 

كذلك ىو ا٤بنفرد بالرزؽ واإلمداد، فقرهنما لبلحتجاج على العباد وهنيا ٥بم أف يشهدوا رزقا 
من غّبه، وإحسانو من خلقو، وانو تعأب كما خلق من حيث ال وسائط وال أسباب، كذلك 

. 6«ىو الرزاؽ من غّب أف يتوقف رزقو على واسطة أو وجود سبب 
  نَساُف أَنَّا َخَلْقَناُه ِمن نُّْطَفٍة فَِإَذا ُىَو َخِصيٌم مُِّبٌْب﴾ ﴿:قولو تعأب َأوٓبَْ يَػَر اإْلِ

7 ،
ونتلمس فيها بداللة التضمن التوبيخ لئلنساف الذي ينازع خالقو فيدبر معو ويناقشو ُب 

ففي ىذه اآلية توبيخ لئلنساف ٤با غفل عن أصل » :أحكامو وُب ذلك يقوؿ ابن عطاء ا 
نشأتو، وخاصم منشئو وغفل عن سر بدايتو، ونازع مبدأه وكيف يصلح ٤بن خلق من نطفة، 

                                                 
 .91 ػ سورة األنعاـ اآلية   1

 .29عبد ا٢بليم ٧بمود ، ص   :ػ ابن عطاء ا السكندري، لطائف ا٤بنن ، ٙبقيق 2  
 .27 ػ 26 ػ سورة ا١بن اآلية  3

 .37عبد ا٢بليم ٧بمود ، ص   :ػ ابن عطاء ا السكندري، لطائف ا٤بنن ، ٙبقيق 4  
 .40 ػ سورة الرـو اآلية   5
 .71 ػ ابن عطاء ا السكندري التنوير ُب إسقاط التدبّب ، ص  6
 .77 ػ سورة يس اآلية   7



 ف عطاء ا البحث الدالٕب ُب تفسّب اب: الفصل الثالث 
 

299 
 

، 1«أف ينازع ا ُب أحكامو، وأف يضادده ُب نقضو وإبرامو فاحذر رٞبك ا التدبّب مع ا
.   فقد استفاد ابن عطاء ا من ىذه اآلية ما يدؿ على إسقاط التدبّب

 ونلتمس داللة التضمن ُب ىذه اآلية 2 َوَربَُّك ٱَبُْلُق َما َيَشاُء َوٱَبَْتاُر ﴾﴿:قولو تعأب 
ويتضمن ػ ىذا النص القرآين ػ اإللزاـ » :واضحة بَبؾ التدبّب، وُب ذلك يقوؿ ابن عطاء ا 

للعبد بَبؾ التدبّب مع ا، ألنو إذا كاف ٱبلق ما يشاء فهو يدبر، ما يشاء، فمن ال خلق لو 
، فَباه يستدؿ بآية 4 «3﴾﴿أفمن ٱبلق كمن ال ٱبلق، أفبل تذكروف:ال تدبّب ٥بقاؿ تعأب

  .إثبات ا٣بلق لو تعأب ومن ٍب فهو سبحانو يشاء وٱبتار والي لـز العبد إال ترؾ التدبّب 
 نَساِف َما َٛبُبَّ ، فَِللَِّو اآْلِخَرُة َواأْلُؤَب﴾ ﴿:قولو تعأب ـْ ِلئْلِ  فيها داللة على إسقاط 5َأ

﴿ فللو اآلخرة واألؤب﴾، فا٤بلك كلو  :التدبّب مع ا وذلك بطريق التضمن ُب قولو تعأب 
أـ لئلنساف ما »  :وليس للعبد أف يدبر ُب ملك غّبه ، وُب ذلك يقوؿ ابن عطاء ا 

فللو اآلخرة ﴿: ، وأكد  ذلك بقولو(أي ال يكوف وال ينبغي لو ألنا ما جعلناه لو)ٛبُب،
أي إذا كاف  اآلخرة واألؤب . ، ففي ذلك أيضا إلزاـ العبد، ترؾ التدبّب مع ا﴾واألؤب

فليس فيهما لئلنساف شيء فبل ينبغي لو التدبّب ُب ملك غّبه، وإ٭با ينبغي أف يدبر ُب 
 فَباه يثبت ٘بريد العبد من ا٤بلك ومن .6«الدارين من ىو مالكهما وىو ا سبحانو وتعأب

 .ال ملك لو ال تدبّب لو

  ُب بُػُيوٍت أَِذَف اللَُّو َأف تُػْرَفَع َويُْذَكَر ِفيَها ا٠ْبُُو ُيَسبُّْح َلُو ِفيَها بِاْلُغُدوّْ  ﴿:قولو تعأب
، وقد 7﴾َواآْلَصاِؿ، رَِجاٌؿ الَّ تُػْلِهيِهْم ِ٘بَاَرٌة َواَل بَػْيٌع َعن ذِْكِر اللَِّو َوِإقَاـِ الصَّبَلِة َوِإيَتاء الزََّكاةِ 

استفاد ابن عطاء ا بداللة التضمن، أف ُب اآلية مدحا للمؤمنْب، الذين ٓب يشغلهم بيعهم 
فلم ينف عنهم األسباب وال التجارة و ال البيع وال »:وشراءىم عن القياـ ٕبقوؽ رّٔم فقاؿ 
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الشراء فبل ٱبرجهم غناىم عن ا٤بدحة غناىم إذا قاموا ٕبقوؽ موالىم، فتضمنت اآلية التزكية 
 .1«لظواىرىم وسرائرىم وإثبات ٧بامدىم ومفاخرىم 
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 :دالنخ ادلطبثمخ : ب
مّر سابقا تعريف داللة ا٤بطابقة،إالّ أين ٓب أجد ابن عطاء ا  يشّب إٔب تعريف ىذه 

الداللة، وإ٭با عثرت على إشارة إٔب ىذا النوع من الداللة أثناء تناولو لبعض النصوص القرآنية 
. (صريح اآلية أو منطوقها)أو  (يقتضيها اللساف)ضمن قولو 

:  وفيما يلي أمثلة لذلك 
  «نَػُهْم ٍُبَّ ال ٯبَُِدوا ُب :قولو تعأب ﴿ َفبل َوَربَّْك ال يُػْؤِمُنوَف َحٌبَّ ُٰبَكُّْموَؾ ِفيَما َشَجَر بَػيػْ

، ونلتمس ُب ىذا النص القرآين داللة واضحة 1أَنْػُفِسِهْم َحَرجاً ٩بَّا َقَضْيَت َوُيَسلُّْموا َتْسِليمًا﴾
ال ﴿:وىي داللة ا٤بطابقة على حسب ما أشار إليو ابن عطاء ا ومكمنها ُب قولو تعأب

فيو داللة على أف اإلٲباف ا٢بقيقي ال » :يُػْؤِمُنوَف َحٌبَّ ُٰبَكُّْموَؾ﴾ إذ يقوؿ ابن عطاء ا
وأخذا وتركا،  ٰبصل إال ٤بن حّكم ا ورسولو صلى ا عليو وسلم  على نفسو، قوال وفعبل،

نَػُهْم ٍُبَّ ال :،  ونلتمس أيضا فيها داللة التضمْب ُب قولو تعأب2«وحبا وبغضا ﴿ ِفيَما َشَجَر بَػيػْ
ويشمل » :ٯبَُِدوا ُب أَنْػُفِسِهْم َحَرجاً ٩بَّا َقَضْيَت َوُيَسلُّْموا َتْسِليماً ﴾ إذ يقوؿ ابن عطاء ا

ذلك حكم التكليف، وحكم التصريف، والتسليم واالنقياد واجب على كل مؤمن ُب 
: التصريف وأحكاـ. العباد باكتساب ا٤بتعلقة والنواىي األوامر: التكليف فأحكاـ. كليهما

: بأمرين إال اإلٲباف حقيقة لك ٰبصل ال أنو ىذا من فتبْب ا٤براد، قهر من عليك أورده ما ىو
 ُب عموما التضمْب بداللة اآلية من يستنبط فَباه 3«لقهره واالستسبلـ ألمره، باالمتثاؿ

 والبغض وا٢بب والَبؾ واألخذ والفعل القوؿ ُب وسلم عليو ا صلى للرسوؿ ا٤بؤمنْب ٙبكيم
. 

  فا٤بعُب يقوؿ ابن عطاء 4ِإفَّ الّلَو ٰبُِبُّ التػَّوَّاِبَْب َوٰبُِبُّ اْلُمَتَطهّْرِيَن﴾ ﴿:قولو تعأب ،
 5«فإف ظفرت ّٔا فقد أحبك ا...فأوؿ ا٤بقامات التوبة وال يقبل ما بعدىا إال ّٔا » :ا
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 فيبْب داللة ا٤بطابقة فيها 1﴾َوَمن ٓبَّْ يَػُتْب َفُأْولَِئَك ُىُم الظَّاِلُموفَ  ﴿:وكذا ُب قولو تعأب
فانظر من أي الفريقْب أنت فإف تبت فأنت من ابوبْب وإف ٓب تتب فأنت من » :فيقوؿ

  2«الظا٤بْب

  وقولو 3َوَلَقْد َنَصرَُكُم الّلُو بَِبْدٍر َوأَنُتْم أَِذلٌَّة فَاتػَُّقواْ الّلَو َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَف﴾﴿:قولو تعأب ،
َها َواْلُمَؤلََّفِة قُػُلوبُػُهْم َوُب الرّْقَاِب  ﴿:تعأب َا الصََّدقَاُت لِْلُفَقرَاء َواْلَمَساِكِْب َواْلَعاِمِلَْب َعَليػْ ِإ٭بَّ

، يستفيد ابن عطاء 4﴾َواْلَغارِِمَْب َوُب َسِبيِل الّلِو َواْبِن السَِّبيِل َفرِيَضًة مَّْن الّلِو َوالّلُو َعِليٌم َحِكيمٌ 
وإف أردت أف تنصر فكن ذليبل، وأف أردت أف تعطى » :ا بداللة ا٤بطابقة من اآليتْب فيقوؿ

  .5«فكن فقّبا 

 َوَلَقْد ِجْئُتُمونَا فُػرَاَدى َكَما َخَلْقَناُكْم َأوََّؿ َمرٍَّة َوتَػرَْكُتم مَّا َخوَّْلَناُكْم َورَاء  ﴿:قولو تعأب
َنُكْم َوَضلَّ  ظُُهورُِكْم َوَما نَػَرى َمَعُكْم ُشَفَعاءُكُم الَِّذيَن َزَعْمُتْم أَنػَُّهْم ِفيُكْم ُشرََكاء َلَقد تػََّقطََّع بَػيػْ

يفهم منو أنو ال يصلح ٦بيئك إٕب » :، يقوؿ فيها ابن عطاء ا6َعنُكم مَّا ُكنُتْم تَػْزُعُموَف ﴾
 فداللة ا٤بطابقة دلت على ، الوصوؿ إٔب 7«ا وال الوصوؿ إليو إال إذا كنت فردا ٩با سواه 

 .ا تعأب وطريقها التفريد 

 أترى إذا » :، فيقوؿ ابن عطاء ا8﴾لَِيْسَأَؿ الصَّاِدِقَْب َعن ِصْدِقِهمْ  ﴿:قولو تعأب
 دلت على سؤاؿ غّب  فبداللة ا٤بطابقة 9«سأؿ الصادقْب أيَبؾ ا٤بدعْب من غّب سؤاؿ 

  .الصادقْب وىم ا٤بدعوف

 لِْلُفَقرَاء اْلُمَهاِجرِيَن الَِّذيَن ُأْخرُِجوا ِمن ِديارِِىْم َوأَْمَوا٥بِِْم يَػْبتَػُغوَف َفْضبلً مَّْن  ﴿:قولو تعأب
وصف » :، فيقوؿ ابن عطاء ا1﴾اللَِّو َوِرْضَواناً َويَنُصُروَف اللََّو َوَرُسوَلُو أُْولَِئَك ُىُم الصَّاِدُقوفَ 
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القرآف أحواؿ الصحابة فدؿ ذلك على أهنم ما ابتغوا ما ٞبلوه من الدنيا وٓب يقصدوا بذلك 
 فبداللة ا٤بطابقة دلت اآلية على أهنم ابتغوا فضل ا 2«إال وجهو الكرًن وفضلو العظيم

 . ورضوانو وٓب يبتغوا غّب ذلك ٩با ٞبلوه معهم من الدنيا

  ُقْل يَا أَيػَُّها الَِّذيَن َىاُدوا ِإف َزَعْمُتْم أَنَُّكْم َأْولَِياء لِلَِّو ِمن ُدوِف النَّاِس  ﴿: قولو تعأب
، فدلت اآلية بداللة ا٤بطابقة أف ٛبِب ا٤بوت شاىد للوٕب 3فَػَتَمنػَُّوا اْلَمْوَت ِإف ُكنُتْم َصاِدِقَْب﴾

َواَل يَػَتَمنػَّْونَُو أََبداً ٗبَا َقدََّمْت  بواليتو وعدـ ٛبنيو شاىد للغوي بغوايتو لقولو تعأب ُب ٛباـ اآلية ﴿
فإف الوٕب على ا٢بقيقة ال يكره ا٤بوت إف عرض » :، وُب ذلك يقوؿ ابن عطاء ا 4﴾أَْيِديِهمْ 

 وال ٰبب ا٤بوت من فيو البقايا وال من ىو مصر على ا٣بطايا وجعل ا ٛبِب ا٤بوت.... عليو
ٍب يتابع ابن عطاء ا حديثو  . 5«شاىد للوٕب بواليتو وعدـ ٛبنيو شاىدا للغوي بغوايتو

فيستدؿ ببعض اآليات على أف ا٤بوت ميزاف األفعاؿ واألحواؿ ، وحق يهـز الباطل ويدمغو 
، وا٤بوت ميزاف على األفعاؿ واألحواؿ 6﴾﴿َوأَِقيُموا اْلَوْزَف بِاْلِقْسطِ :قاؿ ا عز وجل» :فيقوؿ

 ﴿:فكل حاؿ وعمل يثبت مع تقدير ا٤بوت حق وا٢بق يهـز الباطل ويدمغو لقولو عز وجل
ُقْل ِإفَّ َريبّْ  ﴿: ، وقاؿ عز وجل7﴾َبْل نَػْقِذُؼ بِا٢بَْقّْ َعَلى اْلَباِطِل فَػَيْدَمُغُو فَِإَذا ُىَو زَاِىقٌ 

ـُ اْلغُُيوبِ  َوُقْل َجاء ا٢بَْقُّ َوَزَىَق اْلَباِطُل ِإفَّ اْلَباِطَل  ﴿:، وقاؿ عز وجل 8﴾يَػْقِذُؼ بِا٢بَْقّْ َعبلَّ
، وما كنت فيو قائما ٕبق ٓب يهزمو ا٤بوت إ٭با ىو حق وا٤بوت حق وا٢بق ال 9﴾َكاَف َزُىوقاً 
فالوزف﴾ تضمن ﴿، ىكذا ٘بد ابن عطاء ا يوظف داللة التضمْب ُب اآلية، 10«يهـز ا٢بق 

 ُب اآلية تضمن ا٤بوت ألنو حق يدمغ ﴾ا٢بق﴿ا٤بوت باعتبارىا ميزاف األعماؿ واألحواؿ ، و
                                                                                                                                            

 .8 ػ سورة ا٢بشر اآلية 1
 .40 ػ ابن عطاء ا السكندري ، تاج العروس ا٢باوي لتهذيب النفوس ، ص 2
 .6 ػ سورة ا١بمعة اآلية 3
 .7 ػ سورة ا١بمعة اآلية 4
 .34ػ33عبد ا٢بليم ٧بمود ، ص   : ػ ابن عطاء ا السكندري، لطائف ا٤بنن، ٙبقيق 5
 .9 ػ سورة الرٞباف اآلية 6
 .18 ػ سورة األنبياء اآلية 7

 .48 ػ سورة سبأ اآلية  8
 .81 ػ سورة اإلسراء اآلية  9

 .34ػ33عبد ا٢بليم ٧بمود ، ص   :ػ ابن عطاء ا السكندري، لطائف ا٤بنن ، ٙبقيق 10  
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  . الباطل

ا٤بنطوؽ – بيد أف الذي أحب اإلشارة إليو، ىو أف ابن عطاء ا ُب األمثلة السابقة 
يسّب على النهج الذي سلكو ا٤بتكلموف، إالّ أنو يأخذ ا٘باىا آخر ُب بعض - الصريح

األمثلة، إذ يتطرؽ إٔب طريقة األحناؼ ُب بعض النصوص القرآنية، والسبب ُب ذلك يعود إٔب 
، وٝبعت ىذه الطريقة بْب (طريقة ا٤بتأخرين )ظهور طريقة ثالثة ُب تقسيم الداللة تسمى 

الطريقتْب السابقتْب، فعنيت بتحقيق القواعد األصولية، وإقامة الرباىْب عليها،كما عنيت 
بتطبيق ىذه القواعد على الفروع الفقهية، وربطها ّٔا، وىذه الطريقة مزيج من علماء ا٢بنفية 

. 1وبعض علماء الشافعية
 ِإفَّ الَِّذيَن اتػََّقواْ ِإَذا َمسَُّهْم طَاِئٌف مَّْن الشَّْيطَاِف َتذَكَُّرواْ فَِإَذا ﴿: وقد جاء ُب قولو تعأب

داللة )، ذكر ابن عطاء ا لواحد من طرؽ الداللة عند األحناؼ وىي 2ُىم مُّْبِصُروَف ﴾
، إذ يقوؿ ابن عطاء ا  ُب ىذه (ا٤بنطوؽ الصريح)وىو ما يقابل عند ا٤بتكلمْب  (العبارة
، أف طيف ا٥بوى ال يتمكن من قلؤّم، بل ٲباسها ٩باسة، وال العبارةفأفادت ىذه » :اآلية

يتمكن منها إمساكا وال أخذا كما يصنع بالكافرين، ألف الشيطاف يستحوذ على الكافرين، 
فإذا استيقظوا . وٱبتلس اختبلسا من قلوب ا٤بؤمنْب، حٌب تناـ العقوؿ ا٢بارسة للقلوب

انبعثت من قلؤّم جيوش االستغفار والذلة واالفتقار إٔب ا تعأب، فاسَبجعوا من الشيطاف 
وعدولو عن  (داللة العبارة)فاستعمالو ٤بصطلح . 3«ما اختلسو، وأخذوا منو ما افَبسو 

. دليل على اعتماده لطريقة ا٤بتأخرين  (ا٤بنطوؽ الصريح )مصطلح 
  : ادلنطٌق غري انظشّر ـ2

تبْب سابقا أف ا٤بنطوؽ غّب الصريح ىو ما أقرّه ا٤بتكلموف ويقابلو عند األحناؼ داللة 
فهو داللة االلتزاـ عند ا٤بناطقة واألصوليْب، ألف داللة االلتزاـ . (إشارة النص واقتضاء النص )

. فضبل عن داللة اإلٲباء عند ا٤بتكلمْب (إشارة النص واقتضاءه  )ٛبثل 
أما ما وجدتو عند ابن عطاء ا، فإنو يشّب تارة إٔب داللة االلتزاـ وتارة أخرى يشّب إٔب 

                                                 

 .18 ػ بدراف أبو العينْب بدراف ، أصوؿ الفقو ، ص  1 

 .201ػ سورة األعراؼ اآلية 2  
 .36 ػ ابن عطاء ا السكندري ، التنوير ُب إسقاط التدبّب ، ص 3
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، أي أنو ٯبمع بْب التقسيمات الٍب أشار إليها ا٤بناطقة (اإلشارة واالقتضاء واإلٲباء)داللة 
، وفيما يلي نتعرؼ على الدالالت الٍب أشار إليها من (األحناؼ وا٤بتكلموف  )واألصوليوف

: خبلؿ األمثلة 
 : دالنخ االنتضاو: أ

ىي الٍب يدؿ اللفظ فيها على أمر خارج عن ا٤بوضوع لو من  ): عرفها اآلمدي بقولو
أف يكوف التبلـز بْب معُب اللفظ وا٤بعُب ا٣بارج البلـز  ويشَبط ُب ىذه الداللة. 1(اللفظ

تبلزما ذىنيا، فبل يكفي التبلـز ُب ا٣بارج فقط من دوف رسوخو ُب الذىن وإال ٤با حصل 
انتقاؿ الذىن ىذا من جهة إٔب جهة أخرى، أف يكوف التبلـز واضحا بّينا، ٗبعُب أف الذىن 

. 2 إذا تصور معُب اللفظ ينتقل إٔب الزمو بدوف حاجة إٔب توسط شيء آخر
و٠بّيت داللة االلتزاـ، ألف اللفظ ال يدؿ على كل أمر خارج عن معناه ا٤بوضوع لو، بل 

على ا٣بارج البلـز لو، بيد أف داللة االلتزاـ قد تكوف واضحة،وقد تكوف خفية، وقد أشار 
وإيّاؾ أف تستعمل ُب نظر العقل من األلفاظ ما يدؿ : ) إٔب ىذا إذ يقوؿ (ىػ505)الغزإب

بطريق االلتزاـ، لكن اقتصر على ما يدؿ بطريق ا٤بطابقة والتضمن، ألف الداللة بطريق االلتزاـ 
.  3(....ال تنحصر ُب حّد، إذ السقف يلـز ا٢بائط 

أما عند ابن عطاء ا فقد وجدت لو أمثلة أثبتها فيما يلي، أشار فيها إٔب ىذا النوع 
: من الداللة 

 َها اَل َنْسأَُلَك رِْزقاً ٫بَُّْن نَػْرزُُقَك َواْلَعاِقَبُة  ﴿:قولو تعأب َوْأُمْر أَْىَلَك بِالصَّبَلِة َواْصَطربْ َعَليػْ
، ففي ىذه اآلية ا٣بطاب للنيب صلى ا عليو وسلم ولكن نلتمس بداللة االلتزاـ 4لِلتػَّْقَوى﴾

وُب ىذه اآلية » :عدة معاين وقد عددىا ابن عطاء ا واستدؿ ٥با بنصوص أخرى فقاؿ 
 أف تعلم أف النيب صلى ا عليو وسلم وإف كاف ىو ا٤بخاطب ّٔذه اآلية، األؤب: فوائد

                                                 
ىػ ػ 1405سيف الدين علي بن ٧بّمد ػ األحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ ػ دار الكتب العلمية بّبوت ػ سنة :  ػ  اآلمدي1 

 .17 ص1، ج (د،ط)ـ ػ 1985
٦بموعة ٧باضرات الٍب ألقيت ُب كلية منتدى النشر ُب النجف األشرؼ ػ مطبعة أمْب )  ػ  ٧بمد رضا مظفر ػ ا٤بنطق 2

 .34ىػ ، ص 1320قم ػ دار الغدير ػ الطبعة األؤب ػ سنة 

 .301 ص 1، ج (ط.ت.د)ػ الغزإب أبو حامد ػ ا٤بستصفى من علم األصوؿ ػ دار العلـو ا٢بديثة  لبناف ػ 3  
 .132 ػ سورة طػو اآلية  4
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 َوْأُمْر أَْىَلَك بِالصَّبَلِة َواْصَطربْ ﴿: فكل عبد مقوؿ لو. فحكمها ووعدىا متعلق بأمتو أيضاً 
َها اَل َنْسأَُلَك رِْزقاً ٫بَُّْن نَػْرزُُقَك َواْلَعاِقَبُة لِلتػَّْقَوى﴾  ، فتعدية األمر لؤلمة ٩با يلـز فهمو 1«َعَليػْ

 . من اآلية ألنو أمر تشريعي والنيب فيو صلى ا عليو وسلم قدوة األمة 

 منها فإف األمر باالصطبار على الصبلة ُب اآلية جاء تبعا  وُب ذلك الثانيةوأما ُب 
أنظر إٔب أنو تعأب أمره عليو الصبلة والسبلـ ُب اآلية، أف : الثانية» :يقوؿ ابن عطاء ا 

يأمر أىلو قبل أف يأمر ىو نفسو باالصطبار عليها، ليعلمك أف اآلية سيقت لؤلمر بأمر 
األىل بالصبلة، وأف غّب ىذا إ٭با جاء بطريق التبع، وإف كاف مقصودا ُب نفسو،  لكنو ٤با 
ًَ ال شك فيو، فأراد ا٢بق تعأب أف ينبو العباد  علم العبد أنو مأمور ُب نفسو بالصبلة علمَا
على ما لعلهم أف يهملوه، فأمر رسولو ليسمعوا بذلك فيتبعوا فيكونوا لذلك مسارعْب على 

 . فاألمر باالصطبار تنبيو من ا للعباد حذرا أف يهملوه ، 2«القياـ بو مثابرين
 فهذا التقرير على انفراده تعأب 3﴾﴿َوَربَُّك ٱَبُْلُق َما َيَشاُء َوٱَبَْتارُ : قولو تعأب ،

﴿وٱبتار﴾ انفراده :ويتضمن قولو» :ياالختيار استفاد منو ابن عطاء ا بداللة التضمْب قولو 
، 4«باالختيار وأف أفعالو ليست على اإل١باء واالضطرار، بل ىو على نعت اإلرادة واالختيار

وُب ذلك إلزاـ للعبد بإسقاط التدبّب » :وبداللة االلتزاـ وجوب إسقاط التدبّب فيقوؿ 
 . 5«واالختيار مع ا تعأب، إذ ما ىو لو ال ينبغي أف يكوف لك

  اْتُل َما أُوِحَي إِلَْيَك ِمَن اْلِكَتاِب َوأَِقِم الصَّبَلَة ِإفَّ الصَّبَلَة تَػنػَْهى َعِن  ﴿:قولو تعأب
، فا٤بعُب  الذي قرره ابن عطاء 6﴾اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكِر َوَلذِْكُر اللَِّو َأْكبَػُر َواللَُّو يَػْعَلُم َما َتْصنَػُعوفَ 

ا بداللة االلتزاـ أف وجود الفحشاء وا٤بنكر من ا٤بصلى يلـز منو نفي اسم الصبلة عن فعلو 

                                                 
 .72 ػ  ابن عطاء ا السكندري ، التنوير ُب إسقاط التدبّب ، ص  1
 . ػ ا٤بصدر نفسو  2
 .68 ػ سورة القصص اآلية  3
 .11 ػ ابن عطاء ا السكندري ، التنوير ُب إسقاط التدبّب ، ص  4
 . ػ الػمصدر السابق  5
 .45 ػ سورة العنكبوت اآلية  6
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 . 1«واعلم أف كل صبلة ال تنهى صاحبها عن الفحشاء وا٤بنكر ال تسمى صبلة »  :فيقوؿ 
 فا٤بعُب الذي قرره ابن عطاء ا ، 2﴾﴿ اْرِجِعي ِإَٔب َربِّْك رَاِضَيًة مَّْرِضيَّةً :قولو تعأب

: تدؿ»  :بداللة االلتزاـ أف الرضا عن ا ُب الدنيا يبلغ رضا ا عن العبد ُب اآلخرة فيقوؿ 
على أف من رضي عن ا ُب الدنيا، كاف مرضيا عنو ُب اآلخرة، وذلك بْب ال إشكاؿ 

 . 3«فيو

 :دالنخ اٗشبسح: ة 
،   تعد داللة اإلشارة ُب ضمن داللة االلتزاـ، ىذا ما أقرّه كل من ا٤بناطقة واألصوليوف

ما ٓب يكن ):واتفق ا٤بتكلموف واألحناؼ على داللة اإلشارة مصطلحا ومضمونا وتعِب 
، أو ىي 4(السياؽ ألجلو، لكنو يعلم بالتأمل ُب معُب اللفظ من غّب زيادة فيو وال نقصاف

داللة اللفظ على حكم غّب مقصود بالسوؽ، ولكنو الـز للحكم الذي سيق الكبلـ ألجلو، 
. 5وليس بظاىر من كل وجو

وتعّد دالالت إشارات النصوص ُب القرآف الكرًن والسّنة النبوية الشريفة ىي من 
الدالالت االلتزامية ا٤بنطقية إذ ىي متفاوتة ُب إدراكها وفهمها ظهورا وخفاء إذ يقوؿ 

اإلشارات من العبارة ٗبنزلة الكناية والتعريض من التصريح، أو ٗبنزلة ا٤بشكل من ): السرخسي
، فمنها ما يكفي للمتكلم أدىن تأمل إلدراؾ مدلو٥با، ومنها ما ٰبتاج إٔب جهد 6(الواضح 

                                                 

 .22 ػ ابن عطاء ا السكندري ، تاج العروس ا٢باوي لتهذيب النفوس ، ص 1 
 .28 ػ سورة الفجر اآلية  2
 .60 ػ ابن عطاء ا السكندري ، التنوير ُب إسقاط التدبّب ، ص 3

أيب الوفا األفغاين ػ دار : ػ أصوؿ السرخسي ػ ٙبقيق ( ىػ490ت ) ػ السرخسي أبو بكر ٧بّمد بن أٞبد بن سهل  4 
 .236 ص1، ج (ط.د)ـ ػ 1973ا٤بعرفة للطباعة والنشر ػ بّبوت سنة

 . 567 ص1عبد ا٤بلك عبد الرٞبن السعيدي ، ج:  ػ السمرقندي عبلء الدين ػ ميزاف األصوؿ ػ دراسة وٙبقيق5 
 . 188 ص 2 الغزإب أبو حامد ػ الػمستصفى ػ ج ـ  
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أكثر من ذلك، لذلك يتطلب إدراكها وفهمها مزيدا من الفهم أللفاظ الشريعة اإلسبلمية، 
.  ومدلوالت األلفاظ العربية 

أما ابن عطاء ا فقد توسع ُب ىذه الداللة فهو يرى أف اإلشارة موجودة ُب كل كبلـ 
، وقد مر معنا ُب 1«أتقف مع ظاىرىا أـ تتفقد إٔب أسرارىا؟ »:فيقوؿ عن نصوص اآليات 

ىذا البحث ُب الفصل السابق بسط ٥بذا النوع من الداللة أثناء ا٢بديث عن التفسّب 
اإلشاري، وعليو نقتصر ىنا على أمثلة وجدت فيها داللة اإلشارة واضحة ُب تفسّب ابن 

:  عطاء ا
 إذ يبْب ا سبحانو وتعأب ُب النص 2 اْرِجِعي ِإَٔب َربِّْك رَاِضَيًة مَّْرِضيًَّة﴾﴿:قولو تعأب ،

، ﴾﴿ رَاِضَيًة مَّْرِضيَّةً :أنو يؤذف للنفس ا٤بطمئنة بالرجوع إٔب رّٔا رجوع كرامة لقولو  القرآين
وىذا واضح بطريق داللة العبارة، أّما ما يشّب إليو بطريق داللة اإلشارة أف غّب ىذه النفس 

فيو إشارة إٔب أنو ال » :اليؤذف ٥با أف ترجع رجوع كرامة ، وُب ذلك يقوؿ ابن عطاء ا 
يؤذف للنفس األمارة، واللوامة بالرجوع إٔب ا تعأب رجوع الكرامة، بل إ٭با ذلك للنفس 

، فقد ﴾اْرِجِعي ِإَٔب َربِّْك رَاِضَيًة مَّْرِضيَّةً  ﴿:ا٤بطمئنة ألجل ما ىي عليو من الطمأنينة قيل ٥با
إٔبنا لك الدخوؿ إٔب حضرتنا، وا٣بلود ُب جنتنا، فكاف ُب ذلك ٙبريض للعبد على مقاـ 

 ثابت للكل ولكن رجوع الكرامة ال يثبت إال إٔب ، فالرجوع إٔب ا تعأب 3«الطمأنينة 
  .النفس ا٤بطمئنة 

 يشّب ابن عطاء ا إٔب داللة 4َوْأُمْر أَْىَلَك بِالصَّبَلِة َواْصَطربْ َعَليػَْها﴾﴿: قولو تعأب ،
 َواْصَطربْ﴾، فالتعبّب ّٔذا ﴿:اإلشارة ُب النص القرآين، ومكمن ىذه الداللة ُب قولو تعأب

: اللفظ يدؿ على ا٤بشقة ا٢باصلة ُب ىذا التكليف، وىذا ما صرح بو ابن عطاء ا فقاؿ 
فيو إشارة إٔب أف الصبلة تكليف للنفوس شاؽ عليها، ألهنا تأٌب ُب أوقات مبلذ العباد، »

وأشغا٥بم، فطالبهم با٣بروج عن ذلك كلو، إٔب القياـ بْب يدي ا تعأب والفراغ عما سوى 
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أال ترى أف » :ٍب  تتبع ابن عطاء ا أوقات الصبلة مبينا وجو ا٤بشقة فيها فقاؿ. 1«ا
صبلة الغداة تأتيهم ُب وقت منامهم، ُب وقت ألذ ما يكوف ا٤بناـ فيو، فطلب ا٢بق فيهم ترؾ 

الصبلة خّب من ): حظوظهم ٢بقوقو، ومرادىم ٤براده، ولذلك كاف ُب نداء الصبح خاصا بو
 . مرتْب (النـو

. فإهنا تأتيهم ُب وقت قيلولتهم، ورجوعهم، من تعب أسبأّم: وأما صبلة الظهر
فإهنا تأتيهم وىم  ُب متاجرىم وصنائعهم منهمكوف وعلى : وأما صبلة العصر

فإهنا تأٌب ُب وقت تناو٥بم ألغذيتهم وما يقيموف : وأما صبلة ا٤بغرب. أسباب دنياىم مقبلوف
. بو وجود بنيتهم

فإهنا تأٌب وقد كثرت عليهم متاعب األسباب الٍب كانوا فيها ُب : وأما صبلة العشاء
َحاِفظُواْ َعَلى الصََّلَواِت  ﴿:، وقاؿ﴾َواْصَطربْ عليها﴿:بياض هنارىم، فلذلك قاؿ سبحانو

، وقد 3ِإفَّ الصَّبَلَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنَْب ِكَتاباً مَّْوُقوتًا﴾ ﴿:، وقد قاؿ2والصَّبَلِة اْلُوْسَطى﴾
، ويظهر اختيار ىذه الكلمة القرآنية ُب ىذا ا٤بوضع من 5« 4َوأَِقيُمواْ الصَّبَلَة﴾﴿:قاؿ

اإلعجاز اللفظي وحٌب الصوٌب ُب القرآف الكرًن ٤با ُب حرؼ الصاد من االستعبلء، وحرؼ 
.   الطاء من االستعبلء واإلطباؽ ﴿واصطرب﴾

  يكشف ابن عطاء ا عما تشّب إليو كاؼ 6﴾َفبلَ َوَربَّْك الَ يُػْؤِمُنوفَ  ﴿:قولو تعأب ،
ا٤بخاطب من معاين اإلضافة ُب اآلية إذ أضاؼ ا٢بق تعأب ا٠بو إٔب رسولو صلى ا عليو 
وسلم وُب ىذا بياف ٤بنزلة الرسوؿ صلى ا عليو وسلم وتفخيم أمره وُب ذلك يقوؿ ابن 

 وىي وسلم، عليو ا صلى أمره وتفخيم قدره، لعظيم أخرى إشارة اآلية وُب »:عطاء ا 
كهيعص، ﴿:، فأضاؼ نفسو تعأب إليو، كما قاؿ ُب اآلية األخرى﴾َفبلَ َوَربّْكَ  ﴿:تعأب قولو
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، فأضاؼ ا٢بق سبحانو ا٠بو إٔب ٧بمد صلى ا عليو وسلم، 1ذِْكُر َرْٞبَِة َربَّْك َعْبَدُه زََكرِيَّا﴾
ففرؽ بْب ، 2«وأضاؼ زكريا إليو، ليعلم العباد فرؽ ما بْب ا٤بنزلتْب، وتفاوت ما بْب الرتبتْب 

  .من يضيفو ا٢بق إليو ومن يضيف ا٢بق نفسو إليو 

  َنا يُػْرَجُعوَف﴾ ﴿:قولو تعأب َها َوإِلَيػْ ، يستفيد ابن عطاء 3ِإنَّا ٫َبُْن نَِرُث اأْلَْرَض َوَمْن َعَليػْ
أف ا٤ببلئكة وىم أىل السماء ليس فيهم مدعْب وال : ا من ىذه اآلية بداللة اإلشارة

ففي ىذا تزكية للمبلئكة، وإشارة إٔب أهنم ٓب » :منازعْب  فيما خو٥بم، وُب ذلك يقوؿ   
إنا ): يكونوا مع ا مدعْب ٤با خو٥بم وال منتسبْب ٤با نسب إليهم، إذ لو كاف كذلك لقاؿ

ففي اآلية ذكر أىل األرض فقط ٤با فيهم من ا٤بدعْب . 4« (٫بن نرث األرض والسماء
 .وا٤بنازعْب وٓب يذكر أىل السماء 

 :دالنخ االلتؼبء : ج
االقتضاء نوع من أنواع الدالالت الٍب أقّرىا كل من ا٤بتكلمْب واألحناؼ، فداللة 

عبارة عن زيادة على ا٤بنصوص عليو يشَبط تقدٲبو، ليصّب ا٤بنظـو مفيداً ): االقتضاء ىي
، أو ىي داللة الكبلـ على ا٤بسكوت 5 (أو موجباً للحكم، وبدونو ال ٲبكن إعماؿ ا٤بنظـو

ا٤بسكوت عنو، يتوقف صدؽ الكبلـ على تقديره أو ال يستقيم معناه إالّ بو، أي أّف صيغة 
النص ال تدّؿ عليو، وإ٭ّبا صحة الكبلـ أو استقامتو عقبلً أو شرعاً تقتضيو وتتوقف عليو، 

. 6فاالقتضاء معناه االستدعاء والطلب
، إ٭ّبا دالة ااقتضاء   أّما فيما ٱبص تفسّب ابن عطاء ا فإيّن ٓب أجد تعريفاً ٱبّص 

سار على هنج واحد ُب الدالالت ػ كما مّر سابقاً ػ ففي داللة اإلشارة واالقتضاء وغّبىا 
من الدالالت يكتفي باألمثلة من دوف اإلشارة إٔب تعريف، ولذا سوؼ نسوؽ بعض 
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األمثلة من النصوص القرآنية الٍب تناو٥با ابن عطاء ا ، والٍب يتوقف فيها الكبلـ على 
: ٧بذوؼ لكي يستقيم معناه 

 ابن يبْب ،1﴾اتػَّبَػَعِِب  َوَمنِ  أَنَاْ  َبِصّبَةٍ  َعَلى الّلوِ  ِإَٔب  أَْدُعو َسِبيِلي َىػِذهِ  ُقلْ  ﴿ :تعأب قولو 
 ،( اللغة أي )اللساف يقتضيها الداللة من نوع على ٰبتوي القرآين النص ىذا أف ا عطاء

 ا إٔب يدعو اتبعِب ومن:» يقوؿ إذ﴾ اتبعِب ومن﴿ :تعأب قولو ُب اقتضاء داللة وتسمى
 ىو نصيحة على السلطاف إٔب يدعو زيد قلت إذا ألنك اللساف، يقتضيو ما على بصّبة على

 الرسالة بصّبة على يدعو فالرسوؿ ىذا ثبت إذا نصيحة، إٔب يدعوف وأتباعو أي وأتباعو،
 أف فنبلحظ ،2«ووالية وصديقية قطبانية بصائرىم حسب على يدعوف واألولياء الكاملة

 إٔب يدعو اتبعِب ومن:)  قولو وىو ٧بذوؼ على الصحيح معناه توقف﴾ اتبعِب ومن﴿:قولو
 (. بصّبة على ا

 راضية مرضية﴾، يبْب ابن عطاء ا بداللة االقتضاء أف قولو تعأب :قولو تعأب﴿
 ا عن أي﴾ راضية﴿:تعأب قولو »:﴿راضية﴾ اقتضى معُب ٧بذوفا دؿ النص عليو فقاؿ :

 لو ٰبصل ال أنو للعبد تنبيو ذلك ُب فكاف وإنعامو، ٔبوده اآلخرة وُب بأحكامو، الدنيا ُب
 . 3«فبل وإال ا، عن والرضا با، الطمأنينة مع إال ا إٔب الرجعى

  ِإفَّ الَِّذيَن اتػََّقواْ ِإَذا َمسَُّهْم طَاِئٌف مَّْن الشَّْيطَاِف َتذَكَُّرواْ فَِإَذا ُىم  ﴿: قولو تعأب
 حذؼ، ومقتضاه معاين ٰبتملها ﴾ َتذَكَُّرواْ ﴿، يبْب ابن عطاء ا أف متعلق 4﴾مُّْبِصُروفَ 

النص القرآين على حسب مرتبة التقوى عند كل أحد، فؤلىل كل مرتبة نوع من التذكر 
 َتذَكَُّروْا﴾ ﴿: قولو تعأب »:يقوى ويضعف حسب ا٤بقاـ، وُب ذلك يقوؿ ابن عطاء ا

حذؼ متعلقة وٓب يقل تذكروا ا١بنة، أو النار أو العقوبة، أو غّب ذلك، وإ٭با حذؼ متعلق 
أف التذكر ا٤باحي لطيف ا٥بوى من قلوب ا٤بتقْب، على : تذكروا لفائدة جليلة، ولذلك
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حسب مراتب اليقْب ومرتبة التقوى، يدخل فيها األنبياء والرسل واألولياء والصديقوف 
. والصا٢بوف وا٤بسلموف

  فتقوى كل أحد على حسب حالو ومقامو، وكذلك تذكُُّر كل أحد على حسب 
: فلو قاؿ تعأب. مقامو، فلو ذكر قسما من أقساـ التذكر، ٓب يدخل فيو إال أىل ذلك القسم

، خرج عنو (إف الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطاف تذكروا العقوبة فإذا ىم مبصروف)
٣برج منو الذين تذكروا لواحق  (تذكروا سابق اإلحساف): ولو قاؿ. الذين تذكروا التوبة

االمتناف إٔب غّب ذلك، فأراد ا٢بق سبحانو وتعأب، أف ال يذكر متعلق التذكّب ليشمل ا٤براتب 
  .وىذا  من أساليب اإلعجاز ُب القرآف الكرًن. 1«كلها فافهم

                                                 
 .33 ػ ابن عطاء ا السكندري ، التنوير ُب إسقاط التدبّب ، ص  1



 ف عطاء ا البحث الدالٕب ُب تفسّب اب: الفصل الثالث 
 

313 
 

 

 :دالنخ اٗميبء د ـ 
وىي نوع من أنواع الدالالت الٍب أقّرىا ا٤بتكلموف، أّما األحناؼ فلم يعّدوىا من 

داللة اللفظ على الـز مقصود للمتكلم بسبب قرانو ): طرائق الداللة، فداللة اإلٲباء ىي
. 1(بشيء لو ٓب يكن علة لو، لكاف ذلك القراف، بعيداً عن ا٤بتعارؼ ُب ا٤بخاطبات

أّما ابن عطاء ا فلم ُيشر إٔب ا٤بصطلح ا٣باص ّٔذه الداللة، وإ٭ّبا ذكرىا بلفظ 
: وفيما يلي نعرض بعض األمثلة الٍب وردت ُب تفسّب ابن عطاء ا  (التلويح)
 ِإالَّ  إَِلوَ  الَّ  َأف الظُُّلَماتِ  ُب  فَػَناَدى ﴿:قاؿ ا تعأب حاكيا عن يونس عليو السبلـ 

 نادى السبلـ عليو يونس أف اآلية ىذه ُب فا٤بعِب ،2الظَّاِلِمَْب﴾ ِمنَ  ُكنتُ  ِإينّْ  ُسْبَحاَنكَ  أَنتَ 
 ا قاؿ ولذلك بالدعاء تلويح واالعَباؼ الثناء ىذا ُب لكن ومستغفرا، ومنزىا موحدا ربو

َنا﴿:ذلك بعد تعأب َناهُ  َلوُ  فَاْسَتَجبػْ  استفاده ما وىذا ،3اْلُمْؤِمِنَْب﴾ نُنِجي وََكَذِلكَ  اْلَغمّْ  ِمنَ  َو٪َبَّيػْ
 على أثُب ٤با ولكن صرٰبا يطلب ٓب السبلـ عليو ويونس:» فقاؿ اإلٲباء بداللة ا عطاء ابن
، ففي 4«طلبا ذلك تعأب ا٢بق فجعل إليو الفاقة أظهر فقد يديو بْب واعَبؼ وجل عز ربو

 .العدوؿ عن التصريح إٔب الثناء إٲباء إٔب الدعاء 

 َربُّكَ  ﴿:تعأب قولو  َعمَّا َوتَػَعأَب  اللَّوِ  ُسْبَحافَ  ا٣ْبِيَػَرةُ  ٥َبُمُ  َكافَ  َما َوٱَبَْتارُ  َيَشاءُ  َما ٱَبُْلقُ  ََ
 نوع أصابو فقد ا مع االختيار ادعى من أف إٔب وأومأت .... أف اآلية فمعُب 5ُيْشرُِكوَف﴾

                                                 

 . 48 بشّب مهدي الكبيسي ػ مفاىيم األلفاظ وداللتها عند األصوليْب ػ ص ػ  1 
. 189 ص2  الغزإب أبو حامد ػ الػمستصفى ػ ج  ـ  
ٞبد الكبيسي ػ مطبعة اإلرشاد  : الغزإب أبو حامد ػ شفاء الغليل ُب بياف الشبو وا٤بخيل ومسالك التعليل ػ ٙبقيق    ـ  

. 27ـ ػ ص 1971بغداد ػ سنة 
 .176    ػ  الز٤بي إبراىيم مصطفى ػ أسباب اختبلؼ الفقهاء ُب األحكاـ الشرعية ػ ص 

 .87 ػ سورة األنبياء اآلية  2
 .88 ػ سورة األنبياء اآلية  3
 .66 ػ ابن عطاء ا السكندري ، التنوير ُب إسقاط التدبّب ، ص 4
 .  68 ػ سورة القصص اآلية 5
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 مشرؾ فهو ا، مع االختيار ادعى من أف: اآلية وبينت:» ا عطاء ابن فيقوؿ اإلشراؾ من
 ا تنزيو ُب اآلية ٛباـ ىذا ودليل 1«.قالو ٗبا ذلك من تربأ وإف حالو، بلساف للربوبية مدعي
 . يشركوف﴾ عما وتعأب سبحانو﴿ :قاؿ إذ اإلشراؾ عن تعأب

  :ادلفيٌو دالنخ ـ ثبَْب

، داللة ُب واألحناؼ ا٤بتكلموف اختلف  على ا٤بفهـو ا٤بتكلموف قسم فقد ا٤بفهـو
 وىو فقط، ا٤بوافقة ٗبفهـو أقّروا فقد األحناؼ، أّما ا٤بخالفة، ومفهػـو ا٤بوافقػة مفهػـو: قسمْب

 مػن كػل عليػو اتفػق ما وىذا النص، داللػة ىػو ا٤بوافقة مفهػـو إذاً  النص، داللػة عليػو أطلق ما
. 2واألحناؼ ا٤بتكلمْب
، أصحاب ساند فقد ا عطاء ابن أما  من االستفادة ُب ا٤بفهـو داللة وأعمل ا٤بفهـو
 كما(مفهومو )بقولو يكتفي بل ا٤بصطلحات ّٔذه يصرح أجده ٓب أين مع  القرآنية النصوص
 (: ا٤بخالفة ومفهـو ، ا٤بوافقة مفهـو)قسم لكل  التالية األمثلة من لنا سيتضح

  :ادلٌافمخ يفيٌو ـ1

 مصطلحاً، ال مضموناً  الداللة طرائق من النوع ىذا على واألحناؼ ا٤بتكلموف اتفق
 ،3(النطق ٧بل ُب ٤بدلولو موافقاً  السكوت ٧بل ُب اللفظ مدلوؿ يكوف ما: )اآلمدي عرّفو فقد
: النص فداللة ،(النص داللة )بػ الداللة طرائق من النوع ىذا على فيصطلحوف األحناؼ أّما
 (ا٢بكم عّلة ُب الشَباكها عنو، للمسكوت بو ا٤بنطوؽ حكم ثبوت على اللفظ داللة ىي)
4        .

أما ابن عطاء ا فقد أعمل ىذا ا٤بفهـو ، وكذا أعمل فحوى ا٣بطاب الٍب ىي داللة 
النص على معُب يكوف أؤب من ا٤بنطوؽ بو ُب النص، وفيما يلي أمثلة من تفسّبه على 

: الَبتيب
                                                 

 .11 ػ الػمصدر السابق ، ص 1

 .185ػ بدراف أبو العينْب بدراف ، أصوؿ الفقو ، ص 2  
 .62 ص3ػ سيف الدين اآلمدي ، اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ ،  ، ج 3  

 .185ػ بدراف أبو العينْب بدراف ، أصوؿ الفقو ، ص 4  
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 أي ليس لك وال 1 ِإفَّ ِعَباِدي لَْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلطَاٌف﴾﴿:وذلك ُب قولو تعأب ،
مسكوت عنو موافق حكمو ٢بكم ا٤بنطوؽ وىذا  (غّبؾ من األكواف)لغّبؾ عليهم سلطاف فػ

أي ليس لك وال لشيء من األكواف على قلؤّم » :ىو مفهـو ا٤بوافقة وُب ذلك  يقوؿ 
سلطاف ألف سلطاف عظمٍب ُب قلؤّم ٲبنعهم أف يكوف على قلؤّم سلطاف لشيء دوين 

»2 . 

  يستفيد ابن 3﴾﴿رَِجاٌؿ الَّ تُػْلِهيِهْم ِ٘بَاَرٌة َواَل بَػْيٌع َعن ذِْكِر اللَّوِ :وكذا ُب قولو تعأب  ،
فأثبت ا٢بق سبحانو » :عطاء ا معُب جواز البيع والتجارة بداللة فحوى ا٣بطاب فيقوؿ 

أهنم ال تلهيهم ٘بارة وال بيع عن ذكر ا، وٓب ينف عنهم أهنم ال : وتعأب ٥بم ُب ىذه اآلية
يتجروف وال يبيعوف، بل ُب اآلية ما يدؿ على جواز البيع والتجارة، من فحوى ا٣بطاب إذا 

 فجواز البيع والتجارة سبب إٔب الغُب والغُب سبب إٔب .4«تدبرتو، تدبر أوٕب األلباب 
ـَ الصَّبَلِة َوِإيَتاء الزََّكاِة﴾﴿:وجوب الزكاة وقد أمر ا تعأب ا٤بؤمنْب بإيتاء الزكاة فقاؿ   َوِإقَا

5 .
:   ـ يفيٌو ادلخبنفخ 2
ومن خبلؿ األمثلة فهو يعِب بو ا٤بفهـو ا٤بخالف  (ا٤بفهـو) ويسميو ابن عطاء ا  

: للمنطوؽ وفيما يلي نصوص قرآنية استفاد ابن عطاء ا من مفهومها ا٤بخالف
 َا ٱَبَْشى اللََّو ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماء ﴿: قاؿ تعأب ، ففي اآلية ربط حقيقة العلم 6﴾ِإ٭بَّ

ٖبشية ا تعأب،  فمفهومو ا٤بخالف أف من فاتتو ا٣بشية ليس بعآب وُب ذلك يقوؿ ابن 
، وقد دلت على ىذا ا٤بعِب 7«فلم ٯبعل علم من ٓب ٱبشو من العلماء علما»:عطاء ا

  .(العلم ما أورث ا٣بشية): نصوص من السنة منها قولو 

                                                 
 .42 ػ سورة ا٢بجر اآلية  1

 .47 ػ ابن عطاء ا السكندري ، التنوير ُب إسقاط التدبّب ، ص  2
 .37ػ سورة النور اآلية  3

 .47 ػ ابن عطاء ا السكندري ، التنوير ُب إسقاط التدبّب ، ص  4
 .73ػ سورة األنبياء اآلية  5
 .28ػ سورة فاطر اآلية  6
 .15عبد ا٢بليم ٧بمود ، ص : ػ ابن عطاء ا السكندري ، لطائف ا٤بنن ، ٙبقيق  7
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 ﴾ٓب يك : ، فا٤بعُب 1قولو تعأب ﴿ فَػَلْم َيُك يَنَفُعُهْم ِإٲبَانُػُهْم َلمَّا رََأْوا بَْأَسَنا الكافرين
ال إٲباف اختيار , وذلك ألنو إٲباف قد اضطروا إليو; ينفعهم إٲباهنم ىذا حْب رأوا عذابنا

فقد استفاد ابن عطاء ا بداللة ا٤بفهـو أف حاؿ ا٤بؤمنْب ٱبالف حاؿ الكافرين ومن , 2ورغبة
، وىذا ﴾قولو تعأب ﴿ فَػَلْم َيُك يَنَفُعُهْم ِإٲبَانُػُهْم َلمَّا رََأْوا بَْأَسَنا» : ٍب فهم ينفعهم اإلٲباف فقاؿ

، ويؤيد ىذا ا٤بعُب 3«ُب صفة الكافرين فمفهومو أف اإلٲباف ينفع ا٤بؤمنْب ولو عند رؤية البأس 
 وىذا حكم ا ُب البأس ٗبعُب العقاب ا٣بارؽ للعادة : »بعض ا٤بفسّبين فقاؿا٤بعُب ما ذكره 

والذي ىو آية بينة ، فأما البأس الذي ىو معتاد والذي ىو آية خفية مثل عذاب بأس 
السيف الذي َنصر ا بو رسولو يوـَ بدر ويوـَ فتح مكة ، فإفَّ من يؤمن عند رؤيتو مثُل أيب 

سفياف بن حرب حْب رأى جيش الفتح، أو بعد أف ينجو منو مثَل إٲباف قريش يـو الَفتح بعد 
رفع السيف عنهم ، فإٲبانو كامل مثل إٲباف خالد بن الوليد ، وأيب سفياف بن ا٢بَارث بن عبد 

 .4«ا٤بطلب ، وعبد ا بن سعد بن أيب سرح بعد ارتداده

 يَػْوـَ يَْأٌب بَػْعُض آيَاِت َربَّْك الَ يَنَفُع نَػْفساً ِإٲبَانُػَها ٓبَْ َتُكْن آَمَنْت ِمن قَػْبُل :قولو تعأب ﴿
 فقد دلت ٗبفهومها أف سبق اإلٲباف ينفع قاؿ ابن عطاء 5﴾َأْو َكَسَبْت ُب ِإٲبَاهِنَا َخّْباً 

. 6«مفهمومو إذا كانت مؤمنة من قبل ينفعها إٲباهنا »:ا
 فمعُب اآلية أف من 7﴾ َوَمن يُوَؽ ُشحَّ نَػْفِسِو َفُأْولَِئَك ُىُم اْلُمْفِلُحوفَ ﴿:قولو تعأب ،

٘بنب الشح ُب نفسو كاف من ا٤بفلحْب وقد استفاد ابن عطاء ا من ا٤بفهـو ا٤بخالف ٥بذا 
َوَمن يُوَؽ  ﴿: وقد ذـ ا تعأب الشح والبخل كليهما ُب كتابع العزيز فقاؿ تعأب»: فقاؿ

ُشحَّ نَػْفِسِو َفُأْولَِئَك ُىُم اْلُمْفِلُحوَف﴾، فمفهومو أف صاحب الشح ال فبلح لو أي ال نور لو 

                                                 
  .85ػ سورة غافر اآلية  1
 .15ػ وجدي فريد ، التفسّب ا٤بيسر ، ص  2
 .25 ػ26عبد ا٢بليم ٧بمود ، ص  :ػ ابن عطاء ا السكندري، لطائف ا٤بنن ، ٙبقيق  3

 .494 ص  12ػ الطاىر بن عاشور ، تفسّب التحرير والتنوير ، ج  4 

 .158ػ سورة األنعاـ اآلية  5 

 .25 ػ26عبد ا٢بليم ٧بمود ، ص    :ػ ابن عطاء ا السكندري، لطائف ا٤بنن ، ٙبقيق  6 
 .16 ػ سورة التغابن اآلية  7
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 الُبْخل أي أف الفبلح والنور ال يصيب صاحب الشح، ألف الشح ىو، 1«والفبلح ىو النور
  . والبخل وا٢برص شك ُب الرازؽَمع ِحْرصٍ 

 وقد استفاد ابن عطاء ا من ... ، فا٤بعِب 2﴾ َفَمن تَِبَعِِب فَِإنَُّو ِمِبّْ ﴿:قولو تعأب
   . 3« فمفهـو ىذا أف من ٓب يتبعو ليس منو »: ا٤بفهـو ا٤بخالف ٥بذا فقاؿ

  وقد كشف ابن عطاء ا عن فا٤بعُب،  4َأٓبَْ ٯبَِْدَؾ يَِتيماً َفآَوى﴾ ﴿:قولو تعأب 
يفهم منو أنو ال يأويك ا إال إذا صح يتمك ٩با » :ا٤بفهـو ا٤بخالف ُب ىذه اآلية فقاؿ 

 .5«سواه

 

                                                 
 .106 ػ ابن عطاء ا السكندري ، التنوير ُب إسقاط التدبّب ، ص  1
  .36 ػ سورة إبراىيم اآلية  2
 .5 ػ ابن عطاء ا السكندري ، تاج العروس ا٢باوي لتهذيب النفوس ، ص  3
 .6 ػ سورة الضحى اآلية  4

 .33 ػ الػمصدر السابق ، ص 5 
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: ادلطهت انثبَِ 

 . احلمْمخ ًاجملبز يف تفسري اثٍ ػطبء اهلل

متيْذ  

 .احلمْمخ: أًال 

 .احلمْمخ انهغٌّخ  .1

 .احلمْمخ انششؾْخ  .2

 . احلمْمخ انـًؿشفْخ .3

. اجملبص انهغٌُ : ثبَْب 

. االعتؿبسح  .1

.  اجملبص ادلشعم  .2

 .تغًْخ انشِء مبب ّؤًل إنْو  .3

 .اجلًؽ ثني احلمْمخ ًاجملبص  .4

  . انتٌعؽ يف احلمْمخ ًاجملبص .5
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:  تـًيْذ 
موضوع ا٢بقيقة وآّاز موضوع لو أٮبية كربى ُب اللغة العربية، وال سيما ُب التطور 

الدالٕب ُب ألفاظها، وقد اختلف العلماء ُب ظاىرة ا٢بقيقة وآّاز، وتناو٥با اللغويوف 
والببلغيوف واألصوليوف كل من وجهة نظره من أجل الوقوؼ على ا٤بعُب، فما يهم اللغوي منو 

. انتقاؿ األلفاظ من ا٢بقيقة إٔب آّاز، وما ينتج عن ىذا االنتقاؿ من ظواىر داللية
 وقد درس الببلغي ا٢بقيقة وآّاز، ليكشف العبلقة الرابطة بْب ا٤بعُب ا٢بقيقي وا٤بعُب 

.  آّازي البعيد، ليلتمس منهػا األديب عناصر ا١بماؿ الفِب
كاف غرضهم الوصوؿ إٔب تأصيل االستعماؿ ا٢بقيقي وآّازي )أّما األصوليػوف فقػد 

لؤللفاظ ُب تراكيبها ا٤بختلفة الستنباط األحكاـ الشرعية منها، والنظر ُب مدى ثبوت ا٢بقائق 
 1(الثبلث اللغوية والعرفية والشرعية 

ٍب إف األصوليْب ٓب يتناولوا قضية ا٢بقيقة وآّاز من ناحية الوضع األوؿ للغة، وإ٭با 
ظاىر استعماؿ أىل اللغة للفظة )، ألف 2نظروا إليها من حيث االستعماؿ واستقرار الداللة 

.   3 (ُب شيء داللة على أهنا حقيقة فيو إالّ أف ينقلها ناقل عن ىذا الظاىر
وبُب األصوليوف أحكامهم الفقهية ُب حقيقة الكلمة و٦بازىا على استخداـ الكلمة ُب 

ومن ىذه النظرة ا٣باصة الٍب نظر . السياؽ، وٙبديد مدلو٥با من حيث حقيقة ا٤بعُب و٦بازه
إليها العلماء سواء أكانوا من اللغويْب أـ من الببلغيْب أـ من األصوليْب فإف كبل من ا٢بقيقة 
وآّاز كثّبا ما يتبادالف ىذه الصفة، فما كاف حقيقة قد يصبح ٦بازا وما كاف ٦بازا قد يصبح 

، ومن ٍب ظهر ا٣ببلؼ واضحا ُب بعض 4حقيقة والسبب ىو االستعماؿ العرُب اللغوي

                                                 

ػ  علي زوين ػ منهج البحث اللغوي بْب الَباث وعلم اللغة ا٢بديث ػ مطابع الشؤوف الثقافية العامة  بغداد ػ طبعة سنة  1 
 .131-130ـ ، ص 1986

  103ـ ػ ص1981 ػ السيد أٞبد عبد الغفار ػ التصور اللغوي عند األصوليْب ػ دار عكاظ جدة ػ الطبعة األؤب ػ سنة 2
 حامد كاظم عباس ػ الداللة القرآنية ُب جهود الشريف ا٤برتضى ػ أطروحة دكتوراه ػ كلية اآلداب ػ ا١بامعة ا٤بستنصرية ـ   

 .33ـ ػ ص2000ػ سنة 

ىػ ػ 1348أبو القاسم كرجي، مطبعة دانشكاه طهراف ػ سنة : ػ الشريف ا٤برتضى ػ الذريعة ُب أصوؿ الشريعة ػ ٙبقيق3 
 .13 ص1ػ ج  (ط.د)

 .101ػ ص  (د، ط) ـ ػ 1980ػ  الزيادي حاكم مالك ػ الَبادؼ ُب اللغة ػ دار ا٢برية للطباعة والنشر بغداد ػ سنة 4 
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منهما  األحكاـ الشرعية عند األصوليْب، ومن أجل ذلك نطرؽ موضوع ا٢بقيقة وآّاز كبل
. على انفراد

 : احلمْمــخ: أًال  
 ):أثبت علماء العربية ظاىرة ا٢بقيقة وآّاز ُب اللغة العربية والقرآف الكرًن وذلك بقو٥بم

 . 1(ىذا االسم حقيقة وىذا االسم ٦باز 
حّق الشيء إذا وجب، واشتقاقو من الشيء اقق وىو اكم، :من قولنا ): فا٢بقيقة

ما أقّر ُب االستعماؿ  ):، وقد عرّفها ابن جِب بقولو2(ثوب ٧بقق النسج أي ٧بكمو: ويقاؿ
اللفظ الداؿ على موضعو )ىي : ، ويرى ابن األثّب أف ا٢بقيقة3 (على أصل وضعو ُب اللغة

ىي اللفظ ا٤بستعمل ُب ما وضع لو أوال ُب ذلك  ):، أما الزملكاين فيعرفها قائبل4(األصلي
.  5(االصطبلح الذي وقع بو التخاطب 

ويتبْب من ىذه التعريفات أف ا٤بقصود با٢بقيقة ا٢بقيقة اللغوية، أي ُب استخداـ اللفظ 
. فيما وضع لو أوال والذي ليس باستعارة وال ٛبثيل وال تقدًن فيو وال تأخّب

ما :)، فلو رأي ُب تعريف ا٢بقيقة(ىػ436ت ) أما أبو ا٢بسْب البصري ا٤بعتزٕب البصري
، وىذا التعريف الذي 6(أفيد ّٔا ما وضعت لو ُب أصل االصطبلح الذي وقع التخاطب بو

                                                 

٧بمد ٞبيد ا و٧بمد بكر : ػ ا٤بعتمد ُب أصوؿ الفقو ػ ٙبقيق (ىػ436ت ) ػ البصري، أبو ا٢بسْب ٧بمد بن علي 1 
 .16 ص 1ػ ج  (د،ط)ـ ػ 1964وحسن خفي ػ دمشق ػ سنة 

 .355 ص 1  ػ السيوطي جبلؿ الدين ، ا٤بزىر ُب علـو اللغة ، ج 2

. 356 ص 1ػ الػمرجع السابق ، ج 3  
  . 444 ص 2 ابن جِب أبو الفتح عثماف ، ا٣بصائص ، ج ـ    

٧بمد ٧بيي : ػ ا٤بثل السائر ُب أدب الكاتب والشاعر ػ ٙبقيق (ىػ630ت )ػ ابن األثّب ضياء الدين نصر ا بن ٧بمد 4  
 . 58 ص1ػ ج  (د، ط). ـ1939الدين عبد ا٢بميد ػ مطبعة مصطفى البايب وأوالده ػ مصر سنة 

  .29 ص 1  العلوي ٰبٓب بن ٞبزة ػ الطراز ا٤بتضمن ألسرار الببلغة وعلـو حقائق اإلعجاز ػ جـ   
  .99خدٯبة ا٢بديثي وأٞبد مطلوب ػ ص:  ػ الزملكاين كماؿ الدين ػ الربىاف الكاشف عن إعجاز القرآف ػ ٙبقيق 5

٧بمد ٞبيد ا و٧بمد بكر : ػ ا٤بعتمد ُب أصوؿ الفقو ػ ٙبقيق (ىػ436ت )ػ البصري أبو ا٢بسْب ٧بمد بن علي 6  
 . 16 ص 1وحسن خفي ػ ج 

ػ مفتاح الوصوؿ أب بناء الفروع على  ( ىػ 771ت ) الشريف التلمساين أبو عبد ا ٧بمد بن أٞبد ا٤بالكيـ   
ػ  (د ت)عبد الوىاب عبد اللطيف ػ دار الكتب العلمية بّبوت لبناف ػ : األصوؿ ػ  حققو وخرج أحاديثة وقدـ لو 

 .236 ص 1ج 
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. (اللغوية والشرعية والعرفية)وضعو أبو ا٢بسْب البصري جامع لكل أنواع ا٢بقيقة 
: ومن ٍب فإف ا٢بقيقة تنقسم ٕبسب ا٤بواضع الٍب تكوف فيها إٔب ثبلثة أقساـ ىي

، وقد وجدت ابن عطاء ا يسّب على ىذا (حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية)
. التقسيم، من خبلؿ ٦بموعة من األمثلة، سوؼ أثبتها فيما يلي عند ا٢بديث عن كل قسم

:  ـ احلمْمخ انهغٌّخ 1
وىي الداللة األصلية أو كما تسمى أيضاً الداللة ا٤بعجمية، وىي : ا٢بقيقة اللغوية

. الداللة الوضعية عند األصوليْب، وتعِب داللة اللفظ على معُب بنفسو
ما وقعت لو ُب وضع أو مواضعة : )قائبل (ىػ471ت)وقد عرّفها عبد القاىر ا١برجاين

ىي استعماؿ اللفظ ُب ما وضع لو أوال ُب اللغة، كاألسد للداللة على  ):، فا٢بقيقة اللغوية1(
، فا٢بقيقة اللغوية ال تقتضي كوهنا حقيقة فيما دّلت عليو إالّ إذا كانت 2(ا٢بيواف ا٤بفَبس 

. 3(استعماؿ اللفظ ُب معناه األصلي  ):مستعملة ُب موضوعها األصلي فهي

                                                 
٧بمد رشيد رضا ػ اعتُب : ػ أسرار الببلغة ُب علم البياف ػ علق حواشيو (ىػ471ت )  ػ ا١برجاين اإلماـ عبد القاىر 1

 .287ـ ، ص 2002مُب أٞبد الشيخ ػ دار ا٤بعرفة بّبوت ػ الطبعة الثانية ػ سنة : ّٔذه الطبعة
 . 325 ص 1  ػ الغزإب أبو حامد ػ الػمستصفى ػ ج2

: ػ اصوؿ ُب علم أصوؿ الفقو ػ ٙبقيق (ىػ606ت )    ػ الرازي أبو عبد ا  فخر الدين ٧بمد بن عمر بن ا٢بسْب 
 .126 ص1ـ ػ ج٧1997بمد جابر الفياض العلواين ػ مؤسسة الرسالة ػ بّبوت ػ الطبعة الثالثة ػ سنة 

 .332  ػ الز٤بي إبراىيم مصطفى ػ أسباب اختبلؼ الفقهاء ُب األحكاـ الشرعية ػ ص3
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: 1وا٢بقيقة اللغوية يدّؿ على وضعها أمراف 
. إهنا دّلت على مواضع مصطلح عليها ُب تلك ا٤بواضعة وىذه فائدة ا٢بقيقة ومعناىا- 
.  أهنا استعملت ُب األوضاع اللغوية، أي أهنا ُب معناىا األصلي - 

فا٢بقيقة عندىم تعِب استعماؿ اللفظة ُب وضعها األوؿ ٕبيث ال يتبادر إٔب الذىن غّب 
. ذلك حيثما تطلق، ويسّمى ىذا النوع ا٢بقيقة اللغوية

، وإ٭با أورد ٥با أمثلة عند تفسّبه "ا٢بقيقة اللغوية"ٓب يرد ابن عطاء ا تعريف مصطلح 
: لآليات، وذلك برجوعو باللفظ إٔب معناه ا٤بعجمي، داللتو اللغوية 

 عبلقة التوكل مع 2﴾َوَمن يَػتَػوَكَّْل َعَلى اللَِّو فَػُهَو َحْسُبوُ  ﴿: جاء ُب تفسّب قولو تعأب ،
وال يكوف التوكل إال مع » :اليقْب واإلٲباف ٍب بْب ا٤بعُب اللغوي لليقْب إذ يقوؿ ابن عطاء ا

 عبارة عن استقرار العلم با تعأب: اليقْب وال يكوف توكل ويقْب إال مع اإلٲباف، ألف اليقْب
تدؿ على  (مأخوذ) فإف قولو ،3« من يقن ا٤باء ُب ا١ببل إذا استقر وسكنمأخوذُب القلب 

يقن ا٤باء : يقاؿ): قاؿ ا١برجاين ُب التعريفات. أصل ا٤بعُب األوؿ ا٤بوضوع ٥با ُب لغة العرب
 . 4 (ُب ا٢بوض، إذا استقر فيو

  وٲبكن اإلشارة إٔب مسألة مهمة عند ابن عطاء ا ُب بياف ا٢بقيقة اللغوية، إذ 
كما مّر ُب ا٤بثاؿ السابق، وكذلك  (مأخوذ): يستخدـ كلمات للداللة عليها، منها 

 .فقط (أصلو)أو  (أصلو ُب اللغة)استخدامو كلمة 

وقد ذىب ابن عطاء ا ُب بياف داللة كثّب من الكلمات الٍب  ٥با عبلقة باآلية، فقد 
: تذكر اللفظة من خبلؿ تفسّبه آلية قرآنية، ومن أمثلة ذلك 

  من قولو  (مس )ومن األلفاظ الٍب استفاد ابن عطاء ا من حقيقتها اللغوية لفظة
، إذ يقوؿ 5﴾إفَّ الَِّذيَن اتػََّقواْ ِإَذا َمسَُّهْم طَاِئٌف مَّْن الشَّْيطَاِف َتذَكَُّرواْ فَِإَذا ُىم مُّْبِصُروفَ ﴿ِ : تعأب

أف طيف ا٥بوى ال يتمكن من قلؤّم : ا٤بس مبلمسة من غّب ٛبكن،  فأفادت ىذه العبارة»:
                                                 

 .51 ص1ػ العلوي ٰبٓب بن ٞبزة ػ الطراز ا٤بتضمن ألسرار الببلغة وعلـو حقائق اإلعجاز ػ ج1  

 .03ػ سورة الطبلؽ اآلية 2  

 .27عبد ا٢بليم ٧بمود ، ص :ػ ابن عطاء ا السكندري ، لطائف ا٤بنن ، ٙبقيق 3 

 .27ػ ا١برجاين الشريف ، التعريفات ، ص 4 

 .201ػ سورة األعراؼ اآلية 5 



 ف عطاء ا البحث الدالٕب ُب تفسّب اب: الفصل الثالث 
 

324 
 

ُب ، وقد جاء 1«بل ٲباسها ٩باسة، وال يتمكن منها إمساكا وال أخذا كما يصنع بالكافرين 
َمسُّ الشيء بالشيء، ويكوف معرفة الشيء وإف ٓب يكن ٍَبَّ  اللَّْمس قد يكوف ): لساف العرب 

 .2 (َمّس ١بوىر على جوىر

:  ـ احلمْمخ انششؾْخ 2
ُب أوساط الناس، لّباد ّٔا ا٤بعُب الذي تعارفوا عليو،واتفقوا عليو  (مصطلح)تطلق كلمة

ُب استعما٥بم اللغوي ا٣باص، أو ُب أعرافهم االجتماعية وعاداهتم السائدة، ولكن كثّبا من 
الظروؼ السياسية واالجتماعية والدينية جعلت الكلمات ٙبمل معُب جديدا غّب الذي 
وضعت لو ُب أصل اللغة، ويسّب ىذا ا٤بعُب ا١بديد بْب الناس حٌب يصبح ُب استعما٥بم 
اليومي شيئا مألوفا ينسى معو ا٤بعُب اللغوي األساسي، وىذا ا٤بعُب ا١بديد نسميو ا٤بعُب 

.  3الشرعي
وقد الحظ ا٤بفسروف وعلماء اللغة ورود كلمات ُب القرآف الكرًن ٙبمل معاين غّب 

 ا٤بعاين الٍب وردت ُب استعما٥بم اللغوي، وأرادوا أف ٲبّيزوا بْب ا٤بعُب اللغوي وا٤بعُب اإلسبلمي
وقد اختلف األصوليوف ُب وقوع ا٢بقيقة الشرعية، فمنعو القاضي أبو بكر وأشار . الشرعي

إٔب أف الشارع ٓب يستعمل األلفاظ إالّ ُب ا٢بقائق اللغوية، فمراد الصبلة ا٤بأمور ّٔا ُب 
النصوص ىو الدعاء، ولكن أقاـ الشارع الكرًن أدلّة أخرى على أف الدعاء ال يقبل إالّ 

. 4بشرائط مضمومة إليو
جاءت ): أبو ا٢بسْب البصري: أّما ا٤بعتزلة فقد ذىبوا إٕب إثبات ا٢بقائق الشرعية، فقاؿ

وال فرؽ بْب أف يصبح لتلك العبارات ا٠باً ... الشريعة بعبارات ٓب تكن معروفة ُب اللغة
. 5(مبتدأ، وبْب أف ينقل إليها من أ٠باء اللغة مستعمبلً ُب معُب لو شبو با٤بعُب الشرعي

                                                 
 .36 ػ ابن عطاء ا السكندري ، التنوير ُب إسقاط التدبّب ، ص 1

 .233 ص 7ػ ابن منظور ، لساف العرب ، ج 2 
 .9 ػ عودة خليل أبو عودة ػ التطور الدالٕب بْب لغة الشعر ولغة القرآف ػ ص3
 . 298 ص1 ػ السيوطي جبلؿ الدين ػ الػمزىر ُب علـو اللغة ػ ج4

 الكبيسي أٞبد عبيد ػ أصوؿ األحكاـ وطرؽ االستنباط ُب التشريع اإلسبلمي ػ دار ا٢برية للطباعة بغداد ػ سنة ـ     
 .316ػ ص  (ط.د)ـ ػ 1975

. 24 ص٧1بمد ٞبيد ا و٧بمد بكر وحسن خفي ػ ج:  ػ البصري أبو ا٢بسْب ػ ا٤بعتمد ُب أصوؿ الفقو ػ ٙبقيق1
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وذىب ٝبهور األصوليْب إٔب إثبات ا٢بقائق الشرعية؛ ألّف ا٢بقيقة الشرعية ٓب تستعمل 
ُب ا٤بعُب اللغوي وٓب يقطع النظر عن حالة االستعماؿ، بل استعملها الشارع الكرًن ُب ىذه 

ا٤بعاين ٤با بينها وبْب ا٤بعاين اللغوية من العبلقة، فاأللفاظ ا٤بستعملة ُب مصطلحات الشرع ىي 
. 1ُب األصل ٦بازات لغوية اشتهرت فصارت حقائق شرعية 

ومن ىذا ا٤بنطلق ظهر نوع جديد من األلفاظ الٍب تنتقل من مسمياهتا وتبقى على 
ىي ): ، فا٢بقيقة الشرعية(ا٢بقيقة الشرعية)جهة ا٢بقيقة ال آّاز وىو ما اصطلح عليو بػ 

اللفظ الذي استفيد من الشرع وضعو للمعُب سواء أكاف اللفظ وا٤بعُب ٦بهولْب عند أىل 
اللغة، أـ كانا معلومْب، لكنهم ٓب يضعوا ذلك االسم لذلك ا٤بعُب إذا كاف أحدٮبا ٦بهوالً 

ىي اللفظة الٍب يستفاد ):  ، أّما الببلغيوف واألصوليوف، فقد عرّفوىا بقو٥بم2(واآلخر معلوماً 
. 3(من جهة الشرع وضعها ٤بعُب غّب ما كانت تدّؿ عليو ُب أصل وضعها اللغوي

وقد ذىب ابن عطاء ا إٔب ما ذىب إليو ٝبهور األصوليْب ُب إثبات ا٢بقائق 
الشرعية، ولكن ٓب أجده يتطرؽ إٔب تعريف ٥بذا ا٤بصطلح، إ٭ّبا أشار إليو ُب طريقو عند بياف 

. داللة بعض األلفاظ شرعاً، وأحياناً يتطرؽ إٔب ا٤بعُب اللغوي والشرعي معاً 
  من قولو تعأب (الكنز)ومن األلفاظ الٍب أشار إليها ابن عطاء ا ُب تفسّبه كلمة :
» : فقاؿ4َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَف الذََّىَب َواْلِفضََّة َوالَ يُنِفُقونَػَها ُب َسِبيِل الّلِو فَػَبشّْْرُىم ِبَعَذاٍب أَلِيٍم﴾﴿

الكنز ىو ا٤باؿ الذي ال تؤدي زكاتو، فإذا  أديت زكاتو ال يكوف كنزا، معناه : قاؿ أىل العلم
 الكنز ): ، فالكنز ُب معناه اللغوي5«ال يدخل ٙبت ىذا الوعيد وال يطلق عليو لساف الذـ 

                                                                                                                                            

 .316 الكبيسي أٞبد عبيد ػ أصوؿ األحكاـ وطرؽ االستنباط ُب التشريع اإلسبلمي ػ ص ـ    
. 298 ص 1 ػ السيوطي جبلؿ الدين ػ الػمزىر ُب علـو اللغة ػ ج 1

٧بمد عبد ا علي سيف ػ البحث الدالٕب عند الشوكاين ُب كتابو إرشاد الفحوؿ ػ رسالة ماجستّب ػ كلية اآلداب ػ  ـ  
 .51 ػ ص ـ1999جامعة ا٤بستنصرية  سنة 

 . 95 ص 1ػ الشوكاين ٧بمد بن علي ػ إرشاد الفحوؿ ػ ج 2  
 .134 علي زوين ػ منهج البحث اللغوي بْب الَباث وعلم اللغة ا٢بديث ػ ص ـ     

 .55 ص 1 ػ العلوي ٰبٓب بن ٞبزة ػ الطراز ا٤بتضمن ألسرار الببلغة وعلـو حقائق اإلعجاز ، ج 3 
  .34 ػ سورة التوبة اآلية  4
 .106 ػ ابن عطاء ا السكندري ، التنوير ُب إسقاط التدبّب ، ص  5
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أنو ا٤باؿ : ، لكنو أخذ معُب شرعي نص عليو ابن عطاء ا1 (ىو ا٤باؿ ا٤بوضوع ُب األرض
 .الذي ال تؤدى زكاتو

 ﴿ يقرر ابن عطاء ا أف ٥بذه الكلمة حقيقة مقيدة بالنفع مرادة ُب القرآف ﴾العلم 
َا : ا٤براد بو العلم النافع الذي تقارنو ا٣بشية وتكتنفو ا٤بخافة قاؿ تعأب » :الكرًن فيقوؿ ﴿ِإ٭بَّ

 فتبْب أف العلم تبلزمو ا٣بشية فالعلماء ىم أىل ا٣بشية 2﴾ٱَبَْشى اللََّو ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماء
 3﴾ِإفَّ الَِّذيَن أُوُتواْ اْلِعْلَم ِمن قَػْبِلِو ِإَذا يُػتػَْلى َعَلْيِهْم ٱبَِرُّوَف ِلؤَلْذقَاِف ُسجَّداً  وكذلك قولو تعأب ﴿

َوالرَّاِسُخوَف ُب اْلِعْلِم يَػُقوُلوَف آَمنَّا ِبِو ُكلّّ مّْْن ِعنِد َربػَّْنا َوَما َيذَّكَُّر ِإالَّ أُْوُلواْ  ﴿:وقولو تعأب 
 إ٭با ا٤براد بالعلم ُب ىذه ا٤بواطن كلها العلم 5﴾َوُقل رَّبّْ زِْدين ِعْلماً  ﴿: وقولو تعأب 4﴾األْلَبابِ 

العلم النافع القاىر للهوى القامع للنفس وذلك متعْب بالضرورة ألف كبلـ ا تعأب وكبلـ 
رسولو أجل من أف ٰبمل على غّب ىذا  والعلم النافع ىو الذي يستعاف بو على الطاعة ويلـز 

 فَباه 6«ا٣بشية من ا تعأب والوقوؼ على حدود ا تعأب وىو علم ا٤بعرفة با تعأب  
. ألنو يوصل إٔب ا تعأب " علم ا٤بعرفة"ٱبرج ا٤بعُب إٔب 

  َوِمَن اللَّْيِل فَػتَػَهجَّْد ِبِو  ﴿:من قولو تعأب (نافلة)وكذلك تطرؽ ابن عطاء ا إٔب لفظة
أي زيادة لك من فضلنا على ما اقتضتو » : وأشار إٔب تفسّبىا الشرعي بقولو 7نَاِفَلًة لََّك﴾

  فإف معناىا ُب اللغة الزيادة، لكنها ُب الشرع اختصت بالزيادة على 8«الفرائض لك 
 .الفرائض

ونبلحظ ٩بّا تقدـ من األمثلة؛ أّف ابن عطاء ا قد أقّر إثبات ا٢بقيقة الشرعية، 
ىي األلفاظ الٍب انتقلت داللتها من الوضع اللغوي إٔب معُب آخر : فا٢بقيقة الشرعية عنده

.  ُكثر االستعماؿ فيو، ويعود ذلك ٤با جاء بو القرآف الكرًن من ىذه األلفاظ
                                                 

 .60 ص 1 ػ ا١برجاين الشريف ، التعريفات ، ج  1

 .28 ػ سورة فاطر اآلية 2 

 .107 ػ سورة اإلسراء اآلية 3 

 .7 ػ سورة آؿ عمراف اآلية 4 

 .114 ػ سورة طػو اآلية 5 

 .34 ػ ابن عطاء ا السكندري ، تاج العروس ا٢باوي لتهذيب النفوس ، ص 6 

  .79 ػ سورة اإلسراء اآلية 7 

 .22عبد ا٢بليم ٧بمود ، ص : ػ ابن عطاء ا السكندري، لطائف ا٤بنن ، ٙبقيق 8 
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كما أنو يثبت ا٢بقيقة ا٤بعرفية ويعِب ّٔا ا٤بعاين الٍب تعارؼ عليها أىل ا٤بعرفة با 
السالكْب طريق ا ٩بن يسميهم أىل ا٣بصوص أو أىل ا٢بقيقة وفيما يلي نتعرؼ على ىذا 

 .النوع 
 : ـ احلمْمخ ادلؿشفْخ 3

ويقصد بو ابن عطاء ا ا٤بعاين الٍب وصل إليها أىل  : اصطبلح أىل الطريق وتسمى 
ا٤بعرفة با حاؿ سّبىم وسلوكهم لطريق ا، فتنسب ىذه ا٤بعاين إليهم ُب الداللة على 

وفيما يلي أضرب . معانيها باعتبار الوضع واالصطبلح، ال ٲبكن لغّبىم أف يدركها لعمقها
مثاال لؤللفاظ الٍب يبْب ابن عطاء ا حقيقتها عند أىل ا٤بعرفة با تعأب، وأقتصر على 

 :لفظ لو عبلقة بنصوص القرآف الكرًن 
 ليس مرادا 1﴾إف الصبلح ُب قولو عز وجل ﴿َوُىَو يَػتَػَؤبَّ الصَّا٢ِبِْبَ  »(الصالح)ـ لفظة 

بو الصبلح الذي يقصده أىل الطريق عند تفصيل ا٤براتب فيقولوف صاّب وشهيد ووٕب بل 
الصبلح ىنا ا٤براد بو الذين صلحوا ٢بضرتو بتحقق الفناء عن خليقتو، أٓب تسمع قوؿ ا عز 

، أراد بالصا٢بْب 2﴾تَػَوفَِِّب ُمْسِلماً َوَأ٢ْبِْقِِب بِالصَّا٢ِبِْبَ  ﴿:وجل حاكيا عن يوسف عليو السبلـ
، قاؿ 3«بالصا٢بْب ىنا ا٤برسلْب من آبائو ألف ا تعأب أىلهم لنبوتو ورسالتو فكانوا ٥با أىبل 

وأف يلحقو بالصا٢بْب، وىم إخوانو من النبيْب وا٤برسلْب، صلوات ا ) :قاؿ ابن كثّب 
 من آبائي على ما )َوَأ٢ْبِْقُِب بالصا٢بْب  ) : ، وقاؿ األلوسي  4 (وسبلمو عليو وعليهم أٝبعْب

ما روى عن ابن عباس، أو بعامة الصا٢بْب ُب الرتبة والكرامة كما قيل ، واعَبض بأف 
يوسف عليو السبلـ من كبار األنبياء عليهم السبلـ والصبلح أوؿ درجات ا٤بؤمنْب فكيف 

 السبلـ طلبو ىضماً لنفسو يليق بو أف يطلق اللحاؽ ٗبن ىو ُب البداية؟ وأجيب بأنو عليو
 .5(فسبيلو سبيل استغفار األنبياء عليهم السبلـ

                                                 
 .196 ػ سورة األعراؼ اآلية 1
 .101 ػ سورة يوسف اآلية 2
 .25عبد ا٢بليم ٧بمود ، ص : ػ ابن عطاء ا السكندري، لطائف ا٤بنن ، ٙبقيق 3
 .414 ص 4 ػ ابن كثّب ، تفسّب القرآف العظيم ، ج 4

 .142 ص 9 ػ ٧بمود األلوسي ، روح ا٤بعاين ، ج 5 
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 :ثبَْب ـ انـًدبص 
إّف ا٤بعاين قائمة ال سبيل لنا إٔب معرفتها إالّ بالتعبّب عنها وما مطالعتنا ٥با إالّ بالتغاضي 

فيو عن قدر ما منها، إذ إّف ىناؾ كثّباً من ا٤بعاين ال يستطيع ا٤بتلفظ أف يضمنها عباراتو، 
.  1وٱبتلف ىذا ا٤بدى تبعاً لعوامل شٌّب ٰبكمها ما ينسب للمجتمع والبيئة وغّبىا

                                                 
 .50ػ  الزيادي حاكم مالك ػ الَبادؼ ُب اللغة ػ ص 2 
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إذا تعداه، وإذا عدؿ بالفظ عّما يوجبو : َمْفَعل من جاَز الشيء ٰبوزه): فآّاز لغة
أصل اللغة وصف بأنّو ٦باز على معُب إهّنم جازوا بو موضعو األصلي، أو جاز مكانو الذي 

. 1(وضع فيو أوالً 
الكلمة ا٤بستعملة ُب ما وضعت لو ُب اصطبلح التخاطب على ): أّما آّاز اصطبلحاً 

. 2(وجو يصح مع قرينة عدـ إرادتو
من جاز ا٤بكاف، إذا تعّداه  ((َمْفعلَ ))وقد ٠ّبي آّاز ٦بازاً ١بهة التناسب؛ ألّف آّاز 

 والكلمة إذا استعملت ُب غّب ما ىي موضوعة لو وىو ما تدّؿ عليو بنفسها، فقد تعّدت
موضوعها األصلي ُب اللغة وىذا االنتقاؿ من مكاف إٔب آخر أو من معُب إٔب معُب آخر 

. 3أطلق عليو آّاز
:  ـ انـًدبص ثني لبئم ثو ًيبَؽ نو 1

٤بّا ارتبطت الفكرة آّازية ٗبسائل حساسة وىي ا٤بسائل االعتقادية كاف من الطبيعي أف 
يظهر ا٣ببلؼ بْب علماء ا٤بسلمْب والعربية، وخاصة ما ترتب على القوؿ بو وعدـ القوؿ، وال 

سيما نتيجة الختبلؼ وجهات النظر واألفكار، وقع ا٣ببلؼ ُب إثبات آّاز ُب اللغة 
وإنكاره، فتعددت مواقف العلماء إزاء ىذه القضية وراح كل منهم ينظر إليها من وجهة 

: خاصة بو، فانقسم العلماء إزاء ىذا اال٘باه إٔب ثبلثة أقساـ
وأبو إسحاؽ االسفراييِب  (ىػ395ت) مثّلو أبو علي الفارسي القسم األوؿ 

وآخروف، إذ يرى أف اللغة خالية من آّاز، وذريعتهم ُب ذلك، أّف اللفظ إف  (ىػ415ت)
                                                 

إبراىيم السامرائي و٧بمد بركات ٞبدي أبو علي ػ دار :  ػ الرازي فخر الدين ػ هناية اإلٯباز ُب دراية اإلعجاز ػ ٙبقيق1
 . 81ػ ص  (ط. د)ـ ػ 1985الفكر للنشر والتوزيع ػ عماف سنة 

 . 342 ا١برجاين عبد القاىر ػ أسرار الببلغة ػ ص  ـ   
 . 325 السيوطي جبلؿ الدين ػ الػمزىر ُب علـو اللغة ػ ص ـ    
ا٤بعاين والبياف )ػ اإليضاح ُب علـو الببلغة  ( ىػ739ت ) القزويِب جبلؿ الدين أبو عبد ا ٧بمد بن عبد الرٞبن ـ    

 .٧248بمد عبد ا٤بنعم خفاجي ػ ص : ػ شرح وتعليق (والبديع

  294عبد الرٞبن الربقوين ػ ص:  ػ القزويِب جبلؿ الدين ػ التلخيص ُب علـو الببلغة ػ ٙبقيق4  
٧بمد ٧بيي الدين عبد ا٢بميد ػ :  ابن األثّب ضياء الدين ػ ا٤بثل السائر ُب أدب الكاتب والشاعر ػ ٙبقيقـ    

 .63ص1ج
 .361-360مفتاح العلـو ػ ص   ػ السكاكي أبو يعقوب ػ1
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كاف ٦باز فهو أف يكوف متمثبلً بقرينة وعليو فهو حقيقة ُب ا٤بعُب، وإّما من دوف قرينة وىنا 
. 1يكوف حقيقة أيضاً 

اعلم أّف ):  فيمثلو ابن جِب الذي يرى أف اللغة ٦باز ُب أكثرىا إذ قاؿالقسم الثاينأّما 
. 2(أكثر اللغة مع تأملو ٦باز ال حقيقة

 فّبى إّف اللغة مشتملة على ا٢بقيقة وآّاز ومثّلو ابن األثّب القسم الثالثأّما 
٧بل النزاع ىو أّف اللغة حقيقة أو أهّنا كلها ٦باز، فإّف كبل الطرفْب : ))إذ قاؿ (ىػ637ت)

. 3(عندي سواء، ألّف منكرٮبا غّب مسلم ٥بما، وأنا بصدد أف أبْب أّف ُب اللغة حقيقة و٦باز
والذي يبدو أّف القسم الثالث ىو األكثر حكمة من جهة العقل وا٤بنطق؛ ألنّنا ال 
ٲبكننا أف نقوؿ إّف اللغة حقيقة كلها أو ٦باز كلها، بل ىي مشتملة على كل من ا٢بقيقة 

.  4وآّاز
كل واحد من ): وقد أثبت أكثر األصوليْب ظاىرة ا٢بقيقة وآّاز ُب القرآف الكرًن ألفّ 

النوعْب موجود ُب كبلـ ا تعأب وكبلـ النيب ػ صلى ا عليو وسلم ػ وكبلـ الناس ُب ا٣بطب 
واألشعار وغّب ذلك، حٌب كاد آّاز يغلب ا٢بقيقة لكثرة االستعماؿ، وبو اتسع اللساف 

؛ ألّف استخداـ القرآف الكرًن األساليب الببلغية ا٤بتنوعة ىو 5(وحّسن ٨باطبات الناس بينهم
إعجازه الذي ٙبّدى اإلنس وا١بن ُب نظمو؛ ألّف صرؼ الكلمة عن معناىا االعتيادي ٯبعل 

. ؛ ألّف آّاز عند العرب دليل الفصاحة ورأس الببلغة وبو بانت لغتها6األسلوب آنق وآدب 
أّما الذين أثبتوا آّاز سواء أكاف ُب القرآف أـ ُب اللغة، فقد نظروا نظرة عميقة 

                                                 
 .32 ص1 ػ سيف الدين اآلمدي ػ اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ ػ ج2
 . وما بعدىا449 ص2 ػ ابن جِب ػ ا٣بصائص ػ ج 3
 ٧1بمد ٧بيي الدين عبد ا٢بميد ػ ج :  ػ ابن األثّب ضياء الدين ػ ا٤بثل السائر ُب أدب الكاتب والشاعر ػ ٙبقيق4

 .59ص
 .121 ػ عزيز سليم علي القريشي ػ البحث الدالٕب ُب نظم الدرر ُب تناسب اآليات والسور للبقاعي ػ ص5
 .171 ص10أيب الوفا األفغاين ػ ج :  ػ السرخسي أبو بكر ٧بّمد ػ أصوؿ السرخسي ػ ٙبقيق1
 1ػ ج  (ت.د) ػ إبراىيم سبلمة ػ ببلغة أرسطو بْب العرب واليوناف ػ القاىرة مكتبة األ٪بلو ا٤بصرية ػ الطبعة الثانية ، 2

 .171ص
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: 1للمجاز، وقد تبْب ٥بم أف آّاز ينقسم إٔب قسمْب من حيث وجود العبلقة وانعدامها
. آّاز العقلي: ب. آّاز اللغوي: أ

: أّما آّاز اللغوي فينقسم إٔب قسمْب ٮبا
. االستعارة. - آّاز ا٤برسل- 

أّما ابن عطاء ا  فلم أجده يتعرض إٔب آّاز العقلي، ُب حْب وجدتو يثبت 
وقوع آّاز ُب اللغة والقرآف الكرًن بأنواعو ا٤بختلفة، فكانت تقسيمات آّاز لديو على 
هنج سابقيو، ولكنو ٓب يصرح ّٔذه التقسيمات بشكل صريح إ٭ّبا قّدـ لنا أمثلة بْب فيها 

 .وجو ا٢بقيقة ووجو آّاز نوردىا فيما يأٌب 

:  ـ اجملبص انهغٌُ 2

: االعتؿبسح - أ
الكلمة ا٤بستعملة ُب غّب ما وضعت لو ُب اصطبلح التخاطب ٤ببلحظة عبلقة ): وىي

بْب الثاين واألوؿ مع قرينة ٛبنع إدارة ا٤بعُب األصلي، كاألسد ا٤بستعمل ُب الشجاع، والغيث 
فكل لفظ استعمل ُب غّب ا٤بعُب ا٤بوضوع لو ٤بناسبة بْب ا٤بعُب ا٤بنقوؿ . 2(ا٤بستعمل ُب النبات

. 3عنو وا٤بعُب ا٤بستعمل فيو مع قرينة تصرؼ عن إرادة ا٤بعُب األصلي فهو استعارة
:  وقد عرض ٥با ابن عطاء ا بأمثلة منها

قَاَؿ َسآِوي ِإَٔب .  يَا بُػَِبَّ ارَْكب مََّعَنا َوالَ َتُكن مََّع اْلَكاِفرِينَ ﴿: ما جاء ُب قولو تعأب 
نَػُهَما اْلَمْوُج  َجَبٍل يَػْعِصُمِِب ِمَن اْلَماء قَاَؿ الَ َعاِصَم اْليَػْوـَ ِمْن أَْمِر الّلِو ِإالَّ َمن رَِّحَم َوَحاَؿ بَػيػْ

 فبْب ابن عطاء ا معناىا موظفا إياىا ُب مسألة التدبّب وعدمو  ،4َفَكاَف ِمَن اْلُمْغَرِقَْب﴾
اعلم أف ىبلؾ ابن نوح عليو السبلـ إ٭با كاف ألجل رجوعو إٔب تدبّب نفسو، وعدـ » :فقاؿ 

رضاه بتدبّب ا، الذي اختاره لنوح عليو السبلـ، ومن كاف معو ُب السفينة، فآوي ُب ا٤بعُب 

                                                 
 ػ ٧بمد حسْب علي الصغّب ػ ٦باز القرآف خصائصو الفنية وببلغتو العربية ػ دار الشؤوف الثقافية بغداد ػ الطبعة األؤب ػ 3

 .135ـ ػ ص 1994سنة 
 .248البياف وا٤بعاين والبديع ، ص )، علـو الببلغة   ػ ا٤براغي أٞبد مصطفى1
 .259 ػ الػمرجع السابق ، ص3
 .43 ػ 42 ػ  سورة ىود اآلية 3
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إٔب جبل عقلو، ٍب كاف ا١ببل الذي اعتصم بو صورة ذلك ُب ا٤بعُب القائم بو، فكاف كما 
نَػُهَما اْلَمْوُج َفَكاَف ِمَن اْلُمْغَرِقَْب﴾، ُب الظاىر بالطوفاف، وُب ﴿:قاؿ ا تعأب َوَحاَؿ بَػيػْ

.  1«الباطن با٢برماف، فاعترب أيها العبد بذلك 
فبسط ابن عطاء ا ا٤بعُب بأف ابن نوح ١بأ إٔب تدبّب نفسو لينجو من الطوفاف 

فآوى إٔب عقلو الذي ىو موطن اعتصامو فدلو على ما يقابلو فمن ا٢بس فاعتصم با١ببل، 
. ؤّذا اإلعراض عن تدبّب ا ألبيو، كاف جزاؤه ا٢برماف والطوفاف

ٍب يوجو لنا ابن عطاء ا انطبلقا من ىذا النموذج على وجو االستعارة عظة ونصحا 
فإذا تبلطمت عليك أمواج األقدار، فبل ترجع إٔب جبل عقلك الباطل لئبل تكوف » : فيقوؿ 

َوَمن ﴿من ا٤بغرقْب ُب ٕبر القطيعة ولكن ارجع إٔب سفينة االعتصاـ با، والتوكل عليو، 
فإنك . َوَمن يَػتَػوَكَّْل َعَلى اللَِّو فَػُهَو َحْسُبُو﴾ ﴿يَػْعَتِصم بِالّلِو فَػَقْد ُىِدَي ِإَٔب ِصرَاٍط مُّْسَتِقيٍم﴾،

إذا فعلت ذلك استوت بك سفينة النجاة على جودي األمن، ٍب هتبط بسبلمة القربة، 
وبركات الوصلة عليك، وعلى أمم ٩بن معك وىو عوآب وجودؾ، فافهم ذلك وال تكن من 

  .2«الغافلْب، واعبد ربك وال تكن من ا١باىلْب
فابن عطاء ا بّْب استعارة اسم األمواج وتبلطمها ليطلقها على األقدار وشدهتا، 

واستعار اسم البحر ليطلقو على القطيعة، واسم السفينة ليطلقو على االعتصاـ با والتوكل 
. عليو 

 : ة ـ اجملبص ادلشعم
إّف حقيقة آّاز ا٤برسل جاءت على أساس عدـ ارتباطو بعنصر ا٤بشأّة ُب مبلبستو 

للمعُب بغّب التشبيو، وتسميتو جاءت ٣بلوه من القيود، فإذا كانت العبلقة بْب ا٤بعُب ا٢بقيقي 
وا٤بعُب آّازي ىي ا٤بشأّة، فآّاز يسّمى استعارة، وإذا كانت العبلقة ىي غّب ا٤بشأّة فهو 

.  ٦3باز مرسل 

                                                 
 .33 ػ  ابن عطاء ا السكندري ، التنوير ُب إسقاط التدبّب ، ص 1
 . ػ  ا٤بصدر نفسو 1
 .316، ص  ػ ٧بمد حسْب علي الصغّب ، ٦باز القرآف خصائصو الفنية وببلغتو العربية 3
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ىو ما كانت العبلقة بْب ما استعمل فيو وما ): فآّاز ا٤برسل عند ا٣بطيب القزويِب
، فآّاز إذف ىو ما كانت العبلقة بْب ما استعمل فيو وما 1 (وضع لو مبلبسو غّب الشبيو

وضع لو مبلبسة ومناسبة غّب التشبيو، كاليد إذا استعملت ُب النعمة، وعبلقات آّاز ا٤برسل 
. 2(...السببية، وا٤بسببة والكلية وا١بزئية): كثّبة منها على سبيل ا٤بثاؿ

إّف آّاز ا٤برسل ووجوه عبلقتو ُب نقل األلفاظ عن األصل اللغوي، قد ٚبطى حدود 
الدائرة اللغوية إٔب الدائرة الفنية، وانتشار آّاز ا٤برسل ُب القرآف الكرًن، لو دالئلو وشواىده، 

إنّو وسيلة من وسائل العربية ُب إضافة ا٤بعاين ا١بديدة، ووسيلة اللغة ُب اإلضاءة والتنوير؛ 
ألّف انتشار ىذا النوع من آّاز ُب القرآف فسحة ألىل اللغة من جهة، ودليل على اإلعجاز 

. 3البياين من جهة أخرى 
ىناؾ كثّب من العبلقات آّازية الٍب تنسب إٔب آّاز ا٤برسل ومنها تسمية الشيء باسم 
ما كاف عليو، وإطبلؽ اسم ا٢باؿ على ال وبالعكس وتسمية الشيء باسم ضده، وإطبلؽ 

السبب على ا٤بسبب والعكس وإطبلؽ اسم الكل على ا١بزء والعكس  وتسمية الشيء ٗبا 
:   وفيما يلي أورد ما أمكن وجوده ُب تفسّب ابن عطاء ا . يؤوؿ إليو 
 :تسمية الشيء ٗبا يؤوؿ إليو ـ 

وقد وجدت البن عطاء ا . 4وىو النظر إٔب الشيء ٗبا سيكوف عليو ُب زمن ا٤بستقبل
يا أيها الناس أنتم الفقراء إٔب ا، وا ىو الغِب ﴿: يشّب إٔب ىذه الظاىرة، عند قولو تعأب

أال ترى أف ا٢باجة باب إٔب ا، وسبب يوصلك إليو، أٓب تسمع قولو » : إذ يقوؿ ﴾ا٢بميد

                                                 
٧بمد عبد : ػ شرح وتعليق (ا٤بعاين والبياف والبديع) ػ القزويِب جبلؿ الدين أبو عبد ا ػ اإليضاح ُب علـو الببلغة 3

. 397 ص2ا٤بنعم خفاجي ػ ج 
. 295عبد الرٞبن الربقوين ػ ص :  القزويِب جبلؿ الدين ػ التلخيص ُب علـو الببلغة ػ ٙبقيق   ـ   

 .139 ٧بمد حسْب علي الصغّب ػ ٦باز القرآف خصائصو الفنية وببلغتو العربية ػ ص  ـ     
ػ دار الكتب العلمية ػ بّبوت ػ الطبعة الثانية ػ سنة  (البياف وا٤بعاين والبديع) ػ ا٤براغي أٞبد مصطفى ػ علـو الببلغة 4

 .250ـ ػ ص 1986
 .141 ػ ٧بمد حسْب علي الصغّب ػ ٦باز القرآف خصائصو الفنية وببلغتو العربية ػ ص 3
 .252أٞبد مصطفى ػ علـو الببلغة البياف وا٤بعاين والبديع ػ ص   ػ ا٤براغي4



 ف عطاء ا البحث الدالٕب ُب تفسّب اب: الفصل الثالث 
 

334 
 

، فجعل الفقر إٔب ا، ﴾يا أيها الناس انتم الفقراء إٔب ا، وا ىو الغِب ا٢بميد﴿:تعأب
 . 1«سببا يؤدي إٔب الوصوؿ إليو، والدواـ بْب يديو

وقد قصد الببلغيوف ّٔذه العبلقة با٤بستقبلية، أي ما سيكوف عليو الشيء ُب ا٤بستقبل 
فيسمونو باسم ما سيكوف عليو، وآّاز ُب ىذه العبلقة أهّنم يؤولوف اللفظ، للداللة على ما 

 .2سيكوف عليو الشيء ُب ا٤بستقبل متجاوزين ما ىو عليو ُب ا٢باضر

: ثني احلمْمخ ًاجملبص : ثبنثب 

 : اجلًؽ ثني احلمْمخ ًاجملبص ـ 1
اختلف األصوليوف ُب جواز إطبلؽ اللفظ الواحد على مدلولو ا٢بقيقي ومدلولو آّازي 

. ُب وقت واحد واعتبار كل منهما متعلقاً با٢بكم
فذىب الشافعي وأكثر أصحابو وأىل ا٢بديث وبعض ا٤بتكلمْب إٔب جوازه، وذلك 

. 1لعدـ ا٤بانع منو، و١بواز استثناء أحد ا٤بعنيْب بعد استعماؿ اللفظ فيهما
وذىب ا٢بنفية وٝباعة من أصحاب الشافعي وٝبهور ا٤بتكلمْب إٔب امتناع ذلك، 
لعدـ وروده ُب اللغة، إذ ٓب يرد مثبًل استعماؿ لفظ اإلنساف ُب اآلدمي والسبع، ولفظ 

ا٢بمار ُب ا٢بيواف ا٤بعروؼ واإلنساف البليد؛ ألف استعماؿ اللفظ ُب حقيقتو نص ُب عدـ 
القرينة الصارفة لو، واستعماؿ ُب ٦بازه يوجبها وٮبا متنافياف؛ ألّف استعماؿ اللفظ ُب 

ا٢بقيقة يكوف مستقراً ُب موضوعو مستعمبًل فيو، وآّاز ما يكوف متجاوزاً عن موضوعو 
مستعمبًل ُب غّبه، والشيء الواحد ُب حالة واحدة ال يتصور أف يكوف مستقراً ُب 

.  2عنو موضوعو ومتجاوزاً 
أما ابن عطاء ا فقد ذىب مذىب اإلماـ الشافعي ُب جواز استخداـ اللفظ 
ُب مدلولو ا٢بقيقي وآّازي معاً، إالّ أيّن ٓب أجد لو عبارة صرٰبة ُيشّب فيها إٔب ىذا 

 (كتب)فقد أورد استعماالً للفظ ا١بانب، إ٭ّبا اكتفى بإيراد أمثلة منثورة وقليلة ُب تفسّبه 
                                                 

 .62 ػ ابن عطاء ا السكندري ػ التنوير ُب إسقاط التدبّب ػ ص 1
.  195ـ ػ ص 1977 ػ أسعد علي وفيكتور الكك ػ صناعة الكتابة ػ بّبوت الطبعة الثالثة ػ سنة 2

ت ) عقيد خالد ٞبودي ٧بيي العزاوي ػ األساليب الببلغية ُب نظم الدرر ُب تناسب اآليات والسور للبقاعي  ـ   
 .224ـ ػ ص 2002ػ أطروحة دكتوراه ػ كلية الَببية ػ جامعة بغداد ػ ػ سنة  (ىػ885
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، فيفصل ابن عطاء ا 3﴾﴿َكَتَب َربُُّكْم َعَلى نَػْفِسِو الرَّْٞبَةَ :ُب حقيقتو و٦بازه من قولو تعأب
اعلم أف  »:ُب ىذا اللفظ ليبْب أف لو استعماال حقيقيا وماعداىا استعماالت ٦بازية، فيقوؿ

: يقاؿ باالشَباؾ على معاف" كتب "
.  4﴾ْ﴿ُكِتَب َعَلْيُكُم الصَّْياـُ : منها ٗبعُب الفرض قاؿ ا عز وجل 

ٲبَافَ : ومنها كتب ٗبعُب خلق قاؿ تعأب  .  5﴾﴿َكَتَب ُب قُػُلؤُِِّم اإْلِ
، أي 6﴾﴿ َكَتَب اللَُّو أَلَْغِلََبَّ أَنَا َوُرُسِلي: ومنها كتب ٗبعُب قضى ومنو قولو سبحانو

.  ﴾قضى ا ألغلَب ، ومنو قولو سبحانو ﴿َكَتَب َربُُّكْم َعَلى نَػْفِسِو الرَّْٞبَةَ 
َنُكْم َكاِتٌب بِاْلَعْدؿِ  ومنها كتب ٗبعُب الكتابة على بأّا ﴿ ْلَيْكُتب بػَّيػْ ، وقد تكوف 7﴾ََ

، ٤با جاء ُب الصحيح عنو صلوات ا ﴾منو قولو سبحانو ﴿َكَتَب َربُُّكْم َعَلى نَػْفِسِو الرَّْٞبَةَ 
إف رٞبٍب سبقت :إف ا ٤با قضى ا٣بلق كتب كتابا فهو عنده فوؽ عرشو ): عليو وسبلمو 

 . 8  (غضيب، ولوال ذلك ٥بلكتم
وقد تكوف ُب كتب ٗبعُب الكتابة و٦بازا ُب الباقي ألنو ا٤بتبادر إٔب الفهم ، والتبادر 

 .  9«دليل ا٢بقيقة
  :ـ انتٌعؽ يف احلمْمخ ًاجملبص 2

وُب القرآف الكرًن وٲبثل لذلك أمثلة عمومية ُب نصوص ... يصرح ابن عطاء ا أف 
القرآف الكرًن وذلك عند حديثو عن صفات ا تعأب أهنا حقيقة ُب حق ا وما ينسب 

فإف صفات  »:إٔب العبد فإ٭با ىو على وجو االتساع ُب اللغة وآّاز وُب ذلك يقوؿ  منها
                                                                                                                                            

 .223ـ ػ ص1964 علي حسب ا ػ أصوؿ التشريع اإلسبلمي ػ دار ا٤بعارؼ مصر ػ الطبعة الثالثة ػ سنة ػ 1
. 224 الػمرجع السابق ص ػ 2

 .230 الكبيسي أٞبد عبيد ػ أصوؿ األحكاـ وطرؽ االستنباط ُب التشريع اإلسبلمي ػ ص ـ   
 .54سورة األنعاـ اآلية  -  3
 .183سورة البقرة اآلية -  4
 .22سورة آّادلة اآلية -  5
 .21سورة آّادلة اآلية -  6
 .282سورة البقرة اآلية -  7
 .292ا٢بديث أخرجو اإلماـ أٞبد ُب مسنده سبق ٚبرٯبو ُب ص -  8
 .24ابن عطاء ا السكندري ، تفسّب آية األنعاـ ، ص -  9
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 لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيٌء َوُىَو ﴿ال تصّب للعبد حقيقة، ألف اإللو . ا٢بق تعأب قدٲبة أزلية منزىة
.  ، وال يشبهو شيء، وا٤بماثلة منفية عن ا تعأب1السَِّميُع الَبِصُّب﴾

وإ٭با ٰبصل لو ما يناسب تلك األوصاؼ ويشاركها من حيث االسم ُب عمـو 
وال . وال ٩باثلة مطلقة من كل وجو. الصفات، دوف خواص ا٤بعاين، وال انتقاؿ لعْب الصفات

تامة على التحقيق، وال مناسبة كمناسبة ا١بسم ٤بكانو وحيزه، وا١بوىر ١بوىره و٧بلو، وإ٭با 
اإلشارة إليو با١بواز، على وجو االتساع ُب اللغة ُب آّاز وا٢بقيقة وغّب ذلك، فوقع آّاز ُب 

التشبيهات، وكماؿ حظو من جهة التنزيو على الشدة والغضب والشهوات، والَبقي عن 
حظوظ ىوى النفس وانسبلخو من عوائد الصفات ا٤بذمومة، إٔب أوصاؼ التنزيهات كما 

وال يبقى ُب القلب متسع لغّب ا تعأب كما تنسلخ . تنسلخ من جلدىا حٌب ال تعود إليو
، وقد ذكر علماء 2«وال يبقى ُب القلب متسع لغّب ا تعأب. من جلدىا حٌب ال تعود إليو

  .العقيدة أف آيات الصفات ىي من ا٤بتشأّات ولذلك يلـز ُب حق ا تعأب كماؿ التنزيو
 
 
 
 

                                                 
 .11ػ سورة الشورى اآلية 1   

  35 ػ ابن عطاء ا السكندري ػ القصد آّرد ػ ص  2
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: ادلجحث انثبنث 

 .انظٌاىر انهغٌّخ ًأثرىب يف دالنخ آّبد
 
 

. اَفتبذ انذالنخ يف آّبد ؾهَ يغتٌّبد انهغخ: ادلطهت إًل 

 

. ًخٌه اٗؾدبص ًأعبنْت اخلطبة يف تفغري آّبد: ادلطهت انثبَِ 
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 :  تـًيْذ
تعددت نظرة دارسي ا٤بوضوعات القرآنية إٔب كوف اللفظ داالّ على أكثر من معُب، 

يشّب إٔب أف من خصائص القرآف "  مناىل العرفاف"فنجد عبد العظيم الزرقاين ُب كتابو  
الكرًن ٝبعو بْب اإلٝباؿ و البياف، مع أهنما غايتاف متقابلتاف ال ٘بتمعاف ُب كبلـ أحد، ٍب 

و لكن القرآف وحده ىو الذي ا٬برقت لو العادة، فتسمح ا١بملة منو و إذا ىي بينة  ): يقوؿ 
فؤلهنا واضحة ا٤بغزى وضوحا يريح النفس من عناء ...٦بملة ُب آف واحد ، أّما أهنا بينة

التنقيب والبحث ألوؿ وىلة، فإذا أمعنت النظر فيها الحت منها معاف جديدة كلها صحيح 
أو ٧بتمل ألف يكوف صحيحا، وكلما أمعنت فيها النظر زادتك من ا٤بعارؼ و األسرار، بقدر 

 .1(ما تصيب أنت من النظر وما ٙبمل من االستعداد 

وذكر مقاتل ): أما الزركشي فقد استدؿ على وجود ىذه الظاىرة من السنة حيث يقوؿ
ال يكوف الرجل فقيها كل الفقو »:ُب صدر كتابو حديثا مرفوعا، عنو صلى ا عليو وسلم 

. 2(حٌب يرى للقرآف وجوىا كثّبة 
فمن الدارسْب من عرب عن ىذه الوجوه بقبوؿ النص كثرة االحتماالت وصحتها على مر 

ونتيجة لذلك يتعدد ا٤بعُب وينفتح أي . 3العصور كلّّ يفهمها على القدر الذي أوٌب من العلم
فهذه الظاىرة البديعة ُب القرآف . (اللفظ الواحد يؤدي معاني مختلفة، غير متناقضةأف : 

الكرًن تزيد للمعُب اتساعا ، وللقارئ ٦باال لبلستناد إٔب معارفو العلمية، للكشف عن األبعاد 
وفيما يلي مطلبْب نتعرؼ على ظاىرة االنفتاح الدالٕب . األخرى ا٤بقصودة ُب اآلية الواحدة
.  وأمثلتها من تفسّب ابن عطاء ا 

 

                                                 
 .205 ػ204 ص2عبد العظيم الزرقاين ، مناىل العرفاف ، ج  - 1
أبو الفضل إبراىيم ػ دار إحياء : ػ الربىاف ُب علـو القرآف ػ ٙبقيق (ىػ794ت )الزركشي بدر الدين ٧بمد عبد ا   - 2

 .103 ص 1ـ  ػ ج1975الكتب عيسى البايب ا٢بليب وشركاؤه ػ الطبعة األؤب سنة 
 .189فضل حسن عباس وآخروف ػ علـو القرآف ػ ص   - 3
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: ادلطهت األًل 

. اَفتبح انذالنخ يف آّبد ػهَ يستٌّبد انهغخ
 
 

.  ـ االَفتبذ ؾهَ ادلغتٌٍ ادلؿدًِ انغْبلِ 1

.  ـ االَفتبذ ؾهَ ادلغتٌٍ انرتكْيب 2

 .  ـ غبىشح انؿبو ًاخلبص3
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  : متيْذ
االنفتاح )" مهدي أسعد عرار"  إف ظاىرة تعدد ا٤بعُب با٤بعُب اإلٯبايب ا٤بفيد يسميو 

وُب ىذه ا٤بباحثة ٧باولة للكشف عن ملحظ : ) ويعده من وجوه اإلعجاز فيقوؿ (الدالٕب
وليس ا٤بقصد ا٤بتعْب من ىذه التسمية التأويل، بل " انفتاح الداللة "دالٕب ارتضيت لو اسم 

مهدي "، و يقدـ 1 (تعدد ا٤بعاين ُب السياؽ الواحد وتضافرىا معا ُب داللة السياؽ الشريف
أف انفتاح الداللة ُب غّب السياؽ القرآين الشريف قد يكوف ذا ): احَباسا مضمونو" عرار

صبغة سلبية، إذ إف ا٤بتكلم قد يأٌب بو لئلّٔاـ دوف اإلحكاـ، فبل يقف السامع على مراده 
ا٤بستوى الصوٌب، : إال بالتوىم دوف التحكم، ويقع ىذا االنفتاح ُب مستويات متباينة 

، وُب ىذا ا٤بضمار سوؼ أعرض ما 2(ا٤بستوى ا٤بعجمي، ا٤بستوى الصرُب، ا٤بستوى الَبكييب
أمكن من ىذه ا٤بستويات ُب ىذا ا٤بطلب حسب توفر األمثلة ُب تفسّب ابن عطاء ا،  فقد 
وجدت لو أمثلة كثّبة على ا٤بستوى ا٤بعجمي والسياقي وبعضها على ا٤بستوى الَبكييب، وتكاد 
ىذه ا٤بيزة ينفرد ّٔا القرآف الكرًن عن سائر كبلـ العرب، إذ ال تأٌب إال بقوة ا٤ببلحظة و تعدد 

.االحتماالت ا٤بمكنة، وال تتخصص ٗبستوى لغوي دوف آخر

                                                 
 ، 2008مهدي أسعد عرار ، مباحثات لسانية ُب ظواىر قرآنية ، دار الكتب العلمية ، الطبعة األؤب سنة - 1

 15ص
 .الػمرجع السابق - 2
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 : االَفتبذ ؾهَ ادلغتٌٍ ادلؿدًِ انغْبلِ ـ1
نقصد با٤بستوى ا٤بعجمي السياقي بالنسبة لؤللفاظ ىو ا١بمع بْب ا٤بعُب ا٤بعجمي 
للوضع األوؿ وٙبوؿ األلفاظ إٔب معاين أخرى حسب السياؽ، كلها تَباحم وال تتزاحم وال 
يدفع بعضها بعضا، ٩با نسميو انفتاح الداللة، وقد يكوف ذلك من ظوىر لغوية ٨بتلفة مثل 

ومن أجلى بواعثو ُب ىذا )": مهدي عرار" وا٤بشَبؾ اللفظي يقوؿ 2 والَبادؼ1التضاد
كأف تقع الكلمة الواحدة ٙبت معنياف أو أكثر، أو أف تكوف "  االشَباؾ اللفظي"ا٤بستوى 

الكلمة نفسها ذات داللة عائمة تتسع ٤بداخل متنوعة، فتنفتح داللتها ٤بقتضى أراده ا٢بق 
، و٤با كاف تفسّب ابن عطاء ا آيات ٧بدودة ٓب أجد ٛبثيبل واسعا ٥بذه الظواىر سوى 3 (جل

: ما يتعلق با٤بشَبؾ اللفظي ولذا سوؼ أقتصر عليو وحده ُب ما يلي
  :ـ ادلشرتن انهفػِ

ا٤بشَبؾ اللفظي من الظواىر الداللية ا٤بعروفة ُب العديد من اللغات اإلنسانية ُب العآب، 
فهي ال تقتصر على اللغة العربية وحدىا، إ٭ّبا ىي ظاىرة مألوفة ُب اللغات السامية وتتجلى 

. 4ىذه الظاىرة ُب حروؼ ا٤بعاين بأسرىا ُب كل من ىذه اللغات
وقد اختلف الناس فيو فاألكثر على أنّو ٩بكن الوقوع، إذ يرى أكثر علماء اللغة أنّو واقع؛ 

إّف ا٤بعاين غّب متناىية واأللفاظ ): لنقل أىل اللغة ذلك ُب كثّب من األلفاظ، ومنهم من قاؿ
وأقدـ النصوص الٍب وصلت إلينا والٍب تعرب عن ىذه . 5 (متناىية فإذا ُوزّع لـز اإلشراؾ

                                                 
تطلق على األسود واألبيض  (ا١بوف)الكلمات الٍب تؤدي إٔب معنيْب متضادين بلفظ واحد ككلمة : التضاد ىو - 1

٧بمد أبو : ػ األضداد ػ ٙبقيق ( ىػ328ت )ابن األنباري ٧بمد بن القاسم . (تطلق على ا٢بقّب والعظيم (ا١بلل)و
 .1ػ مقدمة اقق ص  (د، ط)ـ 1960الفضل إبراىيم ػ مطبعة حكومة الكويت ػ سنة 

عمرو بن عثماف بن : سيبويو. (اختبلؼ اللفظْب وا٤بعُب واحد ٫بو ذىب وانطلق ): عرفو سيبويو بقولو: الَبادؼ- 2
ـ ػ 1988عبد السبلـ ٧بمد ىاروف ػ مطبعة ا٤بدين ػ الطبعة الثالثة ػ سنة  : ػ الكتاب ػ ٙبقيق (ىػ180ت )قنرب 

 .24ص1ج
 30 ػ 29مهدي أسعد عرار ، مباحثات لسانية ُب ظواىر قرآنية ، ص - 3
 299ـ ػ ص1978صبحي الصاّب ػ دراسات ُب فقو اللغة ػ مطابع دار العلم للمبليْب ػ الطبعة الثانية ػ سنة - 4
 .299 ص 1السيوطي جبلؿ الدين ػ الػمزىر ُب علـو اللغة ػ ج - 5
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ويرى أىل اللغة أّف ا٤بشَبؾ اللفظي . 1(اتفاؽ اللفظْب وا٤بعُب ٨بتلف): الظاىرة قوؿ سيبويو
: يقع نتيجة االتفاؽ ُب األلفاظ للداللة على معنيْب أو معاٍف ٨بتلفة، إذ قاؿ ابن درستويو

وإ٭ّبا ٯبيء ذلك ُب لغتْب متباينتْب أو ٢بذؼ واختصار قد وقع ُب الكبلـ، حٌب اشتبو )
، والذي أشار إليو ابن درستويو أّف ا٤بشَبؾ اللفظي 2(اللفظاف وخفي سبب ذلك على السامع

ال يقع ُب لغة واحدة، إ٭ّبا يكوف ُب لغتْب متباينتْب حٌب وضع ىذا اللفظ ٥بذا ا٤بعُب ُب ىذه 
. اللغة، ووضع معُب آخر لنفس اللفظ ُب لغة ثانية

أّما األصوليوف فأكثر علمائهم متفقوف مع أىل اللغة ُب جوازه وقوعو، واحتجوا لو 
إنّو قد يكوف غرض ا٤بتكلم تعريف غّبه شيئاً على التفصيل، وقد يكوف : ٕبجج كثّبة منها

ويعّد تعريف األصوليْب للمشَبؾ اللفظي أدّؽ . 3غرضو تعريف ذلك الشيء على اإلٝباؿ
اللفظ الواحد الداّؿ على معنيْب ٨بتلفْب فأكثر داللة على السواء عند  ): تعريف وىو عندىم

. 4(أىل تلك اللغة

                                                 
 . 24 ص 1سيبويو ، الكتاب ، ج - 1

ػ ما اتفق لفظو واختلف معناه من القرآف آّيد ػ بعناية عبد العزيز ا٤بيمِب ػ  (ىػ285ت ) ا٤بربد ٧بمد بن يزيد ـ  
  .22 ص  ػ(ط.د)ىػ 1350القاىرة ا٤بطبعة السلفية ومكتبتها ػ سنة 

عبد ا ا١ببوري ػ مطبعة اإلرشاد بغداد ػ : ػ تصحيح الفصيح ػ ٙبقيق (ىػ347ت ) ػ ابن درستويو عبد ا بن جعفر 2
. 167 ص 1ج  ػ (د، ط)ـ ػ 1975سنة 

  .259 ص 13ػ ج  (د،ت)ػ  (د،ط)ا٤بكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر ػ :  ابن سّيده ػ ا٤بخصص ػ بّبوتـ   
٧بمد ٞبيد ا و٧بمد بكر : ػ ا٤بعتمد ُب أصوؿ الفقو ػ ٙبقيق (ىػ436ت ) ػ  البصري أبو ا٢بسْب ٧بمد بن علي  3

. 324 ص 1وحسن خفي ػ ج 
 .19  الشوكاين ٧بمد بن علي ػ إرشاد الفحوؿ ػ ص  ـ   

. 369 ص1 ػ  السيوطي جبلؿ الدين ػ الػمزىر ُب علـو اللغة ػ ج 4
.  60ػ ص (ط.د )ىػ ػ1296 ٧بمد صديق حسْب ػ البلغة ُب أصوؿ الفقو ػ مطبعة ا١بوائب القسطنطينية     ـ
. 303 صبحي الصاّب ػ دراسات ُب فقو اللغة ػ ص     ـ
 .٧39بمد أبو الفضل إبراىيم ػ ص: ػ األضداد ُب اللغة ػ ٙبقيق ( ىػ328ت ) ابن األنباري ٧بمد بن القاسم     ـ
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كل لفظ يشَبؾ فيو معاٍف أو أساـٍ ال على )أّما السرخسي فيعرؼ ا٤بشَبؾ اللفظي بأنّو 
سبيل االنتظاـ، بل على احتماؿ أف يكوف كل واحد ىو ا٤براد بو على االنفراد، وإذا تعْب 

. 1(...اسم العْب فإنّو للناظر، ولعْب ا٤باء وللشمس وللميزاف: الواحد بو انتفى اآلخر مثل
 ويتبّْب من تعريف السرخسي أنّو يشّب إٔب مسألة مهّمة ُب ا٤بشَبؾ اللفظي، ىي أّف 

ا٤بعاين ال تتخذ ُب األلفاظ ا٤بفردة، إ٭ّبا يتخذ معُب ا٤بشَبؾ اللفظي ُب السياؽ، فدراسة 
العبلقات الداللية بْب األلفاظ ُب سياؽ معْب عن طريق ٙبليل معانيها، ٲبكننا ترجيح بعض 

: إٔب أفّ " صبحي صاّب"وقد أشار . اتمبلت الداللية ُب ا٤بشَبؾ، وىي ا٤بقصودة ُب الكبلـ
السياؽ ىو الذي يعْب أحد ا٤بعاين ا٤بشَبكة للفظ الواحد، وىذا السياؽ ال يقـو على كلمة )

تنفرد وحدىا ُب الذىن، وإ٭ّبا يقـو على تركيب يوّحد االرتباط بْب أجزاء الكلمة فيخلع على 
، وقد أدى االعتماد على السياؽ إٔب أف تعيش كثّب من كلمات 2(اللفظ ا٤بعُب ا٤بناسب

 ا٤بشَبؾ اللفظي جنباً إٔب جنب إٔب عدة قروف ُب اللغة الواحدة دوف أف يسبب ذلك غموضاً 
.  3أو سوء فهم، أو حٌب صعوبة من نوٍع ما

أما ابن عطاء ا  فقد كاف أحد ا٤بؤيدين لظاىرة ا٤بشَبؾ اللفظي ُب القرآف الكرًن 
واللغة العربية، فقد وجدت لو أمثلة تؤيد ىذه الظاىرة من خبلؿ تفسّبه آليات القرآف 

:  الكرًن، إالّ أّنِب ٓب أجد لو تعريفاً ٱبّص بو ا٤بشَبؾ اللفظي، ومن األمثلة الٍب أوردىا ما يأٌب
 ﴿يفصل ابن عطاء ا 4﴾﴿َكَتَب َربُُّكْم َعَلى نَػْفِسِو الرَّْٞبَةَ :من قولو تعأب ﴾ تب ،

ُب ىذا لفظ على أنو مشَبؾ بْب عدة معاين، حسب وضعو اللغوي وٲبثل لو باستعمالو 
القرآين، لّبجح معُب دوف آخر بدليل ا٢بديث النبوي، أو ليبْب أف لو استعماال حقيقيا وما 

: يقاؿ باالشَباؾ على معاف" كتب "اعلم أف  »:عداىا استعماالت ٦بازية، ، فيقوؿ
.  5﴾ْ﴿ُكِتَب َعَلْيُكُم الصَّْياـُ : منها ٗبعُب الفرض قاؿ ا عز وجل 

                                                 

 .126 ص1أيب الوفا األفغاين ػ ج:  ػ  السرخسي أبو بكر ٧بّمد ػ أصوؿ السرخسي ػ ٙبقيق1 

 .358 ػ صبحي صاّب ػ دراسات ُب فقو اللغة ػ ص 2 
. 178ـ ػ ص1982أٞبد ٨بتار عمر ػ علم الداللة ػ مكتبة دار العربية للنشر والتوزيع ػ الطبعة األؤب ػ سنة   ػ3  

 .34ص  ػ(ط.د) ػ 1974 ٨بتار عمر ػ من قضايا اللغة والنحو ػ عآب الكتب القاىرة ػ سنة ـ     
 .54سورة األنعاـ اآلية -  4
 .183سورة البقرة اآلية -  5
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ٲبَافَ : ومنها كتب ٗبعُب خلق قاؿ تعأب  .  1﴾﴿َكَتَب ُب قُػُلؤُِِّم اإْلِ
، أي 2﴾﴿ َكَتَب اللَُّو أَلَْغِلََبَّ أَنَا َوُرُسِلي: ومنها كتب ٗبعُب قضى ومنو قولو سبحانو

.  ﴾قضى ا ألغلَب ، ومنو قولو سبحانو ﴿َكَتَب َربُُّكْم َعَلى نَػْفِسِو الرَّْٞبَةَ 
َنُكْم َكاِتٌب بِاْلَعْدؿِ  ٗبعُب الكتابة على بأّا ﴿ (كتب)ومنها  ْلَيْكُتب بػَّيػْ ، وقد 3﴾ََ

، ٤با جاء ُب الصحيح عنو 4﴾تكوف منو قولو سبحانو ﴿َكَتَب َربُُّكْم َعَلى نَػْفِسِو الرَّْٞبَةَ 
إف :إف ا ٤با قضى ا٣بلق كتب كتابا فهو عنده فوؽ عرشو ): صلوات ا عليو وسبلمو 

.  5  (رٞبٍب سبقت غضيب، ولوال ذلك ٥بلكتم
    وقد تكوف ُب كتب ٗبعُب الكتابة و٦بازا ُب الباقي ألنو ا٤بتبادر إٔب الفهم ، والتبادر 

أربعة معاين مشَبكة وكلها مستعملة ُب  (كتب ) فقد جعل ابن عطاء ا لػ. 6«دليل ا٢بقيقة
.  القرآف، وٰبتمل أف تكوف با٤بعُب ا٢بقيقي ُب الكتابة وغّبىا استعماال ٦بازيا 

: كتب الكتاب يكتبو واكتتبو لنفسو ):أما معُب الكتابة على بأّا فقد قاؿ الز٨بشري    
: كتب عليو كذا: ومن آّاز): على آّاز يقوؿ الز٨بشري  (قضى ) ، وُب معُب 7 (انتسخو

وكتب ا األجل والرزؽ، وكتب على عباده الطاعة وعلى نفسو الرٞبة، وىذا . قضي عليو
. 8 (قدره: كتاب ا

والِكتاُب يُوَضع موضع الَفْرض قاؿ الّلو ) :فيقوؿ ابن منظور  (الفرض) وأما ُب معُب 
ـُ معناه فُِرَض  وقاؿ  تعأب ُكِتَب عليكم الِقصاُص ُب الَقْتلى وقاؿ عز وجل ُكِتَب عليكم الصيا

من ):  ولو معاف أخرى ٦بازية ٓب يذكرىا ابن عطاء ا منها،9(وَكَتْبنا عليهم فيها َأي فَػَرْضنا

                                                 
 .22سورة آّادلة اآلية -  1
 .21سورة آّادلة اآلية -  2
 .282سورة البقرة اآلية -  3
 .54سورة األنعاـ اآلية -  4
 .294ا٢بديث سبق ٚبرٯبو ُب ص -  5
 .24ابن عطاء ا السكندري ، تفسّب آية األنعاـ ، ص -  6
ػ أساس الببلغة ػ مطبعة دار الكتب ا٤بصرية  (ىػ538ت )الز٨بشري، جار ا أيب القاسم ٧بمود بن عمر -  7

 .400ػ ص (ط.د)ـ ػ 1923
 .الػمرجع السابق -  8

 .668، لساف العرب ، ص  ابن منظور ٝباؿ الدين- 9
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َكتََّب الَكِتيَبَة : من آّاز و. ُحِصَر وأَْمَسكَ : واْكَتَتَب َبْطُنو . َأِسَر : اْكَتَتَب ىو : آّاز 
 .1(َٝبََعها
 ﴿الّلُو َوٕبُّ الَِّذيَن آَمُنواْ ٱُبْرُِجُهم مَّْن الظُُّلَماِت :من قولو تعأب  ﴾الظلمات والنور﴿

 يبسط ابن عطاء ا القوؿ ُب ىذا اللفظ وٱبرجو إٔب معاين متعددة كلها ٩بكنة 2﴾ِإَٔب النػُُّورِ 
ٱبرجهم من ظلمات الكفر إٔب نور اإلٲباف، ومن ظلمات البدعة إؿ نور : أي» :فيقوؿ 

السنة ومن ظلمات الغفلة إٔب نور اليقظة، ومن ظلمات ا٢بظوظ إٔب نور ا٢بقوؽ، ومن 
ظلمات طلب الدنيا إٔب نور طلب اآلخرة، ومن ظلمات ا٤بعصية إٔب نور الطاعات ومن 

ظلمات الكثائف إٔب نور اللطائف ومن ظلمات ا٥بوى إٔب نور التقوى ومن ظلمات الدعوى 
إٔب إشراؽ نور التربي من ا٢بوؿ والقوة ومن ظلمات الكوف إٔب شهود ا٤بكوف ومن ظلمات 
التدبّب إٔب إشراؽ نور التفويض، إٔب غّب ذلك ٩با ال ٰبصره العدد ٩با ٱبرجهم عنو وٱبرجهم 

وكلها ٩بكنة وال  وال ٰبصرىا عدد (الظلمات والنور )، فنجد ا٤بعاين تعددت ُب معُب 3«إليو 
 . تتدافع فنقوؿ قد انفتحت الداللة عند ذلك 

 ﴿ُقْل ِإف ُكنُتْم ٙبُِبُّوَف الّلَو فَاتَِّبُعوين ُٰبِْبْبُكُم الّلُو َويَػْغِفْر :قولو تعأب  من ﴾المتابعة ﴿
:  يفصل ابن عطاء ا ُب معُب ا٤بتابعة ُب اآلية فيقوؿ4﴾َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوالّلُو َغُفوٌر رَِّحيٌم 

وا٤بتابعة على قسمْب جلية وخفية فا١بلية كالصبلة والصياـ والزكاة وا٢بج و ا١بهاد وغّب »
وقد ٝبع » :، وقاؿ أيضا 5«ذلك، وا٣بفية أف تعتقد ا١بمع ُب صبلتك والتدبر ُب قراءتك 

ا ا٣بّب كلو ُب بيت وجعل مفتاحو متابعة النيب صلى ا عليو وسلم، فتابعو بالقناعة ٗبا 
رزقك ا تعأب والزىد والتقلل من الدنيا وترؾ ما ال يعِب من قوؿ أو فعل وإذا طلبت ا٣بّب 

 .6«كلو فقل اللهم اجعلِب ُب متابعة رسولك صلى ا عليو وسلم ُب األقواؿ واألفعاؿ

                                                 
ػ تاج العروس من جواىر القاموس ػ  (ىػ1205ت)الزبيدي ٧بب الدين أيب الفيض السيد ٧بمد مرتضى ا٢بسيِب - 1

 .890ص  ػ (ط. د)ىػ   1369ا٤بطبعة ا٣بّبية مصر ػ سنة 
 .257سورة البقرة اآلية - 2
 .27عبد ا٢بليم ٧بمود ، ص: ػ ابن عطاء ا السكندري، لطائف ا٤بنن ، ٙبقيق  3
 .31سورة آؿ عمراف اآلية - 4
 .5 ػ ابن عطاء ا السكندري ، تاج العروس ا٢باوي لتهذيب النفوس ، ص 5

 .5 ػ الػمصدر السابق ، ص 6 
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 ﴿ففي لفظ 1يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ َأْوُفواْ بِاْلُعُقوِد﴾ ﴿: من قولو تعأب﴾العقود 
﴿العقود﴾ تنفتح الداللة ليلـز الوفاء من العبد لربو ٗبا عاقده عليو، ويذكر ابن عطاء ا منها 

 . 2«ومن العقود الٍب عاقدتو عليها أال ترفع حوائجك إال إليو وال تتوكل إال عليو » :

 ﴿ففي 3 َوأَِقيُموا اْلَوْزَف بِاْلِقْسِط َواَل ُٚبِْسُروا اْلِميزَاَف﴾﴿: من قولو تعأب ﴾المينان 
لفظ ﴿ا٤بيزاف﴾ تنفتح الداللة ليشمل معاين عديدة منها رفع ا٥بمة عن ا٣بلق كما قاؿ ابن 

، 4«ورفع ا٥بمة عن ا٣بلق ميزاف الفقراء، فيظهر الصادؽ بصدقو وا٤بدعي بكذبو» : عطاء ا
 .وعّد ُب موضع آخر ٛبِب ا٤بوت من ا٤بيزاف

 ﴿يذكر ابن عطاء ا أف ا١بنة الٍب 5﴾َواْدُخِلي َجنٍَِّب  ﴿:من قولو تعأب  ﴾الجنة 
َواْدُخِلي َجنٍَِّب﴾ فيو إشارة  ﴿:قولو تعأب »:دعيت إليها النفس ا٤بطمئنة ٙبتمل معاين فيقوؿ 

إٔب أف ىذه األوصاؼ الٍب اتصفت ّٔا النفس ا٤بطمئنة، ىي الٍب أدهتا إٔب أف تدعى لتدخل 
  وىذه 6«ُب عباده، وإٔب أف تدخل ُب جنتو، جنة الطاعة ُب الدنيا، وا١بنة ا٤بعلومة ُب اآلخرة

 .وىذه ا٤بعاين كلها ٧بتملة وال تتدافع ٩با يسمى انفتاح الداللة

 ﴿7﴾﴿ ملََّة أَبِيُكْم ِإبْػرَاِىيَم ُىَو ٠َبَّاُكُم اْلُمْسِلمْبَ :، من قولو تعأب﴾ملة إبراىيم 
أي اتبعوا ملة أبيكم إبراىيم، فواجب على ا٤بؤمن أف » : يفسر ابن عطاء ا اآلية فيقوؿ 

وملة إبراىيم رفع »:، ٍب يبْب  عدة معاين تتضمنها ملة إبراىيم فيقوؿ 8«يتبع ملة إبراىيم 
أما إليك : ا٥بمة عن ا٣بلق، فإنو يـو زج بو ُب ا٤بنجنيق، تعرض لو جربائيل عليو السبلـ، فقاؿ

فانظر كيف رفع . حسيب من سؤإب علمو ٕبإب: سلو؟ قاؿ: قاؿ. فبل، وأما إٔب ا فبلى
إبراىيم صلوات ا وسبلمو عليو ٮبتو عن ا٣بلق، ووجهها إٔب ا٤بلك ا٢بق، فلم يستغث 

                                                 
 .1سورة ا٤بائدة اآلية -  1

 .35 ػ ابن عطاء ا السكندري ، تاج العروس ا٢باوي لتهذيب النفوس ، ص 2 
 .9سورة الرٞباف اآلية -  3

 . ػ الػمصدر السابق 4 
 .30سورة الفجر اآلية -  5
 .61 ػ ابن عطاء ا السكندري ، التنوير ُب إسقاط التدبّب ، ص  6
 .78سورة ا٢بج اآلية -  7
 .103 ػ الػمصدر السابق ص  8



 ف عطاء ا البحث الدالٕب ُب تفسّب اب: الفصل الثالث 
 

348 
 

ٔبربائيل، وال احتاؿ  على السؤاؿ من ا تعأب، بل رأى ا٢بق أقرب إليو من جربائيل ومن 
ومن . سؤالو فلذلك سلمو من النمرود ونكالو، وأنعم إليو بنوالو وأفضالو وخصو بوجود إقبالو

فَِإنػَُّهْم  ﴿: ملة إبراىيم، معاداة كل ما شغل عن ا، وصرؼ ا٥بمة بالرد إٔب ا تعأب لقولو
، وما سوى ا تعأب آفل 2ال ُأِحبُّ اآلِفِلَْب﴾ ﴿: ولقولو تعأب1َعُدوّّ ٕبّْ ِإالَّ َربَّ اْلَعاَلِمَْب﴾

رفع ا٥بمة عن ا٣بلق ومعاداة كل ما  شغل عن : فعدد من ا٤بعاين . 3«إما وجودا وإما إمكانا
ا، وصرؼ ا٥بمة بالرد إٔب ا تعأب وعد ٧ببة  اآلفلْب وما سوى ا تعأب آفل إما وجودا 

 . وإما إمكانا ، فنقوؿ قد انفتحت الداللة إٔب معاين ال ٙبصى

 (الهداية وااستقامة) سَتِقيمَ   ﴿:من قولو تعأب
ُ
يبْب ابن عطاء  4﴾اىِدنَػا الصّْرَاَط ا٤ب

أفضل ما » :معُب مطلقا يتغّب حسب حاؿ البشر فيقوؿ  (ا٥بداية واالستقامة)ا ٤بعُب 
سَتِقيمَ  ﴿:يطلب العبد من ا أف يكوف مستقيما معو قاؿ ا تعأب

ُ
 ﴾اىِدنَػا الصّْرَاَط ا٤ب

فاطلب منو ا٥بداية واالستقامة وىو أف تكوف مع ا ُب كل حاؿ بالذي يرضاه لك وىو ما 
، فهنا ينفتح ا٤بعُب بإطبلؽ 5«جاء بو النيب صلى ا عليو وسلم عن ا سبحانو وتعأب 

 .فيشمل كل ما جاء بو الشرع من جهة النيب صلى ا عليو وسلم 

 ﴿ َأما ابن 6﴾َوالسَّاِبُقوَف السَّاِبُقوَف ، أُْولَِئَك اْلُمَقرَّبُوفَ  ﴿: قاؿ تعأب  »﴾السَّاِبُقون 
عطاء ا فنشعر من كبلمو بانفتاح معُب السبق إٔب ا فيظهر فيو صدؽ التوجو إٔب ا تعأب 

سبقوا إٔب ا فخلصهم ٩با سواه فلم تعقهم العوائق وٓب تشغلهم عن » :من دوف ٙبديد فيقوؿ
ا ا٣ببلئق فسبقوا إٔب ا إذ ال مانع ٥بم وإ٭با منع العباد من السبق جواذب التعلق بغّب 

وىو التخلص من جواذب التعلق بغّب " السبق"، ولذا ينتج لدينا معُب مفتوح الداللة لػ7«ا
 . ا 

                                                 
 .77سورة الشعراء اآلية -  1
 .76سورة األنعاـ اآلية -  2
 .103 ػ ابن عطاء ا ، التنوير ُب إسقاط التدبّب ، ص  3
 .6سورة الفاٙبة اآلية -  4

 .16 ػ ابن عطاء ا السكندري ، تاج العروس ا٢باوي لتهذيب النفوس ، ص 5 
 .11ػ10سورة الواقعة اآلية -  6
 .33 ػ ابن عطاء ا السكندري ، تاج العروس ا٢باوي لتهذيب النفوس ، ص 7
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ومن خبلؿ النصوص ا٤ببّينة سابقا نبلحظ أف ابن عطاء ا من ا٤بؤيدين ا٤بقرّين 
بوقوع ا٤بشَبؾ اللفظي ُب القرآف الكرًن ، إذ أف ُب القرآف الكرًن ألفاظا وقع االشَباؾ فيها، 
ومن خبلؿ األمثلة ا٤بتقدمة نستنتج ا٤بعاين الٍب تتعدد أو تنفتح عند ا٤بشَبؾ اللفظي وردت 

كثّبة ُب تفسّب ابن عطاء ا، ٍب إنو يستند إٔب السياؽ والفهم اإلشاري ودرايتو الواسعة 
. بطريق التصوؼ والسلوؾ ُب ٙبديد ىذه ا٤بعاين

  : ـ االَفتبذ ؾهَ ادلغتٌٍ انرتكْيب 2 
أما انفتاح الداللة الواقع ُب ا٤بستوى ): ٥بذا ا٤بستوى فيقوؿ" مهدي عرار"ٲبثل  

﴿َما :الَبكييب فمواضعو متباينة ، ومن ذلك القوؿ على مرجع الضمّب ٫بو قولو تبارؾ وتعأب
رَأََىا ، فثم ضمّب 1﴾َأَصاَب ِمن مُِّصيَبٍة ُب اأْلَْرِض َواَل ُب أَنُفِسُكْم ِإالَّ ُب ِكَتاٍب مّْن قَػْبِل َأف نػَّبػْ

 ﴾األرض﴿ و﴾ا٤بصيبة﴿: ُب قولو ﴿نربأىا﴾، وقد تقدمو ثبلثة مراجع وىي" ا٥باء"
 ، وقد يكوف 2 (وتلكم ا٤براجع ال تتدافع بل ىي متقبلة ُب سياقها صا٢بة ... أنفسكم﴾﴿و

باعث االنفتاح ُب ىذا ا٤بستوى راجع إٔب التقدًن والتأخّب وتغّب أماكن الكلمات ا٤بفضي 
، وفيما يلي بعض  (إٔب معاف جديدة أو تعدد ا٤بعاين النحوية لؤللفاظ، أو تقدير اذوؼ

:  ا٤بواضع الٍب ثبت فيها االنفتاح  على ا٤بستوى الَبكييب من تفسّب ابن عطاء ا 
  ِإفَّ الَِّذيَن اتػََّقواْ ِإَذا َمسَُّهْم طَاِئٌف مَّْن الشَّْيطَاِف َتذَكَُّرواْ فَِإَذا ُىم  ﴿: قولو تعأب

 حذؼ، ومقتضاه معاين ٰبتملها ﴾ َتذَكَُّرواْ ﴿، يبْب ابن عطاء ا أف متعلق 3﴾مُّْبِصُروفَ 
النص القرآين على حسب مرتبة التقوى عند كل أحد، فؤلىل كل مرتبة نوع من التذكر 

 َتذَكَُّروْا﴾ ﴿: قولو تعأب »:يقوى ويضعف حسب ا٤بقاـ، وُب ذلك يقوؿ ابن عطاء ا
حذؼ متعلقة وٓب يقل تذكروا ا١بنة، أو النار أو العقوبة، أو غّب ذلك، وإ٭با حذؼ متعلق 

أف التذكر ا٤باحي لطيف ا٥بوى من قلوب ا٤بتقْب، على : تذكروا لفائدة جليلة، ولذلك
حسب مراتب اليقْب ومرتبة التقوى، يدخل فيها األنبياء والرسل واألولياء والصديقوف 

. والصا٢بوف وا٤بسلموف

                                                 
 .22سورة ا٢بديد اآلية - 1
 .25 ػ 23مهدي أسعد عرار ، مباحثات لسانية ُب ظواىر قرآنية ، ص - 2
 .201 ػ سورة األعراؼ اآلية  3
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فتقوى كل أحد على حسب حالو ومقامو، وكذلك أيضا تذكر كل أحد على 
فلو . حسب مقامو، فلو ذكر قسما من أقساـ التذكر، ٓب يدخل فيو إال أىل ذلك القسم

إف الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطاف تذكروا العقوبة فإذا ىم ): قاؿ تعأب
٣برج منو الذين ( تذكروا سابق اإلحساف: )ولو قاؿ. ، خرج عنو الذين تذكروا التوبة(مبصروف

تذكروا لواحق االمتناف إٔب غّب ذلك، فأراد ا٢بق سبحانو وتعأب، أف ال يذكر متعلق التذكّب 
.   1«. ليشمل ا٤براتب كلها فافهم

 " الفاء "حرؼ استعماؿ وجو ا عطاء ابن بْب ،2﴾مُّْبِصُروفَ  ُىم فَِإَذا َتذَكَُّرواْ ﴿  :تعأب قولو
 من انطبلقا إشاريا معُب ليستنتج(  مبصروف )الفاعل اسم بلفظ ورودىا ووجو اآلية ىذه ُب

 أبصروا، ٍب تذكروا أو فأبصروا، تذكروا: يقل وٓب﴾ مبصروف﴿: سبحانو قاؿ :» فيقوؿ اللغة
 التذكر، عن كانت البصرى أف يفيد ال كاف فؤلنو: بالواو التعبّب ترؾ فأما وأبصروا تذكروا أو

.  فيها للعباد ترغيبا عنو، مسببة كانت أهنا وا٤براد
 أهنا وفيها السببية، على الداللة عدـ من الواو، ُب ما فيها ألف( ٍب )عن عدولو وأما  

.  ا٤بهلة من فيها ٤با ا٤بضي عكس تقتضي كانت
 بالفاء يعرب وٓب تذكرىم عن أبصارىم تتأخر ال العباد ىؤالء أف: سبحانو ا٢بق ومراد  

 ٓب كأهنم﴾ مُّْبِصُروفَ  ُىم فَِإَذا َتذَكَُّرواْ  ﴿: بقولو سبحانو ا٢بق عرب بل التعقيب، القتضائها
 كما لديهم، إليو ا٤بنة لوفور وإظهارا عليهم سبحانو منو ثناء البصرى، ذلك على يزالوا
 صحيحة، اآلف وإهنا صحيحة، تزؿ ٓب أهنا أي صحيحة، ىي فإذا ا٤بسألة، زيد تذكر: نقوؿ
. ّٔا العلم رفع كما

 على غطى عليهم، ا٥بوى طيف ورد حْب ولكن مبصرين، زالوا ما ا٤بتقوف كذلك  
 مشس فأشرقت الغفلة، سحابة ذىبت استيقظوا فلما فيهم، نورىا الثابت بصّبهتم
. 3«البصّبة
 وجو ا عطاء ابن يبْب: 2﴾زََكرِيَّا َعْبَدهُ ﴿ :تعأب وقولو ،1﴾َوَربّْكَ  َفبلَ ﴿  :تعالى قولو

 وسلم عليو ا صلى ٧بمد سيدنا قدر عظيم إٔب بداللتها ليشّب اآلية ُب( ربك )اإلضافة
                                                 

 .33 ػ ابن عطاء ا السكندري ، التنوير ُب إسقاط التدبّب ، ص  1
 .201سورة األعراؼ اآلية -  2
 .33ابن عطاء ا السكندري ػ التنوير ُب إسقاط التدبّب ػ ص -  3
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 قولو ُب بينما ٧بمد اسم إٔب تعأب ا٠بو أضاؼ سبحانو أنو إذ األنبياء من إخوانو بْب حٌب
 إشارة اآلية وُب :» يقوؿ ذلك وُب ، تعأب ا٠بو إٔب زكريا أضاؼ ﴾ زََكرِيَّا َعْبَدهُ  ﴿ تعأب
.  ﴾َوَربّْكَ  َفبلَ  ﴿:تعأب قولو وىي وسلم، عليو ا صلى أمره وتفخيم قدره، لعظيم أخرى

 َعْبَدهُ  َربّْكَ  َرْٞبَةِ  ذِْكرُ  كهيعص،﴿: األخرى اآلية ُب قاؿ كما إليو، تعأب نفسو فأضاؼ
.  ﴾زََكرِيَّا

فأضاؼ ا٢بق سبحانو ا٠بو إٔب ٧بمد صلى ا عليو وسلم، وأضاؼ زكريا إليو، ليعلم 
.  3«العباُد فرَؽ ما بْب ا٤بنزلتْب، وتفاوت ما بْب الرتبتْب 

          .4 ﴾َربّْكِ  ِإَٔب  اْرِجِعي﴿  :تعالى قولو

 إٔب اللطف ا٢باصل ٥بذه النفس ليشّب اآلية ُب( ربك )اإلضافة وجويبْب ابن عطاء ا 
﴿ اْرِجِعي ِإَٔب َربِّْك ﴾ وٓب يقل إٔب الرب، وال إٔب ا، فيو إشارة إٔب :السادس قولو» :فيقوؿ 

رجوعها إليو من حيث لطف ربوبيتو، ال إٔب قهر أ٥بيتو، فكاف ذلك تأنيسا ٥با ومبلطفة 
. 5«وتكرٲبا ومواددة 

 :﴾طيف مسهم إذا﴿: تعالى قولو

قاؿ ابن عطاء ا ُب بياف الفائدة الرابعة من ىذه اآلية  من ىذه اآلية  من ىذه 
 وٓب يقل إذا مسهم وارد من الشيطاف، أو ﴾﴿إذا مسهم طيف:   قولو تعأب »:اآلية فقاؿ

٫بوه، ألف الطيف ال ثبت لو وال وجود لو، إ٭با ىو صورة مثالية، ليس ٥با حقيقة وجودية، 
فأخرب سبحانو وتعأب بذلك، أف ذلك غّب ضار با٤بتقْب، ألف ما يورده الشيطاف على قلؤّم 

  « .6ٗبثابة الطيف الذي تراه ُب منامك، فإذا استيقظت فبل وجود لو
وخبلصة القوؿ أف ابن عطاء ا  يعد من ا٤بؤيدين لظاىرة االنفتاح الدالٕب ُب القرآف 

الكرًن، وعلى الرغم من أنو ٓب يتطرؽ إٔب التفاصيل ُب ىذه الظاىرة وغّبىا من الظواىر، 

                                                                                                                                            
 .65سورة النساء اآلية -  1
 .2سورة مرًن اآلية  -  2
 .06الػمصدر السابق ص-  3
 .28سورة الفجر اآلية -  4
 .58التنوير ُب إسقاط التدبّب ػ ص  ابن عطاء ا السكندري ػ-  5
 .32الػمصدر السابق ص - 6
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ألنو ٓب يكن ٮبّو ىذه الظواىر بالنسبة لبياف النصوص، وإ٭با جاء كبلمو عابرا على ىذه 
الظواىر وبشكل موجز عند بيانو ٤بدلوؿ النص القرآين، فضبل عن أف ابن عطاء ا من 

وىذه الظواىر أصبحت واضحة، ألف كثّبا من األصوليْب، أبدوا اىتماما  (7ؽ )ا٤بتأخرين
عميقا ٗببحث الدالالت، وتكلموا بشكل أكثر تفصيبل على كثّب من الظواىر اللغوية 

وغّبىا، منها الَبادؼ واألضداد والفروؽ اللغوية ، والعمـو وا٣بصوص وا٤بطلق وا٤بقيد ُب 
غّب أف ابن عطاء ا ٓب يتطرؽ إليها كلها ، ومن ٍب فقد اقتصرت على الظواىر .. األلفاظ 

 .   الٍب وجدت ٥با أمثلة ُب تفسّبه فقط
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: ـ غبىشح انؿبو ًاخلبص  3

 العاـ وا٣باص من الظواىر ا٤بعروفة ُب اللغة العربية الٍب عِب ّٔما األصوليوف بوجو :تؿشّف
خاص، وذلك لصلتهما الوثيقة بأحكاـ الشريعة اإلسبلمية ولكنهم ٓب ٱبرجوا عن نطاؽ ما 
ورد بشأهنما من األساليب العربية ٩با يؤكد التماسك بْب أصوؿ الشريعة اإلسبلمية وأصوؿ 

. 1 اللغة العربية
فالعاـ ىو الباقي على عمومو، أي ما وضع عاما واستعمل عاما، ألف األلفاظ يصح 
 ، فيها العمـو باعتبار مشو٥با ٤بعاف متعددة ٕبسب الوضع، وكذلك ا٤بعاين يصح فيها العمـو

ا٤بطر وا٣بصب، وٮبا : ألف ا٤بعُب قد يشمل معاين متعددة، ويتحقق ُب كل منها، ومن ذلك
. 2مطر عاـ وخصب عاـ، أي ١بميع الببلد: معنياف وقد يشمل كبل منهما ويعم، ويقاؿ

ويعد موضوع العمـو من أكثر ا٤بوضوعات الٍب شغلت علماء األصوؿ، وذلك الرتباط 
ىذا ا٤بوضوع باألحكاـ الشرعية الٍب تستنبط من القرآف الكرًن، فأخذ العلماء ٯبولوف ُب ىذا 
اال٘باه من أجل بياف كل ما يتعلق بالقرآف الكرًن، والوقوؼ على أحكامو، وقد تعددت آراء 
العلماء ُب ىذا ا١بانب وتعددت التعريفات ُب ىذا ا٤بضمار كل من وجهة نظره، إالّ أهنا ُب 

حـز  األغلب كلها تصب ُب ٕبر واحد، ومن ىذه التعريفات ما أشار إليو ابن
ىو ٞبل اللفظ على كل ما اقتضاه ُب اللغة، وكل : العمـو:)بقولو (ىػ456ت):األندلسي

،إذ قد يكوف الظاىر خربا عن شخص واحد، وال يكوف  عمـو ظاىر، وليس كل ظاىر عمـو
عبارة عن اللفظ الواحد : والعاـ):، أّما اإلماـ الغزإب فيقوؿ3(العمـو إالّ على أكثر من ذلك

.  4(الداؿ من جهة واحدة على شيئْب فصاعدا
                                                 

ػ السعدي عبد القادر عبد الرٞبن ػ أثر الداللة النحوية واللغوية ُب استنباط األحكاـ من آيات القرآف التشريعية ػ 1 
 .78ػ ص  (ط.د) ػ 1986مطبعة ا٣بلود ػ بغداد سنة 

 . 426 ص1 ػ جبلؿ الدين السيوطي ، ا٤بزىر ُب علـو اللغة ، ج2
 .254  بشّب مهدي الكبيسي ػ مفاىيم األلفاظ وداللتها عند األصوليْب ػ صـ   

ػ اإلحكاـ ُب أصوؿ ا٢بكاـ ػ طبعة ٧بققة  (ىػ456ت ) ػ ابن حـز األندلسي علي بن أٞبد بن سعيد أبو ٧بمد 2
 و 39ص1ػ ج (ت.ط.د)ومقابلة على النسخة ا٣بطية بدار الكتب ا٤بصرية ػ ٙبقيق ٧بمود أٞبد شاكر ػ 

 .345ص3ج
 .32 ص2ػ الغزإب أبو حامد ػ ا٤بستصفى ػ ج 3



 ف عطاء ا البحث الدالٕب ُب تفسّب اب: الفصل الثالث 
 

354 
 

، وقصر : ا٣باصأما  فإنو صرؼ اللفظ عن عمومو، وإخراج ما كاف داخبل ُب العمـو
العاـ على بعض أفراده ٕبيث ال يتعلق ا٢بكم الذي تضمنو اللفظ العاـ إالّ ٗبا بقي من أفراده 

 1 بعد ٚبصيصو
كّل لفظ وضع ٤بعُب معلـو على :)بقولو (ىػ816ت)وقد عرّفو الشريف ا١برجاين

االنفراد، وا٤براد با٤بعُب ما وضع لو اللفظ عينا كاف أو عرضا، وباالنفراد واختصاص اللفظ 
اللفظ الداؿ ):،  وعرّفو آخروف بأنو2(بذلك ا٤بعُب،وإ٭با قّيده باالنفراد، ليتميز عن ا٤بشَبؾ

على قصر ا٢بكم على بعض أفراد العاـ أو على قصر العاـ على بعض أفراده من حيث 
وال ٲبكن الوقوؼ على ا٣بطاب ا٤بخصص إالّ بفهم السياؽ الذي يرد فيو ومعرفة .  3(ا٢بكم

. 4 أبعاده وقرائنو، وىو ما أدركو األصوليوف وا٤بفسروف عاّمة
والعاـ عند األصوليْب يتقدـ على ا٣باص، ألنو ىو األصل وا٣باص ٲبتاز عنو بأوصاؼ 

ٚبصيصية، وتكوف األلفاظ العامة دالة على معانيها ُب استغراؽ ٝبيع األفراد أو كانت 
. 5 منفردة، أّما إذا دخلت السياؽ فقد تتغّب معانيها ويدخلها التخصيص

أما ابن عطاء ا فلم أجد لو توسع  ُب ظاىرة العمـو وا٣بصوص ُب تفسّبه فم يعرؼ 
ّٔاتْب الظاىرتْب، وإ٭با جاء كبلمو عرضا من خبلؿ بياف معاين النصوص القرآنية، وقد وقفت 

: على بعض األمثلة لو ُب ذلك أثبتها فيما يلي
  :احتماؿ النص ا٤بطلق للتخصيص والعمـو -

إحصاء  أ٠باء ا )جاءت ىذه اإلشارة للعاـ وا٣باص وا٤بطلق  ُب تفسّب معُب 
ِإفَّ : )قاؿ صلى ا عليو وسلم» :فأثبت ابن عطاء ا النصوص الواردة فيها فقاؿ  (ا٢بسُب

                                                 
 .138ػ بدراف أبو العينْب بدراف ػ أصوؿ الفقو ػ ص 4
 .51 ػ الشريف ا١برجاين ، التعريفات ، 5

عبد السبلـ ٗبيار ػ مؤسسة ا٤بطبوعات العربية بّبوت ػ سنة : ا٤ببل ٧بمد جلي زاده ػ ا٤بصقوؿ ُب علم األصوؿ ػ ٙبقيق ػ 6 
 .46ػ ص (ط.د)ـ ػ 1981

 57 ص٧2بمد أبو الفضل إبراىيم ػ ج:  ػ السيوطي جبلؿ الدين عبد الرٞبن ػ اإلتقاف ُب علـو القرآف ػ ٙبقيق1  
 . 290خدٯبة ا٢بديثي وأٞبد مطلوب ػ ص:  ػ الزملكاين كماؿ الدين ػ الربىاف الكاشف عن إعجاز القرآف ػ ٙبقيق2  

 . 449 ص3  الزركشي بدر الدين ػ الربىاف ُب علـو القرآف ػ جـ     



 ف عطاء ا البحث الدالٕب ُب تفسّب اب: الفصل الثالث 
 

355 
 

من حفظها دخل  ):  وُب رواية أخرى 1 (لِلَِّو ِتْسَعًة َوِتْسِعَْب ا٠ْبًا َمْن َأْحَصاَىا َدَخَل ا١ْبَنَّةَ 
والناس ُب » : ، ٍب يفصل ابن عطاء ا ُب تعدد الفهم ُب معُب اإلحصاء فقاؿ3«2(ا١بنة

  :إحصائها على ثبلثة أصناؼ
وصنف أحصاىا حفظاً وعداً ودراية وسلوكاً . صنف أحصاىا تصديقاً واعتقاداً وروايًة ومقاالً 

.  وحاالً 
وصنف أحصاىا ذكراً وحفظاً وعلماً و٧بافظًة ومعرفًة وٚبلقاً وكشفا وشهوداً وتعظيماً 

. 4«وإجبلالً 
َوأَمَّا قَػْولو َصلَّى اللَّو َعَلْيِو : )وإذا رجعنا إٔب النووي ُب شرح ىذا ا٢بديث فإنو يقوؿ

فَاْختَػَلُفوا ُب اْلُمرَاد بِِإْحَصاِئَها، فَػَقاَؿ اْلُبَخارِّي َوَغّْبه ِمْن  (َمْن َأْحَصاَىا َدَخَل ا١ْبَنَّة): َوَسلَّمَ 
َمْن )َحِفَظَها، َوَىَذا ُىَو اأْلَْظَهر، أِلَنَُّو َجاَء ُمَفسَّرًا ُب الرَّْوايَة اأْلُْخَرى : َمْعَناُه : اْلُمَحقِّْقْبَ 

َأْحَسن اْلُمرَاَعاة ٥َبَا، : َأطَاقَػَها َأْي : َعدََّىا ُب الدَُّعاء َِّٔا، َوِقيَل : َأْحَصاَىا: َوِقيلَ  (َحِفَظَها
، 5(اْلَعَمل َِّٔا َوالطَّاَعة ِبُكلّْ ِا٠ْبَها: َمْعَناه:  َعَلى َما تَػْقَتِضيو، َوَصدََّؽ ٗبََعانِيَها، َوِقيلَ َواْلُمَحاَفظَة

ِقيَل َأْحَصاَىا قَػرَأََىا َكِلَمًة َكِلَمًة َكأَنَُّو يَػُعدَُّىا، َوِقيَل  ): ، وجاء ُب ٙبفة األحوذي5(ِا٠ْبَها
ـَ ِٕبَقَّْها َواْلَعَمَل  َأْحَصاَىا َعِلَمَها َوَتَدبػََّر َمَعانِيَػَها َواطََّلَع َعَلى َحَقائِِقَها، َوِقيَل َأطَاَؽ اْلِقَيا

اْلُمطَاِبُق لِْلَمْعَُب اللَُّغِويّْ َوَقْد َفسَّْرتو الرَّْوايَُة قَاَؿ الشَّوَْكاينُّ التػَّْفِسُّب اأْلَوَُّؿ ُىَو الرَّاِجُح . ٗبُْقَتَضاَىا 
. 6 (اْلُمَصرَّْحُة بِا٢ْبِْفِظ 

                                                 
َنَة : بقولو " باب ما جاء ُب عقد التسبيح باليد" ػ ا٢بديث رواه الَبمذي ُب  1 ثَػَنا ُسْفَياُف ْبُن ُعيَػيػْ ثَػَنا اْبُن َأيب ُعَمَر َحدَّ َحدَّ

َ لَْيَس ُب َىَذا ا٢بَِْديِث ِذْكُر اأْل٠َْبَاِء َوُىَو :َعْن َأيب الزّْنَاِد َعْن اأْلَْعرَِج َعْن َأيب ُىَريْػَرَة وقَاَؿ أَبُو ِعيَسى الَبمذي 
  .413 ص 11صحيح الَبمذي ، ج . َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح 

َنَة َعْن َأيب الزّْنَاِد َعْن اأْلَْعرَِج  ):  ػ ىذه الرواية وردت عند مسلم ُب باب أ٠باء ا تعأب بقولو  2 ثَػَنا ُسْفَياُف ْبُن ُعيَػيػْ َحدَّ
 لِلَِّو ِتْسَعٌة َوِتْسُعوَف ا٠ْبًا َمْن َحِفَظَها َدَخَل ا١ْبَنََّة َوِإفَّ اللََّو ِوتْػٌر : َعْن َأيب ُىَريْػَرَة َعْن النَّيبّْ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم قَاؿَ 

 .171 ص 13، صحيح مسلم ، ج  ( ٰبُِبُّ اْلِوتْػرَ 
 . 13 ػ ابن عطاء ا السكندري ، القصد آّرد ، ص  3
 . 13 ػ ابن عطاء ا ، القصد آّرد ُب معرفة االسم ا٤بفرد ، ص  4
 .39 ص  9 ػ النووي شرؼ الدين  ، شرح صحيح مسلم ، ج  5
 .405 ص  8 ػ  ا٤بباركافوري ػ ٙبفة األحوذي شرح صحيح الَبمذي ػ ج  6
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مطلق ٰبتمل أف يكوف عاما ُب  (أما ابن عطاء ا فإنو يشّب إٔب أف لفظ اإلحصاء
فإف » :كل نوع من أنواع اإلحصاء أو خاصا بصنف من األصناؼ الٍب ذكرىا، فقاؿ

 .1«اإلحصاء الذي ورد فيو الَبغيب، ىو مطلق ٰبتمل التخصيص والتعميم 

                                                 
  .13 ػ ابن عطاء ا السكندري ، القصد آّرد ، ص  1
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: ادلطهت انثبَِ

 .                            ًجٌه اإلػجبز ًأسبنْت اخلطبة يف تفسري آّبد

 . متيْذ

. َػشح انؿهًبء انغبثمني نهغْبق :         أًال 

.  ًخٌه اٗؾدبص يف تفغري اثٍ ؾطبء اهلل:         ثبَْب 
  .اٗؾدبص يٍ زْث إنفبظ ػ 1 

 . اٗؾدبص يٍ زْث انرتكْت ػ 2 
 . ثؿغ أعبنْت اخلطبة ًؾاللتيب ثبنغْبق :  ثبنثب 

.  ـ انتمذّى ًانتأخري ًؾاللتو ثبنغْبق 1 

.  ـ انزكـش ًاحلزف ًؾاللتو ثبنغْبق2 
  .أيثهخ نهزكش أ ػ 

 . أيثهخ نهسزف ب ػ 
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: تـًيْذ 
للسياؽ أٮبية كبّبة ُب توجيو كثّب من األلفاظ، وُب توجيو الداللة عند علماء اللغة ُب 

اللغويْب يصفوف ا٤بعُب ا٤بعجمي للكلمة بأنّو متعددة وٰبتمل أكثر من ): العصر ا٢بديث ألفّ 
، ألف 1(معُب واحد، ُب حْب يصفوف ا٤بعُب السياقي ٥با بأنّو واحد ال ٰبتمل غّب معُب واحد

ا٤بعاين ا٤بعجمية ليست ىي كّل شيء ٲبكننا من خبللو إدراؾ معُب الكبلـ أو النص، ألف ٜبة 
عناصر لغوية وغّب لغوية تساىم بشكل كبّب ُب ٙبديد ا٤بعُب، وىذه العناصر جزء من الكبلـ 

. 3، إذ ٲبّثل كّل عقدة فيو وحدة معجمية ٨بتلفة 2الذي ال ٲبكن الوصوؿ إٔب معناه من دوهنا
فإف ٙبديد معُب الكبلـ بشكل دقيق يتطلب االستعانة بوسائل أخرى غّب ا٤بعجم، منها 

معرفة نسق الكبلـ ونظمو، لكي يتبْب ا٤بعُب ا٤بطلوب، ألّف عبلقة السياؽ بالداللة عبلقة 
ألّف اختبلؼ الدالالت وإبرازىا ُب قوالب األلفاظ )وثيقة ال ٲبكن فصل أحدٮبا عن اآلخر 

وىذا ما 4(الفائقة وا٤بعاين الرائعة ُب النظـو ا٤بعجزة على وجوه ال تكاد تدخل ٙبت ا٢بصر
يقـو بو السياؽ، لبياف كثّب من الكلمات، ألف الكلمة تعطي معاين ٨بتلفة إذا كانت مفردة، 

النص والسياؽ ): أّما إذا وضعت ُب نظم الكبلـ فإهّنا ٛبّيز ا٤بعُب ا٤بقصود من النص؛ ألفّ 
. 5(يكمل أحدٮبا اآلخر

وعلي ىذا فدراسة معاين الكلمات ٙبتاج إٔب ٙبليل للسياقات وا٤بواقف ا٤بختلفة الٍب 
النظم ): ترد فيها الكلمة، ؤّذا فإف السياؽ ىو الذي ٰبدد معُب الكلمة، فالسياؽ ىو

.  6(اللفظي للكلمة وموقعها من ذلك النظم
ومن ٍب سوؼ أعرض ُب ىذا ا٤بطلب إٔب ما يسفر عنو السياؽ من نظم وتركيب 

                                                 
 .185 علي زوين ػ منهج البحث اللغوي بْب الَباث وعلم اللغة ا٢بديث ػ ص ػ 1 

 .288 ػ ص (ط.د)ـ ػ1962ػ دار ا٤بعارؼ مصرػ  (مقدمة القارئ العريب) ٧بمود السعراف ػ علم اللغة ػ 2

ػ  ـ1987عباس صادؽ الوىاب ػ دار الشؤوف الثقافية ػ بغداد ػ طبعة :  ػ جوف الينز ػ اللغة وا٤بعُب والسياؽ ػ ترٝبة3 
 .83ص 

 .424 ص7 ػ البقاعي ػ نظم الدرر ُب تناسب اآليات والسور ػ ج 4 

 فوزي إبراىيم عبد الرزاؽ ػ السياؽ وداللتو ُب توجيو ا٤بعُب ػ أطروحة دكتوراه ػ كلية اآلداب ػ جامعة بغداد ػ سنة ػ 5 
 .7ـ ػ ص 1992

ـ ػ ص 1972كماؿ ٧بمد بشر ػ ا٤بطبعة العثمانية ػ الطبعة الثالثة ػ سنة :  ستيفن أو٤باف ػ دور الكلمة ُب اللغة ػ ترٝبةػ 6 
55. 
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 .وأسلوب ُب موضوع اإلعجاز مربزا موقف ابن عطاء ا من خبلؿ األمثلة الواردة ُب تفسّبه
   : َػشح انؿهًبء انغبثمني إىل انغْبق:أًال 

لقد كانت عناية األصوليْب بالسياؽ عناية كبّبة، إذ ٪بدىم يستندوف إليو ُب ٙبديد 
الكثّب من دالالت األلفاظ، وال سيما ُب النصوص القرآنية، فهو الذي يزيل اإلّٔاـ عن 

آّمل ويوضح ٚبصيص العاـ، ويقييد ا٤بطلق، وىو الذي ٰبدد الداللة ا٤بقصودة عند تنوع 
 1.دالالت األلفاظ وىو من أعظم القرائن الدالة على مراد ا٤بتكلم

رضي ا )ولعل أوؿ من نّص على السياؽ وأٮبيتو ُب ٙبديد ا٤بعُب ىو اإلماـ الشافعي
وعاماً ظاىراً يراد بو العاـ ويدخلو ا٣باص، فيستدّؿ على : )فقد أشار إٔب السياؽ بقولو (عنو

ىذا ببعض ما خوطب بو فيو، وعاماً ظاىراً يراد بو ا٣باّص، وظاىراً يعرؼ من سياقو إنو يراد 
، وإّف اختبلؼ 2(بو غّب ظاىره، فكل ىذا موجود علمو ُب أوؿ الكبلـ أو وسطو أو آخره

األلفاظ ٕبيث تغّب تلك األغراض وتغّب النظـو بالتقدًن والتأخّب واإلٯباز والتطويل، مع أهّنا 
ال ٚبالف شيء من ذلك أصل ا٤بعُب الذي تكوف فيو القصة، وعلى قدر غموض تلك 

ا٤بناسبات يكوف وضوحها وانكشافها، والذي يقـو بكشف معاين تلك األلفاظ ىو 
، فالسياؽ وحده يكشف لنا التبادؿ بْب ا٤بعاين ا٤بوضوعية وا٤بعاين العاطفية 3السياؽ

. واالنفعالية
أّما اإلماـ الغزإب فلم يبتعد عن السياؽ، إ٭با نظر إٔب السياؽ نظرة خاصة ُب بياف 

النصوص القرآنية، وٙبديد داللة الكبلـ عند احتمالو ألكثر من معُب، فهو يشّب إٔب عناصر 
السياؽ اللغوي من خبلؿ ما يراه مناسباً الستحضار ٝبيع مبلبسات النص وأسباب نزوؿ 

وإف تطرؽ إليو ... طريق فهم ا٤براد تقدًن ا٤بعرفة بوضع اللغة الٍب ّٔا ا٤بخاطبة): النص إذ يقوؿ
... االحتماؿ فبل يعرؼ ا٤براد منو حقيقة إال بانضماـ قرينة اللفظ، والقرينة إما لفظ مكشوؼ

وإما قرائن أحواؿ من إشارات ورموز وحركات، وسوابق ... وإما إحالة على دليل عقلي
                                                 

 قحطاف جاسم ٧بمد ػ الظواىر الداللية ُب تفسّب أضواء البياف للشنقيطي ػ رسالة ماجستّب ػ كلية اآلداب ػ ا١بامعة ػ 1
 .85ـ ػ ص 2002ا٤بستنصرية ػ سنة 

أٞبد ٧بمد شاكر ػ مطبعة مصطفى البايب ا٢بليب وأوالده ػ : ػ الرسالة ػ ٙبقيق (ىػ204ت ) الشافعي ٧بمد بن إدريس ػ 2
 .52ـ ػ ص 1940مصرػ الطبعة األؤب ػ سنة 

 .14 ص1 ػ البقاعي ػ نظم الدرر ُب تناسب اآليات والسور ػ ج 3
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ولواحق ال تدخل ٙبت ا٢بصر، والتخمْب ٱبتص بإدراكها ا٤بشاىد ٥با من الصحابة والتابعْب 
بألفاظ صرٰبة أو مع قرائن من ذلك ا١بنس، أو من جنس آخر حٌب توجب علماً ضرورياً 

. 1(بفهم ا٤براد أو توجب ظناً 
ويقتضي علم الداللة ا٢بديث ُب الدرس السياقي ضرورة تناوؿ النص ككل واحد وال 

يتجزأ عند ٧باولتو ٙبديد داللتو، أو ينبغي أف ٙبمل القطعة كلها والكتاب كلو، كما ينبغي أف 
، وقد أدرؾ العلماء 2يشمل بوجو من الوجوه كل ما يتصل بالكلمة من ظروؼ ومبلبسات

ىذه ا٢بقيقة، وكانوا على وعي تاـ ّٔا، فهذا البقاعي نظر إٔب نظم الكلمات ُب سياقات 
الكبلـ سواء أكانت ُب ٝبلة أـ مع أختها، فإف نظمها ىو الذي ٰبدد معاين ىذه 

: 3الكلمات؛ وحدد طريقتْب لئلعجاز ٮبا
. نظم كل ٝبلة على حياؿ ٕبسب الَبكيب- 1
. نظمها مع أختها بالنظر إٔب الَباكيب- 2

كلما دقق النظر ُب ا٤بعُب عظم عنده موقع اإلعجاز، ٍبّ إذا عرب ): وُب ذلك يقوؿ
الفطن من ذلك إٔب تأمل ربط كل ٝبلة ٗبا تلتو وما تبلىا خفي عليو وجو ذلك ورأى أف 
ا١بمل متباعدة األغراض متنائية ا٤بقاصد فظن أهّنا متنافرة، فحصل لو من القبض والكرب 

، فهو يشّب إٔب السياؽ بطريقة نظم 4(أضعاؼ ما كاف حصل لو بالسماع من ا٥بز والبسط
الكلمات؛ ألف نظم كل كلمة مع أختها ُب سياؽ الكبلـ يظهر لنا ا٤بعُب ا٤بقصود؛ ألف 

يعطي معُب ٧بدد للكلمات ذات ا٤بعاين ا٤بتعددة، ونظم كل ٝبلة  (السياؽ)مراعاة الَبتيب 
ُب الَبكيب، ىي عبلقة إٝباؿ وتفصيل، فهي ليست منقطعة الصلة الداللية فيما بينها، وإ٭با 

تَبابط بصبلت داللية، فالسياؽ يلعب دوراً مهماً ُب بياف النصوص القرآنية، وبياف ا٤بعُب 
. ا٤بقصود من تلك النصوص الكرٲبة

 أما ابن عطاء ا فقد وجدتو يقف عند ىذه الوجوه من اإلعجاز، من حيث موضع 

                                                 
 .339 ص1 أبو حامد الغزإب ػ الػمستصفى ػ ج ػ 1
. 55كماؿ ٧بمد بشر ػ ص :  ستيفن أو٤باف ػ دور الكلمة ُب اللغة ػ ترٝبةػ 2

 .103:  والبحث الدالٕب عند السرخسيـ   
 .11 ص1 البقاعي ػ نظم الدرر ُب تناسب اآليات والسور ػ ج ػ 3
 . الػمرجع نفسوػ 4
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الكلمات ُب الَبتيب، ومن حيث ترابط اآليات، ويبسط القوؿ ُب معناىا بعمق، ويقدر 
ُب اآلية ليبْب عظم موقع اإلعجاز  (...من تقدًن أو تأخّب أو إبداٍؿ ٗبرادؼ)خبلؼ الَبكيب

.    ُب النص القرآين، وفيما يلي أمثلة من تفسّبه نوضح ّٔا دقة نظره ُب سياؽ اآليات 
: ًخٌه اٗؾدبص يف تفغري اثٍ ؾطبء اهلل : ثبَْب 

  : ـ اٗؾدبص يٍ زْث إنفبظ1
  يتعرض ابن عطاء ا لوجو من وجوه اإلعجاز، وذلك ُب اختيار القرآف لؤللفاظ الٍب 

تؤدي ا٤بعُب ا٤بقصود لعميق داللتها وال ٲبكن استبدا٥با ٗبرادفاهتا، وال يتأتى ا٤بعُب ا٤براد إال 
بذلك اللفظ الذي استعملو القرآف وىذا غاية اإلعجاز وفيما يلي أمثلة وردت ُب تفسّب ابن 

: عطاء ا 
 ِإفَّ الَِّذيَن اتػََّقواْ ِإَذا َمسَُّهْم طَاِئٌف مَّْن  ﴿:  من قولو تعأب﴾َمسَُّهمْ ﴿ :قولو

  (أمسكهم أو أخذىم)يدؿ على عدـ التمكن ٖببلؼ لفظ  (مسهم)، فلفظ 1﴾الشَّْيطَافِ 
وفيو داللة على أف الشيطاف ٱبتلس من القلوب على حْب غفلة وال يستحوذ عليها كحاؿ 

إذا أمسكهم، أو أخذىم؟ ألف ا٤بس : وٓب يقل» :الكافرين وُب ذلك يقوؿ ابن عطاء ا 
مبلمسة من غّب ٛبكن، فأفادت ىذه العبارة، أف طيف ا٥بوى ال يتمكن من قلؤّم، بل 

ٲباسها ٩باسة، وال يتمكن منها إمساكا وال أخذا كما يصنع بالكافرين، ألف الشيطاف 
يستحوذ على الكافرين، وٱبتلس اختبلسا من قلوب ا٤بؤمنْب، حْب تناـ العقوؿ ا٢بارسة 

للقلوب، فإذا استيقظوا انبعثت من قلؤّم جيوش االستغفار والذلة واالفتقار إٔب ا تعأب، 
 .2«فاسَبجعوا من الشيطاف ما اختلسو، وأخذوا منو ما افَبسو 

  3﴾ِإَذا َمسَُّهْم طَاِئٌف مَّْن الشَّْيطَاِف َتذَكَُّرواْ   ﴿:من قولو تعأب  ﴾َْ َتذَ َُّروا ﴿:قولو ،
ففرؽ بْب الذكر والتذكر و٤با كاف طيف الشيطاف ٰبـو على القلب ناسب أف يطرده التذكر 

وٓب يقل ذكروا، إشارة إٔب أف ... » :ألف ميدانو القلب كذلك وُب ذلك يقوؿ ابن عطاء ا 
الغفلة ال يطردىا الذكر مع غفلة القلب، إ٭با يطردىا التذكر واالعتبار، وإف ٓب تكن األذكار، 

                                                 
 .201ػ سورة األعراؼ اآلية 1  

 .36 ػ ابن عطاء ا السكندري ، التنوير ُب إسقاط التدبّب ، ص 2
 .201ػ سورة األعراؼ اآلية 3  
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وطيف ا٥بوى ٤با ورد إ٭با ورد على القلوب . ألف الذكر ميدانو اللساف، والتذكر ميدانو القلب
 .1«ال على األلسنة، فالذي ينفيو، إ٭با ىو التذكر الذي ٰبل ٧بلو، وٲبحق فعلو

  فلفظ 2﴾ِإَذا َمسَُّهْم طَاِئٌف مَّْن الشَّْيطَاِف َتذَكَُّرواْ ﴿:قولو تعأبمن  ﴾طيف﴿:قولو ،
 يدؿ على عدـ االستقرار وإ٭با ىو ٲبر على القلب وال يتمكن 3على القراءة األخرى (طيف)

فاإلشارة ىا ىنا بالطيف إٔب أف الشيطاف ال ٲبكنو أف » : منها وُب ذلك يقوؿ ابن عطاء ا
يأٌب إٔب القلوب الدائمة اليقظة، ألنو إ٭با يرد طيف الغفلة وا٥بوى على القلوب ُب حْب 

 .4«منامها بوجود غفلتها، ومن ال نـو لو فبل طيف يرد عليو

 َكَتَب َربُُّكمْ ﴿:  من سورة األنعاـ54 من قولو تعأب من اآلية ﴾ربكم﴿: قولو﴾ 
، فاعلم "خالقكم"وال " إ٥بكم "فإف قلت فما وجو اختصاص ىذا االسم وٓب يقل : فيقوؿ

الذي رباكم باإلحساف :أف الرب ىو ا٤بريب باإلحساف وا٤بتودد لك باالمتناف، فكأنو يقوؿ
أوال، ىو الذي كتب على نفسو الرٞبة آخرا، ليضم اإلحساف إٔب شكلو، وليشفع االمتناف 

ومن ٍب يقرر ابن عطاء ا أف التعبّب بلفظ الرب أنسب ُب ىذا ا٤بوضع لشموؿ . 5«ٗبثلو 
 . ا٣بطاب كل ا٤بخلوقْب

  : ـ اٗؾدبص يٍ زْث انرتكْت2
بْب ابن عطاء ا وجو اإلعجاز ُب ترتيب الكلمات القرآنية وا١بمل  مقدرا تراكيب 

أخرى، ليدؿ على دقة األسلوب القرآين ُب الداللة على ا٤بقصود، وفيما يلي أمثلة من تفسّبه 
  :توضح ذلك 

 يبسط ابن عطاء ا القوؿ ُب ذلك 6﴾ِإينّْ ِلَما أَنزَْلَت ِإَٕبَّ ِمْن َخّْبٍ َفِقّبٌ  ﴿:قولو تعأب ،
إين إٔب خّبؾ ): أنو لو قاؿ: ، وُب ذلك من الفائدة(أين إٔب ا٣بّب فقّب ):وٓب يقل» :فيقوؿ 
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 ِإينّْ ِلَما أَنزَْلَت ِإَٕبَّ ﴿:فأتى بقولو. ، ٓب يتضمن أنو قد أنزؿ رزقو، وٓب يهمل أمره(أو ا٣بّب فقّب
رب إين أعلم :، ليدؿ على أنو واثق با، عآب با ال ينساه، فكأنو يقوؿ﴾ِمْن َخّْبٍ َفِقّبٌ 

أنك ال هتمل أمري، وال أمر شيء ٩با خلقت، وإنك قد أنزلت رزقي، فسق ٕب ما أنزلت ٕب، 
فائدة :كيف تشاء على ما تشاء ٧بفوفا بإحسانك مقرونا بامتنانك، فكاف ُب ذلك فائدتاف

الطلب، وفائدة االعَباؼ بأف ا٢بق سبحانو وتعأب قد أنزؿ رزقو ولكنو أّٔم وقتو، وسببو 
أَمَّن ٯبُِيُب ﴿:وواسطتو، ليقع اضطرار العبد، ومع االضطرار تكوف اإلجابة، لقولو تعأب

 . 1﴾اْلُمْضطَرَّ ِإَذا َدَعاهُ 

    ولو تعْب السبب والوقت والوسائط، ٓب يقع للعباد االضطرار الذي وجوده عند 
، إذا فا٤بقصود من سيدنا موسى إظهار 2«إّٔامهما، فسبحاف اإللو ا٢بكيم، والقادر العليم

الطلب واالعَباؼ  بوجود الرزؽ وإنا الطلب ليتحقق االضطرار من العبد، وال ٯبمع ذلك 
  . ﴾﴿ِإينّْ ِلَما أَنزَْلَت ِإَٕبَّ ِمْن َخّْبٍ َفِقّبٌ :إال السياؽ القرآين بقولو 

  ذكروا ا﴾ يبْب ابن عطاء ا أف ىذه ....﴿ والذين إذا فعلوا فاحشة :قولو تعأب
 (والذين فعلوا الفاحشة):  وذلك لَبكيب ألفاظها  فلم يقل 3«تساؽ ٤بدح ا٤بؤمنْب » :اآلية 

 .   4«(إذ لو قاؿ ذلك ٓب يدخل فيها إال أىل االعتناء األكرب 

  وإذا ما غضبوا ىم يغفروف﴾ يبْب ابن عطاء ا أف سياؽ :وكذلك ُب قولو تعأب﴿
والذين ال )مدحهم با٤بغفرة بعد الغضب وٓب يقل » :ىذه اآلية يفهم منو ا٤بدح للمؤمْب ألنو 

 .5«فيصفهم بفقداف الغضب أصبل إذ الصفة الٍب ىم متصفوف ّٔا ال تقتضي ذلك (يغضبوف

 .5«ذلك
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  1﴾الّلُو َوٕبُّ الَِّذيَن آَمُنواْ ٱُبْرُِجُهم مَّْن الظُُّلَماِت ِإَٔب النػُُّورِ  ﴿:وكذلك ُب قولو تعأب ،
على وسع رٞبتو وسبوغ » يبْب ابن عطاء ا أف سياؽ ىذه اآلية يفهم منو البشارة للمؤمنْب 

علم أهنم قد يدخلوف ُب الظلمات ولكن ا تعأب لواليتو إياىم يتؤب » :، ألنو 2«نعمتو
 .3«إخراجهم

 يبْب ابن 4اللَُّو الَِّذي َخَلَقُكْم ٍُبَّ َرَزَقُكْم ٍُبَّ ٲُبِيُتُكْم ٍُبَّ ُٰبِْييُكْم ﴾ ﴿:ففي قولو تعأب ،
عطاء ا أف اآلية دلت على ىذه األوصاؼ من ا٣بلق والرزؽ واإلماتة واإلحياء وىي ٩با 

وسر اآلية الٍب سيقت من » : انفرد ا تعأب بو ولكنها ٓب تسق ٥بذا وإ٭با سياقها كما يقوؿ 
يا من يعبد غّب ا، ا الذي خلقكم، ٍب رزقكم، :أجلو، إثبات اإل٥بية  تعأب، كأف يقوؿ

ٍب ٲبيتكم ٍب ٰبيكم؟ فهل ٘بدوف ىذه األوصاؼ لغّبه ؟ أـ ٲبكن أف تكوف ألحد من خلقو؟ 
، ودليل ابن عطاء ا أف ا 5«فمن انفرد ّٔا ينبغي أف يعَبؼ بإالىيتو، ويوحد ُب ربوبيتو

 َىْل ِمن ُشرََكاِئُكم مَّن يَػْفَعُل ِمن َذِلُكم مّْن َشْيٍء ُسْبَحانَُو َوتَػَعأَب ﴿:قاؿ بعد ذلك» : تعأب 
 .6«﴾َعمَّا ُيْشرُِكوفَ 

:  ثؿغ إعبنْت ًؾاللتيب ثبنغْبق: ثبنثب 

من ا٤بعلـو أف اللغة العربية ٥با خصائصها الفريدة و٠باهتا ا٤بميزة، والتعبّب العريب ٰبمل 
ُب طياتو من الدقة والرباعة ٕبيث ٱبتلف ا٤بعُب إذا قدمت الكلمة على أختها ُب النظم أو 

أخرهتا عنها، كما أهنا ٚبتلف عن غّبىا من اللغات ُب تكوين ا١بملة نفسها، كتقدًن الفعل 
على الفاعل، وا٤بوصوؼ على الصفة، وغّب ذلك ٩با يعرفو كل من يلم بلغة العرب وغّبىا من 

، فمعجزة القرآف الكرًن ىي التعبّب وما فيو من ببلغة وفصاحة ٓب ٯبر ّٔا 7 اللغات األدبية
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وألفاظ القرآف ىي لب كبلـ العرب وزبدتو، وما عداىا وىو )لساف أبلغ الناس وأفصحهم 
باإلضافة إليها كالقشور والنوى باإلضافة إٔب أطايب الثمرة، وكا٢بثالة والتَب بالنسبة إٔب 

وأساليب ا٣بطاب القرآين من تقدًن والتأخّب، وا٢بذؼ والذكر وغّبىا من . 1(لبوب ا٢بنطة
. ا٤بوضوعات ذات ا٤بساس با٤بفاىيم اللغويّة والببلغية

 أما ابن عطاء ا فقد وجدتو يدقق النظر ُب النصوص القرآنية، وُب معانيها، من 
٨بتلف ا١بوانب ويعتمد ُب ذلك على السياؽ بأنواعو ُب بياهنا، وما ينطوي عليو من 

دالالت، وذلك من خبلؿ أمثلة قليلة مبثوثة ُب تفسّبه لبعض آيات القرآف الكرًن، وسوؼ 
 :  نورد مثاال لكل نوع من أساليب ا٣بطاب الٍب وجدهتا 

:  ـ انتمذّى ًانتأخري ًؾاللتو ثبنغْبق1
يعّد التقدًن والتأخّب ُب أسلوب القرآف الكرًن أداة فّعالة ألداء ىذا األسلوب ا٤بعجز، 

فكل كلمة قدمت لسبب وأخرت أخرى لسبب، والتقدًن والتأخّب يعتمد على وضع 
الكلمات ُب سياقات ٨بتلفة لبياف سبب التقدًن والتأخّب، ليخرج النص إٔب أغراض داللية 

. متنوعة
وأسلوب التقدًن والتأخّب من ا٤بوضوعات ذات األٮبية البالغة ُب العربية، ويستدؿ بو 

: للوقوؼ على ا٤بعُب الدالٕب للنصوص القرآنية وفيما يلي أمثلة تبْب وجوه التقدًن والتأخّب
 ُب ابتداء ﴾اينبو ابن عطاء ا على أف تقدًن اسم ا١ببللة ﴿:  تقدًن اسم ا١ببللة 

ىذه النصوص القرآنية إ٭با ىو للداللة على أف كل اسم من أ٠بائو إف أظهره فهو صفة ىذا 
وإف أظهره با٥باء فهو عائد عليو وىو منو وإليو فانو ال يتم ذكره إال بإظهار  االسم ونعتو،

:  ا٥باء ، ونصوص اآليات ىي 
 . ﴾ ا ال إلو ِإالَّ ُىَو ا٢بَْيُّ اْلَقيُّوـُ ﴿:قاؿ ا تعأب -

 ا ال إلو ِإالَّ ُىَو لََيْجَمَعنَُّكْم ِإَٔب يَػْوـِ اْلِقَياَمِة الَ َرْيَب ِفيِو َوَمْن َأْصَدُؽ ﴿:قاؿ تعأب -
 . ﴾ِمَن ا َحِديثاً 

 . ﴾ ا اَل إلو ِإالَّ ُىَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم ﴿:قاؿ تعأب -
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 ف عطاء ا البحث الدالٕب ُب تفسّب اب: الفصل الثالث 
 

366 
 

 َوُىَو ا ُب السََّماَواِت َوُب اأَلْرِض يَػْعَلُم ِسرَُّكْم َوَجهرَُكْم َويَػْعَلُم َما َتْكِسُبوَف ﴿:قاؿ تعأب -
 . ﴾ ِإنَِِّب أَنَا ا اَل إلو ِإالَّ أَنَا فَاْعُبْدين ﴿:وقاؿ تعأب. ﴾

فتنبو أيدؾ ا تعأب ُب ىذه اآليات وُب أمثا٥با » :  وُب ذلك يقوؿ ابن عطاء ا
كيف ابتدأ فيها بذكر اسم ا، ونفي ما سواه، وإثباتو إياه، فكل اسم من أ٠بائو إف أظهره 

فهو صفة ىذا االسم ونعتو، وإف أظهره با٥باء فهو عائد عليو وىو منو وإليو فانو ال يتم ذكره 
. 1«إال بإظهار ا٥باء وسيأٌب ذكر ذلك والكبلـ على حروفو مبينا إف شاء ا تعأب

 : ـ انزكـش ًاحلزف ًؾاللتو ثبنغْبق 2 
  تعددت أساليب اللغة العربية من تقدًن وتأخّب وذكر وحذؼ وغّبىا ، وىذه تعّد 

ثروة واسعة للغة العربية ُب ثرائها، وأسلوب الذكر وا٢بذؼ من األساليب الٍب تناو٥با علماء 
اللغة العربية واألصوليوف ُب القرآف الكرًن والنصوص األدبية؛ لبياف ا٤بعُب ا٤بطلوب من زيادة 

.  ىو وجود كلمة على جهة التذكّب ُب ا٤بعُب الذي يدّؿ عليو: ُب اللفظ ونقصاف فيو، فالذكر
  إف أسلوب الذكر وا٢بذؼ ُب القرآف الكرًن من األساليب الٍب ٙبتاج إٔب دراية كبّبة 

بلغة العرب من ٫بٍو وصرؼ وببلغة وداللة، وىذا ما ٝبعو ابن عطاء ا ، فقد كاف علمو 
واسعاً ُب اللغة من ٨بتلف جوانبها، وقد وقف على أسلوب الذكر بشكل متميز، وأظهر كثّباً 

من ا٤بواقع الٍب أظهر فيها اللفظ وكاف حّقو اإلضمار، إٔب جانب تطرقو إٔب الكثّب من 
.  األغراض الداللية الٍب ٱبرج إليها أسلوب الذكر معتمداً على السياؽ ُب بياف ىذه األغراض

  وقد وقف ابن عطاء ا ُب تفسّبه لآليات القرآف الكرًن على مواضع حسب ما 
  :فسره من اآليات وفيما يلي نورد أمثلة لذلك

 : أ ـ أيثهخ نهزكش
 ﴿ الّلُو َوٕبُّ الَِّذيَن آَمُنواْ ٱُبْرُِجُهم  ﴿: ُب قولو تعأب ﴾اهللاختصاص ذكر اسم ا١ببللة

، يبْب ابن عطاء ا وجو إظهار اسم ا١ببللة ُب ىذه اآلية 1﴾مَّْن الظُُّلَماِت ِإَٔب النػُُّورِ 
﴿ : اختصاص اسم ا تعأب بالذكر ُب ىذا ا٤بوطن دوف ما سواه من األ٠باء فقاؿ » :فيقوؿ

 وٓب يقل الرٞباف وال القهار وال غّب ذلك من األ٠باء الٍب تتضمن ﴾الّلُو َوٕبُّ الَِّذيَن آَمُنواْ 
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األوصاؼ، ألنو أراد أف يعرفك بشموؿ واليتو لسائر ا٤بؤمنْب من االسم ا١بامع ١بميع األ٠باء 
 .2«، فلو ذكر ا٠با من أ٠باء األوصاؼ لكانت الوالية من حيثية ذلك االسم 

 ﴿يقف ابن عطاء ا ﴾ِإفَّ اللََّو ُىَو الرَّزَّاُؽ ُذو اْلُقوَِّة اْلَمِتْبُ  ﴿: من قولو تعأب ﴾رزاق 
عند صيغة فعاؿ ليدؿ على أف السياؽ ا٢بامل للمعُب ا٤براد اقتضى ذكر ىذه الصيغة با٤ببالغة 

 اعلم أف ٦بيء ىذه الصيغة على بقاء فعاؿ »: لتعدد الرزؽ وتعداد أعياف ا٤برزوقْب فيقوؿ
يقتضي ا٤ببالغة فيما سيقت لو، فرزاؽ ابلغ من رازؽ، الف فعاؿ ُب باب ا٤ببالغة ابلغ من فاعل 
فيمكن أف تكوف ىذه ا٤ببالغة، لتعداد أعياف ا٤برزوقْب، وٲبكن أف تكوف لتعداد الرزؽ، وٰبتمل 

  .3«أف يكوف ا٤براد ٮبا ٝبيعا
 تعأب قولو ُب القرآين السياؽ أف ا عطاء ابن يذكر:  البلية وقت النعمة تذكر 
َها﴿:  توجب الٍب السوابق من أصابوا ٗبا ذكَّرىم ، 4﴾َأَوَلمَّا َأَصابَػْتُكم مُِّصيَبٌة َقْد َأَصْبُتم مّْثْػَليػْ

فسبلىم  » :فقاؿ عنهم وطأهتا ليخفف ا٤بصيبة وقت وذلك ا من يرد ما لكل االستسبلـ
 ورودىا، حْب ُب بالببليا يقَبف وقد ،ا٢بق فيما أصيبوا ٗبا أصابوا؛ وىذا من العطايا السابقة

 ُب ٥بم ادخره الذي األجر عظيم عن ٥بم يكشف أف ذلك من ا٤بقربْب، العباد على ٱبففها ما
 من عليهم يورده ما ومنها والسكينة، التثبيت من قلؤّم على ينزؿ ما ىاومن البلية، تلك

 . 5« ا٤بنن وتنزالت اللطف دقائق

: ة ـ أيثهخ نهسزف

  ِإفَّ الَِّذيَن اتػََّقواْ ِإَذا َمسَُّهْم طَاِئٌف مَّْن الشَّْيطَاِف َتذَكَُّرواْ فَِإَذا ُىم  ﴿: قولو تعأب
 . 6﴾مُّْبِصُروفَ 

                                                                                                                                            
  .257ػ سورة البقرة اآلية 1  

 .25ػ26عبد ا٢بليم ٧بمود ، ص   : ػ ابن عطاء ا السكندري، لطائف ا٤بنن ، ٙبقيق 2
 71 ػ ابن عطاء ا السكندري ، التنوير ُب إسقاط التدبّب  ص 3
 165  ػ سورة آؿ عمراف اآلية 4

  8 ػ ابن عطاء ا السكندري ، التنوير ُب إسقاط التدبّب ،  ص  5
 201 ػ سورة األعراؼ اآلية  6
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 حذؼ لفائدة تعدد مراتب التذكر ﴾َتذَكَُّروا﴿  يبْب ابن عطاء ا أف متعلق فعل 
 حذؼ متعلقة وٓب يقل تذكروا ا١بنة، أو النار أو العقوبة، أو ﴾َتذَكَُّروا﴿:قولو تعأب »: فيقوؿ

أف التذكر ا٤باحي لطيف ا٥بوى : وإ٭با حذؼ متعلق تذكروا لفائدة جليلة، ولذلك. غّب ذلك
من قلوب ا٤بتقْب، على حسب مراتب اليقْب ومرتبة التقوى، يدخل فيها األنبياء والرسل 

على حسب حالو ومقامو، )واألولياء والصديقوف والصا٢بوف وا٤بسلموف، فتقوى كل أحد 
. 1«على حسب مقامو (وكذلك أيضا تذكر كل أحد

 ٍب يقرر ابن عطاء ا أف ا٢بذؼ أبلغ وأوجز من الذكر الذي ال ينحصر ألنواع 
. فلو ذكر قسما من أقساـ التذكر، ٓب يدخل فيو إال أىل ذلك القسم» :ا٤بتذكرين فيقوؿ
إف الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطاف تذكروا العقوبة فإذا ىم ): فلو قاؿ تعأب

٣برج منو الذين ( تذكروا سابق اإلحساف: )ولو قاؿ. (مبصروف، خرج عنو الذين تذكروا التوبة
تذكروا لواحق االمتناف إٔب غّب ذلك، فأراد ا٢بق سبحانو وتعأب، أف ال يذكر متعلق التذكّب 

 .،  وىذا من وجوه اإلعجاز القرآين2«ليشمل ا٤براتب كلها فافهم 
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: انفصم انراثغ 

 

. نغخ انتصٌف اإلشبرّخ ًتٌظْفيب يف تفسري اثٍ ػطبء اهلل
 

. متيْذ 

. طجْؿخ انهغخ انظٌفْخ ًفيى اخلطبة انمشآَِ : ادلجسث إًل

  .نغخ انتظٌف اٗشبسّخ  ًؾاللتيب ثبنتفغري :         ادلجسث انثبَِ

 . تٌغْف اثٍ ؾطبء نهشٌاىذ انمشآَْخ: ادلجسث انثبنث
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: تـًيْذ
، فكما أف للمتكلمْب 1 إف علم التصوؼ قد استقل بلغة خاصة ىي لغة الذوؽ والرمز

مصطلحهم الكبلمي، وللفقهاء مصطلحهم الفقهي، ولؤلصوليْب مصطلحهم األصوٕب، فقد كاف 
للصوفية مصطلحهم الصوُب، ٍب إف إف التصوؼ ليس بديبل عن الكتاب والسنة بل ىو مشيد 

بالكتاب والسنة كما قاؿ اإلماـ ا١بنيد وإ٭با كشف التصوؼ عن عمق ُب الفهم ال ٙبتملو 
العبارات وال تصلح لو عمـو العقوؿ، ٍب إف ىذا الفهم الصوُب ليس من التكليف ُب شيء بل ىو 

. فضل ا يؤتيو من يشاء ٱبتص بو من يشاء
 ومن ٍب سوؼ نتعرض ُب ىذا الفصل إٔب طبيعة ىذه اللغة اإلشارية عموما، وتفريعات 
ذلك، وقصور العبارة عنها، ٍب إٔب امتبلؾ ابن عطاء ا ٥بذه اللغة اإلشارية، وقدرتو على فك 

ٍب إٔب توظيفها . إشكاالهتا ُب تفسّب نصوص القرآف ونصوص ا٢بديث وما أشكل من أقواؿ أىلها
 :وذلك ُب ثبلثة مباحث" ا٢بكم العطائية"من خبلؿ مبدأ إسقاط التدبّب، ومصنف 

  
 
 
 
 

                                                 
ػ ٧بمد بن بريكة ػ موسوعة الطرؽ الصوفية اإليضاح والبياف ٤بصطلح أىل العرفاف ػ الطبعة األؤب ػ  دار ا٢بكمة ا١بزائر ػ سنة 1  

 .63 ص 1ـ ، ج 2007



 لغة التصوؼ اإلشارية وتوظيفها ُب تفسّب ابن عطاء ا : الفصل الرابع 

 

371 
 

 
 

: ادلجحث األًل

 . طجْؼخ انهغخ انصٌفْخ ًفيى اخلطبة انمرآَِ
 

 

 .يغبئم يف طجْؿخ انهغخ انظٌفْخ : ادلطهت إًل 

. يغبئم يف انفيى انؿًْك خلطبة انمشآَِ : ادلطهت انثبَِ 

. انفيى اٗشبسُ نهنظٌص ًششزو:  ادلطهت انثبنث 
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: ادلطهت األًل 

. يسبئم يف طجْؼخ انهغخ انصٌفْخ 
 

.  ـ  لظٌس انهغخ ؾٍ محم ادلؿشفخ انظٌفْخ1

. ـ تفبًد انذالنخ زغت انفيى 2

. ـ ادلغًٌؼ ًازذ ًتتؿذد أفيبو انغبيؿني 3

. ـ لذ ّفيى يٍ انهفع ؾكظ لظذ ادلتكهى 4

. ـ إَشبء يؿدى يظطهسبد انظٌفْخ5
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:   ـ لظٌس انهغخ ؾٍ محم ادلؿشفخ انظٌفْخ1
   تتضمن اللغة الصوفية ا٤بصطلح الصوُب والشطح والرمز وا٢برؼ وا٢بكمة والتفسّب ولكن       

.  لطبيعتها الذوقية 1التعقيد ىو ٠بتها
إف لغة ا٤بنطق قاصرة عن أف تعرب على تلك ا٤بعاين الذوقية الٍب ): يقوؿ أبو العبل العفيفي 

يدركها الصوُب ُب أحواؿ وجده فليس لديو إال لغة اإلشارة والرمز ولغة ا٣بياؿ والعاطفة يومئ ّٔا 
.  2 (إٲباءا إٔب تلك ا٤بعاين الٍب ال يدركها على حقيقتها إال من ذاؽ مذاؽ القـو وجرب أحوا٥بم

فا٤بعرفة الصوفية موضوعها ىو الذات اإل٥بية من حيث صفاهتا وأ٠باؤىا وأفعا٥با، ومن ٍب 
فإف معرفة وجود ا تعإب تقصر دونو مدارؾ البشر سواء حسا أـ عقبل أـ قلبا، ألهنا مدارؾ 

أف ا٤بعرفة با أعسر ا٤بعارؼ، و إدراؾ موضوعها على » :٧بدودة، ولذا قاؿ ابن عطاء ا 
.  3«التحقيق من األمور الٍب يقصر دوهنا البشر

ؤّذا يقطع ابن عطاء ا أف ا٤بعرفة الصوفية من حيث ا٤بوضوع أشد ما تكوف غموضا، 
وال ٲبكن الوصوؿ إٔب شيء من التفصيل ُب ذلك، ما ٓب يتأت بسلوؾ طريق التصوؼ وذلك 

: ٣بصوصيات منها
ا٢بقائق الٍب تنكشف للصوُب ُب خلواتو حقائق فردية، ال ٲبكن ٕباؿ أف تتصف بالعمـو - 

. والتكرار، ٩با ٯبعل لصاحبها السبق والفضل فيما ٤بع لو من الدرر التعرؼ على الذات اإل٥بية
ما يتحدث عنو الصوُب من ا٤بعارؼ يكوف بلغة الرمز واإلشارة، لعدـ وفاء األلفاظ للمعاين - 

. العادية فضبل عن حقيقة معارؼ الصوُب، ٤با تسربلت بو من ا٢بجب عن إدراؾ مدلوالهتا
يغلب على عبارة الصوُب اإلّٔاـ والتعقيد، ٩با يتعذر على اإلنساف العادي أف يشارؾ الصوُب - 

.  ُب تذوؽ ما يعرب عنو من معارؼ ولو شيء من التفصيل
ػ الكشفيات والذوقيات غّب قابلة للعبارة واإلشارة والسؤاؿ وا١بواب، فمن عرؼ ا على سبيل 

. 4ا٤بشاىدة والذوؽ كّل لسانو عن العبارة واإلشارة

                                                 
 .71 ص 1ػ ٧بمد بن بريكة ، موسوعة الطرؽ الصوفية اإليضاح والبياف ٤بصطلح أىل العرفاف ، ج 1  
 .53 ص1 ، ج 1980ػ أبو العبل عفيفي ، مقدمة فصوص ا٢بكم البن عريب ، دار الكتاب العريب ، بّبوت 2  

 . 38ابن عطاء ا ، القصد آّرد ُب معرفة االسم ا٤بفرد ، ص - 3
 . 29ـ، ص1969عثماف إ٠باعيل علمي ، طبعة طهراف سنة : سيد حيدر آملي ، جامع األنوار ومنبع األسرار ، ٙبقيق - 4
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 ومن ٍب فإف اللغة عاجزة بألفاظها أف ٙبمل ا٤بعاين الٍب يفهمها :األلفاظ ا ت مل المعاني 
أىل التحقيق، وما أودع الكتب منها إ٭با ىي قطرات من ٕبور ويؤكد ذلك ابن عطاء ا ٗبا ٠بعو 

ٝبيع ما ُب : ولقد ٠بعت شيخنا أبا العباس ا٤برسي رضي ا تعأب عنو يقوؿ» :من شيخو فيقوؿ 
 .  1«كتب القـو عربات من سواحل ٕبر التحقيق 

  ويؤكد ابن عطاء ا أف الصوفية ال ٰبرصوف على تأليف الكتب بل يشتغلوف بَببية الرجاؿ  
ٓب ال تضع كتابا ُب الداللة على ا تعأب : فقيل لو » :فقد سئل شيخو أبو ا٢بسن الشاذٕب 

، وكذلك أبو العباس ا٤برسي ٓب يضع 2«كتيب أصحايب : وكتب القـو ؟ فقاؿ رضي ا تعأب عنو 
والسبب ُب ذلك أف علـو ىذه الطائفة علـو » :كتابا ُب ذلك، ويعلل ابن عطاء ا ذلك فيقوؿ

، وحقا ما يقوؿ ابن عطاء ا فقد وجدنا من 3«التحقيق، وىي ال ٙبتملها عقوؿ عمـو ا٣بلق 
ألفوا كتبا ُب ىذا الشأف كا٢ببلج و٧بي الدين بن عريب وعبد الكرًن ا١بيلي وغّبىم، ٓب تبلغ 
العقوُؿ عمق فهمها حٌب من العلماء، فلجأ بعضهم إٔب تأويل عباراهتم، وذىب بعضهم إٔب 

وىو ٦بموعة من ا٤بسائل " اإلبريز"صاحب كتاب " عبد العزيز الدباغ"رميهم بالزندقة، فهذا الشيخ 
فأجابو ٗبا كشف لو وعلى قدر ما ٙبتملو العبارة " أٞبد بن ا٤ببارؾ"الٍب طرحها عليو تلميذه العآب 

فهو يلوح باإلشارة . 4(وال أدري كيف أخرب عنها....ىذا ما ٲبكن التعبّب عنو ):وأحيانا يقوؿ لو
خاطبوا  ): ويكتنػز العبارة صونا للمعارؼ خشية أف تبتذؿ، وقوفا عند قولو صلى ا عليو وسلم 

. (الناس على قدر عقو٥بم 

 :تفبًد انذالنخ زغت انفيى ـ 2

: أ ـ يؿنَ انفيى 
يقرر ابن عطاء ا أف وجود العبارة من نعم ا على عباده، ويقصد بالعبارة اللغة الٍب 

يتخاطب ّٔا الناس، غّب أنو يقرر مع ذلك أف الفهم يتفاوت فيو ا٤بخاطبوف على درجات كبّبة 

                                                 

 .67ػ ابن عطاء ا السكندري ، لطائف ا٤بنن ،  ص 1
 6ػ ا٤بصدر نفسو ،  ص 2  
 .ػ ا٤بصدر نفسو 3  
ػ أٞبد بن ا٤ببارؾ ػ اإلبريز من كبلـ العارؼ با تعأب سيدي عبد العزيز الدباغ ػ ضبطو وصححو عاصم إبراىيم الكيإب ػ 4  

  .153ـ ،  ص2006الطبعة األؤب ػ دار الكتب العلمية بّبوت ػ سنة 
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على حسب االستعداد، فهناؾ فهم سطحي وفهم عميق يتفاوت فيو ا٤بخاطبوف وخاصة كبلـ 
أولياء ا تعأب، ألهنم ورثة النبوة ومن مظاىرىا جوامع الكلم، ٍب إف الوٕب ال يتكلم إال بإذف 

من أجل مواىب ا » :ولذلك ينفذ كبلمو وٙبلو ُب األ٠باع عبارتو و ُب ذلك قوؿ ابن عطاء ا
ألوليائو وجود العبارة، وٯبب أف يفهم أف من أذف لو ُب التعبّب هتيأت ُب مسامع ا٣بلق عبارتو 

. ، فعلى قدر التنوير يكوف التعبّب1«وحليت لديهم إشارتو 
فأىل الفهم أخذوا عن ا وتوكلوا عليو فكانوا ٗبعونتو ٥بم فكفاىم ما أٮبهم وصرؼ عنهم »

ما أغمهم، واشتغلوا ٗبا أمرىم عما ضمن ٥بم، علما منهم بأنو ال يكلهم إٔب غّبه وال ٲبنعهم من 
فضلو، فدخلوا ُب الراحة، ووقفوا ُب جنة التسليم، ولذاذة التفويض، فرفع ا بذلك مقدارىم 

، يقينا منهم أف باب ا٤بنة ال يقف عليو أحد، فبل تراىم يستعجلوف ما أجل وال 2«وكمل أنوارىم 
الٰبملنكم استبطاء أمر على استعجالو فإف ا ): يستبطئوف ما أخر لقولو صلى ا عليو وسلم 

.     (ال يعجل بعجلة أحدكم
 :ة ـ أثش انفيى 

للفهم السليم والعميق أثر ُب ٞبل األعباء والتخفيف من أثقاؿ التكاليف، وإ٭با يتعب 
إنما قواىم "وىو :  التاسع»»:الناس أو يرتاحوف حسب فهمهم، وُب ذلك يقوؿ ابن عطاء ا 

ألف التكاليف شاقة على العباد، :  وذلك":على حمل أثقال التكاليف، ورود أسرار التصريف
ويدخل ُب ذلك امتثاؿ األوامر، واالنكفاؼ عن الزواجر، والصرب على األحكاـ، والشكر عند 

و : وىي أربع ال خامس ٥با. طاعة، ومعصية، ونعمة، وبلية: فهي إذف أربعة. وجود األنعاـ
. عليك ُب كل واحدة من ىذه األربع عبودية يقتضيها منك ٕبكم الربوبية

. شهود ا٤بنة منو عليك فيها: فحقو عليك ُب الطاعة
. االستغفار ٤با ضيعت فيها: وحقو عليك ُب ا٤بعصية

. الصرب معو عليها: وحقو عليك ُب البلية
. وجود الشكر منك فيها: وحقو عليك ُب النعمة

                                                 
 .37عبد ا٢بليم ٧بمود ، ص :ػ ابن عطاء ا السكندري، لطائف ا٤بنن ، ٙبقيق 1
 .33 ػ ابن عطاء ا السكندري ، تاج العروس ا٢باوي لتهذيب النفوس ، ص 2
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وإذا فهمت أف الطاعة راجعة إليك وعائدة . الفهم: وٰبمل عنك أعباء ذلك كلو
وإذا علمت أف اإلصرار على ا٤بعصية والدخوؿ . با١بدوى عليك، صربؾ ذلك على القياـ ّٔا

فيها، يوجب العقوبة من ا آجبل، وانكشاؼ نور اإلٲباف عاجبل، كاف ذلك سببا للَبؾ منك 
. وإذا علمت أف الصرب تعود عليك ٜبرتو، وتنعطف عليو بركتو، سارعت إليو، وعولت عليو. ٥با

، كاف ذلك ﴾ولئن شكرًب ألزيدنكم﴿: وإذا علمت أف الشكر يتضمن ا٤بزيد من ا لقولو تعأب
فيؤكد ابن عطاء ا  الركن ا٣بامس من أركاف اإلٲباف . 1« سببا ٤بثابرتك عليو، وهنوضك إليو

ا٤بتمثل ُب اإلٲباف بالقدر خّبه وشره، حلوه ومره، سعيا منو إٔب ترشيد العقوؿ واستنارهتا ٗبا يعود 
عليها من النفع الدنيوي من راحة القلب وعدـ منازعة القدر، ومن ٍب عوؿ أىل القرب على 

اإلحاطة ٗبخادع ودسائس الشيطاف، الكامنة ُب بواطن الناس على اختبلؼ مراتبهم وعلومهم 
خشية االحتجاب عن ا٢بق، رفعا ٥بمم السائرين إٔب ا، راجْب بذلك صرؼ القلوب إٔب ا 

.         تعأب، ابتغاء الفهم عنو
: ج ـ نكم لٌو يب فيًٌا

 إذا ٠بعوا لفظ ﴿ىو﴾ ٓب يسبق إٔب فهمهم غّب ذكر ا٢بق 2يبْب ابن عطاء ا أف ا٣باصة
 عندىم ٓب يسبق منو إٔب فهمهم غّب ﴾ ىو ﴿فإف ذكر » :تعأب، لغلبة شهوده ُب قلؤّم فيقوؿ 

ذكر ا٢بق فيكتفوف بو عن بياف كل ما يتلوه، وذلك لتمكن معرفتهم، وسعة علمهم، وقوة إدراؾ 
فهمهم، واستكما٥بم ُب حقائق القرب، واختصاصهم بصفاء ضمائر القلب واستيبلء ذكر ا٢بق 

.  3«على أسرارىم، واستغراقهم بإفراد االسم ا٤بفرد ُب أذكارىم
، ﴾ا٥باء﴿، ومن صفات حرؼ﴾ىو﴿يستفيد ابن عطاء ا من ا٤بخارج الصوتية ُب لفظ 

فا٥باء ٚبرج . ﴾واو﴿ و﴾ىاء﴿:  إذا مكنت الضمة من ا٥باء حرفاف﴾ ىػُ ﴿فإف ىجاء » :فيقوؿ
من أقصى ا٢بلق، وىي من حروفو، والواو ٚبرج من الشفة، فهو ٦بموع بْب ابتداء أوؿ ا٤بخارج 

، الذين ىو ضد النفي ا٤بعدـو . وانتهاء آخرىا، وُب ذلك إشارة إٔب إثبات وجود موجود معلـو
                                                 

 .09 ػ ابن عطاء ا السكندري ، التنوير ُب إسقاط التدبّب ، ص  1
أي علماء )، وخاصة ا٣باصة ىم علماء ا٢بقيقة (أي طريقة تزكية النفس وتطهّب القلب) ػ ا٣باصة ىم علماء الطريقة  2

عاصم إبراىيم الكيإب ، فهرس بشرح مصطلحات الصوفية عند ابن عطاء ا السكندري ،  . (الشهود والعياف
 . 159مطبوع ُب آخر اللطائف اإل٥بية ُب شرح ٨بتارات من ا٢بكم العطائة للمؤلف نفسو ، ص

 .  54 ػ ابن عطاء ا السكندري ، القصد آّرد ُب معرفة االسم ا٤بفرد ، ص  3
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وتنبيو إٔب ابتداء كل حادث منو، وانتهائو إليو، وليس لو ىو ابتداء، وا٥باء من حروؼ ا٢بلق الٍب 
  .1«ال تنطبق عليها اللهوات وال تنضم عليها الشفتاف

، الذي يفهم منو ا٣باصة أنو يدؿ على ا تعأب وال ﴾ىو﴿فَباه يشّب إٔب أف لفظ 
 وآخرٮبا انتهاء ﴾ا٥باء﴿يفهموف منو غّب ىذه الداللة إ٭با ركب من حرفْب أحدٮبا ابتداء ا٤بخارج

 وقد ٝبع ما بينهما من ا٢بروؼ وما تَبكب منو أي ٝبع داللة اللغة ا٤بركبة من ﴾الواو﴿ا٤بخارج
ىذه ا٢بروؼ، وُب صفة ﴿ا٥باء﴾ إشارة أخرى، ىي أهنا ال تنطبق عليها اللهاة وال تضم عليها 

ليس ألوليتو ): الشفتاف، ٩با يدؿ على إطبلقها وعدـ حدوديتها، ودليل ذلك قوؿ ابن أيب زيد 
ُىَو اأْلَوَُّؿ  ﴿:، قاؿ تعأب 2(ابتداء وال آلخريتو انتهاء، فهو األوؿ ببل بداية واآلخر ببل هناية

  وٛبت ٥بؤالء ا٢بيازة ّٔذا اللفظ فتعاطوه مع األنفاس ﴾ أنو إلو إال ىو﴿فعلمنا . 3﴾َواآْلِخرُ 
.  فساؽ ٥بم أنفس التجليات

                                                 
 .  ػ الػمصدر النفسو 1
 .06، ص  ـ2005 ػ ابن أيب زيد القّبواين ػ الرسالة الفقهية ػ مؤسسة الرسالة ػ سنة  2
 .3 ػ سورة ا٢بديد اآلية  3
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 : ـ ادلغًٌؼ ًازذ ًتتؿذد أفيبو انغبيؿني 3
يؤكد ابن عطاء ا أف تعدد الفهـو من مسموع واحد واقع تبعا الستعداد السامع فيقوؿ 

، ففهم كل منهم عن آلة  (آ يا ساع تري بري ): ويكفيك ُب ىذا أف ثبلثة ٠بعوا مناديا يقوؿ » :
، (الساعة ترى بري): ، و٠بع اآلخر (اسع ترى بري): ٨باطبة خوطب ّٔا ُب سره، فسمع واحد 

 ﴿:، فا٤بسموع واحد واختلفت أفهاـ السامعْب ، كما قاؿ سبحانو(ما أ وسع بري ): و٠بع اآلخر

َقْد َعِلَم ُكلُّ أُنَاٍس  ﴿:، وقاؿ سبحانو1﴾ُيْسَقى ٗبَاء َواِحٍد َونُػَفضُّْل بَػْعَضَها َعَلى بَػْعٍض ُب اأُلُكِل 
. 3«2﴾مَّْشَربَػُهْم 

 فنجد ابن عطاء ا يوظف ذلك ا٤بعُب ا٢بسي ا٤بفهـو من اآلية وىو سقي نفس نوع 
الشجر بنفس نوع ا٤باء ومع ذلك تتفاضل ُب الطعم، واآلية الثانية الٍب تدؿ أف ا٤بخاطب يستند 

ُب فهم ا٣بطاب إٔب مرجعية سابقة لو ُب تكوينو، وإال أّٔم ا٣بطاب ُب فهمو حٌب يتوقف، ٍب 
يفسر ابن عطاء ا ُب ا٤بثاؿ السابق وجو تعدد الفهم لدى السامعْب مع أف ا٤بسموع واحد 

فمريد دؿ على النهوض إٔب ا باألعماؿ ليستقبل  (اسع ترى بري)فأما الذي ٠بع » :فيقوؿ
، وأما من ٠بع (اسع إلينا بصدؽ ا٤بعاملة ترى برنا بوجود ا٤بواصلة ): الطريق با١بد، وقيل لو

على قلبو ٤با أحرقتو نار الشغف، وأما اآلخر فعارؼ كشف لو عن واسع .... (الساعة ترى بري)
، فخوطب من حيث يشهد فسمع  وىذا ما ساقو االتساُع ومشوُؿ الرٞبة، . 4«(ما أوسع بري)الكـر

. ٩با أدى ّٔؤالء إٔب معاينة فضل ا، ومشاىدة ما ٘بلى ٥بم من الفهم عنو
  : ـ لذ ّفيى يٍ انهفع ؾكظ لظذ ادلتكهى 4

يواصل ابن عطاء ا تلك الفكرة القاضية بأف ا٣بطاب يفهم من سامعو على حسب 
:   استعداد ومرتبة السامع، وقد ٱبالف فهم السامع قصد ا٤بتكلم وفيما يلي مثالْب لذلك 

                                                 
 .4ػ سورة الرعد اآلية 1  
 .60ػ سورة  البقرة اآلية 2  
 110ػ 109ػ ابن عطاء ا السكندري ، لطائف ا٤بنن ،  ص 3  
 .ػ الػمصدر نفسو4  
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ورٗبا فهموا من اللفظ ضد ما قصده واضعو، كما أخربنا الشيخ اإلماـ مفٍب » قولو  : ا٤بثاؿ األوؿ
كاف ببغداد فقيو يقاؿ لو ابن ا١بوزي يقرأ اثِب : األناـ تقي الدين ٧بمد بن علي القشّبي، قاؿ 

:                عشر علما فخرج يوما قاصدا إٔب ا٤بدرسة فسمع منشدا ينشد شعرا من البحر الوافر
إذا العشروف من شعباف ولت   فواصل شرب ليلك بالنهار 
وال تشرب بأقداح صغار   فقد ضاؽ الوقت عن الصغار 

. 1«فخرج ىائما على وجهو حٌب أتى مكة، فلم يزؿ ٦باورا ّٔا حٌب مات 
: قرئ على الشيخ مكْب الدين األ٠بر قوؿ القائل من البحر البسيط» قولو :  ا٤بثاؿ الثاين

       لوكاف ٕب مسعد بالراح يسعدين        ٤با انتظرت بشرب الراح إفطارا 
        الراح شيء شريف أنت شاربو  فاشرب ولو ٞبلتك الراح أوزارا 

        يا من يلـو على صهباء صافية   كن ُب ا١بناف ودعِب أسكن النار 
اقرأ ىذا :  للقارئ 2ال ٯبوز قراءة ىذه األبيات، فقاؿ الشيخ مكْب الدين: فقاؿ إنساف ىناؾ 

.  3«رجل ٧بجوب 
ففي ا٤بثاؿ األوؿ صاحب األبيات مدمن ٟبر عاجلو قدـو رمضاف، فأوصى نفسو  

ٗبضاعفة الشراب ُب العشر األخّبة من شعباف، لكن ابن ا١بوزي ٤با ٠بع األبيات فهم أف العمر 
كاد أف ينقضي فعليو ٗبضاعفة العبادة خشية حلوؿ األجل وىذا عكس قصد صاحب األبيات، 
وأما ا٤بثاؿ الثاين فصاحب األبيات شارب ٟبر يهزأ ٗبن أنكر عليو ويرد علي من يلومو ُب شرّٔا 

بأف ا٣بمر صهباء صافية وإف ٓب تقبل فاسكن ا١بناف الٍب تدعيها ودع شارب ا٣بمر يسكن النار، 
لكن الشيخ مكْب الدين فهم عكس ىذا، ففهم أف شرب ٟبر ابة اإل٥بية ال لـو فيها، ومن يلـو 

فلو ما يدعيو من ا١بناف وىي الراحة وليدع صاحب ابة يصلى نارىا، و٥بذا هنر من ابتدره 
 ، باالعَباض على ظاىر األلفاظ ال على ا٤بعُب، جهبل منو بتعدد معاين الكبلـ حسب الفهـو

.  فحجبو ظاىر اللفظ عن باطنو
  : ـ إَشبء يؿدى اططالزبد انظٌفْخ 5

                                                 
 .109ػ ابن عطاء ا السكندري ، لطائف ا٤بنن ،  ص 1  
 .ىو من تبلمذة أيب ا٢بسن الشاذٕب : ػ مكْب الدين األ٠بر 2  
 .109ػ ابن عطاء ا السكندري ، لطائف ا٤بنن ،  ص 3  
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وضع أئمة التصوؼ تعريفات ٤بصطلحاهتم، لتقريب معناىا ٤بن جاء بعدىم، فهي وإف 
، وىذا ما فعلو ٝباعة 1كانت ٧بصلة ٘بربة ذوقية ذاتية فإهنا ليست مستعصية على العقل بإطبلؽ

، فقد خصصوا "٧بي الدين بن عريب"و" أيب حامد الغزإب"و" القشّبي"من الصوفية ُب كتبهم كػ
فصوال لشرح الداللة العلمية ٤بصطلحاهتم، وأمست تلك ا٤بصطلحات ٠بة علم التصوؼ فإذا 

فإنك ُب ٧بور علم  (....السلوؾ وا١بذب وا٢باؿ وا٤بقاـ واو والفناء والبقاء):وجدت ألفاظا مثل 
:  3غايتْب ٥بذا االصطبلح الصوُب ٮبا" القشّبي"، وقد ذكر 2التصوؼ

.       ػ الكشف عن ا٤بعاين ا٣باصة 
. ػ وسَب ا٢بقيقة الصوفية عن غّب أىل التصوؼ
سعاد "لػ " ا٤بعجم الصوُب"ولقد ظهرت معاجم متخصصة تعتِب با٤بصطلح الصوُب، منها 

فلم يتعداه إٔب " ٧بي الدين بن عريب"، وقد قصرتو على ا٤بصطلح الصوُب عند الشيخ "ا٢بكيم
وفيها ما يفيد الباحث العلمي )، "عبد ا٤بنعم ا٢بفِب"لػ" ا٤بوسوعة الصوفية"غّبه، ومنها 

اإليضاح "بعنواف " موسوعة الطرؽ الصوفية "، وآخرىا صدورا ا١بزء األوؿ والثاين من 4(ا٤بتخصص
وقد قسمها إٔب ثبلث أنواع " ٧بمد بن بريكة "لػ" ا٤بعجم الصغّب: والبياف ٤بصطلح أىل العرفاف 

البسيط وا٤بتقابل والعرفاين ا٣باص، أشرحها فيما : أجدين أماـ ثبلثة ألواف من ا٤بصطلحات): فقاؿ
 .  5 (يستقبل من الصفحات

ابن عطاء ا "بعد شرحو لثبلثْب حكمة ٨بتارة من حكم " عاصم إبراىيم الكيإب " وأفرد 
فهرسا ٤بصطلحات الصوفية عند ابن عطاء ا مرتبة حسب حروؼ ا٤بعجم تبعا " السكندري

                                                 
 .88 ص 1ػ ٧بمد بن بريكة ، موسوعة الطرؽ الصوفية اإليضاح والبياف ٤بصطلح أىل العرفاف ، ج 1  
 ص 1  ، ج2007ػ ٧بمد بن بريكة ، موسوعة الطرؽ الصوفية اإليضاح والبياف ٤بصطلح أىل العرفاف، دار ا٢بكمة ا١بزائر 2  

88. 
ػ الرسالة القشّبية ُب علم التصوؼ ػ دار  (ىػ465ت)ػ القشّبي أبو القاسم عبد الكرًن بن ىوازف بن عبد ا٤بلك بن طلحة 3  

 .31ـ ، ص 2003-ىػ 1423السبلـ القاىرة ػ الطبعة الثانية 
 .89 ص 1ػ ٧بمد بن بريكة ، موسوعة الطرؽ الصوفية اإليضاح والبياف ٤بصطلح أىل العرفاف ، ج 4  
 .92 ص 1ػ الػمرجع نفسو ، ج 5  
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" لطائف اإلعبلـ"، أخذىا من مصادر ومعاجم التصوؼ ا٤بختلفة، منها 1لورودىا ُب ا٢بكم
   .وغّبىا" جامع األصوؿ ُب األولياء"و" التعرؼ ٤بذىب التصوؼ"و

 

                                                 
 135ػ عاصم إبراىيم الكيإب ػ اللطائف اإل٥بية ُب شرح ٨بتارات من ا٢بكم العطائية البن عطاء ا السكندري ، من ص1  

   .200إٔب ص
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: ادلطهت انثبَِ 

 . يسبئم يف انفيى انؼًْك نهخطبة انمرآَِ
 

 . ـ تفبًد اننبط يف فيى اخلطبة 1

 .ؾًك انفيى يف اننض انمشآَِ ـ 2

 . ـ أىم ادلؿشفخ ّفيًٌٌ اخلطبة انمشآَِ مبدًٌؾو3
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 :  ـ تفبًد اننبط يف فيى اخلطبة 1
يؤكد ابن عطاء ا أف التفاوت ُب الفهم واقع ُب نصوص القرآف الكرًن، فالنص واحد 

والفهم يتفاوت ورٗبا يتعاكس، ويضرب لذلك أمثلة ُب ا١بيل األوؿ الذي تلقى القرآف وىم 
: الصحابة رضي ا عنهم أٝبعْب وفيما يلي تفصيل ذلك 

 َوُب السََّماء رِْزُقُكْم َوَما ُتوَعُدوَف ، فَػَوَربّْ السََّماء َواأْلَْرِض ِإنَُّو :قولو تعأب : ا٤بثاؿ األوؿ ﴿
فهذه اآلية سرت أقواما، وأخجلت » :، وعنها يقوؿ ابن عطاء ا 1 ﴾٢بََقّّ مّْْثَل َما أَنَُّكْم تَنِطُقوفَ 

فهم ُب ا٤بقاـ األوؿ إذ يزيد ّٔا إٲباهنم، ويرّسخ ّٔا إيقاهنم فينتصروا ّٔا : أما الذين سرهتم. آخرين
. على وساوس الشيطاف، وشكوؾ النفس 

فإهنم علموا أف ا٢بق سبحانو وتعأب علم منهم عدـ الثقة، ووجود : وأما الذين أخجلتهم
االضطراب فأقامهم مقاـ أىل الشك، فأقسم ٥بم فأخجلهم ذلك حياء منو، وذلك ٩با أفادىم 

ورب » :، ٍب يقرر ابن عطاء ا مبدأ تفاضل األفهاـ حسب واردات اإل٥باـ فيقوؿ2«الفهم عنو
، 3«شيء واحد أوجب سرور أقواـ وحزف آخرين، على حسب تفاضل اإلفهاـ، وواردات اإل٥باـ

. ومعُب واردات اإل٥باـ ما يفتح ا لعبده من فتوح الغيب  

 اْليَػْوـَ َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْٛبَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمٍِب َوَرِضيُت َلُكُم ﴿:قولو تعأب: ا٤بثاؿ الثاين 
ـَ ِديناً ﴾ ، يثبت ابن عطاء ا أف ىذه اآلية فرح ّٔا الصحابة رضي ا عنهم أٝبعْب، 4اإِلْسبَل

وحزف ّٔا أبو بكر رضي ا عنو، ألنو فهم منها نعي رسوؿ ا صلى ا عليو وسلم، فبكى وأخذ 
 .5من ذلك أف الشيء إذا استتم خيف عليو من الَباجع إٔب وجود النقصاف

 ٍب يعلل ابن عطاء ا سبب ىذا الفهم النافذ عند أيب بكر لسر وقر ُب قلبو اختصو ا 
واعلم أف األمر ال يتناقص ما داـ الرسوؿ صلى ا عليو وسلم حياً، وفرح الصحابة » :بو فيقوؿ

رضي ا عنهم أٝبعْب لظاىر البشارة الٍب فيها، وٓب ينفذوا إٔب ما نفذ إليو أبو بكر رضي ا عنو، 
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ما سبقكم أبو بكر بصـو وال صبلة ولكن بشيء ): فظهر لذلك سر قولو صلى ا عليو وسلم
. 2«، والذي كاف سابقاً ىو بعينو الذي أوجب أف يفهم ما ٓب يفهم غّبه1 (وقر ُب صدره

 ِإفَّ الّلَو اْشتَػَرى ِمَن اْلُمْؤِمِنَْب أَنُفَسُهْم َوأَْمَوا٥َبُم بَِأفَّ ٥َبُُم ا١بَنََّة ﴿:قولو تعأب: ا٤بثاؿ الثالث 
، ُب ىذه اآلية يثبت ابن عطاء ا أف فهمها اسبشر 3يُػَقاتُِلوَف ُب َسِبيِل الّلِو فَػيَػْقتُػُلوَف َويُػْقتَػُلوَف ﴾

، وخجل منو آخروف، من خبلؿ ما ٠بعو من الشيخ ا٤برجاين فيقوؿ و٠بعت الشيخ أبا »  :بو قـو
قـو ٠بعوا ىذه اآلية الكرٲبة، فاستبشروا ّٔذه ا٤ببايعة، فابيضت ): ٧بمد ا٤برجاين رٞبو ا يقوؿ

وجوىهم سرورا ّٔا، إذ أىلهم ا٢بق أف يشَبي منهم، وإذ أجل أقدارىم، إذ رضيهم للشراء، وسرورا 
وقـو اصفرت وجوىهم خجبل من ا تعأب، إذ اشَبى منهم ما . بالثمن ا١بليل، والثواب ا١بزيل

ىو مالكو، فلوال أنو علم منهم وجود الدعوى الكامنة ُب أنفسهم ودعوى ا٤بالكية منهم ٥با، ٤با 
 ِإفَّ الّلَو اْشتَػَرى ِمَن اْلُمْؤِمِنَْب أَنُفَسُهْم َوأَْمَوا٥َبُم بَِأفَّ ٥َبُُم ا١بَنََّة يُػَقاتُِلوَف ُب َسِبيِل الّلِو فَػيَػْقتُػُلوَف ﴿:قاؿ

فكاف للذين ابيضت وجوىهم جنتاف من فضة آنيتهما وما فيهما، وكاف للذين . ﴾َويُػْقتَػُلوفَ 
، ٍب يتابع ابن عطاء ا تأييد كبلـ الشيخ (اصفرت وجوىهم جنتاف من ذىب آنيتهما وما فيهما

فلو سلم ا٤بؤمنوف من بقايا » :ا٤برجاين فيبْب وجو استثناء األنبياء وا٤برسلْب من عقد الشراء قائبل 
من :وٓب يقل (....إف ا اشَبى من ا٤بؤمنْب):ا٤بنازعة، ما أوقع عليهم مبايعة ولذلك قاؿ ا تعأب

 .4«األنبياء وا٤برسلْب 

» : ٍب يستشهد بتقسيم الشيخ الشاذٕب للنفوس من حيث وقوع عقد الشراء عليها فيقوؿ
النفوس على ثبلثة أقساـ نفس ال تشَبي ٣بستها، ونفس : ولذلك قاؿ الشيخ أبو ا٢بسن رٞبو ا

. تشَبي لكرامتها، ونفس ال يقع عليها الشراء لثبوت حريتها
. نفوس الكافرين،ال يقع عليها الشراء ٣بستها: فاألؤب
. نفوس ا٤بؤمنْب، وقع عليها الشراء لكرامتها: والثاين
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فظهر من ىذه . 1«نفوس األنبياء وا٤برسلْب، ٓب يقع عليها الشراء لثبوت حريتها : والثالث
.    األمثلة تأكيد ابن عطاء ا على خاصية الفهم عند كل واحد، حسب درجتو

  : ـ ؾًك انفيى يف اننض انمشآ2َِ
ال يقصد بالفهم ىنا سطحي ا٤بعِب وفك ألفاظ ا٣بطاب، بل يراد بذلك عمق ا٤بعُب، وال 

يستند فيو إٔب العقل وحده بل إٔب اإلٲباف وقوة نوره ُب القلب، وفيما يلي نتبْب عمق النص 
: القرآين

يؤكد ابن عطاء ا أف الفهم عن ا تعأب، اختصاص من ا تعأب، فيقوؿ مَبٝبا ذلك 
أمرتك ٖبدمٍب، وضمنت لك قسمٍب، فأٮبلت : أيها العبد» :بلغة ا٤بناجاة من ا٢بق تعأب لعبده 

ما أمرت وشككت فيما ضمنت، وٓب أكتف لك بالضماف حٌب أقسمت وٓب أكتف بالقسم حٌب 
﴿َوُب السََّماء رِْزُقُكْم َوَما ُتوَعُدوَف، فَػَوَربّْ السََّماء َواأْلَْرِض :مثلت، وخاطبت عبادا يفهموف، فقلت

.  2﴾ِإنَُّو ٢بََقّّ مّْْثَل َما أَنَُّكْم تَنِطُقوفَ 
ولقد اكتفى بوصفي العارفوف، واحتاؿ على كرمي ا٤بوقنوف، فلو ٓب يكن وعدي لعلموا أين 

ال أقطع عنهم واردات رفدي، ولو ٓب يكن ضماين لوثقوا بوجود إحساين، وقد رزقت من غفل 
، فمحل الشاىد ُب كبلـ ابن عطاء ا قولو 3«عِب وعصاين، فكيف ال أرزؽ من أطاعِب ورعاين؟ 

، ٩با يدؿ على أف ا٣بطاب القرآين موجو ألىل الفهم عن ا «وخاطبت عبادا يفهموف فقلت »:
، وقولو 4﴾ِإفَّ ُب َذِلَك آَليَاٍت لَّْقْوـٍ يَػْعِقُلوَف  ﴿:وىذا ما دلت عليو نصوص أخرى منها قولو تعأب

: ، وقولو تعأب6﴾َواتػَُّقوِف يَا أُْوٕب األَْلَبابِ  ﴿:، وقولو تعأب5﴾َوَما يَػْعِقُلَها ِإالَّ اْلَعاِلُموفَ  ﴿:تعأب
.   وغّبىا ﴾﴿ولو ردوه ا وإٔب الرسوؿ لعلمو الذين يسنبطونو منهم

 : ـ أىم ادلؿشفخ ّفيًٌٌ اخلطبة انمشآَِ مبدًٌؾو3
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يقرر ابن عطاء ا أف أىل الفهم يتعلموف من خبلؿ فهمهم الصحيح لآليات الطريق 
َوْأُمْر أَْىَلَك بِالصَّبَلِة َواْصَطربْ  ﴿:ا٤بوصل إٔب رضا ا ُب كل ما ينزؿ ّٔم، ويضرب مثبل بقولو تعأب

َها اَل َنْسأَُلَك رِْزقاً ٫بَُّْن نَػْرزُُقكَ    اعلم أف اآلية علمت أىل الفهم عن ا، كيف »:، فيقوؿ﴾َعَليػْ
يتطلبوف رزقو، فإذا توقفت عليهم أسباب ا٤بعيشة أكثروا من ا٣بدمة وا٤بوافقة، ألف ىذه اآلية دلتهم 

االصطبار : أمر األىل بالصبلة، واآلخر: أحدٮبا: على ذلك، فجاء الوعد بالرزؽ بعد أمرين
، ففهم أىل ا٤بعرفة با، أنو إذا توقفت عليهم أسباب ﴾٫بن نرزقك﴿عليها، ٍب بعد ذلك قاؿ

ا٤بعيشة، قرعوا باب الرزؽ ٗبعاملة الرزاؽ، ال كأىل الغفلة والعمى إذا توقفت عليهم أسباب الدنيا، 
. 1«ازدادوا كدحا فيها، وهتافتا فيها، بقلوب غافلة، وعقوؿ عن ا ذاىلة

ٍب يتابع ابن عطاء ا االستدالؿ ٤با فهمو أىل ا٤بعرفة بنصوص أخرى من القرآف تؤيد 
 ﴿:وكيف ال يكوف أىل الفهم عن ا تعأب كذلك، وقد ٠بعوا ا تعأب يقوؿ» :فهمهم فيقوؿ

، فعلموا أف باب الرزؽ طاعة الرزاؽ، فكيف يطلب منو رزقو ٗبعصيتو، أـ ﴾وأتوا البيوت من أبوأّا
 (إنو ال يناؿ ما عند ا بالسخط): كيف يستمطر فضلو ٗبخالفتو؟ وقد قاؿ عليو الصبلة والسبلـ

َوَمن يَػتَِّق اللََّو ٯَبَْعل لَُّو ﴿: ، أي ال يطلب رزقو إال با٤بوافقة لو، وقاؿ سبحانو وتعأب مبينا لذلك2
َناُىم مَّاء ﴿: ، وقاؿ تعأب3﴾٨َبَْرجاً، َويَػْرزُْقُو ِمْن َحْيُث اَل َٰبَْتِسبُ  وأَلَِّو اْستَػَقاُموا َعَلى الطَّرِيَقِة أَلَْسَقيػْ

. 4﴾َغَدقاً 
رزؽ الدنيا ورزؽ اآلخرة، كما قاؿ : إٔب غّب ذلك من اآليات الدالة على أف التقوى مفتاح الرزقْب

ُهْم َسيَّْئاهِتِْم َوألْدَخْلَناُىْم َجنَّاِت النَِّعيِم، َوَلْو  ﴿:تعأب َوَلْو َأفَّ أَْىَل اْلِكَتاِب آَمُنواْ َواتػََّقْواْ َلَكفَّْرنَا َعنػْ
ْم ألَكُلواْ ِمن فَػْوِقِهْم َوِمن َٙبِْت أَْرُجِلِهم ، فبْب 5﴾أَنػَُّهْم أَقَاُمواْ التػَّْورَاَة َواإِل٪ِبيَل َوَما أُنزَِؿ إِلَيِهم مّْن رَِّّّْٔ

فبْب سبحانو وتعأب أهنم لو أقاموا التوراة واإل٪بيل، أي عملوا ٗبا فيهما ألكلوا من فوقهم، ومن 
ٙبت أرجلهم، أي لوسعنا عليهم أرزاقهم وأدمنا عليهم إنفاقنا، لكنهم ٓب يفعلوا ما ٫بب، فؤلجل 

ومن ىنا اتضح أف فهم ىذه الطائفة من الناس لكبلـ ا تعأب . 6«ذلك ٓب نفعل ّٔم ما ٰببوف 
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متمثبل ُب صلتهم بالصبلة، فكانت ىي وسيلة العبور الٍب ٯبتازوف ّٔا كل العقبات من ىم ُب 
.  الرزؽ وسقم ُب البدف وغّبه
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 : ـ انفيى اٗشبسُ نهنض انمشآَِ ّفتر نجؿغ اننبط دًٌ ثؿغ1

أورد ابن عطاء ا أف الفهم العميق قد يفتح لبعض الناس دوف بعض، واستدؿ ٗبا فهمو 
 َوُب السََّماء رِْزُقُكْم َوَما ُتوَعُدوَف، فَػَوَربّْ السََّماء َواأْلَْرِض ِإنَُّو ٢بََقّّ مّْْثَل َما ﴿:األعرايب من قولو تعأب

أي يا ىذا ا٤بتطلع للرزؽ من ا٤بخلوؽ الضعيف » :، فقاؿ مَبٝبا ٤بعُب اآلية 1﴾أَنَُّكْم تَنِطُقوَف 
العاجز ُب األرض ليس رزقك عنده وإ٭با رزقك عندي وأنا ا٤بلك القادر، وألجل ىذا إنو ٤با ٠بع 

سبحاف ا، رزقي ُب ):بعض األعراب ىذه اآلية، ٫بر ناقتو، وخرج فارا إٔب ا تعأب وىو يقوؿ
 .(السماء وأنا أطلبو ُب األرض

فانظر رٞبك ا كيف فهم عن ا أف مراده ّٔذه اآلية، أف يدفع ٮبم عباده إليو، وأف 
﴿ وإف من شيء إال عندنا خزائنو وما ننزلو إال :تكوف رغبتهم فيما لديو، كما قاؿ ُب اآلية األخرى

، فامتاز ىذا األعرايب بفهم عميق ُب اآلية فتح لو واخُتصَّ بو، فأٜبر ىذا الفتح 2 «﴾بقدر معلـو
. عنده مسارعة ُب البذؿ 

  : ـ ػشًسح ششذ يب أشكم يٍ ألٌال انؿبسفني 2

لقد وجد من العارفْب من كاف مَبٝبا للغة اإلشارة إٔب لغة العبارة، تقريبا لؤلفهاـ ودفعا 
لسوء الظن بأىل اإلشارة، ودفاعا عما يتوىم إنكاره ٩با يفهم من ظاىر األلفاظ، فقد عقد 

لبياف ما " عبد الوىاب الشعراين"القشّبي ُب رسالتو  فصبل يبْب فيو ما أشكل فهمو، وتصدى 
لطائف "، وىذا ما وجدت ابن عطاء ا يضمنو كتابو "٧بي الدين بن عريب"أشكل من تآليف 

، إذ عقد فصوال يبسط فيها ما أشكل فهمو "أيب العباس ا٤برسي"أثناء ترٝبتو ٤بناقب شيخو " ا٤بنن
فإين قصد أف أذكر »:ُب القرآف وا٢بديث وكبلـ أىل ا٢بقائق فقاؿ " أيب العباس ا٤برسي"من كبلـ 

وما قالو ُب تفسّب آية من كبلـ ا عز ... أيب العباس ا٤برسي ...فيو ٝببل من فضائل سيدنا 
وجل، وإظهار ٤بعُب خرب نقل عن رسوؿ ا صلى ا عليو وسلم، وكبلـ على حقيقة نقلت عن 

. 3«أحد من أىل الطريق، وأشكل معناىا وٓب يفهم مغزاىا

                                                 
 . 23ػ22 ػ سورة الذاريات اآلية 1
 .79 ػ الػمصدر نفسو ، ص 2

 .6ػ ابن عطاء ا السكندري ، لطائف ا٤بنن ،  ص 3  
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:  وقد رتب ذلك ُب أبواب بعناوينها فقاؿ
.  ُب آيات من كتاب ا تعأب تكلم على تبيْب معناىا وإظهار فحواىا  : الباب ا٣بامس»

.  فيما فسره من األحاديث النبوية وإبداء أسرار فيها على مذىب أىل ا٣بصوصية: الباب السادس
. 1«ُب تفسّبه ٤با أشكل من كبلـ أىل ا٢بقائق، وٞبلو لذلك على أٝبل الطرائق : الباب السابع

    وىذا إ٭با يدؿ على عمق ا٣بطاب وتعدد معانيو عند أىل التصوؼ، فاحتاج العامة إٔب 
مَبجم عنهم ومستدؿ ٥بم بنصوص الشريعة، ذلك أف كبلمهم مستمد من نور القرآف ونور النبوة، 

 .    من خزائن ا الٍب ال تنفد، وما اٚبذ ا وليا إال علمو

:   انفيى انؿًْك انظسْر   ىٌ ـ انفمو احلمْم3ِ
نَس ِإالَّ لِيَػْعُبُدوِف، َما أُرِيُد  ﴿:ينطلق ابن عطاء ا من قولو تعأب َوَما َخَلْقُت ا١بِْنَّ َواإْلِ

ُهم مّْن رّْْزٍؽ َوَما أُرِيُد َأف يُْطِعُموِف، ِإفَّ اللََّو ُىَو الرَّزَّاُؽ ُذو اْلُقوَِّة اْلَمِتْبُ  ، ليؤسس للفهم 2﴾ِمنػْ
الصحيح الذي ىو حق ا تعأب على العباد أف يعبدوه ويوحدوه، وىو سر ا٣بلق واإلٯباد، 

وُب تبيْب سر ا٣بلق واإلٯباد، إعبلـ للعباد، » :ويضرب لذلك مثبل ٕباؿ إبراىيم بن أدىم فيقوؿ 
٤باذا خلقوا؟ كي ال ٯبهلوا مراد ا تعأب فيهم، فيضلوا عن سبيل ا٥بداية، ويهملوا وجود : وتنبيو

أنو ما خلق العباد ألنفسهم إ٭با خلقهم ليعبدوف ويوحدوه، فإنك ال : الرعاية، فبْب ا٢بق تعأب
. تشَب عبدا ليخدـ نفسو، إ٭با تشَبيو ليكوف لك خادما

. حجة على كل عبد اشتغل ٕبظ نفسو عن حق ربو، ؤّواه عن طاعة مواله: فهذه اآلية
ولذلك ٠بع إبراىيم بن ادىم ػ رٞبو ا عليو، وكاف ىذا سبب توبتو ػ ٤با خرج متصيدا، ىاتفا 

. يهتف بو من قربوس سرجو يا إبراىيم، أ٥بذا خلقت؟ أـ ّٔذا أمرت
يا إبراىيم، ما ٥بذا خلقت، وال ّٔذا أمرت، فالفقيو من فهم سر اإلٯباد : ٍب ٠بع الثانية

. 3«فعمل لو، وىذا ىو الفقو ا٢بقيقي الذي من أعطيو فقد أعطى ا٤بنة العظمى 
  ٍب يواصل ابن عطاء ا بسط ىذا ا٤بعُب مستدال بقوؿ اإلماـ مالك وقوؿ شيخو أيب 

ليس الفقو بكثرة الرواية، وإ٭با الفقو نور يضعو ا ُب : وفيو قاؿ مالك رٞبو ا» :العباس ا٤برسي 
فمن . (الفقيو من انفقأ ا٢بجاب عن عيِب قلبو): و٠بعت شيخنا أبا العباس رٞبو ا يقوؿ. القلب

                                                 
 .6ػ ابن عطاء ا السكندري ، لطائف ا٤بنن ،  ص 1  
 .58ػ56ػ سورة الذاريات اآلية 2  
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فقو عن سر اإلٯباد بأنو ما أوجده إال لطاعتو، وما خلقو إال ٣بدمتو، كاف ىذا الفقو منو سببا 
لزىده ُب الدنيا، وإقبالو على األخرى، وإٮبالو ٢بظوظ نفسو، واشتغالو ٕبقوؽ سيده، مفكرا ُب 

فهؤالء قـو . (لو قيل ٕب غدا ٛبوت ٓب أجد مستزادا): ا٤بعاد، قائما باالستعداد حٌب قاؿ بعضهم
أذىل عقو٥بم عن ىذه الدار ترقُب ىوؿ ا٤بطلع، وأىواؿ القيامة، ومبلقاة جبار السموات واألرض، 

. 1«فغيبهم ذلك عن االستيقاظ ٤ببلذّْ ىذه الدار، وا٤بيل إٔب مسراهتا 
 :ـ فيى اننض انمشآَِ ثبننٌس4 

كبلـ ا تعأب نور، ولذلك انفرد بعض الصوفية ُب اعتماد تفاسّبىم على دائرة األنوار، 
أف فهم معاين  الوحي يتفاوت على حسب دائرة األنوار وقد شرح ذلك ابن عطاء ا، حيث أكد 

ايطة وقوهتا، وُب وقت دوف وقت، ألهنا تعتمد على منح ربانية من وراء الغيب تتكشف حسب 
ما يُنعم بو رب الغيوب، والفهم على حسب ا٤بقاـ، فرب فهم ينقدح لك من النص فتعرب عنو 
حسب الزمن وا٤بقاـ الذي أنت فيو، ٍب يتغّب مقامك فتفهم من نفس النص فهما آخر، ويشّبو 

ذلك ابن عطاء ا بالثمر من الشجر فإنو يسقى ٗباء واحد، ولكن طعمو متفاوت، وما يقاؿ عن 
     :القرآف يقاؿ عن ا٢بديث ألهنما وحي يوحى وفيما يلي مثاؿ  لذلك 

 2 ...(فَاتقوا اهلل وأجملوا في الطلب ..): شرح ابن عطاء اهلل قولو صلى اهلل عليو وسلم  -
فعدد من وجوه اإلٝباؿ للطلب عشرة، ٍب أدرؾ عجزه عن اإلحاطة ّٔذه الوجوه، فأقر أف األمر 

أوسع وال ٰبيط بو أحد ولو ظل العلماء با أبد اآلبدين يعربوف ما قدروا على ذلك، وإليك نصو 
فهذه عشرة أوجو ُب اإلٝباؿ ُب الطلب، وليس القصد ّٔا ا٢بصر، إذ األمر أوسع من » :إذ يقوؿ 

ذلك، ولكن ٕبسب ما ناوؿ الغيب، وأنعم بو ا٤بؤب سبحانو وتعأب، وىو كبلـ صاحب األنوار 
، وال يأخذ من جواىر ٕبره إال على قدر قوة فما يأخذ اآلخذ منو إا على حسب نورهايطة، 

 ُيْسَقى ٗبَاء َواِحٍد َونُػَفضُّْل بَػْعَضَها َعَلى ﴿: غوصو، وكل يفهم على حسب ا٤بقاـ الذي أقيم فيو
وأوتيت ): وما ٓب يأخذوه أكثر ٩با أخذوا، وا٠بع قولو عليو الصبلة والسبلـ. 3﴾بَػْعٍض ُب اأُلُكلِ 

 أبد اآلباد، عن أسرار الكلمة العلماء بافلو عرب . (جوامع الكلم، واختصر ٕب الكبلـ اختصارا
عملت ّٔذا ا٢بديث : الواحدة من كبلمو، ٓب ٰبيطوا ّٔا علما، وٓب يقدروا فهما، حٌب قاؿ بعضهم

                                                 
 .68 ػ ابن عطاء ا السكندري ، التنوير ُب إسقاط التدبّب ، ص  1
 . 362 ص 6 ج2135أخرجو ابن ماجو ُب سننو بَاب االقتصاد ُب ا٤بعيشة رقم ا٢بديث -  2
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من حسن إسبلـ ا٤برء تركو ما ال ): سبعْب عاما وما فرغت منو، وىو قولو عليو الصبلة والسبلـ
وصدؽ رضي ا عنو، ولو مكث عمر الدنيا أٝبع وأبد اآلباد ٓب يفرغ من حقوؽ ىذا . (يعنيو

 .1«ا٢بديث، وما أودع فيو من غرائب العلـو وأسرار الفهـو

من  (ـ1934ت )"أٞبد بن مصطفى العبلوي ا٤بستغا٭بي"  ووجدت ذلك أيضا للشيخ 
، وال مشاحة ُب االصطبلح إذ قد يسميو آخروف "التفسّب ٗبحض النور"ا٤بعاصرين ُب تأليف ٠باه 

نوعا من أنواع التفسّب اإلشاري، ولو تتبعنا أكثر الصوفية لوجدنا ٥بم ىذا اللوف من التفسّب ُب كل 
  .عصر
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 : ادلجحث انثبَِ

  .نغخ انتصٌف اإلشبرّخ  ًػاللتيب ثبنتفسري

 

 .يغبئم يف نغخ انتظٌف اٗشبسّخ: ادلطهت إًل 

. أيثهخ يٍ ثْبٌ اثٍ ؾطبء اهلل نٖعشاس ًاٗشبساد: ادلطهت انثبَِ 

. أعبعْبد يف انتفغري انظٌيف: ادلطهت انثبنث 
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: ادلطهت األًل 

 .يسبئم يف نغخ انتصٌف اإلشبرّخ

 

.  ـ انتؿجري ؾٍ إرًاق ثبٕنفبظ ًانؿجبساد 1

 . ـ تٌعؽ انظٌفْخ يف اٗشبسح 2

.  ـ لظٌس انؿجبساد ؾٍ انٌفبء ثبدلؼًٌٌ 3

.  ـ انٌػٌذ  ًاٗهببو يف تفغري انظٌفْخ 4

 .َظٌص انٌزِ ال تتنبىِ يؿبَْيب  ـ 5

 . ـ اننفٌر إىل ثبطٍ آّخ يؽ االؾرتاف ثػبىشىب 6

.  ـ متْض تفغري انظٌفْخ ؾٍ تفغري انجبطنْخ 7

 .   ـ االحنشاف ؾٍ انتفغري انظسْر نّٔخ متغكب ثبنػبىش8
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: انتؿجري ؾٍ إرًاق ثبٕنفبظ ًانؿجبساد  ـ 1
كثرة التجليات » ال مانع من تعدد األذواؽ وكثرهتا داخل مقاـ اإلحساف ويعود ذلك إٔب 

، ولذلك 1«اإل٥بية ٕبيث ال تكاد تدخل ٙبت جنس وال نوع يعرؼ عند أصحاب الذوؽ والشهود
٪بد الصوفية يعربوف بألفاظ تقريبية عن ا٤بعاين الذوقية البحتة، ومثاؿ ذلك قوؿ ابن عطاء ا ُب 

لوال ميادين النفوس ما ٙبقق سّب السائرين، إذ ال مسافة بينك وبينو حٌب تطويها » : 244ا٢بكمة 
، وىذا يعِب أنو لوال ٧باربة النفوس ما ٙبقق 2«رحلتك، وال قطعة بينك وبينو حٌب ٛبحوىا وصلتك

سّب السائرين، إذ ال مسافة حسية أو قطعة حقيقية بْب السالكْب ورّٔم، إ٭با السّب ُب الطريق ليس 
إال قطع عقبات النفس، فهذه األلفاظ الٍب يستخدمها ابن عطاء ا من السّب وا٤بيادين، وما إليها 

 ، 3ألفاظ يستعملها كغّبه من الصوفية– كما يقوؿ ابن عباد – من الرحلة والوصلة والقطعة، كلها 
ُب أمور معنوية ٕبتة فيتجوزوف ّٔا عن أمور حسية، ومرجع ذلك كلو إٔب علـو ومعامبلت يتصف 

ّٔا العبد ال غّب، ومن كبلـ ابن عباد يتبْب أيضا أف كل ما يتعلق بالطريق الصوُب من أحواؿ 
.  4وعلـو ىو من قبيل األذواؽ ا٣باصة الٌب يتحقق ّٔا السالك وحده

 :ـ تٌعؽ انظٌفْخ يف اٗشبسح  2
، يضاؼ إليها 5 إف إشارات الصوفية من بوارؽ الذكاء، والذكاء ىو السر ُب الروعة األدبية

مقاـ وحاؿ ا٤بشّب، ألف تفاوت ا٤بشّبين ُب الروحانية يضفي على اآلية أو اللفظ القرآين خلعة 
تناسب درجتو ُب السلوؾ أو ا١بذب، وجدير با٤ببلحظة أف اإلشاريْب توسعوا إٔب غّب النص 

القرآين، فلهم ُب ا٢بديث مقاؿ ذوقي و٥بم أقواؿ وأشعار غزلية يكنوف ّٔا عن ا٢بضرة اإل٥بية أو 
ا٤بصطفوية، بل ٘بدىم أحيانا يلتقطوف كبلـ غّبىم فينقلونو إٔب معاف خاصة ّٔم فيخرج من ثوب 

أف صوفيا ٠بع ىذا البيت من الشعر ألحد " زكي مبارؾ"، فقد ذكر 6العبارة إٔب كسوة اإلشارة
: ا٤بتحللْب من األخبلؽ

                                                 
 .289ػ النابلسي ، أسرار الشريعة ، ص 1  

 .303ابن عباد الرندي ، غيث ا٤بواىب العلية ، ص  - 2
  166 ص ػ التفكّب الصوُب عند ابن عطاء ا ، ٕبثنا ا٤بقدـ لنيل شهادة ا٤باجستّب ، 3
 . ػ ا٤برجع نفسو 4

 .192 ص 2ج  (د،ت)ػ زكي مبارؾ ، التصوؼ اإلسبلمي ُب األدب واألخبلؽ ، ا٤بكتبة العصرية ، بّبوت 5  
 .87 ػ 86 ص 1ػ ٧بمد بن بريكة ، موسوعة الطرؽ الصوفية اإليضاح والبياف ٤بصطلح أىل العرفاف ، ج 6  
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وجهك ا٤بأموؿ حجتنا       يـو يأٌب الناس با٢بجج 
.  1«فسقط ميتا ألنو أحالو إٔب معُب إشاري يتعلق بالذات العلية 

إف اللفظة أو العبارة سرعاف ما تتحوؿ عند الصوُب بعد إقرار وجهها الظاىر إٔب إشارة، 
فيستخرج منها معِب بعيد ا٤برمى، على نسق يتميز با٤بسحة ا١بمالية الٍب ال يستطيع متابعها أف 

. 2يتجرد من متابعة صورهتا البيانية دوف أف يعدـ التعاطف معها
:  ـ لظٌس انؿجبساد ؾٍ انٌفبء ثبدلؼ3ًٌٌ

إف األحواؿ الذوقية وا٤بشاىدات الٍب يتدرج فيها الصوُب تضيق عنها لغة األلفاظ 
إف الصوفية ُب ترقيمهم الروحي واقعوف ٙبت حرج »:يقوؿ الغزإب والعبارات وُب ىذا حرج كبّب، 

اللفظ الذي ال يفي بوصف ذرة من أحوا٥بم، فهم سائروف من مشاىدة الصور واألمثاؿ إٔب 
درجات يضيق عنها نطاؽ النطق فبل ٰباوؿ معرب أف يعرب عنها إال اشتمل لفظو على خطأ صريح 

، وحفظ التاريخ رجاال من الصوفية عربوا عن أحوا٥بم ٗبا ال تسعو األلفاظ 1«ال ٲبكن االحَباز عنو
والعبارات فثبتت عنهم شطحات بسببها نعتوا بالزندقة والكفر وحوكم بعضهم وقتل كالذي وقع 

.   للحبلج
إف الصوُب الذائق وقع بْب العبارة واإلشارة، والعبارة ُب التصوؼ دوف اإلشارة قطعا وينقل 

إف العبارة ال تف ببياف ا٤بضموف من كبلـ ): قولو " أيب العزاًن"عن اإلماـ " مصطفى ٧بمود"
العارفْب، إ٭با ىي أنوار وإشارات تذوؽ النفس  منها على قدر ما وىبها ا، إذ العبارة  ال 

. 2(تكشف ا٢بقيقة
لقد تفاوت الصوفية ُب ضبط أحوا٥بم وكتم أسرارىم، فمنهم من تفلت منو أمره فنطق ٗبا 

ال يقبل ظاىره وٓب ٯبد من ينصره، ومنهم من ٛبلك أمره فلم ينطق ٗبا ينكر عليو وٓب يكشف لو 
سر، ومنهم من برع ُب العبارة واإلشارة ووفق ُب تطويع اللغة ٢بمل ا٤بعاين الذوقية واألسرار الربانية 

وورث من النبوة امدية شيئا من جوامع الكلم واستطاع أف يفسر ما أشكل من كبلـ غّبه ، 
إذ ضمنو " لطائف ا٤بنن"و" ا٢بكم"وأحسب أف ابن عطاء ا أحد ىؤالء من خبلؿ ما ألفو من 

فصبل لتفسّب آيات من القرآف وفصبل لتفسّب بعض من ا٢بديث النبوي وفصبل لبياف ما أشكل 

                                                 
 .192 ص 2ج  (د،ت)ػ زكي مبارؾ ، التصوؼ اإلسبلمي ُب األدب واألخبلؽ ، ا٤بكتبة العصرية ، بّبوت 1  
 .83 ص 1ػ ٧بمد بن بريكة ، موسوعة الطرؽ الصوفية اإليضاح والبياف ٤بصطلح أىل العرفاف ، ج 2  
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.  فهمو من أقواؿ غّبه
:   ـ انٌػٌذ  ًاٗهببو يف تفغري انظٌفْخ 4

أورد اإلماـ القشّبي : ، وقد3قد يعمد الصوفية أحيانا إٔب الغموض للتسَب على أحوا٥بم
إهنم :  فقاؿ" تفسر ألفاظ تدور بْب ىذه الطائفة وبياف ما يشكل منها"ُب رسالتو بابا بعنواف 

يستعملوف ألفاظا فيما بينهم قصدوا ّٔا الكشف عن معانيهم واإلّٔاـ والتسَب على من خالفهم ُب 
لتكوف ألفاظهم مستبهمة على األجانب غّبة منهم على أسرارىم أف تشيع ُب غّب  ): طريقتهم 

أىلها، إذ ليست حقائقهم ٦بموعة نوع تكلف، أو ٦بلوبة بضرب تصرؼ، بل ىي معاين أودعها 
 .4 (ا قلوب قـو واستخلص ٢بقائقها أسرار قـو

:   ـ َظٌص انٌزِ ال تتنبىِ يؿبَْيب 5
: ، وٲبثل لذلك بنص ا٢بديث النبوينصوص الوحي ال تتناىي معانيهايقرر ابن عطاء ا أف 

» :عشرة معاين حيث يقوؿ" اإلٝباؿ ُب الطلب" فأورد ُب معُب 5 (فاتقوا ا وأٝبلوا ُب الطلب)
، فهو ٓب يقصد ا٢بصر ٥بذه «فهذه عشرة أوجو ُب اإلٝباؿ ُب الطلب، وليس القصد ّٔا ا٢بصر

ا٤بعاين، بل إنو يؤكد بعدىا أف األمر أوسع من ا٢بصر وا٢بد، ألنو مرتبط ٗبا يفتح من الغيب على 
إذ األمر أوسع من » :حسب األنوار ايطة، فيقوؿ

                                                                                                                                                    
 .53 ص1 ، ج1988 دار ا٤بعارؼ ٗبصر 3عبد ا٢بليم ٧بمود، الطبعة : ػ أبو حامد الغزإب ، ا٤بنقذ من الضبلؿ، ٙبقيق 1  
 .12 ٧بمود ، السر األعظم ، دار ا٤بعارؼ ٗبصر، دوف تاريخ ،  ص مصطفىػ 2  
 .71 ص 1ػ ٧بمد بن بريكة ، موسوعة الطرؽ الصوفية اإليضاح والبياف ٤بصطلح أىل العرفاف ، ج 3  
 .31ػ أبو القاسم القشّبي ، الرسالة القشّبية ، ص 4  

 .  362 ص 6 ج2135أخرجو ابن ماجو ُب سننو بَاب االقتصاد ُب ا٤بعيشة رقم  ػ ا٢بديث 5
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ذلك، ولكن ٕبسب ما ناوؿ الغيب، وأنعم بو ا٤بؤب سبحانو وتعأب، وىو كبلـ صاحب األنوار 
ايطة، فما يأخذ اآلخذ منو إال على حسب نوره، وال يأخذ من جواىر ٕبره إال على قدر قوة 

ُيْسَقى ٗبَاء َواِحٍد َونُػَفضُّْل بَػْعَضَها َعَلى  ﴿: غوصو، وكل يفهم على حسب ا٤بقاـ الذي أقيم فيو
ودليل عدـ التناىي ٥بذه ا٤بعاين ىو خصوصية كبلـ الوحي ٩با يسمى . 2«1﴾بَػْعٍض ُب اأُلُكلِ 

أوتيت ): وما ٓب يأخذوه أكثر ٩با أخذوا، وا٠بع قولو عليو الصبلة والسبلـ» :جوامع الكلم فيقوؿ
، فلو عرب العلماء با أبد اآلباد، عن أسرار الكلمة 3 (جوامع الكلم، واختصر ٕب الكبلـ اختصارا

عملت ّٔذا ا٢بديث : الواحدة من كبلمو، ٓب ٰبيطوا ّٔا علما، وٓب يقدروا فهما، حٌب قاؿ بعضهم
ِمْن ُحْسِن ِإْسبَلـِ اْلَمْرِء تَػرُْكُو َما اَل ):سبعْب عاما وما فرغت منو، وىو قولو عليو الصبلة والسبلـ

، وصدؽ رضي ا عنو، ولو مكث عمر الدنيا أٝبع وأبد اآلباد ٓب يفرغ من حقوؽ ىذا 4(يَػْعِنيوِ 
. 5«ا٢بديث، وما أودع فيو من غرائب العلـو وأسرار الفهـو 

ونتيجة لذلك ٲبكن القوؿ أف أللفاظ الوحي وتراكيبو أسرارا من الفهـو ال تتناىى، وىذا 
.    ىو سر اإلعجاز ُب خلود القرآف 

 : ـ اننفٌر إىل ثبطٍ آّخ يؽ االؾرتاف ثػبىشىب6

لبعض آيات، ٍب يؤكد أف " أيب العباس ا٤برسي"يثبت ابن عطاء ا أمثلة لتفسّب شيخو   
تفسّب الصوفية ػ أو أىل ا٣بصوصية كما يسميهم أحيانا ػ لكبلـ ا وكبلـ رسولو با٤بعاين الغريبة، 

فذاؾ ليس إحالة للظاىر عن ظاىره، ولكن » :فهـو باطنة يفهمها ىؤالء ٤بن فتح ا قلبو، فيقوؿ 

                                                 
 . 4 ػ سورة الرعد اآلية 1
 .89ابن عطاء ا السكندري ، التنوير ُب إسقاط التدبّب ، ص - 2
ذكره البيهقي ُب شعب اإلٲباف باب وا يا رسوؿ « أوتيت جوامع الكلم ، واختصر ٕب ا٢بديث اختصارا » :  ػ ىذا ا٢بديث3

 .. 423 ص3 ج1373ال أختار، رقم 
 ): قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلَّمَ :  ػ ا٢بديث أخرجو أبو عيسى الَبمذي ُب سننو َعْن َأيب َسَلَمَة َعْن َأيب ُىَريْػَرَة قَاَؿ 4

 .294 ص 8 ج2239، باب فيمن تكلم بكلمة يضحك ّٔا الناس، رقم(ِمْن ُحْسِن ِإْسبَلـِ اْلَمْرِء تَػرُْكُو َما اَل يَػْعِنيوِ 
وقَاَؿ َىَذا َحِديٌث َغرِيٌب اَل نَػْعرُِفُو ِمْن َحِديِث َأيب َسَلَمَة َعْن َأيب ُىَريْػَرَة َعْن النَّيبّْ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم ِإالَّ ِمْن َىَذا 

 . اْلَوْجوِ 
 .89ابن عطاء ا السكندري ، التنوير ُب إسقاط التدبّب ، ص - 5
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ظاىر اآلية مفهـو منو ما جلبت اآلية لو ودلت عليو ُب عرؼ 
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اللساف، وٍب أفهاـ باطنة تفهم عند اآلية وا٢بديث ٤بن فتح ا قلبو، وقد جاء أنو عليو الصبلة 

، فبل يصدنك عن تلقي ىذه ا٤بعاين منهم أف 1 (لكل آية ظاىر وباطن وحد ومطلع): والسبلـ قاؿ
ىذا إحالة لكبلـ ا وكبلـ رسولو، فليس ذلك بإحالة، وإ٭با يكوف : يقوؿ لك ذو جدؿ ومعارضة

إحالة لو قالوا ال معُب لآلية إال ىذا وىم ٓب يقولوا ذلك بل يقروف الظواىر على ظواىرىا مرادا ّٔا 
يرد . 2«موضوعاهتا، ويفهموف عن ا ما أفهمهم، ورٗبا فهموا من اللفظ ضد ما قصده واضعو 

ابن عطاء ّٔذا النص على أوالئك الذين يظنوف بالصوفية ظنهم بالباطنية، فيتهموهنم برد ظاىر 
. النصوص وفتح الباطن من غّب قيد وال شرط

                                                 
 .226ػ ا٢بديث سبق ٚبرٯبو ص 1  
 .109ػ ابن عطاء ا السكندري ، لطائف ا٤بنن ،  ص 2  
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وىو علم :  الصوفية ورثهم ا علم ما ٓب يعلموه:  ـ متْض تفغري انظٌفْخ ؾٍ تفغري انجبطنْخ7
اإلشارة وعلم مواريث األعماؿ الذي يكشف ا تعأب لقلوب أصفيائو من ا٤بعاين ا٤بذخورة 

. 1واألسرار واللطائف ا٤بخزونة وغرائب العلـو وطرائف ا٢بكم ُب معاين القرآف
 فهذه اإلشارات ىي إثراء روحي ولوف من ألواف الكشف عن اإلعجاز القرآين طا٤با يؤمن 
بالتفسّب الظاىري للقرآف، وال يرى إشاراتو تقـو مقاـ التفسّب الظاىري لكتاب ا العزيز، وذلك 
رد على من نسبوا الصوفية إٔب الباطنية ا٤بغرقة ا٤بتحللة من قيود الشريعة، وراء فهم ىو حرب على 

، ٍب إف الصوفية يستجيبوف ُب إشاراهتم إٔب 2النص ال تفسّب لو كما ىو شأف باطنية الشيعية مثبل
ُقل لَّْو َكاَف اْلَبْحُر ِمَداداً لَّْكِلَماِت َريبّْ لََنِفَد اْلَبْحُر قَػْبَل َأف تَنَفَد َكِلَماُت َريبّْ َوَلْو  ﴿:قولو تعأب 

َنا ٗبِْثِلِو َمَدداً  ، فمن أراد الوقوؼ عند معُب واحد للنص القرآين فمعارض للنص ابتداء 3﴾ِجئػْ
. 4وانتهاء

:    ـ االحنشاف ؾٍ انتفغري انظسْر نّٔخ متغكب ثبنػبىش8
ٰبذر ابن عطاء ا من اال٫براؼ عن الفهم الصحيح لآلية ٛبسكا بظاىر النص، كالذي 

جنح إليو بعض الفرؽ لنصر أفكارىم، فّبد عليهم ويبْب بطبلف ما ذىبوا إليو، وذلك عند قولو 
ُهم مّْن رّْْزٍؽ َوَما أُرِيُد َأف يُْطِعُموِف ،  ﴿:تعأب  نَس ِإالَّ لِيَػْعُبُدوِف ، َما أُرِيُد ِمنػْ َوَما َخَلْقُت ا١بِْنَّ َواإْلِ

بْب ا تعأب أنو إ٭با خلق ىذين ا١بنسْب » : حيث يقوؿ . 5﴾ِإفَّ اللََّو ُىَو الرَّزَّاُؽ ُذو اْلُقوَِّة اْلَمِتْبُ 
ما اشَبيتك أيها العبد إال لتخدمِب أي آلمرؾ با٣بدمة : لعبادتو، أي ليأمرىم ّٔا، كما تقوؿ لعبد

. فتقـو ّٔا
وقد يكوف العبد ٨بالفا متأبيا، وٓب يكن شراؤؾ إياه لذلك، وإ٭با كاف ليقـو ٗبهماتك 

ا٢بق خلقهم للطاعة، : وأىل االعتزاؿ ٰبملوف اآلية على ظاىرىا فيقولوف. ولقضاء حاجاتك
                                                 

 .147ػ السراج الطوسي ، اللمع ُب التصوؼ ، ص 1  
 .75 ص 1ػ ٧بمد بن بريكة ، موسوعة الطرؽ الصوفية اإليضاح والبياف ٤بصطلح أىل العرفاف ، ج 2  
 .109ػ سورة الكهف اآلية 3  
 .75 ص 1ػ ٧بمد بن بريكة ، موسوعة الطرؽ الصوفية اإليضاح والبياف ٤بصطلح أىل العرفاف ، ج 4  
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والكفر وا٤بعصية من قبل أنفسهم، وقد أبطلنا ىذا ا٤بذىب قبل، وُب تبيْب سر ا٣بلق واإلٯباد، 
٤باذا خلقوا؟ كي ال ٯبهلوا مراد ا تعأب فيهم، فيضلوا عن سبيل ا٥بداية، : أعبلـ للعباد، وتنبيو

. 1«ويهملوا وجود الرعاية
ويؤيد قوؿ أىل السنة أف إضافة " خلق الطاعة وا٤بعصية"ويطيل ابن عطاء ا ُب مسألة 

ا٤بعصية إٔب النفس والشيطاف إضافة نسبة ال خلق، ويرد على ا٤بعتزلة القائلْب أف اإلنساف ٱبلق 
كذلك ال يشك مؤمن، أف ا٤بعصية » :ا٤بعصية مستدال بنصوص اآليات القرآنية ُب ذلك فيقوؿ

. ليست من خلق الشيطاف والنفس بل كانت عنهما ال منهما، فلظهورىا عنهما نسبت إليهما
فنسبة ا٤بعصية إٔب الشيطاف والنفس نسبة إضافة وإسناد، ونسبتها إٔب ا نسبة خلق وإٯباد، كما 

ُقْل ُكلِّ مّْْن ِعنِد الّلِو َفَما ٥ِبَػُؤالء اْلَقْوـِ ﴿أنو خالق الطاعة بفضلو، كذلك ىو خالق ا٤بعصية بعدلو، 
. 2الَ َيَكاُدوَف يَػْفَقُهوَف َحِديثًا﴾

َىْل ِمْن َخاِلٍق َغيػُْر ﴿: وقاؿ سبحانو وتعأب. 3اللَُّو َخاِلُق ُكلّْ َشْيٍء﴾﴿: وقاؿ ا تعأب
. 5أََفَمن ٱَبُْلُق َكَمن الَّ ٱَبُْلُق أََفبل َتذَكَُّروَف﴾﴿: وقاؿ سبحانو وتعأب. 4اللَِّو﴾

: واآلية القاصمة للمبتدعة ا٤بدعْب، أف ا ال ٱبلق الطاعة، وال ٱبلق ا٤بعصية قولو تعأب
. 7ِإفَّ الّلَو الَ يَْأُمُر بِاْلَفْحَشاء﴾﴿:قد قاؿ ا تعأب: فإف قالوا. 6﴿َواللَُّو َخَلَقُكْم َوَما تَػْعَمُلوَف﴾

.  ا١بواب فاألمر غّب القضاء 
مَّا َأَصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة َفِمَن الّلِو َوَما َأَصاَبَك ِمن َسيَّْئٍة َفِمن ﴿: قد قاؿ ا تعأب: فإف قالوا

فهو على ىذا التفصيل، تعليم للعباد التأدب معو، فأمرنا أف نضيف ااسن : ، ا١بواب8نػَّْفِسَك﴾
ااسن إليو، ألهنا البلئقة بوجوده، وا٤بساوئ إلينا ألهنا البلئقة بوجودنا، قياما ٕبسن األدب، كما 
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 .78سورة النساء اآلية - 2
 .62سورة الزمر اآلية - 3
 .3سورة فاطر اآلية - 4
 .17سورة النحل اآلية - 5
 .96سورة الصافات اآلية - 6
 .28سورة األعراؼ اآلية - 7
 .79سورة النساء اآلية - 8



 لغة التصوؼ اإلشارية وتوظيفها ُب تفسّب ابن عطاء ا : الفصل الرابع 

 

403 
 

ُلَغا َأُشدَّٮُبَا﴾ ﴿:، وقاؿ1َفَأَردتُّ َأْف أَِعيبَػَها﴾﴿: قاؿ ا٣بضر عليو السبلـ ، وقاؿ 2َفَأرَاَد َربَُّك َأْف يَػبػْ
فأراد ربك أف يعبها، كما ): ، وٓب يقل ا٣بضر3َوِإَذا َمِرْضُت فَػُهَو َيْشِفِْب﴾ ﴿:إبراىيم عليو السبلـ

وكذلك إبراىيم . ، فأضاؼ العيب إٔب نفسو، وااسن إٔب سيده(قاؿ فأراد ربك أف يبلغا أشدٮبا
فأضاؼ ا٤برض . إذا مرضت فهو يشفْب: فإذا أمرضِب فهو يشفيِب، بل قاؿ: عليو السبلـ ٓب يقل

.  إٔب نفسو، والشفاء إٔب ربو، مع إف ا تعأب ىو فاعل ذلك حقيقة وخالقو
َوَما َأَصاَبَك ِمن ﴿.  أي خلقا وإٯبادا4مَّا َأَصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة َفِمَن الّلِو﴾﴿: فقولو تعأب

ا٣بّب بيديك، والشر ):  أي إضافة وإسنادا، كما قاؿ صلى ا عليو وسلم5َسيَّْئٍة َفِمن نػَّْفِسَك﴾
، فقد علم صلى ا عليو وسلم، أف ا خالق للخّب والشر، والنفع والضر ولكن التـز (ليس إليك

إف ا٢بق : فإف قالوا. على ما بيناه فافهم (ا٣بّب بيديك والشر ليس إليك): أدب التعبّب فقاؿ
سبحانو وتعأب، منزه عن أف ٱبلق ا٤بعصية؟ 

تعأب ا أف يكوف ُب ملكو ما ال يريد فافهم ىدانا ا وإياؾ إٔب الصراط : قلنا (ا١بواب)
. 6«ا٤بستقيم، وأقامنا على الدين القوًن بفضلو 

لقد نظر أىل البدع إٔب اللغة تبعا للمعتقد الذي يعتقدونو، ويبحثوف ُب سعة لغة العرب 
: ا٤بلحد " (298ت)ابن الراوندي "ُب رده على " (300ت )ا٣بياط ا٤بعتزٕب"عما يدعمها، يقوؿ 

، 7(فهذه تأويبلت ا٤بعتزلة ٤با تبل من آيات، وكلها واضح قريب خارج من اللغة وال مستكره ا٤بعُب)
أنو البد من أف يكوف : وىكذا طريقتنا ُب سائر ا٤بتشابو): 8"القاضي عبد ا١ببار"، وقاؿ 7(ا٤بعُب

، ومن باب إظهار 9 (لو تأويل صحيح ٱبرج على مذىب العرب، من غّب تكلف وتعسف
باب ما ): بابا ٱبدـ ذلك و٠باه" ا٣بصائص"ُب كتابو " ابن جِب"مساعدة اللغة ٤بذاىبهم أفرد 
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، وأدخل فيو نفي الظاىر وا٢بقيقة ٩با أثبتو ا لنفسو من (يؤمنو علم العربية من االعتقادات الدينية
وطرؽ ذلك أف ىذه اللغة ): الصفات، وعمد فيها إٔب آّاز، وجعل ذلك من سعة العربية فقاؿ

.   1(أكثرىا جار على آّاز، وقلما ٱبرج الشيء منها على ا٢بقيقة
، وتتبع كل "خلق الطاعة وا٤بعصية"أما ابن عطاء ا فقد أبطل مذىب ا٤بعتزلة ُب مسألة 

ا٫براؼ يصححو ُب فهم اآليات الٍب استدلوا ّٔا، بآيات أخرى أو ٗبقاصد التوحيد العامة، ٩با 
يدلنا على أف ابن عطاء ا يؤكد أف اآليات ال تفهم ٗبفردىا أو بألفاظها اللغوية فحسب، بل 

(: ) 728ت )تفهم ُب ضوء اآليات األخرى وا٤بقاصد العامة من الشريعة وُب ىذا يقوؿ ابن تيمية 
ٍب ٯبتهدوف ػ أي أىل البدع ػ ُب تأويل اآليات إٔب ما يوافق رأيهم بأنواع التأويبلت الٍب ٰبتاجوف 

... فيها إٔب إخراج اللغة عن طريقتها ا٤بعروفة، وإٔب االستعانة بغرائب آّازات واالستعارات 
. 2(واألصل ا٤بعروؼ ألىل البدع أهنم يفسروف القرآف برأيهم العقلي، وتأويلهم اللغوي

 
 

                                                 
 .449 ص 2ابن جِب ، ا٣بصائص ، ٙبقيق ٧بمد علي النجار ، ج- 1
 .449 ص 2ابن جِب ، ا٣بصائص ، ج- 2



 لغة التصوؼ اإلشارية وتوظيفها ُب تفسّب ابن عطاء ا : الفصل الرابع 

 

405 
 

 
 

: ادلطهت انثبَِ 

. أيثهخ يٍ ثْبٌ اثٍ ػطبء اهلل نألسرار ًاإلشبراد
 

.  ـ أعشاس االعى ادلفشد 1

. ـ أعشاس نهسشًف2

. ـ أعشاس يف زشف إنف 3
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  : ـ أعشاس االعى ادلفشد1

 عن نقلو ما حسب األسرار، من تضمنو ما يبْب" ا٤بفرد االسم"لػ تأليفا ا عطاء ابن أفرد  
: ا٤بعرفة طريق من وأما :» فقاؿ وا٤بعرفة، الفهم من لو فتح ما حسب أو ،"قيل "بلفظ فأسنده غّبه
: أشياء لثبلثة " ا " أعِب االسم ىذا اختار سبحانو ا٢بق أف فقيل

فهو خاص بو ال يشاركو فيو أحد غّبه، ال بآّاز وال با٢بقيقة ٤با فيو من :  لذاتوأحدىا
.  األسرار وا٢بكم وا٤بعاين ومن االختصاص والتعظيم

 أنو جامع للمعاين اللطيفة والصفات الشريفة، فإف غّبه من األ٠باء فيو معُب واحدا الثاين
أو معنياف ٱبتص بو، كا٣بالق والفاطر وا٤ببديء وما ماثل ذلك كلو ٗبعُب واحد، وإف كاف ال ٱبلو 
كل اسم من خصوصية ٲبتاز ّٔا، ومثل الرزاؽ وا٤بنعم وا٤بتفضل وا٤بعطي وا١بواد والكرًن، كل ذلك 
أيضاً الغالب عليو معُب واحدا، وسائر األ٠باء والصفات قد يتعدد لفظها، ويتفق معناىا، وقد ال 

يتعدد وٱبتص ٗبعُب واحد، واسم ا معناه ال ٰبصى وال يعد، وال ٰبصر وال ٰبد، وكل األ٠باء 
راجعة لو، مضافة منسوبة إليو، ومشّبة ٖبواصها ُب ا٢بقيقة عليو، وتعرَّؼ بو ٝبيع األ٠باء 

 . والصفات، وال يضاؼ ىو إٔب شيء سوى الذات
اختصاصو بأسرار ليست ُب غّبه من األ٠باء، ففضلو وعظمو وأ٠باؤه وصفاتو، الثالث 

كلها فاضلة عظيمة، إال أف ىذا االسم لو ٚبصيص زائد تاـ كامل على سائرىا، كما أف التوراة 
واإل٪بيل والزبور والفرقاف الكل كبلمو عز وجل، ولكنو اختص منها القرآف وفضلو على سائرىا، 

. فكذلك ىذا االسم بْب أ٠بائو من خصوصيتو وفضلو وشرفو
 فمن خواصو أنو ُب ذاتو اسم كامل ُب حروفو تاـ ُب معناه خاص بأسراره مفرد بصفتو، 

ٍب حذفت " لو"ٍب حذفت البلـ األؤب فبقى "  " فحذفت منو األلف فبقى" ا " فكاف أوالً 
فكاف كل حرؼ تاـ ا٤بعُب، كامل ا٣بصوصية، ٓب يتغّب منو ا٤بعُب، وال " ىو " البلـ الثانية فبقى 

اختلف بتفريق حروفو منو فائدة وال نقصت منو حكمة، ولكل لفظة معاف عجيبة مستقلة بذاهتا 
وغّبه من األ٠باء كلها ليس كذلك أمرىا، فإنك إذا حذفت شيئا من حروفها أو فرقت . غريبة

. بعضها من بعض، اختلفت معانيها واعتلت أساميها وذىبت أحكاـ حكمها ونقصت فائدهتا
 فلهذا كاف ىذا االسم جامعاً شامبلً تاماً كامبًل، على ا١بملة والتفصيل، وٓب يؤثر فيو 

تفصيل حروفو وال تفريقها، وال إفرادىا ُب شيء من ٝبلة معانيو وال أخلت بشيء من أسراره وال 
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فبْب ابن عطاء ا وجو اختصاص اسم ا١ببللة ّٔذه ا٣بواص الٍب . 1«نقصت ٘بزئتو شيئاً من كلو 
ٓب تكن لغّبه من األ٠باء، حٌب من حيث تفريق حروفو، وكل حرؼ يدؿ على معُب االسم بذاتو، 

.   كما أف لغّبه من األ٠باء ا٢بسُب معاف إشارية أخرى
 :﴾اهلل﴿ باسم القرآف سور ابتداء ػ

 الذات علم ىو الذي ا٤بفرد االسم خصائص لبياف مستقبل مصنفا ا عطاء ابن أفرد  
 جعلو وقد ، ا٢بسُب األ٠باء أوؿ أنو فأخرب ،" ا٤بفرد االسم معرفة ُب آّرد القصد "و٠باه ، ﴾اهلل﴿

 أف إٔب الشافعي اإلماـ ذىب كما ،﴾الرحيم الرٞبن ا بسم ﴿ػب القرآف سور كل افتتاح سبحانو
 بْب وقد ،2قوالف عنده إعادهتا وُب تتم وٓب صبلتو نقصت فيها يسم ٓب ومن القرآف أـ من البسملة

 كلها، األشياء ١بميع جامع ىو ذكره جل ا٤بفرد االسم وىذا : »فقاؿ آخر موضع ُب ذلك وجو
 وغرائبو عجائبو من فيو ٗبا وسفليو علويو كلو والعآب عنو، ومعربة إليو ومشّبة لو شارحة كلها وىي

 عآب على حاكم األمر وعآب خلق، وعآب أمر، عآب: قسمْب على وىو عنو، صادر
 خلقو عقوؿ احتملتو ما االسم ّٔذا وقدرتو علمو من أظهر أف تعأب ا لطف ومن....3ا٣بلق
 وخفف أجلو، من بو وعرفهم ،﴾اهلل﴿ األعظم ا٠بو أ٠بائو من ٥بم فأظهر....ٕببلهم، حبلو ليصل
 الرٞبن ا بسم﴿ ُب بينا ظهورا ٥بم وأظهره عليهم، وسهلو دائما وأجراه ألسنتهم، على ذكره

 فبو يعرؼ، ٓب حٌب نسي ذكره كثرة ومن يوصف، ٓب حٌب خفي ظهوره شدة فمن ﴾الرحيم
. 4«ا٤بآرب وسائر ا٢بوائج وتقضى العسّب يسهل وبذكره األمور، تستقيم

  : والسبلـ الصبلة عليو دـآ ُب ا٢بسُب األ٠باء معاين ظهور ػ
 ، ا٢بسُب ا بأ٠باء ٙبققو وجو بْب ٍب الشجرة، من آدـ أكل وجو ا عطاء ابن شرح  

. قدير يا فناداه باإلٯباد السبلـ، عليو آلدـ تعرؼ تعأب ا أف اعلم :»فقاؿ
 .مريد يا فناداه اإلرادة بتخصيص لو تعرؼ ٍب

. قاىر يا فناداه بأكلها، قضى ٍب حاكم، يا فناداه الشجرة، أكل عن هنيو ُب ٕبكمو لو تعرؼ ٍب
. ٍب ٓب يفضحو ُب ذلك فناداه يا ستار.يعاجلو بالعقوبة إذا أكلها، فناداه يا حليمٓب ٍب 
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. ٍب تاب عليو بعد ذلك فناداه يا تواب
. ٍب أشهده أف أكلو من الشجرة ٓب يقطع عنو وده فيو، فناداه يا ودود

. ٍب أنزلو إٔب األرض، ويسر لو أسباب ا٤بعيشة، فناداه يا لطيف
. ٍب قواه على ما اقتضاه منو، فناداه يا معْب

. ٍب أشهده سر األكل والنهي والنزوؿ فناداه يا حكيم
. ٍب نصره على العدو، وا٤بكائد لو فناداه يا نصّب

. ٍب ساعده على أعباء تكاليف العبودية، فناداه يا ظهّب
فما أنزلو إٔب األرض إال ليكمل لو وجود التصريف ويقيمو بوظائف التكليف، فتكلمت 

عبودية التصريف، وعبودية التكليف، فعظمت منة ا عليو، . ُب آدـ عليو السبلـ العبوديتاف
. 1«وتوفر إحسانو إليو، فافهم

:  ـ أعشاس انـسشًف2
تعرض ابن عطاء ا ٢بروؼ ا٥بجاء العريب وأخرب أف ٥با أسرارا ومعارؼ غيبية، كشفت 

على الكماؿ والتحقيق لسيدنا آدـ، وبعده لسيدنا ٧بمد صلى ا عليهما وسلم، وقد ٱبص ا 
واعلم أف من كشف لو عن معرفة سر » :تعأب من شاء من عباده ٗبعرفة أسرارىا وُب ذلك يقوؿ
. وترقى إٔب مقاـ معرفة سر وحدة األحدية. األلف وٙبقق بو فقد خص ٗبعرفة سر توحيد الوحدانية

فقد خص ٗبعرفة سر الرسالة . ومن كشف لو عن معرفة سر البلـ ا٤بنسوب إٔب األلف وٙبقق فيو
.  النبوية

وما أحاط ٗبعرفة أسرار ٝبلة ا٢بروؼ على ا٢بقيقة والكماؿ بعد آدـ سوى نبينا ٧بمد 
ولذلك خص بإعطاء . صلى ا عليو وسلم وعلى آدـ وعلى ما بينهما من ٝبيع النبيْب وا٤برسلْب

وقد  (أُوتِيُت َجَواِمَع اْلَكِلم  ): وما حوتو ٝبيع ا٤بعاين والعلـو وا٢بكم فقاؿ. ٝبيع حروؼ ا٤بعجم
يتحف ا سبحانو وتعأب من شاء من عباده وٱبصو، ويكشف معُب سر حرؼ واحد أو حرفْب 

أو أكثر، على قدر ٚبصيصو ُب األزؿ فيتصرؼ بذلك ُب كل ما يريد من أمور دينو أو دنياه، 
وتفعل لو األشياء على حسب ٛبكنو، وإحاطة علمو، وسعة معرفتو، وتكوف لو خاصية ٲبتاز ّٔا، 

وُب حقو كرامة أكرمو ا ّٔا، فإف لكل حرؼ من ا٢بروؼ سر عجيب، وعلم غزير نافع مصيب، 
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تكشف بو مغلقات ا٣بطوب، وتبلغ بو ٝبيع ا٤براد وا٤بطلوب، وتكشف بو ملكات بديعة، 
.  1«وتصرؼ بو أمور شريفة، يعرفها ا٢بكماء العقبلء، ويعرفها العلماء النببلء 

يتابع ابن عطاء ا تفسّبه اإلشاري للحروؼ، ويركز على أف األلف ىو أصل ا٢بروؼ 
واأللف أيضاً ىو استفتاح ٢بروؼ ا٤بعجم، الٍب ىي داللتو على معرفة » :ابتداءا واستفتاح فيقوؿ 

ا٤بعاين ومفهومها، وىي كسوة ٥با، وصور تدؿ عليها غّب حالة ووضعت ا٤بعاين، وٓب توضع ا٤بعاين 
للحروؼ، ألف معناىا ُب غّبىا، وا٤بعاين معناىا ُب مفهومها مقاـ األرواح، واألحرؼ مقاـ 

األشباح، فجعلها ا ٥با صوراً وأصدافا، فا٢بروؼ لساف فعل اإلنساف، ألهنا فعل ُب مفعولو، 
، وأصل األلف نقطة سالت من األعلى إٔب األدىن، وىي ا٤بصطلح عليها 2«ومعانيها علـو ُب علـو

: با١بوىر الفرد، و٥بذا كلو إشارات فصلها كما يلي
:  ـ أعشاس يف زشف إنف3

يفصل ابن عطاء ا ُب إشارات حرؼ األلف من حيث نسبتو للحروؼ األخرى، وٲبثلو 
واعلم أف األلف ىو أشرؼ حروؼ ا٤بعجم خطراً، وأعظمها أمراً، وأرفعها » :بآدـ ا٢بروؼ فيقوؿ

قدراً، وىو آدـ ا٢بروؼ، وا٥بمزة منو حواء، وا٤بذكر من الكبلـ ولد، وا٤بؤنث منو بنت، والثمانية 
والعشروف حرفا متولدة من األلف، كجميع بِب آدـ من آدـ وا٢بروؼ كلها من األلف، واألصل 

األلف، قائم منتصب مستو معتدؿ، فكل تركيب وتولية ىو من األلف، لتناوؿ ا٢بروؼ من فوائد 
أسرار ا٤بعاين، على حسب نفخة روح جوامع الكلم، وعجائب ا٢بكم، وغرائب العلم، وصورة 
األلف ىو السر الذي ٛبيز بو آدـ عليو السبلـ، وٚبصص بسببو من تعليم ا٢بق لو ٝبيع األ٠باء 

.  3«كلها
العدد واألولية والواحدية، : ٍب يواصل ابن عطاء ا ُب بياف أسرار حرؼ األلف من حيث
واأللف ُب العدد واحد، »:ويقابل ذلك بصفات ا تعأب الواجب الوجود الواحد األحد، فيقوؿ

والواحد استفتاح ١بميع العدد وأولو، وفيو إشارة إٔب عمود التوحيد، الذي بو قواـ كل عآب ُب 

                                                 
 32 ػ ابن عطاء ا السكندري ، القصد آّرد ُب معرفة االسم ا٤بفرد ، ص  1
 .34 ػ 33 ػ ا٤بصدر نفسو ، ص  2
 .35 ػ ابن عطاء ا السكندري ، القصد آّرد ُب معرفة االسم ا٤بفرد ، ص  3
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الوجود، فكما كاف ا سبحانو وتعأب واجب الوجود، األوؿ ا٤بوجود، وال شيء قبلو ُب الوجود، 
. 1«وسبقت أحديتو ٝبيع ما سواه، كذلك األلف سبق واحد األعداد وما بعده، وليس شيء قبلو

وأعلم أنو من »:كما تكلم ابن عطاء ا عن سر األلف وسر البلـ ا٤بنسوب لؤللف فقاؿ
وترقى إٔب مقاـ . كشف لو عن معرفة سر األلف وٙبقق بو فقد خص ٗبعرفة سر توحيد الوحدانية

فقد . ومن كشف لو عن معرفة سر البلـ ا٤بنسوب إٔب األلف وٙبقق فيو. معرفة سر وحدة األحدية
. 2«خص ٗبعرفة سر الرسالة النبوية

:  ـ أعشاس يف تغًْخ زشف إنف4
يستفيد ابن عطاء ا من اشتقاؽ تسمية األلف إشاريا، ليدؿ على عدد من أنواع األلفة 
بْب العباد وتوحيد رّٔم ، وفيما بينهم، وبْب فضائل األخبلؽ، مستدال بنصوص من آيات القرآف 

مشتق من األلفة والتأليف، ألف بو ٝبيع خلقو على : فاأللف»:الكرًن، وُب تفصيل ذلك يقوؿ
َولَِئْن َسأَْلتَػُهْم َمْن ﴿: توحيده ومعرفتو، بأنو إ٥بهم وموجدىم، وخالقهم ورازقهم، قاؿ ا تعأب

، 4﴾ َولَِئْن َسأَْلتَػُهْم َمْن َخَلْق السَّمَواِت َواأَلْرَض لَيَػُقوُلنَّ ا﴿: ، وقاؿ تعأب3﴾َخَلَقُهْم لَيَػُقوُلنَّ ا
فانو تعأب كاف وال شئ معو كما ىو اآلف على ما عليو، كاف وال شيء قبلو وال شيء بعده، فكأنو 

تُػُهْم يب فيب َعَرُفوين  ): كما قاؿ ، 5 (ُكْنُت كْنزاً ٓبَْ أُْعَرْؼ َفَأَرْدُت ًأْف أُْعَرَؼ َفَخَلْقُت َخْلْقاً فَػَعرَّفػْ
 َلْو ﴿:وألف بْب قلوب عباده، على ٧ببتو وعبادتو وطاعتو ُب اإلٲباف والتوحيد، قاؿ ا تعأب
نَػُهْم ِإنَُّو َعزِيٌز َحِكيمٌ  يًعا َما أَلَّْفَت بَػْْبَ قُػُلؤِِّْم َوَلِكنَّ ا أَلََّف بَػيػْ ، وألف 6﴾أَنْػَفْقَت َما ُب اأْلَْرِض ٝبَِ

 ِإْف ُكلُّ َمْن ُب ﴿:كلمتهم على االعَباؼ بعبوديتو، واإلقرار بوحدانيتو وربوبيتو، قاؿ ا تعأب
، وألف قلوب عباده بالفضل واإلحساف والعطاء، 7﴾السََّماَواِت َواأْلَْرِض ِإالَّ آٌب الرَّْٞبَِن َعْبًدا 

                                                 
 .30 ػ ا٤بصدر نفسو ، ص  1
 .31 ػ ا٤بصدر نفسو ، ص  2
 .87 ػ سورة الزخرؼ اآلية  3
 .25 ػ سورة لقماف اآلية  4
 . 271 ػ سبق ٚبرٯبو ص  5
 .63 ػ سورة األنفاؿ اآلية  6
 .93 ػ سورة مرًن اآلية  7
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ْنَس ِإالَّ ﴿:وجعلو رزقاً مقسوماً ٥بم، تارة قبضاً وتارة بسطاً، قاؿ ا تعأب  َوَما َخَلْقُت ا١بِْنَّ َواإْلِ
ُهْم ِمْن رِْزٍؽ َوَما أُرِيُد َأْف يُْطِعُموفِ . لِيَػْعُبُدوفِ  . 2 «1﴾إفَّ ا ُىَو الرَّزَّاُؽ . َما أُرِيُد ِمنػْ

: ـ أعشاس إشبسّخ يف َمطخ إنف5
ٙبدث ابن عطاء ا عن النقطة الٍب ىي أصل األلف، واإلشارة فيها إٔب ما يسمى 

با١بوىر الفرد، ٍب يقابل ذلك ٖبلق آدـ، فهو افتتاح البشر، وقد أودع ا فيو أسرار ا٢بروؼ، 
» :فجرت على لساف آدـ فنوف اللغات وأنواع الكلمات، ٗبا ٥با من ظاىر وباطن وُب ذلك يقوؿ 
ونقطة أصلو إشارة إلثبات أولية الوجود، الذي ىو ضد العدـ، وىو ا٤بصطلح عليو عند أرباب 
أصوؿ الدين با١بوىر الفرد، الذي ىو عبارة عن إثبات موجود وىو ضد العدـ، ال ٯبوز عليو 

فلما أرادت ػ أي النقطة ػ أف تسمى باأللف بعد تسميتها بصفة .  االنقساـ، وال حصر العدد
الوحدة، امتدت للتجلي والظهور، ونزلت نزوؿ األعلى إٔب األدىن، لتعرؼ وجود ذاهتا بنفسها، 

أوؿ ما خلق ): فصارت ألفاً، و٠بيت بذلك لتوقف عوآب ا٢بروؼ فعرؼ باأللف، فإنو روى أف 
ا تعأب نقطة فنظر إليها با٥بيبة فتضعضعت وسالت فسّيلها ألفاً، وجعلها مبتدأ كتابو، واستفتاح 

، فكاف أوال استفتاح ا٢بروؼ بو لصدورىا عنو، وظهورىا بو، فكانت النقطة كنزاً ٓب 3(حروفو
. تعرؼ، فتجلت ونزلت لتعرؼ ّٔم، ويعرفوف ّٔا، وينسبوف إليها

كما أف آدـ عليو السبلـ خلق استفتاحاً لذريتو وأو٥بم، وعرفوا بو، ونسبوا إليو فكانت 
ا٢بروؼ أسراراً أودعها ا تعأب وبثها ُب آدـ حْب خلقو، وٓب يبثها ُب أحد من ا٤ببلئكة فجرت 

األحرؼ على لساف آدـ بفنوف اللغات، وأنواع الكلمات، و٥با ظاىر وباطن وحد ومطلع، فظاىرىا 
أ٠باؤىا وصورىا، وباطنها معانيها وأسرارىا، وحدىا تفصيلها وأحكامها، ومطلعها شهودىا 

. 4«وكشفها

                                                 
 .57ػ56 ػ سورة الذاريات اآلية  1
 .35 ػ ابن عطاء ا السكندري ، القصد آّرد ُب معرفة االسم ا٤بفرد ، ص  2
 سورة من 45  ػ ىذا األثر ٓب أجده ٥بذا اللفظ إال ما ذكره األلوسي ُب تفسّبه روح ا٤بعاين ٗبعُب يقاربو أثناء تفسّبه لآلية  3

ُهْم َمْن ٲَبِْشي َعَلى ﴿ النور ُهْم َمْن ٲَبِْشي َعَلى رِْجَلْْبِ َوِمنػْ ُهْم َمْن ٲَبِْشي َعَلى َبْطِنِو َوِمنػْ َواللَُّو َخَلَق ُكلَّ َدابٍَّة ِمْن َماٍء َفِمنػْ
أف أوؿ ما خلق ا تعأب جوىرة فنظر إليها  روي ٤با) :  بقولو ﴾أَْربٍَع ٱَبُْلُق اللَُّو َما َيَشاُء ِإفَّ اللََّو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َقِديٌر 

  .476 ص 13ج. (بعْب ا٥بيبة فصارت ماء ٍب خلق من ذلك ا٤باء النار وا٥بواء والنور وخلق منها ا٣بلق 
 .32 ػ ابن عطاء ا السكندري ، القصد آّرد ُب معرفة االسم ا٤بفرد ، ص 4
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:  ـ إشبساد أخشٍ يف َمطخ إنف6
فإف ابتداء األلف »:عدد ابن عطاء ا ُب النقطة الٍب ىي مبدأ األلف عدة إشارات فقاؿ

نقطة واحدة منفردة، وىي عبارة عن مركز قطب دائرة وجود عوآب ا٢بروؼ، كذلك نقطة وجود 
وحدة ا٤بوجود، الذي صدر عنو وجود العآب بأسره، ؤّا تستقيم دائرة العدؿ على القواـ، ، وىي 

٧بل قابلية للتهيؤ كا٥بيؤب ١بميع حروؼ صور األشكاؿ اسوسة، ووضع الداللة على إدراؾ 
.  تصوير ا٤بعاين ا٤بعقولة

 وىي أيضاً إشارة السم وحدة التوحيد، الذي ال ٯبوز فيو اشَباؾ مع عقد التقليد، و٥بذا 
كاف اإلنساف اآلدمي ألف القواـ قائماً معتدالً منتصباً، حسن القد والقامة على االستقامة، 

 َلَقْد َخَلْقناَ اإلنساف ُِب َأْحَسِن ﴿: ٨بصوصاً بالتشريف والتكرًن، ٩بدوحاً مثُب عليو بقولو تعأب
 ﴿: ، وقد شرؼ وفضل على أكثر ا٤بخلوقات حسبما ذكر ا تعأب ُب كتابو ا٤ببْب قولو1﴾تَػْقوًٍن 

َناُىْم ِمَن الطَّيَّْباِت َوَفضَّْلَناُىْم َعَلى َكِثٍّب ٩بَّْن َخَلْقَنا  ـَ َوَٞبَْلَناُىْم ُب اْلبَػرّْ َواْلَبْحِر َوَرَزقػْ َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِِب آَد
ُر اْلرَبِيَّةِ ﴿: ، وقاؿ تعأب2﴾تَػْفِضيبًل   فهو 3﴾ ِإفَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّا٢ِبَاِت أُولَِئَك ُىْم َخيػْ

أشرؼ ا٤بخلوقات، وأفضل ا٤بوجودات وأكـر ادثات فمن تشريفو وإكرامو، وتفضيلو وإعظامو أف 
جعلو ا تعأب ٦بمع البحرين، ٕبراً سفلياً ظلمة الشهوات ا٢بيوانية، وٕبراً علوياً نور العقل النوراين 
وركبو ُب عا٤بْب، عآب األمر الروحاين، وعآب ا٣بلق ا١بثماين، وٝبع لو ُب الركعة الواحدة من عمل 
ٝبيع عبادة ا٤بؤل األعلى من ا٤ببلئكة أىل السبع ٠بوات، سبع أنواع من العبادات، وجعل ثوأّم 

عليها عائدة إٔب اآلدمي بتضعيف الزيادة، فمنهم قائموف أبداً، ومنهم راكعوف أبداً، ومنهم 
ساجدوف أبداً، ومنهم جلوس أبداً، ومنهم مهللوف أبداً، ومنهم مسبحوف أبداً، ومنهم حامدوف 

أبداً، فهم  عابدوف دائماً أبداً ال يفَبوف، قد خلقوا مطهرين منزىْب، علويْب روحانيْب، نور ببل 
ظلمة، وعقل ببل شهوة، ولطف ببل كثافة، ودواـ ببل فَبة، ونشاط ببل سآمة، وطاعة ببل ٨بالفة، 

وعبادة ببل حظ، وإخبلص ببل عوض، وخدمة ببل عبلقة، وٝبع ببل تفرقة، وجعل ىذا البشر 
برزخاً قائماً، مستوي ا٣بليقة، بْب عا٤بي النور والظلمة، فأيهما كاف الغالب عليو، نسب ُب ا٢بقيقة 
إليو، فسبحاف من ألف بْب الضدين وٝبع إليو صفات العا٤بْب ُب ىذا اآلدمي الكرًن، وجعل ٧بل 

                                                 
 .4 ػ سورة التْب اآلية 1
 .70 ػ سورة اإلسراء اآلية 2
 .7 ػ سورة البينة اآلية 3
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عقلو ومعارفو وتوحيده و٧ببتو وأسراره قلبو السليم، فهو الصراط ا٤بستقيم، والربزخ ا٤بعتدؿ القوًن، 
باأللف ألفو ووصلو وٝبعو وفرقو وفصلو وقطعو، ألف كتابو بنقطة، وخلق خلقو من نطفة، وٲبيتهم 

ؤّذا أشارت النقطة إٔب قواـ اإلنساف وتركيبو من ضدين، ومنها . 1 «بقبضة، وٰبييهم بنفخة
.    تكونت ا٢بروؼ وتركبت األلفاظ، فألف الكتاب من نقطة، وخلق ا٣بلق من نطفة

 
 

 
 
 
 
 
 
 

: ادلطهت انثبنث 

 . أسبسْبد يف نغخ انتفسري انصٌيف

. متيْذ

.  ـ يجذأ انػبىش ًانجبطٍ  1

 . ـ يجذأ احلمْمخ ًانششّؿخ 2
 
 
 

                                                 
 . 33 ػ ابن عطاء ا السكندري ، القصد آّرد ُب معرفة االسم ا٤بفرد ، ص 1
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:  متيْذ 
ا٢بقيقة )و (الظاىر، الباطن)سوؼ أعرض بعض ا٤بنطلقات العامة للتفسّب اإلشاري وىي 

، باعتبارىا مفاىيم بسطها الصوفية واختصوا ّٔا، واستدلوا ٥با بنصوص من القرآف، وُب  (، الشريعة
     .ضوئها يفهموف اإلشارات من اآليات، وأركز على موقف ابن عطاء ا من ذلك 

  : ـ يجذأ انػبىش ًانجبطٍ 1
قولو : يعد الظاىر والباطن لفظاف قرآنياف، ورد ّٔما اآلي الكرًن ُب مواضع متفرقة منها

َها َوَما َبَطَن﴾ ﴿:تعأب َا َحرَّـَ َريبَّْ اْلَفَواِحَش َما  ﴿:، ومنها1َوالَ تَػْقَربُواْ اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنػْ ُقْل ِإ٭بَّ
َها َوَما َبَطنَ   3﴾ُىَو اأْلَوَُّؿ َواآْلِخُر َوالظَّاِىُر َواْلَباِطُن َوُىَو ِبُكلّْ َشْيٍء َعِليمٌ  ﴿: ، ومنها2﴾َظَهَر ِمنػْ

نَػُهم ِبُسوٍر لَُّو بَاٌب بَاِطُنُو ِفيِو الرَّْٞبَُة  ﴿: ومنها4﴾َوَذُرواْ ظَاِىَر اإِلٍبِْ َوبَاِطَنوُ  ﴿:ومنها َفُضِرَب بَػيػْ
﴿يَػْعَلُموَف ظَاِىراً : ومنها6﴾َوَأْسَبَغ َعَلْيُكْم نَِعَمُو ظَاِىَرًة َوبَاِطَنةً  ﴿: ومنها5﴾َوظَاِىرُُه ِمن ِقَبِلِو اْلَعَذابُ 

نْػَيا َوُىْم َعِن اآْلِخَرِة ُىْم َغاِفُلوفَ   . 7﴾مَّْن ا٢ْبََياِة الدُّ
  وفيما يلي أمثلة من تفسّب ابن عطاء ا يتبْب فيها إثبات لظاىر اآلية ونفوذ إٔب

 : باطنها 

 ادُْع لََنا َربََّك ٱُبْرِْج لََنا ٩بَّا تُنِبُت اأَلْرُض ِمن بَػْقِلَها َوِقثَّآِئَها َوُفوِمَها : قولو تعأب ﴿
ٌر اْىِبطُواْ ِمْصراً فَِإفَّ َلُكم مَّا َسأَْلُتْم  َوَعَدِسَها َوَبَصِلَها قَاَؿ أََتْسَتْبِدُلوَف الَِّذي ُىَو أَْدىَن بِالَِّذي ُىَو َخيػْ

لَُّة َواْلَمْسَكَنُة َوبَآُؤْواْ ِبَغَضٍب مَّْن اللَِّو﴾  . 8َوُضرَِبْت َعَلْيِهُم الذّْ

اعلم أف بِب : فائدة»: يقف ابن عطاء ا مع ىذه اآلية عند معانيها اإلشارية فيقوؿ
إسرائيل ٤با دخلوا التيو، ورزقوا ا٤بن والسلوى، واختار ا تعأب ٥بم ذلك رزقا رزقهم إياه، يربز من 
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عْب ا٤بنة من غّب تعب منهم وال نصب، فرجعت نفوسهم الكثيفة لوجود إلف العبادة والغيبة عن 
ادُْع لََنا َربََّك ٱُبْرِْج لََنا ٩بَّا تُنِبُت اأَلْرُض  ﴿:شهود تدبّب ا تعأب إٔب طلب ما كانوا يعتادونو، فقالوا

ٌر اْىِبطُواْ  ِمن بَػْقِلَها َوِقثَّآِئَها َوُفوِمَها َوَعَدِسَها َوَبَصِلَها قَاَؿ أََتْسَتْبِدُلوَف الَِّذي ُىَو أَْدىَن بِالَِّذي ُىَو َخيػْ
لَُّة َواْلَمْسَكَنُة َوبَآُؤْواْ ِبَغَضٍب مَّْن اللَِّو﴾، وذلك ألهنم  ِمْصراً فَِإفَّ َلُكم مَّا َسأَْلُتْم َوُضرَِبْت َعَلْيِهُم الذّْ

أتستبدلوف ﴿:تركوا ما اختار ا ٥بم ٩با يليق ٤با اختاروه ألنفسهم فقيل ٥بم على طريق التوبيخ ٥بم
 . ﴾الذي ىو أدىن بالذي ىو خّب؟ اىبطوا مصرا

أتستبدلوف الثـو والبصل والعدس با٤بن والسلوى وليس النوعاف سواء ُب : فظاىر التفسّب
اللذة وال ُب سقوط ا٤بشقة؟  

أتستبدلوف مرادكم ألنفسكم ٗبراد ا لكم؟  : وسر االعتبار
أتستبدلوف الذي ىو أدىن، وىو ما أردٛبوه، بالذي ىو خّب، وىو ما أراد ا لكم؟ 

. اىبطوا مصر فإف ما أنتم اشتهيتموه ال يليق أف يكوف إال ُب األمصار
اىبطوا عن ٠باء التفويض، وحسن االختيار والتدبّب منا لكم إٔب أرض : وُب سر االعتبار

التدبّب واالختيار منكم ألنفسكم موصوفْب بالذلة وا٤بسكنة الختياركم مع ا وتدبّبكم ألنفسكم 
 . 1«مع تدبّب ا

استبداؿ ا٤بن والسلوى بالثـو )فا٤ببلحظ أف ابن عطاء ا بْب الوجو الظاىر من االية وىو 
أتستبدلوف مرادكم : )، ونفذ إٔب معُب باطن يدرؾ بالتأمل و٠باه سر االعتبار وىو (والبصل

اىبطوا مصرا فإف لكم ما سألتم وضربت :)، وكذلك وجو ظاىر آخر وىو(ألنفسكم ٗبراد ا لكم
انزلوا عن مرتبة : )، وباطنو أو سر االعتبار فيو ىو (عليهم الذلة وا٤بسكنة وباءو بغضب من ا

التفويض وحسن االختيار من ا لكم إٔب درجة أدىن وأسفل، ىي ركض ُب التدبّب وتيو ُب 
. (االختيار منكم ألنفسكم وعليكم الذلة وا٤بسكنة لعدـ رضاكم عن ا ُب تدبّبه واختياره

ونتيجة ٥بذا ا٤بثاؿ يثبت ابن عطاء ا ا٤بعُب الظاىر من اآلية، ويفهم عنده معُب بعيدا 
.      تشّب إليو اآلية قد يكوف مقصودا

 يَا بُػَِبَّ ارَْكب مََّعَنا َوالَ َتُكن مََّع اْلَكاِفرِيَن ، قَاَؿ َسآِوي ِإَٔب َجَبٍل ﴿:قولو تعأب 
 . 2يَػْعِصُمِِب ِمَن اْلَماء قَاَؿ الَ َعاِصَم اْليَػْوـَ ِمْن أَْمِر الّلِو ِإالَّ َمن رَِّحَم ﴾
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يقف ابن عطاء ا مع ىذه اآلية عند معانيها اإلشارية مبينا ظاىرىا وباطنها فيقوؿ 
اعلم إف ىبلؾ ابن نوح عليو السبلـ إ٭با كاف ألجل رجوعو إٔب تدبّب نفسو، وعدـ رضاه بتدبّبه »:

 يَا ﴿:ا، الذي اختاره لنوح عليو السبلـ، ومن كاف معو ُب السفينة، فقاؿ لو نوح عليو السبلـ
بُػَِبَّ ارَْكب مََّعَنا َوالَ َتُكن مََّع اْلَكاِفرِيَن ، قَاَؿ َسآِوي ِإَٔب َجَبٍل يَػْعِصُمِِب ِمَن اْلَماء قَاَؿ الَ َعاِصَم 

اْليَػْوـَ ِمْن أَْمِر الّلِو ِإالَّ َمن رَِّحَم ﴾، فآوي ُب ا٤بعُب إٔب جبل عقلو، ٍب كاف ا١ببل الذي اعتصم بو 
نَػُهَما اْلَمْوُج َفَكاَف ِمَن  ﴿:صورة ذلك ُب ا٤بعُب القائم بو، فكاف كما قاؿ ا تعأب َوَحاَؿ بَػيػْ

. 1«ُب الظاىر بالطوفاف، وُب الباطن با٢برماف، فاعترب أيها العبد بذلك. اْلُمْغَرِقَْب﴾
ٍب يوظف ابن عطاء ا  ىذا ا٤بعِب اإلشاري الذي استفاده من باطن اآلية ُب توجيو العبد 

فإذا تبلطمت عليك أمواج األقدار، فبل ترجع إٔب جبل عقلك الباطل لئبل تكوف من ا٤بغرقْب ُب » 
َوَمن يَػْعَتِصم بِالّلِو فَػَقْد ُىِدَي ﴿ٕبر القطيعة ولكن ارجع إٔب سفينة االعتصاـ با، والتوكل عليو،

، فإنك إذا فعلت ذلك استوت 3َوَمن يَػتَػوَكَّْل َعَلى اللَِّو فَػُهَو َحْسُبُو﴾ ﴿، 2ِإَٔب ِصرَاٍط مُّْسَتِقيٍم﴾
وعلى أمم )بك سفينة النجاة على جودي األمن، ٍب هتبط بسبلمة القربة، وبركات الوصلة عليك، 

وىو عوآب وجودؾ، فافهم ذلك وال تكن من الغافلْب، واعبد ربك وال تكن من  (٩بن معك
فنبلحظ أف ابن عطاء ا ُب استفادتو اإلشارية من اآلية يقابل الظاىر للباطن وفق .  4«ا١باىلْب

: ىذا ا١بدوؿ 
 

 باطن اآلية ظاىر اآلية

 تبلطمت عليك أمواج األقدار وحاؿ بينهم ا٤بوج

 من ا٤بغرقْب ُب ٕبر القطيعة (ُب الطوفاف)من ا٤بغرقْب

 جبل عقلك جبل يعصمِب من ا٤باء

 سفينة االعتصاـ با اركب معنا

استوت بك سفينة النجاة على جودي  واستوت على ا١بودي
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 األمن

هتبط بسبلمة القربة، وبركات الوصلة  اىبط بسبلـ منا عليك
 عليك

 أمم ٩بن معك وىم عوآب وجودؾ وعلى أمم ٩بن معك

 
فهذه أمثلة للظاىر والباطن تبْب فيها أف ابن عطاء ا أحد ا٤بؤيدين لفكرة الظاىر والباطن 
ُب فهم اآليات القرآنية، وننتقل إٔب معُب أوسع على نسق الظاىر والباطن، وىو ا٢بقيقة والشريعة، 

.  إذ اختص الصوفية ّٔذه ا٤بصطلحات لنرى موقف ابن عطاء ا من ذلك 

:  ـ يجذأ احلمْمخ ًانششّؿخ 2
فالشريعة خطابو لعباده، وكبلمو الذي أوصلو إٔب خلقو بأمره وهنيو، ليوضح ٥بم ا٢بجة 

، الٍب ٱبص ّٔا من اختار من أحبابو، 1ويقيم بو اجة، وا٢بقيقة تصريفو ُب خلقو وإرادتو ومشيئتو
: ويقضي ّٔا على من أبعده عن بابو، وقد ٝبع ا بْب ا٢بقيقة والشريعة ُب آيات كثّبة منها

َوَما َتَشاُؤوَف ِإالَّ َأف َيَشاَء  ﴿ ىذه شريعة، 2﴾ِلَمن َشاء ِمنُكْم َأف َيْسَتِقيمَ  ﴿:ػ قولو تعأب 
. ، فهذه حقيقة 3اللَُّو﴾

 فهذه 5َوَما َيْذُكُروَف ِإالَّ َأف َيَشاَء اللَُّو﴾ ﴿ فهذه شريعة، 4﴾َفَمن َشاء ذََكَرهُ  ﴿:ػ ومنها قولو 
.  حقيقة 

. 6فا٢بقيقة إذف باطن الشريعة فبل يغِب ظاىر عن باطن وال باطن عن ظاىر
وليس تقسيم الصوفية الدين إٔب شريعة وحقيقة فصبل ٢بقائق الدين عن بعضها بل ىو 

فالشريعة أف تعبده والطريقة أف تقصده وا٢بقيقة أف ): ،قاؿ ابن عجيبة7وفاء لروح الدين نفسو
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، 1(تشهده أو قل الشريعة إلصبلح الظواىر والطريقة إلصبلح الضمائر وا٢بقيقة إلصبلح السرائر
وىي نفس ا٤براتب ا٤بذكورة ُب حديث اإلسبلـ واإلٲباف واإلحساف، وا١بامع للشريعة وا٢بقيقة ىو 

.   الشرع أي الدين
أما ابن عطاء ا فإنو يوافق من سبقو من الصوفية ُب أف ىذا التقسيم ىو روح الدين 

وقوامو وعلى ا٤بسلم أف يفهم ذلك وٲبسك با٢بقيقة والشريعة كليهما، وينطلق ابن عطاء ا من 
: وقوؿ الشيخ رٞبو ا» :الذي رتبو على ا٤بريدين فيقوؿ " أيب العباس ا٤برسي"شرحو ٢بزب شيخو 

ألف من اسَبسل من إطبلؽ التوحيد، ورأى أف ا٤بلك  واف : (على بساط علم التوحيد والشرع)
ال ملك لغّبه معو، وٓب يتقيد بظواىر الشريعة فقد قذؼ بو ُب ٕبر الزندقة، وعاد حالو بالوباؿ 

. عليو، ولكن الشأف أف يكوف با٢بقيقة مؤيدا وبالشريعة مقيدا
وََكاَف بَػْْبَ ﴿: وكذلك اقق، فبل منطلقا مع ا٢بقيقة، وال واقفا مع ظاىر إسناد الشريعة

فالوقوؼ مع ظواىر اإلسناد شرؾ، واالنطبلؽ مع ا٢بقيقة من غّب تقييد بالشريعة . 2َذِلَك قَػَوامًا﴾
 .3«من بْب فرث، ودـ لبنا خالصا سائغا للشاربْب : ومقاـ أىل ا٥بداية فيما بْب ذلك. تعطيل

إف ابن عطاء ا يقرر أف التوازف ىو الفهم الصحيح ُب األخذ بالشريعة مع عدـ إغفاؿ 
أف ابن عطاء ا يدؿ ): ا٢بقيقة وىذا ىو  التوسط واالعتداؿ، ونقل ابن عجيبة قوؿ الشطييب

ا٤بريدين على مقاـ ا١بمع بْب ا٢بقيقة والشريعة، ألف عـز العبد على الطاعة مطلوب منو شريعة، 
إ٥بي »: ، و٥بذا قاؿ ُب ا٤بناجاة4 (ونتيجة مسلوبة منو ُب ا٢بقيقة، وال يثبت بينهما إال من ثبتو ا

 .5«كيف أعـز وأنت القاىر؟  أـ كيف ال أعـز وأنت اآلمر

  :لكل آية ما أثبت  -
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 ٪بد ابن عطاء ا يفهم من اآليات صنفْب صنف منها يدؿ على ا٢بقيقة وصنف يدؿ على 
الشريعة وىذا التوازي جار ُب كثّب آيات القرآف وبو يفك ظاىر التعارض  وٲبكن ا١بمع كما يقوؿ 

 1«فاعلم أف لكل آية ما أثبتت، فبل خفاء ُب ا١بمع بْب اآليتْب » :ابن عطاء ا  
 :وفيما يلي مواضع من تفسّب ابن عطاء ا نستجلي فيها ذلك 

 ذلك ُب فكاف وإنعامو، ٔبوده اآلخرة وُب بأحكامو، الدنيا ُب ا عن أي﴾ راضية﴿ :تعأب قولو
. فبل وإال ا، عن والرضا با، الطمأنينة مع إال ا إٔب الرجعى لو ٰبصل ال أنو للعبد تنبيو

وُب ذلك إشارة إٔب أنو ال ٰبصل أف يكوف مرضيا عند ا ُب اآلخرة، حٌب يكوف راضيا 
. 2«عنو ُب الدنيا 

فإف قلت ىذه اآلية تقتضي أف يكوف الرضا من ا نتيجة الرضا من العبد، واآلية األخرى 
تدؿ على أف الرضا من العبد نتيجة الرضا من ا عنو؟ 

: فاعلم أف لكل آية ما أثبتت، فبل خفاء ُب ا١بمع بْب اآليتْب، وذلك أف قولو تعأب
. ﴾رضي ا عنهم ورضوا عنو﴿

يدؿ من وجود ترتيبو على أف الرضا من العبد نتيجة الرضا من ا وا٢بقيقة تقتضي 
. بذلك، ألنو لو ٓب يرض عنهم أوال، ٓب يرضوا عنو آخرا

على أف من رضي عن ا ُب الدنيا، كاف مرضيا عنو ُب اآلخرة، وذلك بْب ال : واآلية اآلخرة تدؿ
.إشكاؿ فيو
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يوظف ابن عطاء ا عدة آيات شاىدة على مبدأ إسقاط التدبّب من العبد مع ا تعأب، ويفصل 
 :ُب الفهم ا٤بعْب على ٙبقيق ىذا ا٤ببدأ ألنو لب التوحيد، وفيما يلي نتتبع ىذه الشواىد 

 يستشهد 1﴾ِإفَّ الّلَو اْشتَػَرى ِمَن اْلُمْؤِمِنَْب أَنُفَسُهْم َوأَْمَوا٥َبُم بَِأفَّ ٥َبُُم ا١بَنَّةَ  ﴿:قولو تعالى ،
فبل ينبغي لعبد » :ابن عطاء ا ّٔذه اآلية للمبايعة ا٢بسنة الواقعة بْب العبد وربو وما يَبتب عنها

بعد ا٤ببايعة، تدبّب وال منازعة، ألف ما بعتو وجب عليك تسليمو، وعدـ ا٤بنازعة فيو، فالتدبّب فيو 
علمك بأنك ملك ، وليس لك تدبّب ما ىو » :، ويشرح ذلك فيقوؿ 2«نقض لعقد ا٤ببايعة

لغّبؾ فما ليس لك ملكو، ليس لك تدبّبه، وإذا كنت أيها العبد ال تنازع فيما ٛبلك، وال ملك 
لك إال بتمليكو إياؾ، وليس لك ملك حقيقي، وإ٭با ىي نسبة شرعية، أوجبت ا٤بلك لك من غّب 

.  3«شيء قائم بوصفك تستوجب بو أف تكوف مالكا، فأف  ال تنازع ا فيما ٲبلكو أؤب وأخرى
  َنا يُػْرَجُعوفَ  ﴿:قولو تعالى َها َوإِلَيػْ ، يستنبط ابن عطاء ا 4﴾ِإنَّا ٫َبُْن نَِرُث اأْلَْرَض َوَمْن َعَليػْ

ففي ىذا تزكية للمبلئكة، وإشارة  »:منها تزكية ا٤ببلئكة  وذلك لتسليمهم وعدـ منازعتهم فيقوؿ
: إٔب أهنم ٓب يكونوا مع ا مدعْب ٤با خو٥بم وال منتسبْب ٤با نسب إليهم، إذ لو كاف كذلك لقاؿ

، بل نسبتهم إليو، وىيبتهم لو، وو٥بهم من عظمتو، منعهم أف (إنا ٫بن نرث األرض والسماء )
، لّبتب على ذلك دعوة للعبد أف يسلم  ُب تدبّبه واختياره كما سلم لو ُب 5«يركنوا لشيء دونو

٣بلق ﴿: فكما سلمت  تدبّبه ُب ٠بائو وأرضو، فسلم لو تدبّبه ُب وجودؾ» :أرضو و٠بائو فيقوؿ
 . 6« ﴾السماوات واألرض أكرب من خلق الناس

  ادُْع : وقولو تعأب7﴾اذَىْب أَنَت َوَربَُّك فَػَقاِتبل ِإنَّا َىاُىَنا قَاِعُدوفَ  ﴿:قولو تعالى﴿
، يبْب ابن عطاء ا ما وقع لبِب إسرائيل من التيو بسبب عدـ امتثاؿ األمر ٍب طلبهم 8﴾لََنا َربَّكَ 

أال ترى أف بِب إسرائيل ُب ابتداء األمر » :من موسى الدعاء لعدـ رضاىم ٗبا اختار ا ٥بم فيقوؿ
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اْذَىْب أَنَت َوَربَُّك فَػَقاِتبل ِإنَّا َىاُىَنا  ﴿: قالوا ٤بوسى عليو السبلـ، وىو كاف سبب  التيو ٥بم
، فأبوا ُب األوؿ عن امتثاؿ أمر ا، وُب اآلخرة، ﴾ادُْع لََنا َربَّكَ  ﴿: قَاِعُدوَف﴾، وقالوا ُب آخره

اختاروا ألنفسهم غّب ما اختار ا  ّٔم، وكثّبا ما تكرر منهم ما يدؿ على بعدىم عن مصدر 
.  ا٢بقيقة

، وُب قو٥بم ٤بوسى عليو السبلـ بعد، وٓب 1أَرِنَا الّلِو َجْهَرًة﴾ ﴿: وسواء الطريقة ُب قو٥بم
 ﴿:ينشف بلل البحر عن أقدامهم حْب فرؽ ٥بم ٤با عربوا على قـو يعكفوف على أصناـ ٥بم فقالوا

 3ِإنَُّكْم قَػْوـٌ َ٘بَْهُلوَف﴾ قَاؿَ ﴿:، فكانوا كما قاؿ موسى عليو السبلـ2اْجَعل لََّنا إِلَػهاً َكَما ٥َبُْم آ٥ِبٌَة﴾
.  ، وُب ىذا ٙبذير للعبد إذا عدـ الرضا عن ا ُب اختياره أو عدـ االمتثاؿ ألمره 4«
 ـَ  ﴿:قولو تعالى  ِمن ظُُهورِِىْم ُذرّْيػَّتَػُهْم َوَأْشَهَدُىْم َعَلى أَنُفِسِهْم َوِإْذ َأَخَذ َربَُّك ِمن َبِِب آَد

،   يقف ابن عطاء 5أََلْسُت ِبَربُّْكْم قَاُلواْ بَػَلى َشِهْدنَا َأف تَػُقوُلواْ يَػْوـَ اْلِقَياَمِة ِإنَّا ُكنَّا َعْن َىَذا َغاِفِلَْب﴾
عطاء ا عند ىذه اآلية ويفصل طويبل، ألهنا أصل ُب وجوب التوحيد وترؾ التدبّب، وألف ا 

اعلم أف ا٢بق سبحانو وتعأب :  »:تعأب تؤب العبد يـو ا٤بقادير بالتدبّب ُب ٝبيع األطوار فيقوؿ
توالؾ بتدبّبه على ٝبيع أطوارؾ وقاـ لك ُب كل ذلك بوجود إبرازؾ، فقاـ لك ٕبسن التدبّب يـو 

 .﴾أََلْسُت ِبَربُّْكْم؟ قَاُلواْ بَػَلى﴿: ا٤بقادير، يـو
ومن حسن تدبّبه لك حينئذ، أف عرفك بو فعرفتو، و٘بلى لك فشهدتو، واستنطقك 
وأ٥بمك اإلقرار بربوبيتو فوحدتو، ٍب إنو جعلك نطفة مستودعة ُب األصبلب، وتوالؾ بتدبّبه 

ىنالك، حافظا لك، وحافظا ٤با أنت فيو، مواصبل لك ا٤بدد بواسطة من أنت فيو من اآلباء إٔب 
أبيك آدـ، ٍب قذفك ُب رحم األـ، فتوالؾ ٕبسن التدبّب حينئذ وجعل الرحم قابلة أرضا يكوف فيها 
نباتك ومستودعا يعطى فيها حياتك، ٍب ٝبع بْب النطفتْب، وألف بينهما فكنت عنهما، ٤با بنيت 
عليو ا٢بكمة اإل٥بية من أف الوجود كلو مبِب على سر االزدواج، ٍب جعلك بعد النطفة علقة مهيأة 

٤با يريد سبحانو وتعأب، أف ينقلها إليو، ٍب بعد العلقة مضغة، ٍب فتق سبحانو وتعأب ُب ا٤بضغة 
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صورتك، وأقاـ بنيتك، ٍب نفخ فيك الروح بعد ذلك، ٍب غذاؾ بدـ ا٢بيض ُب رحم األـ حٌب 
قويت أعضاؤؾ، واشتدت أركانك ليهيئك إٔب الربوز إٔب ما قسم لك أو عليك، وليربزؾ إٔب دار 

.  يتعرؼ فيها بفضلو وعدلو إليك
ٍب ٤با أنزلك إٔب األرض علم سبحانو وتعأب أنك ال تستطيع تناوؿ خشونات ا٤بطاعم، 

وليس لك أسناف وال أرحاء تستعْب ّٔا على ما أنت طاعم، فأجرى الثديْب بغذاء لطيف، ووكل 
ّٔما مستحث الرٞبة ُب قلب األـ كلما وقف اللَب عن الربوز استحثتو الرٞبة الٍب جعلها لك ُب 
األـ مستحثا ال يفَب، ومستنهضا ال يقصر، ٍب إنو شغل األب واألـ بتحصيل مصا٢بك، والرأفة 

عليك والنظر بعْب ا٤بودة منهما إليك، وما ىي إال رأفة ساقها إليك، وإٔب العباد ُب مظاىر اآلباء 
. واألمهات، تعريفا بالوداد، وُب حقيقة األمر ما كفاؾ إال ربوبيتو، وما حضنك إال ألوىيتو

   
ٍب ألـز األب القياـ بك إٔب حْب البلوغ، وأوجب عليو ذلك رأفة منو بك، ٍب رفع قلم 
التكليف عنك إٔب أواف تكمل األفهاـ، وذلك عند االحتبلـ، ٍب إٔب إف صرت كهبل ٓب يقطع 

عنك نواال وال فضبل، ٍب إذا انتهيت إٔب الشيخوخة، ٍب إذا قدمت عليو، ٍب إذا حشرت إليو، ٍب إذا 
أقامك بْب يديو ٍب إذا أسلمك من عقابو، ٍب إذا أدخلك دار ثوابو، ٍب إذا كشف عنك وجود 

ِإفَّ اْلُمتَِّقَْب ُب َجنَّاٍت َونَػَهٍر ، ُب ﴿: حجابو، وأجلسك ٦بلس أوليائو وأحبابو، قاؿ سبحانو وتعأب
، فابن عطاء ا إ٭با سرد ىذه األطوار ليبْب مظاىر التدبّب 2 «1﴾َمْقَعِد ِصْدٍؽ ِعنَد َمِليٍك مُّْقَتِدرٍ 

 .    ُب األزؿ، حٌب ال يبقى للعبد ٦باال أف تدبّبه وغفلتو عن ربو منازعة

 يستنبط ابن 3﴾ ، اْرِجِعي ِإَٔب َربِّْك رَاِضَيًة مَّْرِضيَّةً يَا أَيػَّتُػَها النػَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّةُ ﴿:قولو تعالى ،
قد تضمنت اآلية » :عطاء ا من ىذه اآلية صفتْب، كل منهما تدؿ على ىدـ التدبّب، فيقوؿ

اْرِجِعي ِإَٔب َربِّْك رَاِضَيًة مَّْرِضيًَّة﴾ صفتْب كل واحدة منهما تدؿ على ىدـ التدبّب، وذلك أنو ﴿
: سبحانو وتعأب وصف ىذه النفس الٍب خصصها ّٔذه ا٣بصائص الٍب ذكرناىا بأوصاؼ منها

الطمأنينة والرضا، وٮبا ال يكوناف إال مع إسقاط التدبّب، إذ ال تكوف النفس مطمئنة حٌب تَبؾ 
التدبّب مع ا تعأب ثقة منها ٕبسن تدبّبه ٥با، ألهنا إذا رضيت عن ا استسلمت لو، وانقادت 
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٢بكمو، وأذعنت ألمره، فاطمأنت لربوبيتو، وقرت باالعتماد على ألوىيتو، فبل اضطراب إذ ما 
 .1«أعطاىا من نور العقل يثبتها، فبل حركة ٥با، خامدة ألحكامو، مفوضة لو ُب نقضو وإبرامو 

 التسليم مع إال يتحققاف ال والرضا فالطمأنينة ، اإللزاـ بداللة اآلية من ا عطاء ابن فاستفادة
 .التدبّب وترؾ

  َوَما أَنزَْلَنا َعَلى ﴿:وقولو تعالى ُسْبَحاَف الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه لَْيبًل﴾، ﴿: قولو تعالى 
ـَ َعْبُد ﴿: كهيعص، ذِْكُر َرْٞبَِة َربَّْك َعْبَدُه زََكرِيَّا﴾، وقولو تعأب ﴿:َعْبِدنَا﴾، وقولو تعأب  َوأَنَُّو َلمَّا قَا

 .اللَِّو َيْدُعوُه﴾
يقف ابن عطاء ا عند ىذه اآليات الٍب أثبتت أف أشرؼ مقاـ ىو مقاـ العبد، وفيو أقيم 

مقاـ، قوؿ ا : اعلم أف أجل مقاـ أقيم العبد فيو»:رسوؿ ا صلى ا عليو وسلم، فيقوؿ 
، 3َوَما أَنزَْلَنا َعَلى َعْبِدنَا﴾ ﴿:، وقولو تعأب2ُسْبَحاَف الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه لَْيبًل﴾ ﴿:سبحانو وتعأب

ـَ َعْبُد اللَِّو  ﴿:، وقولو تعأب4﴿كهيعص، ذِْكُر َرْٞبَِة َربَّْك َعْبَدُه زََكرِيَّا﴾:وقولو تعأب َوأَنَُّو َلمَّا قَا
.  5َيْدُعوُه﴾

و٤با خّب رسوؿ صلى ا عليو وسلم بْب أف يكوف نبيا ملكا أو نبيا عبدا، اختار العبودية 
.  تعأب، ففي ذلك أدؿ دليل أهنا من أفضل ا٤بقامات، وأعظم القربات

إ٭با أنا عبد ال آكل متكئا، إ٭با أنا عبد ا، آكل كما يأكل ): قاؿ صلى ا عليو وسلم
، و٠بعت شيخنا أبا العباس 7 (أنا سيد ولد آدـ وال فخر): ، وقاؿ صلى ا عليو وسلم6 (العبيد

وال فخر، أي ال أفتخر بالسيادة، إ٭با الفخر ٕب بالعبودية  تعأب وألجلها كاف ):رٞبو ا يقوؿ
نَس ِإالَّ لِيَػْعُبُدوِف﴾ ﴿:، وقاؿ تعأب(اإلٯباد . 9 «8َوَما َخَلْقُت ا١بِْنَّ َواإْلِ

                                                 

 .61 ػ الػمصدر نفسو ، ص  1

 .1 ػ سورة اإلسراء اآلية   2

 .41 ػ سورة األنفاؿ اآلية   3

 2 ػ سورة مرًن اآلية   4

 19 ػ سورة ا١بن اآلية   5

 .   174 ػ ا٢بديث سبق ص  6

 .  174 ػ ا٢بديث سبق ٚبرٯبو ص  7

 56 ػ سورة الذاريات اآلية   8

  26 ػ ابن عطاء ا السكندري ، التنوير ُب إسقاط التدبّب ، ص  9



 لغة التصوؼ اإلشارية وتوظيفها ُب تفسّب ابن عطاء ا : الفصل الرابع 

 

427 
 

ٍب يواصل ابن عطاء ا حديثو عن العبودية ويؤكد أف ٥با روحا وسرا، ىو ترؾ االختيار 
وإذ قد فهمت ىذا : والعبادة ظاىر العبودية، والعبودية روحها» :وعدـ منازعة األقدار، فيقوؿ

فروح العبودية وسرىا إ٭با ىو ترؾ االختيار وعدـ منازعة األقدار، فتبْب من ىذا إف العبودية ترؾ 
فإذا كاف ال يتم مقاـ العبودية الذي ىو أشرؼ ا٤بقامات إال بَبؾ . التدبّب واالختيار مع الربوبية

التدبّب، فحقيق على العبد أف يكوف لو تاركا، وللتسليم  تعأب وللتفويض لو سالكا، ليصل إٔب 
.  1«مقاـ األكمل، وا٤بنهج األفضل 

اعلم أف التدبّب » :ويشرح ُب موضع آخر حقيقة العبودية ٗبعُب ترؾ ٨باصمة األقدار فيقوؿ
مع ا عز وجل عند أوٕب البصائر إ٭با ىو ٨باصمة للربوبية، وذلك ألنو إذا نزؿ بك أمر تريد رفعو، 
أو رفع عنك أمر تريد وضعو، أو هتممت بأمر أنت عآب أنو متكفل بذلك، وقائم بو إليك، كاف 

َأوٓبَْ يَػَر  ﴿:ذلك منازعة للربوبية، وخروجا عن حقيقة العبودية واذكر ىا ىنا قولو سبحانو وتعأب
نَساُف أَنَّا َخَلْقَناُه ِمن نُّْطَفٍة فَِإَذا ُىَو َخِصيٌم مُِّبٌْب﴾ .  3«2اإْلِ
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كلها شاىدة على ا٤بعُب توظيفا إشاريا، وظف ابن عطاء ا تسع عشرة آية ُب حكمو 
، ٍب أتبعها بشرح ا٢بكمة وما جاء ُب "ا٢بكم"سأثبتها ُب ىذا ا٤بوضع مرتبة على حسب ترقيم 

:  تفسّب اآلية ليتَب وجو توظيفها ُب ا٢بكمة
 1﴾فليُنفق ٩با آتاه ا  لِيُنِفْق ُذو َسَعٍة مّْن َسَعِتِو َوَمن ُقِدَر َعَلْيِو رِْزقُوُ ﴿:قولو تعالى ،

السائروف "... الواصلوف إليو ):  الٍب يقوؿ فيها30أورد ابن عطاء ا ىذه اآلية ُب ا٢بكمة رقم 
، وىم ﴾لِيُنفق ذو سعة من سعتو﴿: )، وُب ا٤بعُب اإلشاري ٥بذه اآلية يقوؿ ابن عجيبة(إليو

الواصلوف العارفوف، يُنفقوف من سعة علومهم وأسرارىم، على ا٤بريدين الذي اسَبضعوىم، ﴿وَمن 
ال ﴿على َمن تعلَق بو من ا٤بريدين، ﴾ من ا٤بريدين السائرين، ﴿فليُنفق ٩با آتاه ا ﴾ُقدر عليو رزقو

، سيجعل ا بعد ُعسٍر وضيِق ُب العلـو واألسرار ُيسراً، فتتسع ﴾ُيكلف ا نفساً إالّ ما آتاىا
فتوظيف ىذه اآلية من باب تضمنها اإلشاري إٔب حاؿ . 2(عليو العلـو واألسرار بعد التمكْب

العارفْب وتفاوت درجاهتم ُب رصيد معرفهم الربانية ا٤بفاضة عليهم، وحاؿ تعاملهم مع ا٤بريدين، 
.    فكل ينفق ٩با آتاه ا حسب درجتو، وال يكلف ا نفسا إال ما آتاىا

ومن قدر عليو رزقو من الفيوض اإل٥بية، ) :بقولو" إ٠باعيل حقي"ونفس ا٤بعُب أشار إليو 
فلينفق ٩با آتاه ا ٕبسب استعداده ال يكلف ا نفسا إال ما آتاىا، ُب استعدادىا األزٕب 

  .3 (وقابليتها الغيبية، سيجعل ا بعد عسر انقطاع الفيض يسر اتصاؿ الفيض 
 استشهد ابن عطاء ا 4﴾ُقِل الّلُو ٍُبَّ َذْرُىْم ُب َخْوِضِهْم يَػْلَعُبوفَ ﴿:قولو تعالى ،

اىتدى الراحلوف إليو بأنوار التوجو والواصلوف ٥بم ):  يقوؿ فيها 31ّٔذه اآلية ُب ا٢بكمة رقم 
ُقِل الّلُو ٍُبَّ َذْرُىْم ُب ﴿أنوار ا٤بواجهة فاألولوف لؤلنوار وىؤالء األنوار ٥بم ألهنم  ال شيء دونو 

، ومعُب ىذه ا٢بكمة أف أنوار التوجو ىي أنوار اإلسبلـ واإلٲباف، وأنوار 5(َخْوِضِهْم يَػْلَعُبوَف﴾
ا٤بواجهة ىي أنوار اإلحساف ، فإذا أراد ا٢بق سبحانو أف يوصل عبده إليو توجو إليو أوال بنور 

حبلوة العمل الظاىرة، وىو مقاـ اإلسبلـ، فيهتدي إٔب العمل ويفُب فيو ويذوؽ حبلوتو، ٍب يتوجو 
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إليو بنور حبلوة العمل الباطن، وىو مقاـ اإلٲباف من اإلخبلص والصدؽ والطمأنينة واألنس با 
والتوحش ٩با سواه، فيفُب فيو ويذوؽ حبلوتو ويتمكن من ا٤براقبة، وىذا النور أعظم من األوؿ 
وأكمل، ٍب يتوجو إليو بنور حبلوة ا٤بشاىدة وىو عمل الروح، وىو أوؿ نور ا٤بواجهة فتأخذه 
الدىشة وا٢بّبة والسكرة، فإذا أفاؽ من سكرتو وصحا من جذبتو، وٛبكن من الشهود وعرؼ 
ا٤بلك ا٤بعبود، ورجع إٔب البقاء فكاف  وبا، فصار مالكا لؤلنوار بعد أف كانت مالكة لو، 

 .1الفتقاره ٥با قبل وصولو إٔب أصلو

 استشهد بو ﴾ُقِل الّلوُ ﴿:وقولو تعأب): وُب ٚبريج إشارة ىذه اآلية يقوؿ ابن عجيبة 
الصوفيُة من طريق اإلشارة، على االنفراد واالنقطاع إٔب ا، وعدـ االلتفات إٔب ما عليو الناس من 

ا٣بوض واالشتغاؿ باألغيار واألكدار، وا٣بروج عنهم إٔب مقاـ الصفا، وىو شهود الفردانية، 
.  2 (والعكوؼ ُب أسرار الوحدانية 

 ﴾قل ا﴿ومن ٍب فقد استشهد ابن عطاء ا ٥بذا ا٤بعُب ّٔذه اآلية على طريق اإلشارة، 
، أي ﴾ُب خوضهم يلعبوف﴿ أي الناس واتركهم ﴾ٍب ذرىم﴿بقلبك وروحك وغب عما سواه 

. 3ٱبوضوف ُب السوى العبْب ُب ا٥بوى
 استشهد ابن عطاء ا ّٔذه اآلية ُب ا٢بكمة 4﴾َوُىَو اْلَقاِىُر فَػْوَؽ ِعَباِدهِ ﴿:قولو تعالى ،

ا٢بق ليس ٗبحجوب عنك، إ٭با اجوب أنت عن النظر إليو، إذ لو حجبو شيء ):  فقاؿ33رقم 
 َوُىَو ﴿لسَبه ما حجبو ولو كاف لو ساتر لكاف لوجوده حاصر، وكل حاصر لشيء فهو لو قاىر، 

، ومعُب ىذه ا٢بكمة أف ا٢بق ٧باؿ ُب حقو ا٢بجاب، ألنو ظهر بكل شيء 5(اْلَقاِىُر فَػْوَؽ ِعَباِدِه﴾
شيء وقبل كل شيء، وبعد كل شيء، فبل ظاىر معو، وال موجود سواه، وإ٭با اجوب أنت عن 
النظر إليو العتقادؾ الغّبية، وتعلق قلبك باألمور ا٢بسية، إذ لو حجبو شيء حسي لسَبه ذلك 
ا٢بجاب، ولو كاف لو ساتر حسي لكاف لوجوده حاصر، إذ ٧باؿ أف يسَبه من ٝبيع الوجوه وال 

.  6ٰبصره، وكل حاصر لشيء فهو لو قاىر
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وا تعأب يقوؿ ُب كتابو﴿ َوُىَو اْلَقاِىُر ): وُب ٚبريج إشارة ىذه اآلية يقوؿ ابن عجيبة
: ، أي ألهنم ُب قبضتو، وٙبت تصرؼ قدرتو،  وٚبصيص إرادتو ومشيئتو، والفوقية﴾فَػْوَؽ ِعَباِدهِ 

السلطاف فوؽ الوزير، والسيد فوؽ عباده، : عبارة عن رفعة ا١ببلؿ وا٤بكانة ال ا٤بكاف، كما يقاؿ
ومن ٍب فتوظيف ىذه اآلية ُب سياؽ . 1 (وغّب ذلك ٩با يثبت الكربياء وينفي ٠بات ا٢بدوث

ا٢بكمة ٤با تضمنتو من اسم القهار، وإثبات صفة القهر  تعأب بإطبلؽ، فبل ٯبوز عليو تعأب 
. الساتر وال ا٢بجاب، ؤّذا أثبت ابن عطاء ا أف العبد ىو اجوب بأوصاؼ البشرية

 استشهد 2﴾ َوَلِكن تَػْعَمى اْلُقُلوُب الٍَِّب ُب الصُُّدورِ فَِإنػََّها اَل تَػْعَمى اأْلَْبَصارُ  ﴿:قولو تعالى ،
العجب كل العجب ٩بن يهرب ٩با ال ):  فقاؿ 40ابن عطاء ا ّٔذه اآلية ُب ا٢بكمة رقم 

 فَِإنػََّها اَل تَػْعَمى اأْلَْبَصاُر َوَلِكن تَػْعَمى اْلُقُلوُب الٍَِّب ﴿انفكاؾ لو عنو، ويطلب ما ال بقاء لو معو، 
، ومعُب ىذه ا٢بكمة أنو ٩با يتعجب منو حقا أف يهرب العبد ٩با ال انفكاؾ لو عن 3(ُب الصُُّدوِر﴾

قدر ا وقضائو، ويطلب ما ال بقاء لو من حظوظ تدبّبه واختياره، إذ كل ما تدبره وتربمو فسخو 
﴿ فَِإنػََّها اَل تَػْعَمى :القضاء وىدمو، وىذا كلو من عدـ فتح البصّبة أو عماىا ولذلك قاؿ

 عن إدراؾ ا٤بعُب، ﴾ عن إدراؾ ا٢بس، ألهنا أدركتو وحجبت بو ﴿ َوَلِكن تَػْعَمى اْلُقُلوبُ ﴾اأْلَْبَصارُ 
 . 4 (فبل ترى إال ا٢بس وال ٙبب إال إياه، وال تطلب شيئا سواه

عمى القلوب ىو ): وُب تفسّب ىذه اآلية وبياف إشاراهتا يقوؿ ابن عجيبة ُب تفسّبه
إرساؿ ا١بوارح ُب معاصي ا، واالهنماؾ ُب الغفلة : انطماس البصّبة ، وعبلمة انطماسها أمور 

وعبلمة . عن ا، والوقيعة ُب أولياء ا، واالجتهاد ُب طلب الدنيا مع التقصّب فيما طلبو منو ا 
ا٤بسارعة إٔب طاعة ا، واستعماؿ آّهود ُب معرفة ا، بصحبة أولياء ا، واإلعراض : فتحها أمور

.  عن الدنيا وأىلها، واألنس با، والغيبة عن كل ما سواه
واعلم أف البصر والبصّبة متقاببلف ُب أصل نشأهتما، فالبصر ال يُبصر إال األشياء ا٢بسية 
ا٢بادثة، والبصّبة ال تُبصر إال ا٤بعاين القدٲبة األزلية، فإذا انطمست البصّبة كاف العبد مفروقًا عن 

وإذا انفتحت . وُب ذلك يقوؿ آّذوب رضي ا عنو. ا، ال يرى إال األكواف الظلمانية ا٢بادثة

                                                 

 .83ابن عجيبة ، إيقاظ ا٥بمم ُب شرح ا٢بكم ، ص  - 1

 .46سورة ا٢بج اآلية  - 2
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البصّبة بالكلية استؤب نورىا على نور البصر، فانعكس نور البصر إٔب البصّبة، فبل يرى العبُد إال 
. أسرار ا٤بعاين األزلية، ا٤بفنية لؤلواين ا٢بادثة، فيغيب عن رؤية األكواف بشهود ا٤بكوف

 وِعبَلُج انفتاحها يكوف على يد طبيب ماىر عارؼ با، يقدحها لو ٗبرود التوحيد، فبل 
فتوحيد . يزاؿ يعا١بها بإٜبد توحيد األفعاؿ، ٍب توحيد الصفات، ٍب توحيد الذات، حٌب تنفتح

األفعاؿ والصفات ُيشهد قُرب ا٢بق من العبد، وتوحيد الذات ُيشهد عدمو لوجود ا٢بق، وىو 
شعاع البصّبة يشهدؾ قرب ا٢بق منك، وعْب البصّبة » : الذي أشار إليو ُب ا٢بكم بقولو 

كاف ا وال . يشهدؾ عدمك لوجوده، وحق البصّبة يشهدؾ وجود ا٢بق، ال عدمك وال وجودؾ
فّبى حينئذ من أسرار الذات وأنوار الصفات ما ال يراه . « شيء معو، وىو اآلف على ما عليو كاف

. 1 (الناظروف، ويشاىد ما ال يشاىده ا١باىلوف
اآلية إشارة إٔب أف العقل ا٢بقيقي إ٭با يكوف من نتائج صفاء : )وقاؿ إ٠باعيل حقي 

القلب بعد تصفية حواسو عن العمى والصمم، فإذا صح وصف القلوب بالسمع والبصر، صح 
وصفها بسائر صفات ا٢بي من وجوه اإلدراكات، فكما تبصر القلوب بنور اليقْب، تدرؾ نسيم 

، وما ﴾﴿ إىن ألجد ريح يوسف:اإلقباؿ ٗبشاـ السر، قاؿ تعأب ُب خرب عن يعقوب عليو السبلـ
كاف ذلك إال بإدراؾ السرائر دوف اشتماـ ريح ُب الظاىر، فعلى العاقل أف ٯبتهد ُب تصفية الباطن 

  .2(و٘بلية القلب وكشف الغطاء عنو بكثرة ذكر ا تعأب
ؤّذا ثبت لنا أف البصّبة الٍب ىي عْب القلب قد تصاب بالعمى، وعبلمة ذلك ىو 

ا٥بروب من قضاء ا وقدره، وترؾ معرفتو، واإلقباؿ على بالتدبّب واالختيار موافقة للهوى وطلب 
حظوظ الدنيا الفانية الٍب إف ٓب تزؿ عنها با٢بياة زالت عنك با٤بمات، وىذا ىو وجو استشهاد ابن 

.    عطاء ا ّٔذه اآلية على ا٤بعُب الوارد ُب سياؽ ا٢بكمة
 استشهد ابن عطاء ا ّٔذه اآلية ُب 3﴾َوَأفَّ ِإَٔب َربَّْك اْلُمنتَػَهى﴿:قولو تعالى ،

ال ترحل من كوف إٔب كوف فتكوف كحمار الرحى يسّب، وا٤بكاف الذي ):  فقاؿ 42ا٢بكمة رقم 
ارٙبل إليو ىو ا٤بكاف الذي ارٙبل منو، ولكن ارحل من األكواف إٔب ا٤بكوف، ﴿َوَأفَّ ِإَٔب َربَّْك 
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، ومعُب ىذه ا٢بكمة أف الرحيل من الكوف إٔب الكوف ىو أف تَبؾ حظا من حظوظ 1(﴾اْلُمنتَػَهى
نفسك طلبا ٢بظ آخر، كمن زىد ُب الدنيا وانقطع إٔب ا، يطلب بذلك راحة بدنو وإقباؿ الدنيا 

عليو، فحالو حاؿ ٞبار الطاحونة الذي سار منو ىو الذي عاد إليو، فينبغي للمريد أف أف يرفع 
 .2ٮبتو إٔب طلب شهود ا٤بلك الدياف، وىو غاية القصد وبلوغ ا٤بنتهى

انتهى سّب السائرين إٔب الوصوؿ إٔب ا، ): وُب ٚبريج إشارة ىذه اآلية يقوؿ ابن عجيبة
العلم بأحدية وجوده، فيمتحي : ومعُب ُب حضرتو، ومعُب الوصوؿ إٔب ا. والعكوؼ ُب حضرتو

وجود العبد ُب وجود الرب، وتضمحل الكائنات ُب وجود ا٤بكوّْف، فتسقط شفيعة األثر ، وتثبت 
  .3 (وترية ا٤بؤثّْر

ىد با٤بعُب اإلشاري ٥بذه اآلية للداللة على أف رفع ا٥بمة  ومن ٍب فإف ابن عطاء ا استش
ُب طلب الوصوؿ إٔب معرفة ا تعأب بالشهود والعياف، ويكوف بَبؾ حظوظ النفس وا٥بوى، ودواـ 

 .  اللجأ إليو، واالستعانة بو، والتوكل عليو، واالستسبلـ ٤با يورده عليك
 استشهد ابن عطاء ا ّٔذه اآلية ُب ا٢بكمة 4﴾َوَما َذِلَك َعَلى اللَِّو ِبَعزِيزٍ  ﴿:قولو تعالى ،

فعسى أف . ال تَبؾ الذكر لعدـ حضورؾ مع ا فيو، ألف غفلتك عن وجود ذكره):  فقاؿ47رقم 
يرفعك من ذكر مع وجود غفلة، إٔب ذكر مع وجود يقظة، ومن ذكر مع وجود يقظة، إٔب ذكر مع 

َوَما ﴿وجود حضور، ومن ذكر مع وجود حضور، إٔب ذكر مع وجود غيبة، عما سوى ا٤بذكور،
، ومعُب ىذه ا٢بكمة أف ال مدخل على ا، إال من باب الذكر، 5(َذِلَك َعَلى اللَِّو ِبَعزِيٍز﴾

فالواجب على العبد أف يستغرؽ فيو أوقاتو، ويبذؿ فيو جهده، فيلتـز العبد الذكر على كل حاؿ 
وال يَبؾ الذكر باللساف لعدـ حضور القلب فيو، بل يذكره بلسانو ولو كاف غافبل بقلبو، ألف 

غفلتك عن ذكره إعراض عنو بالكلية، وُب وجود ذكره إقباؿ بوجو ما، وُب شغل اللساف بذكر ا 
تزيْب جارحة بطاعة ا، وُب فقده تعرض الشتغا٥با با٤بعصية، فليلـز ذكر اللساف حٌب يفتح ا 

 .  6بذكر ا١بناف، وما ذلك على ا ٗبمتنع فقد يرفع من ُب أسفل الدركات إٔب أعلى الدرجات
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 .99عاصم إبراىيم الكيإب ، النص الكامل للحكم العطائية الكربى والصغرى ، ص  - 5

 .103ابن عجيبة ، إيقاظ ا٥بمم ُب شرح ا٢بكم ،  ص  - 6



 لغة التصوؼ اإلشارية وتوظيفها ُب تفسّب ابن عطاء ا : الفصل الرابع 

 

434 
 

ٗبتعذر، أو :  أي َوَما َذِلَك َعَلى اللَِّو ِبَعزِيٍز﴾﴿): وُب تفسّب ىذه اآلية يقوؿ ابن عجيبة 
٩بتنع؛ ألف قدرتو عامة التعلق، ال ٚبتص ٗبقدور دوف آخر، ومن كاف ىذا شأنو كاف حقيقاً بأف 

. 1يُفرد بالعبادة والقصد؛ رجاء ثوابو، وخوفاً من عقابو يـو ا١بزاء
 أي إذىابكم واإلتياف ٖبلق جديد ﴾﴿َوَما َذِلكَ ): ُب تفسّبىا" إ٠باعيل حقي"وقاؿ 

 ٗبعتذر أو متعسر، بل ىو ىْب عليو يسّب، فإنو قادر لذاتو على ٝبيع ﴾َعَلى اللَِّو ِبَعزِيزٍ ﴿مكانكم 
َا أَْمرُُه ِإَذا أَرَاَد َشْيئاً َأْف يَػُقوَؿ َلُو ُكْن  ﴿ا٤بمكنات ال اختصاص لو ٗبقدور دوف مقدور،  ِإ٭بَّ

. 3(واآلية تدؿ على كماؿ قدرتو تعأب وصوريتو حيث ال يؤاخذ العصاة على العجلة. 2فَػَيُكوُف﴾
 الذاكر رفع ُب تعأب ا قدرة مشوؿ ُب إشاريا، باآلية استشهد ا اعطاء ابن فإف ٍب ومن

.  أعبل رتبة إٔب رتبة من
 ٌر ٩بَّّْا ٯَبَْمُعوفَ ُقْل ِبَفْضِل الّلِو َوِبَرْٞبَِتوِ ﴿:قولو تعالى ، استشهد 4﴾ فَِبَذِلَك فَػْليَػْفَرُحواْ ُىَو َخيػْ

ال تفرحك الطاعة ألهنا برزت منك وافرح ّٔا ): ابن عطاء ا ّٔذه اآلية ُب ا٢بكمة رقم   فقاؿ 
ٌر ٩بَّّْا ٯَبَْمُعوفَ  ، 5(﴾ألهنا برزت من ا إليك، ﴿ُقْل ِبَفْضِل الّلِو َوِبَرْٞبَِتِو فَِبَذِلَك فَػْليَػْفَرُحواْ ُىَو َخيػْ

إف ظهرت منك أيها ا٤بريد طاعة أو إحساف فبل تفرح ّٔا من حيث أهنا : ومعُب ىذه ا٢بكمة 
برزت منك فتكوف مشركا بربك، فإف ا تعأب غِب عنك وعن طاعتك، وافرح ّٔا من حيث أهنا 
ىدية من ا إليك تدؿ على أنك من مظاىر كرمو، وفضلو وإحسانو فالفرح إ٭با ىو بفضل ا 

 .  6ورٞبتو، ففضل ا تعأب ىو ىدايتو وتوفيقو، ورٞبتو ىو اجتباؤه وتقريبو، وقيل غّب ىذا

ُقْل ِبَفْضِل الّلِو َوِبَرْٞبَِتِو فَِبَذِلَك ﴿:وُب ٚبريج إشارات ىذه اآلية يقوؿ ابن عجيبة 
أحكاـ : أنوار اإلحساف، أو فضل ا : أنوار اإلسبلـ واإلٲباف، ورٞبتو : ، ففضل ا ﴾فَػْليَػْفَرُحوا

حبلوة ا٤بشاىدة، أو : حبلوة ا٤بعاملة، ورٞبتو : الطريقة وا٢بقيقة، أو فضل ا : الشريعة، ورٞبتو 
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معرفتو، : ٧ببتو، ورٞبتو : استقامة البواطن، أو فضل ا : استقامة الظواىر، ورٞبتو : فضل ا 
 .1 (إٔب غّب ذلك ٩با ال ينحصر

 عبارتاف عن إنزاؿ ﴾ِبَفْضِل الّلِو َوِبَرْٞبَِتو﴿ يا ٧بمد للناس ﴾ُقلْ ﴿: )قاؿ إ٠باعيل حقي و
ليفرحوا بفضل ا وبرٞبتو، وتكرير الباء ُب رٞبتو، : القرآف، والباء متعلقة ٗبحذوؼ، وأصل الكبلـ

لئليذاف باستقبل٥با َب استيجاب الفرح، ٍب قدـ ا١بار وآّرور على الفعل إلفادة القصر، ٍب أدخل 
 ﴾فَِبَذِلَك فَػْليَػْفَرُحوا﴿عليو الفاء إلفادة معُب السببية، فصار بفضلو وبرٞبتو فليفرحوا، ٍب قيل 

للتأكيد والتقرير، ٍب حذؼ الفعل األوؿ لداللة الثاين عليو، والفاء األؤب جزائية والثانية للداللة 
على السببية، واألصل إف فرحوا بشيء فبذلك ليفرحوا ال بشيء آخر، ٍب أدخل الفاء للداللة على 

السببية، ٍب حذؼ الشرط وأشّب بذلك إٔب اثنْب، إما الٙبادٮبا بالذات أو بالتأويل ا٤بشهور ُب 
ٌر ٩بَّّْا ٯَبَْمُعوفَ ﴿ أي ما ذكر من فضل ا ورٞبتو ﴾ىو﴿أ٠باء اإلشارة  .  من األمواؿ الفانية﴾َخيػْ

فكأف ا تعأب يقوؿ عبدي ال تعتمد على طاعتك وخدمتك واعتمد على فضلى ورٞبٍب فإف 
. 2(رأس ا٤باؿ ذلك

ومن ٍب فقد انفتحت معاين تفهم عند اآلية ال ٙبصى، و٥بذا استشهد ّٔا ابن عطاء ا، 
ُب سياؽ ا٤بعُب الوارد ُب ا٢بكمة ا٤بتضمن فرح العبد بالطاعة باعتبار أهنا فضل ورٞبة من ا تعأب 

 .  للعبد، ال حوؿ وال قوة للعبد فيها
 استشهد ابن عطاء ا ّٔذه اآلية 3﴾َسَنْسَتْدرُِجُهم مّْْن َحْيُث الَ يَػْعَلُموفَ  ﴿:قولو تعالى ،

خف من إحسانو إليك ودواـ إساءتك معو، أف يكوف ذلك ):  فقاؿ 65ُب ا٢بكمة رقم  
ٚبويف للمريد من : ، ومعُب ىذه ا٢بكمة4(﴾استدراجا لك، ﴿َسَنْسَتْدرُِجُهم مّْْن َحْيُث الَ يَػْعَلُموفَ 

من دواـ إحساف ا٢بق إليو بالصحة و الفراغ وسعة األرزاؽ، ودواـ األمداد ا٢بسية وا٤بعنوية، مع 
دواـ إساءتك معو بالغفلة والتقصّب، وعدـ شكرؾ للملك الكبّب، أف يكزف ذلك استدراجا منو 

                                                 

 .499 ص 2ابن عجيبة ، البحر ا٤بديد ،  ج - 1

 .293 ص 5إ٠باعيل حقي ، روح البياف ، ج  - 2

 . 182سورة األعراؼ اآلية  -  3
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تعأب، فالواجب على اإلنساف إذا أحس بنعمة ظاىرة أو باطنة حسية أو معنوية، أف يعرؼ حقها 
 . 1ويبادر إٔب شكرىا نطقا واعتقادا وعمبل

واالستدراج استفعاؿ من الدرجة، ٗبعُب النقل )": األلوسي"وُب تفسّب ىذه اآلية يقوؿ 
درجة بعد درجة من سفل إٔب علو، فيكوف استصعاداً أو بالعكس فيكوف استنزااًل، ٍب اتسع فيو 

فاستعمل ُب كل نقل تدرٯبي، سواء كاف بطريق الصعود أو ا٥ببوط أو االستقامة، ٍب استعّب لطلب 
كل نقل تدرٯبي من حاؿ إٔب حاؿ من األحواؿ ا٤ببلئمة للمنتقل ا٤بوافقة ٥بواه، واستدراجو تعأب 

إذا رأيت ا تعأب أنعم على عبد : إياىم بإدرار النعم عليهم مع إهنماكهم ُب الغي، ولذا قيل 
وىو مقيم على معصيتو فاعلم أنو مستدرج، وىذا ٲبكن ٞبلو على االستصعاد باعتبار نظرىم 

مْن ﴿وزعمهم أف تواترة النعم أثرة من ا تعأب وىو الظاىر، وعلى االستنزاؿ باعتبار ا٢بقيقة، 
ال يعلموف ما يراد ّٔم، :  أنو كذلك بل ٰبسبوف أنو أثرة من ا تعأب، وقيل﴾َحْيُث الَ يَػْعَلُموفَ 

وا١بار وآّرور متعلق ٗبضمر وقد صفة ٤بصدر الفعل ا٤بذكور أي سنستدرجهم استدراجاً كائناً من 
. 2(حيث ال يعلموف

: سنستدرجهم من حيث ال يعلموف، أي) ":ابن عجيبة" وُب استخراج إشارهتا يقوؿ 
ندرجهم إٔب مقاـ الُبعد درجة درجة ، من حيث ال يشعروف ، فهم ٰبسبوف أهنم يصعدوف، وىم 

حقيقة االستدراج : قيل . يسقطوف ، يطنوف أهنم يُرقّْقوف ا٢بجاب بينهم وبْب ا ، وىم يغلظونو
 . 3 (ىو السكوف إٔب اللذات، والتنعُّم بالنعمة، ونسياف ما ٙبت الِنعم من النقم

وكذلك مكر ا با٣باصة خفي ) : ُب تفسّبىا واستخراج إشاراهتاوقاؿ إ٠باعيل حقي
مستور، ُب إبقاء ا٢باؿ عليهم وتأييدىم بالكرامات مع سوء األدب الواقع منهم، فَباىم يتلذذوف 

وقاؿ بعض العارفْب مكر ا . بأحوا٥بم، وما عرفوا ما ادخر ٥بم من ا٤بؤاخذات نسأؿ ا العافية
َب نعمو أخفى منو ُب ببلئو فالعاقل من ال يأمن مكر ا ُب شيء، وأدىن مكر يصاحب النعمة 

الظاىرة أو الباطنة أف ٱبطر ُب نفسو أنو مستحق لتلك النعمة، وأهنا من أجل إكرامو خلقت، 
إف ا ليس ٗبحتاج إليها فهي ٕب ٕبكم االستحقاؽ، وىذا يقع فيو كثّبا من ال ٙبقيق : ويقوؿ

عنده من العارفْب، ألف ا إ٭با خلق األشياء باألصالة، لتسبح ٕبمده، وأما انتفاع عباده ّٔا 
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فبحكم التبعية،  وقاؿ بعض اققْب كل علم ضروري وجده العبد ُب نفسو من غّب تعمل فكر 
فيو وال تدبر، فهو عطاء من ا لوليو ا٣باص ببل واسطة ولكن ال يعرؼ أف ذلك من ا إال 
الكمل من الرجاؿ، وٰبتاج صاحب مقاـ الفتح إٔب ميزاف دقيق، ألنو قد يكوف ُب الفتح مكر 

بركات وعذاب، حٌب ال يفرح العاقل : خفي واستدراج، ولذلك ذكره تعأب ُب القرآف على نوعْب
، 1﴾﴿َوَلْو َأفَّ أَْىَل اْلُقَرى آَمُنواْ َواتػََّقواْ َلَفَتْحَنا َعَلْيِهم بَػرََكاٍت مَّْن السََّماِء َواأَلْرضِ :بالفتح، قاؿ تعأب

﴿َىَذا َعاِرٌض :، وتأمل قوؿ قـو عاد2﴾﴿ِإَذا فَػَتْحَنا َعَلْيِهم بَاباً َذا َعَذاٍب َشِديدٍ :وقاؿ تعأب
. 5(4﴾﴿َبْل ُىَو َما اْستَػْعَجْلُتم ِبِو رِيٌح ِفيَها َعَذاٌب أَلِيمٌ :، ٤با حجبتهم العادة، فقيل ٥بم3﴾٩بُِّْطرُنَا

و٥بذا استشهد ابن عطاء ا باآلية ُب سياؽ حديثو عن الغرور الذي يصيب ا٤بريد إذا أداـ 
اإلساءة مع مواله، فقابلو بدواـ اإلحساف، فيظن أف توافد النعم عليو عبلمة الرضى والقبوؿ، وإ٭با 

 أى من ا١بهة الٍب ال يشعر ﴾من حيث ال يعلموف﴿ىو تدرج ُب اإلبعاد وشغل عن رب العباد، 
أنو استدراج، وىو اإلنعاـ عليو، ألنو ٰبسبو إيثارا لو، وتفضيبل على غّبه وىو سبب ٥ببلكو، ففي 

كم من مستدرج باإلحساف إليو، وكم من مفتوف بالثناء عليو، وكم من مغرور بالسَب   ):ا٢بديث
  . وعبلج ذلك ىو مبلزمة حدود الشريعة ولزـو الطاعة و٘بديد التوبة،6(عليو

و٧بل الشاىد أف اآلية سيقت ُب بياف استدراج ا تعأب للكفار يزيدىم نعما ويفتح 
عليهم زينة الدنيا، وىم يظنوف أهنم على ا٢بق، وفهم منها ابن عطاء ا بطريق اإلشارة حاؿ ا٤بريد 

.        تتواتر عليو النعم وىو مقيم على ا٤بعصية، فيظن ذلك ٚبصيصا لو من مواله، وحقيقتو استدراج
 دُّ َىػُؤالء َوَىػُؤالء ﴿:قولو تعالى  ِمْن َعطَاء َربَّْك َوَما َكاَف َعطَاء َربَّْك ُكبلِّ ٭بُِّ

قـو أقامهم ا٢بق ):  فقاؿ 68، استشهد ابن عطاء ا ّٔذه اآلية ُب ا٢بكمة رقم 7﴾٧َبْظُوراً 
دُّ َىػُؤالء َوَىػُؤالء ِمْن َعطَاء َربَّْك َوَما َكاَف َعطَاء َربَّْك  ٣بدمتو، وقـو اختصهم ٗبحبتو، ﴿ُكبلِّ ٭بُِّ
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قسم وجههم ا٢بق : ، ومعُب ىذه ا٢بكمة أف العباد ا٤بخصوصوف بالعناية على قسمْب1(﴾٧َبْظُوراً 
وقسم أقامهم . عّباد وزىاد، علماء وصلحاء، ٦باىدوف وأمراء: ٣بدمتو وأقامهم فيها، وىم أنواع 

وىذا حكمة من ا٢بكيم، فوجب تعظيم . ا٢بق بتو واختصهم ٗبعرفتو، وىم العارفوف الكاملوف
 .    2ا١بميع، وال ٰبب ا٤بلك أف ٫بقر لو عبدا من عباده، وإف كانوا متفاوتْب عنده

 أي كل واحد من الفريقْب الذين أرادوا ﴾ُكبل﴿)": ابن كثّب"وُب تفسّب ىذه اآلية يقوؿ 
ىو ا٤بتصرؼ ا٢باكم :  أي﴾الدنيا والذين أرادوا اآلخرة، ٭بدىم فيما ىم فيو ﴿ِمْن َعطَاِء َربّْكَ 

الذي ال ٯبور، فيعطي كبل ما يستحقو من الشقاوة والسعادة وال راد ٢بكمو وال مانع ٤با أعطى، 
ال ٲبنعو أحد وال : ٩بنوعا، أي:  أي﴾ َوَما َكاَف َعطَاُء َربَّْك ٧َبْظُورًا﴿:وال مغّب ٤با أراد، و٥بذا قاؿ

. 3 (يرده راد
واعلم أف الناس على قسمْب؛ قـو )" : ابن عجيبة" وُب ٚبريج إشارة ىذه اآلية يقوؿ 

أقامهم ا٢بق ٣بدمتو، وىم العباد والزىاد، وقـو اختصهم ٗبحبتو، وىم العارفوف با، أىل الفناء 
دُّ َىػُؤالء َوَىػُؤالء ِمْن َعطَاء َربَّْك َوَما َكاَف َعطَاء َربَّْك ٧َبْظُوراً ﴿:والبقاء، قاؿ تعأب ، ُب ﴾ُكبلِّ ٭بُِّ

. 4(الكرامات واألنوار، وُب ا٤بعارؼ واألسرار
ومن ٍب فإف اآلية سيقت لبياف إمداد ا تعأب باألسباب  للفريقْب، فريق يريد الدنيا، 

وفريق يريد اآلخرة، وال راد لعطائو سبحانو، ومن باب اإلشارة استفاد ابن عطاء ا أف مدد ا 
فريق أقامو ا ُب ا٣بدمة من نوافل : وعطاءه ال ٲبنعو أحد، وال ٲبنع عن أحد، ومن أوالئك فريقاف

الطاعات وأنواع آّاىدات، وفريق اختارىم ا لتلقي ا٤بعرفة بالشهود والعياف، ويقدر على ذلك 
.           كل أحد

 استشهد ابن عطاء ا ّٔذه اآلية ُب 5﴾﴿ُقِل انظُُرواْ َماَذا ُب السََّماَواتِ :قولو تعالى ،
أباح لك أف تنظر ما ُب ا٤بكونات، وما أذف لك أف تقف مع ذوات ):  فقاؿ 140ا٢بكمة رقم  
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، 1(، لئبل يدلك على وجود األجراـ(انظروا السماوات):ا٤بكونات، فتح لك باب األفهاـ، وٓب يقل
أف ا تعأب أباح لئلنساف أف ينظر ماذا ُب السماوات واألرض من النور : ومعُب ىذه ا٢بكمة 

اللطيف الذي قامت بو األشياء، وٓب يبح لو أف يقف مع ذوات ا٤بكونات، حٌب ال يقف مع القشر 
وٰبجب عن اللب، ألف األكواف ظاىرىا غرة وباطنها عربة، فمن وقف مع ظاىرىا كاف ٧بجوبا، 

ومن نفذ إٔب باطنها كاف عارفا ٧ببوبا، وُب ىذه اآلية إباحة باب الفهم، ليفهم العبد ماذا ُب 
السماوات من عظمتو، ومعاين أسرار ذاتو، وكماؿ قدرتو، وإرادتو وسائر صفاتو، ليعرفو ُب كل 

شيء، ويفهم عنو ُب كل شيء، وألنو سبحانو ال يدلك على األجراـ وال يسد لك باب األفهاـ، 
ٍب إف ا تعأب ندب عباده إٔب معرفة ذاتو وتدرج ّٔم إليها . (انظروا السماوات واألرض): فلم يقل

 .   2شيئا فشيئا، فمنهم من قصر ومنهم من وصل

يرشُد تعأب عباده إٔب التفكر ُب آالئو  وما خلق )": ابن كثّب"وُب تفسّب ىذه اآلية يقوؿ 
ُب السموات واألرض من اآليات الباىرة لذوي األلباب، من كواكب نّبات، ثوابت وسيارات، 

والشمس والقمر، والليل والنهار، واختبلفهما، وإيبلج أحدٮبا ُب اآلخر، حٌب يطوؿ ىذا ويقصر 
ىذا، ٍب يقصر ىذا ويطوؿ ىذا، وارتفاع السماء واتساعها، وحسنها وزينتها، وما أنزؿ ا منها من 
مطر فأحيا بو األرض بعد موهتا، وأخرج فيها من أفانْب الثمار والزروع واألزاىّب، وصنوؼ النبات، 

وما ذرأ فيها من دواّب ٨بتلفة األشكاؿ واأللواف وا٤بنافع، وما فيها من جباؿ وسهوؿ وقفار 
وما ُب البحر من العجائب واألمواج، وىو مع ىذا مسخر مذلل للسالكْب، . وعمراف وخراب

.     3(ٰبمل سفنهم، وٯبري ّٔا برفق بتسخّب القدير ، ال إلو إال ىو، وال رب سواه
أمر ا٢بق جل جبللو أىل النظر )": ابن عجيبة"وُب ٚبريج إشارة ىذه اآلية يقوؿ 

واالستبصار بأف ينظروا ماذا ُب السماوات واألرض من األسرار واألنوار، وأمرىم أف يشاىدوا أسرار 
الذات وأنوار الصفات، دوف الوقوؼ مع األجراـ ا٢بسّْيات، وأمرىم أف ينظروا ا٤بعاين خلف رقة 

األواين، ال أف يقفوا مع األواين، فاألكواف كلها أواين حاملة للطف ا٤بعاين، وأصل األواين ٙبسست 
وتكثفت فمن لطَّف األواين وذّؤّا بفكرتو رجعت معاين، واتصلت ا٤بعاين با٤بعاين، وغابت حينئٍذ 

األواين، وال يعرؼ ىذا إال من صحب أىل ا٤بعاين، وىم أىل الفناء والبقاء، ومن ٓب يصحبهم 
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فحسبو الوقوؼ مع األجراـ ا٢بسية، ويستعمل فكرة التصديق واإلٲباف وىي عبادة التفكر 
واالعتبار، واألؤب فكرة أىل الشهود والعرفاف، الذين أفضوا إٔب فضاء الشهود والعياف وقليل ما 

. 1(ىم
ومن ٍب فإف معُب اآلية سيقت لتوجيو للعباد وخاصة الكفار منهم لبلعتبار والنظر ُب 

 ﴾ذا﴿فػ ا٤بصنوعات الدالة على الصانع والقادر على الكماؿ، من أجل أف يوحدوه ويؤمنوا بو، 
فصار من صيغ العمـو تشمل ٝبيع األجراـ وأعراضها الدالة على  (الذي)قاـ مقاـ اسم ا٤بوصوؿ 

وجو إثباهتا كما ُب : ، ووقف ابن عطاء ا مع داللتها ُب اآلية من وجهْب2وحدانية ا وحكمتو
نص القرآف فأكد  بطريق اإلشارة أف ا تعأب أراد منا النظر إٔب ىذا الذي ُب السماوات 

. واألرض، من األسرار واألنوار الٍب قامت ّٔا وبغّبىا من ا٤بكونات، ليفتح لنا باب الفهم عنو
والوجو الثاين تقدير حذفها ومعناه االشتغاؿ بظاىر الكائنات فتحجبنا عن ا٤بكوف، ويسد عنا 

.    باب الفهم
 استشهد ابن عطاء ا ّٔذه اآلية ُب 3﴾الَ َتْدُروَف أَيػُُّهْم أَقػَْرُب َلُكْم نَػْفعاً  ﴿:قولو تعالى ،

الَ ﴿رٗبا أفادؾ ُب ليل القبض ما ٓب تستفده ُب إشراؽ هنار البسط):  فقاؿ150ا٢بكمة رقم 
أف القبض الذي ىو ٜبرة ا٣بوؼ، والبسط :، ومعُب ىذه ا٢بكمة 4(َتْدُروَف أَيػُُّهْم أَقػَْرُب َلُكْم نَػْفعًا﴾

الذي ىو ٜبرة الرجاء، حالتاف يتعاقباف على اإلنساف، كتعاقب الليل والنهار، فالقبض كالليل، ورٗبا 
استفاد العبد ُب ليل القبض من ا٬بناس النفس، وذىاب ا٢بس، ومواالة األنس، ما ال تستفيده ُب 

، وٙبقيق الفنوف، و٦بالسة األخيار، و٨بالطة األبرار، فالقبض لو  هنار البسط، من ٙبصيل العلـو
فوائد والبسط لو فوائد، والعبد ال يدري أيهما أقرب لو نفعا، ومن ٍب تعْب على العبد الوقوؼ مع 

 . 5ما يواجهو من جهة ا٢بق، فيتلقاه بالقبوؿ واألدب

ا٤بذكوروف آباؤكم وأبناؤكم ال شّك ُب ذلّك، ٍب )": ابن عاشور"وُب تفسّب ىذه اآلية يقوؿ 
 فهو إما مبتدأ وإما حاؿ، ٗبعُب أهنم غّب مستوين ُب ﴾الَ َتْدُروَف أَيػُُّهْم أَقػَْرُب َلُكْم نَػْفعاً ﴿:قاؿ
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نفعكم، متفاوتوف تفاوتاً يتبع تفاوت الشفقة ا١ببلية ُب الناس، ويتبع الربور ومقدار تفاوت 
فرّب رجل ٓب تعرض لو حاجة إٔب أف ينفعو أبواه وأبناؤه، ورٗبا عرضت حاجات كثّبة . ا٢باجات

ُب ا٢بالْب، ورٗبا ٓب تعرض، فهم متفاوتوف من ىذا االعتبار الذي كاف يعتمده أىل ا١باىلية ُب 
ال تدروف أيهم ﴿:قسمة أموا٥بم، فاعتمدوا أحواالً غّب منضبطة، وال موثوقاً ّٔا، ولذلك قاؿ تعأب

، فشرع اإلسبلـ مناط الفرائض ٗبا ال يقبل التفاوت وىي األبوة والبنوة، ففرض ﴾أقرب لكم نفعاً 
. 1(الفريضة ٥بم، نظراً لصلتهم ا٤بوجبة كوهنم أحّق ٗباؿ األبناء أو اآلباء

اإلنساف ال تقـو روحانيتو إال ببشريتو، إال ): وُب ٚبريج إشارة ىذه اآلية يقوؿ ابن عجيبة
بروحانيتو، فبل يدري أيهما أقرب لو نفًعا، ألف البشرية ٧بل للعبودية ، والروحانية ٧بل لشهود 

عظمة الربوبية ، وال بد للجمع بينهما ، وكذلك ا٢بس ، ال يقـو إال با٤بعُب ، وا٤بعُب ال يقـو إال 
با٢بس ، فبل تدري أيهما أقرب نفًعا لك أيها ا٤بريد ، فتؤثره ، وإف كانت ا٤بعاين ىي ا٤بقصودة 

. 2 (بالسّب ، لكن ال تقـو إال بوجود ا٢بس ، فبل بد من مبلحظتو
ومن ٍب فقد استدؿ ابن عطاء ا ّٔذه اآلية الٍب نزلت ُب مّباث األب من االبن، ُب 

سياؽ حديثو عن لزـو األدب حاؿ القبض أو حاؿ البسط، فبل يطلب العبد البسط إف واجهو 
القبض، وال يطلب القبض إف واجهو البسط، فقد يستفيد من أحدٮبا ما ال يستفيده من اآلخر، 

فبل يدري أيهما أنفع وال أيهما أضر، و٧بل الشاىد ُب اآلية أف البسط كاألب ألنو ناشئ عن 
شهود ما منو سبحانو إليك من نعم ومدد وعطايا، وىو فعل ا٢بق الذي صدر منو كل موجود، 

والقبض كاالبن ألنو ناشئ عن شهود ما منك إليو سبحانو من تقصّب وغّبه، وىو الفرع، إذ الفعل 
وينتج عن ىذا أف العبد جاىل منفعتهما كجهلو باألنفع من اآلباء واألبناء، . 3كلو من القدرة

فتعْب متابعة ا٢بق باتباع مراده، من غّب ٙبوؿ وال انتقاؿ، وال حٌب تشوؼ إٔب غّبه من األحواؿ، 
.       وبذلك يتنور قلبو، ويتطهر سره ولبو

 ِإفَّ َرْٞبََت الّلِو َقرِيٌب مَّْن  ﴿:، وقولو تعأب4﴾ٱَبَْتصُّ ِبَرْٞبَِتِو َمن َيَشاءُ ﴿:قولو تعالى
علم أف ):  فقاؿ 170، استشهد ابن عطاء ا ّٔاتْب اآليتْب ُب ا٢بكمة رقم 1﴾اْلُمْحِسِنْبَ 
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ٱَبَْتصُّ ِبَرْٞبَِتِو َمن َيَشاُء﴾، وعلم أنو لو خبلىم ﴿:العباد يتشوفوف إٔب ظهور سر العناية، فقاؿ
، ومعُب 2(﴾﴿ِإفَّ َرْٞبََت الّلِو َقرِيٌب مَّْن اْلُمْحِسِنْبَ :وذلك  لَبكوا العمل اعتمادا على األزؿ فقاؿ

ىذه ا٢بكمة أف ا تعأب أخربُب كتبو على ألسنة رسلو، أف ا٤بدار على السابقة من العناية، 
تشوؼ العباد كلهم لظهور سر ىذه ا٣بصوصية، فكل واحد يظن أنو من أىلها، فأخربىم ا٢بق 

ومن ٍب . تعأب أف ذلك السر إ٭با ىو اختصاص للبعض دوف البعض، وأسند ذلك إٔب مشيئتو
يطمع كل واحد أف يكوف من ذلك البعض، فرٗبا يَبكوف العمل ويعتمدوف على سابق األزؿ، 

 .3فأخربىم تعأب أف العناية قريبة ٩بن أحسنوا عبادة رّٔم وأحسنوا إٔب عباده

ينبّْو تعأب على ما أنعم بو على )": ابن كثّب"وُب تفسّب آية االختصاص ىذه يقوؿ 
ا٤بؤمنْب من الشرع التاـ الكامل، الذي شرعو لنبيهم ٧بمد صلى ا عليو وسلم، حيث يقوؿ 

 ): ، وُب موضع آخر يقوؿ4(﴾ َواللَُّو ٱَبَْتصُّ ِبَرْٞبَِتِو َمْن َيَشاُء َواللَُّو ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم ﴿:تعأب
من الفضل ٗبا ال ُٰبَد وال يُوَصف، ٗبا شرؼ بو نبيكم ٧بمًدا - أيها ا٤بؤمنوف - اختصكم : أي

: ونقل األلوسي ا٤براد فقاؿ. 5(صلى ا عليو وسلم على سائر األنبياء وىداكم بو ألٞبد الشرائع
ا٤براد من اآلية دفع االعَباض الذي يشّب إليو ا٢بسد بأف من لو أف ٱبص ال يعَبض عليو : وقيل )

. 6 (إذا عم
، فقاؿ ُب ﴾﴿ِإفَّ َرْٞبََت الّلِو َقرِيٌب مَّْن اْلُمْحِسِنْبَ : وأما اآلية الثانية وىي قولو تعأب

ف رٞبتو تعأب ُمْرَصدة للمحسنْب، الذين يتبعوف أوامره ويَبكوف زواجره، كما إ): تفسّبىا ابن كثّب
 َوَرْٞبٍَِب َوِسَعْت ُكلَّ َشْيٍء َفَسَأْكتُبُػَها لِلَِّذيَن يَػتػَُّقوَف، َويُػْؤُتوَف الزََّكاَة َوالَِّذيَن ُىْم بِآيَاتَِنا ﴿:قاؿ تعأب

. 7(﴾يُػْؤِمُنوَف، الَِّذيَن يَػتَِّبُعوَف الرَُّسوَؿ النَّيبَّ األمّْيَّ 
والقرب حقيقتو ُدنُّو ا٤بكاف و٘باوره، ويطلق على الّرجاء ): وعنها يقوؿ الطاىر ابن عاشور

 على مقّدر ُب الكبلـ، أي وأحسنوا، ألهّنم إذا َدعوا ﴾﴿ قريب من اسنْب :ودّؿ قولو . ٦بازاً 
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خوفاً وطعماً فقد هتيَّأوا لنبذ ما يوجب ا٣بوؼ، واكتساب ما يوجب الّطمع، لئبل يكوف ا٣بوؼ 
والّطمع كاذبْب، ألّف من خاؼ ال يُقدـ على ا٤بخوؼ، ومن طمع ال َيَبؾ طلب ا٤بطموع، 

ويتحّقق ذلك باإلحساف ُب العمل ويلـز من اإلحساف ترؾ الَسيّْئات، فبل جـر تكوف رٞبة ا 
قريباً منهم، وسكت عن ضد اسنْب رفقاً با٤بؤمنْب وتعريضاً بأهّنم ال يظن ّٔم أف يسيئوا فتبعد 

. 1(الّرٞبة عنهم 
أف الرٞبة مشلت عدة معاين من الفضل ٗبا ال ُٰبَد وال يُوَصف، منها : ونتيجة ىذه األقواؿ

ما شرفنا ا تعأب بو من الشرائع، وشرفنا بنبينا ٧بمًدا صلى ا عليو وسلم ا٤بفضل على سائر 
األنبياء وىدانا بو ألٞبد الطرائق، فهذا اختصاص من عامة البشر، و تعأب أف ٱبتص من ا٤بؤمنْب 

من شاء ٗبا شاء من الفضل، وىذا الفهم عن رب العا٤بْب، تسليم لو با٤بشيئة، ودفع ٤با يصيب 
النفس من ا٢بسد، ولذلك استدؿ ّٔا ابن عطاء ا  ُب سياؽ ا٢بديث عن العناية الٍب ىي نوع 
من الرٞبة، اختص ا تعأب بو بعضا من عباده، ٍب بْب ابن عطاء ا عبلمات ىذا االختصاص 

ودليل ذلك . باآلية الثانية وىي اإلحساف، فمن كاف من اسنْب، دؿ على إشارة انتسابو ا٣باصة
ِإفَّ َرْٞبََت الّلِو  ﴿، ىو تقييد لقولو﴾ٱَبَْتصُّ ِبَرْٞبَِتِو َمن َيَشاءُ ﴿:وقولو تعأب) ":ابن عجيبة"قوؿ 

 .2، فا٤بختص بالرٞبة ىم اسنوف﴾َقرِيٌب مَّْن اْلُمْحِسِنْبَ 
 َا الصََّدقَاُت لِْلُفَقرَاء﴿:قولو تعالى ، استشهد ابن عطاء ا ّٔذه اآلية ُب 3﴾ِإ٭بَّ

َا ):  فقاؿ177ا٢بكمة رقم  إف أردت ورود ا٤بواىب عليك، صحح الفقر والفاقة لديك، ﴿ِإ٭بَّ
، ومعُب ىذه ا٢بكمة أف بسط ا٤بواىب الربانية من ا٤بعارؼ والكشوفات 4(الصََّدقَاُت لِْلُفَقرَاء﴾

والطمأنينة والعلـو واألسرار على العبد، مشروط بتحقق القلب بالفقر وا٢باجة، أي التحقق 
 .  5بأوصاؼ العبودية، وىي الذؿ والعجز والضعف

أف ليس : وا٤بقصود من أداة ا٢بصر)" : الطاىر ابن عاشور"وُب تفسّب ىذه اآلية يقوؿ 
شيء من الصدقات ٗبستحّق للذين َلَمزوا ُب الصدقات، وَحْصر الصدقات ُب كوهنا مستحّقة 
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وأّما . لؤلصناؼ ا٤بذكورة ُب ىذه اآلية ، فهو قصر إضاُب أي الصدقات ٥بؤالء ال لغّبىم 
ا٫بصارىا ُب األصناؼ الثمانية دوف صنف آخر فيستفاد من االقتصار عليها ُب مقاـ البياف إذ ال 

. تكوف صيغة القصر مستعملة للحقيقي واإلضاُب معاً إالّ على طريقة استعماؿ ا٤بشَبؾ ُب معنييو
والفقّب صفة مشّبهة أي ا٤بّتصف بالفقر وىو عدـ امتبلؾ ما بو كفاية لواـز اإلنساف ُب عيشو، 

. 1(وضّده الغِب
إ٭با النفحات وا٤بواىب للفقراء وا٤بساكْب، ): وُب ٚبريج إشارة ىذه اآلية يقوؿ ابن عجيبة

 .2(الذين افتقروا من السّْوى، وسكنوا ُب حضرة شهود ا٤بؤب
ومن ٍب فإف وجو استشهاد ابن عطاء ا ّٔذه اآلية، اإلشارة إٔب أف ما يهبو ا تعأب من 
ا٤بواىب وا٤بعارؼ إ٭با ىي صدقة ومنة ال جزاء على األعماؿ واألحواؿ، ألف الصدقة ال تكوف ُب 

فكما أف ا تعأب شرع صدقة األمواؿ ٤بن ال ٲبلك قوت يومو من الفقراء . 3مقابلة عمل
وا٤بساكْب، فكذلك جعل مواىبو ومننو من ا٤بعارؼ اللدنية ٤بن ال ٲبلك ُب قلبو ذرة من الغِب عن 

 .       مواله

 استشهد ابن عطاء ا ّٔذه اآلية ُب 4﴾﴿وََكاَف اللَُّو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء مُّْقَتِدراً :قولو تعالى ،
من استغرب أف ينقذه ا من شهوتو، وأف ٱبرجو من وجود غفلتو، ):  فقاؿ197ا٢بكمة رقم 

أف ا٢بق : ، ومعُب ىذه ا٢بكمة 5(﴿وََكاَف اللَُّو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء مُّْقَتِدرًا﴾:فقد استعجز القدرة اإل٥بية 
ا٢بق تعأب ال يعجزه شيء، ىو الغالب على أمره، وقلوب عباده بيده، يصرفها كيف شاء، ويقلبها 
حيث شاء، فمن كلن منهمكا ُب الغفلة، مستغرقا ُب ٕبار الشهوة، فبل يستغرب أف ينقذه ا من 

، لتضمنو العجز ُب قدرة مواله، 6غفلتو، وأف ٱبرجو من وجود شهوتو، فإف ذلك قدح ُب إٲبانو
 .   وُب اآلية نص على تعلق القدرة بكل شيء، والعبد من ٝبلة الشيء

، ﴿وََكاَف اللَُّو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء مُّْقَتِدرًا﴾:وٝبلة ): وُب تفسّب ىذه اآلية يقوؿ ابن عاشور
ٝبلة معَبضة ُب آخر الكبلـ، وموقعها التذكّب بقدرة ا تعأب على خلق األشياء وأضدادىا، 
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. وجعل أوائلها مفضية إٔب أواخرىا، وترتيبو أسباب الفناء على أسباب البقاء، وذلك اقتدار عجيب
 وىو بذلك العمـو ﴾َعَلى ُكلّْ َشْيءٍ ﴿:وقد أفيد ذلك على أكمل وجو بالعمـو الذي ُب قولو 

.  1(القوي القدرة: وا٤بقتدر . أشبو التذييل 
 سيقت بعد حديث ا تعأب ﴾﴿وََكاَف اللَُّو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء مُّْقَتِدراً : ومن ٍب فإف قولو تعأب

لبياف جرياف قدرة ا تعأب على كل شيء من عن الدورة السنوية للحياة والفناء ُب النبات، 
، واستشهد ّٔا ابن عطاء ا ألف العبد من ٝبلة 2األشياء، ٰبييو ويفنيو وال يعجز عن شيء

األشياء وال تعجز قدرة ا تعأب أف تنقذ العبد من شهواتو وغفلتو، ودليل ذلك نصوص من 
 ): القرآف والسنة، تبشر ُب ٝبلتها بقبوؿ ا تعأب التائب وفرحو بو قاؿ صلى ا عليو وسلم

، وثبت واقعا أف كثّبا من أىل الغفلة والعصياف، ٍب صار من أىل ا٤بشاىدة 3 (...أفرح بتوبة عبد 
أيب "و" 5الفضيل بن عياض"و" 4إبراىيم بن أدىم"والعياف، كانوا لصوصا فصاروا خصوصا، كػ

بالَبٝبة لعدد من الرجاؿ الذين سبقت " رسالة القشّبي"ُب كتابو " 1القشّبي"، وقد ابتدأ "6يعزى
 .     2سبقت ٥بم الغفلة والشهوة، ٍب أدركتهم العناية فرفعتهم إٔب رتبة الصا٢بْب والعارفْب

                                                 

 .308 ص٧8بمد الطاىر بن عاشور ، تفسّب التحرير والتنوير ، ج - 1

ػ فتح القدير ا١بامع بْب فِب الرواية والدراية من علم التفسّب ػ حققو وخرج  (ىػ1250)الشوكاين ٧بمد بن علي بن ٧بمد - 2
 .396 ص4ـ ، ج1997أحاديثو عبد الرٞباف عمّبة ػ دار الوفاء مصر  ػ سنة 

لَلَُّو أَفْػرَُح بِتَػْوبَِة ): قَاَؿ َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم :ا٢بديث أخرجو أبو عيسى الَبمذي ُب سننو  َعْن َأيب ُىَريْػَرَة قَاَؿ  - 3
وقَاَؿ أَبُو . 446 ص 11 ج3461بَاب ُب فضل االسغفار والتوبة، رقم (َأَحدُِكْم ِمْن َأَحدُِكْم ِبَضالَِّتِو ِإَذا َوَجَدَىا

 .ِعيَسى َىَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيحٌ 

بن منصور التميمي البلخي أبو إسحاؽ، زاىد مشهور تفقو وأخذ العلم عن كثّب من علماء العراؽ : إبراىيم بن أدىم - 4
خّب الدين الزركلي ، األعبلـ ، دار العلم . ىػ ودفن قي سوفنن حصن من ببلد الرـو161والشاـ وا٢بجاز، مات سنة 

  .  31 ص1ـ ، ج2005 سنة 16للمبليْب بّبوت ، الطبعة 

أبو علي الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشّب التميمي الزاىد ا٣باشع شيخ اإلسبلـ ولد بسمرقند : الفضيل بن عياض - 5
عبد الرؤوؼ . ىػ عن ٫بو ٜبانْب سنة187ىػ، وقدـ الكوفة وكاف ٦باورا ٗبكة،  ؤّا توُب سنة 105سنة  (أبيورد)بكورة 

٧بمد فتحي أبو بكر ، الدار العربية للكتاب القاىرة ، : ا٤بناوي ، الكواكب الدرية ُب تراجم السادة الصوفية ، ٙبقيق
 .549 ص1ـ ، ج2009الطبعة األؤب سنة 

ىػ عاش ُب فاس  ولو زاوية يؤمها الناس ُب بليدة ٚبرج بصحبتو ٝباعة من 572يلنور بن ميموف ا٤بتوَب سنة : أبو يعزى - 6
 ص 532عبد ا٤بنعم ا٢بفِب ، ا٤بوسوعة الصوفية ، رقم الَبٝبة . أعبلـ الصوفية منهم أبو مدين الغوث دفْب تلمساف 

618   . 
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 َنا بَػَيانَوُ ﴿:قولو تعالى ، استشهد ابن عطاء ا ّٔذه 3﴾فَِإَذا قَػرَْأنَاُه فَاتَِّبْع قُػْرآنَُو، ٍُبَّ ِإفَّ َعَليػْ
ا٢بقائق ترد ُب حاؿ التجلي ٦بملة، وبعد الوعي يكوف البياف، ):  فقاؿ 215اآلية ُب ا٢بكمة رقم 

َنا بَػَيانَوُ  أف ا٢بقائق الٍب ىي ما يرد : ، ومعُب ىذه ا٢بكمة 4(﴾﴿فَِإَذا قَػرَْأنَاُه فَاتَِّبْع قُػْرآنَُو، ٍُبَّ ِإفَّ َعَليػْ
على قلب العارؼ من ٘بليات العلـو وا٢بكم وا٤بعارؼ، تارة تكوف علوما، وتارة تكوف حكما 

فإف الروح إذا ٚبلصت وصفت من غبش . ومعارؼ، وتارة تكوف كشفا بغيب كاف أو سيكوف
ا٢بس كاف غالب ما يتجلى فيها حقا، فإذا وردت ىذه ا٢بقائق ُب حاؿ التجلي ٦بملة وقيدىا 

 . 5اإلنساف كما جلبت، ٍب تفكر فيها فإنو يتبْب معناىا، فبعد الوعي ا٢بفظ يكوف البياف

أف علينا ٝبع الوحي وأف تقرأه : ومعُب ا١بملتْب ): وُب تفسّب ىذه اآلية يقوؿ ابن عاشور
وفوؽ ذلك أف تبينو للناس بلسانك ، أي نتكفل لك بأف يكوف ٝبعو وقرآنو بلسانك ، أي عن 

ظهر قلبك ال بكتابة تقرأىا بل أف يكوف ٧بفوظاً ُب الصدور بّيناً لكل سامع ال يتوقف على 
فالبياف ىنا بياف ألفاظو وليس بياف معانيو . مراجعة وال على إحضار مصحف من قُرب أو بُعد

. 6 (ألف بياف معانيو مبلـز لورود ألفاظو
ال ُٙبرّْْؾ بالواردات اإل٥بية لسانك لِتَػْعَجل ): وُب ٚبريج إشارة ىذه اآلية يقوؿ ابن عجيبة 

حفظو وقراءتو، فإذا : بو حْب اإللقاء، بل ٛبّهل ُب إلقائو لُيفهم عنك، إفَّ علينا ٝبعو وقرآنو، أي
وال شك أفَّ الواردات ُب حاؿ . قرأناه على لسانك ُب حاؿ الفيض فاتبع قرآنو، ٍب إفَّ علينا بيانو

الفيض تربز ٦بملًة، ال يقدر على حصرىا وال تَػَفهُِّمها، فإذا فَػرََغ منها قوالً وكتابة فَتَدبرىا وجدىا 
 .7(صحيحَة ا٤بعُب، واضحَة ا٤ببُب، ال نقص فيها وال خلل، ألهنا من وحي اإل٥باـ 

                                                                                                                                                    

ىػ وىو شيخها ُب عصره زىدا وعلما ُب الدين، 376أبو القاسم عبد الكرًن بن ىوازف ولد ٖبراساف سنة : القشّبي  - 1
 (لطائف اإلشارات)ا٤بشهورة ُب التصوؼ، ولو تفسّب يسمى  (الرسالة)ونسبو إٔب قبيلة قشّب العدنانية، ولو تصنيف 

 251عبد ا٤بنعم ا٢بفِب ، ا٤بوسوعة الصوفية ، رقم الَبٝبة .  ىػ 465توُب بنيسابور سنة . ٯبمع بْب ا٢بقيقة والشريعة
 .   477ص 

 .   17 إٔب 10استغرقت عدد صفحات ىذه الَباجم من صفحة  سبعة عشر صفحة من  - 2

 .19 ػ18سورة القيامة اآلية  - 3

  .110عاصم إبراىيم الكيإب ، النص الكامل للحكم العطائية الكربى والصغرى ، ص  - 4

  .369ابن عجيبة ، إيقاظ ا٥بمم شرح ا٢بكم ، ص  - 5

 .443 ص ٧15بمد الطاىر بن عاشور ، تفسّب التحرير والتنوير ، ج - 6

 . 462 ص 6ابن عجيبة ، البحر ا٤بديد  ، ج  - 7
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ومن ٍب فقد استدؿ ابن عطاء ا على معُب ا٢بكمة بآية الوحي الواردة ُب توجيو النيب 
صلى ا عليو وسلم عند تلقيو للوحي، ففي البداية كاف يعاِب من التنزيل شدة، ٨بافة أف ينساه، 
وبعد نزوؿ ىذه اآلية، صار يستمع ١بربيل فإذا فرغ قرأه كما أنزؿ، وىكذا ينبغي أف يتعامل الوٕب 

مع ما يتجلى لو من ا٤بواىب وا٤بعارؼ الربانية، أف تلقى إليو ٦بملة ُب القلب، فإذا قرأىا تبْب 
إذا كنت أتكلم عليكم             ): معناىا وفهمها وبينها للناس، كاف بعض العارفْب يقوؿ ألصحابو

أبو "، وكاف الشيخ 1(أكوف أستفيد من نفسي ما ٯبريو ا على لساين كما تستفيدوف أنتم مِب
ىبل رجل يقيد : رضي ا عنو، إذا استغرؽ ُب الكبلـ وفاضت عليو العلـو يقوؿ" ا٢بسن الشاذٕب

عنا ىذه األسرار، ىلموا إٔب رجل صّبه ا ٕبر العلـو أو كبلما ٫بوه، وكاف ٰبضر ٦بلسو أكابر 
، "5ابن دقيق العيد"، و"4ابن عصفور"، و"3ابن ا٢باجب"، و"2عز الدين بن عبد السبلـ"وقتو كػ
ىذا : ، وكاف عز الدين بن عبد السبلـ إذا ٠بع كبلمو يقوؿ"1عبد العظيم ا٤بنذري"، و"5العيد

 .                       2كبلـ قريب عهد با
                                                 

  .370ابن عجيبة ، إيقاظ ا٥بمم شرح ا٢بكم ، ص  - 1

عبد السبلـ بن أيب القاسم بن ا٢بسن، شيخ اإلسبلـ وبقية األعبلـ الشيخ عز الدين :  عز الدين ابن عبد السبلـ - 2
السلمي الدمشقي الشافعي؛ ولد سنة سبع أو ٜباف وسبعْب وٟبسمائة وتوُب سنة ستْب وستمائة ٠بع من ا٣بشوعي 

وعبد اللطيف بن إ٠باعيل الصوُب والقاسم ابن عساكر وابن طربزد وحنبل وابن ا٢برستاين وغّبىم الشيخ تقي الدين ابن 
وتفقو على اإلماـ فخر الدين ابن عساكر، وقرأ األصوؿ والعربية، . دقيق العيد والدمياطي وأبو ا٢بسْب اليونيِب وغّبىم

 .1314ابن شاكر الكتيب ، فوات الوفيات ص.ودرس وأفٌب وصنف، وبرع ُب ا٤بذىب، وبلغ رتبة االجتهاد

ٝباؿ الدين أبو عمرو ابن . العبلمة، ا٤بفًب، اقق. اإلماـ. ابن ا٢باجب الفاضل عثماف بن عمر بن أيب بكر بن يونس - 3
الكردي، الدويِب األصل، اإلسنائي ا٤بولد، ا٤بقرئ، النحوي، األصوٕب، الفقيو ا٤بالكي، صاحب التصانيف . ا٢باجب

ٍب قدـ دمشق ودرس ٔبامعها .  ىػ ، اشتغل ُب صغره بالقاىرة وكاف من أذكياء العآب571ا٤بنقحة ، ولد سنة سبعْب أو 
وصنف ُب الفقو ا٤بالكي ٨بتصراً وُب غّب ذلك، وانتقل . ُب زاوية ا٤بالكية، وأخذ الفضبلء عنو، وكاف األغلب عليو النحو

صبلح الدين الصفدي ، . ىػ 646إٔب اإلسكندرية فلم تطل مدتو ىناؾ وتوُب ّٔا ُب السادس والعشرين من شواؿ سنة 
 .  16333الواُب بالوفيات ، ص 

ابن عصفور ابن ُعصفور علي بن مؤمن بن ٧بمد بن علي، العبّلمة ابن ُعصفور النحوي ا٢بضرمي اإلشبيلي، حامل لواء  - 4
الـز . ٍبَّ من األستاذ أيب علي الشَّلوبْب، وتصدَّر لؤلشغاؿ مدة. أخذ عن األستاذ أيب ا٢بسن الدَّبّاج. العربية باألندلس

ولد سنة سبع وتسعْب وٟبس مائة . أبا علّي ٫بواً من عشرة أعواـ، إٔب أف ختم عليو كتاب سيبويو ُب ٫بو السبعْب طالباً 
بإشبيلية، ومات بتونس، ُب رابع عشرين ذي القعدة، سنة ثبلث وستْب وست مائة، وقيل سنة تسع وستْب وست 

 .17729ابن شاكر الكتيب ، فوات الوفيات ص. وٓب يكن بذاؾ الورع. مائة

تقي الدين أبو الفتح ٧بمد بن علي بن وىب بن مطيع ا٤بنفلوطي ا٤بصري ا٤بالكي والشافعي قاضي : ابن دقيق العيد  - 5
الذىيب ، سّب أعبلـ النببلء، . (شرح العمدة)ىػ ولو تصانيف منها 702ىػ وتوُب ٗبصر سنة 625القضاة ولد سنة 
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 استشهد ابن عطاء ا ّٔذه اآلية 3﴾ِإفَّ اْلُمُلوَؾ ِإَذا َدَخُلوا قَػْريًَة أَْفَسُدوَىا﴿:قولو تعالى ،
مٌب وردت الواردات اإل٥بية إليك ىدمت العوائد عليك، ﴿ِإفَّ ):  فقاؿ 216ُب ا٢بكمة رقم  

، ومعُب ىذه ا٢بكمة أف الوارد اإل٥بي الذي ىو قوة شوؽ أو 4(﴾اْلُمُلوَؾ ِإَذا َدَخُلوا قَػْريًَة أَْفَسُدوَىا
اشتياؽ أو ٧ببة ٱبلقها ا ُب قلب العبد، وقد تنشأ عن قوة خوؼ أو ىيبة أو جبلؿ، فتزعجو 

تلك القوة إٔب النهوض إٔب مواله، فيخرج عن عوائده وشهواتو وىواه، ويرحل إٔب معرفة ربو ورضاه، 
وقد تَبادؼ عليو حٌب يغيب عن حسو بالكلية وىو مقاـ ا١بذب، فهذه الواردات هتدـ عاداتك 

وتفسدىا عليك، فَبد عزؾ ذال، وغناؾ فقرؾ، وجاىك ٟبوال، ورياستك تواضعا وحنوا، وكبلمك 
 . صمتا، وقرارؾ ُب وطنك سياحة وسفرا

، ٕبرؼ  ﴾ِإفَّ اْلُمُلوؾَ ﴿وافتتاح ٝبلة )": الطاىر ابن عاشور"وُب تفسّب ىذه اآلية يقوؿ 
 استدالؿ بشواىد التاريخ ﴾ِإَذا َدَخُلوا قَػْريًَة أَْفَسُدوَىا﴿التأكيد لبلىتماـ با٣برب وٙبقيقو، فقو٥با 

، استدالؿ على ا٤بستقبل ٕبكم ا٤باضي على طريقة ﴾وكذلك يفعلوف﴿:ا٤باضي، وٝبلة
واإلشارة إٔب . ﴾ِإَذا َدَخُلوا قَػْريًَة أَْفَسُدوَىا﴿:االستصحاب وىو كالنتيجة للدليل الذي ُب قولو

. ا٤بذكور من اإلفساد وَجْعِل األعزة أذلة، أي فكيف نلقي بأيدينا إٔب من ال يألو إفساداً ُب حالنا
فدبرت أف تتفادى من ا٢برب ومن اإللقاء باليد، بطريقة ا٤بصانعة والتزلف إٔب سليماف بإرساؿ 

ىدية إليو، وقد عزمت على ذلك وٓب تستطلع رأي أىل مشورهتا ألهنم فوضوا الرأي إليها، وألف 
.  5 (سكوهتم على ما ٚبربىم بو يُعّد موافقة ورضى

الواردات اإل٥بية : ، أي﴾ِإفَّ اْلُمُلوؾَ قالت ﴿ ):وُب ٚبريج إشارة ىذه اآلية يقوؿ ابن عجيبة
قلب نفس، أفسدوا ظاىرىا بالتخريب : ، أي﴾ِإَذا َدَخُلوا قَػْريَةً ﴿الٍب تأٌب من حضرة القهار، 

                                                                                                                                                    

ـ ، رقم الَبٝبة 1997أبو عبد ا عبد السبلـ ٧بمد عمر علوش ، دار الفكر بّبوت ، الطبعة األؤب سنة : ٙبقيق
 .130 ص17 ، ج6098

زكي الدين أبو ٧بمد عبد العظيم بن عبد القوى بن عبد ا بن سبلمة بن سعيد ا٤بنذري الشامي : عبد العظيم ا٤بنذري - 1
أبو عبد ا عبد : الذىيب ، سّب أعبلـ النببلء ، ٙبقيق. ىػ 656ىػ وتوُب سنة 581األصل، ا٤بصري الشافعي ولد سنة 

 .527 ص16 ، ج5688السبلـ ٧بمد عمر علوش ، رقم الَبٝبة 

 . 86ابن عطاء ا السكندري ، لطائف ا٤بنن  ، ص  - 2

 .34سورة النمل اآلية  - 3

 
 

 .280 ص ٧10بمد الطاىر بن عاشور ، التحرير والتنوير ، ج - 5
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أبدلوا عزىا ُذاًل، وجاىها ٟبواًل، وغناىا من الدنيا : َوَجَعُلوا أَِعزََّة أَْىِلَها أَِذلًَّة﴾، أي﴿والتعذيب، 
 .1(فقراً، وكذلك يفعلوف

حْب ورد عليها " بلقيس"ومن ٍب فقد استشهد ابن عطاء ا ّٔذه اآلية ػ ا٤بتضمنة ما قالتو 
ػ من طريق اإلشارة، فَمَثُل الواردات اإل٥بية الٍب هتدـ العوائد اإلنساف " سليماف"كتاب سيدنا 

وتغيبو عن حسو أحيانا قهرا ال اختيارا، كملك جبار ذي جيش قاىر دخل قرية أو مدينة، فأفسد 
بناءىا وغّب عوائدىا، إف ا٤بلوؾ إذا دخلوا قرية خربوىا وغّبوا معا٤بها، وجعلوا أعزة أىلها اي 

أف : ، وبتفصيل أوضح 2(االستشهاد باآلية غاية ا٢بسن وا٤بناسبة)وُب ىذا . رؤساءىا، أتباعا أذلة
العبد قبل وصوؿ الواردات افلهية يكوف مقهورا ٩بلوكا لنفسو وشهواتو وىواه، فإذا أصابتو نفحات 
الواردات اإل٥بية وترادفت عليو، قهرت فيو النفس وا٥بوى، وسجنتهما وغّبت عوائدٮبا وصّبهتما 

 .         أذلة

 استشهد ابن عطاء 3﴾َبْل نَػْقِذُؼ بِا٢بَْقّْ َعَلى اْلَباِطِل فَػَيْدَمُغُو فَِإَذا ُىَو زَاِىقٌ  ﴿:قولو تعالى ،
الوارد يأٌب من حضرة القهار ألجل ذلك ال يصادمو ):  فقاؿ217ا ّٔذه اآلية ُب ا٢بكمة رقم 

: ، ومعُب ىذه ا٢بكمة4(َبْل نَػْقِذُؼ بِا٢بَْقّْ َعَلى اْلَباِطِل فَػَيْدَمُغُو فَِإَذا ُىَو زَاِىٌق﴾﴿شيء إال دمغو 
" القهار"أف الوارد الذي يرد على قلوب السائرين يكوف قويا شديدا، ألنو يستمد من ا٠بو تعأب 

وذلك باعتبار أف  تعأب حضرات بعدد . 5فيدمغ بقهريتو كل ما وجده ُب قلب العبد من األغيار
يتجلى من حضرة ٝبالو، وا٠بو جليل يتجلى من حضرة جبللو، " ٝبيل"بعدد أ٠بائو، فا٠بو تعأب 

 .  6وىكذا كل اسم ٱبرج ٱبرج ٘بليو على وفق حضرتو

أي بل ٫بن نعمد إٔب باطلكم )": التحرير والتنوير" وُب تفسّب ىذه اآلية جاء ُب تفسّب 
رمي : والقذؼ، حقيقتو . فنقذؼ با٢بق عليو كراىيًة للباطل بَػْلَو أف نعمل عمبلً ىو باطل ولعب 

واستعّب ىنا إليراد ما يزيل ويبطل الشيء من دليل أو َزْجر أو إعداـ ، فا . جسم على جسم 
                                                 

  . 378 ص 4ابن عجيبة ، البحر ا٤بديد ، ج - 1

  . 373ابن عجيبة ، إيقاظ ا٥بمم ، ص  - 2

 .18سورة األنبياء اآلية  - 3

  .108عاصم إبراىيم الكيإب ، النص الكامل للحكم العطائية الكربى والصغرى ، ص  - 4

عاصم الكيإب ، اللطائف اإل٥بية ُب شرح ٨بتارات من ا٢بكم العطائية ، ص . ويعِب ٥با غّب ا تعأب وما سواه: األغيار - 5
142 . 

  . 374ابن عجيبة ، إيقاظ ا٥بمم شرح ا٢بكم ، ص  - 6
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يبطل الباطل با٢بّق بأف يبْب للناس بطبلف الباطل على لساف رسلو، وبأف أوَجد ُب عقو٥بم إدراكاً 
للتمييز بْب الصبلح والفساد، وبأف يسلط بعض عباده على ا٤ببطلْب الستئصا٥بم، وبأف ٱبلق 

َكْسر ا١بسم الُصلب األجوؼ، وىو استعارة أيضاً : والدمغ . ٨بلوقات يسخرىا إلبطاؿ الباطل
حيث استعّب الدمغ ق الباطل وإزالِتو كما يزيل القذؼ ا١بسم ا٤بقذوؼ، فاالستعارتاف من 

ودؿ حرؼ ا٤بفاجأة على سرعة ٧بق ا٢بّق الباطَل عند وروده، ألف . استعارة اسوسْب للمعقولْب 
ا٤بنفلت من موضعو وا٥بالك، وِفعلو : والزاىق . للحّق صولة فهو سريع ا٤بفعوؿ إذا ورد ووضح

. 1 (كسمع وضرب، وا٤بصدر الزىوؽ
ما نصبت لك الكائنات لَباىا كائنات، بل ): وُب ٚبريج إشارة ىذه اآلية يقوؿ ابن عجيبة

لَباىا أنوارًا و٘بليات، األكواف ثابتة بإثباتو، ٩بحوة بأحدية ذاتو، فالغّب والسّْوى عند أىل ا٢بق 
َبْل نَػْقِذُؼ بِا٢بَْقّْ َعَلى اْلَباِطِل فَػَيْدَمُغُو فَِإَذا ُىَو ﴿: قاؿ تعأب. باطل، والباطل ال يثبت مع ا٢بق

فتمحى، وتبقى مشس : نُْدِخُل هناَر التحقيق على ليإب األوىاـ ، أي : قاؿ القشّبي . زَاِىٌق﴾
. 2(األحدية ساطعة

ومن ٍب فقد استشهد ابن عطاء ا ٤بعِب ا٢بكمة بنص اآلية الٍب نزلت ُب شأف القرآف مع 
الكفر، فإف الكفر تشتت واضمحل حْب نزؿ القرآف، فمن طريق اإلشارة ُب اآلية أف الوارد اإل٥بي 

بقهريتو وقوة نوره، يدؾ وجود النفس وجباؿ العقوؿ، فيكشف عن أسرار خارج مدارؾ العقوؿ، 
وقد شبو ابن عطاء ا . 3تعجز عنها عبارات النقوؿ، فيصّب ىذا ا٢بق دامغا لكل ما يصادمو

، ٕبيواف لو دماغ فإذا ضرب دماغو تشتت ومات، فالوارد (وىو كل ما سوى ا تعأب)الباطل 
ويؤيد . اإل٥بي ٧بض حق فإذا صادـ الباطل دمغو وقتلو، وىو تشبيو سبق بو القرآف ُب نص اآلية

َأْصَدُؽ َكِلَمٍة قَا٥َبَا الشَّاِعُر َكِلَمُة لَِبيٍد ): ّٔذا ا٤بعُب قوؿ النيب صلى ا عليو وسلم" الباطل"اعتماد 
.   4 (َأاَل ُكلُّ َشْيٍء َما َخبَل اللََّو بَاِطلُ 

                                                 

 .137 ص ٧9بمد الطاىر بن عاشور ، تفسّب التحرير والتنوير ، ج - 1

 .67 ص 4ابن عجيبة ، البحر ا٤بديد ، ج - 2

 .374ابن عجيبة ، البحر إيقاظ ا٥بمم شرح ا٢بكم ، ص  - 3

 19 ، ج5681ا٢بديث أخرجو البخاري َعْن َأيب ُىَريْػَرَة َرِضَي اللَُّو َعْنُو ، باب ما ٯبوز من الشعر والرجز، برقم  - 4
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 264 أف مصنف ا٢بكم البن عطاء ا ا٤بشتمل على :وخبلصة القوؿ ُب ىذا ا٤ببحث 
 منها بنصوص آيات من القرآف الكرًن، وظفها بلغة 19حكمة، قد استشهد بن عطاء ا ُب 

وىذا يدؿ على ارتباط فكر ابن عطاء ا . أىل اإلشارة، ألف غالبها قررت قواعد ُب التوحيد 
إف طريقنا  ): الصوُب بالكتاب ا٤ببْب، وىو يتبع ُب ذلك ما نقلو عن الشيخ أيب ا٢بسن الشاذٕب 

إذا عارض كشفك القرآف والسنة : ) ، ويقوؿ كذلك ُب موضع آخر(ىذا مرتبط بالكتاب والسنة
. (فبل تأخذ بو وقل إف ا ضمن لك العصمة ُب الكتاب والسنة وما ضمنها لك ُب الكشف

 ؤّذا أهنيت ىذا الفصل الذي ركزت فيو على اآليات الٍب استدؿ ّٔا ابن عطاء ا أو 
اٚبذىا شاىدا لو ُب ا٤بوضوع ، سواء ُب مبدأ إسقاط التدبّب الذي جاءت مؤلفات ابن عطاء ا 

. لَبسيخو، أو ثنايا ا٢بكم العطائية
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: انـخبتـًخ
. ا٢بمد  الذي ىدانا ٥بذا وما كّنا لنهتدي لوال أف ىدانا ا

بعد ىذا السّب الطويل وا٢بثيث ا٤بمتع مع ابن عطاء ا ُب مؤلفاتو وىو 
يتعامل مع آيات القرآف الكرًن، والنظر ُب ا٤بصادر وا٤براجع ا٤برتبطة بو، على 

فصوؿ ومباحث ىذه الرسالة، نأٌب على ختاـ ىذا البحث بتسجيل أىم النتائج 
: واإلشارات الٍب وقفت عليها فمن ذلك

جدارة ابن عطاء ا التامة باالنتماء إٔب مدرسة التفسّب الصوُب السِب،  .1
الذي ٯبمع بْب التفسّب بالظاىر والتفسّب باإلشارة مع االلتزاـ الكامل 

. باألوؿ واالعتداؿ التاـ ُب الثاين 
البن عطاء ا إ٤باـ واسع باللغة العربية من ٨بتلف جوانبها، ظهر ذلك ُب  .2

 من سورة األنعاـ، ٍب توظيفو 54رسالتو ُب التفسّب الٍب فسر فيها آية 
 .٤بباحث اللغة كلما سنحت الفرصة

ارتسمت معآب منهج ابن عطاء ا ُب التفسّب من خبلؿ رسالتو ُب تفسّب  .3
البن " البحر ا٤بديد"آية سورة األنعاـ، فظهر نسقو العاـ تفسّبا يشبو تفسّب 

.    عجيبة، وىو ا٤بتأثر بو تأثرا بالغا
استقبلؿ شخصية ابن عطاء ا العلمية وٛبيزىا ُب ٦باؿ التفسّب، وٖباصة  .4

اإلشاري منو، حيث ظهرت قدرتو على االستدالؿ ألقواؿ الصوفية 
وغّبىم بآيات " أيب العباس ا٤برسي"و" أيب ا٢بسن الشاذٕب"كالشيخْب 

القرآف، إضافة إٔب شرح ما استغلق من كبلـ الصوفية، وظهر ذلك ُب فصوؿ 
 ".لطائف ا٤بنن"من كتابو 
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٧بافظة ابن عطاء ا ُب تفسّبه اإلشاري على شروط قبولو، وٛبييزه عن  .5
 .فسّب الباطِب ا٤بنحرؼالت

تصدي ابن عطاء ا للفرؽ ا٤بنحرفة ُب توظيفها لنصوص القرآف، ٗبا ٱبدـ  .6
 .        بدعتها كرده على ا٤بعتزلة 

االستدالؿ ٤ببدأ إسقاط التدبّب الذي تقـو عليو ا٤بدرسة الشاذلية بالكتاب  .7
 .والسنة، والتمثيل لو ٗبسألة ضماف الرزؽ بآيات تعد أساسية ُب ىذه القضية

اعَباؼ ابن عطاء ا با٢بقيقة مع االلتزاـ بالشريعة واستداللو بآيات تدؿ  .8
فا٢بقيقة أف تشهده، والشريعة أف »:على ا٢بقيقة الٍب تؤيد الشريعة فقاؿ 

فمن ٙبلل من ربقة الشريعة فقد قذؼ بو »:، وقاؿ ُب موضع آخر «تعبده
ِلَمن َشاء ِمنُكْم َأف ﴿:فقولو : ، ومثل لنصوص اآليات فقاؿ«ُب ٕبر الزندقة

 . حقيقة ﴾﴿َوَما َتَشاُؤوَف ِإالَّ َأف َيَشاَء اللَّوُ : شريعة، وقولو تعأب﴾َيْسَتِقيمَ 

سجل البحث على ابن عطاء ا اإلقبلؿ من ذكر جوانب اللغة والنحو  .9
 .والببلغة إال ما ٱبدـ بو التفسّب اإلشاري، وذلك لعدـ إفراده تفسّبا مستقبل

ظهر ُب الفصل الرابع لغة التصوؼ اإلشارية ومدى توظيف ابن عطاء ا ٥با  .10
ُب مؤلفاتو عامة وُب التفسّب خاصة، ودفاعو عنها وأهنا ال ٚبلو من كل كبلـ 

 .والضابط فيها فهم ا٤بخاِطب وا٤بتلقي

: الَبٝبة للشيخْب:  ٧بدودية دوافع التأليف عند ابن عطاء ا ُب أمرين  .11
ىو ترسيخ مبدأ ، واألمر الثاين (أيب العباس ا٤برسي،  وأيب ا٢بسن الشاذٕب)

 . وقضايا متفرقةإسقاط التدبّب ، وغّب ذلك إ٭با ىو رسائل وعظية وحكم

إمكانية أف يتبع ىذا البحث ٔبمع تفسّب البن عطاء ا من مؤلفاتو،  .12
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 . وٕبوث أخرى ُب تعاملو مع ا٢بديث النبوي بطريق اإلشارة وغّبىا

وختاما فقد شاءت قدرة ا٤بؤب تبارؾ وتعأب أف أدرس تفسّب ابن عطاء ا 
آليات القرآف دراسة هتتم با١بانب الدالٕب وا١بانب اإلشاري، فوقفت على بعض 
ما سبق من النتائج، وال أزعم لنفسي اإلحاطة ٔبميع مباحث الدراسة، أو اإل٤باـ 

بكل ما يقتضيو البحث، لكنِب ٓب أدخر وسعا ُب حدود الوقت ادد ٕب، أف 
أحيط ٗبا استطعت، فإف وفقت فللو الفضل من قبل ومن بعد، وإف قصرت 

فحسيب أف بذلت جهدا، وقدمت ابن عطاء ا ُب صورة ا٤بفسر الذي ٯبمع 
. بْب الظاىر والباطن ويلتـز بالكتاب والسنة، ويستعْب بدالالت اللغة ُب التفسّب

وا٢بمد  رب العا٤بْب وصّلى ا على نبّيو األكـر ٧بّمد األمْب وآلو وصحبو 
. الطيبْب الطاىرين

الباحث 
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ثب  المصادر والمراجع 
.  القرآف الكرًن برواية حفص عن عاصم *

: المصادر
، غيث ا٤بواىب العلية ُب شرح (ىػ792ت)ابن عباد الرندي أبو عبد ا ٧بمد بن إبراىيم  .1

ا٢بكم العطائية، وضع حواشيو خليل عمراف ا٤بنصور ، بّبوت ، دار الكتب العلمية، الطبعة 
 . ـ 1998-ىػ1419األؤب 

ابن عجيبة أٞبد بن ٧بمد بن ا٤بهدي ا٢بسِب اإلدريسي الشاذٕب الفاسي أبو العباس   .2
ا٤بكتبة الثقافية ػ الطبعة األؤب ػ :إيقاظ ا٥بمم ُب شرح ا٢بكم ػ بّبوت, (ىػ1224ت)
 .(د،ت)

تاج الدين أيب الفضل أٞبد بن ٧بمد بن عبد الكرًن ػ كتاب ترتيب : ابن عطاء السكندري  .3
األزىري، منشورات علي ٧بمد بيضوف، دار : السلوؾ ويليو رسالة ُب أدب العلم، ٙبقيق 

 .ىػ1424–  ـ 2004الكتب العلمية، بّبوت لبناف، الطبعة األؤب 

إبراىيم اليعقويب ، طبع ٗبوافقة وزارة : ابن عطاء ا ، ا٢بكم العطائية ، ضبط وتقدًن  .4
 .ـ 1985-ىػ1405اإلعبلـ، ا١بمهورية العربية السورية ، الطبعة الثانية 

مرسي ٧بمد علي ، : ابن عطاء ا ، القصد آّرد ُب معرفة االسم ا٤بفرد ، ضبط وتصحيح  .5
ـ 2005دار الكتب العلمية ، الطبعة الثالثة : بّبوت 

٧بمد عبد الرٞبن :  ػ ٙبقيق54ابن عطاء ا السكندري ػ رسالة ُب تفسّب آية األنعاـ  .6
الشاغوؿ  مكتب الروضة الشريفة للبحث العلمي ػ الناشر ا٤بكتبة األزىرية للَباث ، دار 

 .(د، ت)ػ  (د،ط)السعادة لطباعة ػ 

خرج آياتو وأحاديثو خليل منصور ، , التنوير ُب إسقاط التدبّب , ابن عطاء ا السكندري  .7
. ـ 1998-ىػ1419بّبوت ، دار الكتب العلمية ، الطبعة األؤب 

 ,تقدًن وٙبقيق أٞبد عز الدين عبد ا خلف ا , ا٢بكم , ابن عطاء ا السكندري  .8

 . ـ1996ا٤بكتبة األزىرية للَباث ، القاىرة ، 
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مكتبة الثقافة الدينية ، ,تاج العروس ا٢باوي لتهذيب النفوس , ابن عطاء ا السكندري  .9
. ـ 2005- ىػ1425القاىرة ، الطبعة األؤب

بّبوت ، , دار الكتب العلمية , عنواف التوفيق ُب آداب الطريق , ابن عطاء ا السكندري  .10
. ـ 2004- ىػ1425الطبعة األؤب 

, لطائف ا٤بنن ُب مناقب أيب العباس ا٤برسي وشيخو أيب ا٢بسن , ابن عطاء ا السكندري  .11
.   ـ 1992دار ا٤بعارؼ : ٙبقيق عبد ا٢بليم ٧بمود ، القاىرة 

ٙبقيق ٧بمد زينهم ٧بمد , مفتاح الفبلح ومصباح األرواح , ابن عطاء ا السكندري  .12
 . ـ 1996-ىػ1417عزب، مكتبة مدبوٕب ، القاىرة ، الطبعة األؤب 

 208ابن عطاء ا السكندري ، ىتك األستار ُب علم األسرار ص  .13

 
:  الـمراجـع

 
 .ـ1984إبراىيم أنيس ػ داللة األلفاظ ػ مكتبة األ٪بلو ا٤بصرية ػ الطبعة ا٣بامسة ػ سنة  .14

إبراىيم بسيوىن ػ ٙبقيق لطائف اإلشارات  للقشّبي ػ القاىرة ا٥بيئة ا٤بصرية العامة للكتاب ػ  .15
 .ـ 1981الطبعة الثالثة ، سنة 

إبراىيم سبلمة ػ ببلغة أرسطو بْب العرب واليوناف ػ القاىرة مكتبة األ٪بلو ا٤بصرية ػ الطبعة  .16
 .(ت.د)الثانية ، 

ػ ا٤بثل السائر ُب أدب الكاتب  (ىػ630ت )ابن األثّب ضياء الدين نصر ا بن ٧بمد  .17
٧بمد ٧بيي الدين عبد ا٢بميد ػ مطبعة مصطفى البايب وأوالده ػ مصر سنة : والشاعر ػ ٙبقيق

. (د، ط). ـ1939
أٞبد النقشبندي ا٣بالدي ػ جامع األصوؿ ُب األولياء ػ مؤسسة االنتشار العريب بّبوت ػ  .18

. 1997الطبعة األؤب سنة 
أٞبد بن ا٤ببارؾ ػ اإلبريز من كبلـ العارؼ با تعأب سيدي عبد العزيز الدباغ ػ ضبطو  .19

 .ـ2006وصححو عاصم إبراىيم الكيإب ػ الطبعة األؤب ػ دار الكتب العلمية بّبوت ػ سنة 
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ػ  مسند أٞبد ػ  مؤسسة قرطبة مصر  (ىػ241-164)أٞبد بن حنبل أبو عبد ا الشيباين  .20
 . (ت.ط.د)ػ 

نظرية وتطبيقا ػ منشورات جامعة باتنة  ا١بزائر ػ الطبعة : أٞبد رٞباين ػ التفسّب ا٤بوضوعي  .21
. ـ1996األؤب ػ سنة 

أٞبد ٨بتار عمر ػ علم الداللة ػ مكتبة دار العربية للنشر والتوزيع ػ الطبعة األؤب ػ سنة  .22
. ـ1982

عبد السبلـ ىاروف وآخرين ػ :  ػ ٙبقيق منصور ٧بمد بن ٧بمد ػ هتذيب اللغةاألزىرى أبو .23
 .  (ط.د)ـ ػ 1967القاىرة سنة 

ضبط : ػ شرح شافية ابن ا٢باجب (ىػ568ت )األسَبابادي، رضي الدين ٧بمد بن ا٢بسن .24
وشرح ٧بمد نواؼ ا٢بسن و٧بمد الزقراؼ و٧بمد ٧بيي الدين عبد ا٢بميد ػ دار الكتب 

. (د،ط)ـ ػ 1975العلمية بّبوت ػ سنة 
. ـ1977أسعد علي وفيكتور الكك ػ صناعة الكتابة ػ بّبوت الطبعة الثالثة ػ سنة  .25
.  (ت.ط.د)إ٠باعيل حقي ػ روح البياف ػ دار الفكر ػ  .26
ػ روح ا٤بعاين ُب تفسّب  (ىػ1270ت )أبو الثناء شهاب الدين بن ٧بمود البغدادي: األلوسي .27

. ـ1977القرآف العظيم والسبع ا٤بثاين ػ دار الفكر بّبوت ػ سنة 
سيف الدين علي بن ٧بّمد ػ األحكاـ ُب أصوؿ األحكاـ ػ دار الكتب العلمية : اآلمدي .28

. (د،ط)ـ ػ 1985ىػ ػ 1405بّبوت ػ سنة 
٧بمد أبو الفضل :  ُب اللغة ػ ٙبقيقاألضدادػ  ( ىػ328ت ) بن القاسم ابن األنباري ٧بمد .29

 .(د، ط)ـ 1960إبراىيم ػ مطبعة حكومة الكويت ػ سنة 

البخاري ٧بمد بن إ٠باعيل بن إبراىيم أبو عبد ػ األدب ا٤بفرد ػ مراجعة ٧بمد فؤاد عبد الباقي  .30
.  ىػ 1409ـ ػ 1989ػ   طبعة دار البشائر اإلسبلمية بّبوت ػ سنة 
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ػ ا١بامع الصحيح ػ دار ابن  (ىػ256ت ) إبراىيم أبو عبد ا البخاري ٧بمد بن إ٠باعيل بن .31
 . ىػ1407كثّب اليمامة  بّبوت ػ الطبعة الثالثة ػ  سنة 

 .ـ1969بدراف أبو العينْب بدراف ػ أصوؿ الفقو ػ دار ا٤بعارؼ ػ الطبعة األؤب ػ سنة    .32

٧بمد : ػ ا٤بعتمد ُب أصوؿ الفقو ػ ٙبقيق (ىػ436ت )البصري أبو ا٢بسْب ٧بمد بن علي  .33
 .(د،ط)ـ ػ 1964ٞبيد ا و٧بمد بكر وحسن خفي ػ دمشق ػ سنة 

، ىدية العارفْب ُب (ـ1920-ىػ1339ت)البغدادي إ٠باعيل باشا بن ٧بمد أمْب الباباين  .34
 .ـ1955أ٠باء ا٤بؤلفْب وآثار ا٤بصنفْب ، طبعة استنبوؿ الثانية 

٧بمد عبد ا٤بعْب ػ طبعة ٦بلس : البقاعي ػ نظم الدرر ُب تناسب اآليات والسور ػ ٙبقيق .35
 .ـ1969ا٤بعارؼ اإلسبلميةػ حيدر آباد الركن ا٥بند ػ الطبعة األؤب ػ سنة 

ػ دار الفجر  (دراسة داللية ُب األفعاؿ الواردة فيو)بكري عبد الكرًن ػ الزمن ُب القرآف الكرًن .36
 .ـ1999للنشر والتوزيع ػ الطبعة الثانية سنة 

ػ تفسّب  (ىػ685ت )البيضاوي ناصر الدين أبو سعيد عبد ا بن عمر بن ٧بمد الشّبازي  .37
٧بمد عبد الرٞباف ا٤برعشلي ػ دار : البيضاوي ا٤بسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل ػ ٙبقيق

. ىػ1418إحياء الَباث العريب بّبوت ػ الطبعة األؤب سنة 
ػ سنن الَبمذي ػ ٙبقيق أٞبد ٧بمد شاكر ػ بّبوت دار  (ىػ279ت)الَبمذي أبو عيسى  .38

 .(د،ط،ت)إحياء الَباث العريب ػ 

التسَبي سهل بن عبد ا ػ تفسّب القرآف العظيم ػ طبعة دار الكتب العربية الكربى  القاىرة ػ  .39
. (ط.د)ىػ ػ 1329سنة 

التسَبي سهل بن عبد ا ػ من الَباث الصوَب ػ خدمة ٧بمد كماؿ إبراىيم جعفر ػ طبعة دار  .40
 .ـ1974ا٤بعارؼ القاىرة ػ سنة 
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النجـو الزاىرة ُب أخبار مصر , (ىػ874ت)ابن تغري بردي ٝباؿ الدين أبو ااسن يوسف  .41
 .والقاىرة دار الثقافة ودار اإلرشاد القومي القاىرة 

ػ شرح العقائد النسفية ػ  (ىػ793ت )التفتازاين سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد ا  .42
 . ىػ 1421طبعة ا٤بكتبة األزىرية للَباث القاىرة ػ سنة 

ـ ػ 1973ٛباـ حساف ػ اللغة العربية معناىا ومبناىا ػ ا٥بيئة ا٤بصرية العامة للكتاب ػ سنة  .43
 .(د،ط)

ابن تيمية تقي الدين أٞبد بن عبد ا٢بليم أبو العباس  ػ رسالة ا٢بقيقة وآّاز ضمن ٦بموعة  .44
 . دار البار للنشر والتوزيع : ٧بمد رشيد رضا ، مكة ا٤بكرمة : الرسائل الكربى ، ٙبقيق

ابن تيمية تقي الدين أٞبد بن عبد ا٢بليم أبو العباس ػ الرسالة التدمرية ، القاىرة ا٤بطبعة  .45
 .  ـ1977ىػ ػ 1397السلفية ػ الطبعة الثانية ػ سنة 

ابن تيمية تقي الدين أٞبد بن عبد ا٢بليم أبو العباس ػ الفتاوى الكربى ػ ٝبع وترتيب عبد  .46
 . ىػ 1381الرٞبن بن قاسم وابنو ٧بمد ػ طبعة دار اإلفتاء ػ الرياض ػ سنة 

 عبد ٙبقيق ػ اإلخبلص سورة تفسّب ػ العباس أبو ا٢بليم عبد بن أٞبد الدين تقي تيمية ابن .47
 (.ت د، )ػ األؤب الطبعة ػ ا٥بند السلفية الدار ػ حامد ا٢بميد عبد العلي

 والتأويل ا٤بتشابو َب اإلكليل رسالة ػ العباس أبو ا٢بليم عبد بن أٞبد الدين تقي تيمية ابن .48
 : ا٤بكرمة مكة ، رضا رشيد ٧بمد: ٙبقيق ، الكربى الرسائل ٦بموعة ضمن ػ اإلسبلـ لشيخ

  والتوزيع للنشر البار دار

: ٙبقيق ػ التفسّب أصوؿ َب مقدمة ػ العباس أبو ا٢بليم عبد بن أٞبد الدين تقي تيمية ابن .49
 (.ت.د )ػ بغداد الَببية دار نشر ػ نصار ٧بمود ٧بمد ٧بمود

 تفسّب ُب ا٢بساف ا١بواىر ػ( ىػ875 )زيد أبو ٨بلوؼ بن ٧بمد بن الرٞباف عبد الثعاليب .50
 العريب الَباث إحياء دار ػ ا٤بوجود عبد أٞبد وعادؿ معوض علي ٧بمد: ٙبقيق ػ القرآف
  . ىػ1418 األؤب الطبعة ػ بّبوت



 

453 
 

 

: حواشيو ػ أسرار الببلغة ُب علم البياف ػ علق (ىػ471ت )ا١برجاين اإلماـ عبد القاىر  .51
 ػ الثانية الطبعة ػ بّبوت ا٤بعرفة دار ػ الشيخ أٞبد مُب: الطبعة ّٔذه اعتُب ػ رضا رشيد ٧بمد
 285 ص ػ.ـ2002 سنة

ا١برجاين عبد القاىر ػ دالئل اإلعجاز ُب علم ا٤بعاين ػ حققو وقدـ لو رضواف الداية وفاير  .52
. ـ1987الداية ػ مكتبة سعد الدين دمشق ػ الطبعة الثانية ػ سنة 

ػ التعريفات ػ  مكتبة  (ىػ816ت )السيد الشريف علي بن ٧بمد بن علي ا٢بسيِب: ا١برجاين .53
. ـ1978لبناف بّبوت ػ سنة  

ابن جرير الطربي أبو جعفر ٧بمد ػ جامع البياف عن تأويل آي القرآف ا٤بعروؼ بتفسّب  .54
الطربي ػ ٙبقيق ٧بمود ٧بمد شاكر ، ومراجعة أٞبد ٧بمد شاكر ػ طبعة دار ا٤بعارؼ القاىرة ػ 

 . (ت.د)

ٝباؿ الدين الشياؿ ػ أعبلـ اإلسكندرية ُب العصر اإلسبلمي ، دار ا٤بعارؼ ٗبصر ػ  .55
 . (ت.ط.د)

: ٧بمد علي النجار ػ بغداد: ػ ا٣بصائص ػ ٙبقيق (ىػ392ت )أبو الفتح عثماف:ابن جِب  .56
 .ـ1990دار الشؤوف الثقافية العامة  ػ الطبعة الرابعة ػ سنة 

ابن ا١بوزي عبد الرٞباف ػ زاد ا٤بسّب ػ ٙبقيق ٧بمد عبد الرٞباف عبد ا ػ دار الفكر ػ الطبعة  .57
 .ىػ1408األؤب سنة 

عباس صادؽ الوىاب ػ دار الشؤوف الثقافية ػ :  ػ اللغة وا٤بعُب والسياؽ ػ ترٝبةجوف الينز .58
. ـ1987بغداد ػ طبعة 

: ػ اإليضاح ُب شرح ا٤بفصل ػ ٙبقيق ( ىػ646ت )أبو عمرو عثماف بن عمر : ابن ا٢باجب .59
 .(د، ط)ـ ػ 1983موسى بناي العليلي ػ مطبعة العاين ػ بغداد 

ػ كشف الظنوف عن  (ىػ1067ت)حاجي خليفة مصطفى بن عبد ا القسطنطيِب الرومي  .60
أسامي الكتب والفنوف ػ  نشرة ا٤بستشرؽ جوستاؼ فلوٯبل ػ بغداد  طبعة مكتبة ا٤بثُب 

 .(ت.د)
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، صحيح ابن حباف، (ىػ354ت)ابن حباف ٧بمد بن أٞبد أبو حاًب التميمي البسٍب  .61
-ىػ 1414شعيب األرنؤوط ، بّبوت ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثانية ، : ٙبقيق

 .ـ1993

ابن حجر العسقبلين أبو الفضل أٞبد بن علي ػ الدرر الكامنة ُب أعياف ا٤بائة الثامنة ػ دار  .62
 .(د،ت)ػ  (د،ط)ا١بيل بّبوت ػ 

ابن حجر العسقبلين أبو الفضل أٞبد بن علي ػ لساف ا٤بيزاف ػ مراجعة دائرة ا٤بعارؼ  .63
 .  (ط.د)ىػ ػ 1406ـ ػ 1986النظامية ا٥بند بّبوت ػ سنة 

, الثامنة ا٤بائة أعياف ُب الكامنة الدرر(, ىػ852ت )علي بن أٞبد العسقبلين حجر ابن .64
 .ا٢بديثة الكتب دار  القاىرة ، ـ1966 الثانية الطبعة ، ا٢بق جاد سيد: ٙبقيق

 أصوؿ ُب اإلحكاـ ػ( ىػ456 ت )٧بمد أبو سعيد بن أٞبد بن علي األندلسي حـز ابن .65
 أٞبد ٧بمود ٙبقيق ػ ا٤بصرية الكتب بدار ا٣بطية النسخة على ومقابلة ٧بققة طبعة ػ ا٢بكاـ
 ( .ت.ط.د )ػ شاكر

 ا٤بغربية األوقاؼ وزارة طبعة ، التفسّب ُب ومنهجو عجيبة بن أٞبد الشيخ ، عزوزي حسن .66
 ـ2001 سنة

 ػ حـز ابن دار بّبوت ػ داللية دراسة الكرًن القرآف ُب اللغوي التأويل ػ الصاّب حامد حسْب .67
  .ـ2005 سنة ػ األؤب الطبعة

ـ ػ 1988ا٢بمبلوي الشيخ أٞبد ػ شذا العرؼ ُب فن الصرؼ ػ مطبعة الداية ػ بغداد  .68
. (ط.د)

أبو حياف األندلسي  ٧بمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حّياف ػ تفسّب البحر ايط ػ  .69
 .ـ1983دار الفكر بّبوت ػ الطبعة الثانية ػ سنة 

 ٧بمد مراجعة ػ خزٲبة ابن صحيح  ػ إسحاؽ بن ٧بمد أبوبكر النيسابوري خزٲبة ابن .70
 (. ط.د )ػ ىػ1390 ػ ـ1970 سنة ػ بّبوت اإلسبلمي ا٤بكتب ػ األعظمي مصطفى

 ٧بمد: ٙبقيق ػ ا٤بلحد الراوندي ابن على والرد االنتصار ػ ٧بمد بن الرحيم عبد ا٣بياط  .71
 الثقافة دار القاىرة ػ حجازي
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فواز : ػ سنن الدارمي ػ ٙبقيق (ىػ255-181) ٧بمد عبد ا بن عبد الرٞباف أبو الدارمي .72
 .ىػ 1408أٞبد زمرٕب وخالد السبع العلمي ػ دار الكتاب العريب بّبوت ػ الطبعة األؤب 

 ػ داود أيب سنن ػ( ىػ275-202 )األزدي السجستاين األشعث بن سليماف داود أبو .73
 (.    ت.ط.د )ػ الفكر دار ػ ا٢بميد عبد الدين ٧بي ٧بمد: ٙبقيق

. ـ1935 -ىػ1354 مصر , الشاذلية حزب بشرح ا٤برضية اللطيفة , باخبل بن داود .74
 عمر ٧بمد علي : ٙبقيق ػ ا٤بفسرين طبقات ػ أٞبد بن علي بن ٧بمد الدين مشس  الداودي .75

  . ـ1972-ىػ1392 سنة ػ األؤب طبعة ػ وىبة مكتبة ،

عبد ا ا١ببوري ػ : ػ تصحيح الفصيح ػ ٙبقيق (ىػ347ت )ابن درستويو عبد ا بن جعفر .76
 . (د، ط)ـ ػ 1975مطبعة اإلرشاد بغداد ػ سنة 

كرنكو حيدر آباد الدكن با٥بند ػ : ابن دريد ٧بمد بن ا٢بسْب األزدي ػ ٝبهرة اللغة ػ ٙبقيق .77
 . (ط.د)ىػ ػ 1351سنة 

: ػ سّب أعبلـ النببلء ػ ٙبقيق  (ىػ748ت )الذىيب أبو عبد ا ٧بمد بن أٞبد بن عثماف .78
ىػ 1405أبو عبد ا عبد السبلـ ٧بمد عمر علوش ػ دار الفكر بّبوت ػ الطبعة األؤب سنة 

  . 

، اإلعبلـ بوفّيات األعبلـ ، ٙبقيق مصطفى  (ىػ745ت )الذىيب ٧بمد بن أٞبد بن عثماف  .79
بن علي عوض،وربيع أبو بكر الباقي ، مؤسسة الكتب الثقافية بّبوت ، الطبعة األؤب 

.   ـ1993-ىػ1413
 سنة الذىىب ٧بمد حسْب ػ التفسّب وا٤بفسروف للدكتور ػ مكتبة وىبة القاىرة ػ الطبعة السابعة .80

 . ىػ 1421
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ػ اصوؿ ُب علم  (ىػ606ت )الرازي أبو عبد ا  فخر الدين ٧بمد بن عمر بن ا٢بسْب  .81
٧بمد جابر الفياض العلواين ػ مؤسسة الرسالة ػ بّبوت ػ الطبعة الثالثة ػ : أصوؿ الفقو ػ ٙبقيق

.  ـ1997سنة 
إبراىيم السامرائي و٧بمد بركات : الرازي فخر الدين ػ هناية اإلٯباز ُب دراية اإلعجاز ػ ٙبقيق .82

. (ط. د)ـ ػ 1985ٞبدي أبو علي ػ دار الفكر للنشر والتوزيع ػ عماف سنة 
ػ التفسّب الكبّب ػ دار إحياء  (ىػ606ت )الرازي فخر الدين ٧بمد بن عمر بن ا٢بسْب  .83

 . ـ1997 ػ ىػ 1417الَباث العريب بّبوت ػ الطبعة الثانية ػ سنة 

/ كتاب ٛباـ لفصيح الكبلـ، البن فارس/(وىي ثبلث رسائل  )رسائل ُب النحو واللغة  .84
مصطفى جواد : ٙبقيق/ وكتاب منازؿ ا٢بروؼ للرماين/ وكتاب ا٢بدود ُب النحو للرماين

. ط.د/ ـ 1969دار ا١بمهورية ػ بغداد ػ / ويوسف يعقوب مشكوين
رمضاف عبد التواب ػ فصوؿ ُب فقو اللغة العربية ػ مطبعة ا٤بدين ػ بغداد ػ الطبعة الثالثة ػ سنة   .85

. ـ1987
الزبيدي ٧بب الدين أبو الفيض ٧بمد بن ٧بمد بن ٧بمد بن عبد الرزاؽ ا٢بسيِب الشهّب  .86

ػ إٙباؼ السادة ا٤بتقْب شرح إحياء علـو الدين ػ دار الكتب العلمية  (ىػ1205ت)ٗبرتضى 
 . ـ 1998بّبوت ػ سنة 

الزبيدي ٧بب الدين أبو الفيض ٧بمد بن ٧بمد بن ٧بمد بن عبد الرزاؽ ا٢بسيِب الشهّب  .87
ػ تاج العروس من جواىر القاموس ػ ا٤بطبعة ا٣بّبية مصر ػ سنة  (ىػ1205ت)ٗبرتضى 
 .(ط. د)ىػ   1369

عبد ا١بليل عبده شليب : الزجاج أبو إسحاؽ إبراىيم بن السري ػ معاين القرآف وإعرابو ػ ٙبقيق .88
 .(ط.د) ػ 2004علي كماؿ الدين ٧بمد ػ دار ا٢بديث القاىرة ػ سنة :ػ خرج أحاديثو
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أبو : ػ الربىاف ُب علـو القرآف ػ ٙبقيق (ىػ794ت )الزركشي بدر الدين ٧بمد عبد ا  .89
الفضل إبراىيم ػ دار إحياء الكتب عيسى البايب ا٢بليب وشركاؤه ػ الطبعة األؤب سنة 

 .ـ1975

 .ـ 1995الزركلي خّب الدين ػ األعبلـ ػ دار العلم للمبليْب بّبوت ػ الطبعة ا٢بادية عشر  .90

عبد ا٢بليم ٧بمود و ٧بمود شريف ، : الشرح السابع عشر للحكم ، ٙبقيق, زروؽ أٞبد  .91
 . ىػ1405دار الشعب 

 اإلفادة مفتاح ) ا٤بسمى للحكم عشر السابع الشرح( , ىػ899ت)الفاسي أٞبد زروؽ .92
 دار ا١بزائر ، مرزوقي مصطفى: ٙبقيق ،( ا٢بكم ألفاظ معاين على وا٥بمم العقوؿ لذوي
 .ا٥بدى

 ػ( د،ت )بّبوت ػ العصرية ا٤بكتبة ػ واألخبلؽ األدب ُب اإلسبلمي التصوؼ ػ مبارؾ زكي .93
 (.ط د،)

 ػ ا٢برية دار مطبعة ػ الشرعية األحكاـ ُب الفقهاء اختبلؼ أسباب ػ مصطفى إبراىيم الز٤بي .94
 .ـ1979 سنة ػ الثانية الطبعة ػ بغداد

 والنشرػ للطبعة ا٢بكمة دار ػ ا١بديد نسيجو ُب اإلسبلمي الفقو أصوؿ ػ مصطفى إبراىيم الز٤بي .95
 (.ط.د )ػ ـ1991 سنة

 دار مطبعة ػ الببلغة أساس ػ( ىػ538 ت )عمر بن ٧بمود القاسم أيب ا جار الز٨بشري، .96
 (.ط.د )ػ ـ1923 ا٤بصرية الكتب

 عن الكاشف الربىاف ػ( ىػ651 ت )الكرًن عبد الواحد عبد الدين كماؿ: الزملكاين .97
 ػ األؤب الطبعة ػ بغداد العاين مطبعة ػ مطلوب وأٞبد ا٢بديثي خدٯبة: ٙبقيق ػ القرآف إعجاز

 .ـ1974 سنة

 ـ 1980 سنة ػ بغداد والنشر للطباعة ا٢برية دار ػ اللغة ُب الَبادؼ ػ مالك حاكم الزيادي .98
 (.ط د، )ػ

 الطبعة ػ بغداد ا١بامعة مطبعة ػ الزائدة ا٤بعاين حروؼ ُب دراسة ػ ٧بمد عباس السامرائي .99
 .ـ1987 سنة ػ األؤب
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فاضل صاّب ػ معاين األبنية ُب العربية ػ جامعة الكويت ػ الطبعة األؤب ػ سنة : السامرائي .100
 .ـ1981

 ػ ٙبقيق عبد الفتاح السبكي تاج الدين عبد الوىاب بن علي ػ طبقات الشافعية الكربى .101
 . ىػ 1324ا٢بلو و٧بمود الطناحي ػ طبعة ا٤بطبعة ا٢بسينية القاىرة ػ سنة 

كماؿ ٧بمد بشر ػ ا٤بطبعة العثمانية ػ الطبعة : ستيفن أو٤باف ػ دور الكلمة ُب اللغة ػ ترٝبة .102
 .ـ1972الثالثة ػ سنة 

ػ اللمع ُب التصوؼ ػ  (ىػ378ت )السراج الطوسي أبو نصر عبد ا بن علي السراج  .103
 . ـ1969ٙبقيق عبد ا٢بليم ٧بمود وطو عبد الباقي سرور ػ القاىرة  دار الكتب ا٢بديثة سنة 

: ػ أصوؿ السرخسي ػ ٙبقيق ( ىػ490ت )أبو بكر ٧بّمد بن أٞبد بن سهل : السرخسي .104
 .(ط.د)ـ ػ 1973أيب الوفا األفغاين ػ دار ا٤بعرفة للطباعة والنشر ػ بّبوت سنة

السعدي عبد القادر عبد الرٞبن ػ أثر الداللة النحوية واللغوية ُب استنباط األحكاـ من  .105
 .(ط.د) ػ 1986آيات القرآف التشريعية ػ مطبعة ا٣بلود ػ بغداد سنة 

سعيد ٧بمد رمضاف البوطي ػ  ا٢بكم العطائية  شرح وٙبليل ػ دار الفكر دمشق ػ الطبعة  .106
 . ـ 2000األؤب ػ سنة 

ػ مفتاح العلـو ػ مطبعة ا٤بكتبة العلمية  (ىػ626ت )السكاكي أبو يعقوب ٧بمد بن علي  .107
 .(ط.ت.د)ا١بديدة ػ بّبوت 

عبد : ػ ميزاف األصوؿ ػ دراسة وٙبقيق (ىػ540ت )عبلء الدين مشس النظر : السمرقندي .108
 .ـ1987ا٤بلك عبد الرٞبن السعيدي ػ مطبعة ا٣بلود ػ الطبعة األؤب ػ سنة  

عبد السبلـ ٧بمد : ػ الكتاب ػ ٙبقيق (ىػ180ت )عمرو بن عثماف بن قنرب : سيبويو .109
 .ـ1988ىاروف ػ مطبعة ا٤بدين ػ الطبعة الثالثة ػ سنة  
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السيد أٞبد عبد الغفار ػ التصور اللغوي عند األصوليْب ػ دار عكاظ جدة ػ الطبعة األؤب ػ  .110
 .ـ1981سنة 

 ، بّبوت  العريب الكتاب دار ، عصره فقهاء مع تيمية ابن راتظمنا ، ا١بميلي السيد .111
 .ـ1985-ىػ1405 األؤب الطبعة

 طبعة ، علمي إ٠باعيل عثماف: ٙبقيق ، األسرار ومنبع األنوار جامع ، آملي حيدر سيد .112
  ـ1969 سنة طهراف

 ػ( د،ط )ػ والنشر والتوزيع للطباعة التجاري ا٤بكتب: بّبوت ػ ا٤بخصص ػ سّيده ابن .113
 (.د،ت)

 اللغوين طبقات ُب الوعاة بغية(, ىػ911ت )الرٞباف عبد بن الدين جبلؿ السيوطي .114
 .ىػ1326 السعادة مطبعة , والنحاة

 مصر أخبار ُب ااضرة حسن(, ىػ911ت )الرٞباف عبد بن الدين جبلؿ السيوطي .115
.  ىػ1321 مصر, والقاىرة

 , الشاذلية الطريقة وتشييد العلية ا٢بقيقة تأييد , الرٞباف عبد بن الدين جبلؿ السيوطي .116
 . اإلسبلمية ا٤بكتبة : القاىرة ، ـ1934 األؤب الطبعة

 سنة ػ الثانية الطبعة ػ بّبوت ػ للفتاوي ا٢باوي ػ الرٞباف عبد الدين جبلؿ السيوطي .117
 .ـ1975

 الفكر دار طبعة ػ با٤بأثور التفسّب ُب ا٤بنثور الدر ػ الرٞباف عبد الدين جبلؿ السيوطي .118
 (.ت.د )ػ القاىرة

 اللغة علـو ُب ا٤بزىر ػ(  ىػ911ت)بكر أيب بن الرٞباف عبد الدين جبلؿ السيوطي .119
 ػ البيجاوي ٧بمد وعلي إبراىيم الفضل أبو و٧بمد ا٤بؤب جاد أٞبد ٧بمد: ٙبقيق ػ وأنواعها

 (.  ط.ت.د )ػ وأوالده ا٢بليب البايب عيسى مطبعة ػ العربية الكتب إحياء دار

 الفضل أبو ٧بمد: ٙبقيق ػ القرآف علـو ُب اإلتقاف ػ الرٞبن عبد الدين جبلؿ السيوطي .120
 .ىػ1405 سنة ػ الثالثة الطبعة ػ القاىرة الَباث دار ػ إبراىيم
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 سآب العاؿ عبد: ٙبقيق ػ النحو ُب والنظائر األشباه ػ الرٞبن عبد الدين جبلؿ السيوطي .121
 .1985 سنة ػ األؤب الطبعة ػ بّبوت  الرسالة مؤسسة ػ مكـر

( ت.د )ٗبصر التجارية ا٤بطبعة ، لئلماـ الشريعة أصوؿ َب ا٤بوافقات ػ إسحاؽ أبو الشاطىب .122
. 

 مطبعة ػ شاكر ٧بمد أٞبد: ٙبقيق ػ الرسالة ػ( ىػ204 ت )إدريس بن ٧بمد الشافعي .123
 .ـ1940 سنة ػ األؤب الطبعة مصرػ ػ وأوالده ا٢بليب البايب مصطفى

 عبد الدين ٧بي: ٙبقيق , الوفيات فوات(, ىػ764ت )أٞبد بن ٧بمد الكتيب شاكر ابن .124
  .ـ1951 ا٤بصرية النهضة مكتبة القاىرة ، ا٢بميد

 أب الوصوؿ مفتاح ػ ( ىػ 771 ت)ا٤بالكي أٞبد بن ٧بمد ا عبد أبو التلمساين الشريف .125
 ػ اللطيف عبد الوىاب عبد : لو وقدـ أحاديثة وخرج حققو  ػ األصوؿ على الفروع بناء
 ( .ت د )ػ لبناف بّبوت العلمية الكتب دار

أبو القاسم كرجي، مطبعة دانشكاه : الشريف ا٤برتضى ػ الذريعة ُب أصوؿ الشريعة ػ ٙبقيق .126
 .(ط.د)ىػ ػ 1348طهراف ػ سنة 

الشنقيطى ٧بمد األمْب ا٤بختار ػ منع جواز آّاز َب ا٤بنزؿ للتعبد واإلعجاز ػ ٙبقيق أبو  .127
 .(ط.د)،  (ت.د)حفص سامى بن العرىب ػ مكتبة السنة ػ 

 سبتمرب األؤب الطبعة ، دمشق الفكر دار ، النبوي ا٢بديث أطلس ، خليل أبو شوقي .128
 ـ2003

 والدراية الرواية فِب بْب ا١بامع القدير فتح ػ( ىػ1250)٧بمد بن علي بن ٧بمد الشوكاين .129
 سنة ػ  مصر الوفاء دار ػ عمّبة الرٞباف عبد أحاديثو وخرج حققو ػ التفسّب علم من

  . ـ1997

 علم من ا٢بق ٙبقيق إٔب الفحوؿ إرشاد ػ( ىػ1250 ت )علي بن ٧بمد الشوكاين، .130
 (.ط.د )ػ 1979 سنة ػ بّبوت ا٤بعارؼ دار ػ األصوؿ

 سنة ػ الثانية الطبعة ػ للمبليْب العلم دار مطابع ػ اللغة فقو ُب دراسات ػ الصاّب صبحي .131
 .ـ1978
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 دار ػ ٪بم يوسف ٧بمد اعتناء ػ بالوفيات الواُب ػ الصفدي أيبك بن خليل الدين صبلح .132
 .ـ1971لػ ا٤بوافق ىػ1391 سنة ػ بّبوت صادر

 ػ ا١باوي علي : ٙبقيق ػ يعزى أيب الشيخ مناقب ُب الػُمعَزي ػ التادٕب أٞبد الصومعي .133
  .ـ1996 سنة ػ  بأكادير اإلنسانية والعلـو اآلداب كلية منشورات

ػ ا٤بيزاف ُب تفسّب القرآف ػ مؤسسة  (ىػ1402ت )الطباطبائي السيد ٧بمد حسْب  .134
 .ـ1997األعلمي للمطبوعات ػ الطبعة األؤب ػ سنة 

ػ ا٤بعجم الكبّب ػ مكتبة العلـو وا٢بكم ػ (ىػ360ت )الطرباىن أبو القاسم سليماف بن أٞبد  .135
 . ىػ 1404الطبعة الثانية ػ سنة 

 ػ الرياض ا١بوزي ابن دار ػ للقرآف اللغوي التفسّب ػ ناصر بن سليما بن مساعد الطيار .136
 .ىػ1422سنة ػ األؤب الطبعة

 عطاء البن العطائية ا٢بكم من ٨بتارات شرح ُب اإل٥بية اللطائف ػ الكيإب إبراىيم عاصم .137
 ـ 2003 سنة ػ األؤب الطبعة ػ بّبوت العلمية الكتب دار ػ السكندري ا

( . ط.ت. د )ػ الفكر دار نشر ػ وفضلو العلم بياف جامع ػ الرب عبد ابن  .138
أبو عمر يوسف بن عبد ا بن ٧بمد بن عبد الرب  بن عاصم النمري : ابن عبد الرب .139

مصطفى بن : ػ التمهيد ٤با ُب ا٤بوطأ من ا٤بعاين واألسانيد ػ ٙبقيق (ىػ463ت )القرطيب 
أٞبد العلوي و ٧بمد عبد الكبّب البكري ػ نشر وزارة عمـو األوقاؼ والشؤوف اإلسبلمية 

 .(ط. د )ىػ ػ 1387ػ ا٤بغرب  ( جزءا24)

عبد ا٢بق الكتاين ػ شرح تائية ابن الفارض ػ دار الكتب العلمية بّبوت ػ الطبعة األؤب سنة  .140
. ـ2006

 السادة تراجم ُب الدرية الكواكب(, ىػ1031ت )٧بمد الدين زين ا٤بناوي الرءوؼ عبد .141
 .ـ2009 سنة األؤب الطبعة ، القاىرة للكتاب العربية الدار , الصوفية

 سعيد : ٙبقيق ػ القراءات حجة  ػ( ىػ403 ت)زرعة أبو ز٪بلة بن ٧بمد بن الرٞباف عبد .142
  .ـ1997 سنة ػ ا٣بامسة الطبعة ػ بّبوت الرسالة مؤسسة ػ األفغاين
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عبد الرزاؽ بن ٮباـ الصنعاين ػ ا٤بصنف ػ ا٤بكتب اإلسبلمي بّبوت ػ الطبعة الثانية ػ سنة  .143
 . ىػ 1403

 والنشر التوزيع دار: سعيد بور ػ ا٤بوضوعي التفسّب إٔب ا٤بدخل ػ سعيد ا فتح الستار عبد .144
  .20 ص ػ ـ1991 سنة ػ الثانية الطبعة ػ اإلسبلمية

 ػ األؤب الطبعة ػ بّبوت الفكر دار ػ  القرآف علـو ُب العرفاف مناىل ػ الزرقاين العظيم عبد .145
  .ـ1996 سنة

 ا٢برية دار ػ العريب وا٤بعجم الداللة علم ػ غطاشة وداود الُب وحسْب شريفة أبو القادر عبد  .146
 .ـ1989سنة األؤب الطبعة ػ والنشر للطبع

 للنشر الفجاء بن قطري دار ػ نصوصو وٙبليل القرآف علـو من ػ حسْب القادر عبد  .147
 (.ط.د )ػ  ـ1987 سنة ػ والتوزيع

 واألصوؿ وا٢بديث التفسّب َب الصبلح ابن فتاوى ٙبقيق ػ قلعجى أمْب ا٤بعطى عبد  .148
  .ىػ1403 سنة ػ سوريا الوعى دار ػ األؤب الطبعة ػ والفقو

-ىػ1424 األؤب الطبعة ػ مدبوٕب مكتبة : القاىرة ػ الصوفية ا٤بوسوعة ػ ا٢بفِب ا٤بنعم عبد  .149
 . ـ2003

 دار مطابع ػ القرآنية القراءات ضوء ُب شاملة ٫بوية دراسة البلمات ػ الفصيلي ا٥بادي عبد .150
 .ـ1980 سنة ػ األؤب الطبعة ػ بّبوت العلم

 دار : القاىرة , الكربى الطبقات(, ىػ973ت )علي بن أٞبد ب الشعراين الوىاب عبد .151
. ـ1952  يب العر الفكر

 مكتبة , التصوؼ ُب ومدرستو حياتو الشاذٕب ا٢بسن أبو سيدي , فرحات الوىاب عبد .152
 .ـ2003 األؤب الطبعة مدبوٕب

 عما اإللباس ومزيل ا٣بفا كشف ػ( ىػ1162ت)ا١براحي ٧بمد بن إ٠باعيل العجلوين .153
 ػ الرسالة مؤسسة : بّبوت ػ القبلش أٞبد ٙبقيق ػ الناس ألسنة على األحاديث من اشتهر
 .ىػ1405 الرابعة الطبعة

 أبو الفاسي الشاذٕب اإلدريسي ا٢بسِب عجية بن ا٤بهدي بن ٧بمد بن أٞبد عجيبة ابن .154
 القاىرة ػ رسبلف قرشى ا عبد أٞبد ٙبقيق ػ آّيد القرآف تفسّب ُب ا٤بديد البحر ػ العباس

 .ىػ1419 سنة
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 الطبعة ػ العلمية الكتب دار ػ علي ٧بمد الوارث عبد: ٙبقيق ػ عريب ابن تفسّب ػ عريب ابن .155
 .  ـ2001 سنة األؤب

 (. ت.د )ػ بّبوت صادر دار طبعة ػ ا٤بكية الفتوحات ػ  الدين ٧بي عريب ابن .156

١بنة إحياء الَباث العريب ػ دار : ػ الفروؽ ُب اللغة ػ ٙبقيق (ىػ395ت)أبو ىبلؿ: العسكري .157
 .ـ1980اآلفاؽ ا١بديدة بّبوت ػ الطبعة الرابعة ػ سنة 

 حوادث من يعترب ما معرفة ُب اليقظاف وعربة ا١بناف مرآة , اليمِب اليافعي الدين عفيف .158
. ىػ1339 الدكن حيدرآباد طبعة عن مصورة ، األؤب الطبعة,  بّبوت الزماف

أبو العبل عفيفي ػ مقدمة فصوص ا٢بكم البن عريب ػ دار الكتاب العريب  بّبوت ػ سنة  .159
 .(د، ط) ـ ػ 1980

ػ الطراز ا٤بتضمن ألسرار  (ىػ749ت)ٰبٓب بن ٞبزة بن علي بن إبراىيم : العلوي .160
 .(ط.د)ـ ػ1914الببلغة وعلـو حقائق اإلعجازػ مطبعة ا٤بقتطف  مصرػ سنة 

علي حسب ا ػ أصوؿ التشريع اإلسبلمي ػ دار ا٤بعارؼ مصر ػ الطبعة الثالثة ػ سنة  .161
 .ـ1964

علي زوين ػ منهج البحث اللغوي بْب الَباث وعلم اللغة ا٢بديث ػ مطابع الشؤوف  .162
 .ـ1986الثقافية العامة  بغداد ػ طبعة سنة  

 .ـ1956علي عبد الواحد واُب ػ فقو اللغة ػ ١بنة البياف العريب ػ الطبعة الرابعة ػ سنة  .163

ػ شذرات  (ىػ1089ت)ابن عماد ا٢بنبلي أبو الفبلح عبد ا٢بي بن أٞبد العسكري  .164
  . (ط. ت. د)الذىب ُب أخبار من ذىب ػ دار إحياء الَباث العريب بّبوت ػ 

عودة خليل أبو عودة ػ التطور الدالٕب بْب لغة الشعر ولغة القرآف ػ مكتبة ا٤بنار ػ األردف ػ  .165
 . ـ1985الطبعة األؤب ػ سنة 

ا٤بفاخر العلية ُب ا٤بآثر , (ىػ792ت)ابن عياد ٧بمد بن إبراىيم النفري الرندي الشاذٕب  .166
دار القلم العريب، الطبعة األؤب : أٞبد ا٤بزيدي ا٢بسيِب ، سوريا حلب : ٙبقيق, الشاذلية 
 .ـ2002-ىػ1422

سعيد الفاضلي و :  ػ ٙبقيق وتقدًن العياشي أيب سآب عبد ا بن ٧بمد ػ الرحلة العياشية .167
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 . ـ2006سليماف القرشي ػ أبو ظيب دار السويدي ػ الطبعة األؤب ػ سنة  

 .(ط.ت.د)الغزإب أبو حامد ػ ا٤بستصفى من علم األصوؿ ػ دار العلـو ا٢بديثة  لبناف ػ  .168

ٞبد : الغزإب أبو حامد ػ شفاء الغليل ُب بياف الشبو وا٤بخيل ومسالك التعليل ػ ٙبقيق .169
 .ـ1971الكبيسي ػ مطبعة اإلرشاد  بغداد ػ سنة 

الغزإب أبو حامد ػ مشكاة األنوار ػ ٙبقيق أىب العبل عفيفى ػ الدار القومية  القاىرة ػ سنة  .170
 .(د،ط)ـ ػ 1964

عبد ا٢بليم : ػ ا٤بنقذ من الضبلؿ ػ ٙبقيق   (ىػ505ت )الغزإب أبو حامد ٧بمد بن ٧بمد  .171
 . ـ ٧1988بمود ػ دار ا٤بعارؼ ٗبصر ػ الطبعة الثالثة ػ سنة 

 مصطفى مطبعة ػ ىاروف ٧بمد السبلـ عبد ٙبقيق ػ اللغة مقاييس معجم ػ أٞبد فارس ابن .172
 . ـ1970 سنة ػ القاىرة ا٢بليب البايب

 العريب القلم دار ػ مايو ٧بمد القادر عبد وشرح تقدًن ػ الفارض ابن ديواف ػ الفارض ابن .173
  .ـ2001 ٠بة األؤب الطبعة ػ سوريا

 ا٤بذىب الديباج ػ( ىػ799ت )الدين برىاف اليعمري ٧بمد بن علي بن إبراىيم فرحوف ابن .174
 ػ بّبوت العربية الكتب دار ا١بناف الدين ٧بي بن مأموف: ٙبقيق , ا٤بذىب أعياف معرفة ُب

 . ـ1996 سنة ػ األؤب الطبعة

 سنة األؤب الطبعة ػ  عماف النفائس دار ػ القرآف علـو ُب ٧باضرات ػ  عباس حسن فضل .175
  . ـ2007

 ػ بّبوت الفكر دار ػ  ايط القاموس ػ يعقوب بن ٧بمد الدين ٦بد الشيخ: آبادي الفّبوز .176
 . ـ1983 سنة

 ت )ا٤بعتزٕب ا٢بسْب أبو أبادي األسد ا٥بمذاين ا١ببار عبد بن أٞبد بن ا١ببار عبد القاضي .177
 ػ الكتب دار مطبعة ػ ا٣بوٕب أمْب نصوصو قـو ػ والتوحيد العدؿ أبواب ُب ا٤بغِب ػ( ىػ415
 .ـ1960 سنة األؤب الطبعة

 دار ػ القرآف ألحكاـ ا١بامع ػ( ىػ671ت )األنصاري أٞبد بن ا عبد أبو القرطيب .178
 .ـ1987 سنة ػ الثالثة الطبعة والنشرػ للطباعة العريب الكتاب

 إحياء دار ػ الربقوين الرٞبن عبد: ٙبقيق ػ الببلغة علـو ُب التلخيص ػ الدين جبلؿ القزويِب .179
 . ـ1932 سنة ػ األؤب الطبعة ػ بّبوت العربية الكتب
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 علـو ُب اإليضاح ػ( ىػ 739 ت )الرٞبن عبد بن ٧بمد ا عبد أبو الدين جبلؿ القزويِب .180
 الكتاب دار ػ خفاجي ا٤بنعم عبد ٧بمد: وتعليق شرح ػ( والبديع والبياف ا٤بعاين )الببلغة
 .ـ1980 سنة ػ ا٣بامسة الطبعة ػ بّبوت اللبناين

 تفسّب ػ( ىػ465ت )طلحة بن ا٤بلك عبد بن ىوازف بن الكرًن عبد القاسم أبو القشّبي .181
 ػ للكتاب العامة ا٤بصرية ا٥بيئة نشر ، بسيوين إبراىيم: ٙبقيق ػ اإلشارات لطائف القشّبي

 (.ت . د )ػ الثالثة الطبعة
 الرسالة ػ( ىػ465ت )طلحة بن ا٤بلك عبد بن ىوازف بن الكرًن عبد القاسم أبو القشّبي .182

 .ـ2003 -ىػ1423 الثانية الطبعة ػ القاىرة السبلـ دار ػ التصوؼ علم ُب القشّبية

 ػ بّبوت ػ الطربي تفسّب على حاشية الفرقاف ورغائب القرآف غرائب ػ النيسابوري القمي  .183
 (.  ط.د)ػ ىػ1398 مػ1978 سنة ػ الفكر دار

  .2005 سنة ػ الرسالة مؤسسة ػ الفقهية الرسالة ػ زيد أيب ابن القّبواين .184

 ا٢برية دار ػ اإلسبلمي التشريع ُب االستنباط وطرؽ األحكاـ أصوؿ ػ عبيد أٞبد الكبيسي  .185
 (.ط.د )ػ ـ1975 سنة ػ بغداد للطباعة

 ػ العظيم القرآف تفسّب ػ( ىػ774 ت )الدمشقي عمر بن إ٠باعيل الفداء أيب كثّب ابن  .186
  .ىػ1401 سنة ػ بّبوت الفكر دار طبعة

 ا٤بصطلحات ُب معجم )الكليات ػ( ىػ1094 ت )ا٢بسيِب موسى بن البقاء أبو الكفوي .187
 درويش عدناف: فهارسو ووضع للطبع وأعده خطية نسخة على قابلو ػ( اللغوية والفروؽ
 .ـ1998 سنة ػ الرابعة الطبعة ػ الرسالة مؤسسة ػ ا٤بصري و٧بمد

 ) الشاذلية طبقات ،( 1348 بعد ت )ا٤بغريب التازي قاسم بن ٧بمد بن ا٢بسن  الُكوِىن .188
  . ىػ1347 سنة طبعة ، الشاذلية طبقات ُب العلية الكرامات مع جامع

 عبد فؤاد ٧بمد مراجعة ػ الػموطأ  ػ األصبحي أنس بن مالك ا عبد أيب اإلماـ مالك .189
 (. ت.د )ػ مصر ، العريب الَباث إحياء دار ػ الباقي

 شرح األحوذي ٙبفة ػ( ىػ1353 ت )الرحيم عبد الكرًن عبد ٧بمد العبل أبو ا٤بباركافوري .190
 (. ت . ط. د )ػ( أجزاء 10  )بّبوت العلمية الكتب دار ػ الَبمذي صحيح

 بعناية ػ آّيد القرآف من معناه واختلف لفظو اتفق ما ػ( ىػ285 ت )يزيد بن ٧بمد ا٤بربد .191
 (.ط.د )ىػ1350 سنة ػ ومكتبتها السلفية ا٤بطبعة القاىرة ػ ا٤بيمِب العزيز عبد
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 سنة ػ بّبوت الرسالة مؤسسة ػ واألفعاؿ األقواؿ سنن ُب العماؿ كنز ػ ا٥بندي ا٤بتقي .192
  .  ـ1979

 (. ت.ط.د )ػ للنشر التونسية الدار ػ التفسّب من والتنوير التحرير ػ عاشور ابن الطاىر ٧بمد .193

٧بمد بن بريكة ػ موسوعة الطرؽ الصوفية اإليضاح والبياف ٤بصطلح أىل العرفاف ػ الطبعة  .194
 .ـ2007األؤب ػ  دار ا٢بكمة ا١بزائر ػ سنة 

٧بمد حسْب علي الصغّب ػ ٦باز القرآف خصائصو الفنية وببلغتو العربية ػ دار الشؤوف  .195
 .ـ1994الثقافية بغداد ػ الطبعة األؤب ػ سنة 

٦بموعة ٧باضرات الٍب ألقيت ُب كلية منتدى النشر ُب النجف )٧بمد رضا مظفر ػ ا٤بنطق  .196
 .ىػ1320األشرؼ ػ مطبعة أمْب قم ػ دار الغدير ػ الطبعة األؤب ػ سنة 

 ط.ىػ د٧1296بمد صديق حسْب ػ البلغة ُب أصوؿ الفقو ػ مطبعة ا١بوائب القسطنطينية  .197

٧بمد كماؿ إبراىيم جعفر ػ التصوؼ طريقا و٘بربة ومذىبا ػ طبعة دار الكتب ا١بامعية ػ  .198
 .ـ1970 ىػ ػ 1390القاىرة ػ سنة 
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 الثانية الطبعة ػ ا٤بعارؼ دار : القاىرة ػ اإل٥بي وا٢بب الفارض ابن ػ حلمي مصطفى ٧بمد .199
 . ـ1985

 (.ط.د)ػ ـ1962 مصرػ ا٤بعارؼ دار ػ (العريب القارئ مقدمة )اللغة علم ػ السعراف ٧بمود .200

 الصوُب للمصطلح القرآنية األصوؿ ُب علمية دراسة أوؿ الصوُب ا٤بعجم ػ الرزاؽ عبد ٧بمود .201
 . ـ2004 ػ ىػ1425 سنة ػ األؤب الطبعة ػ جدة عسّبي ماجد دار ػ
 (.ط.د )ػ 1974 سنة ػ القاىرة الكتب عآب ػ والنحو اللغة قضايا من ػ عمر ٨بتار .202

 ػ ٧بسن طو: ٙبقيق ػ ا٤بعاين حروؼ ُب الداين ا١بُب ػ( ىػ749 ت)قاسم بن حسن: ا٤برادي .203
 (.ط.د )ػ ـ1976 والنشر، للطباعة الكتب دار مؤسسة مطابع

 بّبوت ػ العلمية الكتب دار ػ( والبديع وا٤بعاين البياف )الببلغة علـو ػ مصطفى أٞبد ا٤براغي .204
 .ـ1986 سنة ػ الثانية الطبعة ػ

 ػ مسلم صحيح ػ( ىػ261-206 )النيسابوري القشّبي ا٢بسْب أبو ا٢بجاج بن مسلم .205
  .العريب الَباث إحياء دار ػ بّبوت ػ الباقي عبد فؤاد: ٙبقيق

 ( .ت.د )ٗبصرػ ا٤بعارؼ دار ػ األعظم السر ػ ٧بمود مصطفى .206

 ػ الكويت ا٤بطبوعات وكالة ػ( ا٤بعاين ، الببلغة ، الفصاحة )ببلغية أساليب ػ أٞبد مطلوب .207
 .ـ1980 سنة ػ األؤب الطبعة

 سنة ػ العراقي العلمي آّمع ػ وتطورىا الببلغية ا٤بصطلحات معجم ػ أٞبد مطلوب .208
 (.ط.د )ػ ـ1987

 مؤسسة ػ ٗبيار السبلـ عبد: ٙبقيق ػ األصوؿ علم ُب ا٤بصقوؿ ػ زاده جلي ٧بمد ا٤ببل .209
 (.ط.د )ػ ـ1981 سنة ػ بّبوت العربية ا٤بطبوعات
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: ٙبقيق ػ ماجو ابن سنن ػ( ىػ275-207 )القزويِب ا عبد أبو يزيد بن ٧بمد ماجو ابن .210
 (.ت.ط.د )ػ الفكر دار ، بّبوت ، الباقي عبد فؤاد ٧بمد

 ٙبقيق ػ والَبىيب الَبغيب ػ ( 656ت ) القوي عبد بن العظيم عبد ٧بمد أبو ا٤بنذري .211
  .ىػ1417  سنة ػ األؤب الطبعة ػ بّبوت العلمية الكتب دار ػ الدين مشس إبراىيم

 إحياء دار ػ العرب لساف ػ( ىػ711 ت )األنصاري مكـر بن ٧بمد الدين ٝباؿ منظور ابن .212
  .ـ1999 سنة ػ الثالثة الطبعة ػ لبناف العريب الَباث

 ػ األؤب الطبعة ػ العلمية الكتب دار ػ قرآنية ظواىر ُب لسانية مباحث ػ عرار أسعد مهدي .213
  .ـ2008 سنة

 ػ النقشبندي الدمشقي ا٢بنفي أٞبد بن الغِب عبد بن إ٠باعيل بن الغِب عبد النابلسي .214
 ، ط ، د )ػ بّبوت العلمية الكتب دار ػ عطا ٧بمد القادر عبد : ٙبقيق ػ الشريعة أسرار

 (.  ت

 على ا٤بصنف شرح األسرار كشف ػ( ىػ710 ت )أٞبد بن ا عبد بركات أيب النسفي .215
 .ىػ1316 سنة ػ األؤب الطبعة مصرػ بوالؽ األمّبية الكربى ا٤بطبعة  ا٤بنارػ

 صحيح شرح ا٤بنهاج ػ( ىػ676 ت )الدين شرؼ بن ٰبي الدين ٧بي زكريا أبو النووي .216
 سنة( جزءا 18 )الثانية الطبعة ػ بّبوت العريب الَباث إحياء دار ػ ا٢بجاج بن مسلم

  .ىػ 1392

 األ٪بلو مكتبة القاىرة ػ الرباوي راشد ترٝبة ػ ا٤بيسرة اإلسبلمية ا٤بوسوعة ػ كا٤برز وج ىجب  .217
 .ـ1985سنة ػ

ػ  ٦بمع الزوائد ومنبع الفوائد (ىػ807ت )ا٥بيثمي نور الدين علي بن أيب بكر بن سليماف  .218
  . (ط. د)-ىػ  1408ػ دار الرياف للَباث القاىرة ودار الكتاب العريب بّبوت ػ سنة 
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ػ التفسّب ا٤بيسر ػ دار الشعب القاىرة  (ـ1954ت )وجدي ٧بمد فريد سآب إبراىيم علي  .219
 . (ط. د )ـ ػ 1977سنة 

: الرسائل والب وث الجامعية 
 

ابتهاؿ كاصد ياسر الزبيدي ػ البحث الدالٕب ُب التبياف ُب تفسّب القرآف أليب جعفر بن  .220
 .ـ2003ا٢بسن الطوسي ػ أطروحة دكتوراه ػ كلية الَببية للبنات بغداد ػ سنة 

إبراىيم عبد الرٞبن خليفة ػ اكم وا٤بتشابو َب القرآف الكرًن ػ  رسالة دكتوراه ٨بطوط  .221
 .ـ1973ٗبكتبة كلية أصوؿ الدين جامعة األزىر الشريف بالقاىرة ػ سنة 

أٞبد عرفات أبو ا٢بسن القاضي ػ الفكر السياسى عند  الباطنية  وموقف الغزأب منو ػ  .222
 . ـ 1988بكلية دار العلـو جامعة القاىرة ػ سنة  رسالة ماجستّب

بشّب مهدي الكبيسي ػ مفاىيم األلفاظ وداللتها عند األصوليْب ػ أطروحة دكتوراه ػ كلية  .223
 .  ـ1991العلـو اإلسبلمية جامعة بغداد ػ سنة 

حامد كاظم عباس ػ الداللة القرآنية ُب جهود الشريف ا٤برتضى ػ أطروحة دكتوراه ػ كلية  .224
 .ـ2000اآلداب ػ ا١بامعة ا٤بستنصرية ػ سنة 

حامد ٧بمود الزفري ػ ٧بي الدين بن عريب مفسرا ػ رسالة دكتوراه ػ ٗبكتبة كلية أصوؿ الدين  .225
 . ـ1972جامعة األزىر القاىرة ػ سنة 

حسن عبد التواب ػ َب التفسّب الصوَب للقرآف ػ رسالة دكتوراه ٗبكتبة كلية أصوؿ الدين  .226
 . ـ1972جامعة األزىر الشريف القاىرة ػ سنة 

خالد عبود ٞبودي الشيخلي ػ البحث الدالٕب عند السمرقندي ُب كتابو ميزاف األصوؿ ػ  .227
 .ـ2001رسالة ماجستّب ػ كلية اآلداب ػ ا١بامعة ا٤بستنصريةػ سنة 

ربيعي ميلود ػ التفكّب الصوُب عند ابن عطاء ا السكندري ، ٕبث مقدـ لنيل شهادة  .228
 .ـ2006ا٤باجستّب ػ كلية العلـو اإلنسانية وا٢بضارة اإلسبلمية ٔبامعة وىراف ا١بزائر سنة 
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سلماف نصيف جاسم التكريٌب ػ تفسّب القرآف الكرًن على الطريقة الصوفية ػ دراسة وٙبقيق  .229
حقائق التفسّب ألىب عبد الرٞبن ٧بمد بن ا٢بسْب األزدي  السلمي ػ رسالة ماجستّب ػ 

 . ـ1975مكتبة كلية دار العلـو ػ جامعة القاىرة ػ سنة 

عبد الرسوؿ سلماف الزيدي ػ البحث اللغوي عند فخر الدين الرازي ػ أطروحة دكتوراه ػ  .230
 .ـ1990كلية اآلداب جامعة بغداد ػ سنة 

عبد السبلـ ٧بمد وفا ػ آّاز َب القرآف بْب مثبتيو ونافيو ػ رسالة دكتوراه ٗبكتبة كلية أصوؿ  .231
 . ـ1986الدين جامعة األزىر الشريف بالقاىرة ػ سنة 

عزيز سليم علي القريشي ػ البحث الدالٕب ُب نظم الدرر ُب تناسب اآليات والسور  .232
ػ أطروحة دكتوراه فلسفة ُب اللغة العربية وآدأّا ػ كلية الَببية ػ  (ىػ885ت )للبقاعي 

 .ـ2004ا١بامعة ا٤بستنصرية  سنة 

عقيد خالد ٞبودي ٧بيي العزاوي ػ األساليب الببلغية ُب نظم الدرر ُب تناسب اآليات  .233
ػ أطروحة دكتوراه ػ كلية الَببية ػ جامعة بغداد ػ ػ سنة  (ىػ885ت )والسور للبقاعي 

 .ـ2002

فوزي إبراىيم عبد الرزاؽ ػ السياؽ وداللتو ُب توجيو ا٤بعُب ػ أطروحة دكتوراه ػ كلية اآلداب ػ  .234
 .ـ1992جامعة بغداد ػ سنة 

قحطاف جاسم ٧بمد ػ الظواىر الداللية ُب تفسّب أضواء البياف للشنقيطي ػ رسالة ماجستّب  .235
 .ـ 2002ػ كلية اآلداب ػ ا١بامعة ا٤بستنصرية ػ سنة 

الكبيسي بشّب مهدي ػ مفاىيم األلفاظ وداللتها عند األصوليْب ػ أطروحة دكتوراه ػ كلية  .236
 .ـ1991العلـو اإلسبلمية ػ جامعة بغداد ػ  سنة 

٧بمد  ٧بمد إبراىيم  العساؿ ػ الشيعة اإلمامية اإلثنا عشرية ومنهجهم  َب التفسّب ػ رسالة  .237
 ـ  1981دكتوراه ٗبكتبة كلية أصوؿ الدين ػ جامعة األزىر الشريف بالقاىرة سنة

٧بمد  ٧بمود عبد ا٢بميد ػ مذىب التأويل عند الشيعة الباطنية ػ دراسة ٙبليلية نقدية ػ  .238
. ـ1983رسالة ماجستّب ػ سنة
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 قضية التأويل عند اإلماـ ابن تيمية ػ رسالة ماجستّب ػ دار العلـو ـ٧بمد السيد ا١بليند  .239
 .ـ  1970 ػ سنة 113جامعة القاىرة رقم 

٧بمد عبد ا علي سيف ػ البحث الدالٕب عند الشوكاين ُب كتابو إرشاد الفحوؿ ػ رسالة  .240
 .ـ1999ماجستّب ػ كلية اآلداب ػ جامعة ا٤بستنصرية  سنة 

٧بى الدين  بن  عرىب  مفسرا ػ إعداد حامد ٧بمود  الزفرى ػ رسالة دكتوراه ػ ٗبكتبة كلية  .241
 .  ـ  1972أصوؿ الدين ػ جامعة األزىر القاىرة ػ سنة 

منصور ٧بمد منصور ا٢بفناوي ػ ٙبقيق ودراسة الربىاف َب متشابو القرآف للكرماىن ػ رسالة  .242
 .ـ1975 ػ سنة 200ما جستّب ٗبكتبة كلية دار العلـو جامعة القاىرة رقم 

نواس ٧بمد علي عبد عوف ا٣بفاجي ػ البحث الدالٕب ُب كتاب أصوؿ السرخسي ػ كلية  .243
 .ـ2001اآلداب ا١بامعة ا٤بستنصرية ػ سنة 

: الب وث المطبوعة 
 

كرًن حسْب ناصح ا٣بالدي ػ الداللة ُب النحو العريب ػ ٦بلة كلية الَببية للبنات ػ جامعة  .244
 .ـ1997بغداد ػ العدد الثامن ػ سنة 

سليماين عبد القادر ػ منهجية التفسّب ا٤بوضوعي ُب فهم النص القرآين ػ ٕبث منشور ُب  .245
 ـ ػ ٦2010بلة الواحات للبحوث والدراسات ا٤بركز ا١بامعة غرداية ػ العدد التاسع جواف 

 .ا٤بطبعة العربية غرداية ا١بزائر
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سَتِقيمَ  ﴿
ُ
 342 06 الفاٙبة ﴾اىِدنَػا الصّْرَاَط ا٤ب

 ُيِضلُّ ِبِو َكِثّباً َويَػْهِدي ِبِو َكِثّباً َوَما ُيِضلُّ ِبِو ِإالَّ ﴿
اْلَفاِسِقَْب، الَِّذيَن يَنُقُضوَف َعْهَد اللَِّو ِمن بَػْعِد ِميثَاِقِو 

َويَػْقطَُعوَف َما أََمَر اللَُّو ِبِو َأف يُوَصَل َويُػْفِسُدوَف ُب اأَلْرِض 
 ﴾أُولَػِئَك ُىُم ا٣ْبَاِسُروفَ 

 89 27-26 البقرة

ِإينّْ َجاِعٌل ُب اأَلْرِض َخِليَفًة قَاُلواْ َأَ٘بَْعُل ِفيَها َمن  ﴿
َماء َو٫َبُْن ُنَسبُّْح ِٕبَْمِدَؾ َونُػَقدُّْس  يُػْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدّْ

 ﴾َلَك قَاَؿ ِإينّْ أَْعَلُم َما الَ تَػْعَلُموفَ 

 94 30 البقرة
151 
154 

 

 305 43 البقرة َوأَِقيُمواْ الصَّبَلَة﴾﴿

 َواْسَتِعيُنواْ بِالصَّرْبِ َوالصَّبَلِة َوِإنػََّها َلَكِبّبٌَة ِإالَّ َعَلى ﴿
 ﴾ا٣ْبَاِشِعَْب 

 58 45 البقرة
114 
120 

 128 60 البقرة َقْد َعِلَم ُكلُّ أُنَاٍس مَّْشَربَػُهْم ﴾ ﴿:
371 

 ادُْع لََنا َربََّك ٱُبْرِْج لََنا ٩بَّا تُنِبُت اأَلْرُض ِمن بَػْقِلَها ﴿
َوِقثَّآِئَها َوُفوِمَها َوَعَدِسَها َوَبَصِلَها قَاَؿ أََتْسَتْبِدُلوَف الَِّذي 

ٌر اْىِبطُواْ ِمْصراً فَِإفَّ َلُكم مَّا  ُىَو أَْدىَن بِالَِّذي ُىَو َخيػْ
لَُّة َواْلَمْسَكَنُة َوبَآُؤْواْ ِبَغَضٍب  َسأَْلُتْم َوُضرَِبْت َعَلْيِهُم الذّْ

 مَّْن اللَِّو﴾

 407 61 البقرة
415 

 434 105 البقرة ﴾ٱَبَْتصُّ ِبَرْٞبَِتِو َمن َيَشاءُ ﴿

 87 109 البقرة  فَاْعُفواْ َواْصَفُحواْ َحٌبَّ يَْأٌبَ الّلُو بَِأْمرِِه ﴾﴿

 169 111 البقرة ُقْل َىاُتواْ بُػْرَىاَنُكْم ِإف ُكنُتْم َصاِدِقَْب﴾ ﴿
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َوَمن يَػْرَغُب َعن مّْلَِّة ِإبْػرَاِىيَم ِإالَّ َمن َسِفَو نَػْفَسُو َوَلَقِد ﴿
نْػَيا َوِإنَُّو ُب اآلِخَرِة َلِمَن الصَّا٢ِبَِْب ، ِإْذ  َناُه ُب الدُّ اْصطََفيػْ

 قَاَؿ َلُو َربُُّو َأْسِلْم قَاَؿ َأْسَلْمُت لَِربّْ اْلَعاَلِمَْب ﴾

 70 131ػ130 البقرة
85 

168 
 

 169 131 البقرة َأْسَلْمُت لَِربّْ اْلَعاَلِمَْب﴾ ﴿

يَن َفبلَ َٛبُوُتنَّ َإالَّ َوأَنُتم  ﴿ ِإفَّ الّلَو اْصطََفى َلُكُم الدّْ
 ﴾مُّْسِلُموَف 

 61 132 البقرة
 

 65 152 اىثقشج فَاذُْكُروين أَذُْكرُْكْم ﴾﴿

  ِإفَّ ُب َخْلِق السََّماَواِت َواأَلْرِض َواْخِتبَلِؼ اللَّْيِل ﴿
 ﴾َوالنػََّهاِر َواْلُفْلِك الٍَِّب َ٘بْرِي ُب اْلَبْحرِ 

 78 164 البقرة
243 

 128 172 البقرة 

ـُ َكَما ُكِتَب ﴿ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ ُكِتَب َعَلْيُكُم الصَّْيا
 َعَلى الَِّذيَن ِمن قَػْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تَػتػَُّقوَف ﴾

 117 183 البقرة
330 
339 

 144 185 البقرة ﴾ يُرِيُد الّلُو ِبُكُم اْلُيْسَر َوالَ يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسرَ  ﴿
155 

َر الزَّاِد التػَّْقَوى ﴿  127 197 البقرة ﴾ َوتَػَزوَُّدواْ فَِإفَّ َخيػْ
379 

 63 200 البقرة ﴾ فَاذُْكُرواْ الّلَو َكذِْكرُِكْم آبَاءُكْم َأْو َأَشدَّ ذِْكراً ﴿
67 

 190 210 البقرة ﴾ ىل ينظروف إالّ أف يأتَيهم ا ُب ظَُلل من الغماـ ﴿

ٌر لَُّكْم َوَعَسى َأف ﴿  َوَعَسى َأف َتْكَرُىواْ َشْيئاً َوُىَو َخيػْ
 ﴾ٙبُِبُّواْ َشْيئاً َوُىَو َشرّّ لَُّكْم َوالّلُو يَػْعَلُم َوأَنُتْم الَ تَػْعَلُموفَ 

 63 216 البقرة
96 

126 
135 
201 

فَّ الّلَو ٰبُِبُّ التػَّوَّاِبَْب َوٰبُِبُّ اْلُمَتَطهّْرِيَن ﴾إ﴿  298 222 البقرة َِ

 59 238 اىثقشج ﴾ َحاِفظُواْ َعَلى الصََّلَواِت ﴿
305 
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الّلُو َوٕبُّ الَِّذيَن آَمُنواْ ٱُبْرُِجُهم مَّْن الظُُّلَماِت ِإَٔب  ﴿
 ﴾النػُُّورِ 

 100 257 البقرة
164 
175 
293 
296 
340 
357 
360 

َنُكْم َكاِتٌب بِاْلَعْدِؿ ﴿  60 282 البقرة ﴾................. َوْلَيْكُتب بػَّيػْ
118 

176 
222 
330 
339 

َوالرَّاِسُخوَف ُب اْلِعْلِم يَػُقوُلوَف آَمنَّا ِبِو ُكلّّ مّْْن ِعنِد ﴿
 َربػَّْنا﴾

 172 07 آؿ عمراف
181 
182 
187 
194 
195 
321 

ـُ  ﴿ يَن ِعنَد الّلِو اإِلْسبَل  61 19 آؿ عمراف ﴾ِإفَّ الدّْ
169 

 169 20 آؿ عمراف ﴾فَإْف َحآجُّوَؾ فَػُقْل َأْسَلْمُت َوْجِهَي لِّلِو َوَمِن اتػَّبَػَعِن  ﴿

﴿ ُقْل ِإف ُكنُتْم ٙبُِبُّوَف الّلَو فَاتَِّبُعوين ُٰبِْبْبُكُم الّلُو َويَػْغِفْر :
 ﴾َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوالّلُو َغُفوٌر رَِّحيٌم 

 340 31 آؿ عمراف
 

 55 79 آؿ عمراف ﴾ َولَػِكن ُكونُواْ َربَّانِيَّْْب ٗبَا ُكنُتْم تُػَعلُّْموَف اْلِكَتابَ ﴿
58 

َر اإِلْسبلَـِ ِديناً فَػَلن يُػْقَبَل ِمْنُو َوُىَو ُب  ﴿ َوَمن يَػْبَتِغ َغيػْ
 اآلِخَرِة ِمَن ا٣ْبَاِسرِيَن﴾

 61 85 آؿ عمراف
169 

 93 101 آؿ عمراف ﴾َوَمن يَػْعَتِصم بِالّلِو فَػَقْد ُىِدَي ِإَٔب ِصرَاٍط مُّْسَتِقيمٍ  ﴿
156 
409 
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َوَلَقْد َنَصرَُكُم الّلُو بَِبْدٍر َوأَنُتْم أَِذلٌَّة فَاتػَُّقواْ الّلَو َلَعلَُّكْم  ﴿
 َتْشُكُروَف ﴾

 201 123 آؿ عمراف
298 
 

نْػَيا َوِمنُكم مَّن يُرِيُد اآلِخَرةَ  ﴿  209 152 آؿ عمراف ﴾ِمنُكم مَّن يُرِيُد الدُّ

َها  ﴿  83 165 آؿ عمراف ﴾َأَوَلمَّا َأَصابَػْتُكم مُِّصيَبٌة َقْد َأَصْبُتم مّْثْػَليػْ
92 

360 

 57 191 آؿ عمراف  الَِّذيَن َيْذُكُروَف الّلَو ِقَياماً َوقُػُعوداً َوَعَلَى ُجُنؤِِّْم  ﴾﴿
66 

 90 28 النساء ﴾ يُرِيُد الّلُو َأف ٱُبَفَّْف َعنُكْم َوُخِلَق اإِلنَساُف َضِعيفاً ﴿
144 
155 

الرَّْجاُؿ قَػوَّاُموَف َعَلى النَّْساء ٗبَا َفضََّل الّلُو بَػْعَضُهْم  ﴿
 َعَلى بَػْعٍض ﴾

 114 34 النساء

191 

 َفبلَ َوَربَّْك الَ يُػْؤِمُنوَف َحٌبََّ ُٰبَكُّْموَؾ ِفيَما َشَجَر ﴿
نَػُهْم ٍُبَّ الَ ٯبَُِدواْ ُب أَنُفِسِهْم َحَرجاً ٩بَّّْا َقَضْيَت َوُيَسلُّْمواْ  بَػيػْ

 ﴾َتْسِليماً 

 72 65 النساء
166 
167 
214 
217 
251 
280 
291 
297 
305 
345 

 100 76 النساء ﴾ِإفَّ َكْيَد الشَّْيطَاِف َكاَف َضِعيفاً  ﴿
175 

ُقْل ُكلِّ مّْْن ِعنِد الّلِو َفَما ٥ِبَػُؤالء اْلَقْوـِ الَ َيَكاُدوَف  ﴿
 ﴾يَػْفَقُهوَف َحِديثاً 

 149 78 النساء
226 
394 

 

 مَّا َأَصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة َفِمَن الّلِو َوَما َأَصاَبَك ِمن َسيَّْئٍة ﴿
  ﴾َفِمن نػَّْفِسَك وََكَفى بِالّلِو َشِهيداً 

 78 79 النساء
151 
243 
394 
395 
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 59 103 النساء ﴾ ِإفَّ الصَّبَلَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنَْب ِكَتاباً مَّْوُقوتاً ﴿
305 

 416 153 النساء أَرِنَا الّلِو َجْهَرًة﴾ ﴿

 341 01 ا٤بائدة يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ َأْوُفواْ بِاْلُعُقوِد﴾ ﴿

 اْليَػْوـَ َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْٛبَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمٍِب ﴿
ـَ ِديناً ﴾  َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْسبَل

 376 03 ا٤بائدة
 

 415 24 ا٤بائدة اذَىْب أَنَت َوَربَُّك فَػَقاِتبل ِإنَّا َىاُىَنا قَاِعُدوَف﴾ ﴿

ُهْم  ﴿ َوَلْو َأفَّ أَْىَل اْلِكَتاِب آَمُنواْ َواتػََّقْواْ َلَكفَّْرنَا َعنػْ
َسيَّْئاهِتِْم َوألْدَخْلَناُىْم َجنَّاِت النَِّعيِم، َوَلْو أَنػَُّهْم أَقَاُمواْ 
ْم ألَكُلواْ ِمن  التػَّْورَاَة َواإِل٪ِبيَل َوَما أُنزَِؿ إِلَيِهم مّْن رَِّّّْٔ

 فَػْوِقِهْم َوِمن َٙبِْت أَْرُجِلِهم﴾

 380 66 ػ 65 ا٤بائدة
 

 يَاأَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َعَلْيُكْم أَنُفَسُكْم ال َيُضرُُّكْم َمْن ﴿
 َضلَّ ِإَذا اْىَتَديْػُتْم ﴾

 181 105 ا٤بائدة
 

 422 18 األنعاـ ﴾َوُىَو اْلَقاِىُر فَػْوَؽ ِعَباِدهِ ﴿

 َعَلْيُكمْ  َسبَلـٌ  فَػُقلْ  بِآيَاتَِنا يُػْؤِمُنوفَ  الَِّذينَ  َجاءؾَ  َوِإَذا ﴿
 ُسوءاً  ِمنُكمْ  َعِملَ  َمن أَنَّوُ  الرَّْٞبَةَ  نَػْفِسوِ  َعَلى َربُُّكمْ  َكَتبَ 
 ﴾ رَِّحيمٌ  َغُفورٌ  َفأَنَّوُ  َوَأْصَلحَ  بَػْعِدهِ  ِمن تَابَ  ٍُبَّ  ِٔبََهاَلةٍ 

 45 54 األنعاـ

54 
60 
91 
94 

115 

117 

152 
153 
206 
216 
250 
329 
338 
339 

 187 76 األنعاـ ال ُأِحبُّ اآلِفِلَْب﴾ ﴿
342 

 295 91 األنعاـ ﴾ُقِل الّلُو ٍُبَّ َذْرُىْم ُب َخْوِضِهْم يَػْلَعُبوفَ  ﴿
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َوَلَقْد ِجْئُتُمونَا فُػرَاَدى َكَما َخَلْقَناُكْم َأوََّؿ َمرٍَّة َوتَػرَْكُتم  ﴿
مَّا َخوَّْلَناُكْم َورَاء ظُُهورُِكْم َوَما نَػَرى َمَعُكْم ُشَفَعاءُكُم 

َنُكْم َوَضلَّ  الَِّذيَن َزَعْمُتْم أَنػَُّهْم ِفيُكْم ُشرََكاء َلَقد تػََّقطََّع بَػيػْ
 َعنُكم مَّا ُكنُتْم تَػْزُعُموَف ﴾

 98 95ػ94 األنعاـ
298 
 

 407 120 األنعاـ ﴾َوَذُرواْ ظَاِىَر اإِلٍبِْ َوبَاِطَنوُ  ﴿
 

َها َوَما َبَطَن﴾ ﴿  407 151 األنعاـ َوالَ تَػْقَربُواْ اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنػْ
 

يَػْوـَ يَْأٌب بَػْعُض آيَاِت َربَّْك الَ يَنَفُع نَػْفساً ِإٲبَانُػَها ٓبَْ  ﴿
 َتُكْن آَمَنْت ِمن قَػْبُل َأْو َكَسَبْت ُب ِإٲبَاهِنَا َخّْباً ﴾

 187 158 األنعاـ
294 
311 

 169 163 األنعاـ َوأَنَْا َأوَُّؿ اْلُمْسِلِمَْب﴾ ﴿

 149 28 األعراؼ ﴾ ِإفَّ الّلَو الَ يَْأُمُر بِاْلَفْحَشاء﴿
394 

َها َوَما َبَطنَ  ﴿ َا َحرَّـَ َريبَّْ اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنػْ  407 33 األعراؼ ﴾ُقْل ِإ٭بَّ
 

 179 53 األعراؼ  َقْد َجاَءْت ُرُسُل َربػَّْنا بِا٢بَْقّْ  ﴾﴿

 53 56 األعراؼ ﴾ِإفَّ َرْٞبََت الّلِو َقرِيٌب مَّْن اْلُمْحِسِنَْب ﴿

162 
207 
219 
434 

َوَلْو َأفَّ أَْىَل اْلُقَرى آَمُنواْ َواتػََّقواْ َلَفَتْحَنا َعَلْيِهم بَػرََكاٍت ﴿
 ﴾مَّْن السََّماِء َواأَلْرضِ 

 429 96 األعراؼ

 416 138 األعراؼ اْجَعل لََّنا إِلَػهاً َكَما ٥َبُْم آ٥ِبٌَة﴾ ﴿

 52 156 األعراؼ َوَرْٞبٍَِب َوِسَعْت ُكلَّ َشْيٍء ﴾﴿

162 
219 

ـَ ِمن ظُُهورِِىْم ُذرّْيػَّتَػُهْم  ﴿ َوِإْذ َأَخَذ َربَُّك ِمن َبِِب آَد
َوَأْشَهَدُىْم َعَلى أَنُفِسِهْم أََلْسُت ِبَربُّْكْم قَاُلواْ بَػَلى َشِهْدنَا 

 َأف تَػُقوُلواْ يَػْوـَ اْلِقَياَمِة ِإنَّا ُكنَّا َعْن َىَذا َغاِفِلَْب﴾

 416 172 األعراؼ
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 127 179 األعراؼ ﴾ أُْولَػِئَك َكاألَنْػَعاـِ َبْل ُىْم َأَضلُّ أُْولَػِئَك ُىُم اْلَغاِفُلوفَ ﴿
 

 427 182 األعراؼ ﴾َسَنْسَتْدرُِجُهم مّْْن َحْيُث الَ يَػْعَلُموفَ  ﴿

 322 196 األعراؼ ﴾َوُىَو يَػتَػَؤبَّ الصَّا٢ِبِْبَ ﴿

ِإفَّ الَِّذيَن اتػََّقواْ ِإَذا َمسَُّهْم طَاِئٌف مَّْن الشَّْيطَاِف َتذَكَُّرواْ  ﴿
 فَِإَذا ُىم مُّْبِصُروَف ﴾

 54 201 األعراؼ
112 
119 
203 
282 
300 
308 
318 
344 
354 
355 
361 

َا اْلُمْؤِمُنوَف الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر اللَُّو َوِجَلْت قُػُلوبُػُهْم َوِإَذا ﴿ ِإ٭بَّ
ْم يَػتَػوَكَُّلوَف   ﴾تُِلَيْت َعَلْيِهْم آيَاتُُو زَاَدتْػُهْم ِإٲبَانًا َوَعَلى َرِّّْٔ

 148 02 األنفاؿ
 

يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ اْسَتِجيُبواْ لِّلِو َولِلرَُّسوِؿ ِإَذا َدَعاُكم  ﴿
 ﴾ِلَما ُٰبِْييُكْم 

 64 24 األنفاؿ

 174 41 األنفاؿ َوَما أَنزَْلَنا َعَلى َعْبِدنَا﴾ ﴿
418 

يعاً مَّا أَلََّفْت بَػْْبَ قُػُلؤِِّْم ﴿ َلْو أَنَفْقَت َما ُب اأَلْرِض ٝبَِ
نَػُهْم ِإنَُّو َعزِيٌز َحِكيٌم﴾  َولَػِكنَّ الّلَو أَلََّف بَػيػْ

 271 63 األنفاؿ
403 
 

 ُىَو الَِّذي أَْرَسَل َرُسوَلُو بِا٥ْبَُدى َوِديِن ا٢بَْقّْ لُِيْظِهَرُه ﴿
يِن ُكلِّْو َوَلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكوَف﴾  َعَلى الدّْ

 220 33 التوبة
  

َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَف الذََّىَب َواْلِفضََّة َوالَ يُنِفُقونَػَها ُب َسِبيِل ﴿
 ﴾الّلِو فَػَبشّْْرُىم ِبَعَذاٍب أَلِيٍم 

 91 34 التوبة
115 
121 
320 



 

479 
 

 

 الصفحة رقمها السورة اآليػػػة

َها  ﴿ َا الصََّدقَاُت لِْلُفَقرَاء َواْلَمَساِكِْب َواْلَعاِمِلَْب َعَليػْ ِإ٭بَّ
َواْلُمَؤلََّفِة قُػُلوبُػُهْم َوُب الرّْقَاِب َواْلَغارِِمَْب َوُب َسِبيِل الّلِو 

 ﴾َواْبِن السَِّبيِل َفرِيَضًة مَّْن الّلِو َوالّلُو َعِليٌم َحِكيمٌ 

 298 60 التوبة 
436 

الّلُو َوَرُسولُُو َأَحقُّ َأف يُػْرُضوُه ٗ ﴿  121 62 التوبة ﴾ََ

 51 72 التوبة  َوِرْضَواٌف مَّْن الّلِو َأْكبَػُر ﴾﴿
213 

ُهم مَّْن َعاَىَد الّلَو لَِئْن آتَانَا ِمن َفْضِلِو لََنصَّدََّقنَّ  ﴿ َوِمنػْ
َولََنُكوَننَّ ِمَن الصَّا٢ِبَِْب، فَػَلمَّا آتَاُىم مّْن َفْضِلِو ٖبَُِلواْ ِبِو 

َفَأْعَقبَػُهْم نَِفاقاً ُب قُػُلؤِِّْم ِإَٔب يَػْوـِ  ، َوتَػَولَّواْ وَُّىم مُّْعِرُضوفَ 
 ﴾يَػْلَقْونَُو ٗبَا َأْخَلُفواْ الّلَو َما َوَعُدوُه َوٗبَا َكانُواْ َيْكِذبُوَف 

 75 التوبة
76 
77 

141 
 

 145 103 التوبة ﴾ُخْذ ِمْن أَْمَوا٥بِِْم َصَدَقًة ُتَطهّْرُُىْم َوتُػزَكّْيِهم َِّٔا ﴿

ِإفَّ الّلَو اْشتَػَرى ِمَن اْلُمْؤِمِنَْب أَنُفَسُهْم َوأَْمَوا٥َبُم بَِأفَّ ٥َبُُم  ﴿
 ﴾ا١بَنََّة 

 92 111 التوبة
101 
108 
377 
415 

 229 123 التوبة ﴾ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا قَاتُِلوا الَِّذيَن يَػُلوَنُكْم ِمْن اْلُكفَّارِ ﴿

بُوا ٗبَا ٓبَْ ٰبُِيطُوا ِبِعْلِمِو َوَلمَّا يَْأهِتِْم تَْأِويُلوُ ﴿  180 39 يونس ﴾ َبْل َكذَّ

ٌر ٩بَّّْا ﴿ ُقْل ِبَفْضِل الّلِو َوِبَرْٞبَِتِو فَِبَذِلَك فَػْليَػْفَرُحواْ ُىَو َخيػْ
 ﴾ٯَبَْمُعوفَ 

 426 58 يونس

قَاَؿ َقْد ُأِجيَبت دَّْعَوُتُكَما فَاْسَتِقيَما َوالَ تَػتَِّبَعآفّْ َسِبيَل  ﴿
 ﴾الَِّذيَن الَ يَػْعَلُموفَ 

 97 89 يونس
 

  78 101 يونس  ﴾ ُقِل انظُُرواْ َماَذا ُب السََّماَواِت َواأَلْرِض ﴿
243 
431 
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َنا نُنِج اْلُمْؤِمِنْبَ  ﴿  294 103 يونس ﴾َكَذِلَك َحّقاً َعَليػْ

َسآِوي ِإَٔب   يَا بُػَِبَّ ارَْكب مََّعَنا َوالَ َتُكن مََّع اْلَكاِفرِينَ ﴿
َجَبٍل يَػْعِصُمِِب ِمَن اْلَماء الَ َعاِصَم اْليَػْوـَ ِمْن أَْمِر الّلِو ِإالَّ 

نَػُهَما اْلَمْوُج َفَكاَف ِمَن اْلُمْغَرِقْبَ  َمن رَِّحمَ   ﴾ َوَحاَؿ بَػيػْ

 156 43ػ42 ىود
326 
409 

 100 40 يوسف ِإِف ا٢بُْْكُم ِإالَّ لِّلِو أََمَر َأالَّ تَػْعُبُدواْ ِإالَّ ِإيَّاُه ﴾ ﴿
175 

 119 53 يوسف ﴾ِإفَّ النػَّْفَس أَلمَّاَرٌة بِالسُّوِء  ﴿

211 

 169 101 يوسف تَػَوفَِِّب ُمْسِلماً َوَأ٢ْبِْقِِب بِالصَّا٢ِبَِْب﴾ ﴿
322 

ُقْل َىػِذِه َسِبيِلي أَْدُعو ِإَٔب الّلِو َعَلى َبِصّبٍَة أَنَْا َوَمِن  ﴿
 ﴾اتػَّبَػَعِِب 

 307 108 يوسف
 

 ُيْسَقى ٗبَاء َواِحٍد َونُػَفضُّْل بَػْعَضَها َعَلى بَػْعٍض ُب ﴿
 ﴾اأُلُكلِ 

 177 04 الرعد
371 
378 
385 
391 

الَِّذيَن آَمُنواْ َوَتْطَمِئنُّ قُػُلوبُػُهم ِبذِْكِر الّلِو َأالَ ِبذِْكِر الّلِو ﴿
 ﴾َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوبُ 

 267 29 ـ 28 الرعد
 

  78 10 إبراىيم ﴾ َأُب الّلِو َشكّّ فَاِطِر السََّماَواِت َواأَلْرضِ ﴿

243 

ْم أَْعَما٥ُبُْم َكَرَماٍد اْشَتدَّْت ِبِو ﴿  مََّثُل الَِّذيَن َكَفُرواْ ِبَرِّّْٔ
الرّْيُح ُب يَػْوـٍ َعاِصٍف الَّ يَػْقِدُروَف ٩بَّا َكَسُبواْ َعَلى َشْيٍء 

 ﴾َذِلَك ُىَو الضَّبَلُؿ اْلَبِعيدُ 

 129 18 إبراىيم

 425 20 إبراىيم ﴾َوَما َذِلَك َعَلى اللَِّو ِبَعزِيزٍ  ﴿

 313 36 إبراىيم ﴾ َفَمن تَِبَعِِب فَِإنَُّو ِمِبّْ ﴿

َوِإف مّْن َشْيٍء ِإالَّ ِعنَدنَا َخزَائُِنُو َوَما نُػنَػزّْلُُو ِإالَّ ِبَقَدٍر  ﴿
 ﴾مَّْعُلوـٍ 

 101 21 ا٢بجر
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ُهُم اْلُمْخَلِصَْب ﴾﴿  51 40 ا٢بجر  ِإالَّ ِعَباَدَؾ ِمنػْ
213 

 61 42 ا٢بجر ﴾ِإفَّ ِعَباِدي لَْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلطَاٌف  ﴿
175 
311 

 107 99 ا٢بجر ﴾َواْعُبْد َربََّك َحٌبَّ يَْأتَِيَك اْلَيِقُْب  ﴿

 149 17 النحل ﴾أََفَمن ٱَبُْلُق َكَمن الَّ ٱَبُْلُق أََفبل َتذَكَُّروفَ  ﴿
394 

ْم  ﴿ ِإنَُّو لَْيَس َلُو ُسْلطَاٌف َعَلى الَِّذيَن آَمُنواْ َوَعَلى َرِّّْٔ
 ﴾يَػتَػوَكَُّلوفَ 

 95 99 النحل
100 
175 

 173 01 اإلسراء ُسْبَحاَف الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه لَْيبًل﴾ ﴿
418 

دُّ َىػُؤالء َوَىػُؤالء ِمْن َعطَاء َربَّْك َوَما َكاَف َعطَاء  ﴿ ُكبلِّ ٭بُِّ
 ﴾َربَّْك ٧َبْظُوراً 

 430 20 اإلسراء

 107 25 اإلسراء ِإفَّ ِعَباِدي لَْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلطَاٌف ﴾ ﴿

 َوال تَػْقتُػُلوا النػَّْفَس الٍَِّب َحرَّـَ اللَُّو ِإال بِا٢بَْقّْ َوَمْن قُِتَل ﴿
َمْظُلوًما فَػَقْد َجَعْلَنا ِلَولِيِّْو ُسْلطَانًا َفبل ُيْسِرْؼ ُب اْلَقْتِل ِإنَُّو 

 ﴾َكاَف َمنُصورًا 

 239 33 اإلسراء

 ُتَسبُّْح َلُو السََّماَواُت السَّْبُع َواأَلْرُض َوَمن ِفيِهنَّ َوِإف ﴿
مّْن َشْيٍء ِإالَّ ُيَسبُّْح ِٕبَْمَدِه َولَػِكن الَّ تَػْفَقُهوَف َتْسِبيَحُهْم 

 ِإنَُّو َكاَف َحِليماً َغُفوراً ﴾

 283 44 اإلسراء

 51 65 اإلسراء  ِإفَّ ِعَباِدي لَْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلطَاٌف ﴾﴿
100 
125 

213 

ـَ َوَٞبَْلَناُىْم ُب اْلبَػرّْ َواْلَبْحِر ﴿  َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِِب آَد
َناُىْم ِمَن الطَّيَّْباِت َوَفضَّْلَناُىْم َعَلى َكِثٍّب ٩بَّْن َخَلْقَنا  َوَرَزقػْ

 تَػْفِضيبًل ﴾

 53 70 اإلسراء
404 

 

 321 79 اإلسراء َوِمَن اللَّْيِل فَػتَػَهجَّْد ِبِو نَاِفَلًة لََّك﴾ ﴿



 

482 
 

 

 الصفحة رقمها السورة آليػػػة

 300 81 اإلسراء ﴾َوُقْل َجاء ا٢بَْقُّ َوَزَىَق اْلَباِطُل ِإفَّ اْلَباِطَل َكاَف َزُىوقاً  ﴿
 

ِإفَّ الَِّذيَن أُوُتواْ اْلِعْلَم ِمن قَػْبِلِو ِإَذا يُػتػَْلى َعَلْيِهْم ٱبَِرُّوَف  ﴿
 ﴾ِلؤَلْذقَاِف ُسجَّداً 

 321 107 اإلسراء

ُلَوُىْم أَيػُُّهْم َأْحَسُن  ﴿ َا لَِنبػْ ِإنَّا َجَعْلَنا َما َعَلى اأْلَْرِض زِيَنًة ٥بَّ
 ﴾َعَمبلً 

 135 07 الكهف
 

نْػَيا َكَماء أَنزَْلَناُه ِمَن السََّماِء  ﴿ َواْضِرْب ٥َبُم مََّثَل ا٢ْبََياِة الدُّ
فَاْختَػَلَط ِبِو نَػَباُت اأْلَْرِض َفَأْصَبَح َىِشيماً َتْذُروُه الرّْيَاُح 

 ﴾وََكاَف اللَُّو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء مُّْقَتِدراً 

 129 45 الكهف

437 

 91 63 الكهف ﴾َوَما أَنَسانِيُو ِإالَّ الشَّْيطَاُف  ﴿

 394 79 الكهف ﴾َفَأَردتُّ َأْف أَِعيبَػَها ﴿

ٮُبَا ﴿ ُلَغا َأُشدَّ  152 82 الكهف ﴾َفَأرَاَد َربَُّك َأْف يَػبػْ
395 
 

ُقل لَّْو َكاَف اْلَبْحُر ِمَداداً لَّْكِلَماِت َريبّْ لََنِفَد اْلَبْحُر قَػْبَل  ﴿
َنا ٗبِْثِلِو َمَدداً   ﴾َأف تَنَفَد َكِلَماُت َريبّْ َوَلْو ِجئػْ

 393 109 الكهف
 

 167 2ػ1 مرًن كهيعص ، ذِْكُر َرْٞبَِة َربَّْك َعْبَدُه زََكرِيَّا﴾﴿

174 
281 
306 
345 
418 

َنا يُػْرَجُعوَف﴾ ﴿ َها َوإِلَيػْ  306 40 مرًن ِإنَّا ٫َبُْن نَِرُث اأْلَْرَض َوَمْن َعَليػْ
415 
416 

ّياً ﴿ ﴾ َىْل تَػْعَلُم َلُو ٠بَِ  262 65 مرًن 
263  
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 ِإف ُكلُّ َمن ُب السََّماَواِت َواأْلَْرِض ِإالَّ آٌب ﴿
 الرَّْٞبَِن َعْبداً ﴾

 51 93 مرًن
61 

213 
271 
403 

 52 5 طػو  الرَّْٞبَُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَػَوى ﴾﴿

162 
190 

219 

﴾ فَاْخَلْع نَػْعَلْيكَ ﴿  231 12 طػو 

 195 52 طػو ﴾ اَل َيِضلُّ َريبّْ َواَل يَػْنَسى﴿

 83 110 طػو ﴾ َواَل ٰبُِيطُوَف ِبِو ِعْلماً ﴿ 

﴾َوُقل رَّبّْ زِْدين ِعْلماً ﴿  172 114 طػو 
194 
321 

ـَ ِمن قَػْبُل فَػَنِسَي وٓبَْ ٪بَِْد َلُو  ﴿ َوَلَقْد َعِهْدنَا ِإَٔب آَد
﴾َعْزماً   

 89 115 طػو

﴾َفبَل ٱُبْرَِجنَُّكَما ِمَن ا١ْبَنَِّة فَػَتْشَقى  ﴿  114 117 طػو 

190 
 67 122 طػو  ٍُبَّ اْجَتَباُه َربُُّو فَػَتاَب َعَلْيِو َوَىَدى ﴾﴿

َها اَل َنْسأَُلَك ﴿  َوْأُمْر أَْىَلَك بِالصَّبَلِة َواْصَطربْ َعَليػْ
﴾رِْزقاً ٫بَُّْن نَػْرزُُقَك َواْلَعاِقَبُة لِلتػَّْقَوى  

 52 132 طػو

115 

140 
171 

208 
278 
302 
305 

 103 18 األنبياء ﴾َبْل نَػْقِذُؼ بِا٢بَْقّْ َعَلى اْلَباِطِل فَػَيْدَمُغُو فَِإَذا ُىَو زَاِىقٌ  ﴿
300 
442 

 82 30 األنبياء ﴾َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّي أََفبَل يُػْؤِمُنوفَ  ﴿
164 
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 215 40 األنبياء  َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّي أََفبَل يُػْؤِمُنوَف﴾﴿

 90 69 األنبياء ﴾قُػْلَنا يَا نَاُر ُكوين بَػْرداً َوَسبَلماً َعَلى ِإبْػرَاِىيَم  ﴿

ـَ الصَّبَلِة َوِإيَتاء الزََّكاِة﴾﴿  311 73 األنبياء  َوِإقَا

 فَػَناَدى ُب الظُُّلَماِت َأف الَّ إَِلَو ِإالَّ أَنَت ُسْبَحاَنَك ِإينّْ ﴿
َناُه ِمَن اْلَغمّْ  َنا َلُو َو٪َبَّيػْ ُكنُت ِمَن الظَّاِلِمَْب ، فَاْسَتَجبػْ

 وََكَذِلَك نُنِجي اْلُمْؤِمِنَْب﴾

 309 88ػ87 األنبياء
 

ٌر  ﴿ َوِمَن النَّاِس َمن يَػْعُبُد اللََّو َعَلى َحْرٍؼ فَِإْف َأَصابَُو َخيػْ
َنٌة انَقَلَب َعَلى َوْجِهِو َخِسَر  اْطَمَأفَّ ِبِو َوِإْف َأَصابَػْتُو ِفتػْ

نْػَيا َواآْلِخَرَة   ﴾الدُّ

 103 11 ا٢بج
104 
 

 169 34 ا٢بج فَػَلُو َأْسِلُموا ﴾ ﴿

 294 38 ا٢بج ِإفَّ اللََّو يَُداِفُع َعِن الَِّذيَن آَمُنوا ﴾ ﴿

فَِإنػََّها اَل تَػْعَمى اأْلَْبَصاُر َوَلِكن تَػْعَمى اْلُقُلوُب الٍَِّب ُب  ﴿
 ﴾الصُُّدورِ 

 423 46 ا٢بج
432 

 106 47 ا٢بج ﴾َوِإفَّ يَػْوماً ِعنَد َربَّْك َكأَْلِف َسَنٍة ٩بَّّْا تَػُعدُّوفَ  ﴿

 َوَجاِىُدوا ُب اللَِّو َحقَّ ِجَهاِدِه ُىَو اْجَتَباُكْم َوَما َجَعَل ﴿
يِن ِمْن َحرٍَج مّْلََّة أَبِيُكْم ِإبْػرَاِىيَم ُىَو ٠َبَّاُكُم  َعَلْيُكْم ُب الدّْ

اْلُمْسِلمَْب ِمن قَػْبُل َوُب َىَذا لَِيُكوَف الرَُّسوُؿ َشِهيداً َعَلْيُكْم 
َوَتُكونُوا ُشَهَداء َعَلى النَّاِس َفأَِقيُموا الصَّبَلَة َوآُتوا الزََّكاَة 

 ﴾َواْعَتِصُموا بِاللَِّو ُىَو َمْواَلُكْم فَِنْعَم اْلَمْؤَب َونِْعَم النَِّصّبُ 

 70 78 ا٢بج
84 
96 

128 
169 
341 

 429 77 ا٤بؤمنوف ﴾ِإَذا فَػَتْحَنا َعَلْيِهم بَاباً َذا َعَذاٍب َشِديدٍ ﴿

يعاً أَيػَُّها اْلُمْؤِمُنوَف َلَعلَُّكْم تُػْفِلُحوفَ ﴿  41 31 النور  ﴾َوُتوبُوا ِإَٔب اللَِّو ٝبَِ
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 ُب بُػُيوٍت أَِذَف اللَُّو َأف تُػْرَفَع َويُْذَكَر ِفيَها ا٠ْبُُو ُيَسبُّْح َلُو ﴿
ِفيَها بِاْلُغُدوّْ َواآْلَصاِؿ ، رَِجاٌؿ الَّ تُػْلِهيِهْم ِ٘بَاَرٌة َواَل بَػْيٌع 

 ﴾َعن ذِْكِر اللَِّو َوِإقَاـِ الصَّبَلِة َوِإيَتاء الزََّكاِة 

 85 37 ػ 36 النور 
142 
193 
296 
311 

 217 40 النور ﴾َوَمن ٓبَّْ ٯَبَْعِل اللَُّو َلُو نُوراً َفَما َلُو ِمن نُّورٍ  ﴿

 125 43 النور ﴾َوَمن ٓبَّْ ٯَبَْعِل اللَُّو َلُو نُوراً َفَما َلُو ِمن نُّورٍ ﴿

 411 67 الفرقاف وََكاَف بَػْْبَ َذِلَك قَػَوامًا﴾﴿

 97 77 الشعراء ﴾فَِإنػَُّهْم َعُدوّّ ٕبّْ ِإالَّ َربَّ اْلَعاَلِمَْب  ﴿
342 

 152 81ػ80 الشعراء ﴾َوِإَذا َمِرْضُت فَػُهَو َيْشِفِْب َوالَِّذي  ٲُبِيُتِِب  ٍُبَّ ُٰبِْيْبِ ﴿
237 
395 

يَػْوـَ اَل يَنَفُع َماٌؿ َواَل بَػُنوَف ِإالَّ َمْن أََتى اللََّو ِبَقْلٍب  ﴿
 ﴾َسِليمٍ 

 98 89-88 الشعراء
238 

 217 111 الشعراء ﴾ قَاُلوا أَنُػْؤِمُن َلَك َواتػَّبَػَعَك اأْلَْرَذُلوفَ ﴿

 52 214 الشعراء ﴾َوأَنِذْر َعِشّبََتَك اأْلَقػَْرِبْبَ ﴿

 440 34 النمل ِإفَّ اْلُمُلوَؾ ِإَذا َدَخُلوا قَػْريًَة أَْفَسُدوَىا﴾﴿

 237 52 النمل ﴾ فَِتْلَك بُػُيوتُػُهْم  َخاِويًَة  ٗبَا  ظََلُموا ﴿

 356 62 النمل ﴾ أَمَّن ٯبُِيُب اْلُمْضطَرَّ ِإَذا َدَعاهُ ﴿

 239 88 النمل ﴾ َوتَػَرى ا١ْبَِباَؿ َٙبَْسبُػَها َجاِمَدًة َوِىَي َٛبُرُّ َمرَّ السََّحابِ ﴿

 91 15 القصص ﴾ َىَذا ِمْن َعَمِل الشَّْيطَاِف ﴿

َفَسَقى ٥َبَُما ٍُبَّ تَػَؤبَّ ِإَٔب الظّْلّْ فَػَقاَؿ َربّْ ِإينّْ ِلَما أَنزَْلَت  ﴿
 ﴾ِإَٕبَّ ِمْن َخّْبٍ َفِقٌّب 

 73 24 القصص
84 
96 

202 
356 
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 104 68 القصص ﴾ َوَربَُّك ٱَبُْلُق َما َيَشاُء َوٱَبَْتاُر َما َكاَف ٥َبُُم ا٣ْبِيَػَرةُ ﴿
296 
302 
 

 76 70 القصص ﴾َوُىَو اللَُّو اَل إَِلَو ِإالَّ ُىَو َلُو ا٢بَْْمُد ُب اأْلُؤَب َواآْلِخَرةِ ﴿

 217 26 العنكبوت ﴾َفآَمَن َلُو ُلوطٌ  ﴿

 ِإالَّ  يَػْعِقُلَها َوَما لِلنَّاسِ  َنْضرِبُػَها اأْلَْمثَاؿُ  َوتِْلكَ  ﴿
 ﴾اْلَعاِلُموفَ 

 130 43 العنكبوت
378 

 ِإفَّ  الصَّبَلةَ  َوأَِقمِ  اْلِكَتابِ  ِمنَ  إِلَْيكَ  أُوِحيَ  َما اْتلُ  ﴿
 َأْكبَػرُ  اللَّوِ  َوَلذِْكرُ  َواْلُمنَكرِ  اْلَفْحَشاء َعنِ  تَػنػَْهى الصَّبَلةَ 

  ﴾َتْصنَػُعوفَ  َما يَػْعَلمُ  َواللَّوُ 

 59 45 العنكبوت
162 
303 
 

نْػَيا َوُىْم َعِن اآْلِخَرِة ُىْم ﴿ يَػْعَلُموَف ظَاِىراً مَّْن ا٢ْبََياِة الدُّ
 ﴾َغاِفُلوفَ 

 407 7 الرـو

 171 27 الرـو َوُىَو أَْىَوُف َعَلْيِو﴾ ﴿

 267 33 الرـو ﴾َوِإَذا َمسَّ النَّاَس ُضرّّ َدَعْوا َربػَُّهم مُِّنيِبَْب إِلَْيوِ ﴿

 171 40 الرـو اللَُّو الَِّذي َخَلَقُكْم ٍُبَّ َرَزَقُكْم ٍُبَّ ٲُبِيُتُكْم ٍُبَّ ُٰبِْييُكْم﴾ ﴿
295 
357 

َنا َنْصُر اْلُمْؤِمِنْبَ  ﴿  100 47 الرـو ﴾وََكاَف َحّقاً َعَليػْ
103 
176 
294 

 407 20 لقماف ﴾َوَأْسَبَغ َعَلْيُكْم نَِعَمُو ظَاِىَرًة َوبَاِطَنةً  ﴿
 

َوِإَذا ِقيَل ٥َبُُم اتَِّبُعوا َما أَنَزَؿ اللَُّو قَاُلوا َبْل نَػتَِّبُع َما َوَجْدنَا ﴿
 ﴾َعَلْيِو آبَاءنَا

 83 21 لقماف
 

َوَمن ُيْسِلْم َوْجَهُو ِإَٔب اللَِّو َوُىَو ٧ُبِْسٌن فَػَقِد اْسَتْمَسَك  ﴿
 بِاْلُعْرَوِة اْلُوثْػَقى﴾

 169 22 لقماف
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 270 25 لقماف ﴾َولَِئْن َسأَْلتَػُهْم َمْن َخَلْق السَّمَواِت َواأَلْرَض لَيَػُقوُلنَّ ا﴿
402 

ْعَنا فَاْرِجْعَنا نَػْعَمْل َصا٢ِبًا ِإنَّا ُموِقُنوف َ ﴿  179 12 السجدة ﴾ َربػََّنا أَْبَصْرنَا َو٠بَِ

 َفبل تَػْعَلُم نَػْفٌس َما ُأْخِفَي ٥َبُْم ِمْن قُػرَِّة أَْعُْبٍ َجزَاًء ٗبَا ﴿
 َكانُوا يَػْعَمُلوَف ﴾

 181 17 السجدة

 299 08 األحزاب ﴾لَِيْسَأَؿ الصَّاِدِقَْب َعن ِصْدِقِهمْ  ﴿

اِكرَاِت أََعدَّ اللَُّو ٥َبُم مَّْغِفَرًة ﴿ اِكرِيَن اللََّو َكِثّباً َوالذَّ  َوالذَّ
  ﴾َوَأْجراً َعِظيماً 

 67 35 األحزاب

 66 41  األحزاب ﴾ اذُْكُروا اللََّو ذِْكراً َكِثّباً ﴿

َ يا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اذُْكُروا اللََّو ذِْكراً َكِثّباً َوَسبُّْحوُه ُبْكَرًة ﴿
 ﴾َوَأِصيبلً 

 57 41/42 األحزاب
66 

 62 43 األحزاب  وََكاَف بِاْلُمْؤِمِنَْب َرِحيماً ﴾﴿
95 

 105 48 األحزاب ﴾مَّا َجَعَل اللَُّو لَِرُجٍل مّْن قَػْلبَػْْبِ ُب َجْوِفِو ﴿

 128 15 سبأ ﴾ُكُلوا ِمن رّْْزِؽ َربُّْكْم َواْشُكُروا َلوُ  ﴿
144 
155 

ـُ اْلغُُيوبِ  ﴿  300 48 سبأ ﴾ُقْل ِإفَّ َريبّْ يَػْقِذُؼ بِا٢بَْقّْ َعبلَّ

يَا أَيػَُّها النَّاُس اذُْكُروا نِْعَمَت اللَِّو َعَلْيُكْم َىْل ِمْن َخاِلٍق ﴿
ُر اللَِّو يَػْرزُُقُكم مَّْن السََّماِء َواأْلَْرِض اَل إَِلَو ِإالَّ ُىَو َفَأىنَّ  َغيػْ

 ﴾تُػْؤَفُكوفَ 

 02 فاطر
03 

128 
149 
394 
 

ُذوُه َعُدّواً ﴿  99 06 فاطر ﴾ ِإفَّ الشَّْيطَاَف َلُكْم َعُدوّّ فَاٚبَِّ
175 

 208 15 فاطر يَا أَيػَُّها النَّاُس أَنُتُم اْلُفَقرَاء ِإَٔب اللَِّو﴾ ﴿
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َا ٱَبَْشى اللََّو ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماء ﴿  172 28 فاطر ﴾ِإ٭بَّ
194 
311 
321 

ُهْم  ﴿ َنا ِمْن ِعَباِدنَا َفِمنػْ ٍُبَّ َأْوَرثْػَنا اْلِكَتاَب الَِّذيَن اْصطََفيػْ
ُهْم َساِبٌق بِا٣ْبَيػْرَاِت بِِإْذِف  ُهم مُّْقَتِصٌد َوِمنػْ ظَآِبٌ لّْنَػْفِسِو َوِمنػْ

 ﴾اللَّوِ 

 98 32 فاطر
 

نَساُف أَنَّا َخَلْقَناُه ِمن نُّْطَفٍة فَِإَذا ُىَو َخِصيٌم  ﴿ َأوٓبَْ يَػَر اإْلِ
 مُِّبٌْب﴾

 295 77 يػس
419 

ـَ  ﴿ َوَضَرَب لََنا َمَثبلً َوَنِسَي َخْلَقُو قَاَؿ َمْن ُٰبِْيي اْلِعظَا
 َوِىَي َرِميٌم، ُقْل ُٰبِْييَها الَِّذي أَنَشَأَىا َأوََّؿ َمرٍَّة﴾

 170 79ػ78 يػس

َا أَْمرُُه ِإَذا أَرَاَد َشْيئاً َأْف يَػُقوَؿ َلُو ُكْن فَػَيُكوُف﴾ ﴿  426 82 يػس ِإ٭بَّ

 149 96 الصافات ﴾َواللَُّو َخَلَقُكْم َوَما تَػْعَمُلوفَ  ﴿
394 

 62 17 ص  َواذُْكْر َعْبَدنَا ﴾﴿

 قَاَؿ يَا ِإْبِليُس َما َمنَػَعَك َأْف َتْسُجَد ِلَما َخَلْقُت ﴿
 ﴾بَِيَديَّ 

 186 75 ص

َا يُػَوَبَّ الصَّاِبُروَف َأْجَرُىم ِبَغّْبِ ِحَساٍب ﴿  62 10 الزمر ﴾ِإ٭بَّ
95 

 226 18 الزمر ﴾ الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَف اْلَقْوَؿ فَػَيتَِّبُعوَف َأْحَسَنُو ﴿

 149 62 الزمر ﴾ اللَُّو َخاِلُق ُكلّْ َشْيٍءَوُىَو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء وَِكيلٌ ﴿
394 

 269 63 الزمر ﴾َلُو َمَقالِيُد السََّماَواِت َواأْلَْرضِ  ﴿
 

 52 07 غافر َربػََّنا َوِسْعَت ُكلَّ َشْيٍء رَّْٞبًَة َوِعْلماً ﴾ ﴿

162 
207 
219 

 75 65 غافر ﴾ُىَو ا٢بَْيُّ اَل إَِلَو ِإالَّ ُىوَ ﴿
270 
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 294 85 غافر ﴾ٓبَْ َيُك يَنَفُعُهْم ِإٲبَانُػُهْم َلمَّا رََأْوا بَْأَسَنا ﴿
312 

 171 39 فصلت ِإفَّ الَِّذي َأْحَياَىا َلُمْحِيي اْلَمْوَتى﴾ ﴿

 ال يَْأتِيِو اْلَباِطُل ِمْن بَػْْبِ َيَدْيِو َوال ِمْن َخْلِفِو تَنزِيٌل ِمْن ﴿
يد ٍ   ﴾َحِكيٍم ٞبَِ

 231 42 فصلت

 78 53 فصلت ﴾ َأوٓبَْ َيْكِف ِبَربَّْك أَنَُّو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َشِهيٌد ﴿
211 
243 
294 

 330 11 الشورى  لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيٌء َوُىَو السَِّميُع الَبِصُّب﴾﴿
 

 239 29 الشورى ﴾َوُىَو َعَلى َٝبِْعِهْم ِإَذا َيَشاُء َقِدير ٌ ﴿

 64 47 الشورى ﴾ اْسَتِجيُبوا لَِربُّْكم ﴿

ِإنَّا َوَجْدنَا آبَاءنَا َعَلى أُمٍَّة َوِإنَّا َعَلى آثَارِِىم مُّْهَتُدوَف  ﴿
، وََكَذِلَك َما أَْرَسْلَنا ِمن قَػْبِلَك ُب قَػْريٍَة مّْن نَِّذيٍر ِإالَّ قَاَؿ 

َرُفوَىا ِإنَّا َوَجْدنَا آبَاءنَا َعَلى أُمٍَّة َوِإنَّا َعَلى آثَارِِىم  ُمتػْ
 ﴾مُّْقَتُدوفَ 

 83 23-22 الزخرؼ
 

 90 26/27 الزخرؼ ﴾ ِإنَِِّب بَػرَاء ٩بَّّْا تَػْعُبُدوَف ِإالَّ الَِّذي َفطََرين فَِإنَُّو َسيَػْهِدينِ ﴿

 90 28 الزخرؼ ﴾َوَجَعَلَها َكِلَمًة بَاِقَيًة ُب َعِقِبِو َلَعلَُّهْم يَػْرِجُعوفَ ﴿

 105 84 الزخرؼ ﴾َوُىَو الَِّذي ُب السََّماء إَِلٌو َوُب اأْلَْرِض إَِلٌو  ﴿

 270 87 الزخرؼ ﴾َولَِئْن َسأَْلتَػُهْم َمْن َخَلَقُهْم لَيَػُقوُلنَّ ا﴿
402 

يعاً ﴿  َوَسخََّر َلُكم مَّا ُب السََّماَواِت َوَما ُب اأْلَْرِض ٝبَِ
 مّْْنُو ﴾

 53 13 ا١باثية
101 

َىَذا َعاِرٌض ٩بُِّْطرُنَا َبْل ُىَو َما اْستَػْعَجْلُتم ِبِو رِيٌح ِفيَها ﴿
 ﴾َعَذاٌب أَلِيمٌ 

 429 24 األحقاؼ

 64 31 األحقاؼ ﴾يَا قَػْوَمَنا َأِجيُبوا َداِعَي اللَِّو  ﴿
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ـْ َعَلى قُػُلوٍب أَقػَْفا٥ُبَا ﴿  226 24 ٧بمد ﴾ أََفبل يَػَتَدبػَُّروَف اْلُقْرآَف َأ
 

ُىَو الَِّذي أَنْػَزَؿ السَِّكيَنَة ُب قُػُلوِب اْلُمْؤِمِنَْب لِيَػْزَداُدوا ﴿
 ﴾ِإٲبَانًا َمَع ِإٲبَاهِنِْم 

 269 04 الفتح
 

َا يُػَباِيُعوَف اللََّو َيُد اللَِّو فَػْوَؽ ﴿  ِإفَّ الَِّذيَن يُػَباِيُعوَنَك ِإ٭بَّ
 ﴾أَْيِديِهْم 

 167 10 الفتح

نَػُهَما ﴿ َتتَػُلوا َفَأْصِلُحوا بَػيػْ  َوِإْف طَائَِفَتاِف ِمْن اْلُمْؤِمِنَْب اقػْ
فَِإْف بَػَغْت ِإْحَداٮُبَا َعَلى اأُلْخَرى فَػَقاتُِلوا الٍَِّب تَػْبِغي َحٌبَّ 
نَػُهَما بِاْلَعْدِؿ  َتِفيَء ِإَٔب أَْمِر اللَِّو فَِإْف فَاَءْت َفَأْصِلُحوا بَػيػْ

 ﴾ َوأَْقِسطُوا ِإفَّ اللََّو ٰبُِبُّ اْلُمْقِسِطَْب 

 237 09 ا٢بجرات

 298 11 ا٢بجرات ﴾َوَمن ٓبَّْ يَػُتْب َفُأْولَِئَك ُىُم الظَّاِلُموفَ  ﴿

 َوُب اأْلَْرِض آيَاٌت لّْْلُموِقِنَْب، َوُب أَنُفِسُكْم أََفبَل ﴿
 ﴾تُػْبِصُروَف 

 78 21-20 الذاريات
243 

َوُب السََّماء رِْزُقُكْم َوَما ُتوَعُدوَف فَػَوَربّْ السََّماء  ﴿
 َواأْلَْرِض ِإنَُّو ٢بََقّّ مّْْثَل َما أَنَُّكْم تَنِطُقوَف ﴾

 71 23 /22 الذاريات
82 

118 

129 
163 
165 
170 
204 
215 
243 
254 
376 
378 
382 

فَػَوَربّْ السََّماء َواأْلَْرِض ِإنَُّو ٢بََقّّ مّْْثَل َما أَنَُّكْم  ﴿
 ﴾تَنِطُقوفَ 

 89 23 الذاريات
123 
204 
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 189 47 الذاريات ﴾ بَنيناىا بأيٍد ﴿
 

نَس ِإالَّ لِيَػْعُبُدوِف ﴿  62 56 الذاريات ﴾ َوَما َخَلْقُت ا١بِْنَّ َواإْلِ
174 
419 

ُهم  ﴿ نَس ِإالَّ لِيَػْعُبُدوِف َما أُرِيُد ِمنػْ َوَما َخَلْقُت ا١بِْنَّ َواإْلِ
مّْن رّْْزٍؽ َوَما أُرِيُد َأف يُْطِعُموِف ، ِإفَّ اللََّو ُىَو الرَّزَّاُؽ ُذو 

 ﴾اْلُقوَِّة اْلَمِتُْب 

 132 58-56 الذاريات
139 
150 
271 
383 
393 
403 
392 

 113 58 الذاريات ﴾ِإفَّ اللََّو ُىَو الرَّزَّاُؽ ُذو اْلُقوَِّة اْلَمِتْبُ  ﴿
116 

171 
274 
275 
276 

 73 48 الطور ﴾ َواْصربْ ٢ِبُْكِم َربَّْك فَِإنََّك بَِأْعيُِنَنا ﴿
130 
189 
280 

 166 4 ػ 3 النجم ﴾يُوَحى َوْحيٌ  ِإالَّ  ُىوَ  ِإفْ  ، ا٥ْبََوى َعنِ  يَنِطقُ  َوَما ﴿

، فَِللَِّو اآْلِخَرُة َواأْلُؤَب﴾﴿ ْنَساِف َما َٛبُبَّ ـْ ِلئْلِ  291 25ػ24 النجم َأ
296 
425 

 100 37 النجم  َوِإبْػرَاِىيَم الَِّذي َوَبَّ ﴾﴿
157 
170 

ِإفَّ اْلُمتَِّقَْب ُب َجنَّاٍت َونَػَهٍر ، ُب َمْقَعِد ِصْدٍؽ ِعنَد ﴿
 ﴾َمِليٍك مُّْقَتِدرٍ 

 417 55ػ54 القمر
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َواأْلَْرَض َوَضَعَها ِلؤْلَنَاـِ ، ِفيَها فَاِكَهٌة َوالنَّْخُل َذاُت  ﴿
اأْلَْكَماـِ ، َوا٢بَْبُّ ُذو اْلَعْصِف َوالرَّْٰبَاُف ، فَِبَأيّْ آاَلء 

نَساَف ِمن َصْلَصاٍؿ َكاْلَفخَّاِر ،  بَاِف ، َخَلَق اإْلِ َربُّْكَما ُتَكذّْ
َوَخَلَق ا١ْبَافَّ ِمن مَّارٍِج مّْن نَّاٍر ، فَِبَأيّْ آاَلء َربُّْكَما 

بَاِف ، َربُّ اْلَمْشرِقَػْْبِ َوَربُّ اْلَمْغرِبَػْْبِ ، فَِبَأيّْ آاَلء  ُتَكذّْ
نَػُهَما بَػْرزٌَخ  بَاِف ، َمرََج اْلَبْحَرْيِن يَػْلَتِقَياِف ، بَػيػْ َربُّْكَما ُتَكذّْ
ُهَما  بَاِف ، ٱَبْرُُج ِمنػْ الَّ يَػْبِغَياِف ، فَِبَأيّْ آاَلء َربُّْكَما ُتَكذّْ

 ﴾اللُّْؤُلُؤ َواْلَمْرَجافُ 

 101 22 ػ 10 الرٞباف
155 

 

 299 9 الرٞباف َوأَِقيُموا اْلَوْزَف بِاْلِقْسِط َواَل ُٚبِْسُروا اْلِميزَاَف ﴾﴿
341 

 53 10 الرٞباف ﴾ َواأْلَْرَض َوَضَعَها ِلؤْلَنَاـِ ﴿

101 
 343 11-10 الواقعة ﴾َوالسَّاِبُقوَف السَّاِبُقوَف ، أُْولَِئَك اْلُمَقرَّبُوفَ  ﴿

 370 03 ا٢بديد ﴾ُىَو اأْلَوَُّؿ َواآْلِخُر َوالظَّاِىُر َواْلَباِطنُ  ﴿
407 

 86 07 ا٢بديد  َوأَنِفُقوا ٩بَّا َجَعَلُكم مُّْسَتْخَلِفَْب ِفيِو ﴾﴿
87 

145 
نَػُهم ِبُسوٍر لَُّو بَاٌب بَاِطُنُو ِفيِو الرَّْٞبَُة َوظَاِىرُُه  ﴿ َفُضِرَب بَػيػْ

 ﴾ِمن ِقَبِلِو اْلَعَذابُ 

 407 13 ا٢بديد
 

َما َأَصاَب ِمن مُِّصيَبٍة ُب اأْلَْرِض َواَل ُب أَنُفِسُكْم ِإالَّ  ﴿
رَأََىا   ﴾ُب ِكَتاٍب مّْن قَػْبِل َأف نػَّبػْ

 343 22 ا٢بديد

 172 11 آّادلة َوالَِّذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم درجات﴾ ﴿
194 

 117 21 آّادلة ﴾َكَتَب اللَُّو أَلَْغِلََبَّ أَنَا َوُرُسِلي ِإفَّ اللََّو َقِويّّ َعزِيزٌ ﴿
330 
339 
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ٲبَاَف َوأَيََّدُىم ِبُروٍح مّْْنُو ﴿ أُْولَِئَك َكَتَب ُب قُػُلؤُِِّم اإْلِ
َويُْدِخُلُهْم َجنَّاٍت َ٘بْرِي ِمن َٙبِْتَها اأْلَنْػَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها 

ُهْم َوَرُضوا َعْنُو أُْولَِئَك ِحْزُب اللَِّو َأاَل ِإفَّ  َرِضَي اللَُّو َعنػْ
ٲبَافَ "ِحْزَب اللَِّو ُىُم اْلُمْفِلُحوفَ   ﴾َكَتَب ُب قُػُلؤُِِّم اإْلِ

 117 22 آّادلة
330 
339 
 

لِْلُفَقرَاء اْلُمَهاِجرِيَن الَِّذيَن ُأْخرُِجوا ِمن ِديارِِىْم َوأَْمَوا٥بِِْم  ﴿
يَػْبتَػُغوَف َفْضبلً مَّْن اللَِّو َوِرْضَواناً َويَنُصُروَف اللََّو َوَرُسوَلُو 

 ﴾أُْولَِئَك ُىُم الصَّاِدُقوفَ 

 299 08 ا٢بشر

 ُىَو اللَُّو الَِّذي اَل إَِلَو ِإالَّ ُىَو َعآِبُ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة ﴿
ُىَو الرَّْٞبَُن الرَِّحيُم ، ُىَو اللَُّو الَِّذي اَل إَِلَو ِإالَّ ُىَو اْلَمِلُك 
ـُ اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن اْلَعزِيُز ا١ْبَبَّاُر اْلُمَتَكبػُّْر  اْلُقدُّوُس السَّبَل

ُسْبَحاَف اللَِّو َعمَّا ُيْشرُِكوَف ، ُىَو اللَُّو ا٣ْبَاِلُق اْلَبارُِئ 
اْلُمَصوُّْر َلُو اأْل٠َْبَاء ا٢بُْْسَُب ُيَسبُّْح َلُو َما ُب السََّماَواِت 

 ﴾َواأْلَْرِض َوُىَو اْلَعزِيُز ا٢بَِْكيمُ 

 76 22/23/24 ا٢بشر
263 
 

 ِإفَّ اللََّو ٰبُِبُّ الَِّذيَن يُػَقاتُِلوَف ُب َسِبيِلِو َصّفاً َكأَنػَُّهم ﴿
 ﴾بُنَياٌف مَّْرُصوصٌ 

 192 4 الصف

ُقْل يَا أَيػَُّها الَِّذيَن َىاُدوا ِإف َزَعْمُتْم أَنَُّكْم َأْولَِياء لِلَِّو  ﴿
 ِمن ُدوِف النَّاِس فَػَتَمنػَُّوا اْلَمْوَت ِإف ُكنُتْم َصاِدِقَْب﴾

 299 6 ا١بمعة

 299 7 ا١بمعة ﴾َواَل يَػَتَمنػَّْونَُو أََبداً ٗبَا َقدََّمْت أَْيِديِهمْ  ﴿

 67  10 ا١بمعة ﴾ َواذُْكُروا اللََّو َكِثّباً لََّعلَُّكْم تُػْفِلُحوفَ ﴿

 115 11 ا١بمعة ﴾َوِإَذا رََأْوا ِ٘بَاَرًة َأْو ٥َبْواً انَفضُّوا إِلَيػَْها﴿
121 

 269 7 ا٤بنافقوف ﴾َولِلَِّو َخزَاِئُن السََّماَواِت َواأْلَْرضِ ﴿

 101 8 ا٤بنافقوف ﴾َولِلَِّو اْلِعزَُّة َولَِرُسولِِو َولِْلُمْؤِمِنَْب  ﴿

 269 1 التغابن  َلُو اْلُمْلُك َوَلُو ا٢بَْْمُد﴾﴿
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 311 16 التغابن ﴾ َوَمن يُوَؽ ُشحَّ نَػْفِسِو َفُأْولَِئَك ُىُم اْلُمْفِلُحوفَ ﴿

 َوَمن يَػتَِّق اللََّو ٯَبَْعل لَُّو ٨َبَْرجاً، َويَػْرزُْقُو ِمْن َحْيُث اَل ﴿
 ﴾َٰبَْتِسُب َوَمن يَػتَػوَكَّْل َعَلى اللَِّو فَػُهَو َحْسُبوُ 

 93 3 ػ2 الطبلؽ
100 
102 
156 
175 
293 
318 
379 
409 

 لِيُنِفْق ُذو َسَعٍة مّْن َسَعِتِو َوَمن ُقِدَر َعَلْيِو رِْزقُُو فليُنفق ﴿
 ﴾٩با آتاه ا 

 421 07 الطبلؽ

 اللَُّو الَِّذي َخَلَق َسْبَع ٠َبَاَواٍت َوِمَن اأْلَْرِض ِمثْػَلُهنَّ ﴿
نَػُهنَّ لِتَػْعَلُموا َأفَّ اللََّو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َقِديٌر  يَػتَػنَػزَُّؿ اأْلَْمُر بَػيػْ

 َوَأفَّ اللََّو َقْد َأَحاَط ِبُكلّْ َشْيٍء ِعْلماً ﴾

 53 12 الطبلؽ

 171 21 ا٤بلك أَمَّْن َىَذا الَِّذي يَػْرزُُقُكْم ِإْف أَْمَسَك رِْزَقُو﴾ ﴿

َناُىم مَّاء َغَدقًا﴾﴿  379 16 ا١بن وأَلَِّو اْستَػَقاُموا َعَلى الطَّرِيَقِة أَلَْسَقيػْ

ـَ َعْبُد اللَِّو َيْدُعوهُ  ﴿  62 19 ا١بن ﴾َوأَنَُّو َلمَّا قَا
174 
418 

 َعآِبُ اْلَغْيِب َفبَل يُْظِهُر َعَلى َغْيِبِو َأَحداً، ِإالَّ َمِن ﴿
 ﴾اْرَتَضى ِمن رَُّسوؿٍ 

 295 26ػ27 ا١بن
 

 97 04 ا٤بدثر ﴾َوثَِياَبَك َفَطهّْْر  ﴿

 411 56ػ55 ا٤بدثر ﴾َفَمن َشاء ذََكَرُه، َوَما َيْذُكُروَف ِإالَّ َأف َيَشاَء اللَّوُ ﴿

 119 02 القيامة ﴾َواَل أُْقِسُم بِالنػَّْفِس اللَّوَّاَمِة  ﴿

211 

َنا بَػَيانَوُ ﴿  438 19-18 القيامة ﴾فَِإَذا قَػرَْأنَاُه فَاتَِّبْع قُػْرآنَُو، ٍُبَّ ِإفَّ َعَليػْ

 218 20 النازعات ﴾ َفَأرَاُه اآْليََة اْلُكبػَْرى﴿
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َمن َشاء ِمنُكْم َأف َيْسَتِقيَم، َوَما َتَشاُؤوَف ِإالَّ َأف َيَشاَء ﴿
 ﴾اللَّوُ 

 410 29ػ28 التكوير

ِبِل َكْيَف ُخِلَقتْ ﴿  78 17 الغاشية  ﴾ أََفبَل يَنظُُروَف ِإَٔب اإْلِ
243 

يَا أَيػَّتُػَها النػَّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة اْرِجِعي ِإَٔب َربِّْك رَاِضَيًة  ﴿
 ﴾ مَّْرِضيًَّة فَاْدُخِلي ُب ِعَباِدي َواْدُخِلي َجنٍَِّب 

 51 30-27 الفجر
115 

119 

143 
210 
213 
280 
303 
304 
341 
345 
417 

ٌر لََّك ِمَن اأْلُؤَب  ﴿  88 04 الضحى ﴾َوَلآْلِخَرُة َخيػْ

 98 06 الضحى َأٓبَْ ٯبَِْدَؾ يَِتيماً َفآَوى ﴾ ﴿
313 

 90 04 الشرح  ﴾َوَرفَػْعَنا َلَك ذِْكَرَؾ ﴿

 404 04 التْب ﴾ َلَقْد َخَلْقناَ اإلنساف ُِب َأْحَسِن تَػْقوًٍن ﴿

 ِإفَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّا٢ِبَاِت أُولَِئَك ُىْم َخيػُْر ﴿
 ﴾اْلرَبِيَّةِ 

 405 07 البينة
 

ُهْم َوَرُضوا َعْنُو﴾﴿  212 08 البينة رَِّضَي اللَُّو َعنػْ

 ِإَذا َجاَء َنْصُر اللَِّو َواْلَفْتُح َورَأَْيَت النَّاَس َيْدُخُلوَف ُب ﴿
 ﴾ِديِن اللَِّو أَفػَْواًجا

 227 2ػ1 النصر

 180 3 النصر ﴾ َفَسبّْْح ِٕبَْمِد َربَّْك َواْستَػْغِفْرُه ِإنَُّو َكاَف تَػوَّابًا ﴿
227 

 186 01 اإلخبلص ﴾ ُقْل ُىَو ا َأَحٌد ﴿
269 
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 الصفحة نص ا٢بديث

ِإنَصاُؼ الرَُّجِل ِمن نَػْفِسِو، َوُمَواَساُة اأَلِخ ُب الػَماِؿ، : َأَشدُّ اأَلعَماِؿ َثبَلثٌَة 
 . َوذِْكُر اِ َعزَّ َوَجلَّ 

57 

 83 . ُأشُدْد َخنَقكَ 

 209 . أصحايب كالنجـو بأيهم اقتديتم اىتديتم

 443 . َأْصَدُؽ َكِلَمٍة قَا٥َبَا الشَّاِعُر َكِلَمُة لَِبيٍد َأاَل ُكلُّ َشْيٍء َما َخبَل اللََّو بَاِطلُ 

 291 .أعبد ا بالرضا، فإف ٓب تستطع ففي الصرب على ما تكره خّب كثّب

 59 . أَقػَْرُب َما َيُكوُف الَعبُد ِمن َربِّْو ُب السُُّجودِ 

 207 . أال أدلكم على شيء إذا فعلتموه ٙباببتم أفشوا السبلـ بينكم
216 

ِإفَّ َرْٞبٍَِب : ِإفَّ اَ َلمَّا َقَضى ا٣ْبَْلَق َكَتَب ِكَتابًا فهو ِعْنَدُه َفوَؽ َعْرِشِو 
 .َسبَػَقْت َغَضيب َوَلوالَ َذِلَك ٥َبََلْكُتمْ 

118 

 

ِإفَّ َرَٞبٍِب :ِإفَّ اَ َلمَّا َقَضى ا٣بَلَق َكَتَب ِكَتابًا فَػُهَو ِعنَدُه َفوَؽ َعرِشِو 
 . َسبَػَقْت َغَضيب، َوَلواَل َذِلَك ٥َبََلكُتمْ 

118 

إف رٞبٍب سبقت :إف ا ٤با قضى ا٣بلق كتب كتابا فهو عنده فوؽ عرشو 
 . غضيب، ولوال ذلك ٥بلكتم

330 
 

 172 . إف ا٤ببلئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم

إف عبدا خّبه  ا بْب أف يؤتيو من زىرة  الدنيا ما شاء  وبْب ما عنده  
 . فاختار  ما عنده

228 

 348 . ِإفَّ لِلَِّو ِتْسَعًة َوِتْسِعَْب ا٠ْبًا َمْن َأْحَصاَىا َدَخَل ا١ْبَنَّةَ 
349 

َؽ ِبواِحٍد ِمنَها َدَخَل ا١بنَّة  ََ  58 .ِإفَّ ِ َمائَة ُخُلٍق َفَمن َٚبلَّ
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 الصفحة نص ا٢بديث

ِإفَّ ِمن أََمنّْ النَّاِس َعَليَّ ُب ُصْحبِتِو َوَمالِِو أَبُو َبْكٍر ، َوَلو ُكنُت ُمتَِّخًذا 
َخِليبلً ِمن أُمٍَِّب الٚبََّذُت  أَبَا َبْكٍر  ِإال  خلة  اإلسبلـ ، ال يبقْب  ُب  

 . ا٤بسجد خوخة إال خوخة  أيب بكر

228 

 65 .  أَنَا َجِليُس َمن ذََكَرين 

ـَ َواَل َفْخرَ   174 . أَنَا َسيُّْد َوَلِد آَد
418 
62 

أَنَا ِعنَد َظنّْ َعبِدي يب ِإَذا ذََكَرين ، فَِإف ذََكَرين ُب نَػْفِسِو ذََكرتُُو ُب نَفِسي، 
َوِإف ذََكَرين َوحَدُه ذََكرتُُو َوحِدي ، َوِإف ذََكَرين ُب َمئَلٍ ذََكْرتُُو ُب َمئَلٍ َخٍّب 

 .ِمْنوُ 

65 

 174 .إ٭با أنا عبد ال آكل متكئا، إ٭با أنا عبد ا، آكل كما يأكل العبيد
418 

 379 . إنو ال يناؿ ما عند ا بالسخط

 41 . ِإينّْ لَيُػَغاُف َعَلى قَليب، َوِإينّْ أَلسَتغِفُر ا ُب الَيوـِ َسبِعَْب َمَرةً 

 391 . أوتيت جوامع الكلم، واختصر ٕب الكبلـ اختصارا

أوؿ ما خلق ا تعأب نقطة فنظر إليها با٥بيبة فتضعضعت وسالت فسّيلها 
 . ألفاً، وجعلها مبتدأ كتابو، واستفتاح حروفو

403 
 

يُّ اأَلعَماِؿ أَفَضُل، قَاَؿ  َُ  59 .الصَّبَلُة ِلَمَواِقيِتَها: َأ

ُعوَف ُشْعَبًة أَْعبَلَىا الَ إَِلَو ِإالَّ ا َوأَدنَاَىا ِإَماطَُة اأَلَذى َعِن  اإِلٲبَاُف ِبْضٌع َوَسبػْ
 . الطَّرِيِق َوا٢بََياُء ُشعَبٌة ِمَن اإِلٲبَافِ 

148 
 

ـُ َعَلى َٟبِْس، َأف يُوحََّد اللَّػوُ   163 . ُبِِبَ اإِلسبَل

 163 . َٙبرٲبَُها التَّْكِبّبُ 

 58 . َٚبلَُّقوا بَِأخبَلِؽ اِ 

 192 . تَػْفُضُل َصبَلُة ا١بََْماَعِة َعَلى َصبَلِة اْلَفذّْ ِٖبَْمٍس َوِعْشرِيَن َدَرَجةً 

 201 . ُحفَّْت ا١ْبَنَُّة بِاْلَمَكارِِه َوُحفَّْت النَّاُر بِالشََّهَواتِ 
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 الصفحة نص ا٢بديث

 124 . الُدنْػَيا ِجيَفٌة َقِذَرةٌ 

ذاؽ طعم اإلٲباف من رضي با ربا، وباإلسبلـ دينا، وٗبحمد صلى ا 
 . عليو وسلم نبيا ورسوال

291 
 

اِكرَاِت ُىْم السَّاِبُقوَف َوالَفائُِزوفَ  اِكُروَف اَ َكِثّبًا َوالذَّ  63 . الذَّ

 218 . رأيت ا١بنة

اِكرِيَن اَ : يَا َرُسوَؿ اِ،  َوَما الػُمْفَرُدوَف؟ قَاؿَ :  َسَبَق الػُمْفَرُدوَف، قَاُلوا الذَّ
 . َكِثّبًا َوالذَّاِكرَاتِ 

57 

 59 . الصَّبَلُُة ِلَوْقِتَها

 172 ..طَاِلُب الِعْلِم َتَكفََّل اُ ِبرِْزِقوِ 

 218 . عبد نور ا قلبو بنور اإلٲباف

 172 .. اْلُعَلَماَء َوَرثَُة اأْلَْنِبَياءِ 
194 

 177 .فاتقوا ا وأٝبلوا ُب الطلب
384 
390 

فإذا رأيت الذين يتبعوف ما تشابو منو ، فأولئك الذين ٠ّبى اللَّو 
 . فاحذروىم

182 

ُسْبَحاَنَك اللَُّهَم : يقوؿ َب ركوعو وسجوده  كاف رسوؿ اللَّو  
 . َوِٕبَْمِدَؾ، اللَّهم اْغِفر ٕب يَػَتَأوَُّؿ الُقْرآفَ 

180 

كاف رسوؿ ا صلى ا عليو وسلم يكوف ُب بيتو ٱبصف النعل ويعْب 
 . ا٣بادـ، فإذا نودي للصبلة قاـ كأنو ال يعرفنا

64 

 52 .  ُكلُُّكْم رَاٍع وَُكلُُّكْم َمْسُئوٌؿ َعْن َرِعيَِّتِو 
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 الصفحة نص ا٢بديث

كم من مستدرج باإلحساف إليو، وكم من مفتوف بالثناء عليو، وكم من 
 . مغرور بالسَب عليو

429 

 241 . ُكْنُت ٠َبَْعُو الَِّذي َيْسَمُع ِبِو َوَبَصَرُه الَِّذي يُػْبِصُر ِبِو َوِلَسانَُو الِذي يَنِطُق ِبوِ 

 66 كنت لو ٠بعا وبصرا ولسانا ويدا ومؤيدا 

تُػُهْم يب فيب  ُكْنُت كْنزاً ٓبَْ أُْعَرْؼ َفَأَرْدُت ًأْف أُْعَرَؼ َفَخَلْقُت َخْلْقاً فَػَعرَّفػْ
 . َعَرُفوين 

271 
403 
 

 163 . الَ ُأْحِصي ثَػَناًء َعَليَك أَنَت َكَما أَثْػَنيَت َعَلى نَػْفِسكَ 

 226 . لكل  آية  ظهر  وبطن ولكل حرؼ حد ومطلع
392 

 218 . لكل حق حقيقة فما حقيقة إٲبانك
 

 62 . لَلَُّو أَْرَحُم ِبِعَبِده الػُمْؤِمْن ِمْن َىِذِه ِبَوَلِدَىا 

 438 ...  أفرح بتوبة عبد

يِن َوَعلّْْمُو التَّْأِويلَ   182 . اللَُّهمَّ فَػقّْهُو َِب الدّْ

لو كاف رسوؿ ا عليو الصبلة والسبلـ، كاٛبا شيئا من الوحي لكتم ىذه 
 . السورة

210 

نْػَيا َتزُِف ِعنَد اِ َجَناَح بَػُعوَضٍة َما َسَقى َكاِفرًا ِمنَها َشربََة َماءٍ   124 . َلو َكانْت الدُّ

 227 ما أعلم منها إال ما تعلم

 377 . ما سبقكم أبو بكر بصـو وال صبلة ولكن بشيء وقر ُب صدره

: اللَّحُم واللََُّب يَا َرُسوَؿ اِ  صلى ا عليو وسلم، قَاؿَ : َما طََعاُمك؟ قاؿ
ِإَٔب َما َعِلمَت يَا َرُسوَؿ اِ صلى ا عليو وسلم، : ٍُبَّ يَػُعوُد ِإَٔب َماَذا؟ قَاؿَ 

نْػَيا: قَاؿَ  ـَ َمَثبلً لِلدُّ  . فَِإفَّ اَ َجَعَل َما ٱَبرُُج ِمِن ابِن آَد

124 
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 الصفحة نص ا٢بديث

ـَ َعَمبلً َأ٪َبى َلُو ِمن َعَذاِب اِ ِمن ذِْكِر اِ   57 .  َما َعِمَل ابُن آَد

نَيا  209 . َما ُكنَّا َنُظنُّ َأفَّ َأَحًدا ِمنَّا يُرِيُد الدُّ

َصلّْي يُػَناِجي َربَّوُ 
ُ
 59 . ا٤ب

 211 . من تواضع  رفعو ا

 391 . من حسن إسبلـ ا٤برء تركو ما ال يعنيو

 57 .  َمن َشَغَلُو ذِْكرِي َعن َمْسأََلٍة أُْعِطيِو أَفَضَل َما أُْعِطي السَّائِِلَْب 

 241 من عرؼ نفسو عرؼ ربو

 145 .٫َبُن َمَعاِشَر  األَنِبَياِء الَ نُوَرُث َما تَػرَكَناُه َصَدَقة

 194 . َوِإفَّ اْلَمبلَِئَكَة لََتَضُع َأْجِنَحتَػَها ِلطَاِلِب اْلِعْلمِ 

ْسبَلـِ ِديًنا  61 .َوبِاإْلِ

َوَما تَػَردَّْدُت َعْن َشْيٍء أَنَا فَاِعُلُو تَػَردُِّدي َعْن نَػْفِس اْلُمْؤِمِن َيْكَرُه اْلَمْوَت َوأَنَا 
 َأْكَرُه َمَساَءَتوُ 

196 

 يا ابَن آدـ ، َخَلْقُت اأَلشياَء ِمن َأْجِلَك ، وَخَلْقُتَك ِمْن أِجْلي ، َفبل 
 . َتْشَتِغل ٗبا ُخِلق ألجلك َعمَّا ُخِلْقت ألْجلو 

53 

 148 . ٱُبرِجُ  اُ َمن النَّاِر َمن َكاَف ُب قَلِبِو ِمثْػَقاُؿ َذرٍَّة ِمن ِإٲبَافٍ 

 193 . َيُد اللَِّو َمَع ا١بََْماَعةِ 
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مرتبة حسب ا٢بروؼفهرس األشعػػار   

 
 الصفحة البحر القائل نص األبيات

    
إذا العشروف من شعباف ولت  فواصل شرب ليلك بالنهار 
 وال تشرب بأقداح صغار   فقد ضاؽ الوقت عن الصغار

ٓب أعرؼ ٥با 
   قائل

الوافرٕبر    372  

أيا صاح ىذا الركب قد سار مسرعا        و٫بن قعود ما الذي أنت صانػع 
 وغّبىا من األبيات

ابن عطاء ا 
 السكندري

 75 ٕبر الطويل

بكرت تلـو على زماف أجحفا        فصدفت عنها علها أف تصدفا 
 وغّبىا من األبيات 

ابن عطاء ا 
 السكندري

ٕبر 
 الكامل

72 

 دعوى ُب التحّّب  إف      ومعرفة شرعا لو الوجود صح
بو َِ  َتَطلُّ

 وغّبىا من األبيات

ٓب أعرؼ ٥با 
 قائل

ٕبر 
 البسيط

 76  

 كانا الذي كاف ٤با   ولوالنا فلواله
 

أبو العباس 
 ا٤برسي

٦بزوء 
 الوافر

 79  

َكرِْر َعَليَّ الذّْكَر ِمْن َأ٠ْبَػائِِو َواْجُلو الُقُلوَب بُنورِِه وَسنَػائِِو 
 وغّبىا من األبيات

ٓب أعرؼ ٥با 
 قائل

ٕبر 
 الكامل

 76  

ال تشتّغل بالعتب يومك للورى فيضيع وقتك والزماف قصػّب 
 

ابن عطاء ا 
 السكندري

ٕبر 
 الكامل

 74  

لو كاف ٕب مسعد بالراح يسعدين  ٤با انتظرت بشرب الراح إفطارا 
الراح شيء شريف أنت شاربو فاشرب ولو ٞبلتك الراح أوزارا 

 يا من يلـو على صهباء صافية       كن ُب ا١بناف ودعِب أسكن النار
 

أبو نواس  
ا٢بسن بن 

ىانئ بن عبد 
 ىـ146)األوؿ 

( ىػ198ػ   

ٕبر 
 البسيط

 372  
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 الصفحة البحر القائل نص األبيات
ٕب سادة من عزىم            أقدامهم فوؽ ا١بباه 
إف ٓب أكن منهم فلي           ُب حبهم عز وجاه 

 

أبو العباس 
 ا٤برسي

٦بزوء 
 الكامل

26 

ليلي بوجهك مقمػر          وظبلمو ُب الناس سػػار  
والناس ُب سدؼ الظبل      ـ ونػحن ُب ضوء النهػار 

 

ابن عطاء ا 
 السكندري

٦بزوء 
 الكامل

12 

مٌب يبلغ البنياف يوما ٛبامو   إذا كنت تبنيو وغّبؾ يهدـ 
 

صاّب بن عبد 
القدوس  

 ػ ىـ.... )

(ىـ 160  

ٕبر 
 الطويل

 77  
129 

مرادي منك نسياف الػمراد  ذا رمت السبيل إٔب الرشػاد 
  وغّبىا من األبيات 

ابن عطاء ا 
 السكندري

ٕبر 
 الوافر

70  

وجهك ا٤بأموؿ حجتنا       يـو يأٌب الناس با٢بجج 
 

عبد الصمد بن 
ػ .... )ا٤بعذؿ 
(ىػ 240  

ٕبر 
 ا٤بديد

 389  

 وا٤بقدر ا٤ببتلي أنت بأنك علمي     ***    العنا من أالقي ما عِب وخفف
 يتخّب الذي منو لو وليس   ***    معدؿ ا قضى عما ألمري وما

 

ابن عطاء ا 
 السكندري

ٕبر 
 الكامل

 130  

ٓب أعرؼ ٥با  َفأَْلَفْيُتُكْم َعْوناً َكرٲباً ٩بَُجَّدا*** وََكْلُت إليكم ُب َببلَيَا تَػُنوُبِِب 
 قائل

ٕبر 
 الطويل

 264  

فبل زلت بػي مِب أبػر وأ رٞبا *** وكم رمت أمرا خرت ٕب ُب انصرامو  
على القلب إال كنت أنت ا٤بقدما *** عزمت على أف أحػس بػخاطر      
لكونك فػي قليب كبّبا معظما *** وأف ال ترانػي عند ما قد نػهيتِب     

 

أبو ا٢بسْب 
 النوري  

  135  
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 الصفحة البحر القائل نص األبيات

    
    

وكيف وباسم ا٢بق ظل ٙبقػُقي      تكوف أراجيف الضبلؿ ٨ُبيفٍب 
  وغّبىا من األبيات

ٕبر  ابن الفارض
 الطويل

 79  

 ولػما رأيت القضا جاريا   ببل شػك فيو وال مريػة 
توكلت حقا على خالقي   وألقيت نفسي مع الػجرية 

 

ٓب أعرؼ ٥با 
 قائل

ٕبر 
 ا٤بتقارب

 77  

ويبُدو بأوَصاِؼ ا١بَماِؿ فبل يُػَرى     بُرؤيَِتِو شيًئا قَِبيػًحا وال َرِدي 
 وغّبىا من األبيات

ٓب أعرؼ ٥با 
 قائل

ٕبر 
 الطويل

 78  
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