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 البحث صملخ

ومل يرتجم إىل لغة  فوائد كثرية،يه فالفارسية الذي من التفاسري العرفانية يعد"كشف األسرار وُعّدة األبرار" 

 غم عن الكثري، أو اختلط بينه وبني التفسريالعرفاين" يف  اجتا "اال ومن جهة أن أخرى سوى اإلجنليزية.

قامت الدراسة ببيان  ،احندرت اآلراء حوله بني اإلفراط والتفريط سقطًا، و االاجتا  الصويف أو الباطين خطأ

واملنهج التحليلي  ،املنهج االستقرائيف األسرار وعّدة األبرار" اتباًعا االاجتا  العرفاين يف تفسري "كش

على مثانية حماور مهمة؛ معرفة اهلل، والقضاء والقدر، والتسليم  املناجاةيف  اعتمدأن امليبدي وظهر . الوصفي

 النا  بتالء اهللمر ر  العاملني، والصفات اإليهية، واوخو  والرجاء، وعناية اهلل بالنا  وفضله عليهم، واأل

ه، حيث ومغفرت اهلل يف الدنيا، والعالقة مع اهلل، وذكر اهلل وعبادته، وتذليل النفس أمام اهلل، وطلب عفو

 لبيان اآليات، من مفهومية إشارية وكذلك قام باستنباط رمزية ملدح اهلل، كإشارات  امليبدي احلرو  ستعملا

التقسيم الرتتييب، و الظاهر والباطن،  ؛على أربعة أسس عرفانيةوبىن امليبدي مصطلحاته ال. وتقديسه اهلل مدح

ز رمو إىل  ، وربط املقروءقام يف تفسري  بربط املرئي كالليل، والنهار. وكذلك البيان النصيو البيان العقلي، و 

العبد مع عالقة حاالت عرفانية اليت يتعلق بروح اإلنسان، وقلبه، أو شئ مبارك، أو ما يتعلق بتشري إىل 

اجتار  روحية  رموز تشري إىلبىن منهجه يف حتويل اآليات القرآنية إىل  امليبدي اكتشفت الدراسة أنو  خالقه.

إىل أصل صويف، واستنباط  )اآليات القرآنية( اإلرجاع من املقروء اليب؛على ستة أس يةإشار استنباطات و 

استنباط إشاري من و  مفهوم معنوي، اآليات، والروايات، وانتقال املعىن من مفهوم ظاهر إىلمن غري ظاهر 
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واعتمد امليبدي  أصل لغوي، وانتقال من معىن جزئي إىل معىن كلي، وجعل معىن باطن سبًبا ملعىن ظاهر.

أقوال الرسول )صلى اهلل عليه وسلم(، والصحابة، والتابعني، وكبار أهل التصو ،  مناملأثور على 

على األحاديث الصحيحة، وترسيخ اإلميان يف  امليبدي اداعتمومن مميزات هذا التفسري واإلسرائيليات. 

القلو  بالتسبيح والتحميد واملناجاة، واعتماد  على عقيدة أهل السنة واجلماعة، وتركيز  على حكايات 

اعتمد يف  ومن جهة أخرى، ومواعظ يف منهجه العرفاين، واعتماد  على التقسيم الرتتييب للمفاهيم الدينية.

ة، وحكى حكايات عجيبة اليت ، ونقل إسرائيليات غريببكثرةيث ضعيفة، وحىت موضوعة دعلى أحا تفسري 

  ال توافق مع املنقول، واملعقول.  تأويالت إشارية، ويقوم بمع العقل والشرع تتناقض
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Abstrak 

Buku bertajuk Kash al-Asrar wa 'Uddah al-Abrar (Mengungkap Rahsia-Rahsia dan 

Persediaan Orang-Orang Yang Soleh) adalah merupakan antara tafsiran Gnostik Parsi 

bagi Al-qur'an yang mempunyai banyak manfaat. Ia belum pernah diterjemah ke dalam 

selain bahasa Inggeris. Tafsiran Gnostik bagi Al-quran adalah terhad dengan sering 

dikelirukan dengan tafsiran Sufi atau tafsiran Batini yang sesat (esoterik /allegoristik). 

Pandangan-pandangan terhadap pendekatan ini dalam menafsirkan Al-quran adalah 

sebahagian besarnya negatif. Kajian ini mengkaji pendekatan Gnostik dalam Kash al-

Asrar wa'Uddah al-Abrar berdasarkan suatu pendekatan induktif, dan analisis secara 

deskriptif. Melalui cara-cara ini, penyelidik mencirikan dan menganalisis pandangan al-

Maybudī mengenai ajaran Gnostik dan pendekatan kritikal beliau. Dalam hal ini, 

penyelidik membincangkan dan mengkritik apa yang yang berkait dengan ajaran 

Gnostik. Kelihatannya, Al-Maybudī mengguna pakai lapan tema penting: Mengenal 

Allah, nasib dan takdir, mentaati segala titah perintah Allah, hubungan ketuhanan, takut 

dan harapan, pertolongan Allah dan rahmat-Nya kepada manusia, ujian Allah terhadap 

manusia di dunia ini, hubungan dengan Allah, zikir dan ibadah kepada Allah, 

merendahkan diri di hadapan Allah, dan mencari pengampunan dan keampunan Allah. 

Al-Maybudī juga mengguna pakai huruf-huruf (al-ḥurūf) sebagai tanda simbolik puji-

pujian bagi Allah. Beliau juga mengambil perlambangan ayat-ayat itu bagi 

menggambarkan pujian dan kekudusan Allah. Al-Maybudī juga menjelaskan 

terminologi Gnostik beliau yang berasaskan kepada empat dasar: exoteric dan esoteric, 

bahagian-bahagian turutan, penjelasan intelek dan penjelasan Kitab Suci. Beliau juga 

mengaitkan penglihatan seperti seperti malam dan siang, dan pembacaan, dengan 

makna-makna simbolik yang mewakili peringkat Gnostikisme jiwa manusia, hatinya, 

atau apa-apa yang diberkati, atau berkaitan dengan hubungan hamba dengan 

Penciptanya. Kajian ini mendapati bahawa al-Maybudī telah membangunkan kaedah 
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beliau yang menukarkan ayat-ayat Al-quran kepada simbol-simbol yang menunjukkan 

pengalaman rohani berdasarkan enam pendekatan; mengaitkan teks dibaca dengan 

prinsip-prinsip dan tanggapan-tanggapan Sufi, menyimpulkan esoterik dari ayat-ayat 

exoteric, penceritaan-penceritaan, mengubah makna-makna yang jelas kepada makna 

yang spritual, menyimpulkan makna simbolik dari makna linguistik, beralih dari makna 

yang spesifik kepada makna konseptual yang luas, dan dengan menjadikan makna 

esoterik sebagai tujuan makna exoteric. Al-Maybudī juga merujuk hadis Rasulullah 

S.A.W (PBU), para sahabat, salafus soleh, ahli-ahli Sufi yang besar dan riwayat-riwayat 

Israililiyyāt. Antara ciri tafsir ini ialah Al-Maybudī bergantung kepada hadis-hadis yang 

sahih, menerapkan ketakwaan ke dalam hati melalui puji-pujian dan syukur, memohon 

perlindungan, berdasarkan ajaran Ahli Sunnah wal Jama'ah, berfokus ke arah 

menyampaikan cerita dan khutbah dalam pendekatan Gnostik beliau dan 

kebergantungan kepada bahagian-bahagian turutan bagi konsep agama. Walau 

bagaimanapun, beliau juga menggunapakai beberapa hadis do’if termasuk beberapa 

hadis maudu’, dan riwayat-riwayat Israilliyyat pelik yang tersebar luas. Beliau juga 

menyebut cerita-cerita pelik yang bertentangan dengan logik dan undang-undang Islam 

serta menawarkan tafsiran-tafsiran simbolik yang bercanggah dengan kitab suci dan 

akal yang sihat.      
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Abstract 

The book titled Kash al-Asrār wa ʿUddah al-Abrār (Revealing the Secrets and 

Preparations of the Righteous) is a Persian gnostic exegesis of the Qur’an containing 

many benefits. It has not been translated into any other language except English. 

Gnostic exegeses of Qur’an are limited with many being confused with Sufi exegeses or 

wayward Bāṭinī (allegoristic/esoteric) exegeses. The views concerning this approach to 

the interpretation of the Qur’an are largely negative. This study examines the gnostic 

trend in Kash al-Asrār wa ʿUddah al-Abrār based on an inductive, descriptive and 

analytical approach. In this regard, the researcher discusses and critiques associated 

with Gnosticism. It appeared that al-Maybudī adopted eight important themes: 

knowledge of God, fate and destiny, submission to the commands of Allah, the divine 

attributes, fear and hope, the help of God and His grace to people, God’s test of people 

in this world, the relationship with God, the remembrance and worship of God, 

humbling oneself in front of God, and seeking God’s pardon and forgiveness. Al-

Maybudī used the letters (ḥurūf) as symbolic signals to the praise of God. He also 

derived the symbolism of the verses to illustrate God’s praise and holiness. Al-Maybudī 

also explains his gnostic terminology based on four foundations: the exoteric and 

esoteric, ordinal division, intellectual explanation, and scriptural explanation. He also 

linked the visual such as night and day, and the read, with symbolic meanings 

representing stages of Gnosticism of the human soul, his heart, or anything blessed, or 

pertaining to the relationship of the servant with his Creator. The study found that al-

Maybudī developed his method of converting the Qur’anic verses to symbols indicative 

of spiritual experiences based on six approaches; associating the read text with Sufi 

principles and notions, deducing the esoteric from the exoteric verses, narrations, 

transforming the apparent meaning to spiritual meanings, deducing the symbolic 

meaning from the linguistic, transitioning from specific meanings to broad conceptual 
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meanings, and by rendering the esoteric meaning the purpose of the exoteric meaning. 

Al-Maybudī also relied on the traditions of the Prophet (PBU), and the companions and 

righteous followers, great mystics, and Israeli anecdotes (al-Israililiyyāt). The 

characteristics of this exegesis is that al-Maybudī relied on authentic hadiths, 

embedding piety in the heart through praise and thanksgiving, seeking refuge, based on 

the doctrine of Ahl al-Sunnah wa al-Jamāʿah, focusing on tales and sermons in his 

gnostic approach, and a reliance on the ordinal divisions of religious concepts. 

However, he also used weak hadiths including some that were fabricated, and the 

transmission of strange Israeli anecdotes. He also mentions strange stories contrary to 

logic and Islamic law and offers symbolic interpretations that contradict scripture and 

sound intellect.        
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  اإلهداء

 إلى والدي الحبیب

 الذي مل يبخل علي يوماً بشيء أطال اهلل عمر ، معيين وقرة عيين

 وإلى والدتي الحبیبة

 اليت مل تأُل جهداً فـي تربييت وتوجيهيأطال اهلل عمرها 
 

  مع كل العرفان باجلميل أم حممدفيق دريب ر  وإىل زوجيت احلنون

  فحممد، وأمحد، ويوس أبنائي أحبائيإىل و 

 

  غالياتيت الاخو أإىل و 

 

    أهدي هذا الجهد المتواضع..
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   الشكر والثناء

 من علي   به وفتح من   ما وعلى عونه، وكرمي توفيقه، على حسن ،وأخرياً  أوالً  وهلل احلمد والشكر
  الصعب. وذّلل العسري، يّسر أن بعد األطروحة، هذ  إجناز

وسلم( "من ال يشكر النا  ال  صلى اهلل عليه)وانطالقًا من قول حبيبنا رسول اهلل 
يشكر اهلل" أتقدم خبالص شكري إىل ماليزيا وجامعة ماليا خصوًصا قسم القرآن واحلديث 

  الذي أتاح يل جمال الدراسة فيه. 
شريف الغايل، ومعلمي يف العلم واألخال  مل وثنائي وأتقدم خبالص شكري وعظيم إمتناين

 ،الذي مشلين برعايتهيوسف أطال اهلل عمر   حممد ذوالكفل يعقو  مدحم الدكتور األستاذ داتؤ
إذ كان دائماً  ودعمه إياي وأحاطين بتوجيهاته، فكلمات الشكر تعجز عن وصف وقفاته معي،

يشد من أزري، ويقوي من عزمي، ويرفع من شأين بنصائحه وتوجيهاته، فجزا  اهلل عين خري ما 
 يف األخرة.درجاته يف الدنيا، و  اهلل قدر  عن طالبه، ورفع اجيزي به أستاذً 

والشكر موصول إىل األساتذة رئيس وأعضاء جلنة املناقشة املوقرين الذين بذلوا من 
املوىل )عز وجل( أن جيزيهم عين  قراءة هذا العمل ومناقشته، سائال جهدهم ووقتهم من أجل

 وعن اإلسالم واملسلمني خري اجلزاء.
من مّد يل يد العون أسهم يف إجناز هذ  الرسالة و   كل منإىل كما أوجه شكري وثنائي

سعد اهلل أحراري  ، والدكتورمعتصم فؤاد عم علي كتورد خصوًصا ال زمالئي، وأصدقائي
   اهلل تعاىل عين خري اجلزاء. مفجزاه
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 هیدالتم

المقدمة

إن احلمد هلل حنمد ، ونستعينه، ونستهديه، ونستغفر ، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا 
ال إله إال اهلل وحد  ال شريك له، الذي جعل كلمة ال إله إال اهلل ن وسيئات أعمالنا، وأشهد أ

مود، اللهم للجنة مفتاحاً، وأشهد أن حممداً عبد اهلل ورسوله، صاحب احلوض املورود واملقام احمل
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله املطهرين، وصحبه املربورين، وتابعيه احملسنني يف األولني 

علينا بكتابه  واآلخرين، يف كل وقت وحني إىل يوم البعث والدين. احلمد هلل القادر الذي منّ 
كون هدى املبني، الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، تنزيل من حكيم عليم، لي

ونوراً للمؤمنني. فأرسل رسول اهلل )صلوات اهلل وسالمه عليه( أفضل مبني يهذا الكتا  املنري. مث 
وفق أهل العلم إىل تفسري ، والكشف عن أحكامه، واستخراج معادنه الثمينة للعاملني. وال يزال 

ه األهواء، وال هذا الكتا  املبارك هو الصراط املستقيم إىل يوم الدين، هو الذي ال تزيغ ب
تلتبس به األلسنة، وال يشبع منه العلماء، وال خيلق على كثرة الرد، وال تنقضي عجائبه، وهو 

   حبل اهلل املتني، وشفاء ملا يف صدور املؤمنني.
تعالی: قال اهللفقد   

 1يِه اْخِتاَلفًا َكِثريًا﴾﴿أََفاَل يـََتَدبـ ُروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغرْيِ الل ِه َلَوَجُدوا فِ 
َناُهْم ِبِكَتاٍ  َفص ْلَناُ  َعَلى ِعْلٍم ُهًدى َوَرمْحًَة لَِقْوٍم يـُْؤِمُنون﴾  2﴿َوَلَقْد ِجئـْ

ُنوا ﴿يَا أَيُـَّها الن اُ  َقْد َجاءَُكم بـُْرَهاٌن ِمن َربُِّكْم َوأَنـْزَْلَنا إِلَْيُكْم نُورًا ُمِبيًنا، َفَأم ا ال ِذيَن آمَ 
 3الل ِه َواْعَتَصُموا ِبِه َفَسُيْدِخُلُهْم يف َرمْحٍَة ِمْنُه َوَفْضٍل َويـَْهِديِهْم إِلَْيِه ِصرَاطًا ُمْسَتِقيًما﴾بِ 

والخيفى على مؤمن بكتا  اهلل عز وجل أمهية تفسري كتا  اهلل احلكيم. وإليضاح 
مقدمته على تفسري أمهيته سأشري إىل أقوال بعض العلماء؛ حيث قال حممود حممد شاكر يف 

: " كان أبو جعفر رضي اهلل عنه يقول: "ِإيّن ألعجُب مَمْن قرأ القرآن 4ه( 310الطربي )ت: 

                                                 
 .80النساء  1
 .52األعرا   2
 .175-174النساء  3
أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد بن خالد، الطربي، وقيل يزيد بن كثري ابن غالب، صاحب التفسري الكبري والتاريخ الشهري، كان إماما يف  4

ة منها التفسري واحلديث والفقه والتاريخ وغري ذلك، وله مصنفات مليحة يف فنون عديدة تدل على سعة علمه وغزارة فضله، وكان من فنون كثري 
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ومل يعَلم تأويَله، كيف يلتذُّ بقراءته؟" ومنذ هداين اهلل إىل االشتغال بطلب العلم، وأنا أصاحب 
صغريًا وكبريًا، وما قرأتُه مر ًة  أبا جعفر يف كتابيه: كتا  التفسري، وكتا  التاريخ. فقرأُت تفسري 

إال وأنا أمسُع صوته يتخّطى إيّل القرون: إين ألعجب ممن قرأ القرآن ومل يعلم تأويله، كيف يلتذُّ 
  .5بقراءته؟ فكنُت أجُد يف تفسري  مصداَ  قوله رضي اهلل عنه"

تفسري  ( نقاًل عن تفسري  "احملرر الوجيز فی383قول ابن عطية )ت: نشري إىل وکذا 
ظر يف علم أعد أنوار  لظلم رمسي، سربهتا "فلما أردت أن أختار لنفسي، وأن الکتا  العزيز":

بالتنويع والتقسيم، وعلمت أن شر  العلم على قدر شر  املعلوم، فوجدت أمتنها حباالً 
ؤ ، جلت قدرته، وتقدست أمسا وأرسخها جباالً، وأمجلها آثاراً، وأسطعها أنواراً، علم كتا  اهلل

الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم محيد، الذي استقل بالسنة 
والفرض، ونزل به أمني السماء إىل أمني األرض، هو العلم الذي جعل للشرع قواماً، واستعمل 

فه سائر املعار  خداماً، منه تأخذ مبادئها، وبه تعترب نواشئها، فما وافقه منها نصع، وما خال
رفض ودفع، فهو عنصرها النمري، وسراجها الوهاج، وقمرها املنري. وأيقنت أنه أعظم العلوم 
تقريبًا إىل اهلل تعاىل، وختليصًا للنيات وهنيًا عن الباطل وحضًا على الصاحلات إذ ليس من علوم 

 . 6الدنيا فيختل حامله من منازيها صيداً وميشي يف التلطف يها رويداً"
قدامة املقدسي )ت:  ابنية علم التفسري بقول ابن تيمية حيث نقل عنه وأختم يف أمه

ه( قال: "قد فتح اهلل عَلي  يف هذ  املرة من معاين القرآن ومن أصول العلم بأشياء كان   744
 .7كثري من العلماء يتمنوهنا، وندمت على تضييع أكثر أوقايت يف غري معاين القرآن"

 خيفى على من اعتقد برسالة رسول اهلل )صلى اهلل ومكانة تفسري القرآن وعظمته ال
عليه وسلم(، من جهة هو كالم اهلل املنزل احملفوظ، وهو مصدر أساسي للشريعة احملمودة. 
ألجل هذا تسابق أهل العلم من الصحابة يف زمن رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم(، ومن 

تدوين علم التفسري وما يتعلق به يف مراحل بعدهم من التابعني وتابع التابعني إىل زمننا هذا، ل
                                                                                                                                               

وفیات األعیان وأنباء األئمة اجملتهدين، مل يقلد أحداً، وكانت والدته سنة أربع وعشرين ومائتني. ابن خلكان، مشس الدين أمحد بن حممد، 
 . 191، ص 4م(، ج 1994ه/ 1414، صادر، )بريوت، دار انأبناء الزم

)بريوت، مؤسسة الرسالة،  جامع البیان عن تأویل آي القرآن،الطربي، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر،  5
 .10، ص1م(، حتقيق: أمحد حممد شاکر، ج2000ه/1420، 1ط

، 1، )بريوت، دار الکتب العلمية، طالمحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیزق بن غالب، بن عطية األندلسي، أبو حممد عبد احلا 6
 .34، ص1م(، حتقيق : عبد السالم عبد الشايف حممد، ج1993ه/1413

قاهرة، ، )الالعقود الدریة من مناقب شیخ اإلسالم أحمد بن تیمیةابن قدامة املقدسي، حممد بن أمحد بن عبد ايهادي، أبو عبد اهلل،  7
 .25م(، حتقيق: طلعت بن فؤاد احللواين، ص2002ه/1422، 1الفارو  احلديثة للطباعة والنشر، ط
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تدرجيية. ودّونت هذ  التفاسري يف ااجتاهات خمتلفة مدى القرون ليستضئ منها املسلمون 
 لدنياهم وآخرهتم.

ومن هنا جيدر بالطالب املتخصص يف التفسري دراسة طريقة املفسرين يف تفاسريهم 
وتدبر  على وجه األمثل، وتعر  السليم  للتعّر  على منهج السلف الصاحل يف فهم كتا  اهلل،

من السقيم يف تلك التفاسري، واختاذ منهج سليم يف توضيح وتفسري كتا  اهلل عّز وجّل، وتبيينه 
  للنا .

التفسري العرفاين الذي قد يسمى عند بعض أهل العلم بالتفسري اإلشاري، فيما خيص ب
ة وضع تعريف جديد له حيث جيب على أو الصويف، أو التفسري الباطين؛ فريى الباحث ضرور 

  املؤمنني التوجُّه أكثر إىل املسائل املعنوية والروحانية يف هذا الزمن.
وأما بعد النظر يف آراء العلماء حول التفسري العرفاين قد رأي الباحث بأن "اجلانب 

إلشاري، ، أو اختلط بينه وبني اجلانب امن الدارسني العرفاين" يف التفسري خفي على الكثري
العرفاين"، هو االاجتا  التفسريي الذي ال خيرج عن دائرة الشريعة،  التفسريو واالاجتا  الصويف. 

بتأويالت موهومة، وتفسريات خاطئة، وتبيينات بعيدة. وللجانب العرفاين طريق خاص حيث 
من قشعر منه اجللود واألبدان، وتلني القلو  تسر باهلل سبحانه وتعاىل من طريق يتعر  املف

عظمة اهلل، ويصبح اليقني يف قلو  املؤمنني أشد رسوًخا، وهذا الطريق يقّر  اإلنسان إىل اهلل 
قربًا، ويُبعد  عن املعاصي، والشياطني إبعاًدا. وهو يشمل التسبيح، والتحميد ومناجاة اهلل 

  سبحانه وتعاىل بصفاته العلى، وبأمسائه احلسىن، وبامسه األعظم.
نا  خلطوا العرفان مع التصو ، وسلكوا يف تقومي هذا النوع من ومن جهة أّن بعض ال

أمهية التعّر  على التفاسري إفراطًا أو تفريطًا، وكذلك اهتمام ميبدي هبذا النوع من التفسري، و 
التفسیر طريقة امليبدي يف التفسري العرفاين، ومنهجه فيه، أحببت أن يكون موضوع حبثي)

"َكْشُف األْسراِر رشید الدین المیبدي فی تفسیره: فضل أبي الالموضوعی العرفانی عند 
( لنيل درجة الدكتورا ، يف أكادميية الدراسات اإلسالمية "دراسة تحلیلیة نقدیة"وُعّدُة األبراِر" 

  جبامعة ماليا بإذن اهلل تعاىل.

 إشكالیة الدراسة
 ان يف اآليت: هناك إشكاليتان رئيستان دفعتا الباحث لسرب غمار هذا املوضوع؛ تتلخص
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عدم تعّر  العامل اإلسالمي على تفسري " كشف األسرار وُعّدة األبرار " لرشيد  .1
من التفاسري الفارسية اليت كتبت باللغة الفارسية  دلدين امليبدي الشافعي، الذي يعا

من ايهجرة يف عشر جملدات. وكذلك يعد من التفاسري العرفانية،  520حوايل سنة 
خائر الثمينة، ومل يرتجم ذوفيه كثري من الدرر الفريدة، والصوفية، أو اإلشارية، أو ال

إىل لغة أخرى سوى اإلجنليزية دون التحقيق والتنقيح، والبحوث العلمية عن هذا 
 التفسري قليلة جًدا.

من  إن "اجلانب العرفاين" يف تفسري القرآن الكرمي وبيانه قد ُغم  على الكثري .2
ني اجلانب اإلشاري، واإلاجتا  الصويف، والباطين. وقد ، أو اختلط بينه وبالدارسني

احندرت اآلراء حوله بني اإلفراط والتفريط. ومل يتكلم أحد عن "التفسري املوضوعي 
التفسري العرفاين ذا العرفاين" بضوابطه اوخاصة اليت يها مساهتا وأسلوهبا. وقد يكون 

م، يف زمن غر  النا  يف أمهية كثرية يف حياة املسلمني، خصوًصا يف حياة عامته
يهذا سيعمل هذا البحث على تبيني املنهج العرفاين  زخار  الدنيا وزينتها.

املوضوعي لرشيد الدين املبيدي يف تفسري  "كشف األسرار وُعدة األبرار" مستهدياً 
 باإلجابة عن األسئلة اآلتية:

أسئلة البحث

 من هو رشيد الدين امليبدي، وكيف يكون تفسري ؟ .1

 أنواع املناهج التفسريية؟ إزاءيكون منهج امليبدي يف التفسري كيف  .2

 ما املنهج الذي سلكه املبيدي يف تفسري  العرفايٍن؟ .3

عن املصطلحات"  امليبدي يف "كشف األسرار وعدة األبرار" موقفيف كان ك .4
 ؟العرفانية

 كيف يتّم تقومي التفسري العرفاين يف هذا التفسري؟ .5

 أهداف البحث
  حث إىل حتقيق األهدا  اآلتية:يهد  هذا الب

  التعريف برشيد الدين امليبدي وتفسري " كشف األسرار وُعّدة األبرار". .1
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  أنواع املناهج التفسريية. إزاءتبيني منهج امليبدي يف التفسري  .2

 بيان منهج امليبدي يف التفسري العرفاين يف " كشف األسرار وُعّدة األبرار". .3

األسرار وعدة األبرار" عن املصطلحات  إيضاح موقف امليبدي يف "كشف .4
 العرفانية.

امليبدي العرفاين يف "كشف األسرار وُعّدة  منهج اجلوانب اإلجيابية والسلبية يف بيان .5
 األبرار".

 أهمّیة الموضوع وسبب اختیاره
من  تظهر أمهية املوضوع وسبب اختيار  يف أن تفسري "كشف األسرار وُعّدة األبرار" كنزٌ 

 ألّفها علماء أهل السنة واجلماعة يف إيران يف العصور الذهبية ألبناء فار  يف القرن الكنوز اليت
ن على النص يو الفارس نققو احملمن ايهجرة، ولكن مع األسف مل حيصل  520الساد  سنة 

الكامل منها الذي يشمل عشرة جملدات، إال يف هذ  العشرينيات. وأيضاً، فإن هذا التفسري قد  
لفارسية وفيه ذخائر ذهبية، ومعادن مثينة، ودرر فريدة من العلوم الدينية والشرعية، ُكتب باللغة ا

يعرفونه بالتفسري الصويف أو اإلشاري، ومل يطّلع عليه كثري من  واشتهر بالتفسري العرفاين، وكذلك
، والدراسات العميقة والبحوث 8إىل اإلجنليزية فقط مؤخرًاعلماء العامل اإلسالمي، وقد ترجم 

فيه دراسة موضوعية تشفي  رأى الباحث ليخوضالثمينة والشاملة حوله قليلة، ألجل هذا، 
  العليل، وتروي ظمأ الغليل.

 منهجیة البحث
  إن طبيعة هذا البحث تقتضي أن يستخدم الباحث املناهج اآلتية:

، سيتم استقراء اآلراء العرفانية والتحليالت املتناثرة للميبدي: 9المنهج االستقرائي -1
من خالل األلفاظ املباشرة عن العرفان، وما يتعلق به يف تفسري  "كشف األسرار 

   وُعّدة األبرار".

                                                 
 .William C. Chittickترمجه إىل اإلجنليزية   8

www.altafsir.com/Books/kashf.pdf 
تاجات العلمية املستندة على املالحظة أو يتمثل املنهج االستقرائي يف السري من اوخاص إىل العام، كما يشمل االستقراء خمتلف االستن 9

التجريب. والباحث حياول إثبات أن ما يصد  على الفرع أو اجلزء من خالل الفرضية القائلة بأن الفرع أو اجلزء يقع ضمن الكل. ينظر: 
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عن عقيدة  يروم الكشفيعتمد الباحث على هذا املنهج يف الفصل األول حينما 
"كشف األسرار وعّدة األبرار". وكذلك يبدي، وحياته، وسبب تسمية كتابه بـامل

الثاين إىل املنهج االستقرائي يف تعريف معىن العرفان، يستند الباحث يف الفصل 
والتصو ، واملصطلحات العرفانية عند امليبدي. ويظهر أمهية هذا املنهج يف الفصل 
الرابع حيث بواسطته تقوم الدراسة جبمع اآلراء العرفانية عند امليبدي يف تفسري  

 وبيان األسس اليت بىن امليبدي منهجه عليه.
بدي وبه يقوم الباحث بتوصيف وتوضيح آراء املي: 11الوصفي10یليالمنهج التحل -2

  نقدها.أحيانًا ومناقشتها و ، حول العرفان، ومن مث حتليلها

تستعمل الدراسة هذا املنهج يف الفصل األول حيث تقوم بتوصيف حياة امليبدي، 
  وتفسري ، وحتليل آرائه، وعقيدته.

معىن  حينما يتصف وحيللملنهج يعتمد يف الفصل الثاين على هذا ا وكما أنه
العرفان، والتصو ، ومصدرمها، واشتقاقهما. وكذلك يتبلور هذا املنهج يف توضيح 

 املصطلحات العرفانية يف هذا الفصل. 
الثالث حيث يتبني الباحث فيه أنواع املنهج يف الفصل  إىل هذاالدراسة وتستند 

 املناهج، ومنهج امليبدي، والتعاريف املختلفة.

                                                                                                                                               

، )األردن، عمان، الناشر: اتمنهجیة البحث العلمي: القواعد، والمراحل، والتطبیقعبيدات، حممد، وأبو نصار، حممد، و مبيضني، عقلة، 
. وهذا ما ذهب إليه أرسطو يعين بعبارة أخرى؛ هو احلكم على الكلي مبا يوجد يف جزئياته 48م(، ص1999ه/ 1419، 2دار وائل، ط

هج البحث منامجيًعا، أو احلكم على الكلي مبا يوجد يف بعض أجزائه، وهو االستقراء القائم على التعميم. ينظر: العيسوي، عبد الفتاح، 
 .84م(، ص 1997ه/ 1417، )مصر، القاهرة، دار الراتب اجلامعية، العلمي في الفكر اإلسالمي والفكر الحدیث

املنهج التحليلي وهو منهج يُتبىن لشرح أغلب العلوم اوخاصة به، وهي اليت تعتمد على قواعد أو أنسقة حمددة ترتكز عليها يف التحليل   10
ية، واإلقتصادية، ويعطي أولوية للقواعد واألنسقة اليت حيلل يف ضوئها شارًحا يها أواًل، مث حيدد يف با  تايل الظاهرة أو كالعلوم القانونية، واللغو 

 القضية موضع البحث حجًما وأبعاًدا، وينتهي مبقارنة بني القضية موضوع البحث أو الظاهرة، وبني القاعدة أو التنسيق، ليحقق ايهد  الذي
، )املغر ، الرباط، الناشر: مطبعة أكدال، توزيع في المنهجیة والحوار)من سلسلة إسالمیات(نظر: )رشدي، فكار، من أجله يبحث. ي

 .52، وص42م(، ص1983ه/ 1403، 2مكتبة املشعل باملغر ، ومكتبة وهبة بالقاهرة، ط
كمية، ويهد  إىل رصد ظاهرة، أو موضوع   على وصف دقيق وتفصيلي لظاهرة، أو موضوع حمدد على صورة نوعية أو وهذا املنهج يرتكز 11

حمدد هبد  فهم مضموهنا، أو مضمونه، ويعتمد لتنفيذ  خمتلف طر  مجع البيانات، املقابالت الشخصية، وحنوها. ) عبيدات وآخرون، 
ع ووصف (. وكذلك هذ  الدراسات هتد  إىل اكتشا  الوقائ47-46، ص منهجیة البحث العلمي: القواعد والمراحل، والتطبیقات

الظاهر وصًفا دقيًقا،وحتديد خصائصها حتديًدا كيفًيا، أو كمًيا، وكما تقوم بالكشف عن احلالة السابقة للظاهر وكيف وصلت إىل صورهتا 
، ) األردن، أسس البحث العلمي إلعداد الرسائل الجامعیةاحلالية، وحتاول التنبؤ مبا ستكون عليه يف املستقبل. ينظر: إبراهيم، مروان، 

 .40م(، ص2000ه/ 1420، 1عمان، الناشر: مؤسسة الورا ، ط
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يانًا ُيستعمل هذا املنهج يف الفصل الرابع واوخامس حينما يذكر الباحث وأح
 حتليالت وتوصيفات عن طريقة امليبدي يف تفسري  حول العرفان، والتصو . 

 حدود البحث
لطبيعة هذا البحث، قصرت الدراسة على تفسري "كشف األسرار وعّدة األبرار"، نظرًا 

العرفانية، يف تفسري اآليات  يذكر فيه امليبدي آراء  فسري  حيثخصوًصا النوبة الثالثة من ت
  القرآنية.

 الدراسات السابقة
هذا املوضوع، وقد متّكن من  تناولت حاول الباحث احلصول على الدراسات اليت

بوجه ما. وقد انقسمت  االّطالع على بعض الدراسات والكتب اليت تطرقت إىل املوضوع
املوضوعي، والعرفان، والتصو ، وما يتعلق بـ"كشف األسرار ما يتعلق بالتفسري  علىالدراسات 

  من الناحية العرفانية، والصوفية ". ال سيما وعّدة األبرار"، 

: دراسات تتعلق بالتفسیر الموضوعي  أوالا
، ومن مث وجد الباحث كتب ورسائل كثرية يف هذا اجملال، وسيتم اإلشارة إىل بعضها

  :الفر  بينها والبحث احلايل
  . 12عبد الستار فتح اهلل سعيد -المدخل إلى التفسیر الموضوعي -1

عرض املؤلف للموضوع يف بابني. يف البا  األول أشار إىل تعريف التفسري املوضوعي، 
وأنواعه، ونشأته، وأمهيته، وكذلك أشار إىل القواعد والضوابط الضرورية للتفسري املوضوعي. وأما 

من التفسري املوضوعي كالوحدانية والتوحيد يف القرآن الكرمي،  يف البا  الثاين فقد ذكر مناذج
  واملعية يف ضوء القرآن الكرمي، والتبعية يف ضوء القرآن الكرمي وحنوها.

  . 13سامر عبد الرمحن رشواين -منهج التفسیر الموضوعي للقرآن الكریم -2

                                                 
، 2)مصر، القاهرة، الناشر: دار التوزيع والنشر اإلسالمية، طالمدخل إلى التفسیر الموضوعي، فتح اهلل سعيد، عبد الستار،  12

 م(.1991ه/1411

 م(.2009ه/1430، 1، دار امللتقى، ط)سورية، حلبمنهج التفسیر الموضوعي للقرآن الكریم، رشواين، سامر عبد الرمحن،  13
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واملوضوعية. وأما  قسم كتابه إىل بابني ومدخل متهيدي. ويف املدخل حتّدث عن التفسري
يف البا  األول تكلم عن التفسري املوضوعي، وعن املناهج التفسريية األخرى، والفر  بني 
التفسري املوضوعي والتفسري التحليلي، والتفسري املقارن، والتفسري االرتباطي، وتفسري القرآن 

ج يف التفسري بالقرآن. وكذلك بنّي يف هذا البا  نشأة التفسري املوضوعي، ومشكلة املنه
املوضوعي. ويف البا  الثاين حتّدث الكاتب عن التفسري املوضوعي للسورة، وطبيعة السورة 

  القرآنية، وقواعد املنهج التفسريية.
  . 14 عوض اهلل عّبا  -محاضرات في التفسیر الموضوعي -3

جاءت هذ  الدراسة يف ثالث عشرة حماضرة. وقد جّلى فيه املؤلف تعريف التفسري 
ملوضوعي، ونشأته، وأنواعه، وأمهيته. مّث عرض لنماذج من التفسري املوضوعي كالوحدة ا

املوضوعية يف القرآن الكرمي، والوالء والرباء قي القرآن، ومنهج القرآن الكرمي يف إثبات عقيدة 
البعث، ومكائد الشيطان، واألمر باملعرو ، والنهي عن املنكر، واجلهاد يف سبيل اهلل، والصالة 
يف القرآن، وبر الوالدين يف القرآن، والصرب يف القرآن الكرمي، وأثر املعاصي علي األمم يف 

  القرآن. 
   .15 عبد الفتاح عاشور -شذرات من التفسیر الموضوعي في القرآن الكریم -4

حتّدث املؤلف يف البداية عن التفسري املوضوعي، نشأته، وتطّور . مّث ذكر أمثلة من 
وعي حنو اإلنسان يف القرآن الكرمي، واملرأة يف القرآن الكرمي، واألخال  يف القرآن التفسري املوض

  الكرمي، وبسط الكالم فيها.
  .16 مصطفى مسلم -مباحث في التفسیر الموضوعي -5

عرض فيها الباحث لتعريف التفسري املوضوعي، ونشأته، وتطور ، وألوانه، وأمهيته. ومن 
التفسري املوضوعي، وعلم املناسبات والتفسري املوضوعي. مث جاءت مثّ تعّرض ملناهج البحث يف 

  الدراسة باألمثلة التطبيقية يف هذا اجملال.
، من جهة تستفيد الدراسة من الدراسات اليت متت اإلشارة إليها يف التفسري املوضوعي

رّكز على ي إال أن البحث احلايل خيتلف عنهم حيث تعريف التفسري املوضوعي، وأنواعه، وأمهيته

                                                 
 م(.2007ه/1428، 1)السورية، دمشق، الناشر: دار الفكر، طمحاضرات في التفسیر الموضوعي، عّبا ، عوض اهلل،  14

 م(. 2000ه/1421)مصر، القاهرة، الناشر: دار البيان، شذرات من التفسیر الموضوعي في القرآن الكریم، عاشور، عبد الفتاح،  15

 م(. 2000ه/1421، 3بريوت، ط-دمشق، الدار الشامية-، )دار القلممباحث في التفسیر الموضوعيمصطفى،  مسلم، 16
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إال ما يتعلق بالتفسري  يف هذ  الدراسات ذكر شيء عنهالتفسري املوضوعي العرفاين الذي مل يُ 
  اإلشاري أو الصويف. 

 ثانیاا: دراسات تناولت العرفان، والتصوف
يشري الباحث يف هذ  الفقرة إىل بعض ما توصل إليه من الكتب والرسائل املتعلقة هبذا 

  املوضوع.
  .17أبوبكر الكالباذي -لمذهب أهل التصوفالتعرف  -1

جاء الكتا  يف مخسة وسبعني باباً. تكلم فيه عن املسائل املهمة عند الصوفية. ومن 
أمثلتها: اإلشارة إىل سبب تسمية الصوفية هبذا االسم. وذكر رجال الصوفية، وأقوايهم يف 

والروح، واملالئكة، واإلميان، ومعرفة التوحيد، القرآن، والرؤية، والقدر، واجلرب، والوعد، والوعيد، 
اهلل، وكرامات األولياء، والتصو ، والزهد، والتوبة، والفقر، والتقوى، والشكر، واإلخالص، 
والتواضع، والصرب، والتوكل، والشهود، والبقاء، والفناء وحنو ذلك. وتعّرض املؤلف يف كتابه إىل 

  ة.جزئيات آراء الصوفية يف كل مسألة تتعلق بالصوفي
  .18عبد الرحمن بن محمد بن خلدون -مقدمة ابن خلدون -2

أشار ابن خلدون يف اجمللد الثاين من مقدمته يف عنوان "العلم والتعليم"، يف "الفصل 
الثامن وعشر" إىل التصو . فقد خص  له عنوانًا باسم "يف علم التصو ". وذكر منشأ 

ياضتهم، واصطالحات الصوفية  التصو ، وسبب تسميته. وعرض يف دراسته هذ  طر  ر 
كاالحتاد، واملباينة، ومقام اجلمع، ومقام الفر  وحنوها. مث بدأ بتوضيح توّغلهم يف املذهب 

  واحنرافاهتم. وبعد ذلك ذكر رّد الفقهاء على بعض عقائد الصوفية.
  .19إحسان إيهى ظهري -التصوف، المنشأ والمصادر -3

املؤلف فيها لتعريف التصو ، ونشأته،  جاءت هذ  الدراسة يف ثالثة أبوا  عرض
وتارخيه، وتطوراته. ومن مّث تكلم فيها عن مصادر التصو ، ومآخذ ، وكذلك ذكر 
مصطلحات الصوفية، وعالقة التصو  باملسيحية، واملذاهب ايهندية، والفارسية، واألفالطونية 

                                                 
 م(.2002ه/1423، 1)لبنان، بريوت، دار الكتب العلمية، طالتعرف لمذهب أهل التصوف، الكالباذي، أبوبكر،  17

، 1ناشر: دار البلخي، مكتبة ايهداية، طال )سوريا، دمشق،مقدمة ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد،  ،ابن خلدون 18
 م(.2004ه/1425

 م(.1986ه/1406، 1، )باكستان، الهور، الناشر: إدارة ترمجان السنة، طالتصوف، المنشأ والمصادرإيهى ظهري، إحسان،  19

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



10 

ار إىل بعض معتقداهتم  احلديثية. وحتّدث آخرًا عن التشيع، والتصو ، والعالقات بينهما. وأش
  كالوالية، واحللول والتناسخ، والعصمة وحنو هذا.

4- The Dual Mystical Concepts of Fana ’and Baqa ’ in Early Sufism، Ndrew 

Wilco20.   
توضح هذ  الدراسة مفهوم "الفناء"، و"البقاء" عند الصوفية قدميًا من خالل الشرح 

وذلك من خالل حتليل توضيحات دقيقة من اجتار  عملية األساسي لتطور مفهوم التوحيد. 
ملفهوم الفناء عند أيب يزيد البسطامي بأن هذين املفهومني على أي أسا  بُنيا. مث حاول 
الباحث العواقب الدينية واالجتماعية والسياسية ملفهومي "الفناء" و"البقاء" مبين على مدرسة 

  يف البغداد.  ( Sobriety)الصحو"  يف خراسان، ومدرسة (intoxication)"السكر"
  .21حاج نور علي تابندة -تشّیع، وتصّوف، وعرفان -5

كتبت هذ  املقالة باللغة الفارسية وأشار املؤلف إىل نشأة الشيعة، وذكر بأن الضغوط 
على الشيعة بداية كان سبًبا لتحويهم إىل لبا  وشكل الصوفية، كما كان جعفر الصاد  

بس الصو . وأشار بأن العقيدة الصوفية من أويها كانت على أسا  بأن )رضي اهلل عنه( يل
علي )كرم اهلل وجهه( كان أفضل الصحابة، وخليفة رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم(، وإماًما 
بعد . وقال بأن أسا  التصو  هو الوصية، واإلمامة. وذكر بعض آراء املستشرقني يف تطور 

إىل االختالفات واآلراء حول مفهوم العرفان والتصو ، وقال:  التصو  مدى التاريخ. مث أشار
  مها لفظان يداّلن على معىن واحد.

  22نعمت اهلل تابند  -مقدمه در باب تصّوف وعرفان -6
كتبت هذ  الدراسة أيضًا باللغة الفارسية بني  الباحث يف مقالته معىن "العرفان"، 

املرأة يف معرفة اهلل. وأشار بأن العرفان احلقيقي هو و"العار ". وذكر بأنه ال فر  بني الرجل و 
بيان روحاين، وتفسري مساوي عن األديان. وذكر بعض الصفات املمتازة للعرفاء يف قصص 
مروية عن كبار الصوفية كاملودة واحملبة مع كافة النا  يف أخالقهم، وبنّي أن عبادة اهلل وذكر  

                                                 
20 The Dual Mystical Concepts of Fana¯ ’and Baqa¯ ’ in Early Su¯fism, Ndrew 

Wilco, British Journal of Middle Eastern Studies, April 2011, 38 (1), 95-118. 
، مقاله:حاج نور علي 11، ص 7مشسی(، ج 1379، )ايران، هتران، انتشارات حقيقت، چاپ اول، عرفان إیرانآزمايش، مصطفى،  21

 تشّیع، وتصّوف، وعرفان. تابند ، 

نعمت اهلل  ، مقاله:100، ص 9مشسی(، ج 1379ت، چاپ اول، ، )ايران، هتران، انتشارات حقيقعرفان إیرانآزمايش، مصطفى،  22
 .مقدمه در باب تصّوف وعرفان تابند ،
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العصبية، وبُعدهم عن اإلكرا  يف  اجتنب الصوفية يكون يف أي مكان وجهة، ونصح، وأشار إىل
  الدين، واإلجبار إليه. مث ذكر مراحل للدخول إىل العرفان.

الصوفية، ومصادر  شرح املصطلحاتمن الدراسات املذكورة يف جمال  بحثال وسيفيد
إال أن البحث  ونشأة التصو ، والفر  بني العرفان والتصو  يف آراء أهل العلم التصو ،

، وفهم امليبدي للميبدي يف تفسري  عرفاينجهة أنّه يرّكز على الفكر ال ايل خيتلف عنها مناحل
 التفسري العرفاين.عن 

ثالثاا: دراسات تتعلق بـ"كشف األسرار وعّدة األبرار"، وما یتعلق به من العرفان، 
 والتصوف حوله

 عند امليبدي التفسري العرفاين على حسب اطالع الباحث، ال توجد دراسة مستقلة عن
يف "كشف األسرار وُعّدة األبرار" باللغة الفارسية، أو العربية، ولكن قد كتب الباحث 
الربيطاين" إنابل كيلر" عن هذا التفسري باإلجنليزية حتت العنوان " ايهرمنيوطيق الصوفية: تفسري 

واملقاالت اليت  الباحث بعون اهلل عّز وجّل من الكتب  فيدالقرآن لرشيد الدين امليبدي". وسي
  كتبت حول هذا التفسري ومؤلفه واجتدر اإلشارة إىل بعض منها اختصاراً: 

1- Anabell keller Sufi Hermeneutics: The Qur'an Commentary of Rashīd al-Dīn 

Maybudī23.  

تشري الدراسة إىل حمتوى كتا  "كيلر"، والفر  بينه وبني ما فعله مؤلف الرسالة. واجتدر 
 .25هو أهدا ، وضوابط، وأساليب التفسري 24رة أن قصد املؤلف من ايهرمنيوطيقاباإلشا

قسمت "انابل كيلر" كتابه إىل ثالثة أقسام الرئيسية. القسم األول تكلمت"كيلر" عن 
ايهرمنيوطيقا، الثاين يشمل املذهب اإلشاري، والثالث التفسري اإلشاري امليبدي حول قصص 

  عشرة فصول، مع املقدمة. األنبياء، الذي كلها تشكل عن
وقام "كيلر" يف املقدمة اليت حتتوي حياة امليبدي وأعماله، بتوضيح أمهية تفسري امليبدي  

باللغة الفارسية، وبيان ايهرمونيطيقا عن التفسري القرآين. وكذلك أشارت"انابل كيلر" إىل تطور 

                                                 
23 Annabel Keeler, Sufi Hermeneutics: The Qur'an Commentary of Rashid al-Din 

Maybudï, (London, Oxford, published in the U.S.A, 2006). 
ويعين" تفسري. ينظر: عادل  Hermeneiaويعين" يفسر"، واالسم  Hermeneueinيوناين تأيت كلمة "هرمنيوطيقا" من الفعل ال 24

 .25م(، ص 2007، 1"، )مصر، القاهرة، الناشر: الرؤية للنشر والتوزيع، ط"مدخل إلى الهرمونطیقامصطفى، فهم الفهم 
 .xxivاملرجع السابق، ص  25

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



12 

يف املقدمة بعرض  احليب. وقامتالصوفية من بدايتها إىل تكوينها كالصوفية الفارسية، والتصو  
نقاش حول ايهرمنيوطيق الصويف أنه كيف امليبدي بىن تفسري  الصويف على نطا  أوسع ليشمل 
عامة النا  بنسبة من قبلها بواسطة تفسري  التعليمي من اآليات، وبذل البيان حول اإلرشاد 

  الروحي.
مت "كيلر" فيهما عن يف القسم األول قسمته إنابل كيلر إىل الفصلني. حيث تكل

امليبدي عن  قفمنهج امليبدي يف التفسري؛ بأنه قسم تفسري  إىل ثالث نو . وكذلك ذكرت مو 
املواعظ يف  عمل)التفسري اإلشاري(، وأنه است التفسري باملأثور، والتفسري بالرأي، والتأويل

امليبدي إرشاداته الروحي بذكر احلكايات والقصص. وكذلك قامت "كيلر" مبقارنة منهج 
وأشارت بأن  .تفسري باملأثور، بالتفسري بالرأيكيف خيتلف ال  تبينو بالغزايل، وبالقشريي، 

وهو  ،التأويل هو مبعىن التفسري بالرأيولكن التفسري عند امليبدي قريب من التفسري باملأثور، 
التفسري مذموم. وذكرت "كيلر" قبل الورود مبوضوع التفسري اإلشاري، بواسطة علم التأويل عن 

الرمزي يف كشف األسرار. وبينت "كيلر" أساليب امليبدي يف التفسري جبزئيات أكثر. وذكرت 
بأن تأويل امليبدي يف تفسري  الصويف مل حيتوي على املراحل األربعة اليت راجت عند علماء 

   الصوفية.
اشتملت على تنمية احلب عند  فصولإىل أربعة  قسمت "إنابل كيلر القسم الثاين

الصوفية يف خراسان، اهلل واوخلق، جوانب من اإلرشادات الروحية، الالهوت الصويف والطريق 
  إىل احلب.

قامت كيلر يف الفصل األول بتوضيح معىن احلب عند الصوفية وإسهامات امليبدي يف 
ويف الفصل الثاين التصو  الفارسي خصوًصا ما يتعلق بأقوال خواجه عبد اهلل األنصاري. 

بتبيني ما أشار إليه امليبدي من صفات اهلل وأفعاله، ومن خلق رسول اهلل )صلى  ةؤلفقامت امل
اهلل عليه وسلم(، وآدم، وقصة امليثا . ويف الفصل الثالث بينت "كيلر" جبزئيات أكثر حول 
فرضيات امليبدي عن إرشادات روحانية، وفهمه من خصوصيات إنسانية. ويف الرابع، قامت 

  ج امليبدي الالهويت يف التصو  وموقفه عن احلب."كيلر" بتوضيح منه
ويف القسم الثالث بينت كيلر التفسري الصويف للميبدي يف قصص األنبياء، واختار منهم 

  آدم، وموسى، ويوسف.
 على املناهج التفسريية والبحث احلايل خيتلف عن ما فعلته "إنابل كيلر" حيث أنه يركز

، وكذلك يبني األسس والضوابط صوًصا االاجتا  العرفاينخ يف كشف األسرار وعّدة األبرار،
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تحليل الفكر الصويف يف "كشف قوم الدراسة بتومن جهة أخرى  املعتربة يف التفسري العرفاين.
، وكذلك نقد يف تفسري  املصطلحات الصوفية باستقراءعند امليبدي  األسرار وعّدة األبرار"

  . وردت يف تفسري امليبديالسلبيات اليت
. كتبه املؤلف يف 26"أبوالفضل المیبدي وتفسیره كشف األسراررضا أستادي، " -2

صفحات. مث قسم توضيحاته يف مثاين فقرات. وتكّلم يف الفقرة األوىل أّن اشتهار امليبدي  مثاين
وعظمته نشأت بسبب خدمته لكتا  اهلل العزيز. مّث ذكر عظمة القرآن مبا نقل امليبدي من 

فر الصاد  )رضي اهلل عنه( وحممد الباقر )رضي اهلل عنه(. ويف الثانية، بعض األئمة حنو جع
تكّلم عن تأليف "كشف األسرار وُعدة األبرار" ومؤلفه رشيد الدين امليبدي. والثالثة، أشار إىل 
تفسري خواجة عبد اهلل األنصاري وعالقته مع هذا التفسري. والرابعة، ذكر ما روي حول 

يبدي. واوخامسة: ذكر اإلجيابيات ونقاط القوة من "كشف األسرار مؤلفات رشيد الدين امل
وُعّدة األبرار. والسادسة: ذكر أنّه وإن مل يورد إلينا خربًا من شيوخه، وتالميذ ، وتأليفاته، 
ولكن بالنظر يف تفسري  والدقة فيه، نعلم بأنّه كان عاملًا ممتازًا يف التفسري، واحلديث، والفقه، 

غة الفارسية. والسابعة: نقد التفسري يف هذ  الفقرة، وذكر بعض السلبيات اليت والعرفان، والل
على الشيعة والروافض، وترمجة غري صحيحة من النصوص على زعمها،  التهمةاعتقدها حنو 

وايراد األحاديث الضعيفة، وعدم ذكر املصادر وحنوها. ويف الفقرة األخرية ذكر بأّن هذا التفسري 
إليه من مخسة جوانب؛ جانب احلديث، واللغة الفارسية، والعقائد، والعرفان،  أحرى بأن يتوّجه

  والفقه. 

ختصصًا من الناحية املنهجية  أكثرتلف عن ما كتبه أستادي، يف أنه والبحث احلايل خي
 والتفسريية يف تفسري " كشف األسرار وُعّدة األبرار". 

. 27األسرار وُعّدة األبرار" آیة التسمیة في تفسیر " كشفشاهرخ حممد بيجي، -3
كتب مقالته يف تسع صفحات. تكلم يف مقدمة مقالته حول ترمجة القرآن بغري العربية، وفتاوى 
علماء املذاهب حويها مدى التاريخ. مث ذكر كل الرتاجم اليت نقلها امليبدي يف "بسم اهلل الرمحن 

بدأ بتفسري اآلية املذكورة وقال بأّن  الرحيم" يف كّل تفسري  " كشف االسرار وُعّدة األبرار". مثّ 
تفسريها نقل يف تسع سور، وجاء مبا نقل امليبدي عن تفسريها يف هذ  األماكن. واوخالصة بأّن 

                                                 
 .http://www.noormags.com .2/10/2015، أبوالفضل میبدي وتفسیره كشف األسرارأستادي، رضا،  26

، http://www.noormags.comآیة التسمیة في تفسیر " كشف األسرار وُعّدة األبرار"، حممد بيجي، شاهرخ،  27
27/2/2015. 
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مقالته تدور حول " بسم اهلل الرمحن الرحيم" وما يتعلق هبا من شأن النزول، واللغة، والتفسري 
   ه اهلل تعاىل(.وغريها اليت أشار إليها صاحب هذا التفسري )رمح

ومن عنوان هذ  املقالة وما حتتوي، يّتضح بأهّنا تتكلم جزئيًا وسيكون البحث احلايل 
 أمشل وأد ، وأوسع من ما عمله الدكتور شاهرخ حبول اهلل وقّوته.

. 28"الشواهد الشعریة النحویة في " كشف األسرار وُعّدة األبرارسعيد واعظ،  -4
، وقال جيدر يف تفسري  مثامنائة من األبيات الشعرية العربيةمل استعأّن امليبدي ذكر الباحث 

يف  حاولإدخال هذ  األبيات حتت العناوين األدبية، والنحوية، والبالغية، والدينية وغريها. مّث 
إىل الشواهد  اإلشارةباللغة الفارسية، مث  وترمجتهامصادرها، ، وذكر مع هذ  األبياتدراسته جب

  بيات. النحوية يف هذ  األ
واملقالة مفيدة للبحث احلايل، ووجه االختال  بينهما أن  البحث احلايل سريكز على كّل 

  مناهج امليبدي يف تفسري  ؛ اللغوية، والعقدية، والبالغية وغريها.

                                                 
، http://www.noormags.com" نحویة في " كشف األسرار وُعّدة األبرارالشواهد الشعریة الواعظ، سعيد،  28
2/27/2015. 
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 ول: التعریف بالمیبدي و"كشف األسرار وعّدة األبرارالفصل األ 
 ویشتمل على مبحثین:

 
 بامليبدياملبحث األول: التعريف 

          املبحث الثاين: التعريف بـ "كشف األسرار وُعّدة األبرار"
 

  التعریف برشید الدین المیبدي: المبحث األول
حياة امليبدي مل تكن معروفًة عند أهل العلم، ومل يوجد يف كتب األعالم معلومات عن 

ته، وعقيدته. ويف هذا امليبدي، ولكن، باستنادات تارخيية استنبطت معلومات هاّمة عن حيا
املبحث سو  تشري الدراسة إىل ما يتعلق حبياة امليبدي، من والدته، وامسه، وعائلته، ومنزلته، 

 وعقيدته، وكتبه، وقد قسمتها إىل مطلبني:

 المطلب األول:حیاة المیبدي
: اسمه،   وعائلته ووالدته، أوالا

ماعة فی القرن الساد  من أبوالفضل رشيد الدين امليبدي، من مفسري أهل السنة واجل
يف مركز إيران. ومل يُذكر تاريخ والدته، ووفاته  1د ميبد بلدة قريب من يزدبلايهجرة. ولد يف 

بالضبط، ولكن على حسب قوله بأنه قد شرع بتأليف تفسري  "کشف األسرار وعّدة األبرار" 
مس، وتويف يف القرن ، فيستنبط من ذلك أنه ولد يف آواخر القرن اوخا2ايهجرية 520يف سنة 

الساد  من ايهجرة. ومل يكن ذكر يهذا العامل اجلليل وتفسري  لدى العلماء منذ قرون، ومل يكن 
هناك علم عن حياته ونسبه، ومكان والدته، وقد بذل الباحثون جهدهم الستطالع املعلومات 

مات هامة عن حياة رشيد الدين امليبدي )رمحه اهلل تعاىل( وحياته، حىت استكشفت معلو 
بتعريف هذا العامل اجلليل للعامل وأهل العلم. ويف إحدى النسخ اوخطية لكشف األسرار وعّدة 

"الشیخ اإلمام العبد الرشید فخر اإلسالم ... أبی األبرار يف اجمللد السابع جاء امسه الكامل
                                                 

مدينة متوسطة بني نيسابور وشرياز وأصبهان معدودة يف أعمال فار  مث من كورة إصطخر وهو اسم للناحية وقصبتها يقال يها كثة، بينها  1
ه(  1419، 2)لبنان، بريوت، دار صادر، ط معجم البلدان،فرسًخا. ينظر: احلموي، شها  الدين ياقوت الرومي، وبني شرياز سبعون 

 .435، ص 5ج

 .1، ص1، جكشف األسرار وعّدة األبرارامليبدي،  2
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، بينما جاء يف نسخة أخرى الفضل أحمد بن أبی سعید ابن أحمد بن مهریزد المیبدی"
رشید الدین فخر اإلسالم معین السنه تاج األئمة عز الشریعة رکن الطائفة   يهذا اجمللد امسه "

ويف نسخة  کهف الطریقة أبو الفضل أحمد بن أبي سعد بن محمد بن أحمد مهریزد "،
رشید الدین ابو الفضل بن أبي سعید بن أحمد بن  " أخرى يف هرات أفغانستان كتب امسه

رشید الدین أبو  بإسقاط كلمة، وذكر امسه يف كشف الظنون "روحه" محمد بن .قدس اهلل 
. واجلدير بالذكر، بعد العثور على رمجة القربين املتعلقة 3الفضل أحمد بن أبي سعید میبذي"

بأخ رشيد الدين ميبدي وبنته يف منطقة يزد، أيقن الباحثون يف نسب امليبدي ومكانه، وحمل 
 80يف  60ة بأخ رشيد الدين، كانت منكسرة ويف أبعاد ). وأما الرمجة املتعلق4والدته

"هذا قبر الشیخ الزاهد اإلمام ة واسم املتوّّف خبط كويف: وکتب عليها اآليات القرآنيسنتيمرت(، 
السعید العالم موفق الدین أبي جعفر بن أبي سعد بن أحمد بن مهریزد، رحمة اهلل علیه 

وأما رمجة قرب املتعلقة ببنت  .5عمل محمـ ]د["ونور قبره في صفر سنة سبعین وخمسمائة. 
اليت تكون معلقة يف حمرا  مسجد كبري ميبد كتب  سنتيمرت(، 76يف  45امليبدي يف أبعاد )

" هذا قبر السعید فاطمة بنت اإلمام سعید رشید الدین أبي الفضل بن أبي  عليه خبط كويف
االولى سنة اثنین وستین  سعد بن أحمد مهریزاد رحمة اهلل علیها توّفى في جمادي

   .6وخمسمائة"
ومن جانب آخر التشابه اإلمسي بني امليبدي وبني"مجال اإلسالم أيب سعيد بن أمحد بن 

ه(،  480وكذلك بتطبيق سنة وفاة مجال اإلسالم يف ) ،مهريزد" الذي كان من صلحاء يزد،
دين امليبدي قد يكون من ه(، بان للمحققني بأّن رشيد ال 520وتاريخ كتابة تفسري امليبدي )

. وقد ورد اسم مجال اإلسالم مرة يف 7ذرية مجال اإلسالم أيب سعيد، الصاحل املعرو  يف ميبد
تاريخ يزد" شيخ اإلسالم سعيد مجال اإلسالم حممد بن أمحد بن حممد بن مهريزد بن أنوشريوان 

                                                 
، ص 3رج أفشار، جه(، التحقيق: إي 1427، )إيران، طهران، الناشر: أساطري، ط جامع مفیديمستويف بافقي، حممد مفيد بن حممود،  3

943-944. 

جملة كلية األد  والعلوم اإلنسانية جامعة تعریف المصادر في قصص الكشف األسرار وعدة االبرار، محمد رادمنش، رادمنش، حممد،  4
 .102، ص )طهران

 .1. ملحق 192- 190، ص 228، رقم: 1346، تري، مجلة یغما ،سنگ قرب مولف کشف األسرار أفشار، إيرج، 5

 .2. ملحق 440، ص 242، رقم: 1347، آبان، مجلة یغما دخرت ميبدي،سنگ قرب ار، إيرج، أفش 6

 . 144، ص3،ججامع مفیديمستويف بافقي،  7
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ريزد"، من أوالد مجال اإلسالم أيب سعيد حممد بن أمحد بن مه ، ويف موضع آخر "8عادل"
، وذكر أيًضا "مجال اإلسالم أيب سعيد حممد بن أمحد بن مهريزداز"، ومرة 9أنوشريوان عادل

شيخ مجال اإلسالم أيب سعيد حممد بن أمحد بن مهريزد"، وقال حمقق الكتا  يبدو بأنه  أخرى"
  .10ال فر  بني "مهريزد" و"مهريزداد"، ومهريزداد هو صورة مصّحفة من )مهر+ايزد(

الذي كان من صلحاء،  رشيد الدين ميبدي ووأغلب الظن أن  مجال اإلسالم هو أب
وعلماء وزهاد منطقته، وكان متقشًفا ووقف حياته للعبادة، قيل كان على جبينه آثار الوالية من 
الصغر، اد عى بأنّه رأى رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( يف املنام ليلة، وأنّه بصق يف فمه، 

  من شعر ، فلما استيقظ كانت بعض أشعار النيب )صلى اهلل عليه وسلم( ال تزال يف وأعطا
ا"يد ، وقال: 

ً
، وكان حافظًا للقرآن الكرمي، وقد كشف له من "أمسيت جاهاًل وأصبحت عامل

العلوم الظاهرة والباطنة، وأعطا  اهلل الذرية الصاحلة، ومن ضمن هؤالء موالنا غياث الدين علي 
كان أفضل عصر  وقاضيًّا عاداًل، وكان له منزلة رفيعة عند سالطني بين مظفر،   منشي الذي

  .11وكذلك موالنا شها  الدين علي كان من أكابر عصر  وصاحب التصانيف الكثرية
، 12إمام احلرمني لقيوكان جلمال اإلسالم دور كبري يف املباحثة مع علماء زمانه، وقد  

ا عند النا  وحماًل للزوار إىل العهد حمرتمً هـ(، وقرب  كان  480وكما ذكرنا بأنّه توّّف يف)سنة 
  .13الصفوي

وأّما تصحيف اسم "يزدي" يف بعض النسخ إىل "بزداوي"، و"يزداوي"ال خيرج رشيد 
، وال يلزم القول والبحث عن بلدة ميبد يف منطقة خارج يزد، 14الدين بأنّه كان ميبديًّا ويزديًّا
كلمة   عمالكتشفت وأشري إليها، وألجل استالواضحة الكثرية اليت ا  يف خراسان أو فار  لدالئل

منحصرة ألهل ميبد ويزد يف هذا التفسري. مثاًل ترجم امليبدي كلمة "دابة األرض" يف اآلية: 
ُْم َعَلٰى َمْوتِِه ِإال  َداب ُة اأْلَْرِض تَْأُكُل ِمنَسأَ  َنا َعَلْيِه اْلَمْوَت َما َديه  ، بـ )تـَْرِد (، 15َتُه﴾﴿فـََلم ا َقَضيـْ

                                                 
ه(، التحقيق:  1431، 4، )إيران، طهران، الناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، طتاریخ یزدجعفری، جعفربن حممدبن حسن،  8

 .147إيرج أفشار، ص 

 .150ه(، التحقيق: إيرج أفشار، ص  1399، )إيران، طهران، الناشر: أمري كبري، ط تاریخ جدید یزدی، امحدبن حسني، ابن عل 9

 .943، ص 3، ججامع مفیديمستوفی بافقی،  10

 .148،ص تاریخ یزدجعفری،  11

 .147، ج تاریخ یزدجعفری،  12

 .944، ص 3، ججامع مفیديمستوفی بافقی،  13
 . 944، ص3جع السابق،جمستوفی بافقی، املر  14
 .14السبأ  15
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يعين "األرضة"، وباقي النواحي يستخدمون "موريانه" لرتمجة هذ  الكلمة إال أهل يزد وميبد 
  .16وكرمان يستخدمون هذ  الكلمة )تـَْرِد (

 ثانیاا: مكانة المیبدي ومنزلته العلمیة واالجتماعیة
يعثر الباحث على الكتب التارخيية، وما يتعلق بالرجال والرتاجم مل  استقراءبعد 

معلومات تتعلق برشيد الدين امليبدي ومكانته العلمية، واالجتماعية، ولكن قد يستنبط الشأن 
 الكبري للميبدي من اجلهات اآلتية:

من األلقا  اليت أشري إليها يف تسميته يبدو أنّه كان ذو منزلة  الجهة األولى؛
املثال؛ ألقا  كفخر اإلسالم، معني  اجتماعية، ومكانة علمية عالية عند النا . على سبيل

السنة، تاج األئمة، عز الشريعة، رکن الطائفة، کهف الطريقة، وهي من األلقا  اليت ال يسمون 
 صاحب العلم والفقه يف الشريعة. إال من هوهبا 

بعد إمعان النظر يف "كشف األسرار وعّدة األبرار" يتضح للقارئ سعة  الجهة الثانیة؛
 ق فقهه، وغزارة علمه يف العلوم النقلية، والعقلية. فهم مؤلفه، وعم

فقد يتألأل يف هذا الكتا  املتميز تفسري القرآن بالقرآن، وأحاديث النيب )صلى اهلل عليه 
وسلم( بكثرة، واآلراء الفقهية واألصولية، وعلوم القرآن بأنواعها املختلفة، واآلراء العقائدية، 

ية، والتبيينات العرفانية السامية، واألقوال اإلشارية وغريها على واملسائل اللغوية، والعلوم الفلك
 .ظمأ العليل، يف عشر جملدات ضخمة يشفي الغليل ويروي صورة ما

 ليس من العجب أن يكون رشيد الدين امليبدي عاملًا جلياًل مثقًفا الجهة الثالثة؛
ا من علماء عصرهم، صاحب منصٍب وجالٍل مثل أبيه "مجال اإلسالم"، وجد  وإخوته كانو 

 وفريد منطقتهم، ألّن اجليل املتميز ينشأ غالباً من عائالت املثقفني املتعلمني املعلمني.
كان للمبيدي حسن صيت واسع بعد وفاته حىت أن  بعض النا  من   الجهة الرابعة؛

. 17تربًكا أفغانستان، وبلخ، وخبارى كانوا يأتون مبوتاهم ليدفنوهم جبوار قرب رشيد الدين امليبدي
  وال بد أن سعة الصيت مليت ال تكون إال إذا كان مشهوراً يف حياته.

                                                 
 .80، ص 64-61(، رقم:1374تري -، )جملة كلك، فروردينتـَْرِده در كشف األسرارأفشار، إيرج،  16

مطلبی درباره آرامگاه رشید الدین ابوالفضل میبدی )سلطان . وينظر: أمحد علی نيک زر، 83، ص تـَْرِده در كشف األسرارأفشار،  17
 http://meybod3.blogfa.com( .8/11/2015.)، 1387ما   ميبد ــ آذرالرشید(، 
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 ثالثاا: رحالت المیبدي
مل تثبت رحالت امليبدي إىل أي بلد، ولكن يستنبط من منت "كشف األسرار وعّدة 

 يف تفسري  كلمات ومجل عملة، والدليل على ذلك بأنّه استاألبرار" أنّه سافر إىل خراسان القدمي
. ونيسابور، وبلخ، ومرو، وهراة كانوا 18من اللهجة الفارسية الرائجة يف خراسان يف ذلك اليوم

من مدن خراسان اليت كانت يف ذلك الوقت منبت الرجال، ومعدن اآلمال، ومنبع العلوم، 
أن امليبدي ذهب إىل خراسان ودر  ليس ببعيد وُمربية العلماء واألجيال. ومن جهة أخرى، 

هب إىل هرات لزيارة خواجه عبد اهلل األنصاري ايهروي إذ طريق يزد إىل هرات كان فيها، أو ذ
طريًقا مشهورًا، والنا  يف جنو  إيران، وغربه، كانوا يستخدمون هذا الطريق املشهور للوصول 

  . 19إىل خراسان يف ذلك الوقت

 فاة رشید الدین میبدي ومكان دفنهتاریخ و رابعاا: 
"كشف األسرار وعّدة  هالتحديد، ولكن بتطبيق تاريخ كتابمليبدي با ةمل يعلم تاريخ وفا

ه( من ايهجرة، وكذلك سنة وفاة أخيه اإلمام موفق الدين يف سنة  520األبرار" يف سنة )
هـ(  550إىل  530يف سنة )  هـ(، نرّجح بأن وفاته 562هـ(، وابنته فاطمة يف سنة ) 570)

  واهلل أعلم.
التارخيية، بأنه رمحه اهلل مات ودفن يف  املتبقية فيبدو من اآلثار وأما مكان وفاته ودفنه،

تارخيية كتبها  كتيبةمدفونة هناك كذلك. وأيًضا باعتماد   بنتهبلدته ميبد، وهذا ليس ببعيد إذ 
امليالدية  1877شخص غريب ضمن رحالته يف هذا املنطقة، فذكر بأنّه زار يف حوايل سنة 

سطح مقرمد مجيل، ولكن  ايسّموهنا قرب سلطان رشيد، وكان ذبقعة  كديار ميبد ورأى هنا
بأّن هذ  البقعة كانت شبيهة  21. كما يبدو يف الصورة20إال قلياًل منها خربت معظمها ومل يبق

مبحرا ، ولكن يف احلقيقة كان حتتها قرب رشيد الدين امليبدي ألن أهل ميبد يعرفونه بقرب 
و شئ آخر. و"سلطان" كان من األلقا  اليت  "سلطان، أو سلطون رشيد" ال مسجد ، أ

كانت رائجة لشيوخ وكرباء الصوفية، حنو أيب يزيد البسطامي بـ "سلطان العارفني"، أو جنيد بـ" 
                                                 

 .42، ص 3ه(، رقم:  1389، )جملة كلية األد  يف شرياز، سنة: كشف األسرار وعّدة األبرارمژد ، علی حممد،  18

 .80، ص تـَْرِده در كشف األسرارأفشار،  19

. وينظر: أفشار، 195-194، ص 19هـ(، رقم:  1394)جملة فرهنگ إيران زمني، سنة  لگرافچی فرنگی،سفرنامه تأفشار، إيرج،  20
 .858، ص2هـ(، ج  1390)إيران، طهران، الناشر: اجنمن آثار و مفاخر فرهنگي،  یادگارهاى یزد،إيرج، 

 .3ملحق  21
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اوخامس والساد ، وهذا  نيسلطان الطائفة". وهذ  البقعة كانت على منط البناء يف يزد يف القرن
 شوارع ميبد، وهم ينقلون عن معمريعليه أحد  حىت خربو  بالكامل وبنَوا ااألثر كان موجودً 

منطقتهم صدرًا بصدر بأّن أهايل البلدان قريًبا وبعيًدا حىت من أفغانستان، وبلخ، وخبارى كانوا 
يأتون مبوتاهم ليدفنوهم جبوار قرب رشيد الدين امليبدي تربًكا. وال يزال هذا يف السنوات األخرية 

جلديدة، فقد رأوا آثار القبور املدفونة حوايل البقعة املخربة بعد حفر املنطقة إلنشاء األبنية ا
  .22للميبدي

 المطلب الثاني: عقیدة المیبدي وكتبه
: عقیدة المیبدي  أوالا

وغالًبا مييل إىل آراء  شافعي املذهبو  على عقيدة أهل السنة واجلماعة،امليبدي كان 
آيات الصفات ويأخذ بظاهرها، ، وهذا بيدو يف تفسري . فمن ذلك أنه ال يؤول 23الشافعية

يف بيان منهجه  وكذلك يفسر اآليات اإلخبارية على هذ  الطريقة وسنشري إليها بالتوسع
  . من أمثلة ذلك:ببعض األمثلةونكتفي هنا 

  عدم التأویل في صفات اهلل:
أهل  قال امليبدي أن  ، 24﴾َوبَاُءوا ِبَغَضٍب مَِّن الل ـهِ ﴿ومثال ذلك يف تفسري قوله تعاىل: 

التأويل يؤّولون الغضب بالعقوبة واالنتقام يف هذ  اآلية، والتأويل يف الصفة تعريض. ولكن 
مذهب أهل احلق اعتقاد الغضب املنزّ  عن الضجر، خالفًا للمخلوقات الذين خيتلط غضبهم 

  .25بالضجر. قال الشافعي أمثال هذ  الصفة ال تقا  بالنا 
  ا:القول بظاهر اآلیات وعدم تأویله
َهْل يَنظُُروَن ِإال  َأن يَْأتِيَـُهُم الل ـُه يف ظَُلٍل مَِّن اْلَغَماِم ﴿قال امليبدي يف تفسري قوله تعاىل: 

بالنسبة إىل هذ  أّن مذهب أهل السنة وأصحا  احلديث ، 26﴾َواْلَماَلِئَكُة َوُقِضَي اأْلَْمرُ 

                                                 
بی در باره آرامگاه رشید الدین ابوالفضل میبدی مطل. وينظر: نيک زر، أمحد علی، 83، ص تـَْرِده در كشف األسرارأفشار،  22

 http://meybod3.blogfa.com( .8/11/2015.)، 1387ميبد ــ آذر ما  )سلطان الرشید(، 
عات سواًءا كان إماًما أو مأموًما دون أن مثاًل يذكر يف حكم قراءة سورة الفاحتة أن قراءة سورة احلمد واجبة يف مذهب الشافعي يف كل الرك 23

 .3، ص 1، ج كشف األسرار وعّدة األبراريشري إىل مذاهب أخرى، واألمثلة يف هذا البا  كثرية ونكتفي بذكر هذا املثال. ينظر: امليبدي، 
 .61البقرة  24

 .208، ص1، جكشف األسرار وعّدة األبرارامليبدي،  25
 .210البقرة  26
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وعدم التفكر يف معانيها، وعدم  األخبار وآيات الصفات هو األخذ بالظاهر، وتسليم الباطن،
  .27التأويل، ألن التأويل هو طريق الضاّلني، والتسليم عالمة اإلميان ومسة أهل السنة

 ثانیاا: كتب المیبدي

تفسري "كشف األسرار وعّدة األبرار" كتابان. فقد أشار امليبدي يف  فضاًل عنللميبدي 
مسمى بـ"األربعني" حيث قال يف تفسري إىل كتا  له  تفسري  "كشف األسرار وعّدة األبرار"

  . ويبدو بأنّه مفقود.28سورة الرعد يف تفسري آية: "حنن شرحنا املسألة يف كتابنا أربعني مفصاًل"
هذا الكتا  فقد أشار بعض أهل العلم إىل تأليف آخر للميبدي املسمى بـ  فضاًل عن 

الم أبو إمساعيل األنصاري قيل بأن هذا الكتا  هو تأليف شيخ اإلس .،29" كتا  الفصول"
ايهروي، ولكن اتضح بعد النظر يف نسخة خطية يهذا الكتا  بأّن امليبدي كتب هذا الكتا  
باللغة الفارسية خبطه مستنبطًا أو ترمجة وشرًحا من كتا  شيخ اإلسالم األنصاري ايهروي. كتب 

قاسم یوسف بن صّنفه الشیخ اإلمام األستاذ أبو ال -"كتاب الفصوليف أّول النسخة: 
الحسین بن یوسف الهروي جعله اهلل الجنة مأواه، استخرجه الشیخ اإلمام الحافظ رشید 
الدین المیبدي. وكتب هذه النسخة من خطه الشریف وهو أبو الفضل المیبدي المذكور 

          .30المعروف بإمام رشید"

  "كشف األسرار وعدة األبرار" عنالتعریف : المبحث الثاني
الدراسة يف هذا املبحث لكشف معىن عنوان تفسري امليبدي، وغرضه من اختيار قامت 

عنوان "كشف األسرار، وعّدة األبرار" خالل تفسري ، وما روي عن الصوفية يف هذا اجملال. 
وقبل إيراد معلومات عن هذا التفسري، تشري الدراسة إىل نبذة من التفاسري العرفانية، وبيان ذلك 

  يأيت: فيما

                                                 
 .557، ص1، جألسرار وعّدة األبراركشف اامليبدي،  27
 .219، ص 5امليبدي، املرجع السابق، ج 28

 . 89-44، ص 16هـ(، رقم:  1390، )جملة فرهنگ إيران زمني، سنة فصول رشید الدین میبديي، قدانش پژو ، حممد ت 29
 .44،، ص فصول رشید الدین میبديدانش پژو ،  30
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 طلب األول: معنى عنوان "كشف األسرار، وُعّدة األبرار"الم
تشّكل عنوان تفسري امليبدي من جزأين؛ األول: "كشف األسرار"، والثاين "ُعّدة 
األبرار". ويف هذا املطلب تشري الدراسة إىل معىن كليهما يف اللغة، وعند الصوفية وامليبدي، 

  وغرض امليبدي من اختيار هذا العنوان.

 معنى "كشف األسرار"األول: 
يطلق الكشف يف اللغة على رفـُْعك شيئًا عّما يواريه ويـَُغطِّيه كرفع الغطاء على 

. وقيل: اإلسرار 32. والسِّرُّ من اأَلْسرار اليت تكتم، والسر ما َأْخَفْيَت واجلمع َأسرار31الش يء
 النفس. وأسررت خال  اإلعالن، ويستعمل يف األعيان واملعاين، والسر هو احلديث املكتم يف

  .33إىل فالن حديثا أفضيت إليه يف خفية
ويف اصطالح امليبدي تعريفه عن "الكشف" قريب من معنا  اللغوي. عرب امليبدي يف 
تفسري  عن"الكشف" بـ"لسان الكشف" الذي يتعلق بالعرفاء يف عّدة مواضع. ذكر امليبدي أن 

امليبدي لسان الكشف لبيان  عملست. وغالًبا ا34لعرفاء احلق لسان آخر وهو لسان الكشف
  . 35وجه خفي من ظاهر اآليات، أو بيان رمز من الرموز

وأما األسرار عند امليبدي يطلق على أقسام خمتلفة. فقد جاء يف تفسري  السر خال  
، وأسرار 39، أسرار املوحدين38لوهية، والربوبيةاأل، وأسرار 37، وأسرار جاللة اهلل36الظاهر

                                                 
لبنان، بيريوت، الناشر: دار ومكتبة ايهالل، د.ط(، حتقيق : د.مهدي املخزومي ود.إبراهيم ، )كتاب العیناوخليل بن أمحد الفراهيدي،  31

 .297، ص 5السامرائي، ج 

، 3، )بريوت، لبنان، الناشر: دار صادر، طلسان العربابن منظور، حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين األنصاري،  32
 .356، ص 4هـ(، ج  1414

 1412 -، )بريوت، لبنان، الناشر: دار القلم، الدار الشامية، الطبعة: األوىل المفردات في غریب القرآنفهاىن، الراغب األص 33
 .228م(، ص 1991هـ/

 .294، ص 3، ج كشف األسرار وعّدة األبرارينظر: امليبدي،  34
 .59، ص 1، وج 717، ص 1ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  35

 .165، ص 5، و ج 284، ص 7، ج سرار وعدة األبراركشف األينظر: امليبدي،  36
 .219، ص 8ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  37
 .141، ص 1ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  38
 .248، ص 7ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  39
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، وأسرار 43، وأسرار الفطرة، واحملبة42، وأسرار الطريقة41احلقيقة ، أسرار علوم40احلق
  . 45، وأسرار الوالية44املوحدين

وأشار امليبدي أن هذ  األسرار يها أربعة متعلقات؛ بعضها يتعلق باهلل عزوجل فقط  
. وبعضها خاصة بالنيب )صلى اهلل عليه وسلم( 46كأسرار جاللة اهلل، وأسرار األلوهية، والربوبية

، وأسرار متعلقة 48ويقصد بذلك أهل التصو  ، وأسرار خاصة بالصديقني،47سرار الواليةكأ
  .50، وأسرار يعلمها املؤمنون49بالعرفاء كمنصور احلالج

امليبدي يف عنوان تفسيري ، فيبدو أن  عملهمعىن "كشف األسرار" الذي است وأما لتبيني
رفاء وأهل التصو ، واملؤمنني. وأّما قصد امليبدي من األسرار النوعان اللذان يتعلقان بالع

النوعان اللذان يتعلقان فقط باهلل ورسوله )صلى اهلل عليه وسلم( فال تدخل يف عنوانه. وعلى 
هذا "كشف األسرار" عند امليبدي معنا  إزالة السرت والغطاء عن أسرار اآليات اليت ليست 

  علمها خاصة باهلل ورسوله يف القرآن الكرمي.

 نى "ُعّدة األبرار" عند المیبديالثاني: مع
ومن  "أصٌل صحيح واحد ال خيلو من الَعّد الذي هو اإلحصاء، ]ع.د[ يف اللغة

اإلعداد الذي هو هتيئة الش يء. فالَعدُّ: إحصاء الشيء. ومن الوجه اآلخر الُعد ة. ما أُِعد  ألمٍر 
الربُّ، "هو  . وأما52السالح". وقيل "الُعد ُة ما أَعددته حلوادث الدهر من املال و 51حيدث"

                                                 
 .58، ص 1ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  40

 .728، ص 5ج  األبرار،كشف األسرار وعّدة ينظر: امليبدي،  41
 .217، ص 3ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  42
 .386، ص 3ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  43
 .248، ص 7ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  44
 .273، ص 10ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  45

 .141، ص 1ج  كشف األسرار وعّدة األبرار،ينظر: امليبدي،  46
 .273، ص 10ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  47
 .761، ص 1ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  48
 .385، ص 3ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  49
 .550، ص 1ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  50

م(، 1979 -هـ 1399دارالفكر، الطبعة : )بريوت، لبنان، الناشر: معجم مقاییس اللغة، ابن فار ، أمحد بن زكريا، أبو احلسني،  51
 .29، ص 4احملقق: عبد السالم حممد هارون،، ج 

 .281، ص 3ج  لسان العرب،ابن منظور،  52
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. 53الصِّْدُ  والطاعُة، ومجع البَـّر األَْبراُر، ومجع الباّر البَـَرَرُة، وفالن يـَبَـرُّ خالَقه، ويـََتبَـر رُ  َأي يطيعه"
  وعدة األبرار لغة يعين معّد مطيعي اهلل. 

هم رجتوأما يف تعبريات أهل التصو  يطلق األبرار على الذين هم خاصة اهلل، ولكن د
  . 54هذا القول أن "حسنات األبرار سيئات املقربني" أقل من املقربني، استناًدا إىل

وذكر امليبدي األبرار من الرب، والرب يطلق يف اللغة على أرض واسعة، وقد مسي املؤمنون 
رَْح َصْدرَُ  َفَمْن يُرِِد الل ُه َأْن يـَْهِديَُه َيشْ  ﴿باألبرار ألن قلو  املؤمنني واسعة بقوله تعاىل: 

وقال يف موضع: "اأْلَْبراَر يعىن: املؤمنني الّصادقني يف امياهنم، املطيعني . 56، 55ِلْْلِْسالِم﴾ 
صدقوا يف إمياهنم بأداء فرائض الل ه عّز و . وقال يف موضع آخر: "األبرار هم اّلذين بّروا 57«لرهّبم

 .58وجّل، واجتنا  معاصيه"
من األبرار يف العنوان ليس اجلمع اوخاص الذي ويظهر من تعريف امليبدي أن قصد  

على  ونالقائم ونالصادق وننند امليبدي يف العنوان هم املؤميُطلق عند الصوفية، بل األبرار ع
عن املعاصي، وهو يشتمل عموم املسلمني. وهذا املعىن أقر  إىل عنوان  ونالفرائض، واجملتنب

حدود ربع تفسري   لكنق مفسري السلف، و ُفّسر على طريتفسري  إذ معظم تفسري  ُشّكل و 
ألّفت على املنهج العرفاين. لذلك القسم األول من العنوان يعين "كشف األسرار" إشارة إىل 
تفسري  العرفاين، واإلشاري، والقسم الثاين من العنوان "ُعّدة األبرار" يشري إىل منهجه غري 

نون األبرار للوصول إىل فهم القرآن، وطلب العرفاين الذي يشمل مجيع العلوم اليت حيتاجها املؤم
  رضا موالهم. 

  المطلب الثاني: نبذة عن التفاسیر العرفانیة
يعدُّ التفسري العرفاين من املناهج التفسريية القدمية، وقد ُعربِّ عنه بالتفسري اإلشاري، 

يف احلقيقة مل والتفسري الباطين، والتفسري الشهودي، والتفسري الرمزي، أو التفسري الصويف. و 
لها فبيان األسرار، والرموز، وأما ما يدل على كشف الرموز  علىتشتمل التفاسري العرفانية كلها 

                                                 
 .51، ص 4املرجع السابق، ج  53

 .48ص فرهنگ تعبیرات واصطالحات عرفانی، جعفر صيادي،  54
 .61البقرة  55

 .201، ص 2ج  كشف األسرار وعّدة األبرار،ينظر: امليبدي،  56

 .318، ص 10ج  ،امليبدي، املرجع السابق 57
 .406، ص 10امليبدي، املرجع السابق، ج  58
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ِكَم على بعضها بالوضع. على سبيل املثال، نقل الطربي: " قال رسول اهلل روايات اليت قد حُ ال
ليعلِّمه، فقال له املعلم:  )صلى اهلل عليه وسلم(: ))إن عيسى ابن مرمي أسلمته أمُّه إىل الكت ا 

اكتب "بسم" فقال له عيسى: وما "بسم"؟ فقال له املعلم: ما أدري! فقال عيسى: الباء هباءُ 
. أو ما روى نافع عن ابن عبا  يف قوله تعاىل: ﴿حم، 59اهلل، والسني: سناؤ ، وامليم: مملكته((

والقا  قدرته، أقسم الّله  ، "احلاء حلمه، وامليم جمد ، والعني علمه، والسني سنا ،60عسق﴾
يأيت  فيما. و ملن سلك املنهج اإلشاري، الرمزي . ومثل هذ  الروايات أصبحت حجةً 61هبا"

  تشري الدراسة إىل التفاسري الصوفية اليت سبقت تأليفها عن "كشف األسرار، وعّدة األبرار".

 العرفانیة:-ومن أهّم التفاسیر اإلشاریة
 ـ تفسري التسرتي1

ري أّلف على منهج الصوفية اإلشارية، ُوِضَع يف القرن الثالث على يد أيب هو أول تفس
. وآراء التسرتي التفسريية كانت موضع اهتمام أهل 62حمّمد سهل بن عبد اهلل التسرتي

يعد أبو بكر البلدي من أهم الرجال الذين اهتموا  التصو ، حىت قاموا بتدوينها يف مؤلفاهتم. و 
ي، وجند امسه يتكرر بكثرة يف تفسري التسرتي، وميكن مالحظة ذلك كثريًا جبمع أقوال التسرت 

من خالل فهر  األعالم الذي ُذيَِّل به هذا التفسري. وذهب بعض أهل العلم إىل ترجيح القول 
بأن أبا بكر البلدي هو من قام جبمع أقوال التسرتي املتعلقة بتفسري آيات القرآن، فإنه فاته 

مل يتعّرض لتفسري مجيع اآليات القرآنية، بل لك هذا التفسري ضّم تفسري آيات أخرى. لذ
 . 63آليات حمدودة يف كل سورة

                                                 
 . قال أمحد شاكر: هذا حديث موضوع، ال أصل له.121، ص 1ج  جامع البیان عن تأویل آي القرآن،الطربي،  59
 .2-1الشورى:  60

م(، حتقيق:  1964هـ / 1384، 2هرة، الناشر: دار الكتب املصرية،ط) مصر، القا الجامع ألحكام القرآن،القرطيب، حممد بن أمحد،  61
 .2، ص 16أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، ج 

إلخالص سهل بن عب اهلل بن يونس أبو حمّمد الّتْسرَتِيُّ، شيخ العارفني، الّصويف الزّاهد. أحد أئمة الصوفية وعلمائهم واملتكلمني يف علوم ا 62
مشس الدين أبو عبد اهلل  عال. صحب خاله حممد بن سّوار، ولقي يف احلّج ذا النُـّْون املصرّي وصحبه. ينظر: الذهيب،والرياضيات وعيو  األف

م(، احملقق : جمموعة من احملققني  1985هـ /  1405 3، ) لبنان، بريوت، الناشر : مؤسسة الرسالة، طسیر أعالم النبالءحممد بن أمحد، 
 .143، ص 3، جاألعالم. وينظر: الزركلي، 330، ص 13ط، ج بإشرا  الشيخ شعيب األرناؤو 

، 1)لبنان، بريوت، الناشر: منشورات حممد علي بيضون / دارالكتب العلمية، ط  تفسیر الُتستري،ينظر: الُتسرتي، سهل بن عبد اهلل،  63
 .116م(، احملقق: حممد باسل عيون السود، ص  2003هـ/ 1423
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، يشري غالباً إىل األسرار، والرموز، والظاهر، مجيًعا أهل التصو  وتفسري  كما ذهب إليه
"ظاهر . قال: 64والباطن. على سبيل املثال: يف قوله تعاىل: ﴿ال ِذيَن َجَعُلوا اْلُقْرآَن ِعِضنَي﴾ 

 .65اآلية ما عليه أهل التفسري وباطنها ما أنزل اهلل تعاىل من أحكامه يف السمع والبصر والفؤاد"
. قال: " أعينهم مبا 66ويف قوله تعاىل: ﴿َفال تـَْعَلُم نـَْفٌس م آ ُأْخِفَي يَهُْم ِمْن قـُر ِة أَْعنُيٍ﴾ 

فرأوها ومتسكوا هبا،  شاهدوا من ظاهر احلقائق، وباطنها اليت كشفت يهم من مكاشفات،
  . 67فقّرت أعينهم، وسكنت إليها قلوهبم، وغريهم ال يعلمون ما أخفي يهم"

  68ـ حقائق التفسري للسَُّلميّ 2
لصوفّية الذي له مكانة كبرية عندهم هو تفسري أيب الرمحن السَُّلمّي، التفسري الثانی ل

حد كبري احلجم، ومنه نسختان املسّمى بـ "حقائق التفسري". "يقع هذا التفسري ّف جملد وا
 خمطوطتان باملكتبة األزهرية. وهذا التفسري يستوعب مجيع سور القرآن، ولكنه ال يتعرض لكل

عن بعضها اآلخر، وهو ال يتعرض فيه لظاهر القرآن،  يغضُ اآليات بل يتكلم عن بعضها و 
على هذا التفسري . طعن ابن تيمية 69وإمنا جرى ّف مجيع ما كتبه على منط التفسري اإلشارى"

بقوله: "وما يُنقل يف حقائق السلمي عن جعفر الصاد  عامته كذ  على جعفر كما قد كذ  
  .70عليه ّف غري ذلك"

َنا َعَلْيِهْم َأِن اقـْتـُُلوْا أَنُفَسُكْم َأِو اْخُرُجواْ  ومن تأويالت السُّلمّي قال يف اآلية ﴿َوَلْو أَن ا َكَتبـْ
ُهْم﴾ِمن ِديَارُِكم م ا فـََعلُ  اقتلوا أنفسكم مبخالفة هواها، أو اخرجوا من دياركم،  ،71وُ  ِإال  قَِليٌل مِّنـْ

أي أخرجوا حّب الدنيا من قلوبكم، ما فعلو  إاّل قليل منهم يف العدد، كثري يف املعاين وهم أهل 

                                                 
 .91احلجر:  64

 .89، ص ر التستريتفسیالتسرتي،  65
 .17السجدة:  66

 .125، ص تفسیر التستريالتسرتي،  67
، اإلمام احلافظ احملدث، شيخ خراسان وكبري الّصوفّية، صاحب الّتصانيف.حممد بن احلسني بن حممد  68 قال اوخّشا : كان  اأَلْزِديُّ، السَُّلِميُّ

الّرعية، يف بلد  ويف سائر بالد املسلمني. قيل: إنه حد ث أكثر من أربعني سنة إمالءً مرضّياً عند اوخاص والعاّم، واملوافق واملخالف، والّسلطان و 
، وقراءة. وكتب احلديث بنيسابور، ومرو، والعرا ، واحلجاز، وصّنف سننًا ألهل خراسان، وأخذ عنه بعض احلف اظ: منهم احلاكم أبو عبد اهلل

 . وينظر: الذهيب،99، ص 6ج  األعالم،. وينظر: الزركلي، 43، ص 13ج  لنبالء،سیر أعالم اوأبو القاسم القشريى. ينظر: الذهيب، 
 .284، ص 2 د.ط، د.ت(،مكتبة وهبة، )مصر، القاهرة، الناشر: ، التفسیر والمفسرون حسني،

 .284، ص 2ج  التفسیر والمفسرون،الذهيب،  69
)السعودية، الناشر: جامعة اإلمام حممد في نقض كالم الشیعة القدریة،  منهاج السنة النبویةابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم، تقي الدين،  70

 .43، ص 8م(، احملقق: حممد رشاد سامل، ج  1986 -هـ  1406، 1بن سعود اإلسالمية، ط
 .66النساء:  71

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



27 

ُل َذاُت ثال الثاين: يف قوله تعاىل: ﴿ِفيَها فَاِكَهٌة َوالن خْ امل. و 72التوفيق والواليات الصاد 
يقول: قال جعفر: جعل احلّق تعاىل يف قلو  أوليائه رياض أُنسه، فغر  فيها  73اأْلَْكَماِم﴾

أشجار املعرفة، أصويها ثابتة يف أسرارهم، وفروعها قائمة باحلضرة يف املشهد، فهم جينون مثار 
ين على هو حنو باقي التفاسري الصوفية مب . وهذا النوع من التفسري74األنس يف كّل أوان

  .اراتيات، حنو ذكر الرموز، أو اإلشتأويالت تشري إىل خال  الظاهر من اآل
  75ـ لطائف اإلشارات للقشريي3

يعد لطائف اإلشارات من التفاسري املهمة الذي ألفه القشريي على الطريقة الصوفية. 
ملعرفة إما قال القشريي: "وكتابنا هذا يأيت على ذكر طر  من إشارات القرآن على لسان أهل ا

من معاىن مقويهم، أو قضايا أصويهم سلكنا فيه طريق اإلقالل خشية املالل، مستجدين من اهلل 
، 77. واعتىن كثريًا يف تفسري  بذكر مصطلحات الصوفية؛ كاإلخبات76تعاىل عوائد املنة..."

 وغريها.  81، والقبض، والبسط80، والبخل79، واالصطناع78واإلخالص
بالظاهر، والباطن، واإلشارة يف تفسري  كباقي الصوفيني، على وكذلك استند إىل القول 

"الصوم على ضربني: صوم  :82سبيل املثال قال يف قوله تعاىل: ﴿ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّياُم ... ﴾
ظاهر، وهو اإلمساك عن املفطرات مصحوبًا بالنية، وصوم باطن، وهو صون القلب عن 

                                                 
 .286، ص 2ج  التفسیر والمفسرون،الذهيب،  72
 .11الرمحن:  73

 .286، ص 2ج  التفسیر والمفسرون،الذهيب،  74
لّصويّف إلمام الزّاهد القدوة األستاذ أبو القاسم عبد الكرمي بن هوازن بن عبد امللك بن طلحة القشريّي اوخراسايّن الّنيسابورّي الّشافعّي اا 75

عر قيل كان عاّلمًة يف الفقه والّتفسري واحلديث واألصول واألد  والشّ  املفّسر صاحب "الّرسالة". ُولد سنَة مخٍس وسبعني وثالث ماَئة.
ظ أيب بكر والكتابة. صنف الّتفسري الكبري وهو من أجود الّتفاسري وصّنف الّرسالة يف رجال الّطريقة وحّج مع اإلمام أيب حمّمد اجلوييّن، واحلاف

يل . وينظر: ابن كثري، إمساع396، ص13ج  سیر أعالم النبالء،البيهقي. وحضر در  األستاذ أيب على الدقا  وتأثر به. ينظر: الذهيب، 
. وينظر: منيع 452، ص 1م(، حتقيق أنور الباز، ج 2004، 1، )املنصورة، الناشر: دار الوفاء،، ط طبقات الشافعیةبن عمر، أبو الفداء، 

هـ /  1421، ) مصر، القاهرة، الناشر: دار الكتا  املصرى، لبنان، بريوت، دار الكتا  اللبناىن، مناهج المفسرینبن عبد احلليم حممود، 
 .85م(، ص  2000

 .41، ص 1(، ج 3)مصر، الناشر: ايهيئة املصرية العامة للكتا ، ط لطائف اإلشارات،عبد الكرمي القشريي،  76

 .130، ص 2ج  لطائف اإلشارات، القشريي، 77
 .105، ص 3القشريي، املرجع السابق، ج  78
 .458، ص 2القشريي، املرجع السابق، ج  79
 .416، ص 3، ج 48، ص 2، وج 332، ص 1القشريي، املرجع السابق، ج  80
 .191، و190، ص 1القشريي، املرجع السابق، ج  81
 .183البقرة:  82
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. وكذلك قال 83مث صون السر عن املالحظات"اآلفات، مث صون الروح عن املساكنات، 
القشريي يف معىن اجلهاد: " واجلهاد قسمان: جهاد الظاهر مع الكفار، وجهاد الباطن مع 
الّنفس والشيطان، وكما أن يف اجلهاد األصغر غنيمة عند الظّفر، ففي اجلهاد األكرب غنيمة، 

. وكما يبدو من املثالني 84الشيطان"وهو أن ميلك العبد نفسه اليت كانت ّف يد العدو: ايهوى و 
 الذي مل يرد فيه أي دليل شرعي. الباطنو الظاهر، قس م القشريي الصوم واجلهاد إىل 

 المطلب الثالث: معلومات عن"كشف األسرار، وعّدة األبرار"
أول من ذكر اسم "كشف األسرار وعّدة األبرار"ومؤلّفه، نقاًل  85يعدُّ حاجي خليفة 

. قال يف كشف الظنون: "كشف األسرار لْلمام، رشيد 86سبزوارىالشفى عن ماّل حسني کا
. ويف مكان 87ي، ذكر  الواعظ يف: )حتفة الصالة("يبدأيب الفضل أمحد بن أيب سعيد املالدين، 

آخر انتسب أيًضا كتابًا حتت هذا املسّمى للتفتازاين خطًئا، قال: "كشف األسرار، وعدة 
  .88العالمة، سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين" األبرار"، تفسري فارسي، للشيخ،

: جمع "كشف األسرار وعّدة األبرار"، وطبعه  أوالا
هو أول من اهتم بتعريف وطبع هذا التفسري املبارك ومجعه. ذكر  89علي أصغر حكمت

إىل هذا التفسري كان يف انتبه يف مقدمة تفسري " كشف األسرار وعّدة األبرار"، بأنّه أّول مرة 
                                                 

 .152، ص 1ج  لطائف اإلشارات،القشريي،  83
 .626، ص 1القشريي، املرجع السابق، ج  84
واشرتك يف عدة محالت هـ(، مؤرخ وكاتب سري تركي. ولد يف إستانبول،  1067 -هـ  1017حاجي خليفة، مصطفى بن عبد اهلل ) 85

عسكرية. وملا زهد غي حياة الوظيفة عكف على الدر  والكتابة التارخيية، الحظ يف وقت مبّكر أّن الفساد أخذ يدّ  يف جسم الدولة 
 كتابًا أشهرها "كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون" الذي قضى يف تأليفها عشرين  22العثمانية، فدعا إىل إصالحها. بلغت كتبه 

، ص 3هـ(،ج  1431، 1، )لبنان، بريوت، الناشر: املكتبة العصرية، طالموسوعة العربیة المیسرةعاًما. ينظر: نصار، حسني حممد، 
 .168هـ(، ص  1413، 1، )لبنان، بريوت، الناشر: دار العلم للماليني، ط معجم أعالم المورد. وينظر: البعلبكي، منري، 1301

ه( كاتب إيراين، اشتهر يف هراة على أيام حسني مريزا، من مؤلفاته "أخالقي حمسين". ينظر: حسني  910حسني واعظ، كاشفي، )ت  86
 .2637، ص 5،ج الموسوعة العربیة المیسرةحممد نصار، 

ه(،  1362املكتبة املثىن،  ، )عرا ، بغداد، الناشر:كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونحاجي خليفة، مصطفى بن عبد اهلل،  87
 .1487، ص 2ج
، 1، جكشف األسرار وعّدة األبرار. وينظر: امليبدي، 1487، ص 2ج كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،حاجي خليفة،  88

 مقدمة ".
ه. أجداد  كانوا من علماء، ومشاهري، وأطباء شرياز،كان من حفظة القرآن، بعد امتام  1314علي أصغر حكمت ولد يف شرياز عام  89

رحلة االبتدائية ذهب لتكميل دراسته إىل العاصمة، ومن مث إىل أروبا،كان رجاًل سياسًيا، وأديًبا، وشاعرًا، وكاتًبا، ومرتمجًا. ومن دراسته يف امل
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ه( مقدمة حول "تاريخ علم التفسري"، وهنا  1367تدريسه يف جامعة طهران يف سنة ) مدة
أن فيه وأشار ربوفيسور إستوري حول األد  الفارسي، الرجع إىل املنت الذي كتبه املستشر  

، وأشار أإىل التفتازاين خط  فارسي مسمى بـ"كشف األسرار وعّدة األبرار"التفسري ال عزو
راسته إىل نسخة خمطوطة كاملة من "كشف األسرار" يف املكتبة "يين جامع" "إستوري" يف د

النسختني املخطوطتني من هذا  ك. ومن مّث سافر حكمت إىل أفغانستان والحظ هنا90برتكيا
التفسري؛ إحداها كان يف كابل متعلقة بصديقه "خليل اهلل خان خليلي" من سورة الفاحتة إىل 

متويّل بقعة "شيخ الذي كان كتبة "غالم حيدر خان"، آل عمران، ونسخة أخرى، يف م
اإلسالم األنصاري ايهروي" يف هرات، من سورة مرمي إىل سورة السجدة. ومن هنا اتضحت 
لـ"علي أصغر حكمت" أّن مؤلف التفسري هو"إمام السعيد رشيد الدين أيب الفضل بن أيب 

د رجوعه من أفغانستان ذهب إىل سعيد أمحد بن حممد بن حممود امليبدي". وخالصة القول بع
من البقرة، وكذلك  192مشهد ورأى نسختني ناقصتني منهما؛ من سورة الفاحتة إىل اآلية 

من سورة الفرقان. وبعد رجوعه إىل طهران وجد كذلك  76من سورة األنبياء إىل اآلية  6اآلية 
 ككيا، ووجد هناست نسخ من هذا التفسري كلها ناقصة، مث سافر حكمت رمحه اهلل إىل تر 

النسختني املخطوطتني الكاملني من الفاحتة إىل النا ، إحداها يف مكتبة "يين جامع"، 
پ قاپوسراي"، وأخذ الصورة من كليهما، مثّ مبساعدة إدارة النشر جامعة مكتبة "تو يف واألخرى 

  . 91تراثنا اإلسالمي لذي يتألأل يفطهران قام بطبع هذا التفسري املبارك ا

 : محتوى "كشف األسرار وعّدة األبرار"ثانیاا
هـ( باللغة  520امليبدي بتأليف تفسري "كشف األسرار وعّدة األبرار" يف سنة ) قام

الفارسية على عقيدة أهل السنة واجلماعة. وسبب تأليفه كما أشار إليه امليبدي يف مقدمة 

                                                                                                                                               

ر  أعماله؛ وزير الداخلية، وزير اوخارجية، وزير الصحة، وزير العدل، أول رئيس جامعة طهران من بداية تأسيسه، مؤسس املكتبة الوطنية وأمو 
أخرى. له مؤلفات كثرية منها؛ "أمثال القرآن"، و"تاريخ جامع األديان"، ومجع "كشف األسرار وعّدة األبرار". فقد بذل رمحه اهلل حياته  كثرية

ينظر:  ه. 1401املباركة لرتفيع وحتكيم أسس الثقافة والعلم، وترقية األفكار الدينية، حىت توفّا  اهلل بعد مثان ومثانني من عمر  املبارك يف سنة 
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=38324 

web.ut.ac.ir/moddat/.../Pages60.p (19/08/2015.) 

 ، املقدمة.1، جكشف األسرار وعّدةينظر: امليبدي،  90
 ، املقدمة.1بدي، املرجع السابق، جينظر: املي 91
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، هم  بالتوّسع، 92رويتفسري ، بأنه بعد رؤية ومطالعة تفسري خواجه عبد اهلل األنصاري ايه
، ويهذا قد مُسي هذا التفسري عند بعض احملققني والباحثني بتفسري خواجه 93وانتشار الكالم فيه

  عبد اهلل األنصاري، وإن مل يكن كذلك. 
ما ذكر  امليبدي، ونقل علماء إمساعيل ايهروي فمفقود، ومل ُيَشر إليه، إال  وأما تفسري أيب

ي بأّن أبا إمساعيل ايهروي "فّسر القرآن زمانًا، وكان يقول: إذا دو كالسيوطي والداو   ونأخر 
  .94ذكرت التفسري فإمنا أذكر  من مائة وسبعة تفسري

فقد قس م امليبدي تفسري  إىل ثالث نو ؛ يف النوبة األوىل، قام برتمجة بسيطة دقيقة عن 
دي منهج علماء السلف السابق اآليات القرآنية، باللغة الفارسية. ويف النوبة الثانية، سلك امليب

يف التفسري، باالهتمام باملعقول واملنقول، كتفسري القرآن بالقرآن، وباألحاديث النبوية، وأقوال 
السلف، واالهتمام بعلوم القرآن، واألقوال الفقهية، واللغة، والتفسري العلمي وغريها، وهذ  

  على اإلشارات الصوفية، وذكر النوبة تغطى معظم تفسري . ويف النوبة الثالثة بىن تفسري 
ن كل نقص، املواعظ، واملناجاة العرفانية، بتسبيح اهلل سبحانه وتعاىل، وذكر صفاته، وتنّزهه ع

بأقوال خواجه عبد اهلل األنصاري و علماء الصوفية، والتمسُّك باألشعار  ةوإشارات مزيّن
اآلن  دويع من أمجل أنواع السجع.ي وهالفارسية  ميلةلعربية، فضاًل عن العبارات اجلالفارسية وا

  .95الفارسي د لفارسي من املصادر واملراجع ألعند علماء األد  ا

                                                 
: شيخ خراسان يف عصر ، من كبار احلنابلة، من ذرية أيب هـ( 481 - 396عبد اهلل بن حممد بن علي األنصاري ايهروي، أبو إمساعيل ) 92

ا، امتحن وأوذي ومسع يقول: " أيو  األنصاري، كان بارعًا يف اللغة، حافظًا للحديث، عارفًا بالتأريخ واألنسا . مظهرًا للسّنة داعيًا إليه
عرضت على السيف مخس مرات، ال يقال يل ارجع عن مذهبك، لكن يقال يل اسكت عمن خالفك، فأقول: ال أسكت! " من كتبه "ذم 

مام أمحد بن الكالم واهله"، و" الفارو  يف الصفات "، و"األربعني " يف التوحيد، و" األربعني " يف السنة، و" منازل السائرين" و " سرية اإل
 .122، ص4جاألعالم، حنبل ". ينظر: الزركلي، 

 .1، ص1، جكشف األسرار وعّدة األبرارامليبدي،  93
ه(،  1396، 1)مصر، القاهرة، الناشر: مكتبة وهبة، ط طبقات المفسرین العشرین،السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين،  94

، )لبنان، طبقات المفسرین للداووديداوودي، حممد بن علي بن أمحد، مشس الدين املالكي، . وينظر: ال58التحقيق: علي حممد عمر، ص 
السعودية، الناشر: طبقات المفسرین، ). وينظر: األدنه وي، أمحد بن حممد، 255، ص1بريوت، الناشر: دار الكتب العلمية، د.ط(، ج

 .137، ص 1وخزي، جه(، التحقيق: سليمان بن صاحل ا1417، 1مكتبة العلوم واحلكم، ط

 ، املقدمة.1، جكشف األسرار وعّدة األبرارامليبدي،  95
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  العرفانیة المصطلحاتتعریف العرفان والتصوف و : الفصل الثاني
 ویشتمل على مبحثین:

 
 مااملبحث األول: تعريف العرفان والتصو  وموقف امليبدي منه

           رفانية يف "كشف األسرار وعّدة األبرار"الع املصطلحات: يناملبحث الثا
 

  تعریف العرفان والتصوف: المبحث األول
يف واحًدا،  يعدوهنمابعض العلماء حيث  خمتلفة، تعددةللتصو  والعرفان تعاريف م

. ويتناول هذا املبحث تعاريف التصو  والعرفان يف اللغة همايفرقون بين اآلخربعض  حني
كيفية تطور الفكر الصويف والعرفاين. وسيتم كذلك شرح   إيضاحاولة مع حمواالصطالح، 

  املعروفة عند الصوفية. املصطلحات

  المطلب األول: تعریف التصوف لغة واصطالحاا
سيتعرض هذا املطلب إىل تعريف التصو  يف اللغة، ومن مث التعريف االصطالحي 

  للتصو  وآراء العلماء حوله.

: تعریف التصوف في   اللغة أوالا
أصٌل واحد صحيح، وهو الصُّو  املعرو ، والبا  كله  قال بعض أهل اللغة )صو (

، إذا َعَدل، يقال َصاَ   يَرِجع إليه، وما جاء مبعىن غري هذا من با  اإلبدال كصا  عن الش رِّ
قيل: صا  السهم عن مثاًل . بينما يرى آخرون العدول من هذا البا  كذلك. 1إذا مال

ويصيف، أي عدل عنه. ومنه قويهم: صا  عين شر فالن، وأصا  اهلل عين  ايهد  يصو 
 .2شر .

، يّتضح بأن كلمة "صو " له أصالن؛ من الصو  لغةبعد إمعان النظر يف آراء أهل ال
  وليس يها أصل واحد فقط كما أشار إليه ابن فار . املعرو ، ومبعىن الصر ، والعدل.

                                                 
 .322، ص 3ج  معجم مقاییس اللغة،ابن فار ،  1
/  ه 1407، 4، )لبنان، بريوت، الناشر: دار العلم للماليني، طالصحاح تاج اللغة وصحاح العربیةاجلوهري، إمساعيل بن محاد،  2

 .199، ص 9. وينظر: ابن منظور، لسان العر ، ج 1389، ص 4الغفور عطار، جم (، التحقيق: أمحد عبد  1987
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  ثانیاا: تعریف التصوف اصطالحاا
 تعريف التصو  عند الصوفية أقوال كثرية. قيل بأنه ُحّد، وُرسم، وُفسِّر بوجو  تبلغ يف

. ويبدو من هذ  4، وبعضهم قالوا إّن أقوال املشايخ عن التصو  تزيد عن ألف قول3ألفني
أهنا تدور على املبالغة. بعد تتبع التعاريف حول التصو  تعرض الدراسة أهم ما ذكر األقوال 

ويف احلقيقة تدور كل التعاريفات إما على االشتقا ، أو غري االشتقاقي )معىن  يف تعريفه،
  املراد(.

وأما من جهة االشتقا ، قيل التصو  من الصو  املعرو ؛ ألنه غالب لبا  الزهاد 
وكذلك قيل التصو  نسبة إىل الصف  .5من املتقدمني. وقيل: إنه نسبة إىل " أهل الصفة "

. وقيل: إمنا مسيت الصوفية صوفية لصفاء أسرارها، ونقاء آثارها. وقيل: 6املقدم بني يدي اهلل
نسبة إىل صوفة بن بشر بن أد بن طاخبة قبيلة من العر  كانوا جياورون مبكة من الزمن القدمي 
ينسب إليهم النساك. ومن سياحتهم يف الرباري وإيوائهم إىل الكهو  عند الضرورات مساهم 

( والشكفت بلغتهم: الغار والكهف. وأهل الشام مسوهم )جوعية( بعض أهل الديار )شكفتية
وقال البريوين: إن هذا اللفظ من  .7ألهنم إمنا ينالون من الطعام قدر ما يقيم الصلب للضرورة

(، مبعىن احلكمة، والعلم. ومسيت فرقة مسلة Sophغري العربية، بل هو أخذ من كلمه يونانية )
يه العلماء اليونانية، قال البريوين: "وهذا رأي السوفّية، وهم بالصوفية ألن عقيدهتم كان شب

احلكماء، فإّن )سو ( باليونانّية: احلكمة، وهبا مّسى الفيلسو "بيالسوبا"؛ أي: حمّب احلكمة، 
وملا ذهب يف اإلسالم قوم إىل قريب من رأيهم مّسوا بامسهم، ومل يعر  اللقب بعضهم، فنسبهم 

هّنم أصحاهبا يف عصر النيّب صلى اهلل عليه وسّلم، مّث صّحف بعد ذلك للتوّكل إىل "الصّفة" وأ
قال:  رّجح ابن تيمية أن أصل التصو  من الصو ،. ولكن 8فصرّي من صو  التيو " 

                                                 
 .21م(، ص 2005هـ/ 1429، 2، )لبنان، بريوت، دار الكتب العلمية، ط قواعد التصوفأمحد زّرو  الفاسي،  3
   .Éric Geoffroy،introduction to Sufism ،2010 ،world wisdom ،Incينظر:  4

 .440، ص 2، )مصر، القاهرة، الناشر: دار املعار ، د.ت(، ج الرسالة القشیریةم عبد الكرمي، القشريي، أبو القاس 5
 .440، ص 2القشريي، املرجع السابق، ج  6

، 1م(، ج  1986هـ /  1406، 1، )باكستان، الهور، الناشر: إدارة ترمجان السنة، طالتصوف المنشأ والمصادرإيهي ظهري، إحسان،  7
 .21ص 

هـ  1403، 2، )لبنان، بريوت، الناشر: عامل الكتب، طتحقیق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة، أبو الرحيان، البريوين 8
از ، 162مشار   - 1379، )کيهان فرهنگی :فروردين اسالم خاستگاه مقدس عرفان. وينظر: سجادی، حممود، 27م(، ص  1989/

) مصر، القاهرة، مکتبة األجنلو  التصوف االسالمی "تاریخه ومدارسه وطبیعته وأثره"،توفيق، . وينظر: عياد، أمحد 43(، ص 45تا  41
 .15م(، ص  1970هـ/ ط 1392املصرية، 
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. وكذلك أشار املستشر  األملاين 9"والنسبة يف )الّصوفّية( إىل الّصو ؛ ألنّه غالب لبا  الّزهاد"
إن الكلمة مشتقة من الصو  يقيًنا، وإهنا كانت يف  öldekeTheodor N 10)ثيودور نولدكه(

األصل موضوعة لزه اد املسلمني الذين تشب هوا برهبان النصارى يف ارتدائهم غليظ الصو ، 
ولكن القشريي رد  . 11دلياًل على ندمهم على ما أسلفوا، وعلى اطراحهم متاع احلياة الدنيا

فأما قول من قال: إن ه من الصو ، ويهذا "لته: على بعض هذ  األقوال حيث قال يف رسا
يقال: تصّو ؛ إذا لبس الصو  كما يقال: تقم ص؛ إذا لبس القميص، فذلك وجه. ولكن 
م منسوبون إىل صفة مسجد رسول اهلل صلى اهلل  القوم مل خيتصُّوا بلبس الصو . ومن قال: إهن 

 ،يف، ومن قال: إنّه مشتٌق من الصفاءعليه وسلم، فالنسبة إىل الصفة ال اجتيء على حنو الصو 
فاشتقا  الصويف من الصفاء بعيد يف مقتضى اللغة، ومن قال: إن ه مشتق من الصف، فكأهنم 

 .12"يف الصف األول بقلوهبم فاملعىن صحيح، ولكن اللغة ال تقتضي هذ  النسبة إىل الصف
جهة العربة وال قيا ،  نال يشهد يهذا االسم اشتقا  مونقل ابن خلدون قول القشريي أنّه 

فبعيد من جهة القيا  اللغوي،  والظاهر أنه لقب، ومن قال اشتقاقه من الصفاء أو من الصفة
. ويظهر من كالم القشريي يف نقل ابن 13قال: وكذلك من الصو  ألهنم مل خيتصوا بلبسه

نيا، وتزهد فيها، خلدون أنه مييل إىل غري املعىن االشتقاقي، يعين الصويف لقب ملن انقطع عن الد
وما عند النا ، وشغل نفسه بالعبادات. يعين فيه معىن املراد. ويبدو أن ابن خلدون رج ح 
اشتقاقه من الصو  بقوله: "واألظهر إن قيل باالشتقا  أنه من الصو  وهم يف الغالب 

                                                 
، )اململكة العربية السعودية، املدينة النبوية،الناشر: جممع امللك فهد مجموع الفتاوىبن تيمية احلراين، تقي الدين أمحد بن عبد احلليم، ا 9

 .369، ص 10، جم(، التحقيق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم1995هـ/1416ة املصحف الشريف، عام النشر: لطباع
م( من أكابر املستشرقني األملان. ولد يف هاربورج )بأملانيا( وتعلم يف  1930 - 1836هـ =  1349 - 1251تيودور نُوْلدِِكْه ) 10

م(  1861للغات السامّية والتاريخ اإلسالمي فُعني أستاذاً يهما يف جامعة غوتنجن )سنة جامعات غوتنجن وفينة وليدن وبرلني. وانصر  إىل ا
(. له كتب باألملانية عن العر  وتارخيهم منها Karlsruheومات يف كارلسرو   1872( مث فيجامعة سرتاسبورج )1864فجامعة كيل )

ماء( و )النحو العريّب( و )مخس معلقات( ترمجها إىل األملانية وشرحها. )تاريخ القرآن( و )حياة النيب حممد( و )دراسات لشعر العر  القد
بية ونشر يف جمالت الغر  وموسوعاته حبوثا كثرية، منها رسالة يف )أمراء غسان( ترمجها إىل العربية بنديل جوزي وقسلطنطني زريق. وله بالعر 

خ الطربي( وترمجته إىل األملانية. قال األ  أنستا  الكرملي: مل جند بني ط( واشرتك يف اإلشرا  على طبع )تاري -)منتخبات األشعار العربية
من بلغ حتقيقه. كان حيسن اللغات الشرقية كلها كالعربية واألرمية والعربية والصابئية واحلبشية وغريها، وله  -املعاصرين  -محلة العلم 

اليونانية والالتينية والفرنسية واإلنكليزية واإليطالية واإلسبانية ولغته تصحيحات وحتقيقات يف هذ  األلسنة فضال عن معرفته بلغات الغر  ك
 .96، ص 2ج  األعالم،االملانية. الزركلي، 

م(، الرتمجة: نور الدين شريبة، ص 2002هـ/ 1422، 2، )مصر، القاهرة، الناشر: مكتبة اوخاجني، طالصوفیة في اإلسالمنيكلسون،  11
11. 

 .440، ص 2، ج رسالة القشیریةالعبد الكرمي القشريي،  12

 .225، ص 2م(، ج 2004هـ/1425، 1، )السورية، دمشق، الناشر: دار يعرو ، طمقدمة ابن خلدونابن خلدون،  13
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 .14خمتصون بلبسه ملا كانوا عليه من خمالفه النا  يف لبس فاخر الثيا  إىل لبس الصو "
والرأي الراجح عند الباحث، أن التصو  ممتزجة من معنا  االشتقاقي، ومعىن املراد. يعين 

الصو  يوًما ما، ولكن مل يكونوا خمتصني بلبسه. بفي حني وبعض الزهاد كانوا يلبسون األنبياء 
أن بعض النا  كانوا يلبسونه يف بعض األزمنة من أجل الزهد والتقوى تيّمًنا بلبسه بواسطة 

نبياء والزهاد. بالنظر يف آراء السلف، والروايات املنقولة، يتضح أّن لبس الصو  كان رائًجا األ
كانوا يلبسون الصو ، وأشعار األنعام، ومن   عند األنبياء والصاحلني. وورد كذلك أّن األنبياء

  ذلك بعض األمثلة يف العهد القدمي:
And it shall come to pass in that day that the prophets shall be ashamed every 

one of his vision، when he hath prophesied; neither shall they wear a rough garment to 

deceive15:    
ثـَْوَ   َوَيُكوُن يف ذِلَك اْليَـْوِم َأن  األَْنِبَياَء خَيَْزْوَن ُكلُّ َواِحٍد ِمْن ُرْؤيَاُ  ِإَذا تـََنب َأ، َواَل يـَْلَبُسونَ 

.  َشْعٍر أَلْجِل اْلِغشِّ
 أو يف ذكر يوحنا:

And the same John had his raiment of camel's hair، and a leathern girdle about 

his loins; and his meat was locusts and wild honey16.  
ِمْنطََقٌة ِمْن ِجْلٍد. وََكاَن طََعاُمُه َجرَاًدا  َويُوَحن ا هَذا َكاَن لَِباُسُه ِمْن َوبَِر اإِلِبِل، َوَعَلى َحْقَوْيهِ 

  َوَعَسالً بـَرِّيًّا.
وكذلك ورد عند املسلمني لبس األنبياء الصو ، وكذلك روي أنه قبل اإلسالم قد 
خلت مكة يف وقت من األوقات حىت ال يطو  بالبيت أحد وكان جييء من بلد بعيد رجل 

رطيب يف تفسري : "ودل ت اآلية أيضا: على لبا  . وذكر الق17صويف فيطو  بالبيت وينصر 
الصو  وقد لبسه األنبياء والصاحلون". وروى أبو داود، وابن ماجه واللفظ له عن أيب بردة عن 
أبيه قال: قال يل أيب: لو شهدتنا وحنن مع رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( إذا أصابتنا 

اهلل عليه وسلم( جبة رومية من صو   السماء حلسبت أن رحينا ريح الضأن. ولبس )صلى
. وكذلك قال القرطيب يف 18ضيقة الكمني؛ روا  األئمة. ولبسها يونس عليه السالم؛ روا  مسلم

                                                 
 .225، ص 2املرجع السابق، ج  14

15 Oldtestament, Zechariah, 13:4.  
16 Gospel of Matthew, Matthew the Apostle, 3:4.  

 .43م(، ص  1960هـ/1380، )مصر، القاهرة، الناشر: دار الكتب احلديثة، في تاریخ التصوف اإلسالمي اللمع، الطوسي، سراج 17

 ، )مصر، القاهرة، الناشر: دار الكتب املصرية، الجامع ألحكام القرآنالقرطيب، حممد بن أمحد،  18
 .197، ص 4م(، حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، ج  1964 -هـ 1384، 2ط
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موضع آخر:"وقد لبسه رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( واألنبياء قبله كموسى وغري . ويف 
ني، أخرجه مسلم وغري . حديث املغرية: فغسل وجهه وعليه جبة من صو  شامية ضيقة الكم

قال ابن العريب: وهو شعار املتقني ولبا  الصاحلني وشارة الصحابة والتابعني، واختيار الزهاد 
والعارفني، وهو يلبس ليًنا وخشًنا وجيًدا ومقاربًا ورديًئا، وإليه نسب مجاعة من النا  الصوفية؛ 

حلواريني املائدة: "أنه فلما رأى . وکذلك روي عن عيسى يف مطالبة ا19"ألنه لباسهم يف الغالب
قام فألقى عنه الصو ، ولبس الشعر األسود، وجبة  ،عيسى أن قد أبوا إال أن يدعو يهم هبا

من شعر، وعباءة من شعر، مث توضأ واغتسل، ودخل مصال  ، فصّلى ما شاء اهلل، فلما قضى 
ُروَي عن سليماَن عليه وقد  .20صالته قام قائمًا مستقبل القبلة وصف  قدميه حىت استويا"

. وقد روي لبس الصو  عن موسى 21السالُم، أن ه كان ياكُل خبز الشعري ويلبس الصو 
مرفوًعا: " كان على موسى يوم كل مه ربه كساء صو  وجبة صو  وكمة صو  وسراويل 

وكذلك لبس الصو  كان ذا أمهية كبرية عند . 22صو  وكانت نعال  من جلد محار ميت"
، 23وي عن احلسن البصري: لقد أْدركت سبعني َبْدرِيًّا ما كان لباسهم ِإال  الصُّو الصوفية، ر 

ونقل التسرتي يف قوله تعاىل: ﴿َوِإْذ َأَخَذ َربَُّك ِمْن َبيِن آَدَم ِمْن ظُُهورِِهْم ُذرِّيـ تَـُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعلى 
عث األنبياء ليذكرهم عهد  مث أعادهم يف صلب آدم عليه السالم، مث ب" ،24أَنـُْفِسِهْم..﴾

وميثاقه، وكان يف علمه يوم أقر وا مبا أقر وا به من يكذ  به ومن يصد  به ... فقيل له ما 
األد ؟ قال: اجعلوا طعامكم الشعري، وحلواكم التمر، وإدامكم امللح، ودمسكم الَلنب، 

بكم ولباسكم الصو ، وبيوتكم املساجد، وضياءكم الشمس، وسراجكم القمر، وطي
  . 25املاء...."

                                                 
 .70، ص 10قرطيب، املرجع السابق، ج ال 19

، 2، )السعودية، الرياض، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع، طتفسیر القرآن العظیمبن كثري، إمساعيل بن عمر القرشي البصري، ا 20
 .228، ص 3م( التحقيق: سامي بن حممد سالمة، ج  1999هـ / 1420

"، )السعودية، الناشر: دار التفسیر "الجامع لتفسیر اإلمام ابن رجب الحنبلي ، روائعبن رجب، عبد الرمحن بن أمحد بن احلسنا 21
 . 628، ص 1ج م(، مجع وترتيب: أيب معاذ طار  بن عوض اهلل بن حممد،  2001ه/  1422، 1العاصمة، ط

م(،  1998هـ/ 1425، "، )لبنان، بريوت، الناشر: دار الغر  اإلسالميالجامع الكبیر"سنن الترمذيالرتمذي، حممد بن عيسى،  22
 .1734، رقم احلديث: 276، ص 3التحقيق: بشار عواد معرو ، ج 

 .23، )بريوت، لبنان، الناشر: دار الكتب العلمية، د.ط(، ص التعرف لمذهب أهل التصوفأبو بكر،  الكالباذي، 23
 .172األعرا :  24

 .68، ص تفسیر التستريالُتسرتي،  25
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بصر  النظر عن صحة، أو ضعف األحاديث، والروايات املنقولة، نرى أن بعض النا   
كانوا يرون لبس الصو  مقّدًسا، وشعار الزهد، والتقوى، ولبا  األنبياء. وهذا فهم غلط من 

نيب صّلى الدين؛ ألن غالب األنبياء كانوا رعاة الغنم، كما يروي أبو هريرة رضي اهلل عنه عن ال
نعم، كنت :وأنت؟ فقال:ما بعث اهلل نبيّا إاّل رعى الغنم. فقال أصحابه))اهلل عليه وسلم قال: 

. وال شك  أن  األشخاص يلبسون ما يكون من إنتاجاهتم، 26((أرعاها على قراريط ألهل مكة
لبا ، ويتوفرُّ عندهم. ولبس الصو  يكون أسهل وأرخص ملن يرعى البهائم. وال عالقة بني ال

والدين، والتقوى. وهذا أمٌر عريٌف وليس دينياً؛ ألن  الديَن ليس له لبا  خاص، وال شكل 
. وقد ورد عن رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( بأنه لبس الصو ، والقطن،  ظاهري معني 

  وغريها.
ونقل ابن القيم أنه كان غالب ما يلبس هو وأصحابه ما نسج من القطن، ورمبا لبسوا 

ا نسج من الصو  والكتان، وذكر الشيخ أبو إسحا  األصبهاين بإسناد صحيح، عن جابر م
بن أيو ، قال: دخل الصلت بن راشد على حممد بن سريين، وعليه جبة صو  وإزار صو  
وعمامة صو ، فامشأز  منه حممد، وقال: أظنُّ أن  أقوامًا يلبسون الصو ، ويقولون: قد لبسه 

م أن  النيب صلى اهلل عليه وسلم قد لبس الكتان،  عيسى ابن مرمي، وقد حدثين من ال أهت 
والصو ، والقطن، وسن ُة نبينا أحقُّ أن تت َبع. والصوا : أن  أفضل الطر  طريق رسول اهلل 
)صلى اهلل عليه وسلم( اليت سن ها وأمر هبا ورغب فيها وداوم عليها، وهي أن  هديه يف اللبا  

  . 27َسر من اللبا  من الصو  تارًة والقطن تارًة والكت ان تارةأن يلبس ما تي  
ألجل هذا شاع عند بعض النا  أّن لبا  الصو  مسة الزهد، والتقوى، والعزلة عن 
الدنيا. وكذلك من يلبس الصو  وشغل نفسه غالًبا باألنعام، يصر  أغلب أوقاته يف الباديات 

ذا خُيي ل عند النا  بأن ه زاهد، منعزل عن الدنيا. يهوالبعد عن أسوا  النا ، وحمل اجتارهتم، 
وامتزج هذا اللفظ من معنا  االشتقاقي مع املعىن املراد، ملن انعزل عن الدنيا، وتزه د فيها، 

  وسلك طريًقا معيّـًنا يف العبادات.

                                                 
 .2262، رقم احلديث: 88ي الغنم على قراريط، ص ، با : رأ3ج  الصحیح،البخاري،  26

، ) لبنان، بريوت، الناشر: مؤسسة الرسالة، الكويت: مكتبة املنار اإلسالمية، زاد المعاد في هدي خیر العبادابن قيم، حممد اجلوزية،  27
 .138، ص 1م(، ج 1994هـ /1415، 27ط
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 ثالثاا: مصادر التصوف
اهبات الكثرية بينه تنو عت آراء أهل العلم يف مصادر التصو ، وذلك بسبب وجود التش

وبني األديان واألفكار املختلفة. فبعضهم يرون أن  التصو  له أصل إسالمي خالص، يف حني 
 اآلخرونانتقل إىل الدين اإلسالمي احلنيف. ويرى  ااآلخر يعدُّ التصو  أمراً خارجيً أن  بعضهم 

  أن  التصو  ظاهرة إسالمية، ولكن تأثّر بالفلسفة اليونانية.
 Richard Hartmann بيل املثال بعض الغربيني مثل "ريتشارد هارمتان األملاين"،على س

يرى أن أصل التصو  من الطقو  ايهندية )البوذيني  Max Hortenو"ماركس هورتن األملاين" 
وقيل: أصل التصو  من الزرادشتية، وهذا التيار الفكري كان يف مقابل الفكر  .28وايهنود(

. ورأى بعض املستشرقني كـ )رينولد ألني 29أحدثو  الزرادشتيوناإلسالمي العريب الذي 
، بأن  التصو  ظاهرة 31L. Massignon، و)لويس ماسينيون(30R.A. Nicolsonنيكلسون( 

زهد الذي كان رائًجا يف القرن األول من ايهجرة يف اجملتمع اإلسالمي، الإسالمية تطورت من 
. 32وحدة الوجود"دَخله بعض األفكار ايهندية مثل"ة، و ولكن تأث ر بالفلسفة األفالطونية احملدث

33)برتلس(  الباحث الروسي وقال
Y.E.Bertlos  إن  التصو  ظاهرة إسالمية نشأت ألجل

                                                 
(، 247، 246مشار   1386- ارديبهشت و فرهنگ، فروردين کيهانله  ، )جماسالمی عرفان خاستگاه :اندیشهدستغيب، عبدالعلی،  28

 .40ص 
(، ص 4مشار   - 1369)جملة مطالعات جامعه شناختی، زمستان  پیدایش تصوف و زمینه های اجتماعی آن،طبيبی، حشمت اهلل،  29
 .49، ص 1، ج التصوف المنشأ والمصادر. وينظر: إيهي ظهري، 55
هو املستشر  اإلجنليزي، الذي متكن على اللغتني العربية، والفارسية. توىل كرسي األستاذية  A. NicolsonR.)رينولد ألني نيكلسون(  30

م. ومن أهم آثار  بالفارسية ترمجة وتصحيح "مثنوي" ملوالنا جالل الدين البلخي. ينظر: أبو  1946م إىل  1939جبامعة كمربيج منذ سنة 
(، ص 82تا  80، ص 28مشار   - 1371ارو  دو ايران شنا  منز ، )جملة " کلک"، تري القاسم اجنوی شريازی، نيکلسون و کميس

، )جملة "االزهر"، اجمللد الثانی و الثالثون، ربيع األول محمد و القرآن فی رأی المستشرق اإلنجلیزی نیکلسون. وينظر: راشد رستم، 80
 .352(، ص 356تا  352، از 4و  3اجلزء  - 1380و ربيع الثانی 

م،  1883م(. هو املستشر  الفرنسي ولد عام  1962 - 1883هـ =  1299 - 1382) L. Massignon)لويس ماسينيون( 31
ملقارنة بني تعّلم العربية والرتكية والفارسية واألملانية واإلجنليزية. تأثر باإلسالم واقتنع برسالته دون أن يصبح مسلًما. وعمل بعض الدراسات ا

وعين باآلثار القدمية. واستهوا  التصو  اإلسالمي. وااجته إىل فكرة توحيد الديانات الكتابية الثالث. ينظر: الزركلي، اإلسالم واملسيحية. 
 مجادی"،  العربی ) جملة "الرتاث المستشرق لویس ماسینیوس ما له و ما علیه،. وينظر: األصفر، عبدالرزا ، 247، ص 5، جاألعالم

، )جملة "اجمللة" رجب لویس ماسینیون حیاته و أبحاثهحممد،  (. وينظر: مندور،194إىل 185 من، 84 و 83 العدد - 1422 اآلخرة
 .71العدد  - 1382

 .56،، ص پیدایش تصوف و زمینه های اجتماعی آنطبيبی،  32
اريخ م، وختصصه كان يف األد  الفارسي، وت1890الباحث الروسي الذي ولد "سانت بطرسربغ" عام  Y.E.Bertlos)برتلس(  33

-145، ص 6مشار   - 1375، )جملة " نامه فرهنگستان "، تابستان نگاهی به تاریخ ادبیات برتلسإيران. ينظر: خطيبی، أبو الفضل، 
 .145(، ص 144
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األسبا  السياسية، والظرو  االجتماعية اليت كانت يف مقابلة ظلم حكومة بين أمية، واجتل ى 
  .34يف صورة عزلة الزهاد

، 35صل تيار فكري الذي يسمونه اليوم الصوفيةيف ألة هي الشيعة، فالشيعوعند بعض 
يرانيني يرون كذلك بأن  أئمة الشيعة وأتباعهم يف زمن اوخلفاء كانوا حتت وبعض الباحثني اإل

الضغط احلكومي، ألجل هذا مال جمموعة من الشيعة إىل العزلة عن العموم لكي ينشروا 
مث غرّي هؤالء امسهم من الشيعة إىل الصوفية، مث اشتهر عقيدهتم يف اوخفاء، وحيثُّوا النا  إليها، 

  .36لفظ التصو  من ذلك الزمن
ورأى ابن اجلوزي أن  أصل الصوفية كان من اإلسالم ولكن انفردوا بصفات خاصة، 
وا  قال: "الصوفية من مجلة الزه اد، إال أن  الصوفية أنفردوا َعن الزه اد بصفات وأحوال، وتومس 

تجنا ِإىَل إفرادهم بالذكر، والتصو  طريقة كان ابتداؤها الزهد الكلي، مث ترخ ص بسمات، فاح
كانت النسبة يف زمن رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم(   املنتسبون إليها بالسماع والرقص،

اإلميان واإلسالم، فيقال: مسلم ومؤمن، مث حدث اسم زاهد وعابد، مث نشأ أقوام تعل قوا بالزهد 
ذوا يف ذلك طريقة تفر دوا هِبَا وأخالقا ختل قوا والتعبُّ  د، فتخلُّوا َعن الدنيا وانقطعوا ِإىَل العبادة، واخت 
. وقيل كذلك: إن  التصو  ناشئ من األفكار املختلطة من اإلسالم، واليهودية، 37هِبَا "

  .38واملسيحية، ومن املانوية، واجملوسية، واملزدكية، وغريها
ال شك  أن التصو  له أصل إسالمي نشأ من الزهد يف الدنيا  احثمن وجهة نظر الب

وزخرفها، ولكن تأث ر جبريان املسلمني سلوكًيا، وفكريًا، كما أن  املسلمني اجلدد كانوا حديثو 
عهٍد باإلسالم، واألعمال احلسية الظاهرية غري اإلسالمية كانت ممتزجة باجملتمع اإلسالمي يف 

ر الزهد اإلسالمي بزهد الطوائف األخرى الذين كانوا من جرياهنم يف ذلك الوقت، يهذا تأث  

                                                 
 .56املرجع السابق، ص  34

35 Seyyed Hossein Nasr, Shi'Ism and Sufism: Their Relationship in Essence and in 

History, (journal of “Religious Studies”, Vol. 6, No. 3 (Sep., 1970), pp. 229-242), p. 

230.  
، )عرفان ايران، گردآوري و تدوين: دكرت سيد مصطفي آزمايش، ناشر: انتشارات حقيقت: تشیع، وتصوف، وعرفانتابند ، نورعلي،  36

 .15ص (، 1379زمستان  چاپ اول،هتران 

 ن، بريوت، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر، بريزت، لبنان، )لبناتلبیس إبلیسابن اجلوزي،  37
 .145م(، ص 2001هـ/ 1421، 1ط

 .49، ص 1، ج التصوف المنشأ والمصادرإيهي ظهري،  38
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، والعوام 40، والتأثري على العوام كان أشّد لقوة التقليد احلسي على العوام39السلوك، ويف الفكرة
تأث روا باحملسوسات، وخواصهم باملعقوالت وأفكار غري املسلمني، ومن مث امتزج كالمها مًعا عند 

ى سبيل املثال: املسلمون الفارسيون الذين كان يهم دور بارز يف نشر التصو ،  الصوفية، عل
كانوا جريان البوذيني، وايهنود، والزرادشتيني يهذا تأث روا منهم، وقبل فتح اإلسالمي للهند كانت 
صوامع بوذية مزدهرة يف البلخ )خراسان القدمي(، لذلك نرى املستشر  "جولد زيهر" ذكر بأّن 

وهذ   ة مروية عن الزاهد الصويف إبراهيم بن أدهم بأنه كان أمريًا وختل ى عن مكانته،هناك قص
. وكذلك من كان 41القصة ليست إال تكرارًا لقصة "بوذا"، وتأثري هذ  الفكرة على الصوفيني

جبوار املسيحيني كانوا متأثرين هبم يف الفكر، والسلوك، واألمثلة من الناحية السلوكية احلسية،  
ذيب البدن يف احتفاالهتم بوسائل خمتلفة، للتطهري من الذنو  أو تقرُّبًَا إىل اهلل، وحترمي كتع

أكل اللحوم، والزواج على أنفسهم، وكذلك الغناء والرقص والصيحة يف عباداهتم وفًقا على 
عر  بلدهم، مثاًل اإلفريقيون بغناءهم، وأهل ايهند كذلك، وأيًضا بناء الضرائح، وتقديس 

، والتعقُّل والتدبُّر ملتبعيهم عوًضا بالسمع 42اص غلوًّا يف حمياهم ومماهتم، وتعطيل الفكراألشخ
والطاعة فقط. وأما من الناحية الفكرية، فقد تأث ر التصو  بأفكار خمتلفة، مثاًل يف إيران: امتزج 

وقد  وكأنه تأث ر هبم. 44إىل ايهند 43التصو  بتصو  ايهندوسية. وقيل: سافر منصور احلالج
نرى وجه االشرتاكات الكثرية بني ايهندوسية والتصو ، ونكتفي بذكر بعض األمثلة حنو: اعتبار 

                                                 
 1980هـ/ 1400، 1، ) مصر، القاهرة، دار الفكر العريب، طالتصوف والمتصوفة في مواجهة اإلسالمينظر: اوخطيب، عبد الكرمي،  39

 .73م(، ص 

 1408، 1، )السعودية، الرياض، الناشر: دار األصالة للثقافة والنشر واإلعالم، طاإلعالم بمناقب اإلسالمينظر: العامري، أبو احلسن،  40
 .168م(، التحقيق: أمحد عبد احلميد غرا ، ص 1988هـ/ 

 .28، ص الصوفیة في اإلسالمنيكلسون،  41
42 Jamal J. Elias, Sufism, (journal of “Iranian Studies”, 02 Jan 2007, 31:3-, 596- 613), p. 

596.  
هـ(، أبو مغيث: فيلسو ، يعد تارة يف كبار املتعبدين والزهاد، وتارة يف زمرة امللحدين. أصله  309هـ/  244احلسني بن منصور احلالج ) 43

ن. مث كان يتنقل يف البلدان وينشر طريقته سرًا، وقالوا: هـ فاتبع بعض النا  طريقته يف التوحيد واإلميا299من بيضاء فار ، وظهر أمر  سنة 
إنه كان يأكل يسريًا ويصلي كثريًا ويصوم الدهر، وإنه كان يظهر مذهب الشيعة للملوك )العباسيني( ومذهب الصوفية للعامة، وهو يف 

ض عليه، فسجن وعذ  وضر  وهو صابر ال تضاعيف ذلك يدعي حلول اإليهية فيه. وكثرت الوشايات به إىل املقتدر العباسي فأمر بالقب
يتأو  وال يستغيث. قال ابن خلكان: وقطعت أطرافه األربعة مث حّز رأسه وأحرقت جثته وملا صارت رمادا ألقيت يف دجلة ونصب الرأ  على 

اًل يتعاطى مذاهب الصوفية جسر بغداد. وادعى أصحابه أنه مل يقتل وإمنا ألقي شبهه على عدّو له. وقال ابن الندمي يف وصفه: كان حمتا
( Goldziherويدعي كل علم، جسورا على السالطني، مرتكبًا للعظائم، يروم إقال  الدول ويقول باحللول. ووضع املستشر  غولدزيهر )

 ( . كتابا يف احلالج وطريقته ومذهبه.L Massignonرسالة يف احلالج وأخبار  وتعاليمه، وكذلك صنف املستشر  لويس مسينيون )
 .259، ص 2وأقوال الباحثني فيه كثرية. الزركلي، األعالم، ج 

 .8، )مصر، القاهرة، دار املعار ، د.ط(، ص التصوف عند الفرسالدسوقي شتا، إبراهيم،  44
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اإلنسان كمحور أساسي للوصول إىل احلقيقة، وهكذا عند ايهندوسية يف "اوبانيشاد" 
(Upanishad) عمال. وقد نرى است45باطن اإلنسان أصل أساسي حلصول املعرفة والسلوك ديع 
  األصغر، والعامل األكرب عند شعراء املتصوفني، كقوله:لفظ العامل 

  46پس به معين عامل اكرب تويي پس به ظاهر عامل اصغر تويي
وکذلك استعمال العشق واحملبة كثريًا عند الصوفية، كما يشاهد عند ايهندوسية، على 

 (، وكتا  املهاهبارتاBhagavad Gītāسبيل املثال: يف كتا  "البهاغافاد غيتا" )
(mahabharata)47 ومن أمثلته العالقة بني املريد والشيخ، وقد نرى هذا أصل مهم أساسي يف .

ل أن يصل الشخص إىل الدرجات ، وهم يرون أنه من احملا48التصو ، وكذلك عند ايهندوسية
  من املعرفة دون املرشد والشيخ. ىالعل

حلال الناشئة" عند )نرفانا ومن النحل اليت تأث ر هبا التصو  البوذية، كالتشابه بني "ا
، وكذلك تأث ر التصو  باملانوية، والزرداشتية، كالرحلة الصوفية 49بوذا(، والفناء عند )الصوفية(

(، وتقسيم  Gnoseإىل العامل اآلخر، وصراع قوة اوخري والشر، واهتمامهم باملعرفة )الغنوص 
الصوفية املتقدمون من املانوية لفظ . وكذلك استعار 50العبادة إىل عبادة العوام، وعبادة اوخواص

. واجتدر اإلشارة أن  التصو  تأث ر باألفكار 51"الصديق" الذي أطلقو  على شيوخهم يف اهلل
الفلسفية أيًضا، فقد أثّرت املدرسة ايهرمسية اليت كانت ممتزجة من الفكر اليوناين، والفكر 

، أنه هاديًا مساويًّا يساعد السالك يف املصري الفرعوين على التصو . من تأثريات التيار الفكري
. وموضوعات األفالطونية احملدثة؛ كالسكر الروحاين، واملشاهدة، ووحدة 52الوصول إىل احلقيقة

                                                 
زبان )جملة "حتقيقات تعليمی و غنايی  بررسی تطبیقی عرفان ایرانی با ادیان و مکتب های فلسفی و عرفانی هند،أبو القامسي، مرمي،  45

 .17(، ص 28تا  15، از 3مشار   - 1389و اد  فارسی"، هبار 

 .62ص  نيكلسون، تصحيح (، به1381، )ايران، هتران، نشر سعاد، چاپ معنوی مثنوی الدين، جالل مولوي، 46

 .18، ص بررسی تطبیقی عرفان ایرانی با ادیان و مکتب های فلسفی و عرفانی هندأبو القامسي،  47

. وينظر: 226، )ايران، هتران، الناشر: علمي فرهنگی(، تصحيح دكرت حممد امني رياحی، ص مرصاد العبادبو بكر ينظر: رازي، أ 48
. منقول من )أبو القامسي، بررسی تطبيقی عرفان ايرانی با 251، ) هند، دانشگا  اسالمي عليگر (، ص جوگ بشستعابدي، و تاراچند، 

 (.21 اديان و مکتب های فلسفی و عرفانی هند، ص
 .49، ص 1، ج التصوف المنشأ والمصادر. وينظر:إحسان إيهي ظهري، 8، و7عابدي، و تاراچند، املرجع السابق، ص  49

 .25، ص الصوفیة في اإلسالم. وينظر: نيكلسون، 18، 17، 16عابدي، و تاراچند، املرجع السابق، ص  50

 .26، ص الصوفیة في اإلسالمنيكلسون،  51
 .14، و31املرجع السابق، ص  52
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الوجود، واحتاد العاقل واملعقول،و فناء اجلزء يف الكل فناء تامًّا، والبدن سجن روح اإلنسان يف 
  . 53البدن، صارت أفكاراً رئيسة للتصو 

بالنسبة إىل اليهودية، فقد ذكر بعض احملققني الغربيني أّن اليهودية كانت متقدمة يف وأما 
تأثريها على التصو  اإلسالمي على املذهب األفالطوين اجلديد واملسيحية؛ ألن بني النهرين  

، وقد دّل على هذا األمر اإلسرائيليات املروية عند املسلمني من جانب، ةليهوديل اكان مركزً 
املؤلفني اليهودية يف القرن الثالث من  العقائد الصوفية، والتزهُّد يف الدنيا، يف آثار بعضووجود 

  .54م( من جانب آخر 940أو سادية غاوون )املتوّف  ايهجرة كـ"سعدية غاوون"
وكذلك نرى اد عاء املسيحيني تشبُّه الصوفيني بالنصارى ظاهريًا وعباديًا، كلبس الثو  

  . 55م عن الكالم، والذكر، ورياضات أخرى، و"احلب اإليهي"الصويف، ونذور الصو 
، ويت ضح من ذكر هذ  األمثلة اليت متت اإلشارة إليها أن  التصو  كان اجلريان العريف

الرائج الذي شابه بعض األفكار غري اإلسالمية، وتأث ر ببعض اآلدا  والتعبري الثقايف 
بعض عباداهتم، واالعتناء  ، كدخول املوسيقا يفوالنقل والتقليدات الزائفة اليت ال يقبلها العقل

الذي كان ذا مكانة عند الوثنيني واملسيحني قدميًا، ألّن تقديس احملسوسات  ،56بفن الزخرفة
  للعوام هو أقوى وسيلة إىل استعباد العباد كما أشرنا إىل ذلك سابقاً.

  المطلب الثاني: تعریف العرفان في اللغة واالصطالح
معىن العرفان يف اللغة واالصطالح، فبعض العلماء يعد ون العرفان  هذا املطلبتعرض 

 بعضهم يفرقون بينهما من بعض الوجو .والتصو  مصطلًحا واحًدا، يف حني 

: تعریف العرفان في اللغة   أوالا
ناً العرفان واملعرفة مها مصدران للفعل الثالثي "عر "، يقال: َعَرفه يـَْعرِفُه ِعْرفة وِعْرفا

. قيل "يها أصالن؛ يدلُّ أحُدمها على تتابُع الشيء مت صاًل بعُضه ببعض، 57وِعرِف انًا وَمْعرِفةً 
                                                 

 .24، الصوفية يف اإلسالم، ص نیكلسون. وينظر: 9، صجوگ بشستوينظر: عابدي، و تاراچند،  53

(، ترمجه: منصور معتمدى، ص 127تا  118، از 29مشار   - 1377، )جمله "نامه فرهنگ"، هبار دین یهود وتصوفپال فننت،  54
119. 

 .20، ص الصوفیة في اإلسالموينظر: نيكلسون،  55
56 Jamal J. Elias, Sufism, p. 596. 

 .236، ص 9، ج لسان العربابن منظور،  57
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واآلخر على السكون والطَُّمأنينة. فاألّول الُعْر : ُعْر  الَفَر . واألصل اآلخر: املَعرِفة 
ن  َمن أنكر شيئاً والِعرفان. وهذا أمر معرو ، وهذا يدلُّ على ما قلنا  من ُسكونه إليه؛ أل

توح َش منه ونـََبا عْنه. ومن البا  الَعْر ، وهي الر ائحة الطيِّبة، وهي القيا ؛ ألن  الن فس تسُكن 
. ورأى الراغب أن  أصل العرفان من "عرفت"؛أي: أصبت عرفه؛ أي: رائحته، أو من 58إليها"

لشيء بتفكُّر وتدبٍُّر ألثر ، وهو أصبت عرفه؛ أي: خد ، وذكر أّن املعرفة والعرفان هي إدراك ا
أخصُّ من العلم، ويضاد  اإلنكار، ويقال: فالن يعر  اهلل، وال يقال: يعلم اهلل؛ ألّن معرفة 
البشر هلل هي بتدبُّر آثار  دون إدراك ذاته، ويقال: اهلل يعلم كذا، وال يقال: يعر  كذا، ألن  

. فما ذكر  الراغب يف معىن "عر " أقر  59كُّراملعرفة تستعمل يف العلم القاصر املتوصل به بتف
إىل الصوا ، إذ السكون والطمأنينة حيصل بعد إدراك الشيء؛ يعين هو نتيجة العمل ال نفس 

  العمل. ولعل هذا املعىن أقر  إىل مصطلح العرفان عند علماء الفن.

 ثانیاا: العرفان في االصطالح، ومقارنته بالتصوف
ون عن نرى يف دراسة احملققني قد ، املهتمني بدراسة التصو  اإلسالمی أهنم يعربِّ

التصو  بالعرفان أحيانًا، فهم يرون أن العرفان والتصو  خمتلفان يف االسم، سيان يف املعىن، 
  خرين يروهنما خمتلفني متاًما. اآليف حني أن 

 يف احلقيقة مصطلح "العرفان" هو اصطالح خاص عند أدباء وعلماء فار  قدميًا، ومل
يكن مشهورًا عند العر ، وکذلك بالنظر يف الدراسات االستشراقية، والغربية حول التصو  
ون  اإلسالمي، قد نرى أن  الغربيني، واملستشرقني ال ميّيزون بني التصو ، والعرفان. فأحيانًا يعربِّ

ون عنه بـ ) ،(، مبعنا  املشهور عند املسلمنيSufismبـ) عن التصو  (، ysticismMوأحيانًا يعربِّ
(، أو Islamic Gnosisوكذلك يعربون عنه بـ "غنوستيك" )، 60(Islamic Esoterismأو )

(Gnosticism)61.   
                                                 

 .281، ص 4، ج معجم مقاییس اللغةابن فار ،  58

 .331، المفردات في غریب القرآنينظر: الراغب،  59
60Annemarie Schimmel, mystical dimensions of Islam, 1975, the University of North 

Carolina Press, p. 3.   

John O. Voll, Kazuo Ohtsuka, Sufism, The Oxford Encyclopedia of the Islamic World, 

www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t236/e0759#e0759-s3 
ب مبين على آراء من املكاتب املهمة الدينية يف أوايل املسيحية. هذا املكت د(، يعGnosticism) الغنوصية )أو العارفية أو العرفانية( 61

 ( أو مسعان اجملوسي أو مسعان الساحر، و"مرقيون السينويب")Simon the magusعرفاء املسيحيني األولني ك"مشعون مغ" )

Marcion of Sinope ( "و"بازيلديس ،)Basilides،) "أو فاالنتينو  ) أو بازيليد، و"والنتنيValentinus  أو

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



43 

يف سبب نشأة هذا اإلسم يعين "العرفان"، ذكر بعض أهل العلم أنه بعد تأسيس الدولة 
إىل  الصفوية يف إيران، ُشوَِّ  وجه التصو  عند النا  ألسبا  عديدة، كتقر  الصوفيني

السلطان، وصدور أعمال خمل ة للمروؤة من بعضهم، واحنصار السلطة، يهذا تشك ل التيار 
اهلل،  الفكري الصويف اجلديد باسم العرفان، يف حني كان العرفان قبل ذلك يـَُعدُّ نوًعا من معرفة

اليت  . وقيل كذلك؛ ألن العلم أصبح خالًيا من مفهومه احلقيقي، ومكانته 62من التصو  جزًءاو 
 فرتة الصفوية، اسُتعِمَل العرفان بداًل من العلم إلحياءكانت عليه يف صدر اإلسالم، يهذا بعد 

. ولكن رُّد على هذا القول من جهتني؛ األوىل إن  النظرة املذمومة إىل التصو  63هذا املصطلح
قرن لااألشعار الفارسية، وبعض كتب  كما يشاهد يفنشأت قدميًا، وليس من عهد الصفوية  
جويري، والثاين إن  العرفان منذ القرون األوىل مل يكن يهاوخامس ايهجري، ككشف احملجو  

منحصرًا فقط جزًءا من السلوك الصوفية، بل كان طريًقا بدياًل يف مقابل، أو يف جنب التصو  
   .64السلوكي الديري

ق على أعلى درجات وأما يف تعريف العرفان، ذُكر أن العرفان يف أدعية أئمة الشيعة يُطلَ 
عن استکشا  الطريق، االتصال بذات هلل تعاىل يف تعبرٍي خاٍص، ولكن يعرب عامًّا كذلك 

ك، وارتيا ، وعدم االلتفات إىل شيء إال ذات اهلل موال ، واحلقيقة، خالًصا دون أي ش
. وذُِكَر أن  يف هذا التعريف اختال  وتشابه بني مصطلح الصويف، والعار . 65ومقتدا 

كالمها يشرتك يف استكشا  طريق احلق واحلقيقة، بيد أهنما خيتلفان يف االهتمام إىل الظواهر. ف
كما يشاهد يف أعمال الصوفية، اعتناؤهم بلبس الثو  اوخاص، مع ختصيصهم أمكنة خاصة 
لعباداهتم. وقيل: هذا التفاوت كان بارزًا يف الثقافة اإلسالمية يف القرون األوىل، ولكن قد 

  .66ل لفظ الصويف والعار  مرتادفنييستعم

                                                                                                                                               

Valentius96تا  77، ص 3مشار   1381، کيش گنوسی و عرفان مانوی، )جملة "نامه مفيد"، تابستان (. ينظر: امساعيل پور مطلق ،
 .78ص 

تا  93، از 12مشار   - 1385، )جمله " فلسفه"، پاييز و زمستان پارادکس تصوف نزد اساتید و شاگردان مالصدراپازوکی، شهرام،  62
 .96(، ص 108

 .102املرجع السابق، ص  63

، )جمله " فلسفه"، تصوف یا عرفان؟ پاسخی بر مقاله "پارادکس تصوف نزد اساتید و شاگردان مالصدرا"ني، ينظر: غفاري، حس 64
 .109(، ص 126تا  109، از 12مشار   - 1385پاييز و زمستان 

 .115غفاري، حسني، املرجع السابق،  65

 .116، ص ان مالصدراتصوف یا عرفان؟ پاسخی بر مقاله "پارادکس تصوف نزد اساتید و شاگردغفاري،  66
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وقد خّص ابن سينا أهل العرفان خبصائص خاصة يف الدنيا، ودرجات متميزة، 
: "إن  للعارفني مقامات ودرجات خيّصون هبا يف والكماالت والكرامات اوخاصة حيث يقول

عنها، إىل حياهتم الدنيا دون غريهم، وكأهنم وهم يف جالبيب من أبداهنم قد نّضوها واجتّردوا 
عامل القد ، ويهم أمور خفية فيهم، وأمور ظاهرة عنهم، يستنكرها من ينكرها، ويستكربها من 

"هي اآلثار الصادرة عن تلك الكماالت  .ووض ح الرازي ما ذكر  ابن سينا بقوله:67يعرفها"
 أشار . وقد ذُِكَرت تعاريف كثرية يف تعريف العار ، مثاًل 68النفسانية من املعجزات والكرامات"

ابن سينا يف خصائص العار : إن  العار  يريد احلق األول ال شيء غري ، وتعبُّد  له فقط، ال 
رغبة، وإذ يكون لذلك احلق ليس غاية األمر، بل الداعي هو املرغو  فيه، أو املرهو   لرهبة أو

عن طريق  . وقيل: العار  هو الذي أوصله اهلل إىل مرتبة شهود ذاته، وأمسائه، وصفاته69عنه
. وقيل: العار  هو "اإلنسان الكامل" الذي 70احلال، واملكاشفة، ال عن طريق العلم واملعرفة

. وقيل: العار  هو الذي يقوم بعبادة ربه الستحقاقه هبذ  العبادة، ال 71فىن من وجود 
. وقيل كذلك: العار  هو الذي حصل على أسرار 72للثوا ، أو ألجل اوخو  والعقا 

  . 73تزكية نفسهاحلقيقة بعد 
وأّما ما يُذَكر من أن  العرفان هو مصطلح فارسي، فيجب إمعان النظر يف املتون 
واألشعار الفارسية، فبالنظر يف أشعار شعراء إيران يف القرن الساد  إىل الثامن، حنو عطار 

 -هـ 606، وسعدي )75ه( 672 -هـ  604، ومولوي ) 74هـ( 540-618)
                                                 

 .590، ص 2(، ج 1383"، )ايران، هتران، اجنمن آثار ومفاخر فرهنگی، شرح "اإلشارات والتنبیهات، الرازي، فخر الدين 67
 .590، ص 2الرازي، املرجع السابق، ج 68
؛ فمعنا  أنه يريد معرفته، وحمبته، إذا قلنا العار  يريد اهلل». رفض الرازي قول ابن سينا بقوله: 599، ص 2الرازي، املرجع السابق، ج  69

أيهون من واالتذاذ بالنظر إىل وجهه الكرمي، أو ثوابه، أو اوخالص من عقابه. فيكون املراد باحلقيقة هذ  األشياء ال ذات اهلل تعاىل. وأما املت
 .599، ص 2: املرجع السابق، ج ينظر«. الفالسفة، والصوفية فقد اتفقوا على أن اإلنسان يصّح أن يريد اهلل تعاىل ال شيء سوا 

 .80(، ص 1368، )ايران، هتران، مصباح الهدایة ومفتاح الکفایةكاشاين، عز الدين،   70

 . 580(، ص1370، )ايران، هتران، انتشارات طهوری، فرهنگ اصطالحات وتعبیرات عرفانیصيادي، جعفر،  71
 . هكذا أشار ابن سينا يف ما مضى.334ه.  (، ص  3191، )ايران، هتران، چاپ سنگی طرائق الحقایقعليشا ، معصوم،  72

 . 579، صفرهنگ اصطالحات وتعبیرات عرفانیصيادي،  73
ه( من عرفاء، وشعراء اإليرانيني يف قرن  ۶۱۸- ۵۴۰فريد الدين أبوحامد حممد عطار النيسابوري، مشهور بشيخ عطّار النيسابوري )زادٔ   74

ش(، ص  1379)ايران، هتران، چاپ مهارت، چاپ دوم،  صداى بال سیمرغ، ، عبد احلسني، زرين كو  الساد  الذي قتل بيد املغول.
25-45. 
ك هو جالل الدين حممد بن حممد بن احلسني بن أمحد البلخي، القونوي، الرُّومي. عامل بفقه احلنفية واوخال  وأنواع العلوم، مث متصو  )تر  75

عند غريهم صاحب )املثنوي( املشهور بالفارسية، وصاحب الطريقة )املولوية( املنسوبة إىل الدنيا والتصنيف( كما يقول مؤرخو العر . وهو 
ل أبو . )موالنا( جالل الدين. ولد يف بلخ )بفار ( وانتقل مع أبيه إىل بغداد، يف الرابعة من عمر ، فرتعرع هبا يف املدرسة املستنصرية حيث نز 
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ُيَشاهد أن  لفظ الصويف قد ورد مذموًما، وأحيانًا ممدوًحا،  ،77(792، وحافظ )ت 76هـ(691
فار  يف ذلك له مكانة وجاللة خاصة عند أدباء يف حني أن  لفظ العار  ورد حمموداً فقط، و 

. وإليضاح املسألة نشري إىل بعض األبيات الفارسية يف ذكر الصويف، والعار ، مثاًل 78الزمن
 :قال عطار النيسابوري يف ذم صويف

 ال  تقوی مزن ورع مفروش    آخر ای صوفی مرقع پوش

 79دلق ازر  مرائيانه مپوش     خرقٔه خمرقه ز تن برکن
يف هذ  األبيات ذّم العطار الصويف الذي يلبس لباًسا مرقًعا لرُيي النا  زهد ، ويفتخر 

 به، وأعلن تور عه رياًء. بينما مدح الصوفيني بأبيات أخرى:
 خويشی درآن خوشی مخوشندبی ز      قه پوشندمهه چون صوفيان خر 

 که تا حمشر جبان جويای اويند     شبان روزی از آن در جست و جويند
 80مهی بوسند خاک درگه او        تو شب خوش خفته ايشان در ر  او

يذكرون اهلل يف الليل والنهار، ويف  مدحهم عطار بأّن الصوفي لباسه غیر فاخر، وهم
م، وهم ساجدون أمام رهبم. وكما يبدو من األشعار املذكورة، حالة النهي تتعلق الليل النا  نيا

  حبالة خاصة، يعين بالصويف الذي ليس صادقًا يف عمله.
بالنسبة إىل العار ، نرى مدح العار  عند عطار دائًما دون الذم، مثاًل يف بيت ذكر 

 بأن اجلنة هي مقام العارفني، حيث يقول:
                                                                                                                                               

هـ وعر  جالل الدين  623مكث يف بعض البلدان مدداً طويلة، وهو معه، مث استقر يف قونية سنة ومل تطل إقامته فان أبا  قام برحلة واسعة و 
( مث ترك التدريس والتصنيف 628بالرباعة يف الفقه وغري  من العلوم اإلسالمية، فتوىل التدريس بقونية يف أربع مدار ، بعد وفاة أبيه )سنة 

 .30، ص 7ج األعالم،الرياضة ومساع املوسيقى ونظم األشعار وإنشادها. ينظر: الزركلي، ( أو حويها، فشغل ب642والدنيا وتصّو  )سنة 
مصلح الدين عبد اهلل بن مشر  ملقب بالسعدي الشريازي، هو من شعراء الفار  املعروفني. ولد بشرياز، وعاش يف القرن السابع بني  76
وعنيِّ معيًدا هبا، وسافر إىل الشام وأرض الروم، مث رجع إىل شرياز، وتويف هبا.  هـ(. وأقام ببغداد، وتفّقه باملدرسة النظامية،691 -هـ 606)

 معجم المؤلفین،من آثار  باللغة العربية: ديوان شعر صغري. وبالفارسية؛ "گلستان"، و"بوستان". ينظر: عمر بن رضا كحالة الدمشق، 
 را سعدی چرا. وينظر: حممد حميط طباطباى، 151، ص 6يب، د.ط(، ج )لبنان، بريوت، الناشر: مكتبة املثىن، ودار إحياء الرتاث العر 

 .176، ص 181تا  171(، از 89مشار   - 1350)جمله "وحيد"، ارديبهشت  اند، خوانده سعدی
، أشهر شعراء الفر  الغنائيني غري منازع. البعلبكي، منري دهـ( هو شاعر فارسي، يع ٧٩٢ - ٧٢٥مشس الدين حممد حافظ الشريازي ) 77

 .١٦٩م(، صفحة 1992ه/ 1413، 1) لبنان، بريوت، الناشر: دار العلم للماليني، ط معجم أعالم المورد

 .117ص  تصوف یا عرفان؟،حسني غفاري،  78
دة: . )آخر املشاه436(، غزليات، غزل مشار   http://ganjoor.net، )گنجور، دیوان أشعارالنيسابوري، عطار،  79
18/06/2016.) 
. )آخر املشاهدة: 29(، خبش دوازدهم، احلكاية والتمثيل، بيت http://ganjoor.net، )گنجور، ار نامهأسر عطار،  80
18/06/2016.) 
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 81مقام رهربان و عارفانست       شقانستمقام صادقان و عا
  يعين اجلنة هي دار الصادقني، والعاشقني، والقادة، والعرفاء.

واجتدر اإلشارة إىل أشعار مولوي، وهو من مشاهري األد  الفارسي، ويعدُّ من زعماء 
التصو ، حيث يشري دائمًا يف أبياته إىل الصوفية يف املدح دون الذم، وغالبًا ينسب نفسه 

ليهم، وجعل يهم لقب اآلمر باملعرو ، وصاحب الدين السليم، واملتقني وحنو هذ  األلقا  إ
 املمدوحة، على سبيل املثال يقول: 

 من صوفی باصوفم من آمر معروفم
  82چون شحنه بود آن کس کو باشد در زندان 

الصوفية، وذكر بأنه هو صويف لبس لبا  الصو ، وهو آمر  نسب مولوي نفسه إىل
، "عرو . وکذلك وصفهم بـصفة"صا  دين" مبعىن " دينهم صحيح، وعلى الطريق السليمبامل

 قال:
  با صوفيان صا  دين در وجد گردی مهنشني
  83گر پای در بريون هنی زين خانقا  شش دری

كصفات   يشاهد بأنه أحيانا يعطيهم صفات دقوأما بنسبة العار  يف آراء مولوي، 
وأحيانًا يوصفهم بصفات متميزة خاصة. ونكتفي ببعض الصوفية من الرقص، والسماع، 

لفظ الرقص لكليهما حيث  عمالشرتكة بني العار  والصويف، استاألمثلة، مثاًل يف الصفات امل
 يقول: 

 چرخی زنيد ای منصفان            رقصی کنيد ای عارفان
 84آن شا  جان افزای ما            در دولت شا  جهان  

فني يا أهل االنصا ، اشغلوا أنفسكم بالرقص والدوران يف دولة قال مولوي يا عار 
 .لنا سلطان العامل الذي هو معطي احلياة

 وأما من تعاريفه اوخاصة بالعارفني يقول:
 که گذر کردند از دريای خون          عارفان زانند دامي آمنون

                                                 
(،دفرت اول، در بريون کردن جربئيل عليه السالم حضرت آدم صفی را از http://ganjoor.net، )گنجور، جوهر الذاتعطار،  81

 (.18/06/2016. )آخر املشاهدة: 57هبشت ونصيحت کردن جربئيل اورا فرمايد، بيت 

 (.18/06/2016. )آخر املشاهدة: 3، بيت 1870(، غزل مشار  http://ganjoor.net، )گنجور، دیوان شمسمولوى،  82

 (.18/06/2016. )آخر املشاهدة: 2، بيت 2450(، غزل مشار  http://ganjoor.net)گنجور،  دیوان شمس،مولوى،  83

 (.18/06/2016دة: . )آخر املشاه9، بيت 31، غزل مشار  غزلیاتمولوي، املرجع السابق،  84

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



47 

  85الجرم باشند هر دم در مزيد        امنشان از عني خو  آمد پديد
، زيد دائًماتالذي  يف حالة األمن الدائمأهنم  نيصف مولوي العارفی هذ  األبيات يف

 عربوا عن النهر الدموي. وألجل هذاأصبح أمناً،  بسب خو ان ومنشأ هذ  احلالة ك
 وكذلك قوله: 

  86تا که دريا گردد اين چشم چو جوی            ای هست آن جبویعارفان را سرمه
بعد يحصل على كحل العار  الذي هو ولوي املخاطب ل هذا البيت حّث ميف

 .استعماله تذر  أعني العار  كنهر

 وكذلك قوله:
  87اندرازها دانسته و پوشيد           اندعارفان که جام حق نوشيد 

شرا  احلق وصلوا إىل معرفة أسرار بسبب شر   رفاءذا البيت ذكر مولوي أن  العويف ه
  نا .كتموها عن ال  اليت  خاصة

وكذلك سعدي من ضمن هؤالء الذين اعتنوا يف أبياهتم مبدح الصوفية، دون الذم، يف 
حني أنه يفضل العار  على الصويف، ونشري إىل بعض األمثلة يف اجملال الذي أشرنا إليه، قال 

 يف مدح الصوفيني:
  88صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی          بسيار سفر بايد تا پخته شود خامی

استعمل الشاعر هنا لفظ الصويف يف جمال املدح، وذكر بأن الشخص املبتدئ جيب أن 
  ا ليصبح شخًصا ناضًجا، كصويف أصبح مصفًى بشرا  العبادة.يسافر کثريً 

مثل  90، والسماع89وأما بالنسبة إىل العار ، فذكر سعدي يهم بعض األعمال كالرقص
ل له مكانة ومنزلة أعلى، فأحيانًا جيعل ولكّنه يفضل العار  على الصويف، وجيعالصويف، 

                                                 
، بازگشنت آن شخص شادمان و مراد يافته و 124(، دفرت ششم، خبش http://ganjoor.net، )گنجور، مثنوي معنويمولوي،  85

لی و فهمی بداجنا نرسد، خدای را شکر گويان و سجد  کنان و حريان در غرايب اشارات حق و ظهور تاويالت آن در وجهی کی هيچ عق
 (.18/06/2016دة: . )آخر املشاه29بيت 

دة: . )آخر املشاه16شود صورت قصه است، بيت ، بيان آنک آنچ بيان کرد  می75مولوي، املرجع السابق، دفرت پنجم، خبش  86
18/06/2016.) 

. 12يت در بيان توبٔه نصوح..، بيت ، حکا88(، دفرت پنجم، خبش  http://ganjoor.net، )گنجور، مثنوي معنويمولوي،  87
 (.19/06/2016دة: )آخر املشاه

 (.18/06/2016دة: . )آخر املشاه1، بيت 597(،(، غزليات، غزل http://ganjoor.net، )گنجور، دیوان أشعارسعدي،  88
 (.19/06/2016دة: . )آخر املشاه631املرجع السابق، غزليات، غزل  89
 (.19/06/2016دة: . )آخر املشاه631املرجع السابق، غزليات، غزل  90
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، وبعض األوقات يصف العار  مبعرفة احلاالت، 91الصويف كشخص عامي يف مقابل العار 
لعامل، والعابد، والصويف، ، مثاًل قارن بني العار  وا92يف حني أن  الصويف مشغول فقط بالعمل

 وجعل أعلى املراتب للعار ، حيث يقول:
 ه طفالن رهندمه صوفی عامل و عابد و

 93مرد اگر هست به جز عار  ربانی نيست 

أطفال يف الطريق، وإذ يكن هناك رجل مقبول، كمعنا  أن العامل، والعابد، والصويف هم  
  هو عار  رباين.

أما يف أشعار حافظ الذي عاش يف القرن الثامن متأخرًا عن الباقني، فقد انتقد الصويف و 
 احلافظ يف مدح الصويف:قال عند  أيضاً مدح الصوفيني،  ، وُيشاهد94وخاطبه بألفاظ مذمومة

 95گوهر هر کس از اين لعل توانی دانست         صوفی از پرتو می راز هنانی دانست
 .الذي شربه يعىن وصل الصويف إىل أسرار خفية بسبب أشعة اوخمر

 من أمثلة ذم الصويف قوله:أما و 

دلق آلود  صوفی به می نا          آيد خيزبوی يک رنگی از اين نقش منی
 96بشوی

م الصوفية بالرياء، ومفهومه: قم واغسل رداء ملوث الصويف خب  نقي.مر اهت 

پرست"، وقال وكذلك، ألصق حافظ لقب عّباد اوخمور بالصوفية بقوله "صوفيان باد  
  :يف شعر 

 شکفته شد گل محرا و گشت بلبل مست
 97صالی سرخوشی ای صوفيان باد  پرست

ات أخرى بني  حافظ أن  الصوفيني منهم من هو على سالمة الطريق، ومنهم ويف أبي
. وأما بالنسبة إىل العارفني، فيصفهم دائًما بصفات خاصة حممودة. 98منحرفون وغري صادقني

                                                 
 (.19/06/2016دة: . )آخر املشاه226املرجع السابق، غزليات، غزل،  91
 (.19/06/2016دة: . )آخر املشاه224املرجع السابق، غزليات، غزل،  92

دة: ه. )آخر املشا9، موعظه ونصيحت، بيت 7(، قصايد، قصيد  مشار  http://ganjoor.net)گنجور،  مواعظ،سعدى،  93
19/06/2016.) 
 . 116، ص تصوف یا عرفان؟غفاري،  94

 . 48(، غزل 1380)ايران، هتران، انتشارات گنجينه،  غزلیات،حافظ،  95
 . 2، بيت 484حافظ، املرجع السابق، غزل  96
 . 1، بيت26حافظ، املرجع السابق، غزل  97
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، وتارة يقول: إن  العار  تطه ر مباء 99فتارة يذكر بأهنم الذين عندهم أسرار خاصة مع اهلل
  . 101عقله برائحة بلد احملبو ، وعطّر 100اوخمر الصفي

بعد هذ  التوضيحات، وإيراد الشواهد من األشعار الفارسية حول لفظ العار  
والصويف، ات ضح أن كال اللفظني استعمال عند الفر  قدميًا، خصوًصا بني القرن اوخامس إىل 

ني أن لفظ القرن الثامن من ايهجرة. ولفظ "العار " قد ذكرو  دائمًا على سبيل املدح، يف ح
"الصويف" استعمل يف سيا  الذم واملدح. ويبدو من الشواهد الشعرية أن  العار  أفضل من 
العابد، والصويف، والعامل، وهو "شخص متميز وصل إىل الدرجات العلى، مبعرفته، وعلمه 
العميق عن اهلل تبارك وتعاىل، وشرعه". وكأن العار  عند بعضهم، هو شيخ الصوفيني، ووليهم 

لذي ال يصدر منه باطٌل علنًيا يف اجملتمع، ألجل هذا مل يرد عن العار  ذّم يف الشواهد ا
  التارخيية. 

هذ  الفرضيات الرئيسية؛ الفرضية األوىل: إن  له  يف ورود الذم عن لفظ الصويفوأما 
الصويف شخص عامي، دون العار  الذي هو شيخهم، لذلك فمن الصوفيني صاحلون، ومنهم 

، يهذا أحيانًا صدر عن بعضهم أخطاء، وأعمال مذمومة، وجاءت األبيات يف ذم غري ذلك
املخطئني منهم، دون الصادقني. والفرضية الثانية: إن  الذم يف أبيات الشعراء جاء ملن يأخذ 
بالظواهر، ويُري النا  زهد  رياًء، وغفل عن معرفة ربه، سواًءا كان من عوام الصوفيني أو 

ة: إن  الصوفية يف بداية اإلسالم كانت على الطريقة الصحيحة، ولكن بعد خواصهم. والثالث
القرون األوىل احنر  بعض الصوفية عن املنهج الصحيح السليم، يهذا صدرت األبيات املذمومة 

  هذ  الطائفات املنحرفة. وخالصة القول أن لفظ الصويف ورد مدًحا وذمًّا. حول
والعار  يف أقوال أهل العلم قدميًا، وما نُِقَل عن  رفانالع اليت ورد يف وبعد ذكر تعاريف

 ا، يرى الباحث بأن العرفان حيتاج تعريًفا متميزًا خاصًّا، مبنيً يف دواوينهم عنهما شعراء الفر 
آیاته على ي بالتفکُّر ف "معرفة اهللعلى النصوص الشرعية. يهذا عرّفت الدراسة العرفان، بأنّه 

، وتعلُّق قلبي عمیق باهلل، والتقرب إلیه، بحیث یقدِّم المؤمن صورة تؤّدي إلى حب شدید
والعار  هو الذي حيب اهلل حبًّا أشد ملعرفته الواسعة عن الدين،  حیاته ومماته هلل تعالى".

                                                                                                                                               
 . 159حافظ، املرجع السابق، غزل  98
 . 243حافظ، املرجع السابق، غزل  99

 . 133حافظ، املرجع السابق، غزل  100

 (.19/06/2016دة: . )آخر املشاه12، قطعه مشار  قطعاتحافظ،  101

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



50 

حبيث يفدي يف رضاء حمبوبه مهجَته وحياته. والعرفان هو الوصول إىل أعلى درجات اإلميان. 
منني حيث يقول اهلل تبارك وتعاىل: ﴿َوال ِذيَن آَمُنوا َأَشدُّ ُحبًّا وهذا ما يطلبه الشرع من املؤ 

، واملؤمن حيب اهلل حّبًا أشد، ال سيما إذا حصل هذ  احملبة عن معرفة عميقة باهلل عّز 102لِّل ِه﴾
قال رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم(: ))اَل يـُْؤِمُن وجّل بعد التفكر يف آياته املبينة. وكذلك 

. يعين العلم احلاصل من التفكر يف 103دُُكْم َحىت  َيُكوَن اهلُل َوَرُسولُُه َأَحب  إِلَْيِه مم ا ِسَوامُهَا((َأحَ 
سواء أكانت اآليات الثابتة الكونية، أم اآليات واملعجزات اليت أتى هبا األنبياء  -اآليات اإليهية 

لم وخرب من اهلل مشهوًدا، وهذا أصبحت عند العار  علمًا يقينيًا حيث يرى العار  كل ع -
اليقني جيعله حيب اهلل يف أعلى درجة، ويقرِّبه إليه تقريًبا، كما قال اهلل تبارك وتعاىل: ﴿ َكال  َلْو 

. ألجل ذلك فاحملبة احلاصلة بعلم اليقني تقرِّ  املؤمن 104تـَْعَلُموَن ِعْلَم اْلَيِقنِي، َلرَتَُون  اجلَِْحيَم﴾
 تُقارن الدنيا وما فيها مبحبة موال ، ويفدي يف سبيله، ورضاء  كل شيء ميلكه إىل اهلل قربًا، وال
   من مال ونفس.

  الصوفي والعارف عند المیبدي المطلب الثالث:
بعد النظر يف تفسري امليبدي "كشف األسرار وعّدة األبرار" استنبط البحث أن  امليبدي 

ص، وخواص اوخواص. ويبدو بأنه اعتمد يف هذا قس م البشر إىل ثالثة أقسام؛ العوام، واوخوا
ُهْم ظَامِلٌ لِنَـْفِسِه  َنا ِمْن ِعَباِدنَا َفِمنـْ التقسيم على قوله تعاىل: ﴿مُث  َأْوَرثـَْنا اْلِكَتاَ  ال ِذيَن اْصطََفيـْ

ُهْم َساِبٌق بِاوْخَيـْرَاِت بِِإْذِن الل ِه﴾ ُهْم ُمْقَتِصٌد َوِمنـْ  موضع: إّن التقوى حيث يقول مثاًل يف، 105َوِمنـْ
يف  وكذلك يشري امليبدي. 106ثالثة أنواع؛ تقوى الظاملني، وتقوى املقتصدين، وتقوى السابقني

، أّن 107﴿َيْسأَُلوَنَك َعِن اأْلَِهل ِة ُقْل ِهَي َمَواِقيُت لِلن اِ  َواحلَْجِّ..﴾مكان آخر يف قوله تعاىل: 
. فعلى 108ايهيبة واألنس وخواص اوخاصاوخو  والرجاء للعوام، والقبض والبسط للخواص، و 

                                                 
 .165البقرة:  102

م(، احملقق:  2001هـ /  1421، 1)لبنان، بريوت، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط مسند اإلمام أحمد بن حنبل،أمحد بن حنبل،  103
 .13959، رقم احلديث: 387، ص 21شرا : د عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي، ج عادل مرشد، وآخرون، إ -شعيب األرنؤوط 

 .5،6التكاثر:  104
 .32فاطر:  105

 .238، ص 2ج  كشف األسرار وعّدة األبرار،ينظر: امليبدي،  106
 .189البقرة:  107

 .520، ص 1ج  كشف األسرار وعّدة األبرار،ينظر: امليبدي،  108
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هذا قام امليبدي بتقسيم النا  إىل العوام، وأهل الطريقة الذين هم اوخواص، وعرفاء الطريقة 
  الذين هم خواص اوخواص.

  الصوفي والتصوف عند المیبدي -1
قام امليبدي بتعريف التصو  عن خواجه عبد اهلل األنصاري؛ الذي سئل عن معىن 

. والتصو  عند امليبدي 109"ما هو ااّل بذل الروح فال تشتغل برتّهات املّدعني" التصو  وقال:
هو مرابطة النفس مع اهلل دائًما يف أي حالة، استنباطًا عن قصة نقلها عن الشبلي؛ أنه تعّلم 
التصو  من كلب حني كان الكلب نائًما عند با  بيت، وصاحب البيت كان يطرد  مراراً، 

اً، وقال الشبلي: ما أحقر هذا الكلب حيث يطرد ويرجع وال يذهب! مث مث يرجع الكلب دائم
. وذكر امليبدي أن  الصويف هو 110جعل اهلل الكلب ليكلمه، وقال: يا شيخ أين أذهب وهو ريب

الذي خيطر بباله سّر األسرار بقوله: "من سر   أن جيلس مع الل ه فليجلس مع أهل 
  .111التصو "

 :  الصوفية نشأة فكر  موقف امليبدي منأوالا
يرى امليبدي أن  أهل التصو  بنوا طريقتهم على سرية أصحا  الكهف، من جهة 
حتقيق القصد، واجتريد اإلرادة، وايهمة، والعزلة عن اوخلق، وإسقاط العالقة، واإلخالص يف 

 .112الدعوة، واإلنابة إىل اهلل، واململ من النفس، واحملرر من العامل، والسعيد من احلق...
إىل  وذكر امليبدي هذا القول دون اإلشارة أن  سبب عزلة أصحا  الكهف، وفرارهم

  الكهف كان ظلم سلطان الوقت، وعدم اجملال لعبادة اهلل وحد . 
  مصدر الصوفية عند امليبديثانیاا: 

يرى امليبدي أن  كلمة الصوفية أخذت من أصحا  الصّفة، فنقل عن قتادة يف ذكر 
﴿َواْصربْ نـَْفَسَك َمَع ال ِذيَن َيْدُعوَن َربـ ُهْم بِاْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ يُرِيُدوَن تعاىل: أسبا  نزول قوله 

قال: "قال قتادة: هذ  اآلية مدنّية، وقد نزلت ّف أصحا  الصّفة، وكانوا سبع  ،113َوْجَهُه..﴾
ون إىل اجتارة و ال مائة رجل فقراء ّف مسجد رسول الل ه )صلى اهلل عليه وسلم(، ولزمو  ال يرجع

                                                 
 .463ص  ،6امليبدي: املرجع السابق، ج  109
 .447، ص 1ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  110

 .761، ص 1ج  كشف األسرار وعّدة األبرار،امليبدي،  111

 .675، ص 5ج  كشف األسرار وعّدة األبرار،ينظر: امليبدي،  112
 .28الكهف:  113
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إىل زرع وال إىل ضرع، يصّلون صالة وينتظرون أخرى، فلّما نزلت هذ  اآلية أتاهم رسول الل ه 
احمليا حمياكم واملمات مماتكم، مرحبًا بالذين أمرت أن أصرب )))صلى اهلل عليه وسلم(، فقال: 

يبدي: "وكانوا . قال امل114((نفسي معهم، فجلس إليهم وكان بعد ذلك يأتيهم وجيلس إليهم
وأصله صفّي فأدركت  يسمون أضيا  اإلسالم، ومسّيت الّصوفّية ّف إحدى املقالتني هبم،

. وذكر يف موضع آخر يف أهل الصّفة أن أهل التصو  أخذوا مذهبهم من 115الضّمة الواو"
 طريقتهم من اإلعراض عن الدنيا، والبعد عن طريق اوخصومة، والعيش على التوكل، والقناعة مبا

  .116وجد، وترك احلرص، والشحّ 
  وبيان قيمة لبس الصو  امليبديثالثاا: 

مل يرى امليبدي أن  اسم التصو  أخذ من الصو ، ولكن لبس الصو  يعدُّ عند  من 
مهّمات مذهب التصو ، ولذلك ذكر يف مواضع عديدة روايات، وأقوال تدّل على قيمة لبس 

با  لبسه آدم عند نزوله من اجلنة إىل األرض كان الصو ، على سبيل املثال: نقل أن  أول ل
   .117من الصو  الذي صنع بتعليم جربئيل

وكذلك نقل امليبدي خربًا فيه أن  من أكل قلياًل، وقام بلبس الصو ، وقنع مبا يكفيه 
. ونقل أحاديث عن رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( 118من الدنيا، قد ينشأ التفكُّر يف قلبه..

ألمر، مثال ذلك: ذكر حديثًا عن ابن مسعود أن النيب )صلى اهلل عليه وسلم( قال: يف هذا ا
))كل م الل ه موسى، وكانت عليه جبة صو ، وكسآء صو  وسراويل صو ، وعمامة صو ، 

. ونقل حديثًا آخر ))عليكم بلبا  الصو  تُعرفون به يف 119ونعال  جلد محار غري زكى((
  يورث ّف القلب التفكُّر، والتفكُّر يورث احلكمة، واحلكمة اجتري اآلخرة، فإن  النظر ّف الصو 
. وذكر امليبدي عن اجلنيد أن  التصو  بين على ستة خصال؛ 120ّف اجلو  جمرى الدم..((

  .121وذكر أن  إحداها هي لبس الصو 

                                                 
 .680، ص 5ج  كشف األسرار وعّدة األبرار،ينظر: امليبدي،  114
 .680، ص 5ق، ج ينظر: امليبدي، املرجع الساب 115
 .474، ص 7ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  116
 .581، ص 3ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  117

 .435، ص 9ج  كشف األسرار وعدة األبرار،ينظر: امليبدي،  118
 .103، ص 6امليبدي، املرجع السابق، ج  119
 .581، ص 3امليبدي، املرجع السابق، ج  120
 .419، ص 4بق، ج امليبدي، املرجع السا 121
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وكما يشاهد من أقوال امليبدي وما اعتمد عليه من الروايات، أن  لبس الصو  وترك 
وزينتها من شعار الصوفية، وهو من األعمال الشريفة اليت جُيازى صاحبها بالثوا  الدنيا 

  والقر .

  العارف والعرفان عند المیبدي -2
العار  يف وجهة نظر امليبدي يف تفسري  كشف األسرار وعّدة األبرار يطلق على 

سابًقا،  ؛ يعين شيوخ وعلماء مذهب الصوفية، وكما أشرنا إىل ذلك122خواص أهل الطريقة
وذكر يف موضع آخر  .123لعوام، واوخواص، وخواص اوخواصفالنا  عند امليبدي ثالثة أقسام؛ ا

  . 124أن  العرفاء هم السابقون
، 125ومن خصوصيات العار  عند امليبدي أن  العار  خمصوص بفهم أسرار األحبة

عين ، وله خو  مبعىن ايهيبة؛ ي127، واحلب من صفة العار 126وهو مشفق من خشية ربه
، وهو يبحث عن سر ويّل 128اوخو  من اإلجالل واطالع احلق، ال من العقوبة، والعاقبة

فيها أن  أبا حامد أمحد بن خضرويه ذكر النعمة، وال يريد من اهلل إال هو، ونقل امليبدي قصًة 
يا أمحد! كّل النا  يطلبون ميّن، إاّل أبا يزيد، فإنّه  البلخي رأى اهلل يف املنام وقال: "

وذكر امليبدي معرفة العرفاء؛ يعين: "العرفان بأنّه سبحانه متفّرد باألفعال كّلها، و  .129يطلبين"
  .130أّن العبد ال يستقّل بنفسه دون معونته"

وذكر امليبدي أن  درجة العار  أعلى من العامل، فالعامل يصبح عارفًا بعد أخذ العلوم، 
: "على اجلمع؛ ألنّه حيصل له كثري من العلوم 131ُلوَن﴾قال يف قوله تعاىل: ﴿آَلياٍت لَِقْوٍم يـَْعقِ 

حىّت يصري عارفًا، وكّل جزء من العلم حيصل بآية، ودليل آخر؛ وللعامل حىّت يكون عارفًا بربّه 

                                                 
 .173، ص 2ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  122

 .520، ص 1ج  كشف األسرار وعّدة األبرار،ينظر: امليبدي،  123
 .128، ص 1ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  124
 .52، ص 1ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  125
 .177، ص 1ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  126
 .468، ص 1مليبدي، املرجع السابق، ج ينظر: ا 127
 .480، ص 1ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  128

 .238، ص 2، ج كشف األسرار وعّدة األبرارينظر: امليبدي،  129
 .34، ص 1ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  130
 .28الكهف:  131
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آيات ودالئل؛ ألن  دليل هذ  املسألة خال  دليل تلك املسألة، فبدليل واحد يعلم وجو  
. 132ًا بربّه، وبدليل واحد يعلم أنّه جيب عليه تذّكر علومه"الّنظر عليه، وبأدلة كثرية يصري عارف

يف مكان آخر: إن  للمرء ثالثة أنوار يف قلبه يف ثالثة أوقات؛ نور العقل يف بدي وقال املي
. والواضح من كالمه أن  العامل بنور 133البداية، ونور العلم يف الوسط، ونور العرفان يف النهاية

ة القول أن العار  عند امليبدي هو الصويف الذي يقوم باكتسا  العلم يصبح عارفًا. وخالص
   العلم حىت يكون عارفًا.

  المصطالحات الصوفیة عند المیبدي: نيالمبحث الثا
يتناول البحث يف هذا العنوان توضيح، وحتليل عدد من املصطلحات الصوفية املعروفة، 

أويل اآليات القرآنية لكي يتبني كيفية وكذلك بيان كيفية استعمال اللغة الرمزية عندهم يف ت
تطبيق تفسري امليبدي مع األفكار الصوفية، وطريقتهم يف التفسري ومن مث يتبني الوجو  املختلفة، 

   .واملشرتكة بني التفسري العرفاين
بعد انتشار الفكر الصويف والعرفاين ات سعت املصطلحات الصوفية، وال ميكن حتديد زمن 

ات، وبداية استعمايها بالضبط، ولكن يبدو أهنا صدرت منهم يف أحوال وضع هذ  املصطلح
، وتكررت واستمرت حىت أصبحت مصطلحاً  أو يف موعظة من الشيخ إىل مريد خاصة ذوقية،

  .134كانوا من الصوفية كذلك  املصطلحاترائجاً عند الصوفيني، وأغلب الشارحني يهذ  
لكتابان املشهوران لرسالة للقشريي" مها اواجلدير بالذكر، أن  "اللمع للطوسي"، و"ا

من أهم الكتب اليت ألِّفت يف هذا اجملال، ويعدُّ الطوسي أول من قام جبمع هذ   داناللذان يع
املصطلحات بشكل واسع، فقد اختار مخسني مصطلًحا وقام بشرحها، وذكر أّن هذ  

فية، وذكر أيًضا املصلحات اوخمسني من أعمال القلو ، وذكر كذلك بعض اآلدا  الصو 
. مث قام القشريي بعد  135بعض تأويالهتم عن الصالة، والزكاة، والصوم، واحلج وحنو ذلك

با  جبمع األلفاظ املهمة اليت تدور بني الصوفية وشرح ما يشكل منها، وجعل كل  لفٍظ حتت 
مت، مثل با  التوبة، با  اوخلوة، با  التقوى، با  الورع، با  الزهد، وبا  الصبه خاص 

                                                 
 .373، ص 5ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  132
 .485، ص 3جع السابق، ج ينظر: امليبدي، املر  133

 (، مقدمة الكتا .1383، )ايران، هتران، انتشارات طهوری، چاپ هفتم، فرهنگ تعبیرات واصطالحات عرفانیصيادي، جعفر،  134
 املرجع السابق، املقدمة. 135
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وبا  اوخو ، والرجاء، والتوكل، وغريها، وقام بشرح كل منها اعتماًدا على أقوال الرسول 
)صلى اهلل عليه وسلم(. ومن الذين عنوا هبذ  املصطلحات أبو إمساعيل حممد األنصاري يف  
كتابه منازل السائرين، وحممد بن إبراهيم کالباذي يف كتابه التعر  ملذهب أهل التصو ، 

سهروردي اعتىن ببعض املصطلحات يف مؤلفاته، واألنوار يف كشف األسرار لروزهبان وكذلك ال
بقلي الشريازي، واصطالحات الصوفية البن العريب، واصطالحات الصوفية لعبد الرزا  

ومن املتأخرين الذين قاموا بتأليف حول  الكاشاين، واصطالحات لفخر الدين العراقي وغريهم.
گ تعبريات واصطالحات عرفان"، و"معجم ادي يف كتابه "فرهنهذ  املصطلحات؛ جعفر صي

  ألفاظ الصوفية" حلسن الشرقاوي، وهناك بعض الرسائل كمعجم الصويف حملمود عبد الرزا .
وقصد الدراسة من هذ  املصطلحات، هي املصطلحات اليت تتعلق مبسمى خاص عند 

   والسماع.الصوفية كما أشرنا إىل ذلك سابقاً؛ كالويل، واملشاهدة، 

  المصطالحات الصوفیة
تتناول الدراسة يف هذا العنوان شرح بعض أهم املصلحات عند الصوفية، اليت أِخَذت 
إّما من املفاهيم القرآنية، أو مل تأخذ منها، ليبني البحث كيف قام امليبدي بشرح هذ  

 شرح املصطلحات يف تفسري ، ومدى التوافق بينه وبني أفكار الصوفية، وآرائهم يف
  املصطلحات. 

واجتدر اإلشارة إىل أنّه ليس من أغراض الدراسة وضع أصول قرآنية للمصطلحات 
الصوفية، ومن مث إدخال هذ  املصطلحات حتت املصطلحات القرآنية، إال ما كان من 
املصطلحات الصوفية اليت اعتمدوا يف تعريفها على اآليات القرآنية، أو كان من اآليات القرآنية 

نصُّ على هذا املصطلح واملصطلحات اليت وقع االختيار عليها إّما ذكرها القشريي يف ما ي
رسالته، أو اهتّم هبا امليبدي يف تفسري ، أو هو من املصطلحات املهمة عند الصوفية على ما 

  توّصلت إليه الدراسة. 
املعروفة اليت ويف الفقرة القادمة تقوم الدراسة بشرح هذ  املصطلحات القرآنية املختارة و 

تدور بني هذ  الطائفة خمتصرًا، وذكر آرائهم فيها، ومقارنتها مع تفسري امليبدي ومن مث تطبيقها 
  على املصطلحات فيه.
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  وأما شرح المصطلحات:
 األبرار( 1

 :أي ؛منه الربّ  ع، فاشتق  منه التوسُّ  رَ صوِّ مجع البار أبرار وبررة، والبَـّر خال  البحر، وتُ "
، وإىل 136يف فعل اوخري، وينسب ذلك إىل اهلل تعاىل تارة حنو: ﴿ِإن ُه ُهَو اْلبَـرُّ الر ِحيُم﴾ عَ التوسُّ 

. وهذا املصطلح مأخوذ من آيات 137 "ع يف طاعتهتوس  : أي ؛العبُد رب ه بر   :العبد تارة فيقال
، 138َعن ا َسيَِّئاتَِنا َوتـََوفـ َنا َمَع اأْلَبـْرَاِر﴾كقوله تعاىل: ﴿َربـ َنا فَاْغِفْر لََنا ُذنُوبـََنا وََكفِّْر   ،القرآن الكرمي

، وكذلك قوله تعاىل: ﴿ِإن  اأْلَبـْرَاَر َيْشَربُوَن ِمْن  139وقوله: ﴿َكال  ِإن  ِكَتاَ  اأْلَبـْرَاِر َلِفي ِعلِّيِّنَي﴾
  . 140َكْأٍ  َكاَن ِمزَاُجَها َكاُفورًا﴾

هم خاصة اهلل، ولكن درجتهم ومصطلح األبرار يف عر  الصويف يطلق على الذين 
  .141"حسنات األبرار سيئات املقربني" بأن   القول القائل إىلدون املقربني، استناًدا 

ي املؤمنون يطلق يف اللغة على أرض واسعة، وقد مسِّ  رُّ ، والبَـ رِّ األبرار عند امليبدي من البَـ 
َمْن يُرِِد الل ُه َأْن يـَْهِديَُه َيْشرَْح ﴿فَ : استدالاًل بقوله تعاىل ،ألن قلو  املؤمنني واسعة ؛باألبرار

ادقني يف امياهنم، : املؤمنني الص  وقال يف موضع: "اأْلَْبراَر يعين. 143، 142َصْدَرُ  ِلْْلِْسالِم﴾ 
. وقال يف موضع آخر: "األبرار هم اّلذين بّروا وصدقوا يف إمياهنم بأداء 144"املطيعني لرهّبم

 اجلمع اوخاصامليبدي من األبرار ليس  صدُ . وقَ 145معاصيه" فرائض الل ه عّز وجّل، واجتنا 
 املؤمنون الصادقون القائمونالذي يُطلق عند الصوفية، بل األبرار عند امليبدي يف العنوان هم 

  عموم املسلمني. يشمل، وهو للمعاصي ونعلى الفرائض، واجملتنب

                                                 
 .28الطور:  136

 .40، ص المفرداتالراغب،  137
 .193آل عمران:  138
 .18املطففني:  139
 .5اإلنسان:  140

 .48ص نگ تعبیرات واصطالحات عرفانی، فرهصيادي،  141
 .61البقرة  142

 .201، ص 2ج  كشف األسرار وعّدة األبرار،ينظر: امليبدي،  143

 .318، ص 10ج  ،امليبدي، املرجع السابق 144
 .406، ص 10امليبدي، املرجع السابق، ج  145
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  اإلحسان( 2

واحُلسىن "، 146"بهج مرغو  فيهواحلسن عبارة عن كل م"من احلسن.  اإلحسان إفعال
ْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرََبٰ﴾147"هي ضدُّ السُّوءى ، 148. كقوله تعاىل: ﴿ِإن  الل ـَه يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإْلِ

نـَْيا َحَسَنٌة﴾ ، وقوله تعاىل: ﴿ِإْن َأْحَسنُتْم َأْحَسنُتْم 149وقوله: ﴿لِّل ِذيَن َأْحَسُنوا يف َهـِٰذِ  الدُّ
  . 150فـََلَها﴾ َأَسْأتُْ  َوِإنْ  ۖ  نُفِسُكْم أِلَ 

َأن ))وسلم(:  صلى اهلل عليهالنيب ) وقد اعتمد الصوفية يف تعريفهم هذا املصلح قول
ق اإلحسان هو التحقُّ  ن  إ :، وقيل151((تعبَد الّله كأّنك ترا ، فإْن مل تكن ترا  فإنّه يراك

اإلحسان اسم جامع نبوي  ن  إ :وقالوا .152مشاهدة حضرة الربوبية بنور البصرية يفبالعبودية 
يشمل مجيع أبوا  احلقائق )حنو العبادات، واملعامالت(، وهو عبارة عن مشاهدة أنوار ذات 

با  الوصول إىل احلقائق،  لهيُفتح  اهلل، ومن مل يعتمد يف السري والسلوك على اإلحسان ال
ق ايهد ، سان هو وسيلة إىل حتقُّ اإلح . كأن بعضهم يرون أن  153املوعود  اللقاء له حيصلولن 
 يبحث عنه العار .  الذي نفسه ايهد  أن اإلحسان هو يرى آخرونبينما 

عند امليبدي يطلق على معنيني؛ األول مبعىن اإليثار، وهو ما يتعلق بعمل  واإلحسان
اإلحسان  امليبدي يف املعىن األول أن   وذكراجلوارح، والثاين ما يتعلق بروح اإلنسان، ورؤية اهلل. 

. وقال امليبدي 154على عمل حسن بأحسن منه، وأن يدفع السيئة باحلسنة يرد  احملسنهو أن 
. وقال يف موضع 155يف الثاين: "اإلحسان عبارة عن مكاشفة العارفني، وهناية رتبة الصديقني"

: " اإلحسان معاملة على رؤية اهلل، وهذا 156اجلربيل املشهور اعتمادًا على حديثآخر 

                                                 
 .118، ص المفردات في غریب القرآنالراغب األصفهاين،  146

 .143، ص 3ج ن، كتاب العیالفراهيدي،  147
 .90النحل:  148
 .7النحل:  149
 .7اإلسراء:  150

 15، رقم احلديث: 19، ص 1، ج الصحیحالبخاري،  151

 .52م(، ص 1992هـ/1413، 1، )مصر، القاهرة، الناشر، دار املنار، ط معجم اصطالحات الصوفیةالكاشاين، عبد الرزا ،  152

 (.60صفرهنگ تعبیرات واصطالحات عرفانی"، عن ". )نقاًل 357، مصباح الهدایةالكاشاين، عز الدين،  153

 .607، ص 3، ج كشف األسرار وعدة األبرارينظر: امليبدي،  154
 . 461، ص 1امليبدي، املرجع السابق، ج  155

، 1، ج صحیح البخاري ُه يـَرَاَك(. روا  البخاري،قَاَل: َما اإِلْحَساُن؟ قَاَل: أَْن تـَْعُبَد الل َه َكأَن َك تـَرَاُ ، فَِإْن ملَْ َتُكْن تـَرَاُ  فَِإن  يف احلديث: ) 156
  .50، رقم احلديث: 19با : سؤال جربئيل النيب )صلى اهلل عليه وسلم(، ص 
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. واملعىن الثاين 157اوخلد وفرحةث إشارة إىل مالقات القلب باحلق، ومشاهدة الروح، احلدي
  عن الصوفية. نُِقلَ مع ما  قيتوافالذي أشار إليه امليبدي 

  إحیاء الموتى( 3
 :وقيل ،ُكِتَبْت يف املصحف بالواو ليعلم َأن الواو بعد الياء يف َحدِّ اجلمع  ،احلَياُة نقيض املوت"

  ،هو مبعىن إعادة احلياة فيها، وقد ذكر يف القرآن الكرمي كثريًا ، وإحياء املوتى158 "التفخيمعلى 
ِلَك بَِأن  الل ـَه ُهَو احلَْقُّ َوأَن ُه حُيِْيي اْلَمْوَتٰى﴾ : ﴿َوِإْذ قَاَل ِإبـْرَاِهيُم َر ِّ وقوله، 159كقوله تعاىل: ﴿ذَٰ

   .161ا حَنُْن حُنِْيي اْلَمْوَتٰى﴾. واآلية: ﴿ِإن  160أَِرين َكْيَف حُتِْيي اْلَمْوَتٰى﴾
ما ذُكر يف شأن نزويها  على ،162اعتمد امليبدي يف شرح اآلية ﴿ِإن ا حَنُْن حُنِْيي اْلَمْوَتٰى﴾

وقال: أترى  ،ففت َتُه بيد  ،قد بَِليَ  مٍ ظْ وسلم( بعَ  صلى اهلل عليهأيب بن خلف أتى النيب ) من أن  
َعُثَك َويُْدِخُلَك ))وسلم(:  صلى اهلل عليهالنيب )حييي اهلل هذا بعد ما َرم ؟ فقال  نـََعْم َويـَبـْ

"إحياء املوتى" يف فهم  إن  هذا تفسري ظاهري من اآلية، ولكن  أن  امليبدي  ذكر، مث 163((الن ارَ 
سّر خاص، وذو  آخر، وهو مبعىن إحياء قلو  الغافلني بنور املكاشفة،  لهأربا  املعرفة 

. وهذا الفهم 164ح أهل ايهوى، والشهوة بريح املشاهدة، وروح املواصلةوالقرابة، وإحياء أروا 
تفق مع تفسري الصوفية الذين غالبًا ما يرون أن  اآليات يها معىن واضح ظاهر، وآخر خفي ي

  .باطن

                                                 
 .452، ص 5ج  كشف األسرار وعّدة األبرار،امليبدي،  157

 .211، ص 14، جلسان العربابن منظور،  158
 .6احلج:  159
 .260البقرة:  160
 .12يس:  161
 .12يس:  162

هـ(،  1420، 1، ) لبنان، بريوت، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب، طمعالم التنزیل في تفسیر القرآن، احلسني بن مسعود، البغوي 163
 .23، ص 4احملقق : عبد الرزا  املهدي، ج 

 .218، ص 8، وج 58، ص 5، ج كشف األسرار وعدة األبرارامليبدي،  164
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 اإلخبات )مخبت(( 4

خبت يدلُّ على ُخشوع: يقال َأْخَبَت خيِبُت إخباتاً، إذا خَشع. وأْخَبَت هلل تعاىل، "
. ويف القرآن الكرمي: ﴿..فَِإلَـُٰهُكْم إِلَـٌٰه َواِحٌد فـََلُه 165"صُله من اوخَْبت، وهو املفازة ال نباَت فيهاوأ

، وقوله تعاىل: ﴿..ِإن  ال ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الص احِلَاِت َوَأْخَبُتوا 166اْلُمْخِبِتنَي﴾ َوَبشِّرِ  ۖ  َأْسِلُموا 
ْم أُولَـِٰئَك أَ  ، وقوله تعاىل يف وصف جهنم: 167َخاِلُدوَن﴾ ِفيَها ُهمْ  ۖ  ْصَحاُ  اجْلَن ِة ِإىَلٰ َرهبِِّ
  . 168َما َخَبْت زِْدنَاُهْم َسِعريًا﴾ُكل    ۖ  ﴿م ْأَواُهْم َجَهن ُم 

املرحلة األوىل من مراحل الطمأنينة، وهو عبارة عن سري  هوواإلخبات يف عر  الصويف 
أن يرجع عنه، وال تدخل يف قلبه ذرُة ارتيا ،  يستحيلاملسافر يف مقاٍم تطمئن نفُسه به، حيث 

حول سکون  تدور. وغالب تعاريفهم 169ينسا  وينسى ما سوا  حبيثوغفل عن نفسه 
 :اإلخبات": ياجلوارح كذلك. مثاًل قال القشري  أدخلوابعضهم  إال أن  ة القلب، نوطمأني

إلخبات استدامة الطاعة ا"، وقال فی موضع آخر: 170"التخشع هلل بالقلب بدوام االنكسار
  .171"بشرط االستقامة بقدر االستطاعة
حقيقة اإلخبات اطمئنان القلب، وفرحة الروح، وسكون  :وقال امليبدي يف تفسري 

. وقد مجع امليبدي فی تعريف 172، ودون أن يرجعترّددمن احلق، دون  قر اجلوارح يف الطاعة، 
اإلخبات يعىن اوخشوع هلل  يرى أنّ مليبدي أن ا وخالصة القول .اإلخبات بني الظاهر والباطن

  مع التعاريف الواردة عن الصوفية. يتوافقوهذا التعريف  ظاهرًا وباطًنا.

                                                 
 .238، ص 2، ج معجم مقاییس اللغةابن فار ،  165
 .34احلج:  166
 .23هود:  167
 .97اإلسراء:  168

ه.ش(،  1354، )ايران، هتران، انتشارات كتاخبانه حامدى، شرح منازل السائرین، مع اصطالحات الصوفیةكاشاين، عبد الرزا ،   169
 ". 64ص فرهنگ تعبیرات واصطالحات عرفانی، ، نقاًل صيادي، 52، و51ص 

 .130، ص 2ج  لطائف اإلشارات،القشريي،  170
 .544، ص 2القشريي، املرجع السابق، ج  171

 . 374، ص 4، ج كشف األسرار وعدة األبرارينظر: امليبدي،  172
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  اإلخالص( 5

 ،يقولون: خل صُته من كذا .وهو تنقيُة الش يء وهتذيُبه"من "خلص".  اإلخالص إفعال
. ويف القرآن 173"و َسويق ليخُلَص بهوَخَلَص هو. وُخالصة الس ْمِن: ما أُلِقَي فيه من مَتٍْر أ

يُن اوْخَاِلُص﴾ وقوله تعاىل:﴿َوأَِقيُموا ُوُجوَهُكْم ِعنَد ُكلِّ َمْسِجٍد َواْدُعوُ   ،174الكرمي: ﴿َأاَل لِل ـِه الدِّ
  . 176، وقوله: ﴿ِإن ُه ِمْن ِعَباِدنَا اْلُمْخَلِصنَي﴾175خُمِْلِصنَي َلُه الدِّيَن﴾

تفريغ القلب عن الكّل، والثقة بأن "يطلق على  واإلخالص يف اصطالح الصوفية
ق بأنه ال يستكرب حااًل يف احملمودات وال يف ، والتحقُّ -سبحانه -لهاإلخالص ليس إال 

إفراد احلق بالعبودية، والذي يشو  عمله رياء فليس "اإلخالص  :. ويقال177"املذمومات
. وغالب تعريفات 178"مبخلص، ويقال: اإلخالص تصفية العمل عن مالحظة املخلوقني

على إفراد النية، والعمل، والعبادة فقط هلل تعاىل دون الرياء،  تدورالصوفية حول اإلخالص 
  والتظاهر به. 
حديثًا قدسيًّا عن  وأوردامليبدي أن اإلخالص سّر ربّاين ال يعلمه أحد إال اهلل.  ذكر

قلب من أحببت من  ، استودعتهيّ اإلخالص سّر من سر "اهلل تعاىل قال:  اإلخالص أن  
ه قال: "نقصان كّل خملص ّف إخالصه رؤية ا  أن  . ونقل امليبدي عن أيب بكر الزقّ 179ي"عباد

 خُمَْلَصاً إخالصه، فاذا أراد الل ه أن خيلص إخالصه أسقط عن إخالصه رؤية إلخالصه، فيكون 
يعلمه ملك فيكتبه، وال . ونقل عن اجلنيد: "اإلخالص سر بني الل ه وبني العبد، ال 180خُمِْلَصاً ال 

 .181شيطان فيفسد ، وال هوى فيميله"
وكذلك نقل امليبدي عن ذي النون املصري يف عالمات اإلخالص: من ُسّلمت عند  

  . 182هذ  الوديعة من عالمته أن يكون مدح األشخاص وذمهم عند  سيان

                                                 
 .208، ص 2، ج معجم مقاییس اللغةابن فار ،  173
 .3الزمر:  174
 .29األعرا :  175
 .24يوسف:  176

 .105، ص 3، ج لطائف اإلشاراتالقشريي،  177

 .359، ص 2ج  الرسالة القشیریة،ر: القشريي، . وينظ232، ص 3القشريي، املرجع السابق، ج  178

 .387، ص 8ج  كشف األسرار وعدة األبرار،امليبدي،  179
 .328، ص 1ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  180
 .328، ص 1ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  181
 .328، ص 1ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  182
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صاحب    امليبدي يف عّدة مواضع أن األصل يف األديان والفالح اإلخالص. قالوبني  
العمل الثاين: ؛ األول اإلقرار بوجود املعبود، ةبنيت على ثالثن الشرائع إ :كشف األسرار

اهلل تعاىل قال: قل يهم يا حممد أنكم  أن   قدسياً  حديثاً ألجله، والثالث اإلخالص. وذكر 
مشاركون يف اإلقرار والعمل، ولكن يف اإلخالص لستم مشاركني. وبناء الدين على اإلخالص، 

ثالث؛  األسا  يف الدين. وذكر امليبدي يف موضع آخر أن 183الفالح والفوز يف اإلخالصو 
اإلسالم، والسنة، واإلخالص. كن خائًفا يف اإلسالم، وكن راٍج يف السنة، وكن يف اإلخالص 

  .184حمبًّا

  األخیار( 6

ٌة: فاضلة "مّيت وأموات". وقال الليث: رجٌل خيـٌِّر، وامرأة خيـِّرَ مثل ،األخيار مجع خرّي "
. ويف القرآن الكرمي: ﴿َوِإنـ ُهْم ِعنَدنَا َلِمَن اْلُمْصطََفنْيَ اأْلَْخَياِر، َواذُْكْر ِإمْسَاِعيَل 185"يف صالحها

  . 186اأْلَْخَياِر﴾ مِّنَ  وَُكلٌ  ۖ  َواْلَيَسَع َوَذا اْلِكْفِل 
 هم سبعة أشخاص الذين هم من ضمن ثالمثائة ويف اصطالح بعض الصوفية األخيار

عن  بعضهم يعربِّ عن النا ، ويقال يهم األبرار كذلك، ولكن  شخصًا الغائبنيوست ومخسني 
وكما يبدو من هذ  التعبريات بأهنا تكلف،  .187األخيار بأهل احلل والعقد من العرفاء واملتصوفة

، ومل يشر إليه امليبدي يف املذكورة يف القرآن الكرمي التفسريات على اآلياتهذ   وال تنطبق
  .كما قام به أهل التصو   إىل هذا املصطلح فسري ت

  االستقامة( 7

أصالِن  وله""قوم"، الذي يدل على الصريورة، والتحول. استفعال من االستقامة 
ا استعري يف غريهْم. واآلَخر على انتصاٍ  أو  صحيحان، يدلُّ أحدمها على مجاعِة ناٍ ، ورمبِّ

                                                 
 .388، ص 1ج  ينظر: املرجع السابق، 183
 .218، ص 5ينظر: املرجع السابق، ج  184

م(، احملقق: حممد  2001هـ/ 1422، 1، )لبنان، بريوت، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب، ط تهذیب اللغةاألزهري، حممد بن أمحد،  185
 .223، ص 7عوض مرعب، ج 

 .48، و 47ص:  186

 .68ص فرهنگ تعبیرات واصطالحات عرفانی، صيادي،  187
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أهل التأويل مجيًعا على أن "الصراط املستقيم"، هو أمجعت األمة من : ". قال الطربي188"َعْزم
. وقد ورد يف 189"الطريق الواضح الذي ال اعوجاج فيه، وكذلك ذلك يف لغة مجيع العر 

﴿ِإن  ال ِذيَن قَاُلوا َربُـَّنا الل ـُه مُث  اْستَـَقاُموا  القرآن الكرمي اآليات الكثرية حويها مثل قوله تعاىل:
  . 191ا اْستَـَقاُموا َلُكْم فَاْسَتِقيُموا يَهُْم﴾، وقوله: ﴿َفمَ 190...﴾

واالستقامة عند أهل السلوك والعرفان أن اجتمع بني أداء الطاعة واجتنا  املعاصي. 
هي اوخو  من العزيز اجلّبار واحلب  :االستقامة أن ال ختتار على اهلل شيًئا؛ وقيل"وقال الّسري: 

ألن االستقامة  ؛يطيقها إاّل األنبياء وأكابر األولياءللنيب املختار؛ وقيل: حقيقة االستقامة ال 
. 192"والقيام يف أمر اهلل بالنوافل واملكتوبات ،ومفارقة الرسوم والعادات ،اوخروج عن املعهودات

درجة هِبَا كمال األمور ومتامها، وبوجودها حصول اوخريات ونظامها، ومن مَلْ "القشريي  ويعدُّها
   .193"ع سعيه وخا  جهد يكن مستقيًما يف حالته ضا 

رفع  أن   194كذلك يرى امليبدي يف تأويل قوله تعاىل: ﴿نـَْرَفُع َدَرَجاٍت م ن ن َشاُء﴾
أوىل يها، مث يرفع الدرجات باملكاشفة، ومث باملشاهدة.  واالستقامة وسيلةالدرجات يها أسبا ، 

ى الطاعة، واالجتنا  عن ورأى الشريعة الدوام عل ،195االستقامة إشارة إىل الشريعة ن  ورأى بأ
االستقامة توفيق الطاعة بالدوام،  ن  إ :، حيث يقول يف موضع آخرللخلقاملخالفة، واإلحسان 

، ويف كل األحوال يكون شفيًقا باوخلق، وال واجتنا  املعاصيواملواظبة على أداء احلقو ، 
يبدي عن أيب علي . ونقل امل196يف الدنيا واآلخرة يبغض أحداً ، وال حق لآلخرينيكون عليه 

كة ّف طلب الكرامة، نفسك متحرِّ  ن  إاجلوزجاين: " كن طالب االستقامة، ال طالب الكرامة، ف
  .197وربك تعاىل يطلب منك االستقامة"

                                                 
 .43، ص 5، ج مقاییسالابن فار ،  188

 .170، ص 1، ج جامع البیان عن تأویل آي القرآن،الطربي،  189
 .30فصلت:  190
 .7التوبة:  191

، 1)لبنان، بريوت، الناشر: مكتبة لبنان ناشرون، ط موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم،  حممد بن علي، التهانوي، 192
 .171، ص 1م(، ج 1996هـ/ 1417

 .356، ص 2ج  ،الرسالةالقشريي،  193
 .76يوسف:  194

 .118، ص 5، ج كشف األسرار وعدة األبرارينظر: امليبدي،  195
 .232، ص 7ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  196
 .461، ص 4ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  197
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يتضح من هذ  التعريفات أن  املشرتك بينها مجيعًا هو تعبريهم عن االستقامة بأهّنا التزام 
  الطاعة واجتنا  املعصية.

  األصنام( 8

متقربني به إىل اهلل  يعبدونهالصنم جثة متخذة من فضة، أو حنا ، أو خشب كانوا "
. وقد ورد يف القرآن الكرمي مثل قوله تعاىل: ﴿ َوِإْذ قَاَل إِبـْرَاِهيُم َر ِّ 198"تعاىل، ومجعه أصنام

، وقوله: ﴿َوتَالل ـِه أَلَِكيَدن  َأْصَناَمُكم 199﴾اْجَعْل َهـَٰذا اْلبَـَلَد آِمًنا َواْجنُْبيِن َوَبيِن  َأن نـ ْعُبَد اأْلَْصَنامَ 
. ﴿َوَجاَوْزنَا بَِبيِن ِإْسرَائِيَل اْلَبْحَر َفأَتـَْوا َعَلٰى قـَْوٍم يـَْعُكُفوَن َعَلٰى َأْصَناٍم 200بـَْعَد َأن تـَُولُّوا ُمْدِبرِيَن﴾

  . 201يه ُْم...﴾ 
الوصول إىل  منإلنسان ا مينع يءوأما يف تعبري أهل العرفان يطلق الصنم على كل ش

 :كذلك قال امليبدي  هذا املانع الصنم املعرو ، أو املال، أو الدنيا كلها. أكان، سواء 202احلق
  .203ما مينعك من احلق فهو صنمك

  االصطفاء( 9

صطََفْون،"
ُ
صطَفى، واألنبياء امل

ُ
 االصطفاء: االختياُر، افتعال من الصْفَوة، ومنه الّنيب امل

ال وَصْفَوة اإلخاءالص ْفُو: نَِقيو 
َ
 :. وقيل204"ُض الَكَدر، وَصفوة كّل َشْيء: خالُصه ِمن َصْفوة امل

واالجتباء تناول جبايته، واصطفاء  ،االختيار تناول خري  اإلصطفاء تناول صفو الشيء كما أن  "
اهلل بعض عباد  قد يكون بإجياد  تعاىل إيا  صافًيا عن الشو  املوجود يف غري  وقد يكون 

. وقال تعاىل: ﴿ُقِل احلَْْمُد لِل ـِه َوَساَلٌم َعَلٰى 205"ار  وحبكمه وإن مل يتعر ذلك من األولباختي

                                                 
 .287، ص المفرداتالراغب،  198
 .35إبراهيم:  199
 .57األنبياء:  200
 .138األعرا :  201

 .118، ص 5، ج كشف األسرار وعدة األبراري، ينظر: امليبد 202
 .281، ص 5ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  203

 .274، ص 12، جتهذیب اللغةاألزهري،  204

 .283، ص المفرداتالراغب،  205
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، وقوله تعاىل: ﴿اهلل 207، ﴿َوِإنـ ُهْم ِعنَدنَا َلِمَن اْلُمْصَطَفنْيَ اأْلَْخَياِر﴾206ِعَباِدِ  ال ِذيَن اْصطََفٰى﴾
   208يصطفي من املالئكة رسال ومن النا ﴾

على االجتباء يف سابق العلم، وهو اسم  ء يف تعريف الصوفية"ويطلق االجتبا
ملعرفته، حىت تنشر معرفته صفاءها  قلب املؤمناالصطفاء أن يفرغ " قيلو . 209"مشرتك

  . 211"وهذ  الدرجة مشرتكة بني اوخاص، والعام، واملطيع، والعاصي، والويل، والنيب"، 210"فيه
يف  فذكرطيها اهلل ملن يريد من عباد . منزلة قد يع فاالصطفاء هووأما عند امليبدي 

. 212لنساء العامل يعط هذ  الكرامةموضع أن اهلل تبارك وتعاىل أعطى مرمي مقام االصطفاء 
 صلى اهلل عليهأمة حممد ) قد خص  اهلل تبارك وتعاىل  يف موضع آخر أن   وذكر

ه خيتلف عن جند أنّ امليبدي يف تعريف االصطفاء،  عن. وعلى ما نقلنا 213وسلم(باالصفاء
بعض  هباشر  ومنزلة، وكرامة قد خيص اهلل  الصوفية يف معىن االصطفاء، فاالصطفاء عند 

  عباد  املؤمنني.

  اإلنفاق( 10

والنون والفاء والقا  أصالِن صحيحان، يدلُّ أحُدمها "اإلنفا  با  اإلفعال من النفق. 
اِضه، فاألو ل: نـََفَقت الّدابُة نُفوقاً: على انقطاِع شيٍء وَذهابه، واآلخر على إخفاِء شيٍء وإغم

ذهب ما ِعنَد . واألصل اآلخر النـ َفق: َسَرٌ  يف األرض له  :أي ؛ماتت، وأنـَْفق الّرُجل: افتَـَقر
َْمَسْكُتْم 214"خَمَْلٌص إىل مكان . ويف القرآن الكرمي: ﴿ُقل ل ْو أَنُتْم مَتِْلُكوَن َخزَاِئَن َرمْحَِة َريبِّ ِإًذا أل 

نَفاِ ﴾خَ  ، وقوله تعاىل:﴿ َوَمَثُل ال ِذيَن يُنِفُقوَن أَْمَوايَهُُم اْبِتَغاَء َمْرَضاِت الل ـِه َوتـَْثِبيًتا مِّْن 215ْشَيَة اإْلِ

                                                 
 .59النمل:  206
 .47ص:  207
 .57احلج:  208

 .447، ص اللمع في تاریخ التصوف اإلسالميسراج الطوسي،  209

هـ/  1428، )مصر، القاهرة، الناشر: اجمللس االعلى للثقافة، كشف المحجوبثمان بن أبو علي اجلاليب، ايهجويري، علي بن ع 210
 .635م(، ص  2007

 .108ص فرهنگ تعبیرات واصطالحات عرفانی، صيادي،  211

 .128، ص 2ج  كشف األسرار وعّدة األبرار،امليبدي،  212
 .194، ص 8املرجع السابق، ج  213

 .454، ص 5، ج المقاییسابن فار ،  214
 .100اإلسراء:  215
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، ﴿تـََتَجاَّفٰ ُجُنوبـُُهْم َعِن اْلَمَضاِجِع َيْدُعوَن َربـ ُهْم َخْوفًا 216أَنُفِسِهْم َكَمَثِل َجن ٍة ِبَربـَْوٍة...﴾
َناُهْم يُنِفُقوَن﴾َوَطَمًعا    . 217َومم ا َرَزقـْ

كمال البذل الذي يشتمل على بذل األموال "اإلنفا  عند أهل التصو  يطلق على 
 . وهذا االستنباط خال  لغة العر ، من جهة أن  218"واملهج يف سبيل احملبو ، واملعبود

ملعىن الذي هو خال  هذا اكذلك   يردلبذل الروح، واملهجة يف القرآن، ومل  عملاإلنفا  ما است
  .ظاهر اللغة العربية عن السلف

وذكر  .؛ باملال، وباملهجةذهب إىل القول بأن  اجلهاد جهادانوأيًضا امليبدي كالصوفية 
ينفق من ماله حىت يصل إىل املعرفة، ومن جهة أخرى ينفق العار  مهجته حبكم  أن  العابد

 :اإلنفا  على ثالث رتب؛ األوىل ن  . وذكر امليبدي أ219اجلهاد خىت يصل إىل املعرو 
اجلود، وصاحبه ينفق  :آخر لنفسه، والثانية بعضاً ، وصاحبه ينفق من بعض ماله ويأخذ السخاء

 وهذ هو أن ينفق بكل ماله، و اإليثار،  :والثالثة بأكثر ماله، وميسك لنفسه قلياًل بقدر الضرورة،
  .220رتبة الصديق )رضي اهلل عنه(

هاتني اآليتني لطيفة مجيلة: ﴿َوما تـُْنِفُقوا  إىلفسري  أن يف نظرة أربا  امليبدي يف ت وذكر
؛  222، و﴿َوما تـُْنِفُقوا ِمْن َخرْيٍ يـَُو   إِلَْيُكْم َو أَنـُْتْم ال ُتْظَلُموَن﴾221ِمْن َخرْيٍ فَِإن  الل َه بِِه َعِليٌم﴾

ا  ثوا ، ولتحصيل الصنف الذي ينفق الكتس :؛ األولصنفنيالنا  يف إنفاقهم  وهي أن  
مقصود ، وألجل اوخو  من جهنم، والرجاء إىل اجلنة، وهذا إنفاقه وثوابه كما قال اهلل تعاىل: 

العار   فهو، وأما الصنف الثاين، 223و﴿َوما تـُْنِفُقوا ِمْن َخرْيٍ يـَُو   إِلَْيُكْم َو أَنـُْتْم ال ُتْظَلُموَن﴾
، وألجل حظ نفسهحقه، وال يرى يف إنفاقه  املنفق عليه وراحته، وإيفاء إلرضاءالذي يسعى 

 ؛224نظر  عن ثوابه مل يتعّرض ر  العزّة إىل ثوابه يف اآلية وقال: ﴿فَِإن  الل َه ِبِه َعِليٌم﴾ صر 

                                                 
 .265البقرة:  216
 .ِ 16السجدة:  217

. فقد نقل صاحب الكتا  هذا القول عن الصوفية اعتماًدا على قول 153ص فرهنگ تعبیرات واصطالحات عرفانی، صيادي،  218
 ملروي ليس صحيًحا.خواجه عبد اهلل األنصاري يف تفسري امليبدي، ولكن على حسب رأي الباحث هذا االستنتاج من املنت ا

 .581، ص 1ج  كشف األسرار وعّدة األبرار،ينظر: امليبدي،  219
 .207، ص 1ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  220
 .273البقرة:  221
 .272البقرة:  222
 ..272البقرة:  223
 .273البقرة:  224
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الصاحلني، ماال عني رأت  يأعددت لعباد"أي أنا أعر  كيف أعطيه الثوا ، وإليه اإلشارة: 
وقام املبيدي بتقسيم اإلنفا  كما يف . 225،226"وال أذن مسعت، وال خطر على قلب بشر

يقومون باألعمال للحصول  فالعوام إىل إنفا  العوام، وإنفا  اوخواص،للعوام،  منهجه العرفاين
  على اجلنة، والثوا ، واوخواص خبالفهم.

  األوتاد( 11

وله . ويف ق227"واجلمع َأوتادٌ  ،الَوْتُد والَودُّ ما ُرز  يف احلاِئط أَو اأَلرض من اوخشب"
ذهب عامة املفسرين وأهل  وقد. 229، ﴿َوِفْرَعْوَن ِذي اأْلَْوتَاِد﴾228: ﴿َواجْلَِباَل َأْوتَاًدا﴾تعاىل

يدل عليه معنا  املعرو  عند العر . على  مبفهومه الظاهر، ومبا"األوتاد"،  إىل تفسريالعلم 
تاًدا لألرض حىت متيد أو ": ﴿َواجْلَِباَل َأْوتَاًدا﴾: قال القشريي يف قوله تعاىل ،سبيل املثال

األوتاد الرجال األربعة الذين هم على منازل اجلهات  ن  إ يقول:. ولكن بعض الصوفية 230"هبم
الشر ، والغر ، والشمال، واجلنو ، هبم حيفظ اهلل تعاىل تلك اجلهات  :أي ؛األربعة من العامل

م العر ، بل يضاد مع األصل القرآين، وظاهر كال ال يتفق. وهذا 231لكوهنم حمال نظر  تعاىل
  العقيدة اإلسالمية الصحيحة. 

 ، قال:232َوَجَعَل يَهَا َرَواِسَي..﴾وهكذا أشار امليبدي يف تفسري  يف قوله تعاىل: ﴿...
. 233من اإلبدال، واألولياء، واألوتاد، هبم يدمي إمساك األرض، وبربكاهتم يدفع البالء عن اوخلق

وسلم(:  صلى اهلل عليهكقوله )  ،ألخذ هبذا القولوكذلك اعتمد على األحاديث املوضوعة يف ا
تعاىل يف اوخلق  قلوهبم على قلب آدم عليه السالم، وهلل ؛هلل عز وجل يف اوخلق ثالمثائة إن  ))

قلوهبم على قلب ؛قلوهبم على قلب موسى عليه السالم، وهلل تعاىل يف اوخلق سبعة  ؛أربعون
قلوهبم على قلب جربيل عليه السالم، ...وإذا  ؛مخسة إبراهيم عليه السالم، وهلل تعاىل يف اوخلق

                                                 
 .3244ديث: ، رقم احل118، با : ما جاء يف صفة اجلنة وأهنا خملوقة، ص 4، ج ، الصحیحالبخاري 225

 .762، ص 1ج  كشف األسرار وعّدة األبرار،امليبدي،  226

 .444، ص 3ج  لسان العرب،ابن منظور،  227
 .7النبأ:  228
 .ِ 10الفجر:  229

 .676، ص 3، ج لطائف اإلشاراتالقشريي،  230

 .58، ص معجم اصطالحات الصوفیةالكاشاين،  231
 .61النمل:  232

 249، ص: 7، جراركشف األسرار و عدة األبينظر: امليبدي،  233
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من العامة، فبهم حييي ومييت وميطر وينبت، ويدفع  مكاهنممات الثالمثائة أبدل اهلل 
  ويتفق قوله مع قول الصوفية يف هذا األمر.. 235السبعة هم األوتاد ، وذكر بأن  234((البالء

  اإلیثار( 12

. 236"ألَثر بقية الشيء، ويقال آثـََر كذا، وكذا بكذاوا"اإليثار با  اإلفعال من )أثر(، 
َنا َوِإن ُكن ا وَخَاِطِئنَي﴾ تاهلل لقد  :أي ؛237ويف القرآن الكرمي: ﴿قَاُلوا تَالل ـِه َلَقْد آثـََرَك الل ـُه َعَليـْ

 :أي ؛239ٌة﴾. وقوله تعاىل:﴿َويـُْؤثُِروَن َعَلٰى أَنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن هِبِْم َخَصاصَ 238لك اهلل علينافض  
  .  240ويعطون املهاجرين أموايهم إيثارًا يهم هبا على أنفسهم

تعريف  معان شىت، وتكتفي الدراسة إىل يفرد يف اصطالح أهل التصو  يَ  واإليثار
. وأما 241"م حظوظ اإلخوان على حظك، يف أمر آخرتك ودنياكوهو أن تقدِّ "واحد فقط، 

 علىاملؤمنني  حيضتبارك وتعاىل  فاهللآنية، لآليات القر  فمخالفأمر اآلخرة  اإليثار يف
اوخلد حيث يقول تبارك وتعاىل: ﴿َوَسارُِعوا ِإىَلٰ َمْغِفَرٍة مِّن ر بُِّكْم  جناتاملسارعة، واملسابقة إىل 

، 243، وقوله: ﴿َساِبُقوا ِإىَلٰ َمْغِفَرٍة مِّن ر بُِّكْم..﴾242َوَجن ٍة َعْرُضَها الس َماَواُت َواأْلَْرُض..﴾
  النعيم. وجناتاحملبو ،  إرضاءاستنتج من اآليات املذكورة بأنه ال إيثار يف الوصول إىل و 

أن يف تفسري   فقد ذكرحيث  ،من رتب اإلنفا  فهو رتبة وأما اإليثار عند امليبدي
، وصاحبه ينفق من بعض ماله ويأخذ بعض آخر السخاء :؛ األوىلمراتباإلنفا  على ثالث 

ود، وصاحبه ينفق بأكثر ماله، وميسك لنفسه قلياًل بقدر الضرورة، والثالثة اجل :لنفسه، والثانية
   .244رتبة الصديق )رضي اهلل عنه( وهذ هو أن ينفق بكل ماله، ويعيش دون ماله، و اإليثار، 

                                                 
)املمكلة العربية السعودية، الرياض، دار النشر:  سلسلة األحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها السيء في األمة،األلباين، ناصر الدين،  234

 .1479، رقم احلديث: 670، ص 3م، ج  1992هـ /  1412، 1دار املعار ، ط

 .562ص  ،2ج كشف األسرار وعّدة األبرار، ينظر: امليبدي،  235
 .9احلشر:  236
 .91يوسف:  237

 .245، ص 16ج  جامع البیان عن تأویل آي القرآن،،الطربي،  238
 .7النبأ:  239

 .284، ص 23ج  جامع البیان عن تأویل آي القرآن،الطربي،  240

 153ص فرهنگ تعبیرات واصطالحات عرفانی، صيادي،  241
 .133آل عمران:  242
 .21احلديد:  243

 .207، ص 1ج  سرار وعّدة األبرار،كشف األينظر: امليبدي،  244
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 األمانة( 13

األمانة مصدر من )أمن(، وأِمَن يْأَمُن أْمناً، واألْمُن ضد اوخو ، واألمانة: نقيض "
، ويف القرآن 246"الوديعة أمانة وحنو  :فقيل ،مث استعمل املصدر يف األعيان جمازًا ،245اوخيانة

إنه ُعيِن باألمانة يف هذا "، 247الكرمي: ﴿ِإن ا َعَرْضَنا اأْلََمانََة َعَلى الس َماَواِت َواأْلَْرِض َواجْلَِباِل..﴾
:﴿ِإن  الل ـَه يَْأُمرُُكْم َأن . وقوله تعاىل248"املوضع مجيع معاين األمانات يف الدين وأمانات النا 

هو خطا  من اهلل والَة أمور املسلمني بأداء األمانة إىل من "، 249تـَُؤدُّوا اأْلََمانَاِت ِإىَلٰ أَْهِلَها﴾
َولُوا أمر  يف فيئهم وحقوقهم، وما ائتمنوا عليه من أمورهم، بالعدل بينهم يف القضية، والَقْسم 

  . 250"بينهم بالسوية
العدالة، والوالية، وأداء و كطاعة احلق،   ، تعبري الصوفية يطلق على عدة معاناألمانة يف

طريًقا مجياًل يف هذا اجملال، وبسط كالمه يف  فقد سلك يف تفسري . وأما امليبدي 251الصالة
 )النفس( حملّ  فاجلسم ،بأن اإلنسان مشتمل على اجلسم، والقلب، والروح وذكر ،معىن األمانة

. وقام بتفسري معىن األمانة 252اوخطا  و)املعرفة(، والروح عالمة املشاهدة حملّ األمانة، والقلب 
على  تطلقبأن األمانة على طريق اإلشارة  ، فذكرعلى ظاهر الشرع، وعلى ذو  رجال الطريق

اإلسالم الذي يف الصدر، والثاين اإلميان الذي جعله يف فؤاد عبد ، والثالث املعرفة اليت جعله 
. وقال يف موضع 253يف الرأ . وكل منها تدخل فيها اوخيانة رابع جعل احملبةيف القلب، وال

قبول ربوبية اهلل حيث يطبق هذا اآلية ﴿ِإن ا َعَرْضَنا اأْلََمانََة َعَلى الس َماَواِت  األمانةأن  :آخر
ظُُهورِِهْم ُذرِّيـ تَـُهْم  ، بقوله تعاىل: ﴿َوِإْذ َأَخَذ َربَُّك ِمن َبيِن آَدَم ِمن254َواأْلَْرِض َواجْلَِباِل..﴾

، ويقول بأن هذ  األمانة كانت قبول الربوبية هلل 255َوَأْشَهَدُهْم َعَلٰى أَنُفِسِهْم أََلْسُت ِبَربُِّكْم..﴾
                                                 

 .388، ص 8ج  العین،الفراهيدي،  245

، )مصر، القاهرة، الناشر: املطبعة األمريية، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي أمحد بن حممد بن علي املقري، الفيومي، 246
 .33، ص 1م (، ج 1922هـ/ 1343، 5ط

 .72األحزا :  247

 .322، ص 20ج  ان عن تأویل آي القرآن،جامع البیالطربي،  248
 .58النساء:  249

 .492، ص 8ج  جامع البیان،الطربي،  250

 .130ص فرهنگ تعبیرات واصطالحات عرفانی، ينظر: صيادي،  251

 .627، ص 5ج  كشف األسرار وعّدة األبرار،ينظر: امليبدي،  252
 .561، ص 2ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  253
 .72األحزا :  254
 .172األعرا :  255
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وحد  من جانب اإلنسان بقوله )ألست بربكم؟ قالوا بلى(، واستدل كذلك بقوله تعاىل: ﴿َلْو 
ًعا مِّْن َخْشَيِة الل ـِه..﴾أَنزَْلَنا َهـَٰذا اْلُقْرآَن َعَلٰى َجبَ  ، بأن طاقة اجلبل  256ٍل ل رَأَيـَْتُه َخاِشًعا مَُّتَصدِّ

كانت ضعيفة، ولكن محلها اإلنسان ألنه صاحب القلب، والقلب حيمل ما ال حيمل 
  .257البدن

امليبدي أن األمانة يف الكتا  والسنة  فذكروأما تفسري األمانة على ظاهر الشريعة؛ 
بقوله تعاىل: ﴿ِإن ا  فالدينوالدين، والنساء، واألمانة املالية، أو األمانة السرية.  ثالثة؛ الطاعة

خذمتوهن بأمانة الل ه، ))أوسلم(:  صلى اهلل عليه، والنساء بقول الرسول )258َعَرْضَنا اأْلَمانََة..﴾
يـَُؤدِّ ال ِذي . واملال وحفظ األسرار بقول اهلل تعاىل: ﴿ فـَلْ 259((واستحللتم فروجهّن بكلمة الل ه

، 261((أَدِّ اأْلََمانََة ِإىَل َمْن ائْـَتَمَنكَ ))وسلم(:  صلى اهلل عليهوقول النيب ) ،260اْؤمتَُِن أَمانـََتُه﴾
امّنا اجتالسون ))، وقوله: 262((مانتهأاذا حّدث الّرجل حبديث فالتفت فهو ))وقوله: 
انة، ماذا تسمعون . ووعظ امليبدي بأن جمالستكم مع اوخلق بشرط األم263،264((باألمانة

احفظوها يف صدوركم، وال تقولوا ما ال يليق بيانه. قد خلق اهلل السمع دون قوة احلجز، لذلك 
. ولكن خلق اهلل العني واللسان ألن االختيار ليس فيهمااملؤاخذة يف السمع والفهم،  ليست

هلل )صلى اهلل بقوة احلجز، حيث قادر على السيطرة عليهما، وأن ميتلكهما. لذلك قال رسول ا
   . 265،266((اجملالس باألمانة))عليه وسلم(: 

                                                 
 .21احلشر:  256

 .102، ص 8ج  كشف األسرار وعّدة األبرار،ينظر: امليبدي،  257
 .72األحزا :  258

 .1892، رقم احلديث: 1162، با : يف سنة احلاج، ص 2ج  سنن الدارمي،الدارمي،  259
 .283البقرة:  260

 .15424، رقم احلديث: 150م(، ص ، حديث رجل عن النيب )صلى اهلل عليه وسل24، ج مسند أحمدأمحد بن حنبل،  261
 .15062، رقم احلديث: 297، مسند جابر بن عبد اهلل، ص 23أمحد بن حنبل، املرجع نفسه، ج  262
َا »هذا ليس حديثًا. نقل ابن أيب شيبة )ُسِئَل َعطَاٌء َعِن الر ُجِل، َيْسَمُع الر ُجَل يـَْقِذُ  الر ُجَل أَيـُبَـلُِّغُه، قَاَل:  263 ابن «(. اجُتَاِلُسوَن بِاأْلََمانَةِ اَل، ِإمن 

، ) السعودية، الكتاب المصنف في األحادیث واآلثارأيب شيبة، أبو بكر، عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم بن عثمان بن خواسيت العبسي، 
يسمع الرجل فهو ، الرجل 6م(، احملقق: كمال يوسف احلوت، ج 1988ه/ 1409، الطبعة: األوىل، 1الرياض، الناشر: مكتبة الرشد، ط

 .29035، رقم احلديث: 6يقذ  ص 

 .560، ص 2ج  كشف األسرار وعّدة األبرار،ينظر: امليبدي،  264

. قال احملقق هذا اإلسناد ضعيف 14693، رقم احلديث: 45، مسند جابر بن عبد اهلل، ص 23، ج مسند أحمدأمحد بن حنبل،  265 
 ألجل جهالة ابن أخي جابر بن عبد اهلل.

 .560، ص 2ج  كشف األسرار وعّدة األبرار،مليبدي، ينظر: ا 266
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 األولیاء )الولي، الوالیة(( 14

)و.ل.ي( أصٌل صحيح يدلُّ على قر ، ومن ذلك الَويْلُ: القْر . يقال: تَباَعَد "قيل 
وذكر الَويْلُ  ، أي مما يقاربك.268. ويف احلديث:" ُكْل مما يليك "267"قـُْر ٍ  :أي ؛بعد َويْل 
نـُوّ القر  وا . وقال 270"ويقال يف األقار  أيضًا لية بالتخفيف من الَوىْل وهو الُقْر ". 269"لدُّ

أحلقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو ألوىل رجل ))رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم(: 
ْوىَل مبعىن املاِلُك، والَعْبُد،  ،. وأوىل رجل ذكر يعين أقر  رجل ذكر271((ذكر

َ
وقد جاء امل

ْعِتُق،
ُ
ْعَتُق، والصاِحُب والقريُب كابِن الَعمِّ وحنوِ  وامل

ُ
، 273": ضد  العدوالويلّ ". وقيل 272وامل

واالُة: ِضّد املعاداة"
ُ
وواىل فالن  . 275"اإِلْعراِض ومبعىن االتِّباع". وجاء التـ َويلِّ مبعىن 274"وامل
  .277، واحملب ةُ 276إذا أحب ه. واملواالة: املتابعة ؛فالناً 

الويل يعين القريب،  ختلص الدراسة إىل أن  ل اللغة وأصحا  املعاجم، وبالنظر يف آراء أه
إما سببًيا أو نصبًيا، أو حسيًّا، أو معنويًّا، ويف با  "التفّعل"، و"التفعيل" من األضداد. وقد 

اَل ُهْم ﴿َأاَل ِإن  َأْولَِياَء الل ـِه اَل َخْوٌ  َعَلْيِهْم وَ :ورد يف القرآن الكرمي كثريًا كقوله تعاىل:

                                                 
 .204، ص5. وهتذيب اللغة: ج376، ص6. ينظر الصحاح: ج141، ص 6ج ، معجم مقاییس اللغة، ابن فار  267

، )الناشر: دار طو  النجاة، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم وسننه وأیامهالبخاري،  268
 .5376، رقم احلديث: 68، ص7هـ (، حتقيق: حممد زهري بن ناصر الناصر، ج 1422 ،1ط

ه، نسخة مصورة عن الطبعة  1400ايهيئة املصرية العامة للكتا   :مصر، الناشرالقاموس المحیط، )حممد بن يعقو  الفريوزآبادي،  269
 . 394، ص4هـ(، ج 1302الثالثة للمطبعة األمريية 

 . 54، ص1هــــ(، ج 1414)لبنان، بريوت، دارالفكر، طالفائق في غریب الحدیث، سم حممود بن عمر اوخوارزمي، الزخمشري، أبو القا 270

، 2م(، ج2003ه/ 1423، 2، )لبنان، بريوت، دار ابن حزم، طالجمع بین الصحیحین البخاري ومسلماحلميدي، حممد بن فتوح،  271
 .1007، رقم احلديث: 27ص

. ابن 245 -243، ص40: جتاج العروس من جواهر القاموس. ينظر: 394، ص4جقاموس المحیط، الينظر: الفريوزآبادي،  272
 .405، ص15، ج لسان العربمنظور األفريقي املصري، 

 .559، ص6، جالصحاحاجلوهري،  273

 .325، ص15،، جتهذیب اللغةاألزهري،  274

 .405، ص15،جلسان العربابن منظور،  275

 .325، ص15ج، تهذیب اللغةينظر: األزهري،  276

)الناشر: تاج العروس من جواهر القاموس، ينظر: الزبيدي، حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّا  احلسيين، أبو الفيض، امللّقب مبرتضى،  277
 .253، ص40هـ(، ج 1422، 1الكويت، اجمللس الوطين للثقافة والفنون واألد ، ط 
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، وكذلك قوله 279﴿الل ـُه َويلُّ ال ِذيَن آَمُنوا خُيْرُِجُهم مَِّن الظُُّلَماِت ِإىَل النُّوِر﴾:، وقوله:278حَيَْزنُوَن﴾
  . 280َوُهَو يـَتَـَوىل  الص احِلِنَي﴾ ۖ  ﴿ِإن  َولِيَِّي الل ـُه ال ِذي نـَز َل اْلِكَتاَ  :تعاىل:

على معنيني؛ األول: فعيل  فيطلق ،حنو  يف عر  الصويفوأما تعبري الوالية أو أولياء و 
مبعىن مفعول، وهو من يتوىل اهلل تعاىل أمر ، فال يكله إىل نفسه حلظة، بل يتوىل احلق سبحانه 

فعبادته  ،رعايته، والثاين: فعيل مبالغة من الفاعل، وهو الذي يتوىل عبادة اهلل تعاىل وطاعته
للها عصيان، وكال الوصفني واجب حىت يكون الويل وليًّا اجتري على التوايل من غري أن يتخ

حيب قيامه حبقو  اهلل تعاىل على االستقصاء، واالستيفاء، ودوام حفظ اهلل تعاىل يف السراء، 
  .281والضراء

من املعاين املذكورة عند القشريي، وأهل  فهو قريبوأما معىن الويل عند امليبدي 
مقام األولياء بعد األنبياء، وهم عاقلة  بأن   فذكر ،التصو ، ولكن قام بتوصيفات أكثر

بعد النبيني، والشهداء،  تكون ، وذكر أيًضا أن درجة معرفة األولياء282األمة مستضعفو
، وهم الذين يرون اهلل تبارك وتعاىل يف 283والصديقني، حيث درجتهم فو  درجة عامة النا 

، خضر" بن أمحد العابد مع " أحد الزهاد حممد لقاءونقل امليبدي قصة من  .284اآلخرة
رجال من أمة حممد  إهنموإليا "، أنه طرح سؤااًل من هم أولياء اهلل؟ وذُكر أن اهلل تعاىل قال 

   .285وسلم( قلوهبم كقلو  األنبياء صلى اهلل عليه)
وقال يف موضع آخر يف تعريف الويل: هو من توالت طاعاته من غري أن يتخّللها 

عليه إحسان الل ه وإفضاله، وقد يكون مبعىن كونه حمفوظًا ّف عاّمة  من يتواىل أو هوعصيان، 
ال يكون إاّل حمفوظًا، والفر   فالويلُّ  ،ّن الّنيب ال يكون إاّل معصوًمافكما أ ،أحواله من الّزاّلت

بني املعصوم واحملفوظ أّن املعصوم ال يلّم بذنب البّتة، واحملفوظ قد حيصل منه هنات، وقد يكون 
صل ى اهلل )عمر بن اوخطا  قال: قال النيب   وإن  الندرة زالت، ولكن ال يكون له إصرار،  له ّف

                                                 
 .62يونس:  278
 .257البقرة:  279
 .196األعرا :  280

 .291، ص الرسالةلقشريي، ينظر: ا 281

 .650، ص 2ج  كشف األسرار وعّدة األبرار،ينظر: امليبدي،  282
 .177، ص 4ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  283
 .418، ص 10ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  284
 .302، ص 8ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  285
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ِمْن ِعباِد اهلل ألناسًا ما ُهْم بأنبياء، وال ُشَهداء، يَغِبطُُهم األنبياءُ  إن  ))286: (عليه وسلم
هم، قال: "ُهْم قـَْوٌم حَتَابُّوا  والشهداء يـَْوَم القيامة ِلمكاهنم من اهلل" قالوا: يا رسوَل اهلل خُتربنا َمنْ 

برُوِح اهلل على غرِي أرحاٍم بينهم، وال أمواٍل يتعاَطوهْنا، فواهلِل إن وجوَهُهْم لنوٌر، وإهنم لَعلى نُور: 
ال خيافوَن إذا خاَ  الناُ ، وال حيزنُون إذا َحزَِن الناُ  وقرأ هذ  اآلية ﴿َأاَل ِإن  َأْولَِياَء الل ِه اَل 

  .288((،287َعَلْيِهْم َواَل ُهْم حَيَْزنُوَن﴾ َخْو ٌ 

  البخل ( 15

 البخل إمساك املقتنيات عما ال حيقّ  :، قيل289خبََِل خَبَاًل وخُبْاًل فهو خبَيٌل خَب اٌل ُمَبخ لٌ 
. ويف القرآن الكرمي: ﴿ال ِذيَن يـَْبَخُلوَن َويَْأُمُروَن الن اَ  290حبسها عنه، ويقابله اجلود

ُهَو  َبلْ  ۖ  ، ﴿َواَل حَيَْسنَب  ال ِذيَن يـَْبَخُلوَن مبَا آتَاُهُم الل ـُه ِمن َفْضِلِه ُهَو َخيـْرًا يه ُم 291﴾بِاْلُبْخِل...
ُْم    . 292..﴾اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  ِبهِ  خبَُِلوا َما َسُيَطو ُقونَ  ۖ  َشٌر يه 

و ثالثة ه: "علي اجلوزجاين أيبنقل عن الصوفية يف معىن البخل ما ُروي عن  ومما
أحر  الباء وهو البالء، واوخاء وهو اوخسران، والاّلم وهو اللوم، فالبخيل بالء يف نفسه، 

. 294"نه ترك اإليثار عند احلاجة إليه"إيل يف تعريفه ق، و 293"وخاسر يف سعيه، وملوم يف خبله
، ، وعلى لسان اإلشارةعند أهل العمل خيتلف عنه عند الصوفيةمعىن البخل  أنورأى القشريي 

زمان  البخل على لسان العلم منع الواجب، وعلى بيان اإلشارة ترك اإليثار يف"بقوله: 
فأّما على بيان هذ  ". وذكر ثالثة تعريفات عن الصوفية يف معىن البخل، قال: 295"االضطرار

                                                 
 . قال احملقق: حديث صحيح، وهذا إسناد فيه انقطاع.387ن، ص ، با : يف الره5ج  سنن أبي داود،أبو داود،  286
 .62يونس:  287

 .309، ص 4، ج وعّدة األبرار كشف األسرارينظر: امليبدي،  288

 .272، ص 4، ج كتاب العیناوخليل،  289

 .38، ص المفرداتالراغب،  290
 .37النساء:  291
 ِ. 180آل عمران:  292

 .179ص طبقات الصوفیة،  السلمي، 293
 .107، املرجع السابق، ص السلمي 294
 .416، ص 3، ج 48، ص 2، وج 332، ص 1، ج لطائف اإلشاراتالقشريي،  295
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عند السؤال، وقيل: من   يالطائفة فقد قالوا: البخل رؤية قدر لألشياء، والبخيل الذي يعط
  .296"ه امسه فهو خبيلكتب على خامت

يف تفسري  بأن البخل على لسان أهل اإلشارة ينقسم إىل قسمني؛  فيذكروأما امليبدي 
يف موضع آخر  وذكر. 297األول خبل األغنياء بسبب منع النعمة، والثاين خبل الفقراء مبنع ايهمة

يف لسان أهل ثالثة تعريفات للبخل؛ األول عند أهل العلم، والثاين يف عر  العر ، والثالث 
، وعلى عر  العر  أن البخل على لسان أهل العلم، والشريعة منع الواجب فذكراإلشارة. 

. 298وبلسان اإلشارة ترك اإليثار ّف زمان االضطرار وعادهتم منع فضل املال عن احملتاج،
وسلك امليبدي طريق القشريي يف تعريفه عن البخل، وينطبق التعريف مع أصوله املذكورة يف 

   رآن الكرمي.الق

  البسط )والقبض(( 16

. 300"أو غري ِعَرض لعلها َعَرضوهو امِتداُد الش يء، يف "، 299"الَبْسُط نقيض الَقْبض"
، وقوله تعاىل: ﴿ِإن  رَب َك يـَْبُسُط 301ويف القرآن الكرمي: ﴿َوالل ـُه يـَْقِبُض َويـَْبُسُط َوإِلَْيِه تـُْرَجُعوَن﴾

، وقوله: ﴿..َوَلْو تـََرٰى ِإِذ الظ اِلُموَن يف َغَمَراِت اْلَمْوِت 302ْقِدُر..﴾الرِّْزَ  ِلَمن َيَشاُء َويَـ 
  . 303َواْلَماَلِئَكُة بَاِسطُو أَْيِديِهْم َأْخرُِجوا أَنُفَسُكُم..﴾

ال عالقة يها بأصوله القرآنية  على معانٍ  فيطلقوأما القبض، والبسط يف عر  الصويف 
وتشري الدراسة  ،من تأويالهتم اوخاصة عن بعض اآليات نتجااستإال يف اللفظ فقط، واملعنيان 

القبض والبسط على اصطالح أهل "قال القشريي:  ،إىل بعضها خمتصرًا، على سبيل املثال
املعرفة يف ختاطبهم نعتان يتعاقبان على القلو ، فإذا غلب على قلب عبد اوخو  كان بعني 

ذكر أمثلة كثرية يف تفسري  يف . ويَ 304"البسط القبض، وإذا غلب على قلبه الرجاء صار من أهل
                                                 

 .544، ص 3القشريي، املرجع السابق، ج  296

 .731، ص 1، ج كشف األسرارامليبدي،  297
 .503، ص 2امليبدي، املرجع السابق، ج  298

 .218، ص 7ج  العین،الفراهيدي،  299

 .247، ص 1ج  المقاییس،ابن فار ،  300
 .245البقرة:  301
 .30اإلسراء:  302
 .93األنعام:  303

 .121م(، ص  1986هـ/ 1406، 2، )لبنان، بريوت، الناشر: دار آزال للطباعة والنشر، طشرح أسماء اهلل الحسنىالقشريي،  304
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يقبض الصدقة من األغنياء  :كقوله  ،305قوله تعاىل: ﴿َوالل ُه يـَْقِبُض َويـَْبُسُط َوإِلَْيِه تـُْرَجُعوَن﴾
 :أي ؛ق، يبسط الرز يِّ ضَ يُ  :أي ؛يقبض الرز  :قبوله، ويبسط عليهم بسط خلفه. ويقال ضَ بْ قَـ 
 :تحنهم بالصرب، ويبسط على األغنياء ليطالبهم بالشكر. ويقاليقبض على الفقراء ليم ؛عوسِّ يُ 

دوا املّنة من األغنياء. للفقراء ليطالبهم حىت ال يروا من األغنياء، ويبسط لئال يتقل   يقبض تسليةً 
قال لألغنياء: إذا أنا قبضت الرز  على الفقراء فال تذروهم، وإذا أنا بسطت عليكم  :ويقال

القبض ملا  :قبض القلو  بإعراضه وبسطها بإقباله. ويقال :لكم. ويقالفال تروا ذلك لفضيلة 
القبض لقهر  والبسط  :القلو  من اوخو ، والبسط ملا يغلب عليها من الرجاء. ويقال يغلب

 :القبض للمريدين والبسط للمرادين. ويقال :القبض لسرّ  والبسط لكشفه. ويقال :لربّ . ويقال
القبض  :ه، والبسط حظك. ويقالالقبض حق   :للعارفني. ويقالالقبض للمتسابقني، والبسط 

يقبض إذا أشهدك فعلك، ويبسط إذا  :ملن توىّل عن احلق، والبسط ملن اجتّلى له احلق. ويقال
. ويف أمثلة القشريي من 306يقبض بذكر العذا  ويبسط بذكر اإلجيا  :أشهدك فضله. ويقال

 يف حني أن أمثلة أخرى ال تدخل حتت معناها، اآليات توافقالقبض والبسط يشاهد أمثلة قد 
إذا خا  الصويف من  :اللفظي، بل يوافق بأصول الصوفية يف معىن البسط، والقبض. وقيل

وعيد اهلل كان قبًضا، وإذا رجا الصويف وعد اهلل ونعيم اهلل كان بسطًا، ويرى بعض أئمة الصوفية 
 .307، وإذا كاشفه بنعت مجاله بسطهبنعت جالله قبضه عبداً اهلل تعاىل إذا كاشف  أن  

امليبدي هذا االصطالح يف تفسري  وعّدة مواضع، ذكر يف قوله تعاىل:  استعملكذلك  
اهلل  ، إن  308﴾َعِليمٌ  َشْيءٍ  ِبُكلِّ  الل ـهَ  ِإن   ۖ  الل ـُه يـَْبُسُط الرِّْزَ  ِلَمن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِ  َويـَْقِدُر َلُه ﴿

القبض والبسط من عناية اهلل  وأشار بأن   .309صلحه البسطومن يُ صلحه القبض، يعلم من يُ 
د جعل امليبدي البسط، والقبض احلالة . وق310على من يشاء من عباد  يتفض ل هبااليت 

اوخو  والرجاء حالة العوام،  إن   :املتوسطة من بني احلاالت الثالثة اليت يشري إليها، حيث يقول
، واألخري أفضل خواص اوخواصاوخواص، وايهيبة واألنس حالة البسط والقبض حالة  يف حني أن  

                                                 
 .245البقرة:  305

 .191، و190، ص 1، ج لطائف اإلشاراتينظر: القشريي،  306

 .231ص م(، 1978هـ/ 1409، 1، )مصر، القاهرة، الناشر: مؤسسة خمتار، طظ الصوفیةمعجم ألفاالشرقاوي، حسن،  307
 .62العنكبوت:  308

 .413، ص 7، ج كشف األسرارينظر: امليبدي،  309
 .665، 1ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  310
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، 314والرب، والبحر ،313ة، واألهل  312الليل والنهار وذكر بأن  . وكذلك 311الدرجات
  بأهنا إشارات إىل القبض، والبسط. 316، والبحرين315والبحران

  الَبشارة( 17

والِبشارُة: ". 317"] .ش.ر[ أصٌل واحد يدّل على ظهور الّشيء مع ُحْسٍن ومجال"قيل 
، والُبشارة: حقُّ ما يـُْعَطى على ذلك، والَبشارُة:  ما ُبشِّْرَت به، َبشِّر خبرٍي أو شرٍّ

ُ
والَبِشرُي: امل

، وقوله 319﴿َوَما َجَعَلُه الل ـُه ِإال  ُبْشَرٰى َلُكْم َولَِتْطَمِئن  قـُُلوُبُكم ِبِه﴾ . ويف قوله تعاىل:318"اجَلمالُ 
، وقوله: 320َعْن ِإبـْرَاِهيَم الر ْوُع َوَجاَءْتُه اْلُبْشَرٰى جُيَاِدلَُنا يف قـَْوِم ُلوٍط..﴾ تعاىل: ﴿فـََلم ا َذَهبَ 

نـَْيا َويف اآْلِخرَِة..﴾    .321﴿..يَهُُم اْلُبْشَرٰى يف احْلََياِة الدُّ
 امليبدي أن   وذكر ،322"صلة حبيب إىل احلبيب"والبشارة يف تعبري الصوفية يطلق على 

األول يف الدنيا يف وقت املسا  بواسطة املالئكة اعتماًدا على قوله  ؛323قسمنيالبشارة على 
نـَْيا َويف اآْلِخَرِة..﴾، والثاين يف اآلخرة دون واسطة امللك، تعاىل:  ﴿..يَهُُم اْلُبْشَرٰى يف احْلََياِة الدُّ

ُْم ِفيَها نَِعيٌم ومباشرة من اهلل تعاىل بقوله: ﴿يـَُبشِّرُُهْم َربُـُّهم بَِرمْحٍَة مِّْنُه وَ  ِرْضَواٍن َوَجن اٍت يه 
  .عن األصل القرآين. وكال املعنيني ال خيرج 324مُِّقيٌم﴾

                                                 
 .520، ص 1ج  كشف األسرار وعّدة األبرار،امليبدي،  311
 .237، ص 6ج ينظر: امليبدي، املرجع السابق،  312
 .520، ص 1ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  313
 .279، ص 4ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  314
 .179، ص 8ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  315
 .421، ص 9ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  316

 .251، ص 1ج  المقاییس،ابن فار ،  317

 .925، ص 6، ج كتاب العینالفراهيدي،  318
 .126آل عمران:  319
 .74هود:  320
 .64يونس:  321

 .196ص فرهنگ تعبیرات واصطالحات عرفانی، صيادي،  322

 .108، ص 10، ج كشف األسرارينظر: امليبدي،  323
 .21التوبة:  324
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  البصیرة( 18

َبُصْرُت  :ويقال ،أصالن: أحدمها الِعْلُم بالشيء؛ يقال هو َبِصرٌي به ] .ص.ر["
صل اآلَخر فُبْصر الش ْيِء غَلظُه، إذا رأيَته. وأّما األ :بالشيِء إذا ِصْرَت به بصريًا عاملاً، وأْبَصرتُه

. ويف القرآن الكرمي: ﴿َوَجَعْلَنا آيََة النـ َهاِر 325"ومنه الَبْصُر، هو أن يضم  أِدمٌي إىل أدمي
، وقوله: 327، وقوله تعاىل: ﴿َوُلوطًا ِإْذ قَاَل لَِقْوِمِه أَتَْأُتوَن اْلَفاِحَشَة َوأَنُتْم تـُْبِصُروَن﴾326ُمْبِصَرًة﴾

  . 328انُوا َيْسَتِطيُعوَن الس ْمَع َوَما َكانُوا يـُْبِصُروَن﴾َما كَ  ﴿..
البصرية  إنّ  أتت البصرية على معان كثرية، ومنها قويهم:ويف اصطالح أهل التصو  

يرى هبا حقايق األشياء وبواطنها  ،ة بنور القد يطلق بقوة العاقلة النظرية، وهي قوة للقلب منور  
البصرية عبارة عن عقل " :. وقيل329"ى به صورة األشياء وظواهرهامبثابة البصر للنفس الذي تر 

بنور قدسية، ومزّين هبداية احلق، وال ختطئ يف العيان واملشاهدة، وال حتتاج إىل  منو ر
 ،فيه اليقني الذي ال مرية فيه، والبيان الذي ال شك   البصرية". وقال القشريي: 330"برهان

البصرية أن  :وفيق جهرًا، ومكاشًفا بالتحقيق سرّا. ويقالالبصرية يكون صاحبها مالطًفا بالت
 . 331"تطلع مشو  العرفان فتندرج فيها أنوار جنوم العقل

عىن القرآين املشهور عند علماء التفسري، كامليبدي يف املمن  قريبةوهذ التعريفات املذكورة 
ز هبا احلّق من يِّ ميُ  املعرفة اليتقيل البصرية ""كشف األسرار وعّدة األبرار" حيث يقول: 

  .332"الباطل

  البالء( 19

] .ل.و.ي[ الباء والالم والواو والياء، أصالن: أحدمها إخال  الشيء، والثاين نوٌع "
فأّما األّول فقال اوخليل: بَِلَي يـَْبلى فهو باٍل. والِبَلى  ،من االختبار، وحيمل عليه اإلخبار أيضاً 

                                                 
 .254، ص 1ج  المقاییس،ابن فار ،  325
 .12اإلسراء:  326
 .54النمل:  327
 .20هود:  328

 .64ص ، معجم اصطالحات الصوفیةالكاشاين،  329

. نقاًل عن جعفر صيادي، فرهنگ تعبريات واصطالحات 52، و51، ص شرح منازل السائرین، مع اصطالحات الصوفیةالكاشاين،  330
 .196عرفانی، ص 

 .213، ص 2، ج لطائف اإلشاراتالقشريي،  331

 .148، ص 5، ج كشف األسرارامليبدي،  332
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بُِلَي اإلنساُن وابـْتُِلَي، وهذا من االمتحان،  :فقويهم ،األصل اآلَخروأّما  ،يـُْبليك خُيْربكو  ،َمْصَدرُ 
، وقوله 334. ويف القرآن الكرمي: ﴿ِإن  َهـَٰذا يَهَُو اْلَباَلُء اْلُمِبنُي﴾333"وهو االختبار

ِل َريبِّ قَاَل َهـَٰذا ِمن َفضْ  وقوله تعاىل:﴿.. ،335تعاىل:﴿..َولِيُْبِلَي اْلُمْؤِمِننَي ِمْنُه َباَلًء َحَسًنا﴾
ُلَوين أََأْشُكُر أَْم َأْكُفُر  َا َشَكرَ  َوَمن ۖ  لَِيبـْ   . 336...﴾لِنَـْفِسهِ  َيْشُكرُ  فَِإمن 

 ،ات والتعذيبات اإليهية بنسبة عبد ويف تعبري أهل التصو  البالء يرد فقط على املشق  
ط، بل قد يكون ويف احلقيقة البالء يف معنا  الشرعي والقرآين ال ينحصر يف الشر، والضرر فق

البالء ظهور امتحان احلق لعبد  يف "يف السراء، والضراء، واوخري، والنعم كذلك. مثاًل قيل 
 صلى اهلل عليهحقيقة حاله باالبتالء، وهو ما ينزل به من التعذيب اعتماًدا على قول النيب )

أجساد البالء امتحان " :. وقيل338"337((حنن معاشر األنبياء أشّد النا  بالء))وسلم(: 
بلوى  ؛البلوى من اهلل على وجهني" :. وقيل339 "ات، واألمراض، واآلالماألحبة بأنواع املشق  

يبعث صاحبه على ِإظهار فقر  ِإىل اهلل، وترك الّتدبري،  ؛فبلوى الّرمحة ،وبلوى عقوبة ،رمحة
 ومن وجهة نظر الدراسة فالتعريف. 340"يبعث صاحبه على اختيار  وتدبري  ؛وبلوى العقوبة

  األخري ال يتوافق مع األصل القرآين.
َسر ُة، ويف العسر،  رَ س  وامليبدي يف "كشف األسرار وعّدة األبرار" فَ 

البالء بالر خاُء وامل
، وأن يكون مؤّدبًا يءأن اليشتكي من ش بهواملشقة. ذكر امليبدي أن صاحب األمل يليق 

. 341ميان حىت يأتيه البالء من كّل مكاناإلال جيد العبد حالوة  :قالوازعماء الدين ألن  ؛صامًتا

                                                 
 .294، ص 1ج  المقاییس،ابن فار ،  333
 .106الصافات:  334
 .17األنفال:  335
 .40النمل:  336
اأْلَنِْبَياُء، مُث  اأْلَْمَثُل فَاأْلَْمَثُل، يـُْبتَـَلى »نقل الدارمي هذا احلديث بلفظ آخر: )ُسِئَل الن يبُّ َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَسل َم: َأيُّ الن اِ  َأَشدُّ َباَلًء؟ قَاَل:  337

َحىت  مَيِْشَي َعَلى  يف ِديِنِه َصاَلبٌَة زِيَد َصاَلبًَة، َوِإْن َكاَن يف ِديِنِه رِق ٌة، ُخفَِّف َعْنُه، َواَل يـَزَاُل اْلَباَلُء بِاْلَعْبدِ  الر ُجُل َعَلى َحَسِب ِديِنِه، فَِإْن َكانَ 
، رقم احلديث: 1831، ص ، با  يف أشد النا  بالءً 3، ج مسند الدارمي المعروف بـ )سنن الدارمي(اأْلَْرِض َما َلُه َخِطيَئٌة(. الدارمي، 

 . قال احملقق: إسناد  حسن واحلديث صحيح.2825

 .25، ص اللمع في تاریخ التصوف اإلسالميسراج الطوسي،  338

 633، كشف المحجوبايهجويري،  339

 .170، ص طبقات الصوفیةالسلمي،  340

 . 237-236، ص 6، ج كشف األسرار وعّدة األبرارينظر: امليبدي،  341
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َناُهم مَِّن اآْليَاِت َما ِفيِه َباَلٌء مُِّبنٌي ﴾ ، ابتالهم بالرخاء، والبالء، 342وقال يف قوله تعاىل: ﴿َوآتـَيـْ
   .343فطالبهم بالشكر عند الرخاء و الصرب عند البالء

  ل تُّ بَ الت  ( 20

 ،ةً لَ تْـ بَـ  بتلةقها إذا أبنته من غري ، ومنه قويهم: طل  ، اًل تْ له بالكسر بَـ تِ بْ أَ  يءَ الش تُ لْ تَـ بَـ "
هي املنقطعة إىل اهلل تعاىل عن  :والبتول من النساء: العذراء املنقطعة من االزواج، ويقال

ل عملك هلل: أخلصه من الرياء والسمعة تِّ ل، وبَـ تِّ بَ ك متَ ل إىل اهلل، وهو متنسّ ت  بَ تَـ ". 344"الدنيا
انقطع إليه "، قيل 346تعاىل:﴿َواذُْكِر اْسَم َربَِّك َوتـََبت ْل إِلَْيِه تـَْبِتياًل﴾. وقوله 345"وأفرد  عن ذلك

  . 347"انقطاًعا تاًما
ثالث درجات؛ األوىل: انقطاع عن اللذائذ، خوفًا، أو  لهل تُّ بَ ذكر أهل التصو  بأن الت  

ه الذايت، إىل حبِّ  ه عن العامَل، ويرجعرجاءًا، الثانية: انقطاع عن هوى النفس، الذي يقطع حب  
آخر، وهذا  يءيتوجه إىل ش مييل، والوالثالثة: انقطاع يف طلب مقام السابقني على وجه ال 

  .348يكون باستيالء نور الذات األحدية حىت يصل إىل مقام الوصول والفناء
 حبيث ال ختطريف مكاشفاهتم  نالو ل مقام من مقامات السائرين، تُّ بَ الت   :قال امليبدي

، وأنكايها ترتعش، وهتز من احرتا  قلوهبم، أغاليهاولذاهتا يف خيايهم، وجهنم مع  اجلنة
التبتل قريب من  عن. وتعبري الصوفية 349ال تؤثّر على عيشهم، وحياهتم حرص الدنيا وصدمات

  غلّوا من جوانب.  ما اختلطهمعنا  القرآين، إال 

                                                 
 .33الدخان:  342

 . 119، ص 9، ج كشف األسرار وعّدة األبرارينظر:امليبدي،  343

 .1630، ص 4ج الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة،  اجلوهري، 344

م(،  1998هـ /  1419، 1)لبنان، بريوت، الناشر: دار الكتب العلمية، ط أساس البالغة،الزخمشري، حممود بن عمرو بن أمحد،  345
 .44، ص 1حتقيق: حممد باسل عيون السود، ج 

 .8املزمل:  346

 .643، ص 3، ج لطائف اإلشاراتالقشريي،  347

 . 220، صفرهنگ اصطالحات وتعبیرات عرفانیينظر: صيادي،  348

 . 275، ص 10، ج كشف األسرار وعّدة األبرارينظر: امليبدي،  349
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  ری  حَ الت  ( 21

يف الشيء، من ذلك احَلرْية، وقد حار يف األمر  أصٌل واحد، وهو الرتدُّد"]ح. ي. ر[ 
ُر واحلائِر: املوضع يتحرّي فيه املاءحيَِري، وحتري  يتحري   ﴿ ُقْل أََنْدُعو . ويف القرآن الكرمي:350"، واحلَيـْ

ا الل ـُه َكال ِذي اْستَـْهَوْتُه ِمن ُدوِن الل ـِه َما اَل يَنَفُعَنا َواَل َيُضرُّنَا َونـَُردُّ َعَلٰى أَْعَقابَِنا بـَْعَد ِإْذ َهَدانَ 
رَاَن َلُه َأْصَحاٌ  َيْدُعونَُه ِإىَل ايْهَُدى اْئِتَنا..﴾   . 351الش َياِطنُي يف اأْلَْرِض َحيـْ

على معىن ممدوح خالفًا للقرآن الكرمي الذي  يطلق التحريُّ ويف تعبري أهل العرفان 
، وتبلد يف وادي احلب، وحبر ر، وهو حتريُّ  مثرة التفكالتحريُّ " :قيل ،استعمله يف معىن مذموم

  املصطلح يف عّدة مواضع. هبذاإىل يف تفسري  يبدي . فقد اعتىن امل352"التوحيد
 تؤثِّر عليه يف كشف األسرار وعّدة األبرار هو صفة من صفات السالك اليت التحريُّ 

  وقعه يف ورطة حىت يصبح اهلل تعاىل دلياًل له، كما قال الشاعر: تو 
 353يا دلياًل ملن حترّي فيكا           ت فيك خذ بيديحتري  قد 

إن طلبتك  يد العار  بني الطرد، والطلب، ويستغيث ربّه بقوله: إيهويف هذ  احلالة يرتد  
. وقد 354إيهي، وإن تركتك طلبتين، فال معك قرار، وال منك فرار، املستغاث منك إليك طردتين

 ة األبرار تقريًبا على مخسة معان: يف كشف األسرار وعدّ ق التحريُّ طلِ أُ 
 .355ر  العاملني رجاَء وصالاألول: حترّي األرواح واملهج 

دته، على وجهة نظر ، مقارنة عبا يف الثاين: احلالة اليت يشعر هبا العار  بسبب نقصٍ 
 .356مع غري  من العباد
 .357يف وادي إرادة اهلل تعاىل رٌ الثالث: حتيـُّ 
 .358يار، والتجلِّ بسبب االستت رٌ الرابع: حتيـُّ 

                                                 
 .123، ص 2، ج معجم مقاییس اللغةابن فار ،  350
 .71األنعام:  351

 . 223، صعبیرات عرفانیفرهنگ اصطالحات وتصيادي،  352

 . 121، ص 3، ج كشف األسرار وعّدة األبرارينظر: امليبدي،  353
 . 23، ص 4ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  354
 . 456، ص 8ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  355

 . 345، ص 10، ج كشف األسرار وعّدة األبرارينظر: امليبدي،  356
 . 275، ص 10، ج ينظر: امليبدي، املرجع السابق 357
 . 165، ص 5ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  358
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عند وصف  رٌ ، وحتيـُّ 360، ومبادي إشرا  جالله359يف مكاشفة جالل اهلل رٌ اوخامس: حتيـُّ 
  . 361جالله عند أهل العلم
، واحلريان، ولكن بعضها هذ  املعاين ال عالقة يها باللفظ القرآين للتحريُّ  إن  كما يشاهد 

واشتيا  قلب املؤمن إىل ربّه، واملسارعة  أشد حبًّا هلل، :حنو ،داّل على املفاهيم القرآنية األخرى
التعبري بعض  خالطاهلل، وَوَجل قلو  املؤمن، واقشعرار جلود اوخاشعني، ولكن قد  إرضاءإىل 

  اإلضافات.

 التسلیم( 22

سلم اإلنسان من السني والالم وامليم معظم بابه من الّصّحة والعافية؛ فالّسالمة: أن يَ "
﴿يـَْوَم اَل يَنَفُع َماٌل َواَل بـَُنوَن، ِإال  َمْن أََتى الل ـَه ِبَقْلٍب رآن الكرمي: الق . ويف362"العاهة واألَذى

، وقوله تعاىل: ﴿...مُث  اَل جيَُِدوا يف أَنُفِسِهْم َحَرًجا ممِّ ا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا 363َسِليٍم﴾
 َعَلْيهِ  َصلُّوا آَمُنوا ال ِذينَ  أَيُـَّها يَا ۖ  َعَلى الن يبِّ ، وقوله: ﴿ ِإن  اللـ َه َوَماَلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن 364َتْسِليًما﴾
ة، واالنقياد، وتسليم األمر إىل على التحي   تدلُّ . واآليات املتعلقة بالتسليم 365﴾َتْسِليًما َوَسلُِّموا

  اهلل. 
 يتفق بعضها مع أصله القرآين،على معان اليت  يطلق فالتسليموأما يف اصطالح الصوفية 

. 366" ِمْنُه يف الظ اِهر َواْلَباِطنالثُُّبوت ِعْند نُزول اْلباَلء من غري تغريُّ " :ى سبيل املثال قيلعل
ل، مُث  ل َثالث درجات، التوكُّ التوكُّ "ل حيث يقول: الدرجة الثانية من التوكُّ  القشرييوجعله 

يكتفي بعلمه، وصاحب  ل يسكن ِإىَل وعد ، وصاحب التسليمالتسليم، مُث  التفويض. فاملتوكِّ 

                                                 
 .359، ص 5ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  359
 .6، ص 1ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  360
 . 259، ص 10ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  361

 .90، ص 3، ج معجم مقاییس اللغةابن فار ،  362
 .89-88الشعراء:  363
 .65لنساء: ا 364
 .65النساء:  365

 .61ص طبقات الصوفیة،  السلمي، 366

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



81 

املؤمن بعمل يتعلق بأمر اهلل سبحانه  يرضىالتسليم أن  :. وقيل367"حبكمه يرضىالتفويض 
 . 368طبعه كرههبطيب نفسه، وإن   يتلّقا وتعاىل، أو مبن ال جيوز االعرتاض عليه، وأن 

امليبدي يف موضع  فقد أشار ؛أما التسليم يف كشف األسرار يطلق على عّدة تعبرياتو 
ت التسليم، والتفويض، كما مت  و ل، ل ثالث مراتب؛ التوكُّ قول أيب علي الدقا  بأن للتوكُّ  إىل

التوكل يف البداية، والتسليم يف الوسط، والتفويض يف النهاية،  امليبدي أن   اإلشارة إليه أنًفا، وذكر
يها أمثلة ، وضر  خواص اوخواص، والثاين صفة اوخواص، والثالث صفة صفة العواماألول  وأن  

، 369وقال بأن التوكل صفة لألنبياء على العموم، والتسليم صفة إلبراهيم على اوخصوص
، وقال امليبدي 370وسلم( على أخص اوخصوص صلى اهلل عليهوالتفويض صفة وخات النبيني )

. وأيًضا يف موضع آخر قام بتقسيم 371يف موضع آخر بأن الرضا، والتسليم من حقيقة التوكل
التسليم التوحيدي، وهو أن  :ثالث أقسام؛ األول إىلسان الشريعة، واحلقيقة، التسليم يف ل

التسليم التعظيمي، وهو أن ال ترى سعيك  :تعر  اهلل دون الرؤية، وتقبله دون اإلدراك، والثاين
يف هدايته، وجهدك يف معونته، وعالمتك )أو مُسَعتك( من فضله، والتسليم األقسامي، وهو أن 

إىل  يف الوصوللة احلق، وأن تقبل حتكمه حبسن الظن، وأن ال تبذل جهدك تعتمد على وكا
ر اهلل، صفة لرجال الطريقة، . وكذلك اعترب امليبدي التسليم، والرضا مبا قد  372حظ نفسك

وأربا  احلقيقة يف مواجهة املشاكل، خالفًا للعوام، حيث أهنم مييلون إىل ظاهر الشريعة، 
. وكذلك عرّب امليبدي عن التسليم 373إىل اهلل للتضرع، وكشف الضرويرفعون أيديهم يف الباليا 

ف، وقانون الدين منقول وليس د ال على التكلُّ بناء الشرع على التعبُّ  إن   :مبقابل التعليل، ويقول
، ويف 375. وكذلك رأى التسليم يف قضاء اهلل وقدر 374معقول، وأصل السنة تسليم وليس تعليل

قبول . ونقل امليبدي عن خواجه عبد اهلل األنصاري أنه بعد 376اأخبار الصفات، دون تعليله
                                                 

 .302، ص 1ج  الرسالة،القشريي،  367

 .223، صفرهنگ اصطالحات وتعبیرات عرفانیصيادي،  368

كشف األسرار وعدة فقد ذكر امليبدي يف موضع آخر أن التسليم صفة الذبيح واوخيل. وقد جعل إبراهيم، وابنه حتت اوخواص. امليبدي،  369
 . 672، ص 10، ج األبرار

 .330، ص 2، ج ، كشف األسرار وعدة األبرارينظر: امليبدي 370
 .13، ص 8ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  371
 .568، ص 2ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  372
 .671، ص 10ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  373

 .473، ص 2ج كشف األسرار وعدة األبرار،ينظر: امليبدي،  374
 .13، ص 8ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  375
 .543، ص 2ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج 376

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



82 

التسليم سيبدأ األنس، بقوله بعد التسليم سيعطون الشخص ثالثة مشروبات؛ إما شرا  املعرفة 
ارة، أو يعطونه شرابًا مسكرًا ليصبح ليحيي قلبه باحلق، أو سيعطونه شرابًا مسّيا ليقتل نفسه األم  

 عنامليبدي  إيضاحاتوکذلك يشاهد يف  .377هنا سيبدأ األنسروحه به سكرانًا، ومن 
بعضها يطابق األصل القرآين، والعقيدة السليمة، وبعضها اليت روى عن مشايخ  التسليم، أن  

  ولكنه يوافق املشهور عند الصوفية.العرفان مل خيالف الشرع وإن مل يطابقه نصًّا، ولكن 

  التفرید( 23

وهو الَوْتر، والفريد: الدُّرُّ  ،على ُوْحدة. من ذلك الَفْرد أصٌل صحيٌح يدلُّ "] .ر.د[ 
، وقوله 379﴿ َونَرِثُُه َما يـَُقوُل َويَْأتِيَنا فـَْرًدا﴾القرآن الكرمي:  . ويف378"إذا نُِظم وفصِّل بَيَنه بَغريِ 

ُر ا ، وقوله: ﴿َوَلَقْد 380ْلَوارِِثنَي﴾تعاىل: ﴿َوزََكرِي ا ِإْذ نَاَدٰى َرب ُه َر ِّ اَل َتَذْرين فـَْرًدا َوأَنَت َخيـْ
  .381ِجْئُتُمونَا فـُرَاَدٰى َكَما َخَلْقَناُكْم َأو َل َمر ٍة َوتـَرَْكُتم م ا َخو ْلَناُكْم َورَاَء ظُُهورُِكْم﴾

د َعن األشكال وينفرد يف اأْلَْحَوال َأن يتفر  "وأما يف اصطالح الصوفية يطلق التفريد على 
َفاَل يكون ِفيَها ُرْؤيَة نفس َواَل ُمرَاَعاة خلق  ،َعال، َوُهَو َأن تكون أَفعاله هلل َوحد د يف اأْلَفْـ ويتوح  

بل يغيب ِبُرْؤيَة  ،َفاَل يرى لَنفِسِه َحااًل  ،د يف اأْلَْحَوال َعن اأْلَْحَوالويتفر   ،َواَل مطالعة عوض
فَرد " :وقيل .382"اد عن األشكال فال يأنس هبا وال يستوحش منهويتفر   ،حمويها عنها

ُ
هو إفراد امل

برفع احلدث، وإفراد الِقَدم بوجود حقائق الفردانية، قال: بعضهم "املوحدون هلل من املؤمنني  
م به كلِّ كثري، واملفردون من املؤمنني قليل"، قال احلسني بن منصور )رمحه اهلل( يف بعض ما تُ 

يها تعلق  ليسالصادرة من الصوفية . هذ  املعاين 383"عند قتله: َحسُب الواجد إفراد الواحد
 ولكن ُيشاهد فيهأخذ من املفاهيم الشرعية  فقدوأما من جهة املفهوم  ،بأصله القرآين لفظًا

 من الغلو.  قليلٌ 

                                                 
 .543، ص 2ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج 377

 .500، ص 4، ج المقاییسابن فار ،  378
 .80مرمي:  379
 .89األنبياء:  380
 .94األنعام:  381

 .111 ص التعرف لمذهب أهل التصوف،الكالباذي،  382

 .425ص  اللمع في التصوف،الطوسي،  383
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"الراء"  إىل أن  يشري يف تفسري   ؛واجتدر اإلشارة إىل قول امليبدي يف تعريف التفريد خمتصرًا
فريد حيث يقول "الراء" يرفقهم بلطفه، وحيملهم على يف قوله تعاىل )الر( إشارات إىل الت

د بسفينة التوحيد يصل ويرى أن املوحِّ  ،385 عنه امليبدي بالتفريد واجلمع. وكذلك عرب  384التفريد
 ؛ة يف الذكر ويف النظرالتفريد هو توحيد ايهم   :وقال ،386إىل ساحل التفريد الذي هو غاية األمر

يعين إذا نظرت  :غري  يف ذكر . ويف النظر منوأن ال ختا   تطلب غري ، يعين أن ال :يف الذكر
وضر  أمثلة من أنبياء اهلل يف  .387هللإىل أحد ال ترى إال اهلل، وأن ال حتين جبهتك ألحد إال 

أعطى  فقدإال اهلل يف التفريد،  يءإبراهيم رغب عن كل ش ذكر أن   :التفريد؛ على سبيل املثال
جعل  ويف موضع آخر. 388أضحيته، وأعطى جسمانه بنريان ماله يف ضيفه، وأعطى ابنه يف

، وأشار 389األول من كتا  التفريد السطرامليبدي الصحابة )رضي اهلل عنهم ورضوا عنه( يف 
استغرقوا يف اسم  حيثالتفريد هو صفة من صفات العارفني، دون املوحدين والعلماء، من  بأن  

م امليبدي أركان األمة، ودعائم اإلسالم قس  وكذلك  .390اهلل حىت ال خيافون من نفي اآلخرين
العلماء والفقهاء، وأهل املعرفة وأصحا  احلقائق اوخواص، وصنف هم  ؛إىل ثالثة أصنا 

، قائمون باحلق على هنج اجتريد التوحيد، وحتقيق باملعرفةاملخصوصون من املخصوصني 
  . 391التفريد

  التفویض( 24

كال يف األمر على آَخر وردِّ  عليه، من ذلك أصٌل صحيٌح يدلُّ على اتّ "] . و. ض[ 
 ۖ  ﴿َفَسَتْذُكُروَن َما أَُقوُل َلُكْم ، ويف القرآن الكرمي قوله تعاىل: 392"إذا رد   ؛فو َض إليه أمَر 

  . 393وُِّض أَْمرِي ِإىَل الل ـِه..﴾َوأُفَـ 

                                                 
 .358، ص 4ج كشف األسرار وعدة األبرار،ينظر: امليبدي،  384
 .230، ص 4ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  385
 .642، ص 3ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  386
 .475، ص 5ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  387
 .163، ص 2ق، ج ينظر: امليبدي، املرجع الساب 388

 .52، ص 8ج  كشف األسرار وعّدة األبرار،ينظر: امليبدي،  389
 .666، ص 10ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  390
 .573، ص 6ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  391

 .460، ص 4، ج المقاییسابن فار ،  392
 .44الغافر:  393
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، وهذا قبل العبد فّوض أمر  كله إىل اهلل هو أن  "وأما يف اصطالح أهل العرفان التفويض 
ة التفويض يف البدايات االنقياد لألمر، واالستسالم صور " :. وقيل394"لالوقوع، وبعد التوكُّ 

 :هو تفويض النفس إىل مالكها ومدبرها. ويف الواليات :للطاعة برتك التدبري. ويف األخال 
  .395"ا ، وكونه مسعه وبصر  ولسانه ويد ، ورجلهاحلق إي   شهود تويلِّ 

ل يف البداية، للتوكل ثالث مراتب؛ التوكل، التسليم، والتفويض، والتوكُّ  بأن   أشار امليبدي
، والثاين صفة اوخواص، صفة العواماألول  والتسليم يف الوسط، والتفويض يف النهاية، وأن  

التوكل صفة لألنبياء على العموم، والتسليم صفة  بأن   خواص اوخواص، وذكروالثالث صفة 
وسلم( على أخص  صلى اهلل عليه، والتفويض صفة وخات النبيني )396صوصإلبراهيم على اوخ

وأشار امليبدي يف  .رأى امليبدي التفويض مرحلة أخرى من التوكل النقل. ويف هذا 397اوخصوص
ل، االعتصام، وبعد  التفويض، والتوكُّ  فأويّهاموضع آخر بأن التفويض من مقامات السالكني؛ 

من هنا قال أهل  :تصام لألولياء، واالستسالم لألنبياء، وقاليعين االع ؛وآخرها االستسالم
يف أقوال  واملشاهد. 398م ّف القبضة. أهل احلقائق فهُ  فأّمااالعتصام للمحجوبني، التحقيق 

  املعاين املذكورة للتفويض ال ختالف مع معنا  القرآين. أهل التصو ، أن  

  التقوى( 25

الِكالَءُة، واحلفظ. والّتقوى أصله  :صانَه،َكَوق اُ ، والّتوقية :أي ؛وقا  َوْقيًا وِوقَايًَة وواِقَيةً "
الشيء مما يؤذيه  حفظُ  :والوقاية". 399"بو  للفر  بني االسم والّصفة، كَخْزيا وَصْدياتـَْقيا، قل  

، 401تـ ْقَوٰى﴾. وقال تعاىل يف القرآن الكرمي: ﴿أَرَأَْيَت ِإن َكاَن َعَلى ايْهَُدٰى، أَْو أََمَر بِال400" ويضرُّ 

                                                 
 .52، ص فرهنگ اصطالحات وتعبیرات عرفانیصيادي،  394

 .241، ص 2ج  معجم اصطالحات الصوفیة،الكاشاين،  395

كشف األسرار فقد ذكر امليبدي يف موضع آخر أن التسليم صفة الذبيح واوخيل. وقد جعل إبراهيم، وابنه حتت اوخواص. ينظر: امليبدي،  396
 . 672، ص 10، ج وعدة األبرار

 .330، ص 2، ج ، كشف األسرار وعدة األبرارينظر:امليبدي 397
 .222، ص 2امليبدي، املرجع السابق، ج ينظر: 398

 .1344، ص 1، ج القاموس المحیطالفريوزآبادي،  399

 .531، ص المفردات في غریب القرآنالراغب،  400
 .12-11العلق:  401
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، وقوله: ﴿َواتـ ُقوا الل ـَه َواْعَلُموا َأن  الل ـَه 402وقوله تعاىل: ﴿َواتـ ُقوا يـَْوًما تـُْرَجُعوَن ِفيِه ِإىَل الل ـِه..﴾
  .403َمَع اْلُمت ِقنَي﴾

ز والوفاء )بالطاعة( عن التحرُّ "وأما التقوى يف اصطالح أهل التصو  يطلق على 
ز بطاعة الل ه َعن وحقيقة االتقاء التحرُّ  ،التقوى مجاع اوخريات"ل . وقي404"متوعدات العقا 

 ،قاء املعاصي والسيئاتمُث  بعد  اتِّ  ،قاء الشركقى ُفالن برتسه، وأصل التقوى اتِّ يقال: ات   ،عقوبته
  . 405"مُث  تدع بعد  الفضالت َكَذِلكَ  ،قاء الشبهاتمُث  بعد  اتِّ 

مسلًكا خاصًّا يف تفسري  "كشف األسرار وعّدة  يف تعريف التقوى وسلك امليبدي
، على طريقة خاصة ووجوهها وحاالهتا، وأقسامها، منازيهابتعريف التقوى، وذكر  فقاماالبرار". 
التقوى خو  مينعك من املعصية، ورجاء حيّثك على الطاعة، ورضاء  امليبدي أن   وذكرمتنوعة. 

يتقي ه إىل ثالثة أقسام؛ األول تقوى العوام، وهو أن . ومن جهة املدح يقسم406ةك إىل احملب  جيرُّ 
. 407يتقي الشبهات، وهو أن خواص اوخواص. وتقوى يتقي املعاصي. وتقوى اوخواص، الشرك
تقوى العقوبة  :الذم واملدح عند امليبدي كذلك على ثالثة أنواع؛ األول التقوى بالنسبة إىلوأما 

تقوى  وهذ تقوى يف شكر النعمة،  :. والثاينعند الصرب على املعاصي، وهذا تقوى الظاملني
تقوى  وهذ تقوى برؤية الوحدانية دون النظر يف الثوا  والعقا ،  :املقتصدين. والثالث

َنا ِمْن 408السابقني . وكأن هذا التقسيم يشري إىل اآلية: ﴿مُث  َأْوَرثـَْنا اْلِكَتاَ  ال ِذيَن اْصطََفيـْ
ُهمْ  ۖ  ِعَباِدنَا  ُهم لِّنَـْفِسهِ  ظَاملٌِ  َفِمنـْ ُهمْ  مُّْقَتِصدٌ  َوِمنـْ . وكذلك 409اوْخَيـْرَاِت بِِإْذِن الل ـِه..﴾بِ  َساِبقٌ  َوِمنـْ

التقوى يها ثالثة منازل؛ املنزل األول: ترك الكفر والشرك، وهذا منزل  إىل أن  امليبدي يشري 
املؤمنني. والثالث: منزل  وهذا منزل ال داع يهااملسلمني. والثاين: ترك احملارم اليت حتظرها الشريعة 

. ومراجع وجو  التقوى عند امليبدي مخسة؛ األول: 410العرفاء، وهو حفظ اوخواطر، والنيات
التقوى بالتوحيد عن الشرك، واإلخالص عن النفا ، والصد  عن الرياء، والتقوى بالسنة عن 

                                                 
 .281البقرة:  402
 .194البقرة:  403

 .68، ص 1، ج لطائف اإلشاراتالقشريي،  404

 . 312، ص 1، ج لطائف اإلشارات: القشريي، ، با  التقوى. وينظر227، ص 1، ج الرسالةالقشريي،  405

 . 10، ص2، جكشف األسرار وعّدة األبرارينظر: امليبدي،  406
 .405، ص 2املرجع السابق، ج  407
 .238، ص 2املرجع السابق، ج  408
 .32الفاطر:  409

 . 38، ص2ج كشف األسرار وعّدة األبرار،ينظر: امليبدي،  410
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وكمال. وأصل للتقوى أصل،  . وذكر امليبدي أن  411البدعة، والتقوى باالجتنا  عن املعاصي
. وكذلك أشار 412، وكمال التقوى أن جيتنب ما سوى احلقوهو اجتنا  املعاصيالتقوى عام، 

وذكر بداية التقوى أن  ،للتقوى بداية، وهناية بنسبة حق املسلم على املسلم إىل أن  امليبدي 
. زالته، وهذا منزل اإلسالم وطريقة العابدين عنتعر  حقك على أخيك املسلم، وأن تعفو 

عليك، وهذا مقام  جفائهوهناية التقوى أن تعر  حق أخيك على نفسك، وأن تعذر  يف 
التعاريف اليت متت اإلشارة إليها عند أهل  . وال غبار على413التوحيد، ووصف حال الصديقني

  مع األصول القرآنية ملعىن التقوى. متوافقةالتصو ، إذ التعاريف 

  التوبة( 26

والتو  ترك الذنب على أمجل الوجو  وهو أبلغ " ،414"جوع]ت.و. [ تدلُّ على الرُّ "
ُه ُهَو ِإن   ۖ  . ويف القرآن الكرمي: ﴿فـَتَـَلق ٰى آَدُم ِمن ر بِِّه َكِلَماٍت فـََتاَ  َعَلْيِه 415"وجو  االعتذار

، 417لل ـِه َمَتابًا﴾، وقوله تعاىل: ﴿َوَمن تَاَ  َوَعِمَل َصاحِلًا فَِإن ُه يـَُتوُ  ِإىَل ا416التـ و اُ  الر ِحيُم﴾
 .418وقوله: ﴿يَا أَيُـَّها ال ِذيَن آَمُنوا ُتوبُوا ِإىَل الل ـِه تـَْوبًَة ن ُصوًحا﴾

خيرج بعضها  وقدعلى أصلها الشرعي غالًبا،  فقد وردتوأما التوبة يف تعبريات الصوفية 
نزلة من منازل التوبة أول م" :قيل ؛عنه. وتكتفي الدراسة مبا يشتهر على ألسنة معظم الصوفية

التوبة الرجوع عما كان مذموًما يف الشرع ِإىل ما . و السالكني وأول مقام من مقامات الطالبني
التوبة أَن  :التوبة أن تتو  من ذكر كل شىء سوى اهلل. وقيل" :قيلو  .419"هو حممود فيه
بعضهم إىل مه وقس   هو نسيان ذنبك. :ا بال قفا كما كنت له قفا بال وجه. وقيلتكون هلل وجهً 

 يأن تستح :أي ؛أن ختا  من اهلل من أجل قدرته عليك، وتوبة االستجابة :توبة اإلنابة؛ أي

                                                 
 .38ص  ،2ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  411
 .61، ص 10ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  412

 . 641، ص1ج كشف األسرار وعّدة األبرار،ينظر: امليبدي،  413

 .357، ص 1ج  المقاییس،ابن فار ،  414

 .76، ص ، المفرداتالراغب 415
 .37البقرة:  416
 .281البقرة:  417
 .8التحرمي:  418

 .207، ص 1ج  الرسالة،القشريي،  419
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وتوبة اوخاص من  ،من اهلل لقربه منك. وكذلك قيل التوبة ثالثة أقسام؛ توبة العام من الذ نب
  .420"الغفلة، وتوبة األنبياء من رؤية عجزهم عن بلوغ ما ناله غريهم

توبة العوام من الزلة، وتوبة  ن  إ :يبدي يف تفسري  إىل هذا التقسيم بقولهوكذلك أشار امل
 إىل أن   مالحظة أوصا  البشرية. مث أشار أن خواص اوخواص منالغفلة، وتوبة  مناوخواص 

توبة العوام أن يقلع عن املعصية إىل الطاعة، وتوبة اوخواص أن ينظروا إىل طاعتهم بتوفيق من اهلل 
. وقال 421أن يصلوا من مشاهدة التوفيق إىل املشاهدة خواص اوخواصهم. وتوبة ال بسبب عمل
للتوبة ثالث مراتب؛ أويها التوبة، مث اإلنابة، مث األوبة. من تا  من خو   ن  إ :يف موضع آخر

العقوبة فهو تائب، ومن تا  رجاء للثوا  فهو منيب، ومن تا  بسبب أمر اهلل، وإجالله فهو 
يف نطا  التعاريف الصوفية اليت  فإّن تعاريفه تدورهد من تعبريات امليبدي . وكما يشا422أّوا 

  الشرع. ختالال 

 التوحید( 27

اإلميان باهلل وحد  ال شريك  :والتوحيد". 423"]و.ح.د[ أصٌل واحد يدلُّ على االنفراد"
ستنبطة من . وهذا االصطالح من املفاهيم امل424"واهلل الواحد األحُد ذو الّتوحُّد والوحدانية ،له

هبذا اللفظ يف القرآن الكرمي، ولكن على هذا املعىن قال تعاىل: ﴿ َوِإَذا  يردالقرآن الكرمي، ومل 
  .426﴾ الر ِحيمُ  الر مْحَـٰنُ  ُهوَ  ِإال   إِلَـٰهَ  ال   ۖ  ، وقال: ﴿َوإِلَـُٰهُكْم إِلَـٌٰه َواِحٌد 425ذُِكَر الل ـُه َوْحَدُ ﴾ 

التوحيد أن تعلم "معنا  القرآين غالًبا. قيل  يف على قد وردفوأما التوحيد عند الصوفية 
ه لألشياء بال عالج، وعلة لصنعه وليس يف عقدرة اهلل تعاىل يف األشياء بال مزاج، وصن

السماوات العلى وال يف األرضني السفلى مدبر غري اهلل تعاىل، ومهما تصور ومهك فاهلل خبال  
   .428"بأن الل ه واحدالتوحيد ُهَو احلكم ". وقيل 427 "ذلك

                                                 
 .93، ص تعرف لمذهب أهل التصوفالالكالباذي،  420
 . 528، ص 6، ج كشف األسرار وعدة األبرارينظر: امليبدي،  421
 .300، ص 1ينظر: املرجع السابق، ج  422

 .90، ص 6، ج المقاییسابن فار ،  423

 .281، ص 3ج  العین،الفراهيدي،  424
 .45الزمر:  425
 .163البقرة:  426

 .49 صاللمع في تاریخ التصوف اإلسالمي، الطوسي،  427

 .462، ص 2، ج الرسالةالقشريي،  428
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امليبدي يف تفسري  "كشف األسرار وعّدة األبرار" بأن التوحيد أصل العلوم، وسّر  وذكر 
. 430. وأشار بأن أنواع العلوم عشرة، والتوحيد هو أويها، وهو حياة429املعار ، وعصارة الدين

الثاين أن تقوم تقول بوحدانيته، و  أنهو  :بابني؛ األول تشتمل علىحقيقة التوحيد  أن   وذكر
. وذكر يف موضع آخر 432توحيد العرفاء :توحيد عامة املسلمني، والثاين :. واألول431بالتوحيد

توحيد املعرفة وهو  :بابني؛ توحيد اإلقرار وهو توحيد العوام، والثاينيشتمل على أن التوحيد 
ثالثة؛ األول: األوصا  ال له. وأشار امليبدي بأن التوحيد القويل 433توحيد العرفاء والصديقني

اإلشهاد بتوحيد اهلل يف الذات، وتنزهه عن صاحبة، وولد، وشريك. والثاين: اإلشهاد بتوحيد 
عن التصور، والوهم، وكيفية  خارجةاهلل يف الصفات، يعين ليس صفاته كصفة أحد، وصفاته 

. واهلل، أزليةحقيقية ال يعرفها أحد. والثالث: توحيد اهلل يف األمساء، بأن أمساء   جمهولةصفاته 
﴿ أَِم اخت َُذوا ِمْن ُدونِِه آيِهًَة . وكذلك قال امليبدي يف قوله تعاىل: 434والرمحن مها امسان هلل تعاىل

اإلشارة فيه اىل توحيد احلق و إفراد الّر  بوصف التفّرد، ونعت "، 435ُقْل هاُتوا بـُْرهاَنُكْم﴾
اإلقامة عند أحكامه بالتفريد، وقطع وأصل التوحيد الطريان ّف ميدان التجريد، و  ،الوحدانية

وأشار  .436"اوخو  والرجاء عن القريب والبعيد، وتسليم األمر إىل الل ه ليحكم كيف يريد
التوحيد يعين الواحد يكفيك من الكل، والكل ال  ؛يف تعريف التوحيد يامليبدي إىل قول الشبل

تقول بوحدانيته باللسان،  أن التوحيد يعين ن  إ :. وقال يف موضع آخر437يكفيك من الواحد
. والتعاريف املذكورة ال ختالف األصل القرآين ملعىن التوحيد عند أهل 438وتوّحد  يف القلب

    السنة.

                                                 
 .506، ص 2، ج كشف األسرار وعدة األبرارينظر:امليبدي،  429
 .241، ص 3ينظر:امليبدي، املرجع السابق، ج  430

 .506، ص 2، ج كشف األسرار وعدة األبرارينظر: امليبدي،  431
 .441، ص 8، وج 529، ص 8، وج 405، ص 5ينظر:امليبدي، املرجع السابق، ج  432
 .529، ص 8ينظر:امليبدي، املرجع السابق، ج  433
 .405، ص 5ينظر:امليبدي، املرجع السابق، ج  434
 .24األنبياء:  435

 .529، ص 8، ج كشف األسرار وعدة األبرارامليبدي،  436
 .529، ص 8ينظر:امليبدي، املرجع السابق، ج  437
 .309، ص 6ينظر:امليبدي، املرجع السابق، ج  438
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   التوفیق ( 28

]و. . [ كلمٌة تدلُّ على مالءمة الشيئني، منه الَوْفق: املوافقة، واتّفق الشيئان: تقاربا "
 ،والتوفيق حنو  ،سان القدر ويقال ذلك يف اوخري والشرواالتفا  مطابقة فعل اإلن". 439"وتالءما

ِه َعَليْ  ۖ  . قال تعاىل: ﴿َوَما تـَْوِفيِقي ِإال  بِالل ـِه 440"لكنه خيتص يف التعار  باوخري دون الشر
  .441تـَوَك ْلُت َوإِلَْيِه أُنِيُب﴾

 التوفيق يطلق على جريان األمور على وفق مراد احلق،" :ويف اصطالح أهل التصو 
ثالث مراتب؛ األوىل اإلسالم، يعين االنقياد الكلي وهو يشمل التفويض، وله  ،واحلقيقة

حقيقة التوفيق ما " وقيل:. 442"والتوكل، والتسليم، والرضاء، وأوسطه اإلميان، وغايته اإلحسان
  ما تقر   التوفيق ما تنفق به الطاعة، وهو قدرة الطاعة، مث كلُّ  :الشريعة ينفق به الشيء، ويف

  .443"على التوّسع -من مجلة التوفيق العبد به من الطاعة من توفري الدواعي وفنون املنهيات يعدُّ 
التوفيق موافقة بني قضاء اهلل وإرادة إن   "وعّدة األبرار وقال صاحب "كشف األسرار

 وهو يتمُّ  ،العبد، إما يف الشر، أو اوخري، ولكن حبكم العادة والعر  يطلق فقط على اوخري
إضاءة الطريق من جانب احلق، والرشد  فايهداية ،ألربعة؛ ايهداية، والرشد، والتسديد، والتأييدبا

مدد النور  :أعضاء  على الصوا ، والتأييد يف سريإجياد طلب احلركة يف الشخص، والتسديد 
ال  معظمه. وما نقلت عن الصوفية يف هذا العنوان يف تعريف التوفيق 444الغييب له اإليهي
   القرآين. نطاقه عنخيرج

  لالتوكُّ ( 29

والتوكُّل منه، وهو إظهار  ]و.ك.ل[ أصٌل صحيٌح يدلُّ على اعتماِد غرِيَك يف أمرك،"
 أن تعتمد على غريك واجتعله نائباً  :والتوكيل". 445"الَعْجز يف األمر، واالعتماُد على غريك

                                                 
 .128، ص 6، ج مقاییس اللغةمعجم ابن فار ،  439

 .528، ص المفردات في غریب القرآنالراغب،  440
 .88هود:  441

 .271، ص فرهنگ اصطالحات وتعبیرات عرفانیصيادي،  442

 .152، ص2، ج لطائف اإلشاراتالقشريي،  443

 .558، ص 2، ج كشف األسرار وعدة األبرارينظر: امليبدي،  444

 .136، ص 6، ج ، المقاییسابن فار  445
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، 447﴾  اْلُمتَـوَكِِّلنيَ  حيُِبُّ  الل ـهَ  ِإن   ۖ   قال تعاىل: ﴿فَِإَذا َعَزْمَت فـَتَـوَك ْل َعَلى الل ـهِ  .446"عنك
، ﴿َوَمْن يـَتَـوَك ْل َعَلى الل ِه فـَُهَو 448﴾ وَِكياًل  بِالل ـهِ  وََكَفىٰ  ۖ  وقال: ﴿َوتـَوَك ْل َعَلى الل ـِه 

 .449َحْسُبُه﴾

 واختلط ،أحيانًا إالل يف اصطالح أهل التصو  ال خيرج عن معنا  األصلي وأما التوكُّ 
ترك تدبري النفس واالخنالع من احلول "ل عند الصوفية مبعىن مع التواكل. جاء التوكُّ  عندهم

هو  :فيكون اهلل لك كما مل يزل، وقيل ،ل أن تكون هلل كما مل تكنالتوكُّ  :والقوة. وقيل
ه القلب واحلركة بالظاهر ال تنايف التوكل بالقلب بعدما ل حملُّ التوكُّ " :. وقيل450"االعتصام باهلل

فق َشْيء فبتيسري . وإن ات   ،ر َشْيء فبتقدير وإن تعس   ،قق العبد َأن التقدير من قبل الل ه تـََعاىَل حت
 .451"ال يسأل، وال يرد، وال حيبس ؛عالمة املتوكل َثالث :وقالوا

حقيقة التوكل شهود  تفسري كشف األسرار وعّدة األبرار، أشار امليبدي أن   وبالنسبة إىل
أما أصله  ،للتوكل أصل، وشرط، ومثرة . وذكر بأن  452ة القلو  عن كل التدبريالتقدير، واسرتاح

للتوكل ثالث مراتب؛  ا  بأن  . ونقل عن أيب علي الدق  453اليقني، وشرطه اإلميان، ومثرته حمبة اهلل
التوكل صفة العوام، وهو صفة  بدايتها التوكل، وبعدها التسليم، وهنايتها التفويض. وذكر أن  

نبياء، والتسليم صفة اوخواص، وهو صفة إبراهيم على اوخصوص، والتفويض صفة مجيع األ
.وقال 454وسلم( على أخص اوخصوص صلى اهلل عليه، وهو صفة خات النبيني )خواص اوخواص

 ؛الّتوّكل حتّقق، مث ختّلق، مث توّثق، مث متّلق :، وقيل"الّتوّكل سكون القلب بوعد احلقّ "امليبدي:
. 455ق باملقسوم، ومتّلق بني يديه حبسن العبوديّةقامة الّشريعة، وتوثُّ إوختّلق ب ،العقيدة حتّقق يف

ويها درجتان؛ الدرجة  ،التوكل عالمة اليقني، وعصارة اإلميان وذكر امليبدي يف موضع آخر أن  
، ومعنا  ق بعموم مكتسيب األمةالعام يتعل   فالتوكُّل ،ل اوخاصالتوكُّ  :ل العام، والثانيةاألوىل: التوكُّ 

                                                 
 .531، ص المفردات في غریب القرآنالراغب،  446
 .159آل عمران:  447
 .3األحزا :  448
 .3الطال :  449

 .272، ص فرهنگ اصطالحات وتعبیرات عرفانیجعفر صيادي،  450

 .299، ص 1ج  الرسالة،القشريي،  451

 .325، ص 2ج كشف األسرار وعدة األبرار، ينظر: امليبدي،  452
 .033، ص 2ينظر: املرجع السابق، ج  453
 .330، ص 2ينظر: املرجع السابق، ج  454

 .12، ص 8ج كشف األسرار وعدة األبرار، ينظر: امليبدي،  455
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 ،أن ال يرتك األسبا ، وال يرى األثر من األسبا ، وقّوة البشر، بل يعتمد على فضل اهلل وقّوته
ل الراضني، وهو توكُّ  ،ل اوخاصالتوكُّ  فهول الثاين ه إىل األسبا  واملسببات. وأما التوكُّ يعين يتوجّ 

هما واحًدا. يعين غريهم ب، بل يرون كاليوحال الصديقني الذين ال يبحثون عن السبب واملسب  
يتطلبون منه، ولكن هم يطلبونه.  وغريهميفّوضون أمرهم إليه، ولكن هم يفّوضون أنفسهم له. 

. ونقل امليبدي عن بعض 456غريهم آمنني مطمئنني بالعطاء، وهم مطمئنون باملعطي حويصب
ابن سامل:  ل؟ فقالأهل التصو  أنه سأل رجل ابن سامل: أحنن مستعبدون بالكسب أو بالتوكُّ 

منا اسنّت يهم إو  ،وسلم( صلى اهلل عليهوالكسب سنة رسول الل ه ) ،ل حال رسول الل هالتوكُّ 
فلّما سقطوا عنه مل يسقطهم  ،هو حاله يالكسب لضعفهم حني أسقطوا عن درجة التوكل الذ

   .457ولوال ذلك يهلكوا ،هو سنته يعن درجة طلب املعاش باملكاسب الذ

  الجهاد( 30

َجَهْدُت نفسي وأْجَهدت،  :يقال ،ه.د[ أصُلُه املشق ة، مث حُيَمل عليه ما يقارِبُه]ج."
بذل وسعه وطاقته  :أي ؛وَجاَهَد يف سبيل اهلل ِجَهاًدا، واْجتَـَهَد يف األمر". 458"الط اَقة :واجُلْهد

َزْمَت فـَتَـوَك ْل . وقال تعاىل يف القرآن الكرمي: ﴿فَِإَذا عَ 459"يف طلبه ليبلغ جمهود  ويصل إىل هنايته
، وقال: ﴿َفاَل ُتِطِع اْلَكاِفرِيَن َوَجاِهْدُهم ِبِه ِجَهاًدا  460ـَه حيُِبُّ اْلُمتَـوَكِِّلنَي﴾ الل   ِإن   ۖ  َعَلى الل ـِه 

  .462، ﴿جُيَاِهُدوَن يف َسِبيِل الل ـِه َواَل خَيَاُفوَن َلْوَمَة اَلِئٍم﴾461َكِبريًا﴾ 
وعلى معان أخرى  ية يطلق على معنا  األصلي القرآين، وأما اجلهاد يف اصطالح الصوف

اجلهاد ثالثة؛ جهاد يف سرك مع الّشيطان حىّت تكسر ، وجهاد يف العالنية يف ". قيل كذلك
   .463"أداء الفرائض حىت  تؤديها كما أمر اهلل، وجهاد مع أعداء اهلل يف غزو اإلسالم

ع الكفار بالسيف، وجهاد الباطن وهو اجلهاد نوعني؛ جهاد الظاهر م وذكر امليبدي أن  
يف موضع آخر بأن جهاد الغازيني بالسيف، وجهاد العرفاء  وذكر. 464جهاد العرفاء مع النفس

                                                 
 .247، ص 5ينظر: املرجع السابق، ج  456
 .56، ص 7ينظر: املرجع السابق، ج  457

 .486، ص 1، ج معجم مقاییس اللغةابن فار ،  458

 .112، ص 1، ج عيالمصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للراف الفيومي، 459
 .78احلج:  460
 .52الفرقان:  461
 .54املائدة:  462

 .89، ص طبقات الصوفیةالسلمي،  463
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م امليبدي اجلهاد يف مكان آخر إىل ثالثة أقسام؛ األول: اجلهاد . وقد قس  465بَزَعلهم من النفس
باألمر واملعرو ، والثاين: اجلهاد  بالنفس، وهو أن ال يسرتيح من اوخدمة، واحملنة، وأن يقوم

، سخاءً ببذله  بالقلب، بأن ال يُدخل يف قلبه األفكار السيئة، والثالث: اجلهاد باملال، وهو
مع النصوص الشرعية، إال ما يذكرونه  تتوافقاملذكور   وأغلب التعاريف. 466وجوًدا، وإيثارًا 

  .بني أعمال العرفاء، واملسلمني العوام من الفر دائًما 

  الحرمة( 31

واحلُْرمُة: ما ال ". 467"]ح.ر.م[ أصٌل واحد، وهو املْنع والتشديد، فاحلرام: ِضدُّ احلالل"
. ويف القرآن الكرمي: ﴿َواَل تـَُقوُلوا ِلَما َتِصُف أَْلِسَنُتُكُم اْلَكِذَ  َهَذا َحاَلٌل 468"حيَِلُّ لَك انِتهاُكه

، وقال: ﴿َوَحرَاٌم َعَلى قـَْريٍَة أَْهَلْكَناَها أَنـ ُهْم اَل 469اْلَكِذَ ﴾ َوَهَذا َحرَاٌم لِتَـْفتَـُروا َعَلى الل ِه 
ٌر َلُه ِعْنَد رَبِِّه..﴾470يـَْرِجُعوَن﴾    .471، ﴿ذِلَك َوَمْن يـَُعظِّْم ُحُرماِت الل ِه فـَُهَو َخيـْ

وهو عبارة عن رعاية  ،أصله القرآنية يتوافق معواحلرمة ترد عند الصوفية على معىن الذي 
و  الواجب، وتعظيم أمر اهلل بامتثال أوامر ، واجتنا  نواهيه، والتواضع بنسبتها. وذكروا يها حق

 ةثالث درجات؛ األوىل: تعظيم األوامر والنواهي ال ألجل اوخو  والثوا ، بل بسبب معرف
على الظاهر، دون التأويل. الثالثة:  والروايات، وعظمته. والثانية: محل اآليات، للحقالشخص 

  . 472يسيطر عليهم االنبساط الذينأهل املشاهدة  مةحر 
امليبدي يف هذا اجملال بأن تعظيم احلرمات من عمل الرجال وسرية الصديقني. وذكر 

وأصحا  اوخدمة هم يف مكانة، وأصحا  احلرمة يف مكانة أخرى. ترك اوخدمة ينجّر العقوبة، 
رة احلرمة لذة الصحب، وأنس اوخلوة. وترك احلرمة يأيت بأمل الفرا . ونتيجة اوخدمة ثوا ، ومث

                                                                                                                                               
 .59، ص 4ج  كشف األسرار وعدة األبرار،ينظر: امليبدي،  464
 .122، ص 3ينظر: املرجع السابق، ج  465
 .410، ص 6ينظر: املرجع السابق، ج  466

 .45، ص 2ج  معجم مقاییس اللغة،ابن فار ،  467

 .222، ص 3 كتاب العین،الفراهيدي،  468 
 .116النحل:  469
 .95األنبياء:  470
 .30احلج:  471

 .316، ص فرهنگ اصطالحات وتعبیرات عرفانیينظر: صيادي،  472
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من خيدم على مقام الشريعة ناظر على املقام، ومن يعر  احلرمة يف عامل احلقيقة ناظر إىل 
  .473احلق

  لحكمة( 32

إذا كان  ؛أْحَكَمْته الَتجاِر ُ  :ويقال ،احِلكمة مرجعها إىل الَعْدل، والِعْلم، واحلِْلم"
له: إذا جاز فيماواحتكم  ،أي: منعه، واستحكم األُمر: َوثُقَ  ؛حكيماً. وَأْحَكَم فالٌن عيّن كذا

رًا َكِثريًا 474"فيه حكمه . ويف القرآن: ﴿يـُْؤيت احلِْْكَمَة َمْن َيَشاُء َوَمْن يـُْؤَت احلِْْكَمَة فـََقْد أُويتَ َخيـْ
َنا لُْقَماَن احلِْكْ 475َوَما َيذ ك ُر ِإال  أُوُلو اأْلَْلَباِ ﴾ ، ﴿َذِلَك 476َمَة َأِن اْشُكْر لِل ِه ..﴾،﴿َوَلَقْد آتـَيـْ

  .477مم ا أَْوَحى إِلَْيَك َربَُّك ِمَن احلِْْكَمِة﴾
ق ر، والتعمُّ ه إىل آثار صنع اهلل، والتفكُّ التوجُّ "على  تطلقوأما احلكمة يف عر  الصويف 

ّدنيا فقد ِإذا ترك احلكيم ال" :. وقالوا478"يف نعم اهلل، وخملوقاته حىت حصل الشهود العرفاين
ويف  ،احلكمة تنطق يف قلو  العارفني بلسان الّتصديق ِإن  " :. وقيل479"استنار بنور احلكمة

ويف قلو  املريدين بلسان  ،ويف قلو  العباد بلسان الّتوفيق ،قلو  الزاهدين بلسان الَتفضيل
اطر احلّق احلكمة حيكم عليكم خ" :قيلوكذلك . 480"ويف قول بالعلماء بلسان الّتذّكر ،رالتفكُّ 

احلكمة صوا  األمور،  :النفس، وحتكم عليكم قواهر احلق ال زواجر الشيطان. ويقال يال داع
ه خمالفة فَ احلكمة موافقة أمر اهلل تعاىل، والس   :أال حتكم عليك رعونات البشرية. ويقال يوه

م ورثوا أهنّ " :. وقيل يف شأن احلكماء481"والّسفه شهود الغري ،احلكمة شهود احلق :ويقال أمر .
  .482"راحلكمة بالصمت والتفكُّ 

                                                 
 .372، ص 6ج  كشف األسرار وعدة األبرار،ينظر: امليبدي،  473

 .66، ص 3ج  العین،اوخليل،  474
 .269البقرة:  475
 .16لقمان:  476
 .39اإلسراء:  477

 .326، ص فرهنگ اصطالحات وتعبیرات عرفانیجعفر صيادي،  478

 .78ص  طبقات الصوفیة،السلمي،  479
 .117املرجع السابق، ص  480

 .208، ص 1، ج لطائف اإلشاراتالقشريي،  481

 .247، ص 1ج  الرسالة القشیریة،القشريي،  482
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أما حقيقته أن تعر  أمًرا  ؛للحكمة حقيقة، ومثرة صاحب كشف األسرار أن   وأشار
يف مكانه، وتعر  املرء على شاكلته، وظرفيته اليت خلق عليها،  شيَئاعلى حقيقته، وتضع 

ن املعاملة مع اوخلق بني والنظر يف أول كالم وآخر ، وتعر  كالم ظاهر ، وباطنه. ومثرته حس
الشفقة، واملداهنة، وحسن املعاملة مع النفس بني اوخو ، والرجاء، وحسن املعاملة مع احلق 

اللسان بصوا  الذكر، والقلب  يـَُزيِّنإذا تألأل عليك،  بني ايهيبة، واألنس. واحلكمة هي كنورٍ 
القلو ،  تسحركمة، على صورة م باحليتكل   تكل مإذا  ؛بصوا  الفكر، واألركان بصوا  احلركة

 كالصقر، وجيول يف امللكوت ر باحلكمة، على وجه يتطري  ر يتفك  وإذا تفك   ،املهج وتصيد
 . 483يف مقام العندية إالاألعلى، وال يبين العش 

د يف الدنيا، واستند يف قوله مبا احلكمة تأيت ملن تزه   وذكر امليبدي يف مكان آخر بأن  
ى اهلل عليه وسلم(، وعن علي بن أيب طالب )رضي اهلل عنه( وبعض روي عن الرسول )صل

)من زهد ّف الّدنيا أسكن )رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( قال:  امليبدي أن   وذكرالصوفية.
طالب )رضي اهلل عنه(:  يبأبن  ي، وروى عن عل484((هبا لسانه وأنطقالل ه احلكمة قلبه 

 . وذكر امليبدي أن  "هّنا متّل كما متّل األبدانإف ،ظرايف احلكمةطلبوا يها أرّوحوا هذ  القلو  و "
. "الل ه واوخطاء معدوم ياحلكمة سهام وقلو  املؤمنني أهدافها، والرّام"احلسني بن منصور قال: 

احلكمة العلم  :ونقل امليبدي يف تفسري  بعض التعاريف األخرى للحكمة حيث أشار أنه قيل
التعاريف املذكورة عن بني . وال يضاد 485يهام والوسوا ور املفّر  بني اإلهو النّ  :. وقيلالّلدينّ 

   .القرآينمعناها  وبنياحلكمة 

   الحیاء ( 33

ْوت، واآلخر االستحياء الذي "
َ
احلاء والياء واحلر  املعتل أصالن: أحدمها خال  امل

وتانفأّما األّول فاحلياة واحليوان، وهو ضدُّ املوت وا ،هو ضدُّ الوقاحة
َ
 :واألصل اآلخر: قويهم ،مل

                                                 
 .738، ص 1ج كشف األسرار وعدة األبرار، ينظر: امليبدي،  483
نـَْيا َأْسَكَن اهللُ احلِْْكَمَة قـَْلَبُه، َوأَْطَلَق هِبَا ِلَسانَُه َوَبص َرُ  عُ روى هذا احل 484 نـَْيا َداَءَها َوَدواَءَها(، ديث البيهقي بلفظ ) َمْن َزِهَد يف الدُّ يوَ  الدُّ

، )السعودية، الرياض، الناشر: مكتبة الرشد للنشر شعب اإلیمانينظر: البيهقي، «. َهَذا ُمْرَسٌل َوَقْد ُرِوَي بِِإْسَناِدِ  آَخُر َضِعيفٌ »وقال: 
م(، حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور  2003هـ /  1423، 1والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بايهند، ط

، ص 13ايهند، ج  –السلفية ببومباي  عبد العلي عبد احلميد حامد، أشر  على حتقيقه وختريج أحاديثه: خمتار أمحد الندوي، صاحب الدار
 .10049، رقم احلديث: 120

 .497، ص 7ج  كشف األسرار وعّدة األبرار،امليبدي،  485
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. ويف 487"واحلياء انقباض النفس عن القبائح وتركه لذلك" :. وقيل486"استحييت منه استحياءً 
القرآن الكرمي: ﴿.. ِإن  َذِلُكْم َكاَن يـُْؤِذي الن يب  فـََيْسَتْحِيي ِمْنُكْم َوالل ُه اَل َيْسَتْحِيي ِمَن احلَْقِّ﴾ 

ِإْحَدامُهَا مَتِْشي َعَلى اْسِتْحَياٍء قَاَلْت ِإن  َأيب َيْدُعوَك لَِيْجزَِيَك َأْجَر َما ، وقال: ﴿َفَجاَءْتُه 488
  .489َسَقْيَت لََنا..﴾ 

ة أنه من عالمة قّلة معرفة العبد بنفسه قلّ فقيل فيه " وأما احلياء يف اصطالح الصوفية
. 491"قلو  أوليائه سرور املّنةاحلياء من اهلل عز وجل أزال عن " :. وقيل490"ة اوخو احلياء وقلّ 

بل  ،ال ؟ قالأفرار :ملا قيل له ،احلياء على وجو ؛ األول: حياء اجلناية كآدم عليه الس الم" :وقيل
سبحانك َما عبدناك حق عبادتك.  :كاملالئكة يقولون،  حياء منك، والثاين: حياء التقصري

من الل ه َعز  َوَجل . والرابع:  ل جبناحه حياءً والثالث: حياء اإلجالل، كإسرافيل َعَلْيِه الس الم تسرب
فقال اهلل  ،من أمته َأن يـَُقول اخرجوا يحياء الكرم، كالنيب )صلى اهلل عليه وسلم( كان يستح

، واوخامس: حياء حشمة، كعلي رضي الل ه َعْنُه حني 492تعاىل: ﴿َوال ُمْسَتْأِنِسنَي حلَِِديٍث﴾
 )صلى اهلل عليه وسلم( عن حكم املذي ملكان فاطمة )رضي سأل املقداد َحىت  سأل رسول اهلل

إين لتعرض يل احلاجة "اهلل وعنها(. والساد : حياء االستحقار، كموسى َعَلْيِه الس الم قَاَل: 
فقال اهلل عّز وجّل: سلين َحىت  ملح عجينك، وعلف  ،من الدنيا فأستحي َأن أسألك يا ر 

ا بـَْعد َما ا خمتومً ُهَو حياء الر  سبحانه يدفع ِإىَل العبد كتابً . والسابع: حياء اإلنعام، و "شاتك
ين َقْد إفاذهب ف ،ولقد استحييت َأن أظهر عليك ،وإذا ِفيِه فعلت َما فعلت ،عرب الصراط
  .493"غفرت َلك

احلياء حصار الدين، وأصل اإلميان،  األنصاري بأن  خواجه عبد اهلل ونقل امليبدي عن 
ا  فيه على ثالث طبقات؛ الغافلون، والعقالء، والعرفاء. الغافلون هم الذين وعالمة الكرم. والن

يستحيون من اوخلق، وهم الظاملون. والعقالء يستحيون من املالئكة، وهم املقتصدون. والعرفاء 

                                                 
 .122، ص 2ج  المقاییس،ابن فار ،  486

 .140ص  ، المفردات في غریب القرآن،الراغب 487
 .53األحزا :  488
 .25القصص:  489

 .367، ص 2ج  طبقات الصوفیة،السلمي،  490
 .133ي، املرجع السابق، السلم 491
 .53األحزا :  492

 .128، ص 1، ج كشف األسرار وعدة األبرار. وينظر: امليبدي، 369، ص 2ج  الرسالة القشیریة،القشريي،  493
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ذِلَك  . وقال امليبدي يف قوله تعاىل: ﴿ولباُ  التـ ْقوى494يستحيون من احلق، وهم السابقون
 موجوداً  ما دام احلياء ألنّهالتقوى يعىن احلياء. فقد مسي احلياء لبا  التقوى لبا   495َخيـٌْر﴾

  ، وقال الشاعر:وما دامت التقوى موجودة فاإلميان حمفوظكذلك،   تدوم التقوىفقد يدوم 

  يعيش املرء ما استحيا خبري ما و الل ه ما ّف الدين خريأ

 .496اللحاءويبقى العود ما بقى  ذا ذهب احلياءإوال الدنيا 

عالمة السعادة مخسة، وأشار إىل كثرة احلياء.  أن   497ونقل امليبدي عن شقيق البلخي
التعاريف املشار  أن   وخالصة القول. 498ة احلياء أحدهاوكذلك ذكر عالمة الشقاوة مخسة، وقل  

  حول النصوص الشرعية من اآليات واألحاديث. إليها تدور

  الخشوع والتواضع( 34

واوخشوع املعىن من اوخضوع  ،ُيك ببصرك إىل األرض، ورجل ُمتَخشِّع ُمَتَضرِّعاوخشوع َرمْ 
ويف . إاّل أن  اوخضوع يف البدن، وهو اإلقراُر باالستخدام، واوخشوع يف البدن والّصوت والبصر

تعاىل: ﴿َقْد ، وقوله 499القرآن الكرمي: ﴿َوَخَشَعِت اأْلَْصَواُت لِلر مْحَـِٰن َفاَل َتْسَمُع ِإال  مَهًْسا﴾
، وقوله: ﴿ُخش ًعا أَْبَصارُُهْم خَيُْرُجوَن ِمَن 500أَفـَْلَح اْلُمْؤِمُنون، ال ِذيَن ُهْم يف َصاَلهِتِْم َخاِشُعوَن﴾

  .501اأْلَْجَداِث َكأَنـ ُهْم َجرَاٌد مُّنَتِشٌر﴾
لكل " :قيل ،إىل معنا  القرآين ترجع كلهااوخشوع عند أهل التصو  على معان  وورد

قشعريرة القلب عند إطالع ". وورد اوخشوع مبعىن 502"ء حلية، وحلية الصد  اوخشوعَشيْ 

                                                 
 .128، ص 1ج كشف األسرار وعدة األبرار، ينظر: امليبدي،  494
 .26اإلعرا :  495

 .582، ص 3ج كشف األسرار وعدة األبرار، ينظر: امليبدي،  496
م(، من أهل بلخ حسن اجلرى على سبيل الّتوّكل، وحسن الكالم فيه، وهو من  810هـ / 194شقيق بن إبراهيم أبو علي األزدّي، )ت  497

مشاهري مشاِيخ خراسان، وأظنه أول من تكلم يف ُعُلوم األحوال بكورة خراسان، كان أستاذ حات األصم، صحب إبراهيم بن أدهم وأخذ عنه 
. 63ص  طبقات الصوفیة،سند احلديث، وكان من كبار اجملاهدين، استشهد يف غزوة كوالن )مبا وراء النهر(. ينظر: السلمي، الّطريقة، وأ

 .171، ص 3، ج األعالموينظر: الزركلي، 

 .582، ص 3، ج كشف األسرار وعدة األبرارينظر: امليبدي،  498
 .108طه:  499
 .2-1املؤمنون:  500
 .7القمر:  501

 .78ص  ت الصوفیة،طبقاالسلمي،  502
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 .504"اوخشوع إطرا  السريرة عند بواد  احلقيقة" :وقيل ،503"الر ، وكان يهم ذلك على الدوام
واتفقوا على أّن اوخشوع حمّله القلب، ورأى بعضهم ورجال منقبض الظّاهر منكسر الّشاهد قد 

من  :عن سهل بن عبد الل ه أنه من خشع قلبه مل يقر  منه الّشيطان، وقيل وروي ،زوى منكبيه
  .505ذلك بالقبول استقبلعليه  د  أو رُ  فَ ولِ أو خُ  بَ غضِ عالمات اوخشوع للعبد أنه إذا أُ 

اوخشوع يف  إن   :قال امليبدي عن اوخشوع يف الصالة ظاهر وباطن؛للخشوع  :وقيل
ن تضع اجلوارح يف حالة األد  فی الصالة، وال تلتفت إىل أ فظاهر  ،الصالة له ظاهر، وباطن

اليمني، والشمال، وأن تنظر إىل موضع السجود يف القيام، وأن تنظر يف الركوع إىل الرجل، ويف 
السجود إىل األنف، ويف التشهد إىل جنبك. واوخشوع باطًنا هو اوخشية القلبية بسبب الذكر، 

  .506والفكر، أو الشكر، والسكر

   الخلوة ( 35

هو ِخْلٌو من كذا،  :يقال ،]خ.ل.و[ أصٌل واحد يدلُّ على تعرِّي الش يء من الشيء"
. وأما بنسبة عالقة 507"إذا كان ِعْروًا منه. وَخَلِت الدار وغريُها ختُلو. واوخَِلّي: اوخايل من الَغمّ 

حية تدّل على هذا يف القرآن الكرمي آية صر  ]ترد[اوخلوة بآيات القرآنية، يف احلقيقة مل تورد
  اللفظ، إال ما استنبطه بعض أهل التصو  من مفهوم بعض اآليات اليت ستشري إليها الدراسة.

العابد نفسه فيه بذكر اهلل، والتقر   بالوقت الذي يشغلاوخلوة  عن أهل التصو  عرب  
أّت فالليل وقت اوخلوة، والصفاء يف اوخلوة  :حيث قيل ،وقات يف الليلاأل لوأفض ،إليه

اليت  الصفاتوهو يف احلقيقة عندهم صفة من صفات أهل الصفوة، وأيًضا من  ،508وأصفى
اوخلوة عمود اإلخالص، وركن من أركان  "إن   :املريد يف االبتداء واالنتهاء. وقيل حيتاجها

ق بعمود اإلخالص واستمسك بركن كبري من أركان اوخلوة فقد تعل   الصد ، ومن أحب  
من مل يعر  قدر " :. وقيل510"إىل التجريد األنس باهلل يف اوخلوة جير  " :. وقالوا509"الصد 

                                                 
 . 521، ص 2ج  لطائف اإلشارات،القشريي،  503
 .162، ص 3القشريي، املرجع السابق، ج  504

 .276، ص 1، ج الرسالة القشیریةينظر: القشريي،  505

 .129، ص 1ج  كشف األسرار وعدة األبرار،ينظر: امليبدي،  506
 .204، ص 2ج  المقاییس،ابن فار ،  507

 .457، ص 3ج  ،لطائف اإلشاراتالقشريي،  508

 .30، ص طبقات الصوفیةالسلمي،  509
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اوخلوة صفة أهل الصفوة، والعزلة من أمارات الوصلة، " :قيل ،511"عن ذكر  حاداوخلوة مع اهلل 
قه للمريد يف ابتداء حاله من العزلة َعن أبناء جنسه، مُث  يف هنايته من اوخلوة لتحقّ  بد   وال

  .512"بأنسه
اختاذ اوخلوة من سنة الرسول )صلى اهلل عليه وسلم(، حيث كان يعتكف  :قال امليبدي

. وضر  أمثلة أخرى عن يونس وإبراهيم 514، 513(ّن حراء جبل حيّبنا وحنّبه(إ))وقال:  حراءيف 
 عن اوخلوة مبعىن جمازي، حيث بأن اهلل تبارك وتعاىل جعل بطن احلوت، والنريان خلوة يهم. وعرب  

موضع نظر الر ،  وهووهي مكان عزيز يف صدر ، وغاّر سري  ،خلوة لهموحد  كل  قال:
  . 515اللطف اإليهيومنزل 

   الخوف ( 36

ع الرجاء والطمع توقُّ  ع مكرو  عن أمارة مظنونة أو معلومة، كما أن  اوخو  توقُّ قيل: "
مور الدنيوية ويستعمل ذلك يف األ ،اوخو  األمن حمبو  عن أمارة مظنونة أو معلومة، ويضادُّ 

ُلَون ُكم ِبَشْيٍء مَِّن اوْخَْوِ  َواجلُْوِع ..﴾516"واألخروية ، ﴿... 517. ويف القرآن الكرمي: ﴿َولََنبـْ
ِلَك خُيَوُِّ  الل ُه بِِه ِعَباَدُ  518َفَأَذاقـََها الل ُه لَِباَ  اجلُْوِع َواوْخَْوِ  مبَا َكانُوا َيْصنَـُعوَن﴾ يَا  ۖ  .﴿... ذَٰ

  . 519ُقوِن﴾ِعَباِد فَاتـ  
وقد جعله بعض الصوفية من  ،يف اصطالح أهل التصو  مطابق ملعنا  القرآين واوخو 
اوخو  معىن  :اوخو  والرجاء واحلب. قيل ؛أصل الطّاعة ثالث أشياء" :قيل ،أصول الطاعة

وال يكون هذا إال  ،به مكرو  أو يفوته حمبو  ألنه إمّنا خيا  أن حيل   ؛متعلقة يف املستقبل
ا فاوخو  ال يتعلق به، واوخو  من ء حيصل يف املستقبل. فأما ما يكون يف احلال موجودً لشي

                                                                                                                                               
 .185، ص 3، ج لطائف اإلشاراتالقشريي،  510

 .367، ص 3، ج لطائف اإلشاراتالقشريي،  511

 .122، ص 1ج  ،املرجع السابق 512
 مل تعثر الدراسة على هذا احلديث. 513

 .213، ص 8، ج كشف األسرار وعّدة األبرارامليبدي،  514
 .313، ص 8سابق، ج امليبدي، املرجع ال 515

 .161ص  المفردات في غریب القرآن،الراغب،  516
 .155البقرة:  517
 .112النحل:  518
 .16الزمر:  519
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. وهذا التعليل، 520"الل ه تعاىل هو أن خيا  أن يعاقبه الل ه تعاىل إّما يف الدنيا وإما يف اآلخرة
ل شيء لك " إن   :آنفا. وقيل إليهذكر  الراغب، ومتت اإلشارة  ذيال املعىنوالتعريف قريب من 

وصد  اليقني اوخو  من اهلل تعاىل، وإذا سكن اوخو  القلب أحر  الّشهوات وطرد  ،صد 
  .521"الغفلة من القلب

وقد بسط امليبدي الكالم فيه  ،اوخو  يف كشف األسرار وعّدة األبرار له مكانة خاصة
مع ، و نمتالزما اوخو  والرجاء أنّ امليبدي . ذكر بسطًا، ولكن تشري الدراسة إليه موجزًا

وإذا نفد أحدمها، سيظهر القنوط، واألمن اللذان مها  ،يظهر اإلميان بني مجال احلقائق تالزمهما
. واعتمد امليبدي بربط الرموز هبذا املصطلح حيث يقول يف تفسري كلمة 522من صفات الكفار

  . 523هذ  إشارة إىل اوخو ، والرجاء :)البحرين(
ونقل عن أئمة . ة على أخال  املرء مع اوخلقر مباشر اوخو  يؤثِّ  أن  ويرى امليبدي 

باألد .  غري الويل ملبس بلبا  اوخو ، يتزّين باحلرمة، ويهّذ  أخالقه، ويعامل  الصوفية أن  
 خا  اوخلق فمن ،ونقل عن أهل التصو  بأن اوخو  من اوخلق، واوخو  من احلق خمتلفان

  .524إليه يتقّر  ومن خا  اهلليفر منهم، 
التائبون،  :اوخائفني على ستة أقسام أنّ مليبدي درجات؛ ذكر امليبدي واوخو  عند ا

والعابدون، الزاهدون، والعلماء، والعرفاء، والصديقون. واوخو  للتائبني، والوجل للعابدين، 
إىل . ويف هذا إشارة 525والرهبة للزهاد، واوخشية للعلماء، واإلشفا  للعرفاء، وايهيبة للصديقني

  ق مبجموعة خاصة.منها يتعل   ت كلٌ للخو  ستة درجا أنّ 
وكذلك قا  امليبدي املؤمنني بأهل السماء لتبيني مكانة اوخائفني، وذكر بأن أهل 

وأهل السماء  ،يف مقامهم قائموناألمة  وخائفوالسماء الثانية يعبدون اهلل خوفًا ووْجاًل، والزهاد 
ا، أو رغًبا، ورهًبا، وهذا مقام صديقي الرابعة يعبدون اهلل على استحقا  جالله، ال خوفًا وطمعً 

  .526األمة، وعارفيهم

                                                 
 .251، ص 1، ج الرسالة القشیریةالقشريي،  520

 .79ص  طبقات الصوفیة،السلمي،  521

 .346، ص 9، ج كشف األسرار وعّدة األبرارينظر: امليبدي،  522
 .421ص  ،9ينظر:املرجع السابق، ج  523
 .434، ص 9ينظر:املرجع السابق، ج  524
 .177، ص 1ينظر:املرجع السابق، ج  525

 .102، ص 1ج  كشف األسرار وعّدة األبرار،ينظر:امليبدي،  526
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، من مل داءاوخو  هو للتائبني املبتدئني، وهو سالح املؤمن، وتريا  كل  يذكر أن  مث 
مؤمن بقدر هذا اوخو . والوجل  فهوله إميان، ومن يكن له هذا،  فليسيكن له هذا اوخو  

ينقذهم هذا اوخو  من الغفلة،  الذين، أفضل من اوخو ، وهو ألصحا  القلو  األنيقة
ويسهل يهم طريق اإلخالص، وينجيهم من اآلمال. والرهبة أكثر قيمة من الوجل، وهذ  ُتذهب 

. ومن هذ  الرهبة، تنشئ وتفرِّقه عن الكوناوخلق، ويف العامل  عنبعيش املرء، وتُفصله 
 ،ويأيت بالفراسة، والرجاء اإلشفا ، وهو خو  العرفاء، الذي يزيل موانع استجابة الدعاء،

ة، ويقتلونه يف برهة، وهذا اوخائف العار  حيرقونه أحيانًا، ويالطفونه أحيانًا، ويطلبونه يف مد  
   . 527ولكن ال يشتكي من احلر ، وال يئّن من القتل

   الدنیا ( 37

، ومن ذلك الّدينُّ  ،]د.ن.ي[ هذا أصٌل واحد يُقا  بعُضه على بعض، وهو املقاَربَة"
نيا لدنّوها، والنِّسبة إليها ُدْنياِويّ  ،وهو الَقريب، ِمن دنا يدنُو الدنو " :. وقيل528"ومسِّيت الدُّ

. ويف القرآن الكرمي قوله 529 "القر  بالذات أو باحلكم، ويستعمل يف املكان والزمان واملنزلة
نـَْيا َواآْلِخَرَة  ِلَك ُهَو اوْخُْسرَاُن ا ۖ  تعاىل: ﴿..َخِسَر الدُّ ، ﴿ُقطُوفـَُها 530ْلُمِبنُي﴾ذَٰ

ِلَك َواَل َأْكثـََر ِإال  ُهَو َمَعُهْم﴾531َدانَِيٌة﴾   .532.﴿... َواَل أَْدىَنٰ ِمن ذَٰ
 وبىن ،تها اهتماًما كثريًا، وحّثوا النا  عليهانأهل التصو  برتك الدنيا وزي فقد اهتم  

 ،لكل شيء مهر :همد فيها، ولبس الصو . وروي عن بعضالصوفية على ترك الدنيا، والتزهُّ 
نـَْيا مزبلة وجممع الكال " :. وقيل عنها533ومهر اجلّنة ترك الّدنيا مبا فيها وأقل من اْلكال   ،الدُّ

. 534"واحملب يها ال يزايلها حبال ،فإن الكلب يأُخذ منها حاجته وينصر  ،من عكف عليها
ساحرة، وسحرها  والدنيا ،أصل الشرور، وصداقتها هي أصل كل املعاصي هيالدنيا " :وقالوا

أن تُريك نفسها كدار قرار، ولكن هي تتحرك ومتشي شيًئا فشيًئا، كالظل يشاهد بأنه ساكن 
                                                 

 .177، ص 1ج  ،ينظر:املرجع السابق 527

 .303، ص 2ج  المقاییس،ابن فار ،  528

 .172، ص المفرداتالراغب،  529
 .11احلج:  530
 .23احلاقة:  531
 .7ادلة: اجمل 532

 .78ص  طبقات الصوفیة،ينظر: السلمي،  533
 .94السلمي، املرجع السابق، ص  534
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تظهر للمرء الصداقة حىت تعشق اإلنسان مث ومن سحرها  ،ولكن ميشي ويذهب كعمر اإلنسان
   .535"تغري املرء وتعشقه مث ترتكه وهتلكهغاوية ترتكه كامرأة 

 ني اعتىن مبسألة الدنيا يف كشف األسرار وعّدة األبرار اعتناءً كباقي املتصوف  وامليبدي
قام امليبدي  ،وافرًا، وبسط كالمه فيها بسطًا وافًيا، وهنا نشري إىل قوله يف الدنيا موجزًا خمتصرًا

 ،بتعريف الدنيا، وإيراد األقوال عن الرسول )صلى اهلل عليه وسلم( والصحابة، وأئمة الصوفية
يف ذم الدنيا، واعتمد على التشبيهات احلسية وضر  األمثلة  إىل حكاياتلة واستند يف املسأ

  لتبيني حقيقة الدنيا على النا . 
قال امليبدي بأن اهلل ذكر الشيئني يف القرآن ومل يقل ما مها؟ النفس، والدنيا، ولكن 

وذكر  ،536علماء الدين عرفوها بأن الدنيا على ثالثة أحر ؛ "ما صّدك عن موالك فهو دنياك"
لوال  :. وأهان امليبدي مبحيب الدنيا بقوله537ق هباالدنيا، والتعلُّ  أكل احلرام هو سبب حبِّ  بأن  

 على التشبيهات. واعتمد امليبدي 538الدنيا بعمارةاحلمقى وخربت الدنيا بأن احلمقى يشتغل 
سر للعبور دار القرار، وال يبقى ألحد، كتشبيه الدنيا باجل ليست احلسية ليثبت بأن الدنيا

، وبالريح اليت مير مرورًا، وضحك اجملانني، وبكاء السكران، وذو  الثلج عند الشمس، 539فقط
من ، والعجوز اليت كانت يها آال  540ّکر الىت ال يبقى حالوته إال فرتة قلياًل وحالوة السُ 

 ،543وزهرة جذابة مجيلة، ولكن ملدة معينة قليلة، 542يستقر ، وظّل الشجرة الذي ال541األزواج
كثريًا ستغر  السفينة، وستهلك وتغر ، يهذا خذ منه   إن تأخذ يف سفينة،  اجلالسوزاد املسافر 

  .544قلياًل 
ا منبع هنبأ ،الدنيا يف ذمِّ بأقوال الرسول )صلى اهلل عليه وسلم( امليبدي  كوقد متس  

نـَْيا َمْلُعونٌَة، َمْلُعوٌن َما ِفيَها،))الفساد، ورأ  كل خطيئة، كقوله:  ِإال  ذِْكَر الل ِه، َوَما َوااَلُ ، أَْو  الدُّ
                                                 

(، به کوشش حسني خديو 1380)إيران، هتران، انتشارات علمی فرهنگی، چاپ هنم  كیمیاى سعادت،غزايل، أبو حممد الطوسي،  535
 .133، ص 2جم، ج 

 .362، ص 8، ج كشف األسرار وعّدة األبرارامليبدي،  536
 .460، ص 1ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  537
 .359، ص 1ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج 538
 .358، ص 7ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  539
 .502، ص 3ج  كشف األسرار وعّدة األبرار،ينظر: امليبدي،  540
 .417، ص 4ينظر: املرجع السابق، ج  541
 .233، ص10ينظر: املرجع السابق، ج 542
 .203، ص 6ينظر: املرجع السابق، ج  543
 .261، ص 2ينظر: املرجع السابق، ج  544
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نـَْيا يف اآْلِخَرِة ِإال  َكَما جَيَْعُل َأَحدُُكْم ُأْصبـَُعُه َهِذِ  يف ))، أو كقوله: 545((َعاِلًما، َأْو ُمتَـَعلًِّما َما الدُّ
وجنح إىل ذكر . 548، 547((الدنيا رأ  كل خطيئة حبُّ ))، وقوله: 546((اْلَيمِّ، فـَْليَـْنظُْر ِِبَ تـَْرِجعُ 

بعض احلكايات واألقوال من بعض األنبياء كعيسى )عليه السالم( حول الزهد يف الدنيا، 
ملاذا مل تصنع بيًتا  :لعيسى أنّه قيلوالصحابة، وأهل التصو ، والصاحلني. نقل امليبدي 

يل إىل األبد، ونقل عن علي بن أيب  لن يبقَ أين ال أريد أن أصاحب شيًئا لنفسك؟ أجا  ب
 ي، ويا بيضاء ابيضّ ييا صفراء اصفرّ جعل دينارًا يف يد  وقال:  أنّهالب )رضي اهلل عنه( ط

ملاذا  :. وذكر حكاية بأنه نقل أن شابّا وسيًما زهد يف الدنيا، قال له أصحابه549 يغري  يوغرّ 
إذا مسع أحدكم أين تزّوجت عجوزة ماذا تقولون؟ ال شك  :الدنيا؟ قال منمل تأخذ حظك 

كلهم،   لَ تِ أين ضيعت شبايب! واعلموا أن الدنيا كعجوزة تزوجها آال  من الرجال، وقُ ستقولون ب
  .550يعشقها املرء، وخيتارها عروًسا فكيفمنهم،  أحدوما بقى 

 ،بالدنيا التنعُّمالزهد ثالثة أقسام؛ زهد النفس، وهو أن يرتك اإلنسان  ونقل امليبدي أن  
الذين زهدوا يف ف ،أن يرتك اإلنسان نفسه :ة. وزهد الروحأن يرتك املرء نعيم اآلخر  :وزهد القلب

والذين زهدوا  ،دوا يف اجلنة هبطوا يف حظرية القد والذين تزه   ،الدنيا، احندروا يف دار الرضوان
هبم فيضان وادي ال إله إال اهلل، حيث ليس يهم خرب يف الدنيا، وال يهم أثر  يف أنفسهم ذهب

. 551هبطوا يف سرت الغرية، وأخذوا محلهم من قبة قر  الصمدية فقديف اجلنة )بيت اآلخرة(، 
 :والثاين الظاهرة،وذكر بأن أهل العامل ثالثة أقسام؛ األول أبناء الدنياء، وهم مشغولون بالنعم 

لوا شغَ هم أبناء األزل، الذين مل يُ  :والثالث ،النفس بنعم اآلخرة أشغلواهم الذين و أبناء اآلخرة، 
بل أصبح ظاهرهم نقا  صفتهم، وكل شعر على  ،النعمة ملنعم، وسر ويلِّ بالنعم يف شهود ا

: لو قلعت البسطاميوذكر قول  ،أبداهنم صدفة من صد  األسرار، وكنز من كنوز األنوار

                                                 
فيصل عيسى البايب احلليب حتقيق: حممد فؤاد  -، )لبنان، بريوت، الناشر: دار إحياء الكتب العربية سنن ابن ماجهابن ماجه القزويين،  545

 ل األلباين: حسن.. قا4112، رقم احلديث: 1377، با  مثل الدنيا، ص 2عبد الباقي، ج 

، با  فناء الدنيا وبيان احلشر، 4ج المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم،مسلم،  546
 .2858، رقم احلديث: 2393ص 

لرياض، دار النشر: دار املعار ، ، )املمكلة العربية السعودية، اسلسلة األحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها السیئ في األمةاأللباين،  547
 ، قال: موضوع.1226، رقم احلديث: 370، ص 3م(، ج  1992هـ /  1412الطبعة: األوىل، 

 .598، ص 2، وج 261، ص 2، وج 597، ص 2، ج ، كشف األسرار وعّدة األبرارينظر: امليبدي 548

 .453، ص 5ج ، ينظر: امليبدي، املرجع السابق549
 .417، ص 4السابق، ج  ينظر: امليبدي، املرجع 550

 .107، ص 7، ج كشف األسرار وعّدة األبرارينظر: امليبدي،  551
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على مجيع كّفار  يولو قسمت أنوار شعرة من جسد ،شعرة من جسدى لزالت الدنيا مبا فيها
 . 552ومالئكته و كتبه الدنيا لوسعتهم وآلمنوا بالّله ورسله

ومن النا  من يريد الدنيا، ومن يريد العقىب، ومن  بفضله،وذكر امليبدي بأن قيمة املرء 
 ،ألجل احلور والقصور كتجارةطلب الدنيا خداع، وغرور، وطلب العقىب لألجر   ،يريد املوىل

ي لو يكون يل يهإنقل عن ذي النون بأنه قال: و وطالب املوىل مستغر  يف نور حبر الفردانية. 
يف الدنيا  ،نصيب يف الدنيا فقد تركته لألجانب، وإن يكون يل حظ يف العقىب وهبته للمؤمنني

   . 553مالقاتك يلذكرك يل كا ، ويف العقىب كفى 

  ركْ الذِّ ( 38

واألصل اآلخر:  ،فاملذكر اليت ولدْت ذكراً  ،]ذ.ك.ر[ أصالن، عنهما يتفرّع َكِلُم البا "
الذكر تارة يقال ويراد " :. وقيل554"مث محل عليه الذِّْكر باللِّسان ،ال  نسيتهذََكْرُت الشيء، خ

به هيئة للنفس هبا ميكن لْلنسان أن حيفظ ما يقتنيه من املعرفة، وهو كاحلفظ إال أن احلفظ 
أو  بالقلبيقال اعتبارًا بإحراز ، والذكر يقال اعتبارًا باستحضار ، وتارة يقال حلضور الشيء 

 ؛ذكر بالقلب، وذكر باللسان، وكل واحد منهما ضربان ؛الذكر ذكران :لذلك قيل، و بالقول
. ويف القرآن الكرمي قوله تعاىل: 555"ذكر عن نسيان وذكر ال عن نسيان بل عن إدامة احلفظ

َلَعل ُكْم  ، وقوله تعاىل: ﴿فَاذُْكُروا آاَلَء الل هِ 556﴿فَاذُْكُروين أَذُْكرُْكْم َواْشُكُروا يل َواَل َتْكُفُروِن﴾
ٌر فَاذُْكُروا 557تـُْفِلُحوَن﴾ ، وقال اهلل تعاىل: ﴿َواْلُبْدَن َجَعْلَناَها َلُكْم ِمْن َشَعائِِر الل ِه َلُكْم ِفيَها َخيـْ

﴾.. َها َصَوا     .558اْسَم الل ِه َعَليـْ
 ،على معنا  القرآين، وله مكانة خاصة عندهم فيطلق غالباً وأما الذكر عند الصوفية 

بل  ،يف طريق احلق سبحانه وتعاىل يالذكر ركن قو " :قال بعضهم ،الكالم فيه قلياًل  نطيل ويهذا
إمنا كر  " :. وقيل559"هو العمدة يف هذا الطريق وال يصل أحد إىل اهلل تعاىل إال بدوام الذكر

                                                 
 .510، ص 7ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  552
 .319، ص 2ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  553

 .358، ص 2، ج مقاییس اللغة معجمابن فار ،  554

 .179، ص المفردات في غریب القرآنالراغب،  555
 .152رة: البق 556
 .69األعرا :  557
 .36احلج:  558

 .375، ص 2ج  الرسالة القشیریة،القشريي،  559
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ة ، ومه  561بأن قلو  العارفني أوعية الذّكر وذكروا. 560"األنبياء املوت النقطاع الذّكر عنهم
، وأن كثرة الذكر تأيت بالفناء 563أن زيادة احملبة من كثرة الذكر وذكروا أيضاً ، 562عارفني الذّكرال

أدىن الذّكر َأن ينسى ما دونه، وهناية الذّكر أن يغيب الذاكر يف الذّكر عن الذّكر،  إنّ  :بقويهم
ذكر على ال :. وقيل564وهذا حال فناء الفناء ،ويستغر  مبذكور  عن الّرجوع إىل مقام الذّكر

ضربني؛ ذكر اللسان، وذكر القلب. فذكر اللسان به يصل العبد ِإىل استدامة ذكر القلب، 
والتأثري لذكر القلب، فإذا كان العبد ذاكرًا بلسانه وقلبه فهو الكامل يف وصفه يف حال 

  .566كلمة "ال إله إال اهلل" هي أفضل الذكر  وذكروا أنّ . 565سلوكه
الفناء باملذكور عن  هيحقيقة الذكر  فنقل عن اجلنيد أن   ،ابالذكر كثريً  واعتىن امليبدي

مث ذكر  ،568الذكر احلقيقي هو يف وسط الروح ، ونقل عن عبد اهلل األنصاري أن  567الذّكر
الذكر احلقيقي هو أن يصبح اللسان قلبك، والقلب يصبح سرًّا، والسّر يصبح عني  امليبيدي أن  
. 569ينشئ من هذا املقام كمال اجلمعية يف عامل املعيةأصول التفرقة، و  وانقطاعاملشاهدة، 

، وطعام وشرا  أهل 570وأشار امليبدي إىل مكانة الذكر عند العرفاء بأن الذكر هو زينة اللسان
 ، و ثناء ريّب يطعام نفس ذكر ريّب  :أين طعامك وشرابك؟ قال :املعرفة، حيث قالوا للشبلي

 يروحو ، يفداء روح قليبو ، فداء قليب يفسن ي،شرا  نفس ، و احلياء من ريّب يلبا  نفس
على اجلدار افتنت ومل  ليلى. ونقل قصة عن جمنون بين عامر ملا رأى رسم اسم 571فداء ريّب 

يا  :؟ قالأكل وشر األيام دون  هذ كيف أمضيت :قيل له ،يأكل طعاًما وشرابًا سبعة أيام
 ه؟ مث قال: احلقري من يكون سعيًدا مع اسم حبيبته كيف يذكر طعامه وشراب

 بسّر ليلى شحيًحا اجتداين  لتعلما سّر ليلى جئتماين
                                                 

 .93، ص طبقات الصوفیةالسلمي،  560
 .117ينظر: السلمي، املرجع السابق، ص  561
 .205ينظر: السلمي، املرجع السابق، ص  562
 .197ينظر: السلمي، املرجع السابق، ص  563
 .573ينظر: السلمي، املرجع السابق، ص  564

 .375، ص 2ج  الرسالة القشیریة،القشريي،  565

 .402ص فرهنگ تعبیرات واصطالحات عرفانی، صيادي،  566

 .684، ص 5، ج كشف األسرار وعّدة األبرارينظر: امليبدي،  567
 .396، ص 2ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  568
 .684، ص 5ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  569
 .610، ص 3رجع نفسه، ج ينظر: امليبدي، امل 570
 .698، ص 1ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  571
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هذا حال املخلو  يف دعوى عشقه عن املخلو ، فما رأيك عن من يكون قبلة  :مث قال
، 573. وذكر امليبدي أن نتيجة الذكر هو الوصول إىل ساحل اليقظة572روحه اوخالق احلق؟

، واشتغال اللسان بالذكر هو 574ن السرتوبلسان الذكر حيصل رؤية مجال القرآن ومعانيه دو 
، وقال يف اآلية: ﴿يا أَيُـَّها ال ِذيَن 576، وذكر أن مثرة الذكر احملبة واألنس575سبب سعادة العبد

الرسول )صلى  اآلية إشارة تدعو النا  إىل حمبة احلق، ألن   ، أن  577آَمُنوا اذُْكُروا الل َه ذِْكراً َكِثريًا﴾
ال تعطي الفرصة للمرء أن  واحملبة، 578(ا أكثر ذكر (من أحّب شيئً ))اهلل عليه وسلم( قال: 

 ،قسوة القلب نتيجة ترك الذكر :. وقيل579من الذكر أو خيلو قلبهيرتك الذكر من لسانه، أو 
  ن  إ)ال تكثروا الكالم بغري ذكر الل ه، ف)واستند إىل رواية عن الرسول )صلى اهلل عليه وسلم(: 

  .580(ل ه قسو القلب(كثرة الكالم بغري ذكر ال
الذكر الظاهر باللسان من الثناء،  :م امليبدي الذكر إىل ثالث درجات؛ األولقس  

 الذكر احلقيقي، وهو شهود ذكر احلق لك، :الذكر اوخفي بالقلب، والثالث :والدعاء، الثاين
ذكرك ذكرك، مث نسيت  نسيت نفسك يف ي:أ ؛581وذلك قوله: ﴿َواذُْكر ر ب َك ِإَذا َنِسيَت﴾

  . 582يّاك كل ذكرإذكر احلّق  ذكرك، مث نسيت يف يف

                                                 
 .400، ص 10، ج كشف األسرار وعّدة األبرارينظر: امليبدي،  572
 .373، ص 5ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  573
 .114، ص 1ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  574
 .345، ص 9ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  575
 .285، ص 7ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  576
 .41األحزا :  577

، )السعودية، الرياض، شعب اإلیمانفقد روا  البيهقي عن مالك بن دينار. ينظر: أبو بكر البيهقي، مل يرد هذا القول حديثا مرفوعا،  578
، 49، ص 2م(، ج  2003هـ /  1423، 1اي بايهند، طالناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومب

 با : معاين احملبة. وينظر: 
 .http://fatwa.islamweb.net -50573رقم الفتوى: 

 .74، ص 8، ج كشف األسرار وعّدة األبرارينظر: امليبدي،  579

، قال األلباين: 920احلديث:  ، رقم321، ص 2ج سلسلة األحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها السیئ في األمة، األلباين،  580
 ضعيف.

 14الكهف:  581

 .113، ص 2ج كشف األسرار وعّدة األبرار،   ينظر: امليبدي، 582
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الذكر ثالثة أنواع؛ ذكر العادة وليس له قيمة، وهو  صاحب كشف األسرار أن   وذكر
ألن لسان الذاكر  ؛ذكر احلسبة وهو ألجل األجرة، وذكر الصحبة وديعة :من الغفلة، والثاين

  .583عارية
الذي يذكر اهلل بلسانه، وينسا   :موعات؛ األولم امليبدي الذاكرين إىل ثالث جممث قس  

وهذا ذكر  ،من يذكر اهلل بلسانه، ومل ينسا  يف قلبه :يف قلبه وهذا ذكر "الظامل". الثاين
من عر  " ،بلسانه ينطقالذي يذكر اهلل بقلبه، امتأل قلبه بذكر ، وإن مل  :"املقتصد". والثالث

   .584، وهذا ذكر "السابق""الل ه كّل لسانه

 الرجاء ( 39

الرجاء ظن يقتضي حصول ما فيه " :. وقيل585"الرجاء نقيض اليأ ، رجا يـَْرُجو َرجاءً "
]ر.ج.و[ يها أصالن، يدلُّ أحُدمها على األَمل، واآلَخر على ناحية " :. وقيل586"ةمسر  

﴿َما َلُكْم اَل ، وقوله تعاىل: 588. ويف القرآن الكرمي: ﴿َوآَخُروَن ُمْرَجْوَن أِلَْمِر الل ِه..﴾587"الشيء
  .590، وقال اهلل تعاىل: ﴿...َوتـَْرُجوَن ِمَن الل ِه َما اَل يـَْرُجوَن..﴾589تـَْرُجوَن لِل ِه َوقَارًا﴾

الرجاء من أصل  فالصوفية يعدُّون ،ورد الرجاء يف عبارات أهل التصو  مبعنا  القرآينو 
الرجاء هو " :. وقيل591"اوخو  والرجاء واحلب ؛أصل الطّاعة ثالث أشياء" :قالوا ،الطاعة

أنفع قيل: "، و 592"الطمع يف فضل اهلل تعاىل ورمحته وصد  حسن الّظن عند نزول املوت
. 594"الّرجاء طريق الزهاد " إنّ  :. ويقولون593"الّرجاء ما سهل عليك العمل إلدراك ما ترجو

                                                 
 .550، ص 1ينظر: امليبدي املرجع السابق، ج  583
 .396، ص 2ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج 584

 .176، ص 6ج العین، اوخليل،  585

 .190، ص المفردات الراغب، 586

 .494، ص 2، ج معجم مقاییس اللغةابن فار ،  587
 .106التوبة:  588
 .13النوح]نوح[:  589
 .104النساء:  590

 .251، ص 1، ج الرسالة القشیریةالقشريي،  591

 .61ص  طبقات الصوفیة،السلمي،  592
 .123السلمي، املرجع السابق، ص  593
 .206السلمي،املرجع السابق، ص  594

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



107 

حسن عالمة الرجاء ذكروا "، و 595"ق القلب مبحجو  سيحصل يف املستقبلالرجاء تعلُّ " :وقيل
  . فالرجاء هو تعّلق القلب باملستقبل. وكما يشاهد من التعاريف املذكورة 596"الطاعة

إشارة  فهذ تفسري كلمة )البحرين(؛ املصطلح القرآين يف ب هذ  الرموزبربط  يوقام امليبد
يظهر  تالزمهما، ومع متالزمان. وأشار امليبدي بأن الرجاء واوخو  597إىل اوخو ، والرجاء

اللذان مها من  واألمن من مكر اهللوإذا نفد أحدمها، سيظهر القنوط  ،مجال احلقائق اإلميان بني
اوخو  ذكر والّرجا أنثى ومنها تتولد حقائق  :عن التسرتي لَ قِ ، ونُ 598صفات الكفار

  .599االميان
للخو  والرجاء ثالث درجات؛ األول اوخو  والرجاء للعوام، مث  وذكر امليبدي أن  

هدي  إنّ  :وقال .600وخواص اوخواصواص، والنهاية ايهيبة، واألنس القبض، والبسط للخ
  . 601السالكني بين على قائدة اوخو  والرجاء

؛ اوخو  والرجاء، حيث ال ميكن كالطري جناحني لهإميان املرء ويقينه  وذكر امليبدي أن  
 بدي أن  املي وذكر. 602يطري جبناح واحد ال كالطري  ،له أن يسلك يف طريق الدين بأحدمها فقط
الصوفية أن انتظار الفرج من زنقل امليبدي عن . 603الرجاء واوخو  من شروط إجابة الدعاء

ّن أل ؛عن اجلنيد: حتّقق رجاء الراجني عند تواتر احملن وتراد  املصائب لَ قِ أفضل العبادات، ونُ 
 . 604الل ه تعاىل، يقول: ال تـَْيَأُسوا ِمْن َرْوِح الل هِ 

مو  بأقسام خمتلفة هنم قس  إالقرآين ملعىن الرجاء إال   دائرة النطا فالتعاريف املذكورة يف
    اوخواص. وخواص وفًقا للدرجات عند الصوفية كالعوام، واوخواص،

                                                 
 .259، 1، ج الرسالة القشیریةالقشريي،  595
 .260، ص 1لقشريي، املرجع السابق، ج ا 596

 .421، ص 9،ج كشف األسرار وعّدة األبرارينظر: امليبدي،  597
 .346، ص 9ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  598
 .440، ص 6ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  599

 .520، ص 1ج  كشف األسرار وعّدة األبرار،ينظر: امليبدي،  600
 .441، ص 6ع السابق، ج ينظر: امليبدي، املرج 601
 . 255، ص 3ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  602
 .641، ص 3ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  603
 .124، ص 5ج ينظر: امليبدي، املرجع السابق،  604
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  الرضا( 40

رِضي يرَضى ِرضًى.  :تقول ،]ر.ض.ي[ أصٌل واحد يدلُّ على خال  السُّْخط"
ورضا العبد عن اهلل أن ال يكر  ما وقيل: " .605"ألنّه يقال منه ِرضَوان ؛ِإّن أصله الواو :ويقال

. قال تعاىل يف 606"ا عن هنيها ألمر  ومنتهيً ورضا اهلل عن العبد هو أن يرا  مؤمترً  ،جيري به قضاؤ 
ُهْم َوَرُضوا َعْنُه...﴾ ، وقوله تعاىل: ﴿..أََرِضيُتم بِاحْلََياِة 607القرآن الكرمي: ﴿.. ر ِضَي الل ـُه َعنـْ

نـَْيا ِمَن  ، وقال اهلل تعاىل: ﴿أََفَمِن اتـ َبَع ِرْضَواَن الل ـِه َكَمن بَاَء ِبَسَخٍط مَِّن 608اآْلِخَرِة..﴾الدُّ
 .609الل ـِه..﴾
الّرضا ترك االختيار، " :قيل ،نقلت عن أئمة الصوفية التعاريف املتعددة عن الرضاو 

 :القضاء وكذلك قالوا سرور القلب مبرِّ  :الّرضا سكون القلب حتت جريان احلكم، والّرضا :وقيل
فإنّه اختار له  ،نظر القلب إىل قدمي اختيار اهلل للعبد :الّرضا استقبال األحكام بالفرح، والّرضا

 أن   ، وذكر أهل التصو 611"أصل الّزهد الّرضا عن اهلل تعاىل ن  "إ :. وقالوا610"األفضل
املتوكلني أوعية قلو  قيل: "، و 612"والّرضا با  اهلل األعظم ،التفويض مقّدمة الّرضا"

ت معرفته بالل ه فمن رضي صح   ،الّرضا ثاين درجات املعرفة أن  ". ونقل عن اجلنيد 613"الرَِّضا
 . 614"بدوام رضا  عنه

 فمع رضاء رضا اهلل أكثر من عفو ،  إين أحبُّ  :ه قالنقل امليبدي عن الشافعي بأن  و 
لتصو  بين على ست ا . وكذلك نقل عن اجلنيد أن  615وال يكون العكسحيصل عفو  

 . 616خصال؛ ثالثها الرضا

                                                 
 .402، ص 2ج  معجم مقاییس اللغة،ابن فار ،  605

 .197، ص المفردات في غریب القرآنالراغب،  606
 .119املائدة:  607
 .13النوح:  608
 .162آل عمران:  609

 .102ص  التعرف لمذهب أهل التصوف،الكالباذي،  610

 .24ص  طبقات الصوفیة،السلمي،  611

 .143، طبقات الصوفیةالسلمي،  612
 .117السلمي، املرجع السابق، ص  613
 .134السلمي، املرجع السابق، ص  614

 .47، ص 1ج  كشف األسرار وعّدة األبرار،ينظر: امليبدي،  615
 .119، ص 4ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  616
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الرضا سكون القلب حتت جماري األحكام، وسرور القلب مبر  وذكر امليبدي أن  
حقيقة الرضا هي االنقياد حبكم اهلل، وعدم االعرتاض عليه، وقبول  أن   وذكر ،617القضاء

ونقل  ،618العقىب يريد، ومل ه إىل الدنياالسؤال، حيث مل يتوج   املرء تقدير ، وألجل ثناء اهلل ترك
على احلكم  تعرتض، إمنا الرضا أن ال : ليس الرضا أن ال تشعر بالبالء[عن أيب علي الدقا 

ذكر بأهنم  إسرائيليات؛. وألمهية الرضا حيكي امليبدي حكايات عن كّبار املتصوفة و 619والقضاء
طلبت العفو من اهلل عّز  اليوم :ما حدث لشيخ الدين؟ قال :رأوا عبد اهلل بن مبارك يبكي، قيل

وجّل، وقلت لنفسي ما العمل الشنيع الذي فعلته؟ هو اوخالق وأنا العبد! وهو يفعل ما يشاء 
. 620هه، أو حيتاج إليراد طلب ليذكر  من الغفلةال حيتاج لسؤال لينبِّ  ،بعبد ، ويعطي ما يشاء

 :قال ،ذهب لريى عبادته اجلنة أن  زمياًل له يفأى يف منامه ر ونقل أن يف بين إسرائيل كان عابد 
يف  وإذا كنتالعافية،  مل أطلبكنت يف البالء واملرض   إنين إذا إال ،لت عبادات كثريةعَ ما فَـ 

أن أكون يف الظل، ما حكم يل اهلل أرضى عنه، وال أطلب الزيادة  مل أطلبضوء الشمس ال 
 وصلت إليه اليتبب منزلتك هذا س :على ما أراد اهلل يل، وال أريد أكثر منه. قال له العابد

 بكلالذي أشار إليه يوسف كان ملك الرضا والوفاء الذي  يبأن امللك املعط وذكر. 621إليها
 .622ما حدث له

رًا، والرضا عنه فيما رضا به و رضا عنه، فالرضا به مدبّـ الرضا قسمني؛  ونقل امليبدي بأن  
بكاء على اجلفاء، والدعاء على . وذكر بأن عالمة املعرفة والكمال ثالثة أشياء؛ ال623يقضي

 .624العطاء، والرضا بالقضاء
من الفضائل  عليهوكذلك نقل امليبدي عن أهل العرفان بأهنم يرون نزول البالء والصرب 

إذا اختار  :قال األنصاري .حيث يلومون أنفسهم عند عدم نزول البالء، ويعشقونه عند وقوعه
نفسه على البالء  اعتياديبتله ببالء حىت يعتاد ، مث بعد  اهلل عبًدا ليكون له خلياًل، يف أول األمر

                                                 
 .281، ص 3ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  617
 .550، ص 1ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  618
 .280، ص 3ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  619
 .760، ص 1ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  620
 .764ص ، 3ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  621

 .151، ص 5ج  كشف األسرار وعّدة األبرار،ينظر: امليبدي، امليبدي،  622
 .280، ص 3ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  623
 .214، ص 3ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  624
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يف اليوم الذي ال أبتلى  :. ونقل امليبدي عن أيب يزيد البسطامي أنه قالعاشقا للبالءيصبح 
 .625، يا إيهي كيف آكل طعاًما دون األدم؟ قصد  كان يطلب البالء ألجل الرضافيه

)يعين هناية  ،الرضا من املقاماتهل  يف الرضا؛ اختلف أهل التصو قال امليبدي و 
)نازلة من الغيب إىل القلب(؟ أهل اوخراسان قالوا  ،التوكل، ومن كسب العبد( أو من األحوال

 .626من األحوالأنّه أهل العرا   ذكرولكن  أنه من املقامات،
أحيانًا،  إال إهنم يغالون به ،يف دائرته القرآنية اجتريأهل التصو  عن الرضا  إّن تعاريف

، وهو نوع من للعباد يف القرآنالسؤال والطلب من اهلل هو من تعليم اهلل  :لى سبيل املثالع
   يرون قبحه أو عدم فضله. الصوفيةالعبادة، ولكن 

 الرغبة ( 41

الر ْغبة يف  ؛طلٌب لشيء، واآلخر َسَعٌة يف شيء. فاألو ل :أحدمها ؛]ر.غ. [ أصالن"
حوٌض رغيب، وسقاءٌ  :ُء الر غيب: الواسع اجَلو . يقالالشيء: اإلرادُة له. واآلخر الش يْ 

السعة يف  :أصل الرغبة السعة يف الشيء، والرغبة والرغب والرغىب" :. وقيل627"رغيب
، وقوله تعاىل: 629قال تعاىل يف القرآن الكرمي: ﴿.. َوَيْدُعونـََنا َرَغًبا َوَرَهًبا...﴾. 628،اإلرادة

  .630وَن﴾﴿.. ِإن ا ِإىَلٰ َربِـَّنا رَاِغبُ 
ميل النفس عن الطبع إىل القلب يف " :يقصد هبا الصوفيةوالرغبة يف اصطالح 

ق وقوعه خبرب الصاد  عن النعيم الباقي، ولقاء احلق يوم البدايات، ويف األبوا  الرغبة فيما حتق  
. وقد يقسموهنا إىل ثالثة أقسام؛ األول رغبة أهل اوخرب، الذين يؤمنون بالغيب، 631"التالقي

ذا حيصل بالعلم. والثاين رغبة أربا  األحوال، حيث غلب عليهم احلال على صورة ُيسلب وه
يعين شهود احلقيقة الذي  ،رغبة أهل الشهود :االختيار، وحُير  بالنار كفراشة. والثالث منهم

 .632فو  شهود اإلحسان، وهذا مرتبة التشر  به وصال املعشو ، واالحرتاز عن ما سوى اهلل
                                                 

 .383، ص 4ج  كشف األسرار وعّدة األبرار،ينظر: امليبدي،  625
 .802، ص 3ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  626

 .416، ص 2ج المقاییس،ابن فار ،  627

 .198ص  المفردات في غریب القرآن،الراغب،  628
 .90األنبياء:  629
 .32القلم:  630

 .223، ص 2ج  معجم اصطالحات الصوفیة،الكاشاين،  631

 .423، ص فرهنگ تعبیرات واصطالحات عرفانیينظر: صيادي،  632
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للسابقني الذين وصلوا اوخو  والرجاء صفة املبتدئني، والرهبة والرغبة  ي أن  وذكر امليبد
   .633للنهاية

  الرهبة ( 42

]ر.ه. [ أصالن: أحدمها " :. قيل634"أي: خفته ؛َرِهْبُت الش يَء َأْرَهُبُه َرَهبًا وَرْهبةً "
ز ة مع حترُّ الرهبة والرهب خماف" :. وقيل635"يدلُّ على خوٍ ، واآلَخر على ِدّقة وِخف ة

، وقوله تعاىل: ﴿ أَلَنُتْم 637. ويف القرآن الكرمي: ﴿.. َوَيْدُعونـََنا َرَغًبا َوَرَهًبا...﴾636"واضطرا 
، وقوله جّل جالله: ﴿َوأَِعدُّوا يَهُم م ا اْسَتطَْعُتم مِّن قـُو ٍة 638َأَشدُّ َرْهَبًة يف ُصُدورِِهم مَِّن الل ـِه..﴾

  .639ْرِهُبوَن بِِه َعُدو  الل ـِه َوَعُدو ُكْم..﴾َوِمن رِّبَاِط اوْخَْيِل تُـ 

والفر  بني اوخشية والرهبة أّن الرهبة " ،جاءت الرهبة يف اصطالح الصوفية ضّد الرغبة
يف هربه، واوخشية إذا حصلت كبحت مجاح صاحبها  يخو  يوجب هر  صاحبه فيجر 

  .640"مت اوخشية على الرهبة يف اجلملةدِّ فيبقى مع اهلل، فقُ 
منها  تتعلق كلٌ  درجات تتعلقله ستة  إليه سابًقا أشريواوخو  عند امليبدي كما 

ذكر امليبدي بأن اوخائفني على ستة أقسام؛ التائبون، والعابدون، و مبجموعة من املؤمنني؛ 
اد، الزاهدون، والعلماء، والعرفاء، والصديقون. واوخو  للتائبني، والوجل للعابدين، والرهبة للزه  

الرهبة أفضل من  بأن   أشارمث  .641ية للعلماء، واإلشفا  للعرفاء، وايهيبة للصديقنيواوخش
 وتفصلهبعيش املرء،  تذهبقال امليبدي الرهبة أكثر قيمة من الوجل، وهذ   ،اوخو  والوجل

اإلشفا ، وهو خو  العرفاء،  ينشأومن هذ  الرهبة،  ،ويف العامل تفرقه عن الكون عن اوخلق،
انع استجابة الدعاء، ويأيت بالفراسة، والرجاء. وهذا اوخائف العار  حيرقونه الذي يزيل مو 

                                                 
 .585، ص 5ج  كشف األسرار وعّدة األبرار،ينظر: امليبدي،  633

 .47، ص 4ج  كتاب العین،الفراهيدي،  634

 .447، ص 2ج  معجم مقاییس اللغة،ابن فار ،  635

 .204، المفرداتالراغب،  636
 .90األنبياء:  637
 .32القلم:  638
 .60األنفال:  639

 .202، ص 3ج  لطائف اإلشارات،القشريي،  640

 .177، ص 1ج  كشف األسرار وعّدة األبرار،ينظر: امليبدي،  641
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أحيانًا، ويالطفونه أحيانًا، ويطلبونه يف مدة، ويقتلونه يف برهة، ولكن ال يشتكي من احلر ، وال 
   .642يئّن من القتل

  الزهد( 43

والّزِهيد: الشيء  ،الشيء]ز.ه.د[ أصٌل يدلُّ على ِقّلِة ". وقيل 643"َزَهَد فيه ِضدُّ َرِغبَ "
. وقال اهلل 645"والز هادة يف األشياء كّلها ،الزّهد يف الّدين خاصةً " :. وقال اوخليل644"القليل

  .646وتعاىل: ﴿ وََكانُوا ِفيِه ِمَن الز اِهِديَن﴾
يف احلقيقة الزهد يف و  ،أهل التصو  مبسألة الزهد كثريًا، واختلف قويهم فيه كذلك اعتىن
. وتشري الدراسة إىل بعض ورد آيات كثرية يف مضمونهولكن  ،ه أصل قرآين لفظًاالدنيا ليس ل

. 647"عمن األمالك والقلو  من التتبُّ  يالّزْهد خلو األيد" :نقل عن اجلنيد خمتصرة؛التعاريف 
رأ  الّزهد وأصله يف القلو  هو  ن  "إ :. وقالوا648"أصل الّزهد الرضا عن اهلل تعاىل" :وقيل

وهذا هو األصل اّلذي يكون منه حقيقة  ،ا واستصغارها والّنظر إليها بعني القّلةاحتقار الّدني
فمن  ،زًا وتظرفًاالّزهد الّنظر إىل الّدنيا بعني الَنقص واإلعراض عنها تعزُّ ". وقيل 649"الّزهد

الزهد عزو  النفس َعِن الدنيا  أن  ". وذكروا 650"عن قدرها فقد غفلاستحسن من الّدنيا شيًئا 
  . 651"و القلب عما خلت منه اليدالزهد خلُّ  :ف. وقيلكلُّ بال ت

. ونقل عن احلسني بن 652جوهرة الزهد خيرج من حبر اوخو  والرجاء :قال امليبدي
ترك تنّعم الدنيا زهد النفس، وترك نعيم اآلخرة زهد القلب، وترك النفس هو  :منصور احلالج

                                                 
 .177، ص 1ظر: امليبدي، املرجع السابق، ج ين 642

م(،  2005هـ /  1426، 8، ) بريوت، لبنان، الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، طالقاموس المحیطالفريوزآبادي،  643
 .286، ص 1حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة بإشرا : حممد نعيم العرقُسوسي، ج 

 .30، ص 3، ج جم مقاییس اللغةمعابن فار ،  644

 .12، ص 4، ج كتاب العینالفراهيدي،  645
 .7-6املاعون:  646

 .93ص  التعرف لمذهب أهل التصوف،الكالباذي،  647

 .24، ص طبقات الصوفیةالسلمي،  648
 .165السلمي، املرجع السابق، ص  649

 .175ص  طبقات الصوفیة،السلمي،  650

 .412، ص 1ج  الرسالة القشیریة،القشريي،  651

 .421، ص 9ج  كشف األسرار وعّدة األبرار،ينظر: امليبدي،  652
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 يرىثة أنواع؛ الزهد يف نفسه، وهو أال م بعضهم الزهد إىل ثال. وقد قس  653زهد الروح واملهجة
نفسه باإلعجا ، والزهد يف اوخلق، وهو أن ال يداهن يف احلق مع اوخلق، والزهد يف الدنيا، وما 

عالمة الزهد عدم كراهية  :. وقالوا654دام مل يعرض عن الدنيا، ال يزهد يف اوخلق، ويف النفس
من  ونقل امليبدي عن أئمة الصوفية أن   .656من عالمة السعادة، والنجاة عدونه. وقد ي655املوت

من زهد ّف الدنيا  :قال سهل بن عبد الل هو  .نتائج الزهد يف الدنيا إتيان الكرامات لصاحبه
فألنه مل ومن مل يظهر له  ،أربعني يوًما صادقًا من قلبه خملًصا ّف ذلك يظهر له من الكرامات

يأخذ ما يشاء كما يشاء من حيث  :قالف ؟كيف تظهر له الكرامة  :ّف زهد ، فقيل له يصد 
  .657يشاء

  السكر والصحو( 44

] . ك. ر[ أصل واحد يدّل على حرية. من ذلك الّسكر من الشرا . والت ْسكري: "
. وأّما قويهم ليلة ساكرة، فهي الس اكنة . 658"الت حيري. والّسكر: حبس املاء، واملاء إذا سكر حتري 

رء وعقله، وأكثر ما يستعمل ذلك يف الشرا ، وقد يعرتي من السكر حالة تعرض بني امل"وقيل 
. ويف القرآن الكرمي: ﴿أَيُـَّها ال ِذيَن آَمُنوا اَل تـَْقَربُوا الص اَلَة َوأَنُتْم 659"الغضب والعشق

، 661، ﴿وتـََرى الن اَ  ُسَكاَرٰى َوَما ُهم ِبُسَكاَرٰى َولَِٰكن  َعَذاَ  الل ِه َشِديٌد﴾660ُسَكاَرٰى﴾
  .662َعْمُرَك ِإنـ ُهْم َلِفي َسْكَرهِتِْم يـَْعَمُهوَن﴾﴿لَ 

الّسماء صحو، واليوم يوم صحٌو،  :تقول ،ذهاُ  الَغْيم :الّصْحو"وأما الصحو يف اللغة؛ 
]ص.ح.و[ أصٌل صحيح يدلُّ على ". قال ابن فار : 663"وَأْصَحِت الّسماء فهي ُمْصحيةٌ 

                                                 
 .107، ص 10ينظر: امليبدي، املرجع الساابق، ج  653

 .76، ص 2ج  ،ينظر: امليبدي، املرجع السابق 654

 .86، ص 2ج  ،ينظر: امليبدي، املرجع السابق 655

 .179، ص 8، وج 460، ص 4ج  ،ينظر: امليبدي، املرجع السابق 656

 .233، ص 7ج  ،امليبدي، املرجع السابق ينظر: 657

 .89، ص 3ج  المقاییس،ابن فار ،  658

 .236ص  ، المفردات،الراغب 659
 .43النساء:  660
 .2احلج:  661
 .72احلجر:  662

 .268، ص 3ج  كتاب العین،الفراهيدي،  663
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فهو  ،صحا يصحو الس كرانُ  :يقال ،من ذلك الص ْحو: خال  السُّكر ،انكشا  شيءٍ 
  . 664"صاح

متاًما عن اآليات املتعلقة  فيختلفوأما السكر، والصحو يف اصطالح أهل التصو  
اليت تقع على القلب يف ذكر اهلل  احلاالتوالسكر والصحو مها من  ،باملوضوع يف القرآن الكرمي

 " :قيلو . 665"ت ذكر احملبو السكر غليان القلب عند معارضا" :تعاىل، وبعدها قال بعضهم
َوُهَو َأن يغيب َعن مَتِْييز اأْلَْشَياء َواَل يغيب َعن اأْلَْشَياء وهوأن اَل مُيَّيز َبني مرافقة ومالذ  َوَبني 

والصحو اّلذي  ،اضدادها يف مرافقة احْلق َفِإن غلبات وجود تسقطه َعن املييز َبني َما يؤمله ويلذ 
وال يشهد األمل  ،فيختار املؤمل يف موافقة احلق ز فيعر  املؤمل من امللذعقيب السكر هو أن مُيَيّ هو 

  . 666"بل جيد َلذ ة يف املؤمل
والسكر  ،والسكر غيبة بوارد قوي ،الصحو رجوع إىل اإلحسا  بعد الغيبة" :قيل و

مبا يغلب على قلوهبم من موجب الرغبة  زيادة على الغيبة من وجه، والغيبة قد تكون للعبادة
والرهبة ومقتضيات اوخو  والرجاء، والسكر ال يكون إال ألصحا  املواجد، فإذا كوشف العبد 

  .667"بنعت اجلمال حصل السكر، وطالب الروح، وهام القلب
غلب الشرا  املسكر على  فإذا ،السكر متعلق بالنفس، والقلب، والروح :وقال امليبدي

وإذا غلب الكشف  ،املعرفة ُيسكر القلب على غلبت احملبةوإذا  ،العقل تصبح النفس سكرانة
  .668على األنس تسكر الروح

 السكینة( 44

] . ك. ن[ أصٌل واحد مطّرد، يدلُّ على ". وقيل 669"الوداعُة والوقار :الّسكينة"
وقال اهلل تعاىل: ﴿هَو ال ِذي أَنَزَل الس ِكيَنَة يف قـُُلوِ   ،670"خال  االضطرا  واحلركة

                                                 
 .335، ص 3ج  معجم مقاییس اللغة،ابن فار ،  664

 .398ص  طبقات الصوفیة،السلمي،  665

 .117، ص التعرف لمذهب أهل التصوفذي، الكالبا 666

 .176، ص 1ج  الرسالة القشیریة،القشريي،  667

 .94، ص 2ج  كشف األسرار وعّدة األبرار،ينظر: امليبدي،  668

 .313، ص 5ج  كتاب العین،الفراهيدي،  669

 .88، ص 3، ج المقاییسابن فار ،  670
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قوله: ﴿َوقَاَل يَهُْم نَِبيُـُّهْم ِإن  آيََة ُمْلِكِه َأن يَْأتَِيُكُم الت ابُوُت ِفيِه َسِكيَنٌة مِّن ، و 671اْلُمْؤِمِننَي..﴾
  .673، ﴿َوِمْن آيَاتِِه َأْن َخَلَق َلُكم مِّْن أَنُفِسُكْم أَْزَواًجا لَِّتْسُكُنوا إِلَيـَْها...﴾672ر بُِّكْم َوبَِقي ٌة...﴾

السكينة " :قالوا ،تدّل على اطمئنان القلب وسكونهالسكينة يف كالم أهل التصو  
ثلج القلب عند جريان حكم الرّ  بنعت الطمأنينة، ومخود آثار البشرية بالكلية، 

السكينة القرار على بساط الشهود  :من الغيب من غري معارضة اختيار. ويقال والرضاءبالبادى
و  مشقة، وبال حتّرك عر  بشواهد الصحو، والتأد  بإقامة صفات العبودية من غري حل

  .674"ملعارضة حكم
امليبدي السكينة من الكرامات السبعة اليت أعطاها اهلل لنبينا حممد )صلى اهلل  عد  قد 

، بأن الكرامة اوخامسة لنبينا 675عليه وسلم( يف قوله تعاىل: ﴿َوَلَقْد آتـَْيناَك َسْبعًا ِمَن اْلَمثاين﴾
بقوله تعاىل: ﴿أَنـَْزَل الل ُه َسِكيَنَتُه  676ليت أنزيها على رسوله)صلى اهلل عليه وسلم( هي السكينة ا

  . 677َرُسولِِه﴾ َعلى
يف  وهية اليت أنزيها اهلل على قلو  أحبائه، حتريرًا للقلو ، نالسكينة هي الطمأني :وقال

ل، بالقلي ، وقنعبالسنةالشيئني؛ يف اوخدمة، ويف اليقني. ويف اوخدمة يف ثالثة أشياء؛ عمل على 
من الرياء. والسكينة يف  خالاوخلق حىت  يواعتمد على األصل حىت جنا من الوسوا ، ونس
الضر، والنفع من  منشأمن االحتيال، ورأى  اليقني يف ثالثة أشياء؛ رضى بالتقدير حىت اطمأن  

من العالئق. ومن مسات هذ  السكينة  وكياًل حىت انفك   واختار اهللاهلل حىت فرغ من احلذر، 
لعفو، والسخاء، حىت لو أعطى العامَل للكافر ال ميّن عليه بعطائه، ولو أعطى نعيم العقىب ا

   . 678ةلها منه، رأى هذا من  وتقب   للمؤمن

                                                 
 .4الفتح:  671
 .248البقرة:  672
 .21الروم:  673

 .19، ص 2، ج سالة القشیریةالر القشريي،  674
 .87احلجر:  675

 .345، ص 5ج  كشف األسرار وعدة األبرار،ينظر: امليبدي،  676
 .26التوبة:  677

 .218، ص 9ج  كشف األسرار وعدة األبرار،ينظر: امليبدي،  678
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  السماع( 45

ِحسُّ األُذِن، واألُذُن، وما َوقـََر فيها من  :والس ْمعُ  ،مِسع مَسْعًا ومَساعًا ومَساَعًة ومَساِعَيةً 
، ﴿...َأْو أَْلَقى الس ْمَع َوُهَو 680قال تعاىل:﴿ ِإنـ ُهْم َعِن الس ْمِع َلَمْعُزوُلوَن﴾. و 679شيٍء َتْسَمُعه

  . 682، ﴿ال ِذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل فـََيت ِبُعوَن َأْحَسَنُه..﴾681َشِهيٌد﴾
كالمهم يف هذا اجملال، وتشري الدراسة إىل نبذة منها. يف   يف وأما أهل التصو  توّسعوا

املستلذة، إذا مل يعتقد  واألنغامالسماع هو مساع األشعار باألحلان الطيبة، "الصوفية اصطالح 
ومل ينخرط يف سلك  ،ومل ينجر يف زمام هوا  ،مذموم يف الشرع يستمع إىلاملستمع حمظورًا ومل 

يهو  مباح يف اجلملة، وكذلك جيعلون مساع صوت احلسن من التغين بالقرآن نوًعا من 
وما ورد عن رسول اهلل )صلى اهلل عليه  إىل القرآن الكرميتندوا يف هذا القول . واس683"السماع

وهذا ال  ،فطائفة مسعت الكالم فاستخرجت منه عربة ،السماع على ضربني" :وسلم(. وقيل
فإذا ظفر الّروح  ،وطائفة مسعت النغمة وهي قوت الّروح ،يسمع ِإال  بالتمييز وحضور القلب

فظهر عند ذلك من املستمع االضطرا   ،وأعرض عن تدبري اجلسم بقوته أشر  على مقامه
السماع ما أثار فكرة واكتسب عربة وما سوا  فتنة. ونقل عن اجلنيد  ن  إ :واحلركة. وقال بعضهم

فإنّه ال يسمع إاّل عند  ،أحدها عند السماع ؛الّرمحة تنزل على الفقري يف ثالثة مواضع
لى ثالثة أوجه: فوجه منها للمريدين، واملبتدئني السماع ع" :. وكذلك قالوا684"الوجد

 ،للصادقني :، والثّاينواملراءاتوختشى عليهم يف ذلك الفتنة  ،األحوال الشريفة بذلكيستدعون 
ألهل االستقامة من  :ويستمعون من ذلك ما يوافق أوقاهتم، والثالث ،يطلبون الزيادة يف أحوايهم

  .685"لل ه تعاىل فيما يرد على قلوهبم من احلركة والسكونفهؤالء ال خيتارون َعَلى ا ،العارفني
السماع علم استأثر  فبعضهم يذكر أن   ؛الصوفية اختلفوا يف املسألة ص القول أن  وملخ  

، ونقل عن بعضهم يف ذم السماع أنه إذا رأيت املريد حيب 686الل ه تعاىل به ال يعلمه إال هو

                                                 
 .730، ص 1ج  القاموس المحیط،الفريوزآبادي،  679
 .212الشعراء:  680
681  : 37. 
 .18الزمر:  682
 .504، ص 2ج  الرسالة القشیري،القشريي،  683

 .161، ص التعرف لمذهب أهل التصوفالكالباذي،  684
 .512، ص 2ج  الرسالة القشیري،القشريي،  685
 .513، ص 2ينظر: القشريي، املرجع السابق، ج  686
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ويف مساع القرآن مل خيتلفوا فيه، وما اختلف فيه   ،687السماع فاعلم أن فيه بقية من البطالة
 أن  أقوال أهل التصو  متأثرة باآلراء الفقهيةيبدو و كسماع األشعار باألحلان الطيبة، والنغم، 

على سبيل املثال القشريي مييل إىل آراء اإلمام الشافعي يف مسألة  ،اليت مييل إليها أئمة الصوفية
 .688باحة يف بعضلسماع حيث يرى الكراهية يف بعض، واإلالغناء يف رسالته يف با  ا

أن أهل الّسماع هم "وأما امليبدي بسط الكالم يف السماع. نقل عن أئمة الصوفية 
. والسماع عند 689"األحياء، و هم أهل اوخطا  و اجلوا ، و أن اآلخرين هم األموات

القرآن مساع ، و 690سى تكليًماكما كلم اهلل مو   ،امليبدي يطلق على عدة موارد كسماع كالم اهلل
مساع هذ  احلرو  شرا  يسقيه "، 692قوله تعاىل: ﴿كهيعص﴾يف امليبدي ، قال 691الكرمي

احلق قلو  أوليائه، فاذا شربوا طربوا، و اذا طربوا طلبوا، و اذا طلبوا طاروا، و اذا طاروا وصلوا، 
. وكذلك 693"كشفه  إذا وصلوا اتصلوا، فعقويهم مستغرقة ّف لطفه، و قلوهبم مستهلكة ّف

، ومساع أمساء اهلل تعاىل حيث يقول 694)صلى اهلل عليه وسلم( ومساع كالمهجمالسة رسول اهلل 
  .695 "مساع اسم الل ه يوجب ايهيبة، و ايهيبة تتضّمن الفناء و الغيبة"

دي عن خواجه عبد بنقل املي ،السماع يكون يف الدنيا واآلخرة وكذلك ذكر امليبدي أن  
حظ العار  يف اجلنة ثالثة؛ السماع الذي هو نصيب األذن وألهل التأهل،  ري أن  اهلل األنصا
  . 696نصيب الرؤية وللمحبنيوهيوللعشا ،  هنصيب الشف الذي هو والشرا 

العوام من السماع  وحظامليبدي أن السماع قسمني؛ مساع العوام، ومساع اوخواص.  وذكر
يقومون  فالعوام ، الصوت، واملعىن، واإلشارةصوت ونغمة، وحظ اوخواص من السماع لطيفة بني

واوخواص يقومون  ،به ولريتاحوابالسماع باألذن، وآلة التمييز، وحركة الطباع، ليذهب حزهنم، 

                                                 
 .513، ص 2ينظر: القشريي، املرجع السابق، ج  687
 .504، ص 2ينظر: القشريي، املرجع السابق، ج  688

 .346، ص 3، ج كشف األسرار وعدة األبرار امليبدي، 689

 .760، ص 2ج ، ينظر: امليبدي، املرجع السابق 690
 .767، ص 2ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  691
 .1مرمي:  692
 .16، ص 6امليبدي، املرجع السابق، ج  693
 .27، ص 7ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  694
 .178، ص 10امليبدي، املرجع السابق، ج  695
 .311، ص 10ج  ينظر: امليبدي، املرجع السابق، 696
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بتنفس ضعيف، وقلب ظمآن، ونفس حمرقة، حىت جيلب لصاحبه نسيم األنس، بالسماع 
  .697تذكارًا أزليًّا، وفرًحا أبديًّاو 

 الشرب ( 46

أصٌل واحد منقاٌ  مطّرد، وهو الشُّر  املعرو ، مّث حُيمل عليه ما يقاربُه ]ش.ر. [ "
. ويف القرآن الكرمي: 699"الشر  تناول كل مائع ماء كان أو غري " :. وقيل698"جمازًا وتشبيهاً 

  .701، ﴿قَاَل َهِذِ  نَاَقٌة يَهَا ِشْرٌ  َوَلُكْم ِشْرُ  يـَْوٍم َمْعُلوٍم﴾700﴿َفَشارِبُوَن ُشْرَ  ايْهِيِم﴾

فاملراد بالذو  ورد جمازًا. قد وما يعربون عنه  ،هذا املصطلح ال يتعلق مبعنا  القرآين لفظًا
من مثرات التجلي ونتائج الكشوفات  والشر  ومجلة ما جيري يف كالم أهل التصو  ما جيدونه

م فصفاء معامالهتم يوجب يه ،أّول ذلك الذو ، مّث الشر ، مّث الري"قيل و وبواد  الواردات. 
. 702"ودوام مواصالهتم يقتضي يهم الري ،ووفاء منازالهتم يوجب يهم الشر  ،ذو  املعاين

من املاء،  أّن شر  البدنكما   ،حالوة الطاعة، ولذة الكرامة، وراحة األنس هو الشر " :وقالوا
    .703"شر  القلب من الراحة واحلالوةو 

   الشریعة و)الحقیقة(( 47

ًا وَشْرعًا فهو شارع، واملاء مشروع فيه إذا تناوله بفيه، والش ريعة َشرََع الوارد املاَء شروع"
ْشَرَعة موضع على شاطئ البحر

َ
الشرع هنج " :. وقيل704 "أو يف البحر يـَُهي أ لُشْر  الد وا ِّ  ،وامل

. ويف القرآن الكرمي: 705"شرعت له طريًقا، واستعري ذلك للطريقة اإليهية :الطريق الواضح، يقال
َهاًجا﴾ ﴿ِلُكلٍّ  يِن َما َوص ٰى 706َجَعْلَنا ِمنُكْم ِشْرَعًة َوِمنـْ ، ويف القرآن الكرمي: ﴿َشرََع َلُكم مَِّن الدِّ

                                                 
 .832، ص 3ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  697

 .267، ص 3ج  المقاییس،ابن فار ،  698

 .257، ، المفرداتالراغب 699
 .55الواقعة:  700
 .155الشعراء:  701

 .178، ص 1ج  الرسالة القشیریة،القشريي،  702

 .507ص  كشف المحجوب،هوجيري،  703

 ..252، ص 1، ج كتاب العینراهيدي، الف 704

 .258ص  المفردات،الراغب،  705
 .48املائدة:  706
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، ويف القرآن الكرمي: ﴿... ِإْذ تَْأتِيِهْم ِحيَتانـُُهْم يـَْوَم َسْبِتِهْم ُشر ًعا َويـَْوَم اَل 707ِبِه نُوًحا..﴾
  .708﴾تَْأتِيِهمْ  اَل  ۖ  َيْسِبُتوَن 

الشريعة أمر بالتزام العبودية،  أن  " ؛قال أهل التصو  يف معىن الشريعة واحلقيقة وأما ما
دة باحلقيقة فغري مقبول، وكل حقيقة َغرْي مقيدة واحلقيقة مشاهدة الربوية، َفُكل شريعة َغرْي مؤي  

 ،بالشريعة فغري حمصول. فالشريعة جاءت بتكليف اوخلق، واحلقيقة إنباء َعن تصريف احلق
والشريعة قيام مبَا أمر، واحلقيقة شهود ملا قضى وقدر  ،ريعة َأن تعبد ، واحلقيقة َأن تشهد فالش

الشريعة واحلقيقة من عبارات أهل اهلل، حيث يدل أحدمها عن " :. وقيل709"وأخفى وأظهر
الشريعة أن  . وكما يبدو من التعاريف املذكورة 710"حال الظاهر، والثاين عن وخامة حال الباطن

  احلقيقة.  تقابلالصوفية عند 
، ثالثة أقسام؛ علم الشريعة، وعلم الطريقة، وعلم احلقيقة فهي وأما العلوم عند امليبدي

علم الشريعة متعلق بالتعلم، وعلم الطريقة مرتبط باملعاملة، وعلم احلقيقة متعلق  أّما
، قال 711ْن ُكْنُتْم اَل تـَْعَلُموَن﴾باالكتشا . قال تعاىل يف علم الشريعة: ﴿فَاْسأَُلوا َأْهَل الذِّْكِر إِ 

بإرجاع علم الشريعة إىل األستاذ، وإرجاع علم الطريقة إىل الشيخ بقوله تعاىل: ﴿َوابـْتَـُغوا إِلَْيِه 
، وإرجاع علم احلقيقة إىل نفسه جّل جالله بقوله: ﴿َوَعل ْمَناُ  ِمْن َلُدن ا ِعْلًما 712اْلَوِسيَلَة﴾

  . 715لشريعة أفعال واحلقيقة أحوالا :. وقال يف موضع آخر713،714﴾
بداية وهناية؛ البداية ألهل الشريعة، والنهاية ألهل  لهطريق الدين  أن   ذكر امليبدي

عمل أهل الشريعة هو خدمة للشريعة، بينما صفة أربا  احلقيقة جوالن على و  ،احلقيقة
 حيث ذكر ،. ولكن يرى امليبدي بوجو  مصاحبة الشريعة مع احلقيقة والعكس716املشاهدة

  .717عن الشريعة خذالن فارغةعن احلقيقة حرمان، وأي حقيقة  خاليةأي شريعة  أنّ 
                                                 

 .13الشورى:  707
 .163األعرا :  708

 .195ص  الرسالة القشیریة،القشريي،  709

 .498، ص كشف المحجوبايهجويري،  710
 .43النحل:  711
 .35املائدة:  712
 .65الكهف:  713

 .774، ص 2ج  كشف األسرار وعدة األبرار،ينظر: امليبدي،  714
 .359، ص 7ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  715

 .461، ص 6ج  كشف األسرار وعّدة األبرار،ينظر: امليبدي،  716
 .486، ص 3ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  717
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وقال امليبدي يف توصيف الشريعة واحلقيقة، وأهلهما؛ الشريعة مصباح، واحلقيقة حرارة. 
الشريعة أركان الظاهر، واحلقيقة أركان الباطن. الشريعة خدمة  ،الشريعة حبل، واحلقيقة موعظة

شروط، واحلقيقة غربة على املشاهدة. الشريعة بالوسيط، واحلقيقة باملكاشفة. وأهل على ال
الشريعة أهل الطاعة ومهدد املعاصي، وأهل احلقيقة فرار عن النفس، وامليل والعالقة إىل اآلخر. 

  .718أهل الشريعة يف خيال النعيم، واوخلود، وأهل احلقيقة رشيق ومشغول بالساقي
بداية عمل املرء،  وهي، أّن الشريعة تتعلق بالظواهرمليبدي أنه يرى كما يبدو من كالم ا

بالنهايات  تتعلقوكأنه  ،بالباطن تتعلقبالعوام، ولكن مقابل ذلك احلقيقة اليت  وهي تتعلق
   . وخبواص اوخواص

  الشكر( 48

لشكر ا" :. وقيل719"وهو الشُّكور أيضاً  ،الشُّكر ِعرفاُن اإِلحسان ونشرُ  ومَحُْد ُموليه"
وهو  ،  الكفرالكشف، ويضادُّ  :أي ؛وهو مقلو  عن الكشر :ر النعمة وإظهارها، قيلتصوُّ 

أصله من عني  :نسيان النعمة وسرتها، ودابة شكور مظهرة بسمنها إسداء صاحبها إليها، وقيل
. ويف القرآن 720"ممتلئة، فالشكر على هذا هو االمتالء من ذكر املنعم عليه :أي ى؛شكر 

، وقوله تعاىل: ﴿وََكاَن 721﴾الش ُكورُ  ِعَباِديَ  مِّنْ  َوقَِليلٌ  ۖ  ْعَمُلوا آَل َداُووَد ُشْكرًا الكرمي: ﴿ا
َة َولُِتَكبـُِّروا الل ـَه َعَلٰى َما َهَداُكْم َوَلَعل ُكْم 722َسْعُيُكم م ْشُكورًا﴾ ، وقوله: ﴿َولُِتْكِمُلوا اْلِعد 

 .723َتْشُكُروَن﴾
الشكر الثناء على املنعم باللسان واجلوارح يف "لق وأما يف اصطالح أهل التصو  يط

شكر  الستهالكه يف غري اجلمع  أن ال تشهد من احلق نعمه وال :ويف النهايات ،البدايات
حقيقة الشكر ِعْنَد أهل التحقيق االعرتا  بنعمة املنعم َعَلى وجه " :. وقيل724"وحمض التوحيد

العباد  يومعنا  أَن ُه جياز  ،انه شكور توسعً وعلى هذا القول يوصف احلق سبحانه بأ ،اوخضوع

                                                 
 .740، ص 2ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  718

 .292، ص 5ج  الرسالة القشیریة،القشريي،  719

 .265ص  ردات،المفالراغب،  720
 .13سبأ:  721
 .22اإلنسان:  722
 .185البقرة:  723

 .250، ص 2، ج معجم اصطالحات الصوفیةالكاشاين،  724
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الّشكر زيادة اهلل ". ومن أقوايهم يف با  الشكر؛ 725"فسمى جزاء الشكر شكرًا ،على الشكر
الّشكر هو الغيبة عن  :قرار بالربوبية. وقيلالشكر االعرتا  للمنعم واإل :للشاكرين. وقيل

وذلك أن الّشكر نعمة من اهلل جيب الّشكر  ،غاية الّشكر التحريُّ  :الّشكر برؤية املنعم. وقالوا
. وكما يشاهد من التعاريف املذكورة، أن معىن الشكر عند الصوفية 726"عليها وهذا ال يتناهى

 قاموا بالتفصيل والتوسع فيها.  إهّنممعنا  القرآين، إال  عنال خيرج 
  ،كبار العرفاء  يف تفسري  مبسألة الشكر كثريًا. نقل تعريف الشكر عن واعتىن امليبدي

. ونقل أن أحًدا "ء من نعم الل ه على معاصيهيأن ال يستعان بش" :كسري السقطي أنه قال
الشكر هو أن تري املنعم يف النعمة، وأن تكون فرحتك  :سأل الشبلي عن الشكر، قال

 وشوقك ألجل زيارة املنعم ال على حصول النعمة، مث قال:
   .727ولكننا جئنا بلقياك نسعد و ما الفقر من أرض العشرية ساقًيا

ذكر امليبدي أن الشكر من مقامات السالكني، وهو أفضل من الصرب، واوخو ، والزهد 
مقصودًا بنفسه، بل الصرب ليس  :يعين ؛بنفسها وليست مقصودة، وسيلة إهّناوأمثايها حيث 

الشكر  ثولكن الشكر ليس مثل ما متت اإلشارة إليها حي ايهد  منه السيطرة على ايهوى،
  .728كاحملبة، والشو ، والرضا، والتوحيد  ،آخر ءبذاته، وليس وسيلة لشيفمقصود 

 :وهي ،حقيقة الشكر عند امليبدي ثالثة، وال يقوم املرء بالشكر حىت اجتمع هذ  الثالثة
واحلال هو مثرة العلم، وهو  ،، وهو معرفة النعم من املنعم]فالعلم أصل ،العلم، واحلال، والعمل

  .729والعمل وهو مثرة احلال، وهو استعمال النعم بطاعة املنعم ،قلب بالنعمفرحة ال
م امليبدي الشكر إىل القسمني؛ شكر أهل البداية، وشكر أصحا  النهاية. األول قس  

  .730مبين على اعتبار األفعال واكتسا  النعيم. والثاين مبين على رؤية املنعم، ومشاهدة الذات
شكر اوخاص تسعة حيث قام امليبدي بربط الصلوات اوخمسة وأما النعم اليت تستحق ال

هي الروح، واجلسد، والقلب، والعقل، واإلميان، واملزاجات األربعة ]الصفراء  :قال ،هبن
 ،الصالة الثنائية لشكر الروح واجلسد :السوداء، والصفراء الصفراء، والبلغم، والدم[. وقال

                                                 
 .311، ص 1ج  الرسالة القشیریة،القشريي،  725

 .100ص  التعرف لمذهب أهل التصوف،الكالباذي،  726

 .29، ص 8ج كشف األسرار وعّدة األبرار، ينظر: امليبدي،  727
 .222، ص 2ي، املرجع السابق، ج ينظر: امليبد 728
 .746، ص 2ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  729
 .421، ص 1ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  730
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والصلوات الرباعية لشكر املزاجات  ،إلميانوالصالة الثالثية لشكر القلب، والعقل، وا
  .731األربعة

بأن ذكر اللسان ذكر اهلل  فذكر ؛امليبدي اللسان، واجلسد، والقلب وسائل الشكر وعد  
يطلب اوخري للخالئق، وأن ال حيسد  أن :وشكر القلب .وتكرار "احلمد هلل" عند وصول النعمة

وال يستعملها إال  ،نعمة من نعم اهلل أن حيسب كل عضو من أعضائه: أحًدا. وشكر اجلسد
 . 732لطلب اآلخرة

لئن شكرت اإلسالم ألزيدّنكم "يقول:  الفوز بلقاء اهلل إذونتيجة الشكر عند امليبدي 
املعرفة، ولئن  االميان، ولئن شكرت اإلميان ألزيدنكم االحسان، ولئن شكرت اإلحسان ألزيدّنكم

ألزيدّنكم املشاهدة، ولئن شكرت ما  ،ن شكرت الوصلةولئ ،شكرت املعرفة ألزيدّنكم الوصلة
يا رّ  كيف "داود )ع( قال:  . ونقل أن  لقائيمن  ألزيدّنكم ما وعدناكم يمن عطائ خّولناكم
 .733"اآلن شكرتين ،يا داود :فقال ّي؟لك اجتديد مّنة منك عل يوشكر  ،أشكرك

صل اليت ذكر سابًقا يف وبعد النظر يف تفصيالت امليبدي، نرى بأنه ال خيرج عن األ
  .يتفق مع املعىن االقرآين لهمعىن الشكر عند أهل التصو ، وكذلك 

  العشق( 49

هو ُعْجب احملب  :وقيل ،فرط احلب :الِعْشقُ و" ،734"اإلفراط يف احملبة :الِعْشقُ "
لِعْشِق وسئل أَبو العبا  َأمحد بن حيىي عن احُلبِّ وا ،يكون يف َعفا  احُلّب وَدعارتهو  ،باحملبو 

ومسي العاِشُق عاِشقًا ألَنه َيْذبُُل من شدة  ،ألن الِعْشَق فيه ِإفراط ؛احُلب :أَيّهما َأمحد؟ فقال
ايهوى كما َتْذبُل الَعَشَقُة ِإذا قطعت، والَعَشَقُة شجرة خَتَْضرُّ مث َتِد ُّ وَتْصَفرُّ عن الزجاج، وزعم 

  القرآن الكرمي.هذا اللفظ يف  يرد. ومل 735"َأن اشتقا  العاشق منه
ألن العشق على قويهم  ؛لفظ العشق هلل تعاىل وال جييز بعض أهل التصو  استعمال

العشق جماوزة احلد يف احملبة، "جماوزة احلد يف احملبة. نقل القشريي عن أيب علي الدقا :  معنا 
هم واحلق سبحانه ال يوصف بأنه جياوز احلد، فال يوصف بالعشق، ولو مجع حما  اوخلق كل

                                                 
 .677، ص 2ج  كشف األسرار وعّدة األبرار،ينظر: امليبدي،  731
 .29، ص 8ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  732
 .232، ص 5امليبدي، املرجع السابق، ج  733

 .412، ص 2ج  المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر،الفيومي،  734

 .251، ص 10ج  لسان العرب،ابن منظور،  735
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ا جاوز احلد يف عبدً  فال يقال: ِإن   ،لشخص واحد ملَْ يبلغ َذِلَك استحقا  قدر احلق سبحانه
 ،فال يوصف احلق سبحانه بأنه يعشق وال العبد يف صفته سبحانه بأنه يعشق ،حمبة الل ه تـََعاىَل 

حق فنفى العشق وال سبيل له إىل وصف احلق سبحانه ال من احلق للعبد وال من العبد لل
  .736"سبحانه

تعبري العشق عند شعراء، وعرفاء الفار  يستعمل مبعىن ممدوح غري  اإلشارة إىل أن  اجتدر 
وليس  حّباً شديًدا، حبًّا أشد،جاء العشق مبعىن و  ،عندهم ويف احلقيقة أصبح مصطلًحا ،مذموم

على  لعلم يدلعلى ما قاله بعض أهل ا إنّهفيه معىن إفراط يف احلب كما أشرنا إليه آنًفا، أو 
. 737احلب املفرط الذي دافعه الشهوة، وأكثر ما يستعمل يف احلب الذي بني الرجل واملرأة

 وصل إىلدرك هذا املقام إال اإلنسان الكامل الذي العشق أهم أركان الطريقة، وال يُ  :قيلو 
نفسه،  ينسى فيهاويصل العاشق يف مرحلة كمال العشق إىل حالة  ،والرتقي الكمالدرجة 

   .738، وحير  من فراغ حمبوبهخالًيا عن الزمان واملكانيغفل عنها، ويصبح و 
وهي ايهوى صفة اجلسم  يف تفسري  أن   يذكر  امليبدي بني احلب، والعشق، حيث فر  و 

بالنفس، واحملبة صفة القلب وهي قائمة بالقلب، والعشق صفة الروح وهو قائم بالروح.  قائمة
. وذكر يف موضع 739، والثاين السكر، واآلخر الفناءاحملبة :ولوالعشق على ثالثة أقسام؛ األ

 ؛740عطاء ال اكتسا ، وفتوى العقل، بل العشق والذكاءآخر أن العشق ال حيصل باحلكمة، 
حتصل باملمارسات الروحية، بل هو العشق من األحوال، وليس من املقامات  ويعين بقوله أنّ 

    من عباد . يشاءملن  فضل اهلل تعاىل يهبه

  الفقر( 50

من  ،] . .ر[ َأصٌل صحيح يدلُّ على انفراٍج يف شيء، من عضٍو أو غري ذلك"
والفقري: املكسور فـََقاِر  ،ذلك: الَفَقار للظ هر، الواحدة فـََقارٌة، مسِّيت للُحُزوز والُفصول اليت بينها

الظ هر، من ِذل ِتِه  وقال أهل اللُّغة: منه اشُتق  اسُم الفقري، وكأنه مكسوُر فـََقار ،الظ هر

                                                 
 .488، ص 2، ج الرسالة القشیریةالقشريي،  736
737 http://ar.islamway.net/fatwa/8500 (24-5-2016.) 

 . 581، صگ اصطالحات وتعبیرات عرفانیفرهنينظر: صيادي،  738

 .94، ص 2ج  كشف األسرار وعّدة األبرار،ينظر: امليبدي،  739
 .400، ص 10ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  740
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، وقوله: ﴿لِْلُفَقرَاِء 742. قال اهلل تعاىل: ﴿يَا أَيُـَّها الن اُ  أَنُتُم اْلُفَقرَاُء ِإىَل الل ـِه﴾741"وَمْسَكنِته
َنا ِإبـْرَاِهيَم ُرْشَدُ  ِمن قـَْبُل وَكُ 743اْلُمَهاِجرِيَن ال ِذيَن ُأْخرُِجوا ِمن ِديَارِِهْم﴾ ن ا بِِه ، وقوله: ﴿َوَلَقْد آتـَيـْ

  .744َعاِلِمنَي﴾
 عندهم،د فيها حممود ترك الدنيا والتزهُّ أّن من الفضائل عند أهل التصو ، كما  والفقر

الفقر شعار األولياء، وحلية األصفياء، واختيار احلق سبحانه وخواصه من األتقياء " :قالواو 
هِبِْم يصون اوخلق  ،رار  بـَنْيَ خلقهوالفقراء صفوة الل ه َعز  َوَجل  من عباد  ومواضع أس ،واألنبياء

  .745" جلساء الل ه تـََعاىَل يـَْوم القيامةوالفقراء الصرب   ،وبربكاهتم يبسط َعَلْيِهم الرز 

يف قوله تعاىل:  بسط امليبدي كالمه يف الفقر كباقي أهل التصو ، واعتىن به كثريًا، قال
ّت أمن اوخلف ّف الّدنيا الّرضا بالعدم، والفقر، و هو "، 746﴾﴿َوَما أَنـَْفْقُتْم ِمْن َشْيٍء فـَُهَو خُيِْلُفهُ 

. مث ذكر على ذو  رجال الطريقة "اوخلف" معنا  أن يتبلور عليه 747"من السرور بالوجود
جوهرة الفقر حىت يعر  شرفه، ويتقبله بالتدلل، وتعامل معه تعاماًل حسًنا، وأشار إىل قول 

رسول  . وذكر امليبدي أن  748"أكون أفقر ما أكون إّن أصلح ما"بن عياض أنه قال:  الفضيل
  . 749اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( وأصحابه كانوا حريصني على أن يكونوا يف زمرة الفقراء

وأما الفقر اوخلقي  ،على ضربني؛ الفقر اوخلقي، والفقر الصفيت وذكر امليبدي أن الفقر
، 750﴿َوالل ـُه اْلَغيِنُّ َوأَنُتُم اْلُفَقرَاُء﴾حتت معىن  ويدخلعاّم، وهو يتعلق مبا حيدث من العدم، 

فهو  ،من الصفة الذيوأما الفقر  ،عن الكل إىل خالقه، وهو غينٌ  حمتاجٌ  كل خملو ٍ   ومعنا  أن  
أصحا  النيب عليه بقوله ﴿ لِْلُفَقَراِء اْلُمَهاِجرِيَن ال ِذيَن ُأْخرُِجوا ِمن ِديَارِِهْم  ما مدح اهلل به

                                                 
 .443، ص 4ج  المقاییس،ابن فار ،  741
 .15فاطر:  742
 .8احلشر:  743
 .268البقرة:  744

 .430، ص 2ج  الرسالة القشیریة،القشريي،  745
 .39سبأ:  746

 .148، ص 8ج  كشف األسرار وعّدة األبرار،امليبدي،  747
 .148، ص 8امليبدي، املرجع السابق، ج  748
 .167، ص 4ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  749
 .38حممد:  750
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، 751﴾ الص اِدُقونَ  ُهمُ  أُولَـِٰئكَ  ۖ  ْم يـَْبتَـُغوَن َفْضاًل مَِّن الل ـِه َوِرْضَوانًا َويَنُصُروَن الل ـَه َوَرُسوَلُه َوأَْمَوايهِِ 
  .752وذكر أن اهلل تعاىل جعل هذ  الصفة خاصة للمهاجرين

منه رسول اهلل )صلى وذكر امليبدي يف موضع آخر أن الفقر نوعني؛ األول ما استعاذ 
كاد الفقر أن يكون كفرًا، اللهم ))، وقوله: 753((أعوذ بك من الفقر))ليه وسلم( بقوله: اهلل ع

الفقر ))، والثاين ما قاله )صلى اهلل عليه وسلم(: 754((أعوذ بك من الفقر والكفر إينّ 
األول هو فقر القلب الذي  ،قريب من الكفر، والثاين قريب من احلق فاألول. 755((فخري
والثاين هو أن يتجرد  ،ة، واإلخالص، والصرب والرضا، والتسليم والتوكلبالعلم، واحلكم َيذهب
 يتوافق. وكما يشاهد من تعاريف امليبدي عن الفقر، أنه 756الدنيا، ويتقر  إىل الدين عناملرء 

   .أكثرمع تعاريف أهل التصو  إال أن تقسيماته 

  القرب ( 51

فهو  ،َدنا :َأي ؛ْقُرُ  قـُْربًا وقـُْربانًا وِقْرباناً قـَُرَ  الشيُء بالضم يَـ  ،الُقْرُ  نقيُض البـُْعدِ "
نـَْيا َواآْلِخرَِة َوِمَن اْلُمَقر ِبنَي﴾757"قريبٌ  ، وقوله: ﴿أُولَـِٰئَك 758. وقوله تعاىل: ﴿..َوِجيًها يف الدُّ

  .760، وقوله: ﴿...ِإْذ قـَر بَا قـُْربَانًا فـَتـُُقبَِّل ِمْن َأَحِدمِهَا..﴾759اْلُمَقر بُوَن﴾
اْلقر  "نقل عن بعضهم أن  ،الطاعة هو :قيل ؛يف معىن القر  أقوال ل التصو وأله

. 761"أَفعاله بك تشاهدالقر  َأن  :وقيل ،إزالة كل معرتض :وقيل ،َأن يتدلل عليه ويتذلل له
القر  قربك منه  كذلك  :طي املسافات بلطيف املداناة، وقيل القر  هو" آخرين:ونُقل عن 

                                                 
 .38حممد:  751

 .180، ص 8ج  كشف األسرار وعدة األبرار،ينظر: امليبدي،  752

م(، احملقق: شَعيب 2009ه/1430، 1نان، بريوت، الناشر: دار الرسالة العاملية، ط، )لبسنن أبي داوودأبو داوود السجستاين،  753
 . صححه األرناؤوط، واأللباين.1544، رقم احلديث: 644، ص 2األرناؤوط، وحمم د كاِمل قر  بللي، ج 

 .12، ص 9م(، ج 0032ه/1423، 1، )السعودية، الرياض، الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، طشعب اإلیمانالبيهقي،  754

م(، ج 2002ه/1422، 1، )بريوت، لبنان، دار الفكر، طمرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیحعلي بن )سلطان( حممد ايهروي،  755
 . قال املؤلف: فباطل موضوع كما صرح به ابن حجر العسقالين وغري .3161، ص 8

 .59، ص 10، ج كشف األسرار وعدة األبرارينظر: امليبدي،  756

 .662، ص 1ج  لسان العرب،ابن منظور،  757
 .45آل عمران:  758
 .11الواقعة:  759
 .27املائدة:  760

 .107ص  التعرف لمذهب أهل التصوف،الكالباذي،  761
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على معنا   تدور. وغالب تعاريفهم عن القر  762"به منك بدوام التوفيقوقر  ،مبالزمة املوافقات
  القرآين الذي يدل على الدنو إىل اهلل تعاىل.

يف الدنيا، واآلخرة. وقال  تعاىل ولكن القر  عند امليبدي يطلق على التقر  إىل اهلل
ا عن شهود ويقال ّف قوله ﴿اهدنا﴾ اقطع أسرارن"امليبدي عن القر  والوصال يف الدنيا: 

األغيار، ولّوح ّف قلوبنا طوالع األنوار وأفرد قصورنا إليك عن دنس اآلثار، ورقّنا عن منازل 
الطلب واالستدالل، إىل ساحات القر  و الوصال، وحّل بيننا وبني مساكنة األمثال 

. 763"كاشفنا به من شهود اجلالل و اجلمالالطفنا به من وجود الوصال، وتُ واألشكال مبا تُ 
واالبتالءات كحال من طلب وصالنا والتقر  إلينا، ال جرم أن يذو  شرا  احلزن،  أنّ كر وذ 

بيد فرعون يف طريق  عّذبتطلبت التقر  إىل اهلل، وبيًتا عند  يف اجلنة،  ملّافرعون امرأة 
  .764الوصال

املكاشفة، مث املعاينة، مث استيالء القر   :األول ؛وذكر بأن للقلب مقامات، وحاالت
وذكر بأن جلربيل يف املكاشفة واملشاهدة منزلة،  ،يف القر  االنصهار :القلب، ويف النهاية على

. ومن هنا قال رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم(: عاين واقرت  مل يكن له حضورولكن إذا 
   .765،766(مرسل( فيه ملك مقر  وال نيبّ  مع الل ه وقت ال يسعين )يل)

؛ قر  العبد إىل احلق، وقر  احلق نوعانالقر   إىل أنّ  مث أشار امليبدي يف موضع آخر
كقوله تعاىل:   :، والثاين767كقوله تعاىل: ﴿َوحَنُْن أَقـَْرُ  إِلَْيِه ِمْن َحْبِل اْلَورِيِد﴾  :األول ،إىل عبد 

. وقر  العبد إىل احلق باإلميان والتصديق، ويف اآلخر باإلحسان، 768﴿َواْسُجْد َواقـْرَتِْ ﴾
القر  للكافة مع  :على النوعني كذلك؛ األول إىل العبدق كر بأن قر  احل. وذ 769والتحقيق

                                                 
 .348ص  طبقات الصوفیة،السلمي،  762

 .148، ص 8، ج كشف األسرار وعّدة األبرارامليبدي،  763
 .36، ص 1ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  764
 .423، ص 1ظر: امليبدي، املرجع السابق، ج ين 765
 .172، ص 7ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  766
767  : 16. 
 .19العلق:  768

 .283، ص 9ج  كشف األسرار وعّدة األبرار،ينظر: امليبدي،  769
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قر  اهلل إىل اوخواص  :. والثاين770العلم والقدرة، كقوله تعاىل: ﴿ َوُهَو َمَعُكْم أَْيَن َما ُكْنُتْم﴾
    . 771،772بالرب، وشواهد لطفه، كقوله: ﴿َوحَنُْن أَقـَْرُ  إِلَْيِه ِمْن َحْبِل اْلَورِيِد﴾

 المحبة( 52

ة ب  ة القلب تشبيها باحلَ ب  ة يقال يف احلنطة والشعري وحنومها من املطعومات، وحَ ب  واحلَ  بُّ احلَ 
شغفته وكبدته  :حنو ،ة قلبهأصبت حب   :يقال يف األصل مبعىن ،اوحببت فالنً  ،يف ايهيئة

، 774﴾لِّل ـهِ  ُحبًّا َأَشدُّ  آَمُنوا َوال ِذينَ  ۖ  . قال اهلل تعاىل: ﴿...حيُِبُّونـَُهْم َكُحبِّ الل ـِه 773وفأدته
رْيِ َعن 775وقوله: ﴿َلن تـََناُلوا اْلرب  َحىت ٰ تُنِفُقوا مم ا حتُِبُّوَن﴾ ، وقوله:﴿ فـََقاَل ِإينِّ َأْحَبْبُت ُحب  اوخَْ

﴾   .776ذِْكِر َريبِّ
 يهذاوقد ورد عن كبار الصوفية تعاريف خمتلفة  ،احملبة عند الصوفية يها شأن عظيمو 
إن  ،أهل احملب ة واقفون مع احلق على مقام" :قال بعضهم ،الدراسة إىل بعضها وتشري ،املصطلح

وِإذا  ،احملّبة إذا ظهرت افتضح فيها احملب" :. وقيل777ُحِجبوا"وإن تأّخروا احجبوا ،ُموا غرقواتقد  
؛ معنا  أن مييل احملب ة ميل القلو  " إنّ  :ومن أقوايهم يف معىن احملبة .778"تلت احملبمت قَ تِ كُ 

ما  إيثاراحملب ة  :اإليثار للمحبو ، وقيل :احملب ة :من غري تكّلف. وقيل قلبه ِإىل اهلل وِإىل ما اهلل
معىن اإلستهالكأن ال و  ،يف اوخالق احملب ة لّذة يف املخلو  واستهالك :حتب ملن حتب. وقيل

معىن احملبة  . وملخص القول أن  779"وال تكون قائًما بعلة ،وال يكون حملبتك عّلة ،يبقيلك حظّ 
 وأغلبق القليب الشديد بني اوخالق واملخلو ، وإيثار احملبو  على نفسك. عندهم هو التعلُّ 

يف  وكذلك وردت أيًضا،يف اآلخرة  وبعضها تدل على احملبةعلى احملبة يف الدنيا،  تدلتعاريفهم 
  النصوص القرآنية.

                                                 
 .4احلديد:  770
771  : 16. 

 .283، ص 9ج  كشف األسرار وعّدة األبرار،ينظر: امليبدي،  772

 .105، ص اتالمفردالراغب،  773
 .8احلشر:  774
 .92آل عمران:  775
 .32ص:  776

 .365، ص طبقات الصوفیةالسلمي،  777
 .380السلمي، املرجع السابق، ص  778

 .109ص  التعرف لمذهب أهل التصوف،الكالباذي،  779
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 إنّه إالعن تعاريف أهل التصو  ومل خيرج تعريفه  ،احلب ه عنع امليبدي يف تعريفتوس  
قام امليبدي بربط الرموز مبصطلح احملبة حيث يقول يف   كثري من اجلزئيات يف هذا اجملال.بني  

ما  :يف تعريف احملبة أنه قيل لعار نقل . و 781احلاء إشارة إىل احملبة إنّ ، 780قوله تعاىل ﴿حم﴾
. ونقل حكاية عن أيب عثمان 782تثمر على قدر العقولأغصان تغر  ّف القلب، ف :احملبة؟ قال
كيف السبيل اىل حمبّته؟ قال: ترك "عن احملبة قام شاّ  وسأله:  كان إذ كان يتكّلمحريي أنه  

وصاح وبكى. قال أبو عثمان:  فقام " أترك خمالفته؟ملحمّبته و  أّدعيخمالفته، قال الشا : كيف 
احملبة، وبذل املهجة باجملاهدة يف طريق  مليبدي أن  . وذكر ا783"صاد  ّف حّبه مقّصر ّف حّقه"

  .784الشريعة من لزومات البدء يف طريق العرفان
م ذرية اهلل تبارك وتعاىل قس   وقام امليبدي بربط احملبة مع خلقة اإلنسان، ونقل رواية أن  

وإذ ضها عليهم، ن الدنيا وعر مث زي   ،احملبة آدم إىل ألف، وعرض عليهم احملبة، حىت كلهم متّنووا
م الطائفة األخرية إىل ألف قس   مث   ،بقوا على احملبة طائفة منهميهوا بالدنيا وزخارفها إال أُ  أكثرهم

ممدود، وماء  من ظلٍ  ؛كذلك، وعرض عليهم اآلخرة والعقىب، وعرض عليهم نعيم اجلنة
 طالبني معرفته،ته، بقوا على حمب طائفة منهمإال  ُجذبوا وفُتنوا هبامسكو ، وحور وقصور حىت 

يا  ،لتعلم ما نريد إّنكمن املوىل: ماذا تطلبون، ويف أي شي تتحريون؟ قالوا:  فجاء خطا ٌ 
  .785أنت عامل األسرار واوخفيات، وأنت تعلم ما نريد؟ ،إيهنا

عصيان آدم ربّه بعد خلقه يف اجلنة كان سبب كشف  وذكر امليبدي فرضية أخرى أن  
 مكانة آدمقد رفع اهلل  :قال ،آدم ربه إال بعد عصيان حملبة مل ُتكشففحقيقة ا ،حمبته لْلنسان

قد أعطى اهلل اإلنسان  ،786﴿ِلَما َخَلْقُت بَِيَدي ﴾: بنفخ روحه فيه، وبقوله تعاىل للشيطان
ألن عدم  ؛787حىت نودي ﴿َوَعَصى آَدُم﴾ احلقيقيةمث مل يصل إىل منزلته ومكانته  ،شرا  احملبة

وليس  ،وافقة ليس دليل الكرامة، بل يف وقت املخالفة دليل العزة، والكرامةالعصيان يف وقت امل
اإلنسان على عرش الكمال، واجلمال، وعلى رأسه تاج اإلقبال، والعامل  من العجب كون

                                                 
 .1غافر:  780

 .456، ص 8ج  كشف األسرار،ينظر: امليبدي،  781
 .155، ص3ينظر: املرجع السابق، ج  782
 .279، ص 8ابق، ج املرجع الس 783
 .521، ص 1ينظر: املرجع السابق، ج  784
 .30، ص 8ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  785
 .75ص:  786
 .121طه:  787
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، 788﴿َوَعَصى آَدُم﴾: عندما يقع املرء يف وهدة الزلة، وقيل له العجبيف خدمته! بل  موجودان
صحبة وحوار معها  وله. كالرجل له زوجة 789مُث  اْجَتباُ  َربُُّه﴾مث قيل له بعد العصيان: ﴿

ويف اجلنة   فبعد ذلك يأيت الصلح والصفاء،الفرا ،  كانزوجته حىت   حببهوهو ال يدري  وعالقة،
  .790أعطيت احملبة بعد كشف النعمة عنه مث ،حمبة اإلنسان مستورة بنعم اجلنة كانت

على قاعدتني؛  وضعبناء احملبة قد  برار" أن  وأشار صاحب "كشف األسرار وعّدة األ
. وذكر 791، واوخلوةالفرحة األبدية :اوخطر على النفس، والصرخة، والشكوى، والثاين :األول

  .792املعرفة وإذا ُوِجَدت احملبة ُوِجَدتبأن بناء املعرفة يكون على احملبة، 
من مشاهدة أيهما أفضل إليك؛ ركعتني صالة التطوع، أم ساعة  :وقيل للجنيد

: ففي احلديث القدسي ،حمبة اهلل هيألن مشاهدة الدراويش  ؛املشاهدة :الدراويش؟ قال
، لذلك والذي يعني على حمبة اهلل اإلتيان بالفرائض. "واملتزاورين يفّ  وجبت حمبىت للمتحابني يفّ "

  . 793ليس من سرية الرجال واألذكياء وفعل النوافل، الفرائضترك 
يف تعريف مصطلح  إىل ذلك سابًقاكما متت اإلشارة   ،احلب والعشقوفر  امليبدي بني 

ايهوى صفة اجلسم وقائم بالنفس، واحملبة صفة القلب وهي قائمة بالقلب، والعشق  بأنّ  ؛العشق
  . 794صفة الروح وهو قائم بالروح

 :القلب، والثالث يف :اللسان، والثاين يفالنور على ثالثة أقسام؛ إحداها  :وقال امليبدي
نور النفس الطاعة، ونور القلب احملبة، وهذا النور و  ،اللسان الشهادة والتوحيد فنور ،النفس يف

  . 795احملبو  إىل لقاءيوصل املرء 

إطاعتهم هلل عّز وجّل،  بسببالنا   من بنياصطفاء اهلل األنبياء  امليبدي أن   وذكر
يف  واحملن اليت أصاهبا ،لسالم(أشار إىل نوح )عليه او . 796هي السبيل إىل حمبة اهلل فالطاعة
الرجال، ومن مل يكن ضمري  حمل إصابة رحمنا،  هو دأ أن جرعة احملنة عن كأ  احملبة و دعوته، 

                                                 
 .121طه:  788
 .122طه:  789

 .329، ص 10ج  كشف األسرار،ينظر: امليبدي،  790
 .17، ص 6ينظر: امليبدي املرجع السابق، ج  791
 .478، ص 6ينظر: امليبدي املرجع السابق، ج  792
 .651، ص 2ينظر: املرجع السابق، ج  793

 .94، ص 2ج  كشف األسرار وعّدة األبرار،ينظر: امليبدي،  794
 .412، ص 8ينظر: امليبدي املرجع السابق، ج  795
 .91، ص 2ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  796
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ويف سنة النا  أخذ الصديق للراحة، والفرحة، ولكن يف السنة  ،له حمبتنا، ومجالنا فلم اجتدر
 " أن   وذكر ،حملنة مع رداء احملبةيرسل له شرا  ا للمحبةاإليهية خال  ذلك، ومن خيتار  اهلل 

وإذا أحب الل ه عبًدا صب عليه البالء  ،أشّد النا  بالء األنبياء مث األولياء مث األمثل فاألمثل
، ونقل قواًل أنه أوحي إىل داود للعبادةمن عالمة احملبة سهر الليل  ونقل بأن  . 797،798"اصبً 

أليس كل حبيب  ،فإذا جّنه الليل نام عيّن  ،كذ  من اّدعى حمّبيت  ،يا داود")عليه السالم(: 
  .799"؟اوخلوة حببيبهحيّب 

وأما بنسبة احملبة لْلنسان وباقي املخلوقات؛ أشار امليبدي أن اإلنسان من جهة يكون 
. وذكر أن 800له ايهمة العالية أعطاهم اهلل ظرفية قبول احملبة، خبال  املالئكة وباقي املخلوقات

الكمال والكرامة من بني خملوقاته للمالئكة، واإلنسان. لذلك نرى اهلل تبارك وتعاىل أعطى 
وغاية شرفهم يكون يف العبودية، ويف احملبة.  ،الرسل واألنبياء من بني هذين الصنفني فقط

 مهاأعطى اهلل صفة العبودية للمالئكة وهي صفة اوخلق، وأعطى اإلنسان العبودية، واحملبة و 
. وبعد ذلك مبقتضى حمبته ّت 801ل يهم ﴿حيُِبـُُّهْم َوحيُِبُّونَُه﴾صفتان للخلق، واحلق. ولذلك قا

   . 802فضله عليهم، واجتاوز عن عيوهبم وسيئاهتم، وسرتهم بأنوار حمبته

 المحو واإلثبات( 53

وحَمَِت الرِّيُح السحاَ : ذهَبْت  ،]م.ح.و[ أصٌل صحيح يدلُّ على الذ ها  بالشيء"
]ث. .ت[ كلمٌة واحدة، وهي َدواُم ". و803"هّنا مَتحو الس حا وتسم ى الّشماُل حَمَْوة، أل ،به

. ويف القرآن الكرمي قوله تعاىل: 804"ورجل ثـَْبٌت وثبيت ،يقال: ثـََبَت ثباتًا وثـُُبوتاً  ،الشيء

                                                 
َباَلًء اأْلَنِْبَياُء، مُث  ال ِذيَن يـَُلونـَُهْم، مُث  ال ِذيَن يـَُلونـَُهْم((. ينظر: البيهقي،  نقل هذا القول عن النيب )صلى اهلل عليه وسلم(: ))ِإن  َأَشد  الن ا ِ  797

 .9319، رقم احلديث: 230، با : يف الصرب على املصائب وعما تنزع، ص 12ج  شعب اإلیمان،

 .324، ص 4ج  كشف األسرار وعّدة األبرار،ينظر: امليبدي،  798
 .540، ص 7بق، ج ينظر: املرجع السا 799

 .378، ص 8ج  كشف األسرار،ينظر: امليبدي،  800
 .54املائدة:  801

 .439، ص 8ج  كشف األسرار،ينظر: امليبدي،  802

 .302، ص 5ج  معجم مقاییس اللغة،ابن فار ،  803
 .399، ص 1ابن فار ، املرجع السابق، ج 804

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



131 

، وقوله: 805َرًة...﴾﴿َوَجَعْلَنا الل ْيَل َوالنـ َهاَر آيـَتَـنْيِ َفَمَحْونَا آيََة الل ْيِل َوَجَعْلَنا آيََة النـ َهاِر ُمْبصِ 
  .807، وقوله: ﴿يـُثَبُِّت الل ُه ال ِذيَن آَمُنوا بِاْلَقْوِل الث اِبِت..﴾806﴿مَيُْحو الل ُه َما َيَشاُء َويـُْثِبُت﴾

 -فصفات ذات احلق"قال القشريي:  ،احملو يف كالم أهل التصو  يقابل اإلثباتو 
و واإلثبات، وإمنا يكون احملو من كالمه وعلمه، وقوله وحكمه ال تدخل حتت احمل -سبحانه

يرجع إىل العدم، واإلثبات إىل اإلحداث، فهو ميحو من  فاحملو ،واإلثبات من صفات فعله
حقيقة احملو ". وقال يف مكان آخر: 808"قلو  الّزهاد حب الدنيا ويثبت بدله الزهد فيها

واحملو  ،أظهر  احلق وأبدا  واإلثبات َما ،فاحملو َما سرت  احلق ونفا  ،عن القدرة صادرانواإلثبات 
ويف  ،810"809﴿مَيُْحو الل ُه َما َيَشاُء َويـُْثِبُت﴾ قال اهلل تعاىل: ،واإلثبات مقصوران على املشيئة

القشريي بأفعال العبد  ويف قول آخر يربطهما ،هذا القول احملو واإلثبات من صفات فعل اهلل
أحكام العبادة، فمن نفى عن أحواله احملو رفع أوصا  العادة، واإلثبات إقامة "حيث يقول: 

  .811"اوخصال الذميمة وأتى بديها باألفعال واألحوال احلميدة فـَُهَو صاحب حمو وإثبات

 ؛ورد "احملو واالثبات" بثالثة معانفقد أما يف تفسري كشف األسرار وعّدة األبرار و 
ميحو "هلل عليهم، قال: احملو واإلثبات خاص بالعرفاء، وهو فضل من ا أحيانًا نقل امليبدي أن  

 ،فبكشف اجلالل اخننست العقول فطاحت ،العارفني بكشف جالله و يثبتهم بلطف مجاله
إزالة  ويف بعض املواضع قصد امليبدي من احملو. 812"رواح فارتاحتوبلطف اجلمال طربت األ

إثبات صفات وغريها، و  واحلريةكالبخل، والرياء، والبدعة،   اهلل تعاىل الصفات املذمومة عن املرء
. وذكر امليبدي يف موضع آخر 813حممودة كاليقني، واجلود، والقناعة، واألمن والتسليم وحنوها

، واإلثبات 814احملو زوال قوم يف الدنيا بقوله تعاىل: ﴿وََكْم َقَصْمنا ِمْن قـَْريٍَة كاَنْت ظاِلَمًة﴾ أن  
 . وكما يشاهد أن  815ا قـَْومًا آَخرِيَن﴾هو إنشاء قوم بعد قوم يف الدنيا بقوله: ﴿َوأَْنَشْأنا بـَْعَده

                                                 
 .12اإلسراء:  805
 .39الرعد:  806
 .27إبراهيم:  807

 .234، ص 2ج  اإلشارات،لطائف القشريي،  808
 .39الرعد:  809

 .180، ص 1ج  الرسالة القشیریة،القشريي،  810
 .180، ص 1املرجع السابق، ج  811

 .219، ص 5ج  كشف األسرار وعّدة األبرار،امليبدي،  812
 .218، ص 5امليبدي، املرجع السابق، ج  813
 .11األنبياء:  814
 .11األنبياء:  815
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احملو واإلثبات  إنّ القشريي، حيث  تتوافق مع ما ذكر احملو واإلثبات يف تقسيمات امليبدي 
  يتعلق بصفات فعل اهلل، أو بأفعال العبد.

 الورع( 54

 ،]و.ر.ع[ أصٌل صحيح يدلُّ على الكفِّ واالنقباض" :وقيل ،816"الَورَُع شّدُة الَتَحرُّج"
والَورَع: الّرُجل اجلَبان، وَورُع يـَْورُُع  ،الَورَع: الِعف ة، وهي الَكّف عما ال ينبغي؛ ورجٌل َورِعٌ  منو 

 ومل يرد هذا اللفظ يف القرآن الكرمي. ،817"ُورعاً، إذا كان جباناً 
 ،818وعالمة الورع الوقو  عند الّشبهات ،ذكر أهل التصو  أن عالمة الّتقوى الورع

الورع ترك كل  :كذلك قال ِإبراهيم بن أدهم  ،ما الورع فإنّه ترك الشبهاتأ"وقال القشريي: 
كما أن القناعة   ،الورع أول الزهد :. وقيل819"ال يعنيك هو ترك الفضالت وترك ما ،شهبة

مو  إىل قسمني؛ . وقس  820الورع الوقو  على حد العلم من غري تأويل :طر  من الرضا. وقيل
وهو أن ال يدخل قلبك سوا   ،رك إال هلل تعاىل، وورع يف الباطنوهو أن ال يتح ،ورع يف الظاهر

 .821تعاىل
 والورعالعام )الظاهر(،  الورعذُكر يف كشف األسرار وعّدة األبرار أن الورع نوعني؛ 

، وهذا أسا  دين "مالك الّدين الورع"العام هو ما يكون يف اوخرب:  والورع ،اوخاص )الباطن(
 فهواوخاص  الورعملعاصي، واملكروهات، وهو ورع احلوا . وأما اإلسالم، وهو اجتنا  عن ا
 أذهبهيتعلق باحلق  العلى قلبه ما  وإذا خطرر يف عامل احلقيقة، ورع القلب، وهو أن ال يتفك  

وأن ال يسافر إىل مكان  ،الشهوة من القلب باوخو  والتوكلوأن ميحو  ،بالتوبة واالستغفار
 الورعالظاهر، والباطن أن صاحب  الورعبدي أن الفر  بني ليس فيه أمر احلق. وأشار املي

يفتح عليه فريى احلق يف الدنيا الظاهر ال يرى احلق يف الدنيا بل يف اآلخرة، ولكن متورّع الباطن 
، مثل عمر بن اوخطا  )رضي اهلل عنه( قد أفرغ قلبه عن سوى اهلل حىت اجتّلى اهلل قبل اآلخرة

                                                 
 .242 ، ص2، ج كتاب العینالفراهيدي،  816

 .100، ص 6، ج معجم مقاییس اللغةابن فار ،  817

 .158، ص طبقات الصوفیةالسلمي،  818

 .233، ص 1ج  الرسالة القشیریة،القشريي،  819
 .234، ص 1املرجع السابق، ج  820
 .234، ص 1املرجع السابق، ج  821
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يتوافق مع تعريف امليبدي إّن . 822"رأى قليب ريب"عمر:  ث قالحي ،سبحانه وتعاىل على قلبه
، ومل حيصر  ى تقسيمه بالعام واوخاصإال أنه قد مسِّ  ،تعاريف الصوفية من ما ُأشري إليه

     عن الشبهات. باالجتنا 

  الیقین( 55

 :لوال يقا ،علم يقني :فو  املعرفة والدراية وأخواهتا، يقال ،اليقني من صفة العلم :قيل
. قال اهلل 824اليقني: زوال الش كّ  :. وقيل823معرفة يقني، وهو سكون الفهم مع ثبات احلكم

، وقوله: 826، وقوله: ﴿ مُث  لَتَـَرُونـ َها َعنْيَ اْلَيِقنِي﴾825تعاىل: ﴿ َكال  َلْو تـَْعَلُموَن ِعْلَم اْلَيِقنِي﴾
  .827﴿َوَما قـَتَـُلوُ  يَِقيًنا﴾

اليقني ارتفاع الش ك.  :قيل ،ديدة يف تعريف اليقنيع نُقلت عن كبار الصوفية أقوالٌ 
 :اليقني اّتصال البني وانفصال ما بني البني. وقالوا إن   :قال بعضهمهو املشاهدة. و  :وقيل

 . وذكر بعض أئمة الصوفية أن  828لو كشف الغطاء ما ازددت يقيًنا :كما قال  ،اليقني املكاشفة
. 829ريب، وميتلئ القلب باليقني شكرًا وخوفًا من اهلل تعاىلاليقني ميأل القلب نورًا، ويزول كل ال

وهو  ،اليقني شعبة من اإلميان : أنه من زيادة اإلميانه ومن حتقيقه، وقيلنيومن أقوايهم عن اليق
يشري هذا القائل إىل أنّه  ،اليقني هو العلم املستودع يف القلو  :دون التصديق. وقال بعضهم

مُث   ،لو كشف الغطاء ما ازددت يقيًنا :ولذلك قال بعضهم ،اليقنيابتداء  :غري مكتسب. وقيل
  ق األسرار بأحكام املغيبات. اليقني حتقُّ  :املعاينة واملشاهدة، وقيل
أركان؛ األول: "علم اليقني"، والثاين: "عني اليقني"،  ةلليقني ثالث ذكر امليبدي أن  

ما وصل يهم بنور :والثاين ،ألنبياء إىل العبادما يأيت من لسان ا :والثالث: "حق اليقني". األول
وذكر بعض صفات هذ   .830هو ما يكون بنور ايهداية، وآثار الوحي، والسنة :والثالث ،ايهداية

                                                 
 .634، ص 10، ج كشف األسرار وعّدة األبراردي، امليب 822
 .552، ص المفردات الراغب، 823

 .157، ص 6ج  معجم مقاییس اللغة، ابن فار ، 824
 .5التكاثر:  825
 .7التكاثر:  826
 .157النساء:  827

 .103ص  التعرف لمذهب أهل التصوف،الكالباذي،  828

 .317، ص 1ج  الرسالة،القشريي،  829

 .719، ص 1ج  كشف األسرار وعّدة األبرار،امليبدي،  830
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عني اليقني وهو استدراكي من و اليقني هو استداليل من السماع، واملطالعة،  فعلمالثالثة؛ 
 .831لعيان، واملشاهدةاإليهام، واملكاشفة، وحق اليقني وهو حقيقي، من ا

لليقني مخس مراتب؛ اسم اليقني، وعلم اليقني، وعني  امليبدي يف موضع آخر أن   وذكر
عني و علم اليقني للخواص، و اليقني للعوام،  فاسم ،اليقني، وحق اليقني، وحقيقة حق اليقني

هلل عليه ، وحق اليقني لألنبياء، وحقيقة حق اليقني لرسول اهلل )صلى اوخواص اوخواصاليقني 
 . 832وسلم(

الروايات املروية عن الرسول )صلى اهلل عليه  علىواعتمد امليبدي يف بيان معىن اليقني 
)الصرب نصف اإلميان، )نقل أن رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( قال:  ،وسلم( والصحابة

ّف  إن استطعت أن تعمل لل ه". وعن ابن عبا  )رضي اهلل عنه(: 833(واليقني اإلميان كله(
. وما ذكر امليبدي يف تفسري  834"الرضا واليقني فافعل، واإل ففى الصرب على ما تكر  خري كثري

 الصوفية، إال أنه توسع يف ذكر الرتب. أشار إليهمع ما  يتوافقعن اليقني 

                                                 
 .200، ص 9املرجع السابق، ج  831

 .205، ص 6ج  شف األسرار وعدة األبرار،كامليبدي،  832

 .9265، رقم احلديث: 193، ص 12ج  اإلیمان،البيهقي، شعب  833
 .602، ص 10املرجع السابق، ج  834
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ي ویدخل تحته تفسیر الموضوعأنواع المناهج في التفسیر، وال الفصل الثالث:
:انمبحث   

 ع مناهج املفسريناملبحث األول: أنوا 

        املبحث الثاين: املنهج العام للميبدي

 أنواع المناهج التفسیریة لتبیین القرآن الكریم: المبحث األول
تعرض الدراسة يف هذا اجملال تعريًفا عن التفسري والتأويل والفر  بينهما، وكذلك تقوم 

ءات اليت يسلكها املفسر، وباعتبار الدراسة بالكشف عن أنواع املناهج التفسريية باعتبار اإلجرا
األدوات املستخدمة لبيان القرآن الكرمي، وباعتبار ااجتاهات املفسرين. مث يبني البحث منهج 
امليبدي يف تفسري  ومقارنته مع أنواع املناهج التفسريية. واجتلية هذ  املوضوعات كانت يف 

  :املطالب اآلتية

   ة واالصطالحالتفسیر والمنهج في اللغ المطلب األول:
 يف هذا العنوان تقوم الدراسة ببيان معىن التفسري، واملنهج يف اللغة واالصطالح. 

ا  تعریف التفسیر لغة واصطالحا
 أ. التفسیر لغةا:

الّتفسرُي مصدر فس ر بتشديد الّسني اّلذي هو مضاعف َفَسَر بالّتخفيف، من بايب َنَصَر 
. وأشار بعض أهل 1فعل متعّد، فالّتضعيف ليس للَتعدية  وَضَرَ  اّلذي مصدر  الَفْسُر، وكالمها

، وإن ذكر بعضهم بأّن التضعيف يف با  التفعيل 2اللغة إىل أن  الفسر والتفسري مبعىن واحد
 .3يدل على الزيادة يف معىن الفسر
                                                 

تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر »التحریر والتنویر ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر التونسي،  1
 .10، ص 1م(، ج 1984ه / 1404، )تونس، الناشر: الدار التونسية للنشر، «جیدالكتاب الم

صيدا، الناشر: املكتبة العصرية  -، )لبنان، بريوتمختار الصحاحالرازي، زين الدين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي،  2
 .345، ص 2م (، ج1999هـ / 1420، 5الدار النموذجية، ط  -

 .380، ج 1، )لبنان، بريوت، دار املعرفة، د.ط(، جالمفردات في غریب القرآنحلسني بن حممد، أبو القاسم، ا 3
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ابن  قال. 4: الفسر التفسري وهو بيان وتفصيل للكتا ه(170الخلیل)تقال 
السني والراء كلمة واحدة تدلُّ على بياِن شيٍء وإيضاِحه. من ذلك الفاء و " ه(:395)تفارس

ه(: 538)تالزمخشري . وقال5والَفْسر والت فِسَرة" الَفْسُر، يقال: َفَسْرُت الش يَء وفس رتُه.
ه(: التفسري تـَْفِعيٌل من 911)تالسیوطي. وقال 6"كل ما ترجم عن حال شيء فهو تـَْفِسرته"

والكشف، ويقال: هو مقلو  الّسفر، تقول: أسفر الصبح إذا أضاء، وقيل:  اْلَفْسر، وهو البيان
أبوحیان األندلسي . قال 7مأخوذ من التـ ْفِسَرِة، وهي اسم ملا يعر  به الطبيب املرض

. فاملراد مبدلول لفظ التفسري واضح، 8التفسري يف اللغة االستبانة والكشف" ه (:745)ت
يه، وكل املعاين املذكورة تدل على كشف السرت عن ما حيث تعاضدت أقوال علماء اللغة ف

اليعرفه اإلنسان، ويف احلقيقة أكثر ما يتعلق هذا اللفظ "التفسري" بالقول والكالم، وجاء مرة 
َناَك بِاحلَْقِّ َوَأْحَسَن  واحدة يف القرآن الكرمي، قال اهلل تعاىل: ﴿َواَل يَْأُتوَنَك مبََثٍل ِإال  ِجئـْ

[، و"فسر" و"سفر" قريبان يف املعىن، و"فسر" يدّل على االنكشا  33اإلسراء: تـَْفِسريًا﴾]
واجلالِء، وسفرت املرأُة عن وجهها؛ إذا كشفته، وأسفر الّصبح، وذلك انكشا  الّظالم، َوَوْجٌه 

وکال اللفظني يدل علی الکشف، إال أن التفسري يدّل علی الکشف عن ما يدّل عليه ، 9ُمْسِفرٌ 
قول غالباً، واإلسفار يدل علی الکشف عن غري الکالم کانکشا  الوجه، الکالم، وال

والّظالم، وأشار إليه الراغب بقوله: "الَفْسر والَسْفر يتقار  معنامها كتقار  لفظيهما، لكن 
جعل الفسر إلظهار املعىن املعقول، ومنه قيل ملا ينبئ عن البول تفسر ، ومسي هبا قارورة املاء، 

راز األعيان لألبصار، فقيل: سفرت املرأة عن وجهها، وأسفر الصبح". وجعل السفر إلب

                                                                                                                                               

http://www.shamela.ws 
 .248، 7، جكتاب العینالفراهيدي،  4

وت، الناشر: دار ، )لبنان، بري جمهرة اللغة. ينظر: ابن دريد أمحد، األزدي، أبوبكر، 504، ص 4جمعجم مقاییس اللغة، ابن فار ،  5
 .718، ص 2م(، احملقق: رمزي منري بعلبكي، ج1987، 1العلم للماليني، ط

 1419، 1، )لبنان، بريوت، الناشر: دارالكتب العلمية، طأساس البالغة الزخمشري، حممود بن عمرو بن أمحد، أبو القاسم جار اهلل، 6
 .248، 7، جب العینكتا. ينظر: اوخليل بن أمحد الفراهيدي، 22، ص 2ج م(،1998ه/

)مصر، قاهرة، الناشر: ايهيئة املصرية العامة للكتا ، د.ط، اإلتقان في علوم القرآن،  عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين، السيوطي، 7
 . 192، ص4م(، ج 1974هـ/ 1394

 1420الناشر: دارالفكر، د.ط، ، )بريوت، لبنان، البحر المحیط في التفسیراألندلسي،  حممد بن يوسف بن علي، أبو حيان، ،8
 .26، ص1م(، ج1999ه/

 .82، ص 3، جمعجم مقاییس اللغةأمحد بن فار ،  9
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ونالحظ يف هذا النص قوله عن )الفسر والسفر يتقار  معنامها لتقار  لفظيهما(، وهو ما 
   .10االشتقاقيون باالشتقا  الكبري يقصد 

 ب. التفسیر اصطالحاا:
شري الدراسة تختصار، وساختلف تعريف مصطلح التفسري عند العلماء بني التوّسع واال

إىل مجلة منها، ومن مّث ستقوم بتحليلها، بعض العلماء يعدون التفسري بيانًا وشرًحا، يعين 
العملية اليت تصدر من جانب املفسر للكشف عن معاين القرآن، يف حني أّن بعضهم يعّدونه 

نب أنّه علم القرآن علًما، إما من جهة أنّه وسيلة يعر  هبا معاين القرآن الكرمي، أو من جا
  يستخرج منه ما يتعلق بالقرآن الكرمي،على سبيل املثال:

: "التفسري: علم يبحث عن مراد الل ه، سواء 11(333قال أبو منصور املاتريدي )ت 
جاء ذلك تلميًحا أو تصرحًيا". وهذا التعريف شامل لكل ما يتوقف عليه املعىن وفهمه وبيان 

 .12املراد منه
(: "معىن الت فسرِي: شرُح القرآِن، وبياُن معنا ، واإلفصاُح عما 741)ت: قال ابن ُجَزيّ 

  .13يقتضيه بنصِّه أو إشارَتِه أو جنوا "
(: "التفسري علٌم يُبحُث فيه عن كيفيِة النطِق بألفاِظ القرآن، 745وعر َفُه أبو حيان )ت:

اليت حُتَمُل عليها حاَل الرتكيِب، وتتماُت ومدلوالهِتا، وأحكاِمها اإلفرادي ِة والرتكيبي ِة، ومعانيها 
 .14ذلك"

( مرتني يف كتابِه "الربهاِن". فقاَل يف األوىل: "علٌم يُعرُ  به 794وعر فه الز رَْكِشيُّ )ت:
فـَْهُم كتاِ  اهلِل املنَـز ِل على نبيه حممٍد صّلى اهلل عليه وسّلم، وبياُن معانيه، واستخراُج أحكاِمه 

 .15وِحَكِمِه"

                                                 
)اململكة العربية السعودية، املدينة املنورة، الطبعة: السنة الثالثة عشرة الراغب األصفهاني وجهوده في اللغة، الساريسي، عمر عبد الرمحن،  10

 .239م(، ص 2001/هـ 1401 -العدد الثاىن واوخمسون 
أبو منصور املاتريدي، حممد بن حممد بن حممود، من أئمة علماء الكالم، نسبته إىل ماتريد )حملة بسمرقند( من كتبه )التوحيد(، و)أوهام  11

ظر: الزركلي، املعتزلة(، و)الرد على القرامطة(، و)مآخذ الشرائع( يف أصول الفقه، وكتا  )اجلدل(، و)تأويالت القرآن(، مات بسمرقند. ين
 .19، ص 7م(، ج  2002ه/ 1423، 15)لبنان، بريوت، الناشر: دار العلم للماليني، ط األعالم،

)لبنان، بريوت، الناشر: دار الكتب العلمية،  تفسیر الماتریدي "تأویالت أهل السنة"،املاتريدي، حممد بن حممد بن حممود، أبو منصور،  12
 .182، ص 1. جمدي باسلوم، جم(، التحقيق: د 2005هـ /  1426، 1ط

 1416، 1، )لبنان، بريوت، الناشر: شركة دار األرقم بن أيب األرقم، طالتسهیل لعلوم التنزیلالكليب، حممد بن أمحد بن جّزي، 13
 .15، ص1م(، ج1996ه/

 .26، ص1، جالبحر المحیط في التفسیرأبو حيان،  14
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كشف معاين القرآن، : "وأم ا الت فسري يف العر ، فهو  16(879ال الَكاِفيِجيُّ )ت:وق
 .17"وبيان املراد

: "علٌم يُبَحُث فيه عن القرآِن الكرمِي من 18(1367وقال عبد العظيم الزُّْرقَاينُّ )ت 
 .19حيُث داللُته على مراد اهلِل بقدر الطاقة البشري ة" 

: "والّتفسرُي يف االصطالح نقول: هو 20(1393شور )ت:وقال حمم د الط اهر بن عا
  .21اْسم للعلم الباحث عن بيان معاين ألفاظ القرآن وما يستفاُد منها باختصاٍر أو توّسٍع"

وكما يبدو من كالم العلماء، فجميعهم يعدُّون التفسري علًما، وكما قال أبو حيان 
  . 22سابًقا هو جنس يشمل سائر العلوم

بأّن علم التفسري من قبيل التصورات؛ ألن املقصود منه  ءين عن بعض العلماونقل الزرقا
تصوُّر معاين ألفاظه، وذلك من قبيل التعاريف، لكن أكثرها بل كلها من قبيل التعاريف 
اللفظية، ونقل عن اآلخرين بأن التفسري من قبيل التصديقات؛ ألنه يتضمن حكًما على 

  . 23ين اليت تذكر جبانبها يف التفسرياأللفاظ بأهنا مفيدة يهذ  املعا
                                                                                                                                               

، )لبنان، بريوت، الناشر: دار إحياء الكتب البرهان في علوم القرآنأبو عبد اهلل، بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر،  الزركشي، 15
 .13، ص 1م(، التحقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، ج 1957هـ / 1376، 1العربية عيسى الباَب احلليب وشركائه، ط

هلل الكافيجي احْلََنِفّي، وكان الش ْيخ ِإماًما كبريًا يف املعقوالت  حممد بن ُسَلْيَمان بن سعد بن مسعود الرُّوِمي الربعمي، حميي الّدين أَبو عبد ا 16
بار  يِف كلها: الكالم، وأصول الّلغة، والنحو والتصريف واإلعرا ، واملعاين والبيان، واجلدل واملنطق والفلسفة، وايهيئة؛ حبيُث اَل يشق أحد غ

والّنظر يف علوم احلديث، وألف فيه. ينظر: السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل  شيء من هذ  العلوم، وله اليد احلسنة يف الفقه والّتفسري
، 1، )لبنان، صيدا، الناشر: املكتبة العصرية، د.ط(، التحقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، جبغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاةالدين، 

سنة. وعر  بالكافيجي لكثرة  14ومي األصل، اشتهر مبصر، والزمه السيوطي . قال الزركلي: من كبار العلماء باملعقوالت، ر 117ص 
بن  اشتغاله بالكافية يف النحو، ويل وظائف، منها مشيخة اوخانقا  الشيخونية، وانتهت إليه رياسة احلنفية مبصر. ينظر: خري الدين بن حممود

 .150، ص 6، جاألعالمحممد بن علي بن فار ، الزركلي، 

، 1، )مصر، القاهرة، الناشر: مكتبة القدسي للنشر والتوزيع، طالتیسیر في قواعد التفسیر، حممد بن ُسَلْيَمان، الكافيجي 17
 .21م(، ص1998ه/1419

حممد عبد العظيم الزرقاين من علماء األزهر مبصر. خترج بكلية أصول الدين، وعمل هبا مدرًسا لعلوم القرآن واحلديث. وتويف بالقاهرة.  18
 .210، ص 6، جاألعالملزركلي، ينظر: ا

م( 1995ه/ 1415، 1، )لبنان، بريوت، الناشر: دار الكتب العريب، طمناهل العرفان في علوم القرآنالزُّْرقاين، حممد عبد العظيم،  19
 .6، ص 2ج
ن دعاة اإلصالح اإلجتماعي حممد الطاهر بن عاشور، رئيس املفتني املالكيني بتونس، وأحد كبار علمائها، مفسر، لغوي، حنوي، أديب، م 20

من صدر اإلسالم وحتى العصر »معجم المفسرین . ينظر: نويهض، 1899والديين: ولد ونشأ وتعلم بتونس. وخترج بشهادة التطويع سنة 
 .174، ص 6، جاألعالم. والزركلي، 542-541، ص 2، ج«الحاضر

 . 11، ص 1جالتحریر والتنویر حممد بن عاشور،  21
 من الرسالة. 30ينظر الصفحة  22

 .3، ص 2، جمناهل العرفان في علوم القرآنالزُّْرقاين،  23
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وبعضهم كابن عاشور عّد  " امسًا للعلم الباحث"، وذكر بأّن تسمية التفسري بالعلم من 
قال ابن عاشور: "هذا ويف َعدِّ التـ ْفِسري علًما تساُمٌح إذ العلم إذا أُطِلق، إّما أن  با  التسامح،

املنطِق: العلم إّما َتَصوٌُّر وإّما َتصديٌق، وإّما أن يُراد به يُراَد به نفس اإلدراك، حنَو قـَْوِل أَْهِل 
امللكُة املسّماة بالعقل، وإّما أن يراد به الّتصديُق اجلازُم وهو مقابل اجلهِل، وهذا غرُي مراٍد يف َعدِّ 

ذلك العلم  العلوم، وإم ا أن يـُرَاد بالعلم املسائُل املعلوماُت وهي مطلوباٌت خربيّة يـُرَبَهُن عليها يف
وهي قضايا كّلّيٌة، ومباحُث هذا العلم ليست بقضايا يـُرَبَهُن عليها، فما هي بكّلّية، بل هي 
تصّوراٌت ُجزئّيٌة غالًبا؛ ألنّه تفسرُي ألفاٍظ أو استنباُط معاٍن، فأَما تفسرُي األلفاِظ فهو من قبيل 

   .24يس من القضّية"الّتعريف الّلفظّي، وأّما االستنباُط فمن داللة االلتزاِم ول
وأورد الدكتور مساعد الطيار بعض اإلشكاالت على التعاريف املذكورة، مثاًل قال يف 

(، بأهنما ذكرا يف تعريفهما مجلة 794( والز رَْكِشيِّ )ت:745تعريف أيب حي اَن األندلسيِّ )ت:
ي عّدها يف تعريف العلوم اليت تستنبطها كتب التفسري، ومن حيث إنّه ال ميكن حصرها، ال ينبغ

وأيًضا رّد على تعريف أيب حّيان يف احتسا  علم القراءات من التفسري، ألنّه علم التفسري. 
ليس من مهّمة املفسِّر، إال إذا كان له أثر يف اختال  املعىن. وذكر أيضا عدم ذكر ضوابط يف 

  . 25ف املذكورةإيراد بعض العلوم، كعلم األحكام حتت تعريف التفسري، من سلبيات التعاري
التفسري يف االصطالح ليس علًما وال بيانًا بنفسه، بل هو  من وجهة نظر الباحث،

"إجراءات وتحلیالت واستنباطات بواسطة األدوات والمعّدات الخاصة، تأتي بالعلم 
 .والكشف في القرآن الكریم"

قصدنا من ، و نفسه لتفسريايعين إن  الكشف والبيان والعلم، نتيجة التفسري، وليس 
األدوات، واملعدات، كل ما يستند إليه للوصول إىل العلم والبيان والكشف يف معاين ومفاهيم 
القرآن، من علم احلديث، والقراءات، وعلوم الفلك، والتاريخ، والبالغة، والنحو، والصر  وحنو 

د يتغري ذلك. ألّن التفسري على رأي الباحث ليس فهم جزٍء من كالم اهلل تعاىل فحسب، بل ق
على حسب الظرو  العلمية للمخاطبني بني التوسع واالختصار، مثاًل بيان املسائل الفقهية يف 
القرآن الكرمي حيتاج إىل التوسع وبيان اجلزئيات ملتخصصيها، إذ أحيانًا دون التوسع ال يفهم 

آليات مراد اآليات، ولكن بالنسبة إىل العامة، ومن ليس من أهل التخصص، يفّسر يف نطا  ا
                                                 

 .12، ص 1، جالتحریر والتنویرابن عاشور،  24

، 1، )اململكة العربية السعودية، الدمام، الناشر: دار ابن اجلوزي، طالتفسیر اللغوي للقرآن الكریمالطيار، مساعد بن سليمان بن ناصر،  25
 .25م(، ص  2012هـ/1432
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املتعلقة فقط؛ ألننا إذا حّددنا التفسري يف نطا  اآليات فحسب، فرمبا خيرج التفسري املوضوعي 
  عن التعريف، إذ التفسري املوضوعي شامل كامل للجزئيات.

 المطلب الثاني: أنواع المناهج التفسیریة
ا بعضهم ، يف حني يطلق عليه26يعرّب بعض العلماء عن املناهج التفسريية بطر  التفسري

. وباجلملة، إن  28، وكذلك قد مّسي مبصادر التفسري)املراجع األولية يف التفسري(27مآخذ التفسري
املناهج التفسريية تنقسم عند أغلب أهل العلم إىل التفسري باملنقول )املأثور(، والتفسري باملعقول 

طر  التفسري حتت )الرأي(، وقد اختلف العلماء يف تقسيم املنقول واملعقول، ولكن جعل كل 
املأثور، واملعقول فقط فيه نظر؛ ألّن بعض ما يذكرونه حتت املأثور كتفسري القرآن بالقرآن 
اليدخل حتت "املأثور"، إذ القرآن ليس مأثورًا، وكذلك قد يكون تفسري آية بآية أخرى مبين 

، كما أن  بعض ، كما أن  تفسري اآلية باحلديث قد يكون طريقه االجتهاد29على اجتهاد املفسر
هذ  الطر  خمتلط باملأثور واملعقول، وال ميكن جعلها حتت أحد هذين القسمني، فمثاًل هل 
يوضع التفسري املوضوعي حتت التفسري باملأثور، أو التفسري باملعقول؟ وكذلك كيف جُيَمع بني 

وبني الطر   غريها،األساليب اليت تستعمل يف التفسري كاملنهج البياين، واالستقرائي، والتحليلي و 
التفسري اللغوي من املأثور أو املعقول؟ الذي قد يدخل حتت االثنني.  دالتفسريية؟ وهل يع

ولكن ملعاجلة هذ  املشكلة قام البحث احلايل بتقسيم الطر ، واالاجتاهات التفسريية من 
كشف، والعلم، اعتبارات خمتلفة؛ مرة تناول املوضوع باعتبار كيفية اإلجراءات اليت حتصل هبا ال

أو مرة أخرى قّسم الطر  باعتبار ااجتاهات املفسرين، أو قس م املنهاج باعتبار النهج واألسلو  
، ويف الفقرات اآلتية 30العلمي الذي يتمس ك هبا املفسر يف طريق الكشف عن معاين القرآن

  سيوّضح البحُث املوضوع باعتباراته الثالث.

                                                 
مقدمة في أصول  ،تقي الدين أبو العبا  أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين 26

 .40، ص1(، ج م1980هـ/ 1490، )لبنان، بريوت، دار مكتبة احلياة، التفسیر

 .207، ص 4جاإلتقان في علوم القرآن، وطي، . وينظر: السي156، ص 2، جالبرهان في علوم القرآنينظر: الزركشي،  27

هـ(، ص  1428، 2)السعودية، الدمام، الناشر: دار ابن اجلوزي، طشرح مقدمة في أصول التفسیر البن تیمیة، الطيار، مساعد،  28
269. 

 .24ينظر: املرجع السابق ص  29

م(، ص 1993ه/1413، دار النشر الدويل، 1ط ، )السعودية، الرياض،فصول في أصول التفسیرينظر: مساعد سليمان الطيار،  30
21. 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



141 

ار كیفیة اإلجراءات التي یتم بها الوصول إلى العلم األول: المناهج التفسیریة باعتب
  في القرآن الكریم

بأنه "إجراءات وحتليالت  31كما أشارت الدراسة فيما مضى يف تعريف التفسري
يف القرآن  ، والبيانواستنباطات اليت بواسطة األدوات واملعّدات اوخاصة، تأيت بالعلم والكشف

هبا البيان والعلم، طر  خمتلفة عند العلماء، بعضهم  الكرمي"، ويهذ  اإلجراءات اليت حتصل
، وبعض 32يذكرون يها أربع طر ؛ التفسري بالقرآن، بالسنة، بأقوال الصحابة، وأقوال التابعني

أشاروا إىل ست طر ، ويضيفون الرأي  واآلخرون، 33آخر مخس طر ، ويضيفون التفسري باللغة
  . 34واالجتهاد
 تفسیر القرآن بالقرآن. أ

ري القرآن بالقرآن من أهم طر  التفسري، فآيات القرآن الكرمي يوّضح ويبنّي بعضها تفس
بعًضا، وهذا من طبيعة القرآن الكرمي ومنهجه، حيث تأيت مثاًل مسألة يف سورة باإلجياز، وتأيت 

ابًا مَُّتَشاهِبًا ﴿الل ـُه نـَز َل َأْحَسَن احلَِْديِث ِكتَ  يف سورة أخرى بالتفصيل، فقد قال اهلل تبارك وتعاىل:
، قال الطربي: )َمثَاينَ( يقول: تُثىن فيه األنباء واألخبار والقضاء واألحكام 35م ثَاينَ..﴾
. وقد تضم ن اهلل تعاىل تفسري القرآن وبيانه للنا ، وکذلك من سنة اهلل تعاىل تبيني 36واحلجج

َ لِلن اِ  َما نـُزَِّل آياته كلها للنا  لعل هم يهتدون ويتفك رون، قال تعاىل: ﴿وَ  أَنزَْلَنا إِلَْيَك الذِّْكَر لِتُبَـنيِّ
ُ الل ـُه َلُكْم آيَاتِِه َلَعل ُكْم تـَْهَتُدوَن﴾37إِلَْيِهْم َوَلَعل ُهْم يـَتَـَفك ُروَن﴾ ِلَك يـُبَـنيِّ . 38، وقال تعاىل: ﴿َكذَٰ

أن يُعرض عنها،  وفهم مراد اهلل مبا جاء عن اهلل، وهذ  مرحلة ال جيوز ألحد مهما كان
   .39ويتخط اها إىل مرحلة أخرى، ألن  صاحب الكالم أدرى مبعاين كالمه، وأعر  به من غري 

                                                 
 من الرسالة. 32الصفحة  31

القاهرة، دار الكتا  اللبناين، عام النشر:  -)لبنان، بريوت، الناشر: دار الكتا  املصري  مناهج المفسرین،منيع بن عبد احلليم حممود،  32
 .205م، ص  2000هـ / 1421

. وينظر: ابن 106، ص 1م(، ج2001ه/1421، 1القاهرة، الناشر: دار ابن عفان، ط ، ) مصر،قواعد التفسیریةخالد السبت،  33
 .93م(، ص1972ه / 1392، 2، ) بريوت، لبنان، الناشر: دار القرآن الكرمي، طفي أصول التفسیرتيمية، تقي الدين أمحد، 

 .22، ص فصول في أصول التفسیرمساعد الطيار،  34
 .23الزمر:  35

 .279، ص 21، جان عن تأویل آي القرآنجامع البیالطربي،  36
 .44النحل:  37
 .103آل عمران:  38

 .31، ص 1، جالتفسیر والمفسرونالذهيب،  39
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قال الشاطيب: "يتوق ف القرآن الكرمي فهم بعضه على بعض بوجه ما، وذلك أَنه يبني 
أَو سورة  بعضه بعًضا، حىّت ِإن كثريًا منه ال يُفهم معنا  حّق الفهم إاّل بتفسري موضع آخر،

 .40ُأخرى"

ة: " إن أصح  الطر  يف ذلك أن يفس ر القرآن بالقرآن، فما ُأمجَِْل يف وقال ابن تيمي
. 41مكان فإن ه قد ُفسَِّر يف موضع آخر، وما اْخُتِصر من مكان فقد ُبِسَط يف موضع آخر

  .42وكذلك قال ابن القيم: "وتفسري القرآن بالقرآن من أبلغ التفاسري"
بالذكر بأنه ينطوي حتت هذ  الفقرة؛ يعين تفسري القرآن بالقرآن أنواع متعددة، واجلدير 

، بينما البعض اآلخر 43حيث فبعض العلماء حيددون هذا النوع من التفسري خبمسة أنواع
اًها ، وعلى وجهة نظر الباحث ال يدخل تفسري القرآن بالقرآن 44يقسِّمونه إىل تسعة عشر ااجتِّ

م، وااجتا  يف القرآن الكرمي، قد يكون له وجه آخر ويُفسِّر بآيات حتت احلصر، إذ كّل عل
كاإلجياز واإلطنا ، واجململ واملبني، واملطلق واملقيد، والعموم واوخصوص، محل بعض   أخرى،

  القراءات على غريها، مجع ما يتوهم أنه خمتلف، بيان معىن اللغوي.
 

 ب. تفسیر القرآن بالسنة
، تفسري القرآن بسنة الرسول )صلى اهلل عليه وسلم(، وهو ومن أهم الطر  التفسريية

بوحي من اهلل تعالىي،   بيينهأفضل من ميكن أن يـَُفسِّر القرآن الكرمي، من جهة أنه أُمر بت
كتوضيح بعض العبادات، واآليات وما يشبهها، ومن جهة، أّن النيب )صلى اهلل عليه وسلم( ال 

نزلت عليه على حوادث معينة، كما أنّه مؤيّد بالوحي ميكن أن خيطئ يف تفسري اآليات اليت 
آناء الليل وأطرا  النهار، نقل ابن كثري يف مقدمة تفسري  عن الشافعي: "كّل ما حكم به 

                                                 
، 4م(، ج1997هـ/ 1417، 1)مصر، القاهرة، دار ابن عفان، ط الموافقات، إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي، الشاطيب، 40

 .275ص 

 .40، ص1،جتفسیرمقدمة في أصول ال ابن تيمية، 41

، )لبنان، بريوت، الناشر: دار املعرفة(، التبیان في أقسام القرآنابن القيم، حممد بن أيب بكر بن أيو  بن سعد مشس الدين اجلوزية،  42
 .187التحقيق: حممد حامد الفقي، ص 

 .33-31، ص 1، جالتفسیر والمفسرونالذهيب،  43

، ذوا 2، )جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية، العدد آن بالقرآن دراسة تأصیلیةتفسیر القر ينظر: الربيدي، أمحد بن حممد،  44
 .58-30ه(، ص  1427حلجة
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، وقد قال اهلل تعاىل: ﴿َوأَنزَْلَنا 45رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( فهو مما فهمه من القرآن"
َ لِل ، يعىن تبيني كتا  اهلل للنا  من 46ن اِ  َما نـُزَِّل إِلَْيِهْم َوَلَعل ُهْم يـَتَـَفك ُروَن﴾إِلَْيَك الذِّْكَر لِتُبَـنيِّ

َ و  أهم وظائف الرسول )صلى اهلل عليه وسلم(، وقال تعاىل: ﴿ َما أَنزَْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَ  ِإال  لِتُبَـنيِّ
، وكذلك قال تعاىل: ﴿َقْد َمن  الل ـُه 47َقْوٍم يـُْؤِمُنوَن ﴾َوُهًدى َوَرمْحًَة لِّ  ۖ  يَهُُم ال ِذي اْختَـَلُفوا ِفيِه 

يِهْم َويـَُعلُِّمُهمُ   اْلِكَتاَ  َعَلى اْلُمْؤِمِننَي ِإْذ بـََعَث ِفيِهْم َرُسواًل مِّْن أَنُفِسِهْم يـَتـُْلو َعَلْيِهْم آيَاتِِه َويـُزَكِّ
، وتعليم كتا  اهلل هو شرحه، وبيانه من 48ِبنٍي﴾َواحلِْْكَمَة َوِإن َكانُوا ِمن قـَْبُل َلِفي َضاَلٍل مُّ 

جانب رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( للنا ، وقد روي عن اإلمام أمحد أّن السنة تُفسِّر 
. وقال الشاطيب: "السّنة كما تبنّي اجململ، وتـَُقيُِّد املطلق، وخُتَصُِّص العموم؛ 49الكتا  وتُبيِّنه

نّية عن ظاهر مفهومها يف أصل الّلغة، وتعلم بذلك أّن بيان الّسّنة فُتخرُِج كثريًا من الصيغ القرآ
هو مراد اهلل تعاىل من تلك الّصيغ، فإذا طُرَِحْت َواتُِّبَع ظاهُر الّصيغ مبجّرد ايهوى؛ صار صاحب 
هذا الّنظر ضاالًّ يف نظر ، جاِهاًل بالكتا  خابطًا يف عمياء ال يهتدي إىل الّصوا  فيها؛ إذ 

ول من إدراك املنافع واملضار يف الّتصرُّفات الّدنيوية إال الّنزر اليسري، وهي األخرويّة ليس للعق
.وقال القنوجي يف فتح البيان يف مقاصد القرآن: "وبيان الكتا  50أَبعُد على اجلملة والّتفصيل"

 تفسري ديع. ولذلك 51يطلب من السنة، واملبني لذلك اجململ هو الرسول صلى اهلل عليه وسلم"
الدراسة هذا العنوان حتت  تالقرآن من أهم طر  التفسري ومصادر  عند أهل العلم، وقّسم

 فقرتني؛ األوىل: تفسري القرآن بالسنة القولية، وتفسري القرآن بالسنة العملية.
 قرآن بقوله )صلى اهلل علیه وسلم(تفسیر ال -1

ول رسول اهلل )صلى اهلل يف هذ  الفقرة تعرض الدراسة أمثلة تدّل على تبيني القرآن بق
عليه وسلم(، فقد ثبت عن رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( أنه قال: ))قَاَل الل ُه أَْعَدْدُت 

                                                 
، 2الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع، طتفسیر القرآن العظیم، )لبنان، بیروت، ابن كثري، إمساعيل بن عمر القرشي البصري مث الدمشقي،  45

 .7، ص1ق: سامي بن حممد سالمة، جم(، التحقي 1999هـ / 1420
 .44النحل:  46
 .64النحل:  47
 .164آل عمران:  48

هـ /  1414، 1)اململكة العربية السعودية، الناشر: دار ابن اجلوزي، طجامع بیان العلم وفضله، القرطيب، يوسف بن عبد اهلل بن حممد،  49
 .2354ديث: ، رقم احل1194، ص2أيب األشبال الزهريي، ج م(، التحقيق: 1994

 .334، ص 4ج الموافقات، الشاطيب، 50

كتبة العصري ة للطَباعة والّنْشر، َصيَدا،  فتُح البیان في مقاصد القرآن،الِقن وجي، حممد صديق خان بن حسن، 51
َ
)لبنان، بريوت، الناشر: امل

 .248، ص7م، ج  1992هـ/  1412
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ُتْم لِِعَباِدي الص احِلِنَي َما اَل َعنْيٌ رََأْت، َواَل أُُذٌن مسََِعْت، َواَل َخطََر َعَلى قـَْلِب َبَشٍر، فَاقـَْرُءوا ِإْن ِشئْ 
. فس ر النيب صلى اهلل عليه وسلم معىن قرّة أعني 52((ُم نـَْفٌس َما ُأْخِفَي يَهُْم ِمْن قـُر ِة َأْعنُيٍ َفاَل تـَْعلَ 

  يف هذ  اآلية، بأّن نعم اجلنة هي يف غاية الروعة من حيث ال يتصورها البشر.
رِّبَاِط اوْخَْيِل تـُْرِهُبوَن  ومثال آخر، يف قوله تعاىل: ﴿َوأَِعدُّوا يَهُم م ا اْسَتطَْعُتم مِّن قـُو ٍة َوِمن

، فقد فّسر رسول اهلل 53ِبِه َعُدو  الل ـِه َوَعُدو ُكْم َوآَخرِيَن ِمن ُدوهِنِْم اَل تـَْعَلُمونـَُهُم الل ـُه يـَْعَلُمُهْم..﴾
قول )صلى اهلل عليه وسلم( القوة بالرمي، عن َأيب َعِليٍّ مُثَاَمَة ْبِن ُشَفيٍّ أنه مسع عقبة بن عامر ي

مسعت رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( وهو على املنرب يقول يف اآلية: ))أال إن  القوة الرمي، 
  .54أال إن  القوة الرمي، أال إن  القوة الرمي((

 قرآن بعمله )صلى اهلل علیه وسلم(تفسیر ال -2
مي، ويهذا أم كان عمل الرسول )صلى اهلل عليه وسلم( وأخالقه تفسريًا ومبيًنا للقرآن الكر 

املؤمنني عائشة )رضي اهلل عنها( عندما سئلت عن خلق رسول اهلل "صلى اهلل عليه وسلم" 
. وقد روي عن الصحابة بيان القرآن بعمله )صلى اهلل عليه 55قالت: "كان خلقه القرآن"

الن يبُّ وسلم(، على سبيل املثال: روت أّم املؤمنني سيدتنا عائشة )رضي الل ه عنها(، "َما َصل ى 
[ ِإال  1َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَسل َم َصاَلًة بـَْعَد َأْن نـَزََلْت َعَلْيِه: }ِإَذا َجاَء َنْصُر الل ِه َوالَفْتُح{ ]النصر: 

الرسول )صلى اهلل  بني  ومثال آخر،  .56يـَُقوُل ِفيَها: ))ُسْبَحاَنَك َربـ َنا َوحِبَْمِدَك الل ُهم  اْغِفْر يل(("
صّلى  يه وسلم( صالة اوخو  بعمله، روي عن ابن عمر "أّن رسوَل الل ه صّلى اهللُ عليه وسّلمعل

بإحدى الطّائفتني، والطّائفة األخرى مواجهُة العدّو، مّث انصرفوا فقاموا يف مقام أصحاهبم 
ام أولئك، فجاء أولئك، فصّلى هبم ركعًة، مّث سّلم عليهم، مُثّ قام هؤالء فقضوا ركعتهم، وق

  . وهذا يكون التفسري العملي من جانب شارح القرآن.57هؤالء فقضوا ركعتهم"
 بعینت. تفسیر القرآن بأقوال الصحابة، والتا

                                                 
 .3244، رقم احلديث: 118، ص 4ج  الصحیح،البخاري،  52
 .60األنفال:  53

المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل صلى اهلل علیه  مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري، 54
، با  فضل 3م (، التحقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، ج1975هـ /1395)لبنان، بريوت، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب، طبعة وسلم، 
 .1917، رقم احلديث: 1522احلث عليه وذم من علمه مث نسيه، ص الرمي و 

 .24601، رقم احلديث: 148، مسند الصديقة عائشة، ص 41ج  ، مسند اإلمام أحمد،أمحد 55

 .4967، رقم احلديث: 178، با : فمن يعمل مثقال ذرة شرًا ير ، ص6، جالصحیحالبخاري،  56
 .4133، رقم احلديث: 114ذات الرقاع، ص، با : غزوة 5البخاري، املرجع السابق، ج 57
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أصحا  الرسول )صلى اهلل عليه وسلم( هم الذين ربّاهم النيب )صلى اهلل عليه وسلم( 
ة النيب )صلى اهلل عليه وزك اهم، ال خيفى منزلتهم وشأهنم عند املسلمني، فقد تعلموا يف مدرس

وقويهم يف اللغة حجة، ولكن  وسلم(، ووقفوا على أسبا  النزول، وكيفية نزول الوحي، 
   .58االختال  يف حجية أقوايهم، فبعضهم يرى أن أقوايهم حجة، بينما وبعضهم ال يقول بذلك

ولكن من وجهة نظر الباحث، القول بعدم حجية أقوال الصحابة، أو أي شخص مل 
َح إليه أقر  إىل الصوا  من جهتني؛ أواًل: لقد انقطع الوحي، وما صدر من غري الرسول يو 

)صلى اهلل عليه وسلم( فهو استنباط واجتهاد من البشر، ولكن أقوال فقهاء الصحابة 
واجتهاداهتم أقر  إىل الصوا  من غريهم لألمور اليت ذكرت، فاملصومون من اوخطأ هم األنبياء 

هم اهلل تبارك وتعاىل بوحيه، ليضمنوا إبالغ الشريعة إىل النا  كاماًل، دون فقط، الذين عصم
، وقد نرى قواًل صدر من صحايب وخالفه 59غريهم وإن ورد االجتماع منهم على مسألة

صحايب آخر أو خالفه اجلمهور، فإن كان قويهم حجة كيف ميكن خمالفتهم من جانب من 
  اآلخرين. 

 نا  يقيسون الصحابة، مع علماء العصر احلايل قائلنيومن جانب آخر، نرى بعض ال
بأنه كيف ميكن ترجيح أقوال العلماء املعاصرين على أقوال صحابة الرسول )صلى اهلل عليه 
وسلم(؟ اجتدر اإلشارة إىل أن هذا قيا  مع الفار ، إذ الشريعة وفهم القرآن الكرمي، واالستنباط 

هم احلوادث، واستخراج العلل، وإذا افرتقت العلل منها، وتطبيقها على اجملتمع، يرتبط بف
  واحلوادث فكيف ميكن املقارنة واملقايسة؟ 

وقيل كذلك: ال جيوز إحداث قول ثالث يف القرآن الكرمي عدا ما قاله سلف األمة، 
، وهذا عجيب جدًّا، من 61، أو من قول األصوليني60مستنبطني ذلك من قول شيخ اإلسالم

                                                 
 .59، ص5ج، البحر المحیط في أصول الفقه، الزركشي 58

مجموع وذلك أن إمجاعهم )أي الصحابة( ال يكون إال معصوًما. ينظر: ابن تيمية، تقي الدين احلراين، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية:  59
م(، 1995هـ/1416، الناشر: جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، عام النشر: ، )اململكة العربية السعودية، املدينة النبويةالفتاوى

 .24، ص 13التحقيق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، ج
 قال ابن تيمية: فمن اتبع السابقني األولني كان منهم، وهم خري النا  بعد األنبياء، فإن  أمة حممد خري أمة أخرجت للنا ، وأولئك خري 60

 د كما ثبت يف الصحاح .. ويهذا كان معرفة أقوايهم يف العلم والدين وأعمايهم خريًا وأنفع من معرفة أقوال املتأخرين وأعمايهم يف مجيعأمة حمم
علوم الدين وأعماله كالتفسري وأصول الدين وفروعه والزهد والعبادة واألخال  واجلهاد وغري ذلك ; فإهنم أفضل ممن بعدهم كما دل عليه 

والسنة، فاالقتداء هبم خري من االقتداء مبن بعدهم، ومعرفة إمجاعهم ونزاعهم يف العلم والدين خري وأنفع من معرفة ما يذكر من إمجاع  الكتا 
كم غريهم ونزاعهم، وذلك أن  إمجاعهم ال يكون إال معصوًما، وإذا تنازعوا فاحلق ال خيرج عنهم، فيمكن طلب احلق يف بعض أقاويلهم، وال حي

 .24، ص 13،، جمجموع الفتاوىأ قول من أقوايهم حىت يعر  داللة الكتا  والسنة على خالفه. ابن تيمية، خبط
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القرآن وأََمرنا بتدبِّر  بقوله تعاىل: ﴿ِكَتاٌ  أَنزَْلَناُ  إِلَْيَك ُمَباَرٌك  وتعاىل قد أنزلجهة أّن اهلل تبارك 
بـ ُروا آيَاتِِه َولَِيَتذَك َر أُوُلو اأْلَْلَباِ ﴾ َ لِلن اِ  َما نـُزَِّل ِإلَْيِهْم َوَلَعل ُهْم 62لَِّيد  ، ﴿َوأَنزَْلَنا إِلَْيَك الذِّْكَر لِتُبَـنيِّ

، وكيف جيتمع التدبُّر والتفكُّر مع التقليد احملض؟ وهذا القول الذي يشب ه بإغال  63ك ُروَن﴾يـَتَـفَ 
با  االجتهاد هو غلق با  التدبُّر، وكذلك يضمُّ القرآن علوًما قد اكتشفت يف هذا العصر، 

اْلِبَغاَل ومل يعلموا سلف األمة حقيقتها! على سبيل املثال، يف تفسري قوله تعاىل: ﴿َواوْخَْيَل وَ 
، فقد يكون تفسريها واضٌح يف هذا الزمن، 64َوخَيُْلُق َما اَل تـَْعَلُموَن﴾ ۖ  َواحلَِْمرَي لِتَـرَْكُبوَها َوزِيَنًة 

من مراكب خلقها اهلل للبشر، ولكن فقد ُفسِّرت هذ  اآلية باحلشرات، والفواكه، وعني حتت 
لك سابًقا، فاملطلو  يف كتا  اهلل ، وأيًضا كما أشرت إىل ذ65العرش، أو أرض بيضاء وحنوها

تعاىل هو معرفة معنا  مع تنزيل هذا الفهم على الوقائع والعلل، فإذا تغرّيت العلل تغرّي احلكم، 
وواجب على املسلمني أن يقتدوا بسلف األمة يف كيفية فهم النصوص، وفهم العقيدة، بتتبع 

فسري آيات الصفات عند السلف هو أقوايهم وجزئياهتم فقط، مثال ذلك، املنهج الصحيح يف ت
. 66اإلميان من غري تأويل وتكييف يعين: "منرُّها كما جاءت، ونؤمن هبا، وال نقول كيف وكيف"

. وحنن 67وكذلك قال اإلمام مالك يف تأويل اإلستواء: " اإلْستواُء معلوٌم، والَكْيُف جمهوٌل"
   أسالفنا.نسلك يف تفسري العقائد وفهم النصوص يف اإلطار الذي سلكه 

 ث. تفسیر القرآن باللغة
َر ِذي ِعَوٍج ل َعل ُهْم  أنزل اهلل تعاىل القرآن الكرمي بلسان عريب مبني بقوله: ﴿قـُْرآنًا َعَربِيًّا َغيـْ

، وملا كان األمر كذلك، ففهم القرآن يتوق ف على دراسة اللغة العربية، وأساليبها، 68يـَتـ ُقوَن﴾
وهي من الدعائم الرئيسة يف فهم  ن مباشرة إال بفهم هذ  اللغة،والميكن ألحد أن يفهم القرآ

ال أُوَتى بَِرُجٍل يـَُفسُِّر كتا  الل ه غري عامل بلغة العر  وعن أنس بن مالك بأنه قال: " القرآن،

                                                                                                                                               
، )لبنان، بريوت، الناشر: املكتب اإلسالمي، د.ط(، التحقيق: عبد اإلحكام في أصول األحكامعلي بن أيب علي،  اآلمدي،ينظر:  61

 .268، ص 1جالرزا  عفيفي، 
 .29ص:  62
 .44النحل  63
 .8النحل:  64

 .80، ص 10، جالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  65

، )لبنان، بريوت، الناشر: مؤسسة شرح العقیدة الطحاویةاألذرعي، صدر الدين حممد بن عالء الدين احلنفي، الصاحلي الدمشقي،  66
 .256، ص 1م(، ج1997هـ / 1417، 10الرسالة، ط

 .96، ص1األذرعي، املرجع السابق، ج 67
 .28ر: الزم 68
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، وقال جماهد: "ال حيل ألحد يؤمن باهلل واليوم اآلخر أن يتكلم يف كتا  69إاّل َجَعْلُتُه َنَكااًل"
. ولكن فهم لغة القرآن من وجهة نظر الدراسة يرجع 70ا مل يكن عاِلًما بلغات العر "اهلل إذ

  : عدة إىل أمور
: الفهم الصحيح من الثقافات العربية املختلفة، وفهم اللغة يف عر  املخاطبني هبا  أوالا

ويل جاء فعلى سبيل املثال: لفظ ال، الذي يؤثِّر أحيانًا على فهم املعاين، يف زمن نزول القرآن
مبعاين كثرية اليت استعملتها العر  يف ذلك الزمن، فهي تدل على الرّ ، وعلى املعِتق، واملعَتق، 
وعلى الولد، وعلى التناصر بني قبيلة وقبيلة أخرى وحنوها. والغفلة عن الثقافات العربية 

ت بني قبيلة وقبيلة واستعمال اللغة، سيجر إىل الفهم اوخاطئ من القرآن، مثاًل: املواالة اليت بُني
أخرى تدّل على عقد اجتماعي، بينما املواالة بني الشخص وإيهه موضوع عقدي يرتبط 

  بالتوحيد، والعبادة. 
، ونزل القرآن اخلصً  ااالعتماد على آراء الصحابة يف اللغة الذين كانوا عربً  ثانیاا:

نا  مبعاين القرآن بعد رسول اهلل ، وهم الذين تعّلموا القرآن، وعملوا به، وكانوا أعلم ال71بلغتهم
)صلى اهلل عليه وسلم(، ومن مث قاموا بتوضيحها لتالميذهم، وقد يذكرون املعىن اللغوي دون أن 
ينّصوا على ما يدّل عليه من الشواهد، وقد اعتمدوا يف ذلك على التفسري اللغوي باللغة العربية 

عن عمر بن اوخطا  أنه ُسئل عن قوِل . ومثال ما ذكر دون شاهد؛ ما روي 72شعرًا، أو نثرًا
يُقرُن بنَي الر جِل الص احِل مع الص اِلح يف اجلن ِة، "، قال: 73اهلِل عّز وجل: ﴿َوِإَذا النـُُّفوُ  ُزوَِّجْت﴾

. وكذلك روي عن على بن أيب طالب يف قوله 74"وَبني الر جِل السُّوِء مع الر جِل السُّوِء يف الن ارِ 
، بأنه فسر اآلية بـ"تنوير الصبح" يعىن طلوع 75ِإَذا َجاَء أَْمرُنَا َوفَاَر التـ نُّوُر﴾ تعاىل: ﴿َحىت  

. وأما األمثلة من التفسري اللغوي عند 76وكان ابن عبا  يقول يف معىن "فار" نبع الصبح.

                                                 
 .292، ص 1، جالبرهان في علوم القرآنالزركشي،  69

 .213، ص 4جاإلتقان في علوم القرآن،  السيوطي، 70

 .44، ص فصول في أصول التفسیرمساعد الطيار،  71

، 1ن اجلوزي، ط، )اململكة العربية السعودية، الرياض، الناشر: دار ابالتفسیر اللغوي للقرآن الكریممساعد بن سليمان بن ناصر الطيار،  72
 .68هـ(، ص 1432

 .7التكوير:  73

 .245، ص 24ججامع البیان عن تأویل آي القرآن،الطربي،  74
 .40هود:  75

 .321-319، ص 15،ججامع البیان عن تأویل آي القرآنالطربي،  76
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قال: على  77الصحابة باألشعار، والنثر، قال ابن عبا  يف قوله: ﴿فَِإَذا ُهْم بِالس اِهَرِة﴾
  . 78األرض، قال: فذكر شعرًا قاله أُمية بن أيب الصلت، فقال: ِعْنَدنا َصْيُد حَبٍْر وَصْيُد ساِهَرةٍ 

وكذلك بالنثر، نزل القرآن جبملٍة من ألفاظ قبائِل العر ، أم ا أغلُبه فكان بلغة الرسول 
ون القبيلَة اليت نزل القرآُن )صّلى اهلل عليه وسّلم( لغِة قريٍش؛ لذا كان املفسِّروَن من الس لف يُعيِّن

. روي أن عمر بن اوخطا  رمحة اهلل عليه قرأ هذ  اآلية: ﴿َوَمْن يُرِْد َأْن ُيِضل ُه جَيَْعْل 79بلفِظها
بنصب الراء. قال: وقرأ بعض َمْن عند  من أصحا  رسول اهلل صلى  80َصْدَرُ  َضيـًِّقا َحَرًجا﴾

 فوان: فقال عمر: ابغوين رجاًل من كنانة واجعلو  راعًيا،اهلل عليه وسلم:"َضيـًِّقا َحرًِجا". قال ص
وليكن ُمْدجليًّا. قال: فأتو  به، فقال له عمر: يا فىت، ما احلرجة؟ قال:"احلرجة" فينا، الشجرة 
تكون بني األشجار اليت ال تصل إليها راعيٌة وال وحشي ة وال شيء. قال: فقال عمر: كذلك 

قال:  82. وكذلك عن ابن عبا ، قوله ﴿َساِمُدوَن﴾81من اوخري قلُب املنافق ال يصل إليه شيء
  . 83هو الغناء، كانوا إذا مسعوا القرآن تـََغن وا ولعبوا، وهي لغة أهل اليمن، قال اليماين: امْسُد

االلتزام باملصطلحات الشرعية اليت جاء هبا الشرع، ومل يكن موافًقا للغة، على  ثالثاا:
يًعا مُث  اْستَـَوٰى ِإىَل الس َماِء سبيل املثال: يف قوله تعا ىل: ﴿ُهَو ال ِذي َخَلَق َلُكم م ا يف اأْلَْرِض مجَِ

، فقد جاء "استوى" مبعان متعددة يف لغة 84َوُهَو ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم﴾ ۖ   َفَسو اُهن  َسْبَع مَسَاَواتٍ 
من غري أن يلِوَي على شيء، و  العر  كاستوى إليه كالّسهم املرَسل؛ إذا قصد  قصًدا ُمْسَتوِيًا

سبق، ال نقول مبعنا  كما كان  فيما. ولكن كما أشرنا 85مبعىن على، ومبعىن استوىل، واستقرّ 
مع اتباع املنهج الصحيح يف تفسري آيات الصفات عند السلف، وهو اإلميان به معروفًا يف اللغة 

  غري التأويل والتكييف.

                                                 
 .14املطففني:  77
 .197، ص 24ج  78

 .78، ص التفسیر اللغوي للقرآن الكریممساعد الطيار،  79
 .125: األنعام 80

 .104، ص 12، ججامع البیان عن تأویل آي القرآنالطربي،  81
 .61النجم:  82

 .559، ص 22، ججامع البیان عن تأویل آي القرآنالطربي،  83
 .29البقرة:  84

 .217، ص 1ج البحر المحیط في التفسیر، أبوحيان األندلسي،  85
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اها اللغوي يف مواضع كثرية يف القرآن الكرمي، بل ومثال آخر، "الصالة" مل تأت يف معن
، 86نفهمها يف معناها الشرعي الذي جاء به الش رع من الركوع والسُّجود وسائِر حدوِد الصالة

  وليس معناها اللغوي.
على املنهج االستقرائي )املوضوعي(، جبمع كل  اعتماًدافهم لغة القرآن بالقرآن  رابعاا:

وضوع، ومن مث حتليلها. فتفسري القرآن بالقرآن لفهم املعاين اللغوية القرآنية اآليات املتعلقة بامل
هو من مهمات فهم لغة القرآن، وقد نرى أنّه ال ميكن معرفة معىن كلمة يف القرآن الكرمي فهًما 

ا إال جبمع اآليات املتعلقة باملوضوع ومن مث حتليلها واستخراج معانيها، مثاًل: معىن عميقً 
، ولكن بعد االستقراء يف القرآن الكرمي، وحتليل 87، و"اإليتاء" يف اللغة واملعاجم سيّان"العطاء"

اآليات املتعلقة باملوضوع، قد كشفت الدراسة أّن "العطاء" قد يتعلق بأمور حسية كإعطاء 
َناَك اْلَكْوثـََر﴾ ْن أَْعَطٰى ، و﴿َفَأم ا مَ 88الكوثر، وإعطاء املال، وحنوها كقوله تعاىل: ﴿ِإن ا أَْعطَيـْ

، بينما "اإليتاء" يتعلق باألمور احلسية واملعنوية، كإعطاء احلكمة، والعلم، وامليثا ، 89َواتـ َقٰى﴾
، 90والزكاة، الكتب السماوية. حنو قوله تعاىل: ﴿َوآتَاُ  الل ـُه اْلُمْلَك َواحلِْْكَمَة َوَعل َمُه مم ا َيَشاُء﴾

. وكذا نرى بأن املعىن يف "اإلعطاء" يرجع 91َوالل ـُه َواِسٌع َعِليٌم﴾ ۖ   َشاءُ ﴿َوالل ـُه يـُْؤيت ُمْلَكُه َمن يَ 
إىل فضل الفاعل وكرمه على الشخص، بينما يف "اإليتاء" قد توّجه إىل املفعول وما يتعلق به، 
دون التوجُّه إىل غري . وكذلك املثال املشهور الذي بيّنه رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( بأن 

ليس معنا  كما فهمه الصحابة،  92ظلم" يف اآلية: ﴿ال ِذيَن آَمُنوا وملَْ يـَْلِبُسوا ِإميَانـَُهْم ِبظُْلٍم﴾"ال
مع أن لغتهم كانت العربية، بل فسر  بآية سورة لقمان بأنه قال: ﴿اَل ُتْشرِْك بِالل ِه ِإن  الشِّْرَك 

  ن تفهم يف سيا  اآليات القرآنية.. فلغة القرآن جيب أ94هي مبعىن الشرك93َلظُْلٌم َعِظيٌم﴾

                                                 
 .300، ص3، جمعجم مقاییس اللغةابن فار ،  86

)مصر، اإلسكندرية، الناشر: دار الدعوة، د.ط(، المعجم الوسیط،  ـ أمحد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ حممد النجار،إبراهيم مصطفى  87
 .5، ص1ج
 .1الكوثر:  88
 .5الليل:  89
 .251البقرة:  90
 .274البقرة:  91
 .82األنعام  92
 .13لقمان:  93

 .3428، رقم احلديث: 163كمة، ص، با  ولقد آتينا لقمان احل4ج الجامع المسند الصحیح،البخاري،  94
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االعتماد على الشعر، وكالم العر ، وهو يف احلقيقة استناد إىل أصل اللغة  خامساا:
العربية، وأحرفها؛ ألن القرآن الكرمي نزل على أحر  العر ، قال ابن عبا : الّشْعر ديواُن 

م رجعوا إىل ديواهنم فالتمسوا العر  فإذا خفي عليهم احلر  من القرآِن اّلذي أنزله الّله بلغته
. كما أشار إليه رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( بقوله: ))أَقـْرََأين ِجرْبِيُل َعَلى 95معرفة ذلك

َعِة َأْحُرٍ (( كذلك أصحا  الرسول )صلى اهلل   96َحْرٍ ، فـََلْم أََزْل َأْسَتزِيُدُ  َحىت  انـْتَـَهى ِإىَل َسبـْ
عر، قال ابن عبا : "إذا سألتموين عن غريب اللغة فالتمسو  يف عليه وسلم( يعتمدون على الش
 .97الشعر فإن الشعر ديوان العر "

 
 ح. تفسیر القرآن بالرأي

"، و"التفسري باالجتهاد"، 98وأما التفسري بالرأي، والذي يعر  كذلك بـ"التفسري بالعقل
الكرمي على التدبر، والتفكر يف  ّث اهلل تبارك وتعاىل املؤمنني يف القرآن. حي99و"التفسري بالدراية"

آيات عديدة، وهذا من خصوصيات القرآن ليفتح العقول املنغلقة، ليفّكروا يف آياته، ومل خيّروا 
على آيات اهلل صمًّا وعميانًا، كقوله عّز وجّل: ﴿أََفاَل يـََتَدبـ ُروَن اْلُقْرآَن أَْم َعَلٰى قـُُلوٍ  

بـ ُروا آيَاتِِه َولَِيَتذَك َر أُوُلو اأْلَْلَباِ ﴾، وقوله: ﴿ِكَتاٌ  أَنزَ 100أَقـَْفايُهَا﴾ ، 101ْلَناُ  إِلَْيَك ُمَباَرٌك لَِّيد 
والقرآن الكرمي هو منهج حياة املسلم، وأنزله اهلل تعاىل للمؤمنني ليطّبقوا القرآن على واقع 

ل )صلى حياهتم، ومن جهة أن اآليات الكثرية نزلت مطابقة للحوادث، والوقائع يف عصر الرسو 
اهلل عليه وسلم(، لذلك بتغيري الوقائع قد ال يتعلق احلكم باملستحدث، من أجل هذا ال بّد من 
التعمُّق والتفكر أكثر يف تطبيق القرآن على اجملتمعات بعد زمن نزويها، وبتتبع النصوص واآلثار 

 .  بالرأيعن السلف، نشاهد بعض األقوال املنتشرة يف املدح، والذم يف االجتهاد والتفسري
بأن التفسري بالرأي قسمان؛ التفسري بالرأي املذموم، والتفسري بالرأي  ونستطيع أن نقول

  املمدوح، والتفسري بالرأی له ضوابط سيتّم اإلشارة إليها:
                                                 

 .294، البرهانالزركشي،  95

 .3219، رقم احلديث: 113، با  ذكر املالئكة، ص4ج الجامع المسند الصحیح،البخاري،  96

 .292، البرهانالزركشي،  97

 .412، )لبنان، بريوت، دار الفكر، د.ط(، ص المعجزة الكبرىأبو زهرة،  98

 .58، ص 2، جرفان في علوم القرآنمناهل العينظر: الزُّْرقاين،  99
 .72، )مصر، القاهرة، الناشر: دار البيان العريب، د.ط(، ص مدخل إلى التفسیر وعلوم القرآنعبد اجلواد خلف حممد عبد اجلواد، 

 .24حممد:  100
 .29ص:  101
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األول: التفسري بالرأي ال ميكن أن يقال يف العلوم اليت مل يطلع اهلل عليها أحًدا من 
وحد ، كمعرفة حقيقة ذاته وصفاته وغيوبه اليت ال يعلمها إال هو،  خلقه بل استأثر به اهلل هبا

  .102فهذا النوع ال جيوز الكالم فيه ألحد إمجاًعا
  الثاين: ال يتعلق التفسري بالرأي بأمور حددها اهلل بقوله، كأنصبة املواريث. 

  يرتتب عليه من ثوا  وعقا . فيماالثالث: ال يدخل االجتهاد 
  ورد فيه نص قطعي الثبوت قطعي الداللة على املراد. فيماللرأي الرابع: ال جمال 

  .103اوخامس: ال جمال للرأي يف النصوص املتعلقة بالعقائد وأصول العبادات
 الساد : ال جيوز القول بالتفسري دون أي مستمسك ودليل شرعي.

  وإذا خرج التفسري بالرأي عن هذا النطا  يعدُّ مذموماً.

  لتفسیریة باعتبار األدوات التي تستعمل في بیان القرآن الكریمالثاني: المناهج ا
حيتاج حتاول الدراسة يف هذ  الفقرة بيان مناهج املفسرين من حيث استعمايهم األدوات.

هذ  األسبا   تعداملفّسر إىل أسبا ، وأدوات للوصول إىل معاين القرآن، وبيانه، وقد 
يلة يتمّسك هبا املفسِّر ليحصل على البيان، ، يعين هذ  األساليب كوس104باألساليب كذلك

والكشف يف القرآن الكرمي، وقد حد دها بعض العلماء بأربعة أساليب، وقد تكون أكثر، 
وقّسموا األساليب حسب تفسري القرآن على ترتيب السور، أو ، 105وجعلوا يها تعاريف خاصة

ى حسب أهنا أدوات للوصول على موضوعاته املتنوعة، ولكن عّدت هذ  الدراسة األساليب عل
إىل معاين القرآن، منها؛ األسلو  التحليلي، واألسلو  الوصفي، واألسلو  املقارن، 
واألسلو  النقدي، واالستقرائي )املوضوعي(، وقد تسّمى هذ  األساليب يف بعض الدراسات 

لنفر  بني  ابًادها أسباملناهج التفسريية نعباملناهج، ولكن يف دراستنا هذا، وخصوًصا يف تبيني 
  مخسة أنواع: علىت يف التفسري. وقّسمنا األساليب اإلجراءات، واألدوا

ن يف علم و يقول املتخصص(: Analytical methodاألول: األسلوب التحلیلي )
إّن املنهج التحليلي منهج يُتبىن لشرح أغلب العلوم اوخاصة به، وهي اليت تعتمد على  املناهج

                                                 
 .51، ص 2، جمناهل العرفان في علوم القرآنالزُّْرقاين،  102

 .31م(، ص 1998ه/ 1419، 1، )مصر، القاهرة، مطبعة احلسني اإلسالمية، طأيالتفسیر بالر جنار، مجال مصطفى،  103

م(، 1998هـ/  1419، 4، ) اململكة العربية السعودية، الناشر: مكتبة التوبة، طبحوث في أصول التفسیر ومناهجهالرومي، فهد،  104
 .57ص 

 .57، ص بحوث في أصول التفسیر ومناهجهالرومي،  105
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ترتكز عليها يف التحليل، كالعلوم القانونية، واللغوية، واالقتصادية، قواعد أو أنسقة حمددة 
ويعطي أولوية للقواعد واألنسقة اليت حيلل يف ضوئها شارًحا يها أواًل، مث حيدد يف البا  التايل 
الظاهرة أو القضية موضع البحث حجًما وأبعاًدا، وينتهي مبقارنة بني القضية موضوع البحث أو 

. وهبذا األسلو  106القاعدة أو التنسيق، ليحقق ايهد  الذي من أجله يبحث الظاهرة، وبني
قام املفسرون قدميًا وجديًدا بتحليل األيات، وشرحها؛ ملاذا نفّسر اآلية هبذا الطريق، وملاذا خنتار 
ونرجح هذ  القراءة مثاًل، أو ملاذا منيل إىل رأي هذا الصحايب. على سبيل املثال؛ قال الطربي 

: "وأوىل التأويلني باآلية، وأصحُّ القراءتني يف التالوة 107ه تعاىل: ﴿َماِلِك يـَْوِم الدِّيِن﴾يف قول
لك"؛ ألن  يف اإلقرار له باالنفراد 

ُ
عندي، التأويُل األول، وهي قراءُة من قرأ "َمِلِك" مبعىن "امل

لك، إجيابًا النفراد  باملِْلك، وفضيلة زيادة املِلك على املالك، إذْ 
ُ
كان معلوًما أن ال َمِلك إال   بامل

. أو مثاًل يقول يف قوله تعاىل: ﴿أُولَِئَك َعَلى ُهًدى 108وهو مالٌك، وقد يكون املالُك الملًكا"
ْم َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن﴾ : "وأوىل التأويالت عندي بقوله )أُولَِئَك َعَلى ُهًدى ِمْن 109ِمْن َرهبِِّ

ْم( ما ذكرت من قول ابن  مسعود وابن عبا ، وأن تكون"أولئك" إشارة إىل الفريقني؛ أعين: َرهبِِّ
املتقني، والذين يؤمنون مبا أنزل إليك، وتكون"أولئك" مرفوعة بالعائد من ذكرهم يف قوله"على 
هدى من رهبم"؛ وأن تكون"الذين" الثانية معطوفة على ما قبل من الكالم، على ما قد 

  110بينا ".
هتد  هذ  الدراسات إىل  :(Descriptive method)الثاني: األسلوب الوصفي

اكتشا  الوقائع ووصف الظاهر وصًفا دقيًقا، وحتديد خصائصها حتديًدا كيفًيا، أو كمًيا، وكما 
تقوم بالكشف عن احلالة السابقة للظاهر، وكيف وصلت إىل صورهتا احلالية، وحتاول التنبؤ مبا 

ا املنهج يف تفسري القرآن الكرمي، لشرح . وأما ويستعمل هذ111ستكون عليه يف املستقبل
، أو 112اآليات، خصوًصا بيان القصص، وتوصيف اجلنة، والنار، ووصف آية بآية أخرى

حديث، وبيان القرآن وشرحه لعامة النا  دون اوخوض يف اجلزئيات، واملسائل التخصصية، 

                                                 
 .52، وص42، صنهجیة والحوار)من سلسلة إسالمیات(في المرشدي، فكار،  106
 .4احلمد:  107

 .150، ص1ججامع البیان عن تأویل آي القرآن، الطربي،  108
 .5البقرة:  109

 .249، ص 1ج جامع البیان عن تأویل آي القرآن،الطربي،  110

 .40، صأسس البحث العلمي إلعداد الرسائل الجامعیةمروان، إبراهيم،  111
 تبيني آية بآية أخرى، أو آيات، من التفسري املوضوعي. دلدراسة ال يععلى وجهة نظر ا 112

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



153 

ألسلو  كثريًا. مثاًل يف وميكن أن نعدُّ تفسري يف ظالل القرآن من التفاسري اليت استعملت هذا ا
تفسري قوله تعاىل: ﴿َلَقْد َأَخْذنا ِميثاَ  َبيِن ِإْسرائِيَل َوأَْرَسْلنا إِلَْيِهْم ُرُساًل، ُكل ما جاَءُهْم َرُسوٌل مبا 

، قال سيد قطب: "وسجل بين إسرائيل مع 113ال تـَْهوى أَنـُْفُسُهْم َفرِيقًا َكذ بُوا َوَفرِيقًا يـَْقتـُُلوَن﴾
هم حافل بالتكذيب واإلعراض حافل بالقتل واالعتداء، حافل بتحكيم الشهوات أنبيائ

واألهواء، ولعله من أجل ذلك قص  اهلل تاريخ بين إسرائيل على األمة املسلمة يف تفصيل 
وتطويل. لعل ها تتقي أن تكون كبين إسرائيل، ولعل ها حتذر مزالق الطريق، أو لعل  الواعني منها 

هلل يدركون هذ  املزالق أو يتأسُّون بأنبياء بين إسرائيل حني يصادفون ما صادفوا املوصولني با
وأجيال من ذراري املسلمني تنتهي إىل ما انتهى إليه بنو إسرائيل، حني طال عليهم األمد 
فقست قلوهبم فتحكم ايهوى وترفض ايهدى، وتكذ  فريقًا من الدعاة إىل احلق، وتقتل فريقاً  

ين إسرائيل، يف تارخيهم الطويل، لقد صنع بنو إسرائيل تلك اآلثام كلها وهم كما صنع بغاة ب
. وقد شرح، وقص  وبنّي سيد 114حيسبون أن اهلل لن يفتنهم بالبالء، ولن يأخذهم بالعقا "

قطب حال بين إسرائيل، وآثارهم الشنيعة عرب التاريخ، واملوعظة، والتذكر للمسلمني من هذ  
  األعمال الفاسدة.

هو اصطالح عاّم يشري إىل  :(Comprative methodثالث: األسلوب المقارن )ال
إجراءات هتد  إىل توضيح وتصنيف عوامل السببية يف ظهور ظواهر معينة وتطورها، وكذلك 
أمناط العالقة املتبادلة يف داخل هذ  الظواهر بينها وبني بعضها البعض، وذلك بواسطة توضيح 

. وقد 115يت تبينها الظواهر اليت تعّد من نواٍح خمتلفة قابلة للمقارنةالتشاهبات واالختالفات ال
شاع هذا األسلو  بني الباحثني يف العلوم اإلنسانية خصوًصا يف الدراسات التفسريية، مبقارنة 
تفسري مع تفسري آخر، وذلك ببيان ذكر املتشاهبات، واالختالفات بني التفاسري. ويف هذا 

يكون بني املفسرين وجو  بارزة من املتشاهبات واالختالفات، على  النوع من الدراسة جيب أن
سبيل املثال: طالب قصد أن يقارن بني منهج القشريي يف التفسري، ومفسر آخر، من ضمن أن  
ذلك يعدُّ من التفاسري اإلشارية، لذلك جيب أن يقارن مع تفسري يكون له مواصفات بارزة مع 

سرتي، أو كشف األسرار اللذين يـَُعد ان من التفاسري اإلشارية أو تفسري القشريي، مثل تفسري الت

                                                 
 .70املائدة:  113

، ص 2م(، ج 1991هـ/  1412، 17)لبنان، بريوت، مصر، القاهرة، الناشر: دار الشرو ، طفي ظالل القرآن،  سيد قطب، 114
943. 

 .576م(، ص  1975لقاهرة، ايهيئة املصرية العامة للكتا ، ط، )مصر، امعجم العلوم االجتماعیةخنبة من األساتذة املصرية والعر ،  115
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د نرى الدراسات الكثرية يف هذا اجملال كـ "دراسة مقارنة بني تفسري البغوي وتفسري وق العرفانية،
، أو "الوالء والرباء يف تفسريي "يف ظالل القرآن"، و"التفسري املنري" دراسة 116ابن صمادح"

  .117مقارنة
تعتمد هذ  الدراسة على التدليل  (:critical method) نقديألسلوب الالرابع: ا

املنطقي، وذلك للوصول إىل حلول املشاكل، وتطبق هذ  الطريقة عادة عندما تتعلق املشكلة 
باألفكار أكثر من تعّلقها باحلقائق، ويف هذ  الطريقة تستعمل وسائل أساسية مثل حّدة النظر، 

. فالناقد جيب أن يكون ذا طبيعة خاصة حتمله دوًما على اجلرأة 118قوالفطنة، واوخربة، واملنط
والتواضع مًعا؛ اجلرأة لكي ال يقع فريسة األمساء الالمعة واملسلمات املتوارثة، والتواضع لكي ال 

، وقد يستخدم 119يقع فريسة ادعائه وغرور  ونزعته السليقية إىل الشهرة على حسا  احلقيقة
رفة الصحيح من السقيم، ومعرفة األقوى من القوي، والطربي من مجلة املفسر هذا األسلو  ملع

الذين استعملوا هذا األسلو  يف تفسريهم، فإنّه ال ينقد رغبة يف اجلدل، وإمنا ينقد نقًدا 
. ويضع الطربي شروطًا يف 120موضوعًيا نابًعا من شخصية فذة يها مقامها العلمي الرفيع

 
ً
ا من الرد والنقد: منها؛ النقل املستفيض، ووضوح احلجة، التأويل، لكي يبقى التأويل سامل

وصحة الربهان، واالعتماد على الشواهد الشعرية املشهورة، ومنطق العر ، وذكر اللغات ووجو  
اإلعرا ، والرتجيح بني األقوال املختلفة، وإبداع الرأي يف تفسري اآلية بصراحة، واالستقالل 

. وسعى الطربي هبذ  الشروط 121كتا  والسنة، أو لغة العر وعدم التقيُّد إال بالدليل من ال
  إىل حفظ كتا  اهلل عن التأويالت اوخاطئة، والتفسريات املنحرفة. 

يتمث ل املنهج  (:Inductive approach) ئي )الموضوعي(األسلوب االستقراالخامس: 
الستنتاجات العلمية االستقرائي يف السري من اوخاص إىل العام، كما يشمل االستقراء خمتلف ا

املستندة على املالحظة أو التجريب، والباحث حياول إثبات أن ما يصد  على الفرع أو اجلزء 
                                                 

دراسة مقارنة بین تفسیر البغوي وتفسیر ابن صمادح من خالل االجزاء الرابع والخامس والسادس، التوييت، وليد علي صاحل،  116
 البحث للمستوى العلمي املاجستري، جامعة أم درمان اإلسالمية، السودان.

، حبث مقدم لنيل إىل درجة املاجستري، و"التفسیر المنیر" دراسة مقارنة"، ء والبراء في تفسیري "في ظالل القرآنالوالكنعاين، إميان،   117
 .2012ماليزيا، –اجلامعة اإلسالمية العاملية 

 .25، ص أصول البحث العلمي ومناهجهبدر، أمحد،  118

 .65بنان، بريوت، الناشر: دار احلداثة للنشر والتوزيع، د.ط(، ص ، ) لمنهجیة النقد مدخل إلى تاریخ الفكر العربيبعلبكي، إفرام،  119

، 1)املغر ، الرباط، الناشر: دار القلم، ط المنهج النقدي في تفسیر الطبري "أصوله ومقوماته"،نصري، أمحد،  120
 .128م(، ص 2011ه/1432

 .129ص  121

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



155 

وهذا ما ذهب إليه أرسطو،  .122من خالل الفرضية القائلة بأن الفرع أو اجلزء يقع ضمن الكل
كم على الكلي مبا يعين بعبارة أخرى؛ هو احلكم على الكلي مبا يوجد يف جزئياته مجيًعا، أو احل

. وميكن أن نعد  املنهج 123يوجد يف بعض أجزائه، وهو االستقراء القائم على التعميم
االستقرائي يف التفسري املوضوعي، من جهة أنه ذكر كل ما يتعلق مبوضوع خاص يف القرآن 

ه مجلًة الكرمي، ولبيان التفسري املوضوعي وما يتعل ق به، تبنّي الدراسة التعريفات املتعلقة ب
يف اللغة واالصطالح، مع بيان نشأة التفسري املوضوعي وتطور ، ومنهجه، وأنواعه،  وتفصياًل،

وكذلك أمهيته، وقد يكون التفسري املوضوعي تفسري العصر واملستقبل، وهو حديث النشأة إذا 
مال ، واستع124قيس بغري  من مناهج التفسري األخرى؛ كالتحليلي، واإلمجايل، واملقارن وغريها

، ويف 125هذا املنهج يف التفسري بدأ تقريًبا يف أواخر القرن التاسع العشر وبدايات القرن العشرين
يف التفسري هو الذي يساعد اجملتمع  –يف بعض أنواعه  -احلقيقة استعمال هذا املنهج 

اإلنساين والبشري، من جهة أنه يقوم جبمع كل اآليات املتعلقة مبوضوع خاص، وبيان سبب 
ا، وبيان عالقة بعضها ببعض، وكشف عن كيفية تعامل النيب )صلى اهلل عليه وسلم( مع نزويه

اآليات، وتطبيقها مع واقع احلياة البشرية. وعلى حسب نظر الباحث، هذا املنهج أفضل طريق 
لفهم القرآن الكرمي من بني املناهج التفسريي املختلفة، لعالج الفهم اجلزئي والظاهري من 

عي، وقد يكون هذا مانًعا قويًا من إيقاع األمة يف اوخطأ املهلك بسبب الفهم النصوص الشر 
 وتشري الدراسة إىل هذا املهم حتت الفقرات اآلتية:القاصر. 
  

: تعریف التفسیر الموضوعي في اللغة واالصطالح:  أوالا
 يتألف التفسري املوضوعي من جزأين رّكبا تركيًبا وصفًيا، وهو مركب مزجي وصفي، وال
بد  من تعريفه أواًل مفرًدا ومن مثّ مضافًا، فقد ذكر البحث تعريف التفسري يف اللغة واالصطالح، 
وهنا حياول تعريف املوضوعي، وتعريف التفسري املوضوعي يف حالة الرتكيب، وقد أشرنا إىل 

                                                 
 .48، ص، والتطبیقاتمنهجیة البحث العلمي: القواعد، والمراحلحممد عبيدات، واآلخرون،  122

 .84، صمناهج البحث العلمي في الفكر اإلسالمي والفكر الحدیثالعيسوي، عبد الفتاح، و العيسوي عبد الرمحن،  123

، جملة اجلامعة اإلسالمية، )سلسلة الدراسات اإلنسانية( اجمللد الثاين وقفات مع نظریة التفسیر الموضوعياللوح، عبدالسالم محدان،  124
، قرآن شناخت، سال سوم، مشار  دوم، پاييز ماهیت تفسیر موضوعىم. ينظر: مصطفى كرميى، 2004، يناير 45األول، ص عشر، العدد 

 .1389وزمستان، 
، )آخر al&id=4937http://www.moslimonline.com/?page=artic، التفسیر الموضوعيرشواين، سامر،  125
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مضى، ونشري هنا إىل تعريف املوضوعي، والتفسري  فيماتعريف التفسري لغة واصطالًحا 
 وضوعي. امل

 
 ریف الموضوعی فی اللغة واالصطالحتع -أ

 الموضوعي لغة: –األول
"وضــع" أصــٌل واحــٌد يــدل علــى اوخفــض للشــيء وحطــه، يقــال: وَضــْعُته بــاألرض وضــعاً، 

ــــدها، والوضــــيُع: الر ُجــــُل الــــدينّ  . وقيــــل: املوضــــوعي نســــبٌة إىل املوضــــوع، 126ووَضــــعِت املــــرأة ول
ْوِضــُع، قــال تعـاىل:  واملوضوُع مشتٌق من الوضع، وأصه

َ
من "َوَضَع" وهـو أعـمُّ مـن احلــِط، ومنــه امل

قال تعاىل: ﴿َوَأْكَواٌ   ،، ويقال: وَضَعِت احلمل فهو موضوع127﴿حُيَرُِّفوَن اْلَكِلَم َعْن َمَواِضِعه﴾
  .129،130وقال: ﴿َواأَلْرَض َوَضَعَها ِلألَنَاِم﴾ ،128 َمْوُضوَعٌة﴾
  الصطالح:تعریف التفسیر الموضوعي في ا -ب

متعددًة، وسيتمُّ اإلشارة إىل  املوضوعي" فقد ذكر تعاريف فسريوأما يف تعريف "الت
بعضها، على سبيل املثال، قيل: التفسري املوضوعي هو املنهج الذي يتخذ  املفسر سبياًل 
للكشف عن مراد اهلل من خالل املواضيع اليت يطرحها والقضايا اليت يعاجلها، توضيًحا يهداية 

. وقيل: هو علم يتناول القضايا على وفق املقاصد القرآنية من 131قرآن، واجتلية لوجو  إعجاز ال
. وقيل: هو علم يبحث يف قضايا القرآن الكرمي، املتحدة معىن أو غاية، 132خالل سورة وأكثر

عن طريق مجع آياهتا املتفرقة، والنظر فيها، على هيئة خمصوصة، بشروط خمصوصة، لبيان 
. وقيل: هو الكشف الكلي عن مراد اهلل 133تخراج عناصرها، وربطها برباط جامعمعناها، واس

                                                 
 . 117، ص 6ج  معجم مقاییس اللغة،ابن فار ،  126
 .46النساء: اآلية  127
 .14الغاشية:  128
 .10الرمحن:  129
 .525ص  المفردات في غریب القرآن،الراغب،  130
ه/  1430، 1اشر: دار املتقى، ط، ) سورية، حلب، النمنهج التفسیر الموضوعي للقرآن الكریمرشواين، سامر عبد الرمحن،  131

 .43م(، ص2009

 1411، ) مصر، القاهرة، الناشر: دار النشر والتوزيع اإلسالمية، المدخل إلى التفسیر الموضوعيعبد الستار فتح اهلل سعيد،  132
 .20م(، ص  1991ه/
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. وقيل: مجع اآليات املتفرقة يف سور القرآن 134عّز وجّل، يف قضية قرآنية حبسب الطاقة البشرية
  .135املتعلقة باملوضوع الواحد لفظًا أو حكًما، وتفسريها على وفق املقاصد القرآنية

املذكورة، فقد قام أهل العلم ببيان "التفسري املوضوعي" من كما يشاهد يف التعاريف 
عّدة جوانب؛ األول من جانب أنه هو منهج، وطريقة، والثاين من جانب أنّه علم. والثالث 

والرابع: هو نتيجة العمل يعين "كشف". ولكن كما متت اإلشارة  عرب عنه بإجراءات، وأعمال،
ه، بل هو إجراءات للوصول إىل العلم والكشف كما إىل ذلك سابًقا فالتفسري ليس علم بنفس

أشرنا إىل ذلك سابقاً، لذلك عرّبت الدراسة عن "التفسري املوضوعي" بأنه إجراءات كذلك، 
وكما نرى يف التعاريف السالفة، بعضهم ذكر لفظ "القضية" لُيخرجوا من التعريف األلفاظ، 

عاين، وإن مل يكن كذلك. ألننا نستعمل والرتاكيب اللفظية، وحددو  فقط مبسائل فكرية، وامل
ولكن التعريف الذي  األسلو  االستقرائي)املوضوعي( أحياناً إلثبات معىن لفظ، ال معىن فقط.

"التفسیر الموضوعي هو إجراءات یحصل بها الكشف والعلم في مييل إليه الباحث أن 
  القرآن الكریم باستقراء كل اآلیات المتعلقة بالموضوع".

  : أهمیة التفسیر الموضوعي: ثانیاا
التفسري املوضوعي هو تفسري يعطي للمفسر فهًما شاماًل حول مسألة يف القرآن الكرمي، 
حيث نّزل اهلُل القرآن منّجًما يف ثالٍث وعشرين عاًما يف حاالت خمتلفة، وكم من مسألة تكل م 

خر حّرمه، أو يف القرآن حويها يف مواضع عديدة، ففي موضع سكت عن شيء، ويف موضع آ
موضع جاء بلفظ خاص، ويف موضع آخر جاء بلفظ عام، لذلك ال ميكن الفهم الدقيق ألي 
موضوع إال مبتابعته يف كل مواضعه يف القرآن الكرمي، على سبيل املثال: "الويل" له معان متعددة 

ناصر" وحنوها، يف القرآن الكرمي، من "رّ "، و"العقد االجتماعي"، و"الولد"، و"الغلمان"، و"ال
وال ميكن فهم اللفظ وداللته فهمًا دقيقًا إال جبمع كل اآليات املتعلقة باملوضوع وحتليلها، وهذا 

﴿الل ـُه نـَز َل َأْحَسَن احلَِْديِث ِكَتابًا مَُّتَشاهِبًا م ثَاينَ  من طبيعة القرآن الكرمي حيث قال اهلل تعاىل:
، وكذلك 136خَيَْشْوَن َربـ ُهْم مُث  تَِلنُي ُجُلوُدُهْم َوقـُُلوبـُُهْم ِإىَلٰ ذِْكِر الل ـِه﴾ تـَْقَشِعرُّ ِمْنُه ُجُلوُد ال ِذينَ 

نشري إىل فهم خاطئ يف مسألة "القتال"، استنبط بعض أهل العلم خطًأ بأن األصل بني 

                                                 
 .54رشواين، املرجع السابق، ص  134

، )اململكة العربية السعودية، الرياض، الناشر: مطابع دراسات في التفسیر الموضوعي في القرآن الكریماألملعي، زاهر بن عواض،  135
 .7م(، ص  1985هـ/  1405الفرزد ، 
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ُم ال ِذيَن  املسلمني وغري املسلمني القتال، اعتماًدا على بعض اآليات كقوله تعاىل: ﴿َفِإَذا َلِقيتُ 
 َتَضَع َكَفُروا َفَضْرَ  الرَِّقاِ  َحىت ٰ ِإَذا أَْثَخنُتُموُهْم َفُشدُّوا اْلَوثَاَ  فَِإم ا َمنًّا بـَْعُد َوِإم ا ِفَداًء َحىت ٰ 

وُهْم َوُخُذوُهْم ، و﴿فَِإَذا انَسَلَخ اأْلَْشُهُر احْلُُرُم فَاقـْتـُُلوا اْلُمْشرِِكنَي َحْيُث َوَجدمتُُّ 137احلَْْرُ  َأْوزَاَرَها﴾
ِإن   ۖ  فَِإن تَابُوا َوأَقَاُموا الص اَلَة َوآتـَوُا الز َكاَة َفَخلُّوا َسِبيَلُهْم  ۖ  َواْحُصُروُهْم َواقـُْعُدوا يَهُْم ُكل  َمْرَصٍد 

. وهذا الفهم القاصر نشأ بسبب الغفلة عن اآليات األخرى اليت تشري 138الل ـَه َغُفوٌر ر ِحيٌم﴾
يل القتال معهم كان بسبب ظلمهم، وخيانتهم، وقتايهم مع املسلمني، كقوله تعاىل: بأن دل

، أو 139﴾﴿فَِإِن اْعتَـزَُلوُكْم فَـَلْم يـَُقاتُِلوُكْم َوأَْلَقْوا إِلَْيُكُم الس َلَم َفَما َجَعَل الل ـُه َلُكْم َعَلْيِهْم َسِبياًل 
. فكما 140َوِإن  الل ـَه َعَلٰى َنْصرِِهْم َلَقِديٌر﴾ ۖ  نـ ُهْم ظُِلُموا قوله تعاىل: ﴿أُِذَن لِل ِذيَن يـَُقاتـَُلوَن بِأَ 

يبدو من اآليات أّن القتال مع غري املسلمني جائز فقط يف حالة االعتداء، والظلم. ومن وجهة 
  نظر الباحث، هذا الطريق هو أفضل الطر  يف التفسري. 

ّد يف حياة اإلنسان من قضايا وكذلك يعاجل التفسري االستقرائي )املوضوعي( ما جي
وأحداث، ويقوم بتطبيق شامل اآليات مع هذ  املستجّدات، وهو تفسري العصر واملستقبل، 
حيث يقوم املفسر باستخراج احللول القرآنية يهذ  األمور املستجدة، من خالل استنطا  

 .141النصوص، وإماطة اللثام عن وجو  جديدة، من ايهدايات القرآنية
  أة التفسیر الموضوعي وتطورهثالثاا: نش

ذهب بعض العلماء إىل أن  التفسري املوضوعي نشأ يف عهد النبوة إىل يومنا هذا، ولكن 
، ويضربون بعض األمثلة اليت 142إطالقه على هذا األسلو  مل يظهر إال يف القرن الرابع العشر

ملشهورة بأن  الظلم يف اآلية يُعتمد عليه يف تفسري القرآن بالقرآن، مثاًل: يضربون بعض األمثلة ا
يعين الشرك، ومن وجهة نظر الدراسة هذ  األمثلة ال تدخل حتت تعريفنا للتفسري املوضوعي، 
ولكن يظهر أنّه بدأت كتابة هذا النوع من التفسري يف القرن الثاين من ايهجرة، فقد أل ف مقاتل 

هـ، وكذا أّلف حيىي  150كرمي" وهو متوّف بن سليمان كتابًا مس ا  "األشبا  والنظائر يف القرآن ال

                                                 
 .4حممد:  137
 .5التوبة:  138
 .90النساء:  139
 .39احلج:  140

، )اجمللة اجلامعة اإلسالمية، اجمللد الثاين العشر، العدد األول،، ص یة التفسیر الموضوعيوقفات مع نظر اللوح، عبد السالم محدان،  141
 . 63(، ص 2004، يناير 45-78
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كتا  "التصاريف"، وتفسري القرآن مما اشتبهت أمساؤ  وتصر فت   هـ200بن سالم املتوّف سنة 
فقد أل ف اإلمام أبو عبيد القاسم بن سالم، املتوّف  معانيه على طريقة كتا  األشبا  والنظائ،

إلمام علي بن املديين "شيخ البخاري" املتوّف هـ كتابه يف الناسخ واملنسوخ، وأل ف ا224سنة 
  .143هـ كتابه يف أسبا  النزول234سنة 

  رابعاا: أنواع التفسیر الموضوعي
يقسم التفسري املوضوعي إىل ثالثة أنواع؛ األول: يتتب ع الباحث كلمة من القرآن، جيمع 

اين: مجع اآليات اليت تتناول اآليات املتعلقة هبا ككتب األشبا  والنظائر، واملفردات للراغب. الث
قضية واحدة، بأساليب خمتلفة، عرًضا، وحتلياًل ومناقشة، وبيان حكم القرآن فيها. والثالث: هو 

، 144حتديد املوضوع الذي تتناوله سورة واحدة، ودراسة املوضوع خالل هذ  السورة فقط
رآن الكرمي ومقاصد  وبعض العلماء أشاروا إىل نوع آخر، وهو التفسري املوضوعي حملاور الق

الكربى، مثاًل: خيتار حمورًا من القرآن "مثل حمور التشريع"، مث حياول تدبُّر اآليات املتعلقة، 
، وبعد إمعان النظر يف التقسيمات، يشاهد بأن  التفسري 145وسور ، وكلماته وما يتعل ق بفهمه

نوعني؛ التفسري املوضوعي املوضوعي إّما أن يتعلق باللفظ، أو باملعىن، ويقسمه البحث إىل 
اللفظي، والتفسري املوضوعي املعنوي. والتفسري املوضوعي اللفظي يدخل حتته كل الدراسات 
اليت تتعلق باللغة، واأللفاظ، حنو: کتب األشبا  والنظائر، أو الدراسات اليت قام هبا احملققون،  

وحنوها. والثاين )التفسري  كالويل يف القرآن الكرمي دراسة لغوية حصرية، واحللم يف القرآن
املوضوعي املعنوي(، ويشمل كل الدراسات اليت تتناول القضايا املختلفة، كالناسخ واملنسوخ يف 

  القرآن، وأمثال القرآن، وأقسام القرآن، وغريها.
ولكن التفاسري اليت يتوفر فيها ذكر موضوع خاص، كتفسري ابن كثري الذي يتحدث  

فسري القرطيب الذي عىن مبسائل فقهية بكثرة ال تسمى باملوضوعية، كثريًا عن األحاديث، أو ت
 بل تقسمه من الناحية االاجتاهية.

                                                 
م(، ص 2005ـ/ه 1426 -)بريوت، لبنان، الناشر: دار القلم، الطبعة: األوىل مباحث في التفسیر الموضوعي، مصطفى مسلم،  143
21. 

، )سورية، محاضرات في التفسیر الموضوعي. عبا  عوض اهلل عبا ، 63، ص دراسات في علوم القرآن الكریمينظر: الرومي،  144
 .28م(، ص 2007هـ/ 1428، 1دمشق،، الناشر: دار الفكر، ط

، 2، العدد 7اجمللة اإلسالم يف آسيا، اجمللد ، ) التفسیر الموضوعي للقرآن الكریم "مجاالته ومنهجیة البحث فیهفتحي مجعة أمحد،  145
 . 58م(، ص2010
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 الثالث: المناهج التفسیریة باعتبار اتجاهات المفسرین
 اقامت الدراسة يف هذ  الفقرة بتقسيم املناهج التفسريية باعتبار اجلهة اليت مييل إليه

فبعضهم مييل إىل جهة األلفاظ، يف حني مييل بعضهم إىل املفسر يف تفسري القرآن الكرمي، 
املعاين، وقد يدخل حتت هذ  الفقرة أنواع خمتلفة اليت ال تدخل حتت احلصر؛ كاالاجتا  الروائي، 
واالاجتا  اللغوي، واالاجتا  العلمي، واالاجتا  الفقهي، واالاجتا  الفلسفي، واالاجتا  الباطين، واالاجتا  

الاجتا  الشيعي، واالاجتا  الصويف )اإلشاري(، واالاجتا  العرفاين وغريها. اوخارجي )اإلباضي(، وا
  واالاجتا  العرفاين، هو الذي يتعلق مباشرة بالرسالة، وسيتّم تبيينه يف الفصول التالية.

ات، تشري وأما لتبيني الفر  بني املناهج التفسريية باعتبار الطر ، واألساليب، واالاجتاه
يعين ال بد  من استعمال األساليب التفسريية يف الطر ،  وًصا وعموًما،خصالدراسة بأّن بينهم 

واالاجتاهات التفسريية، حيث تعدُّ األساليب هي جزٌء من كليهما، ولكن بني الطر  
واالاجتاهات، متاثل، واختال . مثاًل: ال فر  بني التفسري من طريق اللغة، واالاجتا  اللغوي يف 

ق الرسول )صلى اهلل عليه وسلم(، والصحابة والتابعني، باالاجتا  التفسري، أو التفسري عن طري
الروائية. يف حني أن االاجتا  العرفاين على سبيل املثال ليس سيان مع الطر  التفسريية، ولكن 

 يستعمل فيه من الطر  التفسريية كتفسري القرآن بالقرآن، واألحاديث وغريها.

رمنهج المیبدي في التفسی: المبحث الثاني
سلك امليبدي يف تفسري  "كشف األسرار وعدة األبرار" منهًجا فريًدا مل يسبقه إليه أحد 
من قبله، فمن جهة يتبع طر  املفسرين القدامى، ومن جهة أبدع طر  جديدة ال خترج عن 
دائرة الشرع، وحدود ، كما قس منا املناهج التفسريية على أسا  الطر ، واألساليب، 

وّضح الدراسة كذلك منهج "كشف األسرار" على الطر  الثالثة اليت متت واالاجتاهات، فقد تُ 
  اإلشارة إليها سابًقا.

 األسالیب االتجاهات الطرق
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 المطلب األول: طرق المیبدي في التفسیر
: تفسیر القرآن بالقرآن  أوالا

 وغالًبا ما نرا  يفسراعتمد امليبدي كثريًا على تفسري القرآن بالقرآن بأشكال خمتلفة، 
ماد على املنهج اإلحصائي الفريد، مثاًل: قال يف تفسري"الرمحن" و"الرحيم" القرآن بالقرآن باالعت

، فقد مّسى اهلل نفسه خبمسة أنواع من الرمحة يف 146يف قوله تعاىل: ﴿بسم اهلل الرمحن الرحيم﴾
القرآن الكرمي؛ "الرمحن"، "الرحيم"، "خري الرامحني"، "أرحم الرمحني"، و"ذو الرمحة"، فالرمحن 

الغفران، والرحيم مبعىن واسعة العفو، وخري الرامحني أفضل العافني، وأرحم الرامحني يعين واسعة 
يعين األكثر تساحماً، وذو الرمحة يعين صاحب الغفران. وقال تعاىل: ﴿ فـَُقل ر بُُّكْم ُذو َرمْحٍَة 

، ﴿َوَرمْحَيِت َوِسَعْت 148﴾، ومن ثناء املالئكة ﴿َربـ َنا َوِسْعَت ُكل  َشْيٍء ر مْحًَة َوِعْلًما147َواِسَعٍة﴾
149ُكل  َشْيٍء﴾

. 150.  

ومن طريقته يف تفسري القرآن بالقرآن، يقوم جبمع اآليات املتعلقة مبوضوع خاّص، مثالً: 
، "أنتم الذين تّدعون أّن هذا القرآن 151قال يف توضيح هذ  اآلية: ﴿َفْأُتوا ِبُسورٍَة مِّن مِّْثِلِه﴾

والفصحاء، فأتوا بكتا  مثل القرآن، مث قلل وقال:  تكون من جانب حممد، وأنتم النبالء
، مث قال: إذا مل 153، مّث قلل وقال﴿َفْأُتوا ِبُسورٍَة مِّْثِلِه﴾152﴿َفْأُتوا ِبَعْشِر ُسَوٍر مِّْثِلِه ُمْفتَـَريَاٍت﴾

  .154تستطيعوا أن تأتوا بسورة، فأتوا حبديث، ﴿فـَْلَيْأُتوا حِبَِديٍث مِّْثِلِه﴾
القرآن بالقرآن برّد على شبهة فرضية، قال يف هذ  اآلية: ﴿ وبعض األوقات يفّسر 

ِلَك اْلِكَتاُ  اَل َرْيَب   ، "وإذا اّدعى أحٌد بأن هذ  اآلية تقتضي أن ال يكون مرية155ِفيِه﴾ ۖ  ذَٰ
، 157نَي﴾، و﴿ِإْن َهـَٰذا ِإال  َأَساِطرُي اأْلَو لِ 156يف القرآن، ولكن قالوا: ﴿ِإْن َهـَٰذا ِإال  ِسْحٌر مُِّبنٌي﴾

                                                 
 .1الفاحتة:  146
 .147األنعام:  147
 .7غافر:  148
 .256األعرا :  149

 .8، ص 1، جكشف األسرار وعّدة األبرارينظر: امليبدي،  150
 .23البقرة:  151
 .13هود:  152
 .38يونس:  153
 .34الطور:  154
 .2البقرة:  155
 .15، الصافات: 43، سبأ: 7نعام: ، األ110، املائدة: 7هود:  156
 .17، األحقا : 68، النمل 83، املؤمنون: 31، األنفال: 25األنعام:  157
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تَـرَاُ  ﴾ ، واجلوا : ال ريب وإن يكن اللفظ نفيًا ظاهراً، ولكن جاء 158﴿ِإْن َهـَٰذا ِإال  ِإْفٌك افـْ
، يعين: فال 159مبعىن النهي، وهذا مثل قوله تعاىل: ﴿َفاَل َرَفَث َواَل ُفُسوَ  َواَل ِجَداَل يف احلَْجِّ﴾

يرفث، ويفسق وجيادل، وهكذا جاء النهي ترفثوا وال تفسقوا وال اجتادلوا، وقد نرى من احلاج من 
  160بلفظ النفي".

وأحيانًا يعتمد يف تفسري القرآن بالقرآن على سؤال يطرحه وجييبه، مثاًل: قال يف قوله 
، إذا قال شخص: ما املعىن من طلب ايهداية بعد 161تعاىل: ﴿اْهِدنَا الصِّرَاَط اْلُمْسَتِقيَم﴾

عىن التثبيت والتقرير، يعين: ثّبتنا على ايهداية اليت اهتدينا وجودها؟ نقول بأّن ايهداية هنا جاء مب
، يعين اثبتوا 162هبا إىل اإلسالم، وهذا كقوله تعاىل: ﴿يَا أَيُـَّها ال ِذيَن آَمُنوا آِمُنوا بِالل ـِه َوَرُسولِِه﴾

َوآَمَن َوَعِمَل َصاحِلًا مُث   على اإلميان وألزمو  وال تفارقو ، وكذا قوله تعاىل: ﴿َوِإينِّ َلَغف اٌر لَِّمن تَا َ 
، 164، و﴿ِإَذا َما اتـ َقوا و آَمُنوا َوَعِمُلوا الص احِلَاِت مُث  اتـ َقوا و آَمُنوا مُث  اتـ َقوا و َأْحَسُنوا﴾163اْهَتَدٰى﴾

165. 

 ثانیاا: تفسیر القرآن باألحادیث
يت اعتمد عليها فقد اعتمد امليبدي يف تفسري  على األحاديث كثريًا، واألحاديث ال

امليبدي يف تفسري  خمتلطة بني الصحيح، والضعيف، واملوضوع، وهذ  األحاديث جيب أن 
تنّقح، فاألحاديث اليت رواها منها ما هو يف البخاري ومسلم،ومنها ما اختلط فيه الضعيف 
بالصحيح، والسليم بالسقيم، مثاًل: ذكر يف هذا املقام، يف تفسري الرمحن من صحيح مسلم، 
حديثًا عن سلمان الفارسي وأيب هريرة بأّن رسول اهلل)صلى اهلل عليه وسلم( قال: ))إّن هلل عّز 

عجيبة  ، ولكن ذكر أحاديثَ 166وجّل مائة رمحة، وأنّه أنزل منها واحدة إىل األرض...إخل((

                                                 
 .4الفرقان:  158
 .197البقرة:  159
 .44، ص 1ينظر: امليبدي، كشف األسرار وعّدة األبرار، ج 160
 .6الفاحتة:  161
 .136النساء:  162
 .82طه:  163
 .93املائدة:  164

 .18، ص1، جألسراروعدة األبراركشف اينظر: امليبدي،  165
نَي ُجْزًءا، َوأَنـَْزَل يف اأَلْرِض هذا احلديث متفق عليه البخاري ومسلم ولفظهما: )َجَعَل الل ُه الر مْحََة ِماَئَة ُجْزٍء، فََأْمَسَك ِعْنَدُ  ِتْسَعًة َوِتْسعِ  166

، با : جعل 8ج  الصحیح،َحىت  تـَْرَفَع الَفَرُ  َحاِفَرَها َعْن َوَلِدَها، َخْشَيَة َأْن ُتِصيَبُه(. البخاري، ُجْزًءا َواِحًدا، َفِمْن َذِلَك اجلُْزِء يـَتَـرَاَحُم اوخَْلُق، 
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: غريبة يف فضيلة البسملة، دون ذكر الراوي، مثاًل ذكر أّن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال
))من كتب بسم اهلل الرمحن الرحيم تعظيمًا هلل عّز وجّل غفر اهلل له، ومن رفع قرطاسًا من 
األرض فيه بسم اهلل الرمحن الرحيم إجالاًل هلل ّعزوجّل أن يدا  ُكِتَب عند اهلل من الصديقني 

أّوله  ))ال يرد الدعاء . وقال)صلى اهلل عليه وسلم(:167وُخفَِّف عن والديه وإن كانا مشركني((
  169، .168بسم اهلل الرمحن الرحيم((

األحاديث أبداً، وقد يذكر الصحايب الذي روى احلديث، أسانيد امليبدي إىل  ومل يشر
ويشري إىل كتب اآلحاديث اليت أخذ منها يف بعض املواضع، وبعض األوقات يقول بأنّه جاء يف 

))وقال جّل وعّز: يا ابن آدم  الروايات هكذا، دون ذكر أي مصدر، مثاًل، نقل حديثًا قدسياً:
  . 170أنا بّدك الزم فعمل لبّدك، كّل النا  لك منهم بّد وليس ميّن بّد((

صحيحة اإلسناد  تكنعليها بالوضع، وإن  احمكومً  وأيضًا نشاهد وقد يورد أحاديثَ 
 على سبيل املثال، روى أن رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( قال: ))كنت نبياً  ويستند عليها،

  . 171،172وآدم بني املاء والطني((

 ثالثاا: تفسیر القرآن بأقوال الصحابة والتابعین
نقل امليبدي عن كبار الصحابة والتابعني، وتابع التابعني بكثرة، مرفوًعا، وموقوفًا، 
وصحيًحا، وغريًبا، كابن عبا ، وابن مسعود، وابن عمر، وأيب هريرة، وسلمان الفارسي، وعلي 

بد اهلل بن سالم، وأيب سعيد اوخدري، وأيب سعيد بن املعّلى، وسعيد بن بن أيب طالب، وع

                                                                                                                                               

، رقم احلديث: 2108، با : يف سعة رمحة اهلل، ص 4ج  الصحیح،. ومسلم، 6000، رقم احلديث: 8اهلل الرمحة مائة جزء، ص 
2752. 

حتقيق: حممد حسن حممد حسن إمساعيل، لبنان، بريوت، الناشر: دار  األمالي الخمیسیة للشجري، ترتیباجلرجاين، حيىي بن احلسني،  167
 .116، ص 1م(، ج  2001هـ /  1422، 1الكتب العلمية، ط

ه/ 1407، 2، )بريوت، لبنان، الناشر : دار الكتب العلمية، ط، المستطرف في كل فن مستظرفاألبشيهي، حممد بن أمحد 168
 .76، ص 2: د.مفيد حممد قميحة، ج م(، حتقيق 1986

 .8، ص1، جكشف األسرار وعّدة األبرارامليبدي،  169
 ما عثرت الدراسة على هذا احلديث. 170

، ناصر الدین، سلسلة األحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها السيء في األمةقال األلباين يف حكم هذا احلديث: موضوع. األلباين،  171
 .302، رقم احلديث: 473، ص 1ج 

 .114، ص1، جكشف األسرار وعدة األبرارامليبدي،  172
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جبري، وقتادة، وجماهد، وحسن، ومقاتل، والسدي، وضحاك، وعطاء، وسفيان، وشعيب، 
 وطاو ، وربيع، وقيس بن أيب حازم، وغريهم.

ء أساًسا، على سبيل املثال، قال امليبدي: "وعن ابن عبا  أنه قال: إن لكل شي
  الدنيا مكة؛ ألنه منها دحيت األرض، وأسا  السماوات غريًبا وهي السابعة العليا، و وأسا

أسا  األرض عجيًبا وهي السابعة السفلى، وأسا  اجلنان جنة عدن، وهي سرّة اجلنان، عليها 
أسست اجلنان، وأسا  النار جهنم وهى الّدركة الّسفلى، عليها أّسست الدركات، وأسا  

األنبياء نوح، وأسا  بىن إسرائيل يعقو ، وأسا  الكتب القرآن وأسا   اوخلق آدم وأسا 
القرآن الفاحتة، وأسا  الفاحتة ِبْسِم الل ِه الر مْحِن الر ِحيِم، فإذا اعتللت، أو اشتكيت فعليك 

. ومثااًل آخر: نقل عن قتادة أنه قال: "كان لبا  173باألسا  تشفى بإذن الل ه عّز و جّل"
فرًا كله، فلما وقعا يف الذنب بّدل هبذا اجللد، وأبقيت منه بقية ّف أناملهما، آدم وحواء ظ

 .174ليتذّكرا بذلك أول حايهما"
يشاهد يف هذ  الروايات بأهنا تتحّدث عن األمور الغيبية جيب أن يثبتها الوحي، ولكن  

 بنيِّ صحةكما يبدو فامليبدي ينقل كل املأثورات من الصحابة، والتابعني، وغريهم دون أن ي
  الروايات. هذ 

 رابعاا: اعتماد "كشف األسرار وعدة األبرار" على التفسیر اللغوي
 دوإن مل تتعلق بالعنوان، فقد يعقبل أن نبدأ بلغة القرآن نشري قلياًل إىل اللغة الفارسية، 

ن الكلمات واجلمل اليت كانت رائجة يف القر  كتا  امليبدي من مراجع اللغة الفارسية، خصوصاً 
الساد ، وحاليًا صار كمرجع للطال  وباحثي اللغة الفارسية يف اجلامعات األدبية اإليرانية، 
وقد أورد يف تفسري  من األشعار الفارسية من بعض الشعراء كسنائي الغزنوي، وأشعار من 

  خواجه عبد اهلل األنصاري، ويشعر أحياناً بأّن بعض األشعار تتعلق بنفسه. 
ة، فقد اعتىن امليبدي كثريًا إىل لغة القرآن، واعتمد يف "كشف األسرار وأما اللغة العربي

نقل عن علي وعدة األبرار" يف تفسري اللغة على آراء الصحابة والتابعني، على سبيل املثال: 
؟ قال: هي الكواكب ختنس بالّنهار فال (اجلوار الكّنس) (،اوخّنس))رضي اهلل عنه( بأنه سئل ما 

                                                 
 .9، ص 1امليبدي، املرجع السابق، ج 173
 .578، ص 3امليبدي، املرجع السابق، ج  174
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. وكذلك روى عن احلسن يف تفسري "التنور" بأنّه  175يل فتأوى اىل جماريهاترى، وتكنس باللّ 
كان تنورًا من احلجر يف بيت نوح، وقد جعل اهلل فوران املاء من التنور عالمة نزول 

  .176العذا 
العربية كثرياً، واعتماد  عليها ألجل  األشعاروكذلك اعتمد امليبدي يف تفسري  على 

ملواضع، وللوعظ والتزكية والعربة يف مواضع أخرى، كأشعار لبيد بن الشواهد اللغوية يف بعض ا
ربيعة العامري، واألعشى، وطرفة بن العبد، وزهري بن أيب سلمى، وحسان بن ثابت األنصاري، 

 وغريهم، واعتمد على النحو، والصر ، والبالغة، واإلشتقا ، والوجو  اللغوية كذلك، مثاًل:
 قال زهري بن أيب سلمى:

 177ولو رام أسبا  السماء بسّلم ا  أسبا  املنايا ينلنه ومن ه

يف القرآن على وجو : مبعىن  (كان)ومن أمثلة الوجو  والنظائر؛ قال امليبدي: معىن 
، و﴿يف يـَْوٍم َكاَن ِمْقَدارُُ  178حنو قوله تعاىل: ﴿وََكاَن يـَْوًما َعَلى اْلَكاِفرِيَن َعِسريًا﴾ (املستقبل)

َر أُم ٍة ُأْخرَِجْت لِلن اِ ﴾ومب،179أَْلَف َسَنٍة﴾ ، ﴿قَالُوا َكْيَف 180عىن احلال كقوله تعاىل: ﴿ُكنُتْم َخيـْ
، و مبعىن الوقوع حنو قوله تعاىل: ﴿َوِإن َكاَن ُذو ُعْسرٍَة 181ُنَكلُِّم َمن َكاَن يف اْلَمْهِد َصِبيًّا﴾

نَـُهَما اْلَمْوُج َفَكاَن ِمَن ومبعىن الصريورة حنو قول اهلل تعاىل ،182فـََنِظَرٌة ِإىَلٰ َمْيَسَرٍة﴾ : ﴿َوَحاَل بـَيـْ
 ، ومبعىن املاضي،184ِإال  ِإْبِليَس اْسَتْكبَـَر وََكاَن ِمَن اْلَكاِفرِيَن﴾ ، أو قوله تعاىل: ﴿183اْلُمْغَرِقنَي﴾

يعًا َعِليمًا﴾185﴿وَكاَن الل ُه َغُفورًا َرِحيمًا﴾ واحلال، واملستقبل حنو قوله: ، 186، و﴿وَكاَن الل ُه مسَِ
187.  

                                                 
 .397، ص 10، ج كشف األسرار وعدة األبرارينظر: امليبدي،  175
 .386، ص 4ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  176
 .323، ص 8امليبدي، املرجع السابق، ج 177
 .26الفرقان:  178
 .5السجدة:  179
 .110آل عمران:  180
 .29مرمي:  181
 .280البقرة:  182
 .43هود:  183
 .74ص:  184
 .96النساء:  185
 .148النساء  186

 .146، ص 1ج ، كشف األسرار وعدة األبرارينظر: امليبدي،  187
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واستند إىل أقوال أهل اللغة، كاوخليل بن أمحد الفراهيدي، وأيب عبيد، والفراء، 
واألخفش، الزجاج، واألصمعي وغريهم، واألمثلة كثرية جّدًا وسنذكر بعضها: قال يف تفسري 

: "قال أبو عبيدة، والفراء واألخفش، بأن العاملني اشتّق من 188﴿ َر ِّ اْلَعاَلِمنَي﴾قوله تعاىل: 
. 189لِعلم؛ أي: هم الذين عندهم قّوة التمييز، وقدرة التفكر، يعين املالئكة، واجلّن، واإلنس"ا

امليبدي أحيانًا باالشتقا  مع إيراد الدليل من نفسه، قال: أخذت لفظ املالئكة من  موقا
املأَلَكة، واملأِلَكة مبعىن الرسالة. يقال: ألك يل، وألكين يعين أرسلين، وعلى أسا  هذا 

شتقا ، كان أصل املالئكة ُمآلكة، ال على وزن املفاعلة، ولكن ايهمزة منقولة من موضعها اال
. وأيضًا كلمة الصّيب يف قوله تعاىل: ﴿َأْو َكَصيٍِّب مَِّن الس َماِء ِفيِه ظُُلَماٌت 190فقيل مالئكة
أن  ، وقد نشاهد اإلشارات الصرفية فيها من جانب امليبدي حيث قال191َوَرْعٌد َوبـَْرٌ ﴾

الصّيب هو شديد املطر، وهو "فعيل" من "صا  يصو " إذا نزل واحندر، وهو املطر الشديد 
الذي له صوت. و"مساء" هي اسم اجلنس، وواحدها "مساوة". وأصلها "مسا" من "مسا يسمو"، 

وُلوا قـَْواًل . وقال يف قوله تعاىل: ﴿َولَـِٰكن ال  تـَُواِعُدوُهن  ِسرًّا ِإال  َأن تـَقُ 192فقلبت الواو مهزة
: "قال الكليب: معنا  التصفوا أنفسكم يهّن بكثرة اجلماع، والسر على هذا القول 193م ْعُروفًا﴾

 نفس اجلماع، وبه يقول األعشى:
 . 194كربت وأن ال يشهد اللهو أمثايل"           أال زعمت بسباسة اليوم أنين

تبحُّر  يف اللغة، ويف آراء وبإمعان النظر يف دراسة امليبدي اللغوية يستنبط خربته، و 
  اللغويني، وهذا التفسري يفيد قارئه كثرياً من االاجتا  اللغوي.

 خامساا: العقل والمنطق عند المیبدي
اعتمد امليبدي يف تفسري  يف مواضع عديدة على االستنباطات العقلية، لتشريح بعض 

نطقية للدفاع عن اآليات بطرح اآليات واملسائل الدينية، وأحيانًا يذكر التحليالت العقلية امل

                                                 
 .2الفاحتة:  188

 .12، ص 1، جكشف األسرار وعّدة األبرارامليبدي،  189
 .132، ص1ي، املرجع السابق،، جينظر: امليبد 190
 .19البقرة:  191

 .87، ص1، جكشف األسرار وعّدة األبرارينظر: امليبدي،  192
 .235البقرة:  193

 .634، ص1ج كشف األسرار وعّدة األبرار،امليبدي،  194
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األسئلة، والشبهات، واجلوا  عنها. وسنشري إىل منوذج، مثاًل: قال يف قوله عّز وجّل: ﴿وعلى 
، بأنّه إذا قال أحد: ختم اهلل على قلوهبم، ألن فال يدخل يف قلوهبم 195أبصارهم غشاوة﴾

ه األول: إّن هذا اوختم كان اإلميان، ويهذا يهم العذر إذا مل يؤمنوا. اجلوا  من وجهني: الوج
لعدم إمياهنم، يعين بعد عدم إمياهنم، وكفرهم مبا جاء من احلق طُِبَع على قلوهبم. والوجه الثاين، 

. وقال 196وهذا كان يف علم اهلل السابق بأهنم مل يؤمنوا أبداً، من مّث حكم حبرماهنم من اإلميان
اذا قد خّص القلب والسمع باوختم، يف جمال آخر يف التحليل العقلي اللغوي: فإن قيل مل

واألبصار بالغشاوة؟ فاجلوا : ألّن األبصار خمصوصة جبهة واحدة، وهي جهة املقابل. والغشاوة 
تكون أجدر ملنع البصر من الرؤية اليت تكون فعله اوخاص، ألن الغشاوة خمصوصة جلهة املقابل، 

وعي والفهم، فعل القلب، والسماع فعل لكي جيمع تناسب اللفظ واملعىن معًا يف اآلية. وأما ال
السمع، وليس للفعلني جهة خاصة واحدة كما كان يف البصر. بل كل اجلهات فيها متساوية 
متفاوتة، ويهذا ملنع القلب والبصر من فعلهما، حيتاج إىل لفظ خاص يشمل املنع من كّل 

  .197اجلهات، واوختم هو األفضل وأحرى األلفاظ
اين يف النوبة الثالثة يف تعريف العقل: العقل هو عقال القلب، يعين وقال فی تفسري  العرف

ليمنع قلبه من غري احملبو ، ومينعه من األهواء. ويف مذهب أهل السنة: العقل نور، وحمّله 
القلب، ال الدماغ، وهو شرط اوخطا  وليس موجبه، ويف املعرفة: هو عني اآللة، ال أصله. 

، أي عاقاًل، ومن ال 198ه، قال تعاىل: ﴿لِّيُنِذَر َمن َكاَن َحيًّا﴾وفائدة العقل، ليحي القلُب ب
يكون له العقل، فليس هو يف زمرة األحياء، أال ترى بأّن اجملنون ليس مبكل ف، كما ال يتوجه 

  . وجعل العقل كوسيلة للوصول إىل املعرفة. 199اوخطا  إىل امليت

 تفسیریةمنهج المیبدي من جهة األسالیب الالمطلب الثاني: 
: دراسة استقرائیة )موضوعیة(  أوالا

هنج امليبدي الدراسة اإلحصائية القرآنية الفريدة يف "كشف األسرار وعّدة األبرار" يف 
أوائل تفسري السور، فيعطي بعض األرقام املرتبطة بالسورة، مثاًل يقول: سورة البقرة تشتمل 

                                                 
 .7البقرة:  195

 .65، ص 1، جكشف األسرار وعّدة األبرارينظر: امليبدي،  196
 .66، ص 1، جينظر: امليبدي، املرجع السابق 197
 70يس:  198

 .442، ص 1ج ،كشف األسرار وعدة األبرارينظر: امليبدي،  199
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ومثانني اآلية على رأي الكوفيني، ويها مخسة عشر مثالً، ومائة وثالثني حكماً، ومئتني وستة 
، ويعّد 200ستة آال ، ومائة وإحدى عشر كلمة، ومخس وعشرين ألف ومخسة مائة احلر 

عدد الناسخ واملنسوخ يف السور كما قال يف سورة احلمد، اعلم أن فيها تسعة ناسخة وتسعة 
أو أصلني، مثاًل، قال . ورمبا يذكر أرقامًا ليدّل على حصر املعىن اللغوي إىل أصل 201منسوخة

يف معىن "هدًى" أنّه جاء يف القرآن على وجهني: األول: ايهداية، والثاين: الدعاء. مّث قال بأّن 
وأحياناً  .202هذا اللفظ جاء يف القرآن مئتني وستة وثالثني، وكّلها ترجع إىل أحد هذا املعنيني

تعاىل ذكر الصالة يف القرآن الكرمي ألف يذكر األرقام ألمهية املوضوع، مثاًل قال بأّن اهلل تبارك و 
مرة، وقال بأنّه سبحانه وتعاىل ذكر لفظ اهلل يف القرآن الكرمي ثالث آال  وسبع وعشرين 

   .203مرة
وبعض األحيان يذكر األعداد لتبيني الوجو  املختلفة القرآنية، مثاًل يقول: جاء الفرض 

لبيان، قال تعاىل: ﴿قد فرض اهلل لكم حتّلة مبعىن ا األول:يف القرآن الكرمي على أربعة وجو ؛ 
، يعين قد بني لكم كفارة أميانكم، ويف مكان أخر: ﴿سورة أنزلناها 204أميانكم﴾

مبعىن أحّل، كقوله تعاىل: ﴿ما كان على النيب من حرج  والثاني:، يعين وبيّـّناها. 205وفرضناها﴾
، كقوله عّز وجّل: ﴿إّن الذي مبعىن أنزل والثالث:؛ أي: أحّل اهلل له. 206فيما فرض اهلل له﴾

مبعىن أوجب، ﴿ فَِنْصُف َما الرابع: ؛ أي: أنزل عليك. ووجه 207فرض عليك القرآن﴾
؛ أي: أوجبتم على أنفسكم. وقال: ﴿ َقْد َعِلْمَنا َما فـََرْضَنا َعَلْيِهْم يف َأْزَواِجِهْم َوَما 208فـََرْضُتْم﴾

   .210؛ أي: أوجبنا عليهم209َمَلَكْت أمَْيَانـُُهْم ﴾
كما يبدو فقد اعتمد امليبدي على اإلحصائية ليستنبط املعاين املختلفة احملددة من كلمة 
يف كل القرآن، وهذا يف احلقيقة من أسلو  متميز لفهم الكلمة من وجو  خمتلفة. ورمبا يشري 

                                                 
 .5،41، ص 1ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج 200
 .3، ص 1ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج 201

 .45، ص 1، جكشف األسرار وعّدة األبرارينظر: امليبدي،  202
 .47، و5، ص 1ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج 203
 .2التحرمي:  204
 .1النور:  205
 .38األحزا :  206
 .85القصص:  207
 .237البقرة:  208
 .50األحزا :  209

 .530، ص 1، جكشف األسرار وعّدة األبرارينظر: امليبدي،  210
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 امليبدي إىل األرقام لتوضيح العاقبة والعذا  املعني يف اآلخرة، مثاًل يقول يف تفسري اآلية:
، جاء يف القرآن مخسة مرات، هنا يعين يف البقرة، ويف آل عمران، ﴿ 211﴿َويَهُْم َعَذاٌ  َعِظيٌم﴾

، واالثنتان تداّل على املنافقني، ويف سورة النحل: 212يُرِيُد الل ـُه َأال  جَيَْعَل يَهُْم َحظًّا يف اآْلِخَرِة﴾
تدّل على املشركني، ويف سورة اجلاثية: ﴿  213َعِظيٌم﴾﴿فـََعَلْيِهْم َغَضٌب مَِّن الل ـِه َويَهُْم َعَذاٌ  

نـَْيا 214َويَهُْم َعَذاٌ  َعِظيٌم﴾ ، يدّل على املشركني أيضاً. وأما يف سورة النور: ﴿ لُِعُنوا يف الدُّ
. 216، هم الذين قاموا بقذ  عاشة الصّديقة )رضي اهلل عنها(215َواآْلِخَرِة َويَهُْم َعَذاٌ  َعِظيٌم﴾

لدراسة بأّن اهلل العزيز القهار هي أ عذابًا عظيمًا خاّصًا للمشرکني، وللمنافقني تبنّي لنا هذ  ا
   الذين قذفوا أّم املؤمنني عائشة، ومن سلك مسلكهم يف اآلخرة.

وأيضًا فقد استند امليبدي على الدراسة اإلحصائية والعدد ليوّضح كيفية اوخطا  
، قال: اعلم بأّن اهلل 217يُـَّها الن اُ  اْعُبُدوا َرب ُكُم﴾القرآين، مثاًل: يف تفسري قوله تعاىل: ﴿يَا أَ 

تبارك وتعاىل خاطب األمم خبمسة نداءات؛ ثالث منهم عاّم، واثنني خاّص. جاء العام باللفظ 
"ياأيها النا "، و"ياأيها اإلنسان"، وهو خال من الكرامة والتوجُّه، وخياطب به األعداء، 

"يا عبادي"، واآلخر: "يا أيها الذين آمنوا"، وكّرر يف القرآن واألصدقاء. واوخاّص، أحدمها: 
مثانية ومثانني، ليدّل على القبول، والكرامة، واإلميان، والعبودية، والطاعة. ويف القرآن جاء "أيها 

. وهذ  218النا " ستة عشر مرة، وذكر السور حنو: ويف الفاحتة، والبقرة، والنساء، إىل آخر 
الدراسة اإلحصائية تكشف للمتفكِّر يف القرآن الكرمي كيفية خطا  اهلل األرقام واألعداد، و 

تعاىل مع العبد، وتوضِّح له مواضعها، ليحيط بكل ما جاء من الوجو ، يف القرآن الكرمي، ومينعه 
  من اوخطأ والزيغ، والنسيان.

ونرى أّن امليبدي قد خّصص فصواًل خاًصا لبعض املسائل املهمة؛ مثاًل جعل امليبدي 
، 220، وفصل يف الصالة219فصاًل يف فضائل اإلسالم، وكذلك مسألة القبلة، وأقسام النجوم

                                                 
 .176آل عمران:  211
 .176آل عمران:  212
 .106النحل:  213
 .10اجلاثية:  214
 .23النور:  215

 .66، ص 1، جبراركشف األسرار وعّدة األينظر: امليبدي،  216
 .21البقرة:  217

 .98، ص 1، جكشف األسرار وعّدة األبرارينظر: امليبدي،  218
 .401-399، ص 1ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج 219
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، 225والبيع 224، فرائض وأركان احلج223، وشهر رمضان، والصيام222، والذكر221والزكاة
 أحكامها.وشرحها، وذكر أمهيتها، و  226والتقليد

 لوم القرآنبعالمیبدي  اهتمامثانیاا: 
فقد اعتىن امليبدي يف تفسري  بعلوم القرآن على حنو واسع، فقد تكل م عن أسبا  
النزول، والناسخ واملنسوخ، والقراءات، والوجو  والنظائر، واملكي واملدين، وفضائل السور، 

  غريها. وسنشري إىل بعضها خمتصراً.وأمساء السور، واحملكم واملتشابه، والوقف واالبتداء و 
فيما يتعلق بأسبا  النزول، يذكرها ويذكر اختال  العلماء وأقوايهم وأدلتهم فيها، ففي 
بعض املواضع يذكر بأن هذ  اآلية نزلت يف شأن فالن، ويشري إىل آية فقط، مثالً، اآلية: 

ا نزلت يف عبد اهلل بن أيب بن سلول اوخزرجي ، قال أهن  227﴿َوِإَذا َلُقوا ال ِذيَن آَمُنوا قَالُوا آَمن ا﴾
ورمبا يقول بأن  هذ  السورة نزلت مبكان، مثاًل: قال يف سبب نزول  .228وأصحابه وذكر القصة

سورة احلمد: "اختلف العلماء يف نزول هذ  السورة، فقد دّل قول أيب هريرة، واحلسن، وجماهد 
لى هذا القول ما روي يف بعض اآلثار، حنو: "إن على أّن سورة احلمد نزلت يف املدينة، يدّل ع

إبليس رّن أربع رنّات، أو قال أربع مرات، حني أخرج من ملكوت السماء، وحني بعث 
حممد)صلى اهلل عليه وسلم(، وبعث على فرتة من الرسل، وحني أنزلت فاحتة الكتا ، وأنزلت 

نزلت يف مكة يف بداية الوحي،  يف املدينة" وقال علي بن أيب طالب وابن عبا  ومجاعة أهّنا
ولكن  قتادة بن دعامة ومجاعة من العلماء مجعوا بني القولني بأهنا نزلت مرتني؛ املرة األوىل يف 

  . 229مكة، والثانية يف املدينة، ألجل تعظيمها وتفصيلها على باقي السور

                                                                                                                                               
 .48-47، ص 1ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج 220
 .80، ص1ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج 221
 .154، ص1ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج 222
 .489-487، ص1ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج 223
 .545 -530، ص 1ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج224
 .750-749، ص1ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج 225
 .452، ص 1ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج 226
 .14البقرة:  227

 . 80، ص1، جكشف األسرار وعّدة األبرارينظر: امليبدي،  228
 .25، ص1ينظر: امليبدي، كشف األسرار وعّدة األبرار، ج 229
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دد وأشار بالتفصيل حول الناسخ واملنسوخ يف مواضع خمتلفة من القرآن، وذكر ع
ويف موضع  230الناسخ واملنسوخ يف السور، مثالً: "اعلم بأّن فيها تسعة ناسخ، وتسعة منسوخ"

. وذكر يف موضع بأّن هذا يكون أّول النسخ 231آخر: "ويف هذ  السورة ستة وعشرين منسوخ"
وبنّي النواسخ واملنسوخات، وذكر أنواع النسخ، واعتقد بأّن القول بالناسخ  232يف اإلسالم
يف القرآن والسنة، مستقاًل ومعًا هو مذهب أهل احلق، مثالً: قال يف موضع: "اعلم واملنسوخ 

بأّن النسخ جاء يف القرآن على ثالثة أنواع، األول: هو منسوخ خطًا وحكماً، والثاين: منسوخ 
وذكر األدلّة والشواهد على هذ   233حكمًا دون خطاً، والثالث: منسوخ خطًا دون حكماً"

  التقسيمات.
القراءات املختلفة يف كثري من السور واآليات، وذكر وجو  املعاين املختلفة يف  وذكر

القراءات، وقد يفهم ضمنيًا بأنّه رّجح قول على اآلخر، واألمثلة كثرية جّدًا وسنكتفي ببعض 
: برواية أنس بن مالك عن رسول اهلل )صلى اهلل 234األمثلة، مثاًل: قال يف ﴿مالك يوم الدين﴾

قرئ امللك باأللف، وبرواية أيب هريرة قرئ دون األلف، و"مالك" يكون قراءة  عليه وسلم(:
عاصم والكسائي ويعقو ، و"ملك" هو قراءة البواقي، "مالك" من "ِملك" و"َمِلك" من " 
ُملك"، يقال: هذا ملك عظيم امللك، وهذا مالك صحيح امللك، وعلى قراءة مالك يكون 

ول: ميلك يف يوم الدين األحكام واجلزاء، والثاين: ميلك يوم املعىن على ثالثة وجو : الوجه األ
الدين مبا فيه من القضاء واحلسا ، والثالث: مالك أحداث يوم الدين والقادر على تكوينه 
دون غري . وأما على قراءة "ملك" يدّل بأنّه هو امللك يف يوم الدين وحد ، وال َمِلك فيه غري ، 

قالوا بأنه أبلغ وأقر  إىل املدح، ومالك يدل على العموم،  وهم الذين جنحوا إىل "مالك"
يقال: مالك الطيور، والوحوش، واحليوانات وغريها، ولكن ملك يطلق على النا  فقط، يقول 
"ملك النا " وأيضاً، يقال: مالك للذي عند  ملك ويتصر  فيه، ولكن كم من َمِلك مل يكن 

وقيل يف "مالك" حر  أكثر من "ملك" ويهذا يأيت  له ِملك، ولكن يتصر  باألوامر والنواهي،
حبسنات أكثر، ومن جهة أخرى بعض العلماء الذين اختاروا "ملك" قالوا بأّن يف"ملك" معىن 
تعظيم ال يوجد يف " مالك"، ويف معىن الثناء واملدح أبلغ، ويهذا قال تعاىل: ﴿ لَِّمِن اْلُمْلُك 

                                                 
 .3، ص1ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج 230
 .41، ص1ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج 231
 .48، ص1ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج 232
 .309، ص1ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج 233
 .3الفاحتة:  234
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، وما قال بفتح امليم، ألّن ليس فيه معىن التعظيم، وقال تعاىل: 235ه اِر﴾لِل ـِه اْلَواِحِد اْلقَ  ۖ  اْليَـْوَم 
، ﴿فـَتَـَعاىَل الل ـُه اْلَمِلُك 237، ﴿ُهَو اْلَمِلُك اْلُقدُّوُ  الس اَلُم﴾236﴿َملك يوم الدين﴾

وقال بعضهم  239، وقال النيب)صلى اهلل عليه وسلم(: ))ال َملك إال اهلل عّز وجّل((238احلَْقُّ﴾
امللك جيمع املالك، وامللك، واملليك، وقد مّسى اهلل نفسه يف القرآن امللك، واملالك، بأّن اسم 

واملليك، ومالك امللك، فامللك هو الذي يستغين يف ذاته وصفاته عن كّل موجود، وحيتاج إليه  
  .240 كّل موجود

، وأما الوجو  والنظائر، فيذكرها من جهة كالم العر ، ويف مواضع من اجلهة القرآنية
وقد حيدِّد الوجو  أحياناً، مثاًل: مخسة وجو ، يذكر الوجو  من غري حتديد، وقد ذكر الوجو  
القرآين، وقام بذكر تعليلها من اجلانب العلمي، مثاًل، قال يف قوله تعاىل: ﴿ُقل لِّل ـِه اْلَمْشرُِ  

لفظ واحد، يف : "اعلم بأنّه جاء ذكر املشر  واملغر  على وجو ؛ أحدها: ب241َواْلَمْغِرُ ﴾
، ويف سورة أخرى: ﴿   ُّ اْلَمْشِرِ  242هذ  السورة بلفظ: ﴿ُقل لِّل ـِه اْلَمْشرُِ  َواْلَمْغِرُ ﴾

. الوجه الثاين، بلفظ التثنية يف سورة الرمحن: ﴿َر ُّ اْلَمْشرِقـَنْيِ َوَر ُّ 243َواْلَمْغِرِ ﴾
 يف سورة املعارج ﴿َفاَل أُْقِسُم ِبَر ِّ . الوجه الثالث بلفظ اجلمع، كما قال تعاىل244اْلَمْغرِبـَنْيِ﴾

، وأما املراد من لفظ الواحد فهو يدّل على جانب واحد 245اْلَمَشارِِ  َواْلَمَغاِرِ  ِإن ا َلَقاِدُروَن﴾
من العامل قد يسّمونه باملشر ، واملغر  يكون اجلانب اآلخر. ويف التثنية، املشرقني يعين املشر  

شتاء، وهكذا املغر . ولكن بلفظ اجلمع يدّل على مائة ومثانني يف الصيف، واملشر  يف ال

                                                 
 .16غافر:  235
 .3الفاحتة:  236
 .23احلشر:  237
 .116، املؤمنون: 114طه:  238

م(، احملقق: شعيب  2001هـ /  1421، 1)لبنان، بريوت، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط مسند اإلمام أحمد بن حنبل،أمحد بن حنبل، 239
 .8176، رقم احلديث: 508، ص 13عادل مرشد، وآخرون، إشرا : د عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي، ج  -األرناؤوط 

 .14، ص 1، جكشف األسرار وعّدة األبرارامليبدي،  240
 .142البقرة:  241
 .142البقرة:  242
 .9املزّمل:  243
 .17الرمحن:  244
 .40املعارج:  245
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مشر ، تسعون منها يف الصيف، وتسعون يف الشتاء، وكذا املغار  يف مقابلها. وشرحه على 
  .246طريقة الفلكيني"

وقام بتعريف املكي واملدين، وقال: إن  ما نزل من آيات القرآن، يف مكة قبل هجرة 
هي مكية، وما نزل يف العشر األواخر يف املدينة، فهي مدنية وإن مل يكن املسلمني إىل املدينة ف

 الرسول)صلى اهلل عليه وسلم( يف املدينة، حنو تبوك، وبدر.
. وإذا كان فيها أقوال يشري إليها، مثالً، أورد بأن  سورة الفاحتة ذكر إهّنا 247، والطائف

  . 248كية ومدنيةمكية، وقيل: مدنية، وقيل: إهّنا نزلت مرتني؛ يعين م
يف بداية تفسري  بعد الرتمجة الفارسية، قام بذكر الفضائل مبا جاء يف األحاديث وأيًضا 

النبوية الشريفة، من الصحيح والضعيف، واإلسرائيليات، والقصص الصوفية، وإذا كان للسورة 
ها، أمساء خمتلفة يشري إليها، ومن أمثلة ما أشرنا، ذكر يف فضيلة سورة احلمد، وأمهيت

باألحاديثاملشهورة الصحيحة، كقول الرسول)صلى اهلل عليه وسلم(: ))قّسمت الصالة بيين 
، وقوله: ))من صّلى صالة مل يقرأ فيها 249وبني عبدي، فنصفها يل، ونصفها لعبدي.... إخل((

وأيضًا ذكر سبب تسمية الفاحتة  250بفاحتة الكتا  فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج((
إىل األمساء األخرى من سورة الفاحتة؛ السبع املثاين، فاحتة الكتا ، أُم  . وأشار251بالصالة

. ونكتفي بأمثلة من األحاديث الضعيفة، والغريبة، والقصص 252القرآن، وذكر وجه تسميتها
واإلسرائيليات، أورد يف بداية سورة البقرة، بأنّه من قرأ سورة البقرة جاء ثوابه يوم القيامة  

أ  صاحبه، أو نقل عن ابن مسعود بأن الشيطان صارع عمر بن كسحا  قد يظل على ر 
اوخطا  يف جبل من جبال املدينة، فغلبه عمر، وقال الشيطان: دعين حىت أخربك بشيء 
يعجبك، فقد تركه عمر حىت قال: اعلم يا عمر بأن  الشيطان إذا مسع شيئًا من سورة البقرة، 

  . 253وهب بن منبه، وأبو اليمان ايهوزين يغضب، ويفّر وله خبج كخبج احلمار، وروى عن 
                                                 

 .385، ص1ج كشف األسرار وعّدة األبرار،امليبدي،  246
 .41، ص1ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج 247
 .25، ص1ينظر: املرجع السابق، ج 248

المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل صلى اهلل علیه  ج أبو احلسن القشريي النيسابوري،مسلم بن احلجا  249
 .395، رقم احلديث: 296، ص 1جوسلم، 

 395، رقم احلديث: 296، ص 1املرجع السابق، ج 250

 .3، ص 1، جكشف األسرار وعّدة األبرارامليبدي،  251
 .3ص  ،1امليبدي، املرجع السابق، ج 252
 .40، ص 1امليبدي، املرجع السابق، ج 253
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وأما بالنسبة إىل احملكم واملتشابه، فجاءا على املعنيني عند امليبدي، ففي بعض املواضع 
ذكر بأن  علم اوخالئق قاصر على فهم املتشابه، واحملكم يعين يفهم معنا ، ورمبا ذكر احملكم يف 

خ، مثاًل: قال بأن  احلرو  املقطعة تعد عند مقابل املنسوخ، يعين هو الذي ال يدخل عليه النس
. وقال يف تفسري اآلية: ﴿ َواَل تـَُقاتُِلوُهْم ِعنَد اْلَمْسِجِد احلَْرَاِم َحىت ٰ 254احملققني من املتشاهبات

: اختلف العلماء يف هذ  اآلية؛ هل هي من املنسوخات أو احملكمات؟ قال 255يـَُقاتُِلوُكْم ِفيِه﴾
وال جيوز مقاتلة الكفار إذامل يبتدؤوا باحلر ، ولكن قال قتادة وربيع بأن جماهد: إهنا حمكمة، 

  .256اآلية منسوخة بآية السيف
وتوجه امليبدي إىل الوقف واالبتداء، وأشار إىل املعاين املختلفة اليت تنتج منه، مثاًل، يف 

ِلَك اْلِكَتاُ  اَل َرْيَب ِفيِه ُهًدى لِّْلُمت ِقنَي﴾ ، قال بأنّه جيوز أن نقف على 257قوله تعاىل: ﴿ذَٰ
"الكتا "، أو نقف على "ال ريب"، فعلى املوضع األول معنا ، هذا هو الكتا  الذي جاء 
من اهلل، بأن ه ال شك فيه، وعلى املوضع الثاين، ال شك بأّن هذا هو الكتا ، حنو قولك: "دار 

  .258فالن هي الدار" أو "خّط فالن هو اوخط"

المیبدي من جهة االتجاهات التفسیریة المطلب الثالث: المنهج

اعتمد امليبدي يف تفسري  على ااجتاهات كثري ، بعضها ذكر عنهم بقلة، وتوس ع يف 
األخرى؛ مثل االاجتا  الفقهي، واالاجتا  اللغوي، واالاجتا  الروائي، واالاجتا  العقدي، واالاجتا  

فقرة نشري إىل بعض آخر، اجلدير العرفاين، وقد أشرنا إىل بعض االاجتاهات سابًقا، ويف هذ  ال
ون عن االاجتا  العرفاين باالاجتا  الصويف، أو االاجتا  اإلشاري، ولكن  بالذكر أن  بعض النا  يعربِّ

 .مفهوم الرسالة األمر خمتلف، وستناوله الدراسة يف موضعه اوخاصيف 
ل تفسري  من وأما امليبدي فقط خص  قسمًا كبريًا من تفسري  باالاجتا  العرفاين، فقد جع

ثالث نو  حتت كل مقطع من السورة؛ يف النوبة األوىل: يذكر ترمجة من اآليات باللغة 
الفارسية، والنوبة الثانية سلك فيها منهجه العام الذي يشمل كل الطر ، واألساليب، 
واالاجتاهات، والنوبة الثالثة: فقد جعلها خاًصا مبنهجه العرفاين، وتوس ع فيها. ومن جهة أن 

                                                 
 .41، ص 1امليبدي، املرجع السابق، ج 254
 .191البقرة:  255
 .517، ص 1، جكشف األسرار وعّدة األبرارامليبدي،  256
 .2البقرة:  257

 .44، ص 1، جكشف األسرار وعّدة األبرارامليبدي،  258
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الاجتا  العرفاين هو موضوع أساسي من هذ  الدراسة سيذكر البحث بعض االاجتاهات، واالاجتا  ا
ة العرفان يف "كشف األسرار وعدة األبرار" يف الفصول التالية سيعاجل مسألالعرفاين خمتصرًا، و 

  باجلزئيات.

 أوالا: االتجاه الفقهي في "كشف األسرار وعدة األبرار"
 جاد وتوس ع فيها امليبدي الفقه، فقد خص ص فصواًل كثرية ومن املسائل املهمة اليت

باملوضوعات املهمة الفقهية، مثالً: الفصل يف الصالة، الزكاة، الصيام، احلج، البيع والربا، 
ومذّمة البخل، الفصل يف الرتغيب يف النكاح، وأحكام الرضاعة، والطال ، واحليض، والنفا ، 

وذكر اآلراء املختلفة يف املذاهب األربعة، وهو يف احلقيقة واوخمر، وحكم الباغي وغريها، 
مثاًل قال يف اآلية: . شافعي قوالن؛ قدمي وجديد يذكرمهاشافعي املذهب، وإذا كان لْلمام ال

: اختلف العلماء يف وجو  العمرة، هل هي واجبة أم ال؟ القول 259﴿َوأمتُّوا احلَْج  َواْلُعْمَرَة لِل ـِه﴾
 . 260م الشافعي يدّل على الوجو ، وهذا رأي العلماء قاطبة، بأهنا واجبةاجلديد لْلما

ومثال آخر، قال امليبدي: اختلف العلماء يف احليلة الشرعية، فقال أصحا  الرأي 
قول القاضي أيب يوسف من أصحاهبم جبوازها على اإلطال ، لكي حيّللوا حراماً، وعلى هذا 

، ومل جيز مالك " أشياء حرام، فاحتلنا حىت صارت حالالً جئنا إىل اأّن ما نقموا علينا إال أن"
وأصحابه أخذ احليل الشرعية لتحليل حمظور أبداً، وهذا مذهب اإلمام أمحد، فذكر أّن من 
حلف أن ال يتكلم مع فالن، ولكن فكتب له، فقد حنث، ووجبت عليه الكفارة، أّما مذهب 

إذا كان مباحًا جاز حتصيلها مبباح، ولو كان اإلمام الشافعي ومن تبعه، فذكروا أّن املقصود 
ة باطلة؛ ألن احليلة ال لبطريق احليلة، أّما إن كان حرامًا فال جيوز حتصيله مبباح، وتكون احلي

  .261حُتَّلل حراماً، وذكر قصة أصحا  السبت، وقام بتفصيلها، وتطبيقها مع هذ  القاعدة

 األبرارثانیاا: االتجاه العقدي في "كشف األسرار وعدة 
سلك امليبدي منهج أهل السنة واجلماعة يف تفسري ، وقام بالدفاع عنه، ورد  على 
القدرية، واملعتزلة، والزنادقة، والفالسفة، واجلهمية، والروافض، واملرجئة يف كثري من املوضوعات 

                                                 
 .196البقرة:  259

 .525، ص 1ج كشف األسرار وعّدة األبرار،امليبدي،  260

 .223، ص 1، جكشف األسرار وعّدة األبرارامليبدي،  261

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



176 

 ، وذكرهم باوخري والصالح،)صلى اهلل عليه وسلم(العقدية، وقام بالدفاع عن أصحا  الرسول
ومدحهم، وعرّفهم بأهنم كانوا أهل الصد  والوفاء، خيار اوخلق، مصابيح ايهدى، أعالم الدين، 

، وشهدوا )صلى اهلل عليه وسلم(صيارفة احلق، سادات الدنيا، شفعاء اآلخرة، صّدقوا رسول اهلل
ظمته برسالته من صميم قلوهبم، واخّتذو  قائدًا وزعيمًا ومرشدًا بالتصديق واليقني، وأدركوا ع

، وسنكتفي بأمثلة على ما أشرنا )صلى اهلل عليه وسلم(وشرفه، ورأفته، وعبدوا اهلل على سنته
ذكر أّن اإلقرار، حيتاج إىل التصديق بالقلب  ،262﴿َوَما ُهم مبُْؤِمِننَي﴾ إليه، مثالً، يف قوله تعاىل:

عن التصديق، وهذا رّد  والعمل، وهذا رّد على املرجئة الذين يقولون إّن اإلميان إقرار فقط جمرد
على زعم أّن اإلميان قول بال عمل، والنا  يف هذ  املسألة على أربع فر ؛ ثالثة منهّن على 

األوىل؛ اجلهمية، وهم الذين يقولون أن  اإلميان هو  ةالباطل، وواحدة على احلق، وأما الثالث
ميان هو إقرار، وتصديق دون عمل. املعرفة، دون اإلقرار والعمل، والثانية املرجئة، قالوا بأّن اإل

وهذا مذهب أصحا  الرأي، ومحاد بن أيب سليمان الكويف هو أول من قال به. والثالث، 
مجاعة من املرجئة أيضاً، الذين قالوا إّن اإلميان هو اإلقرار اجملرد، دون التصديق، والعمل. وأما 

هو إقرار، وتصديق، وعمل على طريق  الفرقة الرابعة فهم أهل السنة، الذين يقولون بأّن اإلميان
  .263السنة، هو يزيد بالطاعة، وينقص باملعصية، وذكر األحاديث املرتبطة برتجيحه

: وأنتم تنظرون إىل العذا  وقت 264وقال يف رؤية اهلل يف قوله تعاىل: ﴿َوأَنُتْم تَنظُُروَن﴾
ْوَت ِمن قـَْبِل َأن تـَْلَقْوُ  فـََقْد رَأَيـُْتُموُ  َوأَنُتْم ﴿َوَلَقْد ُكنُتْم مَتَنـ ْوَن اْلمَ  نزوله قبيل املوت، وهذا كقوله

، يعين تنظرون إىل أوائل املوت وما يظهر منه، وهذ  اآلية دليل على إمكان رؤية 265تَنظُُروَن﴾
اهلل عّز وجّل، ورٌد على املعتزلة الذين ينكرون الرؤية، ودليل قولنا، بأنه لو كانت الرؤية أمر 

على موسى ألنكر موسى هذا السؤال، ألن األنبياء إذا رأوا منكرًا فيجب  منكر، كان واجب
عليهم إنكار ، وإن قال معتزيل بأّن الصاعقة كانت بسببها، نقول بأّن اجلوا  مستحيل، ألن 
موسى طلب الرؤية، وملاذا مل تصبه الصاعقة؟ بل سبب الصاعقة كان من سؤايهم اآلية بعد 

لى نيب من أنبياء اهلل، ومل يؤمنوا به النا ، وطلبوا منه آيات أخرى، اآلية، ظهرت آيات النبوة ع

                                                 
 .8البقرة:  262

 .223، ص 1، جكشف األسرار وعّدة األبرارامليبدي،  263
 .50البقرة:  264
 .143آل عمران:  265
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فقد حيّق عليهم العذا . وقيل: أصابتهم الصاعقة؛ ألهنم عّدوا الرؤية من املقدورات بقويهم 
 .266"أرنا اهلل جهرة"، ولو قالوا: سل اهلل أن يرينا، ما كان أن ليصل إليهم العذا ، واهلل أعلم

إّن إيقاع الصاعقة كان بسبب عنادهم، واحتج أهل السنة واجلماعة  ونستطيع أن نقول:
، ﴿ ُوُجوٌ  يـَْوَمِئٍذ 267يف رؤية اهلل إىل بآيات أخرى، حنو: ﴿لِّل ِذيَن َأْحَسُنوا احلُْْسىَنٰ َوزِيَاَدٌة﴾

   ، وباألحاديث الصحيحة املشهورة.268ن اِضَرٌة، ِإىَلٰ َربِـَّها نَاِظرٌَة ﴾

 الروائي _ القصصي في "كشف األسرار وعدة األبرار"ثالثاا: االتجاه 
مضى اهتمام "كشف  فيمامن تفسري امليبدي، وذكرنا  اكبريً   اتشمل الروايات جزءً 

األسرار" بالنقل عن الرسول )صلى اهلل عليه وسلم(، والصحابة، ومن بعدهم، ويشري البحث 
واإلسرائيليات، وقد نشاهد يف  رواية القصصرة إىل اعتناء امليبدي يف باختصار يف هذ  الفق

هذا التفسري القصص الغريبة العجيبة عن الغيب، ونقل اإلسرائيليات بكثرة، ال سيما من طريق 
وهب بن منّبه، ومن ما روى من األمور الغيبية،كما أشرنا يف قصة عمر مع إبليس، وأيضاً ذكر 

أثناء تغسيله أخذ بأمنلة  قصة ما رويت عن اجلنيد بأنه قام بتغسيل صديقه بعد موته، ويف
مسبحة اجلنيد، فقال له اجلنيد: أحياة بعد املوت؟ أجابه: أو ما علمت أنّا ال منوت، بل ننتقل 

وعجيب جدًا نقل هذ  القصص اوخيالية اليت ال جمال فيها للرأي، وال  269من دار إىل دار؟
دي: " فقد ذكروا يف بعض يقبلها العقل السليم. وكذا نقل من حماورة اهلل مع موسى، قال امليب

الكتب أّن اهلل تعاىل قال ملوسى، بأن يف جهّنم وادياً، فيها أحجار يوقدوهنا منذ استوائي على 
العرش، أُِعد ت لكل جبار عنيد، ملن حلف بامسي كاذباً، فقال موسى: ما هي تلك األحجار؟ 

منها قطرة يف حبور الدنيا، قال: كربيت يف النار، عليها مستقّر قدمي فرعون، وعّزيت لو قطرت 
. وجيب أن 270ألمجدت كّل حبر، ويهّدت كّل جبل، ولتشّققت األرضون السبع من حّرها"

 تكون القصص واحلكايات الغيبية، من الروايات الصحيحة الثابتة من طريق الوحي.
ومثااًل من اإلسرائيليات، ما نقله امليبدي يف "كشف األسرار وعّدة األبرار" بأّن وهب 

ن منبه قال: "فقد قرأت يف التوراة قول ر  العاملني حيث قال: يا عبادي املذنبني اوخاطئني ب
                                                 

 .192، ص 1 كشف األسرار وعدة األبرار،امليبدي،  266
 .26يونس:  267
 .23-22القيامة:  268
 .239، ص1املرجع السابق،، ج 269

 .107، ص 1، جكشف األسرار وعّدة األبرارامليبدي،  270
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الغافلني، كم أقيل عثراتكم عثرة بعد عثرة، وكم أعفو عن فضائحكم وسوآتكم فضيحة بعد 
. وأقوال العلماء يف اإلسرائيليات خمتلفة، فبعضهم 271فضيحة، وسوأة بعد سوأة،.....إخل"

اإلطال ، وبعضهم يسكتون عنها، وبعضهم يقبلها بضوابط خاّصة. واوخالصة  يرفضوهنا على
ال يصح كل ما جاء منها إال بعد استيعا  األقوال، ومعرفة الصحيح من السقيم، وعدم 

   خمالفته للشرع والعقل. 

 رابعاا: االتجاه العرفاني في "كشف األسرار"
متميزًا خاصًّا، ال خيرج عن دائرة الشريعة،  وكما أشرنا سابًقا، أن  العرفان حيتاج تعريًفا

آیاته على صورة توصل إلى حب ي بالتفکُّر ف معرفة اهللويهذا عرّفت الدراسة العرفان بأنّه: "
شدید، وتعلُّق قلبي عمیق باهلل، مع التقرب إلیه، حیث یقّدم المؤمن حیاته ومماته هلل 

عرفته اليقينية الواسعة من الدين، حيث يقّدم يف والعار  هو الذي حيب اهلل حّباً أشد مل تعالى".
رضاء حمبوبه، مهجته، وحياته، والعرفان هو الوصول إىل أعلى درجات اإلميان، وهذا ما يريد  

، واملؤمن 272الشرع من املؤمنني حيث يقول اهلل تبارك وتعاىل: ﴿َوال ِذيَن آَمُنوا َأَشدُّ ُحبًّا لِّل ِه﴾
ال سيما إذا حصلت هذ  احملبة عن تفكر يف آيات اهلل، ومعرفة له، حيب اهلل أشد حبًا أشد، 

قال رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم(: ))اَل يـُْؤِمُن َأَحدُُكْم َحىت  َيُكوَن اهلُل َوَرُسولُُه وكذلك 
كانت سواء   -. يعين العلم احلاصل من التفكُّر يف اآليات اإليهية 273َأَحب  إِلَْيِه مم ا ِسَوامُهَا((

أصبحت عند العار  بعلم  -اآليات الثابتة الكونية، أو اآليات واملعجزات اليت أتوا هبا األنبياء 
يقيين حيث يرى العار  كل علم وأخبار من اهلل مشهوًدا، وهذ  القوة اجتعله حيب اهلل يف يف 

َلْو تـَْعَلُموَن ِعْلَم أقصى درجات احملبة، وتقرّبه إليه تقريًبا، كما قال اهلل تبارك وتعاىل: ﴿َكال  
. ألجل ذلك فاحملبة احلاصلة بعلم اليقني تقّر  املؤمن إىل اهلل قربًا 274اْلَيِقنِي، َلرَتَُون  اجلَِْحيَم﴾

حيث ال تعّوض الدنيا وما فيها مبحبة موال ، ويفدي يف سبيله، ورضاء  كل شيء ميلكه من 
  مال ونفس.
 تعریف التفسیر العرفاني وضوابطه -1

                                                 
 .278، ص1امليبدي، املرجع السابق،، ج 271
 .165البقرة:  272

 .13959، رقم احلديث: 387، ص 21ج  مسند اإلمام أحمد بن حنبل،أمحد بن حنبل،  273
 .5،6التكاثر:  274
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لف تعريف "التفسري العرفاين" حبسب التعريفات اليت متت اإلشارة إليها حول العرفان  خيت
التفسري العرفاين    عند الغربيني سّيان، ويعربونأن  العرفان والتصو  275سبق إىل فيماكما أشرنا 

(، أو Esoteric interpretation(،أو )sufi interpretation( أو )Mystical interpretationبـ)
(Islamic Gnosis ،) وقصدهم من التعاريف شيء واحد وهو التفسري الصويف، وكذلك التفسري

العرفاين اشتهر عند كثري من املسلمني بـ"التفسري الصويف"، أو "التفسري اإلشاري"، أو التفسري 
الباطين، بينما عند اآلخرين بسبب تعريفهم اوخاص عن العرفان، التفسري العرفاين هو تفسري 

  .276  من القرآن الكرميالعار 
لتفسري العرفاين فيختلف عن الباقني، كما اختلف تعريفها الباحث عن اوأما تعريف 
معرفة اهلل على صورة بعلم یصل إلى هو إجراءات تأتي  التفسیر العرفانيمعىن العرفان، وأن  

اته تجرُّ إلى حب شدید هلل، وتعلق عمیق به، مع التقرب إلیه، حیث یقّدم المؤمن حی
قد یكون ضروریاا في هذا الزمن الذي أصبحت وهذا النوع من التفسري ومماته هلل تعالى". 

فیه حیاة الناس مادیة، وتوجُّههم إلى الدنیا ولّذاتها، وهذا النوع من التفسیر مناسب لعامة 
فهو ال يركِّز على االختالفات، واالاجتاهات اوخاصة حنو الفقه، والقراءات وغريها،  الناس،

ويعتمد على تفسري القرآن بالقرآن، والسنة النبوية، وحياة صحابة الرسول )صلى اهلل عليه 
وسلم(، والفضالء من بعدهم، وعلى الشعر، والقصص احلقيقية، واحلكايات وحنو ذلك، ليهيج 
قلو  املؤمنني، وحيّضهم على الزهد يف الدنيا، وعدم تعّلق قلوهبم هبا، حيث حيصل به العلم 

  ، ويربط األرواح باملعبود، حىت ال يتصّور أّن الدنيا دار القرار.اليقيين
انية أو ومن جهة أن تفسري "كشف األسرار وعدة األبرار" يعدُّ من التفاسري العرف

 قامت الدراسة لذكر بعض الضوابط واألسس يهذا النوع من التفسري.الصوفية، 
 ضوابط التفسیر العرفاني -2

طًا تتعلق بالتفسري الصويف أو اإلشاري، وقد يكون هذا مناسًبا ذكر علماء التفسري ضواب
 :ما يأيت ضوابطًالتفسري العرفاين أيضاً، ومن هذ  ل

                                                 
 من الرسالة. 90ص  275
 من الرسالة. 95اىل  91ص  276
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أن ال يناقض التفسري معىن اآلية، وأن يكون بينه وبني معىن اآلية ارتباط وتالزم،  -1
 .277وأن يكون معىًن صحيًحا يف نفسه، وأن يكون يف اللفظ إشعار به

 دعى أنه املراد وحد  دون الظاهر.أال ي -2
أال يكون تأويال بعيًدا سخيًفا كتفسري بعضهم قوله تعاىل: }وإن اهلل ملع احملسنني{  -3

 جبعل كلمة )ملع( فعال ماضًيا، وكلمة احملسنني مفعوله.
 أال يكون له معارض شرعي أو عقلي. -4
 .278أن يكون له شاهد شرعي يؤيّد  -5

رورية ألي ااجتا  تفسريي، بل هي واجبة لالستنباط من وقد تكون هذ  الضوابط ض
  ، أو طريقة.االقرآن الكرمي، سواء كان ااجتاهً 

 یر العرفانيأسس التفس -3
 دائرة الشرع والعقل عنتأويالت إشارية مقبولة اليت ال خترج  -1
 حكايات، وقصص صحيحة مقبولة -2
 األحاديث والروايات الصحيحة -3
 والتحميد، واملناجاة نثرًا، وشعرًا لرتسيخ اإلميان يف القلو استعمال التسبيح،  -4
 عتماد على عقيدة أهل السنة واجلماعةالا -5
  استعمال الوجو  والنظائر يف التقسيم الرتتييب يف التعريف عن املفاهيم القرآنية -6
 المنهج العام العرفاني للمیبدي -4

فرمبا خيوض يف املسائل واملوضوعات على  سلك امليبدي يف منهجه العرفاين طرقًا متميزة،
، قال امليبدي: "التخاطب باحلرو  املفردة سنة 279حنو إشاري، مثاًل: يف قوله تعاىل﴿امل﴾

األحبا  يف سنن احملا ، فهو سّر احلبيب مع احلبيب، حبيث اليطّلع عليه الرقيب. مث قال: 
رّ ، والالم إشارة إىل "يل"؛ يعين كّل األشياء قيل بأن  األلف إشارة إىل "أنا"، يعين أنا اهلل وأنا ال

هي ُملكي وِملكي، وامليم إشارة إىل "ميّن"، يعين ما جاء جاء بقدريت، وما ذهب ذهب من 
. يف حني أنه يعتمد على القصص العجيبة، واوخيالية، 280علمي، وما كان، كان من حكمي"

                                                 
، 1)السعودية، جدة، الناشر: جممع الفقه اإلسالمي جبدة، ط التبیان في أیمان القرآن،اجلوزية، حممد بن أيب بكر، ينظر: ابن القيم  277

 .124م(، ص  2008ه/ 1429

 .81، ص 2، ج مناهل العرفان في علوم القرآنالزُّْرقاين،  278
 .1البقرة:  279

 .53، ص1ج كشف األسرار وعّدة األبرار،ينظر: امليبدي،  280
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فية، كبشر احلايف، ورابعة عن اآلخرة، وملك املوت، ونقل ذلك عن بعض الكبار من الصو 
العدوي، وذي النون املصري، واجلنيد البغدادی، والسري السقطي، والفضيل بن عياض، وأيب 
يزيد البسطامي، وأيب بکر الورا ، وغريهم، وأما ومن حكاياته العجيبة: روى امليبدي رمحه اهلل 

وقه، مّث قال: طلبتك أّن عمر بن اوخطا  رضي اهلل عنه، مّر ذات يوم على إبليس، وأخذ بط
منذ زمن طويل آليت بك إىل البيت ولكي يلعب عليك األطفال. قال إبليس: يا عمر احرتم 
الشيوخ، عبدت اهلل يف السماوات السبع... يا عمر ما رأيت عباديت منذ سبعة آال  سنة، 
 ولكن رأيت سجودك لألصنام، فرتكه عمر. هذ  احلكايات واألحاديث اليت تشري إىل عامل

إال إذا نقلت من طريق صحيح قطعي الداللة، واهلل أعلم  واالعتقاد هباالغيب ال جيوز نقلها، 
  بالصوا . 

وغالًبا يتوّجه إىل الزهد يف الدنيا بأسلو  ال خيالف الشرع، بل يوافقه، وجيب أن يتوّجه 
عتمد امليبدي على إليه املسلمون اليوم، لكي ال تتعلق قلوهبم بالدنيا وزينتها. ويف هذا اجملال ا

  أقوال بعض الزهاد والعارفني، والصوفيني، وال سيما خواجه عبد اهلل األنصاري. 
، على حنو يؤثّر على قلب القارئ، ااألشعار العربية والفارسية كثريً  واستند كذلك إىل

 ويهّيجه، وحيرّكه بثناء اهلل وتسبيحه، وحتميد . وسنشري إىل بعض األمثلة: نقل امليبدي يف
قال شيخ الطريقة: يا إيهي، امسك لنا جواز،  :تفسري  عن خواجه عبد اهلل األنصاري بقوله

وحمبتك لنا جهاز، معرفتك لنا أمان، ولطفك لنا عيان، إيهي فضلك لنا لواء، وكنفك لنا 
مأوى، يا إيهي، يا حامي الضعفة، ويا طريق القواصد، يا إيهي، ما أعّز من أنت طلبته، وإن فّر 

. ويف احلقيقة هذ  281 الطريق، طوَب ملن تكون له هاد، وليس هذا من أجل الكراء"عنك يف
األدعية أو املناجاة، أو مدح اهلل وتسبيحه مل ختالف الشرع إذ مل ختالطها اوخرافات، والبدع، بل 

  إهنا تؤثر على ضمري املؤمن وتقرّبه إىل اهلل، وحتّبب إليه الطاعة، والعبادات.
اء تفسري  إىل األلفاظ الصوفية، واصطالحاهتم، كالسماع، واملريد، وأيضًا يشري أثن

 واملراد، واملشاهدة، واملعاينة، وغريها، وسيتم اإلشارة إليها إن شاء اهلل.

                                                 
 .29، ص 1بدي، املرجع السابق، جاملي 281
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:ربعة مباحثویشتمل أ وجوه التفسیر العرفاني عند المیبدي :الفصل الرابع   

 منهجه العرفاينالتسبيح واملناجاة يف  عمالاملبحث األول: امليبدي واست
 العرفانية عند امليبدي  املصطلحات عمالاملبحث الثاين: كيفية است

 املبحث الثالث: موقف امليبدي من الرموز واإلشارات يف "كشف األسرار"
         املبحث الرابع: التفسري املأثور العرفاين يف "کشف األسرار وعدة األبرار"

 یح والمناجاة في منهجه العرفانيالمیبدي واستعمال التسب: المبحث األول
يف هذا املبحث إىل كيفية استعمال املنهج العرفاين عند امليبدي يف مناجاة تشري الدراسة 

اهلل وتسبيحه، حيث تقوم الدراسة من خالله بإبراز اإلطار الذي متس ك به امليبدي يف منهجه 
يفية تعامل امليبدي مع مناجاة بيان كتقوم باإلشاري يف تسبيح اهلل وتقديسه، ومن جانب آخر 

  اهلل يف "كشف األسرار وعّدة األبرار.

 في منهجه اإلشاري وتقدیسه المیبدي وموقفه من تسبیح اهللالمطلب األول: 
تشري الدراسة إىل أّن امليبدي استعمل ثالثة طر  إشارية يف تسبيح اهلل وتقديسه، حيث 

ات حرفية رمزية، والثاين؛ استنباطات إشارية بىن كاًل منها على طريقتني فقط؛ األول؛ إشار 
  مفهومية من اآليات لبيان مدح اهلل وتقديسه.

: اإلشارة الرمزیة الحرفیة في اآلیات  أوالا

احلرو  من آية بعض سلك امليبدي منهًجا فريًدا إشاريًا يف تسبيح اهلل، حيث إنه خيتار 
بيحه وتقديسه، على سبيل املثال: ذكر ويستنبط منها اإلشارات اليت تدلُّ على مدح اهلل وتس

. 2أّن "احلاء" يف اآلية إشارة إىل حلم اهلل ،1﴿احلَْجُّ َأْشُهٌر م ْعُلوَماٌت..﴾امليبدي يف قوله تعاىل: 
الباء هباء الل ه، والسني سناء الل ه، و ، "3أو مثالً قال يف قوله تعاىل: ﴿ِبْسِم الل ـِه الر مْحَـِٰن الر ِحيِم﴾

                                                 
 .210البقرة  1

 .539، ص 1ج كشف األسرار وعّدة األبرار، ينظر: امليبدي،  2
 .30النمل:  3
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. وكذلك قال يف موضع آخر يف "بسم اهلل" إن  يف كل حر  إشارة، ويف كل 4يم ملك الل ه"امل
، وذكر يف 5إشارة بشارة، الباء بشارة بأين بصري مبا تفعل، والسني بأين مسيع أمسع كالمك

ه بعباد  مكان آخر: "الباء بقاء الل ه ر  العاملني، والّسني سالم الل ه على املؤمنني، وامليم حمبة الل  
. وكذلك قال: "الباء برّ  بأوليائه، والّسني سرّ  مع أصفيائه وامليم مّنه على 6التائبني و املّتطهرين"

وكما يشاهد أن امليبدي استنبط معايَن خمتلفة من احلرو  يف بعض اآليات، وقام  .7أهل والئه"
  هبا بتقديس اهلل عزوجل، وتسبيحه.

شاري من الضمائر، قال يف تفسري ضمري "هو" أنّه وكذلك قام امليبدي باستنباط إ
ووخمرج ايهاء آخر احللق، وخمرج الواو أول احللق، وهذا إشارة إىل  ."الواو"، و"ايهاء"متشكل من 

أن  منه بدأ وإليه يعود، وهو اهلل الذي ليس له ابتداء، وال انتهاء، هو األول دون االبتداء، وهو 
  .8اآلخر دون االنتهاء

 : اإلشارة الرمزیة الحرفیة في الحروف المقطعةثانیاا
اعترب امليبدي احلرو  املقطعة القرآنية دالالت وإشارات إىل عظمة اهلل سبحانه وتعاىل، 

: " الطاء اشارة اىل طهارة عزِّ  وتقدُّ  علُّو ، والسني 9﴿طسم﴾قال امليبدي يف قوله تعاىل: 
. وقال يف قوله تعاىل: 10د جالله ّف آزاله"داللة على سناء جربوته، وامليم داللة على جم

. وقال يف قوله تعاىل: 12: الطاء إشارة إىل الطيف، والسني إشارة إىل السميع11﴿طسم﴾
األلف يشري إىل آالئه، والاّلم يشري إىل لطفه، وعطائه، وامليم يشري إىل جمد  "، 13﴿امل﴾

ثبت احملّبة ّف أسرار أصفيائه، وسنائه، فبآالئه رفع اجلحد عن قلو  أوليائه، وبلطف عطائه أ
؛ 15﴿امل﴾وذكر يف قوله تعاىل:  .14ومبجد  وسنائه استغىن عن مجيع خلقه بوصف كربيائه"

                                                 
 .26، ص 1ج كشف األسرار وعّدة األبرار، ينظر: امليبدي،  4
 .495، ص 7امليبدي، املرجع السابق، ج  5
 .16، ص 6امليبدي، املرجع السابق، ج  6

 .27، ص 1ج  ف األسرار وعّدة األبرار،كشامليبدي،  7
 .23، ص 2ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  8
 .1الشعراء:  9

 .174، ص 7ج  كشف األسرار وعّدة األبرار،امليبدي،  10
 .1النمل:  11

 .178، ص 7ج  كشف األسرار وعّدة األبرار،امليبدي،  12
 .1لقمان:  13
 .496، ص 7امليبدي، املرجع السابق، ج  14
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. 16أي: أنا اهلل أعلم، حيث األلف إشارة إىل أنا، والالم إشارة إىل اهلل، وامليم إشارة إىل أعلم
طفه بأهل املعرفة، والرّاء رمحته ، "األلف ألف الوحدانّية، والالم ل17﴿الر﴾ وقال يف آية أخرى:

. وكذلك يف موضع آخر أشار إىل أّن األلف تشري إىل امسه الل ه، والاّلم تشري 18بكاّفة الربيّة"
  .19إىل امسه اللطيف، و الرّاء تشري إىل امسه الرحيم

ويبدو من هذا النوع من االستنباطات اليت متت اإلشارة إليها آنًفا يف تسبيح اهلل 
، أن  امليبدي والصوفية اعتمدوا يف تفسريهم اإلشاري على ما روي عن بعض الصحابة وتقديسه

يف هذا اجملال، وممكن أن نقول: إّن التفاسري اإلشارية قد نبعت من هذا الينبوع. مثاًل روى 
وكذلك روي عن ابن  .20الطربي عن ابن عبا  وسعيد بن جبري يف "أمل"، أي: أنا اهلل أعلم

  .23، وقيل َها: َهادٍ 22، "كاْ  كبري"21﴿كهيعص﴾ جبري يف قوله تعاىل: عبا  وسعيد بن

 : اإلشارة الرمزیة باالستنباط المفهومي من اآلیاتثالثاا
من الطر  اليت استعملها امليبدي يف تقديس اهلل ومدحه، وهو استنباط إشاري مفهومي 

، إّن هذ  24يـَْوِم الدِّيِن﴾ ﴿ماِلكِ من اآليات، على سبيل املثال: قال امليبدي يف قوله تعاىل: 
. وقال يف قوله تعاىل: ﴿ وَِكتاٍ  25اآلية تشري إىل دوام ملك األحدية، وبقاء جربوت اإليهية

. 27، " بلسان اإلشارة؛ ما كتب على نفسه جل جالله إَن رمحيت سبقت غضيب"26َمْسطُوٍر﴾
: هذا إشارة إىل 28َو َمْن َعَلْيها﴾ وقال يف موضع آخر يف قوله تعاىل: ﴿إِن ا حَنُْن نَِرُث اأْلَْرضَ 

                                                                                                                                               
 .1البقرة:  15

 .517، ص 7ج  كشف األسرار وعّدة األبرار،امليبدي،  16
 .1يونس:  17
 .253، ص 4امليبدي، املرجع السابق، ج  18
 .10، ص 5ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  19

 .207، ص 1ج جامع البیان عن تأویل آي القرآن، الطربي،  20
 .1مرمي:  21

 .443، ص 15ج رآن، جامع البیان عن تأویل آي القالطربي،  22

 .446، ص 15الطربي، املرجع السابق، ج  23
 .4الفاحتة:  24

 .33، ص 1، ج كشف األسرار وعّدة األبرارينظر: امليبدي،  25
 .2الطور:  26

 ، با : )وكان عرشه على املاء(.7422، رقم احلديث: 125، ص 9ج  الصحیح،البخاري،  27
 .40مرمي:  28
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، ومن هذا النوع من الفهم اجتدر اإلشارة إىل قول امليبدي يف 29بقاء األحدية، وفناء اوخلقية
، حيث يقول: هذ  اآلية إشارة إىل لطف 30اآلية: ﴿يا أَْهَل اْلِكتاِ  مِلَ حُتَاجُّوَن يف ِإْبراِهيَم..﴾

لك يف موضع آخر: إّن "اهلل" إشارة إىل كمال القدرة، . وقال كذ31اهلل بعباد ، وقبول طاعاهتم
  .32و"الرمحن" إشارة إىل عموم رمحته، و"الرحيم" إشارة إىل خصوص مغفرته

من االستنباط من اآليات كما مضى يف الفقرات السابقة يف اإلشارات  هذا النوع
ن اآلية واضًحا  احلرفية الرمزية مبين على وجه غري ظاهر من اآليات، مع أن بعضها يفهم م

وإن مل يكن قطعي الداللة، كقوله يف اآلية:  كقوله يف )مالك يوم الدين( وبعضها قد يكون رأيًا
  .34إن  رمحيت سبقت غضيب" أنه إشارة إىل "، 33﴿ وَِكتاٍ  َمْسطُوٍر﴾

 المیبدي ومناجاة اهلل في "كشف األسرار وعّدة األبرار"المطلب الثاني: 
، ومناجاة اهلل يف السر والعالنية هي توّجه 35"تناجى القوُم: تساّروا"من املناجاة يف اللغة 

الكالم إىل اهلل تعاىل وإظهار الضعف، والفقر إليه ألجل العبادة، ويف احلقيقة: املناجاة هي وجه 
من الدعاء، وال شك أّن الدعاء وسيلة من وسائل العالقة مع اهلل، وهو سبب استحكام عقيدة 

ينه، وازدياد معرفته باهلل. وهذا النوع من التفسري مهم جدًّا، وهو قسم رئيسي املرء، وتقوية يق
من التفسري العرفاين الذي قامت الدراسة بتعريفه سابًقا، حيث يقّوي اعتقاد املؤمن، ويقرّبه إىل 
خالقه قربًا، ويهذا امليبدي خّصص قسًما عظيًما من تفسري  مبناجاة اهلل والتضرّع واوخشوع إليه. 
يف هذا املطلب تقوم الدراسة ببيان أساليب امليبدي يف املناجاة مع اهلل، واحملاور اليت بىن امليبدي 

  مناجاته عليها.

                                                 
 .61، ص 6، ج عّدة األبراركشف األسرار و ينظر: امليبدي،  29
 .2الطور:  30

 .163، ص 2، ج كشف األسرار وعّدة األبرارينظر: امليبدي،  31
 .415، ص 2ينظر امليبدي، املرجع السابق، ج  32
 .2الطور:  33

 .7422، رقم احلديث: 125، با : )وكان عرشه على املاء(، ص 9ج  الصحیح،البخاري،  34

، 4، )مصر، الناشر: مكتبة الشرو  الدولية، طالمعجم الوسیطحامد عبد القادر ـ حممد النجار،  إبراهيم مصطفى ـ أمحد الزيات ـ 35
 .935م(، ص 2004ه/1425
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 بیان أسالیب المیبدي في المناجاة مع اهلل القسم األول:
بعد النظر واالستقراء يف "كشف األسرار وعّدة األبرار" قد لوحظ بأن  امليبدي 

لفة يف املناجاة مع اهلل. نقل معظم األقوال عن خواجه عبد اهلل استمسك بأساليب خمت
األنصاري، واعتمد على أقوال كبار الصوفية يف هذا اجملال، وذكر بعض اإلسرائيليات، ومناجاة 
األنبياء، وأحيانًا أشار إىل مناجاته أو مناجاة شخص جمهول أو غري معرو ، ونقل كثريًا من 

  يف مناجاة اهلل. األشعار الفارسية والعربية
 : امليبدي وأقوال عبد اهلل األنصاري يف مناجاة اهللأوالا  

بىن امليبدي أسا  النوبة الثالثة من تفسري  على تفسري خواجه عبد اهلل األنصاري كما 
أشرنا إليه سابًقا بقوله: "فإيّن طالعت كتا  شيخ اإلسالم فريد عصر  ووحيد دهر  أيب إمساعيل 

ّمد بن علي األنصاري قّد  الل ه روحه يف تفسري القرآن وكشف معانيه، ورأيته عبد الل ه بن حم
قد بلغ به حّد اإلعجاز لفظًا ومعىًن وحتقيًقا وترصيًعا غري أنّه أوجز غاية اإلجياز، وسلك فيه 
سبيل االختصار، فال يكاد حيّصل غرض املتعّلم املسرتشد، أو يشفي غليل صدر املتأّمل 

، وكذلك عبد 36دّت أن أنشر فيه جناح الكالم وأرسل ّف بسطه عنان الّلسان.."املستبصر، فأر 
اهلل األنصاري جاء يف معظم أقواله مبناجاة اهلل، وحتميد ، وتقديسه، وذكر صفاته، والتذليل 
أمام اهلل وغري ذلك، بتعابري فارسية حلوة نثرًا ونظًما، على سبيل املثال: قال األنصاري يف 

إيهي أظهْر يل الطريق بنفسك، وحررين من نفسي، يا ُموصل، َأوصلين بنفسي طلب ايهداية: 
ألنه ما وصل شخص بنفسه، يا إيهي، ذكُرك حياة، وحمبتك احتفال وفرحة، ومعرفتك ُملك، 
واكتشافك سرور، َصحبتك روح، قربك نور، باحث عنك مقتول ذو الروح، واكتشافك قيامة 

  . 37دون الُصور
إيهي، يا أعلم كل شيء، ويا خالق كل شيء، ويا من يصطفي  وقال يف موضع آخر:

وخيتار من يشاء، ليس لك شريك، وال حاجة إال إليك، أفعالك باحلكمة، وصنعك باللطف، 
  .38ليس ظلم وال لعبة، ال تسأل عما تفعل، وال معقِّب حلكمك وفعلك

هلل، وحتميد  وهكذا قام امليبدي بإيراد أقوال خواجه عبد اهلل األنصاري بتقديس ا
  واالفتقار إليه، وتسبيحه ملناجاة مع اهلل تعاىل. 

                                                 
 .1، ص 1ج  كشف األسرار وعّدة األبرار،امليبدي،  36
 .125، ص 7ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  37
 .360، ص 7ينظر: امليبدي: املرجع السابق، ج  38
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اعتماد امليبدي على أقوال كبار الصوفية يف مناجاة اهللثانیاا:   
األساليب اليت اعتمد عليه امليبدي يف هذا اجملال هو نقل آراء كبار الصوفية، كأيب علي 

ض، وأيب يزيد البسطامي، وأيب بكر الدقا  النيسابوري، وذي النون املصري، والفضيل بن عيا
  الشبلي، وأيب بكر الواسطي، وأيب علي الرودباري، وحيىي بن معاذ .

مثاًل، نقل امليبدي عن أيب علي الدقا  يف معرفة اهلل؛ من عرفك مل يعرفك، فكيف من 
. ونقل امليبدي عن الشبلي يف استغاثته: "إيهي إن طلبتك طردتين، وإن تركتك 39مل يعرفك؟

  .40بتين، فال معك قرار، وال منك فرار، املستغاث منك إليك!"طل
وكذلك ذكر عن حيىي بن معاذ أنه قال: "إيهي! أحلى العطايا ّف قليب رجاؤك، وأحّب 

  .41الساعات إيّل ساعة فيها لقاؤك"
َشَع ﴿َأملَْ يَْأِن لِل ِذيَن آَمُنوا أَْن ختَْ  وروى امليبدي عن الفضيل بن عياض عندما مسع اآلية:

"اللهم إين تبت إليك وجعلت توبيت إليك جوار ، قال: 42قـُُلوبـُُهْم ِلذِْكِر الل ِه َوَما نـََزَل ِمَن احلَْقِّ﴾
  .43بيتك احلرام"

كما يشاهد من أقوال كّبار الصوفية يف مناجاة اهلل، أهنم يستعملون ألفاظًا ليقرّبوا 
  وىل، ويطلبون منه العفو واملغفرة، ولقاء اهلل.أنفسهم إىل اهلل تعاىل، ويذلِّلون أنفسهم أمام امل

 
 

موقف امليبدي من اإلسرائيليات وأقوال األنبياء مع اهللثالثاا:   
اعتمد امليبدي على اإلسرائيليات يف مناجاة اهلل، إما بالنقل عن وهب بن منبة واضًحا، 

كر مناجاة أنبياء اهلل أو بذكر احلكايات يف عهد أنبياء بين إسرائيل، مثاًل: كرجل موسى، أو ذ 
  مثل إبراهيم، وأيو ، وداود دون ذكر راوي، تشري الدراسة إىل بعض األمثلة:

ذكر امليبدي مناجاة ذي القرنني نقاًل عن وهب بن منبة: "إيهي، إّنك قد ندبتين إىل أمر 
ملها عظيم ال يقدر قدر  أحد، وأنت الّرؤو  الّرحيم اّلذي ال تكّلف نفسًا إاّل وسعها وال حت

إاّل طاقتها، بل أنت ترمحها، بأي قوة أكاثرهم، وبأّى حيلة أكابرهم، وبأّي لسان أناطقهم، 
                                                 

 .584، ص 5، ج كشف األسرار وعّدة األبراربدي، ينظر: املي 39
 .359، ص 5ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  40
 .10، ص 2ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  41
 .16احلديد:  42

 .506، ص 9، ج كشف األسرار وعّدة األبرارامليبدي،  43
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. يظهر يف هذ  املناجاة الضعف اإلنساين أمام اهلل سبحانه وتعاىل، 44وبأّي حّجة أخاصمهم"
  وجلب توجه اهلل، وعفو ، ورمحته.

دون ذكر الراوي: "رّ  ألّي وكذلك نقل امليبدي عن أيو  مناجاته الطويلة مع اهلل 
ء خلقتين، ليتين إذ كرهتين مل ختلقين، يا ليتين كنت حيضة ألقتين أّمي، يا ليتين عرفت شى

الذنب اّلذي أذنبت والعمل اّلذي عملت، فصرفت وجهك الكرمي عيّن، لو كنت أمتين فأحلقين 
ا ولليتيم ولًيا ولألرملة قّيًما، بآبائي، فاملوت كان أمجل يب، أمل أكن للغريب دارًا وللمسلمني قرارً 

  .45إيهي، أنا عبد ذليل، إن أحسنت فاملّن لك وإن أسأت فبيدك عقوبيت ...."
املغفرة من اهلل يف هذ  العبارات واملناجاة أشار أيو  إىل ضعفه، وعجز ، وطلب العفو و 

.عّز وجّل، والتسليم أمام قضاء اهلل، وحتميد اهلل وتسبيحه بصفاته العلى   
أيًضا نقل امليبدي مناجاة عن إبراهيم خليل اهلل بقوله: "إيهي، أنا إبراهيم الذي عبدتك و 

ومل أعبد غريك، وقومي كانوا يعبدون األصنام، إيهي، أنا اّلذى قذفت ّف الّنار فنّجيتين منها، 
ضون، إيهي، ابتليتين هبذا البالء اّلذى اهتّز منه عرشك العظيم وال تطيق محله الّسماوات واألر 

إيهي، إن اجتّر  عبدك فأنت تعلم ما ّف نفسي، وال أعلم ما يف نفسك وأنت عاّلم 
  .46الغيو "

أشريت يف هذ  اجلمل إىل أن  العبادة هلل وحد ، وال بد  من االبتالء واملصائب ألهل 
 اإلميان خصوًصا؛ لألنبياء مّث األقر  واألقر ، وملخ ص القول: إّن امليبدي متّسك باألقوال
الواردة عن األنبياء يف مناجاهتم مع اهلل لرتسيخ العقائد يف قلو  املؤمنني، وتعليمهم كيف قاموا 

  بالعالقة مع اهلل تعاىل.
موقف امليبدي من األشعار الفارسية والعربية يف مناجاة اهلل رابعاا:  

 إثرالعربية امليبدي يف مناجاة اهلل هو إيراد األشعار الفارسية و  اقام هب من أساليب اليت
ن  تأثري األشعار على النفو  عميقة، ويعدُّ هذا من أهم األساليب يف ألمعظم املناجاة، 

  يأيت: فيمااملناجاة مع اهلل تعاىل، بعض األمثلة 
: األبيات العربية:أوالا   

                                                 
 .735، ص 5ج  كشف األسرار وعّدة األبرار،امليبدي،  44
 .286، ص 6املرجع السابق، ج امليبدي،  45
 .286، ص 6امليبدي، املرجع السابق، ج  46
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اعتمد امليبدي على األشعار العربية اليت قايها األنصاري، أو بعض شعراء العر   
، أو أحيانًا عن نفسه يف مناجاته مع اهلل، على سبيل 47حنف بن األسودكالعّبا  بن األ

 املثال: ذكر امليبدي مناجاة عن أمل الفرا  مث ذكر أبياتًا عربًيا بعدها:
لشهيقي ودمعي موافق قد جدّ                قال يل من أحب والبني  

 ما ترى ّف الطريق تصنع بعدي       قلت أبكي عليك طول الطريق48
و  لقاء ر  قول عبد اهلل بن أمحد بن حنبل يف حب املوت وشدي كذلك نقل امليبو 

 العاملني بعد قول " إيهي، اشتّد شوقي إليك، فعّجل قدومي عليك"49 مث أتى بأبيات بعد :
اً على لوح قربي: كان هذا متّيم         سألتك بل أوصيك إن مّت فاكتيب  

 لعلّ  شجّياً عارفاً سنن ايهوى               ميرّ  على قرب الغريب فسلّما50
ه، نقل شارة إىل أن اهلل خارج عن الدرك واألوهام يف مناجاتاإلويف بيت آخر بعد 

 امليبدي أبياتًا مجياًل يف هذا اجملال:
وقدرك فات تصوير الظنون        مجالك جّل عن درك العيون  

 و خامرين وخمر هواك سكر         فال أصحو اىل يوم املنون51
م الشاعر يف وكذلك نقل امليبدي شعرًا عن العّبا  بن األحنف بن األسود دون ذكر اس

 أمهية البكاء بعد مناجاة ذكر فيه عن صحبة مع اهلل: 
 عيناً لغريَك دمُعها ِمدرارُ          نَزَ  الُبكاءُ دموَع عينَك فاستعر

َنُه تبكي هبا؟52    أرأيَت عيناً للبكا تعارُ  من َذا يُِعريَُك َعيـْ
                                                 

العبا  بن األحنف بن األسود بن طلحة، قيل أصله من خراسان، ونشأ ببغداد، شاعر جميد رقيق الشعر من شعراء الدولة العباسية إال أن   47
معجم سنة اثنتني وتسعني ومائة ببغداد. ينظر: احلموي،  كل شعر  غزل ال مديح فيه وال هجاء وال شيًئا من سائر ضرو  الشعر، تويف

، 1)لبنان، بريوت، الناشر: دار الكتا  الغربية، ط ذم الهوى،. وينظر: ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن علي، 1481، ص 4ج األدباء، 
 .379م(، ص 1998ه/ 1418

 ت عن األستاذ أبو حممد املهليب:. ونقل هذ  األبيا198، ص 4، ج كشف األسرار وعّدة األبرارامليبدي،  48
 قال يل من أحّب والبني قد ج ... ّد ويف مهجيت يهيب احلريق

 ما الذي يف الطريق تصنع بعدي ... قلت أبكي عليك طول الطريق
 1414، 1ط)لبنان، بريوت، الناشر: دار الغر  اإلسالمي، بريوت،  إرشاد األریب إلى معرفة األدیب(،)  معجم األدباءاحلموي، ياقوت، 

 . 989، ص 3م(، احملقق: إحسان عبا ، ج  1993هـ / 

 .234، ص 7ج  كشف األسرار وعّدة األبرار،امليبدي،  49
 .234، ص 7امليبدي، املرجع السابق، ج  50
 .436، ص 7امليبدي، املرجع السابق، ج  51

)لبنان، بريوت، الناشر:  الوافي بالوفیات،يبك، . وينظر: الصفدي، خليل بن أ627، ص 3، ج كشف األسرار وعّدة األبرارامليبدي،  52
 .365، ص 16ج  م(، احملقق: أمحد األرناؤوط وتركي مصطفى،2000هـ/1420دار إحياء الرتاث، 
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ؤمن بسماع وما أمجل هذ  األبيات يف توصيف اهلل وصفاته، وكم تقشعر جلود امل
  األبيات العرفانية حنو هذ ، وكم تقرّبه إىل اهلل سبحانه وتعاىل.

األبيات الفارسية:ثانیاا:    
اعتمد امليبدي كثريًا على أبيات فارسية ليؤثِّر على خماطبه تأثريًا عميًقا، على سبيل  

 شو  الوصال: د اهلل األنصاري ايهروي بعد ذكر، ذكر امليبدي أشعارًا عن خواجه عباملثال
 روزى كه سر از پرد  برون خواهى كرد

 كرد  زبون خواهى را زمانه كه  دامن

 گر زيب و مجال ازين فزون خواهى كرد
 53يا ر  چه جگرهاست كه خون خواهى كرد

  سُتحقر الزمان به، وإن ازدت يف اليوم الذي سو  تُري نفسك للنايقول الشاعر: 
 مجالك عن هذا، فكم من قلو  تتعب وتغشاها الغموم.

 وكذلك أشار امليبدي أبياتًا عن خواجه عبد اهلل األنصاري بعد ذكر اشتيا  الوصال:
 اى مجاىل كز وصالت عاملى مهجور و دور
 54بر ميانشان از غمت جز حريت و زنار نيست

بينهم  ، وليسهمنوبعيًدا عامَل مهجورًا المال صار جليا  وله:أشار الشاعر إىل مجال اهلل بق
  .من هذا الفرا  إال الغم واحلرية

 وكذلك أشار امليبدي نقاًل عن األنصاري بعد ذكر مناجاة عن شو  الوصال:
 55در باغ ايهى آشيان سازم           كى باشد كني قفس بپردازم

القفص وأصنع ُعًشا يف احلديقة هذا سي من مفهوم البيت أنه مىت سيأيت يوًما ألنقذ نف
 اإليهية.

وهكذا اعتمد امليبدي على األبيات العربية والفارسية ليهيج النفو  إىل طاعة اهلل، 
  والتقر  إليه.

                                                 
 .441، ص 7، جالمرجع السابقامليبدي،  53
 .560، ص 3امليبدي، املرجع السابق، ج  54
55  
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 : محاور المناجاة عند المیبديالقسم الثاني
دي أّن امليب دراسةبعد االستقراء يف تفسري "كشف األسرار وعّدة األبرار اکتشفت ال

اعتمد يف مناجاة اهلل على مثانية حماور مهمة، وكل واحد منها يعدُّ من أساسيات حياة املؤمن، 
حيث رسوخ وإثبات أي واحد منها يف قلب املؤمن، جيّر املؤمن إىل ساحل األمن والنجاة، 

صفات هذ  احملاور تشتمل؛ معرفة اهلل، والقضاء والقدر، والتسليم بأمر ر  العاملني، وال والفوز.
اإليهية، واوخو  والرجاء، وعناية اهلل وفضله للنا ، وابتالء اهلل يف الدنيا، والعالقة مع اهلل، 

 :وذكر اهلل وعبادته، وتذليل النفس أمام اهلل، وطلب عفو  ومغفرته
:   ابتالء اهلل يف الدنيا أوالا

بد باملصائب يها وأهل العرفان صعوبات احلياة، والفقر، وابتالء اهلل الع ةيف عر  الصوفي
مكانة خاصة يف حياة العوام واوخواص، حيث الصعوبة، واملصائب تكثر أو تنقص وفقاً 
لدرجات العبد عند اهلل، ومن هو أقر  عند اهلل فبالؤ  أشد، حيث يقول أهل التصو : 

. يهذا بىن امليبدي 56"البالء امتحان أجساد األحبة بأنواع املشقات، واألمراض، واآلالم" 
  اته على هذا وكذلك اعتىن كثريًا بالفقر الذي هو من املشقات.مناج

ويرى امليبدي أن  الوصول إىل املوىل يتطّلب األمل واحلزن واحملنة، واجلرح، وباألمل والصرب 
أشار امليبدي يف موضع؛ إيهي، عليه، والرضا به، يتقر   العبد إىل اهلل قربًا، على سبيل املثال: 

س من األمل، بل هو من خو  زوال األمل، ومن يئّن من جرح احلبيب ليس أنيين من األمل لي
  .57الرجل يف حقه

وكذلك قال يف موضع آخر: إيهي، كنت حمنيت فأصبحت ثرويت، وكنت حزين فأصبحت 
  .58راحيت، وكنت أملي فأصبحت مصباحي، وكنت جرحي فأصبحت مرمهي

، ونبىن زيادة به، رجاء لنذو  يف وأيًضا قال حول األمل؛ إيهي، حنن اآلن يف فرحة أمل
 .59األمل وننبذ الراحة واألمل

                                                 
 633، كشف المحجوبايهجويري،  56

 .31، ص 8، ج ألسرار وعّدة األبراركشف اينظر: امليبدي،  57
 .399، ص 2ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  58
 .344، ص 9ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  59
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وقال يف مدح الفقر: إيهي، ما أعطيت شيًئا يهذا املسكني من متاع الدنيا لينفق 
لوجهك، ولكن تصدقُت ببدين احلقري على اوخالئق لتعفو عنهم وتغفر يهم إذا هبتونين، 

  .60فقراء(، وال خيلو العامل منهموظلمونين، رمحة اهلل ورضوانه على الدراويش )ال
  معرفة اهلل واكتشافه ثانیاا:

معرفة اهلل هي من أهم املوضوعات اليت اعتمد عليها امليبدي يف املناجاة، وفيها أشار 
امليبدي إىل أمهية معرفة اهلل، أن  معرفة اهلل اجترُّ إىل العالقة مع اهلل، ومىت اجتر االنفكاك، وكيف 

  العرفان؟ نعر  اهلل ونصل إىل
ذكر امليبدي يف املناجاة أن  النا  يف معرفة اهلل على ثالثة أقسام؛ من يعرفه باألسبا ، 

، وهذا إشارة أن  أحرى 61ومن يعرفه باألخبار، ومن يعرفه باإلشارة، وهذا جدير بالصحبة
مليبدي . ونقل ا62طريقة ملعرفة اهلل هو معرفته دون السبب والوسيلة، بل جعل السبب هلل أيًضا

يف مناجاته عن خواجه عبد اهلل األنصاري أن  الوصول إىل املعرفة تطلب عبور مبصائب كثرية 
، ويشري إىل أّن فرحة احلياة مع اهلل، والروح واملهجة يها قيمة مع معرفة 63حىت حيصل عليها املرء

  .64اهلل
العلم، واملعرفة ونقل امليبدي عن خواجه عبد اهلل األنصاري بأنه طلب من اهلل أن يعطه 

، اجتن ب امليبدي أن يتكلم عن اكتشا  اهلل حيث 65حىت يرى اهلل وحد ، ومييل إليه فقط
يقول: إيهي، مىت يتحدثون عن اكتشافك، أفرُّ من علمي، وأخا  من جرأيت، وأقع يف 

. وقال يف موضع آخر:  67. وقال يف موضع: إيهي، أنت حاضر، وملاذا نبحث عنك؟66الغفلة
قام باالكتشا   اختارك قام باكتشا  عنك بك، وهنا بدأ العالقة، ومن مل خيتاركإيهي، من 

  . 68بنفسه وخر  العالقة

                                                 
 .187، ص 4ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  60
 .374، ص 3ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  61

 .560، ص 3، ج كشف األسرار وعّدة األبرارينظر: امليبدي،  62
 .398، ص 7ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  63
 .218، ص 8ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  64
 .295، ص 3ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  65
 .615، ص 1ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  66
 .385، ص 3ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  67
 .699، ص 1ابق، جينظر: امليبدي، املرجع الس 68
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وكما استنبط من األقوال أن  العلم يأيت باملعرفة، واملعرفة تنري حياة اإلنسان وتعطيها 
د أن يبحث عن القيمة، يهذا مناجاة اهلل حول العرفان، واملعرفة، تعطي الفكرة لْلنسان أنه ال ب

  يصل إىل املقصود. العلم حىت
  تسليم ألمر الر الالقضاء والقدر و  ثالثاا:

اإلميان بالقضاء والقدر من مهمات حياة املسلم، وهو السعادة، وهو اإلميان بأن اوخري 
منه تنشرح  إلفادة من هذ  الدنيا واالستفادةوالشر ال يغشى املرء إال بإرادة اهلل، وهو ركن ا

ر، ويغشاها الفرح واحلبور، فما أمجل أن يسلِّم العبد زمام كلِّ أمور  لربه وخالقه، فريضى الصدو 
مبا أراد له، ويسلِّم ملا قّدر عليه، فرتا  عبدًا مستسلمًا ملوال ، وال يتم ذلك إال ملن فهم القضاء 

  يف املناجاة مع اهلل.والقدر، ووضع جبينه تسليًما ألمر ربه، يهذا أورد امليبدي هذ  املسألة املهمة 
. 69نقل امليبدي عن األنصاري؛ يا إيهي، ما مل ترد  كيف يأيت، ومن مل تطلبه مىت يأيت؟

وهذا إشارة إىل أّن كل شيء بيد اهلل وحد ، ويعلم املؤمن أن  األمور اجتري بإرادة اهلل، وقال يف 
؟ وملاذا يُتعب العبد موضع آخر نقاًل عن األنصاري؛ إيهي، كيف يتنازع العبد مع حكم أزيل

ليس له فيه حظ؟ حصول أمر يطلب إرادتك، وكيف حيصل العبد على النجاة إذ مل  فيمانفسه 
. وذكر يف مكان نقاًل عن األنصاري بأنه واقع يف فرحة بسبب ما شاء اهلل 70تقارنه اإلرادة؟

  .71وقدر له
در يف قلو  املؤمنني، قصد امليبدي من هذ  األدعية واملناجاة ترسيخ عقيدة القضاء والق

  وأنه ال يأيت خري أو شر إال مبشيئة اهلل، واملؤمن منقاد دائًما ألمر ربّه.
  الصفات اإليهية واوخو  والرجاء رابعاا:

ومن املوضوعات اليت تدور مناجاة امليبدي عليها ذكر الصفات اإليهية، فاهلل تبارك 
الُعال، فأنزل يف الكتا  وورد يف السُّنة منها وتعاىل عّر  نفسه لعباد  بأمسائه احلسىن وصفاته 

﴿َولِل ِه اأْلَمْسَاُء احلُْْسىَن فَاْدُعوُ  هِبَا َوَذُروا ال ِذيَن يـُْلِحُدوَن ما حيقِّق ذلك، فقد قال يف كتابه العزيز: 
اْدُعوا الر مْحََن أَيًّا َما َتْدُعوا  ، وقال: ﴿ُقِل اْدُعوا الل َه َأوِ 72يف َأمْسَائِِه َسُيْجَزْوَن َما َكانُوا يـَْعَمُلوَن﴾

                                                 
 .73، ص 1ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  69

 .129، ص 1، ج كشف األسرار وعّدة األبرارينظر: امليبدي،  70
 .73، ص 1ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  71
 .180األعرا :  72

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



194 

: طلب اهلل من عباد  ليدعوا اهلل مبا وصف به نفسه، يهذا سلك امليبدي 73فـََلُه اأْلَمْسَاُء احلُْْسىَن﴾
  هذا املنهج يف تفسري ، ومتس ك بصفات اهلل يف املناجاة.

تكون كما وصفت نقل امليبدي عن خواجه عبد اهلل األنصاري أنه قال: يا امللك، أنت 
. وهذا كما يعتقد به السلف، وال نثبت هلل من صفة إال 74به نفسك، ال كما يقول النا  عنك

ال يُوصف اهلل إال مبا وصف به نفسه،  ما ورد يف الكتا  والسنة كما قال أمحد ابن حنبل: "
  .75أو مبا وصفه به رسوله صلى اهلل عليه وسلم ال يتجاوز القرآن واحلديث"

وإظهارًا للضعف،  امليبدي بصفات اهلل وأمسائه يف املناجاة، تذلياًل للنفس، ومتس ك
والفقر أمام خالقه. وكم من موضع ذكر فيه: إيهي، يا الكرمي، يا الرمحن، يا اللطيف، يا العزيز، 

  .76األّول، واآلخر والظّاهر، والباطن..، وكذلك يا املغيث
 بعض صفات اهلل عّز وجّل جبمل، وكذلك أشار امليبدي نقاًل عن األنصاري إىل

وتوصيفات حيث يقول يف شرح عفو اهلل ومغفرته: إيهي، أنت الذي ال تستعجل مبعاقبة عبدك 
بظلمه، وتسمع كفرًا منه وال حترمه من نعمك، ولكن تعرض له عفوك ومغفرتك، وإن تا  

  .77ورجع، ستغفر له ذنبه
، 78ي، بأنه قال بإفراد اهلل يف صفاتهوأيًضا نقل امليبدي عن خواجه عبد اهلل األنصار 

وهذا مذهب أهل السنة واجلماعة، ويُعر  بتوحيد األمساء والصفات، "وهو اعتقاد انفراد 
بالكمال املطلق من مجيع الوجو  بنعوت العظمة، واجلالل واجلمال اليت ال  -جل جالله -الر 

  .79يشاركه فيها مشارك بوجه من الوجو ...."
 مناجاة اهلل بأمسائه وصفاته، هي ترسيخ هذ  الصفات يف قلو  هذ  الطريقة؛ يعين

املؤمنني، ووسيلة لتقوية إمياهنم، وعالقتهم باهلل وحد ، وسبب لفالحهم، وفوزهم يف الدنيا 
  واآلخرة.

                                                 
 .110اإلسراء:  73

 .498، ص 1، ج كشف األسرار وعّدة األبرارينظر: امليبدي،  74

)اململكة العربية السعودية املدينة املنورة، الناشر: جممع امللك فهد لطباعة املصحف  مجموع الفتاوى،ة، أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمي 75
 .26، ص 5م(، حتقيق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، ج 1995هـ/1416الشريف، 

 .10، ص 5وج ، 741، ص 2، وج 652، ص 1، ج كشف األسرار وعّدة األبرارينظر: امليبدي،  76
 .59، ص 9ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  77
 .243، ص 10ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  78

، )اململكة العربية السعودية، الناشر: وزارة الشئون اإلسالمية واألوقا  القول السدید شرح كتاب التوحیدآل سعدي، ناصر بن عبد اهلل،  79
 .17ص م(، 2000هـ/1421، 2والدعوة واإلرشاد، ط
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  اهلل وفضله على النا  قرار بعنايةاإل خامساا:
على الرجل بأفعاله  اإلقرار بفضل اهلل ونعمه، هو شكر اهلل تعاىل، والشكر "الثناء

. وقيل: "وهو ظهور أثر نعمة الل ه على لسان عبد  ثناًء واْعرتافًا، وعلى قلبه شهوًدا 80احملمودة"
﴿َواْشُكُروا . وهو يف احلقيقة عبادة اهلل كما قال تعاىل: 81وحمّبة، وعلى جوارحه اْنقياًدا وطاعًة"

  . 82﴾نِْعَمَت الل ِه ِإْن ُكْنُتْم ِإي اُ  تـَْعُبُدونَ 
يهذا اعتىن امليبدي يف تفسري  العرفاين بشكر اهلل اعتناءًا كثريًا، اعرتافًا بنعمه، وفضله على 

نقل امليبدي عن األنصاري تشبيه عناية اهلل باجلبل، وفضله بالبحر، اوخلق، على سبيل املثال، 
يف بيان نعمة نقل يف املناجاة عن خواجه األنصاري . و 83حيث اجلبل ال يبلى، والبحر ال ينقص

لطف اهلل على املؤمنني، وأنه هو حمافظ املستضعفني، وهو الذي يعطي نعمة ايهداية لعبيد .. 
84.  

وكذلك نقل امليبدي عن األنصاري أنه شّبه القلب باحلجر، مث بعناية اهلل أمثر القلب، 
مثر الشجر ناجى خواجه عبد اهلل؛ إيهي، وصل ماء عنايتك إىل احلجر، وأمثر وأنبت الشجر، وأ

  . 85بعد ، وكان مثرته الفرحة، وطعمه األنس، ورائحته احلرية...
وتكّلم امليبدي يف موضع عن األنصاري عن سعة رمحة اهلل على العوام واوخواص بقوله: 
إيهي، وجودك لكل مفلس نصيب، من كرمك أنت لكل مريض طبيب، ولكل أنا  من 

. ونقل امليبدي يف مواضع أخرى مناجاة  86رمحتك حصة، ومنك على رأ  كل مؤمن تاج....
عن نعمة ايهداية والرشد بقول خواجه عبد اهلل األنصاري: إيهي، أنت الذي نو رت قلو  
األحبا  بنور التجلِّي، وأجريت أهنار لطفك بينهم، وجعلت القلو  مرآة ومصفاة تنعكس 

  .87فيها أنوارك... 
  العالقة مع اهلل سادساا:

                                                 
 .213، ص 3، ج جامع البیان في تأویل آي القرآنالطربي،  80

هـ/  1416، 3، )لبنان، بريوت، الناشر: دار الكتا  العريب، طمدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعینابن القيم اجلوزية،  81
 .234، ص 2م(، التحقيق: حممد املعتصم باهلل البغدادي، ج 1996

 .114حل: الن 82
 .177، ص 4ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  83

 .29، ص 1، ج كشف األسرار وعّدة األبرارينظر: امليبدي،  84
 .262، ص 5ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  85
 .310، ص 5ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  86
 .180، ص 8، وج 572، ص 6ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  87
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ن يألف ويؤلف، يهذا حياول اإلنسان أن يقيم الروابط والعالقات مع فطرة اإلنسان أمن 
اآلخرين، وعالقته مع خالقه الذي خلقه بيديه، ونفخ فيه من روحه هو من أصل العالقة الذي 
فيه سعادته، وفالحه، وال يفوز اإلنسان إال أن يبين ويصلح هذ  العالقة، لذلك قام امليبدي يف 

  ة اإلنسان مع ربّه يف مواضع عديدة.تفسري  بتبيني وشرح عالق
قس م امليبدي عالقة املرء مع خالقه إىل القسمني؛ الوصال الدنيوي، والوصال األخروي، 
اللذين تدور مناجاة امليبدي عليهما، يف هذ  املشاهدة ذكر امليبدي أن احلياة الدنيا ال معىن يها 

ملصائب، واحملن حىت حيصل املقصود، واملرء دون عالقة املرء مع اوخالق، والوصال يتطّلب حتمل ا
دائًما يف أمل الفرا ، والبكاء، وهو خيشى وخيا  أن ال يصل إىل حمبوبه، وأيًضا استعمل 

املعروفة والرائجة عند أهل التصو  يف العالقة مع اهلل كاالستتار،  املصطلحاتامليبدي 
اليت متت اإلشارة إىل توضيحها يف والتجلي، واحلريان، واملكاشفة، والسكر، والصحو، واألنس 

  الفصل املاضي.
على سبيل املثال، نقل امليبدي عن األنصاري بأن  عالقة املرء مع خالقه هي يف احلقيقة 
احلياة األبدية بقوله: إيهي من أنت حياته مىت ميوت، ومن يشغل نفسه بك مىت سينتهي من 

  .88شغله...إخل 
عن األنصاري: إيهي، من يبحث عنك جيب يف حقه وذكر امليبدي يف موضع آخر نقاًل 

، ونقل أحيانًا عنه بأنه حمزون بسبب عدم وصوله إىل احملبو ، حيث 89ترك الروح، وإراقة الدم
يقول: إيهي، كّل غريب غريب باجلسد، وأنا غريب بالروح والقلب، النا  غريبون يف السفر، 

يب، وأنا مريض بالطبيب، لكل من وأنا غريب يف احلضر، إيهي، لكل مريض شفاء من الطب
التقدير نصيب، ولكن أنا حمروم من نصيب، ولكل عاشق حمبو  وقريب، وأنا دون صاحب 

  .90وقريب
ونقل امليبدي عن خواجه عبد اهلل يف مناجاته أنه كظمآن يريد الوصال، وهو يف خو  

ويبكي رجاء وصال من عدم وصوله إىل احملبو ، ويريد أن يبكي لعالقته القوية مع حمبوبه، 
حمبوبه، حيث يقول: إيهي، أريد أن أبكي، ولكن ال أدري أأبكي ألجل احلسرة أم بسبب 

                                                 
 .12، ص 4، ج كشف األسرار وعّدة األبرارنظر: امليبدي، ي 88
 .399، ص 2ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  89
 .169، ص 4ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  90
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التدلل، البكاء بسبب احلسرة نصيب اليتيم، وبكاء الشمعة ألجل التدلل، فكيف يكون البكاء 
  .92، إيهي، بكيت على رجاء الوصال حىت تأمّل عيين91تدلاًل وغنًجا؟

اري أنه قال: إيهي، أخا  أن ال يكون يل يف جهدي إال وكذلك نقل عن األنص
، وإيهي، أهنارك جارية، واألقداح مرئية، 93حسرة، وأخذتين هزة أن ال يكون يل عندك قيمة... 

  .95، وذكر يف مناجاته أن  العبد يفلح يف الوصال إذا طلبته أنت94وإىل مىت العطش
بعالقة املرء مع خالقه عند أهل التصو  املعروفة املتعلقة  املصطلحاتوأما بالنسبة إىل 

ذكر امليبدي مناجاة وأشار فيها أن  السكر، والصحو، واألنس كلها بلطف اهلل على العبد، وهو 
، ونقل امليبدي عن 97، ومن يصل إىل املكاشفة، هو حريق نار املعرفة، وحبر احملبة96فرحة أبدية

  .98 حريان؟األنصاري: إيهي، إىل مىت االستتار والتجلي، وقليب
يرى امليبدي أن  اجلسد هو مانع من الوصال األخروي، ولقاء اهلل، يشاهد بأنه يرى 

 ، فهو ينقل حكاية عن عبد اهلل بن أمحد بن حنبل عن99االشتيا  إىل املوت يف بعض مناجاته
 .101إيهي، اشتّد شوقي إليك فعّجل قدومي عليك"يف حالة النزع: " 100الفتح بن شخر 

عن األنصاري يف مناجاته أن ه يف انتظار اليوم الذي يرتك فيه قفص النفس ويصل  ونقل امليبدي
  . 102إىل حدائق ربه

                                                 
 .129، ص 5ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  91
 .376، ص 9ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  92
 .423، ص 5بق، ج ينظر: امليبدي، املرجع السا 93
 .165، ص 5ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  94
 .518، ص 8ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  95
 .219، ص 5ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  96
 .359، ص 5ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  97
 .671، ص 5ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  98

 .755، ص 5، ج األسرار وعّدة األبرار كشفينظر: امليبدي،  99
ه[، نزيل بغداد، ومن كبار مشايخ الصُّوفّية.هو من الزهاد، قَال  280 - 271الفْتُح ْبن ُشْخُر ، أبو نصر الكّشي الزّاهد، ]الوفاة:  100

، )بريوت، لبنان، طبقات الحنابلة ،اإلمام َأمْحَد بن حنبل: ما أخرجت خراسان مثل الفتح ْبن شخر . ينظر: ابن أيب يعلى، حممد بن حممد
. وينظر: 576، 17، ج سیر أعالم النبالء، ذهيب. وينظر: ال323، ص 1د الفقي، ج الناشر: دار املعرفة، د.ط(، احملقق: حممد حام

 2003ه/ 1422، 1، ) الناشر: دار الغر  اإلسالمي، طتاریخ اإلسالم َوَوفیات المشاهیر َواألعالمالذهيب، حممد بن أمحد بن عثمان، 
 .585، ص 6م(، التحقيق: الدكتور بشار عّواد معرو ، ج 

 .234، ص 7امليبدي، املرجع السابق، ج  101
 .347، ص 4ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  102
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هذا النوع من املناجاة، ورغبة اإلنسان يف العالقات الدنيوية واألخروية مع خالقه، تقرّبه 
ىل طريق إىل ربّه، وتبعد  عن املعاصي، وتُنسيه من زَين الدنيا ونعيمها، ومتاعها، وترشد  إ

  ايهدي، وسبيل الرشاد.
 ذكر اهلل وعبادته سابعاا:

عند الصوفية ذكر اللسان جيّر ِإىل استدامة ذكر القلب، فإذا كان العبد ذاكرًا بلسانه 
 . 104أن  كلمة "ال إله إال اهلل" هي أفضل الذكر . وذكروا103وقلبه، فهو الكامل يف سلوكه

ن ذكر اهلل وعبادته كثريًا، على سبيل املثال، ولذلك اعتمد امليبدي يف املناجاة على بيا
قال امليبدي يف عبادته: إيهي، إياك نعبد، وال نعبد إال إياك؛ ألنك إيهنا وخالقنا، وربّنا الذي ال 

  .105شريك لك
ونقل امليبدي ثناء خواجه عبد اهلل عن جمالس الذكر للصوفية بقوله: إيهي، ما أحلى أيام 

. وذكر  106العرفاء بك، وكم أخذ أنفاسهم حرارة ذكرك.... األحباء معك، وما أحلى سو 
  .107يف مناجاته عن حالة الذاكرين بقوله: إيهي، من أفرح من الذاكرين يف الدنيا واآلخرة ؟
. ونقل 108ونقل امليبدي عن األنصاري يف ذكر اهلل؛ إيهي، ال قيمة لقلب إال بذكرك

، وقال يف موضع 109ك يف الدنيا كا  يلامليبدي عن ذي النون املصري أنّه قال: إيهي، ذكر 
. ونقل عن األنصاري بأنه رأى ذكر اهلل جنة الدنيا بقوله: 110حنن نعيش آخر: إيهي، بذكرك

ونقل  .111إيهي، كيف أفتخر وأفرح باجلنة واحلور؟ إذا أعطيين نـََفًسا يف الدنيا سأصنع منها جنة
وثرويت هي أين أذكرك، وإن مل عن األنصاري: إيهي، مجايل يف عبوديتك، ولساين يف ذكرك، 

  .112يكن هكذا فكيف لذكري قيمة؟

                                                 
 .375، ص 2ج  الرسالة القشیریة،القشريي،  103
 .402ص فرهنگ تعبیرات واصطالحات عرفانی، صيادي،  104

 .16، ص 1، ج ألسرار وعّدة األبراركشف اينظر: امليبدي،  105
 .795، ص 3ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  106
 .420، ص 1ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  107
 .341، ص 1ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  108
 .319، ص 2ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  109
 .355، ص 2ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  110
 .441، ص 8نظر: امليبدي، املرجع السابق، ج ي 111
 .789، ص 2ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  112
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والذكر عند العرفاء يشمل الذكر اللساين، والذكر القليب، وكذلك أشار امليبدي عن 
األنصاري يف مواضع خمتلفة حول الذكر القليب، على سبيل املثال: نقل امليبدي عن األنصاري: 

من اهلل أن ينظر إىل ذكر  القليب بقوله: إيهي،  ، وأنه طلب113إيهي، ذكرك يف القلب واللسان
. 114انظْر إىل واحد من ثالثة اليت تزوْدهتا؛ وذكر الثالث؛ أنه ما ذكرت أحًدا يف قليب إال أنت

ويف مكان آخر، قال األنصاري: إيهي، أنت قريب بأنفا  األحبا ، وحاضر يف قلو  
   ا نقل عنه امليبدي يف أبيات:. ومن إشارة األنصاري إىل هذين الذكَرين م115الذاكرين

  إاّل وذكرك مقرون بأنفاسي           والل ه ما طلعت مشس وال غربت
  .116إاّل وأنت حديثي بني جاّلسي             وال جلست إىل قوم أحّدثهم

.."وكيف . ونقل امليبدي عن األنصاري مبالغة يف ذكر اهلل؛ إيهي، كيف أذكر وأنا ذاكر
، إيهي، أنت ذكري، وتذكاري، أنت معىن دعوى الصادقني، 117سا "؟أذكر  من لست أن

مضيء أنفا  األحبا ، اطمئنان قلو  الغرباء، بسبب أنت حاضر يف القلب، أسأل أين 
. ونقل امليبدي عن األنصاري 118أنت عشًقا وحبًّا منك. الروح حيتاج إىل احلياة، وأنت احلياة

ذكرك ديين، ولساين مشغول بذكرك، وقليب معمور  يف أمهية الذكر يف املناجاة بقوله: إيهي،
بلطفك، ومكاين مسرور بنظرتك، هو يف احلقيقة بيت املعمور، وكمال العبودية يف الثالثة؛ 

  .119عمل كثري، ويف اوخفاء، وقلب دائًما جاري يف ذكر اهلل
، وكما يشاهد من مناجاة امليبدي حول الذكر يف تفسري  "كشف األسرار وعّدة األبرار"

هو حياول أن يثبت ويرسِّخ أمهية الذكر يف قلو  املؤمنني حيث ال ينسى املؤمن ربّه وخالقه 
 حلظة يف حياته.
  تذليل النفس أمام اهلل وطلب عفو  ومغفرته ثمانیاا:

﴿َوِإْن ملَْ تـَْغِفْر يف القرآن الكرمي:  بقوله تعاىل مغفرة اهلل وعفو  هي وسيلة الفوز والنجاة
، لذلك اهتم هبا امليبدي يف مناجاته كثريًا، ليصر  توجُّه 120مَحَْنا لََنُكوَنن  ِمَن اوْخَاِسرِيَن﴾لََنا َوتـَرْ 

                                                 
 .253، ص 9ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  113
 .107، ص 4ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  114

 .123، ص 4، ج كشف األسرار وعّدة األبرارينظر: امليبدي،  115
 .441، ص 8ابق، ج ينظر: امليبدي، املرجع الس 116
 .833، ص 3ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  117

 .101، ص 9، ج كشف األسرار وعّدة األبرارينظر: امليبدي،  118
 .346، ص 9ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  119
 .23األعرا :  120
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املخاطبني إىل هذا األمر املهم، وما أمجل تذليل النفس يف طلب املغفرة، وإظهار الضعف، 
احلقيقة: والفقر أمام اهلل اوخالق القهار، ليقبل من عبيد  طلبهم، ويعطيهم ما يفرحهم، ويف 

إذالل النفس أمام اهلل تعاىل هو إذعان جبربوت اهلل وقدرته، وعظمته اليت ال حتيط العقول 
والقلو  هبا، وهو من أعلى درجات العبودية، على سبيل املثال: نقل امليبدي عن حسن بن 
على )رضي اهلل تعاىل عنه( يف مناجاة: "إيهي، ضيفك ببابك، سائلك ببابك، عبدك ببابك، يا 

ء، فتجاوز قبيح ما ء، و قد أمرت احملسن منا أن يتجاوز عن املسىحمسن، قد أتاك املسي
  .121عندي جبميل ما عندك يا كرمي"

، إيهي، أنت 122وذكر امليبدي نقاًل عن األنصاري: إيهي، ال تظهر إجرامي الذي سرتته
. ونقل 123جلهول؟مسيتين ضعيًفا، فما يأيت من الضعيف؟ وأنت مسيتين جهواًل، فما يصدر من ا

عنه أيًضا يف مناجاته حينما يشّبه خواجه األنصاري نفس اإلنسان حبجر الذي يثمر بعناية اهلل 
، وقال: إيهي، أنا مريض من عقا  أمري، وأنني من حقارة نفسي، اشفين يا شايف 124ولطفه

ون أنت ، إيهي، كما حنن مذنبون أنت غفار، وكما حنن مسيئ125املرضى، يا منز   من العيو .. 
، ويا اهلل، أنت الذي تسرت عيو  العبيد، وتسمع استغفار املذنبني، واجتيب إجابة 126سّتار.. 

أ ، وأنا له ، إيهي، أنا باكي كيتيم ليس 128، وذنبنا كبري ولكن  عفوك أكرب127املستضعفني
  .129متعب من إجرامي، ومعصييت، إيهي، أغثين أنا أنني من شرارة نفسي

يف  -يظهر أخذت من اإلسرائيليات– ناجاة عن الصلحاء واألنبياءوقام امليبدي بنقل امل
 إظهار ضعفهم أمام اهلل وطلب املغفرة منه، كقول ذي القرنني يف إظهار ضعفه هلل تعاىل: "
إيهي، إّنك قد ندبتين إىل أمر عظيم ال يقدر قدر  أحد، وأنت الّرؤو  الّرحيم اّلذي ال تكّلف 

                                                 
المنتظم في تاریخ األمم رمحن بن علي، . وانظر: ابن اجلوزي، عبد ال652، ص 1، جكشف األسرار وعّدة األبرارينظر: امليبدي،  121

م(، احملقق: حممد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر  1992هـ /  1412، 1)لبنان، بريوت، الناشر: دار الكتب العلمية، طوالملوك، 
 .329، ص 6عطا، ج 

 .232، ص 5، جكشف األسرار وعّدة األبرارينظر: امليبدي،  122
 .31، ص 9بق، ج ينظر: امليبدي، املرجع السا 123
 .262، ص 5ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  124
 .506، ص 9ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  125
 .200، ص10ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  126
 .398، ص 2ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  127
 .344، ص 4ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  128
 .156، ص 8جع السابق، ج ينظر: امليبدي، املر  129
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إال طاقتها، بل أنت ترمحها، بأي قوة أكاثرهم، وبأّي حيلة  نفًسا إال وسعها، وال حتملها
  .130أكابرهم، وبأي لسان أناطقهم، وبأّي حّجة أخاصمهم"

يهي، أنا عبد إ ونقل امليبدي عن أيو  دعاًء طوياًل إظهارًا عن عجز  وطلًبا ملغفرة ربه: "
رضاً، وللفتنة نصباً، ذليل، إن أحسنت فاملّن لك، وإن أسأت فبيدك عقوبيت، جعلتين للبالء ع

عوذ بك أ وقد وقع على بالء، لو سّلطت على جبل ضعف عن محله، فكيف حيمله ضعفي...
اليوم منك، وأستجريك من جهد البالء فأجرين، وأستغيث بك من عقابك فأغثين، وأستعني 
بك فأعيّن، وأتوّكل عليك فاكفين، وأعتصم بك فاعصمين، وأستغفرك فاغفر يل، فلن أعود 

  . 131ء تكرهه ميّن.."لشي
امليبدي كذلك عن داود دعاء طوياًل يُذهب أقذار القلو  وجُيلِّيها: ".. إيهي،  ونقل

ء، ...إيهي، من أين يطلب العبد الويل لداود إذا كشف عنه الغطاء، فيقال: هذا داود اوخاطى
، سبحان خالق املغفرة إال من عند سّيد ، إيهي، الويل لداود من الّذنب العظيم اّلذي أصا 

الّنور، إيهي، قد تعلم سّري و عالنييت فاقبل معذريت، إيهي، برمحتك اغفر يل ذنباً، وال تباعدين 
من رمحتك يهوائي، إيهي، فررت إليك بذنويب، واعرتفت خبطيئيت، ال اجتعلين من القانطني وال 

  .132ختزين يوم الّدين.."
، وحتقري النفس أمامه هو من أقوى وكما يبدو طلب العفو، واملغفرة من اهلل عّز وجلّ 

      الطر  إىل اهلل، وأحسن األسلو  يف التقر  إليه، وهو من أنواع العبادات.

 العرفانیة عند المیبدي المصطلحات عمالكیفیة است:  المبحث الثاني
شف فكر  الصويف، وما يتشابه وخيتلف عن يكموقف امليبدي من املصطلحات العرفانية 

يهذا اختصت الدراسة مبحثًا مستقاًل يف فصل املنهج العرفاين للميبدي  ية،األفكار الصوف
                                                 

، 2. وينظر: القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، مصر، القاهرة، الناشر: دار الكتب املصرية، ط 737، ص 5امليبدي، املرجع السابق، ج  130
 .50، ص 11م(، ج  1964هـ / 1384

، )لبنان، بريوت، الناشر: دار فسیر الكبیرمفاتیح الغیب = الت. وينظر: فخر الدين الرازي، 286، ص 6امليبدي، املرجع السابق، ج  131
، )لبنان، اللباب في علوم الكتاب. وينظر: النعماين، عمر بن علي، 172، ص 22م(، ج 2000هـ/ 1420، 3إحياء الرتاث العريب، ط

 .568، ص 13م(، ج 1998هـ / 1419بريوت، الناشر: دار الكتب العلمية، 

، )لبنان، الكشف والبیان عن تفسیر القرآنوينظر: الثعليب، أمحد بن حممد بن إبراهيم، . 341، ص 8امليبدي، املرجع السابق، ج  132
م(، حتقيق: اإلمام أيب حممد بن عاشور، مراجعة وتدقيق: األستاذ نظري  2002، هـ /1422، 1بريوت، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب، ط

بن حممد، معامل التنزيل يف تفسري القرآن، لبنان، بريوت، الناشر : دار إحياء . وينظر: البغوي، احلسني بن مسعود 192، ص 8الساعدي، ج 
 .62، ص 4م(، احملقق : عبد الرزا  املهدي، ج 2000هـ/ 1420، 1الرتاث العريب، ط
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تبني  عن كيفية استعماله املصطلحات بالتفصيل، وأيًضا تكشفمنفصلة عن الفصل الثاين، ل
عن استعمال بعض ابتعد امليبدي ظهر أن  املنهج العرفاين للميبدي كاماًل مستقاًل دون تكرار.

د، واحللول وحنوها، وقلياًل ذكر مصطلحات حنو الفناء، والبقاء، مصطلحاهتم كوحدة الوجو 
ولكن استعمل كثريًا من املصطلحات الرائجة بني أهل التصو ، كالزهد، والدنيا، والفقر، 
والبالء، واوخشية، والرهبة وحنو هذا، بعد إمعان النظر يف املصطلحات فقد شوهد أن  امليبدي 

ملصطلحات العرفانية على أربعة أسس؛ األول؛ الظاهر بىن أسا  توضيحاته وشرحه عن ا
والباطن، والفهم اإلشاري، الثاين؛ التقسيم الرتتييب، الثالث؛ البيان العقلي، والرابع؛ البيان 

كشف   مناألمثلة  استناًدا ببعضلدراسة لتبيني هذ  األسس وشرحها النصي. وهنا تقوم ا
  األسرار وعّدة األبرار.

المصطلحات  بیانقول بالظاهر والباطن، والفهم اإلشاري في ال األول:المطلب 
 العرفانیة 

من األصول اليت اعتمد عليها امليبدي يف تفسري  هو القول بالظاهر والباطن، وجاء هذا 
معلوم الظاهر هو و يف تفسري  على معنيني؛ األول: إّن النصوص الشرعية يها ظاهر وباطن، 

في من النص الذي حيتاج أن يكتشف، والثاين؛ اوخجه و المن النص، والباطن: هو  وواضح
يتعلق بعمل العبد، إما قلًبا أو باجلوارح، يهذا استمسك امليبدي يف توضيح املصطلحات 

  العرفانية على هذا األصل. 
َا َغِنْمُتْم ما يتعلق بالنصوص، على سبيل املثال؛ قال امليبدي يف قوله تعاىل:  ﴿َواْعَلُموا أمن 

نوعني؛ النوع األول: واضح من على  إن  اجلهاد: 133ْيٍء َفَأن  لِل ِه مُخَُسُه َولِلر ُسوِل..﴾ِمْن شَ 
اآليات املتعلقة باجلهاد، وهو جهاد الظاهر مع الكفار بالسيف، والثاين: جهاد الباطن، وهو 

 . 134جهاد العرفاء مع النفس
: إّن "إحياء املوتى" 135ِيي اْلَمْوَتٰى﴾قال امليبدي يف شرح اآلية ﴿ِإن ا حَنُْن حنُْ مثال آخر؛ 

يف فهم أربا  املعرفة يها سّر خاص، وذو  آخر، وهو مبعىن إحياء قلو  الغافلني بنور 

                                                 
 .41األنفال:  133

 .59، ص 4ج  كشف األسرار وعدة األبرار،ينظر: امليبدي،  134
 .12يس:  135
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. 136املكاشفة، والقرابة، وإحياء أرواح أهل ايهوى، والشهوة بريح املشاهدة، وروح املواصلة
  ري أربا  العرفة وأهل العرفان.وأشار يف قوله أّن هذا هو التفسري الباطين الذي خفي على غ

ومن أمثلته، قال امليبدي يف تفسري  عن البخل: إن  البخل على لسان أهل اإلشارة 
. 137ينقسم إىل قسمني؛ األول: خبل األغنياء بسبب منع النعمة، والثاين: خبل الفقراء مبنع ايهمة

فسري كلمة )البحرين(؛ تيف ، و 139: إّن احلاء إشارة إىل احملبة138وقال يف قوله تعاىل: ﴿حم﴾
. وكذلك امليبدي يف تفسري  عن البخل، ذكر أّن البخل 140هذ  إشارة إىل اوخو ، والرجاء

على لسان أهل اإلشارة ينقسم إىل قسمني؛ األول: خبل األغنياء بسبب منع النعمة، والثاين: 
  .141خبل الفقراء مبنع ايهمة

قلًبا أو باجلوارح؛ قال امليبدي يف ما الظاهر والباطن الذي يتعلق بعمل العبد إما أو 
تفسري  عن معىن اإلخبات أن  حقيقة اإلخبات اطمئنان القلب، وفرحة الروح، وسكون اجلوارح 

. وقد مجع امليبدي فی تعريف 142يف الطاعة، وتقرُّ  من احلق، دون تردُّد، ودون أن يرجع
 ظاهرًا وباطًنا، أو قال يف اإلخبات بني الظاهر والباطن، وهو أن  اإلخبات يعين اوخشوع هلل

إّن اوخشوع يف الصالة له ظاهر، وباطن، ظاهر  أن تضع اجلوارح يف حالة األد  معىن اوخشوع؛ 
يف الصالة، وال تلتفت إىل اليمني، والشمال، وأن تنظر إىل موضع السجود يف القيام، وأن تنظر 

ىل جنبك. واوخشوع باطًنا هو يف الركوع إىل الرجل، ويف السجود إىل األنف، ويف التشهد إ
وقال امليبدي يف معىن الشريعة  .143اوخشية القلبية بسبب الذكر، والفكر، أو الشكر، والسكر

. ويبدو من كالم امليبدي أنه يرى أّن 144واحلقيقة: الشريعة أركان الظاهر، واحلقيقة أركان الباطن
ذلك احلقيقة اليت تتعلق بالباطن، الشريعة تتعلق بالظواهر، وهو بداية عمل املرء، ولكن مقابل 

  وكأهنا تتعلق بالنهايات.

                                                 
 .218، ص 8، وج 58، ص 5، ج براركشف األسرار وعدة األامليبدي،  136

 .731، ص 1، ج كشف األسرارامليبدي،  137
 .1غافر:  138

 .456، ص 8ج  كشف األسرار،ينظر: امليبدي،  139

 .421، ص 9،ج كشف األسرار وعّدة األبرارينظر: امليبدي،  140

 .731، ص 1، ج كشف األسرارامليبدي،  141

 . 374، ص 4، ج كشف األسرار وعدة األبرارينظر: امليبدي،  142
 .129، ص 1ج  كشف األسرار وعدة األبرار،ينظر: امليبدي،  143
 .740، ص 2ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  144
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ن؛ ورع العام )الظاهر(، وورع اوخاص )الباطن(، ورع العام عايبدي: إّن الورع نو وقال امل
هو ما يكون يف اوخرب: "مالك الّدين الورع"، وأما ورع اوخاص فهو ورع القلب، وهو أن ال 

ورع الظاهر، والباطن أن صاحب ورع الظاهر ال يرى احلق  يتفك ر يف عامل احلقيقة، والفر  بني
يف الدنيا بل يف اآلخرة، ولكن متورّع الباطن اليوم فتح عينه لريى احلق، مثل عمر بن اوخطا  
 )رضي اهلل عنه( قد أفرغ قلبه عن سوى اهلل حىت اجتّلى اهلل سبحانه وتعاىل على قلبه حيث قال

  . 145عمر: "رأى قليب ريب"

 ةالعرفانی مصطلحاتهلتقسیم الترتیبي عند المیبدي في ا الثاني:المطلب 
النظر يف تبيينات امليبدي عن املصطلحات العرفانية يرشدنا أنه سلك مسلًكا خاصًّا يف 
شرحه عن هذ  املصطلحات مرتًبا على حسب املراتب، رمبا يقسم املخاطبني إىل قسمني وفًقا 

َنا ِمْن ِعَباِدنَا ﴿مُث  َأْوَرثـَْنا  لآلية القرآنية: ُهم  ۖ  اْلِكَتاَ  ال ِذيَن اْصطََفيـْ ُهْم ظَامِلٌ لِّنَـْفِسِه َوِمنـْ َفِمنـْ
ُهْم َساِبٌق بِاوْخَيـْرَاِت بِِإْذِن الل ـِه..﴾ يقسمهم إىل العوام، ى أخر  يف مواضع، بينما 146مُّْقَتِصٌد َوِمنـْ

هذ  اآلية ولكن مل يشر  واوخواص، وخواص اوخواص، والذي يستنبط بأنه كذلك مستند على
  فيه إىل لفظ الظلم.

تشري الدراسة إىل بعض األمثلة من القسم األول؛ تشري إىل أن التقوى يها ثالثة منازل؛ 
املنزل األول: ترك الكفر والشرك، وهذا منزل املسلمني. والثاين: ترك احملارم اليت حتظر الشريعة 

. أو مثاًل: 147العرفاء، وهو حفظ اوخواطر، والنياتحرامها وهذا منزل املؤمنني. والثالث: منزل 
قس م امليبدي الذاكرين إىل ثالث جمموعات؛ األول: الذي يذكر اهلل بلسانه، وينسا  يف قلبه 
وهذا ذكر "الظامل"، الثاين: من يذكر اهلل بلسانه، ومل ينسا  يف قلبه وهذا ذكر "املقتصد"، 

من عر  الل ه كّل "لبه بذكر ، وإن مل يقل بلسانه والثالث: الذي يذكر اهلل بقلبه، امتأل ق
نقل امليبدي عن خواجه عبد اهلل األنصاري بأن ، ومثال آخر؛ 148لسانه"، وهذا ذكر "السابق"

احلياء حصار الدين، وأصل اإلميان، وعالمة الكرم، والنا  فيه على ثالث طبقات؛ الغافلون، 

                                                 
 .634، ص 10، ج كشف األسرار وعّدة األبراردي، امليب 145
 .32الفاطر:  146

 . 38، ص2ج كشف األسرار وعّدة األبرار،ينظر: امليبدي،  147
 .396، ص 2ابق، جينظر: امليبدي، املرجع الس 148
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يون من اوخلق، وهم الظاملون. والعقالء يستحيون والعقالء، والعرفاء، الغافلون هم الذين يستح
  . 149من املالئكة، وهم املقتصدون، والعرفاء يستحيون من احلق، وهم السابقون

أشار امليبدي يف موضع أن  لليقني مخس مراتب؛ اسم اليقني، ؛ من جهة املراتبوأما 
قني للعوام، علم اليقني وعلم اليقني، وعني اليقني، وحق اليقني، وحقيقة حق اليقني؛ اسم الي

للخواص، عني اليقني وخواص اوخواص، وحق اليقني لألنبياء، وحقيقة حق اليقني لرسول اهلل 
  . 150)صلى اهلل عليه وسلم(

ومن أمثلته: أشار امليبدي إىل أّن للتوكل ثالث مراتب؛ التوكل، التسليم، والتفويض، 
ض يف النهاية، وأن األول صفة العوام، والثاين فالتوّكل يف البداية، والتسليم يف الوسط، والتفوي

   صفة اوخواص، والثالث صفة خواص اوخواص.
. 151وذكر أّن التوكل صفة لألنبياء على العموم، والتسليم صفة إلبراهيم على اوخصوص

هو على ثالثة أقسام؛ األول تقوى العوام، وهو أن يتقي من الشرك. وتقوى وقال يف التقوى؛ 
  . 152يتقي املعاصي. وتقوى خواص اوخواص، وهو أن أن يتقي الشبهات اوخواص، وهو أن

وكذلك أشار امليبدي يف تفسري  إىل أّن توبة العوام من الزلة، وتوبة اوخواص من الغفلة، 
وتوبة خواص اوخواص من مالحظة أوصا  البشرية. مث أشار إىل أّن توبة العوام أن يقلع عن 

اص أن ينظروا إىل أّن طاعتهم بتوفيق من اهلل ال بسبب عملهم، املعصية إىل الطاعة، وتوبة اوخو 
  .153وتوبة خواص اوخواص أن يصلوا من مشاهدة التوفيق إىل املشاهدة

شرح المصطلحات العرفانیة عند المیبدي اعتماداا على البیان  الثالث:المطلب 
  العقلي

املصطلحات العرفانية، د امليبدي يف تفسري  العرفاين على حتليالت عقلية يف شرح اعتم
عالقة بني عبادة خاصة بربط الأحيانًا استنتج نتائج من اآليات بربط بعضها ببعض، أو يقوم 

  كإخراج آدم من اجلنة.   حدثتوأمر خارجي عنها، أو يقوم ببيان حكمة من حادثة اليت 
                                                 

 .128، ص 1ج كشف األسرار وعدة األبرار، ينظر: امليبدي،  149

 .205، ص 6ج  كشف األسرار وعدة األبرار،امليبدي،  150

كشف األسرار فقد ذكر امليبدي يف موضع آخر أن التسليم صفة الذبيح واوخيل. وقد جعل إبراهيم، وابنه حتت اوخواص. ينظر: امليبدي،  151
 . 672، ص 10ج ، وعدة األبرار

 .405، ص 2املرجع السابق، ج  152

 . 528، ص 6، ج كشف األسرار وعدة األبرارينظر: امليبدي،  153
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اتني إىل أّن يف نظرة أربا  احلقيقة يف ه على سبيل املثال أشار امليبدي يف تفسري 
، و﴿َوما تـُْنِفُقوا ِمْن َخرْيٍ 154اآليتني لطيفة مجيلة: ﴿َوما تـُْنِفُقوا ِمْن َخرْيٍ فَِإن  الل َه بِِه َعِليٌم﴾

؛ وهي أن  النا  يف إنفاقهم صنفان؛ األول الصنف الذي 155يـَُو   إِلَْيُكْم َو أَنـُْتْم ال ُتْظَلُموَن﴾
اوخو  من جهنم، والرجاء إىل اجلنة، وهذا  ينفق الكتسا  ثوا ، ولتحصيل مقصود ، وألجل

، 156إنفاقه وثوابه كما قال اهلل تعاىل: و﴿َوما تـُْنِفُقوا ِمْن َخرْيٍ يـَُو   إِلَْيُكْم َو أَنـُْتْم ال ُتْظَلُموَن﴾
وأما الصنف الثاين، فهو العار  الذي يسعى لرضاية املنفق عليه وراحته، وإيفاء حقه، وال يرى 

ألجل غض نظر  عن ثوابه مل يتعّرض ر  العزّة إىل ثوابه يف اآلية وقال: ﴿فَِإن  يف إنفاقه حظه، و 
  .158؛ أي: أنا أعر  كيف أعطيه الثوا 157الل َه ِبِه َعِليٌم﴾

وقال امليبدي يف حتليالته العقلية عن الشكر: إّن النعم اليت تستحق الشكر اوخاص 
قال: هي الروح، واجلسد، والقلب، تسعة، حيث قام امليبدي بربط الصلوات اوخمسة هبن، 

والعقل، واإلميان، واملزاجات األربعة ]الصفراء السوداء، والصفراء الصفراء، والبلغم، والدم[، 
وقال: الصالة الثنائية لشكر الروح واجلسد، والصالة الثالثية لشكر القلب، والعقل، واإلميان، 

امليبدي أن يربط بني الصلوات اوخمسة ، وحاول 159والصلوات الرباعية لشكر املزاجات األربعة
  ونعم اهلل تعاىل التسعة. 

وذكر امليبدي دلياًل عقلًيا يف مصطلح احملبة، حيث يقول: بعد خلق اهلل آدم حقيقة 
احملبة مل تكن مكشوفة حىت عصى آدم ربه، قال: قد رفع اهلل مكانة آدم بنفخ روحه فيه، وبقوله 

قد أعطى اهلل اإلنسان شرا  احملبة، مث مل يصل إىل  160َيَدي ﴾تعاىل للشيطان﴿ِلَما َخَلْقُت بِ 
؛ ألن  عدم العصيان يف وقت املوافقة 161منزلته ومكانته احلقيقي حىت نودي ﴿َوَعَصى آَدُم﴾

ليس دليل الكرامة، بل تناغم يف وقت املخالفة دليل العزة، والكرامة، وليس من العجب كون 
، وعلى رأسه تاج اإلقبال، والعامل موجودون يف خدمته! اإلنسان على عرش الكمال، واجلمال

                                                 
 .273البقرة:  154
 .272البقرة:  155
 ..272البقرة:  156
 .273البقرة:  157

 .762، ص 1ج  كشف األسرار وعّدة األبرار،امليبدي،  158

 .677، ص 2ج  كشف األسرار وعّدة األبرار،ينظر: امليبدي،  159
 .75ص:  160
 .121طه:  161
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، مث قيل له بعد 162بل العجب عندما يقع املرء يف وهدة الزلة، وقيل له:ك﴿َوَعَصى آَدُم﴾
، كالرجل له زوجة وله معها صحبة وحماورة وعالقة، وهو ال 163العصيان: ﴿مُث  اْجَتباُ  َربُُّه﴾

د  يأيت للصلح والصفاء، ويف اجلنة كانت حمبة اإلنسان يدري حبب زوجته حىت يأيت الفرا ، وبع
  .164مستورة بنعم اجلنة حىت أعطيت احملبة بعد كشف النعمة عنه

  استناد المیبدي في بیان المصطلحات العرفانیة إلى البیان النصي الرابع:المطلب 
ومن مسات حتليالت امليبدي عن املصطلحات العرفانية هو اعتماد  على النصوص 

  شرعية من اآليات القرآنية، واألحاديث النبوية. ال
مثاًل قام امليبدي بتوضيح علم الطريقة استناًدا إىل اآليات القرآنية بقوله: إّن العلم ثالثة 

تعلق بالتعلم، وعلم الطريقة تأقسام؛ علم الشريعة، وعلم الطريقة، وعلم احلقيقة، علم الشريعة 
علق باالكتشا ، قال تعاىل يف علم الشريعة: ﴿فَاْسأَُلوا َأْهَل مرتبط باملعاملة، وعلم احلقيقة مت

، قال بإرجاع علم الشريعة إىل األستاذ، وإرجاع علم الطريقة إىل 165الذِّْكِر ِإْن ُكْنُتْم اَل تـَْعَلُموَن﴾
ه ، وإرجاع علم احلقيقة إىل نفسه جّل جالل166الشيخ بقوله تعاىل: ﴿َوابـْتَـُغوا إِلَْيِه اْلَوِسيَلَة﴾

. وقال يف موضع آخر: الشريعة أفعال، واحلقيقة 167،168بقوله: ﴿َوَعل ْمَناُ  ِمْن َلُدن ا ِعْلًما ﴾
  . 169أحوال

؛ قر  العبد إىل انيبدي يف موضع آخر أن القر  نوعومن األمثلة اليت أشار إليها امل
، 170ِمْن َحْبِل اْلَورِيِد﴾احلق، وقر  احلق إىل عبد ، األول كقوله تعاىل: ﴿َوحَنُْن أَقـَْرُ  إِلَْيِه 

. وقر  العبد إىل احلق باإلميان والتصديق، ويف 171والثاين كقوله تعاىل: ﴿َواْسُجْد َواقـْرَتِْ ﴾
  .172اآلخر باإلحسان، والتحقيق

                                                 
 .121طه:  162
 .122طه:  163

 .329، ص 10ج  كشف األسرار،ينظر: امليبدي،  164
 .43النحل:  165
 .35املائدة:  166
 .65الكهف:  167

 .774، ص 2ج  كشف األسرار وعدة األبرار،ينظر: امليبدي،  168
 .359، ص 7ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  169
170  : 16. 
 .19العلق:  171

 .283، ص 9ج  كشف األسرار وعّدة األبرار،ينظر: امليبدي،  172
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وكذلك يشاهد اعتماد امليبدي على األحاديث النبوية يف معىن الفقر، فذكر أّن الفقر 
هلل )صلى اهلل عليه وسلم( بقوله: ))أعوذ بك من منه رسول انوعان؛ األول: ما استعاذ 

، 174، وقوله: ))كاد الفقر أن يكون كفرًا، اللهم إيّن أعوذ بك من الفقر والكفر((173الفقر((
، فاألول قريب من الكفر، والثاين 175والثاين: ما قاله )صلى اهلل عليه وسلم(: ))الفقر فخري((

ب بالعلم، واحلكمة، واإلخالص، والصرب قريب من احلق، األول هو فقر القلب الذي يُذه
      .176والرضا، والتسليم والتوكل، والثاين هو أن يتجرد املرء من الدنيا، ويتقر  إىل الدين

موقف المیبدي من الرموز واإلشارات في "كشف األسرار وعّدة : المبحث الثالث
  األبرار"

شارات يف التفسري العرفاين عند يف هذا املبحث تشري الدراسة إىل بيان أمهية الرموز واإل
امليبدي، بعبارة أخرى يذكر البحث كيف يتمك ن امليبدي من حتويل املرئي كالليل، والنهار، 
والشمس وحنوها، وكذلك حتويل املقروء إىل رموز وإشارات تشري إىل اجتار  روحية، وحاالت 

   عرفانية.

رموز تشیر إلى تجارب تمكُّن المیبدي من تحویل المرئي إلى  طلب األول:الم
  روحیة

من خصائص التفسري العرفاين عند امليبدي أنه قام يف تفسري  بربط املرئي كالليل، 
والنهار، والشمس، والقمر، والرياح، والسماوات، واألرض، والعصا، والقرية، والرواسي، واملاء، 

، وقلبه، أو شيء والبحرين، والضحى وحنوها إىل حاالت عرفانية اليت تتعلق بروح اإلنسان
 مبارك، ورفيع، أو ما يتعلق بالعبد مع خالقه. ونشري هنا إىل بعض األمثلة:

: الليل، والنهار، والضحى:أوالا   

                                                 
م(، احملقق: شَعيب 2009ه/1430، 1، )لبنان، بريوت، الناشر: دار الرسالة العاملية، طسنن أبي داوودأبو داوود السجستاين،  173

 لباين.. صححه األرناؤوط، واأل1544، رقم احلديث: 644، ص 2األرناؤوط، وحمم د كاِمل قر  بللي، ج 

 .12، ص 9م(، ج 2003ه/1423، 1، )السعودية، الرياض، الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، طشعب اإلیمانالبيهقي،  174

م(، ج 2002ه/1422، 1، )بريوت، لبنان، دار الفكر، طمرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیحعلي بن )سلطان( حممد ايهروي،  175
 موضوع كما صرح به ابن حجر العسقالين وغري .. قال املؤلف: فباطل 3161، ص 8

 .59، ص 10، ج كشف األسرار وعدة األبرارينظر: امليبدي،  176
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ن على النور والظلمة، جاءتا يف تفسري امليبدي إشارة إىل ثالثة  الليل والنهار اللذان تدال 
قبض والبسط، قال امليبدي يف تفسري معان؛ أويها: يربطها امليبدي مع املصطلح الصويف وهو ال

، يف ذو  أهل املعرفة الليل والنهار إشارة 177﴿َوُهَو ال ِذي َخَلَق الل ْيَل َوالن هاَر..﴾قوله تعاىل: 
  . 178إىل قبض وبسط العرفاء

: على لسان 179وقال يف موضع آخر يف قوله تعاىل: ﴿َوالضَُّحى، َوالل ْيِل ِإَذا َسَجى﴾
صود من النهار والليل هو الكشف واحلجا ، ومها عالمتان للطف، أهل اإلشارة املق

  .180والقهر
وكذلك قال يف معىن اآلية السابقة، )والضحى( إشارة إىل ضياء وجه رسول اهلل )صلى 

 .181اهلل عليه وسلم(، و)الليل إذا سجى( إشارة إىل سواد شعر  )صلى اهلل عليه وسلم(
  املعاين الثالثة اليت متت اإلشارة إليها، أهنا كما ووجه التشابه بني الليل والنهار، وهذ

أشرت تدالن على النور والظلمة. البسط، والكشف، يدالن على الفرح، والبشارة، والوجه 
اجلميل يناسبه النور، والبياض. وكذلك القبض، واحلجب، والشعر األسود اليت توافق الظلمة 

  والكر ، واوخو ، اليت يناسبها الليل.
 الشمس، والقمر: : ثانیاا

﴿ُهَو ال ِذي َجَعَل الش ْمَس ِضَياًء قام امليبدي بربط الشمس والقمر يف قوله تعاىل: 
، حيث يقول إن  الشمس توفيق من اهلل يسطع على توفيقه، بعناية اهلل و 182َواْلَقَمَر نُورًا...﴾

. ووجه 183توحيدجوارح عبد ، حىت يهيئ نفسه للطاعة واوخدمة، والقمر إشارة إىل نور ال
التشابه أن  توفيق اهلل وعنايته هو سبب للطاعة والعبادة، كضوء الشمس ينوِّر األرض، ويسبِّب 

   منو احلياة، واألشجار، واوخضرة وغريها.
َيْسأَُلوَنَك َعِن اأْلَِهل ِة ُقْل ِهَي َمَواِقيُت لِلن اِ ..﴾ ﴿ وقال يف موضع آخر يف قوله تعاىل:

. وسبب 185لقمر ونقصانه هو إشارة إىل القبض والبسط، وايهيبة واألنس، إن  زيادة ا184
                                                 

 .33األنبياء:  177

 .235، ص 6ج  كشف األسرار وعدة األبرار،ينظر: امليبدي،  178
 .2، و1الضحى:  179

 .530، ص 10ج  كشف األسرار وعدة األبرار،ينظر: امليبدي،  180

 .530، ص 10ج  المرجع السابق، ينظر: امليبدي، 181
 .5يونس:  182

 .255، 4ج  كشف األسرار وعدة األبرار،ينظر: امليبدي،  183
 .189البقرة:  184

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



210 

اإلشارة يف هذ  اآلية أن  زيادة القمر ونقصانه هي السبب يف حالة الضياء والظلمة، يهذا 
استنبط أهل العرفان بأن  النور والضياء هو إشارة إىل البسط واألنس الذي هو حالة البشارة 

  ىل القبض وايهيبة الذين فيهما ايهم واحلزن والغم.والفرحة، والظلمة إشارة إ
  السموات واألرض:  ثالثاا:

﴿أَم ْن َخَلَق الس َماَواِت َواأْلَْرَض َوأَنـَْزَل َلُكْم ِمَن الس َماِء قال امليبدي يف قوله تعاىل: 
ماء ، على لسان أهل املعرفة: األرض إشارة إىل نفس اإلنسان الذي خلق منها، والس186َماًء﴾

، فالعقل والسماء 187برفعتها إشارة إىل العقل الشريف الذي ال يساويه خصلة يف العلو والرفعة
ونقل امليبدي عن أهل العرفان يف قوله تعاىل: ﴿ احلَْْمُد لِل ِه ال ِذي  متشاهبان يف العلو والرفعة.

رفة، وهي قلو  العارفني، أن  السماوات إشارة إىل مساء املع ،188َخَلَق الس ماواِت َو اأْلَْرَض ﴾
، شب ه امليبدي قلو  العرفاء 189واألرض إشارة إىل أرض اوخدمة، وهي نفو  العابدين

بالسماوات لعلوها ورفعتها، وكذلك قام باستنباط إشاري من أن  األرض إشارة إىل نفس 
ا ُخِلقت من ترا ، كاألرض اليت تشك لت من  الرتا .  اإلنسان، ونفو  العابدين، من جهة أهن 

  : الرياح:رابعاا
﴿َوُهَو الرياح عند امليبدي إشارة إىل عناية اهلل باملؤمنني، قال امليبدي يف قوله تعاىل: 

، إن  هذ  الرياح هي 190ال ِذي أَْرَسَل الرِّيَاَح ُبْشرًا بـَنْيَ َيَدْي َرمْحَِتِه َوأَنـْزَْلَنا ِمَن الس َماِء َماًء َطُهورًا﴾
يت يرسلها اهلل بعنايته على قلو  املؤمنني ليصفِّيها من املخالفة، والكدورة، رياح الرعاية ال

. واالنتقال من الرياح إىل الرعاية هو من حيث إن  رمحة 191ويهيئها لقبول الكرامة، وإرادة اهلل
اهلل ورعايته على املؤمنني دائمة وكثرية، كالرياح اليت ال تنقطع، وهبوهبا هو بشارة بالنعيم 

  حة.والفر 
 : العصا:خامساا

                                                                                                                                               
 .520، ص 1ج  كشف األسرار وعدة األبرار،ينظر: امليبدي،  185
 .2، و1الضحى:  186

 .247، ص 7ج  كشف األسرار وعدة األبرار،ينظر: امليبدي،  187
 .2، و1الضحى:  188

 .296، ص 3ج  كشف األسرار وعدة األبرار،: امليبدي، ينظر 189
 .48الفرقان:  190

 .54، ص 7ج  كشف األسرار وعدة األبرار،ينظر: امليبدي،  191
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َوِإِذ اْسَتْسَقى ُموَسى لَِقْوِمِه فـَُقْلَنا اْضِرْ  ِبَعَصاَك ﴿قال امليبدي يف قوله تعاىل: 
، إن  ذكر العصا يف اآلية إشارة إىل السياسة الشرعية، وهو يطابق قول العر  192﴾..احلََْجرَ 

رج عن السياسة ال ترفع عصاك عن أهلك، أو شق  فالٌن العصا؛ إذا خحيث تقول: 
 . 193املشروعة

 : القرية:سادساا
﴿َوِإْذ قـُْلَنا اْدُخُلوا َهِذِ  اْلَقْريََة للميبدي يف معىن القرية تعبري خاص، قال يف قوله تعاىل: 

َها َحْيُث ِشْئُتْم َرَغًدا..﴾ : حيتمل أن  القرية يف هذ  اآلية تشري إىل العلم والشريعة،  194َفُكُلوا ِمنـْ
، ومعىن 195نا مدينة العلم، وعلي باهبا((اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( بقوله: ))أكما أشار رسول 

. وشب ه امليبدي 196اآلية: ادخلوا إىل غرفة الشريعة، واستعملوا علمكم، وعملكم وفًقا للشريعة
الدخول يف غرفة الشريعة إىل الدخول يف القرية استنباطًا من احلديث املوضوع الذي شب ه فيه 

  شريعة إىل باملدينة.العلم وال
  الرواسي:سابعاا: 

، أن  منهم، 197َوَجَعَل يَهَا َرَواِسَي..﴾أشار امليبدي يف تفسري  يف قوله تعاىل: ﴿...
، 198اإلبدال، واألولياء، واألوتاد، هبم يدمي إمساك األرض، وبربكاهتم يدفع البالء عن اوخلق

ها أوتاًدا، من أوليائه وسادًة من هو الذي بسط األرض وجعل فيوذكر كذلك إشارة اآلية: "
. وهذا االستنباط اإلشاري ُأِخَذ من بعض األحاديث 199عباد ، إليهم امللجأ وهبم الغياث"

مثل: ))إن  هلل عز وجل يف اوخلق ثالمثائة قلوهبم على قلب آدم عليه السالم، وهلل املوضوعة، 
وهلل تعاىل يف اوخلق سبعة قلوهبم  تعاىل يف اوخلق أربعون قلوهبم على قلب موسى عليه السالم،

على قلب إبراهيم عليه السالم، وهلل تعاىل يف اوخلق مخسة قلوهبم على قلب جربيل عليه 

                                                 
 .60البقرة:  192

 .211، ص 1ج  كشف األسرار وعدة األبرار،ينظر: امليبدي،  193
 .48البقرة:  194

 ، قال األلباين: موضوع.521، ص 6ج  ة وأثرها السیئ في األمة،سلسلة األحادیث الضعیفة والموضوعاأللباين، ناصر الدين،  195

 .209، ص 1ج  كشف األسرار وعدة األبرار،ينظر: امليبدي،  196
 .61النمل:  197

 .58، ص معجم اصطالحات الصوفیة. وينظر: الكاشاين، 249، ص: 7، جكشف األسرار و عدة األبرارينظر: امليبدي،  198
 .165، ص 5 امليبدي، املرجع السابق، ج 199
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من العامة، فبهم حُييي ومييت وميطر وينبت،  مكاهنمالسالم، ...وإذا مات الثالمثائة أبدل اهلل 
  .201، وذكر امليبدي أن  السبعة هم األوتاد200ويدفع البالء((
  املاء، وحدائق ذات هبجٍة:ثامناا: 

َنا بِِه َحَداِئَق َذاَت قوله تعاىل: ﴿... ذكر امليبدي يف  َوأَنـَْزَل َلُكْم ِمَن الس َماِء َماًء َفأَنـَْبتـْ
، ووجه 203أن  املاء إشارة إىل الوحي والعلم الذي يصل العباد بواسطة األنبياء، 202بـَْهَجٍة..﴾

أن  املاء ينزل على األرض وحيي به اهلل األرض امليتة، وكذلك الوحي  االشرتاك بني املاء والوحي،
والعلم حيي به اهلل القلو  امليتة، وذكر امليبدي أن  حدائق ذات هبجٍة إشارة إىل األعمال 

، ووجه الشبه بني احلدائق واألعمال الصاحلة، أن  احلدائق ذات 204الصاحلة، والطاعات اجلميلة
   ا، وخضرها، كاألعمال الصاحلة هي مثرة إميان املرء، وزينة حياته.هبجة تتزّين بثماره

  ن:االبحر تاسعاا: 
ذكر امليبدي تارة أن  البحرين إشارة إىل القبض والبسط، وذكر أنّه يدل تارة على اوخو  

ابُُه َوَهَذا ِمْلٌح ﴿َوَما َيْسَتِوي اْلَبْحرَاِن َهَذا َعْذٌ  فـُرَاٌت َساِئٌغ َشرَ والرجاء، قال يف قوله تعاىل: 
قال بعض أهل املعرفة ّف قوله: )َوما َيْسَتِوي اْلَبْحراِن( يعين: ما يستوى ، "205..﴾ُأَجاجٌ 

الوقتان، هذا بسط وصاحبه ّف روح، وهذا قبض وصاحبه ّف نوح، هذا فر  وصاحبه بوصف 
 كلمة وكذلك قال امليبدي يف تفسري. 206العبودية، وهذا مجع وصاحبه ّف شهود الربوبّية"

، ويبدو أن  وجه الشبه يف تشبيه البسط والرجاء 207)البحرين(؛ هذ  إشارة إىل اوخو ، والرجاء
مباء عذ ، والقبض واوخو  مباء ملح أجاج، هو ألجل املسرة اليت تصل إىل املرء بشر  املاء 

  العذ ، والكراهة اليت حتصل لْلنسان بشر  املاء املاحل.

                                                 
)املمكلة العربية السعودية، الرياض، دار النشر:  سلسلة األحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها السيء في األمة،األلباين، ناصر الدين،  200

 .1479، رقم احلديث: 670، ص 3م، ج  1992هـ /  1412، 1دار املعار ، ط

 .562، ص 2ج كشف األسرار وعّدة األبرار، ينظر: امليبدي،  201
 .61النمل:  202

 .248، ص: 7، جكشف األسرار و عدة األبرارينظر: امليبدي،  203
 . 247، ص 5امليبدي، املرجع السابق، ج  204
 .12فاطر:  205

 .179، ص 8 ، جكشف األسرار وعدة األبرارامليبدي،  206

 .421، ص 9،، ج كشف األسرار وعدة األبرارينظر: امليبدي،  207
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إلى رموز تشیر إلى تجارب  یبدي من تحویل المقروءتمكُّن الم المطلب الثاني:
  روحیة

تبنّي الدراسة يف هذا املطلب كيفية انتقال املعىن بني اآليات القرآنية، وبني التجار  
الروحية واحلاالت العرفانية عند امليبدي يف كشف األسرار وعّدة األبرار. فبعد استدامة النظر يف 

نّه قد بىن منهجه يف حتويل اآليات القرآنية إىل اجتار  روحية تفسري امليبدي اكتشفت الدراسة أ
وإشارات على ستة أساليب؛ األول: اإلرجاع من املقروء إىل أصل صويف، والثاين: استنباط غري 
ظاهر وبعيد من اآليات والروايات، والثالث: انتقال املعىن من مفهوم ظاهر إىل مفهوم معنوي، 

نتقال من معىن جزئي إىل معىن  اإلمن أصل لغوي، واوخامس:  والرابع: استنباط إشاري لغوي
  كلي، والساد : جعل معىن باطن سبًبا ملعىن ظاهر. 

 اإلرجاع من المقروء إلى أصل صوفي األول:

بإمعان النظر يف االستنباط اإلشاري عند امليبدي يظهر لنا أنه قام بانتقال معان ظاهرة 
وفية لوجود بعض متشاهبات ظاهرية أو معنوية. وهذا من اآليات القرآنية إىل األصول الص

االستنباط يكون من فعل، أو اسم، أو حر ، أو مفهوم. مثال استنباط األصل الصويف من 
هذ  اآلية إشارة إىل  ،208﴾﴿مُث  َذْرُهْم يف َخْوِضِهْم يـَْلَعُبونَ فعل؛ قال امليبدي يف قوله تعاىل: ال

 .209توحيد ايهمة، ومعرفة اهلل موّحًدا، والتوجُّه إليه من غري حقيقة التفريد ونقطة اجلمع، وهو 
﴿َأملَْ تـََر ِإىَل مثال آخر؛ قال امليبدي يف قوله تعاىل:  يعين أتركهم وتعال إىل اهلل وحدة.

"أي: أخرجوا أيديكم عن أموركم، وِكلوها إىل معبودكم"،  ؛210﴾ال ِذينَ ِقيَل يَهُْم ُكفُّوا أَْيِدَيُكْم..
. يعين هذ  األفعال اليت 211تركوا الدنيا والشهوات، وألقوا ما يف الدنيا من أموال ومنزلةوقيل: ا

  تدل على الرتك عدُّوها إشارة إىل ترك غري اهلل، وإىل حقيقة التفريد.
قرآن الكرمي، قال امليبدي يف قوله تعاىل: لومن استنباط األصل الصويف من حر  يف ا

د حيث يقول "الراء" يرفقهم بلطفه، وحيملهم على إشارات إىل التفري: "212﴾﴿الر...
  .215، أن  احلاء إشارة إىل احملبة214﴿حم﴾ . ومثال آخر يف قوله تعاىل:213"التفريد

                                                 
 .12فاظر]فاطر[:  208

 .425، ص 3، ج كشف األسرار وعدة األبرارمليبدي، ينظر: ا 209
 .77النساء:  210

 .597، ص 2، ج كشف األسرار وعدة األبرارينظر: امليبدي،  211
 .1هود:  212
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﴿َوِإن  يُوُنَس َلِمَن أصل صويف؛ كقول اهلل تعاىل:  ن أمثلة حتويل املقروء من اسم إىلوم
ًء ليونس، ولكّنه يف احلقيقة قد كان مكان أن  بطن احلوت يف الظاهر كان ابتال ،216اْلُمْرَسِلنَي﴾

العزلة له، كما كان إلبراهيم خلوة يف النار، وللصديق )رضي اهلل عنه( خلوة يف الغار مع سيد 
، ومثال آخر، يف قوله 217العامل، ولكل موحِّد خلوة هي حمل اللطف اإليهي، وموضع نظر الر 

، قال امليبدي يف "سبع طرائق": إّن هذا 218طَرَاِئَق..﴾تعاىل: ﴿ َوَلَقْد َخَلْقَنا فـَْوَقُكْم َسْبَع 
إشارة إىل احُلُجب السبعة اليت خلقها ر  العزة يف اإلنسان وهي؛ حجا  العقل، وحجا  
العلم، وحجا  القلب، وحجا  النفس، وحجا  احلس، وحجا  اإلرادة، وحجا  

  .219املشيئة
﴿َوِإْذ َقاَل  ل امليبدي يف اآلية:ومن أمثلة استنباط األصل الصويف من مفهوم قرآين؛ قو 

إن  هذ  اآلية إشارة إىل عشق إبراهيم كالم ربه ، 220ِإبـْرَاِهيُم َر ِّ أَِرين َكْيَف حُتِْي اْلَمْوَتى..﴾
﴿َوَمْن ، ويف مكان آخر ذكر امليبدي يف قوله تعاىل: 221حيث سأل سؤااًل ليسمع كالم حمبوبه

وقع يف قلوهبم ، بأن  هذ  الفئة 222احِلَاِت َفُأولَِئَك يَهُُم الد َرَجاُت اْلُعَلى﴾يَْأتِِه ُمْؤِمًنا َقْد َعِمَل الص  
  .223اجتلِّي نظر لطف احلق، واليوم هم على بساط االنبساط واألنس، وغًدا يف جنة املأوى

 استنباط إشاري من اآلیات والروایات الثاني:
غري ظاهرة، هو معان  ومن أسلو  امليبدي يف حتويل معاٍن ظاهرة من اآليات إىل
  اعتماد  على آيات أخرى، أو أحاديث، أو أقوال كبار أهل التصو . 

                                                                                                                                               
 .358، 4، ج كشف األسرار و عدة األبرارينظر: امليبدي،  213
 .1غافر:  214

 .456، ص 8، ج كشف األسرار وعدة األبرارينظر: امليبدي،  215
 .139الصافات:  216

 .313، ص 8، ج كشف األسرار وعدة األبرارينظر: امليبدي،  217
 .17املؤمنون:  218

 .440، ص 6، ج كشف األسرار وعدة األبرارينظر: امليبدي،  219
 .260البقرة:  220

 .717، ص 1، ج كشف األسرار وعدة األبرارينظر: امليبدي،  221
 .75طه:  222

 .169، ص 6 ج كشف األسرار وعّدة األبرار،ينظر: امليبدي،  223
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، أن  224﴿َذِلَك اْلِكَتاُ  اَل َرْيَب ِفيِه..﴾على سبيل املثال، قال امليبدي يف قوله تعاىل: 
، وقول 225مْحََة..﴾"الكتا " إشارة إىل رمحة اهلل بقوله تعاىل: ﴿ ... َكَتَب َربُُّكْم َعَلى نـَْفِسِه الر  

الرسول )صلى اهلل عليه وسلم( حيث نقل عنه عن أيب ُهَريـَْرَة َرِضَي الل ُه َعْنُه: َأن  َرُسوَل الل ِه 
بَـَقْت َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَسل َم، قَاَل: )) َلم ا َقَضى الل ُه اوخَْلَق، َكَتَب ِعْنَدُ  فـَْوَ  َعْرِشِه: ِإن  َرمْحَيِت سَ 

ظاهر الكتا  يدّل على القرآن الكرمي، ولكن اعتماًدا على آيات أخرى قال  .226َضيب((غَ 
 قوله تعاىل: امليبدي أن معىن الباطين للكتا  هو رمحة اهلل، أو اإلميان إشارة إىل آية أخرى يف 

ميَاَن َوأَي َدُهْم ِبُروٍح ِمْنهُ   .228، 227﴾﴿أُولَِئَك َكَتَب يف قـُُلوهِبُِم اإْلِ

َربُُّكْم َأْن يـُْهِلَك َعُدو ُكْم َو َيْسَتْخِلَفُكْم يف  ﴿َعسىمليبدي يف قوله تعاىل: وذكر ا
: على ذو  أهل املعرفة؛ العدو يف اآلية إشارة إىل النفس األم ارة حيث يقول 229﴾اأْلَْرِض..

يعىن  .230،231ْيَك(())أَْعَدى َعُدو َك نـَْفُسَك ال يِت بـَنْيَ َجْنبَـ  :رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم(
 عدل من معىن الظاهر يف اآلية إىل معىن جمازي غري الظاهر نفس األمارة.

: 232﴾﴿َوَيْسئَـُلوَنَك َعِن اجْلِباِل فـَُقْل يـَْنِسُفها َريبِّ َنْسفاً وقال امليبدي يف قول اهلل تعاىل: 
ُهَو ال ِذي َخَلَق  ﴿: يف الظاهر اآلية تشري إىل عظمة اهلل تعاىل، ولكن باطًنا تشري إىل قوله تعاىل

يعاً    .234، وهو إشارة إىل لطف اهلل بأحبته، أنّه خلق يهم هذ  النعم233﴾َلُكْم ما يف اأْلَْرِض مجَِ
اعتماد امليبدي على قول كبار أهل التصو  يف أخذ املعىن اإلشاري من  ،ومثال آخر

ن حمبة الولد بسيف اآلية حيث يذكر يف قصة الذبح أن  اهلل قال إلبراهيم: اقطع قلبك م

                                                 
 ."2البقرة:  224
 .54األنعام:  225

ْرَسِلنَي{ 7453، رقم احلديث: 135، ص 9ج  الصحیح،البخاري،  226
ُ
، با : بَاُ  قـَْولِِه تـََعاىَل: }َوَلَقْد َسبَـَقْت َكِلَمتـَُنا لِِعَباِدنَا امل

 [.171]الصافات: 
 .22اجملادلة:  227

 .54، ص 1ج  كشف األسرار وعدة األبرار،ينظر: امليبدي،  228
 .129األعرا :  229

ه (، 1996، 3، )لبنان، بريوت، الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية، طكتاب الزهد الكبیرالبيهقي، أبوبكر أمحد بن احلسني بن علي،  230
 . 343، رقم احلديث: 156احملقق: عامر أمحد حيدر، ص 

 .154، ص 3ج  كشف األسرار وعّدة األبرار،ينظر: امليبدي،  231
 .105طه:  232
 .29البقرة:  233
 .186، ص 6ج  234
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ء إال الصد ، إرجاًعا إىل هذ  اجلملة: "الصد  سيف الل ه يف أرضه، ما وضع على شي
  . وهذا القول نقل عن ذي النون املصري.235قطعه"

  انتقال المعنى من مفهوم ظاهر إلى مفهوم معنوي الثالث:
املفهوم بينهما،  قام امليبدي بتحويل املقروء إىل معىن غري ظاهر بسبب وجود تشابه يف

، 236﴾على سبيل املثال، أشار امليبدي يف قوله تعاىل: ﴿ُهَو ال ِذي ُيَسيـِّرُُكْم يف اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر..
بأن  سري البَـرِّ هو سري العب اد والزه اد يف مشارع الشرع، من طريق االستدالل بواسطة الرسالة، 

سري العرفاء والصديقني يف سفينة الرعاية بريح  وهدفهم هو اجلنة ونعيمها، ولكن سري البحر هو
العناية، وهو غلبة احلق يف وقت الوجد، حيث يأخذ بعنان مركب العبد يف منازل احلقيقة، 

، شب ه امليبدي السري واحلركة يف املعنويات والروحانيات كسري 237مبشاهد القد ، دون واسطة
  يف معىن االنتقال واحلركة. املرء يف الرب والبحر من جهة أّن كليهما مشرتكان

ومثال آخر، قول امليبدي يف قوله تعاىل: ﴿َمرََج اْلَبْحَرْيِن هذا َعْذٌ  فُراٌت َو هذا ِمْلٌح 
: إن  "عذ  فرات" إشارة إىل قلو  األحبة الذي املنارة بنور ايهداية، وزينة 238﴾ُأجاٌج..

أصبحت متكدِّرة بسبب الظلم،  اإلميان، و"ملح أجاج" إشارة إىل قلو  غري املؤمنني اليت
، شب ه امليبدي قلب املؤمن وقلب الكافر ببحرين اللذان أحدمها طعمه سائغ 239والكفر والشك

ومطلو ، واآلخر طعمه تعافه النفس ومكرو ، فقلب املؤمن يفيد املرء وجمتمعه، كما أّن املاء 
فاد منه أبدًا كما أّن املاء العذ  ينتفع النا  بشربه مقبلني على ذلك، وقلب الكافر ال ُيست

  .املاحل تعافه األنفس وال تقبل على االنتفاع بشربه
: إن  البيت املعمور 240﴾ومثال أخري، قال امليبدي يف قوله تعاىل: ﴿َواْلبَـْيِت اْلَمْعُمورِ 

قلو  ، جعل البناء املنش أ دلياًل على ال241إشارة إىل قلو  العرفاء اليت املعمورة مبعرفة اهلل وحمبته
  اوخضراء املزدهرة، فكالمها يتأسسان على الوجه الصحيح.

                                                 

ْعُت َذا النُّوِن يـَُقوُل: "الصِّْدُ  َسْيُف الل ِه يف أَْرِضِه َما َوَضَعُه َعَلى َشْيٍء ِإال  َقَطَعُه"، ينظر: األ235  صبهاين، أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل بن َومسَِ
هـ / 1394جبوار حمافظة مصر،  -)مصر، الناشر: السعادة  حلیة األولیاء وطبقات األصفیاء،أمحد بن إسحا  بن موسى بن مهران، 

 .395، ص 9م(، ج 1974
 .22يونس:  236

 .279، ص 4ج  كشف األسرار وعدة األبرار،ينظر: امليبدي،  237
 .53الفرقان:  238

 .56، ص 7ج  كشف األسرار وعدة األبرار،ينظر: امليبدي،  239
 .4الطور:  240
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  استنباط إشاري لغوي من أصل لغوي الرابع:
يف هذا األسلو  قام امليبدي بتحويل املعىن من اسم علم إىل اسم آخر بسبب اشرتاك 

: 242﴾ئِِر الل ِه..لغوي، على سبيل املثال، قال يف قوله تعاىل: ﴿ِإن  الص َفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعا
الصفا إشارة إىل صفوة قلو  األحبة يف مقام املعرفة، واملروة إشارة إىل مروءة العرفاء يف سبيل 

، كما يشاهد فالصفا واملروة امسان للجبلني يف مكة املكرمة، ولكن انتقل املعىن من 243اوخدمة
  الَعَلمني إىل معىن آخر بسبب التشابه اللغوي.

 معنى جزئي إلى معنى كليانتقال من  الخامس:
يف هذا العنوان استنبط امليبدي معىن عاًما كلًيا من معىن حمدد جزئي، مثاًل، قال يف قوله 

: ظاهر اآلية يشري إىل حفظ اهلل املرء يف الليل 244﴾تعاىل: ﴿ُقْل َمْن َيْكَلؤُُكْم بِالل ْيِل َو الن هاِر..
معىن بتقدير معىن آخر، وهو الذي يذّل وهو والنهار من السوء، ولكن قام امليبدي بانتقال 

  .245ّز، وهو يرفع وخيفض، وذكر بأنه جيب االعتماد على تقدير احلقالذي يع

 جعل معنى باطني سبباا لمعنى ظاهر السادس:
يف هذا العنوان ذكر امليبدي سبًبا خفًيا حلادثة ظاهرة، مثاًل، قال يف قول اهلل تعاىل عن 

، يف بداية األمر قاموا بتخريب القلو  والدين 246﴾َلؤُُكْم بِالل ْيِل َو الن هاِر..﴿ُقْل َمْن َيكْ اليهود: 
، فتخريب مايهم ودنياهم كان بسبب عدم 247باطًنا، حىت اغرتوا بالظاهر وقاموا بتخريب بيوهتم

       إقبايهم على أمورهم األخروية وعلى عاقبتهم.

                                                                                                                                               
 .345، ص 9ج  برار،كشف األسرار وعدة األينظر: امليبدي،  241
 .158البقرة: 242

 .430، ص 1ج  كشف األسرار وعدة األبرار،ينظر: امليبدي،  243
 .42األنبياء: 244
 .255، ص 6ج  كشف األسرار وعدة األبرار،ينظر: امليبدي،  245
 .2احلشر:  246
 .41، ص 10ج  كشف األسرار وعدة األبرار،ينظر: امليبدي،  247
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"کشف األسرار وعدة األبرار"التفسیر المأثور العرفاني في : المبحث الرابع

قصد الدراسة من التفسري املأثور العرفاين عند رشيد الدين امليبدي هو التفسري الذي 
املبين على الروايات املنقولة تشتمل على أقوال الرسول )صلى اهلل عليه وسلم(، والصحابة، 

  والتابعني، وكبار أهل التصو ، واإلسرائيليات.

 میبدي من األحادیث النبویة في تفسیره العرفانيموقف ال األول:المطلب 
اعتمد امليبدي يف تفسري  العرفاين على األحاديث النبوية كثريًا. فبعض ما نقله صحيح 
من البخاري ومسلم، وبعضه يف درجة أقل من الصحة، وقد يكون بعضه موضوعاً. على سبيل 

: " اإلحسان 248ث جربيل املشهوراستناًدا إىل حدياملثال؛ قال امليبدي يف تعريف اإلحسان 
معاملة على رؤية اهلل، وهذا احلديث إشارة إىل مالقات القلب باحلق، ومشاهدة الروح، وسعادة 

يف ذمِّ الدنيا بأهنا رأ  كل  وقد متس ك امليبدي بأقوال الرسول )صلى اهلل عليه وسلم( .249اوخلد
نـَْيا َمْلُعونٌَة، َمْلُعوٌن مَ  ا ِفيَها، ِإال  ذِْكَر الل ِه، َوَما َوااَلُ ، َأْو َعاِلًما، أَْو خطيئة، كقوله: ))الدُّ

نـَْيا يف اآْلِخَرِة ِإال  َكَما جَيَْعُل َأَحدُُكْم ُأْصبـَُعُه َهِذِ  يف اْلَيمِّ، 250ُمتَـَعلًِّما(( ، أو كقوله: ))َما الدُّ
  . 253، 252ة((، وقوله: ))حبُّ الدنيا رأ  كل خطيئ251فـَْليَـْنظُْر ِِبَ تـَْرِجُع((

وذكر امليبدي أن قسوة القلب نتيجة ترك الذكر، واستند إىل رواية عن الرسول )صلى 
اهلل عليه وسلم(: ))ال تكثروا الكالم بغري ذكر الل ه، فإن  كثرة الكالم بغري ذكر الل ه قسوة 

  .254،255القلب((

                                                 
، 1، ج صحیح البخاري َساُن؟ قَاَل: أَْن تـَْعُبَد الل َه َكأَن َك تـَرَاُ ، فَِإْن ملَْ َتُكْن تـَرَاُ  فَِإن ُه يـَرَاَك(. روا  البخاري،قَاَل: َما اإِلحْ يف احلديث: ) 248
  .50، رقم احلديث: 19ص 

 .452، ص 5ج  كشف األسرار وعّدة األبرار،امليبدي،  249

فيصل عيسى البايب احلليب حتقيق: حممد فؤاد  -، الناشر: دار إحياء الكتب العربية ، )لبنان، بريوتسنن ابن ماجهابن ماجه القزويين،  250
 . قال األلباين: حسن.4112، رقم احلديث: 1377، ص 2عبد الباقي، ج 

، رقم 2393، ص 4ج المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم،مسلم النيسابوري،  251
 ، با  فناء الدنيا وبيان احلشر.2858: احلديث

، )ملمكلة العربية السعودية، الرياض، دار النشر: دار املعار ، سلسلة األحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها السيء في األمةاأللباين،  252
 ، قال: موضوع.1226، رقم احلديث: 370، ص 3م(، ج  1992هـ /  1412الطبعة: األوىل، 

 .598، ص 2، وج 261، ص 2، وج 597، ص 2، ج ألسرار وعّدة األبرار، كشف اامليبدي 253

، قال األلباين: 920، رقم احلديث: 321، ص 2ج سلسلة األحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها السيء في األمة، األلباين،  254
 ضعيف.

 .352، ص 3، ج ، كشف األسرار وعّدة األبرارامليبدي 255
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منه ا استعاذ ن؛ األول ماأن الفقر نوعومن اعتماد  على األحاديث يف توضيح الفقر؛ 
، وقوله: ))كاد الفقر أن 256رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( بقوله: ))أعوذ بك من الفقر((

، والثاين ما قاله )صلى اهلل عليه 257يكون كفرًا، اللهم إيّن أعوذ بك من الفقر والكفر((
  .259، فاألول قريب من الكفر، والثاين قريب من احلق258وسلم(: ))الفقر فخري((

تمد امليبدي يف بيان معىن اليقني بذكر حديٍث عن الرسول )صلى اهلل عليه وكذلك اع
  .260،261وسلم( أنه قال: ))الصرب نصف اإلميان، واليقني اإلميان كله((

﴿َوِإْذ قـُْلَنا يف قوله تعاىل: أو كما متت اإلشارة إليها سابًقا من األحاديث املوضوعة 
، أن امليبدي قال حيتمل أن القرية يف 262َها َحْيُث ِشْئُتْم َرَغًدا..﴾اْدُخُلوا َهِذِ  اْلَقْريََة َفُكُلوا ِمنْـ 

نا مدينة العلم وعلي هذ  اآلية تشري إىل العلم، والشريعة استناًدا إىل هذا القول: ))أ
وكذلك قام امليبدي بذكر حديث موضوع لتبيني معىن األوتاد ))...إذا مات  .263،264باهبا((

، وذكر 265من العامة، فبهم حييي ومييت وميطر وينبت، ويدفع البالء((الثالمثائة أبدل اهلل مكانه 
  .266امليبدي أن السبعة هم األوتاد

كما يشاهد من األمثلة املذكورة، األحاديث املعتمدة عند امليبدي يف تفسري  العرفاين 
تشتمل على الصحيح والضعيف، والسليم والسقيم، حيث يطلب التفسري دراسة عميقة يف 

  تنقيح املرويات النبوية.تصحيح و 

                                                 
 . صححه األرنؤوط]األرناؤوط[، واأللباين.1544، رقم احلديث: 644، ص 2، ج ي داوودسنن أبأبو داوود السجستاين،  256

 .12، ص 9، ج شعب اإلیمانالبيهقي،  257

. قال املؤلف: فباطل موضوع كما صر ح 3161، ص 8، ج مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیحعلي بن )سلطان( حممد ايهروي،  258
 به ابن حجر العسقالين وغري .

 .59، ص 10،ج ، كشف األسرار وعّدة األبراريبديامل 259

 .9265، رقم احلديث: 193، ص 12ج  اإلیمان،البيهقي، شعب  260
 .602، ص 10املرجع نفسه، ج  261
 .48البقرة:  262

 ، قال األلباين: موضوع.521، ص 6ج  سلسلة األحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها السيء في األمة،األلباين، ناصر الدين،  263

 .209، ص 1ج  كشف األسرار وعدة األبرار،ينظر: امليبدي،  264

)املمكلة العربية السعودية، الرياض، دار النشر:  سلسلة األحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها السيء في األمة،األلباين، ناصر الدين،  265
 .1479، رقم احلديث: 670، ص 3م، ج  1992هـ /  1412، 1دار املعار ، ط

 .562، ص 2ج كشف األسرار وعّدة األبرار، بدي، ينظر: املي 266
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اعتماد المیبدي على أقوال الصحابة والتابعین في التفسیر  الثاني:المطلب 
 العرفاني

بعد إمعان النظر يف كشف األسرار وعّدة األبرار يف النوبة الثالثة؛ أي: القسم العرفاين، 
الذين نقل  شوهد بأن امليبدي نقل كثريًا عن الصحابة والصحابيات، والتابعني، ومن بعض

عنهم كأيب بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وعائشة، وفاطمة، ومعاذ بن جبل، وعمار بن ياسر، 
وابن عبا ، وابن عمر، وجعفر بن حممد الصاد ، وسعيد بن املسيب، واحلسن بن يسار 
البصري، ووهب بن منبه، وعكرمة بن عبد اهلل الرببري، وكعب األحبار، وجماهد بن جرب، 

   وغريها. وأويس القرين
على سبيل املثال ذكر مجلة من الصحابة يف قصة وفاة رسول اهلل )صلى اهلل عليه 

يا وسلم(؛ حيث يقول: ذهب معاذ إىل صنعاء اليمن، وذات ليلة إذ هو نائٌم جاء هاتف "
معاذ! كيف يهنئك العيش وحممد ّف سكرات املوت!" قال: ظننت هو من الشيطان، حىت 

ى من املاضي: "يا معاذ! كيف يهنئك العيش وحممد بني أطبا  الرتا ؟!" مسعته ليلة أخرى أقو 
، وجعل يديه على رأسه وقال: "يا حممدا ". مث )صلى اهلل عليه وسلم(حىت أيقن من وفاة النيب 

انطلق حنو املدينة حىت القى عمار بن ياسر وكان يقول: "يا إله حمّمد، أعلم معاًذا بأّن حمّمًدا 
و فار  الّدنيا"،... مث مشى حىت وصل إىل قر  املدينة فرأى عجوزاً تقول: "يا قد ذا  املوت، 

عبد الل ه! أّما حمّمًدا فلم أر ، ولكن رأيت ابنته فاطمة )ع( تبكي وتقول: يا أبتا ، إىل جربئيل 
علًيا  ننعا ! انقطعت عّنا أخبار الّسماء! يا أبتا ، ال ينزل الوحي إلينا من عند الل ه أبدا! و رأيت

يبكي، ويقول: يا رسول الل ه. و رأيت احلسن واحلسني )ع( يبكيان ويقوالن: واجّدا ، 
واجّدا "... ومشى معاذ حىت القى عائشة، وفاطمة، واحلسن واحلسني، ومسع ما مسع من وفات 

  . 267رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم(
﴿ َوِإن  َجَهن َم وله تعاىل: وأشار امليبدي إىل أقوال بعض الصحابة يف وصف النار يف ق

ُهْم ُجْزٌء َمْقُسوٌم﴾ َعُة أَبـَْواٍ  ِلُكلِّ بَاٍ  ِمنـْ : يا رسول ، قالت فاطمة268َلَمْوِعُدُهْم َأمْجَِعنَي، يَهَا َسبـْ
الل ه، "أخربين عن با  من أبوا  جهّنم". وبعد أن وصفها )صلى اهلل عليه وسلم( أغمي 

ملن دخل الّنار". وذكرت فاطمة القصة أليب بكر وقال: "يا ليتين  عليها، وقالت: "الويل، الويل 
كنت طائرًا ّف القفار، آكل من الّثمار وأشر  من األهنار وآوي إىل األغصان، وليس علّي 

                                                 
 . )مع تلخيص(.379، ص 2ج كشف األسرار وعّدة األبرار، ينظر: امليبدي،  267
 .44-43احلجر:  268
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حسا  وال عذا ". ومسع عمر القصة وقال: "يا ليت أّم عمر كانت عاقًرا ومل حتمل بعمر ومل 
يب طالب: "يا ليت أمي مل تلدين، ويا ليت الّسباع مّزقت يسمع بذكر الّنار. وقال علي بن أ

جلدي ومل أمسع بذكر جهّنم"، ومسع سلمان قول النىب )ص( لفاطمة، فخرج حنو بقيع الغرقد 
واضًعا يد  على رأسه، وهو ينادي بأعلى صوته: وا بعد سفرا ، وا قّلة زادا ، الويل يل إن كان 

  .269مصريى إىل الّنار
 بيان معىن اليقني بذكر رواية عن ابن عبا  )رضي اهلل عنه(: إن قال امليبدي يفو 

  .270استطعت أن تعمل لل ه ّف الرضا واليقني فافعل، واإل ففي الصرب على ما تكر  خري كثري
ومن أمثلة روايته عن التابعني كثري ونكتفي ببعضها؛ كقول جعفر الصاد : "علم الل ه 

ذلك كي يعلموا أهّنم ال ينالون الصفو من خدمته فأقام  تعاىل عجز خلقه عن طاعته، فعرّفهم
، 271﴿َلَقْد جاءَُكْم َرُسوٌل ِمْن أَنـُْفِسُكْم﴾فقال:  بينه وبينهم خملوقًا من جنسهم ّف الصورة

فألبسه من نعته الرّأفة والّرمحة، وأخرجه إىل اوخلق سفريًا صادقًا، وجعل طاعته طاعته، ومرافقته 
  .273"،272يُِطِع الر ُسوَل فـََقْد َأطاَع الل َه﴾﴿َمْن مرافقته، فقال: 

ونقل عن سعيد بن املسيب واحلسن البصري يف شناعة الظلم؛ قال سعيد بن املسيب: 
"ال متلؤوا أعينكم من أعوان الظلمة إاّل بإنكار من قلوبكم، لكيال حتبط أعمالكم الصاحلة"، 

عَصى الل ه عّز وجّل، الظامل، واملعني على وقال احلسن: "من دعا للظامل بالبقاء، فقد أحّب أن يُ 
  .274الظلم واحملّب له سواء"

  أقوال كبار الصوفیة في التفسیر العرفاني عند المیبدي الثالث:المطلب 
ومن أهم خصائص تفسري "كشف األسرار وعّدة األبرار" هو اهتمام مؤلفه بأقوال كبار 

را ، وأيب بكر الشبلي، واجلنيد البغدادي، أهل التصو ، حنو أيب بكر الواسطي، وأيب بكر الو 
وسري السقطي، وأيب علي الدقا ، وإبراهيم بن أدهم، وأبو يزيد البسطامي، وسفيان الثوري، 
ورابعة العدوية، وذي النون املصري، والفضيل بن عيّاض، واحلسن البصري، واحلسني بن منصور 

                                                 
 .331، ص 5ج كشف األسرار وعّدة األبرار، ينظر: امليبدي،  269
 .602، ص 10ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  270
 .128التوبة:  271
 .80النساء:  272

 .245، ص4ج كشف األسرار وعّدة األبرار، امليبدي،  273
 .266، ص 1ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  274
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ثري، وال سيما ما يتعلق باألصول الصوفية، احلالج، وأيب علي الروذباري، وبشر احلايف، وغريها ك
  وتكتفي الدراسة بذكر بعض األمثلة.

﴿ َوأَِقيُموا  يف قوله تعاىل: 275على سبيل املثال؛ نقل امليبدي عن اجلنيد البغدادي
مرنا حبفظ السر، وعلّو ايهمة، وأن نرضى بالّله عوًضا عّما ، "أ276ُوُجوَهُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد..﴾

  .277سوا "
يف أمهية اإلنفا  واالهتمام بأمور النا ،  278ونقل امليبدي قصة عن الفضيل بن عّياض

قال: إن  زاهًدا كان له درهم، ذهب إىل السو  ليشرتي طعاًما، فرأى هناك رجلني خيتصمان، 
وسأيهما عن سبب املخاصمة، قاال: ألجل درهم، أصلح بينهما بدرمهه ورجع إىل البيت بال 

جته قصته، وقالت: "أصبت، وأحسنت، ووفِّقت". وحبث يف بيته لعله جيد شيء، وقّص لزو 
شيًئا فيبيعه مرة أخرى، ولكّنه مل جيد إال خيطًا، مث ذهب به لشراء  إىل السو  ولكن مل ينجح 
يف بيعه، ويف رجوعه إىل البيت القى مسّاًكا قد كسدت اجتارته، واقرتح له معاملة خيطه بالسمك 

إىل زوجته وجدا لؤلًؤا ذا قيمة يف بطن السمك، وشرو  مبائة ألف درهم، فقبل، وبعد رجوعه 
  .279ويف النهاية شكرا اهلل تعاىل

واجلنيد يف مناقبات الشبلي، قال: "كما حيكى  280ونقل امليبدي حكاية عن الشبلي
عن اجلنيد أنّه كان قاعًدا وعند  امرأته، فدخل الّشبلي فأرادت امرأته أن تسترت، فقال يها 

                                                 
اجلنيد بن حممد بن اجلنيد البغدادي اوخزاز، صويف، من العلماء بالدين، مولد  ومنشأ  ووفاته ببغداد، أصل أبيه من هناوند، وكان يعر   275

  اجلنيد باوخزاز ألنه كان يعمل اوخز، قال أحد معاصريه: ما رأت عيناي مثله، الكتبة حيضرون جملسه بالقواريري نسبة لعمل القوارير، وعر 
زمانه،  أللفاظه، والشعراء لفصاحته، واملتكلمون ملعانيه، وهو أول من تكلم يف علم التوحيد ببغداد، وقال ابن األثري يف وصفه: إمام الدنيا يف

، لضبط مذهبه بقواعد الكتا  والسنة، ولكونه مصونًا من العقائد الذميمة، حممّي األسا  من ُشبه وعد   العلماء شيخ مذهب التصو 
 .141، ص 2ج  األعالم،الغالة، ساملـًا من كل ما يوجب اعرتاض الشرع. ينظر: الزركلي، 

 .29األعرا :  276

 .608، ص 3ج كشف األسرار وعّدة األبرار، امليبدي،  277
ياض بن مسعود بن بشر التميمي الطالقاين األصل، الفنديين، الزاهد املشهور، أحد رجال الطريقة، كان يف أول أبو علي الفضيل بن ع 278

للذين  أمر  شاطرًا يقطع الطريق بني أبيورد وسرخس، وكان سبب توبته أنه عشق جارية فبينا هو يرتقي اجلدران إليها مسع تاليًا يتلو: )أمل يأن
ر اهلل(، فقال: يار  قد آن، فرجع، وآوا  الليل إىل خربة فإذا فيها رفقة، فقال بعضهم: نرحتل، وقال بعضهم: حىت آمنوا أن ختشع قلوهبم لذك

وفیات األعیان نصبح، فإن فضياًل على الطريق يقطع علينا، فتا  الفضيل وآمنهم، وكان من كبار السادات. ينظر: ابن خلكان اإلربلي، 
 .48، ص 4ج وأنباء أبناء الزمان، 

 .693، ص 3جكشف األسرار وعّدة األبرار، ينظر: امليبدي،  279
دلف بن جحدر الشبلي ناسك، كان يف مبدأ أمر  والًيا يف دنباوند )من نواحي رستا  الرّي(، وويل احلجابة للموفق العباسّي، وكان أبو   280

سلك به مسالك املتصوفة، أصله من خراسان،  حاجب احلجا ، مث ترك الوالية وعكف على العبادة، فاشتهر بالصالح، له شعر جيد،
 .341، ص 2ونسبته اىل قرية )شبلة( من قرى ما وراء النهر، ومولد  بسر من رأى، ووفاته ببغداد. الزركلي، األعالم، ج 
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جلنيد: ال خرب للّشبلي عنك فاقعدي، فلم يزل يكّلمه اجلنيد، فبكي الّشبلي، فلما أخذ ا
  .281الّشبلي ّف البكاء، قال اجلنيد المرأته: استرتي، فقد أفا  الّشبلي من غيبته"

وذكر امليبدي ما نقل الشبلي عن قتل احلسني بن منصور احلالج، قال: إين كنت يف 
 قتل فيها احلسني منصور، وضعت جبيين يف السجدة، وقلت: يا مناجاة احلق يف الليلة اليت

إيهي، هو كان عبدك، وكان مؤمًنا موحًدا معتقًدا، وكان من زمرة األولياء، ملاذا استحقت يهذ  
الفتنة؟ مث قال: وقع علي النوم ومسعت نداء: "هذا عبد من عبادنا، اطّلعنا  على سّر من 

  .282ترى" أسرارنا، فأفشا ، فأنزلنا به ما
أنه رأى علي بن أيب طالب يف املنام، فقال له: عظين،  283ونقل امليبدي عن بشر احلايف

ما أحسن عطف األغنياء على الفقراء طلًبا لثوا  الل ه، وأحسن من ذلك تيه الفقراء  قال: "
  .284على األغنياء ثقة بالّله"

 عرفانيموقف المیبدي من االسرائیلیات في تفسیره ال الرابع:المطلب 
قبل أن ختوض الدراسة يف موضوع اإلسرائيليات، ال بد  من إيراد معلومات عامة عن 
اإلسرائيليات، اإلسرائيليات مجع اإلسرائيلية، وهي ترجع إىل بين إسرائيل، وإن إسرائيل هو نيب 
 اهلل يعقو ، مبا روى ابن عبا  أنه جاءت عصابة من اليهود إىل نيب الّله صّلى الّله عليه
وسّلم، فقال يهم: ))َهْل تـَْعَلُموَن َأن  ِإْسرَائِيَل يـَْعُقوُ ؟(( قَاُلوا: الل ُهم  نـََعْم، فـََقاَل الن يبُّ صلى اهلل 

والقول جبواز النقل عنهم لقول رسول اهلل )صلى اهلل عليه  ،285عليه وسلم: ))الل ُهم  اْشَهْد((
ثُوا َعْن َبيِن ِإْسرَائِيلَ  . ولكن قال احلافظ ابن حجر ّف الفتح عند 286َواَل َحرََج(( وسلم(: ))َحدِّ

شرحه يهذا احلديث: "وقال الشافعي: من املعلوم أن  النىب صلى اهلل عليه وسلم ال جييز التحدُّث 
ثوا عن بين إسرائيل مبا ال تعلمون كذبه، وأما ما اجتوِّزونه فال َحرَج عليكم  بالكذ ، فاملعىن: َحدِّ

                                                 
 .637، ص 5ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  281
 .478، ص 6ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  282
من كبار الصاحلني، له يف الزهد  عطاء، اإلمام العامل احملّدث الزّاهد الّربّاين القدوة شيخ اإلسالم أبو نصر املروزي، ابن عبد الرمحن بن 283

 والورع أخبار، وهو من ثقات رجال احلديث، من أهل )مرو( سكن بغداد وتويف هبا، قال املأمون: مل يبق يف هذ  الكورة أحد يستحيي منه غري
 .54، ص 2، األعالم، ج الزركلي. وينظر: 488، ص 8، ج سیر أعالم النبالءاحلارث. ينظر: الذهيب، هذا الشيخ بشر بن 

 .547، ص 6جكشف األسرار وعّدة األبرار، امليبدي،  284

، با : مسند عبد اهلل بن عبا  بن عبد 2471، رقم احلديث: 277، ص 4، ج مسند اإلمام أحمد بن حنبلأمحد بن حنبل،  285
 املطلب.

 ، با : مسند أيب هريرة.10130، رقم احلديث: 125، ص 16، ج المرجع السابقد، أمح 286
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لفظ . و"287عنهم، ومل يرد اإلذن وال املنع من التحدُّث مبا يقطع بصدقه" ّف التحدُّث به
اإلسرائيليات وإن كان يدلُّ بظاهر  على اللون اليهودي للتفسري، وما كان للثقافة اليهودية من 
أثر ظاهر فيه، إال أن ا نريد به ما هو أوسع من ذلك وأمشل، فنريد به ما يعمُّ اللون اليهودي 

  . 288راين للتفسري، وما تأث ر به التفسري من الثقافتني اليهودية والنصرانية"واللون النص
وبعد الن ظر يف تفسري رشيد الدين امليبدي يشاهد بأنه نقل اإلسرائيليات إم ا بذكر اسم 

يف مواضع أخرى، ووهب  290يف بعض املواضع، وكعب األحبار 289عبد اهلل بن سالمالراوي ك
ة، وإما بعدم ذكر اسم الراوي، ولكن فقط باإلشارة إىل القصة أو يف مواضع كثري  291بن منبه

احلكاية أو األدعية عن بين إسرائيل أو صلحاء بين إسرائيل، ويظهر أنّه نقلها من مصادر أهل 
  الكتا . 

أن  كعب  292يف قوله عّز وجّل: ﴿َوَأن  الل َه يـَْبَعُث َمْن يف اْلُقُبوِر﴾مثاًل نقل امليبدي 
قال: ستقعد مالئكة على قبة الصخرة وتقول بأمر اهلل: "أيها العظام البالية، واألوصال  األحبار

  .293املتقطّعة، إّن الل ه عّز وجّل يأمركّن أن اجتتمعن لفصل القضاء"

                                                 
ه/ 1379)لبنان، بريوت، الناشر: دار املعرفة،  فتح الباري شرح صحیح البخاري،ينظر: ابن ابن حجر، أمحد بن علي بن حجر،  287

 .499، ص 6م(، رق م كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد الباقي، ج 1958

 .121، ص 1ج  التفسیر والمفسرون،الذهيب،  288
حليفاً  عبد اهلل ْبن سالم ْبن احْلَاِرث اإلسرائيلي، مُث  األَْنَصارِّي، يكىن أبا يوسف، وهو من ولد يوسف بن يعقو  صلى اهلل عليهما، كان 289

 عليه وسلم َعْبد الل ِه، وتويف باملدينة يف خالفة معاوية سنة ثالث لألنصار. وََكاَن امسه يف اجلاهلية احلصني، فلما أسلم مسا  َرُسول الل ِه صلى اهلل
ول وأربعني، وهو أحد األحبار، أسلم إذ قدم النيب صلى اهلل عليه وسلم املدينة. عن عامر بن سعد بن أيب وقّاص، عن أبيه قال: َما مسعت رس

ن أهل اجلنة إال لعبد اهلل ْبن سالم. ينظر: القرطيب، يوسف بن عبد اهلل بن اهلل صلى اهلل عليه وسلم يـَُقول ألحد ميشي على وجه األرض إنه م
 .922، ص 3م(، ج  1992هـ /  1412، 1، )لبنان، بريوت، الناشر: دار اجليل، طاالستیعاب في معرفة األصحابحممد النمري، 

عليه وسّلم، ومل ير ، كان إسالمه يف خالفة عمر بن  كعب بن مانع، وهو كعب األحبار، يكىن  أبا إسحا ، أدرك عهد الّنيب صلى الّله  290
، )لبنان، أسد الغابة في معرفة الصحابةأبو احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد،  ابن األثري، اوخطا  رضي الّله تعاىل عنه. ينظر:

 . 460، ص 4أمحد عبد املوجود، ج  عادل -م(، احملقق: علي حممد معوض 1994هـ / 1415، 1بريوت، الناشر: دار الكتب العلمية، ط
وهب بن منبه، احلافظ أبو عبد اهلل الصنعاين، عامل أهل اليمن: ولد سنة أربع وثالثني، روى عن أيب هريرة يسريًا وعن عبد اهلل بن عمر  291

إىل ذلك وبالغ وحديثه يف  وابن عبا  وأيب سعيد وجابر بن عبد اهلل وغريهم، وعند  من علم أهل الكتا  شيء كثري، فإن ه صر  عنايته
وكان ثقة واسع العلم ينظر بكعب األحبار يف زمانه. ينظر: الذهيب، مشس ، الصحيحني عن أخيه مهام، وعاش إىل سنة نيف وثالثني ومائة

، ص 1 م(، ج1998هـ/ 1419، 1)لبنان، بريوت، الناشر: دار الكتب العلمية، ط تذكرة الحفاظ،الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد، 
78. 
 .7احلج:  292

. قال الطربي عن قتادة عن كعب قَاَل: }َواْسَتِمْع يـَْوَم يـَُناِد اْلُمَناِد ِمْن َمَكاٍن 628، ص 2ج كشف األسرار وعّدة األبرار، امليبدي،  293
ظَاُم اْلَبالَِيُة َواأْلَْوَصاُل اْلُمتَـَقطَِّعُة؛ ِإن  الل َه يَْأُمرُُكن  َأْن اجَتَْتِمْعَن [. قَاَل: "َمَلٌك قَاِئٌم َعَلى َصْخَرِة بـَْيِت اْلَمْقِدِ  يـَُناِدي: أَيـ تـَُها اْلعِ 41َقرِيٍب{] : 

 .382، ص 22، ج جامع القرآن عن تأویل القرآنلَِفْصِل اْلَقَضاِء". الطربي، 
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، "ملا بعث 294وذكر امليبدي عن وهب بن منّبه يف قوله تعاىل: ﴿فـَُقوال َلُه قـَْواًل لَيِّنًا﴾
قال له: وامسع كالمي، واحفظ وصّييت، وارع عهدي، فإين قد وقفتك الل ه موسى إىل فرعون 

اليوم ميّن موقفًا ال ينبغي لبشر بعدك أن يقوم مقامك ميّن أدنيتك وقر بتك حىّت مسعت كالمي، 
وكنت بأقر  األمكنة ميّن، فانطلق برساليت، فإنك بعيين ومسعي وإّن معك نصري، وإيّن قد 

تكمل هبا القوة ّف أمري، فأنت جند عظيم من جندي بعثتك ألبستك جّبة من سلطاين، تس
  . 295إىل خلق ضعيف من خلقي..إخل"

، أنه قال: 296ومثال أخري، عن وهب بن منّبه يف قوله تعاىل: ﴿َوأمتُّوا احلَْج  َواْلُعْمَرَة لِل ِه﴾
فدي، وأضيايف، وّف  "أوحى الل ه عّز وجّل إىل آدم؛ أنا الل ه ذو بك ة، أهلها جرييت، وزوارها و 

كنفي، أعّمر  أهل السماء وأهل األرض، يأتونه أفواجًا شعثًا غرباً، يعّجون بالتكبري عجيجاً، 
ويضّجون بالتلبية ضجيجاً، وشجون الدماء شجاً، فمن اعتمر  ال يريد غري ، فقد زارين 

  .297وضافين، ووفد إيّل، ونزل يب، وُحق  يل أن أحتفه بكراميت...إخل"
نقل امليبدي اإلسرائيليات دون إشارة إىل الراوي، ولكن سيا  املنقول، وحمتوا ، وكذلك 

يشري أن ه من ما ُأِخَذ من أمم أهل الكتا  السابقة، مثاًل، أشار امليبدي إىل مناجاة أيو  دون 
مضى: "ر ِّ ألي شيء خلقتين، ليتين إذ كرهتين مل ختلقين، يا  فيماذكر الراوي كما أشري إليه 

ين كنت حيضة ألقتين أمي يا ليتين عرفت الذنب اّلذي أذنبت والعمل اّلذي عملت فصرفت ليت
  .298وجهك الكرمي عيّن...."

﴿ِإْذ رََأى نَارًا فـََقاَل وكذلك نقل قصة عن موسى دون إشارة إىل املصدر يف قوله تعاىل: 
، 300ى موسى املدة مع شعيب، أن هذ  كانت يف وقت أهن299أِلَْهِلِه اْمُكُثوا ِإينِّ آَنْسُت نَارًا﴾

وطلب منه أن يزور أمه بعائلته، ووافقه شعيب على األمر، وخرج من مدين إىل مصر مع 

                                                 
 .44طه:  294

، )اململكة تفسیر القرآن العظیم البن أبي حاتم، . وينظر: ابن أيب حات الرازي136، ص 6ج  كشف األسرار وعّدة األبرارامليبدي،  295
 .3853، ص 8م(، احملقق: أسعد حممد الطيب، ج 1999ه/  1419، 3العربية السعودية، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز، ط

 .196البقرة:  296

 .536، ص 1ج كشف األسرار وعّدة األبرار، امليبدي،  297
 .286، ص 6امليبدي، املرجع السابق، ج  298
 .10طه:  299

تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم السعدي، عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهلل، ليس بشعيب النيب. ينظر: هذا الرجل الصاحل  300
 .614م(، احملقق: عبد الرمحن بن معال اللوحيق، ص  2000هـ /1420، 1، )لبنان، بريوت، الناشر: مؤسسة الرسالة، طالمنان
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عائلته، وأسبابه، وعدًدا من شاة اليت أعطا  شعيب، وعلى رأسه قبعة صوفية، وإزار  كان من 
  .301صو ، ونعله من جلد محار..... 

يليات، أن  ما نقله امليبدي يف هذا اجملال إما وكما يبدو من هنج امليبدي يف نقل اإلسرائ
أن يتعلق بأمر ما وراء الطبيعة، والذي ال بد  أن يكون له مصدر من الوحي، أو أن يتعلق حبياة 

 أهل الكتا ، وأنبيائهم، وعباداهتم، وزهدهم. 

                                                 
 .101، ص 6ج ف األسرار وعّدة األبرار، كشينظر: امليبدي،  301

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



227 

 في التفسیر المیبدي العرفاني اإلیجابیات والسلبیات: الفصل الخامس

 لـ "کشف األسرار وعدة األبرار" اإلجيابيات فی املنهج العرفايناملبحث األول: 
    ""لـ "کشف األسرار وعدة األبرار : السلبيات فی املنهج العرفايناملبحث الثاين

 لـ "کشف األسرار وعدة األبرار" ياإلیجابیات فی المنهج العرفان: المبحث األول
 ،اإلجيابيات بيان من خاللي إلبراز منهجها النقد تقوم الدراسة يف هذا الفصل

بعد االستقراء ف .لرشيد الدين امليبدي "كشف األسرار وعّدة األبرار"والسلبيات يف تفسري 
امليبدي بىن تفسري  العرفاين على خصائص فريدة،  أن   يشاهد ،التفسري هذا وإمعان النظر يف

األحاديث الصحيحة،  ؛ اعتماد  علىيُْذَكر للعرفاين يف تفسري ومن أهم ما  ،وأسس قيمة
وترسيخ اإلميان يف القلو  بالتسبيح والتحميد واملناجاة، واعتماد  على عقيدة أهل السنة 

الفقرات التالية تقوم الدراسة  . ويفواجلماعة، وتركيز  على حكايات ومواعظ يف منهجه العرفاين
  .مثالببيان كل هذ  اوخصائص مع ضر  األ

 ي العرفاني اعتماداا على األحادیث الصحیحةالتفسیر المیبد المطلب األول:
أحاديث على  كتابه  اعتماد  يف من مميزات طريقة امليبدي يف تفسري  العرفاين هو

أو عليها الشيخان، أو ما روا  البخاري،  صحيحة ثابتة، حيث يقوم بايراد األحاديث اليت اتفق  
 ،مل يذكر اسم الصحايب واملصدرولكن غالًبا  ذكر أهل احلديث صحته،ما  ا، أومنفردً  مسلم

وهذ  اآلية من  ،1﴿ ُقْل أََمَر َريبِّ بِاْلِقْسِط...﴾قال امليبدي يف قوله تعاىل:  على سبيل املثال:
. 2،3((بعثت جبوامع الكلم))جوامع الكلم حيث قال رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم(: 

  األمور.فالقسط يشمل معايَن كثرية، وهي: العدل واالنصا  يف كل 

                                                 
 .29األعرا :  1

، با : بَاُ  قـَْوِل الن يبِّ َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَسل َم بُِعْثُت جِبََواِمِع الَكِلِم. ومسلم، 7273، رقم احلديث:91، ص 9ج الصحیح،البخاري،  2
 الصالة.، با : كتا  املساجد ومواضع 523، رقم الديث: 371، ص1ج الصحیح،

 .607، ص 3ج  كشف األسرار وعّدة األبرار،امليبدي،  3
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﴿ِإْذ قَاَل الل ُه يَا ِعيَسى ِإينِّ ُمتَـَوفِّيَك َورَاِفُعَك ِإيَل  َوُمَطهُِّرَك ِمَن قوله تعاىل: وقال أيضاً يف 
: إّن عيسى سيأيت ويقتل الدجال، وأشار إىل فتنة الدجال وصفته معتمًدا 4ال ِذيَن َكَفُروا...﴾

  . 5((عورأعور والل ه رّبكم ليس بأ هعلى قول النيب )صلى اهلل عليه وسلم(: ))وإنّ 
"، خالص املريدينإرياء العارفني خري من صوفية "من الوكذلك أشار امليبدي إىل قاعدة 

ِإن ُه لَيـَُغاُن َعَلى قـَْليب، َوِإينِّ أَلَْستَـْغِفُر وقال هذا كما قال رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم(: ))
" يف قوله "إن ه الفرتات والغفالت عن الذكر. معىن قول امليبدي أن  "6،7((ر ةٍ اهلَل، يف اْليَـْوِم ِماَئَة مَ 

ليغان على قليب" ليس كالغفالت اليت يغشى صدور العوام، من جهة أن  الرسول )صلى اهلل 
  عليه وسلم( يف تفسري  من مجلة خواص اوخواص.
: 8﴾َجاِمُع الن اِ  لِيَـْوٍم اَل َرْيَب ِفيهِ  ﴿َربـ َنا ِإن كَ ومثال آخر؛ قال امليبدي يف قوله تعاىل: 

إّن اهلل جيمع اوخلق يف الدنيا واآلخرة، اليوم جيمع أحب ته على بساط املعرفة، والوالية، ويف اآلخرة 
جيمع اوخالئق على بساط السياسة، وايهيبة، وأحوال يوم البعث، وهذا نٌص صريح يدل على 

يَا َمْعَشَر اأْلَْنَصاِر، َأمَلْ ليه قول الرسول )صلى اهلل عليه وسلم(: ))احلالتني، وأما األوىل؛ فيدلُّ ع
اًل، فـََهَداُكُم اهلُل يب؟ َوَعاَلًة، َفَأْغَناُكُم اهلُل يب؟ َوُمتَـَفرِِّقنَي، َفَجَمَعُكُم اهلُل يب؟ « َأِجْدُكْم ُضال 

جيمع اهلل )) الن يب  َصل ى الل ُه عليه وسلم قال: إنّ  ، والثاين؛9... إخل((َويـَُقوُلوَن: اهلُل َوَرُسولُُه أََمنُّ 
األولني واآلخرين مليقات يوم معلوم أربعني سنة، شاخصة أبصارهم إىل السماء يـَْنَتِظُروَن َفْصَل 

. وكما يشاهد استنبط امليبدي أن  اجلمع مجعان؛ يف الدنيا واآلخرة، 10،11...إخل((اْلَقَضاءِ 
   الصحيحني املذكورين.اعتماًدا على احلديثني

                                                 
 .55آل عمران:  4

، با : با  حجة الوداع. لفظ البخاري: )...ِإن  َرب ُكْم لَْيس بَِأْعَوَر، َوِإن ُه 4402، رقم احلديث: 176، ص5، جالصحیحالبخاري،  5
َنُه ِعَنَبٌة   طَاِفَيٌة(.أَْعَوُر َعنْيِ الُيْمىَن، َكَأن  َعيـْ

 ، بَاُ  اْسِتْحَباِ  ااِلْسِتْغَفاِر َوااِلْسِتْكثَاِر ِمْنُه.2702، رقم احلديث: 2075، ص 4ج الصحیح،مسلم،  6

 .57، ص 2، ج كشف األسرار وعّدة األبرارينظر: امليبدي،  7
 .9آل عمران:  8

 هبم على اإلسالم.، با : إعطاء املؤلفة قلو 1061، رقم احلديث: 738، ص 2ج الصحیح،مسلم،  9

، 2، )لبنان، بريوت، الناشر: املكتب اإلسالمي، طمختصر العلو للعلي العظیم للذهبيالذهيب، حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز،  10
 . قال األلباين: إسناد  حسن.110م، حققه واختصر : حممد ناصر الدين األلباين، ص1991هـ/1412

 .25، ص 2، ج ّدة األبراركشف األسرار وعينظر: امليبدي،  11
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 ترسیخ اإلیمان في القلوب بالتسبیح والتحمید والمناجاة المطلب الثاني:
ومن اإلجيابيات يف التفسري العرفاين للميبدي، هو كمال اعتنائه بالتسبيح، والتحميد، 

رتسيخ يسلك امليبدي واديًا يف هذا اجملال، إال وقام ب وملوالثناء على اهلل عز  وجل، ومناجاته، 
اإلميان يف قلو  املؤمنني، وزيادة اإلميان عندهم، وكم من مواقع قام فيها حبمد اهلل، وتقديسه، 
وتنزيهه، وتسبيحه، وتعظيمه يف تفسري ، وكم من أمكنة زي نها مبناجاة اهلل، والدعاء، تقرّبًا إليه، 

رة إىل مناجاة وهذ  من أهم خصائص تفسري "كشف األسرار وعّدة األبرار" وقد مضى اإلشا
اهلل يف الفقرات السابقة، وذكرت الدراسة أن  امليبدي استعمل طريق الدعاء واملناجاة يف حتميد 

وهنا تشري الدراسة  اهلل، وتقديسه، وتسبيحه، وإظهار الضعف إليه، نظًما، ونثرًا بشكل واسع،
  إىل باقي اوخصائص يف تسبيح اهلل وحتميد  بضر  بعض األمثلة.

املثال، قام امليبدي بذكر مجل مجيلة يف توصيف اهلل عّز وجّل بأحسن الوجه،  على سبيل
بسم اهلل الرمحن حتميًدا، وتسبيًحا، وتقديًسا يف بداية السور غالباً، مثال ذلك قال يف موضع: ""

ونطقت األلُسن بنعمائه، وتالشت القلو  عند  ،فوا  بآالئهشهدت األ ،اسم عزيز "الرحيم
فال ذرّة من  ،ىل لقائهإ شباح شوقاً رواح وبليت األوفنيت األ ،عّز سنائهجالل سلطانه و 

، فبإدنائهمسائه، كّل عزيز عّز أوهي تشهد جبمال صفاته وجالل  إالرضه ومسائه، أاملوجودات يف 
شقائه، فال وصل إسعاد  و إو  ،فنائهإبقائه و إاوخلق عرضة تسخري  بني ، قصائهإوكّل ذليل ذّل فب

اّل إوال نشر،  يّ وال ط ،ميان وال كفرإو ال  ،وال حلو وال مرّ  ،خري وال شرّ وال  ،وال هجر
  .12"وقضائه ،ومشّيته ،رادتهإب

بسم الل ه اوخالق البارئ املصّور، بسم الل ه الواحد الفاطر وقال امليبدي يف مكان آخر: "
فسبحان من ، يز اجلّبار املتكرّب املدبّر، بسم الل ه القادر القاهر املقتدر الّسالم املؤمن املهيمن العز 

ه بنعت جالله، مث كاشفَ فأشهد  يهية ه بنعت اإلية بني صحو وحمو، كاشفَ رّدد العبد ّف هذ  اآل
  .13"مجاله فأشهد الرمحة 

طابت و تاهت القلو  بسماع بسم الل ه، وذكر توصيفات مجيلة يف موضع آخر: "
سم الل ه، طوَب ملن حديثه ّف الل ه، وجليسه غابت القلو  بظهور بو القلو  بشهود بسم الل ه، 

  ه؛هو الل  
  يبني جاّلس يوأنت حديث إال حّدثهمأىل قوم إوال جلست 

                                                 
 .675، ص 10، ج كشف األسرار وعّدة األبرارامليبدي،  12
 .14، ص 7امليبدي، املرجع السابق، ج  13
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 إىلرتع ّف حدائق القد  من اسرتوح  ،ناخة بعفوة بسم الل هسرار املوحدين ّف األأنزهة 
  .14"نسيم بسم الل ه

واجلالل،  ،والقدرة ،من تفّرد بالقّوةباسم واملثال األخري؛ قول امليبدي يف البسملة: "
حسان، واإل ،كراماملّن واإل  يذ سبحان ،فضال، سبحانهواإل ،والنصرة ،باسم من توّحد بالرمحة

  .15والّسلطان ،مث ارتدى بالكربياء ،زار إف بالعّز فهو وثان، متعطِّ   عن شركة األمتقدِّ 
ية السور بعد البسملة، بذكر أمساء اهلل يف األمثلة املذكورة، كثرياً ما اعتمد امليبدي يف بدا

وصفاته يف توصيف اهلل، ومدحه، إشعارًا بفضله، ونعمه، وتذلياًل أمام جربوته، وعظمته، 
وقدرته، وإقرارًا بقضائه وَقَدر ، وهذا عّدته الدراسة من أهم مسات التفسري العرفاين عند امليبدي 

  ا عميًقا النقيادهم هلل، وحمبتهم إيا .الذي يؤثِّر على النفو ، وقلو  املؤمنني تأثريً 
وكذلك مدح امليبدي ر   العاملني جبمل مجيلة خالل تفسري  دائًما، كقوله: ال ينال أي 
عزيز بعز ، وال تدركه أفهام، وما قدر أي ذكي حق  قدر ، ولن يصل أحد إىل علمه، وال يصل 

يف األرض برهانه، سبوح، قدو ، . وقوله أيضاً: ويف السماء سلطانه، و 16إىل قدرته خملو 
فسبحانه من عزيز  وعظيم، هو الر  الذي كل اوخالئق قطرة من حبر كربيائه، وعظمته، "

لسن عن استيفاء ت األدراك عزّته وكل  إلبا  دون ضّلت العقول ّف حبار عظمته، وحارت األ
  .17"مدح جالله، ووصف مجاله

يف ذكر اهلل اجتلياًل، وحتميًدا، وتسبيًحا كما  واستعمل امليبدي األبيات العربية والفارسية
  استعمله يف مناجاته مع الر ، ونضر  هنا بعض األمثال؛ من أشعار  العربية:

ال قسيم ّف ذاته، وال شريك ّف  ،فهو امللك العظيم العزيز الكرميقال امليبدي: "
 ؛وال ّف صفاته ،خملوقاته، وال نظري ّف حقه

 عظيم ماجد فرد الّتعايل        مليك قادر موىل املواىل
 بعيد عن مطار الوهم عال        قريب من جنان العبد دان
 18"عزيز عّز عن عّم وخال         جليل جّل عن مثل وشبه

 وذكر امليبدي شعرًا يف عظمة اهلل تعاىل ومجاله:
                                                 

 .415، ص 2امليبدي، املرجع السابق، ج  14

 .421، ص 6، ج كشف األسرار وعّدة األبرارامليبدي،  15
 .9، ص 5امليبدي، املرجع السابق، ج  16

 .15، ص6، ج األسرار وعّدة األبرار كشفينظر: امليبدي،  17
 .9، ص 5امليبدي، املرجع السابق، ج  18
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 19"وقدرك جّل عن درك املثال        ىل مجالإمجالك ال يقا  "
 وقال يف موضع آخر:

 ورحيك دونه نشر العبري              مجالك فالق البدر املنري"
  20"جرى جمرى السرائر ّف الضمري          حشاء حىتوحّبك خامر األ

ومثل هذ  األبيات يف تفسري امليبدي العرفاين كثري، حيث توصف اهلل تعاىل بأمساء 
 م.احلسىن، وصفاته العلى، وتقر  القلو  إىل موالهم، وتزداد إمياهن

 بقوله: اهلل امليبدي دراسة إىل بعض األمثلة؛ ميدحبالنسبة إىل األشعار الفارسية، فتشري ال
 اى دور شد  آفت نقصان ز كمالت       رو از هر چه خبوبيست جاللتاى پيش

  21خورشيد برشك آيد چون ديد مجالت زهر  بنشاط آيد چون يافت مساعت
، ويا من ابتعد كمالك عن القصان، الزهرة معىن األبيات؛ يا من جاللك يفو  كل خري

أخذها النشاط بسماعك، وحسدت الشمس من رؤية مجالك. يف هذ  األبيات قام امليبدي 
  بتجليل اهلل، وتقديسه، وذكر مجاله سبحانه وتعاىل.

 ومثال آخر؛ أشار امليبدي إىل مجال ر  العاملني، وكماله، وعلّو ، وجالله بقوله:
د  برون خواهى كردروزى كه سر از پر   

كرد  زبون خواهى را زمانه كه  دامن  
 گر زيب و مجال ازين فزون خواهى كرد

 يا ر  چه جگرهاست كه خون خواهى كرد22
ه، وإن ازدت ذي سو  تُري نفسك للنا  سُتحقر الزمان بيقول الشاعر: يف اليوم ال

  مجالك عن هذا، فكم من قلو  تتعب وتغشاها الغموم.

 في تفسیره العرفاني ومذهب أهل السنة المیبدي  المطلب الثالث:
هنج امليبدي يف تفسري  العرفاين على طريقة أهل السنة واجلماعة، ففي أماكن متعددة 

كثريًا، واعتربهم الفرقة الناجية، وذكر   أشار إىل ذلك بصراحة، وقام مبدح مذهب أهل السنة

                                                 
 .184، ص 7امليبدي، املرجع السابق، ج  19
 .524، ص 7امليبدي، املرجع السابق، ج  20

 .27، ص 1، ج كشف األسرار وعّدة األبرارينظر: امليبدي،  21

 .441، ص 7، جالمرجع السابقامليبدي،  22

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



232 

َ لِلن اِ  َما نـُزَِّل إِلَْيِهْم ﴿َوأَنـْزَلْ كذلك أمهية السنة، استدالاًل هبذ  اآلية:  َنا إِلَْيَك الذِّْكَر لِتُبَـنيِّ
فاآلية تشري إىل كتا  اهلل وسنة رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم(،  ،23﴾َوَلَعل ُهْم يـَتَـَفك ُرونَ 

، يف مواضع متعددة من تفسري  ما يعتقد  أهل السنة، 24اللذين مها عمادان، وأصالن لالعتقاد
  دراسة إىل بعض منها:وتشري ال

َر أُم ٍة ُأْخرَِجْت لِلن اِ  تَْأُمُروَن على سبيل املثال، قال امليبدي يف قوله تعاىل:  ﴿ُكْنُتْم َخيـْ
َهْوَن َعِن اْلمُ  : قال بعض املفسرين إّن هذ  اآلية على 25﴾ْنَكِر َوتـُْؤِمُنوَن بِالل هِ بِاْلَمْعُروِ  َوتـَنـْ
، واألمة املرضية، وهم أهل السنة 26ة االتِّباع، وهم الفرقة الناجيةالعموم، وترجع اآلية إىل أم

من رهبم  أهل الّسنة يتبعون احلق  ، ويوافق كالم امليبدي قول ابن تيمية حيث يقول: "27واجلماعة
بل هم أعلم باحلّق وأرحم باوخلق كما  ،رون من خالفهم فيهوال يكفِّ  ،اّلذي جاء به الّرسول

. كنتم خري الن ا  للن ا   :قال أبو هريرة، و ﴿ُكْنُتم خري أمة أخرجت للن ا ﴾ :بقوله وصفهم اهلل
  .28"َوأهل الّسنة نقاوة اْلُمسلمني

ومن أمثلته قول امليبدي يف األخذ بظاهر اآليات، دون تأويلها، حيث يقول أن أهل 
ىل ظاهر السنة وضعوا أصل دينهم على السمع، والقبول، والتسليم دون التأويل، وذهبوا إ

  .29النصوص، وتركوا التأويل
وكذلك قال امليبدي يف خلق النار، واجلنة؛ أنه قد أمجع علماء السلف، واتفق أهل 

كما قال ،  ال تفنيان أهنمافالذي عليه أهل السنة  ،30السنة على أّن اجلنة والنار حمدثتان أزليتان
   .31"والتبيدانأبًدا فنيان واجلنة والنار خملوقتان، ال ت" الطحاوي يف عقيدته املشهورة

                                                 
 .44النحل:  23

 .394، ص 5، ج كشف األسرار وعّدة األبرارر: امليبدي، ينظ 24
 .110آل عمران:  25
نْيِ َوَسْبِعنَي ِفْرقًَة، افْـتَـَرَقِت اْليَـُهوُد َعَلى ِإْحَدى أَْو ثِْنتَـنْيِ َوَسْبِعنَي ِفْرَقًة، َوتـََفر َقِت الن َصاَرى َعَلى ِإْحَدى أَْو ثِْنتَـ هذا إشارة إىل احلديث النبوي: ) 26
، با : شرح السنة. قال 4596، رقم احلديث: 197، ص 4، ج سنن أبي داودْفرَتُِ  أُم يِت َعَلى َثاَلٍث َوَسْبِعنَي ِفْرَقًة(. ينظر: أبوداود، َوتَـ 

 األلباين: صحيح.

 .250، ص 2، ج كشف األسرار وعّدة األبرارينظر: امليبدي،  27

، )السعودية، الناشر: تقى من منهاج االعتدال في نقض كالم أهل الرفض واالعتزالالمنالذهيب، حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز،  28
 .341م(، احملقق: حمب الدين اوخطيب، ص 2009ه/1431، 3الرئاسة العامة إلدارة البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، ط

 .13، ص 7، جالمرجع السابقينظر: امليبدي، 29

 .13، ص 7، جسابقالمرجع الينظر: امليبدي،  30

 1414، 2، )لبنان، بريوت، الناشر: الناشر: املكتب اإلسالمي، طتخریج العقیدة الطحاویةأمحد بن حممد بن سالمة، الطحاوي،  31
 .73مـ(، شرح وتعليق: حممد ناصر الدين األلباين، ص 1992ه/
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ومن عقيدة أهل السنة واجلماعة القول برؤية اهلل يف اآلخرة، قال امليبدي يف قوله تعاىل: 
: الزيادة حسب أقوال 32﴾...﴿َوَيْسَتِجيُب ال ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الص احِلَاِت َويَزِيُدُهْم ِمْن َفْضِلهِ 

﴿لِل ِذيَن َأْحَسُنوا ، كما قال تعاىل يف موضع آخر: مفسري أهل السنة رؤية اهلل جّل جالله
الرؤية حق ألهل اجلنة بغري إحاطة . وهذا كما أشار إليه الطحاوي: "33،34﴾...احلُْْسىَن َوزِيَاَدةٌ 

  .36"،35﴾...﴿وجو  يومئذ ناضرة إىل رهبا ناظرة :وال كيفية كما نطق به كتا  ربنا
، أّن هذ  37﴾﴿ِإن ا ُكل  َشْيٍء َخَلْقَناُ  ِبَقَدرٍ  ومثال آخر، ذكر امليبدي يف قوله تعاىل:

اآلية رّد على القدرية، واملعتزلة، واوخوارج حيث يرون أن  اهلل غري خالق ألفعال العبد من خري 
اعتقاد أهل السنة أن اوخري والشر من كسب العبد،  وشر، والعباد هم اوخالقون ألفعايهم، ولكن

، كما 38لكن يصدر منه اوخري والشر مبشيئته، وبقضاء اهلل وقدر وهو يعاقب أو يثا  هبما، و 
  .39﴾...ُقْل ُكٌل ِمْن ِعْنِد الل هِ ...﴿قال اهلل تعاىل: 

َا ُهَو إِلٌَه َواِحدٌ ..﴿وأشار امليبدي يف قوله تعاىل:  دليٌل على أن   ، هذا40﴾..َولِيَـْعَلُموا أمن 
مسموع غري معقول، ومن هنا فكل آية يف القرآن  اإلميان مسعي، ويهذا قال أهل السنة: ديننا

الكرمي ال داع يها تدلُّ على أمساء اهلل وصفاته، أو هي إشارة إىل ذاته تدخل حتت اآلية 
، واعتقد أهل السنة أن  العباد ال يصلون إىل معرفة اهلل حىت يعّر  اهلل نفسه يهم، 41املذكورة

. 42"ب بالّسمع، وتلزم بالبالغ، وحتصل بالتعريفاملعرفة اجت ومن هنا قال علماء أهل السنة: "
أمساء اهلل وصفاته توقيفية ال إّن  وهكذا مذهب أهل السنة واجلماعة يف األمساء والصفات؛ "

                                                 
 .26الشورى:  32
 .26يونس:  33

 .33، ص9ج ، كشف األسرار وعّدة األبرارينظر: امليبدي،  34
 .26يونس:  35

 .43ص  تخریج العقیدة الطحاویة،الطحاوي،  36
 .26يونس:  37

فرق معاصرة تنتسب إلى اإلسالم عواجي، غالب بن علي، . وينظر: 399، ص 9، ج كشف األسرار وعّدة األبرارينظر: امليبدي،  38
م(، ج  2001هـ /  1422، 4بية للطباعة والنشر والتسويق، ط)السعودية، جدة، الناشر: املكتبة العصرية الذه وبیان موقف اإلسالم منها،

 .1169، ص 3
 .26الشورى:  39
 .52إبراهيم:  40

 .286، ص 5، ج كشف األسرار وعّدة األبرارينظر: امليبدي،  41
 .467، ص 3ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  42
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فال يزاد فيها  ،وعلى هذا فيجب الوقو  فيها على ما جاء به الكتا  والسنة ،جمال للعقل فيها
  .43وال ينقص

 بحكایات ومواعظ في منهجه العرفانيتمسك المیبدي  المطلب الرابع:
 متت اإلشارة يف الفصل الرابع إىل بعض احلكايات عن أهل التصو  حتت العنوان "

"، وتشري الدراسة هنا إىل أن  امليبدي متس ك يف التفسري العرفاين عند امليبدي ةأقوال كبار الصوفي
كثريًا لرتسيخ املفاهيم الدينية يف   يف تفسري  العرفاين بقصص وحكايات، وإيراد مواعظ يف تفسري 

قلو  املخاطبني أكثر رسوًخا، وتشري الدراسة هنا إىل بعض األمثلة، وأما بالنسبة إىل 
احلكايات، والقصص؛ فهي تشمل اإلسرائيليات، وما نقل عن كبار الصوفية، والزه اد، وغريها 

ة قد أشارت إىل اإلسرائيليات من القصص اليت اختلط الصحيح بالسقيم منها. ومبا أن  الدراس
يف الفصل الرابع نكتفي يف هذ  الفقرة ببعض األمثلة، وأما هنا "يف القسم اإلجيابيات" ويف 

  قسم اإلجيابيات تشري الدراسة إىل احلكايات اليت مل تتناقض مع املسموع واملعقول.
ق على سبيل املثال، حكى امليبدي حكاية يف با  الصرب بقوله؛ نقل أن شقي

كانا صاحبني يف سفر حىت صحبهما شيخ فاسق مطر ، كان   45، وحات األصم44البلخي
يستعمل آلة الفساد غالباً، وآلة املوسيقى، وكان حات غالبًا ما ينتظر شقيق ليمنعه من عمله، 
ولكن مل يفعل شيًئا حىت انتهى السفر، ووقت املفارقة قال يهما الشيخ: أيُّ أنا  أنتم؟! ما 

على طريب، وما مسعتم، وما صفقتم؟ قال له حات: اعذرين، أنا حات، وهو شقيق!  ساعدمتوين
ملا مسع الشيخ هذا تا  وندم، واعتذر منهما حىت أصبح تلميذمها وصار من األولياء، فقال 

  .46"وصدت صيد الرجال ،رأيت صرب الرجال شقيق حلات: "

                                                 
سعودية، الناشر: وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقا  والدعوة ، )الكتاب أصول اإلیمان في ضوء الكتاب والسنةخنبة من العلماء،  43

 .92م(، ص 2000هـ/1421، 1واإلرشاد، ط
أبو علي شقيق بن إبراهيم البخلي؛ من مشايخ خراسان، له لسان يف التوكل, حسن الكالم فيه، صاحب إبراهيم بن أدهم وأخذ عنه  44

، ص 2، ج وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمانث ومخسني ومائة. ينظر: اإلربلي، حات األصم.. وكانت وفاته سنة ثال الطريق، وهو أستاذ
476. 

وقيل:  حات بن عنوان األصم من أهل بلخ؛ كان أوحد من عر  بالزهد والتقلل واشتهر بالورع والتقشف، وله كالم يدون يف الزهد واحلكم. 45
كمة، األصم، له كالم جليل يف الزهد، واملواعظ واحلكم، كان يقال له لقمان هذ  األمة, الزاهد، القدوة، الرباين، البلخي، الواعظ، الناطق باحل

سیر أعالم . وينظر: الذهيب، 26، ص 2، ج وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمانتـُُويفَِّ َحاِتٌ َسَنَة سبع وثالثني ومائتني. ينظر: اإلربلي، 
 .476، ص 11ج النبالء، 

 .319، ص 1، ج األسرار وعّدة األبراركشف ينظر: امليبدي،  46
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أن احملبة يها مراتب، ونقل  ذكر امليبدي حكايات يف با  حمبة اهلل؛ مثال ذلك ذكر
حكاية عن منصور املغريب؛ أنه نزل حبلة من حلل العر ، وضّيفه شا  ذلك اليوم، ويف أثناء 
الضيافة أغمي على الشا  فجأة، وبعد ما أفا  سأله منصور عن السبب، فذكر الشا  أنه 

ر ذيلها، ه يف خيمتها، ورأى الشا  غبامه، ويف تلك اللحظة سارت ابنة عمعشق ابنة ع
ن للغريب فيكم إ وأغمي عليه من فرط حمبته يها، فذهب منصور ليشفع له فيها، قال يها: "

عليه فيما به من  يففتعط   ،مر هذا الّشا أليك ّف إ وقد جئت مستشفعاً  ،وذماماً  ،حرمة
  .47"كيف يطيق حمبيت  ي،ال يطيق شهود غبار ذيل ، إنّهنت سليم القلب: "أفقالت املرأة هواك.

ونقل حكاية أخرى يف احملبة، أن رجاًل كان له زوجة فُِقَئت إحدى عينيها، ومل يلحظها 
لشّدة احملبة يها، وبعد أن قّلت حمبته يها، قال يها: مىت حدثت هذ  املشكلة لعينك؟ قالت: منذ 

  .48قل لت حمبتك يل؟
بنه: أخربين يف  وحكى امليبدي حكاية يف احملافظة على األعمال الصاحلة؛ أن  أبًا قال ال

كل ليلة عن ما فعلت يف كل يومك، وما قلته وعاملته مع النا ، ففي اليوم األول فعل االبن 
ما طلبه منه أبو ، ويف اليوم الثاين طلب أبو  منه ليكرر العمل، قال االبن: يا أيب اطلب مين ما 

لتنتبه من يوم القيامة،  تريد إال هذا العمل ألين ال أطيقه. قال األ : يا بين، هذا ما قصدته؛
ومن اليوم الذي تقف فيه أمام اهلل للحسا ، اليوم أنت ال تطيق حلسا  يوم مع أبيك، 

  .49فكيف تطيق حسا  عمرك ذلك اليوم؟
وكما يشاهد من األمثلة السابقة فقد بذل امليبدي جهد  ليأيت حبكايات، وقصص 

مع، يهذا نرى امليبدي اعتمد كثرياً يف تفسري  معقولة ليقر  املفاهيم املهمة الدينية إىل ذهن السا
  على نقل هذا النوع من احلكايات. 

كذلك قام امليبدي بإيراد املواعظ ملخاطبه يف مواضع عديدة، مثل أ  ينصح أهله 
دائًما وال يريد يهم إال خريًا، ووعظ امليبدي أيضاً بقوله: يا مسكني، كن مراقًبا ال يغرّنك األمن، 

نعمة، وإذا حصْلت على مرادك يوًما يف الدنيا ال تؤمن نفسك منها، ألن زوال والصحة، وال
َحىت  ِإذا َفرُِحوا مبا أُوُتوا ...﴿النعمة، والبطش يأيت غالًبا يف وقت األمن؛ كما قال اهلل تعاىل: 

                                                 
 .301، ص 4ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج 47
 .626، ص2ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  48
 .536، ص 5ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  49
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وقوله:  ،51﴾...َحىت  ِإذا َأَخَذِت اأْلَْرُض ُزْخرَُفها...﴿، وقوله: 50﴾...َأَخْذناُهْم بـَْغَتةً 
، من يتدب ر يف هذ  اآليات سيعلم أن  52﴾...َوظَنُّوا أَنـ ُهْم مانَِعتـُُهْم ُحُصونـُُهْم ِمَن الل هِ ...﴿

الدنيا لعب ويهو، ونعمها يف الزوال، ومن أيهته الدنيا وزخرفها عن اآلخرة فهو يف خطر 
  . 53ايهالك

نصاري؛ يا رجل، سفر القيامة وقال امليبدي يف موضع آخر نقاًل عن خواجه عبد اهلل األ
طويل ويطلب زاد التقوى، وعقبة الصراط ضيقة، مزلة، تطلب مركب الطاعة، وإن تؤمن بيوم 
احلسا  فيجب أن ترتك املعاصي، وأن تعلم أن  الر  األكرب مطلع على أعمالك، فاستح من 

  .54الناظر إىل أعمالك، يا مسكني، إىل مىت هذ  الغفلة، وإىل أين هذا الغرور
 ، استعمل55﴾...﴿َر ِّ َقْد آتـَْيَتيِن ِمَن اْلُمْلكِ ومثال آخر؛ ذكر امليبدي يف قوله تعاىل: 

يف هذ  اآلية "من" التبعيضية لتعلم أن اهلل تعاىل هو مالك على الكمال، وملكه حمفوظ من 
الزوال، قيوم ومتعال يف الذات والصفات، ملك امللوك، عظيم املن، وقدمي اإلحسان، هو 

كشف الليل ويأيت بالنهار...انظر وتفكر يف قصة يوسف وحمنه، وحزن يعقو ، وحسد ي
  .56اإلخوة؛ كيف أّن اهلل تعاىل مجع بينهم، وأل ف بني قلوهبم

التقسیم الترتیبي للمفاهیم الدینیة عند المیبدي في تفسیره  المطلب الخامس:
 العرفاني

نهج الرتتييب يف مصطلحاته العرفانية ذكرنا يف الفصل الرابع أن  امليبدي استعمل امل
حبسب املخاطبني، ويشري البحث هنا إىل أّن املفاهيم الدينية كذلك مقّسمة إىل أقسام ومراتب 
عند امليبدي، وهذا مبين على مجع مجيع اآليات الواردة يف القرآن الكرمي يف موضوع خاص، 

  ائر يف القرآن الكرمي.وهو يف احلقيقة غالباً ما يكون إشارة إىل الوجو  والنظ

                                                 
 .44األنعام:  50
 .24يونس:  51
 .2احلشر:  52

 .585، ص 3، ج كشف األسرار وعّدة األبرارينظر: امليبدي،  53
 .422، ص 10ينظر: امليبدي، املرجع السابق، ج  54
 .101يوسف:  55

 .150، ص 5، ج كشف األسرار وعّدة األبرارينظر: امليبدي،  56
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َوال ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الص احِلَاِت اَل  ﴿على سبيل املثال ذكر امليبدي يف قوله تعاىل: 
، أن  اإلميان على أربعة أقسام؛ إميان يفيد املرء يف الدنيا دون 57﴾...ُنَكلُِّف نـَْفًسا ِإال  ُوْسَعَها

املرء يف اآلخرة دون الدنيا كإميان سحرة موسى، وإميان ال اآلخرة كإميان املنافقني، وإميان يفيد 
يفيد املرء يف الدنيا، وال يف اآلخرة كإميان فرعون، وإميان يفيد صاحبه يف الدنيا ويف اآلخرة  

  .58كإميان املوحدين، واملخلصني
ُكْم َمْوِعَظٌة ﴿يَا أَيُـَّها الن اُ  َقْد َجاَءتْ مثال آخر؛ ذكر امليبدي يف قول اهلل تبارك وتعاىل: 

، أن  الشفاء يف القرآن الكرمي على ثالثة أوجه؛ شفاء 59﴾..ِمْن َربُِّكْم َوِشَفاٌء ِلَما يف الصُُّدورِ 
، 60﴾..رُُج ِمْن بُطُوهِنَا َشرَاٌ  خُمَْتِلٌف أَْلَوانُُه ِفيِه ِشَفاٌء لِلن ا ِ خيْ ﴿يتعلق بالعموم كقوله تعاىل: 

﴿َونـُنَـزُِّل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرمْحَةٌ القرآن للمؤمنني:  وشفاء يتعلق باوخصوص، كشفاء
﴿يَا أَيُـَّها الن اُ  َقْد َجاَءْتُكْم َمْوِعظٌَة ِمْن َربُِّكْم َوِشَفاٌء ِلَما يف وقوله تعاىل:  ،61﴾..لِْلُمْؤِمِننيَ 
﴿َوِإَذا َمِرْضُت رآن الكرمي: ، وشفاء يتعلق خبواص اوخواص، كقول إبراهيم يف الق62﴾..الصُُّدورِ 

  .63،64﴾..فـَُهَو َيْشِفنيِ 
ومن أمثلة امليبدي يف هذا البا ؛ قوله: القسم يف القرآن الكرمي على ثالثة أقسام؛ 

، وقوله: 65﴾..﴿فـََورَبَِّك لََنْحُشَرنـ ُهْم َوالش َياِطنيَ األول: القسم بذاته تبارك وتعاىل، كقوله: 
 ،67﴾..﴿َوَيْستَـْنِبُئوَنَك َأَحٌق ُهَو ُقْل ِإي َوَريبِّ إِن ُه حلََقٌ وقوله:  ،66﴾ُهْم َأمْجَِعنيَ ﴿فـََوَربَِّك لََنْسأَلَنـ  

﴿  َواْلُقْرآِن ، وقوله:68﴾﴿ص َواْلُقْرآِن ِذي الذِّْكرِ والثاين: القسم بالصفات كقوله تعاىل: 
، والثالث: القسم بأفعال 70﴾ِعنيَ ﴿قَاَل فَِبِعز ِتَك أَلُْغوِيـَنـ ُهْم َأمجَْ ، وقوله: 69﴾اْلَمِجيدِ 

                                                 
 .42األعرا :  57

 .624، ص 3، ج كشف األسرار وعّدة األبرارينظر: امليبدي،  58
 .57يونس:  59
 .69النحل:  60
 82اإلسراء:  61
 .57يونس:  62
 .80الشعراء:  63

 .313، ص 4، ج كشف األسرار وعّدة األبرارينظر: امليبدي،  64
 .69مرمي:  65
 .92احلجر:  66
 .53يونس:  67
 .1ص:  68
69  : 1. 
 .82ص:  70
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ارِيَاِت َذْرًوا ﴿املخلوقات،كقوله تعاىل:  ، وقوله: 72﴾﴿َوالن ازَِعاِت َغْرقًا، وقوله: 71﴾َوالذ 
  .73،74﴿َوالتِّنِي َوالز يـُْتوِن﴾

واألمثلة يف هذا البا  كثرية وخنتم الكالم مبثال آخر، قسم امليبدي الصدقة إىل ثالثة 
باملال، والصدقة باجلسم، والصدقة بالقلب، وذكر أن الصدقة باملال هي أقسام؛ الصدقة 

اإلنفا  على الدراويش، وباجلسم: هي القيام خبدمة الدراويش، والصدقة وبالقلب: هي الوالء 
 .75حبسن النية، وتوكيد ايهمة

 "لـ "کشف األسرار وعدة األبرار يالسلبیات فی المنهج العرفان: مبحث الثانیال
دراسة يف هذا املبحث إىل مآخذ على تفسري "كشف األسرار وعّدة األبرار"، تشري ال

من منهجه الفريد  على الرغماملتأّمل لتفسري "كشف األسرار وعدة األبرار" يرى أن  امليبدي 
واملتميز، اعتمد يف تفسري  العرفاين يف "النوبة الثالثة" على أحاديث ضعيفة، وكثريًا ما يعتمد 

وضوعة، وكذلك نقل امليبدي إسرائيليات غريبة، وحكايات عجيبة تتناقض مع على أحاديث م
العقل والشرع، وكذلك استنبط امليبدي من بعض اآليات تأويالت إشارية ال تتفق مع املنقول، 

  واملعقول، ويف الفقرات التالية ستقوم الدراسة بشرح كل منها.

 األحادیث الضعیفة والموضوعة المطلب األول:
على أحاديث  ،امليبدي يف تفسري  يف النوبة الثالثة من ضمن أحاديث صحيحة اعتمد

ضعيفة وموضوعة، إما إلثبات وتقوية املعتقدات الصوفية، أو إلثبات موضوعات خمتلفة أخرى. 
  وغالباً، مل يذكر الراوي والصحايب، وكذلك مل يشر إىل أي مصدر.

                                                 
 .1الذاريات:  71
 .1النازعات:  72
 .1التني:  73

 .87، ص 6، ج كشف األسرار وعّدة األبرارينظر: امليبدي،  74
 .695، ص 2ينظر: املرجع السابق، ج  75
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يف أمهية الفقر، وخطر حب الدنيا  على سبيل املثال، ذكر امليبدي أحاديث موضوعة 
حب الدنيا )): كذلكو  .76((الفقر فخري)) كاحلديث:كما يكون من أصل مذهب التصو ؛  

  .77((رأ  كل خطيئة
﴿َوِإْذ قـُْلَنا اْدُخُلوا َهِذِ  قوله تعاىل: واستدل  حبديث موضوع على تأويله اإلشاري يف 

َها َحْيُث ِشْئُتْم  ، قال: حيتمل أن القرية يف هذ  اآلية تشري إىل العلم، 78﴾..َرَغًدااْلَقْريََة َفُكُلوا ِمنـْ
  .79((نا مدينة العلم وعلى باهباوالشريعة كما أشار رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم(: ))أ

كنت نبيا وال آدم وال ومن األحاديث املوضوعة اليت اعتمد عليها امليبدي حديث: ))
 . 81(لقوا بأخال  اهلل(خت. وكذا احلديث: ))80((ماء وال طني

 ،نبياء قادةاألومن ضمن األحاديث املوضوعة الواردة يف كشف األسرار حديث: ))
  .82((وجمالستهم زيادة ،والفقهاء سادة

ن شئتم )إ) :حديث اليت استشهد هبا امليبدي يف تفسري  ومن أمثلة األحاديث الضعيفة
نعم يا رسول الل ه.  :ول ما يقولون له؟ قلناأو ّول ما يقول الل ه عّز وجّل للمؤمنني أنبأتكم ما أ

نعم. فيقول: مل؟ فيقولون: رجاء  :؟ فيقولونئيحببتم لقاأهل  :ّن الل ه يقول للمؤمننيإقال: 
 .83((عفوك و مغفرتك فيقول: وجبت لكم مغفريت

                                                 
. قال املؤلف: فباطل موضوع كما صرح به ابن حجر العسقالين 3161، ص 8، ج مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیحي، ايهرو  76

 .59، ص 10، ج كشف األسرار وعدة األبراروغري . ينظر: امليبدي، 

، قال: موضوع. 1226، رقم احلديث: 370، ص 3، ج سلسلة األحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها السيء في األمةاأللباين،  77
 .598، ص 2، ج ، كشف األسرار وعّدة األبرارينظر: امليبدي

 .48البقرة:  78

ج  كشف األسرار وعدة األبرار،، قال األلباين: موضوع. امليبدي، 521، ص 6ج  سلسلة األحادیث الضعیفة والموضوعة،األلباين،  79
 .209، ص 1

 .114، ص1، جكشف األسراروعدة األبراردي، . امليب437، ص 1األلباين، املرجع السابق، ج  80

، كشف . قال األلباين: ال أصل له. امليبدي2822، رقم احلديث: 346، ص 6ج  سلسلة األحادیث الضعیفة والموضوعة،األلباين،  81
 .186، ص 2، ج األسرار وعّدة األبرار

. وينظر: 3086، رقم احلديث: 56، ص 4، ج رقطنيسنن الدا. الدارقطين، 420، ص 5، ج كشف األسرار وعدة األبرارامليبدي،  82
 . قال األلباين: موضوع.42، رقم احلديث: 116، ص 1ج  سلسلة األحادیث الضعیفة والموضوعة،األلباين، 

، با : حديث 22071، رقم احلديث: 390، ص36ج  المسند،. أمحد، 11، ص 2، ج كشف األسرار وعدة األبرارامليبدي،  83
 مل يسمع من معاذ.  -وهو املعافري-األرنؤوط: إسناد  ضعيف، عبيد اهلل بن زحر ضعيف، وأبو عياش معاذ بن جبل. قال 
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 :حديث وكذلك من األحاديث الضعيفة املنقولة يف كشف األسرار وعّدة األبرار
  .84(وا أبناءكم جمداً(هاجروا تورث))

وهذا من أضعف األساليب اليت اعتمد عليها امليبدي، حيث ال جيوز عزو حديث 
موضوع وضعيف إىل رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم(، ألّن نقل احلديث املوضوع هو افرتاء 

لى أنا ننتسب إىل رسول اهلل )صمعنا  إليه )صلى اهلل عليه وسلم( القول الضعيف نسبة ، و عليه
  .اهلل عليه وسلم( قواًل لسنا متأكدين أنه من كالمه، وهذا قريب من اإلفرتاء كذلك

 اإلسرائیلیات الغریبة المطلب الثاني:
اإلسرائيليات إما بذكر اسم الراوي كعبد اهلل  غالًبا ما ينقل أن امليبدي كما أشرنا سابًقا

إىل قصة،  ه، ولكن يشري فقط إىلأو بعدم ذكر امسه، وهب بن منبّ و بن سالم، وكعب األحبار، 
أو حكاية، أو أدعية من أنبياء أو صلحاء بين إسرائيل اليت تبدو أنه نقلها من مصادر أهل 

  .أو اإلسرايليات الرائجة يف تلك الزمن الكتا 
ويف هذ  الفقرة تشري الدراسة إىل بعض اإلسرائيليات الغريبة اليت ال توافق العقل والنقل، 

جد أ ينّ إقال رّ   ،ملّا قّر  الل ه موسى جنيّا ال نقل امليبدي عن وهب بن منبه: "على سبيل املث
فاجعلهم من  ،يأمرون باملعرو  و ينهون عن املنكر ؛ّمة خترج للنا أّمة هى خري أة اّف التور 

ناجيلهم ّف أّمة أة اجد ّف التور أ ينّ إيا رّ   :قال .محدأّمة أ. قال: يا موسى تلك ّميتأ
تلك  ،. قال: يا موسىّميتأوالكتا  اآلخر، فاجعلهم من  ،ّوليؤمنون بالكتا  األ ،صدورهم

ويستجا   ،ّمة يأكلون صدقاهتم ويقبل ذلك منهمأة اجد ّف التور أ إينقال: يا رّ   .محدأّمة أ
  .85"محدأّمة أ. قال: تلك ّميتأدعاؤهم فاجعلهم من 

م عن الصحابة الكرام بكل هذ  وهذ  رواية عجيبة فكيف ميكن ورود هذا املدح احلاس
اجلزئيات، يف حمادثة طويلة بني اهلل تعاىل وموسى، على الرغم من أهنا مل ترد يف التوراة، أو مل 

  ُيشر إليها يف األحاديث النبوية الصحيحة.

                                                 
( عن 113/ 4(، وعنه الديلمي )94/ 2. أخرجه اوخطيب يف "التاريخ" )429، ص 2، ج كشف األسرار وعدة األبرارامليبدي،  84

، رقم 279، ص 10ج سلسلة األحادیث الضعیفة والموضوعة،باين، يعقو  بن داود عن ابن تليد عن القاسم عن عائشة مرفوعاً. األل
 . قال األلباين: ضعيف. 4733احلديث: 

تفسیر . وينظر: السمعاين، منصور بن حممد بن عبد اجلبار ابن أمحد املروزي، 336، ص7، ج كشف األسرار وعدة األبرارامليبدي،  85
، 2م(، احملقق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عبا  بن غنيم، ج1997هـ/ 1418، 1، )السعودية، الرياض، الناشر: دار الوطن، طالقرآن

 .221ص
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ال: ، أنه ق86﴿ َوأمتُّوا احلَْج  َواْلُعْمَرَة لِل ِه ﴾عن وهب بن منب ه يف قوله تعاىل: ومثال آخر 
وّف   ،ضيايفأو  ي،، وزوارها وفدهلها جرييتأ ،أنا الل ه ذو بكة ؛ىل آدمإ وجلّ  وحى الل ه عزّ "أ

، ، يعّجون بالتكبري عجيجاً غرباً  شعثاً  فواجاً أرض، يأتونه هل األأهل السماء و أ عمرة، يكنف
 ين، فمن اعتمر  ال يريد غري ، فقد زار ، وشجون الدماء شجاً ويضّجون بالتلبية ضجيجاً 

  .87...إخل"حتفه بكراميتأن أ علي، وحق ، ونزل يبيلّ إووفد  ،وضافين
هذ  الرواية أقر  إىل املوضوع، حيث إهّنا تطلب أن يكون احلج من زمن آدم، وبعد ، 
حيث مل يشرع احلج إال يف زمن إبراهيم، ومل يرد نًصا صحيًحا أن الكعبة كانت موجودة قبل 

ن  َأو َل بـَْيٍت ُوِضَع لِلن اِ  لَل ِذي بَِبك َة إ﴿ى قول من قال يف اآلية: إبراهيم، وهذ  الرواية مبنية عل
للعبادة، ولكن رفض الطربي هذا  هو أّول بيت وضع للنا ، أنه 88ُمَبارًَكا َوُهًدى لِْلَعاَلِمنَي﴾

ومآبًا  مبارًكا وهًدى، يعين بذلك:،لعبادة اهلل فيه معنا أول بيت وضع للنا ،  إن  القول، وذكر "
  .89"له هلل وإجالالً  لُنْسك الناسكني وطوا  الطائفني، تعظيماً 

ونقل امليبدي عن وهب بن منبه نقاًل غريًبا أن داود بعد قبول توبته بكى ثالثني سنة، 
ولقد خّدت الدموع ّف وجهه   ،داود كالقربتني تنطفان ماء ّن مثل عيينونقل حديثًا: ))إ

  .90((رضكخديد املاء ّف األ
ذا بعيًدا جدًّا حيث مل يرد نّص صحيح فيه، وحمال عقاًل أن يبكي شخص ثالثني وه

 على ذلك، واألنبياء بشر كغريهم.، سنة مستمرًا
ملا خلق الل ه تعاىل آدم  :قال"آدم:  ةخلق ةصف يفوهب منبه  ونقل قصة غريبة عن

لبسه أّف ساقه، و  صابع، وخلخلهألبسه حلى اجلّنة، وختمه ّف عشرة أو  ،حسن صورةأخلقه ّف 
ليه وقال إمسائه أحب أكليل على رأسه وجبينه، وكنّا  به بالّتاج واإل جَ ساعديه، وتو   ساور يفاأل
  .91...إخل"يا أبا حممد  :له

                                                 
 .196البقرة:  86

السیرة الحلبیة = إنسان العیون في سیرة . احلليب، علي بن إبراهيم بن أمحد، 536، ص 1، ج كشف األسرار وعّدة األبرارامليبدي،  87
 .234، ص 1(، ج2005هـ/1427، 2تب العلمية، ط)لبنان، بريوت، الناشر: دار الك األمین المأمون،

 .96آل عمران:  88

 .22، ص 6ج  جامع البیان عن تأویل آي القرآن،الطربي،  89

األنس الجلیل . عبد الرمحن بن حممد بن عبد الرمحن العليمي احلنبلي، 342، ص 8، ج كشف األسرار وعّدة األبرارينظر: امليبدي،  90
الدر . وينظر: السيوطي، 112، ص 1، الناشر: مكتبة دنديس(، احملقق: عدنان يونس عبد اجمليد نباتة، ج)عمانبتاریخ القدس والخلیل، 

 . وقال السيوطي: وأخرجه أمحد يف الّزهد واحلكيم الرّتمذّي َعن األوزاعّي.163، ص7، )لبنان، بريوت، الناشر: دار الفكر، د.ط(، جالمنثور

 .159، ص1، جركشف األسرار وعّدة األبراامليبدي،  91
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وكذلك هذ  الرواية على وجهة نظر الدراسة موضوعة من جهتني؛ األول: إّن األمور 
ى مصدر، ومنبع يها إال ما روا  امليبدي يف الغيبية ال تثبت إال بالوحي، ومل تعثر الدراسة عل

ألبسه، وختمه، وخلخله، تفسري . والثاين: سيا  الرواية، والتوصيفات اجلزئية الكثرية الواردة ك
وكّنا  أبا حممد وحنوها تعطي هلل سبحانه وتعاىل بعض الصفات البشرية، وهو  وألبسه األساور

   ه كن فيكون.منز ٌ  عنها، وإذا أراد شيًئا إمنا يقول ل

 حكایات عجیبة المطلب الثالث:
ومن السلبيات اليت توجد يف كشف األسرار وعّدة األبرار هي احلكايات العجيبة اليت 
نقلها امليبدي غالبًا عن كبار أهل التصو ، وأغلب هذ  احلكايات يتعلق باألمور الغيبية، وما 

  ن طريق النصوص الشرعية.وراء الطبيعة، وهذ  األمور ال جمال للقول فيها إال ع
مثاًل نقل امليبدي أن  عبد اهلل بن املبارك كان مغموًما يف يوم الرتوية؛ ألّن اليوم الذي يليه 
هو يوم احلجاج يف عرفات مع ما يهذا اليوم من منزلة عند اهلل، وقال: أنا حمروم من هذا الفضل 

بكي وأصيح إىل اهلل من أجل العظيم، ملاذا أمكث يف بييت؟ سأخرج إىل الصحراء غًدا أل
حرماين من هذا الفضل، وذكر أن ذلك اليوم القته امرأة وعصاها بيدها، وقالت: ملاذا مكثت 
هنا؟ قال: من أين جئت؟ قالت: صليت العشاء يف سبيجا ، والسنة يف بلب، وأصلي الوتر 

  .92يف مكة! وخالصة ذهبت به إىل مكة يف حالة مير األرض حتت أقدامهما!... 
هذا النوع من احلكايات يشاهد غالبًا يف نقل الصوفية كرامات األولياء، كأّن الزمان قد 
سخِّر يهم، وال مينعهم بعد املسافة عن حاجاهتم. وقد يرجع هذا الكالم إىل املنزلة اليت 

يهم درجات األنبياء، فيكون يهم هذ  الدرجات، كما  وهنا لألولياء، حيث إهّنم جيعلونيعتقد
اهلل برسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( من مكة إىل املسجد األقصى، ومن هناك إىل أسرى 

السماوات. واحتسا  هذ  الدرجات لكبار الزهد والدين ال يقبله عقل ومل يثبته نقل، ومل يرد 
أّن من صحابة رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( من كان له هذ  املعجزات من خر  الساعة، 

  اء، وغريها من الكرامات اليت نقلت عن الصوفية.واملشي على امل
وذكر امليبدي حكاية عجيبة مضموهنا أن شيًخا كان مير من مكان يؤّذن فيه رجل، 
وكان يردد عليه بـ"الطعنة، واللعنة"، وذهب حىت يصل إىل مكان كان يعوي هنا كلب، وهو 

                                                 
 .764، ص 5، ج كشف األسرار وعّدة األبرارينظر: امليبدي،  92
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ؤذن هكذا، وعلى الكلب هكذا؟ ردد عليه بالتسبيح، والتهليل! قيل له ما هذا؟ رددت على امل
قال أن املؤذن كان مبتدًعا، ومل يكن له االعتقاد والدين السليم، ومسعت من نباح الكلب 

  .93،94ٍء ِإال  ُيَسبُِّح حِبَْمِدِ ﴾﴿َوِإْن ِمْن َشيْ التسبيح حبكم قوله تعاىل: 
لنا  يف ما أعجب نقل مثل هذ  األراجيف يف التفاسري اليت ترجى أن تكون مصابيح ا

، ﴾ولكن ال تفقهون تسبيحهم﴿حياهتم، وبعد مماهتم، نسي الناقل أن يتم اآلية بقوله تعاىل: 
مع قول النيب  همه أفضل النا  قبله؟ وهذا يتناقضفكيف له أن يفهم تسبيح الكال ، ومل يف

، أو  95((اَل َأُشق  بُطُونـَُهمْ ِإينِّ ملَْ أُوَمْر َأْن أَنـُْقَب َعْن قـُُلوِ  الن اِ  وَ )))صلى اهلل عليه وسلم(: 
"ِإن  أُنَاًسا َكانُوا يـُْؤَخُذوَن بِالَوْحِي يف َعْهِد َرُسوِل الل ِه َصل ى اهللُ كما قال عمر بن اوخطا : 

َا نَْأُخذُُكُم اآلَن مبَا َظَهَر لََنا ِمْن أَْعَمالِ  ُكْم، َفَمْن َأْظَهَر لََنا َعَلْيِه َوَسل َم، َوِإن  الَوْحَي َقِد انـَْقَطَع، َوِإمن 
َنا ِمْن َسرِيَرتِِه َشْيءٌ  الل ُه حُيَاِسُبُه يف َسرِيَرتِِه، َوَمْن َأْظَهَر لََنا ُسوءًا  ،َخيـْرًا، أَِمن اُ ، َوقـَر بـَْناُ ، َولَْيَس إِلَيـْ
ْقُه، َوِإْن قَاَل: ِإن  َسرِيرَتَُه َحَسَنٌة "   . 96ملَْ نَْأَمْنُه، وملَْ ُنَصدِّ

وذكر امليبدي حكاية عن الشبلي ترك نفسه سبعة أيام دون طعام وشرا ، وكان يقول: 
فداء  ي، نفسيشرا  نفس واحلياء من ريّب  ي،لبا  نفس وثناء ريّب  ي،طعام نفس ذكر ريّب  "

"، قيل له: كيف ميكن دون طعام وشرا  سبعة أيام؟ فداء ريّب  ي، روحيفداء روح قليب ،قليب
  .97من له فرحة مع امسه وذكر حبيبه كيف يفيد  الطعام، والشرا ؟ قال: يا مسكني،

نًٍقلت نقاًل صحيًحا عن الشبلي، فهي من عمل مرتاضي ايهنود الذي  وهذ  القصة وإن
جيعلون أنفسهم يف املصائب، والصعوبات، حتت رياضة روحية خاصة يصلون هبا إىل بعض 

ل اهلل )صلى اهلل عليه وسلم(، وال جيوز فعله، رسو  اوخارقة للعادة، وهذا خمالف لسنةاألعمال 
والنيب )صلى اهلل عليه وسلم( مع مكانته عند اهلل مل يفعل مثل هذ  األعمال أبًدا، وكذلك هنى 

نـََهى َرُسوُل الل ِه َصل ى اهلُل َعَلْيِه َوَسل َم، َعِن " املؤمنني عن الوصال يف الصيام، ويف احلديث:
أنه أتى ثالثة رهط إىل رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم(، يث املشهور احلد، ويف 98"الِوَصالِ 

                                                 
 .44اإلسراء:  93

 .172، ص 3، ج كشف األسرار وعّدة األبرارينظر: امليبدي،  94

، با : بعث علي بن أيب طالب عليه السالم. 4351، رقم احلديث: 163، ص 5ج  الصحیح،متفق عليه الشيخان. البخاري،  95
 ، با : ذكر اوخوارج وصفاهتم.1064، رقم احلديث: 742، ص 2ج  حیح،الصومسلم، 

 ، با : الشهداء العدول.2641، رقم احلديث: 169، ص 3ج  الصحیح،البخاري،  96

 .208، ص 5، جكشف األسرار وعّدة األبرارينظر: امليبدي،  97

 يس يف الليل صيام.، با : الوصال، ومن قال ل1962، رقم احلديث: 37، ص 3ج  الصحیح،البخاري،  98
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أَنـُْتُم وقال أحدهم: أنا أصوم الدهر وال أفطر، ورد عليهم وقال )صلى اهلل عليه وسلم(: ))
 َأُصوُم َوأُْفِطُر، َوُأَصلِّي ال ِذيَن قـُْلُتْم َكَذا وََكَذا، أََما َوالل ِه ِإينِّ أَلَْخَشاُكْم لِل ِه َوأَتْـَقاُكْم َلُه، َلِكينِّ 

  .99((َوأَْرُقُد، َوأَتـََزو ُج النَِّساَء، َفَمْن َرِغَب َعْن ُسن يِت فـََلْيَس ِمينِّ 
ومثال أخري، نقل امليبدي حكاية عن عمر بن اوخطا  أنه القى إبليس يومًا وأخذ  

معك األطفال. قال بعنقه، وقال له: منذ زمن أحبث عنك، سأذهب بك إىل البيت حىت يلعب 
له إبليس: يا عمر، احرتم الشيوخ؛ ألين عبدت اهلل السموات السبع يف كل مساء مائة ألف 
سنة، أنت ما رأيت عباديت يف سبعمائة ألف سنة، ولكنين رأيت سجودك أمام األصنام، وتركه 

  .100عمر
األدلة هذا النوع من القصص كذ  وموضوع دون مراء، واألمور الغيبية ال تثبت إال ب

   الصحيحة الثابتة.

 التأویالت اإلشاریة البعیدة المطلب الرابع:
التأويل اإلشاري هو جزء مهم من التفاسري العرفانية، أو الصوفية، ويف حني أّن بعض 
هذ  التأويالت ال خيرج عن نطا  الشرع والعقل، فإن  بعضًا منها بعيد جّدًا عن التفسري 

ن التأويالت اإلشارية املقبولة عند سلف األمة: قول ابن عبا  يف املقبول، على سبيل املثال: م
تفسري سورة النصر بعد سؤال عمر بن اوخطا  رضي اهلل عنه يف تفسريها: إهّنا إشارة إىل أجل 

وفيه جواز ، وقال ابن حجر تعليقاً على قول ابن عبا : "101رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم(
شارات، وإمّنا يتمّكن من ذلك من رسخت قدمه يف العلم، ويهذا تأول القرآن مبا يفهم من اإل

  .102"قال علّي رضي الّله تعاىل عنه: أو فهًما يؤتيه الّله رجالً يف القرآن
وكذلك فيوجد عند امليبدي تأويالت إشارية مقبولة، وأخرى متعارضة مع النقل، 

: إّن البيت 103بَـْيِت اْلَمْعُموِر﴾﴿َوالْ والعقل، على سبيل املثال، قال امليبدي يف قوله تعاىل: 

                                                 
 ، با : الرتغيب يف النكاح.5063، رقم احلديث: 2، ص 7ج  البخاري، املرجع السابق، 99

 . 73، ص 1، جكشف األسرار وعّدة األبرارينظر: امليبدي،  100

 .669، ص 24ج  جامع البیان عن تأویل آي القرآن،الطربي،  101

ه(، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: 1379)لبنان، بريوت، الناشر: دار املعرفة، ، فتح الباري شرح صحیح البخاريابن حجر العسقالين،  102
از، حممد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصح حه وأشر  على طبعه: حمب الدين اوخطيب، عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد اهلل بن ب

 .736، ص 8ج 
 .4الطور: 103
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. وهذا التأويل بعيد جّدًا عن 104املعمور إشارة إىل قلو  العارفني املعمورة مبعرفة اهلل وحمبته
النقل، فلم يرد يف لغة العر  أّن البيت مبعىن القلب، مث ليس هناك دليل على ختصيص هذا 

رية يف معىن البيت املعمور، ومل يرد املعىن بقلو  العارفني فقط وقد روي عن السلف أقوال كث
الّسماء الّدنيا، وهو قول ابن عّبا  وجماهد والربيع، وقيل: يف الّسماء  إنه يففقيل: هذا املعىن، "

الّسادسة، روي عن علي رضي اهلل تعاىل عنه، وقيل: يف الّسماء الّسابعة، قاله جماهد والّضّحاك 
عون ألف ملك ال يعودون فيه، وال تنايف يف هذ  ، يدخله كل يوم سبوهو قول البخاري أيضاً 

اهلل تعاىل رفعه ليلة املعراج إىل الّسماء الّسادسة مّث إىل الّسابعة تعظيًما  ألنّه حيتمل أن   ؛األقوال
  .105"للن يب، صلى اهلل عليه وسلم، حىّت يرا  يف أماكن، مثّ أعاد  إىل الّسماء الّدنيا

إن   ،106﴿َوِإن  يُوُنَس َلِمَن اْلُمْرَسِلنَي﴾يف قول اهلل تعاىل:  كقول امليبدياملثال الثاين،  
بطن احلوت يف الظاهر كان ابتالء ليونس، ولكّنه يف احلقيقة كان مكان العزلة، واوخلوة له، 

، كما كان إلبراهيم خلوة يف حمل اللطف اإليهي، وموضع نظر الر  هيولكل موحد خلوة 
. وهذا التأويل غريب جّدا، 107ه( خلوة يف الغار مع سيد العاملالنار، وللصديق )رضي اهلل عن

ومعارض للنص الصريح، حيث إدخال يونس بطن احلوت كان عقابًا له حيث يقول اهلل تعاىل: 
 لََلِبَث يف َبْطِنِه ِإىَل يـَْومِ  ،فـََلْواَل أَن ُه َكاَن ِمَن اْلُمَسبِِّحنيَ ، ﴿فَاْلتَـَقَمُه احلُْوُت َوُهَو ُمِليمٌ 

َعُثوَن﴾ ﴿َوَذا النُّوِن ِإْذ ، وهذا العقا  كان بسبب خطأ  يف دعوته، كما قال اهلل تعاىل: 108يـُبـْ
  َذَهَب ُمَغاِضًبا َفَظن  َأْن َلْن نـَْقِدَر َعَلْيِه فـََناَدى يف الظُُّلَماِت َأْن اَل إَِلَه ِإال  أَْنَت ُسْبَحاَنَك ِإينِّ 

﴿فَاْصربْ حِلُْكِم َربَِّك َواَل َتُكْن َكَصاِحِب احلُْوِت ِإْذ ه تعاىل: وقول ،109ُكْنُت ِمَن الظ اِلِمنَي﴾
، يعين ال تكن  110َلْواَل َأْن َتَدارََكُه نِْعَمٌة ِمْن رَبِِّه لَنُِبَذ بِاْلَعرَاِء َوُهَو َمْذُموٌم﴾ ،نَاَدى َوُهَو َمْكظُومٌ 

كن هذا هو اوخلوة املمدوحة كيونس الذي عاقبه ربه بعذا  املكث يف بطن احلوت. يهذا مل ي
  املطلوبة، وهذا االستنباط خطأ. 

                                                 
 .345، ص 9ج  األبرار، كشف األسرار وعدةينظر: امليبدي،  104

، )لبنان، بريون، عمدة القاري شرح صحیح البخاريالعيين، بدر الدين، حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتاَب احلنفى:  105
 .28، ص 17الناشر: دار إحياء الرتاث العريب، د.ط(، ج 

 .139الصافات:  106

 .313، ص 8، ج كشف األسرار وعدة األبرارينظر: امليبدي،  107
 .142-144الصافات:  108
 .139الصافات:  109
 .49-48القلم:  110
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﴿ َأوملَْ يـََرْوا أَن ا نَْأيت اأْلَْرَض نـَنـُْقُصَها ِمْن واملثال الثالث كقول امليبدي يف قوله تعاىل: 
، إّن هذ  اآلية إشارة إىل أصل عظيم، وهو من مجلة علوم احلقائق، وأشار إليه 111﴾.َأْطرَاِفَها
البدالء أربعون، اثنان وعشرون بالشام، ومثانية هلل )صلى اهلل عليه وسلم( يف احلديث: ))رسول ا

ضوا  بِ ل اهلل مكانه آخر، فإذا جاء األمر، قُ واحد منهم، بد   عشر بالعرا ، كلما مات
  .112،113((كلهم

أواًل: هذ  اإلشارة مستنبطة من حديث موضوع ال أصل له، وال جيوز نقل األحاديث 
، وعزوها إىل رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم(. ثانياً: كلما خاطب اهلل تعاىل النا  املوضوعة

يف القرآن الكرمي بلفظ "أمل يروا" فهو غالبًا إشارة إىل اآليات الكونية القابلة للمشاهدة 
ِظاَللُُه َعِن اْلَيِمنِي َوالش َماِئِل ﴿َأوملَْ يـََرْوا ِإىَل َما َخَلَق الل ُه ِمْن َشْيٍء يـَتَـَفي ُأ  واإلدراك، كقوله تعاىل:

، 115﴾..﴿َأملَْ يـََرْوا ِإىَل الط رْيِ ُمَسخ َراٍت يف َجوِّ الس َماءِ ، وقوله: 114ُسج ًدا لِل ِه َوُهْم َداِخُروَن ﴾
َأْن خَيُْلَق ِمثْـَلُهْم  ﴿َأوملَْ يـََرْوا َأن  الل َه ال ِذي َخَلَق الس َماَواِت َواأْلَْرَض قَاِدٌر َعَلىوكذلك قوله: 

َنا ِفيَها ِمْن ُكلِّ َزْوٍج َكرمٍِي﴾، وقوله تعاىل: 116﴾ ، ويهذا فاآلية 117﴿َأوملَْ يـََرْوا ِإىَل اأْلَْرِض َكْم أَنـَْبتـْ
املذكورة تشري أيضاً إىل آية األرض، وما حيدث يها من تغيريات، ال إشارة إىل أشخاص جمهولني 

ا كان اللفظ قطعي الداللة على معىن مثل "األرض وأطرافها"، ال جيوز مل يعرفهم النا . ثالثاً إذ
  االنتقال منه إىل معىن ظين الداللة.

﴿ َوزََكرِي ا ِإْذ نَاَدى َرب ُه َر ِّ اَل َتَذْرين فـَْرًدا واملثال األخري قول امليبدي يف قوله تعاىل: 
ُر اْلَوارِِثنَي﴾ ال تذرىن  لى وجهة نظر أهل اإلشارة يعين: "، قال امليبدي: هذا ع118َوأَْنَت َخيـْ

. وهذا قول باطل، واستنباط 119"ء سواك بشيمشتغاًل  ،ا عن ذكركمعرضً  ،ا عن عصمتكخاليً 
َنا لَُه حَيْىَي َوَأْصَلْحَنا َلُه َزْوَجهُ خطأ؛ ألن اهلل تعاىل خاطب زكريا بقوله:  َنا َلُه َوَوَهبـْ  ..﴿فَاْسَتَجبـْ

                                                 
 .41الرعد:  111

، رقم احلديث: 520، ص 5، ج سلسلة األحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها السيء في األمةقال األلباين: موضوع. األلباين،  112
2498. 

 .219، ص 5، ج كشف األسرار وعدة األبرارينظر: امليبدي،  113
 .48 النحل: 114
 .79النحل:  115
 .99اإلسراء:  116
 .7الشعراء:  117
 .89األنبياء:  118

 .310، ص 6، ج كشف األسرار وعدة األبرارامليبدي،  119
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ب الولد، واهلل سبحانه وتعاىل استجا  دعاء  وأتا  سؤله، ويؤيد ، يعين دعاؤ  كان لطل120﴾
﴿ُهَناِلَك َدَعا زََكرِي ا رَب ُه قَاَل َر ِّ َهْب يل ِمْن َلُدْنَك ُذرِّي ًة هذا القول آيات عديدة، كقوله تعاىل: 

يُع الدَُّعاءِ  ُيَصلِّي يف اْلِمْحرَاِ  َأن  الل َه يـَُبشُِّرَك بَِيْحىَي  فـََناَدْتُه اْلَماَلِئَكُة َوُهَو قَاِئمٌ  ،طَيَِّبًة ِإن َك مسَِ
قًا ِبَكِلَمٍة ِمَن الل ِه َوَسيًِّدا َوَحُصورًا َونَِبيًّا ِمَن الص احِلِنَي﴾ ﴿ فـََهْب يل ِمْن ، وقوله تعاىل: 121ُمَصدِّ

يَا زََكرِي ا ِإن ا نـَُبشُِّرَك ِبُغاَلٍم امْسُُه حَيْىَي  ،َرِضيًّا يَرُِثيِن َويَِرُث ِمْن آِل يـَْعُقوَ  َواْجَعْلُه َر ِّ  ،َلُدْنَك َولِيًّا
يًّا﴾ ، يعىن هذا قطعي الداللة ال يأته معىن آخر. يهذا التأويالت 122ملَْ جَنَْعْل َلُه ِمْن قـَْبُل مسَِ

 .إليها سابًقا الدراسة  عايري اليت أشارتاململ خترج من ضوابطها، و  تاإلشاري مقبولة ما دام

                                                 
 .90-89األنبياء:  120
 .38آل عمران:  121
 .7-5مرمي:  122
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  الخاتمة

 :حتتوي اوخامتة على األشياء التالية
      خالصة البحث والنتائج

 خالصة البحث وأبرز النتائج
احلمد هلل الذي بفضله تتم الصاحات، ومبنه وكرمه ورمحته ينال املرء أعلى الدرجات، 

وعلى  وبتوفيقه، ومشيئته حتصل الدرجات، وصلى اهلل وسلم على حبيبنا وموالنا خات النبيني،
  ، وبعد:آله املطهرين وصحبه املربورين

فقد جاءت هذ  الدراسة لتبنّي املنهج العرفاين يف تفسري أيب الفضل رشيد الدين امليبدي 
  املسمى بـ"كشف األسرار وعّدة األبرار" توصيًفا ونقًدا يف مخسة فصول.

 
 وأما الخالصة:

البحث، وأسبا  اختيار  يف التمهيد؛ ناقش الباحث األشياء املختلفة من أمهية
  املوضوع، ومشكلة البحث، وأهدافه، وحدود ، والدراسات السابقة، ومناهج البحث.

قام الباحث بتعريف امليبدي وكتابه كشف األسرار وعّدة األبرار،  وفي الفصل األول
أّن وبنّي البحث أن  امليبدي هو من مفسري أهل السنة واجلماعة يف القرن الساد  من ايهجرة، و 

  مسقط رأسه كان يف ميبد من توابع بلدة يزد الذي تقع اليوم يف مركز إيران. 
وبعد العثور على رمجة القربين ألخيه، وبنته، وكذلك باالعتماد على املخطوطات بان 
أن  امسه الكامل مع ألقابه وكنا  هو؛ رشيد الدين، فخر اإلسالم، معني السنة، تاج األمة، عّز 

لطائفة، كهف الطريقة، أبو الفضل أمحد بن أيب سعد بن حممد بن أمحد مهريزد الشريعة، ركن ا
  ميبدي.

  وعائلته كانوا من العائلة العاملة املشهورة يف ي وأباوأشارت الدراسة إىل أّن امليبد
املنطقة، وبعد وفاته كان النا  يأتون من بلخ وخبارى ليدفنوا موتاهم جبوار قرب ، حيث كان قرب  

  للزوار منذ قرون حىت يف هذ  العشرينيات.حماًل 
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ويف هذا الفصل ذكر الباحث أن  امليبدي قس م تفسري  إىل ثالث نو ؛ يف النوبة األوىل 
قام برتمجة دقيقة عن اآليات القرآنية باللغة الفارسية، ويف النوبة الثانية سلك امليبدي كمنهج 

عقول واملنقول من تفسري القرآن بالقرآن، العلماء السابقني يف التفسري، اعتماًدا على امل
وباألحاديث النبوية، وأقوال السلف، واألقوال الفقهية، والتفسري العلمي، واللغة، وعلوم القرآن 

  وحنوها، ويف النوبة الثالثة قام بتفسري اآليات على طريقة الصوفية، والعرفانية.
صو ، وبيان مصدرمها، قامت الدراسة بتعريف العرفان والت وفي الفصل الثاني

واشتقاقهما. وذكرت الدراسة أن التصو  عند امليبدي يف تفسري  "كشف األسرار وعّدة 
من الصفة وأهلها، وقال يف تعريفه عن خواجه األنصاري أنه ما هو إال بذل  ااألبرار" اشتقاقً 

د امليبدي، فهو الروح، وغري ذلك ترّهات املّدعني، وبالنسبة إىل الفر  بني الصويف والعار  عن
يعدُّ العرفاء من خواص أهل التصو ، وشيوخهم، وعلمائهم، وحيتسبهم من السابقني، 

  واملخصوصني بفهم أسرار احملبة.
وأما يف القسم املهم من هذا الفصل، فقد قام الباحث باختيار سبعني مصطلحاً 

ا القرآين، وتعريفها عند مشهوراً عند أهل التصو ، ومن مث شرحها لغويًا، مع اإلشارة إىل أصله
الصوفية، ومن مث مقارنة كل منها مبا ورد يف فكر امليبدي يف تفسري  "كشف األسرار وعّدة 
األبرار"، وغالبًا كان استعمال املصطلحات يف كشف األسرار شبيه مبا استعمله الصوفية، إال 

ح، وأنواعه، وأقسامه، أن  امليبدي قام بتقسيمات كثرية يف توضيحاته، مثاًل: تعريف املصطل
ومراتبه، ومنازله، ووجوهه، وشروطه، ومثرته، ومقارنته مع املصطلحات األخرى، مثال ذلك: 
الفر  بني، اوخو ، واوخشية، وايهيبة، مع ضر  األمثلة، واالعتماد على اآليات القرآنية، 

  واألحاديث.
، وبيان أنواع املناهج قامت الدراسة بتعريف التفسري لغة واصطالًحاوفي الفصل الثالث 

التفسريية. وأما أنواع املناهج باعتبار كيفية اإلجراءات فقّسمتها الدراسة إىل تفسري القرآن 
بالقرآن، وتفسري القرآن بالسنة، وتفسري القرآن باللغة، وتفسري القرآن بالرأي. وأما أنواع املناهج 

إىل األسلو  التحليلي، واألسلو  باعتبار األدوات، واألساليب البحثية فقّسمتها الدراسة 
املقارن، واألسلو  الوصفي، واألسلو  النقدي، واألسلو  االستقرائي، وأما باعتبار ااجتاهات 
املفسرين، فقد قام الباحث بتقسيم املناهج إىل أنواع خمتلفة ال تدخل حتت احلصر كاالاجتا  

  واوخارجي، والعلمي وحنو ذلك.  الروائي، واللغوي، والفقهي، والفلسفي، والعرفاين، والشيعي،
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وبني  البحث أن امليبدي استعمل يف تفسري  الطر  التفسريية، وكذلك اعتمد على 
  االاجتاهات التفسريية املختلفة، وعلى بعض األساليب حنو الدراسة االستقرائية )املوضوعية(.

" هو االاجتا  وأشارت الدراسة إىل أّن من مميزات تفسري "كشف األسرار وعّدة األبرار
 العرفاين عند امليبدي.

امليبدي،  عند العرفاين املنهج استعمال كيفية  إىل الدراسة تشري وفي الفصل الرابع
، التسبيح واملناجاة يف منهجه العرفاين استعمالامليبدي و وُقسَِّم إىل أربعة مباحث؛ األول: 

املبحث الثالث: موقف ، و يبدياملصطلحات العرفانية عند امل استعمالاملبحث الثاين: كيفية و 
 یف املأثور العرفاين رياملبحث الرابع: التفس، و امليبدي من الرموز واإلشارات يف "كشف األسرار"

  ."کشف األسرار وعدة األبرار"
 حيث وتسبيحه، اهلل مناجاة يف يف املبحث األول؛ أشار الباحث إىل طريقة امليبدي

 اهلل تسبيح يف اإلشاري منهجه يف امليبدي به متسك الذي اإلطار بإبراز خالله من الدراسة تقوم
 وعّدة األسرار كشف" يف اهلل مع مناجاة امليبدي تعامل كيفية  بيان آخر جانب ومن وتقديسه،

أساليب وقامت الدراسة ببيان كيفية اعتماد امليبدي على املناجاة يف تفسري  بذكر  األبرار.
 اور اليت بىن امليبدي مناجاته عليها. امليبدي يف املناجاة مع اهلل، واحمل

العرفانية عند  صطلحاتامل استعمالكيفية   فقام الباحث ببيان املبحث الثاينوأما يف 
فامليبدي يبتعد عن استعمال بعض مصطلحات الصوفية كوحدة الوجود، واحللول  ،امليبدي

ا من املصطلحات الرائجة وحنوها، وقل  ما يذكر مصطلحات الفناء والبقاء، ولكّنه استعمل كثريً 
 بني أهل التصو ، كالزهد، والدنيا، والفقر، والبالء، واوخشية، والرهبة، وحنو هذا.

موقف امليبدي من الرموز واإلشارات يف  فقد بي نت الدراسة املبحث الثالثوأما يف 
 . "، وعّدة األبرار"كشف األسرار
 یف املأثور العرفاين ريالتفس حث إىلمن هذا الفصل، فيشري البا املبحث الرابعوأما يف 

وقصد الدراسة من التفسري املأثور العرفاين عند رشيد الدين  ،"کشف األسرار وعدة األبرار"
امليبدي هو التفسري املبين على الروايات املنقولة اليت تشمل أقوال الرسول )صلى اهلل عليه 

  رائيليات. وسلم(، والصحابة، والتابعني، وكبار أهل التصو ، واإلس
اعتىن امليبدي يف تفسري  العرفاين على األحاديث النبوية كثريًا، فكان منها الصحيح من 

  ، ومنها ما هو أقل يف درجة الصحة، ومنها ما كان موضوعاً.مالبخاري ومسل
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وأيًضا نقل امليبدي كثريًا عن الصحابة والصحابيات، والتابعني. ومن الذين نقل عنهم 
وعثمان، وعلي، وعائشة، وفاطمة، ومعاذ بن جبل، وعمار بن ياسر، وابن  أبو بكر، وعمر،

سيب، واحلسن بن يسار البصري، املعبا ، وابن عمر، وجعفر بن حممد الصاد ، وسعيد بن 
، وكعب األحبار، وجماهد بن جرب، وأويس القرين عكرمة بن عبد اهلل الرببريووهب بن منبه، و 

  وغريها. 
"كشف األسرار وعّدة األبرار" هو اهتمام مؤلفه بأقوال كبار  ومن أهم خصائص تفسري

أهل التصو ، حنو أيب بكر الواسطي، وأيب بكر الورا ، وأيب بكر الشبلي، واجلنيد البغدادي، 
يزيد البسطامي، وسفيان الثوري،  ي الدقا ، وإبراهيم بن أدهم، وأيبوسري السقطي، وأيب عل

، الفضيل بن عيّاض، احلسن البصري، احلسني بن منصور ورابعة العدوية، ذي النون املصري
احلالج، وأيب علي الروذباري، وبشر احلايف، وغريها بكثرة، خصوًصا ما يتعلق باألصول 

  الصوفية.
عبد وأما بالنسبة إىل اإلسرائيليات فقد نقل امليبدي اإلسرائيليات إما بذكر اسم الراوي ك

بكثرة، وإما دون ذكر امسه، ولكن  وهب بن منبهأحيانًا، و اهلل بن سالم قلياًل، وكعب األحبار 
باإلشارة إىل القصة، أو احلكاية، أو األدعية من أنبياء أو صلحاء بين إسرائيل واليت يظهر أنه 

  نقلها من مصادر أهل الكتا . 

لـ "کشف  دراسة نقدية يف املنهج العرفاينقامت الدراسة ب وفي الفصل الخامس
  ت.إيراد اإلجيابيات والسلبيا من خاللبرار" األسرار وعدة األ

 
 :والتوصیات وأما النتائج

: النتائج:  أوالا
ظهر باالستقراء أن غرض امليبدي يف تسمية تفسري  بـ"كشف األسرار وعّدة  -1 

األبرار يكون وفًقا حملتوى تفسري . وبنّي الباحث أن التفسري امليبدي يشمل التفسري 
الدراسة أن  قصد  ت، والتفسري العرفاين اوخاص، واكتشفالعام على طريقة السلف

امليبدي من "كشف األسرار" هو ما يتعلق بالتفسري العرفاين، ومعنا  إزالة السرت، 
والغطاء عن أسرار اآليات اليت علمها ليس خاص باهلل ونبيه )صلى اهلل عليه 

جها املؤمنون وسلم(، وقصد امليبدي من "عّدة األبرار" هو الوسائل اليت حيتا
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الصادقون يف دنياهم وآخرهتم، وهو إشارة إىل القسم العام يف تفسري  الذي سلك 
فيه منهج السلف، والقدماء من املفسرين بذكر العلوم املختلفة كالروايات، واللغة، 
والفقه، والعلوم الطبيعية وغريها، وألجل هذا مسّا  امليبدي "كشف األسرار وعّدة 

 السم على املسمى. األبرار" لتطبيق ا
أشار الباحث إىل أّن كلمة التصو  ليست فقط من االشتقا ، أو معىن املراد كما  -2

نقل من أكثر أهل العلم، بل هي ممتزجة من معنا  االشتقاقي، واملعىن املراد، وهذا 
يعين أّن األنبياء والزه اد قد لبسوا الصو  أحيانًا، ولكّنهم مل يكونوا خمتصني بلبسه 

 تكون تسمية التصو  ألجل هذا، بل الصو  كان أحيانًا لبا  الزهد، ومن حىت
 التزّهد يف الدنيا أصبح الصويف لقب للذي تزه د فيها، وليس ألجل لبسه فقط. 

أشارت الدراسة أن التصو  له أصل إسالمي نشأ من الزهد يف الدنيا وزخرفها،  -3
 يث إّن املسلمني اجلدد كانوا حديثا، حيولكن تأث ر جبريان املسلمني سلوكيًّا وفكريًّ 

العهد باإلسالم، وكذلك األعمال احلسية الظاهرية غري اإلسالمية كانت ممتزجة 
باجملتمع اإلسالمي يف تلك األيام، ويهذا تأث ر الزهد اإلسالمي بزهد الطوائف 

 األخرى.
صورة تؤدي إىل ذكرت الدراسة أن العرفان "هو معرفة اهلل بالتفكر يف آياته على  -4

حب شديد، وتعلق قليب عميق يف اهلل، مع التقر  إليه، حيث يقّدم املؤمن حياته 
 ومماته هلل تعاىل. 

التفسري يف االصطالح ليس علًما وال بيانًا بنفسه، كما قاله  ذكرت الدراسة أن -5
معظم العلماء، بل هو "إجراءات وحتليالت واستنباطات بواسطة األدوات 

 .اوخاصة، تأيت بالعلم والكشف يف القرآن الكرمي"واملعّدات 
هو أن  التفسري العرفاين إجراءات  العرفاين التعريف الذي وضعته الدراسة للتفسري -6

اجترُّ إىل حب شديد هلل، وتعلق عميق به، معرفة اهلل على صورة بعلم يصل إىل  تأيت
 ".مع التقر  إليه، حيث يقّدم املؤمن حياته ومماته هلل تعاىل

أشار الباحث أن العار  والصويف ليسا مبعىن واحد، بل أهنما كانا مستعملني عند  -7
الفر  قدميًا، خصوًصا بني القرن اوخامس والثامن من ايهجرة، فقد كان رائًجا يف 
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املتون، حيث العار  ورد دائًما على سبيل املدح، ولكن لفظ الصويف ورد مدًحا، 
 وفية، وكربائهم. وذًما. والعار  كان شيوخ الص

وذكرت الدراسة ضوابطًا للتفسري وحّددت الدراسة ضوابط التفسري العرفاين؛ يف أن  -8
اليناقض معىن اآلية، وأن يكون بينه وبني معىن اآلية ارتباط وتالزم، وأن يكون 
املعىن صحيًحا يف نفسه، وأن يكون يف اللفظ إشعار به، وأال يُد عى أنه املراد 

اهر، وأال يكون تأويال بعيًدا سخيًفا، وأال يكون له معارض شرعي وحد  دون الظ
 أو عقلي، وأن يكون له شاهد شرعي يؤيد . 

يبىن عليها؛ من تأويالت إشارية مقبولة،  ابني  الباحث أن للتفسري العرفاين أسسً  -9
على  احكايات، وقصص صحيحة، واألحاديث والروايات الصحيحة، اعتمادً 

ميد، واملناجاة نثرًا، وشعرًا لرتسيخ اإلميان يف القلو ، اعتماد على التسبيح، والتح
عقيدة أهل السنة واجلماعة، والتمسك بالتقسيم الرتتييب للمفاهيم اعتماًدا على 

 الوجو  والنظائر يف القرآن الكرمي. 
قام البحث احلايل بتقسيم الطر ، واالاجتاهات التفسريية من اعتبارات خمتلفة؛  -10

ناول املوضوع باعتبار كيفية اإلجراءات اليت حتصل هبا الكشف، والعلم، أو مرة ت
مرة أخرى قّسم الطر  باعتبار ااجتاهات املفسرين، أو قس م املنهاج باعتبار النهج 

 واألسلو  العلمي الذي يتمس ك هبا املفسر يف طريق الكشف عن معاين القرآن.
التفسريية، واألساليب، عموم وخصوص؛ أشارت الدراسة إىل أن  بني املناهج  -11

يعين البد استعمال األساليب التفسريية يف الطر ، واالاجتاهات التفسريية، حيث 
 تعدُّ األساليب جزء من كليهما، ولكن بني الطر  واالاجتاهات، تشابه واختال .

 

 

 سالیباأل االتجاهات الطرق
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 بعد االستقراء يف تفسري امليبدي اكتشفت الدراسة أّن امليبدي استعمل ثالثة -12
طر  إشارية يف تسبيح اهلل وتقديسه، وكٌل منها مبين على طريقتني فقط؛ األول؛ 
إشارات حرفية رمزية، والثاين؛ استنباطات إشارية مفهومة من اآليات لبيان مدح 

 اهلل وتقديسه. 
 

ظهر باالستقراء أّن امليبدي استمسك بأساليب خمتلفة يف املناجاة مع اهلل، ونقل  -13
عن خواجه عبد اهلل األنصاري، واعتمد على أقوال كبار الصوفية يف معظم األقوال 

هذا اجملال، وذكر بعض اإلسرائيليات، ومناجاة األنبياء، وأحيانًا أشار إىل مناجاته 
أو إىل مناجاة شخص جمهول أو غري معرو ، ونقل كثريًا من األشعار الفارسية 

 والعربية يف مناجاة اهلل. 
اعتمد يف مناجاة اهلل على مثانية حماور مهمة، وكل واحد  اكتشف أن امليبدي -14

منها يعدُّ من أساسيات حياة املؤمن، وإثبات أي واحد منها يف قلب املؤمن، جيّر 
املؤمن إىل ساحل األمن والنجاة، هذ  احملاور تشتمل على؛ معرفة اهلل، والقضاء 

اوخو  والرجاء، وعناية اهلل والقدر، والتسليم بأمر ر  العاملني، والصفات اإليهية، و 
بالنا  وفضله عليهم، وابتالء اهلل يف الدنيا، والعالقة مع اهلل، وذكر اهلل وعبادته، 

 وتذليل النفس أمام اهلل، وطلب عفو  ومغفرت. 
ظهر أن  امليبدي بىن أسا  توضيحاته وشرحه عن املصطلحات العرفانية على  -15

والفهم اإلشاري، الثاين؛ التقسيم الرتتييب،  أربعة أسس. األول؛ الظاهر والباطن،
  الثالث؛ البيان العقلي، والرابع؛ البيان النصي.

أن امليبدي قام يف تفسري  بربط املرئي كالليل، والنهار، وحنوها الدراسة  أظهرت -16
حباالت عرفانية تتعلق بروح اإلنسان، وقلبه، أو شيء مبارك، ورفيع، أو ما يتعلق 

 لقه.بالعبد مع خا
بىن امليبدي منهجه يف حتويل اآليات القرآنية إىل اجتار  روحية وإشارات على  -17

ستة أساليب؛ األول: انتقال املعىن من املقروء )اآليات القرآنية( إىل أصل صويف، 
والثاين: استنباط غري ظاهر باآليات، والروايات، والثالث: انتقال املعىن من مفهوم 

والرابع: استنباط إشاري لغوي من أصل لغوي، ظاهر إىل مفهوم معنوي، 
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واوخامس: انتقال من معىن جزئي إىل معىن كلي، والساد : جعل معىن باطن سبًبا 
 ملعىن ظاهر.

ظهر أّن امليبدي بىن تفسري  العرفاين على األحاديث الصحيحة، وترسيخ اإلميان  -18
يدة أهل السنة يف القلو  بالتسبيح والتحميد واملناجاة، واعتماد  على عق

واجلماعة، وتركيز  على حكايات ومواعظ يف منهجه العرفاين، واعتماد  على 
 التقسيم الرتتييب للمفاهيم الدينية يف تفسري  العرفاين. 

على أحاديث ضعيفة، وكثريا ما  فمن ما يؤخذ على امليبدي: اعتماد  يف تفسري   -19
يبة، وحكى حكايات عجيبة كانت موضوعة، وكذلك نقل امليبدي إسرائيليات غر 

تتناقض مع العقل والشرع. وكذلك استنبط امليبدي من بعض اآليات تأويالت 
 إشارية اليت ال تتوافق مع املنقول، واملعقول.

 

 التوصیات:ثانياً: 
يف ضوء النتائج اليت ت التوصل إليها يف هذا البحث، ميكن عرض جمموعة من  

  التوصيات تتمثل يف:
  ذا التفسري الذي يعّد من تراثنا اإلسالمية إىل اللغة العربية.ترمجة هضرورة  -1
البــاحثني بــالتحقيق العلمــي يف املراجــع واملصــادر الــيت اســتعملها ضــرورة اهتمــام  -2

  .امليبدي يف تفسري  "كشف األسرار وعّدة األبرار

التفلســــف، اســــتعمال تعريــــف جديــــد مــــن التفســــري العرفــــاين خــــال مــــن ضــــرورة  -3
 القرآنيـــة، يـــاتاآلتناســـًبا بم، و ســـهلعلـــى مـــنهج  اعتمـــادً اي واملباحـــث الكالمـــ

Univ .النا  بني عواملرتفيع احلاالت الروحانية  واآلحاديث الصحيحة
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 فهرس المصادر والمراجع

ّت ترتيب الفهر  على حرو  املعجم، مع مراعاة ترتيب املراجع على أسا  ما تنبیه: 
ربية، لالم. وكذلك بتفريق املراجع العاو  اشتهر به املؤلف من اسم، أو لقب بعد حذ  األلف

 والفارسية، واإلجنليزية.

  العربیة المصادر والمراجع
، )األردن، عمان، أسس البحث العلمي إلعداد الرسائل الجامعیةإبراهيم، مروان، 

  م(.2000ه/ 1420، 1الناشر: مؤسسة الورا ، ط
، المعجم الوسیطالنجار،  إبراهيم مصطفى ـ أمحد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ حممد

  .م(2004ه/1425، 4)مصر، الناشر: مكتبة الشرو  الدولية، ط
الناشر: دار  )سوريا، دمشق،مقدمة ابن خلدون، عبد الرمحن بن حممد،  ،ابن خلدون

  م(.2004ه/1425، 1البلخي، مكتبة ايهداية، ط
لسان ي، ابن منظور، حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين األنصار 

  .هـ( 1414، 3، )بريوت، لبنان، الناشر: دار صادر، طالعرب

وفیات األعیان ابن خلكان، أبو العبا  مشس الدين أمحد بن حممد بن أيب بكر، 
  م(. 1994ه/ 1414، )بريوت، دار إصدار، وأنباء أبناء الزمان

سیر المحرر الوجیز في تفابن عطية األندلسي، أبو حممد عبد احلق بن غالب، 
عبد  :م(، حتقيق1993ه/1413، 1، )بريوت، دار الکتب العلمية، طالكتاب العزیز

  السالم عبد الشايف حممد.
)بريوت، لبنان، الناشر: معجم مقاییس اللغة، أمحد بن زكريا، أبو احلسني،  ابن فار ،

  .م(، احملقق: عبد السالم حممد هارون1979 -هـ 1399 :الفكر، الطبعة دار
 صاحبي في فقه اللغة العربیة ومسائلها وسنن العرب في كالمها،ال، _____

  .م(1997ه/1318، 1)بريوت، لبنان، الناشر: دار الكتب العلمية، ط

، )املنصورة، الناشر: دار طبقات الشافعیة ابن كثري، إمساعيل بن عمر، أبو الفداء،
  . م(، حتقيق أنور الباز2004، 1ط  ،الوفاء،
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الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع،  )لبنان، بريوت،ن العظیم، تفسیر القرآ، _____
  .م(، التحقيق: سامي بن حممد سالمة 1999هـ / 1420، 2ط

نزهة األعین النواظر في علم الوجوه ، عبد الرمحن بن علي بن حممد، اجلوزيابن 
  .م(1984ه/ 1404، 1، )لبنان، بريوت، مؤسسة الرسالة، طوالنظائر

)لبنان، بريوت، الناشر: دار الكتا   ذم الهوى،لرمحن بن علي، ، عبد ا______
  .م(1998ه/ 1418، 1الغربية، ط

)لبنان، بريوت، الناشر: دار الكتب المنتظم في تاریخ األمم والملوك،  ،______
م(، احملقق: حممد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر  1992هـ /  1412، 1العلمية، ط

  .عطا
، )لبنان، بريوت، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر، س إبلیستلبی ،______

    .م(2001هـ/ 1421، 1ط، بريزت، لبنان
، )اململكة العربية مجموع الفتاوىبن تيمية احلراين، تقي الدين أمحد بن عبد احلليم، ا

: السعودية، املدينة النبوية،الناشر: جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، عام النشر
  .م(، التحقيق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم1995هـ/1416

)السعودية، منهاج السنة النبویة في نقض كالم الشیعة القدریة، ، ________
م(، احملقق:  1986 -هـ  1406، 1الناشر: جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، ط

  .حممد رشاد سامل
ن، بريوت، دار مكتبة احلياة، ، )لبنامقدمة في أصول التفسیر_________، 

  .م(1980هـ/ 1490

، )لبنان، بريوت، الناشر: دار إحياء الكتب العربية سنن ابن ماجهابن ماجه القزويين، 
  .حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي (،فيصل عيسى البايب احلليب -

في اإلحكام ، بن حزم، علي بن أمحد بن سعيد، أبو حممد األندلسي القرطيب الظاهريا
  .م(1983ه/1403، 2، )لبنان، بريوت، الناشر: دار اآلفا  اجلديدة، طأصول األحكام

الدیباج هـ(، 799ابن فرحون، إبراهيم بن علي بن حممد، واليعمري، برهان الدين )ت 
)مصر، القاهرة، الناشر: دار الرتاث للطبع المذهب في معرفة أعیان علماء المذهب، 

  .والنشر، د.ط(
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تفسیر اإلمام ابن حممد بن حممد الورغمي التونسي املالكي، أبو عبد اهلل، ابن عرفة، 
 م(،1986ه/  1406، 1)تونس، الناشر: مركز البحوث بالكلية الزيتونية، طعرفة، 

  .التحقيق: د. حسن املناعي
التحریر والتنویر ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر التونسي، 

، )تونس، «دید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجیدتحریر المعنى الس»
  .10، ص 1م(، ج 1984ه / 1404الناشر: الدار التونسية للنشر، 

شرح صحیح البخارى البن ابن بطال أبو احلسن علي بن خلف بن عبد امللك، 
م(، حتقيق: 2003هـ / 1423، 2السعودية، الرياض، ط -، )الناشر: مكتبة الرشد بطال

  .بو متيم ياسر بن إبراهيمأ
، )لبنان، بريوت، الناشر: دار العلم جمهرة اللغةابن دريد أمحد، األزدي، أبوبكر، 

  .718، ص 2م(، احملقق: رمزي منري بعلبكي، ج1987، 1للماليني، ط

، اإلصابة في تمییز الصحابةابن حجر، أمحد بن علي بن حممد بن أمحد العسقالين، 
هـ(، حتقيق: عادل أمحد عبد  1415 ،1شر: دار الكتب العلمية، ط)لبنان، بريوت، النا

  .املوجود وعلى حممد معوض

، )لبنان، بريوت، الناشر: دار فتح الباري شرح صحیح البخاري _______،
ه(، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه 1379املعرفة، 

ن اوخطيب، عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد اهلل بن وأشر  على طبعه: حمب الدي
  .باز

، روائع التفسیر "الجامع لتفسیر اإلمام بن رجب، عبد الرمحن بن أمحد بن احلسنا
م(، مجع  2001ه/  1422، 1"، )السعودية، الناشر: دار العاصمة، طابن رجب الحنبلي

   .وترتيب: أيب معاذ طار  بن عوض اهلل بن حممد
، ) لبنان، بريوت، الناشر: زاد المعاد في هدي خیر العبادابن قيم، حممد اجلوزية، 

  .م(1994هـ /1415، 27مؤسسة الرسالة، الكويت: مكتبة املنار اإلسالمية، ط
)السعودية، جدة، الناشر: جممع الفقه  التبیان في أیمان القرآن،، _______

  .م( 2008ه/ 1429، 1اإلسالمي جبدة، ط
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، )لبنان، مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین، _______
م(، التحقيق: حممد املعتصم 1996هـ/  1416، 3بريوت، الناشر: دار الكتا  العريب، ط

  .باهلل البغدادي
، )لبنان، بريوت، الناشر: دار املعرفة(، التبیان في أقسام القرآن ،_______

  .التحقيق: حممد حامد الفقي
العقود الدریة من بن قدامة املقدسي، حممد بن أمحد بن عبد ايهادي، أبو عبد اهلل، ا

، 1، )القاهرة، الفارو  احلديثة للطباعة والنشر، طمناقب شیخ اإلسالم أحمد بن تیمیة
   م(، حتقيق: طلعت بن فؤاد احللواين.2002ه/1422

)السعودية، ، األصول من علم األصولابن عثيمني، حممد بن صاحل بن حممد، 
  .هـ(1426طبعة عام  الدمام، الناشر: دار ابن اجلوزي،

، البحر المحیط في التفسیراألندلسي،  حممد بن يوسف بن علي، أبو حيان،
  .م(1999ه/ 1420)بريوت، لبنان، الناشر: دارالفكر، د.ط، 

)مصر، المعجزة الكبرى القرآن،  حممد بن أمحد بن مصطفى بن أمحد، زهرة، وأب
  .م(1998ه/ 1419قاهرة، دار الفكر العريب، ال

ابن أيب شيبة، عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم بن عثمان بن خواسيت العبسي، الكتا  
، 1، )السعودية، الرياض، الناشر: مكتبة الرشد، طالمصنف في األحادیث واآلثار

  .ه(، التحقيق: كمال يوسف احلوت1409
أسد الغابة في معرفة الكرم حممد بن حممد،  أبو احلسن علي بن أيب ابن األثري،

م(،  1994هـ / 1415، 1، )لبنان، بريوت، الناشر: دار الكتب العلمية، طالصحابة
  .عادل أمحد عبد املوجود -احملقق: علي حممد معوض 

، )بريوت، لبنان، الناشر: دار املعرفة، ، طبقات الحنابلةابن أيب يعلى، حممد بن حممد
  . 323، ص 1حممد حامد الفقي، ج د.ط(، احملقق: 

، )بريوت، لبنان، ، المستطرف في كل فن مستظرفاألبشيهي، حممد بن أمحد
  .د.مفيد حممد قميحة :م(، حتقيق1986ه/ 1407، 2دار الكتب العلمية، ط :الناشر

، )اململكة العربية السعودية، تفسیر القرآن العظیم البن أبي حاتمابن أيب حات الرازي، 
  .م(، احملقق: أسعد حممد الطيب1999ه/  1419، 3شر: مكتبة نزار مصطفى الباز، طالنا
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، )لبنان، بريوت، الناشر: دار الرسالة العاملية، سنن أبي داوودأبو داوود السجستاين، 
، ص 2م(، احملقق: شَعيب األرنؤوط، وحمم د كاِمل قر  بللي، ج 2009ه/1430، 1ط

  األرنؤوط، واأللباين.. صححه 1544، رقم احلديث: 644
 (.، )لبنان، بريوت، دار الفكر، د.طالمعجزة الكبرىأبو زهرة، 

، )بريوت، لبنان، الناشر: دار املعرفة، ، طبقات الحنابلةابن أيب يعلى، حممد بن حممد
  . 323، ص 1د.ط(، احملقق: حممد حامد الفقي، ج 

اشر: دار إحياء الكتب العربية ، )لبنان، بريوت، النسنن ابن ماجهابن ماجه القزويين، 
  .فيصل عيسى البايب احلليب حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي -

، )اململكة العربية القول السدید شرح كتاب التوحیدآل سعدي، ناصر بن عبد اهلل، 
، 2السعودية، الناشر: وزارة الشئون اإلسالمية واألوقا  والدعوة واإلرشاد، ط

  .م(2000هـ/1421
، )لبنان، بريوت، الناشر: اإلحكام في أصول األحكامعلي بن أيب علي،  اآلمدي،

  .املكتب اإلسالمي، د.ط(، التحقيق: عبد الرزا  عفيفي
)مصر، القاهرة، الناشر:  معجم اللغة العربیة المعاصرة،أمحد خمتار عبد احلميد عمر، 

  .م( 2008هـ /  1429، 1عامل الكتب، ط
، 2، )لبنان، بريوت، دار الكتب العلمية، ط لتصوفقواعد اأمحد زّرو  الفاسي، 

  .م(2005هـ/ 1429

، )مصر، القاهرة، الناشر: املكتبة أصول البحث العلمي ومناهجهأمحد، بدر، 
  م(. 1996ه/ 1416، 9األكادمية، ط

)لبنان، بريوت، الناشر: مؤسسة  مسند اإلمام أحمد بن حنبل،أمحد بن حنبل، 
عادل مرشد، وآخرون،  -م(، احملقق: شعيب األرنؤوط  2001هـ /  1421، 1الرسالة، ط

  .إشرا : د عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي
السعودية، الناشر: مكتبة العلوم طبقات المفسرین، )األدنه وي، أمحد بن حممد، 

 .ه(1417، 1واحلكم، ط
لرتاث ، )لبنان، بريوت، الناشر: دار إحياء اتهذیب اللغةاألزهري، حممد بن أمحد، 

  .م(، احملقق: حممد عوض مرعب 2001 هـ/1422، 1العريب، ط 
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شرح العقیدة األذرعي، صدر الدين حممد بن عالء الدين احلنفي، الصاحلي الدمشقي، 
  .م(1997هـ / 1417، 10)لبنان، بريوت، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط ،الطحاویة

حلیة حا  بن موسى بن مهران، األصبهاين، أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن إس
هـ / 1394جبوار حمافظة مصر،  -)مصر، الناشر: السعادة  األولیاء وطبقات األصفیاء،

  .م(1974
 )جملة "الرتاث المستشرق لویس ماسینیوس ما له و ما علیه،األصفر، عبدالرزا ، 

  (.194إىل 185 من، 84 و 83 العدد - 1422 اآلخرة مجادی"، العربی
سلسلة األحادیث الصحیحة وشيء من فقهها  حممد ناصر الدين، األلباين،

هـ /  1415 ، )السعودية، الرياض، الناشر: مكتبة املعار  للنشر والتوزيع، طوفوائدها
  .م(1995

، سلسلة األحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها السیئ في األمة_______، 
هـ /  1412املعار ، الطبعة: األوىل،  )ملمكلة العربية السعودية، الرياض، دار النشر: دار

  .م( 1992
، دراسات في التفسیر الموضوعي في القرآن الكریماألملعي، زاهر بن عواض، 

  .م( 1985هـ/  1405)اململكة العربية السعودية، الرياض، الناشر: مطابع الفرزد ، 

ر: إدارة ، )باكستان، الهور، الناشالتصوف، المنشأ والمصادرإيهى ظهري، إحسان، 
  م(.1986ه/1406، 1ترمجان السنة، ط

، )لبنان، بريوت، الناشر: دود في األصولکتاب الحالباجی، سليمان بن خلف، 
   .م(1973ه/1392، 1والنشر، ط مؤسسة الزعين للطباعة

الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل علیه البخاري، 
هـ (، حتقيق: حممد زهري بن  1422، 1: دار طو  النجاة، ط، )الناشروسلم وسننه وأیامه

  .ناصر الناصر
، )جملة معهد اإلمام تفسیر القرآن بالقرآن دراسة تأصیلیةالربيدي، أمحد بن حممد، 
  .ه( 1427، ذواحلجة2الشاطيب للدراسات القرآنية، العدد 

ار العلم للماليني، ، )لبنان، بريوت، الناشر: دمعجم أعالم الموردالبعلبكي، منري، 
  .هـ(1413، 1ط
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، ) لبنان، بريوت، منهجیة النقد مدخل إلى تاریخ الفكر العربيبعلبكي، إفرام، 
  .د.ط( الناشر: دار احلداثة للنشر والتوزيع،

، ) لبنان، بريوت، معالم التنزیل في تفسیر القرآنالبغوي، احلسني بن مسعود، 
  .عبد الرزا  املهدي :هـ(، احملقق 1420، 1الناشر: دار إحياء الرتاث العريب، ط

، )لبنان، تحقیق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولةالبريوين، أبو الرحيان، 
  .م( 1989هـ / 1403، 2بريوت، الناشر: عامل الكتب، ط

، )السعودية، الرياض، الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، شعب اإلیمانالبيهقي، 
  .م(2003ه/1423، 1ط

"، )لبنان، بريوت، الناشر: الجامع الكبیر"سنن الترمذيالرتمذي، حممد بن عيسى، 
  .م(، التحقيق: بشار عواد معرو  1998هـ/ 1425دار الغر  اإلسالمي، 

)لبنان، بريوت، الناشر: منشورات حممد  تفسیر الُتستري،الُتسرتي، سهل بن عبد اهلل، 
م(، احملقق: حممد باسل عيون  2003هـ/ 1423 ،1، ط علي بيضون/ دارالكتب العلمية

  .السود
دراسة مقارنة بین تفسیر البغوي وتفسیر ابن صمادح من التوييت، وليد علي صاحل، 

البحث للمستوى العلمي املاجستري، جامعة أم خالل االجزاء الرابع والخامس والسادس، 
  درمان اإلسالمية، السودان.

)لبنان، موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم،  حممد بن علي، التهانوي،
  .م(1996هـ/ 1417، 1بريوت، الناشر: مكتبة لبنان ناشرون، ط 

، )لبنان، الكشف والبیان عن تفسیر القرآنالثعليب، أمحد بن حممد بن إبراهيم، 
 م(، حتقيق: اإلمام أيب 2002، هـ /1422، 1بريوت، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب، ط

  .حممد بن عاشور، مراجعة وتدقيق: األستاذ نظري الساعدي
حتقيق: حممد حسن  ترتیب األمالي الخمیسیة للشجري،اجلرجاين، حيىي بن احلسني، 

 2001هـ /  1422، 1حممد حسن إمساعيل، لبنان، بريوت، الناشر: دار الكتب العلمية، ط
  .م(
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، )لبنان، بريوت، اح العربیةالصحاح تاج اللغة وصحاجلوهري، إمساعيل بن محاد، 
م (، التحقيق: أمحد عبد الغفور  1987/  ه 1407 ،4الناشر: دار العلم للماليني، ط

  .عطار
، 4، )مصر، القاهرة، ط مصطفى البايب، طاإلنسان الكاملاجليلي، عبد الكرمي، 

  .م(2002هـ/  1402
، والفنون كشف الظنون عن أسامي الكتبحاجي خليفة، مصطفى بن عبد اهلل، 

  .ه( 1362 املكتبة املثىن، )عرا ، بغداد، الناشر:
السیرة الحلبیة = إنسان العیون في سیرة األمین احلليب، علي بن إبراهيم بن أمحد، 

  .(2005هـ/1427، 2)لبنان، بريوت، الناشر: دار الكتب العلمية، ط المأمون،
  .ه( 1419، 2ر، ط)لبنان، بريوت، دار صاد معجم البلدان،احلموي، ياقوت، 
)لبنان،  إرشاد األریب إلى معرفة األدیب(،)  معجم األدباء، ________

م(، احملقق:  1993هـ /  1414، 1بريوت، الناشر: دار الغر  اإلسالمي، بريوت، ط
  .إحسان عبا 

، )لبنان، بريوت، الجمع بین الصحیحین البخاري ومسلماحلميدي، حممد بن فتوح، 
  .م(2003ه/ 1423 ،2دار ابن حزم، ط

، 1مصر، القاهرة، الناشر: دار ابن عفان، ط، )قواعد التفسیریةخالد السبت، 
  .م(2001ه/1421

، ) مصر، القاهرة، التصوف والمتصوفة في مواجهة اإلسالماوخطيب، عبد الكرمي، 
   .م( 1980هـ/ 1400، 1دار الفكر العريب، ط

نان، بيريوت، الناشر: دار ومكتبة ايهالل، ، )لبكتاب العیناوخليل بن أمحد الفراهيدي، 
  .د.ط(، حتقيق: د.مهدي املخزومي ود.إبراهيم السامرائي

، ) السعودية، الرياض، الكتاب المصنف في األحادیث واآلثارخواسيت العبسي، 
م(، احملقق: كمال يوسف 1988ه/ 1409، الطبعة: األوىل، 1الناشر: مكتبة الرشد، ط

  .احلوت
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، اململكة العربية مسند الدارمي )سنن الدارمي(اهلل بن عبد الرمحن،  الدارمي، عبد
م(، التحقيق:  2000هـ /  1412، 1السعودية، الناشر: دار املغين للنشر والتوزيع، ط

  .حسني سليم أسد الداراين
، )لبنان، بريوت، الناشر: دار طبقات المفسرین للداووديالداوودي، حممد بن علي، 

 . 255، ص1د.ط(، ج العلمية،الكتب 
  .، ) مصر، القاهرة، دار املعار ، د.ط(التصوف عند الفرسالدسوقي شتا، إبراهيم، 

، )مصر، القاهرة، الناشر: دار احلديث، الشعر والشعراء عبد اهلل بن مسلم، ،الدينوري
   .ه( 1423ط

سالة، مؤسسة الر  :، ) لبنان، بريوت، الناشرسیر أعالم النبالءمشس الدين،  الذهيب،
  .جمموعة من احملققني بإشرا  الشيخ شعيب األرناؤوط :م(، احملقق 1985هـ /  1405 3ط

، 1)لبنان، بريوت، الناشر: دار الكتب العلمية، ط تذكرة الحفاظ، ،______
  .م(1998هـ/ 1419

، ) الناشر: دار الغر  تاریخ اإلسالم َوَوفیات المشاهیر َواألعالم، ______
  .م(، التحقيق: الدكتور بشار عّواد معرو  2003ه/ 1422، 1اإلسالمي، ط

، مختصر العلو للعلي العظیم للذهبيالذهيب، حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز، 
م، حققه واختصر : حممد 1991هـ/1412، 2)لبنان، بريوت، الناشر: املكتب اإلسالمي، ط

  .ناصر الدين األلباين

، تدال في نقض كالم أهل الرفض واالعتزالالمنتقى من منهاج االع، _______
، 3)السعودية، الناشر: الرئاسة العامة إلدارة البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، ط

  .م(، احملقق: حمب الدين اوخطيب2009ه/1431
مختار الرازي، زين الدين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي، 

، 5الدار النموذجية، ط  -صيدا، الناشر: املكتبة العصرية  -بريوت ، )لبنان،الصحاح
  .م (1999هـ / 1420

، )جملة محمد و القرآن فی رأی المستشرق اإلنجلیزی نیکلسونراشد رستم، 
، از 4و  3اجلزء  - 1380"االزهر"، اجمللد الثانی و الثالثون، ربيع األول و ربيع الثانی 

  . (356تا  352
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، )بريوت، لبنان، الناشر: دار القلم، المفردات في غریب القرآنصفهاىن، الراغب األ
  .م(1991هـ/ 1412 -الدار الشامية، الطبعة: األوىل 

، )املغر ، الرباط، في المنهجیة والحوار)من سلسلة إسالمیات(رشدي، فكار، 
ه/ 1403، 2طالناشر: مطبعة أكدال، توزيع مكتبة املشعل باملغر ، ومكتبة وهبة بالقاهرة، 

  م(.1983
)سورية، منهج التفسیر الموضوعي للقرآن الكریم، رشواين، سامر عبد الرمحن، 

  م(.2009ه/1430، 1حلب، دار امللتقى، ط
، التفسیر الموضوعيرشواين، سامر، 

e=artical&id=4937http://www.moslimonline.com/?pag :آخر املراجعة( ،
7/04/2015.)  

، ) اململكة العربية السعودية، بحوث في أصول التفسیر ومناهجهالرومي، فهد، 
  .م(1998هـ/  1419، 4الناشر: مكتبة التوبة، ط

تاج الزبيدي، حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّا  احلسيين، أبو الفيض، امللّقب مبرتضى، 
)الناشر: الكويت، اجمللس الوطين للثقافة والفنون واألد ، ط ر القاموس، العروس من جواه

  .هـ( 1422، 1
، )لبنان، بريوت، الناشر: مناهل العرفان في علوم القرآنالزُّْرقاين، حممد عبد العظيم، 

  .م(1995ه/ 1415، 1دار الكتب العريب، ط

، 15م للماليني، ط، )بريوت، دار العلاألعالمالزركلي الدمشقي، خري الدين، 
  م(.2002ه/ 1422

البرهان في علوم بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر، أبو عبد اهلل،  الزركشي،
، 1، )لبنان، بريوت، الناشر: دار إحياء الكتب العربية عيسى الباَب احلليب وشركائه، طالقرآن
  .م(، التحقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم 1957هـ / 1376

)األردن، عمان، الناشر: دار الكتيب البحر المحیط في أصول الفقه،  ،_______
  .م(1994هـ / 1414للنشر والتوزيع، الطبعة: األوىل، 

)لبنان، بريوت، الفائق في غریب الحدیث، الزخمشري، أبو القاسم حممود بن عمر اوخوارزمي، 
   .هــــ( 1414دارالفكر، ط
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، 1وت، الناشر: دار الكتب العلمية، ط)لبنان، بري  أساس البالغة، ،_______
  .م(، حتقيق: حممد باسل عيون السود 1998هـ /  1419

)اململكة العربية الراغب األصفهاني وجهوده في اللغة،  ،الساريسي، عمر عبد الرمحن
 1401 -السعودية، املدينة املنورة، الطبعة: السنة الثالثة عشرة العدد الثاىن واوخمسون 

  .م(2001هـ/
تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم السعدي، عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهلل، 

م(، احملقق: عبد  2000هـ /1420، 1، )لبنان، بريوت، الناشر: مؤسسة الرسالة، طالمنان
  .الرمحن بن معال اللوحيق

، )لبنان، بريوت، الناشر: دار الكتب طبقات الصوفیةالسلمي، حممد بن احلسني، 
  .م(، احملقق: مصطفى عبد القادر عطا1998هـ/ 1419، 1ة، طالعلمي

، تفسیر القرآنالسمعاين، منصور بن حممد بن عبد اجلبار ابن أمحد املروزى، 
م(، احملقق: ياسر بن 1997هـ/ 1418، 1)السعودية، الرياض، الناشر: دار الوطن، ط

  .إبراهيم وغنيم بن عبا  بن غنيم
الناشر: دار الشرو ،  لبنان، بريوت، مصر، القاهرة،)في ظالل القرآن،  سيد قطب،

  .م(1991هـ/  1412، 17ط
)مصر، اإلتقان في علوم القرآن،  عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين، السيوطي،

  .م( 1974هـ/ 1394قاهرة، الناشر: ايهيئة املصرية العامة للكتا ، د.ط، 

اهرة، الناشر: مكتبة وهبة، )مصر، الق طبقات المفسرین العشرین،، ________
  .ه(، التحقيق: علي حممد عمر 1396، 1ط

، )لبنان، صيدا، الناشر: بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة، ________
  .املكتبة العصرية، د.ط(، التحقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم

  .، )لبنان، بريوت، الناشر: دار الفكر، د.ط(الدر المنثور، ________

)مصر، القاهرة،  الموافقات، ،إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي الشاطيب،
  .م(1997هـ/ 1417، 1دار ابن عفان، ط

، )مصر، القاهرة، الناشر: مؤسسة خمتار، معجم ألفاظ الصوفیةالشرقاوي، حسن، 
  .م(1978هـ/ 1409، 1ط
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تحقیق الحق من  ىول إلإرشاد الفحالشوكاين، حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل، 
التحقيق:  م(،1999هـ / 1419، 1، )لبنان، بريوت، دار الكتب العربية، طعلم األصول

  .أمحد عزو عناية
)لبنان، بريوت، الناشر: دار إحياء  الوافي بالوفیات،الصفدي، خليل بن أيبك، 

   .م(، احملقق: أمحد األرناؤوط وتركي مصطفى2000هـ/1420الرتاث، 
جامع البیان مد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر، الطربي، حم

م(، حتقيق: أمحد 2000ه/1420، 1، )بريوت، مؤسسة الرسالة، طالقرآنآي تأویل عن 
  حممد شاکر.

، )لبنان، بريوت، تخریج العقیدة الطحاویةأمحد بن حممد بن سالمة، الطحاوي، 
مـ(، شرح وتعليق: حممد ناصر 1992ه/ 1414، 2الناشر: الناشر: املكتب اإلسالمي، ط

  .الدين األلباين
، )مصر، القاهرة، الناشر: دار اللمع في تاریخ التصوف اإلسالمي، الطوسي، سراج

  .م( 1960هـ/1380الكتب احلديثة، 
، )اململكة التفسیر اللغوي للقرآن الكریمالطيار، مساعد بن سليمان بن ناصر، 

 .م( 2012هـ/1432، 1مام، الناشر: دار ابن اجلوزي، طالعربية السعودية، الد
)السعودية، الدمام، شرح مقدمة في أصول التفسیر البن تیمیة، ، ________

 .هـ( 1428، 2الناشر: دار ابن اجلوزي، ط
اململكة )مفهوم التفسیر والتأویل واالستنباط والتدبر والمفسر، ، ________

 .م(2006ه/1427، 2للنشر والتوزيع، ط العربية السعودية، دار ابن اجلوزي

، دار النشر 1، )السعودية، الرياض، طفصول في أصول التفسیر، ________
 . م(1993ه/1413الدويل، 

، )اململكة العربية السعودية، الرياض، التفسیر اللغوي للقرآن الكریم، ________
  .هـ(1432، 1الناشر: دار ابن اجلوزي، ط

)مصر، القاهرة، الناشر: الرؤية  م "مدخل إلى الهرمونطیقا"،فهم الفهمصطفى، عادل 
 م(2007، 1للنشر والتوزيع، ط
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)مصر، شذرات من التفسیر الموضوعي في القرآن الكریم، عاشور، عبد الفتاح، 
  م(. 2000ه/1421القاهرة، الناشر: دار البيان، 

اض، الناشر: دار ، )السعودية، الرياإلعالم بمناقب اإلسالمالعامري، أبو احلسن، 
م(، التحقيق: أمحد عبد احلميد 1988هـ/  1408، 1األصالة للثقافة والنشر واإلعالم، ط

   .غرا 
)السورية، دمشق، الناشر: محاضرات في التفسیر الموضوعي، عّبا ، عوض اهلل، 

  م(.2007ه/1428، 1ط دار الفكر،
، ) مصر، القاهرة، المدخل إلى التفسیر الموضوعيعبد الستار فتح اهلل سعيد، 
  .م( 1991ه/ 1411الناشر: دار النشر والتوزيع اإلسالمية، 

األنس الجلیل بتاریخ القدس عبد الرمحن بن حممد بن عبد الرمحن العليمي احلنبلي، 
  .)عمان، الناشر: مكتبة دنديس(، احملقق: عدنان يونس عبد اجمليد نباتةوالخلیل، 

، )مصر، مدخل إلى التفسیر وعلوم القرآن عبد اجلواد خلف حممد عبد اجلواد،
  .القاهرة، الناشر: دار البيان العريب، د.ط(

منهجیة البحث العلمي:  ،وأبو نصار، حممد، و مبيضني، عقلة ،عبيدات، حممد
ه/ 1419، 2، )األردن، عمان، الناشر: دار وائل، طالقواعد، والمراحل، والتطبیقات

  م(.1999
، )القاهرة، مصر، الوجوه والنظائربن عبد اهلل بن سهل،  العسكري، أبو هالل احلسن

  .م( 2007هـ /  1428الناشر: مكتبة الثقافة الدينية، الطبعة: األوىل، 
، )بريوت، مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیحعلي بن )سلطان( حممد ايهروي، 

  .م(2002ه/1422، 1لبنان، دار الفكر، ط
، ) جملة االمحدية، في الفرق بین التأویل والتفسیر التفصیلالعمادي، حامد أفندي، 
  . ه(، التحقيق: حازم سعيد يونس البيايت1324العدد: اوخامس العشر، رمضان 

)لبنان، بريوت، الناشر: مكتبة املثىن،  معجم المؤلفین،عمر بن رضا كحالة الدمشق، 
  .ودار إحياء الرتاث العريب، د.ط(
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صرة تنتسب إلى اإلسالم وبیان موقف اإلسالم فرق معا عواجي، غالب بن علي،
، 4طباعة والنشر والتسويق، ط)السعودية، جدة، الناشر: املكتبة العصرية الذهبية لل منها،

  .م( 2001هـ /1422
) مصر،  التصوف االسالمی "تاریخه ومدارسه وطبیعته وأثره"،عياد، أمحد توفيق، 

  .م( 1970 هـ/ ط1392القاهرة، مکتبة األجنلو املصرية، 
مناهج البحث العلمي في الفكر اإلسالمي والفكر العيسوي، عبد الفتاح، 

   م(. 1997ه/ 1417، )مصر، القاهرة، دار الراتب اجلامعية، الحدیث
، )لبنان، بريون، الناشر: دار عمدة القاري شرح صحیح البخاريالعيين، بدر الدين، 
  .إحياء الرتاث العريب، د.ط(

، )لبنان، بريوت، دار الكتب المستصفىامد حممد بن حممد الطوسي، أبو ح الغزايل،
   .م(1993هـ / 1413 العلمية، الطبعة: األوىل،

)مصر، القاهرة، المدخل إلى التفسیر الموضوعي، فتح اهلل سعيد، عبد الستار، 
  م(.1991ه/1411، 2الناشر: دار التوزيع والنشر اإلسالمية، ط

الموضوعي للقرآن الكریم "مجاالته ومنهجیة البحث التفسیر فتحي مجعة أمحد، 
  .م(2010، 2، العدد 7، ) اجمللة اإلسالم يف آسيا، اجمللد فیه

، )لبنان، بريوت، الناشر: دار التفسیر الكبیر =مفاتیح الغیب فخر الدين الرازي، 
  .م(2000هـ/ 1420، 3إحياء الرتاث العريب، ط

المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر  ري،أمحد بن حممد بن علي املق لفيومي،ا
  .م (1922هـ/ 1343، 5، )مصر، القاهرة، الناشر: املطبعة األمريية، طللرافعي

ايهيئة املصرية العامة  :مصر، الناشرالقاموس المحیط، )حممد بن يعقو ،  الفريوزآبادي،
   .هـ( 1302ه، نسخة مصورة عن الطبعة الثالثة للمطبعة األمريية  1400للكتا  

)اململكة العربية جامع بیان العلم وفضله،  ،القرطيب، يوسف بن عبد اهلل بن حممد
أيب األشبال  م(، التحقيق: 1994هـ /  1414، 1السعودية، الناشر: دار ابن اجلوزي، ط

  .الزهريي
) مصر، القاهرة، الناشر: دار  الجامع ألحكام القرآن،القرطيب، حممد بن أمحد، 

  .م(، حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش 1964هـ / 1384، 2رية،طالكتب املص

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



270 

، االستیعاب في معرفة األصحابالقرطيب، يوسف بن عبد اهلل بن حممد النمري، 
  .م( 1992هـ /  1412، 1)لبنان، بريوت، الناشر: دار اجليل، ط

ة العامة )مصر، الناشر: ايهيئة املصري لطائف اإلشارات، ،القشريي، عبد الكرمي
  .(3للكتا ، ط

، )لبنان، بريوت، الناشر: دار آزال شرح أسماء اهلل الحسنى، ________
  .م( 1986هـ/ 1406، 2للطباعة والنشر، ط

الناشر: دار املعار ، ، )مصر، القاهرة، الناشر: الرسالة القشريية ________،
 (.القاهرة

عودية، الرياض، الناشر: مكتبة )السمباحث في علوم القرآن، القطان، مناع بن خليل، 
  .م(2000/ -هـ1421، 3املعار  للنشر والتوزيع، ط

)لبنان،  فتُح البیان في مقاصد القرآن،الِقن وجي، حممد صديق خان بن حسن، 
كتبة العصري ة للطَباعة والّنْشر، َصيَدا، 

َ
  (.م 1992هـ/  1412بريوت، الناشر: امل

، )ايران، شرح منازل السائرین، مع لصوفیةاصطالحات اكاشاين، عبد الرزا ، 
  .ه.ش( 1354هتران، انتشارات كتاخبانه حامدى، 

، )مصر، القاهرة، الناشر، دار معجم اصطالحات الصوفیةالكاشاين، عبد الرزا ، 
   .م(1992هـ/1413، 1املنار، ط 

كتبة )مصر، القاهرة، الناشر: م ،لطائف األعالم في إشارات أهل اإللهامالكاشاين، 
  .م(2005هـ/ 1427الثقافة الدينية، 

، )مصر، القاهرة، الناشر: التیسیر في قواعد التفسیرالكافيجي، حممد بن ُسَلْيَمان، 
   .م(1998ه/1419، 1مكتبة القدسي للنشر والتوزيع، ط

)لبنان، بريوت، دار الكتب التعرف لمذهب أهل التصوف، الكالباذي، أبوبكر، 
   م(.2002ه/1423، 1العلمية، ط

الناشر:  ، )لبنان، بريوت،بحر الفوائد المشهور بمعاني األخبارأبوبكر، الكالباذي، 
 -م، احملقق: حممد حسن حممد حسن إمساعيل 1999هـ / 1420، 1دار الكتب العلمية، ط

   .أمحد فريد املزيدي
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ر: ، )لبنان، بريوت، الناشالتسهیل لعلوم التنزیلالكليب، حممد بن أمحد بن جّزي، 
   .م(1996ه/ 1416، 1شركة دار األرقم بن أيب األرقم، ط

و"التفسیر المنیر" "، الوالء والبراء في تفسیري "في ظالل القرآنكنعاين، إميان، 
ماليزيا، –لنيل إىل درجة املاجستري، اجلامعة اإلسالمية العاملية  ، حبث مقدمدراسة مقارنة

2012.  
، جملة اجلامعة نظریة التفسیر الموضوعيوقفات مع اللوح، عبدالسالم محدان، 

يناير  ،45اإلسالمية، )سلسلة الدراسات اإلنسانية( اجمللد الثاين عشر، العدد األول، ص 
  م.2004

تفسیر الماتریدي "تأویالت أهل املاتريدي، حممد بن حممد بن حممود، أبو منصور، 
م(،  2005هـ /  1426، 1)لبنان، بريوت، الناشر: دار الكتب العلمية، ط السنة"،

  .التحقيق: د. جمدي باسلوم
المسند الصحیح المختصر بنقل  مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري،

)لبنان، بريوت، الناشر: دار إحياء العدل عن العدل إلى رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم، 
  .د الباقيم (، التحقيق: حممد فؤاد عب1975هـ /1395الرتاث العريب، طبعة 

دمشق، الدار -، )دار القلممباحث في التفسیر الموضوعيمسلم، مصطفى، 
  م(. 2000ه/1421، 3بريوت، ط-الشامية

)بريوت، لبنان، الناشر: دار القلم، مباحث في التفسیر الموضوعي، مصطفى مسلم، 
  .م(2005هـ/ 1426 -الطبعة: األوىل 
العدد  - 1382)جملة "اجمللة" رجب  ،هلویس ماسینیون حیاته و أبحاثحممد،  مندور،

71.)  
، ) مصر، القاهرة، الناشر: دار الكتا  مناهج المفسرینمنيع بن عبد احلليم حممود، 

   .م( 2000هـ /  1421املصرى، لبنان، بريوت، دار الكتا  اللبناىن، 
)لبنان، بريوت، الناشر: مؤسسة غریب القرآن في شعر العرب، نافع بن األزر ، 

  .م(1993ه/1413، 1تب الثقافية، طالك
، )مصر، القاهرة، مطبعة احلسني اإلسالمية، التفسیر بالرأيجنار، مجال مصطفى، 

   .م(1998ه/ 1419، 1ط
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، )مصر، القاهرة، ايهيئة معجم العلوم االجتماعیةخنبة من األساتذة املصرية والعر ، 
  .م( 1975املصرية العامة للكتا ، ط
، )السعودية، كتاب أصول اإلیمان في ضوء الكتاب والسنة خنبة من العلماء،

  .م(2000هـ/1421، 1الناشر: وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقا  والدعوة واإلرشاد، ط
السنن الصغرى النسائي، أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اوخراساين، 

ه / 1406، 2، )السورية، حلب، الناشر: مكتب املطبوعات اإلسالمية، طللنسائي
  .م(، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة1986

، )لبنان، بريوت، الناشر: املكتبة الموسوعة العربیة المیسرةنصار، حسني حممد، 
  .هـ( 1431، 1العصرية، ط

)املغر ،  "أصوله ومقوماته"، تفسیر الطبريالمنهج النقدي في نصري، أمحد، 
   .(م2011ه/1432، 1الرباط، الناشر: دار القلم، ط

، )لبنان، بريوت، الناشر: دار اللباب في علوم الكتابالنعماين، عمر بن علي، 
  .م(1998هـ / 1419الكتب العلمية، 

، 2، )مصر، القاهرة، الناشر: مكتبة اوخاجني، طالصوفیة في اإلسالمنيكلسون، 
     .م(، الرتمجة: نور الدين شريبة2002هـ/ 1422

، )مصر، القاهرة، كشف المحجوبعلي اجلاليب،  ايهجويري، علي بن عثمان بن أبو
   .م( 2007هـ/  1428الناشر: اجمللس االعلى للثقافة، 

، )لبنان، فضائل القرآن للقاسم بن سالمايهروي، القاسم بن سالّم بن عبد اهلل، 
  .م( 1995هـ / 1415 ،1بريوت، الناشر: دار ابن كثري، ط

 المراجع الفارسیة
، )إيران، طهران، الناشر: أمري كبري، ط تاریخ جدید یزد، ابن علی، امحدبن حسني

  .150ه(، التحقيق: إيرج أفشار، ص  1399

بررسی تطبیقی عرفان ایرانی با ادیان و مکتب های فلسفی و أبو القامسي، مرمي، 
مشار   - 1389)جملة "حتقيقات تعليمی و غنايی زبان و اد  فارسی"، هبار  عرفانی هند،

  .(28تا  15، از 3
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چاپ اول، ، )ايران، هتران، انتشارات حقيقت، عرفان إیرانآزمايش، مصطفى، 
  تشّیع، وتصّوف، وعرفان. حاج نور علي تابند ، ، مقاله:11، ص 7مشسی(، ج 1379

أستادي، رضا، أبوالفضل ميبدي وتفسري  كشف األسرار، 
omhttp://www.noormags.c .2/10/2015.  

، )جملة "نامه مفيد"، تابستان کیش گنوسی و عرفان مانویامساعيل پور مطلق، 
  .78، ص 96تا  77، ص 3مشار   1381

هـ(،  1394)جملة فرهنگ إيران زمني، سنة  سفرنامه تلگرافچی فرنگی،أفشار، إيرج، 
  .195-194، ص 19رقم: 

اجنمن آثار و مفاخر لناشر: )إيران، طهران، ا یادگارهاى یزد،، _______
  .858، ص2هـ(، ج  1390فرهنگي، 

(، 1374تري -، )جملة كلك، فروردينتـَْرِده در كشف األسرار_______، 
   .80، ص 64-61رقم:

، )جمله " فلسفه"، پارادکس تصوف نزد اساتید و شاگردان مالصدراپازوکی، شهرام، 
   .(108تا  93، از 12مشار   - 1385پاييز و زمستان 

، از 29مشار   - 1377، )جمله "نامه فرهنگ"، هبار دین یهود وتصوفپال فننت، 
  .(، ترمجه: منصور معتمدى127تا  118

)عرفان ايران، گردآوري و تدوين: دكرت  ،تشیع، وتصوف، وعرفانتابند ، نورعلي، 
  .(1379زمستان  چاپ اول،سيد مصطفي آزمايش، ناشر: انتشارات حقيقت: هتران 

، )إيران، طهران، الناشر: شرکت انتشارات تاریخ یزدفری، جعفربن حممدبن حسن، جع
  .147ه(، التحقيق: إيرج أفشار، ص  1431، 4علمی و فرهنگی، ط

  .(1380گنجينه، )ايران، هتران، انتشارات   غزلیات،حافظ، 

، )جملة "نامه فرهنگستان"، گاهی به تاریخ ادبیات برتلسنخطيبی، أبو الفضل، 
  .(144-145، ص 6مشار   - 1375بستان تا

، )جملة فرهنگ إيران زمني، سنة فصول رشید الدین میبديي، قدانش پژو ، حممد ت
  .16هـ(، رقم:  1390
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 فرهنگ، فروردين کيهان، )جمله  اسالمی عرفان خاستگاه :اندیشهدستغيب، عبدالعلی، 

  .(246،472 مشار  - 1386 ارديبهشت و
، الناشر: مكتبة وهبة، د.ط، ، )مصر، القاهرةیر والمفسرونالتفسالذهيب، حسني، 

 .د.ت(

تعریف المصادر في قصص الكشف األسرار وعدة االبرار، محمد رادمنش، حممد، 
  .)جملة كلية األد  والعلوم اإلنسانية جامعة طهران رادمنش،

دكرت گی(، تصحيح ، )ايران، هتران، الناشر: علمي فرهنمرصاد العبادرازي، أبو بكر 
  .حممد امني رياحی

"، )ايران، هتران، اجنمن آثار ومفاخر شرح "اإلشارات والتنبیهات، الرازي، فخر الدين
  .(1383گی، فرهن

چاپ مهارت، چاپ )ايران، هتران،  صداى بال سیمرغ،زرين كو ، عبد احلسني، 
  .ش( 1379دوم، 

 1379روردين ف:، )کيهان فرهنگیاسالم خاستگاه مقدس عرفانسجادی، حممود، 
  .(45تا  41از 162مشار   -

  .(http://ganjoor.net، )گنجور، دیوان أشعارسعدي، 

  .(http://ganjoor.net)گنجور،  مواعظ،سعدى، 

، )ايران، هتران، انتشارات گ تعبیرات واصطالحات عرفانیفرهنصيادي، جعفر، 
  .(1383طهوری، چاپ هفتم، 

)جمله "وحيد"، ارديبهشت  اند، خوانده سعدی را سعدی چرا، طباطباى، حممد حميط
  .(89مشار   - 1350

)جملة مطالعات  پیدایش تصوف و زمینه های اجتماعی آن،طبيبی، حشمت اهلل، 
  .(4مشار   - 1369جامعه شناختی، زمستان 

. 251(، ص هند، دانشگا  اسالمي عليگر ، )جوگ بشستعابدي، و تاراچند، 
منقول من )أبو القامسي، بررسی تطبيقی عرفان ايرانی با اديان و مکتب های فلسفی و 

  (.21عرفانی هند، ص 
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)آخر املشاهدة:  .(http://ganjoor.net، )گنجور، أسرار نامهعطار، 
18/06/2016.)  

)آخر املشاهدة:  .(http://ganjoor.net، )گنجور، جوهر الذاتعطار، 
18/06/2016.)  

  .ه.  ( 1319، )ايران، هتران، چاپ سنگی طرائق الحقایقعليشا ، معصوم، 

)إيران، هتران، انتشارات علمی فرهنگی،  كیمیاى سعادت،غزايل، أبو حممد الطوسى، 
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