
  

97 

 

 امتة اخل

 النتائج  . أ

 وبناء على تعبري املسألة خّلص الباحث كما يلي:

من سورة النور تفسريا صوفّيا إشاراّي. والدليل    35فّسر الشيخ عبد القادر اجليالين ٰاية   .1

مثل   التصّوف،  علوم  مباحث  فيه  دخل  قد  ااٰلية  هلذه  تفسريه  أّن كل  ذلك  على 

والعشق وغري ذلك كما   فّسر  التجلي، واحملّبة،  أنّه  تفسريه  اإلشاري من  ذكران. ووجه 

بكلمة   اآلخر، خصوصا  املفّسر  يستخدمها  مل  اليت  املعىن  أو  الكلمة  ابستخدام  ااٰلية 

"هللا نور السموات واألرض" اليت فّسر الشيخ عبد القادر اجليالين كلمة النور ابلظهور  

 يعىن هللا مظهر السموات واألرض.

من سورة النور هي علوم التصّوف   35ادر اجليالين اٰلية  وخلفّية تفسري الشيخ عبد الق .2

من سورة النور قد دخل فيها كثريا من مبحث علوم التصّوف.   35ٰاية    فبدليل أّن  

املباحث   ولكن  فقط،  اجليالين  القادر  عبد  الشيخ  نفس  من  ليس  املبحث  وهذا 

وهذا كما   واملتأّخرون.  املتقّدمون  العلماء  قاله  فقد  فيه  أن  التصّوف  الذهيب   ف قال 

من   علمه،  ظهر  على  القرٰان  يفّسرون  الذين  املفّسرون  فيها  ظهر  املفّسرين  طبقات 

 األحكام والكالم والفلسفة والتصّوف. 

اجليالين   . 3 القادر  عبد  الشيخ  تفسري  لالية  ومنهج  البواطن  معان  توضيح  دون  م هو  ن 

اإلعراب واللغة والقراءة والبيان الظاهري من اآلية، أو األقوال اليت وردت   إىل إشارة  

ف اآلية، أو املأثور الذي ميكن أن يستفاد منه ف تفسري اآلية، أو سبب النزول وغري 
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التفاسري  .4 املتداولة ف أغلب  بعض مصّنفاته أنّه   فوكان من عادته    .ذلك من األمور 

الكالم خبطاب خاّص، يبدأ  ففيه كثري كالم مبدؤوء   فمثال    قد  كتاب جالء اخلاطر 

  35تفسري الشيخ عبد القادر اجليالين اٰلية    فوهذه العادة موجودة  "اي غالم".  بكلمة  

وفّسره والضالني.  اجلاهلني  فيه خبطاب  بدء  الذي  النور  القادر    من سورة  عبد  الشيخ 

وبظهور  ت ظالل علوم  التصّوف.مّثل كلمة فمثّله مبثال حت   إذابعبارة صوفّية و   اجليالين

تفسري    فيستخدمها    اليتهذا التفسري جعله تفسريا صوفّيا. واملعاىن    فعلوم التصّوف  

القرٰان الخيالف نفس ااٰلية أي ممكن اجلمع بني املعىن الذي وجدها الشيخ عبد القادر  

 .  اإلشاري اجليالين واملعىن الظاهر. وهذا دليل أّن هذا التفسري من التفسري الصوّف 

 اإلقرتاح .ب

القرٰان كالبحر احمليط حيث اليقتصر على معىن واحد فقط، ولكن   فمعاىن األايت   .1

 العلوم ستبّحر معناه أيضا.  بتبّحر

يقتصر البحث برأي واحد من الصوّف، ومن املمكن هناك معان أخرى من أهل العلم   .2

 واملعرفة هلذه ااٰلية اليت ستجدها الباحثني فيها. 

تعبري هذه املسألة برتتيب اتريخ الكتب الشيخ عبد    فيرجى الباحث أن يبحث أحد   .3

  أم كتاب أخرى الذى هو املرجع فيه.القادر اجليالين، أهذا التفسري أوال
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