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 امللخص
ولديه طرق وأساليب روحانية ومعاين  للتفسري الصويف أثر بليغ يف تفسري املعاين ويف شرح العبارات ويف اإلقناع،

ية قد حتتوى على العقيدة، وقد تدعوا إىل التوحيد، ومنهج الصوفية واسع رمبا مل يقف عند التفسري منهجية علمية تعبد
اإلشاري، وال عند التفسري الوصفي أو القصصي. ولذلك فالصوفية املعتدلة املقرتنة ابلعلم الصحيح، تعد منهجاً يف العبادات 

بث روح احملبة والعيش بروحانية والبعد عن ملذات الدنيا ومهوما، ويف أداء الفرائض، وتساعد  على الرتبية الروحية وعلى 
فهي فكر وعلم وعبادة ومناجاة وحمبة هلل تعاىل وحب للرسول وآلله الطيبني الطاهرين، وخاصة أن التفسري اإلشاري، له 

لتفسري اإلشاري يف ذاك جذوره التأرخيية منذ نشوء الصوفية يف العصور السابقة، وقد ترجم التصوف اآلايت القرآن عرب ا
العصر إىل منهج وعلم من علوم التفسري، وصار منهجاً عند املفسرين أيخذ به ويفسر من خالله، اآلايت القرآنية وخصوصاً 
ما ظهر يف بداية شيوع التصوف يف األقطار اإلسالمية، واحلقيقة اليت البد من ذكرها، أنه مل يكن هنالك أي ظهور ملذهب 

ذلك العصر، ومل يكن هنالك تواجد لبعض الفرق املتشددة أو اجلماعات التكفريية، اليت تكفر كل من مشاع ومتبع يف 
خيالف منهجها أو جاء مبنهج وسطي أو فكر عقالين أو ما شابه ذلك، كون الصوفية ظهرت عرب مدارس تعبدية فقهية 

ية الرابنية اخلالصة هلل تعاىل إبخالص وطهر وطرق دينية تعبدية فقط. وقد عرف عصر التصوف أبنه عصر اخللوات التعبد
وصدق، بعيداً عن التعبد املذموم الظاهر ابملظاهر والرايء، واملقرون ابملصاحل الدنيوية البحتة ولعل نيازي املالطي قد ظهر يف 

والتفسري لآلايت  زمن على ما يبدوا كان خالياُ، من الفرق واجلماعات املتدينة السلطوية. ألننا وجدان أن العلم والتعبد
القرآنية، ظهر حىت يف الفكر الديين الصويف، عرب التوجه العلمي املقرون ابلزهد التعبدي. ولذلك فهو )التفسري اإلشاري( 
يعد منهجًا جديدًا ومبتكرًا يضاف إىل جمال التفسري، وقد أطلق عليه مسمى التفسري اإلشاري، ألنه سلك طريقًا آخر عن 

ابقني عموماً، ألنه أدى إىل تنوع يف فهم اآلايت واملصطلحات القرآنية من ابب التصوف اإلسالمي مناهج املفسرين الس
"الديين"، وخصوصًا ألنه كان حمصور بعلماء احلديث فقط، ولذلك فهذا التفسري أو العلم يضاف إىل تنوع علوم القرآن 

 الكرمي، من جماالت عدة. 
 املنهج، املعرفة.الصوفية، التفسري، االسلوب، املفاتيح: 

ABSTRACT 

The importance and role of mystical thinking in the interpretation of some 

verses of the Holy Quran  

Sufi interpretation has an eloquent effect on the interpretation of meanings 

and in the interpretation of words and persuasion. It has spiritual methods and 

meanings, which may contain the Creed. They may call for Tawheed, and the Su-

fism is broad and may not stand for interpretation or descriptive or narrative in-

terpretation. Therefore, the moderate Sufism associated with the correct science, is 

a method of worship and the performance of duties, and helps to spiritual educa-

tion and the transmission of the spirit of love and live spiritually and away from 

the pleasures of the world and concerns, they are thought and science and worship 

and advocacy and love of God and love of the Prophet and his good hands pure, 

Sufism has translated the verses of the Koran through the interpretation of the re-

ference in that era to the methodology and science of interpretation, and became a 

method of interpretation by the interpreters take and interpret through it, the Ko-

ranic verses and especially what appeared at the beginning of the prevalence of Su-

fism in the most And there is no presence of some radical groups or Takfiri groups, 

which deny all those who violate their approach or came to the middle or rational 

thought or the like , The fact that Sufism emerged through doctrinal schools of 
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worship and religious methods only worship. The era of Sufism has been defined 

as the era of the devotional devotional immortality of God Almighty with sincerity, 

purity and sincerity, away from the ostentatious worship that is manifest in mani-

festation and hypocrisy, and who are bound by the purely worldly interests. Per-

haps Nayazi al-Maltai appeared in a time that appeared to be devoid of religious 

sects and groups. Because we found that the science and worship and interpreta-

tion of the Koranic verses, even appeared in the mystical religious thought, thro-

ugh the scientific approach coupled with asceticism worship. Therefore, it is a new 

and innovative approach that is added to the field of interpretation. It was called 

the reference interpretation, because it deviated from the methods of the previous 

exegetes in general because it led to a diversity in the understanding of Quranic 

verses and verses. Because it was confined to the scholars of Hadith only, so this 

interpretation or science is added to the diversity of the sciences of the Holy 

Quran, from several fields. 

Key Words: mysticism, interpretation, style, curriculum, knowledge. 

 

 المقدمة

بعد محد هللا والصالة والسالم على أشرف خلق هللا حممد بن عبد هللا الصادق األمني، وعلى آله 
وصحبه الغر امليامني،  تناولت الدراسة التفاسري لبعض اآلايت القرآنية عند املفسر الصويف نيازي املصري 

هم ما وجهنا فيها هي صعوبة التعريف به املالطي، وقد دوان يف هذه الدراسة التعريف بنيازي املصري، ولعل أ
ابللغة العربية، نظرأ لوجود التعريف له كله مدون بلغة واحدة، وهذا مما اضطران أن نرتجم نشأته وحياته 

 العلمية والعملية والفكرية، واليت كانت غنية ابملعارف واحلركات الصوفية اليت التحق هبا وعملها. 
كره الصويف العميق الذي مل يكن منحصرًا يف فرقة من الفرق  ومن مث حتدثنا يف الدراسة عن ف

كاخللواتية أو القدرية أو السليمانية أو النقشية، بل وجدان من خالل أتليفه وحياته العلمية والعملية، أنه كان 
صاحب فكر وعلم، وال مييل إىل الدنيا وأنه صاحب توجه معريف ال مييل إىل املشيخة وال إىل املقامات 

كاانت الدنيوية، ألنه لزم املشايخ يف حياته، وظل يطلب العلم يف أرجاء األرض ويستمع للمشايخ يف وامل
عصره ممن التحق هبم، ومل يعرف عنه ملَّ أو حدث بينه وبني مشاخيه أي نزاع أو خالف يف العلم، بل كان 

 م الصوفية. ميكث ين أيديهم كطالب اتبع متبع، يبحث عن العلم والعلوم واملعرفة وتعالي

وهذا مما ال شك فيه أن احلديث عن حياته العلمية وترحاله وقوته، وصالبة عزمه يف طلب العلم 
وصحبة املشايخ، فقد وجدان أنه كان ال يستقر به احلال يف مكان معني بل كان ميرح يف أرجاء املعمورة، 

، أنه كان يالزم مشاخيه من علماء الصوفية طالبًا للعلم والعبادة وحمبًا للمشايخ. والعجيب يف األمر يف حياته
 وال يرتكهم وال يفارقهم إال عند موهتم، وهذا من حرصه وشدة وفاءه وإخالصه وحسن أخالقه وصفاته.
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ومن خالل الدراسة عنه سنتطرق من خالل كتابه موائد العرفان يف املوائد اليت سردها يف الفقرات 
 تعاىل ابلتفسري اإلشاري الصويف، الذي هنجه أسالفه من علماء املذكورة فيه، لتفسري بعض آايت كتاب هللا

الصوفية، والذين تبحروا فيه )اإلشاري( وسلوكه منهجاً وأسلوابً وتفسرياً، ألهنم فسروا اآلايت القرآنية ابلتفسري 
هنا يف اإلشاري، ولعله أتثر ابملنهج القصصي، وابملنهج ابملثل "األمثلة" من حيث التدوين اليت كان يدو 

 تفسريه لآلايت القرآنية.
ولذلك ستناول يف هذه الدراسة أواًل عن حياته وفكره وعلمه بطريقة علمية وفكرية، تبني حياته 
ابسلوب علمي وبشكل موضوعي بعيد عن اخليال أو عن املغاالة يف القول، واثنيًا سنتحدث عن أساليبه 

آلايت، اليت أكثر من استخدامها يف عملية تدوينه وطريقة تفسريه ومنهجه، واثلثًا عن تفاسريه لبعض ا
 وتفسريه لآلايت القرآنية.

ولعل كتابه فيه كثري من املوائد ولكننا سوف حناول جاهدينا أن نبني التفاسري لبعض حمدود منها 
فقط كون الوقت ال يسمح بسردها، واجملال حيتاج منا إىل تكرار وشرح ما سرده يف كتابه "نسخه" فهو يعد 

فسريه مشمواًل ابألفكار والعلوم الفلسفية، والكالمية والوعظ واإلرشاد والقول الفصل، ومل يسنت لنا احلديث ت
عن كل مائدة من املوائد كوهنا ال ختلوا من اإلرشاد أو التوحيد أو التوصية، فهذا القول للمتمعن يف كتابه 

، وحىت يف علم احلساب واجلمع وعلم الفلك، واحملب له. ألنه سوف جيد كل املعارف والعلوم اليت ذكرانها
فقد تطرق هلا واستدل على ابتكار علم احلساب واجلمع ويف تكوين اآلية واستنبط هلا معىن، وال ختلوا كتبه 
ونسخه من الزهد ومن الوقوف ضد الظلم ومقارعته أو يف الدعوة إىل التمكني والعلم والقوة، واعتقاده دائماً 

باده وهو معهم وانصرهم، فهو يغرس القيم والرتبية التوحيدية والعقدية يف قلوب البشر، أن هللا تعاىل مع ع
ولعل هدفه كان عدم اخلوف والذل من البشر مهما عملوا ومهما كانوا أهل سلطة، إال من هللا تعاىل يكون 

ودين وعمل عنده  اخلوف والرجاء فقط، وقد أوصى بعدم التخاذل أو الكسل يف احلياة، فاحلياة عبادة ودعوة
 وجهاد.

ومما مييزه عن بقية املتصوفة أن ترحاله ودعوته وعلمه جعلته يدون ويفسر اآلايت، مستعينًا ابلطبيعة 
وابألمثلة ابلكائنات وابحلياة والكون وابملقارنة، وبكل ما هو يقارن أو يقاس، وهذا شيء مجيل أن الطبيعة 

يف علومه وحتويلها إىل املعرفة ابهلل تعاىل، والدعوة إىل هللا  كونه استخدمها  .أثرت عليه يف غرس مفاهيمه،
تعاىل. وقد ذكر أن البالء والسعادة والنجاة واملوت وعذاب القرب والدنيا ككل، كلها حقائق مشرتكة وفسرها 
بطريقة صوفية توعوية مستوحاة من املعاين، والتفاسري اليت قد تكون خاصة به من دون سواه، فهو ال يقف 
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ن معىن معني ألي تفسري بل جتده موسوعة، ألنه يفسر حسب ما يراه من منظوره العقلي والفكري واملعريف ع
 ولكنه يستدرك ويستدل ابآلايت القرآنية ملا يريد أن يشري إليه يف تفسريه.

ولعلنا وجدان أن املعىن الكلي للصوفية عنده، حيث خلصها أبهنا: عبادة حبتة وأن األرض أرض هللا 
اىل، وأن الدين ال يقف عند مجاعة معينة وال عند مشيخة بعينها، فطريقة الصوفية معروفة عند احلكماء تع

والفقهاء األفذاذ؛ الذين يعرفون املذاهب والطرق التعبدية، ويعرفون طريقة الصوفية فالصوفية ليس هلا مذهب 
نظرهم عبادة هللا تعاىل، وال فرق وال  معينه وليس هلا طريقة حمددة، وليس هلا مجاعة حتكمها، فهي كلها يف

 خالف يف التعبد إىل هللا طاملا، أهنا تدعوا إىل هللا وحب الرسول وأهله والصحابة واألولياء.
ويف اخلتام فقد بينت الدراسة ما توصلت إليها من أفكار ومعارف، حول التفسري والفكر الصويف 

ه وأفكاره وأقواله، ولعلنا مل نقف عند جزئية معينة عن العامل للعامل الصويف نيازي املصري؛ وما آلت إليه تفسري 
الصويف، ومل نستطع ان نسرد ما خيصه وما يتعلق به، ومل تناول كل ما قدم من معارف، ألن موائده حتتاج إىل 

ه شرح وتبيان وتفسري ما اختصره، فكأنه إهلام له  من هللا تعاىل يف أتوليه و تفسريه لآلايت وهذا ما وجدان
 فيها. 

 المبحث األول: التعريف بالمؤلف من هو نيازي المصري

عند احلديث عن هذا املطلب التعريف ابلشيخ نيازي املصري، ولعلنا نعرف به من خالل سريته      
 العلمية والعملية، وقد قسمناها إىل مطالب كاآليت:

 المطلب األول: اسمه ومولده ونشأته 

مد وهو تركي ومتصوف وشاعر، وقد ولد يف ليلة الثامن من ربيع نيازي املصري امسه احلقيقي حم
م، يف مدينة مالطيا يف قرية البصل، وكان أبوه علي تشليب من  1618شباط  8ه، املوافق 1027األول عام 

كبار القوم يف القرية مع العلم أنه كان منسوب إىل طريقة النقش بندي  الصوفية وعندما بدأت الدراسة 
أخو نيازي املصري مع نيازي، إىل الطريقة الصوفية عند الشيخ حسني املالطي، وبعدما ترك انتسب أمحد 

الشيخ حسني مالطيا أبو نيازي علي تشليب أراد أن ينصب ابنه نيازي شيخًا بدياًل للشيخ حسني، ولكن 
يتعلم  ه، ذهب نيازي املصري من مالطيا إىل بلدان لكي1048،-م1638نيازي مل يقبل هبذا، ويف عام 

وأيخذ العلم، بعدما جتول إىل داير بكر، ومردين، وبغداد وكربالء ووصل إىل مصر وفيها استقر. ويف مصر 
انتسب إىل شيخ الطريقة القادرية، وكان أيخذ علمه من جامع األزهر ومنها بدأ يدرس فيها، وبعد أن خدم 

اجليالين وقال له: نصيبك ليس يف هذه شيخه يف مصر ملدة أربع سنوات، رأي يف منامه الشيخ عبد القادر 
املدينة، ولكن قال له إذهب إىل األانضول وتكلم عن رأايه لشيخه املصري، واستأذن منه للذهاب إىل 
األانضول، وبعدما مسع منه شيخه هذه الرؤاي، أراد  شيخه أن  يقدم له مرتبة اخلالفة، ولكن نيازي املصري 

اف أن يهلكين هللا إذا مل أذهب إىل األانضول. وبعدما أخذا اإلذن من قال له، ال استطيع أن أعيش هنا أخ
شيخه وأذن له جاء إىل  استنطبول بدأ يف مدرسة سكولوا حممد ابشا، ويف حجرهتا بدأ يف اإلرشاد يف 

م، ومن مث ذهب إىل بورصة إىل جامع ولد األنبياء، وجلس يف بيت قيم إمام اجلامع، وجلس يف 1664
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امع، ومن مث رأي الرؤاي الثانية وبعد الرؤاي ذهب إىل مدينة أوشاك، وهنالك بدأ يف الطريقة مدرسة أولو ج
اخللوتية عند أمحد أفندي وعند أم سنان وانتسب إليهما، وعمل إمامًا وخطيبًا هنالك، ومن مث كان يعمل 

يف كوهتيا خلفية  م، ذهب إىل استنطبول أصبح1655أستاذًا إلبن شيخه ويف الواحد من شهر نوفمرب سنة 
لطريقة أم سنان، وبعدما ماتت أم سنان رجع إىل مدينة أوشاك مث رجع إىل بورصة وتزوج ببنت حج 
مصطفى، وأجنبت له فاطمة وعلي تشليب. ويف بورصة توىل التاجر عبدال ببناء مدرسة له لتعليم الطالب، 

ها ذهب نيازي املصري إىل أدرنه م،  ومن بعد1670 - 1669وقد أفتتحت هذه املدرسة رمسيًا يف عام 
لتلبية دعوة من الصدر األعظم فاضل أمحد ابشا، ومن بعدها مت طرده من أدرنه إىل جزيرة رودوس، وذلك 
بسبب ألفاظه و أفكاره اليت ذكرها يف التصوف، وبعد فرتة تسعة أشهر مت العفو عنه ورجع إىل مدينة بورصة، 

م، وبعد ذلك مت العفو عنه ورجع إىل 1691لس فيها إىل عام م وج1676وبعدها أرسل إىل جزيرة ملين 
بورصة. ويف عهد السلطان أمحد الثاين أراد أن يذهب إىل أوستوراي "النمسا" للجهاد يف سبيل هللا، ومجع 
مائتني فردًا من مريدينه "أتباعه" وبعدما جتمع أصحابه حوله وأراد الذهاب مع السلطان إىل اجلهاد، فكروا 

يريد التمرد على السلطان، ألنه مل أيت مبفرده وإمنا جاء جبماعته معه، ومن مث قرر السلطان على  فيه أنه
نيازي املصري البقاء يف بورصة ومل يسمح له ابلذهاب إىل أوستوراي. ومت االحتيال عليه فقالوا له أن السلطان 

يذهبوا به إىل السلطان، وإمنا أرسلوه يريدك ومن مث أخذوه من املسجد مع ثالثني من أتباعه، ومن بعدها مل 
من  20" سنة واحدة، ويف  إىل جزيرة ملين، بطريقة حمتالة عليه كما هو احلال، ولكنه لبث يف جزيرة ملين

بسبب الطريقة احملتالة يف  مارس تويف الشيخ نيازي املصري يف جزيرة ملين 16-م 1694 -ه1105رجب 
 .2حبسه ابجلزيرة

  ه ومكانتهالمطلب الثاني: حيات

ما ال شك  د وجدان، فقاحلقيقة كما يبدوا من خالل احلديث عنه يف الكتب اليت تطرقت لتعريف به
نة كان حيتل مكا  ع كونهجملتمافيه أبن حياته قضاها كله يف سفر، ويف طلب العلم، ومكانته كانت مرموقة يف 

ابً من أنه كان حمبو  لل علىا يده بينهم، ممحمبوبة بني العلماء، وهذا واضح من خالل سفره يف األمصار وجتوال
 نفهم أبن حياةامل، فقي وعقبل من عرفوه ومن قبل من جالسهم أو علمهم، وال ننس أبنه صويف زاهد ورع وت

 اإلنسان الصويف ختتلف متاماً عن حياة اإلنسان اآلخر.
، وتتبع الطرق الصوفية ألن احلياة عنده كانت ال ختلوا من الزهد وترك الدنيا والتقشف وطلب العلم

والعمل فيها بصدق وإخالص وحب وتعاون، مع العلم أنه مل يفكر ال يف الدنيا وال يف ماهلا وال يف خرياهتا 
الزاهية الواهية الزائلة. وقد يعود السبب يف هذا كونه عاش بني أوساط القوم من العلماء، وكان يبذل يف سبيل 

صحاب الطريقة، ويبدأ معهم عرب التدرج الصويف من الطالب واملستمع العلم، وكان خيدم مع أهل العلم من أ
واملتعلم إىل التابع، وكان جيلس وسط الطالب كمتحصل للعلم، وكتابع للطريقة الصوفية اليت يرديها، وكان 

ق منهجه التواضع والعلم وكانت العقيدة الراسخة عنده، أبن الدين موجود يف كل الطريق الدينية، فهو ال يفر 
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بني مجاعة من اجلماعات الدينية الصوفية، وال بني الطرق الصوفية عن بعضها البعض، وكان حيب التعبد 
ويتخذه مسلكًا يف حياته وترحاله.ومما يؤكد هذا القول جند أنه مات يف جزيرة ملين كما ورد يف كتاب موائد 

ه من الكتب عنه، أبهنا كانت علم العرفان، فمن خالل ما قرأان عنه، فقد خلضت حياته حسب ما استنبطنا
وشعر وتصوف وزهد وتدوين وحساب وفلك وأفكار وحياته كلها كانت مليئة ابالبتالءات والسجون، وقد 
توىل اإلشراف والتدريس يف املدن اليت زارها واألماكن اليت مكث فيها، مع املشايخ وورث عنهم املشاخية من 

أتت إليه من بعد موته من وهذه مسات أهل الطريقة الصوفية اليت  دون أن يطلبها ومل يلهث ورآها، بل كانت
 تكون املشيخة أو اخلالفة بعد الوفاة. 

 المطلب الثالث: مؤلفاته وأعماله

الشيخ والعامل ؤلفات التعريف مبأن وجدان للشيخ نيازي املصري، فقد من خالل كتاب موائد العرفان 
لشيخ نيازي املصري اجملموعة عن التدوين يعد أكرب الكتب هذا ا يف "نيازي املصري املالطي"الصويف 

بشكل الصوفية، العلماء  أوساطيف  اً أن الشيخ كان مشهور فهذا يعين صويف؛ عنه أبنه  الصويف، وعدما نقول
 كانت تقرأ ابجملالس الصوفية يف زمانه.  الصوفيةأن أشعاره عام، و 

على  أو، مع العلم أن هذا الكتاب الصوفية ينيةتداوهلا الناس من حميب الطريقة الد وتلك األشعار
، مثل كتب املنسوبة للعلماء وجه اخلصوص أن كتاب موائد العرفان مل يطبع وينشر بشكل كبري ورمسي

 نالعولولعل السبب يعود يف عدم نشر معارفه وعلومه وكتبه، أن مؤلفات الشيخ كلها ابللغة الرتكية، ، اآلخرين
مبجهود ذايت أو بطريقة قريبة من هذا القول وموجود اآلن، رمبا نشر نشر الذي كتاب قصد هبذا القول أبن الن

وقد قيل أبن هذا الكتاب موائد العرفان ألف يف آخر أايم وحياة الشيخ والعامل الصويف نيازي، وتشري  رمبا.
 ".أمليه "ملين جزيرةب يف الراوية إىل أنه دون هذا الكتا

نذكر ما  ناأبن لديه كتب عديدة ولكنعنه كما قيل ًة موائد العرفان، و األكثر شهر من مؤلفاته لعل و 
ففي مكتبة كلية اللغة العربية والتاريخ واجلغرافيا يف مكتبة إمساعيل صائب سنجر،  قرأانه،و مت إثباته وتدوينه 

لطريقة " وبعد أن شرعوا "أهل العلم من ا1426توجد نسخ عديدة وهي مقيدة يف الدفرت األول بنمرة رقم "
م مجع النسخ الصوفية" أن جيمعوا كل ما خيص الشيخ نيازي، مت ترمجت األثر اليت كانت موجودة أواًل، فت

ويف مكتبة  بول، ومت النشر أبسلوب علمي وبتدوين مميز وواضح وبطباعة حديثة.نطستااألصلية من مكتبات 
وهي مقيدة برقم توجد هنالك نسخ له  يف قسم اهلداايو ، يدةديف قسم اهلدااي توجد هنالك نسخ عسليم آغا 

بيد مصطفى املعروف من تلك النسخ جملدة مبجلد واحد أسود، كلها جمموعة فيه. وقد نسخت وهي  587
حضرة املؤلف املصري يف  قارئخالله تدونه فيها، حيث عرف بنفسه بتدوينه هذه العبارة، شيخي 
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العامل نيازي املصري. ويف مكتبة برتوا ابشا توجد فيها  م منه سنة وفاة الشيخه، وهذا التأريخ يف1105أتريخ/
، وقد كان الناسخ "مدون" هلا حممد 78ب أوراقها، وقد كتبت ابخلط املعلق، وعدد 261نسخ مقيدة برقم 

، وقد كتبت 2392ه. ويف مكتبة جاي حممود توجد فيها نسخ مقيدة برقم 1235 /بتأريخرفيق، وذلك 
، مع العلم أبنه ال يوجد فيها اسم أي مدون "الناسخ" هلا وال تستند إىل 55خبط الثلث، وعدد أوراقها ب

، مع 69وعدد أوراقها  1666أي أتريخ يذكر. ويف مكتبة أسعد أفندي توجد هنالك نسخ مقيدة فيها برقم
شا العلم أبنه ال يوجد فيها اسم أي مدون "الناسخ" هلا وال تستند إىل أي أتريخ يذكر. ويف مكتبة قاسم اب

مع  90، وعدد أورقها 726، ويف مكتبة وهيب أفندي توجد فيها نسخ مقيدة برقم 64توجد نسخ وعددها 
العلم أبنه ال يوجد فيها اسم أي مدون "الناسخ" هلا وال تستند إىل أي أتريخ يذكر. وقد مت مجعها و أخرجها 

 .  3بكتاب معنون موائد العرفانحالياً كما وردت األقاويل واملدوانت 
 المطلب الثالث: توجهه وأفكاره

يست لؤلفاته ن مفكما ذكران أب علمه، نه يف الكتب واملواقع وكل ما خيصع ةمن خالل القراء
وجد كلها تلعربية وإمنا اللغة وجد ابتوالسبب أن أحباثه وكتبه ال  مشهورة يف الكتب واملراجع واملكتبات العربية،

نية، اآلايت القرآ هي تفسريو  ةربيالعللغة زء منه ابجبد العرفان مدون ابللغة الرتكية، مع العلم أن كتاب موائ
ن ملكننا توصلنا و لكتاب. للرتمجة ايف يف الكتاب املشار إليه مل يذكر عنه حىت سريته وحياته أننا مل جند حىت و 

ن وكا ،والفكرلم ر والعابلشع اً أنه كان شغوفعن العامل نيازي املصري املالطي اجه وفهمه تخالل ما مت استن
  قرآن الكرميلايت اآبعض ل ن فكره خيتلف يف تفسريهومما يؤكد ذلك أب الرتحال لطلب العلم واملعرفة، حي

ألمثلة، أو اب ايلاملثسري لتفابالبحث العلمي أساليب م من خالل اليو عليها  يطلقكونه فسرها بطريقة قد 
سلوبه أب هسردأه كون، سري الصويف اإلشاريالتف ضمنندرج لكن من خالل املنهج الصويف فإن تفسريه يو 

 نية وعن طريقةة روحاق طريق، عن طريق فهم موحى وعن طري"لآلايت القرانية "وحواره وفكره الصويف النري 
 واملعرفة والعلم. األدلة

وقد تفهم عن طريق التقريب للفهم وتوضيح املعىن ابألدلة، والراوية السردية واملقننة واملستوحاة من 
علم الدارية املعرفية والعلمية، مع العلم أنه استخدم طريقة احلساب ما يسمى  قاآلايت القرآنية، وعن طري فهم

الفلك، ألنه استخدام األرقام "األعداد" ويستنبط منها علم ومعرفة وحتليل ويقارب بعلم  وأعلم اجلمع باليوم 
 معرفة الشيء الذي يريد معرفته وتوضيحه، الوصول إىل من أجل ،وجييد الفن املعريف يف علم احلروفبينها 

العدد واحلروف متساوية يف الكم  وأكان يستخدم رقم معني ويقننه ويسقطه على شيء ما فيكون الرقم و 
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عنده، من  اإلهلام الباطن والظاهرمن خالل استخدام الكشف وقد ، تاملدلوالالداللة و الداللة و يف والكيف و 
 سلوبه الصويف اإلشاري. إيف  الكامنةكشف احلقائق أجل  

 ألزهراب وجودةمأبهنا  األصلية يقالن كتبه أل ،مع العلمتوضيح الصوفية اهلدف من الدراسة أما و 
بالد لنسبة  ملصريابيف مصر وقد مسى ابملصري أو لقب  تهسادر  ولعل السبب يف هذا، جبامعه الشريف

د من هذا  نا نريهولكننا  ،"قدساملقصى "ببيت األملسجد ابمروره و ترحاله ورحيله إليها  وبسبب كثرة ،مصر
 ومبعارفه ومبقامه وبتفسريه. هعلوموبكله التعريف به 

 المطلب الرابع: تحركاته العلمية والعملية

ن لذلك م وعامل اهدكونه تقي وز   ،من خالل البحث يف سريته العلمية وعن حياته اليت عاش فيها
الفسري و العلم تصوف و والعجب، كونه سلك طريق الزهد والفحياته تكاد تكون خاليه من الرتف والبذخ 

ن مقامات مسن به ما حيعأحيااًن و  ،اته لتعبري عما يف داخله أحياانً يواستخدم الشعر يف ح، واإلشارة
لتفسري شعر واين والوضوح الشمس، ألنه قام ابلتدو كوشطحات صوفيه قد تكون مقننة، وهذا يعد واضح  

واًء من سابقيه ة عن سأبساليب خمتلف د ظهرت معارفه وعلومه فيها جلياً وقلبعض آي القرآن الكرمي، 
 املفسرين أو من املتصوفني.

بني مصر اترًة  ،واآلخراحلني ني فمن خالل سريته الطيبة اليت عاشها جند أنه قضى عمره ب
دس وخصوص على وجه التحديد يف املسجد األزهر، واترة أخرى قضاها يف املسجد األقصى يف الق

الشريف، واترة أخرى يف مالطيا يف موطنه األصلي وعلى وجه اخلصوص ابلتحديد يف قريته صوغان. 
يف طلب العلم وكانت ال ختلوا من كانت   هاكلمن خالل التعريف حبياته  جدان كله أننا و فالشاهد يف هذا  

ت تدون خبطوط كثرية منها واليت كان ،؛ والدليل على ما نقول منسوخاته الكثرية اليت مجعتوالتعبدالتدين 
ابخلط املعلق ومنها خبط املثلوث ومنها ابخلط الديواين، ومنها موجود خبط النسخ وغريها مما قد ال يسعنا 

 .    4الوقت للنظر يف خمطوطاته ومؤلفاته
 المبحث الثاني: التعريف بالتفاسير 

 توضيح للتفاسريد من الالبفآنيه، مل يتخذ املفسر نيازي املصري تفسري معني يف تفسرييه لآلايت القر 
 أخذان، وقد طريقتهو فسريه تومن حيث التعريف به، واملقصد من  إليها يف البحث من حيث املعىن لهاملشار 

 يت: التقسيم على هذا اآل

                                                      
 ا ملقالة 4
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 المطلب األول: التفسير اإلشاري القصصي

، جند أنه  استخدم عند احلديث عن التفسري اإلشاري القصصي عن العامل واملفسر نيازي املصري
سى مو »فقد تكون املفاجأة لبطل القصة والقرّاء معا، كما يف قصة "سلوب القصصي يف تفسريه لآلايت، اال

وقصة مرمي، وقد تكون ألبطال القصة وليس للقراء، ألهنم يعرفون السّر  يف سورة الكهف« والرجل الصاحل
قيق السخرية والتهكم، وقد تكون املفاجأة مسبقا مثل "قصة أصحاب اجلنة" وغالبا ما يكون ذلك لتح

موّزعة بني البطل والقراء يف مواضع خمتلفة مثل قصة عرش بلقيس كذلك هناك الفجوات الفنية مرتوكة بني 
وال خيفى ما يف هذه الفجوات بني املشاهد القصصية من ، هذه الفجوات ءلىمباملشهد واملشهد ليقوم اخليال 

وهذه اخلصائص الفنية متبعة يف القصة القرآنية اليت ترمي إىل حتقيق أغراض دينية،  إاثرة للخيال، ومتعة فنية
فهي هتمل مشاهد، وترّكز على مشاهد معينة، يكون فيها الغرض الديين واضحا، فقصة يوسف عليه السالم 

ملشاهد مبا مثال. مليئة ابملشاهد ترك بني مشهد ومشهد فجوات فنية، إلاثرة اخليال، وحتريكه، ليمأل هذه ا
ويعد التصوير الفين لألحداث والشخصيات أهم العناصر الفنية يف القصص  .يتفق مع السرد القصصي

القرآين، فهو الذي يقوم بنقل احلوادث، وجيّسم العواطف واملشاعر اإلنسانية، ويصّور الشخصيات فيجعل 
 .5"القصة حية شاخصة أبحداثها وأشخاصها، وليست جمرد قصة تروى

, هو ما يسمى ابلفن من الفنون أن هناك فناً م املطريي بتعريفه عن الفنون فقال: "وقد رس
القصصي، وهذا الفن يُعتمد فيه على مجال األسلوب وترابط الفكرة مع اهلدف النبيل من القصة، وال يضري 

على هذه كون القصة ملفقة أو خيالية مادام أن اهلدف نبيل والغاية انفعة، مث بىن   أي ضرر، هذا الفن
الفن يف مجيع صفاته، لذلك فال يلزم أن تكون كل قصة  قصص القرآن هي نوع من أنواع هذا أن ،املقدمة

لقصص القرآنية ليست يذكرها القرآن قصة واقعية، مث بعد ذلك أخذ يقرر هذه الدعوى أبن الكثري من ا
يريد أن يقارنه ابلقرآن الكرمي، ولذلك وكأنه يعتمد على التأريخ املزيف و 6, بل التاريخ خيالفهاصحيحة اترخيا

فنحن نرد عليه من هذا الباب من حيث أن القران تشريع إهلي مساوي مقدس، وأن التأريخ املدون قد يكون 
  خيال وليست القصص القرآنية من اخليال.

ن ذاته، وال آيعد ضمن التفسري ابلقر قد ومن خالل ما سبق عن التفسري القصصي جند أن التفسري 
للعظة تكون و النرية، أهل العقول لكي يستفيد منها ، فالقصة حتكي من هذا فوارق أو موانع أي وجد هنالكي

                                                      
 263م، 2001، 1الراغب، عبد السالم امحد الراغب، وظيفة الصورة الفنية يف القرآن، فصلت للدراسات والرتمجة والنشر، حلب، سورية، ط/5
 346م، 2006، 1إلسالمية، بريوت، لبنان، ط،املطريي، عبد احملسن زين متعب، دعاوي الطاعنني يف القرآن الكرمي يف القرن الرابع والرد عليها، دار البشائر ا 6
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 يف التوضيح والتذكرالقرآن الكرمي  استند إليهاساليب اإلقناعية والداللية اليت وهذا من أقوى األ ،والعربة
 .للشعوب ككل

 باألمثلةالمطلب الثاني: التفسير بالمثل أو 

أو لضرب املثل أو للفهم أو لتوضيح املعىن أو لإلقناع، إما  ابملثل أو ابألمثلة فائدة عظيمة للتفسري
وضوحه، وهذا االسلوب يعد من األساليب املبسطة للمعىن والفكر، وقد تطرق إىل هذا لتبني املعىن و 

 فيما ال تدركه احلواس فقال: "إن األمثال إمنا تضربُ  وظيفَة التمثيل وضرب األمثال" "االسلوب ابَن مسكويه
ا مبادئ علومنا، ومنها نرتقي أننا مما تدركه؛ والسبب يف ذلك  أنسنا ابحلواس، وألفنا هلا منذ أوِل كوهنا، وألهنَّ

إىل غريِها، فإذا ُأخربَ اإلنساُن مبا ال يدركه، أو ُحدَِّث مبا مل يشاهده وكان غريًبا عنه، طلب له أمثااًل من 
لك أنس به، وسكن إليه أللِفه له، فأمَّا املعقوالت فلما كانت صوُرها ألطَف من أن تقَع احلس، فإذا أُعطي ذ

حتت احلس، وأبعد من أن متثَل مبثال احلس األعلى جهة التقريب، صارت أحرى أن تكون غريبة غري مألوفة، 
وقويت على أتملها بعنِي  والنفس تسكُن إىل مثٍل وإن مل يكن مثاًل، لتأنَس به من وحشِة الغربة، فإذا ألفتها

 .7"عقلها من غري مثال سهل حينئٍذ عليها أتمل أمثاهلا

وقد سبقت األمثاُل يف القرآِن الكرمي لتحِدَث يف النفوس فرحًة ورغبة، أو تستثرَي فيها هيبًة ورهبة، أو 
سيقت لتهدي  أو ال تدري ما كنهها ،يقٍة جتهلهاترشَدها إىل خرٍي أو تكفها عن شر، أو تكشف هلا عن حق

احلائَر والضَّال، وتكشَف الغشاوات عن البصائِر والعيون؛ فكل مثل من أمثاِل القرآن يشرُح للنَّاِس حقيقًة من 
 ، حقائِق احلياة، أو ضراًب من عجائب الطبيعة، أو هو حجة دامغة إلثباِت أمر أو تقرير مبدأ أو إحقاق حقٍّ

 .8أو إبطال ابطل

الغرَض من ضرِب األمثال يف القرآن الكرمي فقال: "َضْرُب هللِا األمثاَل يف وقد خلص اإلمام "الزركشي"
القرآِن ُيستفاد منه أمور كثرية: التذكري، والوعظ، واحلث، والزجر، واالعتبار، والتقرير وترتيب املراد للعقل، 

أمثاُل القرآِن  وتصويره يف صورِة احملسوس؛ حبيث يكون نسبُته للفعل كنسبِة احملسوس إىل احلس، وأتيت
مشتملة على بياِن تفاوِت األجر، وعلى املدح والذم، وعلى الثواِب والعقاب، وعلى تفخيِم األمر أو حتقريه، 

 .9وعلى حتقيق أمر أو إبطال أمر

                                                      
وسيد صقر، دار الكتب العلميةـ بريوت،  –جمموعة من املؤلفني، ابن مسكوبة وأبو حيان، اهلوامل والشوامل سؤاالت أيب حيان التوحيد أليب مسكويه، حتقيق/  أمحد امني  7

 240م، 1951، 1ط/
 4/111م،  1980ان، مركز البحث العلمي، الرايض،قطامش، عبد اجمليد حممد قطامش، التمثيل ابحليو  8
 1/486م، 1957، 1، مصر، ط/الزركشي، بدر الدين حممد بن عبد هللا بن هبادر  الزركشي، الربهان يف علوم القرآن، حتقيق/ حممد أبو الفضل، دار إحياء الكتب العربية9
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قرآن الكرمي ص يف اللقصا، وما القرآنية وقد استخدم القرآن الكرمي ضرب املثال يف عدد من اآلايت
الل ابلدليل من خ إلقناعان ابب هبا، وهذا يعد كما قلنا م واالستداللمثلة والتبصري إال خري دليل، على األ

ن الوجود وال مأحمت  تكون "األمم" قداليت حدثت لتلك األمم السابقة اليت ذكرها القرآن كوهنا  الوقائع
اد تلك ن أحفم أولقصص من ا أوبقية من الكتب  أوبقية من األثر الذي يرمز هلا  غرييوجد عند بعضها 

، ألن لسابقةا ألممصه عن احىت بقصيف شىت اجملاالت القرآن الكرمي سيظل معجزة  أناألمم، وهذا يدل على 
 ها.وك وغري ما يتحدث به حىت قصص الكفار وامللكل بل يف   ؛القرآن ليس معجزة ابلعلم فقط

 المطلب الثالث: التفسير اإلشاري

هو أتويل آايت القرآن "التفسري الفيضى أو اإلشارى..  عرف التفسري الصويف ابلتفسري اإلشاري،
الكرمي على خالف ما يظهر منها مبقتضى إشارات خفية تظهر ألرابب السلوك، وميكن التطبيق بينها وبني 

القرآن الكرمي، بل هو أمر  معاينإبراز  يفلتفسري اإلشارى ابألمر اجلديد لمل يكن نه و ك،  منها املرادالظاهر 
، ونبَّه عليه الرسول الكرمي أشار إليه القرآن، وقد دن نزوله على رسول هللا صلى هللا عليه وسلممعروف من ل

وعملوا به من انحية توضيح املعاين  10"عليه الصالة والسالم، وعرفه الصحابة رضوان هللا تعاىل عليهم وقالوا به
 .كضرب املثال

عىن الظاهر، رمبا حتتمله اآلية الكرمية؛ ولكنه ويتمثل على زعمهم يف أن يرى املفسر معىن آخر غري امل
سلكه ضمن أقلبه وأانر بصريته و عليه وأيقن ال يظهر للعامة من الناس، وإمنا يظهر خلاصتهم ومن فتح هللا 

الذي ينال  الكسيبعباده الصاحلني، الذين منحهم هللا الفهم واإلدراك، وهذا النوع من العلم ليس من العلم 
َواتَـُّقوا " الذي هو أثر التقى واالستقامة والصالح، كما قال تعاىل: وإمنا هو من العلم الوهيب ،ةابلبحث واملذاكر 

ُ ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليم   ُ َواَّللَّ  .11"اَّللََّ َويـَُعلُِّمُكْم اَّللَّ
، ويقصد ابلظاهر الشريعة وابلباطن وابطناً  يعتمد أساسا على أن للقرآن ظاهراً "والتفسري الصويف 

علم اآلداب وعلم هو علم اهلداية، وعلم الشريعة هو علم اجملاهدة، وعلم احلقيقة هو قة، وعلم الشريعة احلقي
 .12"احلقيقة علم األحوال، وعلم الشريعة يعلمه علماء الشريعة وعلم احلقيقة يعلمه العلماء ابهلل

ما من آية يف القرآن " للقرآن: ويقول سهل بن عبد هللا التسرتى يف تفسريه، وهو أول ما ظهر للصوفية من تفسري
إال وهلا أربعة معان، ظاهر وابطن وحد ومطلع، فالظاهر التالوة، والباطن الفهم واحلد حالهلا وحرامها واملطلع إشراف القلب 

 .13"على املراد هبا فقها من هللا عز وجل، فالعلم الظاهر علم عام، والفهم لباطنه واملراد به خاص
                                                      

 2/262ة، القاهرة، الشاملة، الذهيب، حممد السيد حسني الذهيب، التفسري واملفسرون، متبة وهب 10
 2/282البقرة: 11
12https://dorar.net/firq/2377 
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تفسري الصويف "اإلشاري" يف مقدمة تفسريه عن الباعث إلقدامه على كتابة تفسري القرآن: وقد قال السلمى ع ال
ملا رأيت املتومسني بعلوم الظاهر قد سبقوا يف أنواع فرائد القرآن، من قراءات وتفاسري ومشكالت وأحكام وإعراب ولغة "

أهل احلقيقة إال آايت متفرقة، أحببت أن  وجممل ومفصل وانسخ ومنسوخ، ومل يشتغل أحد منهم بفهم اخلطاب على لسان
 .14"وطاقيتأمجع حروفا أستحسنها من ذلك وأضم أقوال مشايخ أهل احلقيقة إىل ذلك وأرتبه على السور حسب وسعى 

تفسري القرآن املنسوب البن عريب، ولكنه يف احلقيقة للكاشاين السمرقندي، ويعد هذا هذا القول يف وقد ظهر 
ما نزل من القرآن آية إال وهلا ظهر وبطن، ولكل حرف "إشارى بعد اللطائف، قال مؤلفه يف مقدمته: التفسري أهم تفسري 

إليه الفهوم من معىن الكالم، واملطلع ما يصعد   حد ومطلع، فالظهر هو التفسري، والبطن هو التأويل واحلد هو ما تتناهي
 .15"إليه منه فيطلع على شهود امللك العالم

لتوجه سلوب واأ واالواملنشجند أن التفسري اإلشاري منبع صويف حبت، من حيث األصول  ومن خالل ما سبق
مه طين وظاهري، وعلعنيني اب إىل مالعلم الصويف، فهو تفسر يشريإىل والتدوين والعلم، يعود إىل اجلذور الصوفية  والفكر

 اينحنقسم إىل علم رو يالصويف  لعلماات حوله، أن نعلميني كما يبدوا من خالل التعريف له، ومما نستنتجه من الفكر والتدوي
لعبادة ا أداءيقوم على  جلسدي علمالم العت، و انياوح والعبادة واملقام وعامل الروح يتجسد ابلر اينوعلم جسدي، فالعلم الروح

 .ةاجاواملناء والدع واملناسك ويدخل يف علم اجلسد اللفظ من الذكر وقراءة القرآن الفرائضابلقيام وأداء 

أن التفسري "وقد قورن بني التفسري الصويف اإلشاري وبني التفسري الصويف النظري، عند السيد الذهيب فقال: 
، وليس وراءه معىن آخر ميكن أن حُتمل اآلية عليه..، هذا املعاينالصوىف النظرى، يرى صاحبه أنه كل ما حتتمله اآلية من 

 يرى الصوىف أنه كل ما يُراد من اآلية، بل يرى أن هناك معىن آخر حتتمله أما التفسري اإلشارى.. فال .حبسب طاقته طبعاً 
 .16"اآلية ويُراد منها أواًل وقبل كل شىء، وذلك هو املعىن الظاهر الذى ينساق إليه الذهن قبل غريه

 المبحث الثالث: نماذج من تفسيره "اإلشاري" لبعض اآليات القرآنية

الطي استخدم فسر املن املأملفسر نيازي املصري عن تفاسريه، جند عند احلديث عن الصويف والعامل وا
ها ناهج كثرية منتخدم مري اسيف تفسريه لآلايت عمومًا التفسري اإلشاري، ولكنه مع هذا االسلوب يف التفس

لوب واألس لقصصيااألسلوب الفلسفي واخللوايت "الشطحات الصوفية" واألسلوب الروائي واألسلوب 
دانها يف ليت وجليب ايب، واألسلوب االستنباطي، واألسلوب احلسايب وغريها من األساالفلكي واحلسا

سة سوف الدرا ل هذهولكننا من خال "تفاسريه لآلايت القرآنية" وذلك من خالل التعمق فيها ،تفسريه
 اول فيها ثالث مطالب هي:ننت

                                                                                                                                                              
 61م، 1908، 1ابن عبد هللا، سهل بن عبد هللا، تفسري القرآن العظيم، مطبعة السعادة، ط/ 13
قائق التفسري/ أليب عبد الرمحن حممد حممد بن احلسني التكرييت، سلمان نصيف جاسم، رسالة ماجستري يف تفسري القرآن الكرمي على الطريقة الصوفية، دراسة وحتقيق ح 14

 22م، 1975األزدي السلمي، مكتبة دار العلوم، جامعة القاهرة، 
 174م، 1972الزفري، حامد حممود الزفري، حمي الدين ابن عريب مفسراً، رسالة دكتوراه مكتبة كلية أصول الدين، جامعة األزهر، القاهرة،  15
 2/261فسرون مرجع سابق، الذهيب، التفسري وامل 16
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 المطلب األول: التفسير اإلشاري 

د أن نيازي املصري يف تفسريه لآلايت استخدم األسلوب عند احلديث عن التفسري اإلشاري جن
، يف تفسريه لقوله 19اإلشاري وهذا واضح وجلي يف تفسريه فمثاًل على سبيل املثال وجدان  يف املائدة رقم 

َفَد َكِلمَ  َنا مبِْثِلِه َمَدًداتعاىل:"ُقْل َلْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداًدا ِلَكِلَماِت َريبِّ لََنِفَد اْلَبْحُر قـَْبَل َأْن تـَنـْ ، 17اُت َريبِّ َوَلْو ِجئـْ
أضار يف تفسريه هلا أبن ذكر هللا تعاىل وسبحه ابن هللا تعاىل قبل خلق األرض والكون كله "العامل" كان ما 

 فوقه هواء وال حتته هواء.
كون كان أن ال نه يقصدأعلم ولعله بتفسريه اإلشاري الفلسفي املليء ابلشطحات الصوفيه رمبا وهللا أ

أظهر كل شيء و  شيء الء من كله "غماء" مبعىن عمام وهللا الواجد واملوجود والباقي واملوجد اوجد كل شي
تقديس ملا قصد اللعه يمن ال شيء فال حتته شيء ولكن حبفظه وبقوته وإرادته حفظ كل شيء من اعلى، و 

 خيلق وليس شيء آخر يذكر.

مث يصور التفسري ويوضحه ابلتشبيه ابلفناء واهلالك ملا خيلق سبحانه، ويقصد بذلك أنه الواحد الفرد 
من خالل قوله أن هللا تعاىل"  االعتقادفيبني ، األول جل جالله، وأنه اآلخر الباقي ال شريك له سبحانه

من خالل احلساب والقياس  املعىن، ومن بعدها يسرد 18اختفاؤه فيها وإهالكه إايها: ظهوره فيها هبا"
فمدة سري سر الوجود ي برازخ هذه العوامل والصور يف العقل الكلي، إىل أن يصل "للمسافة الزمنية فيقول: 

واثنان وثالثون  وأربعون ألف سنة يف هنايتها إىل العقل الكلي مثان وسبعون ألف سنة يف بداية توحيد األفعال،
، 19شرون ألف سنة يف هنايتها، وأربعة وعشرون سنة يف بداية الذاتألف سنة يف بداية الصفات، ومثان وع

 .20"سنة يف وسطها وتسع سنوات

يشري إىل رمسة مدورة رمسهما "املصري" وقد كتب فيها يوضح املصري هبذه الدوائر مراتب  ويف الرمسة
خللق على الدائرة اخللقة على حسب اعتقاده، أو بعبارة أخرى انكشاف األمساء والصفات اإلهلية كمظاهر ا

رفيع الدرجات: البدي، الباعث،  اإللوهيةاملرتبة "لبعض أمساء هللا احلسين واليت بينها كاآليت:  ،الداخلية
الباطن، اآلخر، والظاهر، احلكم، احمليط، الشكور، الغين، املقدر الرب العليم، القاهر، النور، املصور، 

                                                      
 18/109الكهف: 17
معة اينونو، مالطيا، تركيا، املالطي، حممد نيازي املصري، موائد العرفان وعوائد اإلحسان،حتقيق وترمجة أ.د/ سليمان أطاش، مركز نيازي املصري يف جامعة اينونو، جا 18

 . 205م، 2014
 فسري احلسايب.آ وش علم احلساب والفلك يقصد هبا الت–سقط الذات من 19
 يف نسخة الثاين عشر من مؤلفات نيازي املصري. 20
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، هذا من 21"يت، العزيز الرزاق، املذل، القوي، اللطيف، اجلامعاحملصي، املبني، القابض، احلي، احمليي، املم
 جانب.

العقل الكلي "ومن جانب آخر هنالك دائرة اثلثة حتوي أمساء مراتب اخللقة وقد قصد هبا اآليت: 
وفلك زحل،  املنازل، والعرش، والكرسي والفلك، والربوج، فلك لية، والطبيعة الكلية واجلسم ككلوالنفس الك

شرتي، فلك املريخ، وفلك الشمس، وفلك الزهرة، وفلك عطارد، وفلك القمر وكرة أثري، وكرة هواء، فلك امل
ويف ذروة املراتب"املرتبة  وإنسان وكرة الدخان، ومجاد، ونبات، وحيوان، وملك وجن وكرة آب "املاء"

 .22اجلامعة"
ا عند هذ  يقفمل ،املالطي أنعن التفسري اإلشاري فقد وجدان  احلديثومن خالل ما سبق عن 

يز ذا ما جيعله ممية، وهلقرآنبل تطرق إىل تفاسري أخرى ومناهج وأساليب يف تفسريه لآلايت ا ،التفسري فقط
 ده.وؤا بعمن جاو ألنه مل يقف عند جمال معني أمثال من سبقوه  ،ن غريه من بغية الصوفية رمبا

 المطلب الثاني:التفسير اإلشاري باألمثلة

الطي يف تفسريه اإلشاري لآلايت األمثلة للتشبيه والتوضيح للمعىن واإلقناع فقد استخدم املفسر امل
ذكر يف املائدة الثانية والعشرون، يف تفسريه لقوله تعاىل:" اقرتب للناس حساهبم وهم يف غفلة معرضون. ما 

 .23ايتيهم من ذكر من رهبم حمدٍث إال استمعوه وهم يلعبون. ال هية قلوهبم"

اعلم أن الدنيا مثل دار واسع بناه "بقوله:  اآليةفسريه األمثلة والتشبيه حول هذه حيث بني يف ت
ما غرس دنعار و سلطان، وجعل يف وسطها حديقة وغرس فيها من كل األشجار، مما فيه من املنافع واملض

، 25"يف حتتها وأجرى" 24املضار أيضاً، حلكمة خفية ال يعلم  حكمته إال هللا والراسخون يف العلم، بتعليم هللا
فع وما فيها من الضر نما فيها من ال"، 26األهنار والعيون, ودعا إليها مجيع اخللق من أهل البلد وأعلم "أن""

وأدوية ملن أكل مما يضره أو ميرضه ليعاجلوا هبا إايهم. مث يبني سبب الضرر منها، فيقول  .27"الداعني ترايفاً 
وبعضها يقعده، وبعضها ميرضه، وبعضها يقتله.  عضها يصمهألهنا بعضها تذهب العقل، وبعضها يعميه، وب

                                                      
 يقصد يف تفسريه وبقوله هذا اإلميان بقدرة هللا وبصفاته.  21
 .204املالطي، املوائد، مرجع سابق، 22
 3-21/1األنبياء: 23
 ب و د و ر . –بني هنا أن هذ اجلملة سقطت ألهنا بدأت "وإمنا غرس" من  24
 ني بقوله عنها:  يف األصل وال داعي يف قبل حتتها أو ينبغي أن ميون من بدل يف.ورد يف كتابه أنه ب25
 د. –بني هنا رمبا توجد زايدة بعد وأعلم يف  26
 36ذكر هنا يف النسخة الصلية من املوائد رقم  27
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ومن مث حيدد ما فيه النفع فيقول: وأما ما فيه النفع فبعضه يزيدك العقل، وبعضه يبصر األعمى، ويسمع 
 .28"األصم، وبعضه يعقل اجملنون، وبعضه يصحح املريض، وبعضه حييي وامليت

ما فيها  أنواعمن  وأكلتالفرقة األوىل: دخلت ": اخللق دخلوا فيها على ثالث فرق هن أنمث يقول 
من املنافع ومحلوا منها على قدر طاقتهم مما أعجبوه واستحسنوه، وخرجوا ساملني غامنني. والفرقة الثانية: 
دخلت وأكلت مما فيها من املطاعم الشهية النافعة، واترة اجنذبت نفوسهم إىل ما فيه من ضرر هلم وأكلوا، مث 

هلالك إىل األطباء فعاجلوهم فخلصوا ومحلوا أيضًا مما فيه نفعهم على حساب طاقتهم وخرجوا رجعوا قبل ا
ما وجدت ومل مييزوا ما ينفعهم مما يضره، فصرعوا وهلكوا، وقال  وأكلتساملني. والفرقة الثالثة: دخلت 

كم، فلم يسمعوا عندي ترايق السم ودواء والداء الذي في"الداعي هلم: فيه ضرر فلم يسمعوا. مث قال: 
 .29"فأهلكوا

دنيا ياة القيقة احلحأبسلوب رائع لتبيان وتوضيح والقصصي لآلايت ابألسلوب مث يكمل التفسري 
رهم، ويبني ليت كانت تنتظانهاية ىل الإويصف احلياة اليت كانوا فيه، ومل ينتبهوا  ؛ومعرفة قيمتها يف اليوم اآلخر

ومن يسعى  ؛اطمع هب ا ومنشف حقارة الدنيا وحقارة من متسك هبالغرور الذي يصيب الناس يف الدنيا، ويك
لته، ويبذل كر هبا يف خمينه ويفاها بعيواألعمال القيادة اليت ير  ،املنتهية اويف مقاماهت ملذاهتاوطمع يف  لنيلها

 يها. جل أن يبحث عن السعادة، مع العلم أن السعادة ترك ما فأالغايل والرخيص من 
صي للمادة الثانية والعشرون، يستنتج إىل نتيجة مفادها، أبن احلياة واألعمال ومن بعد سره القص

واملعيشة ال ختلوا تلك من احلديقة عن هؤالء الطوائف، ويقصد هبا احلياة واألقسام اليت قسم الناس هبا مث أيمر 
لشجر شجرة من يفهمه فيقول: فاخرت لنفسك فرقة من تلك الثالث وكن معهم، مث يوصي ويقول: فأنفع ا

،وهبذا فقد وجدان أنه بني يف 30التوحيد، ويستدل بقوله تعاىل: "ضرب هللا مثال كلمة طيبة كشجرة طيبة"
مللذات وأظهر احلقيقة وعن ا تفسريه لآلايت بضربه للمثل للكشف عن حقيقة احلياة الدنيا وعن مكانتها

 لدنيا مستوٍح بذلك من القران الكرمي. املوقف يف اخلامتة"األخروية"، وقد وصفها ومثل هبا يف احلياة ا

ويف املادة السابعة فسر قوله تعاىل:" َواَّللَُّ َيْدُعو ِإىَلٰ َداِر السَّاَلِم َويـَْهِدي َمن َيَشاُء ِإىَلٰ ِصرَاٍط 
ويقصد هبا دار  الصفات والذاتإىل أن هللا تعاىل يدعوا إىل التوحيد ابألفعال و "فسرها بقوله:  31مُّْسَتِقيٍم"

ضرب الذي سلكة كوأما التفسري  ،فلسفي وكالمي ومنطقي يشتمل على ثالثة معاين لسالم، وتفسريه هناا
                                                      

 209املالطي، موائد العرفان، مرجع سابق،  28
 210-209املرجع السابق،  29
 14/24إبراهيم: 30
 10/25يونس: 31
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شىت أنواع العبادات اليت دعا هللا إليها عباده للعبادات املشروعة املأمورة  فيه فيصف  ،األمثلة يف اآلية
 عال" األفعال أو األعمال".كالشهادة التوحيدية والصالة والزكاة والصوم واحلج، وأما التوحيد ابألف

مثل؛ الشرك، والقتل، والزان  وقد ضرب هبا أمثلة ؛فذكر أبهنا األفعال أو األعمال اليت هني عنها
واإلتباع ألوامره بقوله: فإن العبد ابإلمتار  ،متثال ابلطاعة هلل تعاىلرام وغريها، مث يصف احلال عند االوأكل احل
يدخل دار السالم األفعالية "األعمال" مبعىن ال يعرتض عليه أحد  لنواهي"واالجتناب عن املناهي "ا ابألوامر

ومن مث يدعوا إىل التوحيد ؛ ل" أبنه ال جيوز ويسلم من الدجالمن جهة عباداته األفعالية "األفعال أو األعما
كيم عن ومسعٍة، ويصف ابملثبل احل ،الصفايت بنزع ما يف صدورهم من غٍل وحقٍد وحسٍد وكرٍب وعجٍب ورايء

النفس فيقول: اقتل هواها وخالفها حىت تطمئن، فإذا اطمأنت دخلت دار السالم الصفاتية اليت هي اخلالق 
ومن انرها اليت تطلع على األفئدة وتكون يف راحة دائمة من  ،احلميدة، وسلمت عن األخالق الذميمة

وقد إنفرد ابسلوبه  ،ه ابألمثلة مميزفاحلقيقة أن تفسري 32عذاب هللا، مث يتحدث عن الوجود واألمثلة وغريها.
 وبعباراته املتداخلة من الصوفية والكالمية والوصفية والفلسفية واملنطقية وغريها.

 المطلب الثالث: التفسير اإلشاري الوصفي          

 روأشامن ربكم"  تفسري قوله تعاىل:" لتبتغوا فضالً ورد يف كتابه الفوائد يف املادة الرابعة يتحدث عن 
وقد أشار يف تفسريه هلا إىل حال أهل  33إىل حال أهل التلوين وقوله تعاىل:" ولتعلموا عدد السنني واحلساب"

الذي يعلم من علم هللا تعاىل ويعرف آايت هللا  ،التمكني، ووصف يف عبارات خمتصرة حال اإلنسان املؤمن
وهنا  ،ه إىل ما شاء هللا وخيتم عمره خبامتة خريمثل آية بسبب ازدايد نور علمه وإميانه ويقين أبنهتعاىل، فمثله 

نسان ميحوا ميحه إبوشبه اإلنسان العاص أبن هللا تعاىل جيعل من  ،ل على أن املؤمن يوفق عند مماتهاستدال
قلبه بظلمة  ابسودادإنسان آخر، بسبب املعاصي والفسوق والفجور وغريها، ووصفه أبنه آية وهللا ميحو ليله 

 .34"والعياذ ابهلل تعاىل من خامتة السوء ،عد يوم، وميحق هللا عمره وخيتم عليهاملعاصي يوما ب

أبن هللا تعاىل هو الذي ميحوا آية ليله "فقال:  (اإلنسان ميحوا اإلنسان)وصف حقيقة احملويمث ومن 
 "اإلنسان" السوداء بسبب إسوداد قلبه بظلمة املعاصي إىل حٍد، يكاد أن يطبع على قلبه ابلكلية مث

مث يستدرك  35"يظهرهالل نور إميانه، وعلمه وخلوصه ابلتوبة عن ذنبه، مث يزداد النور واليقني إىل ما شاء هللا
                                                      

 177املالطني، موائد العرفان، مرجع سابق،  32
 10/5يونس: 33
 172املالطي، مرجع سابق،  34
لكنه شبه هنا اإلنسان آبية، وهذا فاالشارة أن نيازي املصري بني من خالل قوله عن اآلية واستعان ابسلوب وكالمات القرآن يف الطرح، كاخلامتة والتبديل من هللا تعاىل، و  35

اله عند نيازي املصري، وصف، مع أن القرآن الكرمي مل يوصف أو ابملعىن األصح مل يقل عن اآلية، إال يف الليل والنهار وذكر احملو املشار إليه يف تفسريه وأقو عائد له هذا ال
 لديين، املصحوب ابلدالئل.  وهذا تشبيه بديع ورائع يضاف إىل فهم االقتباسات اللفظية يف القرآن لفهم معانيه ومقاصده وتوجهه الرتبوي والعقدي وا



 د/ رفيق حمود ناجي قاسم          68

       

 

www.hikmetyurdu.com           www.hikmetyurdu.net          www.hikmetyurdu.org 

 

تفسريه رمبا بسبب عدم القط واملنع ابسم الشارع احلكيم، ألن بعض من املفسرين يصدرون أحكامًا يف مثل 
 هذه املواضع؛ وهذه القضااي خصوصاً.

ا يستندون إىل النص الصريح والفهم من جمرد هذه اآلية والنظر ملفهومها وقد يكون السبب ألهنم رمب
من الزاوية الضيقة، ولكننا جند يف القرآن الكرمي ويف الشريعة السمحاء كثري  من اآلايت واألحاديث اليت 

َة َعْن ِعَباِدِه َوأَيُْخُذ الصََّدقَاِت َوَأنَّ فو واملغفرة، قال تعاىل:" أملَْ يـَْعَلُموا َأنَّ اَّللََّ ُهَو يـَْقَبُل التـَّْوبَ عتتحدث عن ال
وقوله  37وقوله تعاىل:" َوَما َأَصاَبُكم مِّن مُِّصيَبٍة فَِبَما َكَسَبْت أَْيِديُكْم َويـَْعُفو َعن َكِثرٍي" 36اَّللََّ ُهَو التـَّوَّاُب الرَِّحيُم"

ُ َلِطيف  ِبِعَباِدِه"  .38تعاىل:" وهو الغفور الرحيم" اَّللَّ
هنا فقد احرتس يف إصدار احلكم حول العذاب أو احلكم عليهم أبهنم عصاة، وقد يكونوا من  ومن

نَّا "الذين مشلتهم الرمحة أو سبقت هلم احلسىن، واستدل برأيه ابآلية يف قوله تعاىل:  ِإنَّ الَِّذيَن َسبَـَقْت هَلُم مِّ
َعُدوَن" َها ُمبـْ ْسىَنٰ أُولَِٰئَك َعنـْ أن كان من الذين سبقت هلم احلسىن خيتم هللا عمره يف حالة  فاستدرك قائالً  39احلُْ

خيتم  ،إزدايد نور يقينه وعمله على السعادة، وإن سبقته الشقاوة نعوذ ابهلل تعاىل من اخلذالن بعد اإلحسان
هللا عمره يف حالة ازدايد ظلمة معاصيه يف وجه قلبه على الشقاوة، ويصف املؤمن أبن هللا تعاىل جيعل 

مث يصف  اترة أخرى. وابالزدايدفخلص من التلوين الذي يكون ابلنقص اترة  ،ن آية هناره مبصرةاإلنسا
املؤمن أبنه كاملصباح، وأبنه من الذين أنعم هللا عليهم، ومستداًل بقوله تعاىل:" َوَمن يُِطِع اَّللََّ َوالرَُّسوَل فَُأولَِٰئَك 

نَ  ُ َعَلْيِهم مِّ دِّيِقنَي َوالشَُّهَداِء َوالصَّاحلِِنَي ۚ َوَحُسَن أُولَِٰئَك َرِفيًقا"َمَع الَِّذيَن أَنـَْعَم اَّللَّ ثن ختمها بقوله 40 النَِّبيِّنَي َوالصِّ
مثلة . فاحلقيقة أن تفسريه الوصفي ابأل41"أن احلياة الطبيعية لإلنسان ملئية وتشاهدها يف األحوال اإلختيارية

 وبعبارات بديعة غنيمة يف معانيها.   خمتصرابسلوب قد يكون مميز ومنفرد عن غريه و  ،أو ابملسميات
 المطلب الرابع: التفسير القصصي

بعض لفاسريه الل تالعامل الصويف نيازي املصري، من خ أنمن خالل احلديث عن التفاسري جند 
ق بي وغريه مما سالقصص سلوبمل يتقيد يف تفسري معني أو يف اسلوب معني، بل استخدم اال ،اآلايت القرآنية

 ذكرها من األساليب والتفاسري ككل. 

                                                      
 9/104التوبة: 36
 42/19الشورى: 37
 42/19الشورى: 38
 21/101األنبياء: 39
 9/69التوبة: 40
 172املالطي، مرجع سابق،  41
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ففي املادة الرابعة وجدان فيها انه استخدم عدة أساليب فيها منها الوصفي والقصصي والسردي 
 وغريها من األساليب فمثاًل عن تفسريه لقوله تعاىل: "َوَمن يُِطِع اَّللََّ َوالرَُّسوَل فَُأولَِٰئَك َمَع الَِّذيَن أَنـَْعَم اَّللَُّ 

دِّيِقنَي َوالشَُّهَداِء َوالصَّاحلِِنَي ۚ َوَحُسَن أُولَِٰئَك َرِفيًقا"َعَليْ  َن النَِّبيِّنَي َوالصِّ جدان أنه وصف فيها الوجه و و  42ِهم مِّ
أن احلسن يزداد كل يوم مجااًل منذ الطفولة حىت بلوغ العشرين عام وهو  ،واجلمال والقبح ومن بعدها ذكر
أبن " مجاله، وهبذا احلكاية اليت وصف فيها اجلمال حيكي عن القوة ويقول: يزداد حلوة ومجااًل، أو ينقص يف

القوة تزداد إىل الوسط يف العصر، ومن مث ترجع وتنقص تلك القوة وتتحول إىل الضعف، وبني احلكاية 
 كوهنا وخالصة القصة يف تفسريه هلا، وخيتمها بقوله: وليعلم اإلنسان أن القوة كانت عنده أمانه من هللا تعاىل

َجُع جاءت من هللا تعاىل، ويستدل بقوله هذا بقوله تعاىل:" َوَّللَِِّ َما يف السََّماَواِت َوَما يف اأْلَْرِض ۚ َوِإىَل اَّللَِّ تـُرْ 
 ماله وال بقوته على اخللقنسان حبسنه وال جبإلفيقول لئال يتكرب ا بنصيحةوخيتتم القصة يف تفسريه  43اأْلُُموُر"

اانت، ألن التكرب على اخللق سفاهة ومحق، مث يبني أن هللا تعاىل قد بني ووضح كل شيء ي ألهنن عنده أم
ُ يـَُقوُل احلَْقَّ َوُهَو يـَْهِدي السَِّبيَل"  45 .44قوله تعاىل:" َواَّللَّ

التفسريي لآلايت القرآنية حول املنهج أو األسلوب اإلشاري القصصي  أسلوبهوقد متيز وانفرد يف 
صوفني وغريهم، فعلى سبيل املثال جند أو تفسريه آلية املوت ذكر فيها قصة يوسف عليه عن غريه من املت

قصة يوسف يف القرآن متثلت يف سورة يوسف، فذكر يف املائدة التاسعة والعشرون يف  أنالسالم، بينما جند 
َا تـَُوفَـّْوَن ُأُجو  رَُكْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة ۖ َفَمن ُزْحزَِح َعِن النَّاِر َوأُْدِخَل تفسري قوله تعاىل:" كلُّ نـَْفٍس َذائَِقُة اْلَمْوِت ۗ َوِإمنَّ

نـَْيا ِإالَّ َمَتاُع اْلُغُروِر"  .46اجْلَنََّة فـََقْد فَاَز ۗ َوَما احْلََياُة الدُّ

: "توفون" تعطون متاماً، "وأجوركم" جزاء أعمالكم "َفَمن هاقال في وجند أنه يف تفسريه هلذه اآلية
 النَّاِر" ابلبعد عن أعماهلا ابلدنيا، "َوأُْدِخَل اجْلَنََّة" إبتيان أعماهلا يف الدنيا، "فـََقْد فَاَز" انل غاية ُزْحزَِح َعنِ 

نـَْيا" لذاهتا وزخارفها،"ِإالَّ َمَتاُع اْلُغُروِر" فذكر هنا قوله اعلم أيها اإلنسان أن من دخل  مطلوبة، "َوَما احْلََياُة الدُّ
إما للقتل أو لإلطالق أو لإلحسان واإلنعام، مث ربطها  ،وف واحلزن، فيخرج البعضالسجن ال خيلو من اخل

بعذاب القرب وبعذاب اآلخرة لإلنسان، فيخرج اإلنسان إما جلهنم والعذاب أو للجنة بعد مغفرة هللا له، وينال 
رج من السجن, وذكر وينال اإلحسان والفوز ويكون فرحًا مسروراً مثل نيب هللا يعقوب عليه السالم عندما خ
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 3/185آل عمران:46
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 االبتالءأن يوسف عليه السالم عندما كان يف السجن كتب على السجن" هذا بيت األحزان للمذنبني ودار 
وخروجه، فقالوا له السجناء: كنا نتسلى برؤية مجالك واستماع   هللمحبني" فبكى كل من يف السجن لفراق

مهات عندما واألبناء واأل اآلابءذكر قصة أن كالمك ابملوعظة واحلكمة فبمن نتسلى بعد اليوم. ومن مث 
سف املؤمن مثل يو  وأماخيرج املؤمن من السجن يفرحوا خلروجه من السجن،  فاملوت كان أخوف وأفزع هلم، 

نه دخل عبداً وخرج ملكاً. مث يوعظ  يف تفسريه لآلية ويقول أن العبد يدخل أل فكان اخلروج له فرحاً وسروراً 
وخيرج ملكًا فا أيها املؤمن ال تيأس ألنك سوف تكون ملكًا يوم القيامة   ويدخل عبداُ وخيرج عاشقاً  وقاً معش

. فاحلقيقة أن تفسريه القصصي املقرون ابألمثلة اتصف بصفات مميزة فريدة 47وتقابل مالك امللك سبحانه
 وابسلوب بعبارات ذات معاين مجة.  

 اتالتوصي

نيازي املصري مبا يتواكب مع التأليف  ،للعامل الصويف توصي الدراسة إبعادة الرتمجة وصياغة الكتب
أقول أن املقام الذي حتدث  وأانومع املناهج اليت سلكها يف أتليفه، ومع مراعاة املقامات اليت حتدث عنها، 

عنه يف حق احلسن واحلسني عليهما السالم، ال ميكن أن يكوان أسباطاً كأسباط يعقوب، وال ميكن أن يكون 
أو رسوال بعده، وأان أظن أن الرتمجة أو  والنيب الكرمي عليه أفضل الصالة وأمت التسليم، نيب آخر بعد الرسول

التحريف أو رمبا دست مثل تلك العبارة يف كتابه، أو رمبا يف نسخه الاليت مجعت ألن عددها كثري، ولذا 
 ميكن القبول هبا مجلتاً وتفصياًل.من كتاب موائد العرفان، واليت ال  48أوصت الدراسة مبراجعة املادة الرابعة

 التنبيه

يازي املصري، لصويف نمل افمن خالل البحث يف تفسري اآلايت القرآنية من كتاب موائد العرفان للعا
لكتب اخالل  ليه منكتبت خطأ، وهذا شيء متعرف ع  أوالبد من التنبيه أن بعض الكلمات ترمجت خطأ 

ا من األخطاء  ختلو اللكتب أو أخطاء مطبعية، فحسب علمنا أن ا املطبوعة، اليت جند فيها أخطاء إمالئية
ما شابه ذلك، و لشرك ابت أو املطبعية أو من النقصان، ولكننا نبهنا بسبب األخطاء اليت قد تفهم ابلشطحا

 ،ةه النقطباحثني إىل هذنبه النا أن واليت غريت املعىن لبعض املعاين يف مفهوم التفسري لآلايت القرآنية فأحببن
 دانه.على العامل الصويف نيازي املصري، وهو رمبا بريء مما وجالغلط حىت ال أيخذ 
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 اخلامتة
من خالل كل ما سبق توصلت الدراسة إىل نتيجة مفادها، أن العامل واملفسر حممد نيازي ويف اخلتام و 

ما قام به من جتوالت ه للحركة الصوفية، من خالل ناملصري املالطي، قد مجع بني العلم والصوفية وكذا اتقا
جه والفكر، ولعل اهلدف ورحالت يف بالد العامل اإلسالمي، من أجل طلب العلم ومن أجل احلفاظ على التو 

هل العلم، وترك الدنيا والتوجه هلل تعاىل ابلقلب والروح، واجلسد يف سبيل هللا أل تههو جمالس من كل ذلك
 الدعوة وطلب العلم.

أو من خالل إظهار العلم أو  ،يف العقيدة ال أتيت مبجرد املعرفة أو القول وتوصلت الدراسة أن التزكية
إال من خالل اجملالسة عرب حلقات العلم ومعرفة اخللق  قتتحقمن خالل الشكل والصورة، بل وجدان أهنا ال 

ابلتواضع وك واألدب واألخالق والتهذيب املعريف مع العلم والتعامل لوالتوجه والفكر والعلم، ومن خالل الس
 واإلحسان، وهذا مما وجددته الدراسة يف سرية العامل نيازي املصري.

وتوصلت الدراسة إىل أن حقيقة املصري املالطي أظهرت، من خالل أخالقه وسلوكه وتعامله الطيب 
صب األعمى، ال يف فكره وال يف معتقده عمع من جالسهم وتعلم منهم. وأظهرت الدراسة أبنه مل يتعامل ابلت

يف أغلب الطرق الصوفية املختلفة اليت التحق هبا، من  املشيحة يف توجهه، ووجدان هذا من خالل توليه وال
أبنه مسي ابملصري  ،من خالل امسه دون متيز أو تعصب لفرقة أو جلماعة من دون أخرى. وقد ظهر هذا جلياً 

حمصورة، تكون اعة يف ذاك الزمان ومل ن الصوفية كانت مشومل يسمى مثال ابلرتكي وال ابلعريب وال ابلصويف، أل
حممد  وفهم للدين وتبعية للنيب واقتدا ابلنيب ،بل كانت تعد علم صحيح وطهر وزهد ومعرفة وأخالق وتربية

 . األول تعود إىل أصلها ومنبعها واملشيحةوسلسلة من العلم  صلى هللا عليه وسلم،

مية مما سهل للمسلمني الرتحال واملكوث وقد توصلت الدراسة إىل أن اإلسالم وحد البالد اإلسال
الدينية  الرتبيةكال من   أن، وهذا مما ال شك فيه ونويف أي مكان يذهب ونوالتعلم والتعليم يف أي بلد يريد

  ااألوطان والقلوب وأذابت اتآراء احلكام ووحد بالد اإلسالم، وحدات انحتكم اكانت  لتانواخلالفة اإلسالمية ال
مما ساعد أهل العلم على اجلهر ابلقول وهذا ا العادل، ماق والفرق واملذاهب حبكمهكل الطوائف واألعر 

واحلرية يف الفكر والتعبد والطرق الدينية، وقد وجدت الدراسة هذا التنوير يف احلركة الصوفية عند نيازي 
 املصري، من مالطيا إىل بغداد وكربالء والبصرة، والقدس الشريف، ومصر "جامع األزهر".  

التفسري اإلشاري  وتوصلت الدراسة إىل أن نيازي املصري سلك يف تفسريه لبعض اآلايت القرآنية
فهم من شرعوا به ومن بدوا يف فقط، الصوفية  أبهلاملتبع يف الطرق الصوفية، وهذا األسلوب هو خاص 
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من  أولهو  علومهم ويف تعريفهم ابلدين عن طريق هذا التفسري اإلشاري، ولعل نيازي املصري مل يكن
فهو مل يتقيد بتفسري معني أو . الصوفيةخاص مبن سبقه من مشايخ  أبنهفكما قلنا  ،استخدم هذا التفسري

ألن اسلوبه متنوع يف التفسري لآلايت القرآنية. إال أنه كان يستخدم األساليب األخرى مبنهج حمدد، 
 القصصي والتفسري بضرب املثل والتفسري مثل التفسري ،املستنبطة من األساليب املوجودة يف القرآن الكرمي

ضع حبثنا ن نما توصلنا إليه يف حبثنا ولكل جمتهد نصيب، وحنهذا اإلشاري، ويف اآلخري نقول هذا جهدان و 
أساتذتنا ومشايئخنا ومنهم نستفيد، ونعمل بتوجهاهتم وبنصائحهم اليت فهم علمائنا و  وجهدان بني أيديهم

إال ابهلل عليه وتوكلت وهو رب العرش العظيم، عليه  قيتوفيعلينا وما  أوالقول لنا نا هبا، وهلم احلق يف نيرشدو 
 أنيب، وهللا من وراء القصد. وإليهوتوكلت 
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STRUCTERED ABSTRACT 

Introduction 
Study dealt with interpretations of some of the Quranic verses in the Sufi interp-

reter Niazi Al-Masri Al-Malati. In this study, we discussed the definition of Nayazi al-

Masri. Perhaps the most important thing we addressed was the difficulty of introducing 

it in Arabic. And his scientific, practical and intellectual life, which was rich in knowled-

ge and Sufi movements that he joined and workAnd his book may contain a lot of tables, 

but we will try our best to show explanations to some limited ones only because the time 

does not allow the narration, and the area needs us to repeat and explain what he said in 

his book, "copy" is the interpretation is covered by ideas and philosophical sciences, It is 

not permissible for us to talk about each of the tables because they do not give up gui-

dance or unification or recommendation, this saying to those who are interested in his 

book and his lover. Because he will find all the knowledge and science that we have 

mentioned, and even in the science of arithmetic, collection and astronomy, has touched 

upon and cited the invention of the science of arithmetic and assembly and in the com-

position of the verse and devised a meaning to it, and did not abandon his books . 

     And copies of asceticism and stand against injustice and wrestling or in the 

call for empowerment and science And strength, and his belief that God is always with 

his slaves and with them and their supporters, it instills values and the monotheistic and 

doctrinal education in the hearts of human beings, and perhaps his goal was not fear 

and humiliation of humans no matter what they did and no matter who were the people 

of authority, except God is only fear and hope, Abandonment or laziness in life, life is 

worship Religion and work and jihad 

And we know that the total meaning of Sufism, which summarized them as: pure 

worship and that the land is the land of God, and that religion does not stand in a parti-

cular group or a particular sheikh, the method of Sufism is known by the wise and ju-

risprudential scholars; who know the doctrines and methods of worship, They do not 

have a specific doctrine and they have no specific method. They do not have a group 

that governs them. They are all in their view the worship of Allaah. There is no differen-

ce or disagreement in worshiping Allaah. As long as they call upon Allah and the love of 

the Prophet and his family, companions,  

In conclusion, and through all the above, the study reached the conclusion that 

the world and the interpreter Muhammad Niazi Al-Masri Al-Malati, has combined sci-

ence and Sufism as well as his mastery of the Sufi movement, through his travels and 
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trips in the countries of the Islamic world, Preservation of orientation and thought, and 

perhaps the goal of all this is the pursuit of the scholars, leaving the minimum and orien-

tation to God Almighty heart and soul, and the body in the cause of God call and ask for 

knowledge. 

Conclusion 
The study found that the recommendation in the doctrine does not come only by 

knowledge or say, or through the demonstration of science or through form and image, 

but found that it can not be achieved only through the sanctity through the seminars of 

science and knowledge of creation and orientation, thought and science, and through 

behavior and literature and ethics and cognitive knowledge with Science and dealing 

with humility and charity, and this is what was renewed by the study in the biography 

of the world Niazi Masri. 

The study concluded that the fact that the Egyptian Al-Maltai showed, through 

his ethics and behavior and his good treatment with those who sat and learn from them. 

The study showed that he did not deal with blind fanaticism, neither in his thought nor 

in his belief nor in his orientation, and we found this through his acceptance of the sha-

ri'a in most of the various Sufi methods he joined, without distinction or fanaticism of 

any sect or group. This was evident through his name, that he was called the Egyptian 

and was not called, for example, Turkish or Arabic and Sufi, because Sufism was com-

mon in that time was not limited, but was a true science and purity and asceticism and 

knowledge and ethics and education, and understanding of religion and subordination 

to the Prophet and the Prophet Muhammad sallallaahu ' Peace be upon him, and a series 

of science and guidance return to its origin and the source of the first The study conclu-

ded that Niazi al-Masri had interpreted in his interpretation of some of the Qur'anic ver-

ses the interpretation of the Sufi methods. This method is specific to the Sufis only. They 

are those who initiated it and those who began in their sciences and in their definition of 

religion through this reference interpretation. Perhaps Nayazi al-Masri was not The first 

to use this interpretation, as we said that it is special to the previous Sufi sheikhs. He did 

not adhere to a specific interpretation or a specific approach, because his style is varied 

in the interpretation of the Koranic verses. However, he used other methods derived 

from the methods found in the Holy Quran, such as the interpretation of the story and 

interpretation by multiplying the example and interpretation of reference. 
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