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Davud Kârisî’nin er-Risâletü’n-Nûriyye ve’l-Mişkâtûl-Kudsiyye Eserinin Tahlil ve
Tahkiki
Öz

İslam düşüncesinde alimler, zahiri mana ile yetinme veya onun tevil edilmesi meselesinde ittifak edememişlerdir. Te’vilinin tezahür ettiği alanlardan birisi de işari tefsir
sahasıdır. Bu yüzden ulema, işari tefsir yapmanın üzerinde durmuş ve onun şartlarını
belirlemiştir. Bununla birlikte bazı mutasavvıflar ve müfessirler, Kur’ân-ı Kerîm’in ayetlerinde aşırı işari teviller yapmışlardır. Bu yüzden bazı âlimler, bu tevillerde yanlışa düşmemek ve doğrusunu doğrusunu ortaya koymak maksadıyla reddiye kitap ve risaleler
yazmışlardır. Bahse konu çalışmalardan birisi de Nur suresinin otuz beşinci ayetinde yer
alan “Allah’ın yer ve göklerin nuru” olduğu ibaresidir. Bazı mutasavvıflar bu ayeti, hakiki manada tevil etmiştir. Davud el-Kârisî ise bu yaklaşımı kabul etmemiş ve onları tenkit
etmek üzere Risaletü’n-Nûriyye ve’l-Mişkâti’l-Kudsiyye isimli eserini telif etmiştir. Biz
bu çalışmamızda, onun bu mahtut risalesini tahkik edecek ve kısaca değerlendirmeye
tabi tutacağız. Kârisî’nin anılan risalesinin tek nüshası Süleymaniye Kütüphanesi Hacı
Mahmud Efendi koleksiyonunda 06383 numarada kayıtlıdır. Biz de çalışmamızda, on varaktan oluşan bu tek mahtut nüshasını esas alacağız. Çalışmamız evvela yazarın hayatını
ve eserlerini tanıtacağız. Devamında, risalenin ismine, nüshanın tanıtımına, telif maksadına, muhtevasına, müellifin tefsirdeki metoduna ve tefsir kaynaklarına kısaca işaret
edeceğiz. Tahkik metodumuzu belirttikten sonra risalenin tahkikini yapacak ve kısa bir
değerlendirme ile çalışmamızı tamamlayacağız. Bazı araştırmacıların Kârisî’nin diğer
eserleri hakkındaki mülahazalarını, müellifi çok yönlü tanıma maksadıyla zikredeceğiz.
Anılan bu çalışmadaki hedefimiz, bir risale çerçevesinde ulemanın tefsir ve tevil yaklaşımını çağımıza taşımaktır.
Anahtar Kelimeler: Davud Kârisî, Mişkat, Nuriyye, Risale, Tahkik

Analysis and Edition of Dawud al-Qaarisi’s al-Risalat al-Nooriyyah wal-Mashkaat
al-Qudsiyya
Abstract

The scholars did not agree on the question of sufficiency in the meaning or interpretation
of Islamic thought. The field of interpretative interpretation was one of the areas in which
interpretation was expressed. The scholars have deepened in the interpretation of the
reference and set some rules and conditions for it. Nevertheless‘ some of the interpreters
and mystics were confused in interpreting some of the Qur’anic verses. The scientists
wrote books and letters to respond to them so as to prevent misinterpretation and assess
the correctness of such interpretations. One of these studies mentioned the words of
God the light of the heavens and the earth in verse thirty-five of the light. Some Sufis
interpreted this verse in the true sense and the Scriptures did not accept this approach
and the New Testament and the holy message that we are about to criticize. We’ll get this
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داود بن ٤تمد ولد يف مدينة قارص ولكن تاريخ ميالد غَت معروؼ Æأصبح مشهوراً باسم∫ داود قارصي أو
يف التفسَت والتاويل اإلشاري إىل عصرنا هها يف حدود حجم الرسالةÆ
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مهمة رٝتية ،فههب اىل مصر وجزيرة قربص وسكن فيهما ١تدة ،ود ّرس هناؾ وألّف كتباً ورسائل ،اشتهر ا١تؤلف بتقوا
2
درس
واتباعه مههب أهل السنة يف العقيدة  ،مث انتقل اىل بلدة اإلماـ الربكوي الهي كاف حيبه كلثَتاً Æواستقر هناؾ و ّ

علوـ شىت يف مدرسة ا١تسجد الكبَت ٔتدينة بر ر
رؾ حىت هناية حياته ،وقد ألّف القارصي رسالته هه  -اليت ٨تققها اآلف-
حسب رأيه -الهين فسروا كلمة "نور" ىف اآلية ا٠تامسة واللثالثُت من سورة النور
ردا على ا١تتصوفة ا١تفرطُت -على
Dalı,
با١تعٌت اٟتقيقي للكلمة  ،ذكر
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ّ
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اإلشاري عند التفسَت .ووجوب إستناد التأويل على الربهاف ،وأيد ا١تؤلف آراء باآليات الكردية واألحاديث الشريفة،
لكنه يصف ا١تتصوفة الهين يراهم قد أفرطوا بعبارات ملثل:اللعُت والكافر ،وهها يػُعد إفراط ىف أهل القبلة Æوقد حصل
 2تقي الدين٤ ،تمد بن بَت علي الربكوي وقيل :الربكلي الرومي اٟتنفي ،تركي األصل وا١تنشأ ،واعظ ٨توي فقيه مفسر ٤تدث فرضي مشارؾ
يف غَت ذلك ،من تصانيفه :إظهاراألسرار يف النحو ،امتحاف األذكياء ،والطريقة احملمدية ،تويف سنة إحدى وٙتانُت وتسع مئة ،انظر©321Ø :
16معجم ا١تؤلفُت ) األعالـ 6/9

*

1

EKEV AKADEMİ DERGİSİ

154 / Dr. İlhami GÜNAY

قارصي على تقدير طالبه وشعب ر
الرب رؾ بعلمه وتقوا وإلتزامه مههب أهل السنة يف العقيدة  ،وقاوـ بعض مفاهيم
التصوؼ اليت أمت رزجت بأفكار الباطنية ،ودافع عن فهم اإلحساف ىف عصر الصحابة مقابل هه األفكار الفاسدة
ر
درس ىف ا١تسجد الكبَت اللغة العربية وأدآهبا 3والتفسَت والفقه 4واٟتديث
بالنسبة له Æعاش القارصي متواضعاً ىف برؾ و ّ

5

والكالـ 6والتصوؼ 7وا١تنطق 8وآداب ا١تناظرة وعلم ا١تيقات والتقريرات وألف الكتب والرسائل ىف هها اجملاؿ Æداود
ليسهل عليهم الفهم،
أفندي ألف وشرح كتباً كلثَتة ورسائل يف ٣تالت ٥تتلفة باللغه الًتكية و العربية إلستفادة طالبهّ ،
فبلغ عدد كتبه ورسائله تأليفاً وشرحاً وتلخيصاً حوايل ٜتسُت ومعظمها بالعربيةÆ9

 3انظر اىل كتبه ورسائله وشروحه حوؿ هها ا١توضوع مع منهج ا١تؤلف والنسخ و تقييمات ومالحظات فيها∫ ييلماز اوزدمَت ،نسيم سومنز
،عاللدين كولتكُت ،فاتح قليج ٤،تمود اوستوف  Uluslararası Dâvûd‡i Kars� Sempozyumuا١تؤ٘تر الدويل لداود
القارصي ،قارص  ،2017،ص ∫Æ 448‡387

 4انظر اىل كتبه ورسائله وشروحه حوؿ هها ا١توضوع مع منهج ا١تؤلف والنسخ و تقييمات ومالحظات ∫٤تمد حيِت بكطاش ،عبد اهلل قهرماف،
احساف بال ،ذكي قوجاؽ ،آخياف خرا  Uluslararası Dâvûd‡i Kars� Sempozyumuا١تؤ٘تر الدويل لداود القارصي ،قارص
 ،2017،ص∫Æ 319‡269

 5أنظر اىل تأليفاته و شروحه ىف اٟتديث وبعض ا١تالحظات فيها للباحلثُت∫ طوغروؿ تزجاف ،إلياس جانقلي ،آلب آرسالف قارتاؿ ،أٛتد
ييلدرًن ،إبراهيم قوتالي ،خليل إبراهيم قوتلي آي ،أٛتد أمُت سيخاف ،عبداهلل طه إماـ اوغلي �Uluslararası Dâvûd‡i Kars
Sempozyumuا١تؤ٘تر الدويل لداود القارصي ،قارص  ،2017،ص∫Æ 267‡143

 6أنظر اىل تأليفاته و شروحه ىف الكالـ و العقائد وبعض ا١تالحظات فيها للباحلثُت∫ متُت يورد كور ،رسوؿ اوزتورؾ ،وجيهي سومنز ،أمينة
اوزتورؾ ،حسُت طوغاف� ، Sempozyumu، Uluslararası Dâvûd‡i Karsا١تؤ٘تر الدويل لداود القارصي ،قارص ،2017،
ص∫Æ 101‡49

 7له رسالة النقشبندية اليت ألّفها ىف اداب هه الطريقة و أصو٢تا ملخصا أنظر ∫خليل جلب ،فهم التصويف لداود القارصي ىف سياؽ رسالته
النقشنبدية� ، Sempozyumu،Uluslararası Dâvûd‡i Karsا١تؤ٘تر الدويل لداود القارصي ،قارص  ،2017،ص∫Æ 27

 8أنظر اىل تأليفاته و شروحه ىف ا١تنطق وبعض ا١تالحظات فيها للباحلثُت∫ رخادين يازجيي اوغلي  ،بنيامُت جالق  ،مراد دمَتقوؿ ،حبيب

شنار ،فاتح قلُت� ، Sempozyumu،Uluslararası D�v�d‡i Karsا١تؤ٘تر الدويل لداود القارصي ،قارص  ،2017،ص Æ
∫385‡321

 9انظر اىل قائمة هه التاليفات و الشروح بنيامُت جالق  ،رخادين يازجيي اوغلي ،رسالة منطق ا١تسماة العيسى غوجي جديد والدر الفريد
لداود القارصي تعريفا ونشرها ٤تققا ،Uluslararası D�v�d‡i Kars� Sempozyumuا١تؤ٘تر الدويل لداود القارصي ،قارص
 ،2017،ص ∫ Æ 323‡321
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وللمؤلف أربع مؤلفات ىف التفسَت وعلم القرآت وهى∫

ملخص:

مل يتفق العلماء يف مسألة الكتفاء با١تعٌت الظاهري أو تأويله يف الفكر اإلسالمي ،وقد كانت ساحة

تفسَتمناإلسورة
لثالثُت
تعمقمسة
التأويل،آ فية ا٠تا
فيها تفسَت
صددها يف
الرسالةمناليت ٨تن
القدسيةاإل ،هه
شاري ووضعوا له بعض
العلماءواليف ال
اجملالت باليت ظهر
شاري واحدة
 .1الرسالة النورية وا١تشكاة التفسَت
القواعد والشروط  ،ومع ذلك أفرط بعض ا١تفسرين وا١تتصوفُت يف تأويل بعض اآليات القرآنية  Æفالّف العلماء كتباً
النور رداً على بعض ا١تفرطُت
ا١تتصوفةÆحىت دينعوا إساءة الفهم و يقيموا الصواب ١تلثل هه التأويالت ،من أحد هه الدراسات ا١تهكورة
ورسائلمنللرد عليهم
تأوؿ بعض ا١تتصوفة
عبارة" :اهلل نور السماوات واألرض" وردت يف اآل
10ية ا٠تامسة واللثالثُت من سورة النور ،وقد ّ

ٖ .2تريرات وتقريرات على البسملة واٟتمدهلل والصالة والسالـ اللفظية .

هه اآلية ٔتعناها اٟتقيقي ،فلم يقبل القارصي هها النهج وألف الرسالة النورية والمشكاة القدسية اليت ٨تن بصددها

باختصار 1،و٢ته الرسالة نسخة فريدة يف مكتبة السليمانية يف قسم
لنتقادهم Æسنحقق هه الرسالة وسنقيمها 11

 .3الفتحية يف بياف الضاد القطعية هه الرسالة يف تلفظ حرؼ الضاد .

حاجي ٤تمود أفندي رقم  Æ6383قد اعتمدنا على هه ا١تخطوطة اليت تتكوف من عشرة أوراؽ Æيف دراستنا هه
سنعرض حياة ومؤلفات القارصي ،وبالتايل سنشَت إىل اسم الرسالة وتعريف نسختها و٤تتواها والقصد من تأليفها
 .4شرح الدر اليتيم.12
ومنهج ا١تؤلف ىف تفسَت و مصادر باختصار ،بعد عرض منهجنا يف التحقيق ،سنشرع يف ٖتقيق الرسالة بعد تقييم
قصَت ،وسنهكر مالحظات بعض الباحلثُت ىف سائر مؤلفات القارصي .هدفنا من هه الرسالة أف ننقل هنج العلماء
نُسب اىل القارصي كتباً ورسائل ىف التفسَت اليت مل نعلثر على نسخها ىف مراكز ا١تخطوطات الًتكية والعا١تية
يف التفسَت والتاويل اإلشاري إىل عصرنا هها يف حدود حجم الرسالةÆ

حسب ْتلثنا إلكًتونيا فيما يلي:

الكلمات المفتاحية∫ ٖتقيق ،داود القارصي ،رسالة ،مشكاة ،نورية

٣ .1تمع البحرين ىف تفسَت القراف

13

 .2خالصة اٟتواشي على تفسَت القاضي البيضاوي.14
 .3تعليقات على قوله تعاىل ":ما نػنْس ْخ رمن اٰي ٍة او نػُنْ رسها ناْ ر
ت رٓت ٍَْت رمْنػها ا ْو رملثْلرها" ©البقرة.15 ® 106Ø
ْ ْ
*

Dr., Öğr. Üyesi,
İlahiyatالتفسَتDPÜ
Tefsir
Uluslararası
 Fakültesi,جهود ىف
القارصي وحملات عن
anaواف داود
ٖBilimتت عن
٣Dalı,تيد ا١تكي
 10انظر اىل ٖتقيق هه الرسالة بقلم الشيخ
(ilhami.gunay@dpu.edu.tr). ORCİD ID: orcid.org/0000-0002-3618-7204.

∫ ،D�v�d‡i Kars� Sempozyumuا١تؤ٘تر الدويل لداود القارصي ،قارص  ،2017،ص ∫Æ 175‡186

 1فالشكر موصولً لألستاذة الدكتورة  /سوزيت مسعد طه أٛتد ،لتصحيح اللغة ،كلية العلوـ اإلسالمية  -جامعة دومليبينار -كوتاهية –
 11حقق و نشر استاذ الدكتورعمر قر ههتركيا.
الرسالة ىف كتاب ا١تؤ٘تر الدوىل لداود القارصي الهي عقد ىف مدينة قارص بًتكيا ىف السنة 2017

ص∫ ٖ 104‡129تت عنواف∫ إسهاـ داود القارصي ىف نقاش قراءة حرؼ الضاد∫الفتحية يف بياف الضاد القطعيةÆ
 12هه الرسالة شرح لرسالة اليت ألِّفت ىف التجويد بقلم اإلماـ بركويÆ
٣ 13تد ا١تكي ،داود القارصي وحملات عن جهود ىف التفسَت ،Uluslararası Dâvûd‡i Kars� Sempozyumuا١تؤ٘تر الدويل
لداود القارصي ،قارص  ،2017،ص‡175∫ 186
 14انظر ٣تد ا١تكي داود القارصي وحملات ص ∫ Æ186
ٚ15تيل آقبينار

“ ،داود قارصي ” ا١توسوعة اإلسالمية لوقف الديانة الًتكية

 Ansiklopedisiاجمللد 9،اسطنبوؿ1994، ،صÆ32- 29:
1

( Türkiye Diyanet Vakfı İslam
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 .4تفسَت اآلية :و"ما تش ُاؤف ارال ا ْف يشاء ال ٰلّهُ" ©اإلنساف. 16 ® 30Ø
 .5مفتاح الفاٖتة.17
 .6سور القرآف.18
إسم الرسالة∫ يهكر ا١تؤلف ىف مقدمة رسالته  19اليت ٨تن بصددها أنه ٝتّاها رسالة النورية وا١تشكاة
القدسية إضافة إىل ذلك يُنسب للرسالة نفس اإلسم ىف ا١تراجع

20

نسبتها للمؤلف∫ يهكر اٝته الكامل ىف هه النسخة وىف الوقت نفسه سجلت ىف ا١تراجع بأف للقارصي
رسالة كهه .
تعريف النسخة∫ للرسالة نسخة ىف مكتبة السليمانية بقسم حاجى ٤تمود أفندي رقم  Æ6383هه
النسخة ٓتط التعليق وعبارة عن عشر ورقات ،كتب فوؽ البسملة عبارة :تفسير اهلل نور السموات ألستاذنا المرحوم
داود أفندي رحمو اهللٓ ،تط أٛتر ىف الورقة األوىل هه النسخة واضحة جلية لتوجد أي معلومات ىف هامشها
سوى تعريف كلمة الحدس ىف الورقة األوىل ،استنسخها اٟتاج عبد الغٍت الشهَت بكرديزاد الهي كاف قاضيا ٔتدينة

 16انظر ٣تد ا١تكي داود القارصي وحملات ص ∫ 186
 17رخادين يازجيي اوغلي ،رسالة منطق ا١تسماة العيسى غوجي جديد والدر الفريد لداود القارصي تعريفا ونشرها ٤تققا Uluslararası
 ،D�v�d‡i Kars� Sempozyumuا١تؤ٘تر الدويل لداود القارصي ،قارص  ،2017،ص: 321-323 .
 18نفس ا١تصدرsÆ 324Æ
1bØ280bÆ 19
 20إٝتاعيل باشا البغدادي هدية العارفُت أٝتاء ا١تؤلفُت وآثار ا١تصنفُت  ،اسطنبوؿ 1955، ،اجمللد 1،ص ∫659.إٝتاعيل باشا بن ٤تمد
أمُت بن مَت سليم البغدادي إيضاح ا١تكنوف يف الهيل على كشف الظنوف عن أسامي الكتب والفنوف اسطنبوؿ 1945، ،اجمللد1،
صª 310.عمر رضا كحالة ،معجم ا١تؤلفُت تراجم مصنّفي الكتب العربية  ،بَتوت 1993،اجمللد 4،ص ∫142.خَت الدين زركلي األعالـ
…،دار العلم للماليُت ،بَتوت 1984، ،اجمللد 2،ص٤ : 334.تمد طاهر بورصلي ،علثمانلي مؤلفلري ،اسطنبوؿ  ،1333 ،اجمللد1،
ص: 309.
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ا٢تجرة ،و٨تن إعتمدنا على هه
أغريبوز ،هه الرسالة استنسخت ىف غرة صفر سنة ٙتاف وتسعُت ومائة وألف من
ملخص:

مل يتفق العلماء يف مسألة الكتفاء با١تعٌت الظاهري أو تأويله يف الفكر اإلسالمي ،وقد كانت ساحة

22

21

تفسَت اإلمكتبة
أخرى ىف
تعمقنسخة
الرسالة
فيها ٢ته
األرشيف:
بدوف منإشارة
النسخة ىف التحقيق يقوؿ بعض البا
شاري ووضعوا له بعض
العلماء يف ال
التأويل ،ف
رقم اليت ظهر
اجملالت
لثُتشاري -واحدة
ح اإل
التفسَت
القواعد والشروط  ،ومع ذلك أفرط بعض ا١تفسرين وا١تتصوفُت يف تأويل بعض اآليات القرآنية  Æفالّف العلماء كتباً
بصط التابعة ١تدينة باليكلثَت بًتكيا ،ولكنا على رغم ٤تاولتنا للحصوؿ عليها مل ننجح ومل نعلثر عليها Æ
ك ُ
ورسائل للرد عليهم حىت دينعوا إساءة الفهم و يقيموا الصواب ١تلثل هه التأويالت ،من أحد هه الدراسات ا١تهكورة
تأوؿ بعض ا١تتصوفة
عبارة" :اهلل نور السماوات واألرض" وردت يف اآلية ا٠تامسة واللثالثُت من سورة النور ،وقد ّ

مقصد تأليفها∫ ألفت هه الرسالة إلزالة النزاع الهي نشب بُت العلماء وبُت ا١تتصوفة الهين أولوا كلمة"

هه اآلية ٔتعناها اٟتقيقي ،فلم يقبل القارصي هها النهج وألف الرسالة النورية و ّ
المشكاة القدسية اليت ٨تن بصددها

سنحقق هه الرسالة وسنقيمها باختصار 1،و٢ته الرسالة نسخة فريدة يف مكتبة السليمانية يف قسم
لنتقادهمÆا١تسألة.
النور "ٔتعناها اٟتقيقى 23وللتحقيق يف هه
حاجي ٤تمود أفندي رقم  Æ6383قد اعتمدنا على هه ا١تخطوطة اليت تتكوف من عشرة أوراؽ Æيف دراستنا هه
فكاروالقصد من تأليفها
و٤تتواها
ياتوتعر
الرسالة
وبالتايل
سنعرض حياة
نسختها :األ
الكر
سم باآل
سنشَتعلىإىل اكل
استدؿ
القارصيس،س و
لفاتعشرة أ
رسالتهومؤعلى
محتواى الرسالة∫ نظم ا١تؤلف
يفدية ،أولً
ومنهج ا١تؤلف ىف تفسَت و مصادر باختصار ،بعد عرض منهجنا يف التحقيق ،سنشرع يف ٖتقيق الرسالة بعد تقييم
الدللة أف ننقل هنج العلماء
ههة الرسالة
القارصي .هدفنا
سائر مؤ
علىلثُت ىف
تعتمدالباح
مالحظات بعض
علماوسنهكر
اليت وردت يف اإلعتقادات اليت ٖتتويقصَت،
ا١تتشاهباتمنظني
لفاتاآليات
ثانياً:
الربهاف،
يقينيا ل بد أف
يف التفسَت والتاويل اإلشاري إىل عصرنا هها يف حدود حجم الرسالةÆ

دينعهاريةدليل قطعي Æرابعاً:
لبد أف تؤوؿ ضمن آيات ٤تكمات ،ثاللثا :أف النصوص ل بد أف ٖتمل على ظاهرها مامل
ً الكلمات المفتاحية∫ ٖتقيق ،داود القارصي ،رسالة ،مشكاة ،نو
أف اإلسالـ خالصة ٚتيع الشرائع وديلثل الوسطية Æخامساً :ا٠توض يف مواضيع الدين إفراطاً وتفريطاً وهها حراـ قطعياًÆ

سادساً :جيب على كل مسلم كامل صادؽ أف تقوـ عبادته على تقوى اهلل ورضا ويف سبيله الوسطي Æسابعاً :ل بد
أف يعتمد على آراء العلماء يف ا١تواضيع الدينية ل على معلومات ضعيفة للمتصوفة ألف معلوماهتم الظنية ستؤدي إىل
ظهور البدع Æثامناً :ا١تواضيع اإلعتقادية تستنبط من الدلئل احملكمة للشريعة وليست من الدلئل العقلية واآلفاقية
واألنفسية Æتاسعاً :سبيل معرفة األحكاـ الشرعية وطريق معرفة الوصوؿ إىل اهلل باتباع الدلئل العقلية والشرعية ،ويف
Dalı,

*

Dr., Öğr. Üyesi, DPÜ İlahiyat Fakültesi, Tefsir ana Bilim
(ilhami.gunay@dpu.edu.tr). ORCİD ID: orcid.org/0000-0002-3618-7204.

نفس الوقت أف يستند إىل اآليات الكونية دوف اتباع أوهاـ فلسفة ا١تستشرقُت ورياضات ا١تتصوفة ا١تفرطُت Æعاشرا∫

 1فالشكر موصولً لألستاذة الدكتورة  /سوزيت مسعد طه أٛتد ،لتصحيح اللغة ،كلية العلوـ اإلسالمية  -جامعة دومليبينار -كوتاهية –
تركيا.
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 22بنيامُت جالق ،حياة داود القارصي واثار وشخصيته العلمية وهويته اٟتقوقية�Uluslararası Dâvûd‡i Kars
 Sempozyumuا١تؤ٘تر الدويل لداود القارصي ،قارص  ،2017،ص∫ Æ 12
1bØ280bÆ 23

1
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منهج المؤلف فى التفسير∫ تظهر حساسية القارصي عند تأويل اآليات ا١تتشاهبات ا١تطلقة ،وىف التشبيه
والتملثيل ٔتا يليق بعظمة اهلل تعاىل  ،24وقد ُعرؼ ا١تؤلف بسبب اعًتاضه

25

على ا٠ترافات اليت ل أصل ٢تا ىف

التصوؼ كأنه ٦تلثل ١تدرسة السلفية ملثل إماـ بركوي  ، 26وقدـ ا١تؤلف التقييمات على ا١تؤلفات ا١ترغوبة أكلثر من
األعماؿ األصلية اٞتديدة  ، 27وأشار إىل اختالؼ القراءات يف تأليفاته وشروحه  ، 28وألّف وشرح القارصي آثار
التفسَتية ٔتنهج التفسَت بالدراية ومراعاة ا١تعٌت اٟتقيقي وبدوف وقوع يف التأويالت الباطنية لبعض ا١تتصوفة

29

 ،ورد

ا١تؤلف مزاعم طائفة من ا١تتصوفة الهين يدعوف أف شيوخهم يعلموف الغيب خيربوف عنه ٥تالفُت األدلة األربعة الشرعية
30
تأوؿ نقل
آنهاؾ ومع األسف ذكر القارصي حديث ضعيف وضعيف جدا مع حديث الصحيح وحسن وحىت ّ

بعض ا١تفسرين األحاديث ا١توضوعة ونقلها بدوف نقد وأو٢تا أحياناً  ، 31ويرى أف الكتاب والسنة مصدراف حقيقياف

 24أمينة اوزتورؾٖ ،تليل الرسالة ا١ترشدة لداود القارصي و تدقيق فهم عصر اإلعتقادي والعلمي ىف ضوء رسالته هه Uluslararası
� Sempozyumu،D�v�d‡i Karsا١تؤ٘تر الدويل لداود القارصي ،قارص  ،2017،ص∫ Æ 77‡76
٤25تمد طاهر بورصلي ،علثمانلي مؤلفلري ،اسطنبوؿ  ، 1333،اجمللد 1 ،ص∫ Æ309
 26أمينة اوزتورؾٖ ،تليل الرسالة ا١ترشدة ،ص ∫ Æ 77‡76
 27حسُت طوغاف ،داود القارصي و أفكار اإلعتقادية Uluslararası Dâvûd‡i Kars� Sempozyumuا١تؤ٘تر الدويل لداود
القارصي ،قارص  ،2017،ص∫ Æ 101

 28إ٢تامي كونايٖ ،تليل الرسالة النورية وا١تشكوة القدسية لداود القارصي من من حيث علم التفسَتSempozyumu
� ،Uluslararası Dâvûd‡i Karsا١تؤ٘تر الدويل لداود القارصي ،قارص  ،2017،ص ∫Æ 138
 29طوغروؿ تزجاف،

تقييم شرح بسملة لداود القارصي من جهة فهمه للتفسَت �Uluslararası Dâvûd‡i Kars

 Sempozyumuا١تؤ٘تر الدويل لداود القارصي ،قارص  ،2017،ص∫ Æ 151
 30إبراهيم قوتلي آي ،منهج و مصادر داود القارصي وأفكار ا١تتعلقة بالسنة ىف كتابه شرح اصوؿ اٟتديث ر
للربكرويUluslararası ،
 D�v�d‡i Kars� Sempozyumuا١تؤ٘تر الدويل لداود القارصي ،قارص  ،2017،ص∫ 221Æ-220
 31خليل إبراهيم قوتالي ،فهم داود القارصي اصوؿ اٟتديث بسياؽ كتابه شرح رسالة ىف اصوؿ اٟتديثUluslararası Dâvûd‡i ،
 Kars� Sempozyumuا١تؤ٘تر الدويل لداود القارصي،قارص  ،2017،ص∫ Æ 234-233
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ملخص :والرازي فمنهج ا١تؤلف عند
لألدلة األربعة الشرعية 32 .أما أسلوب القارصي يف تفسَت فيشبه أسلوب الز٤تشري

مل يتفق العلماء يف مسألة الكتفاء با١تعٌت الظاهري أو تأويله يف الفكر اإلسالمي ،وقد كانت ساحة

وضعهاإل عند
للز٥تشري ،من
الكشاؼ
اباليتيشبه
من واٞتو
احدةؤاؿ
اسلوبو الس
شاري ووضعوا له بعض
جهةتفسَت
العلماء يف ال
التأويل ،فتعمق
ظهر فيها
اجملالت
استخداـاإلشاري
التفسَت من جهة النمط العملي و التفسَت
القواعد والشروط  ،ومع ذلك أفرط
بعض ا١تفسرين وا١تتصوفُت يف تأويل بعض اآليات القرآنية  Æفالّف العلماء كتباً
اٞتواب وجه ومسألة ورأي يشبه مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي .33
ورسائل للرد عليهم حىت دينعوا إساءة الفهم و يقيموا الصواب ١تلثل هه التأويالت ،من أحد هه الدراسات ا١تهكورة
تأوؿ بعض ا١تتصوفة
عبارة" :اهلل نور السماوات واألرض" وردت يف اآلية ا٠تامسة واللثالثُت من سورة النور ،وقد ّ

مصادر المؤلف∫ يعتمد القارصي عند تعريفه توضيحه ا١تسائل إىل القراٰف ويستشهد باآليات وهو يراجع

هه اآلية ٔتعناها اٟتقيقي ،فلم يقبل القارصي هها النهج وألف الرسالة النورية والمشكاة القدسية اليت ٨تن بصددها

مكتبة السليمانية يف قسم
نسخةىل فريدة
باختصار 1،و
لنتقادهمÆ
تفسَتيف علي
الرسالةجعاً إ
يسرد٢تهآراء را
وسنقيمهاالقارصي
الرسالةالستة ،
سنحققمنههالكتب
ا١تخرجة
السنة السنية أيضا ،ويستدؿ باألحاديث
حاجي ٤تمود أفندي رقم  Æ6383قد اعتمدنا على هه ا١تخطوطة اليت تتكوف من عشرة أوراؽ Æيف دراستنا هه
النوراها ،والقصد من تأليفها
نسختهاية و٤تتو
الرسالة وتعر
يعرضاسم
سنشَت إىل
لفات
سنعرض حياة وم
اثناءيفتفسَت آ
القراءات
وبالتايل وهو
القارصيو،البغوي
البيضاوي
الز٥تشريؤ و
اٞتبائي © 34 ®�Æ 303Ø915و تفسَت
ومنهج ا١تؤلف ىف تفسَت و مصادر باختصار ،بعد عرض منهجنا يف التحقيق ،سنشرع يف ٖتقيق الرسالة بعد تقييم
لفات وأشرؼ
الدين مؤالعريب
وسنهكررية وحدة
بُت ،إىل نظ
إماـ أف ننقل هنج العلماء
الرومي والرسالة
اوغلي من هه
القارصي .هدفنا
٤تِتىف سائر
الوجود مالبالثلحلثُت
مالحظات بعض
ا١تؤلف ينقد آراء بعض ا١تتصوفة ا١تنتسقصَت
يف التفسَت والتاويل اإلشاري إىل عصرنا هها يف حدود حجم الرسالةÆ

الشبليÆ

الكلمات المفتاحية∫ ٖتقيق ،داود القارصي ،رسالة ،مشكاة ،نورية

منهجنا فى التحقيق∫ إستندنا اىل نسخة واحدة حصلنا عليها كما أشرنا سابقاً ،هه تكفينا ألهنا
نُسخت بيد القاضي ğرٔتا هو من طالب القارصي ıبعد وفاة الشيخ ْتوايل ثالثُت سنة وإستنساخها من رسالة أستاذ
،إستخرجنا اآليات واألحاديث اليت ىف النص ووضعنا بعض التوضيحات عند اٟتاجة ىف ا٢توامش ،أيضا إذا اضفنا
معلومات من جانبنا ىف نص الرسالة وضعنا بُت القوسُت ا١تتطرفُت كهها]…[ اقتبس ا١تؤلف بعض أقواؿ ا١تتصوفة
باللغة الًتكية والفارسية أحيانا و٨تن كتبناها ٓتط اٰخر ىف النص،والهى مل أستطع أف أقرأ (وليس بكلثَت ول بطويل)
Dalı,

*

Dr., Öğr. Üyesi, DPÜ İlahiyat Fakültesi, Tefsir ana Bilim
(ilhami.gunay@dpu.edu.tr). ORCİD ID: orcid.org/0000-0002-3618-7204.

 1فالشكر موصولً لألستاذة الدكتورة  /سوزيت مسعد طه أٛتد ،لتصحيح اللغة ،كلية العلوـ اإلسالمية  -جامعة دومليبينار -كوتاهية –
تركيا.

 32آخياف خرا ،العالقة بُت النية والعبادة ىف رسالة ا١توعظة اٟتسنة و النصيحة العظيمة لداود القارصيUluslararası Dâvûd‡i ،
 Kars� Sempozyumuا١تؤ٘تر الدويل لداود القارصي،قارص  ،2017،ص∫ Æ 314
33طوغروؿ تزجاف،

تقييم شرح بسملة لداود القارصي من جهة فهمه للتفسَت �Uluslararası Dâvûd‡i Kars

 Sempozyumuا١تؤ٘تر الدويل لداود القارصي ،قارص  ،2017،ص∫ Æ149
 34ويل آبا ،كتاب شرح اصوؿ اٟتديث للقارصي ومقارنته بُت شروح اصوؿ اٟتديث ا١تتقدمة �Uluslararası Dâvûd‡i Kars
 Sempozyumuا١تؤ٘تر الدويل لداود القارصي،قارص  ،2017،ص∫ Æ 250
1
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حيث أشرت اليه بلثالث نقط بُت قوسُت (…).وقسّمت النص فقرة على حسب
المىضىع حتى يسهل القراءة للقاري.
تقييم الرسالة النورية و المشكاة القدسية∫ كما أشرنا قبل قليل هه الرسالة يف تفسَت اآلية ا٠تامسة
واللثالثُت من سورة النور رداً على بعض ا١تتصوفة ا١تفرطُت الهين يؤولوف كلمة النور ٔتعناها اٟتقيقي .بعد توضيحاتنا
ٟتياة ا١تؤلف ومنهجه ومؤلفاته اختصارا ديكننا اف نشرع ٖتقيق رسالته∫
تفسير " اهلل نور السموات و األرض "
لألستاذ المرحوم داود أفندي رحمو اهلل
بسم اهلل الرحمن الرحيم
اٟتمد هلل الهي نور عظائم س ّكاف السموات واألرض ٓتالصة العلوـ اٟتقيقية اليقينية  ،وفضلنا معاشر
علماء اليقُت  ،وفضل الدين على كلثَت من عباد ا١تخلصُت أو عباد ا١تتقُت ٓتالصة األدياف اٟتقة اإل٢تية  ،ودللة
الشرائع الشريفة النبوية  ،والصالة والسالـ على رسولنا ٤تمد ا١تبعوث يف أشرؼ األدوات وأكرـ القبائل مع ملة اٟتنيفة
السمحة السهلة النق ية البيضاء ا٠تالية عن اإلفراط والتفريط وعن سائر البدع واألهواء وعلى آله وأصحابه ٧توـ اإلهتداء
ورؤوس سالطُت أئمة ا٢تدى  ،وبعد∫
فيقوؿ العبد الفقَت إىل اهلل الغٍت داوود بن ٤تمد القارصي اٟتنفي عامله اهلل بلطفه اٞتلي وا٠تفي١ :تا رأيت
اختالؼ علماء السنة ا١تستدلُت ا١تقتصدين ومشائخ البدعة ا١تفرطُت ا١ترتاضُت وا١تفرطُت ا١ترتابُت يف معٌت النور واٟتقيق
ّٰ
الس ّٰمو ِ
ات َو ْاْلَ ْر ِ
ض ")سورة النور®35Ø
وجواز إطالقه على اهلل تعاىل على اجملاز أو اٟتقيقة يف قوله تعاىل " اَللّوُ نُ ُ
ور َّ َ
اآلية Æقد التمس مٍت بتحقيق ذلك يف تفسَت هه اآلية العامل العامل والفاضل الكامل يف خالصة قضاة ا١تشرعُت
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ٝتيت :بالرسالة النورية والمشكوة
ودللة اٟتكاـ ا١تتورعُت ،حقيق أف يقاؿ فيه أنه فاض يف اٞتنة ونور يف األمة و
ملخص

مل يتفق العلماء يف مسألة الكتفاء با١تعٌت الظاهري أو تأويله يف الفكر اإلسالمي ،وقد كانت ساحة

التحقيق و
التدقيقوÆاحدة من اجملالت اليت ظهر فيها التأويل ،فتعمق العلماء يف التفسَت اإلشاري ووضعوا له بعض
اإلشاري
القدسية فأقوؿ وباهلل التوفيق ومنه التفسَت
القواعد والشروط  ،ومع ذلك أفرط بعض ا١تفسرين وا١تتصوفُت يف تأويل بعض اآليات القرآنية  Æفالّف العلماء كتباً
إٚتاعية وهي
شرعية
لبد قبل الشروع يف ا١تقصود
الدين الدراسات ا١تهكورة
أصوؿأحد هه
التأويالت ،من
يقينيةلثل هه
الصواب ١ت
عظيمةيقيموا
عشرةالفهم و
مقدماتإساءة
تقدًن حىت دينعوا
يف عليهم
ورسائل وللرد
تأوؿ بعض ا١تتصوفة
عبارة" :اهلل نور السماوات واألرض" وردت يف اآلية ا٠تامسة واللثالثُت من سورة النور ،وقد ّ

وأساس اليقُت فعليك ْتفظها واستعما٢تا وبناء الدين على األوىل ا١تقدمات اليقينية أي ا١تفيدة لليقُت الهي هو اعتقاد

هه اآلية ٔتعناها اٟتقيقي ،فلم يقبل القارصي هها النهج وألف الرسالة النورية والمشكاة القدسية اليت ٨تن بصددها

لنتقادهم Æسنحقق هه الرسالة وسنقيمها باختصار 1،و٢ته الرسالة نسخة فر35
يقاؿ السليمانية يف قسم
 36ومكتبة
يدة يف
جازـ مطابق ثابت سبعة :األوليات و ا١تشاهدات واجملربات وا١تتواترات واٟتدسيات والفطريات (بديهيات)
حاجي ٤تمود أفندي رقم  Æ6383قد اعتمدنا على هه ا١تخطوطة اليت تتكوف من عشرة أوراؽ Æيف دراستنا هه
فقطواهاولوالقصد من تأليفها
نسختها و٤تت
الرسالة ووتعر
منها إىل ا
كبسنشَت
وبالتايل
القارصي،
حياةوومؤ
عليهيفاإلعتماد
سم برهانا
يسمى
لدليل ا١تر
احدةلفاتمنها وا
سنعرض إىل
٢تا قضايا قياساهتا معها والنظريات ا١تنتهية
ومنهج ا١تؤلف ىف تفسَت و مصادر باختصار ،بعد عرض منهجنا يف التحقيق ،سنشرع يف ٖتقيق الرسالة بعد تقييم
ِ
القارصيتُ.وا بُ ْر
لفات قُ ْل َىا
مؤ" :
ٖتصى
تعاىل يف
كما قاؿ
هدفناَىانَمنُك ْمهه ا ْن ُكنْ
الرسالةتُ ْمأف ننقل هنج العلماء
اضع ىفل سائر
بعض مالباوحلثُت
مالحظات
اليقينيةوسنهكر
سيما يف أصوؿ العقائد اإلسالمية قصَت،
يف التفسَت والتاويل اإلشاري إىل عصرنا هها يف حدود حجم الرسالةÆ
37

ِ
ين"Æ
َ
صادق َ

الكلمات المفتاحية∫ ٖتقيق ،داود القارصي ،رسالة ،مشكاة ،نورية

واللثانية أف الكتاب الكرًن والقرآف العظيم اللثابت حقيقة بالتواتر القطعي اإلٚتاعي على كلثرته قسماف:
٤تكمات قطعيات الدللت على معانيها ا١ترادة منها ْتيث ل جيوز تأويلها بوجه أصالً و هي أـ الكتاب ،ومتشاهبات
ظنيات الدللت عليها فيجب ردها إىل احملكمات وتأويلها هبا على الوجه الصحيح ا١تطابق للقوانُت العلمية كما قاؿ
ات فَاََّما الَّذين فى قُلُوبِ ِهم َزي ٌغ فَ يتَّبِعو َن ما تَ َ ِ
ات ى َّن اُ ُّم ال ِ
ْكتَ ِ
شابِ َه ٌ
اب َواُ َخ ُر ُمتَ َ
اهلل تعاىل " ِمنْوُ ّٰايَ ٌ
شابَوَ منْوُ
ات ُم ْح َك َم ٌ ُ
ْ ْ َ ُ َ
َ
الر ِ
ابْتِغَ ِ ِ ِ
اس ُخو َن فِى ال ِْعل ِْم )سورة آؿ عمراف Æ®7Ø
اء تَاْويلِو َوَما يَ ْعلَ ُم تَاْويلَوُ اَِّْل ال ّٰلّوُ َو َّ
اء الْفتْ نَة َوابْتغَ َ
َ
Dalı,

*

Dr., Öğr. Üyesi, DPÜ İlahiyat Fakültesi, Tefsir ana Bilim
(ilhami.gunay@dpu.edu.tr). ORCİD ID: orcid.org/0000-0002-3618-7204.

 1فالشكر موصولً لألستاذة الدكتورة  /سوزيت مسعد طه أٛتد ،لتصحيح اللغة ،كلية العلوـ اإلسالمية  -جامعة دومليبينار -كوتاهية –
تركيا.

 35أنظر ١تزيد من ا١تعلومات ىف هه ا١تصطلحات السابقة ا١تنطقية ،مصطفي جاغرجيي“ ،الضروريات” ا١توسوعة اإلسالمية لوقف الديانة
الًتكية  (Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisiاجمللد 44 ،اسطنبوؿ 2013 ،ص∫ Æ146‡148
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واللثاللثة أف النصوص ٖتمل على ظواهرها أي ْتيث اٟتمل عليها مامل يصرؼ عنها دلئل قطعية والعدؿ
عنها إىل معاف يدعيها أهل الباطن اٟتاد وكفر كما قاؿ اهلل تعاىل " ونَ َّزلْنَا َعلَي َ ِ
اب تِْب يَانًا لِ ُك ّْل َش ْی ٍء َو ُى ًدى
ْ
ك الْكتَ َ
َ
ِ ِ
ين ©سورة النخل " Æ®89Øاِ َّن ّٰى َذا الْ ُق ْرّٰا َن يَ ْهدى لِلَّتى ِى َى اَق َْوُم ©سورة اإلسراءÆ®9Ø
َوَر ْح َمةً َوبُ ْش ّٰرى لل ُْم ْسلم َ
والرابعة أف خالصة ٚتيع األدياف اإل٢تية ودللة كافة الشرائع النبوية وأفضلها وأشرفها وأعالها هي الشريعة
الشريفة اإلقتصادية ا١تصطفوية كما قاؿ اهلل تعاىل " اِ َّن ال ّد ِ ّٰ ِ ِ
وم ْن يَبْتَ ِغ
ين ع ْن َد اللّو ْاْل ْس ََل ُم ©سورة آؿ عمرافَ " Æ®19Ø
َ
ِ
اْل ِخرِة ِمن ال َ ِ
ِ
اسرين ©سورة آؿ عمراف " Æ®85Øواَ َّن ّٰى َذا ِ
ِ
ص َراطى
َ
ْخ َ
غَْي َر ْاْل ْس ََلِم دينًا فَلَ ْن يُ ْقبَ َل م ْنوُ َو ُى َو فى ْ ّٰ َ َ
38
ِ ِ
صي ُك ْم بِو ل ََعلَّ ُك ْم تَ تَّ ُقو َن©سورة األنعاـÆ®153Ø
قيما فَاتَّبِ ُعوهُ َوَْل تَ تَّبِ ُعوا ُّ
السبُ َل فَ تَ َف َّر َق بِ ُك ْم َع ْن َسبيلو ّٰذل ُك ْم َو ّّٰ
ُم ْستَ ً

وا٠تامسة أف اإلقتصاد يف الدين واجب يقيٍت يف الشرع وأف اإلفراط والتفريط فيها حراـ قطعي فيه ،كما
ّٰ
ّٰ
ف َعنْ ُك ْم َو ُخلِ َق
قاؿ اهلل تعاىل " يُري ُد اللّوُ بِ ُك ُم الْيُ ْس َر َوَْل يُري ُد بِ ُك ُم الْعُ ْس َر©سورة البقرة " Æ®185Øيُري ُد اللّوُ اَ ْن يُ َخ ّْف َ
ِ
ك
ضعي ًفا ©سورة النساءَ " Æ®28Øوَما َج َع َل َعلَيْ ُك ْم فِى ال ّدي ِن ِم ْن َح َر ٍج©سورة اٟتجَ " Æ®78Øما اَنْ َزلْنَا َعلَيْ َ
سا ُن َ
ْاْلنْ َ
الْ ُق ْرّٰا َن لِتَ ْش ّٰقى اَِّْل تَذْكِ َرًة لِ َم ْن يَ ْخ ّٰشى ©سورة طه Æ®3‡2Øو " اذْ ُك ُروا ال ّٰلّوَ ِذ ْك ًرا َكث ًيرا©سورة األحزاب Æ®41Øأي ل
ضو ِ
ِ ِ
ان ال ّٰلّ ِو ©سورة
وىا َما َكتَ ْب نَ َ
دائما للحرج العظيم جداً على ما ل خيفى " َوَرْىبَانِيَّةً ابْتَ َد ُع َ
اء ِر ْ َ
اىا َعلَيْ ِه ْم اَّْل ابْتغَ َ
اٟتديدÆ®27Ø
والسادسة أف ا١تؤمن الصادؽ و ا١تسلم الكامل لبد أف يبٍت عبادته وتدينه هلل على تقوى عظيم قطعي يف
اهلل تعاىل رضوانه عظيم قطعي منه باإلقتصاد يف الشريعة الشريفة الغراء ل على ٗتيل ضعيف و توهم سخيف باإلفراط
ِ ّٰ ِ
ضو ٍ
ّٰ
ان َخ ْي ٌر اَ ْم َم ْن
س بُ ْن يَانَوُ َعلى تَ ْق ّٰوى م َن اللّو َوِر ْ َ
يف الرياضة أو بالتفريط يف ا٠تالعة كما قاؿ تعاىل " اَفَ َم ْن اَ َّس َ
ف ىا ٍر فَانْهار بِو فى نَا ِر جهن ّٰ
ِ
ٍ
ِ
مين ©سورة التوبة Æ®109Øو "
س بُ ْن يَانَوُ َع ّٰلى َش َفا ُج ُر َ
ََ
َّم َواللّوُ َْل يَ ْهدى الْ َق ْوَم الظَّال َ
ََ َ
اَ َّس َ
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ضرب ال ّٰلّوُ مثَ ًَل َكلِمةً طَيّْبةً َك َ ٍ ٍ
ملخصَه:ا ُك َّل حي ٍن بِِا ْذ ِن َربّْ َها©سورة
الس َم ِاء تُ ْؤتى اُ ُكلَ
ت َوفَ ْر ُع َها فِى َّ
صلُ َها ثَابِ ٌ
ش َجرة طَيّْبَة اَ ْ
ََ َ
َ َ
َ

مل يتفق العلماء يف مسألة الكتفاء با١تعٌت الظاهري أو تأويله يف الفكر اإلسالمي ،وقد كانت ساحة

التفسَترةٍاإل َخبيثَ ٍ
اليتاْلَ ْرظهرِ
شاري ووضعوا له بعض
ابرهيمتفسَت اإل
العلماء يف ال
" Æ®26Ø
تعمق©سورة
التأويل ْ،ن قَف َرا ٍر
فيها ل ََها ِم
ض َما
َّتمن ِم ْن فَ ْو
اجتُث
اجملالتِق ْ
احدة ْ
ثل َكلِ َم ٍة َخبيثَ ٍة َك َ
شارية و ْ
ش َج َ
ابرهيمَ " Æ®24Øوَم ُ
القواعد والشروط  ،ومع ذلك أفرط بعض ا١تفسرين وا١تتصوفُت يف تأويل بعض اآليات القرآنية  Æفالّف العلماء كتباً
ورسائل اَِّْل ِ
ض ِربُ َها لِلن ِ
Æ®43Ø
العنكبوت
عليهممو َن©
َّاس َوَما يَ ْع ِقلُ َها
ْك ْاْلَ ْمثَ ُ
ال نَ ْ
يقيموا الصواب ١تلثل هه التأويالت ،من أحد هه الدراسات ا١تهكورة
الفهم و
سورةوا إساءة
حىت دينع
َوتِل َ
للرد ال َْعال ُ
تأوؿ بعض ا١تتصوفة
عبارة" :اهلل نور السماوات واألرض" وردت يف اآلية ا٠تامسة واللثالثُت من سورة النور ،وقد ّ

المشكاةاحملققوف
همية والعلماء
النهج وأعباد
ههاأكابر
ا١تخلصُت و
عناهاوخلص
ا١ترسلُت
القدسية اليت ٨تن بصددها
ا١تتقُت النور
لف الرسالة
عباديقبل القارصي
اٟتقيقي ،فلم
والسابعة أف ورثة األنبياءههو اآلية ٔت

لنتقادهم Æسنحقق هه الرسالة وسنقيمها باختصار 1،و٢ته الرسالة نسخة فريدة يف مكتبة السليمانية يف قسم

ا١تتقوف ل غَت كما توهم الصوفيوف اٞتاهلوف ا١تفرطوف ا١تبتدعوف الزاعموف أف الشريعة قشر واٟتقيقة لب وأهنم هم

حاجي ٤تمود أفندي رقم  Æ6383قد اعتمدنا على هه ا١تخطوطة اليت تتكوف من عشرة أوراؽ Æيف دراستنا هه
39
يعمهوف،والقصد من تأليفها
نسختها و٤تتواها
الرسالةلفيوتعريف
هبتاف سنشَت
القارصي،هللوبالتايل
اٞتاهلوف ومؤلفات
سنعرض حياة
سكرهتم
سم إهنم
عظيم إىلفو ااهلل
الغافلوف حاش
العارفوف الواصلوف والعلماء الفقهاء هم
ومنهج ا١تؤلف ىف تفسَت و مصادر باختصار ،بعد عرض منهجنا يف التحقيق ،سنشرع يف ٖتقيق الرسالة بعد تقييم
لفاتا ي ع ِقلُه ِ
شى ال ّٰلّو ِ ِ
هدفنالْعالِ
وسنهكر ِ
سورة أف ننقل هنج العلماء
ههَن ©الرسالة
ىف سائر
الباحلثُت
ادهِ ال ُْعلَ ّٰم
من ُمو
الفاطر
بعضسورة
مالحظاتُوا ©
كما قاؿ اهلل تعاىل " اِنَّ َما يَ ْخ َ
َ
Æ®28Øمؤ" َوَم َ ْ َ
القارصيا .اَّْل ا َ
قصَت ،م ْن عبَ
يف التفسَت والتاويل اإلشاري إىل عصرنا هها يف حدود حجم الرسالةÆ

الر ِ
ِ
َّ
ْم
رسالة،افÆ®7Ø
القارصيؿ ،عمر
داودسورة آ
ٖتقيقِْ،عل ِْم©
المفتاحية∫فِى ال
اس ُخو َن
العنكبوتَ " Æ®43Øوَما يَ ْعلَ ُم تَاْويلَوُ اَِّْل ال ّٰلّوُ َو
الكلماتَّ
مشكاة"،نورَوايةلذ َ
ين اُوتُوا الْعل َ
ات ©سورة اجملادلة" Æ®11Øومن ي ْؤ َ ِ
َدرج ٍ
ب ِز ْدنى
ْمةَ فَ َق ْد اُوتِ َى َخ ْي ًرا َكث ًيرا ©سورة البقرةَ " Æ®269Øوقُ ْل َر ّْ
ََ ْ ُ
ََ
ت الْحك َ
ِعل ًْما ©سورة طه Æ®114Øو إذا قيل ٢تم يف طرؼ العلماء بطريق النهي عن ا١تنكر ا١تقدـ يف اإلرشاد ل تفسدوا يف
ِ
صلِ ُحو َن اََْل اِنَّ ُه ْم ُى ُم ال ُْم ْف ِس ُدو َن َوّٰل ِك ْن َْل
األرض بإخالؿ العاظُت و إيقاع الفنت بُت ا١تسلمُت " قَالُوا انَّ َما نَ ْح ُن ُم ْ
يَ ْشعُ ُرو َن©سورة البقرة Æ®12‡11Øو إذا قيل ٢تم يف طرفهم أيضا بطريق األمر با١تعروؼ و اإللزاـ يف اإلرشاد و أيضا
 " Dalı,قالُوا ان ؤِمن كما ّٰامن السفهاء اْل اِنَّهم ىم السفهاء وّٰل ِكن ْل ي علمون
آمنوا كما آمن الناس ا١تؤمنوف الصاٟتوف
ِ
َّ
ين ّٰا َمنُوا قَالُوا ّٰا َمنَّا
َوا َذا لَ ُقوا الذ َ

َ ُ ْ ُBilim
َ ُّ ُ ُ ْFakültesi,
َ َ
ُ ََ ُ َ َ ُّ Tefsir
ْ َ ُ َİlahiyat
ُ َ ْ َ َ DPÜ
َ َ َana
Dr., Öğr. َÜyesi,
(ilhami.gunay@dpu.edu.tr). ORCİD ID: orcid.org/0000-0002-3618-7204.

جامعةْم دومليبينار -كوتاهية –
ئ بِ ِه
العلوـوُ يَ ْستَ ْه
أٛتد،نَ ل ْحن ُم
مسعد ْمطهاِنَّ َما
الدكتورةَالُ/واسواِزنَّايت َم َع ُك
لألستاذةينِ ِه ْم ق
موصوىلً َشيَاط
فالشكرْوا اِ ّٰل
تصحيح ْستَاللغةْهِ ،زٶكليةَن اَل ّٰلّ
َواَِ1ذا َخلَ
اإلسالمية ِزُ-
تركيا.

ُ

ُّى ْم فى طُغْيَانِ ِه ْم يَ ْع َم ُهو َن©سورة البقرةÆ®15‡13Ø
َويَ ُمد ُ
واللثامنة أف أصوؿ العقائد اإلسالمية اليقينية وكها أصوؿ األخالؽ واألعماؿ الدينية القطعية ا١تأخوذة من
الرباهُت العقلية أو ( )...األفاقية و األنفسية ل يعد هبا ول يعتمد عليها على وجه الكماؿ ما مل يؤخه يف ٤تكمات
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الشريعة الشريفة القطعية على وجه اليقُت لكماؿ تسلط القوة الوامهة على القوة العاقلة وغاية موافقة اٞتواسيس
النفسانية مع الوساوس الشيطانية فال يأمن العاقل ا١تستبصر عليها ما مل يأخه منها على الوجه اليقُت و يف ٙتة كلثرة
الكفرة والفرؽ الضالة والطوائف ا١تتصوفة ا١تبتدعة وأرسل اهلل تعاىل رسله وأنزؿ اهلل تعاىل كتبه فإلمداد الشريعة الشريفة
ات ى َّن اُ ُّم ال ِ
ْكتَ ِ
اب ©سورة آؿ عمراف Æ®7Øو "
اليقينية و الطريقة احملمدية ا١تستقيمة كما قاؿ اهلل تعاىل " ّٰايَ ٌ
ات ُم ْح َك َم ٌ ُ
يم َخبي ٍر©سورة هود Æ®1Øو " الم ّٰذلِ َ ِ
ِ
ت ِم ْن لَ ُد ْن َحك ٍ
ب ف ِيو ُى ًدى
ت ّٰايَاتُوُ ثُ َّم فُ ّْ
صلَ ْ
اب اُ ْح ِك َم ْ
الَر كتَ ٌ
ك الْكتَ ُ
اب َْل َريْ َ
لِل ُْمت َّ
ين يُ ْؤِمنُو َن©سورة البقرة Æ®2‡1Øو " اِ َّن ّٰى َذا الْ ُق ْرّٰا َن 40يَ ْهدى لِلَّتى ِى َى اَق َْوُم ©سورة اإلسراءÆ®9Ø
َّقين اَلذ َ
َ
والتاسعة أف طريقة معرفة الكمالت اإل٢تية و األحكاـ العظيمة الدينية اليقينية إمنا هي النظر و الفكر و
ترتيب ا١تقدمات الربهانية العقلية القطعية و الشرعية اليقينية و اإلستدلؿ باآليات التكوينية و التنزيلية كما هو شأف
األنبياء عليهم السالـ و أويل األلباب من كمل ورثتهم العلماء ل بطريقة شدة الرياضية و كلثرة اجملاهدة على ما توهم
ِ
الس ّٰمو ِ
ات َو ْاْلَ ْر ِ
ض©سورة
الفالسفة اإلشراقية و ا١تتصوفة اإلفراطية كما قاؿ اهلل تعاىل " قُ ِل انْظُُروا َما َذا فى َّ َ
يونس ".®101Øوفي األرض آيات للموقنين و في أنفسكم أفَل تبصرون ©سورة الهارياتÆ®21‡20Øو" اِ َّن فى
ّٰ
ات و ْاْلَر ِ ِ ِ
َّها ِر َ ّْٰلي ٍ
َخل ِْق َّ ِ
ات ِْلُولِى ْاْلَلْبَ ِ َّ
ودا َو َع ّٰلى
ين يَ ْذ ُك ُرو َن اللّوَ قِيَ ًاما َوقُ ُع ً
الس ّٰم َو َ ْ
ض َوا ْخت ََلف الَّيْ ِل َوالن َ َ
اب اَلذ َ
ت ّٰى َذا ب ِ
اط ًَل سبحانَ َ ِ
الس ّٰمو ِ
ِ
ات َو ْاْلَ ْر ِ
اب النَّار©سورة آؿ
ض َربَّنَا َما َخلَ ْق َ
ك فَقنَا َع َذ َ
ُْ َ
َ
ُجنُوب ِه ْم َويَتَ َف َّك ُرو َن فى َخل ِْق َّ َ
عمرافÆ®191‡190Ø
والعاشرة أف التشبيهات ل سيما التسليمات منها واجملازات القرآنية أبلغ وآكد وأوىل وأظهر من التشاهبات
واٟتقائق والصرحيات يف ا١تقامات ا٠تطابية ا١تقنعة ا١تلزمة كا١تبالغة يف ا١تدح و الهـ و الًتغيب و الًتهيب و الوعد و
الوعيد فإف فيها ل سيما يف ٘تلثيل ا١تعقوؿ احملسوس كشف األستار النقابية عن وجو ا١تعاين القرآنية و رفع اٟتجاب عن
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ملخص:معها فإف ا١تعاين الصرفة تدركها
دقائق ا١تقاصد و ا١تباين الفرقانية ومساعدة األوهاـ ا١تعوجة للعقوؿ ا١تستقيمة ومصاٟتتها

مل يتفق العلماء يف مسألة الكتفاء با١تعٌت الظاهري أو تأويله يف الفكر اإلسالمي ،وقد كانت ساحة

الكتباإلاإل٢تية
تعمق األم
ٙتة ،كفلثرت
احملاكماتفيهاومن
اٟتسيات وحب
ا١تيل
العقوؿ مع منازعة عظيمة منها فإف طبعها
شاري ووضعوا له بعض
لثاؿ يفيف التفسَت
العلماء
التأويل
اجملالت اليت ظهر
إىل واحدة من
شاري
التفسَت اإل
القواعد والشروط  ،ومع ذلك أفرط بعض ا١تفسرين وا١تتصوفُت يف تأويل بعض ِاآليات القرآنية  Æفالّف العلماء كتباً
ص َّرفْنَا للن ِ
َّاس فى ّٰى َذا
فلثبت يف أحاديث األنبياء عليهم الصالة و السالـ وكلمات األخيار كما قاؿ اهلل
تعاىلاب" ١تَولَلثلَق ْدهه َ
التأويالت ،من أحد هه الدراسات ا١تهكورة
ورسائل للرد عليهم حىت دينعوا إساءة الفهم و يقيموا الصو
تأوؿ بعض ا١تتصوفة
اآليةÆيف" اآلضيةرا٠ت
 ®89Øوردت
اإلسرواءاألرض"
السماوات
عبارةِ" :اهلل
وقدِد ُر ّ
الْ ُق ْرّٰا ِن ِم ْن ُك ّْل َمثَ ٍل فَاَبّٰى اَ ْكثَ ُر الن ِ
سورةوًكاالنورْلَّ ،يَ ْق
مسلةّوُ َموثالََلً َع
با ال
نور©سورة
ورا
لثالثُتْب ًدامن َّم ْملُ
ََ َ
َّاس اَّْل ُك ُف ً
هه اآلية ٔتعناها اٟتقيقي ،فلم يقبل القارصي هها النهج وألف الرسالة النورية والمشكاة القدسية اليت ٨تن بصددها

ٍ
ِ
ون السليمانية يف قسم
مكتبة
نسخةْم فر
41يدةْلَ يَيف ْعلَ ُم
الرسالةاَ ْكثَ ُرُى
ْحْ 1موُد٢تهلِل ِّو بَ ْل
وسنقيمَهاْستَ ُوو َن ال
الرسالةْه ًرا َى ْل ي
سنحققنْوُههِس ِّرا َو َج
لنتقادهمو Æيُ ِنف ُق ِم
باختصارَ،
سنًا فَ ُه َ
َعلَى َش ْيء َوَمن َّرَزقْنَاهُ منَّا ِرْزقًا َح َ
حاجي ٤تمود أفندي رقم  Æ6383قد اعتمدنا على هه ا١تخطوطة اليت تتكوف من عشرة أوراؽ Æيف دراستنا هه
يفْل ياْ ِ
ت بِ
سنشَت َم ْوّٰ
الرسالةَو ّْج ْه
وبالتايلّّل َع ّٰلى
القارصيَوُ،ى َو َك
لفات َش ْی ٍء
حياة ِدوُرمؤ َع ّٰلى
سنعرضَْل يَ ْق
ب ال ّٰلّوُ َمثَ ًَل َر ُجلَيْ ِن اَ َح ُد ُى َما اَبْ َك ُم
إىلل ايوُ اَ
لوالقصد من تأليفها
َو َ
ض َر َ
وتعورُ َ َ
سميْ نَ َما يُ
نسختها َخيْو٤تتٍرو َىاها ْ
ومنهج ا١تؤلف ىف تفسَت و مصادر باختصار ،بعد عرض منهجنا يف التحقيق ،سنشرع يف ٖتقيق الرسالة بعد تقييم
ض ِرب لَهم مثَل الْح ّٰي ِ
صر ٍ
ّٰ ِ
ِ ِ
Æ®76‡75Ø
مالحظاتي ٍم©
اط ُم ْستَق
لفات " َوا ْ
القارصيْ .هدفناُ ْمن َههَ َ
يَ ْستَوى ُى َو َوَم ْن يَاْ ُم ُر بال َْع ْدل َو ُى َوقصَتَع،لى َ
الرسالةوةأف ننقل هنج العلماء
النحلىف سائر مؤ
سورةالباحلثُت
بعض
وسنهكر
ِ يف التفسَت والتاويل اإلشاري إىل عصرنا هها يف حدود حجم الرسالةÆ
ِ
ٍ
ِ
ات ْاْلَ ْر ِ
اح ©سورة الكهف " Æ®45Øانَّ َما
الس َماء فَا ْختَ لَ َ
ْروهُ ّْ
الدُّنْ يَا َك َماء اَنْ َزلْنَاهُ م َن َّ
ط بِو نَبَ ُ
ض فَاَ ْ
الريَ ُ
شيما تَذ ُ
صبَ َح َى ً
الكلمات المفتاحية∫ ٖتقيق ،داود القارصي ،رسالة ،مشكاة ،نورية

ض ِم َّما ياْ ُكل النَّاس و ْاْلَنْ عام ح ّٰتّى اِ َذا اَ َخ َذ ِ
ات ْاْلَ ْر ِ
ت
الس َم ِاء فَا ْختَ لَ َ
ْح ّٰيوةِ الدُّنْ يَا َك َم ٍاء اَنْ َزلْنَاهُ ِم َن َّ
ط بِو نَبَ ُ
َ ُ ُ َ َُ َ
َمثَ ُل ال َ
ت وظَ َّن اَ ْىلُها اَنَّهم قَ ِ
َم تَ غْ َن
اد ُرو َن َعلَ ْي َها اَّٰت َيها اَ ْم ُرنَا ل َْي ًَل اَ ْو نَ َه ًارا فَ َج َعلْنَ َ
ْاْلَ ْر ُ
اىا َحصي ًدا َكاَ ْن ل ْ
َ ُْ
ض ُز ْخ ُرفَ َها َوازَّيَّنَ ْ َ
اْلي ِ
بِ ْاْلَ ْم ِ
ات لِ َق ْوٍم يَتَ َف َّك ُرون©سورة يونس Æ®24Øإىل غَت ذلك ٦تا ل حيصى ول يستقصى فللعباد
ك نُ َف ّْ
س َك ّٰذلِ َ
ص ُل ْ ّٰ َ
ا١تخلصُت ل سيما ا٠تلصُت منهم در وخَت الكلثَت ل سيما فيما ٨تن فيه فإنه من أعايل التملثيالت الدالة على حالة
ا١تشتبه وبياف مقدار وتقريرها وعلى كماؿ شرؼ العلم اليقيٍت وأهله وعلى غاية الًتغيب إىل ٖتصيله والوعد العظيم يف
Dalı,
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مقابلته وعلى أصداد ذلك فنقوؿ 1قاؿ اهلل تعاىل يف بياف حاؿ ا١تشبه بأنه على وصف من األوصاؼ البسيطة أول

فالشكر موصولً لألستاذة الدكتورة  /سوزيت مسعد طه أٛتد ،لتصحيح اللغة ،كلية العلوـ اإلسالمية  -جامعة دومليبينار -كوتاهية –
تركيا.

وا١تركبة اجملتمعة ا١تأخوذة من األشياء الكلثَتة اجملتمعةÆ
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ثانيا وبياف مقدراها أيضا يف القوة والضعف والزيادة والنقصاف وتقريرها أيضا يف نفوس السامعُت واألولياف
يقتضياف كونه ا١تشتبه بوجه التشبيه الهي هو اختص أوصافهما وقصد بياف اشًتاكهما فيه ٗتفيفا أو ٗتييال أشهر
وأعرؼÆ
واللثالث كونه أمت و أقوى هها بطريق العبادة و يف بياف ما يتبعه يف كماؿ التشريف و الًتغيب و الوعد و
أضدادها و هها بطريق اإلشارة ( )...التنزيل اهلل أي الهات ا١تعهود العظيم جد الواجب لوجود ا٠تالق العامل ا١تستحق
لعبادة الكل و ا١تتصف ّتميع الكمالت اإل٢تية ا١تتنز عن ٚتيع النقائص اٞتسمانية فإف ا١تختار أف لفظة اٞتاللة
ّٰ
ِ
ِ
َّ
ت
ين اِذَا ذُكِ َر اللّوُ َو ِجلَ ْ
ا١تتبادر منها اٞتالؿ باٞتمل واٞتماؿ يف اٞتملة ولها قاؿ تعاىل " :انَّ َما ال ُْم ْؤمنُو َن الذ َ
ِ ّٰ ِ ِ
وب ©سورة الرعد ®28Øاآلية Æعلم شخص له تعاىل ابتدأ
قُلُوبُ ُهم©سورة األنفاؿ ®2Øاآلية " Æاََْل بِذ ْك ِر اللّو تَط َْمئ ُّن الْ ُقلُ ُ
وبالغلبة التقديرية مع الالـ التحقيقية بدوهنا 42فأصل إله ٔتعٌت معبود أو متحيز فيه أو مفروغ أو مسكوف أو ملتجأ إليه
أو ول ٔتعٌت متحيز فيه أو ل ٔتعٌت اإلرتفاع و إف تعينه تعاىل الوصفي إمنا هو باألوصاؼ العظيمة ا٠تاصة ا١تتبادر
باٞتمل اليت هي أصوؿ التوحيدات الشرعية الالشركية أو ٔتجموع اإلشتباهات و التنزيهات العظيمة ا٠تاصة ا١تتبادرة يف
اٞتملةÆ
وقاؿ بعضهم لفظة اٞتاللة تدؿ على ٣ترد الهات العظيمة جدا ا١تتعُت يف اٞتملة واعتبار األوصاؼ ا٠تاصة
الس ّٰمو ِ
ات َو ْاْلَ ْر ِ
ض أي صاحب و معطي نور عظائم سكاف
إمنا هو بطريق اإلستتباع واللزوـ باٟتملة فلكل وجهة نُ ُ
ور َّ َ
السموات واألرض ا١تعنوي الهي هو العلم اٟتقيق اليقيٍت الشرعي الشبيه بنورمها القوي اللثابت اٟتسي العظيم من
األنبياء وكبار ا١تالئكة واألولياء الصديقُت و العلماء احملققُت ا١تتقُت اللهم اجعلٍت منهم  ،و اعلم أنه سبحانه و تعاىل
شبه ذلك العلم بهلك النور يف كماؿ ا١ترغوبية ا١تقبولية و زيادة إزالة الظلمات اٟتسية و العقلية اٞتهلية وكشف األشياء
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ملخص:يف كشفها لوجه أصال وهها
و األحكاـ و الطريق العظيمة اٟتقة الربهانية العلمية ْتيث اإلشتبا يف إزالتها ول شبهة

مل يتفق العلماء يف مسألة الكتفاء با١تعٌت الظاهري أو تأويله يف الفكر اإلسالمي ،وقد كانت ساحة

اإلشارةال مثتفسَتذكراإل اسم
التأويل،لثانيةف بط
فيهاة  ،ال
ظهرالست
اجملالت واليتبياف
احدةريقمن العبارة
األوؿو بط
التشبيه ا١تفرد با١تفرد والغرض منه بياف ال
شاري ووضعوا له بعض
تعمقريقالعلماء يف
لثالثةشاري
التفسَت اإل
القواعد والشروط  ،ومع ذلك أفرط بعض ا١تفسرين وا١تتصوفُت يف تأويل بعض اآليات القرآنية  Æفالّف العلماء كتباً
ا١تشتبه و أراد ا١تشتبه بطريق اإلستعارة ا١تصرحة و إمنا حهؼ ما حهؼ و أضافه إىل نفسه للمبالغة يف ٚتيع ذلك و
ورسائل للرد عليهم حىت دينعوا إساءة الفهم و يقيموا الصواب ١تلثل هه التأويالت ،من أحد هه الدراسات ا١تهكورة
تأوؿ بعض ا١تتصوفة
النور،
لثالثُت
األرض"
السماوات و
وقدى ّ
ور ع ّٰل
سورةله "ن
اء "منو قو
مسةمنواليش
وردت ِديفى اآلال ّٰلّيةو لِا٠تناوِره
تعاىل "ي ه
قوله
نور ّٰكوةٍ " أو
اهلل ِمش
عبارةوِ:ره" ك
القرينة القطعية على ذلك  ،قوله "مثل ن

ََ ُ ُ

َ ْ

َْ

ُ ُ

َْ ََ ُ

ٌُ َ

هه اآلية ٔتعناها اٟتقيقي ،فلم يقبل القارصي هها النهج وألف الرسالة النورية والمشكاة القدسية اليت ٨تن بصددها

1
الرسالةدى بِ ِو ّٰ
وسنقيم نُها ِ
سنحقققَ ْدههجاء ُكم ِ ّٰ ِ
مكتبةَع السليمانية يف قسم
ين يَ ْه
لنتقادهمÆتعاىل "
نُوٍر" و سائر احملكمات القرآنية ملثل قوله
نسخة فالرلّوُ
ور َوكتَ
باختصارٌ،
يدة َميفِن اتَّ بَ
الرسالةم َن اللّو ٌ
اب ُومب٢تهٌ
ََ ْ
حاجي ٤تمود أفندي رقم  Æ6383قد اعتمدنا على هه ا١تخطوطة اليت تتكوف من عشرة أوراؽ Æيف دراستنا هه
ِ
سنشَت ِ ٍ
سنعرضم ِ
نسختها،Æ®6
يف ا١تائدة
سورة
وبالتايل ْم اِّٰلى
القارصيَ،ويَ ْهدي ِه
لفاتُّوِر بِِا ْذنِو
حياة اِلومَىؤ الن
ات
ض َوانَوُ ُسبُ َل َّ
ِر ْ
15Øوالقصد من تأليفها
و٤تتواها
قيم©وتعر
الرسالة
صإىلَر ااطسمُم ْستَ
الس ََلِم َويُ ْخ ِر ُج ُه ْم م َن الظُّلُ َ
ومنهج ا١تؤلف ىف تفسَت و مصادر باختصار ،بعد عرض منهجنا يف التحقيق ،سنشرع يف ٖتقيق الرسالة بعد تقييم
و قوله تعاىل " يري ُدو َن اَ ْن يط ِْف ُؤا نُور ال ّٰلّ ِو بِاَفْو ِاى ِهم وياْبى ال ّٰلّوُ اَِّْل اَ ْن ي ِ
لفاتِرَه الْ َكافِرون©سورة التوبةÆ®32Ø
سائر َولمؤَْو َك
ورهُ
وسنهكر ْ َ َ َ
ُ
ُ
لثُتُت َّمىف نُ َ
َقصَتَ ،
القارصيُ .هدفنا من هه الرسالة أف ننقل هنج العلماء
مالحظات بعض الباح
يف التفسَت والتاويل اإلشاري إىل عصرنا هها يف حدود حجم الرسالةÆ

إىل غَت ذلك ٦تا ل حيصىÆ

الكلمات المفتاحية∫ ٖتقيق ،داود القارصي ،رسالة ،مشكاة ،نورية

وقد قاؿ عليه السالـ يف مدح العلم اٟتقيقي الشرعي اليقيٍت إمنا العلم بالتعلم وإمنا الفقه بالتفقه و من يرد
اهلل بو خيرا يفقهو في الدين 43و إنما يخشى اهلل من عباده العلماء و فضل العالم على العابد كفضلي على
أدناكم و لو قاؿ كفضلي على أعالكم لكفى  ،و يف رواية كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب 44و يف
رواية 45حفر الفرس سبعين عاما 46إىل غَت ذلك ٦تا ل حيصى فاٟتمد هلل على ذلك.
وقيل ا١تراد بالنور ا١تعنوي بناء اإلدياف التحقيقي ّتميع األحكاـ الشرعية اإلعتقادية وا٠تلقية والعملية تفصيال
Dalı,
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ا٢تدايةالدكتورة /
وقيل لألستاذة
علم فالشكر
إٚتالموصولً

تركيا.
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٤تمد بن اٝتاعيل البخاري صحيح البخاري علم 10،دار ابن كلثَت ،دمشق بَتوت ª2002ابو اٟتسُت مسلم بن اٟتجاج صحيح

مسلم إمارة 175،دار الكتب العلمية ،بَتوتÆ1991
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*

ابو داود سليماف بن األشعث السجستاين سنن أيب داود علم 1 ،مكتبة ا١تعارؼ ،الرياض ٤ ª1424تمد بن يزيد القزويٍت سنن ابن ماجه

مقدمة 17 ،مكتبة ا١تعارؼ ،الرياض Æ1417أٛتد بن حنبل ،مسند  ، 5Ø196بدوف التاريخÆ
 45هناية الورقة ا٠تامسة أ.
 46مسلم ،علم ٤ª 47تمد بن عيسى الًتمهي ،سنن الًتمهي ،علم 39 ،مكتبة ا١تعارؼ ،الرياض، Æ1417
1
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ال داركة لهلك وقيل القوة الظاهرة اٟتساسة ١تدركاته ا٠تمسة وقيل النور ٔتعٌت ا١تنور وقيل ٔتعٌت ا١تدبر وقيل ٔتعٌت ا١تظهر
وقيل ٔتعٌت ا١توجد وقيل ٔتعٌت ا١تكمل على طريق ا١تصرحة أيضا هها و لقد ٕتاهر بالوقاحة العظمي وٕتاوز يف اٟتماقة
األمد األقصى بعض مالحدة الصوفية منها كاإلٝتاعيل ا١تولوي األنقروي 47اللعُت األلعن رئيس اللصوص الدينية
بشارح المثنوي وشارح نقوش 48الفصوص الردية الضاؿ ا١تضل الغافل ا١تغفل لغالب رجاؿ الدولة العلثمانية اٟتقة
العلية ٛتاها اهلل تعاىل عن أنواع البدع وأصناؼ البلية حيث قاؿ يف رسالة فصيحة و مقالة سنيعة∫
الس ّٰمو ِ
ات َو ْاْلَ ْر ِ
ض هو اهلل تعاىل على اٟتقيقة بال تأويل أصال وأف إطالؽ النور على غَت
"اعلم أف نُ ُ
ور َّ َ
٣تاز ٤تض عند أهل اهلل أهل الباطن وأنه كاف بالنسبة إىل أهل الظاهر جيب تأويله خوفا من طعنهم فإف العوامل كلها
فمظاهر اٟتق و ا١تدرؾ يف ا١تظاهر هو اٟتق ل غَت فاعرؼ و من أنت ديينه أو غَت و ما هويتك و حقيقتك أحصى
فيها و غَت و باٞتملة إذا ظهرت اٟتقائق بطلت الشرائع فالكل واحد يتجلى بكل شأف وهنا أسرار لطيفة ل يليق
إظهارها على بعض األفهاـ و السر واجب عن العواـ و العاقل يكفيه اإلشارة“ انتهىÆ
فانظر إىل هها للعن األكفر كيف يتغفل عن ا١تقدمات العشرة اليقينية الشرعية اإلٚتاعية كما عرفت
وخالف كلها العياذ باهلل تعاىل إنشاء هه الًتهات اإلضاللية الومهية واإلٟتادات اإلٖتادية اإلباحية الغالية ل سيما عن
احملكمات النورية وعن قوله تعاىل َمثَ ُل نُوِره و يَ ْه ِدى ال ّٰلّوُ لِنُوِره فإف اإلٖتاد بناء يف اإلضافة و أيضا النور لغة و عرفا و
اصطالحا و شرعا يف األوضاع األربعة إمنا هو هه الكيفية العرضية الشفافة اٟتسية فكيف ديكن أف حيمل على ظاهر

 47إٝتعيل رسوخي انقروي 1041Ø1631ولد يف أنقرة وتعلم لغة العربية والفارسية وتدرس علوـ الشرعية قبل إنتسابه اىل طريقة البَتامية مث اىل
ا٠تلوتية وأصبح شيخا فيهما وشرح ا١تلثنوي ٞتالؿ الدين الرومي وشرح بعض األشعار للشعراء وألف وشرح الكتب ىف التصوؼ وله رسالتاف ىف
تفسَت سورة الفاٖتة واية النور كالمها ٖتتل لوف التصوؼ و توىف ىف إسطنبوؿ ودفن هنا  Æارخاف يتيك “ ،اٝتاعيل رسوخي أنقروي ”
ا١توسوعة اإلسالمية لوقف الديانة الًتكية ( Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisiاجمللد ،3اسطنبوؿ1991 ،
،ص∫ Æ211-213

48

رٔتا يقصد القارصي ترٚتة إختصار فصوص اٟتكم إلبن العريب بعنواف زبدة الفحوص ىف نقش الفصوصÆ
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ملخص٣:تازا ٤تضا و منه كالـ الغزايل
و يكوف هو اهلل تعاىل على اٟتقيقة و ل يؤؿ أصال و إمنا يكوف إطالقه على غَت تعاىل

مل يتفق العلماء يف مسألة الكتفاء با١تعٌت الظاهري أو تأويله يف الفكر اإلسالمي ،وقد كانت ساحة

49

األرواح
مقتبسة من
التأويلاأل،روفاحتعمقالنبوية
فيها وأف
السراج
بعض
بعضهااإل يف
شاري ووضعوا له بعض
تفسَت اإل
العلماء يف ال
من ظهر
النور اليت
فيضافاجملالت
احدة من
شاري و
يف مشكوة األنوار السفلية فائضالتفسَت
القواعد والشروط  ،ومع ذلك أفرط بعض ا١تفسرين وا١تتصوفُت يف تأويل بعض اآليات القرآنية  Æفالّف العلماء كتباً
العلوية اقتباس السراج من النار وأف األ رواح العلوية بعضها مقتبس يف بعض مث ينتهي ٚتلتها اىل نور األنوار ومعدهنا
ورسائل للرد عليهم حىت دينعوا إساءة الفهم و يقيموا الصواب ١تلثل هه التأويالت ،من أحد هه الدراسات ا١تهكورة
تأوؿ بعض ا١تتصوفة
فيها وقد
قاؿالنور،
سورة
النورلثالثُت من
مسة وال
من يفاهللاآلية
مقتبسةوردت
مستعارة وواألرض"
نوروارالسماوات
عبارة" :
أيضا ّ
اٟتقيقي و
الهيا٠تاهو
سائراهللاألن
ومنبعها األوؿ وذلك هو اهلل وحد وأف
هه اآلية ٔتعناها اٟتقيقي ،فلم يقبل القارصي هها النهج وألف الرسالة النورية والمشكاة القدسية اليت ٨تن بصددها

شيء السليمانية يف قسم
كل مكتبة
نسخةو فرأفيدة يف
باختصار1،يف و٢ته
الرسالةدة وسنقيم
لنتقادهمÆ
الرسالة اهلل
الوجود ال
العيانيةهاانه ليس
سنحققرأواههبا١تشاه
اٟتقيقة ف
ترقي العارفوف يف حضيض اجملاز إىل زروة
حاجي ٤تمود أفندي رقم  Æ6383قد اعتمدنا على هه ا١تخطوطة اليت تتكوف من عشرة أوراؽ Æيف دراستنا هه
ا١تفسرين
سنشَت من
وبالتايلالظاهر
يزعم،ه أهل
لفاتكما
األوقات
سوا هالك ازلً وأبداً ألنه هالك يف وقت
األشياءوالقصد من تأليفها
فوجودات و٤تتواها
العتاتيف نسختها
الرسالة وتعر
إىل اسم
القارصي
سنعرض يفحياة ومؤ
ومنهج ا١تؤلف ىف تفسَت و مصادر باختصار ،بعد عرض منهجنا يف التحقيق ،سنشرع يف ٖتقيق الرسالة بعد تقييم
حصص مقتبسة يف وجود تعاىل فاذا ل موجود إل اهلل فتوحيد هم بال هو ال هو ل بال إله إل اهلل فأنه توحيد العواـ
قصَت ،وسنهكر مالحظات بعض الباحلثُت ىف سائر مؤلفات القارصي .هدفنا من هه الرسالة أف ننقل هنج العلماء
حجمليهالرسالةÆ
شاريبهإىلاىلعصرنا
التاويل اإل
التفسَت و
فانه هو عبادة عما إليه الشارة يف
تعاىل يف اٟتقيقة وأف الشريعة
حدود إل إ
شيءههايف يفالظاهر
اشارة
كاف فال
فكيف ما
الكلمات المفتاحية∫ ٖتقيق ،داود القارصي ،رسالة ،مشكاة ،نورية

عبادة العواـ والطريقة عبادة ا٠تواص واٟتقيقة عبادة خواص ا٠تواص ومنهم من يقوؿ العقل األوؿ و هو أوؿ ا١تخلوقات
نور ٤تمد صلى اهلل عليه و سلم فأوؿ ما خلق اهلل نور من نور وجهه ورووا يف ذلك حديلثا األصل 50له على ما هو و
رأيهم يف الفًتاء على الرسوؿ التأييد بدعتهم و ترغيب العواـ الغفلة اٞتهلة اىل طريقتهم و حقيقتهم أنا من نور اهلل و
المؤمنون من نوري 51و زعموا اف يف كل موجود جزء من نور النيب صلى اهلل عليه و سلم توصال به اىل اإلٖتاد بل ايل
وحدة الوجود و يدعوف اتصاؼ النيب ب صفات األلوهية مث أنفسهم ويفرقوف بُت األحدية والواحدية فيقولوف األحدية
*

للهات والواحدية للصفات و
ْتث الوجود و قاؿ احملققوف

Dr., Öğr. Üyesi, DPÜ İlahiyat Fakültesi, Tefsir ana Bilim Dalı,
(ilhami.gunay@dpu.edu.tr).
ORCİDدير الوجودي يف
 ID:القاضي
 orcid.org/0000-0002-3618-7204.قوؿ
الواحدية مقاـ اليت و أنه صفة من صفات اهلل تعاىل و فيه
 1فالشكر موصولً لألستاذة الدكتورة  /سوزيت مسعد طه أٛتد ،لتصحيح اللغة ،كلية العلوـ اإلسالمية  -جامعة دومليبينار -كوتاهية –
قالوا تركيا.أي من الصوفية الوجود ا١تطلق مع كونه عُت الواجب قد انبسط على هياكل

 49هناية الورقة ا٠تامسة ب.
 50رٔتا ل أصل له
51مل نعلثر عليه ىف موضوعات إبن اٞتوزي مكتبة التدمرية  1997Ø1418ولكن يوجد ىف كشف ا٠تفاء بلفظ أنا رمن ر
اهلل و ا١تؤمنوف رم ٍّت
كشف ا٠تفاء و مزيل اإللباس إلٝتاعيل بن ٤تمد العجلوين مكتبة العلم اٟتديث دمشق  1421اجمللد األوؿ ،ص∫ Æ236
1
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و ظهر فيها فال خيلوا عنه شيء من األشياء بل هو عينها و حقيقتها و امنا امتازت وتعددت بتقييدات

وتعيينات اختبارية مث قالوا وهنا طور ورأء طور العقل وطور الشرع و منه كالـ ابن العريب رئيس الوجودية ا١تالحدة يف
الفتوحات الملكية سبحاف الهي أظهر األشياء و هو عينها وكل من اوعي األلوهية فهو صادؽ يف دعوا و كل من
عبد األصناـ فقد عبد اهلل و لكنه أخطأ الطريقة ألنه قصر العبادة على األصناـ و مل يعبد كل األشياء و العبد رب و
الرب عبد ياليت شعري من ا١تكلف فيتصرؼ شك و ل ٖترـ فرجا ول يقيد نفسك بقيد فيفوتك خَت كلثَت و من كالـ
ابن األشرفÆ

53

اان احلق رسيين جامن اىيجوون قلمدم يهنان

جتىل سوق ديد ارك بين ست ايدلي خيان
صاهور لر ارشف او غلومي هو رو ممي هو ايز هيقي

بمن اودى دامئ ابيق كور هد م صورات اوسان

هو بلسون قجل و قال اىًل هو دين هد در اميان

هو بلسون اىل ظاىر أىل ابطيده اوالن حايل.

و منه كالـ بيت∫
رشيعت لطف دايهدر

طريقت قرب رحٌل هدر

حقجقت رس س بحان در

بو مجدان اوزكو مجداهدد

لكور مجداهو عاشق لر

وجودي عشقو ايهقلر

جعب منير هو صا يقلر

بو مجدان اوزكو مجد اهدر

بو يول جاهدن فراغ اسرت

يوركده هيجو طاغ اسرت

 52هناية الورقة السادسة أ .
53هو أٛتد أشرؼ بن سيد ٤تمد السيويف وهو يُعرؼ إبن األشرؼ و أشرؼ الرومي و عبد اهلل اإلزنيقي بدأ دراسته ىف أسرته أول مث إنتقل اىل
مدينة البورصة وأكملها هناؾ وترؾ التدريس وإنتسب اىل طريقة بَتامية مث القادرية بعد رحلته الكلثَتة ىف أنضوؿ سكن إزنيق تويف هنا وعمر مأة
سنة تقريبا له أشعار كلثَتة ا١تلونة بالتصوؼ ملثل يونس أمر الًتكي مؤلفاهته ديواف و مزكي النفوس و طريقتنامة ٧ 874Ø1469تلى بكاوٞتاي
عبداهلل اوٚتاف“ ،أشرؼ اوغلي رومي ” ا١توسوعة اإلسالمية لوقف الديانة الًتكية ( Türkiye Diyanet Vakfı İslam
 )Ansiklopedisiاجمللد 11اسطنبوؿ، 1995 ،ص∫ Æ 480-482
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بو كو بر قلب صاف اسرت

54

ملخص:

بو مجدان اوزكو مجداهدر.

مل يتفق العلماء يف مسألة الكتفاء با١تعٌت الظاهري أو تأويله يف الفكر اإلسالمي ،وقد كانت ساحة
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تفسَتواإلالهي
النقشبندية
الطريقة
فيها ألفها
اجملالت اليتيفظهررسالة
النقشبندي
خادمي
نقل ال
و منه كالـ الشبلي على ما
شاري ووضعوا له بعض
العلماء يف ال
لبيافتعمق
التأويل ،ف
احدة من
شاري و
التفسَت اإل
القواعد والشروط  ،ومع ذلك أفرط بعض ا١تفسرين وا١تتصوفُت يف تأويل بعض اآليات القرآنية  Æفالّف العلماء كتباً
نفسي بيد ٟتضور قليب يف استغراؽ نور ريب خَت يل من علوـ األولُت و اآلخرين اي من األنبياء و ا١ترسلُت و
ورسائل للرد عليهم حىت دينعوا إساءة الفهم و يقيموا الصواب ١تلثل هه التأويالت ،من أحد هه الدراسات ا١تهكورة

تأوؿ بعض ا١تتصوفة
عبارة" :Æاهلل نور السماوات واألرض" وردت يف اآلية ا٠تامسة واللثالثُت من سورة النور ،وقد ّ
العلماء احملققُت العا١تُت العياذ باهلل تعاىل
هه اآلية ٔتعناها اٟتقيقي ،فلم يقبل القارصي هها النهج وألف الرسالة النورية والمشكاة القدسية اليت ٨تن بصددها

مكتبةار السليمانية يف قسم
نسخة فريدة يف
الرسالة
باختصار 1،و٢ته
وسنقيمها
اللهم الرسالة
سنحقق هه
وجودهم أنو
استغراؽ
وجودهم يف
الهين أفنوا
اجعلنا من
لنتقادهمÆا١تضل
و منه كالـ ا٠تادمي الضاؿ و
حاجي ٤تمود أفندي رقم  Æ6383قد اعتمدنا على هه ا١تخطوطة اليت تتكوف من عشرة أوراؽ Æيف دراستنا هه
لحقُتوالقصد من تأليفها
اٞتاهلُت و٤تتواها
يف نسختها
الرسالة وتعر
إىل اسم
وبالتايلمنسنشَت
القارصي،
حياة ومؤلفات
العلماء
الغافلُت و
الفقهاء
القاؿ أي
حضيض
سنعرضالباؿ
اٞتماؿ و اٞتالؿ دوف احملبوسُت يف ضيق
ومنهج ا١تؤلف ىف تفسَت و مصادر باختصار ،بعد عرض منهجنا يف التحقيق ،سنشرع يف ٖتقيق الرسالة بعد تقييم
لفاتيزل كي
هدفناموجمنحبرههال يزال
ست .ادم
هور مل
الضالؿ
وسنهكرتشبيه
قصَتي،ان يف
ظل ا٢تدى مشس الضحى ل تكن خ
الرسالةعنيأف ننقل هنج العلماء
القارصي
عيس مؤ
جيستلثُتعاملىف سائر
بعض الباح
مالحظات
يف التفسَت والتاويل اإل57شاري إىل عصرنا هها يف حدود حجم الرسالةÆ

وحدت رس س بحان جالل جوش ين ديدي اجنو حمال امد حمال اىل ٨تو ذلك يف صرايح الٖتادات و قبايح الًتهات لقو٢تم لنا
الكلمات المفتاحية∫ ٖتقيق ،داود القارصي ،رسالة ،مشكاة ،نورية

حالت ل تسع فيها الشرع و الدين هو ٨تو و٨تو هو ومع ذلك هو هو و ٨تن ٨تن مث مع ذلك كل يدعوف أهنا
حقايق خفية وأسرار ا٢تية كوشفت على العارفُت أهل الهوؽ وأخفيت اىل األبد على العا١تُت أهل الفقد .
وباٞتملة يدعوف انه أظهرت اٟتقايق بطلت الشرايع فاذا قيل ٢تم ل تفسدوا يف األرض بإضالؿ الغافلُت و
إيقاع الفنت بُت ا١تسلمُت بتفعيل الطريقة الوهية و اٟتقيقة ا٠تيالية باملثاؿ هه الًتهات الٟتادية و الكلمات الباطنة
*

Dr., Öğr. Üyesi, DPÜ İlahiyat Fakültesi, Tefsir ana Bilim Dalı,
(ilhami.gunay@dpu.edu.tr).
ORCİD
حسب آراء ا١تتصوفة
ID:اٟتقيقة
orcid.org/0000-0002-3618-7204.يقة و
54كل هه األبيات بلغة الًتكية يدافع الشاعر عن نظرية وحدة الوجود و يوضح فيها معاىن الشريعة و الطر
 1فالشكر موصولً لألستاذة الدكتورة  /سوزيت مسعد طه أٛتد ،لتصحيح اللغة ،كلية العلوـ اإلسالمية  -جامعة دومليبينار -كوتاهية –
تركيا.

55أبو سعيد ا٠تادمي ولد ىف ٤تافظة خادـ اليت تابعة ٔتدينة قونيا بعد حفظ القراف و دراسته اإلبتدائية من أبيه فخر الروـ مصطفى أفندي

ذهب اىل مدينة قونيا و بعد ذلك اىل إسطنبوؿ إلكماؿ دراسته ا١تدرسية مث رجع اىل مدينة ولد فيها مدرسا ٔتدرسة أبيه ورسخ ىف علوـ الشرعية
و ألّف كتبا كلثَتة ىف التفسَت و اٟتديث و الفقه و التصوؼ و العقائد و األدب بعضها طبعت و بعضها ما زالت ٥تطوطة من جهة ومن

جهة أخرى Æأسند اليه كتبا و رسائل كلثَتة ىف هها اجملاؿ و مع ذلك اشتغل بالتصوؼ و إشتهر ىف طريقة النقشبندية وتوىف ىف
ا٠تادـ( Æ)1778/1192مصطفى يايال“ ،أبو سعيد ا٠تادمي” ا١توسوعة اإلسالمية لوقف الديانة الًتكية ( T�rkiye Diyanet
 )Vakfı İslam Ansiklopedisiاجمللد ،15اسطنبوؿ، 1997 ،ص∫ Æ24-26

 56هناية الورقة السادسة ب .
 57هه العبارة بالفارسيةÆ

1

EKEV AKADEMİ DERGİSİ

172 / Dr. İlhami GÜNAY

الباحية على الشريعة الشريفة القتصادية اليقينية الغراء وا١تلة اٟتنفية السمحة السهلة النقية البيضاء اليت هي خالصة
ٚتيع األدياف اإل٢تية و زللة كافة الشرايع النبوية اللثابتة باحملكمات العظيمة القرآنية والعظات الكلثَتة النبوية وليست عند
اهلل تعاىل ورائها أسرار إ٢تية أشرؼ وأعلى منها على ما ل خيفى بزعمة هؤلء الغالت الطغات السر كما يدؿ على
ِ
صلِ ُحو َن اََْل اِنَّ ُه ْم ُى ُم ال ُْم ْف ِس ُدو َن َوّٰل ِك ْن َْل يَ ْش ُع ُرون
ذلك تلك ا١تقدمات العشرة السابقة العظيم " قَالُوا انَّ َما نَ ْح ُن ُم ْ
ِ
ِ
َّاس©سورة البقرة Æ®12Øأي اٟتاملوف ملثل العلماء العاملُت
يل ل َُه ْم ّٰامنُوا َك َما ّٰا َم َن الن ُ
©سورة البقرةَ " Æ®11Øواذَا ق َ
والعلماء الكاملُت والتابعُت بشريعة األنبياء وا١ترسلُت صلوات اهلل تعاىل و سالماته عليهم و على آ٢تم و أصحاهبم
58
ِ
ّٰ ِ
َّ
ين ّٰا َمنُوا قَالُوا
الس َف َهاءُ اََْل اِنَّ ُه ْم ُى ُم ُّ
أٚتعُت " قَالُوا اَنُ ْؤِم ُن َك َما ّٰا َم َن ُّ
الس َف َهاءُ َولك ْن َْل يَ ْعلَ ُمو َنَ Æوا َذا لَُقوا الذ َ

ّٰ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّى ْم فى طُغْيَانِ ِه ْم
ّٰا َمنَّا َوا َذا َخلَ ْوا ا ّٰلى َشيَاطينِ ِه ْم قَالُوا انَّا َم َع ُك ْم انَّ َما نَ ْح ُن ُم ْستَ ْه ِزٶ ُُن Æاَللّوُ يَ ْستَ ْه ِز ُ
ئ بِ ِه ْم َويَ ُمد ُ
ََّللَةَ بِال ُْه ّٰدى فَما ربِح ْ ِ
يَ ْع َم ُهون Æاُوّٰلئِ َ َّ
دينَ Æمثَلُ ُه ْم َك َمثَ ِل الَّ ِذى
ين ا ْشتَ َرُوا الض َ
َ َ َ
ت ت َج َارتُ ُه ْم َوَما َكانُوا ُم ْهتَ َ
ك ا لذ َ
ت ما حولَو َذى ّٰ
ِ
ٍ
ِ
ْم ُع ْم ٌی فَ ُه ْم َْل
استَ ْوقَ َد نَ ًارا فَلَ َّما اَ َ
ْ
ب اللّوُ بِنُوِرى ْم َوتَ َرَك ُه ْم فى ظُلُ َمات َْل يُ ْبص ُرونُ Æ
ص ّّم بُك ٌ
اء ْ َ َ ْ ُ َ َ
ضَ
يَ ْرِج ُعون ©سورة البقرة "Æ®18‡13Øصدؽ العظيم و بلغ رسوؿ الكرًن و٨تن على ذلك من الشاهدين بقلب سليم.
مث ١تا أراد سبحانه و تعاىل زيادة ا١تبالغة يف ٚتيع ذلك من الفوائد التسعة أراد ٘تلثيل مركب ٔتركب يف مركب
أي تشبيه هيئة اجتماعية هبيئة اجتماعية يف هيئة اجتماعية مع الشارات اٞتليلة والتنبيهات العلية إىل تشبيهات مفردة
ٔتفردة يف مفردات أو ٥تتلفات ٔتختلفات يف ٥تتلفات لزيادة ا١تبالغة يف ذلك ،وقاؿ َمثَ ُل نُوِره كأنه جواب ١تا يقاؿ ،وما
ملثل ذلك يا رب؟ أي صفة نور ا١تعنوي العظيمة العجيبة اجملتمعة ،واٟتالة العظيمة الغربية ا١تكيفة ا١تأخوذة منه ،و٦تا
يقاؿ من العقل والنفس والبدف العظيمة ومن تنوير ٢تا ،فإف التملثيل كما عرفت تشبيه هيئة اجتماعية هبيئة اجتماعية
يف هيئة اجتماعية وا١تلثل عبارة عن وجه التشبيه بينهما وكلما كاف الًتكيب عقليا أو خياليا من أمور أكلثر وأغلب كاف
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التشبيه أبعد وأغرب وأمت وأصعب كما هنا ،وكما يف قوله تعاىل" :اِنَّما مثَل الْح ّٰيوةِ
ملخص:الدُّنْ يَا َك َم ٍاء" ©سورة يونس
َ َ ُ َ

مل يتفق العلماء يف مسألة الكتفاء با١تعٌت الظاهري أو تأويله يف الفكر اإلسالمي ،وقد كانت ساحة

العجيبة
العظيمة
احدة من
شاريت وشبيه
انتزع ال
®24Øاآلية Æفهي عشر ٚتل متداخلة قد
شاري ووضعوا له بعض
تفسَت اإل
الدنيا يف ال
حاؿ العلماء
تشبيهفتعمق
ا١تقصودالتأويل،
٣تموعهااليتفإفظهر فيها
من اجملالت
التفسَت اإل
القواعد والشروط  ،ومع ذلك أفرط بعض ا١تفسرين وا١تتصوفُت يف تأويل بعض اآليات القرآنية  Æفالّف العلماء كتباً
مايتبعها من
شهوهتا
أهنماكه
وسرور
اٟتاصل من الكسب الشديد يف نضرهتا
الكلي الدراسات ا١تهكورة
ا٢تالؾأحد هه
التأويالت ،من
لههتالثلو هه
الصوواب ١ت
الفهمم ويفيقيموا
أهلها إوساءة
حىت دينعوا
وهبجتهاعليهم
ورسائل للرد
تأوؿ بعض ا١تتصوفة
عبارة" :اهلل نور السماوات واألرض" وردت يف اآلية ا٠تامسة وال 59
لثالثُت من سورة النور ،وقد ّ

والفناء األبدي وحسرة أهلها وٖتسرهم يف غفلتهم بشهواهتا ولهاهتا ْتاؿ ٚتلة النباتات اٟتاصلة من ا١تاء الشديد يف

هه اآلية ٔتعناها اٟتقيقي ،فلم يقبل القارصي هها النهج وألف الرسالة النورية والمشكاة القدسية اليت ٨تن بصددها

1
كمشكوة السليمانية يف قسم
ذلكيدة يف مكتبة
نسخة فر
إليها وو٢تهما الرسالة
باختصار،
وسنقيم
لنتقادهمÆ
يتبعها يف
صرؼها ا٢تمة
الرسالةهبا و
سنحققاإلههعجاب
أهنماكم يف
نضرهتا وشدة خضرهتا وسرور أهلها و
حاجي ٤تمود أفندي رقم  Æ6383قد اعتمدنا على هه ا١تخطوطة اليت تتكوف من عشرة أوراؽ Æيف دراستنا هه
العظيمة
الزجاجة ا وسما١تشكوة
ا١تصباح و
مأخوذحياةمنهومؤو٦تالفاتيقارنه
و٤تتوواهامنوالقصد من تأليفها
الكرةنسختها
أيريف
الرسالة وتع
سنشَت إىل
من ،وبالتايل
القارصي
عظيمة أي كملثل نور حس ى عظيمسنعرض
ومنهج ا١تؤلف ىف تفسَت و مصادر باختصار ،بعد عرض منهجنا يف التحقيق ،سنشرع يف ٖتقيق الرسالة بعد تقييم
الظاهر منبأفههيلي ا١تش
لفات ْتسب
سائرمامؤسبق
لثُت مىفوافقة
جيبحفيه
لثيلي ل
التشبيه ٘ت
على أف
الرسالةبهأف ننقل هنج العلماء
القارصي .هدفنا
بعض البا
مالحظات
وسنهكر
تنويرها ٢تا ،وإمنا مل يقل ذلك للتنبيهقصَت،
التاويل اإلشاري إىل عصرنا هها يف حدود حجم الرسالةÆ
ِ يف التفسَت و ِ

ْح ّٰيوة الدُّنْ يَا " ،وفيه إشارة إىل تشبيهات مفردة ضمنية أربعة على ما ل
به اإلرادة كما قاؿ اهلل تعاىل " :انَّ َما َمثَ ُل ال َ
الكلمات المفتاحية∫ ٖتقيق ،داود القارصي ،رسالة ،مشكاة ،نورية

خيفى ،فتبصر ول تغفل ،فيها مصباح عظيم النور وهو الفتيلة ا١تشتعلة العظيمة الشعل ،والظاهر أف اٞتملة صفة
٥تصصة للمشكوة مقيدة ٢تا وجيوز أف تكوف استئنافية معاينة جوابا ١تا يقاؿ وماشاء وذلك ا١تشكوة ا١تصباح كائن يف
زجاجة عظيمة اللمعاف فإهنا القنديلة الالمعة واٞتملة صفة ٥تصصة ١تصباح أو استئنافية ملثل ما سبق الزجاجة كأهنا
كوكب عظيم النور يف السماء فوؽ نور الزجاج يف األرض دري مبالغ عظيم يف اللمعاف منسوب إىل الدر أو مبالغة
عظيم يف رفع الظالـ وكشف األشياء ا٠تفية العظاـ من الدرأ ٔتعٌت الدفع و قرأ ٛتزة و أبو بكر با٢تمزة على األصل و
قرأ أبو عمرو و الكسائي دري

*

Dr., Öğr. Üyesi, DPÜ İlahiyat Fakültesi, Tefsir ana Bilim Dalı,
(ilhami.gunay@dpu.edu.tr).
ID: orcid.org/0000-0002-3618-7204.
 ORCİDالعالية ا١تختلفة
اٟتقيقية الشرعية
بالكسر 60و فيه تنبيه أيضا على تشبيه مسائل العلوـ
 1فالشكر موصولً لألستاذة الدكتورة  /سوزيت مسعد طه أٛتد ،لتصحيح اللغة ،كلية العلوـ اإلسالمية  -جامعة دومليبينار -كوتاهية –
تركيا.

أصال و فرعا بأنوار الكواكب الدرية يف السماء وعلى تشبيه عقوؿ العلماء احملققُت أو نفوسهم الكاملُت أو أعياهنم
الفاصلة ا١تختلفُت يف مراتب اليقُت و الكواكب النَتة العالية ا١تختلفة األنوار قوة وضعفا وعلى تشبيه الشريعة الشريفة
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الضابطة العالية ٞتملة السموات احمليطة العالية ،وقد قاؿ صلى اهلل عليه وسلم " :أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم
اىتديتم ، " 61ففيه ٜتس تشبيهات ضمنية فتبصر ول تغفل يوقد بالياء التحتية أي ذلك ا١تصباح. 62
وقرأ ٛتزة والكسائي وأبو بكر بالياء الفوقية 63أي تلك الزجاجة واٞتملة صفة ٥تتصة للمصباح األوؿ
والزجاج األوؿ يف شجرة عظيمة طيبة أصلها ثابت وفرعها يف السماء أي نبات حبة فإنه ٝتيتها ل بلفظ كالزيت مباركة
عظيمة الربكة وا١تنفعة فإف ٙترهتا فاكهة واداـ ودواء لطيف عظيم ا١تنافع مع لهته ،وقد ينبت حيث ل دهنية فيه كاٞتباؿ
وهي صفة ٥تصصة لشجرة زيتونة عظيمة الزيت بالنسبة إىل ا١تنافع العظيمة ا١تتعلقة به ،وهي بدؿ من الشجرة وبدؿ
الكل وفيه تأكيد بعد إفهاـ وإيضاح بعد إهباـ لكماؿ اإلهتماـ وفيه تنبيه أيضا على تشبيه الشريعة الشريفة ا١تباركة بربكة
ضرب ال ّٰلّوُ مثَ ًَل َكلِمةً طَيّْبةً َك َ ٍ ٍ
الس َماء
ت َوفَ ْرعُ َها فِى َّ
صلُ َها ثَابِ ٌ
ش َجرة طَيّْبَة اَ ْ
شجرة مباركة زيتونة ،كما قاؿ تعاىل " َ َ َ
َ َ
َ
تُ ْؤتى اُ ُكلَ َها ُك َّل حي ٍن ©سورة إبراهيم ، ®25‡24Øوعلى أنه مأخه العلوـ اٟتقيقية الدينية من الشريعة الشريفة
القطعية .
ومن مث قالوا العقائد ل يعتد هبا مامل تؤخه من الشريعة فيا عجبا لغالة الصوفية اإلفراطية وعتاة ا١تتصوفة
التفريطية حيث يأخهوف طريقتهم وحقيقتهم من اٟتكايات الومهية والًتهات ا٠تيالية ما ل خيفى ،ويزعموف أهنا حقائق
قدسية وأسرارا سنية ل شرقية ول غربية بل وسطية واقعة يف الصحارى أو يف وسط ا١تعامرة تقع عليها الشمس غالباً فإف
زيتها ألطف وأعلى ،فهما صفتاف ٥تصصتاف لشجرة للتنبيه على ذلك ،فإف الشرقية هي الواقعة يف جانب الشرؽ يف
اٞتبل العظيم والغربية عكس ذلك ،أو الشرقية هي الواقعة يف بالد الشرؽ والغربية عكس ذلك ،وعلى التقديري تقع
الشمس عليهما قليالً ،أو هي الواقعة يف وجه الشمس والغربية عكس ذلك.
 61مل يهكر هها اٟتديث ىف الكتب الستة.
 62هناية الورقة اللثامنة أ.
 63إبن اٞتزري ،شرح طيبة النشر ،ص∫ 286
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وفيه أيضا إشارة جلية إىل أف الشريعة الشريفة  64طريقة مستقيمةملخص:
اقتصادية ل تفريطية ملثل توحيد

مل يتفق العلماء يف مسألة الكتفاء با١تعٌت الظاهري أو تأويله يف الفكر اإلسالمي ،وقد كانت ساحة

الهيتفسَتهواإلاثبات
تعمق التفري
الوجود فوبُت
اإلٖتاد
ادعاء
األولوهية والواجبية وا٠تالقية واقعة بُت
شاري ووضعوا له بعض
ط يف ال
العلماء
وحدة التأويل،
اليت أوظهر فيها
اجملالت
هو من
الهياحدة
اطشاري و
اإلفراإل
التفسَت
القواعد والشروط  ،ومع ذلك أفرط بعض ا١تفسرين وا١تتصوفُت يف تأويل بعض اآليات القرآنية  Æفالّف العلماء كتباً
الشركاء يف ذلك ،وكها اٟتكمة والعفة والشجاعة واقعة بُت اٞتريرة والسرة وبُت البالدة وا٠تموؿ أو اٞتنب وكها الصالة
ورسائل للرد عليهم حىت دينعوا إساءة الفهم و يقيموا الصواب ١تلثل هه التأويالت ،من أحد هه الدراسات ا١تهكورة
تأوؿ بعض ا١تتصوفة
السماوات واأل
بُت "اهلل
عبارة:
رض" .وردت يف اآلية ا٠تامسة واللثالثُت من سورة النور ،وقد ّ
النقصاف
فعلهانورعلى وجه
والزكاة واٟتج واقعة بُت تركها بالكلية و

هه اآلية ٔتعناها اٟتقيقي ،فلم يقبل القارصي هها النهج وألف الرسالة النورية والمشكاة القدسية اليت ٨تن بصددها

مكتبةو السليمانية يف قسم
يدة يف
لنتقادهم Æسنحقق هه الرسالة وسنقيمها باختصار 1،و٢ته الرسالة نسخة فر
يَ َك ُ
سُ
اد َزيْ تُ َها ا١تقصود بالزيت يضيء من شدة لطافتة وقوة بياضه ورقته صفة ٥تتصة للشجرة َول َْو ل ْ
سْ
َم تَ ْم َ
حاجي ٤تمود أفندي رقم  Æ6383قد اعتمدنا على هه ا١تخطوطة اليت تتكوف من عشرة أوراؽ Æيف دراستنا هه
خالصتهاوالقصد من تأليفها
نسختها و٤تتواها
الشرريف
الرسالة وتع
وبالتايل
نقيضمؤلفات
لى حياة و
سنعرض
يفة يكاد
سنشَتعلىإىل اأفسمالشريعة
لطيف
القارصي،تنبيه
ا١تهكور وفيه
ار حاؿ من فاعل يُضیءُ أو عطف ع
نَ ٌ
ومنهج ا١تؤلف ىف تفسَت و مصادر باختصار ،بعد عرض منهجنا يف التحقيق ،سنشرع يف ٖتقيق الرسالة بعد تقييم
ين ههاٟتسيُت
لفاتراد بالنو
عظيم ،أ
وسنهكر نور
يعلمه أحد،
الرسالةأوأف ننقل هنج العلماء
النورمن
القارصيري.نهدفنا
على ىفنورسائر مؤ
كائنالباحلثُت
عظيمبعض
مالحظات
تنفع لكماؿ ظهور اٟتقيقة ولو مل قصَت،
يف التفسَت والتاويل اإلشاري إىل عصرنا هها يف حدود حجم الرسالةÆ

العقليُت وجيوز أف يكوف التقدير هبها النور الفوقاين نور موضوع على نور ٖتتاين وجيوز أف يكوف كهلك كناية عن
الكلمات المفتاحية∫ ٖتقيق ،داود القارصي ،رسالة ،مشكاة ،نورية

تضاعف األنوار األربعة.
واٞتملة على ٚتيع التقادير استئنافية جواب ١تا قيل و مبالغة يف ا١تدح والًتغيب والوعد وما يتبعها ،وكها
قوله يَ ْه ِدى ال ّٰلّوُ العظيم الربهاف قوي القدرة عظيم اآلثار عليم األمور حكيم األفعاؿ متصف ّتميع الكمالت منز
عن ٚتيع النقائص ،فإنه اظهار لفظ اٞتاللة يف موضع اإلضمار يف ا١تواضع اللثالثة إلفادة ا١تبالغة يف ذلك أي يرشد اهلل
ويعلم بطلف ولُت لنور  -أي نور ا١تعنوي -الهي هو الطريقة ا١تستقيمة ا١توصلة أي اليقينية اٟتقيقية اليت هي السعادة
Dalı,

*
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وم-Æفَ َواكِو
ك ،ل َُهكليةْم ِرْز
ا١تخلصُت
األخروية العظيمة األبدية ،اهلل يسر من يشاء اف يهديه من خلص عباد
العلوـٌق َم ْعلُ
أٛتد ،ل " اُ
تصحيحوّٰلئِ َ
جامعةُ دومليبينار -كوتاهية –
اإلسالمية
اللغة
 1فالشكر موصولً لألستاذة الدكتورة  /سوزيت مسعد طه
تركيا.

ِ
اف َعلَ ْي ِه ْم بِ َكاْ ٍ
اء ل ََّذةٍ لِ َّ
لشا ِربينÆ
ْرُمونَ Æع ّٰلى ُس ُرٍر ُمتَ َقابِلين Æيُطَ ُ
س ِم ْن َمعين Æبَ ْي َ
ضَ
َو ُى ْم ُمك َْرُمون Æف َف َواكوُ َو ُى ْم ُمك َ
ِ
َْل ف َيها غَو ٌل وَْل ُىم َع ْن َها ي ْن زفُون Æو ِع ْن َد ُىم قَ ِ
ض ُه ْم َع ّٰلى
ض َمكْنُو ٌن  Æفَاَقْبَ َل بَ ْع ُ
اص َر ُ
ات الطَّ ْرف عينَ Æكاَنَّ ُه َّن بَ ْي ٌ
َُ
ْ
ْ َ ْ
َ
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بَ ْع ٍ
اءلُو َن ©سورة الصافات Æ®50‡41Øأي عن ا١تعارؼ ال٢تية أو األحواؿ الدنيوية اللهم يسر و يضرب
سَ
ض يَتَ َ
اهلل أي :و يبُت اهلل العظيم الشأف األملثاؿ الكفرة ا١تعهودة العظيمة كما عرفت غَت مرةÆ
وجيوز أف يكوف ا١تراد باألملثاؿ األقواؿ العظيمة العجيبة السائرة بُت الناس اليت يشبه ويساويها اللثانية واللثاللثة
فصاعدا ا١توارد الوىل ( ).. .التحقيقة أو التقديرية و يدؿ األملثاؿ با١تعاف األوىل للناس أي ألجل انتفاع الناس ليفهم
حكم ضرب األملثاؿ على ما عرفت يف فوائد التسعة فتهكر و ١تا بالغ سبحانه وتعاىل يف مدح العلم اليقيٍت الشرعي
ْتيث صار منشأ التوهم أف األنبياء وكبار ا١تالئكة وعظاـ الصديقُت وفحوؿ علماء الدين يعلموف كل شيء ملثل دفعه
بقوله واهلل العظيم الشأف بكل شيء عليم أي مبالغ يف العلم اٟتقيقي بكل ما يطلق عليه الشيء موجودا كاف أو
معدوما أو حال أو قددياً أو حادثا ول كلياً أو جزئياً أو ل كلياً ول جزئياً وتفصيليا جزءاً جزءاً إىل غَت ذلك ٦تا ل
حيصى ول يستقصي فكأنه قاؿ العلم اٟتقيقي بكل األشياء ٥تصوص لنا و علوـ األولُت واألخرين وا١تالئكة ا١تقربُت
علي كلثرهتم وعظمهم جداء كقطرة يف ْتر تقريبا وال خال نسبة مقدارية ا١تتناهي و غَت ا١تتناهي جل شأنه و لها قاؿ "
ليَل ©سورة اإلسراءÆ® 85Ø
َوَما اُوتيتُ ْم ِم َن ال ِْعل ِْم اَِّْل قَ ً
واعلم أف الشيء عن أهل السنة مطلق ا١توجود

66

كقوله تعاىل ":ال ّٰلّوُ َخالِ ُق ُك ّْل َش ْیء ©سورة الرعد ®Æ

 "16Øوا١توجود السابق كقوله" قُل اَ ُّ ٍ
ادةً قُ ِل ال ّٰلّوُ َشهي ٌد ©سورة األنعاـ" ® 19Øهبها معنا اٟتقيقي
ي َش ْیء اَ ْكبَ ُر َش َه َ
ْ
وكلثَت جييء ٔتعٌت ما يطلق عليه الشيء بطريق عموـ اجملاز عندنا وبطرييق اٟتقيقية عند ا١تعتزلة هبه اآلية.
مث اعلم أف ا١توجود عند ٚتهور ا١تتكلمُت ا١تنكرين ا١توجود الههٍت واٟتاؿ معلوـ ٖتقق يف ا٠تارج وا١تعدوـ
معلوـ مل يتحقق يف ا٠تارج فال واسطة بينهما وعند ٚتهور احملققُت ا١توجود معلوـ ٖتقق يف ا٠تارج باعتبار ذاته وا١تعدوـ
معلوـ مل يتحقق يف ا٠تارج أصالً ،واٟتاؿ معلوـ ٖتقق يف ا٠تارج بتبعية الغَت كا١تعاين ا١تصدرية الوجودية ملثل الختيارات
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ملخص:فإف ا١تراد با٠تارج خارج العقل
اٞتزئية واإلرادات القلبية فكل موجود يف ا٠تارج عندهم موجود يف نفس األمر وبالعكس

مل يتفق العلماء يف مسألة الكتفاء با١تعٌت الظاهري أو تأويله يف الفكر اإلسالمي ،وقد كانت ساحة

ا١تعتربÆ
وا١تشاعر العشرة و ذات األمر أي بدوف
احدة من اجملالت اليت ظهر فيها التأويل ،فتعمق العلماء يف التفسَت اإلشاري ووضعوا له بعض
اعتبارشاري و
التفسَت اإل
القواعد والشروط  ،ومع ذلك أفرط بعض ا١تفسرين وا١تتصوفُت يف تأويل بعض اآليات القرآنية  Æفالّف العلماء كتباً
منزيد
التأويالت،ل م
فضيلة أهله ٔتا
ا١تنيفساءةالداؿ
للرديف
ورسائلالشر
ولنختم الرسالة هبها اٟتديث
عليه الدراسات ا١تهكورة
أحد هه
العلم ١تولثل هه
فضيلةالصواب
علىيقيموا
الفهم و
اللطيفدينعوا إ
عليهم حىت
تأوؿ بعض ا١تتصوفة
عبارة" :اهلل نور السماوات واألرض" وردت يف اآلية ا٠تامسة واللثالثُت من سورة النور ،وقد ّ

خرج الرباء بن عازب اللثقة عن معاذ بن جبل رضي اهلل تعاىل عنه قاؿ ٝ :تعت رسوؿ اهلل صلى اهلل تعاىل عليه وسلم

هه اآلية ٔتعناها اٟتقيقي ،فلم يقبل القارصي هها النهج وألف الرسالة النورية والمشكاة القدسية اليت ٨تن بصددها

وتعليمو السليمانية يف قسم
جهاديدة ،يف مكتبة
نسخة فر
باختصار ،1،و٢ته
وطلبو الرسالة
سنحقق هه
لنتقادهمÆ
الرسالةعنو
والبحث
وسنقيمرهاتو تسبيح
عبادة ،ومذاك
خشية،
يقوؿ " تعلم العلم فإن تعلمو هلل تعالى
حاجي ٤تمود أفندي رقم  Æ6383قد اعتمدنا على هه ا١تخطوطة اليت تتكوف من عشرة أوراؽ Æيف دراستنا هه
يف ىو
الجنة ،و
سبلسمأىل
القارصي،والحر
لفات الحَلل
معالم
لمن ْل يعلم صدقة  ،وبذلو ألىلو قربة
سواهافيوالقصد من تأليفها
األنيو٤تت
نسختها
الرسالة وتعر
ومنار إىل ا
وبالتايلام سنشَت
ألنو ومؤ
سنعرض ،حياة
ومنهج ا١تؤلف ىف تفسَت و مصادر باختصار ،بعد عرض منهجنا يف التحقيق ،سنشرع يف ٖتقيق الرسالة بعد تقييم
لفاتراء،
سائراء مؤوالض
على ىفالسر
وسنهكر الخلوة،
والمحدث في
األعداء،أف ننقل هنج العلماء
علىهه الرسالة
والسَلح من
القارصي .هدفنا
الدليلالباحلثُت
مالحظات وبعض
الوحشة والصاحب في الغربة قصَت،
يف التفسَت والتاويل اإلشاري إىل عصرنا هها يف حدود حجم الرسالةÆ

والزين عند األخَلء  ،يرفع اهلل تعالى بو أقواما ويجعلهم في الخير قادة  ،تقتضى آثارىم  ،ويقتدى بفضائلهم ،
الكلمات المفتاحية∫ ٖتقيق ،داود القارصي ،رسالة ،مشكاة ،نورية

وينتهى إلى رأيهم 67ترغب المَلئكة في خلتهم  ،وبأجنحتها تمسحهم  .يستغفر لهم كل رطب ويابس  ،حتى
حيتان البحر وىولو وسباع البر وأنعامو ؛ ألن العلم حياة القلوب من الجهل  ،ومصابيح األبصار من الظلم ،
يبلغ العبد بالعلم منازل األخيار والدرجات العليا في الدنيا واآلخرة ،والتفكر فيو يعدل الصيام ومدارستو تعدل
القيام  ،بو يوصل األرحام ويعرف الحَلل من الحرام  ،و إمام العمل والعمل تابعو  .يلهمو السعداء ويحرمو
األشقياء " 68صدؽ رسوؿ اهلل ا١تلك العزيز السالـÆ
Dalı,

٘تت الرسالة ا١تسماة

Dr., Öğr. Üyesi, DPÜ İlahiyat Fakültesi, Tefsir ana Bilim
(ilhami.gunay@dpu.edu.tr). ORCİD ID: orcid.org/0000-0002-3618-7204.

1
العلوـ صلى
ا١تؤمنات و
ا١تؤمنُت
غفرطهاهلل
قربص يف
بالنورية
تعاىل دومليبينار -كوتاهية –
اإلسالميةاهلل -جامعة
تصحيحواللغة ،كلية
أٛتد ،ل
اٞتمعةمسعد
ليلة سوزيت
الدكتورة /
بلدلًة لألستاذة
فالشكريفموصو

تركيا.

على سيدنا ٤تمد وعلى آله أٚتعُت .
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نتيجة البحث وتقييمه:
يُفهم من إفادات القارصي أنه يقلق من أف تأوؿ اآليات خارج دليل شرعي وتنتشر هه التأويالت بُت
الشعب Æبُت ا١تؤلف شروط اكتساب العلم القطعي قبل أف يفسر الرسالة ويسند مدعا على هها األساس أمر ذو
تقدير وأصيل.
يقوؿ القارصي يف هه الرسالة من الضروري المتلثاؿ بدقة لشروط قبوؿ التفسَت اإلشاري ،ويقوؿ لقبوؿ
التفسَت لبد أف يعتمد على برهاف وهو يشَت ضمنيا أف اآليات ا١تتشاهبات جيب أف تأوؿ يف ٤تور احملكمات يف جانب
أي دليل على عكسها لهلك يدلّل
يصر ا١تؤلف أف النصوص ٖتمل على ظواهرها إف مل يوجد ّ
الراسخُت ىف العلم ،و ّ
على آراء باآليات ويعترب التطبيق ا١تعاكس ٢ته القاعدة كفراً.
وألف الشريعة اإلسالمية ٘تلثل الوسطية فالتفسَت اإلشاري الهي ل يقوـ على دليل سيؤدي إىل اإلفراط أو
التفريط ،ألجل ذلك هو يقًتب من التأويالت اإلشارية بإحتياط ،فمن لوازـ الوسطية أف يعيش ا١ترء دينه على التقوى
بعيداً عن الرياضات الشاقة على حسب رأيه وىف اٟتقيقة أف العلماء الهين تابعوا األنبياء سلكوا هها السبيل القوًن،
فالواجب أف يعتمدوا على الدليل القطعي ىف ٚتيع أسس الدين وأل يدخلوا األوهاـ فيه ،ألف الدين ل يعتمد على
الرياضات الشاقة بل على األدلة الشرعية اليقينية اليت تتكوف من النظر والفكر والرباهُت العقلية القطعية على الًتتيب،
ولبد من تعلم الشريعة و التوصل اىل معرفة اهلل مستدلُت باآليات الكونية و التنزيلية.
ذكر اجملاز و التشبيه و األملثاؿ و ا١تدح و الهـ و الوعد و الوعيد و الًتغيب و الًتهيب ىف القراف لتأكيد
تأوؿ
اٟتقيقة و ليس للتأويل بعيدا عن أساس الشريعة على حسب رأيه ،لها يقوؿ القارصي أف آية النور جيب اف ا
على األسس العشرة اليت سردها ىف رسالته هه و بعبارة اخرى أنه طبّق هه األسس ىف تفسَت هه اآلية الكردية.
استدؿ ا١تؤلف باآليات على أف القرآف ثبت باإلٚتاع والتواتر و يفيد علم اليقُت ،و حيتوى على آيات
ّ
٤تكمات و متشاهبات جيب على ا١تفسر أف يتأوؿ ا١تتشاهبات إلستخراج ا١تعٌت ا١تقبوؿ ،أف يؤيدها باحملكمات وبعد
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ملخص:ذات تقدير و إل التأويالت
هه العملية تكتسب التأويالت الظنية قطعية على حسب نظرته ،واشارته هه هامة و

مل يتفق العلماء يف مسألة الكتفاء با١تعٌت الظاهري أو تأويله يف الفكر اإلسالمي ،وقد كانت ساحة

تفسَت الاإلعلوـ
تعلم أول
تعمقبد أف
التأويل،لهاف ل
ا١تلزمةفيهااحملددة
السنة
الكتاب و
عد اإلعنشاريمبادوئ
اإلشارية اليت تعتمد على الكشف ستبت
شاري ووضعوا له بعض
العلماءن يف ال
اليت ظهر
اجملالت
احدة من
التفسَت
القواعد والشروط  ،ومع ذلك أفرط بعض ا١تفسرين وا١تتصوفُت يف تأويل بعض اآليات القرآنية  Æفالّف العلماء كتباً
الشرعية النقية الظاهرية اليت ٔتلثابة خالصة الشريعة ومعرفة اهلل .فالعلم يكتسب بتعلّم الدلئل الكونية التنزيلية للقرآف
ورسائل للرد عليهم حىت دينعوا إساءة الفهم و يقيموا الصواب ١تلثل هه التأويالت ،من أحد هه الدراسات ا١تهكورة
تأوؿ بعض ا١تتصوفة
من" :الراهلل نور
ول يعتمد على ا١تعارؼ اليت اكتسبتعبارة
السماوات .واألرض" وردت يف اآلية ا٠تامسة واللثالثُت من سورة النور ،وقد ّ
ياضات الشاقة
ُ
هه اآلية ٔتعناها اٟتقيقي ،فلم يقبل القارصي هها النهج وألف الرسالة النورية والمشكاة القدسية اليت ٨تن بصددها

مكتبة السليمانية يف قسم
٢تهافريدة يف
ا١تتشاهباتنسخة
لثيل 1وىف٢ته الرسالة
باختصار،
وسنقيمها
ستخداـالرسالة
سنحقق هه
السبب يلزـ
التشبيه والتم
اسلوب
لنتقادهمÆالغيبية با
يسهل اهلل تعاىل فهم ا١تواضيع
ّ
حاجي ٤تمود أفندي رقم  Æ6383قد اعتمدنا على هه ا١تخطوطة اليت تتكوف من عشرة أوراؽ Æيف دراستنا هه
نسختهاو ه
عٌتيفاجملازي
سنشَتاتإىلواسماألرض
وبالتايلالسمو
اهلل نور
لفات تعاىل:
تأويلحياةقوؿومؤاهلل
تقييم آية النور ىف هها اإلطار ،وجيب
و٤تتوواهامنوالقصد من تأليفها
الرسالةبا١توتعر
القارصي،
سنعرض
ومنهج ا١تؤلف ىف تفسَت و مصادر باختصار ،بعد عرض منهجنا يف التحقيق ،سنشرع يف ٖتقيق الرسالة بعد تقييم
اٟتقيىقي وأيّد
القارصئ.تعناها
لفات أ ّولوها
ا١تتصوفُتمؤالهين
مالحظاتشديد
قصَت،ن ّقد
العلوـ الشرعية اليت تزيل ظالـ اٞتهل Æو
ا١تؤلف نقداً
الرسالةوا أف ننقل هنج العلماء
هدفنا من هه
بعضلثُت ىف سائر
بعضاً الباح
وسنهكر
يف التفسَت والتاويل اإلشاري إىل عصرنا هها يف حدود حجم الرسالةÆ

هبا رأيهم يف وحدة الوجود وذكر أقوا٢تم .ىف هها اجملاؿ يفسر القارصي معٌت اآليات حسب القواعد النحوية وأحيانا
الكلمات المفتاحية∫ ٖتقيق ،داود القارصي ،رسالة ،مشكاة ،نورية

صراً على ٖتصيل العلوـ الشرعية Æ
يشَت اىل القراءات فيها م ّ

وىف النهاية على رغم من اهتماـ ا١تؤلف بالعلوـ الشرعية و تشدد ىف نقد بعض ا١تتصوفة باآليات ا١تنزلة ىف
ا١تنافقُت والكافرين ،ولعنته لبعضهم ونسبتهم إىل الكفر هها يوقعه أيضاً يف اإلفراط  ،ألف عدـ اكتساب العلوـ
الشرعية ليؤدي إىل الكفر واللعن  ،واهلل أعلم بالصوابÆ
المراجع∫

*
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 1فالشكر موصولً لألستاذة الدكتورة  /سوزيت مسعد طه أٛتد ،لتصحيح اللغة ،كلية العلوـ اإلسالمية  -جامعة دومليبينار -كوتاهية –
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إبن اٞتزري ،شهاب الدين ٤تمد بن ٤تمد ،شرح طيبة النشر ىف القراءات العشر ،دارالكتب العلمية ،بَتوت،
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اوزدمَت ،ييلماز ،نسيم سومنز ،عاللدين كولتكُت ،فاتح قليج ٤،تمود اوستوف ا١تؤ٘تر الدويل لداود القارصي ،قارص
∫ 2017
البخاري٤ ،تمد بن اٝتاعيل ،صحيح البخاري  ،دار ابن كلثَت ،دمشق ،بَتوت ∫2002
البغدادي ،إٝتاعيل باشا بن ٤تمد أمُت بن مَت سليم ،إيضاح ا١تكنوف يف الهيل على كشف الظنوف عن
أسامي الكتب والفنوف اسطنبوؿ ∫1945
البغدادي ،إٝتاعيل باشا ،هدية العارفُت أٝتاء ا١تؤلفُت وآثار ا١تصنفُت  ،اسطنبوؿ∫1955
بكاوٞتاي٧ ،تلى ،عبداهلل اوٚتاف“ ،أشرؼ اوغلي رومي” ا١توسوعة اإلسالمية لوقف الديانة الًتكية  ,اجمللد 11
اسطنبوؿ ∫1995
بكطاش٤ ،تمد حيِت ،عبد اهلل قهرماف ،احساف بال ،ذكي قوجاؽ ،آخياف خرا ا١تؤ٘تر الدويل لداود القارصي
،قارص ∫2017
بورصلي٤ ،تمد طاهر ،علثمانلي مؤلفلري ،اسطنبوؿ ∫1333
الًتمهي٤ ،تمد بن عيسى ،سنن الًتمهي ،مكتبة ا١تعارؼ ،الرياض∫1417
تزجاف ،طوغروؿ ،تقييم شرح بسملة لداود القارصي من جهة فهمه للتفسَت ا١تؤ٘تر الدويل لداود القارصي ،قارص
∫2017
تزجاف ،طوغروؿ ،إلياس جانقلي ،آلب آرسالف قارتاؿ ،أٛتد ييلدرًن ،إبراهيم قوتالي ،خليل إبراهيم
قوتلي آي ،أٛتد أمُت سيخاف ،عبداهلل طه إماـ اوغلي ا١تؤ٘تر الدويل لداود القارصي ،قارص ∫2017
جاغرجيي ،مصطفي“ ،الضروريات” ا١توسوعة اإلسالمية لوقف الديانة الًتكية  ®iاجمللد  44اسطنبوؿ ∫2013
جالق ،بنيامُت ،حياة داود القارصي واثار وشخصيته العلمية وهويته اٟتقوقية ،ا١تؤ٘تر الدويل لداود القارصي ،قارص
∫2017
جالق ،بنيامُت ،رخادين يازجيي اوغلي ،رسالة منطق ا١تسماة العيسى غوجي جديد والدر الفريد لداود
القارصي تعريفا نشرها ٤تققا  ،ا١تؤ٘تر الدويل لداود القارصي ،قارص∫2017
جلب ،خليل ،فهم التصويف لداود القارصي ىف سياؽ رسالته النقشبندية ا١تؤ٘تر الدويل لداود القارصي ،قارص
∫2017
اٟتجاج ،ابو اٟتسُت مسلم  ،صحيح مسلم  ،دار الكتب العلمية ،بَتوت ∫1991
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ملخص:العظيمة لداود القارصي،
خرا ،آخياف ،العالقة بُت النية والعبادة ىف رسالة ا١توعظة اٟتسنة و النصيحة
العلماء يف مسألة الكتفاء با١تعٌت الظاهري أو تأويله يف الفكر اإلسالمي ،وقد كانت ساحة
قارصيتفق
ا١تؤ٘تر الدويل لداود القارصي ،مل
∫2017

التفسَت اإلشاري واحدة من اجملالت اليت ظهر فيها التأويل ،فتعمق العلماء يف التفسَت اإلشاري ووضعوا له بعض
زركلي ،خَت الدين ،األعالـ… دار العلم للماليُت ،بَتوت ∫1984
القواعد والشروط  ،ومع ذلك أفرط بعض ا١تفسرين وا١تتصوفُت يف تأويل بعض اآليات القرآنية  Æفالّف العلماء كتباً
يقيمرواياض
ا١تعارؼ ،ال
للرد سنن
األشعث ،
∫1424هه التأويالت ،من أحد هه الدراسات ا١تهكورة
الصواب ١تلثل
مكتبة الفهم و
داود،وا إساءة
عليهمأيبحىت دينع
السجستاين ،ابو داود سليماف بن ورسائل
تأوؿ بعض ا١تتصوفة
قارص واللثالثُت
القارصي،ا٠تامسة
وردت يف اآلية
٘تر واأل
السماوات
أفكار "اهلل نور
طوغاف ،حسُت ،داود القارصي و عبارة:
من سورة النور ،وقد ّ
∫2017
رض"لداود
الدويل
اإلعتقادية ،ا١تؤ
هه اآلية ٔتعناها اٟتقيقي ،فلم يقبل القارصي هها النهج وألف الرسالة النورية والمشكاة القدسية اليت ٨تن بصددها

العجلوين ،إٝتاعيل بن ٤تمد ،كشف ا٠تفاء و مزيل اإللباس ،مكتبة العلم اٟتديث ،دمشق ∫1421

لنتقادهم Æسنحقق هه الرسالة وسنقيمها باختصار 1،و٢ته الرسالة نسخة فريدة يف مكتبة السليمانية يف قسم

القطعية
الفتحيةعلىيفههبياف الضاد
الضاد∫
أفندي قررقماءة حرؼ
٤تمود نقاش
القارصي ىف
الدوىلوراؽ Æيف دراستنا هه
٘تر عشرة أ
تتكوفا١تؤمن
ا١تخطوطة اليت
اعتمدنا
 Æ6383قد
قر  ،عمر ،إسهاـ داود حاجي
∫ 2017حياة ومؤلفات القارصي ،وبالتايل سنشَت إىل اسم الرسالة وتعريف نسختها و٤تتواها والقصد من تأليفها
لداود القارصي ،قارص سنعرض
ومنهج ا١تؤلف ىف تفسَت و مصادر باختصار ،بعد عرض منهجنا يف التحقيق ،سنشرع يف ٖتقيق الرسالة بعد تقييم
القزويٍت٤ ،تمد بن يزيد ،سنن ابن ماجه ،مكتبة ا١تعارؼ ،الرياض ∫Æ1417
قصَت ،وسنهكر مالحظات بعض الباحلثُت ىف سائر مؤلفات القارصي .هدفنا من هه الرسالة أف ننقل هنج العلماء
رسالة ىف اصوؿ اٟتديث،
حجمشرح
حدودكتابه
بسياؽ
قوتالي ،خليل إبراهيم ،يففهم
الرسالةÆ
اٟتديثهها يف
اصوؿىل عصرنا
القارصيشاري إ
داودوالتاويل اإل
التفسَت
∫2017
ا١تؤ٘تر الدويل لداود القارصي ،قارص
المفتاحية∫ ٖتقيق ،داود القارصي ،رسالة ،مشكاة ،نورية
الكلمات

قوتلي آي ،إبراهيم  ،منهج و مصادر داود القارصي وأفكار ا١تتعلقة بالسنة ىف كتابه شرح اصوؿ
اٟتديث ر
للربكروي ا١تؤ٘تر الدويل لداود القارصي ،قارص ∫2017
كاتب جليب ،مصطفى بن عبد اهلل حاجي خليفة ،كشف الظنوف عن أسامي الكتب والفنوف احملقق:
٤تمد شرؼ الدين بالتقايا  -رفعت بليكة الكليسي ،دار إحياء الًتاث العريب ،بَتوت بدوف التاريخÆ
كحالة ،عمر رضا ،معجم ا١تؤلفُت تراجم مصنّفي الكتب العربية  ،بَتوت ∫1993
كوناي ،إ٢تاميٖ ،تليل الرسالة النورية وا١تشكوة القدسية لداود القارصي من حيث علم التفسَت ا١تؤ٘تر الدويل لداود
القارصي ،قارص∫2017
Üyesi, DPÜ İlahiyat Fakültesi, Tefsir ana Bilim Dalı,

*

Dr., Öğr.
(ilhami.gunay@dpu.edu.tr). ORCİD ID: orcid.org/0000-0002-3618-7204.

ا١تكي ،الشيخ ٣تيد ،داود القارصي وحملات عن جهود ىف التفسَت ا١تؤ٘تر الدويل لداود القارصي ،قارص ∫2017
يازجيي اوغلي ،رخادين ،بنيامُت
قارص ∫2017

 1فالشكر موصولً لألستاذة الدكتورة  /سوزيت مسعد طه أٛتد ،لتصحيح اللغة ،كلية العلوـ اإلسالمية  -جامعة دومليبينار -كوتاهية –
تر
كيا ،.مراد دمَتقوؿ ،حبيب شنار ،فاتح قلُت ،ا١تؤ٘تر الدويل لداود القارصي،
جالق

يايال ،مصطفى“ ،أبو سعيد ا٠تادمي” ا١توسوعة اإلسالمية لوقف الديانة الًتكية ,اجمللد  15اسطنبوؿ ∫1997
يتيك ،ارخاف“ ،اٝتاعيل رسوخي أنقروي” ا١توسوعة اإلسالمية لوقف الديانة الًتكية ®اجمللد  3اسطنبوؿ ∫1991
يورد كور ،متُت ،رسوؿ اوزتورؾ ،وجيهي سومنز ،أمينة اوزتورؾ ،حسُت طوغاف ،ا١تؤ٘تر الدويل لداود القارصي،
قارص ∫2017
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