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ملخص 

إن املــؤول فــي تأويلــه الصحيــح ملعانــي النصــوص الشــرعية عليــه أن ال يقــف عنــد األبعــاد 

اللغويــة، وإنمــا عليــه أن يــدرك األبعــاد الحضاريــة كذلــك للنــص الشــرعي حتــى يســتنبط مــا 
يؤســس بــه لفقــه حضــاري، يبــدأ مــن االســتيعاب الحضــاري  للقضايــا ،  ثــم اإلدراك الحضــاري 

إلــى أن يصــل هــذا  بيـــن املقاصــد، والوســائل ،  والعــام، والخــاص،   ملنـــزلة قضايــا الحضــارات 

وجماعيــا    فرديــا  العمليــة  اإلفــادة  حيـــز  إلــى  ليخــرج  الحضــاري ،  الســلوك  توجيــه  إلــى  الفقــه 

وممارســة فــي الحيــاة ، وليصــل إلــى وضــع املناهــج الحركيــة الحضاريــة لســلوك األمــم ، مواكبــا 

الفطــرة النقيــة والرســاالت اإللهيــة واالعتبــار بالحــوادث واألخبــار بمــا يحــرك عناصــر الفاعليــة 

وتحقــق  وبقاءهــا ،  ونماءهــا،  وبناءهــا،  ذاتهــا،  األمــم  فتحقــق  حضاريــا ،   واألمميــة  اإلنســانية 

البشــرية تعارفهــا وتعــي تدافعهــا.

الكلمات املفتاحية: التأويل ـ النص الشرعي ـ الخطاب األصولي ـ الفقه الحضاري ـ األمة
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مقدمة: 

الحـــكيم  الـعزيـــز  كتابــه  لغــة  العربــي  اللـــسان  جعـــل  الــذي  العاملـيـــن  رب  هلل  الحـــمد 
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هــدى ورحمــة وبشــرى للنــاس أجمعيـــن،أمر فيــه وزجــر، وبشــر وأنــذر، وذكــر املواعــظ لنتذكــر، 

وقــص عــن أيــام األمــم الخاليــة لنعتبـــر، وضــرب فيــه ضــروب األمثــال لنتدبـــر، ودلعلــى آيــات 

التوحيــد لنتفكــر، عجــز الفصحــاء عــن معارضتــه، ووقــف املشــركون عــن اإلتيــان بمثلــه، أنـــزله 

بحســب املصالــح والحكــم منجمــا، وأوحــاه متشــابها ومحكمــا.

والصــاة والســام علــى مــن أتــاه هللا جوامــع الكلــم، ســيد األنبيــاء واملرسليـــن، وأفضــل 

األوليـــن واآلخريـــن،فأكمل بــه بنيــان النبــوة، وختــم بــه ديوانالوحــي والرســالة، وأتــم بــه مــكارم 
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أ األخــاق ومحاســن األفعــال، وأيــده بمعجزاتــه، وخاطبــه فــأواله كرامــة البيــان ﴿َو

﴾،2 وصــل اللهــم علــى مصابيــح األمــم 
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ومفاتيــح الكرم،آلــه األطهــار وصحابتــه األخيارمــا تعاقــب الليــل والنهــار.

وبعــد، فقــد أنـــزل هللا ســبحانه وتعالــى كتابــه املبيـــن بالحكمــة والبيــان، وضمـــنه املبــادئ 

العامــة والقواعــد الكليــة لألحــكام الشــرعية، ولــم يتطــرق فيــه إلــى جزئيــات املســائل التـــي يمكــن 

والتأويــل  النظــر  مــن  اإلســام  علمــاء  ليتمكــن  وذلــك  واملــكان،  الزمــان  باختــاف  تختلــف  أن 

واالجتهــاد فــي مجــال املعرفــة والفهــم الديـــني، واســتنباط األحــكام ملــا يســتجد مــن وقائــع وفقــا 

لبيئاتهــم وللعصــر الــذي يعيشــون فيــه، مــع االلتـــزام الدقيــق فــي هــذا االســتنباط بتلــك املبــادئ 

العامــة والقواعــد الكليــة.

الســؤال  علــى  باألســاس  يـــرتكز  الحقائــق  إلــى  الوصــول  فــي  القرآنــي  املعرفــي  األصــل  إذ 

-ســؤال املعرفــة وإعمــال النظــر والتدبـــر والتفكــر -، الــذي يعطــي فســحة للمــؤول ـكـي يجــول 

بيـــن معانــي اآليــات القرآنيــة ليســتخرج منهــا املعانــي والــدالالت عــن طريــق االســتنباط والتأويــل 

ــى 
َ
وُه ِإل ــْو َردُّ

َ
الجائــز، الــذي حــث الشــارع العلمــاء علــى ممارســته عنــد الحاجــة، فقــال تعالــى ﴿َول
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الــذي يقــوم علــى التدبـــر وإعمــال النظــر، ويعــد املدخــل  إال أن هــذا الســؤال املعرفــي 

يـــنبغي أن يحــاط بضوابــط وإال خــدش امللكــة االســتنباطية عنــد املــؤول،  للتأويــل الصحيــح 

الهــوى، وسيـــرا وراء الشــهوة، وبعــدا عــن مفهــوم الشــريعة وهدمــا  نـــزوال علــى حكــم  واعتبـــر 

املصلحــة. باعتبــار  املبالغــة  أو  الواقــع  كتبـريـــر  ملقاصدهــا 

إلــى الحفــاظ علــى  الراجعــة  الشــارع  النصــوص الشــرعية جــاءت لتحقيــق مقاصــد  إذ 

مصلحــة الخلــق، ودفــع املفســدة عنهــم، وهــذه املقاصــد ليســت بخارجــة أو منفكــة عــن نطــاق 

النصــوص ذاتهــا، بــل إن النصــوص جــاءت لتحقيقهــا، فــا يـــنبغي أن تفهــم أو تــؤول بتأويــل 

بعيــد عــن تلــك املقاصــد واألهــداف العامــة.

علــى  ويجــري  املقصــد  ذلــك  يعيـــن  أن  يـــنبغي  إلهــي  مقصــد  تحقيــق  يحمــل  نــص  فــكل 

أساســه فهــم النــص، ال تعييـــن مقصــد النــص مــن خــارج محتــوى النــص، ثــم يفهــم النــص علــى 

أساســه، فذلــك يــؤدي إلــى الزيــغ فــي الفهــم واالنحــراف فــي التأويــل، إذ النــص الشــرعي تجســيد 

إلرادة الشــارع فــي تحقيــق مقصــد معيـــن، وهنــا علــى املــؤول اســتفراغ وســعه وجهــده فــي التدبـــر 

فــي النصــوص الشــرعية لتحديــد قصــد الشــارع منهــا.

وعلــى هــذا األســاس تعامــل األصوليــون مــع ألفــاظ الشــارع، وذهبــوا مذاهــب بعيــدة فــي 

تأويــل النصــوص معتمديـــن فــي تأوياتهــم علــى منطــق اللغــة، وذلــك لكــون اللغــة العربيــة ومــا 

التأويــل  يســتمد  فمنهــا  األساســية  التأويــل  مصــادر  مــن  مصــدر  بيانيــة،  وجــوه  مــن  تتضمنــه 

1- » سورة النساء« جزء من اآلية 82 
2- » سورة النحل » جزء من اآلية 43 و« سورة األنبياء » جزء من اآلية 7
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أسســه وقواعــده، وهــي املعيــار الــذي يحكــم علــى صحــة مــا تــم تأويلــه أو عــدم صحتــه، فــا 

ووجــوه  العربيــة،  اللغــة  قواعــد  يتجــاوز  أن  الســديد  الــرأي  مــن  بلــغ  مهمــا  تأويــل  ألي  يمكــن 

إعجازهــا وســننها املجازيــة، وفنونهــا الباغيــة، وإذا تجاهــل املــؤول قواعــد لغــة البيــان ابتعــد 

عــن التأويــل الصحيــح، وســلك تأويــل فيــه مــا فيــه مــن متاهــات فلســفية، وتجريــدات عقليــة ال 

فــي التأويــل بشــروطه، وضوابطــه املشــروعة املســتنبطة مــن روح الشــريعة.  تدخــل 

املعرفــة  أن  فــي  تتمثــل  األصولــي  والفكــر  اللغــوي،  الفكــر  بيـــن  وطيــدة  عاقــة  فهنــاك 

أو  اللبــس  إزالــة  يمكــن  وبهــا  االســتنباط،  وســائل  وإحــدى  التفكيـــر،  آليــات  إحــدى  اللغويــة 

علــى مقاصــده. والوقــوف   ،- املــؤول  ذهــن  فــي   - الشــرعي  بالنــص  يوجــد  قــد  الــذي  الغمــوض 

فــي الوقــوف علــى ظاهــر  إلــى درجــة الغلــو  يـــنبغي إعمالــه  اللغــوي ال  لكــن هــذا املنطــق 

للفــرق الباطنيــة والخــوارج  النصــوص الشــرعية كمــا هــو الحــال للظاهريــة، وال كمــا الحــال 

التـــي مارســت احتــكارا فــي تأويــل النــص الشــرعي بمــا ال يتفــق مــع معنــاه الظاهــر املتبــادر فــي لغــة 

العــرب، وحتــى مــدركات العقــول الســليمة.

فكثيـــرا مــا يتــم التأويــل بعيــدا مــن إعمــال الســنة النبويــة التوضيحيــة التـــي تتوافــق مــع 

املعنــى األصيــل لآليــة، وتبيـــن كيفيــة التطبيــق ملــراده، فهــي بــا شــك أولــى مــن أي تأويــل الحــق 

مخالــف، ملــن لــم يشــهد التنـــزيل ولــم يعــرف مــن لغــة العــرب مرامــي التأويــل، كل ذلــك االحتــكار 

التأويلــي مــرده إخضــاع شــمولية النــص العــام للواقــع املنفعــي الخــاص، وجعلــه أساســا للنظــر 

واالجتهــاد، وإقصــاء مقاصــد األحــكام الثابتــة لوقائــع متغيـــرة.

وهذا سيكون تأويا بعيدا عما جاءت الشريعة لتحقيقه،إذ أن الشريعة في مقاصدها 

الكليــة قائمــة علــى التجديــد، والضبطبالدليــل الصحيــح فــي التأويــل، فــإذا كان التأويــل آليــة مــن 

آليــات الفهــم واســتنباط األحــكام، وضبــط املعانــي املرجوحــة، فــإن علمــاء األصــول اشــترطوا 

فيالحفاظ على ســامة الخطاب الشــرعي أن يكون الدليل قويا في صرف الكام عن الظاهر، 

حتــى ال يكــون التأويــل فاســدا، أو يكــون هنــاك تعارضــا، وذلــك عندمــا يســتوي املــؤول ومــا قــوي 

التأويــل بــه.
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واملقصــود مــن الخطــاب الشــرعي فهــم معانيــه دون مجــرد ألفاظــه، إنــه يحتمــل وجوهــا 

مــن التأويــل تــدل علــى غــزارة معانيــه فهــو ال يقــف فــي حــدود األحــكام الشــرعية فقــط، بــل يدعــو 

دعوتــان للنظــر دعــوة إلــى النظــر فــي الوحــي املقــروء، وأخــرى إلــى النظــر فــي الوحــي املنظــور.

فاألحــكام املســتنبطة إذا مــا بقيــت حبيســة الذهــن، ولــو فــي أعلــى صــورة لهــا مــن الصحــة 

فإنهــا ال تغنــي شــيئا ال فــي ميـــزان العبــادة، وال فــي ميـــزان الخيـــر والســعادة.وإذا كان الفهــم ســعيا 

عقليــا مجــردا، فــإن التطبيــق ســعي عملــي مشــخص ألنــه تعامــل عملــي مــع معطيــات واقعيــة 

مشــخصة بالزمــان، واملــكان، والتكييــف.

وعليــه فاملــؤول فــي تأويلــه الصحيــح ملعانــي النصــوص الشــرعية عليــه أن ال يقــف عنــد 

األبعــاد اللغويــة فحســب، وإنمــا عليــه أن يــدرك األبعــاد الحضاريــة كذلــك للنــص الشــرعي حتــى 

يســتنبط مــا يؤســس بــه لفقــه حضــاري، يبــدأ مــن االســتيعاب الحضــاري  للقضايــا، والقيــم، 

واألفــكار،   مــن كل الجوانــب  مــن حيــث أصلهــا، ومابســاتها، وتفرعاتهــا ،  ثــم اإلدراك الحضــاري 

ملنـزلة قضايا الحضارات بيـن املقاصد، والوسائل ،  والعام، والخاص،  إلى أن يصل هذا الفقه 

إلــى توجيــه الســلوك الحضــاري ، ليخــرج إلــى حيـــز اإلفــادة العمليــة فرديــا وجماعيــا   وممارســة فــي 

الحيــاة ، وليصــل إلــى وضــع املناهــج الحركيــة الحضاريــة لســلوك األمــم ، مواكبــا الفطــرة النقيــة 

اإلنســانية  الفاعليــة  عناصــر  يحــرك  بمــا  واألخبــار  بالحــوادث  واالعتبــار  اإللهيــة  والرســاالت 

واألمميــة حضاريــا ،  فتحقــق األمــم ذاتهــا، وبناءهــا، ونماءهــا، وبقاءهــا ، وتحقــق البشــرية تعارفهــا 

وتعــي تدافعهــا.

إشاكيلة ابلحث: 

املجــال  فــي  معتبـــرا  حيـــزا  التأويــل  مفهــوم  احتــل  القرآنــي،  الخطــاب  محوريــة  إطــار  فــي 

التداولــي العربــي اإلســامي، وارتبطــت بــه املعــارك الكاميــة املعروفــة، وجــر املسلميـــن إلــى كثيـــر 

مــن الجــدال والصــراع.

يســهم  كيــف  هــي:  عليهــا  االشــتغال  نــود  التـــي  فاإلشــكالية  املدخــل  هــذا  مــن  انطاقــا 

التأويــل الصحيــح بضوابطــه املســتنبطة مــن روح الشــريعة، وأدلتــه الثابتــة فــي القــرآن، 

والســنة والجمــاع، واملســتنبطة مــن الجتهــاد بالــرأي فــي بنــاء صــرح حضــاري فعــال، قوامــه 
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الفاعليــة اإلنســانية املدركــة للرســالة الســتخالفية التـــي أوحــى بهــا هللا عــز وجــل فــي كتابــه 

املبيـــن؟

وتنــدرج تحــت هــذه اإلشــكالية جملــة مــن اإلشــكاليات املنهجيــة، واملعرفيــة، والحضاريــة 

نجملهــا فيمــا يلــي: 

• إذا كان هذا التأويل الصحيح له أبعاد حضارية، فما هي أهم املجاالت التـي يظهر 	

فيهــا هــذا البعــد التأويلــي الحضــاري؟

• وإذا كان فهــم النصــوص الشــرعية وتأويلهــا هــو نتائــج العقــول املتبايـــنة فيمــا بيـــنها 	

تبايـــنا عظيمــا، فمــا هــو املنهــج األصلــح فــي عمليــة اســتنباط معانــي ألفــاظ الشــارع اســتنباطا 

صحيحا، وحفظها حفظا سليما دون تحريف، أوتغييـر، أوتبديل بالجنوح بها نحو الظاهر 

الضيــق كمــا فعــل أهــل الظاهــر فــي تأوياتهــم، أو اســتخدام العقــل إلــى حــد املغــاالة العقليــة 

كمــا هــو شــأن املعتـــزلة التـــي اعتبـــرت أن العقــل هبــة مــن هللا؟ 

• وإذا كان التجديد الصحيح هو تشييد لصرح الحياة على أصول الديـن وبناء شعبه 	

علــى أسســه، وإعمــال لنصــوص الشــرع وقواعــده الكليــة، وتحقيــق ملقاصــده العامة.فهــل 

كل تجــاوز للنصــوص الشــرعية باســم املصلحــة والتجديــد يســمى تأويــا صحيحــا، وتجديــدا 

ســليما؟ 

فــي الخطــاب األصولــي  )التأويــل  فــي موضــوع  مــن هــذه اإلشــكالية كان بحثــي  انطاقــا 

وأثــره فــي الفقــه الحضــاري لألمــة(، يهــدف إلــى بيــان أن التأويــل قاعــدة بيانيــة ملقاصــد الوحــي، 

وأنــه عمــل عقلــي قويــم خاضــع ملنطــق الشــرع، ومنطــق اللغــة، ومنطــق العقــل.

ولــذا فحريــة التأويــل تثبــت بااللتـــزام بضوابــط التأويــل فــي كلياتهــا وشــموليتها بهــدف فهــم 

وتأويــل معانــي النصــوص الشــرعية وبيانهــا، فهمــا دقيقــا، وتأويــا صحيحــا، وبيانــا راجحــا، ال 

يـــنافي مقصــود الشــارع إذ املقصــود مــن الــكام اإلفهــام. مــع إيضــاح أن األصولييـــن لــم يتعاملــوا 

بــل علــى أســاس أنهــا تحمــل  مــع ألفــاظ النصــوص الشــرعية علــى أنهــا مجــرد ألفــاظ لغويــة، 

معانــي، ومقاصــد شــرعية، البــد مــن إدراكهــا، وتأملهــا، وتدبـــرها، والنظــر فيهــا بنظــر صحيــح 

التأويــل  لهــذا  الحضــاري  األثــر  بيــان  إلــى  يهــدف  فــي عمليــة االســتنباط واالســتدالل، وكذلــك 
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الصحيــح مــن خــال الرؤيــة املعرفيــة الحضاريــة القرآنيــة، التـــي تدعــو إلــى النظــر دعوتــان دعــوة 

للنظــر فــي الوحــي املقــروء، ودعــوة فــي النظــر إلــى الوحــي املنظــور.

يتجــاوز  بــل  الشــرعية  األحــكام  وفقــه  فهــم،  مجــرد  فــي  يـــنحصر  ال  الحضــاري  فالفقــه 

ذلــك إلــى فقــه، وتدبـــر وجــود اإلنســان فــي هــذا الكــون بشــقيه املقــروء واملنظــور، وفــق الخطــاب 

القرآنــي الــذي يتميـــز بكونــه ذو وجوديـــن وجــود واقعــي خارجــي، ووجــود معنــوي، تــدل عليــه 

فــي  )التأويــل  بـــ  بحثــي  موضــوع  فعنونــت  الشــريعة.  نصــوص  ومعانــي  ومدلــوالت،  ألفــاظ، 

لألمــة(. الحضــاري  الفقــه  فــي  وأثــره  الخطــاب األصولــي 

واألســئلة املقدمــة فــي مجملهــا، تمثــل اإلشــكالية األساســية فــي موضــوع بحثــي، التـــي أردت 

أن يكــون جوابــا عنهــا، فأســأل هللا عــز وجــل التوفيــق فــي بيانــه وعرضــه.

وباإلجابــة عنهــا يتقــرر مفهــوم التأويــل الراجــح عنــد األصولييـــن، ويتبيـــن ذلــك التطــور 

الــذي حصــل فــي قيــوده، ويتضــح التأويــل الصحيــح املقبــول شــرعا الــذي يجمــع بيـــن النقــل، 

والعقــل علــى اعتبــار أن صريــح املنقــول ال يخالــف صحيــح املعقــول، ويتــم الكشــف عــن أبعــاده 

الحضاريــة لألمــة مــن خــال مجــاالت يتبيـــن فيهــا للقــارئ أن التأويــل الصحيــح الــذي يســتند إلــى 

الدليــل القــوي املشــروع ال يتنافــى مــع أصــول الشــريعة، وقواعدهــا، ومقاصدهــا الثابتــة.

دوافع ابلحث: 

 حملتني على الكتابة في هذا البحث دوافع متنوعة، أحدها ذاتية وأخرى موضوعية.

أ- األسباب اذلاتية ويمكن إمجاهلا فيما ييل: 

	 رغبة االستمرار في البحث األصولي الذي خضت غماره في سلك اإلجازة مع الدكتور

املشــرف / عبــد الناصــر أقســو.

	 إلقاء الدكتور / عبد الرحمن العضراوي محاضرات علمية قيمة في إطار تدريسنا

الناحيتيـــن  مــن  منهــا  اســتفدت  وقــد   « الشــرعية  العلــوم  فــي  والتأويــل  الداللــة   « مــادة 

واملوضوعيــة. املنهجيــة 
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ب- األسباب املوضوعية وتتمثل فيما ييل: 

	 أن إشكالية التأويل إشكالية عظيمة ويـنبغي أن نتبيـن فيها مفهوم التأويل في الخطاب

األصولــي، ونســتحضر األبعــاد الحضاريــة وليــس األبعــاد اللغويــة فحســب.

	 أن التأويل فاعلية عقلية منضبطة بقواعد النظر الشرعي، والنظر العقلي، والنظر

اللغــوي، فهــو ليــس قــول ضــال، وإنمــا هــو - كمــا عبـــر عنــه النــص الشــرعي - قــول مناســب 

ملقاصــد الوحــي، فالتأويــل هــو فعــل وعمــل هــو منهــج، وليــس هــو املــؤول إليــه.

صعوبات ابلحث: 
املرحلــة  فــي  واملراجــع  املصــادر،  علــى  الحصــول  صعوبــة  أواجــه  لــم  األمــر  حقيقــة  فــي 

فــي قضيــة التأويــل، ســواء  التأصيليــة للتأويــل، فبحمــد هللا تعالــى قــد كتــب العلمــاء األجــاء 

املتقدميـــن الذيـــن قعــدوا للتأويــل، أو املتأخريـــن الذيـــن اجتهــدوا فــي جمــع هــذا الــزاد العلمــي 

املتقــدم، - إال أن هــذا ال يمنــع مــن صعوبــة انتقــاء األجــود واألحســن حتــى ال أكــون بوصــف ابــن 

عابديـــن حاطبــة ليــل - لكننــي واجهــت صعوبــة أهــم فــي إيجــاد املصــادر واملراجــع أثنــاء املحطــة 

األخيـــرة مــن هــذا البحــث، التـــي تتنــاول قضيــة البعــد التأويلــي فــي الفقــه الحضــاري لألمــة، ســواء 

التـي تتحدث عن الفقه الحضاري كعلم مستقل، أو التـي تربط بيـن التأويل وأثره الحضاري 

لألمــة.

ادلراسات السابقة: 

إن موضوع التأويلقد شكل قديما وحديثا حيـزا معتبـرا للبحث العلمي، وبابا من أبواب 

النقــاش بيـــن أهــل االختصــاص، واملهتميـــن بميــدان البحــث فــي اللغــة، والتفسيـــر، والحديــث، 

واألصــول، والفكراإلســامي الحديــث. ومــن بيـــن هــذه الدراســات التـــي تناولــت موضــوع التأويــل 

نجد: 

	 ظاهرةالتأويل وصلتها باللغة العربية« ألحمد عبد الغفار، وقد قسمه إلى أربعة فصول«

في كل واحد منها عدد من األفكار األساسية، ففي الفصل األول تناول التعريف بالتأويل، 

ثــم تتبــع تطــوره منــذ مازمتــه للتفسيـــر إلــى أن انفصــل عنــه وأصبــح ظاهــرة مســتقلة، ثــم 

ذكــر دور التأويــل فــي البيئــة التشــريعية وموقــف املتكلميـــن والفاســفة والنحــاة منــه وذكــر 
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كذلــك التأويــل األدبي.وبــدأ الفصــل الثانــي بالحديــث عــن أصــول التأويــل، وبيـــن فــي الفصــل 

الثالــث الجانــب اللغــوي فــي ظاهــرة التأويــل، فتكلــم عــن املحكــم واملتشــابه فــي النــص الديـــني، 

مبيـــنا االتجاهــات واآلراء املختلفــة فــي اإلحــكام والتشــابه، أمــا الفصــل الرابــع واألخيـــر فقــد 

تنــاول فيــه دور التأويــل فــي الداللــة.

وخلــص إلــى أن التأويــل ضــرورة مــن ضــرورات اللغــة قائمــة بقيامهــا، وباقيــة ببقائهــا، وهــي 

مدعــاة لترويــض النفــس علــى النظــر فــي دالالت األلفــاظ، وتذهــب بصاحبهــا مذهــب التفقــه فــي 

اللغــة، والنفــاذ إلــى أســرارها الخفيــة ودقائقهــا. 

	 التأويل عند السلف من املفسريـن« للطاهر بن عاشور، وهو دراسة خاصة بموضوع«

التأويل عند املفسريـن من السلف شرح فيه صاحبه معنى السلف والتأويل والتفسيـر، 

وتعــرض فيــه لنشــأة التأويــل وتطــوره، وذكــر فيــه مؤيــدات التأويــل، وفــي الفصــل األخيـــر 

تنــاول التأويــل عنــد الســلف مــن خــال أربعــة مباحــث: الرســول صلــى هللا عليــه وســلم 

والتأويــل، الصحابــة والتأويــل، التأويــل عنــد التابعيـــن، التأويــل عنــد األئمــة.

مــن  متقدمــة  مرحلــة  هللا  لكتــاب  املشــروع  التأويــل  أن  مفادهــا:  نتيجــة  إلــى  وخلــص 

التفسيـر، وخطوة عميقة في االستنباط العقلي الذي يستمد جذوره من التفسيـر وقواعده، 

وعليه فا تأويل وال استنباط دون اعتماد على قواعد التفسيـر وشروطه، فالتفسيـر مفتاح 

فهــم القــرآن، والتأويــل خزانــة معانيــه وكنــوزه.

	 مفهوم التأويل في القرآن الكريم والحديث الشريف« لفريدة زمرد، وهذا الكتاب عبارة«

عــن دراســة مصطلحيــة ملفهــوم التأويــل فــي القــرآن الكريــم والســنة النبويــة وصفــا وتحليــا، 

مــع الكشــف عــن دالالتهــا الشــرعية القرآنيــة وفــق خطــة منهجيــة تســتمد روحهــا وأدواتهــا 

مــن منهــج الدراســات املصطلحيــة. وقــد قدمــت ألبــواب الكتــاب وفصولــه بمقدمــات موطئــة 

ملواضيعهامــع ذكرخاصــة لها،والــذي يفيــد الباحــث بثمــرة كل بــاب وماتحتــه مــن فصــول. 

وأهــم مــا يميـــز هــذا البحــث فــي شــموله وعمومــه، أنــه كتــاب ملجموعــة كتــب حيــث قــدم 

دراســة وتعريفــا عــن الدراســة املصطلحيــة ومنهجهــا واعتبــاره أصــا مــن أصولهــا.
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	 التفسيـر والتأويل في القرآن« لعبد الفتاح الخالدي، عرض فيه ملفهوم التفسيـر«

والتأويل،ثــم ذكــر الفــرق بيـــن التفسيـــر والتأويــل. وشــرح وجهــة نظــره التـــي تتمثــل فــي أن 

الناظــر فــي القــرآن واملتدبـــر فيــه، ال بــد أن يمــر بمرحلتيـــن متعاقبتيـــن: 

املرحلــة األولــى: هــي تفسيـــر القــرآن، مــن خــال االطــاع علــي مــا ورد فــي تفسيـــر اآليــة مــن 

آيــات، وأحاديــث صحيحــة، وكام الصحابــة والتابعيـــن والعلمــاء السابقيـــن، وروايــات حــول 

أســباب النـــزول والنســخ والقــراءات والغريــب وغيـــر ذلــك.

واســتخراج  وإشــاراته،  لطائفــه  الــي  بااللتفــات  القــرآن،  تأويــل  هــي  الثانيــة:  واملرحلــة 

ودالالتــه. حقائقــه 

	 التأويل والحقيقة قراءات تأويلية في الثقافة العربية« لعلي حرب، وهو قراءات للتراث«

الفكــري العربــي واإلنســاني يجــري فيهــا صاحبهــا علــى طريقــة التأويــل، منطلقــا مــن النظــر 

للــدرس ومجــاال  للفهــم وحقــا  إمكانــا  املعرفيــة، بوصفهــا  واملراجــع  الفكريــة  إلــى األصــول 

تنتظمهــا  التـــي  واألنســاق  عليهــا،  تبـــرهن  التـــي  القضايــا  يتعــدى  فيمــا  وذلــك  للكشــف، 

واملذاهــب التـــي تؤطرهــا، وفيمــا يتخطــى أيضــا املصــادر التـــي تســتقي منهــا، واألصــول التـــي 

املنظــور  فــي  تتجــاوز  إنمــا  الفكــر،  ذلــك أن روائــع  منهــا.  تتكــون  التـــي  إليهــا، والعناصــر  تــرد 

التأويلــي الحصــر والتقييــد، وتمتنــع علــى أن تقــال بصــورة نهائيــة، وال يســتنفذها تفسيـــر 

وحيــد أو شــامل.

وقــد اتضــح لــي بعــد النظــر فــي متــن هــذه املؤلفــات الســابقة أنهــا اقتصــرت علــى التأصيــل 

لهذا املفهوم من حيث النشأة والتطور، دون النظر إلى األبعاد الحضارية، وهذا ما سأحاول 

أن أخــوض غمــاره فــي هــذه الدراســة -إن شــاء هللا تعالــى - 

منهج ابلحث:  

إن املنهج املعتمــد فــي إنجــاز هــذا البحث، والــذي فرضته طبيعــة املوضــوع، هــو املنهــج 

فــي الخطــاب األصولــي، كمــا  التأصيلــي التحليلــي ألدلــة التأويــل وضوابطــه، وأنواعــه ومجالــه 

ســأعتمد املنهــج االســتقرائي فــي بيــان مــا مــدى مســاهمة التأويــل فــي بنــاء فقــه حضــاري لألمــة.
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املحــددات  مــن  جملــة  الحضاريــة  املعرفيــة  اإلشــكالية  هــذه  مناولــة  فــي  ســأعتمد  كمــا 

التحليــل:  مســارات  وتوجيــه  البحــث،  عمليــة  تصاحــب  التـــي  املنهجيــة  والضوابــط 

	 ،الرجوع ملعاجم اللغة العربية لتحديد مفاهيم البحث األساس)التأويل، الخطاب

األثــر، الفقــه، الحضــارة، الفقــه الحضــاري كمركــب، األمــة(، ونحــو ذلــك مــن مفاهيــم 

البحــث األخــرى، ومــا يحتــاج إلــى تعريــف لغــوي. 

	.بيان معنى اللفظ في الشرع بالبحث في كتب التفسيـر

	 )نقل ما أورده أصحاب الوجوه والنظائر من وجوه للفظ، مثل )تحصيل نظائر القرآن

للحكيــم الترمــذي 318هـــ، )املفــردات فــي غريــب القــرآن( لألصفهانــي 502هـــ، )نـــزهة األعيـــن 

النواظــر فــي علــم الوجــوه والنظائــر( البــن الجــوزي 597هـــ.

	 االعتماد على جملة من املصادر واملراجع العلمية، هي أمهات في هذا الباب، وكان

أمــرا طبيعيــا أن أتوجــه للبحــث فــي كتــب أصــول الفقــه، للوقــوف علــى حقيقــة التأويــل فــي 

الخطــاب األصولــي.

	الرسالة«لإلمام الشافعي 204هـ«

	البـرهان في أصول الفقه« للجويـني478هـ«

	املستصفى من علم األصول«للغزالي505هـ«

	اإلحكام في أصول األحكام« لآلمدي631هـ«

	 املناهج األصولية في االجتهاد بالرأي في التشريع اإلسامي« لفتحي الدريـني«

ومن أهم املصادر العلمية التـي اعتمدتها كثيـرا،واستفدت منها في مواصلة بحثي،وكان 

رجوعي إليها في فصوله مستمرا ومنضبطا وعليها املعول: 

	املوافقات في أصول الشريعة«للشاطبي790هـ«

إذ  علــي  هللا  مــن  قــد  الصحيــح،  للتأويــل  الحضاريــة  اآلثــار  عــن  الحديــث  معــرض  وفــي 

ثاثــة  الكتــاب  ويشــمل  النجــار،  املجيــد  لعبــد  اإلســامي«  »التحضــر  كتــاب  علــى  حصلــت 

الشــهود  بعنــوان »عوامــل  التحضــر اإلســامي«،والثاني  بعنــوان »فقــه  كبـــرى، األول  أســفار 

الحضاري«،والثالــث بعنــوان »مشــاريع اإلشــهاد الحضــاري«، ويتنــاول فــي هــذه األسفاراألســس 

بمشــروع  النجــار  أســماه  مــا  عليهــا  يتأســس  التـــي  الكبـــرى  واألخاقيــة  الفلســفية  والعوامــل 
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»التحضــر اإلســامي«، فالحضــارة لكــي تكــون موصوفــة بمعانــي إســامية يجــب أن تتأســس 

علــى ثاثــة مبــادئ كبـــرى: 

مبدأ االستخاف الشامل في بعديه العقائدي والشرعي.. 1

مبدأ الشهادة على الناس.. 2

مبدأ التسخيـر.. 3

وقد سلكت في اإلفادة من هذه املادة العلمية منهجا يقوم على اآلتي: 

	 الدراسة املتأنية ملادة البحث، وتوثيقها بالرجوع إلى مصادرها األولى األصلية،وسبـر

وشــرعية،  لغويــة،  ومعانــي  وأحــكام،  ووقائــع،  أفــكار،  مــن  تتضمــن  ومــا  جوهرهــا، 

واصطاحيــة، بترجيــح التعريــف الــذي أراه - حســب علمــي املتواضــع ومــا قيــل فــي حــق هــذا 

مانعــا. جامعــا   - الراجــح  التعريــف 

	 توظيف هذه املادة في فصول البحث، ومباحثه، وفقراته، وترتيباإلفادة منها في مواضعها

املناســبة مــع انتقــاء العبــارات األليــق واألحســن للســياق، واألكثــر موافقــة للمضمــون مــا 

اســتطعت إلــى ذلــك ســبيا.

خطـة ابلحث:  

وتبعــا لذلــك أســفر تصــور املوضــوع وتمثــل منهجــه، إلــى إنجــاز البحــث وفــق تصميــم 

وثاثــة  مقدمــة،  علــى  قــام  حيــث  وأهدافــه،  البحــث  إشــكاالت  مــن  املمكــن  االقتـــراب  حــاول 

فصــول، واســتنتاجات، ثــم فهــارس البحــث - مستعيـــنة فــي ذلــك بــاهلل ومعتمــدة عليــه، إنــه ولــي 

 :- اإلعانــة والتوفيــق. 

احتــوى الفصــل األول علــى التعريــف باملصطلحــات واملفاهيــم التـــي يتألــف منهــا موضــوع 

البحــث، وهــي: ألفــاظ )تأويــل، خطــاب، أثــر، فقــه، حضــارة، فقــه حضــاري كمركــب، أمــة( وقــد 

أفــردت كل واحــد مــن هــذه املصطلحــات بمبحــث خــاص ومطالــب وفروعــا ملحقــة، وذلــك حتــى 

تتضــح أمامــي صــورة البحــث، وتتبيـــن مدلــوالت مفرداتــه وألفاظــه.

وتناولــت فــي الفصــل الثانــي التأويــل مــن الوجهــة التأصيليــة املنهجيــة، والــذي قســمته 

بــدوره إلــى مبحثيـــن يتعلــق أحدهمــا بأدلــة التأويــل وضوابطــه، والثانــي بأنــواع التأويــل ومجالــه 
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تناســب  وفــروع  مطالــب  علــى  املباحــث  هــذه  مــن  مبحــث  كل  األصولي،واحتــوى  الخطــاب  فــي 

صيـــرورة البحــث وطبيعتــه، مــع التمهيــد لهــا بمقدمــات موطئــة ملواضيعهــا وذكــر خاصــة لهــا 

اقتضتهــا منطقيــة ترابــط املســائل والقضايــا.

فــي هــذا الفصــل أن التأويــل البــد أن يســتوفي الضوابــط والشــروط  وخاصــة مــا جــاء 

املســتنبطة مــن وحــدة منطــق التشــريع، ويســتند إلــى دليــل يجعلــه قابــا لصــرف معنــاه الظاهــر 

إلــى معنــى آخــر يحتملــه، فمجــال التأويــل الصحيــح يكــون فــي فهم النصوص الشرعية،وتنـــزيلها، 

وتكييفهــا، فــي إطــار محكمــات الشــريعة، وتوابثهــا، ومقاصدهــا، دون غلــو أوتحريــف أوإبطــال 

لهــذه املقاصــد.

وجــاء الفصــل الثالــث واألخيـــر خادمــا لفصــول ومباحــث الدراســة كلهــا، ألنــه بمثابــة 

الفصــل التطبيقــي الــذي يكشــف عــن األثــر الحضــاري للتأويــل الصحيــح، لذلــك كان عنوانــه 

التأويل الصحيح وأبعاده الحضارية، وهذا الفصل تضمن تمهيدا، ومبحثيـن يتعلق أحدهما 

بالتأويــل الصحيــح وأثــره الحضــاري، والثانــي بالتطبيقــات الحضاريــة للتأويــل الصحيــح مــن 

التشــريعي،  األثــر  يعــرض  والثانــي  العقائــدي،  األثــر  يتنــاول  منهــا  األول  مطالــب  ثاثــة  خــال 

والثالــث جــاء فيــه األثــر فــي حــوار األديــان والحضــارات.

وفــي هــذا الفصــل بيــان إلــى أن الحقيقــة التأويليــة الحضاريةيـــنبغي أن تح�ضــى بالدليــل 

الصحيــح املســتنبط مــن روح الشــريعة،فالحضارة اإلســامية ال تنفــك عــن الدليــل والبـــرهان.

واملــؤول الناظــر فــي نصــوص الوحــي عليــه أن يتجــه فــي تأويلــه بدليــل صحيــح نحــو آفــاق الحيــاة 

والكــون استكشــافا، وعمرانــا، وتسخيـــرا، إلنتــاج فقــه حضــاري مســتوعب للفاعليــة اإلنســانية 

عقديــا، وتشــريعيا، وحــوارا بيـــن األديــان والحضــارات.

وأخيـــرا فمــا قدمتــه إنمــا هــو جهــد بشــري، وأشــهد هللا تعالــى أنــي بذلــت قصــارى جهــدي 

الناصــر  عبــد   / املشــرف  أســتاذي  مــن  بتوجيــه  اآلتــي،  النحــو  علــى  البحــث  هــذا  إخــراج  فــي 

أقســوفأدعو هللا أن يحفظــه ويجازيــه عنــي كل خيـــر، إنــه وليذلــك والقــادر عليــه، وأســأل هللا 

تعالــى أن يجعــل هــذا العمــل خالصــا لوجهــه الكريــم، ومــا هــذا البحــث بــإذن هللا تعالــى إال خطــوة 

ــر  لــي فــي طريــق العلــم والتعلم،فأقــول إن أصبــت فحمــدا هلل علــى توفيقــه، وإنأخطــأت فمــا غيـ

الحــق قصــدت.
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وآخــر دعوانــا أن الحمــد هلل والصــاة والســام علــى ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

أجمعيـــن.

افق18ماي 2017 م الخميس22شعبان1438هـ املو

بني مالل
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المبحث األول: مفهوم التأويل

المطلب األول: التأويل في اللغة

كلمــة »التأويل«فــي اللغــة لهــا معانــي متعــددة تطلــق عليهــا، ولرصــد هــذه املعانــي وبيــان 

وجوههــا اللغويــة نــورد مــا ورد مــن تعريــف لهــذه الكلمــة فــي بعــض معاجــم اللغــة: 

ففــي ) مقاييــس اللغــة ( البــن فــارس »)أول( الهمــزة والــواو والــام أصــان: ابتــداء األمــر 

وانتهــاؤه. أمــااألول فــاألول، وهــو مبتــدأ ال�ضــيء،واألصل الثانــي قــال الخليــل: األيــل الذكــر مــن 

الوعــول، والجمــع أيائــل. وإنمــا ســمي أيــا ألنــه يــؤول إلــى الجبــل يتحصــن.

وتأويل الكام، وهو عاقبته وما يؤول إليه، وآل البعيـــر: ألواحه وما أشــرف من أقطار 

جسمه. قال الخليل: آل الجبل أطرافه ونواحيه، وآل الخيمة: العمد. 

فلم يبق إال آل خيم منضد وسفع على آس ونؤي معثلب.«1

حســن  وهــو  حســنة،  إيالــة  يؤولهــا  الرعيــة  آل   « للزمخشــري   ) الباغــة  أســاس   ( وفــي 

اإليالــة، وأتالهــا وهــو مؤتــال لقومــه مقتــال عليهــم أي ســائس محتكــم. قــال زيــاد فــي خطبتــه: قــد 

ألنــا وإيــل عليـــنا أي سســنا وسســنا، وهــو مثــل فــي التجــارب. قــال الكميــت: 

وقد طاملا يا آل مروان ألتم با دمس أمر العريب وال غمل.«2

ال�ضــيء وقــد  إليــه  يــؤول  مــا  )التأويــل( تفسيـــر  للــرازي« أول:   ) ) مختــار الصحــاح  وفــي 
تأويــا.«3 )أولــه( 

وفــى ) لســان العــرب ( البــن منظــور »األول: الرجــوع، آل ال�ضــيء يــؤول أوال ومــآال رجــع، 

وآول ال�ضــيء: رجعــه، وألــت عــن ال�ضــيء: ارتــددت، وفــى الحديــث: »مــن صــام الدهــر فــا صــام وال 

آل« أي: وال رجــع إلــى خيـــر.

1- )1/ 158( وما بعدها 
)39 /1( -2

3- )ص 25( 
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وأول هللا عليك أمرك، أي جمعه، واذا دعوا عليه قالوا: ال أول هللا عليك شملك.«1

وفــي ) املصبــاح املنيـــر ( للفيومــي » واآلل أهــل الشــخص وهــم ذوو قرابتــه وقــد أطلــق 

علــى أهــل بيتــه وعلــى األتبــاع وأصلــه عنــد بعــض أول تحركــت الــواو وانفتــح مــا قبلهــا فقلبــت 

ألفــا مثــل قــال البطليو�ضــي فــي كتــاب االقتضــاب ذهــب الكســائي إلــى منــع إضافــة آل إلــى املضمــر 

فــا يقــال آلــه بــل أهلــه وهــو أول مــن قــال ذلــك وتبعــه النحــاس والزبيــدي وليــس بصحيــح إذ ال 

قيــاس يعضــده وال ســماع يؤيــده قــال بعضهــم أصــل اآلل أهــل لكــن دخلــه اإلبــدال واســتدل 
عليــه بعــود الهــاء فــي التصغيـــر فيقــال أهيــل واآلل الــذي يشــبه الســراب يذكــر ويؤنــث.«2

وفــي ) املعجــم الوســيط ( » آل ال�ضــيء رده وال�ضــيء مــآال نقــص ويقــال آلــت املاشــية ذهــب 

لحمهــا فضمــرت واللبـــن ونحــوه أوال وإيــاال خثــر وغلــظ واللبـــن أوال صيـــره خاثــرا غليظــا)أول( 
الرؤيــا عبـــرها.«3

وانطاقــا مــن املعاجــم السابقةيتبيـــن أن كلمــة » التأويــل » قــد أخــذت عنــد أهــل اللغــة 

قــل  نطــاق واســع  املعانــي املختلفــة، واســتعملت مادتهــا علــى  الداللــة علــى  فــي  »حيـــزا واســعا 
نظيـــره، ممــا يــدل علــى ســعة لغــة العــرب وغناهــا.«4

ونستطيع أن نذكر من هذه املعاني الثابتة لغة لكلمة » التأويل » ما يلي: 

• ابتداء األمر وانتهاؤه	

• العاقبة واملصيـر	

• األطراف والنواحي	

• التفسيـر	

• الرجوع	

• الجمع	

)715 / 11( -1
 )29 / 1( -2

3- مجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة: )إبـــراهيم مصطفــى، أحمــد الزيــات، حامــد عبــد القــادر، محمــد النجــار( 
)33 )ص 

4- » التأويل عند املفسريـن من السلف » للطاهر بن عاشور )ص 48(
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• النقص	

• التغييـر	

• تعبيـر الرؤيا	

• السياسة واالصاح	

• القرابة 	

وعنــد التأمــل فــي هــذه املعانــي وبمقارنــة بعضهــا ببعــض يتبيـــن أن كل واحــد منهــا ال يشــبه 

اآلخــر، أو يـــناقض املدلــول اللغــوي الــذي عبـــرت عنــه كلمــة تأويــل.

المطلب الثاني: التأويل في الشرع

ا�فرع الأول: في ا�قرآن ا�لكريم

إن املتتبــع ملــا ورد مــن لفــظ التأويــل فــي القــرآن الكريــم، يجــده قــد ورد مســتعما فــي أوجــه 

داللية كثيـرة.

وقبــل إيـــراد هــذه األوجــه الدالليــة التـــي زخــر بهــا فــي القــرآن الكريــم نــورد أوال نمــاذج مــن 

الســور التـــي ورد فيهــا ذكــر التأويــل بلفظــه ومادتــه اللغويــة.
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ُ
ــا ِبــِه ك

َّ
 آَمن

َ
ــون

ُ
ول

ُ
ــِم َيق

ْ
ِعل

ْ
 ِفــي ال

َ
ون

ُ
اِســخ ُ َوالرَّ  للاَّ

َّ
ــُه ِإل

َ
ِويل

ْ
أ

َ
ــُم ت

َ
ِويِلــِه َوَمــا َيْعل

ْ
أ

َ
ت

َبــاِب﴾.1
ْ
ل

َ ْ
ــو األ

ُ
ول

ُ
 أ

َّ
ــُر ِإل

َّ
ك

َّ
َيذ

ولقــد تعــددت اآلراء والخافــات حــول كلمــة » تأويــل » فــي هــذه اآليــة واســتغرقت الكثيـــر 

مــن صفحــات كتــب التفسيـــر: 

فــي  التأويــل  أهــل  ِويِلِه﴾اختلــف 
ْ
أ

َ
ت ــاَء 

َ
اْبِتغ قوله﴿َو تأويــل  فــي  »القــول  الطبـــري  يقــول 

.﴾ ِويِلــِه 
ْ
أ

َ
ت ــاَء 

َ
اْبِتغ بقوله﴿َو ثنــاؤه  جــل  هللا  َعنــى  الــذي  معنىالتأويــل، 

1- اآلية 7
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فقــال بعضهــم: معنــى ذلــك: األجــل الــذي أرادت اليهــود أن تعرفــه مــن انقضــاء مــدة أمــر 

محمد صلى هللا عليه وسلم وأمر أمته، من قبل الحروف املقطعة من حساب الجمل،«ألم«، 

و«أملــص«، و«ألــر«، و«أملــر«، ومــا أشــبه ذلــك مــن اآلجــال.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: «عواقب القرآن«.

شــابه مــن آي القــرآن، يتأولونــه - إذ كان ذا 
َ
وقــال آخــرون: معنــى ذلكوابتغــاء تأويــل مــا ت

 فــي التأويــات - علــى مــا فــي قلوبهــم مــن الزيــغ، ومــا ركبــوه مــن الضالــة«.1
َ

وجــوه وتصاريــف

﴾،« يعنــي جــل ثنــاؤه بذلــك:  ُ  للاَّ
َّ

ــُه ِإل
َ
ِويل

ْ
أ

َ
ــُم ت

َ
ويقــول كذلــك فــي تأويــل قولــه تعالــى ﴿َوَمــا َيْعل

ومــا يعلــم وقــت قيــام الســاعة، وانقضــاء مــدة أجــل محمــد وأمتــه، إال هللا دوَن مــن ســواه مــن 
البشــر الذيـــن أملــوا إدراك علــم ذلــك مــن قبــل الحســاب والتنجيــم والكهانــة.«2

ِويِلِه﴾طلــب الشــبهات واللبــس علــى املؤمنيـــن حتــى 
ْ
أ

َ
ــاَء ت

َ
اْبِتغ ويقــول القرطبــي » ومعنى﴿َو

ــاَء 
َ
اْبِتغ يفســدوا ذات بيـــنهم، ويـــردوا النــاس إلــى زيغهــم. وقــال أبــو إســحاق الزجــاج: معنــى ﴿َو

ذلــك ووقتــه ال  تأويــل  أن  عــز وجــل  فأعلــم هللا  بعثهــم وإحيائهــم،  تأويــل  ِويِلِه﴾أنهــم طلبــوا 
ْ
أ

َ
ت

يعلمــه إال هللا.«3

يتبيـــن أن معنــى »تأويــل« يقصــد بــه عاقبــة األمــور التـــي ال يعلمهــا إال هللا إال أن القرطبــي 

يســتطرد فــي بيــان معنــى كلمــة »التأويــل« وأنــه يكــون بمعنــى مــا يــؤول األمــر إليــه، إلــى أن ســاق 

معنــى اصطاحيــا فيقــول: » ويكــون بمعنــى مــا يــؤول األمــر إليــه. واشــتقاقه مــن آل األمــر إلــى كــذا 

يــؤول إليــه، أي صــار. وأولتــه تأويــا أي صيـــرته. وقــد حــده بعــض الفقهــاء فقالــوا: هــو إبــداء 
احتمــال فــي اللفــظ مقصــود بدليــل خــارج عنــه.«4

إال أن صاحــب » تفسيـــر املنــار » أشــار إلــى أن معنــى كلمــة تأويــل ال يقصــد بــه هــذا املعنــى 

االصطاحــي، » قائــا إنمــا غلــط املفســرون فــي تفسيـــر التأويــل فــي اآليــة، ألنهــم جعلــوه باملعنــى 

1- » جامع البيان في تأويل القرآن » للطبـري )6 / 199( وما بعدها 
2- املصدر نفسه )6/ 201( 

3- » الجامع ألحكام القرآن » )4/ 15( 
4- » الجامع ألحكام القرآن » للقرطبي )4/ 15(
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غلــط  منشــأ  كان  قــد  االصطاحيــة  باملواضعــات  القــرآن  كلمــات  تفسيـــر  وإن  االصطاحــي، 
يصعــب حصــره.«1

ب ( سورة النساء
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﴾2«أي: أحســن مــآال وعاقبــة.«3
ً

ِويــال
ْ
أ

َ
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َ
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ت ( سورة األعراف 
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ْ
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َ
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ْ
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﴾،4« قــال مجاهــد: )هــل يـــنظرونإال 
َ

ــُرون
َ
ت

ْ
ــوا َيف

ُ
ان

َ
ــلَّ َعْنُهــْم َمــا ك

َ
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ُ
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ْ
ن

َ
ِســُروا أ

َ
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َ
ْعَمــُل ق

َ
ن

يــؤول إليــه أمرهــم مــن  يـــنتظرون إال مــا  تأويلــه( جــزاءه. وقــال الســدي: عاقبته.ومعنــاه: هــل 
العــذاب ومصيـــرهم إلــى النــار. يــوم يأتـــي تأويلــه، أي: جــزاؤه ومــا يــؤول إليــه أمرهــم.«5

يتبيـــن أن الــدالالت فــي هاتيـــن السورتيـــن متقاربــة، وهــي تعنــي مــا يــؤول إليــه األمــر مــن 

وقــوع مــا أخبـــر بــه القــرآن مــن أمــر اآلخــرة.

ث ( سورة يونس
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يـــَن﴾6«أي: وملايأتهــم بعــد بيــان مــا يــؤول إليــه ذلــك  امِلِ
َّ
 الظ

ُ
 َعاِقَبــة

َ
ان

َ
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َ
ْيــف

َ
ــْر ك

ُ
ظ

ْ
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َ
ْبِلِهــْم ف

َ
ِمــْن ق

الوعيــد الــذي توعدهــم هللا فــي هــذا القــرآن.«7

1- رشيد رضا )3/ 143( 
2- اآلية 58

3- » معالم التنـزيل في تفسيـر القرآن » للبغوي )1 / 654( 
4- اآلية 52

5- » معالم التنـزيل في تفسيـر القرآن » للبغوي )2 / 196(
6- اآلية 39

7- » جامع البيان في تأويل القرآن » للطبـري )15 / 93(
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ج ( سورة يوسف

َحاِديــِث﴾1« يـــريد تعبيـــر الرؤيا 
َ ْ
ِويــِل األ

ْ
أ

َ
ُمــَك ِمــْن ت ِ

ّ
ــَك َوُيَعل ِبيــَك َربُّ

َ
ِلــَك َيْجت

َ
ذ

َ
قــال تعالى﴿َوك

ســمي تأويــا ألنــه يــؤول أمــره إلــى مــا رأى فــي منامــه، والتأويــل مــا يــؤول إليــه عاقبــة األمــر.«2

 ُ َحاِديــِث َوللاَّ
َ ْ
ِويــِل األ

ْ
أ

َ
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َ
ذ
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﴾3 » أي: مكنــا لــه فــي األرض لكــي نعلمــه تأويــل 
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األحاديــث، وهــي عبــارة عــن الرؤيــا.4
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ــَن ﴾5« يقــول: أخبـــرنا بمــا يــؤول إليــه مــا أخبـــرناك أنــا رأيـــناه فــي منامنــا، ويـــرجع إليــه،  ْحِسِنيـ
ُ ْ
ال

قــال أبــو عبيــد: يعنــي مجاهــد أن«تأويــل ال�ضــيء«، هــو ال�ضــيء. قــال: ومنــه: «تأويــل الرؤيــا«، إنمــا 
هــو ال�ضــيء الــذي تــؤول إليــه.«6
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 ﴾7«ويعنــى 
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بقولــه )بتأويلــه(: مــا يــؤول إليــه ويصيـــر مــا رأيــا فــي منامهمــا مــن الطعــام الــذي رأيــا أنــه أتاهمــا 
فيــه.«8

وهــذا التأويــل مــن يوســف عليــه الســام كان بنــاءا علــى العلــم بالغيــب الــذي علمــه هللا، 

بــه  قــال الزمخشــري مبيـــنا ذلــك » ملــا استعبـــراه ووصفــاه باإلحســان، افتـــرص ذلــك فوصــل 

وصــف نفســه بمــا هــو فــوق علــم العلمــاء، وهــو اإلخبــار بالغيــب، وأنــه يـــنبئهما بمــا يحمــل إليهمــا 

1- جزء من اآلية 6
2- » معالم التنـزيل في تفسيـر القرآن » للبغوي )2/ 476(

3- جزء من اآلية 21
4- » معالم التنـزيل في تفسيـر القرآن » للبغوي )2 / 483(

5- اآلية 36
6- » جامع البيان في تأويل القرآن » للطبـري )16 / 98( 

7- اآلية 37
8- » جامع البيان في تأويل القرآن« للطبـري )16 / 101(
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مــن الطعــام فــي الســجن قبــل أن يأتيهمــا ويصفــه لهمــا، ويقــول: اليــوم يأتيكمــا طعــام مــن صفتــه 
كيــت وكيــت، فيجدانــه كمــا أخبـــرهما.«1

للمعنــى  نقــل  هــو  املفسريـــن  طــرف  مــن  الطعــام  ألــوان  بـــ«   ) التأويــل   ( معنــى  وتفسيـــر 

الظاهــر الــى معنــى آخــر يحتملــه النــص، ويســتقيم مدلــول اآليــة عليــه، ولــو حمــل علــى معنــاه 
بعــد.«2 فيــه  لــكان  الظاهــر، كاملرجــع واملصيـــر والعاقبــة واملــآل،  اللغــوي 

اِنــِه﴾
َ
ق

َ
ْرز

ُ
َعــاٌم ت

َ
َمــا ط

ُ
ِتيك

ْ
 َيأ

َ
وقــد قــال الشــيخ إســماعيل حقــي البـــرسوي3 » والتعبيـــر﴿ل

ِويِلــِه﴾ اســتثناء مفــرغ 
ْ
أ

َ
َمــا ِبت

ُ
ك

ُ
ت

ْ
أ بَّ

َ
 ن

َّ
تطعمانــه فــي مقامكمــا هــذا حســب عادتكمــا املطــردة ﴿ِإل

مــن أعــم األحــوال أي ال يأتيكمــا طعــام فــي حــال مــن األحــوال إال حــال مــا نبأتكمــا بــه بــأن بيـــنت 

لكمــا ماهيتــه مــن أي جنــس هــو، ومقــداره، وكيفيتــه مــن اللــون والطعــم، وإطــاق التأويــل عليــه 

بطريــق االســتعارة فــإن ذلــك بالنســبة الــى مطلــق الطعــام املبهــم بمنـــزلة التأويــل بالنظــر إلــى مــا 
رؤى فــي املنــام.«4

مــع مدلــول  بألــوان الطعاميتوافــق  التأويــل  بــن عاشــور أن » معنــى  وقــد رأى الطاهــر 

التأويــل فــي االصطــاح، وهــو العــدول بالنــص عــن معنــاه الظاهــر إلــى معنــى آخــر يحتملــه، ويكــون 
فــي الداللــة أقــوى.«5

يـــَن﴾6« أي: ومــا نحــن  ِم ِبَعامِلِ
َ

ْحــال
َ ْ
ِويــِل األ

ْ
أ

َ
ْحــُن ِبت
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ٍم َوَمــا ن

َ
ْحــال

َ
 أ

ُ
ــاث

َ
ْضغ

َ
ــوا أ

ُ
ال

َ
وقــال تعالى﴿ق

بمــا تــؤول إليــه األحــام الكاذبــة بعامليـــن.«7

1- » الكشاف عن حقائق غوامض التنـزيل » )2/ 470( 
2- » التأويل عند املفسريـن من السلف » للطاهر بن عاشور )ص 54(

ترـكـي  مفســر،  متصــوف  الفــداء،  أبــو  الخلوتياملولــى  الحنفــي  اإلســتانبولي  مصطفــى  بــن  حقــي  إســماعيل   -3
مســتعرب.ولد فــي آيــدوس وســكن القسطنطيـــنية وانتقــل إلــى بـــروسة، وكان مــن أتبــاع الطـــريقة )الخلوتيــة( فنفــي 
إلــى تكفــور طــاغ واوذي، وعــاد إلــى بـــروسة فمــات فيـــها.له كتــب عربيــة وتركية.فمنالعربيــة. )روح البيــان فــي تفسيـــر 
1127 هـــ  فــي موضوعــات مختلة(.توفــي عــام  فــي التصــوف(، )الفروقــات وهــو معجــم  القــرآن(، )الرســالة الخليليــة 

املوافــق لعــام 1715م.انظــر » األعــام » لخيـــر الديـــن الزركلــي )313/1(
4- » تفسيـر روح البيان » إلسماعيل حقي البـرسوي )259/4( 

5- » التأويل عند املفسريـن من السلف » )ص55(
6- اآلية 44

7- » جامع البيان في تأويل القرآن » للطبـري )119/16( 
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يقــول: أنــا أخبـــركم بتأويلــه.«2
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كنــت رأيتهــا.«4
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اِلِحيـــَن﴾5«يعني مــن عبــارة  ِنــي ِبالصَّ
ْ

ِحق
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ِنــي ُمْســِلًما َوأ

َّ
َوف

َ
ِخــَرِة ت

ْ
َيــا َوال

ْ
ن ــي ِفــي الدُّ  َوِلّيِ

َ
ــت

ْ
ن

َ
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َ ْ
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الرؤيا.«6

يتبيـــن أن كلمــة تأويــل فــي هــذه املواضــع الثمانيــة مــن ســورة يوســف تــدل علــى اإلخبــار 

باألمــر الــذي ســيقع فــي املــآل مــن تحقيــق الــرؤى، منهــا مــا رآه يوســف عليــه الســام فــي منامــه، 

ومنهــا مــا عــرض عليــه طلبــا ملعرفــة حقيقتهــا.

ح ( سورة اإلرساء 
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﴾7«يقــول: وأحســن مــردودا عليكــم وأولــى إليــه فيــه فعلكــم ذلــك، ألن هللا تبــارك وتعالــى 
ً

ِويال
ْ
أ

َ
ت

يـــر�ضى بذلــك عليكــم، فيحســن لكــم عليــه الجزاء.قــال قتــادة: أي خيـــر ثوابــا وعاقبــة.«8

1- اآلية 45
2- » جامع البيان في تأويل القرآن » للطبـري )16 / 123(

3- جزء من اآلية 100 
4- » جامع البيان في تأويل القرآن » للطبـري )16 / 271(

5- اآلية 101
6- » جامع البيان في تأويل القرآن » للطبـري )16 / 278(

7- اآلية 35
8- » جامع البيان في تأويل القرآن » للطبـري )17 / 445(
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خ ( سورة الكهف
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أي: بما يؤول إليه عاقبة أفعالي التـي فعلتها.«2

ْيــِه َصْبــًرا﴾3 » أي: هــذا الــذي ذكــرت لــك مــن 
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َ
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األســباب التـــي مــن أجلهــا فعلــت األفعــال التـــي اســتنكرتها منــي، تأويــل: يقــول: مــا تــؤول إليــه 
وترجــع األفعــال التـــي لــم تســطع علــى تــرك مســألتك إيــاي عنهــا، وإنــكارك لهــا صبـــرا.«4

فكلمــة تأويــل فــي هــذه الســورة يقصــد بهــا األمــر الــذي يقــع فــي املــآل تصديقــا لعمل غامض 

يقصد به �ضــيء يقع مســتقبا.

يســتخلص مــن تفسيـــر كلمــة تأويــل فــي هــذه اآليــات أن القــرآن الكريــم قــد أعطاهــا داللــة 

يغلــب عليهــا معنــى العاقبــة واملــآل واملصيـــر.

ويذهب ابن تيمية إلى أبعد من ذلك إذ يقول: » وأما اإلخبار فتأويله عيـن األمر املخبـر 
بــه إذا وقــع ليــس تأويلــه فهم معناه.«5

وابــن تيميــة فــي قولــه هــذا يبيـــن أن كلمــة تأويــل فــي القــرآن هــو عيـــن املخبـــر بــه، وليــس 
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فيقــول: »ففــرق بيـــن اإلحاطــة بعلمــه وبيـــن إتيــان تأويلــه. فتبيـــن أنــه يمكــن أن يحيــط أهــل 

العلــم واإليمــان بعلمــه وملــا يأتهــم تأويلــه وأن اإلحاطــة بعلــم القــرآن ليســت إتيــان تأويلــه فــإن 

اإلحاطــة بعلمــه معرفــة معانــي الــكام علــى التمــام وإتيــان التأويــل نفــس وقــوع املخبـــر بــه وفــرق 

1- اآلية 77
2- » جامع البيان في تأويل القرآن » للطبـري ) 18 / 82(

3- جزء من اآلية 81 
4- » جامع البيان في تأويل القرآن » للطبـري ) 18 / 91(

5- » اإلكليل في املتشابه والتأويل » )ص 15(
6- اآلية 39
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بيـــن معرفــة الخبـــر وبيـــن املخبـــر بــه فمعرفــة الخبـــر هــي معرفــة تفسيـــر القــرآن ومعرفــة املخبـــر 
بــه هــي معرفــة تأويلــه.«1

الســورمتفاوت،  هــذه  التأويلداخــل  لفــظ  ورود  أن  اآلياتيتضــح  اســتقراء  خــال  ومــن 

حيــث تمثلــت أعلــى نســبة لــوروده فــي ســورة يوســف التـــي جــاء التأويــل فيهــا بكثافــة فــي ســرد 

قص�ضــي طويــل تميـــزت بــه ســورة يوســف املكيــة علــى ســائر الســور، ثــم تليهــا ســورة الكهــف، 

ثــم ســورة آلعمــران ثــم ســورة األعــراف ثــم ســورة يونــس ثــم اإلســراء فالنســاء. ويفهــم مــن هــذا 

أن » حضــور املفهــوم فــي القــرآن املكــي أكثــر منــه فــي القــرآن املدنــي، ولهــذا كانــت أمــور العقيــدة 
املتمثلــة فــي االيمــان باليــوم اآلخــر والكتــاب أحــد املتعلقــات املهمــة بموضــوع التأويــل.«2

وورود لفظ التأويل بهذه النسب املتفاوتة يوحي بوجوه داللية، وقد ذكر ابن الجوزي 

أنها على خمســة أوجه: 
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والثالــث: املنتهيـــن، ومنــه قولــه تعالى﴿اْبِتغ

منتهــى ملــك محمــد وأمتــه وذلــك زعــم اليهــود حيـــن نـــزل علــى النبــي صلــى هللا عليــه وســلم فواتــح 

الســور أنهــا مــن حســاب الجمــل وأن ملــك امتــه علــى قــدر حســاب مــا أنـــزل عليــه مــن الحــروف.

1- » اإلكليل في املتشابه والتأويل » )ص 21(
2- » مفهوم التأويل في القرآن » لفريدة زمرد )ص 131(

3- » سورة األعراف » جزء من اآلية 52 
4- » سورة يونس » جزء من اآلية 39 

5- » سورة يوسف » جزء من اآلية 37
6- » سورة آل عمران » جزء من اآلية 7
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والخامس: التحقيق، ومنه قوله تعالى﴿َهذ

فــي النــص القرآنــي  يتبيـــن مــن خــال هــذه األوجــه للتأويــل أن » الداللــة االســتعمالية 

فــي  �ضــيء  بــه  يقصــد  عملــي  ملعنــى  إمــا  وذلــك  ظاهــره،  وافــق  وإن  الــكام  إليــه  يــؤول  مــا  تفيــد 

املســتقبل يقــع فــي املــآل تصديقــا لخبـــر أو رؤيــا. وإمــا لتفسيـــر معنــى متشــابه حصــل الخفــاء فيــه 

بســبب االحتمــال. وكان البحــث عــن حقيقــة مــا يــؤول إليــه الــكام وإزالــة مــا فيــه مــن احتمــال 

فــي ســياقات النــص الشــرعي مســلكا علميــا موصــا لبنــاء مفهــوم التأويــل وتأســيس قوانيـــنه 
وقواعــده.«7

وهــذه الوجــوه لكلمــة التأويــل فــي القــرآن » زاد مــن شــحذ قرائــح العلمــاء ودفعهــم للبحــث 

فــي موضــوع التأويــل، والتنافــس فــي مجالــه العلمــي والفكــري للوصــول إلــى الحقيقــة، وبيــان وجــه 

الصــواب فــي قضايــاه مــن عدمــه، خاصــة وأنهــا تضمنــت معانــي لغويــة مألوفــة االســتعمال عنــد 

العــرب بأســلوب رفيــع، ومســتوى عــال مــن الدقــة فــي التعبيـــر عــن املقصــود، فتأويــل األحاديــث، 

هــو تعبيـــر مــا تــؤول اليــه مــن املعنــى، والتأويــل بمعنــى األلــوان وقــد استعيـــر أللــوان الطعــام 
وأنواعــه، ويتضمــن خروجــا بالنــص عــن ظاهــره إلــى معنــى آخــر يحتملــه.«8

1- » سورة يوسف » جزء من اآلية 6 
2- السورة نفسها جزء من اآلية 36 
3- السورة نفسها جزء من اآلية 45

4- السورة نفسها جزء من اآلية 101 
5- السورة نفسها جزء من اآلية 100

6- » نـــزهة األعيـــن النواظــر فــي علــم الوجــوه والنظائــر » )ص 216( ومــا بعدهــا، و« تحصيــل نظائــر القــرآن« 
للحكيــم الترمــذي )ص 115( ومــا بعدهــا 

 ،6 90( مجلــة اإلحيــاء عــدد  العضــراوي )ص  للدكتــور   « التأويــل  الشــرعي وبنــاء مفهــوم  النــص   « 7- مقــال 
الربــاط  ـ  الجديــدة  املعــارف  مطبعــة  1435هـــ/2014م،  األولــى  الطبعــة 

8- » التأويل عند املفسريـن من السلف » للطاهر بن عاشور )ص 57(



31 دراسـة مفاهيمية لعنوان البحث

ية ا�فرع ا�ثاني: في ا�سنة ا�نبو

ورد التأويــل فــي حديــث رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم، بمعنــى تعبيـــر الرؤيــا وتأويلهــا، 

وبمعنىــإذا كان طلبــا -أمــرا أو نهيــا -كان تأويلــه أن يفعــل هــذا الطلب،وبمعنــى الفهــم والتفسيـــر.

وفيما يلي أمثلة من األحاديثالشريفة التـي تدلعلى هذه املعاني داللة صريحة قوية: 

أ ( بمعىن تعبيـر الرؤيا وتأويلها: 

ما رواه عبد هللا بن عمر ر�ضي هللا عنهما: في رؤيا النبي صلى هللا عليه وسلم في املديـنة: 

»رأيــت امــرأة ســوداء ثائــرة الــرأس، خرجــت مــن املديـــنة حتــى نـــزلت بمهيعــة، فتأولتهــا أن 
وبــاء املديـــنة نقــل إلــى مهيعــة« وهــي الجحفــة.1

الحمــي  الواقــع حيثــأن  فــي عالــم  املــادي  هــو تحقيقهــا  النــص  هــذا  فــي  الرؤيــا  تأويــل  إن 

واملــرض والوبــاء قــد أخرجــه هللا مــن املديـــنة إلــي الجحفــة، وهــي مــن » الرؤيــا املعبـــرة، و ممــا 

ضــرب بــه املثــل، ووجــه التمثيــل أنــه شــق مــن اســم »الســوداء« الســوء والــداء، فتــأول خروجهــا 
بمــا جمــع مــن اســمها.«2

ومــا رواه أنــس بــن مالــك، قــال: قــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم: »رأيــت ذات ليلــة، 

ــنا بـــرطب مــن رطــب ابــن طــاب، فأولــت  فيمــا يـــرى النائــم، كأنــا فــي دار عقبــة بــن رافــع، فأتيـ
الرفعــة لنــا فــي الدنيــا، والعاقبــة فــي الخــرة، وأن ديـــننا قــد طــاب.«3

ومــا رواه أبــو أمامــة بــن ســهل، أنــه ســمع أبــا ســعيد الخــدري، يقــول: قــال رســول هللا 

صلــى هللا عليــه وســلم: » بيـــنما أنــا نائــم، رأيــت النــاس يعرضــون وعليهــم قمــص، منهــا مــا يبلــغ 

الثــدي ومنهــا مــا يبلــغ دون ذلــك ومــر عمــر بــن الخطــاب وعليــه قميــص يجــره« قالــوا مــاذا 
أولــت ذلــك يــا رســول هللا قــال: »الديـــن«.4

1- أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب )التعبيـر(، باب )املرأة السوداء( رقم الحديث 7039 )9 / 42( 
2- » التفسيـر والتأويل في القرآن » لصاح عبد الفتاح الخالدي )ص 141(

3- أخرجــه مســلم فــي صحيحــه، كتــاب )الرؤيــا(، بــاب )رؤيــا النبــي صلــى هللا عليــه وســلم ( رقــم الحديــث 2270 
 )1779 / 4(

4- أخرجــه مســلم فــي صحيحــه، كتــاب )الفضائــل( بــاب ) مــن فضائــل عمــر ر�ضــي هللا عنــه ( رقــم الحديــث 
)1859  /  4(  2390
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ومــا رواه حمــزة بــن عبــد هللا بــن عمــر بــن الخطــاب، عــن أبيــه، عــن رســول هللا صلــى هللا 

عليه وســلم، قال: »بيـــنما أنا نائم، إذ رأيت قدحا أتيت به فيه لبـــن، فشــربت منه حتى إني 

ألرى الــري يجــري فــي أظفــاري، ثــم أعطيــت فضلــي عمــر بــن الخطــاب« قالــوا: فمــا أولــت ذلــك؟ 
يــا رســول هللا قــال: »العلــم«.1

وقــد تحققــت رؤيــاه عليــه الصــاة والســام فــي عالــم الواقــع، فشــربه اللبـــن فــي الرؤيــا، 

فــي سيـــرته  العلــم، ورســوخه فيــه، وهــذا متحقــق  مــن  الواقعــي تمكنــه  تأويلــه  وارتــواؤه منــه، 

والســام. الصــاة  عليــه  وشــخصيته 

وتأويــل إعطائــه فضلــه مــن اللبـــن لعمــر فــي عالــم الواقــع، هــو تمكــن عمــر مــن العلــم 
فــي شــخصيته ر�ضــي هللا عنــه.«2 ورســوخه فيــه، وهــذا متحقــق 

ب ( بمعىن إذا اكن طلبا -أمرا أو نهيا- اكن تأويله أن يفعل هذا الطلب: 

مــا ورد فــي حديــث عائشــة ر�ضــي هللا عنهــا قالــت: »كان رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم 

يكثــر أن يقــول فــي ركوعــه وســجوده: ســبحانك اللهــم ربنــا وبحمــدك، اللهــم اغفــر لــي » يتــأول 
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ومــا رواه ابــن عمــر ر�ضــي هللا عنهمــا قــال: »كان رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم يصلــي 

علــى راحلتــه فــي الســفر حيثمــا توجهــت بــه« قــال مالــك: قــال عبــد هللا بــن ديـــنار: وكان ابــن عمــر 
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1- أخرجــه مســلم فــي صحيحــه، كتــاب )الفضائــل( بــاب ) مــن فضائــل عمــر ر�ضــي هللا عنــه ( رقــم الحديــث 
 )1859  /  4(  2391

2- » التفسيـر والتأويل في القرآن » لصاح عبد الفتاح الخالدي )ص 140(
3- أخرجــه مســلم فــي صحيحــه كتــاب )الصــاة(، بــاب )مــا يقــال فــي الركــوع والســجود( رقــم الحديــث 484 )1 / 

)350
4- » سورة النصر » اآلية 3

رقــم  القبلــة(  اســتقبال غيـــر  فيهــا  يجــوز  التـــي  )الحــال  بــاب  )الصــاة(،  كتــاب  فــي ســننه  النســائي  5- أخرجــه 
 )244  /1(  492 الحديــث 

6- » سورة البقرة » جزء من اآلية 114
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ج ( بمعىن الفهم واتلفسيـر: 

عــن ابــن عبــاس: أن رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم، وضــع يــده علــى كتفــي ثــم قــال: 

أِويــل«.1
ّ
قهــه ِفــي الديـــِن، وعلمــه الت

َ
»اللهــم ف

النــص يعنــي  فــي هــذا  فــي دعــوة الرســول صلــى هللا عليــه وســلم البــن عبــاس  فالتأويــل 

التعمق في املعنى املراد ومعرفة املقصود، وهذا ال يدركه إال أصحاب التدبـر والفكر الثاقب، 

وتلــك هــي املنـــزلة التـــي أرادهــا الرســول صلــى هللا عليــه وســلم البــن عبــاس.

ومــا رواه عقبــة بــن عامــر الجنهــي، قــال: ســمعت رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم يقــول: 

»هــالك أمتـــي فــي الكتــاب واللبـــن«. قالــوا: يــا رســول هللا، مــا الكتــاب واللبـــن؟ قــال: » يتعلمــون 

والجمــع  الجماعــات  فيدعــون  اللبـــن  ويحبــون  هللا،  أنـــزل  مــا  غيـــر  علــى  فيتأولونــه  القــرآن 

ويبــدون.«2

النــاس، وهــم  مــن  يــذم صنفــا  النــص نجــد الرســول صلــى هللا عليــه وســلم  ففــي هــذا 

تــأوال  يتأولونــه  وال  صائبــا،  فهمــا  يفهمونــه  ال  ولكنهــم  ويدرســونه،  القــرآن،  الذيـــن«يتعلمون 

صحيحــا، وإنمــا يفهمونــه فهمــا خاطئــا، ويفســرونه تفسيـــرا مغلوطــا، ويؤولونــه تأويــا مــردودا 

معناهــا  عــن  اآليــات  الباطــل  التأويــل  بهــذا  يحرفــون  وبذلــك  هللا،  أنـــزل  مــا  غيـــر  علــي  باطــا، 

تــدل عليــه، وال تشيـــر إليــه.«3 إلــى معنــى آخــر مرفــوض، ال  الصحيــح، 

ومــا روي عــن عائشــة ر�ضــي هللا عنهــا، قالــت: قــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم: 

 ُيَحاَســُب 
َ

َســْوف
َ
»مــن حوســب يــوم القيامــة، عــذب« فقلــت: أليــس قــد قــال هللا عــز وجــل: ﴿ف

1- أخرجــه اإلمــام أحمــد فــي مســنده )مســند عبــد هللا بــن عبــاس بــن عبــد املطلــب عــن النبــي صلــى هللا عليــه 
 )225  /4( 2397 وســلم( رقــم الحديــث 

2- أخرجــه اإلمــام أحمــد فــي مســنده )مســند الشامييـــن( )حديــث عقبـــة بــن عامــر الجنهــي عــن النبــي صلــى هللا 
عليــه وســلم ( رقــم الحديــث 17415 )28/ 632(

3- » التفسيـر والتأويل في القرآن » لصاح عبد الفتاح الخالدي )ص142(
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ِحَســاًبا َيِسيـــًرا﴾1؟ فقــال: »ليــس ذاك الحســاب، إنمــا ذاك العــرض، مــن نوقــش الحســاب 
يــوم القيامــة عــذب«.2

اآليــة  ﴿ِحَســاًبا﴾في  لفــظ  وســلم  عليــه  هللا  صلــى  الرســول  أول  قــد  النــص  هــذا  ففــي 

.« العــرض   « أنــه  علــى  الكريمــة 

ويذكــر املفســرون أنــه حســابا مناقشــة فيــه، وأن املعنــى الســابق إلــى الفهــم مــن كلمــة 
﴿ِحَســاًبا﴾هو املناقشــة أو املؤاخــذة، وتقديـــر الحســنات والســيئات.3

المطلب الثالث: التأويل في االصطالح

يل عند ا�سلف ا�فرع الأول: ا�تأو

قبل الحديث عن التأويل عند السلف البد من تحديد من هم السلف؟ 

أ ( السلف يف اللغة: 

فــي لغــة العــرب تــدور لفظــة ســلف علــى مــا تقــدم وســبق مــن أمــم فــي األزمنــة الغابـــرة، قــال 

ابــن فــارس » )ســلف( السيـــن والــام والفــاء أصــل يــدل علــى تقــدم وســبق. مــن ذلــك الســلف: 
الذيـــن مضــوا. والقــوم الســاف: املتقدمــون. » 4

وذكــر ابــن منظــور أن » الســلف يجــيء علــى معــان: الســلف القــرض والســلم » ثــم قــال: 

» وللســلف معنيــان آخــران: أحدهمــا أن كل �ضــيء قدمــه العبــد مــن عمــل صالــح أو ولــد فــرط 

يقدمــه، فهــو لــه ســلف، وقــد ســلف لــه عمــل صالــح، والســلف أيضــا: مــن تقدمــك مــن آبائــك 
وذوي قرابتــك الذيـــن هــم فوقــك فــي الســن والفضــل. » 5

1- » سورة االنشقاق » اآلية 8
2- أخرجــه مســلم فــي صحيحــه، كتــاب )الجنــة وصفــة نعيمهــا وأهلهــا(، بــاب )اثبــات الحســاب( رقــم الحديــث 

)2204 / 4( 2876
3- انظــر » الجامــع ألحــكام القــرآن » للقرطبــي )10/ 272(، و« جامــع البيــان فــي تأويــل القــرآن » للطبـــري )24/ 

 )313
4- » مقاييس اللغة » )3 / 95(

5- » لسان العرب » )9 / 158، 159(
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أمــا معنــاه كمــا ورد فــي الذكــر الحكيــم فقــد أشـــار إليــه الراغــب األصفهانــي - رحمــه هللا - 

ــرا  ــَن﴾1، أي: معتبـ ِخِريـ
ْ

 ِلل
ً

ــال
َ
ا َوَمث

ً
ف

َ
اُهــْم َســل

َ
ن

ْ
َجَعل

َ
بقولــه: » الســلف: املتقــدم، قــال تعالى﴿ف

 
ْ

ن
َ
﴾2، أي: يتجافــى عمــا تقــدم مــن ذنبــه، وكــذا قولــه﴿َوأ

َ
ف

َ
ــُه َمــا َســل

َ
ل

َ
متقدمــا، وقــال تعالى﴿ف

﴾3، أي: مــا تقــدم مــن فعلكــم، فذلــك متجافــى عنــه، 
َ

ف
َ
ــْد َســل

َ
 َمــا ق

َّ
ْيــِن ِإل

َ
ت

ْ
خ

ُ ْ
 األ

َ
ْجَمُعــوا َبْيــن

َ
ت

متقدمــون،  آبــاء  أي:  كريــم،  ســلف  ولفــان  الفعــل،  جــواز  عــن  ال  اإلثــم  عــن  فاالســتثناء 
جمعــه أســاف، وســلوف.« 4

من خال هذه النقول السابقة يتبيـن أن تصاريف هذه الكلمة في اللغة تدل على: 

• السبق والتقدم. 	

ب ( السلف يف االصطالح: 

إذا كان مفهــوم الســلف فــي املعنــى الشــائع يـــراد بــه تلــك الفتـــرة الزمنيــة التـــي تتمثــل فــي 

القــرون الثاثــة األولــى التـــي امتدحهــا الرســول صلــى هللا عليــه وســلم قــال: »خيـــر النــاس قرنــي، 

ثــم الذيـــن يلونهــم، ثــم الذيـــن يلونهــم، ثــم يجــيء قــوم تســبق شــهادة أحدهــم يميـــنه، ويميـــنه 

شــهادته«.5فقد حصــل خــاف فــي تحديــد هــذه الفتـــرة التاريخيــة الزمنيةعلــى أقــوال: 

القــول األول: الســلف فــي االصطــاح يـــنحصر معنــاه فــي القــرون الثاثــة األولــى » واملعنــى 

االصطاحــي املســتقر لهــذه الكلمــة، هــو القــرون الثاثــة األولــى مــن عمــر هــذه األمــة اإلســامية، 
أمــة ســيدنا محمــد عليــه الصــاة والســام. 6

القول الثاني: السلف هم الصحابة فقط رضوان هللا عليهم.7

1- سورة الزخرف اآلية 56
2- سورة البقرة جزء من اآلية 274 
3- سورة النساء جزء من اآلية 23 

4- » املفردات في غريب القرآن » )ص 420(
5- أخرجــه البخــاري فــي صحيحــه كتــاب) أصحــاب النبــي صلــى هللا عليــه وســلم(، بــاب ) فضائــل أصحــاب النبــي 

صلــى هللا عليــه وســلم ( رقــم 3651 )3/5(
6- » السلفية مرحلة زمنية مباركة ال مذهب إسامي » لرمضان البوطي )ص 9( 

7- منهــج الســلف واملتكلميـــن فــي موافقــة العقــل للنقــل وأثــر املنهجيـــن فــي العقيــدة لجابـــر علــي ادريــس أميـــر 
)36  /1(
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القول الثالث: السلف هم الصحابة والتابعون.1

القــول الرابــع: الســلف هــم الصحابــة والتابعــون وتابعــوا التابعيـــن وهــو قــول جمهــور 
أهــل العلــم.2

وهــو مــا تــم ترجيحــه بدليــل الحديــث الــذي ســبق ذكــره، وبدليــل » قــول املحققيـــن مــن 
أهــل العلــم، كابــن تيميــة، 3 والشــوكاني، 4 والسفاريـــني،5 6 وغيـــرهم.« 7

فالســلف هــم » الصحابــة والتابعــون وتابعيهــم، والحديــث الصحيــح دليــل وحجــة ال 

يســوغ ألحــد إنكارهــا، ونــص فــي املســألة ال يقبــل التأويــل، وال اجتهــاد مــع وجــود نــص قطعــي 
الثبــوت«.8 قطعــي  الداللــة 

أما التأويل عند السلف: 

فالتأويل عند السلف محصور عند ابن تيمية في » معنييـن: 

1- املصدر نفسه )1 / 36(
2- درء تعارض النقل والعقل البن تيمية )7 / 134(، التحف في مذاهب السلف للشوكاني )ص 7( 

3- حيــث يقــول » وملــا أجمــع عليــه ســلف األمــة وخيــار قرونهــا »درء تعــارض العقــل والنقــل البــن تيميــة )7 / 
)134

4- حيــث يقــول » وبهــذا الــكام القليــل الــذي ذكرنــا تعــرف أن مذهــب الســلف مــن الصحابــة ر�ضــي هللا عنهــم 
فــي مذاهــب  »التحــف  تأويــل  لهــا وال  تحريــف  مــن دون  الصفــات علــى ظاهرهــا  أدلــة  وتابعيهــم هوإيـــراد  والتابعيـــن 

)7 للشــوكاني )ص  الســلف 
5- محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريـــني، النابل�ضي، الحنبلي )أبو العون، شمس الديـــن( )1114 
- 1188 هـــ( محــدث، فقيــه، اصولــي صوفــي، مــؤرخ، مشــارك فــي بعــض العلوم.انظــر معجــم املؤلفيـــنلعمر بــن رضــا بــن 

محمــد راغــب بــن عبــد الغنــي)8 / 262(
6- حيــث يقــول ـ السفاريـــني ـ » املــراد بمذهــب الســلف مــا كان عليــه الصحابــة الكــرام - رضــوان هللا عليهــم - 
وأعيــان التابعيـــن لهــم بإحســان وأتباعهــم وأئمــة الديـــن ممــن شــهد لــه باإلمامــة، وعــرف عظــم شــأنه فــي الديـــن، وتلقــى 
فــي عقــد  النــاس كامهــم خلــف عــن ســلف. »لوامــع األنــوار البهيــة وســواطع األســرار األثريــة لشــرح الــدرة املضيــة 

الفرقــة املرضيــة )1 /20(
7- منهــج الســلف واملتكلميـــن فــي موافقــة العقــل للنقــل وأثــر املنهجيـــن فــي العقيــدة لجابـــر علــي ادريــس أميـــر)1/ 

)37
8- » التأويل عند املفسريـن من السلف » للطاهر بن عاشور )ص 38(
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أحدهمــا: تفسيـــر الــكام وبيــان معنــاه، ســواء أوافــق ظاهــره أو خالفــه، فيكــون التأويــل 

والتفسيـــر علــى هــذا مترادفيـــن، وهــذا هــو مــا عنــاه مجاهــد مــن قولــه: »إن العلمــاء يعلمــون 

تأويلــه« يعنــى القــرآن، ومــا يعنيــه ابــن جريـــر الطبـــري بقولــه فــي تفسيـــره: »القــول فــي تأويــل قولــه 

فــي هــذه اآليــة«... ونحــو ذلــك، فــإن مــراده  تعالــى كــذا وكــذا« وبقولــه: »اختلــف أهــل التأويــل 

التفسيـــر.

ثانيهما: هو نفس املراد بالكام، فإن كان الكام طلبا كان تأويله نفس الفعل املطلوب، 

وإن كان خبـــرا، كان تأويلــه نفــس ال�ضــيء املخبـــر بــه، وبيـــن هــذا املعنــى والــذى قبلــه فــرق ظاهــر، 

فالــذي قبلــه يكــون التأويــل فيــه مــن بــاب العلــم والــكام، كالتفسيـــر، والشــرح، واإليضــاح، 

ويكــون وجــود التأويــل فــي القلــب، واللســان، ولــه الوجــود الذهنــي واللفظــي والرســمي، وأمــا هــذا 

فالتأويــل فيــه نفــس األمــور املوجــودة فــي الخــارج، ســواء أكانــت ماضيــة أم مســتقبلة، فــإذا قيــل: 
طلعــت الشــمس، فتأويــل هــذا هــو نفــس طلوعهــا.«1

يل في الاصطلاح ا�عام ا�فرع ا�ثاني: ا�تأو

عبـــر  العلمــي  التطــور  حركــة   « سايـــر  ملحوظــا  ونمــوا  توســعا  شــهد  التأويــل  مصطلــح 

العشــرة األولــى ومــا تاهــا  القــرون  التـــي عرفتهــا  العلميــة  النهضــة  مختلــف األزمنــة، وشــهدت 

التفسيـــر  وعلمــاء  والفاســفة،  الــكام  علمــاء  طــرف  مــن  التأويــل  بعلــم  ملحوظــا  اشــتغاال 

واألصولييـــن واللغوييـــن واملحدثيـــن الذيـــن تبــاروا وتنافســوا كثيـــرا فــي الخــروج بمفهــوم شــامل 

وكلــي ملصطلــح التأويــل، حيــث تناولــه كل فريــق مــن زاويــة تخصصــه، وبحســب املنهجيــة التـــي 
ســلكها.«2

فعند الفقهاء: » هو إبداء احتمال في اللفظ مقصود بدليل خارج عنه.«3

وعند املفسريـن: » هو ما ترك ظاهره لدليل.«4

1- » دقائق التفسيـر » البن تيمية )130،131/1(
2- » التأويل عند املفسريـن من السلف » للطاهر بن عاشور )ص 57، 58(

3- » الجامع ألحكام القرآن » للقرطبي )5/ 25(
4- » التحبيـر في علم التفسيـر » للسيوطي )ص 110(
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غيـــر  بعدهــا  ومــا  قبلهــا  مــا  يوافــق  معنــى  إلــى  اآليــة  التأويــل صــرف   » املحدثيـــن:  وعنــد 
االســتنباط.«1 طريــق  مــن  والســنة  للكتــاب  مخالــف 

عــن  يـنصرف.«2ويعبـــر  مــا  صــرف  تــرك  جــواز  علــى  الدليــل  التأويــل:   « النحــاة:  وعنــد 

التأويــل عندهــم بألفــاظ أخــرى تحمــل املعنــى نفســه، ومــن هــذه األلفــاظ » التخريــج، الحمــل، 

الوجــه، االعتقــادات،  التقديـــر،  التوجيــه،  الحمــل،  مــن  بــدال  املحمــل  لفظــة  تســتعمل  وقــد 

االحتمــال، الحجــة، التنــاول، حــل، القانــون، الحيلــة والتمحــل، ولفظــة التفسيـــر، ولقــد فــرق 

النحويون بيـــن تفسيـــر املعنى وتفسيـــر اإلعراب، فتفسيـــر املعنى ال يعتد بالصناعة النحوية، 
أمــا تفسيـــر اإلعــراب فــا بــد فيــه مــن الصناعــة النحويــة.«3

فالتأويــل عنــد النحــاة يــدور فــي فلــك حمــل النــص علــى غيـــر ظاهــره، لتصحيــح املعنــى، أو 

األصــل النحــوي، وقــد أول النحويــون اآليــات القرآنيــة لتصــح أصولهــم النحويــة. 

وعنــد املتكلميـــن: » هــو صــرف اللفــظ عــن ظاهــره الــى معنــاه املرجــوح مــع قيــام الدليــل 
القاطــع علــى أن ظاهــره محــال.«4

وعند الفاسفة: » إخراج داللة اللفظ من الداللة الحقيقية إلى الداللة املجازية.«5

وعنــد املتصوفــة: » عــدل بالكلمــة عــن وجــه إلــى وجــه أو أكثــر يقتضيــه النظــر العقلــي 

علــى حســب مــا تســمح بــه الكلمــة فــي الوضــع اللغــوي مــع مراعــاة القرائــن وهــو يحتمــل القــوة 
والخطــأ.«6 والصــواب  والضعــف، 

يل في الاصطلاح الخاص بالأصو�ييلن ا�فرع ا�ثا�ث: ا�تأو

الواضحــة  اللغويــة  للــدالالت   « بدراســتهم  األصولييـــن  عنــد  التأويــل  مفهــوم  ارتبــط 

والخفيــة واملنطوقــة واملفهومــة فــي النــص الشــرعي، وباســتثمارهم ملقاصــده علــى أســاس قواعــد 

1- » معالم التنـزيل في تفسيـر القرآن » للبغوي )1/ 46( 
2- » التأويل النحوي في القرآن الكريم » لعبد الفتاح أحمد الحموز )1/ 16(

3- » التأويل النحوي في القرآن الكريم » لعبد الفتاح أحمد الحموز ) 1 /17( وما بعدها 
4- » مفاتيح الغيب » للرازي )7 / 140( 

5- » فصل املقال فيما بيـن الحكمة والشريعة من االتصال » البن رشد )ص 32(
6- » الخطاب الشعري الصوفي والتأويل » للدكتور رضوان الصادق الوهابي )ص 53(
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علميــة مســتمدة مــن منطــق اللغــة والتشــريع واالجتهــاد العقلــي. وقــد عــرف هــذا االســتمداد 

تطــورا معرفيــا مــن حيــث تحديــد املناهــج األصوليــة وقواعدهــا العلميــة بعــد اإلمــام الشــافعي 

رحمــه هللا، وذلــك تجاوبــا مــع التفاعــات الحضاريــة والتحــوالت التاريخيــة السياســية والعلميــة 

التـــي أنتجــت اتجاهــات تأويليــة كثيـــرة شــكلت آراء واتجاهــات ومــدارس مــن النظــر العقلــي فــي 
النــص الشــرعي.«1

فالتأويــل » كان وال يـــزال مجــاال خصبــا عنــد األصولييـــن، ومــادة أساســية يفســرون علــى 

ضوئهــا النصــوص، ويعطونهــا صبغــة قانونيــة يمكــن للفقيــه واألصولــي أن يسيـــر علــى هديهــا، 
ويقــرر انطاقــا منهــا أحكامــا وقواعــد هــو بأمــس الحاجــة إليهــا.«2

التأويــل  بهــا مفهــوم  التـــي رصــدوا  تعاريفهــم  مــن  يلــي سلســلة  فيمــا  نــورد  ذلــك  ولبيــان 

حقيقتــه:  بهــا  وضبطــوا 

لــم يـــرد عنــد اإلمــام الشــافعي تعريفــا محــددا للتأويــل، إال أنــه » أشــار فــي عــدة مواضــع 

أنــه مرتبــط بلغــة النــص الشــرعي، وذلــك مــن خــال إدراكــه أن أســباب االختــاف فــي فهــم النــص 

العــرب: أوســع  أو اإلباغــي«3، وذلــك ألن » لســان  اللغــوي  الفهــم  فــي وجــوه  وتأويلــه تنحصــر 

األلســنة مذهبــا، وأكثرهــا ألفاظــا، وال نعلمــه يحيــط بجميــع علمــه إنســان غيـــر نبــي، ولكنــه ال 
يذهــب منــه �ضــيء علــى عامتهــا، حتــى ال يكــون موجــودا فيهــا مــن يعرفــه.«4

ومــن هــذه املواضــع الــذي تحــدث فيهــا اإلمــام الشــافعي عــن التأويلموضــع حديثــه عــن 

العلــم إذ قــال: » العلــم علمــان: علــم عامــة، ال يســع بالغــا غيـــر مغلــوب علــى عقلــه جهله.مثــل 

الصلــوات الخمــس، وأن هلل علــى النــاس صــوم شــهر رمضــان، وحــج البيــت إذا اســتطاعوه، 

وزكاة فــي أموالهــم، وأنــه حــرم عليهــم الزنــا والقتــل والســرقة والخمــر، ومــا كان فــي معنــى هــذا، 

ممــا كلــف العبــاد أن يعقلــوه ويعملــوه ويعطــوه مــن أنفســهم وأموالهــم، وأن يكفــوا عنــه مــا حــرم 

 ،6 77( مجلــة اإلحيــاء عــدد  العضــراوي )ص  للدكتــور   « التأويــل  الشــرعي وبنــاء مفهــوم  النــص   « 1- مقــال 
الربــاط  ـ  الجديــدة  املعــارف  مطبعــة  1435هـــ/2014م،  األولــى  الطبعــة 

2- » التأويل عند املفسريـن من السلف » للطاهر بن عاشور )ص 101(
 ،6 77( مجلــة اإلحيــاء عــدد  العضــراوي )ص  للدكتــور   « التأويــل  الشــرعي وبنــاء مفهــوم  النــص   « 3- مقــال 

الربــاط  ـ  الجديــدة  املعــارف  مطبعــة  1435هـــ/2014م،  األولــى  الطبعــة 
4- » الرسالة » )ص 34(
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عليهــم منه.وهــذا العلــم العــام الــذي ال يمكــن فيــه الغلــط مــن الخبـــر، وال التأويــل، وال يجــوز 

فيــه التنــازع.

والوجه الثاني: ما يـنوب العباد من فروع الفرائض، وما يخص به من األحكام وغيـرها، 

ممــا ليــس فيــه نــص كتــاب، وال فــي أكثــره نــص ســنة، وإن كانــت فــي �ضــيء منــه ســنة فإنمــا هــي مــن 
أخبار الخاصة، ال أخبار العامة، وما كان منه يحتمل التأويل ويســتدرك قياســا.«1

وكذلــك فــي حديثــه عــن حجيــة خبـــر اآلحــاد: » فــا يجــوز عنــدي عــن عالــم أن يثبــت خبـــر 

واحــد كثيـــرا، ويحــل بــه، ويحــرم، ويـــرد مثلــه: إال مــن جهــة أن يكــون عنــده حديــث يخالفــه، 

أو يكــون مــا ســمع ومــن ســمع منــه أوثــق عنــده ممــن حدثــه خافــه، أو يكــون مــن حدثــه ليــس 

بحافــظ، أو يكــون متهمــا عنــده، أو يتهــم مــن فوقــه ممــن حدثــه، أو يكــون الحديــث محتمــا 
معنييـــن، فيتــأول فيذهــب إلــى أحدهمــا دون اآلخــر.«2

لــم يعــرف التأويــل تعريفــا محــددا، فإنــه قــد  وبهــذا يتبيـــن أن اإلمــام الشــافعي وإن » 

كشــف عــن إشــكالية التأويــل وارتباطهــا بمنطــق النــص الشــرعي وبمنطــق اللغــة وباملــؤول الــذي 

يتدبـــر النــص الشــرعي ويتفكــر فيــه. فكانهــذا الكشــف لبنــة مــن اللبنــات التـــي أســهمت فــي بنــاء 

قاعــدة التأويــل عنــد األصولييـــن، وتمييـــزها عــن اتجــاه التأويــل فــي مجــال علــم الــكام والعقائــد 
والفلســفة والتصــوف واألدب...«3

وقــد انطلــق فــي مشــروعه االجتهــادي التأويلــي هــذا مــن كشــفه عــن مفهــوم البيــان حيــث 

يقــول فــي تعريـــفه »والبيــان اســم جامــع ملعانــي مجتمعــة األصــول، متشــعبة الفــروع.«4 ثــم وضــح 

ذلــك بقولــه » فأقــل مــا فــي تلــك املعانــي املجتمعــة املتشــعبة: أنهــا بيــان ملــن خوطــب بهــا ممــن 

نـــزل القــرآن بلســانه، متقاربــة، االســتواء عنــده، وإن كان بعضهــا أشــد تأكيــد بيــان مــن بعــض. 

ومختلفــة عنــد مــن يجهــل لســان العــرب.

1- املصدر نفسه )ص 357(
2- » الرسالة » )ص 458(

 ،6 79( مجلــة اإلحيــاء عــدد  العضــراوي )ص  للدكتــور   « التأويــل  الشــرعي وبنــاء مفهــوم  النــص   « 3- مقــال 
الربــاط  ـ  الجديــدة  املعــارف  مطبعــة  1435هـــ/2014م،  األولــى  الطبعــة 

4- » الرسالة » )ص 21(
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فجمــاع مــا أبــان هللا لخلقــه فــي كتابــه، ممــا تعبدهــم بــه، ملــا م�ضــى مــن حكمــه جــل ثنــاؤه: 

مــن وجــوه.

فمنهــا مــا أبانــه لخلقــه نصــا. مثــل جمــل فرائضــه، فــي أن عليهــم صــاة وزكاة وحجــا وصومــا 

وأنــه حــرم الفواحــش، مــا ظهــر منهــا، ومــا بطــن، ونــص الزنــا والخمــر، وأكل امليتــة والــدم، ولحــم 

الخنـزيـــر، وبيـــن لهم كيف فرض الوضوء، مع غيـــر ذلك مما بيـــن نصا. 

ومنــه: مــا أحكــم فرضــه بكتابــه، وبيـــن كيــف هــو علــى لســان نبيــه؟ مثــل عــدد الصــاة، 

والــزكاة، ووقتهــا، وغيـــر ذلــك مــن فرائضــه التـــي أنـــزل مــن كتابــه.

ومنــه: مــا ســن رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم ممــا ليــس هلل فيــه نــص حكــم، وقــد 

فــرض هللا فــي كتابــه طاعــة رســوله صلــى هللا عليــه وســلم، واالنتهــاء إلــى حكمــه، فمــن قبــل عــن 

رســول هللا فبفــرض هللا قبــل.

ومنــه: مــا فــرض هللا علــى خلقــه االجتهــاد فــي طلبــه، وابتلــى طاعتهــم فــي االجتهــاد، كمــا ابتلــى 
طاعتهــم فــي غيـــره ممــا فــرض عليهم.«1

وعرفــه ابــن حــزم بقولــه » والتأويــل نقــل اللفــظ عمــا اقتضــاه ظاهــره وعمــا وضــع لــه فــي 

اللغــة إلــى معنــى آخــر فــإن كان نقلــه قــد صــح ببـــرهان وكان ناقلــه واجــب الطاعــة فهــو حــق وإن 
كان نقلــه بخــاف ذلــك اطــرح ولــم يلتفــت إليــه وحكــم لذلــك النقــل بأنــه باطــل.«2

وياحظ في تعريف ابن حزم » تشــدده في قبول التأويل وإن كانت تلك مســحة املدرســة 

األصوليــة وابــن حــزم أصولــي متكلــم، إال أنــه يبالــغ فــي التشــدد إلــى حــد إنــكار التأويــل إذا لــم 

تتحقــق شــروط معيـــنة فــي التأويــل وفــي املــؤول معــا، وتلــك هــي صبغــة املذهــب الظاهــري الــذي 
يـــنتمي إليــه.«3

وعرفه اإلمام الجويـني بقوله » التأويل رد الظاهر إلى ما إليه مآله في دعوى املؤول.«4

1- » الرسالة » )ص 21، 22(
2- » اإلحكام في أصول األحكام » )1/ 42(

3- » التفسيـر ومناهجه » للسيد أحمد عبد الغفار )ص 231(
4- » البـرهان في أصول الفقه« )1 / 511(
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وهو من التعاريف االصطاحية التـي » يلحظ فيها تطور التعريف، ويظهر أنه مستمد 

مــن الداللــة اللغويــة بمعنــى االرجــاع والتصييـــر، كمــا أنــه مســتمد مــن الداللــة االســتعمالية فــي 

النــص القرآنــي الكريــم ) حقيقــة مــا يــؤول إليــه الــكام (.

وهــذا التعريــف رصــد فقــط عمليــة التأويــل بكونهــا قيــام املــؤول بـــرد الظاهــر املحتمــل 
علــى حقيقتــه التـــي يــؤول إليهــا.«1

وعرفــه اإلمــام الغزالــي بقولــه: » التأويــل عبــارة عــن احتمــال يعضــده دليــل يصيـــر بــه 

أغلــب علــى الظــن مــن املعنــى الــذي يــدل عليــه الظاهــر، ويشــبه أن يكــون كل تأويــل صرفــا للفــظ 
عــن الحقيقــة إلــى املجــاز.«2

وانتقد هذا التعريف اإلمام اآلمدي واعتبـره غيـر صحيح ألمور ثاثة فقال: 

أمــا أوال، فــألن التأويــل ليــس هــو نفــس االحتمــال الــذي حمــل اللفــظ عليــه، بــل هــو نفــس 

حمل اللفظ عليه، وفرق بيـن األمريـن.

وأمــا ثانيــا: فألنــه غيـــر جامــع فإنــه يخــرج منــه التأويــل بصــرف اللفــظ عمــا هــو ظاهــر فيــه 

إلــى غيـــره بدليــل قاطــع غيـــر ظنــي، حيــث قــال: يعضــده دليــل يصيـــر بــه أغلــب علــى الظــن مــن 

املعنــى الــذي دل عليــه الظاهــر.

وأمــا ثالثــا: فألنــه أخــذ فــي حــد التأويــل مــن حيــث هــو تأويــل، وهــو أعــم من التأويل بدليل، 
ولهذا يقال تأويل بدليل وتأويل من غيـر دليل.«3

وهــذا النقــد فيــه مــا يدعــو إلــى األخــذ والــرد. يقــول الدكتــور محمــد أديــب صالــح فــي بيــان 

موقفــه مــن نقــد اإلمــام اآلمــدي:  »أمــا فــي األمــر األول: فنحــن نوافقــه علــى مــا ذهــب إليــه، إذ 

جعــل الغزالــي التأويــل هــو االحتمــال الــذي حمــل عليــه اللفــظ، غيـــر مســتقيم، ألن التأويــل 

 ،6 79( مجلــة اإلحيــاء عــدد  العضــراوي )ص  للدكتــور   « التأويــل  الشــرعي وبنــاء مفهــوم  النــص   « 1- مقــال 
الربــاط  ـ  الجديــدة  املعــارف  مطبعــة  1435هـــ/2014م،  األولــى  الطبعــة 

2- » املستصفى من علم األصول » )2 / 39( 
3- » اإلحكام في أصول األحكام » )3 / 53(
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حمــل اللفــظ عليــه نفســه، واالحتمــال شــرط لــه، إذ ال يصــح حمــل اللفــظ علــى مــا يحتملــه. 

والفــرق واضــح بيـــنهما. 

ولكننــا نخالفــه فــي األمــر الثانــي، إذ أن الدليــل الــذي يصيـــر إليــه املعنــى املرجــوح، أغلــب 

علــى الظــن مــن املعنــى الــذي دل عليــه الظاهــر، ال يـــنافي أن يكــون التأويــل ســليما، فيمــا إذا كان 

الدليــل قاطعــا، بــل هــو داخــل فــي التعريــف مــن طريــق األولــى، ولكنهــا ماحقــة اآلمــدي للغزالــي فــي 

كل تعريــف وفــي كل كلمة...رحمهمــا هللا. 

أمــا عــن األمــر الثالــث: فأعتقــد أن مــن الطبيعــي أن يكــون الغزالــي قــد قصــد تعريــف 
يــدل علــى ذلــك.«1 التأويــل الصحيــح، وســياق كامــه 

وقــد رد تعريــف اإلمــام الغزالــي كذلــك ابــن الحاجب2فقــال » إنــه ضعيــف إذ يـــرد عليــه 

أن االحتمــال ليــس بتأويــل إنمــا التأويــل هــو الحمــل عليــه واالحتمــال شــرط لــه إذ ال يصــح حمــل 

اللفــظ علــى مــا ال يحتملــه ويـــرد علــى عكســه التأويــل املقطــوع بــه فإنــه تأويــل وال يصــدق عليــه 
الحــد إذ ال يعضــده دليــل يصيـــر بــه أغلــب علــى الظــن دليــل يفيــد القطــع وهــو ضــد الظــن.«3

ورغــم هــذه االنتقــادات التـــي وجهــت لإلمــام الغزالــي فــي تعريفــه إال أنــه يمثــل » خطــوة 

وكامــل  شــامل  لتعريــف  هيــأت  صلبــة  أرضيــة  ويعــد  االصطاحــي،  التأويــل  طريــق  فــي  كبيـــرة 

للموضــوع، وهــذا قليــل فــي حقــه ألن الرجــل اشــتغل فــي حياتــه العلميــة بعلــم الــكام، ونافــح عــن 
عقائــد أهــل الســنة، وهــو مــن واضعــي شــروط وقوانيـــن التأويــل.«4

1- » تفسيـر النصوص في الفقه اإلسامي » )1/ 368، 369(
أبــو عمــرو  الديـــن األئمــة وامللــة والديـــن  النحــوي جمــال  الفقيــه  املقــرئ األصولــي  العامــة  الشــيخ اإلمــام   -2
عثمــان بــن عمــر بــن أبــي بكــر بــن يونــس الكــردي، الدويـــني األصــل، اإلســنائي املولــد، املالكــي، صاحــب التصانيــف.

ولد ســنة سبعيـــن وخمس مائة، أو ســنة إحدى، توفي في الســادس والعشريـــن من شــوال ســنة ســت وأربعيـــن وســت 
مائة.اتظرسيـــر أعــام النباءشــمس الديـــنالذهبيالطبقة الرابعــة والثاثــون )16 / 430،431(و » عيــون األنبــاء فــي 

طبقــات األطبــاء » ألحمــد بــن القاســم الخزرجــي )ص 659(
3- » شرح العضد » )ص 250(

4- » التأويل عند املفسريـن من السلف » للطاهر بن عاشور )ص 60، 61(
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وعرفــه ابــن قدامــة املقد�ضــي فقــال: « التأويــل صــرف اللفــظ عــن االحتمــال الظاهــر إلــى 

احتمــال مرجــوح بــه العتضــاده بدليــل، يصيـــر بــه أغلــب علــى الظــن مــن املعنــى الــذي دل عليــه 
الظاهــر.«1

وابن قدامة في تعريفه قد » خالف الغزالي ـ مع اتباعه له في كثيـر من األحيان ـ في جعل 

التأويــل هــو االحتمــال نفســه، ولكنــه وافقــه فــي غلبــة الظــن، وكونــه عــرف التأويــل الصحيــح، 

واآلمــدي وابــن الحاجــب أرادوا مــن الغزالــي أن يعــرف التأويــل مــن حيــث هــو تأويــل، وإذا أراد 
الصحيــح كان عليــه التقييــد باعتضــاد االحتمــال بالدليــل.«2

وقد قيل عن تعريف ابن قدامة بأنه » ما جنح إليه هو األقرب.«3

وعرفــه اآلمــدي بقولــه » وأمــا التأويــل املقبــول الصحيــح فهــو حمــل اللفــظ علــى غيـــر 
لــه بدليــل يعضــده.«4 مدلولــه الظاهــر منــه مــع احتمالــه 

ثــم ذكــر قيــود التعريــف فقــال: » )حمــل اللفــظ علــى غيـــر مدلولــه( احتــرازا، عــن حملــه 

علــى نفــس مدلولــه.

)الظاهــر منــه( احتــراز عــن صــرف اللفــظ املشــترك مــن أحــد مدلوليــه إلــى اآلخــر فإنــه ال 

يســمى تأويــا.

)مــع احتمالــه لــه( احتــراز عمــا إذا صــرف اللفــظ عــن مدلولــه الظاهــر إلــى مــا اليحتملــه 

أصــا، فإنــه ال يكــون تأويــا صحيحــا.

)بدليــل يعضــده( احتــراز عــن التأويــل مــن غيـــر دليــل، فإنــه ال يكــون تأويــا صحيحــا 

أيضــا.

)بدليــل يعــم القاطــع والظنــي( وعلــى هــذا فالتأويــل ال يتطــرق إلــى النــص وال إلــى املجمــل، 

وإنمــا يتطــرق إلــى مــا كان ظاهــرا. وإذا عــرف معنــى التأويــل فهــو مقبــول معمــول بــه إذا تحقــق مــع 

1- » روضة الناظر وجنة املناظر في أصول الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل » )1/ 508(
2- » تفسيـر النصوص في الفقه االسامي » )1/ 369، 370(

3- املصدر نفسه )1/ 370( 
4- » اإلحكام في أصول األحكام » )3 / 53(
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شــروطه، ولــم يـــزل علمــاء األمصــار فــي كل عصــر مــن عهــد الصحابــة إلــى زمننــا عامليـــن بــه مــن 
غيـــر نكيـر.«1

واملاحــظ علــى تعريــف اآلمــدي أنــه » لــم يبيـــن هــل نحمــل ظاهــر اللفــظ علــى غيـــر مدلولــه 

لضــرورة اســتدعت ذلــك، كان يكــون املعنــى الظاهــر غيـــر مقبــول شــرعا، أو ألن املعنــى املــؤول 

إليــه النــص أقــوى فــي الداللــة علــى املــراد مــن املعنــى الظاهــر؟ أو أننــا نذهــب إلــى التأويــل ملجــرد 
التأويــل؟ »2

وممــا قيــل أيضــا أنــه » لــم يفصــل اآلمــدي فــي تعريفــه عاقــة التأويــل باملجــاز، وهــل همــا 

يــدل علــى شــموله  العــام ممــا  التأويــل بمعنــاه  تــرك تعريــف  أم يختلفــان، وإنمــا  �ضــيء واحــد 
للمجــاز وغيـــر املجــاز.«3

ابــن الحاجــب فقــال: » هــو حمــل الظاهــر علــى املحتمــل املرجــوح  وبمثــل ذلــك عرفــه 
راجحــا.«4 يصيـــره  بدليــل 

حمــل  فــإن  املرجــوح،  املحتمــل  علــى  الظاهــر  حمــل  التأويــل   « بقولــه  الســبكي  وعرفــه 
تأويــل.«5 ال  فلعــب  ل�ضــيء  أوال  ففاســدا،  دليــا  يظــن  ملــا  أو  لدليــل فصحيــح 

وقولــه » )حمــل الظاهــر( أي صرفــه وهــو مــن إضافــة املصــدر ملفعولــه، واملــراد الحمــل 

لدليــل أو شــبهة بدليــل مــا بعــده، وخــرج بحمــل الظاهــر حمــل النــص علــى معنــى مجــازي لدليــل 
وحمــل املشــترك علــى أحــد معنييــه فــا يســمى تأويــا اصطاحــا.«6

وحسب السبكي، فإن » التأويل على ثاث مراتب: 

األولى: التأويل الصحيح، وهو أن يحمل الظاهر على املحتمل املرجوح لدليل.

1- » اإلحكام في أصول األحكام » )3/ 53، 54(
2- » التأويل عند املفسريـن من السلف » للطاهر بن عاشور )ص 64(

3- املصدر نفسه
4- » شرح العضد » )ص 250(

5- » حاشية العطار على شرح الجال املحلي على جمع الجوامع » )2/ 88( 
6- املصدر نفسه 
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الثانيــة: التأويــل الفاســد، وهــو حمــل اللفــظ علــى املعنــى املرجــوح لدليــل مظنــون، ومثــل 

هــذا التأويــل ال يقبــل شــرعا.

الثالثة: التأويل الخالي من الدليل، وهو أيضا تأويل باطل.«1

ورغــم » االحتيــاط الــذي ســاقه الســبكي وهــو يشــترط الدليــل الصحيــح ليكــون التأويــل 

مقبــوال شــرعا، إال أنــه أغفــل ذكــر الســبب واألســباب التـــي تفــرض عليـــنا أن نحمــل الظاهــر 

علــى املحتمــل، ولــم يبيـــن املقصــود باملرجــوح الــذي يحمــل عليــه اللفــظ الظاهــر، ألنــه إذا كان 

الظاهــر ســليما، وال تناقــض بيـــنه وبيـــن نصــوص شــرعية أخــرى، فكيــف يجــوز لنــا حملــه علــى 

املحتمــل املرجــوح؟ فهــذا أمــر غيـــر مستســاغ شــرعا، وال يقبــل عقا.«2إنــه« تعريــف شــامل 
فيلــزم أنــه غيـــر مانــع وال يخفــى ضعفــه فاألولــى أنهتعريــف باألعــم.«3

وعرفه الباجي » صرف الكام عن ظاهره إلى وجه يحتمله.«4

أن  إال  الــكام يحتمــل معنييـــن فزائــدا  يكــون  أن  ذلــك  » ومعنــى  فقــال:  ذلــك  بيـــن  ثــم 

أحدهمــا أظهــر فــي ذلــك اللفــظ إنمــا لوضــع أو اســتعمال أو عــرف، فــإذا ورد وجــب حملــه علــى 
ظاهــره إال أن يـــرد دليــل يصرفــه عــن ذلــك الظاهــر إلــى بعــض يحتملــه.«5

وعرفــه محمــد أميـــن بــن محمــود البخــاري املعــروف بأميـــر بادشــاه الحنفــي6 بأنــه » مــا 
ترجــح مــن املشــترك بعــض وجوهــه بغالــب الــرأي.«7

1- » التأويل عند املفسريـن من السلف » للطاهر بن عاشور للطاهر بن عاشور )ص 65(
2- » التأويل عند املفسريـن من السلف » للطاهر بن عاشور للطاهر بن عاشور )ص 65(

3- » حاشية العطار على شرح الجال املحلي على جمع الجوامع » )2/ 88(
4- » الحدود في األصول » )ص 49(

5- » الحدود في األصول » )ص 49( 
6- أميـــر بــاد شــاه)972 هـــ (محمــد أميـــن بــن محمــود البخــاري املعــروف بأميـــر بادشــاه: فقيــه حنفــي محقــق. 
مــن أهــل بخــارى.كان نـــزيا بمكــة. لــه تصانيــف منهــا )تيسيـــر التحريـــر ( مجلــدان، فــي شــرح التحريـــر البــن الهمــام، فــي 

أصــول الفقــه، و )شــرح تائيــة ابــن الفــارض( دار الكتــب. انظــر األعــام للزركلــي )6/ 41(
7- » تيسيـر التحريـر« )1/ 185( 
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وقد انتقد هذا التعريف بما يأتي: 

أ ( التأويــل ال يكــون مــن املشــترك فقــط، اذ فــي هــذا تضييــق ملجــال التأويــل، فاملجمــل 

والخفــي واملشــكل واملشــترك اذا زال خفاؤهــا بدليــل فيــه شــبهة كخبـــر الواحــد والقيــاس يســمى 
مــؤوال.«1

ب ( ترجحــه قــد ال يكــون بغالــب الــرأي، ألنــه يخــرج مــا ترجــح بنحــو القيــاس وخبـــر 

الواحــد وهمــا دليــان معتبـــران مــن ادلــة التأويــل، فاألولــى ان يقــال: مــا ترجــح بدليــل ظنــي » أي 

التأويــل لــم يـــنشأ عــن الوضــع، بــل هــو نا�ضــئ عــن إزالــة إبهــام حاصــل بازدحــام احتمــاالت ناشــئة 

مــن االشــتراك بدليــل ظنــي قيا�ضــي أو خبـــر. »2 فيدخــل بذلــك غالــب الــرأي والقيــاس وخبـــر 

الواحــد، ورد هــذا االنتقــاد بــأن املــراد: 

أ ( تعريــف املــؤول مــن املشــترك، ألنــه مــن أقســام النظــم صيغــة ولغــة » معنــى كونــه 

باعتبــار الوضــع أن الحكــم بعــد التأويــل يضــاف إلــى الصيغــة.«

ب ( املــراد بغالــب الــرأي الظــن الغالــب، ســواء حصــل مــن خبـــر الواحــد أو القيــاس أو 
التأمــل فــي الصيغــة.«3

إلــى معنــى آخــر يحتملــه،  وعرفــه أبــو زهــرة بقولــه » إخــراج اللفــظ مــن ظاهــر معنــاه، 
فيــه.«4 الظاهــر  هــو  وليــس 

وممــا انتقــد بــه هــذا التعريــف أنــه » أســقط قيــدا هامــا فــي التعريــف، وهــو » الدليــل » 
الــذي يعضــد ذلــك االحتمــال، ألن مجــرد االحتمــال غيـــر كاف فــي صحــة التأويــل.«5

اتلعريف الراجح: 
1- املصدر نفسه

2- » تيسيـر التحريـر« )1/ 185( 
3- املصدر نفسه

4- » أصول الفقه » )ص 135(
5- » املناهج األصولية في االجتهاد بالرأي في التشريع اإلسامي » لفتحي الدريـني )ص 157(
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وقــد بــدا لــي مــن خــال هــذه املراجعــة فــي هــذا الفــرع أن التعريــف الراجــح للتأويــل هــو مــا 

نــص عليــه الدكتــور فتحــي الدريـــني بقولــه: 

هــو » تبييـــن إرادة الشــارع مــن اللفــظ، بصرفــه عــن ظاهــر معنــاه املتبــادر منــه، إلــى معنــى 
آخــر يحتملــه، بدليــل أقــوى يـــرجح هــذا املعنــى املــراد.«1

حتليل اتلعريـف: 

) اللفــظ ( أي » مــا هــو أعــم مــن أن يكــون لفظــا خاصــا أو عامــا أو مطلقــا، فــإن داللــة كل 

مــن هــذه األلفــاظ علــى معنــاه الــذي وضــع لــه داللــة قطعيــة. 

ومع ذلك، فإن الخاص يصرف عن معناه الحقيقي إلى املعنى املجازي بدليل، واللفظ 

العــام يصــرف عمــا يفيــد ظاهــره مــن العمــوم إلــى الخصــوص بدليــل، واللفــظ املطلــق، يصــرف 

عــن إطاقــه وشــيوعه فــي أفــراد جنســه، بتقييــده، وتقليــل شــيوعه، بدليــل.

لكن املعنى املحتمل الذي يؤول إليه اللفظ معنى مرجوح، ألنه خاف املعنى الحقيقي 

الظاهــر املتبــادر، ومــع ذك، فــإن دليــل التأويــل األقــوى يصيـــر هــذا املعنــى املرجــوح راجحــا، أي: 
يغلــب علــى ظــن املجتهــد أنــه مــراد الشــارع، كمــا رجحــه الدليــل.«2

)معنــى آخــر يحتملــه( هــو » شــرط فــي صحــة النقــل، ألن التأويــل إذا كان ملعنــى بعيــد عــن 

مدلــول اللفــظ، أو لغيـــر معنــى، يعتبـــر ترفــا فكريــا، وعبثــا بالنصــوص، بــل وكان تأويــا فاســدا، 

وعليــه فــا بــد مــن التنصيــص علــى أن التأويــل يـــنبغي أن يحتملــه املعنــى لغــة أو مجــازا. 

)بدليــل أقــوى يـــرجح هــذا املعنــى املــراد( معنــاه: » أن يصاحــب كل تأويــل صحيــح دليــل أو 

أدلــة تجعلــه راجحــا علــى الظاهــر، مثــل الكتــاب والســنة وأقــوال الصحابــة، أو بقريـــنة لغويــة، 
أو بمقصــد شــرعي.«3

وقد اشترط صاحب التعريف هنا: 

1- املصدر نفسه )ص 158( 
2- » املناهج األصولية في االجتهاد بالرأي في التشريع اإلسامي » لفتحي الدريـني )ص 158، 159(

3- » التأويل عند املفسريـن من السلف » للطاهر بن عاشور )ص 67(
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أوال: الدليل الذي يصح بموجبه ترك الظاهر واللجوء الى املحتمل. 

ثانيا: أن يكون املعنى الذي نذهب اليه مما يحتمله اللفظ، وال تعسف فيه وال تكلف.

ثالثــا: أن يكــون الدليــل اقــوى بحيــث يـــرجح املعنــى الــذي صرفنــا اليــه اللفــظ، علــى املعنــى 

األصلي.

رابعــا: أن يكــون املــراد مــن التأويــل تبييـــن ارادة الشــارع مــن اللفــظ، بمعنــى هنــاك حاجــة 
إلــى التأويــل.«1

أنــه » تعريــف منضبــط ودقيــق وواضــح، اشــترط فيــه  التعريــف  وممــا قيــل عــن هــذا 

أن يكــون دليــل املــؤول أقــوى، وأضــاف إليــه أن التأويــل هــو تبييـــن إرادة الشــارع مــن اللفــظ، 

وهــو ضابــط مهــم جعــل مــن التعريــف ذا داللــة، تعنــي أن اللجــوء إلــى التأويــل ضــرورة شــرعية 
ولغويــة.«2

واملفهــوم املســتخلص للتأويــل مــن خــال مــا تقــدم عرضــه مــن تعاريــف، والــذي يعتبـــر 

قاســما مشــتركا بيـــنها هــو » حمــل اللفــظ علــى املعنــى املرجــوح بدليــل« 3 وهــذا يوافــق مــا أتــى بــه 

ابــن تيميــة حيــث يقــول » فــإن التأويــل فــي عــرف املتأخريـــن مــن املتفقهــة، واملتكلمــة، واملحدثــة 

واملتصوفــة ونحوهــم: هــو صــرف اللفــظ عــن املعنــى الراجــح إلــى املعنــى املرجــوح لدليــل يقتـــرن 

بــه، وهــذا هــو التأويــل الــذى يتكلمــون عليــه فــي أصــول الفقــه ومســائل الخــاف. فــإذا قــال أحــد 

منهــم: هــذا الحديــث - أو هــذا النــص - مــؤول أو محمــول علــى كــذا. قــال اآلخــر: هــذا نــوع تأويــل 

والتأويــل يحتــاج إلــى دليل.واملتــأول عليــه وظيفتــان: بيــان احتمــال اللفــظ للمعنــى الــذي ادعــاه، 

وبيــان الدليــل املوجــب للصــرف إليــه عــن املعنــى الظاهــر«4.

وهــذا املعنــى األخيـــر هــو مــا نســتخلصه مــن تعريفــات األصولييـــن ومناقشــتها حيــث أنهــم 

» قــد حــددوا مجــال التأويــل وأصولــه وشــروطه وأنواعــه واتجاهاتــه، وأبـــرزوا عاقاتــه باالجتهــاد 

1- املصدر نفسه
2- » التأويل عند املفسريـن من السلف » للطاهر بن عاشور )ص 66(

3- » مفتاح الوصول في علم األصول » للطيب الفا�ضي )ص 224(
4- » دقائق التفسيـر« )130/1(
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البيانــي واالجتهــاد االســتنباطي واالجتهــاد املقاصــدي، وإن ركــزوا فــي تحديدهــم ذلــك وإبـــرازهم 

قــد أسســوا  بإفــادة الحكــم الشــرعي ومقصــده، فإنهــم  اللغويــة وارتباطهــا  هــذا علــى الوجهــة 

منهجــا تأويليــا شــكل قاعــدة اجتهاديــة فــي الوحــي بالبيــان فــي القطعيــات الواضحــة وبالترجيــح فــي 

الظنيــات املحتملــة باالســتناد إلــى األدلــة العلميــة القويــة املســتمدة مــن الشــرع واللغــة والعقــل. 

وبهــذا وضعــوا قانونــا للتأويــل منضبطــا فــي التعامــل مــع الوحــي القرآنــي والحديــث النبــوي ال 

يقــف عنــد حــدود مــا يوحــى بــه فــي منطــق اللغــة فــي الظاهــر مــن معنــى بــل يتجــاوزه إلــى مــا يفيــده 
الدليــل العلمــي مــن معنــى آخــر يصبــح راجحــا معمــوال بــه.«1

 ،6 عــدد  اإلحيــاء  مجلــة  )ص87(  العضــراوي  للدكتــور   « التأويــل  مفهــوم  وبنــاء  الشــرعي  النــص   « مقــال   -1
الربــاط  ـ  الجديــدة  املعــارف  مطبعــة  1435هـــ/2014م،  األولــى  الطبعــة 
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المبحث الثاني: الخطاب في اللغة واالصطالح

 المطلب األول: الخطاب في اللغة

نــورد  ذلــك  ولبيــان  متنوعــة،  باشــتقاقات  العــرب  لغــة  فــي   « الخطــاب   « لفــظ  ح�ضــي 

التاليــة:  النقــول 

ففــي )تهذيــب اللغــة( ألبــي منصــور األزهــري الهــروي« خطــب: قــال الليــث: الخطــب ســبب 

األمر.تقــول: مــا خطبــك؟ أي: مــا أمــرك؟ وتقــول: هــذا خطــب جليــل وخطـــب يسيـــر. وجمعــه 
خطــوب.« 1

وفــي )الصحــاح( للجوهــري »واألخطــب: الشــقراق، ويقــال الصــرد. وأخطــب الحنظــل، 
إذا صــار خطبانــا، وهــو أن يصفــر وتصيـــر فيــه خطــوط خضــر.«2

وفــي )معجــم مقاييــس اللغــة( البــن فــارس »)خطــب( ومــن الخطبــة فــي ذلــك. وفــي النــكاح 

َســاِء﴾،3  ِ
ّ
الن َبــِة 

ْ
ِخط ِمــْن  ِبــِه  ــْم 

ُ
ْضت ِفيَماَعرَّ ــْم 

ُ
ْيك

َ
َعل ــاَح 

َ
ُجن تعالــى﴿َول  قــال  يـــزوج،  أن  الطلــب 

والخطبــة: الــكام املخطــوب بــه. ويقــال اختطــب القــوم فانــا، إذا دعــوه إلــى تـــزوج صاحبتهــم.«4

وفــي )أســاس الباغــة( للزمخشــري » ومــن املجــاز: فــان يخطــب عمــل كــذا: يطلبــه. وقــد 

ومعنــاه  مخطــب،  أمــر  وهــو  األمــر،  وأخطبــك  وأمكنــك  أكثبــك  أي  فارمــه،  الصيــد  أخطبــك 
أطلبــك مــن طلبــت إليــه حاجــة فأطلبـــني.«5

وفــي )لســان العــرب( البــن منظــور » والخطــاب واملخاطبــة: مراجعــة الــكام، وقــد خاطبــه 

وخطــب  الخطيــب،  مصــدر  والخطبــة  الليــث:  يتخاطبــان.  وهمــا  وخطابــا،  مخاطبــة  بالــكام 

الخاطــب علــى املنبـــر، واختطــب يخطــب خطابــة، واســم الــكام: الخطبــة، قــال أبــو منصــور: 

)111 /7( -1
)122 /1( -2
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أن  إال علــى وجــه واحــد، وهــو  يجــوز  الخطيــب، ال  الخطبــة مصــدر  إن  الليــث،  قــال  والــذي 
الخطبــة اســم للــكام، الــذي يتكلــم بــه الخطيــب، فيوضــع موضــع املصــدر.«1

أبــي  إلــى  نســبة  الروافــض  مــن  طائفــة  والخطابيــة   « للفيومــي  املنيـــر(  )املصبــاح  وفــي 

الخطاب محمد بن وهب األســدي األجدع وكانوا يديـــنون بشــهادة الزور ملوافقيهم في العقيدة 
إذا حلــف علــى صــدق دعــواه.«2

وفي )القاموس املحيط( للفيـروزآبادى » ورجل خطيب: حسن الخطبة، بالضم، وإليه 

نســب أبــو القاســم عبــد هللا بــن محمــد الخطيبــي شــيخ البــن الجــوزي، وأبــو حنيفــة محمــد بــن 

عبــد هللا بــن محمــد الخطيبــي املحــدث.

وفصــل الخطــاب: الحكــم بالبيـــنة، أو اليميـــن، أو الفقــه فــي القضــاء، أو النطــق بأمــا 
بعــد.«3

من مجموع هذه النقول يتضح أن هناك جملة من املواد اللغوية هي املظان الشتقاق 

لفظ »الخطاب«، وهي على النحو اآلتي: 

• الخطب: األمر والشأن العظيم الذي يكثر فيه التخاطب. 	

• الخطبة بالكسر: من النكاح 	

• الخطبة بالضم: اسم للكام الذي يتكلم به الخطيب	

• األخطب: لون يميل إلى كدرة أشربت حمرة في صفرة.	

• الخطاب والتخاطب واملخاطبة: مراجعة الكام 	

• فصل الخطاب: الحكم بالبيـنة.	

ومفهــوم الخطــاب واملخاطبــة فــي لغــة العــرب يــدور علــى مراجعــة الــكام، وتوجيهــه إلــى 

األنام بقصد اإلفهام، فكل كام ال يـــراد به اإلعام واإلفهام ال يعتبـــر خطابا في لســان العرب.

)361 /1( -1
)173 /1( -2
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وقــد يطلــق الخطــاب ويـــراد بــه مضمــون الــكام ومحتــواه، وقــد يطلــق ويـــراد بــه الطريقــة 

التـــي يــؤدى بهــا الــكام، ولهــذا ســمي الــكام املنثــور املســجوع خطبــة.

وقــد ورد ذكــر لفــظ » الخطــاب » فــي آيــات عديــدة مــن الكتــاب املبيـــن بهــذه االشــتقاقات 

منهــا مــا يلــي: 

	 :)َساِء﴾1«الخطبة )بكسر الخاء ِ
ّ
َبِة الن

ْ
ْم ِبِه ِمْن ِخط

ُ
ْضت ْم ِفيَماَعرَّ

ُ
ْيك

َ
اَح َعل

َ
﴿َول ُجن

فعــل الخاطــب مــن كام وقصــد واســتلطاف بفعــل أو قــول. يقــال: خطبهــا يخطبهــا خطبــا 
وخطبــة. ورجــل خطــاب كثيـــر التصــرف فــي الخطبــة.«2

	 3أي«قال: ما أمرك؟ ما شأنك؟ ما هذا الذي أدخلك﴾ ُبَك َيا َساِمِريُّ
ْ
ط

َ
َما خ

َ
اَل ف

َ
﴿ق

فيمــا دخلت فيه.«4

	6».5أي »فما شأنكم أيها املرسلون﴾
َ

ون
ُ
ْرَسل

ُ ْ
َها امل يُّ

َ
ْم أ

ُ
ُبك

ْ
ط

َ
َما خ

َ
اَل ف

َ
﴿ق

	 اًبــا﴾7،أي
َ
ِخط ــُه 

ْ
ِمن  

َ
ــون

ُ
َيْمِلك  

َ
ل ْحَمــِن  الرَّ َبْيَنُهَمــا  َوَمــا  ْرِض 

َ ْ
َواأل ــَماَواِت  السَّ ﴿َرّبِ 

» ال يملكــون أن يســألوه إال فيمــا أذن لهــم فيــه. وقــال الكســائي: ال يملكــون منــه خطابــا 

بالشــفاعة إال بإذنــه. وقيــل: الخطــاب: الــكام، أي ال يملكــون أن يخاطبــوا الــرب ســبحانه 

ِنــِه﴾8. وقيــل: أراد الكفــار ال يملكــون منــه خطابــا، 
ْ
 ِبِإذ

َّ
ــٌس ِإل

ْ
ف

َ
ــُم ن

َّ
ل

َ
ك

َ
 ت

َ
إال بإذنــه، دليلــه: ﴿ل

فيشــفعون.«9 املؤمنــون  فأمــا 

	 ــاِب﴾10« قــال أبــو عبــد الرحمــن
َ
ِخط

ْ
ْصــَل ال

َ
 َوف

َ
َمــة

ْ
ِحك

ْ
ــاُه ال

َ
ْين

َ
آت ــُه َو

َ
ك

ْ
ا ُمل

َ
ــَدْدن

َ
﴿َوش

السلمي وقتادة: يعني الفصل في القضاء. وهو قول ابن مسعود والحسن والكلبي ومقاتل. 

وقــال ابــن عبــاس: بيــان الــكام. علــي بــن أبــي طالــب: هــو البيـــنة علــى املدعــي واليميـــن علــى 

1- » سورة البقرة » جزء من اآلية 232
2- » الجامع ألحكام القرآن » للقرطبي )3/ 189( 

3- » سورة طه » اآلية 93
4- » جامع البيان في تأويل القرآن » للطبـري ) 18 / 361(

5- » سورة الذاريات » اآلية 31
6- » جامع البيان في تأويل القرآن » للطبـري )22/ 429(

7- » سورة النبأ » اآلية 37
8- » سورة هود » جزء من اآلية 105

9- » الجامع ألحكام القرآن » للقرطبي )186/19(
10- » سورة ص » اآلية 19 
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مــن أنكــر. وقالــه شــريح والشــعبي وقتــادة أيضــا. وقــال أبــو مو�ضــى األشــعري والشــعبي أيضــا: 

هــو قولــه أمــا بعــد، وهــو أول مــن تكلــم بهــا. وقيــل: « فصــل الخطــاب« البيــان الفاصــل بيـــن 

الحــق والباطــل. وقيــل: هــو اإليجــاز بجعــل املعنــى الكثيـــر فــي اللفــظ القليــل. واملعنــى فــي هــذه 

األقــوال متقــارب. وقــول علــي ر�ضــي هللا عنــه يجمعــه، ألن مــدار الحكــم عليــه فــي القضــاء مــا 
عــدا قــول أبــي مو�ضــى.«1

ففصــل الخطــاب هــو فرقــان مــا بيـــن الحــق والباطــل والصــواب والخطــأ، وهــو بحســب 

ســياق اآليــة الكريمــة قــد اقتـــرن بالحكمــة، فيــه يتبيـــن الحــق علــى الوجــه الــذي يـــنبغي.
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ــر: « وعازنــي فــي الخطــاب« أي  ــاِب﴾2،« وقــرأ عبــد هللا بــن مســعود وعبيــد بــن عميـ
َ
ِخط

ْ
ِفــي ال

فــي ســبب  غالبـــني، مــن املعــازة وهــي املغالبــة، عــازه أي غالبــه. قــال ابــن العربــي: واختلــف 
الغلبــة، فقيــل: معنــاه غلبـــني ببيانــه. وقيــل: غلبـــني بســلطانه.«3

المطلب الثاني: الخطاب في االصطالح

ورد اســتخدام »الخطاب«فــي فهــم النــص الشــرعي وتفسيـــره، عنــد األصولييـــن للتعبيـــر 
عمــا يكشــف عــن الحكــم الشــرعي. كمــا ورد التعبيـــر املــرادف لــه عنــد املناطقــة بـــ » الــدال.«4

وللخطــاب مــن حيــث املعنــى املقصــود بــه عنــد األصولييـــن جــذور لغويــة، وذلــك انطاقــا 

مــن االســتخدام القرآنــي كمــا ورد فــي آي القــرآن.

فالخطــاب مــن حيــث الصيغــة » أحــد مصــدري فعــل خاطــب يخاطــب خطابــا ومخاطبــة 

وهــو يــدل علــى توجيــه الــكام ملــن يفهــم، نقــل مــن الداللــة علــى الحــدث املجــرد مــن الزمــن إلــى 

الداللــة علــى اإلســمية، فأصبــح فــي عــرف األصولييـــن يــدل علــى مــا خوطــب بــه وهــو الــكام.«5 

1- » الجامع ألحكام القرآن » للقرطبي )162/15( 
2- » سورة ص » اآلية 22 

3- » الجامع ألحكام القرآن » للقرطبي )15/ 175(
4- » أساسيات املنهج والخطاب في درس القرآن وتفسيـره » ملحمد مصطفوي )ص 285(

5- » استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية » لعبد الهادي بن ظافر الشهري )ص 72(



55 دراسـة مفاهيمية لعنوان البحث

وهــو مــا ذكــره التهانــوي بقولــه: » وهــو بحســب أصــل اللغــة توجيــه الــكام نحــو الغيـــر لإلفهــام، 
ثــم نقــل إلــى الــكام املوجــه نحــو الغيـــر لإلفهــام. وقــد يعبـــر عنــه بمــا يقــع بــه التخاطــب.«1

غيـــر أن البعــض قــد أغفــل تعريفــه، وقــد يكــون ذلــك لبداهتــه عندهــم، فــي حيـــن عــرض 

البعــض اآلخــر لــه.

قــال الجويـــني: » وأمــا الخطــاب. فالــكام، والخطــاب، والتكلــم، والتخاطــب، والنطــق، ـ 
واحــد فيحقيقــة اللغــة ـ وهــو مــا بــه يصيـــر الحــي متكلمــا.«2

واإلمــام الجويـــني فــي تعريفــه هــذا » لــم يتجــاوز فــي كامــه تصنيــف الخطــاب، وتثبيــت 
لــه.«3 املقاربــة  األخــرى  املفاهيــم  بجانــب  مفهومــه 

وقــال ابــن قدامــة: » والخطــاب فــي األصــل: توجيــه الــكام للغيـــر ليفهمــه، ويطلــق -أيضــا- 
علــى الــكام املوجــه نفســه. واملــراد بــه هنــا: كام هللا تعالــى، فهــو املشــرع وحــده دون غيـــره.«4

ونقل اآلمدي تعريفا فقال » وقيل: هو الكام الذي يفهم املستمع منه شيئا.«5

واعترض عليه بقوله » وهو غيـر مانع، فإنه يدخل فيه الكام الذي لم يقصد املتكلم 
بــه إفهــام املســتمع، فإنــه علــى مــا ذكــر مــن الحــد وليس خطابا.«6

ثــم أورد تعريفــا بيـــناللخطاب، بعــد أن وعــى بــأن التعريــف هــو املنطلــق ملعرفــة األحــكام 

الشــرعية إذ يقــول »والواجــب أن نعــرف معنــى الخطــاب أوال ضــرورة توقــف معرفــة الحكــم 
الشــرعي عليــه.«7

1- » كشاف اصطاحات الفنون والعلوم » )ص 750(
2- » الكافية في الجدل » )ص86(

3- » استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية » لعبد الهادي بن ظافر الشهري )72( 
4- » روضة الناظر وجنة املناظر » البن قدامة )1/ 99(

5- » اإلحكام في أصول األحكام » )1/ 95( 
6- املصدر نفسه
7- املصدر نفسه
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متيهــئ  هــو  مــن  إفهــام  بــه  املقصــود  عليــه  املتواضــع  اللفــظ  أنــه  »والحــق  فقــال 

لفهمه«1شــارحا قيــود التعريــف كاآلتــي: »)فاللفــظ( احتــراز عمــا وقعــت املواضعــة عليــه مــن 

املفهمــة. واإلشــارات  الحــركات 

و)املتواضع عليه( احتراز عن األلفاظ املهملة.

و)املقصود بها اإلفهام( احتراز عما ورد على الحد األول.

وقولنــا: )ملــن هــو متيهــئ لفهمــه( احتــراز عــن الــكام ملــن ال يفهــم كالنائــم واملغمــى عليــه 

ونحــوه.«2

لإلفهــام.  الغيـــر  نحــو  بــه  املوجــه  النف�ضــي  الــكام  أو  اللفظــي  إما«الــكام  فالخطــاب 

واملتبــادر مــن عبــارة اإلحــكام الــكام اللفظــي، واملــراد بالخطــاب فــي تفسيـــر الحكــم هــو الــكام 

ســبق.«3 كمــا  النف�ضــي 

والخطــاب يتألــف مــن أركان أربــع: املخاطــب، واملخاطــب، أدوات الخطــاب ووســائله، 

الخطــاب. ومضمــون 

تلــك  الــكام خــارج  وهــذه األركان تجعــل الخطــاب مفهومــا للمتلقــي، وإن تحقــق فهــم 

األركان فســوف يكــون فهمــا غيـــر متماســك مــن ناحيــة الخطــاب. يقــول الشــاطبي شــارحا لــوازم 

فهــم كام العــرب: » إنمــا مــداره علــى معرفــة مقتضيــات األحــوال: حــال الخطــاب مــن جهــة نفــس 

الخطــاب، أو املخاطــب، أو املخاطــب أو الجميــع، إذ الــكام الواحــد يختلــف فهمــه بحســب 

حاليـــن وبحســب مخاطبيـــن وبحســب غيـــر ذلــك.«4

1- املصدر نفسه
2- » اإلحكام في أصول األحكام » )1/ 95(

3- » كشاف اصطاحات الفنون والعلوم » للتهانوي )ص 750(
4- » املوافقات » )3/ 347(
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وعلماء األصول يـنظرون إلى الخطاب من ثاث زوايا: 

زاوية الوضع  -  1

زاوية االستعمال  -  2

زاوية الحمل.1 -  3

غيـــر أن األصولييـــن، ذوي االتجــاه الكامــي يـــنظرون إلــى الخطــاب مــن ناحيــة الحمــل 

فقــط باعتبــار أن » الوضــع أمــر راجــح إلــى الواضــع واالســتعمال مــن صفــات املتكلــم والحمــل 
مــن صفــات الســامع.«2

فــي  أمافــي األدبيــات الحديثــة، فالخطــاب يطلــق إجمــاال علــى » أحــد مفهوميـــن، يتفــق 

الــدرس  فــي  فــي املفهــوم اآلخــر، فيتســم بجدتــه  أمــا  العــرب،  مــا ورد قديمــا عنــد  مــع  أحدهمــا 

الحديــث.  اللغــوي 

وهذان املفهومان هما: 

األول: أنه ذلك امللفوظ املوجه إلى الغيـر، بإفهامه قصدا معيـنا.

 اآلخر: الشكل اللغوي الذي يتجاوز الجملة.«3

1- انظر » أساسيات املنهج والخطاب في درس القرآن وتفسيـره » ملحمد مصطفوي )ص 286(
2- اإلبهاج في شرح املنهاج » للسبكي )1/ 264(

3- » استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية » لعبد الهادي بن ظافر الشهري )ص 73(
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المبحث الثالث: األثر في اللغة واالصطالح

المطلب األول: األثر في اللغة

تعددت املعاني التـي حدد بها األثر في اللغة، ولبيان ذلك نورد النقول التالية: 

ففــي )مقاييــس اللغــة ( البــن فــارس« )أثــر( الهمــزة والثــاء والــراء، لــه ثاثــة أصــول: تقديــم 

ال�ضــيء، وذكــر ال�ضــيء، ورســم ال�ضــيء الباقي.قــال الخليــل: لقــد أثــرت بــأن أفعــل كــذا، وهــو هــم 

فــي عــزم. وتقــول افعــل يــا فــان هــذا آثــرا مــا، وآثــر أثيـــر، أي: إن اختــرت ذلــك الفعــل فافعــل 

هــذا إمــا ال.قــال الخليــل: واألثــر بقيــة مــا يـــرى مــن كل �ضــيء ومــا ال يـــرى بعــد أن تبقــى فيــه علقــة. 

واألثــار األثــر، كالفــاح والفلــح، والســداد والســدد. قــال الخليــل: أثــر الســيف ضربته.واألثــارة: 
البقيــة مــن ال�ضــيء، والجمــع أثــارات.«1

وفــي )لســان العــرب( البــن منظــور » الجمــع آثــار و أثــور، وخرجــت فــي إثــره وفــي أثــره أي 

بعده،واتثرتــه وتأثرتــه: تتبعــت أثــره، عــن الفار�ضــي، ويقــال، آثــر كــذا و كــذا بكــذا وكــذا أي اتبعــه 

إيــاه، و منــه قــول متمــم بــن نويـــرة يصــف الغيــث: 

 فأثر سيل الوادييـن بديمة ترشح وسميا من النبت خروعا.

أي أتبع مطرا تقدم بديمة بعده.«2

نقــل الحديــث وروايتــه، كاإلثــارة واألثــرة،   « ابــادي  للفيـــروز  )القامــوس املحيــط(  وفــي 

بالضــم يأثــره و يأثــره و إكثــار الفحــل مــن ضــراب الناقــة، و بالضــم: أثــر الجــراح يبقــى بعــد 
البـــرء، ومــاء الوجــه، و أثــر علــى أصحابــه كفــرح، فعــل ذلــك.«3

بالخيـــر، و تفضيــل اإلنســان  أثــر: يســتأثر علــى غيـــره  الوســيط( »رجــل  )املعجــم  وفــي 

فــي الحديــث« ســترون بعــدي أثــرة«: يســتأثر أمــراء الجــور بالفيء.ومنــه  نفســه علــى غيـــره، و 

1- )1 / 53 ( وما بعدها
 )6-5 / 4( -2
3- )ص 341(
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املــرء غيـــره علــى نفســه، و اإليثاريــة عنــد علمــاء األخــاف: مذهــب يعــارض  اإليثــار: تفضيــل 
األثريــة، و يـــرمي إلــى تفضيــل خيـــر اآلخريـــن علــى الخيـــر الشــخ�ضي.«1

وعند إعمال النظر في هذه النقول نستطيع رصد معان كثيـرة لألثر هي: 

• بقية ال�ضيء	

• العزم في فعل ال�ضيء	

• اقتفاء األثر	

• الخبـر	

• العامة	

• تفضيل الغيـر على النفس.	

وقــد ورد ذكــر األثــر فــي آيــات كثيـــرة مــن القــرآن الكريــم بهــذه املعانــي نذكــر منهــا مــا 

يلــي: 

	 ْم َصاِدِقيـَن﴾2« قال مجاهد
ُ
ت

ْ
ن

ُ
 ك

ْ
ٍم ِإن

ْ
اَرٍة ِمْن ِعل

َ
ث

َ
ْو أ

َ
ا أ

َ
ْبِل َهذ

َ
اٍب ِمْن ق

َ
وِني ِبِكت

ُ
ت

ْ
﴿ِائ

)أو أثــارة مــن علــم( قــال: أحــد يأثــر علما.وقــال آخــرون: بــل معنــى ذلــك: أو ببيـــنة مــن األمــر. 

وقــال آخــرون: بــل معنــى ذلــك: ببقيــة مــن علم.ذكــر مــن قــال ذلــك: حدثنــا أبــو كريــب، قــال: 

ســئل أبــو بكــر، يعنــي ابــن عيــاش عن)أثــارة مــن علــم( قــال: بقيــة مــن علم.«3وذهــب الطبـــري 

إلــى أن » أولــى األقــوال فــي ذلــك بالصــواب قــول مــن قــال: األثــارة: البقيــة مــن علــم، ألن ذلــك 

هــو املعــروف مــن كام العــرب، وهــي مصــدر مــن قــول القائــل: أثــر ال�ضــيء أثــارة، مثــل ســمج 

ســماجة، وقبــح قباحــة، كمــا قــال راعــي اإلبــل: 

• وذات أثارة أكلت عليها... نباتا في أكمته قفارا	

• يعني: وذات بقية من شحم.« 4	

1- مجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة: ) ابـــراهيم مصطفــى، احمــد الزيــات، حامــد عبــد القــادر، محمــد النجــار ( 
)ص 5(

2- » سورة األحقاف« جزء من اآلية 3
3- » جامع البيان في تأويل القرآن » للطبـري )22 / 94(
4- » جامع البيان في تأويل القرآن » للطبـري )22 / 94(
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	 ،اَرُهْم﴾1«وقولــه )وآثارهــم( يعنــي: وآثــار خطاهــم بأرجلهــم
َ
آث  َو

ْ
ُمــوا دَّ

َ
 ق

َ
ــُب َمــا

ُ
ت

ْ
ك

َ
﴿َون

وذكــر أن هــذه اآليــة نـــزلت فــي قــوم أرادوا أن يقربــوا مــن مســجد رســول هللا صلــى هللا عليــه 
وســلم، ليقــرب عليهــم.«2

	 ْرَض َوَعَمُروَها﴾3«قال ابن عباس: ملكوا األرضوعمروها.وقال: مجاهد
َ
اُروا األ

َ
ث

َ
أ ﴿َو

)وأثــاروا األرض( حرثوهــا.«4

	 فــي القيامــة  يــوم  ذلــك  يعــرف   « أي  ــُجوِد﴾5  السُّ ــِر 
َ
ث

َ
أ ــْن  ِمّ ُوُجوِهِهــم  ِفــي  ﴿ِســيَماُهْم 

الدنيــا.«6 فــي  ســجودهم  أثــر  مــن  وجوههــم 

	 الذيـــن بـــرسلنا  آثارهــم  علــى  أتبعنــا  ثــم   « أي  ا﴾7 
َ
ِبُرُســِلن اِرِهــْم 

َ
آث ــى 

َ
َعل ــا 

َ
ْين

َّ
ف

َ
ق ــمَّ 

ُ
﴿ث

بـــرسلنا.«8 وإبـــراهيم  نــوح  آثــار  علــى  بالبيـــنات  أرســلناهم 

	10».اِرِهْم(، من بعدهم
َ
ى آث

َ
اِرِهْم﴾9 »)َعل

َ
ى آث

َ
َسَك َعل

ْ
ف

َ
َك َباِخٌع ن

َّ
َعل

َ
ل

َ
﴿ف

	 ِئَك ُهُم
َ
ول

ُ
أ

َ
ِســِه ف

ْ
ف

َ
ــحَّ ن

ُ
 ش

َ
 َوَمْن ُيوق

ٌ
َصاَصة

َ
 ِبِهْم خ

َ
ان

َ
ْو ك

َ
ِســِهْم َول

ُ
ف

ْ
ن

َ
ى أ

َ
 َعل

َ
ِثُرون

ْ
﴿َوُيؤ

﴾11« يقــول: ويعطــون املهاجريـــن أموالهــم إيثــارا لهــم بهــا علــى أنفســهم.«12
َ

ِلُحــون
ْ

ف
ُ ْ
امل

المطلب الثاني: األثر في االصطالح

مــن اســتقرئ معنــى األثــر اصطاحــا، يجــد لــه عــدة اطاقــات بحســب مــا يـــراه أهــل كل 

فــن: 

1- » سورة يس » جزء من اآلية 11
2- » جامع البيان في تأويل القرآن » للطبـري )20 / 497( 

3- » سورة الروم » جزء من اآلية 8
4- » جامع البيان في تأويل القرآن » للطبـري )20 / 78(

5- » سورة الفتح » جزء من اآلية 29
6- » جامع البيان في تأويل القرآن » للطبـري )22 / 262( 

7- » سورة الحديد » جزء من اآلية 26
8- » جامع البيان في تأويل القرآن » للطبـري )23 / 202(

9- » سورة الكهف » جزء من اآلية 6
10- » معالم التنـزيل في تفسيـر القرآن » للبغوي )3 / 172( 

11- » سورة الحشر« جزء من اآلية 9
12- » جامع البيان في تأويل القرآن » للطبـري )23 / 284(
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فهو عند األصولييـن: «قول الصحابي و فعله و هو حجة في الشرع.«1

فــي  وهــو عنــد املحدثيـــن يطلــق علــى: »الحديــث املوقــوف واملقطــوع كمــا يقولــون جــاء 

اآلثــار كــذا، و البعــض يطلقــه علــى الحديــث املرفــوع أيضــا كمــا يقــال جــاء فــي األدعيــة املأثــورة 
كــذا.«2

وهــو عنــد الفقهــاء » يســتعمل للداللــة علــى »كام الســلف، و جميــع مــا يـــرد عنهــم مــن 
األخبــار.«3

أمــا صاحــب )التعريفــات(: فقــد أورد مجمــوع املعانــي املقــررة لألثــر، ســواء منهــا اللغــوي و 

االصطاحــي الخــاص بأهــل االصطــاح مــن الفقهــاء فقــال: »األثــر لــه أربعــة معــان األول بمعنــى 

النتيجــة وهــو الحاصــل مــن ال�ضــيء، و الثانــي بمعنــى العامــة، والثالــث بمعنــى الخبـــر و الرابــع 
مــا يترتــب علــى ال�ضــيء، وهــو املســمى بالحكــم عنــد الفقهــاء.«4

1- » الكليات » للكفوي )ص 40( 
2- » كشاف اصطاحات الفنون » للتهانوي )1 / 98(

3- املصدر نفسه
4- الشريف الجرجاني )ص 11(
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 المبحث الرابع: الفقه الحضاري في اللغة واالصطالح

المطلب األول: الفقه لغة واصطالحا

ا�فرع الأول: ا�فقه في اللغة

تدور مادة ) فقه ( في اللغة على معنى الفهم واالدراك ولبيان ذلك نورد النقول التالية: 

ففــي )مختــار الصحــاح ( للــرازي » )الفقــه( )فقــه( الرجــل بالكســر )فقهــا( وفــان ال يفقــه 

وال يـــنقه. و )أفقهتــه( ال�ضــيء. هــذا أصلــه. ثــم خــص بهعلــم الشــريعة. والعالــم بــه )فقيــه(. وقــد 

)فقــه( مــن بــاب ظــرف أي صــار فقيهــا. و )فقهــه( هللا )تفقيهــا(. و )تفقهــه( إذا تعاطــى ذلــك. و 
)فاقهــه( باحثــه فــي العلــم.«1

وفــي )لســان العــرب( البــن منظــور » فقــه: الفقــه: العلــم بال�ضــيء والفهــم لــه، وغلــب علــى 

أنــواع العلــم كمــا غلــب النجــم علــى الثريــا  علــم الديـــن لســيادته وشــرفه وفضلــه علــى ســائر 

والعــود علــى املنــدل، وفقــه فقهــا: بمعنــى علــم علمــا. ابــن ســيده: وقــد فقــه فقاهــة وهــو فقيــه 

مــن قــوم فقهــاء، واألنثــى فقيهــة مــن نســوة فقائــه. وحكــى اللحيانــي: نســوة فقهــاء، وهــي نــادرة، 

قــال: وعنــدي أن قائــل فقهــاء مــن العــرب لــم يعتــد بهــاء التأنيــث، ونظيـــرها نســوة فقــراء. وقــال 
بعضهــم: فقــه الرجــل فقهــا وفقهــا وفقــه.«2

مــن خــال هــذه التعريفــات الــواردة يمكــن رصــد مــا يــدل عليــه لفــظ ) الفقــه ( عنــد أهــل 

اللغــة فيمــا يلــي: 

• الفقه بالكسر: الفهم املطلق 	

• والفقه بالضم: السبق إلى الفهم 	

• والفقه بالفتح: أي صار سجية لصاحبه 	

فالفقــه يـــراد بــه دقــة الفهــم واالدراك، ومعرفــة غــرض املتكلــم، وهــذا املــراد معــروف فــي 

املدونــة اللغويــة والشــرعية التـــي تطلــق الفقــه علــى كل علــم دقيــق وعلــى أي معرفــة عميقــة 

1- )ص 242(
)522 / 13( -2
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والشــكلية  والســطحية  العامــة  املعرفــة  مجــرد  علــى  تطلــق  وال  ومدركــة،  وجامعــة  وواعيــة 
والظاهريــة. » فهــو أخــص مــن العلــم.«1

وقد ورد ذكر الفقه في آيات كثيـرة من القرآن الكريم تفيد هذه املعاني منها: 

	 ا﴾2 أي: » ال يكادون يعلمون حقيقة
ً
 َحِديث

َ
ُهون

َ
ق

ْ
 َيف

َ
اُدون

َ
 َيك

َ
ْوِم ل

َ
ق

ْ
ِء ال

َ
ل

ُ
َماِل َهؤ

َ
﴿ف

ما تخبـــرهم به.«3

	 يـــِن﴾4 أي »يتعلمون ما أنـــزل هللا على نبيهم ويعلمونه السرايا إذا ُهوا ِفي الّدِ
َّ

ق
َ

ف
َ
﴿ِلَيت

رجعــت إليهــم.«5

	7».ْوِلي﴾6 أي: » يفقهوا عني ما أخاطبهم وأراجعهم بهمن الكام
َ
ُهوا ق

َ
ق

ْ
﴿َيف

	 يــاِت
ْ

ــا ال
َ
ن

ْ
ل صَّ

َ
ــْد ف

َ
ْوَدٌع ق

َ
رٌّ َوُمْســت

َ
ق

َ
ُمْســت

َ
ــٍس واِحــَدٍة ف

ْ
ف

َ
ْم ِمــْن ن

ُ
ك

َ
ــأ

َ
ش

ْ
ن

َ
ــِذي أ

َّ
﴿َوُهــَو ال

وا 
ُ
ال

َ
﴾8أي: » مواقع الحجج ومواضع العبـر، ويفهمون اآليات والذكر.«9﴿ق

َ
ُهون

َ
ق

ْ
ْوٍم َيف

َ
ِلق

ــوُل﴾10 أي: » مــا نعلــم حقيقــة كثيـــر ممــا تقــول وتخبـــرنا 
ُ

ق
َ
ــا ت ِثيـــًرا ِممَّ

َ
ــُه ك

َ
ق

ْ
ف

َ
ــَعْيُب َمــا ن

ُ
َيــا ش

بــه.«11

	 ِبَها﴾12فــإن 
َ

ُهــون
َ

ق
ْ

 َيف
َ

ــوٌب ل
ُ
ل

ُ
ُهــْم ق

َ
ــِس ل

ْ
ن ِ

ْ
ِجــّنِ َواإل

ْ
ــًرا ِمــَن ال ِثيـ

َ
ــَم ك

َّ
ــا ِلَجَهن

َ
ن

ْ
َرأ

َ
ــْد ذ

َ
ق

َ
﴿َول

معنــاه: « لهــؤالء الذيـــن ذرأهــم هللا لجهنــم مــن خلقــه قلــوب ال يتفكــرون بهــا فــي آيــات هللا، 

وال يتدبـــرون بهــا أدلتــه علــى وحدانيتــه، وال يعتبـــرون بهــا حججــه لرســله، فيعلمــوا توحيــد 

1- » املفردات في غريب القرآن » لألصفهاني )ص 642(
2- »سورة النساء » جزء من اآلية 77 

3- » جامع البيان في تأويل القرآن » للطبـري )8/ 557( 
4- »سورة التوبة » جزء من اآلية 123

5- » تفسيـر املنار« لرشيد رضا )11 / 64(
6- »سورة طه« اآلية 27

7- » جامع البيان في تأويل القرآن » للطبـري )18 / 300(
8- » سورة األنعام« اآلية 99

9- » جامع البيان في تأويل القرآن » للطبـري )11 / 572(
10- » سورة هود » جزء من اآلية 91

11- » جامع البيان في تأويل القرآن » للطبـري )15/ 457(
12- » سورة األعراف« جزء من اآلية 179 
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ربهــم، ويعرفــوا حقيقــة نبــوة أنبيائهــم. فوصفهــم ربنــا جــل ثنــاؤه بأنهــم: »ال يفقهــون بهــا«، 
إلعراضهــم عــن الحــق وتركهــم تدبـــر صحــة نبــوة الرســل.«1

ا�فرع ا�ثاني: ا�فقه في الاصطلاح

فــي االصطــاح كذلــك يفيــد  فــي اللغــة إذ  فــي االصطــاح ليــس ببعيــد عــن معنــاه  الفقــه 

الفهــم والعلــم بال�ضــيء علــى وجــه دقيــق، وهــذا مــا أكــده الكفــوي فقــال » الفقــه: هــو العلــم 

بال�ضــيء والفهــم لــه والفطنــة وفقــه، كعلــم: فهــم، وكمنــع: ســبق غيـــره بالفهــم وككــرم: صــار 
لــه ســجية.«2 الفقــه 

والفقــه فــي العــرف: » الوقــوف علــى املعنــى الخفــي يتعلــق بــه الحكــم، وإليــه يشيـــر قولهــم: 
هــو التوصــل إلــى علــم غائــب بعلــم شــاهد أعنــي أنــه تعقــل وعثــور يعقــب اإلحســاس والشــعور.«3

وقيــل: « هــو علــم مســتنبط بالــرأي واالجتهــاد، ويحتــاج فيــه إلــى النظــر والتأمــل، ولهــذا ال 
يجــوز أن يســمى هللا تعالــى فقيًهــا، ألنــه ال يخفــى عليــه �ضــيء.«4

وفي اصطاح العلماء الشرعييـن: عرفه الباجي بأنه »معرفة األحكام الشرعية.«5

وعرفه الغزالي بأنه » العلم باألحكام الشرعية الثابتة ألفعال املكلفيـن.«6

وعرفــه فخــر الديـــن الــرازي بأنــه » العلــم باألحــكام الشــرعية العمليــة واملســتدل علــى 
أعيانهــا بحيــث ال يعلــم كونهــا مــن الديـــن ضــرورة.«7

وعرفــه اآلمــدي بقولــه بأنــه« الفقــه مخصــوص بالعلــم الحاصــل بجملــة مــن األحــكام 
واالســتدالل.«8 بالنظــر  الفرعيــة  الشــرعية 

1- » جامع البيان في تأويل القرآن » للطبـري )13/ 278(
2- » الكليات » )ص 690(

3- املصدر نفسه
4- » التعريفات » )ص 168(

5- » الحدود في األصول » )ص 35 (
6- » املستصفى من علم األصول » )5/1(

7- » املحصول » )ص78(
8- » اإلحكام في أصول األحكام » لآلمدي )1 / 6(
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وعرفه القرافي بأنه »العلم باألحكام الشرعية العملية باالستدالل.«1

اصطاحــا  وأقواهــا  أرجحهــا  اإلســنوي2  تعريــف  أن  إال  متقاربــة،  التعريفــات  وهــذه 

تعريفــه:  فــي  قــال  فقهــا.  تســميته  علــى  اصطلــح  ملــا  واضبــط 

» العلم باألحكام الشرعية العملية املكتسب من أدلتها التفصيلية.«3

العلــم  يخــرج   ) )وباألحــكام  كالجنــس،   ) العلــم   ( قولــه   « قائــا:  البدخ�ضــي4  وشــرحه 

بغيـــرها مــن الــذوات والصفــات الحقيقيــة واالعتباريــة واألفعــال ) الشــرعية ( يخــرج العقليــة 

كالحكــم بــأن العالــم حــادث، والحســية كالعلــم بــأن الشــمس مشــرقة والتجريبيــة والوضعيــة 

وتســمى  النظريــة  الشــرعية  يخــرج  و)العمليــة(  مرفــوع  الفاعــل  بــأن  كالحكــم  االصطاحيــة 

اعتقاديــة وأصليــة كالحكــم بحجيــة األدلــة وقولــه )املكتســب( يخــرج علــم هللا تعالــى إذ هــو غيـــر 

مكتســب وعلــم جبـــريل وعلــم النبــي عليهمــا الســام فــإن علمهمــا بمــا أوحــى إليــه ضــروري بخــاف 

بمثــل  العلــم  عــن  احتــراز  األدلــة وأيضــا  مــن  باالســتدالل واالســتنباط  فإنــه  بهــا  املجتهــد  علــم 

وجــوب الصــاة والصــوم ممــا اشــتهر كونــه مــن الضــرورة وقولــه )مــن أدلتهــا التفصيليــة( يخــرج 
علــم املقلــد الحاصــل مــن قــول املجتهــد علــم الــكام.«5

1- » شرح تنقيح الفصول » )ص 17(
2- عبــد الرحيــم بــن الحســن بــن علــي اإلســنوي الشــافعي، أبــو محمــد، جمــال الديـــن)704 - 772 هـــ (: فقيــه 
أصولــي، مــن علمــاء العربيــة. ولــد بإســنا، وقــدم القاهــرة ســنة 721 هـــ فانتهــت إليــه رياســة الشــافعية. وولــي الحســبة 
ووكالــة بيــت املــال، ثــم اعتـــزل الحســبة. مــن كتبــه )املبهمــات علــى الروضــة( فقــه، و )الهدايــة إلــى أوهــام الكفايــة( و 
)األشــباه والنظائــر( و )جواهــر البحريـــن( و )طــراز املحافــل( و )مطالــع الدقائــق( و )الكوكــب الــدري( فــي اســتخراج 
املســائل الشــرعية مــن القواعــد النحويــة، و )نهايــة الســول شــرح منهــاج األصــول( و )التمهيــد( فــي تخريــج الفــروع 
علــى األصــول، و )الجواهــر املضيــة فــي شــرح املقدمــة الرحبيــة( و )الكلمـــات املهمــة فــي مباشــرة أهــل الذمــة( و )نهايــة 

الراغـــب( فــي العــروض ولــه )طبقـــات الفقهـــاء الشــافعية( انظـــر » األعــام » للزركلــي )78/1(
3- » التمهيد في تخريج الفروع على األصول » )ص 50(

بــاهلل تعالــى،  العــارف  - الشــيخ الصالــح  بالــام  4- محمــد البدخ�ضــي: محمــد البدخ�ضــي– ويقــال: البلخ�ضــي، 
الصوفــي الحنفــي صحــب الشــيخ املشــهور بابــن املولــى األنـــزاري،وأما الشــيخ محمــد البدخ�ضــي فكانــت وفاتــه بدمشــق 
فــي أواخــر ســنة اثنتيـــن وعشريـــن، أو فــي أوائــل ســنة ثــاث وعشريـــن وتســعمائة. انظــر الكواكــب الســائرة بأعيــان املئــة 

العاشــرة لنجــم الديـــن محمــد بــن محمــد الغــزي )املتوفــى 1061هـــ()1 / 89، 90(.
5- » شرح البدخ�ضي مناهج العقول » ) 1/ 19،20(
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المطلب الثاني: الحضارة لغة واصطالحا

ا�فرع الأول: الحضارة في اللغة

لبيان مفهوم الحضارة نورد النقول التالية: 

ففي ) كتاب العيـن ( للفراهيدي » والحضرة: قرب ال�ضيءتقول: كنت بحضرة الدار.«1

ووروده  ال�ضــيء  إيـــراد  والــراء  والضــاد  الحــاء  فــارس«  البــن   ) اللغــة  مقاييــس  وفــي) 

البــدو  خــاف  فالحضــر  واحــدا  األصــل  كان  وإن  هــذا  عــن  يبعــد  مــا  جــيء  وقــد  ومشــاهدته، 
الحضــارة.«2 الحضــر  وســكون 

وفي ) مختار الصحاح( للرازي« » ح ض ر » )حضرة( الرجل قربه وفناؤه.«3

وفــي ) لســان العــرب ( البــن منظــور« حضــر: الحضــور: نقيــض املغيــب والغيبــة، حضــر 

يحضــر حضــورا وحضــارة، وكلمتــه بحضــرة فــان وبمحضــر منــه أي بمشــهد منــه، وفــي حديــث 
عمــرو بــن ســلمة الجرمــي: كنــا بحضــرة مــاء أي عنــده.«4

وفــي )املصبــاح املنيـــر( للفيومــي » واحتضــره أشــرف عليــه فهــو فــي النـــزع وهــو محضــور 
ومحتضــر بالفتــح وكلمتــه بحضــرة فــان أي بحضــوره.«5

وبإعمال النظر في هذه املعاجم السابقة يتبيـن أن حضر يـراد بها: 

• الحضر خاف البدو 	

• قرب ال�ضيء 	

• الحضور نقيض الغيبة	

والحضور في القرآن على ثمانية » أوجه: 

)102 / 3( -1
2- )2 / 75( وما بعدها 

3- )ص 75(
4- )4 / 196 ( وما بعدها 

)140 /1( -5
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والرابع: الحلول، ومنه قوله تعالى﴿ِإل
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والسادس: السماع، ومنه قوله تعالى﴿ف
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الثامــن: اإلصابــة بالســوء، ومنــه قولــه تعالى﴿َوأ

يصيبونــي بســوء.« 11

 ومــن الجــذر اللغــوي، وبحثــا عــن الــدالالت القرآنيــة ملفهــوم الحضــارة يتضــح أن حضــر 
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فــي الذكــر الحكيــم تفيــد أيضــا شــهد ومنه قولــه تعالى﴿ك

1- »سورةآل عمران« جزء من اآلية 30
2- »سورة الكهف« جزء من اآلية 48 

3- »سورة الروم » جزء من اآلية 15 
4- »سورة الصافات« اآلية 57 

5- » سورة البقرة«جزء مناآلية 195 
6- السورة نفسها جزء من اآلية 281

7- »سورة األعراف« جزء من اآلية 163 
8- » سورة األحقاف« جزء من اآلية 28 

9- » سورة القمر«جزء من اآلية 28 
10- »سورة املؤمنون » اآلية 99 

11- » نـزهة األعيـن النواظر في علم الوجوه والنظائر » البن الجوزي )ص 264، 265(
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بالحضــر،  الســكون  والحضــارة:  البــدو،  خــاف  الحضــر:   « األصفهانــي  الراغــب  قــال 
أو غيـــره.«3 إنســان  أو  مــكان  لشــهادة  اســما  ذلــك  ثــم جعــل  كالبــداوة، 

ا�فرع ا�ثاني: الحضارة في الاصطلاح

أمــا الحضــارة فــي االصطــاح فقــد عرفــت بتعاريــف عديــدة متابيـــنة فيمــا بيـــنها، إذ عرفهــا 
ابــن خلــدون بأنهــا » نهايــة العمــران وخروجــه إلــى الفســاد ونهايــة الشــر والبعــد عــن الخيـــر.«4

واعتبـــر أنهــا غايــة فــي البــداوة فقــال: » فخشــونة البــداوة قبــل رقــة الحضــارة، ولهــذا نجــد 

التمــدن غايــة للبــدو يجــري إليهــا، ويـــنتهي بســعيه إلــى مقتـــرحه منهــا » 5 مقتصــرا علــى االشــتقاق 

مرحلــة  بهــا  يقصــد  كان  الحضــارة  عــن  تحــدث  عندمــا  خلــدون  ابــن  أن  إذ   «  « حضــر   « مــن 

التحضــر أو ظهــور املــدن وهــي مرحلــة مــن مراحــل عمــر الدولــة التـــي تحــدث عنهــا، ومــن تــم لــم 

يكــن ابــن خلــدون يقصــد فيمــا كتــب مفهــوم الحضــارة بمعنــاه املعاصــر املترجــم عــن لفظــة » 

civilisation » ولــم يقصــد مفهــوم الحضــارة بمعناهــا اللغــوي والقرآنــي الشــامل، وإنمــا قصــد 
فقــط مجــرد االشــتقاق مــن » حضــر.«6

ويـــرى مالــك بــن نبــي أن الحضــارة نتــاج فكــرة جوهريــة تدفــع بهــا فــي التاريخفقــال: «إن 

حضــارة مــا هــي نتــاج فكــرة جوهريــة تطبــع علــى مجتمــع فــي مرحلــة مــا قبــل التحضر الدفعة التـــي 

يدخــل بهــا التاريــخ ويبنــي هــذا املجتمــع نظامــه الفكــري طبقــا للنمــوذج األصلــي لحضارتــه إنــه 

1- » سورة البقرة » اآلية 179 
2- »سورة النساء« اآلية 8 

3- » املفردات في غريب القرآن« )ص 241(
4- » مقدمة ابن خلدون » )ص 165( 

5- املصدر نفسه )ص 163(
6- » الحضارة، الثقافة، املدنية: دراسة لسيـرة املصطلح وداللة املفهوم » )ص 45(
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يتجــدر فــي محيــط ثقافــي أصلــي يحــدد ســائر خصائصــه التـــي تميـــزه عــن الثقافــات والحضــارات 
األخــرى.«1

وهناك من الباحثيـن من حلل الحضارة إلى » ثاث أصناف: 

الرفاهيــة  وأســباب  العيــش،  وســائل  مــن  ويمتعــه  الجســد  يخــدم  مــا  األول:  الصنــف 

للنفــس. أو  للحــس  اللــذة  ومعطيــات  والنعيــم، 

الصنــف الثانــي: مــا يخــدم املجتمــع اإلنســاني، ويكــون مــن الوســائل التـــي تمنحــه ســعادة 

والحــق،  والعــدل  النظــام  ســيادة  وتمنحــه  والرخــاء،  والطمأنيـــنة  واألمــن  واإلخــاء  التعــاون 

وانتشــار أنــواع الخيـــر والفضائــل الجماعيــة.

الصنــف الثالــث: مــا يأخــذ بيــد اإلنســان فــرًدا كان أم جماعــة إلــى الســعادة الخالــدة التـــي 

تبــدأ منــذ مــدة إدراك اإلنســان ذاتــه والكــون مــن حولــه، وتســتمر مــع نفســه وروحــه الخالدتيـــن 

إلى ما ال نهاية له في الوجود األبدي، الذي يـنتقل من حياة جسدية مادية يكون فيها االبتاء، 

إلــى حيــاة نفســية روحيــة بـــرزخية يكــون فيهــا بعــض الجــزاء، ثــم إلــى معــاد جســدي نف�ضــي وروحــي 
يكــون فيــه كامــل الجــزاء.«2

املتقدمــة،  البشــرية  الحيــاة  أنــواع  مــن  نــوع   « الحضــارة  أن  نــور  املنعــم  عبــد  ويقــول 

عمادهــا بصفــة أساســية معيشــة الحضــر، مــا تتطلبــه مــن تنظيــم ومــا تســفر عنــه مــن نتائــج 

وتدابيـــر، تتمثــل فــي الكتابــة والتشــريع ونظــم الحكــم وأســاليب التجــارة والتديـــن، والحضــارة 

علــى األســاس املتقــدم وال يمكــن تصورهــا إال فــي رحــاب املــدن.«3 وهنــا نجــد الباحــث يـــركز علــى 

املــادي للحضــارة.  الجانــب 

وهناك من يـركز على الجانب الروحي » الحضارة في جوهرها تقوم على الكائن البشري 

ال علــى األشــياء املاديــة، والنــاس متحضــرون أو غيـــر متحضريـــن وفقــا لبعــض مزاياهــم القلبيــة 

1- » مشكلة األفكار في العالم اإلسامي » )ص 41(
2- » الحضــارة اإلســامية أسســها ووســائلها وصــور مــن تطبيقــات املسلميـــن لهــا وملحــات مــن تأثيـــرها فــي ســائر 

األمــم« لحبنكــة امليدانــي)ص 19،20(
3- » الحضارة والتحضر » )ص 65(
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والروحيــة. وتــدل كلمــة الحضــارة علــى جــودة عقليــة وروحيــة كمــا تــدل كلمــة صحــة علــى جــودة 
طبيعية أو جســدية.«1

بمنــأى عــن هــذا املعنــى التجزيئــي ملفهــوم الحضــارة فقــد حــدد حسيـــن مؤنــس املعنــى 

الشــامل أو املفهــوم العــام للحضــارة فقــال » الحضــارة – فبمفهومهــا العــام - هــي ثمــرة كل جهــد 

يقــوم بهــا اإلنســان لتحسيـــن ظــروف حياتــه، ســواء أكان املجهــود املبــذول للوصــول إلــى تلــك 
الثمــرة مقصــودا أم غيـــر مقصــود، وســواء أكانــت الثمــرة ماديــة أم معنويــة.«2

وحسيـــن مؤنــس يعتبـــر أن مفهــوم الحضــارة مرتبــط أشــد االرتبــاط بالتاريــخ إذ يقــول: « 

الحضارة والتاريخ مرتبطان أحدهما باآلخر أشــد االرتباط، وال يســتطيع اإلنســان أن يتحدث 
عــن الحضــارة حديثــا معقــوال إال إذا عــرف ماهيــة التاريــخ معرفــة معقولــة أيضــا.«3

التـــي  الحضاريــة  والثمــرات  الزمــن،  هــو  ســنرى  كمــا  التاريــخ  الن   « بقولــه  ذلــك  معلــا 

ذكرناهــا تحتــاج إلــى زمــن لكــي تطلــع، أي أنهــا جــزء مــن التاريــخ، أو نتــاج جانبــي للتاريــخ... فــان 
إلــى جهــد اإلنســان.«4 ثمــار الحضــارة ال تظهــر إال بإضافــة الزمــن 

أمــا محمــد ســعيد رمضــان البوطــي فــا يـــرى حاجــة لتعريفهــا حيــث يقــول« ال أرى حاجــة 

إلــى اإلطالــة فــي تعريــف الحضــارة علــى نحــو مــا يصنــع كثيـــر مــن الباحثيـــن، علــى إنــي لــم أقــف 

إلــى اآلن علــى تعريــف علمــي دقيــق، علــى الرغــم مــن كثــرة مــا ظهــر مــن كتابــات مختلفــة عنهــا، 

وخيـــر للقــارئ مــن هــذه االطالــة أن أضعــه مــن حديــث الحضــارة وموضوعهــا أمــام النقطتيـــن 

التاليتيـــن: 

األولــى: أن مــدار الحضــارة علــى الجهــود التـــي يبدلهــا االنســان فــي نطــاق انتقالــه مــن حيــاة 

البــداوة وبســاطتها الــى حيــاة العمــران وتعقيداتهــا وانمــا هــي كلمــة » الحضــر » فــي اللغــة مــا يقابــل 

املعنــى الــذي يـــراد بكلمــة » البــداوة« مــن حيــث املدلــول الذاتـــي لــكل منهمــا ومــا قــد يتبعــه مــن 

مســتلزمات.

1- » الثقافة اإلنسانية وفلسفة التربية في الشرق والغرب: مباحث دولية » ترجمة أنطوان خوري )ص 90(
2- » الحضارة » للدكتور حسيـن مؤنس )ص 13(

3- املصدر نفسه )ص 14(
4- » الحضارة » للدكتور حسيـن مؤنس )ص 14(
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الثانيــة: أن الحضــارة يمكــن أن تعــرف انطاقــا مــن هــذا األســاس، بأنهــا ثمــرة التفاعــل 
بيـــن اإلنســان والكــون والحيــاة.«1

حــول  الغربييـــن-  أو  املسلميـــن  مــن  ســواء   - كذلــك  والباحثــون  العلمــاء  ســجله  وممــا 

األخــاق:  بمــكارم  وثيقــة  صلــة  ذات  أنهــا  الحضــارة  ملفهــوم  دراســتهم 

قال الزمخشري » وقريش واألنصار وثقيف أهل حضر وهم أعرف بمكارم األخاق.«2

التحلــي  فــي  ونماءهــا  األمــم،  بقــاء  هللا  جعــل  هكــذا   « األفغانــي  الديـــن  جمــال  وقــال 

بالفضائــل التـــي أشــرنا إليهــا، وجعــل هاكهــا ودمارهــا فــي التخلــي عنهــا، ســنة ثابتــة ال تختلــف 
األجيــال.«3 بتبــدل  تتبــدل  وال  األمــم،  باختــاف 

ومــن الغربييـــن غوســتاف لوبــون حيــث قــال: » ونحــن إذا بحثنــا فــي األســباب التـــي أدت 

بالتتابــع إلــى انهيــار األمــم، وجدنــا أن العامــل األسا�ضــي فــي ســقوطها، هــو تغيـــر مزاجهــا النف�ضــي 

تغيـــرا نشــأ عــن انحطــاط أخاقهــا.«4 واملــؤرخ أدوارد جيبــون فــي حديثــه عــن أســباب ســقوط 
االمبـــراطورية الرومانيــة.5

وبعــد هــذا التفكيــك للمفهــوم نشيـــر إلــى مســألة أساســية -قبــل تعريفــه كمركــب إضافــي 

- وهــي أنــه ليــس املقصــود بالفقــه األحــكام الشــرعية فحســب، وإنمــا نقصــد بــه مطلــق الفهــم أي 

كيــف نمتلــك ناصيــة هــذا الفقــه الحضــاري ونفهمــه فهمــا عميقــا؟

المطلب الثالث: الفقه الحضاري

إن القــرآن الكريــم باعتبــاره » دســتور نهضــة إنســانية شــاملة » قــد أكــد فــي آياتــه علــى أن 

هللا تعالــى قــد ســخر مــا فــي الكــون لخدمــة اإلنســان وترشــيد حركتــه فــي عمليــات البنــاء واالبــداع 

1- » منهج الحضارة اإلنسانية في القرآن » )ص 19(
2- » الفائق في غريب الحديث » )ص 11(

3- » األعمال الكاملة لجمال الديـن األفغاني » ملحمد عمارة )ص 338(
4- » السنن النفسية لتطور األمم » ترجمة عادل زعيتر )ص 172(

5- » اإلمبـراطورية الرومانية وسقوطها » ترجمة محمد علي أبو درة )ص 230، 259(
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وقــد حــرص األنبيــاء عليهــم الســام فــي دعوتهــم علــى » صقــل اإلنســان وتهذيبــه ليتحــرك 

اإلنســان  فبنــاء  الصالــح،  للعمــل  منتجــا  صالحــا  ليكــون  الخافــة  خــط  فــي  ومســؤولية  بوعــي 
الصالــح هــو فاتحــة العمــل الحضــاري كمــا أن الذبــول الــذي يصيــب الحضــارة يبــدأ بــه.«2

وفقــه التحضــر يبحــث عــن الــذات فــي تفاعلهــا مــع الوحــي بغيــة تأســيس ل�ضــيء، وهــذا 

ال�ضــيء ليــس مرتبــط بجنــس معيـــن وال بديـــن معيـــن وإن كانــت لــه خصوصيــة هــذا الديـــن وإنمــا 

يهــم هــذا األمــر تحقيــق حضــارة إنســانية عامليــة وهــو الــذي يمكــن أن نستشــفه مــن خصائــص 

اإلســام. 

وبهــذه العامليــة والشــمولية نظــر العلمــاء إلــى فقــه التحضــر، قــال عبــد املجيــد النجــار« 

إن جريــان التحضــر اإلســامي علــى عقيــدة التوحيــد كان يتــم عبـــر قواعــد تشــكل فيمــا بيـــنها 

شــبكة مترابطــة موجهــة خيوطهــا مــن تلــك العقيــدة وتلــك هــي التـــي نعنيهــا بمــا اسميـــناه بفقــه 

التحضــر، وكأنمــا هــو واســطة منهجيــة بيـــن الفكــرة التـــي هــي عقيــدة التوحيــد وبيـــن مظاهــر 
التحضــر العمليــة املتمثلــة فــي املنجــزات املاديــة واملعنويــة.«3

ويعتبـــر » أن التحضــر ليــس شــيئا مجبــوال فــي فطرةاالنســان بحيــث يمكــن الحصــول 

علــى ســبيل اللــزوم الــذي تحتمــه الفطــرة، وإنمــا هــو أمــر كســبي لإلنســان يســتحدثه بإرادتــه 
الحــرة وفــق عوامــل تف�ضــي إليــه.«4

وقــال القرضــاوي: »ونعنــي بــه الفقــه الــذي يعنــى بنقــل اإلنســان مــن فهــم ســطحي بدائــي 

إلــى فهــم أعمــق للكــون والحيــاة، مــن عقــل راكــد إلــى عقــل متحــرك، مــن عقــل مقلــد تابــع إلــى 

عقــل متحــرر مســتقل، مــن عقــل خرافــي يتبــع األوهــام إلــى عقــل علمــي يتبــع البـــرهان، مــن عقــل 

1- » سورة الجاثية » اآلية 12
2- » من أجل انطاقة حضارية » لعبد الكريم بكار )ص 98(

3- » عوامل الشهود الحضاري« )1/ 47(
4- املصدر نفسه )1/ 45(
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متعصــب إلــى عقــل متســامح، مــن عقــل مــدع متطــاول إلــى عقــل متواضــع، يعــرف حــده فيقــف 
عنــده، وال يبالــي أن يســال فيقــول: ال أعلــم، وأن يعتــرف بخطئــه إذا ظهــر لــه.«1

فاملراد بفقه التحضر أمران اثنان: 

األمــر األول: ويتعلــق بمجمــوع األحــكام الشــرعية الفقهيــة للفعــل الحضــاري اإلنســاني، 

وهــذه األحــكام هــي بمثابــة املوجــه واملرشــد إلــى تأســيس الفعــل وتفعيــل عملياتــه.

اإلنســاني  الحضــاري  بالفعــل  والواعيــة  الدقيقــة  باملعرفــة  ويتعلــق  الثانــي:  واألمــر 

ومآالتــه. وآثــاره  وبعملياتــه 

العبــادة  لرســالة  مؤديــا  وســطه  فــي  حاضــرا  يكــون  أن  بــه  اإلنســان  يســتطيع  مــا  وهــو 

واالســتخاف والعمــران، وهــذا املضلــع الثاثــي الــذي خلــق اإلنســان مــن اجلــه إلنتــاج حضــارة 

حيـــنما  االصفهانــي  الراغــب  ذكــره  قــد  واملعنويــة  املاديــة  املنجــزات  لكافــة  مســتوعبة  شــاملة 

تحــدث عــن مقاصــد الخالــق مــن الخلــق وعــن مقاصــد وجــود هــذا اإلنســان، فقــال » والفعــل 

املختــص باإلنســان ثاثــة أشــياء: 

عمارة األرض -  1

وعبادته -  2

وخافته«2 -  3

1- » السنة مصدر للمعرفة والحضارة » للدكتور يوسف القرضاوي )ص 205(
2- » الذريعة الى مكارم الشريعة » )ص 82، 83(
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المبحث الخامس: األمة في اللغة واالصطالح

المطلب األول: األمة في اللغة

لبيان مفهوم األمة عند أهل اللغة، نورد النقول التالية: 

ففــي ) كتــاب العيـــن ( للفراهيــدي »واألمــم: ال�ضــيء اليسيـــر الهيـــن الحقيـــر، تقــول: لقــد 
فعلــت شــيئا مــا هــو بأمــم ودون.واألمــم: ال�ضــيء القريــب.«1

وفــي ) جمهــرة اللغــة ( البــن دريــد األزدي« أم يــؤم أمــا إذا قصــد لل�ضــيء.وأم رأســه بالعصــا 

يؤمــه إذا أصــاب أم رأســه وهــي أم الدمــاغ وهــي مجتمعــه فهــو أميــم ومأمــوم والشــجة آمــة. يقــال: 
أممــت الرجــل إذا شــججته وأممتــه إذا قصدته.واألمــة: العيــب فــي اإلنســان.«2

لطويــل  فانــا  إن  العــرب:  تقــول  القامــة،  واألمــة:  فــارس«  البــن  اللغــة(  )مقاييــس  وفــي 

األمــة، وهــم طــوال األمــم، قــال األع�ضــى: وإن معاويــة األكرميـــن حســان الوجــوه طــوال األمــم، 
قــال الكســائي: أمــة الرجــل بدنــه ووجهــه.«3

وفــي ) مختــار الصحــاح ( للــرازي » )أم( ال�ضــيء أصلــه ومكــة أم القرى)األمــة( الطريقــة 

ــٍة﴾4 قــال  مَّ
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ُ
والديـــن يقــال فــان ال أمــة لــه أي ال ديـــن لــه وال نحلــة. وقولــه تعالى﴿ك

األخفــش: يـــريد أهــل أمــة أي كنتــم خيـــر أهــل ديـــن.
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ك و)األمــة( الحيـــن قــال اللـــه تعالــى ﴿َوادَّ

ــٍة َمْعــُدوَدٍة ﴾.)6( )7( مَّ
ُ
أ

1- )8 / 429( وما بعدها
)59 / 1( -2

 )28 / 1( -3
4- » سورة آل عمران »جزء من اآلية 110 

5- »سورة يوسف« جزء من اآلية 45 
6- » سورة هود »جزء من اآلية 8 

7- )ص 22(
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وفــي ) لســان العــرب ( البــن منظــور » واإلمــة: لغــة فــي األمة،واإلمــة: النعمــة، قــال األع�ضــى: 

ولقــد جــررت لــك الغنــى ذا فاقــة وأصــاب غــزوك إمــة فأزالهــا. واإلمــة: الهيئــة، عــن اللحيانــي. 

واإلمــة أيضــا: الحــال والشــأن. وقــال ابــن األعرابــي: اإلمــة غضــارة العيــش والنعمــة، وبــه فســر 

قــول عبــد هللا بــن الزبيـــر، ر�ضــي هللا عنــه: » فهــل لكــم فيكــم، وأنتــم بإمــة عليكــم عطــاء األمــن، 

موطئكــم ســهل«. واإلمــة، بالكســر: العيــش الرخــي، يقــال: هــو فــي إمــة مــن العيــش وآمــة أي فــي 
خصــب.«1

وفــي ) القامــوس املحيــط ( للفيـــروز ابــادي« واألمــم، البيـــن مــن األمــر، وأمهــم: تقدمهــم، 

وهــي: اإلمامــة، واإلمــام: مــا ائتــم بــه مــن رئيــس أو غيـــرهج: إمــام، بلفــظ الواحــد وليــس علــى حــد 

عــدل ألنهــم قالــوا: إمامــان، بــل جمــع مكســر،وأيمة، وأئمــة: شــاذ،وهذا أيــم منــه وأوم: أحســن 
إمامــة. وائتــم بال�ضــيء وائتمــى بــه، علــى البــدل.«2

وفــي ) املعجــم الوســيط ( » )األمــة( الوالــدة وجماعــة مــن النــاس أكثرهــم مــن أصــل واحــد 

وتجمعهــم صفــات موروثــة ومصالــح وأمانــي واحــدة أو يجمعهــم أمــر واحــد مــن ديـــن أو مــكان 

أو زمــان يقــال األمــة املصريــة واألمــة العراقيــة والجيــل والرجــل الجامــع لخصــال الخيـــر وفــي 

ــَن﴾.)3( )4( ِرِكيـ
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التنـــزيل العزيـــز﴿ِإنَّ ِإْبَراِهيــَم ك

انطاقا من املعاجم السابقة يتبيـن أن األمة لها معاني عديدة هي: 

• ال�ضيء اليسيـروالقريب	

• القصد	

• العيب في االنسان	

• القامة	

• أصل ال�ضيء وعماده	

 )24 / 12( -1
2- )ص 1077(

3- »سورة النحل« اآلية 120 
4- مجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة: ) ابـــراهيم مصطفــى، احمــد الزيــات، حامــد عبــد القــادر، محمــد النجــار ( 

)ص 27(
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• الطريقة والديـن	

• الحيـن	

• النعمة ورخاوة العيش	

• االئتمام	

• الجماعة	

• الرجل الجامع للخيـر. 	

ولفــظ )أمــة( قــد ورد فــي القــرآن الكريــم فــي أوجــه عديدة،بعضهــا بمعنــاه اللغــوي وآخــر 

بمدلوله الشرعي أو االصطاحي يحدد معناه السياق الذي جاءت فيه تلك األوجه، وتناولته 

كتــب التفسيـــر، وعلــوم القــرآن وبخاصــة كتــب األشــباه والنظائــر.

قــال ابــن الجــوزي مبيـــنا هــذه األوجــه: » وذكــر أهــل التفسيـــر أن األمــة فــي القــرآن علــى 

خمســة أوجــه: 
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والثانــي: امللــة. ومنــه قولــه تعالــى ﴿َوَمــا ك
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1- » سورة البقرة« جزء من اآلية 127 
2- السورة نفسها جزء من اآلية 140

3- »سورة آل عمران« جزء من اآلية 113
4- »سورة املائدة« جزء من اآلية 68

5- »سورة األعراف« اآلية 159
6- » سورة يونس« جزء من اآلية 19
7- »سورة النحل« جزء من اآلية 93

8- »سورة األنبياء« جزء من اآلية 91 
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والثالــث: الحيـــن. ومنــه قولــه تعالــى ﴿َول

ــٍة﴾2، وليــس فــي القــرآن غيـــرهما. وأراد بالحيـــن فــي اآليتيـــن السنيـــن. مَّ
ُ
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قــال ابــن قتيبــة: كأن األمــة مــن النــاس، القــرن يـــنقرضون فــي الحيـــن، فأقيمــت األمــة 

مقــام الحيـــن.
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والرابع: اإلمام. ومنه قوله تعالى﴿ِإنَّ ِإْبَراِهيَم ك

قــال ابــن قتيبــة يعنــي إمامــا يقتــدى بــه، فســمي أمــة ألنــه ســبب االجتمــاع. ويجــوز أن 

يكــون ســمي أمــة ألنــه اجتمــع فيــه مــن خــال الخيـــر مــا يكــون مثلــه فــي األمــة.

ْم﴾4أي: 
ُ

ك
ُ
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َ
ْمث

َ
َمٌم أ

ُ
 أ

َّ
اَحْيِه ِإل

َ
اِئٍر َيِطيـُر ِبَجن

َ
 ط

َ
والخامس: الصنف. ومنه قوله تعالى ﴿َول

أصنــاف، فــكل صنــف مــن الطيـــر والــدواب مثــل بنــي آدم فــي طلــب الغــذاء، وتوقــي املهالــك ونحــو 
ذلك. »5

فــي  فــي الحديــث النبــوي الشــريف جــاء مشــابها لهــذه األوجــه التـــي وردت  ولفــظ )أمــة( 

القــرآن الكريــم منهــا: مــا روي عنــه صلــى هللا عليــه وســلم أنــه قــال »يبعــث يــوم القيامــة أمــة 

وحده«،6وقولــه صلــى هللا عليــه وســلم»إنكم وفيتــم سبعيـــن أمــة، أنتــم خيـــرها وأكرمهــا علــى 
هللا«،7وقولــه صلــى هللا عليــه وســلم» أحرقــت أمــة مــن األمــم تســبح«.8

1- »سورة هود »جزء من اآلية 8 
2- »سورة يوسف« جزء من اآلية 45 

3- »سورة النحل » اآلية 120 
4- » سورة األنعام« جزء من اآلية 39

5- » نـــزهة األعيـــن النواظــر فــي علــم الوجــوه والنظائــر » )ص 143، 144(، و)املفــردات فــي غريــب القــرآن ( 
بعدهــا( 85ومــا  ص  لألصفهانــي) 

6- أخرجــه الهيثمــي فــي مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد كتــاب ) املناقــب( بــاب ) مــا جــاء فــي زيــد بــن عمــرو بــن نفيــل 
( رقم 16179)417/9( 

7- أخرجــه ابــن ماجــة فــي ســننه أبــواب )الزهــد( بــاب )صفــة أمــة محمــد صلــى هللا عليــه وســلم( رقــم 4287 )5/ 
)349

8- أخرجه مسلم في صحيحه كتاب )السام( باب )النهي عن قتل النمل( رقم 2241 )4/ 1759(
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المطلب الثاني: األمة في االصطالح

فــي اللغــة، والقــرآن الكريــم، والحديــث النبــوي،  فــي اســتعمال لفــظ )أمــة(  إن املتأمــل 

والتــراث اإلســامي، يجــده يشــتمل علــى اعتبــارات متنوعــة قــد يـــنص علــى بعضهــا، وقــد يتضمــن 

بعضهــا اآلخــر، وهــذه االعتبــارات هــي: » الجماعــة واالجتمــاع أو الــذات والفعــل، أو الوحــدة 

فــي األصــل، أو املنشــأ، أو املرجــع واملصيـــر، أو الجهــة، أو القصــد، أو العاقــة والرابطــة، أو 
الزمــان، أو املــكان«.1

لذلــك فــإن معظــم مــن عــرف األمــة تناولهــا فــي بعــض معانيهــا دون بعــض، أو ركــز علــى 

بعــض االعتبــارات فــي مدلولهــا وغــاب عنــه بعضهــا اآلخــر، وللمثــال علــى هــذا نــورد نمــاذج مــن 

تعريفــات املفكريـــن ملدلــول )األمــة( فــي الفكــر اإلســامي فيمــا يلــي: 

عرفهــا الحكيــم الترمــذي بتعريفــات كثيـــرة، منهــا قولــه: » األمــة هــي الجماعــة التـــي يؤمهــا 

فــي هــذا املــكان الجماعــة ألن الــذي يقصــده النــاس  النــاس ويقصدونهــا، فإنمــا صــارت األمــة 
ويبصرونــه: إنمــا يبصــرون الكثــرة املجتمعــة حتــى يقصدونهــا«.2

وعرفهــا الراغــب األصفهانــي بقولــه: » األمــة: كل جماعــة يجمعهــم أمــر واحــد، أو زمــان 
واحــد أو مــكان واحــد، ســواء كان ذلــك األمــر الجامــع تسخيـــرا أو اختيــارا، وجمعهــا أمــم.«3

وعرفهــا البغــوي فــي موضــع مــن تفسيـــره بأنهــا » اتبــاع األنبيــاء«4. وقــال فــي موضــع آخــر: 

« وأصــل األمــة الجماعــة التـــي هــي علــى مقصــد واحــد، فجعلــت الشــريعة أمــة واحــدة الجتمــاع 
أهلهــا علــى مقصــد واحــد«.5

1- » دراسات في تميـز األمة اإلسامية وموقف املستشرقيـن منه » لعبد هللا السعدي )1/ 91(
2- » تحصيل نظائر القرآن » )ص 82(
3- » مفردات ألفاظ القرآن » )ص 86(

4- » معالم التنـزيل في تفسيـر القرآن » )1/ 151(
5- املصدر نفسه )1/ 353(
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ويوافــق البغــوي فــي تعريفــه لألمــة بأنهــا: » اتبــاع الرســل«، بعــض املفكريـــن املعاصريـــن 

مثــل علــي عبــد الحليــم محمــود إذ قــال فــي تعريفهــا: » جماعــة مــن النــاس لهــم رســول«1 وقــال: 

بأنهــا وردت فــي القــرآن بهــذا املعنــى.

وعرفهــا رشــيد رضــا: » الجماعــة الذيـــن تربطهــم رابطــة اجتمــاع يعتبـــرون بهــا واحــدا، 
وتســوغ أن يطلــق عليهــم اســم واحــد.«2

مــن كل  إلــى عقيــدة واحــدة  تنتســب  التـــي  الجماعــة  »هــي  بقولــه:  وعرفهــا ســيد قطــب 
أرض«.3 كل  ومــن  جنــس 

فــي  وعرفهــا محمــد املبــارك بقولــه: »إذا عملــت عوامــل التوحيــد والصهــر واالنســجام 

والثقافــة  التاريــخ  أي  الطويلــة  املشــتركة  والحيــاة  اللغــة  فــي  كاالشــتراك  الشــعوب  مــن  شــعب 

حيــة  اجتماعيــة  وحــدة  منــه  فألفــظ  واألخــاق،  والعــادات  واألفــكار  واملبــادئ  واملعتقــدات 

األمــة. ملفهــوم  محــدد  بمصطلــح  الخــروج  بغيــة  التعاريــف  مــن  وغيـــرها  أمــة«.4  نســميها 

1- » مع العقيدة والحركة واملنهج في خيـر أمة أخرجت للناس » )ص 19(
2- » تفسيـر املنار » )2/ 220(

3- » في ظال القرآن » )1/ 117(
4- » األمة والعوامل املكونة لها » )ص 31،32(
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المبحث األول: أدلة التأويل وضوابطه في الخطاب األصولي

المطلب األول: أدلة التأويل

توطئة: 

التأويل في النص الشــرعي البد أن يقوم على دليل أقوى، وأن » يكون له ســند مســتمد 

من املوجبات له،«1كي يســتقيم مع املنهج العام الســتنباط األحكام.

وفيما يلي بيان لهذه األدلة: 

التأويل املستند إلى النص -  1

التأويل املستند إلى االجماع -  2

التأويل املستند إلى القياس الراجح -  3

التأويل املستند إلى ظاهرا آخر -  4

التأويل املستند إلى القرائن -  5

التأويل املستند إلى قواعد الشرع -  6

التأويل املستند إلى املآالت -  7

التأويل املستند إلى السياق  -  8

التأويل املستند إلى العقل 2 -  9

اتلأويل املستند إىل انلص  -  	

النــص التشــريعي قرآنــا أو ســنة هــو مرجــع كل اســتنباط واجتهــاد وتأويــل صحيــح، ذلــك 

أنــه إذا كان األمــر املختلــف حولــه شــرعيا، ذهــب املــؤول فــي كشــفه إلــى آيــة محكمــة أو ســنة 

1- » أصول الفقه » ألبي زهرة )ص136(
110( » شــرح  62( املوافقــات )2/   / 10( » االعتصــام » )2   / الفقــه » للزحيلــي )2  فــي أصــول  2- » الوجيـــز 
مختصــر الروضــة » لنجــم الديـــن الطوفــي )1/ 567( » روضــة الناظــر وجنــة املناظــر » )1 / 509( » مذكــرة فــي أصــول 
الفقــه » للشــنقيطي )ص 213(« املناهــج األصوليــة فــي االجتهــاد بالــرأي فــي التشــريع اإلســامي » لفتحــي الدريـــني )ص 

)32
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مبيـــنة« فالتأويــل ضــرب مــن االجتهــاد بالــرأي فــي نطــاق النــص، يســتند فيــه املجتهــد علــى مــا 

أصابــه مــن دليــل قــوي، مــن نــص،... فيصــرف اللفــظ عــن ظاهــره إلــى معنــى آخــر أرشــده الدليــل 
إلــى أنــه هــو املعنــى املــراد، أو هــو الحكــم الــذي يمثــل إرادة املشــرع فــي غالــب ظنــه.«1

»فيمــا ســقت الســماء واألنهــار والعيــون أو كان  ومثالــه قولــه صلــى هللا عليــه وســلم 

بعــال العشــر، ومــا ســقي بالســواني والنضــح نصــف العشــر«2« يعــم مــا دون النصــاب، وقــد 

خصصــه قولــه صلــى هللا عليــه وســلم »ليــس فيمــا دون خمســة أوســق صدقــة«.)3()4(
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َ
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َ
ط

ْ
اق

َ
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ُ
ة

َ
ــاِرق  َوالسَّ

ُ
ــاِرق وقولــه تعالى﴿َوالسَّ

ُ َعِزيـــٌز َحِكيــٌم﴾5« يعــم كل مــال، وخــرج مــا دون النصــاب بقولــه صلــى هللا عليــه وســلم »ل  َوللاَّ

ــنار فصاعــدا«.)6()7( تقطــع يــد الســارق إل فــي ربــع ديـ

َبــٍة 
َ
َرق ْحِريـــُر 

َ
ت

َ
أخرى﴿ف مــرة  ورد  فلــو  الكافــرة،  يعــم  َبــٍة﴾8« 

َ
َرق ْحِريـــُر 

َ
ت

َ
﴿ف تعالــى  وقولــه 

علــى  املؤمنــة  هــي  العامــة  املطلقــة  بالرقبــة  املــراد  أن  لنــا  لتبيـــن  بعيـــنه،  الظهــار  ٍة﴾9فــي 
َ
ِمن

ْ
ُمؤ

الخصــوص.«10

اتلأويل املستند إىل االمجاع -  	

واالحتجــاج،  القــوة  فــي  النصــوص  يلــي  اإلســامي  التشــريع  أصــول  مــن  أصــل  اإلجمــاع 

وقــد » اتفــق أكثــر املسلميـــن علــى أن اإلجمــاع حجــة شــرعيةلها قــوة النصــوص يجــب العمــل 

1- » املناهج األصولية في االجتهاد بالرأي في التشريع اإلسامي » لفتحي الدريـني )ص 32(
2- أخرجه النسائي في سننه كتاب ) الزكاة ( باب ) ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر ( رقم الحديث 

 )41 / 5( 2488
3- أخرجــه البخــاري فــي صحيحــه كتــاب ) الــزكاة ( بــاب ) ليــس فيمــا دون خمســة اوســق صدقــة( رقــم الحديــث 

 )126 / 2( 1484
4- » املستصفى من علم األصول » للغزالي )2 / 120(

5- » سورة املائدة » اآلية 40
6- أخرجه مسلم في صحيحه كتاب ) الحدود ( باب )حد السرقة ونصابها ( رقم الحديث 1684 )3 / 1313( 

7- » املستصفى من علم األصول » للغزالي )2 / 120(
8- » سورة املجادلة » جزء من اآلية 3 
9- » سورة النساء » جزء من اآلية 91 

10- » املستصفى من علم األصول » للغزالي )2 / 120(
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به،«1ومــن ذلــك إجمــاع الصحابــة ر�ضــي هللا عنهــم أجمعيـــن، وإجمــاع علمــاء األمــة املجتهديـــن 

فــي عصــر مــن العصــور.

اتلأويل املستند إىل القياس الراجح -  	

ومــن األدلــة التـــي يســتند إليهــا علمــاء األصــول فــي تأوياتهــم القيــاس الراجــح فمــن »يعــرف 

األشــباه والنظائــر ويفهــم معانــي األحــكام فيقيــس قيــاس تشــبيه وتعليــل قياســا لــم يعارضــه 

مــا هــو أولــى منــه »2وفــي ذلــك يقــول الشــنقيطي3 » واعلــم أن دليــل املــؤول قــد يكــون قياســا 
راجحــا.«4

ومــن أمثلتــه: » فعمــوم جلــد الزانــي مائــة جلــدة ظاهــر فــي شــمول العبــد ولكنــه صلــى هللا 

ــى 
َ

 َمــا َعل
ُ

ْيِهــنَّ ِنْصــف
َ
َعل

َ
عليــه وســلم ملــا خــص عمــوم الزانيــة األنثــى بغيـــر األمــة بقولهتعالى﴿ف

اِب ﴾5 عــرف أن الــرق علــى لتشطيـــر الجلــد محكــم بتشطيـــر جلــد العبــد 
َ

َعــذ
ْ
ــاِت ِمــَن ال

َ
ْحَصن

ُ ْ
ال

 علــى األمــة فــكان فــي قياســه عليهــا صــرف اللفــظ عــن إرادة عمــوم )الزانــي( إلــى محتمــل 
ً
قياســا

 علــى القيــاس علــى األمــة املنصــوص عليهــا.«6
ً
مرجــوح هــو كونــه فــي خصــوص الحــر اعتمــادا

يقول الطبـري: » فعليهن نصف ما على الحرائر من الحد، إذا هن زنيـن قبل اإلحصان 

اِب ﴾الذي ذكره هللا تبارك وتعالى في هذا املوضع، هو الحد، وذلك النصف 
َ

َعذ
ْ
باألزواج.و﴿ال

الــذي جعلــه هللا عذابــا ملــن أتــى بالفاحشــة مــن اإلمــاء إذا هــن أحصــن: خمســون جلــدة، ونفــي 

ســتة أشــهر، وذلــك نصــف عــام. ألن الواجــب علــى الحــرة إذا هــي أتــت بفاحشــة قبــل اإلحصــان 

بالــزوج، جلــد مئــة ونفــي حــول. فالنصــف مــن ذلــك خمســون جلــدة، ونفــي نصــف ســنة. وذلــك 

1- » اإلحكام في أصول األحكام » لآلمدي )1/ 200(
2- » االعتصام » للشاطبي » )285/2(

3- محمد األميـــن بن محمد املختار بن عبد القادر الجكني الشــنقيطي)1325 - 1393 هـ(: مفســر مدرس من 
علمــاء شــنقيط )موريتانيــا(. ولــد وتعلــم بهــا. وحــج واســتقر مدرســا فــي املديـــنة املنــورة ثــم الريــاض وأخيـــرا فــي الجامعــة 
اإلســامية باملديـــنة وتوفــي بمكــة. لــه كتــب، منهــا )أضــواء البيــان فــي تفسيـــر القــرآن(، و )منــع جــواز املجــاز( و )منهــج 
ودراسات آليات األسماء والصفات( و )دفع إيهام االضطراب عن آي الكتاب( و )آداب البحث واملناظرة ( و )ألفية 

فــي املنطــق( و )رحلــة خروجــه مــن بــاده الــى املديـــنة(. انظــر األعــام للزركلــي )6/ 45(
4- » مذكرة في أصول الفقه »)ص 213(

5- » سورة النساء » جزء من اآلية 25
6- » مذكرة في أصول الفقه » للشنقيطي )ص 213(
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َ

ْيــن
َ
ت

َ
أ  

ْ
ــِإن

َ
الــذي جعلــه هللا عذابــا لإلمــاء املحصنــات إذا هــن أتيـــن بفاحشــة، قــال قتــادة: ﴿ف

اِب ﴾، خمســون جلــدة، وال نفــي وال 
َ

َعــذ
ْ
ــاِت ِمــَن ال

َ
ْحَصن

ُ ْ
ــى ال

َ
 َمــا َعل

ُ
ْيِهــنَّ ِنْصــف

َ
َعل

َ
ــٍة ف

َ
اِحش

َ
ِبف

رجــم.«1

ومثالــه أيضــا » أن تركــه ســبحانه وتعالــى ذكــر اإلطعــام فــي كفــارة القتــل، ظاهــر فــي عــدم 

وجوبــه، إذ لــو وجــب، لذكــره كمــا ذكــر التحريـــر والصيــام. هــذا مــع احتمــال أن يكــون واجبــا 

مســكوتا عنــه، يســتخرجه املجتهــدون، ثــم رأيـــنا إثبــات اإلطعــام فــي كفــارة القتل،بالقيــاس علــى 

فــي كفــارة الظهــار والصيــام واليميـــن متجهــا، ألن الكفــارات حقــوق هلل تعالــى، وحكــم  إثباتــه 
األمثــال واحــد، فثبــوت اإلطعــام فــي تلــك الكفــارات تنبيــه علــى ثبوتــه فــي كفــارة القتــل.«2

اتلأويل املستند إىل ظاهرا آخر  -  	
يقول ابن قدامة املقد�ضي » والدليل يكون قريـنة، أو ظاهًرا آخر.«3

4﴾
ُ
ة

َ
ْيت

َ ْ
ُم امل

ُ
ْيك

َ
 َعل

ْ
ومثاله، قوله تعالى﴿ُحّرَِمت

فإنــه ظاهــر فــي شــموله » االنتفــاع بجلدهــا والنــص علــى االنتفــاع بجلــد الشــاة امليتــة فــي 

قولــه صلــى هللا عليــه وســلم»هال أخذتــم اهابهــا فانتفعتــم به«5الحديــث يصــرف ذلــك العمــوم 

عــن ظاهــره... وقــد يكــون ظاهــر عمــوم آخــر كاآليــة املذكــورة مــع عمــوم »أيمــا اهــاب دبــغ فقــد 
ظهــر««)6()7( فالحديــث » ظاهــر عــام يتنــاول بعمومــه اهــاب امليتــة.«8

1- » جامع البيان في تأويل القرآن » )203/8( وما بعدها
2- » شرح مختصر الروضة » لنجم الديـن الطوفي )1/ 567(

3- » روضة الناظر وجنة املناظر » )1 / 509(
4- » سورة املائدة » اآلية 3

5- أخرجــه مســلم فــي صحيحــه كتــاب )الحيــض ( بــاب )طهــارة جلــود امليتــة بالدبــاغ( رقــم الحديــث 363 )1 / 
)276

6- أخرجه النسائي في سننه كتاب )الفرع والعتيـرة، جلود امليتة ( رقم الحديث 4241 )1 / 173(
7- » مذكرة في أصول الفقه » للشنقيطي )ص 213(

8- » مباحث أصولية في تقسيمات األلفاظ » ملحمد علي )ص 333( 
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أمــا علــى مذهــب مــن يبنــي العــام علــى الخــاص مطلقــا كمــا هــو قــول املحققيـــن مــن أئمــة 

األصــول فظاهــر1 ألن اللفــظ »عــام يتنــاول جميــع ادوائهــا، غيـــر أن فــي اآليــة احتمــال أن يكــون 

الجلد غيـر مراد بالعموم، من جهة أن إضافة التحريم إلى امليتة يقت�ضي عرفا تحريم األكل، 
والجلــد غيـــر مأكــول، فــا يتناولــه عمــوم التحريــم.«2

وفــي ذلــك يقــول الطوفــي3 » ظاهــر فــي تحريــم جلدهــا، دبــغ أو لــم يدبــغ، مــع احتمــال أن 

الجلــد غيـــر مــراد بالعمــوم احتمــاال متــرددا، لــه مــن جهــة أن إضافــة التحريــم إلــى امليتــة يقت�ضــي 

تحريــم األكل، والجلــد غيـــر مأكــول، فيقت�ضــي عــدم تنــاول الجلــد، ومــن جهــة أن عمــوم اللفــظ 

قــوي، متنــاول لجميــع أجزائهــا، يقت�ضــي تنــاول الجلــد، فــي نظرنــا فــي قولــه عليــه الســام: أيمــا 

إهــاب دبــغ فقــد طهــر فهــو عمــوم وظاهــره، يتنــاول إهــاب امليتــة، فــكان هــذا الظاهــر مقويــا 
الحتمــال عــدم إرادة جلــد امليتــة مــن اآليــة املذكــورة فــي التحريــم.«4

فالحــق أن » الدبــاغ مطهــر، ولــم يعــارض أحاديثــه معارضمــن غيـــر فــرق بيـــن مــا يــؤكل 

جــواز  يعنــي  بذلــك  قــال  وممــن  الحازمــي5:  قــال  الجمهــور،  مذهــب  وهــو  يــؤكل  ال  ومــا  لحمــه 

1- انظر » نيل األوطار » للشوكاني )1 / 84(
2- » مباحث أصولية في تقسيمات األلفاظ » ملحمد علي )ص 333(

3- ســليمان بــن عبــد القــوي بــن عبــد الكريــم الطوفــي الصرصــري، أبــو الربيــع، نجــم الديـــن، فقيــه حنبلــي، مــن 
العلمــاء. ولــد بقريــة طــوف 657هـــ - أو طوفــا - )مــن أعمــال صرصــر: فــي العــراق( ودخــل بغــداد ســنة 691 هـــ ورحــل إلــى 
دمشــق ســنة 704 هـــ وزار مصــر، وجــاور بالحرميـــن، وتوفــي فــي بلــد الخليــل )بفلسطيـــن( 716هـــ. مــن تصانيفــه: )بغيــة 
الســائل فــي أمهــات املســائل(، و)اإلكسيـــر فــي قواعــد التفسيـــر (، و)الريــاض النواضــر فــي األشــباه والنظائــر( و)معــراج 
و)اإلشــارات  العــرب(  لســان  معرفــة  فــي  األدب  أهــل  و)تحفــة  الشــريعة(  أســرار  معرفــة  إلــى  و)الذريعــة  الوصــول(، 
اإللهيــة واملباحــث األصوليــة( و)العــذاب الواصــب علــى أرواح النواصــب( ُحبــس مــن أجلــه، وطيــف بــه فــي القاهــرة، 
و)تعاليــق علــى األناجيــل( و)شــرح املقامــات الحريـــرية( و)البلبــل فــي أصــول الفقــه( اختصــر بــه )روضــة الناظــر وجنــة 
انظــر  الصحيحللترمــذي(.  الجامــع  القيــس( و)مختصــر  امــرئ  فــي فوائــد  الحيــس  املناظــر( البــن قدامــة، و)موائــد 

األعــام للزركلــي )3/ 127، 128(
4- » شرح مختصر الروضة » )1/ 566(

5- )548 - 584 هـ(محمــد بــن مو�ضــى بــن عثمــان ابــن حــازم، أبــو بكــر، زيـــن الديـــن، املعــروف بالحازمــي: باحــث، 
مــن رجــال الحديــث. أصلــه مــن همــذان، ووفاتــه ببغــداد. لــه كتــاب )مــا اتفــق لفظــه واختلــف مســماه( فــي األماكــن 
والبلــدان املشــتبهة فــي الخــط، و )الفيصــل( فــي مشــتبه النســبة، و )االعتبــار فــي بيــان الناســخ واملنســوخ مــن اآلثــار( 
فــي الحديــث، و )عجالــة املبتــدي وفضالــة املنتهــي( فــي النســب، علقــه وفهــرس لــه عبــد هللا كنــون، و )شــروطاألئمة 

الخمســة( فــي مصطلــح الحديــث، وغيـــر ذلــك. انظــر األعــام)7 / 117(
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االنتفــاع بجلــود امليتــة ابــن مســعود وســعيد بــن املســيب وعطــاء بــن أبــي ربــاح والحســن بــن أبــي 

الحســن والشــعبي وســالم يعنــي ابــن عبــد هللا وإبـــراهيم النخعــي1 وقتــادة والضحــاك وســعيد بــن 

جبيـــر ويحيــى بــن ســعيد األنصــاري ومالــك والليــث واألوزاعــي والثــوري وأبــو حنيفــة وأصحابــه 
وابــن املبــارك والشــافعي وأصحابــه وإســحاق الحنظلــي، وهــذا هــو مذهــب الظاهريــة.«2

ومثاله أيضا قول النبي صلى هللا عليه وسلم»الجار أحق بصقبه«3

هــذا الحديــث ظاهــر فــي ثبــوت الشــفعة للجــار املاصــق، مــع احتمــال أن املــراد بالجــار 

الشــريك املخالــط، إمــا حقيقــة أو مجــازا، لكــن هــذا االحتمــال ضعيــف بالنســبة إلــى الظاهــر، 

فلمــا نظــر أهــل العلــم وجــدوا هنــاك ظاهــرا آخــر وهــو »الشــفعة فــي كل مــا لــم يقســم، فــإذا 

للجــار  الشــفعة  ثبــوت  فــي  » ظاهــر  فــال شــفعة«،4فإنه  الطــرق،  الحــدود، وصرفــت  وقعــت 

 أن يكــون املــراد بــه خصــوص الشــريك املقاســم إال أن هــذا 
ً
 احتمــاال مرجوحــا

ً
 محتمــا

ً
مطلقــا

االحتمــال املرجــوح دل عليــه الدليــل وهوقولــه صلــى هللا عيــه وســلم»فإذا وقعــت الحــدود، 
وصرفــت الطــرق، فــال شــفعة« وال بدفــي دليــل التأويــل.«5

اتلأويل املستند إىل القرائن -  	

لم يعط علماء األصول تعريفا محددا للقريـنة وذلك لكثرة القرائن وتنوعها فاقتصروا 

علــى التعريــف بأقســامها وأنواعهــا، فالقرائــن فــي مســلك التأويــل تقــوم بصــرف الخطــاب عــن 

معنــاه الظاهــر إلــى معنــى آخــر يحتملــه.

1- إبـــراهيم بــن يـــزيد بــن قيــس بــن األســود، أبوعمــران النخعــي، )46 - 96 هـ(مــن مذحــج: مــن أكابـــر التابعيـــن 
صاحــا وصــدق روايــة وحفظــا للحديــث. مــن أهــل الكوفــة. مــات مختفيــا مــن الحجــاج. قــال فيــه الصــاح الصفــدي: 
فقيــه العــراق، كان إمامــا مجتهــدا لــه مذهــب. وملــا بلــغ الشــعبّي موتــه قــال: وهللا مــا تــرك بعــده مثلــه. انظــر األعــام )1/ 

)80
2- » نيل األوطار » للشوكاني )1 / 85(

3- أخرجه البخاري في صحيحه كتاب )الحيل( باب ) في الهبة والشفعة( رقم الحديث 6977 )9 / 27( 
4- أخرجه البخاري في صحيحه كتاب )الحيل( باب ) في الهبة والشفعة( رقم الحديث 6976 )9 / 27( 

5- » مذكرة في أصول الفقه » للشنقيطي )ص 211( 
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وعلــى هــذا يتبيـــن أن القريـــنة تســتخدم للتدليــل وتقتـــرن بالخطــاب وتؤثــر فيــه ولذلــك 

يتخــذ األصوليــون القرائــن كدليــل يســتندون إليــه فــي تأوياتهــم، وفــي ذلــك قــال ابــن قدامــة » 
والدليــل يكــون قريـــنة.«1

ومثال ذلك قول النبي صلى هللا عليه وسلم»العائد في هبته كالعائد فيقيئه«2 

ففــي تأويــل هــذا الحديــث جــرت مناظــرة بيـــن االمــام أحمــد واإلمــام الشــافعي رحمهمــا 

هللا،وهــذا هــو نصهــا: 

قال » أحمد في رواية صالح وحنبل: كلمت الشــافعي في هذه املســألة، يعني أن الواهب 

ليــس لــه الرجــوع فيمــا وهــب، لقولــه عليــه الســام»العائد فــي هبتــه كالكلــب يعــود فــي قيئــه«، 

فقــال الشــافعي - وكان يـــرى أن لــه الرجــوع -: ليــس بمجــرم علــى الكلــب أن يعــود فــي قيئــه قــال 

أحمــد: فقلــت لــه: فقــد قــال النبــي صلــى هللا عليــه وســلم»ليس لنــا مثــل الســوء«، فســكت، 

يعنــي الشــافعي.

قلــت: فالشــافعي تمســك بالظاهــر، وهــو أن الكلــب ملــا لــم يحــرم عليــه الرجــوع فــي قيئــه، 

فالظاهر أن الواهب إذا رجع مثله في عدم التحريم، ألن الظاهر من التشــبيه اســتواء املشــبه 

احتمــاال قويــا جــدا،  الوجــوه  بعــض  مــن  يفتـــرقا  أن  احتمــال  مــع  مــن كل وجــه،  بــه  واملشــبه 

لــم يبــق معــه إال احتمــال ضعيــف  فــي االســتدالل جــدا، ألنــه  فضعــف حيـــنئذ جانــب أحمــد 

جــدا، فقــواه بالقريـــنة املذكــورة وهــي قولــه عليــه الســام فــي صــدر الحديــث املذكــور: »ليــس لنــا 

مثــل الســوء،العائد فــي هبتــه كالكلــب يعــود فــي قيئــه« وهــي دليــل قــوي، وجعــل ذلــك مقدمــا 

علــى املثــل املذكــور، وهــو دليــل االهتمــام بــه، فأفــاد ذلــك لغــة وعرفــا، أن الرجــوع فــي الهبــة مثــل 

ســوء، وقــد نفــاه صاحــب الشــرع، ومــا نفــاه صاحــب الشــرع يحــرم إثباتــه، فلــزم مــن ذلــك أن 
جــواز الرجــوع فــي الهبــة يحــرم إثباتــه، فيجــب نفيــه، وهــو املطلــوب.«3

1- » روضة الناظر وجنة املناظر » )1/ 509(
2- أخرجـــه البخــاري فــي صحيحــه كتــاب )الهبــة وفضلهــا والتحريــض عليهــا ( بــاب ) ال يحــل ألحــد أن يـــرجع فــي 
هبتــه وصدقتــه( رقــم الحديــث 2621 )3 / 164( وبــاب )هبــة الرجــل المرأتــه واملــرأة لزوجهــا()3 / 158(وكذلــك كتــاب 

)الحيــل( بــاب )فــي الهبــة والشــفعة ( حديــث رقــم 6975 مــع زيــادة لفــظ » ليــس لنــا مثــل الســوء » )9 / 27( 
3- » شرح مختصر الروضة » لنجم الديـن الطوفي )1 / 564، 565(
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فــي هيبتــه،  الرجــوع  لــه  الواهــب  أن  يـــرى  الشــافعي  اإلمــام  أن  املناظــرة  هــذه  وخاصــة 

الهبــة، فــاألول يجيـــز والثانــي يمنــع.  فــي  يـــرى خافــه وهــو منــع الرجــوع  واإلمــام أحمــد 

اتلأويل املستند إىل قواعد الرشع  -  	

قواعــد الشــرع دليــل يســتند اليــه املــؤول فــي تأويلــه للنــص الشــرعي ســواء كانــت قواعــد 

تشــريعية عامــة أو قواعــد فقهيــة أو غيـــرها مــن القواعــد الشــرعية.

والقاعــدة التشــريعية العامــة قــد يكــون منصــوص عليهــا فــي القــران الكريــم، مثــل قولــه 

ــوا 
ُ
ْوف

َ
أ ــوا 

ُ
ِذيـــَن آَمن

َّ
ال َهــا  يُّ

َ
أ َحــَرٍج﴾1 وقولــه تعالى﴿َيــا  ِمــْن  يـــِن  ِفــي الّدِ ــْم 

ُ
ْيك

َ
َعل تعالى﴿َوَمــا َجَعــَل 

ــوِد﴾،2 وقــد يكــون منصــوص عليهــا فــي الســنة النبويــة، مثــل قولــه صلــى هللا عليــه وســلم» 
ُ

ُعق
ْ
ِبال

ل ضــرر ول ضــرار«.3

يـــنطبق عليــه جزئيــات  الــذي  بأنهــا: » األمــر الكلــي  والقاعــدة الفقهيــة عرفهــا الســبكي 

كثيـــرة يفهــم أحكامهــا منهــا،«4 فهــي تســتخلص مــن اســتقصاء جزئيــات فــي الشــريعة، تلقاهــا 

علمــاء الشــرع بالقبــول وتحدثــوا عــن أهميتهــا فــي جمــع فــروع الفقهوتنظيمهــا فــي ســلك واحــد، 

وهــي أســاس تفريعاتهــم فــي االجتهــاد بالــرأي.

ومــن أمثلتهــا قاعــدة ) األمــور بمقاصدهــا (، وقاعــدة ) الضــرر ال يـــزال بمثلــه (5 وغيـــرها 

مــن القواعــد التـــي درســها العلمــاء فــي كتبهــم والتـــي كانــت أدلــة يســتند إليهــا فــي تأويــل النصــوص 

الشــرعية. 

اتلأويل املستند إىل املآالت -  	

فــي االجتهــاد بالــرأي وأصــل مــن األصــول املعتبـــرة شــرعا  إن اعتبــار املــآالت أصــل عــام 

عنــد العلمــاء، قــال الشــاطبي »النظــر فــي مــآالت األفعــال معتبـــر مقصــود شــرعا، كانــت األفعــال 

1- » سورة الحج » جزء من اآلية 76
2- » سورة املائدة » اآلية 1

3- » كتــاب املوطــأ » لإلمــام مالــك بــن أنــس ر�ضــي هللا عنــه كتــاب ) األقضيــة ( بــاب ) القضــاء فــي املرفــق ( رقــم 
الحديــث 31 )2/745( 

4- » األشباه والنظائر » للسبكي )11/1(
5- انظر شرح القواعد الفقهية ألحمد الزرقا )47/1( وما بعدها 
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موافقــة أو مخالفــة، وذلــك أن املجتهــد ال يحكــم علــى فعــل مــن األفعــال الصــادرة عــن املكلفيـــن 

 ملصلحــة فيــه 
ً
باإلقــدام أو باإلحجــام، إال بعــد نظــره إلــى مــا يــؤول إليــه ذلــك الفعــل، مشــروعا

تســتجلب، أو ملفســدة تــدرأ، ولكــن لــه مــآل علــى خــاف مــا قصــد فيــه، وقــد يكــون غيـــر مشــروع 

ملفســدة تنشــأ عنــه، أو مصلحــة تندفــع بــه، ولكــن لــه مــآل علــى خــاف ذلــك. فــإذا أطلــق القــول 

فــي األول باملشــروعية فربمــا أدى اســتجاب املصلحــة فيــه إلــى مفســدة تســاوي املصلحــة أو 

 مــن إطــاق القــول باملشــروعية وكذلــك إذا أطلــق القــول فــي الثانــي 
ً
تـــزيد عليهــا فيكــون هــذا مانعــا

بعــدم املشــروعية، ربمــا أدى اســتدفاع املفســدة إلــى مفســدة تســاوي أو تـــزيد فــا يصــح إطــاق 

القــول بعــدم املشــروعية وهــو مجــال للمجتهــد صعــب املــورد، إال أنــه عــذب املــذاق، محمــود 
الغــب، جــار علــى مقاصــد الشــريعة.«1

فاملــآل ـ كمــا عرفــه شبيـــر ـ » التثبــت مــن أن إلحــاق الحكــم الشــرعي بالواقعــة النازلــة ال 
يف�ضــي إلــى عواقــب وتداعيــات مســتقبلية تناقــض مقاصــد الشــارع املغيــاة مــن التشــريع.«2

ومن أمثلة هذا التأويل املستند إلى النظر في املآالت: 

أ ( البيــع جائــز ملــا يحققــه مــن منافــع ومصالــح، لكــن مــن بــاع ســلعة بعشــرة إلــى أجــل ثــم 

اشــتراها بخمســة نقدا، فإن هذا يؤول إلى االقراض بالربا وهو محرم.

ب( الهبــة مشــروعة، لكــن مــن يهــب مالــه قاصــدا الفــرار مــن الــزكاة، فــان مــآل الهبــة هــو 

منــع الــزكاة، وهــذا منــاف ملقاصــد الشــريعة وتحيــل إلســقاط االحــكام الشــرعية، فتكــون الهبــة 

محرمــة فــي هــذه الحــال.

ج( قتل الجماعة بالواحد فإنه يؤول إلى مصلحة حفظ النفس. 

د( حفــر بئــر فــي طريــق عــام فانــه يــؤول إلــى وقــوع احــد بــه وهاكــه مــع أن مــن حفــره لــم 
يقصــد ذلــك.3

1- املوافقات )2/ 110( 
2- التكيف الفقهي للوقائع املستجدة وتطبيقاته الفقهية )ص 105(

3- انظر هذه األمثلة في » اعتبارات مآالت األفعال وأثرها الفقهي » للدكتور وليد بن علي الحسيـن 



91 التأويل من الوجهة التأصيلية المنهجية

وغيـــرها مــن األمثلــة التـــي تفيــد قيــام التأويــل علــى اعتبــار األثــر الــذي يــؤول إليــه فعــل 

املكلف هل هو مصلحة أم مفسدة، فاإلدراك والتبصر بمآالت األفعال يكون عند استنباط 

األحــكام وعنــد تنـــزيلها علــى الواقــع فعندئــذ يـــنظر إلــى مــا يترتــب علــى الحكــم قبــل وقوعــه مــن 

أجــل الوقايــة مــن املفاســد قبــل وقوعهــا. 

اتلأويل املستند إىل السياق -  	

فــي إطــار عاقتــه بالنصــوص األخــرى  قــرر أئمــة الشــرع أن تأويــل النــص البــد أن يتــم 

الشــرعي  النــص  الســياقفي  قاعدةمراعــاة  تحــت  النصــوص،  بيـــن  الداللــي  للتكامــل  تحقيقــا 

األخــرى.  النصــوص  مــع  وانســجامه  وتماسكهواتســاقه 

للناظــرأن  بــدا  فــإذا  محــاور محــددة،  حــول  يــدور  األجــزاء  مترابــط  القرآنــي  فالخطــاب 

اآليــات فيهــا تعــارض فــإن مــا اوهــم بــه ليــس بالتعــارض، إذ يمكــن ترجيــح األدلــة العامــة علــى 

الخاصــة أو أحــد النقيضيـــن علــى اآلخــر، وســوء فهــم الشــريعة كمــا قــرر االمــام الشــاطبي فــي 

حديثــه عــن مأخــذ أهــل البــدع فــي االســتدالل ناتــج عــن » الجهــل بمقاصــد الشــرع وعــدم ضــم 

أطرافــه بعضهــا ببعــض، فــإن مأخــذ األدلــة عــن االئمــة الراسخيـــن، إنمــا هــو علــى أن تؤخــذ 

الشــريعة كالصــورة الواحــدة بحســب مــا ثبــت مــن كلياتهــا وجزئياتهــا املرتبــة عليهــا وعامهــا املترتــب 

ــنها إلــى مــا ســوى ذلــك  علــى خاصهــا، أو مطلقهــا املحمــول علــى مقيدهــا، ومجملهــا املفســر بمبيـ

مــن مناحيهــا، فــإذا حصــل للناظــر مــن جملتهــا حكــم مــن األحــكام، فذلــك الــذي نظمــت بــه حيـــن 

اســتنبطت.«1 ويقول في موضع آخر تأكيدا على التكامل الداللي » فإن القضية وإن اشــتملت 

علــى جمــل، فبعضهــا متعلــق بالبعــض ألنهــا قضيــة واحــدة نازلــة فــي �ضــيء واحــد، فــا محيــص 

للمتفهــم عــن رد آخــر الــكام علــى أولــه، وأولــه علــى آخــره، وإذ ذاك يحصــل مقصــود الشــارع فــي 

فهــم املكلف،فــإن فــرق النظــر فــي أجزائــه، فــا يتوصــل بــه إلــى مــراده، فــا يصــح االقتصــار فــي 
النظــر علــى بعــض أجــزاء الــكام دون بعــض«.2

1- » االعتصام » )2 / 62(
2- » املوافقات » )3 / 350(
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ففــي هــذه اآليــة إذا تــم أخــذ جــزء ﴿َول

يتبيـــن أن النهــي إنمــا هــو عــن قتــل اإلنســان لنفســه، فــي حيـــن أن املــراد غيـــر ذلــك.

قــال صاحــب )تفسيـــر املنــار( موضحــا ذلــك: » أقــول: ظاهــر هــذه الجملةوحدهــا أن 

النهــي إنمــا هــو عــن قتــل اإلنســان لنفســه وهــو االنتحــار، واملتبــادر منهــا فــي هــذا األســلوب أن 

املــراد: ال يقتــل بعضكــم بعضــا، وهــو األقــوى، واختيـــر هــذا التعبيـــر لإلشــعار بتعــاون األمــة 
وتكافلهــا ووحدتهاكمــا تقــدم فــي نكتــة التعبيـــر عــن أكل بعضهــم مــال بعــض.«2

وانسجام الشريعة مثلها كمثل اإلنسان الصحيح السوي » وما مثلها إال مثل اإلنسان 

الصحيــح الســوي، فــكان اإلنســان ال يكــون إنســانا حتــى يســتنطق، فــا يـــنطق باليــد وحدهــا وال 

بــل بجملتــه التـــي ســمي لهــا إنســانا،  بالرجــل وحدهــا وال بالــرأس وحــده وال باللســان وحــده، 

كذلــك الشــريعة ال يطلــب منهــا الحكــم علــى حقيقــة االســتنباط إال بجملتهــا، ال مــن دليــل منهــا 

أي دليــل كان، وإن ظهــر لبــادي الــرأي نطــق ذلــك الدليــل فإنمــا هــو توهمــي ال حقيقــي، كاليــد 

إذا اســتنطقت فإنمــا تنطــق توهمــا ال حقيقــة، مــن حيــث علمــت أنهــا يــد انســان ال مــن حيــث 
هــي إنســان ألنــه محــال.«3

فنصــوص الوحــي قرآنــا وســنة وحــدة متكاملــة املعنــى تتظافــر فــي بيــان أحــكام هللا تعالــى: 

«والحديــث والقــرآن كلــه كاللفظــة الواحــدة فــا يحكــم بآيــة دون أخــرى وال بحديــث دون آخــر 

بــل بضــم كل ذلــك بعضــه إلــى بعــض إذ ليــس بعــض ذلــك أولــى باالتبــاع مــن بعــض ومــن فعــل 
غيـــر هــذا فقــد تحكــم بــا دليــل.«4

1- » سورة النساء » اآلية 29
2- رشيد رضا )5/ 36(

3- » االعتصام » للشاطبي )2/ 62(
4- » اإلحكام في أصول األحكام » البن حزم )118/3(
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ومراعــاة الســياق تعيـــن علــى فهــم النــص وتأويلــه تأويــا صحيحــا » فيجــب فهــم اللفــظ 

بحســب ســياقه فــي النــص، ومراعــاة مــا قبلــه ومــا بعــده، لتحديــد داللــة اللفــظ ومعنــاه، وبيــان 

املــراد منــه، مــع مراعــاة القرائــن اللفظيــة الســابقة او الاحقــة فــي النــص، فــان قريـــنة الســياق 

تســاعد علــى داللــة املــراد مــن الــكام، كالصفــة التـــي تقــع فــي ســياق املــدح فهــي مــدح، وإن كانــت 

فــي أصلهــا قــدح، مثــل قولــه صلــى هللا عليــه وســلم»ثكلتك أمــك يــا معــاذ وهــل يكــب النــاس 

علــى وجوههــم فــي النــار، إل حصائــد ألســنتهم؟«1فاللفظ دعــاء عليــه، ولكــن الســياق يــدل 

علــى الدعــاء لــه، فــا يصــح بتــر اللفــظ عــن ســياقه،«2 ولذلــك فــإن » أفضــل قريـــنة تقــوم علــى 

حقيقــة معنــى اللفــظ موافقتــه ملــا ســبق لــه مــن القــول واتفاقــه مــع جملــة املعنــى وائتافــه مــع 
القصــد الــذي جــاء لــه الكتــاب بجملتــه.«3

ومثالــه أيضــا ألفــاظ األمــر التـــي هــي علــى وزن واحــد، ولكنهــا ال تتســاوى فــي املفهــوم طبقــا 

للســياق الــذي لــه أثــر كبيـــر فــي تحديــد املعنــى املــراد منهــا4 ومــن ذلــك: 

ِريُم﴾5فمعناهــا الذليــل املهــان، لوقــوع ذلــك فــي 
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وال شــك أن اهتمــام علمــاء اإلســام بالســياق، وإدراكهــم ألثــره فــي اســتمداد الحكــم مــن 

نصــوص الشــريعة، هــو حالــة توافــق مــا انتهــى إليــه علمــاء الغــرب واســتنتجوه فــي املســألة، إذ 

نقــل عــن أحدهــم قولــه: » حيـــنما نقــول بــأن إلحــدى الكلمــات أكثــر مــن معنــى فــي وقــت واحــد، 

1- أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب ) الفتن ( باب ) كف اللسان في الفتنة ( رقم الحديث 3973 )2 / 1314(
2- » الوجيـز في أصول الفقه » للزحيلي )2 / 10(

3- » تفسيـر املنار« ملحمد رشيد رضا )1 / 20( 
4- انظر » روضة الناظر وجنة املناظر » البن قدامة )1/ 542( في معرض حديثه عن باب األمر 

5- » سورة الدخان » اآلية 46
6- » سورة اإلسراء« جزء من اآلية 78

7- » سورة فصلت » جزء من اآلية 39 
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نكــون ضحايــا االنخــداع إلــى حــد مــا، إذ ال يطفــو فــي الشــعور مــن املعانــي املختلفــة التـــي تــدل 
عليهــا إحــدى الكلمــات إال املعنــى الــذي يعيـــنه ســياق النــص.«1

اتلأويل املستند إىل العقل -  	

فالعقــل الــذي يســتند إلــى منطــق األشــياء هــو » مــا يســميه األصوليــون بالتأويــل القريــب، 

وعليــه فــإذا كان األمــر املختلــف فيــه أمــرا أو نهيــا عقليــا، أو كان مــن األخبــار االعتقاديــة، فــزع 
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وهذا سياتـي الحديث عنه إن شاء هللا في معرض الحديث عن أنواع التأويل.

يتبيـــن أن التأويل لكي يكون صحيحا مقبوال يشــترط فيه الدليل،إذ هو » عبارة يتبيـــن 
بهــا املراد.«4

وهــذه األدلــة » ثابتــة نصــا، أو أرشــد الشــارع إلــى أنهــا حجــة فــي التشــريع، إذ أحــال عليهــا فــي 

القــرآن الكريــم العتبارهــا أصــا فــي التشــريع كاإلجمــاع، أو مســتمدة مــن روح النــص، أو حكمــة 

تشــريعه، أو نهــض بحجيتهــا ســنن الشــارع فــي التشــريع، مــن وجــوب إناطــة الحكــم باملصلحــة 

الراجحــة، وأكدهــا االجتهــاد بالــرأي فــي عهــد الصحابــة والتابعيـــن وتابيعهــم رضــوان هللا عليهــم 
أجمعيـن.«5

ومتــى تقيــد التأويــل بهــذه األدلــة واســتند إليهــا فــي عملياتــه االســتداللية، فهــو ســالم مــن 

االنحــراف والزيــغ ألنــه بفضــل هللا خضــع ملنهــج ســديد قويــم. 

1- » ظاهرة التأويل وصلتها باللغة » ألحمد عبد الغفار )ص 140(
2- » سورة ص » اآلية 28 

3- » التأويل عند املفسريـن من السلف » للطاهر بن عاشور )ص 166(
4- » اإلحكام في أصول األحكام » البن حزم )1/ 39(

5- » املناهج األصولية في االجتهاد بالرأي في التشريع اإلسامي » لفتحي الدريـني )ص 162(
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ومن جهة أخرى إن » باب التأويل في الشــرع الحنيف من أغنى األبواب وأوســعها، ومن 

أكثرهــا خدمــة للنصــوص وتعمقــا فــي الفهــم، وتنوعــا فــي األوجــه، لذلــك كثــرت أدلتــه وتنوعــت 
وكان لــه شــأن كبيـــر عنــد علمــاء األمــة.«1

المطلب الثاني: ضوابط التأويل

توطئة: 

النــص  فــي  للتأويــل  املحتملــة  باأللفــاظ  املــراد  لتحديــد  اجتهــاده  ســياق  فــي  املــؤول  إن 

الشــرعي، مقيــد بسلســلة مــن الضوابــط املنهجيــة املشــتقة مــن » وحــدة منطــق التشــريع » فــي 

مقرراتــه الكبـــرى، ومقاصــده األساســية، وقواعــده العامــة، وأحكامــه املفســرة واملحكمــة التـــي 

تر�ضــي قواعــد النظــام العــام فــي التشــريع اإلســامي«،2 كــي يصــح مســلكه فــي هــذا االجتهــاد ويســلم 

مــن االعوجــاج والزيــغ بــكل صنوفــه، ويكــون اجتهــادا جامعــا بيـــن منطــق الشــرع ومنطــق اللغــة 

ومنطــق العقــل.

وفيما يلي عرض لهذه الضوابط: 

أو  -  1 اللغــة  لوضــع  موافقــا  يكــون  أن  الظاهــر  علــى  حملــه  اللفــظ  فــي  االصــل  أن 

عــرف االســتعمال

أن يقــوم التأويــل علــى دليــل صحيــح يــدل علــى صــرف اللفــظ عــن الظاهــر إلــى  -  2

غيـــره، وأن يكــون هــذا الدليــل راجحــا علــى ظهــور اللفــظ فــي مدلولــه

أن يحتمل اللفظ املعنى املؤول إليه -  3

أن ال يتعارض التأويل في نتيجته مع نصوص قطعية الداللة في التشريع -  4

أن يوجد موجب للتأويل -  5

1- » التأويل عند املفسريـن من السلف » للطاهر بن عاشور )ص 167(
2- » املناهج األصولية في االجتهاد بالرأي في التشريع اإلسامي » لفتحي الدريـني )ص 168(



التأويل يف الخطاب األصولي وأثره يف الفقه الحضاري لألمة96

أن يكون املؤول مؤها لتأويل النص الشرعي 1 -  6

أن األصــل يف اللفــظ محلــه ىلع الظاهــر ويكــون موافقــا لوضــع اللغــة  -  	
أو عــرف االســتعمال

وهــذا الضابــط معنــاه االلتـــزام بظواهــر النصــوص وأن كل تأويــل بنــي علــى غيـــر مقت�ضــى 

اللســان العربــي أو عــرف االســتعمال هــو تأويــل فاســد غيـــر صحيــح، وهــذا مــا أكــده ابــن حــزم 

الظاهــري أثنــاء تعريفــه للتأويــل » والتأويــل نقــل اللفــظ عمــا اقتضــاه ظاهــره وعمــا وضــع لــه فــي 

اللغــة إلــى معنــى آخــر فــإن كان نقلــه قــد صــح ببـــرهان وكان ناقلــه واجــب الطاعــة فهــو حــق وإن 
كان نقلــه بخــاف ذلــك اطــرح ولــم يلتفــت إليــه وحكــم لذلــك النقــل بأنــه باطــل.«2

وقــد قــدم إمــام الحرميـــن الجويـــني قــوال بالغــا حيـــن قــال أن » الظاهــر حيــث ال يطلــب 

العلــم معمــول بــه واملكلــف محمــول علــى الجريــان علــى ظاهــره فــي عملــه فاملعتمــد فيــه واألصــل 

والتمســك بإجمــاع علمــاء الســلف والصحابــة ومــن بعدهــم فإنــا نعلــم علــى قطــع أنهــم كانــوا 

الكتــاب والســنة ومــا كانــوا يقصــرون اســتدالالتهم  الشــرائع بظواهــر  فــي تفاصيــل  يتعلقــون 

علــى النصــوص ومــن اســتراب فــي تعلقهــم بالقيــاس لــم يســترب فــي اســتداللهم بالظواهــر ولــم 

يؤثــر منــع التعلــق بالظواهــر عمــن بخافــه ووفاقــه مبــاالة وإن ظهــر خــاف فاســتداللنا قاطــع 
باملســلك الــذي ذكرنــاه ومســتنده اإلجمــاع وســبيل نقــل اإلجمــاع التواتــر.«3

فألفــاظ الشــارع ونصــوص أحكامــه » قوالــب ملدلولتهــا الظاهــرة » وهــذا مــا نــص عليــه 

اإلمــام الشــافعي حيـــن قــال » فــكل كام كان عامــا ظاهــرا فــي ســنة رســول هللا فهــو علــى ظهــوره 

وعمومــه، حتــى يعلــم حديــث ثابــت عــن رســول هللا - بأبــي هــو وأمــي - يــدل علــى أنــه إنمــا أريــد 

1- » البـــرهان فــي أصــول الفقــه » )1/ 194 (« املوافقــات » للشــاطبي )2 / 400( » اإلحــكام فــي أصــول األحــكام 
» البــن حــزم )1/ 42( » الرســالة » للشــافعي )ص 341( » املوافقــات » للشــاطبي )2 / 400( » اإلحــكام فــي أصــول 
األحــكام » )1/ 27( » إرشــاد الفحــول إلــى تحقيــق الحــق مــن علــم األصــول » )2 / 34( » املناهــج األصوليــة فــي االجتهــاد 
بالــرأي فــي التشــريع اإلســامي » لفتحــي الدريـــني )ص 180( » تفسيـــر النصــوص فــي الفقــه اإلســامي » ملحمــد أديــب 

صالــح )1/ 381( » االعتصــام » للشــاطبي )2/ 53( » أصــول الفقــه » ألبــي زهــرة )ص 138(
2- » اإلحكام في أصول األحكام » )1/ 42(
3- » البـرهان في أصول الفقه » )1/ 194(
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بالجملــة العامــة فــي الظاهــر بعــض الجملــة دون بعــض، كمــا وصفــت مــن هــذا ومــا كان فــي مثــل 
معنــاه.«1

فــي مقصــود املتكلــم مــن جهــة وضــع  بـــ » الظاهــر يقت�ضــي ظهــوره  وبيانــه أن التمســك 

اللســان ومــن جهــة العــرف والتأويــل الــذي يصغــى إليــه ثــم يطالــب بالدليــل عليــه وهــو الــذي 

يـــنساغ مــن ذي الجــد مــن غيـــر أن يتولــج فــي فــن الهــزء والهــزل واللغــز ومــا يقــع كذلــك فهــو 

مــردود،«2 فــا » يســتقيم للمتكلــم فــي كتــاب هللا أو ســنة رســول هللا أن يتكلــف فيهمــا فــوق مــا 

يســعه لســان العــرب،«3إذ » كل معنــى مســتنبط مــن القــران غيـــر جــار علــى اللســان العربــي، 

فليــس مــن علــوم القــرآن فــي �ضــيء ال ممــا يســتفاد منــه وال ممــا يســتفاد بــه، ومــن ادعــى فيــه ذلــك 
فهــو فــي دعــواه باطــل.«4

واللفظ املســتعمل فيما وضع له بعرف االســتعمال اللغوي قســمان بيـــنهما اآلمدي من 

جهتــه فقال: 

»األول: أن يكــون االســم قــد وضــع ملعنــى عــام ثــم يخصــص بعــرف اســتعمال أهــل اللغــة 

ببعــض مســمياته، كاختصــاص لفــظ الدابــة بــذوات األربــع عرفــا وإن كان فــي أصــل اللغــة لــكل 

مــا دب، وذلــك إمــا لســرعة دبيبــه أو كثــرة مشــاهدته أو كثــرة اســتعماله أو غيـــر ذلــك.

الثانــي: أن يكــون االســم فــي أصــل اللغــة بمعنــى ثــم يشــتهر فــي عــرف اســتعمالهم باملجــاز 

الخارج عن املوضوع اللغوي بحيث إنه ال يفهم من اللفظ عند إطاقه غيـــره، كاسم الغائط 

فــي عرفهــم  أنــه قــد اشــتهر  اللغــة للموضــع املطمئــن مــن األرض غيـــر  فــي أصــل  فإنــه وإن كان 

بالخارج املستقذر من اإلنسان، حتى إنه ال يفهم من ذلك اللفظ عند إطاقه غيـــره، ويمكن 

أن يكــون شــهرة اســتعمال لفــظ الغائــط مــن الخــارج املســتقذر مــن اإلنســان لكثــرة مباشــرته 

1- » الرسالة » للشافعي )ص 341(
2- » البـرهان في أصول الفقه » )1/ 197(

3- » املوافقات » للشاطبي )2 / 400(
4- املصدر نفسه )3/ 331(
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وغلبــة التخاطــب بــه مــع االســتنكاف مــن ذكــر االســم الخــاص بــه لنفــرة الطبــاع عنــه، فكنــوا 
عنــه بازمــه أو ملعنــى آخــر.«1

يقــول الشــوكاني » أن يكــون التأويــل موافقــا لوضــع اللغــة، أو عــرف االســتعمال، أوعــادة 
صاحــب الشــرع، وكل تأويــل خــرج عــن هــذا فليــس بصحيــح.«2

فـــ« الظاهــر دليــل شــرعي يجــب اتباعــه والعمــل بــه، بدليــل إجمــاع الصحابةعلــى العمــل 
بظواهــر األلفــاظ وهــو ضــروري فــي الشــرع.«3

أن يقــوم اتلأويــل ىلع ديلــل صحيــح يــدل ىلع رصف اللفــظ عــن  -  	
الظاهــر إىل غيـــره، وأن يكــون هــذا ادليلــل راجحــا ىلع ظهــور اللفــظ يف 

مدلــوهل

معنــى هــذا الضابــط أن يكــون دليــل التأويــل راجحــا فــي صــرف اللفــظ عــن معنــاه الظاهــر 

إلــى معنــى محتمــل وأمــا إذا حــدث اســتواء بيـــن املــؤول ومــا عضــد التأويــل بــه فعندئــذ يحصــل 

التعــارض بيـــن الظاهــر واملعنــى املحتمــل ممــا يوجــب البحــث عــن مرجــح، قــال اآلمــدي« وأن 

مدلولــه  فــي  اللفــظ  ظهــور  علــى  راجحــا  الظاهــر  مدلولــه  عــن  للفــظ  الصــارف  الدليــل  يكــون 

ليتحقــق صرفــه عنــه إلــى غيـــره، وإال فبتقديـــر أن يكــون مرجوحــا ال يكــون صارفــا وال معمــوال بــه 

اتفاقا، وإن كان مســاويا لظهور اللفظ في الداللة من غيـــر ترجيح، فغايته إيجاب التردد بيـــن 

االحتماليـــن علــى الســوية، وال يكــون ذلــك تأويــا غيـــر أنــه يكتفــى بذلــك مــن املعتــرض إذا كان 
قصــده إيقــاف داللــة املســتدل، وال يكتفــى بــه مــن املســتدل دون ظهــوره.«4

فالظاهــر يوجــب العمــل بــه و«صــرف اللفــظ عــن املعنــى الراجــح إلــى املعنــى املرجــوح ال 
بــد فيــه مــن دليــل.«5

1- » اإلحكام في أصول األحكام » )1/ 27(
2- » إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول » )2 / 34(

3- » البحر املحيط في أصول الفقه » للزرك�ضي )5 / 35(
4- » اإلحكام في أصول األحكام » )3/ 54(

5- » مناهل العرفان في علوم القرآن » للزرقاني )2 / 275(
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ومــا قــرره اإلمــام اآلمــدي بخصــوص هــذا الضابــط ســبق وأن فصلــه اإلمــام الجويـــني 

بقولــه« والضابــط املنتحــل أن املــؤول يعتبـــر بمــا يعضــد التأويــل بــه فــإن كان ظهــور املــؤول 

زائــدا علــى ظهــور مــا عضــد التأويــل بــه فالتأويــل مــردود وإن كان مــا عضــد التأويــل بــه أظهــر 

فالتأويــل صائــغ معمــول بــه وإن اســتويا وقــع ذلــك فــي رتبــة التعــارض.«1 وقــد اشــترط » اســتواء 

رتبة املؤول وما عضد التأويل به فإن كان مرتبة املؤول مقدمة فالتأويل مردود وكل ذلك إذا 

كان التأويــل فــي نفســه محتمــا فــإن لــم يكــن محتمــا فهــو فــي نفســه باطــل والباطــل ال يتصــور 
أن يعضــد ب�ضــيء.«2

فــا يقتصــر اإلمــام الجويـــني علــى الدليــل فقــط بــل املطلــوب لديــه الدليــل الــذي يصلــح 

ســندا للتأويــل، ممــا يجعلــه يقــوى علــى الصــرف عــن الظاهــر إلــى غيـــره. 

ففــي هــذا الضابــط أكــد العلمــاء فــي ســبيل تحقيــق مفهــوم التأويــل الصحيــح علــى ضرورة 

االستدالل وايـراد الدليل املناسب لحجية االستنباط، معتبـريـن أن التأويل آلية استداللية، 

الغاية منها الكشــف عن مقصود الشــارع ومراده ووضع الخطاب الشــرعي في ســياقه التداولي.

أن حيتمل اللفظ املعىن املؤول إيله -  	

ومعنــى هــذا الضابــط أن يكــون املعنــى الــذي أول إليــه اللفــظ مــن املعانــي التـــي يحتملهــا 

اللفظ،فقــد » جــرت عــادة الشــرع علــى تخصيــص العــام فــي كثيـــر مــن نصوصــه، حتــى قــال 

علمــاء األصــول » مــا مــن عــام اال وخصــص » ممــا يــدل علــى ان عــادة الشــارع قــد جــرت علــى 

تخصيــص معظــم العمومــات، حتــى كان التخصيــص ســنة فــي التشــريع، وكفــى بذلــك دليــا علــى 
صحــة هــذا النــوع مــن التأويــل.«3

بــه بعــض أفــراده بدليــل، فهــو  وبيــان ذلــك أن » العــام إذا صــرف عــن العمــوم وأريــد 

تأويــل صحيــح: ألن العــام يحتمــل الخصــوص، وحيـــن يـــراد بــه بعــض أفــراده فقــد أول إلــى معنــى 

يحتملــه، واملطلــق إذا صــرف عــن الشــيوع وحمــل علــى املقيــد بدليــل فهــو تأويــل صحيــح، ألن 

1- » البـرهان في أصول الفقه » )1/ 213(
2- » البـرهان في أصول الفقه » )1/ 213(

3- » املناهج األصولية في االجتهاد بالرأي في التشريع اإلسامي » لفتحي الدريـني )ص 180(
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املطلــق يحتمــل التقييــد، وحيـــن حمــل علــى املقيــد فقــد أول إلــى معنــى يحتملــه، كذلــك الحقيقــة 

إذا صرفــت إلــى املجــاز بقريـــنة مقبولــة فهــو تأويــل صحيــح ألنــه صــرف اللفــظ إلــى معنــى يحتملــه 
بدليــل.«1

أو صــرف عنــه، ألن  إليــه  آل  الــذي  للمعنــى  يكــون محتمــا  أن  اللفــظ البــد  أن  يتبيـــن 

صــرف اللفــظ إلــى مــا ال يحتملــه خــروج عــن ســنن الشــرع فــي لغتــه أو عادتــه أو عــرف اســتعماله.

أن ال يتعــارض اتلأويــل يف نتيجتــه مــع نصــوص قطعيــة ادلاللــة  -  	
يف الترشيــع

وهــذا الضابــط يقصــد بــه أن التأويــل ال يـــنبغي أن يتعــارض مــع مــا ورد قطعــي الداللــة 

وهــذا مــا نــص عليــه االمــام الشــاطبي حيـــن قــال: »ويشــترط فــي ذلــك أن ال يعارضــه أصــل قطعــي. 

فــإذا لــم يظهــر معنــاه إلجمــال أو اشــتراك، أو عارضــه قطعــي كظهــور تشــبيه فليــس بدليــل، ألن 

حقيقــة الدليــل أن يكــون ظاهــرا فــي نفســه، وداال علــى غيـــره، وإال احتيــج إلــى دليــل عليــه، فــإن 
دل الدليــل علــى عــدم صحتــه فأحــرى أن ال يكــون دليــا.«2

يتبيـــن مــن هــذا الضابــط أن القطعــي الداللــة ال يجــوز أن يــؤول وذلــك ألن إرادة الشــارع 

فــي القطعيــات واضحــة، والتأويــل البــد أن يحكــم بتلــك القطعيــات مــن النصــوص والقواعــد، 

ال أن تكــون خاضعــة لــه او معارضــة مــع مــا تــم اســتنباطه، فالتأويــل طريقــه االجتهــاد الظنــي، 

والظنــي ال يقــوى علــى معارضــة الدليــل القطعــي. 

أن يوجد موجب للتأويل  -  	

والزم هذا الضابط أن التأويل لكي يكون صحيحا البد من ثبوت موجب صحيح معتبـر 

لــه، وذلــك بــأن » يكــون ظاهــر النــص مخالفــا لقاعــدة مقــررة معلومــة مــن الديـــن بالضــرورة، 

أو مخالفــا لنــص اقــوى منــه ســندا كان يخالــف الحديــث لرأيــا، ويكــون الحديــث قابــا للتأويــل 

فيــؤول بــدل أن يـــرد أو يكــون النــص مخالفــا ملــا هــو اقــوى منــه داللــة، كان يكــون اللفــظ ظاهــرا 

1- » تفسيـر النصوص في الفقه اإلسامي » ملحمد أديب صالح )1/ 381(
2- » االعتصام » للشاطبي )2/ 53(
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فــي املوضــوع، والــذي يخالفــه نــص املوضــوع، أو يكــون اللفــظ نصــا فــي املوضــوع، والــذي يخالفــه 
مفســر، ففــي كل هــذه الصــور يــؤول.«1

مدلــوالت  بيـــن  التوفيــق  هــو  الشــرعية  األحــكام  نصــوص  فــي  إذن  التأويــل  فموجــب 

النصوص ذات التعارض الظاهري سعيا إلعمال النصوص كلها، وقد يكون التأويل للتوفيق 

بيـــن ظاهــر نــص والقواعــد العامــة واألســس القطعيــة للشــريعة، وأحيانــا يكــون موجــب التأويــل 

هــو إزالــة مــا قــد يبــدو مــن تعــارض بيـــن ظاهــر نــص وبـــرهان عقلــي ليتوافــق فــي ذلــك العقــل 

مــع النقــل. وفــي ذلــك يقــول أبــو زهــرة » ويكــون تأويــا فاســدا، إذا لــم يكــن ثمــة موجــب لــه، أو 

كان لــه موجــب ولكــن لــم يـــنهج فيــه منهــاج التأويــل الشــرعي، أو كان التأويــل مناقضــا للحقائــق 
الشــرعية، ومخالفــا للنصــوص القطعيــة.«2

ـ فــي إحــداث التأويــل وفــرض  وتبقــى هــذه املوجبــات املذكــورة ـ علــى أهميتهــا وخطورتهــا 

حالتــه علــى الظاهــر ليصبــح مــؤوال، ال تمثــل األصــل وال تعكــس قاعــدة العمــل واألخــذ بمبــدأ 

الظاهــر، إذ القاعــدة توجــب دومــا األخــذ بالظاهــر والتمســك بمقتضــاه، وعــدم جــواز حملــه 

علــى خــاف ظاهــره الراجــح، مــا لــم يوجــد موجــب مــن موجبــات الحمــل، والتمســك بمعنــاه 

املرجــوح يقت�ضــي صرفــه عــن ظاهــره وإخراجــه عــن األصــل املقــرر للعمــل بــه. 

أن يكون املؤول مؤهال تلأويل انلص الرشيع  -  	

فــي  للغــوص  يؤهلــه  النظــر  مــن  مســتوى  علــى  املــؤول  يكــون  أن  الضابــط  بهــذا  واملــراد 

يكــون  أن  وشــروطه   « اآلمــدي:  االمــام  قــال  الصحيحــة  معانيهــا  وضبــط  املحتملــة  الــدالالت 
لذلــك.«3 أهــا  املتــأول  الناظــر 

وهــذا الناظــر املــؤول » املتعامــل مــع املحتمــل فــي النــص الشــرعي ال يواجــه أمــرا ســها 
وإنمــا عمــا شــاقا يتطلــب عــدة علميــة وشــروطا مؤهلــة لاجتهــاد فيــه.«4

1- املصدر نفسه )ص 136(
2- أبو زهرة، د.ت )ص 138(

3- » اإلحكام في أصول األحكام » )54/3(
4- » النص الشرعي وبناء مفهوم التأويل » د عبد الرحمن العضراوي )ص 78(
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وأســاس املشــقة والصعوبــة فــي صنيــع املــؤول وعملــه هــو مــا نــص عليــه الزرك�ضــي بقولــه« 

كتــاب هللا بحــره عميــق وفهمــه دقيــق، ال يصــل إلــى فهمــه إال مــن تبحــر فــي العلــوم، وعامــل هللا 

بتقــواه فــي الســر والعانيــة، فالعبــارات للعمــوم وهــي للســمع واالشــارات للخصــوص وهــي للعقــل 
وال مطمــع فــي الوصــول إلــى الباطــن قبــل إحــكام الظاهــر.«1

وأهليــة املــؤول تجعــل مــن » املســتحيل عليــه أن يـــزيغ بالنــص يميـــنا أو شــماال، وتمنعــه 

مــن اســتخدام النــص فــي غيـــر مــا وضــع لــه ودل عليــه، كمــا أن غيـــر املؤهــل ال يســتطيع اقتحــام 
ميــدان التأويــل، وإذا حــدث وفعــل اكتشــف أمــره، واعتبـــر متطفــا علــى العلــم.«2

الحيــاة  بمابســات  وإحاطــة  درايــة  علــى  يكــون  أن  املــؤول  بأهليــة  هنــا  واملقصــود 

التشــريعية وأســباب النـــزول، التـــي تعيـــنه فــي فهــم الخطــاب الشــرعي قــال الواحــدي: » ال يمكــن 

معرفــة تفسيـــر اآليــة دون الوقــوف علــى قصتهــا وبيــان نـــزولها.«3 وقــال ابــن تيميــة: » معرفــة 
يــورث العلــم بالســبب.«4 النـــزول يعيـــن علــى فهــم اآليــة فــإن العلــم باملســبب  ســبب 

كمــا يلزمــه كذلــك التمكــن مــن منطــق اللغــة ومعرفــة قواعــد نظامهــا وأســرارها، قــال 

اإلمــام الشــاطبي: » إال فــي موطــن واحــد، وهــو النظــر فــي فهــم الظاهــر بحســب اللســان العربــي 

ومــا يقتضيــه، ال بحســب مقصــود املتكلــم، فــإذا صــح لــه الظاهــر علــى العربيــة رجــع إلــى نفــس 
الــكام، فعمــا قريــب يبــدو لــه منــه املعنــى املــراد فعليــه بالتعبــد بــه.«5

العــرب،  خطــاب  فهــم  لــه  يتيســر  وجــه  علــى  والنحــو  اللغــة  بمعرفــة   « الغزالــي  ويقــول 
االســتعمال.«6 فــي  وعادتهــم 

1- » البـرهان في علوم القرآن » )2/ 167(
2- » التأويل عند املفسريـن من السلف » للطاهر بن عاشور )ص 163(

3- » مناهل العرفان في علوم القرآن » للزرقاني )1 / 109(
4- املصدر نفسه

5- » املوافقات » )3/ 350(
6- » املستصفى من علم األصول » )2/ 351(
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واملــؤول يقــوم ببيــان املقصــود واملــراد الــذي تحتملــه ألفــاظ النــص الشــرعي مــن معانــي، 

وذلــك فــي مرحلتيـــن دالليتيـــن، داللــة اللفــظ علــى املعنــى، وداللــة املعنــى الــذي دل اللفــظ عليــه 
علــى معنــى لفــظ آخــر.1

ويـــنقسم املؤولــون إلــى أصنــاف عديــدة » بحســب الباعــث لهــم علــى التأويــل، وبحســب 
قصــور أفهامهــم ووفورهــا، وأعظمهــم توغــا فــي التأويــل الباطــل مــن فســد فصــده وفهمــه.«2

ومجمــل القــول أن التأويــل ضــرب مــن ضــروب االجتهــاد و«بــاب مــن أبــواب االســتنباط 

العقلــي قويــم،«3 البــد أن يســتوفي هــذه الضوابــط والشــروط واملعاييـــر ـ التـــي دونهــا العلمــاء فــي 

كتبهــم والتـــي دلهــم عليهــا االســتقراء، ومــا تمليــه روح هــذه الشــريعة ولغتهــا وعرفهــا والحفــاظ 

علــى ســامة الخطــاب كمــا يدركــه أهــل اللســان وأئمــة االســتنباط ـ حتــى يكــون تأويــا صحيحــا 

مقبــوال ال تأويــا فاســدا مــردودا.

1- انظر » دالئل اإلعجاز« )ص267(
2- » أعام املوقعيـن عن رب العامليـن » )193/4(

3- » أصول الفقه » ألبي زهرة )ص 138(
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المبحث الثاني: أنواع التأويل ومجاله في الخطاب األصولي

المطلب األول: أنواع التأويل

توطئة: 

فــي معــرض الحديــث عــن ضوابــط التأويــل قررنــا أن التأويــل البــد لــه مــن دليــل صحيــح 

يســتند إليــه وهــذا الدليــل يشــترط فيــه بــدوره أن يكونراجحــا علــى ظهــور اللفــظ فــي املعنــى الــذي 

يحتملــه، إال أن هــذا االحتمــال يقــرب تــارة ويبعــد تــارة أخــرى فقــد يكــون » االحتمــال بعيــدا 

جــدا، فيحتــاج الــى دليــل فــي غايــة القــوة، وقــد يكــون قريبــا فيكفيــه ادنــى دليــل، وقــد يتوســط 
بيـــن الدرجتيـــن، فيحتــاج دليــا متوســطا.«1

 أو بصيغــة أخــرى أكثــر تفصيــا وتدقيقــا نــص عليهــا الطوفــي بقولــه معنــى هــذا » أن 

االحتمــال املرجــوح املقابــل للراجــح الظاهــر، قــد يكــون بعيــدا عــن اإلرادة، وقــد يكــون قريبــا 

منهــا، وقــد يكــون متوســطا بيـــن البعيــد عنهــا والقريــب منهــا، فاالحتمــال البعيــد يحتــاج فــي حمــل 

اللفــظ عليــه إلــى دليــل قــوي، لتجبـــر قــوة الدليــل ضعــف االحتمــال، فيقويــان علــى االســتياء 

علــى الظاهــر، واالحتمــال القريــب يكفيــه فــي ذلــك أدنــى دليــل، وهــذا إطــاق ليــس بجيــد، بــل 

يكفيــه دون مــا يكفــي االحتمــال البعيــد، لكــن بشــرط أن يكــون هــذا الدليــل الــذي إذا انضــم 

إلــى ذلــك االحتمــال القريــب ترجحــا جميعــا علــى الظاهــر، وإال، فأدنــى دليــل قــد ال يكــون إذا 

انضــم إلــى االحتمــال القريــب مؤثــرا فــي اســتيائهما علــى الظاهــر، فيكــون وجــوده وعدمــه ســواء، 

واالحتمــال املتوســط بيـــن االحتماليـــن قربــا وبعــدا يكفيــه دليــل متوســط بيـــن الدليليـــن قــوة 
وضعفــا.«2

وعنــد الشــافعية يقــع االحتمــال علــى أنــواع ثاثــة وهــي كمــا قالــوا: » التأويــل قريــب وبعيــد 

ومتعــذر«،3 وفــي هــذا يقــول االيجــي4 » التأويــل ثاثــة أقســام: ألنــه قــد يكــون قريبــا فيترجــح لقربــه 

1- » روضة الناظر وجنة املناظر » البن قدامة )1 / 508، 509( 
2- » شرح مختصر الروضة » )1 / 563(

3- » فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت » للشيخ محب هللا بن عبد الشكور)2 / 42(
4- إيـــراهيم بن أحمد بن محمد، مجد الديـــن اإليجي، من املشتغليـــن بعلم الكام. ولد 700 هـــنسبة إلى )إيج( 
بإيـــران. صنــف )املطالــع( فــي شــرح)طوالع األنــوار( للقا�ضــي البيضــاوي، فــي الــكام، و )معــراج الوصــول فــي شــرح منهــاج 

األصــول( انظــر األعــام للزركلــي )1 / 29(
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بأدنــى مرجــح وقــد يكــون بعيــدا فيحتــاج لبعــده إلــى املرجــح األقــوى وال يترجــح باملرجــح االدنــى 
وقــد يكــون متعــذرا ال يحتملــه اللفــظ فــا يكــون مقبــوال بــل يجــب رده والحكــم ببطانــه.«1

وخاصــة القــول: إن أنــواع التأويــل عنــد األصولييـــن تتعلــق إلــى حــد كبيـــر بالدليــل فهــو 

قــوام العمــل األصولــي، إذ يجــب لــكل نــوع منهــا دليــل مرجــح علــى غيـــره يتوافــق معــه ويكــون 
مناســبا لــه فــي طبيعتــه التشــريعية.2

وفيما يلي بيان لهذه األنواع: 

التأويل القريب  -  1

التأويل البعيد  -  2

التأويل املتوسط  -  3

التأويل املتعذر3 -  4

اتلأويل القريب  -  	

التأويــل القريــب هــو مــا احتملــه اللفــظ احتمــاال يعــرف بقليــل مــن التأمــل اعتمــادا علــى 

أدنــى دليــل وال يتطلــب نظــرا عميقــا وال دليــا قويــا ليترجــح علــى املعنــى الظاهــر املســتفاد مــن 

األلفــاظ بــل يكفــي فيــه الدليــل القريــب. وفــي هــذا الصــدد يقــول الغزالــي فــي بيــان معنــاه » اال أن 

االحتمــال تــارة يقــرب، وتــارة يبعــد فــإن فــرب كفــى فــي إثباتــه دليــل قريــب، وإن لــم يكــن بالغــا فــي 
القــوة.«4

1- » شــرح العضــد علــى مختصــر املنتهــى األصولــي » )ص 251(، و«إرشــاد الفحــول إلــى تحقيــق الحــق مــن علــم 
األصــول« للشــوكاني )2/ 517(

2- انظر » تفسيـر النصوص في الفقه اإلسامي » ملحمد أديب صالح )1/ 389(
3- » البـــرهان فــي أصــول الفقــه » )1/ 194(« املوافقــات » للشــاطبي )2 / 400( » اإلحــكام فــي أصــول األحــكام 
» البــن حــزم )1/ 42( » الرســالة » للشــافعي )ص 341( » املوافقــات » للشــاطبي )2 / 400( » اإلحــكام فــي أصــول 
األحــكام » )1/ 27( » إرشــاد الفحــول إلــى تحقيــق الحــق مــن علــم األصــول » )2 / 34( » املناهــج األصوليــة فــي االجتهــاد 
بالــرأي فــي التشــريع اإلســامي » لفتحــي الدريـــني )ص 180( » تفسيـــر النصــوص فــي الفقــه اإلســامي » ملحمــد أديــب 

صالــح )1/ 381( » االعتصــام » للشــاطبي )2/ 53( » أصــول الفقــه » ألبــي زهــرة )ص 138(
4- » املستصفى من علم األصول » ) 1 / 378(
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يقــول محــب هللا بــن عبــد الشــكور: » التأويــل منــه قريــب إلــى الفهــم فيترجــح املرجــوح 
مــا.«1 بمرجــح 

ويقول اإليجي » وقد يكون قريبا فيترجح لقربه بأدنى مرجح.«2
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فالقيــام الــى الصــاة فــي هــذه اآليــة إذن مصــروف عــن معنــاه الظاهــر الــى معنــى قريــب 

محتمــل، وهــو العــزم علــى أداء الصــاة.

والــذي رجــح هــذا االحتمــال » أن الشــارع ال يطلــب الوضــوء مــن املكلفيـــن بعــد الشــروع 

فــي الصــاة، اذ الوضــوء شــرط لصحتهــا، والشــرط يوجــد قبــل املشــروط ال بعــده، وهــو معنــى 
قريــب يتبــادر فهمــه بمجــرد قــراءة اآليــة أو ســماعها.«4

اتلأويل ابلعيد  -  	

وهــو مــا كان بعيــدا عــن الفهــم يحتــاج الــى دليــل قــوي يجبـــر بعــده ويعضــده االحتمــال 

ــر بعــده،  ولبيــان هــذا املعنــى نــورد مــا قالــه الغزالــي » وان كان بعيــدا افتقــر الــى دليــل قــوي يجبـ

حتــى يكــون ركــوب ذلــك االحتمــال البعيــد اغلــب علــى الظــن مــن مخالفــة ذلــك الدليــل.«5 وقــال 

ابــن قدامــة » وقــد يكــون االحتمــال بعيــدا جــدا فيحتــاج الــى دليــل فــي غايــة القوة.«6وقــال محــب 

هللا بــن عبــد الشــكور » ومنــه بعيــد عــن الفهــم فــا يصــار اليــه اال بباعــث قــوي فيترجــح بــه 
ويـــنساق الــى الذهــن.«7

1- » فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت » ) 2 / 42( 
2- » شرح العضد على مختصر املنتهى األصولي » ) ص 251( 

3- » سورة املائدة » جزء من اآلية 6
4- » تفسيـر النصوص في الفقه اإلسامي » ملحمد أديب صالح ) 1/ 390(

5- » املستصفى من علم األصول » ) 1 / 387(
6- » روضة الناظر وجنة املناظر » ) 1 / 508(

7- » فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ») 2 / 42( 
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وقــد اختلــف علمــاء االصــول فــي هــذا النــوع بالرغــم مــن اتفاقهــم علــى أصــل وجــود البعــد 

في التأويل فتبايـــنت اجتهاداتهم في اســتنباط االحكام من بعض االدلة فبعضهم اعتبـــر بعض 

التأويــات بعيــدا، بيـــنما راه االخــر قريبــا صحيحــا.
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وفــي تأويلهــذه اآليــة يقــول أبــو حنيفــة » باعتبــار الحاجــة مــع القرابــة وحرمــان مــن ليــس 
بمحتــاج مــن ذوي القربــى« 2وقــال عنــه اآلمــدي » وهــو بعيــد جــدا.«3
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َ
وعــده اإلمــام الشــافعي » مــن القبياملقــدم الــكام علــى قولــه تعالــى: ﴿ف

ْرَبى﴾فقــال علــق هللا االســتحقاق بالقرابــة ولــم يتعــرض لذكــر الحاجــة 
ُ

ق
ْ
ُســوِل َوِلــِذي ال َوِللرَّ

فاعتبـــر أبــو حنيفــة الحاجــة ولــم يشــترط القرابــة والــذي ذكــره مضــادة ومحــادة.«4

ومثاله أيضا: قول النبي صلى هللا عليه وسلم »من ملك ذا رحم محرم فهو حر«5

اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث على مذاهب: 

فالشافعية ومتبعيهم حملوا هذا الحديث على انه ال يعتق إال االباء واالبناء واألمهات، 

وتحقيق ذلك ما ورد في ثنايا كتب الفقه االسامي نذكر بعضها: 

ففــي )نيــل األوطــار( » وذهــب الشــافعي وغيـــره مــن األئمــة والصحابــة والتابعيـــن إلــى أنــه 
يعتــق عليــه األوالد واآلبــاء واألمهــات وال يعتــق عليــه غيـــرهم مــن قرابتــه.«6

1- » سورة األنفال » اآلية 41
2- » اإلحكام في أصول األحكام » لآلمدي ) 3 / 60(

3- املصدر نفسه
4- » البـرهان في أصول الفقه » للجويـني )1/ 553(

5- أخرجــه ابــن ماجــة فــي ســننه كتــاب ) العتــق ( بــاب ) مــن ملــك ذا رحــم محــرم فهــو حــر( رقــم الحديــث 2524 
 ) 843 / 2 (

6- للشوكاني ) 6 / 99( 
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ودليلهــم فيمــا ذهبــوا إليــه مــن تأويــل الحديــث علــى أن العتــق لآلبــاء واألبنــاء واألمهــات 

دون غيـرهم وفي ذلك يقول الشوكاني: » غيـر الوالديـن واألوالد قرابة ال يتعلق بها رد الشهادة 

وال تجــب بهــا النفقــة مــع اختــاف الديـــن، فأشــبه قرابــة ابــن العــم وبأنــه ال يعصبــه فــا يعتــق 

عليــه بالقرابــة كابــن العــم، وبأنــه لــو اســتحق العتــق عليــه بالقرابــة ملنــع مــن بيعــه إذا اشــتراه، 

وهــو مكاتــب كالوالــد والولــدوال يخفــى أن نصــب مثــل هــذه األقيســة فــي مقابلــة حديــث ســمرة 

وحديــث ابــن عمــر ممــا ال يلتفــت إليــه منصــف، واالعتــذار عنهمــا بمــا فيهمــا مــن املقــال املتقــدم 
ســاقط ألنهمــا يتعاضــدان فيصلحــان لاحتجــاج.«1

وذكــر الجويـــني أنــه ال يصــح تأويــل مذهــب الشــافعية ومتبعيهــم فقــال: » إن صــح عــن 

رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم قولــه »مــن ملــك ذا رحــم محــرم فهــو حر«فــا يصــح تأويــل 
متبعــي الشــافعي حمــل اللفــظ علــى الذيـــن هــم عمــود النســب، وهــم األصــول والفــروع.«2

ورد علمــاء األصــول هــذا التأويــل ودعواهــم فــي الــرد واإلبطــال أن تأويــل الحديــث علــى 

شــكل يخصـــص ذوي الرحــم املحــرم بعمــود النســـب الذيـــن هــم األصـــول والفــروع تأويــل بعيــد 

قــال اآلمــدي: » فــإن ظهــور وروده لتأســيس قاعــدة، وتمهيــد أصــل، فــي ســياق الشــرط والجــزاء، 

والتنبيــه علــى حرمــة الرحــم املحــرم، وصلتــه قــوي الظهــور فــي قصــد التعميــم لــكل ذي رحــم 

محــرم، وذلــك ممــا يمتنــع معــه التأويــل بالحمــل علــى األصــول والفصــول، دون غيـــرهم ألنهــم 

األرحــام،  مــن  علــى حواشــيه  هــو  ممــن  غيـــرهم  عــن  النســب  علــى عمــود  بكونهــم  امتــازوا  قــد 

وذلــك موجــب الختصاصهــم بالتنصيــص عليهــم، إظهــارا لشــرف قربهــم ونســابتهم، فلــو كان 

القصــد متعلقــا بهــم دون غيـــرهم بالذكــر ملــا عــدل عــن التنصيــص عليهــم إلــى مــا يعــم، ملــا فيــه 

مــن إســقاط حرمتهــم وإهمــال خاصيتهــم، ولذلــك فإنــه لــو قــال الســيد لعبــده: » أكــرم النــاس » 
قاصــدا إلكــرام أبويــه ال غيـــر كان ذلــك مــن األقــوال املهجــورة املســتبعدة.«3

1- » نيل األوطار » للشوكاني ) 6 / 99( 
2- » البـرهان في أصول الفقه » ) 1 / 539( 
3- » اإلحكام في أصول األحكام » ) 3 / 60( 
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ومنــه أيضــا: قــول النبيصلــى هللا عليــه وســلم»فيما ســقت الســماء واألنهــار والعيــون أو 
كان بعــال العشــر، ومــا ســقي بالســواني والنضــح نصــف العشــر«1

العشــر ونصــف  بيـــن  الفــرق  لبيــان  أنــه ســيق  الحديــث علــى  هــذا  العلمــاء  بعــض  أول 

العشــر، ال بيــان مــا يجــب فيــه العشــر ونصــف العشــر » فقــد ذهــب بعــض القائليـــن بصيــغ 

العموم إلى أن هذا ال يحتج به في إيجاب العشــر، ونصف العشــر في جميع ما ســقته الســماء، 

وال في جميع ما سقي بنضح، ألن املقصود منه الفرق بيـن العشر، ونصف العشر ال بيان ما 
يجــب فيــه العشــر حتــى يتعلــق بعمومــه.«2

هــذا التأويــل بعيــد أيضــا ألن » اللفــظ عــام فــي كل مــا ســقت الســماء وســقي بنضــح أو 

داليــة بوضــع اللغــة عنــد القائليـــن بــه، وكــون ذلــك ممــا يقصــد بــه العشــر ونصــف العشــر غيـــر 

مانــع مــن قصــد التعميــم، إذ ال منافــاة بيـــنهما اللهــم إال أن يبيـــن أن الخبـــر لــم يـــرد إال لقصــد 
الفــرق وذلــك ممــا ال ســبيل إليــه.«3

كمــا أشــار إلــى بعــد هــذا التأويــل عــن وجــه الحــق والصــواب اإلمــام الجويـــني بقولــه أن 

» الشــارعلم يقصــد التعميــم فمــا كان كذلــك فــا يســوغ االســتدالل بحكــم العمــوم فيــه وال 

حاجــة إلــى التأويــل فيــه وهــذا نضــرب فيــه أمثــاال منهــا أن الرســول عليــه الســام قــال: »مــا ســقت 

الســماء ففيــه العشــر ومــا ســقي بنضــح أو داليــة ففيــه نصــف العشــر« فــإذا اســتدل الحنفــي 

بهــذا الظاهــر فــي إثبــات العشــر فــي كل مــا تنبتــه األرض كان ذلــك مــردودا عليهــم فــإن الرســول 

اســتاقكامه هــذا للفــرق بيـــن الســيح والنضــح ال للتعــرض لجنــس مــا يجــب فيــه العشــر فــإذا 

ظهــر أن هــذا الفــن مــن العمــوم لــم يقصــده الشــارع وإن جــرى فــي كامــه اللفــظ لــه وهــو »فيمــا 
ســقت السماء«فاالستمســاك بــه فــي قصــد التعميــم باطــل إذ ظهــر مــن كامــه خافــه.«4

1- أخرجه النسائي في سننه كتاب ) الزكاة ( باب ) ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر ( رقم الحديث 
 ) 41 / 5 ( 2488

2- » املستصفى من علم األصول » للغزالي ) 2/ 46، 47(
3- » اإلحكام في أصول األحكام » لآلمدي ) 3 / 61(

4- » البـرهان في أصول الفقه » )1/ 205، 206(
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اتلأويل املتوسط  -  	

إلــى دليــل  البعــد فيــه ويحتــاج  القــرب ودرجــة  بيـــن درجــة  يكــون  ومفــاده أن االحتمــال 
متوســطا.«1 دليــا  فيحتــاج  الدرجتيـــن  بيـــن  يتوســط  وقــد   « متوســط 

ومــن أمثلتــه قولــه صلــى هللا عليــه وســلم»من أطاعنــي فقــد أطــاع هللا، ومــن عصانــي 

فقــد ع�شــى هللا، ومــن يطــع األميـــر فقــد أطاعنــي، ومــن يعــص األميـــر فقــد عصانــي، وإنمــا 

اإلمــام جنــة يقاتــل مــن ورائــه ويتقــى بــه، فــإن أمــر بتقــوى هللا وعــدل، فــإن لــه بذلــك أجــرا 
وإن قــال بغيـــره فــإن عليــه منــه«.2

يــدل ظاهــر هــذا الحديــث علــى وجــوب طاعــة االميـــر مطلقــا مــن كل قيــد بحيــث تكــون 

الطاعــة واجبــة أيــا كان ال�ضــيء املأمــور بــه. 

والعلمــاء قــد أولــوا هــذا الحديــث وصرفــوه عــن ظاهــره وقالــوا املــراد بــه طاعــة األميـــر فــي 

املعــروف فقــط وليــس فــي أي �ضــيء، قــال الشــوكاني » فيــه بيــان مــا يطــاع فيــه مــن كان مــن أولــي 

األمــر، وهــو األمــر املعــروف ال مــا كان منكــرا، واملــراد باملعــروف مــا كان مــن األمــور املعروفــة فــي 

الشــرع ال املعــروف فــي العقــل أو العــادة، ألن الحقائــق الشــرعية مقدمــة علــى غيـــرها علــى مــا 
تقــرر فــي األصــول.«3

ودليــل هــذا التأويــل قولــه صلــى هللا عليــه وســلم» انمــا الطاعــة فــي املعروف«4وكذلــك 

مــا روي عــن النبــي صلــى هللا عليــه وســلم: »الســمع والطاعــة حــق مــا لــم يؤمــر باملعصيــة، فــإذا 

1- » روضة الناظر وجنة املناظر » البن قدامة )1/ 509( 
2- أخرجــه البخــاري فــي صحيحــه كتــاب )الجهــاد والسيـــر( بــاب ) يقاتــل مــن وراء اإلمــام ويتقــى بــه ( رقــم الحديــث 
2957 ) 4 / 50 ( وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب )اإلمارة ( باب ) وجوب طاعة االمراء في غيـر معصية وتحريمها 

في املعصية ( رقم الحديث 1835 ) 3 / 1466 ( 
3- » نيل األوطار« ) 7 / 271( 

4- أخرجــه البخــاري فــي صحيحــه كتــاب )األحــكام( بــاب )الســمع والطاعــة لإلمــام مــا لــم يكــن معصيــة( رقــم 
الحديــث 7145 ) 9 / 63 ( 
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أمــر بمعصيــة، فــال ســمع ول طاعــة«،1 وهــذا » تقييدملــا أطلــق فــي األحاديــث املطلقــة القاضيــة 
بطاعــة أولــي األمــر علــى العمــوم.«2

اتلأويل املتعذر -  	

وفــي بيــان حقيقــة هــذا التأويــل يقــول محمــود البخــاري هــو » مــا ال يحتملــه اللفــظ لعــدم 

ــنه وبيـــن مــا وضــع له.«3ويقــول اإليجيمضيفــا بيــان حكمــه » وقــد  وضعــه لــه وعــدم العاقــة بيـ
يكــون متعــذرا ال يحتملــه اللفــظ فــا يكــون مقبــوال بــل يجــب رده والحكــم ببطانــه.«4

فالتأويــل املتعــذر » والــذي أشــار إليــه الشــافعية، فظاهــر أنــه مرفــوض بمــا تــدل عليــه 
تســميته. إذ ال يوجــد لــه دليــل، وإن وجــد فهــو دليــل ضعيــف ال يســتند إليــه.«5

» فأما التأويل املخالف لآلية والشرع فمحظور ألنه تأويل الجاهليـن.« 6

وهنــاك مــن اصطلــح عليــه باملســتكره حيــث أن الزرك�ضــي عرفــه بقولــه: » وأمــا املســتكره 

فمــا يستبشــع إذا عــرض علــى الحجــة.« 7 وهــو يأتـــي علــى عــدة » أوجــه: 

﴿َوَصاِلــُح  كقولــه:  تحتــه  يدخــل  مــا  ببعــض  فيختــص  عامــا  لفظــا  يكــون  أن  األول: 

فقــط. عنــه  هللا  ر�ضــي  علــي  علــى  بعضهــم  ِمِنيـــَن﴾8فحمله 
ْ

ؤ
ُ ْ
امل

1- املصــدر نفســه كتــاب )الجهــاد والسيـــر( بــاب )الســمع والطاعــة لإلمــام ( رقــم الحديــث 2955 ) 4 / 49 ( 
وأخرجــه مســلم فــي صحيحــه كتــاب )اإلمــارة( بــاب )وجــوب طاعــة االمــراء فــي غيـــر معصيــة وتحريمهــا فــي املعصيــة ( 

رقــم الحديــث 1839 ) 3 / 1469 ( 
2- » نيل األوطار« للشوكاني ) 7 / 271(

3- » تيسيـر التحريـر » )1/ 144( 
4- » شــرح العضــد علــى مختصــر املنتهــى األصولــي« ) ص 251(، و« إرشــاد الفحــول إلــى تحقيــق الحــق مــن علــم 

األصــول » ) 2 / 517 ( 
5- » ظاهرة التأويل وصلتها باللغة » ألحمد عبد الغفار )ص 95(

6- » الرهان في علوم القرآن » للزرك�ضي ) 2 / 152( 
7- » البـرهان في علوم القرآن » ) 2/ 179(

8- سورة التحريم جزء من اآلية 4
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ــٍة  مَّ
ُ
 ِمــْن أ

ْ
والثانــي: أن يلفــق بيـــن اثنيـــن كقــول مــن زعــم تكليــف الحيوانــات فــي قولــه: ﴿َوِإن

َمٌم 
ُ
 أ

َّ
اَحْيِه ِإل

َ
اِئٍر َيِطيـُر ِبَجن

َ
 ط

َ
ْرِض َول

َ ْ
ٍة ِفي األ ِذيـٌر﴾1مع قوله تعالى: ﴿َوَما ِمْن َدابَّ

َ
 ِفيَها ن

َ
ال

َ
 خ

َّ
ِإل

ــْم﴾2 إنهــم مكلفــون كمــا نحن.
ُ

ك
ُ
ال

َ
ْمث

َ
أ

علــى  حملــه  َســاٍق﴾3في  َعــْن   
ُ

ــف
َ

ش
ْ

ُيك ﴿َيــْوَم  تعالــى:  كقولــه  فيــه  استعيـــر  مــا  الثالــث: 

. حقيقتــه

الرابــع: مــا أشــعر باشــتقاق بعيــد كمــا قــال بعــض الباطنيــة فــي البقــرة: إنــه إنســان يبقــر 
عــن أســرار العلــوم وفــي الهدهــد إنــه إنســان موصــوف بجــودة البحــث والتنقيــب.« 4

» الخامــس: التأويــل الــذي ال دليــل عليــه مــن ســياق أو قريـــنة، ويخالــف مقصــد املتكلــم 

مــن خطابــه.

السادس: التأويل الذي يـناقض وحدة التشريع في قواعده العامة واملحكمة.

السابع: التأويل الذي يأتـي مناقضا لألحكام املعلومة من الديـن بالضرورة، ولنصوصه 
القطعية خاصة. » 5

ومن أمثلته: 

ــُرُج 
ْ

ِقَياِن﴾6أنهمــا علــي وفاطمــة ﴿َيخ
َ
ت

ْ
َبْحَرْيــِن َيل

ْ
تأويــل الروافــض لقولــه تعالــى: ﴿َمــَرَج ال

﴾7يعنــي الحســن والحسيـــن ر�ضــي هللا عنهمــا. » 8
ُ

ْرَجان
َ ْ
 َوامل

ُ
ــؤ

ُ
ل

ْ
ؤ

ُّ
ِمْنُهَمــا الل

1- سورة فاطر جزء من اآلية 24
2- » سورة األنعام« جزء من اآلية 39

3- سورة القلم جزء من اآلية 42
4- » البـرهان في علوم القرآن » للزرك�ضي ) 2/ 179(

5- » النأويل عند املفسريـن من السلف » للطاهر بن عاشور ) ص 154(
6- سورة الرحمن اآلية 17
7- سورة الرحمن اآلية 20

8- » البـرهان في علوم القرآن » للزرك�ضي ) 2 / 152(
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يتبيـــن أن الدليــل هــو معيــار أنــواع التأويــل عنــد األصولييـــن، فهــو » الــذي يمكــن أن 
إلــى العلــم.«1 يتوصــل بصحيــح النظــر فيــه 

واألدلــة كلهــا ليســت علــى مرتبــة واحــدة أو وزن واحــد، بــل يتــراوح الدليــل بيـــن القــوة 

والضعــف، ممــا يترتــب عليــه الحكــم بقــرب التأويــل وصحتــه، أو الحكــم ببعــده، أو رده وعــدم 

القبــول بــه.

واألصوليــون قــد فصلــوا القــول فــي هــذا املقــام فذهبــوا إلــى أن » الدليــل يصبــح قــادرا علــى 

صــرف اللفــظ املــراد تأويلــه إذا كان قويــا فــي الظهــور عليــه، أمــا إذا كان الدليــل ضعيفــا، فــا 

قــدرة لــه حيـــنئذ علــى مســاندة التأويــل.

وإذا جــاء الدليــل مســاويا لظهــور اللفــظ فــي الداللــة دون ترجيــح، أصبــح املوقــف متــرددا 
بيـــن االحتماليـــن على السوية.«2

المطلب الثاني: مجال التأويل

توطئة: 

قــد  املطهــرة  النبويــة  والســنة  الكريــم  القــرآن  فــي  اإلســامية  الشــريعة  نصــوص  إن 

وردت باللغــة العربيــة ولهــذه اللغــة قواعــد معيـــنة وطــرق خاصــة فــي فهــم املعانــي مــن ألفاظهــا 

فهمــا  والســنة  القــرآن  معانــي  فهــم  يمكــن  بهــا حتــى  مــن معرفتهــا واإلحاطــة  وأســاليبها، فابــد 

ســليما. اســتنباطا  األحــكام  واســتنباط  صحيحــا 

فعلــم اللغــة العربيــة يعــد مدخــا أساســا فــي البيــان الدقيــق والتأويــل الصحيــح ملعانــي 

الخطــاب الشــرعي واســتنباط معارفــه ومقاصــده وأســراره وحكمــه وأحكامــه، وبيانــه ـ كمــا قــال 

الزرك�ضــي ـ« يكــون بعضــه مــن قبيــل بســط األلفــاظ الوجيـــزة وكشــف معانيهــا وبعضــه مــن قبيــل 

ترجيــح بعــض االحتمــاالت علــى بعــض لباغتــه ولطــف معانيــه ولهــذا ال يســتغنى عــن قانــون 

1- » املحصول » لفخر الديـن الرازي ) 1 / 88( 
2- » ظاهرة التأويل وصلتها باللغة » ألحمد عبد الغفار ) ص 131( 
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عــام يعــول فــي تفسيـــره عليــه ويـــرجع فــي تفسيـــره إليــه مــن معرفــة مفــردات ألفاظــه ومركباتهــا 
وســياقه وظاهــره وباطنــه وغيـــر ذلــك ممــا ال يدخــل تحــت الوهــم ويــدق عنــه الفهــم.«1

وقــد درس األصوليــون اللفــظ وداللتــه دراســة دقيقــة، لكونــه العمــدة فــي عملهــم، ومناط 

الحكــم الشــرعي ودليلــه، فتتبعــوه مفــردا ومركبــا، خاصــا وعامــا، أمــرا ونهيــا، مطلقــا ومقيــدا، 

محكمــا ومتشــابها، حقيقــة ومجــازا، وفصلــوا القــول فــي مراتــب داللتــه علــى املعنــى مــن حيــث 

الوضــوح والخفــاء، وذلــك وصــوال لوضــع القواعــد التـــي تعيـــن علــى فهــم النــص الشــرعي فهمــا 

صحيحــا، وتضبــط ســبل اســتنباط األحــكام منــه.

وقد اقتضت املوضوعية واملنهجية العلمية أن نتناول هذا املطلب من خال فرعيـن: 

ا�فرع الأول: مجال ا�نصوص

أ ( انلصوص املحتملة ادلاللة

يدخــل التأويــل فــي » أغلــب الفــروع، وال خــاف فــي ذلك«2بيـــن العلمــاء إذا مــا كان اللفــظ 

قابــا لاحتمــال فيمــا يــدل عليــه، فاللفــظ العــام مثــا يخصــص، وهــو مــن قبيــل الظاهــر الــذي 

ــني » وتأويــل الظواهــر علــى الجملــة مســوغ  يدخــل ضمــن مجــال التأويل.وفــي ذلــك يقــول الجويـ

إذا اســتجمعت الشــرائط ولــم يـــنكر أصــل التأويــل ذو مذهــب وإنمــا الخــاف فــي التفاصيــل وإن 

قدرنــا فيــه خافــا فاملعتمــد فــي الــرد علــى املخالــف إجمــاع مــن ســبق فــإن املستدليـــن بالظواهــر 

كانــوا يؤولونهــا فــي مظــان التأويــل وهــذا معلــوم اضطــرارا كمــا علــم أصــل االســتدالل ثــم إذا ثبــت 
جــواز التأويــل فــا يســوغ التحكــم بــه اقتصــارا عليــه.«3

الباطــن  إلــى  الجنــوح  وعــدم  الظاهــر  عنــد  الوقــوف   « أن  يـــرى  هللا  رحمــه  والشــافعي 

والتأويــل إال بدليــل، فيــه العصمــة عــن الضيــاع فــي تعــدد املعانــي املحتملــة، وانعــدام الحجــة 
ألحــد علــى أحــد.«4

1- » البـرهان في علوم القرآن » )15/1(
2- » إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول » للشوكاني ) 2/ 513(

3- » البـرهان في أصول الفقه » ) 1/ 194(
4- » القطعي والظني في الثبوت والداللة عند األصولييـن » ملصطفى الخن ) 429(
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تحليــل  فــي  عليــه  املعــول  اللفظ.1وهــو  مــن  املتكلــم  مــراد  الســامع  اعتقــاد  والحمــل 

بــل يقت�ضــي أن الســامع  فــي مســألة »الحمــل«  الخطــاب، إذ األولويــة ال تعطــى دائمــا لألصــل 

يختــار املعنــى الراجــح ســواء كان أصــا أو فرعــا، أي: أن األصــول ال تعطــى أولويــة إال فــي حــال 

غيــاب مــا يخالفهــا، يقــول اإلمــام القرافي«واملصيـــر إلــى الراجــح واجــب، وإن كان علــى خــاف 

األصــل، أال تــرى أن املجــاز علــى خــاف األصــل، وإذا رجــح بالدليــل وجــب املصيـــر إليــه، وكذلــك 
التخصيــص واإلضمــار وســائر األمــور التـــي هــي علــى خــاف األصــل.«2

واللفظ الظاهر » ما دل على معنى بالوضع األصلي، أو العرفي، ويحتمل غيـره احتماال 
مرجوحا.«3

وقــد حصــر التلمســاني املالكــي اتضــاح الداللــة مــن جهــة الوضــع واالســتعمال، ومــن 

حيــث إن الظاهــر متضــح الداللــة فــي أســباب ثمانيــة: 

الحقيقة وهي مقابلة للمجاز. -  1

االنفراد في الوضع وفي مقابلته االشتراك. -  2

التبايـن وفي مقابلته الترادف. -  3

االستقال وفي مقابلته اإلضمار. -  4

التأسيس وفي مقابلته التأكيد. -  5

الترتيب وفي مقابلته التقديم والتأخيـر. -  6

العموم وفي مقابلته الخصوص. -  7

اإلطاق وفي مقابلته التقييد.«4 -  8

1- انظر » نفائس األصول في شرح املحصول » للقرافي ) 615/2(
2- اإلحكام في تمييـز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القا�ضي واإلمام« ) ص77(

3- » اإلحــكام فــي أصــول األحــكام » لآلمــدي )52/3( و« الحــدود » للباجــي ) ص 106 ( و« الورقــات » للجويـــني 
 )19 /1(

4- انظر » مفتاح الوصول » ) ص 59، 73(
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َبــا﴾،1 فإنــه » ظاهــر فــي إطــاق البيــع  َم الّرِ َبْيَعَوَحــرَّ
ْ
ُ ال َحــلَّ للاَّ

َ
ومثالــه قولــه تعالــى ﴿َوأ

نــص فــي الفــرق بيـــن البيــع والربــا بمعنــى الحــل والحرمــة ألن الســياق كان ألجلــه ألنهــا نـــزلت ردا 

َمــا 
َّ
ــوا ِإن

ُ
ال

َ
ُهــْم ق نَّ

َ
علــى الكفــرة فــي دعواهــم املســاواة بيـــن البيــع والربــا كمــا قــال تعالــى ﴿ذلــك ِبأ

َبْيَع﴾عامــان يحتمــان التخصيــص.
ْ
َبا﴾و﴿ال َبــا﴾« )2()3(، فــكل مــن لفــظ ﴿الّرِ ــُل الّرِ

ْ
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ت
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ْ
ومثالــه أيضــا قولــه تعالــى ﴿َوِإن

﴾،4 فهــذه اآليــة نــص فــي بيــان 
ً
َواِحــَدة

َ
ــوا ف

ُ
ْعِدل

َ
 ت

َّ
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َ
ــْم أ

ُ
ت

ْ
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ْ
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َ
 َوُرَبــاعَ ف
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َ
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ُ
ــى َوث

َ
ن

ْ
َســاِء َمث ِ

ّ
ِمــَن الن

العــدد الحــال مــن النســاء،5 دون توقــف الداللــة فــي اإلباحــة علــى أمــر خارجــي، هــذا مــع أن اآليــة 

ســيقت ألمــور أخــرى بيـــنها ســبب النـــزول فقــد جــاء فــي الحديــث أن عائشــة ر�ضــي هللا عنهــا بيـــنت 

البــن أختهــا عــروة بــن الزبيـــر فقالــت: »يــا ابــن أختـــي اليتيمــة، تكــون فــي حجــر وليهــا فيـــرغب 

فــي مالهــا وجمالهــا، يـــريد أن يتـــزوجها بأدنــى مــن ســنة صداقهــا، فنهــوا أن يـــنكحوهن إل 

أن يقســطوا لهــن، فيكملــوا الصــداق، وأمــروا بنــكاح مــن ســواهن مــن النســاء«،6وجاء فــي 

اَمــى﴾، قــال يقــول: 
َ
َيت

ْ
وا ِفــي ال

ُ
ِســط

ْ
ق

ُ
 ت

َّ
ل

َ
ــْم أ

ُ
ت

ْ
 ِخف

ْ
تفسيـــر الطبـــري » قــال ربيعــة فــي قــول هللا﴿َوِإن

اتركوهــن، فقــد أحللــت لكــم أربعــا.«7

أمــا النــص فهــو » فــي داللتــه علــى الحكــم أقــوى مــن الظاهــر، وإذا ازداد وضوحــا عليــه 

وســيق الــكام لــه مــع احتمــال التخصيــص والتأويــل وجــب العمــل بــه.«8 فقــد اعتبـــر قســما مــن 

الظاهــر، ولــذا صحــت تســمية الشــافعي الظواهــر نصوصــا فــي مجــاري كامــه، وكذلــك القا�ضــي 
أبــو بكــر.9

1- » سورة البقرة » جزء من اآلية 275
2- » سورة البقرة » جزء من اآلية 275

3- » أصول السرخ�ضي » )1/ 164(
4- » سورة النساء » جزء من اآلية 3 
5- » أصول السرخ�ضي » ) 1 / 164(

6- أخرجه البخاري في صحيحه كتاب ) النكاح( باب )الترغيب في النكاح ( رقم 5064 ) 7/ 2(
7- » جامع البيان في تأويل القرآن » ) 7/ 532(

8- » كشف األسرار » لعبد العزيـز البخاري )34/2(
9- مقــال » النــص الشــرعي وبنــاء مفهــوم التأويــل » د. عبــد الرحمــن العضــراوي ) ص 67 ( مجلــة اإلحيــاء عــدد6 
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بيانهــم ملفهــوم املحكــم  فــي ســياق  النــص  املتكلمــون مفهــوم  » األصوليــون  تنــاول  وقــد 

باعتبــاره القــدر املشــترك بيـــن النــص والظاهــر فــي الرجحــان، فاملحكــم لفــظ واضــح إمــا نــص 

وإمــا ظاهــر.«1 

 وال يحتمــل 
ً
قــال القرافــي » والنــص فيــه ثاثــة اصطاحــات، قيــل: مــا دل علــى معنــى قطعــا

 وإن احتمــل غيـــره كصيــغ الجمــوع 
ً
 كأســماء األعــداد، وقيــل: مــا دل علــى معنــى قطعــا

ً
غيـــره قطعــا

فــي العمــوم فإنهــا تــدل علــى أقــل الجمــع قطعــا وتحتمــل االســتغراق، وقيــل: مــا دل علــى معنــى 
كيــف مــا كان وهــو غالــب اســتعمال الفقهــاء.«2

للداللــة  ترتيبهــم   « ضمــن  النــص  بيــان  تناولــوا  فقــد  الفقهــاء  مدرســة  أصوليــو  أمــا 

الواضحــة مــن حيــث إن اللفــظ إذا ظهــر منــه املــراد يســمى ظاهــرا بالنســبة إليــه، ثــم إن زاد 

الوضــوح بــأن ســيق الــكام لــه يســمى نصــا، ثــم إن زاد حتــى ســد بــاب التأويــل والتخصيــص 
أيضــا ســمي محكمــا.«3 النســخ  احتمــال  بــاب  زاد حتــى ســد  إن  ثــم  يســمى مفســرا، 

﴾4فاآليــة وإن  ِتِهنَّ وُهــنَّ ِلِعدَّ
ُ

ق ِ
ّ
ل
َ
ط

َ
َســاَء ف ِ

ّ
ــُم الن

ُ
ت

ْ
ق

َّ
ل
َ
ا ط

َ
ِبــيُّ ِإذ

َّ
َهــا الن يُّ

َ
ومثالــه قولــه تعالــى ﴿َيــا أ

كانــت » ظاهــرا بــأن ال يـــزيد املكلــف فــي طاقــه علــى واحــدة، فهــي نــص فــي بيــان مراعــاة وقــت 

الســنة فــي إيقــاع الطــاق، فــإن الــكام ســيق لذلــك، وقــد تأكــد ذلــك فــي حديــث ابــن عمــر حيـــنما 

طلــق زوجتــه وهــي حائــض فقــال لــه صلــى هللا عليــه وســلم »مــره فليـــراجعها، ثــم ليتركهــا حتــى 

تطهــر، ثــم تحيــض، ثــم تطهــر، ثــم إن شــاء أمســك بعــد، وإن شــاء طلــق قبــل أن يمــس، فتلــك 

العــدة التـــي أمــر هللا عــز وجــل أن يطلــق لهــا النســاء« )5( )6(

1- » املصدر نفسه ) ص 66(
2- » شرح تنقيح الفصول » ) ص 36(

3- مقــال » النــص الشــرعي وبنــاء مفهــوم التأويــل » د. عبــد الرحمــن العضــراوي ) ص 69 ( مجلــة اإلحيــاء عــدد6 
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4- » سورة الطاق » جزء من اآلية 1
5- أخرجــه مســلم فــي صحيحــه كتــاب ) الطــاق ( بــاب ) تحريــم طــاق الحائــض بغيـــر رضاهــا، وأنــه لــو خالــف 

وقــع الطــاق، ويؤمــر بـــرجعتها( رقــم 1471 ) 2/ 1093( 
6- » القطعي والظني في الثبوت والداللة عند األصولييـن » ملصطفى الخن ) ص 382(
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وإذا كان الظاهــر والنــص يحتمــان التأويــل والتخصيــص، فــإن » املفســر ال يبقــى فيــه 
احتمــال التأويــل ولكــن يبقــى احتمــال النســخ.«1

﴾،2 فــإن اســم املائكــة » عــام فيــه 
َ
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ُ
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﴾ يـــنقطع احتمــال تأويــل االفتـــراق.«3
َ
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ل ــمَّ 

ُ
ث ــاِت 

َ
ْحَصن

ُ ْ
 ال

َ
َيْرُمــون ِذيـــَن 
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﴾،4فاآلية 
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ف
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َ
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َ
أ  

ً
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َ
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ْ
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َ
ث اْجِلُدوُهــْم 

َ
ف

قطعيــة الداللــة علــى جلــد القــاذف ثمانيـــن جلــدة، فالعــدد هنــا ال يحتمــل زيــادة أو نقصــان » 

فــا يبقــى معــه احتمــال التأويــل،«5 ويمكــن إلحاقــه بالنــص مــن ناحيــة الوضــوح إال أن النــص 

ال يقبــل النســخ.

وهنــاك لفــظ يشــبه النــص إال أنــه أقــوى منــه وهــو املحكــم الــذي » ليــس فيــه احتمــال 

التأويــل وال احتمــال النســخ والتبديل،«6ألنــه يتعلــق باألحــكام األساســية مــن قواعــد الديـــن. 

ب ( انلصوص الغامضة أو اخلفية املعىن

الخفــي مــا ظهــرت داللتــه علــى معنــاه داللــة واضحــة لكــن فــي انطبــاق معنــاه علــى بعــض 

أفــراده نــوع خفــاء ال يـــزول إال بالنظــر، يقــول السرخ�ضــي » وأمــا الخفــي فهــو اســم ملــا اشــتبه 
معنــاه وخفــي املــراد منــه بعــارض فــي الصيغــة يمنــع نيــل املــراد بهــا إال بالطلــب.«7

1- » أصول السرخ�ضي »)1/ 165(
2- » سورة الحجر« اآلية 30

3- » أصول السرخ�ضي » )1/ 165(
4- » سورة النور » اآلية 4

5- » أصــول السرخ�ضــي »)1/ 165(، و« فواتــح الرحمــوت ملحــب هللا بــن عبــد الشــكور« ) 2 / 36(، و« الكافــي 
شــرح البــزدوي » لحســام الديـــن الســغناقي ) 1 / 227(

6- » أصول السرخ�ضي ) 1 / 166(
7- املصدر نفسه ) 1/ 167(، و« كشف األسرار« ) 1/ 82(
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ومنشــأ هــذا الخفــاء يعــود إلــى أمريـــن أحدهمــا: أن يكــون للفــرد املــراد إعطــاؤه الحكــم 

اســم خــاص بــه، واآلخــر أن يـــنقص أو يـــزيد صفــة عــن ســائر األفــراد.

 ِمــَن 
ً
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َ
ــك

َ
َســَبا ن

َ
ْيِدَيُهَمــا َجــَزاًء ِبَمــا ك

َ
ُعــوا أ

َ
ط

ْ
اق

َ
 ف

ُ
ة

َ
ــاِرق  َوالسَّ

ُ
ــاِرق ومثالــه قولــه تعالى﴿َوالسَّ

ُ َعِزيـــٌز َحِكيــٌم﴾،1 فلفــظ » الســارق » فــي اآليــة » ظاهــر فــي مفهومــه الشــرعي خفــي فــي  ِ َوللاَّ
للاَّ

الطــرار والنبــاش لاختصــاص،«2 وذلــك ألن » االختصــاص املعنــي باســم بحيــث ال يطلــق علــى 

غيـــره ممــا يـــندرج تحــت مفهــوم يظــن كــون ذلــك املعنــى مــن أفــراده فــي بــادئ الــرأي يــورث خفــاء فــي 

كونــه منهــا ويـــرجح عدمــه، ألن الظاهــر عــدم اختصــاص بعــض أفــراد مفهــوم باســم عــن ســائر 
أفــراده، ثــم غيــا الخفــاء فــي النبــاش والطــرار.«3

معنــى  عــن  معنــاه  لزيــادة  وزيــادة  ســارقا  جعلــه  علــى  العلمــاء  جمهــور  اتفــق  فالطــرار: 
الســارق.4

والنبــاش: اختلفــوا فــي حكمــه علــى مذهبيـــن، فذهــب أبــو حنيفــة ومحمــد بــن الحســن إلــى 

انفــراد النبــاش باســم خــاص فــا يجــب فيــه حــد الســرقة.

وذهــب أبــو يوســف واألئمــة الثاثــة إلــى اعتبــار النبــاش ســارقا، ويقت�ضــي ذلــك إقامــة حــد 
الســرقة عليه.5

وهنــاك مــن اللفــظ الــذي ال يقتصــر فــي إزالــة مــا يحملــه مــن غمــوض بالطلــب كالخفــي، 

بــل البــد فيــه مــن النظــر والبحــث والتأمــل فــي القرائــن والدالئــل الدالــة علــى املعنــى املــراد منــه.6 

ويصطلــح عليــه باملشــكل.

1- » سورة املائدة » اآلية 38
2- » فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت » ملحب هللا بن عبد الشكور) 2 / 38( 

3- » تيسيـر التحريـر » ) 1 / 157(
4- انظر » فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت » ملحب هللا بن عبد الشكور )38/2(

5- انظر » تيسيـر التحريـر » )1/ 158(
6- انظر » كشف األسرار » لعبد العزيـز البخاري ) 1 / 52(
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َواِريـــَر 
َ
َواِريـــَرا [ ق

َ
 ق

ْ
ــت

َ
ان

َ
ــَواٍب ك

ْ
ك

َ
ــٍة َوأ ْيِهــْم ِبآِنَيــٍة ِمــْن ِفضَّ

َ
 َعل

ُ
ــاف

َ
ومثالــه قولــه تعالــى ﴿َوُيط

ِديـــًرا ﴾،1 ففــي هــذه اآليــة اشــكاال مــن حيــث أن القــارورة ال تكــون مــن 
ْ

ق
َ
ُروَهــا ت دَّ

َ
ــٍة ق ِمــْن ِفضَّ

الفضــة بــل مــن الزجــاج، » إن تلــك األوانــي ال تكــون مــن الزجــاج، وال مــن الفضــة، بــل لتلــك 

باطنــه،  فــي  عمــا  يجلــي  أن  وهــو  للفضــة  هــو  ليــس  صفــاء  للزجــاج  فــإن  منهمــا،  حــظ  األوانــي 

والفضــة لهــا بيــاض ليــس هــو للزجــاج، فــكان لتلــك األوانــي صفــاء الزجــاج وبيــاض الفضــة، 
وهمــا الصفتــان الحميدتــان لهمــا، فانتهــت عنهــا الصفــات الذميمــة التـــي لهمــا.«2

وفــي األلفــاظ املشــكلة كمــا -قــال ابــن دقيــق العيــد- » إنهــا حــق وصــدق، وعلــى الوجــه 

الــذي أراده هللا، ومــن أول شــيئا منهــا، فــإن كان تأويلــه قريبــا علــى مــا يقتضيــه لســان العــرب، 

عنــه،  توقفنــا  بعيــدا  تأويلــه  كان  وإن  نبدعــه،  ولــم  عليــه،  ننكــر  لــم  مخاطباتهــم  فــي  وتفهمــه 
فــي اإليمــان بمعنــاه، مــع التنـــزيه.«3 إلــى القاعــدة  واســتبعدناه، ورجعنــا 

املعنــى  أو  وضعــا،  اللغــة  فــي  توحــش  إلــى  يــؤول  والســبب  خفــاءا  األلفــاظ  تـــزداد  وقــد 

اســتعارة، أو ازدحــام املعانــي واشــتباه املــراد أو انتقالــه مــن معنــاه الظاهــر إلــى معنــى آخــر غيـــر 

معلــوم. وهــذه األنــواع مــن األلفــاظ يطلــق عليهــا لفــظ » املجمــل » وفــي ذلــك يقــول السرخ�ضــي: » 

هــو لفــظ ال يفهــم املــراد منــه إال باستفســار مــن املجمــل وبيــان مــن جهتــه يعــرف بــه املــراد وذلــك 
إمــا لتوحــش فــي معنــى االســتعارة أو فــي صيغــة عربيــة ممــا يســميه أهــل األدب لغــة غريبــة.«4

ــْم﴾،5 اختلــف أهــل األصــول فــي تأويــل هــذه 
ُ

ك
ُ
َهات مَّ

ُ
ــْم أ

ُ
ْيك

َ
 َعل

ْ
َمــت ومثالــه قولــه تعالى﴿ُحّرِ

اآليــة فســلكوا فــي تأويلهــا مذهبيـــن مذهــب يقــول أنــه ال إجمــال فــي التحريــم املضــاف إلــى األعيان، 

الــذي صــار إليــه أصحابنــا وجماعــة مــن املعتـــزلة  يـــرى خــاف ذلــك قــال اآلمــدي »  ومذهــب 

كالقا�ضــي عبــد الجبــار والجبائــي وأبــي هاشــم وأبــي الحسيـــن البصــري، أن التحليــل والتحريــم 

1- » سورة اإلنسان« اآليتان 15، 16
2- » الكافي شرح البزدوي » )1/ 234(

3- » إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول » للشوكاني ) 2 / 514( 
4- » أصول السرخ�ضي » ) 1 / 168(

5- » سورة النساء » جزء من اآلية23 
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ُ
َهات مَّ

ُ
ــْم أ

ُ
ْيك

َ
 َعل

ْ
َمــت املضافيـــن إلــى األعيــان، كقولــه تعالــى﴿ ُحّرِ

﴾2ال إجمــال فيــه، خافــا للكرخــي وأبــي عبــد هللا البصــري.«3

املتشــابه  العلمــاء:  وآراء  أقــوال  فيهــا  تعــددت  والتـــي  املعنــى  الخفيــة  األلفــاظ  ومــن 

ويتنــاول الحــروف املقطعــة فــي فواتــح الســور، واملنســوخ، واملقــدم، واملؤخــر، واألمثــال.4وورود 

املتشــابهات فــي القــرآن الكريــم مــن حكمــه عــز وجــل بــأن يتدبـــر الفكــر اإلنســاني تلــك اآليــات، 

ويـــرتحل العقــل فــي آفــاق معانيهــا، وفــي ذلــك يقــول جــال الديـــن الســيوطي » إذ لــو كان القــرآن 

كلــه محكمــا ال يحتــاج إلــى تأويــل ونظــر، الســتوت منــازل الحــق، ولــم يظهــر فضــل العالــم علــى 
غيـره.«5

ومجمــل القــول أن التأويــل يجــد مجــاال خصبــا فــي النصــوص التـــي تحمــل أكثــر مــن وجــه 

داللــي، ولــو كانــت واضحــة، ألن ظهورهــا ال يـــنفي االحتمــال، واأللفــاظ لــم تقصــد لذواتهــا، وإنمــا 

هــي أدلــة يســتدل بهــا علــى مــراد الشــارع، فــإرادة املعنــى آكــد مــن إرادة اللفــظ.

ج ( انلصوص اتلـي ظاهرها اتلعارض

التعارضتــدور معانيــه لغــة حــول املنــع والظهــور وحــدوث ال�ضــيء بعــد العــدم » اعتــرض 
ال�ضــيء دون ال�ضــيء أي حــال دونه.«6وفــي االصطــاح« تقابــل الدليليـــن علــى ســبيل املمانعــة.«7

ومصطلــح التعــارض يـــرافقه مصطلــح الترجيــح باعتبــار كل منهمــا ثنائيــة ال تــكاد تنفــك 

وإنمــا   « الشــاطبي  يقــول  )التعــارض(،  إال حيــث  )ترجيــح(  أنــه ال  أي  وكأنهمــا مصطلــح واحــد 

التعــارض  إلــى ضوابــط  ملــن تشــوف  العتيــد،  الحاصــر، واألصــل  هــو كالضابــط  مــا  ذكــر هنــا 
والترجيــح.«8

1- السورة نفسها اآلية نفسها
2- » سورة املائدة » جزء من اآلية 3

3- » اإلحكام في أصول األحكام » )3/ 12(
4- انظر هذا بالتفصيل في » معترك األقران في إعجاز القرآن » )1 / 66( وما بعدها 

5- املصدر نفسه )1/ 120(
6- » لسان العرب » البن منظور ) 7 / 165 ( وما بعدها 

7- » البحر املحيط في أصول الفقه » للزرك�ضي ) 8/ 120( 
8- » املوافقات » للشاطبي )5/ 367(
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فالترجيــح لغــة« رجــح ال�ضــيء، وهــو راجــح، إذا رزن، وهــو مــن الرجحان،ويقــال أرجحــت، 

مــع  املطلــوب  للداللــة علــى  الصالحيـــن  أحــد  اقتـــران   « إذا أعطيــت راجحا.«1وفــي االصطــاح 
تعارضهمــا بمــا يوجــب العمــل بــه وإهمــال اآلخــر.«2

صحيحــة  كلهــا  نصــوص  يوجــد  ال  إذ  الظاهــر،  فــي  هــو  إنمــا  النصــوص  فــي  التعــارض 

متعارضــة فــي الباطــن فــي حقيقــة األمــر إال إذا كان منهــا مــا هــو متقــدم منســوخ ومنهــا مــا هــو 

متأخــر ناســخ، أمــا النصــوص املحكمــة التـــي ليســت مــن بــاب الناســخ واملنســوخ فــإن التعــارض 

فيهــا إنمــا يكــون فــي الظاهــر ال فــي الباطــن، وإذا وجــد هــذا التعــارض فــي الظاهــر فهنــاك قواعــد 

ألهــل العلــم يتعاملــون بواســطتها مــع هــذه النصــوص، بحيــث يتــم إزالــة هــذا التعــارض، فــإن 

تعيـــن  والتقييــد  العمــوم والخصــوص واإلطــاق  مــن حيــث  بعــض  أمكــن حمــل بعضهــا علــى 

للعمــل بالنصيـــن، وإذا لــم يمكــن حمــل بعضهــا علــى بعــض بــأن تكــون كلهــا عامــة أو كلهــا خاصــة 

املعــروف  النــوع  مــن  وهــذا  املتقــدم،  وتــرك  باملتأخــر  عمــل  املتأخــر  مــن  املتقــدم  عــرف  فــإن 

بالناســخ واملنســوخ، وإذا لــم يعــرف التاريــخ وال نســتطيع أن نجمــع بيـــنها وال نوفــق بيـــنها بحمــل 

بعضهــا علــى بعــض فــإن وجــه الترجيــح هنــا » غيـــر منحصــر، إذ الوقائــع الجزئيــة النوعيــةأو 

الشــخصية ال تنحصــر، ومجــاري العــادات تق�ضــي بعــدم االتفــاق بيـــن الجزئيــات بحيــث يحكــم 

علــى كل جزئــي بحكــم جزئــي واحــد، بــل ال بــد مــن ضمائــم تحتــف، وقرائــن تقتـــرن، ممــا يمكــن 

تأثيـــره فــي الحكــم املقــرر، فيمتنــع إجــراؤه فــي جميــع الجزئيــات، وهــذا أمــر مشــاهد معلــوم، وإذا 
كان كذلــك، فوجــوه الترجيــح جاريــة مجــرى األدلــة الــواردة علــى محــل التعــارض.«3

ومــا يتعلــق بالقــرآن أيضــا هــو محــل عنايــة مــن أهــل العلــم ومبيـــن وموضــح، فــإذا لــم 

يمكــن دفــع هــذا التعــارض واســتوت هــذه النصــوص مــن كل وجــه مــن حيــث الثبــوت ومــن حيــث 

املعنــى، فحيـــنئذ يتوقــف املجتهــد، وال يـــرجح بعضهــا علــى بعــض إال بمرجــح.

والتعارض والترجيح بيـن األدلة له ثاث مجاالت: 

ما بيـن منقوليـن. -  1

1- » معجم مقاييس اللغة » البن فارس )2/ 489(
2- » اإلحكام في أصول األحكام » لآلمدي ) 4 / 291(

3- » املوافقات » للشاطبي )5/ 345، 346(



123 التأويل من الوجهة التأصيلية المنهجية

ما بيـن معقول ومنقول. -  2

ما بيـن معقوليـن.1 -  3

ومثــال القســم األول مــا رواه الحــارث بــن بــال بــن الحارثعــن أبيــه، قــال: قلــت: يــا رســول 

فقــال رســول هللا صلــى  للنــاس عامــة؟  أم  لنــا خاصــة؟  العمــرة،  فــي  الحــج  أرأيــت فســخ  هللا، 

هللا عليــه وســلم »بــل لنــا خاصــة«،2 مــع مــا رواه أحــد عشــر صحابيــا أن الفســخ لــم يكــن لهــم 

خاصــة، وإنمــا لعمــوم أمتــه.

ذهــب اإلمــام أحمــد إلــى ترجيــح مــا رواه أحــد عشــر صحابيــا ففــي الســند أكثــر الــرواة 
فيجــب تقديمــه » وأمــا حديــث الحــارث بــن بــال: فقــال أحمــد: هــو حديــث ال يثبــت، وال أقــول 

بــه، والحــارث بــن بــال ال يعــرف، ولــو عــرف فأيـــن يقــع مــن أحــد عشــر رجــا مــن الصحابــة، 

يـــرون الفســخ، وال يصح حديث في أن الفســخ كان لهم خاصة، وأبو مو�ضــى األشــعري يفتـــي به 
فــي خافــة أبــي بكــر، وشــطر مــن خافــة عمــر.«3

وبهــذا قــال » أصحــاب الشــافعي، واختلــف أصحــاب أبــي حنيفــة: فذهــب الجرجانــي وأبــو 

ســفيان السرخ�ضــي إلــى أنــه يـــرجح بكثــرة الــرواة، وحكــى أبــو ســفيان عــن الكرخــي4: أنــه ال يـــرجح 
بذلك.«5

وســلم  عليــه  هللا  صلــى  هللا  رســول  أن  عنهــا  هللا  ر�ضــي  عائشــة  روتــه  مــا  أيضــا  ومثالــه 

قال»الولء ملن ولي النعمة«، وخيـــرها رســول هللا صلى هللا عليه وســلم وكان زوجها عبدا.6 

1- انظــر أوجــه الترجيــح فــي كل قســم مــن هــذه األقســام عنــد اآلمــدي فــي » اإلحــكام فــي أصــول األحــكام » ) 4/ 
242( ومــا بعدهــا 

2- أخرجــه ابــن ماجــة فــي ســننه كتــاب ) املناســك ( بــاب ) مــن قــال: كان فســخ الحــج لهــم خاصــة ( رقــم 2983 
)198 / 4 (

3- » نصب الراية ألحاديث الهداية مع حاشية بغية األملعي في تخريج الزيلعي » للزيلعي )3/ 105( 
4- محمــد بــن محمــد الكرخــي، بــدر الديـــن)910 - 1006 هـــ( فقيــه عــارف بالتفسيـــر. اشــتهر بمصــر وتوفــي فيهــا.

لــه )مجمــع البحريـــن( حاشــية علــى تفسيـــر الجاليـــن، أربــع مجلــدات، و )املنهــج األســنى فــي آيــة الكر�ضــي واألســماء 
الحســنى (. انظــر األعــام )61/7(

5- » العدة في أصول الفقه » ألبي يعلى ) 3 / 1021(، و« القطعي والظني في الثبوت والداللة عند األصولييـن 
» ملصطفى سعيد الخن) ص 638( 

6- أخرجه مسلم في صحيحه كتاب ) العتق ( باب )إنما الوالء ملن أعتق ( رقم الحديث 1504) 2/ 1143(
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مــن طريــق عــروة بــن الزبيـــر والقاســم بــن محمــد قدمــت علــى روايــة األســود عــن عائشــة »وكان 
زوجهــا حــرا«1 ألنهمــا » ســمعا منهــا مــن غيـــر حجــاب، ألنهــا خالــة عــروة وعمــة القاســم.«2

وهــذا » أقــرب إلــى الضبــط،«3 فمــن » يســمع مــن غيـــر حجــاب يشــهد مــع النطــق اإلشــارة 
الدالــة علــى املــراد بــه.«4

هــذه األمثلــة املقدمــة هــي تخــص أوجــه الترجيــح التـــي تعــود إلــى الســند أمــا مــا يعــود إلــى 

املتن فمثاله قوله صلى هللا عليه وسلم »الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، 

وصرفت الطرق، فال شفعة«5فهذا » آكد وأق�ضى في البيان، ألنه جمع بيـن إثباتها في املشاع 

ونفيها في املقســوم، فهو آكد من خبـــر يتضمن إثباتها في املشــاع ويســكت فيه عن املقســوم.«6 
» أن يكــون أحدهمــا قــد جمــع بيـــن النطــق ودليلــه، ألن جمعــه بيـــنهما أشــد تيقظــا للبيــان.«7

ومثالــه أيضــا أن يكــون أحدهمــا لــم يدخلــه التخصيــص، واآلخــر دخلــه التخصيــص، 
فيكــون األول أقــوى، ألن دخــول التخصيــص يضعــف اللفــظ، ومنهــم مــن قــال يصيـــر مجــازا.«8

ومــن هــذا القســمأيضا مــا يعــود إلــى أمــور مرجحــة أخــرى غيـــر الســند واملتــن ومثالــه: 

عــن عــروة، عــن جابـــر، قــال: قــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم: »مــن أعمــر عمــرى فهــي لــه 

ولعقبه، يـرثها من يـرثه من عقبه«9فتـرجحعليه رواية جابـر التـي جاء فيها أن رسول هللا صلى 

هللا عليــه وســلم قــال: »أيمــا رجــل أعمــر عمــرى لــه ولعقبــه، فإنهــا للــذي يعطاهــا، ل ترجــع إلــى 

الــذي أعطاهــا، ألنــه أعطــى عطــاء وقعــت فيــه املواريث«10قــال جابـــر فــي الحديــث عــن جابـــر، 

1- املصدر نفسه ) 1144/2(
2- » العدة في أصول الفقه » ألبي يعلى ) 3 / 1028(

3- » املصدر نفسه ) 3/ 1027( 
4- » القطعي والظني في الثبوت والداللة عند األصولييـن » ملصطفى سعيد الخن ) ص 642( 

5- أخرجه البخاري في صحيحه كتاب )الحيل ( باب )في الهبة والشفعة ( رقم الحديث 6976 ) 9 / 27 ( 
6- » الواضح في أصول الفقه » البن عقيل ) 5/ 87( 
7- » العدة في أصول الفقه » ألبي يعلى) 3 / 1034( 
8- » العدة في أصول الفقه » ألبي يعلى ) 3 / 1035( 

9- أخرجه النسائي في سننه كتاب ) العمري( رقم الحديث 3740 ) 6 / 274(
10- املصدر نفسه رقم الحديث 3745 ) 6 / 275(
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أن رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم قــال: »أيمــا رجــل أعمــر رجــال عمــرى لــه ولعقبــه، قــال: قــد 

أعطيتكهــا وعقبــك مــا بقــي منكــم أحــد، فإنهــا ملــن أعطيهــا، وإنهــا ل ترجــع إلــى صاحبهــا مــن 
أجــل أنــه أعطاهــا عطــاء وقعــت فيــه املواريــث «.1

ففي هذيـــن الخبـريـــن نجد أنه قد اقتـــرن بأحدهما تفسيـــر الراوي، فيكون مرجحا على 
ما لم يقتـــرن به تفسيـــره.«2

القســم الثانــي: مــا بيـــن معقــول ومنقــول ومثالــه حديــث الغســل ســبعا مــن ولــوغ الكلــب، 

فقــد جــاء فــي بعــض الروايــات وقــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم: »طهــور إنــاء أحدكــم إذا 

ولــغ الكلــب فيــه، أن يغســله ســبع مــرات«3رده اإلمــام مالــك بالقيــاس فقــال: » كيــف يــؤكل 
صيــده وســؤره نجــس.«4

قيــاس  أو  اســتدالالن،  أو  قياســان،  إمــا   « معقوليـــن  بيـــن  مــا  الثالــث:  القســم 

واســتدالل.«5ومثاله االختــاف فــي طهــارة ســؤر الحمــر األهليــة ونجاســته، فقــد تعــارض فيــه 

قياســان: 

األول: قياســه علــى عرقهــا الــذي هــو طاهــر، » فيكــون ســؤرها طاهــرا. وألن عيـــنها طاهــرة 
بدليل جواز االنتفاع بها في حالة االختيار، وجواز بيعها فيكون سؤرها طاهرا كسؤر الهرة.«6

والثانــي: قياســه علــى لبنهــا الــذي هــو نجــس فيكــون نجســا، والجامــع فــي كل منهمــا أنــه 

ــنها كلبنهــا، ثــم لبنهــا  مائــع يخــرج مــن بدنــه ال مــن مخــرج النجاســة. » ألن ســؤرها يتحلــب مــن عيـ

حــرام غيـــر مأكــول فكذلــك ســؤرها، وهــو القيــاس فــي الهــرة أيضــا لكــن تركنــا ذلــك بالنــص، 

افيـــن عليكــم،  وهــو قولــه - صلــى هللا عليــه وســلم - فــي الهــرة »ليســت بنجســة إنهــا مــن الطو

1- أخرجه النسائي في سننه كتاب ) العمري( رقم الحديث 3748 ) 6 / 276(
2- » العدة في أصول الفقه » ألبي يعلى ) 3 / 1053( 

3- أخرجه مسلم في صحيحه كتاب ) الطهارة ( باب ) حكم ولوغ الكلب ( رقم 279 ) 1/ 234( 
4- » القطعي والظني في الثبوت والداللة عند األصولييـن » ملصطفى الخن ) ص 650(

5- » اإلحكام في أصول األحكام » لآلمدي ) 4/ 268(
6- » املبسوط » للسرخ�ضي )1/ 49(
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افات«1أشــار إلــى العلــة، وهــي كثــرة البلــوى لقربهــا مــن النــاس، وهــذا ال يوجــد فــي الســباع  والطو

فإنهــا تكــون فــي املفــاوز ال تقــرب مــن النــاس اختيــارا، وتأويــل الحديثيـــن أنــه كان ذلــك فــي االبتــداء 

قبــل تحريــم لحــم الســباع، أو الســؤال وقــع عــن الحيــاض الكبــار، وبــه نقــول إن مثلهــا ال يـــنجس 

بــورود الســباع.«2

النصــوص  بيـــن  الظاهــري  التعــارض  فــي  مجالــه  يتخــذ  التأويــل  أن  القــول  ومجمــل 

بيـــنها. التوفيــق  أو  الترجيــح  مــن  نوعــا  يقت�ضــي  التعــارض  وهــذا  التشــريعية، 

يل وا�تكييف للنصوص في إطار محكمات ا�شريعة وتوابثها  ا�فرع ا�ثاني: مجال ا�تنلز

ومقاصدها

أ ( أمثلة اتلأويل املستند إىل مقاصد الرشيعة

»مقاصد الشريعة« مصطلح مركب من » مقاصد » و » الشريعة ».

وتطلــق كلمــة )قصــد( فــي اللســان العربــي ويـــراد بهــا االســتقامة واالعتــدال، والتوجــه نحــو 

ال�ضــيء، واالكتنــاز واالمتاء.3

والشــريعة فــي اللغــة » )شــرع( الشيـــن والــراء والعيـــن أصــل واحــد، وهــو �ضــيء يفتــح فــي 

امتــداد يكــون فيــه. مــن ذلــك الشــريعة، وهــي مــورد الشــاربة املــاء. واشــتق مــن ذلــك الشــرعة فــي 
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1- أخرجه الترمذي في سننه كتاب ) الطهارة ( باب ) ما جاء في سؤر الهرة( رقم 92 )1/ 151(
2- » املبسوط » للسرخ�ضي ) 1/ 49(

3- انظر هذه املعاني في » معجم مقاييس اللغة » البن فارس ) 5/ 95(
4- » سورة املائدة » جزء من اآلية 50

5- » سورة الجاثية » اآلية 17
6- » معجم مقاييس اللغة » البن فارس ) 3/ 262(
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تــداوال: »  فــي االســتعمال األشــهر واألكثــر  يـــراد بهــا  والشــريعة، أو الشــريعة اإلســامية 

شــطرا  يتضمــن  وســنته  بقرآنــه  فاإلســام  اإلســام،  تضمنهــا  التـــي  العمليــة  األحــكام  جملــة 
وشــريعة.«1 عقيــدة  اإلســام  قيــل:  ولذلــك  عمليــا،  تشــريعيا  وشــطرا  نظريــا،  اعتقاديــا 

ومقاصــد الشــريعة كمركــب لــم يـــرد عنــد علمائنــا املتقدميـــن تعريفــا محــددا لــه، وإنمــا 

للدراســات  بالنســبة  أمــا  وآرائهــم،  اجتهاداتهــم  فــي  ويســتحضرونها  باملقاصــد  كانوايعملــون 

متعــددة:  تعريفــات  فثمــة  املعاصــرة 

بــن عاشــور »أمــا علــم مقاصــد الشــريعة فهــو عبــارة عــن الوقــوف علــى  قــال الطاهــر 
معظمهــا.«2 أو  التشــريع  أحــوال  جميــع  فــي  للشــارع  امللحوظــة  والحكــم  املعانــي 

ملصلحــة  تحقيقهــا  ألجــل  الشــريعة  وضعــت  التـــي  الغايــات   « بأنهــا  الريســوني  وعرفهــا 
العبــاد.«3

ومعرفــة مقاصــد الشــارع وحكمــه وأســراره مــن » أعظــم الفوائــد وأوســع العوائــد التـــي 

يجنيهــا العلمــاء املجتهــدون،«4 وقــد و�ضــى أبــو حامــد الغزالــي الفقيــه املجتهــد بــأن » يكــون شــديد 

البحــث عــن أســرار األعمــال واألقــوال فإنــه إن اكتفــى بحفــظ مــا يقــال كان وعــاءا للعلــم وال 

يكــون عاملــا ولذلــك كان يقــال: فــان مــن أوعيــة العلــم، فــا يســمى عاملــا إذا كان شــأنه الحفــظ 
مــن غيـــر اطــاع علــى الحكــم واألســرار.«5

وحكمــة التشــريع هــي » الغــرض أو املصلحــة االجتماعيــة أو االقتصاديــة أو السياســية 

أو الخلقيــة التـــي مــن أجلهــا شــرع حكــم النــص، فحيثمــا تحققــت هــذه الحكمــة، وجــب تطبيــق 

الحكم.«6وعلــى هــذا، فــإن » التأويــل الــذي يعتمــد علــى حكمــة التشــريع، هــو اجتهــاد بالــرأي 

يـــرمي إلــى أمريـــن: 

1- » الفكر املقاصدي قواعده وفوائده » ألحمد الريسوني ) ص 15(
2- » مقاصد الشريعة اإلسامية » ) 2/ 21( 

3- » الفكر املقاصدي قواعده وفوائده » ) ص 18(
4- » املصدر نفسه ) ص 92(

5- » إحياء علوم الديـن » ) 1 /115( 
6- » املناهج األصولية في االجتهاد بالرأي في التشريع اإلسامي » لفتحي الدريـني ) ص 171(
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فــي ضــوء حكمــة التشــريع، وهــي الباعــث عليــه، أو غايــة  أوال: تفهــم املنصــوص عليــه 

فيــه. الحكــم 

ثانيــا: تطبيــق املنصــوص عليــه أو تنفيــذه علــى كل وجــه يحقــق تلــك الغايــة، ويكــون دليــل 
تســويغ وجوه هذا التطبيق هو الغاية نفســها، أو غرض الشــارع من النص.«1

فالتأويــل القائــم علــى حكمــة التشــريع أصــدق دليــل علــى أن املجتهــد بالــرأي يتصــرف 

فــي معنــى النــص تفهمــا وتطبيقــا، قــال فتحــي الدريـــني مبيـــنا ذلــك: أمــا تصرفــه فــي معنــى النــص 

» تفهمــا، فألنــه يتعمــق معنــى النــص ليــدرك غايــة تشــريعه، ثــم يـنـــزل النــص علــى املعنــى الــذي 

املعنــى  ذلــك  النــص علــى وفــق  يــؤول  أن  لزامــا عليــه  ثــم كان  ومــن  التشــريع،  حددتــه حكمــة 

تأويــا ال يخــرج بــه عمــا يمكــن أن يحتملــه بحســب وضعــه اللغــوي، وهــو شــرط أسا�ضــي مــن 

شــروط التأويل.أمــا تصرفــه فــي التطبيــق، فيبــدو فــي تبيـــن املســالك التـــي تف�ضــي الــى تحقيــق 
تلــك الحكمــة التـــي هــي روح النــص.«2

ومثال هذا التأويل املستند لحكمة التشريع قوله صلى هللا عليه وسلم»في كل أربعيـن 

شــاة شاة«3والرســول صلــى هللا عليــه وســلم فــي قولــه »فــي كل أربعيـــن شــاة شــاة«قد خــص 

بالذكــر الشــاة فــي ايجابهــا زكاة عــن كل أربعيـــن شــاة وهــذا الحديــث مــن املســائل الخافيــة التـــي 

اعتبـــر فيهــا تأويــل الحنفيــة بعيدا.فهــل الواجــب فــي زكاة الغنــم األربعيـــن إخــراج الشــاة بعيـــنها، 

أو الواجــب أحــد أمريـــن الشــاة أو قيمتهــا املاليــة؟

والشــافعية ذهبــت إلــى أن تخصيــص الشــاة بالذكــر يفيــد تعييـــنها بالــذات، بحيــث ال 

يجــزئ فــي أداء الواجــب إال إخراجهــا عيـــنا »فالشــافعية أخــذا مــن هــذا الحديــث: يـــرون وجــوب 

1- املصدر نفسه 
2- » املناهج األصولية في االجتهاد بالرأي في التشريع اإلسامي » لفتحي الدريـني ) ص 172(

3- أخرجــه الترمــذي فــي ســننه كتــاب )الــزكاة( بــاب )مــا جــاء فــي زكاة االبــل والغنــم( رقــم الحديــث 621 ) 2 / 10، 
) 11
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الشاة عيـــنا، وال يجيـــزون دفع قيمتها،«1 ألن« ذلك هو املنصوص، إذ الحديث ظاهر الداللة 
فــي وجــوب الشــاة علــى التعييـــن، وال يكــون الخــروج مــن العهــدة إال بدفعهــا عيـــنا.«2

أمــا الحنفيــة فأولــوا الحديــث علــى ســبيل التخييـــر فحملــوا لفــظ الشــاة علــى العيـــن أو 

القيمة مستنديـن في ذلك إلى أن الغرض من إيجاب الشاة زكاة لألربعيـن، سد حاجة الفقراء، 

وحاجــة الفقــراء كمــا تســد بنفــس الشــاة تســد بقيمتهــا، بــل قــد يكــون دفــع القيمــة أيســر فــي ســد 

حاجتهــم مــن إعطائهــم نفــس الشــاة » ومــا قالــوا فــي التعليــل أن الــزكاة لدفــع حاجــات املحتــاج، 

ودفــع الحاجــة فــي القيمــة أشــد«3 » قالــوا املــراد قيمــة شــاة.«4وعمدتهم فــي هــذا التأويــل مــا وجــد 

مــن أدلــة نصيــة وعقليــة، فاألدلــة مــن النــص قــد دلــت علــى جــواز أخــذ القيمــة ومنهــا: 

الــذرة  » ائتونــي بعــرض ثيــاب آخــذه منكــم مــكان  مــا روي عــن معــاذ ر�ضــي هللا عنــه 

والشعيـــر، فإنــه أهــون عليكــم وخيـــر للمهاجريـــن، باملديـــنة»5 فقــد » قبــل معــاذ بدليــل العيـــن 

الواجبــة فــي الــزكاة، مــن ذرة، وشعيـــر ثيابــا يســهل وجودهــا فــي اليمــن، ويعــز فــي الحجــاز، فهــي 

أســهل دفعــا علــى املكلفيـــن، وأوفــر مصلحــة ألصحــاب النبــي صلــى هللا عليــه وســلم لحاجتهــم 
اليهــا فــي املديـــنة.«6

وكذلك ما روى البخاري عن أن أنس ر�شي هللا في كتاب فريضة الصدقة.7

ليــس  املقصــود   « أن  علــى  دليــل  الحديــث،  هــذا  فــي  القيمــة  إلــى  العيـــن  مــن  واالنتقــال 
ودفعــه.«8 شــراؤه  وجــب  أو  تعــذر  أن  لســقط  وإال  املعيـــنة  الســن  عيـــن  خصــوص 

1- » تفسيـر النصوص في الفقه االسامي » ملحمد أديب صالح ) 1 / 409( 
2- املصدر نفسه

3- » فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت في أصول الفقه » للشيخ محب هللا بن عبد الشكور ) 2 / 42(
4- » شرح العضد على مختصر املنتهى االصولي » ألحمد االيجي )ص 251(

5- » املغنــي« البــن قدامــة كتــاب )الــزكاة ( بــاب ) صدقــة الفطــر مســالة ال تجــزئ القيمــة فــي صدقــة الفطــر( ) 
)87 / 3

6- » تفسيـر النصوص في الفقه االسامي » ملحمد اديب صالح )1/ 411، 412(
7- رواه البخــاري فــي صحيحــه كتــاب )الــزكاة( بــاب )مــن بلغــت عنــده صدقــة بنــت مخــاض وليســت عنــده ( رقــم 

الحديــث 1453 ) 2 / 117 (
8- » تفسيـر النصوص في الفقه االسامي » ملحمد اديب صالح ) 1 / 412( 
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قــال الكمــال بــن الهمــام1 » إذا فعلمنــا أن التنصيــص علــى األســنان املخصوصــة والشــاة 
لبيــان قــدر املاليــة وتخصيصهــا فــي التعبيـــر ألنهــا أســهل علــى أربــاب املوا�ضــي.«2

وأمــا الدليــل العقلــي فــإن » التعليــل بغــرض الشــارع مــن الــزكاة وهــو ســد خلــة الفقيـــر 

ودفــع حاجــة ذوي الحاجــة، وهــذا يتــأدى بــكل مــن العيـــن والقيمــة هــو تعليــل مقبــول، وليــس 

قضــاء علــى الظاهــر، وال ابطــال ملدلولــه، بــل هــو توســعة ملحــل الحكــم، فالشــاة املنصــوص 

عليهــا بعــد التعليــل محــل للدفــع، كمــا أن قيمتهــا محــل أيضــا، وفــي التعليــل دائمــا توســعة ملحــل 

الحكــم، فــإذا دفعــت القيــم فقــد اســتوفى املكلــف مــراد النــص واليــوم ونحــن نبحــث هذا الحكم 

نــرى أنفســنا مــع االتجــاه الــذي يعطــي القيمــة مــا يعطــي العيـــن خصوصــا إذا وضعنــا فــي حســابنا 
إلــى جانــب الدليــل الشــرعي واقــع تطــور الثــروة وواقــع حاجــات النــاس«3

فالتأويــل هنــا إنمــا كان فــي »صــرف لفــظ الشــاة عــن معنــاه الظاهــر املتبــادر منــه لغــة، 

إلــى معنــى آخــر هــو قيمتهــا أو ماليتهــا وهــو احتمــال عقلــي أيــده الدليــل املســتخلص مــن حكمــة 

التشــريع.«4 وقــد أنكــر اإلمــام الشــافعي هــذا التأويــل » ال مــن حيــث إنــه نــص ال يحتمــل لكــن 

مــن وجهيـــن: 

أحدهمــا: أن دليــل الخصــم أن املقصــود ســد الخلــة، ومســلم أن ســد الخلــة مقصــود، 

لكــن غيـــر مســلم أنــه كل املقصــود، فلعلــه قصــد مــع ذلــك التعبــد بإشــراك الفقيـــر فــي جنــس 

مــال الغنــي، فالجمــع بيـــن الظاهــر وبيـــن التعبــد، ومقصــود ســد الخلــة أغلــب علــى الظــن فــي 

العبــادات؛ ألن العبــادات مبناهــا علــى االحتيــاط مــن تجريــد النظــر إلــى مجــرد ســد الخلــة.

1- ابــن الهمــام محمــد بــن عبــد الواحــد بــن عبــد الحميــد ابــن مســعود، السيوا�ضــي ثــم اإلســكندري، كمــال 
والتفسيـــر  الديانــات  بأصــول  الحنفية.عــارف  علمــاء  مــن  هـ(إمــام،   861  -  790( الهمــام:  بابــن  املعــروف  الديـــن، 
والفرائــض والفقــه والحســاب واللغــة واملوســيقى واملنطق.أصلــه مــن ســيواس.ولد باإلســكندرية، ونبــغ فــي القاهــرة. 
وأقــام بحلــب مــدة، وجــاور بالحرميـــن.ثم كان شــيخ الشــيوخ بالخانقاهالشــيخونية بمصــر.وكان معظمــا عنــد امللــوك 
و  الحنفيــة،  فقــه  فــي  ثمانــي مجلــدات  الهدايــة،  فــي شــرح  القديـــر(  )فتــح  بالقاهرة.مــن كتبــه  توفــي  الدولــة.  وأربــاب 
)التحريـــر( فــي أصــول الفقــه و )املسايـــرة فــي العقائــد املنجيــة فــي اآلخــرة( و )زاد الفقيـــر( مختصــر فــي فــروع الحنفيــة. 

)253/5 انظــر األعــام) 
2- » فتح القديـر«) 2 /193( 

3- » تفسيـر النصوص في الفقه االسامي« ملحمد اديب صالح ) 1 / 413(
4- » املناهج األصولية في االجتهاد بالرأي في التشريع اإلسامي » لفتحي الدريـني )ص 173(
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هــو  شــاة«  شــاة  أربعيـــن  »فــي  قولــه:  مــن  مســتنبط  الخلــة  بســد  التعليــل  أن  الثانــي: 

اســتنباط يعــود علــى أصــل النــص باإلبطــال أو علــى الظاهــر بالرفــع وظاهــر وجــوب الشــاة علــى 

التعييـــن، فإبـــراز معنــى ال يوافــق الحكــم الســابق إلــى الفهــم مــن اللفــظ ال معنــى لــه، ألن العلــة 

مــا يوافــق الحكــم، والحكــم المعنــى لــه إال مــا يــدل عليــه ظاهــر اللفــظ وظاهــر اللفــظ يــدل علــى 
تعييـــن الشــاة، وهــذا التعليــل يدفــع هــذا الظاهــر.«1

وممــن رد هــذا التأويــل أيضــا الشــيخ محــب هللا بــن عبــد الشــكور » فغيـــر صحيــح ألنــه 

معنــى مســتنبط مــن أصــل مبطــل إيــاه«2 وكذلــك أحمــد اإليجــي » قالــوا املــراد قيمــة شــاة ملــا تقدم 

أن املقصــود دفــع الحاجــة والحاجــة إلــى قيمــة الشــاة كالحاجــة إلــى الشــاة وهــذا أبعــد ممــا قبلــه 

ألنــه إذا وجــب قيمــة الشــاة فــا يجــب الشــاة فيجــب أن ال تكــون مجزئــة وأنهــا تجــزء اتفاقــا، 

وأيضــا فيـــرجع املعنــى املســتنبط مــن الحكــم وهــو دفــع الحاجــة املســتنبط مــن إيجــاب الشــاة 

علــى الحكــم وهــو وجــوب الشــاة باإلبطــال وكل معنــى إذا اســتنبط مــن حكــم أبطلــه فهــو باطــل 

ألنــه يوجــب بطــان اصلــه املســتلزم لبطانــه فيلــزم مــن صحتــه اجتمــاع صحتــه وبطانــه وأنــه 
محــال فيـــنتفي صحتــه فيكــون باطــا.«3

واإلمــام الغزالــي بالرغــم مــن أنــه شــافعي املذهــب فقــد خالــف مذهــب إمامــه وأيــد مــا 

إنمــا يســقط  الشــاة  فــإن وجــوب  إليــه الحنفيــة بقولــه: » وهــذا غيـــر مر�ضــي عندنــا،  ذهبــت 

بتجويـــز التــرك مطلقــا، فأمــا إذا لــم يجــز تركهــا إال ببــدل يقــوم مقامهــا فــا تخــرج الشــاة عــن 

كونها واجبة، فإن من أدى خصلة من خصال الكفارة املخيـــر فيها فقد أدى واجبها، وإن كان 

الوجــوب يتــأدى بخصلــة أخــرى فهــذا توســيع للوجــوب، واللفــظ نــص فــي أصــل الوجــوب ال فــي 
تعييـــنه وتصنيفــه، ولعلــه ظاهــر فــي التعييـــن محتمــل للتوســيع والتخييـــر.«4

1- » املستصفى من علم األصول » ) 2 / 43(
2- » فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت في اصول الفقه » ) 2 / 42( 

3- » شرح العضد على مختصر املنتهى االصولي » )ص 251(
4- » املستصفى من علم األصول » )2 / 42(
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واســتند فــي تأييــده هــذا بـــ: »وليســتنج بثالثــة أحجــار«1 فقــال » فــإن إقامــة املــدر مقامــه 

ال يبطــل وجــوب االســتنجاء، لكــن الحجــر يجــوز أن يتعيـــن ويجــوز أن يتخيـــر بيـــنه وبيـــن مــا فــي 
معنــاه.«2

ومثالــه أيضــا، حديــث الرســول صلــى عليــه وسلم»البيـــنة علــى مــن ادعــى واليميـــن علــى 

مــن أنكــر«،3 فالظاهــر مــن الحديــث أن علــى املدعــي إقامــة البيـــنة علــى دعــواه، وعلــى كل مدعــى 

عليــه حلــف اليميـــن إذا أنكــر.«

وظاهــر أحاديــث البــاب أن اليميـــن علــى املنكــر والبيـــنة علــى املدعــي.«4 والحديــث » فيــه 
عمــوم وخصــوص مــن وجــه.«5

وقــد ذهــب » الجمهــور وحملــوه علــى عمومــه فــي حــق كل أحــد ســواء كان بيـــن املدعــي 
أم ال.«6 اختــاط  واملدعــى عليــه 

املتخاصميـــن  بيـــن  كان  اذا  بمــا  الحديــث  هــذا  عمــوم  خصــص  مالــك  اإلمــام  لكــن 

»خلطة«7قــال محمــد بــن نصــر الثعلبــي البغــدادي املالكــي: » وال يحلــف املدعــي عليــه بمجــرد 

دعــوى املدعــي دون أن يـــنضم إليهــا ســبب يقويهــا مــن مخالطــة أو مــا يجــرى مجراهــا.«8 وأيضــا 

فــي تخصيــص الحديــث الشــوكاني الــذي قــال: » وعــن مالــك ال  أكــد مــا ذهبــت إليــه املالكيــة 

تتوجــه اليميـــن إال علــى مــن بيـــنه وبيـــن املدعــي اختــاط لئــا يبتــذل أهــل الســفه أهــل الفضــل 

الــروث  عــن  والنهــي  بالحجــارة،  االســتنجاء   ( بــاب  )الطهــارة وســننها(  كتــاب  فــي ســننه  ماجــة  ابــن  أخرجــه   -1
)  114  /  1  (  313 والرمــة( رقــم الحديــث 

2- » املستصفى من علم األصول » ) 2 / 42(
3- أخرجــه مســلم فــي صحيحــه كتــاب ) االقضيــة ( بــاب ) اليميـــن علــى املدعــى عليــه ( رقــم الحديــث 1711 ) 3 

 )1336 /
4- » نيل األوطار » للشوكاني )8 / 351(

5- املصدر نفسه 
6- » نيل األوطار » للشوكاني )8/ 350(

7- بمعنــى ان يكــون تقــارب بيـــن املتخاصميـــن، درءا للمفســدة التـــي تتمثــل فــي اتخــاذ الدعــاوي ســببا فــي النيــل 
مــن كرامــة الــذي بلــغ فــي الرفعــة والجــاه شــأنا عظيمــا ممــن هــو دونــه فــي ذلــك. 

8- » التلقيـن في الفقه املالكي » )2 / 209(
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بتحليفهــم مــرارا.«1 وقــارب مذهــب اإلمــام مالــك قــول اإلصطخــري2 مــن الشــافعية » وقريــب مــن 

مذهــب مالــك قــول اإلصطخــري مــن الشــافعية: أن قرائــن الحــال إذا شــهدت بكــذب املدعــي لــم 

يلتفــت إلــى دعــواه. قولــه صلــى هللا عليــه وســلم»لو يعطــى النــاس بدعواهــم، ادعــى نــاس دمــاء 
رجــال وأموالهــم، ولكــن اليميـــن علــى املدعــى عليه«3هــذا هــو وجــه الحكمــة.«4

وقــد اشــترط املالكيــة فــي » املصلحــة التـــي تصلــح دليــا لتخصيــص العــام، أن تكــون قــد 

اقتـــربت مــن مســتوى » الضــرورة » وذلــك بــأن تشــتد الحاجــة إليهــا بمــا يقــرب مــن الضــرورة، 

بحيث لو لم تتحقق لوقع الناس في ضيق شديد، ومشقة بالغة غيـر معتادة، وهذا الوصف 
يشــمل املصلحــة الخاصــة والعامــة.«5

والبــد مــن التنبيــه هنــا أنــه ليــس املقصــود باملصلحــة » حكمــة تشــريع نــص معيـــن، بــل 

املصلحــة التـــي تصلــح دليــا لتخصيــص العــام، أو االســتثناء مــن أصــل » الحــل العــام » ســواء 

أكانــت عامــة أو خاصــة، فيثبــت ملــا أخــرج مــن أفــراد العــام بالتخصيــص، حكــم مخالــف لحكــم 

العــام، أو للحــل العام.والتخصيــص نــوع مــن أنــواع التأويــل كمــا علمــت، بــل هــو أكثــر أنــواع 
التأويــل وقوعــا.«6

واملصلحــة فــي اصطــاح الشــرع وأهلــه مــا فيــه جلــب النفــع والصــاح للفــرد ودرء املفســدة 

عنــه، يقــول الغزالــي »أمــا املصلحــة فهــي عبــارة فــي األصــل عــن جلــب منفعــة أو دفــع مضــرة، 

1- » نيل األوطار » ) 8 / 350(
يـــزيد بــن عيســـى بــن الفضـــل بــن بشــار بــن عبــد الحمـــيد ابــن عبــد هللا بــن هانـــئ  بــن  2- الحســن بــن أحمــد 
بــن قبيصـــة بــن عمـــرو بــن عامـــر اإلمـــام الجليـــل أبــو ســعيد اإلصطخــرى، ولــد ســنة أربــع وأربعيـــن ومائتيـــن. شــيخ 
 
ً
الشــافعية بالعــراق، ومــن اكابـــر اصحــاب الوجــوه فــي املذهــب، وكان قا�ضــي قــم وولــي الحســبة ببغــداد، وكان ورعــا

،، مــن مؤلفاتــه ادب القضــاء ولــه فــي االصــول اراء مشــهورة توفــي فــي ســنة ثمــان وعشريـــن وثاثمائــة انظــر 
ً
متقلــا

 230  / 3 طبقــات الشــافعية الكبـــرى للســبكي 
ــنة علــى املدعــي، واليميـــن علــى املدعــى عليــه( رقــم  3- أخرجــه ابــن ماجــة فــي ســننه كتــاب ) األحــكام( بــاب ) البيـ

الحديــث 2321 ) 2 / 778 ( 
4- » نيل األوطار » للشوكاني) 8 / 350(

5- » املناهج األصولية في االجتهاد بالرأي في التشريع اإلسامي » لفتحي الدريـني )ص 176(
6- » املناهج األصولية في االجتهاد بالرأي في التشريع اإلسامي » لفتحي الدريـني )ص 174(
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فــي  الخلــق  الخلــق وصــاح  املضــرة مقاصــد  املنفعــة ودفــع  فــإن جلــب  ذلــك،  بــه  نعنــي  ولســنا 
تحصيــل مقاصدهــم، لكنــا نعنــي باملصلحــة املحافظــة علــى مقصــود الشــرع.«1

والشــريعة االســامية انبنــت فــي جملتهــا علــى جلــب املصالــح ودرء املفاســد، كمــا دلــت 

علــى ذلــك نصــوص الشــريعة وأحكامهــا يقــول ابــن القيــم » فالشــريعة مبناهــا وأساســها علــى 

الحكــم ومصالــح العبــاد فــي املعــاش واملعــاد، وهــي عــدل كلهــا، ورحمــة كلهــا، ومصالــح كلهــا، فــكل 

مســألة خرجــت عــن العــدل إلــى الجــور وعــن الرحمــة إلــى ضدهــا، وعــن املصلحــة إلــى املفســدة، 
وعــن الحكمــة إلــى العبــث، فليســت مــن الشــريعة وإن أدخلــت فيهــا بالتأويــل.«2

ومجمــل القــول، أن تخصيــص العــام هــو إخــراج اللفــظ عــن ظاهــر معنــاه إلــى معنــى آخــر 

يحتملــه ولومــن بعيــد، أو تســتدعيه املصلحةالتـــي يفرضهــا الواقــع، فالتخصيــص يكــون بأدلــة 

معيـــنة تنتمــي بـــرمتها إلــى حقــل املتغيـــر فــي الواقــع مثــل العقــل والعــرف واملصلحــة وروح التشــريع 

ومقاصده.

1- » املستصفى من علم األصول » ) 1/ 313(
2- » أعام املوقعيـن عن رب العامليـن » )3/ 3(، و« املوافقات » ) 2 / 9(، و« قواعد األحكام في مصالح األنام 

 )11 / 1 ( «
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تمهيد

إن بحثنــا فــي مفهــوم التأويــل هــو بحــث فــي قضايــا معرفيــة مختلفــة ذات أبعــاد لغويــة 

وكشــف  الوحــي  مقاصــد  لبيــان  مناهجهــا  تتفاعــل  وحضاريــة  وفلســفية  وعقديــة  وتشــريعية 

معانيــه املحكمــة وإظهــار خفيــات مــا أودعــه هللا ســبحانه وتعالــى مــن معانــي لتدبـــر آياتــه، األمــر 

الــذي يتطلــب مــن علمــاء الشــريعة تأويــل نصــوص الوحــي التأويــل الصحيــح الهــادف إلــى خدمــة 

اإلنســان والرقــي بــه حضاريــا.

والتأويــل الصحيــح ملعانــي النــص الشــرعي وفقــه الواقــع هــو الســبيل الحــق إلــى تحقيــق 

الــدالالت  مــن  إذ  املغيــب،  نقيــض  هــو  الــذي  والحضــور  الشــهادة  بمعنــى  الحضــارة  مدلــول 
فــي البنــاء الحضــاري  اللغويــة ملفهــوم التأويــل اإلصــاح والسياســة، وهمــا عامــان أساســيان 

لألمــة.

وبمــا أن التأويــل هــو أشــرف صناعــة يتعاطهــا اإلنســان كمــا جــاء علــى لســان أهــل العلــم، 

فتكتمــل  املنظــورة  هللا  وكلمــة  امللفوظــة  هللا  كلمــة  معرفــة  إلــى  توصــل  الصناعــة  هــذه  فــإن 

الرؤيــة املعرفيــة الحضاريــة التـــي تتنــاول مختلــف نواحــي الحيــاة واملجتمــع، مــن حكــم واقتصــاد 

واجتمــاع وقانــون وسياســة وفــن وغيـــر ذلــك.

وهــذا مــا نعــرض لــه فــي هــذا الفصــل ببســط الحديــث عــن التأويــل وأبعــاده الحضاريــة فــي 

إطــار النظريــة والتطبيــق مــن الناحيــة العقديــة والتشــريعية وحــوار الحضــارات واألديان.وبــه 

يكتمــل البنــاء، ويـــنتهي هــذا البحــث ونســأل هللا العــون والســداد والتوفيــق. ونقســم الحديــث 

فيــه إلــى مبحثيـــن: 

املبحث األول: التأويل الصحيح وأثره الحضاري

املبحث الثاني: تطبيقات حضارية للتأويل الصحيح

املطلب األول: التأويل الصحيح وأثره العقائدي 

املطلب الثاني: التأويل الصحيح وأثره التشريعي

املطلب الثالث: التأويل الصحيح وأثره في حوار األديان والحضارات
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المبحث األول: التأويل الصحيح وأثره الحضاري

إن القــرآن الكريــم باعتبــاره دســتور نهضــة إنســانية شــاملة قــد أكــد فــي آياتــه علــى أن 

هللا تعالــى قــد ســخر مــا فــي الكــون لخدمــة اإلنســان وترشــيد حركتــه فــي عمليــات البنــاء واإلبــداع 

ــُه 
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االنتفــاع املعرفــي ـ » هــو املجلــى األكبـــر للحقيقــة التـــي تنفــع اإلنســان، والتـــي يتوقــف عليهــا نمــو 
حياتــه، إنــه خــزان للعلــوم املختلفــة األنــواع.«2

آفــاق  فــي  النظــر  إلــى  االســتخافية  رســالته  وفقــه  وجــوده  تأويــل  فــي  مدعــو  فاإلنســان 

الكــون كمــا أوحــى هللا عــز وجــل فــي كتابــه املبيـــن الــذي يشــكل املؤســس للحضــارة اإلســامية 

واملحــور املشــيد للمعــارف والعلــوم واملنطلــق املشــترك والجامــع لــكل الجهــود الفكريــة والعلميــة 

فــي الثقافــة العربيــة اإلســامية. فقــد دارت حولــه مختلــف العلــوم والدراســات رغــم اختــاف 

هــذه  جعــل  الــذي  ال�ضــيء  املعرفيــة  حقولهــا  وتــوزع  مواضيعهــا  وتنــوع  العلــوم  هــذه  مرجعيــة 

العلــوم منصهــرة فــي بنــاء واحد،إنــه بنــاء القــرآن الــذي يشــكل املرجــع واملشــترك بيـــن كثيـــر مــن 

العلومكمــا أنــه يصــل إلــى« أعمــاق الحقائــق القصــوى الثابتــة فــي كل مــن النفــس اإلنســانية 

واملجتمــع اإلنســاني ليـــرسم الخطــوط الفاعلــة فــي عاقــة البشــر بالواقــع، ويعيـــن خطوطهــا، 

وهــو لذلــك، يضــع فــي حســبانه اعتبــارات متعــددة منهــا مــا هــو هيكلــي، ومنهــا مــا هــو لغــوي، ومنهــا 

مــا هــو تاريخــي أنثروبولوجــي، ومنهــا مــا هــو ثقافــي، ومنهــا مــا هــو علمــي، وهــذه االعتبــارات جميعــا 

تشــكل مصداقيتــه، وتبـــرهن علــى هيمنتــه، وتجعــل منــه أصــا لحضــارة إنســانية جامعــة بــكل 
تنويعاتهــا واختافاتهــا وائتافهــا.«3

إذ أن الخطــاب الشــرعي ذو وجوديـــن: » وجــود واقعــي خارجــي يتمثــل فيمــا بيـــن الدفتيـــن 

مــن ســور وآيــات تنــدرج فــي أجــزاء وأحــزاب، ووجــود معنــوي تــدل عليــه األلفــاظ املضمنــة فــي 

آيات وســور، وهي مدلوالت اآليات والســور ومعانيها، فكأن اآليات والســور دال واملعنى مدلول 

1- » سورة الجاثية » اآلية 13
2- » عوامل الشهود الحضاري » )139/2(

3- » معالم في املنهج القرآني » لطه جابـر العلواني )ص 11(
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عليــه، وكأن اللفــظ آنــذاك يأخــذ دور عامــة تدعــو الباحــث للنظــر والتأمــل والتدبـــر والتفكــر 

والتذكــر والتعقــل ليكتشــف االرتبــاط والعاقــة بيـــن الــدال واملدلــول، »1ويفقــه الواقــع الــذي 

يمثل » فقه الفقه،«2إذ ال يخفى على كل ذي علم وبصيـــرة دور وأهمية معرفة الواقع وفقهه 

بشــكل صحيــح فــي اســتنباط دالالت النــص الشــرعي اســتنباطا صحيحــا، فــإذا كان فقــه النــص 

نصــف الطريــق للوصــول إلــى االســتنباط الصحيــح، فــإن فقــه الواقــع املــراد تنـــزيل النــص عليــه 

يشــكل النصــف الثانــي املتمــم الكتمــال الوصــول لهــذا االســتنباط، فالحكــم علــى ال�ضــيء فــرع 

عــن تصــوره.

عليــه  الشــرعي ال حاكمــا  النــص  بقواعــد  يكــون محكومــا  أن  البــد  الواقــع  هــذا  أن  إال 

اإلنجــاز  أو  الحضــاري  العطــاء  إذ  األمــة،  واقــع  فــي  الحضــاري  التأويلــي  البعــد  هــذا  لتحقيــق 

ورؤيتهــا  األمــة  لثقافــة  واألســاس  الكلــي  التجلــي  هــو  إنمــا  املتعــددة  األصعــدة  علــى  الحضــاري 

للكــون والحيــاة مــن خــال فقــه وإدراك معانــي النــص الشــرعي وربطهــا بهــذا الواقــع املركــب مــن 

إنســانية واجتماعيــة وديـــنية ومؤثــرات حضاريــة وبيئيــة وتاريخيــة  وقائــع طبيعيــة، وظواهــر 

األرض. مســتقر  فــي  املســتخلف  باإلنســان  تحيــط  وفلســفية 

وهذا الوعي الحضاري البد أن يعتمد فيه املؤول على قضايا أربع: 

الفهم البياني الصحيح لدالالت النصوص على معانيها.  -  1

التنـــزيل  -  2 قواعــد  وفــق  الجديــدة  النــوازل  بأحــكام  املعــرف  االســتداللي  التأصيــل 

املحكم.

النــاس  -  3 معــاش  ونهضــة  الدنيــا  عمــارة  بواجــب  القائــم  االســتخافي  الشــهود 

واقعيــة. تحضــر  مشــاريع  وفــق 

املقاصــد  -  4 حقائــق  مــع  لتتوافــق  واألفهــام  النصــوص  بجمــع  املقاصــدي  التــازم 

الســعادة  لتحقيــق  املصلحيــة  واملســتجدات  العلميــة  واملعطيــات  للشــريعة  الكليــة 

والنفــع مــن عبوديــة الخلــق هلل تعالــى.

1- » معالم في املنهج القرآني » لطه جابـر العلواني )ص 75(
2- املصدر نفسه ) ص 96(
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فهذه القضايا األربعة هي أشبه بمقاربة اجتهادية تأويلية بيانية استداللية، يتجه فيها 

البعــد التأويلــي والعمــل االســتنباطي ملعانــي النصــوص الشــرعية نحــو آفــاق الحيــاة والكــون، 

استكشــافا وعمرانــا وتسخيـــرا لإلنســان، مــن أجــل بنــاء صــرح حضــاري فعــال تفتــح فيــه أبــواب 

الوعــي وتتســع فيــه مــدارك الفهــم واالســتنباط. إذ أن التأويــل الصحيــح املشــروع ليــس تفلســفا 

وتحليقا في فضاء األفكار بعيدا عن حقيقة ما يدعو إليه النص القرآني،فيأتـي املؤول بنظرة 

جاهــزة ال تــرى فــي النصــوص إطــارا مرجعيــا يـــنبغي الــدوران والرجــوع إليــه. فتصبــح مقاصديــة 

النصــوص وفــق مــا يـــراها املــؤول وحدهــا، املرجعيــة املركزيــة لــكل التأويــات واألفهــام. وإنمــا 

إلــى رحابــه، ودوران حولــه يتيــح للباحــث التقــاط إشــارات النــص  نـــزول بمعنــى النــص  هــو » 
وإيحاءاتــه البنــاءة،«1 فالتأويــل » هــو فــن الفهــم بــل » فهــم الفهــم.«2

وعلــى هــذا األســاس فقــد أدرك علمــاء الشــريعة أن النــص الشــرعي ليــس فقــط فــي فقــه 

األحــكام الشــرعية، بــل إنــه فقــه التفكــر واملعرفــة وكشــف حقائــق الكــون والحيــاة الدنيويــة 

واألخروية، فاملستقرئ للنص القرآني يجد مساحة األحكام الشرعية أقل بكثيـر من مساحة 

كشــف معاييـــر العقــول فــي مناهــج الفكــر وفلســفة الحيــاة وبنــاء اإلنســان الســوي الــذي ألبســه 

ســبحانه وتعالــى » خلــع الكرامــة كلهــا مــن العقــل والعلــم والبيــان والنطــق والشــكل والصــورة 

الحســنة والهيئــة الشــريفة والقــد املعتــدل واكتســاب العلــوم باالســتدالل والفكــر واقتنــاص 
األخــاق الشــريفة الفاضلــة مــن البـــر والطاعــة واالنقيــاد.«3

واآليــات التـــي تأمــر بالتوجــه إلــى الكــون بقصــد اإلفهــام والتأمــل، والتدبـــر، والتفكــر، 

والعلم، وإعمال النظر وغيـرها من مفاهيم املعرفة هي آيات كثيـرة مبثوثة في الذكر الحكيم، 

وفــي ذلــك يقــول ابــن رشــد قولتــه الشهيـــرة » وإذا كانــت هــذه الشــريعة حقــا، وداعيــة إلــى النظــر 

املــؤدى إلــى معرفــة الحــق، فــإن، معشــر املسلميـــن، نعلــم، علــى القطــع، أنــه ال يــؤدي النظــر 
البـــرهاني إلــى مخالفــة مــا ورد بــه الشــرع، فــإن الحــق ال يضــاد الحــق، بــل يوافقــه ويشــهد لــه.«4

1- » التأويل عند املفسريـن من السلف« للطاهر بن عاشور )ص 254(
2- » التأويل والحقيقة » لعلي حرب )ص 15( 

3- » مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة » البن القيم )1 / 263(
4- » فصل املقال فيما بيـن الحكمة والشريعة من االتصال » )ص 31(
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واألصــل النبــوي إذا كان قــد مثــل » بــدءا ومرجعــا أي نصــا وأمــرا فــي الثقافــة العربيــة، 

فــإن هــذا األصــل بمــا هــو مرجــع داللــي، أي بمــا هــو منبــع الداللــة، لــم يلــغ العقــل ولــم يكــن ممكنــا 
وال حتــى مشــروعا أن يلغيــه ويعطلــه.«1

وإذا كان العقــل العربــي نهــج نهجــا تأويليــا بالدرجــة األولــى، فــإن التأويــل » بمــا هــو نصــب 

إمــكان عقلــي ال  الباطــن، هــو بمثابــة  بهــا، وبمــا هــو اســتنباط وغــوص علــى  للداللــة وخــروج 

يـــنضب. وقــد كانــت مناهــج التأويــل والتفسيـــر إنجــازات فكريــة هائلــة. وإال كيــف نفســر تلــك 

املغامــرة العقليــة الكبـــرى التـــي انطــوت عليهــا الحضــارة العربيــة واإلســامية؟ وكيــف نفســر مــا 

شــهدته اللغــة العربيــة مــن ازدهــار فكــري وتطــور علمــي؟ فمــا النــص واألثــر والخبـــر إال بدايــات 

للعقــل وملهمــات للفكــر وأطــر للفهــم. ولــوال ذلــك اإللهــام ملــا كان يمكــن لبعــض العلــم أن يـــنشأ 
ولبعضــه اآلخــر أن يتطــور. فالعقــل محتــاج إلــى محــرك لكــي يـــنطلق ويـــزدهر.«2

والفكــر العربــي كان » يبحــث عــن نفســه مــن خــال الوحــي وفيمــا وراء األثــر والخبـــر، 

مــا  النــص يتســاءل ويبحــث، ويغــور ويـــنقب، ويســتنبط ويكتشــف، فيعقــل  فيـــرتحل داخــل 

لــم يعقــل ويعيــد تعريــف مــا قــد عــرف، وخاصــة أن النــص آيــات بيـــنات، والبيــان أشــد الــكام 
احتمــاال لضــروب التفاسيـــر وأصنــاف التأويــل.«3

الــكام،  مــن  املقصــود  وهــو  واإلفهــام  اإلبانــة  بمبــدأ  منــوط  الشــريعة  تطبيــق  فمحــل 

والبيــان لطــف إلهــي، ونعمــة شــاملة أســبغها هللا علــى بنــي اإلنســان، ولقــد جــاء البيــان مقرونــا 

بالنعمــة عنــد الشــافعي، الــذي كان هــو نفســه يـــنطلق مــن هــذه الرؤيــة البيانيــة، يقــول » وكل 
هــذا بيــان ونعمــة منــه جــل ثنــاؤه.«4

التكليــف  ومفهــوم  واإلفهــام،  اإلبانــة  مفهــوم  بيـــن  الطبـــري  يـــربط  الســياق  هــذا  وفــي 

واالعتبار، فا معنى للتكليف والتدبـر واالمتثال إذا لم يتحقق شرط الفهم والتفقه والتدبـر 

للرســالة، » ألنــه محــال أن يقــال ملــن ال يفهــم مــا يقــال لــه وال يعقــل تأويلــه: »اعتبـــر بمــا ال فهــم 

1- » التأويل والحقيقة » لعلي حرب ) ص 16(
2- » التأويل والحقيقة » لعلي حرب ) ص 16(

3- املصدر نفسه ) ص 18( 
4- » الرسالة » ) ص 38(



141 التأويل وأبعاده الحضارية

لــك بــه وال معرفــة مــن القيــل والبيــان والــكام«- إال علــى معنــى األمــر بــأن يفهمــه ويفقهــه، ثــم 

يتدبـــره ويعتبـــر بــه. فأمــا قبــل ذلــك، فمســتحيل أمــره بتدبـــره وهــو بمعنــاه جاهل.«1حتــى أنــه 

قــال أحــد العلمــاء إنــي ألعجــب ممــن قــرأ القــرآن ولــم يعلــم تأويلــه كيــف يتلــذذ بــه.

النــص  إدراك  وســائل  هــي  املذكــورة  املفاهيــم  مــن  وغيـــرها  والتأمــل  والبحــث  فالنظــر 

الشــرعي الــذي يتميـــز بفاعليــة مســتمرة فــي الواقــع اإلنســاني ويجمــع بيـــن القواعــد الشــرعية 

للعمــل  داللــي  ومظهــر  اإلنســاني  التاريــخ  لحركــة  مســتوعب  داللــي  نظــام  باعتبارهــا  واللغويــة 

العقلي االجتهادي التدبـري اإلنساني. إذ أن األلفاظ ـ كما قرر ابن القيم ـ« لم تقصد لنفسها، 
وإنمــا هــي مقصــودة للمعانــي والتوصــل إلــى معرفــة مــراد املتكلــم«.2

كمــا أن هــذه املفاهيــم توحــي بفلســفة معرفيــة تعليليــة ســننية حضاريــة كليــة وعامــة 

فــي  وبـــرهانية وعرفانيــة متكاملــة  بيانيــة  لــه مخــارج علميــة  الشــرعي  املنطــق   « للحيــاة، وهــذا 

استداللها لتأويل النص الشرعي تأويا صحيحا معتمدا على قوانيـن داخلية ترجع إلى نصية 

النــص ومؤسســا منهجيــا معرفيــا لفهــم الضــرورات املاديــة والروحيــة التـــي تشــكل الجــزء األهــم 

مــن حيــاة اإلنســان، إذ لــكل مــن املاديــة والروحيــة منهــج واضــح ملعرفــة مبــدأ الكــون وغايتــه 

ومبــدأ اإلنســان ومصيـــره، ذلــك أن هــذا املنهــج املعرفــي العلمــي الوســطي يمنــح اإلنســان رؤيــة 

تأويليــة قويمــة وموضوعيــة لعاقــة اإلنســان بــاهلل تعالــى وبالكــون. وإذا مــا غابــت هــذه الرؤيــة 

الوســطية يظــل اإلنســان متخبطــا فــي تقييــم ذاتــه وتقييــم الوجــود مــن حولــه حتــى ال يســتطيع 
التمييـــز بيـــن اإلصــاح واإلفســاد وبيـــن فعــل الخيـــرات وتــرك الشــرور.«3

ولهــذا كان التأويــل » الطريــق امللكــي الــذي انتهجــه العقــل العربــي فــي طلــب الحــق، »4 بــل 

إنه في النهاية طريق كل عقل في تعامله مع النص القرآني الذي يمثل وحدة داللية متماســكة 

تتوافــر لهــا مقومــات التوافــق واالنســجام ومســتويات التكامــل والتعاضــد الداللييـــن، تعامــا 

صحيحــا مبنيــا علــى االســتنباط الصحيــح وفــق مقتضيــات الشــريعة غيـــر مخــل بمقاصدهــا 

1- » جامع البيان في تأويل القرآن » )82/1(
2- » أعام املوقعيـن عن رب العامليـن » )1/ 166(

3- مقــال » النــص الشــرعي وبنــاء مفهــوم التأويــل« د. عبــد الرحمــن العضــراوي )ص 98( مجلــة اإلحيــاء عــدد6 
الطبعــة األولــى 1435 هـــ / 2014م، مطبعــة املعــارف الجديــدة ـ الربــاط 

4- » التأويل والحقيقة » لعلي حرب ) ص 14(
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ومصالحهــا وحكمهــا وأحكامهــا وأســرارها التـــي جــاءت مــن أجــل تحقيقهــا. فــكل » مــن ابتغــى 

فــي تكاليــف الشــريعة غيـــر مــا شــرعت لــه، فقــد ناقــض الشــريعة،وكل مــا ناقضها،فعملــه فــي 

املناقضــة باطــل، فمــن ابتغــى فــي التكاليــف مــا لــم تشــرع لــه، فعملــه باطــل.« 1 كمــا ســطر ذلــك 

شــيخ املقاصــد اإلمــام الشــاطبي.

وعليه فإن األقوم واألصلح للنهوض الحضاري لألمة محدد في« أربعة عوامل: 

بــه فهــم العقيــدة اإلســامية التـــي هــي املحــرك األول  -  1 فــي العتقــاد يصلــح  رشــاد 

للتحضــر اإلســامي.

عنــه  -  2 البحــث  فــي  الحــق  إلصابــة  النظــر  منهجيــة  بــه  تســتقيم  الفكــر  فــي  ســداد 

وفــي تنـــزيله علــى الواقــع. 

البنــاء  -  3 فــي  لتندفــع  إراديــا وفكريــا وعمليــا  نفســيا  األمــة  فيــه  تهيــأ  نفيـــر حضــاري 

الحضــاري دفاعــا فاعــا ال يدخلــه الوهــن والفتــور.

فــي القــوة التـــي تشــرف علــى اإلنجــاز الفعلــي للتحضــر  -  4 ســلطانا لإلنجــاز يتمثــل 

فــي الواقــع إشــراف توجيــه وتنظيــم وحــزم وترشــيد حتــى ال يبقــى القــرار رهيـــن التصــور 
املجــرد، أو يدخلــه االضطــراب والخلــل عنــد األداء فــا يبلــغ مــداه فــي واقــع الحيــاة.«2    

1- » املوافقات » )3/ 27،28(
2- » عوامل الشهود الحضاري » لعبد املجيد النجار ) 2 / 11 ( 
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المبحث الثاني: تطبيقات حضارية للتأويل الصحيح.

المطلب األول: التأويل الصحيح وأثره العقائدي
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وفــي االصطــاح: » هــي األمــور التـــي يجــب أن يصــدق بهــا القلــب، وتطمئــن إليهــا النفــس، 
حتــى تكــون يقيـــنا ثابتــا ال يمازجهــا ريــب، وال يخالطهــا شــك.«4

وأســمائه  وألوهيتــه  تعالــى  هللا  بـــربوبية  الجــازم  اإليمــان   « هــي  اإلســامية:  والعقيــدة 

وصفاتــه، ومائكتــه، وكتبــه، ورســله، واليــوم اآلخــر، والقــدر خيـــره وشــره، وســائر مــا ثبــت مــن 

أمــور الغيــب، وأصــول الديـــن، ومــا أجمــع عليــه الســلف الصالــح، والتســليم التــام هلل تعالــى فــي 
األمــر، والحكــم، والطاعــة، واالتبــاع لرســوله صلــى هللا عليــه وعلــى آلــه وســلم.«5

فالرســاالت الســماوية عامــة تشــكل وحــدة متاحمــة وجوهــرا مشــتركا وثابتــا يتمثــل فــي 

املحمديــة  الرســالة  وفــي  واأللوهيــة،  بالربوبيــة  وتخصيصــه  بالعبوديــة  وإفــراده  هللا  توحيــد 

خاصــة ظــل القــرآن الكريــم يتنـــزل علــى النبــي صلــى هللا عليــه وســلم فــي مكــة ثاثــة عشــر عامــا 

يتحــدث عــن قضيــة واحــدة ال تتغيـــر، وهــي قضيــة العقيــدة ذاتهــا بتوحيــد هللا تعالــى والعبوديــة 

لــه. فقــام النبــي صلــى هللا عليــه وســلم بإرســاء هــذه العقيــدة وترســيخها فــي قلــوب أصحابــه طيلــة 

عمــره، وذلــك مــن أجــل بناءهــم علــى قاعــدة صلبــة وأســاس متيـــن.إذ أن العقيــدة الصحيحــة 

هــي أســاس هــذا الديـــن، وكل مــا يبنــى علــى غيـــر هــذا األســاس، فمآلــه الهــدم واالنهيــار.

1- » سورة املائدة » اآلية 1 
2- » سورة املائدة » جزء من اآلية 91 

3- انظر » مقاييس اللغة » البن فارس ) 4/ 86( 
4- » الوجيـز في عقيدة السلف الصالح » لعبد الحميد األثري )ص 24(

5- » الوجيـز في عقيدة السلف الصالح » لعبد الحميد األثري )ص 24( 
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وأصــول هــذه العقيــدة ثابتــة وواضحــة فــي االعتقــاد والعمــل والســلوك، وهــي مســتمدة 

مــن كتــاب هللا تعالــى، وكل مــا صــح مــن ســنة رســولهصلى هللا عليــه وعلــى آلــه وســلممتواترا كان 

أو آحــادا، وبفهــم ســلف األمــة مــن الصحابــة والتابعيـــن ومــن تبعهــم بإحســان.وفي ذلــك يقــول 

ابــن خلــدون » هــذه أمهــات العقائــد اإليمانيــة معللــة بأدلتهــا مــن الكتــاب والســنة كثيـــرة. وعــن 
تلــك األدلــة أخذهــا الســلف وأرشــد إليهــا األئمــة.«1

والقــرآن الكريــم ورد فيــه » وصــف املعبــود بالتنـــزيه املطلــق الظاهــر الداللــة مــن غيـــر 

فــي كام  بهــا. ووقــع  بابهــا فوجــب اإليمــان  فــي  فــي آي كثيـــرة وهــي ســلوب كلهــا وصريحــة  تأويــل 

الشــارع صلــوات هللا عليــه وكام الصحابــة والتابعيـــن تفسيـــرها علــى ظاهرهــا.«2 ثــم ذكــرت فــي 

القــرآن آيــات أخــرى » قليلــة توهــم التشــبيه مــرة فــي الــذات وأخــرى فــي الصفــات. فأمــا الســلف 

فغلبــوا أدلــة التنـــزيه لكثرتهــا ووضــوح داللتهــا، واعلمــوا اســتحالة التشــبيه. وقضــوا بــأن اآليــات 
مــن كام هللا فآمنــوا بهــا ولــم يتعرضــوا ملعناهــا ببحــث وال تأويــل.«3

يقــول أبــو املعالــي الجويـــني فــي )الرســالة النظاميــة فــي األركان اإلســامية( »: ذهــب أئمــة 

إلــى  معانيهــا  وتفويــض  مواردهــا  علــى  الظواهــر  وإجــراء  التأويــل،  عــن  االنكفــاف  إلــى  الســلف 

الــرب تعالــى، والــذي نرتضيــه رأيــا ونديـــن هللا بــه عقــد اتبــاع ســلف األمــة، فاألولــى االتبــاع وتــرك 

وهــو مســتند  متبعــة،  األمــة حجــة  إجمــاع  أن  ذلــك  فــي  القاطــع  الســمعي  والدليــل  االبتــداع، 

تــرك  الرســول صلــى هللا عليــه وســلم ور�ضــي عنهــم علــى  الشــريعة، وقــد درج صحــب  معظــم 

التعــرض ملعانيهــا ودرك مــا فيهــا، وهــم صفــوة اإلســام، واملســتقلون بأعبــاء الشــريعة، وكانــوا 

ال يألــون جهــدا فــي ضبــط قواعــد امللــة والتوا�ضــي بحفظهــا، وتعليــم النــاس مــا يحتاجــون إليــه 

منهــا، ولــو كان تأويــل هــذه الظواهــر مســوغا أو محتومــا ألوشــك أن يكــون اهتمامهــم بهــا فــوق 

اهتمامهــم بفــروع الشــريعة، وإذا انصــرم عصرهــم وعصــر التابعيـــن لهــم علــى اإلضــراب عــن 

التأويل، كان ذلك قاطعا بأنه الوجه املتبع، فحق على ذي الديـــن أن يعتقد تنـــزيه الباري عن 
صفــات املحدثيـــن، وال يخــوض فــي تأويــل املشــكات، ويــكل معناهــا إلــى الــرب تعالــى.«4

1- » املقدمة » ) ص 377(
2- املصدر نفسه
3- املصدر نفسه

4- نقا عن » إعام املوقعيـن عن رب العامليـن » البن القيم الجوزية ) 4/ 189(
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إال أنــه عــرض بعــد الرعيــل األول خــاف فــي تفاصيــل هــذه العقائــد » أكثــر مثارهــا مــن 

اآلياملتشــابهة فدعــا ذلــك إلــى الخصــام والتناظــر واالســتدالل بالعقــل زيــادة إلــى النقــل. فحــدث 

بذلــك علمالــكام.«1 الــذي« يتضمــن الحجــاج عــن العقائــد اإليمانيــة باألدلــة العقليــة، والــرد 

هــذه  وســر  الســنة.  وأهــل  الســلف  مذاهــب  عــن  االعتقــادات  فــي  املنحرفيـــن  املبتدعــة  علــى 
العقائــد اإليمانيــة هــو التوحيــد.«2

فســيقت بذلــك الحجــاج وتنوعــت االتجاهــات، فوجــدت الفــرق الكاميــة مجــاال يتوفــر 

الخاضــع  العقــدي  التأويــل  مــن  جديــدة  حلقــة  ظهــرت  وهنــا  لأللفــاظ،  الباطنيــة  املعانــي  فــي 

لاتجاهــات التـــي كانــت فــي أول أمرهــا تدافــع عــن العقيــدة، وســاحها فــي ذلــك علــم الــكام، وفــي 

ذلــك يقــول ابــن رشــد » تاريــخ علــم الــكام إذن هــو تاريــخ النظــر فــي العقيــدة. والنظــر منهــج 

ورأي، طــرق فــي االســتدالل ووجهــات نظــر مبنيــة عليهــا.«3 إذ أن تاريــخ علــم الــكام » منظــورا إليــه 

مــن زاويــة تطــور بنائــه الداخلــي هــو فــي الحقيقــة والواقــع تاريــخ تطــور التفكيـــر » النظــري » فــي 

اإلســام.«4 وقــد وضــع ابــن رشــد كلمــة » النظــري » » بيـــن مزدوجتيـــن للتنبيــه إلــى املعنــى الــذي 

حملــه لفــظ » النظــر » فــي الخطــاب العربــي اإلســامي: فـــ » النظــر » فــي هــذا الخطــاب مصطلــح 

يقــال فــي مقابــل » العمــل »، باعتـــبار أن » العـــمل » هــو مجـــال الشــريعة )الفقــه( وأن » النظــر« 
هــو مـــجال العقـــيدة )علــم الكـــام (.«5

ويقــول فــي موضــع آخــر ـ مبيـــنا أن هــذه القــراءة النظريــة للخطــاب القرآنــي تتــم فــي ضــوء 

االمتثــال لقواعــد العقــل والتـــي صــاغ مامحهــا املعتـــزلة الذيـــن اعتبـــروا أن العقــل هبــة مــن هللا 

ـ: » والحــق أن » الــكام » فــي شــؤون العقيــدة، فــي اإلســام، إنمــا صــار » علمــا »، أو » فنــا »، 

باصطــاح العلمــاء القدمــاء ) أي مجموعــة منظمــة مــن املعــارف حــول موضوعــات محــددة هــي 

هنــا: ذات هللا وصفاتــه وأفعالــه ( مــع املعتـــزلة، فهــم بشــهادة واحــد مــن أكبـــر خصومهــم: »6ـ 

1- » املقدمة » البن خلدون ) ص 377(
2- املصدر نفسه ) ص 373(

3- » الكشف عن مناهج األدلة في عقائد امللة » ) ص 16(
4- املصدر نفسه ) ص 15 ( 

5- » الكشف عن مناهج األدلة في عقائد امللة » ) ص 15، 16(
6- املصدر نفسه ) ص 14(
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حســب امللطــي1 ـ » أربــاب الكاموأصحــاب الجــدل والتمييـــز والنظــر واالســتنباط والحجــج علــى 

مــن خالفهــم وأنــواع الــكام واملفرقــون بيـــن علــم الســمع وعلــم العقــل واملنصفــون فــي مناظــرة 
الخصــوم.«2

فالتأويــل الــذي دخــل األصــول مــن العقائــد، وأصــول الديانــات، وصفــات هللا، وغيـــر 

ذلــك، وأســهم فــي نشــوء علــم الكام،انقســم العلمــاء فيــه علــى ثاثــة مذاهــب،« أحدهــا: أنــه ال 

مدخــل للتأويــل فيهــا، بــل تجــري علــى ظاهرهــا، وال يــؤول �ضــيء منهــا، وهــم املشــبهة.

والثانــي: أن لهــا تأويــا، ولكنــا نمســك عنــه مــع تنـــزيه اعتقادنــا عــن التشــبيه والتعطيــل، 

﴾3 قــال ابــن بـــرهان: وهــذا قــول الســلف. ُ  للاَّ
َّ

ــُه ِإل
َ
ِويل

ْ
أ

َ
ــُم ت

َ
لقولــه ﴿َوَمــا َيْعل

والثالــث: أنهــا مؤولــة، وأولوهــا، قــال واألول باطــل واآلخــران منقــوالن عــن الصحابــة، 

فنقــل اإلمســاك عــن أم ســلمة ر�ضــي هللا عنهــا، ألنهــا ســئلت عــن االســتواء، فقالــت االســتواء 

عنــه  ســئل  وكذلــك  بدعــة،  عنــه  والســؤال  واجــب،  بــه  واإليمــان  والكيــف مجهــول،  معلــوم، 

مالــك، فأجــاب بمــا قالــت أم ســلمة إال أنــه زاد فيــه أن مــن عــاد إلــى هــذا الســؤال أضــرب عنقــه. 

َوى﴾4 
َ
َعــْرِش اْســت

ْ
ــى ال

َ
ْحَمــُن َعل وكذلــك ســئل عنــه ســفيان الثــوري، فقــال أفهــم مــن قولــه ﴿الرَّ

ــَماِء﴾5 ونقــل التأويــل عــن علــي وابــن مســعود وابــن  ــى السَّ
َ
َوى ِإل

َ
ــمَّ اْســت

ُ
مــا أفهــم مــن قولــه ﴿ث

عبــاس وغيـــرهم. وقــال: وهــو املختــار عندنــا.«6

مــن  �ضــيء  تأويــل  دون  والســنة  الكتــاب  وحرفيــة  النــص  بظاهــر  تمســكت  فالظاهريــة 

نصوصهما،وذلــك أن » أصحــاب الظاهــر والحنابلــة يـــنظرون إلــى الــرأي باعتبــاره غيـــر مائــم 

لإليمــان املســتقر بعــد إعمالــه فــي الناحيــة االعتقاديــة حيـــنما دخــل فــي نـــزاع الطوائــف والفــرق 

امللطــي املقرئ الشــافعي، ســمي  الرحمــن  بــن عبــد  بــن أحمــد  هـــ( محمــد  توفــي 377  امللطــي  أبــو الحسيـــن   -1
باملطلــي نســبة إلــى مديـــنة ملطيــة، بلــدة مــن بــاد الــروم، كانــت مــن الثغــور الجزريةبالشــام، وكانــت قديمــة فأخربتهــا 

الــروم فبناها أبــو جعفــر املنصور ســنة 139 هـــ. انظــر طبقــات الشــافعية الكبـــرى لتــاج الديـــن الســبكي)3 / 77(
2- » التنبيه والرد على أهل األهواء والبدع » ألبي حسيـن امللطي ) ص 36(

3- » سورة آل عمران » جزء من اآلية 7
4- » سورة طه« اآلية 5

5- » سورة البقرة » جزء من اآلية 28 
6- » البحر املحيط في أصول الفقه » للزرك�ضي ) 5 / 39(
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وانعكســت عليــه ظــال قائمــة.«1 فيقــول الشــاطبي » ومثالــه فــي ملــة اإلســام مذاهــب الظاهريــة 

والوجــه،  والرجــل،  واليــد،  العيـــن،  مــن  ـ،  النقائــص  عــن  املنـــزه  ـ  للــرب  الجــوارح  إثبــات  فــي 

واملحسوسات، والجهة...وغيـر ذلك من الثابت للمحدثات.«2 فوقعوا في » التجسيم الصريح 

ومخالفــة آي التنـــزيه املطلــق التـــي هــي أكثــر مــوارد وأوضــح داللــة ألن معقوليــة الجســم تقت�ضــي 
النقــص واالفتقــار.«3

وبيانــه أن املحظــور هــو حملهــا علــى املحسوســات، وهــو الــازم مــن حملهــا علــى الظاهــر 

والحقيقــة، أمــا إثباتهــا مــع تنـــزيه هللا تعالــى عــن ظواهرهــا وحقائقهــا اللغويــة املعروفــة فهــو حــق، 

وهــو مذهــب جماهيـــر ســلف األمــة الصالــح رضــوان هللا عليهــم. فتغليــب » آيــات الســلوب فــي 

التنـــزيه املطلــق التـــي هــي أكثــر مــوارد وأوضــح داللــة أولــى مــن التعلــق بظواهــر هــذه التـــي لنــا عنهــا 

غنيــة وجمــع بيـــن الدليليـــن بتأويلهــم ثــم يفــرون مــن شــناعة ذلــك بقولهــم جســم ال كاألجســام. 

وليــس ذلــك بدافــع عنهــم ألنــه قــول متناقــض وجمــع بيـــن نفــي وإثبــات إن كانــا ملعقوليــة واحــدة 

مــن الجســم، وإن خالفــوا بيـــنهما ونفــوا املعقوليــة املتعارفــة فقــد وافقونــا فــي التنـــزيه ولــم يبــق 
إال جعلهــم لفــظ الجســم اســما مــن أســمائه.«4

أن  مخافــة  التشــبيه  ظاهرهــا  يقت�ضــي  التـــي   « األحاديــث  أن  مبيـــنا  رشــد:  ابــن  يقــول 

يتحــدث بهــا فيكثــر التحــدث بهــا وتشــيع فــي النــاس فيســمعها الجهــال الذيـــن ال يعرفــون تأويلهــا 

فيســبق إلــى ظنونهــم التشــبيه بهــا. وســبيلها إذا صحــت الروايــات بهــا- أن تتــأول علــى مــا يصــح 

ممــا يـــنتفي بــه التشــبيه عــن هللا عــز وجــل ب�ضــيء مــن خلقــه، كمــا يصنــع بمــا جــاء فــي القــرآن 
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1- » ظاهرة التأويل وصلتها باللغة » ألحمد بن عبد الغفار ) ص 41(
2- » االعتصام« ) 1/ 305 ( 

3- » املقدمة » البن خلدون ) ص 377(
4- » املصدر نفسه 

5- » سورة البقرة » جزء من اآلية 208
6- » سورة الفجر » اآلية 24

7- » سورة األعراف » جزء من اآلية 53
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ذلــك فــي الســنن املتواتــرة، كالضحــك، والتنـــزيل، وشــبه ذلــك ممــا لــم يكــره روايتهــا لتواتــر اآلثــار 

بهــا، ألن ســبيلها كلهــا فــي اقتضــاء ظاهرهــا التشــبيه وإمــكان تأويلهــا علــى مــا يـــنتفي بــه تشــبيه هللا 

عــز وجــل ب�ضــيء مــن خلقــه ســواء. وأبعدهــا كلهــا مــن التشــبيه مــا جــاء مــن أن عــرش الرحمــن 

اهتـــز ملــوت ســعد بــن معــاذ، ألن العــرش مخلــوق خلــق مــن خلــق هللا عــز وجــل، فــا يســتحيل 

عليــه الحركــة واالهتـــزاز، وإضافتــه إلــى هللا تعالــى إنمــا هــي بمعنــى التشــريف لــه، كمــا يقــال: بيــت 

هللا وحرمــه، ال بمعنــى أنــه يحــل فيــه وموضــع الســتقراره، إذ ليــس فــي مــكان وال مســتقرا بمــكان، 

فقــد كان قبــل أن يخلــق املــكان، فــا يلحقــه عــز وجــل باهتـــزاز عرشــه مــا يلحــق مــن اهتـــز عرشــه 
مــن املخلوقيـــن وهــو جالــس عليــه مــن تحركــه بحركتــه، تعالــى هللا عــن ذلــك علــوا كبيـــرا.«1

وهنــاك مــن نفــى التشــبيه فحمــل صفــات هللا تعالــى علــى املجــاز بمــا يعــرف بـــ » التأويــل 
 ِبَيــَدي﴾.3
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َ
الجــازي »2 وهــم املعتـــزلة، ومثالــه قولــه تعالى﴿ق

إنــه ممــن  التنـــزيه املطلــق فقالــت املعتـــزلة«  حملــت هــذه اآليــة علــى املجــاز بمقت�ضــى 

يتعالــى عــن الجــوارح، وفــي هــذه اآليــة وجــوه: 

أولها: أن يكون جاريا مجرى ملا خلقت أنا، وذلك مشهور في لغة العرب. يقول أحدهم: 

هذا ما كسبت يداك وال يكون للفعل رجوع إلى الجوارح في الحقيقة.

ثانيها: أن يكون معنى اليد النعمة، وال إشكال في أن من محتمات لفظة اليد النعمة.

فأما الوجه في تثنيتها، فقد قيل فيه إن املراد نعمة الدنيا ونعمة اآلخرة.

ثالثها: أن يكون معنى اليد هنا القدرة، وذلك من محتمات اللفظ أيضا.«4

1- » البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل ملسائل املستخرجة » البن رشد ) 18/ 506( 
2- » ظاهرة التأويل وصلتها باللغة » ألحمد عبد الغفار ) ص 50(

3- » سورة األعراف » جزء من اآلية 11 
4- » أمالي الشريف املرت�ضى » لعلي بن الطاهر ) 3/ 26(
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﴾1فــا« يســلمون بمعناهــا 
ٌ
اِظَرة

َ
َهــا ن ــى َرّبِ

َ
ومثالــه كذلــك مــا ذهبــت إليــه فــي قولــه تعالــى ﴿ِإل

بقيــت هــذه املســألة  فــي الجنــة.«2 وقــد  تعايـــن ربهــا  إلــى املجــاز بمعنــي »  اللفظــي، ويصرفونهــا 

من«أشــهر مســائل الخــاف بيـــن أهــل النقــل واملعتـــزلة. والواضــح أن الحكــم لــدى هــذه الفــرق 

أكثــر  الســنة والجماعــة  أهــل  لــكل فريــق، وإن كان  العقــدي  املنهــج  هــو  النصــوص  تأويــل  فــي 
اعتــداال، وهــم أهــل الحــق والصــواب.«3

وقــد فعلــوا ذلــك ـ أي املعتـــزلة ـ فــي جميــع اآليــات واألحاديــث التـــي » قــد يخالــف ظاهرهــا 

أصــول التوحيــد، وقــد كان املعتـــزلة منطقييـــن مــع أنفســهم حيــث وجهــوا التأويــل ومــا يتفــق مــع 

تنـــزيهم املطلــق، إذ كان الخطــب ســها لــو أنهــم صرحــوا بمقاالتهــم فــي نفــي الصفــات علــى أنهــا 

رأيهــم الخــاص، إال أنهــم قــد أعلنــوا أن ذلــك هــو حقيقــة الديـــن وأصولــه، وقــد أعطــوا للعقــل 

حريتــه فــي فهــم النــص وتأويلــه كمــا قــرروا أن العقــل والوحــي مــن هللا فــا يتنقضــان، فمــا يجــيء 
بــه الوحــي فهــو معقــول وإال وجــب تأويلــه عقليــا.«4

اتجاههــم  تأويلــه  إذا خالــف  أحيانــا، وذلــك  اللفــظ  يتمســكون بظاهــر  فهــم  هــذا  ومــع 
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ِبيـــُر﴾5 الــذي يتأولــه أهــل الســنة بقولهــم: » ال تدركــه األبصــار يعنــي فــي الدنيــا 
َ
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يـــرونه.«6 اآلخرة...فهــم  دون 

الباطنية.يقــول  وهــم  والتشــديد  الغلــو  حــد  إلــى  اللفــظ،  باطــن  فــي  تعمــق  مــن  وهنــاك 
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تــارة  التـــي تتضمــن  ِميـــِن﴾9علي، وأمثــال هــذه الخرافــات 
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1- » سورة القيامة » اآلية 22
2- » عقائد السلف ) ص 59 (

3- » ظاهرة التأويل وصلتها باللغة« ألحمد عبد الغفار ) ص51(
4- ظاهرة التأويل وصلتها باللغة« ألحمد عبد الغفار ) ص51، 52(

5- »سورة األنعام » اآلية 103
6- » عقائد السلف » )ص 59(

7- » سورة التيـن » اآلية 1
8- السورة نفسها اآلية 2
9- السورة نفسها اآلية 3
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تفسيـــر اللفــظ بمــا ال يــدل عليــه بحــال، فــإن هــذه األلفــاظ ال تــدل علــى هــؤالء األشــخاص، 
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ذلــك نعــت للذيـــن معــه، وهــي التـــي يســميها النحــاة خبـــًرا بعــد خبـــر. و« املقصــود هنــا » أنهــا كلهــا 

صفــات ملوصــوف واحــد وهــم الذيـــن معــه، وال يجــوز أن يكــون كل منهــا مــرادا بــه شــخص واحــد، 

َمــا 
َّ
وتتضمــن تــارة جعــل اللفــظ املطلــق العــام منحصــرا فــي شــخص واحــد كقولــه: إن قولــه ﴿ِإن
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َّ
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وقــد رد العلمــاء هــذه التأويــات ذات التشــبيه والتجســيم، وقالــوا بتأويــل مــا يتناســب 

مــع أصــول العقيــدة، وكمــال هللا فـ«للراسخيـــن طريقــا يســلكونها فــي اتبــاع الحــق، وأن الزائغيـــن 

علــى غيـــر طريقهــم، فاحتجنــا إلــى بيــان الطريــق التـــي ســلكها هــؤالء لنتجنبهــا، كمــا نبيـــن الطريــق 
التـــي ســلكها الراســخون لنســلكها.«6

وطــرق الزائغيـــن: » اعتمادهــم علــى األحاديــث الواهيــة واملكذوبة...ومنهــا ضــد هــذا، وهــو 

ردهــم لألحاديــث التـــي جــرت غيـــر موافقــة ألغراضهــم ومذاهبهم،...ومنهاتخرصهــم علــى الــكام 

فــي القــرآن والســنة العربييـــن مــع العــرو عــن علــم العربيــة الــذي يفهــم بــه عــن هللا ورســوله...
ومنهــا: انحرافهــم عــن األصــول الواضحــة إلــى اتبــاع املتشــابهات التـــي للعقــول فيهــا مواقــف.«7

وهذه التأويات املخالفة ملنهج السلف ترجع حسب ابن تيمية إلى ما يعلم باالستدالل 

ال بالنقل، من جهتيـن: 

1- » سورة الفتح »جزء من اآلية 29
2- » سورة املائدة »جزء من اآلية 57
3- » سورة الزمر » جزء من اآلية 32 

4- » سورة الحديد » جزء من اآلية 10 
5- » مقدمة في أصول التفسيـر« ) ص 37(

6- » االعتصام » للشاطبي ) ص 285(
7- » االعتصام » للشاطبي ) ص 285(
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القــرآن عليها.والثانيــة: قــوم  ألفــاظ  ثــم أرادوا حمــل  إحداهمــا: قــوم اعتقــدوا معانــي، 

فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يـريده بكامه من كان من الناطقيـن بلغة العرب، من غيـر 

نظر إلى املتكلم بالقرآن، واملنـزل عليه واملخاطب به.فاألولون راعوا املعنى الذي رأوه من غيـر 

نظــر إلــى مــا تســتحقه ألفــاظ القــرآن مــن الداللــة والبيان.واآلخــرون راعــوا مجــرد اللفــظ، ومــا 

يجــوز عندهــم أن يـــريد بــه العربــي، مــن غيـــر نظــر إلــى مــا يصلــح للمتكلــم بــه ولســياق الــكام. ثــم 

هــؤالء كثيـــرا مــا يغلطــون فــي احتمــال اللفــظ لذلــك املعنــى فــي اللغــة، كمــا يغلــط فــي ذلــك الذيـــن 

قبلهــم، كمــا أن األوليـــن كثيـــرا مــا يغلطــون فــي صحــة املعنــى الــذي فســروا بــه القــرآن، كمــا يغلــط 

فــي ذلــك اآلخــرون، وإن كان نظــر األوليـــن إلــى املعنــى اســبق، ونظــر اآلخريـــن إلــى اللفــظ أســبق.

واألولــون صنفــان: تــارة يســلبون لفــظ القــرآن مــا دل عليــه وأريــد بــه، وتــارة يحملونــه 

إثباتــه  أو  نفيــه  مــا قصــدوا  يكــون  قــد  وفــي كا األمريـــن  بــه،  يـــرد  ولــم  يــدل عليــه  لــم  مــا  علــى 

فــي الدليــل واملدلــول، وقــد يكــون حًقــا فيكــون خطؤهــم  مــن املعنــى باطــا، فيكــون خطؤهــم 

فــي الدليــل ال فياملدلــول. وهــذا كمــا أنــه وقــع فــي تفسيـــر القــرآن، فإنــه وقــع أيضــا فــي تفسيـــر 

الحديــث، فالذيـــنأخطؤوا فــي الدليــل واملدلــول مثــل طوائــف مــن أهــل البــدع اعتقــدوا مذهبــا 

األمــة  علــى ضالــة، كســلف  يجتمعــون  الذيـــن ال  الوســط  األمــة  عليــه  الــذي  الحــق  يخالــف 

وأئمتهــا، وعمــدوا إلــى القــرآن فتأولــوه علــى آرائهــم. تــارة يســتدلون بآيــات علــى مذهبهــم وال داللــة 

فيهــا، وتــارة يتأولــون مــا يخالــف مذهبهــم بمــا يحرفــون بــه الكلــم عــن مواضعــه، ومنهــؤالء فــرق 

الخــوارج، والروافــض، والجهميــة واملعتـــزلة، والقدريــة، واملرجئــة، وغيـــرهم. »1 فكانــت هــذه » 

األخطــاء فــي الدليــل واملدلــول حســب تتبــع ابــن تيميــة مــن أســباب االختــاف فــي التفسيـــر وتأويــل 

كام هللا تعالــى ورســوله صلــى هللا عليــه وســلم علــى غيـــر تأويلــه وبغيـــر مــا أريــد بــه.

ويفيدنــا هــذا التتبــع فــي كونــه يبـــرز أســباب رفــض فعــل التأويــل فــي مقابــل قبــول فعــل 

أهــل  مــن  اجتهــادا صــادرا  باعتبــاره  الــذي قدمــه األصوليــون  التأويلــي  املنهــج  لكــن  التفسيـــر. 

العلــم بقواعــده وفــي محلــه يـــنفي رفــض فعــل التأويــل ملجــرد حــدوث تأويــات خاطئــة فــي مســالك 

1- » مقدمة في أصول التفسيـر » البن تيمية ) ص32،33، 34(
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الشــرع  بمنطــق  املنضبطــة  والتدبـــر  الفهــم  لعمليــة  ويثبتــه معرفيــا ضروريــا  علميــة محــددة. 
ومنطــق اللغــة فــي تثويـــر النــص الشــرعي.«1

وبيـــن الوقــوف علــى الظاهــر الحرفــي واملغــاالة العقليــة جــاء أبــو الحســن األشــعري 260/ 

324 هـ2 »ـ تاريخيا إن لم يكن شخصياـ  وكأنه ثار على مذهب املعتـزلة ليـن�ضئ مذهبا » وسطا » 

يـريد إقامة » التوازن » بيـن الطرفيـن: بيـن التنـزيه الذي يقتضيه » العقل » ملواجهة أصحاب 

االثنيـــن والقائليـــن بالتثليــث واملجســمة بمختلــف أصنافهــا، وبيـــن كثيـــر مــن آيــات القــرآن التـــي 

ال يســتقيم إيمــان الجمهــور وال تتوطــد العقيــدة فــي نفوســهم إال بأخذهــا علــى ظاهرهــا، مــن 

جهــة، وبيـــن حريــة هللا وقدرتــه املطلقتيـــن وبيـــن درجــة مــا مــن الحريــة والقــدرة البــد مــن نســبتهما 

لإلنســان لجعله » يكســب » أعماله ويتحمل مســؤوليتها، من جهة أخرى. إنها فكرة » الكســب 
» التـــي جعلهــا أبــو الحســن األشــعري بديــا لحريــة اإلرادة و » خلــق األفعــال.«3

يقــول ابــن خلــدون مؤكــدا ذلــك » قــام الشــيخ أبــو الحســن األشــعري إمــام املتكلميـــن 

فتوســط يـــن الطــرق ونفــى التشــبيه وأثبــت الصفــات املعنويــة وقصــر التنـــزيه علــى مــا قصــره 

املعنويــة  األربــع  الصفــات  فأثبــت  لعمومــه  املخصصــة  األدلــة  لــه  وشــهدت  الســلف.  عليــه 

والســمع والبصــر والــكام القائــم بالنفــس بطريــق النقــل والعقــل. ورد علــى املبتدعــة فــي ذلــك 

كلــه وتكلــم معهــم فيمــا مهــدوه لهــذه البــدع مــن القــول بالصــاح واألصلــح والتحسيـــن والتقبيــح 

وكمــل العقائــد فــي البعثــة وأحــوال الجنــة والنــار والثــواب والعقــاب. وألحــق بذلــك الــكام فــي 
اإلمامــة ملــا ظهــر حيـــنئد مــن بدعــة اإلماميــة مــن قولهــم إنهــا مــن عقائــد اإليمــان«.4

1- مقــال » النــص الشــرعي وبنــاء مفهــوم التأويــل » عبــد الرحمــن العضــراوي ) ص 89( مجلــة اإلحيــاء عــدد6 
الطبعــة األولــى 1435 هـــ / 2014م، مطبعــة املعــارف الجديــدة ـ الربــاط 

والجهميــة،  والرافضــة،  املعتـــزلة،  مــن  وغيـــرهم  امللحــدة،  علــى  الــرد  ِفــي  والتصانيــف  الكتــب،  صاحــب   -2
ــى أن توفــي بهــا، وكان يجلــس أيــام الجمعــات ِفــي حلقــة 

َ
ــَداد ِإل

ْ
والخــوارج، وســائر أصنــاف املبتدعة.وهــو بصــري ســكن َبغ

ِبــي ِإْســَحاق املــروزي الفقيــه مــن جامــع املنصور.ترجــم لــه الخطيــب البغــدادي فــي كتابــه » تاريــخ بغــداد » ) 13/ 260( 
َ
أ

وابــن العمــاد الحنبلــي فــي كتابــه » شــذرات الذهــب فــي أخبــار مــن ذهــب » ) 4/ 129( وابــن عســاكر فــي كتابــه » تبييـــن 
كــذب املفتـــري فيمــا نســب لإلمــام األشــعري » وغيـــرهم. 

3- » الكشف عن مناهج األدلة في عقائد امللة » البن رشد ) ص 26(
4- » املقدمة » البن خلدون ) ص 378( 
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ويضيــف قائــا: » وكثــر أتبــاع الشــيخ أبــي الحســن األشــعري واقتفــى طريقتــه مــن بعــده 

فــي طريقتهــم  الباقانــي فتصــدر لإلمامــة  بكــر  أبــو  تلميــذه كابــن مجاهــد وغيـــره. وأخــذ عنهــم 

إثبــات  مثــل  وذلــك  واألنظــار  األدلــة  عليهــا  تتوقــف  التـــي  العقليــة  املقدمــات  ووضــع  وهذبهــا 
والخــاء.«1 الفــرد  الجوهــر 

وممــا بيــض بــه األشــعري » وجــوه أهــل الســنة النبويــة، وســود بــه رايــات أهــل االعتـــزال 

والجهميــة، فأبــان بــه وجــه الحــق األبلــج ولصــدور أهــل اإليمــان والعرفــان أثلــج، مناظرتــه مــع 

أبــو الحســن املذكــور  شــيخه الجبائــي، التـــي بهــا قصــم ظهــر كل مبتــدع ومرائــي، وهــي: ســأل 

أســتاذه أبــا علــي الجبائــي عــن ثاثــة إخــوة، كان أحدهــم مؤمنــا بـــرا تقيــا، والثانــي كان كافــرا 

فاســقا شــقيا، والثالــث كان صغيـــرا فماتــوا، فكيــف حالهــم؟ فقــال الجبائــي: أمــا الزاهــد ففــي 

الدرجــات، وأمــا الكافــر ففــي الــدركات، وأمــا الصغيـــر فمــن أهــل الســامة. فقــال األشــعري: إن 

أراد الصغيـــر أن يذهــب إلــى درجــات الزاهــد هــل يــؤذن لــه؟ فقــال: الجبائــي: ال، ألنــه يقــال لــه: 

أخــوك إنمــا وصــل إلــى هــذه الدرجــات بســبب طاعاتــه الكثيـــرة، وليــس لــك تلــك الطاعــات، فقال 

األشــعري: فــإن قــال: ذلــك التقصيـــر ليــس منــي، فإنــك مــا أبقيتنــي وال أقدرتنــي علــى الطاعــة، 

مســتحقا  وصــرت  لعصيــت  بقيــت  لــو  أعلــم  كنــت  وعــا:  جــل  البــاري  يقــول  الجبائــي:  فقــال 

للعــذاب األليــم، فراعيــت مصلحتــك. فقــال األشــعري: فلــو قــال األخ األكبـــر: يــا إلــه العامليـــن، 

كمــا علمــت حالــه فقــد علمــت حالــي، فلــم راعيــت مصلحتــه دونــي؟ فانقطــع الجبائي.ولهــذه 
املناظــرة داللــة علــى أن هللا تعالــى خــص مــن شــاء بـــرحمته، وخــص آخــر بعذابــه.«2

بيـــن  فــي خلــق عقيــدة وســطية واضحــة جامعــة  املنهــج األصلــح  هــو  فمنهــج األشــاعرة 

النقــل والعقــل جمعــا وســطا، وقــادرة علــى بنــاء إنســان العقيــدة الســليمة الخاليــة مــن األوهــام 

والتخبطــات فــي الــرؤى واألحــكام العقدية.فممــا الشــك فيــه » أن األشــعري جــاء بقــول توســط 
فيــه بيـــن أقــوال املعتـــزلة وأقــوال أهــل الســنة.«3

1- » املقدمة » البن خلدون ) ص 378(
2- » شذرات الذهب في أخبار من ذهب » البن العماد الحنبلي ) 4 / 130(

3- » موقف ابن تيمية من األشاعرة » لعبد الرحمن بن صالح محمود ) ص 411( 
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املعتـــزلة والظاهريــة، ففيــه تحريــف واضــح  املعتمــد عنــد  التأويــل  بخــاف  كلــه  وهــذا 

للعقائــد اإليمانيــة ومفتــاح لبــاب الهــوى والبــدع. وقــد جعــل هللا » اتبــاع الهــوى مضــادا للحــق، 
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لــه  الــذم  فــي معــرض  بــه  الهــوى، فإنمــا جــاء  فــكل موضــع ذكــر هللا تعالــى فيــه  وتأمــل، 

وملتبعيــه، فهــذا كلــه واضــح فــي أن قصــد الشــارع الخــروج عــن اتبــاع الهــوى والدخــول تحــت 
للمولــى.«9 التعبــد 

فاألقــرب واألســلم الجمــع بيـــن املنقــول واملعقــول باعتبــار كل واحــد منهمــا أصــا مهمــا 

يحــدد مفهــوم التأويــل الصحيــح الــذي يتوجــب العمــل بــه بالبـــرهان العقلــي فــي معرفــة الحــق مــن 

النــص الشــرعي بنــاءا علــى أن املعرفــة العقليــة الحقــة ال تكــذب بالشــرع. إذ أن العلــوم كلهــا » 

1- » سورة ص » جزء من اآلية 25
2- » سورة النازعات » اآليتان 37، 38
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8- » سورة محمد » اآلية 15

9- » املوافقات » للشاطبي ) 2 / 291(
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داخلــة فــي أفعــال هللا تعالــى وصفاتــه وفــي القــرآن شــرح ذاتــه وصفاتــه وأفعالــه فهــذه األمــور تــدل 

علــى أن فهــم معانــي القــرآن مجــاال رحبــا ومتســعا بالغــا وأن املنقــول مــن ظاهــر التفسيـــر ليــس 

يـــنتهي اإلدراك فيــه بالنقــل والســماع ال بــد منــه فــي ظاهــر التفسيـــر ليتقــي بــه مواضــع الغلــط 

ثــم بعــد ذلــك يتســع الفهــم واالســتنباط والغرائــب التـــي ال تفهــم إال باســتماع فنــون كثيـــرة وال 

بــد مــن اإلشــارة إلــى جمــل منهــا ليســتدل بهــا علــى أمثالهــا ويعلــم أنــه ال يجــوز التهــاون بحفــظ 
التفسيـــر الظاهــر أوال وال مطمــع فــي الوصــول إلــى الباطــن قبــل إحــكام الظاهــر.«1

وهــذا مــا اختــاره اإلمــام الغزالــي فــي معــرض بيانــه فــرق التأويــل بيانــا جامعــا دقيقــا يقــول: 

« الفرقــة األولــى: هــم الذيـــن جــردوا النظــر إلــى املنقــول، وهــم الواقفــون علــى املنـــزل األول مــن 

منــازل الطريــق، القانعــون بمــا ســبق إلــى أفهامهــم مــن ظاهــر املســموع، فهــؤالء صدقــوا بمــا جــاء 

بــه النقــل تفصيــا وتأصيــا، وإذا شــوفهوا بإظهــار تناقــض فــي ظاهــر املنقــول، وكلفــوا تأويــا 

امتنعــوا وقالــوا: إن هللا قــادر علــى كل �ضــيء.

الفرقــة الثانيــة: تباعــدوا عــن هــؤالء إلــى الطــرف األق�ضــى املقابــل لهــم، وجــردوا النظــر 

إلــى املعقــول، ولــم يكترثــوا بالنقــل.

فــإن ســمعوا فــي الشــرع مــا يوافقهــم قبلــوه، وإن ســمعوا مــا يخالــف عقولهــم زعمــوا أن 

ذلــك صــوره األنبيــاء، وأنــه يجــب عليهــم النـــزول إلــى حــد العــوام، وربمــا يحتــاج أن يذكــر ال�ضــيء 

علــى خــاف مــا هــو عليــه. فــكل مــا لــم يوافــق عقولهــم حملــوه علــى هــذا املحمــل، فهــؤالء غلــوا 

فــي املعقــول حتــى كفــروا إذ نســبوا األنبيــاء عليهــم الصــاة والســام إلــى الكــذب لألجــل املصلحــة.

الفرقــة الثالثــة: جعلــوا املعقــول أصــا فطــال بحثهــم عنــه، وضعــف عنايتهــم باملنقــول 

فلــم تجتمــع عندهــم الظواهــر املتعارضــة املتصادمــة فــي بــادئ الــرأي، وأول الفكــر املخالفــة 

للمعقــول، فلــم يقعــوا فــي غمــرة اإلشــكال، لكــن مــا ســمعوه مــن الظواهــر املخالفــة للمعقــول 

جحــدوه، وأنكــروه، وكذبــوا راويــه، إال مــا يتواتــر عندهــم كالقــرآن، أو مــا قــرب تأويلــه مــن ألفــاظ 

الحديــث، ومــا شــق عليهــم تأويلــه جحــدوه حــذرا مــن اإلبعــاد فــي التأويــل، فــرأوا التوقــف عــن 

1- » البـرهان في علوم القرآن » للزرك�ضي ) 2/ 155(
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القبــول أولــى مــن اإلبعــاد فــي التأويــل، وال يخفــى مــا فــي هــذا الــرأي مــن الخطــر فــي رد األحاديــث 

ــنا. الصحيحــة املنقولــة عــن الثقــات الذيـــن بهــم وصــل الشــرع إليـ

عندهــم  فاجتمــع  لــه،  ممارســتهم  وطالــت  أصــا،  املنقــول  جعلــوا  الرابعــة:  الفرقــة 

الظواهــر الكثيـــرة، وتطرفــوا مــن املعقــول ولــم يغوصــوا فيــه، فظهــر لهــم التصــادم بيـــن املنقــول 

والظواهــر فــي بعــض أطــراف املعقــوالت، ولكــن ملــا لــم يكثــر خوضهــم فــي املعقــول، ولــم يغوصــوا 

فيــه، لــم يتبيـــن عندهــم املحــاالت العقليــة، ألن املحــاالت بعضهــا يــدرك بدقيــق النظــر وطويلــه 

الــذي يـــنبني علــى مقدمــات كثيـــرة متواليــة، ثــم انضــاف إليــه أمــر آخــر وهــو: أن كل مــا لــم يعــم 

اســتحالته حكمــوا بإمكانــه.

الفرقــة الخامســة: هــي الفرقــة املتوســطة الجامعــة بيـــن البحــث عــن املعقــول واملنقــول، 

الجاعلــة كل واحــد منهمــا أصــا مهمــا، املنكــرة لتعــارض العقــل والشــرع وكونــه حقــا، ومــن كــذب 

العقــل فقــد كــذب الشــرع، إذ بالعقــل عــرف صــدق الشــرع، ولــوال صــدق دليــل العقــل ملــا عرفنــا 

الفــرق بيـــن النبــي واملتنبــي، والصــادق والــكاذب. وكيــف يكــذب العقــل بالشــرع، ومــا ثبــت الشــرع 

إال بالعقــل.

وهــؤالء هــم الفرقــة املحقــة، وقــد نهجــوا منهجــا قويمــا، إال أنهــم ارتقــوا مرتقــى صعبــا، 

وطلبــوا مطلبــا عظيمــا، وســلكوا ســبيا شــاقا، فلقــد تشــوقوا إلــى مطمــع مــا أعصــاه، وانتهجــوا 
مســلكا مــا أوعــره.«1

فاألولــى إجــراء األمــور علــى مــا أجراهــا عليــه الســلف الصالــح، دون تعطيــل، وال تجســيم 

وال تشــبيه، وهــو معتقدنــا ومعتقــد األشــاعرة جميعــا، الــذي تميـــز بوســطيته واعتدالــه وبنــاء 

العقيــدة علــى أســاس صحيــح ســمحت بغــرس أصــول اإليمــان فــي اإلنســان مــن غيـــر تشــويش 

عليهــا ومــن غيـــر جنــوح لهــا نحــو التشــبيه وال نحــو املغــاالة العقليــة.

 « أن  كذلــك  شــأنها  ومــن   2« للتحضــر  الدافعــة  الفكــرة   « هــي  الصحيحــة  فالعقيــدة 

الوجــود  مظاهــر  كل  تجعــل  إذ  والتق�ضــي،  والبحــث  للنظــر  عريضــا  مجــاال  للمســلم  تبســط 

1- » قانون التأويل » ) ص 15( وما بعدها
2- » عوامل الشهود الحضاري » لعبد املجيد النجار )2/ 64(
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بمهمــة  القيــام  يعيـــنه علــى  مــا  منــه  ليســتمد  بالنظــر  إليــه  يتجــه  والحيــاة موضوعــا عليــه أن 

الخافــة املوصولــة علــى نحــو أو آخــر بتلــك املظاهــر كلهــا. فعالــم الغيــب مبســوط للنظــر بغايــة 

التمثــل االعتقــادي لوجــود هللا وصفاتــه، ولحيــاة املــآل وأحكامهــا، واإليمــان بهــذه املعتقــدات فــي 

جملتها ال يكون إيمانا كاما في االعتبار اإلسامي إال حيـــنما يستقر في النفس بناء على النظر 

املــؤدي إلــى االقتنــاع الذاتي.وعالــم الشــهادة املــادي مبســوط للنظــر لتكــون فيــه الداللــة علــى 

عالــم الغيــب ليعلــم بــه، ولتتــم باكتشــاف قوانيـــنه الســلطنة عليــه وتسخيـــره إلنجــاز الخافــة. 

وعالــم الحيــاة اإلنســانية مبســوط للنظــر اعتبــارا بمــا كان منهــا ماضيــا، وترشــيدا وتســديدا ملــا 
هــو منهــا حاضــر ومســتقبل.«1
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الشــهادة املــادي أرضــا وســماء، وهــو أمــر بالنظــر فــي آثــار الحيــاة الســابقة ومــا شــهدته مــن النــذر 
لاسترشــاد بذلــك فــي تســديد الحيــاة الراهنــة واملقبلــة.«3

وهكــذا يتســع مجــال النظــر اإلنســاني عامــة ونظــر املــؤول خاصــة ســعة غيـــر متناهيــة فــي 

مــادة املعرفــة ليشــمل كل �ضــيء مرئــي وغيبــي فــي إطــار تأويــل صحيــح مشــروع يجمــع بيـــن قــراءة 

الوحــي املســطور وقــراءة الوحــي املنظور.فــا« يمكــن فهــم قواعــد التحضــر اإلســامي فــي تحليلهــا 

التـــي صورهــا  للعاقــة  العقديــة  الصــورة  بالوقــوف علــى  إال  بنائهــا مســتقبليا  فــي  أو  تاريخيــا، 
اإلســام بيـــن اإلنســان والكــون وحــدة واســتعاء وتسخيـــرا.«4

االنخــراط  إلــى  مباشــرا  توجيهــا   « اإلنســان  توجــه  فتئــت  مــا  الكريــم  القــرآن  فتعاليــم 

الحيــاة  بنــاء  فــي  بمقدراتــه  واالنتفــاع  مرافقــه،  اســتثمار  بقصــد  الكــون  مناكــب  فــي  الكثيــف 
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َ
وتنميتهــا، وقــد ســمي ذلــك باالبتغــاء مــن فضــل هللا، ومنــه قولــه تعالــى ﴿ف

1- » عوامل الشهود الحضاري » لعبد املجيد النجار )71/2(
2- » سورة يونس » اآلية 101
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وليــس الســعي فــي الكــون الســتثماره واالبتغــاء مــن فضــل هللا فيــه أمــرا » نافلــة، إن شــاء 

اإلنســان أتــاه وإن شــاء تركــه، بــل هــو واجــب ديـــني يـــندرج ضمــن املهمــة التـــي مــن أجــل أجلهــا 

خلق اإلنسان وهي الخافة في األرض، فهذه الخافة ال تتحقق إال بالتعميـر املادي. والتعميـر 
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وهــذا االنتفــاع املــادي للكــون الــذي هــو غايــة الحيــاة فــي هــذه الحضــارة يؤتــى مــن حيــث 

الســنن التـــي ســنها هللا عــز وجــل فيــه، إذ أنــه » قانــون عــام فــي التعامــل اإلنســاني مــع الكــون، ال 

دخــل فيــه إليمــان أو كفــر، وال لهــدى أو ضــال بالنســبة ملــن يقبــل علــى الكــون لانتفــاع، فليــس 

للمؤمــن أن يظــن أنــه بمقت�ضــى إيمانــه يجــد الحظــوة عنــد الكــون فيعطيــه الخيـــر بغيـــر قانونــه، 

بــل إنــه يعطــي ويمنــع بحســب مــا يتعامــل بــه املقبــل عليــه مــن أخــذ باألســباب أو إهــدار لهــا ســواء 
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عمــل عمــا صالحــا فــي غيـــر تقــوى ـ يعنــي مــن أهــل الشــرك ـ أعطــي علــى ذلــك أجــرا فــي الدنيــا: 

يصــل رحمــا، يعطــي ســائا يـــرحم مضطــرا، فــي نحــو هــذا مــن أعمــال البـــر، يعجــل هللا لــه ثــواب 

ــنه فيمــا حولــه، ويدفــع عنــه مــن  عملــه فــي الدنيــا، ويوســع عليــه فــي املعيشــة والــرزق، ويقــر عيـ

مــكاره الدنيــا، فــي نحــو هــذا، وليــس لــه فــي اآلخــرة مــن نصيــب«8، فــاهلل عــز وجــل جعــل لــكل �ضــيء 

نظمــا وســننا تنظــم عاقتــه بــكل مــا فــي الكــون، فمــن أخــذ كل �ضــيء بســنته أقبلــت عليــه تلــك 

1- » سورة الجمعة » جزء من اآلية 10
2- » سورة املزمل » جزء من اآلية 18
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الســنة بمــا لهــا مــن أخــاق الــرزق ومكنــون الثــروة، وقــد بلــغ مــن اطــراد ذلــك بــأن جعلــه هللا 

قانونــا منقــادا لــكل مــن عمــل بــه واســتغله بحقــه، مؤمنــا بــاهلل أو غيـــر مؤمــن.

إن هــذا التأويــل العقــدي يؤطــر لانتفــاع بالكــون فــي إطــار مــن العقيــدة، بــأن » يوجــه 

فيمــا تقتضيــه تعاليمهــا، ومــا ترســمه مــن غايــات وأهــداف. فــإذا كانــت مرافــق الكــون هــي مــن 

خلــق هللا تعالــى ومــن نعمــه علــى عبــاده، وإذا كان اإلنســان فــي التحضــر اإلســامي مكلفــا بــأن 

يـــنجز التحضــر لغايــة أن يحقــق غايــة عقديــة هــي غايــة الخافــة، فإنــه يكــون مــن املطلــوب 

منــه أن يوجــه مناشــطه االنتفاعيــة بالكــون فــي الوجهــة التـــي تتــاءم مــع تلــك املقدمــة وهــذه 

لَّ 
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َ
ن الغاية.«1وهــذا مــا ذهــب إليــه فخــر الــرازي فــي تأويلــه قولــه تعالــى ﴿قــاَل َربُّ

ــمَّ َهــدى﴾2 بــأن كل �ضــيء خلــق علــى هيئــة قانونيــة يكــون نفعــه بحســبها.إذ يقــول: 
ُ
ــُه ث

َ
ق

ْ
ل

َ
�َشــْيٍء خ

ــي بهــا يتوصلــون إلــى  »فثبــت أنــه ســبحانه هــو الــذي خلــق كل األشــياء ثــم أعطاهــم العقــول التـ
كيفيــة االنتفــاع بهــا.«3

المطلب الثاني: التأويل الصحيح وأثره التشريعي

التشــريع لغــة: الشــرع والشــريعة والتشــريع معناهــا واحــد فــي اللغــة، فهــي مصــدر مــن 
شــرع بمعنــى ســن األحــكام والقواعــد للنــاس.4

وقــد اســتعمل القــرآن كلمــة التشــريع بمعنــى يشــمل كل األحــكام مــن عقائــد وعبــادات 

وأخــاق. ومعامــات 

والشــريعة والتشــريع اإلســامي باملعنــى االصطاحــي: هــو جملــة األحــكام والقواعــد التـــي 

يتعلــق  نبيـــنا محمــد صلــى هللا عليــه وســلم، ممــا  أنـــزلها علــى  لعبــاده، والتـــي  تعالــى  ســنها هللا 

بأحــكام العقيــدة، والعبــادات، واملعامــات واألخــاق. وهــذا املعنــى يطابــق ويوافــق معنــى كلمــة 

1- » عوامل الشهود الحضاري » لعبد املجيد النجار )2/ 152(
2- » سورة طه » اآلية 49

3- » مفاتيح الغيب » )22/ 58(
4- قد سبق تعريفها في املطلب الثاني: مجال التأويل في إطار النصوص املستندة إلى مقاصد الشريعة 
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وممــا ال شــك فيــه أن التشــريع اإلســامي الــذي نـــزل الوحــي بقواعــده وأصولــه الكليــة 

صالــح لــكل زمــان ومــكان، » فشــريعة هللا هــي املنهــج الحــق املســتقيم الــذي يصــون اإلنســانية 

مــن الزيــغ واالنحــراف، ويجنبهــا مزالــق الشــر، ونــوازع الهــوى، وهــي املــورد العــذب الــذي يشــفي 

اســتقامة  هللا  تشــريع  مــن  الغايــة  كانــت  ولهــذا  عقولهــا،  بــه  وترتــوي  نفوســها،  ويحيــي  غلتهــا، 

اإلنســان علــى الجــادة، ليـــنال عــز الديـــنا وســعادة اآلخــرة.«2 وإصــاح أحوالــه جملــة وتفصيــا، 
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األول: عــدم الحــرج، فالشــريعة مؤسســة ومبنيــة علــى رفــع الحــرج والضيــق، قــال هللا 

يـــِن  ــْم ِفــي الّدِ
ُ

ْيك
َ
ُعْســَر﴾4وقال أيضا﴿َوَمــا َجَعــَل َعل

ْ
ــُم ال

ُ
 ُيِريــُد ِبك

َ
ُيْســَر َول

ْ
ــُم ال

ُ
ُ ِبك تعالــى ﴿ُيِريــُد للاَّ

ِمــْن َحَرٍج﴾5وغيـــرها مــن اآليــات التـــي تحمــل داللــة التيسيـــر والتخفيــف، وقــد » عــده الفقهــاء 
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املقطــوع بهــا.«6

التكاليــف  كثــرة  فــي  ألن  الحــرج،  لعــدم  الزمــة  نتيجــة  وهــو  التكاليــف،  تقليــل  الثانــي: 
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املســائل التـــي نهــوا عنهاأشــياء عفــا هللا عنهــا أي: ســكت عــن تحريمهــا، فيكــون ســؤالهم عنهــا 

1- » سورة املائدة » جزء من اآلية 4 
2- » تاريخ التشريع اإلسامي » ملناع بن خليل القطان ) ص 14(
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4- » سورة البقرة » جزء من اآلية 184

5- » سورة الحج » جزء من اآلية 76
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ســبب تحريمهــا، ولــو لــم يســألوا عنهــا لكانــت عفــوا متــروكا لهــم الخيــار فــي فعلهــا، أو الكــف عنهــا، 

ويــدل علــى هــذا التأويــل قولــه صلــى هللا عليــه وســلم»إن هللا فــرض فرائــض فــال تضيعوهــا 

ونهــى عــن أشــياء فــال تنتهكوهــا وحــد حــدودا فــال تعتدوهــا وعفــا عــن أشــياء رحمــة لكــم ل عــن 

نســيان فــال تبحثــوا عنهــا«.)1( )2(

الثالث: التدرج في التشريع، بعث النبي صلى هللا عليه وسلم، » والعرب قد استحكمت 

فيهــم عــادات منهــا مــا هــو صالــح للبقــاء، وال ضــرر منــه علــى تكويـــن األمــة، ومنهــا مــا هــو ضــار يـــريد 

الشــارع إبعادهــم عنــه. فاقتضــت حكمتــه أن يتــدرج بهــم شــيئا، فشــيئا لبيــان حكمــه، وإكمــال 
ديـنه.«3

ومحــل االجتهــاد فــي نصــوص هــذا التشــريع اإلســامي ـ وقــد تقــدم بيانــه فــي املطلــب الثانــي: 

مجــال التأويــل وســنذكره بإيجــاز هنــا ـ هــو » الظنيــات مــن األدلــة، فــا اجتهــاد فيمــا كان قطعــي 

الثبــوت والداللــة معــا، كنصــوص القــرآن ونصــوص الســنة املتواتــرة الدالــة علــى معناهــا داللــة 
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فــإن مــا دلــت عليــه القطعيــات مــن األحــكام فــرض علــى جميــع املسلميـــن اتباعــه كمــا ورد، وال 

يكــون االجتهــاد فيــه، وال االختــاف عليــه باختــاف العصــر واملجتهديـــن، فــا يســع املجتهــد إال 

تطبيــق النــص كمــا دل عليــه صريــح لفظــه، وهــذا النــوع مــن الدالئــل أقــوى أدلــة األحــكام.«5 أي 
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بالنقــص، ومــن كمالهــا اشــتمالها علــى األحــكام الكليــة، ودعوتهــا إلــى االجتهــاد فيمــا عداهــا مــن 

األحــكام الجزئيــة املتغيـــرة بتغيـــر الزمــان واملــكان، وبتق�ضــي التشــريع يتأكــد ذلــك.

1- » جامــع بيــان العلــم وفضلــه » البــن عبــد البـــر بــاب ) مــا جــاء فــي ذم القــول فــي ديـــن هللا تعالــى بالــرأي والظــن 
والقيــاس علــى غيـــر أصــل وعيــب اإلكثــار مــن املســائل دون اعتبــار ( رقــم 2012 ) 2 / 1045 ( 

2- » تاريخ التشريع اإلسامي » للشيخ محمد الخضري بك ) ص 19،20(
3- » تاريخ التشريع اإلسامي » للشيخ محمد الخضري بك ) ص 20( 

4- » سورة البقرة » جزء من اآلية 274
5- » من ضوابط االجتهاد عند املالكية » لعبد الرحمن الغرياني ) ص 7(

6- » سورة املائدة » جزء من اآلية 4 
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فبعد الفتوحات اإلسامية الكبـرى شرقا وغربا ودخول أمم عديدة إلى اإلسام وتفرق 

الصحابــة فــي األمصــار ازدهــر الفقــه والتشــريع تبعــا لازدهــار الحضــاري والثقافــي والسيا�ضــي 

واالقتصــادي واالجتماعــي. وهكــذا فبعــد دورة نشــأة الفقــه اإلســامي أيــام الرســول صلــى هللا 

فــي  النضــج والكمــال  التابعيـــن جــاء دور  فــي عهــد الصحابــة وكبــار  عليــه وســلم ودور شــبابه 

القــرن الثانــي الهجــري وذلــك بظهــور املذاهــب الفقهيــة وفــي مقدمتهــا املذاهــب األربعــة الكبـــرى 

حيث كان لزاما على الفقهاء املجتهديـــن املتفرقيـــن في األمصار اإلسامية أن يتصدوا لاجتهاد 

واإلفتــاء عندمــا تعــرض عليهــم قضايــا ونــوازل جديــدة ليــس لحكمهــا نــص فــي الكتــاب أو الســنة 

أو االجمــاع وبتراكــم هــذا اإلفتــاء داخــل كل مدرســة فقهيــة تشــكلت املذاهــب، وإذا كان القــرآن 

قــد نـــزل منجمــا اســتجابة للوقائــع واألحــداث املتجــددة فــي عصــر النبــوة فــإن الفقــه اإلســامي 

جــاء ملواجهــة املســتجدات فــي مياديـــن متعــددة بعــد ازدهــار الحضــارة اإلســامية وهــو مــا يؤكــد 

حيويتــه وقابليتــه للنمــاء املســتمر واحتضانــه لــكل املتغيـــرات.

ومــن الثابــت أن هــذه » املــدارس الفقهيــة انقســمت إلــى أنصــار رأي، وأنصــار حديــث، 

وموقــف متوســط بيـــن الــرأي والحديــث للتوفيــق بيـــنهما إال أن هــذه املذاهــب علــى اختافهــا 

كانــت تســتعمل الــرأي ولكــن بقــدر، فــإذا رتبنــا هــذه املذاهــب حســب اســتعمالها للــرأي وجدنــا 
أنهــا مــن الكثــرة إلــى القلــة ويكــون ترتيبهــا: الحنفيــة، الشــافعية، املالكيــة، الظاهريــة.«1

وقــد يكــون هــؤالء املنكــرون للــرأي مضطريـــن إلــى اســتعماله إذا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك، 

وال غنى ألي مذهب فقهي عن استعمال الرأي ملوافقته للعمل الفقهي نفسه، إذ يستدل على 

ذلــك مــن طبيعــة هــذا العمــل ومــا يــدل عليــه اســمه مــن الفهــم والفطنــة النافــذة، إذ أن الفقــه 

علــم مســتنبط بالــرأي واالجتهــاد ويحتــاج فيــه إلــى النظــر والتأمــل، فاملجتهــد يعمــل علــى إدراك 

داللــة النــص الشــرعي حتــى يتمكــن مــن تقريـــر الحكــم الشــرعي الصحيــح املناســب للمســألة 

املعروضــة، وهــذا مــا اعتبـــره علمــاء الشــريعة مــن لــوازم الفتــوى، يقــول ابــن عبــد البـــر: ســئل 

1- » ظاهرة التأويل وصلتها باللغة » ألحمد بن عبد الغفار ) ص 40، 41(
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عبــد هللا بــن مبــارك متــى يســع الرجــل أن يفتــي؟ قــال: »إذا كان عاملــا باألثــر بصيـــرا بالــرأي«1 
فاملجتهــد يـــرى ويكــون » رأيــه عــن طريــق التأويــل ســواء قصــد إليــه أم لــم يقصــد.«2

األحــكام  واســتنباط  التشــريع  لبيــان  تصــدت  التـــي  التأويــل  مناهــج  نــورد  ذلــك  ولبيــان 

منــه، فالظاهريــة اعتمــدت التأويــل الحرفــي الظاهــري الضيــق حيــث أن أدلــة األحــكام عندهــم 

تنحصــر فــي النــص، فالنــص هــو الــذي يشــكل مصــدر املعرفــة. وعليــه قالــوا فــي تحديــد املصــادر 

بالقــرآن، والســنة، واإلجمــاع والدليــل.

يقــول ابــن حــزم فــي القــرآن: » ملــا تبيـــن بالبـراهيـــن واملعجــزات، أن القــرآن هــو عهــد هللا 

إليـــنا والــذي ألزمنــا اإلقــرار بــه، العمــل بمــا فيــه، وصــح بعمــل الكافــة الــذي ال مجــال للشــك 

فيــه، أن هــذا القــرآن املكتــوب فــي املصاحــف واملشــهور فــي اآلفــاق كلهــا، وجــب االنقيــاد ملــا فيــه، 

ــاِب ِمــْن �َشــْيٍء﴾1 فمــا في القرآن 
َ
ِكت

ْ
ــا ِفــي ال

َ
ن

ْ
ط رَّ

َ
فــكان األصــل املرجــوع إليــه ألننــا وجدنــا فيــه: ﴿َمــا ف

أمــر أو نهــي فواجــب الوقــوف عنــده.«4

فــي الشــرائع، نظرنــا  إليــه  بيـــنا أن القــرآن هــو األصــل املرجــوع  ملــا  فــي الســنة: »  ويقــول 

فيــه فوجدنــا فيــه إيجــاب طاعــة مــا أمرنــا بــه رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم، ووجدنــاه عــز 

َوْحــٌي 
َّ

َهــَوى [ِإْنُهــَو ِإل
ْ
ِطــُق َعــِن ال

ْ
وجــل يقــول فيــه واصفــا لرســوله صلــى هللا عليــه وســلم: ﴿َوَمــا َين

ُيوَحى﴾5فصــح لنــا بذلــك أن الوحــي يـــنقسم مــن هللا عــز وجــل إلــى رســوله صلــى هللا عليــه وســلم 

علــى قسميـــن: أحدهمــا وحــي متلــو مؤلــف تأليفــا معجــز النظــام هــو القــرآن، والثانــي وحــي مــروي 

منقــول غيـــر مؤلــف وال معجــز النظــام وال متلــو لكنــه مقــروء، وهــو الخبـــر الــوارد عــن رســول 

ــا 
َ
ن

ْ
َزل

ْ
ن

َ
أ هللا صلــى هللا عليــه وســلم، وهــو املبيـــن عــن هللا عــز وجــل مــراده منا.قــال هللا تعالى﴿َو

أوجــب  قــد  تعالــى  ﴾،6وجددنــاه 
َ

ُرون
َّ

ك
َ

ف
َ
َيت ُهــْم 

َّ
َعل

َ
َول ْيِهــْم 

َ
ِإل ــّزَِل 

ُ
ن َمــا  ــاِس 

َّ
ِللن  

َ
ــن َبّيِ

ُ
ِلت ــَر 

ْ
ك ِ

ّ
الذ ْيــَك 

َ
ِإل

1- » جامــع بيــان العلــم وفضلــه » بــاب ) مــن يســتحق أن يســمى فقيهــا أو عاملــا، حقيقــة ال مجــازا، ومــن يجــوز لــه 
الفتيــا عنــد العلمــاء( رقــم1532 ) 818/2(

2- » ظاهرة التأويل وصلتها باللغة » ألحمد عبد الغفار ) 40(
1- » سورة األنعام » جزء من اآلية 39 

4- » اإلحكام في أصول األحكام » ) 1/ 95(
5- » سورة النجم » اآليتان 3،4

6- » سورة النحل » اآلية 44
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طاعــة هــذا القســم الثانــي كمــا أوجــب طاعــة القســم األول الــذي هــو القــرآن وال فــرق. فقــال 

ُســوَل﴾1 ثــم قــال » وصــح لنــا أن األخبــار هــي أحــد األصليـــن  ِطيُعــوا الرَّ
َ
َ َوأ ِطيُعــوا للاَّ

َ
تعالى﴿أ

 
ْ

ُســوِل ِإن ِ َوالرَّ
ــى للاَّ

َ
وُه ِإل ــُردُّ

َ
ــْم ِفــي �َشــْيٍء ف

ُ
ْعت َ

از
َ
ن

َ
 ت

ْ
ــِإن

َ
املرجــوع إليهمــا عنــد التنــازع. قــال تعالــى ﴿ف

)3( ) 2(.﴾ 
ً

ِويــال
ْ
أ

َ
ْحَســُن ت

َ
ْيــٌر َوأ

َ
ِلــَك خ

َ
ِخــِر ذ

ْ
َيــْوِم ال

ْ
ِ َوال

 ِبــاللَّ
َ

ــون
ُ
ِمن

ْ
ؤ

ُ
ــْم ت

ُ
ت

ْ
ن

ُ
ك

وبعــد هــذا البيــان أجمــل القــول: » والقــرآن الكريــم والخبـــر الصحيــح بعضهــا مضــاف 

إلــى بعــض وهمــا �ضــيء واحــد فــي أنهمــا مــن عنــد هللا تعالــى وحكمهمــا حكــم واحــد فــي بــاب وجــوب 
الطاعــة لهمــا.«4

وفــي اإلجمــاع الــذي يـــراه الظاهريــة حجــة فــي الديـــن إنمــا هــو إجمــاع الصحابــة فقــط. 

يبيـــن ابــن حــزم حجتــه فــي ذلــك بــأن الصحابــة ر�ضــي هللا عنهــم كانــوا فــي وقتهــم يمثلــون جميــع 

املؤمنيـــن، وأن إجماعهــم علــى أمــر إنمــا يمثــل إجمــاع املؤمنيـــن، وهــذا هــو اإلجمــاع املقطــوع بــه. 

أمــا غيـــر الصحابــة فــي العصــور الاحقــة فــإن مــا يطلــق عليــه اإلجمــاع عندهــم فإنمــا يكــون مــن 

بعــض املؤمنيـــن ال كلهــم، و هــذا ال يعــد إجماعــا. فالصحابــة كانــوا عــددا محصــورا يمكــن أن 

يحــاط بهــم وتعــرف أقوالهــم، و ليــس هــذا ملــن بعدهــم. وال يكــون اإلجمــاع عنــد ابــن حــزم إال عــن 

توقيــف منــه صلــى هللا عليــه وسلم.ويـــرفض كل الصــور التـــي قــال بهــا يعــض العلمــاء، كإجمــاع 
أهــل املديـــنة،أو اعتبــار مــا لــم يعــرف فيــه خافــا علــى أنــه إجمــاع.5

وفي الدليل: لقد قال بعض العلماء كالخطيب البغدادي وغيـــره، عن الظاهرية الذيـــن 

رفضــوا القيــاس عندمــا ضاقــت عليهــم األمــور فــي اســتنباط األحــكام اضطــروا لألخــذ بالقيــاس 

فســموه باســم آخــر هــو الدليــل. والواقــع إن الدليــل مــن خــال بيــان ابــن حــزم لــه أمــر آخــر ال 

عاقــة لــه بالقيــاس. وقــد رد ابــن حــزم علــى مــن قــال ذلــك أو قــال بــأن الدليــل خــروج عــن النــص 

1- » سورة محمد » جزء من اآلية 34 
2- » سورة النساء » جزء من اآلية 58 

3- » اإلحكام في أصول اإلحكام » ) 1/ 96،97(
4- املصدر نفسه ) 1/ 98(

5- انظر » اإلحكام في أصول اإلحكام » ) 4 / 147( وما بعدها 
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أو اإلجمــاع بأنــه خطــأ فــي الفهــم. فالدليــل مأخــوذ مــن النــص و اإلجمــاع، وهــو أقســام كمــا بيـــن 
ابــن حــزم وقــد أدرجــه تحــت عنــوان الدليــل فــرارا مــن التصريــح باســمه.1

وفيالتعامــل مــع النصــوص قالــوا بالظاهــر، وهــو الخــروج مــن التأويــل إلــى املعنــى البــارز 

الــذي يســتنبطه العقــل علــى البديهــة بحكــم منطــوق اللغــة، ومــا تــدل عليــه العبــارة العربيــة 

للســامع وفــق اســتعمال العــرف والعــادة. وقــد ناقــش ابــن حــزم الذيـــن يخالفــون الظاهريــة فــي 

األخــذ بالظاهــر نقاشــا طويــا مبيـــنا أن اآليــات نـــزلت بلســان عربــي مبيـــن، وأن كل مــن صــرف 

لفظــا عــن مفهومــه فــي اللغــة، وأقبــل علــى تأويــل ليــس لــه عليــه دليــل مــن نــص أو إجمــاع متيقــن 

أو ضــرورة عقــل فقــد حرفــه، وعليــه فاتبــاع الظاهــر فــرض.

وممــن عــرف باملنهــج النقلــي اإلمــام أحمــد بــن حنبــل، فمجــال التشــريع عنــد أصحــاب 

هــذا املنهــج أضيــق، إال أن هــؤالء يعمــدون إلــى اســتعمال الــرأي والتأويــل عنــد الضــرورة، » أبــاح 

أحمــد بــن حنبــل أن يقــاس ال�ضــيء علــى ال�ضــيء إذا كان مثلــه فــي كل أحوالــه، فأمــا إذا أشــبهه فــي 
حــال وخالفــه فــي حــال فــأردت أن تقيــس عليــه فهــذا خطــأ.«2

ويتضــح مــن هــذه القولــة » موقــف أحمــد بــن حنبــل وتشــدده فــي قبــول القيــاس، وشــدة 

حرصــه فــي تطبيقــه باعتبــاره نوعــا مــن أنــواع الــرأي، فاملعــروف أن القيــاس أحــد أنــواع االجتهــاد 
بالــرأي، والتأويــل كذلــك مســلك مــن مســالك االجتهــاد بالــرأي.«3

وبخــاف الظاهريــة الذيـــن تمســكوا بظاهــر النــص وحرفيــة الكتــاب والســنة دون النظــر 

الوســطي  التأويــل  الشــرعي. نجــد  النــص  بيــان مقاصــد  الــذي يقت�ضــي  التأويــل الصحيــح  إلــى 

االتجــاه  لهــذا  تطبيقــات  وردت  وقــد  ـ  ومقاصدهــا.  بثوابتهــا  املتغيـــرات  يـــربط  الــذي  املعتــدل 

التأويلــي فــي الفصــل الثانــي فــي معــرض الحديــث عــن مجــال التنـــزيل والتكييــف للنصــوص فــي 

ـ إطــار محكمــات الشــريعة وثوابتهــا ومقاصدهــا. 

1- انظر املصدر نفسه ) 5/ 105( وما بعدها 
2- » أحمد بن حنبل إمام أهل اللغة » لعبد الحليم الجندي ) ص 269(

3- » ظاهرة التأويل وصلتها باللغة » ألحمد عبد الغفار ) ص 47(
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إن اعتمــاد التأويــل الــذي يتعاضــد فيــه النقــل والعقلفــي إطــار مــا ســطره املحققــون » 

املعقــول الصريــح ل يخالــف املنقــول الصحيــح »1 فــي التشــريع اإلســامي يؤســس ويســتوعب 

الشــريعة فــي إطــار توابثهــا ســواء مــا كان منصــوص عليــه أو غيـــر منصــوص عليــه مــن الوقائــع 

واملســتجدات، ويســهم فــي اتســاع االســتنباطات الفقهيــة التـــي تراعــي حاجــة املكلــف ومصلحتــه 

املعتبـــرة شــرعا التـــي جــاءت الشــريعة لتحقيقهــا فــي العاجــل واآلجــل.

يقــول الشــاطبي: » إذا تعاضــد النقــل والعقــل علــى املســائل الشــرعية، فعلــى شــرط أن 

يتقــدم النقــل فيكــون متبوعــا، ويتأخــر العقــل فيكــون تابعــا، فــا يســرح العقــل فــي مجــال النظــر 

إال بقــدر مــا يســرحه النقــل، والدليــل علــى ذلــك أمــور: 

األول: أنــه لــو جــاز للعقــل تخطــي مأخــذ النقــل، لــم يكــن للحــد الــذي حــده النقــل فائــدة، 

ألن الفــرض أنــه حــد لــه حــدا، فــإذا جــاز تعديــه، صــار الحــد غيـــر مفيــد، وذلــك فــي الشــريعة 

باطــل، فمــا أدى إليــه مثلــه.

ولــو  يقبــح،  العقــل ال يحســن وال  أن  مــن  الــكام واألصــول  علــم  فــي  تبيـــن  مــا  والثانــي: 

خلــف. هــذا  ومقبحــا،  محســنا  لــكان  الشــرع،  حــده  ملــا  متعديــا  فرضنــاه 

والثالــث: أنــه لــو كان كذلــك، لجــاز إبطــال الشــريعة بالعقــل، وهــذا محــال باطــل، وبيــان 

ذلك أن معنى الشــريعة أنها تحد للمكلفيـــن حدودا في أفعالهم، وأقوالهم، واعتقاداتهم، وهو 

جملــة مــا تضمنتــه، فــإن جــاز للعقــل تعــدي حــد واحــد جــاز لــه تعــدي جميــع الحــدود، ألن مــا 

ثبــت لل�ضــيء ثبــت ملثلــه، وتعــدي حــد واحــد هــو معنــى إبطالــه، أي: ليــس هــذا الحــد بصحيــح، 
وإن جــاز إبطــال واحــد جــاز إبطــال الســائر، وهــذا ال يقــول بــه أحــد لظهــور محالــه.«2

وبعيــدا عــن هــذه الــرؤى التـــي لــم تخــرج فــي معظمهــا عــن منطــق التــداول اإلســامي فــي 

تأويل النص الشرعي ـ رغم تبايـــنها ـ، طرحت في العصر الحديث مشاريع عديدة لقراءة النص 

الشــرعي قراءةيغلــب عليهــا توظيــف آليــات مــن خــارج منطــق التــداول اإلســامي، وتحمــل لــواء 

1- انظر » درء تعارض العقل والنقل » البن تيمية.
2- » املوافقات » ) 1/ 131(
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التأويــل املتجــاوز للنصــوص باســم رعايــة املصالــح والتجديد.ومــن أبـــرز منظــري هــذا االتجــاه 

حســن حنفــي، محمــد أركــون، حامــد نصــر أبــو زيــد، وغيـــرهم.

تجعــل  التـــي  األنســنة  نظريــة  هــي  هــؤالء  عنــد  التأويــل  منهــج  فــي  األساســية  والنظريــة 

اإلنســان محــورا لتفسيـــر الكــون بأســره، وتؤكــد هــذه النظريــة علــى إنــكار أي معرفــة مــن خــارج 

اإلنســان كالديـــن أو الوحــي، فالوحــي ـ عندهــم ـ عندمــا يـــراد فهمــه البــد أن يـــنتقل مــن الوضــع 

اإللهــي إلــى الوضــع اإلنســاني.

الوحــي  أي حركــة  األول،  إلــى ســياقها  الوحــي  إعــادة حركــة  علــى  تنبنــي  هــذه  فنظريتهــم 

النازلة من هللا إلى اإلنسان، والتـــي تعني الكشف واإلفصاح والبيان، إذ تحولت هذه الحركة 

» فــي الفكــر الديـــني املتأخــر إلــى حركــة صعــود مــن جانــب اإلنســان ســعيا إلــى هللا ذاتــه، فتعطلــت 

بذلك حركة الوحي التـــي كانت تســتهدف في بدايتها اإلنســان بما هو عضو في جماعة، ومن تم 
تســتهدف إعــادة بنــاء الواقــع لتحقيــق مصلحــة اإلنســان وإشــباع حاجاتــه املاديــة والروحيــة.1

فالرؤيــة الحقيقيــة للديـــن تنبــع ـ حســب محمــد مجتهــد الشبســتري ـ » مــن آالم البشــر 

وحاجاتهــم، ومــن التجــارب الديـــنية لإلنســان املحتــاج والحائــر ليحقــق لــه الغنــى، والشــفاء، 
والسيـــر فــي خــط الرســالة واالســتقامة.«2

ومــا دعــوة أبــو زيــد إلــى » أنســنة الخطــاب الديـــني، إال خطــوة نحــو تحريـــر هــذا الخطــاب 

من التفسيـرات التعسفية والرؤى األسطورية التـي رانت عليها، مما أدى إلى نشوء املمارسات 

الغيبيــة، والتأويــات التـــي تخــدم الســلطات السياســية، وتقــدم لاســتبداد والجهــل مبـــررات 

ورصــد  القــرآن،  تاريــخ  فــي  البحــث   « أن  زيــد  يقررأبــو  لــذا  وتغولهمــا.«3  واســتمرارهما  بقائهمــا 

التحــوالت التـــي مــر بهــا مــن خــال مرحلــة التقعيــد، ومــا بعدهــا مــن خــال مســألة القــراءات، 

يعتبـــر مــن املناطــق املحرمــة فــي فكرنــا الديـــني الســائد. لكــن البــد ممــا ليــس منــه بــد إثباتــا ألن 

التنــاول العلمــي للقــرآن وتاريخــه ال يهــدد عقيدتنــا بقــدر مــا يمنــح هــذه العقيــدة صابــة اليقيـــن 

1- انظر » مفهوم النص » ) ص 245(
2- » قراءة بشرية للديـن » ) ص 96 (

3- مقــال« تأويــل الخطــاب القرآنــي وفــق أغــراض منفعيــة » ملو�ضــى بـــرهومة ) ص 147( مجلــة يتفكــرون عــدد1 
ربيــع 2013م 
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الراســخ األســس. إنمــا الــذي يهــدد عقيدتنــا حقــا هــذا الجنــوح املــرزي إلــى التقليــد، وتصــور أن 

اإلســام مــن الضعــف والهــزال، وأن إيمــان النــاس علــى درجــة مــن اإلعيــاء والتهافــت، بحيــث ال 
يصمــدان إلجــراءات البحــث العلمــي، وال يســتقيمان علــى هــدى العقــل وبصيـــرته.«1

فالقــراءة للخطــاب القرآنــي تتــم فــي ضــوء االمتثــال لقواعــد العقــل ألن النــص الديـــني، » 

لــم يشــد ب�ضــيء آخــر إشــادته بالعقــل، وذلــك إلــى درجــة يمكــن القــول معهــا إن القــرآن يدعــو إلــى 

ديـــن العقــل، أعنــي إلــى الديـــن الــذي يقــوم فيــه االعتقــاد علــى أســاس اســتعمال العقــل، انطاقــا 

مــن االعتقــاد فــي وجــود هللا مــا يـــرتبط بذلــك مــن عقائــد وشــرائع. والحــق أن مــا يميـــز اإلســام، 

رســوال وكتابــة، مــن غيـــره مــن الديانــات هــو خلــوه مــن ثقــل األســرار التـــي تجعــل املعرفــة بالديــت 
تقــع خــارج تنــاول العقــل.«2

وثمـــة مــن جعــل العقــل املصـــدر األول مـــن مصــادر التشـــريع يعلــل ذلــك حســن حنفـــي 

بقوله أن » داللة العقل على األحكام الشــرعية، والتجارب اإلنســانية التـــي يعيشــها املســلمون 

مــن مصــادر  هــو املصــدر األول  العقــل  يكــون  أن  بأزماتــه وتحدياتــه، تحتــم  العصــر  هــذا  فــي 

التشــريع، مــن أجــل تشــجيع األمــة علــى االجتهــاد، وحتــى ال يحجــب النــص بيـــن العقــل والواقــع 
فيضيــع الواقــع فــي ســوء فهــم النــص لغــة أو تنـــزيا أو نســخا.«3

ويتقاطــع أبــو زيــد مــع حســن حنفــي فــي فهــم الوحــي وتأويلــه، وفــي أن تحقــق الوحــي ال يكــون 

إال فــي التاريــخ ألن الكلمــة فــي التاريــخ. وفــي ضــوء ذلــك فــإن » الوحــي قصــد مــن هللا إلــى اإلنســان 

يتوجــه إليــه الخطــاب، ويتحــول إلــى تجربــة مثاليــة فــي أقــوال النبــي، وتجربــة جماعيــة فــي إجمــاع 

األمــة، وتجربــة فرديــة فــي اجتهــاد الشــخص، ثــم يتــم فهمــه باللغــة اإلنســانية التـــي مــن خالهــا 
يفهــم الــكام، ثــم يتــم تحقيقــه كمقاصــد إنســانية.«4

فهذا االتجاه يتتبع خطى فاسفة التأويل املعاصريـن الذيـن يـرون أن املعرفة العميقة 

هــي تلــك التـــي توجــد تحــت الســطح، وبالتالــي فــإن الحقيقــة فــي الخطــاب الشــرعي عندهــم » 

1- » الخطاب والتأويل » ) ص 257 (
2- » مدخل إلى القرآن الكريم » ) ص 429 (

3- » من النص إلى الواقع » ) ص 30 (
4- » من النص إلى الواقع » ) ص 124 (
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ســتكون هــي مــا لــم يقــل، أو هــي مــا قيــل بطريقــة غامضــة، ويجــب أن تفهــم فــي مــا هــو أبعــد مــن 
ظاهــر النــص.«1 مــن أجــل بنــاء مــا يســميه البعــض » نحــو تأويليــة جديــدة: الواقــع واآلفــاق.«2

كمــا تفــرع عــن هــذا االتجــاه كذلــك نظريــة النســبية، فالنصــوص ـ حســب رأيهــم ـ وإن 

كانــت ثابتــة فــي منطوقهــا إال أنهــا متحركــة فــي املفهــوم تبعــا لتغيـــر الزمــان واملكان.فهــذه النظريــة 

التاريخيــة ومــا تفــرع عنهــا مــن نظريــات تنتهــي إلــى التعــدد غيـــر املحــدود فــي تأويــات النــص.

ومجمــل القــول أن هــذا االتجــاه كمــا ناحــظ يعطــي األولويــة للعقــل والواقــع بتجــاوز 

النــص باســم مراعــاة املصلحــة، فــي حيـــن أن الفقيــه املجتهــد عليــه أن يحتــرم النــص والعقــل 

واملجتمــع جامعــا بذلــك بيـــن األثــر والعقلحتــى ال يحــدث تصــادم قــد يـــنتج عنــه تعطيــل مقصــد 

مــن مقاصــد الشــرع، فمــا يـــنتجه الفقيــه املجتهــد بنظــر صحيــح يسيـــر متفاعــا ومتائمــا مــع 

الحبــل املضفــور،   « التشــريع والواقــع كمثــل  نــوازل وتطــورات. فمثــل  مــن  الواقــع  يـــنتجه  مــا 

تكونــه خصلتــان تلتــف إحداهمــا علــى األخــرى مــن أولــه إلــى آخــره. فــإذا التــف الواقــع بمشــاكله 

وتوجيهاتــه  وفتاويــه  باجتهاداتــه  الفقــه  والتــف  الفقــه،  علــى  واستفســاراته  ومطالبــه  ونوازلــه 

علــى الواقــع، كانــت الحيــاة تسيـــر سيـــرا مفتــوال يعطيهــا متانــة وقــوة وتماســكا. فــإذا ســار الواقــع 

بعيــدا عــن الفقــه، وســار الفقــه بعيــدا عــن الواقــع، فقــدت الضفيـــرة صفتهــا، وفقــدت بذلــك 
قوتهــا ومكانتهــا.«3

فيقــول:  الشــارع  مقصــود  يـــنافي  تأويــل  رائعالــكل  مثــاال  الجوزيــة  القيــم  ابــن  ويضــرب 

»ومثــال مــن أول شــيئا مــن الشــرع وزعــم أن مــا أولــه هــو مــا قصــده الشــرع، مثاملــن أتــى إلــى دواء 

قــد ركبــه طبيــب ماهــر ليحفــظ صحــة النــاس أو األكثــر، فجــاء رجــل فلــم يائمــه ذلــك الــدواء 

املركــب األعظــم لــرداءة مــزاج كان بــه ليــس يعــرض إال لألقــل مــن النــاس فزعــم أن بعــض تلــك 

األدويــة التـــي صــرح باســمه الطبيــب األول فــي ذلــك الــدواء العــام املنفعــة املركــب لــم يـــرد بــه ذلــك 

الــدواء الــذي جــرت العــادة فــي اللســان أن يــدل بذلــك االســم عليــه، وإنمــا أريــد بــد دواء آخــر 

ممــا يمكــن أن يــدل عليــه بذلــك االســم باســتعارة بعيــدة، فــأزال ذلــك الــدواء األول عــن دلــك 

1- » التأويل بيـن السيميائيات والتفكيكية » ألمبـرتوإيكو ) ص 30(
2- » أفق التأويل في الفكر اإلسامي« ملحمد حمزة ص 245 

3- » االجتهاد النص الواقع املصلحة » ألحمد الريسوني ) ص 59،60(
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املركــب األعظــم، وجعــل بدلــه الــدواء الــذي ظــن أنــه الــذي قصــده الطبيــب وقــال للنــاس هــذا 

هــو الــذي قصــده الطبيــب األول، فاســتعمل النــاس ذلــك الــدواء املركــب علــى الوجــه الــذي 

تأولــه عليــه هــذا املتــأول ففســدت بــه أمزجــة كثيـــر مــن النــاس فجــاء آخــرون شــعروا فســاد 

أمزجــة النــاس عــن ذلــك الــدواء املركــب، فرامــوا إصاحــه بــأن بدلــوا بعــض أدويتــه بــدواء غيـــر 

الــدواء األول فعــرض للنــاس مــن ذلــك نــوع مــن املــرض غيـــر النــوع األول، فجــاء ثالــث فتــأول 

مــن أدويــة ذلــك املركــب غيـــر التأويــل األول والثانــي فعــرض للنــاس مــن ذلــك نــوع ثالــث مــن 

املــرض غيـــر النوعيـــن املتقدميـــن فجــاء متــأول رابــع فتــأول دواء آخــر غيـــر األدويــة املتقدمــة، 

فلمــا طــال الزمــان بهــذا املركــب األعظــم وســلط النــاس التأويــل علــى أدويتــه وغيـــروها وبدلوهــا 

عــرض للنــاس منــه أمــراض شــتى، حتــى فســدت املنفعــة املقصــودة بهــذا الــدواء املركــب فــي حــق 
أكثــر النــاس.«1

واألصلــح بعــد إيـــراد هــذه االتجاهــات اعتبــار االتجــاه الوســطي دون تفريــط وال إفــراط، 

الذي يدعو إلى اعتبار النقل والعقل على وجهيـن ال يخل فيه املعنى بالنص وال النص باملعنى 

لتجــري الشــريعة علــى نظــام واحــد ال اختــاف فيــه وال تناقــض، فــا خــاف عنــد أصحــاب هــذا 

فــي خصوصيــة  املحققيـــن  مــن  وغيـــرهم  تيميــة  وابــن  القيــم  وابــن  الشــاطبي  كاإلمــام  االتجــاه 

ســياق  ضمــن  والعقليــة  النقليــة  باألدلــة  الشــرعية  الحقيقــة  طلــب  إلــى  يدعــو  الــذي  الفهــم 

التأويــل الصحيــح. وهــذا القســم التأويلــي هــو الــذي اختــاره جمهــور العلمــاء فعليــه االعتمــاد فــي 

الضابــط الــذي بــه يعــرف التأويــل الصحيح.وعمدتهــم فــي ذلــك أن » االســتدالل باملنقــوالت ال 
بــد فيــه مــن النظــر، كمــا أن الــرأي ال يعتبـــر شــرعا إال إذا اســتند إلــى النقــل.«2

وبنــاءا علــى هــذا املنهــج التأويلــي الصحيــح اجتهــد علمــاء الشــريعة فــي تأويــل النصــوص 

الشــرعية لبنــاء تشــريع حضــاري يــدل علــى أننــا أمــام شــريعة ربانيــة قــادرة علــى إنتــاج الحضــارة 

فــي الداريـــن وفــق أصــول  واإلنســان والواقــع، وإيجــاد الحلــول التـــي تراعــي مصلحــة اإلنســان 

وقواعــد شــرعية ال تنافــي مقصــد الشــارع مــن اســتخاف اإلنســان فــي مســتقر األرض وتحقيــق 

العبوديــة هلل عزوجل.ومــن هــذه التأوياتمــا تــم اســتنباطهفي كيفيــة قضــاء الصــوم مــن اآليــة 
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1- » إعام املوقعيـن عن رب العامليـن » ) 4/ 194، 195(
2- » املوافقات » للشاطبي ) 3/ 227(
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﴾1« قــال الشــيخ أبــو بكــر2: قــد دل مــا تلونــا مــن اآليــة علــى جــواز قضــاء 
َ
ة ِعــدَّ

ْ
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ُ
ِمل

ْ
ك

ُ
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ْ
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ــَر﴾ قــد أوجــب القضــاء 
َ

خ
ُ
ــاٍم أ يَّ

َ
 ِمــْن أ

ٌ
ة ِعــدَّ

َ
رمضــان متفرقــا مــن ثاثــة أوجــه أحدهــا: أن قوله﴿ف

فــي أيــام منكــورة غيـــر معيـــنة، وذلــك يقت�ضــي جــواز قضائــه متفرقــا إن شــاء أو متتابعــا، ومــن 

شــرط فيــه التتابــع فقــد خالــف ظاهــر اآليــة مــن وجهيـــن: أحدهمــا: إيجــاب صفــة زائــدة غيـــر 

مذكــورة فــي اللفــظ، وغيـــر جائــز الزيــادة فــي النــص إال بنــص مثلــه، أال تــرى أنــه ملــا أطلــق الصــوم 

فــي ثاثــة أيــام فــي الحــج وســبعة إذا رجــع لــم يلزمــه التتابــع، إذ هــو غيـــر مذكــور فيــه؟ واآلخــر: 

ــنة، وغيـــر جائــز تخصيــص العمــوم إال بداللــة. تخصيصــه القضــاء فــي أيــام غيـــر معيـ

ُعْســَر﴾ فــكل مــا كان 
ْ
ــُم ال

ُ
 ُيِريــُد ِبك
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ُ ِبك والوجــه الثانــي: قولــه تعالى﴿ُيِريــُد للاَّ

أيســر عليــه فقــد اقت�ضــى الظاهــر جــواز فعلــه، وفــي إيجــاب التتابــع نفــي اليســر وإثبــات العســر، 

وذلــك منتــف بظاهــر اآليــة.

﴾يعنــي وهللا أعلــم قضــاء عــدد األيــام التـــي 
َ
ة ِعدَّ

ْ
ــوا ال

ُ
ِمل

ْ
ك

ُ
والوجــه الثالــث: قولــه تعالى﴿َوِلت

أفطــر فيهــا، وكذلــك روي عــن الضحــاك وعبــد هللا بــن زيــد بــن أســلم. فأخبـــر هللا أن الــذي 

يـــريده منــا إكمــال عــدد مــا أفطــر، فغيـــر ســائغ ألحــد أن يشــترط فيــه غيـــر هــذا املعنــى ملــا فيــه مــن 
الزيــادة فــي حكــم اآليــة، وقــد بيـــنا بطــان ذلــك فــي مواضــع.«3

ومثالــه أيضــا مســألة التسعيـــر الجبـــري فيمــا روي عــن أنــس ر�ضــي هللا عنــه: قــال النــاس: 

يــا رســول هللا غــا الســعر فســعر لنــا، فقــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم: »إن هللا هــو 

1- » سورة البقرة » جزء من اآلية 184
2- الجصــاص، أبــو بكــر )305 - 370هـ،(.أحمــد بــن علــي املكنــي بأبــي بكــر الــرازي الجصــاص الحنفــي. والــرازي 
نســبة إلــى الــري، والجصــاص نســبة إلــى العمــل بالجــص. درس الفقــه علــى كبــار الحنفيــة فــي عصــره، كأبــي الحســن 
الكرخي، وأبي سهل الزجاج، وأبي سعيد البـــردعي، ومو�ضى بن نصر الرازي. كان زاهدا ورعا جمع إلى العلم الصاح 
والتقــوى. وكان جــاًدا فــي طلــب العلــم، حتــى صــار إمــام الحنفيــة فــي عصــره ببغــداد، وأصبــح يشــار إليــه بالبنــان. ولــه 
رحلــة فــي طلــب العلــم، حيــث خــرج مــن بغــداد إلــى األهــواز، ثــم إلــى نيســابور. ثــم اســتقر بــه املقــام فــي بغــداد يــدرس 
لــه مؤلفــات عــدة  الزعفرانــي.  أبــو عبــد هللا الجرجانــي، وأبوالحســن  منهــم  بــه خلــق كثيـــر،  النــاس فانتفــع  ويفقــه 
منهــا: الفصــول فــي األصــول الشهيـــر بأصــول الجصــاص؛ أحــكام القــرآن؛ شــرح مختصــر الكرخــي؛ شــرح مختصــر 
الطحــاوي؛ شــرح الجامــع الصغيـــر؛ شــرح الجامــع الكبيـــر ملحمــد بــن الحســن الشــيباني؛ وشــرح األســماء الحســنى؛ 

كتــاب جــواب الســائل. توفــي ببغــداد. انظــر األعــام)2 / 120(
3- » أحكام القرآن » )1/ 253(
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املســعر، القابــض الباســط الــرازق، وإنــي ألرجــو أن ألقــى هللا عــز وجــل وليــس أحــد منكــم 
يطالبـــني بمظلمــة فــي دم ول مــال.«1

والتسعيـــر فــي اللغــة مــن: «)ســعر( السيـــن والعيـــن والــراء أصــل واحــد يــدل علــى اشــتعال 
ال�ضــيء واتقــاده وارتفاعــه. مــن ذلــك السعيـــر: سعيـــر النــار. واســتعارها: توقدهــا.«2

وعرفــه اإلمــام الشــوكاني بقولــه » التسعيـــر: هــو أن يأمــر الســلطان أو نوابــه أو كل مــن 

ولــي مــن أمــور املسلميـــن أمــرا أهــل الســوق أن ال يبيعــوا أمتعتهــم إال بســعر كــذا، فيمنعــوا مــن 
الزيــادة عليــه أو النقصــان ملصلحــة.«3

وقــد اختلــف العلمــاء فــي تأويــل هــذه املســألة بيـــن الجــواز واملنــع للتسعيـــر، يقــول الباجــي 

» أن إجبــار النــاس علــى بيــع أموالهــم بغيـــر مــا تطيــب بــه أنفســهم ظلــم لهــم منــاف مللكهــا لهــم، 

ووجــه قــول أشــهب مــا يجــب مــن النظــر فــي مصالــح العامــة، واملنــع مــن إغــاء الســعر عليهــم 

واإلفســاد عليهــم، وليــس يجبـــر النــاس علــى البيــع، وإنمــا يمنعــون مــن البيــع بغيـــر الســعر الــذي 

يحــده اإلمــام علــى حســب مــا يـــرى مــن املصلحــة فيــه للبائــع واملبتــاع، وال يمنــع البائــع ربحــا، وال 
يســوغ لــه منــه مــا يضــر بالنــاس.«4

وذهــب جمهــور العلمــاء إلــى أن الحديــث معنــاه »تحريــم التسعيـــر وأنــه مظلمــة ووجهــه 

أن النــاس مســلطون علــى أموالهــم، والتسعيـــر حجــر عليهــم، واإلمــام مأمــور بـــرعاية مصلحــة 

املسلميـــن وليــس نظــره فــي مصلحــة املشــتري بـــرخص الثمــن أولــى مــن نظــره فــي مصلحــة البائــع 

وإلــزام  االجتهــاد ألنفســهم،  مــن  الفريقيـــن  تمكيـــن  األمــران وجــب  تقابــل  وإذا  الثمــن  بتوفيـــر 
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1- أخرجه أبو داوود في سننه، كتاب )البيوع( باب ) التسعيـر ( رقم الحديث 3451 ) 322/5 (
2- » مقاييس اللغة » البن فارس )76/3(

3- » نيل األوطار » )260/5(
4- » املنتقى شرح املوطأ » )18/5( 
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وظاهــر  عليــه  تــرد  البــاب  وأحاديــث  التسعيـــر  لإلمــام  يجــوز  أنــه  »مالــك  عــن  وروي 

األحاديــث أنــه ال فــرق بيـــن حالــة الغــاء وحالــة الرخــص، وال فــرق بيـــن املجلــوب وغيـــره، وإلــى 

مــردود. الغــاء وهــو  فــي حالــة  التسعيـــر  للشــافعية جــواز  وفــي وجــه  الجمهــور  مــال  ذلــك 

وظاهــر األحاديــث عــدم الفــرق بيـــن مــا كان قوتــا لآلدمــي ولغيـــره مــن الحيوانــات وبيـــن 

مــا كان مــن غيـــر ذلــك مــن اإلدامــات وســائر األمتعــة وجــوز جماعــة مــن متأخــري أئمــة الزيديــة 

جــواز التسعيـــر فيمــا عــدا قــوت اآلدمــي والبهيمــة كمــا حكــى ذلــك عنهــم صاحــب الغيــث وقــال 

شــارح األثمــار: إن التسعيـــر فــي غيـــر القوتيـــن لعلــه اتفــاق، والتخصيــص يحتــاج إلــى دليــل، 

واملناســب امللغــي ال يـــنتهض لتخصيــص صرائــح األدلــة، بــل ال يجــوز العمــل بــه علــى فــرض عــدم 
وجــود دليــل كمــا تقــرر فــي األصــول.«1

يتبيـــن مــن خــال هــذه التأويــات فــي هــذه املســألة أن مــن التسعيـــر مــا هــو ظلــم محــرم، 

ومنــه مــا هــو عــدل جائــز، فإباحتــه مطلقــا ال تجــوز، ومنعــه مطلقــا ال يجــوز.

فــإذا تضمــن ظلــم النــاس وإكراههــم بغيـــر حــق علــى البيــع بثمــن ال يـــرضونه فهــو حــرام، 

وإذا تضمــن العــدل بيـــن النــاس كإكــراه الباعــة علــى البيــع بثمــن املثــل عنــد الجشــع واالحتــكار 

فهــو واجــب، ألنــه إلــزام بالعــدل الــذي أمــر هللا تعالــى بــه، ودفــع للضــرر الــذي نهــى عنــه.

وتأويــل هــذه املســألة بمقصــد تحقيــق العــدل هــو مــن مقومــات البنــاء الحضــاري، إذ أن 

العدل اســم جامع للوســطية والتســوية يقول الراغب األصفهاني » العدل هو التقســيط على 

الســواء.«2 فالشــاهد العــدل هــو الــذي » يحكــم بموقــع وســطي بيـــن الفرقــاء، فــإذا هــو يعطــي 

كل ذي حــق حقــه ســواء فــي نســبة الوقائــع واألوصــاف إلــى أهلهــا كمــا هــو فــي الواقــع دون اعتبــار 

بنــاء علــى الوقائــع واألوصــاف.  إلــى محالهــا  فــي توصيــل الحقــوق واملســتحقات  أو  مليــل ذاتــي، 

وتكــون شــهادة العــدل إذن العمــل علــى مــا مــن شــأنه أن يســوي بيـــن النــاس فــي الحقــوق بــأن 
يــؤول كل قســط إلــى محلــه الــذي يســتحقه.«3
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والتحضر اإلسامي بني على » هذه الشهادة العدل: حكما ووصفيا على أحوال الناس 

املســلوبة  املظلوميـــن  نصــرة  وفــي  بالقســط،  التعامــل  فــي  تنفيذيــا  وأقوالهــم، وحكمــا  وآرائهــم 

حقوقهــم بـــرفع يــد الظلــم عنهــا وتمكيـــنهم منهــا، فأصبحــت هــذه الشــهادة عنصــرا مــن العناصــر 
الفقهيــة فــي التحضــر اإلســامي.«1

ومثالــه أيضــا مــا جــاء فــي قولــه صلــى هللا عليــه وســلم»إذا تبايــع املتبايعــان بالبيــع فــكل 

واحــد منهمــا بالخيــار مــن بيعــه مــا لــم يتفرقا«2فــإن حقيقتــه » تقت�ضــي حــال التبايــع وهــي حــال 

السوم، فإذا أبـرما البيع وتراضيا فقد وقع البيع، فليسا متبايعيـن في هذه الحال في الحقيقة 

كمــا أن املتضاربيـــن واملتقايليـــن إنمــا يلحقهمــا هــذا االســم فــي حــال التضــارب والتقايــل، وبعــد 

انقضــاء الفعــل ال يســميان بــه علــى اإلطــاق وإنمــا يقــال كانــا متقايليـــن ومتضاربيـــن، وإذا كانــت 
حقيقــة معنــى اللفــظ مــا وصفنــا لــم يصــح االســتدالل فــي موضــع الخــاف بــه.«3

يقــول اإلمــام الشــافعي » وكل متبايعيـــن فــي ســلف إلــى أجــل أو ديـــن أو عيـــن أو صــرف 

أو غيـــره تبايعــا وتراضيــا ولــم يتفرقــا عــن مقامهمــا أو مجلســهما الــذي تبايعــا فيــه فلــكل واحــد 

منهمــا فســخ البيــع وإنمــا يجــب علــى كل واحــد منهمــا البيــع حتــى ال يكــون لــه رده إال بخيــار أو 

شــرط خيــار أو مــا وصفــت إذا تبايعــا فيــه وتراضيــا وتفرقــا بعــد البيــع عــن مقامهمــا الــذي تبايعــا 
فيــه أو كان بيعهمــا عــن خيــار فــإن البيــع يجــب بالتفــرق والخيــار.«4

واحتمــل قــول رســول هللا - صلــى هللا عليــه وســلم - »إال بيــع الخيــار« معنييـــن » أظهرهمــا 

عند أهل العلم باللسان وأوالهما بمعنى السنة واالستدالل بها والقياس أن رسول هللا - صلى 

هللا عليــه وســلم - إذ جعــل الخيــار للمتبايعيـــن فاملتبايعــان اللــذان عقــدا البيــع حتــى يتفرقــا إال 

بيــع الخيــار فــإن الخيــار إذا كان ال يـــنقطع بعــد عقــد البيــع فــي الســنة حتــى يتفرقــا وتفرقهمــا هــو 

أن يتفرقــا عــن مقامهمــا الــذي تبايعــا فيــه كان بالتفــرق أو بالتخييـــر وكان موجــودا فــي اللســان 

والقيــاس إذا كان البيــع يجــب ب�ضــيء بعــد البيــع وهــو الفــراق أن يجــب بالثانــي بعــد البيــع فيكــون 
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إذا خيـــر أحدهمــا صاحبــه بعــد البيــع كان الخيــار تجديــد �ضــيء يوجبــه كمــا كان التفــرق تجديــد 
�ضــيء يوجبه.«1

وقــد افتـــرض الجصــاص ورود اعتــراض عــن هــذا التأويــل فقــال » فــإن قيــل: هــذا التأويــل 

يودي إلى إسقاط فائدة الخبـر، ألنه غيـر مشكل على أحد أن املتساوميـن قبل وجود الترا�ضي 

بالعقــد همــا علــى خيارهمــا فــي إيقــاع العقــد أو تركــه.«2 وأجــاب عنــه بقولــه »بــل فيــه أعظــم 

الفوائــد، وهــو أنــه قــد كان جائــزا أن يظــن ظــان أن البائــع إذا قــال للمشــتري »قــد بعتــك« أن ال 

يكــون لــه رجــوع فيــه قبــل قبــول املشــتري، كالعتــق علــى مــال والخلــع علــى مــال أنــه ليــس للمولــى 

وال للــزوج الرجــوع فيــه قبــل قبــول العبــد واملــرأة، فأبــان النبــي صلــى هللا عليــه وســلم حكــم البيــع 
فــي إثبــات الخيــار لــكل واحــد منهمــا فــي الرجــوع قبــل قبــول اآلخــر وأنــه مفــارق للعتــق والخلــع.«3

ومثالــه كذلــك مســألة القتــل باملثقــل فيمــا روي عــن أنــس ر�ضــي هللا عنــه، أن يهوديــا 

قتــل جاريــة علــى أوضــاح لهــا، فقتلهــا بحجــر، فجــيء بهــا إلــى النبــي صلــى هللا عليــه وســلم وبهــا 

بـــرأسها:  الثانيــة، فأشــارت  قــال  ثــم  بـــرأسها: أن ال،  »أقتلــك فــالن؟« فأشــارت  رمــق، فقــال: 

وســلم  عليــه  هللا  صلــى  النبــي  فقتلــه  نعــم،  أن  بـــرأسها:  فأشــارت  الثالثــة،  ســألها  ثــم  ال،  أن 
الجمهــور.«5 ذهــب  وإليــه  الرجــل،  يقتــل   « أنــه  علــى  يــدل  بحجريـــن.4والحديث 

وحكــى » ابــن املنــذر اإلجمــاع عليــه إال روايــة عــن علــي، وعــن الحســن وعطــاء، ورواه 

البخاري عن أهل العلم، وروي في البحر عن عمر بن عبد العزيـز والحسن البصري وعكرمة 

وعطــاء ومالــك وأحــد قولــي الشــافعي أنــه ال يقتــل الرجــل باملــرأة وإنمــا تجــب الديــة، وقــد رواه 
أيضــا عــن الحســن البصــري أبــو الوليــد الباجــي والخطابــي.«6

1- » األم » )5/3(
2- » أحكام القرآن » للجصاص )2/ 225(

3- املصدر نفسه
4- أخرجه البخاري في صحيحه كتاب ) الديات ( باب ) من أقاد بالحجر ( رقم الحديث 6879 ) 5/9(

5- » نيل االوطار » للشوكاني) 23/7( 
6- املصدر نفسه
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البحــر  صاحــب  حــكاه  الذيـــن  الجماعــة  عــن  الكشــاف  صاحــب   « القــول  هــذا  وحكــى 

عنهــم ولكنــه قــال: وهــو مذهــب مالــك والشــافعي، ولــم يقــل: وهــو أحــد قولــي الشــافعي كمــا قــال 
البحــر.«1 صاحــب 

وذهب أبو حنيفة أنه » ال قصاص بيـنهماوكان ابن أبي ليلى يقول: بيـنهما القصاص.«2

وبــه يأخــذ الشــافعي فــي قولــه اآلخــر إذ يقــول: » وإذا أصابــه بعصــا أو بحجــر أو مــا ال 

يمــور مــوران الســاح فأصلــه شــيئان إن كان ضربــه بالحجــر العظيــم والخشــبة العظيمــة التـــي 

األغلب منها أنه ال يعاش من مثلها وذلك أن يشــدخ بها رأســه أو يضرب بها جوفه أو خاصرته 

بلــغ مــن ضربــه مــا  أو مقتــا مــن مقاتلــه أوحمــل عليــه الضــرب ب�ضــيء أخــف مــن ذلــك حتــى 

األغلــب عنــد النــاس أن ال يعــاش مــن مثلــه قتــل بــه وكان هــذا عمــد القتــل وزيــادة أنــه أشــد مــن 

القتــل بالحديــد ألن القتــل بالحديــد أوحــى وإن ضربــه بالعصــا أو الســوق أو الحجــر الضــرب 

الــذي األغلــب منــه أنــه يعــاش مــن مثلــه فهــذا الخطــأ شــبه العمــد ففيــه الديــة مغلظــة وال قــود 
فيــه.«3
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ْم﴾4فأمرهــم باملثــل، وجعــل املثــل الــى عدليـــن يحكمــان فيــه.«5 فالشــافعي: » أوجــب املثــل 
ُ

ك
ْ
ِمن

ولــم يقــل أي مثــل فــوكل ذلــك إلــى اجتهادنــا.«6

ومــا ذهــب إليــه الجمهــور هــو الراجــح، فلــو لــم يقــال بوجــوب القصــاص بغيـــر املحــدد 

لوجــد القتلــة املجرمــون ســبيا إلــى إزهــاق أرواح األبـــرياء بغيـــر حــق باســتعمال املثقــل ومــا فــي 

حكمــه، فتفــوت بذلــك حكمــة الــردع والزجــر كمــا يفــوت بذلــك إقامــة القصــاص عليهــم، فــا 

1- » نيل االوطار » للشوكاني) 23/7( 
2- » األم » للشافعي ) 7/ 158( 
3- » األم » للشافعي ) 7/ 158(

4- » سورة املائدة« جزء من اآلية 97 
5- » الرسالة » )ص 490(

6- » البحر املحيط في أصول الفقه »الزرك�ضي )30/7(
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د ومــا فــي حكمــه،  تتحقــق الحكمــة مــن مشــروعية القصــاص مــع قصــر القصــاص علــى املحــدَّ

بــكل وســيلة قاتلــة ســواء  يـــرتدعون إال إذا علمــوا أن القصــاص يجــب  ألن الجنــاة القتلــة ال 

كانــت محــددة أو مثقلــة. وفــي هــذا الترجيــح يقــول القا�ضــي عبــد الوهــاب البغــدادي » وألنهــا آلــة 

يقصــد بهــا القتــل فــي الغالــب فجــاز أن يجــب القــود بهــا، أصلــه املحــدد، وألنــه تعمــد قتــل مكافــئ 
لدمــه ظلمــا، فأشــبه أن يحرقــه بالنــار، وألن فــي إســقاط ذلــك ذريعــة إلــى التســرع إلــى القتــل.«1

ففــي هــذا التأويــل » بيــان مفيــد فيمــا يـــراعيه املجتهــد فــي االســتنباط، وإلــى هــذا أشــار 

الغزالــي بقولــه: وياحــظ القواعــد الكليــة أوال، ويقدمهــا علــى الجزئيــات، كمــا فــي القتــل باملثقــل، 
فتقــدم قاعــدة الــردع، علــى مراعــاة االســم الــوارد فــي الجزئــي«.2

هــذا  لحيــاة  تنظيمــا  وحــدودا  ومعاملــة  عبــادة  ـ  التشــريعية  التأويــات  مــن  وغيـــرها 

املســتخلف فــي مســتقر األرض وحفظــا لحقوقــه ـ بغيــة تحقيــق تشــريع حضــاري يـــنعكس فيــه 

مبــدأ العمــارة واالســتخاف لهــذا اإلنســان املكلــف فــي األرض وفــق مقتضيــات الشــريعة بمنهــج 

فــي إيقــاع  ربانــي. إذ أن » األحــكام الفقهيــة الجزئيــة وســائل صياغــة وحفــظ وتســديد ودعــم 

وحفظ وصيانة وتسديد ودعم » الفعل العمراني »، وهنا تصبح مفردات » الخطاب القرآني 

ــنها عاقــة ترابــط ال تنفصــم تضعهــا فــي إطــار » الوحــدة البنائيــة  » مفاهيــم فــي جملتهــا تقــوم بيـ

» فــي اآليــة ثــم فــي الســورة فالجــزء فالقــرآن، وتــدرك عاقــات » التناســب الباغــي » فــي دائــرة » 

الترابــط اإلعجــازي املفاهيمــي » وتتقاســم هــذه املفاهيــم األدوار فــي صنــع بيئــة الخطــاب ودائــرة 

الخطــاب وإطــار التلقــي، واالشــتباك مــع ذلــك كلــه إلحــداث الدافعيــة لــدى اإلنســان إليقــاع 

املنهاجيــة وتتضــح  تبـــرز »  الشــرعية والفاعليــة، وهنــا فقــط  ثــم منحــه   « العمرانــي  الفعــل   «

معالــم املنهــج » ويبـــرز دور مصــادر ومفاهيــم اإلطــار املرجعــي وتظهــر العاقــة الوثيقــة بيـــن 

األطــر املرجعيــة واملفاهيــم املنبثقــة عنهــا، واملتصلــة بهــا فحيــث يقــدم اإلطــار املرجعــي الناظــم 
للمفاهيــم فــإن دعائــم اإلطــار تقدمهــا املفاهيــم.«3

1- » اإلشراف على نكت مسائل الخاف » )2/ 816(
2- نقا عن » املوافقات« )1/ 6(

3- » معالم في املنهج القرآني » لطه جابـر العلواني ) ص 129،130(
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والحــوار لغــة » )حــور( الحــاء والــواو والــراء ثاثــة أصــول: أحدهــا لــون، واآلخــر الرجــوع، 

والثالــث أن يــدور ال�ضــيء دورا.فأمــا األول فالحــور: شــدة بيــاض العيـــن فــي شــدة ســوادها.وأما 

ى﴾1واألصــل الثالــث 
َ

ــْن َيُحــوَر َبل
َ
 ل

ْ
ن

َ
ــنَّ أ

َ
ــُه ظ

َّ
الرجــوع، فيقــال حــار، إذا رجــع. قــال هللا تعالى﴿ِإن

املحــور: الخشــبة التـــي تــدور فيهــا املحالــة.«2

وفي االصطاح املراجعة بالكام بيـن طرفيـن حول قضية معيـنة بأسلوب عملي هادئ، 

قائم على الحجة واإلقناع بغرض الوصول إلى الحق فيها.فهو قريب من معناه اللغوي.

وعلــى هــذا األســاس انبنــى تعريفــه عنــد العلمــاء فقيــل » الحــوار فــي االصطــاح: هــو املعنــى 

اللغــوي الســابق نفســه، فهــو إذا: مراجعــة للــكام بيـــن طرفيـــن أو أكثــر دون وجــود خصومــة 
بيـــنهم بالضــرورة.«3

إنالقــرآن الكريــم بيـــن فــي آيــات عديــدة أن تعــدد الحضــارات اإلنســانية واختــاف النــاس 
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ُهــْم﴾4. فاالختــاف أمــر قــدري مثلمــا هــو أمــر 
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فــي األعــراق  أمــا التنــوع  ليــس لاقتتــال والنـــزاع.  مقصــود لتقــوم الحجــة علــى املخالــف لكــن 

واألجنــاس واأللــوان واللغــات فإنمــا يقصــد بــه التعــارف والتقــارب، ال التنافــر والتفــرق. قــال 
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ِبيـــٌر﴾5 فالقصــد مــن التعــدد والتنــوع الحضــاري 
َ
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فــي أدنــى مراحلــه هــو التاقــي والتعــارف وتبــادل األفــكار والخبـــرات التـــي تطورهــا أنمــاط الحيــاة 

املختلفــة. وذلــك ممــا يـــزيد مــن عمــق مكونــات كل حضــارة بمــا تولــده مــن الحضــارات األخــرى. 

وبتواصــل االحتــكاك الســلمي بيـــن الحضــارات يتعلــم أفــراد البشــر أن يقللــوا مــن تحيـــزاتهم، 

1- » سورة االنشقاق » اآلية 14
2- » معجم مقاييس اللغة » البن فارس ) 2/ 115(

3- » الحوار مع أصحاب األديان مشروعيته وشروطه وآدابه » ألحمد بن سيف الديـن تركستاني ) ص 9(
4- » سورة هود » جزء من اآلية 118

5- » سورة الحجرات » جزء من اآلية 13
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وأن يلطفــوا مــن مشــاعرهم الســلبية تجــاه أصحــاب الحضــارات األخــرى، فيـــزيد التســامح بيـــن 

البشــر، وتصحــح تلــك األفــكار الخاطئــة تجاهاآلخريـــن.

يـــرسخ مبــدأ الحــوار كخيــار وبعــد  إن هللا عــز وجــل عندمــا أقــر مبــدأ التعارفــأراد أن 

ــوا﴾ ليعــرف بعضكــم بعضــا، 
ُ
َعاَرف

َ
اســتراتيجي إســامي، ـ إذ صــح التعبيـــرـ فقــال ســبحانه: »﴿ِلت

قــال مجاهــد: جعلنــا هــذا لتعارفــوا، فــان بــن فــان مــن كــذا وكــذا.«1

الفكريــة  الدوائــر  أصغــر  مــن  بــدءا  الحــوار  منهــج  التـــزام   « يقت�ضــي  التعــارف  ففعــل 

واملجتمعيــة، إلــى أعاهــا فــي مســتوى التعــارف وبنــاء أواصــر العاقــات الثقافيــة واالجتماعيــة 
والنحــل.«2 وامللــل  واملذاهــب  األديــان  املختلفــة  الشــعوب  بيـــن  والسياســية  واالقتصاديــة 

واملاحــظ أن القــرآن أكــد أهميــة تطهــر املحــاور املســلم مــن عقــدة االســتعاء الديـــني 

ومــن وهــم امتــاك الحقيقــة املطلقــة دون غيـــره، فالحقيقــة لهــا عــدة وجــوه وكلهــا تعكــس رحمة 
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إن ثقافــة الحــوار تقــوم أساســا علــى قناعــة مفادهــا أن تصوراتنــا كمــا هــو حــال تصــورات 

غيـــرنا صحيحــة، ولكنهــا تحتمــل الخطــأ. وهــذا الســلوك الثقافــي ال بــد أن يـــرتبط بالتربيــة فــي 

بالخطــأ واحتــرام  التعصــب واالعتــراف  الناشــئة علــى عــدم  نربــي  إذ عليـــنا أن  كل مســتوياتها 

آراء اآلخريـــن واألخــذ بهــا عنــد اللــزوم. ولذلــك، عمــل الوحــي اإلســامي علــى تربيــة الرســول علــى 
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والزمخشــري قــال فــي تفسيـــر هــذه اآليــة مــا يؤكــد اهتمــام القــرآن بالبعــد الثقافــي للحــوار، 

َمِة﴾باملقالة املحكمــة الصحيحــة، وهــي الدليــل املوضــح للحــق املزيــل للشــبهة 
ْ

ِحك
ْ

إذ فســر﴿ال

1- » جامع البيان في تأويل القرآن » للطبـري ) 22/ 312(
2- » جدلية الحوار » ملريم آيت أحمد ) ص 40(

3- » سورة سبأ » اآلية 24
4- » سورة النحل » اآلية 125
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ِة﴾، وهــي التـــي ال يخفــى عليهــم أنــك تناصحهــم بهــا وتقصــد 
َ
َحَســن

ْ
ــِة ال

َ
ْوِعظ

َ ْ
كمــا ذهــب أن﴿َوامل

ْحَســُن ﴾، بالطريقــة التـــي هــي أحســن طــرق 
َ
ِتــي ِهــَي أ

َّ
ُهــْم ِبال

ْ
مــا يـــنفعهم فيهــا. أمــا قولــه ﴿َوَجاِدل

املجادلــة مــن الرفــق والليـــن.1

وهكذا فإن الحوار الناضج واملسؤول ال بد - من منظور قرآني - أن يعتمد الحكمة بما 

هــي علــم تتفــق كل الثقافــات علــى منهجــه وصرامــة أدائــه وأن يتســلح بحســن النيــة والنصيحــة 

الصادقــة التـــي يحــب فيهــا غيـــره مــن البشــر كمــا يحــب نفســه، ال فائــدة مــن حــوار - اعتمــادا 

يـــنفع البشــر. باإلضافــة إلــى ذلــك، نفهــم  علــى هــذا التصــور - ال يحقــق ســعادة اإلنســان وال 

تأويــل الزمخشــري لهــذه اآليــة أن اإلنســان مطالــب، وهــو يحــاور اآلخــر أن يتجنــب االنفعــال 

والحقــد، وهــذه املقاربــة تعنــي أن التشــدد والتعصــب والتهكــم يــؤدي حتمــا إلــى القطيعــة ويولــد 

ــا 
ًّ
ظ

َ
 ف

َ
ــت

ْ
ن

ُ
ــْو ك

َ
البغــض والخصــام، ولذلــك نبــه القــرآن الرســول » فقــال ســبحانه وتعالــى ﴿َول

ــوا ِمــْن َحْوِلــَك﴾.2 ضُّ
َ

ف
ْ
ن

َ
ــِب ل

ْ
ل

َ
ق

ْ
 ال

َ
ِليــظ

َ
غ

واملتدبـر في نهاية اآلية، يتبيـن له أن هللا خص نفسه بمعرفة املخطئ من املصيب﴿ِإنَّ 

ِديـــَن﴾وهذا التصريــح يؤكــد علــى ضــرورة 
َ
ْهت

ُ ْ
ــُم ِبامل

َ
ْعل

َ
ــلَّ َعــْن َســِبيِلِه َوُهــَو أ

َ
ــُم ِبَمــْن ض

َ
ْعل

َ
ــَك ُهــَو أ َربَّ

االهتمام باإلنسان بما هو إنسان خارج إطار ثنائية الضال والهداية. يقول الرازي« واملعنى: 

أنــك مكلــف بالدعــوة إلــى هللا تعالــى بهــذه الطــرق الثاثــة، فأمــا حصــول الهدايــة فــا يتعلــق بــك، 

فهــو تعالــى أعلــم بالضاليـــن وأعلــم باملهتديـــن، والــذي عنــدي فــي هــذا البــاب أن جواهــر النفــوس 

بالجســمانيات  التعلــق  قليلــة  صافيــة  مشــرقة  نفــوس  فبعضهــا  باملاهيــة،  مختلفــة  البشــرية 

كثيـــرة االنجــذاب إلــى عالــم الروحانيــات وبعضهــا مظلمــة كــدرة قويــة التعلــق بالجســمانيات 

عديمــة االلتفــات إلــى الروحانيــات، وملــا كانــت هــذه االســتعدادات مــن لــوازم جواهرهــا، ال جــرم 

يمتنــع انقابهــا وزوالهــا، فلهــذا قــال تعالــى: اشــتغل أنــت بالدعــوة وال تطمــع فــي حصــول الهدايــة 

للــكل، فإنــه تعالــى هــو العالــم بضــال النفــوس الضالــة الجاهلــة وبإشــراق النفــوس املشــرقة 

1- » الكشاف عن حقائق غوامض التنـزيل » )644/2(
2- » سورة آل عمران » جزء من اآلية 159 
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َ

ــَرت
ْ
الصافيــة فلــكل نفــس فطــرة مخصوصــة وماهيــة مخصوصــة، كمــا قــال هللا عــز وجــل ﴿ِفط

)2( )1(»﴾ ِ
ــِق للاَّ

ْ
ل

َ
ْبِديــَل ِلخ

َ
 ت

َ
ْيهــا ل

َ
ــاَس َعل

َّ
ــَر الن

َ
ط

َ
ِتــي ف

َّ
ِ ال

للاَّ

وعليــه فــإن تحديــد موضــوع الحــوار يتطلــب جهــدا فكريــا راشــدا والتـــزاما استشــرافا 

واعيــا، يضبــط املســار الطبيعــي للفكــرة محــل الحــوار واملدارســة. وقــد قــدم املــاوردي معالجــة 

أخاقيــة واســعة لتحديــد أســلوب الحــوار فربــط فضيلــة التســامح فــي الحــوار باملــروءة » التـــي 

هــي حيلــة النفــوس وزيـــنة الهمــم، فاملــروءة مراعــاة األحــوال إلــى أن تكــون علــى أفضلهــا حتــى ال 
يظهــر منهــا قبيــح عــن قصــد وال يتوجــه إليهــا ذم باســتحقاق.«3

الحــوار  آلليــة  التأســيس  داللتهــا  فــي  تحمــل  املبيـــن  الكتــاب  فــي  وغيـــرها  اآليــات  وهــذه 

وترقيتهــا والنهــوض بهــا ممــا يــدل علــى أهميتهــا الحيويــة فــي بنــاء املعرفــة اإلســامية،إنه آليةمثلــى 

الســتجاء الحقائــق بيـــن الحضــارات والثقافــات. والدعــوة الحواريــة جــاءت فــي القــرآن الكريــم 

» بهــدف تعميــق مســاحات الحركــة الفكريــة الفاعلــة، فــي خــط التعــارف واللقــاء املثمــر بيـــن 

عمليــة  فــي  صفوفهــا  وتوحــد  األمــة،  طاقــات  تســتنهض  عمليــة  تطبيقيــة  كوســيلة  الشــعوب، 
واالقتصاديــة.«4 والثقافيــة  الحضاريــة  التحديــات  مواجهــة 

فالقــرآن الكريــم » كتــاب الحوارفهــو الــذي يجبــأن ندرســه دراســة واعيــة، لنجــد فيــه 

الوثيقــة الرائعــة مــن وثائــق الحــوار الديـــني الــذي يتعلــق بــكل قضايــا العقيــدة ابتــداءا مــن فكــرة 
وجــود هللا، ووحدانيتــه، إلــى األحــكام الشــرعية.«5

وفــي السيـــرة النبويــة تطبيــق لهــذه املبــادئ التـــي أقرهــا اإلســام فــي بيــان أســاليب الحــوار 

ـ مــع املســلم أو مــع غيـــر املســلم ـــفالنبي صلــى هللا عليــه وســلم قــد كتــب كتابــا يتضمــن املبــادئ 

التـــي قامــت عليهــا أول دولــة فــي اإلســام، وفيهــا مــن اإلنســانية والعدالــة االجتماعيــة والتســامح 

1- » سورة الروم » جزء من اآلية 29 
2- » مفاتيح الغيب » ) 20/ 288(

3- » أدب الدنيا والديـن » ) ص317(
4- » جدلية الحوار » ملريم آيت أحمد ) ص 40( 

5- » الحوار في القرآن: قواعده، أساليبه، معطياته« ملحمد حسيـن ص 10
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الديـــني والتعــاون علــى مصلحــة املجتمعوذلــك فيمــا يعــرف بصحيفــة املديـنة1التـــي تعــد أول 

ميثــاق للتعايــش فــي املجتمــع املســلم. وفــي ذلــك يقــول محمــد حسيـــن: إن » السيـــرة النبويــة 
الشــريفة هــي بحــق تمثــل التطبيــق العملــي للمنهــج القرآنــي الــذي ركــز القاعــدة وأقــام البنــاء.«2

وعلــى هــذا األســاس اجتهــد الفقهــاء املجتهديـــن فــي اســتنباط األحــكام التـــي تخــص أهــل 

الذمــة فــي ســبيل مــا أكــده اإلســام مــن حــوار وتعايــش وتعارف.ومثالــه إن اجتمعــت علــى الذمــي 

جزيــة سنيـــن » اســتوفيت كلهــا عنــد الجمهــور.

العقوبــة،  مجــرى  وأجراهــا  واحــدة،  جزيــة  منــه  وتؤخــذ  تتداخــل  حنيفــة:  أبــو  وقــال 

فتتداخل كالحدود، والجمهور جعلوها بمنـزلة سائر الحقوق املالية كالدية والزكاة وغيـرهما.

وذهــب ابــن القيــم إلــى أن » قــول الجمهــور أصــح، إال أن يـــناسب التخفيــف عنــه بتــرك 

أداء مــا وجــب عليــه للمسلميـــن والســيما إذا كان ممــن ال يعــذر بالتأخيـــر.ولو قيــل بمضاعفتــه 
عليــه عقوبــة لــه لــكان أقــوى مــن القــول بســقوطها، وهللا أعلــم.«3

ومثالــه أيضــا: أموالهــم التـــي يتجــرون بهــا فــي املقــام وزروعهــم وثمارهــم التـــي يســتغلونها 
مــن أرض الخــراج فليــس عليهــم فيهــا صدقــة.4

والحجــة فــي ذلــك مــا رواه »أبــو عبــد هللا، قــال: ليــس علــى أهــل الذمــة فــي نخلهــم، ول فــي 

مواشــيهم، ول زرعهــم، ول كرومهــم صدقةإنمــا الصدقــة علــى املسلميـــن، طهــرة لهم.«5قــال 

فــي كتــاب أبــي: وكذلــك قــال مالك.«6وأمــا مــا اســتغلوه مــن األرض العشــرية فهــي مســألة اختلــف 

1- انظر هذه املبادئ في« السيـرة النبوية » البن هشام ) 2/ 501، 502(
2- » الحوار في القرآن: قواعده، أساليبه، معطياته« ) ص 10( 

3- » أحكام أهل الذمة » ) 1/ 182(
4- انظر املصدر نفسه ) 1/ 313(

5- ذكــره أبــو بكــر أحمــد بــن هــارون البغــدادي الحنبـــلي فــي » أحــكام أهــل امللــل والــردة مــن الجامــع ملســـائل اإلمــام 
أحمــد بــن حنبــل كتــاب ) الــزكاة ( بــاب )فــي موا�ضــي أهــل الذمــة( رقــم 176 ) 1/ 66( 

هــارون  بــن  بكــر أحمــد  » ألبــي  بــن حنبــل  الجامــع ملســائل اإلمــام أحمــد  مــن  والــردة  امللــل  أهــل  أحــكام   «  -6
 )66  /1  ( الحنبلــي  البغــدادي 
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فيها إلى أقوال: روي عن » أبي حنيفة قال: إذا اشــترى الذمي أرض عشــر تحولت أرض خراج.

قال: قال أبو يوســف: يضاعف عليه العشــر.

وروى بعضهــم عــن مالــك أنــه قــال: ال عشــر عليــه ولكــن يؤمــر ببيعهــا، ألن فــي إقــراره عليهــا 
للصدقــة.«1 إبطــاال 

ومذهب أحمد أنه » يجب عليهم عشــران وعليه أكثر نصوصه واحتجاجه، وكثيـــر من 

أصحابه يحكي مذهبه أنه ال عشــر عليه، ومنهم من يقول: وعنه عليهم عشــران وإذا كانوا إذا 

اتجــروا فــي غيـــر بادهــم أخــذ منهــم ضعــف مــا يؤخــذ مــن املسلميـــن مــع جــواز التجــارة لهم، وأنهم 

ال يســقطون بهــا حقــا ملســلم، فــإذا دخلــوا فــي األرض العشــرية بشــراء أو كــراء وهــم ممنوعــون 

مــن ذلــك، فــألن يؤخــذ منهــم ضعــف مــا يؤخــذ مــن املســلم بطريــق األولــى، إذ لــو لــم يؤخــذ منهــم 

لتعطلــت حقــوق أربــاب العشــر ومــا عليــه مناملنقطعيـــن مــن الجنــد والفقــراء وغيـــرهم، وفــي 

ذلــك فســاد عظيــم، فإنــا لــو مكناهــم مــن الدخــول فــي أرض العشــر وهــم يعلمــون أنــه ال عشــر 

عليهــم لتهافتــوا وتهالكــوا عليهــا لكثــرة املغــل وقلــة املئونــة فتذهــب حقــوق املسلميـــن وهــذا باطــل.

وقيــاس األرض علــى املوا�ضــي والعــروض قيــاس فاســد، فــإن املوا�ضــي والعــروض ال تــراد 

للتأبيــد بــل تتناقلهــا األيــدي، وتختلــف عليهــا املــاك واألرض إذا صــارت لواحــد منهــم وال عشــر 

عليــه فيهــا وال خــراج، عــض عليهــا بالنواجــذ وأمســكها بكلتــا يديــه، وعطــل مصلحتهــا علــى أهــل 
العشــر ولهذا ملا علم أبو حنيفة فســاد هذا قال: إذا اشــترى أرض العشــر تحولت خراجية.«2

ومذهــب الشــافعي فــي هــذا: أنهــم ال يمكنــون مــن شــراء أرض العشــر واكترائهــا، وأنــه ال 

فــي مواشــيهم وعروضهــم ونقودهــم. إذ  فــي زروعهــم وثمارهــم، كمــا ال زكاة عليهــم  �ضــيء عليهــم 

يقــول »ومــن كان منهــم ذا زرع يقتــات مــن حنطــة أو شعيـــر أو ذرة أو دخــن أو أرز أو قطنيــة لــم 

يؤخــذ منــه فيــه �ضــيءحتى يبلــغ زرعــه خمســة أوســق يصــف الوســق فــي كتابــه بمكيــال يعرفونــه 

فــإذا بلغهــا زرعــه فــإن كان ممــا يســقى بغــرب ففيــه العشــر وإن كان ممــا يســقى بنهــر أو ســيح 

أو عيـــن مــاء أو نيــل ففيــه الخمــس. ومــن كان منهــم ذا ذهــب فــا جزيــة عليــه فيهــا حتــى تبلــغ 

1- » أحكام أهل الذمة » البن القيم ) 1/ 313( وما بعدها 
2- » أحكام أهل الذمة » البن القيم ) 1/ 325،326(
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ذهبــه عشريـــن مثقــاال فــإذا بلغتهــا فعليــه فيهــا ديـــنار نصــف العشــر ومــا زاد فبحســاب ذلــك. 

ومــن كان ذا ورق فــا جزيــة عليــه فــي ورقــه حتــى تبلــغ مائتـــي درهــم وزن ســبعة فــإذا بلغــت مائتـــي 

درهــم فعليــه فيهــا نصــف العشــر ثــم مــا زاد فبحســابه.«1 وهــو اختيــار » أبــي عبيــد وطائفــة مــن 

أصحــاب أحمــد، وهــو املشــهور عنــد أصحــاب مالــك، ومذهبــه الــذي نــص عليــه منعهــم مــن 
شــراء أرض العشــر.«2

وغيـــرها مــن االجتهــادات فــي التاريــخ اإلســامي، فالفقهــاء تعاملــوا مــع مفهــوم أهــل الذمــة 

وأصلــوا مــن خالــه للعديــد مــن األحــكام الشــرعية فــي حقهــم، بحيــث رســموا بتأويلهــم خطــا 

ديـــنه،  بأحقيــة  ثقتــه املطلقــة،  بيـــن  نفــس اإلنســان املســلم  فــي  التــوازن، والتعــادل  لتحقيــق 

وصوابيتــه مــن جهــة، وبيـــن احتــرام ســائر األديــان وأصحابهــا مــن جهــة أخــرى، وهــذا شــهاب 

الديـــن القرافــي مــن فقهــاء املالكيــة، يشــرح مــا يجــب علــى املسلميـــن للمعاهديـــن انطاقــا مــن 

املنهــج النبــوي قائــا: 

إنعقــد الذمــة » يوجــب حقوقــا عليـــنا لهــم ألنهــم فــي جوارنــا وفــي خفارتنــا وذمــة هللا تعالــى 

وذمــة رســوله - صلــى هللا عليــه وســلم - وديـــن اإلســام فمــن اعتــدى عليهــم ولــو بكلمــة ســوء 

أو غيبــة فــي عــرض أحدهــم أو نــوع مــن أنــواع األذيــة أو أعــان علــى ذلــك فقــد ضيــع ذمــة هللا 

تعالــى وذمــة رســوله - صلــى هللا عليــه وســلم - وذمــة ديـــن اإلســام.«3 ثــم قــال فــي موضــع آخــر: 

» وأمــا مــا أمــر بــه مــن بـــرهم ومــن غيـــر مــودة باطنيــة فالرفــق بضعيفهــم وســد خلــة فقيـــرهم 

وإطعــام جائعهــم وإكســاء عاريهــم وليـــن القــول لهــم علــى ســبيل اللطــف لهــم والرحمــة ال علــى 

ســبيل الخــوف والذلــة واحتمــال إذايتهــم فــي الجــوار مــع القــدرة علــى إزالتــه لطفــا منــا بهــم ال 

خوفــا وتعظيمــا والدعــاء لهــم بالهدايــة وأن يجعلــوا مــن أهــل الســعادة ونصيحتهــم فــي جميــع 

ــنهم ودنياهــم وحفــظ غيبتهــم إذا تعــرض أحــد ألذيتهــم وصــون أموالهــم وعيالهــم  أمورهــم فــي ديـ

وأعراضهــم وجميــع حقوقهــم ومصالحهــم وأن يعانــوا علــى دفــع الظلــم عنهــم وإيصالهــم لجميــع 
حقوقهــم.«4

1- » األم » )4/ 213(
2- » أحكام أهل الذمة » البن القيم ) 1/ 326( 

3- » أنوار البـروق في أنواء الفروق )3/ 14(
4- املصدر نفسه ) 3/ 15(
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خاتمـة 

الفقــه  فــي  وأثــره  األصولــي  الخطــاب  فــي  »التأويــل  رحــاب  فــي  متواضعــة  رحلــة  هــذه 

الحضاري لألمة« وقد ملســت الســعادة في البحث فيه، وســررت بالحياة رفقة العلماء األجاء 

مــن خــال زادهــم العلمــي، وأدركــت يقيـــنا أهميــة هــذا العلــم الــذي قيــل عنــه أنــه أشــرف صناعــة 

ـ بضوابطــه املشــروعة املســتنبطة  يتعاطاهــا اإلنســان، وأنــه املــاذ واملوئــل املأمــون للمجتهــد 

مــن وحــدة منطــق التشــريع ـ مــن الزيــغ والضــال، ليســتنبط هــذا املــؤول معانــي النــص الشــرعي 

اســتنباطا محفوفــا بالدقــة والضبــط، ويـــرسم الطريــق للمســتقبل وقادمــات األيــام وفــق فقــه 

حضــاري يقــوم علــى ركائــز الوحــي والعقــل والكــون.

ثم ألقي عصا الترحال مسجلة أهم النتائج التـي توصلت إليها: 

	 أن لفظ » التأويل » بمشتقاته ذو مدلول واسع، حيث تعددت الدالالت واملعاني التـي

الذيـــن  والعقائــد  واألصــول  والتفسيـــر  اللغــة  لعلمــاء  دعمــا  كان  التعــدد  وهــذا  يحملهــا، 

منحتهــم هــذه الســعة واملرونــة ـ التـــي انطــوى عليهــا لفــظ » التأويــل » ـ حركــة وحريــة كبيـــرة فــي 

التصــرف فــي املعانــي واملدلــوالت.

	 :أن مصطلح التأويل في املعاجم اللغويةمر بمرحلتيـن

املرحلة األولى: تميـزت بكون املصطلح حمل فيها داللته اللغوية األصيلة.- 

الحادثــة، -  االصطاحيــة  داللتــه  علــى  املصطلــح  فيهــا  حمــل  الثانيــة:  املرحلــة 

العــرب البــن منظــور. لهــا بلســان  ونمثــل 

	 أن التأويل مصطلح قرآني جاء ذكره في عدة سور من القرآن الكريم، وورد على وجوه

دالليــة تنوعــت بحســب مواقعهــا فــي الســياق القرآنــي، فالتأويــل ليــس مصطلحــا غريبــا عــن 

علــوم القــرآن، وال عــن تفسيـــر كتــاب هللا.كمــا ورد ذكــره فــي ســنة رســول هللا صلــى هللا عليــه 

وســلم صاحــب البيــان فجــاء مشــابها الســتخدام القــرآن.

 أن السلف كانوا يستعملون التأويل في ضوء معناه اللغوي، فإما تفسيـر وكشف 	

ملعنــى اللفــظ، أو حملــه علــى معنــى مــن معانــي يحتملهــا. فــكان وســيلة إلــى كشــف معانــي 

النصــوص القرآنيــة وتبييـــنها، إذ أن الحيــاة الثقافيــة آنــذاك لــم تكــن قــد نشــطت بعــد بمــا 
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يتيــح ضروبــا مــن الفهــم واالســتنباط، ومــع هــذا فقــد كان هنــاك قــول بالــرأي، ولكنــه الــرأي 

الســديد الصــادق الــذي يتفــق مــع نصــوص الشــريعة وأهدافهــا.

 أن العلماء األوليـن لم يختلفوا في فهمهم للتأويل عن نهج السلف، ومثال ذلك اإلمام 	

الشــافعي فقــد أخــذ مــن معنــى اإلرجــاع والتصييـــر فســمى حمــل اللفــظ علــى معنــى مــن 

املعانــي التـــي يحتملهــا تأويــا، فالتأويــل فــي هــذه الحالــة إرجــاع اللفــظ وتصييـــره إلــى واحــد 

مــن هــذه املعانــي املحتملــة، وال يكــون ذلــك إال بدليــل.

واالحتمــال فــي نظــر الشــافعي، واقــع حيـــن ال يكــون النــص علــى الحكــم مــن آيــة أو حديثــا 

تــدل علــى  التـــي  النمــاذج  مــن  الرســالة كثيـــر  وفــي  املــراد.  املعنــى  فــي داللتــه علــى  بيـــنا  واضحــا 

املعنــى.  بهــذا  التأويــل  الشــافعي  اإلمــام  اســتعمال 

 أن التأويل أصبح عند األصولييـن له معنى هو أكثر تحديدا من ذي قبل عقب دخول 	

أصــول الفقــه فــي طــور القواعــد املحــددة بعــد رســالة اإلمــام الشــافعي التـــي رســمت معالــم 

ــنه وبيـــن املعنــى األول صلــة قربــى. فلقــد أخــذ التأويــل فــي االصطــاح  األصــول، وإن كان بيـ

عنــد األصولييـــن معنــى يتســق مــع وجهتهــم فــي اســتنباط األحــكام واالنصــراف عــن معنــى إلــى 

معنــى آخــر عندمــا يتوفــر الدليــل علــى ذلــك، فــكان عمــدة مــا قالــوه فــي هــذا: أن التأويــل: 

صــرف اللفــظ عــن معنــاه الظاهــر إلــى معنــى مرجــوح يحتملــه، لدليــل دل علــى ذلــك، وهــذا 

الصــرف ال يقــوم علــى القطــع، بــل يسيـــر فــي ســاحة الظــن.

 أن التعاريف للتأويل بترتيبها التاريخي والتسلسل الزمني توحي باألمور التالية: 	

مدى تطور التعريف، وما مر به من مراحل النضج والتجديد.- 

االســتعمال -  ودواعــي  يتفــق  بمــا  التأويــل  تنــاول  فــي  املتعــددة  األوســاط  اختــاف 

للفــظ التأويــل.

وهــذا يوضــح -  الشــرعي،  بالنــص  املشتغليـــن  ألســنة  إال علــى  تــرد  لــم  التعاريــف  أن 

أهميــة التأويــل فــي تلــك األوســاط فأصحــاب التشــريع يعولــون عليــه فــي تناولهــم للنــص 

والفاســفة  الجدليــة،  محاورتهــم  فــي  يســتخدمونه  واملتكلمــون  الحكــم،  واســتنباط 

يعتمــدون عليــه فــي صــرف ظاهــر الشــرعيات إلــى مــا يوافــق العقــل إذا تعارضــت معــه، 

وذلــك فــي مجــال التوفيــق بيـــن الفلســفة والديـــن.
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 أن الخطاب واملخاطبة باملعنى املصدري هو توجيه الكام للغيـر بقصد اإلفهام.	

 أن األثر في اللغة يعنيبقية ال�ضيء، والتأثيـر: إبقاء األثر في ال�ضيء، كما يطلق األثر على 	

الخبـــر، ومــن هــذا املعنــى جــاء إطــاق اآلثــار علــى الســنن املرويــة عــن النبــي صلــى هللا عليــه 

اللغويــة الســابقة، فيطلقونــه  وســلم، وال يخــرج معنــى األثــر عنــد الفقهــاء عــن املعانــي 

علــى: بقيــة ال�ضــيء،ويقصدون بــه: مــا ترتــب علــى ال�ضــيء، فيســتعملون كلمــة أثــر مضافــة، 

كقولهــم: أثــر عقــد البيــع، وأثــر الفســخ، وأثــر النــكاح.

 أن الحضارة في عرف اللغة ترتبط بالحضر، والعمران، أي أن املصطلح من ناحية 	

اللغــة العربيــة ذاتهــا يحمــل املعنــى االجتماعــي، وذلــك عنــد اعتبــار الحضــارة عامــة علــى 

الحضــور واإلقامــة واالســتقرار.

 أن مفهوم الحضارة من أكثر املفاهيم صعوبة في التحديد، وذلك بفعل التطور 	

الداللــي الــذي حظــي بــه عبـــر تاريــخ الحضــارة نفســها، ولعــل مــن أهــم أســباب االختــاف 

فــي تعريفهــا أيضــا مــا يـــرجع إلــى الخلفيــة الفكريــة لصاحــب كل تعريــف، واملنظــور الــذي 

يقــدم مــن خالــه تعريفــه، وكذلــك تكويـــنه العلمــي وزاده املعرفــي، فاملــؤرخ، واألنثربولوجــي، 

وعالــم االجتمــاع، واللغــوي، وعالــم النفــس، كل يعرفهــا انطاقــا مــن أرضيتــه الفلســفية 

ومنظــوره املعرفــي الــذي يـــنظم أفــكاره. 

 أن الفقه الحضاري هو حسن الفهم للمسألة الحضارية بـرمتها ،  وللمسائل املتفرعة 	

عنهــا ، بمــا فيــه مــن تكليــف كلــي وتنظيمــات وتأسيســات داخــل الحضــارة الواحــدة وفيمــا 

بيـــن الحضــارات . 

 أن في هذا الفقه الحضاري تتسع املجاالت   فالوجود هو ساحة هذا الفقه ، واإلنسان 	

هــو ركــن الفاعليــة ، والعمــران هــو هيكلــه ومســعاه،  وذلــك وفــق الرؤيــة اإلســامية التـــي 

تــرى اإلنســان ســيدا فــي الكــون وليــس ســيدا للكــون ، وأن الكــون مســخر لــه بأمــر هللا  ال 

بأمــر اإلنســان ذاتــه وال وفــق أهوائــه التـــي كثيـــرا مــا جمحــت إلــى الفســاد . 

 أن األمة لها عدة معاني في اللغة، ووجوه داللية تنوعت بحسب مواقعها في السياق 	

القصــد،  منهــا  والنظائــر  الوجــوه  كتــب  فــي  ودونــت  التفسيـــر  علمــاء  اســتنبطها  القرآنــي 

ال�ضــيء وعمــاده، الطريقــة والديـــن، الجماعــة... القامــة، أصــل 

 أن التأويل باب من أبواباالستنباط، فيجب أن يكون في إطار ما حدده العلماء من 	

ضوابــط التـــي تجعــل مــن املســتحيل علــى املــؤول أن يخــرج بــه نحــو دائــرة التأويــل املنحــرف.
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 أن األدلة املعتبـرة في ضوابط التأويل الصحيح يمكن إجمالها في النصوص الثابتة 	

مــن الكتــاب والســنة، أو التـــي أرشــد الشــارع إلــى أنهــا حجــة فــي التشــريع مــن إجمــاع وقيــاس 

راجــح وقريـــنة ومصلحــة راجحة...وغيـــرها مــن األدلــة املســتمدة مــن روح النــص وأكدهــا 

االجتهــاد بالــرأي فــي عهــد الرعيــل األول إذ ال يثبــت صــرف الــكام إال بســند لهــذا التأويــل. 

 أن مراعاة السياق في التأويل له أهمية عظيمة الشأن إذ له أثر في توجيه املعنى 	

واستنباط األحكام الشرعية عند األصولييـن على مستوى املقاربات النظرية واملمارسات 

التطبيقيــة. ولقــد عــده العلمــاء املنهــج األمثــل فــي فهــم القــرآن الكريــم وتفسيـــره وضابطــا 

فــي حســن الفهــم والتأويــل، وتجلــت هــذه القاعــدة املنهجيــة، أي  مــن الضوابــط املهمــة 

املنهــج الســياقي، فــي تفسيـــر القــرآن بالقرآنوداللــة الســياق مــن أعظــم القرائــن التـــي تــدل 

علــى مــراد املتكلــم وترشــد إلــى تبييـــن املجمــل وإثبــات املعنــى املــراد دون غيـــره وتخصيــص 

العــام وتقييــد املطلــق، وكل قــول أو تفسيـــر ال يؤيــده الســياق فــا عبـــرة بــه.

 أن الدليل الذي يبني عليه التأويل، يجب أن يكون راجحا على ظهور اللفظ في املعنى 	

الــذي يــدل عليــه، لــذا كان طبيعيــا أن يسيـــر ذلــك مــع درجــة القــرب أو البعــد لاحتمــال. 

 أن التأويل كما يكون قريبا يدرك املراد منه ولو كان مرجوحا بأدنى تأمل وأبسط 	

دليــل، يكــون كذلــك بعيــدا يحتــاج إلــى التأمــل العميــق والدليــل القــوي، ومــن تــم غالبــا مــا 

يقــع االتفــاق علــى األول واالختــاف فــي الثانــي. 

 أن التأويل باعتباره آلية استداللية لغوية يتعامل مع معاني النص الشرعي من خال 	

مستوييـن: 

التأويــل -  فيــه  يجــد  املســتوى  وهــذا  معنــى،  مــن  أكثــر  واحتمالــه  النــص  انفتــاح 

مجــاال رحبــا. 

التأويــل -  مجــال  فيــه  يكــون  املســتوى  وهــذا  مفاهيمــه،  وخفــاء  النــص  غمــوض 

محــدودا.

 أن الوصــول إلــى املعنــى الســليم املنســجم مــع اللغــة العربيــة ومبادئهــا، والنصــوص 	

الشــرعية ال يتأتــى إال وفــق معاييـــر فائقــة الدقــة، وتبعــا لضوابــط وشــروط معتبـــرة تقــي 

الفاســد. التأويــل  آفــات  مــن  الشــرعي  النــص 
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 أن التعارض والترجيح مبحث من املباحث املهمة يفرض نفسه عمليا في مختلف شؤون 	

الحيــاة وبــاب مــن أبــواب التأويــل والســبيل الســديد الــذي يعتمــده املــؤول ويستعيـــن بــه فــي 

الوصول إلى مراد الشارع، وغايته الصحيحة، وهدفه املنشود من التنـزيل.

 أن التعارض ال يوجد فيما بيـن األدلة سواء منها الكلية أو الجزئية والفرعية، ألن 	

مصدرهــا هــو الحكيــم العليــم، والتناقــض واالضطــراب واالختــاف الــذي هــو مــن معانــي 

التعــارض مســتحيل فــي حقــه تعالــى ومنـــزه عنــه. وإنمــا التعــارض هــو فــي ظاهــر هــذه األدلــة، 

وبحســب مــا يتبــادر إلــى ذهــن املــؤول فــي عمليــة الفهــم واالســتنباط، ثــم يـــزول بعــد إعمــال 

النظــر والتأمــل حيــث أن النصــوص التـــي ظاهرهــا التعــارض يتخــذ فيهــا التأويــل مجــاال 

واســعا فيعمــد املــؤول إلــى بيــان الراجــح منهــا ليعتمــد عليــه فــي االســتدالل أو التوفيــق بيـــن 

ــنها.  هــذه النصــوص إن أمكــن الجمــع بيـ

 أن اعتبار مقاصدية النصوص ومراعاتها في الفهم والتأويل الصحيح ملعاني هذه 	

النصــوص الشــرعية، ال تعنــي اإلطــاق وعــدم التقييــد، فاســتدعاء الضوابــط وتق�ضــي 

العمــل والسيـــر بهــا يمكــن أن يســهم فــي ضبــط موقــع العقــل فــي دائــرة فهــم تلــك املقاصديــة. 

إذ البحــث فيهــا يســتلزم مــن املــؤول السيـــر عليهــا وفــق الضوابــط والشــروط املوضوعــة 

لهــا التـــي يفتـــرض فيهــا أن تكــون متســمة باالطــراد والثبــات واالنضبــاط، لنفــي االضطــراب 

والتحكمــات بــدون دليــل أو مرجــح.

 أن التأويل العقائدي الصحيح بمنهج فكري توحيدي يعد منطلقا في حركة التحضر 	

واالســتخاف  العبــادة  مبــدأ  تحقيــق  إلــى  ودافعــا  واإلنســانية،  الكونيــة  املعــارف  وبنــاء 

والعمــران.

 أن اعتماد التأويل الصحيح الجامع بيـن النقل والعقل في استنباط األحكام يؤسس 	

لتشــريع حضاري، يكون فيه اإلنســان املســتخلف فاعا منتجا لحضارة ســامية تنعكس 

إيجابــا فــي عبادتــه ومعاماتــه وســلوكه وثقافتــه وعقليته،ويكــون ـ هــذا التشــريع الحضــاري 

ـ كذلــك دليــا علــى مرونــة هــذه الشــريعة وحيوتهــا وقابليتهــا للنمــاء املســتمر واحتضانهــا 

لــكل املتغيـــرات الحضاريــة. 

 أن القرآن الكريم كتاب حوار والسنة النبوية هي التطبيق املنهجي ملبادئ وأساليب 	

خطــا  الصحيــح  بتأويلــه  يـــرسم  الوحــي  نصــوص  ملعانــي  املــؤول  والناظــر  الحــوار،  هــذا 
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لتحقيــق التــوازن فــي نفــس اإلنســان املســلم بيـــن ثقتــه املطلقــة، بأحقيــة ديـــنه، وصوابيتــه 

مــن جهــة، وبيـــن احتــرام ســائر األديــان وأصحابهــا مــن جهــة أخــرى. 

هــذا مــا وســع عقلــي وقلبــي وخــط بــه قلمــي، فأعــوذ بــاهلل عــز وجــل مــن الخــذالن، وأســأله 

التوفيــق للصــواب فيمــا قصدتــه، واإلعانــة علــى مــا توخيتــه، إنــه خيـــر موفــق ومعيـــن.
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فهرس اآليات القرآنية 
الصفحة رقمها السورة الية

6 1 ـ 2 يوسف ﴿الــر تِْلــَك آيـَـاُت اْلِكتـَـاِب اْلُمبِيِنإِنَّــا أَْنَزْلنـَـاهُ 
قُْرآنـًـا َعَربِيًّــا لَعَلَُّكــْم تَْعِقلـُـوَن﴾

6ـ 163 44 النحل ــا  ــاِس َم ــَن ِللنَّ ــَر ِلتُبَيِّ ْك ــَك الذِّ ــا إِلَْي ﴿َوأَْنَزْلنَ
َل إِلَْيِهــْم َولَعَلَُّهــْم يَتَفَكَّــُروَن﴾ نُــّزِ

6ـ7 82 النساء ُســوِل َوإِلَــى أُوِلــي  ﴿َولَــْو َردُّوهُ إِلَــى الرَّ
يَْســتَْنبُِطونَهُ  الَِّذيــَن  لَعَِلَمــهُ  ِمْنُهــْم  اْلَْمــِر 

ِمْنُهــْم﴾
7 43 النحل ْكِر إِْن ُكْنتُْم َل تَْعلَُموَن﴾ ﴿ فَاْسأَلُوا أَْهَل الذِّ
7 7 األنبياء ْكِر إِْن ُكْنتُْم َل تَْعلَُموَن﴾ ﴿ فَاْسأَلُوا أَْهَل الذِّ

7ـ 160 103 املائدة ﴿يَــا أَيَُّهــا الَِّذيــَن آَمنُــوا َل تَْســأَلُوا َعــْن 
أَْشــيَاَء إِْن تُْبــَد لَُكــْم تَُســْؤُكْم َوإِْن تَْســأَلُوا 
 ُ ُل اْلقـُـْرآُن تُْبــَد لَُكــْم َعفـَـا للاَّ َعْنَهــا ِحيــَن يُنـَـزَّ

ــٌم﴾ ــوٌر َحِلي ُ َغفُ ــا َوللاَّ َعْنَه
  22 ـ 23ـ 

29 ـ    146

7 آل عمران ﴿ُهــَو الَّــِذي أَْنــَزَل َعلَْيــَك اْلِكتـَـاَب ِمْنــهُ آيَاٌت 
ُمْحَكَمــاٌت ُهــنَّ أُمُّ اْلِكتـَـاِب َوأَُخُر ُمتََشــابَِهاٌت 
َّبِعُــوَن َمــا  ــا الَِّذيــَن فِــي قُلُوبِِهــْم َزْيــٌغ فَيَت فَأَمَّ
ــِه  ــاَء تَأِْويِل ــِة َواْبتِغَ ــاَء اْلِفتْنَ ــهُ اْبتِغَ ــابَهَ ِمْن تََش
ــي  اِســُخوَن فِ ُ َوالرَّ ــهُ إِلَّ للاَّ ــُم تَأِْويلَ َوَمــا يَْعلَ
ــِه ُكلٌّ ِمــْن ِعْنــِد َربِّنَــا  اْلِعْلــِم يَقُولُــوَن آَمنَّــا بِ

ــُر إِلَّ أُولـُـو اْلَْلبَــاِب﴾ َوَمــا يَذَّكَّ
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24 58 النساء َ َوأَِطيعُوا  ﴿يـَـا أَيَُّهــا الَِّذيــَن آَمنـُـوا أَِطيعـُـوا للاَّ
ُســوَل َوأُوِلــي اْلَْمــِر ِمْنُكــْم فـَـإِْن تَنَاَزْعتُْم  الرَّ
ــوِل إِْن  ُس ِ َوالرَّ ــى للاَّ ــُردُّوهُ إِلَ ــْيٍء فَ ــي َش فِ
ــَك  ــِر َذِل ــْوِم اْلِخ ِ َواْليَ ــاللَّ ــوَن بِ ــْم تُْؤِمنُ ُكْنتُ

َخْيــٌر َوأَْحَســُن تَأِْويــًا﴾
24 ـ 29 52 األعراف يَأْتِــي  يَــْوَم  تَأِْويلَــهُ  إِلَّ  يَْنُظــُروَن  ﴿َهــْل 

ــْد  ــُل قَ ــْن قَْب ــوهُ ِم ــَن نَُس ــوُل الَِّذي ــهُ يَقُ تَأِْويلُ
ــْن  ــا ِم ــْل لَنَ ــّقِ فََه ــا بِاْلَح ــُل َربِّنَ ــاَءْت ُرُس َج
ــَر  ــَل َغْي ــَردُّ فَنَْعَم ــا أَْو نُ ــفَعُوا لَنَ ُشــفَعَاَء فَيَْش
أَْنفَُســُهْم  َخِســُروا  قَــْد  نَْعَمــُل  ـا  ُكنَـّ ـِذي  الَـّ

َوَضــلَّ َعْنُهــْم َمــا َكانُــوا يَْفتَــُروَن﴾
24 ـ 28 ـ 

29

39 يونس ــا  ــْم يُِحيُطــوا بِِعْلِمــِه َولَمَّ ــْل َكذَّبُــوا بَِمــا لَ ﴿بَ
يَأْتِِهــْم تَأِْويلـُـهُ َكَذِلــَك َكــذََّب الَِّذيــَن ِمــْن قَْبِلِهــْم 

فَاْنُظــْر َكْيــَف َكاَن َعاقِبـَـةُ الظَّاِلِميــَن﴾
25 ـ 30 6 يوسف ِمــْن  َويُعَلُِّمــَك  ـَك  َربُـّ يَْجتَبِيــَك  ﴿َوَكَذِلــَك 

اْلََحاِديــِث﴾ تَأِْويــِل 
25 21 يوسف اْلَْرِض  فِــي  ِليُوُســَف  ـا  َمكَّنَـّ ﴿َوَكَذِلــَك 

ُ َغاِلــٌب  َمــهُ ِمــْن تَأِْويــِل اْلََحاِديــِث َوللاَّ َوِلنُعَلِّ
َعلـَـى أَْمــِرِه َولَِكــنَّ أَْكثََر النَّــاِس َل يَْعلَُموَن﴾

25 ـ 30 36 يوسف ــْجَن فَتَيَــاِن قَــاَل أََحُدُهَمــا  ﴿َوَدَخــَل َمعَــهُ الّسِ
ــُر  ــاَل اْلَخ ــًرا َوقَ ــُر َخْم ــي أَْعِص ــي أََرانِ إِنِّ
إِنِّــي أََرانِــي أَْحِمــُل فَــْوَق َرأِْســي ُخْبــًزا 
ــَراَك  ــا نَ ــا بِتَأِْويِلــِه إِنَّ ْيــُر ِمْنــهُ نَبِّئْنَ تَــأُْكُل الطَّ

ــنِيَن﴾ ــَن اْلُمْحِس ِم
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25 ـ 29

 

37 يوسف ﴿قـَـاَل َل يَأْتِيُكَمــا َطعـَـاٌم تُْرَزقَانِــِه إِلَّ نَبَّأْتُُكَما 
ــا َعلََّمنِــي  بِتَأِْويِلــِه قَْبــَل أَْن يَأْتِيَُكَمــا َذِلُكَمــا ِممَّ
ــوَن  ــْوٍم َل يُْؤِمنُ ــةَ قَ ــُت ِملَّ ــي تََرْك ــي إِنِّ َربِّ

ِ َوُهــْم بِاْلِخــَرةِ ُهــْم َكافِــُروَن﴾ بِــاللَّ
26 44 يوسف ﴿قَالـُـوا أَْضغـَـاُث أَْحــَاٍم َوَمــا نَْحــُن بِتَأِْويــِل 

اْلَْحــَاِم بِعَاِلِميــَن﴾
27 ـ 30 45 يوسف ــٍة  َكــَر بَْعــَد أُمَّ ﴿َوقـَـاَل الَّــِذي نََجــا ِمْنُهَمــا َوادَّ

أَنـَـا أُنَبِّئُُكــْم بِتَأِْويِلــِه فَأَْرِســلُوِن﴾
27 ـ 30 100 يوسف ــْن  ــاَي ِم ــُل ُرْؤيَ ــَذا تَأِْوي ــِت َه ــا أَبَ ــاَل يَ ﴿َوقَ

قَْبــُل قـَـْد َجعَلََهــا َربِّــي َحقًّــا َوقـَـْد أَْحَســَن بِــي 
ــَن  ــْم ِم ــاَء بُِك ــْجِن َوَج ــَن الّسِ ــي ِم إِْذ أَْخَرَجنِ
ــي  ــْيَطاُن بَْينِ ــَزَغ الشَّ ــِد أَْن نَ ــْن بَْع ــْدِو ِم اْلبَ
ــاُء  ــا يََش ــي لَِطيــٌف ِلَم ــي إِنَّ َربِّ ــَن إِْخَوتِ َوبَْي

ــُم﴾ ــُم اْلَحِكي ــَو اْلعَِلي ــهُ ُه إِنَّ
27 ـ 30 101 يوسف ﴿َرّبِ قَــْد آتَْيتَنِــي ِمــَن اْلُمْلــِك َوَعلَّْمتَنِــي 

ــَماَواِت  ــَر السَّ ــِث فَاِط ــِل اْلََحاِدي ــْن تَأِْوي ِم
ــا َواْلِخــَرةِ  ْنيَ ــي الدُّ ــي فِ ــَت َوِليِّ َواْلَْرِض أَْن

اِلِحيــَن﴾ تََوفَّنِــي ُمْســِلًما َوأَْلِحْقنِــي بِالصَّ
27 35 اإلسراء ﴿َوأَْوفـُـوا اْلَكْيــَل إَِذا ِكْلتُْم َوِزنُوا بِاْلِقْســَطاِس 

اْلُمْســتَِقيِم َذِلــَك َخْيــٌر َوأَْحَســُن تَأِْويًا﴾
28 77 الكهف ــأُنَبِّئَُك  ــَك َس ــي َوبَْينِ ــَراُق بَْينِ ــَذا فِ ــاَل َه ﴿قَ

ــًرا﴾ ــِه َصْب ــتَِطْع َعلَْي ــْم تَْس ــا لَ ــِل َم بِتَأِْوي
28 81 الكهف ﴿َذِلَك تَأِْويُل َما لَْم تَْسِطْع َعلَْيِه َصْبًرا﴾
32 3 النصر ــهُ َكاَن  ــتَْغِفْرهُ إِنَّ ــَك َواْس ــِد َربِّ ــبِّْح بَِحْم ﴿فََس

ــا﴾ ابً تَوَّ
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32 114 البقرة ﴾ ِ ﴿فَأَْينََما تَُولُّوا فَثَمَّ َوْجهُ للاَّ
33 ـ 34 8 النشقاق ﴿فََسْوَف يَُحاَسُب ِحَسابًا يَِسيًرا﴾
51ـ 53 232 البقرة ــْن  ــِه ِم ــْم بِ ْضتُ ــْم فِيَماَعرَّ ــاَح َعلَْيُك ﴿َول ُجنَ

ــاِء﴾ ــِة النَِّس ِخْطبَ
53 93 طه ﴾ ﴿قَاَل فََما َخْطبَُك يَا َساِمِريُّ
53 31 الذاريات ﴿قَاَل فََما َخْطبُُكْم أَيَُّها اْلُمْرَسلُوَن﴾
53 37 النبأ  ﴿َرّبِ السَّــَماَواِت َواْلَْرِض َوَمــا بَْينَُهَمــا 

ْحَمــِن َل يَْمِلُكــوَن ِمْنــهُ ِخَطابًــا﴾ الرَّ
53 105 هود  ﴿َل تََكلَُّم نَْفٌس إِلَّ بِإِْذنِِه﴾

53 19 ص ــَل  ــةَ َوفَْص ــاهُ اْلِحْكَم ــهُ َوآتَْينَ ــَدْدنَا ُمْلَك ﴿َوَش
ــاِب﴾ اْلِخَط

54 22 ص ــعُوَن نَْعَجــةً  ــٌع َوتِْس ــهُ تِْس ــي لَ ــَذا أَِخ ﴿إِنَّ َه
نِــي  َوِلــَي نَْعَجــةٌ َواِحــَدةٌ فَقـَـاَل أَْكِفْلنِيَهــا َوَعزَّ

فِــي اْلِخَطــاِب﴾
59 3 الحقاف ــاَرةٍ  َ ــَذا أَْو أَث ــِل َه ــْن قَْب ــاٍب ِم ــي بِِكتَ ﴿اِئْتُونِ

ــَن﴾ ــْم َصاِدقِي ــٍم إِْن ُكْنتُ ــْن ِعْل ِم
60 11 يس ﴿َونَْكتُُب َماَ قَدَُّمواْ َوآثَاَرُهْم﴾
60 8 الروم ﴿َوأَثَاُروا الَْرَض َوَعَمُروَها﴾
60 29 الفتح ْن أَثَِر السُُّجوِد﴾ ﴿ِسيَماُهْم فِي ُوُجوِهِهم ِمّ
60 26 الحديد ﴿ثُمَّ قَفَّْينَا َعلَى آثَاِرِهْم بُِرُسِلنَا﴾
60 6 الكهف ﴿فَلَعَلََّك بَاِخٌع نَْفَسَك َعلَى آثَاِرِهْم﴾
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60 9 الحشر ــْم  ــْو َكاَن بِِه ــِهْم َولَ ــى أَْنفُِس ــُروَن َعلَ ﴿َويُْؤثِ
ــَك  ــوَق ُشــحَّ نَْفِســِه فَأُولَئِ ــْن يُ َخَصاَصــةٌ َوَم

ــوَن﴾ ــُم اْلُمْفِلُح ُه
63 77 النساء ــوَن  ــَكاُدوَن يَْفقَُه ــْوِم َل يَ ــُؤَلِء اْلقَ ــاِل َه ﴿فََم

ــا﴾ َحِديثً
63 123 التوبة يِن﴾ ﴿ِليَتَفَقَُّهوا فِي الّدِ
63 27 طه ﴿يَْفقَُهوا قَْوِلي﴾
63 99 النعام ــَدةٍ  ــٍس واِح ــْن نَْف ــأَُكْم ِم ــِذي أَْنَش ــَو الَّ ﴿َوُه

ْلنَــا اْليــاِت  فَُمْســتَقَرٌّ َوُمْســتَْوَدٌع قَــْد فَصَّ
ِلقَــْوٍم يَْفقَُهــوَن﴾

63 91 هود ــا  ــًرا ِممَّ ــهُ َكثِي ــا نَْفقَ ــعَْيُب َم ــا ُش ــوا يَ ﴿قَالُ
تَقُــوُل﴾

63 179 العراف ـَم َكثِيــًرا ِمــَن اْلِجــّنِ  ﴿َولَقَــْد َذَرأْنَــا ِلَجَهنَـّ
ْنــِس لَُهــْم قُلُــوٌب َل يَْفقَُهــوَن بَِهــا﴾ َواْلِ

67 3 آل عمران ﴿يـَـْوَم تَِجــُد ُكلُّ نَْفــٍس َمــا َعِملـَـْت ِمــْن َخْيــٍر 
﴾ ا ُمْحَضًر

67 48 الكهف ﴿َوَوَجُدوا َما َعِملُوا َحاِضًرا﴾
67 15 الروم ﴿فَأُولَئَِك فِي اْلعََذاِب ُمْحَضُروَن﴾
67 57 الصافات ِمــَن  لَُكْنــُت  َربِّــي  نِْعَمــةُ  ﴿َولَــْوَل 

﴾ يــَن ْلُمْحَضِر ا
67 195 البقرة ــِجِد  ــِري اْلَمْس ــهُ َحاِض ــْن أَْهلُ ــْم يَُك ــْن لَ ﴿ِلَم

ــَراِم﴾ اْلَح
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النساء

﴿إِلَّ أَْن تَُكوَن تَِجاَرةً َحاِضَرةً﴾ 

67 163 العراف َكانَــْت  الَّتِــي  اْلقَْريَــِة  َعــِن  ﴿َواْســأَْلُهْم 
اْلبَْحــِر﴾ َحاِضــَرةَ 

67 28 الحقاف ا َحَضُروهُ قَالُوا أَْنِصتُوا﴾ ﴿فَلَمَّ
67 28 القمر ﴿ُكلُّ ِشْرٍب ُمْحتََضٌر﴾
67 99 المؤمنون ﴿َوأَُعوذُ بَِك َرّبِ أَْن يَْحُضُروِن﴾

67 ـ 68 179 البقرة ﴿ُكتـِـَب َعلَْيُكــْم إَِذا َحَضَر أََحَدُكــُم اْلَمْوُت إِْن 
ــِن َواْلَْقَربِيــَن  ــةُ ِلْلَواِلَدْي ــًرا اْلَوِصيَّ تَــَرَك َخْي

بِاْلَمْعــُروِف َحقًّــا َعلـَـى اْلُمتَِّقيــَن﴾
68 8 النساء اْلقُْربَــى  أُولُــو  اْلِقْســَمةَ  َحَضــَر  ﴿َوإَِذا 

ِمْنــهُ  فَاْرُزقُوُهــْم  َواْلَمَســاِكيُن  َواْليَتَاَمــى 
َمْعُروفًــا﴾ قَــْوًل  لَُهــْم  َوقُولُــوا 

72 12 الجاثية ــا فِــي السَّــَماَواِت َوَمــا فِــي  َر لَُكــم مَّ ﴿َوَســخَّ
ــاٍت  ــَك َليَ ِل ــي َذٰ ــهُ  إِنَّ فِ ْن ــا ّمِ اْلَْرِض َجِميعً

ــُروَن﴾ قَــْوٍم يَتَفَكَّ لِّ
74 110 آل عمران ٍة﴾ ﴿ُكْنتُْم َخْيَر أُمَّ

74ـ 77 45 يوسف ٍة﴾ ﴿َوادََّكَر بَْعَد أُمَّ
74ـ 77 8 هود ــٍة  ــى أُمَّ ــَذاَب إِلَ ــُم اْلعَ ــا َعْنُه ْرنَ ــْن أَخَّ ﴿َولَئِ

﴾ َمْعــُدوَدةٍ
75ـ 77 120 النحل ِ َحنِيفـًـا َولـَـْم  ــةً قَانِتـًـا لِلَّ ﴿إِنَّ إِْبَراِهيــَم َكاَن أُمَّ

يـَـُك ِمــَن اْلُمْشــِرِكيَن﴾
76 127 البقرة ةً ُمْسِلَمةً لََك﴾ يَّتِنَا أُمَّ ﴿َوِمْن ذُّرِ
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76 140 البقرة ةٌ قَْدَخلَْت﴾ ﴿تِْلَك أُمَّ
76 113 آل عمران ةٌ قَائَِمةٌ﴾ ﴿أُمَّ
76 68 المائدة ةٌ ُمْقتَِصَدةٌ﴾ ﴿ِمْنُهْم أُمَّ
76 159 العراف ــّقِ  ــُدوَن بِاْلَح ــةٌ يَْه ــى أُمَّ ــْوِم ُموَس ــْن قَ ﴿َوِم

ــوَن﴾ ــِه يَْعِدلُ َوبِ
76 19 يونس ةً َواِحَدةً﴾ ﴿َوَما َكاَن النَّاُس إِلَّ أُمَّ
76 93 النحل ةً َواِحَدةً﴾ ُ لََجعَلَُكْم أُمَّ ﴿َولَْو َشاَء للاَّ
76 91 النبياء ةً َواِحَدةً﴾ تُُكْم أُمَّ ﴿إِنَّ َهِذِه أُمَّ
77 39 النعام أَُمــٌم  إِلَّ  بَِجنَاَحْيــِه  يَِطيــُر  َطائِــٍر  ﴿َوَل 

﴾ لُُكــْم ْمثَا أَ
83ـ 119 40 المائدة ﴿َوالسَّــاِرُق َوالسَّــاِرقَةُ فَاْقَطعُــوا أَْيِديَُهَمــا 

ُ َعِزيــٌز  ِ َوللاَّ َجــَزاًء بَِمــا َكَســبَا نـَـَكاًل ِمــَن للاَّ
َحِكيــٌم﴾

83 3 المجادلة ﴿فَتَْحِريُر َرقَبٍَة﴾
83 91 النساء ﴿فَتَْحِريُر َرقَبٍَة ُمْؤِمنٍَة﴾

84ـ 85 25 النساء ﴿فَعَلَْيِهــنَّ نِْصــُف َمــا َعلَــى اْلُمْحَصنَــاِت 
ِمــَن اْلعَــَذاِب ﴾

85ـ 121 3 المائدة َمْت َعلَْيُكُم اْلَمْيتَةُ﴾ ﴿ُحّرِ
89ـ 160 76 الحج يِن ِمْن َحَرجٍ﴾ ﴿َوَما َجعََل َعلَْيُكْم فِي الّدِ
89ـ131 1 المائدة ﴿يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَْوفُوا بِاْلعُقُوِد﴾
92ـ 159 29 النساء ــْم  ــوا أَْمَوالَُك ــوا َل تَأُْكلُ ــَن آَمنُ ــا الَِّذي ــا أَيَُّه ﴿يَ

ــْن  ــاَرةً َع ــوَن تَِج ــِل إِلَّ أَْن تَُك ــْم بِاْلبَاِط بَْينَُك
 َ تَــَراٍض ِمْنُكــْم َوَل تَْقتُلُــوا أَْنفَُســُكْم إِنَّ للاَّ

ــا﴾ ــْم َرِحيًم َكاَن بُِك
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93 46 الدخان ﴿ذُْق إِنََّك أَْنَت اْلعَِزيُز اْلَكِريُم﴾
93 78 السراء ﴿أَقِِم الصَّاةَ﴾
93 39 فصلت ﴿اْعَملُوا َما ِشئْتُْم﴾
94 28 ص ـُروا  بَـّ ِليَدَّ إِلَْيــَك ُمبَــاَرٌك  أَْنَزْلنَــاهُ  ﴿ِكتَــاٌب 

اْلَْلبَــاِب﴾ أُولُــو  َوِليَتََذكَّــَر  آيَاتِــِه 
106 6 املائدة إِلَــى  قُْمتُــْم  إَِذا  آَمنُــوا  الَِّذيــَن  أَيَُّهــا  ﴿يَــا 

ــى  ــْم إِلَ ــْم َوأَْيِديَُك ــلُوا ُوُجوَهُك ــَاةِ فَاْغِس الصَّ
ــْم  ــُكْم َوأَْرُجلَُك ــُحوا بُِرُءوِس ــِق َواْمَس اْلَمَرافِ

إِلَــى اْلَكْعبَْيــِن َوإِْن ُكْنتُــْم ُجنُبًــا﴾
107 41 النفال  ِ ﴿َواْعلَُمــوا أَنََّمــا َغنِْمتـُـْم ِمــْن َشــْيٍء فَــأَنَّ لِلَّ

ُســوِل َوِلــِذي اْلقُْربـَـى َواْليَتَاَمــى  ُخُمَســهُ َوِللرَّ
ــبِيِل﴾ َواْلَمَســاِكيِن َواْبــِن السَّ

111 4 التحريم ﴿َوَصاِلُح اْلُمْؤِمنِيَن ٌ﴾
112 24 فاطر ٍة إِلَّ َخَا فِيَها نَِذيٌر﴾ ﴿َوإِْن ِمْن أُمَّ
112 39 النعام ــٍر  ــي اْلَْرِض َوَل َطائِ ــٍة فِ ــْن َدابَّ ــا ِم ﴿َوَم

ــْم﴾ ــٌم أَْمثَالُُك ــِه إِلَّ أَُم ــُر بَِجنَاَحْي يَِطي
112 42 القلم ﴿يَْوَم يُْكَشُف َعْن َساٍق﴾
112 17 الرحمن ﴿َمَرَج اْلبَْحَرْيِن يَْلتَِقيَاِن﴾
112 20 الرحمن ﴿يَْخُرُج ِمْنُهَما اللُّْؤلُُؤ َواْلَمْرَجاُن﴾

116ـ 161 275 البقرة ِمثْــُل  اْلبَْيــُع  إِنََّمــا  قَالُــوا  بِأَنَُّهــْم  ﴿ذلــك 
بَــا﴾ الّرِ َم  اْلبَْيعََوَحــرَّ  ُ للاَّ بَاَوأََحــلَّ  الّرِ

116 3 النساء ﴿َوإِْن ِخْفتـُـْم أَلَّ تُْقِســُطوا فِــي اْليَتَاَمىفَاْنِكُحوا 
ــى َوثُــَاَث  ــاِء َمثْنَ ــَن النَِّس ــْم ِم ــا َطــاَب لَُك َم

َوُربَــاَع فَــإِْن ِخْفتـُـْم أَلَّ تَْعِدلـُـوا فََواِحــَدةً﴾
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117 1 الطاق ﴿يـَـا أَيَُّهــا النَّبِــيُّ إَِذا َطلَّْقتُُم النَِّســاَء فََطلِّقُوُهنَّ 
﴾ تِِهنَّ ِلِعدَّ

118 30 الحجر ﴿فََسَجَد اْلَمَائَِكةُ ُكلُُّهْم أَْجَمعُوَن﴾
118 4 النور ﴿َوالَِّذيــَن يَْرُمــوَن اْلُمْحَصنـَـاِت ثـُـمَّ لـَـْم يَأْتـُـوا 

ــَدةً  ــَن َجْل ــْم ثََمانِي ــَهَداَء فَاْجِلُدوُه ــِة ُش بِأَْربَعَ
ــُم  ــَك ُه ــًدا َوأُولَئِ ــَهاَدةً أَبَ ــْم َش ــوا لَُه َوَل تَْقبَلُ

ــقُوَن﴾ اْلفَاِس
120 15 ـ 16 النسان ــٍة َوأَْكَواٍب  ﴿َويَُطــاُف َعلَْيِهــْم بِآنِيـَـٍة ِمــْن فِضَّ

ــٍة قَدَُّروَها  َكانـَـْت قََواِريــَرا قََواِريــَر ِمــْن فِضَّ
تَْقِديًرا﴾

120 ـ

121

23 النساء َهاتُُكْم﴾ َمْت َعلَْيُكْم أُمَّ ﴿ُحّرِ

126 50 المائدة  ﴿ِلُكّلٍ َجعَْلنَا ِمْنُكْم ِشْرَعةً َوِمْنَهاًجا ﴾
126 17 الجاثية ــِر  ــَن اْلَْم ــِريعٍَة ِم ــى َش ــاَك َعلَ ــمَّ َجعَْلنَ ﴿ثُ

َّبـِـْع أَْهــَواَء الَِّذيــَن َل يَْعلَُموَن﴾ فَاتَّبِْعَهــا َوَل تَت
137 13 الجاثية ــا فِــي السَّــَماَواِت َوَمــا فِــي  َر لَُكــم مَّ ﴿َوَســخَّ

ِلــَك َليَــاٍت  ْنــهُ إِنَِّفــي َذٰ اْلَْرِض َجِميعًــا ّمِ
ــُروَن ﴾ ــْوٍم يَتَفَكَّ قَ لِّ

143 91 المائدة ﴿َولَِكْن يَُؤاِخذُُكْم بَِما َعقَّْدتُُم اْلَْيَماَن ﴾
146 5 طه ْحَمُن َعلَى اْلعَْرِش اْستََوى﴾ ﴿الرَّ
146 28 البقرة ﴿ثُمَّ اْستََوى إِلَى السََّماِء﴾
147 208 البقرة  فِــي   ُ ﴿ َهــْل يَْنُظــُروَن إِل أَْن يَأْتِيَُهــُم للاَّ

﴾ ُظلَــٍل ِمــَن اْلغََمــاِم َواْلَمائَِكــةُ 
147 24 الفجر ﴿َوَجاَء َربَُّك َواْلَملَُك َصفًّا َصفًّا﴾
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147 53 العراف ﴿ثُمَّ اْستََوى َعلَى اْلعَْرِش﴾
148 11 العراف َخلَْقــُت  تَْســُجَدِلَما  أَلَّ  َمنَعَــَك  َمــا  ﴿قَــاَل 

بِيَــَدي﴾
149 22 القيامة ﴿إِلَى َربَِّها نَاِظَرةٌ﴾
149 103 النعام ﴿ل تُْدِرُكــهُ الَْبَصــاُر َوُهَو يـُـْدِرُك الَْبَصاَر 

اْلَخبِيُر﴾ َوُهَواللَِّطيُف 
149 1 التين ْيتُوِن﴾ ﴿َوالتِّيِن َوالزَّ
149 2 التين ﴿َوُطوِر ِسينِيَن﴾
149 3 التين ﴿َوَهَذا اْلبَلَِد اْلَِميِن﴾
150 29 الفتح ﴿َوالَِّذيــَن َمعـَـهُ أَِشــدَّاء َعلـَـى اْلُكفَّــاِر ُرَحَماء 

ًدا﴾ بَْينَُهــْم تََراُهــْم ُركَّعًا ُســجَّ
150 57 المائدة ﴿إِنََّما َوِليُُّكُم هللاُ َوَرُسولُهُ َوالَِّذيَن آَمنُواْ﴾
150 32 الزمر ْدِق َوَصدََّق بِِه﴾ ﴿َوالَِّذي َجاء بِالّصِ
150 10 الحديد ــْن أَنفَــَق ِمــن قَْبــِل  ﴿َل يَْســتَِوي ِمنُكــم مَّ

َوقَاتَــَل﴾ اْلفَتْــحِ 
154 25 ص ﴿ يـَـا َداُوُد إِنَّــا َجعَْلنـَـاَك َخِليفـَـةً فِــي اْلَْرِض 

فَاْحُكــْم بَْيــَن 
ــَك  ــَوى فَيُِضلَّ ــعِ اْلَه َّبِ ــّقِ َول تَت ــاِس بِاْلَح النَّ

﴾ ِ ــبِيِل للاَّ ــْن َس َع
154 37 ـ 38 النازعات ــإِنَّ  ْنيَافَ ــاةَ الدُّ ــَر اْلَحيَ ــى َوآثَ ــْن َطغَ ــا َم ﴿فَأَمَّ

ــأَْوى﴾ ــَي اْلَم ــَم ِه اْلَجِحي
154 39 ـ 40 النازعات ــا َمــْن َخــاَف َمقـَـاَم َربِّــِه َونََهــى النَّْفــَس  ﴿َوأَمَّ

َعــِن اْلَهَوىفـَـإِنَّ اْلَجنَّــةَ ِهــَي اْلَمأَْوى﴾
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154 ـ 163 3 ـ 4 النجم ﴿َوَمــا يَْنِطــُق َعــِن اْلَهــَوىإِْن ُهــَو إِلَّ َوْحــٌي 
يُوَحى﴾

154 22 الجاثية ــهُ  ــَواهُ َوأََضلَّ ــهُ َه ــَذ إِلََه ــِن اتََّخ ــَت َم ﴿أَفََرأَْي
ــٍم﴾ ــى ِعْل ُ َعلَ للاَّ

154 72 المؤمنون لَفََســَدِت  أَْهَواَءُهــْم  اْلَحــقُّ  اتَّبَــَع  ﴿َولَــِو 
﴾ فِيِهــنَّ َوَمــْن  َواْلَْرُض  السَّــَماَواُت 

154 17 محمد ُ َعلَــى قُلُوبِِهــْم َواتَّبَعُــوا  ﴿الَِّذيــَن َطبَــَع للاَّ
أَْهَواَءُهــْم﴾

154 15 محمد ــْن  ــِه َكَم ــْن َربِّ ــٍة ِم ــى بَيِّنَ ــْن َكاَن َعلَ ﴿ أَفََم
ــوا أَْهَواَءُهــْم﴾ ــِه َواتَّبَعُ ــهُ ُســوُء َعَمِل ــَن لَ ُزيِّ

157 101 يونس ﴿قُــِل اْنُظــُروا َمــاَذا فِــي السَّــَماَواِت َواْلَْرِض 
َوَمــا تُْغنِــي اْليَــاُت َوالنُّــذُُر َعــْن قـَـْوٍم َل يُْؤِمنـُـوَن 

﴾
157 ـ 158 10 الجمعة ــي اْلَْرِض  ــُروا فِ ــَاةُ فَاْنتَِش ــِت الصَّ ــإَِذا قُِضيَ ﴿فَ

﴾ ِ ــِل للاَّ ــْن فَْض ــوا ِم َواْبتَغُ
158 18 المزمل ﴿َوآَخــُروَن يَْضِربـُـوَن فِــي اْلَْرِض يَْبتَغـُـوَن ِمــْن 

﴾ ِ فَْضــِل للاَّ
158 16 الملك ــوا  ــوًل فَاْمُش ــُم اْلَْرَض َذلُ ــَل لَُك ــِذي َجعَ ــَو الَّ ﴿ُه

ــِه َوإِلَْيــِه النُُّشــوُر﴾ فِــي َمنَاِكبَِهــا َوُكلُــوا ِمــْن ِرْزقِ
158 15 هود ــَوّفِ  ــا نُ ــا َوِزينَتََه ْنيَ ــاةَ الدُّ ــُد اْلَحيَ ــْن َكاَن يُِري ﴿َم

ــوَن﴾ ــا َل يُْبَخُس ــْم فِيَه ــا َوُه ــْم فِيَه ــْم أَْعَمالَُه إِلَْيِه
159 49 طه ــمَّ  ــهُ ثُ ــْيٍء َخْلقَ ــِذي أَْعطــى ُكلَّ َش ــا الَّ ــاَل َربُّنَ ﴿ق

ــدى﴾ َه
160 ـ 161 4 المائدة ﴿ اْليـَـْوَم أَْكَمْلــُت لَُكــْم ِدينَُكــْم َوأَتَْمْمــُت َعلَْيُكْم 

ْســَاَم ِدينًا﴾ نِْعَمتِــي َوَرِضيــُت لَُكُم اْلِ
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160 157 العراف َعــِن  َويَْنَهاُهــْم  بِاْلَمْعــُروِف  ﴿يَأُْمُرُهــْم 
ُم  َويَُحــّرِ الطَّيِّبَــاِت  لَُهــُم  َويُِحــلُّ  اْلُمْنَكــِر 

اْلَخبَائِــَث﴾ َعلَْيِهــُم 
160ـ 

170

171

184 البقرة ــْن  ــدَّةٌ ِم ــفٍَر فَِع ــى َس ــا أَْو َعلَ ــْن َكاَن َمِريًض ﴿َوَم
ــُم  ــُد بُِك ــَر َوَل يُِري ــُم اْليُْس ُ بُِك ــُد للاَّ ــَر يُِري ــاٍم أَُخ أَيَّ

ــدَّةَ﴾ ــوا اْلِع ــَر َوِلتُْكِملُ اْلعُْس

163 39 النعام ْطنَا فِي اْلِكتَاِب ِمْن َشْيٍء﴾ ﴿َما فَرَّ
164 34 محمد ُسوَل﴾ َ َوأَِطيعُوا الرَّ ﴿أَِطيعُوا للاَّ
164 58 النساء  ِ ﴿فَــإِْن تَنَاَزْعتـُـْم فِــي َشــْيٍء فَــُردُّوهُ إِلَــى للاَّ

ــْوِم  ِ َواْليَ ــاللَّ ــوَن بِ ــْم تُْؤِمنُ ــوِل إِْن ُكْنتُ ُس َوالرَّ
ــٌر َوأَْحَســُن تَأِْويــًا﴾ ــَك َخْي اْلِخــِر َذِل

176 97 املائدة ْيــَد َوأَْنتـُـْم ُحــُرٌم َوَمــْن قَتَلَــهُ ِمْنُكــْم  ﴿َل تَْقتُلـُـوا الصَّ
ــُم  ــِم يَْحُك ــَن النَّعَ ــَل ِم َ ــا قَت ــُل َم ــَزاٌء ِمثْ ــًدا فََج ُمتَعَّمِ

ــْم﴾ ــِه َذَوا َعــْدٍل ِمْنُك بِ
178 14 النشقاق ﴿إِنَّهُ َظنَّ أَْن لَْن يَُحوَر بَلَى﴾
178 118 هود ــةً  أُمَّ ـاَس  النَـّ لََجعَــَل  ـَك  َربُـّ َشــاَء  ﴿َولَــْو 

ــَم  ــْن َرِح ــإِلَّ َم ــوَن ُمْختَِلِفينَ ــَدةً َوَل يََزالُ َواِح
ـَك َوِلَذِلــَك َخلَقَُهــْم﴾ َربُـّ

178 13 الحجرات ــٍر  ــْن َذَك ــْم ِم ــا َخلَْقنَاُك ــاُس إِنَّ ــا النَّ ــا أَيَُّه ﴿يَ
َوأُْنثـَـى َوَجعَْلنَاُكــْم ُشــعُوبًا َوقَبَائِــَل ِلتَعَاَرفـُـوا 
َ َعِليــٌم  ِ أَتْقَاُكــْم إِنَّ للاَّ إِنَّ أَْكَرَمُكــْم ِعْنــَد للاَّ

ــٌر﴾ َخبِي
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179 24 سبأ ﴿قـُـْل َمــْن يَْرُزقُُكْم ِمَن السَّــَماَواِت َواْلَْرِض 
ــي  ــى ُهــًدى أَْو فِ ــْم لَعَلَ ــا أَْو إِيَّاُك ُ َوإِنَّ ــِل للاَّ قُ

َضــَاٍل ُمبِيــٍن﴾
 179 125 النحل ﴿اْدُع إِلـَـى َســبِيِل َربَِّك بِاْلِحْكَمــِة َواْلَمْوِعَظِة 

ــُن إِنَّ  ــَي أَْحَس ــي ِه ــْم بِالَّتِ ــنَِة َوَجاِدْلُه اْلَحَس
ــبِيِلِه  ــْن َس ــلَّ َع ــْن َض ــُم بَِم ــَو أَْعلَ ــَك ُه َربَّ

ــَن﴾ ــُم بِاْلُمْهتَِدي ــَو أَْعلَ َوُه
180 159 آل عمران ــوا  ــِب َلْنفَضُّ ــَظ اْلقَْل ــا َغِلي ــَت فَظًّ ــْو ُكْن ﴿َولَ

ــَك﴾ ــْن َحْوِل ِم
181 29 الروم ــاَس َعلَْيهــا َل  ــَر النَّ ــي فََط ِ الَّتِ ﴿فِْطــَرَت للاَّ

﴾ ِ ــِق للاَّ ــَل ِلَخْل تَْبِدي
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فهرس األحاديث واآلثار

الصفحةطرف الحديث
31»رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس«

31»رأيت ذات ليلة، فيما يرى النائم«
31»بينما أنا نائم، رأيت الناس يعرضون وعليهم قمص«

32»بينما أنا نائم، إذ رأيت قدحا أتيت به فيه لبن«
»كان رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم يكثــر أن يقــول فــي ركوعــه وســجوده : 

وبحمــدك« ربنــا  اللهــم  ســبحانك 

32

»كان رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم يصلــي علــى راحلتــه فــي الســفر حيثمــا 

بــه« توجهــت 

32

قهه ِفي الديِن، َوعلمه الّتأِويَل«
َ
33»اللهم ف

33»هاك أمتي في الكتاب واللبن«
33 ـ 34»من حوسب يوم القيامة، عذب«

» خيــر النــاس قرنــي، ثــم الذيــن يلونهــم، ثــم الذيــن يلونهــم، ثــم يجــيء قــوم تســبق 

شــهادة أحدهــم يمينــه، ويمينــه شــهادته«

35

77»يبعث يوم القيامة أمة وحده«
77»إنكم وفيتم سبعين أمة«

77» أحرقت أمة من األمم تسبح«
83ـ 109»فيما سقت السماء واألنهار والعيون أو كان بعا العشر«

83»ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة«
83»ال تقطع يد السارق إال في ربع دينار فصاعدا«

85»ها أخذتم اهابها فانتفعتم به«
85»أيما اهاب دبغ فقد ظهر«

87»الجار أحق بصقبه«
87 ـ 124»الشفعة في كل ما لم يقسم«

88»العائد في هبته كالعائد فيقيئه«
89» ال ضرر وال ضرار«

93»ثكلتك أمك يا معاذ«
107ـ 108»من ملك ذا رحم محرم فهو حر«
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110»من أطاعني فقد أطاع هللا، ومن عصاني فقد ع�ضى هللا«
110» انما الطاعة في املعروف«

110ـ 111»السمع  والطاعة حق ما لم يؤمر باملعصية«
116»يا ابن أختي اليتيمة، تكون في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها«

117»مره فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر«
123»بل لنا خاصة«

123»الوالء ملن ولي النعمة «
124 ـ »من أعمر عمرى فهي له ولعقبه، يرثها من يرثه من عقبه«

125
125»طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه«

125ـ 126»ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم،والطوافات«
128 ـ »في كل أربعين شاةشاة«

131
129» ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير»

129ما رواه البخاري عنأنس ر�ضي هللا في كتاب فريضة الصدقة
132»وليستنج بثاثة أحجار«

132 »البينة على من ادعى واليمين على من أنكر«
»لــو يعطــى النــاس بدعواهــم، ادعــى نــاس دمــاء رجــال وأموالهــم، ولكــن اليميــن 

علــى املدعــى عليــه«

133

161»إن هللا فرض فرائض فا تضيعوها« 
ســئل عبد هللا بن مبارك متى يســع الرجل أن يفتي ؟ قال: »إذا كان عاملا باألثر 

بصيرا بالرأي«

162 ـ 

163
171 ـ »إن هللا هو املسعر، القابض الباسطالرازق«

172
174»إذا تبايع املتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا«

175»أقتلك فان؟«
» ليــس علــى أهــل الذمــة فــي نخلهــم، وال فــي مواشــيهم، وال زرعهــم، وال كرومهــم 

صدقــة إنمــا الصدقــة علــى املســلمين، طهــرة لهــم«

182
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فهرس األعالم المترجم لهم
الصفحةاألعالم املترجم لهم

26إسماعيل حقي البرسوي
36السفاريني

43ابن الحاجب
46أمير بادشاه الحنفي

65الحسن بن علي اإلسنوي
65محمد البدخ�ضي

84محمد الشنقيطي
86نجم الدين الطوفي
86زين الدين الحازمي

87إبراهيم النخعي
95مجد الدين اإليجي

123محمد الكرخي
130الكمال بن الهمام

133أبو سعيد اإلصطخري
146أبو الحسين امللطي

152أبو الحسن األشعري
171أبو بكر الجصاص
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فهرس المصادر والمراجع

القرآن الكريم بـرواية ورش عن نافع

للقا�ضــي  -  1 األصــول  علــم  إلــى  الوصــول  )منهــاج  املنهــاج  شــرح  فــي  البهــاج 

1416هـــ  الوهــاب،  عبــد  نصــر  أبــو  الديـــن  تــاج  وولــده  للســبكي  785هـــ(  البيضــاوي 

بيـــروت. ـ  العلميــة  الكتــب  دار  /1995م، 

محمــد  -  2 تحقيــق  911هـــ،  الســيوطي  الديـــن  لجــال  القــرآن،  علــوم  فــي  التقــان 

أبــو الفضــل إبـــراهيم، 1394هـــ/ 1974 م، الهيئــة املصريــة العامــة للكتــاب.

عبــد  -  3 تحقيــق  370هـــ،  الحنفــي  الجصــاص  الــرازي  بكــر  ألبــي  القــرآن  أحــكام 

الســام محمــد علــي شاهيـــن، الطبعــة األولــى 1415هـــ/1994م، دار الكتــب العلميــة 

بيـــروت ـ لبنــان.

أحــكام القــرآن للجصــاص 370هـــ، تحقيــق عبــد الســام محمــد علــي شاهيـــن،  -  4

الطبعة األولى 1415هـ / 1994م، دار الكتب العلمية، بيـروت ـ لبنان.

أحمــد  -  	 بــن  يوســف  تحقيــق  751هـــ،  الجوزيــة  قيــم  البــن  الذمــة  أهــل  أحــكام 

ـ  رمــادى  1418هـــ/1997م،  األولــى  الطبعــة  العــاروري،  توفيــق  بــن  وشــاكر  البكــري 

الدمــام.

حنبــل  -  	 بــن  أحمــد  اإلمــام  ملســائل  الجامــع  مــن  والــردة  امللــل  أهــل  أحــكام 

311هـــ، تحقيــق ســيد كســروي حســن، الطبعــة األولــى  ل البغــدادي الحنبلــي 
َّ

ــا
َ

للخ

لبنــان. ـ  بيـــروت  العلميــة،  الكتــب  دار  1994م،  1414هـــ/ 

456هـــ،  -  7 فــي أصــول األحــكام، البــن حــزم األندل�ضــي القرطبــي الظاهــري  اإلحــكام 

تحقيــق الشــيخ أحمــد محمــد شــاكر، تقديــم الدكتــور إحســان عبــاس، دار اآلفــاق 

الجديــدة، بيـــروت.

الــرزاق  -  8 عبــد  تحقيــق  اآلمدي631هـــ،  لإلمــام  األحــكام،  أصــول  فــي  اإلحــكام 

ودمشــق بيـــروت  اإلســامي،  املكتــب  عفيفــي، 
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واإلمــام  -  9 القا�شــي  وتصرفــات  األحــكام  عــن  الفتــاوى  تمييـــز  فــي  اإلحــكام 

للقرافــي 684هـــ، اعتنــى بهعبــد الفتــاح أبــو غــدة، الطبعــة الثانيــة 1416هـــ/1995م، 

لبنــان. ـ  بيـــروت  اإلســامية،  البشــائر  دار 

أحمــد بــن حنبــل إمــام أهــل اللغــة لعبــد الحليــم الجنــدي، 1970م، املجلــس  -  10

األعلــى للشــؤون اإلســامية ـ القاهــرة.

فــي  -  11 األســفار  عــن  املغنــي  وبذيلــه  505هـــ،  الغزالــي  لإلمــام  الديـــن  علــوم  إحيــاء 

األســفار فــي تخريــج مــا فــي اإلحيــاء مــن أخبــار لإلمــام العراقــي 806هـــ، علــق عليــه محمــد 

الســيد، الطبعــة األولــى 1420هـــ / 1999م، دار الفجــر للتــراث القاهــرة.

أدب الدنيــا والديـــن ملحمــد بــن حبيــب البصــري البغــدادي، الشهيـــر باملــاوردي  -  12

450هـ 1986م، دار مكتبة الحياة.

الحافــظ  -  13 لإلمــام  الصــول  علــم  مــن  الحــق  تحقيــق  الــى  الفحــول  إرشــاد 

1250هـــ، تحقيــق وتعليــق د شــعبان محمــد اســماعيل، الطبعــة   /1173 الشــوكاني 

القاهــرة. ـ  العربيــة  مصــر  جمهوريــة  الســام،  دار  هـــ/2009م   1430 الثالثــة 

أساســيات املنهــج والخطــاب فــي درس القــرآن وتفسيـــره ملحمــد مصطفــوي،  -  14

الطبعــة األولــى 2009م، مركــز الحضــارة لتنميــة الفكــر اإلســامي ـ بيـــروت.

ظافــر  -  	1 بــن  الهــادي  لعبــد  تداوليــة  لغويــة  مقاربــة  الخطــاب  اســتراتيجيات 

ـ عمــان. 2015م، دار كنــوز املعرفــة   / 1436هـــ  الثانيــة  الشــهري، الطبعــة 

1411هـــ/  -  	1 األولــى  الطبعــة  771هـــ،  الســبكي  الديـــن  لتــاج  والنظائــر  األشــباه 

العلميــة. الكتــب  دار  1991م، 

البغــدادي  -  17 الوهــاب  عبــد  للقا�ضــي  الخــالف  مســائل  نكــت  علــى  اإلشــراف 

حــزم. ابــن  دار  1999م/   / 1420هـــ  األولــى  الطبعــة  طاهــر،  بــن  الحبيــب  تحقيــق  422هـــ، 

أصول السرخ�شي لشمس األئمة السرخ�ضي 483هـ، دار املعرفة ـ بيـروت. -  18

أصول الفقه ألبي زهرة، دار الفكر العربي القاهرة. -  19
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اعتبــارات مــآلت األفعــال وأثرهــا الفقهــي لوليــد بــن علــي الحسيـــن، الطبعــة  -  20

الثانية 1430هـ/2009م، دار التدمرية ـ الرياض.

الرحمــن  -  21 عبــد  بــن  محمــد  د.  ودراســة  تحقيــق  790هـــ،  للشــاطبي  العتصــام 

الشقيـــر، د ســعد بــن عبــد هللا آل حميــد، د هشــام بــن إســماعيل الصيـــني، الطبعــة 

األولــى 1429هـــ/ 2008 م، دار ابــن الجــوزي، اململكــة العربيــة الســعودية.

إعــالم املوقعيـــن عــن رب العامليـــن البــن قيــم الجوزية751هـــ، تحقيــق محمــد  -  22

عبد الســام إبـــراهيم، الطبعة األولى 1411هـ/1991م، دار الكتب العلمية ـبيـــروت.

الطبعــة  -  23 1396هـــ(،  )املتوفــى  الدمشــقي  الزركلــي  الديـــن  لخيـــر  األعــالم، 

للماييـــن. العلــم  دار  م،   2002 مايــو   / أيــار   - عشــر  الخامســة 

األعمــال الكاملــة لجمــال الديـــن الفغانــي ملحمــد عمــارة، املؤسســة املصريــة  -  24

العامــة، دار الكاتــب العربــي.

أفــق التأويــل فــي الفكــر اإلســالمي ملحمــد حمــزة، الطبعــة األولــى 2011م، دار  -  	2

محمــد علــي.

تحقيــق  -  	2 القطان628هـــ،  ابــن  الحســن  ألبــي  اإلجمــاع  مســائل  فــي  اإلقنــاع 

الحديثــة. الفــاروق  م،  هـــ/2004   1424 األولــى  الطبعــة  الصعيــدي،  فــوزي  حســن 

اإلكليــل فــي املتشــابه والتأويــل البــن تيمية728هـــ، خــرج أحاديثــه وعلــق عليــه  -  27

محمد الشــيمي شــحاته،دار اإليمان، اإلســكندرية ـ مصر.

األم للشافعي 204هـ، 1410هـ/1990م، دار املعرفة – بيـروت. -  28

أمالــي الشــريف املرت�شــى لعلــي بــن الطاهــر، تحقيــق الســيد محمــد، 1908مـــ  -  29

القاهــرة.

اإلمبـــراطورية الرومانيــة وســقوطها ألدوارد جيبــون، ترجمــة محمــد علــي أبــو  -  30

درة، دار الكاتــب العربــي القاهــرة.

1395هـــ، عــن  -  31 الثالثــة  املبــارك، الطبعــة  ملحمــد  لهــا  األمــة والعوامــل املكونــة 

دار الفكــر، بيـــروت. 
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بالقرافــي  -  32 الشهيـــر  املالكــي  الديـــن  لشــهاب  الفــروق  أنــواء  فــي  البـــروق  أنــوار 

الكتــب.  عالــم  684هـــ، 

1414هـــ/  -  33 األولــى  794هـ،الطبعــة  الفقهللزرك�ضــي  اصــول  فــي  الحيــط  البحــر 

1994م، دار الكتبــي.

34  -  2004  / 1425هـــ  الحفيد595هـــ،  رشــد  املقتصدالبــن  ونهايــة  الجتهــد  بدايــة 

م، دار الحديــث – القاهــرة.

البـــرهان فــي أصــول الفقــه، للجويـــني أبــو املعالــي امللقــب بإمــام الحرميـــن478هـ،  -  	3

تحقيــق صــاح بــن محمــد بــن عويضــة، الطبعــة األولــى 1418هـــ/1997 م، دار الكتــب 

العلمية بيـروت – لبنان.

الفضــل  -  	3 أبــو  محمــد  تحقيــق  794هـــ،  للزرك�ضــي  القــران  علــوم  فــي  البـــرهان 

العربيــة. الكتــب  إحيــاء  دار  1957م،   / 1376هـــ  األولــى  الطبعــة  إبـــراهيم، 

األصفهانــي  -  37 الديـــن  الحاجبلشــمس  ابــن  مختصــر  شــرح  الختصــر  بيــان 

املدنــي  1986م،دار   / 1406هـــ  األولــى  الطبعــة  بقــا،  مظهــر  محمــد  تحقيــق  749هـــ، 

الســعودية.

البيــان والتحصيــل والشــرح والتوجيــه والتعليــل ملســائل املســتخرجة ألبــي  -  38

الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطبــي 520هـــ، تحقيــق د محمــد حجــي وآخــرون، 

الطبعــة الثانيــة 1408 هـــ / 1988 م، دار الغــرب اإلســامي، بيـــروت ـ لبنــان.

الثالثــة  -  39 الطبعــة  بــك،  الحضــري  محمــد  للشــيخ  اإلســالمي  التشــريع  تاريــخ 

لبنــان. ـ  بيـــروت  املعرفــة،  دار  2002م،  1423هـــ/ 

تاريــخ التشــريع اإلســالمي ملنــاع بــن خليــل القطان1420هـــ، الطبعــة الخامســة  -  40

1422هـ/2001م، مكتبة وهبة.

معــروف،  -  41 عــواد  بشــار  تحقيــق  463هـــ،  البغــدادي  للخطيــب  بغــداد  تاريــخ 

بيـــروت. ـ  اإلســامي  الغــرب  دار  2002م،   / 1422هـــ  األولــى  الطبعــة 
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الحمــوز،  -  42 أحمــد  الفتــاح  عبــد  للدكتــور  الكريــم  القــرآن  فــي  النحــوي  التأويــل 

العربيــة  اململكــة  ـ  الريــاض  الرشــد،  مكتبــة  1984م،   / 1404هـــ  األولــى  الطبعــة 

الســعودية.

ســعيد  -  43 ترجمــة  المبـــرتوإيكو،  والتفكيكيــة  الســيميائيات  بيـــن  التأويــل 

الدارالبيضــاء. بيـــروت،  العربــي،  الثقافــي  املركــز  2004م،  الثانيــة  الطبعــة  بنكــراد، 

األولــى  -  44 الطبعــة  عاشــور،  بــن  للطاهــر  الســلف  مــن  املفسريـــن  عنــد  التأويــل 

1432هـــ / 2011م، دار ابــن حــزم بيـــروت ـ لبنــان.

حــرب،  -  	4 لعلــي   « العربيــة  الثقافــة  فــي  تأويليــة  قــراءات   « والحقيقــة  التأويــل 

طبعــة 2007 م، دار التنويـــر ـ بيـــروت.

571هـــ،  -  	4 عســاكر  البــن  األشــعري  لإلمــام  نســب  فيمــا  املفتـــري  كــذب  تبييـــن 

الطبعــة الثالثــة 1404هـــ، دار الكتــاب العربــي ـ بيـــروت.

الطبعــة  -  47 الســيوطي911هـ،  الديـــن  جــال  التفسيـــرلإلمام  علــم  فــي  التحبيـــر 

ـ لبنــان.  1988م، دار الكتــب العلميــة، بيـــروت  1408هـــ /  األولــى 

حســني  -  48 وضبــط  تحقيــق  318هـــ،  الترمــذي  للحكيــم  القــران  نظائــر  تحصيــل 

نصــر زيــدان، الطبعــة األولــى 1389هـــ / 1969م 

ســيد  -  49 تحقيــق  1250هـــ(،  )املتوفــى  للشــوكاني،  الســلف  مذاهــب  فــي  التحــف 

للنشــر  للتــراث،  الصحابــة  دار  م،   1989  - هـــ   1409 األولــى،  الطبعــة  علــي،  عاصــم 

والتوزيــع، طنطــا – مصــر،  والتحقيــق 

تحقيــق  -  0	 الجوزي597هـــ،  محمــد  بــن  الخالفلعلــي  أحاديــث  فــي  التحقيــق 

مســعد عبــد الحميــد محمــد الســعدني، الطبعــة األولــى 1415دار الكتــب العلميــة – 

بيـــروت.

1354هـــ، طبعــة  -  1	 رشــيد رضــا  املنار(ملحمــد  )تفسيـــر  الحكيــم  القــرآن  تفسيـــر 

1990 م، الهيئــة املصريــة العامــة للكتــاب.
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تفسيـــر النصــوص فــي الفقــه الســالمي ملحمــد أديــب صالــح، الطبعــة الرابعــة  -  2	

1413 هـ / 1993 م، املكتب االسامي.

الفكــر  -  3	 دار  الفداء1127هـــ،  أبــو  اإلســتانبولي  إلســماعيل  البيــان  روح  تفسيـــر 

ـ بيـــروت. 

األولــى  -  54 الطبعــة  الخالــدي،  الفتــاح  لعبــد  القــرآن  فــي  والتأويــل  التفسيـــر 

األردن. ـ  النفائــس  دار  1416هـــ/1996م، 

التفسيـر واملفسرون، للحسيـن الذهبي 1398هـ، مكتبة وهبة، القاهرة. -  		

دار  -  		  ،2000 طبعــة  الغفــار  أحمــد  الســيد  للدكتــور  ومناهجــه  التفسيـــر 

الجامعيــة املعرفــة 

للدكتــور محمــد  -  7	 الفقهيــة  للوقائــع املســتجدة وتطبيقاتــه  الفقهــي  التكيــف 

عثمانشبيـــر، الطبعــة األولــى 1425هـــ، دار القلــم ـ دمشــق.

التلقيـــن فــي الفقــه املالكيألبــي محمــد عبــد الوهــاب بــن علــي بــن نصــر الثعلبــي  -  8	

التطوانــي،  الحســني  خبــزة  بــو  محمــد  أويــس  أبــي  تحقيــق  املالكي422هـــ،  البغــدادي 

الطبعــة األولــى 1425هـــ / 2004م، دار الكتــب العلميــة.

772هـــ،  -  9	 اإلســنوي  الديـــن  لجمــال  األصــول  علــى  الفــروع  تخريــج  فــي  التمهيــد 

تحقيــق محمــد حســن هيتــو، الطبعــة األولــى 1400هـــ، مؤسســة الرســالة ـ بيـــروت.

عاصــم  -  0	 بــن  البـــر  عبــد  واألســانيدالبن  املعانــي  مــن  املوطــأ  فــي  ملــا  التمهيــد 

النمــري القرطبي463هـــ، تحقيــق مصطفــى بــن أحمــد العلــوي ومحمــد عبــد الكبيـــر 

املغــرب. ـ  اإلســامية  والشــؤون  األوقــاف  عمــوم  وزارة  هـــ،   1387 البكــري، 

امللطي377هـــ،  -  1	 الحسيـــن  ألبــي  والبــدع  األهــواء  أهــل  علــى  والــرد  التنبيــه 

مصــر. ـ  للتــراث  األزهريــة  املكتبــة  الكوثــري،  الحســن  بــن  زاهــد  محمــد  تحقيــق 

بادشــاه  -  2	 بأميـــر  املعــروف  البخــاري  محمــود  بــن  أميـــن  ملحمــد  التحريـــر  تيسيـــر 

ِبــي ـ مصــر.
َ
حل

ْ
الحنفــي 972هـــ، 1351 هـــ / 1932 م، مصطفــى البابــي ال



التأويل يف الخطاب األصولي وأثره يف الفقه الحضاري لألمة214

انطــوان  -  3	 ترجمــة  والغــرب  الشــرق  فــي  التربيــة  وفلســفة  النســانية  الثقافــة 

خــوري دار النشــر للجامعييـــن بيـــروت.

أحمــد  -  4	 تحقيــق  الطبـــري310هـ،  جعفــر  ألبــي  القــرآن  تأويــل  فــي  البيــان  جامــع 

محمــد شــاكر، الطبعــة األولــى 1420هـــ / 2000م، مؤسســة الرســالة. 

األشــبال  -  		 أبــي  تحقيــق  463هـــ،  البـــر  عبــد  وفضلهالبــن  العلــم  بيــان  جامــع 

1994 م، دار ابــن الجــوزي، اململكــة العربيــة  1414 هـــ /  الزهيـــري، الطبعــة األولــى 

الســعودية.

البـــردوني وإبـــراهيم  -  		 671هـــ، تحقيــق أحمــد  الجامــع ألحــكام القــران للقرطبــي 

أطفيــش، الطبعــة الثانيــة 1384هـــ/ 1964م، دار الكتــب املصريــة ـ القاهــرة. 

أحمــد،  -  7	 آيــت  ملريــم  املعاصــر  اإلســالمي  الخطــاب  فــي  قــراءة  الحــوار  جدليــة 

2011م. الطبعــة األولــى  النجــار،  تقديــم د.عبــد املجيــد 

بــن  -  8	 الجــالل الحلــي علــى جمــع الجوامــع ملحمــد  حاشــية العطــار علــى شــرح 

محمــود العطار1250هـــ، دار الكتــب العلميــة.

إســماعيل  -  9	 حســن  األندل�ضــي474هـ،تحقيقمحمد  األصولللباجــي  فــي  الحــدود 

الطبعــة األولــى 1424 هـــ / 2003 م، دار الكتــب العلميــة، بيـــروت ـ لبنــان.

العاشــرة  -  70 الطبعــة  الســايح،  الرحيــم  عبــد  أحمــد  اإلســالمية،  الحضــارة 

املنــورة. باملديـــنة  االســامية  الجامعــة  1977م،   / 1397هـــ 

املسلميـــن  -  71 تطبيقــات  مــن  وصــور  ووســائلها  أسســها  اإلســالمية  الحضــارة 

لهــا ولحــات مــن تأثيـــرها فــي ســائر األمــم، لعبــد الرحمــن بــن حســن حبنكــة امليدانــي 

الدمشــقي 1425هـــ، الطبعــة األولــى 1418هـــ / 1998م، دار القلــم- دمشــق.

املفهــوم  -  72 ودللــة  املصطلــح  لسيـــرة  دراســة   « املدنيــة  الثقافــة،  الحضــارة، 

» نصــر محمــد عــارف، 1401هـــ / 1981م الــدار العامليــة للكتــاب اإلســامي واملعهــد 

العالمــي للفكــر اإلســامي. 



215 فهارس

حسيـــن  -  73 للدكتــور  وتطورهــا  قيامهــا  وعوامــل  أصــول  فــي  دراســة  الحضــارة 

مشــاري  أحمــد  بإشــراف  املعرفــة  عالــم  سلســلة   ،1990  /  1923 طبعــة  مؤنــس، 

العدوانــي. 

الحديثــة  -  74 القاهــرة  مكتبــة  1970م،  نــور،  املنعــم  لعبــد  والتحضــر  الحضــارة 

القاهــرة.

الحــوار مــع أصحــاب األديــان مشــروعيته وشــروطه وآدابــه ألحمــد بــن ســيف  -  	7

الديـــن تركســتاني، الكتاب منشــور على موقع وزارة األوقاف الســعودية بدون بيانات

حسيـــن  -  	7 ملحمــد  معطياتــه  أســاليبه،  قواعــده،  الكريــم  القــرآن  فــي  الحــوار 

ســورية.  التعــارف،  دار  1987م،   / 1407هـــ  الخامســة  الطبعــة  هللا،  فضــل 

الوهابــي،  -  77 الصــادق  رضــوان  للدكتــور  والتأويــل  الصوفــي  الشــعري  الخطــاب 

الطبعــة األولــى 2007م، نشــر زاويــة للنشــر والثقافــة.

الثقافــي  -  78 املركــز  2008م،  الثالثــة  الطبعــة  زيــد،  ألبــي  والتأويــل  الخطــاب 

البيضــاء. الــدار  بيـــرت،  العربــي، 

إســحاق  -  79 منــه،  املستشرقيـــن  وموقــف  اإلســالمية  األمــة  تميـــز  فــي  دراســات 

بــن عبــد هللا الســعدي، الطبعــة األولى1434هـــ /2013 م، وزارة األوقــاف والشــؤون 

قطــر. اإلســامية، 

تأويــل  -  80 عــن  البيــان  جامــع  تفسيـــره  خــالل  مــن  للمعنــى  الطبـــري  دراســة 

الطبـــري ملحمد املالكي 1417 هـ / 1996 م اململكة املغربية وزارة االوقاف والشــؤون 

االســامية.

الدكتــور  -  81 728هـ(تحقيــق  )املتوفــى  تيميــة  والنقلالبــن  العقــل  تعــارض  درء 

1991 م، جامعــة اإلمــام محمــد   - هـــ   1411 الثانيــة،  محمــد رشــاد ســالم، الطبعــة 

الســعودية. اململكةالعربيــة  اإلســامية،  بنســعود 

الســيد  -  82 محمــد  وتحقيــق  وتقديــم  728هـ،جمــع  تيميــة  لبــن  التفسيـــر  دقائــق 

الجليـــند، الطبعــة الثانيــة 1404هـــ / 1984م، مؤسســة علــوم القــرآن، ســوريا ـ دمشــق.
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دللة األلفاظ للدكتور ابـراهيم انيس 1958ماالنجلو ـ القاهرة. -  83

تحقيــق  -  84 471هـــ،  الجرجانــي  القاهــر  لعبــد  املعانــي  علــم  فــي  اإلعجــاز  دلئــل 

محمــود محمــد شــاكر أبــو فهــر، الطبعــة الثالثــة 1413هـــ / 1992م، مطبعــة املدنــي 

بالقاهــرة - دار املدنــي بجــدة.

زيــد  -  	8 أبــو  تحقيــق  502هـــ،  للراغــب األصفهانــي  الشــريعة،  مــكارم  إلــى  الذريعــة 

العجمي،1428هـــ / 2007م،دار الســام – القاهــرة.

وعلــق  -  	8 أحاديثــه  وخــرج  نصوصــه  حقــق  هـــ،  الشــافعي204  لإلمــام  الرســالة 

عليه الدكتور عبد اللطيف الهميم والدكتور ماهر ياسيـــن الفحل، الطبعة الثانية 

2009 م، دار الكتــب العلميــة ـ بيـــروت.

أحمــد  -  87 اإلمــام  علــى مذهــب  الفقــه  فــي أصــول  املناظــر  الناظــر وجنــة  روضــة 

بــن حنبلالبــن قدامــة املقد�ضــي 620هـــ، الطبعــة الثانيــة 1423هـــ/2002م، مؤسســة 

الرّيــان.

إبـــراهيم عــز الديـــن املعــروف كأســافه باألميـــر  -  88 أبــو  للصنعانــي  ســبل الســالم 

1182هـــ، دار الحديــث.

دار  -  89 الباقــي،  عبــد  فــؤاد  محمــد  تحقيــق  273هـــ،  ماجــة  ماجةالبــن  ابــن  ســنن 

إحيــاء الكتــب العربيــة - فيصــل عي�ضــى البابــي الحلبــي.

الطبعــة  -  90 غــدة،  أبــو  الفتــاح  عبــد  303هـ،تحقيــق  النسائيللنســائي  ســنن 

حلــب.  – اإلســامية  املطبوعــات  مكتــب  م،   1986 1406هـــ/  الثانيــة 

عــواد  -  91 بشــار  279هـ،تحقيــق  الكبيـــرللترمذي،  الجامــع  الترمــذي-  ســنن 

بيـــروت. ـ  اإلســامي  الغــرب  دار  1998م،  معــروف، 

الديـــن عبــد الحميــد،  -  92 275هـ،تحقيــق محمــد محيــي  أبــو داودألبــي داود  ســنن 

املكتبــة العصريــة، صيــدا ـ بيـــروت.

الســنن النفســية لتطــور األمملفوســتافلوبون ترجمــة عــادل زعيتــر، الطبعــة  -  93

الثانيــة 1957 م، دار املعــارف بمصــر.
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الطبعــة  -  94 القرضــاوي،  يوســف  للدكتــور  والحضــارة  للمعرفــة  مصــدر  الســنة 

األولــى 1417 هـــ / 1997م، دار الشــروق القاهــرة.

هشــاماملعافري،  -  	9 بــن  امللــك  لعبــد   ) هشــام  ابــن  سيـــرة   ( النبويــة  السيـــرة 

تحقيــق عمــر عبــد الســام تدمــري، الطبعــة الثالثــة 1410هـــ / 1990م، دار الكتــاب 

العربــي.

سيـــر أعــالم النبــالء، لشــمس الديـــن الذهبــي )املتوفــى 748هـ(طبعــة 1427هـــ- -  	9

2006م، دار الحديــث- القاهــرة

شــذرات الذهــب فــي أخبــار مــن ذهــب البــن العمــاد الحنبلــي 1089هـــ، تحقيــق  -  97

محمــود األرنــاؤوط، خــرج أحاديثــه عبــد القــادر األرنــاؤوط، الطبعــة األولــى 1406هـــ/ 

1986م، دار ابــن كثيـــر ـ دمشــق. 

علــي  -  98 محمــد  مطبعــة  البدخ�ضــي،  العقول(لإلمــام  )مناهــج  البدخ�شــي  شــرح 

بمصــر. وأوالدهباألزهــر  صبيــح 

شــرح العضــد لإليجــي756 هـعلــى مختصــر املنتهــى األصولــي لبــن الحاجــب  -  99

 / هـــ   1421 فــادي نصيــف و طــارق يحيــى، الطبعــة األولــى  هـــ، تحقيــق   646 املالـكـي 

2000م، دار الكتــب العلميــة بيـــروت ـ لبنــان.

وعلــق  -  100 صححــه  1357هـــ،  ـ  1285هـــ  الزرقــا  ألحمــد  الفقهيــة  القواعــد  شــرح 

عليــه مصطفــى أحمــد الزرقــا، الطبعــة الثانيــة 1409هـــ/ 1989م، دار القلــم، دمشــق 

ـ ســوريا.

عبــد  -  101 طــه  تحقيــق  684هـــ،  القرافــي  الديـــن  لشــهاب  الفصــول  تنقيــح  شــرح 

املتحــدة. الفنيــة  الطباعــة  شــركة  1973م،   / 1393هـــ  األولــى  الطبعــة  ســعد،  الــرؤوف 

شــرح مختصــر الروضةلنجــم الديـــنالطوفي 716هـ،تحقيــق عبــد هللا بــن عبــد  -  102

املحســن التركي،الطبعــة األولى1407هـــ/1987 م، مؤسســة الرســالة.

الجعفــي،  -  103 البخــاري  عبــدهللا  أبــو  إســماعيل  بــن  ملحمــد  البخــاري  صحيــح 

النجــاة. طــوق  دار  1422هـــ،  األولــى  الطبعــة  الناصــر،  ناصــر  بــن  زهيـــر  محمــد  تحقيــق 
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النيســابوري  -  104 القشيـــري  الحســن  أبــو  الحجــاج  بــن  ملســلم  مســلم  صحيــح 

بيـــروت.  – العربــي  التــراث  إحيــاء  دار  الباقــي،  عبــد  فــؤاد  محمــد  261هـ،تحقيــق 

ظاهــرة التأويــل وصلتهــا باللغةللدكتــور الســيد أحمــد عبــد الغفــار، طبعــة  -  	10

1998م، دار املعرفــة الجامعيــة.

العــدة فــي أصــول الفقــه للقا�ضــي أبــو يعلــى 458هـــ، حققــه وعلــق عليــه وخــرج  -  	10

نصــه: د أحمــد بــن علــي املباركــي، الطبعــة الثانيــة 1410 هـــ/ 1990 م

قتيبــة وعثمــان  -  107 والبخاريوابــن  بــن حنبــل  )أحمــد  لألئمــة  الســلف  عقائــد 

الدرامــي(، تحقيــق علــي النشــار وعمــار جمعــي الطالبــي، منشــأة املعــارف األســكندرية 

1971م.

عيــون األنبــاء فــي طبقــات األطبــاء ألحمــد بــن القاســم بــن الخزرجــي، )املتوفــى  -  108

668هـــ(، تحقيــق الدكتــور نـــزار رضــا، دار مكتبــة الحيــاة - بيـــروت

تحقيــق محمــد  -  109 الزمخشــري،  بــن عمــر  ملحمــود  الحديــث  فــي غريــب  الفائــق 

علــي البجــاوي ومحمــد أبــي الفضــل إبـــراهيم، الطبعــة الثانيــة، دار املعرفــة، لبنــان.

فتــح القديـــر لكمــال الديـــن محمــد بــن عبــد الواحــد السيواســياملعروف بابــن  -  110

الهمــام 861هـــ، دار الفكــر.

رشــد  -  111 البــن  التصــال،  مــن  والشــريعة  الحكمــة  بيـــن  فيمــا  املقــال  فصــل 

املعــارف. دار  الثانيــة،  الطبعــة  عمــارة،  محمــد  وتحقيــق  دراســة  595هـــ،  الحفيــد 

فقــه التحضــر اإلســالمي لعبــد املجيــد النجــار، الطبعــة األولــى 1999م، دار  -  112

الغــرب اإلســامي.

الثالثــة  -  113 الطبعــة  الريســوني،  وفوائدهألحمــد  قواعــده  املقاصــدي  الفكــر 

القاهــرة. مصــرـ  الكلمــة  دار  م،   2013  / 1435هـــ 

فواتــح الرحمــوت شــرح مســلم الثبــوت فــي أصــول الفقــه للشــيخ محــب هللا  -  114

علــم  مــن  املســتصفى  تقديــم وضبــط وتعليــق، وبجانبــه  الشــكور1119هـ،  بــن عبــد 

األصــول لإلمــام الغزالــي 505 هـــ، دار األرقــم بــن أبــي األرقــم.
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الطبعــة  -  	11 الشــاربي1385هـ،  حسيـــن  إبـــراهيم  قطــب  القرآنلســيد  ظــالل  فــي 

القاهــرة. بيـــروت-   - الشــروق  هـــ، دار  الســابعة عشــر1412 

قانــون التأويــل ألبــي حامــد الغزالــي، قــرأه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــه محمــود  -  	11

بيجو، الطبعة األولى 1413هـ / 1992م.

املعافــري  -  117 العربــي  بــن  بكــر  ألبــي  أنــس  بــن  مالــك  موطــأ  شــرح  فــي  القبــس 

االشــبيلي املالكــي 543هـــ، تحقيقالدكتــور محمــد عبــد هللا ولــد كريــم الطبعــة األولــى 

اإلســامي. الغــرب  مــدار   1992

القبانجــي،  -  118 أحمــد  ترجمــة  الشبســتري،  مجتهــد  ملحمــد  للديـــن  بشــرية  قــراءة 

ـ بيـــروت. 2009م، دار الجمــل، بغــداد 

فــي الثبــوت و الدللــة عنــد األصولييـــن ملصطفــى الخــن،  -  119 القطعــي والظنــي 

الكلــم  دار  م،   2007  / هـــ   1428 األولــى  الطبعــة  الخــن،  ســعيد  مصطفــى  تقديــم 

دمشــق. الطيــب، 

بســلطان  -  120 امللقــب  الســام،  عبــد  األنامللعزبــن  مصالــح  فــي  األحــكام  قواعــد 

العلماء 660هـ، راجعه وعلق عليه طه عبد الرؤوف سعد، طبعة جديدة مضبوطة 

منقحــة 1414 هـــ / 1991 م، مكتبــة الكليــات األزهريــة ـ القاهــرة.

دراســة  -  121 هـــ،   714 السغناقيســنة  حجــاج  بــن  لحســام  البــزدوي  شــرح  الكافــي 

وتحقيــق فخــر الديـــن ســيد محمــد قانــت، الطبعــة األولــى 1422 هـــ/2001 م، مكتبــة 

الريــاض. الرشــد 

ـ  -  122 415هـــ، تحقيــق أحمــد عبــد الرحيــم الســايح  للجويـــني  فــي الجــدل  الكافيــة 

1432هـــ/2011م، مكتبــة الثقافــة الديـــنية ـ القاهــرة. توفيــق علــي وهبــة، الطبعــة األولــى 

كشــف األســرار شــرح أصــول البزدويلعــاء الديـــن البخــاري الحنفــي 730هـــ،  -  123

دار الكتــاب اإلســامي.

الطبعــة  -  124 538هـــ،  للزمخشــري  التنـــزيل  غوامــض  حقائــق  عــن  الكشــاف 

بيـــروت. ـ  العربــي  الكتــاب  دار  1407هـــ،  الثالثــة 
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الكشــف عــن مناهــج األدلــة فــي عقائــد امللــة البــن رشــد، تقديــم محمــد عابــد  -  	12

الجابـــري، الطبعــة األولــى 1998م، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، لبنــان ـ بيـــروت.

الكواكــب الســائرة بأعيــان املئــة العاشــرة لنجــم الديـــن محمــد بــن محمــد  -  	12

 - بيـــروت  العلميــة،  الكتــب  املنصــوردار  خليــل  تحقيــق  1061هـــ(  )املتوفــى  الغــزي 

م.  1997  - هـــ   1418 لبنانالطبعةاألولــى 

لوامــع األنــوار البهيــة وســواطع األســرار الثريــة لشــرح الــدرة املضيــة فــي عقــد  -  127

الثانيــة،  الطبعــة:  1188هـــ(،  )املتوفــى  الديـنالسفاريـــني  لشــمس  املرضيــة،  الفرقــة 

1402 هـــ - 1982 م، مؤسســة الخافقيـــن ومكتبتهــا – دمشــق.

128  - 

129  -  / هـــ   1428 طبعــة  علــي،  ملحمــد  األلفــاظ  تقســيمات  فــي  أصوليــة  مباحــث 

القاهــرة. الحديــث  دار  م،   2007

املبســوط لشــمس األئمــة السرخ�ضــي 483هـــ، طبعــة 1414هـــ / 1993م، دار  -  130

املعرفــة ـ بيـــروت.

الهيثمي807هـــ،  -  131 ســليمان  بــن  بكــر  الفوائدألبــي  ومنبــع  الزوائــد  مجمــع 

القاهــرة. ـ  القد�ضــي  مكتبــة  م،   1994 هـــ/   1414 طبعــة  القد�ضــي،  الديـــن  حســام  تحقيــق 

الحصــول لفخــر الديـــن الــرازي 606هـــ، دراســة وتحقيــق الدكتــور طــه جابـــر  -  132

فيــاض العلوانــي، الطبعــة الثالثــة 1418 هـــ / 1997 م، مؤسســة الرســالة.

مدخــل إلــى القــرآن الكريمملحمــد عابــد الجابـــري، الطبعــة الثانيــة 2007م،  -  133

مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ـ بيـــروت.

القــادر  -  134 عبــد  بــن  املختــار  الفقهملحمــد  أصــول  فــي  مذكــرة 

والحكــم،  العلــوم  مكتبــة  م،   2001 الخامســة  الشــنقيطي1393هـ،الطبعة 

. ملنورة ا يـــنة ملد ا
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املعــروف  -  	13 الحنفــي  علــي  بــن  ملحمــد  األصــول  علــم  إلــى  الوصــول  مرقــاة 

2012 م، دار  1433 هـــ /  بماخســرو885 هـــ، تحقيــق إليــاس قبان،الطبعــة األولــى 

بيـــروت. ـ  لبنــان  العلميــة،  الكتــب 

الغزالــي  -  	13 محمــد  بــن  محمــد  حامــد  ألبــي  األصــول،  علــم  مــن  املســتصفى 

الطو�ضــي 505هـــ، تحقيــق الشــيخ الدكتــور ناجــي الســويد طبعــة 2009 م / 1430 هـــ، 

بيـــروت. صيــدا  العصريــة  املكتبــة 

مســند اإلمــام أحمــد بــن حنبــل ملحمــد بــن حنبــل بــن هــال بــن أســد الشــيباني  -  137

عبــد  بــن  هللا  عبــد  د.  إشــراف  مرشــد،  وعــادل  األرنــؤوط  شــعيب  تحقيــق  241هـــ، 

1421هـــ /2001م، مؤسســة الرســالة. املحســن الترـكـي، الطبعــة األولــى 

الديـــن  -  138 مجــد  الجــد  بتصنيفهــا  بــدأ   ( تيميــة  الفقــهآلل  أصــول  فــي  املســودة 

عبــد الســام بــن تيميــة 652هـــ، وأضــاف إليهــا األب عبــد الحليــم بــن تيميــة 682هـــ، 

ثــم أكملهــا االبــن الحفيــد أحمــد بــن تيميــة 728هـــ، تحقيــق محمــد محيــي الديـــن عبــد 

العربــي. الكتــاب  الحميــد، دار 

مشــكلة األفــكار فــي العالــم اإلســالمي، ملالــك بــن الحــاج عمــر بــن الخضــر بــن  -  139

نبــي 1393هـــ، إشــراف وتقديــم املحامــي عمــر مســقاوي، الطبعــة األولــى 1988م، دار 

الفكر-ســورية دمشــق.

عبــد  -  140 لعلــي  للنــاس  أخرجــت  أمــة  خيـــر  فــي  واملنهــج  والحركــة  العقيــدة  مــع 

مصــر. ـــاملنصورة  الوفــاء  دار  عــن  م،   1992  / هـــ   1412 األولــى  الطبعــة  محمــود،  الحليــم 

الــرزاق  -  141 عبــد  تحقيــق  510هـــ،  للبغــوي  القــرآن  تفسيـــر  فــي  التنـــزيل  معالــم 

بيـــروت. ـ  العربــي  التــراث  إحيــاء  دار  1420هـــ،  األولــى  الطبعــة  املهــدي، 

معالــم الســنن، وهــو شــرح ســنن أبــي داود للخطابــي 388هـــ، الطبعــة األولــى  -  142

1351 هـــ / 1932 م، املطبعــة العلميــة – حلــب.

143  -  / 1431هـــ  األولــى  الطبعــة  العلوانــي،  لطــه جابـــر  القرآنــي  املنهــج  فــي  معالــم 

القاهــرة. ـ  الســام  دار  2010م، 



التأويل يف الخطاب األصولي وأثره يف الفقه الحضاري لألمة222

معتــرك األقــران فــي إعجــاز القــرآن، لجــال الديـــن الســيوطي 911هـــ، الطبعــة  -  144

األولى 1408 هـ / 1988 م، دار الكتب العلمية - بيـروت – لبنان.

البصــري  -  	14 الحسيـــن  أبــو  الطيــب  علــي  بــن  الفقــه ملحمــد  أصــول  فــي  املعتمــد 

املعتـــزلي 436هـــ، تحقيــق خليــل امليــس، الطبعةاألولــى 1403 هـــ، دار الكتــب العلميــة 

– بيـــروت.

مكتبــة  -  	14 1968م،   / 1388هـــ  طبعــة  620هـــ،  املقد�ضــي  قدامــة  البــن  املغنــي 

القاهــرة.

الطبعــة  -  147 األبيــاري،  إبـــراهيم  تحقيــق  387هـــ،  للخوارزمــي  العلــوم  مفاتيــح 

العربــي. الكتــاب  دار  الثانيــة، 

الطبعــة  -  148 606هـــ،  الــرازي  الديـــن  لفخــر  الكبيـــر(  الغيب)التفسيـــر  مفاتيــح 

بيـــروت. ـ  العربــي  التــراث  إحيــاء  دار  1420هـــ،  الثالثــة 

وتحقيــق  -  149 تقديــم  الفا�ضــي،  للطيــب  األصــول  علــم  إلــى  الوصــول  مفتــاح 

البحــوث  دار  1425هـــ/2004م،  األولــى  الطبعــة  الفهــري،  الفا�ضــي  ادريــس  الدكتــور 

دبــي. ـ  املتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  التــراث،  وإحيــاء  اإلســامية  للدراســات 

الجوزيــة  -  0	1 القيــم  البــن  واإلرادة  العلــم  وليــة  ومنشــور  الســعادة  دار  مفتــاح 

بيـــروت. ـ  العلميــة  الكتــب  751هـــ، دار 

املفــردات فــي غريــب القــرآن، للراغــب األصفهانــى، تحقيــق صفــوان عدنــان  -  1	1

الــداودي، الطبعــة األولــى 1412 هـــ، دار القلــم، الــدار الشــامية - دمشــق بيـــروت.

مفهــوم التأويــل فــي القــرآن الكريــم » دراســة مصطلحيــة » للدكتــورة فريــدة  -  2	1

زمــرد، تقديــم أحمــد عبــادي، الطبعــة األولــى 1435هـــ / 2014م، الرابطــة املحمديــة 

للعلمــاء املغــرب ـ الربــاط.

السادســة  -  3	1 الطبعــة  زيــد،  القرآنألبــي  علــوم  فــي  دراســة  النــص،  مفهــوم 

البيضــاء. الــدار  بيـــروت،  العربــي،  الثقافــي  املركــز  2006م، 
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مقاصــد الشــريعة اإلســالمية للطاهــر بــن عاشــور 1393هـــ، تحقيــق محمــد  -  4	1

الحبيب ابن الخوجة، طبعة 1425هـ / 2004م، وزارة األوقاف والشــؤون اإلســامية 

ـ قطــر.

محمــد  -  		1 محمــد  تحقيــق  خلــدون،  بــن  الرحمــن  لعبــد  خلــدون،  ابــن  مقدمــة 

القاهــرة. ـ  الديـــنية  الثقافــة  2005م،مكتبــة   / هـــ   1426 األولــى  الطبعــة  تامــر، 

الدمشــقي  -  		1 الحنبلــي  الحرانــي  تيميــة  البــن  التفسيـــر  أصــول  فــي  مقدمــة 

لبنــان. بيـــروت،  الحيــاة،  مكتبــة  1980مــدار  728هـ،1490هـــ/ 

الــدار  -  7	1 1420هـــ/1999م،  بــكار،  الكريــم  لعبــد  حضاريــة  انطالقــة  أجــل  مــن 

الشــامية ـ بيـــروت.

اقع لحسن حنفي، 2005م، دار املدار اإلسامي ـ بيـروت. -  8	1 من النص إلى الو

مــن ضوابــط الجتهــاد عنــد املالكيــة لعبــد الرحمــن الغريانــي، الطبعــة األولــى  -  9	1

1434هـ / 2013م، دار ابن حزم، بيـروت ـ لبنان.

املناهــج األصوليــة فــي الجتهــاد بالــرأي فــي التشــريع اإلســالمي لفتحــي الدريـــني،  -  0	1

الطبعة الثالثة 1434 هـ / 2013 م، مؤسسة الرسالة بيـروت ـ لبنان.

مناهــل العرفــان فــي علــوم القــرآن، ملحمــد عبــد العظيــم الزرقانــي 1367هـــ،  -  1	1

الطبعــة الثالثــة، مطبعــة عي�ضــى البابــي الحلبــي وشــركاه.

املنتقــى شــرح املوطــأ أبــو الوليــد ســليمان بــن خلــف بــن ســعد بــن أيــوب بــن  -  2	1

وارث التجيبــي القرطبــي الباجــي األندل�ضــي 474هـــ، الطبعــة األولــى 1332 هـــ، مطبعــة 

الســعادة - بجــوار محافظــة مصــر.

املنهــاج شــرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج ألبــي زكريــا محيــي الديـــن يحيــى بــن  -  3	1

شــرف النــووي 676هـــ، الطبعــة الثانيــة 1392م، دار إحيــاء التــراث العربــي – بيـــروت.

منهــج الحضــارة اإلنســانية فــي القرآنملحمــد ســعيد رمضــان البوطــي 1981م  -  4	1

دمشق.
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فــي  -  		1 املنهجيـــن  واثــر  للنقــل  العقــل  افقــة  فــي مو الســلف واملتكلميـــن  منهــج 

العقيدة لجابـــر علي إدريس أميـــر، الطبعة األولى، 1419 هـ -1998م، مكتبة أضواء 

الســلف – الريــاض – الســعودية.

افقــات لإلمــام الشــاطبي 790 هـــ، تحقيــق محمــد مرابــي، الطبعــة األولــى  -  		1 املو

1432 هـــ/ 2011 م.

املوطــأ لإلمــام مالــك بــن أنــس ر�ضــي هللا عنــه، صححــه ورقمــه وخــرج أحاديثــه  -  7	1

وعلــق عليــه محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، 1408هـــ / 1988م، املكتبــة الثقافيــةـ  بيـــروت.

موقــف ابــن تيميــة مــن األشــاعرة لعبــد الرحمــن بــن صالــح محمــود، الطبعــة  -  8	1

األولــى 1415 هـــ / 1995 م، مكتبــة الرشــد ـ الريــاض.

مكتبــة  -  9	1 1408هـــ(،  الغني،)املتوفــى  عبــد  بــن  راغــب  لعمــر  املؤلفيـــن  معجــم 

بيـــروت التــراث العربــي  بيـــروت، دار إحيــاء   - املثنــى 

الجــوزي  -  170 محمــد  البــن  والنظائــر،  الوجــوه  علــم  فــي  النواظــر  األعيـــن  نـــزهة 

 / 1404هـــ  األولــى،  الطبعــة  الرا�ضــي،  كاظــم  الكريــم  عبــد  محمــد  تحقيــق  597هـــ، 

بيـــروت. لبنــان/   - الرســالة  مؤسســة  1984م، 

تخريــج  -  171 فــي  األملعــي  بغيــة  حاشــيته  مــع  الهدايــة  ألحاديــث  الرايــة  نصــب 

الزيلعيلجمــال الديـــن بــن محمــد الزيلعــي 762هـــ، تقديــم محمــد يوســف الَبُنــوري، 

الحــج،  كتــاب  إلــى  الديوبنديالفنجانــي،  العزيـــز  عبــد  الحاشــية  ووضــع  صححــه 

األولــى  الطبعــة  عوامــة،  محمــد  تحقيــق  الكاملفــوري،  يوســف  محمــد  أكملهــا  ثــم 

لبنــان. ـ  بيـــروت  الريــان،  مؤسســة  1418هـــ/1997م، 

نفائــس األصــول فــي شــرح الحصــول لشــهاب الديـــن القرافي684هـــ، تحقيــق  -  172

عــادل أحمــد عبــد املوجــود و علــي محمــد عــوض، الطبعــة األولــى 1416هـــ / 1995م، 

مكتبــة نـــزار مصطفــى البــاز.

فــي غريــب الحديــث واألثرالبــن األثيـــر606هـ، تحقيــق طاهــر أحمــد  -  173 النهايــة 

الــزاوى ومحمــود محمــد الطناحــي، 1399هـــ / 1979م، املكتبــة العلميــة ـ بيـــروت.
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اليمنــي  -  174 الشــوكاني  هللا  عبــد  بــن  محمــد  بــن  علــي  بــن  األوطارملحمــد  نيــل 

1250هـــ، تحقيــق عصــام الديـــن الصبابطــي، الطبعــة األولــى 1413هـــ / 1993م، دار 

مصــر. الحديــث، 

الواضــح فــي أصــوِل الفقــه لعلــي بــن عقيــل بــن محمــد بــن عقيــل البغــدادي  -  	17

الظفــري، 513هـــ، تحقيــق الدكتــور َعبــد هللا بــن َعبــد املحســن التركــي، الطبعــة األولــى 

1420 هـــ / 1999 م، مؤسســة الرســالة بيـــروت ـ لبنــان.

الوجيـــز فــي أصــول الفقــه اإلســالمي الــدللت، الجتهــاد والتقليــد والفتــوى،  -  	17

التعــارض والترجيــح ملحمــد مصطفــى للزحيلــي، الطبعــة الثانيــة 1427 هـــ / 2006 م، 

دار الخيـر بيـروت.

الوجيـــز فــي عقيــدة الســلف الصالــح لعبــد الحميــد األثــري، مراجعــة وتقديــم  -  177

صالــح بــن عبــد العزيـــز آل الشــيخ، الطبعــة األولــى 1422هـــ، وزارة الشــؤون اإلســامية 

واألوقــاف والدعــوة واإلرشــاد ـ اململكــة العربيــة الســعودية.

الورقــات للجويـــني أبــو املعاليامللقــب بإمــام الحرميـــن 478هـ،تحقيــق د. عبــد  -  178

اللطيــف محمــد العبــد.
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فهرس المعاجم

عيــون  -  1 باســل  محمــد  تحقيــق  538هـــ،  هللا  جــار  للزمخشــري  البالغــة،  أســاس 

الســودالطبعة األولــى 1419 هـــ / 1998 م، دار الكتــب العلميــة، بيـــروت ـ لبنــان.

عــوض  -  2 محمــد  تحقيــق  الهروي،370هـــ،  األزهــري  منصــور  ألبــي  اللغــة،  تهذيــب 

مرعــب، الطبعــة األولــى 2001م، دار إحيــاء التــراث العربــي – بيـــروت.

مــن  -  3 جماعــة  وتصحيــح  ضبــط  816هـــ،  الجرجانــي  التعريفات،للشــريف 

1983م، دار الكتــب العلميــة  1403هـــ /  العلمــاء بإشــراف الناشــر، الطبعــة األولــى 

لبنــان. ـ  بيـــروت 

بعلبكــي،  -  4 منيـــر  رمــزي  تحقيــق  321هـــ،  األزدي  دريــد  البــن  اللغــة،  جمهــرة 

بيـــروت.  – للماييـــن  العلــم  دار  1987م،  األولــى  الطبعــة 

حمــاد  -  	 بــن  إســماعيل  نصــر  ألبــي  العربيــة،  وصحــاح  اللغــة  تــاج  الصحــاح 

الرابعــة  الطبعــة  عطــار،  الغفــور  عبــد  أحمــد  تحقيــق  393هـــ،  الفارابــي  الجوهــري 

بيـــروت. ـ  العلــم للماييـــن  1987 م، دار   / 1407 هـــ  

فــي  -  	 التــراث  تحقيــق  مكتــب  تحقيــق  817هـــ،  للفيـــروزآبادى  الحيــط،  القامــوس 

مؤسســة الرســالة بإشــراف: محمــد نعيــم العرقُسو�ضــي، الطبعــة الثامنــة 1426 هـــ / 

2005 م، مؤسســة الرســالة، بيـــروت ـ لبنــان.

املخزومــي،د  -  7 مهــدي  د  تحقيــق  170هـــ،  البصــري  للفراهيــدي  العيـــن،  كتــاب 

إبـــراهيم الســامرائي، دار ومكتبــة الهــال.

وإشــراف  -  8 تقديــم  1158هـــ،  للتهانــوي  والعلــوم،  الفنــون  اصطالحــات  كشــاف 

ومراجعــة د. رفيــق العجــم، تحقيــق د. علــي دحــروج، نقــل النــص الفار�ضــي إلــى العربيــة 

د. عبــد هللا الخالــدي، الترجمــة األجنبيــة: د. جــورج زيـــناني، الطبعــة األولــى 1996م، 

مكتبــة لبنــان ناشــرون – بيـــروت.

1094هـــ،  -  9 للكفــوي  اللغويــة،  والفــروق  املصطلحــات  فــي  معجــم  الكليــات 

بيـــروت.  – الرســالة  املصــري، مؤسســة  - محمــد  درويــش  تحقيــق عدنــان 
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الثالثــة  -  10 الطبعــة  711هـــ،  اإلفريقــى  األنصــاري  منظــور  البــن  العــرب  لســان 

بيـــروت دار صــادر –  هـــ،   1414

مختــار الصحــاح، ألبــي بكــر بــن عبــد القــادر الحنفــي الــرازي 666هـــ، تحقيــق  -  11

يوسفالشيخ محمد، الطبعة الخامسة 1420هـ / 1999م، املكتبة العصرية - الدار 

النموذجية، بيـــروت ـ صيدا.

املصبــاح املنيـــر فــي غريــب الشــرح الكبيـــر، ألحمــد بــن محمــد بــن علــي الفيومــي  -  12

770هـ، املكتبة العلمية – بيـروت.

13  -  / مصطفــى  )إبـــراهيم  بالقاهــرة:  العربيــة  اللغــة  مجمــع  الوســيط،  املعجــم 

الدعــوة. النجــار(، دار  القــادر / محمــد  الزيــات / حامــد عبــد  أحمــد 

محمــد  -  14 الســام  عبــد  تحقيــق  395هـــ،  فــارس  البــن  اللغــة،  مقاييــس 

الفكــر. دار  1979م،   / 1399هـــ  هارون،طبعــة 
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فهرس المجالت

مجلــة  -  1 بـــرهومة،  ملو�ضــى  منفعيــة  أغــراض  وفــق  القرآنــي  الخطــاب  تأويــل 

يتفكــرون ـ مؤسســة مؤمنــون بــا حــدود للدراســات واألبحــاث، رئيــس التحريـــر حســن 

العمرانــي عــدد 1 ربيــع 2013.

العضــراوي،  -  2 الرحمــن  عبــد  للدكتــور  التأويــل  مفهــوم  وبنــاء  الشــرعي  النــص 

مجلة اإلحياء ـ الرابطة املحمدية للعلماء سلسلة ندوات علمية )6(، التأويل: سؤال 

املرجعيــة ومقتضيــات الســياق، تقديــم د. احمــد عبــادي، تحريـــر وتنســيق د. عبــد 

الســام طويــل ود. محمــد املنتــار، املحــرر املنفــذ خالــد رابــح / اإلخــراج الفنــي إبـــراهيم 

كــوزا، الطبعــة األولــى 1435هـــ / 2014م، مطبعــة املعــارف الجديــدة ـ الربــاط.
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