بسم هللا الرمحن الرحيم

التأويل بني تصرفات السلف وحدود اخللف
د.ة  .حبيبة أبوزيد كلية الشريعة بأكادير املغرب
إن " التأويل " قضية فكرية ومنهجية حاضرة بقوة يف مجيع العصور اإلسالمية .فمنذ أن نزل قول هللا
تعاىل  " :فَأ ََّما الَّ ِذين ِِف قُ لُوِبِِم َزْي ٌغ فَ يتَّبِ ُعو َن ما تَ َ ِ ِ ِ ِ ِ
اء تَا ِويلِهِ َوَما يَ ْعلَ ُم تَا ِويلَهُ
َ
َ
ْ
شابَهَ منْهُ ْابتغَا َء الْف ْت نَة َو ْابتغَ َ
َ
ِ
اَّلل و َّ ِ
آمنَّا بِهِ ُكلٌّ ِم ْن ِعنْ ِد َربِنَا َوَما يَ َّذ َّك ُر إََِّّل أ ُْولُوا األلْبَ ِ
اب" (آل
الراس ُخو َن ِِف الْعل ِْم يَ ُقولُو َن َ
إََِّّل َُّ َ
عمران ) 7:توجه البحث والنظر إىل ضبط معىن هذا "التأويل" وخاصة منه املذموم الذي هو قرين الفتنة

يف هذه اآلية  ،ووجه كونه فتنة ،وضبط أوصاف املتشابه الذي هو موضع التأويل ،وحتديد مقام الراسخني
يف العلم منه.
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وكان البحث يف التأويل يتأرجح بني احلذر منه تورعا من الوقوع يف احملذور بسبب اقرتان التأويل بابتغاء
الفتنة ،وبني التماس شروط التأويل الصحيح الذي حيسنه الراسخون يف العلم .وبني هذا وذاك كثر
الكالم حول التأويل ،واشتد فيه اخلصام واحتد النزاع .وكلما مضى الزمان زاد األمر شدة بسبب سريان
قانون اللغة على لفظ "التأويل" فيزداد توسعا مع توسع قضايا احلياة وتشعب مسالك العلوم .يقول ابن
حزم األندلسي  " :واألصل يف كل بالء وعماء وختليط وفساد ،اختالط األمساء ،ووقوع اسم واحد على
معاين كثرية ،فيخرب املخرب بذ لك االسم ،وهو يريد أحد املعاين اليت حتته ،فيحمله السامع على غري ذلك
املعىن الذ ي أراد املخرب ،فيقع البالء واإلشكال 2".ومثل هذا حصل يف " التأويل " .فقد جاء يف القرآن
الكرمي على أكثر من معىن ،مث يف السنة النبوية وكالم الصحابة ،مث استعملته طوائف من املسلمني على
 - 1ينظر أقوال الصحابة والتابعني يف ذلك كله يف تفسري الطربي سورة آل عمران اآلية . 7
" - 2اإلحكام يف أصول األحكام " 2ص 464
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معاين أخرى .وزاد األمر تشعبا ملا ركن إىل التأويل كل من رام إقحام مذهب أو رأي ،لكن ال تسعفه
ضوابط العلم وقوانني الفقه والفهم ،فراح يلتمس لنصوص الشريعة ما ال جيد تأييدا له إال يف تسميته
تأويال .فدخل يف الفكر اإلسالمي باسم الـتأويل ،من املعاين الغريبة واألفكار الشاذة اليت ليس هلا وجه
علمي حبال ،ما ألبس التأويل ثوب االحنراف ،فصار حيرك نوازع اإلنكار واحلذر عند كثري من العلماء،
فكان هذا أصل منهج الباطنية الذي هو التحلل من ضوابط الفهم والفرار من شروط فقه اخلطاب
الشرعي .وهلذا وجد من علماء اإلسالم عرب العصور من ال يذكر التأويل إال يف سياق التحذير
واإلنكار ،ألنه مسلك الباطنية ،وألن معناه توسع يف العصور األخرية فاستعمل على معىن حمدث مل
يذكر للتأويل يف القرون األوىل .ووجد من يرى يف توسع معىن التأويل أمرا جاريا على قانون اللغة ،فليس
منكرا أن يتوسع معجم اللغة العربية ،وأن هذا التوسع مل يأت مبضمون حمدث وإمنا هو جار على أصول
الشريعة ال خيرج عنها ،وال يذم من التأويل إال ما ساء قصد صاحبه ،وخرج عن كل احتمال لغوي،
وعارض صريح النقل.
وقد كتب كثري من الباحثني من قبل يف موضوع التأويل من جهة تعريفه وتارخيه ،فخلصوا إىل نتائج يف
ذلك ،منها ما هو حمل اتفاق بينهم ،ومنها ما هو حمل نزاع .وقصدي هنا خاصة إىل هذا اجلانب
املختلف فيه أقدم فيه نظرات مؤيدة بشواهدها لعلها تأيت جبديد يف املوضوع ،وهذا بعد تثبيت القدر
املتفق عليه ،مث عرض تطور مفهوم التأويل من الناحية االصطالحية مث من الناحية العملية.
مصطلح التأويل بني السلف واخللف
التأويل يف أصله مبعىن البيان والكشف والتفسري ،ومبعىن العاقبة واملصري واملآل ،وهذا حمل اتفاق وموضع
إمجاع .وكل استعمال للتأويل فإنه راجع إىل هذا األصل.3
 - 3من ذلك مثال " السياسة " يقال هلا اإليالة ،وذلك ألن فيها وضع األمر يف موضوعه وإرجاعه إىل نصابه .وانظر يف ذلك لسان العرب مادة أول.
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فإذا كان التأويل يف أصله على معىن الرجوع ،فإن تفسري الكالم إرجاع له إىل املعىن الذي يقصده
املتكلم ،وإن بيان العاقبة كشف ملا يؤول إليه اللفظ يف احلقيقة ،وبيان حلقيقة وقوعه وواقع نزوله وحتققه.
وحصل االتفاق أيضا على أن للتأويل معنا خاصا تداوله املتأخرون من العلماء من املتكلمني والفقهاء
واألصوليني واحملدثني .وخالصته أن اللفظ الظاهر وهو ما احتمل معنيني أو أكثر ،أحدها يكون ظاهرا
ألنه أول ما يتبادر للناظر ،لكن بالتدبر يظفر الناظر بدليل مينع من محل اللفظ على املعىن املتبادر أول
مرة ،فيحمل على غري الظاهر .أي العدول إىل املعىن املرجوح أوال لدليل .فهذا املعىن للتأويل مشهور
متداول عند املتأخرين .يقول ابن تيمية  " :ف إن لفظ التأويل قد صار بتعدد االصطالحات مستعمال يف
ثالثة معان :أحدها هو اصطالح كثري من املتأخرين من املتكلمني يف الفقه وأصوله أن التأويل هو صرف
اللفظ عن االحتمال الراجح إىل االحتمال املرجوح لدليل يقرتن به"

4

وهذا املعىن للتأويل أطبق عليه املؤلفون يف أصول الفقه من مجيع املذاهب الفقهية من غري نكري .فمن
احلنابلة يقول أبو يعلى احلنبلي (ت " : ) 458الظاهر ما احتمل معنيني أحدمها أظهر من اآلخر"

5

وقال يف موضع آخر  " :التأويل ال يستعمل إال يف االحتمال" 6ويقول أبو اخلطاب الكلوداين احلنبلي
(ت ) 510وهو يتكلم على " الظا هر " " :ما احتمل أمرين هو يف أحدمها أظهر من اآلخر...جيب
املصري إليه وال جيوز العدول عنه إال بدليل" 7ويقول ابن قدامة احلنبلي (ت " : ) 620الظاهر ما يسبق
إىل الفهم منه عند اإلطالق معىن مع جتويز غريه .وإن شئت قلت ما احتمل معنيني هو يف أحدمها
أظهر ،فحكمه أن يصا ر إىل معناه الظاهر وال جيوز تركه إال بتأويل .والتأويل صرف اللفظ عن االحتمال
الظاهر إىل احتمال مرجوح به العتضاده بدليل يصري به أغلب على الظن من املعىن الذي دل عليه

 " _ 4جمموع فتاوى ابن تيمية "  3ص ( . 55الطبعة املغربية)
 " _ 5العمدة يف أصول الفقه " 1ص  ( . 140حتقيق أمحد بن علي سري املباركي  .ط . 1993 _ 1414 . 3الريلض).
 _ 6نفسه  1ص . 138
 " _ 7التمهيد يف أصول الفقه "  1ص ( . 8 _ 7ط . 1985 _ 1406 . 1مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي).
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الظاهر ،إال أن االحتمال يقرب تارة ويبعد أخرى ،وقد يكون االحتمال بعيدا جدا فيحتاج إىل دليل يف
غاية القوة". 8
ومن الشافعية يقول الغزايل (ت " : ) 505عبارة عن احتمال يعضده دليل يصري به أغلب على الظن
9
من املعىن الذي يدل عليه الظاهر .ويشبه أن يكون كل تأويل صرفا للفظ عن احلقيقة إىل اجملاز".
10
وعند اآلمدي (ت ") 631محل اللفظ على غري مدلوله الظاهر منه مع احتماله له بدليل يعضده".
وجند هذا املعىن حىت عند ابن حزم الظاهري يف قوله  " :التأويل نقل اللفظ عما اقتضاه ظاهره وعما
وضع له يف اللغة إىل معىن آخر .فإن كان نقله قد صح بربهان وكان ناقله واجب الطاعة فهو حق .وإن
كان نقله خبالف ذلك اطرح ومل يلتفت إليه ،وحكم لذلك النقل بأنه باطل " 11ورسخ هذا املعىن أيضا
يف كتب االصطالحات مثل التعريفات للجرجاين حيث قال  ":صرف اللفظ عن معناه الظاهر إىل معىن
حيتمله إذا كان احملتمل الذي يراه موافقا للكتاب والسنة 12".وهو أيضا يف كتب غريب احلديث مثل
النهاية البن األثري حيث قال  " :نقل ظا هر اللفظ عن وضعه األصلي إىل ما حيتاج إىل دليل لواله ما
13
ترك ظاهر اللفظ".
فرسوخ هذا املعىن عند املتأخرين واضح جدا ومل خيتلف فيه .وإمنا وقع اخلالف يف حضور هذا املعىن
للتأويل يف القرون األوىل إىل حدود القرن الرابع .فممن ذهب إىل وجوده منذ عهد السلف سيف الدين
ا آلمدي ملا قال  ":وإذا عرف معىن التأويل فهو مقبول معمول به إذا حتقق بشروطه ،ومل يزل علماء
األمصار يف كل عصر من عهد الصحابة إىل زماننا عاملني به من غري نكري 14".فواضح من كالمه
العمل بالتأويل باملعىن اخلاص منذ زمن الصحابة .ويف كالمه التشديد على شروط التأويل الصحيح.
فاملعترب من التأويل ما استوىف شروطه اليت ال خيرج هبا عن ضوابط العلم وقوانني الفهم .ومجاعها أن يكون
 " _ 8روضة الناظر وجنة املناظر " ص . 99
 " _ 9املستصفى "  1ص . 387
 " _ 10اإلحكام "  3ص . 50
 " _ 11اإلحكام يف أصول األحكام " البن حزم

 1ص  ( 42حتقيق أمحد شاكر).

 " _ 12التعريفات " ص . 50
 " _ 13النهاية يف غريب احلديث "  1ص . 62
 " _ 14اإلحكام يف أصول األحكام" "  3ص . 75
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املتأويل أهال لذلك من أهل العلم والفضل ،وأن يتعذر محل اللفظ على ظاهره ،وأال خيالف اللغة أو نصا
15
صحيحا أو إمجاعا ،ويوجد دليل يعضد املعىن الذي آل إليه.
ومال ابن تيمية إىل حصر هذا املعىن عند املتأخرين وقصر معىن التأويل عند السلف على معنيني مها
مطلق التفسري ،والتحقق العملي للكالم وهذا يف قوله  " :والتأويل يف لفظ السلف له معنيان أحدمها
تفسري الكالم ،سواء وافق ظاهره أم مل يوافقه  ،فيكون التأويل والتفسري عند هؤالء متقاربا أو مرتادفا
وهذا هو التأويل يف اصطالح مجهور املفسرين وغريهم...واملعىن الثاين يف لفظ السلف _ وهو الثالث من
مسمى التأويل مطلقا _ هو نفس املراد بالكالم ،فإن كان الكالم طلبا كان تأويله نفس الفعل
املطلوب 16"...ويف قوله هنا إن تفسري الكالم _ الذي هو مبعىن التأويل _ قد يوافق الظاهر وقد خيالفه
ما يفيد أن للتأويل يف لفظ السلف معىن خاصا يكون به أعمق من التفسري وهو إذا كان تفسري الكالم
خمالفا للظاهر .فقوله " سواء وافق ظاهره أم مل يوافقه " يفيد احتمال عدم موافقة التفسري لظاهر اللفظ،
وهذا نزوع حنو املعىن الذي اشتهر عند املتأخرين عندما حصروا التأويل يف هذه الصورة الثانية وهي محل
اللفظ على معىن حيتمله وهو غري الظاهر املتبادر أوال .ومما يشهد لذلك قوله إن التفسري والتأويل قد
يكون متقاربا أو مرتادفا ،فإذا كان متقاربا فإمنا لوجود فرق دقيق بني اللفظني .وهذا املعىن الدقيق الذي
يكون به التأويل مقاربا للتفسري هو املعىن اخلاص الذي قصر عليه التأويل يف العصور األخرية .والبن
تيمية كالم آخر يؤيد ما سبق من وجود الصلة بني أحد معاين التأويل عند السلف وبني معناه عند
اخللف وهو قوله  " :وأما التأويل مبعىن صرف اللفظ عن مفهومه إىل غري مفهومه ،فهذا مل يكن هو
املراد بلفظ التأويل يف كالم السلف ،اللهم إال أنه إذا علم أن املتكلم أراد املعىن الذي يقال إنه خالف
تفسريا للكالم وبيانا ملراد املتكلم به ،أو جعلوه من
الظاهر  ،جعلوه من التأويل الذي هو التفسري ،لكونه ً
النوع اآلخر الذي هو احلقيقة الثابتة يف نفس األمر اليت استأثر هللا بعلمها ،لكونِه مندرجا يف ذلك ،ال
لكونه خمالفا للظاهر .وكان السلف ينكرون التأويالت اليت خترج الكالم عن مراد هللا ورسوله اليت هي نوع
حتريف الكلم عن مواضعه ،فكانوا ينكرون التأويل الباطل الذي هو التفسري الباطل ،كما ننكر قول من
 _ 15ينظر تفصيل هذه الشروط يف " املستصفى "  2ص ( 67- 62دار احلديث القاهرة " .) 2011- 1432 .البحر احمليط " للزركشي  5ص 44
( دار الكتب العليمة) 1994 – 1414 .
 " _ 16جمموع الفتاوى "  5ص . 35
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فسر كالم املتكلم خبالف مراده".

17

فأفاد هنا أن التأويل عند السلف قد يكون على معىن تفسري

الكالم حبمله على خالف ظاهره .وهذا مفهوم قوله " اللهم إال أنه إذا علم أن املتكلم أراد املعىن
تفسريا للكالم وبيانا ملراد
الذي يقال إنه خالف الظاهر ،جعلوه من التأويل الذي هو التفسري ،لكونه
ً
املتكلم به" وهنا يلتقي معىن التأويل عند السلف مبعناه عند اخللف .فخلص ابن تيمية هنا إىل ثالثة
معان للتأويل معنيان عند السلف ومعىن عند اخللف ،لكن هذا املعىن الذي عند اخللف قد ينزع إليه
التأويل أيضا عند السلف.
وباملقابلة بني كالم اآلمدي وك الم ابن تيمية يظهر أن كال منهما قصد جهة غري اليت قصدها اآلخر.
فابن تيمية قصده تتبع االستعمال االصطالحي للفظ التأويل عند السلف وعند اخللف .أي بيان ما
يفهم من معاين لفظ " التأويل " إذا أطلق يف كالم السلف وكالم اخللف .وانتهى يف ذلك إىل فرق
بينهما وهو أن معىن لفظ " التأويل " عند السلف أوسع منه عند اخللف ألنه مطلق التفسري ،فيكون
حبمل الكالم على ظاهره ،ويكون حبمله على غري ظاهره ،فيستعمل التأويل والتفسري على الرتادف وعلى
التقارب .وعلى الثاين يكون التأويل أضيق من مطلق التفسري .ويكون مبعىن حتقق نفس الكالم .ولو شئنا
تفصيل ما ذكره ابن تيمية من معاين التأويل عند السلف لقلنا إن له ثالثة معان:
املعىن األول  :بيان معىن الكالم وهو الظاهر املتبادر.
املعىن الثاين :محل الكالم على خالف ظاهره .وكال املعنيني داخل يف مطلق التفسري وإمنا األول تفسري
بالظاهر من الكالم ،والثاين تفسري بغري الظاهر.
املعىن الثالث حتقق نفس الكالم.
وأما املعىن الذي حكاه عن اخللف فهو قصر التأويل على التفسري باملعىن الذي ال يتبادر أوال وهو الذي
عرب عنه باملرجوح ألنه غري الظاهر الراجح أوال ،وعرب عنه أيضا باملعىن الذي يقال إنه خالف الظاهر.
وعلى هذا فالصلة بني معىن التأويل عند السلف ومعناه عند اخللف مل تنقطع ،ألهنما يلتقيان يف أن محل
الكالم على خالف الظاهر يسمى تأويال ،فقصره اخللف على هذا ،وأكثر استعمال السلف له على
املعىن العام الذي هو مطلق التفسري باحلكم بظاهر الكالم ،وقد حيمل على خالف الظاهر .فكالم ابن
الصفديَّة (( .)291 :1حتقيق حممد رشاد سامل )
) َّ )17
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تي مية ليس صرحيا يف النفي املطلق للتفسري خبالف الظاهر عن السلف وأنه يسمى تأويال ،وإمنا الذي
صرح به أن املنفي عنهم هو محل الكالم على غري مفهومه أي الذي ال حيتمله ،وهذا يف قوله " وأما
التأويل مبعىن صرف اللفظ عن مفهومه إىل غري مفهومه ،فهذا مل يكن هو املراد بلفظ التأويل يف كالم
السلف" أما أن خيالف الظاهر مع االحتمال فال ميكن ادعاء نفيه عن السلف من خالل كالم ابن تيمية
ألنه يقول  " :والتأويل يف لفظ السلف له معنيان أحدمها تفسري الكالم ،سواء وافق ظاهره أم مل
يوافقه " .فتفسري الكالم مبا ال يوافق ظاهره مع احتماله له لدلي ل هو غاية ما انتهى إليه التأويل عند
املـتأخرين.
وأما اآلمدي فقصده اجلانب العملي التطبيقي ومل يهتم بالدراسة املصطلحية ،فقرر أن التأويل
باملعىن املتأخر معمول به منذ عهد السلف ،أي إن صورة التأويل هذه حاضرة يف تصرفات العلماء يف
تفسريهم للقرآن وشرحهم للسن ة النبوية .وسيأيت التفصيل يف هذا اجلانب العملي للتأويل بعد استكمال
عناصر اجلانب االصطالحي.
فمما تقدم يظهر أن التأويل عند اخللف له وجه تعلق مبا عند السلف ،ويصعب اجلزم بانقطاع الصلة
بينهما.
ومما يؤكد هذا أن لفظ التأويل ورد يف القرآن الكرمي يف سياق ال يبعد به عن معناه عند اخللف .ففي
موضعني على األقل من القرآن الكرمي حيمل فيه التأويل معىن التفسري بغري الظاهر املتبادر لدليل يقتضيه.
فقد مسي تفسري الرؤيا تأويال يف القرآن الكرمي .وهذا التفسري على وجهني أوهلما يكون قبل حتقق الرؤيا
وثانيهما هو عني حتقق الرؤيا .وهذا املعىن الثاين للتأويل ال ينازع فيه أحد ألنه حتقق للرؤيا يف الواقع وهو
ِ
اي ِمن
يل ُرْؤيَ َ
ما تؤول إليه ،وهو أحد معاين التأويل وهو املعىن املقصود يف قول يوسف "يَا أَبَت َه َذا تَا ِو ُ
قَ ْب ُل قَ ْد َج َعلَ َها َرِّب َح ًّقا َوقَ ْد" (يوسف )100:أي هذا ما آل إليه األم ر ،فالتأويل هنا مبعىن ما صار
إليه األمر وآل إليه .وأما املعىن اآلخر ففيه صورة التفسري بغري الظاهر وهو معىن التأويل يف قول يوسف
ام تُ ْرَزقَانِهِ إَِّلَّ نَ بَّأْتُ ُك َما بِتَا ِويلِهِ قَ ْب َل أَن يَاتِيَ ُك َما" (يوسف ) 37:أي بيان تفسريه وتعبريه
"َّلَ يَاتِي ُك َما طَ َع ٌ
قبل حتققه .وهذا التفسري هو الذي له تعلق مبعىن محل الكالم على غري املتبادر ،ألن الرؤيا قد تعرب
وتؤول على غري ما يبدو منها أوال ،بل قد تفسر على ضد الظاهر منها ،ألهنا يف الغالب إشارات ورموز
7

وأمثال .يقول ابن تيمية " ورؤيا املنام هلا حكم غري رؤيا احلقيقة يف اليقظة ،وهلا تعبري وتأويل ملا فيها من
األمثال املضروبة للحقائق" 18فظاهر الرؤيا ليس هو احلقيقة وإمنا هو إشارات وأمثال ،ولذلك حيتاج
تفسريها إىل قوة النظر وعمق التدبر وذكاء وفطنة مع العلم والورع .يقول ابن قتيبة  " :وليس فيما
يتعاطى الناس من فنون العلم ويتمارسونه من صنوف احلكم شيء هو أغمض وألطف ،وأجل وأشرف،
وأصعب مرارا ،وأشد إشكاال من الرؤيا ألهنا جنس من الوحي وضرب من النبوة" 19وال تكون قوة تعبري
الرؤيا إال ملن كان صاحب ذهن ثاقب ،وعلم واسع ،وتدبر لطيف ،وصفاء يف ال روح ،وزكاة يف النفس
حىت يعينه ذلك على معاناة تفسري ما غمض من الرؤيا .وهذا ما بينه ابن قتيبة بقوله  " :وألن كل
علم يطلب فأصوله ال ختتلف ،ومقاييسه ال تتغري ،والطريق إليه قاصد...خال التأويل ،فإن الرؤيا تتغري
عن أصوهلا باختالف أحوال الناس...وباختالف األوقات والزمان ،فألهنا مرة مثل مضروب يعترب باملثل
والن ظري ،ومرة مثل مضروب يعترب بالضد واخلالف ،ومرة تنصرف عن الرائي هلا إىل الشقيق أو النظري أو
الرئيس ،ومرة تكون أضغاثا" 20فذكر أن الرؤيا قد تفسر بضدها وخالف املتبادر منها .ومن أمثلة
التأويالت اليت ذكرها ابن قتيبة واليت يظهر فيها التفسري مبا هو بعيد عن الظاهر املتبادر تفسري من رأى
أنه قطع أعضاءه بأنه يسافر ويتغرب من عشريته وولده يف البالد .وتفسري االحتطاب واحلطاب بالنميمة
والنمام ،وتفسري اجلراد بغوغاء الناس .وذكر من تفسري الرؤيا خبالف اللفظ وضده أن " يف البكاء إنه
الفرح ما مل يكن معه رنة وال صوت ،ويف الفرح والضحك إنه حزن....والصبيني يقتتالن إذا كانا من
جنس واحد إن املصروع هو الغالب والصارع املغلوب 21"...فالتفسري هنا ليس بالظاهر وإمنا بضد
الظاهر وخالفه ،فيكون معىن التفسري بغري الظاهر املتبادر حاضرا يف تعبري الرؤيا املسمى تأويال.
ويف قصة موسى مع اخلضر أن موسى كان ينكر عليه ألن تصرفاته منكرة يف الظاهر ،ألهنا إتالف
ك
ك َسأُنَ بِئُ َ
للمال وإفساد للممتلكات وقتل للنفس .وهلذا قال اخلضر بعد ذلكَ ":ه َذا فِ َرا ُق بَ ْي ِن َوبَ ْينِ َ
ِ
بِتَا ِو ِ
ص ْب ًرا "(الكهف )78:أي بتفسري ما مل يصرب عليه ألنه منكر ظاهرا .ويف
يل َما َملْ تَ ْستَطع َّعلَْيهِ َ
 " _ 18جممع الفتاوى " "  3ص . 390
 " _ 19تعبري الرؤيا " البن قتيبة الدينوري ص ( 7 _ 6ط 2005 _ 1425 _ 1دار املدائن العلمية)
 _ 20نفسه ص . 10
 _ 21نفسه ص ص . 32
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تفسريه خروج عن الظاهر املتبادر ،فهي تصرفات منكرة يف ظاهرها وفسرت باملصلحة ،فكان تفسريا بغري
الظاهر .يقول ابن كثري  " :هذا تفسري ما أشكل على موسى وما كان أنكر ظاهره ،وقد أظهر هللا
22
ِ
صبْ ًرا"(الكهف)82:
اخلضر على حكمة باطنة" وبعد التفسري قال " ذلِ َ
يل َما َملْ تَ ْسطع عَّلَْيهِ َ
ك تَا ِو ُ
فالتأويل هنا حيمل معىن التفسري مبا خيالف الظاهر حلكمة ودليل.
فهذا استعمال يف القرآن الكرمي للفظ التأويل مبعىن زائد على جمرد التفسري وهو إرجاع الظاهر املتبادر إىل
باطن خفي قد خيالف هذا الظاهر ،لكن مع وجود عالمات وأدلة يصح هبا ذلك.
ويف السنة النبوية إشارات دالة على أن التأويل قد حيمل معىن زائدا على مطلق التفسري .ففي دعاء
النيب صلى هللا عليه وسلم البن عباس بقوله  ":اللهم فقهه ِف الدين وعلمه التأويل " 23ما يفيد

ذلك .فأن يكون التأويل هنا مبعىن التفسري هذا ال شك فيه .لكن ختصيص النيب صلى هللا عليه
وسلم البن عباس ال يكون له معىن إال بأن يكون له من القوة على التفسري ما ال يكون لغريه .فلو
كان معىن التأويل هنا عموم الكشف والبيان الذي هو التفسري ،مل يكن البن عباس فضيلة على من
سواه بسبب هذا الدعاء .فيكون " علم التأويل " الذي دعا به هنا البن عباس مزيد القدرة على
التفسري ،فيكون معىن التأويل قدرا زائدا على مطلق التفسري .وقد ظهر مصداق ذلك فكان ابن
عباس أكثر الصحابة تفسريا ،وعنده من التفسري ما ليس عند غريه ،وله من الفهم يف القرآن ما ليس
عند عامة الصحابة .ومما متيز به من ذلك قدرته على استنباط املعاين الدقيقة واستخراج الفوائد
اللطيفة مما ال ليس عند غريه ،ومن أوجه ذلك تفسريه بغري الظاهر املتبادر الذي يذهب إليه كل من
نظر يف الكالم .من أمثلة ذلك ما روى البخاري عن سعيد بن جبري عن ابن عباس  ،قال  :كان
عمر يدخلين مع أشياخ بدر ،فكأن بعضهم وجد يف نفسه فقال  :مل تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله
؟ فقال عمر :إنه من حيث علمتم .فدعا ذات يوم فأدخله معهم .فما رئيت أنه دعاين يومئذ إال
اَّللِ َوالْ َف ْت ُح" (النصر )1:؟ فقال بعضهم
ص ُر َّ
اء نَ ْ
لرييهم .قال  :ما تقولون يف قول هللا تعاىل " إِ َذا َج َ
 :أمرنا أن حنمد هللا ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا ،وسكت بعضهم ف لم يقل شيئا .فقال يل :يا ابن
عباس كذاك تق ول ؟ قلت :ال ،قال :فما تقول؟ قلت  :هو أجل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
 _ 22تفسري القرآن العظيم " ج  6ص . 140
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_ الدعاء هبذا اللفظ عند احلاكم يف املستدرك وصححه ووافقه الذهيب على تصحيحه .والذي يف صحيح البخاري " اللهم فقهه يف الدين".
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أعلمه له قال إذا جاء نصر هللا والفتح  -وذاك عالمة أجلك  -فسبح حبمد ربك واستغفره إنه كان
توابا .فقال عمر :ما أعلم منها إال ما تقول 24 ".ففسر رضي هللا عنه بغري الظاهر املتبادر الذي
سار إليه غريه سريا على قاعدة أن األصل محل الكالم على ظاهره إال ملوجب .فسار هو على غري
الظاهر ،وذلك مبا فهم من اإلشارات يف تصرفات النيب صلى هللا عليه وسلم بعد نزول اآلية عليه.
يدل عليه ما روى الطرباين عن عكرمة عنه قال  " :ملا َنزلَت " إذا جاء نصر هللا والفتح " نعيت إىل
َشد ما كا َن قط اِ ْجتَهادا ِيف أ َْمر ْاآل ِخ َرة ".قال احلافظ ابن حجر  " :فيه
رسول هللا نفسه فأَخذ بأ ّ
فضيلة ظاهرة البن عباس وتأثري إلجابة دعوة النيب صلى هللا عليه وسلم أن يعلمه هللا التأويل...وفيه
جواز تأويل القرآن مبا يفهم من اإلشارات ،وإمنا يتمكن من ذلك من رسخت قدمه يف العلم ،وهلذا
25
قال علي رضي هللا تعاىل عنه  :أو فهما يؤتيه هللا رجال يف القرآن"
من هذا التتبع الستعمال "التفسري" و"التأويل" يظهر أن التأويل يشرتك مع التفسري يف إفادة معىن
الكشف والبيان ،مث ينفرد التأويل مبزيد من قوة الفهم وعمق الكشف ،ومحل الكالم على غري
الظاهر .وأكثر استعماله عند السلف على م طلق التفسري ،وقصره اخللف على التفسري مبا حيتمله
الكالم من املعاين مما سوى املعىن الظاهر أوال.
هذا من الناحية االصطالحية .وهناك جانب آخر البد منه لبيان تطور معىن التأويل ومقارنة صورته
ومفهومه بني السلف واخللف.
التأويل ِف تصرفات العلماء
إن الوقوف عند تتبع مصطلح التأويل ال يكفي لدراسة تطوره ،ألن التالزم الزماين ليس ضروريا بني
املصطلح وبني استعمال معناه والعمل مبضمونه .بل إن القانون الغالب أن املصطلح ال يرسخ يف لغة
العلماء إال بعد رسوخ مفهومه والعمل مبضمونه .فرب مفهوم معروف مقرر ،معمول به من غري أن
24

_ " صحيح البخاري " كتاب التفسري ،باب قوله " فسبح حبمد ربك واستغفره إنه كان توابا ".

 " _ 25فتح الباري "  8ص . 736
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يعرف له ا صطالح ،وإمنا جيري به العمل ويتداول يف مناهج العلم .وهلذا فإن تأخر املصطلح ال يدل
بالضرورة على أن معناه متأخر ،وابتداع املصطلح ال يعين أن معناه مبتدع أيضا.
وهلذا هناك مستوى آخر من الدراسة وهو تتبع املفهوم واملعىن ورصد ظهوره والعمل به دون التفات
إىل األلفاظ والتسميات ،أي البحث عن املسمى دون االسم.
فحىت على تسليم أن لفظ التأويل مل يستعمل إال مبعىن مطلق التفسري وبيان العاقبة وحتقق نفس
الكالم ،فإن البحث يف تطور مفهوم التأويل ال يكتمل إال بتتبع مضمون التأويل جبميع معانيه
املتقدمة واملتأخرة.
والذي يهمنا هنا هو امل عىن املتأخر للتأويل الذي هو صرف اللفظ الظاهر الذي حيتمل أكثر من
معىن من املعىن الظاهر املتبادر الذي يسبق إىل فهم الناظر أوال إىل معىن آخر حيتمله اللفظ لدليل
يوجب ذلك .فهل تأخر العمل بالتأويل هبذا املعىن املتأخر أم حصل العمل به منذ القدمي؟
سبق أن اآلمدي ذهب إىل أن العمل هبذا املعىن منذ القرون األوىل وهو قوله  ":وإذا عرف معىن
التأويل فهو مقبول معمول به إذا حتقق بشروطه ،ومل يزل علماء األمصار يف كل عصر من عهد
الصحابة إىل زماننا عاملني به من غري نكري 26".وكالم اآلمدي هذا نعتربه جمرد دعوى ،وهلذا ندع
احلكم إىل ما ب عد الفراغ من تتبع تصرفات العلماء خاصة يف القرون األوىل.
أما يف القرن الرابع فما بعده فالتأويل حاضر بوضوح يف مؤلفات املفسرين واحملدثني من أفاضل
العلماء واألئمة األعالم مثل ابن حبان البسيت(ت ،)354واخلطايب(ت ،)388وابن
العريب(ت ،)543والقاضي عياض(ت ،)544وأبيب الفرج بن اجلوزي (ت)597
والنووي(ت ،)676واحلافظ العراقي(ت ،) 806واحلافظ ابن حجر العسقالين(ت)852
وغريهم يف جمال الفقه واألحكام ويف جمال العقائد .وهذا ال ميكن حبال املنازعة فيه ألنه واضح
مقرر ،فيبقى البحث يف حمل النزاع وهو القرون الثالثة األوىل ،وذلك باستحضار صورة التأويل
باملعىن املتأخر وعرضها على تصرفات العلماء يف تفسريهم للقرآن الكرمي وشرحهم للسنة النبوية
ورصد حضورها من عدمه للحكم باستعمال التأويل أو عدم استعماله.
 " _ 26اإلحكام يف أصول األحكام" "  3ص . 75
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ففي عهد النبوة والصحابة جند معامل التأويل حاضرة من خالل بعض األحاديث وتصرفات الصحابة.
_ عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن هللا عز وجل يقول يوم القيامة
يا ابن آدم مرضت فلم تعدين ،قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العاملني .قال أما علمت أن عبدي
فالنا مرض فلم تعده ،أما علمت أنك لو عدته لوجدتين عنده .يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمين قال
يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العاملني ،قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فالن فلم تطعمه أما
علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي .يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقين ،قال يا رب كيف
أسقيك وأنت رب العاملني قال استسقاك عبدي فالن فلم تسقه أما إنك لو سقيته وجدت ذلك
27
عندي"
وحمل الشاهد يف احلديث أن فيه لفظا تفسريه على خالف ظاهره ،والذي فسره به هو املتكلم به صلى
هللا عليه وسلم .فيصح أن يقال إن الرسول صلى هللا عليه وسلم عدل يف معىن قول هللا تعاىل " مرضت"
و" جعت " عن الظاهر املتبادر منه إىل خالفه وهذه هي صورة التأويل.
_ ومثله حديث " ا نصر أخاك ظاملا أو مظلوما .قالوا يا رسول هللا هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره
ظاملا؟ قال تأخذ فوق يديه 28 ".وفيه استشكال السامع لنصرة الظامل ،لذلك بادر إىل السؤال سؤال
تعجب ،وأق ر النيب سؤاله وعجبه ألن ظاهر الكالم مم ا يتعجب منه ،فبادر النيب صلى هللا عليه وسلم إىل
تفسري كالمه وكان املعىن الذي أراد غري املعىن الظاهر املتبادر الذي أنكره السامع.
_ ومثله حديث " أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن .قيل أيكفرن باهلل؟ قال يكفرن العشري
30
ويكفرن اإلحسان" 29ويف لفظ مسلم " قالوا مب يا رسول هللا؟ قال بكفرهن".
فظاهر قوله " يكفرن " و " كفرهن " ينصرف إىل الكفر املقابل لإلميان ،وهذا ما فهمه املستمعون وهلذا
وقع السؤال منهم على جهة التعجب " أيكفرن باهلل " ،ومل ينكر الرسول عليهم السؤال تعجبا ،ألن
ظاه ر الكالم يقتضيه ،وإمنا زاد يف البيان مبا يدل على أن هذا املتبادر ليس هو املراد ،وهلذا قيد الكفر
27

_ صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة ،باب فضل عيادة املريض.

28

_ صحيح البخاري ،كتاب املظامل والغصب ،باب أعن أخاك ظاملا أو مظلوما.

 _ 29صحيح البخاري ،كتاب اإلميان ،باب كفران العشري وكفر دون كفر.
30

_ صحيح البخاري ،أبواب الكسوف ،باب صالة الكسوف مجاعة .صحيح مسلم ،كتاب الكسوف ،باب ما عرض على النيب صلى هللا عليه وسلم يف

صالة الكسوف.
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بقوله " يكفرن اإلحسان ويكفرن العشري" بعد أن أطلقه بقوله " يكفرن " .وهذا من األدلة اليت اعتمد
عليها من قال بكفر دون كفر ،فأنزله على كل نص فيه إطالق الكفر على العاصي من أهل اإلميان.
وهذا مقصد البخاري ملا بوب يف كتاب اإلميان بقوله " باب كفران العشري وكفر دون كفر " .وإمنا اضطر
البخاري إىل هذا االستنباط ألن كثريا من ظواهر احلديث تطلق الكفر على العصاة من أهل اإلميان .فدل
هذا على أن املطلوب يف تفسريها جماوزة هذه الظواهر للدليل الذي يوجب ذلك ومنها حديث كفران
شاء
العشري هذا ،ومنها قوله تعاىل":إِ َّن َّ
ك لِ َمن يَ َ
اَّللَ َّلَ يَ غْ ِف ُر أَن يُ ْش َر َك بِهِ َويَ غْ ِف ُر َما ُدو َن ذَلِ َ

"(النساء.)48:
_ ويف قصة بين قريظة قال الرسول صلى هللا عليه وسلم يوم األحزاب :ال يصلني أحد العصر إال يف بين
قريظة ،فأدرك بعضهم العصر يف الطريق ،فقال بعضهم :ال نصلي حىت نأتيها ،وقال بعضهم :بل نصلّي
مل يُرد منا ذلك ف ُذكر ذلك للنيب صلى هللا عليه وسلم ،فلم يعنِّف واحداً منهم " 31وحمل الشاهد أن

فريقا من الصحابة محلوا اللفظ النبوي على غري ظاهره املتبادر منه وهلذ ا حاجوا غريهم بقوهلم " مل يرد منا
ذلك" وأقرهم النيب صلى هللا عليه وسلم على ذلك.
وورد عن ابن عباس من التفسري ما حتققت فيه صورة التأويل .وهلذا نسب التأويل إىل ابن عباس ابن
رجب احلنبلي يف سياق توجيه اآليات واألحاديث اليت حتكم بالكفر ألصحاب املعاصي ومنها قول هللا
ك ُه ُم الْ َكافِ ُرو َن "(املائدة ) 44:قال ابن عباس " :ليس
َنز َل َّ
اَّللُ فَأُولَئِ َ
تعاىل َ " :وَمن َّملْ ََْي ُكم ِِبَا أ َ

بالكفر الذي تذهبون إليه ،إنه ليس بكفر ينقل عن امللة ...كفر دون كفر" وهذا على غري الظاهر
املتبادر الذي فهمه غري ابن عباس .ومما يدل عليه أن ابن عباس إمنا قاله جوابا عن سؤال سائل فهم
الكالم على ظاهره .ومما يدل أيضا على أن هذا تأويل من ابن عباس اختالف األئمة من أهل السنة يف
ذلك ،فكان منهم من يتحرج من هذا التفسري ألنه خروج عن ظاهر اللفظ ،فيلتمس للنصوص اليت
تطلق الكفر على عصاة املؤمنني خمارج أ خرى ال يكون هبا خارجا عن ظاهر اللفظ .يقول ابن رجب :
" منهم من محلها على من فعل ذلك مستحال لذلك...ومنهم من حيملها على التغليظ ...ومن العلماء
من يتوقى الكالم يف هذه النصوص تورعا وميرها كما جاءت من غري تفسري مع اعتقادهم أن املعاصي ال

31

_ صحيح البخاري ،كتاب املغازي ،باب مرجع النيب صلى هللا عليه وسلم من األحزاب وخمرجه إىل بين قريظة.
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خترج من امللة " .32ومنهم من متسك هبذا الظاهر فحكم بالكفر لتارك الفرائض مثل احلميدي عبد هللا
بن الزبري (ت ) 219 .شيخ البخاري عندما قال  " :وال تكفري بشيء من الذنوب ،إمنا الكفر يف ترك
33
اخلمس اليت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  " :بين االسالم على مخس"...
وذكر ابن رجب أيضا من املذ اهب من فرق بني إطالق لفظ الكفر فجوزه يف مجيع أنواع الكفر سواء
كان ناقال عن امللة أو مل يكن وبني إطالق اسم الكافر .فإطالق الكفر قد ال ينقل عن امللة أما إطالق
الكافر بصيغة اسم الفاعل فال يكون إال الكفر الكامل .يقول ابن رجب  " :وهذا القول حسن لوال ما
ك ُه ُم الْ َكافِ ُرو َن
َنز َل َّ
اَّللُ فَأُولَئِ َ
تأوله ابن عباس وغريه يف قوله تعاىلَ ":وَمن َّملْ ََْي ُكم ِِبَا أ َ
"(املائدة".)44:
فهذه بعض األمثلة من التفسري بغري الظاهر يف زمن النبوة والصحابة .وعن ابن عباس خاصة روايات
كثرية يف التأويل عند الطربي وغريه.
34

ويف زمن التاب عني جند رواية سعيد بن املسيب خرب بئر أريس عن أيب موسى األشعري وفيه أن النيب صلى
هللا عليه وسلم جلس عليها وتوسط قفها ،فدخل أبو بكر فجلس عن ميينه مث دخل عمر فجلس عن
يساره مث دخل عثمان فجلس وجاهه من الشق اآلخر .قال سعيد بن املسيب " فأولتها قبورهم" ويف
لفظ آخر " فتأولت ذلك قبورهم اجتمعت هاهنا وانفرد عثمان" 35.قال احلافظ ابن حجر  " :فيه
وقوع التأويل يف اليقظة وهو الذي يسمى الفراسة واملراد اجتماع الصاحبني مع النيب صلى هللا عليه وسلم
يف الدفن وانفراد عثمان عنهم يف البقيع ،وليس املراد خصوص صورة اجللوس الواقعة 36".وصورة التأويل
واضحة هنا ألن ظاهر اخلرب ليس فيه ذكر ملوت وال قرب ،وإمنا ظاهره فضائل أيب بكر وعمر وعثمان
رضي هللا عنهم ومنزلتهم من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
 _ 32فتح الباري البن رجب  1ص . 141 _ 139
 _ 33أصول السنة للحميدي ص  . 43حتقيق مشعل حممد احلدادي.ط. 1997- 1.1418دار ابن األثري)
 " _ 34فتح الباري " البن رجب  1ص . 143
35

_ صحيح البخاري ،كتاب فضائل الصحابة ،باب قول النيب صلى هللا عليه وسلم " لو كنت مت خذا خليال " ..صحيح مسلم ،كتاب فضائل الصحابة،

باب من فضائل عثمان بن عفان رضي هللا عنه.
 " _ 36فتح الباري "  7ص . 38
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وبعد زمن الصحابة شواهد دالة على حضور صورة التأويل واستعماله يف الفقه واألحكام ويف التوحيد
والعقائد .وسأقتصر على علمني اثن ني من أعالم أهل السنة يف القرن الثاين والقرن الثالث ال ينازع يف
إمامتهما ونصرهتما للسنة ودفاعهما عن عقيدة أهل السنة واجلماعة ومها اإلمام الشافعي(ت) 204
واإلمام ابن قتيبة الدينوري(ت .) 276وقد ورد أيضا عن غريمها .ففي ترتيب املدارك قال القاضي عياض
عن اإلمام مالك  " :وسئل عن حديث التنزل فقال  :ينزل أمره كل سحر ،وأما هو فدائم ال يزول".37
وصح التأويل عن اإلمام أمحد من رواية حنبل بن إسحاق (ت ) 273واعتربها طائفة من احلنابلة من
غرائبه .وحىت مع احلكم بغرابتها فإن فيها دليال على حضور التأويل يف القرن الثالث ،ألن صحة الرواية
عن حنبل عن اإلمام أمحد ال ينازع فيها ،فمهما كان األمر فال ينازع يف أن حنبل وهو من علماء القرن
الثالث أقر بالتأويل ومل ينكره ،إذ رواه عن اإلمام أمحد ،وهو من أشهر تالمذته الثقات ومن أقاربه ألنه
ابن عمه .ففي البداية والنهاية البن كثري " روى البيهقي عن احلاكم عن أيب عمرو بن السماك عن حنبل
أن أمحد بن حنبل تأول قول هللا تعاىل " وجاء ربك " (الفجر ) 22:أنه جاء ثوابه .مث قال البيهقي وهذا
إسناد ال غبار عليه".
واآلن يأيت تتبع بعض تصرفات الشافعي يف الفقه وأصوله وابن قتيبة يف العقائد الدالة على حضور التأويل
38

عندمها ،وتعبريها عن صورة التأويل وعملهما به من غري تسميته تأويال.
الشافعي  :ذهب غري واحد من الباحثني – يف حدود ما اطلعت عليه  -إىل أن الشافعي مل يعرف
التأويل هبذا املعىن اخلاص ،وإمنا صار فيه على معناه األصلي اللغوي ،الذي اشتهر عند السلف من
الصحابة والتابعني الذي هو التفسري والبيان واملرجع واملصري .فالتأويل مبعىن صرف اللفظ عن معناه
الظاهر إىل معىن حيتمله لدليل إمنا وجد عند املتأخرين من املتكلمني والفقهاء واملفسرين واألصوليني حىت
غلب عليه فصار ينصرف إليه فتنوسي املعىن األصلي ،أما التأويل هبذا املعىن احملدث فليس معروفا عند
السلف وال يف القرون الثالثة األوىل 39.فمثال حممد أديب صاحل يذكر عن الشافعي أنه ذهب مذهب
التأويل مبعىن اإلرجاع والتصيري فسمى محل اللفظ على معىن من املعاين اليت حيتملها اللفظ تأويال مث قال
 " _ 37ترتيب املدارك "  1ص . 44
 " _ 38البداية والنهاية "  14ص  ( . 386حتقيق عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي  . 1898 _ 1419هجر للطباعة والنشر)
 - 39ينظر " اإلمام ابن تيمية وقضية التأويل" ص 49- 48
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" فالتأويل يف هذه احلالة إرجاع اللفظ وتصيريه إىل واحد من هذه املعاين احملتملة وال يكون إال بدليل.
واالحتمال يف نظر الشافعي واقع حني ال يكون النص على احلكم من آية أو حديث واضحا بينا يف
40
داللته على املعىن املراد.
والذي يظهر بالتأمل يف كالم الشافعي يف الرسالة ،وتدبر تصرفاته فيما ميثل به من االجتهادات يف فهم
نصوص الشريعة خالف ذلك ،وهو أن هذا املعىن الذي هو صرف ظاه ر اللفظ إىل معىن حمتمل لدليل،
كان حاضرا يف نفس الشافعي ماثال يف ذهنه ،إال أنه مل حيرره يف شكل قاعدة منهجية ببيان احلد
والتعريف وذكر التقسيمات والشروط وسائر الضوابط والقواعد .وعدم حترير التأويل يف جانبه النظري
املنهجي ال يكفي للحكم على عدم معرفته والعمل به .فقد يعمل العامل بالقاعدة من غري أن يفصح
عنها بكالمه ومن غري حاجة منه إىل التحديد االصطالحي .وإن التأويل مبعناه اخلاص قد مارسه
الشافعي عمليا .بل إنه يف موضع من الرسالة استعمل لفظ " التأويل " واصفا به ما قام به من التفسري
والتوجيه للنص ،وهو يف صورته  :صرف ا للفظ عن ظاهره املتبادر إىل معىن حيتمله لدليل ،مما لو ذهب
معه القائل إىل أن الشافعي استعمل التأويل باملعىن اخلاص لكان له وجه .ويف مواضع أخرى من الرسالة
مارس عملية التأويل وإن مل يسم ذلك تأويال مما يفيد أن صورة التأويل ،ومضمونه كان حاضرا عنده،
معموال به يف تصرفاته.
فلفظ التأويل يف استعمال الشافعي وتصرفاته العلمية يفيد أنه عنده على معىن خاص وهو تفسري النص
الذي حيتمل أكثر من معىن .ومعىن ذلك أن التفسري أعم من التأويل ألن التفسري مطلق الكشف والبيان
مع وجود االحتمال ومع عدمه ،فإن كان مع االحتمال فهو التأويل .فتفسري النص الذي هو يف أعلى
درجات البيان حبمله على هذا املعىن الذي ال خيتلف فيه ال يسمى تأويال ،ألن التأويل قدر من البحث
والنظر زائد على جمرد الكشف والبيان ،فهو أعمق من تفسري النص الواضح ،ألنه العدول إىل أحد املعاين
اليت حتتمل وهذا املعىن قد خيتلف يف القرب وا لبعد من املعىن الظاهر .وبعد هذا اإلمجال يأيت البيان:
التأويل ختصيص للتفسري :مما يالحظ يف كالم الشافعي يف الرسالة إستعمال لفظ التأويل عند
االحتمال .ففي مسألة اإلسفار بالفجر وغسل اجلمعة استعمله أكثر من مرة يف شرح احلديث الذي
 " - 40تفسري النصوص يف الفقه اإلسالمي "  1ص (. 360 – 359املكتب اإلسالمي .ط 1413 . 4ه – 1993م)
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حيتمل أكثر من معىن مع ظهوره يف م عىن ليس مرادا عنده وسيأيت ذلك مفصال بعد حني .ويف املواضع
األخرى اليت استعمل فيها لفظ التأويل إمنا هو يف شرح النصوص اليت حتتمل ألفاظها أكثر من معىن،
وهذا ما يفيد أن " التأويل " عند الشافعي بدأ يشق طريقه حنو املعىن اخلاص الذي يدخل يف عموم
التفسري ،وخيتص بتفس ري النصوص اليت حتتمل أكثر من معىن .ففي بيان أسباب خمالفة خرب الواحد يقول
" أو يكون احلديث حمتمال معنيني فيتأول فيذهب إىل أحدمها دون اآلخر " 41ويف بيان االختالف
يقول  " :االختالف من وجهني :أحدمها حمرم وال أقول ذلك يف اآلخر .قال  :فما االختالف احملرم،
قلت  :ك ل ما أقام هللا به احلجة يف كتابه أو على لسان نبيه منصوصا بينا ،مل حيل االختالف فيه ملن
علمه .وما كان من ذلك َيتمل التأويل ويدرك قياسا فذهب املتأول أو القايس إىل معىن حيتمله اخلرب

أو القياس ،وإن خالفه فيه غريه ،مل أقل إنه يضيق عليه ضيق اخلالف يف املنصوص" 42فقابل هنا بني
املنصوص البني وبني ما حيتمل التأويل ،فدل على أن التأويل إمنا يطلق عند تفسري اللفظ الذي حيتمل
أكثر من معىن .وهذه الصورة هي اليت رسخت بتفصيل فيما بعد عند علماء أصول الفقه ،عندما ميزوا
يف الدليل النقلي من جهة داللته على املعىن بني النص والظاهر ،ف جعلوا النص هو ما رفع يف بيانه إىل
أعلى درجاته فال حيتمل سوى م عىن واحدا ،وما احتمل أكثر من معىن فهو الظاهر وهو الذي يدخله
التأويل.

الظاهر والباطن عند الشافعي  :من مواطن اإلمجاع يف أصول الفقه أن األصل يف فهم نصوص الشريعة
محلها على ظاهرها الذي اقتضته اللغة ،وهذا الظاهر جيب العمل به وال يعدل عنه إال بدليل يقتضي هذا
العدول .فالعام على عمومه حىت يدل دليل على التخصيص ،واملطلق على إطالقه حىت يدل دليل على
التقييد ،واألمر على الوجوب إال أن يدل دليل على خالفه .ومجاع ذلك قوهلم إن اللفظ الظاهر هو ما
احتمل أكثر من معىن ل كن أحد املعاين هو الظاهر املتبادر الذي ينصرف إليه الناظر أول مرة .فهذا على
ظاهره املتبادر .وقد يرتك هذا الظاهر املتبادر إىل معىن غريه بشرط وجود دليل يوجب هذا الرتك .وسبب
ذلك أن طبيعة اللغة حتتمل ذلك ،ففيها اللفظ الذي يصدق على أكثر من معىن ،يكون أصال يف واحد
منها ،وحيتمل معاين أخرى فيكون على األول ألنه الظاهر إال إذا وجد دليل على غريه .وهلذا توجد يف
 - 41الرسالة ص  . 459- 458فقرة . 1251
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ألفاظ اللغة من جهة دالالهتا ثنائيات متقابلة تكون إحدامها أصال .فاللفظ على احلقيقة مع احتمال
اجملاز ،واألصل االنفراد مع احتمال االشرتاك ،واألصل التباين قبل الرتاد ف ،واالستقالل قبل اإلضمار،
والتأسيس قبل التأكيد ،والرتتيب قبل التقدمي والتأخري .فكل هذه األلفاظ جيمعها وصف واحد وهو
احتمال اللفظ أكثر من معىن ،يكون الواحد منها أصال ألنه الظاهر املتبادر ،مع إمكان صحة غريه
بشرط وجود الدليل ،وهذه صورة التأويل .وهذا كله مبسوط يف مواضعه من كتب أصول الفقه خاصة يف
مباحث الدالالت.
فهذا التفصيل يف دالالت األلفاظ الذي جنده حمررا يف كتب أصول الفقه عند املتأخرين ،أصله وإمجاله
عند الشافعي يف الرسالة لكن باصطالح الظاهر والباطن .أما الظاهر فهو ما كان على مقتضى اللغة
العربية فيتبادر منه معىن لكل من نظر فيه ممن حيسن العربية ،فهو األصل الذي ال يعدل عنه إال لضرورة.
وأما الباطن فهو املعىن الذي حيتمله اللفظ ،غري املعىن الظاهر ،يستخرجه أهل العلم مبناهج االجتهاد
يكون له دليل يشهد له ،فيحمل عليه ولوال الدليل مل حيمل عليه .وهذا ما يتضح من قول الشافعي " :
...حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على الظاهر من العام حىت تأيت الداللة عنه كما وصفت ،أو
بإمجاع املسلمني أنه على باطن دون ظاهر ،وخاص دون عام ،فيجعلونه مبا جاءت عليه الداللة عليه،
ويطيعونه يف األمرين مجيعا" 43ويف موضع آخر أطلق الظاهر على االستقالل يف اللفظ ،والباطن على
اإلضمار .وإمنا مسى االستقالل ظاهرا ألنه األصل ،وألنه أول ما يتبادر ،وأما اإلضمار فال يصار إليه إال
لدليل .وهذا واضح من قوله يف سياق بيان القرآن " :الصنف الذي يدل لفظه على باطنه دون ظاهره.
ِ
ِ
قال هللا تبارك وتعاىل وهو حيكي قول إخوة يوسف ألبيهم " و ْ ِ
ري الَِِّت
اسأَل الْ َق ْريَةَ الَِِّت ُكنَّا ف َيها َوالْع َ
َ
ص ِادقُو َن" (يوسف... .) 82 :إمنا خياطبون أباهم مبسألة أهل القرية وأهل العري ،ألن
أَقْبَ لْنَا فِ َيها َوإِنَّا لَ َ
القرية والعري ال ينبئان عن صدقهم" 44ومسى العام واخلاص ظاهرا وباطنا يف قوله  " :ولوال االستدالل
45
بالسنة وحكمنا بالظاهر قطعنا من لزمه اسم سرقة ،وضربنا مائة كل من زىن"...

 - 43الرسالة ص  . 322الفقرة . 882
 - 44الرسالة ص  . 64فقرة . 213 – 212
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فكل هذا يدل على مستويني من الداللة عنده ،األول هو األصل املتبادر وهو الظاهر الذي ال يعدل عنه
إال للضروة مع الدليل ،والثاين مرتبة من الداللة أدىن من األوىل وأخفى منها ،ال تظهر من اللفظ وإمنا
تستخرج مبزيد من البحث وال يعدل إليها إال لدليل .فصورة الظاهر والباطن عند الشافعي هي يف مجلتها
صورة التأويل.
فكل هذا الذي سبق يثبت أن صورة التأويل مبعناه اخلاص حاضرة عند الشافعي ،يعرب عنها إما بلفظ
التأويل أو الظاهر والباطن .وهذه النتيجة اليت خلصت إليها ،ليس اعتمادا فقط على هذه الدراسة
النظرية يف لفظ التأويل عند الشافعي ،ولفظ الظاهر والباطن عنده ،وإمنا الدليل الواضح القوي الذي
يرجح أن التأويل مبعناه اخلاص حاضر عند الشافعي هو املمارسة العملية له يف تفسريه للنصوص .فإذا
وجدت صورة التأويل عنده واجتمعت فيها عناصره ،مل يبق معىن للقول إن الشافعي مل يعرف التأويل
ألنه مل يذكره هبذا املعىن اخلاص.
وعرب أبو جعفر حممد بن جرير (ت 311ه) عن صورة التأويل بعبارة الظاهر والباطن كما سبق عند
الشافعي .يقول الطربي  " :غري جائز نقل حكم ظاهر آية إىل تأويل باطن إال حبجة ثابة" 46فأفاد
كالمه أن محل الكالم على ظاهره هو األصل ،لكن قد يعدل عنه بشرط الدليل الصحيح .وقال أيضا
مبنع " إحالة ظاهر إىل باطن إال حبجة جيب التسليم هلا"

47

 تأويالت الشافعي: حديث رافع بن خديج يف اإلسفار بالفجر :أخرج بسنده عن رافع بن خديج مرفوعا  ":أسفروابالفجر فإنه أعظم لألجر أو أعظم ألجوركم "  48فهذا أمر باإلسفار أي صالة الفجر وقت
اإلسفار وهو حني يضيء الصبح .يقال :أسفر الصبح وسفر  :أضاء قبل طلوع الشمس .وأسفر
القوم أصبحوا .فاإلسفار إذن هو إضاءة الصبح وإشراقه 49.قال تعاىل  " :وجوه يومئذ مسفرة
" 50أي مشرقة مضيئة .ويف حديث جابر يف صفة حجة الوداع باملزدلفة " مث اضطجع رسول
 " _ 46تفسري الطربي " سورة البقرة اآلية . 197
 " _ 47هتذيب اآلثار " مسند ابن عباس .السفر  1ص . 518
 - 48جامع الرتمذي ،كتاب الصالة ،باب ما جاء يف اإلسفار بالفجر.
 - 49ينظر " لسان العرب " مادة سفر.
 - 50سورة عبس اآلية . 38
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هللا صلى هللا عليه وسلم حىت طلع الفجر وصلى الفجر حني تبني له الصبح بأذان وإقامة،
مث ركب القصواء حىت أتى املشعر احلرام فاستقبل القبلة فدعاه وكربه وهلله ،فلم يزل واقفا
حىت أسفر جدا ،فأردف قبل ان تطلع الشمس" 51فقوله هنا حىت أسفر جدا معناه حىت أضاء
الصبح وذهبت ظلمة آخر الليل قبيل طلوع الشمس ،وكان قد صلى الصبح قبل أن يسفر
الصباح.
و يف حديث أيب مسعود األنصاري وهو يصف صالته صلى هللا تعاىل عليه وسلم يف الفجر  " :وصلَّى
الصبح مرة بغلس ،مث صلَّى مرة أخرى فأسفر ِبا ،مث كانت صالته بعد ذلك التغليس حىت مات ،ومل
يعد إىل أن يسفر"  52فقابل هنا بني التغليس واإلسفار ،فيكون التغليس هو الصالة يف ظلمة آخر
الليل ،واإلسفار بعد ذهاب الظلمة وإضاءة الصباح .ففي هذه النصوص استعمال اإلسفار على أصله
اللغوي الذي هو إ ضاءة الصبح وإشراقه الذي يأيت بعد ذهاب الغلس وقبل طلوع الشمس .وعليه يكون
الظاهر املتبادر من قوله هنا " أسفروا بالفجر " إيقاع صالة الفجر بعد أن يسفر الصباح ويضيء قبل
طلوع الشمس ،أي بني ذهاب ظلمة آخر الليل وهي الغلس وبني طلوع الشمس .ومما يدل أيضا على
أن هذا ه و الظاهر املتبادر اختالف األئمة يف وقت الصبح هل تصلى بالغلس أم باإلسفار ،وما اختلفوا
إال ألن ظاهر اإلسفار هو بعد الغلس وقبل طلوع الشمس .ويدل عليه أهنم عارضوا حديث رافع بن
خديج هذا حبديث عائشة يف التغليس بالفجر .وهلذا قال الرتمذي بعد أن روى حديث التغليس " :وهو
الذي اختاره غري واحد من أهل العلم من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر ومن
بعدهم من التابعني وبه يقول الشافعي وأمحد وإسحق يستحبون التغليس بصالة الفجر"  53وروى
الرتمذي حديث اإلسفار هذا مث قال  ":حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح وقد رأى غري
واحد من أهل العلم من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم والتابعني اإلسفار بصالة الفجر وبه يقول
سفيان الثوري .وقال الشافعي وأمحد وإسحق معىن اإلسفار أن يضح الفجر فال يشك فيه ومل يروا أن

 - 51صحيح مسلم ،كتاب احلج ،باب حجة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
 - 52سنن أيب داود ،كتاب الصالة ،باب يف املواقيت.
 - 53سنن الرتمذي ،كتاب الصالة ،باب ما جار يف التغليس.
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معىن اإلسفار تأخري الصالة 54".فعلى هذا الظاهر املتبادر الذي هو تأخري الصالة إىل أن يسفر الصبح،
محله طائفة من العلماء منهم الثوري كما ذكر الرتمذي ،وهو مذهب احلنفية .ومن خالفهم ال خيالفهم
يف أن ذلك ظاهر متبادر ،وإمنا ألنه معارض حبديث التغليس ،فلم يبق هلم سوى أن حيملوا " اإلسفار "
يف هذا احلديث على غري هذا املعىن املتبادر وهذا هو التأويل باملعىن اخلاص .فكل من محل اإلسفار هنا
على غري معناه اللغوي الظاهر املتبادر فهو متأول ألنه صارف للفظ عن ظاهره حىت يأتلف مع األدلة
األخرى وهذا ما فعله الشافعي .فبعد أن أخرج حديث رافع بن خديج هذا أتبعه حبديث عائشة يف
الصالة بالغلس ،مث أورد أدلة أخرى تشهد حلديث عائشة يف التغليس ،مث ذكر أصال عاما بقوله  " :إن
تقدمي الصالة يف أول وقتها أوىل بالفضل ملا يعرض لآلدميني م ن األشغال والنسيان والعلل" 55وإذا كان
األمر كذلك فحديث رافع بن خديج – بظاهره  -معارض حلديث عائشة .وعدل الشافعي عن القول
باملعارضة إىل اجلمع ومل ميكن ذلك إال بتأويل لفظ " اإلسفار " .وهذا واضح من كالمه الذي الذي
أورده هنا كامال مبنهجه يف الرسالة القائم على ا حملاورة واملناظرة وهو قوله رمحه هللا  - .. " :فقال  :أفتعد
خرب رافع خيالف خرب عائشة؟
 فقلت له  :ال.-

-

فقال  :فبأي وجه يوافقه؟
فقلت  :إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حض الناس على تقدمي الصالة وأخرب بالفضل فيها
احتمل أن يكون من الراغبني من يقدمها قبل الفجر اآلخ ر فقال " أسفروا بالفجر" يعين حىت
يتبني الفجر اآلخر معرتضا.
قال  :أفيحتمل معىن غري ذلك؟
قلت  :نعم ،حيتمل ما قلت ،وما بني ما قلنا وقلت وكل معىن يقع عليه اسم اإلسفار.
قال  :فما جعل معناكم أوىل من معنانا؟
فقلت  :مبا وصفت من التأويل وبأن النيب صلى هللا عليه وس لم قال مها فجران فأما الذي كأنه
ذنب السرحان فال حيل شيئا وال حيرمه ،وأما الفجر املعرتض فيحل الصالة وحيرم الطعام ،يعين

 - 54نفسه ،باب ما جاء يف اإلسفار بالفجر.
 " - 55الرسالة "

. 388
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على من أراد الصيام" 56فالشافعي هنا ذهب إىل أن معىن " أسفروا بالفجر " األمر بتأخري
الصالة إىل الفجر الصادق وعدم الصالة عند طلوع الفجر الكا ذب ،وليس معناه األمر بالصالة
وقت اإلسفار .وال خيفى أن هذا املعىن مرجوح حبسب الظاهر املتبادر ،وأنه احتمال أضعف
وأخفى من االحتمال الظاهر .وقد أحس الشافعي هبذا الضعف فضمنه يف عبارته " إن رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم ملا حض الناس على تقدمي الصالة وأخرب بالفضل فيها ،احتمل أن
يكون من الراغبني من يقدمها قبل الفجر اآلخر " فصرح أنه احتمال ،مث ذكر أنه حيتمل غري
ذلك وهو قوله " حيتمل ماقلت ،وما بني ما قلنا وقلتم وكل معىن يقع عليه اسم اإلسفار".
فلماذا جنح الشافعي إىل هذا االحتمال اخلارج عن الظاهر؟ هذا ما بينه بقوله هنا" مبا وصفت
من التأويل وبأن النيب صلى هللا عليه وسلم قال مها فجران "...ومعناه أن ما جييز له صرف
اللفظ عن هذا الظاهر إىل االحتمال املرجوح أوال هو ما حرره قبل ذلك من األدلة العامة
واخلاصة من الكتاب والسنة وعمل الصحابة على أن صالة الصبح تكون بالغلس أي قبل أن
ي نتشر ضوء النهار وقبل أن يكون اإلسفار .فتفسري الشافعي لقوله صلى هللا عليه وسلم " أسفروا
بالفجر " حبصول اليقني بطلوع الفجر والتحقق منه عدول به عن ظاهره دون شك .يقول
اللكنوي وهو حيكي مذهب القائلني بالتغليس  " :فمن املغلسني من قال :تأويل اإلسفار
حصول اليقني بطلوع الصبح ،وهو تأويل باطل يرده اللغة ويرده أيضا بعض ألفاظ اخلرب الدالة
على التنوير 57كما مر 58".فوصف هذا التفسري بأنه " تأويل باطل " خلروجه على ظاهر اللغة،
وورود لفظ التنوير الذي ال يرتك جماال هلذا التأويل .واعترب اللكنوي هذا التأويل باطال ليفهم منه
أن هناك تأويال مقبوال ،وهلذا مال إىل تأويل آخر بقوله " وإن أحاديث اإلسفار حممولة على
االختتام يف اإلسفار" 59وهذا عجيب ألن لفظ حديث رافع بن خديج الذي احتج به على منع
محل التغليس على اليقني بطلوع الفجر ،مينع أيضا محله على هذا التأويل الذي مال إليه .فلفظه
 - 56نفسه ص . 291- 290
57

 -يقصد ورود حديث رافع بن خديج بلفظ " يا بالل نور بصالة الصبح حىت يبصر القوم مواضع نبلهم من اإلسفار " وعزاه اللكنوي البن أيب شيبة

58

 -التعليق املمجد على موطأ حممد "  .عبد احلي اللكنوي 1 .ص  (. 162حتقيق ةتعليق تقي الدين الندوي .دار القلم).

وإسحاق بن راهويه والطرباين.
 - 59نفسه  1ص . 163
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" يا بالل نور بصالة الصبح حىت يبصر القوم مواضع نبلهم من اإلسفار " ال ميكن أن حيمل
على الدخول يف الصالة يف الغلس واخلروج منها باإلسفار وذلك بإطالة القراءة فيها .فقوله هنا
" يا بالل نور بالصبح " ليس فيه ما يشري إىل ذلك ،ألن ظاهره أنه أمر بالال بإقامة الصالة منورا
هبا أي وقت إضاءة الصبح واستنارته .ويؤكد ذلك قوله " حىت يبصر القوم مواضع نبلهم" .واملهم
من هذا كله أن التفسريين كليهما تأويل .وعليه فمن قال بالصالة بالغلس مل جيد بدا من
التأويل .وهلذا ملا أورد األلباين حديث رافع بن خديج يف اإلسفار محله على املعىن الثاين واعتربه
تأويال البد منه وهو قوله ...":أي اخرجوا منها يف وقت اإلسفار وذلك بإطالة القراءة فيها.
وهذا التأويل َّلبد منه ليتفق قوله صلى هللا عليه وسلم مع فعله الذي واظب عليه من الدخول
فيها وقت الغلس  60"...فصرح بضرورة التأويل لدليل يوجبه.
 حديث وجوب الغسل يوم اجلمعة  :أخرج بسنده من حديث أيب سعيد اخلدري مرفوعا " غسليوم اجلمعة واجب على كل حمتلم "  61ومن حديث ابن عمر " من جاء منكم اجلمعة فليغتسل
" 62قال رمحه هللا  " :وأمره بالغسل َيتمل معنيني ،الظاهر منهما أنه واجب فال جتزئ الطهارة
لصالة اجلمعة إال بالغسل كما ال جيزئ يف طها رة اجلنب غري الغسل ،وحيتمل :واجب يف
االختيار واألخالق والنظافة 63".فبتدبر الشافعي لفظ احلديث وجد فيه التصريح بوجوب الغسل
يوم اجلمعة ،وأمره صلى هللا عليه وسلم به ،مث استعرض املعاين اليت حيتملها فوجده حيتمل
معنيني ،وليسا يف مرتبة واحدة من حيث القوة ،وإمنا أحدمها أرجح من اآلخر وهو الظاهر
املتبادر وهو وجوب الغسل وعدم كفاية الوضوء ،مث يتلوه املعىن الثاين وهو عدم الوجوب وإمنا
الغسل على االختيار .ويف تصريح الشافعي أن املعىن األول هو الظاهر من املعنيني مع احتمال
املعىن الثاين بداية التأويل ومتهيد للعدول عن املعىن ال ظاهر ،ألن التأويل كما سبق إمنا يرد على
اللفظ الظاهر الذي يرتجح فيه معىن هو املتبادر مع احتمال غريه ،فيبقى على االحتمال الراجح
 " - 60الثمر املستطاب يف فقه السنة والكتاب " ناصر الدين األلباين .ص  (. 81ط 1422 . 1هـ .مؤسسة غراس للنشر والتوزيع)
 - 61صحيح البخاري ،كتاب اجلمعة ،باب فضل الغسل يوم اجلمعة.
 - 62صحيح البخاري ،كتاب اجلمعة ،باب فضل الغسل يوم اجلمعة.
 - 63الرسالة ص  . 303فقرة . 841
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دون املرجوح إال إذا وجد دليل يشهد لذلك .وقد ظفر الشافعي بدليل يدل أن غسل اجلمعة
ليس على الوجوب وهو قصة عثمان بن عفان ملا دخل املسجد يوم اجلمعة و عمر بن اخلطاب
خيطب ،وكان عثمان توضأ ومل يغتسل فقال له عمر والوضوء أيضا أمل تسمعوا رسول هللا
يقول :إذا جاء أحدكم إىل اجلمعة فليغتسل " 64.وأورد الشافعي أيضا حديث البصريني أن النيب
65
صلى هللا عليه وسلم قال  " :من توضأ يوم اجلمعة فبها ونعمت ،ومن اغتسل فالغسل أفضل"
واحلديثان يشهدان للمعىن الثاين من معاين حديث أيب سعيد اخلدري وهو أن األمر بالغسل على
االختيار دون الوجوب .وقد جنح الشافعي إىل تقدمي هذا املعىن املرجوح ألنه صار راجحا هبذا
الدليل ،وهذا ما عرب عنه بقوله " :فلما مل يرتك عثمان الصالة للغسل ،وملا مل يأمره عمر باخلروج
للغسل دل ذلك على أهنما قد علما أن أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على االختيار ال أنه
ال جيزئ غريه .ألن عمر مل يكن ليدع أمره بالغسل كما وصفنا ...وروى البصريون أن النيب صلى
هللا عليه وسلم قال من توضأ يوم اجلمعة فبها ونعمت ،ومن اغتسل فالغسل أفضل" 66 .وهذا
واضح يف استعمال الشافعي مسلك التأويل .وقد أكد حمقق الرسالة الشيخ أمحد شاكر رمحه هللا
ذلك يف تعليقه فقال  " :وقد سلك الشافعي رضي هللا عنه يف وجوب غسل يوم اجلمعة مسلك
التأويل للنص الصريح بدون سبب أو دليل " 67فسمى تصرف الشافعي تأويال .وهذا املسلك
الذي سلكه الشافعي مساه غري واحد من العلماء تأويال وحكم بصحته على النحو الذي حكم
به الشافعي .فهذا اإلمام اخلطايب (ت 388هـ) يقول يف شرح قصة عمر مع عثمان " :فيه داللة
على أن غسل يوم اجلمعة غري واجب...قوله "واجب " معناه وجوب االختيار واالستحباب دون

 - 64احلديث هبذا اللفظ مع التصريح بأن الداخل هو عثمان عند مسلم يف صحيحه ،كتاب اجلمعة من حديث أيب هريرة .وعند البخاري من حديث ابن
عمر وفيه إهبام الداخل بقوله دخل رجل ،يف كتاب اجلمعة  ،باب فضل الغسل يوم اجلمعة.
 - 65جامع الرتمذي ،كتاب اجلمعة ،باب ما جاء يف الوضوء يوم اجلمعة ،وقال حسن.
 _ 66الرسالة ص . 305
67

_ الرسالة ص  306هامش رقم  . 6وقول الشيخ شاكر هنا إن تأويل الشافعي هذا " بدون سبب أو دليل " مما يتعجب منه .فكيف يقال عن

ال شافعي إنه ليس له دليل وقد أطنب يف الكالم على حديث قصة عمر مع عثمان.
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وجوب الفرض...ويشهد لصحة هذا التأويل حديث عمر رضي هللا عنه " 68ويف شرح الزرقاين
على املوطأ أن مالكا سلك هو أيضا مسلك التأويل .فعن ابن وهب أن مالكا سئل عن غسل
يوم اجلمعة أواجب هو؟ قال هو سنة ومعروف ،قيل إن يف احلديث " واجب " قال ليس كل ما
جاء يف احلديث يكون كذلك" 69أي ليس كل ظاه ر من احلديث حيمل عليه معناه .مث نقل
الزرقاين عن ابن عبد الرب يف احلديث ليس املراد أنه فرض بل هو مؤول أي واجب يف السنة أو
70
يف املروءة أو يف األخالق اجلميلة".
ومن مل يوافق الشافعي على هذا إمنا اعرتض عليه من جهة ضعف التأويل ،يقول ابن دقيق العيد " :
ذهب األكثرون إىل استحباب غسل اجلمعة وهم حمتاجون إىل االعتذار عن خمالفة هذا الظاهر .وقد
أولوا صيغة األمر على الندب ،وصيغة الوجوب على التأكيد ،كما يقال  :إكرامك علي واجب ،وهو
تأويل ضعيف إمنا يصار إليه إذا كان امل عارض راجحا على هذا الظاهر .وأقوى ما عارضوا به هذا الظاهر
حديث " من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل" ورمبا تأولوه تأويال مستكرها كمن محل
لفظ الوجوب على السقوط ".قال عمرو هو ابن سليم الراوي عن أيب سعيد " أما الغسل فأشهد أنه
71
واجب " قال احلافظ " وكأنه جزم بوجوب الغسل دون غريه للتصريح به يف احلديث "
تأويالت ابن قتيبة الدينوري (ت:) 276
نسب التأويل يف العقائد إىل ابن قتيبة ابن رجب احلنبلي يف شرحه على صحيح البخاري عندما حكى
اختالف أهل احلديث يف معىن نزول هللا جل وعال إىل السماء الدنيا ،فذكر ثالثة مذاهب ،األول نسبه
إىل طائفة من احلنابلة وهو أن النزول من األفعال االختيارية اليت يفعلها هللا مبشيئته وقدرته ،مث حكى
الثاين بقوله  " :والفرقة الثانية تقول إن النزول إمنا هو نزول الرمحة ،ومنهم من يقول  :هو إقبال هللا على
عباده وإفاضة الرمحة واإلحسان عليهم...وهذا نوع من التأويل ألحاديث الصفات  ،وقد مال إليه يف
 " _ 68معامل السنن "  1ص  . 106واملقصود حديث ابن عمر أن عمر بن اخلطاب بينما هو قائم يف اخلطبة يوم اجلمعة إذ دخل رجل من املهاجرين
األولني من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم ،فناداه عمر  :أية ساعة هذه؟ قال إين شغلت فلم أنقلب إىل أهلي حىت مسعت التأذين ،فلم أزد أن
توضأت .فقال  :والوضوء أيضا وقد علمت أن النيب صلى هللا عليه وسلم يأ مر بالغسل" وسبق خترجيه يف اهلامش رقم . 68
 " _ 69شرح الزرقاين على املوطأ "  1ص  . 109ورواية ابن وهب هذه عن مالك يف االستذكار البن عبد الرب  2ص . 14
 " _ 70شرح الزرقاين "  1ص . 109
 " - 71فتح الباري " البن حجر  2ص . 364
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حديث النزول خاصة طائفة من أهل احلديث منهم ابن قتيبة ،واخلطاّب ،وابن عبد الرب 72".وهذا
الذي ذكره ابن رجب من ميل ابن قتيبة إىل التأويل يدل عليه ما أورده يف كتابه " تأويل خمتلف احلديث
" من التأويالت ألحاديث العقائد يف سياق دفاعه عن السنة النبوية وإزالة الشبه اليت تثار حوهلا خاصة
من قبل املعتزلة .من ذلك تأويله أحاديث الضحك 73والعجب 74قال  " :إن العجب والضحك ليس
على ما ظنوا ،وإمنا هو  :حل عنده كذا مبحل ما يعجب منه ،ومبحل ما يضحك منه ،ألن الضاحك إمنا
يضحك ألمر معجب له ولذ لك قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لألنصاري "...لقد عجب هللا
تعاىل من صنيعكما البارحة" أي حل عنده حمل ما يعجب الناس منه" 75ويف شرح حديث " إين ألجد
نفس ربكم من قبل اليمن " 76قال  " :هذا من الكناية ،ألن معىن هذا أنه قال  :كنت يف شدة وكرب
77
وغم من أهل مكة ففرج هللا عين باألنصار ،يعين أنه جيد الفرج من قبل األنصار وهم من اليمن".
وشرح حديث اهلرولة 78بقوله  " :إن هذا متثيل وتشبيه ،وإمنا أراد :من أتاين مسرعا بالطاعة أتيته بالثواب
أسرع من إتيانه ،فكىن عن ذلك باملشي واهلرولة" 79ويف شرح حديث " اهتز عرش الرمحن ملوت سعد
بن معاذ" 80حكى قول من محله على ظاهره ورده مث قال  " :بل االهتزاز االستبشار والسرور...وأما
العرش فعرش الرمحن جل وعز...وإمنا أراد باهتزازه استبشار املالئكة الذين حيملونه وحيفون حوله ،بروح

 " _ 72فتح الباري " البن رجب احلنبلي
73
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 -فيه حديث أيب هريرة مرفوعا " :يضحك هللا إىل رجلني يقتل أحدمها اآلخر كالمها يدخل اجلنة فقالوا كيف يا رسول هللا؟ قال يقاتل هذا يف سبيل هللا

عز وجل فيستشهد ،مث يتوب هللا على القاتل فيسلم فيقاتل يف سبيل هللا عز وجل فيستشهد ".صحيح مسلم ،كتاب اإلمارة ،باب بيان الرجلني يقتل أحدمها
اآلخر يدخالن اجلنة.
74

 -ورد يف العجب أحاديث منها حديث أيب هريرة يف قصة ضيف األنصاري وامرأته وفيه  " :قد عجب هللا من صنيعكم " .صحيح مسلم ،كتاب

األشربة ،باب إكرام الضيف وإيثاره.
 " _ 75تأويل خمتلف احلديث " ص . 306 _ 305
 - 76مسند أمحد ،مسند ايب هريرة .احلديث رقم . 10555
 _ 77نفسه ص . 307
78

 -حديث أيب هريرة مرفوعا وفيه " وإن أتاين ميشي أتيته هرولة" .صحيح البخاري ،كتاب التوحيد باب قول هللا تعاىل وحيذركم هللا نفسه

 _ 79نفسه ص . 327
 " _ 80صحيح البخاري ،كتاب مناقب األنصار ،باب مناقب سعد بن معاذ.
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سعد بن معاذ" 81وقال يف صفة النزول " : 82ليس يراد يف شيء من هذا انتقال اجلسم ،وإمنا يراد به
83
القصد إىل الشيء باإلرادة والعزم والنية".
فظاه ر من هذه األمثلة أن صورة التأويل مبعىن محل اللفظ على غري الظاهر املتبادر منه حاضرة عند ابن
قتيبة ،يستعملها يف تصرفاته وقصده إىل شرح أحاديث العقائد.
فيثبت مما سبق استعمال التأويل هبذا املعىن عند الشافعي وعند ابن قتيبة ومها من أهل القرن الثاين
والثالث.
وخالصة ما سبق أن التأويل يف القرون األوىل مبعىن مطلق التفسري ،مع امليل أحيانا إىل استعماله مبعىن
زائد على مطلق التفسري فيشمل التفسري بظاهر الكالم وبغري ظاهره .وبعد القرن الثالث اختص التأويل
با لتفسري بغري الظاهر املتبادر .هذا من جهة استعمال املصطلح ،أما من جهة االستعمال العملي
للمفهوم فصورة التأويل ،باملعىن املتأخر ،حاضرة يف القرون األوىل ،يكفي شاهدا على ذلك تأويالت
الشافعي وتأويالت ابن قتيبة.

 " _ 81تأويل خمتلف احلديث" ص . 387 _ 386
 - 82فيها أحاديث منها حديث أيب هريرة مرفوعا  " :ينزل ربنا تبارك وتعاىل كل ليلة إىل السماء الدنيا  "...صحيح البخاري ،كتاب التوحيد ،باب قول هللا
تعاىل  :يريدون أن يبدل او كالم هللا"
 _ 83نفسه ص . 397
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