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I- لفظ التأويل في الخطاب الديني: الوحي والتأويل  

يف القرآن واحلديث؟ وكيف يُفَهُم  )interprétation( )1(التأويل بأي املعاين جاء لفظ

أ متغري هو أم ثابت؟ كيف تلقى املسلمون التأويل لفظا ومنهجا؟  اللفظ يف سياقاته املختلفة؟

  ه؟ و ما مفهوم هذا اللفظ عندهم وكيف تصور 

طي احملاور األربعة التالية، اليت يع) القرآن والسنة(إن تتبع هذا اللفظ يف مصادر الوحي 

  :يتحدد معها مفهوم التأويل

  :التأويل المعادل للتعبير -أ

ورد لفــظ التأويــل �ــذا املعــىن يف القــرآن الكــرمي يف عــدة مواضــع مــن ســورة يوســف؛ ففــي     

ــمسَ ذ َقــال يُوُســُف ألَبيــه  يَأَبَــت إ ﴿ :قولــه تعــاىل ــا َوالشَّ َوالَقَمــَر  إنــي رَأَيــت َأَحــَد َعَشــَر َكوَكًب

ــابـَُنيَّ الَ َتقُصــ ــاَل  ي ــتـُُهم لــي َســاجدين، َق ــَك َكيــًدا إنَّ  صرَأَي ــى إخَوتــَك فـََيكيــُدوا َل ُرؤيَــاَك َعَل

 مُّ تِ يُـوَ  يـثِ ادِ حَ األَ  يـلِ أوِ ن تَ ِمـ كَ ُمـلِّ عَ يُـ وَ  كَ بـُّرَ  يـكَ بِ جتَ يَ  كَ لِ ذَ َكـالشَّيطَاَن لإلنَسـان َعـُدٌو ُمبـين، وَ 

 كَ بـَّرَ  نَّ إِ  اقَ سـحَ إِ وَ  يمَ اهِ بـرَ إِ  بـلُ ن قَ ِمـ يـكَ وَ بَـ ى أَ لَـا عَ َهـمَّ تَ ا أَ َمـكَ   وبَ عُقـيَ  لِ ى آلَ عَ وَ  يكَ لَ عَ  هُ تَ عمَ نِ 

: واحد وغري جماهد قال ﴾يثِ ادِ حَ األَ  تَْأِويلِ  ِمن َويـَُعّلُمكَ ﴿(: قال ابن كثري. )2( ﴾يمكِ حَ  يمٌ لِ عَ 

: ذات الســـورة يف قولـــه وجـــرى علـــى هـــذا التفســـري يف اآليـــات املواليـــة مـــن .)3()الرؤيـــا تعبـــري يعـــين

ـــَواهُ  َأْكرِِمـــي ِالْمَرأَتِـــهِ  مْصـــرَ  ِمـــن ٱْشـــتَـَراهُ  ٱلَّـــِذي َوقَـــالَ ﴿  َولَـــداً  نـَتَِّخـــَذهُ  َأوْ  يَنَفَعَنـــآ َأن َعَســـىٰ  َمثْـ

ــٰذِلكَ  ــي لُِيوُســفَ  َمكَّنَّــا وََك ــهُ  ٱَألْرضِ  ِف ــن َولِنـَُعلَم ــلِ  ِم ــبٌ  َوٱللَّــهُ  ٱَألَحاِديــثِ  تَْأِوي ــىٰ  َغاِل ــرِ  َعَل  هِ َأْم

ْيَتنِـي قَـدْ  َرب﴿: ويف قولـه. )4( ﴾ يـَْعَلُمونَ  الَ  ٱلنَّاسِ  َأْكثـَرَ  ِكنَّ ٰـ َولَ   ِمـن َوَعلَّْمَتنِـي ٱْلُمْلـكِ  ِمـنَ  آتـَ

نـَُيا ِفــي َولِيــي أَنــتَ  َوٱَألْرضِ   َواتِ ـٱلسََّمــ َفــاِطرَ  ٱَألَحاِديــثِ  تَْأِويــلِ  ــَوفَِّني َوٱآلِخــَرةِ  ٱلــدُّ  ُمْســِلماً  تـَ

  . )5( ﴾ لصَّاِلِحينَ ِبٱ َوأَْلِحْقِني

                                                      
التأویل لغةً من األول والمآل والرجوع والعودة إلى األصل بما ی�ؤدي معن�ى الت�دبیر والتفس�یر والتق�دیر، كم�ا س�یأتي بی�ان ذل�ك مفص�ال   - 1

وقد تأخر عمدا بعلة التسلسل المنھجي في ھذا البحث بدَءا من الوحي قرآنا وس�نةً ث�م ف�ي تحدی�دات  .28صمع حد التأویل في ھذا البحث، 
   .علماء اإلسالم وتطبیقاتھم دون تمییز بین أصحاب المعاجم وغیرھم 

  .6،  5،  4: سورة یوسف، اآلیات -2
، 4م، ج2007/ھ��ـ1428عظ��یم،  دار ن��ور الكت��اب، الجزائ��ر، الق��رآن ال تفس��یر عم��اد ال��دین أب��و الف��داء إس��ماعیل ب��ن عم��ر، :اب��ن كثی��ر -3

  . بما یؤدي معنى اإلصالح) ؤیاوالتأویل عبارة الر(وھو قول أكثر المفسرین   .249ص
  .وفیھا تأكید أن التأویل عبارة الرؤیا. 277 ، ص4ج ،التفسیر :ابن كثیر: ینظر. 21: سورة یوسف، اآلیة -4
  .وفیھا كما في السابقة .254ص، 4، جالتفسیر :ابن كثیر :ینظر .101:سورة یوسف، اآلیة  -5
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، )3(والفخــر الــرازي )2(عنــد الزخمشــريمــن قبــل و  )1(واحلــال نفســه عنــد الســيوطي واحمللــي

ومنهم من عمـم امللفـوظ . وكلهم حصروا األحاديث وتأويلها يف الرؤيا واملنام، وخصصوها لذلك

علــى أ�ــا ليشــمل الرؤيــا وغريهــا مــن العلــوم كمــا يف موضــع آخــر عنــد الفخــر الــرازي؛ فقــد فســرها 

، ومهـــا أمشـــل مـــن الرؤيـــا منفـــردة، ولـــذلك يؤكـــد القـــرطيب )4(القـــدرة والعلـــم ومـــن ذلـــك تعبـــري الرؤيـــا

، مث يعقـــب يف موضـــع آخـــر بـــأن املـــراد أن )5()أحاديـــث األمـــم والكتـــب ودالئـــل التوحيـــد(أ�ـــا

ستدعي فتكون األحاديث جامعة الرؤيا وغريها، مما ي ؛)6()نعلمه تأويله وتفسيره وتأويل الرؤيا(

ستدعي العلم والتأويـل والتفسـري، وقـد عينهـا أبـو حيـان األندلسـي بعبـارة الرؤيـا وعواقـب األمـور ي

�ذا جاء تعيني لفظ التأويل مرتبطا بالرؤيا؛ إما أن يكـون هـو . )7(وغرائب الدنيا والعلم واحلكمة

 . هو التعبري وإما أن يكون جزًءا من املعرفة اليت حيصل �ا التعبري

يف منامــه،  -عليــه الســالم-بعــد رؤيــا رآهــا يوســف ) تأويــل(لفــط  وعلــى كــل، فقــد جــاء

وتوقع أبوه أن تكون خريا، فنهاه عن قصها على إخوته خوفا من الكيد له، ألنـه توقـع أن يـدرك 

غـري  –توقـع اخلـري والشـر – )anticipation(اإلخوة أ�ا رؤيا خري، ويف هذا دليل على أن التوقع

 يغــري أن ظــاهر اآليــات ال يبــد. النــاس مجيعــا دون متييــز خمصــوص بشــخص بعينــه، ولكنــه يعــمّ 

حقيقة الرؤيا يف هذا املوضع، رغم أن اهللا يشري لنبيه باالختيار وتعليمه تأويل األحاديث، وذلك 

وتـأخر التأويـل حــىت جعلهـا اهللا حقـا يف نفــس السـورة بعـدما مجــع اهللا بينـه وبــني . مـن متـام النعمــة

ْبـلُ  ِمـن ُرْؤيَـايَ  تَْأِويـلُ  َهــَٰذا ٰيأَبَـتِ  َوقَـالَ  ﴿ :أهله من جديد، فقـد قـال تعـاىل  رَبـي َجَعَلَهـا قَـدْ  قـَ

؛ فكــان أبــواه الشــمس )10( )األمــر إليــه آل مــا هــذا(، وأن)9()صــدقا صــحيحة أي()8( ﴾َحّقــاً 

                                                      
 .21و 6 :اآلیتان ،237-236م، ص2004/ھـ1425، 1ع، ط.م.مكتبة الصفا، القاھرة، ج: ینظر تفسیر الجاللین - 1
ش�عبان : محمد مرسي عامر، مر: تح وتع ،عن حقائق التنزیل وعیون األقاویل في وجوه التأویل الكشاف :أبو القاسم جار هللا محمود بن عمر :ینظر - 2

... الرؤی�ا األحادی�ث: (وفی�ھ. یوس�ف س�ورة م�ن 6  :آلی�ةل تفس�یرا، 64، ص3م، ج1977/ھـ1397، 2مصر، ط ،المصحف، القاھرة دارمحمد إسماعیل، 
  .منھ  95، ص3ج: ، ینظرللتبعیض 'من' ویأخذ) وتفسیرھا عبارتھا وتأویلھا

 ،18ج،ط.ت.د بیروت،لبنان، العربي، التراث إحیاء دار ،)الغیب مفاتیح( التفسیر: قرشي الطبرستاني الشافعيأبو عبدهللا محمد بن عمربن حسین ال - 3
 . یوسف سورة أول تفسیره في ،422ص

 .یوسف سورة من 21 :اآلیة مفسرا ،436ص ،18ج الغیب، مفاتیح: التفسیر : ینظر - 4
 :اآلی�ة مفسرا. 126ص ،9ج ط،.ت.دبیروت، لبنان،  العلمیة، الكتب دار ،)الجامع ألحكام القرآن(القرآن تفسیر: أبو عبدهللا محمد بن أحمد األنصاري - 5
 .یوسف سورة من 6
 .من سورة یوسف 21، مفسرا اآلیة 157، ص9السابق، ج - 6
 م�ن 1: اآلی�ة تفس�یر ف�ي ط،.ت.د بی�روت، لبن�ان، ،للطباع�ة والنش�ر والتوزی�ع الفك�ر دار المح�یط، البح�ر تفس�یر: محمد بن یوسف بن علي الغرن�اطي - 7

 .یوسف سورة
  . 100: سورة یوسف، اآلیة -8
   .276، ص4التفسیر، ج: ابن كثیر -9

والتأوی�ل ھن�ا التحقی�ق م�ن غی�ر تعی�ین عن�د الزمخش�ري ف�ي  ).األم�ر إلی�ھ یص�یر م�ا عل�ى یطل�ق التأوی�ل إن: (، وفیھ�ا 276، 4التفس�یر، ج: ابن كثیر -10
محم�د األم�ین ب�ن المخت�ار، ف�ي : وعن�د الش�نقیطي. 514، ص18وك�ذا عن�د الفخ�ر ال�رازي ف�ي مف�اتیح الغی�ب، ج .95-94ص، 3، جالكشاف مفسرا اآلی�ة

إط�الق التأوی�ل عل�ى (: 189، ص1م، ج1995/ھ�ـ1415أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزی�ع، بی�روت، لبن�ان، 
 ).100 :سورة یوسف، اآلیة/ ]ھذا تأویل رؤیاي من قبل[: ا كقولھ تعالىحقیقة األمر التي یؤول إلیھ
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الكواكــــب املعينــــة عــــدداً، وقــــد خــــروا لــــه مجيعــــا ســــجدا؛ فجــــاءت الرؤيــــة علــــى  وإخوتــــهوالقمــــر، 

جود له، وجاءت رمزية من حيث قيـام األبـوين يف احلقيقـة مقـام الشـمس حقيقتها من حيث الس

وعليــه؛ يفــرتض أن يكــون الرمــز حاضــرا يف كــل مــا يســتدعي إعمــال الفكــر . )1(والقمــر يف الرؤيــا

تأويــل يوســف للرؤيـــا جــاء بعــد حــني مـــن الــدهر؛ أي أدرك فحــوى رؤيــاه بعـــد /وتعبــري. بالتأويــل

وعصورا، مث يأيت من جتتمـع   دهورا) l'interprète(املؤول سنني، كما ميكن أن يغيب الفهم لدى

  . له مفاتيح التأويل فيدرك ما مل  يستطعه أهل زمان صاحب امللفوظ

ختفـى علـى  )signifiés(يف زمـن نشـأ�ا مـدلوالت )énoncés(وكذلك حتوي امللفوظـات

بعـــد مجعهـــا  إال مبركـــز خـــارجي ظـــاهر، أو داخلـــي خفـــي كوال تـــدر  )recepteur(متلقيهـــا األول

عليــه  لإقامــة العالقــات بــني امللفوظــات ومــا حتيــ ألن ؛كثــريا أو قلــيالســواء تــأخر الــزمن   ابأحــدمه

تتطلب أدلة على ذلك من املتوفر من السُّبل كقرائن وشواهد، وهو ليس متاحا لكـل النـاس، بـل 

. األدلة اللغويـة هو من نتاج اخلاصة الذين متكنوا من املعارف اإلنسانية، وأدركوا كيفية استفصال

أ�ا رؤيا خري دون تفصيل أحداثها يف  -عليهما السالم-ويف مثال يوسف هذا، أدرك هو وأبوه 

بـني  )équivalence(زمنها األول، وإمنا مت الفهـم بعـد سـنني ملـا متكـن يوسـف مـن صـنع التكـافؤ

  .أحداث الرؤيا وأحداث الواقع القائم 

على عمومها مث يعكف على حل سـرها زمنـا  لرؤيا ما يديفرتض أن يتوقع املؤول من ال         

وعليه ؛ فتعبري الرؤيا هـو مـرور . )2(حىت يتسىن له التأويل املناسب الذي يكشف حقيقتها بدليل

مرور من حالة التوقع اليت ترافق أحداث الرؤيا إىل حالة احلقيقة اليت يطرحها التأويل، وهـو حتـول 

الشــاهد والقرينـة، ويف حــال رؤيــا يوســف هنــا هــو الواقــع يـتحكم فيــه عــامال الــزمن والــدليل كنحــو 

 .نفسه
 حقیقة=  تأویل          زمن                رؤیا=  توقع                                      

  طویل  
  تحّول     

تَـَيــان  َقــاَل  َأَحــُدهُ   َوَدَخــلَ ﴿: ويف املوضــع الثــاين، قــال جــلَّ وعــال   َما  َمَعــُه  الّســجَن  فـَ

َوقَاَل  اآلَخُر  إّني  َأرَاني  َأحمُل  َفوَق  رَأسي ُخبـًزا تَأُكـُل  الطَّيـُر  . إّني َأرَاني َأعصُر  َخمًرا

منــُه  نـَّبئنَــا بَتأويلــه  إنـَّـا نـَــَراَك مــَن  الُمحســنيَن﴾
اآليــة  لقــد اجتمــع ليوســف مــن ملفــوظ. )3( 

                                                      
  .یوسف سورة من 99 :اآلیة مفسرا ،514ص ،18ج الغیب، مفاتیح:   الرازي:  نظری - 1
 .    لمعبر ، في تعیین شروط ا9 -8، ص2005، 1، دار المدائن العلمیة للنشر والتوزیع ، القاھرة، ج م ع، طتعبیر الرؤیا: ابن قتیبة  -2
 .وھو سار في كل مواضع الحلم والرؤیا عندھما. 239ص تأویلھ أي تعبیره كما في تفسیر الجاللین،. 36: اآلیة   ،سورة یوسف -1
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مـا يف ذات واحـدة فتملـك مـا ال ميلكـه القدرة على التأويل وصفة اإلحسان، ممـا يزكـي اجتماعه

ـــاحبَ  ﴿: نفســـه، فعـــربَّ مـــؤوال) التعبـــري(التأويـــل  هغريهـــا، وذلـــك مـــا يؤكـــد ـــا َص الّســـجن َأمَّـــا  يَّ َي

َتأُكَل  الطَّيـُر مـن رَأسـه ُقضـَي األَ ا َأَحدٌُكَما فـََيسقي رَبَُّه َخمرً  ي ذِ الـَّ مـرُ َوَأمَّا اَألَخُر فـَُيصَلُب فـَ

  : لقد وقع التأويل يف هذا املوضع على احلقيقة، وجاء التعبري كما يلي. )1( ﴾انيَ فتِ ستَ تَ  يهِ فِ 

ونال الرائي ما رآه يف منامه، وهو مما ). سيده(وقوع رؤيا أحدمها حقيقة بعصر اخلمر لربه . 1

عجب الرؤيا أن الرجل يرى في المنام أن نكتة نكتته، أو (تعارف عليه أهل التعبري فمن 

فجاءت كل . )2()ذلك الخير بعينه لصيبه تلك النكتة بعينها، أو يناخيرا وصل إليه، فت

دالة على نفسها، ومساوية ملعناها املعروف عند رائيها، وعند الناس مبا يعادل  )signe(عالمة

 .العرف السائد 

حتول رؤيا اآلخر إىل الصـلب ومـا تبعـه مـن أمـر الطـري، ونـال الثـاين أكثـر مـا رآه، وإمنـا حتـول . 2

خلبز إىل صلب بقلب الوضع القائم؛ ألن حال الرائي تستدعي هذا التحول، ومثله كقـول أكل ا

أنـت رجـل : رأيتنـي فـي النـوم بعـت بـرا بشـعير، فقـال لـه الشـعبي: أعشى همـذان للشـعبي(

وأسـبابه، ولـو رأى  لاستبدلت الشعر بالقرآن، فعدل بالبر والشعير عن أصلها لحـال الرجـ

لقـد  .)3()اب الرأي، لتـأّول فيـه العـابر اسـتبداله الـرأي بـاألثررجل من أصح امثل هذه الرؤي

–عليه حال الرائي، ويكون يوسـف  تعلى ما دل )substitution(وقع التأويل هنا باالستبدال

قد رأى يف حال الرائي ما جعله ينحو إىل هذا التأويل، وقـد عـاش معـه حينـا مـن  -عليه السالم

 . الزمن يف السجن 

 .ري وَمتَّ معه احلكم الذي سيقع يف زمنه قضاًء وقدرًاَمتَّ التعب. 3

التأويل عن جهل أو ختمني بـل كـان عـن علـم ودرايـة مسـبقة حممولـة يف قولـه /مل يكن التعبري. 4

ْبـلَ  بَِتْأِويِلـهِ  نـَبَّْأُتُكَمـا ِإالَّ  تـُْرزَقَانِـهِ  طََعـامٌ  يَْأتِيُكَما الَ  ﴿: تعاىل ـامِ  ٰذِلُكَمـا يَْأتِيُكَمـا َأن قـَ  َعلََّمنِـي مَّ

                                                      
 .41: اآلیة  ،سورة یوسف -2
ك�ل الطی�ر م�ن الخب�ز والمقصود أنھ ترك بعض الرؤیا كما رآھا صاحبھا والمتمثل في الص�لب، وت�أول أ .38تعبیر الرؤیا، ص: ابن قتیبة -3

في رحاب العقل الدیني، بحوث في علم الكالم الجدید وفلس�فة ال�دین، م�ن أج�ل نس�ق : عبد العالي العبدوني: ینظر.باألكل من رأسھ استبداال
: وفی��ھ ،]18/08/2008[ ،)taweel.comwww.a(، ]یوس��ف الص��دیق یعل��م المس��لمین عل��م التأوی��ل/ بح��وث التأوی��ل[عق��دي انفت��احي، 

وق��د اجتم��ع ف��ي ھ��ذا الك��الم التأوی��ل  ).وھ��ي عملی��ة اس��تبدالیة یق��وم بھ��ا الحل��م، یترت��ب علیھ��ا تفس��یر الخب��ز بم��ا ی��ؤول إلی��ھ ف��ي أول األم��ر(
  .باالستبدال، وكما حدثت ورآھا الرائي على الحقیقة

  .38السابق، ص :ابن قتیبة -4
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ــــيۤ  فــــاجتمع لــــه مــــع صــــحة التأويــــل والتعبــــري، العلــــم واإلحســــان، وهــــو الشــــاهد علــــى . )1(﴾ رَب

  . خصوصية املؤول واملعرب

مل يســتلزم التعبــري هنــا زمنــا بــل جــاء فوريــا حلــدوث العلــم بــه مبكــرا، وغــاب التوقــع متامــا عنــد . 5

ســابقتها يف الــزمن والوقــوع علــى  وكــان االخــتالف عــن. الســائلني، فاستفســرا مــع اجلهــل الكلــي

  :احلقيقة، رغم بعض التحول

  ]الزمن عامل معه انتفى مسبق علمبحقيقة واقعة = تأويل                                أولي توقع غير من رؤيا[

 مِ ٱَألْحـالَ  بَِتْأِويـلِ  َنْحـنُ  َوَمـا َأْحـَالمٍ  َأْضـَغاثُ  قَـاُلۤواْ ﴿: ويف موضع آخر، قـال جـل وعـال     

ُهَما َنَجا ٱلَِّذي َوقَالَ  . ِبَعاِلِمينَ    . )2( ﴾ فََأْرِسُلونِ  بَِتْأِويِلهِ  أُنَبُئُكمْ  أَنَاْ  أُمَّةٍ  بـَْعدَ  َوٱدََّكرَ  ِمنـْ

  : موأول ما يفه    

 .الرؤيا ختتلف عن األحالم املوصوفة باألضغاث  .1

 . لأضغاث األحالم ال تؤو  .2

 .تأويلها و يراها غريهم رؤيا قد يراها بعض املؤولني حلما إذا عجزوا عن  .3

والعـرافني يف تفسـري رؤيـا البقـرات، فأكـدوا أن  -عليـه السـالم-وهو احلاصل بني يوسـف     

البقرات رمز للسنني، العجاف منهن شداد، والسـمان مـنهن يعـم فـيهن اخلـري، وهـن أسـبق وقوعـا 

ســـاؤل ممـــا يســـتدعى إن وقـــت الرؤيـــا هنـــا وقـــع موقـــع الت. مـــن الســـالفات ليـــتم االســـتعداد والتهيـــؤ

 َســْبعٌ  يَــْأُكُلُهنَّ  ِســَمانٍ  بـََقــَراتٍ  َســْبعِ  ِفــي َأْفِتنَــا ٱلصــديقُ  أَيـَُّهــا يُوُســفُ ﴿: الفتــوى ولــذلك قــال

  .  )3( ﴾يَاِبَساتٍ  َوُأَخرَ  ُخْضرٍ  ُسنُبَالتٍ  َوَسْبعِ  ِعَجافٌ 

هللا، وامللــك والقاعــدة هنــا أن املــؤول املعــرب يفــيت لقيامــه وســيطا بــني الرؤيــا الــيت هــي مــن ا    

الذي مل يفقه رموزها، وهي هنا حتذير وتبشري؛ فأما التحذير فمـن السـبع العجـاف، وأمـا التبشـري 

والفتـوى لـيس مـن الضـروري أن تقـع صـحيحة، فقـد . فبالسبع احلسان والعام اآليت بعـد العجـاف

ويــل والتعبــري ويف حــال يوســف فــإن قــرار التأ. خيطــئ املفــيت جمتهــدا، كمــا خيطــئ املــؤول معــربا الرؤيــا

فهي استشراف تبشـري أو . قائم على رؤيا املنام، اليت جتد يف احلقيقة حقيقتها بعد التعبري والوقوع

تنــذير مــن وضــع آت، وتلــك هــي الصــورة الــيت تلقفهــا الشــعراء ليجعلــوا مــن شــعرهم رؤى حتمــل 

                                                      
 .37: سورة یوسف، اآلیة  -1
 .45 – 44: سورة یوسف، اآلیتان  -2
 .46: سورة یوسف، اآلیة  -3
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ن آخر اآلية قرينة إ. االستشراف والتنبؤ باملستقبل، بناًء على ما هو كائن وموجود يف واقع احلال

تبيح إقامة التكافؤ بني البقرات والسنابل؛ فيكون مـدار التأويـل قائمـا علـى توقـع أن تكـون البقـرة 

رمــزا للجــدب أو للنمــاء، وإن كــان يف احلقيقــة ال يــدل علــى ذلــك شــيء مــن عــرف اللغــة خــارج 

اخلمـر حيمـل يف معرفتـه  قائم أيضا على العلـم، ألن عاصـر االتعبري هن/ إن التأويل . الرؤيا والتوقع

ـا ٰذِلُكَمـا ﴿: يقينا ما ذكره يوسف سابقا ۤ◌ رَبـي َعلََّمنِـي ِممَّ
 أَنَـاْ  ﴿: ولـذلك جـزم يف قولـه. )1( ﴾ 

  .)2(﴾فََأْرِسُلونِ  بَِتْأِويِلهِ  أُنَبُئُكمْ 

طرفاهـا رغـم التباعـد الـداليل بينهمـا يف  تسـاوىي )équations(أعطى التأويل معـادالت   

، فمـــــا العالقـــــة بـــــني البقـــــرة والســـــنة، وبـــــني العجـــــف والّشـــــدة، وبـــــني الســـــمنة غـــــري هـــــذا املوضـــــع

  ؟ )3(واخلصب

 )syntaxiques(يبدو أن العالقات يف الرؤيا تصنع تأويلها من عالقا�ا الرتكيبية    

؛ ألن البقرات العجاف )dénotatives(ال من طبيعتها اإلشارية، )connotatives(اإلحالية

وسبع سنبالت خضر (:ومن...اكتسنب الشدة والصعوبة والقحط،حني يأكلن السمان، فقد 

خصبا ومناًء ووفرة، واليبس جدبا وعوزا وحاجة، والعدد تعيينا  ر، يكون االخضرا)وأخر يابسات

  . وحتديدا للزمن

وورد حديث السنابل بعد البقرات حتديدا لزمن الرخاء األول وزمن الشدة بعده، مث زمن     

يف العالقات ما يدل على أنه عام، ولكن سياق التأويل أن تتتابع سبعتان الرخاء الثاين، وليس 

أوالمها للنماء واخلري، والثانية للقحط والشدة، وبعدها يأيت الفرج وتنجلي األزمة، وتعود احلياة 

إىل سابق عهدها؛ ألن يف الرؤيا تقرير ملا يقع حقيقة، فهي حتذير وتبشري معا، وما حدث يرتبط 

                                                      
 .37: سورة یوسف، اآلیة  -1
 -ص��لى هللا علی��ھ وس��لم–أن یك��ون عالم��ا بكت��اب هللا ع��ز وج��ل ، وبح��دیث الرس��ول (ق��د تع��یّن عل��ى الم��ؤول .  45: س��ورة یوس��ف، اآلی��ة -2

واش�تقاق اللغ�ة واأللف�اظ المبتذل�ة عن�د الع�وام، وأن یك�ون أدیب�ا لطیف�ا ذكی�ا عارف�ا لیعتبرھما في التأویل ، وبأمثال الع�رب واألبی�ات الن�ادرة 
س�یف (وعن�د اآلم�دي. 9-8صتعبی�ر الرؤی�ا، : اب�ن قتیب�ة). ، حافظ�ا لألص�ولقدارھم وأح�والھم، عالم�ا بالقی�اسبھیئات الناس وشمائلھم وأ

 م،2003/ھ�ـ1424لفكر للطباعة والنش�ر والتوزی�ع، بی�روت، لبن�ان، في اإلحكام في أصول األحكام، دار ا )الدین أبي الحسن علي بن محمد
 .ب االعتداد باألھلیھ، وقد تكون األھلیة مساویة للمعرفة التي تحدث عنھا ابن قتیبةووج ،38، ص1ج
: سنة والبق�ر:بقرةوال: (184ورد عند ابن قتیبة في كتابھ تعبیر الرؤیا، صیطرح ھذا السؤال؛ وأما ما  -سالمعلیھ ال-في تأویل یوسف  -3

). اآلی�ة(، ف�ال یستس�اغ، بعل�ة وج�ود الش�اھد )جماعة الثیران أو البقر تكون سمانا فھي مخاصیب وتكون عجافا فھي مجادیب( و ،) سنون
ت�ھ قام یوسف في تأویلھ أو تعبیره لرؤیا العزیز برد المتشابھ إلى المحك�م ف�ي تل�ك الرؤی�ا، فاس�تنطق ب�ذلك الخط�اب ب�رد بع�ض مكونا([ لقد

بق�رات س�بع (فت�أول البق�رات الس�بع . الت�ي تك�ررت أرب�ع م�رات) س�بع(مكونات الخطاب في ) تماثل(إلى البعض المماثل، عندما تتبع تشابھ
عب��د الع��الي ]). وت��أول الس��بع العج��اف بالس��بع الیابس��ات). س��بع(، مس��تثمرا التن��اظر ب��ین العب��ارتین ف��ي )س��نبالت خض��رس��بع (ب��ـ ) س��مان

یوس�ف / بح�وث التأوی�ل[العقل الدیني، بحوث في عل�م الك�الم الجدی�د وفلس�فة ال�دین، م�ن أج�ل نس�ق عق�دي انفت�احي، في رحاب : العبدوني
فیك��ون ال��دلیل عن��د اب��ن قتیب��ة ھ��ي آلی��ة التماث��ل ، ]18/08/2008[ ،)www.ataweel.com(، ]الص��دیق یعل��م المس��لمین عل��م التأوی��ل

نظری�ة التأوی�ل وأمثل�ة قص�ة یوس�ف، : یمكن العودة إلى محم�ود دویك�ات .الموقعمقال حسب الوارد في  عند عبد العالي العبدونيظر والتنا
alquran.com-amir@ahl، 20/08/2008 .وفي المقال حدیث عن التجربة التأویلیة وآلیاتھا .  
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يف مصر، وهي إحدى العلل اليت جعلته على خزائنها، وخرج -عليه السالم-يوسفمبسار عيش 

من أزمته اخلاصة إىل فرج اهللا الواسع، ليتوىل أزمة الناس، ويسري �م حنو الفرج يف عهد من 

احلكم، وحتّول يف حياته من الضعف وقلة احليلة إىل القوة وحسن التدبري، ويكشف اهللا براءته 

لتعبري هنا جعله يعيش التحول اجلزئي والكلي معا، ولذلك نفهم قوله للناجي إن ا. على املأل

عليه -اهللا به عبده يوسف  وذلك مما أيّد، )1( ﴾ٱذُْكْرِني ِعنَد رَبكَ  ﴿: من صاحبيه يف السجن

من تأويل األحاديث الذي حيتاجه الناس، فجعله مفتاحا لتعدي أزمة الّرق والسجن  -السالم

ما من غري وجه حق، ونال بذلك  ما هو أعظم وأكرب، فقد صار احلكم إليه، اللذين تعّرض هل

يبدو أن لتعبري الرؤيا آليات تتحكم فيها إدراكات . بعلمه وحسن تدبريه وقدرته على اإلدراك

 )l'image ambiguë(، وحتّول الصورة الغامضة)l'écart(املؤول، تصنع التكافؤ وتبيح االنزياح

 أويلوقد وضع ابن قتيبة ما يستدل به املؤول للت. ققة يف واقع الرائيإىل صورة مفهومة متح

أّن الوضع يف كليته يقوم على أصليني مها احلقيقة واالستبدال، وهو ا�مل يف ما  غري، )2(والتعبري

  :يلي

   :التأويل باالستبدال -1

  :وفيه فرعان    

 : التأويل استبداال بشاهد أو قرينة - 1.1

  :الشاهد آية -1.1.1

  : ع الصرف إىل املبدل بآية بوصفها شاهدا على صحة املذهب والتأويليق

  .)3( ﴾ مَّْكُنونٌ  بـَْيضٌ  َكأَنـَُّهنَّ  ﴿: البيض نساء لقوله عز وجل -

ُتمْ  لَُّكمْ  لَِباسٌ  ُهنَّ  ﴿: اللباس يُعربَّ بالنساء لقوله عز وجل -   .)4( ﴾ لَُّهنَّ  لَِباسٌ  َوأَنـْ

 ِإنَّ  َمــآ ﴿: يكســب مــاال، لقولــه عــز وجــل يف قــارون: أو مفــاتيحواملصــيب مفتاحــا يف املنــام  - 

  .)5( ﴾... ِبٱْلُعْصَبةِ  لَتَـُنوءُ  َمَفاِتَحهُ 

                                                      
 .42: اآلیة سورة یوسف، -1
، 19، وب�القرآن ص16، وباألس�ماء ص15تعبیر الرؤیا، وفیھ یك�ون التأوی�ل ب�اختالف الھیئ�ات واألزم�ان واألوق�ات كم�ا ف�ي  ص: ینظر -2

، ث��م 55، وبالش��عر ص32، وبالزی��ادة وال��نقص ص30، وبالض��د والمقل��وب ص24، وبالمث��ل الس��ائر واللف��ظ المب��ذول ص22وبالح��دیث ص
  .مقامھ تأویال، مع تمییز الصحیح من المختلط من الرؤى خص كل مرئي بما یقوم

  .49:اآلیة ، سورة الصافات .19صالسابق،  - 3
  .187: اآلیة ،سورة البقرة. 21ص نفسھ، -  4
  .76: اآلیة ،سورة القصص. 20صنفسھ،  - 5
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ٱللَُّه َوِليُّ ٱلَِّذيَن آَمُنوْا  ﴿ :قال اهللا تعاىل. الضاللة: والظلمة. اهلدى: النور يف التأويل –

  .)1( ﴾ُيْخرُِجُهْم مَن ٱلظُُّلَماِت ِإَلى ٱلنُّورِ 

  : الشاهد حديث -2.1.1  

يقع الصرف إىل املبَدل حبديث، ويكون التأويل قائما على ما دلَّ عليه احلديث، فهو     

ملا جرى على ألسنة ...من صعد السماء نال الشهادة : (الشاهد هلذا التعبري، كنحو حديث

نشد وأ. أنه قد بلغ إىل السماء، وبلغ أعنان السماء وارتقى يف األسباب: الناس فيمن شرف

  ]الطويل:[-صلى اهللا عليه وسلم–النابغة اجلعدي النيب 

  بـََلغَنا السََّماَء َجمَدنَا َوُجُدوَدنَا     َوإنَّا لََنرُجو َفوَق َذلَك َمظَهرَا 

–إىل اجلنـة، فقـال رسـول اهللا :"فقـال "؟"إىل أين يا أبا ليلى:" -صلى اهللا عليه وسلم-فقال له 

  .)2(")هللاإن شاء ا"–صلى اهللا عليه وسلم 

  :االجتماعي اللغوي العرف الشاهد -3.1.1

يكون االستبدال باملثل السائر واللفـظ املتـداول، ملـا جـرى علـى ألسـنة النـاس مـن إطـالق 

الحطـاب (و. )3()رجـل ذو مكـر اصقنـال(و )الصائغ رجل كذوب: (األوصاف على املهن، فــ

) أكثــر عطــاء: معـروف، أيمــن يـرى أن فــي يمنـى يديــه طــوال إنـه مصــطنع ال..(و. )4()نمـام
داخل (و. )6()حزن..البكاء فرح، ما لم يكن معه رنة وال صوت، والفرح والضحك(و. )5(

 والعــدو حــرب والحــرب طــاعون، والســيل عــدو هــاجم والطــاعون..داخــل القبــر ُيســَجن(و

   .)7()سيل الهاجم

                                                      
  .257 :اآلیة ،البقرة سورة .217ص،  تعبیر الرؤیا: ابن قتیبة -1
عبد العزیز ب�ن ناص�ر الم�انع، : في عیار الشعر، تحھذه الحادثة ) أبو الحسن محمد بن أحمد(ن طباطبا العلويبذكر   .93ص،  السابق  -2

ف��ي مآخ��ذ العلم��اء عل��ى (، الموش��ح)أب��و عب��د هللا محم��د ب��ن عم��ران(والمرزب��اني. 76، ص2005منش�ورات اتح��اد الكت��اب الع��رب، دمش��ق، 
ف�ي ) أب�وھالل الحس�ن ب�ن عب�دهللا(والعس�كري.380م، ص1965/ھ�ـ1395لق�اھرة، علي محمد البجاوي، دار نھضة مص�ر، ا: تح) الشعراء

/ ھ�ـ1391علي محمد البجاوي، ومحمد أبوالفض�ل إب�راھیم، مكتب�ة عیس�ى الب�ابي الحلب�ي، الق�اھرة، : كتاب الصناعتین الكتابة والشعر، تح
أب�و بك�ر عب�د الق�اھر ب�ن عب�د (والجرج�اني .من س�ورة م�ریم 65 :اآلیة، مفسرا 13، ص4جفي الكشاف، والزمخشري  .373م، ص1971

. 21م، ص1992/ھ�ـ1413، 3مطبع�ة الم�دني، الق�اھرة، ط/محمود محمد شاكر، دار المدني جدة: في دالئل اإلعجاز، تع) الرحمن بن محمد
واب�ن ]. ومھاب�ةً علون�ا الس�ماء ع�ّزةً :[من سورة الزخرف، وصدر البیت فیھا 33: ، وھو یفسر اآلیة84، ص16القرطبي في التفسیر، جو

، ناس�با روای�ة الح�دیث للح�افظ ]بلغنا السماء عفَّةً وتكرم�ا: [، وصدر البیت54، ص7كثیر في البدایة والنھایة، مكتبة المعارف، بیروت، ج
م، 1964/ھ�ـ1384عبد العزیز رباح، المكتب اإلس�المي، دمش�ق، : ، تح)قیس بن عبدهللا(والبیت في دیوان النابغة الجعدي .أبي بكر البزار

وف�ي . وتف�رد اب�ن كثی�ر دون س�واه بروای�ة الحادث�ة ح�دیثا ف�ي البدای�ة والنھای�ة. وروایات صدر البیت متنوعة كم�ا یب�دو. بھذا اللفظ 51ص
  . روایة الزمخشري ما یرفعھا إلى درجة الحدیث إلدراجھا في التفسیر بصورة الجزم

  .24ص تعبیر الرؤیا،: ابن قتیبة - 3
  .25، صالسابق - 4
  .27ص ،نفسھ - 5
ولكن��ھ الع��رف الس��ائد بم��ا یتوس��ط ب��ین االس��تبدال الح��ر واالس��تبدال . والمقل��وب بالض��د التأوی��ل م��ن الن��وع لھ��ذا ویعن��ون. 30ص ،نفس��ھ -6

  .بالشاھد والقرینة
  .31ص ،نفسھ - 7
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ال بالضـد واملقلـوب، رغـم قيامـه علـى أسـاس االسـتبدال احلـر مـن غـري قرينـة و يقع التأويل 

  .، وهو ما يقوم مقامهماشاهد صارف إىل املبدل غري ما تعارف عليه الناس اجتماعيا

  :التأويل بالقرينة الداخلية البعيدة-4.1.1

، فتغـري بالقرينـة الداخليـة البعيـدةيقع االستبدال مـن غـري شـاهد وال قرينـة خارجيـة، بـل 

وحتّول االسم إىل معـىن الصـالح  .)1(االسم إىل القبح أي أصابته عاهة يف بدنه وصار يدعى �ا

وهــذه . )2(]صــاحل  –جعفــر/ســعيد -مــره[كــان ذلــك انتقــاال إىل خــري يف معــىن االســم ...واخلــري

  . قرائن بعيدة تستلزم تعدي ما تشري إليه إىل ما حتيل عليه

  :التأويل باالستبدال الحر من غير شاهد وال قرينة - 2.1

ني خمتلفني، وال عالقة بينهما إال حال الرائي يعطي التأويل تساويا بني عالمتني يف وضع

مـن رأى أنـه (، و)3()كفـارة للـذنوب...وحلق الـرأس...الشيب وقار(املعّرب، فـ/ومعارف املؤول

قمـيص الرجـل شـأنه (و ،)4()مصلوب أصاب رفعـه مـن جهـة السـلطان مـع فسـاد فـي الـدين

والكرسـي (و. )6()ةأو أمـوالفـراش امـرأة حـرة ...البسـاط دنيـا(و . )5( )في مكسبه ومعيشته

ــا ســافر ســفرا . ومـــن خــاط ثوبــه التــأم شــأنه ، وصــلحت حالــه (و .)7() امــرأة وإن نســج ثوب

والرمـي (و .)8()فإن لم يكن لها زوج كان الخمـار ولـي أمرهـا...وخمار المرآة زوجها. بعيدا

الكلـــب إنســـان ضـــعيف، صـــغير (و .)10()الســـحاب حكمـــة(و  .)9()بالســـهام رســـائل وكتـــب

  .)12(.)..وسائر الهوام أعداء(و. )11()ةالمروء

  :التأويل بالحقيقة– 2

                                                      
  .97ص ، تعبیر الرؤیا: ابن قتیبة -1
  .98ص ، السابق -2
  .105ص ،نفسھ  -3
  .111ص ، نفسھ -4
  .145نفسھ، ص -5
  .149ص نفسھ، -6
  .150ص نفسھ، -7
  .152ص ،نفسھ -8
  .155ص ، نفسھ -9

  .172ص ،ھسنف -10
  .197ص نفسھ، -11
عادلت الحیات السیول، بما یت�یح معادل�ة األع�داء  38تأویل مشابھ وفیھ الحیات تعادل األعداء، وفي ص 37وفي ص.  209ص نفسھ، -12

 تأوی�ل: االستعارة، الكفر یعادل الم�وت، والھدای�ة تع�ادل الحی�اة واإلیم�ان یع�ادل الن�ور، ینظ�رعلى نحو  وفي غیر الرؤیا لھ استبدال.للسیول
أو م�ن ك�ان میت�ا :(تعیین�ا لمعن�ى قول�ھ تع�الى  .140، صم1973/ھـ1393 ،2ط ع، م ج التراث، دار صقر، أحمد السید: تح القرآن، مشكل

  ]. 122/األنعام)[الظلمات لیس بخارج منھا كذلك زین للكافرین ما كانوا یعملونفأحییناه وجعلنا لھ نورا یمشي بھ في الناس كمن مثلھ في 



  ل التصور والمفهوم التأوی: الفصل األول

                                                                                                          

 12

عليـــه –وفيـــه تكـــون غايـــة التعبـــري مـــا رآه الرائـــي، كحـــال عاصـــر اخلمـــر صـــاحب يوســـف   

ومـــدار األمـــر كلـــه قـــائم علـــى . ، الـــذي رأى حقيقـــة مآلـــه رؤيـــا قبـــل حــدوثها يف ا لواقـــع-الســالم

ال  هيطلـب، فأصـوله ال تختلـف، ومقاييسـ ألن كل علم(..التعبري يف الرؤيا /خصوصية التأويل

تتغير، والطريق إليه قاصد، والسبب الـدال عليـه واحـد، خـال التأويـل فـإن الرؤيـا تتغيـر عـن 

أصـــولها بـــاختالف أحـــوال النـــاس فـــي هيئـــاتهم وصـــناعاتهم وأقـــدارهم وأديـــانهم وهممهـــم 

  :  يف الرؤيا هيوعليه؛ فقواعد التأويل . )1(..)وإرادتهم، وباختالف األوقات واألزمان

  .التوقع غري خمصوص ببشر  .1

  . الرؤيا جهل وحرية من الرائي وغموض عنده يف البداية . 2

ـــة؛ فالرؤيـــا بشـــرى أو ختويـــف أو أضـــغاث . 3 إقامـــة العالقـــات بظهـــور القـــرائن والشـــواهد واألدل

  .أحالم، والتأويل استشراف وتنبؤ بعلم من اهللا

  .ا متَّت تسميته بالتأويل على احلقيقةيقع التأويل مبا يدل عليه، أو م. 4

  .صناعة املعىن اجلديد: يقع التأويل أيضا باالستبدال، أي .5

  .التأويل استبدال مقيد وحر، وخيضع حلال الرائي ومعارف املؤول . 6

  .، طوال وقصرا)حدوث الفهم(مراعاة الزمن بني الرؤيا والتحقق . 7

  .ا يدل عليه غريه؛ فهو استبدال مقيدوجود الشاهد والقرينة يعطي تأويال مب. 8

عـدم وجــود الشــاهد وال القرينـة يعطــي تــأويال مبـا يرمســه بذاتــه؛ فهـو اســتبدال حــر، باإلحاطــة . 9

  .مبجال الرائي واخلضوع ملعرفة املؤول 

تـــتم صـــناعة املعـــىن اجلديـــد باختيـــار مـــن املـــؤول و�مـــيش منـــه، علـــى أن اخـــتالف الفهـــم . 10

ن يعادل اإلفتاء مما يتطلب العلم واملعرفة واإلحسان والصرب أخالقا يتصف والتعبري وارد، وإن كا

  .�ا املؤول

وهذا وجه ومعىن للفظ التأويل يف الوحي، وله وجوه أخرى؛ فمنه ما عادل الفهـم، ومنـه   

  .املكذبني، ومنه املرفوع إىل اهللا، وهذا بيان كل ذلك عقاب تلزم اليت احلقيقة ما عادل

                                                      
 خط�اب ف�ي التغیی�ر عملی�ة یمل�ي ال�ذي ھ�و القرآن�ي الخط�اب جعل(تُرَصد قواعد التاویل وشروطھ في .8 -7، صتعبیر الرؤیا: ابن قتیبة -1

عل�م الك�الم الجدی�د وفلس�فة ال�دین، م�ن أج�ل نس�ق عق�دي انفت�احي، في رحاب العقل الدیني، بحوث ف�ي : ، عبد العالي العبدوني)آخر قرآني
 وت�أخیر تق�دیم أو إكمال أو إبدال بین كل آیة وأخرى یكون عالقة والرابط ].18/08/2008[، )www.ataweel.com(، ]بحوث التأویل[

  .یختلف أو یتناقض أن یمكن الذي ال الجدید، والعلم السدید فكر، وھو الأم بغیرھا سواء تعلَّق الموضوع بالرؤیا تغییر أو حذف أو
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  :ادل للفهمالتأويل المع-ب

 َصـْبراً  عََّلْيـهِ  َتْسـَتِطع َلمْ  َما بَِتْأِويلِ  َسأُنَبُئكَ  َوبـَْيِنكَ  بـَْيِني ِفَراقُ  َهـَٰذا قَالَ  ﴿: قال تعـاىل    

وأراد أن يتبعــه  لقــد أعطــى اهللا لعبــده علمــا مل يعطــه لغــريه، ولــذلك ملــا اجتمــع معــه موســى )1( ﴾

 بِـهِ  ُتِحـطْ  لَـمْ  َمـا َعلَـىٰ  َتْصـِبرُ  وََكْيـفَ  َصـْبراً  َمِعـيَ  ِطيعَ َتْسـتَ  لَـن ِإنـَّكَ  ﴿: ليتعلم من علمه قـال لـه

درك كثـــريا مــــن تصــــرفاته أن يــــ عال يســـتطي –وإن كـــان نبيــــا -فقــــد كـــان يعلــــم أنــــه . )2( ﴾ ُخْبـــراً 

عليـــه (، فلمـــا اســـتعظم موســـى)3(وأفعالـــه؛ ألنـــه مل حيـــط بعلمهـــا وخربهـــا كمـــا أحـــاط �ـــا اخلضـــر

إىل إخبـاره حلــدوث علـة الفـراق بينهمــا، وليـدرك أن النـاس مراتــب  تلـك األفعــال، اضـطر) السـالم

  .واملدارك خمتلفة، وقد يُعَطى للبعض ما ال يُعَطى لغريهم 

فـالعلم عنـده  !غـري أنـه مل يسـتطع ) عليـه السـالم(أضافت اآلية صفة الصرب عند موسى     

وهـــي  )perception( واإلدراك )compréhension(جيـــب أن يقابلـــه الصـــرب حـــىت حيصـــل الفهـــم

، مما يستدعي الصرب والتأين، )املبدع(قاعدة مهمة يف التأويل؛ ذلك أن املؤول يدرك علم املتلفظ 

. )4(خاصة وقد كان يعلم أنه سيجد عبدا من عباد اهللا، أويت من اهللا رمحة وعلمه مـن لدنـه علمـا

وضـع كـان التأويـل علـى لقد مت التعامل مع التأويـل علـى أسـاس أنـه تعبـري للـرؤى، لكـن يف هـذا امل

ــا ﴿ :وورد بعــد اإلخبــار قولــه تعــاىل. احلقيقــة، ويف احلــالتني معــا مل تتغــري القواعــد ــهُ  َوَم َعْلُت ــنْ  فـَ  َع

 ذرعـاً، بـه ضـقت مـا تفسـير (ذلـك  فكـان. )5(﴾ َصـْبراً  عََّلْيـهِ  عَتْسـطِ  لَـمْ  َما تَْأِويلُ  َذِلكَ  َأْمِري

: قـال ،المشـكل وأزال ووضـحه وبينـه لـه فسـره أن ولمـا ،ابتـداءً  بـه أخبـرك حتـى تصـبر ولم

  .)6()ثقيال قوياً  اإلشكال كان ذلك وقبل .﴾...َتْسِطـع َلمْ  َما﴿

 فعـل ما كل من شيئاً  يفعل ولم إليه، موحى نبي الخضر(قد حتقق عند ابن حزم أنَّ و 

 ذلـك وبيـان. إليـه اهللا أوحاه بوحي ذلك كل فعل وإنما له، عقل ال من يظن كما باجتهاد،

َعْلتُـهُ  َوَمـا ﴿: لموسـى قـال أنه عنه حكى بأن تعالى اهللا نص  لـمْ  َمـا تَْأِويـلُ  َذلِـكَ  َأْمـِري َعـنْ  فـَ

                                                      
 .78: سورة الكھف، اآلیة  -1
 . 68 -67: سورة الكھف، اآلیتان -2
محمود محمد محمود حسن نصار، دار الكتب العلمیة، بیروت، : ، الجامع الصحیح، ضبط)أبو عبد هللا محمد بن إسماعیل(البخاري -3

م ـمسل: وینظر.  -علیھ السالم -)ھو الخضر(: والروایة عن ابن عباس قال. 74: ، حدیث رقم32م، ص2002/ھـ1424، 3ان، طلبن
، 7ط، ج.ت.، بیروت، لبنان، دعالجامع الصحیح، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزی): الحسین بن الحجاج القشیري النیسابوريأبو(

 .125، ص5ج: سیر، ینظروبذلك قال ابن كثیر في التف. 103ص
  .ھو علم لدني خاص أي وحي، وال یطلب من البشر  .سورة الكھف  من 65  :ما في المتن محمول اآلیة  -4
  .82: سورة الكھف، اآلیة -5
  .من سورة الكھف 82 :واآلیة. 33، ص11التفسیر، ج: یوافقھ في ذلك القرطبيو. 135، ص5التفسیر، ج: ابن كثیر -6
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 لعهـده، ناسـياً  فعلـه فإنمـا ذلـك عـن لـه السـالم عليـه موسى سؤال وأما ﴾َصْبراً  َلْيهِ عَ  َتْسِطع

ـــاء تنســـى أن ننكـــر ولســـنا ـــيهم األنبي لـــى البيـــان ألمـــر حممـــوال عوقـــد يكـــون ا .)1()الســـالم عل

 كـان ومـا البيـان، انتظـار مـع معلمـه فعلـه فيمـا احلقيّـة باعتقاد مبتلى( ، إذ كان موسى والتوضيح

 مــا لــه بّينــه بعــدما قــال وهلــذا لــه؛ منتظــراً  كــان الــذي للبيــان منــه اســتعجاالً  إال مــرة كــل يف ســؤاله

  :  ويف ذلك تقرير ما يلي .)2()﴾راً َصبْ  عََّلْيهِ  عَتْسطِ  َلمْ  َما تَْأِويلُ  َذِلكَ  ﴿:معلمه عن اهللا أخرب

 عليه( موسىعند  وكانت اعتباطا، تكن ومل ،مسبق وحي اخلضر من الصادرة األفعال إن .1

  .)3(حبقائقها هجلهلكورًة من )السالم

، ظاهرهــا ســيء يف العــرف االجتمــاعي واإلنســاين، )عليــه الســالم(احلقيقــة غائبــة عنــد موســى . 2

  .، وهو املقصود وباطنها خري يف هذا املقام

مبــا أن اخلضــر حــذَّر موســى مــن الســؤال التعليلــي، وَعلــَم أنــه رجــل صــاحل علََّمــُه اهللا مــن لدنــه . 3

أن يصــرب وينتظــر حــىت  حيدثــه عــن أفعالــه املنكــورة ذات  )عليــه الســالم(علمــا، كــان علــى موســى 

ا، وينسـى شـرط الرفقـة الوقع املرفوض، ولكنه مل يفعل، ألنَّ الظاهر من األفعال يفقد الصرب عليه

  .رفيقان والعلم الصربف

وحصل التأويل قبل اآلية كما َمتَّ بيانه علـى أسـاس أ�ـا أفعـال أمـر بأدائهـا، ومل تكـن مـن     

، ويف الشاهد مـا يـدل علـى أن فهـم املقاصـد يتطلـب )عليه السالم(حمض إرادته كما توقَّع موسى

إليـه، واطمأنـت نفسـه حـني مسـع  )السـالم عليـه(الصرب والقدرة عليه، فقد رجعت سكينة موسـى 

قولـــه وهـــو املعـــىن احملمـــول يف . تأويـــل مـــا رأى مـــن أفعـــال، فرضـــي وســـّلم بعـــد أن اســـتنكر ورفـــض

 تـَنَـازَْعُتمْ  فَـِإن مْ ـِمْنُكـ ٱَألْمـرِ  َوُأْولِـي ٱلرَُّسـولَ  واْ ـَوَأِطيُعـ ٱللَّهَ  واْ ـَأِطيعُ  آَمُنواْ  ٱلَِّذينَ  أَيـَُّها اـيَ  ﴿ :تعاىل

ـرٌ  ٰذلِـكَ  ٱآلِخـرِ  َوٱْليَـْومِ  ِبٱللَّهِ  تـُْؤِمُنونَ  ُكْنُتمْ  ِإن َوٱلرَُّسولِ  ٱللَّهِ  ِإَلى فـَُردُّوهُ  َشْيءٍ  ِفي  َوَأْحَسـنُ  َخيـْ

                                                      
 ، 2ج .م1980/ ھ�ـ  1400اإلحكام في أصول األحكام، دار الكتب العلمیة ، بی�روت، لبن�ان،  ):بن أحمد بن سعید الظاھري علي(ابن حزم -1

 . الكھفمن سورة  82 :واآلیة .120ص
.  97، ص2، ج1993أص��ول السرخس��ي، دار الكت��ب العلمی��ة، بی��روت، لبن��ان،: )ســهل بــىأ بــن حمــدأ بــن محمــد بكــر وبــأ( السرخس��ي -2

   .من سورة الكھف  82 :واآلیة
 اجتھ�ادي ع�ن... رأی�ت م�ا فعل�ت وم�ا:( یق�ول إذ الكھ�ف؛ س�ورة م�ن 82:اآلی�ة تفس�یر ف�ي 217، ص3ج الكش�اف،: الزمخشري: ینظر - 3

 م�ن وإلھ�ام ب�أمر بل: ( 399ص الجاللین، تفسیر وفي. 493ص ،21ج التفسیر، في الرازي الفخر ویوافقھ). هللا بأمر فعلتھ وإنما ورأیي،
 عل�ى ی�دل وھ�ذا(  :وبأمره هللا من أنھا على الخضر العأف تأكید بعد الكھف سورة من 79 لآلیة تفسیره في األندلسي حیان أبو ویقرر). هللا
 ).إلیھ أوحي نبي أنھ
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 وكمـا واإلدراك، الفهـم هـو هنا والتأويل اهللا، إال تأويله يعلم فال يهإل بالصرف أوىل ،)1( ﴾ تَْأِويالً 

 اهللا إىل الـردَّ  فجعـل اللفـظ، مـن املـراد القصـد فهـو ،بعـده يبقـى نأ جيـب النـيب، أيـام الفهـم هذا متَّ 

حتته مقامـات وسـياقات خاصـة يفهـم الـنص يف إطارهـا، بـل هـو  تندرج عاما، مقاما الرسول وإىل

املخــرج مــن كــل خــالف يــؤدي إىل هــدم املقاصــد وتبديــد الغايــات؛ ولــذلك يفســر ابــن كثــري لفــظ 

   .)2()جزاءً ...و...عاقبة ومآال:(يف هذا املوضع) تأويال(

اللهــم ((:ابــن عبــاس أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم قــال ويف احلــديث النبــوي عــن     

رســول   وضــع((: ل اقــ -ابــن عبــاس- وعنــه أيضــا .)3())أعــط ابــن عبــاس احلكمــة وعلِّْمــه التأويــل

هـه يف الـدين اللهـم فقِّ : علـى منكـيب ـ فقـال : اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يـده بـني كتفـي ـ أو قـال 

فــأفرد احلكمــة والفقــه يف احلــديثني معــا، وجعــل تتمتهمــا واحــدة، أمجلهــا يف  .)4())وعلِّمــه التأويــل

التأويـــل املعـــادل للعلـــم وجـــودة الفهـــم والقـــدرة علـــى مبـــا يـــؤدي معـــىن   ،))َوَعّلمـــُه التَّأويـــلَ : ((قولـــه

ـــــذلك  ؛)l'intention(وإدراك القصـــــد)l'anticipation(التوقـــــع  مـــــا رواه الشـــــافعي يف ويشـــــهد ل

أقــاَم رســول اهللا باملدينــِة تســع ســنني مل ((: عــن جــابِر بــِن عبــد اهللا رضــي اهللا عنهمــا قــالمســنده 

حيجــْج، مث أّذَن يف النــاِس بــاحلِج، فتــدارَك النــاُس باملدينــِة ليخرجــوا معــه، فرجــَع فــانطلَق رســول اهللا 

يعــرف وهــو  أظهرنــا ينــزُل عليــه القــرآنُ  وانطلقنــا ال نعــرُف إال احلــَج ولــه خرجنــا، ورســول اهللا بــني

  .)5()...مَر بهوإمنا يفعُل ما أُ  ،تأويله

   

                                                      
ب العربي، ندیم مرعشلي، دار الكات: معجم مفردات ألفاظ القرآن، تح: ویستأنس بما عند الراغب األصفھاني. 59: سورة النساء، اآلیة -1

  .وھو أحد قولیھ. بما یؤید منحى الفھم واإلدراك ،)قیل أحسن معنى وترجمة (: قولھ 27م، ص1972/ھـ1392بیروت، لبنان، 
. وھ�و قول�ھ اآلخ�ر. )وقی�ل أحس�ن ثواب�ا ف�ي اآلخ�رة: (، وفیھا یق�ول27وإلى ذلك یمیل الراغب في المعجم، ص. 251، ص2ج: التفسیر -2

 َخْی�رٌ  ٰذلِ�كَ  ٱْلُمْس�تَقِیمِ  بِٱلقِْس�طَاسِ  َوِزنُ�واْ  ِكْل�تُمْ  إِذا ٱْلَكْی�لَ  َوأَْوفُ�وا: (وجرى ھذا التفسیر على قولھ تعالى .)مآال(: 87ص ،وفي تفسیر الجاللین
). أحس�ن العواق�ب... م�ا ی�ؤول إلی�ھ األم�ر: (338، ص20؛ فلف�ظ التأوی�ل عن�د ال�رازي ف�ي مف�اتیح الغی�ب، ج]35/اإلس�راء)[تَ�أِْویالً  َوأَْحَسنُ 

م�آال : ( 55، ص5وعن�د اب�ن كثی�ر ف�ي التفس�یر، ج). وھو م�ا ی�ؤول إلی�ھ... أحسن عاقبة: (  179، ص3وعند الزمخشري في الكشاف، ج
  ).مآال: (285، و في الجاللین، ص )عاقبة: (256، ص10وعند القرطبي، ج). وخیر ثوابا وأحسن عاقبةً ... ومنقلبا

  .2422حدیث رقم ، 138، ص4م، ج1955/ھـ1375اكر، دار المعارف، مصر، شرح أحمد محمد شالمسند، : اإلمام أحمد -3
أن رس�ول  (: ع�ن اب�ن عب�اس   15، ص5، ج3033: وعنده في الح�دیث رق�م.  2881حدیث رقم، 316، ص4جالسابق، : اإلمام أحمد  -4

ی�ا رس�ول هللا وض�ع ل�ك ھ�ذا عب�د هللا ب�ن : ة فقال�ت میمون�...هللا صلى هللا علیھ وسلم ك�ان ف�ي بی�ت میمون�ة فََوَض�عُت ل�ھ وض�وءاً م�ن اللی�ل
ف��ي  )البس��تي حب��ان ب��ن ح��اتم محم��د يأب��(والح��دیث بھ��ذا اللف��ظ عن��د اب��ن حب��ان.  )ی��ل أوِ التَّ  م��ھُ لِّ عَ وَ  ینِ ال��دِّ  ف��يِ  ھ��ھُ قِ فَ  مَّ ھُ��اللَّ : عب��اس ، فق��ال 

 مَّ ھُ�اللَّ ( :البخاري في الصحیح عن ابن عب�اسوعند  .329، ص6لبنان، د ت ط، ج، بیروت، الصحیح، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع
، أیض��ا م��ن غی��ر لف��ظ 158، ص7، ج)ھ��ھُ قِ فَ  مَّ ھُ��اللَّ : (وعن��د مس��لم ف��ي الص��حیح. 75: ، ح��دیث32م��ن غی��ر لف��ظ التأوی��ل، ص )ابَ تَ��الكِ  م�ھُ لِّ عَ 

  .وھما ال یخرجان عن معنى الفھم واإلدراك. التأویل
    .722، ح�دیث رق��م262،ص1ج د ت ط، ،لبن��ان، بی�روت، لفك�ر للطباع��ة والنش�ر والتوزی��عدار ا المس��ند، محم�د ب��ن إدری�س، :الش�افعي  -5

   .23، ص4وأبو یعلى الموصلي في مسنده، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، د ت ط، ج. 149، ص4ورواه ابن حبان في صحیحھ، ج
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َوَعـْن َميِينِـِه ِمثْـُل . َنظَـْرُت ِإَىل َمـدِّ َبَصـرِي ِمـْن بـَـْنيِ َيَديْـِه، بـَـْنيَ رَاِكـٍب َوَمـاشٍ (  :قَاَل َجـاِبرٌ و     

. َوَرُسوُل اللَِّه بـَْنيَ َأْظُهرِنَا َوَعَلْيِه يـَْنـزُِل اْلُقـْرآنُ . ُل ٰذِلكَ َوِمْن َخْلِفِه ِمثْ . َوَعْن َيَسارِِه ِمْثُل ٰذِلكَ . ٰذِلكَ 

   .)1( )َما َعِمَل ِبِه ِمْن َشْيٍء َعِمْلَنا ِبه .َوُهَو يـَْعِرُف تَْأِويَلهُ 

اهللا بـه نبيـه مـن عبـادات  عبارة دالة على الفهم من املقصود مما أمر) َوُهَو يـَْعِرُف تَْأِويَله(  

أمــام النــاس تعليمــا هلــم؛ ففــي احلــديث األول تعلــيم لصــفة احلــج عــامال مبــا نــزل عليــه مــن هــا يؤدي

الوحي، ويف الثاين تعيني للكثرة مبا يوحي باإلمجاع على العمل مبا عمل به النيب مـن غـري خمالفـة، 

  . عقيدة بصحة فهمه للمقاصد اإلهلية

اب قـاملعـادل للحقيقـة الـيت تلـزم ع )2(هذا ما يبـدو معـادال للفهـم واإلدراك، ويليـه التأويـل

  .املكذبني

  

  

  

  

  

  

   

                                                      
1

): أب��و محم��د عب��د هللا ب��ن عب��د ال��رحمن ب��ن الفض��ل( وال��دارمي. 149، ص4الص��حیح، ج: واب��ن حب��ان . 39، ص4الص��حیح، ج: مس��لم  -
، مس��ندال :وأب��و یعل��ى الموص��لي. 262، ص1والش��افعي ف��ي المس��ند، ج. 45، ص2لبن��ان، د ت ط، ج بی��روت، العلمی��ة، الكت��ب الس��نن، دار

أي التفس�یر  -وھم�اوفي ھذا الصدد یذھب الشنقیطي إلى تعیین التفسیر والبیان معن�ى للف�ظ التأوی�ل ف�ي ح�دیث اب�ن عب�اس، .  23، ص4ج
  .190، ص1أضواء البیان، ج: ینظر. ال یخرجان عن الفھم مرادا -والبیان 

  :حصر محمد موسى نصر معاني لفظ التأویل في القرآن في - 2
  الترجیع وھو الرجوع إلى أول األمر -
  وقوع المخبر بھ -
  .التفسیر والبیان -

المنھ�اج  ش�بكة)  www.almenhaj.net( دالالت كلم�ة التأوی�ل ف�ي الق�رآن، : ل�ھینظ�ر مقا. قد استشھد لك�ل معن�ى بم�ا یق�وم دل�یال علی�ھ
  .وھي بعض المعاني الواردة في البحث ولكن بغیر ترتیب وال رؤیة الباحث .]30/03/2008[اإلسالمیة، 
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 :للحقيقة المعادل التأويل -ج  

بُواْ  َبلْ  ﴿: تعاىل اهللا قال   ـا ِبِعْلِمـهِ  ُيِحيطُـواْ  لَـمْ  ِبَمـا َكذَّ  َكـذَّبَ  َكـَذِلكَ  تَْأِويلُـهُ  يَـْأِتِهمْ  َوَلمَّ

ْبِلِهمْ  ِمن ٱلَِّذينَ   يـأتهم ولـم: أي: ( القـرطيب قـال. )1( ﴾ لظـَّاِلِمينَ ٱ َعاِقبَـةُ  َكـانَ  َكْيـفَ  فَـٱْنظُرْ  قـَ

 البعـث ذكـر مـن القـرآن فـي بمـا كـذبوا أو بهـم، العـذاب نـزول مـن التكـذيب عاقبـة حقيقة

 هـو املوضـع هـذا يف عنـده التأويـل إن. )2()الكتـاب فـي وعـدوا مـا حقيقة أي... والنار والجنة

 كذَّبَ : ( -كثري ابن وحسب– ألن ؛العاقبة سوء حيث آخر، زمن يف وجزاؤه التكذيب حقيقة

 حـين إلـى الحـق وديـن الهدى من فيه ما ُيَحّصلوا لم(و ،)3(...)يفهموه ولم بالقرآن  هؤالء

  .)4()وسفها جهال تكذيبهم

 خيــص واألمــر قــدميا، فهمــا مــاض زمــن يف تكذيبــه مت ملــا جديــد حاضــر فهــم التأويــل إنَّ   

  :القرآن

 يف املاضي            تكذيب         ميقد/أول تأويل          القرآن  

  يف االستقبال        حقيقة/تصديق        جديد/ثان تأويل                         

 هــذا يف التأويـــل جــوهر وهــذا املكــذبني، عقــاب عنــه يــنجم القــرآن بــه أخــرب مــا َحتقُّــقَ  إنَّ   

 يـَُقــولُ  تَْأِويلُـهُ  يَـْأِتي يـَـْومَ  تَْأِويلَـهُ  ِإالَّ  ونَ يَنظُــرُ  َهـلْ ﴿: تعـاىل قولـه يف اآليـة هـذه ومضـمون املوضـع،

َيْشـَفُعواْ  ُشـَفَعآءَ  ِمـن لَّنَـا فـََهـل بِـٱْلَحق رَبنَـا لُ ـُرُسـ َجـآَءتْ  َقدْ  قـَْبلُ  ِمن َنُسوهُ  ٱلَِّذينَ   ؛)5( ﴾لَنَـآ فـَ

 ،﴾بـالحق ربنـا رسـل جـاءت قـد﴿ املكـذبون فيـؤمن السـليم، التأويل جميء بعد ما يصّور حيث

 ولــذلك خطايــاهم، عــن ويكفــروا الصــاحلات، ليعملــوا الــدنيا، إىل الرجــوع أو الشــفاعة دونوينشــ

 :كثـري ابـن وعنـد ،)6()بالكتاب تكذيبهم جزاء أي جزاؤه، تأويله( أنَّ  جماهد عن القرطيب ينقل

 والجنـة والنكـال ذابالعـ من به وعدوا ما: أي ﴾ تَْأِويُلهُ  يَْأِتي يـَْومَ  تَْأِويَلهُ  ِإالَّ  يَنظُُرونَ  َهلْ ﴿[

 خـري مـن بـه وعدوا ما يأتيهم القيامة يومأي  ،)7()]القيامة يوم: أي) تأويله يأتي يوم(و. والنار

                                                      
  .39: سورة یونس، اآلیة -1
  .)عاقبة ما فیھ من الوعید(: 213وفي تفسیر الجاللین، ص.  344ص ،8ج التفسیر،: القرطبي -2
 .184ص ،4 ج التفسیر،: كثیر ابن -3
  .184ص ،4ج السابق، -4
  .53: اآلیة األعراف، سورة -5
   .217ص ، 7 ج التفسیر،: القرطبي -6
یوم (، وتأویلھ الثانیة)ما فیھ عاقبة(تأویلھ األولى في اآلیة: 157صوفي تفسیر الجاللین،  .303ص، 3ج التفسیر،: كثیر ابن -7

  .)أي بیانھ الذي ھو غایة المقصود منھ(: 27وعند الراغب األصفھاني في المعجم، ص. )القیامة
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بُواْ  لْ ـبَــ ﴿: وهــو حممــول اآليــة. )1(وشــر ــا ِبِعْلِمــهِ  ُيِحيطُــواْ  لَــمْ  ِبَمــا َكــذَّ  َكــَذِلكَ  تَْأِويلُــهُ  يَــْأِتِهمْ  َوَلمَّ

ْبِلهِ  ِمن ٱلَِّذينَ  َكذَّبَ    . )2( ﴾ ٱلظَّاِلِمينَ  َعاِقَبةُ  َكانَ  َكْيفَ  َفٱْنظُرْ  مْ قـَ

ـــات هـــذه تؤكـــد ـــه التكـــذيب أن علـــى اآلي  يقابلـــه دفاســـ تأويـــل والتكـــذيب اب،قـــالع مآل

 الـدنيا يف حـىت يكـون وقـد احلسـاب، ويـوم اآلخرة والثاين الدنيا، مقامه واألول الصحيح، التأويل

ــَة ِيف ُعْمــَرِة اْلَقَضــاِء  (( :أَنَــٍس، قَــالَ  حــديث لــذلك ويشــهد َدَخــَل النَّــِيبُّ صــلى اهللا عليــه وســلم َمكَّ

   ]الرجز[:َواْبُن َرَواَحَة بـَْنيَ َيَدْيِه يـَُقولُ 

  تَْأِويِلهُكْم َعَلى ربُ اْليَـْوَم َنض        ِ◌  َخلُّوا َبِين اْلُكفَّاِر َعْن َسِبيِله

  َويُْذِهُل اْخلَِليَل َعْن َخِليِله         ِ◌  يُزِيُل اْهلَاَم َعْن َمِقيِلهضربا 

ُقــوُل هــذا تَـ َرُســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  يــا ابــْن َرَواَحــَة يف َحــَرم اهللا َوبـَــْنيَ يَــَدي :قَــاًل ُعَمــرُ ِ◌ 

ِهْم َخــلِّ َعْنـُه فـََوالَّــِذي نـَْفِســي بِيَـِدِه َلَكَالُمــُه َأَشــدُّ َعلَــيْ «: فـََقــال النَّــىبُّ صـلى اهللا عليــه وســلم ،الِشـعر

إن سياق الكالم هنا حييل على أن التأويل يف البيت األول يعين ما يرتتـب  .)3())»ِمْن َوْقِع النَّْبلِ 

واحلديث شـاهد علـى شـكل . يرتتب عليه قتال، وال قتال يف غري الكفر كما هي تعاليم اإلسالم

أتـى علـى  ب املكـذبني، وهـذا تأويلـه قـدقـامن أشكال التأويـل مبعـىن احلقيقـة الـيت يرتتـب عليهـا ع

حيـاة النـيب، ولـو أريـد بـالقول غـري هـذا املعـىن، السـتنكر النـيب علـى ابـن رواحـة قولـه كمـا اســتنكر 

  . على غريه أقواهلم يف غري هذا املوضع

فكيـف فهمـه؟ وكيـف .. وآخر ألفاظ التأويل ما دل على رفعه إىل اهللا وغيابه عـن البشـر

  التعامل معه؟

  
  

  )لمحكم والمتشابها: (التأويل المرفوع إلى اهللا-د

                                                      
 یطل�ق التأوی�ل ف�إن األم�ر، إلی�ھ آل م�ا ھ�ذا أي: (قائال یوسف، سورة من 99 اآلیة على تعقیبا ،276ص ،4ج التفسیر،: كثیر ابن: ینظر -1

، )یؤول أم�ره إلی�ھالتأویل بمعنى حقیقة الشيء، وما : (و فیھ أیضا. ]53:األعراف) [اآلیة وذكر: (تعالى قال كما مر،األ إلیھ یصیر ما على
  .7، ص2ج: ینظر

  .39 اآلیة یونس، سورة  -2
ش��ر الفك��ر للطباع��ة والندار ف��ي الس��نن الكب��رى، ) أب��و بك��ر أحم��د ب��ن الحس��ین(والبیھق��ي. 20، ص6رواه اب��ن حب��ان ف��ي  ص��حیحھ، ج -3

  . 121، ص6و أبو یعلى الموصلي في مسنده، ج. 338، ص15، د ت ط، جلبنان، بیروت، والتوزیع
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ــاٌت ُمْحَكَمــاٌت ُهــنَّ ُأمُّ ﴿: يقــول جــل شــأنه  ــُه آي ــاَب ِمْن ــَك الِكت ــَزَل َعَلْي ــَو الَّــِذي أَنـْ ُه

نَـِة يـزَ   الِكتاِب وُأَخُر ُمَتَشاِبهاٌت فََأمَّا الَِّذيَن ِفـي قـُلُـوِبِهمْ  َيتَِّبُعـوَن مـا َتَشـابََه ِمْنـُه اْبِتغَـاَء اْلِفتـْ ٌغ فـَ

ـــُه تأو  َواْبِتغـــاءَ  ـــُم تَأويَل ـــِه َومـــا يـَْعَل تَـــالَ َرُســـوُل : ، قَالَـــتْ َعاِئَشـــةَ ويف احلـــديث عـــن . )1( ﴾اهللاإال يِل

ـــُتُم الَّـــِذيَن يـَتَِّبُعـــ(( : وُل اللّـــِه ـقَـــاَل َرُســـ: قَالَـــتْ . ]..وذكـــرت اآليـــة[:اللّـــهِ   ،وَن َمـــا َتَشـــابََه ِمْنـــهُ ـِإَذا رَأَيـْ

و إمنـــا التحـــذير مـــن الفتنـــة الـــيت تتبـــع تأويـــل َمـــن يف  .)2())اْحـــَذُروُهمْ َفُأوٰلِئـــَك الَّـــِذيَن َمسَّـــٰى اللّـــُه، فَ 

وإن كــان هــؤالء معــروفني فــال بــدَّ أنَّ مســتهم املميــزة هــي خوضــهم يف مــا تشــابه مــن . قلــو�م زيــغ

 ،ا ال عهــد للمســلمني بــهمبــ] القــرآن[القــرآن، وهــم دون مرتبــة الراســخني يف العلــم، وكالمهــم فيــه

القـول مبـا و  ،، والسبب هو تأويل ما تشابه مـن القـرآنلفتان يف غري زمن النبـُوَّةان خمتتعني طائفتفت

مبا يستوجب التوقف علـى مـا   ،واحلديث صريح الداللة يف هذا التعيني. -النبوة– هامل يكن أياَّم

   .كان عليه الفهم األول 

. فسيرهالمحكمات من آي القرآن ما ُعرف تأويله وفهم معناه وت(القرطيب أنَّ  يرى  

وهو ما . )3()والمتشابه ما لم يكن ألحد إلى علمه سبيل، مما استأثر اهللا بعلمه دون خلقه

ثمَّ إذا ...ما يحتمل وجوها(وأما املتشابه فهو . يؤيد مراتب التأويل الواردة يف التحليل السابق

د تعدد إن هذا الوضع حيدّ . )4()رُدَّت إلى وجه واحد، وأُبطل الباقي صار المتشابه محكما

االستشهاد  الوجوه من حيث الفهم؛ فيكون كل وجه حمكما عند صاحبه، بعد أن بُطَل عنده

وعليه؛ يكون املتشابه مرتبة أوىل للوصول إىل احملكم، ولذلك يفهم قول . على أساس االشتباه

موافقة المحكم، وقد تحتمل شيئا  تحتمل داللتها: (أي ما) وأخر متشابهات(ابن كثري يف 

؛ وذلك الحتمال ألفاظ الكالم )5()من حيث اللفظ والتركيب، ال من حيث المرادآخر 

أن ( إمكانية حتول املتشابه إىل ما ميكن للناس  -ابن كثري- وال خيفي . أكثر من املراد منها

                                                      
بم�ا یحم�ل تعی�ین الراس�خین ...) وما یعلم تأویل�ھ إال هللا والراس�خون ف�ي العل�م(ھناك من یقرأ دون الوقف  . 7: سورة آل عمران ، اآلیة -1

. وفي الوضع طرح لقضیة اإلمامة والتأوی�ل. التأویل، وبقیة األمة أتباع یجب علیھم التسلیمفي العلم بآل البیت، فھم األئمة الذین یحق لھم 
 ].18/08/2008[، )www.ataweel.com(، ]1الدرس/دروس التأویل[علم التأویل، : أحمد البحراني: ینظر

  .57-56، ص4الصحیح، ج: لمومس. 4547: ، حدیث820الصحیح، ص : البخاري -2
  . 8، ص  4التفسیر، ج : القرطبي -3
یحتمل أن الم�راد بالتأوی�ل (: ]7/آل عمران[تفسیرا لھذه اآلیة، 189ص ،1ج ،أضواء البیانفي الشنقیطي  قولی. 8، ص  4السابق، ج  -4

  .  )في ھذه اآلیة الكریمة التفسیر وإدراك المعنى
، ]www.ataweel.com( ،]18/08/2008(إدری��س ھ��اني، محن��ة الت��راث اآلخ��ر، : وینظ��ر أیض��ا .4، ص 2التفس��یر، ج : اب��ن كثی��ر -5

وفیھ عالقة المحكم بالمتشابھ وكیفیة تح�ول الث�اني إل�ى األول، وھ�و محم�ول آلی�ة التأوی�ل وش�روطھ بوص�فھ العنص�ر الس�ادس م�ن الفص�ل 
  .األول من ھذا الكتاب
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إليه، عند )1()يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة، وينزلوه عليها الحتمال لفظه لما يصرفونه

: ومن أجل ذلك ينقل القرطيب عن ابن عباس وابن مسعود قوهلما. متشا�ااالستقرار على كونه 

، مما ال جيوز االحتجاج به من بعد )2()والمتشابهات المنسوخات...المحكمات ناسخة(

ولآلمدي تفصيل حسن يقوم على املقابلة؛ فاملتشابه واحد . العلم بالنسخ خاصة يف األحكام

  :من ثالثة

  .وتشابه معناه ما تعارض فيه االحتمال -

  .ما فسد نظمه واختل لفظه -

   .أو املتشابه ما كان من القصص -

  :وأما احملكم .ليصلح منه ما صحت نسبته للقرآن وباقيه فاسد

  فهو ما ظهر معناه برفع االحتمال -

  .أو ما انتظم وترتب على وجه يفيد بال تناقض وال اختالف فيه -

  .) 3(أو ما ثبت حكمه  -
 ليعادل القصد، يساوي الذي الفهم حنو صعودا واحملكم املتشابه يتعالق وضعامل هذا ويف   

 حمكما فيكون اإلمجاع، درجة يصل الذي اجلماعي، مستويني؛ أوهلما على احملكم درجة املتشابه

 كـذلك يكـون ال وقـد بـه القائـل عنـد يـرجح احتمـاال، يكون حيث الفردي، والثاين .خالف بال

 فـرد عنـد أو قاطبـة األمة عند حيث يكون املتشابه حمكما ]القصد=  فهمال[يؤدي  غريه مبا عند

  .لغريه يتبني مل ما له تبني

الـــنص يف حـــد ذاتـــه بوصـــفه خطابـــا، واإلنســـان : يقـــوم الـــنص علـــى تعـــالق ثالثـــة عناصـــر  

فأما اخلطاب فإخبار سيأيت تفصيله، وأما اإلنسان هنا فراسخ يف العلم وزائغ قلبه، وأمـا . واملعرفة

  .ملعرفة فمحكم متأصل، ومتشابه مرفوع إىل اهللا؛ ألن حقيقته غائبة عن البشر ا

                                                      
  .5، ص2التفسیر، ج : ابن كثیر -1
   .8، ص4التفسیر، ج : القرطبي -2
اإلكلی�ل ف�ي المتش�ابھ : م�ا یق�ارب ھ�ذا الك�الم ف�ي كتاب�ھ) أحمد بن عبد الحلیم الحران�ي الدمش�قي(عند ابن تیمیة .117، ص1اإلحكام، ج - 3

، 12وم�ا بع�دھا حت�ى ص 8، ص2002كندریة، ج م ع، محم�د الش�یمي ش�حاتھ، دار اإلیم�ان للطب�ع والنش�ر والتوزی�ع، االس�: والتأویل، تع
وق��د تع��رض للناس��خ والواض��ح والمتف��رد بوج��ھ الدالل��ة للمحك��م، والمنس��وخ والمجم��ل ومتع��دد وج��وه الدالل��ة المحت��اج إل��ى الت��دبر وال��تمعن 

ید المن�دوب، دار الفك��ر، س�ع: اإلتق�ان ف�ي عل�وم الق��رآن، ت�ح): ج�الل ال�دین عب��د الرحم�ان(الس�یوطي وینظ�ر ف�ي ھ�ذا الموض��وع . للمتش�ابھ
التأویل، دراس�ة ف�ي تأوی�ل الق�رآن عن�د مح�ي ال�دین ب�ن عرب�ي،  فلسفة: زید أبو حامد نصر. 13، ص3ج، م1996/ ھـ1416، 1طبیروت، 

 .وما بعدھا 380، ص2003 ، 5، طلبنان/ المغرب، بیروت/ المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء
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يصــنع هــذا الوضــع الغيــاب عنــد البشــر واملعرفــة املطلقــة عنــد اهللا، ويفــتح قطــاع اخــتالف   

لقــد خاضــوا ســبيل التشــابه وغــايتهم تأويلــه، فأوصــلهم هــذا اخلــوض إىل االحنــراف . واســع بيــنهم

، فلهـم قصـد نعلى الفتنة، وواضح من اإلخبار أ�م يعلمون ما يفعلو عن احلق بنية مسبقة تقوم 

بعيــد عــن الفهــم واإلدراك، وقريــب مــن الزيــغ والغــي، ولعــل حمدوديــة املعرفــة هــي العلــة والســبب، 

وبــذلك تنـــوع النـــاس وتنوعـــت آراؤهــم علـــى مـــا اقتضـــته ســـبل . بــدليل صـــنيع الراســـخني يف العلـــم

  : وتبدي اآلية مجلة من املسائل. ن التأويلفهمهم، وهو ما يفتح جمال احلديث ع

   ما وجه التأويل الذي يعادل الفتنة ؟: أوالها 

لإلنسـان علـى تصـوره؛ فـإن التأويـل علـى هـذا النحـو  ةإذا كانت حماولتهم فهم ما ال قدر 

أوهلمــا هــو الفاســد املمقــوت املخــالف للتفكــري املنطقــي الــذي تقتضــيه الفطــرة الســليمة؛ : ضــربان

وعلـى هـذا . وثانيهمـا الصـحيح، وهـو املسـكوت عنـه، ألنـَّه حممـود مقبـول. كور لشناعتهوهو املذ 

يكون القصـد مـن املتشـابه اإلميـان بـه والتسـليم طاعـًة هللا ومسعـا ألوامـره، وهـو مـا جيـب أن يفهـم،  

  .كما تعنيَّ عند الراسخني يف العلم، وما عداه يؤجج الفتنة والفرقة

  ؟) ما يعلم تأويله إال اهللاو (ما غاية :  املسألة الثانية

وأمـــا . أمـــام البشـــر ســـبيالن؛ فأمـــا األوىل فيمكـــنهم أن يفهمـــوا منهـــا الظـــواهر واألحكـــام

. الثانية فغايتهـا التسـليم، وعلـم تأويلهـا عنـد اهللا تـأويال مطلقـا، يقابلـه عنـد البشـر التأويـل النسـيب

أي (لقصـــد منــه والفهـــم عنـــده ؛ فا)اهللا( القاصـــدواألول منهمــا يتعـــادل فيــه القصـــد والفهـــم عنــد 

والثــاين منهمــا وإن كــان موحــد . ، ويقتصــر الفهــم عنــد البشــر فيــه علــى اإلميــان والتســليم)املعــىن

القصــد، فــالفهم فيــه يتنــوع، وهــو املمقــوت يف هــذا املقــام واحملمــود يف مقــام آخــر، وهــو مضــمون 

  .املسألة املوالية

   هل يستدعي المحكم تأويال ؟:  املسألة الثالثة

مبا أن اآليات احملكمات هن أم الكتاب، فهذا يعـين أن الفهـم ميسـر فـيهن علـى البشـر، 

والقصـــد مـــنهن واضـــح؛ فيكـــون الفهـــم قائمـــا علـــى أســـاس العلـــم املشـــرتك، واملقصـــود فيـــه ُمَعـــنيَّ 

أصالًة، ولكنه ال ينفـي وجـود معـاين أخـرى تبعـا، فيتنـوع الفهـم مـن األصـل إىل فروعـه مبـا يسـمح 

ل، ويــدخل دائــرة الظــن الغالــب، بعـد أن انطلــق مــن دائــرة القطــع، الحتمــال الكــالم بوجـود التأويــ

  .أكثر من معناه املقصود
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  )في المحكم( ؟ لماذا لم يذكر التأويل صراحة:  املسألة الرابعة

يف هذا املقام، يكون التأويـل شـرحا وتفسـريا وفقهـا وحـىت درايـة وعلمـا، مييـز طوائـف مـن   

ولعلها العلة اليت مل يذكر من أجلها التأويـل . عادة تأويال ىوال يسم العلماء بعضهم عن بعض،

فقد جاء لفظه هنا يف سياق املرفوض غري املرغوب فيه، ومتييزا له عن غـريه أي املقبـول واملرغـوب 

. للبشــر علــى إدراكــه ةفيــه، فلــم يــذكر فيمــا خــص احملكــم، وتفــرد اهللا بتأويــل املتشــابه مبــا ال قــدر 

س يكـــون التأويــل مطلقـــا حيـــوي الصـــحيح والقطعــي، كمـــا يكـــون نســـبيا حيـــوي وعلــى هـــذا األســـا

. الصـــحيح والفاســـد والقطعـــي والظـــين، والثـــاين منهمـــا هـــو مـــدار البحـــث؛ ألنَّـــه خيـــص اإلنســـان

  :وخالصة املدار

  النــــص )                         1(  

  متشابـه       حمكم                                                    

  النــاس )                            2(  

  راسخ يف العلم                        زائغ قلبه             

                           

  التـــأويل )                            3(   

  من حيث الصحة والسالمة    من حيث املعرفة والعلم                                  

  فاسد            صحيح        مطلق                 نسيب                           

  الفهم      قصد       تنوع الفهم= القصد  

  اللـه                      قطعي             ظين  

  القصد= الفهم   القصد    = الفهم                          

 ع يف املعرفـة العربيـة اإلسـالمية،يفرتض أن يكون هـذا املفهـوم والتصـور للتأويـل هـو الشـائ

ولذلك سيتم تتبعه يف التنظري ويف املمارسات اإلجرائية عند علماء املسـلمني، بنيـة الوقـوف علـى 

والتقـرب إىل اهللا يف  الفهم احلقيقي للتأويل عندهم منهًجا للبحث ووسيلًة للفهـم وطريقـًة للعبـادة

  فهم أوامره ونواهيه وتلقي إخباره، وكيف ينتقل إىل باقي أشكال الكالم البشري األخرى؟


	وقد تحقق عند ابن حزم أنَّ (الخضر نبي موحى إليه، ولم يفعل شيئاً من كل ما فعل باجتهاد، كما يظن من لا عقل له، وإنما فعل كل ذلك بوحي أوحاه الله إليه. وبيان ذلك نص الله تعالى بأن حكى عنه أنه قال لموسى: ﴿ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْراً﴾ وأما سؤال موسى عليه السلام له عن ذلك فإنما فعله ناسياً لعهده، ولسنا ننكر أن تنسى الأنبياء عليهم السلام)(�). وقد يكون الأمر محمولا على البيان والتوضيح، إذ كان موسى ( مبتلى باعتقاد الحقيّة فيما فعله معلمه مع انتظار البيان، وما كان سؤاله في كل مرة إلا استعجالاً منه للبيان الذي كان منتظراً له؛ ولهذا قال بعدما بيّنه له ما أخبر الله عن معلمه:﴿ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْراً﴾)(�). وفي ذلك تقرير ما يلي:  
	1. إن الأفعال الصادرة من الخضر وحي مسبق، ولم تكن اعتباطا، وكانت عند موسى (عليه السلام) منكورةً لجهله بحقائقها(�).

		(وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَه) عبارة دالة على الفهم من المقصود مما أمر الله به نبيه من عبادات يؤديها أمام الناس تعليما لهم؛ ففي الحديث الأول تعليم لصفة الحج عاملا بما نزل عليه من الوحي، وفي الثاني تعيين للكثرة بما يوحي بالإجماع على العمل بما عمل به النبي من غير مخالفة، عقيدة بصحة فهمه للمقاصد الإلهية. 
	هذا ما يبدو معادلا للفهم والإدراك، ويليه التأويل(�) المعادل للحقيقة التي تلزم عقاب المكذبين.
	 
		إنَّ تَحقُّقَ ما أخبر به القرآن ينجم عنه عقاب المكذبين، وهذا جوهر التأويـل في هذا الموضع، ومضمون هذه الآية في قوله تعالى: ﴿هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُـلُ رَبنَا بِٱلْحَق فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَآ﴾ (�)؛ حيث يصوّر ما بعد مجيء التأويل السليم، فيؤمن المكذبون ﴿قد جاءت رسل ربنا بالحق﴾، وينشدون الشفاعة أو الرجوع إلى الدنيا، ليعملوا الصالحات، ويكفروا عن خطاياهم، ولذلك ينقل القرطبي عن مجاهد أنَّ (تأويله جزاؤه، أي جزاء تكذيبهم بالكتاب)(�)، وعند ابن كثير: [﴿هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ ﴾ أي: ما وعدوا به من العذاب والنكال والجنة والنار. و(يوم يأتي تأويله) أي: يوم القيامة)](�)، أي يوم القيامة يأتيهم ما وعدوا به من خير وشر(�). وهو محمول الآية: ﴿ بَـلْ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَٱنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ (�) .
	تؤكد هذه الآيات على أن التكذيب مآله العقاب، والتكذيب تأويل فاسد يقابله التأويل الصحيح، والأول مقامه الدنيا، والثاني الآخرة ويوم الحساب، وقد يكون حتى في الدنيا ويشهد لذلك حديث أَنَسٍ، قَالَ: (( دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ وَابْنُ رَوَاحَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ يَقُولُ:[الرجز] 
	خَلُّوا بَنِي الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيلِه ِ         الْيَوْمَ نَضربُكُمْ عَلَى تَأْوِيلِه
	ضربا يُزِيلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيلِه ِ          وَيُذْهِلُ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِه
	ِ قَالً عُمَرُ: يا ابنْ رَوَاحَةَ في حَرَم الله وَبَيْنَ يَدَي رَسُول الله صلى الله عليه وسلم تَقُولُ هذا الشِعر، فَقَال النَّبىُّ صلى الله عليه وسلم: «خَلِّ عَنْهُ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَكَلاَمُهُ أَشَدُّ عَلَيْهِمْ مِنْ وَقْعِ النَّبْلِ»))(�). إن سياق الكلام هنا يحيل على أن التأويل في البيت الأول يعني ما يترتب عليه قتال، ولا قتال في غير الكفر كما هي تعاليم الإسلام. والحديث شاهد على شكل من أشكال التأويل بمعنى الحقيقة التي يترتب عليها عقاب المكذبين، وهذا تأويله قد أتى على حياة النبي، ولو أريد بالقول غير هذا المعنى، لاستنكر النبي على ابن رواحة قوله كما استنكر على غيره أقوالهم في غير هذا الموضع. 
	وآخر ألفاظ التأويل ما دل على رفعه إلى الله وغيابه عن البشر.. فكيف فهمه؟ وكيف التعامل معه؟
	  مطلق                 نسبي                                 صحيح            فاسد
	                          الفهم= القصد      الفهم = القصد



