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 امللخص:
يُعد كتاب معامل السنن لإلمام اخلطايب أوَل كتب الشروح اليت اعتنت بسنن أيب داود؛  

فكان اعتماد كثري من العلماء عليه، فقد مجع فيه املفردات الغريبة وفسرها إىل جانب اهتمامه 
اعتنائه ببيان املسائل األصولية وذكر حمل إبيراد املسائل الفقهية ونسبتها إىل أئمة الفقه، مع 

 اخلالف فيها، واجلمع بني األحاديث اليت يفيد ظاهرها التعارض.
قيمة  إىل صولية لبعض شراح احلديث، ونظراً ولقد تناول بعض الباحثني دراسَة املسائل األ 

عة فيه، أال كتابه معامل السنن جاءت فكرة هذا البحث بتناول مسألة أصولية من املسائل املود
 وهي: التأويل املردود للخرب؛ اعرتافاً جبهده ووفاًء حبقه.

وقد مت تقسيمه إىل: مقدمة تناولنا فيها إشكالية البحث، وأهدافه، وأسباب اختياره،  
وأمهيته، واملنهج املتبع فيه، وحدود البحث، وخطته, ومتهيد خصصناه للحديث عن التعريف 

السنن، ومبحثني: تناولنا يف األول تعريف التأويل وأقسامه وشروطه،  ابإلمام اخلطايب وكتابه معامل
وجاء املبحث الثاين متناواًل فروعًا فقهية كنماذج للتأويل املردود عند اإلمام اخلطايب من خالل  

 كتابه معامل السنن، مث ختمناه أبهم النتائج والتوصيات، وذيلنا آخره بثَبت للمصادر واملراجع.
 : اخلطايب، التأويل، الظاهر، احلديث.   املفتاحيةالكلمات 
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 املقدمة
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على سيدان حممد األمني على وحيه، أرسله ربه 

 للناس لينب هلم ما نزل إليهم بلسان عريب مبني، وعلى آله وصحبه أمجعني.  
مل يكن يف لغة العرب، وكذلك رسوله يف أما بعد: فإن هللا تعاىل مل خياطب الناس مبا  

أحاديثه الشريفة، فخاطبهم بلساهنم، فمعرفة داللتهما وفهم معانيهما متوقفة على لغتهم وطريقة 
استعماهلم فيما طريُقه االستعمال، فكان االعتناء هبا واجباً؛ لتوقف االستدالل عليها، وحصول 

 البيان هبا.
ريعة ال ميكنه أن يتجنَّبه؛ ذلك أن علماء أصول الفقه إن الناظر ملعاين التأويل يف الش 

يَ ُعدون ختصيص العام ومحل اللفظ على اجملاز لقرينة ومحل املطلق على املقيد واجلمع بني النصوص 
 اليت يفيد ظاهرها التعارض من التأويل. 

رينة وملا كان استعمال التأويل لقرينة َتصرُف ظاهر اللفظ عن معناه، وقد تكون تلك الق 
مندفعة عند ف            ريق مل يكن أتويل اللفظ سائغًا عندهم؛ لالختالف يف املذاهب والطرق يف فهم 

 نصوص الشريعة، اشرتط األصوليون شروطاً لقبوله.
ولقد كانت شخصية اإلمام اخلظايب يف كتابه معامل السنن حاضرًة يف هذا  املوضوع؛ فقد  

ب رفض التأويل للخرب لعائق مينعه؛ وقد ُيشف ِّع أحياانً أبدلة توجب تناول يف مواضَع خمتلفٍة منه سب
 استمرار داللة اللفظ على مقتضى ظاهره.

 إشكالية البحث: 
قد يظن ظان أن التأويل الحد وال ضابط له، فيجب رفضه؛ الحتمال أن يكون صاحلاً   

قته، وقد كان لإلمام عند قوم، وهو عند غريهم مردود، فكٌل يتبع مذهبه يف االستدالل وطري
اخلطايب تعقٌب على بعض العلماء يف أتويلهم للخرب يف الكتاب موضوع البحث، وقد أتى هذا 

 البحث ليجيب عن السؤال اآليت: 
ما مسلكه يف رد تلكم التأويالت؟ وهل كانت مبنية على قواعد سار عليها أو كانت  

 انتصاراً ملذهبه الفقهي؟.
 أهداف البحث:

ث إىل إاثرة مهم الباحثني يف هذا اجملال لتناول كتب شروح السنة، يهدف البح  
واكتشاف  الصَّنعة األصولية عند مؤلفيها، وإظهار ها إىل حيز الوجود وإن مل تكن هلم مؤلفات فيه،  
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كما يهدف إىل تعريف طلبة العلم جبهود اإلمام اخلطايب يف اجلانب األصويل يف كتب بعامة، 
 ومعامل السنن خباصة.

 أسباب اختار املوضوع:    
 إضافة ملا سبق ذكره ميكن إمجال أسباب اختيار البحث يف السببني اآلتيني:

 * ما ُيشعر أبمهية اإلمام اخلطايب أن َزيَّن كثرٌي من العلماء كتبهم آبرائه األصولية والفقهية واحلديثية. 
ه معامل السنن جيده مشحواًن ابآلراء * إبراُز مكانة هذا الَعَلم يف أصول الفقه، فمن نظر إىل كتاب

 األصولية، ومنها موضوع البحث.
 أمهية البحث: 

 من املعلوم أن اختيار املوضوع انبٌع من أمهيته، وتتجلى يف اآليت: 
 التعرف على مدرك اإلمام اخلطايب يف وصف التأويل الصحيح من املردود.

منه؛ إذ لو أُو ِّل اللفظ مبحض العقل حلصلت دراسة مناذَج من التأويل املردود سبٌب لعدم النفرة 
 النفرة منه.

 منهج البحث: 
اتبعنا يف هذا البحث األسلوب االستقرائي الناقص القائم على تتبع  بعض اجلزئيات،  

وتُعد فيه النماذج املدروسة أساساً تقاس عليه بقية اجلزئيات غري املدروسة، ومن مث يصدر الباحث 
ل ما درس ومامل يدرس، واألسلوب النقدي الذي حيوم حول املنهج الذي حكمًا عامًا ظنيًا يشم

 اتبعه اإلمام اخلطايب يف النماذج املدروسة.  
 حدود البحث:

اقتصر هذا البحث على التأويل املردود للخرب يف فهم ُمقتَضى لفظ ه دون النظر يف  
لة، كما ال يشمل التأويل التعارض بني خربيني احتمال أحدمها أظهر من اآلخر بدليل من األد

ني صوليني أطلقوا هلذه اللفظة أتويلمبعىن التفسري كرد التأويل للفظ القرء مبعىن احليض مثاًل، فإن األ
 الطهَر واحليَض، ويعنون به التفسري.  

 خطة البحث:
 تكون البحث من مقدمة ومتهيد ومبحثني وخامتة  على النحو اآليت: 
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ة البحث، وأهدافه، وسبب اختاره، وأمهيته، واملنهج املتبع  يف املقدمة، وتشتمل على إشكالي
 البحث، وحدود البحث ، وخطته.

 التمهيد، ويشمل التعريف ابإلمام اخلطايب، وكتابه معامل السنن وفيه:
 الفرع األول: التعريف ابإلمام اخلطايب.

 أواًل: امسه ونسبه وكنيته ولقبه.
 اثنياً: مولده ونشأته وطلبه للعلم.

 اثلثاً: شيوخه وتالميذه.
 رابعاً: آاثره العلمية، وثناء العلماء عليه.

 خامساً: وفاته.
 الفرع الثاين: والتعريف بكتاب معامل السنن.  

 املبحث األول: التأويل، تعريفه وأقسامه، وشروطه، وفيه:
 التأويل لغة واصطالحاً. املطلب األول:

 املطلب الثاين: أقسامه.
 وطه.املطلب الثالث: شر 

 ود عند اإلمام اخلطايب، وفيه:داملبحث الثاين: فروع فقهية للتأويل املر 
 الفرع األول: صالة املفرتض خلف املتنفل.

 الفرع الثاين: الصالة على امليت الغائب.
 الفرع الثالث: الفطر من احلجامة.

 الفرع الرابع: ذكاة اجلنني ذكاة أمه.
 اخلامس: ثبوت خيار اجمللس يف البيع. الفرع

 الفرع السادس: إذا أفلس املشرتي، فوجد البائع متاعه، فهو أحق به من غريه.
 خامتة يف أهم النتائج والتوصيات.

 املصادر واملراجع. 
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 متهيد يف التعريف ابإلمام اخلطايب وكتابه معامل السنن .
 الفرع األول: التعريف ابإلمام اخلطايب

 يته ولقبه.: امسه ونسبه وكنأوالً 
 .  (2)بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب الُبسيت (1)امسه ونسبه: هو اإلمام العالمة مَحْد 
 كنيته: أبو سليمان .  
لقبه: اخلطَّايب: بفتح اخلاء املعجمة، وتشديد الطاء املهملة، وبعد األلف ابء موحدة، وهذه  

إال أن التاج  ،طابزيد بن اخل الصحايب وقيل: إنه من نسل، (3)النسبة إىل جده اخلطاب املذكور
 .  (4)ذهبا إىل القول بعدم ثبوت ذلك وصحته  ابن كثري السبكي واحلافظ

  ونشأته وطلبه للعلم. اثنياً: مولده
على  أفغانستان وهي مدينة تقع  يف -حالًيا لشكر كاه -ُبْست مولده: ولد اخلطايب يف مدينة 

ْنَدَمند شاطئ  .  (6) ه  319 سنة رجب ، وكان ميالده يف شهروالية هنمند عاصمة ، وهي(5)هنر ه 
العلم عن علماء بلده، مث ارحتل طلًبا لالستزادة ومساًعا  اخلطايب نشأته وطلبه للعلم: أخذ 

املذهب  وبالد ما وراء النهر، وتفقه على وخراسان ومكة والبصرة بغداد للحديث، فذهب إىل
 .   الشافعي

عراق واحلجاز، وجال يف خراسان، وخرج إىل ما وراء قال ايقوت احلموي:" رحل إىل ال 
 .(7)النهر"

                                                           

( هكذا امسه على الصحيح بدون مهز، قال الذهيب: "والصواب يف امسه: محد، كما قال اجلم الغفري"، سري أعالم (1
 (. 23/ 17النبالء، للذهيب) 

ُّ: بضم الباء وسكون السني، نسبة إىل مدينة ُبْست، قال ايقوت احلموي: "مدينة بني سجستان،  وغزنني، (2 ( الُبْسيت 
 (. 1/415ل كابل"، معجم البلدان)وهراة، وأظنها من أعما

 (.2/241(  ينظر: وفَ َيات األعيان وأبناء الزمان ، البن خلكان )(3
 (.3/282(  ينظر: طبقات الشافعية الكربى،  للسبكي)(4
(  بكسر اهلاء وسكون النون وبعد الدال ميم مفتوحة ونون ساكنة، وهو اسم لنهر مدينة سجستان، وتقع عليه مدينة (5

 (.208(، وخمتصر كتاب البلدان، البن الفقيه)ص/5/418ظر: معجم البلدان )ُبست ين
(، وخزانة 547(، وبغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، للسيوطي)4/249( ينظر: معجم األدابء، للحموي )(6

 (. 2/123األدب ولب لباب لسان العرب، للبغدادي)
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وقال السبكي:" مسع احلديث من أيب سعيد بن األعرايب مبكة، وأيب بكر بن داسة ابلبصرة،  
 .(8) "وإمساعيل بن الصفار ببغداد، وأيب العباس األصم بنيسابور

فقال: أقام عندان بنيسابور سنني، وقال السمعاين:" ذكره احلاكم أبو عبد هللا يف التاريخ  
 . (9)وحدَّث هبا، وكثرت الفوائد من علومه"

 اثلثاً: شيوخه وتالميذه. 
شيوخه: للشيخ  أثر يف تكوين تلميذه،  السيما إذا كان ممن قد منح ع         وامل التأثري من  

، وصحة التفكري؛ لذلك كان التعريف ابلشيخ تعريفًا أبثر من  ، واالستقالل ابلفهم غزارة العل         م
 أهم اآلاثر اليت أثرت يف الشخص، وكان هلا مفعوهلا يف تكوينه العلمي .  

، وأعالم الصالح والتقوى ممن مجعوا  د اصطفى أبو سليمان اخلطايب من الشيوخ أقطاب املعرفةوق
فضائل العلم، فظهر أثرهم واضحًا يف تكوينه العلمي وسلوكه اخللقي،  فمن هؤالء السادة األبرار 

 واألئمة األخيار :
 ،(10)ه ( 340ي )ت:ابن األعرايب أبو سعيد، أمحد بن حممد بن زايد بن بشر بن درهم البصر 

، (11)ه ( 346وأبوبكر حممد بن بكر بن حممد بن عبد الرزاق بن داسة البصري التمار )ت: 
، و أبوبكر مكرم بن أمحد بن حممد (12)وأبوبكر حممد  بن علي بن إمساعيل القفال الكبري الشاشي

    .(13)ه (345بن مكرم القاضي، البزاز البغدادي  )ت:
؛  ، وينشر علمه ، حُييي ذكره التلميذ أثر من آاثر الشيخ وغرس من غراسه املثمرة :تالميذه 

،  لذلك كان التعريف به من األدلة اليت يستدل هبا على منزلة شيخه العلمية ومكانته االجتماعية
خلق كثري وجم غفري، نذكر منهم:  أاب عبد هللا    -رمحه هللا تعاىل–وقد أخذ على الشيخ اخلطايب 

، وأاب حامد أمحد بن (14)ه (  405)ت:حلاكم حممد بن عبد هللا بن حممد النيسابوري الشهري  اب

                                                                                                                                                            

 (. 10/268(  معجم األدابء)(7
 (.  3/282فعية الكربى )(  طبقات الشا(8
 (. 5/175(  ينظر: األنساب، للسمعاين )(9

 (. 3/803(، وتذكرة احلفاظ، للذهيب)15/407(  ينظر: سري أعالم النبالء) (10
 (. 2/74(، والعرب يف خرب من غرب، للذهيب)2/255(  ينظر: الوايف ابلوفيات، للصفدي)(11
 (.  3/200ت الشافعية الكربى)(، وطبقا16/283(  ينظر: سري أعالم النبالء) (12
 (.  15/517( ،وسري أعالم النبالء) 13/221(  ينظر:  اتريخ بغداد، للخطيب )(13
 (. 17/162(، وسري أعالم النبالء)4/280(، ووفيات األعيان وأبناء الزمان)5/473( ينظر: اتريخ بغداد)(14

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A
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،  وأاب ذر عبدهللا بن أمحد بن حممد بن عبدهللا بن (15)ه ( 406حممد بن أمحد  األسفراييين )ت: 
 .  (16)ه ( 434حممد بن غفري األنصاري  اخلراساين اهلروي)ت:

 ليه. رابعاً: آاثره العلمية، وثناء العلماء ع
معامل السَُّنن  :من اجمليدين يف التصنيف، ومن أهم مصنفاته  -رمحه هللا تعاىل–كان اخلطايب  

، وأعالم احلديث يف شرح صحيح (17)يف تفسري كتاب السنن  أليب داود السجستاين
وقد جتاوزت مؤلفاته العشرين مؤلًفا، أغلبها ، (20)الُعزلة ، و(19)، وغريب احلديث(18)البخاري

  .مطبوع ومتداول بني طلبة العلم
ثناء العلماء عليه: اتسعت ثقافة أيب سليمان يف علوم شىت، وتنوعت يف فنون شىت ، ولذا   

ه (:" إمام فاضل، كبري الشأن  562أهل العلم، من ذلك: قول السمعاين )فقد أثىن عليه مجٌع من 
ه (:" له فَ ْهم مليح، 597، وقول ابن اجلوزي )(21)جليل القدر، صاحب التصانيف  احلسنة"
ه (:" كان فقيهاً،  681وقول ابن خلك             ان )(22)وعلم غزير، ومعرفة ابللغة واملعاين والفقه "

وأما " ه (:576         اهر ال سَلفي )، وق    ول احل        افظ أيب الط        (23)له التصانيف البديعة"  أديباً، حمداثً،

                                                           

 ( . 1/161(، وطبقات الشافعية،  البن قاضي شهبة)4/61: طبقات الشافعية  الكربى)(  ينظر(15
(، وترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك ، 11/141(  ينظر: اتريخ بغداد)(16

 ( . 2/132(، والديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب ، البن فرحون)7/229لعياض)
م، بتحقيق أمحد شاكر 1948م  بتحقيق: حممد الطباخ ، وطبع يف القاهرة سنة 1920( طبع يف حلب سنة (17

 وحممد  الفقي.  
( مطبوع بتحقيق: حممد بن سعد آل سعود، وأصله رسالة علمية، وطبعه مركز إحياء الرتاث جبامعة أم القرى سنة (18

 ف الكتاين.  م، مث طبع مرة أخرى ابملغرب بتحقيق يوس1988ه  1409
   .م 1982( حقق جبامعة أم القرى مبكة املكرمة من قبل: عبدالكرمي إبراهيم العزابوي، وطبع بدار الفكر دمشق (19
ه   مث طبع بدار ابن كثري بدمشق  بتحقيق: ايسني حممد السواس، دار ابن  1352( طبع ألول مرة يف القاهرة سنة (20

 ه .1407كثري دمشق سنة 
 (.159/ 5(  األنساب )(21
 (.   14/129(  املنتظم يف اتريخ األمم وامللوك، البن اجلوزي )(22
 (.214/ 2( وفيات األعيان، البن خلكان )(23

https://www.alukah.net/library/0/104619
https://www.alukah.net/library/0/104619
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أبو سليمان الشارح لكتاب أيب داود، فإذا وقف ُمنص ف على ُمصنفاته، واطَّلع على بديع تصرفاته 
 .(24)يف ُمؤلفاته حتقق إمامته وداينته فيما يورده وأمانته"

 وفاته. خامساً: 
 -مسقط رأسه -" ُبْست اتفقت أغلب املصادر على أن وفاة أيب سليمان اخلطايب كانت مبدينة" 

 .  (25)ه  388 سنة ربيع اآلخر يوم السبت السادس عشر من 
  ننالفرع الثاين: التعريف بكتاب معامل الس

سنن أيب داود من أهم كتب السنة؛ إذ هو من أوائل كتب يعد كتاب معامل السنن يف شرح  
الشروح اليت اعتنت بسنن أيب داود بل قد يكون أوَّهلا، وقد اتفق األكثر على تسميته معامل السنن، 

 . (26)وعلى نسبته للخطايب، فقد نسبه إليه غري واحد من أهل العلم
، جاء يف مقدمة الكتاب: علمكتاب فكان استجابة لطلب بعض طالب الوأما سبب أتليفه لل 

وما طلبتموه من تفسري كتاب السنن أليب داود  -أكرمكم هللا -"فقد فهمُت ُمسألتكم إخواين 
سليمان بن األشعث، وإيضاح ما ُيشكل من متون ألفاظه، وشرح ما يستغلق من معانيه، وبيان 

هها ومعانيها وذكر وجوه أحكامه... وقد كتبت لكم فيما أمليت من تفسريها وأوضحته من وجو 
 .  (27)أقاويل العلماء واختالفهم فيها علماً مجاً فكونوا به سعداء نفعنا هللا تعاىل وإايكم برمحته"

تفسري كتاب السنن أليب داود سليمان بن األشعث، وإيضاح موضوع الكتاب: قال اخلطايب " 
حكامه، والداللة على ما ُيشكل من متون ألفاظه، وشرح ما يستغلق من معانيه، وبيان وجوه أ

مواضع االنتزاع واالستنباط من أحاديثه، والكشف عن معاين الفقه املنطوية يف ضمنها لتستفيدوا 
 .  (28)إىل ظاهر الرواية هلا ابطن العلم والدراية هبا"

ه 1401وقد طبع الكتاب عدة طبعات، منها: طبعة املكتبة العلمية، حلب، األوىل ، 
يف البحث، وطبع حباشية سنن أيب داود يف دار ابن حزم بريوت  م، وعليها االعتماد1981

                                                           

 (. 8/158مقدمته ملعامل السنن ينظر: خمتصر سنن أيب داود، للمنذري)ينظر: (  (24
(، 3/1020ظ)(، وتذكرة احلفا17/27(، وسري أعالم النبالء)4/250معجم األدابء )ينظر: ( (25

 (. 404(، وطبقات احلفاظ، للسيوطي)ص/3/283(، وطبقات الشافعية الكربى )2/174والعرب)
 (.3/1019(  ينظر: تذكرة احلفاظ، للذهيب)(26
 (.2/ 1( معامل السنن )(27
 (.2/ 1( معامل السنن )(28

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B4%D9%83%D8%B1_%D9%83%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B4%D9%83%D8%B1_%D9%83%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/388_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/388_%D9%87%D9%80
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ه، وطبع بتحقيق: حممد حممد اتمر 1418بتحقيق: عزت عبيد دعاس وآخرين، ط: األوىل 
 ه.1428مبطبعة املدين القاهرة، ط: األوىل 

 طريقة اخلطايب يف ترتيب شرحه وتبويبه، ومنهجه فيه: 
معامل  -سنن أيب داود-تيب أبواب الكتاب املشروحاألصل أن يسري يف شرحه على حسب تر   

السنن، ولكنه مل يشرح كل حديث يف سنن أيب داود، بل يشرح ما احتاج إىل شرح أو حنوه، مع 
حرصه يف الشرح هلذا الكتاب أبن يكون مشتماًل على احلديث والفقه املستنبط منه، ويكمن 

 قاط اآلتية:تلخيص طريقة اخلطايب يف كتابه معامل السنن يف الن
  ذكره للمفردات والعبارات الغريبة وتفسريها بعد إيراد احلديث، كتفسريه لفظ املصراة

 . (29)الواردة يف احلديث
  .شرحه لفقه احلديث مع احلرص على االختصار يف األغلب، وقد يطيل 
 أحيااًن يف شرحه للحديث عبارات تدل على أمهية ذلك احلديث، وما اشتمل عليه  يورد

من أحكام وفوائد، كقوله يف حديث: من أعتق عبيدًا له مل يبلغوا الثلث: "هذا احلديث 
 .(30)أصل يف جواز الوصية يف املرض ابلثلث لألجانب" 

   أصلها اللغوي، واشتقاقها، ووزهنا كثرياً عند شرحه املفردات ببيان   -رمحه هللا تعاىل-يُعىن
 .(31)الصريف  كبيان اشتقاق لفظ "املاعون"

 (32)اعتناؤه مبسائل أصولية وبيان اخلالف فيها  . 
 (33)اجلمع والتوفيق بني األحاديث اليت يفيد ظاهرها التعارض. 
  ذكره لسبب التسمية. كقوله:" مسى االستنجاء استطابة ملا فيه من إزالة النجاسة وتطهري
 .( 34)وضعها من البدن"م

                                                           

 (.1/11(  ينظر: معامل السنن )(29
 (.4/77( معامل السنن )(30
 (.2/73)( ينظر: معامل السنن (31
 (.4/274(،)2/5(،)1/25( ينظر مثاًل:)(32
 (.2/235(،)2/96(،)1/42( ينظر مثاًل:)(33
 (.1/14( معامل السنن )(34
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  تقوية تفسرياته وأتييدها ابالستدالل عليها ابآلايت القرآنية، كتأييده ملعىن األذان
َن اَّللَّ  َوَرُسول ه   ﴿ يف اللغة ابإلعالم، ومنه قوله تعاىل:  .     (36( )35) ﴾ َوأََذاٌن م 

  تفسريه للحديث ابحلديث كتفسريه حلديثه- - « األرض كلها مسجد إالِّ احلمام
وجعلت يل كل »بقوله :" يف هذا احلديث أيضاً اختصار وتفسريه يف حديث أنس « واملقربة

 .  (38)يريد ابلطيبة الطاهرة (37)« أرض طيبة مسجداً وطهوراً 
  االستدالل أبشعار العرب وأمثاهلم، تدلياًل لبعض املعاين اللغوية، ومنه قوله:" قال أهل

 ضامن يف كالم العرب معناه الراعي والضمان معناه الرعاية قال الشاعر: اللغة ال
ُ عن يشقيِك أغىن وَأْوَسعُ   (40) (39)" رعاِك ضماُن هللِا اي أمَّ مالٍك ... َولَّلَّ

 (41)الرواية عن املبهمني، وعزو األقوال إليهم. 
 

 املبحث األول: التأويل، تعريفه، وأقسامه، وشروطه
 التأويل لغة واصطالحاً. تعريف املطلب األول:

 أواًل التأويل لغة:  
 للتأويل يف اللغة معان متعددة ومتنوعة منها:

التأويل مبعىن العودة والرجوع واملآل والعاقبة واملصري  يقال: آل الرجل عن الشيء ارتد   
 قال تعاىل: (43)، واألْول الرجوع(42)عنه، ويقال: أوَّل احلكم إىل أهله أي: أرجعه ورده عليهم

   .(45)أي عاقبة ما يؤول إليه األمر (44)﴾َهْل يَ ْنظُُروَن إ الَّ أَتْو يَلُه ﴿
                                                           

 3(  سورة التوبة من اآلية:(35
 (.1/277(  ينظر: معامل السنن)(36
( قال 317حديث رقم:2/129( سنن الرتمذي، كتاب الصالة، ابب ما جاء أن األرض كلها مسجد إال املقربة،)(37

 الرتمذي:" وهذا احلديث فيه اضطراب".  
 (.1/147( ينظر: معامل السنن)(38
 ( 222/ 2(  البيت من الطويل ومل ينسب إىل أحد، ينظر: احلماسة البصرية، لعلي البصري )(39
 (.1/156(  معامل السنن)(40
 (.1/131(،)1/72(،)1/40(  ينظر مثاًل: )(41
 ( .1/160( ينظر: معجم مقاييس اللغة )(42
 (.4/1627(  ينظر: الصحاح للجوهري)(43



  2021/  6/  10-8: املوافق                          جامعة املرقب -املؤمتر العلمي الدويل الثاين لكلية علوم الشريعة 
 ( من أجل فهم سديد وتطبيق صحيح (التعامل مع السنة النبوية  فقه

_____________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 
sunnaconff@elmergib.edu.ly                                        sunnaconf.elmergib.edu.ly  

ومنها  التأويل مبعىن التفسري والتدبري والتقدير: قال ابن جرير: " وأما معىن التأويل يف كالم 
، وقال اجلوهري:" الَتْأويل: تفسري ما يَ ُؤوُل إليه الشيء ، (46)العرب، فإنه التفسري واملرجع واملصري"

 . (47)وقد أولته و أتولته أتواًل مبعىن"
ومنها التأويل مبعىن اجلمع واإلصالح: يقال: أُْلُت الشيء أُؤو ِّله  إذا مجعته وأصلحته، وقال 

 . (48)أصلحه مجعه، و يقال: آله يؤوله أْواًل، إذا :بعض العرب: أوَّل هللا عليك أمرك أي
ومنها: التأويل مبعىن السياسة: يقال: آل حاله يؤوله إذا أصلحه وساسه، و يقال آل امللك 

َ عليهم  . (49)رعيته يؤوهلا أْوالً وإ اياًل: ساسهم وأحسن سياستهم َوَويل 
 -ومما سبق من أقوال أئمة اللغة ميكن القول: أبن التأويل يف اللغة  أييت ابملعاين السابقة

واملعاين األخرى كالتفسري واجلمع واإلصالح تعود إليه؛ ألن التأويل  -ع، والعاقبة، والسياسةاملرج
 مجع معاين ألفاظ أشكلت بلفظ واضح ال إشكال فيه. 

وعليه فالتأويل هو اإلرجاع أو السياسة، فكان املؤول ابلتأويل كاملتحكم السايس على 
 . (50)يباً إىل األذهان بعد إعمال الرأي و التفكريالكالم املتصرف فيه حىت أصبح سهل االنقياد قر 

 اثنياً : التأويل اصطالحاً:  
عند املتقدمني ، واصطالٌح عند املتأخرين، وسنورد كال االصطالحني :   للتأويل اصطالح ٌ
 : ويطلق عندهم مبعنيني: (51)تعريف التأويل  اصطالحاً عند املتقدمني 

سواء وافق ظاهره، أو خالفه، فمثال ما وافق ظاهر األول: تفسري الكالم وبيان معناه، 
أفرأيت  بقوله:" (52) ﴾ أَفَ رَأَْيَت َمن  اختَََّذ إ هَلَُه َهَواهُ  ﴿ اللفظ ما أورده الطربي يف تفسري قوله تعاىل:

                                                                                                                                                            

 .53(   سورة االعراف من اآلية (44
 (.8/203(  جامع البيان عن أتويل آي القرآن، للطربي)(45
 (.6/204(  ينظر: جامع البيان، للطربي)(46
 ( 4/1627( ينظر: الصحاح، للجوهري)(47
 (.15/437)(، وهتذيب اللغة، للجوهري 3/109( ينظر: الكامل، للمربد)(48
 (.3/331(، والقاموس احمليط، للفريوز آابدي )11/33(  لسان العرب، البن منظور )(49
 (.9(   التأويل عند األصوليني، كنعان شتات)ص/(50
(  املراد ابملتقدمني: هم الصحابة  والتابعون ، وسائر أئمة املسلمني كاألئمة األربعة  وغريهم أي قبل القرن الرابع (51

 (.53ر: التأويل وأثره يف أصول الفقه، سليمان الرحيلي) ص/اهلجري. ينظ
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اي حممد من اختذ معبوده هواه، فيعُبد ما هوي من شيء دون إله احلقِّ الذي له األلوهة من كلِّ 
َواَل  ﴿ ، ومثال ما خالف ظاهره قوله تعاىل:(53)هو الظاهر من معناه دون غريه"شيء؛ ألن ذلك 

فإن ظاهره يفيد جواز املرور من املسجد للجنب، وأتوله بعض  (54) ﴾ُجنُ ًبا إ الَّ َعاب ر ي َسب يلٍ 
السلف على خالف ظاهره من أن املراد من عابري السبيل املسافر، وتقوى الظاهُر هنا أنه قد 

هاجاء بيا  .(55)ن حكم املسافر يف اآلية نفس 
الثاين: نفس املراد ابلكالم واحلقيقة  اليت يؤول إليها  وإن وافقت ظاهرَه، ومثاله ما روي  

اللهم سبحانك »كان يقول يف ركوعه وسجوده:     - -أن  النيب -رضي هللا عنها–عن عائشة 
َْمد  َربِّ َك َواْستَ ْغف ْرهُ ﴿يتأول بذلك  قوله تعاىل (56)«ربنا وحبمدك اللهم اغفر يل  (57)﴾َفَسبِّ ْح حب 

 .   (58)فالتأويل هبذا املعىن بوقوع املأمور به وحقيقته وصفته وكيفيته، ومبعرفة املخرب به 
م من التفسري والفرق بني املعنيني أن التأويل يف املعىن األول  يكون من ابب العلم، والكال

إىل فهم املعىن، وحتصيله يف الذهن، والتأويل يف املعىن الثاين ، فالتأويل فيه يرجع والشرح، واإليضاح
 نفس األمور املوجودة يف اخلارج اليت آل اللفظ إليها.  

والذي يظهر أن التأويل مبعىن نقل ظاهر اللفظ عن وضعه األصلي  إىل ما حيتاج إىل دليل 
كنهم يعملون به، والذي يدل لواله ما ترك ظاهر اللفظ مل يكن معروفاً لدى املتقدمني كاصطالح ل

 على ذلك ما نقل عن السلف  من مسائل منها :  
َْعُروٍف أَْو َتْسر يٌح إب  ْحَسانٍ ﴿ ظاهر قوله تعاىل: أن الطالق    (59)﴾الطَّاَلُق َمرَّاَتن  فَإ ْمَساٌك مب 

الظاهر  كله حمصور يف املرتني، إال أن هذا الظاهر مل يعمل به أحد؛ ألنه قد ورد دليل يصرف هذا

                                                                                                                                                            

 .23: (  سورة اجلاثية من اآلية(52
 (.22/76جامع البيان للطربي)ينظر: (  (53
 34(  سورة النساء من اآلية: (54
 وما بعدها(.8/381جامع البيان للطربي)ينظر: (  (55

 (.284حديث رقم:350/ 1صحيح مسلم، كتاب الصالة، ابب ما يقال يف الركوع والسجود ،)ينظر:   (56)
 . 3سورة النصر من اآلية:  (57)
 (.24/667جامع البيان للطربي)ينظر:  (58)
 .229(  سورة البقرة من اآلية(59
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َْعُروٍف أَْو َتْسر يٌح إب  ْحَسانٍ ﴿ قوله تعاىل: إىل الطالق  الذي مُتلك به الرجعة والدليل  ﴾فَإ ْمَساٌك مب 
(60( )61.)  . 

 تعريف التأويل اصطالحاً عند املتأخرين:  
متقاربة، ال خيلو أغلبها من االعرتاض، وإليك  وقد عرف علماء األصول التأويل  بتعريفات

 بعضاً منها:
تبني بعض ما حيتمل املشرتك بغالب الرأي رَّفه السرخسي يف أصوله بقوله: "ع

 . (62)واالجتهاد...، أو هو ما تصري إليه عاقبة املراد ابملشرتك بواسطة األمر"
الظاهر إىل ما إليه مآله يف دعوى  وعرفه إمام احلرمني اجلويين يف الربهان بقوله: "التأويل رد

 .(63)املؤول"
احتمال يعضده دليل، يصري به أغلَب على الظن من " فه الغزايل  يف املستصفى بقوله:وعر 

  . (64)املعىن الذي يدل عليه الظاهر"
وعرفه اآلمدي يف اإلحكام بقوله: "هو محل اللفظ على غري مدلوله الظاهر منه مع احتماله 

 .  (65)له "
وعرف التأويل املقبول بقوله:" "هو محل اللفظ على غري مدلوله الظاهر مع احتماله له 

 .  (66)بدليل يعضده "
ويتبني جليًا من خالل سرد هذه التعريفات السابقة  اشرتاكها يف كون التأويل خالفاً  

خرين، لألصل؛ ألنه أخذ ابالحتمال املرجوح حسب عبارة بعضهم، وبغري الظاهر حسب عبارة اآل
واشرتط بعضهم كالغزايل أن يعضد ذلك التأويل  بدليل تكون داللته أقوى من داللة الظاهر، وقوة 

                                                           

 .229(  سورة البقرة من اآلية(60
 (. 55وأثره يف أصول الفقه، سليمان الرحيلي) ص/ (  التأويل(61
62)(  )1 /127.) 
63)( )1 /336. ) 
 (. 23(  )ص/ (64
65)(  )3/1874. ) 
 (  املصدر نفسه.(66
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الدليل تكون بغلبة الظن عند اجملتهد، وهي متحصلة بقرائن موافقة لوضع اللغة، أو لعرف 
 االستعمال، أو عادة الشرع.    
رمني، وتعريف اإلمام اآلمدي؛ هو تعريف إمام احل  -وهللا أعلم -ولعل الراجح واألصوب

لكوهنما أبعد عن اإليراد والنقد؛ فتعريف الغزايل أخص من تعريفهما؛ ألنه قيده ابلتأويل الصحيح، 
حيث اشرتط فيه االعتضاد بدليل، وعليه فتعريفه غري جامع؛ لعدم اشتماله للتأويل غري الصحيح 

أنه جعل تعيني أحد املعنيني يف  ، وكذلك ُيالحظ على تعريف السرخسي(67)وللتأويل اليقيين
اللفظ املشرتك أتوياًل، وهو ال يُتصور وال ميكن حتققه؛ إذ إن اجململ ال يفهم معناه، والتأويل يكون 

 .  (68)يف معىًن فهم، وما مل يفهم ال يؤول
؛  إذ مها جامعان ملا يلزم من قيود، وهبذا ظهر رجحان تعريف اإلمامني اجلويين واآلمدي

 مانعان من دخول ما ال حاجة إليه من األلفاظ، ولذا  مت اختيارمها على غريمها.  
 املطلب الثاين: أقسام التأويل.

 للتأويل تقسيمان  ابعتبارين خمتلفني:
 التقسيم األول ابعتبار الصحة وعدمها. 

يث الصحة والفساد، فقسَّمه بعضهم، اختلفت مناهج العلماء يف تقسيم التأويل من ح
 ومنهم التاج السبكي إىل ثالثة أقسام:  

 األول التأويل الصحيح "املقبول":  وهو محل ظاهر  اللفظ على حمتمل  مرجوح بدليل.  
الثاين التأويل الفاسد" املردود":  وهو محل ظاهر  اللفظ على احملتمل املرجوح ملا يظن دلياًل وليس 

 يل مرجوح أو مساٍو.  بدليل أو بدل
 .(69)الثالث اللعب: وهو صرف اللفظ عن ظاهره إىل احملتمل املرجوح بال دليل

 : (70)وقسمه فريق آخر إىل قسمني
 األول التأويل الصحيح:  وهو محل ظاهر اللفظ على احملتمل املرجوح بدليل يصريه راجحاً.

                                                           

 (.3/26(   ينظر: البحر احمليط للزركشي)(67
 (.374(   ينظر إيضاح احملصول، للمازري)ص/(68
(، وإرشاد الفحول، 1/263(، ونشر البنود شرح مراقي السعود)2/53( ينظر: مجع اجلوامع مع حاشية البناين)(69

 ( . 2/32للشوكاين)
 (. 3/461( وشرح الكوكب املنري)2/417(، وبيان املختصر)2/169( ينظر: شرح العضد ملختصر ابن احلاجب)(70
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تمل املرجوح بدليل ال يصريه راجحاً، أو الثاين التأويل الفاسد: وهو صرف اللفظ عن ظاهره إىل احمل
 صرفه بغري دليل؛ فيدخل يف هذا ما أمساه أصحاب التقسيم األول لعباً.

 وأخرياً نستطيع القول: أبن التأويل ينقسم إىل قسمني:
 أتويل صحيح: وهو ما استكمل شروط التأويل، وأتويل فاسد: وهو ما فقد شرطاً من شروطه. 

عًا من أنواع الفاسد ابلذكر، وهو محل الظاهر احملتمل املرجوح بال وبعض العلماء أفرد نو 
دليل، ومساه، لعباً لالهتمام ببيان فساده ورده رداً قاطعاً فهو من ابب ذكر اخلاص بعد العام لشدة 

 .(71)االهتمام به
 التقسيم الثاين ابعتبار القرب والبعد:  

ه، فنظر مجهورهم إىل القرب والبعد من اختلفت أنظار العلماء يف وجه قرب التأويل وبعد 
حيث قرب  التأويل إىل الذهن لقرب االحتمال املرجوح، ومن حيث بعده عن الفهم لبعد 

 ، فقسمه بعضهم كالغزايل وابن عبد الشكور إىل قسمني:  (72)االحتمال املرجوح
التأويل القريب: وهو القريب من الفهم لقرب االحتمال الذي يرتجح فيه  القسم األول :

 .االحتمال املرجوح بدليل قريب، وإن مل يكن ابلغاً يف القوة، فيرتجح أبدىن دليل
ُلوا ُوُجوَهُكْم ﴿ومن أمثلته قوله تعاىل:  (73) ﴾اَي أَي َُّها الَّذ يَن آَمُنوا إ َذا ُقْمُتْم إ ىَل الصَّاَلة  فَاْغس 

ففي هذه اآلية صرف  لفظ القيام  من معناه الظاهر إىل معىن آخر قريب، وهو: العزم على فعل 
الصالة، والذي يرجح هذا التأويل أن القيام يراد به يف كالم العرب الشروع، فالشارع ال أيمر عباده 

 .  (74)ابلوضوء بعد الشروع يف الصالة، وإمنا أمرهم ابلوضوء عند العزم عليه أو إرادهتا 
 .  (75)القسم  الثاين : التأويل البعيد: وهو ما ال يرتجح إال بدليل أقوى من الظاهر

                                                           

 (. 138(، وأصول الفقه، حملمد أبو زهرة)ص/502( ينظر: أصول الفقه، حلسني حامد حسان)ص/(71
 (. 2/88( ينظر: حاشية العطار على مجع اجلوامع)(72
 6( املائدة من اآلية: (73
 (.234(، وأصول األحكام، ملنصور الشيخ)ص/1206/ 3( ينظر: املهذب يف أصول الفقه املقارن، للنملة))(74
صول ، (، وغاية الو 2/53(، وشرح احمللي مع حاشية البناين)2/22(، ومسلم الثبوت)1/387( ينظر: املستصفى)(75

 (. 83لألنصاري)ص/
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ُكْم َوأَْرُجَلُكْم إ ىَل اْلَكْعبَ نْي  ﴾ ، فقد أوَّل  (76)ومن أمثلته قوله تعاىل ﴿ َواْمَسُحوا ب ُرُءوس 
ذا التأويل بقراءة بعضهم ذلك أبن املراد مسح الرجلني بدال من غسلهما ، وقد استدل هو على ه

ُكْم ﴾ فقالوا ذلك نظراً  اجلر يف قوله : ﴿ َوأَْرُجَلُكْم ﴾ وأن ذلك كان عطفا على قوله: ﴿ ب ُرُءوس 
إىل تلك القراءة، ولكن ما ثبت من األحاديث الصحيحة اليت  ورد األمر فيها بَغسل الرجلني، وما 

 .  (77)ثبت يف اللغة جيعل هذا التأويل بعيداً جداً 
بعض العلماء كابن احلاجب قسمًا اثلثًا وهو التأويل املتعذر، وهو الذي ال حيتمله  وزاد

 ، فمثل هذا التأويل يكون مردوداً غري مقبول.(78)اللفظ
وزاد ابن  قدامة قسمًا اثلثاً، وهو التأويل املتوسط الذي  يكون فيه االحتمال متوسطًا بني 

 . (79)القوة والضعفالقريب والبعيد، فيحتاج دلياًل متوسطاً يف 
 املطلب الثالث: شروط التأويل.

 التأويل خالف األصل، وال ُيصار إليه وال يعمل به إال إذا توافرت فيه الشروط التالية : 
الشرط األول: أن يكون الناظر املتأول  أهاًل لذلك؛ ألن التأويل طريق من طرق االجتهاد؛ إذ 

التفصيلية من الكتاب والسنة، وهذه وظيفة اجملتهد، فيه استنباط األحكام الشرعية من األدلة 
 .    (80)فالبد من توافر شروط االجتهاد يف املؤول

 .  (81)الشرط الثاين: أن يكون اللفظ حمتماًل للتأويل بوجه من وجوه الداللة
أو الشرط الثالث: أن يكون املعىن املصروف إليه اللفظ موافقًا لوضع اللغ         ة بطريق املنطوق 

 . (82)املفهوم أو اجملاز، أو أن يكون اللفظ موافقاً لعرف االستعمال أو عادة الشرع 
على دليل صحيح ي          دل داللة    -مبا هو خالف األصل-الشرط الرابع: أن يقوم التأويل

 .  (83)واضحة وصرحية على صرف اللفظ عن ظاهره إىل غريه
                                                           

 6( املائدة من اآلية (76
 (234(، وأصول األحكام، ملنصور الشيخ)ص/1206/ 3( ينظر: املهذب يف أصول الفقه املقارن، للنملة))(77
(، وشرح العضد 2/419(، وبيان املختصر، لألصفهاين)144( ينظر: منتهى السول واألمل، البن احلاجب )ص/(78

 (. 2/169على خمتصر ابن احلاجب )
 (. 3/601(، وشرح خمتصر الروضة للطويف)2/33( ينظر: روضة الناظر مع نزهة اخلاطر العاطر)(79
 (.3/1875( ينظر: اإلحكام يف أصول األحكام)(80
 (.3/100(، واملوافقات )3/1875(، واإلحكام يف أصول األحكام )1/561( ينظر: الربهان يف أصول الفقه )(81
 (.3/100للشاطيب)( ينظر: املوافقات (82
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وص قطعية الداللة يف التشريع؛ ألن تلك الشرط اخلامس: أال يتعارض التأويل مع نص
النصوص القاطعة من النظام الشرعي الع    ام، أما الت   أويل فطريق اجتهادي ظين، والظن ال يقوى 

 .  (84)على معارضة القطعي
 املبحث الثاين: فروع فقهية على التأويل املرود عند اإلمام اخلطايب.

 الفرع األول صالة املفرتض خلف املتنفل:
 - -أن معاذ بَن جبل كان ُيصلي مع رسول هللا» روى أبو داود عن جابر بن عبد هللا  

 .(85)« العشاء، مُثِّ أييت قوَمه، فُيصلي هبم تلك الصالةَ 
صحة صالة املفرتض خلف املتنفل، وهو قول الشافعي  -رمحه هللا-يرى اإلمام اخلطايب 

واألوزاعي واإلمام أمحد، فقد متسك هؤالء بظاهر هذا احلديث، وهو أن معاذاً كان يصلي العشاء 
 . (86)فسقط فرضه، مث أييت قومه، فيصلي هبم العشاء نفسها - -مع النيب

 .(87)«هي له تطوع، وهي هلم مكتوبٌة العشاء» ه:زاد اإلمام الشافعي يف مسند 
ورأت احلنفية واملالكية عدم صحة صالة املفرتض خلف املتنفل، وحاولوا أتويل هذا احلديث  

 .  (88)تطوعاً  - -على أن صالته بقومه كانت فريضًة، وصالتُه مع النيب
لفاسد؛ ذلك ألنه وموضع الشاهد هنا: أن اإلمام اخلطايب ردَّ هذا التأويل، ونعته اب 

 خالف الظاهر املتبادر إىل الذهن، وهو من وجهني:

                                                                                                                                                            

 (.3/1875(، واإلحكام)3/50(، واملنخول، للغزايل)1/561( ينظر: الربهان يف أصول الفقه)(83
 (.341(، والوجيز، لزيدان)ص/220( ينظر: املناهج األصولية للدريين)ص/(84

ث رقم: حدي  488/ 1سنن أيب داود، كتاب الصالة، ابب إمامة من َصلَّى بقوم، وقد صلَّى تلك الصالة،) (85)
،  143/ 1(، ورواه البخاري بغري هذا اللفظ يف صحيحه كتاب األذان، ابب إذا صلى مث أمَّ قوماً،)599

 (.711حديث رقم:
/ 2، واملغين، البن قدامة املقدسي، )271/ 4(، واجملموع، للنووي، 1/171ينظر: معامل السنن، للخطايب) (86)

166.) 
 (.293،حديث رقم: 1/101ابب يف اجلماعة وأحكام اإلمامة،) مسند اإلمام الشافعي، كتاب الصالة، (87)

 (.2/101وقد صحََّح غري واحد هذه الزايدة، ينظر: تلخيص احلبري، ابن حجر العسقالين، )
 (.1/473(، والتوضيح، خلليل،)1/141ينظر: تبيني احلقائق، للزيلعي)  (88)
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ويرتكه، ويضيع حظه منه، ويؤدِّيها  - -األول: أنه ال يُظن مبعاذ أنه يدرك الفرض مع النيب
 يف مكان آخر، ويْشُغل نفسه ابلنفل الذي ال طائل فيه.  

ُيصلي بقومه، فكان ائتماره  أمر معاذًا أن - -وقد اسُتْدرك على هذا التوجيه أبن النيب
للوجوب، وصالة الفريضة معه ليس على  - -خريًا من فعل الصالة معه؛ إذ األمر منه 

 .  (89)الوجوب
 - -كان يصلي مع رسول هللا» الثاين: يدل على فساد التأويل قول راوي احلديث 

الص      الة، ف  ال صالة  إذا أقيمت: »- -ومعلوم أن العشاء هي الصالة املفروضة؛ لقوله« العشاء
 . (91) فال جيوز ملعاذ أن يرتك الفريضة بعد أن حضرها، وأقيمت، وهو ذو فقه (90)«إال املكتوبة

، «إذا أقيمت الصالة، فال صالة إال املكتوبة»االحتجاج حبديث  مل يؤيد ابن حجر العسقالين 
رض لنية فرض أو نفل، وإال مل جُيز ألن النهي الوارد فيه هو التلبس بصالة غري املقيمة من غري تع

 . (92)ملعاذ أن ُيصلَي الثانية بقومه؛ ألهنا ليست فرضاً حال تعيينها فرضاً 
إن التأويل الذي تبناه الفريق الثاين املانع هو واحد من عدة، ال خيلو واحد منها من استدراك 

سلم أن ُيصلَي الفريضة أو طعن، وما ذكروه أن احلديث كان يف بدء اإلسالم، حيث كان جيوز للم
فيحمل فعل معاذ قبل النهي عن ذلك، فجاء النهي  -(93) -مرتني، حىت جاء النهي منه

 .(94)فنسخه

                                                           

 (.2/831ينظر: التجريد، للقدروي، ) (89)
/ 1صحيح مسلم، كتاب صالة املسافرين وقصرها، ابب كراهية الشروع يف انفلة بعد شروع املؤذن،)  (90)

 (.63،حديث رقم: 493
 (.1/171ينظر: معامل السنن اخلطايب،) (91)
 .2/196ينظر: فتح الباري، البن حجر العسقالين،  (92)
كتاب الصالة، ابب « لوا صالة يف يوم مرتنيال تص» قال:  - -من ذلك ما رواه أبو داود يف سننه أن النيب (93)

(، قال النووي خالصة األحكام يف مهمات السنن 579، حديث رقم:433/ 1إذا صلى مث أدرك مجاعة يعيد )
 ( إسناده صحيح. 2/668وقواعد اإلسالم، للنووي) 

 (.314/ 1ينظر: شرح معاين اآلاثر، للطحاوي،)  (94)
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وال يبعد أن يقال كما قال ابن حجر العسقالين: إن النهى عن صالة الفريضة مرتني منسوخ 
ملعاذ  --من النيب حبديث معاذ؛ إذ جيوز أن يكون النهي عن إيقاعها مرتني هو األول، واإلذن

 . (95)أن يصلَي بقومه اثنياً 
مل يْعَلْم صالة معاذ بقومه بعد صالته معه، ولو علمه ألنكر عليه، فال  - -ومنها: أن النيب

 يكون حجة مع هذا االحتمال.
، وأنه قد (96)فشكا إليه معاذًا طول الصالة - -نوقض هذا التأويل أبن رجاًل أيت النيبَّ 

مل يعلم بفعل معاذ، وهي أن  - -وقعت زايدة يف صحيح مسلم تنفي دعوى من ادعى أن النيب
  -إن معاذاً صلى معك العشاء، مث أتى، فافتتح بسورة البقرة، فأقبل رسول هللا الرجل قال له:

 .(98)أنكره ومل ينقل أنه( 97)«اي معاذ أفتاٌن أنت؟ اقرأ بكذا أو أقرا كذا»على معاذ، فقال:  -
وهو مما ال جيوز  - -ويعضد هذا ما قاله أهل أصول الفقه وهو: أن ما فُعل يف زمن النيب

أن خيفى عليه عادة، فهو مبنزلة ما لو رآه مل ينكره، وذلك مثل حديث معاذ املستشهد به يف 
 .(99)املسألة، فيدل ذلك على جواز الفعل

وبقومه صالة الليل؛ ألهنم كانوا  - -ومنها: أن معاذًا كان يصلي صالة النهار مع النيب
 . (100)أهل خدمة، فأخرب الراوي حبال معاذ يف الوقتني

واجلواب: أنه جاء يف احلديث أن الصالة كانت العشاء، وهو نٌص ال حيتمل التأويل، والقول 
 بغري هذا ترجيٌح بال مرجح، وهو ابطل.

                                                           

 (.2/196ينظر: فتح الباري، ) (95)
روي عن جابر بن عبد هللا األنصاري أنه قال: أقبل رجل بناضحني، وقد جنح الليل، فوافق معاذاً ُيصلي، فرتك  (96)

 -انضحه، وأقبل إىل معاذ، فقرأ بسورة البقرة أو النساء، فانطلق الرجل، وبلغه أن معاذًا انل منه، فأتى النيبَّ 
فلو »ثالث مرات « فاتن؟»و« أفتان أنت؟»  - -فشكا إليه معاذاً، فقال النيب -صلى هللا عليه وسلم

«. صليت بسبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبرُي والضعيُف وذو احلاجة
 (.705،حديث رقم: 1/142صحيح البخاري، كتاب األذان، ابب من شكا إمامه إذا طول،)

 (.178،حديث رقم: 1/339صحيح مسلم، كتاب الصالة، ابب القراءة يف العشاء،) (97)
 (.378/ 2ينظر: إكمال املعلم، لعياض)  (98)
 (.70( ينظر: اللمع، للشريازي، )ص/(99

 (.239/ 5ينظر: عمدة القاري، للعيين،) (100)
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هبذا القدر، إذ ال فائدة لإلطالة بتعديد التأويالت اليت ذكرها العلماء، فال خيفى على  ونكتفي
 الناظر ضعف املأخذ فيها. 
 .(101)« إمنا ُجعل اإلمام ليؤمت به، فال ختتلفوا عليه... » - -وقد تعلق املانعون بقوله

نية اليت عليها مدار ووجه داللته: أنه عام يف النية والفعل، وال اختالف أشد من اختالف ال
 .(102)األعمال

 مل ُيَسلَّم لدعوى العموم، ألن املراد من احلديث هو أن أْيمتَّ املأموم ابإلمام فيما ظهر من أفعال 
الصالة، ومل يؤمر فيما مل يظهر كالنية، ألهنا مغيبة، وما غاب مل نُكلَّْفه، ومما يدل على هذا احلديث 

كربوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: مسع فإذا كرب ف»نفُسه، حيث قال فيه: 
فُعلم أن املأمور به « محده فقولوا: ربنا ولك احلمد، وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أمجعني ملن هللا

 .(103)األفعال الظاهرة من ركوع وسجود وتكبري وقيام وقعود
العلماء، والتباين يف وجهات النظر يف  أننا هبذا الطرح أردان الوقوف على آراء -أخرياً  -ونود

يث، ومن حنا حنوه متسك بظاهر احلد -رمحه هللا -أتويل اخلرب ورده، فلكل وجهه، فاإلمام اخلطايب
أن أتويله تعسف واحتمال ال يعضده دليل، ولذا يقال: وما  ىوهو نٌص يف موضع اخلالف، ورأ

إمنا األعمال ارضته قاعدة كلية، وهي:"عجترد عن الدليل فهو دعوى ساقطة، ومن رأي التأويل 
 ابلنيات"، لذا وجب أتويل احلديث بصرف اللفظ من ظاهر معناه إىل معىن آخر.

  الفرع الثاين: الصالة على امليت الغائب.
نعى للناس النجاشي اليوم الذي  - -أن رسول هللا » - -روى أبو داود عن أيب هريرة
 .(104)«فَصفَّ هبم، وكرب أربع تكبريات مات فيه، وخرج هبم إىل املَصلَّى،

رمحهما -إن ظاهر حديث أيب هريرة يفيد جواز الصالة على الغائب، وانتصر الشافعي وأمحد
 .  (105)هلذا الظاهر -هللا

                                                           

 (.77،حديث رقم:1/308صحيح مسلم، كتاب األذان، ابب ائتمام املأموم ابإلمام،) (101)
 (.5/387، واالستذكار، البن عبد الرب،)473/ 1ينظر: التوضيح، خليل،  (102)
 (.24/368( ينظر: التمهيد، البن عبد الرب،)(103

،حديث رقم: 5/112سنن أيب داود، كتاب اجلنائز، ابب الصالة على املسلم يليه أهُل الشرك يف بلد آخر،)  (104)
،حديث 2/89نائز، ابب التكبري على اجلنازة أربعاً، )(، ورواه البخاري يف صحيحه يف كتاب اجل3204

 (.1333رقم:
 (.355/ 2(، والشرح الكبري، البن قدامة،)2/583ينظر: حبر املذهب، للروايين،) (105)
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ذكر اإلمام اخلطايب أن من العلماء من عدل عن األخذ بظاهره، ومنعوا  أتويل احلديث:
؛ ذلك أن احلديث عند هؤالء مؤول، وهو أنه خاص الصالة على الغائب، وبنيَّ سبب عدوهلم

ابلنجاشي، أو أن هناك دلياًل يعارض ظاهر احلديث، فقد روي يف بعض األخبار أنه رُفع سرير 
، (106)حبضرته، أي: ُسو ِّيت له أعالم األرض حىت أْبَصَر مكانه- -النجاشي حىت رآه النيب

يه كصالة اإلمام على امليت حقيقة، وإن فصلى عليه، فكان يف حكم املشاهد، فتكون صالته عل
 . (107)خمصوصاً هبذا الفعل - -مل يره املأمومون؛ إذ هو غري مانع من االقتداء، فكان النيب

شيئًا من أفعال  إذا فعل -  -رد التأويل: اعتذر اإلمام اخلطايب عن هذا التأويل؛ ألنه
فتخصيصه ابلصالة على النجاشي  -  –ب على األمة متابعته و التأسي به الشريعة، فإنه جي

غائبًا حيتاج إىل دليل، ودليل فساد أتويل احلديث فعله، وهو خروجه ابلناس إىل املصلى، وصفُّه 
 . (108)إايهم، والصالة عليه

قال اإلمام النووي مؤيدًا ما قاله اخلطايب: "إنه لو فتح هذا الباب مل يبق وثوق بشيء من 
العادة يف تلك القضية مع أنه لو كان شيء من ذلك لتوفرت  ظواهر الشرع؛ الحتمال احنراف

 .(109)الدواعي بنقله"
سويت له أعالم  - -ولقد حاول بعضهم إثبات أتويل آخر على تقدير صحة ما ُروي أنه

األرض حىت أبصر مكانه، وهو أن صالته على النجاشي ال يسقط االحتجاج هبا يف صحة صالة 
وكانت صالًة على الغائب  --نت صالة على احلاضر ابلنسبة لهاحلاضر على الغائب؛ ألهنا كا

  .(110)رضوان هللا عليهم–ابلنسبة ملن حضر تلك اجلنازة من الصحابة 

                                                           

 -يف اليوم الذي مات فيه، فقال رسول هللا -  -ذكر الواحدي أنه ملا مات النجاشي نعاه جربيل للنيب (106)
-«فخرج رسول «النجاشي»، فقالوا: ومن هو؟ فقال: «اخرجوا فصلوا على أخ لكم مات بغري أرضكم ،
إىل البقيع وكشف له من املدينة إىل أرض احلبشة، فأبصر سرير النجاشي، وصلى عليه وكرب أربع  - -هللا

 (. 103/ 1تكبريات ينظر: أسباب النزول، للواحدي،)
 (.1/310ينظر: معامل السنن،)  (107)
 املصدر السابق بنفس الصفحة. (108)
 .253/ (5اجملموع شرح املهذب، للنووي،)  (109)
 (.149/ 3ينظر: حتفة احملتاج، البن حجر اهليثمي،) (110)
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وقد تعقب املانعون أبن من شرط التأويل أن يعضد بدليل قوي كما يقول أهل أصول الفقه، 
 فمستند أتويل هذا احلديث عند هؤالء من وجهني:

سويت له أعالم األرض حىت رأى سرير  - -االحتمال املذكور، وهو أنهاألول: إن كان 
حمتاجًا إىل دليل، ومل تتوفر الدواعي لنقله، فإنه قد ثبت يف املروي ما يؤيده، فقد روي  -النجاشي

، فقوموا  - -أنبأان رسول هللا »عن عمران بن احلصني أنه قال:  أن أخاكم النجاشيَّ تويف 
وصفوا خلفه، وكرب أربعاً، وهم ال يظنون إال أن جنازته بني  - -رسول هللافصلوا عليه، فقام 

 .(112)حممول على اخلصوصية --فدل ذلك أن فعله (111)«يديه
الثاين: ومما يدل على اخلصوصية فعله املستمر؛ فإنه قد مات خلق كثري يف األسفار، ومل يثبت 

 . (113)صلى عليهم --أنه
نفية واملالكية أن مربر التأويل عندهم وجود قرينه تدل على إذن يبدو من خالل ما ساقه احل

 عدم إرادة الظاهر، ليس جمرد دعوى بال دليل، متثلت يف الوجهني السابقني.
 - -وللفريق اجملوز التمسك ابلقياس إذا فُرض يف املسألة أنه مل يكن مثة بيان من النفي

فالقياس جواز الصالة على الغائب إن مات يف ذلك اليوم وكفن فيه؛ ألن احلاجة داعية لنفع 
 .   (114)املَصلي واملَصلَّى عليه

يظهر من خالل ما سبق ذكره أن لكل من الفريقني دليَله، إال أننا نريد أن ُنشري إىل شيء، 
وهو أن اإلمام اخلطايب الذي حكم على مؤويل هذا احلديث ابلتعسف قد ساق أتوياًل للحديث 

ألنه نبيه  - -أيضاً، وهو أن النجاشي كان يكتم إميانه، فلم ُيَصلَّ عليه، فتعينت على النيب
حق الناس هبذا، وقد يؤاخذ عليه أبن حجته اجلمود على قصة النجاشي، كما يؤاخذ عليه أيضاً وأ

أتويله احلديث فقد كان يرى أن ال ُيَصلَّى على من مات ببلد آخر، وقد أخذ حظه من الصالة 
  عليه، فإن مل ُيَصلَّ عليه ملانع كأن كان يف بلد كافر، فإنه من السنة الصالة عليه غائباً.

  الفرع الثالث: الفطر من احلجامة.

                                                           

 (، قال شعيب األرانؤوط: إسناده صحيح.3102،حديث رقم: 7/369صحيح ابن حبان،) (111)
 (.117/ 2ينظر: فتح القدير، البن اهلمام، ) (112)
 .(993/ 3ينظر: اجلامع ملسائل املدونة، البن يونس،) (113)
 (.248/ 2ينظر: شرح احمللى مع حاشية العطار،)  (114)
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احتجم وهو صائم » - -أن رسول هللا  -رضي هللا عنهما -روى أبو دواد عن عباس
 . (115)«حمرم

فظاهر احلديث يفيد أن احلجامة أثناء الصوم ال تفطر، وممن ذهب إىل الرخصة فيها أبو 
 . -رمحهم هللا تعاىل-(116)حنيفة ومالك والشافعي

أتويل بعض العلماء، أي من ذهب منهم إىل  -رمحه هللا-اإلمام اخلطايب أتويل احلديث: ذكر
احتجم وهو حمرم صائم  - -أن ظاهر هذا احلديث ال حجة فيه؛ ألنه حممول على أن النيب

وهو مسافر؛ إذ مل يكن حمرماً، وهو مقيم ببلد، وال شك أن للمسافر أن يفطر ابألكل أو الشرب 
 . (117)ا جاز له ذلك جاز له أن حيتجم حال كونه مسافراً أو احلجامة أو غري ذلك، فإذ

 .(118)وذهب إىل إفطار الصائم ابحلجامة -رمحه هللا-وخالفهم اإلمام أمحد
رد التأويل: قال اإلمام اخلطايب: التأويل الذي صار إليه بعض العلماء ال ميكن املصري إليه يف 

م، وهو صائم مل يتحلل منه، فاحلديث صرف ظاهره مبا ذكره املتأولون؛ لثبوت الصوم حني احتج
مبنطوقه داٌل على بقائه، فلو كانت احلجامة تُفسد الصوم ألمكن القول أبنه احتجم فأفطر، كما 

 .(119)يقال: أفطر الصائم بشرب املاء، وال يقال: شرب ماًء صائماً 
ع أول وقد انتصر بعض من مال إىل ما قاله اخلطايب أبن الفطر على مذهب القائلني به يق 

خروج دم احلجامة، ومعىن ذلك أن الصائم ال يبقى صائمًا إىل أن تتم احلجامة، ومنطوق احلديث 
   .(120)يقضي كون الصائم صائماً أثناء احلجامة وبعد الفراغ منها

 وميكن القول أبن التأويل املذكور للحديث يصعب قبوله لتعارضه مع رواايت صحيحة، منها:

                                                           

(قال الرتمذي: حديث 2373، حديث رقم: 51/ 4سنن أيب داود، كتاب الصوم، ابب الصائم حيتجم،) (115)
حديث رقم:  146/ 3حسن صحيح، سنن الرتمذي، كتاب الصوم، ابب ما جاء يف الرخصة يف ذلك، )

775.) 
 (.219/ 3(، وحبر املذهب،)415/ 2(، والتوضيح، خليل،)107/ 2ينظر: بدائع الصنائع، الكسائي) (116)
 (.2/111ينظر: معامل السنن ) (117)
 (.24/ 3ينظر: املبدع، البن مفلح،) (118)
 (2/111ينظر: معامل السنن ) (119) 
 (.82/ 4ينظر: شرح البخاري، البن بطال،) (120)
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احتجم وهو حمرم، واحتجم  -  -أن النيب» -ي هللا عنهمارض -ما روى عن ابن عباس 
   .(121)«وهو صائم

أكنتم تكرهون احلجامة للصائم؟ قال: » -رضي هللا عنه-ومنها: أنه ملا سئل أنس بن مالك
 . (122)«ال، إال من أجل الضعف

فاحلديث األول معتمده التمسك ابألصل، وهو الظاهر، لكونه أقرب إىل النص الذي ال 
يتطرق إليه احتمال التأويل، أي: احتجم حُمرمًا يف وقت، واحتجم صائمًا يف وقت آخر، ويعضده 

 .  (123)مل حُيرم إال وهو مسافر - -أنه
ا قد تؤدي إىل إفساد والثاين، دال على كراهية احلجامة لكل من خياف على نفسه؛ ألهن

 الصوم.
أنه قال:  --والذي أوجب الفطر ابحلجامة احلديث الذي رواه شداد بن أوس عن النيب

 . (124)«أفطر احلاجم واحملجوم»
متسك احلنابلة أبن احلجامة تضر ابلصوم، أخذًا بظاهر حديث شداد بن أوس، وأيدوا ذلك 

هو ابن عباس، كان إذا أراد أن حيتجم وهو أبن راوي احلديث املقتضي صحة الصوم ابحلجامة، و 
م واحتجم لياًل، ففعله يدل على أنه علم نسخ احلديث الذي  صائم أعدَّ احلجِّام وال َمحاج 

 . (125)رواه
وتعقبه بعض الفقهاء بقول األصوليني: إن مذهب الراوي إذا خالف ظاهر احلديث مل  

ة يف لفظ صاحب الشرع، وجلواز أن يقدح يف وجوب األخذ بظاهره عند كثري منهم؛ ألن احلج
 . (126)يكون ذلك عن اجتهادٍ 

                                                           

 (.1938، حديث رقم:3/33البخاري، كتاب الصوم، ابب احلجامة والقيء للصائم،) صحيح (121)
 (.1940، حديث رقم:3/33صحيح البخاري، كتاب الصوم، ابب احلجامة والقيء للصائم،)  (122)
 (.1/569ينظر: سبل السالم، للصنعاين ،)(123) 
(، قال الرتمذي: 774، حديث رقم: 144/ 3الرتمذي، كتاب الصوم، ابب كراهية احلجامة للصائم،) سنن(124) 

 حديث حسن صحيح.
 (.41/ 3ينظر: الشرح الكبري، البن قدامة، )(125) 

/ 1(، واملستصفى، للغزايل، )2955/ 7( ينظر: هناية الوصول إىل دراية األصول، لصفي الدين اهلندي،)(126
248.) 
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وإىل جانب هذا فقد ذكر كثري من العلماء أن حديث ابن عباس انسخ حلديث شداد بن 
، وخرب ابن عباس كان يف حجة الوداع سنة عشر (127)أوس الذي كان عام الفتح سنة مثاٍن للهجرة

  .(129)ألنه املتأخر، فخرب ابن عباس أوىل ابالستدالل؛ (128)للهجرة
 .(130)«رخِّص يف احلجامة للصائم» - -ويؤيده ما روي عن أيب سعيد اخلدري أن النيب

ووجه داللته أن قوله رخصة ال تكون إال عن شيء تقدم التحذير منه؛ إذ هي متيقنة بعد 
 .   (131)احلظر، فدل ذلك على وقوع النسخ للحديث

أتويالت يف الرد على حديث شداد بن  -يبمنهم اإلمام اخلطا –ولقد ساق بعض العلماء 
أوس، ال جتد هلا دلياًل يؤيدها، لتعسفها وبُعد ها، وذكُرها قد يُفضي إىل التطويل مبا ال طائل 

 .  (132)حتته
وأخرياً: نرى من وجهة نظران أن اإلمام اخلطايب ُوف ق يف الرد على من استعصى عليه قبول 

ليس هناك مانع من العمل بظاهره، ال سيما وقد  حديث ابن عباس على ظاهره، مؤكدًا أبن
 احتجم وهو صائم.  - -تضافرت األحاديث على أن النيب

املودوعة يف « حجة الوداع»ولعل اإلمام اخلطايب استبعد النسخ؛ لعلمه أن زايدة لفظة يف 
بعض الرواايت من حديث ابن عباس مل تصح عنده كما مل تصح عند غريه، وبذلك تعذر معرفة 

 اترخيه، فاندفع القول ابلنسخ، فاستبعد ذكره. 
 الفرع الرابع: ذكاة اجلنني ذكاة أمه.  

                                                           

 (3534، حديث رقم: 303/ 8لك ابن حبان يف صحيحه يف كتاب الصوم، ابب حجامة الصائم،)( صرح بذ(127
كان   --فيه نظر؛ ألنه»(، قال ابن حجر العسقالين، 324، 3صرح بذلك ابن عبد الرب يف االستذكار، )(128) 

 (.415/ 2) التلخيص احلبري« مفطراً كما صح أن أم الفضل أرسلت إليه بقدح لنب، فشربه وهو واقف بعرفة
 (.461/ 3ينظر: احلاوي، املاوردي،) (129)
، حديث رقم: 264/ 4السنن الكربى للبيهقي، كتاب الصوم، ابب الصائم حيتجم ال يبطل صومه،)  (130)

 (.286/ 1(، قال ابن حجر العسقالين: رجالة ثقات. ينظر: الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية،)8528
 (.3/91كام، ابن حزم،)ينظر: األحكام يف أصول األح (131)
 (.110/ 2ينظر: معامل السنن،)  (132)
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ُكلوه إن »عن اجلنني فقال:  --روى أبو داود عن أيب سعيد قال: سألت رسول هللا 
مسدد: قلنا: اي رسول هللا ننحر الناقة، ونذبح البقرة والشاة، فنجد يف َبْطنها اجلنني،  وقال«. شئتم

 .(133)«ُكلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه»أنلقيه أم أنكله؟ قال: 
ظاهر احلديث يفيد جواز أكل احلنني امليت إذا ذكيت أمه، وإن مل حيصل للجنني ذكاة، 

 .(134)احلنابلةوابلظاهر أخذ املالكية والشافعية و 
ذكر اإلمام اخلطايب أن اإلمام أاب حنيفة يرى أن ذكاة األم ال تبيح أكل أتويل احلديث: 

جنينها إال إبحداث ذكاة له إن خرج حياً، وأوِّل احلديث على هذا الرأي أن ذكاة اجلنني كذكاة 
 .  (135)أمه، أي: مثل ذكاة أمه، واملعىن ذَكُّوه كما ُتذكُّون أمه

اقتصر اإلمام اخلطايب برد التأويل على أن الذكاة احلاصلة لألم تعليل إلابحة رد التأويل: 
 .    (136)اجلنني من غري ذكاة اثنية، فهو مبعىن اإلانبة كما يفهم من سياق القصة

مل يبني اإلمام اخلطايب مسلك احلنفية يف أتويلهم احلديث، فأمجل فيه، وهو قصور يف بيان 
على املصدر، واملعىن: ذكاة اجلنني أن يذكَّى ذكاًة « ذكاة أمه » ونمأخذهم، وبيانه: أهنم ينصب

مثَل ذكاة  أمه، فحذف املصدُر "ذكاًة" وصفُته "مثَل" وما قبله "أن يُذَكَّى" وأٌقيم املضاف إليه 
"ذكاة " مقامه، فأعرب إبعراهبا، أي: انتصب املضاف إليه كما هو املعروف يف قاعدة 

 .  (137)احملذوف
يقال: ذكاة اجلنني ذكاًة مثَل ذكاة أمه، فعلى هذا التقدير يكون اخلرب حمذوفاً، أي: أو أن 

 .   (138)واجبة
: أبن التقدير ال يستقيم على رواية النصب، ألن فيه حذف املصدر وأجيب عن األول

وصفته وأنِّ والفعل، وذلك ال جيوز، وإمنا يكون النصب على حذف حرف اجلر، وهو ما جعل 
                                                           

(، قال 2827،حديث رقم: 448/ 4سنن أيب داود، كتاب األضاحي، ابب ما جاء يف ذكاة اجلنني،)(133) 
ابب ما جاء يف  - -الرتمذي: هذا حديث حسن صحيح، سنن الرتمذي، كتاب األطعمة عن رسول هللا

 (.1476،حديث رقم: 72/ 4ذكاة اجلنني،)
 (. 32/ 8(، واملبدع، البن مفلح،)148/ 15(، واحلاوي، للماوردي،)245/ 3ينظر: التوضيح، خلليل،) (134)
 (.282/ 4ينظر: معامل السنن ) (135)
 (.282/ 4معامل السنن)  (136)
 (.60(، وشرح تنقيح الفصول، للقرايف،)ص/294/ 5ينظر: تبيني احلقائق ) (137)
 (.824/ 2كشي،)ينظر: تنشيف املسامع، للزر  (138)
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درون رواية النصب على حذف حرف اجلر، ويكون التقدير: ذكاة اجلنني داخلة يف اجلمهور يق
منصواًب بنزع اخلافض، فيكون « ذكاة أمه » ذكاة أمه، فحذفوا اخلرب مع حرف اجلر، فكان لفظ 

 .(139)املعىن ذكاته يف ذكاة أمه، وهو أوىل؛ لقلة اإلضمار
ذكاة »سعيد بن املسيب أنه كان يقول:  ويؤيد هذا التقدير ما جاء يف موطأ اإلمام مالك عن

 . (140)«ما يف بطن الذبيحة يف ذكاة أمه إذا كان قد مت خلقه ونبت شعره
فيكون مراد « ذكاة اجلنني ذكاة أمه»يظهر من رواية املوطأ أهنا جاءت مفسرة حلديث 

 . (141)احلديث أن ذكاة اجلنني حاصلة أو كائنة يف ذكاة أمه
قدير حممول على الظرفية، أي: ذكاة اجلنني حاصلة وقت ذكاة وأجيب عن الثاين: أبن الت

 .(142)أمه، فحذف اخلرب واملضاف، وأقيم املضاف إليه مقامه، فانتصب على الظرفية
ذكر احلنفية أيضًا أنه يلزم على رواية الرفع فساُد املعىن، وهو أن ذكاة اجلنني هو ذكاة ألمه، 

ن األصل إذا كان املبتدأ و اخلرب معرفتني وجب تقدمي أي: يكتفى به عن ذكاة أمه، وهو ابطل؛ أل
 .  (143)املبتدأ و أتخري اخلرب

وتعقب أبن املبتدأ جيب احنصاره يف اخلرب، فاملراد أن ذكاة اجلنني حمصورة يف ذكاة أمه، تقول: 
ر يف الص الة حترميها التكبري، أي: حترميها منحصر يف التكبري، وحتليلها التسليم، أي: حتليلها منحص

 .  (144)التسليم، وعليه فإن ذكاة اجلنني يقتضي احنصاره يف ذكاة أمه، وهو املطلوب
وقد جعل بعضهم قوله: ذكاة اجلنني خرباً مقدماً، وذكاة أمه مبتدأ مؤخراً، ألنه من املعلوم أن 

الصالة عليه  -نهأأن اجملهول هنا ذكاة اجلنني، فك اجملهول هو اخلرب، واملعلوم هو املبتدأ، وال شك
 .  (145)«ذكاة أم اجلنني ذكاة له»قال:  -والسالم

                                                           

 (.60(، وشرح تنقيح الفصول )ص/3/246ينظر: التوضيح، خليل،) (139)
 (. 1046،حديث رقم:2/490موطأ اإلمام مالك، كتاب الذابئح، ابب ما يف بطن الذبيحة،) (140)
 (.528/ 2ينظر: سبل السالم للصنعاين،) (141)
 (.91/ 2( ينظر: شرح احمللى مع حاشية العطار،) (142

 (.5/294ينظر: تبيني احلقائق،) (143)
 (.130-129/ 4ينظر: الذخرية، القرايف، ) (144)
 (.43/ 3ينظر: الزرقاين على املختصر،) (145)
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أمجل وأهبم يف التأويل الذي ساقه بعض  -رمحه هللا-وخنتم هذه املسألة أبن اإلمام اخلطايب
العلماء يف أن ذكاة األم ال تبيح أكل اجلنني من غري إحداث ذكاة اثنية له، وكذا أمجل وأهبم يف 

« ذكاة» بني الفريقني، وهو أن احلديث روي بروايتني يف لفظردِّ ه؛ فلم يذكر منشأ االختالف 
 الثانية، فروي ابلرفع، وهو احملفوظ، وروي ابلنصب، وهو غري حمفوظ.

ويظهر من الطرح املذكور أن التأويل الذي تبنِّاه احلنفية هو من التأويل البعيد؛ إذ هو على 
ض لالستدالل، فال يرتك ألجلها ظاهر رواية النصب، وملا يلزمها كثرة اإلضمار، وهبذا ال تنته

 احلديث. 
  الفرع اخلامس: ثبوت خيار اجمللس.

املتبايعان كل واحد منهما »قال:  - -عمر أن رسول هللابن روى أبو داود عن عبد هللا 
 .     (146)«ابخليار على صاحبه مامل يتَ َفرَّقَا إال خياَر اجمللس

يفيد ظاهر احلديث أنه حيق لكل من املتبايعني بعد متام العقد فسخ البيع، ولو مل يرض  
أحدمها مامل يتفرقا ابألبدان، أي يتوارى كل منهما عن صاحبه، ويعرف التفرق ابلرجوع إىل عرف 

 يف الناس وعادهتم، فإذا كان املتعاقدان يف بيت فالتفرق يقع بينهما خبروج أحدمها منه، أو إن كاان
سوق فيقع بينهما أبن يويل أحدمها عن صاحبه، وميشي خطوات وما أشبه ذلك، وإىل ثبوت 

 . (147)اخليار ذهب اإلمام الشافعي واإلمام أمحد بن حنبل
رد ظاهر احلديث، ورآه حديثًا مرتوكاً، ولعلمه به  -رمحه هللا-: إن اإلمام مالكاً أتويل احلديث

فكان  (148)وليس هلذا عندان حد معروف وال أمر معمول به فيه"رواه  يف موطئه، وعقبه بقوله:" 
 يرى أن عمل أهل املدينة كاخلرب املتواتر يقدم على خرب اآلحاد.

أول احلنفية واملالكية التفرق املذكور يف احلديث أبنه حممول على التفرق ابألقوال ال ابألبدان، 
 . (149)فعقد البيع يلزم ابإلجياب والقبول

، وقد قرره بعض (150)ام اخلطايب دليل التأويل ملن مل يَ َر خيارًا يف اجمللسمل يبني اإلم
 العلماء وهو من وجهني:

                                                           

( ورواه البخاري يف 3454،حديث رقم: 324/ 5سنن أيب داود، كتاب البيوع، ابب خيار املتبايعني،) (146)
 (.2111،حديث رقم: 64/ 3)صحيحه، كتاب البيوع، ابب البيعان ابخليار مامل يتفرقا،

 (.484-483/ 3(، واملغين، البن قدامة املقدسي،)4/337ينظر: حتفة احملتاج، البن حجر العسقالين،) (147)
 (.1349،حديث رقم: 671/ 2موطأ اإلمام مالك، كتاب البيوع، ابب بيع اخليار)  (148)
 (.20/ 5( ،والذخرية، القرايف،)4/3ينظر: تبيني احلقائق،) (149)
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األول: إذا أطلق لفظ "التفرق" فإنه ينصرف إىل القول، وقد َكثُر استعماله يف الشرع، قال هللا 
ْن بَ ْعد  َما َجاَءتْ ُهُم اْلبَ يِّ َنةُ  ﴿ تعاىل: » --وقوله (151)﴾ َوَما تَ َفرََّق الَّذ يَن أُوتُوا اْلك َتاَب إ الَّ م 

تفرقت اليهود على إحدى وسبعني أو اثنتني وسبعني فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتفرتق أمىت على 
 . (153)واملشرتي فالتفرق على هذا اإلطالق حيصل بقول البائع (152)«ثالث وسبعني فرقة

الثاين: يؤول احلديث على أن املتبايعني من ب         ائع ومشرٍت مبعىن املتساومني حقيقة، وهو مبين 
على أن صيغة الفاعل حقيقة يف احلال، أي: املنشغل بعقد البيع، فيصدق على املتساومني عند 

جماز، فكان محله على احلقيقة إجياب أحدمها قبل قبول اآلخر أهنما متبايعان، وإطالقه بعد متامه 
 . (154)أوىل

أثبت خيار القبول لكل من املتعاقدين أثناء  -  -والفائدة من هذا احلمل أن النيب
« مامل يتفرقا»مامل ينعقد البيع بينهما، واملشار إليه بقوله: « ابخليار»املساومة، وإليه أشار بقوله: 

 . (155)أي: ابلقول، فثبت أنه مل يكن خليار اجمللس حمل
رد التأويل: الناظر يف دليل التأويل السابق بيانه يرى أن التأويل ورد يف لفظني من ألفاظه، 
ومها: املتبايعان واالفرتاق، فالذي عىن به اإلمام اخلطايب ووااله ابالهتمام هو رد التأويل يف لفظ: 

حقيقة وبعد متام البيع جماز وملخصه: هو أن إطالق املتعاقدين حال انشغاهلما ابلعقد « املتبايعني»
ال يستقيم؛ فمحله وقت املساومة جماز، وبعد متام العقد حقيقة، دلت على ذلك اللغة، ألن البيع 
من األمساء املشتقة من األفعال، وهي ال تطلق حقيقة إال بعد حصول األفعال، تقول: سارق، 

ال يف البائع، فالبيع حقيقة إمنا يوجد فهو ال يتناول املسمَّى به إال بعد وجود السرقة منه، فكذا يق
 بعد إيقاع العقد، وعلى هذا فإطالقه على  املساومة هو من ابب اجملاز.

                                                                                                                                                            

 (.3/119ينظر: معامل السنن، ) (150)
 .4سورة البينة، اآلية  (151)
(، قال الرتمذي: 264،حديث رقم: 5/25سنن الرتمذي، كتاب اإلميان، ابب ما جاء يف افرتاق األمة،) (152)

 حديث حسن صحيح.
 (.528/ 4ينظر: حاشية ابن عابدين، ابن عابدين،) (153)
 (.784/ 13ينظر: اجلامع ملسائل املدونة، )  (154)
 (.232/ 7ينظر: البيان والتحصيل، ابن رشد،) (155)
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ومها يف جملس العقد إال التفرق  -اإلجياب والقبول -وإذا ثبت ذلك مل يبق بعد حصول العقد
 .(156)ابلبدن

عن الفائدة، وهو أنه لو  مث أكده أبنه لو صح التأويل الذي صار إليه مؤيدوه خلال احلديث
أطلق على البائع أو املشرتي أهنما متساومان لثبت هلما اخليار قطعاً، فالبائع خياره اثبت يف 
ملكه، واملشرتي كذلك يف مثنه، وهذا من املعلوم العام عند اجلميع، فاحلمل على هذا املعىن خيرج 

 .(157)منزه عن ذلك - -احلديث عن الفائدة، وهو
رده التأويل يف لفظ: "التفرق" فقد اقتصر قوله على أن استعماله يف األبدان أظهر  وأِّما 

 منه 
 .(158)يف األقوال لغة، كما يقال: تفرق القوم كان املعىن افرتاقهم ابألبدان

وهو معضود بقول بعضهم:" اإلجي          اب والقبول ليس تفرقًا منهما يف الق      ول؛ ألن من أوجب 
 . (159)غرضه أن يقبله صاحبه، فإذا قبله فقد وافقه، وال يسمى مفارقة"الق   ول ف

وهو راوي احلديث ملا فسر االفرتاق ابلبدن،  -رضي هللا عنهما -ويشهد لذلك فعل ابن عمر
 .  (160)«وكان ابن عمر إذا اشرتى شيئاً يعجبه فارق صاحبه»قال انفع: 

، فكلٌّ من الفريقني يدعي أن «بايعنياملت»ومنشأ االختالف هو اجملاز الذي وقع يف لفظ: 
محله هو احلقيقة، فرجح الشافعية واحلنابلة ما ذهبوا إليه بفعل ابن عمر؛ ألن تفسري الراوي للفظ 

جيب العمل به؛  -التفرق ابلقول والتفرق ابلبدن -اجململ الذي حيتمل معنيني مثاًل كما يف مسألتنا
 من غريه.  وهو أعلم -(161) -لسماعه احلديث من الرسول

ويبدو أن اإلمام اخلطايب ينحى هذا احملىن، فقال: "وظاهر احلديث يشهد ملن ذهب إىل أن 
التفرق هو تفرق البدن، وعلى هذا فسره ابن عمر، وهو راوي اخلرب، وكان إذا ابيع رجاًل، فأراد أن 

 . (162)يستحق الصفقة مشى خطوات حىت يفارقه"
                                                           

 (.120/ 3ينظر: معامل السنن، ) (156)
 (.3/119املصدر نفسه،) (157)
 (.3/119معامل السنن،) (158) 
 (.187/ 9اجملموع، النووي،)  (159)
 (.2107،حديث رقم: 64/ 3صحيح البخاري، كتاب البيوع، ابب كم جيوز اخليار،) (160)
 (.3/190(، والتمهيد، للكلوذاين،) 2/532ينظر: البحر احمليط، ) (161)
 (.119/ 3معامل السنن، ) (162)
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لفظ اجململ ال يوجب العمل مل أيخذ بتفسريه؛ ألن ومن ذهب إىل أن تفسري الراوي يف ال
 .  (163)االحتمال يف احلديث مع وجود تفسريه قائم

فاختالفهم يف املسألة يرجع إىل اختالفهم يف قاعدة أصولية، وهي: أن تعيني راوي احلديث 
 بعض حمتمالته أو تفسريه إذا كان جمماًل، هل مينع العمل بظاهره؟

 إذ ا أفلس املشرتي، فوجد البائع متاعه، فهو أحق به من غريه.  الفرع السادس :
ا رجٍل أفَلَس، فأدرك الرَُّجُل متاَعه » قال: - -روي أبو داود عن أيب هريرة أن رسول هللا أميُّ

 .   (164)«بعينه، فهو أحقُّ به  م ن غريه
ي العاجز عن  ظاهر هذا احلديث يفيد أن للبائع فسخ البيع واسرتجاع سلعته بفلس املشرت 

 تسليم الثمن إذا وجدها قائمة مل تفت، وهبذا الفسخ  ال يكون أسوة الغرماء، فهو أح                 ق هبا من 
 .     (165)غريه، وبه قال املالكية والشافعية واحلنابلة

أتويل احلديث: نسب اخلطايب إىل أيب حنيفة العدول عن ظاهر هذا احلديث، وهو أن البائع 
له أن يفسخ البيع، فهو وسائر الغرماء يف السلعة سواء، هذا إذا قبض املشرتي السلعة إبذن ليس 

الب         ائع، فليس للب    ائع حينئذ مبوجب العقد إال ملك الثمن يف ذمة املشرتي، ومَحل احلديث على 
وحنُوها، فاملراد من احلديث أن املو  د ع أحق بوديعته عند أن السلعة املستحقة من ال ُمفلَّس وديعة ٌ

 .   (166)فلس املودَع من بقية الغرماء
بني اخلطايب سبب عدول اإلمام أيب حنيفة عن األخذ بظاهر احلديث؛ ألنه يرى ذلك خمالًفا 

على « فأدرك الرَُّجُل متاَعه بعينه:» - -لألصول الثابتة وملعانيها، وبيان ذلك: أن محل قوله
ملشرتي ملك السلعة ابلعقد، وقبضها، ومثُنها يف ذمته، فأصبحت يف البائع ال يستقيم قياساً، ألن ا

ضمانه، فال يبطل مبجرد الفلس، ولزم من ذلك عدم بقاء املبيع من أموال البائع حقيقة، ومحل 

                                                           

 (.347/ 3(، ورفع النقاب عن تنقيح الشهاب، للشوشاوي،) 2/7ينظر: أصول السرخسي،) (163)
= ،حديث 379/ 5سنن أيب داود، كتاب البيوع، ابب يف الرجل يفلس، فيجد الرجل ماله بعينه عنده،) (164)

(، ورواه مسلم يف صحيحه بلفظ آخر، يف كتاب املساقاة، ابب  من أدرك ما ابعه عند املشرتي، 3519=رقم:
 (.1559،حديث رقم:1193/ 3وقد أفلس، فله الرجوع فيه ،)

 (.4/472(، والشرح الكبري، البن قدامة)3/203(، واألم للشافعي)3/309ينظر: شرح التلقني، للمازري )  (165)
 (.8/95بحر الرائق، البن جنيم، )ينظر: ال (166)



                                                   ليبيا -األمسرية اجلامعة     د. هشام عمران العريب   د. عمران سامل بن عيسى     التأويل املردود للخرب عند اإلمام....

_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
sunnaconff@elmergib.edu.ly                                      sunnaconf.elmergib.edu.ly 
 

اللفظ على حقيقته أوىل، فغرماء املشرتي أحق ابلسلعة، وهو كسائر ماله،  وهذا من املعلوم 
 .  (167)العام

 قَّب اإلمام اخلطايب أتويل احلنفية من وجهني: : تعرد التأويل
 - -التمسك ابحلديث حيث قال:" واحلديث إذا صح وثبت عن رسول هللا  األول:

فليس له إالِّ التسليم، وكل حديث أصل برأسه، ومعترب حبكمه يف نفسه فال جيوز أن يعرتض عليه 
ه وقلة األشباه يف نوعه، وههنا أحكام بسائر األصول املخالفة أو يتذرع إىل إبطاله بعدم النظري ل

 . (168)خاصة وردت هبا أحاديث، فصارت أصواًل كحديث اجلنني وحديث القسامة واملصراة"
 ومعىن كالمه هو أنه ال مدخل للقياس الذي تعلق به احلنفية، أي فيقدم إال إذا مل يك      ن هناك 

ول، فال جيوز ترك العمل هبا إال إذا سنة، فالسنة الصحيحة حجة على غريها، وهي من مجلة األص
 وجد ما هو أقوى منها. 

مث أكد تعقُّبه مبا يُدحض ما ذهبوا إليه من عدم نقض ملك املشرتي؛ بناًء على األصول 
املتواترة عندهم؛ وهو أنه قد ثبت يف غري موضع نقض ملك املالك من ذلك: نقض ملك مشرتي 

ونقض ملك املشرتي بعد العقد إذا اختلفا يف الثمن، ، (169)الذي ملكه ابلعقد حبق الشفيع الشيئ
، وفسخ اإلجارة يف إجارة دار أبجرة معلومة، فاهندمت، (170)فيتحالفان، ويعود امللك للبائع

 .  (172)، ومثل ذلك ال خيفى يف كتب الفقه بعامة واحلنفية خباصة(171)فيستحق املؤاجر األجرة
جعل لصاحب  - -ختريج احلديث على الوديعة وحنوها خُيرجه عن فائدته؛ ألنه الثاين: 

السلعة احلق ابسرتجاعها إذا وجدها بعينها، وجعل كذلك للمود ع احلق ابسرتجاعها إذا وجدها 
بعينها على صفتها، أو تغريت عنها، فحمل احلديث على الوديعة وحنوها ال يستقيم؛ ألن منطوق 

ة البائع يف اسرتجاع عني ماله إذا وجده بعينه وصفته، ومفهومه أنه لو تغري مل احلديث يفيد أحقي
 . (173)يكن له ذلك

                                                           

 (.3/157ينظر: معامل السنن، )  (167)
 (.3/157املصدر السابق، ) (168)
 (.7/6(، وحبر املذهب، للروايين)5/30ينظر: بدائع الصنائع، للكاساين، )  (169)
 (.11/285(، واجلامع ملسائل املدونة، البن يونس)7/222ينظر: البحر الرائق، البن جنيم، ) (170)
 (.4/304(،و املغين، البن قدامة املقدسي)6/76ينظر: رد احملتار البن عابدين، ) (171)
 (.158-3/157ينظر: معامل السنن، )  (172)
 (.3/158املصدر السابق  )   (173)
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ذكر بعض احلنفية أن احلديث حممول على الوديعة، وقيل: حممول على الغصب، وقيل حممول 
شرط اخليار للبائع، وقيل: حممول على أن املشرتي قبض املبيع بغري إذن ابئعه، وقيل غري  على
 .(174)ذلك

 ويدحض هذه التأويالت وجهان: 
األول: النُص يف بعض رواايت هذا احلديث على البيع، روى أبو داود  َعن أيب بكر بن عبد 

أميا رجل ابع متاعاً، فأفلس الذي » قال:  - -الرمحن بن احلارث بن هشام أن رسول هللا 
نه فهو أحق به، وإن مات املشرتي، ابتاعه، ومل يقبض الذي ابعه من مثنه شيئاً، فوجد متاعه بعي

 .    (176)فال وجه لتخصيص احلنفية مبا أوردوه (175)«فصاحب املتاع أسوة الغرماء
القول بتخريج احلديث على هذه التأويالت فيه إبطاُل فائدة  تعليل احلكم  الثاين:

 .(177)ابلفلس
نع من محل احلكم فيها قال البيهقي:" وهذه الرواايت الصحيحة الصرحية يف البيع أو السلعة مت

على الودائع و العواري والغصوب مع تعليقه إايه يف مجيع الرواايت ابإلفالس، وال أتثري لإلفالس 
 .(178)يف رجوع أصحاب الودائع و العواري والغصوب يف أعيان أمواهلم"

 وادعى صاحب عمدة القارئ أن احلنفية مل يردوا احلديث ابلقياس، وإمنا عملوا بظاهر احلديث
ال يتصور إال يف « فأدرك الرَُّجُل متاَعه بعينه:» - -وابلقياس، فعملوا ابلظاهر؛ ألن قوله

العواري والودائع وحنو ذلك؛ ألن ماله فيها حمقق، وعملوا ابلقياس، وهو أن املبيع قد خرج عن 
 .(179)ملك البائع، ودخل يف ملك املشرتي وضمانه

                                                           

 (  .129-11/128ينظر البناية، لبد الدين العيين) (174)
،حديث = 380/ 5له بعينه عنده،)سنن أيب داود، كتاب البيوع، ابب يف الرجل يفلس، فيجد الرجل ما  (175)

 (:"وهو حديث مرسل".  8/407( قال ابن عبد الرب يف التمهيد )3520=رقم:
 (.5/225ينظر: إكمال املعلم ،للقاضي عياض)  (176)
 (.1/373ينظر: إحكام األحكام، البن دقيق العيد)  (177)
 ( .8/246معرفة السنن واآلاثر ) (178)
 (.12/241عمدة القارئ لبدر، الدين العيين)ينظر:   (179)
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ويرى الباحثان أن املسألة مبنية كذلك على قاعدة أصولية، هلا تعلق مبأخذ الفريقني، وهي أن 
اسم الفاعل حقيقٌة يف احلال اتفاقاً، وإذا تعذر احلمل عليها، فقد يرتجح احلمل على املاضي، وقد 

د يف الوار « فصاحب املتاع:»- -يتعني احلمل على املستقبل بدليل، فاحلنفية يرون أن قوله 
بعض الرواايت كما أشاران إليه آنفًا حقيقٌة يف احلال، جماٌز يف املاضي، وصاحُب املتاع حقيقة يف 
املفلس اتفاقاً؛ ألنه ملك املتاع ابلعقد، فيحمل احلديث على املفلس عنده وديعة أو عارية وحنو 

 ذلك، فهو أحق هبا من غريه؛ بناًء على أن احلمل على احلقيقة أوىل.
 مهور احلمل على املاضي؛ لقرائن ودالئل سبق ذكرها يف الرد على متأويل احلديث.   ورجح اجل
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 اخلامتة
وبعد هذه الرحلة املاتعة مع اإلمام اخلطايب من خالل كتابه معامل السنن خنتم هذا البحث 

 برصد أهم النتائج وتسجيل ما نراه من توصيات، فأما النتائج، فتتمثل يف اآليت:
 عند املتقدمني هو نوع من أنواع التفسري الذي يُراد به معىن األلفاظ، فهو أخص  التأويل

 منه، واستعماهلم التأويل يف املعاين.
  اقتصر معىن التأويل الصحيح عند املتأخرين على محل اللفظ على غري مدلوله الظاهر منه
 لدليل.
 ،ولعل الراجح منها تعريف  عرف التأويل عند املتأخرين أبلفاظ خمتلفة، متحدٍة يف املعىن

 اإلمامني أيب املعايل اجلويين واآلمدي؛ لبعدمها عن اإليراد والنقد.
 .قسم التأويل ابعتبارات خمتلفة، يرجع مآهلا إىل صحيح وفاسد 
 .التأويل خالف األصل، وال يصار إليه إال إذا توافرت فيه شروطه املذكورة عند العلماء 
 اإلمام اخلطايب من األئمة املشهورين يف احلديث والفقه، ولكن مل يشتهر ابألصول  يعد

 عند طلبة العلم، ومن خالل هذا البحث تبني جلياً مدى علو كعبه فيه.
  كان رد اإلمام اخلطايب لبعض أتويالت بعض أهل العلم للخرب مبنيًا على َوفق قواعد

 ه.وقرائن معتربة، ال عن هوًى أو تعصب ملذهب
  تبني من خالل البحث متسك اإلمام اخلطايب بظاهر اللفظ، اترة لوجود النص الذي ال

يقبل التأويل، واترة لعدم وجود دليل قوي يصرف اللفظ عن ظاهر معناه، واترة  لقوة منطوق 
احلديث وبعد أتويله، واترة لرتجحه حبمل اللفظ على احلقيقة دون اجملاز؛ ملوافقة تفسري الراوي 

 ، واترة ابعتبار اخلرب أصالً برأسه وإن عارض األصول الثابتة.للخرب
 ما يلي: -يف وجهة نظران-قد يستدرك على اإلمام اخلطايب 

 أنه يرد التأويل للخرب، مث يسوق أتويالً آخر له جمرداً عن الدليل. -
وت خيار اجمللس، عدم ذكره لوجهة القائلني ابلتأويل كما يف مسألة ذكاة اجلنني ذكاة أمه، ومسألة ثب -

 وقد ذكرها يف املسائل األَخر.
  وأما التوصيات، فيوصي الباحثان ابآليت:
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توجيه أنظار الدارسني إىل كتب شروح السنة بوجه عام، وكتب اإلمام اخلطايب بوجه خاص؛ لبيان  -
 الصنعة األصولية ملؤلفيها.

 إفراد التأويل املقبول عند اإلمام اخلطايب يف كتابه معامل السنن ابلدراسة والبحث. -
 

 وصلى هللا وسلم وابرك على نبيه الكرمي وعلى آله وصحبه أمجعني.
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 ثبت املصادر واملراجع:
ه( حتقيق: أمحد 702عمدة األحكام، البن دقيق العيد)ت: إحكام األحكام شرح .1

 م.1987ه/1407، شاكر، عامل الكتب، بريوت، ط:الثانية
ه ( حتقيق: 456اإلحكام يف أصول األحكام، أليب حممد علي بن أمحد بن حزم)ت: .2

 أمحد شاكر، بدون طبعة ،بدون اتريخ، دار اآلفاق اجلديدة بريوت.
ه (  631سيف الدين أيب احلسن علي اآلمدي،)ت: اإلحكام يف أصول األحكام، ل .3

حتقيق: عبد هللا الشهراين وآخرين جامعة األمام  حممد بن سعود اإلسالمية، السعودية، ط: 
 م. 2012األوىل 

ه (  1250إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول، حملمد بن علي الشوكاين)ت: .4
 م،.2009ة، ط: الثالثة، حتقيق: شعبان إمساعيل، دار السالم القاهر 

ه( عامل الكتب، بريوت، 468أسباب النزول، أليب احلسن علي بن أمحد الواحدي) ت: .5
 بدون اتريخ.

االستذكار ملذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار فيما تضمنه املوطأ من معاين الرأي  .6
ه ( حتقيق : عبد املعطي أمني قلعجي، دار قتيبة، دمشق،  463واآلاثر، البن عبد الرب )ت:

 م. 1993ط: األوىل،
ة اللغة أصول األحكام، ملنصور الشيخ، اجلمهورية العربية الليبية، اجلامعة اإلسالمية، كلي .7

 العربية، بدون اتريخ.
ه ( تعليق: أيب الوفاء 490أصول السرخسي ،أليب بكر حممد بن أمحد السرخسي)ت: .8

 األفغاين ،دار املعرفة بدون طبعة، بدون اتريخ. 
 م.1970أصول الفقه، حلسني حامد حسان، دار النهضة العربية، مصر، بدون ط،  .9

 عريب، مصر، بدون طبعة، بدون اتريخ.أصول الفقه، حملمد أيب زهرة، دار الفكر ال  .10
ه ( حتقيق: 544إكمال املعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض بن موسى اليحصيب )ت:   .11

 ه .1419حيىي إمساعيل، دار الوفاء، املنصورة، ط: األوىل، 
 م.1980ه ( دار الفكر، ط: األوىل، 204األم، حملمد بن إدريس الشافعي)ت:  .12
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 ( اعتىن به وعلق عليه: عبد الرمحن بن حيىي املعلمي، ه562األنساب، للسمعاين )ت:  .13
 م.1962ه/ 1382مطبعة املعارف العثمانية، حيدر آابد الدكن، اهلند، ط: األوىل

ه ( حتقيق: عمار 536إيضاح احملصول، أليب عبدهللا  حممد بن علي املازري )ت:  .14
 م.2001الطاليب، دار الغرب، 

ه ( دار الكتاب اإلسالمي، ط: 970ن جنيم)ت:البحر الرائق شرح كنز الدقائق، الب  .15
 الثانية، بدون اتريخ.

ه ( وزارة 794البحر احمليط يف أصول الفقه، لبدر الدين حممد بن هبادر الزركشي)ت:  .16
 ه .1413األوقاف، الكويت ،

ه( حتقيق: طارق السيد، دار 502حبر املذهب، للروايين، لعبد الواحد الرايين)ت:  .17
 م.2009ط: األوىل  الكتب العلمية بريوت

ه ( دار 587بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، لعالء الدين أيب بكر الكاساين )ت:  .18
 الكتب العلمية بريوت.

ه ( حتقيق: عبد العظيم الديب، دار الوفاء ، 478الربهان يف أصول الفقه، للجويين)ت :  .19
 م .1997املنصورة: ط: الرابعة، 

ه( حتقيق: حممد أيب 911يف طبقات اللغويني والنحاة، للسيوطي)ت: بغية الوعاة  .20
 الفضل إبراهيم، املكتبة العصرية، بريوت، لبنان.

ه ( دار الفكر، ط: 855البناية يف شرح اهلداية، لبدر الدين أيب محد حممود العيين) ت:  .21
 م.1991الثانية،

حتقيق: حممد مظهر، مركز ه ( 494بيان املختصر ،حملمد بن عبد الرمحن األصفهاين)ت:  .22
 ه .1406البحث العلمي جبامعة اإلمام بن سعود، ط: األوىل، 

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل ملسائل املستخرجة، البن رشد القرطيب   .23
لبنان، ط: الثانية،  –ه ( حتقيق: د حممد حجي، دار الغرب اإلسالمي، بريوت 520)املتوىف: 
 م. 1988 -ه   1408

 ه ( دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان .463اتريخ بغداد، للخطيب البغدادي)ت:  .24
التأويل عند األصوليني، لكنعان شتات، رسالة ماجستري مرقونة بكلية الدراسات العليا،   .25

 م.5/12/2007جامعة النجاح، فلسطني، نوقشت بتاريخ:
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جستري مرقونة ابجلامعة رسالة ما التأويل وأثره يف أصول الفقه، لسليمان الرحيلي،  .26
 ه.1312اإلسالمية املدينة املنورة العام اجلامعي

( املطبعة األمريية  ه  743ت: تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق،  لفخر الدين الزيلعي )  .27
 بوالق.

ه ( حتقيق: حممد سراج، علي مجعة حممد، دار  428التجريد، ألمحد القدروي، )ت:   .28
 م . 2006 -ه   1427ة، السالم، القاهرة ط: الثاني

ه( املكتبة 974حتفة احملتاج يف شرح املنهاج ، ألمحد بن حممد بن حجر اهليثمي )ت:  .29
 م . 1983التجارية،

ه  1374ه ( دار إحياء الرتاث العريب، 748تذكرة احلفاظ، أليب عبد هللا الذهيب)ت:  .30
 م.1955/

ه( 544ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك، للقاضي عياض)ت:  .31
 حققه مجاعة من  العلماء، طبعة وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية ابململكة املغربية.

ه ( حتقيق: عبد هللا ربيع، وسيد 794تشنيف املسامع جبمع اجلوامع، لبدر الدين الزركشي)ت:  .32
 م.1999قرطبة ،ط: الثانية، عبد العزيز، مؤسسة 

ه ( دار  852التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري، البن حجر العسقالين ) ت:  .33
 م .1989ه . 1419الكتب العلمية، بريوت، ط:األوىل، 

بن عبد  بن حممد بن عبد هللا عمر يوسف ، أليب التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واملسانيد  .34
( حتقيق : مصطفى العلوي، وحممد البكري، وزارة عموم األوقاف  ه  463ت  ) الرب القرطيب

 ه . 1387والشؤون اإلسالمية، املغرب، 
ه ( حتقيق: مفيد أيب عميشة 510التمهيد، أليب اخلطاب حمفوظ بن أمحد الكلوذاين) ت:  .35

 ه .1406،حممد إبراهيم ،مكتب البحث العلمي جبامعة أم القرى، ط:األوىل، 
ه( حتقيق: إبراهيم األبياري، دار الكتاب 370هتذيب اللغة، أليب منصور حممد األزهري)ت:  .36

 م.1967العريب،
ه (  حتقيق: إبراهيم األبياري، الدار 370هتذيب اللغة، أليب منصور حممد اجلوهري )  .37

 ه .1437املصرية،القاهرة
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ويه، ط: األوىل ه ( حتقيق: أمحد جنيب، مركز جنيب776التوضيح، خلليل اجلندي)ت:  .38
 م .2008

ه ( حتقيق: أمحد شاكر، مؤسسة 310جامع البيان عن أتويل آي القرآن، للطربي، )ت:  .39
 ه .1420الرسالة، ط: األوىل،

ه( حتقيق: جمموعة من الباحثني، معهد 451اجلامع ملسائل املدونة، البن يونس)ت:  .40
 . م2013البحوث، وإحياء الرتاث اإلسالمي، أم القرى، ط: األوىل،

ه ( دار الفكر 1198حاشية البناين على مجع اجلوامع، لعبد الرمحن بن جاد هللا البناين )ت: .41
 ه .1426

حاشية العطار على شرح جالل احمللي على منت مجع اجلوامع، حلسن بن حممد الشافعي   .42
 ه (  دار الفكر بدون  اتريخ.1250)ت:

ه ( البايب 1252عمر بن عابدين)ت: حاشية رد احملتار على الدر املختار، حملمد أمني  بن  .43
 ه . 1386احلليب،ط:الثانية

ه( دار الكتب العلمية، بريوت ط: األوىل 450احلاوي، يف فقه الشافعي  املاوردي)ت:  .44
 .1994 -ه  1414

البصرية، لعلي بن أيب الفرج بن احلسن، صدر الدين أيب احلسن البصري )املتوىف:  احلماسة  .45
 بريوت، بدون ط، بدون ت. –ه (حتقيق: خمتار الدين أمحد، الناشر: عامل الكتب 659

ه( حتقيق وشرح: عبد السالم 1093خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، للبغدادي)ت:  .46
 م. 1979كتاب، ط:الثانية،هارون، اهليئة املصرية العامة لل

ه ( حتقيق: حسني 676خالصة األحكام يف مهمات السنن وقواعد اإلسالم، للنووي )ت:   .47
 م .1997 -ه  1418إمساعيل اجلمل، مؤسسة الرسالة، لبنان، ط: األوىل ، 

ه (  دار املعرفة، 852الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية، البن حجر العسقالين )ت:   .48
 : السيد عبد هللا هاشم اليماين.بريوت، حتقيق

ه ( دار الرتاث،  799الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب، البن فرحون) ت:  .49
 القاهرة، حتقيق: حممد األمحدي أيب النور.

 م.1994ه ( حتقيق: حممد حجي، دار الغرب، ط :األوىل،682الذخرية، للقرايف)ت: .50
ي حسني بن علي بن طلحة الرجراجي الشوشاوي رفع النقاب عن تنقيح الشهاب أليب عل  .51

 م.2004ه  1425ه ( حتقيق: أمحد السراح ، مكتبة الرشد، السعودية ، األوىل 899)ت:
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سبل السالم شرح بلوغ املرام، حملمد بن إمساعيل بن صالح بن حممد احلسين الصنعاين )ت:   .52
 .ه ( بدون طبعة وبدون اتريخ، الناشر: دار احلديث، القاهرة1182

( مؤسسة 275سنن أيب داود سنن أيب داود، لسليمان بن األشعت السجستاين)ت:  .53
 الرسالة، حتقيق: شعيب األرانؤوط، حممد كامل قره بللي.

ه ( دار 279سنن الرتمذي)اجلامع الصحيح( أليب عيسى حممد بن عيسى الرتمذي)ت:  .54
 احياء الرتاث العريب، حتقيق: أمحد حممد شاكر وآخرين.

مطبعة جملس ه( 458ربى ، ألىب بكر أمحد بن احلسني بن على البيهقي )ت السنن الك  .55
 ه . 1344دائرة املعارف النظامية ، اهلند، حيدر آابد الدكن، ط: األويل، 

ه ( حققه وخرج أحاديثه: شعيب األرنؤوط، مع  748سري أعالم النبالء، للذهيب  )ت:   .56
 م.1985، 1405لبنان ، ط: األوىل آخرين، مؤسسة الرسالة للنشر والتوزيع، بريوت 

ه ( دار امليسرة بريوت،  1089شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، البن العماد )ت:   .57
 م،.  1979ه  1399لبنان، ط: الثانية، 

ه ( مكتبة الرشد، 449شرح البخاري، البن بطال علي بن خلف بن عبد امللك )ت:   .58
 م. 2003 -ه  1423السعودية، الرايض، ط: 

ه ( حتقيق: حممَّد املختار السِّالمي، ط: 536التلقني للمازري املالكي )املتوىف: شرح   .59
 م، الناشر: دار الغرب اإل سالمي. 2008األوىل، 

شرح الزُّرقاين على خمتصر خليل، لعبد الباقي بن يوسف بن أمحد الزرقاين  )ت:   .60
 -ه   1422، ه ( ضبطه وصححه وخرج آايته: عبد السالم حممد أمني، ط: األوىل1099
 لبنان. –م الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت  2002

ه( حتقيق: شعبان 756شرح العضد على ابن احلاجب، لعضد الدين اإلجيي)ت:  .61
 . 1983ه 1403إمساعيل، الكليات األزهرية  

الشرح الكبري على منت املقنع لشمس الدين أيب الفرج عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن   .62
ه( أشرف على طباعته الشيخ حممد رشيد رضا، دار الكتاب 682قدسي )ت: قدامة امل

 بريوت.  –العريب للنشر والتوزيع 
ه ( حتقيق: حممد الزحيلي، العبيكان، ط: 982شرح الكوكب املنري، البن النجار )ت  .63

 م. 2009الثالثة، 
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 ار الغرب.ه ( حتقيق: عبد اجمليد تركي ، د476شرح اللمع أليب إسحاق الشريازي )ت:   .64
 م .2010ه ( دار الفكر ،  684شرح تنقيح الفصول للقرايف )ت:   .65
( حتقيق: عبد هللا الرتكي، الرسالة ،ط: 716شرح خمتصر الروضة، لنجم الدين الطويف)ت: .66

 م.2011األوىل 
ه( 321شرح معاين اآلاثر، أليب جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي املتويف)  .67

 .1994حتقيق: حممد زهري النجار، وحممد جاد احلق ، عامل الكتب، ط: األويل ، 
ه( حتقيق: أمحد عطار، دار العلم 393الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية، للجوهري)  .68

 ه .1407للماليني، بريوت، ط: الرابعة،
بن أمحد التميمي البسيت  بن حبان حامت حممد صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان، أليب  .69

بن عبد هللا الفارسي  بن بلبان ( ترتيب عالء الدين علي ه  354ت  السجستاين )
 1408، ط:األوىل،  ( حتقيق شعيب األرانؤوط، مؤسسة الرسالة بريوت لبنان ه  739ت: )

 م. 1988 -ه  
ه ( 261امع الصحيح، أليب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي)ت:صحيح مسلم=اجل  .70

 ه  .1954حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء الكتب العربية ،
بن عبد الرمحن  الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، أتليف مشس الدين حممد  .71

، بدون  ط ، بدون ( منشورات دار ومكتبة احلياة بريوت لبنان ه  902ت  ) السخاوي
 ت .

ه ( حتقيق: علي حممد عمر، مطبعة االستقالل 911طبقات احلفاظ، للسيوطي)ت:  .72
 م. 1973ه ،1393الكربى، القاهرة، ط: األوىل ، 

ه ( حتقيق: حممود الطناحي، وعبد الفتاح  771طبقات الشافعية الكربى، للسبكي )ت:   .73
 م.1964-ه 1383احللو، عيسى البايب احلليب، 

ه ( حتقيق: علي حممد عمر، مكتبة  851ية، البن قاضي شهبة )ت:طبقات الشافع  .74
 ،دون  ت. ط الثقافة الدينية. بدون

ه( حتقيق: حممد عبد القادر عطا، دار الكتب 230الطبقات الكربى، البن سعد)ت:  .75
 م.1990العلمية، بريوت ط: األوىل، 

مد السعيد بن ه ( حتقيق وضبط: أيب هاجر حم748العرب يف خرب من غرب، للذهيب)ت:   .76
 م . 1985ه ، 1405بسيوين زغلول، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان ط: األوىل، 
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( دار إحياء  ه  855ت  عمدة القارئ يف شرح صحيح البخاري، لبدر الدين العيين )  .77
 الرتاث العريب، بدون ت  

 ه .1360ه ( احلليب، 926غاية الوصول شرح لب األصول، لزكراي األنصاري)ت:  .78
ه (  أشرف على 852فتح الباري شرح صحيح البخاري، البن حجر العسقالين)ت:  .79

مقابلة نسخه املطبوعة واحملفوظة: عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه 
حممد فؤاد عبد الباقي، قام إبخراجه وصححه وأشرف على طبعه حمي الدين اخلطيب، ط:  

 .1379ن دار املعرفة بريوت لبنا
( دار الفكر، بريوت لبنان بدون ط،  ه  681ت  فتح القدير، لكمال الدين بن اهلمام )  .80

 بدون ت.
ه ( دار اجليل بريوت املصورة عن طبعة  817القاموس احمليط، للفريوز آابدي)ت:   .81

 م.1952ه  1371مصطفي البايب احلليب، 
الدايل، مؤسسة ه( حتقيق: حممد 285الكامل يف اللغة واألدب، للمربد)ت:  .82

 ه .1406الرسالة،
 2000ه ( طبعة دار صادر، بريوت، ط: األوىل، 711لسان العرب، البن منظور )ت:  .83

 م .
ه( ط:األوىل، 476اللمع يف أصول الفقه، أليب إسحاق إبراهيم بن علي الشريازي)ت:   .84

 م1985ه  , 1405
ه (، دار 884بن مفلح)ت : املبدع شرح املقنع ، إلبراهيم بن حممد بن عبد هللا بن حممد ا  .85

 الكتب العلمية، بدون ت.
 ه ( دار الفكر، بدون ت.676اجملموع شرح املهذب، ليحيي بن شرف النووي)ت:  .86
ه ( حتقيق:  656خمتصر سنن أيب داود، لعبد العظيم بن عبد القوي املنذري )املتوىف:   .87

اململكة العربية  -حممد صبحي بن حسن حالق، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الرايض 
 السعودية

 ه.1302ه( مطبعة بريل، ليدن، سنة 340خمتصر كتاب البلدان، البن الفقيه)ت: حنو  .88
ه ( حتقيق: حممد األشقر، مؤسسة الرسالة، 505املستصفى من علم األصول، للغزايل)ت:  .89

 م2010ط: األوىل،
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وت، دار ه ( مع فواتح الرمح1119مسلم الثبوت، حملب الدين بن عبد الشكور )ت:  .90
 ه .1403الكتب العلمية 

ه( دار الكتب العلمية 204مسند اإلمام، حملمد بن إدريس أيب عبد هللا الشافعي)ت:  .91
 ،بريوت.

ه( املكتبة العلمية، حلب 388معامل السنن ، أليب سليمان محد بن حممد اخلطايب)ت:  .92
 م.1981ه1401ط: األوىل،

 إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان.ه ( دار 626معجم األدابء، لياقوت احلموي)ت:   .93
 م.1984ه،1404ه ( دار صادر، بريوت،626معجم البلدان، لياقوت احلموي)ت:   .94
ه ( حتقيق: عبد السالم 395معجم مقاييس اللغة ، أليب احلسني أمحد بن فارس )ت:  .95

 م.1969هارون، احلليب، 
لعجي، جامعة الدراسات ه( حتقيق: عبد املعطي ق458معرفة السنن واآلاثر للبيهقي)ت:   .96

 اإلسالمية بكراتشي.
 م.1968ه( مكتبة القاهرة ،بدون طبعة، 620املغين، البن قدامة املقدسي )ت:  .97
املناهج األصولية يف االجتهاد ابلرأي يف التشريع اإلسالمي، حملمد فتحي الدريين، مؤسسة   .98

 م.1977ه،1418الرسالة، بريوت، ط: الثالثة،
ه ( حتقيق: 597 :م وامللوك ،أليب الفرج عبد الرمحن بن اجلوزي)تاملنتظم يف اتريخ األم  .99

حممد عبد القادر عطا، و مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان ط: 
 م.1992ه، 1412األوىل، 

ه (، دار الكتب 646الوصول واألمل يف علمي األصول واجلدل، البن احلاجب)ط: منتهى .100
 م.1985ه ، 1405العلمية، ط: األوىل 

ه( حتقيق: حممد حسن هيتو، 505املنخول من تعليقات األصول، أليب حامد الغزايل)ت: .101
 م. 1988دار الفكر، دمشق، 

استها دراسة نظرية تطبيقية،  لعبد املهذب يف علم أصول الفقه املقارن، حترير ملسائله، ودر  .102
 ه .1420الكرمي النملة، دار الرشد الرايض، ط: األوىل، 

ه( حتقيق: 790املوافقات يف أصول الفقه،  أليب إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطيب)ت: .103
 عبد هللا دراز، دار املعرفة بريوت. 
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إحياء الرتاث العريب ،  ه( حتقيق : حممد فؤاد عبد الباقي دار179املوطأ، لإلمام مالك)ت: .104
 مصر.
ه ( دار الكتب العلمية، بريوت ،لبنان، 1346نزهة اخلاطر العاطر، البن بدران )ت: .105

 بدون ت. 
نشر البنود على مراقي السعود، لسيدي عبد هللا بن إبراهيم العلوي الشنقيطي  .106
 ه . 1432ه ( اعتىن به: عدانن زهار، املكتبة العصرية، ط: األوىل،1230)ت:

ه ( حتقيق :صاحل اليوسف، 715ة الوصول يف دراية األصول، لصفي الدين اهلندي )تهناي .107
 وسعد السويح، املكتبة التجارية مكة.

م، دار صادر 1982ه 1402ه( ط: الثانية 764الوايف ابلوفيات، للصفدي) ت:  .108
 بريوت، لبنان.

 ه.1419 الوجيز يف أصول الفقه، لعبد الكرمي زيدان، مؤسسة الرسالة، ط: السابعة، .109
ه ( حتقيق: إحسان عباس، دار  608وفيات األعيان وأبناء الزمان، البن خلكان )ت:  .110

 م.1968صادر، بريوت، 


