
 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم  

 تعريف التفسري والتأويل 

 ومنو قولو تعالى في سورة )الفرقان:التفسير ىو اإليضاح والتبيين، :  التفسري يف اللغة     
، الفسربيان وتفصيال، وىو مأخوذ من  أي } وال يأتونك بمثٍل إال جئناك بالحق وأحسن تفسيرًا { (33

: ) الفسر : اإلبانة وكشف المغطى كالتفسير ، والفعل كضرب ز ابادي ، قال فيرو فوالكش اإلبانةوىو 
 ونصر(

ويقال أيضًا : سفرْت المرأة سفورًا ويقال في المغة : فسرُت الشيء أفسره تفسيرًا، وفسرتو أفسره فسرًا،      
 .ىا، فيي سافرة، وأسفر الصبح أضاءإذا ألقت خمار 

كتاب اهلل المنزل عمى نبيو محمد )صمى اهلل عميو ) عمم يفيم بو ىو : االصطالح يفالتفسري 
واستمداد ذلك من عمم المغة والنحو والتصريف وعمم  ( وبيان معانيو، واستخراج أحكامو وحكمو،والو وسمم

 البيان وأصول الفقو والقراءات. ويحتاج لمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ( 

اب العزيز من جية نزولو وسنده وأدائو ) عمم يبحث فيو عن أحوال الكتأو ىو      
  وألفاظو ومعانيو المتعمقة باأللفاظ والمتعمقة باألحكام (

) عمم نزول اآليات، وشئونيا، وأقاصيصيا، وألسباب النازلة فييا، ثم ترتيب وعرفو بعضيم : بأنو      
طمقيا ومقيدىا، ا ومتشابييا ، وناسخيا ومنسوخيا، وخاصيا وعاميا، وممكييا ومدنييا، ومحكمي

 ومجمميا ومفسرىا، وحالليا وحراميا، ووعدىا ووعيدىا، وأمرىا ونيييا، وعبرىا وأمثاليا ( 

وىذه التعاريف كميا تتفق عمى أن عمم التفسير عمم يبحث عن مراد اهلل تعالى بقدر الطاقة      
 .البشرية، فيو شامل لكل ما يتوقف عميو فيم المعنى

 

وأصل التأويل من آل يقال ) ال إليو أواًل ومااًل: :  اللغة  من حيث تعريف التأويل
إلى ما  رجع ، وعنو: ارتد ...... وأول الكالم تأوياًل وتأولو دبره وقدره وفسره، فكأن المؤول أرجع الكالم

 (.يستعممو من المعاني

 ى } يوم يأتي تأويمُو{ وقال الزركشي : أصل التأويل من المال وىو العاقبة والمصير ومنو قولو تعال       



 

 

 : من حيث االصطالح  تعريف التأويل

ندما ، ألن المؤَول عوىو تفعيل من األول بمعنى الرجوع، ويل يستعمل بمعنى توجيو المتشابوالتأ     
، وكذلك يستعمل في تبرير العمل المتشابو أيضًا كما في قصة الخضر )عميو يخرج لممتشابو وجيا معقوالً 

أي سأطمعك عمى السر المبرر  } ساُنبؤك بتأويل ما لم تستطع عميو صبرًا {صاحبو قال لالسالم( 
 ألعماٍل شكوكك ودعتك إلى االعتراض .

  إذًا فكل لفظ أو عمل متشابو أي مثير لمريب إذا كان لو توجيو صحيح فيذا التوجيو تأويمو ال محالة.     

وقد سئل اإلمام محمد بن عمي الباقر يا ظير وبطن. وقد جاء في األثر : ما في القرآن آية إال ول      
يجري  ظيره تنزيمو، وبطنو تأويمو، منو قد مضى، ومنو ما لم يكن،) )عميو السالم( عن ذلك فقال: 

 . (كما يجري الشمس والقمر

  .(ظير القرآن الذي نزل فييم وبطنو الذين عمموا بمثل أعماليم) وقال )عميو السالم( أيضًا:      

} إذ قال يوسف ألبيو يا أبت إني رأيُت أحد ومثال عمى ذلك في قصة يوسف )عميو السالم(         
وبعد مضي سنوات طويمة وحوادث كثيرة جاء تأويل  عشر كوكبًا والشمس والقمر رأيتيم لى ساجدين{

أبت ىذا  يا } ورفع أبويو عمى العرش وخروا لو سجدا وقالىذه الرؤيا في نياية السورة بالشكل التالي: 
  {من قبل قد جعميا ربى حقا تأويل رُءيى

التأويل ىو ) تفسير الكالم وبيان معناه، سواء أوافق ظاىره أو خالفو، فيكون التأويل والتفسير  -1
يعنى  )) إن العمماء يعممون تأويمو((، وىذا ىو ما عناه مجاىد من قولو: مترادفينعمى ىذا 

 ( القرآن

 ى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن بو (ىو ) صرف المفظ عن المعن  -2

التأويل ) ىو صرف اآلية إلى معنى محتمل يوافق ما قبميا وما بعدىا، غير مخالف لمكتاب  -4
 والسنة من طريق االستنباط ( 

 التأويل معاني
 وجوه ثالثة على القرآن فً" التأوٌل" لفظ استعمال جاء

 متشابه فً اما والنقل، العقل وٌقبله صحٌ حٌث توجٌهه بمعنى المتشابه، تأوٌل -1
ا} :  تعالى قوله فً كما القول، غ   قُلُوبِِهم   فً الَِّذٌنَ  َفأَمَّ  ٌ بُِعونَ  َز تَّ ٌَ هُ  َتَشاَبهَ  َما َف تَِغاء ِمن   اب 



 

 

َنةِ  تَِغاء ال فِت  ُئكَ : قوله فً كما ،الفعل متشابه فً او ،{َتأ ِوٌلِهِ  َواب   لَم   َما بَِتأ ِوٌلِ  } َسأَُنبِّ
َتِطع هِ  َتس   ٌ لَ ًرا {. عَّ   َصب 

-47-32-7: )مواضع ثمانٌة فً ٌوسف سورة فً مكررا   جاء وقد ،الرؤي تعبٌر -3
43-55 -56-211-212) 

 َوِزُنوا  } : تعالى قال المطاف، نهاٌة فً األمر الٌه ٌنتهى وما ،وعاقبته األمر مآل -4
َطاسِ  َتِقٌمِ  ِبالِقس  ر   َذلِكَ  ال ُمس   ٌ َسنُ َوأَ  َخ ود أي ،{ َتأ ِوٌال   ح   .عاقبة وأحسن نفعا   أَع 

 من منتزع عام، مفهوم: السلف كالم فً استعماله جاء - للتأوٌل - الرابع والمعنى -5
 .المورد بخصوص ال اللفظ بعموم العبرة حٌث خاص، بشأن الواردة اآلٌة فحوى

 

 الظهر مقابلة فً المراد، واقع فً اآلٌة داللة علٌه المنطوي بالبطن عنه عبر وقد     
 علٌه هللا صلى هللا رسول قال الكالم ظاهر حسب واالستعمال، بالوضع علٌه المدلول

 ".وبطن ظهر ولها اال آٌة القرآن فً ما": وآله

 هللا رسول عن المأثور الحدٌث هذا عن ( السالم علٌه) الباقر جعفر أبو اإلمام سئل       
 لم ما ومنه مضى قد ما منه تأوٌله، وبطنه تنزٌله ظهره": فقال ،(وآله علٌه هللا صلى)

 ".والقمر الشمس تجري كما ٌجري ٌكن،

 قاتلت كما القرآن، تأوٌل على ٌقاتل من فٌكم ان: "وآله علٌه هللا صلى عنه الحدٌث وفً
 ."طالب ابً بن على وهو تنزٌله، على

 قرٌش بشأن ٌنزل كان حٌث القرآن، تنزٌل على قاتل (وآله علٌه هللا صلى) فإنه      
 فقد (السالم علٌه) علً أما اإلسالم ظهور وعارض الحق عاند ممن العرب ومشركً

 .البدء فً أسالفهم معارضة نمط على اإلسالم، بقاء عارضوا ممن القوم أشباه قاتل

 

 الفرق بني التفسري والتأويل عند العلماء

 اق بين التفسير والتأويل ومنيا. ذىب عمماء عمم التفسير إلى وضع وجوه االفتر      

التفسير والتأويل بمعنى واحد، وىذا ما ذىب إليو أبو عبيدة وثعمب  وابن منظور   -1
 وطائفة من العمماء والمبرد.



 

 

األلفاظ  قال الراغب االصبياني : ) التفسير أعم من التأويل وأكثر استعمالو في  -2
يستعمل في الكتب  ، وأكثر ما ني والجملالمعا، وأكثر استعمال التأويل في ومفرداتيا

 (.  والتفسير يستعمل فييا وفي غيرىا، اإلليية

، والتأويل يتعمق بالدراية، وىما راجعان إلى التالوة والنظم التفسير يتعمق بالرواية -3
 المعجز الدال عمى الكالم القديم القائم بذات الرب. 

 يء ومصيره وما يؤول إليو أمره. التفسير كشف المغطى، والتأويل انتياء الش -4

ا كتفسير الصراط بالطريق،  والصيب بيان وضع المفظة أما حقيقة أو مجاز التفسير  -5
فالتأويل والتأويل تفسير باطن المفظ مأخوذ من األول، وىو الرجوع لعاقبة األمر، بالمطر، 

شف عن المراد ألن المفظ يك والتفسير إخبار عن دليل المرادإخبار عن حقيقة المراد 
 والكاشف دليل. 

ان التفسير ىو إبانة حكم المفظة إما التأويل ىو تحميل المفظ ما ىو يحتمل من  -6
 المعاني.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 التفسري    أنىاع 

 :قال عنهما اهلل رضي عباس بن اهلل عبد عن - اهلل رمحه - الطربي جرير ابن روي

 التفسير أربعة أنواع:

 م العرب.األول: تفسير يعرف من كال

 الثاني: تفسير ال يعذر أحد بجيالتو.

 الثالث: تفسير ال يعممو إال العمماء.

 «.الرابع: تفسير ال يعممو إال اهلل تعالى

 

فيو الذي يحتاج إلي رجوع إلي لغة العرب والنظر إلي مدلول    فأما الذي يعرف من كالم العرب     
واْلُمَطمَّقاُت َيَتَربَّْصَن ِبَأْنُفِسِينَّ َثالَثَة } مثل قولو تعالى:  األلفاظ التي يراد تفسيرىا في استعمال العرب،

، وال يحسم األمر فيو فمفظ القرء ىنا من األلفاظ المشتركة بين الحيض والطير [ )222]البقرة  { ُقُروءٍ 
 (. إال الرجوع إلي االستعمال األكثر وال يعرف ىذا إال من لغة العرب الذين نزل القرآن بمغتيم

 ،وآيات العقيدة فمثالو معظم آيات األمر والنيي والحالل والحرام    وأما الذي ال يعذر أحد بجيالتو     
الَة وآُتوا الزَّكاةَ }  وال َتْنكُحوا ما َنكَح } [، 22]اإلسراء:  { وال َتْقَرُبوا الزِّني} [، 23]البقرة:  { وَأِقيُموا الصَّ

 { وال َتْقُتُموا النَّْفَس الَِّتي َحرََّم المَُّو ِإالَّ ِباْلَحقِّ } [، 22]النساء:  {ما َقْد َسَمَف  آباُؤكْم ِمَن النِّساِء ِإالَّ 
بمقتضاه،   [، ).. فيذه اآليات ال يعذر أحد بجيالتيا إذ واضح أن األمر فييا يوجب القيام151]األنعام: 

 والنيي يوجب االنتياء.

} فيو المتشابو أي الذي يحمل أكثر من معني، مثل قولو تعالى:  ء:وأما الذي ال يعممو إال العمما     
]الذاريات:  {والذَّاِرياِت َذْرًوا  َفاْلحاِمالِت ِوْقرًا}  [.222]البقرة:  { ِنساُؤكْم َحْرٌث َلكْم َفْأُتوا َحْرَثكْم َأنَّي ِشْئُتمْ 

 [.1]المرسالت:  {واْلُمْرَسالِت ُعْرًفا }  [.2 - 1

... والذاريات، والحامالت،  «متي »أم  «حيث»أم  «كيف»أني( ىنا معناه متشابو، ىل ىو فمفظ )     
والمرسالت، والعاصفات، أيضا معانييا متشابية ىل ىي الرياح أم المالئكة، وال يستطيع ترجيح معنى 

 بالقرائن، وبالسياق وغير ذلك من أصول الترجيح. ىنا إال العمماء العارفين 



 

 

 

فيو المتشابو من اآليات التي اشتممت عمى غيبيات استأثر اهلل بعمم    ي ال يعممو إال اهللوأما الذ     
 تفاصيميا لنفسو، كموعد قيام الساعة ونزول المطر وتحديد اآلجال.

 [.44 - 42]النازعات:  { ِفيَم َأْنَت ِمْن ِذكراىا  َيْسَئُموَنك َعِن السَّاَعِة َأيَّاَن ُمْرساىا} 

ألنواع األربعة لمتفسير تدور كل اآليات القرآنية في فمكيا وفائدة ذكرىا: أن يعمم المتعرض وىذه ا     
لتفسير القرآن أنو ال يستطيع تفسير جميع األلفاظ القرآنية فمنيا ما استأثر اهلل بتفسيره، ومنيا ما ال يعممو 

ا من تمك األنواع خاض فيو، إال العمماء، ومنيا ما يحتاج إلي رجوع لكالم العرب ... فإن أحسن واحد
ال فالكف والتورع يكون لو أىدي سبيال.  وا 

 

 


