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ْيبَاَجُة البَْحِث 
 دِ

ُولِي اِْلَْلبَاِب َوَأْوَدَعُه مِْن ُفنُوِن اْلعُ 
ِ
ِه الَِّذي َأنَْزَل َعَلى َعبِْدِه اْلكِتَاَب َتبِْصَرًة ِل ُلوِم َواْلِحَكِم اْلَعَجَب  اْلَحْمُد لِلَّ

ا فِي اْلِخَطاِب، قرآنا َعَربِيًّا َغيَْر ذِي  اْلُعَجاَب َوَجَعَلُه َأَجلَّ اْلُكتُِب َقْدًرا َوَأْغَزَرَها ِعْلًما َوَأْعَذبََها نَْظًما َوَأبَْلَغهَ 

 .مخلوق، ال ُشبَْهَة فِيِه َواَل اْرتِيَاَب  منزل غيرِعَوٍج 

َربُّ اِلرباب، الذي عنت لقيوميته الوجوه َوَخَضَعْت لَِعَظَمتِِه   ، َوَأْشَهُد َأْن اَل إَِلَه إاِلَّ اهَّلُل َوْحَدُه اَل َشِريَك َلهُ 

َقاُب   .الرِّ

َعاِب إَِلى َخيْ َوَأْش  ُعوِب َوَأْشَرِف الشِّ ًدا َعبُْدُه َوَرُسوُلُه اْلَمبُْعوُث مِْن َأْكَرِم الشُّ ٍة بَِأْفَضِل  َهُد َأنَّ َسيَِّدنَا ُمَحمَّ ِر ُأمَّ

َميِْن إَِلى َيْوِم اْلَمآِب  ،كِتَاٍب اِْلَنَْجاِب 
 .َصََلًة َوَسََلًما َدائِ

بَْحر   اْلِعْلَم  َفإِنَّ  ار    َوبَْعُد  َقَرارٍ   ،َزخَّ مِْن  َلُه  ُيْدَرُك  ُيَصارُ   ،اَل  َواَل  ُقنَّتِِه  إَِلى  ُيْسَلُك  اَل  َشامِخ   َأَراَد ،  َوَطْود   َمْن 

بِيَل إَِلى اْستِْقَصائِِه َلْم َيبُْلْغ إَِلى َذلَِك ُوُصواًل، َوَمْن َراَم اْلُوُصوَل إَِلى إِْحَصائِِه َلْم َيِجْد إِ   ، يًَل َلى َذلَِك َسبِ السَّ

 . (85)اإلسراء: ﴾ َوَما ُأوتِيتُْم ِمَن الِْعْلِم إَِّلا َقِليلا  ﴿ َكيَْف َوَقْد َقاَل َتَعاَلى ُمَخاطِبًا لَِخْلِقِه:

ُر اْلُعُلوِم َوَمنْبَُعَها َوَدائَِرُة َشْمِسَها َوَمْطَلُعَها  تَابَنَا اْلُقْرآَن َلُهَو ُمَفجِّ
َأْوَدَع فِيِه ُسبَْحانَُه َوَتَعاَلى ِعْلَم كل    ،َوإِنَّ كِ

 َهْدٍي َوَغي    ،شيء
َيْعتَِمدُ   ، وأبان فيه ُكلَّ َيْستَنْبُِط مِنُْه اِْلَْحَكاَم    ،َفتََرى ُكلَّ ذِي َفن  مِنُْه َيْستَِمدُّ َوَعَليِْه  َفاْلَفِقيُه 

يُّ َيبْنِي مِنُْه َقَواِعَد إِْعَرابِِه َوَيْرِجُع إَِليِْه فِي َمْعِرَفِة َخَطأِ اْلَقْوِل مِْن  َوالنَّْحوِ   .َوَيْستَْخِرُج ُحْكَم اْلَحََلِل َواْلَحَرامِ 

 .َواْلبَيَانِيُّ َيْهتَِدي بِِه إَِلى ُحْسِن النَِّظاِم َوَيْعتَبُِر َمَسالَِك اْلبَََلَغِة فِي َصْوِغ اْلَكََلمِ  .َصَوابِهِ 

اْلَقَصِص   مَِن  اِْلَبَْصارِ َوفِيِه  ُأولِي  ُر  ُيَذكِّ َما  اْلِفْكِر   ،َواِْلَْخبَاِر  ُأوُلو  بِِه  َيْزَدِجُر  َما  َواِْلَْمثَاِل  اْلَمَواِعِظ  َومَِن 

ْعتِبَارِ 
ِ
َحْصَرَها،  َواال َعلَِم  َمْن  إاِلَّ  َقْدَرَها  ُر  ُيَقدِّ اَل  ُعُلوٍم  مِْن  َذلَِك  َغيِْر  وَ ،  إَِلى  َلْفٍظ  َفَصاَحِة  َمَع  بَََلَغِة  َهَذا 

ُم اْلُغُيوِب ُأْسُلوٍب َتبَْهُر اْلُعُقوَل َوَتْسُلُب اْلُقُلوَب َوإِْعَجاُز   (1)  .نَْظٍم اَل َيْقِدُر َعَليِْه إاِلَّ َعَلَّ

مقدمة    1- القرآن ُينظر:  علوم  يف  ) اإلتقان  للسيوطي:  يسير. ( 15-16/ 1،  بتصرف  القرآن   .  علوم  يف  اإلتقان 

)المتوىف:   السيوطي  الدين  جَلل  بكر،  أبي  بن  الرحمن  عبد  إبراهيم  911المؤلف:  الفضل  أبو  محمد  المحقق:  هـ( 

 .4عدد اِلجزاء:  -م 1974هـ/ 1394الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب الطبعة: 

https://al-maktaba.org/book/11728
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 أما بعد 

ُص البَْحِث   ُمَلخا

الَعِليِلِ   "فهذا بحث غاية يف االختصار عنوانه:   بَيَْن   ِشَفاُء  الَفْرِق  بَيَاِن  َوالتاأِْويِلِ فِي  ُمؤَلُفهُ   هتناول  "التاْفِسيرِ 

حقيقة التفسير والتأويل والفرق    د بين فيهوق  ،بمنهجية علمية تأصيلية بعبارة سهلة وأسلوب ال تكلف فيه

ثم ختمه بما خلصت إليه تلك ، ثم ذكر أقوال العلماء الواردة يف المسألة وبين القول الراجح منها،  بينهما

 .الدراسة

Research Summary 

This is a very brief research entitled: “Healing the sick person in 

explaining the difference between Tafsir and Ta’weel” its author dealt 

with it with an original scientific methodology in an easy phrase and a 

style that does not cost scholars the difference between the 

interpretation and interpretation of it , and between the interpretation 

and sayings in it, and between the statement and the statement in it. 

Then he concluded with the conclusions of that study . 
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 خطة البحث 

الب ن  َج تحت كل   ثَلثةاحث بحثه خطة بحث مكونة من فصل واحد، مكون من  وقد ضمَّ ّوّدرَّ مباحث، 

 مبحث عدًدا من المطالب، وقد بيَّن فيه ما يلي:

 :  أهمية موضوع البحث أوَّلا

 أهم الدراسات السابقة وأبرزها   ثانياا:

 أسباب ودواعي اختيار موضوع البحث  ثالثاا:

ا:   البحث  أهدافرابعا

ا:   منهجية البحث خامسا

ا:  ت لها تلك الدراسة. أهم النتائج التي توصلالبحث، وبيان  خاتمة سادسا

 مجموع الفهارس: سابعاا:

 وخطة البحث مفصلة على النحو التالي: 

 التفسيرمفهوم 

 الفرق بينهما بيان و ،التأويله، ومفهوم ومفهوم اه،معن

)بحث تمهيدي(

  تنبيه:

أبحاث   الباحثهذه سلسلة  فيها  لِيَّة  التفسير  مصــــادر مدارسة    تناول  والتدقيق  اِلَوَّ والتحقيق  ،بالبحث 

 ين له هبا تفسير كَلم اهَّلل تعالى. التي يب  المعاينَ يستمد منهاو  التي يعتمد عليها المفسرُ  وتلك المصادر هي

لِيَُّة لتَْفِسيِر َكَلَِم َربِّ البَِريَِّة الَمَصادُِر  " وهيأبحاث رئيسة  خمسةثم بحث تمهيدي، وهي مكونة من:  اِلَوَّ

". 

 وهي مفصلة على النحو التالي:

 . "فِي بَيَاِن الَفْرِق بَيَْن التَّْفِسيِر َوالتَّْأِويِلِ  ِشَفاُء الَعلِيِلِ "بحث تمهيدي بعنوان:  -

لِيَُّة لتَْفِسيِر َكَلَِم َربِّ الَمَصادُِر  "ثم   . "البَِريَِّة اِلَوَّ

 وهي مرتبة على النحو التالي:  
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ُل الَمْصَدُر   -1  )َتْفِسيُر الُقْرآِن بِاْلُقْرآِن(  :اِلَوَّ

 )َتْفِسيُر الْقْرآِن بِالُسنَِّة( الثَّانِي: الَمْصَدُر   -2

َحابَِة(  : الثَالُِث الَمْصَدُر   -3 -َعنُْهماهَّلُل  -َرِضي -)َتْفِسيُر الُقْرآِن بَِأْقَواِل الصَّ

ابِعُ الَمْصَدُر   -4  : )َتْفِسيُر الُقْرآِن بأقوال التابعين( الرَّ

: )َتْفِسيُر الُقْرآِن بُِلَغِة الَعَرِب(الَخامُِس الَمْصَدُر   -5

 ،ةمستقلبدراسة بحثية من تلك المصادر  مصدرٍ  كلِ  مدارسةَ  وقد تناول الباحُث 

 . "فِي بَيَاِن الَفْرِق بَيَْن التَّْفِسيِر َوالتَّْأِويِلِ  ِشَفاُء الَعلِيِلِ " البحث التمهيديمدارسة  -تناول وهنا ي

 مباحث  ثلثةوفيه: 

 المبحث األول: مفهوم التفسير 

 وفيه مطلبان:  

   بيان معنى التفسير لغةالمطلب األول: 

 اصطَلًحا ر بيان معنى التفسيالمطلب الثاين: 

 المبحث الثاين: مفهوم التأويل 

 مطالب  سبعةوفيه: 

 مفهوم التأويل يف اللغة واالصطَلح  المطلب األول:

 يان معنى التأويل لغة ب -أ

ا عند السلف ب -ب   يان معنى التأويل اصطلحا

 بيان معاين التأويل يف القرآن إجمااًل : الثاينالمطلب 

بيان معنى التأويل عند شيخ اإلسَلم ابن تيمية: الثالثالمطلب 

 بيان معنى التأويل عند المفسرين : الرابعالمطلب 

 بيان معنى التأويل عند المتأخرين : الخامس المطلب 

 بيان معنى التأويل عند اِلصوليين وأنه البد أن يقرتن بالدليل: السادس المطلب 

 بيان شروط التأويل الصحيح عند المتأخرين ومن نحى نحوهم وبيان حكمه :بعالمطلب السا

 . المبحث الثالث: بيان الَفْرق بين التفسير والتأويل
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 ثلثة مطالب  وفيه:

 بيان اختَلف العلماء يف بيان الَفْرق بين التفسير والتأويل، ويف تحديد النسبة بينهما المطلب األول: 

 القول الراجح من أقوال العلماء يف بيان معنى التفسير والتأويل بيان المطلب الثاين: 

 . بيان الخَلصة التي توصلت لها الدراسة يف مبحث الفرق بين التفسير والتأويلالمطلب الثالث: 
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 منهجية البحث 

: أهمية موضوع البحث  أوَّلا

المعلوم، وأن شرف كل علم متعلق بشرف متعلقه ُعلَِم أن شرف العلم من شرف  التفسير وإن علم    ،قد 

الطرق والوسائل الموصل لفهم   الذي هو أشرف وأجّل كتاب، وإن بيان  لقرآن وبيان امتعلق بكتاب اهَّلل 

 ، وإن بيان وتوضحالقرب وأفضل الطاعات   المطالب وأجّل   معانيه وفهم مقاصده ومراميه ُتعد من أعظم

أصَُل ال يستغني عنه يف فهم كَلم اهَّلل تعالى، وبه يبين الفرق بين التفسير والتأويل لطالب علم التفسير ُيعُد 

 الفرق بين التفسير بالرواية والتفسير بالدراية. 

ثانياا: أهم الدراسات السابقة وأبرزها 

إن  البحث وحده، غير  انفردت بموضوع  الضيق على دراسة علمية  بحثه  الباحث يف حدود  يقف  لم 

مواض  البحث ضمن  التي ضمنت موضوع  أن تحصى، اِلبحاث  من  أكثر  اِلبحاث    يعها  أقرب  ومن 

 التي ضمنت موضوع الدراسة، الدراسات التالية: 

 الدراسة األولى: 

القرآ يف  والتأويل  الفتاح  ن،  التفسير  عبد  النفائس    -ألخالدي  المؤلف: صَلح  دار  -اِلردن  -الناشر: 

 . 2٠2عدد الصفحات:  -م 1996هـ/  1416الطبعة: اِلولى، 

 الدراسة الثانية:  

، مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار  . المؤلف: د،  مفهوم التفسير والتأويل واالستنباط والتدبر والمفسر

الثانية،   الطبعة:  السعودية  العربية  المملكة  والتوزيع،  للنشر  الجوزي  ابن  دار  عدد   -هـ  1427الناشر: 

 . 1اِلجزاء: 

 الدراسة الثالثة: 

ا بين  القرآين  والتأويلالنص  المؤلف:لتفسير  سَلمة  ،  إبراهيم  الفتاح  تحقيق:عبد  عوض   ،  الغني  عبد 

 م. 1979 -هـ 1339، سنة النشر: جامعة اِلزهر ، الناشر:الراجحي
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 الرابعة:  الدراسة

حازم سعيد   :تحقيق ،حامد بن علي العمادي الدمشقي :المؤلف ،التفصيل يف الفرق بين التفسير والتأويل

 .1: عدد اِلجزاء - الناشر مجلة اِلحمدية ،يونس البيايت

 ثالثاا: أسباب ودواعي اختيار موضوع البحث 

 َّلختيار موضوع البحث أسباب جمة ولعل من أبرزها ما يلي:

هذا  -1 فأتى  القرآن،  علوم  مصنفو  تناولها  التي  الهامة  المباحث  من  والتأويل  التفسير  بين  الفرق  بيان 

 يف هذا الباب العظيم ث من باب اإلسهام البح

علمي  -2 بأسلوب  البحث  موضوع  تقديم  مبحث  محاولة  يف  البنيان،  تام  اِلركان،  متكامل  تأصيلي 

 .، سهل الوصول إليه من راغبيهليكون قريب المأخذ من طالبيه سهل التناولبأسلوب  مستقل

يف بحث مستقل يف مكان ، وجمعهاطالب علم التفسير ال يستغني عنهاأساسية وة يلإيجاد أبحاث أص -3

البحث والتنقيب يف بطون المؤلفات. عن  يغنيهمواحد يوفر الجهد والوقت على الباحثين و

ا: أهداف   البحث   رابعا

 يهدف البحث ألهداف جليلة من أبينها ما يلي:

إيضاح معنى التفسير والتأويل يف اللغة واالصطَلح وبيان الفرق بينهما لتكون عونًا للقارئ على فهم  -1

. -سبحانه  -مراد اهَّلل من كَلمه 

يل حينما تعرتض لهكتاب اهَّلل، وذلك ليتضح لقارئ القرآن معاين التأويف الواردة   معاين التأويل  تجلية  -2

 معانيها، وال تداخل عليه مرادفتها. وقت تَلوته للقرآن فَل تلتبس عليه 

المفسرين  -3 التأويل عند  المتأخرين، وبيان معنى  التأويل بصورة  عند اِلصوليين، وعند  ليتضح معنى 

 . من جميع جوانبها واضحة جلية

.-خاصة   - بيان شروط التأويل الصحيح عند المتأخرين -4

يف المسألة.القول الراجح    بيانالتفسير والتأويل، واختَلف العلماء يف بيان الَفْرق بين عرض   -5

لتصل بالقارئ  الدراسة يف مبحث الفرق بين التفسير والتأويلتلك  بيان الخَلصة التي توصلت لها    -6

 الكريم إلى خَلصة النهاية المقصود من تلك الدراسة.
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ا:   منهج البحث خامسا

 المنهج التحليلي اَّلستقرائي: 

فيه الباحث بجمع معلومات بحثه وحقائقها   والمنهج التحليلي االستقرائي هو المنهج الذي يقوم 

البحث  خاتمة  يف  يعقبها  ثم  استقرائيًا،  تحليليًا  عرًضا  بعرضها  يقوم  ثم  اِلصلية،  مصادرها  من 

الت بحثه  أهداف  بذلك  محقًقا  من خَللها  الدراسة  إليها  توصلت  التي  النتائج  أهم  ي باستخراج 

 عرضها يف منهجية البحث. 
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 التفسير 

 الفرق بينهما بيان و ،التأويله، ومفهوم ومفهوم  اه،معن

 وفيه: ثلثة مباحث 

 المبحث األول: مفهوم التفسير 

 وفيه مطلبان:  

 المطلب األول: بيان معنى التفسير لغة  

لغة: ما   التفسير  ووضح  شرحها  الكريم:  القرآن  وآيات  وأبانه،  وضحه  الشيء:  وفّسر  والبيان.  الشرح 

 ( 2)تنطوي عليه من معان وأسرار وأحكام. 

تعالى:   ا  ﴿قال  َتْفِسيرا َوأَْحَسَن  بِالَْحقِّ  ِجئْنَاَك  إَِّلا  بَِمثٍَل  َيأُْتوَنَك  وتفصيًَل.33  )الفرقان:  ﴾  َوََّل  بيانًا  أي   )

  من الفسر وهو البيان والكشف. وهو مأخوذ ( 3) 

 يف لسان العرب:  -رحمه اهلل  -هـ( 711)ت:  قال ابن منظور

البيان، فسر الشيء يفِسره وَفَسَرُه: أبانه، والتفسير مثله.... والفُسر  -بالضم  -ويفُسره  -بالكسر   -  الَفسُر: 

 (4. )"كشف المغطى، والتفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل

 يف البحر المحيط:  -رحمه اهلل   -هـ( 745)ت:  حيانوقال أبو 

ويطلق التفسير أيًضا على التعرية لَلنطَلق، قال ثعلب: تقول: َفَسرُت الفرَس: عريتُه لينطلق يف حصره، 

 (.5وهو راجع لمعنى الكشف، فكأنه كشف ظهره لهذا الذي يريده من الجري. ) 

. (688 /2)المعجم الوسيط،  -2

وغير واحد من السلف: منهم: -رضي اهَّلل عنهما  - وقريب منه أيًضا مروي عن ابن عباسوهذا المعنى هبذا اللفظ،  -3

(. 19/268مجاهد، والضحاك، وابن جريج. ولَلستزادة: ُينظر: تفسير الطربي: )

اإلفريقي: مادة:    -4 العرب البن منظور  الفضل،  ."فسر  "لسان  أبو  مكرم بن على،  المؤلف: محمد بن  العرب  لسان 

 -بيروت الطبعة: الثالثة    -هـ( الناشر: دار صادر  711جمال الدين ابن منظور اِلنصاري الرويفعى اإلفريقى )المتوىف:  

 .15هـ عدد اِلجزاء:  1414
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 (6) وعلى ذلك: فالمادة تدور حول معنيين:

 الكشف المادي المحسوس  عنى األول:الم

 الكشف المعنوي المكشوف  والمعنى الثاين:

ا ر  المطلب الثاين: بيان معنى التفسي  :اصطلحا

 بأنه:  -رحمه اهلل   -هـ( 794)ت:  وأما التفسير يف اَّلصطلح: فعرفه الزركشي

عليه وسلم.   اهَّلل  نبيه محمد صلى  على  المنزل  اهَّلل  كتاب  به  يفهم  أحكامه علم  واستخراج  معانيه  وبيان 

والقراءات،   هو  وحكم الِفقه،  وأصول  البيان،  وعلم  والتصريف،  والنحو  اللغة،  ِعْلم  من  ذلك  استمداد 

 ( 7) ويحتاج لمعرفة أسباب النزول والناِسخ والمنسوخ.  

 بأنه: -رحمه اهلل   - هـ(1367)ت:  وعرفه الزرقاين

 (8الكريم من حيث داللته على مراد اهَّلل تعالى بقدر الطاقة البشرية. )علم يبحث فيه عن أحوال القرآن 

وِلول وهلة يف هذين التعريفين اآلخرين يظن أن علم القراءات وعلم الرسم ال يدخَلن يف علم التفسير.  

والحق أهنما داخَلن يف علم التفسير، وذلك ِلن المعنى يختلف باختَلف القراءتين أو القراءات، كقراءة  

ا  ﴿ َكبِيرا ا  َوُمْلكا ا  َنِعيما َرَأْيَت  َثما  َرَأْيَت  الَلم.    (2٠  )اإلنسان:  ﴾  َوإَِذا  وكسر  الميم  معناها    ( 9)بفتح  فإن 

 بضم الميم وتسكين الَلم. : مغاير لقراءة من قرأ

أبو حيان محمد بن يوسف بن علي    البحر المحيط يف التفسير المؤلف:  أبي حيان:  تفسير  (.1/13البحر المحيط: )  -5

بيروت    -هـ( المحقق: صدقي محمد جميل الناشر: دار الفكر  745بن يوسف بن حيان أثير الدين اِلندلسي )المتوىف:  

 .  هـ 142٠الطبعة: 

اليومالتفسير:  6-  منهجه  حياته.  )ص:  ،معالم  الخولي:  )5أمين  للذهبي:  والمفسرون  التفسير  اإلتقان 1/15(،   ،)

 ."فسر"(، واللسان: مادة: 1/18(، تفسير البغوي: )2/294ي: )للسيوط 

7-  ( السابق:  المرجع  القرآن،  (1/11ُينظر:  علوم  يف  )  اإلتقان  لبدر    (،4/462للسيوطي:  القرآن؛  علوم  يف  الربهان 

 .(13 /1: )الدين الزركشي

 ( 148 /2) الزركشي، الربهـان يف علوم القرآن، -8

 ( 238 :ص) :عبيدات، دراسات يف علوم القرآنمحمود سالم  -9
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 وعرفه بعضهم بأنه:  

يِّها وَمَدنِيَِّها، ومحكمها  النازلة فيها، ثم ترتيب مكِّ علم نزول اآليات، وشؤوهنا، وأقاصيصها، واِلسباب 

وحَللها   ومفسرها،  ومجملها  ومقيدها،  ومطلقها  وعامها،  وخاصها  ومنسوخها،  وناسخها  ومتشاهبها، 

 ( 1٠) وحرامها، ووعدها ووعيدها، وأمرها وهنيها، وعربها وأمثالها. 

لتعريفات تتفق كلها على أن علم التفسير علم يبحث عن مراد اهَّلل تعالى بقدر الطاقة البشرية؛ فهو  وهذه ا

 ( 11) شامل لكل ما يتوقف عليه فهم المعنى وبيان المراد.  

كلها   أهنا  مع  العلوم،  بقية  دون  االسم  هبذا  والتبيين. واختص  الكشف  من  فيه  لما  التفسير،  علُم  وسمي 

لتبيين، لجَللة قدره واحتياجه إلى زيادة االستعداد وقصده إلى تبيين مراد اهَّلل من  مشتملة على الكشف وا

 ( 12)كَلمه كأنه هو التفسير وحده دون ما عداه. 

  يف مقدمة تفسيره بقوله: -رحمه اهلل  -هـ( 1393)ت: الطاهر بن عاشور وعّرفه

وموضوع " توسع.  أو  باختصار  منها  يستفاد  وما  القرآن  ألفاظ  معاين  بيان  عن  الباحث  للعلم  اسم  هو 

 (.13) "وما يستنبط منهالتفسير: ألفاظ القرآن من حيث البحث عن معانيه 

  

 

السابق،  -1٠ المصدر  القرآن،  علوم  اإلتقان يف  والمفسرون، (462  /4)   السيوطي،  التفسير  الذهبي،  ؛ محمد حسين 

)المتوىف:    .(11  /1)السابق،  المرجع   الذهبي  حسين  السيد  الدكتور محمد  المؤلف:  والمفسرون  هـ( 1398التفسير 

هو ُنقول ُوجدت يف أوراق المؤلف بعد وفاته ونشرها د محمد   3)الجزء    3، القاهرة عدد اِلجزاء:  الناشر: مكتبة وهبة

 (. البلتاجي

 .(11 /1)السابق نفسه، التفسير والمفسرون، المرجع  -11

)  -زرقاين  ال  -12 العرفان:  العظيم  (.  2/1٠مناهل  عبد  محمد  المؤلف:  القرآن  علوم  يف  العرفان  ْرقاين مناهل  الزُّ

 . 2هـ( الناشر: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه الطبعة: الطبعة الثالثة عدد اِلجزاء: 1367)المتوىف: 

مقدمة  13-  والتنوير"ُينظر:  التحرير  تفسير    "تفسير  عاشور.  بن  الطاهر  محمد  عاشورلـ  بن  والتنوير   :الطاهر  التحرير 

الجديد العقل  السديد وتنوير  المعنى  الكتاب  »تحرير  الطاهر بن محمد بن محمد   من تفسير  المؤلف: محمد  المجيد« 

)المتوىف:   التونسي  عاشور  بن  للنشر  1393الطاهر  التونسية  الدار   : الناشر  النشر:    -هـ(  سنة  عدد    ،هـ1984تونس 

  (.يف قسمين 8)والجزء رقم  3٠اِلجزاء: 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1
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 ويرى بعض العلماء: 

القواعد  " العلوم التي يتكلف لها حد، ِلنه ليس قواعد أو ملكات ناشئة من مزاولة  التفسير ليس من  أن 

أو   ،كغيره من العلوم التي أمكن لها أن تشبه العلوم العقلية، ويكتفي يف إيضاح التفسير بأنه بيان كَلم اهَّلل

 (14. )"رآن ومفهوماهتاأنه المبين ِللفاظ الق

 المبحث الثاين: مفهوم التأويل

 مطالب سبعة وفيه: 

 مفهوم التأويل يف اللغة واَّلصطلح  المطلب األول:

 بيان معنى التأويل لغة  -أ

 حول مادة )أول(. )التأويل( تدور كلمة

 .ومادة )أول( تدور حول معان: منها: الرجوع، والعاقبة، والمصير، والتفسير 

 .ويعني هذا: أن تأويل الكَلم هو الرجوع به إلى مقصود المتكلم به، وإلى حقيقة ما أخرب به

 تحت مادة )أول( ما نصه:  "لسان العرب"وورد يف 

..  .»اِلول الرجوع، آل الشيء يؤول أوال وماال رجع. وآل إليه الشيء رجعه. وآلت عن الشيء ارتددت 

َيأْتِِهْم َتأِْويُلهُ   ﴿وقوله عز وجل:   ا  أي لم يكن معهم علم تأويله. وسئل أبو العباس   (39يونس:  )   ﴾  َولَما

 .( 15) التأويل التغيير والمعنى واحًداعن التأويل فقال:  -  رحمه اهَّلل -هـ(  291)ت: أحمد بن يحيى

وأصلحه،   والتأويل: جَمعه  الشيء  آل  يقال:  وعاد،  رجع  أي:  َيُؤول؛  آل  وُثَلثيُّه  تأويَلً،  ُل  ُيَؤوِّ ل  َأوَّ من 

 فكأنَّ التأويل جمُع معاٍن مشكلة بلفظ واضٍح ال إشكاَل فيه.

ْيته وطلبته.    ويقال: تأولُت يف فَلن اِلْجر: تحرَّ

ل والتأويل تفسيُر الكَلم الذي تختلف معانيه، وال يصحُّ إال ببيان غيِر لفظه.  ث:وعن اللي  .( 16) التأوُّ

ره.  له: فسَّ له وتأوَّ ره، وأوَّ له دبَّره وقدَّ ل الكَلم تأوَّ  ( 17) وأوَّ

 

 .(1/1٠: )ن الذهبي، التفسير والمفسرونيمحمد حس -14

 (.  33/ 13لسان العرب: ) -15

 (. 11/33(، لسان العرب )15/329هتذيب اللغة ) (،8/369): العين 16-
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 : "القاموس المحيط"يف  وهي

وتأوله دبره وقدره وفسره، والتأويل  »آل إليه أوال وماال، رجع، وعنه ارتد. ثم قال: وأول الكَلم تأويَل  

 .( 18) عبارة عن الرؤيا«

 : "أساس البلغة"وهي يف 

سائس  أي  عليهم  قتال  لقومه  مؤتال  وهو  وائتالها،  اإليالة  حسن  وهو  حسنة،  إيالة  يؤولها  الرعية  »آل 

 .( 19)  ..«.محتكم

ا عند السلف ب - ب  يان معنى التأويل اصطلحا

ا التأويل  ا عند السلف، فله معنيانأما  : اصطلحا

 أما المعنى األول:   التأويل بمعنى التفسير 

 تفسير الكَلم وبيان معناه؛ سواء واَفق ظاهره أو َخاَلَفه، فيكون التأويل والتفسير على هذا مرتادَفين. 

ُيك  التأويل:و حيث  الطربيِّ  اإلمام  المفسرين  شيخ  تفسيِر  يف  تجد  كما  التفسيُر:  بمعنى  من  يكون  ثر 

 أي: تفسيِرها، وبنحو الذي قلنا: قال أهل التأويل، أي: أهل التفسير "القوُل يف تأويل هذه اآلية"قوله:

والنصوص الواردة عن العلماء يف هذا الصدد كثيرة ال تكاد تحصر، ومنها قول الشافعي يف كتابه اِلم يف  

 ( 2٠). "ه عن التأويلبيِّن يف التنزيل مستغنًى ب-واهَّلل أعلم-أكثر من موضع: )وذلك 

  

 

 (. 11/33لسان العرب: ) -17

آبادى   القاموس المحيط المؤلف: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز (.331/ 3القاموس المحيط: ) -18

مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقُسوسي الناشر: مؤسسة    هـ( تحقيق: مكتب تحقيق الرتاث يف817)المتوىف:  

 . 1عدد اِلجزاء:  - م2٠٠5 -هـ  1426لبنان الطبعة: الثامنة،  -الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

19-  ( البَلغة:  أساس  أحمد،   (.15/  1الزمخشري،  بن  عمر  بن  محمود  القاسم  أبو  المؤلف:  البَلغة  أساس 

بيروت  538جار اهَّلل )المتوىف:    الزمخشري العلمية،  الكتب  الناشر: دار  السود  باسل عيون    لبنان   -هـ( تحقيق: محمد 

 . 2عدد اِلجزاء:  ،م1998-هـ 1419الطبعة: اِلولى، 

 .4/242، و2/28 وًينظر أيًضا:، 7/319اِلم للشافعي  -2٠
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  وأما المعنى الثاين: 

فإما هو نْفس المراد بالكَلم، فإْن كان الكَلم طلبًا كان تأويله نفَس الفعل المطلوب، وإن كان خربًا كان   

 تأويله نفَس الشيء المخبَر به، وبيْن هذا المعنى والذي قبله فْرق  ظاهر. 

 القرآن إجماَّلا : بيان معاين التأويل يف الثاينالمطلب  

 فالتأويل لفظ مجمل يحتاج إلى تفسير وبيان؛ وله أربعة معان يف كتاب اهلل تعالى على التفصيل التالي:  

 المعنى األول:

)ت    الجوهري  يقول  الكَلم؛  إليه  يؤول  وما  والمرجع  إليه  393التفسير  َيُؤوُل  ما  تفسير  التأويل:  هـ(: 

 ( 21)  ".ومرجعه تفسيره: أي …الشيء

 المعنى الثاين: 

 ؛  ( 22)  ورجع إليه صار إذا ”كذا إلى اِلمر آل“عاقبة الشيء؛ يقال: 

ُسوِل إِْن ُكنْتُْم ُتْؤِمنُوَن بِاهللِ َوالْيَْوِم اْْلِخرِ   َفإِنْ   ﴿  ومنه قوله تعالى: َذلَِك   َتنَاَزْعتُْم فِي َشْيٍء َفُردُّوُه إِلَى اهللِ َوالرا

 (.  59النساء: )  ﴾ َخيٌْر َوَأْحَسُن َتأِْويلا 

 ( 23). "يعني: وأحمد َمْوئَل ومغبّة، وأجمل عاقبة:-رحمه اهلل   -هـ( 31٠)ت  يقول الطبري

 : -رحمه اهلل   -هـ(125٠)ت  وبنحو قول الطبري يقول الشوكاين

 ( 24) أحسن تأويًَل: أي أحسن عاقبة من آل إذا رجع وعليه يكون المعنى: أحسن مرجًعا ومآاًل. 

 المعنى الثالث:

 حقيقة الشيء المخرب عنه؛   وهي: الحقيقُة التي يصيُر إليها الشيء ويرجع،

 

 .(1627 /4: )الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية -21

جامع البيان يف تأويل القرآن المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد  :  تفسير الطربي  .(2٠5 /6: )تفسير الطربينظر:  يُ   -22

الطربي )المتوىف:   الرسالة 31٠بن كثير بن غالب اآلملي، أبو جعفر  الناشر: مؤسسة  المحقق: أحمد محمد شاكر    هـ( 

 . 24عدد اِلجزاء:  - م2٠٠٠ -هـ  142٠الطبعة: اِلولى، 

 .(5٠6 /8): الطربي تفسير -23

القدير  -24 )فتح  الشوكاين:1/824:  تفسير  الشوكاين   (.  اهَّلل  عبد  بن  بن محمد  علي  بن  المؤلف: محمد  القدير  فتح 

 هـ.  1414 -دمشق، بيروت الطبعة: اِلولى  -هـ( الناشر: دار ابن كثير، دار الكلم الطيب 125٠اليمني )المتوىف: 
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َقْد َجاَءْت ُرُسُل َربِّنَا بِالَْحقِّ   ﴿  ومنه قوله تعالى:  َقبُْل  َيأْتِي َتأِْويُلُه َيُقوُل الاِذيَن َنُسوُه ِمْن  اِلعراف: )  ﴾  َيْوَم 

 ، قال ابن زيد: يوم يأيت حقيقته؛ وقرأ قول اهَّلل تعالى:  (53

يقول: ما آلت إليه رؤياي التي كنت  "، قال: هذا تحقيقها،  (1٠٠يوسف: )  ﴾   َهَذا َتأِْويُل ُرْؤَياَي ِمْن َقبُْل   ﴿

 ( 25)، أي: تحقيق رؤياي. "رأيتها

  رضي  عباس ابن ( أي: تحقيقه ووقوُعه، أي: يوم القيامة، قاله53)اِلعراف:  ﴾ َيْوَم َيأْتِي َتأِْويُلهُ  ﴿وقوله:  

 .القيامة يوم هو: الضمير عليه يعود والذي بذلك والمعني ( 26). عنهما اهَّلل

  المعنى الرابع:

 العلة الغائية والحكمة المطلوبة بالفعل؛ ومنه قوله تعالى فيما قصه علينا من 

ا ﴿:  -عليهما السَلم -قصة الخضر مع موسى    . (78الكهف:  )  ﴾ َسأَُنبِّئَُك بِتَأِْويِل َما لَْم َتْستَطِْع َعَليِْه َصبْرا

 (27 ) 

 : -رحمه اهلل   - هـ(31٠)ت  الطبريقال 

فيها  ي  علر  يقول: بما يؤول إليه عاقبة أفعالي التي فعلتها، فلم تستطع على َترك المسألة عنها، وعن النكي

 (29( )28صربًا، واهَّلل أعلم. )

 : -رحمه اهلل  - هـ(516)ت  وقال البغوي

 (3٠. ) "تأويل الشيء مآله أي قال له: إين أخربك لم فعلت ما فعلت

 

 (.  16/271: )تفسير الطربي25- 

26-  ( كثير:  ابن  كثير:3/426تفسير  ابن  تفسير   .) ( العظيم  القرآن  بن تفسير  إسماعيل  الفداء  أبو  المؤلف:  كثير(  ابن 

هـ( المحقق: محمد حسين شمس الدين الناشر: دار الكتب  774عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوىف:  

 . هـ1419 -بيروت الطبعة: اِلولى  -العلمية، منشورات محمد علي بيضون 

الصواعق المرسلة يف الرد على الجهمية والمعطلة المؤلف: محمد بن أبي    .(177 /1: )ينظر: الصواعق المرسلة  -27

هـ( المحقق: علي بن محمد الدخيل اهَّلل الناشر: دار 751بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوىف: 

 .4عدد اِلجزاء:  - هـ14٠8العاصمة، الرياض، المملكة العربية السعودية الطبعة: اِلولى، 

 (. 18/81تفسير الطربي: ) -28

 ( بتصرف غير يسير من الباحث.173مقال رقم: )  - تمركز سلف للبحوث والدارسا -وُينظر كذلك: موقع29- 
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 (. وهي معان متقاربة يف لفظها ومعناها. 31. ) "رجوع الشيء إلى مآله "إًذا فالتأويل:

 : بيان معنى التأويل عند شيخ اإلسلم ابن تيمية  الثالثالمطلب  

  فيأتي على معان: -رحمه اهلل  - هـ(728)ت أما التأويل عند شيخ اإلسلم ابن تيمية 

 المعنى األول:

وأمثاله جرير  ابن  يقول  كما  للقرآن  المفسرين  اصطَلح  على  الغالب  وهذا  التفسير،  بمعنى  من  -يأيت 

التأويل واختلف  -ر المصنفين يف التفسي المفسرين -علماء  قال الثوري إذا جاءك التفسير    -ومجاهد إمام 

يعلم  أنه  ذكر  فإذا  وغيرهما  والبخاري  وأحمد  الشافعي  يعتمد  تفسيره  وعلى  به،  فحسبك  مجاهد  عن 

 تأويل المتشابه فالمراد به معرفة تفسيره. 

أويل عند السلف وأهنما: أي التفسير وكَلم شيخ اإلسَلم هنا هو معنى ما ُذكَِر آنًفا حول المعنى اِلول للت

 والتأويل: مرتادفا المعنى 

 المعنى الثاين: 

تعالى: اهَّلل  قال  الكَلم كما  إليها  يؤول  التي  الحقيقة  بمعنى  َتأِْويَلهُ   ﴿يأيت  إَِّلا  َينْظُُروَن  َتأِْويُلُه   َهْل  َيأْتِي  َيْوَم 

َقْد َجاَءْت ُرُس  َقبُْل  ، فتأويل ما يف القرآن من أخبار  (53اِلعراف:  )  ﴾  ُل َربِّنَا بِالَْحقِّ َيُقوُل الاِذيَن َنُسوُه ِمْن 

المعاد هو ما أخرب اهَّلل به فيه مما يكون: من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك كما قال  

ِمْن    ﴿  اهَّلل تعالى يف قصة يوسف لما سجد أبواه وإخوته قال: ُرْؤَياَي  َتأِْويُل  (  1٠٠يوسف:  )  ﴾  َقبُْل َهَذا 

 فجعل عين ما وجد يف الخارج هو تأويل الرؤيا. 

 وهو نفس المعنى الثالث من معاين التأويل يف القرآن سالفة الذكر.

  

 

 -3٠( البغوي:  البغوي:  1٠/4٠6تفسير  تفسير  محيي  (.  المؤلف:  البغوي  تفسير   = القرآن  تفسير  يف  التنزيل  معالم 

 -هـ( المحقق: حققه وخرج أحاديثه محمد عبد اهَّلل النمر  51٠المتوىف:  السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي )

م   1997  -هـ    1417سليمان مسلم الحرش الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة: الرابعة،    -عثمان جمعة ضميرية  

 . 8عدد اِلجزاء: 

 (. 871/ 1فتح القدير للشوكاين: ) -31
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 المعنى الثالث:

يأيت بمعنى تفسير الكَلم وهو الكَلم الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله، وهذا  

ه  )التأويل ركوعه الثالث(  يف  يقول:  النبي  عائشة:)كان  قول  ومنه  الخارج  يف  موجود  هو  ما  عين  و 

اللهم اغفر اللهم ربنا وبحمدك  القرآن()يل  وسجوده: سبحانك  َفَسبِّْح بَِحْمِد    ﴿( يعنى قوله:  32)يتأول 

 ﴾   َربَِّك َواْستَْغِفْرهُ 

والنهي، فإن نفس الفعل المأمور به: هو تأويل  ( وقول سفيان بن عيينة: السنة هي تأويل اِلمر  3  )النصر: 

 (33اِلمر به ونفس الموجود المخرب عنه هو تأويل الخرب والكَلم خرب وأمر. ) 

 : بيان معنى التأويل عند المفسرينالرابعالمطلب  

ا التأويل عند المفسرين، ففيه قوَّلن مشهوران   أما

تعالى:   قوله  َربِّنَا   َوَما   ﴿يف  ِعنِْد  ِمْن  ُكلٌّ  بِِه  آَمناا  َيُقولُوَن  الِْعْلِم  فِي  اِسُخوَن  َوالرا اهللُ  إَِّلا  َتأِْويَلُه  )آل    ﴾  َيْعَلُم 

 ( 7 عمران:

 القول األول: أن يراد بالتأويل هنا:

مما يكون من  ما تؤول إليه حقائق اِلخبار، ومنها العلم بالكيفيات، كتأويل ما يف القرآن من أخبار المعاد  

مجهول،  والكيف  معلوم،  االستواء  مالك:  اإلمام  قال  كما  والنار،  والجنة  والجزاء  والحساب  القيامة 

أي: ما    (53اِلعراف:  )  ﴾  َهْل َينْظُُروَن إَِّلا َتأِْويَلهُ   ﴿  كقوله:   (34)  واإليمان به واجب، والسؤال عنه بدعة

 

 (. 484( مسلم: )794البخاري: ) -32

33-  ( تيمية:  البن  الفتاوى  عبد    (.1/29ُينظر: مجموعة  بن  العباس أحمد  أبو  الدين  تقي  المؤلف:  الفتاوى  مجموع 

هـ( المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة  728الحليم بن تيمية الحراين )المتوىف: 

 . 37عدد المجلدات:  - م1995هـ/1416دية عام النشر: المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعو

الحفاظ  -34 الهادي(   (.155/ص1: )تذكرة  ابن عبد  الحفاظ وتبصرة اِليقاظ )مطبوع ضمن مجموع رسائل  تذكرة 

الهادي الصالحي، جمال الدين، ابن الِمبَْرد الحنبلي )المتوىف:  ابن عبد  المؤلف: يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن 

عنا  9٠9 اِلولى،  هـ(  الطبعة:  سوريا  النوادر،  دار  الناشر:  طالب  الدين  نور  بإشراف:  المحققين  من  مختصة  لجنة  ية: 

 . 1م عدد اِلجزاء:  2٠11 -هـ  1432
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  (35يعلم كنهه وحقيقته وما يؤول إليه إال اهَّلل. ) 

 ويترتب على هذا القول:

اِسُخوَن فِي الِْعْلِم َيُقولُوَن آَمناا بِِه   ﴿   ويبتدأ بـ،  ﴾  َوَما َيْعَلُم َتأِْويَلُه إَِّلا اهللُ   ﴿ أن يكون الوقف على قوله:   َوالرا

َربِّنَا ِعنِْد  ِمْن  عمران:  ﴾  ُكلٌّ  )7  )آل  السلف 36(.  جمهور  وكذلك  اإلسَلم،  شيخ  اختيار  وهو   ،)

 والخلف.

 -رحمه اهلل  -هـ(728)ت ويف ذلك يقول شيخ اإلسلم ابن تيمية 

المأثور    ﴾  َوَما َيْعَلُم َتأِْويَلُه إَِّلا اهللُ   ﴿:قولهوجمهور سلف اِلمة وخلفها على أن الوقف على  " وهذا هو 

 (37. )"عن أبيِّ بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم

 : -  رحمه اهلل -حيث يقول  هـ(125٠)ت وهو كذلك اختيار الشوكاين

قوله:  " الكَلم تم عند  قبله، وأن  أنه مقطوع عما  اِلكثر  اهللُ   ﴿الذي عليه  ابن عمر وابن ا  هذ  ﴾  إَِّلا  قول 

مذهب  وهو  وغيرهم،  هنيك  وأبي  الشعثاء  وأبي  العزيز  عبد  بن  وعمر  الزبير  بن  وعروة  وعائشة  عباس 

واختاره وحكاه الخطابي عن الكسائي والفراء واِلخفش وأبي عبيد وحكاه ابن جرير الطربي عن مالك  

 (38)  "ابن مسعود وأبي بن كعب

الفقيه   العلمة  المعاصرين كذلك  من  عثيمين  شيخناواختاره  يقول    هـ(1421  :)ت   ابن  رحمه    -حيث 

 : -اهلل

على  " اهللُ   ﴿الوقف  ال   ﴾   إَِّلا  الذي  المطلق  المتشابه  بالمتشابه  فالمراد  هذا،  وعلى  السلف،  أكثر  عليه 

يعلمه إال اهَّلل، وذلك مثل كيفية وحقائق صفات اهَّلل، وحقائق ما أخرب اهَّلل به من نعيم الجنة وعذاب النار، 

 

 (. 1/29: )فتاوىال ، ومجموع (473/ 1/: )القدير فتح، و(12: 2/6/البن كثير: ) : تفسير القرآن العظيمُينظر -35

المؤلف: أبي عبد اهَّلل محمد بن طيفور    علل الوقوف  (.1/363)  :بن طيفور السجاونديال    : علل الوقوفُينظر  -36

)ت:   العيدي- (هـ  56٠السجاوندي  محمد  بن  اهَّلل  عبد  بن  محمد  د.  الرياض- .المحقق:  الرشد،  مكتبة  - الناشر: 

 . المصدر: الشاملة الذهبية

 (. 1/29: )ابن تيميةلشيخ اإلسَلم فتاوى ال ع مجمو -37

 (. 473/ 1للشوكاين: ) القدير فتح -38

http://library.tafsir.net/scholar/864
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الجنة:   نعيم  يف  تعالى  اهَّلل  أَ   ﴿قال  ةِ  ُقرا ِمْن  لَُهْم  أُْخِفَي  َما  َنْفٌس  َتْعَلُم  َيْعَمُلونَ َفَل  َكاُنوا  بَِما  َجَزاءا   ﴾   ْعيٍُن 

 (. 39. ) "، أي: ال تعلم حقائق ذلك(17السجدة: )

أقوال علماء   لقولهم ويؤيده  القول عليه جماهير السلف والخلف ويشهد  يتبين أن هذا  بيانه  ومما سبق 

 الوقف واالبتداء ومن ذلك:

 : -رحمه اهلل  -هـ(328)ت  قول ابن األنباري

على اهللُ   ﴿"الوقف  لمن  ﴾  إَِّلا  يف   تام:  الراسخين  أن  أهل    زعم  أكثر  قول  وهو  تأويله،  يعلموا  لم  العلم 

 ."العلم

 يف قوله تعالى  -رحمه اهلل - هـ(1٠4)ت   ويقول مجاهد بن جبر المخزومي

الِْعْلمِ   ﴿ فِي  اِسُخوَن  العلم يعلمون  "(:  7  :من آية:  )آل عمران  ﴾  َوالرا  تأويله ويقولون آمناالراسخون يف 

اِسُخونَ   ﴿..، فعلى مذهب مجاهد  .به النسق على    ﴾  َوالرا فِي   ﴿والوقف على    .﴾  اهللُ   ﴿مرفوعان على 

 حسن غير تام، ِلن قوله:  ﴾ الِْعْلمِ 

 حال من الراسخين، كأن قال: قائلين آمنا به. ﴾ َيُقولُوَن آَمناا بِهِ  ﴿

ا:  -  رحمه اهلل  -  هـ(1٠4)ت  ويقول مجاهد الراسخين يف العلم يعلمون التأويل أي التفسير"  أيضا .  "إن 

(4٠) 

﴿  ومن قال: الراسخون يف العلم لم يعلموا تأويله، رفع الراسخين بما عاد عليهم من ذكرهم، وذكرهم يف  

عان بما  من هذا المذهب، وال يحسن ِلن الراسخين مرفو  ﴾ فِي اْلِعْلمِ ﴿  ، وال يتم الوقف على  ﴾ َيُقوُلونَ 

 وال يحسن الوقف على المرفوع دون الرافع.  ﴾ َيُقوُلونَ ﴿ عاد من 

 

التوحيدا  - 39 المفيد على كتاب  المؤلف: محمد بن صالح بن    (.2/196: )لقول  التوحيد  المفيد على كتاب  القول 

هـ 1424هـ( الناشر: دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية الطبعة: الثانية, محرم  1421محمد العثيمين )المتوىف:  

 .2عدد اِلجزاء:  -

أبو العباس  درء تعارض العقل والنقل ال (.5/3811: )درء تعارض العقل والنقل البن تيمية  -4٠ مؤلف: تقي الدين 

)المتوىف:   الدمشقي  الحنبلي  الحراين  تيمية  ابن  السَلم  عبد  بن  الحليم  عبد  بن  الدكتور محمد  728أحمد  تحقيق:  هـ( 

الثانية،   الطبعة:  السعودية  العربية  المملكة  اإلسَلمية،  بن سعود  اإلمام محمد  الناشر: جامعة    -هـ    1411رشاد سالم 

 . 1٠ء: عدد اِلجزا - م1991
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إن تأويله إال عند اهَّلل والراسخون  )لمذهب العامة:    -رضي اهَّلل عنه   -  هـ(32  :ويف قراءة ابن مسعود )ت 

 (41)ويقول الراسخون يف العلم( ) -رضي اهَّلل عنه -ويف قراءة أبي بن كعب  (يف العلم يقولون

ابن طيفور  اهلل  -  هـ(6٠٠  :)ت السجاوندي    ويقول  الوقف واَّلبتداء:  -  رحمه  وقف الزم يف "  يف علل 

السنة والجماعة، ِلنه لو وصل فهم أن الراسخين يعلمون تأويل المتشابه -كما يعلمه اهَّلل -مذهب أهل 

لمتش والتسليم  بمحكمه،  العمل  بالقرآن  اإليمان  أن شرط  المذهب  بل  بصحيح[،  ليس  ﴿  اهبه،  ]وهذا 

 .(42ثناء من اهَّلل عليهم باإليمان على التسليم بأن الكل من عند اهَّلل) مبتدأ ﴾ َوالّراِسُخونَ 

 أن يراد بالتأويل هنا   القول الثاين:

قوله:   على  فالوقف  الشيء  عن  والتعبير  والبيان  اْلِعْلمِ ﴿  التفسير  فِي  يعلمون  ﴾  َوالّراِسُخوَن  ِلهنم   ،

ويفهمون ما خوطبوا به هبذا االعتبار، وإن لم يحيطوا علًما بحقائق اِلشياء على كنه ما هي عليه كقوله: 

ا َنَراَك ِمَن الُْمْحِسنِينَ   ﴿ أي: نبئنا بتفسيره، وعن ابن عباس أنه قال:    (36سورة يوسف:  )  ﴾  َنبِّئْنَا بِتَأِْويِلِه إِنا

 (43أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. ) 

 : -رضي اهَّلل عنهما  -هـ( 68)ت: وقد ثبت يف الصحيحين من حديث ابن عباس 

، فُأْخبِر،  "من وضع هذا؟"(، قال: 44أن النبي صلى اهَّلل عليه وسلم دخل الخَلء، فوضعُت له َوُضوًءا ) " 

ين)فقال:  هُه يف الدِّ  (46( زاد أحمد يف المسند: )وعلمه التأويل( ) 45)  (اللهمَّ فقِّ

  

 

واالبتداءُينظر  -41 الوقف  إيضاح  )328:  ت)اِلنباري:  بكر    يبِل  :  واالبتداء    (.239،  292ص:  (:  الوقف  إيضاح 

هـ( المحقق: محيي الدين عبد الرحمن 328المؤلف: محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، أبو بكر اِلنباري )المتوىف:  

 .  2عدد اِلجزاء:  - م1971 -هـ 139٠رمضان الناشر: مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق عام النشر: 

 (. 1/363فور السجاوندي: )ُينظر: علل الوقف واالبتداء البن طي -42

 (. 12: 2/6البن كثير: ) وتفسير القرآن العظيم (،1/39لشيخ اإلسَلم ابن تيمية: ) الرسالة التدمرية -43

 الَوضوء بفتح الواو: الماء الذي ُيتوضُأ به، والُوضوء بضم الواو: غسل أعضاء الوضوء. الباحث.  -44

 (. 2477) رقم( 1927/ 4: )صحيح مسلم (،143) رقم (41/ 1: )صحيح البخاري -45

، وصححه اِللباين يف سلسلة اِلحاديث الصحيحة  2879رقم    65/  5،  2397رقم    225/  4مسند اإلمام أحمد    -46

 2589برقم 
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 ويترتب على هذا القول:

اِسُخوَن فِي اْلِعْلمِ    اهَّللُ َوَما َيْعَلُم َتْأِويَلُه إاِلَّ ﴿  يكون الوقف على قوله    أن  َيُقوُلوَن آَمنَّا بِهِ ﴿  ، ويبتدأ بـ  ﴾  َوالرَّ

السلف والخلف، وكذلك عليه ﴾ اِلول أقوى وعليه جماهير  القول  أن  القوالن معتربان إال  كان  ، وإن 

أكثر  جماهير أهل العلم من أئمة المفسرين والنحاة والقراء، وأعَلم الوقف واالبتداء، وكذلك عليه رسم  

 المصاحف المتداولة بين المسلمين إلى يومنا هذا. 

 والخلصة مما سبق: 

علم الكيفية؛  هو: نفي ﴾ َوَما َيْعَلُم َتْأِويَلُه إاِلَّ اهَّللُ ﴿ أن المراد بنفي علم الراسخين بالتأويل يف قوله تعالى:  

اِلمة   كان جمهور  قوله    على-سلفها وخلفها-ولذلك  الوقف عند  اهَّللُ إاِلَّ ﴿  تعالى:  أن  االبتداء ﴾    ثم   ،

تعالى:   اْلِعْلمِ ﴿  بقوله  فِي  اِسُخوَن  عباس  ﴾  َوالرَّ وابن  مسعود  وابن  كعب  بن  أبي  عن  الثابت  وهو  ؛ 

التأويل   الكيفية-وغيرهم، وال تَلزم بين نفي علم  ابن تيمية: نفي علم    وإثبات   -  بمعنى  المعنى؛ يقول 

 (47التأويل ليس نفيًا لعلم المعنى. ) 

 : بيان معنى التأويل عند المتأخرين الخامس  المطلب 

رين فيعرفه محمد حسين الذهبي   بقوله: -رحمه اهلل   -هـ( 1398)ت: وأما التأويل عند المتأخِّ

ل مطالَب    هو: َصْرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل َيْقتَِرن به، وعلى هذا فالمتأوِّ

 بأمرين:

 أما األمر األول: 

 أن يبيِّن احتماَل اللْفظ للمعنى الذي حَمَله عليه، وادَّعى أنه المراد 

 وأما األمر الثاين:  

أن يبيِّن الدليَل الذي أوجب صْرَف اللْفظ عن معناه الراجح إلى معناه المرجوح لدليل يقرتن به، وإال كان 

 (48ا، أو تَلعبًا بالنصوص. ) تأويَلً فاسدً 

  

 

 (. 3٠6 /13: )مجموع الفتاوى -47

 . بتصرف يسير.ط: مكتبة وهبة ،(19/ 1التفسير والمفسرون ) -48
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 :  -رحمه اهلل -فيقول  هـ( 728)ت: ويجلي هذا المعنى من التأويل شيخ اإلسلم ابن تيمية

والماتريدية  اِلشاعرة  المستعمل عند  التأويل  هو  عند  وهذا  به  الخطاب  يوجد  لم  معنى محدث  وهو   ،

عن  مصروف  أنه  بمعنى  متأّول،  اللفظ  هذا  إن  يقال:  أن  يجوز  فَل  والتابعين؛  الصحابة  من  السلف 

االحتمال الراجح إلى االحتمال المرجوح، فضًَل عن أن يقال: إن هذا التأويل ال يعلمه إال اهَّلل، اللهم إال  

الظاهر يخالف  ما  بالتأويل  يراد  أن    أن  بد  فَل  بالظاهر هذا  أراد  بالمخلوقين، فَل ريب أن من  المختص 

 (49يكون له تأويل يخالف ظاهره. ) 

 : -رحمه اهلل -ويقول يف موضع آخر 

فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذين يتأولونه على غير تأويله ويدعون  :والباطل المذموم التأويل وأما"

بغير دليل يوجب ذلك، ويدعون أن يف ظاهره من المحذور ما    صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله

هو نظير المحذور الَلزم فيما أثبتوه بالعقل ويصرفونه إلى معان هي نظير المعاين التي نفوها عنه فيكون  

المنفي باطًَل ممتنًعا   المنفي مثله، وإن كان  الثابت حًقا ممكنا كان  ما نفوه من جنس ما أثبتوه، فإن كان 

 (5٠.)" ثابت مثلهكان ال

 : بيان معنى التأويل عند األصوليين وأنه َّلبد أن يقترن بالدليل السادس المطلب 

( والدليل البد أن يكون دليًَل صحيًحا صريًحا  51. )"صرف اللفظ عن ظاهره بدليل"ولذا عرفوه بأنه:  

 بينًا. 

  

 

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السَلم ابن  :  المؤلف،  الرسالة التدمرية  .(115التدمرية )ص:    -49

 . 81عدد الصفحات:  -1عدد المجلدات:  - الناشر: مكتبة السنة المحمدية -تيمية الحراين الحنبلي الدمشقي

 (. 67/ 3(، مجموع الفتاوى: )71: )ص:الرسالة التدمرية -5٠

التأوي  ُينظر:51-  )تعريف  المستصفى  يف  ) 387/  1ل  عليه  البناين  وحاشية  الجوامع  جمع  على  المحلي   ،)2  /53  ،)

(، 44/  1(، كشف اِلسرار )169/  2(، شرح العضد )52/  3(، اإلحكام، اآلمدي )46٠/  3شرح الكوكب المنير )

( التحرير  )144/  1تيسير  الربهان  ص  511/  1(،  للجرجاين  التعريفات  ص  28(،  للباجي  الحدود  إرشاد    ،48، 

 (، أصول الفقه اإلسَلمي، الزحيلي 366، 356/ 1، تفسير النصوص )164، علم أصول الفقه ص 176الفحول ص 

(1/ 313  .) 
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 : - رحمه اهلل - هـ( 771)ت   ويف نحو ذلك يقول السبكي

 (53. ) "لدليل فصحيح، أو لما يظنه دليًَل ففاسد، أو ال لشيء فلعب ال تأويل (52فإن حمل )  "

 :يقول الباحث: ومن المقرر عند األصوليين

العدول وعدم  النص،  تأويل  ظاهره،    عدم  عن  ظاهره    -باللفظ  عن  يكون -تأويله  أي  –وأن صرفه  ال 

قياس معترب صحيح، أو أصل عام صحيًحا أبًدا إال إذا بني على دليل شرعي صحيح، من نص صريح، أو  

انتصار آلراء وأهواء ولم يبن على دليل صحيح صريح، كان    من أصول الشريعة، فإذ التأويُل على  اُبنَِي 

 تأويًَل باطًَل وفاسًدا غير صحيح. 

 يف هذا المعنى من معاين التأويل:   - رحمه اهلل  - هـ(456)ت: ويف نحو ذلك قال ابن حزم األندلسي

قد صح " نقله  كان  فإن  آخر؛  معنى  إلى  اللغة  يف  له  وعما وضع  ظاهره،  اقتضاه  عما  اللفظ  نقل  التأويل 

 بربهان، وكان ناقُِله واجَب الطاعة فهو حق.

 (54. ) "وإن كان نقله بخَلف ذلك اطُّرح، ولم يلتفت إليه، وُحكم لذلك النقل بأنه باطل

 :  -  رحمه اهلل - هـ(751)ت: ويقول ابن القيم 

إذا أريد به صرف اللفظ عن ظاهره إلى ما يخالف ذلك لدليل يقرتن به، فلم يكن السلف  أما لفظ التأويل"

 (55)  "يريدون بلفظ التأويل هذا، وال هو معنى التأويل يف كتاب اهَّلل عز وجل

 : بيان شروط التأويل الصحيح عند المتأخرين ومن نحى نحوهم وبيان حكمه بعالمطلب السا 

 ندهم شروط وهي:يشترط لصحة التأويل بمعناه ع 

شرًعا؛  -1 أو  لغة  المؤول  المعنى  يحتمله  تأويله  المراُد  اللفظ  يكون  تأويَلت   أن  هذا  على  يصح  فَل 

 . الباطنية التي ال مستند لها يف اللغة أو الشرع، بل وال العقل

 

 يعني بذلك: التأويل. -52

 ( مع حاشية الصبان وغيره. 88جمع الجوامع: )ص  -53

اإلحكام يف أصول اِلحكام المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن   (.1/43: )اإلحكام البن حزميُنظر:    -54

)المتوىف:   الظاهري  القرطبي  اِلندلسي  الدكتور 456حزم  اِلستاذ  له:  قدم  شاكر  محمد  أحمد  الشيخ  المحقق:  هـ( 

 . 8عدد اِلجزاء:  -إحسان عباس الناشر: دار اآلفاق الجديدة، بيروت 

 (.1/33٠: )القيمدقائق التفسير البن يُنظر:  -55



 
28 

ي ب-2 اللغة، ولكنه إذا عدِّ السياق محتمَلً، مثل لفظ )النظر( فهو َيْحتَمل معاينَ يف  ـ: )إلى( ال  أن يكون 

 يحتمل إال الرؤية. 

 أن يقوم الدليل على أن المراد هو المعنى المؤول -3

 . أن يسلم دليل التأويل من معارض أقوى؛ فإذا اختل شرط من الشروط فهو تأويل فاسد-4

 مثال للتأويل الصحيح: 

 ( 67)التوبة:  ﴾ َنُسوا اهللَ َفنَِسيَُهمْ  ﴿قال تعالى: 

 أن النسيان هنا هو الرتك. رضي اهَّلل عنهما -هـ( 68)ت: فقد ثبت عن ابن عباس 

التأويل تصريًحا قوله   َنِسيًّا  ﴿:  -تعالى -وقد دل على هذا  َربَُّك  فِي   ﴿وقوله:  ،  (64)مريم:    ﴾  َوَما َكاَن 

 (56(. ) 52)طه:  ﴾ كِتَاٍب َّل َيِضلُّ َربِّي َوَّل َينَسى

 (57كذلك. )  -رضي اهَّلل عنهما -هـ( 68)ت: أي: ال يخطئ ربي وال ينسى، وهو مروي عن ابن عباس 

 : -  رحمه اهلل تعالى  - هـ(142٠)ت: يقول سماحة اإلمام شيخنا ابن باز 

يجوز"   أهل   إلى  التأويل  ُينسب  أن  يجوز  وال  اِلحوال،  من  بحالٍ  السلف  إلى  الصفات   تأويل  نسبة ال 

 . يعني هنا يف باب تأويل صفات الرب جل يف عَله."مطلًقا بل هو خَلف مذهبهم السنة

 :-  رحمه اهلل -ثم يعقب سماحته فيقول  

 (58) "تأويلها غير على النصوص تأّولوا الذين البدع أهل وسائر اِلشاعرة وإنما ُينسب التأويل إلى

 المتأخرين وأما بيان حكم التأويل بمعناه الحادث عند 

 - كما مر -فقد يكون صحيًحا إذا اجتمعت فيه الشروط   -1

 وقد يكون خطأ كتأويَلت بعض العلماء الذين أخطأوا يف تأويل بعض نصوص الصفات. -2

 (.59)  وقد يكون بدعة كعموم تأويَلت اِلشاعرة، والمعتزلة ومن نحى نحوهم  -3

 

للشوكاين ص ُينظر  -56 الفحول  الدين  177إرشاد  فخر  للشيخ  التدمرية  الرسالة  متن  على  اِلثرية  والتوضيحات   ،

 .185: ص ،المحيسي

 (. 18/319تفسير ابن كثير: )57 - 

العزيز مجموع فتاوى العَلمة عبد العزيز بن باز رحمه اهَّلل المؤلف: عبد    (.76-3/75مجموع فتاوى ابن باز: )  -58

 .  اءً زج 3٠عدد اِلجزاء:  -هـ( أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعر142٠بن عبد اهَّلل بن باز )المتوىف: 
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 وقد يكون كفًرا كتأويَلت الباطنية  -4

 :بيه من األهمية بمكانإشارة وتن

مقرتنًا بآيات وأحاديث الصفات، حيث خاض أهل    يكون يف باب االعتقاد  "التأويل"إن غالب ذكر لفظ  

طريقة  وخالفوا  ظاهرها  عن  بتأويلها  عَله  يف  جل  الرب  صفات  بعض  يف  والتشبيه  والتعطيل  التأويل 

ونزول رحمته،   ءونزوله جل يف عَله إلى مجيالسلف يف ذلك، فأولوا يد اهَّلل تعالى إلى قدرته، ومجيئه  

 كما أولوا االستواء على العرش باالستيَلء، وغير ذلك كثير ومعلوم ال يخفى. 

 وأن الكَلم هنا عن معنى التأويل أواًل من جهة اللغة، واصطَلًحا عند المفسرين من جهة أخرى

نى التأويل يف باب اَّلعتقاد عند تعريفه  مع  -رحمه اهلل    -  هـ(728)ت:    وقد ذكر شيخ اإلسلم ابن تيمية 

 لتوحيد األسماء والصفات بقوله: 

به رسوله محمد   كتابه، وبما وصفه  نفسه يف  به  بما وصف  اإليمان  باهَّلل:  اإليمان  اهَّلل عليه    -ومن  صلى 

سبحانه  -وسلم اهَّلل  بأن  يؤمنون  بل  تمثيل،  وال  تكييف  غير  ومن  تعطيل،  وال  تحريف  غير  لَيَْس   ﴿من 

ِميُع الْبَِصيرُ َكِمثْ  . فَل ينفون عنه ما وصف به نفسه، وال يحرفون الكلم (11الشورى:  ) ﴾  ِلِه َشْيٌء َوُهَو السا

ِلنه  خلقه؛  بصفات  صفاته  يمثلون  وال  يكيفون،  وال  وآياته،  اهَّلل  أسماء  يف  يلحدون  وال  مواضعه،  عن 

؛ فإنه أعلم بنفسه وبغيره،  -نه وتعالىسبحا -سبحانه ال سمي له، وال كفو له، وال ند له، وال يقاس بخلقه 

 (6٠وأصدق قيًَل، وأحسن حديثًا من خلقه. )

والصفات،  اِلسماء  كتأويل  واإلكثار،  باالستدرار  االعتقاد  يف  التأويل  لمعنى  هنا  الباحث  يتعرض  ولم 

إثبات صفات   المفسرين يف  مناهج  الكَلم على  يتم يف مظانه عند  البحث، وبحثه  الرب ِلنه ليس محل 

 جل يف عَله. 

  

 

 عن موقع: ملتقى أهل التفسير. -بن إبراهيم الحمد ، معانيه، أمثلة عليه، محمدالتأويل: مفهومهُينظر: 59- 

العقيدة الواسطية المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم   (.15العقيدة الواسطية البن تيمية: )ص:  -6٠

)المتوىف:   الدمشقي  الحنبلي  الحراين  تيمية  ابن  بن محمد  القاسم  أبي  بن  اهَّلل  عبد  بن  السَلم  عبد  الناشر:   728بن  هـ( 

 . 1اِلجزاء: المملكة العربية السعودية الطبعة: بدون طبعة أو عام نشر عدد  -مكتبة المعارف، الرياض 
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 . المبحث الثالث: بيان الَفْرق بين التفسير والتأويل

 ثلثة مطالب  وفيه:

المطلب األول: بيان اختلف العلماء يف بيان الَفْرق بين التفسير والتأويل، ويف تحديد النسبة  

 بينهما:

 (61)قال أبو ُعبَيدة ابن المثنى النحوي وطائفة: -1

مين من علماء التفسير، كاإلمام ابن  هما بمعنًى واحد، وعليه ف ُهما مرتادفان، وهذا هو الشائُع عند المتقدِّ

 (62جرير وغيره. ) 

 : هـ(5٠2)ت:  قال الراغب األصفهاين -2

التأويل، من  أعمُّ  المعاين   التفسيُر  يف  التأويل  استعمال  وأكثر  ومفرداهتا،  اِلْلفاظ  يف  استعماله  وأكثُر 

فيها ويف غيرها ُيستعمل  الكتب اإللهية، والتفسير  ما ُيستعَمل يف  أن  (63) والُجَمل، وأكثر  ا  إمَّ فالتفسير   ،

اِل غريب  يف  كقوله  ُيستعمل  وشْرحه؛  المراد  تبيين  يف  أو  والَحام،  والَوِصيلة  والسائبة  كالبَِحيرة   -لفاظ 

َكاةَ   ﴿:  -  تعالى َلَة َوآُتوا الزا ُره إال (43البقرة:  )  ﴾  َوَأِقيُموا الصا ة ال يمكن تصوُّ ن بِقصَّ ا يف كَلم مضمَّ ، وإمَّ

 .(37)التوبة:  ﴾ الناِسيُء ِزَياَدٌة فِي الُْكْفرِ إِناَما  ﴿:تعالى –بمعرفتها؛ نحَو قوله 

التأويل:   ا  المطَلق، وأما الجحود  يف  تارًة  المستعَمل  )الكفر(  نحو  ا،  خاصًّ ومرًة  ا،  عامًّ ًة  َمرَّ ُيستعَمل  فإنَّه 

دِين الحقِّ   تارة، ويف تصديق  المطَلق  التصديق  ة، و)اإليمان(المستعمل يف  الباري خاصَّ وتارًة يف جحود 

لفظ ونحو  مختلفة،  معاٍن  بين  ُمْشتَرك  لفظ  يف  ا  وإمَّ والوجود.   تارة،  والوجد  الجد  يف  )وجد(المستعمل 

(64) 

  

 

سنة  :  ُعبَيدة   أبو  -61 ُولِد  إنَّه  يقال:  العَلمة،  النحوي  المثنى  بن  مْعَمر  سنة  11٠هو  تويف  بغداد213هـ،  تاريخ  : هـ، 

(13/252.) 

 (.4/167) :القرآن(، تحقيق: سزكين، ط: الخانجي، اإلتقان يف علوم 86/ 1مجاز القرآن )  -62

  .)4/167 (:اإلتقان يف علوم القرآن63- 

 (. 1/2٠) (، والتفسير المفسرون149/ 2الربهان ) - 64

http://www.alukah.net/sharia/0/52643/#_ftn10
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 : يف اإلتقان هـ(911)ت: ويقول السيوطي  -3

التفسير:  مبينً   قيل إن  أو معينًهو ما وقع  تعالى،  السنة ِلن معناه قد ظهر  ا يف كتاب اهَّلل  ا عليه يف صحيح 

 واتضح. 

العلماء  والتأويل: استنبطه  ما  التفسي.  هو  بعضهم  قال  يتعلق  ر  ولذا  ما  بالرواية والتأويل هو  يتعلق  ما  هو 

 (65. )"بالدراية 

 وقال قوم: -4

بالمطر، والتأويل   بالطريق و)الصيب( التفسير بيان وْضع اللفظ؛ إما حقيقًة وإما مجاًزا، كتفسير)الصراط(

المراد،  حقيقة  عن  إخبار   فالتأويل  اِلمر،  لعاقبة  الرجوع  وهو  اِلَْول،  من  مأخوذ   اللفظ،  باطن  تفسير 

قوله   ذلك:  مثال  دليل،  والكاشف  المراد،  عن  يكِشف  اللفظ  ِلنَّ  المراد؛  دليل  عن  إخبار     -والتفسير 

لَبِا  ﴿:  تعالى َرباَك  رقبته، (14الفجر:  )  ﴾  لِْمْرَصادِ   إِنا  أي:  رصدته؛  يقال:  ْصد،  الرَّ من  أنَّه  تفسيره:   ،

والمرصاد: مِْفعال منه، وتأويله التحذير مِن التهاون بأمر اهَّلل والَغْفلة، واالستعداد للَعْرض عليه، وقواطع 

 .نهما التباين(، وعلى هذا فالنِّسبة بي66اِلدلَّة تقتضي بياَن المراد منه على ِخَلف وْضع اللفظ يف اللغة )

 وقال قوم: -5

نة من طريق  يل:التأو صْرف اآلية إلى معنًى محتمل موافِق لَِما قبلها وما بعدها، غير مخالف للكتاب والسُّ

ص فيه ِلهل العلم   االستنباط، فقد ُرخِّ

ثبوته من طريق    والتفسير: بعَد  بالسماع  يجوز إال  فَل  اآلية وشأنِها وقصتها،  نزول  الكَلم يف أسباب  هو 

 .(، وعليه فالنسبة بينهما التباين أيًضا67النْقل )

 وقال قوم: -6

واية، : التفسير راية )  :والتأويليتعلق بالرِّ  (، والنسبة بينهما التباين أيًضا 68يتعلَّق بالدِّ

  

 

 (.174-2/173: )اإلتقان للسيوطيُينظر:  -65

 .(1٠/2٠)  (، التفسير والمفسرون4/168اإلتقان يف علوم القرآن ) -66

 (. 169/ 4ن: )(، اإلتقا2/15٠(، الربهان يف علوم القرآن )1/46مقدمة تفسير البغوي ) -67

 (. 4/196اإلتقان للسيوطي: ) -68
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  وقال قوم: -7

ي تفسيًرا؛ ِلنَّ معناه قد وضح وظهر، وليس ِلحد   ما وقع مبيَّنًا يف كتاب اهَّلل، ومعيَّنًا يف صحيح السنة، ُسمِّ

اه، يتعدَّ ال  وَرد  الذي  المعنى  على  يحمله  بل  غيره؛  وال  باجتهاد  إليه  ض  يتعرَّ   استنبطه   ما:  والتأويل أن 

 ( 69علوم. )ال آالِت  يف الماهرون الخطاب، لمعانِي العاملون العلماءُ 

 وقال قوم: -8

 هو بيان المعاين التي ُتستفاد من وْضع العبارة التفسير:

عنَد    والتأويل: المشهوُر  هو  وهذا  التباين،  بينهما  فالنِّسبة  اإلشارة،  بطريق  ُتستفاد  التي  المعاين  بياُن  هو 

مة تفسيره. )  هـ(127٠)ت:  المتأخرين، وقد نبَّه إليه اِللوسي  (7٠يف مقدِّ

 لب الثاين: بيان القول الراجح من أقوال العلماء يف بيان معنى التفسير والتأويل المط

 ولعلا أظهر األقوال وأوَّلها بالَقبول: 

واية  هو أنا التفسير:   ما كان راجًعا إلى الرِّ

راية؛ وذلك ِلنَّ التفسير معناه الكْشف والبيان، والكْشف عن مراد اهَّلل    والتأويل: -ما كان راجًعا إلى الدِّ

أو عن بعِض أصحابه الذين َشِهدوا    - صلَّى اهَّلل عليه وسلَّم-ال ُيْجَزم به إال إذا ورَد عن رسول اهَّلل -تعالى

رس ووقائع، وخالطوا  من حوادَث  به  أحاط  ما  وعلموا  الوحي،  اهَّلل  نزوَل  وسلَّم  -وَل  عليه  اهَّلل  -صلَّى 

  ورجعوا إليه فيما أشكل عليهم من معاين القرآن الكريم.

التأويل:   االجتهاد،   على  َيعتِمد  والرتجيح  بالدليل،  اللفظ  محتمَلت   أحدِ   ترجيح   فيه  فملحوظ   وأما 

ل بحسب  العرب،  ُلغة  يف  ومدلوالهتا  اِللفاظ  مفردات   بمعرفة  إليه  وُيتوصَّ ومعرفة   واستعمالها  ياق،  السِّ

 (71اِلساليب العربية، واستنباط المعاين من كلِّ ذلك. )

ركشي( 72) قال أبو نصر الُقَشيري   :هـ(794)ت:  قال الزا

 

 .(169، 4/168: )اإلتقان -69

 .(1/21: )(، التفسير والمفسرون1/6روح المعاين )  -7٠

 .(1/22: )التفسير والمفسرون -71

ر أبو نصر عبد  -72 الكريم بن هوازن القشيري النيسابوري    الرحيم بن شيخ الصوفية أبي القاسم عبد  هو: اإلمام المفسِّ

 (. 19/424) :أعَلم النبَلءهـ، سير  524النحوي المتكلم، مات سنة 
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ماع، وإنما االستنباط فيما َيتعلَّق بالتأويل.  (73)  وُيعتبَر يف التفسير االتباع والسَّ

ركشي  : -رحمه اهلل   هـ(794)ت: قال الزا

وكأنَّ السبب يف اصطَلح كثير على التفِرقة بين التفسير والتأويل التمييُز بين المنقول والمستنبَط؛ ليحمل  

ين.  الدِّ يف  الفروع  من  وهذا  وازدياًدا،  له  تجويًزا  المستنبط،  يف  النظر  وعلى  المنقول،  يف  االعتماد  على 

(74) 

الدراسة يف مبحث الفرق بين التفسير  المطلب الثالث: بيان الخلصة التي توصلت لها 

 والتأويل

 : فإنَّ التأويل أعمُّ من التفسير؛ وذلك ِلنَّ كلمة التأويل وردت يف القرآن الكريم بأكثر من معنى، يف   أوَّلا

ًة واحدة فقط يف القرآن كله يف قوله تعالى:    حين أنَّ اهَّلل تبارك تعالى لم يذكْر كلمَة التفسير ومشتقاهتا إال مرَّ

ا ﴿  (. 33 )الفرقان: ﴾ َوََّل َيأُْتوَنَك بَِمثٍَل إَِّلا ِجئْنَاَك بِالَْحقِّ َوَأْحَسَن َتْفِسيرا

 إذا ُذكِر أحد اللفظين منفرًدا ُقِصد به المعنى الشامل للفظين مًعا إذا اجتمع اللفظان مًعا.  ثانياا:

مًعا    ثالثاا:  اللفظان  اجتمع  والتأويل"إذا  يخصُّ   "التفسير  شيء  المراد    يف  كان  الكريم،  واهَّلل    -القرآن 

بطريق    -أعلم ُتستفاُد  التي  المعاين  بياَن  وبالتأويل  العبارة،  وْضع  من  ُتستفاد  التي  المعاين  بياَن  بالتفسير 

 (75اإلشارة، واهَّلل تعالى أعلم. )

 

 

 

 

 

الربهان يف علوم القرآن المؤلف: أبو عبد اهَّلل بدر الدين محمد بن عبد اهَّلل بن    .(165/ 2)  :الربهان يف علوم القرآن73-

الناشر:   -م  1957  -هـ    1376الطبعة: اِلولى،    هـ( المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم794هبادر الزركشي )المتوىف:  

 . 4عدد اِلجزاء:  -لعربية عيسى البابى الحلبي وشركائه دار إحياء الكتب ا

 .(1/22) :(، والتفسير والمفسرون172/ 2(، والربهان )3/167اإلتقان يف علوم القرآن ) -74

والتأويل ُينظر:    -75 التفسير  بين  البشبيشي  -الفرق  هاين  اإلضافة:  - د.    -  ميَلدي  4/4/2٠13 تاريخ 

 بتصرف يسير. -عن موقع اِللوكة  -هـ 23/5/1434

http://www.alukah.net/authors/view/home/1729/
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 ت لها تلك الدراسة أهم النتائج التي توصلالبحث، وبيان  خاتمة

 

 خاتمة البحث:  -أ 

عبد  يف   على  وتفضل  به  امتن  ما  على  العظيم  العرش  رَب  الكريم  ربَه  الباحُث  يحمد  البحث  هذا  ختام 

لقائه، ويسأله   يوم  به ذمته  أن تربأ  يرجو  بحثه على وجه  إتمام  الوجه من  إليه من كل  الفقير    -الضعيف 

الكريم  -سبحانه   لوجه  خالًصا  يجعله  م  ،أن  ِلحد  يجعل  وأال  القويم،  لشرعه  فيه  موافًقا  له  خلقه  ن 

نصيب، وأن يتقبله بقبول حسن، وأن يجعله من أسباب حلول رحمته ورضوانه، ومن أسباب الفوز لديه  

ِجيٌب  ﴿غًدا بجنات النعيم بغير حساب وال سابقة عذاب    ( 61) هود:  ﴾ إِنا َربِّي َقرِيٌب مُّ

 

 ت لها تلك الدراسة المختصرة: أهم النتائج التي توصلبيان  -ب

 توصلت تلك الدراسة المتواضعة لنتائج جمة ولعل من أبرزها ما يلي:لقد 

فَلبد له من    -خصوًصا    -  طالب علم التفسير لو  -  عموًما   -عنه  لطالب العلم  هذا المبحث ال غنى    -1

 .واإلحاطة به واإللمام بأطرافه ليكون على بينة وبصيرة تامة به عند وروده مدارسته وفهمه

اللغة    -2 التفسير يف  البيان والكشف  ة مأخوذأن مادة  الفسر وهو  المعنى تدور    ، وهيمن  حول معنيين: 

 . والمعنى الثاين: الكشف المعنوي المكشوف، اِلول: الكشف المادي المحسوس

 .-تبارك وتعالى  -أن معرفة معنى التفسير والتأويل يعين على فهم كَلمه اهَّلل  -3

 أئمة  ومفهومهما عندبيان معناهما    بمعناهما الواسع والشامل  التأويلو  جلي مفهوم التفسيري  أن مما  -4

 .عند اِلصوليين، وعند المتأخرين، وريفستال

  المتقدمون وجمعها وبينها وجلَّى معناها وبيَّنهاوأسس وقواعد وضعها  شروط  لتأويل الصحيح  أن ل  -4

   المتأخرون.
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ا  -5  بيان  أن  العلماء يف  هو اختَلف تنوع ال اختَلف تضاد، وإن كان  التفسير والتأويل،    مفهومختَلف 

 بعضها أقوى وأولى وأرجح من البعض لتقارب المعاين التي أوردوها.

 . أقرب اِلقوال للصواب ي ه الدراسة يف مبحث الفرق بين التفسير والتأويل أن ما خلصت إليه تلك -6

 والحمد هلل رب العالمين.

 

 

 أمله 

 العبد الضعيف الفقير إلى عفو ربه ومغفرته

ْحَمنِ   َأُبو َعْبِد الرا

 َعَرفُة ْبُن َطنَْطاِويِّ 

 يوم األحد:   الرياض: يف:

 هـ14443محرم/  / 23

                          -arafatantawy@hotmail.comالبريد: 

 00966503722153واتساب:   

 

 

 

  

mailto:arafatantawy@hotmail.com
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 مجموع الفهارس

 المراجعفهرس    -أ  

هـ( 911اإلتقان يف علوم القرآن المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جَلل الدين السيوطي )المتوىف:   -1

  -م  1974هـ/  1394المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب الطبعة:  

 . 4عدد اِلجزاء: 

سعيد بن حزم اِلندلسي القرطبي    اإلحكام يف أصول اِلحكام المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن  -2

هـ( المحقق: الشيخ أحمد محمد شاكر قدم له: اِلستاذ الدكتور إحسان عباس  456الظاهري )المتوىف:  

 .8عدد اِلجزاء:  -الناشر: دار اآلفاق الجديدة، بيروت 

لمتوىف: إيضاح الوقف واالبتداء المؤلف: محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، أبو بكر اِلنباري )ا  -3

بدمشق328 العربية  اللغة  الناشر: مطبوعات مجمع  الرحمن رمضان  الدين عبد  المحقق: محيي   -  هـ( 

 .2عدد اِلجزاء:  - م1971 -هـ 139٠عام النشر:  

)المتوىف:   -4  اهَّلل  جار  الزمخشري  أحمد،  بن  عمرو  بن  محمود  القاسم  أبو  المؤلف:  البَلغة  أساس 

العلمية، بيروت  هـ( تحقيق: محمد باسل  538 الكتب  الناشر: دار  الطبعة: اِلولى،    -عيون السود  لبنان 

 .2عدد اِلجزاء:  ،م1998 -هـ  1419

الطربي  -5 غالب  :  تفسير  بن  كثير  بن  يزيد  بن  بن جرير  المؤلف: محمد  القرآن  تأويل  يف  البيان  جامع 

)المتوىف:   الطربي  جعفر  أبو  شاكر  31٠اآلملي،  محمد  أحمد  المحقق:  الرسالة هـ(  مؤسسة  الناشر: 

 . 24عدد اِلجزاء:  -  م2٠٠٠ -هـ  142٠الطبعة: اِلولى، 

البغوي:  -6 محمد   تفسير  أبو  السنة،  محيي  المؤلف:  البغوي  تفسير   = القرآن  تفسير  يف  التنزيل  معالم 

)المتوىف:   البغوي  مسعود  بن  النمر  51٠الحسين  اهَّلل  عبد  محمد  أحاديثه  وخرج  حققه  المحقق:   -هـ( 

  1417سليمان مسلم الحرش الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة: الرابعة،    -عثمان جمعة ضميرية  

 .8م عدد اِلجزاء:   1997 - هـ

البحر المحيط يف التفسير المؤلف: أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف أبي حيان:    تفسير  -7

)المتوىف:   اِلندلسي  الدين  أثير  حيان  الفكر  745بن  دار  الناشر:  جميل  محمد  المحقق: صدقي   -هـ( 

 .هـ 142٠بيروت الطبعة: 
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 ت  تفسير ابن كثير: -8

ال ثم  فسير  البصري  القرشي  كثير  بن  عمر  بن  إسماعيل  الفداء  أبو  المؤلف:  كثير(  )ابن  العظيم  قرآن 

هـ( المحقق: محمد حسين شمس الدين الناشر: دار الكتب العلمية، منشورات 774الدمشقي )المتوىف:  

 .هـ 1419 -بيروت الطبعة: اِلولى   -محمد علي بيضون  

الشوكاين:  -9 المؤل   تفسير  القدير  اليمني  فتح  الشوكاين  اهَّلل  عبد  بن  محمد  بن  علي  بن  محمد  ف: 

الكلم الطيب  125٠)المتوىف:   ابن كثير، دار  الناشر: دار  الطبعة: اِلولى    -هـ(    1414  -دمشق، بيروت 

 هـ. 

التحرير والتنوير »تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير   :الطاهر بن عاشورتفسير    -1٠

المجيد« )المتوىف:   الكتاب  التونسي  عاشور  بن  الطاهر  محمد  بن  محمد  بن  الطاهر  محمد  المؤلف: 

  8)والجزء رقم   3٠عدد اِلجزاء:   ،هـ1984تونس سنة النشر:    -الدار التونسية للنشر    :هـ( الناشر1393

  (.يف قسمين

)المتوىف:    -11 الذهبي  حسين  السيد  محمد  الدكتور  المؤلف:  والمفسرون  الناشر:  1398التفسير  هـ( 

هو نُقول ُوجدت يف أوراق المؤلف بعد وفاته ونشرها د   3)الجزء    3مكتبة وهبة، القاهرة عدد اِلجزاء:  

 (. محمد البلتاجي

الزركشي   -12 هبادر  بن  اهَّلل  عبد  بن  محمد  الدين  بدر  اهَّلل  عبد  أبو  المؤلف:  القرآن  علوم  يف  الربهان 

أبو الفض794)المتوىف:   المحقق: محمد  اِلولى،  هـ(  الطبعة:  إبراهيم  الناشر:    -م  1957  -هـ  1376ل 

 . 4عدد اِلجزاء:  -دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه 

المؤلف:    -13 الهادي(  عبد  ابن  رسائل  مجموع  ضمن  )مطبوع  اِليقاظ  وتبصرة  الحفاظ  تذكرة 

الصالحي، جمال   الهادي  عبد  ابن  بن حسن  أحمد  بن  بن حسن  الحنبلي  يوسف  الِمبَْرد  ابن  الدين، 

دار    9٠9)المتوىف:   الناشر:  طالب  الدين  نور  بإشراف:  المحققين  من  مختصة  لجنة  عناية:  هـ( 

 . 1م عدد اِلجزاء:    2٠11 -هـ  1432ا الطبعة: اِلولى،  النوادر، سوري 

بن    -14 الحليم  عبد  بن  أحمد  العباس  أبو  الدين  تقي  المؤلف:  والنقل  العقل  تعارض  عبد  درء 

)المتوىف:   الدمشقي  الحنبلي  الحراين  تيمية  ابن  الدكتور محمد رشاد سالم  728السَلم  هـ( تحقيق: 
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الثانية،   الطبعة:  العربية السعودية  المملكة   1411الناشر: جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسَلمية، 

 .1٠عدد اِلجزاء:    - م 1991  -هـ  

لمعطلة المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد  الصواعق المرسلة يف الرد على الجهمية وا  -15

)المتوىف:   الجوزية  قيم  ابن  الدين  دار  751شمس  الناشر:  اهَّلل  الدخيل  محمد  بن  علي  المحقق:  هـ( 

 . 4عدد اِلجزاء:   - هـ14٠8العاصمة، الرياض، المملكة العربية السعودية الطبعة: اِلولى، 

التدمرية  -16 الدين  :  المؤلف،  الرسالة  ابن تيمية  تقي  العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السَلم  أبو 

 . 81عدد الصفحات:  -1عدد المجلدات:  - الناشر: مكتبة السنة المحمدية -الحراين الحنبلي الدمشقي

الوقوف  -17 السجاوندي )ت:  ،  علل  بن طيفور  اهَّلل محمد  أبي عبد  المحقق: د. - (هـ  56٠المؤلف: 

 . المصدر: الشاملة الذهبية- الناشر: مكتبة الرشد، الرياض - محمد العيديمحمد بن عبد اهَّلل بن 

العقيدة الواسطية المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السَلم بن عبد اهَّلل    -18

)المتوىف:   الدمشقي  الحنبلي  الحراين  تيمية  ابن  محمد  بن  القاسم  أبي  مكتبة   728بن  الناشر:  هـ( 

 .1المملكة العربية السعودية الطبعة: بدون طبعة أو عام نشر عدد اِلجزاء:   -رف، الرياض  المعا

الفيروز  -19 يعقوب  بن  محمد  طاهر  أبو  الدين  مجد  المؤلف:  المحيط  )المتوىف:   القاموس  آبادى 

الناشر:   -  هـ( تحقيق: مكتب تحقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقُسوسي817

الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت   الثامنة،    -مؤسسة  الطبعة:  عدد   -  م2٠٠5  -هـ    1426لبنان 

 .1اِلجزاء: 

)المتوىف:    -2٠ العثيمين  محمد  بن  صالح  بن  محمد  المؤلف:  التوحيد  كتاب  على  المفيد  القول 

الط1421 السعودية  العربية  المملكة  الجوزي،  ابن  دار  الناشر:  محرم  هـ(  الثانية,  عدد   -هـ  1424بعة: 

 . 2اِلجزاء: 

مجموع الفتاوى المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراين )المتوىف:   -21

المصحف 728 لطباعة  فهد  الملك  مجمع  الناشر:  قاسم  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد  المحقق:  هـ( 

العربية المملكة  النبوية،  المدينة  النشر:    الشريف،  المجلدات:   - م1995هـ/ 1416السعودية عام  عدد 

37 . 
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باز   -22 بن  العزيز  عبد  العَلمة  فتاوى  اهَّلل  -مجموع  باز    -  رحمه  بن  اهَّلل  عبد  بن  العزيز  عبد  المؤلف: 

 .ا جزءً  3٠عدد اِلجزاء:   -هـ( أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعر 142٠)المتوىف: 

)المتوىف:    -23 ْرقاين  الزُّ العظيم  المؤلف: محمد عبد  القرآن  العرفان يف علوم  الناشر:  1367مناهل  هـ( 

 . 2: الطبعة الثالثة عدد اِلجزاء: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه الطبعة

لسان العرب المؤلف: محمد بن مكرم بن على،  ."فسر "لسان العرب البن منظور اإلفريقي: مادة:  -24

هـ( الناشر: دار صادر  711أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور اِلنصاري الرويفعى اإلفريقى )المتوىف:  

 . 15اِلجزاء:   عدد - هـ 1414  -بيروت الطبعة: الثالثة  -
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