
 الفرق بين التّفسير والتأويل: 

 من خالل تغير مفهوم مصطلح التأويل، وخاصة عند المتأخرين نشأ

 مفهوم والتفسير، وزاد األمر خالفا في تحديد التأويلخالف في الفروق بين 

في  الهمالتأويل عند المتأخرين من أصحاب األصول والنظر، ولهذا تباينت أقو

اين ا التبوهذا بخالف المتقدمين حيث ال نجد هذوالتفسير،  الفرق بين التأويل

 بهذا التوسع.

، وقد مر معنا من قبل عند أئمة اللغة مصطلح التأويل مرادف لتّفسيرونجد أن  -

قال أبو منصور ؛ و (1)ه(: " التأويل: التفسير".092قال أبو عبيدة) ؛

المْعنى ه(: وأَخبرني اْلُمْنِذِرّي َعن أَْحمد بن يحيى قَاَل: 370األزهري)

ه( تحت: "باب معاني 395قال ابن فارس)؛ و (2)َوالتَّْفِسير والتأويل َواِحد.

ومرجعها إلى ثالثة وهي: المعنى،  :ألفاظ العبارات التي يعبّر بها عن األشياء

؛ ومن  (3)والتفسير، والتأويل. وهي وإن اختلفت فإن المقاصد بها متقاربة".

ر: وأما معنى"التأويل" في كالم العرب، أبو جعف أهل التفسير إمام المفسرين

وهو المصطلح الذي درج في تفسيره   (4)فإنه التفسير والمرجع والمصير.

 ".جامع البيان في تأويل القرآنالمسمى"

: تي )ْسَكرأبُو ِهاَلل العَ وممن ذكر هذه الفروق بين التأويل والتفسير 

 في هـ(911: ت)السُّيُوطي جالل الدين ؛ والفروق اللغويةفي  هـ(395نحو 

ي الحنف قاءأَبُو البَ  ؛ وفي اإلتقان؛ ومعجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم

(، معجم في المصطلحات والفروق اللغويةفي الكليات) هـ(1094ت:)

 ونستطيع أن نجمل هذه الفروق فيما يلي:

 من باب االحتمال. َوالتَّأِْويلُ  اْلقَْطعِ  من بابالتَّْفِسيُر  -

 ( التَّْفِسيُر اْلقَْطُع َعلَى أَنَّ اْلُمَرادَ ِمَن اللَّْفِظ  "هـ(:333: تقَاَل اْلَماتُِريِديُّ

ِ أَنَّهُ َعنَى ِباللَّْفِظ َهذَا، فَإِْن قَاَم دَِليٌل َمْقُطوعٌ بِِه فََصِحيٌح،  َهذَا، َوالشََّهادَةُ َعلَى َّللاَّ

أْيِ، َوُهَو الْ  َمْنِهيُّ َعْنهُ، َوالتَّأِْويُل تَْرِجيُح أََحِد اْلُمْحتَِماَلِت بِدُوِن َوإِالَّ فَتَْفِسيٌر بِالرَّ

 ِ  (5)".اْلقَْطعِ َوالشََّهادَةُ َعلَى َّللاَّ
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 التفسير يتعلق باللفظ والتأويل يتعلق بالمعنى. -

: " هـ(338: تاس)حَّ جعفر النَّ  يأب وممن ورد عنه هذا المعنى قول

 والتأويل الشك الريب العلماء قول نحو التفسير أن والتفسير التأويل بين الفرق

: هـ(703)وقول أبي منصور األزهري (6)أب". الجد عباس ابن قول نحو

 أحد رد: والتأويل اْلُمشكل؛ اللَّْفظ َعن الُمَراد كشف: التَّْفِسير: بَعضهم "َوقَالَ 

  (7).الظَّاِهر" يَُطابق َما إِلَى المحتملين

 يعتمد على الرواية والتأويل يعتمد على الدراية. التَّْفِسيرُ  -

:" هـ(427: تإسحاق الثعلبي ) يأبوممن ورد عنه هذا المعنى قول  

قالت العلماء: التفسير: علم نزول اآلية وشأنها وقّصتها، واألسباب التي نزلت 

فأما  ؛اس القول إاّل باستماع األثرفيها. فهذا وأضرابه محظورة على النّ 

التأويل فاألمر فيه أسهل ألنه صرف اآلية إلى معنى يحتمله، وليس بمحظور 

  (8)."على العلماء استنباطه والقول فيه وإنّما يكون مرآتنا الكتاب والسنّة

التَّأِْويُل َوُهَو َصْرُف اآْليَِة إِلَى َمْعنًى :" هـ(510: ت) يوِ غَالبَ  وقال

َوَما بَْعدََها َغْيِر ُمَخاِلٍف ِلْلِكتَاِب َوالسُّنَِّة ِمْن َطِريِق  ُمْحتََمٍل موافق ما قبلها

ا التَّْفِسيُر َوُهَو اْلَكاَلُم فِي أَْسبَاِب نُُزوِل  َص فِيِه أِلَْهِل اْلِعْلِم، أَمَّ ااِلْستِْنبَاِط فَقَْد ُرّخِ

تَِها، فاََل يَُجوُز إاِلَّ بِالسََّماعِ  و ( 9)."بَْعدَ ثُبُوتِِه ِمْن َطِريِق النَّْقلِ  اآْليَِة َوَشأْنَِها َوقِصَّ

) لهذا قال التفسير للصحابة، رضي َّللاَّ عنهم،  :"هـ(333: تاْلَماتُِريِديُّ

 (10)".والتأويل للفقهاء

 .التفسير أعم من التأويل -
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اِغب قال  أويل، وأكثر فسير أعم من التّ التّ : " هـ(502ت:)األَْصفََهاني  الرَّ

أويل: في المعاني كتأويل الرؤيا، فسير في األلفاظ، والتّ ما يستعمل التّ 

والتأويل: يُستعمل أكثره في الكتب اإللهية، والتفسير يُستعمل فيها وفي 

غيرها، والتفسير: أكثر يُستعمل في مفردات األلفاظ، والتأويل أكثره  يُستعمل 

ً  وأما التأويل:...في الجمل   (11)".فإنه يستعمل مرة عاماً ومرة خاصا

 وممن ورد عنه هذا المعنى. التفسير يتعلق بالظاهر والتأويل يتعلق بالباطن  -

  (12)".التأويل للخواص، وتفسير التنزيل للعوام : "هـ(465 ت:) القَُشْيريقول 

التأويل إشارة قدسية : " هـ(1270: تاآللُوسي ) شهاب الدينوقال  

وتنهل من سحب ومعارف سبحانية تنكشف من سجف العبارات للسالكين 

 (13)".الغيب على قلوب العارفين، والتفسير غير ذلك

 التَّرجيح: وبعد هذا العرض، نميل إلى ترجيح حسين الذهبي.

ه تميل إليه النفس من هذ والذي: "هـ(1398حسين الذهبي )حيث قال  

ً إلى الرواية، والتأويل ما  اجعاً ان ركاألقوال: هو أن التفسير ما كان راجعا

 هللاراد إلى الدراية، وذلك ألن التفسير معناه الكشف والبيان. والكشف عن م

 و عنأتعالى ال نجزم به إال إذا ورد عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 

وعلموا ما أحاط به من حوادث  الوحيوا نزول بعض أصحابه الذين شهد

ل أشك ووقائع، وخالطوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ورجعوا إليه فيما

 عليهم من معاني القرآن الكريم.

 فملحوظ فيه ترجيح أحد محتمالت اللفظ بالدليل. :وأما التأويل

لفاظ والترجيح يعتمد على االجتهاد، ويُتوصل إليه بمعرفة مفردات األ

لغة العرب، واستعمالها بحسب السياق، ومعرفة األساليب  فيومدلوالتها 

 (14) ".من كل ذلك المعانيالعربية، واستنباط 
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