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األستاذ الدکتور عبدالقدوس راجي

الخالصة
الشك أن التفسري باملأثور أفضل أنواع التفسري كما أن تفسري القرآن بالقرآن أحسن طرق التفسري
و أعالها؛ ألنه تفسري للقرآن بكالم اهلل فهو أعلم مبراده .و تفسريريري القريريرآن للقريريرآن ىريريأو علريريه ومريريوهل يف هريريا يفريريا أ ريريل يفكريريان و
آوريريرت و يف هريريا بنريريان شريريرز املريريوم و تمنريريا املريريمهم ي ريوا كريريان المنريريان
فصريريل يفو ريرير آوريريرت و اوتصريرير يفكريريان و خ ري بس ري
عقريريا اامريريام يفماشريريرك أو ىكريريون المنريريان يف فصريريال عريرين اامريريام نفريريو السريريورك أو مريهريريات و يف هريريا بنريريان ا م ريل و تقنن ري امل ل ري و
ختصنص العامت و يفن وموهه أىضا أن بعض القصص وردت خمتصرك بعض املوا ريرير ومريريا ت يفسريهم يف َّولري يفو ريرير آوريرير
و يفن تفسري القرآن بالقرآن أىضا اجلمر با يفا ىتوهم أنه خمتلف .و بذلك جن أن اهلل يمحانه خ تكفريريل تفسريريري و بنريريان آىريريات
كثريك يفن كتابه.
والريريذي ىتعريريرف لتفسريريري كتريرياىل اهلل تعريرياأ الب ري لريريه أن ى جيريرير القريريرآن و ومريرير احىريريات قات املو ريريوع الواح ري ت و ىقابريريل احىريريات
بعضها بمعض و ىستعا ما عله تفسري كتاىل اهلل عله امل هج األيفثل؛ لنسلم يفن اخل أ وال لل التفسري.

استاذ الدراسات العليا بكلية

الشريعة -جامعة كابول

بسم اهلل الرحمن الرحيم
المقدمه
احلم هلل وأ الصاحلات والصالك والسالم عله املمعوث رمح للعاملات وعله آله وصحمه ويفن اهت ى م ىه و اينت بس ته إأ
ىوم ال ىن و بع ...
التفسري باملأثور أفضل أنواع التفسري وهو املعتم ألنهل إيفا أن ىكون تفسريا للقرآن بكالم اهلل فهو أعلم مبراده .و إيفريريا أن ىكريريون
املما له .أو مبا رِوي عريرين الصريريحاب ؛ أل ريريم أعلريريم ال ريريا
تفسريا له بكالم الريول صله اهلل علنه ويلم فهو امل َّل علنه الكتاىل و ن
بكتاىل اهللت فهم الذىن شاه وا القرائن واألحوال اليت ن ل علنهريريا القريريرآن وهريريم أهريريل اللسريريان و تاليفريريذك يف ريري ال مريريوك .أو مبريريا خالريريه
كمار التابعا؛ أل م تلقوا قلك مالما عن الصحاب .
و خري أ ريرير السريريلف واخللريريف علريريه أن أصري طريريرق التفسريريري و أملهريريا تفسريريري القريريرآن بريريالقرآنت فمريريا أ ريريل يفكريريان فقري فصريريل
آور.
يفو ر آور ويفا اوتصر يفكان فإنه خ بس
فعله يفن أراد أن ىفسر القرآن أن ى جير القرآن أوالت فنجمر يفا تكرر يف ه يفو وع واح ت وىقابل احىات بعضها بمعضت
لنستعا مبا ما يفسهما عله يفعرف يفا ما يفوم ات ومبا ما يفمنَّ ا عله فهم يفا ما ُممالت ولنحمل امل ل عله املقنَّ ت والعام
فسر القرآن بالقرآنت وفهم يفراد اهلل مبا ما عن اهللت وهذه يفرحل ال ووز ألح يفهما كان أن
عله اخلاصت ومذا ىكون خ َّ
ىعرف ع هات وىتخ اها إأ يفرحل أورى؛ ألن صاحا الكالم أدرى مبعاين كاليفهت وأعرف به يفن مريه؛ إق ال أح أعلم يفن
اهلل تعاأ مبراده يفن كاليفهت لقوله تعاأل{ويفا ىريعلم تأ ِوىله إَِّال اللَّه}(يورك آل عمرانت )7وخولهل {فِإقا خريرأناه فاتَّمِر خريرآنه ُثَّ إِ َّن
علنري ا برينانه}(يورك القنايف ت.)18-17
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يورك األعرافل{خال
فأورمهما ِِمَّا كانا فِ ِنه}(المقركل  .)36فق ما ت يفمن
اورج ِيف ريها يفذؤويفا َّيف حورا لَّمن تمِعك ِيف ريهم أليف َّ
ألن مهَّم ِيف كم أ عِا وىا آدم
ايكن أنت وزومك اجلَّ فكال ِيفن حنث ِشئتما وال تريقربا ه ِذهِ الشَّجرك فريتكونا
ِيفن الجيَّالِ ِما فريويو َّلما الشَّن ان لِنم ِي َّلما يفا ووِري ع ريهما ِيفن يو اِتِِما
وخال يفا اكما ربُّكما عن ه ِذهِ الشَّجركِ إِالَّ أن تكونا يفلك ِ
ا أو تكونا ِيفن
اخلالِ ِىن وخاَسهما إِ نين لكما ل ِمن ال ِ
َّاص ِحا}(االعرافت.)21 -19
فق قكر بعض املفسرىن ه ا رواى إيرائنلن ورافن كنفن دوول إبلنو إأ
اجل بع إورامه و طرده و كنف ويو حدم و زومها؟ و لكن بع ر
هذه القص و التأيفل فنها ىجيهر أن حرف الفا
احىات الواردك
خولهل{فريويو َّلما الشَّن ان} ال ال عله التعقنا يفر الوصل تفن أن هذه
الويوي كانت بع األيفر باخلروج و ال رد يفماشرك خمل أن ىرتك إبلنو اجل .
 -3بنان ا ملل
هو يفا ال ىوخف عله املراد يف ه إال بمنان يفن مه
املتكلم(.الکفويفیت1198مت.)41
وأيفثل قلك كثريك القرآنل
أ -يف ها خوله تعاأل{فريتريلقَّي آدم ِيفن َّربنِه كلِم ٍ
فسرها
ات} (المقركت َّ )37
خولهل{خاال ربريَّ ا ظلم آ أنفس ا وإِن ََّّل تريغ ِفر ل ا وتريرمح ا ل كون َّن ِيفن
اخل ِ
اي ِرىن}(األعرافت .)23
ىل -خوله تعاأل {أ ِحلَّت لكم مِنم األنريع ِام إِالَّ يفا ىريتريلي علنكم} (املائ كت )1
فسرِتا آى {حنريفت علنكم المنت  }...احى الثالث يفن السورك نفسها.
ج -خوله تعاأل{ول ِك َّن الِ َّرب يف ِن اتريَّقه}(المقركت )189ت َّل ىصرز ه ا باملراد مبن
اتقهت ولك ه بن ه بقولهل{ول ِك َّن الِربَّ يفن آيفن بِاللَّ ِه والنريوِم اح ِو ِر والمالئِك ِ
وال ِكت ِ
اىل والَّمِنا وآو المال عله حمن ِه ق ِوي القرَب والنتايفه والمساكِا وابن
السائِلِا وِ النرخ ِ
الصالك وآو الَّكاك والموفون بِعه ِ ِهم إِقا
اىل وأخام َّ
السمِ ِنل و َّ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الصابِ ِرىن ِ المأيا والضََّّرا وحا المأ ِ أولئك الَّذىن ص خوا وأولئك
عاه وا و َّ
هم المتريَّقون} (المقركت.)177
ِ
الصالك وآترينتم الَّكاك وآيف تم بِريلي وعَّرَتوهم وأخرير تم
د -خوله تعاأل{لئِن أخمتم َّ
اللَّه خرير ا حس ا ألكفنر َّن ع كم ينئاتِكم وألد ِولَّكم م ٍ
َّات َت ِري ِيفن حتتِها
األ ار}(املائ كل .)12فإ ا بنان للعه ىن خوله يمحانه{ وأوفوا بِعه ِي أ ِ
وف
بِعه ِكم}(يورك المقركل )40األول لألول والثاين للثاين)(.ال رخانیل
1998مت.)13
 -4تقنن امل ل ل
امل ل ل يفا دل عله املاهن بال خن يفن حنث هي هيت وخالل "احملصول"ل يفا
دل عله املاهن يفن مري أن ىكون له دالل عله شي يفن
خنودها(ال ركشيل2000مت.)2
ويفن أيفثلتهل
أ -خوله تعاأل {إَِّمنا حَّرم علنكم المنت وال َّم(}...المقركت  )173ظاهر هذه
احى أن نر أنواع املنت وال م حرامت ولك ه با يفو ر آور أن املراد مري يفنت
المحر و أيفا يفنت المحر فخارم عن قلك التحرمي وهو خولهل {أ ِح َّل لكم صن
المح ِر وطعايفه( }...املائ كت .)96إق لنو للمحر طعام مري الصن إال يفنتته.

وجوه تفسير القرآن للقرآن
تفسري القرآن بالقرآن هو التفسري الذي ما
لمعض آىاته(العكل 1986مت.)111
ال اظر القرآن الكرمي و أنه خ اشتمل عله ااواز وااط اىلت وعله اا ال
والتمنات وعله ااطالق والتقنن ت وعله العموم واخلصوصت فما أ ل يفكان
يفو ر آور(ابن
فإنه خ فسر يفو ر آورت ويفا اوتصر يفكان فق بس
ناحن
تنمنهل2010مت )95و يفا ما يف لقا ناحن خ ىلحقه التقنن
أورىت ويفا كان عايفا آى خ ى وله التخصنص آى أورى(.الرويفيل
1413هت .)74و إلنک تفصنل قلك يفر بنان األيفثل يفن القرآن الكرميل
 -1تمنا املمهمل
املمهمل أصله يفن اامامت ىقالل أمم األيفر اشتمه وأمم الماىل أملقه .واامام هو
أن ىأو املتكلم بكالم يفمهم حيتمل يفع نا يفتضادىن ال ىتمن أح مها عن
احور(.الکفويفیل 1998مت.)25
يفن ىتأيفل كتاىل اهللت فإنه و أن المنان خ ىأو عقا اامام يفماشرك و لذلك
أيفثل كثريك يف هال
أ -خوله تعاأل{إِ َّن ِ
اانسان ولِ هلوعا إِقا يف َّسه الشَُّّر م وعا وإِقا يف َّسه اخلري
يف وعا}(املعارجت .)21-19
فكلم {هلوعا} احى يفن خمنل املمهم الذي حيتاج إأ بنان و تو ن وخ
و حتها احى بع ها فقولهل{إِقا يف َّسه الشَُّّر }...تفسري للهلوع كما خال أبو
العالن ومريه(السنوطیل 1974مت.)242
ِ
السما ِ وال َّا ِرِق ويفا أدراك يفا ال َّا ِرق الَّجم الثَّاخا} (يوره
ىل -خوله تعاأل{و َّ
ال ارقل.)3-1فإن كلم ال جم الثاخا بنان لكلم ال ارق اليت خملها(ابن کثريل
2011مت.)604
و أحنانا ىكون المنان يف فصال عن اامام نفو السورك أو مريها و له أىضا
أيفثل يفتع دك نذكر يف ها يفا ىليل
أ -خوله تعاأ فاحت الكتاىلل{يفالِ ِ
ك ىريوِم ال نى ِن} فق فسره يمحانه
خولهل{ويفا أدراك يفا ىريوم ال نى ِن ُثَّ يفا أدراك يفا ىريوم ال نى ِن ىريوم ال َتلِك نريفو لِ ريف ٍ
و
ٌ
شنئا واأليفر ىريويفئِ ٍذ لِلَّ ِه}(االنف ارت .)19-17
ىل ال تذر عله األر ِ
ف ِيفن الكافِ ِرىن دىَّارا إِنَّك إِن
وز ر ن
ىل -خوله تعاأل{وخال ن ٌ
ضلُّوا ِعمادك وال ىلِ وا إَِّال ف ِ
تذرهم ى ِ
امرا كفَّارا}(نوزت  )28-27يفمهم دعا
نوز عله خويفهت فق با يورك هود أن نوحا إمنا أورب عن ع م إميان قرى خويفه
بوحي يفن اهللل{وأ ِ
وز أنَّه لن ىريؤِيفن ِيفن خريوِيفك إِالَّ يفن خ آيفن فال
وحي إأ ن ٍ
تريمتئِو ِمبا كانوا ىريفعلون}(هودل ( .)36هودت .)36
 -2تفصنل املوم ل املوم يفن ااواز مبعىن التقصري .ىقالل أوم الكالمل إقا
خصرهت فهو كالم يفوم  .و هو أدا املقصود بأخل يفن العمارك املتعارف (.اجلرمانی
1405هت.)54
جن فی القرآن أن بعض القصص يفثل خص آدم و إبلنوت خص يفويی و فرعون
و خصص نوز و هود و صاحل و شعنا ...يفر أخوايفهم ما ت خمتصرك بعض
املوا رت وما ت يفسهم يف َّول يفو ر آور.
و يفن تلک القصص خص آدم و إبلنو و كنفن ويوي إبلنو حدم بع يفا ط ِرد
يورك المقركل{فأزََّّلما الشَّن ان ع ريها
و أورج يفن اجل ما ت يفمهم
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ات ُثَّ طلَّقتموه َّن ِيفن خريم ِل أن َت ُّسوه َّن فما لكم علن ِه َّن ِيفن ِع َّكٍ
إِقا نكحتم المؤِيف ِ
تريعت ُّو ا فمترينعوه َّن وينرحوه َّن يراحا ِ نال} (األح اىلل.)49
أيفا اللواو ال حيضنت لكرب أو صغر فق با أن ع ِتن ثالث أشهر خولهل
نض ِيفن نِسائِكم إِ ِن ارتريمتم فعِ َِّت َّن ثالث أشه ٍر و َّ
{و َّ
الالئِي ىئِسن ِيفن الم ِح ِ
الالئِي
َّل ِحيضن} (ال القل.)4
ىل -خوله تعاأل {وال تري ِكحوا المش ِرك ِ
ات حىت ىريؤِيف َّن} (المقركل  )221ظاهر
عمويفه مشول الكتابناتت ولك ه با آى أورى أن الكتابنات لسن داوالت
هذا التحرميت وهي خوله تعاأل {والمحص ات ِيفن المؤِيف ِ
ات والمحص ات ِيفن
الَّ ِذىن أوتوا ال ِكتاىل ِيفن خريملِكم إِقا آترينتموه َّن أموره َّن حم ِ
صِا مري يفسافِ ِحا وال
يفت ِ
َّخ ِذي أو ٍان} (املائ كل.)5
 -6يفن تفسري القرآن بالقرآنل اجلمر با يفا ىتوهم أنه خمتلفت كخل آدم يفن
تراىل بعض احىاتل{إِ َّن يفثل ِعنسي ِع اللَّ ِه كمث ِل آدم ولقه ِيفن ترير ٍ
اىل ُثَّ
خال له كن فرينكون}(آل عمرانل .)59
ويفن طال{إِق خال ربُّك لِلمالئِك ِ إِ نين والِ ٌ بشرا ِيفن ِط ٍ
ا} (صل .)71
ويفن صلصال يفن محأ يفس ون{وإِق خال ربُّك لِلمالئِك ِ إِ نين والِ ٌ بشرا ِيفن
صلص ٍال ِيفن محٍإ يفس ٍ
ون}(احلجرل  .)28فإن هذا قكر لألطوار اليت يفَّر ما آدم
يفن يفم أ ولقه إأ نفخ الروز فنه(العكل 1986ت115م).
النتائج
في نهاية هذه الدراسة أس ّجل أهم نتائجها فيمايلي:
.1

.2
.3
.4

.5

تفسري القرآن بالقرآن أحسن أنواع التفسري و أمل طرخه و أعالها؛ إق ال
أح أعلم يفن اهلل تعاأ مبراده يفن كاليفهت و صاحا الكالم أدرى مبعاين
كاليفهت وأعرف به يفن مريه.
املتأيفل كتاىل اهلل و أن آىات القرآن فسر بعضها بعضا يفن وموه
خمتلف وأيالنا شىت.
يفن وموه تفسري القرآن بالقرآن بنان املمهمت و المنان خ ىأو عقا اامام
يفماشرك و أحنانا ىكون المنان يف فصال عن اامام نفو السورك أو مريها.
القصص القرآن يفثل خص آدم و إبلنوت خص يفويی و فرعون و خصص
نوز و هود و صاحل و شعنا يفر أخوايفهم ما ت خمتصرك بعض
املوا رت وما ت يفسهم يف َّول يفو ر آور.
و ر احىات الواردك خص واح ك ىو بعض اامام والغموف
تلك القص .
يفن وموه تفسري القرآن بالقرآن بنان ا ملت و تقنن امل ل و ختصنص
العام و اجلمر با يفاىتوهم أنه خمتلف .وبذلك انتهن ا يفن هذا المحثت
واحلم هلل أوال و آورا.

فهرس المراجع
 .1القرآن الكرمي.
 .2ابن تنمنهت أمح بن عم احللنم2010(.م) .يفق يف
الرىافل يفكتم املعارف.

أصول التفسري.

وأشار يفو ر آور إأ أن مري املسفوز يفن ال يفا لنو حبرام وهو خولهل {إَِّال
أن ىكون يفنت أو ديفا يفسفوحا} (األنعامت )145ت فنفهم يف ه أن مري املسفوز
كاحلمرك اليت تعلو الق ر يفن أثر تق نر اللحم لنو حبرامت إق لو كان كاملسفوز ملا
كان التقنن بقولهل{يفسفوحا} فائ ك.
ىل -خولهل{واتريَّقوا ىريويفا ال َت ِي نريفو عن نريف ٍ
و شنئا وال ىريقمل ِيف ريها
ٌ
شفاع ٌ}(المقركت )48ظ ِ
اهر ه ِذهِ احى ِ ع م خريم ِ
ول الشَّفاع ِ يف لقا ىريوم ال ِقنايف ِت
ول ِكَّه ب َّا ِ يفوا ِ ر أور أ َّن الشَّفاع الم ِفنَّ يفقن ك بع م ااقن و ملن َّل ىرف
السَّ ِ
اهلل له(أي لِلكفَّا ِر) و أ َّيفا الشَّفاع لِلمؤِيفِا بِِإقنِِه ف ِهي ثابِت ٌ بِال ِكت ِ
اىل و ُّ
وِ
ص عله ع ِم الشَّفاع ِ لِلكفَّا ِر بِقولِِهل{فما ل ا ِيفن شافِعِا}
اا ِاع .فري َّ
(الشعرا ت )100وخال تعاأل{فما تري ريفعهم شفاع الشَّافِعِا} (امل ثرت .)48إأ
م ِري قلِك ِيفن احى ِ
ات.
وخال ِ الشَّفاع ِ بِ ِ
ون إِقنِِهل {يفن قا الَّ ِذي ىشفر ِع ه إَِّال بِِإقنِِه} (المقركت
ات ال تريغ ِِن شفاعتريهم شنئا إَِّال ِيفن بريع ِ
السماو ِ
)255ت وخالل {وكم ِيفن يفل ٍ
ك ِ َّ
أن ىأقن اللَّه لِمن ىشا وىرير ه} (ال جمت .)26
ج -أطل اهلل ايتغفار املالئك ملن األرف خولهل{والمالئِك ىسمنحون
ِحبم ِ رنمِم وىستريغ ِفرون لِمن ِ األر ِ
ف} (الشورىت  )5وخ خن هذا ااطالق
باملؤيف ا خولهل{الَّ ِذىن حي ِملون العرش ويفن حوله ىسمنحون ِحبم ِ رنمِم وىريؤِيف ون
بِِه وىستريغ ِفرون لِلَّ ِذىن آيف وا} (مافرت .)7
األمي ِ
د{ -ويفن ىكفر بِ ِ
ان فريق حمِ عمله وهو ِ اح ِوركِ ِيفن
اخل ِ
اي ِرىن}(املائ كت .)5ظاهر هذه احى الكرمي أن املرت حيم نر عمله بردته
يفن مري شرط زائ ت ولك ه أشار يفو ر آور إأ أن قلك فنما إقا يفات عله
الكفرت وهو خولهل {ويفن ىريرت ِد ِيف كم عن ِدىِ ِه فرينمت وهو كافٌِر} (يورك
المقركت .)217ويفقتضه األصول محل هذا امل ل عله هذا املقن ت فنقن إحماط
العمل باملوت عله الكفر(الش قن يل1995مت.)239
ِ
ِ
ِ
َّار فريلن ىريغفر
و يف ها خولهل{إِ َّن الَّذىن كفروا وص ُّ وا عن يمِ ِنل اللَّه ُثَّ يفاتوا وهم كف ٌ
اللَّه َّلم}(حمم ل .)34هذه احى واليت المقرك خولهل{ويفن ىريرت ِد ِيف كم عن ِدىِ ِه
فرينمت وهو كافِر فأولئِك حمِ ت أعماَّلم ِ ال ُّ نرينا و ِ
احوركِ} يفقن تان لكل نص
ٌ
يف ل ت فنه إحماط العمل بالكفرت فإنه يفقن باملوت علنه بشرط أن ميوت عله
كفره(السع يل2000مت.)790
 -5ختصنص العامل
هو اللغ ل مشول أيفر ملتع د يوا كان األيفر لفجيا أو مريهت ويف هل عمهم اخلرب
إقا مشلهم وأحاط مم .واص الحال اللفظ املستغرق جلمنر يفا ىصل له حبسا
و ر يفن مري حصر(الرازيل1400هت.)513
و لتخصنص العام الذي هو إوراج بعض األفراد يفن العموم أيفثل كثريك القرآن
يف هال
(}...المقركل )228
أ -خوله تعاأل{والم لَّقات ىرتبَّصن بِأنريف ِس ِه َّن ثالث خريرو ٍ
ظاهر هذه احى مشوَّلا جلمنر امل لقاتت ولكن َّبا آىات أور وروج بعض
امل لقات يفن هذا العمومت كاحلوايفل امل صوص عله أن ع ِتن و ر احلملت
خولهل{وأوالت األمح ِال أمله َّن أن ىضعن محله َّن} (ال القل .)4وكامل لقات خمل
ال وول امل صوص عله أ ن ال ع ك علنهن أصالت بقولهل {ىا أىريُّها الَّ ِذىن آيف وا
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