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Abstract  
The explanation or interpretation of the verses of the Holy Quran is called Tafsir, and the type 
of Tafsir which is made through different transmission sources is called Tafsir Al Mathor. 
A Narration from the Prophet is termed Hadith, while a Narration from a companion Sahabi 
or a Successor Tabie is called ASAR or MATHOR. The Science of Citation and Extraction of a 
Narration from the original sources is Termed TAKHRIJ. 
As refrance the right sources is one of the requisites of research, and hence the importance of 
TAKHRIJ and its sources is manifest. 
Some of the methods used for Extraction and location of a Narration from the original sources 
of MATHOR are following: 
1. Location of a Narration by its relative verse of Quran which is most helpful method of Extraction 
of a Narration, as most of the tafsir sources are arranged according to the Quranic surahs order. 
2. Location of a Narration by its first few words. While the helpful source in this method is 
the indexes of narrations compiled in alphabetical order, like indexes of Tafsir Sanaani d. 211, 
Tafsir un Nassai d. 303, and Tafsir ebn Al Munzir d. 318 
3. Location by its Narrator; companion Sahabi or a Successor Tabie. The helpful source in 
this regard is the index of narrations arranged according to the narrators, like index of Tafsir 
ebn abi Zamnain d. 399. 
4. Location by any word of a Narration. The Extraction of a Narration could be made in this 
method manually in the lexicon of Narration, like the lexicon of Tafsir un Nassai d. 303. Another 
source of search is computer search programes like Shamila Liberary, although a best software for 
data search, however one significant point in this regard is that trust on Shamela lonely is 
unauthentic. Rather the search results from Shamela should be tallied with printed or PDF book. 
Among the early compilers of Tafsir Mathor are: Tafsir Mujahid bin Jabar d. 102, Tafsir 
Sufian Thori d. 127, Tafsir Muqatil Bin Sulaiman d. 150, Tafsir ul Quran lebne Wahb d. 
197, Tafsir Abdurrazaq Sanaani d. 211, Tafsir an Nassai d. 303, Jami ul Bayan le Attabri 
d. 310, Tafsir ebn Al Munzir d. 318, Tafsir ebn abi Hatim arrazi d. 327. 
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  أمهية املوضوع: 

تظهر أمهية املوضوع من مكانة اآلثار من أقوال الصحابة والتابعني وقيمتها العلمية يف التفسري؛ ألن أقوال الصحابة 
فالقول  أقوال التابعنيوأما  ،ال اليت اختصوا هبا، فإهنم أدرى بذلك، ملا شاهدوا من القرائن واألحو حجة يف التفسري

أول ، وأما إذا اختلفوا فليس حبجة. ولذلك يعترب هذا النوع من التفسري على الشيءأمجعوا  الراجح فيه أهنا حجة إذا
 ، وأمهها استنادا واعتمادا. مع كتاب اهلل تعاىل تعامالالتفسري وجودا، وأسلمها  طرق

                                                 
  ۔احملقق يف الدكتوراه بقسم اللغة العربية، جامعة بشاور 
 األستاذ املساعد بقسم اللغة العربية , جامعة بشاور 
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 مشكلة املوضوع: 
سري املأثور دراسة وحتقيقا وخترجيا، لكن ة املأثور ومكانتها يف التفسري، فقد وجه الباحثون اهتمامهم إىل التفألمهينظرا 

الباحث يف جمال التفسري املأثور يكون يف حاجة ماسة إىل معرفة أمرين: األول: طريقة ختريج املأثور وخاصة املروية عن 
 صلية لعوو أقوال الصحابة والتابعني يف التفسري. الصحابة والتابعني، الثاين: املصادر األ

 اإليضاح للباحثني يف هذا اجملال.اسة هذين األمرين بغية واهلدف يف هذا البحث در 

 مصطلح األثر واملأثور: 

 استعمل اصطالح األثر األئمة واحملدثون يف القرن الثاين والثالث. 
حيث مسى كتابه ب"اآلثار"، لكونه مشتمال على  1هـ281ة ىف سناملتو ممن استخدم اصطالح األثر اإلمام أبو يوسف 

 وية عن الصحابة والتابعني واألحاديث املرفوعة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم. األقوال املر 
 رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عنعلى املرويات اآلثار أطلق  هـ 713الرازي املتوىف سنة  ابن أيب حامتاإلمام وكذا 

رسول اهلل صلى اهلل عليه  يحة عناآلثار الصحهي  معاين كتاب اهللحابة، وذلك عند ما بنين أن طريق معرفة الصعن و 
 2وسلم وعن أصحابه النجباء
 :التابعنيو حجية املأثور عن الصحابة 

 حجة، فأما أقوال الصحابة فهي حجة. أما مسئلة كون املأثور
ى بذلك، ملا وال يف السنة، رجعنا يف ذلك إىل أقوال الصحابة، فإهنم أدر  فسري يف القرآنإذا مل جند التقال احلافظ ابن كثري: "

  3"شاهدوا من القرائن واألحوال اليت اختصوا هبا، وملا هلم من الفهم التام، والعلم الصحيح، والعمل الصاحل
 فليس حبجة.  ا اختلفوا، وأما إذعلى الشيءأهنا حجة إذا أمجعوا  أقوال التابعنيوالقول الراجح يف 

فإن  ،إذا أمجعوا على الشيء فال يرتاب يف كونه حجة" يتها:وحج أقوال التابعني العالمة ابن تيمية عن قيمةقال 
ويرجع يف ذلك إىل لغة القرآن أو السنة أو  ،اختلفوا فال يكون قول بعضهم حجة على بعض وال على من بعدهم

  4"ذلك عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة يف

كيف السبيل إىل معرفة ما ذكرت من معاين    :إن قيلف: "معاين كتاب اهللعند ما ذكر طريق معرفة  ابن أيب حامتوقال 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وعن أصحابه النجباء  كتاب اهلل عووجل ومعامل دينه؟ قيل: باآلثار الصحيحة عن

 أويل، رضي اهلل تعاىل عنهماأللباء الذين شهدوا التنويل، وعرفوا الت
5  

فبماذا تعرف اآلثار الصحيحة  :فإن قيل، فقال: اآلثار الصحيحة والسقيمة احلاجة إىل متييو ابن أيب حامتكما بنين 
 والسقيمة؟ قيل: بنقد العلماء اجلهابذة الذين خصهم اهلل عووجل هبذه الفضيلة

6 
 طرق ختريج املأثور: 
 ابة والتابعني يف التفسري. ثار املروية عن الصحاملراد من املأثور اآل

 عند احلاجة درجته قوة وضعفابيان ، و الذي يرويه صاحبه بسنده إىل قائله إىل مصدره األثر أو التخريج هو عوو احلديثو 
7 

 التخريج عن طريق موضوع األثر:  -أ
هذه الطريقة هي األصل؛ ألن أصحاب هذه التفاسري واملراد من موضوع األثر اآلية اليت ورد هذا األثر لبيان معناه، و 

 دون األثار حتت كل آية.  يور ملصحف، فصنفوا حسب ترتيب ا
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 التخريج عن طريق أول لفظة األثر:  -ب
وهذه الطريق ميكن استخدامها عند ما نتأكد من معرفة أول كلمة لألثر، ويساعدنا يف استخدام هذه الطريقة فهارس 

 الصنعاين فسريلتفاسري، فمثال يوجد هذا الفهرس يف تل بوضع فهارس احملققني، فقد قام بعض اآلثار لكتب التفسري
 . بن أيب زمننيالقرآن التفسري ئي ويف تفسري القرآن البن املنذر ويف ويف تفسري النسا

أي موسوعة  مثل التفسري الصحيحتساعد يف استخدام هذه الطريقة، ، و اآلثار التفسرييةوهناك موسوعات مجعت فيها 
أثر من الصحيح املسند يف التفسري، ري ما بش مجع فيه الدكتور حكمت بناملسبور من التفسري باملأثور، الصحيح 

 .م2111هـ/ 2211طبعة األوىل سنة ال، و وطبع بدار املآثر املدينة املنورة
 ج _ التخريج عن طريق الراوي األعلى لألثر: 

كتب بالعنه بواسطته، ونستعني يف هذه الطريقة لدينا فيمكننا ختريج األثر املروي  إذا كان الراوي األعلى لألثر معروفا
 أو الفهارس اليت رتبت حسب ترتيب رواهتا من الصحابة والتابعني. 

ومثل هذه الفهرس جنده يف تفسري ابن أيب زمنني حيث قام احملقق بوضع فهرس حسب الرواة من الصحابة الذين رووا 
 الرتتيب اهلجائي، مث حسب من رووا عنه من التابعني.  اآلثار مرتبة على

 : فة كلمة من األثرمعر عن طريق التخريج  -د
ولكن ينبغي أن تكون الكلمة حبيث يقل دوراهنا ميكن ختريج األثر عن طريق معرفة كلمة من أي جوء من منت األثر، 

 األلسنة.  على
إال أن مثل املعجم املفهرس أللفاظ احلديث النبوي، ري التفسلكتب وال يوجد كتاب معجم حيتوي على كلمات اآلثار 

املفهرس أللفاظ تفسري النسائي الذي قام املعجم  بوضع املعجم املفهرس أللفاظ تفسري معني، مثلام  قبعض احملققني
  حمققوا هذا التفسري، وهو مطبوع يف آخر تفسري النسائي. بوضعه 

وطريقتها أن تكتب كلمة يف شاشة البحث، وخاصة املكتبة الشاملة، ب اسو احلبرامج من يستعان يف هذه الطريقة و 
ينقر على زر  مث، باألسانيد أصحاهبا اآلثار عن الصحابة والتابعني ينقلفسري أو عدد من التفاسري اليت ر توخيتا

 . ، فتظهر نتائج البحثالبحث
وإذن يبحث عن هذا الكتاب عرب  د تكون غري موافقة للطبع،أن الكتب املوجودة فيها قلكن مما يالحظ عند البحث يف الشاملة 

ال عليهفيحمنل ملفه يف يب دي إيف، كان موجودا يف صورة يب دي إيف، وميكن حتميله،  ذاوإشبكة اإلنرتنت،   .وحينئذ حيح
 إحالة األثر عند عدم توفر مصدره األصلي: 

حينئذ ال نعووا األثر إليه ، بل نضطر إىل أن حنحيل عليه قد يكون املصدر األصلي مفقودا أو ال يكون متوفر لدينا، و 
 تعوو هذا األثر إىل ذلك املصدر األصلي، وال نقول عند اإلحالة: رواه فالن أي صاحب اليتبواسطة كتب أخرى 

 املصدر، بل نقول: أورده فالن، وعواه إىل فالن. 
: حدثنا فالن عن فالن، مث يذكر السند واملنت كامال، فمثال جند احلافظ ابن كثري يف تفسريه يقول: وقال ابن مردويه

  8بن مردويهال كتاب التفسري  نقال عن
 :التفسري الصحابة والتابعني يف املصادر األصلية آلثار

 باألسانيد أصحاهبا اآلثار التفسريية عن الصحابة والتابعني ينقل التفاسري اليت لآلثار التفسريية املصادر األصليةاملراد ب
الباحثني لعدم توفرها، لكنها دى يف كتبهم، واخرتت منها اليت حققت وطبعت، ومعظمها وإن صعب الرجوع إليها ل

 متوفرة يف شبكة النت، وميكن حتميلها يف صورة يب دي إيف، وإذن ميكن للباحث اإلحالة عليها. 
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نتعرنف عليها، وسأقتصر على أشهرها؛  وسوف أمجع نبذة عن هذه التفاسري املشتملة على اآلثار التفسريية بغية أن
 ألنه يصعب استقصاؤها. 

ان األخرى ألقوال الصحابة والتابعني يف التفسري، فقد اهتم العلماء واحملدثون جبمع ما ورد يف ملظكما أن هناك ا
 التفسري يف أبواب مستقلة يف كتبهم. 

سعيد بن منصور، فقد خصن للتفسري بابا أكثر فيه  ومن هذه الكتب اليت يورد أصحاهبا أقوال الصحابة والتابعني سنن
 . 9نيابة والتابعالنقل عن الصح

 هـ211تفسري جماهد بن جرب  .2

 هـ  213تفسري سفيان الثوري  .1

 هـ 251 تفسري مقاتل بن سليمان .7

 هـ213تفسري القرآن البن وهب  .2

 هـ 122تفسري الصنعاين  .5

 هـ  717تفسري النسائي  .6

  هـ 217 لطربيلجامع البيان  .3

 هـ  728تفسري ابن املنذر  .8

 هـ 713تفسري ابن أيب حامت الرازي  .1

 هـ 778للنحاس آن معاين القر  .21

 هـ  711تفسري ابن أيب زمنني  .22

 هـ 427الكشف والبيان للثعليب  .21

 هـ 281القرآن للسمعاين تفسري  .27
 القيمة العلمية هلذه لتفاسري: 

اق أهل النقل من أئمة أهل التفسري الذين ينقلوهنا باألسانيد تفبايقول اإلمام ابن تيمية بعد إيراد املرويات وحكمها: "
وأمحد وإسحاق وتفسري بقي بن خملد وابن  ري ابن جريج وسعيد بن أيب عروبة وعبد الرزاق وعبد بن محيدتفساملعروفة ك

 ،م لسان صدقجرير الطربي وابن أيب حامت وأيب بكر بن املنذر وغريهم من العلماء األكابر الذين هلم يف اإلسال
  .10"وتفاسريهم متضمنة للمنقوالت اليت يعتمد عليها يف التفسري

والطريقة املألوفة يف هذا العصر من تفسري بعض اآليات اليت تيسنر له أمر تفسريها، مرتبة غالبا حسب ترتيب املصحف، ويدل 
ضخمة وشاملة للقرآن كله، مثل ري منها التفاس لكن بعض .11ذلك على أن التفاسري السابقة مل تكن شاملة جلميع آيات القرآن

 .12هـ 713تفسري ابن أيب حامت الرازي و هـ  728ري ابن املنذر تفسو هـ  721 لطربيلجامع البيان 

وذكر  ،اعتنوا جبمع التفسري من طبقة األئمة الستةوقد ذكر احلافظ ابن حجر هذه التفاسري عند كالمه عن اللذين 
ء من التفسري شي ذ عنهاأن يش فهذه التفاسري األربعة قلن "مث قال: هـ،  121املتوىف د الكشي عبد بن محيمنها تفسري 

   .13"املقطوع عن التابعنياملوقوف على الصحابة و املرفوع و 
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 هـ:201تفسري جماهد بن جرب 
الطاهر السوريت،  هـ، طبع هذا التفسري بتحقيقني: حققه عبد الرمحن211جماهد بن جرب املخوومي موالهم املتوىف 

د عبد السالم أبو النيل، وطبعه دار الفكر حمموطبع من جممع البحوث اإلسالمية يف باكستان، وحققه أيضا 
 .اإلسالمي بالقاهرة

 هـ، وهو مضعَّف.751هذا التفسري برواية عبد الرمحن بن احلسن اهلمذاين املتويف  اشتهر
مسعت القاسم بن أيب احلسن اهلمذاين قول صاحل بن أمحد احلافظ: نقل اخلطيب البغدادي يف ترمجة عبد الرمحن بن 

  .14ومع هذا دخوله يف أعمار الظلمة وما حيمله من األوزار واآلثام ،بالكذبيه عل صاحل نصن 
 .15رأيت يف كتبه ختاليطوقال اخلطيب البغدادي: 

 : هـ211تفسري سفيان الثوري 
 ث.  الذين دونوا التفسري مستقال عن احلديسفيان بن سعيد الثوري من أتباع التابعني

 ،16م2165هـ/2785 مكتبة رضا برامبور هذا التفسري، وحققه يف اهلند سنة ي يفوقد وجد الباحث امتياز علي عرش
 م.2187هـ/ 2217وأعاد نشره دار الكتب العلمية يف بريوت سنة 

 التفسري عن الصحابة والتابعني، ورواياته التفسريية رواها وقد روى فيه ما انتهى إليه من األقوال والروايات املأثورة يف
ى عنه جوءا تلميذه أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي، وهو هذا الكتاب املسمى بتفسري الثوري،  ورو عنه تالميذه، 

ابن جرير  كما روى عن الثوري باقي رواياته تالميذه اآلخرون، وهي موجودة يف التفاسري املأثور األخرى مثل: تفسري
  .17وتفسري ابن أيب حات وغريهم

 أثور؛امل وتفسريه يشتمل على ثالثة أنواع
ما رواه عن الصحابة رضي اهلل عنهم، فريوي عن ابن عباس رضي اهلل عنهما وابن مسعود رضي اهلل عنه وابن عمر 

 رضي اهلل عنهما وغريهم. 
 وسعيد بن جبري وغريهم. ما رواه عن التابعني رمحهم اهلل، فريوي عن عطاء وجماهد

 ما روي عن سفيان الثوري من أقواله يف التفسري. 
ع الثوري اآلثار مرتبة على السور، وال يفسر مجيع اآليات وال مجيع الكلمات يف اآلية، وال يفسر بنفسه إال قليال مجيو 

 ويشتمل كتابه على إحدى عشر وتسعمائة أثر.  .18جدا
 هـ: 250تفسري مقاتل بن سليمان  

 .19غري واحدبه وكذ ه األئمة النقاد،قد ضعفو مقاتل بن سليمان األزدي اخلراساين،  ألفه
 .20سئل عن تفسري مقاتل بن سليمان: ال تنظر فيهحني وكيع قال 

 .21عنه شيئا يرو أن أمقاتل بن سليمان صاحب التفسري ما يعجبىن وقال اإلمام أمحد: 
 سؤسسة التاري  العريب بريوت. مب ة، وطبع حممود شحاتكتور عبد اهللوهذا التفسري حققه الد 

 هـ: 291هب تفسري القرآن البن و 
 هـ.213املتوىف  تفسري القرآن أليب عبد اهلل عبد اهلل بن وهب بن مسلم املصري

كان ممن مجع وصنف وهو الذي حفظ على أهل احلجاز ومصر حديثهم قال ابن حبان يف ترمجة عبد اهلل بن وهب: "
  .22"جيمع ما رووا من األسانيد واملقاطيع وكان من العباد وحيىي
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، وطبع مبكتبة دار الغرب اإلسالمي بريوت، امعة بون أملانياميكلوش موراين يف ج ستشرق األملايناملحققه الدكتور 
 ومئيت أثر. وهو من رواية سحنون، وحيتوي على سبع ومثانني  .م، وعدد أجوائه ثالثة 1117وكانت الطبعة األوىل سنة 

 هـ: 122عبد الرزاق الصنعاين تفسري 

حقنق هذا التفسري الدكتور مصطفى و  .23هـ 122تويف سنة  ويكىن أبا بكر موىل حلمري، الصنعاينن مهام بألفه اإلمام عبد الرزاق 
ثار، كما حقنقه م، وميتاز حتقيقه بوضع فهارس األحاديث واآل2131هـ/ 2221مسلم، وصدر من مكتبة الرشد بالرياض سنة 

 م. 2111هـ/ 2221سنة  تأيضا الدكتور حممود عبده، وأصدره دار الكتب العلمية، بريو 
أورد الصنعاين يف تفسريه األقوال املأثورة عن الصحابة والتابعني ما تلقاها عن شيوخه أمثال: معمر بن راشد سفيان 

    .24الثوري وسفيان بن عيينة وغريهم
تيب املصحف حبيث مل ر بعض اآليات اليت تيسنر له أمر تفسريها، مرتبة غالبا حسب ت كتابه من تفسريعبد الرزاق يف  ويسلك 

  ويشتمل تفسريه على مخس ومخسني وسبعمائة وثالثة آالف أثر تفسريية. .25يكن تفسريه شامال جلميع آيات القرآن
 : هـ  303تفسري النسائي 

 الثقافية الكتب مسؤسسة وطبعه ،اخلالق الشافعي وسيد بن عباس اجلليميصدر هذا التفسري حديثا، وحققه صربي عبد 
 .بريوتب

    .26"وله كتاب التفسري يف جملدقال احلافظ الذهيب يف ترمجة اإلمام النسائي: "
ويتسم تفسري اإلمام النسائي بالوحدة املوضوعية حيث مل يدخل يف تفسريه سوى ما يتعلق بتفسري اآليات، كما يتسم 

 ناد النصوص إىل قائليها. بإس
يوردها، وذلك ألنه قد اختار هذه املرويات من جمموع مروياته  وتظهر شخصيته يف نقده الصريح واخلفي لآلثار اليت

   .27الضخمة، كما جتلت شخصيته يف ترامجه وسعة مروياته وشدة انتقائه لطرقه
 هـ: 320 جامع البيان عن تأويل القرآن

ومجع أقوال الصحابة والتابعني فيه مسندة إليهم،  ،هـ 721املتوىف سنة  الطربي جعفر أبو جرير بن حممدألفه اإلمام 
يديه خمتلف التفاسري املأثورة اليت دوهنا التابعون وأتباع التابعني ومن بعدهم، وكان عاملا باللغة العربية وكان بني 

ه اهلل من بالعقيدة والتاري  والسرية، إضافة إىل ما وهبوعلومها، وكان واسع الباع يف الفقه واألحكام، وكان عاملا 
    .28مواهب فطرية كالذكاء والفطنة والنبوغ متكن هبا من التأويل واالستنباط واالستدالل

   .29"ما أعلم على أدمي األرض أعلم من حممد بن جرير: "مام ابن خوميةاإلالطربي، فقال  حممد بن جرير وقد أثىن العلماء علي
بعدهم ابن جرير الطربي وكتابه أجل التفاسري بقات املفسرين: "قال احلافظ السيوطي عن منهج تفسريه عند ذكر طو 

وكلها مسندة  ،بن حبان وابن املنذر يف آخرينامث ابن أيب حامت وابن ماجه واحلاكم وابن مردويه وأبو الشي  ، وأعظمها
  .30إىل الصحابة والتابعني وأتباعهم

تفسري اإلمام أيب  :قلت ؟وتأمر الناظر أن يعول عليه فإن قلت: فأي التفاسري ترشد إليهظ السيوطي: "وقال احلاف
جعفر بن جرير الطربي الذي أمجع العلماء املعتربون على أنه مل يسؤلف يف التفسري مثله. قال النووي يف هتذيبه: كتاب 

   .31"ابن جرير يف التفسري مل يصنف أحد مثله

 : هـ  213 املنذربن تفسري ا
، اختلف يف تاري  وفاته، لكن األكثر ذهبوا إىل أنه تويف د بن إبراهيم بن املنذر النيسابورياحلافظ العالمة أبو بكر حمم

 .32 وثالمثائة ةعشر سنة مثاين 
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داهم[ ، وهذا اجلوء يبدأ بتفسري قوله تعاىل: ]ليس عليك هالسعد حممد بن سعدا منه الشي  جوء صدر حديثا، وحقق
عند تفسري قوله تعاىل: ]وما كان ملسؤمن أن يقتل مسؤمنا إال خطئاً...[ اآلية من سورة البقرة، وينتهي  113وهي اآلية 

 على تسع ومئة وألفني من اآلثار التفسريية. هذا التفسري ويشتمل  .33من سورة النساء 11
القرآن  منهج السنلف الصناحلني يف تفسري القرآن، فسنرسلك اإلمامح ابن املنذر الننيسابورين يف تأليف كتابه هذا وقد 

  .34بالقرآن، وباألحاديث الننبوية، وباآلثار الثابتة املسندة، من أقوال الصحابة رضي اهلل عنهم والتابعني، وأتباعهم
 : هـ 311تفسري ابن أيب حامت الرازي 

احلنظلي  أيب حامت حممد بن إدريس بن املنذر التميمي اإلمام احلافظ الناقد أبو حممد عبد الرمحن ابن احلافظ الكبري
قال أبو الوليد الباجي: ابن أيب حامت ثقة  ، تويف سنة سبع وعشرين وثالمثائة،وكتابه يف التفسري عدة جملدات، الرازي
    .35حافظ
 والتابعني الصحابة وآثار بالسنة الكتاب تفسري دفتيه بني مجع بأنهمن أمور؛  حامت أىب ابن تفسري أمهيةتتجلى 
   .36هبا وانفرد وبأسانيده، غريه لدى توجد ال كثرية روايات ، كما أن فيهانيداألس أصح، وبأنه باإلسناد

حتريت إخراج التفسري بأصح األخبار إسنادا وأشبهها متنا، فإذا " :الحظ من مقدمة كتابه حيث قالأما منهجه فن
مبثل ذلك، وإذا وجدته  يه وسلم مل أذكر معه أحدا من الصحابة ممن أتىرسول اهلل صلى اهلل عل وجدت التفسري عن

عن الصحابة فإن كانوا متفقني ذكرت أعالهم درجة بأصح األسانيد، ومسيت موافقيهم حبذف اإلسناد، وإن كانوا 
 خمتلفني ذكرت اختالفهم وذكرت لكل واحد منهم إسنادا، ومسيت موافقيهم حبذف اإلسناد، فإن مل أجد عن

 .37"نهم ما ذكرته من املثال يف الصحابةالصحابة ووجدته عن التابعني عملت فيما أجد ع
 : هـ 331معاين القرآن أليب جعفر النحاس 

  .38هو اإلمام أبو جعفر أمحد بن حممد املعروف بالنحاس، نسبة إىل من يصنع األواين النحاسية
والناس   حكام القرآنأالكتاب تفسري املعاين والغريب و  فقصدت يف هذاقال اإلمام النحاس يف مقدمة كتابه: 

 .39 ة...واملنسوخ عن املتقدمني من األئم
وله كتب يف القرآن مفيدة، منها  ، وكان واسع العلم، غوير الرواية، كثري التأليفقال أبو بكر اإلشبيلي ثناءا عليه: "

 .40"كتاب معاين القرآن، وكتاب إعراب القرآن

صابوين، وطبعه مركو إحياء الرتاث اإلسالمي مبكة حققه الشي  حممد علي ال معاين القرآنالنحاس  وكتاب اإلمام
 املكرمة يف ستة جملدات، وهو متوفر عرب النت يف صورة يب دي ايف، وميكن حتميله. 

ى عن شيوخه املرويات عن الصحابة والتابعني مسندة إليهم، وقد رو  معاين القرآنواإلمام النحاس يروي يف كتابه 
وبكر  نبارياأل جعفر بن حممدو مة محد بن حممد بن سالأ الطحاويئي واإلمام أمثال: اإلمام أمحد بن شعيب النسا

 وغريهم. محد بن حممد بن نافعبن سهل وأ
 : هـ 399 تفسري ابن أيب زمنني

عفيف: كان من كبار احملدثني قال ابن . بو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن عيسى ابن أيب زمنني املري البرييهو أ
   .41 يف العلموالفقهاء الراسخني

أكثر األحاديث وكتابه اختصار لتفسري حيىي بن سالم، ومن هنا تظهر أمهية هذا التفسري حيث يحورد حيىي بن سالنم 
ابنح م، وقد ذكر ، ويف تفسري ابن املنذر زيادات على تفسري حيىي بن سالمحسندة بروايته عن شيوخهيف تفسريه واآلثار 
   .42همنهجه يف مقدمة تفسري  املنذر
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 هـ:  427الكشف والبيان للثعليب 

والتفسري حققه هـ.  427املتوىف الكشف والبيان عن تفسري القرآن لإلمام أمحد بن حممد بن إبراهيم النيسابوري الثعليب
. ححقنق يف رسائل علمية يف جامعة أم القرىدار إحياء الرتاث العريب، والكتاب  الشي  أبو حممد بن عاشور، وطبعه

 مام الثعليب يروي يف تفسريه كثريا األحاديث املرفوعة واآلثار عن الصحابة والتابعني بسنده إليهم. واإل
   .43"كان أوحد زمانه يف علم القرآن، وكان واعظا حافظا عاملا، بارعا يف العربية، موثقاقال احلافظ الذهيب يف ترمجة الثعليب: "

 :هـ 919القرآن للسمعاين تفسري 
وكان حبرا يف هـ، قال احلافظ الذهيب يف ترمجته:  281السمعاين املروزي املتوىف منصور بن حممد مام أبو املظفر اإلألفه 

الوعظ، حافظا لكثري من الرنوايات واحلكايات والنَُّكت واألشعار، فظهر له القبول عند اخلاصن والعامن 
 44.  

ومصنفه يروي يف بعض  جملدات. يف ست الرياضب طنالو  دار ، وطبعهعباس بن وغنيم إبراهيم بن اسري وحققه
 األحيان يف تفسريه املرويات عن الصحابة والتابعني بسنده إليهم.

 نتائج البحث: 
 عند  عفادرجته قوة وضبيان ، و الذي يرويه صاحبه بسنده إىل قائله إىل مصدره أو األثر التخريج هو عوو احلديث

 احلاجة. 

  ؛ ألن أصحاب اآلية اليت ورد هذا األثر لبيان معناه أي عن طريق موضوع األثرهي : اراآلثلتخريج الطريقة األوىل
 هذه التفاسري صنفوا حسب ترتيب املصحف، فيوردون األثار حتت كل آية.

  اآلثار يف تفسري فهارس مثل ، فهارس لكتب التفسريال مبساعدة األثر عن طريق أول لفظةالطريقة الثانية: هي
 . وغريهاتفسري القرآن البن املنذر النسائي و  تفسريالصنعاين و 

  ونستعني يف هذه الطريقة بالكتب أو الفهارس اليت ألثر، التخريج عن طريق الراوي األعلى لالطريقة الثالثة: هي
 حيث قام احملقق بوضع فهرس تفسري ابن أيب زمنني مثلرتبت حسب ترتيب رواهتا من الصحابة والتابعني. 

 من الصحابة. لرواةحسب اهجائي 

  :وال يوجد كتاب معجم يقل دوراهنا على األلسنة،  اليت التخريج عن طريق معرفة كلمة من األثرالطريقة الرابعة
تفسري لاحملقق حلديث النبوي، إال أن حيتوي على كلمات اآلثار لكتب التفسري مثل املعجم املفهرس أللفاظ ا

 . هقام بوضع املعجم املفهرس أللفاظالنسائي 

 أن الكتب املوجودة فيها ها من برامج املكتبة الشاملة، لكن مما يالحظ عند البحث فيالطريقة الرابعة ستعان يف ي
يف صورة يب دي  ، ويبحث عنهاقد تكون غري موافقة للطبع، وإذن يبحث عن هذا الكتاب عرب شبكة اإلنرتنت

ال عليه. فيحمنل ملفه ،إيف  يف يب دي إيف، وحينئذ حيح

 إىل أن حنحيل  لدينا، وحينئذ ال نعووا األثر إليه ، بل نضطرن  املصدر األصلي مفقودا أو ال يكون متوفر كون اقد ي
 نقول: أورده فالن، وعواه إىل فالن.و عليه بواسطة كتب أخرى اليت تعوو هذا األثر إىل ذلك املصدر األصلي، 

  أصحاهبا اآلثار التفسريية عن  ينقل تفاسري اليتال هي، و املصادر األصليةمن اآلثار التفسريية جيب أن يكون ختريج
 يف كتبهم. باألسانيد الصحابة والتابعني
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  عبد  تفسريو  هـ201تفسري جماهد بن جرب : التفاسري املطبوعة التالية لتفسري املأثور املصادر األصليةمن أهم
تفسري ابن املنذر و هـ  721 لطربيمام إللجامع البيان و هـ  717النسائي اإلمام  تفسريو  هـ 122الصنعاين  الرزاق
 .هـ 711تفسري ابن أيب زمنني و  هـ 713تفسري ابن أيب حامت الرازي و هـ  728
 التوصيات: 

 احلاجة إىل القيام بعمل موسوعي لوضع معجم مفهرس حيتوي على كلمات اآلثار لكتب التفسري مثل املعجم املفهرس .2
 واملاجستري يف الفلسفة.  مشروعا للباحثني يف الدكتورهلعمل هذا اظ احلديث النبوي، ويقرتح أن يكون أللفا

لبعض هذه الكتب التفسريية، مثل تفسري الثوري وتفسري عبد الرزاق وتفسري ابن أيب هجائي رس فهاحلاجة إىل وضع 
 حامت وغريها.

 :واملصادر اهلوامش
 

 . 7/932الطبقات الكربى البن سعد أنظر:  .نمات سنة اثنتني ومثانني ومائة يف خالفة هارو ، وكان يعرف باحلفظ للحديثقال ابن سعد:  -1
 .1/9أنظر: مقدمة اجلرح والتعديل البن أيب حامت  -2
 م.1222 /هـ1291 ،الثانية الطبعة، الرياض، طيبة دار، المةس سامي: ، حتقيق1/7 يمالعظ القرآن تفسري -3
 . م1291 /هـ1221 الطبعة بريوت، احلياة، مكتبة دار، 24ص  التفسري أصول يف مقدمة -4
 .م1219 هـ/1971دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة األوىل،  ،1/9مقدمة اجلرح والتعديل البن أيب حامت  -5
 .1/9 املرجع السابق -6
 ، دار القرآن الكرمي، بريوت، بدون سنة الطبع. 19أنظر: أصول التخريج للدكتور حممود الطحان ص  -7
 م. 9111هـ/ 1291، درا علوم السنة، الطبعة األوىل، 13، 19كتور سعد آل محيد ص أنظر: طرق ختريج احلديث لل -8
حممد بن مصطفى، الفاروق احلديثة للطباعة، حسني بن عكاشة و  ، حتقيق:1/111زمنني"  بن أيبا تفسريينظر: مقدمة احملقق " -9

 م. 9119هـ/ 12193الطبعة األوىل، 
 .ألوىل الطبعة ، قرطبة مسؤسسة، سامل رشاد حممد. د:  ، حتقيق7/194، النبوية السنة منهاج -10
 .1/24مقدمة تفسري عبد الرزاق  -11
 م.1222هـ/ 1291، دار املآثر، املدينة املنورة، والطبعة األوىل سنة 1/12/91ور حكمت بن بشري مقدمة التفسري الصحيح للدكت -12
 م.1227 األوىل، الطبعة، الدمام ،اجلوزي إبن دار، ألنيسا حممد احلكيم عبد:  حتقيق ،1/913 األسباب بيان يف العجاب -13
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