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 مىسىعة التفشر امأثىر
 びصادره اأصلية نعزوًا إى واぱصحابة واتابعن وأتباعهم × أكر جانع تفسر اني

 حققن ي اتفسرـام مسة نن أبرز نقرونًا بتعليقات

 موشوعة التػسر ادلثور. :العنوان
 .مركز الدراشات وادعؾومات الؼرآكقة بؿعفد اإمام الشاضبي بجدة اإعداد:

 أشتاذ الدراشات الؼرآكقة ،مساعد بن شؾقان الطقار أ.د. امشرف العلمي:
 .بجامعة ادؾك شعود بالرياض

 .لبـان -دار بن حزم: بروت  الناشر:
 .اأوى :الطبعة

 .م2117هـ/1439 اريخ الطبعة:
 ثاثة ألوان. ألوان الطبعة:
 جؾد فاخر. نوع الغاف:

  24 عدد اجلدات:
 18151عدد الصفحات:
 الؼرآن، التػسر بادلثور. تصنيف الكتاب:
 .والصحابة والتابعن وأتباعفم ×الـبي التػسر ادلثور عن  موضوع الكتاب:

  أهنية الكتاب ودواعي إعداده:
 ، وأقوال السؾف الصالح ×أحاديث الـبي احاجة إى مملف صامل يستوعب 

آن الؽريم، جؿوًعا ذ مَمَلف الؼر ذ تػسر -الصحابة والتابعن وأتباعفم من  –
 تعؾقؼاتمع ، معزًوا دصادره اأصؾقة، مرتًبا حسب ادوضوعات والطبؼات، واحد
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عن جرد ادطوات،  يغـي عؾقفا، بحقثأئؿة التػسر ادحؼؼن  بعض أبرز
 ذ ثـايا ادصـػات. تـؼقبوال

 :الكتابأهداف 
والصحابة  ×ي مع وترتقب أحاديث وآثار التػسر الواردة عن الـب .1

 اأصؾقة. اوالتابعن وأتباعفم معزوة إى مصادره

 تقسر الوقوف عذ مـاهج أئؿة السؾف ذ التػسر. .2

 اإعاكة عذ َفْفم أقوال أئؿة السؾف ذ التػسر.  .3

 الوقوف عذ ترجقحات اأئؿة ادحؼؼن ذ معاي اآيات. .4

 حتىى الكتاب:
  تتوزع جؾدات الؽتاب عذ ثاثة أعال: 
 : ويشؿل ادجؾد اأول كاما.موشوعة التػسر ادلثور اددخل إى -

 . (23إى مج 2)من مججؾدا كاما  22: وتشؿل موشوعة التػسر ادلثورمادة  -
 : وتشؿل ادجؾد الرابع والعرين كاما.موشوعة التػسر ادلثور ففارس -

 وفقا يي تعريف موجز بؽل مـفا:
 لتفشر امأثىرمىسىعة ا: امدخل إى أوًا

ُخِصص ادجؾد اأول من ادوشوعة لقؽون مدخًا يشتؿل عذ بقان أعال جان 
ادوشوعة ومـفج كل مـفا بصورة مػصؾة، وعذ أبحاث تلصقؾقة لؾتػسر ادلثور: 
تبن مبادئه، ومـفج التعامل معه، ومـفج ادحدثن ذ كؼده: وذلك من خال 

 قسؿن رئقسن:

 وتتضؿن احديث عن مسة أمور:  امنهجية: قدمةام اأول: القسم

وقصتفا: وقد ُفِصل فقه كشلة ادوشوعة ومراحؾفا الستة،  ادوشوعة كشلة :أوًل 
الدر ادـثور ذ "وأبرز ما فقفا بقان أن أصل ادوشوعة كان مع الزوائد عذ كتاب 
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شوعي صامل لؾسقوضي، ثم حول ادروع إى إعداد كتاب مو "التػسر بادلثور
 بعد هذيبه وترتقبه مع زوائده. "الدر ادـثور"لتػسر السؾف جؿع بن 

 وأعاها: ُوِضح فقه أعال كل جـة باختصار، وهي جـة ادوشوعة جان :انًيا
 التخريج، وجـة التوجقه، وجـة والتللقف، وجـة الصقاغة الؽتب، وجـة جرد

  والطباعة. وجـة الصف الػفرشة، وجـة العؾؿقة والتدققق، ادراجعة
 . وشقلي احديث عـه.وفقه بقان مـفج كل جـة بالتػصقل ادوشوعة: مـفج :الثًا

 أقسام: ةشتإلقفا: وهي  العزو ومـفج ادوشوعة مصادر :رابًعا

 كتابا. (13)ادطبوعة. وبؾغت  ادسـدة التػسر كتب -4

 كتب. (6)فا. وبؾغت حؽؿ ذ وما ادػؼودة ادسـدة التػسر كتب -2
% من آثار 81وقد ُفِصل الؼول ذ هذين الؼسؿن كظرا أها يشؽان حواي  

 ادوشوعة.
 كتاًبا. (15)كتب عؾوم الؼرآن ادسـدة. وبؾغت  -3
 .اكتابً  (42)وبؾغت  كتب العؼقدة ادسـدة. -4
 كتاًبا (129)احديث وآثار السؾف ادسـدة. وبؾغت  كتب -5

 كتاًبا. (42)والػؼه واأدب ادسـدة. وبؾغت  والساجم ةالسر كتب -6

 ضبعاها.  بقاكات إثبات مع ادوشوعة دصادر مرد تا ذلك

  ادلثور: وشقلي بقاها.  التػسر موشوعة ففارس :خامًسا
وفقفا شتة أبحاث تلصقؾقة متعؾؼة بالتػسر  العلمية: الثاي: امقدمة القسم

 ادلثور، وهي:

لأشتاذ  ،وحجيت』 وأنواع』 ومصادر《 أميت』 وبيان تعريف』 :امأثور رالتفس -4
  الطقار. مساعد الدكتور:

حدث فقه عن ادراد بالتػسر ادلثور وحُده عـد أئؿة كؼؾته، مع التـبقه عذ أخطاء 
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ادعارين ذ حديده، كا حدث عن ضبؼات السؾف معرًفا كل ضبؼة وأمقة تػاشر 
خصوصا -دث عن مصادر تػسر السؾف مـاقشا رد البعض أهؾفا، كذلك ح

لبعضفا، ثم أتبع ذلك باحديث عن ضريؼة السؾف ذ احديث عن  -ادعارين
معـى اآية وتػسرها وأن أغؾبه من اختاف التـوع، وختم ببقان أكواع التػسر 

 ادلثور ومدى حجقة كل مـفا.

  الواصل. خالد ر:لؾدكتو ،تدوين』 ومراحل السلف تفسر اريخ -2
حدث ذ الػصل اأول مـه عن تاريخ تػسر السؾف ذ العفد الـبوي ثم 
الصحابة )بطبؼتقفم: كبارهم وصغارهم(، ثم التابعن )بطبؼاهم الثاث: كبارهم 
وأواشطفم وصغارهم(، ثم أتباع التابعن )بطبؼاهم الثاث: كبارهم وأواشطفم 

العفد الـبوي وعفد اخؾػاء الراصدين، ثم وصغارهم(، وذلك عز مراحل تاريخ 
الدولة اأموية، ثم العر اأول من الدولة العباشقة، مبقـًا ذ ذلك معام التػسر ذ 
كل عر، ثم حدث عن أبرز العوامل التارخقة ادمثرة ذ تػسر السؾف، ثم حدث 

 ذ الػصل الثاي عن كؼل تػسر السؾف ومراحل تدويـه.
 الواصل. خالد لؾدكتور:، التفسر ي ومراتبهم سلفال مفسرو -3

وهو بحث مبـي عذ إحصاء آثار التػسر لؽل مػر ذ ادوشوعة، وقد قسم من 
خاها مػري السؾف إى قسؿن: ادؽثرين، وادؼؾن، قسم ادؽثرين مـفم إى 
ا أربعة ضبؼات بحسب مؼدار تػسر كل مـفم، مع ترمة كل مـفم باختصار، مبقـً 
أشباب الؽثرة أو الؼؾة ذ آثار التػسر لدهم، أما الؼسم الثاي فاكتػى برد أشاء 
ادػرين فقه مع ذكر عدد آثار التػسر لؽل مـفم ذ ادوشوعة، وقد خؾص إى 
كتائج كػقسة: مـفا ما فقه تصحقح دعؾومات وأحؽام صائعة عن بعض مػري 

دد آثار التػسر الـبوي وكسبته من السؾف، كا خؾص إى  إحصاءات كػقسة كع
تػسر السؾف وعدد اآيات التي ورد فقفا، وكسبتفا من عدد آيات الؼرآن، وعدد 
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آثار تػسر كل ضبؼة من ضبؼات السؾف الثاث وكسبتفا من تػسر لسؾف،  كذلك 
 رد أكثر عرة من الصحابة آثارا ذ التػسر، ومثؾفم من التابعن، ومن أتباع

 ، مع توضقح لؽل ذلك برشومات بقاكقة أو أعؿدة إحصائقة.التابعن
 ،السلف آار مع تعامِلهم وطريقة التفسر اخمسة أئمة التعريف -4

 الزهراي. كايف لؾدكتور:
حدث فقه عن كل من ابن جرير، وابن عطقة، وابن تقؿقة، وابن الؼقم، وابن كثر 

م مع آثار السؾف، من حقث مسما لؽل مـفم باختصار، ومبقـا كقػقة تعامؾف
تعظقؿفم لؾسؾف، واشتقعاهم آثارهم، وتوجقففا، أو كؼد بعضفا شـًدا أو متـًا، 

 واشتداهم بآثار السؾف وااعتاد عؾقفا.

 لؾدكتور: ،معها اأئمة وتعامل وتصنيفها تعريفها: مستندات التفسر -5
 الزهراي. كايف

مستـٍد ما اشتـد  (11)حرها ذ حدث فقه عن معـى مستـدات التػسر، مع 
عؾقه اأئؿة اخؿسة ذ ترجقحفم بن أقوال السؾف، ما جرى معه وإثباته ذ 

 حاصقة ادوشوعة ادتعؾؼة بالتوجقفات والسجقحات.
 صالح حؿد حؿد لؾدكتور: ،التفسر مروات نقد ي احدثن منهج -6

 شؾقان.
فم مع مرويات التػسر، مبقـا ادحددات حدث فقه عن ضريؼة ادحدثن ذ تعامؾ

العامة لذلك، والؼرائن ادختصة بؿرويات التػسر وأثرها، ثم تطبقؼات ادـفج عـد 
 ادػرين ادحررين.

 مىسىعة التفشر امأثىرثانيا: مادة 
 من ثاثة أقسام: موشوعة التػسر ادلثورتتؽون مادة 

  《:القسم اأول: أحاديث التفسر وآار 
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وكذا  ادتعؾؼة بتػسر اآية، ×عن الـبي  الواردةادوشوعة اأحاديث  ؿـتتض
، مستؼاة من قسؿن رئقسن: الدر ما ورد من آثار عن الصحابة والتابعن وتابعقفم

ادـثور بعد هذيبه، والزوائد عؾقه، وقد أثبتت ذ متن ادوشوعة متسؾسؾة باأرقام، 
 أثًرا.  ( 85731)التي بؾغت 

 معرفة تػسر السؾف الصالح لؾؼرآن الؽريم.هذا الؼسم:  ةفائدو
  :على أحاديث وآار التفسر أبرز احققنالقسم الثاي: تعليقات 

، وابن القيم، وابن تيمية، وابن عطية، ابن جريرادوشوعة تعؾقؼات:  تتضؿـ
موازكة  ا أوا أو توجقفً توضقحً : عذ اأحاديث واآثار الواردة ذ التػسر وابن كثر

وقد أثبتت ذ احاصقة اأوى لؾؿوشوعة متسؾسؾة بلرقام مستؿرة بؾغت  ...بقـفا
 تعؾقًؼا. (7346)

معرفة فؼه السؾف ذ التػسر، وكقػقة التعامل مع ااختاف  ة هذا الؼسم:فائدو
 ذ التػسر.

  :: خريج أحاديث التفسرثالثالقسم ال
ة الواردة ذ التػسر وذكر أحؽام ادوشوعة بتخريج اأحاديث ادرفوع عـقت

أخرى مستؼؾة بسققم مستؼل لؽل صػحة،  حاصقة ذ أثبتت ، وقدأئؿة الـؼد عؾقفا
ادوشوعة وعزوها إى مصادرها  شائر كصوص هذه احاصقة توثقق كا أثبت ذ

 .الازمة باإيضاحات وخدمتفا اأصؾقة ادسـدة،
 عؾقفا، ا لؾوقوفخريج أحاديث التػسر واحؽم عؾقفا تقسرً  ة ذلك:فائدو 

 إضافة إى الوقوف عذ ادصادر اأصؾقة آثار تػسر السؾف.
، وجاء توزيع 23إى  2ادجؾدات من  موشوعة التػسر ادلثوروقد صؿؾت مادة 

 تػسر شور الؼرآن فقفا عذ الـحو التاي:
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 (123ة )اآية الػاحة وشورة البؼر اجلد الثاي:
 (218شورة البؼرة )اآية  اجلد الثالث:
 شورة البؼرة )إى آخر السورة( اجلد الرابع:

 شورة آل عؿران اجلد اخامس:
 (99 -1شورة الـساء ) اجلد السادس:

 (81 )اآيةآخر السورة( إى شورة ادائدة  -111شورة الـساء ) سابع:اجلد ال
 إى آخر اأكعام (82 )اآية ادائدة من:اجلد الثا

 (13اأعراف إى اأكػال )اآية  تاسع:اجلد ال
 إى آخر التوبة (14 )اآيةاأكػال  العاشر: اجلد
 يوكس إى يوشف اﾅادي عشر: اجلد
 الرعد إى آخر الـحل الثاي عشر: اجلد
 اإراء والؽفف الثالث عشر: اجلد
 اٍأكبقاء آخر إى مريم الرابع عشر: اجلد
 الـور إى آخر احج  اخامس عشر: اجلد
 الـؿلإى آخر الػرقان  السادس عشر: اجلد
 (34)اآية الؼصص إى اأحزاب  السابع عشر: اجلد
 الصافات إى آخر (35)اآية اأحزاب  الثامن عشر: اجلد
 الزخرف إى آخرشورة ص  التاسع عشر: اجلد
 الـجم إى آخردخان ال العشرون: اجلد
 الطاق إى آخرالؼؿر  اﾅادي والعشرون: اجلد
 ااكػطار إى آخرالتحريم  الثاي والعشرون: اجلد
 اسـال إى آخرادطػػن  الثالث والعشرون: اجلد
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 :مىسىعة التفشر امأثىر ثالثا: فهارس
ففرًشا  (12)( لػفارس ادوشوعة، وقد اصتؿل عذ 24ُخِصص ادجؾد اأخر )

 فـقا، وهي كا يي:
 درفوعة.حاديث ااأردة ذ ااآيات الو ففرس .4
 اآيات الـاشخة أو ادـسوخةففرس  .2
 اآيات ذوات الـزولففرس  .3
 الؼرآن ادػر عـد السؾفغريب معجم  .4
 ادرفوعةحاديث اأ ففرس .5
 الواردة ذ آثار ادوشوعةففرس الشواهد الشعرية  .6
 ففرس أصحاب اآثار .7
 عام الوارد ذكرهم ذ اأحاديث واآثارففرس اأ .8
 ففرس اأديان والػرق وادذاهب .9

 ففرس اأماكن .41
 ففرس ادوضوعات .44
 ففرس الػفارس .42

واداحظ أن مقع هذه الػفارس تدور حول متن ادوشوعة، بقـا تركت حاصقة 
التعؾقؼات دون ففرشة اختصارا لؾجفد والوقت، ووكل ذلك إى الؼارئ الؽريم 

 ذلك. لإفادة من
 منهج امىسىعة: 

اتسؿت ادوشوعة بؿـفج تػصقي لؽل جـة من جاها، وذلك كظرا لؽثرة جاها 
 وكثرة تػاصقل أعال كل جـة، كؾخص أبرزها فقا يي:

مصادر اجؿع هي الؽتب ادسـدة ذ  :(امصادر جرد) اﾄمع منهج -4
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اآثار صؿل اجؿع قد و، وغرها التػسر وعؾوم الؼرآن واحديث والعؼقدة والسرة
 اآثار ادعؾؼة ذ الؽتب التي اصسضت اإشـادادسـدة من هذه ادصادر، وأيضا 

ا ااشتؼصاء ذ آثار الـزول وقصد )كصحقح البخاري وتػسر ابن أي حاتم(، وقد
أما ذ الؼراءات واأحؽام وما تعؾق ها، واآثار ادتعؾؼة  ،والتػسر ادباذ والـسخ

 فقه. ااشتؼصاء يؼصدوابسط الؼصص: فؾم باآية، و

 أبرز ما فقه ما يي: :والصياغة التأليف منهج -2
 ذكر اآثار جردة عن اأشاكقد.  -1

 .د التػسر التحؾقي )اجزئي( لميةاعتا -2
اآثار ذ اآية حسب موضوعاها عذ صؽل فؼرات معـوكة، وفق  تؼسقم -3

ذ  الـسخ، فتػسر اآية ادباذ، فاآية ـزول، فالؼراءات ذ اآية الستقب التاي:
 ما شوى التػسر ادباذ(.وهي تعؾؼة باآية )ادثار ، فاآلحؽام اآيةف اآية،
 إثبات اآثار من اأصول بـصفا دون ترف برواية بادعـى، أو اختصار: -4

 إا ذ حاات.
 :ما يي منهج ترتيب اآار وجاء ذ      

 ة، فآثار الصحابة، فالتابعن، فتابعقفم. البدء باآثار ادرفوع  -1

 ذكر صاحب الؼول التػسري بصورة واحدة عـد كل أثر له ذ ادوشوعة. -2

، وأشاء العريضمققز كل ضبؼة بؾون: فللػاظ اأحاديث الـبوي باأشود  -3
 .شود العريضوأشاء أتباع التابعن باأالصحابة باأمر، وأشاء التابعن باأخر، 

راوي عن ادػر )ضريق اأثر(، بعد اشم ادػر مباذة، وذلك بن ذكر ال  -4
 ذضتي اعساض شواء كان اأثر من الدر، أو من الزوائد.

ـاة -5  .ترتقب مرويات مػري كل ضبؼة حسب ترتقب وفقاهم، إا ذ حاات مستث
مسـدة كاكت أو معؾؼة:  اآثار ادرفوعة وادوقوفة وادؼطوعة:ترققم مقع  -6
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 باعتبار اختاف ادػِر أو اختاف التػسر.موحد  بسققم

 :فؽا يي منهج التعامل مع آار الدر امنثور أما
 مققز آثار الدر بتذيقل كل مـفا برقم اجزء والصػحة بن قوشن، بقـا  -1

 زت الزوائد بنحاق حرف )ز( بن قوشن آخر اأثر.قِ مُ 
فا فقه دون التزام مطابؼتفا بؿصادرها بـصالدر ادـثور الواردة ذ ثار اآ ذكر  -2

 . إا ذ حاات

ػضائل اآيات والسور، كبقان معـى اآية، بحذف اآثار التي ا تعؾق ها   -3
 دلواآثار ادتعؾؼة بؿوضوع اآية، كػضائل اأعال وتتات أحؽام اآية التي ا ت

  ؾقفا اآية، وكحوها.ع
واإحالة إى موضعه ذ مصدره  كؼل خريج السقوضي لأثر إى احاصقة  -4

 .تبًعا لعؿل حؼؼي كتاب الدر ادـثور
 .عذ مػردات اآيةما معه السقوضي من آثار مؼطعة ذ ادصادر يعاد دزئته  -5
  :اموسوعة حاشيي منهج -3

مسة من أبرز ادحؼؼن ذ التػسر، وهم ابن  تعؾقؼات تضؿـت :اأوى اﾅاشية
  قؿقة، وابن الؼقم، وابن كثر، وأكواع تعؾقؼاهم أربعة:جرير، وابن عطقة، وابن ت

  العامة. والتعؾقؼات التوجقفات (4)
  ااكتؼادات. (2)
  السجقحات. (3)
  أقوال. وزيادة التػسرية ااحتاات (4)

ولؽل مـفا ضوابط ذ معفا وصقاغتفا وعرضفا وعزوها ا يتسع ادؼام 
 لتػصقؾفا.

 الازمة: باإيضاحات وخدمتفا ادوشوعة كصوص توثقق :الثانية اﾅاشية
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 واصتؿل عذ ما يي:

  ادوشوعة: توثقق كصوص مـفج -
 التخريج. حاصقة العام ادـفج -أ

 ادرفوعة. اأحاديث خريج مـفج -ب

 ادتؽررة. اأشاكقد -ت

 مـفا. ادعتؿدة والطبعات ادوشوعة أحاديث خريج مصادر -ث

 اءات.الؼر خريج مـفج -ج

 ، تصحقح تصحقفالـصوص، من ذح غريب أو توضقح غامض، أو  خدمة -
  وكحو ذلك.

 ولؽل مـفا تػاصقل دققؼة ا يتسع ادؼام لبسطفا.

 بن الدر امنثىر ومىسىعة التفشر امأثىر
التي تضؿـت  "موسوعة التفسر امأثور" هو أصل "الدر ادـثور"كتاب  تؼدم أن

قد : والتوثقق من ادصادر اأصؾقة ادسـدةوصاركته ذ : ؼقحهبعد تـ التػسرية آثاره
 مقزت عؾقه بؿقزات عديدة، من أبرزها:

ففي أصؿل مصدر مطبوع أحاديث وآثار التػسر الواردة عن  :الشمول -4
من كتاب )الدر  والصحابة والتابعن وأتباعفم: لضؿه آثار التػسر ×الـبي 

جؾد مطبوع. وم  1111ر معت من أكثر من ادـثور( إضافة إى ما فاته من آثا
كتب احديث والعؼقدة والسر إى يؼتر اجؿع عذ كتب التػسر، بل تعداه 

  والساجم والػؼه.
إضافة إى صؿوها دصادر مفؿة م يشؿؾفا الدر ادـثور كتػسر مؼاتل بن شؾقان، 

عؾؼات الؽتب وتػسر حقى بن شّام، وتػسر إشحاق البستي، كذلك صؿؾت م
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التي اصسضت اإشـاد ومن أبرزها تػسر ابن أي حاتم، إضافة إى زوائد تػسر 
 الثعؾبي والبغوي، وهذا ما ا دده ذ الدر ادـثور. 

أثًرا، بؾغت الزوائد مـفا عذ  (85731)وقد بؾغت عدد اآثار ذ ادوشوعة 
 أثًرا. (45134)الدر 
ار تارخًقا حسب الطبؼات، عذ كسق اآث ادوشوعة فؼد رتبت :الرتيب -2

 فالتابعن، فالصحابة،، ×ا با ورد عن الـبي مطرد ِوْفق وفقات ادػرين، بدءً 
، ومقزت أيضا بذكر ضريق كل : دعرفة صاحب الؼول ادتؼدم والـاقل عـهفلتباعفم

 أثر )اشم الراوي عن ادػر( إذا كان مصدره مطبوًعا.
ا بالؼراءات، فالـزول، ف اآثار موضوعًقا، بدءً ـي بتصـقكا اعتُ  :التصنيف -3

 فالتػسر، فالـسخ، فاأحؽام، ثم اآثار ادتعؾؼة باآية ما شوى ذلك.
أئؿة التػسر  أبرز مسة من تعؾقؼاتحوار ادوشوعة بحَؾت  :التعليق -4

 لمثار اكتؼاًدا أو توجقًفا أو توضقًحا :أقوال السؾف ذ التػسر عذادحؼؼن 
 .التػسر ذ السؾف فؼه بقان ذ يسفم ما اردةالو

 وهو من أغراض التعؾقق، وقد ُأفرد عن شائر اأغراض :الرجيح -5
خاف ذ من وجد بن أقوال السؾف ذ التػسر ادذكورة آكًػا: أمقته، وتعؾؼه با ي
 مع ُأبرزقد مـفا، وإى معرفة الراجح  ُحتاج معهمعاي وداات بعض اآيات 

 .اأقوال ادختؾػة مستـداهم ذ السجقح بن حات اأئؿة اخؿسةترجق
كػاءات عؾؿقة متؿقزة لؾؼقام  إعداد ادوشوعةاشُتؼطِب  :اﾄَماعيِ ة -6

عضًوا:  (44)بنكجازها من مستشارين وباحثن وحؽؿن، بؾغ تعدادهم أكثر من 
  كا تؼدم. متخصصة ، اكتظؿوا ذ شبع جان


