كتب التفسري املطبوعة مرتبة حسب القرون اهلجرية
عبد العزيز بن داخل املطريي
* التحديث األخري :يوم السبت  3ذو القعدة 1440هـ.
متهيد:
عباس رضي هللا عنهما من كتابتهم التفسري عنه؛ فكان
كانت بداية تدوين التفسري حمضاً  -فيما أعلم  -ما أُثر عن بعض أصحاب ابن ّ
عباس ومعه ألواحه فيكتب عنه التفسري وميلي عليه ابن عباس ،وكذلك كتب التفسري عن ابن عباس سعيد بن جبري وأربدة
جماهد يأيت ابن ّ
التميمي وأبو مالك الغفاري وأبو صاحل موىل ّأم هانئ وغريهم.

فأما صحيفة أربدة التميمي فريويها عنه أبو إسحاق السبيعي واملنهال بن عمرو وقد أخرج منها سفيان الثوري وعبد الرزاق وابن جرير
 ّمفرقة على السور.
وابن أيب حامت يف تفاسريهم روايات ّ
 -و ّأما جماهد فكان يُروى عنه التفسري فمنه ما هو مقطوع عليه ومنه ما كان يسنده إىل ابن عباس وقد روى عنه التفسري مجاعة من

املفسرين.
ّ
 و ّأما سعيد بن جبري فكان يسأل ابن عباس عن التفسري ويكتبه يف صحف عنده ،وروي أنه كتب لعبد امللك بن مروان كتاباً يف التفسري،وقد وجده عطاء بن دينار يف الديوان؛ ومل ي سمعه من سعيد بن جبري؛ فكان يروي ما فيه ،وقد تضمنت كتب التفسري املسندة مجلة من

مرويات ذلك التفسري.
 وأما أبو مالك الغفاري فروى عنه السدي لكّنه خلط ما رواه عنه مبرويات غريه من غري متييز. -وأما أبو صاحل موىل ّأم هانئ فكان معلّم صبيان يف مكة ،وكان له كتاب يف التفسري.

• تفاسري القرن األول اهلجري•
كان تدارس التفسري يف القرن األول على أوجه منها:
فسر سورة البقرة
يتيسر له فيحفظه من حيفظه وينساه من ينساه ،كما ذكر عن ابن عباس أنّه ّ
فيفسر ما ّ
املفسر يف اجمللس ّ
 1:أن يبتدئ به ّ

وسورة النور يف خطبة احلج.
املفسر عن معىن آية وفيم نزلت وعن إشكال يعرض للسائل يف معناها فيجيبه ؛ فيحفظ اجلواب من حيفظه؛ ولذلك أمثلة كثرية
 2:أن يُسأل ّ
حفظت يف كتب السنة والكتب املصنفة يف التفسري باملأثور.

ويبّي للمخطئ خطأه ،وقد رويت آثار يف هذا النوع عن أيب بكر
فيصوب املصيب ّ
 3:أن يَسأل العامل أصحابه عن معىن آية ّمث ينظر جواهبم ّ
الصديق وعمر بن اخلطاب وابن مسعود وحذيفة بن اليمان وأيب هريرة وابن عباس وغريهم رضي هللا عنهم.
صح عن جماهد بن جرب أنه قال( :قرأت القرآن
املفسرين فيقرأ عليه القرآن ويسأله عن التفسري كما ّ
 4:أن يقصد طالب علم التفسري أحد ّ

على ابن عباس ثالث عرضات أقف عند كل آية أسأله فيم نزلت وكيف كانت).
يقيدها أصحاهبا يف صحف ليضبطوها ،ومل يُعهد فيهم التأليف ألجل النشر إال
فكان تدوين التفسري يف ذلك القرن مبنياً على هذه األنواعّ ،
مطولة.
عامة تفاسري القرن األول خمتصرة غري ّ
ما روي عن سعيد بن جبري يف كتابته التفسري لعبد امللك بن مروان ،وكانت ّ

تام يف التفسري يُروى عنه بإسناد صحيح ،وقد اجتهد بعض
مفسري القرن األول من الصحابة والتابعّي كتاب ّ
ومل يصل إلينا عن أحد من ّ
الباحثّي يف مجع مرويات التفسري عن بعض الصحابة والتابعّي ،ومن هذه التفاسري اجملموعة:
 1:التفسري املأثور عن عمر بن اخلطاب ،مجع :إبراهيم بن حسن ،الدار العربية.

2:تفسري ابن مسعود ،مجع ودراسة :أمحد حممد عيسوي ،مكتبة الرشد.
 3:مرويات أم املؤمنّي عائشة بنت أيب بكر رضي هللا عنهما يف التفسري ،مجع :د.سعود الفنيسان،
4:عبد هللا بن عمر بن اخلطاب ومروياته يف التفسري ،مجع ودراسة :إمساعيل بن عبد الستار امليمين ،رسالة علمية ،جامعة ّأم القرى.
 5:أقوال عبد هللا بن عمرو بن العاص يف التفسري ،مجع ودراسة :هتاين بنت عبد الرمحن العواد ،رسالة علمية ،جامعة اإلمام.
 6:أقوال أنس بن مالك رضي هللا عنه يف التفسري ،مجع ودراسة :حنان بنت عبد الكرمي العنزي ،رسالة علمية ،جامعة اإلمام.
 7:تفسري ابن عباس ومروياته يف التفسري من كتب السنة ،مجع :د.عبد العزيز احلميدي ،جامعة أم القرى.
8:مسائل نافع بن األزرق البن عباس  ،مجع :د.حممد بن أمحد الدايل[ مجع روايات مسائل نافع بن األزرق من معجم الطرباين وكتاب
األضداد البن األنباري واإلتقان للسيوطي وغريها]
تنبيه :يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة النبوية سلسلة من الرسائل العلمية يف مرويات التفسري عن الصحابة والتابعّي.

• تفاسري القرن الثاين اهلجري•
1:تفسري جماهد بن جرب ،جماهد بن جرب املخزومي موالهم( ت102 :هـ)  ،حتقيق :عبد الرمحن الطاهر السوريت ،،جممع البحوث اإلسالمية يف
باكستان.
 طبعة أخرى  :حتقيق :حممد عبد السالم أبو النيل ،دار الفكر اإلسالمي.مضعف ،عن احلافظ إبراهيم بن احلسّي ابن ديزيل (ت:
-اشتهر هذا التفسري برواية عبد الرمحن بن احلسن اهلمذاين (ت356:هـ) وهو َّ

281هـ).

قال الذهيب يف السري يف ترمجة عبد الرمحن بن احلسن اهلمذاين( :قال صاحل بن أمحد احلافظ :ضعيف ،ادعى الرواية عن ابن ديزيل ،فذهب
علمه ،وكتبت ع نه أيام السالمة أحاديث ،ومل ي ّدع عن إبراهيم ،مث ادعى ،وروى أحاديث معروفة ،كان إبراهيم يسأل عنها ويستغرب ،فجوزنا
أن أباه مسعه تلك ،فأنكر عليه ابن عمه أبو جعفر ،والقاسم بن أيب صاحل ،فسكت حىت ماتوا ،مث ادعى املصنفات والتفاسري مما بلغنا أن
إبراهيم قرأه قبل سنة سبعّي ،وهو فقال يل :إن مولده سنة سبعّي.
ومسعت القاسم يكذبه ،هذا مع دخوله يف أعمال الظلمة).
2:تفسري عطاء اخلراساين ،أبو عثمان عطاء بن أيب مسلم اخلراساين(ت:135هـ )حتقيق  :حكمت بشري ياسّي ،مكتبة الدار ،املدينة النبوية.
 -جزء صغري يف التفسري غري مرتب على السور ،فيه حنو مائة ومثانّي أثراً ،يرويه أبو جعفر الرتمذي الرملي (ت295:هـ) عن يوسف بن

عدي عن رشدين بن سعد املهري عن يونس بن يزيد األيلي عن عطاء اخلراساين.

مضعف يف روايته ،قال عنه اإلمام أمحد :ال بأس به يف أحاديث الرقاق ،وقال ابن معّي :ليس
ويف إسناده رشدين بن سعد؛ صاحل يف ديانته َّ
بشيء ،وقال النسائي :مرتوك احلديث ،وقال أبو حامت :حي ّدث باملناكري عن الثقات.
تضمنه هذا اجلزء تفسري املفردات وتعيّي املبهم وتسمية املضمر.
وعامة ما َّ
ّ

3:تفسري مقاتل بن سليمان ،مقاتل بن سليمان البلخي( ت: 150هـ) ،حتقيق :أمحد فريد ،،دار الكتب العلمية.
سخاً تفسريية كثرية
مقاتل بن سليمان بن بشري البلخي (ت150:هـ) اشتغل بالتفسري واشتهر به حىت كان يعرفباملفسر ،وكان قد ّ
حصل نُ َ
ّ
ال من التابعّي ،ومل يكن له معرفة
ال منهم اثنا عشر رج ً
من النسخ اليت كانت يف عصرهم ،وقد ذكر أنه استخلص تفسريه من تفاسري ثالثّي رج ً
مييز هبا الروايات الصحيحة من الباطلة ،ومل يكن يسند الرواية يف التفسري إىل من قال هبا ،وإمنا يسوق التفسري مساقاً واحدًا مبا
بعلم احلديث ّ
يتل ّخص له ويفهمه ،ويُدخل كالم بعضهم يف بعض من غري نسبة ،ويروي األحاديث باملعىن وخيطئ فيها ،ويزيد فيها زيادات منكرة.
وهو َّمت هم بالكذب عند أهل احلديث حىت ع ّده النسائي من كبار الوضَّاعّي ،وقد نُسبت إليه بدعة التشبيه ،وهللا أعلم حبقيقة نسبتها إليه،

يتفرد به ضعيف جداً ،وأما ما ال يتوقف التفسري فيه على الرواية ،وإمنا يدرك حبسن الفهم واالستدالل وجودة
لكنه يف جانب الرواية وما ّ

يتفرد به مما ال يكون له
االستنب اط والتنبيه فله مسائل كثرية أصاب فيها ،وله بذلك م َلكة تفسريية تدل على عنايته بالتفسري ،لكن ُحيذر مما ّ

وجه استدالل صحيح.
ولكثرة ما مجع من التفسري وتق ّدم سنة وفاته وشهرة تفسريه وكثرة ما أصاب فيه وكثرة غرائبه اليت تنقل عنه كثرت العناية بتفسريه؛ حىت قال
عنه الشافعي فيما ُروي عنه من أكثر من وجه( :الناس عيال على مقاتل يف التفسري).

تدل على أن تفسريه مرجع لكثري من املشتغلّي بعلم التفسري ،ولذلك يكثر النقل عنه يف كتب
وهذه العبارة ال تقتضي التوثيق والتزكية وإمنا ّ
التفسري.
وكان األئمة ينظرون يف تفسريه ويستفيدون منه ملا هلم من املعرفة والبصرية اليت يدركون هبا ما خيطئ فيه وما ال يُقبل القول فيه إال بإسناد

يتوسع فيه وما ال يُتوسع فيه.
صحيح ،وما ّ
محاد :رأيت عند ابن عيينة كتابا ملقاتل؛ فقلت :يا أبا حممد تروي ملقاتل يف التفسري؟
قال نعيم بن ّ

قال :ال ،ول كن أستدل به وأستعّي.

وقال ابن املبارك يف تفسريه( :يا له من علم لو كان له إسناد).
وتفسريه املطبوع كتبه عبد هللا بن ثابت بن يعقوب التَّـ َّوزي روايةً عن أبيه عن اهلذيل بن حبيب الدنداين عن مقاتل؛ مث اشتهر هذا التفسري

املعدل ابن أيب روبا (ت356:هـ) وفيه أشياء يرويها بإسناده إىل غري مقاتل ،فمن اخلطأ نسبة ذلك ملقاتل.
برواية عبد اخلالق بن احلسن َّ

حيان؛ فمقاتل بن حيان إمام ثقة وقد رويت عنه أقوال يف التفسري ،وإمنا ّنبهت لذلك حذر االشتباه
تنبيه :مقاتل بن سليمان غري مقاتل بن ّ
مفسران متقاربا سنة الوفاة.
فإهنما بلخيان ّ
4:تفسري القرآن ،عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج الرومي(ت150:هـ) ،رواية احلسن بن حممد الصباح الزعفراين عن حجاج بن حممد

املصيصي ،حتقيق :د.عبد الرمحن بن حسن قائد ،دار الكمال املتحدة.
5:تفسري الثوري ،سفيان بن سعيد الثوري( ت: 161هـ) ،حتقيق  :امتياز علي عرشي ،،مكتبة رضا رامبور  -اهلند.
 طبعة أخرى  :أعاد طبعه كل من مكتبة الباز ،ودار الكتب العلمية؛ باعتماد حتقيق امتياز عرشي.مضعف يف احلديث ،ويرويه عن أيب حذيفة أبو جعفر حممد ،وهو جمهول،
-هذا التفسري برواية أيب حذيفة موسى بن مسعود النهدي ،وهو َّ

والنسخة اليت اعتمدها احملقق ناقصة من الطرفّي؛ فمبتدؤها تفسري سورة البقرة ،وخامتتها تفسري سورة الطور ،وقد طبع الكتاب يف جملد
واحد.
6:تفسري نافع بن أيب نعيم ،نافع بن أيب نعيم( ت: 169هـ) ،حتقيق  :حكمت بشري ياسّي ،،مكتبة الدار باملدينة.

قلت( :وهو جزء صغري يف التفسري رواه عنه ابن وهب فيه حنو عشر مسائل مما سأل عنها شيوخه ربيعة بن أيب عبد الرمحن ،وعبد الرمحنبن هرمز األعرج ،ومسلم بن جندب ،وعبد هللا بن يزيد بن هرمز ،وأدخل فيه ابن وهب مسائل عن الليث بن سعد ومالك بن أنس وغريمها،
وعامتها يف كتاب تفسري القرآن من جامع ابن وهب).
ّ
7:تفسري مسلم بن خالد الزجني ،مسلم بن خالد الزجني( ت: 179هـ) ،حتقيق  :حكمت بشري ياسّي ،،مكتبة الدار باملدينة.

 تفسري خمتصر برواية أيب جعفر الرملي الرتمذي (ت 295:هـ) عن أمحد بن حممد القواس عنه ،ومسلم بن خالد الزجني فقيه أهل مكة يفمضعف يف
وجودها ،لكنه َّ
زمانه ،إمام يف العلم والفقه والقراءة ،وهو شيخ الشافعي وقرين ابن عيينة ،وقد عرض القراء َة على ابن كثري املكي ّ

رواية ا حلديث ،قال عنه البخاري :منكر احلديث ،وقال أبو داوود :ضعيف ،وقال ابن معّي :ليس به بأس ،قال :الذهيب :بعض النقاد يرقّي
حديث مسلم إىل درجة احلُسن.
زجنيا بل كان أبيض أشقر وإمنا لقبته بذلك جاريته فلصق به اللقب؛ قال أبو حامت :كان أبيض حبمرة ،ول ّقب بالزجني حلبه التمر.
ومل يكن ّ

وعامته يرويه عن ابن أيب جنيح عن جماهد ،وفيه أثران عن عطاء ،وأثر
وتفسريه املطبوع فيه حنو مائة وستّي أثرًا  ،وهو غري مرتب على السورّ ،

عن طاووس كلها من طريق ابن أيب جنيح.
8:تفسري حيىي بن اليمان ،حيىي بن اليمان( ت: 188هـ) ،حتقيق :حكمت بشري ياسّي ،مكتبة الدار.
فيه  29أثرًا  ،كلها من تفسري سعيد بن جبري رواه من طرق عنه.9:تفسري القرآن  ،عبد هللا بن وهب املصري( ت197 :هـ) ،حتقيق :ميكلوش موراين ،دار الغرب اإلسالمي.
مفسري القرن الثاين اهلجري:
ومن التفاسري اجملموعة لبعض ّ

1:تفسري الضحاك بن مزاحم البلخي (ت105 :هـ) ،مجع :حممد شكري الزاويييت ،دار السالم.
 2:تفسري احلسن بن أيب احلسن البصري (ت110 :هـ) ،مجع :حممد عبد الرحيم ،دار احلديث يف القاهرة.
3:صحيفة علي بن أيب طلحة (ت143 :هـ) ،مجع :راشد عبد املنعم الرجال ،مؤسسة الكتب الثقافية.
4:تفسري عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج (ت151 :هـ) ،مجع :علي حسن عبد الغين ،مكتبة الرتاث اإلسالمي.
 5:تفسري حممد بن إسحاق بن يسار (ت151 :هـ) ،مجع :حممد عبد هللا أبو صعيليك ،مؤسسة الرسالة.
6:مرويات اإلمام مالك يف التفسري ،مجع :حممد طرهوين وحكمت بشري ،دار املؤيد.

7:معاين القرآن لعلي بن محزة الكسائي (ت189 :هـ) ،مجع :عيسى شحاته عيسى ،،دار قباء[  .لإلمام الكسائي كتاب يف معاين القرآن
لكنه مفقود].
 8:تفسري سفيان بن عيينة املكي (ت198 :هـ) ،مجع :أمحد صاحل حمايري ،املكتب اإلسالمي.
[لإلمام سفيان بن عيينة كتاب يف التفسري برواية أيب عبيد هللا املخزومي ،وكان معروفاً متداو ًال لدى أهل العلم ومنهم من يروي بعض ما فيه
باإلسناد كأيب القاسم األصبهاين وغريه ،ويعزو إليه ابن حجر والسيوطي وغريمها ،لكنه مل يطبع فيما أعلم]

•تفاسري القرن الثالث اهلجري•
1:أحكام القرآن ،حممد بن إدريس الشافعي (ت: 204هـ) ،حتقيق  :عبد الغين عبد اخلالق ،مكتبة اخلاجني.
هذا الكتاب مجعه احلافظ أبو بكر البيهقي (ت458 :هـ).2:معاين القرآن ،حيىي بن زياد الفراء( ت: 207هـ) ،حتقيق :عبد الفتاح شليب ،اهليئة املصرية العامة للكتاب.
 3:جماز القرآن ،أبو عبيدة معمر بن املثىن التميمي( ت: 210هـ) ،حتقيق  :حممد فؤاد سزكّي ،مؤسسة الرسالة.
4:تفسري القرآن العزيز ،عبد الرزاق بن مهام الصنعاين( ت211 :هـ) ،حتقيق :مصطفى مسلم ،مكتبة الرشد.
5:معاين القرآن ،سعيد بن مسعدة البلخي (األخفش األوسط( )ت: 215هـ) ،حتقيق :فايز فارس ،الشركة الكويتية.
احلميد ،دار األلوكة ،الرياض.
6:تفسري القرآن من سنن سعيد بن منصور اخلراساين(ت226:هـ)  ،حتقيق :سعد بن عبد هللا ّ
الكسي (ت249 :هـ) ،حتقيق :خملف بنيه العرف ،دار ابن حزم[ .املطبوع قطعة
6:تفسري القرآن ،أبو حممد عبد احلميد بن ُمحيد بن نصر ّ

صغرية منه]

6:أحكام القرآن ،إمساعيل بن إسحاق املالكي (ت282:هـ) ،حتقيق :د.عامر صربي ،دار ابن حزم ،بريوت.
7:تفسري القرآن العظيم ،سهل بن عبد هللا التسرتي( ت283 :هـ) ،حتقيق  :حممد باسل السود ،دار الكتب العلمية.
8:تفسري الكتاب العزيز ،هود بن حمكم اهلواري( ت290 :ه تقريباـ) ،حتقيق  :باحلاج بن سعيد شريفي ،دار الغرب اإلسالمي[ .خمتصر
لتفسري حيىي بن سالم].
ومن التفاسري اجملموعة ملفسري القرن الثالث اهلجري:
1:مرويات ُسنيد (حسّي بن داوود املصيصي ت226:هـ) يف التفسري:

 من أول القرآن الكرمي إىل آخر سورة اإلسراء ،مجع ودراسة :سعيدحممدبابا سيال ،رسالة علمية ،اجلامعة اإلسالمية.2:مرويات أيب بكر بن أيب شيبة (ت235:هـ) يف التفسري:
 من أول سورة الفاحتة إىل هناية سورة اإلسراء ،مجع ودراسة :عبد القدوس راجي حممد موسى األفغاين ،رسالة علمية ،اجلامعة اإلسالمية. من سورة الكهف إىل سورة الناس" ،مجع ودراسة :عادل بن سعد بن خليل اجلهين ،رسالة علمية ،اجلامعة اإلسالمية. 3:مرويات اإلمام ابن راهويه (إسحاق بن إبراهيم احلنظلي ت238:هـ) يف التفسري ،مجع ودراسة وختريج :ياسّي بن حافظ بن قاري هللا أمّي
قوماي ،رسالة علمية ،اجلامعة اإلسالمية.
4:مرويات اإلمام أمحد بن حنبل (ت241:هـ) يف التفسري ،مجع :الدكتور حكمت بشري ياسّي ،مكتبة املؤيد ،الرياض.
القيم يف بدائع الفوائد عن خ ّط أيب يعلى الفراء.
 -ولإلمام أمحد رسالة خمتصرة يف التفسري نقل منها ابن ّ

5:مرويات اإلمام البخاري يف التفسري يف غري صحيحه ،مجع ودراسة :أمحد هادي شيخ علي ،رسالة علمية ،اجلامعة اإلسالمية.

• تفاسري القرن الرابع اهلجري•
1:تفسري النسائي ،أمحد بن شعيب النسائي( ت303 :هـ) ،حتقيق  :سيد اجلليمي ،صربي الشافعي،مكتبة السنة ،القاهرة[ .مفرد من السنن
الكربى ،ومعه ملحق ذكروا فيه بعض ما رواه النسائي يف التفسري مما استدركوه على املزي وابن حجر]
 2:الواضح يف تفسري القرآن الكرمي ،عبد هللا بن حممد بن وهب الدينوري( ت: 308هـ) ،حتقيق :أمحد فريد ،دار الكتب العلمية.
 3:جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،حممد بن جرير الطربي( ت: 310هـ) ،حتقيق :د .عبد هللا الرتكي ،دار هجر ،القاهرة.
 طبعة أخرى :حتقيق :أمحد شاكر وحممود شاكر ،دار املعارف ،القاهرة[ .غري مكتملة] طبعة أخرى :حتقيق مصطفى السقا وآخرين ،مطبعة البايب احلليب ،القاهرة. طبعة أخرى :املطبعة األمريية [وهبامشه غريب القرآن للنيسابوري].الس ِر ّي الزجاج( ت311 :هـ) ،حتقيق :عبد اجلليل شليب ،،عامل الكتب[  .تفسريه ينتهي إىل سورة الفلق ،وأمته
4:معاين القرآن ،إبراهيم بن َ
حمقق الكتاب حماوالً حماكاة طريقة الزجاج].
5:تفسري القرآن ،أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري (ت318 :هـ) ،حتقيق :د.سعد بن حممد السعد ،دار املآثر ،املدينة

النبوية ،السعودية[ املطبوع قطعة صغرية منه]
6:تفسري القرآن العظيم ،عبد الرمحن ابن أيب حامت الرازي( ت: 327هـ) ،حتقيق :أسعد حممد الطيب ،مكتبة نزار[ .غري مكتمل ،وأمته
احملقق جبمع ما نسب خترجيه إىل ابن أيب حامت].
 طبعة أخرى :حتقيق  :أمحد بن عبد هللا الزهراين وحكمت بشري ياسّي ،مكتبة الدار باملدينة ودار طيبة بالرياض ودار ابن القيم بالدمام.ال يف رسائل علمية لكن مل ينشر بعد]
[إىل آية  165من سورة آل عمران ،وهي رسائل علمية يف جامعة ّأم القرآن ،وقد حقق الكتاب كام ً
7:معاين القرآن الكرمي ،أمحد بن حممد بن إمساعيل النحاس( ت: 338هـ) ،حتقيق  :حممد علي الصابوين ،،جامعة أم القرى.

 وصل فيه إىل سورة الفتح.8:أحكام القرآن ،أليب الفضل بكر بن حممد بن العالء القشريي (ت344:هـ) ،حتقيق :ناصر آل عشوان الدوسري وناصر املاجد ،جامعة
اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية[ .رسائل علمية]
 اختصر فيه أحكام القرآن للقاضي إمساعيل بن إسحاق املالكي( 282هـ) 9:شفاء الصدور من تفسري القرآن ،أليب بكر حممد بن احلسن الن ّقاش (ت351:هـ) ،حتقيق :مجيلة بنت يوسف املري ،دار سيف اجلابري،

ديب2015 ،م.

 املطبوع منه املقدمة وتفسري الفاحتة. وللكتاب نسخ خطية متفرقة ،ومنها أجزاء متاحة على الشبكة. 10:نكت القرآن الدالة على البيان ،حممد بن علي الكرجي القصاب( ت360 :هـ) ،حتقيق :د .شايع بن عبده بن شايع األمسري ،دار ابن
القيم ودار ابن عفان.
11:أحكام القرآن ،أمحد بن علي اجلصاص( ت: 370هـ)  ،حتقيق :حممد الصادق قمحاوي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
 طبعة أخرى :حتقيق  :عبد السالم حممد علي شاهّي ،دار الكتب العلمية. طبعة أخرى :مطبعة األوقاف اإلسالمية يف دار اخلالفة [طبعة تركية قدمية]12:حبر العلوم ،أبو الليث نصر بن حممد السمرقندي( ت: 375هـ) ،حتقيق  :علي معوض ،عادل عبد املوجود ،زكريا النويت ،دار الكتب
العلمية.
 طبعة أخرى :حتقيق :عبد الرحيم أمحد الزقة ،مطبعة اإلرشاد.13:تفسري ابن أيب زمنّي ،حممد بن عبد هللا ابن أيب َزَمنِّي( ت: 399هـ) ،حتقيق  :حسّي عكاشة ،حممد الكنز ،،الفاروق احلديثة[ .خمتصر
لتفسري حيىي بن سالم]
ومن التفاسري اجملموعة لبعض مفسري القرن الرابع اهلجري:
 1.تفسري ابن خويز منداد املالكي(ت390:هـ) ،وفيه عمالن:
أ :أقوال ابن خويز منداد يف التفسري ..مجعاً ودراسة ،مسية بنت علي السلطان ،رسالة ماجستري يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،
1427هـ.
ب :تفسري ابن خويز منداد ،مجع وتوثيق :د.عبد القادر حمجويب ،دار ابن حزم1430 ،هـ.

• تفاسري القرن اخلامس اهلجري•
 1:الكشف والبيان عن تفسري القرآن ،أليب إسحاق أمحد بن حممد الثعليب( ت: 427هـ)  ،حتقيق :مجاعة من الباحثّي بإشراف صالح با
عثمان ،دار التفسري.
 وقد طبعت مقدمة تفسري الثعليب مفردة بتحقيق :د.خالد بن عون العنزي ،دار كنوز إشبيليا. طبعة أخرى :حتقيق  :أيب حممد بن عاشور ،،دار إحياء الرتاث العريب.2:اهلداية إىل بلوغ النهاية ،مكي بن أيب طالب القيسي(ت437:هـ) ،حتقيق :مجاعة من الباحثّي يف رسائل علمية ،جامعة الشارقة ،اإلمارات
العربية املتحدة.
3:النكت والعيون ،علي بن حممد بن حبيب املاوردي( ت450 :هـ) ،حتقيق  :السيد بن عبد املقصود ،،مؤسسة الكتب الثقافية.
4:الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،علي بن أمحد بن حممد الواحدي( ت468 :هـ) ،حتقيق :صفوان عدنان داوودي ،،دار القلم.
5:لطائف اإلشارات ،أبو القاسم عبد الكرمي بن هوازن بن عبد امللك بن طلحة القشريي(ت465:هـ) ،حتقيق :د.إبراهيم بسيوين ،اهليئة
املصرية العامة للكتاب ،مصر.
-تفسري إشاري صويف ،وملؤلفه تفسري آخر مساه "التيسري يف علم التفسري" وقد حقق ّأوله إىل هناية سورة البقرة الدكتور :عبد هللا بن علي

املطريي يف رسالة علمية.
 6:الوسيط يف تفسري القرآن ،علي بن أمحد بن حممد الواحدي( ت468 :هـ) ،حتقيق  :عادل عبد املوجود ومجاعة ،،دار الكتب العلمية.
7:التفسري البسيط ،علي بن أمحد بن حممد الواحدي( ت468 :هـ) ،حققه مخسة عشر باحثاً من طالب جامعة اإلمام حممد بن سعود،

وأشرف على طباعته د.تركي بن سهو العتييب ،وعبد العزيز بن سطام آل سعود.
8:درج الدرر يف تفسري اآلي والسور ،عبد القاهر بن عبد الرمحن اجلرجاين (ت471:هـ) ،حتقيق :وليد بن أمحد احلسّي ،وإياد بن عبد
اللطيف القيسي ،جملة احلكمة1429 ،هـ.
 يف نسبته خالف ،ونقل د.فهد الرومي عن د.نوال سلطان يف حبث هلا أن الكتاب هو (مشاريخ الدرر يف تفسري اآلي والسور) للخوارزمي.9:تفسري القرآن ،أبو املظفر منصور بن حممد السمعاين( ت489 :هـ) ،حتقيق  :ياسر بن إبراهيم ،وغنيم بن عباس ،دار الوطن.
 وقد حقق الكتاب يف رسائل جامعية يف اجلامعة اإلسالمية ،ومن ذلك: تفسري آل عمران والنساء واملائدة ،حتقيق :حممد حسن صاحل شيخ إدريس. تفسري سور األنعام واألعراف واألنفال ،حتقيق :طالل بن مصطفى عرقسوس. من أول سورة الرعد إىل أول سورة األنبياء ،حتقيق :فاروق حسّي حممد أمّي. من سورة األنبياء إىل آخر سورة الشعراء ،حتقيق :قارئ حممد إقبال فضل حسّي. من أول سورة النمل إىل آخر سورة األحزاب ،حتقيق :حافظ أبو الربكات حممد حزب هللا.من أول سورة سبأ إىل آخر سورة فصلت ،حتقيق :ثناء هللا بوتو غالم سرور. من أول سورة الشورى إىل آخر سورة النجم ،حتقيق :حممد بن األمّي بن احلسّي أمحد. من أول سورة القمر إىل آخر سورة نوح ،حتقيق :عبد البصري خمتار حسّي. من أول سورة اجلن إىل آخر القرآن الكرمي ،حتقيق :سليمان بن صاحل بن عبد هللا اخلزي.ملفسري القرن اخلامس اهلجري:
ومن التفاسري اجملموعة ّ
 1:مرويات ابن مردويه (أبو بكر أمحد بن موسى األصبهاين ت410:هـ) يف التفسري

 من أول سورة الفاحتة إىل آخر سورة املائدة (مع دراسة ابن مردويه ومنهجه يف التفسري) ،مجع ودراسة :شريف علي حممد ،رسالة علمية،اجلامعة اإلسالمية.
 من أول سورة األنعام إىل آخر سورة النحل ،مجع ودراسة :أمحد جنيب عبد هللا صاحل ،رسالة علمية ،اجلامعة اإلسالمية. من أول سورة اإلسراء إىل هناية سورة فاطر ،مجع ودراسة :عبد اجمليد الشيخ عبد الباري ،رسالة علمية ،اجلامعة اإلسالمية. من أول سورة ياسّي إىل هناية سورة احلديد ،مجع ودراسة :فايز بن حبيب بن دخيل الرتمجي ،رسالة علمية ،اجلامعة اإلسالمية. من أول سورة اجملادلة إىل آخر القرآن الكرمي" مع مقارنته بالكشف والبيان يف تفسري القرآن للثعليب ،مجع ودراسة :راشد بن محد بن محودالصبحي ،رسالة علمية ،اجلامعة اإلسالمية.

• تفاسري القرن السادس اهلجري•
1:أحكام القرآن ،عماد الدين (الكيا اهلراسي( )ت504 :هـ) ،حتقيق( :مجاعة من العلماء بإشراف الناشر) ،،دار الكتب العلمية.
2:معامل التنزيل ،احلسّي بن مسعود البغوي( ت: 516هـ) ،حتقيق :حممد النمر وعثمان ضمريية وسليمان احلرش ،مجعة ،دار طيبة ،الرياض.
 طبعة أخرى :دار ابن حزم. طبعة أخرى :طبعة حجرية قدمية على هامش تفسري ابن كثري. طبعة أخرى :حتقيق :عبد الرزاق املهدي ،إحياء الرتاث.3:غرائب التفسري وعجائب التأويل ،حممود بن محزة الكرماين( ت535 :هـ) ،حتقيق :مشران سركال يونس العجلي ،،دار القبلة.

4:الكشاف عن حقائق التنزيل ،حممود بن عمر الزخمشري( ت538 :هـ) ،حتقيق  :عادل عبد املوجود ،علي معوض ،،مكتبة العبيكان.
 طبعة أخرى :حتقيق :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت. طبعة أخرى :ضبط وتوثيق :أيب عبد هللا الداين ،دار الكتاب العريب.املنري وختريج العراقي وابن حجر]
 طبعة أخرى :دار احلديث ،القاهرة[ .هبامشه االنتصاف البن ّاملنري]
 طبعة أخرى :البايب احلليب[ .هبامشها حاشية الشريف اجلرجاين واالنتصاف البن ّاملنري]
 طبعة أخرى :دار الرتاث[ .هبامشها االنتصاف البن ّ -طبعة أخرى ،دار ابن حزم.

معتزيل جلد معلن باعتزاله مفتخر به ،ويف تفسريه اعتزاليات ظاهرة وخفية تستخرج بالفطنة والتمرس ،وله عناية جيدة باملسائل
 مؤلّفه ّمرتّي  ،فأما الكشاف املشتهر بّي أيدي الناس هو الكشاف األخري ،و ّأما الكشاف القدمي فمفقود
اللغوية والفوائد البالغية ،وقد ألّفه صاحبه ّ
وقد نقل عنه بعض العلماء كالزركشي يف الربهان.
5:أحكام القرآن ،حممد بن عبد هللا ابن العريب( ت543 :هـ) ،حتقيق :عبد الرزاق املهدي ،دار الكتاب العريب.
 طبعة أخرى :علي بن حممد البيجاوي ،دار املعرفة ،بريوت. طبعة أخرى :حتقيق :حممد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت. طبعة أخرى :حتقيق :أمحد فريد املزيدي ،دار الكتب العلمية ،بريوت. 6:احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،عبد احلق بن غالب بن عطية األندلسي( ت546 :هـ) ،حتقيق :عبدهللا بن إبراهيم األنصاري
والسيد عبد العال السيد إبراهيم والرحالة الفاروق وحممد الشافعي صادق ،مطبوعات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية.
 طبعة أخرى :حتقيق :عبد هللا بن إبراهيم األنصاري والسيد عبد العال السيد إبراهيم ،دار الكتاب اإلسالمي. طبعة أخرى :حتقيق :عبد السالم عبد الشايف حممد ،دار الكتب العلمية ،بريوت. طبعة أخرى :دار ابن حزم. 7:إجياز البيان عن معاين القرآن ،حممود بن أيب احلسن النيسابوري( ت: 555هـ) ،حتقيق :د .علي بن سليمان العبيد ،مكتبة التوبة.
 8:زاد املسري يف علم التفسري ،عبد الرمحن بن علي اجلوزي( ت597 :هـ) ،املكتب اإلسالمي.

• تفاسري القرن السابع اهلجري•
1:التفسري الكبري ،حممد بن عمر بن احلسّي الرازي( ت606 :هـ) ،حتقيق :مكتب التحقيق بدار إحياء الرتاث العريب.
تعليقات موجزة:ٍ
مؤلفات كثرية
ف يف كل ذلك
أ :حظي هذا التفسري بشهرة كبرية واشتغل به عدد من املفسرين بعده اختصارًا وتعقبا ومناقشة واعرتاضاً ،وأُّلِ َ

سنفرد هلا موضوعاً بإذن هللا تعاىل.

ب :مؤلفه من من نظار األشاعرة وكبار املتكلمّي ،وقد ندم يف آخر حياته على اشتغاله بعلم الكالم.
ج :اختلف يف اسم كتابه؛ فقيل :التفسري الكبري ،وقيل :مفاتيح الغيب.
د :اعتمد يف تفسريه على عدد من كتب املعتزلة ووافقهم يف بعض أقواهلم ورد بعضها ،ونقل بعض أقوال السلف.

هـ :اعتمد طريقة يف تفسريه تتلخص يف تقسيم الكالم يف اآلية إىل مسائل وتفريعات كثرية ،ويكثر من إيراد الشبه واالعرتاضات ،وجييب
عليها ،ويكثر من االستطرادات جدًا ،وقد توسع يف هذه الطريقة وتكلف فيها ودخل يف كالمه كثري من الغلط.

و :ينتقد عليه انتهاجه طريقة املتكلمّي وضعف املعرفة احلديثية واملعرفة بالقراءات.
يتمه.
ز :مؤلفه مل ّ

-قال عبد الرمحن املعلمي رمحه هللا(  :األصل من هذا الكتاب وهو القدر الذي هو من تصنيف الفخر الرازي وهو من أول الكتاب إىل

آخر تفسري سورة القصص ،مث من أول تفسري الصافات إىل آخر تفسري سورة األحقاف ،مث تفسري سورة احلديد واجملادلة واحلشر ،مث من أول
تفسري سورة امللك إىل آخر الكتاب ،وما عدا ذلك فهو من تصنيف أمحد بن خليل اخلويب ،وهو من التكملة املنسوبة إليه ،فإن تكملته
تشمل زيادة على ما ذكر تعليقاً على االصل ،هذا ما ظهر يل .وهللا أعلم).

2:تفسري القرآن العظيم ،علم الدين علي بن حممد السخاوي( ت643 :هـ) ،حتقيق :د .موسى مسعود ،د .أشرف عبد هللا.
3:تفسري القرآن ،عبد العزيز بن عبد السالم السلمي( ت: 660هـ) ،حتقيق :د .عبد هللا بن إبراهيم الوهييب ،دار ابن حزم[ .خمتصر لتفسري

املاوردي]
 4:رموز الكنوز يف تفسري الكتاب العزيز  ،عبد الرزاق بن رزق هللا الرسعين (ت: 661هـ) ،حتقيق :عبد امللك بن عبد هللا بن دهيش ،،مكتبة
األسدي ،مكة املكرمة[  .طبع حمققه ما وجده من الكتاب ،وهو أكثره].
 5:أمنوذج جليل يف غرائب آي التنزيل ،حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي( ت666 :هـ) ،حتقيق :إبراهيم عطوة ،،مصطفى الباىب
احللىب.
[يف بيان املشكل]
 طبعة أخرى :حتقيق :د .عبد هللا بن إبراهيم املطرودي.6:اجلامع ألحكام القرآن ،حممد بن أمحد األنصاري القرطيب( ت671 :هـ) ،حتقيق :د .عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي ،مؤسسة الرسالة.
 طبعة أخرى :حتقيق :د.حممد بن إبراهيم احلفناوي ،دار احلديث ،القاهرة.تضمنه كشاف الزخمشري من
7:االنتصاف من الكشاف ،أمحد بن حممد ابن املنري اإلسكندري( ت683 :هـ[).نقد ورد لبعض ما ّ
االعتزاليات]
 8:أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،عبد هللا بن عمر بن حممد البيضاوي( ت691 :هـ) ،حتقيق :حممود عبد القادر األرناؤوط ،دار صادر.
 طبعة أخرى :حتقيق :حممد صبحي حالق وعلي أمحد األطرش ،دار الرشيد ،دمشق. طبعة أخرى :حتقيق :حممد حميي الدين األصفر ،دار املعرفة. طبعة أخرى :حتقيق :حممد بن عبد الرمحن املرعشي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت. طبعة أخرى :حتق يق :جمدي فتحي السيد وياسر سليمان أبو شادي ،املكتبة التوفيقية ،القاهرة. طبعة أخرى :مع تعليقات عبد الكرمي الكوراين ،مكتبة البشرى ،باكستان. طبعة أخرى :دار الفكر العريب. طبعة أخرى :البايب احلليب[ .طبعة مصرية قدمية]9:التيسري يف التفسري ،عبد العزيز بن سعيد الدمريي (الديريين( )ت697 :هـ) ،حتقيق :د .مصطفى حممد الذهيب ،،مكتبة نزار
الباز[.منظومة].

• تفاسري القرن الثامن اهلجري•
 1:اإلنصاف يف احلكم بّي الكشاف واالنتصاف  ،عبد الكرمي بن علي العراقي (ت704 :هـ).
2:حاشية الشريازي ،حممود بن مسعود الشريازي( ت710 :هـ[ ).حاشية على الكشاف عن حقائق التنزيل حملمود بن عمر الزخمشري]
3:مدارك التنزيل وحقائق التأويل ،عبد هللا بن أمحد النسفي( ت710 :هـ) ،حتقيق :مروان حممد الشعار ،دار النفائس ،األردن.
 طبعة أخرى :حتقيق  :إبراهيم حممد رمضان ،دار القلم. طبعة أخرى :حتقيق :يوسف علي بديوي وحميي الدين ديب مستو ،دار الكلم الطيب ،بريوت. طبعة أخرى :حتقيق :عبد اجمليد طعمة حليب ،دار املعرفة. طبعة أخرى :حتقيق :سيد زكريا ،مكتبة نزار مصطفى الباز. تلخيص واستدراك على كشاف الزخمشري ،ومؤلفه معتزيل أيضاً.4:لباب التأويل ،علي بن حممد اخلازن( ت: 725هـ) ،حتقيق  :طارق عوض هللا ،،دار العاصمة.
5:تفسري آيات أشكلت ،أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية احلراين( ت: 728هـ) ،حتقيق :عبد العزيز اخلليفة ،،مكتبة الرشد.
6:غرائب القرآن ورغائب الفرقان ،نظام الدين احلسن بن حممد النيسابوري( ت728 :هـ) ،حتقيق :إبراهيم عطوة ،مصطفى الباىب احللىب.
 طبعة أخرى :حتقيق :زكريا عمريات ،دار الكتب العلمية. خمتصر لتفسري الرازي مع إضافات تتعلق بالوقوف والقراءات وفوائد أخرى ،وهو حسن التقسيم والرتتيب واالختصار ،وقد تابع الرازي يفكثري من أقواله ،وقد أشيع عن مؤلفه أنه شيعي ،وال يصح ذلك؛ فليس يف تفسريه ما يدل على ذلك ،وكان تفسريه مقررًا دراسياً يف األزهر.
7:التسهيل لعلوم التنزيل ،حممد بن أمحد بن جزي الكليب( ت: 741هـ ) حتقيق :أ.د.حممد بن سيدي حممد موالي ،دار الضياء.
 طبعة أخرى :حتقيق :أيب بكر بن عبد هللا سعداوي ،املنتدى اإلسالمي ،الشارقة. طبعة أخرى :حتقيق :حممد سامل هاشم ،دار الباز ،مكة املكرمة. طبعة أخرى :دار الكتاب العريب. وقد شرح د.مساعد الطيار مق ّدمة التسهيل ،ونشرته دار ابن اجلوزي بعناية :بدر اجلرب.8:فتوح الغيب يف الكشف عن قناع الريب ،احلسن بن حممد الطييب( ت743 :هـ) ،حتقيق :د .عبد العزيز بن صاحل با طيور.
حاشية على الكشاف عن حقائق التنزيل حملمود بن عمر الزخمشري ،رسالة دكتوراة.9:البحر احمليط يف التفسري  ،أبو حيان حممد بن يوسف األندلسي (ت745 :هـ)  ،حتقيق :د .عبد الرزاق املهدي ،،دار إحياء الرتاث العريب.
10:النهر املاد ،أبو حيان حممد بن يوسف األندلسي( ت745 :هـ) ،حتقيق  :بوران الضناوي ،هديان الضناوي ،،مؤسسة الكتب الثقافية.
 اختصره من (البحر احمليط) له.11:حاشية اجلاربردي ،أمحد بن احلسن اجلاربردي( ت: 746هـ).
حاشية على الكشاف عن حقائق التنزيل حملمود بن عمر الزخمشري. 12:الدر اللقيط من البحر احمليط ،تاج الدين أمحد بن مكتوم (ت749 :ه).
تلخيص ل لبحر احمليط يف التفسري ألبو حيان حممد بن يوسف األندلسي.13:درر األصداف يف حل عقد الكشاف ،حيىي بن قاسم العلوي (الفاضل اليمين( )ت: 750هـ).
حاشية على الكشاف عن حقائق التنزيل حملمود بن عمر الزخمشري.14:حتفة األشراف يف حل غوامض الكشاف ،حيىي بن قاسم العلوي (الفاضل اليمين( )ت750 :هـ).
 حاشية أخرى له على الكشاف كتبها بعد اطالعه على حاشية الطييب. 15:الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون ،أمحد بن يوسف (السمّي احلليب( )ت756 :هـ) ،حتقيق  :أمحد حممد اخلراط ،،دار القلم.

غالب مادته من البحر احمليط. 16:ختريج األحاديث واآلثار الواردة يف الكشاف ،عبد هللا بن يوسف الزيلعي( ت762 :هـ) ،حتقيق  :سلطان بن فهد الطبيشي ،،دار ابن
خزمية.
17:حاشية التحتاين  ،حممد بن حممد التحتاين الرازي (ت766 :هـ).
حاشية على الكشاف عن حقائق التنزيل حملمود بن عمر الزخمشري.18:تفسري القرآن العظيم ،إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي( ت: 774هـ) ،حتقيق :سامي بن حممد سالمة ،دار طيبة للنشر والتوزيع.
وله طبعات أخرى منها:
مطول]
 -طبعة بتحقيق :أيب إسحاق احلويين ،دار ابن اجلوزي ،الرياض[  .وصل فيه إىل آية  87من سورة البقرة وطبع يف جملدين بتخريج ّ

 طبعة أخرى :حتقيق :د.حكمت بشري ياسّي ،دار ابن اجلوزي ،الرياض[  .اختصر ختريج أيب إسحاق احلويين فكان يف جملد ،وأكمل حتقيقالكتاب].
 طبعة أخرى :حتقيق :د.حممد إبراهيم البنا ،دار ابن حزم ،بريوت. طبعة أخرى :حتقيق :عبد العزيز غنيم وحممد أمحد عاشور وحممد إبراهيم البنا ،دار الشعب ،مصر. طبعة أخرى :بعناية :عبد الوهاب عبد هللا وحممد الصديق ،مطبعة الفجالة اجلديدة. طبعة أخرى :حتقيق :حممود حسن ،دار الفكر. طبعة أخرى :حتقيق :مجاعة من احملققّي ،مكتبة أ والد الشيخ ،مؤسسة قرطبة. طبعة أخرى :بعناية :حممد رشيد رضا ،دار املنار. طبعة أخرى :املطبعة األمريية ،مصر[  .على هامش تفسري فتح البيان لصديق حسن خان] طبعة أخرى :حتقيق :حممد حسّي مشس الدين ،دار الكتب العلمية ،منشورات حممد علي بيضون ،بريوت.19:املعتمد من املنقول فيما أوحي إىل الرسول ،هباء الدين حيدر بن علي القاشي( ت: 776هـ) ،حتقيق :فيصل بايل ،حممد ولد
سيدي ،،مكتبة التوبة.
 20:حاشية التفتازاين على الكشاف  ،مسعود بن عمر التفتازاين (ت792 :هـ[  ).حاشية ملخصة من حاشية الطييب ،ويف عباراته تعقيد]

•تفاسري القرن التاسع اهلجري•
 1:تنوير املقباس من تفسري بن عباس ،حممد بن يعقوب الفريوزآبادي( ت: 817هـ) ،دار اإلشراق.
-هذا الكتاب برواية السدي الصغري عن الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس وهو إسناد واهٍ.

 2:تيسري البيان ألحكام القرآن  ،ابن نور الدين  :حممد بن علي املوزعي( ت: 820هـ) ،حتقيق :عبد املعّي احلرش ،دار النواد.
3:تفسري ابن عرفة ،حممد بن حممد ابن عرفة( ت827 :هـ) ،حتقيق :د.حسن املناعي ،مركز البحوث بالكلية الزيتونية.
مل يكتمل.4:تبصري الرمحن وتيسري املنان ،علي بن أمحد املهاميي( ت: 835هـ)،عامل الكتب.
5:الكاف الشاف ،أمحد بن علي بن حجر العسقالين (ت852 :هـ).
 ختريج لألحاديث الواردة يف الكشاف للزخمشري.6:تفسري اجلاللّي ،جالل الدين حممد بن أمحد احمللي( ت864 :هـ) ،جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي( ت911 :هـ) ،تقدمي:

عبد القادر األرناؤوط،،مؤسسة علوم القرآن.
تفسري جالل الدين احمللي من سورة الكهف إىل سورة الناس ،مث سورة الفاحتة ،ومات ومل يكمله؛ فأكمله جالل الدين السيوطي. 7:اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن ،عبد الرمحن بن حممد بن الثعاليب( ت875 :هـ) ،حتقيق  :عادل عبد املوجود ،علي معوض،،دار إحياء
الرتاث العريب..
8:حاشية ابن التمجيد على تفسري البيضاوي  ،مصطفى بن إبراهيم (ابن التمجيد( )ت880 :هـ) ،طبعت هبامش حاشية القونوي (أستانه
).1285
9:اللباب يف علوم الكتاب ،عمر بن عادل احلنبلي( ت :بعد سنة 880هـ)  ،حتقيق :عادل عبد املوجود وعلي معوض وآخرون ،دار الكتب
العلمية.
غالب مادة هذا التفسري مستفادة من تفسري الرازي وتفسري القرطيب والدر املصون للحليب وغريها. طبعة الكتاب كثرية التصحيف واألخطاء. 10:نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور ،إبراهيم بن عمر البقاعي(ت885:هـ)  ،دار الكتاب اإلسالمي ،القاهرة.
 طبعة أخرى :حتقيق :عبد الرزاق غالب املهدي ،دار الكتب العلمية ،بريوت. 11.غاية األماين يف تفسري الكالم الرباين ،شهاب الدين أمحد بن إمساعيل الكوراين (ت893:هـ)  ،حتقيق :مجاعة من الباحثّي يف رسائل
علمية ،دار احلضارة.

• تفاسري القرن العاشر اهلجري•
1:جامع البيان ،حممد بن عبد الرمحن احلسيين اإلجيي( ت905 :هـ)  ،ق ّدم له وراجعه :صالح الدين مقبول أمحد ،دار غراس[ .ومعه حاشية

الغزنوي]
 -طبعة أخرى :حتقيق :منري أمحد ،دار نشر الكتب.

 طبعة أخرى :حتقيق :عبد احلميد هنداوي ،دار الكتب العلمية.2:اإلكليل يف استنباط التنزيل ،جالل الدين عبد الرمحن ابن أيب بكر السيوطي( ت911 :هـ) ،حتقيق :عامر بن علي العرايب ،،دار األندلس
اخلضراء.
3:تفسري اجلاللّي ،جالل الدين حممد بن أمحد احمللي( ت864 :هـ) ،جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي( ت911 :هـ) ،تقدمي:
عبد القادر األرناؤوط ،،مؤسسة علوم القرآن[ .تفسري جالل الدين السيوطي من ّأول سورة البقرة إىل آخر سورة اإلسراء والباقي جلالل
الدين احمللي]
 طبعة أخرى :حتقيق :صفي الرمحن املباركفوري ،دار السالم ،الرياض. 4:الدر املنثور يف التفسري املأثور ،جالل الدين عبد الرمحن ابن أيب بكر السيوطي( ت: 911هـ) ،حتقيق :د .عبد هللا بن عبد احملسن
الرتكي ،،مركز هجر للبحوث.
 5:حاشية الكازروين على تفسري البيضاوي ،أبو الفضل القرشي الصديقي (الكازروين( )ت940 :هـ).

6:إرشاد العقل السليم ،أبو السعود حممد العمادي احلنفي( ت950 :هـ) ،حتقيق :عبد القادر أمحد عطا ،،مكتبة الرياض.
 7:حاشية القونوي على تفسري البيضاوي ،حممد بن مصطفى القونوي( ت951 :هـ).
8:تفسري البكري ،حممد بن حممد بن عبد الرمحن البكري(ت:ت952:هـ) ،حتقيق :أمحد بن فريد املزيدي ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
9:السراج املنري ،اخلطيب حممد بن أمحد الشربيين( ت974 :هـ) ،تصحيح :إبراهيم عبد الغفار الدسوقي ،،املطبعة األمريية – بوالق.

• تفاسري القرن احلادي عشر اهلجري•
 1:الفتح السماوي بتخريج أحاديث البيضاوي  ،زين الدين عبد الرؤوف بن علي املناوي (ت1031 :هـ)  ،حتقيق :أمحد حمتىب السلفي ،،دار
العاصمة.
 2:حاشية الشيخ حميي الدين شيخ زاده على تفسري البيضاوي ،الشيخ حميي الدين شيخ زاده( ت1055 :هـ) ،حتقيق :املكتبة اإلسالمية
برتكيا ،مصورة عن طبعة املطبعة السلطانية 1283هـ.
 3:حاشية السيالكويت على تفسري البيضاوي ،عبد احلكيم السيالكويت( ت1060 :هـ).
4:منتهى املرام يف شرح آيات األحكام ،حممد بن احلسن بن القاسم( ت1067 :هـ)  ،،الدار اليمنية للنشر.
5:عناية القاضي وكفاية الراضي ،أمحد بن حممد اخلفاجي( ت: 1069هـ) ،حتقيق :عبد الرزاق املهدي ،،دار الكتب العلمية.
§ حاشية على أنوار التنزيل وأسرار التأويل لعبد هللا بن عمر بن حممد البيضاوي.
§اشتهرت بـ(حاشية الشهاب).

• تفاسري القرن الثاين عشر اهلجري•
1:روح البيان ،إمساعيل حقي الربوسوي( ت1173 :هـ) ،دار إحياء الرتاث العريب.
 2:حتفة الراوي يف ختريج أحاديث تفسري البيضاوي ،حممد بن احلسن ابن مهات الدمشقي( ت1175 :هـ).

• تفاسري القرن الثالث عشر اهلجري•
 1:الفتوحات اإلهلية بتوضيح تفسري اجلاللّي للدقائق اخلفية ،سليمان بن عمر العجيلي (اجلمل( )ت1204 :هـ) ،مطبعة بوالق.
 طبعة أخرى :مطبعة عيسى البايب احلليب. طبعة أخرى :طبعة هندية قدمية صدرت عن املطبعة املرتضوية الدهلوية عام 1284هـ. طبعة أخرى :دار الكتب العلمية. طبعة أخرى :دار إحياء الرتاث العريب. حاشية على تفسري اجلاللّي اشتهرت حباشية اجلمل.2:رسائل يف التفسري ،حممد بن عبد الوهاب التميمي( ت1206 :هـ) ،دار القاسم[،ضمن جمموع مؤلفاته].
3:تفسري املظهري ،حممد ثناء هللا العثماين احلنفي املظهري النقشبندي (1225هـ) ،حتقيق :أمحد عزو عناية ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت.

 4:حاشية الكمالّي على اجلاللّي ،سالم هللا بن فخر الدين الدهلوي( ت1229 :هـ).
 5:حاشية الصاوي على تفسري اجلاللّي ،أمحد بن حممد الصاوي املالكي( ت1241 :هـ)  ،مطبعة البايب احلليب.
 طبعة أخرى :حتقيق :عبد هللا املشاوي ،دار احلديث ،القاهرة. طبعة أخرى :حتقيق :سليمان القاطوين وعزت زينهم ،دار الغد اجلديد. طبعة أخرى :حتقيق  :حممد عبد السالم شاهّي ،دار الكتب العلمية. طبعة أخرى :دار الفكر.6:فتح القدير ،حممد بن على الشوكاين( ت1255 :هـ) ،حتقيق :د .عبد الرمحن عمرية ،دار الوفاء.
7:فيوض العالم على تفسري آيات األحكام ،حممد بن علي الشوكاين( ت: 1255هـ) ،حتقيق :د .حممد لقمان السلفي ،،دار الداعي –
الرياض.
املفسر الشيخ حممود شكري
8:روح املعاين ،حممود بن عبد هللا األلوسي( ت: 1270هـ) ،طبعته إدارة الطباعة املنريية بإذن من حفيد ّ
األلوسي(ت1342:هـ).

 طبعة أخرى :حتقيق :مجاعة من الباحثّي ،مؤسسة الرسالة[ .حقق على نسخة يف مكتبة أمحد الثالث باستانبول] طبعة أخرى :حتقيق :السيد حممد السيد وسيد إبراهيم عمران ،دار احلديث ،القاهرة. طبعة أخرى :حتقيق :علي بن عبد الباري عطية ،دار الكتب العلمية. طبعة أخرى :حتقيق  :حممد األمد وعمر عبد السالم ،دار إحياء الرتاث العريب.9:فيض الباري بتخريج أحاديث تفسري البيضاوي  ،عبد هللا بن صبغة املدراسي( ت1288 :هـ).

• تفاسري القرن الرابع عشر اهلجري•
1:فتح البيان يف مقاصد القرآن ،حممد صديق حسن القنوجي( ت1307 :هـ) ،حتقيق  :عبد هللا بن إبراهيم األنصاري ،املكتبة العصرية.
 2:نيل املرام من تفسري آيات األحكام ،حممد صديق حسن القنوجي( ت1307 :هـ) ،حتقيق :علي السيد صبح ،مكتبة املدين.
3:مراح لبيد ،حممد بن عمر نووي اجلاوي( ت: 1316هـ) ،حتقيق  :حممد أمّي الضناوي ،دار الكتب العلمية.
4:تفسري جزء عم ،حممد عبده( ت1323 :هـ) ،مكتبة حممد علي صبيح.
5:تفسري سورة الفاحتة ،حممد عبده( ت: 1323هـ)،مكتبة اآلداب.
يغلب عليه االجتاه العقالين يف التفسري ،وقد رّد بسبب ذلك داللة بعض النصوص وأقوا ًال صحيحة عن الصحابة والتابعّي. 6:حماسن التأويل ،حممد مجال الدين القامسي( ت1332 :هـ) ،حتقيق  :حممد فؤاد عبد الباقي،مطبعة عيسى البايب احلليب ،القاهرة ،وقد
أعادت طباعته بعض دور النشر.
 طبعة أخرى :حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،وعناية  :هشام البخاري. طبعة أخرى :أمحد بن علي ومحدي صبح ،دار احلديث ،القاهرة. 7:تفسري القرآن احلكيم (تفسري املنار ) ،حممد رشيد رضا( ت: 1350هـ)  ،اهليئة املصرية للكتاب.
 طبعة أخرى :حتقيق :مسري مصطفى رباب ،دار إحياء الرتاث العريب. طبعة أخرى :بعناية :فؤاد سراج عبد الغفار ،املكتبة التوفيقية. -طبعة أخرى :دار الفكر.

صرح بذلك ،وقد وصل فيه إىل هناية اجلزء الثاين عشر.
 -مستفاد من دروس شيخه حممد عبده وطريقته كما ّ

 وقد اختصره القاضي حممد كنعان يف كتاب بعنوان" التفسري املختصر املفيد للقرآن اجمليد "  ،وراجعه الشيخ زهري الشاويش ،وطبعه املكتباإلسالمي.
 8:جمالس التذكري من كالم احلكيم اخلبري ،عبد احلميد بن باديس( ت1359 :هـ) ،حتقيق  :توفيق شاهّي ،وحممد رمضان،،دار الكتب
العلمية.
 ليس بتفسري كامل وإمنا جمالس متفرقة يف التفسري. 9:توفيق الرمحن يف دروس القرآن ،فيصل بن عبد العزيز بن فيصل آل مبارك النجدي(ت1366:هـ) ،حتقيق :عبد العزيز بن عبد هللا بن
إبراهيم الزير آل حممد ،دار العاصمة ،الرياض.
10:تفسري املراغي ،أمحد بن مصطفى املراغي( ت: 1371هـ) ،دار إحياء الرتاث العريب[ .متأثر مبنهج حممد عبده]
11:تيسري الكرمي الرمحن ،عبد الرمحن بن ناصر السعدي( ت: 1376هـ) ،حتقيق :د .عبد الرمحن بن معال اللوحيق ،،مؤسسة الرسالة.
 طبعة أخرى ،حتقيق  :سعد بن فواز الصميل ،دار ابن اجلوزي. 12:عمدة التفسري عن احلافظ بن كثري ،أمحد بن حممد شاكر (ت1377 :هـ)  ،أعده :أنور الباز ،،دار الوفاء.
 -ابتدأه العالمة أمحد شاكر ووصل فيه إىل اآلية الثامنة من سورة األنفال ،وذكر مع ّد الكتاب األستاذ أنور الباز أنه حصل على النسخة اليت

ال.
كان الشيخ رمحه هللا يع ّلم عليها ما يرى حذفه ،فحذفه  ،وأخرج املختصر كام ً

13:يف ظالل القرآن ،سيد قطب إبراهيم الشاذيل( ت:1387هـ) ،دار الشروق.
14:صفوة اآلثار واملفاهيم ،عبد الرمحن بن حممد الدوسري( ت: 1389هـ).
 -تفسري قيم لكنه مل يكتمل وغلب عليه التحذير من العلمانية واملاسونية وبيان سعيهم احلثيث لتضليل األمة عن هداية القرآن الكرمي.

15:التحرير والتنوير ،حممد الطاهر بن عاشور( ت1393 :هـ) ،،دار سحنون ،تونس.
القيم من أحسن التفاسري عناية ببالغة القرآن واملوازنة بّي أقوال املفسرين واستيفاء للمسائل التفسريية ،وفيه تأويل
 -يُع ّد هذا التفسري ّ

لبعض آيات الصفات على طريقة األشاعرة فليتفطّن لذلك.
القيم ،وقد طبع بعنوان "التقريب لتفسري التحرير والتنوير" ونشرته دار ابن خزمية.
 -وللدكتور حممد بن إبراهيم احلمد تقريب هلذا التفسري ّ

 16:أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ،حممد األمّي اجلكين الشنقيطي( ت1393 :هـ)  ،حقق بإشراف :بكر بن عبد هللا أبو زيد ،دار

عامل الفوائد ،مكة املكرمة[ .وصل فيه إىل هناية تفسري سورة اجملادلة ،وأمته تلميذه الشيخ :عطية سامل]
 طبعة أخرى :حتقيق  :حممد بن عبد العزيز اخلالدي ،دار الكتب العلمية ،بريوت. طبعة أخرى :حتقيق :صالح الدين العاليلي ،دار إحياء الرتاث العريب. طبعة أخرى :حتقيق :هاين احلاج، طبعة أخرى :دار الفكر. طبعة أخرى :دار ابن حزم. طبعة أخرى :دار احلديث ،القاهرة. وقد استخلص منه أ.د.سيد حممد سادايت الشنقيطي تفسري القرآن بالقرآن ،وطبع بعنوان "تفسري القرآن بالقرآن من أضواء البيان"ونشرته دار الفضيلة باملدينة النبوية.
 17:العذب النمري من جمالس الشنقيطي يف التفسري  ،حممد األمّي اجلكين الشنقيطي(ت1393 :هـ) ،حتقيق  :خالد بن عثمان السبت ،دار
مفرغ من أشرطة سجلت فيها دروسه يف التفسري يف املسجد النبوي]
ابن القيم – دار ابن عفان[ َّ .

18:تفهيم القرآن ،أليب األعلى املودودي(ت1399:هـ) ،مكث يف تأليفه  32سنة ،لكنّه كان باألردو ،مث ترجم إىل اإلجنليزية وامليبارية،

وقد تُرجم منه إىل العربية تفسري سور البقرة وآل عمران والنور واألحزاب ،ونشرته إدارة ترمجان القرآن باهلند ،دهلي.

• تفاسري القرن اخلامس عشر اهلجري•
[حتت اإلعداد]
1:تفسري الشعراوي ،حممد متويل الشعراوي( ت1420 :هـ).
2:تفسري القرآن الكرمي ،حممد بن صاحل العثيمّي( ت: 1421هـ)  ،بإشراف مؤسسة ابن عثيمّي اخلريية ،دار ابن اجلوزي[ .غري مكتمل،
وهو مفرغ من دروس صوتية].
يتمه
3:معارج التفكر ودقائق التدبر ،عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين(ت1425:هـ) ،دار القلم ،دمشق[ .على ترتيب نزول القرآن ،ومل ّ

مؤلّفه]

4:زبدة التفسري ،حممد سليمان األشقر (1430هـ) ،دار النفائس  [،ملخص من فتح القدير]
5:فتح القدير بتهذيب تفسري ابن كثري ،القاضي حممد أمحد كنعان (م).
 6:اليسري يف اختصار تفسري ابن كثري ،بإشراف الشيخ :صاحل بن عبد هللا ابن محيد.
 7:تيسري العلي الكبري باختصار تفسري ابن كثري ،حممد نسيب الرفاعي.
8:لباب التفسري ،عبد هللا آل الشيخ.

 9:خمتصر تفسري املنار ،حممد أمحد كنعان( م)  ،،املكتب اإلسالمي  [ ،اختصار وتتمة لتفسري املنار حملمد رشيد رضا].
10:التفسري املنري ،وهبة الزحيلي( م)  ،،دار الفكر املعاصر.
11:التفسري الوسيط ،وهبة الزحيلي( م) ،،دار الفكر املعاصر.
12:األساس يف التفسري ،سعيد حوى( م) ،،دار السالم.
13:تيسري التفسري ،إبراهيم القطان( م) ،حتقيق :عمر أبو حجلة ،،د .ن.
14:تفسري آيات األحكام ،حممد على الصابوين( م) ،مكتبة الغزايل.
15:هتذيب التفسري وجتريد التأويل ،عبد القادر بن شيبة احلمد( م) ،مكتبة املعارف.
16:التيسري يف أحاديث التفسري ،حممد املكي الناصري( م) ،دار الغرب اإلسالمي.
 17:جامع التفسري من كتب األحاديث ،خالد عبد القادر آل عقدة( م) ،دار طيبة[مجع ما ورد يف التفسري من الكتب السبعة].
18:أيسر التفاسري ،أبو بكر جابر بن موسى اجلزائري( م) ،مكتبة العلوم واحلكم ،املدينة النبوية.
19:صفوة البيان ملعاين القرآن ،حسنّي حممد خملوف( م).
 20:خمتصر تفسري البغوي ،عبد هللا بن أمحد الزيد( م) ،مكتبة املعارف.
21:املقتطف من عيون التفاسري ،مصطفى اخلريي املنصوري( م) ،حتقيق  :حممد علي الصابوين ،دار القلم.
22:التفسري امليسر ،مجاعة من العلماء  ،بإشراف جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف.
23:املنتخب من تفسري القرآن ،مجاعة من العلماء بإشراف اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية مبصر ،دار العربية.
24:املختصر يف التفسري ،مركز تفسري للداراسات القرآنية.
 25:املصباح املنري يف هتذيب تفسري ابن كثري ،مجاعة من الباحثّي بإشراف صفي الرمحن املباركفوري ،دار السالم ،الرياض.

 26:التفسري والبيان ألحكام القرآن ،عبد العزيز بن مرزوق الطريفي ،دار املنهاج ،الرياض.
27:موسوعة التفسري باملأثور ،مجاعة من الباحثّي بإشراف د .مساعد بن سليمان الطيار ،دار ابن حزم.

عم
ما أفرد يف تفسري جزء ّ
1:تفسري جزء عم يتساءلون ،أبو الليث نصر بن حممد السمرقندي (ت373:هـ) ،وله تفسري مطبوع بعنوان "حبر العلوم".
 2:حاشية عصام شريانشي (ت بعد1016:هـ ) على تفسري البيضاوي جلزء عم.
 3:رياض القدس يف تفسري اجلزء األخري من القرآن ،نظام الدين بن عبدالشكور البلخى اهلندي احلنفي (ت1036 :هـ).
4:تفسري جزء عم  ،أبو الثناء حممود بن عبد هللا اآللوسي احلسيين (1270هـ) صاحب روح املعاين ،طبعته إدارة الطباعة املنريية.
5:تفسري جزء عم  ،حممد عبده املصري (1323هـ) ،مطبعة الشعب ،مصر.
6:تفسري جزء عم ،مصطفى بن حميي الدين بن مصطفى جنا (ت1350:هـ) مفيت بريوت.
7:تفسري جزء عم ،حممد حميي الدين عبد احلميد (ت 1393:ه) ،املكتبة التجارية الكربى.
8:تفسري جزء عم ،حممد هبشيت (ت1401:هـ) ،طبعته مكتبة وهبة.
9:تفسري جزء عم ،أمحد مظهر العظمة (ت1403:هـ) ،املكتب اإلسالمي.
 10:تيسري التفسري ( جزء عم يتساءلون )  ،إبراهيم حممد الشوري (ت1404:هـ).
11:تفسري جزء عم ،حسنّي حممد خملوف (ت1410:هـ) مفيت الديار املصرية[ ،طبع على هامش جزء عم من املصحف]
 12:تفسري الفاحتة وجزء عم ،حممد حممود الصواف (ت1413:هـ) ،دار العلم جبدة.
13:تفسري جزء عم ،عبد هللا عبد الغين خياط (ت1415:هـ) إمام وخطيب املسجد احلرام ،وكان تفسريه مقررا دراسياً ،وقد طبعته دار
مصر للطباعة عام 1380هـ.
14:نواة التفسري ،علي بن محد الصاحلي (ت1415:هـ)  ،مؤسسة النور[ ،مؤلفه صاحب كتاب الضوء املنري على التفسري وهو أكرب مجع
لكالم ابن القيم يف التفسري].
15:تفسري جزء عم  ،حممد متويل الشعراوي (1418ه)  ،دار الراية.
16:تفسري جزء عم ،حممد بن صاحل العثيمّي (1421هـ) ،دار الثريا.
17:تفسري جزء عم ،أمحد حسّي ،اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية ،مصر.
18:تفسري جزء عم ،حممد علي الصابوين ،مؤسسة مناهل العرفان.
 19:التفسري املبسط لفاحتة الكتاب وجزء عم يتساءلون ،حسن حممد أمحد با جودة ،دار الوسيلة.
20:تفسري جزء عم ،عبد هللا الطيب ،دار الفكر والدار السودانية.
21:تفسري جزء عم ،عفيف عبد الفتاح طبارة ،دار العلم للماليّي.
 22:تفسري الربانيّي لعموم املؤمنّي ،مصطفى العدوي[ .تفسري جزء عم]
23:تفسري جزء عم ،مساعد بن سليمان الطيار ،دار ابن اجلوزي.
 24:تفسري القرآن احلكيم  /جزء عم ،حممد بكار زكريا ،دار البشائر اإلسالمية.
 25:لغة القرآن الكرمي يف جزء عم ،حممود أمحد حنلة ،دار النهضة.
عمه ،علي عبد املقصود حسّي أبو النجا ،الدار املصرية.
26:الفوائد اجلمه يف تفسري جزء ّ

 27:جزء عم تفسري وبيان وإعراب ،أمحد راتب عرموش ،دار النفائس.
 28:النور الباهر من كالم العلي القاهر /تفسري جزء عم ،فيصل بن علي القحطاين ،مكتبة السوادي.

