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 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 مصنفات علم التفسريجدول 
 )قائمة الكتب من اختيار الدكتور/ عبدالرمحن بن معاضة الشهري(

كتب )غريب القرآن(
 املميزات  الطبعة  املؤلف اسم الكتاب  م

 كتب غريب القرآن للمبتدئني
عبدالعزيز حممد بن   السراج يف غريب القرآن .1

 اخلضريي 
املنتدى اإلسالمي 

 وجملة البيان 
تفسري املشكل من غريب .2

 القرآن 
معتمد على كتاب ابن قتيبة ولكنه أوجز   ملكي بن أيب طالب

 عبارة منه 
حتفة األريب مبا يف القرآن .3

 من الغريب 
أليب حيان األندلسي 

 صاحب التفسري 
وعبارته سهلة،   ، على حروف املعجم

 ويصلح للحفظ 
وجه النهار الكاشف عن .4

 معاين كالم الواحد القهار 
 عبدالعزيز احلريب 

 كتب غريب القرآن للمتوسطني 
 غريب ومن أقدمهاالعمدة من عمد كتب   السيد أمحد صقر  البن قتيبة  غريب القرآن .5
الغريب وفيها مقدمة قيمة من أشهر كتب   يوسف املرعشلي  أليب بكر السجستاين نزهة القلوب .6

 جدا على حروف املعجم 
رتب كتاب السجستاين على السور وزاد  البن اهلائم التبيان يف غريب القرآن .7

عليه 
 للرتكماين  هبجة األريب.8
 مرتب على احلروف  حممد صبحي حالق  للصنعاين  تفسري غريب القرآن .9

 كتب غريب القرآن للمتقدمني
أليب عبيدة معمر بن  جماز القرآن .10

 املثىن
 عمدة ملن جاء بعده، جدير بتحقيق علمي  سزكني 

كتب المرتب على حروف املعجم من أهم    لصفوان داوودي للراغب األصفهاين  مفردات القرآن .11
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من أوسع وأمجع كتب الغريب على  حممد ألتوجني  للسمني احللب  عمدة احلفاظ .12
 جملدات   4حروف املعجم يف  

املعجم االشتقاقي املؤصل .13
 أللفاظ القرآن الكري 

حملمد حسن حسن 
 جبل 

من أروع وأجود كتب غريب القرآن يتفوق  جملدات   4يف  
 على الكتب املصنفة قبله 

ية علماء التفسري ببيان عنا.14
رآن ومناهجهم غريب الق 

 الكتب املختصرة يف تفسري القرآن 
 املميزات  الطبعة  املؤلف اسم الكتاب  م  

الوجيز يف تفسري الكتاب .1
 العزيز

علي بن أمحد 
 الواحدي

صفوان داوودي بدار 
 القلم 

 من أقدم املختصرات السهلة يف التفسري 

وعلى قول   ،على رواية ورش عن انفع عبدهللا فودي كفاية ضعفاء السودان .2
 مالك وأصحابه يف املسائل الفقهية 

توفيق الرمحن يف دروس .3
 القرآن 

اعتمد على تفسري الطربي والبغوي وابن   دار العاصمة ابلرايض  فيصل آل مبارك 
 كثري وغريمها

يعترب أول تفسري على حاشية املصحف   حملمد فريد الوجدي  صفوة العرفان .4
يذكر معاين املفردات مث املعىن اإلمجايل 

التفسري الوجيز لكتاب هللا .5
 العزيز

أسامة عبدالكري 
 الرفاعي

أضاف حديثا يف كل صفحة فيه بيان آلية 
من آايت تلك الصفحة ربط القارئ 

 بتفسري النب 
املنتخب يف تفسري القرآن .6

 الكري
جلنة القرآن والسنة 

بوزارة الشؤون  
 اإلسالمية مبصر 

 بيان إمجايل لكل آية من اآلايت 
 من أجود كتب التفسري املختصرة 

الوجيز يف تفسري القرآن .7
 الكري

راجع أمهات التفسري وصاغه أبسلوبه  شوقي ضيف 
األديب، وفيه إضافات واستنباطات دقيقة 

مطبوع على حاشية  حكمت بشري ايسني  التفسري املختصر الصحيح .8
 املصحف 

هم ئعين بتفسري السلف، وقد رمز ألمسا
 وتفسرياهتم برموز بينها يف مقدمته 

املختصر اجلامع يف بيان .9
وجوه التفسري وأسباب 

عبدالسالم حممد 
 علوش 

 مكتبة الرشد 
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 التنزيل
الكايف يف تفسري اآلايت .10

 وإيضاح القراءات
عبدالعزيز رابح وبشري 

 جوجيايت
 ،مع بيان أسباب النزول يف ثنااي اآلايت دار املأمون بسوراي

ويف أسفل الصفحة بيان القراءات السبع 
جممع امللك فهد  خنبة من العلماء  التفسري امليسر .11

 ابملدينة 
تفسري إمجايل سهل العبارة جدا   

عدد من الباحثني  التفسري املنهجي .12
 األردنيني 

مقسم على هيئة دروس بيان للمفردات، 
 مث تفسري إمجايل، مث أسئلة وأنشطة وتقوي 

 اختصار من تفسري فتح القدير للشوكاين  حملمد األشقر  زبدة التفسري .13
عبداحلليم عويس  تفسري القرآن للناشئني .14

 وعلي جرب 
العبارات، مث املعىن اإلمجايل، مث بيان معاين  

 خيتمان مبا ترشدان إليه اآلايت 
السهل املفيد يف تفسري .15

 القرآن اجمليد 
طبع يف ثالثة أجزاء  عبداحلي الفرماوي 

عن دار املعرفة 
 ببريوت 

وتوقف عند   ،أوضح فيه أسباب النزول
بعض اآلايت، وذكر ما ميكن استنباطه 

منها 

| خمتصرات تفسري ابن كثري  كتب التفسري املناسبة للقارئ املتوسط

 املميزات  الطبعة  املؤلف اسم الكتاب  م  
عمدة التفسري عن احلافظ .1

 كثريابن  
اختصره أمحد حممد 

 شاكر
دار الوفاء ودار طيبة 

 يف ثالثة جملدات 
من أوثق االختصارات البن كثري وأقدمها، 

حافظ على نص كالم ابن كثري بشكل  
 كبري. 

اليسري يف اختصار تفسري .2
 ابن كثري

 دار اهلداة جبدة  ثالثة من الباحثني
 2004وبلغت 

 صفحة 

ابحملافظة التامة على عبارة متيز اختصارهم  
 ابن كثري فهو من أمثل اختصاراته

تيسري العلي القدير يف .3
 اختصار تفسري ابن كثري 

ظهر قبل ظهور خمتصر أمحد شاكر كامال   حممد نسيب الرفاعي 
 مبدة طويلة 

الدر النثري يف اختصار .4
 تفسري احلافظ ابن كثري 

دار غراس يف جملد  حممد موسى آل نصر 
واحد هبامش 

 املصحف 

أضاف من عنده تفسري بعض اآلايت اليت 
مل يفسرها ابن كثري اقتصر على أصح 

 األحاديث 
حسن التحرير يف هتذيب .5

 تفسري ابن كثري 
مجيعة إحياء الرتاث  حممد احلمود النجدي 

 اإلسالمي ابلكويت 
سار يف هتذيبه على منهج الشيخ أمحد 

 % 95تفوق حممد شاكر متاما  بنسبة رمبا  
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 حممد كري راجح  خمتصر تفسري ابن كثري .6
املصباح املنري يف هتذيب .7

 تفسري ابن كثري 
 ،فيه إبقاء لكالم ابن كثري بشكل كبري  مجاعة من الباحثني 

وختريج  ،وفيه اكتفاء أبصح الرواايت 
 األحاديث 

فتح القدير هتذيب تفسري .8
 ابن كثري

دار لبنان للطباعة  حممد أمحد كنعان 
والنشر يف ستة 

 جملدات 

من أجود اجلهود اليت بذلت يف اختصار 
 وهتذيب تفسري ابن كثري 

القبس املنري خمتصر تفسري .9
 ابن كثري

من أواخر خمتصرات ابن كثري اليت طبعت   حممد سليمان األشقر 
 مؤخرا ، لكنه أكثر من التدخل يف العبارات 

 املتوسطات من كتب التفسريكتب التفسري املناسبة للقارئ املتوسط | 
 املميزات  الطبعة  املؤلف اسم الكتاب  م

 من أجود كتب التفسري يف ترتيب األقوال وعزوها للماورديالنكت والعيون .1
أليب املظفر  تفسري القرآن .2

 السمعاين 
دار الوطن عام يف 

 ستة جملدات 
وكثرة رده على أهل   ،علمية فريدةوفيه حتقيقات 

 األهواء وكثرة بيانه لألقوال املخالفة 
الوسيط يف تفسري القرآن .3

 اجمليد
دار الكتب العلمية  لإلمام الواحدي 

 يف أربعة أجزاء
مجع الكثري من اآلاثر يف التفسري، وأقوال العلماء 

وأقوال أهل اللغة يف   ، ابختصار يف تفسري اآلايت
ختصار مفردات القرآن اب

 من أجود كتب التفسري فهو حمرر مرتب  البن اجلوزي  زاد املسري.4
، وهو حمرر العبارة   البن جزئ الكلب  التسهيل لعلوم التنزيل.5 من التفاسري اليت لقيت قبوال  

وقد قدم مبقدمة أتصيلية نفيسة ذكر فيها   ،دقيقها
 قواعد مهمة يف التفسري 

مدارك التنزيل وحقائق .6
 التأويل 

عبدهللا بن أمحد 
 النسفي 

حققه مروان 
الشعار دار 

 م 4النفائس يف  

وسار على   ،يعترب خمتصرا من تفسري الكشاف
 مذهب األشاعرة يف أتويل الصفات 

للمحلي  تفسري اجلاللني .7
 والسيوطي

طبعة فخر الدين 
 قباوة مكتبة لبنان 

 وهذا التفسري املختصر مشهور جدا  بني القراء

جامع البيان يف تفسري .8
 القرآن 

ملعني الدين 
 اإلجيي

 دين حققه صالح ال
 مقبول أمحد 

من أجود التفاسري، ابلغ يف تعميق وتركيز عبارته 
ليشمل الكثري من املعاين يف ألفاظ قليلة، وقد 
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وتناول اجلوانب اللغوية   ،ذكر املأثور من التفسري 
اعتمد على كتب التفسري املعتمدة،   ،إبجياز

 وأضاف إضافات قيمة 
مراح لبيد لكشف معىن   .9

 القرآن اجمليد 
حممد بن عمر 
 نووي اجلاوي 

  

مصطفى  املقتطف من عيون التفاسري   .10
 املنصوري 

ملسائل دقيقة ال   ولفته النظر  ، يتميز جبودة أسلوبه يف مخسة جملدات 
 تكاد جتدها يف املطوالت 

التفسري الصحيح )موسوعة   .11
الصحيح املسبور من 

 التفسري ابملأثور(

حكمت بشري 
 ايسني

يف أربعة جملدات 
عن دار املآثر 

 ابملدينة 

وميزته مجعه للصحيح بقدر الطاقة يف التفسري من 
 التفسري املأثور عن السلف 

 
 التفسري املهمة للمتقدمنيكتب 

 املميزات  الطبعة  املؤلف اسم الكتاب  م  
جامع البيان عن تفسري آي   .1

 القرآن 
حممد بن جرير 

 الطربي
، يف حتقيق الرتكي

دار   جملدا  26
 هجر 

عمدة كتب التفسري املطبوعة، فهو مدرسة علمية 
وقارئه ومدمن دراسته   ، متكاملة يف علم التفسري

يكتسب َمَلكة  يف التفسري ال يكاد يغنيه عنه غريه 
 من الكتب املطولة 

واقتناص التوجيهات   ،عمدة يف بالغة القرآن الكري   للزخمشري    الكشاف  .2
البالغية، بعبارة دقيقة رشيقة، لكنه معتزل غايل 

 داعي إىل االعتزال 
البن عطية  احملرر الوجيز   .3

 األندلسي
وفيه تدريب للقارئ على   ، عبارته موجزة حمررة طبعة دولة قطر

 ويعيبه أتويالت   ،االختيار والرتجيح
طبعة الرسالة اليت   للقرطب  اجلامع ألحكام القرآن   .4

 حتقيق الرتكي 
من أمهات كتب التفسري اليت عنيت ابجلانب الفقهي 

وهو جامع للتفسري بكل   ،وبيان آايت األحكام
 ،جوانبه التحليلية من لغة وقراءات وبالغة وغريها

 ولكنه أفاض يف اجلانب الفقهي فعرف به 
طبعة مكتبة أوالد  البن كثري  العظيم   نتفسري القرآ  .5

الشيخ ابلقاهرة 
ودار عامل الكتب 

لقي قبوال  كبريا  لسالمة منهج مؤلفه العقدي 
 ،متيز ابلعناية البالغة بتفسري القرآن ابلقرآن   ، والعلمي

وحشد   ، وعنايته بتفسري القرآن ابلسنة النبوية
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 . األحاديث والرواايت حشدا  يف بيان معاين اآلايت ابلرايض 
أليب حيان  البحر احمليط يف التفسري .6

 الغرانطي
مرجع علمي ملن أراد التدقيق يف النحو يف القرآن 

 الكري واإلعراب والقراءات 
الدر املنثور يف التفسري .7

 ابملأثور
 17الرتكي يف    طبعة  للسيوطي 

 جملدا  
مهم جدا  ملن يرغب يف معرفة ما ورد يف تفسري 

 اآلايت من اآلاثر عن السلف 
نظم الدرر يف تناسب .8

 اآلايت والسور 
طبع يف دار الكتب  للبقاعي 

 العلمية ببريوت 
املناسبات من أجود كتب التفسري اليت عنيت ببيان  

 يف السور بكل وجوهها
حممد الطاهر  التحرير والتنوير.9

 بن عاشور
الدار التونسية 

للنشر بتونس يف 
 جملدا    15

موسوعة علمية يف التفسري تضاهي تفاسري املتقدمني 
 غزارة وعلما  وحتقيقا  وسعة 

أضواء البيان يف تفسري .10
 القرآن ابلقرآن 

حممد األمني 
 الشنقيطي 

من أنفس كتب التفسري وأجودها يف تفسري القرآن  الفوائد دار عامل  
 ابلقرآن خصوصا  

 ومن التفاسري املميزة:  
 .تفسري شيخ اإلسالم ابن تيمية اجملموع مؤخرا  يف مكتبة ابن اجلوزي يف سبعة جملدات   -
 . وهناك جهود جلمع تفسريه مل تطبع بعد قد تكون أوىف منه  ،تفسري ابن القيم اجملموع ابسم الصبح املنري  -
 .وهو أوسع كتب الواحدي يف التفسري  ،وهو متميز يف جانب النحو واللغة وتوجيه القراءات ،البسيط لإلمام الواحدي   -
املتخصص بعلم الكالم تفسري الفخر الرازي )التفسري الكبري( وقد أعرضت عنه مع أمهيته للمتخصص حىت ال أرهق غري    -

 . والفلسفة اليت مأل هبا كتابه
 .اهلداية ملكي بن أيب طالب  -
 .تفسري القامسي )حماسن التأويل(  -
 . إرشاد العقل السليم أليب السعود العمادي  -
 . تفسري املنار حملمد عبده وحممد رشيد رضا  -
 . روح املعاين لأللوسي  -
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