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 خلص امل

َؼ  ي إػ رْصد مو ُضبع مـ ـتى افتػسر شقاء مو ُُجع وُحؼِّ هيدف افدفقؾ بصقرة ظومَّ

ن دـ بعدهؿ مـ افعؾامء  مـ أؿقال افصحوبي افؽرام وتوبعقفؿ افعظوم، ومو ُأفِّػ ودوِّ

مـ افؼرن اخلومس  (1541)وافبوحثغ إكوم ظذ اختالف مذاهبفؿ وكحؾفؿ حتك ظوم 

 ظؼ اهلجري احلويل.

راشي ادقداكقي وادعويـي فؽتى افتػسر وؿد  اظتؿد افدفقؾ ظذ ادـفٍ افتورخيل وافدِّ

صي.  ـام اظتؿد ظذ ادـفٍ آشتؼرائل ٕبرز ادصودر مـ افؽتى وافػفورس ادتخصِّ

قظي  ـر ادطبــجؿقع افتػوشـق أن مـوئٍ هــف افدفقؾ مـ كتــؾ إفقـــؿ مو تقصـوإن أه

ؿد دمووز ظدد افثالثامئي تػسر، ممو احتقٍ إػ ُجعفو  -قؾادؼوضي بؿـفجقي افدف-

وتدويـفو ذم بركومٍ افؽسوين حديٌ )آشطقاكي ادؿغـطي( خدمي فؾبوحثغ وضؾبي 

 افعؾؿ. 
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 مقدمة
احلؿد هلل رب افعودغ، وافصالة وافسالم ظذ افـِّبل إمغ، وظذ آفف وصحبف ومـ 

يـ، أمو  بعد: ؾنن ظؾؿ افتَّػسر ؿد بدأ مع كزول افؼرآن شور ظذ هنجف إػ يقم افدِّ

ل  افؽريؿ، حقٌ ـون افـبِّل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ مبقِّـًو ظـ اهلل تعوػ; ؾفق ادػِّسِّ إوَّ

فؾؼرآن افؽريؿ، ومـف َأَخذ ظؾؿ افتَّػسر كػر مـ افصحوبي ريض اهلل ظـفؿ، ـون ظذ 

ه( 43)ت:  رأشفؿ: أيّب بـ ـعى
(1)

ع بـ أيب وظ ،ه(43)ت: وظبد اهلل بـ مسعقد  ،

ريض اهلل ظـفؿ ُجقعًو، ثؿ جوء مـ  ،ه(79)ت: ، وظبد اهلل بـ ظبوس ه(53)ت:  ضوفى

، وجموهد بـ  ه(6:)ت: بعدهؿ ضبؼي جقؾ افتوبعغ، وـون مـ أصفرهؿ: شعقد بـ جبر 

افبرصي  واحلسـوذ ٓبـ ظبوس ريض اهلل ظـفام، ; افتؾؿقذ ادب ه(135)ت: جز 

 ، وؽرهؿ. ه (119)ت:، وؿتودة بـ دظومي افسدود  ه(113)ت:

ومـ هـو كشط ظؾؿ افتَّػسر واتسع رؿعتف مع اتسوع افبؼعي اجلغراؾقي فدوفي  

; وبدأ افتدويـ فعؾؿ افتَّػسر مـذ افؼرن افثوين اهلجري;  اإلشالم، وطفر افتَّػسر بوفرأي

ل ظؿؾقي  تدويـ فعؾؿ افتػسر حقٌ تؿ تدويـ تػسر وهق افؼرن افذي ُظرف ؾقف أوَّ

اإلموم جموهد بـ جز
(2)

ثؿ  تػسر ظبد ادؾؽ بـ جريٍ ادؽل ،
(3)

ثؿ  ،( ه163)ت:  

ن تػسر اإلموم حيل بـ شالم  اهلجري ينافؼرن افثوهنويي جوء   ه(333:  )تؾدوِّ
(4)

، 

ـــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــ

ح وؿد ظذ أؿقال ،   ختؾِػ ذم وؾوة أيب بـ ـعى ( ا1) . افذهبل أكف موت ذم خالؾي ظؿر بـ اخلطوب رجَّ

 .1:/1، افتػسر وادػِّسون :1/49 شر أظالء افـبالءاكظر: 

حؼؼف وظؾؼ ظؾقف: ظبد افرمحـ افطوهر بـ حمؿد افسقريت، اكظر ضبعي: )افدوحي: إدارة افشمون افديـقي ; ( 3)

ر يس إػ أن هذا افتػسر م(. وؿد تقصؾ أ. د. حؽؿً بش1:87بروت: مطعبي ادـشقرات افعؾؿقي، 

اكظر: مؼول أبق حػص اجلزائري، ه(. 333: )تـ جز إكام هق ٔدم بـ أيب إيوس ادـسقب دجوهد ب

 بعـقان: تػسر جموهد أم تػسر آدم؟ مـتدى افؼرآن وظؾقمف، مؾتؼك أهؾ احلديٌ

http://www.ahlalhdeeth.com 

، 1حمؿد بـ إبراهقؿ احلؿد، )افريوض: دار ابـ خزيؿي، طمدخؾ فتػسر افتحرير وافتـقير ٓبـ ظوصقر، ( 4)

 .9:م(، ص3338

 م(:1:9اكظر ضبعي: )تقكس: افؼـي افتقكسقي، ( 5)
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ن وّ ، ود ه(311 : )تافرزاق بـ مهوم افصـعوين فر معف ذم كػس افػسة اإلموم ظبدوط

 ـتوبف: )تػسر افؼرآن(
(1) 

، وؽرمهو
 (2)

واشتؿرت حرـي افتدويـ فؽتى افتَّػسر  ،

حتك طفر أظظؿ تػسر ذم افؼرن افرابع اهلجري ُجع فـو آثور مـ شبؼ وصؿؾ افؼرآن 

يـ أيب جعػر حمؿد بـ جرير افطزي  ، ذم  ه( 413)ت: افؽريؿ ـؾف ظذ يد إموم ادػِّسِّ

)جومع افبقون ذم تػسر افؼرآن(:  ـتوبف
(3)

. 

 زمون أو ؿرنهذا وؿد اكؽىَّ افعؾامء ظذ هذا افعؾؿ دراشي وتدويـًو، ؾؾؿ خيؾ 

إٓ وطفر ؾقف افؽثر مـ ظؾامء افتَّػسر، ودوكً ؾقف ادئوت مـ ـتى افتَّػسر  هجري

وظؾقم افؼرآن ظذ اختالف ضرؿفو ومـوهجفو. وظذ ظظؿفو ؾنن ـثرًا مـفو ؿد ُؾؼد، 

وبعضفو موزال خمطقضًو، وؿؾقؾ مـفو ؿد ُضبع، وذفؽ حتك افؼرن افثوفٌ ظؼ اهلجري، 

جري وحتك افعرص احلديٌ اشتؼرت حرـي افتدويـ ومع بدايي افؼرن افرابع ظؼ اهل

 وـثرت ـتى افتَّػسر ُجعًو وحتؼقؼًو ودراشي وتلفقػًو.

فقؾ افببققؽراذم  افذي اشتغرق ظؿؾف ظدة  -ومـ هذا ادـطؾؼ ـوكً ؾؽرة افدَّ

ة مرتبي وِّ صد مو ُضبع مـ ـتى افتَّػسر ودذم ر -شـقات متػووتي  ن ذم جداول مقِّسَّ

 ـل فؾؼرون اهلجريي.بوفتسؾسؾ افزم

 : أىداف الدَّليل
ظذ اختالف أفقاهنو  رصد حرـي افتدويـ فتػوشر افؼرآن افؽريؿ وتتبعفو -1

 وادموهوهتو.

فقؾ مرجعًو أوفقًو فطؾبي افعؾؿ ذم دراش -3  تفؿ فؾتػسر ومـوهٍـــأن يؽقن هذا افدَّ

ـــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــ

 م(، ويؼع ذم جمؾديـ.:1:9، 1مصطػك مسؾؿ، )افريوض: مؽتبي افرصد، ط ُضبع بتحؼقؼ: د.( 1)

 راجع افؼرن افثوفٌ اهلجري مـ هذا افدفقؾ.( 3)

ؼف: د. ظبد ا( 4) ؼف: افَعَؾامن 3334، 1هلل افسـل، اكظر: ضبعي )افريوض: دار ظومل افؽتوب،طحؼَّ م(، ـام حؼَّ

م(، ويصـػ ضؿـ 1:73ومل يؽؿاله، اكظر ضبعي )مرص: دار ادعورف،  -وـرـــحمؿقد صوـر وأمحد ص

 افتَّػسر بودلثقر وهق ظؿدة افتَّػوشر حتك افعرص احلديٌ.
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راشوت افؼرآكقي ذم تدريس  يـ، ـام ؿد ُيػقد مـف أشتوذ افدِّ بعض مقاد مـوهٍ ادػِّسِّ

يـ وحرـي افتَّػسر ومصودر افتػسر، ومو إػ ذفؽ.  ادػِّسِّ

ي فؽتى افتَّػسر، ومعرؾي  -4 تزويد افبوحثغ وضؾبي افعؾؿ بوفـظرة افشؿقفقي افعومَّ

ل اهلجري وحتك افؼرن اخلومس ظؼ اهلجري، ومـ  تطقر هذا افعؾؿ مـذ افؼرن إوَّ

مو هق متقؾر وجديد مـ اإلصدارات  ثؿ آّضالع ظذ رجوفف وظؾامئف، وظذ

 وادطبقظوت.

ارشغ  -5 يـ-إؾودة افبوحثغ وافدَّ ر مـ ظؾامء  -دـوهٍ ادػِّسِّ م وادتلخِّ بودتؼدِّ

وبؼ وافالَّحؼ مـ ـتبفؿ فزيودة افتقثقؼ ذم جمول افبحٌ افعؾؿل  افتَّػسر، وافسَّ

وبؼي دقضقع مو.  راشوت افسَّ  وافدِّ

يـ إوائؾ ـوفصحوبي وافتوبعغ ومـ معرؾي مو ُُجع وُدّون مـ  -6 أؿقال ادػِّسِّ

ؼ وُدرس مـ ـتى افتَّػسر ُبغقي ؾتح ادجول أموم  بعدهؿ، ومـ ثؿ معرؾي مو ُحؼِّ

ؼ أو ُيدرس بعد، وذم ذفؽ خدمي ظظقؿي فعؾؿ افتَّػسر  افبوحثغ ذم دراشي مو مل حُيؼَّ

راشوت افؼرآكقي.  وإثراء دؽتبي افدِّ

راشي، ـؿقضقع:  إجيود بعض ادقضقظو -7 ت افتل ؿد تصؾح فؾبحٌ وافدِّ

دراشي مؼوركي بغ خمترصات تػسر اإلموم افطزي أو خمترصات تػسر اإلموم ابـ ـثر; 

وذفؽ بوفـظر إػ ظدد افدراشوت افتل خدمً هذيـ افتػسريـ ادشور إفقفام ذم 

 وؽر ذفؽ ممو ؿد يستـبطف افؼورئ مـ افدفقؾ. ،افدفقؾ

ارشغ وضؾبي افعؾؿ بلن ـتى افتَّػسر افؼديؿي مـفو  تصحقح طـقن بعض -8 افدَّ

فقؾ أن ظدد مو ُضبع مـ هذه افتَّػوشر  واحلديثي ٓ تتجووز ادوئي تػسر، حقٌ بّغ افدَّ

افؽومؾي وادشفقرة مـفو ؿد دمووز افثالثامئي تػسر، وٓ صؽ أن هـوك مطبقظوت ـثرة 

فقؾ ٕهنو خورج حدوده، و ع ادؾؽ ؾفد فطبوظي ادصحػ مل يذـرهو افدَّ ؿد ذـرهو جمؿَّ
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افؼيػ بودديـي ادـقرة ذم إصداره ادقشقم : ؾفرشً مصـَّػوت تػسر افؼرآن 

افؽريؿ
(1)

   . 

 منهج الدَّليل وحدوده: 

فقؾ ذم افـّؼوط أتقي:  يتؾخص مـفٍ افدَّ

فقؾ ظذ ـؾ مـ ادـفٍ افتورخيل حلرـي افتَّػسر وتدويـف ظز -1 افؼرون  اظتؿد افدَّ

اهلجريي، ثؿ ادـفٍ آشتؼرائل ذم ُجع مو ُضبع مـ ـتى افتَّػسر وطفر ظذ شوحي 

افؼّراء وتداوفف افـوس ذم افبالد اإلشالمقي ظذ ؿدر افطوؿي افبؼيي افتل أظون اهلل هبو 

 افبوحٌ ذم ُجع ادودة افعؾؿقي.

فقؾ بوفدرجي إوػ ظذ ادعويـي وافدراشي اد -3 قداكقي دؽتبوت ـام اظتؿد افدَّ

ي واخلوّصي فبعض إؾراد، ودور افـؼ  اجلومعوت اإلشالمقي، وادؽتبوت افعومَّ

وافتقزيع مـ خالل معورض افؽتوب ادحؾقّي وافدوفّقي، ـؿعورض ادؿؾؽي افعربقي 

افسعقديي، ومعرض افؼوهرة افدويل، وؽرمهو، ـام اظتؿد ظذ أبرز ـتى مـوهٍ 

يـ وظذ رأشفو ـت ون"وب ادػِّسِّ فؾدـتقر حمؿد حسغ افذهبل. وظذ  "افتَّػسر وادػِّسِّ

راشوت افؼرآكقي وذم مؼدمتفو ـتوب: ؾفرشً  ي بوفدِّ أصفر ادعوجؿ وادصـَّػوت اخلوصَّ

مصـَّػوت تػسر افؼرآن افؽريؿ، ادذـقر آكػًو، وؿد متًَّ اإلؾودة مـف ذم إضوؾي أو 

 تقاريخ افقؾوةتصحقح بعض ادعؾقموت أو إضوؾي وتصحقح بعض 
(2 )

. 

ل اهلجري ابتداًء  -4 فقؾ مو ُضبع مـ ـتى افتَّػسر ٕصحوب افؼرن إوَّ َرَصَد افدَّ

بآثور افصحوبي ريض اهلل ظـفؿ وحتك افؼرن اخلومس ظؼ اهلجري وحتديدًا حتك 

احلويل حقٌ افتػوشر ادعوسة افتل مو زال ه 1543، وؾسة مـ ظوم ه1541ظوم

 قوة.أصحوهبو ظذ ؿقد احل

ـــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــ

ع ويوهق مـ إظداد مرـز ا ؾؾراجع.( 1)  هـ.1535، 1ؼع ذم ثالثي أجزاء، طفدراشوت افؼرآكقي بودجؿَّ

ع ذم افػفرشً. افدفقؾحقٌ اختذ ( 3)  مـفجًو مغويرًا دـفٍ ادجؿَّ
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فقؾ ظذ ذـر افتَّػوشر ادطبقظي وافعربقي ؾؼط، وٓ يشؿؾ افتَّػوشر  -5 اؿترص افدَّ

ؼ فبعض افتػوشر مـ  ادسُجي إػ افؾغوت إخرى ؽر افعربقي، ومو ُُجع وُدرس وحؼِّ

 افرشوئؾ افعؾؿقي ذم اجلومعوت اإلشالمقي ومل ُتطبع.

فقؾ شقى ضبعي واحدة فؾؽتوب، وذفؽ ف -6 الشتشفود بف شقاء ـوكً مل يذـر افدَّ

افطبعي ؿديؿي أو حديثف، ؾنن تتبع آخر افطبعوت وأجقدهو بغ دور افـؼ فقس بوٕمر 

افّسفؾ، ؾؾعؾ مـ ضؾبي افعؾؿ مـ يـطؾؼ مـ ؾؽرة هذا افدفقؾ ويطقره ويضقػ ظؾقف، 

إػ حتديٌ بقوكوهتو ورصد  -ظذ افدوام-ؾنن ضبقعي افعؿؾ فألدفي افببققؽراؾقي حتتوج 

 و هق جديد.ـؾ م

و مـ ـون فف  -7 فقؾ َمـ ـون فف مـ افعؾامء أو افبوحثغ تػسرًا ـوماًل، وأمَّ صؿؾ افدَّ

فقؾ إَّٓ مو أثر ظـ افصحوبي افؽرام  قر مل يقرده افدَّ تػسر فبعض إجزاء أو افسُّ

، ومـ ادتلخريـ  ه(335)ت: وتوبعقفؿ ومـ بعدهؿ ممـ ُأصتفر مـفؿ ـوإلموم افشوؾعل 

، وادعوسيـ ـوفشقخ حمؿد بـ صوفح  ه(1337)ت: ؿد بـ ظبد افقهوب ـوإلموم حم

 ،  وؽرهؿ ممو هق مذـقر ذم مقضعف. ه(1533)ت: افعثقؿغ 

فقؾ افتَّػوشر ادـسقبي ٕصحوهبو -8 ، صؿؾ افدَّ ، وادجّؿعوت ٕؿقال ادػِّسِّ

، و احلقار ظذ افتَّػسر، و ادخترصات ظـف، و ادو بوت فف.ادرويوت ظـ ادػِّسِّ  فذَّ

ُرتِّبً افتَّػوشر بحسى توريخ وؾوة أصحوهبو; إؿدم ؾوٕؿدم حتك أوائؾ  -9

بي وكحقمهو   ،افؼرن اخلومس ظؼ اهلجري ثؿ ذـرت افتػوشر ادخترصة أو ادفذَّ

ثؿ  ه( 413)ت: ـؿخترصات تػسر افطزي  ،ورتِّبً بحسى توريخ وؾوة أصحوهبو

ممـ هؿ ظذ ؿقد  نون ادعوسوادػِّس، وهؽذا، أمو  ه( 617)ت: خمترص تػسر افبغقي 

احلقوة ؾُرتِّبً تػوشرهؿ بحسى توريخ افـؼ بغض افـظر ظـ كقع افتػوشر افصودرة 

 رقـر افػـــر، ثؿ ُختؿ افدفقؾ بذـر تػوشـــمـ جمؿقظي بوحثغ أو جفي ظؾؿقي أو دار كش

 اإلشالمقي مرتبي بحسى توريخ افـؼ.
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ؾً ادعؾقموت -: فقؾ ضؿـ افعـوس أتقي: ُشجِّ  ذم افدَّ

 بقون ظدد ، مع تف ادستشفد هبو، وحمؼؼفو إن وجداشؿ افتَّػسر وبقوكوت ضبع

 أجزاء افتَّػسر وادجؾدات.

  أو اشؿ ادخترِص فؾتػسر، أو صوحى ، ، أو اجلومع ٕؿقال ادػِّسِّ اشؿ ادػِّسِّ

ؼ إن وجد، ومو إػ   ذفؽ.احلوصقي ظذ افتَّػسر، أو ادحؼِّ

  توريخ وؾوة ادػِّسِّ بوفعوم اهلجري ومو يؼوبؾف بوفتوريخ ادقالدي، أمو مـ مل

ُيعرف فقؾوتف توريخ مـ ادعوسيـ ؾؼد وضعً فف ظالمي اشتػفوم )؟(، ومـ تلـدت 

 حقوتف مـ ادعوسيـ رمزت فف بؽؾؿي )معوس(.

ادػِّسِّ  مو ـون مـ ُجع أو حتؼقؼ ٕؿقال ادػِّسِّ وـتوبف ؾؼد ذـرتف ذم ظرص -13

ف بودت ؼ مل يترصَّ ـ، أمو احلقار ظذ افتَّػسر، وذفؽ ٕن افبوحٌ ادجّؿع أو ادحؼِّ

بوت ؾؼد ذـرتف ذم ظرص صوحى احلوصقي، أو ادخترِص، أو و ادخترصات، و ادفذَّ

ف بودتـ. ب ٕكف ترصَّ  ادفذِّ

ع بف ضؾبي هذا، واهلل أشول أن يتؼبؾ هذا افعؿؾ خوفصًو فقجفف افؽريؿ، وأن يـػ

افعؾؿ ذم جمول افدراشوت افؼرآكقي وؽرهو، واهلل مـ وراء افؼصد، واحلؿد هلل رب 

 افعودغ.
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 ه1341دليل التَّفاسري املطبوعة حتى عام 
 مرتَّب بالتَّسخلسل الزَّمني لخلقرون الهجريَّة

 تفاسير القرن األول الهجري

 وفاتو المفسِّر اسم التفسير م

1 

 افتػسر ادلثقر ظـ ظؿر بـ اخلطوب 

 -م1:94ؼوهرة: دار افعربقي فؾؽتى، )اف

 مٍ(1

   )افػوروق( ظؿر بـ اخلطوب 

 إبراهقؿ بـ حسـ :  ُجعف

 ه34

 م754

3 

:  )افســــعقديي تػســـر ابـــــ مســــعقد 

  ، ، د.ط ؾقصــــــؾ اخلريــــــي  ممشســــــي

 مٍ(3-م1:96

:  ُجعف ظبد اهلل بـ مسعقد 

 حمؿد أمحد ظقسقى

 ه43

 م763

4 

 مرويوت أم ادممـغ ظوئشي ذم افتػسر

 -م3::1، 1افريوض: مؽتبي افتقبي، ط)

 مٍ(1

ظوئشي بـً أيب بؽر افصديؼ 

ُجعف: أ.د. شعقد  ريض اهلل ظـفام

 بـ ظبد اهلل افػـقسون

 ه69

 م789

5 

 تػسر أم ادممـغ ظوئشي ريض اهلل ظـفو

، 1)افريوض: دار ظومل افؽتى، ط

 مٍ(1-م7::1

بـً أيب بؽر افصديؼ ظوئشي 

ُجع وحتؼقؼ ،  ريض اهلل ظـفام

: د. ظبد اهلل أبق افسعقد  ودراشي

 بدر

 ه69

 م789

6 

تـقير ادؼبوس مـ تػسر ابـ ظبوس ريض 

)مـسقب ٓبـ ظبوس وهق فقس  اهلل ظـفام

، 1ط)بروت: دار افؽتى افعؾؿقي،  فف (

 مٍ(1-م3::1

 ظبد اهلل بـ ظبوس ريض اهلل ظـفام

 افديـ حمؿد بـ : حمى ُجعف

يعؼقب افػروزأبودي افشوؾعل 

 ه ( 918)ت 

 ه79

 م798

7 

تػسر ابـ ظبوس ومرويوتف ذم افتػسر مـ 

)مرــــز افبحـــٌ افعؾؿـــل:  ـتـــى افســــي

 مٍ(3-د.طجومعي أم افؼرى، 

 ظبد اهلل بـ ظبوس ريض اهلل ظـفام

ظبد افعزيز بـ ظبد اهلل  ُجعف: د.

 احلؿقدي

 ه79

 م798
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8 

مرويوت افـخعل وأؿقافف ، تػسر افـخعل

، 1)افؼوهرة: مؽتبي وهبي، ط ذم افتػسر

 مٍ(1-م3338

 إبراهقؿ بـ يزيد بـ ؿقس افـخعل

 ُجع ودراشي: خوفد خؾقػي افسعد

 ه7:

 م815

 تفاسير القرن الثاني الهجري

 وفاتو المفسِّر اسم التفسير م

1 

: إدارة  تػسر جموهد بـ جز)افدوحي

مطبعي  : ، بروت افشمون افديـقي

 مٍ(3-م1:87،  ادـشقرات افعؾؿقي

ؼف وظؾؼ حقاصقف: ، جموهد بـ جز حؼَّ

 ظبد افرمحـ افطوهر بـ حمؿد افسقريت

 ه135

 م933

3 
وك )افؼوهرة: دار افسالم،  تػسر افضحَّ

 مٍ(3-م:::1، 1ط

وك بـ مزاحؿ ي ُجع ودراش،  افضحَّ

 وحتؼقؼ: د. حمؿد صؽري أمحد

 افزاويتل

 ه136

 م934

4 
افؼوهرة: دار ) احلسـ افبرصيتػسر 

 مٍ(3-م3::1احلديٌ، د.ط، 

 د  :     ُجع ودراشي،  احلسـ افبرصي

 افرحقؿ حمؿد ظبد .

 ه113

 م839

5 
)ادـصقرة: دار تػسر افسدي افؽبـر

 مٍ(1-م4::1، 1افقؾو، ط

أبق حمؿد إشامظقؾ بـ ظبد افرمحـ 

ُجع وتقثقؼ ودراشي: حمؿد ،  افّسدي

 ظطو يقشػ

 ه138

 م856

6 

ؽتبي )افؼوهرة: م تػِّس ابـ جريٍ

-م3::1، 1افساث اإلشالمل، ط

 مٍ(1

ظبد ادؾؽ بـ ظبد افعزيز بـ جريٍ  

ُجع و دراشي: ظع ،  ادؽل أبق افقفقد

 حسـ ظبد افغـل

 ه163

 م878

 

7 

 )بروت: دار تػسر مؼوتؾ بـ شؾقامن

-م3333، 1احقوء افساث افعريب، ط

 مٍ(6

وحتؼقؼ: د. دراشي  مؼوتؾ بـ شؾقامن 

 ظبد اهلل حمؿقد صحوتف

 ه163

 م878



 د. ياسر بن إسماعيل راضي                                      هـ4124دليل التفاسير المطبوعة حتى عام 
 

243 

8 

روايي أيب جعػر ،  تػسر شػقون افثقري

 حمؿد ظـ أيب حذيػي افـفدي ظـف

، 1: دار افؽتى افعؾؿقي، ط )بروت

 مٍ(1-م1:94

 شعقد بـ بـأبق ظبد اهلل شػقون 

: جلـي  راجعف افثقري افؽقذم مِّسوق

 مـ افعؾامء بنذاف افـوذ

 ه171

 م888

9 

مرويوت اإلموم موفؽ بـ أكس ذم 

، 1)افريوض: دار ادميد، طافتػسر

 مٍ(1-م6::1

: حمؿد  ُجع وحتؼقؼ) موفؽ بـ أكس

وحؽؿً بشر  قنهرضبـ رزق بـ 

 (يوشغ

 ه:18

 م8:6

: 

 اجلومع )تػسر افؼرآن(

 )بروت: دار افغرب اإلشالمل، د.ت

 مٍ(4-

أبق حمؿد  مسؾؿ بـ  وهىظبد اهلل بـ 

 .بروايي شحـقن بـ شعقد .ادرصي

 : مقؽؾقش مقراين حتؼقؼ وتعؾقؼ

 ادوكقو.  ، جومعي بقن

 ه1:8

 م913

13 

 تػسر شػقون بـ ظقـقـي

-م1:94ط،  )ادؽتى اإلشالمل د.

 مٍ(1

 .شػقون بـ ظققـي

وحتؼقؼ: أمحد صوفح  ُجع ودراشي

 حمويري

 ه1:9

 م914

 

11 

)مـ شقرة افـحؾ  تػسر حيل بـ شالَّم

: افؼـي  )تقكس افصوؾوت(إػ شقرة 

 مٍ(3-م:1:9افتقكسقي، 

أبق زـريو حيقك بـ شالَّم افتقؿل 

 حتؼقؼ: د. هـد صؾبل

 ه333

 م916

 

 تفاسير القرن الثالث الهجري

 وفاتو المفسِّر اسم التفسير م

1 

 أحؽوم افؼرآن فإلموم افشوؾعل

 ، دار افؽتى افعؾؿقي  :)بروت

 مٍ(3 -  م1:93

:  ُجعف. افشوؾعلحمؿد بـ إدريس 

 ه(569)ت:  افبقفؼل احلوؾظ أبق بؽر

 : ظبد افغـل ظبد اخلوفؼ حتؼقؼ

 ه335

 م:91

3 

)بروت: دار  تػسر اإلموم افشوؾعل

-م6::1، 1افؽتى افعؾؿقي، ط

 .مٍ(1

 .حمؿد بـ إدريس افشوؾعل

ُجع وحتؼقؼ: جمدي بـ مـصقر ابـ 

 شقد افشقري

   = 
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4 

 تػسر اإلموم افشوؾعل

 م3337، 1دار افتدمريي، ط )افريوض:

 مٍ(4 -

 .حمؿد بـ إدريس افشوؾعل

ُجع وحتؼقؼ ودراشي: أمحد بـ 

ان في دـتقراه )رشو مصطػك افػرَّ

 بوفسقدان( بجومعي افؼرآن افؽريؿ

= 

5 
ي  اهلقئي) معوين افؼرآن ادرصيي افعومَّ

 مٍ(3-م1:93فؾؽتوب، 
اء  أبق زـريو حيل بـ زيود افػرَّ

 ه338

 م933

6 

زاقتػسر   (ـؾف  ٓ يشؿؾ افؼرآن) ظبد افرَّ

- م:1:9، 1) افريوض: مؽتبي افرصد، ط

 مٍ(5

زاق بـ مهوم افصـعوين  .ظبد افرَّ

 مصطػك مسؾؿ حمؿد د. حتؼقؼ:

 ه311

 م937

7 
)بروت: ظومل . ؽريى افؼرآن وتػسره

 مٍ(1-م1:96، 1افؽتى، ط

 أبق ظبد افرمحـ ظبد اهلل بـ حيل افقزيدي

ؼف وظؾؼ ظؾقف:  حمؿد شؾقؿ احلوج حؼَّ

 ه348

 م961

8 

 مرويوت أمحد بـ حـبؾ ذم افتػسر

-م5::1، 1، ط : مؽتبي ادميد )افريوض

 مٍ(5

 أمحد بـ حـبؾ

حؽؿً بشر  ُجع وختريٍ: أ.د.

 يوشغ

 ه351

 م966

9 

وهق ؿطعي مـف  ،تػسر ظبد بـ محقد

)بروت: دار . فسقريت آل ظؿران وافـسوء

 مٍ(1-ه1536، 1ابـ حزم، ط

 بـ محقد بـ كرص افؽرر ظبد

 افعرف بـقفاظتـك بف: خمؾػ 

 ه:35

 م978

: 

مـسقب إفقف  تػسر احلسـ افعسؽري

بروايي تؾؿقذاه )ابـ زيود وابـ شقور(، 

)ممشسي ،  يشؿؾ شقريت افػوحتي وافبؼرة

 مٍ(1-ه:153اإلموم ادفدي، د. ط، 

أبق احلسـ بـ ظع اهلودي افعسؽري 

 )صقعل اثـو ظؼي(

 ه373

 م984

13 
ت: دار افؽتى )برو تلويؾ مشؽؾ افؼرآن

 مٍ(1-م3333، 1افعؾؿقي، ط
 أبق حمؿد ظبد اهلل بـ مسؾؿ بـ ؿتقبي

 ه387

 م:99

11 

)تتؿي فتلويؾ مشؽؾ  تػسر ؽريى افؼرآن

دار افؽتى  )بروت:مٍ( 1 - افؼرآن

 م(1:89ط،  . د  ، افعؾؿقي

 أبق حمؿد ظبد اهلل بـ ؿتقبي

 حتؼقؼ: افسقد أمحد صؼر

 ه387

 م:99
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13 

ويسّؿك: ) تػسر ـتوب اهلل افعزيز

 : ، ت خمترص تػسر حيل بـ شالَّم

دار افغرب )بروت:  ه(333

 مٍ(5-م 3::1، 1اإلشالمل ، ط

اري  )إبويض( هقد بـ حمؽؿ اهلُقَّ

ؼف وظؾؼ ظؾقف: بوحلوج بـ شعقد  حؼَّ

 ذيػل

كحق 

 ه393

 م9:4

14 
بروت: دار ابـ حزم، ) أحؽوم افؼرآن

 مٍ(1-م3336 د. ط،

 إشامظقؾ بـ إشحوق ادوفؽل

 حتؼقؼ: ظومر حسـ صزي

 ه393

 م9:6

15 
 : دار )بروت تػسر افؼرآن افعظقؿ

 ( م1ٍ-م3333،د.ط، افؽتى افعؾؿقي

أبق حمؿد شفؾ بـ ظبد اهلل بـ يقكس 

 .افتسسي

ؼف: حمؿد بوشؾ ظققن افسقد  حؼَّ

 ه394

 م9:7

16 

)بروت: ممشسي آل  تػسر احلزي

-م1:98إلحقوء تراث، د. ط،   افبقً

 مٍ(1

افؽقذم احلسغ بـ احلوـؿ  أبق ظبد اهلل

. افؽقذم )افشقعل افزيدي( احلزي

ؼف: افسقد حمؿد رضو احلسقـل  حؼَّ

 ه(14:5)ت: 

 ه397

 م::9

17 

)ضفران: ممشسي  تػسر ؾرات افؽقذم

افطبع وافـؼ افتوبعي فقزارة افثؼوؾي 

-م3::1، 1رصود اإلشالمل، طواإل

 (م3ٍ

  افؼوشؿ ؾرات بـ إبراهقؿ افؽقذمأيب

حتؼقؼ: حمؿد  )صقعل اثـو ظؼي(

 افؽوطؿ

 ه397

 م::9

 تفاسير القرن الرابع الهجري

 وفاتو المفسِّر اسم التفسير م

1 
افؼوهرة: مؽتبي افسـي، تػسر افـَّسوئل)

 مٍ(3-م3::1، 1ط

أبق ظبد افرمحـ أمحد بـ صعقى 

حتؼقؼ: شقد اجلؾقؿل، صزي )افـسوئل

 (افشوؾعل

 ه434

 م16:

3 

ك: افقاضح ذم  تػسر ابـ وهى ادسؿَّ

)بروت: دار  تػسر افؼرآن افؽريؿ

 مٍ(3-م3334، 1افؽتى افعؾؿقي، ط

اإلموم أيب حمؿد ظبد اهلل بـ حمؿد بـ 

 وهى افديـقري

 أمحد ؾريد  : حتؼقؼ 

ه 439

 م33:



 (ه4123 جمادى اآلخرة)العدد الحادي عشر             مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  
 

243 

4 

 جومع افبقون ذم تػسر افؼرآن

 ،1يوض: دار ظومل افؽتى، ط)افر

 مٍ(37-م3334

أبق جعػر حمؿد بـ جرير بـ يزيد 

ـام  ،حتؼقؼ: د. ظبد اهلل افسـل افطَّزي

ؼف: حمؿقد صوـر وأمحد صوـر ذم  -حؼَّ

 ومل يؽؿاله. اكظر ضبعي: ، مٍ 13

، 1: دار افؽتى افعؾؿقي، ط )بروت

 م(3::1

 ه413

 م33:

5 
 : ممشسي وت)بر تػسر افؼؿل

 مٍ(3-ه1483، 1ط  ، إظؾؿل

احلسـ ظع بـ إبراهقؿ افؼؿل  أبق

 )صقعل اثـو ظؼي(

 ه413

 م14:

6 

 معوين افؼرآن وإظرابف

، 1)افؼوهرة: دار احلديٌ، ط

 مٍ(6-م5::1

 

 أبق إشحوق إبراهقؿ بـ افِّسي افزّجوج

ذح وحتؼقؼ: د. ظبد اجلؾقؾ ظبده 

صؾبل، خرج أحوديثف: ظع ُجول افديـ 

 ظطقي

 ه411

 م34:

7 

مـ  383أيي )مـ  تػسر افؼرآن

مـ شقرة  3:شقرة افبؼرة إػ أيي 

ادـقرة: دار ادآثر، )ادديـي ،  افـسوء(

 مٍ(1-ه1534د.ط، 

 حمؿد بـ إبراهقؿ بـ ادـذر

 حتؼقؼ: شعد بـ حمؿد افسعد

 ه:41

 م41:

8 

أـثره روايوت دحؿد ) تػسر افعقور

 (افبوؿر وجعػر افصودق

)بروت: ممشسي إظؾؿل  

 مٍ(3-م1::1، 1ط،  فؾؿطبقظوت

حمؿد بـ مسعقد بـ ظقوش افسؾؿل 

 )صقعل اثـو ظؼي(

تصحقح وتعؾقؼ: افسقد هوصؿ 

 افرشقيل ادحاليت

 ه433

 م43:

9 

 أحؽوم افؼرآن افؽريؿ

)اشتـوبقل: مرـز افبحقث اإلشالمقي 

، 1فقؿػ افديوكي افسـل، ط افتوبع

 مٍ(3- م6::1

أبق جعػر أمحد بـ حمؿد إزدي 

حتؼقؼ: د. شعد افديـ . افطحووي

أوكول، حؼؼ اجلزء إول إػ ـتوب 

 ، واجلزء افثوين. ظتؽوفآ

 ه431

 م44:
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ك: )تػسر  تػسر افؼرآن افعظقؿ ويسؿَّ

مـ أظظؿ افتػوشر  ابـ أيب حوتؿ(

 إثريي شـدًا ظـ افرشقل 

 وافصحوبي وافتوبعغ، )افريوض:

، 1ك افبوز، طمؽتبي كزار ومصطػ

 مٍ(15-م8::1

أبق حمؿد ظبد افرمحـ بـ أيب حوتؿ 

 .افرازي

 حتؼقؼ: أشعد حمؿد افطقى

 ه438

 م49:

13 

 كزهي افؼؾقب ذم تػسر ؽريى افؼرآن

 ُضبع هبومش ادصحػ افؼيػ

-د.ت : دار افؽتى افعؾؿقي،)بروت

 مٍ(1

 .أبق بؽر افسجستوين

 راجعف: ظبد احلؾقؿ بسققين

 ه443

 م51:

11 

 تلويالت أهؾ افسـي

ك:   )تلويالت افؼرآن(ويسؿَّ

، 1ت: دار افؽتى افعؾؿقي، ط)برو

 مٍ(13-ه1537

أبق مـصقر حمؿد بـ حمؿد بـ حمؿقد  

 .ادوتريدي )احلـػل(

 حتؼقؼ: د. جمدي بوشؾقم

 ه444

 م55:

13 

)معفد افبحقث  معوين افؼرآن افؽريؿ

، 1افعؾؿقي بجومعي أم افؼرى، ط

 م(1:99

وس  أبق جعػر أمحد بـ حمؿد افـحَّ

 حمؿد ظع افصوبقينحتؼقؼ: 

 ه449

 م:4:

14 

يوؿقتي افرصاط ذم تػسر ؽريى 

)ادديـي ادـقرة: مؽتبي افعؾقم  افؼرآن

 مٍ(1-م3333، 1، ط واحلؽؿ

أبق ظؿر حمؿد بـ ظبد افقاحد 

ؾى(. عافبغدادي ادعروف بـ)ؽالم ث

ؼف: د. حمؿد بـ يعؼقب افسـستوين  حؼَّ

 ه456

 م57:

15 

افبقون ذم أكقاع كؽً افؼرآن افدافي ظذ 

)افدموم: دار ابـ افؼقؿ، د.ت;  افؼرآن

، 1: دار ابـ ظػون، طافؼوهرة

 مٍ(5-ه1535

وب  حمؿد بـ ظع افؽرجل افؼصَّ

 ظع بـ ؽوزي افتقجيري حتؼقؼ: د.

 )أصؾف رشوفي موجستر بلم افؼرى(

كحق 

 ه473

 م83:
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 ظذ ادذهى احلـػل أحؽوم افؼرآن

 ، 1ط)بروت: دار افؽتى افعؾؿقي، 

 مٍ(5-م5::1

أبق بؽر أمحد بـ ظع افرازي 

ضبط كصف وخرج آيوتف:  .اجلّصوص

ؼف:  ظبد افسالم صوهغ. وـذا حؼَّ

 حمؿد افصودق ؿؿحووي

 ه483

 م93:

17 

 بحر افعؾقم 

ك  افسؿرؿـدي( : )تػسرويسؿَّ

، 1ت: دار افؽتى افعؾؿقي، ط)برو

 مٍ(4-م3337

رص بـ حمؿد بـ أمحد ـأبق افؾقٌ ك

 افسؿرؿـدي )احلـػل(

 حتؼقؼ: ظع معقض 

 وظودل ظبد ادقجقد وزـريو افـقيت

 ه486

 م96:

18 

  تػسر ابـ أيب زمـغ

 وهق خمترص تػسر حيقك بـ شالَّم

، 1ت: دار افؽتى افعؾؿقي، ط)برو

 مٍ(3-م3334

أبق ظبد اهلل حمؿد بـ ظبد اهلل بـ أيب 

 .زمـغ

حتؼقؼ: حمؿد حسـ إشامظقؾ وأمحد 

 .ادزيديؾريد 

 ه::4

 م1339

 

 تفاسير القرن الخامس الهجري

 وفاتو المفسِّر اسم التفسير م

1 

ك: )تػسر  . حؼوئؼ افتػسر ويسؿَّ

)بروت: دار افؽتى  افسؾؿل(

 مٍ(3-م3331، 1، طافعؾؿقي

أبق ظبد افرمحـ حمؿد بـ احلسغ 

 .افسؾؿل

 حتؼقؼ: افسقد ظؿران

 ه513

 م1331

3 
)بروت: دار  زيودات حؼوئؼ افتػسر

 مٍ(3-م8::1ط،  ادؼق، د.

أبق ظبد افرمحـ حمؿد بـ احلسغ 

 حتؼقؼ: جرهورد بقوريـغ .افسؾؿل

 ه513

 م1331

4 

  تػسر افشقخ ادػقد

ؿ: مؽتى )مستخرج مـ تراثف()ؿ

 مٍ(1-م5::1،  اإلظالم اإلشالمل

حمؿد بـ حمؿد بـ كعامن ادعروف 

 .بوفشقخ ادػقد

 )صقعل اثـو ظؼي(

 ه514

 م1333

5 
)افؼوهرة:  تــزيف افؼرآن ظـ ادطوظـ

 مٍ(1-ه:144مطبعي اجلامفقي، 

 افؼويض ظبد اجلبور اهلؿداين

 )ادعتزيل(

 ه516

 م1335
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6 

  خمترص تػسر اإلموم افطزي

 ، قئي ادرصيي افعومي فؾؽتوب)اهل

وُضبع هبومش  ،ج( 3-م1:93

 ،ريػ ذم جمؾد واحدـادصحػ افش

ذم أشبوب افــزول  مع فبوب افـؼقل

فؾسققضل. اظتـك بف وظؾؼ ظؾقف: 

 حمؿد رضقان ظرؿسقد

اخترصه أبق حيل حمؿد بـ صامدح 

 افتجقبل إكدفز

ؼف: حمؿد حسـ افزؾقتل  حؼَّ

 ه:51

 م1339

7 

  مػردات أفػوظ افؼرآن

افدار  بروت:)دمشؼ: دار افؼؾؿ; 

 مٍ(1-م 8::1، 3افشومقي، ط

افراؽى احلسغ بـ مػضؾ بـ حمؿد، 

 .إصػفوين

 حتؼقؼ: صػقان ظدكون داوودي

 ه536

 م1344

8 

)شقرة آل   افراؽى إصػفوينرتػس

)افريوض:  ، افـسوء(114 -ظؿران

 مٍ(3-م3334، 1دار افقضـ، ط

احلسغ بـ مػضؾ بـ حمؿد، افراؽى 

دراشي وحتؼقؼ د. ظودل بـ . إصػفوين

 (دـتقراهظع افشدي. )أصؾف رشوفي 

 ه536

 م1344

9 

 افؽشػ وافبقون )تػسر افثعؾبل(

إحقوء افساث افعريب،  )بروت: دار

 مٍ(:-م3333، 1ط

 أبق إشحوق أمحد بـ حمؿد افثعؾبل

دراشي وحتؼقؼ: أبق حمؿد بـ ظوصقر، 

 مراجعي وتدؿقؼ: كظر افسوظدي

 ه538

 م1346

: 

 ؽرر افػقائد ودرر افؼالئد

ك:  ٓ يشؿؾ ، هـأمويل ادرتويسؿَّ

ت: دار افؽتوب )برو افؼرآن ـؾف

 مٍ(3-م1:78، 3افعريب، ط

ظع بـ حسغ بـ مقشك افؼيػ 

 .ادرته

 )صقعل اثـو ظؼي(

 حتؼقؼ: حمؿد أبق افػضؾ إبراهقؿ

 ه547

 م1355

13 

 تػسر ادشؽؾ مـ ؽريى افؼرآن

، 1مؽتبي ادعورف، ط)افؼوهرة: 

 مٍ(1-ه1537

 اإلموم مؽل بـ أيب ضوفى افؼقز
 ه548

 م1356
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 اهلدايي إػ بؾقغ افـفويي

 جومعي: ادتحدة)اإلمورات افعربقي 

افشورؿي، ـؾقي افدراشوت افعؾقو 

 -م3339، 1وافبحٌ افعؾؿل،  ط

 مٍ(14

 أبق حمؿد مؽل بـ أيب ضوفى افؼقز

جمؿقظي رشوئؾ جومعقي ؿومً 

بؿراجعتفو وتدؿقؼفو وهتقئتفو فؾطبوظي 

جمؿقظي بحقث افؽتوب وافسـي ،ـؾقي 

افدراشوت اإلشالمقي ؼيعي وـاف

 بجومعي افشورؿي(

 ه548

 م1356

13 

افـؽً وافعققن ذم تػسر افؼرآن 

افؽريؿ)بروت: دار افؽتى افعؾؿقي; 

شسي افؽتى افثؼوؾقي، بروت: مم

 مٍ(7-م3::1، 1ط

أبق احلسـ ظع بـ حمؿد ادووردي 

 .افبرصي )افشوؾعل(

قف: افسقد بـ راجعف وظؾؼ ظؾ

 ادؼصقد بـ ظبد افرحقؿظبد

 ه563

 م1369

14 

 افتبقون اجلومع فعؾقم افؼرآن

ك: )افتبقون ذم تػسر افؼرآن(  ويسؿَّ

 )مـ أظظؿ تػوشر افشقعي بوٕثر(

بروت: إحقوء افساث افعريب، )

 ج(9-د.ط

 أبق جعػر حمؿد بـ احلسـ افطقد

 .)صقعل اثـو ظؼي(

حتؼقؼ: افشقخ آؽو بزرك افطفراين، 

ؼف وصححف  : أمحد حبقى وـذا حؼَّ

 افعومع

 ه573

 م1378

15 

 فطوئػ اإلصورات

 )تػسر صقذم ـومؾ فؾؼرآن(

، 1درصيي افعومي فؾؽتوب، ط)اهلقئي ا

 مٍ(4-م1:94

 ظبد افؽريؿ بـ هقازن افؼشري

 إبراهقؿ بسققين حتؼقؼ وتعؾقؼ: د.

 ه576

 م1383

16 

 افتػسر افبسقط

)افريوض: مطبقظوت جومعي اإلموم 

-د.ط، حمؿد بـ شعقد اإلشالمقي

 مٍ(36

 أبق احلسـ ظع بـ أمحد افقاحدي

تؿ حتؼقؼف ذم مخسي ظؼ رشوفي ظؾؿقي 

ذم جومعي اإلموم حمؿد بـ شعقد 

 اإلشالمقي

 ه579

 م1386

17 

 افقجقز ذم تػسر افؽتوب افعزيز

بروت: افدار )دمشؼ: دار افؼؾؿ; 

 ج(3-م6::1، 1افشومقي، ط

،  أبق احلسـ ظع بـ أمحد افقاحدي

 صػقان داودي حتؼقؼ: افسقد

 ه579

 م1386
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 افقشقط ذم تػسر افؼرآن ادجقد

، 1)بروت: دار افؽتى افعؾؿقي،ط

 مٍ(5-م5::1

 أبق احلسـ ظع بـ أمحد افقاحدي

ؼف: ظع حمؿد معقض وظودل ظبد  حؼَّ

 ادقجقد

 ه579

 م1386

19 

 درج افدرر ذم تػسر أي وافسقر

)بريطوكقو: شؾسؾي إصدارات جمؾي 

 مٍ(5- م 3339 ،1احلؽؿي، ط

 ظبد افؼوهر بـ ظبد افرمحـ اجلرجوين

 اشي وحتؼقؼ: وفقد بـ أمحد احلسغدر

وهـوك دراشي وحتؼقؼ آخرفـ:  افزبري

حمؿد  ضؾعً صالح افػرحون د. د.

 : مٍ ضبعي: )ظامن3أديى صؽقر ذم 

 ه(1543، 1دار افػؽر، ط

ه 581

 م1389

1: 

افـؽً ذم افؼرآن افؽريؿ ذم معوين 

ت: دار افؽريؿ وإظرابف)بروافؼرآن 

 مٍ(1-م1،3338افؽتى افعؾؿقي،ط

ول ادجوصعل دراشي  أبق احلسـ ظع َؾضَّ

 وحتؼقؼ: ظبد اهلل ظبد افؼودر افطقيؾ

ه :58

 م1398

33 

 تػسر افؼرآن

ؿعوين( ك: )تػسر افسَّ  ويسؿَّ

، 1)افريوض: دار افقضـ، ط

 مٍ(7-م8::1

أبق ادظػر افسؿعوين، مـصقر بـ حمؿد 

 .ظبد اجلبور افشوؾعلبـ 

 ،حتؼقؼ: أيب متقؿ يورس بـ إبراهقؿ

فسقريت افػوحتي وهـوك دراشي وحتؼقؼ 

ظبد افؼودر  : حتؼقؼ مٍ ،3وافبؼرة ذم 

مؽتبي  : )ادديـي ادـقرة مـصقر مـصقر

 م(6::1، 1افعؾقم واحلؽؿ، ط

 ه:59

 م13:7

 

 تفاسير القرن السادس الهجري

 وفاتو المفسِّر اسم التفسير م

1 

 أحؽوم افؼرآن

بروت: دار افؽتى افعؾؿقي، )

 مٍ(5-م1:96

ظامد افديـ أبق احلسـ ظع بـ حمؿد 

 افطزي افؽّقو اهلراد )افشوؾعل(

 ه635

 م1113
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3 

 فبوب افتلويؾ ذم معومل افتــزيؾ

ك: )تػسر افبغقي( )افريوض:  ويسؿَّ

 ج(8-ه:153د.ط،  ،دار ضقبي

 أبق حمؿد احلسغ بـ مسعقد افبغقي

ؼف وخرج. )افشوؾعل(افّػراء  حؼَّ

 حمؿد ظبد اهلل افـؿر وُجوظي  : أحوديثف

 ه617

 م1133

4 

 ؽرائى افتػسر وظجوئى افتلويؾ

)جدة: دار افؼبؾي; بروت: ممشسي 

 مٍ(3-م1:99، 1ظؾقم افؼرآن، ط

 حمؿقد بـ محزه افؽرموين

حتؼقؼ: د. صؿران رسـول يقكس 

 افعجع

بعد 

 ه646

1153 

5 

حؼوئؼ افتــزيؾ وظققن افؽشوف ظـ 

 إؿوويؾ ذم وجقه افتلويؾ

، 1ت: دار افؽتى افعؾؿقي، ط)برو

 مٍ(5-م6::1

أبق افؼوشؿ حمؿقد بـ ظؿر اخلقارزمل 

 افزخمؼي )ادعتزيل(

 ه649

 م1154

6 

ادحرر افقجقز ذم تػسر افؽتوب 

 )ؿطر: مطبقظوت ادحوـؿ.افعزيز

، 1افؼظقي وافشمون افديـقي، ط

 مٍ(16-م8::1

أبق حمؿد ظبد احلؼ بـ ؽوفى ابـ ظطقي 

 إكدفز

 حتؼقؼ: ظبد اهلل إكصوري وُجوظي 

 ه653

 م1157

7 
)افؼوهرة: دار افػؽر  أحؽوم افؼرآن

 مٍ(5-افعريب، د.ت

أبق بؽر حمؿد بـ ظبد اهلل بـ افعريب 

 إكدفز آصبقع )ادوفؽل(

 ه654

 م1159

8 

ادسؿك مػوتقح  تػسر افشفرشتوين

فران: )ض ومصوبقح إبرار إرسار

 مرـز افبحقث ودراشي افساث

 ج(3-م3339، 1ط  ، ادخطقط

 حمؿد بـ ظبد افؽريؿ افشفرشتوين

 حتؼقؼ: حمؿد ظع آذرصى، جو

ه 659

 م1164

9 

)مستؿد  جمؿع افبقون ذم تػسر افؼرآن

مـ افطقد( وفف افقشقط ذم افتػسر 

)بروت:  واجلقامع ظـ افؽشوف

فؾؿطبقظوت،  ممشسي إظؾؿل

 مٍ(6-م6::1

أبق ظع افػضؾ بـ احلسـ افطزد 

تصحقح وحتؼقؼ . )صقعل اثـو ظؼي(

 وتعؾقؼ: افسقد هوصؿ افرشقيل ادحاليت

 افسقد ؾضؾ اهلل افطبوضبوئلو

 ه659

 م1154
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: 

 جمؿع افبقون فعؾقم افؼرآن

ممشسي اهلدى،  )إيران:

 مٍ(13-م1:83د.ط،

 أبق ظع افػضؾ بـ احلسـ افطزد
 ه659

1154 

13 

 إجيوز افبقون ظـ معوين افؼرآن

: دار افغرب اإلشالمل، )بروت

 مٍ(3-م6::1، 1ط

 حمؿقد بـ أيب احلسـ افـقسوبقري

دراشي وحتؼقؼ: حـقػ بـ حسـ 

 افؼوشؿل

بعد 

 ه664

 م1169

11 
: مطبعي  إيران – )ؿؿ ؾؼف افؼرآن

 ج(3-م1:96، 3، ط وٓيي

بـ غ شعقد ـــؿطى افديـ أيب احلس

 ي اهلل افراوكدي )صقعل اثـو ظؼي(ـهب

 ه684

 م1188

13 

 زاد ادسر ذم ظؾؿ افتػسر

 -م1:98، 1) بروت: دار افػؽر، ط

 مٍ(9

 

 افػرج ُجول افديـ ظبد افرمحـ بـ أبق

خرج أحوديثف: افسقد . اجلقزي احلـبع

ؼف وـتى هقامشف: د.  زؽؾقل. حؼَّ

 حمؿد بـ ظبد افرمحـ.

 ه6:8

 م1333

 السابع الهجري تفاسير القرن

 وفاتو المفسِّر اسم التفسير م

1 

  مػوتقح افغقى

ك: )افتػسر افؽبـر(  ويسؿَّ

، 1دار افؽتى افعؾؿقي، ط وت:)بر

ضبعي مؾقكي، مٍ( 18-م3333

 ومػفرشي

ؾخر افديـ أبق ظبد اهلل حمؿد بـ ظؿر 

ازي افتؿقؿل افطزشتوين ادعروف   بوفرَّ

 )افشوؾعل(

 ه735

 م1338

3 
 افبقون ذم حؼوئؼ افؼرآنظرائس 

 مٍ(3-ه1416ط،  )ضبعي اهلـد، د.

أبق حمؿد روزهبون بـ أيب افـرص 

 افشرازي )افصقذم(

 ه737

 م:133

4 

 تػسر ابـ ظريب

 )تػسر افؼرآن افؽريؿ(

)ٓ يعرف فف اشؿ، وؿول حمؿد ظبده: 

  كسى إفقف خطل إكام هق فؾؽوصوين افبوضـل(

أبق بؽر حمل افديـ حمؿد بـ ظع ابـ 

ضبطف  .ز )افصقذم(ـظريب إكدف

افقارث وصححف وؿّدم فف افشقخ ظبد

د. ـ ف وهـوك ُجع وحتؼقؼ آخر.  حمؿد ظع

 ه749

 م1353



 (ه4123 جمادى اآلخرة)العدد الحادي عشر             مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  
 

233 

  دار افؽتى افعؾؿقي، د.ط، )بروت:

 مٍ(3-م3331

مٍ، بعـقان: 5حمؿقد حمؿقد افغراب، ذم 

 رمحي مـ افرمحـ ذم تػسر وإصورات افؼرآن.

 م(:1:9، 1ضبعي: )دمشؼ: مطبعي كرص، ط

5 

 تػسر افؼرآن افعظقؿ

دار افـؼ فؾجومعوت، د.ط،  )افؼوهرة:

 مٍ(3 -م:333

أبق احلسـ ظع بـ حمؿد بـ 

 افصؿد ظؾؿ افديـ افسخوويظبد

 مقشك ظع مقشك مسعقد د. حتؼقؼ:

 أذف حمؿد ظبد اهلل افؼصوص د.

ه 753

 م1355

6 

اإلصوري ذم افتػسر افتلويالت افـجؿقي

فعؾؿقي، )بروت: دار افؽتى ا افصقذم

 مٍ(7-م:333، 1ط

 جؿ افديـ افؽزى، أمحد بـ ظؿر بـك

 حمؿد ادعروف بدايي )افصقذم(

 حتؼقؼ افشقخ: أمحد ؾريد ادزيدي

 ه765

 م1366

7 

)اختصور  تػسر افعز بـ ظبد افسالم

)اخلز:  ه(563افـؽً فؾاموردي، ت: 

ـام ُضبع مٍ( 4-دار اهلجرة، د.ت

)بروت:  افؼيػ هبومش ادصحػ

 (م3333، 1ـ حزم، طدار اب

ظز افديـ ظبد افعزيز بـ ظبد افسالم 

 عروف بسؾطون افعؾامءاد

:  د. ظبد اهلل بـ إبراهقؿ ُجع وحتؼقؼ 

 افقهقبل

 

 ه773

 م1371

 

8 

 رمقز افؽـقز ذم تػسر افؽتوب افعزيز

، 1ادؽرمي: مؽتى إشدي، ط)مؽي 

 مٍ(:-م3339

افرازق بـ د ـوؾظ ظز افديـ ظباحل

د. حتؼقؼ: أ.. اهلل افرشؿل احلـبع رزق

 ادؾؽ بـ ظبد اهلل بـ دهقشظبد

 ه771

 م1373

9 
دار  ت:)برو اجلومع ٕحؽوم افؼرآن

 م13ٍ-م3،3335افؽتى افعؾؿقي،ط

إكصوري  أبق ظبد اهلل حمؿد بـ أمحد

 )ادوفؽل( اخلزرجل إكدفز افؼرضبل

 ه781

 م1383

: 

 افتلويؾ أكقار افتــزيؾ وأرسار

، 1: دار افؽتى افعؾؿقي، ط ت)برو

 مٍ ـبر(1 -م1:99

 افديـ أبق اخلر ظبد اهلل بـ ظؿركوس 

 افبقضووي )افشوؾعل(

 ه796

 م1397

13 

 (أرجقزة ذم افتػسر)افتقسر ذم افتػسر

 م:::1، 1)مؽي: مؽتبي كزار افبوز، ط

 مٍ(3-

ظبد افعزيز بـ شقد بـ ظبد اهلل بـ ظز 

ادعروف بوفديريـل.  افديـ افدمري

 حتؼقؼ:د. مصطػك حمؿد افذهبل.

 ه7:8

 م13:9
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 تفاسير القرن الثامن الهجري
 

 وفاتو المفسِّر اسم التفسير م

1 

 مدارك افتــزيؾ وحؼوئؼ افتلويؾ

ك: )تػسر افـسػل(  ويسؿَّ

، 1ت: دار افؽتى افعؾؿقي، ط)برو

 ج(3-م6::1

أبق افزـوت ظبد اهلل بـ أمحد افـَّسػل 

 )احلـػل(

: افشقخ  ضبطف وخرج آيوتف وأحوديثف 

 زـريو ظؿرات

 ه813

 م1413

3 

 ُفبوب افتلويؾ ذم معوين افتــزيؾ

مي; ادؽتبي شتؼو)افؼوهرة: مطبعي آ

 ج(5-ه1485، 1افتجوريي، ط

ـ إبراهقؿ ـ حمؿد ب ـ ظع ب  أبق احلس

 )افشوؾعل( ادعروف بوخلوزن، افبغدادي

 ه836

 م1435

4 

 ورؽوئى افػرؿون ؽرائى افؼرآن

 1مصطػك افبويب وأوٓده، ط)مرص: 

 مٍ(16-م1:73، 

احلسـ بـ حمؿد بـ احلسغ كظوم 

  افديـ افؼؿل افـقسوبقري

 حتؼقؼ: إبراهقؿ ظطقة ظقض 

 ه839

 م1438

5 

دؿوئؼ افتػسر اجلومع فتػسر ابـ 

ع ٓ يشؿؾ افؼرآن ـؾف، وهق ُج) تقؿقي

 (أؿقال افشقخ ادتـوثرة ذم ـتبف

، 3مشسي ظؾقم افؼرآن، ط)بروت: م

 مٍ(4-م1:94

تؼل افديـ أمحد بـ ظبد احلؾقؿ بـ 

اين )جمتفد مطؾؼ(  تقؿقي احلرَّ

 ُجع وحتؼقؼ: حمؿد افسقد اجلؾقـد

 ه839

 م1438

6 

 افتػسر افؽبر

، 1ت: دار افؽتى افعؾؿقي، ط)برو

 مٍ(8-م3333

تؼل افديـ أمحد بـ ظبد احلؾقؿ بـ 

 د مطؾؼ(تقؿقي احلراين )جمتف

 حتؼقؼ: ظبد افرمحـ ظؿرة

 ه839

 م1438

7 

وهق تػسر آي  افتػسر افؽومؾ

 افؼرآن افؽريؿ ٓبـ تقؿقي

 -م3333، 1)بروت: دار افػؽر، ط

 مٍ(:

تؼل افديـ أمحد بـ ظبد احلؾقؿ بـ 

 تقؿقي احلراين )جمتفد مطؾؼ(

ُجع ودراشي وحتؼقؼ وختريٍ: أيب 

 شعقد ظؿر بـ ؽرامي افعؿروي

 ه839

 م1438
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8 

 ـتوب افتسفقؾ فعؾقم افتــزيؾ

، 4ة: دار افؽتى احلديثي، ط)افؼوهر

 ج(5مٍ،3-م1:84

أبق افؼوشؿ حمؿد بـ أمحد بـ جزّي 

حتؼقؼ: ظبد ادـعؿ . افؽؾبل )ادوفؽل(

 افققكز، وإبراهقؿ ظطقة ظقض

 ه851

 م1453

9 
 افبحر ادحقط

 مٍ(9-م1:94، 3)دار افػؽر، ط

يقشػ أبق ظبد اهلل حمؿد بـ 

ز افغركوضل ادعروف بليب ـإكدف

 حقون )افشوؾعل(

 ه856

 م1455

: 

 : )بروت افـفر ادود مـ افبحر ادحقط

ممشسي افؽتى  دار احلـون; بروت:

 مٍ(3-م1:98، 1افثؼوؾقي، ط

 أبق ظبد اهلل حمؿد بـ يقشػ

تؼديؿ وضبط: بقران وهديون 

 افضـووي

 ه856

 م1455

13 

 تػسر اإلموم افذهبل

، 1افعبقؽون، ط)افريوض: مؽتبي 

 ج(3-م3334

أبق ظبد اهلل حمؿد بـ أمحد بـ ظثامن 

   ُجع وترتقى وتقثقؼ افذهبل افسـامين

 أ. د. شعقد بـ ظبد اهلل افػـقسون

 ه859

 م1458

11 

)خمترص  افدر افؾؼقط مـ افبحر ادحقط

  ه856افبحر ادحقط ٕيب حقون، ت: 

افؽتوب )افؼوهرة: دار ( ضبع هبومشف

 مٍ(9-م3::1، 3اإلشالمل، ط

اخترصه تؾؿقذ أيب حقون: توج افديـ 

 احلـػل ابـ مؽتقم

 ه:85

 م1459

13 

بدائع افتػسر اجلومع فتػسر اإلموم 

موم: دار ابـ )افد ابـ ؿقؿ اجلقزيي

 مٍ(6-م4::1، 1اجلقزي، ط 

 حمؿد بـ أيب بؽر، ابـ ؿقؿ اجلقزيي

 ُجعف: يِّسي افسقد حمؿد

 ه861

 م1463

14 

افضقء ادـر ظذ افتػسر)جمؿقع مـ 

)افريوض: دار ـتى ابـ ؿقؿ اجلقزيي(

 مٍ(7-افسالم، د.ط، د.ت

 حمؿد بـ أيب بؽر، ابـ ؿقؿ اجلقزيي

 ُجعف: ظع احلؿد ادحؿد افصوحلل

 ه861

 م1463

15 

)ٓ يشؿؾ  بـ افؼقؿافتػسر افؼّقؿ ٓ

) بروت: دار افػؽر،  افؼرآن ـؾف(

 مٍ(1-م1:99د.ط، 

 حمؿد بـ أيب بؽر، ابـ ؿقؿ اجلقزيي

 ُجعف: افشقخ حمؿد أويس افـدوي

ؼف: حمؿد حومد افػؼل  حؼَّ

 ه861

 م1463
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16 

 تػسر افؼرآن افعظقؿ

 واصتفر بوشؿ )تػسر ابـ ـثر(

، 1ريوض: دار ظومل افؽتى، ط)اف

 مٍ(16-م3335

أبق افػداء إشامظقؾ بـ ظؿرو بـ ـثر 

 افبرصي افدمشؼل )افشوؾعل(حتؼقؼ:

مصطػك افسقد حمؿد، وُجوظي. وفف 

حتؼقؼوت ظديدة، مـفو حتؼقؼ: د. 

افسقد حمؿد افسعقد وُجوظي، ضبعي: 

، 1: دار احلديٌ، ط )افؼوهرة

م(، وحتؼقؼ: حومد أمحد 3336

مٍ، ضبعي: )افؼوهرة: 5افطوهر، ذم 

م(، 3333،  1دار افػجر فؾساث، ط

وحتؼقؼ: د. حمؿد إبراهقؿ افبـَّو، ذم 

)بروت: دار ابـ حزم، مٍ، ضبعي: 9

 م(:333، 1ط

 ه885

 م1483

17 

ادعتؿد مـ ادـؼقل ؾقام أوحك إػ 

افريوض: مؽتبي افتقبي، ) افرشقل 

 مٍ(3-م3333، 1ط

هبوء افديـ حقدر بـ ظع بـ حقدر 

ؼف وخرج أحوديثف: د. . افؼور حؼَّ

ؾقصؾ ابـ جعػر بويل، د. حمؿد وفد 

 شقدي وفد حبقى

 ه887

 م1485

18 

ادحقط إظظؿ وافبحر اخلضؿ  تػسر

 ذم تلويؾ ـتوب اهلل افعزيز ادحؽؿ

)بروت: دار افؽتوب افعريب، د.ط، 

 مٍ(8-د.ت

 افسقد حقدر أمع

 اثـو ظؼي( )صقعل

ؼف: افسقد حمسـ ادقشقي  حؼَّ

 افتزيزي

 ه 9ق

 م15ق

 

 تفاسير القرن التاسع الهجري

 وفاتو المفسِّر اسم التفسير م

1 

 ذم حتؼقؼ ادبوحٌ ـشػ افتــزيؾ

 وافتلويؾ)بروت: دار اددار

 مٍ(8-م3334، 1ط اإلشالمل، 

اد افعبودي أبق بؽر  بـ ظع احلدَّ

 )احلـػل(افزبقدي

 ه933

 م14:8
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3 

)بروايي تؾؿقذه إيّب  تػسر ابـ ظرؾي

 وهق ظبورة ظـ دروس وحمورضات(

قث بوفؽؾقي )تقكس: مرـز افبح

 ج(3-ه1:97، 1، ط افزيتقكقي

 حمؿد بـ حمؿد بـ ظرؾي افقرؽؿل

 دراشي وحتؼقؼ: د. حسـ ادـوظل

 ه934

 م1533

4 
 تؼققد افؽبر ذم تػسر ـتوب اهللاف

 مٍ(3-م1513، 1) د.ن، ط ادجقد

ز ـبـ حمؿد افبسقع افتقك أمحد

 د. ظبد اهلل بـ مطؾؼ افطقافي حتؼقؼ:

 ه943

 م1537

5 

)ضبع ظذ  ـــز افعرؾون ذم ؾؼف افؼرآن

 )ضبعي تزيز، د.ط افعسؽري(هومش 

 مٍ(1-ه1415، 

 مؼداد بـ ظبد اهلل افسققري

 اثـو ظؼي( )صقعل

أوائؾ 

هذا 

 افؼرن

6 

افثؿرات افقوكعي وإحؽوم افقاضحي 

  افؼوضعي

اجلؿفقريي  -)صـعوء: وزارة افعدل

 مٍ(4-م3333، 1افقؿـقي ، ط

 الئلثافصؿس افديـ يقشػ بـ أمحد 

 )افزيدي ادعتزيل(

 ه943

 م1539

7 

 هبومشف تبصر افرمحـ وتقسر ادـون

  افؼرآن ىكزهي افؼؾقب ذم تػسر ؽري

، )بروت: ظومل ٕيب بؽر افسجستوين

 مٍ(3 - م1:94، 3افؽتى، ط

 ظع بـ أمحد بـ إبراهقؿ ادفوئؿل

 اهلـدي افشفر بودخدوم )افصقذم(

 ه946

 م1543

8 

 فؾػضالء افسامشر ظققن افتػوشر

 -م3337، 1صودر، ط)بروت: دار 

 مٍ(5

 صفوب افديـ أمحد بـ حمؿقد

 افسققاد ادوتريدي )افصقذم(

حتؼقؼ وتعؾقؼ: د. هبوء افديـ دارمتو  

 )اشتـبقل(

 ه973

 م1566

9 

تػسر اجلالفغ )دمشؼ: دار افبشوئر، 

 مطبقع هبومش مٍ(1-م4::1، 1ط

ادصحػ افؼيػ، )ادحذَّ ؾِّّس 

وافسققضل افـوس ثؿ افػوحتي،  - افؽفػ

 اإلرساء(-مـ افبؼرة

جالل افديـ حمؿد بـ أمحد ادحذَّ 

 افشوؾعل، وجالل افديـ افسققضل

 ه975

 م:157

 ه11:

 م1636
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: 

 اجلقاهر احلسون ذم تػسر افؼرآن

)بروت: دار إحقوء افساث افعريب; 

، 1ممشسي افتوريخ افعريب، ط

 مٍ(6-م8::1

 زيد ظبد افرمحـ بـ حمؿد افثعوفبلأبق 

 .اجلزائري ادغريب ادوفؽل

ؼف وظؾؼ ظؾقف وخرج أحوديثف:  حؼَّ

 افشقخ ظع حمؿد معقض وُجوظي

 ه986

 م1583

13 

 افؾبوب ذم ظؾقم افؽتوب

، 1ت: دار افؽتى افعؾؿقي، ط)برو 

 مٍ(33 -م9::1

 بـ ظع بـ ظودل افدمشؼل احلـبع ظؿر

وظع  : ظودل أمحد ظبد ادقجقد، حتؼقؼ

د.حمؿد شعد  : وصورـفام حمؿد معقض

حمؿد ادتقػ  .د. ،رمضون حسـ

 حرب افدشقؿل

 ه993

 م1586

11 

 كظؿ افدرر ذم تـوشى أيوت وافسقر

دار افؽتوب اإلشالمل،  )افؼوهرة:

 مٍ(33-م3::1، 3ط

بـ برهون افديـ أبق احلسغ إبراهقؿ 

 ظؿر افبؼوظل

 ه996

 م1593

13 

روائع افتػسر اجلومع فتػسر اإلموم 

افػرج ظبد افرمحـ بـ احلوؾظ أيب 

 ه( 9:6رجى احلـبع )ت: 

 : دار افعوصؿي فؾـؼ)افريوض

 مٍ(3-م3331، 1، ط عوافتقزي

ُجع وتعؾقؼ: أيب معوذ ضورق بـ 

 ظقض اهلل بـ حمؿد

 ه9:6

 م:159

14 
دار احلؽؿي  )صـعوء: تػسر إظؼؿ

 مٍ ـبر(1-م3::1، 1افقامكقي، ط

أمحد بـ ظع بـ  حمؿد بـ ظع إظؼؿ 

 أكز
 ه:ق

 تفاسير القرن العاشر الهجري

 وفاتو المفسِّر اسم التفسير م

1 

 جومع افبقون ذم تػسر افؼرآن

 )افؽقيً: ؽراس فؾـؼ وافتقزيع،

 مٍ(1- م3338، 1ط

 افسقد معغ افديـ حمؿد بـ ظبد

 .افرمحـ احلسـل احلسقـل اإلجيل

ظؾؼ ظؾقف: حمؿد بـ ظبد اهلل 

 ه(13:7افغزكقي )ت: 

 ه36:

 م::15
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3 

 افّدر ادـثقر ذم افتػسر بودلثقر

مرـز هجر فؾبحقث : افؼوهرة)

وافدراشوت افعربقي واإلشالمقي ، 

 مٍ(18-م3334، 11ط

جالل افديـ ظبد افرمحـ بـ أبك 

حتؼقؼ:  بؽر افسققضل )افشوؾعل(

 ادحسـ افسـل د. ظبد اهلل بـ ظبد

 ه11:

 م1636

4 

 اإلـؾقؾ ذم اشتـبوط افتــزيؾ

  آيوت إحؽوم ؾؼط()يشؿؾ 

، 1دار إكدفس اخلرضاء، ط )جدة:

 مٍ(4-م3333

 الل افديـ افسققضلـج

: د. ظومر بـ ظع  حتؼقؼ ودراشي

 افعرايب )أصؾف رشوفي دـتقراه(

 ه11:

 م1636

5 

افػقاتح اإلهلقي وادػوتقح افغقبقي 

ادقضحي فؾؽؾؿ افؼرآكقي واحلؽؿ 

)افؼوهرة: دار رـويب، د.ط،  افػرؿوكقي

 ج(3-م:::1

 كعؿي اهلل بـ حمؿقد افـخجقاين
 ه33:

 م1615

6 

 ه(796حوصقي ظذ افبقضووي )ت: 

، 1دؽتبي افتجوريي افؽزى، ط)مرص: ا

 ج(5مٍ،3-د.ت

 حمؿد بـ ُجول افديـ افؽوزروين
 ه53:

 م1645

7 

افِّساج ادـر ذم اإلظوكي ظذ معرؾي 

  بعض ـالم ربـو احلؽقؿ اخلبر

ك بتػسر   اخلطقى افؼبقـلويسؿَّ

إحقوء افساث افعريب،  دار : )بروت

 م9ٍ-م3335، 1ط

 اخلطقى صؿس افديـ حمؿد  بـ أمحد

 .افؼبقـل افؼوهري

خرج أحوديثف وظؾؼ ظؾقف: أمحد ظزو 

 ظـويي افدمشؼل

 ه88:

 م:167

8 

إرصود افعؼؾ افسؾقؿ إػ مزايو افؽتوب 

ت: دار إحقوء افساث ) برو افؽريؿ

 مٍ(6-افعريب، د.ت

أبق افسعقد حمؿد بـ حمؿد افعامدي 

 )احلـػل(

 

 ه93:

 م1685

9 
)إيران: دار إشقة،  خمترص هنٍ افبقون

 مٍ(1-ه1519، 1ط

حمؿد بـ ظع افـؼل افشقبوين)صقعل 

 حتؼقؼ: حسغ درـوهل اثـو ظؼي(

ؿبؾ 

 ه5::

 م1696
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 تفاسير القرن الحادي عشر الهجري

 وفاتو المفسِّر اسم التفسير م

1 
ويعرف )بتػسر  تػسر افؼرآن افؽريؿ

 مٍ(8م،1:31، 1)ؿؿ: ط صدر ادتلهلغ(

حمؿد بـ إبراهقؿ صدر افديـ 

 افشرازي )صقعل اثـو ظؼي(

 ه1363

 م:174

3 
 مـتفك ادرام ذم ذح آيوت إحؽوم

 مٍ(1-ه1468، 1)صـعوء، ط

حمؿد بـ احلسغ بـ اإلموم افؼوشؿ 

 بـ حمؿد )زيدي(

 ه1378

 م1767

4 

وهق: )ظـويي افؼويض  حوصقي افشفوب

وـػويي افرايض ظذ ذح افبقضووي، 

، 1، )مرص: بقٓق، طه(796: ت

 مٍ(9 - م1394

أمحد بـ حمؿد صفوب افديـ 

 اخلػوجل )حـػل(

 ه:137

 م1769

5 

)ضفران: دار  افصوذم ذم تػسر افؼرآن

 ،ه(:151، 1افؽتى اإلشالمقي، ط

-وفف تػسر إصػك )خمترص افصوذم

 مٍ(8

ؿد بـ مرته ادال حمسـ حم

 )صقعل اثـو ظؼي(افؽوصوين

 : افسقد حمسـ احلسقـل حتؼقؼ

 

 ه13:1

 م1793

 تفاسير القرن الثاني عشر الهجري

 وفاتو المفسِّر اسم التفسير م

1 
)ؿؿ: ممشسي  افزهون ذم تػسر افؼرآن

 مٍ(5-ه1518، 1دار افتػسر، ط

افسقد هوصؿ بـ شؾقامن احلسقـل 

 افبحراين )صقعل اثـو ظؼي(

 ه1138

 م17:6

3 

  تػسر كقر افثؼؾغ

  يقرد إثر ظـ آل افبقً

-ه1494، 1)ؿؿ: مطبعي احلؽؿي، ط

 مٍ(6

ظبد ظع بـ ُجعي افعرود 

 ؼي(ـاحلقيزي )صقعل اثـو ظ

: افسقد هوصؿ  تصحقح وتعؾقؼ

 افرشقيل ادحاليت

 ه1113

 م1833

4 

افـؼ )ؿؿ: ممشسي  تػسر ـــز افدؿوئؼ

وبعي جلامظي اددرشغ، اإلشالمل افت

 مٍ(13-ه1513، 1ط

 ادرزا حمؿد ادشفدي افؼؿل

 )صقعل اثـو ظؼي(

حدود 

 ه1136

 م1814
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5 

افتػسرات إمحديي ذم بقون أيوت 

د: مؽتبي افؼـي، )اهلـ افؼظقي

 مٍ(1 - م1:35

 أمحد افصديؼل اهلـدي،

 افشفر )بُؿالَِّجققن( 

 احلـػل ()ظذ ادذهى 

ه 1143

 م1819

6 

ل تػسر روح افبقون  ويعرف بتػسر حؼِّ

 ، 1ط ، )دار إحقوء افساث افعريب

 مٍ(13- م3331

ل  أبق افػداء إشامظقؾ حؼِّ

تعؾقؼ وتصحقح:  .افزوشقي

 افشقخ أمحد ظزو ظـويي

 ه1148

 م1835

7 

حوصقي صقخ زاده ظذ تػسر افبقضووي 

اإلشالمقي، )ترـقو: ادؽتبي ه(796)ت: 

 مٍ(5-د.ت

 ظبد اهلل حؾؿل يقشػ زاده افرومل
 ه1178

 م1865

8 

حوصقي افؼـقي ظذ تػسر افبقضووي 

ومعف حوصقي ابـ افتؿجقد ه(796)ت: 

مصطػك بـ ابراهقؿ افرومل احلـػل 

ار افؽتى بروت: ده()993)ت:

 مٍ(33-م3331، 1افعؾؿقي، ط

ظصوم افديـ اشامظقؾ بـ حمؿد 

 .افؼـقي

وصححف: ظبد اهلل حمؿقد ضبطف 

 حمؿد ظؿر

 ه11:6

 م1893

 تفاسير القرن الثالث عشر الهجري

 وفاتو المفسِّر اسم التفسير م

1 

 حوصقي اجلؿؾ ظذ تػسر اجلالفغ،

،  ، وافسققضله 975:  ، ت )ادحّذ 

وهق افػتقحوت اإلهلقي  ،ه(11:ت:

 بتقضقح تػسر اجلالفغ فؾدؿوئؼ اخلػقي

، 1افعؾؿقي، ط ت: دار افؽتى)برو

 مٍ(9-م7::1

شؾقامن بـ ظؿر افعجقع ادشفقر 

 بوجلََؿؾ )افشوؾعل(

 ختريٍ إبراهقؿ صؿس افديـ 

 ه1335

 م:189

3 

 تػسر آيوت مـ افؼرآن افؽريؿ

 ،1)افؼوهرة: دار اإلموم أمحد، ط

 مٍ(1 - م3336

 حمؿد بـ ظبد افقهوب

حف ووضع  راجع أصقفف وصحَّ

 هقامشف: د. حمؿد بؾتوجل

 ه1337

 م18:1
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4 

 افبحر ادديد ذم تػسر افؼرآن ادجقد

، 1ت: دار افؽتى افعؾؿقي، ط)برو

 مٍ(9-م3333

أبق افعبوس أمحد بـ حمؿد بـ مفدي 

 ابـ ظجقبي احلسـل

 ه1335

 م:193

5 
إحقوء  : دار بروت) افتػسر ادظفري

 (م13ٍ-ه1513، 1، طافساث افعريب

حمؿد ثـوء اهلل افعثامين ادظفري 

 افـؼشبـدي افػوين ؾتك

 ه1336

 م1913

6 

 حوصقي افصووي ظذ تػسر اجلالفغ

حوصقي اجلؿؾ مع زوائد  خمترص)

ت: دار افؽتى افعؾؿقي، )برو( وؾقائد

 مٍ(7-م3333، 1ط

 أمحد بـ حمؿد اخلؾقيت افصووي

  ضبطف وصححف)ادوفؽل افصقذم(،

 حمؿد ظبد افسالم صوهغ

 ه1351

 م1936

7 

اجلقهر افثؿغ ذم تػسر افؼرآن ادبغ 

-م1:97، 1فػغ، ط)افؽقيً: مؽتبي إ

وفف تػسر افؼرآن افؽريؿ، وافتػسر  مٍ(7

 افقجقز، وصػقة افتػوشر

افسقد ظبد اهلل بـ حمؿد رضو ُصزَّ 

 افعؾقي احلسقـل

 ()صقعل اثـو ظؼي

 ه1353

 م1937

8 

)إيران: دار  تػسر افؼرآن افؽريؿ

،  وضبع ه(1518، 3، ط إشقة

افؼيػ )ؿؿ: دار هبومش ادصحػ 

 مٍ(1-، د.ت3اهلجرة، ط

ـ حمؿد رضو افعؾقي  افسقد ظبد اهلل ب

 احلسقـل

 )صقعل اثـو ظؼي(

 ه1353

 م1937

9 

ضقوء افتلويؾ ذم معوين افتــزيؾ 

 -م1:71مطبعي آشتؼومي،  : )افؼوهرة

اإليامن ذم : ـػويي أهؾ  وخمترصهمٍ( 5

)دمشؼ: مؽتبي افـقري(  تػسر افؼرآن

 ج3مٍ، 1ذم 

ـ ظثامن ادعروف  ـ حمؿد ب أبق ظبد اهلل ب

 بػقدي

 ه1356

 م:193

: 

ؾتح افؼدير اجلومع بغ ؾـل افروايي 

)مرص: دار  وافدرايي مـ ظؾؿ افتػسر

وُضبع هبومش م(، 8::1، 3افقؾوء، ط

ادصحػ افؼيػ، بعـويي ومراجعي 

أصقفف: يقشػ افغقش، )بروت: دار 

 مٍ(7-م3333، 1ادعرؾي، ط

 حمؿد بـ ظع بـ ظبد اهلل افشقـوين

 ظبد افرمحـ ظؿرة : د. حتؼقؼ

 ه1363

 م1945
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13 

توج افتػوشر فؽالم ادؾؽ افؽبر)بقون 

ار )بروت: د دعوين أيوت بوختصور(

 مٍ(3 -م:1:8د.ط، ادعرؾي، 

حمؿد ظثامن بـ أيب بؽر بـ ظبد اهلل 

 ادرؽـل )احلـػل افصقذم(

 ه1379

 م1961

11 

روح ادعوين ذم تػسر افؼرآن افعظقؿ 

ت: دار افؽتى )برو. وافسبع ادثوين

 مٍ(17-م7::1، 1افعؾؿقي، ط

أبق افثـوء صفوب افديـ افسقد حمؿقد 

 أؾـدي أفقد

 

 ه1383

 م1964

 القرن الرابع عشر الهجريتفاسير 

 وفاتو المفسِّر اسم التفسير م

1 

ـشػ إرسار افـقراكقي افؼرآكقي ؾقام 

يتعؾؼ بوٕجرام افسامويي وإرضقي 

 واحلققاكوت وافـبوتوت واجلقاهر ادعدكقي

 مٍ(4-ه13:8)مرص: ادطبعي افقهبقي، 

 حمؿد بـ أمحد آشؽـدراين افدمشؼل
 ه1437

 م1999

3 

 ذم تػسر آيوت إحؽوم كقؾ ادرام

-م9::1، 1افؼوهرة: دار احلرمغ، ط)

 مٍ(3

أبق افطقى حمؿد صديؼ بـ حسـ 

ؼف: إبراهقؿ ) احلسقـل افؼـقجل حؼَّ

 (إشامظقؾ افؼويض وُجوظي

 ه1438

 م:199

4 

 ؾتح افبقون ذم مؼوصد افؼرآن

 يصػف صوحبف بلكف تػسر شؾػل خوٍل مـ

اإلرسائقؾقوت واجلدفقوت ادذهبقي 

)بروت: ادؽتبي افعرصيي، د.ط،  وافؽالمقي

 مٍ(16-م3::1

أبق افطقى حمؿد صديؼ بـ حسـ 

 احلسقـل افؼـقجل

ظـل بطبعف وؿدم فف: ظبد اهلل بـ 

 إبراهقؿ إكصوري

 ه1438

 م:199

5 

 مراح فبقد فؽشػ معوين افؼرآن ادجقد

ك: )افتػسر ادـر دعومل افتــزيؾ ادسػر  ويسؿَّ

)بروت: دار  افتلويؾ(ظـ وجقه حموشـ 

 مٍ(3-م8::1، 1افؽتى افعؾؿقي، ط

 

أبق ظبد ادعطل حمؿد بـ ظؿر كقوي 

 اجلووي )افشوؾعل افصقذم(

 

 ه1417

 م19:9

6 
 تػسر افشقخ حمؿد ظبده )جزء ظؿ(

 ج(1 -م1:96: دار ومؽتبي هالل،  )بروت
 حمؿد ظبده

 ه1435

 م1:37
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7 
)بروت:  بقون افسعودة ذم مؼوموت افعبودة

 مٍ(5- ه1539 ، 3ممشسي إظذ، ط

افسؾطون حمؿد بـ حقدر اجلـوبزي 

 شوين )صقعل اثـو ظؼي(ااخلر

 ه1438

 م:1:3

8 

 هقامن افزاد إػ دار ادعود

 اث افؼقمل وافثؼوؾي،: وزارة افس )ظامن

 مٍ(16- م1:93د.ط،

حمؿد بـ يقشػ بـ ظقسك أضػقش 

 )إبويض(

 ه1443

 م1:14

9 

 افتػسر فؾؼرآن افؽريؿتقسر 

ث افؼقمل )ظامن: وزارة افسا

 مٍ(16-م1:98وافتعووكقي، د.ط، 

حمؿد بـ يقشػ بـ ظقسك أضػقش 

 )أبويض(

 ه1443

 م1:14

: 

  حموشـ افتلويؾ

ك: )تػسر )بروت: دار  افؼوشؿل( ويسؿَّ

 ج(18 -م1:89، 3افػؽر، ط

 حمؿد ُجول افديـ افؼوشؿل

 

 ه1443

 م1:14

13 

 )حوصقي مدارك افتــزيؾاإلـؾقؾ ظذ 

 ه( 813ظذ تػسر افـسػل، ت: 

 مٍ(8-ه1443)مطبعي إـؾقؾ ادطوبع،

حمؿد ظبد احلؼ صوه اإلفف آبودي 

 اهلـدي احلـػل

 ه1444

 م1:15

11 

 تػسر مؼتـقوت افدرر ومؾتؼطوت افثؿر

، 1دار افؽتى اإلشالمقيـ ط )ضفران:

 مٍ(13-ه1488

احلوج مر شقد ظع احلوئري 

 افطفراين، ادعروف بودػِّسِّ 

 ه1453

 م1:33

13 

تػسر كظوم افؼرآن وتلويؾ افؼرآن 

، 1)اهلـد: افدائرة احلؿقديي، ط بوفؼرآن

 مٍ(1-م3339

 اإلموم ظبد احلؿقد افػراهل
 ه:145

 م1:43

14 

اهلدايي وافعرؾون ذم تػسر افؼرآن 

)ضبع وُشحى مـ افسقق فؾؼرآن 

 ووصػ (ادرصي فضالفف واكحراؾف 

)مطبعي مصطػك  بلكف تػسر إحلودي

 مٍ(1-ه:145احلؾبل، د.ط، 

 أبق زيد حمؿد افدمـفقري

 

 ه:145

 م1:43



 (ه4123 جمادى اآلخرة)العدد الحادي عشر             مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  
 

223 

15 

)مل يتؿف،  آٓء افرمحـ ذم تػسر افؼرآن

)بروت:  افـسوء( 67ووصؾ حتك آيي 

وافـؼ ممشسي افبعثي،  مرـز افطبوظي

 ج(4-م:::1، 3ط

جػل )صقعل  حمؿد جقاد افبالؽل اـف

 اثـو ظؼي(

 ه1463

 م1:44

16 

تػسر افؼرآن احلؽقؿ افشفر بـ)ادـور( 

افـسوء، فإلموم  137 -)مـ بدايي افبؼرة

(، ثؿ أـؿؾ ه 1434حمؿد ظبده )ت: 

مـ  64حمؿد رصقد رضو حتك آيي 

ت: دار افؽتى )برو شقرة يقشػ(

 مٍ(13-م:::1، 1افعؾؿقي، ط

 

 وحمؿد رصقد رضو حمؿد ظبده

 

 ه1465

 م1:46

17 

 ادخترص ادػقد فؾؼرآن ادجقدافتػسر 

وهق خمترص تػسر ادـور، اخترصه 

افسقد حمؿد رصقد كػسف، فؽـف مل يتؿف 

وت: )بر وأمتف افشقخ حمؿد أمحد ــعون

 مٍ(4-م1:95، 1طادؽتى اإلشالمل، 

 

 حمؿد رصقد رضو

 مراجعي: زهر صوويش

 

 ه1465

 م1:46

18 

 اجلقاهر ذم تػسر افؼرآن افؽريؿ

، 1افؽتى افعؾؿقي، ط ت: دار)برو

 مٍ(14-م3335

 ضـطووي جقهري

حمؿد   : ك بفتـضبطف واظ

 افسالم صوهغظبد

 ه1469

 م:1:4

19 

جموفس افتذـر مـ ـالم احلؽقؿ اخلبر 

ك: )تػسر ابـ بوديس(، وهق  ويسؿَّ

 دروس ذم افتػسر فسقر مـ افؼرآن.

، 1ت: دار افؽتى افعؾؿقي، ط)برو

 مٍ(1-م6::1

 حمؿد بـ بوديسظبد احلؿقد بـ 

ُجع وترتقى: د. تقؾقؼ حمؿد 

صوهغ; حمؿد افصوفح رمضون ظّؾؼ 

ظؾقف وخّرج آيوتف وأحوديثف: أمحد 

 صؿس افديـ.

 ه:146

 م1:53

1: 

)تػسر  تقؾقؼ افرمحـ ذم دروس افؼرآن

، 3)افريوض: دار افعوصؿي، ط ـومؾ(

 مٍ(5-م3339

ؾقصؾ بـ ظبد افعزيز بـ ؾقصؾ آل 

 مبورك

ؼف:ظبد  افعزيز بـ ظبد اهلل آل محدحؼَّ

 ه1477

 م1:58
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33 

  تػسر افؼرآن فؽالم افرمحـ

 م3333، 1)افريوض: دار افسالم، ط

 مٍ(1-

 أبق افقؾوء ثـوء اهلل اهلـدي إمرتَِّسّي 

افؼودر ظبد :خرج أحوديثف

 : تؼديؿ ومراجعي ، ؤوطوإرك

 صػل افرمحـ ادبورـػقري

 ه1478

 م1:59

31 

 ادراؽلتػسر

،  فبويب احلؾبل وأوٓدهامطبعي )مرص:

 مٍ ( 13ج ، 43-م1:85،  6ط

 أمحد مصطػك ادراؽل
 ه1481

 م1:61

33 

صػقة افعرؾون ذم تػسر افؼرآن 

ر(، مطبقع هبومش ــ)ادصحػ ادػس

رص: دار ــ)م ؼيػــادصحػ اف

 مٍ(1-، د.ت3ط  ادعورف،

 حمؿد ؾريد وجدي

 

 ه1484

 م1:64

34 
زؿوزيؼ: دار )اف افتػسر افقاضح

 مٍ(4-م3::1، 13، ط افتػسر
 افسقد حمؿد حمؿقد حجوزي

بعد شـي 

 ه1485

 م1:65

35 

 تقسر افؽريؿ افرمحـ ذم تػسر ـالم ادـون

حقوء افساث )افؽقيً: ُجعقي إ

 مٍ(3-م8::1، 1اإلشالمل، ط

 ظبد افرمحـ بـ كوس آل شعدي

 وضبع هبومش افؼرآن ذم جمؾد واحد،

ادغـل; دمشؼ: دار افريوض: دار )

 م(:::1، 1افؽؾؿ افطقى، ط

 ه1487

 م1:67

36 

َـّون ذم خالصي تػسر  تقسر افؾطقػ اد

صقؿ: إدارة ادطبقظوت، افؼرآن)افؼ

 مٍ(1-ه:153  ،3ط

 ظبد افرمحـ بـ كوس آل شعدي
 ه1487

 م1:67

37 

ظؿدة افتػسر ظـ احلوؾظ ابـ ـثر)ت: 

 اؿترص ظذ افصحقح وهق ه(885

:  ادخترصات إضالؿًو، )ادـصقرةأؾضؾ 

 مٍ(4-م3334، 1دار افقؾوء، ط

 اختصور وحتؼقؼ: أمحد حمؿد صوـر
 ه1488

 م1:78
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38 

تػسر افؼرآن افؽريؿ)يتضؿـ افعؼ 

)افؼوهرة:  إجزاء إوػ مـ افؼرآن(

 مٍ(1-م1:99، 11دار افؼوق، ط

 حمؿقد صؾتقت
 ه1494

 م1:74

39 
افؼوق، )جدة: دار  ذم طالل افؼرآن

 مٍ(7-م3::1، 18ط
 شقد بـ احلوج ؿطى بـ إبراهقؿ

 ه1497

 م1:77

3: 

)دمشؼ:  ادؼتطػ مـ ظققن افتػوشر

، 3بروت: افدار افشومقي، طدار افؼؾؿ; 

 مٍ(6-م7::1

مصطػك بـ مقؿش اخلري احلصـ 

ؼف وخرج . ادـصقري )افسـل( حؼَّ

 أحوديثف: حمؿد ظع افصوبقين

 ه14:3

 م1:83

43 

تػسر افتحرير وافتـقير)اخترص ادمفػ 

اشؿف مـ حترير ادعـك افسديد وتـقير 

افعؼؾ اجلديد مـ تػسر افؽتوب 

ادجقد()افؼوهرة: مطبعي ظقسك افبويب 

 مٍ(16ج،43-ه1495، 1احلؾبل، ط

 حمؿد افطوهر بـ ظوصقر )ادوفؽل(

 ه14:4

 م1:84

 

41 

أضقاء افبقون ذم إيضوح افؼرآن بوفؼرآن 

ادجودفي وأـؿؾف تؾؿقذه  )وصؾ حتك

افشقخ ظطقي حمؿد شومل مـ ظؾامء ادديـي 

ت: دار افؽتى افعؾؿقي، )برو ادـقرة(

 مٍ(:-م3333، 1ط

 حمؿد إمغ بـ حمؿد ادختور

 اجلؽـل افشـؼقطل

 ه14:4

 م1:84

 

43 

افعذب افـؿر مـ جموفس افشـؼقطل ذم 

افتػسر)دروس ذم احلرم اددين مـؼقفي 

ادسّجؾي فؾشقخ( يشؿؾ مـ إذضي 

أجزاء مـ شقر ) افبؼرة، إكعوم، 

إظراف، إكػول، افتقبي()افدموم: دار 

، 1فؼوهرة: دار ابـ ظػون، طابـ افؼقؿ; ا

 مٍ(6-م3334

 حمؿد إمغ افشـؼقطل

اظتـك بف وظّؾؼ ظؾقف: د. خوفد بـ 

 ظثامن افسبً

 ه14:4

 م1:84
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44 
  )افؼوهرةافـؿؾ(–)افػوحتيافتػوشر زهرة

 مٍ(13-دار افػؽر افعريب، د.ت
 )ادرصي( حمؿد أبق زهرة

ه 14:5

 م1:85

45 

 أحؽوم افؼرآن

آن وافعؾقم )بوـستون: إدارة افؼر

 مٍ(5-م3339، 1اإلشالمقي، ط

 أذف ظع افتفوكقي
ه 14:5

 م1:85

46 

)ٓ ُيعرف فف  تػسر آيوت إحؽوم

ت: دار افؽتى افعؾؿقي، )برو ممفػ(

 مٍ(1-م9::1، 1ط

 ؿوم بتصحقحف وتـؼقحف: افشقخ

ويس خرج أحوديثف:  .حمؿد ظع افسَّ

 افشقخ زـريو ظؿرات

 ه14:7

 م1:87

47 

أو )مـ  حجي افتػوشر وبالغ اإلـسر

)ؿؿ: مطبعي  ر(ٓ حيرضه ادػِّس وافتػس

 مٍ( 13 -ه149، 1احلؽؿي، ط

 افسقد ظبد احلجي افبالؽل

 )صقعل اثـو ظؼي(

 ه::14

 م:1:8

 القرن الخامس عشر الهجري تفاسير

 وفاتو المفسِّر اسم التفسير م

1 
دار افعؾؿ )بروت:  افتػسر افؽوصػ

 مٍ(8-م3::1، 5فؾؿاليغ، ط

افؾبـوين  حمؿد جقاد حمؿقد مغـقي

 )صقعل اثـو ظؼي(

 ه1533

 م1:87

3 

)ُضبع هبومش ادصحػ  افتػسر ادبغ

)دار افؽتوب اإلشالمل،  افؼيػ (

 مٍ(1-م1:94، 3ط

افؾبـوين  حمؿد جقاد حمؿقد مغـقي

 )صقعل اثـو ظؼي(

 ه1533

 م1:87

4 
)ؿؿ: مؽتبي  تػسر آيوت إحؽوم

 مٍ(1-م14:7، 3افداوري، ط

افسقد حمؿد حسغ افطبوضبوئل 

افقزدي اإليراين )صقعل اثـو 

 ظؼي(

 ه1533

 م1:87

5 

دار  )ضفران: ادقزان ذم تػسر افؼرآن

-م14:8، 4افؽتى اإلشالمقي، ط

 مٍ(33

 افسقد حمؿد حسغ افطبوضبوئل

افقزدي اإليراين )صقعل اثـو 

 ظؼي(

 ه1533

 م1:87
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6 

 خمترص ادقزان ذم تػسر افؼرآن فؾسقد

مع ؾفورس  ،ه(153افطبوضوئل )ت: 

 افؼيػ ادصحػ مطبقع هبومش ـومؾي

-م333، 3ط  ممشسي دار افسالم، )بروت:

1)ٍ  م

 احلسقـل شؾقؿ
 ه1533

 م1:87

7 

أوضح افتػوشر)مقِّّس، ُضبع هبومش 

ادصحػ افؼيػ()افؼوهرة: ادطبعي 

 مٍ(1-م1:75، 7ادرصيي، ط

 افؾطقػ، ابـ ظبد   حمؿد  حمؿد

 اخلطقى )افؼوهري ادرصي(

 ه1533

 م1:91

8 

 ر افؼرآن افؽريؿ فؾؼراءة وافػفؿتقس

رصيي افعومي ـادستؼقؿ)افؼوهرة: اهلقئي اد

رص ـثؿ اختُ م(، :333، 1فؾؽتوب، ط

ريػ بعـقان: ـوُضبع هبومش ادصحػ افش

)بروت: دار  ضبعي: ِّّس ـادصحػ ادق

 مٍ(4-ه:153، 7افػؽر، ط778

 ظبد اجلؾقؾ ظقسك

 )افطـطووي ادرصي(

 

 ه1533

 م1:91

9 

 تقسر افتػسر

ن: مطوبع اجلؿعقي افعؾؿقي ادؾؽقي،  )ظامَّ

 مٍ(5-م1:94، 1ط

 )افعاّمين إردين( إبراهقؿ افؼطَّون

مراجعي وضبط: ظؿران أمحد أبق 

 حجؾي

 ه1535

 م1:94

: 

  بحسى  مرتبي  )افسقر افتػسر احلديٌ

)افؼوهرة: دار إحقوء افؽتى  افــزول(

 مٍ(7ج،13-م1:73افعربقي، 

 حمؿد ظزة َدْرَوَزة

 )افـوبؾز افسقري(

 ه1535

 م1:94

13 

 ه(781)ت:خمتور تػسر افؼرضبل

ئي ادرصيي افعومي فؾؽتوب، )اهلق

 مٍ(1-م1:88

 اختصور: تقؾقؼ احلؽقؿ

 )إديى ادرصي(

 ه1538

 م1:98

11 

بقون ادعوين ظذ حسى ترتقى 

ــزول)دمشؼ: مطعبي افسؿل، اف

 مٍ(7-ه1493

حقيش آل ؽوزي  ظبد افؼودر مالَّ 

 افعوين

 )افعراؿل(

 ه1539

1:98 
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13 

 ادجقداجلديد ذم تػسر افؼرآن 

ار افتعورف فؾؿطبقظوت، )بروت: د

 مٍ(8-م1:93، 1ط

 حمؿد افسبزواري افـجػل

 )صقعل اثـو ظؼي(

 ه:153

 م:1:9

14 

دمريد افبقون فتػسر افؼرآن مـ صػقة 

)افدوحي: مطوبع افدوحي احلديثي، افتػوشر

 مٍ(3-د.ت

 ظبد اهلل إبراهقؿ إكصوري

 )افؼطري(

 ه1513

 م:1:9

15 

 ادػصؾ مـ افؼرآن افؽريؿتػسر شقر 

-م1:91دار افبقضوء; دار افثؼوؾي، )اف

 مٍ(1

 ظبد اهلل ــقن

 )ادغريب(

 ه1513

 م:1:9

16 

  أضقى افبقون ذم تػسر افؼرآن

سي افثؼوؾي اإلشالمقي، )ضفران: ممش

 مٍ(15-ه14:4، 3ط

 افسقد ظبد احلسغ افطقِّى

 )صقعل اثـو ظؼي(

 ه1511

 م3::1

17 
)افؼوهرة: دار  افتػسرإشوس ذم 

 مٍ(11-م1:96، 1افسالم، ط

ى  شعقد بـ حمؿد بـ ديى حقَّ

 )احلؿقي افسقري(

 ه1511

 م3::1

18 

 رد إذهون إػ معوين افؼرآن

-م1:98)كقجريو: ممشسي ؽقمبل، 

 مٍ(3

 أبق بؽر حمؿقد ؽقمل

 جري (ق)افـ

 ه1514

 م3::1

19 
:  )افـجػ افبقون ذم تػسر افؼرآن

 مٍ(1-م1:77إداب، مطبعي 

 أبق افؼوشؿ ادقشقي اخلقئل

 )صقعل اثـو ظؼي(

 ه1514

 م3::1

1: 

 تػسر افؼرآن   ذم  افرمحـ   مقاهى

، 1)افـجػ: مطبعي أداب، ط

 مٍ(43-ه1535

   ادقشقي       إظذ  ظبد    افسقد 

 ظؼي(  اثـ     )صقعل افسبزواري

 ه1515

 م4::1

33 

 افؼرآن)افؽقيً:صػقة افبقون دعوين 

ف وافشمون اإلشالمقي، وزارة إوؿو

 مٍ(1-م 1:98، 4ط

 حسـغ بـ حمؿد خمؾقف افعدوى

 )إشققضل ادرصي(

 ه1516

 م5::1
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31 

افتقسر ذم أحوديٌ افتػسر)دروس ذم 

اإلذاظي افقضـقي بودغرب()صؿؾ افؼرآن 

ت: دار افغرب ـؾف()برو

 مٍ(7-م1:97، 1اإلشالمل،ط

 افـوسيحمؿد ادؽل 

 )ادغريب(

 ه1516

 م5::1

33 

تػسر افشعراوي)ٓ يشؿؾ افؼرآن 

يصػف ادمفػ بوخلقاضر ذم طالل  ـؾف(

   أيوت)مرص: مطوبع دار أخبور افققم

 مٍ(16-ه1511ؿطوع افثؼوؾي، 

 ؿد متقيل افشعراويحم

 )ادرصي(

 ه1519

 م8::1

34 

)يشؿؾ شقًرا مـ  افتػسر افبقوين فؾؼرآن

)مرص: دار  ؾؼط( 43،:3اجلزئغ

 مٍ(3-م1:77، 3ادعورف، ط

 د. ظوئشي بـً ظبد افرمحـ

 ادعروؾي ببـً افشوضئ

 )ادرصيي(

 ه:151

 م9::1

 

35 
)افؼوهرة: ادؽتى  ذم رحوب افتػسر

 مٍ(:-م:1:9ادرصي احلديٌ، 

 ظبد احلؿقد ـشؽ

 )ادرصي(

 ه:151

 م9::1

36 
)افؼوهرة: دار  تػسر افؼرآن افؽريؿ

 مٍ(13-م3333، 1ؽريى، ط

 د. ظبد اهلل حمؿقد صحوتف

 )ادرصي(

 ه1533

 م3333

37 
)افؼوهرة:  افتػسر افثؿغ فؾعالَّمي افعثقؿغ

 مٍ(15-م:333، 1مؽتبي افطزي، ط

ـ صوفح افعثقؿغ  افشقخ حمؿد ب

ك بف امل  : اظـت ــ   أذف ب

 ه1533

 م3333

38 

فسقر افػوحتي،  تػسر افؼرآن افؽريؿ

ضبعي:  افؽفػافبؼرة، آل ظؿران، 

، 1دموم: دار ابـ اجلقزي، ط)اف

وشقر يس، مٍ( 13-ه1534

وافصوؾوت، وص، واحلجرات إػ 

احلديد، ضبعي: )افريوض: دار افثريو 

 م(3334، 1فؾـؼ، ط

 افشقخ حمؿد بـ صوفح افعثقؿغ

 )افتؿقؿل افسعقدي(

بنذاف: ممشسي افشقخ حمؿد بـ 

صوفح افعثقؿغ اخلريي، ادؿؾؽي 

 سعقديي.افعربقي اف

 ه1533

 م3333

39 
تػسر  معورج افتػؽر ودؿوئؼ افتدبر

 تدبري فؾؼرآن بحسى ترتقى افــزول

 ظبد افرمحـ حسـ حبـؽي ادقداين

 )افدمشؼل افسقري(

 ه1536

 م3335
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 – م3333، 1)دمشؼ: دار افؼؾؿ، ط

 )ٓ يشؿؾ افؼرآن ـؾف(مٍ( 7

3: 
 افقجقز ذم تػسر افؼرآن افؽريؿ

 مٍ(1-م5::1ادعورف،: دار  )افؼوهرة

 د. صقؿل ضقػ

 )ادرصي(

 ه1536

 م3336

43 
)دمشؼ: دار افػرؿون ذم تػسر افؼرآن

 مٍ(1-م3334، 4افػؽر، ط

 حمؿد خر افدرع بـ محد

 )احلؿقي افسقري(

 ه1536

 م3335

41 
ـ ذم تػسر افؼرآن )بغداد: دار  مقاهى افرمح

 مٍ(8-م1:97، 1احلريي، ط

رس  )افعراؿل( ظبد افؽريؿ حمؿد اددِّ

ؼه: حمؿد ظع افؼرداؽل  ظـل ـب

 ه1537

 م3336

43 

تػسر افؼرآن احلؽقؿ)حتك شقرة 

وهرة: دار افعفد اجلديد، افـحؾ( )افؼ

 مٍ(14-، د.ت1ط

 حمؿد ظبد ادـعؿ خػوجل

 )ادرصي(

 ه1538

 م3337

44 

 تػسر افؼرآن افؽريؿ وإظرابف وبقوكف

-م:333، 1)دمشؼ: دار ابـ ـثر، ط

 مٍ(13

ره أبق بشر  حمؿد ظع بـ ضف افدُّ

 )احلؿيص افسقري(

 ه1539

 م3338

45 

 افتػسر افؼرآين فؾؼرآن

،  ط . د ، : دار افػؽر افعريب )افؼوهرة

 مٍ(17-م1:83

 ظبد افؽريؿ اخلطقى

 ) ادغريب(

 ه:153

 م3339

46 

تػسر افؼرآن بوفؼرآن وافسـي وأثور 

، 1)د.ن، ط وبوٕشؾقب احلديٌ

 مٍ(7-م3331

 أمحد بـ ظبد افرمحـ بـ ؿوشؿ

 )افـجدي افسعقدي(

 ه:153

 م3339

47 
: دار  )افؼوهرة افتػسر افقشقط فؾؼرآن افؽريؿ

(16 -م8::1هنضي مرص،   ٍم

 حمؿد شقد ضـطووي

 )ادرصي(

 ه1543

 م3313

48 

زبدة افتػوشر مـ ؾتح افؼدير فؾشقـوين 

 )ضبع  هبومش ادصحػ افؼيػ( ه(1363)ت: 

افػقحوء; افريوض: دار )دمشؼ: مؽتبي 

 مٍ ـبر(1-م5::1، 6افسالم، ط

 حمؿد شؾقامن إصؼر د.

 )افـوبؾز افػؾسطقـل(

 ه1543

 م:333
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49 

افؼبس ادـر خمترص تػسر ابـ ـثر 

ار ابـ حزم، بروت: ده()885)ت: 

 مٍ(4-م:333، 1ط

 د. حمؿد شؾقامن إصؼر

 )افـوبؾز افػؾسطقـل(

 ه1543

 م:333

4: 
)افؼوهرة: ذم تػسر افؼرآن ؾتح افرمحـ

 مٍ(9-م6::1، 1دار افسالم، ط

 د. ظبد ادـعؿ أمحد تعقؾى

 )ادرصي(

 ه1541

 م3313

53 
   مـ وحل افؼرآن)بروت: دار افزهراء

 مٍ(11ج،36-م1:93، 3ط

 حمؿد حسغ ؾضؾ اهلل

 )صقعل اثـو ظؼي(

 ه1541

 م3313

51 

افتػسر افقاضح  ؾفؿ افؼرآن افؽريؿ

 افــزولحسى ترتقى 

راشوت افقحدة )بروت: مرـز د

 ج(4-م3339، 1افعربقي، ط

 د. حمؿد ظوبد اجلوبري

 )ادغريب(

 ه1541

 م3313

53 

ـتوبف: )جومع افبقون( ـ   تػسر افطزي م

)اؿترص ظذ ترجقحوت افطزي، ت: 

، 1)بروت: ممشسي افرشوفي، ط ه(413

 مٍ(8-م3333

ؼف: بف وحؼَّ  هذَّ

ور ظقاد معروف  د. بشَّ

 ظصوم ؾورسو 

 معوسان

54 

 ه(413خمترص تػسر افطزي )ت: 

،  1: دار افؼرآن افؽريؿ، ط)بروت

 )مقجز جدًا(مٍ( 3-م1:94

 : حمؿد ظع افصوبقين  اخترصه

 صوفح أمحد رضو د.  و
 معوسان

55 

)تؼريى  ه(413تػسر افطزي )ت: 

: دار  )دمشؼ: دار افؼؾؿ; بروت وهتذيى(

 مٍ(8-م8::1، 1ط  ، افشومقي

بف  اخلوفدي صالح ظبد افػتوح د. : هذَّ

ج أحوديثف  إبراهقؿ حمؿد افعع  : خرَّ
 معوسان

56 

خمترص  مصحػ افؼوق ادػِّس ادقِّسَّ

ـ افطزي )ت:  )مطوبع  ه(413مقجز م

 مٍ(1-م1:98افؼوق، د.ط، 

 - جلـي مـ دار افؼوق

57 

مطبقع  ه(617خمترص تػسر افبغقي )ت: 

)افريوض: دار  افؼيػهبومش ادصحػ 

 مٍ(1- ه1514افسالم، د.ط، 

 اختصور وتعؾقؼ: د. ظبد اهلل بـ

 أمحد بـ ظع افزيد
 معوس
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58 

 ه(781خمترص تػسر افؼرضبل )ت:

، 1)بروت: دار افؽتى افعؾؿقي، ط

 مٍ(5-م3331

 اخترصه وخرج أحوديثف: افشقخ

 ظرؾون حسقكي
 معوس

59 
 ه(781خمترص تػسر افؼرضبل )ت:

ـثر، ط ـ  (4-ه1538، 1)بروت: دار اب  ٍم
ـ ظبد ادبدي اختصور: عؿي بسوم ب  معوس اـف

5: 

خمترص تػسر افؼرآن افؽريؿ)فؾخوزن 

)بروت: دار ادسرة،  ه(836ت: 

 مٍ(3-م1:98

 حمؿد ظع ؿطى
 معوس

 ؟

63 

 ه(885خمترص تػسر ابـ ـثر )ت: 

، 8ة: دار افؼرآن افؽريؿ، ط)افؼوهر

 مٍ(4-م1:91

 معوس افشقخ حمؿد ظع بـ ُجقؾ افصوبقين

61 

 ادـر ذم هتذيى تػسر ابـ ـثر ادصبوح

مطبقع هبومش ادصحػ  ه(885)ت: 

، 1، ط )افريوض: دار افسالم افؼيػ

 مٍ(1-م3333

إظداد: ُجوظي مـ افعؾامء وبنذاف: 

 افشقخ صػل افرمحـ ادبورـػقري
 معوسون

63 

وحتؼقؼ ؾتح اجلقاد افؽريؿ ذم اختصور 

تػسر افؼرآن افعظقؿ فؾحوؾظ ابـ ـثر 

-م3331، 1)د.ن، ط ه(885)ت: 

 مٍ(4

أبق ظبد افرمحـ حمؿد بـ إبراهقؿ 

 ظطقي

 

 معوس

 ؟

64 
)بروت:  ه(885خمترص ابـ ـثر )ت: 

 مٍ(3-م1:94، 1ي، طدار ادعرؾ
 معوس اخترصه: حمؿد ـريؿ راجح

65 

ـ  ختصور تػسر اب ـثر تقسر افعع افؼديرٓ 

 د  ، )افريوض: مؽتبي ادعورف ه(885)ت: 

 مٍ(5 -م1:98  ، ط .

 معوس اخترصه: حمؿد كسقى افرؾوظل

66 
ـثر ـ   صحقح خمترص تػسر اب

ٍ(4 -م3331، 1)دار افسالم، ط ه(885)ت:   م

أمحد ظبد افرازق، حمؿد ظودل، 

 حمؿد خؾػ
 معوسون
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67 
فبوب افتػسر مـ ابـ ـثر )ت: 

 مٍ(3-م5::1، 1)د.ن، طه(885

ظبد اإلفف بـ حمؿد بـ  د.

 افرمحـ بـ إشحوق آل افشقخظبد

 معوس

 ؟

68 

تػسر افرمحـ افرحقؿ ذم اختصور تػسر 

)خمترص تػسر ابـ ـثر،  افؼرآن افعظقؿ

افرصد،  افريوض: مؽتبيه()885ت: 

 مٍ(3-م3331، 1ط

اخترصه وؿدم فف واظتـك بف: حمؿد 

أبق ظبد اهلل بـ ريوض إمحد 

 افسؾػل إثري افؾبوبقدي

 معوس

69 

)ت:  افقسر ذم اختصور تػسر ابـ ـثر

، 1ة: دار اهلداة  فؾـؼ، ط)جد ه(885

 مٍ(3-ه1537

اختصور وحتؼقؼ: صالح بـ حمؿد 

ظرؾوت، حمؿد ظبد اهلل افشـؼقطل، 

إذاف:  خوفد بـ ؾقزي ظبد احلؿقد.

 ابـ محقد افشقخ صوفح بـ ظبد اهلل

 معوسون

6: 

ـ تػسر افؼرآن افعظقؿ  ادخترص افصحقح م

ـثر )ت:  ـ  ُضبع هبومش ه(885ٓب

: دار افصحوبي  )ضـطو ادصحػ افؼيػ

 مٍ(1-م3339، 1فؾساث، ط

ه:  أظدَّ

 د. أكقر حمؿقد ادرد خطَّوب
 ؟

73 
 ه( 885)ت:فتػسر ابـ ـثر،افتقسر 

 مٍ(5-م3::1، 1)د.ن، ط

د. ظبد اهلل بـ حمؿد بـ إشحوق آل 

 افشقخ
 معوس

71 

 هتذيى تػسر اجلالفغ

)ت:   ، وافسققضل )ت: ه(975ادحذَّ

مطبقع هبومش ادصحػ  ه(11:

وت: ادؽتى اإلشالمل، )بر افؼيػ

 مٍ(1-م3337، 1ط

 معوس هتذيى د. حمؿد بـ فطػل افصبَّوغ

73 

ادحذَّ )ت:  مفّذب تػسر اجلالفغ

 ه(11:، وافسققضل )ت: ه(975

، 1افرشوفي، ط بروت: ممشسي)

 مٍ(1-م9::1

 هتذيى: ظع بـ مصطػك خؾقف

 وآخرون
 معوسون
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74 

تـقير إذهون مـ تػسر روح افبقون 

  )بروت ه(1148)  افزوشقي فؾحؼل

 مٍ(5 -م3331، 1دار اجلقؾ، ط

 اختصور وحتؼقؼ:

 حمؿد ظع بـ ُجقؾ افصوبقين
 معوس

75 

ؾققض افعالم ظذ تػسر آيوت 

حمؿد بـ ظع افشقـوين فإلموم  إحؽوم

)افريوض: دار افداظل، ه(1363)ت: 

 مٍ(3-م3333، 1ط

 معوس د. حمؿد فؼامن افسؾػل

76 

خمترص  ري افعؾقؾ مـ حموشـ افتلويؾ

-ه1443)ت: تػسر افؼوشؿل، 

 ُضبع هبومش ادصحػ افؼيػمٍ(1

 ( م5::1، 1)بروت: دار افـػوئس، ط

اختصور: افشقخ صالح افديـ أرؿف 

 دان
 معوس

77 

 خمترص تػسر روح افبقون فؾحؼل

رصيي اد اهلقئي )افؼوهرة:ه(1148)ت:

ي فؾؽتوب،ط  مٍ(3-م:1،333افعومَّ

 معوس اختصور وتؼديؿ: إبراهقؿ حمؿد

78 

 ه(1487هتذيى تػسر افسعدي)ت:

حلوصقي افؼرآن افؽريؿ)دمشؼ: ممشسي 

مـور فؾـؼ وافتقزيع،  ظؾقم افؼرآن،

 مٍ(1-م9::1، 1ط

اختصور وتعؾقؼ: افشقخ يقشػ 

 ظؿر مبقض
 معوس

79 

مـ: )ذم طالل افؼرآن  افؼطقف احلسون

:  )افدموم ه(1497فسقد ؿطى، ت: 

 مٍ(3-م5::1، 1دار ابـ افؼقؿ، ط

 معوس ظبد افعزيز بـ صوـر افبغدادي

7: 

ٓبـ  افتحرير وافتـقير افتؼريى فتػسر

فريوض: دار ا)ه(14:4ظوصقر، )ت: 

 مٍ(3-م1،3339خزيؿي،طابـ 

 معوس ظـويي: د. حمؿد إبراهقؿ احلؿد

83 

ٌ فؾؼرآن افؽريؿ  )مرص: افتػسر احلدي

، 1، ط وأوٓده افبويب احلؾبل مصطػك

 مٍ(3-م1:73

 معوس حوؾظ ظقسك ظاّمر
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81 
 دار مرص: ) تػسر افؼرآن افؽريؿ

 م7ٍج،43-م1:74، 1ادعورف، ط

حسـ ظؾقان،  ، حمؿقد حمؿد محزة

 حمؿد أمحد براكؼ
 معوسون

83 
: دار  )افؼوهرة افتػسر افػريد فؾؼرآن ادجقد

 مٍ(5-م1:83افؽتوب اجلديد، 
ل  معوس حمؿد ظبد ادـعؿ اجلامَّ

84 
)دار افسالم، تػسر مـ كسامت افؼرآن

 مٍ(1-م1:97، 3ط
ون محدون  معوس ؽسَّ

85 
)ديب: دار افؼؾؿ، تػسر آيوت إحؽوم

 مٍ(5-م1:98
 معوس د. افؼصبل حمؿقد زفط

86 

 ؾتػسر شف ادختور مـ تػوشر افؼرآن

 فؾؿبتدئغ هبومش افؼرآن مقِّسَّ 

، 1ادطبعي افعؾؿقي، ط )دمشؼ:افؽريؿ

 مٍ(1-م:1:9

 د. أمحد إشامظقؾ افصبَّوغ
 متقذم

 ؟

87 
ضرابؾس: ُجعقي معوين افؼرآن افؽريؿ)

 مٍ(5-م:1:9، 1افدظقة، ط
 معوسون اهلل رؾقدة وُجوظيد. إبراهقؿ ظبد 

88 

 تقسر افتػسر فؽؾامت افؼرآن افؽريؿ

، فؾؽتوب اهلقئي ادرصيي افعومي )افؼوهرة:

 مٍ(1-م1::1

 معوس افؾقاء شومل ظع هقؽؾ

89 

 وادـفٍ افتػسر ادـر ذم افعؼقدة وافؼيعي

)بروت: دار افػؽر ادعوس، دمشؼ: دار 

 مٍ(43 -م1::1، 1افػؽر، ط

 معوس د. وهبي افزحقع أ.

8: 

 وبذيؾف: تػسر أبدع افبقون جلؿقع آي افؼرآن

ـقو، دار  ؿالئد اجلامن ذم جقد أبدع افبقون )تر

ـقؾ، ط  مٍ(1-م 3::1، 1اف

افشقخ أيب افزـوت حمؿد بدر افديـ 

 بـ ادال درويش افّتؾّقي

 معوس

 ؟

93 
: دار افعؾؿ أيِّس افتػوشر)بروت

 مٍ(1-م4::1، 1فؾؿاليغ، ط
 معوس ظومر أمحد افؼيػ
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91 

ـ  هتذيى افتػسر ودمريد افتلويؾ ممو أحلؼ بف م

ٕؿوويؾ)افريوض ٕبوضقؾ ورديء ا مؽتبي  :   ا

ٍ(7-م4::1، 1ادعورف، ط  م

 ظبد افؼودر صقبي احلؿد
 معوس

 ؟

93 

 هدايي افبقون ذم تػسر افؼرآن

قي افدظقة اإلشالمقي، )ضرابؾس: ـؾ

 مٍ(5-م4::1د.ط، 

 معوس راصد ظبد اهلل افػرحون

94 

 افتػسر افقشقط فؾؼرآن افؽريؿ

مون ادطوبع )افؼوهرة: اهلقئي افعومي فش

 مٍ(1-م4::1، 1إمريي، ط

جلـي مـ ظؾامء مرص بنذاف جمؿع 

 افبحقث اإلشالمقي بوٕزهر
- 

95 

 افتػسر ادقضقظل فؾؼرآن افؽريؿ

ـوين ،  )بروت: دار افؽتوب ادرصي افؾب

 مٍ(15-م5::1 ،4ط

 معوس شؿقح ظوضػ افزيـ

96 

 ادـتخى ذم تػسر افؼرآن افؽريؿ

ذ فؾشمون )افؼوهرة: ادجؾس إظ

 مٍ(1-م6::1، 19اإلشالمقي، ط

ـ ادجؾس فؾشمون  جلـي افؼرآن وافسـي م

وؿوف بؿرص اإلشالمقي بقزارة  ٕا
- 

97 

ُضبع هبومش ادصحػ  افتػسر افقجقز

، 3ط ،افؼيػ)دمشؼ: دار افػؽر

 مٍ(1-م6::1-ه 1517

 معوس د. وهبي افزحقع

98 

تػسر روائع افبقون دعوين افؼرآن)ُضبع 

هبومش ادصحػ افؼيػ()ظامن: دار 

، 3وهرة: دار ابـ اجلقزي، طإمؿ; افؼ

 مٍ(1-م8::1

 أيؿـ ظبد افعزيز زهر
 معوس

 ؟

99 
)ضفران: دار إحسون،  افتػسر ادؼتطػ

 مٍ(9-م8::1، 1ط
 خّرم دل د. مصطػك

 معوس

 ؟

9: 
   )دمشؼ تػسر افبشوئر وتـقير افبصوئر

 مٍ(4-م8::1، 1دار افبشوئر، ط
 معوس ظع افؼبجل
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:3 

وفف خمترص ابـ ـثر،  صػقة افتػوشر

وخمترصافطزي، وادـتخى مـ صػقة 

 )افؼوهرة افتػوشر، وأوضح افتػوشر.

 مٍ(4-م8::1،1دار افصوبقين، ط

 ُجقؾ افصوبقينافشقخ حمؿد ظع بـ 
 معوس

 ؟

:1 

مقشقظي افصحقح  افتػسر افصحقح

ادسبقر مـ افتػسر بودلثقر)ادديـي 

-ه:151، 1رة: دار ادآثر، طادـق

 مٍ(5-م9::1

 أ.د. حؽؿً بـ بشر بـ يس

وفف افتػسر ادخترص افصحقح، ذم 

 جمؾد

 معوس

:3 

افتػسر ادقَِّّس)ضبع هبومش ادصحػ 

ادـقرة: جمؿع ادؾؽ دديـي افؼيػ()ا

، 1ؾفد فطبوظي ادصحػ افؼيػ، ط

 مٍ(1-م:::1

 - إصدار جمؿقظي مـ افعؾامء

:4 
)دمشؼ: دار ادـك،  مػوتقح ؾفؿ افؼرآن

 مٍ(1-م3333، 1ط
 معوس د. أمحد ظع اإلموم

:5 
  )مرص افتػسر افشومؾ فؾؼرآن افؽريؿ

 مٍ(7-م3333، 1دار افسالم، ط
 معوس أمر ظبد افعزيز

:6 

مؾخص مـ تػوشر  تػسر ؾتح افرمحـ

ة: مؽتبي دار )ادديـي ادـقر افؼرآن

 مٍ(3-م3333، 1اإليامن، ط

 ؿوري حمؿد بـ كقوز ؿوري
 معوس

 ؟

:7 

سر مـ ـتى إحوديٌ جومع افتػ

 دار : )افريوض أمحد افستي ومسـد

 مٍ(5-م3333-ه1،1531،طضقبي

جمؿقظي مـ ضؾبي افعؾؿ، إذاف: 

 افؼودر آل ظؼدةخوفد بـ ظبد 
 معوسون

:8 

افتػسر افقشقط)بروت: دار افػؽر 

، 1وس; دمشؼ: دار افػؽر، طادع

 مٍ(4-م3331

 معوس د. وهبي افزحقع

:9 

روايب  تػسر حدائؼ افروح وافرحيون ذم

،  ضقق افـجوة )بروت:دارظؾقم افؼرآن

 مٍ(43-م3331، 1ط

حمؿد إمغ بـ ظبد اهلل إرمل 

 اهلرري افشوؾعلافعؾقي 

 

 معوس
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 إؾؼ; )بروت:افتػسر افقاضح ادقِّّس 

، 4بروت: ممشسي افريون، ط

 مٍ ـبر(1-م3333

 افشقخ حمؿد ظع بـ ُجقؾ افصوبقين
 معوس

 ؟

133 

ذم شمال  افتسفقؾ فتلويؾ افتــزيؾ

ؽر ـومؾ )شقرة افبؼرة، آل  وجقاب

ظؿران، ادوئدة، افؼصص، مريؿ، جزء 

مـ افذاريوت، جزء مـ مـ ؿد شؿع، 

)ضـطو،  جزء مـ تبورك، جزء ظؿ(

 مٍ(14-م3333، 1مؽتبي مؽي، ط

 معوس أبق ظبد اهلل مصطػك بـ افعدوي

131 
)افؼوهرة:  تػسر ذم كقر افؼرآن وافسـي

 مٍ(5-م3333، 1مؽتبي وهبي، ط
 حمؿقد افـزاويد. 

 معوس

 ؟

133 
)ضـطو، دار  تػسر افؼرآن افؽريؿ فؾشبوب

 مٍ(4- م3334، 1افصحوبي فؾساث، ط
 معوس جمدي ؾتحل افسقد

134 

ـ شقرة افػوحتي وحتك  افتػسر افتقحقدي )م

دن: دار افسوؿل فؾطبوظي  شقرة افتقبي( )ـف

ؼ، ط  مٍ(1 -م3335، 1واـف

ايب  معوس د. حسـ افسُّ

135 

 افروايوت افتػسريي ذم ؾتح افبوري

، 1ي، ط)افريوض: وؿػ افسالم اخلر

 مٍ(4-م3336

 معوس إظداد: د. ظبد ادجقد ظبد افبوري

136 
   فؼوهرة: مؽتى اإليامن)ا افتػسر رتقس

 مٍ(5-م3337، 1ط

مراجعي: أ.  ؾقؿقي إبراهقؿ افؼبقـل

 أ. أمحد ظػقػل،  حمؿد ظوصقر
 معوسة

137 

 افتػوشر فؽالم افعع افؽبرأيِّس 

 وهبومشف هنر اخلر ظذ أيِّس افتػوشر.

)ادديـي ادـقرة: مؽتبي افعؾقم واحلؽؿ; 

 مٍ(4-م3337، 1افؼوهرة: دار احلديٌ، ط

 افشقخ أبق بؽر جوبر اجلزائري

 افقاظظ بودسجد افـبقي افؼيػ
 معوس
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138 

ؿومقس  وهبومشف مصحػ دار افصحوبي

افؽريؿ فألضػول)ضـطو، ذح ـؾامت افؼرآن 

 مٍ(1-م3337، 1ط  دار افصحوبي فؾساث

 ، د. ظبد اهلل ظؾقان

 د. حمؿد إبراهقؿ شـبؾ
 معوسان

139 

وجف افـفور افؽوصػ ظـ معوين ـالم 

)بروت: دار ايـ حزم، افقاحد افؼفور

 مٍ(1-م3337، 1ط

 معوس د. ظبد افعزيز ظع احلريب

13: 

 مطبقع مصحػ دار افصحوبي ادػِّس

هبومش ادصحػ افؼيػ)ضـطو: دار 

 مٍ(1-م3337، 1افصحوبي فؾساث، ط

أ. د. إبراهقؿ حمؿد شالمي، افشقخ 

 جمدي ؾتحل افسقد
 معوسان

113 
)ضـطو: دار  تػسر افؼرآن افؽريؿ فؾـسوء

 مٍ(5-م3337، 1افصحوبي فؾساث، ط
 معوس جمدي ؾتحل افسقد

111 
)افريوض: مؽتبي  افتػسر ،  افعبقؽونادقِّسَّ

 مٍ(1-م3337-ه1538، 1ط
 معوس افشقخ ظويض افؼرين

113 
)دمشؼ: دار  )افؼرآن افؽريؿ: تػسر وبقون(

 مٍ(1-م3338افرصقد، 
 معوس د. حمؿد حسـ احلؿيص

114 

: )مرص افتػسر افسبقي فؾؼرآن افؽريؿ

-م3338، 1دار افـؼ فؾجومعوت، ط

 مٍ(4

بنذاف د.  جمؿقظي بوحثغ ذم افدار

 أكقر افبوز
 معوسون

115 

افتذـر افؼقيؿ ذم تػسر افؼرآن 

، 1افؼوهرة: دار افقؾوء، طاحلؽقؿ)

 مٍ(4-م3338

 معوس حتؼقؼ: دار افقؾوء وحقد افديـ خون

116 
)بروت:  افتػسر ادخترص فؾؼرآن افؽريؿ

 مٍ(1 - م3338، 3دار اهلودي، ط
 د. مصطػك ظبد افعزيز ؾرج

 معوس

 ؟

117 
)ضـطو، دار  افؼرآن افؽريؿ فألضػولتػسر 

 مٍ(1-م3338، 1افصحوبي فؾساث، ط

  إظداد: جمدي ؾتحل افسقد

مراجعي: أ. د. صبحل رصود 

 افؽريؿ وُجوظيظبد

 معوس
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118 

ـوء ضبعي مؾقكي  تػسر افؼرآن افؽريؿ فألب

هبومش افؼرآن افؽريؿ)ضـطو، دار افصحوبي 

 مٍ(1-م3338، 1فؾساث، ط

 حمؿقد خطويبإظداد: د. أكقار 

 تؼديؿ: د. افؼصبل زفط
 معوس

119 

 أكقار افتػسر مع اخلرة وافتلويؾ

، 1ممشسي افعروة افقثؼك، ط )بروت:

 مٍ(1-م3339

 معوس حبقى ظبده بدرا

11: 

وإرسة  تػسر افؼرآن افؽريؿ فألضػول

ة: ادؽتبي افتقؾقؼقي، )افؼوهر افـوصئي

 مٍ(6-م:333، 1ط

 معوس ظزيزشعقد يقشػ حمؿقد أبق 

133 

)ُضبع  ادعغ ظذ تدبر افؽتوب ادبغ

)بروت:  هبومش ادصحػ افؼيػ(

 ممشسي افريون; جدة: دار كقر ادؽتبوت

 مٍ(1-م3313، 3، ط

 معوس جمد بـ أمحد مؽل

131 

روائع افبقون ذم تػسر آيوت إحؽوم 

مـ افؼرآن)شؾسؾي حمورضات ذم جومعي 

وت: دار افؽتى )بر أم افؼرى(

 مٍ(3-افعؾؿقي، د.ط، د.ت

 افشقخ حمؿد ظع بـ ُجقؾ افصوبقين
 معوس

 ؟

133 

 خمترص معوين أيوت تػسر ادممـغ

-، د.ت1)دمشؼ: ادمشسي افعؾؿقي، ط

 مٍ(1

ه: ظبد افقدود يقشػ  أظدَّ

 مصطػك اخلـ راجعف: د.

 معوس

 ؟

134 

 ادقجز ذم تػسر افؼرآن افؽريؿ

ك: ) اجلومع بغ صحقح ادلثقر ادصػَّ

: دار إحقوء )مرص وسيح ادعؼقل(

 مٍ(3-افؽتى افعربقي، د.ت

 معوس ادستشور حمؿد رصدي محودي

135 
 تػسر افطقى مـ افؼقل

 مٍ(5-)افؼوهرة: دار إكصور، د.ت
 معوس د. رؤف صؾبل
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136 

ـو  الم رب افتػسر افبديع ذم معرؾي معوينـ 

افتػسريي صؿس )بوـستون: اجلومعي  افسؿقع

 (م5ٍ-افعؾقم، د.ت

 حمؿد ذيػ اهلل
 معوس

 ؟

137 
)افـجػ:  افػرؿون ذم تػسر افؼرآن

 مٍ(33-م1:83مطبعي أداب، 

 ظع افروحوين افـجػ آبودي

 )صقعل اثـو ظؼي(
 معوس

138 
،  تػسر افبصوئر)ؿؿ: ادطبعي اإلشالمقي

 مٍ(73-م1:89-ه::14

أبق حمؿد يعسقب افديـ رشتؽور 

 اجلقيبوري )صقعل اثـو ظؼي(
 معوس

139 

 تػسر أحسـ احلديٌ)تػسر ؾؼفل(

، 1)ضفران: ممشسي افبعثي، ط

 مٍ(13-م:1:8 - ه1533

 افسقد ظع أـز افؼرر

 )صقعل اثـو ظؼي(

 معوس

 ؟

13: 

)بروت:  تؼريى افؼرآن إػ إذهون

ج ، 43-م1:93، 1ممشسي افقؾوء، ط

 مٍ(13

 افشرازيافسقد حمؿد احلسقـل 

 )صقعل اثـو ظؼي(

 معوس

 ؟

143 
مطبعي  : ؿؿ ) افتػسر فؽتوب اهلل ادـر

 ( م9ٍ -م1:91-ه1،1533،طافعؾؿقي

 حمؿد افؽرمل

 )صقعل اثـو ظؼي(

 معوس

 ؟

141 

حمورضات إشتوذ: . مػوهقؿ افؼرآن

  افسبحوين)بروت: دار إضقاءجعػر

 مٍ(8-م1:95د.ط، 

 جعػر افسبحوين

 اهلودي بؼؾؿ: جعػر 
 معوس

143 

 أكقار مـ بقون افتــزيؾ جقاهر افتػسر

، 1آشتؼومي، ط )شؾطـي ظامن: مؽتبي

 مٍ(4-م1:95

 افشقخ أمحد بـ محد اخلؾقع

 )ادػتل افعوم فسؾطي ظامن(
 معوس

144 

افػرؿون ذم تػسر افؼرآن بوفؼرآن 

 ، 1وافسـي)بروت: ممشسي افقؾوء، ط

 مٍ(4-م1:96

 افطفرايند. حمؿد افصودؿل 

 )صقعل اثـو ظؼي(
 معوس

145 
)بروت:  افقجقز ذم تػسر افؽتوب افعزيز

 مٍ(1-م1:97دار مرته، 

 ظع حمؿد ظع افدخقؾ

 )صقعل اثـو ظؼي(
 معوس
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146 

 )بروت: دار تػسر مـ ُهدى افؼرآن

 م:1:9-ه1،1513افعريب،ط افبقون

 مٍ(19 -

  افسقد حمؿد تؼل اددرد

 )صقعل اثـو ظؼي(
 معوس

147 

ل  إمثؾ ذم تػسر ـتوب اهلل ادــزَّ

 م3::1، 1)بروت: ممشسي افبعثي، ط

 ؟(-

 كوس مؽورم افشرازي

 )صقعل اثـو ظؼي(
 معوس

148 

افتػسر افصقذم افػؾسػل فؾؼرآن 

، 1)دمشؼ: دار افبشوئر، طافؽريؿ

 مٍ(3-م3337

 حمؿد ؽووي ظرايب
 معوس

 ؟

149 

 افتعوبرخالصي افتػوشر ذم أوضح 

 ضبع هبومش ادصحػ افؼيػ

 مٍ(1-)بروت:ادؽتبي احلديثي، د.ط

  افشقخ أمحد مغـقي

 )صقعل اثـو ظؼي(
 معوس
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 الصاتمة

احلؿد هلل رب افعودغ، وافصالة وافسالم ظذ خوتؿ إكبقوء وادرشؾغ، وبعد: ؾؼد 

مـ افؼرن إول خُؾصً افدراشي ادقداكقي وادؽتبقي ذم رصد افتػوشر ادطبقظي 

 إػ افـتوئٍ وافتقصقوت أتقي: ھ1541اهلجري وحتك ظوم 

ثالثامئي وشبعي  -وؾؼًو دـفجقي افدفقؾ وحدوده –إُجويل افتػوشر ادطبقظي  -1

 ( تػسرًا، مقزظي ظذ افـحق أيت:438وظؼون )

 ( :8افؼرن إول اهلجري )تػوشر 

 ( :اسرتػ 11افؼرن افثوين اهلجري) 

  تػسرًا( 17افثوفٌ اهلجري: )افؼرن 

 ( :18افؼرن افرابع اهلجري )تػسرًا 

 ( :33افؼرن اخلومس اهلجري )تػسرًا 

 ( :13افؼرن افسودس اهلجري )تػسرًا 

 ( :13افؼرن افسوبع اهلجري )تػوشر 

 ( :18افؼرن افثومـ اهلجري )تػسرًا 

 ( :14افؼرن افتوشع اهلجري )تػسرًا 

 ( :ت 9افؼرن افعوذ اهلجري) ػوشر 

 ( :5افؼرن احلودي ظؼ اهلجري )تػوشر 

 ( :8افؼرن افثوين ظؼ اهلجري )تػوشر 

 ( :11افؼرن افثوفٌ ظؼ اهلجري )تػسرًا 

 ( :47افؼرن افرابع ظؼ اهلجري )تػسرًا 

 ( :149افؼرن اخلومس ظؼ اهلجري )تػسرًا 
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 -ـفجقتف اخلورجي ظـ م -أن ظدد افتػوشر ادطبقظي افتل مل يذـرهو افدفقؾ  -3

يزيد ظـ افعدد ادحىص ؾقف، وفعؾ مـ ضؾبي افعؾؿ وافبوحثغ مـ يقاصؾ افعؿؾ بصقرة 

 أصؿؾ وأوشع فقػقد هبو أهؾ آختصوص.

ي إػ حتؼقؼ مو مل ُيطبع مـ ـتى افتػسر ادخطقضي، وُجع ودراشي  -4 احلوجي ادؾحَّ

ٓ شقام مـ بدايي  ;أؿقال ظؾامء افسؾػ مـ  ادػِّسيـ مـ خالل تراثفؿ افعؾؿل ادطبقع

حقٌ أطفر افدفقؾ افتبويـ افقاضح ذم  ،افؼرن إول وحتك افؼرن افثوفٌ ظؼ اهلجري

 ظدد افتػوشر ادطبقظي ذم ـؾ ؿرن.
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 مصادر الدَّليل ومراجعه
فقؾ   مو يليت: -بعد افدراشي ادقداكقي -مـ أهؿ ادصودر افتل اظتؿد ظؾقفو افدَّ

اإللكترونية، مثل: الموسوعة الشاملة، اإلصدار الثاني. ومكتبة التَّفسير البرامج اإلسالمية   -1
 م(.:::1 1.6، )إردن: مرـز افساث ٕبحوث احلوشى أيل، اإلصدار وعلوم القرآن

، 3، د. حمؿد حسغ افذهبل، )افؼوهرة: دار افؽتى احلديثي، طالتَّفسير والمفسرون  -3

 م(.1:87

ع ادؾؽ ؾفد ن الكريمفهرست مصنَّفات تفسير القرآ  -4 راشوت افؼرآكقي بؿجؿَّ ، مرـز افدِّ

 ه(.1535، 1فطبوظي ادصحػ افؼيػ بودديـي ادـقرة، )ط

، د. ظبد افؼودر زمومي وُجوظي، )بروت: دار افتؼريى بغ معجم تفاسير القرآن الكريم  -5

 م(.3334، 1ادذاهى اإلشالمقي، ط

 إيوزي، )ضفران: ممشسي افطبوظي وافـؼ، افسقد حمؿد ظع ومنهجهم(، المفسرون)حياتهم  -6

 ه(.1515، 1وزارة افثؼوؾي واإلرصود اإلشالمل، ط

 .المواقع المتنوعة على الشبكة العنكبوتية اإللكترونية العالمية  -7
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 فهرس العناوين
 افؼرن وافرؿؿ ادمفػ اشؿ افتػسر

  أ   

 15- 4ق ابـ إشحوق، إشامظقؾ بـ إشحوق ادوفؽل أحؽوم افؼرآن

 1- 7ق افؽقو اهلراد، أبق احلسـ ظع بـ حمؿد أحؽوم افؼرآن

 7- 7ق ابـ افعريب، أبق بؽر حمؿد بـ ظبد اهلل أحؽوم افؼرآن

 45- 15ق افتفوكقي، أذف ظع أحؽوم افؼرآن

وص، أبق بؽر أمحد بـ ظع افرازي أحؽوم افؼرآن  16- 5ق اجلصَّ

وؾعل، حمؿد بـ إدريس أحؽوم افؼرآن  3- 4ق افشَّ

افطَّحووي، أبق جعػر أمحد بـ حمؿد  أحؽوم افؼرآن افؽريؿ

 إزدي

 9- 5ق

إرصود افعؼؾ افسؾقؿ إػ مزايو افؽتوب 

 افؽريؿ

عقد، حمؿد بـ حمؿد افعامدي  8- 13ق أبق افسُّ

ى، شعقد إشوس ذم افتػسر  17- 16ق حقَّ

 41- 15ق إمغ بـ حمؿد ادختورافشـؼقطل، حمؿد  أضقاء افبقون ذم إيضوح افؼرآن بوفؼرآن

 16-16ق افطقِّى، ظبد احلسغ أضقى افبقون ذم تػسر افؼرآن

 13-15ق آبودي، حمؿد ظبد احلؼ صوه اإلـؾقؾ ظذ مدارك افتــزيؾ

 4- 13ق افسققضل، جالل افديـ اإلـؾقؾ ذم اشتـبوط افتــزيؾ

 15- 15ق افبالؽلافـجػل، حمؿد جقاد  آٓء افرمحـ ذم تػسر افؼرآن

ل  147-16ق افشرازي، كوس مؽورم إمثؾ ذم تػسر ـتوب اهلل ادــزَّ

 :- 8ق افبقضووي، كوس افديـ ظبد اهلل بـ ظؿر أكقار افتــزيؾ وأرسار افتلويؾ

 119 -16ق بدرا، حبقى ظبده أكقار افتػسر مع اخلرة وافتلويؾ

 7- 16ق افؾطقػابـ اخلطقى، حمؿد ظبد  أوضح افتػوشر

أبق احلسـ، حمؿقد بـ أيب احلسـ  إجيوز افبقون ظـ معوين افؼرآن

 افـقسوبقري

 11- 7ق

 93- 16ق افؼيػ، ظومر أمحد أيِّس افتػوشر
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 137- 16ق اجلزائري، أبق بؽر جوبر أيِّس افتػوشر فؽالم افعع افؽبر

 13 – 8ق ظبداهللافديريـل، ظبد افعزيز بـ شقد بـ  افتقسر ذم افتػسر

  ب   

 17- 5ق افسؿرؿـدي، أبق افؾقٌ كرص بـ حمؿد بحر افعؾقم )تػسر افسؿرؿـدي(

 9- 9ق ، حمؿد بـ يقشػ إكدفز أبق حقون افبحر ادحقط

 4- 14ق ابـ ظجقبي، أبق افعبوس أمحد بـ حمؿد افبحر ادديد ذم تػسر افؼرآن ادجقد

 13- 9ق اجلقزيي، حمؿد بـ أيب بؽرابـ ؿقؿ  بدائع افتػسر

 1- 13ق افبحراين، افسقد هوصؿ بـ شؾقامن افزهون ذم تػسر افؼرآن

 7- 15ق شؾطون ظع صوه، حمؿد بـ حقدر بقون افسعودة ذم مؼوموت افعبودة

 11-16ق افعوين، ظبد افؼودر مالَّحقيش آل ؽوزي بقون ادعوين ظذ حسى ترتقى افــزول

 19- 16ق اخلقئل، أبق افؼوشؿ ادقشقي تػسر افؼرآنافبقون ذم 

  ت   

 13- 14ق ادرؽـل، حمؿد ظثامن بـ أيب بؽر توج افتػوشر فؽالم ادؾؽ افؽبر

 11- 4ق ابـ ؿتقبي، أبق حمؿد ظبد اهلل بـ مسؾؿ تلويؾ مشؽؾ افؼرآن

 6- 8ق دايي، كجؿ افديـ افؽزى أمحد بـ ظؿر افتلويالت افـجؿقي

 11- 5ق ادوتريدي، أبق مـصقر حمؿد بـ حمؿد تلويالت أهؾ افسـي

 7- :ق ادخدوم، ظع بـ أمحد بـ إبراهقؿ ادفوئؿل تبصر افرمحـ وتقِّس ادـون

 14- 6ق افطقد، أبق جعػر حمؿد بـ احلسـ افتبقون اجلومع فؽؾ ظؾقم افؼرآن

دمريد افبقون فتػسر افؼرآن مـ صػقة 

 افتػوشر

 14- 16ق ، ظبد اهلل إبراهقؿإكصوري

 115- 16ق خون، وحقد افديـ افتذـر افؼقيؿ ذم تػسر افؼرآن احلؽقؿ

افتسفقؾ فتلويؾ افتــزيؾ ذم شمال 

 وجقاب

 133- 16ق افعدوي، أبق ظبد اهلل مصطػك

 6- 3ق ابـ جريٍ، ظبد ادؾؽ بـ ظبد افعزيز  ابـ جريٍرتػس

إصػفوين، احلسغ بـ ؾضؾ اهلل افراؽى  تػِّس افراؽى إصػفوين

 حمؿد

 8- 6ق
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 :8- 16ق افتؾقي، حمؿد بدر افديـ بـ ادال دروش تػسر أبدع افبقون جلؿقع آي افؼرآن

 139-16ق افؼرر، ظع أـز تػسر أحسـ احلديٌ

 18- 5ق ابـ أيب زمـغ، أبق ظبد اهلل حمؿد بـ ظبد اهلل تػسر ابـ أيب زمـغ

ومرويوتف ذم افتػسر تػسر ابـ ظبوس 

 مـ ـتى افسـي

 7- 1ق ابـ ظبوس، ظبد اهلل

 تػسر ابـ ظريب

 )تػسر افؼرآن افؽريؿ( 

 4- 8ق ابـ ظريب، أبق بؽر حمل افديـ حمؿد بـ ظع

 3- :ق ابـ ظرؾي، حمؿد بـ حمؿد تػسر ابـ ظرؾي

 3- 1ق ابـ مسعقد، ظبد اهلل تػسر ابـ مسعقد

 3- 5ق ظبد اهلل بـ حمؿد افديـقريابـ وهى،  تػسر ابـ وهى

 14- :ق إظؼؿ، أمحد ظع حمؿد ظع أكز تػسر إظؼؿ

افذهبل، أبق ظبد اهلل حمؿد بـ أمحد بـ  تػسر اإلموم افذهبل

 ظثامن

 13- 9ق

 4- 4ق افشوؾعل، حمؿد بـ إدريس تػسر اإلموم افشوؾعل

 5- 4ق افشوؾعل، حمؿد بـ إدريس تػسر اإلموم افشوؾعل

افتػسر افبديع ذم معرؾي معوين ـالم 

 ربـو افسؿقع

 136- 16ق ذيػ اهلل، حمؿد

 16-6ق افقاحدي، أبق احلسـ ظع بـ أمحد افتػسر افبسقط

 :9- 16ق افؼبجل، ظع تػسر افبشوئر وتـقير افبصوئر

يعسقب افديـ، أبق حمؿد رشتؽور  تػسر افبصوئر

 اجلقيبوري

 138- 16ق

 34- 16ق بـً افشوضئ، ظوئشي ظبد افرمحـ افبقوين فؾؼرآنافتػسر 

 43- 15ق ابـ ظوصقر، حمؿد افطوهر تػسر افتحرير وافتـقير

 114- 16ق جمؿقظي بوحثغ افتػسر افسبقي فؾؼرآن افؽريؿ

 134-16ق افسايب، حسـ افتػسر افتقحقدي

 37- 16ق افعثقؿغ، حمؿد بـ صوفح افتػسر افثؿغ



 (ه4123 جمادى اآلخرة)العدد الحادي عشر             مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  
 

233 

 9- :ق ادحذَّ وافسققضل، جالل افديـ اجلالفغتػسر 

احلزي، أبق ظبد اهلل افؽقذم احلسغ بـ  تػسر احلزي

 احلوـؿ

 17- 4ق

 :- 16ق َدْرَوَزة، حمؿد ظزه افتػسر احلديٌ

 83- 16ق ظاّمر، حوؾظ ظقسك افتػسر احلديٌ فؾؼرآن افؽريؿ

 4- 3ق افبرصي، احلسـ تػسر احلسـ افبرصي

 13- 4ق اهلودي، أبق احلسـ بـ ظع احلسـ افعسؽريتػسر 

افؼبقـل، اخلطقى صؿس افديـ أمحد بـ  تػسر اخلطقى افؼبـل

 حمؿد

 7- 13ق

تػسر افرمحـ افرحقؿ )خمترص تػسر 

 ابـ ـثر(

 68-16ق إمحد، حمؿد بـ ريوض افسؾػل إثري

 5- 3ق افرمحـافسدي، أبق حمؿد إشامظقؾ بـ ظبد  تػسر افسدي افؽبـر

 5:- 16ق ظبد افعزيز، أمر افتػسر افشومؾ فؾؼرآن افؽريؿ

 33- 16ق افشعراوي، حمؿد متقيل تػسر افشعراوي

 9- 7ق افشفرشتوين، حمؿد ظبد افؽريؿ تػسر افشفرشتوين

 4-6ق ادػقد، كعامن، حمؿد بـ حمؿد تػسر افشقخ ادػقد

 1:- 16ق يس، حؽؿً بـ بشر افتػسر افصحقح

 148- 16ق ظرايب، حمؿد ؽووي افتػسر افصقذم افػؾسػل فؾؼرآن افؽريؿ

وك وك بـ مزاحؿ تػسر افضحَّ  3- 3ق افضحَّ

 55-16ق اخلوفدي، ظبد افػتوح صالح تػسر افطزي )تؼريى وهتذيى(

 تػسر افطزي مـ ـتوبف 

 )جومع افبقون(

 53-16ق معروف، بشور ظقاد وُجوظي

 135- 16ق صؾبل، رؤوف افؼقلتػسر افطقى مـ 

 7- 8ق شؾطون افعؾامء، ظز افديـ بـ ظبد افعزيز تػسر افعز بـ ظبد افسالم

 8-5ق افعقَّور، أبق حمؿد بـ مسعقد بـ ظقوش تػسر افعقَّور

ل، حمؿد ظبد ادـعؿ افتػسر افػريد فؾؼرآن ادجقد  83- 16ق اجلامَّ
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 7- 5ق إبراهقؿابـ ادـذر، حمؿد بـ  تػسر افؼرآن

 13- 6ق ادووردي، أبق احلسـ ظع بـ حمؿد تػسر افؼرآن

 33- 6ق افسؿعوين، أبق ادظػر مـصقر بـ حمؿد تػسر افؼرآن )تػسر افسؿعوين(

 43- 16ق خػوجل، حمؿد ظبد ادـعؿ تػسر افؼرآن احلؽقؿ

 16- 15ق رضو، افسقد حمؿد رصقد تػسر افؼرآن احلؽقؿ )ادـور(

 16- 4ق افتسسي، أبق حمؿد شفؾ بـ ظبد اهلل تػسر افؼرآن افعظقؿ

 :- 5ق ابـ أيب حوتؿ، أبق حمؿد ظبد افرمحـ افرازي تػسر افؼرآن افعظقؿ

 5- 8ق افسخووي، أبق احلسـ ظع بـ حمؿد تػسر افؼرآن افعظقؿ

ابـ ـثر، أبق افػداء إشامظقؾ بـ ظؿرو  تػسر افؼرآن افعظقؿ

 افبرصي

 16- 9ق

، ظبد اهلل بـ حمؿد رضو افعؾقي  تػسر افؼرآن افؽريؿ صزَّ

 احلسقـل

 8- 14ق

 38- 15ق صؾتقت، حمؿقد تػسر افؼرآن افؽريؿ

 36- 16ق صحوتف، ظبد اهلل حمؿقد تػسر افؼرآن افؽريؿ

 38-16ق افعثقؿغ، حمؿد بـ صوفح تػسر افؼرآن افؽريؿ

 81- 16ق حمؿد محزة وُجوظيجمؿقظي، حمؿقد  تػسر افؼرآن افؽريؿ

 1-11ق افشرازي، حمؿد بـ إبراهقؿ صدر افديـ تػسر افؼرآن افؽريؿ

 118- 16ق خطويب، أكقار حمؿقد تػسر افؼرآن افؽريؿ فألبـوء

 117- 16ق افسقد، جمدي ؾتحل وُجوظي تػسر افؼرآن افؽريؿ فألضػول

تػسر افؼرآن افؽريؿ فألضػول 

 وإرسة افـوصئي

 :11-16ق ظزيز، شعقد يقشػ حمؿقدأبق 

 133- 16ق افسقد، جمدي ؾتحل تػسر افؼرآن افؽريؿ فؾشبوب

 113- 16ق افسقد، جمدي ؾتحل تػسر افؼرآن افؽريؿ فؾـسوء

رة، حمؿد ظع ضف تػسر افؼرآن افؽريؿ وإظرابف وبقوكف  44- 16ق افدَّ

 33- 15ق اهلل إمرتِّسي، أبق افقؾوء ثـوء تػسر افؼرآن فؽالم افرمحـ

 46- 16ق ؿوشؿ، أمحد بـ ظبد افرمحـتػسر افؼرآن بوفؼرآن وافسـي وأثور 
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  وبوٕشؾقب احلديٌ

 45- 16ق اخلطقى، ظبد افؽريؿ افتػسر افؼرآين فؾؼرآن

 5- 5ق افؼؿل، أبق احلسـ ظع بـ إبراهقؿ تػسر افؼؿل

 15- 9ق أيب بؽرابـ ؿقؿ اجلقزيي، حمؿد بـ  افتػسر افؼّقؿ ٓبـ افؼقؿ

 1- 16ق مغـقي، حمؿد جقاد افتػسر افؽوصػ

 7- 9ق ابـ تقؿقي، تؼل افديـ أمحد بـ ظبد احلؾقؿ افتػسر افؽومؾ ٓبـ تقؿقي

 6- 9ق ابـ تقؿقي، تؼل افديـ أمحد بـ ظبد احلؾقؿ افتػسر افؽبر

 133- 16ق يقشػ، ظبد افقدود، واخلـ، مصطػك تػسر ادممـغ

 143-16ق افؽرمل، حمؿد فؽتوب اهلل ادـرافتػسر 

 1- 1ق افػوروق، ظؿر بـ اخلطوب  افتػسر ادلثقر ظـ ظؿر بـ اخلطوب

 3- 16ق مغـقي، حمؿد جقاد افتػسر ادبغ

تػسر ادحقط إظظؿ ذم تلويؾ ـتوب 

 اهلل افعزيز ادحؽؿ

 18- 9ق أمويل، افسقد حقدر

 17- 15ق رضو، افسقد حمؿد رصقد ادجقدافتػسر ادخترص ادػقد فؾؼرآن 

 116- 16ق ؾرج، مصطػك ظبد افعزيز افتػسر ادخترص فؾؼرآن افؽريؿ

 31- 15ق ادراؽل، أمحد مصطػك تػسر ادراؽل

 13- 6ق مؽل بـ أيب ضوفى افؼقز تػسر ادشؽؾ مـ ؽريى افؼرآن

 5- 14ق ادظفريافػوين ؾتك، حمؿد ثـو اهلل افعثامين  افتػسر ادظفري

 99- 16ق خّرم دل، مصطػك افتػسر ادؼتطػ

 11-15ق ادػِّسِّ احلوج مر شقد ظع احلوئري تػسر مؼتـقوت افدرر ومؾتؼطوت افثؿر

افتػسر ادـر ذم افعؼقدة وافؼيعي 

 وادـفٍ

 89- 16ق افزحقع، وهبي

 95- 16ق زيـ، شؿقح ظوضػ افتػسر ادقضقظل فؾؼرآن افؽريؿ

 3:- 16ق جمؿع ادؾؽ ؾفد فطبوظي ادصحػ افؼيػ افتػسر ادقَِّّس

 111-16ق افؼرين، ظويض افتػسر ادقِّسَّ 

 8-1ق افـخعل، إبراهقؿ بـ يزيد بـ ؿقس تػسر افـخعل
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 1-5ق افـسوئل، أبق ظبد افرمحـ أمحد بـ صعقى تػسر افـسوئل

 34- 15ق حجوزي، افسقد حمؿد حمؿقد افتػسر افقاضح

 ::- 16ق افصوبقين، حمؿد ظع افتػسر افقاضح ادقِّّس 

 97- 16ق افزحقع، وهبي افتػسر افقجقز هبومش افؼرآن افؽريؿ

 8:- 16ق افزحقع، وهبي افتػسر افقشقط

 47- 16ق ضـطووي، حمؿد شقد افتػسر افقشقط فؾؼرآن افؽريؿ

 94- 16ق اإلشالمقي بوٕزهرجلـي جمؿع افبحقث  افتػسر افقشقط فؾؼرآن افؽريؿ

 5- 1ق ظوئشي بـً أيب بؽر افصديؼ  تػسر أم ادممـغ ظوئشي

 46- 15ق افسويس، حمؿد ظع تػسر آيوت إحؽوم

 4- 16ق افطبوضبوئل، حمؿد حسغ افقزدي تػسر آيوت إحؽوم

 85- 16ق زفط، افؼصبل حمؿقد تػسر آيوت إحؽوم

 3- 14ق حمؿد بـ ظبد افقهوب افؽريؿتػسر آيوت مـ افؼرآن 

تػسر حدائؼ افروح وافرحيون ذم 

 روايب ظؾقم افؼرآن

اهلرري، حمؿد إمغ بـ ظبد اهلل إرمل 

 افعؾقي

 9:- 16ق

 98- 16ق زهر، أيؿـ ظبد افعزيز تػسر روائع افبقون دعوين افؼرآن

 6- 13ق حؼل، أبق افػداء إشامظقؾ افزوشقي تػسر روح افبقون

افثقري، أبق ظبد اهلل شػقون بـ مِّسوق  تػسر شػقون افثقري

 افؽقذم

 8- 3ق

 13- 3ق ابـ ظققـي، شػقون تػسر شػقون بـ ظقـقـي

 15- 16ق ــقن، ظبد اهلل تػسر شقر ادػصؾ مـ افؼرآن افؽريؿ

 7- 4ق افصـعوين، ظبد افرزاق بـ مهوم تػسر ظبد افرزاق

 :- 4ق ظبد بـ محقد بـ كرص افؽرر، تػسر ظبد بـ محقد

 13- 4ق ابـ ؿتقبي، أبق حمؿد ظبد اهلل تػسر ؽريى افؼرآن

 6:- 16ق ؿوري، ؿوري حمؿد بـ كقوز تػسر ؾتح افرمحـ

 18-4ق ؾرات، أبق افؼوشؿ بـ إبراهقؿ افؽقذم تػسر ؾرات افؽقذم

 131- 16ق افـزاوي، حمؿقد تػسر ذم كقر افؼرآن وافسـي



 (ه4123 جمادى اآلخرة)العدد الحادي عشر             مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  
 

233 

 14- 4ق اهلقاري، هقد بـ حمؽؿ اهلل افعزيزتػسر ـتوب 

 4- 13ق ادشفدي، ادرزا حمؿد افؼؿل تػسر ـــز افدؿوئؼ

 1- 3ق ابـ جز، جموهد تػسر جموهد بـ جز

 6- 15ق ظبده، حمؿد تػسر حمؿد ظبده )جزء ظؿ(

 7- 3ق شؾقامن، مؼوتؾ تػسر مؼوتؾ بـ شؾقامن

ونمحدون،  تػسر مـ كسامت افؼرآن  84- 16ق ؽسَّ

 146- 16ق اددرد، حمؿد تؼل افعراؿل تػسر مـ ُهدي افؼرآن

تػسر كظوم افؼرآن وتلويؾ افؼرآن 

 بوفؼرآن

 13-15ق افػراهل، ظبد احلؿقد

 3- 13ق احلقيزي، ظبد ظع بـ ُجعي افشرازي تػسر كقر افثؼؾغ

 11- 3ق ابـ شالم، أبق زـريو حيقك افتقؿل تػسر حيقك بـ شالم

افتػسرات إمحديي ذم بقون أيوت 

 افؼظقي

 5- 13ق ماّل جققن، أمحد افصديؼل اهلـدي

 :13-16ق افشرازي، حمؿد احلسقـل تؼريى افؼرآن إػ إذهون

 :7-16ق ابـ ظوصقر، حمؿد افطوهر افتؼريى فتػسر افتحرير وافتـقير

 4- :ق أمحد بـ حمؿد افتقكزافبسقع،  افتؼققد افؽبر ذم تػسر ـتوب اهلل ادجقد

 5-6ق افؼويض ظبد اجلبور اهلؿداين تــزيف افؼرآن ظـ ادطوظـ

 74-16ق افصوبقين، حمؿد ظع بـ ُجقؾ تـقير إذهون مـ تػسر روح افبقون فؾحؼل

 6- 1ق ابـ ظبوس، ظبد اهلل تـقير ادؼبوس مـ تػسر ابـ ظبوس

 هتذيى افتػسر ودمريد افتلويؾ ممو أحلؼ

 بف مـ إبوضقؾ ورديء إؿوويؾ

 صقبي احلؿد، ظبد افؼودر

 

 91- 16ق

 71-16ق افصبوغ، حمؿد بـ فطػل هتذيى تػسر اجلالفغ

هتذيى تػسر افسعدي حلوصقي افؼرآن 

 افؽريؿ

 78-16ق مبقض، يقشػ ظؿر

 :1- 15ق آل مبورك، ؾقصؾ بـ ظبد افعزيز بـ ؾقصؾ تقؾقؼ افرمحـ ذم دروس افؼرآن

 136- 16ق افؼبقـل، ؾقؿقي إبراهقؿ افتػسرتقِّس 
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 9- 16ق افؼطون، إبراهقؿ تقسر افتػسر

 88- 16ق هقؽؾ، شومل ظع تقسر افتػسر فؽؾامت افؼرآن افؽريؿ

 9- 15ق أضػقش، حمؿد بـ يقشػ بـ ظقسك تقسر افتػسر فؾؼرآن افؽريؿ

 65-16ق حمؿد كسقىافرؾوظل،  تقسر افعع افؼدير ٓختصور تػسر ابـ ـثر

تقسر افؼرآن افؽريؿ فؾؼراءة وافػفؿ 

 ادستؼقؿ

 8- 16ق ظقسك، ظبد اجلؾقؾ

تقسر افؽريؿ افرمحـ ذم تػسر ـالم 

 ادـون

 35- 15ق افسعدي، ظبد افرمحـ بـ كوس

تقسر افؾطقػ ادـون ذم خالصي تػسر 

 افؼرآن

 36- 15ق افسعدي، ظبد افرمحـ بـ كوس

 31- 16ق افـوسي، حمؿد ادؽل أحوديٌ افتػسرافتقسر ذم 

 73-16ق آل افشقخ، ظبد اهلل بـ حمؿد بـ إشحوق افتقسر فتػسر ابـ ـثر

  ث   

افثؿرات افقوكعي وإحؽوم افقاضحي 

 افؼوضعي

 6- :ق افتالئل، صؿس افديـ يقشػ بـ أمحد

  ج   

 :- 3ق أبق حمؿد ادرصيابـ وهى، ظبد اهلل مسؾؿ  اجلومع )تػسر افؼرآن(

 4- 5ق افطزي، أبق جعػر حمؿد بـ جرير بـ يزيد جومع افبقون ذم تػسر افؼرآن

اإلجيل، افسقد معغ افديـ حمؿد بـ ظبد  جومع افبقون ذم تػسر افؼرآن

 افرمحـ

 1- 13ق

جومع افتػسر مـ ـتى إحوديٌ 

 افستي ومسـد أمحد

 7:- 16ق جمؿقظي مـ ضؾبي افعؾؿ

 9- 8ق افؼرضبل، أبق ظبد اهلل حمؿد بـ أمحد إكصوري اجلومع ٕحؽوم افؼرآن

 13- 16ق افسبزواري، حمؿد افـجػل اجلديد ذم تػسر افؼرآن ادجقد

 143- 16ق اخلؾقع، أمحد بـ محد جقاهر افتػسر أكقار مـ بقون افتــزيؾ

 :- :قافثعوفبل، أبق زيد ظبد افرمحـ بـ حمؿد  اجلقاهر احلسون ذم تػسر افؼرآن
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 اجلزائري

 18- 15ق جقهري، ضـطووي اجلقاهر ذم تػسر افؼرآن افؽريؿ

، افسقد ظبد اهلل بـ حمؿد رضو افعؾقي اجلقهر افثؿغ ذم تػسر افؼرآن ادبغ  7- 14ق صزَّ

  ح   

 4- 11ق افشفوب، أمحد بـ حمؿد افديـ حوصقي افشفوب

 6- 14ق افصووي، أمحد بـ حمؿد اخلؾقيت افصووي ظذ اجلالفغحوصقي 

 8- 13ق افؼـقي، ظصوم افديـ إشامظقؾ بـ حمؿد حوصقي افؼـقي ظذ تػسر افبقضووي

 7- 13ق زادة، ظبد اهلل حؾؿل يقشػ افرومل حوصقي صقخ زادة ظذ تػسر افبقضووي

 6-13ق افؽوزروين، حمؿد بـ ُجول افديـ حوصقي ظذ افبقضووي

 47-15ق افبالؽل، افسقد ظبد احلجي حجي افتػوشر وبالغ اإلـسر

 1- 6ق افسؾؿل، أبق ظبد افرمحـ حمؿد بـ احلسغ حؼوئؼ افتػسر، )تػسر افسؾؿل(

 1-14ق اجلؿؾ، شؾقامن بـ ظؿر افعجقع حوصقي اجلؿؾ ظذ اجلالفغ

  خ   

 149- 16ق مغـقي، أمحد خالصي افتػوشر ذم أوضح افتعوبر

  د   

 11- 9ق ابـ مؽتقم، توج افديـ احلـػل افدر افؾؼقط مـ افبحر ادحقط

 3- 13ق افسققضل، جالل افديـ افدر ادـثقر ذم افتػسر بودلثقر

 19- 6ق اجلرجوين، ظبد افؼوهر بـ ظبد افرمحـ درج افدرر ذم تػسر أي وافسقر

 5- 9ق ابـ تقؿقي، تؼل افديـ أمحد بـ ظبد احلؾقؿ دؿوئؼ افتػسر اجلومع فتػسر ابـ تقؿقي

  ر   

 18- 16ق ؽقمل، أبق بؽر حمؿقد رد إذهون إػ معوين افؼرآن

ابـ رزق اهلل، ظز افديـ ظبد افرازق  رمقز افؽـقز ذم تػسر افؽتوب افعزيز

 افرشؿل

 8- 8ق

 135- 16ق ظبد افبوري، ظبد ادجقد افروايوت افتػسريي ذم ؾتح افبوري

روائع افبقون ذم تػسر آيوت إحؽوم 

 مـ افؼرآن

 131- 16ق افصوبقين، حمؿد ظع بـ ُجقؾ
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روائع افتػسر اجلومع فتػسر اإلموم 

 ابـ رجى

 13- :ق ابـ رجى، أيب افػرج ظبد افرمحـ

روح ادعوين ذم تػسر افؼرآن افعظقؿ 

 وافسبع ادثوين

أفقد، أبق افثـوء صفوب افديـ افسقد 

 حمؿقد

 11- 14ق

 76-16ق أرؿي دان، صالح افديـ ري افعؾقؾ مـ حموشـ افتلويؾ فؾؼوشؿل

  ز   

ابـ اجلقزي، أبق افػرج ُجول افديـ ظبد  زاد ادسر ذم ظؾؿ افتػسر

 افرمحـ

 14- 7ق

 48-16ق إصؼر، حمؿد شؾقامن ظبد اهلل زبدة افتػوشر مـ ؾتح افؼدير

 44- 15ق حمؿدأبق زهرة،   زهرة افتػوشر

 3- 6ق افسؾؿل، أبق ظبد افرمحـ حمؿد بـ احلسغ زيودات حؼوئؼ افتػسر

  س   

افِّساج ادـر ذم اإلظوكي ظذ معرؾي 

 بعض ـالم ربـو احلؽقؿ اخلبر

اخلطقى افؼبقـل، صؿس افديـ حمؿد  بـ 

 أمحد

 7- 13ق

  ص   

 5- 11ق مرته ادال حمسـ افػقض افؽوصوين، حمؿد بـ افصوذم ذم تػسر افؼرآن

 66-16ق جمؿقظي،  ظبد افرازق، أمحد وآخرون صحقح خمترص تػسر ابـ ـثر

 33- 16ق خمؾقف، حسـغ بـ حمؿد افعدوى صػقة افبقون دعوين افؼرآن

 3:-16ق افصوبقين، حمؿد ظع بـ ُجقؾ صػقة افتػوشر

 33- 15ق وجدي، حمؿد ؾريد صػقة افعرؾون ذم تػسر افؼرآن

  ض   

 14- 9ق ابـ ؿقؿ اجلقزيي، حمؿد بـ أيب بؽر افضقء ادـر ظذ افتػسر

 9- 14ق ؾقدي، أبق ظبد اهلل بـ حمؿد ظثامن ضقوء افتلويؾ ذم معوين افتــزيؾ

  ع   

افعذب افـؿر مـ جموفس افشـؼقطل ذم 

 افتػسر

 43- 15ق افشـؼقطل، حمؿد إمغ
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افشرازي ، أبق حمؿد روزهبون بـ أيب  افؼرآنظرائس افبقون ذم حؼوئؼ 

 افـرص

 3- 8ق

 37- 15ق صوـر، أمحد حمؿد ظؿدة افتػسر ظـ احلوؾظ ابـ ـثر

 8- :ق افسققاد، صفوب افديـ أمحد بـ حمؿقد ظققن افتػوشر فؾػضالء افسامشر

  غ   

 4- 7ق افؽرموين، حمؿقد بـ محزة ؽرائى افتػسر وظجوئى افتلويؾ

افـقسوبقري، احلسـ بـ حمؿد كظوم افديـ  ؽرائى افؼرآن ورؽوئى افػرؿون

 افؼؿل

 4- 9ق

افؼيػ ادرته، ظع بـ حسغ بـ  ؽرر افػقائد ودرر افؼالئد

 مقشك

 :-6ق

 8- 4ق افقزيدي، أبق ظبد افرمحـ ظبد اهلل بـ حيل ؽريى افؼرآن وتػسره

  ف   

أبق افطقى حمؿد صديؼ بـ  افؼـقجل، ؾتح افبقون ذم مؼوصد افؼرآن

 حسـ

 4- 15ق

ؾتح اجلقاد افؽريؿ ذم اختصور تػسر 

 ابـ ـثر

 63-16ق ظطقي، أبق ظبد افرمحـ حمؿد بـ إبراهقؿ

 :4- 16ق تعقؾى، ظبد ادـعؿ أمحد ؾتح افرمحـ ذم تػسر افؼرآن

ؾتح افؼدير اجلومع بغ ؾـل افروايي 

 وافدرايي مـ ظؾؿ افتػسر

 :- 14ق بـ ظع بـ ظبد اهللافشقـوين، حمؿد 

افػتقحوت اإلهلقي بتقضقح تػسر 

 اجلالفغ فؾدؿوئؼ اخلػقي

 اجلؿؾ، شؾقامن بـ ظؿر افعجقع

 

 1- 14ق

رع، حمؿد خر افػرؿون ذم تػسر افؼرآن  43- 16ق افدِّ

 137-16ق آبودي، ظع افروحوين افـجػ افػرؿون ذم تػسر افؼرآن

 144-16ق افصودؿل، حمؿد بوفؼرآن وافسـيافػرؿون ذم تػسر افؼرآن 

 13- 7ق افراوكدي، أيب احلسغ شعقد بـ هبي اهلل ؾؼف افؼرآن

 5- 13ق كعؿي اهلل ، حمؿقد افـخجقاينافػقاتح اإلهلقي وادػوتقح افغقبقي ادقضحي 
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 فؾؽؾؿ افؼرآكقي واحلؽؿ افػرؿوكقي

 35- 16ق ـشؽ، ظبد احلؿقد ذم رحوب افتػسر

 39- 15ق ؿطى، شقد بـ احلوج بـ إبراهقؿ افؼرآنذم طالل 

 75-16ق فؼامن، حمؿد افسؾػل ؾققض افعالم ظذ تػسر آيوت إحؽوم

 51-16ق اجلوبري، حمؿد ظوبد ؾفؿ افؼرآن افؽريؿ

  ق   

 113- 16ق احلؿيص، حمؿد حسـ افؼرآن افؽريؿ )تػسر وبقون(

 49-16ق إصؼر، حمؿد شؾقامن افؼبس ادـر خمترص تػسر ابـ ـثر

افؼطقف احلسون مـ )ذم طالل افؼرآن 

 فسقد ؿطى(

 79- 16ق ابـ صوـر، ظبد افعزيز افبغدادي

  ك   

ـشػ افتــزيؾ ذم حتؼقؼ ادبوحٌ 

 وافتلويؾ

 1-:ق احلداد ، أبق بؽر بـ ظع افعبودي

 8- 9ق أمحد افؽؾبلابـ جزّي، أبق افؼوشؿ حمؿد بـ  ـتوب افتسفقؾ فعؾقم افتــزيؾ

افؽشوف ظـ حؼوئؼ افتــزيؾ وظققن 

 إؿوويؾ ذم وجقه افتلويؾ

افزخمؼي، أبق افؼوشؿ حمؿقد بـ ظؿر 

 اخلقارزمل

 5- 7ق

ـشػ إرسار افـقراكقي افؼرآكقي ؾقام 

يتعؾؼ بوٕجرام افسامويي وإرضقي 

 واحلققاكوت وافـبوتوت واجلقاهر ادعدكقي

 1- 15ق أمحد افدمشؼلآشؽـدراين، حمؿد بـ 

 9- 6ق افثعؾبل، أبق إشحوق أمحد بـ حمؿد افؽشػ وافبقون )تػسر افثعؾبل(

 5- :ق افسققري، مؼداد بـ ظبد اهلل ـــز افعرؾون ذم ؾؼف افؼرآن

  ل   

 3- 7ق افبغقي ، أبق حمؿد احلسغ بـ مسعقد فبوب افتلويؾ ذم معومل افتــزيؾ

 3- 9ق اخلوزن، أبق احلسـ ظع بـ حمؿد افبغدادي افتــزيؾُفبوب افتلويؾ ذم معوين 

 67-16ق آل افشقخ، ظبد اإلفف بـ حمؿد بـ ظبد افرمحـ فبوب افتػسر مـ ابـ ـثر

 13- :ق ابـ ظودل، ظؿر بـ ظع افدمشؼل احلـبع افؾبوب ذم ظؾقم افؽتوب
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 15- 6ق افؼشري، ظبد افؽريؿ بـ هقازن فطوئػ اإلصورات

  م   

 19- 15ق ابـ بوديس، ظبد احلؿقد بـ حمؿد جموفس افتذـر مـ ـالم احلؽقؿ اخلبر

 :- 7ق افطزد، أبق ظع افػضؾ بـ احلسـ جمؿع افبقون ذم تػسر افؼرآن

 13- 7ق افطزد، أبق ظع افػضؾ بـ احلسـ جمؿع افبقون فعؾقم افؼرآن

 :- 15ق ُجول افديـافؼوشؿل، حمؿد  حموشـ افتلويؾ )تػسر افؼوشؿل(

 6- 7ق ابـ ظطقي، أبق حمؿد ظبد احلؼ بـ ؽوفى ادحرر افقجقز ذم تػسر افؽتوب افعزيز

 13-16ق احلؽقؿ، تقؾقؼ خمتور تػسر افؼرضبل

 86- 16ق افصبَّوغ، أمحد إشامظقؾ ادختور مـ تػوشر افؼرآن

ادخترص افصحقح مـ تػسر افؼرآن 

 افعظقؿ

 :6-16ق ادردخطَّوب، أكقر حمؿقد 

 64-16ق راجح، حمؿد ـريؿ خمترص ابـ ـثر

 63-16ق افصوبقين، حمؿد ظع بـ ُجقؾ خمترص تػسر ابـ ـثر

 6-6ق ابـ صامدح، أبق حيل حمؿد افتجقبل إكدفز خمترص تػسر اإلموم افطزي

 57-16ق افزيد، ظبد اهلل بـ أمحد بـ ظع خمترص تػسر افبغقي

 77-16ق إبراهقؿ حمؿد افبقون فؾحؼل خمترص تػسر روح

 54-16ق افصوبقين، حمؿد ظع، و رضو، صوفح أمحد خمترص تػسر افطزي

 :5-16ق ؿطى، حمؿد ظع خمترص تػسر افؼرآن افؽريؿ فؾخوزن

 58-16ق حسقكي، ظرؾون خمترص تػسر افؼرضبل

 59-16ق افـعؿي، بسوم بـ ظبد ادبدي خمترص تػسر افؼرضبل

 9- 13ق افـؼل، حمؿد بـ ظع افشقبوين هنٍ افبقونخمترص 

 6- 16ق احلسقـل، شالم خمترص ادقزان فؾطبوضوئل

 1- 9ق افـَّسػل، أبق افزـوت ظبد اهلل بـ أمحد مدارك افتــزيؾ وحؼوئؼ افتلويؾ

 5- 15ق اجلووي، أبق ظبد ادعطل حمؿد بـ ظؿر افـقوي مراح فبقد فؽشػ معوين افؼرآن ادجقد

 9- 4ق ابـ حـبؾ، أمحد مرويوت أمحد بـ حـبؾ ذم افتػسر

 9- 3ق أكس، موفؽ مرويوت اإلموم موفؽ بـ أكس ذم افتػسر
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 4- 1ق ظوئشي بـً أيب بؽر افصديؼ مرويوت أم ادممـغ ظوئشي ذم افتػسر

 61-16ق ُجوظي مـ افعؾامء ادصبوح ادـر ذم هتذيى تػسر ابـ ـثر

 56-16ق جلـي مـ دار افؼوق ادػِّس ادقِّسَّ مصحػ افؼوق 

 138- 16ق ظبد اهلل ظؾقان مصحػ دار افصحوبي

 :13- 16ق شالمي، إبراهقؿ حمؿد و افسقد، جمدي ؾتحل مصحػ دار افصحوبي ادػِّس

 39-16ق حبـؽي، ظبد افرمحـ حسـ ادقداين معورج افتػؽر ودؿوئؼ افتدبر

راء، أبق زـريو معوين افؼرآن  6- 4ق حيل بـ زيود افػَّ

 13- 5ق افـَّحوس، أبق جعػر أمحد بـ حمؿد معوين افؼرآن افؽريؿ

 87- 16ق رؾقدة، إبراهقؿ ظبد اهلل وُجوظي معوين افؼرآن افؽريؿ

 6- 5ق افزجوج، أبق إشحوق إبراهقؿ بـ افِّسي معوين افؼرآن وإظرابف

ادعتؿد مـ ادـؼقل ؾقام أوحك إػ 

 افرشقل 

 17- 9ق صقدر بـ ظع بـ صقدر افؼورهبوء افديـ 

 133-16ق مؽل، حمؿد بـ أمحد ادعغ ظذ تدبر افؽتوب ادبغ

 1- 8ق افرازي، ؾخر افديـ مػوتقح افغقى

 4:- 16ق اإلموم، أمحد ظع مػوتقح ؾفؿ افؼرآن

 141- 16ق افسبحوين، جعػر مػوهقؿ افؼرآن

احلسغ بـ مػضؾ بـ افراؽى إصػفوين،  مػردات أفػوظ افؼرآن

 حمؿد

 7- 6ق

ادـصقري، مصطػك بـ مقؿش اخلري  ادؼتطػ مـ ظققن افتػوشر

 احلصـ

 :3- 15ق

 53- 16ق ؾضؾ اهلل، حمؿد حسغ مـ وحل افؼرآن

جمؾس افشمون اإلشالمقي بقزارة إوؿوف  ادـتخى ذم تػسر افؼرآن افؽريؿ

 بؿرص

 96- 16ق

 3-11ق ابـ حمؿد، حمؿد بـ احلسغ بـ اإلموم افؼوشؿ إحؽوممـتفك ادرام ذم ذح آيوت 

ب تػسر اجلالفغ  73-16ق خؾقف، ظع مصطػك وآخرون مفذَّ

س، ظبد افؽريؿ حمؿد مقاهى افرمحـ ذم تػسر افؼرآن  41- 16ق اددرِّ

 :1- 16ق ادقشقي، افسقد ظبد إظذ افسبزواري مقاهى افرمحـ ذم تػسر افؼرآن

 134- 16ق محودي، حمؿد رصدي ذم تػسر افؼرآن افؽريؿادقجز 
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 5- 16ق افطبوضبوئل، حمؿد حسغ ادقزان ذم تػسر افؼرآن

  ن   

 13- 5ق افسجستوين، أبق بؽر كزهي افؼؾقب ذم تػسر ؽريى افؼرآن

 11- :ق افبؼوظل، برهون افديـ أبق احلسغ إبراهقؿ كظؿ افدرر ذم تـوشى أيوت وافسقر

كؽً افؼرآن افدافي ظذ افبقون ذم أكقاع 

 افؼرآن

وب، حمؿد بـ ظع افؽرجل  15- 5ق افؼصَّ

ول ادجوصعل افـؽً ذم افؼرآن افؽريؿ  :1- 6ق أبق احلسـ ظع َؾضَّ

 13- 6ق ادووردي، أبق احلسـ ظع بـ حمؿد افـؽً وافعققن ذم تػسر افؼرآن افؽريؿ

 :- 9ق احلقون، أبق ظبد اهلل حمؿد بـ يقشػأبق  افـفر ادود مـ افبحر ادحقط

 3- 15ق افؼـقجل، أبق افطقى حمؿد صديؼ احلسقـل كقؾ ادرام ذم تػسر آيوت إحؽوم

  ه   

 93- 16ق افػرحون، راصد ظبد اهلل هدايي افبقون ذم تػسر افؼرآن

 11- 6ق مؽل، أبق حمؿد بـ أيب ضوفى افؼقز اهلدايي إػ بؾقغ افـفويي

 14- 15ق افدمـفقري، أبق زيد حمؿد اهلدايي وافعرؾون ذم تػسر افؼرآن فؾؼرآن

 8- 15ق أضَّػقش، حمؿد بـ يقشػ بـ ظقسك هقامن افزاد إػ دار ادعود

  و   

وجف افـفور افؽوصػ ظـ معوين ـالم 

 افقاحد افؼفور

 139- 16ق احلريب، ظبد افعزيز ظع

 :3- 16ق ضقػ، صقؿل افقجقز ذم تػسر افؼرآن افؽريؿ

 17- 6ق افقاحدي، أبق احلسـ ظع بـ أمحد افقجقز ذم تػسر افؽتوب افعزيز

 145- 16ق افدخقؾ، ظع حمؿد ظع افقجقز ذم تػسر افؽتوب افعزيز

 18- 6ق افقاحدي، أبق احلسـ ظع بـ أمحد افقشقط ذم تػسر افؼرآن ادجقد

  ي   

 14- 5ق ؾى، أبق ظؿر حمؿد بـ ظبد افقاحدعؽالم ث افؼرآنيوؿقتي افرصاط ذم تػسر ؽريى 

 69-16ق ُجوظي، صالح بـ حمؿد ظرؾوت وآخرون افقسر ذم اختصور تػسر ابـ ـثر
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فقؾ وحدوده  311 ......................................................................... مـفٍ افدَّ

 314 .................................................................تػوشر افؼرن إول اهلجري

 315 ...................................................................تػوشر افؼرن افثوين اهلجري

 316 .................................................................تػوشر افؼرن افثوفٌ اهلجري

 318 ..................................................................تػوشر افؼرن افرابع اهلجري

 321 ...............................................................اهلجريتػوشر افؼرن اخلومس 

 324 ..............................................................تػوشر افؼرن افسودس اهلجري

 326 .................................................................تػوشر افؼرن افسوبع اهلجري

 328 .................................................................تػوشر افؼرن افثومـ اهلجري

 330 ................................................................تػوشر افؼرن افتوشع اهلجري

 332 ................................................................تػوشر افؼرن افعوذ اهلجري

 334 .........................................................تػوشر افؼرن احلودي ظؼ اهلجري

 334 ...........................................................تػوشر افؼرن افثوين ظؼ اهلجري

 335 .........................................................تػوشر افؼرن افثوفٌ ظؼ اهلجري

 337 ..........................................................تػوشر افؼرن افرابع ظؼ اهلجري

 342 .......................................................تػوشر افؼرن اخلومس ظؼ اهلجري

 359 .............................................................................................. اخلومتي

فقؾ ومراجعف  361 ...................................................................... مصودر افدَّ

 362 ................................................................................. ؾفرس افعـوويـ

 378 ..............................................................................ؾفرس ادحتقيوت 
 




