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 التفسري كتب
 

 التفاسري املسندة: أوالً
، من أهم العلوم اليت ينبغي لطالب العلم العناية ا علم التفسـري 

رف املعلـوم،  ـوشرف العلم بش ،ويكفيه فضالً أن موضوعه كالم اهللا
كذلك فهو يشتمل على مجيع العلوم ، وفهم مراميه، وغايته معرفة معانيه
لذا كان حمل اهتمـام  ، إخل ...وسرية، وتاريخ، وفقه، الشرعية من عقيدة

يت ولقد تنوعت طرقهم يف التأليف فيه تبعاً للمدارس ال، كبري بني العلماء
ـ التفسري باملأثور ا وكان من أهم هذه املدارس مدرسة، ينتمون إليها  يتل

ومـن   ،ودونتـه ، وتابعي التابعني، والتابعني، مجعت املأثور عن الصحابة
 :التفاسري املسندة

 

 )١٠٤:ت(تفسري جماهد  -١
بتحقيق عبد الرمحن الطاهر حممد ، بريوتبطبعة املنشورات العلمية 

 .السوريت يف جملدين
 

 )٢١١ :ت(تفسري عبد الرزاق  -٢
 . مسلم ىبتحقيق الدكتور مصطف، طبع مبكتبة الرشد بالرياض

 

 ) ٣٠٣:ت(تفسري النسائي  -٣
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أم أنه ، ) السنن الكربى( وقد اختلف أهل العلم هل هو من مجلة
وقد طبع ، ) السنن الكربى( كتاب مفرد؟ ولعل الراجح هو أنه جزء من

 .بتحقيق سيد اجلليمي وصربي الشافعي ،مفرداً مبكتبة السنة بالقاهرة
 

 ) ٣٢٧: ت(تفسري ابن أيب حامت   -٤
وذلك جلاللـة مؤلفـه   ، وتفسريه من أهم كتب التفسري باملأثور

 :وألنه متيز على غريه باآليت، وإمامته
 .اختار أصح األسانيد وأمت املتون -
 .مجعه واستيعابه لألحاديث واآلثار يف التفسري -
 . انفراده بروايات ليست عند غريه -
، وأنه حفظ لنا من التفاسري املفقودة كتفسري سعيد بن جبري وغريه -

 .لذا صار عمدة ملن بعده من املفسرين
وطريقته يف تفسريه أنه إذا وجد التفسري عن رسول اهللا صلى اهللا 
عليه وسلم مل يذكر معه أحداً من الصحابة ممن أتى مبثل ذلك، وإذا وجده 

ن الصحابة فإن كانوا متفقني ذكره عن أعالهم درجة بأصح األسانيد، ع
وذكـر  ، وإن كانوا خمتلفني ذكر اختالفهم. ومسى موافقيهم بدون إسناد

لكل واحد منهم إسناداً، ومسى موافقيهم بدون اإلسناد، فإن مل جيد عـن  
الصحابة ووجده عن التابعني عمل فيما جيد عنهم ما سـبق ذكـره يف   

 .، وكذلك صنع يف أتباع التابعني وأتباعهمالصحابة
 

اجلزء ، وطبع الكتاب عدة طبعات منها طبعة مكتبة الدار باملدينة
والثاين تفسري آل عمران ، األول الفاحتة والبقرة بتحقيق الدكتور الزهراين
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الباز مبكة  ىمكتبة نزار مصطف تهمث طبع، بتحقيق الدكتور حكمت ياسني
لكن الذي حققه منه من الفاحتـة إىل  ، املكرمة بتحقيق أسعد حممد الطيب

مث استكمل النقص يف الكتاب جبمع ، ومن املؤمنون إىل العنكبوت، الرعد
تفسـري ابـن   (على رأسها  كتب التفسريالروايات الناقصة من مخسة من 

 .)الدر املنثور( و )كثري
 :املسندة ومن الكتب اجلامعة للتفاسري -٥
 الدر املنثور يف التفسري باملأثور •

، من أجل كتب التفسري باملأثور، )٩١١:ت(لسيوطي الل الدين اجل 
ما ) الدر املنثور(فأودع يف ، ثر يف التفسريوقصد به السيوطي أن جيمع كل ما أُ

وعبد بن ، كالطربي، أخرجه األئمة املتقدمون يف تفاسريهم من أحاديث وآثار
، باإلضافة إىل كتب علوم القرآن كأسباب النزول، املنذر وغريهموابن ، محيد

وأبواب تفسري القرآن يف كتب السنة واجلوامـع  ، والناسخ واملنسوخ وغريها
 .حىت بلغت مصادره يف كتابه أربعمائة كتاب، وغريها

 

، وهو تفسري مسـند ، ) ترمجان القرآن( وأصل هذا الكتاب كتابه
 .) الدر املنثور(مقتصراً على املتون فقط يفمث اختصره وحذف األسانيد 

 :باآليت) الدر املنثور(ويتميز 
 . سعة اجلمع لألحاديث واآلثار يف كل آية -
 .عزوه األحاديث واآلثار ملصادرها -
 .نقله من كتب مفقودة مل تصل إلينا -
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ومل ، لكن يؤخذ عليه أنه اشتغل باجلمع فخلط الصحيح بالضعيف
ومل حيكـم إال علـى   ، عيفة واملنكرة واإلسرائيلياتيتعقب الروايات الض
واستطراد يف بعض ما ال ، مع بعض أوهام وقعت له، القليل من األحاديث

 .عالقة له بالتفسري
الدكتور حقيق ـبت مبصرر ـة دار هجـه طبعـومن أفضل طبعات

بالتعاون مع مركز البحـوث والدراسـات العربيـة     ،داهللا التركيـعب
 .واإلسالمية بالدار

 

 أهم التفاسري: ثانياً
تفسـري  (املشهور بـ القرآن  آي جامع البيان عن تأويل -١

  )الطربي
، )٣١٠:ت( أليب جعفر حممد بن جرير الطربي إمـام املفسـرين  

حكي اإلمجاع على أنه مـا   وقد، التفاسري وأعظمها شأناً من أجلِّوهو 
صف مثلهن، ز به منوذلك ملا متي: 

 . مجع املأثور عن الصحابة وغريهم يف التفسري -
 .  االهتمام بالنحو والشواهد الشعرية -
 . تعرضه لتوجيه األقوال -
 .الترجيح بني األقوال والقراءات -
 . االجتهاد يف املسائل الفقهية مع دقة يف االستنباط -
 . وانتصاره ملذهب أهل السنة، دعخلوه من الب -
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وقد أضاف الطربي إىل النقـل  (: مزاياه يقول ابن حجر ملخصاً
والكالم يف أكثـر  ، واإلعراب، كاستيعاب القراءات...املستوعب أشياء

 .)والتصدي لترجيح بعض األقوال على بعض، اآليات على املعاين
ومنهجه يف كتابه أنه يصدر تفسريه لآليات بذكر املأثور عن النيب 

القول يف تأويل قولـه  (: صلى اهللا عليه وسلم والصحابة ومن دوم بقوله
فإن كان فيها أقـوال   ،بعد أن يستعرض املعىن اإلمجايل لآلية )....تعاىل

، المع التوجيه لألقـو ، وأتبع كل قول حبجج قائليه رواية ودراية، سردها
 . والترجيح بينها باحلجج القوية

ـ ١٣٧٣وقد طبع الكتاب عدة طبعات منها طبعة بابية عام  ، هـ
ا عام وهي طبعة جيهـ دار الفكر ببريوت، ومن أفضل١٣٨٨دة، صور 

أمحد شـاكر   الشيخني طبعة دار املعارف مبصر بتحقيق :طبعات الكتاب
انتهى حتقيقـه عنـد   و لكنه مل يكتمل ،وحممود شاكر يف ستة عشر جملداً

عبـداهللا  الـدكتور  طبعة دار هجر مبصر بتحقيق أيضاً و .سورة إبراهيم
بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية واإلسالمية بالدار  ،التركي

 . جملداً )٢٤(يف 
 

 الوسيط يف تفسري القرآن ايد  -٢

 )البسـيط (جعله مؤلفه وسيطاً بني كتابيه ، )٤٦٨:ت(للواحدي 
، )الوسيط(، و)البسيط(وتفسري الواحدي ( :قال شيخ اإلسالم، )الوجيز(و
كثري مـن املنقـوالت الباطلـة     فيها فوائد جليلة، وفيها غثٌّ )الوجيز(و

 . مبكتبة دار الباز مبكة املكرمة من احملققني وطبع بتحقيق جمموعة. )وغريها
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 تفسري القرآن -٣
التفاسـري النافعـة    منوهو  ،)٤٨٩: ت(أليب املظفر السمعاين 

فعقيدة املؤلف ومباحثه العقدية ، القائمة على مذهب أهل السنة واجلماعة
ة فيه ببيان عقيدة أهـل السـن   هي أهم ما متيز به هذا التفسري، فقد اهتم

م وأباطيلهم،  ،واألهواء على أهل البدع واجلماعة، والردودحض شبها
 فما من آية يف القرآن اختذها أهل البدع واألهواء دليالً لنصرة مذهبهم، أو

لوها، إال رأيته متصدياً هلم، مـبطالً لبـدعهم  صرفوها عن ظاهرها وأو ،
ومنتصراً ملذهب أهل السنة واجلماعة، وقد أكثر من ذلك علـى مـدار   

واالستشهاد بالشعر على ،  األقوالباإلضافة إىل ترجيحه بني، تفسريه كله
ويؤخذ ، إىل غري ذلك من الفوائد اليت اشتمل عليها تفسريه، املعاين اللغوية

 أو، وضـعفاً  عليه ذكره لكثري من األحاديث دون بيان حكمها صـحةً 
 .عزوها إىل مصادرها

وقد طبع يف ستة جملدات بدار الوطن بالسعودية، وحققه أبـو متـيم   
 .، وأبو بالل غنيم بن عباس بن غنيمياسر بن إبراهيم

 

 )تفسري البغوي(املشهور بـ  معامل التنزيل -٤
ومؤلفه على ، تفسري جليل عظيم القدروهو ، )٥١٦: ت(للبغوي 

، ) تفسري الـثعليب (مذهب أهل السنة واجلماعة، وتفسريه هذا خمتصر من
 :يتميز باآليت، اه من البدعونقَّ، حذف منه األحاديث املوضوعة

 .  وال باملختصر املخل، أن تفسريه متوسط ليس بالطويل اململ - 
 .ووضوح عباراته، سهولة ألفاظه -
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- لَف يف التفسري، بدون أن يذكر السند، وذلك نقل ما جاء عن الس
 .عنه يألنه ذكر يف مقدمة تفسريه إسناده إىل كل من يرو

وما ال تعلـق لـه بالتفسـري، ويتعـرض     ، اإلعراض عن املناكري  -
 . للقراءات، ولكن بدون إسراف منه يف ذلك

 . بعلم التفسري ترك االستطراد فيما ال صلة له -
وينقل اخلالف ، بعض اإلسرائيليات على ويؤخذ عليه أنه يشتمل

حويذكر الروايات عنهم يف ذلك بال ترجي، لَف يف التفسريعن الس. 
وهو ، من كثري من كتب التفسري جيد وأفضل اجلملةفالكتاب يف 
 .متداول بني أهل العلم

وبيـان  ، وعدد آياا، ومنهجه يف تفسريه أنه  يذكر اسم السورة
إن وجدت، ويذكر أسباب النزول  انزوهلمث يبني أسباب ، هاها ومدنييمكِّ

 .لآليات أثناء التفسري
وأقوال ، واملأثور من السنة النبوية، الكتابويعتمد يف تفسريه على 

 فيه ويذكر ،مع عنايته بالقراءات واللغة والنحو بإجياز، والتابعني، الصحابة
 .مسائل العقيدة واألحكام الفقهية بطريقة خمتصرة

 .وأفضل طبعة هلذا التفسري هي طبعة دار طيبة بالرياض
وطبع  لي الزيدوقد قام باختصاره الدكتور عبد اهللا بن أمحد بن ع

، وهو يتصرف فيه بالزيادة أحياناً للربط بني الكالم ،بدار السالم بالرياض
واستبعد ما ال ضرورة له يف بيـان معـاين   ، وجعل ما أضافه بني قوسني

وإذا ، اآليات من الروايات واألسانيد املطولة واألحكام اليت ال حاجة هلـا 
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تعددت األحاديث اليت يوردها املؤلف على وفق معاين اآليـات الكرميـة   
وقد يقتصر على موضع الشاهد من ، اقتصر على ذكر حديث واحد منها

 . احلديث إذا كان يؤدي املعىن املقصود
 

منها  يوقام بتجريد املختصر من اإلسرائيليات ما أمكن إال ما رو
وعند تعدد ذكـر اآلثـار   . هقرأو أ صلى اهللا عليه وسلم عن رسول اهللا

 . يكتفي منها مبا يكشف معىن اآلية مع ختريج لألحاديث
 
 

 احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز -٥
 ،من التفاسري النافعة املفيـدة ، )٥٤٦: ت(البن عطية األندلسي 

وتفسري ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة واجلماعة، وأسلم (: قال فيه ابن تيمية
 . )البدعة من تفسري الزخمشري من

 :وذلك ملا متيز به من أمور منها
 .عبارته عذبة سهلة -
 .ينقل أقوال املفسرين من السلف يف اآلية بال إسناد -
 . هاإيراد مجيع القراءات مستعملها وشاذّ -
- أنه ذكر مجيع ما حتتمله ألفاظ القرآن من معان  . 
 .بالشعر العريبوكثرة االستشهاد ، اهتمامه باللغة العربية -
 .االهتمام بالصناعة النحوية  -
 .الترجيح بني األقوال -
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أنه كثرياً ما ينقل مـن    -كما قال ابن تيمية -ومما يؤخذ عليه 
لَف ع ما نقله ابن جرير عن السدمث إنه ي، بن جرير الطربياتفسري حممد 
ائفة من ال، ويذكر ما يزعم أنه قول احملققني، وإمنا يعين م طال حيكيه حب

روا أصوهلم بطرق من جنس ما قررت بـه املعتزلـة   أهل الكالم الذين قر
كذلك تأويلـه آليـات   . أصوهلم، وإن كان أقرب إىل السنة من املعتزلة

 .الصفات
ومن أفضل طبعات التفسري الطبعة اليت أشـرفت عليهـا وزارة   

 .األوقاف يف قطر
 زاد املسري يف علم التفسري -٦

من التفاسري املفيدة اجلامعة على اختصار  ،)٥٩٦: ت(البن اجلوزي 
فجعله مشتمالً علـى   ،حاول مؤلفه أن يتالىف النقص الواقع يف التفاسري، فيه

وال ، متوسطاً ال بالطويل املمـل ، جامعاً للفوائد املنثورة، غالب فنون التفسري
ـ ، باملختصر املخل ملف، وألقاويل األئجامع لتفاسري الس ة مـن  فهو كتاب

املُفسرين؛ لكن بطريقة مختصرة، وهو نافع لطالب العلم املُتوسط، لكن يؤخذ 
، وذكـره لإلسـرائيليات   ،عليه خمالفته ألهل السنة يف باب األمساء والصفات

 . وعدم ترجيحه بني األقوال، وبعض األحاديث املنكرة
ناسخ ومنهجه يف كتابه أن جيمع فنون التفسري يف كتابه من بيان ال

ونقل أقوال السلف ، ي واملدينوتوضيح املكِّ، وأسباب النزول، واملنسوخ
وما يتعلق باآلية من أحكام فقهية ، مع ذكر القراءات، يف اآلية بال أسانيد
مـع  ، غريب بشواهده الشعرية إىل غري ذلكالوبيان ، بدون ترجيح غالباً
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حرص علـى مجـع   وقد ، التزامه أال يعيد تفسري كلمة متقدمة إال إشارة
األقوال إال ما بمع مبالغته يف االختصار، د عن الصحةع. 

 .ومن أفضل طبعاته طبعة املكتب اإلسالمي ببريوت
 رموز الكنوز يف تفسري الكتاب العزيز -٧

للحافظ عبد الرازق الريف تسع  صدر ،)٦٦١: ت(عين احلنبلي س
قه الشيخ عن مكتبة األسدي مبكة املكرمة، حقَّ ،جملدات كبار مع الفهارس

سقطت منـها  ، عبدامللك بن دهيش على ثالث نسخ خطية غري مكتملة
وآيات قليلة من بعض السور، والكتاب ، واملائدة، والبقرة، سورة الفاحتة

يعـ ، من كتب التفسري باملأثور د ةوميتاز بالرد على أهل البدع كالقدري ،
 .واملعتزلة وغريهم

، والـذهيب ، وقد أثىن على املؤلف عدد من العلماء كابن رجـب 
 .وابن كثري
 أنوار التنزيل وأسرار التأويل -٨

تفسري متوسط على مقتضى ، )٦٩١وقيل  ٦٨٥: ت(للبيضاوي 
ري، ولكنه ترك ما ـللزخمش )الكشاف(اختصره من ، قواعد اللغة العربية

 )مفردات الراغب(و، )الرازيتفسري (فيه من اعتزاالت، واستفاد أيضا من 
فيه  اهتم، والنكت البارعة، مع تضمينه من اللطائف واالستنباطات الدقيقة

وال ، وال األحكام الفقهية، مع عدم التوسع يف القراءات، بالصناعة اللفظية
 هويتميز جبودة أسلوب، واإلقالل من الروايات اإلسرائيلية، الصناعة النحوية

 .تهودقة عبار
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حاشية ( مثل، لذا وجدت عليه حواش كثرية، اعتىن به أهل العلموقد 
حاشـية  ( وهناك، ) حاشية الشهاب( وهناك، وهي أفضل احلواشي، ) زاده

 .وغريها من املطبوع واملخطوط، ) القونوي
 :لكن يؤخذ عليه أمور منها

 .  وجود خمالفات عقدية -
 . ه على وضعهاوال ينب ،يورد األحاديث املوضوعة يف فضائل السور -

 .بدار الفكر ببريوتوقد طبع 
 )تفسري ابن كثري(املشهور بـ  تفسري القرآن العظيم -٩

من أشهر التفاسري وأحسنها، حىت ، )٧٧٤: ت(كثري  للحافظ ابن
 . )ف على منطه مثلهؤلَّمل ي(: قال السيوطي

 :ومتيز بعدة مزايا منها
 .أن عبارته سهلة موجزة -
مع سرد اآليات املتناسـبة يف املعـىن   ، بالقرآنتفسري القرآن   -

 .الواحد
ويـذكر أقـوال   ، سرد األحاديث اليت تتعلق باآلية باألسانيد  -

 . الصحابة والتابعني وتابعيهم
 .وحال الرواة جرحاً وتعديالً، بيان احلكم على الروايات غالباً -
 . الترجيح بني األقوال -
 .اإلسرائيلياتالتنبيه على منكرات  -
 .كونه تفسرياً على منهج أهل السنة واجلماعة -
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وطبعة ، منها طبعة دار الشعب مبصر، وطبع الكتاب طبعات كثرية
الشـيخ  وطبع بتحقيق  ر،ـوطبعة أوالد الشيخ مبص، السعوديةدار طيبة ب

فحكم على األحاديث اليت مل حيكم ، دار األرقم بالكويتبمقبل الوادعي 
كما أنه ، ب أحياناً بعض أحكام ابن كثري احلديثيةكثري، ويتعقَّعليها ابن 

خيره أحياناً على ج األحاديث اليت وردت يف التفسري بال عزو أو سند، وينب
، وأكمـل  واحداً فقـط  ق منه جملداًوقد حقَّ. بعض القصص اإلسرائيلية

 . حتقيقه بعض طلبته
 

 .د من العلماءق أحاديثه غري واحبه وحقَّوقد اختصره وهذَّ
 :ومن ذلك

 خمتصر تفسري ابن كثري •

واختصاره هذا مل يكن مرضياً عند كثري من ، حملمد علي الصابوين
ومن ، مما جعله عرضة للنقد والرد، وعليه كثري من املؤاخذات، أهل العلم

حممـد علـي    التحذير من خمتصـرات (بكر أبو زيد لشيخ اذلك رسالة 
 .)الصابوين يف التفسري

 

 عمدة التفسري  •

وهو من أحسن املختصرات لكتاب ابن كثري، ، أمحد شاكرللشيخ 
حتقيقات وخترجيـات   ففيهودقة يف التحقيق، ، ملا للشيخ من مكانة علمية

ـ متالشيخ مل ي إال أنَّ وتعليقات نفيسة، ف ه، إذ تويف رمحه اهللا تعاىل فتوقَّ
، صر الباقي ومل يبيضـه عند اآلية الثامنة من سورة األنفال، وكان قد اخت

 . وطبع كامالً يف دار الوفاء ،أنور الباز تبييضه ىفتولَّ
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 املصباح املنري يف ذيب تفسري ابن كثري •

 .وطبع بدار السالم بالرياض، نيالرمحن املباركفوري وآخر صفيل
 

 تيسري العلي القدير الختصار تفسري ابن كثري •
 .حملمد نسيب الرفاعي 

 

 يف تناسب اآليات والسورظم الدرر ن -١٠
 ؛وكتابه كتاب فريد من نوعه، )٨٨٥: ت(ربهان الدين البقاعي ل

التناسب املعنـوي بـني    :ألنه كتاب يبحث يف علم املناسبات يف القرآن
السور القرآنية من جهة، وبني اآليات داخل السورة الواحدة من جهـة  

، الوجوه البالغيـة وعنايته بإدراك  مع اهتمامه مبسائل علم املعاين، أخرى
يف القـرآن   ،يعترب دراسة تطبيقية لعلم املعاين )نظم الدرر(حىت إن كتابه 

، شيء يف الكتاب العزيز وكثرياً ما يشكل علي(: الكرمي، يقول الشوكاين
وأرجع ، فال أجد ما يشفي، رااـوخمتص ،فأرجع إىل مطوالت التفاسري

، وقد استفاد منه من جاء بعده .)إىل هذا الكتاب فأجد ما يفيد يف الغالب
لوا عليه يف باب املناسباتوعو. 

 :ويؤخذ عليه
تشتط به عن املعىن ، إبعاده أحياناً يف إدراك املعاين إىل أغوار بعيدة -

 . الغموض ويوصله إىل حد، األصلي املراد
 .وقع منه تكلف يف بعض املواضع يف استخراج املناسبة -
 . مما أثار عليه علماء عصره، النقل من التوراة واإلجنيل -
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ج أحاديثهـا  ومن طبعاته، طبعة دار الكتب العلمية ببريوت، اليت خر
بع بدائرة املعارف العثمانيـة  وطُ ،ووضع حواشيها عبد الرزاق غالب املهدي

 . جملداً ٢٢باهلند يف 
 :ومن الدراسات والبحوث اليت تناولت هذا الكتاب

 البقاعي ومنهجه يف التفسري •

ألكرم عبد الوهاب حممد أمني، رسالة ماجستري يف جامعة بغـداد  
 . م١٩٩٢

 برهان الدين البقاعي ومنهجه يف التفسري •

رسـالة   ،م١٩٨١،للدكتور جنايت قرا أرضروم، جامعة أتـاتورك 
 .هدكتورا

نظم الـدرر يف تناسـب اآليـات    (: منهج البقاعي يف كتابه  •
 حتليلية دراسة ،)والسور

يف جامعـة   هللدكتور حممد حممود حممد بن الرومي، رسالة دكتورا
عـام   -السـودان  –كلية القرآن الكرمي  -القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية 

 .م٢٠٠٠
 فسري اجلاللني ت -١١

اشترك اجلـالالن يف  فقد ، جلالل الدين احمللي وجالل الدين السيوطي
 ،مث الفاحتـة ، الناسسورة الكهف إىل سورة فابتدأ احمللي تفسريه من ، تأليفه

سـورة  البقـرة إىل  سورة فابتدأ من ، ه السيوطيفأمتَّ، ة قبل إمتامهفوافته املني
 : والكتاب يتميز بأنه، اإلسراء
 .أشبه ما يكون باملنت، خمتصر موجز العبارة -
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 . يذكر فيه الراجح من األقوال -
 . يذكر وجوه اإلعراب والقراءات باختصار -

 :ويؤخذ عليه
 . أنه  ال يعزو األحاديث إىل مصادرها غالباً -
 . ذكر بعض املعاين من اإلسرائيليات دون تنبيه -
  .العقدية منها تأويل الصفات املؤخذاتعليه بعض  -

 :تبت عليه تعليقات من غري واحد من أهل العلم منهالذا كُ
قرة العينني علـى  (تعليقات للقاضي حممد بن أمحد كنعان مساها  •

وقد طبعتـه دار البشـائر   . وهي تعليقات نافعة) تفسري اجلاللني
  .اإلسالمية ببريوت

وتبـدأ   ،تعليقات الشيخ عبد الرزاق عفيفي طبعـة دار الـوطن   •
 .التعليقات من سورة غافر إىل آخر القرآن

• طبعة دار السـالم يف   ،الرمحن املباركفوري تعليقات الشيخ صفي
  .الرياض

حاشـية  ( و )حاشـية اجلمـل  (من أفضلها  حواشٍدت عليه يوقد قُ
 . ) الصاوي

 

 اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري فتح القدير -١٢
يعترب هذا التفسري من التفاسـري  ، )١٢٥٥: ت(لشوكاين للعالمة ا

ألنه مجع بـني   ؛اً من مراجع التفسريوقد صار مرجعاً مهم، عظيمة النفع
التفسري بالدراية والتفسري بالرواية، فأجاد يف باب الدراية، وتوسع يف باب 
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اس، وابن كما ذكر أنه اعتمد يف تفسريه هذا على أيب جعفر النح، الرواية
كـذلك  ، عطية الدمشقي، وابن عطية األندلسي، والزخمشري، وغريهـم 

 :ويتميز تفسريه بأنه. )الدر املنثور(و، )تفسري القرطيب(اعتمد على 
- ح بني التفاسري املتعارضةيرج . 
وينقل عن أئمة اللغة ، والبياين، واإلعرايب، يهتم ببيان املعىن العريب -

 .والفراء، وأيب عبيدة، كاملربد
من التفسري عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أو  يذكر ما ورد -

 . املعتمدينالصحابة، أو التابعني، أو تابعيهم، أو األئمة 
 .يذكر املناسبات بني اآليات  -
 .السيما السبع، يتعرض للقراءات  -
ح، ويـرج ، وأدلتـهم ، واختالفام، يبني مذاهب العلماء الفقهية -

 .ويستظهر، ويستنبط
ويؤخذ عليه أنه يذكر كثرياً من الروايات املوضوعة، أو الضعيفة، 

وميعليها  ردون أن ينوإن كـان علـى    أنهكذلك يؤخذ عليه ، ه عليهاب
نة إال أنه وقع يف تأويل بعض الصفاتمذهب أهل الس. 

الرمحن وطبع أيضاً بتحقيق عبد ،والكتاب طبع بدار زمزم بالرياض
 .مرية بدار الوفاء طبعة جيدةع

 

 :)فتح القدير(ومن خمتصرات 
 زبدة التفسري •
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 ،وقد صدر عن دار الكتب العلمية ببريوت ،حممد األشقرلشيخ ل
 .وطبع مؤخراً بدار النفائس باألردن

 الفتح الرباين خمتصر تفسري الشوكاين  •
 .للشيخ عبد العزيز آل الشيخ

 

 يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاينروح املعاين  -١٣

وهو تفسـري  ، )١٢٧٠: ت(األلوسي  شكري أليب الثناء حممود
تفسري (، و)تفسري أيب حيان(، و)تفسري ابن عطية(ينقل عن ، جامع مفيد

تفسري الفخر (، و)تفسري البيضاوي(، و)تفسري أيب السعود(، و)الكشاف
 . ، وغريها من كتب التفسري)الرازي

 :بعدة أمور منهاويتميز 
 .العناية بالصناعة النحوية -
 .كثرة االستشهاد بأشعار العرب -
 . العناية ببيان أوجه املناسبات بني السور واآليات -
 .جتنبه لإلسرائيليات واألخبار املوضوعة -
 .التدقيق يف النقوالت ونقدها -
العناية بذكر مذاهب الفقهاء يف آيات األحكام بال تعصب  -

 . ملذهب بعينه
فيفسر اآليات كثرياً مبـا يعـرف   ، ميله للتصوف: ويؤخذ عليه

وينقل عنهم من البدع واملخالفات ، طريق املتصوفةبالتفسري اإلشاري على 
مع تردده بني مذهب السلف واخللف، كذلك يسـتطرد يف  ، دون تعقب
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وأهـل احلكمـة  ، ويذكر كالم أهل اهليئـة . ةالكالم يف اُألمور الكوني ،
 .ويستطرد كذلك يف الصناعة النحوية

 . ومن أفضل طبعاته الطبعة املنريية
 
 

 مقاصد القرآنفتح البيان يف  -١٤
وكتابه جيمع بـني  ، )١٣٠٧:ت(صديق حسن خان  للعالمة

الرواية والدراية، مستبعداً لإلسرائيليات واخلرافات اليت يقوم الـدليل  
ا، وكذلك اجلدل واملناقشات الكالمية، وهو يفسر بالسنة، على بطال

املفسرين من أهل اللغة،  وينقل عنتفاسري الصحابة والتابعني،  يذكرو
لف رضي اهللا عنهم، وقد أخذ سالكاً يف أمور العقيدة وفق منهج الس

 .للشوكاين وزاد عليه فوائد )فتح القدير(تفسريه من 
 

ومن طبعاته طبعة املكتبة العصرية ببريوت اليت اعتىن ا وراجعهـا  
 .عبداهللا بن إبراهيم األنصاري

 
 

 حماسن التأويل -١٥
مـن كتـب التفاسـري    ، )١٣٣٢: ت(الدين القامسي جلمال 

لكنه مجع يقوم على األمانة العلمية يف ، يغلب عليه طابع اجلمع، املفيدة
بـدأ  . وأحياناً يبدي رأيه يف بعض املسـائل ، النقل مع حسن االنتقاء

وهي نقوالت عن غري واحد مـن  ، تفسريه بتمهيد يف قواعد التفسري
ويتميـز تفسـريه   . وغريمهـا ، بن تيميةوا، األئمة األعالم كالشاطيب
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مع كونـه  ، وكثرة ما فيه من الفوائد، بالتالؤم بني النقوالت واألقوال
ـ ، نة واجلماعةعلى مذهب أهل الس ة ويعتين بالقضايا اللغوية والنحوي

 .ةكذلك يعتين بالقضايا العلمي، وبعض النواحي البالغية
وإيـراده  ، لكن يؤخذ عليه سكوته عن نقد بعض ما ينقل مـن آراء 

مع االستطراد يف كثري من األحيان مبا خيرج عن موضوع ، أقواالً متناقضة
واحتجاجه ببعض أحاديث ، صحيحةالحاديث األكذلك رده بعض ، اآلية

 . واهية
 

وأفضل طبعاته الطبعة اليت حققها واعتىن ا الشيخ حممـد فـؤاد   
 .وطبع بدار إحياء الكتب العربية مبصر ،قيعبدالبا

 

 تفسري القرآن احلكيم، الشهري بتفسري املنار -١٦
بداية هـذا التفسـري    كانت ،)١٣٥٤: ت(حممد رشيد رضا  للسيد

مه حممد رشيد رضا ألستاذه حممد عبده بإلقاء دروس يف التفسـري اقتراحاً قد ،
مث ينشره يف جملة ، بهالتفسري ويرتون ما يسمعه من وكان  يد، فوافق على ذلك

ر الشيخ حممد عبده إىل املنار، وهلذا عرف هذا التفسري بتفسري املنار، وقد فس
فواصل األستاذ رشيد التفسري حـىت  ، من سورة النساء مث تويف )١٢٥(اآلية 

وطبع هذا التفسري يف اثين  ،من سورة يوسف، مث تويف )١٠١(وصل إىل اآلية 
 .عشر جملداً

 

، وهذا التفسري يالحظ عليه تغري يف منهج رشيد رضا بعد وفاة شيخه
مـع كثـرة االستشـهاد    ، فقد ظهرت فيه عناية أكثر بالتفسري باملأثور

هذا وإين ملا استقللت (: واالستدالل باألحاديث، وهلذا قال رمحه اهللا تعاىل
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علـق  خالفت منهجه رمحه اهللا تعاىل بالتوسع فيمـا يت ، بالعمل بعد وفاته
سواء كان تفسرياً هلا أو يف حكمها، نة الصحيحةباآلية من الس(. 

 :بأمور منها )تفسري املنار(ويتميز 
- ةالعناية بالتحقيقات اللغوي: البالغية وغريمهاة واإلعرابي . 
 . ابتعاده عن اخلرافات واإلسرائيليات -
 .ومجال أسلوبه، سهولة عبارته -
 .العمران واالجتماعبيانه لسنن اهللا يف  -
 .والرد على املتكلمني، دفاعه عن اإلسالم -
 .بيانه حلكمة التشريع -

ـ    صوطريقته أنه يبدأ فيذكر ما خيُ ي السورة مـن بيـان املكِّ
لكن الـذي  . مث يفسر اآليات، إىل غري ذلك، وعدد اآليات، واملدين

ة باسـتثناء سـور  ، أضافه الشيخ أنه يأيت خبالصة للسورة يف آخرها
 .البقرة
 :يؤخذ عليه و

 .كثرة التفريعات واالستطرادات -
 .عنفه يف الرد على خمالفيه -
 .رده لبعض األحاديث -

 .عن دار املعرفة ببريوتالكتاب وقد صدر 
 
 

 تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان -١٧



 ٢٩ 

 

������ ��	 

وهو تفسري  ،)١٣٧٦: ت(عبد الرمحن بن ناصر السعدي للعالمة 
يعتين بإيضاح املعىن املقصود من اآلية بعبارة واضحة خمتصرة، مع ذكر ما 
تضمنته اآلية من معىن أو حكم سواء من منطوقهـا أو مفهومهـا، دون   
استطراد أو ذكر قصص أو إسرائيليات، أو حكاية أقـوال ختـرج عـن    

قد اهـتم  ف عليه املعىن، وإال إذا توقَّ، املقصود، أو ذكر أنواع اإلعراب
بترسيخ العقيدة السلفيه إىل اهللا، واستنباط األحكام الشـرعية،  ة، والتوج

واهلدايات القرآنية إىل غري ذلك من ، والقواعد األصولية، والفوائد الفقهية
ويهـتم يف تفسـريه   ، يف ذكرها الفوائد األخرى واليت قد يستطرد أحياناً

 . ةنالسسرها على عقيدة أهل ـفيف، بآيات الصفات
، وقد  له طبعات عديدة من أفضلها طبعة دار ابن اجلوزي بالدمام

ر بعض أهل العلم من طبعة حممد زهري النجار، فهو يضيف من عنده حذَّ
خطاء، وقد األن أنه من كالمه هو، وغري ذلك من يف التفسري دون أن يبي

تفسري  كشف الستار عن تلفيق وتعليق النجار على( :صدر كتاب بعنوان
 .سليمان البسامبن ، للشيخ حممد )الشيخ عبدالرمحن السعدي

 
 

 التحرير والتنوير -١٨
حترير املعىن (: وامسه الكامل، )١٣٩٣: ت(للطاهر بن عاشور 

وهو تفسري . )السديد، وتنوير العقل اجلديد، من تفسري الكتاب ايد
مـه  وأتقنـه، وقد فه يف أربعني عاماً، وضبطه فه مؤلِّصن، جليل نفيس

 :ومتيز تفسريه بعدة مزايا منها، ر نافعةـمبقدمات عش
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 .االهتمام بوجوه البالغة يف القرآن -
 .بيان وجوه اإلعجاز -
 . االهتمام ببيان تناسب اتصال اآلي بعضها ببعض -
 . السور إبراز اجلانب التربوي يف -
 .بيان معاين املفردات بضبط وحتقيق -
 .املوازنة والترجيحاحلرص على  -

ويؤخذ عليه ذكر بعض اإلسرائيليات وإن كان ذلك قلـيالً،  
وهـو  ، واالستعانة أحياناً بذكر بعض النقوالت من التوراة ليؤيد قوله

وإن كان على عقيدة أهل السة لكن وقع يف التأويل لبعض الصفاتن. 
كمـل طبعـه يف   وطبع منه جملدان يف مطبعة احلليب مبصر، مث أُ

األول  آنطبعة احلليب اجلز من رومن أفضل طبعاته،  وصوهي  نس،تو
 .قريباًطبعة تونس كما صورت والثاين، 

 
 

 أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن -١٩
 مـن أجـلِّ  وهو ، )١٣٩٣:ت(شنقيطي عالمة حممد األمني اللل

التفاسري املعاصرة على مذهب أهل السـ  ،ةن بأحكـام   ينومن أفضل ما ع
 ،وصل فيه مؤلفه إىل آخر سورة اادلة، وتفسري القرآن بالقرآن، القرآن

 :ز بأمور منهاومتي، مث أكمل التفسري من بعده تلميذه عطية حممد سامل
 . كونه تفسرياً للقرآن بالقرآن -
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وقوة ، مع دقة يف االستنباط، رعيةـاهتمامه ببيان األحكام الش -
 .  يف االستدالل

 . حتقيق بعض املسائل اللغوية واألصولية -
 .الكالم على األحاديث تصحيحاً وتضعيفاً -
 . خلوه من اإلسرائيليات -
 . الترجيح بني األقوال -

حىت أنه ذكر أحكام احلج ، لكنه يستطرد يف بعض املسائل الفقهية
 .يف مئات الصفحات

 

بإشـراف  ، ومن أفضل طبعاته طبعة دار عامل الفوائد مبكة املكرمة
 .بكر أبو زيدالشيخ 

 

 العذب النمري من جمالس الشنقيطي يف التفسري -٢٠
خالد بن عثمان السبت، وطبع بـدار عـامل   الشيخ قه مجعه وحقَّ

الفوائد مبكة املكرمة، وهذا الكتاب مأخوذ من عشرات األشرطة الصوتية 
وهو  تفسري اليت حتوي كثرياً من دروس الشيخ رمحه اهللا تعاىل يف التفسري، 

حافل جبملة وافرة من شىت الفنون من لغة، وإعراب، وسرية، وتـاريخ،  
ر الشيخ مجيع علـوم العربيـة   فقد سخ. وأصول، وقراءات، وغري ذلك

رها لتفسري سخ  -واليت برع يف كثري منها - وغريها من العلوم اإلسالمية
ـ ماً تفسري القرآن بالقرآن نفسه، مقد، كتاب اهللا تعاىل نة، مث تفسريه بالس

ق يف فهم ذلك باألساليب العربيةمث مبا ورد عن السلف، مع التعم. 
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 كتب أحكام القرآن: ثالثاً
 اجلامع ألحكام القرآن -١

هذا التفسري من أجلِّ التفاسري وأعظمها نفعاً، ، )٦٧١: ت(للقرطيب 
والقـراءات،  ويتميز بتوسعه يف ذكر أسباب النـزول،  ، كما قال ابن فرحون

على املعتزلـة، والقدريـة،    ويرد، واإلعراب، وبيان الغريب من ألفاظ القرآن
لَف كثرياً مما أُثر عنهم وينقل عن الس، ة، وغالة املتصوفةوالروافض، والفالسف

وأما من ناحية األحكـام،  ، يف التفسري واألحكام، مع نسبة كل قول إىل قائله
 .قول املتعلقة باآليات مع بيان أدلة كلِّ فيستفيض يف ذكر مسائل اخلالف

وطريقته أنه كثرياً ما يورد تفسري اآلية أو أكثر يف مسائل يـذكر  
وأسباب  -م ذلك على املسائلورمبا قد - فيها غالباً فضل السورة أو اآلية

متوسـعاً يف  ، مع ذكر املعاين اللغوية، قة بتفسري اآليةواآلثار املتعلِّ، النزول
مستشهداً بأشـعار  ، واإلعراب وغريه، والتصريف، االشتقاق ذلك بذكر

ويستطرد كثرياً يف ذكر األحكام ، العرب، وذكر أوجه القراءات يف اآلية
إىل غري ذلك من الفوائد اليت اشتمل عليه تفسـريه  ، الفقهية املتعلقة باآلية

أو كشف ملذاهب بعـض  ، أو تعقب، أو حكم على حديث، من ترجيح
 .أهل البدع
وإيراده ، يؤخذ عليه استطراده أحياناً فيما ال ميت للتفسري بصلةو

وتأويله للصفات مع أوهام وقعت ، أخباراً ضعيفة بل وموضوعة دون تنبيه
 .    له

 :وله عدة طبعات منها
 .وعليها العزوجيدة  هـ١٣٥١طبعة مصرية قدمية عام  -
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 .األوىلأجود من  الطبعة الثانيةو، وطبعة دار الكتب املصرية -
هـ بتحقيق ١٤٢٧مؤسسة الرسالة ببريوت عام جيدة  طبعةوطبعته 

 . الدكتور عبداهللا التركي

 أحكام القرآن -٢
نيت بتفسري من أهم التفاسري اليت ع، )٥٤٣: ت(أليب بكر بن العريب 

آيات األحكام فقط، وطريقته يف ذلك أن يذكر السورة مث يذكر عدد ما فيها 
اآلية األوىل وفيها مخس : يأخذ يف شرحها آية آية قائالًمن آيات األحكام، مث 

وهكذا، حىت يفرغ مـن  ... .مثالً، اآلية الثانية وفيها سبع مسائل مسائل مثالً
 .آيات األحكام املوجودة يف السورة

 :ويتميز بعدة أمور منها •
 . أنه يعترب مرجعاً مهماً للتفسري الفقهي عند املالكية -
 . يف استنباط املعاين من اآلياتاالهتمام باللُّغة  -
 .عدم اخلوض يف اإلسرائيليات -
شديد النفرة من األحاديث الضعيفة، وهو يحذِّر منها يف تفسـريه   -

 .هذا
مع شدته على خمالفي ، ؤخذ عليه التعصب للمذهب املالكي أحياناًوي

 وكذلك يؤخذ عليه تأويلـه لـبعض  ، ر مبذهبهفه مالكي تأثَّألن مؤلِّ ؛مذهبه
 .الصفات

 .طبع يف أربعة أجزاء يف مطبعة احلليبو -
 .وقبلها يف مطبعة السعادة يف جملدين -
 . وطبع بتحقيق حممد عبد القادر عطا مبكتبة دار الباز مبكة املكرمة -
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 أحكام القرآن -٣
من أهم كتب التفسري الفقهي خصوصاً ، )٣٧٠: ت(اص للجص

األحكام فقط، وهو وإن كان عند احلنفية، وهو يتناول يف تفسريه آيات 
يسري على ترتيب سور القرآن إال أنه مبوب كتبويب الفقه، فقد جعل كل 

واملتعلقة باآلية حمل ، باب من أبوابه له عنوان يتضمن املسائل اليت يذكرها
 .ويستعرض األدلة بتوسع كبري، ويذكر اخلالف يف املسائل. التفسري

 : مما يؤخذ عليه
كبري، مما جعله يف هذا الكتاب  فية إىل حدالتعصب ملذهب احلن -

ف يف تأويل بعض اآلياتيتعس . 
 . االستطراد يف كثري من املسائل الفقهية -
 .م مبا يبدو منه البغضاء ملعاوية رضي اهللا عنهالتكلُّ -
 .تأويله بعض الصفات -
 .امليل إىل االعتزال -

بع بدار الكتاب وط، وأفضل طبعاته الطبعة التركية يف ثالثة أسفار
 .العريب ببريوت

 

هناك دراسات كثرية ومتنوعة دارت حول كتاب اجلصاص، و
 : ومنها

 

 حتقيق ودراسة اجلصاص وتفسريه •

 .مولود كونكور، وهي رسالة دكتوراه جبامعة أنقرة للدكتور
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  املوازنة بني اإلمامني اجلصاص وابن العريب يف أحكام القرآن •
دكتوراه باملعهد الوطين ألصول الدين باجلزائر عبدالرحيم صاحلي، رسالة ل

 .العاصمة
 اجلصاص ومنهجه يف التفسري •

 .رشدي حممد رشيد، رسالة ماجستريل
القواعد اللغوية األصولية عند اجلصاص وتطبيقاا من خـالل   •

 أحكام القرآن
فاطمة كمال، رسالة ماجستري، جبامعة حممد اخلامس بالـدار البيضـاء   ل

 .م١٩٩٥باملغرب 
 

 اجلصاص ومنهجه يف تفسري أحكام القرآن الكرمي •

 .عبدالكرمي عبداحلميد عبداللطيف، رسالة ماجستريل
 

رد من األحاديث الـواردة يف كتـاب    منهج اجلصاص فيما  •
 ) القرآن أحكام(

 .رسالة ماجستري ،سلطان فهد الطبيشيل
 

 التفاسري اموعة: رابعاً
 تفسري ابن عباس ومروياته يف التفسري من كتب السنة  -١

 ،طبع يف جملدين جبامعة أم القـرى ، للدكتور عبد العزيز احلميدي
 . كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

 

 مرويات اإلمام أمحد بن حنبل  يف التفسري  -٢
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وقامت على طباعتـه  ، حكمت بشري ياسنيالدكتورمجع وختريج 
 . مكتبة املؤيد بالرياض

 

 سري ابن تيمية اتف -٣
برع يف كثري مـن  ، وإمام من األئمة، ابن تيمية علم من األعالم

حـىت  ، واتسع فيه اطالعه، فقد عال فيه قدره، ومنها علم التفسري، العلوم
إن تكلـم يف  (: لذا قيل عنه. نه رمبا يطالع مائة تفسري على اآلية الواحدةأ

ترك مدرسة تتميز بالغوص يف دقائق معـاين  و. )التفسري فهو حامل رايته
 ورد، مع القدرة على الترجيح بني األقوال، وحسن االستنباط منه، القرآن

ومـع  ، القيموكان من أعظم مثار هذه املدرسة تلميذه ابن ، الواهي منها
ويعلل هو ذلك بأن القـرآن  ، ذلك فليس البن تيمية تفسري كامل للقرآن

ن بنفسهفيه ما هو بي ،نه املفسرونوفيه ما قد بي . 
وملا كان تفسري الشيخ للقرآن مبثوثاً يف كتبه ورسائله وفتاويه فقد 

 :ومن هذه الكتب اليت قامت ذا اجلمع كتاب، مجعت هذه املتفرقات
  التفسري اجلامع لتفسري اإلمام ابن تيمية دقائق •

وصدر عن ، قام جبمعه وترتيبه وحتقيقه الدكتور حممد سيد اجلليند
 . مؤسسة علوم القرآن ببريوت

 

  التفسري الكبري •
وطبع بدار الكتـب العلميـة   ، حتقيق وتعليق عبد الرمحن عمرية

 .ببريوت
 



 ٣٧ 

 

������ ��	 

بع تفسـريه  وقد ط، باإلضافة إىل كتاب التفسري مبجموع الفتاوى
وتفسري سـورة  ، ومن ذلك تفسري سورة اإلخالص، لبعض السور مفرداً

وكتب الشيخ مقدمة يف أصول التفسري ما زالت حمل عنايـة مـن   ، النور
 .  ملا تضمنته من أصول وقواعد تعني على فهم القرآن وتفسريه ؛العلماء

 

 تفسري آيات أشكلت على كثري من العلماء: وله كتاب •
الدكتور عبد العزيز حممد اخلليفـة مبكتبـة الرشـد    بتحقيق طُبع 

 .وأصله رسالة ماجستري ،بالرياض يف جملدين
 

 سري ابن القيماتف -٤
وإن كان ، أما ابن القيم فهو أيضاً مل يترك كتاباً يف تفسري القرآن

ر له ذلـك ، ف كتاباً مفرداً فيهى أن يؤلِّيتمنلـذا قامـت   ، لكن ما قُد
وما تفرق يف كتبـه ومـن   ، حماوالت جبمع ما كتبه ابن القيم يف التفسري

 : ذلك
• مالتفسري القي ملإلمام ابن القي  

وطبع بدار الكتـب العلميـة   ، مجعه حممد أويس الندوي يف جملد
ميع السور اليت تكلـم  لكن الكتاب يؤخذ عليه عدم استيعابه جل، ببريوت

 .وعدم استيفاء الكالم عن آيات السورة الواحدة، عليها ابن القيم
 

  بدائع التفسري اجلامع لتفسري اإلمام ابن قيم اجلوزية •
وقد طبع بـدار ابـن   ، مجع وتوثيق وختريج يسري السيد حممد

 . وهو وإن كان أمجع من سابقه إال أنه أيضاً فاتته أشياء، اجلوزي بالدمام
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 الضوء املنري على التفسري •
، مجع فيه تفسري ابن القيم  يف ستة جملدات، لعلي احلمد الصاحلي

وهو من أمتها على استطراد أحيانا يف النقل عن  ،طبعة مؤسسة النور بعنيزة
 .ابن القيم

 . وقد طبع تفسري بعض سور القرآن مفرداً البن القيم
 

 سري ابن رجباتف -٥
 روائع التفسري اجلامع لتفسري اإلمام ابن رجب احلنبلي  •
يف جملـدين   بع بدار العاصمة بالريـاض وقد طُ، طارق عوض اهللا للشيخ
 .كبريين
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