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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده..

 وبعد:

املشهورة بني القرآن تفسري كتب ف بأفضل نسخ وطبعات فهذه نبذة يف التعري

هلا، ولكثرة املاسة اةة احل، قمت بإعدادها نظرًا لكثرة السؤال عنها، وطلبة العلم

سوق الكتب وفيها اجليد  املتداولة يف تفسري وعلوم القرآنكتب النسخ وطبعات 

 ، واهلل املوفق واملعني.والسقيم
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 هـ( 310ت )تفسري الطربي 
 

له  ": البغدادي تفسريه أوفر كتب التفسري املطبوعة وأمشلها، بل وأضخمها، قال فيه اخلطيب
 .(1)"كتاب يف التفسري مل يصنف أحد مثله

لو سافر رجل  ":حامد أمحد بن أيب طاهر الفقيه اإلسفرائيينوهو التفسري الذي قال فيه أبو  
ل تفسري حممد بن جرير، مل  .(2)" ينن كثريًاإىل الصني حىت حيص ِّ

نظرت فيه من ": ر من ابن ابلويه مث رده بعد سنني، وقالواستعار ابن خزمية تفسري ابن جري 
 .(3)"على أدمي األرض أعلم من ابن جريرأوله إىل آخره فما أعلم 

، فأصحها تفسري ابن جرير وأما التفاسري اليت يف أيدي الناس"وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية : 
،  ، وال ينقل عن املتهمنيفيه بدعة، وليس مقاالت السلف ابألسانيد الثابتة فإنه يذكر، الطربي

 .(4)"كمقاتل بن بنري والنليب
وأنت إذا نظرت يف تفسريه، وجدت أقوال السلف من الصحابة والتابعني موثَّقًة ابإلسناد،  

 عليه وسلم املسَندِّ منه وجتد تفسرَي اآلية بنظرياهتا من آايت القرآن، وحبديث رسول هللا صلى هللا
سنًدا، كما جتد فيه حناايت اإلمجاع عن العلماء من أهل عصره ومن سبقوه يف األحنام 
الفقهية وغريها، وتفسريه لآلايت اعتماًدا على لغة العرب من خالل شعرها ونثرها، مع العناية 

صرة، وهو يف املباحث ابلنواحي النحوية وخالف النحاة يف اإلعراب، خصوًصا أهل النوفة والب
النالمية واألدلة العقلية صاحب احلجة الباهرة، فهو إذا وجد مناسبة هلذا البحث، تطرق إليه، 

لي النالم من بضاعتهم.  ورد على ُمنَتحِّ
  فهو يف اجلملة كتاب حافل ال يستغين عنه طالب علم يف فهم كتاب هللا سبحانه وتعاىل. 
 
 

                                 
 (.2/548"اتريخ بغداد") (1)

 .السابق (2)

 (.7/25)بن حجر" اللسان امليزان"، (2/548"اتريخ بغداد")(3)

 (.192/ 2"جمموع فتاوى ابن تيمية") (4)
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 : أهم طبعات الكتاب
 م يف ثالثني جزءاً.1901هـ املوافق 1321طبعة امليمنية ، سنة طبعة امل -
 م.1901هـ املوافق 1321طبعة مصطفى البايب احلليب يف عشرة أجزاء عام  -
هـ يف ثالثني جزءاً وهبامشه تفسري غريب القرآن للنيسابوري وانتهت 1323طبعة بوالق عام  -

 هـ. 1330هذه الطبعة عام 
 هـ يف ثالثني جزءاً وهبامشه غريب القرآن للنيسابوري.1333عام  طبعة املطبعة األمريية -
، طبعة جيدة متقنة هـ ، وهي1373طبعة أخرى ملنتبة البايب احلليب يف ثالثني جزءًا عام  -

، مع ضبط النص على يد علماء أجالء منهم ذلك أهنا روجعت على عدة نسخ خطية
 فيها عمل اللجنة يف نشر النتاب، بني الذي كتب خامتة ضافية -رمحه هللا-مصطفى السقا 

، وصنعوا فهارس لنل جزء من اآلايت املفسرة واملوضوعات وقد شرحوا الشواهد الشعرية
 والقوايف. 

 هـ .1388وقد أصدرت مطبعة البايب احلليب نشرة مصورة من هذه النشرة عام  -
لننها قامت حبذف ة السابقة مع هذه الطبعة البابي دار الفنر يف بريوت متوافقة متاماً طبعة و  -

 املقدمة واخلامتة ومل تشر إىل أهنا نشرة مطبعة البايب احلليب.
هـ 1374ابتداء من عام  -رمحهما هللا-طبعة العالمة أمحد شاكر و أخوه حممود شاكر مث  -

مث نشرته ، ونشرته دار املعارف ابلقاهرة، سورة إبراهيم( 27ومل تستنمل النسخة )حىت اآلية 
من هي و ، 16عدد اجمللدات: ، و ا من نسخة دار املعارف األصليةة ابن تيمية تصويرً منتب

 .مل ينمل لنتاباحتقيق  لنن ؛التعليقمن حيث ضبط النص و  اتطبعالأحسن 
هي جملداً، و  25طبعته دار هجر يف  ؛عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي تحقيق الدكتورمث طبع ب -

نسخ خطية، مث  7على فيها اعتمد  رائقةمتقنة طبعة  هي، و النتاب حىت اآلنطبعات أحسن 
 .وتصويرها وتغليفها أفضل صورته دار عامل النتب
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  هـ ( 327تفسري ابن أبي حامت الرازي) ت 
 

تقصاء املروايت وقد حاول اإلمام ابن أيب حامت اس ،وهو من تفاسري السلف العظيمة النفع
ومينن اعتبار تفسريه موسوعة للتفسري املأثور املسند،  ، غهرة أبصح السند الذي بلالتفسريية املأثو 

، حيث إنه عمل على مجع تفاسري أعالم ا للرتاث التفسريي املفقودا مهمً كما يعترب مصدرً 
م التفسريية ، ليصبح تفسري ابن أيب حامت من من السلف الصاحل الذين ضاعت أصوهلاملفسرين 

ابن كثري من تفسري ابن  وقد جعل احلافظ ،ر النفيسةاملصادر القليلة اليت احتفظت هبذه الدر 
يف وخلص منه السيوطي  ،أيب حامت و تفسري الطربي مرجعني من املراجع املعتمدة يف تفسريه

 .ختلو منتبة طالب العلم من تفسريهفال ينبغي أن  ،تفسريه املشهور
 :طبعات الكتاب

منتبة الدار  ،الدكتور أمحد الزهراين :حتقيق ،طبع اجلزء األول من سورة الفاحتة و البقرة -
 .هـ1408 ،ابملدينة املنورة

منتبة الدار ابملدينة  ،الدكتور حنمت ايسني :بتحقيق ،طبع اجلزء الثاين سورة آل عمرانمث  -
 .هـ1408 ،املنورة

منتبة نزار مصطفى الباز مبنة أسعد حممد الطيب ) :بتحقيق ،جملدات 10يف  طبعمث  -
يف املتون ا كينة وأخطاءها كثرية جدً جتارية ر وهي نسخة  ،هـ1417 - وىلة: األالطبع ،(املنرمة

 .واألسانيد على حد سواء
 جملدات، لننها طبعة جتارية سقيمة. 7مث طبعته دار النتب العلمية ببريوت، يف-
وهذه الطبعة هي أصل التحقيق للرسائل العلمية اليت جملداً،  14مث طبعته دار الباز أيًضا يف -

ومن املعلوم  ،عمل الباحثني هوامشقام حبذف  ، ويعاب عليها أن الناشريف النتابسجلت 
ف الناشر فأكمل النتاب من كتب ابن أيب حامت ال توجد له نسخة كاملة ولذا تصرَّ تفسري أن 

 التفسري األخرى اليت استفادت من تفسري ابن أيب حامت كتفسري ابن كثري والدر املنثور
 .للسيوطي

يف نتبة دار ابن اجلوزي موتعمل  ،أم القرى ةيف جامعالنتاب رسائل علمية حقق  قدو  -
تنون أفضل إن خرجت ، فلعل طبعتهم جملداً  15إخراجه قريبًا إن شاء هللا يف على الدمام 
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 .الطبعات للنتاب
  (هـ 489تالسمعاني )أبي املظفر تفسري 

 

اإلسالم حبجيج أهل السنة ينبغي  وهذا التفسري املمتع للعالمة السلفي الذي يسميه شيخ
 .فيه ةعلطالب العلم أن ينثر من املطال

وهو من التفاسري النافعة القائمة على مذهب أهل السنة واجلماعة، فعقيدة املؤلف  
ومباحثه العقدية هي أهم ما متيز به هذا التفسري، فقد اهتمَّ فيه ببيان عقيدة أهل السنة 

بدع واألهواء، ودحض شبهاهتم وأابطيلهم، فما من آية يف القرآن واجلماعة، والرد ِّ على أهل ال
اختذها أهل البدع واألهواء دلياًل لنصرة مذهبهم، أو صرفوها عن ظاهرها وأوَّلوها، إال رأيته 
متصداًي هلم، مبطاًل لبدعهم، ومنتصرًا ملذهب أهل السنة واجلماعة، وقد أكثر من ذلك على 

إىل ترجيحه بني األقوال، واالستشهاد ابلشعر على املعاين اللغوية، مدار تفسريه كله، ابإلضافة 
إىل غري ذلك من الفوائد اليت اشتمل عليها تفسريه، ويؤخذ عليه ذكره لنثري من األحاديث 

 دون بيان حنمها صحًة وضعفاً، أو عزوها إىل مصادرها.
بن إبراهيم و غنيم  ايسر :حتقيق جملدات،  6، يف ) دار الوطن (طبعة طبعاته فضلمن أو 

 .هـ1418 ،الرايض ،بن عباسا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 

 
  ( هـ 464تفسري ابن عطية )ت 

 من التفاسري النافعة املفيدة، قال فيه ابن تيمية: (، احملرر الوجيز يف تفسري النتاب العزيز)
 . (1)"وتفسري ابن عطية وأمثاله أتبع للسُّنَّة واجلماعة، وأسلم من البدعة من تفسري الزخمشري"

 به من أمور منها:  متيزوذلك ملا 
 عبارته عذبة سهلة. -
 ينقل أقوال املفسرين من السلف يف اآلية بال إسناد. -
 إيراد مجيع القراءات مستعملها وشاذ ها. -
 أنه ذكر مجيع ما حتتمله ألفاظ القرآن من معاٍن. -
 اهتمامه ابللغة العربية، وكثرة االستشهاد ابلشعر العريب. -
 االهتمام ابلصناعة النحوية. -
 الرتجيح بني األقوال. -

أنه كثريًا ما ينقل من تفسري حممد ابن جرير الطربي،  -كما قال ابن تيمية   - يؤخذ عليهومما 
مث إنه َيدَع ما نقله ابن جرير عن السََّلف ال حينيه حبال، ويذكر ما يزعم أنه قول احملققني، وإمنا 

نالم الذين قرَّروا أصوهلم بطرق من جنس ما قررت به املعتزلة يعين هبم طائفة من أهل ال
 كذلك أتويله آلايت الصفات.،  أقرب إىل السُّنَّة من املعتزلة أصوهلم، وإن كان

 :طبعات الكتاب
 6يف  ،الدكتور عبد السالم عبد الشايف و مجال طلبة :بتحقيق ،دار النتب العلميةيف  طبع -

 .هـ 1422، الطبعة األوىل، جملدات
الطبعة ، ألوقاف والشئون اإلسالمية ـ قطر: مطبوعات وزارة اقامت بنشرهوأفضل طبعاته اليت  -

 .جملدات 8، يف م(2007 -هـ1428الثانية )
 
 

                                 
 (.13/361"جمموع الفتاوى" ) (1)
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 هـ( 510تفسري البغوي)ت 

 
:"والبغوي -رمحه هللا-شيخ اإلسالم ابن تيميةمن التفاسري السلفية، قال عنه )معامل التنزيل(، 

 .(1)من الثعليب لنن صان تفسريه عن األحاديث املوضوعة، واآلراء املبتدعة" تفسريه خمتصر
 ابآليت: يتميزو 
 أن تفسريه متوسط ليس ابلطويل اململ، وال ابملختصر املخل. -
 سهولة ألفاظه، ووضوح عباراته. -
نقل ما جاء عن السََّلف يف التفسري، بدون أن يذكر السند، وذلك ألنه ذكر يف مقدمة  -
 سريه إسناده إىل كل َمن يروي عنه.تف
اإلعراض عن املناكري، وما ال تعلق له ابلتفسري، ويتعرض للقراءات، ولنن بدون إسراف منه  -

 يف ذلك.
 ترك االستطراد فيما ال صلة له بعلم التفسري. -

أنه يشتمل على بعض اإلسرائيليات، وينقل اخلالف عن السََّلف يف التفسري،  ويؤخذ عليه
 الرواايت عنهم يف ذلك بال ترجيح. ويذكر

 فالنتاب يف اجلملة جي ِّد وأفضل من كثري من كتب التفسري، وهو متداَول بني أهل العلم. 
ومنهجه يف تفسريه أنه يذكر اسم السورة، وعدد آايهتا، وبيان من ِّي ِّها ومدني ِّها، مث يبني أسباب 

 لتفسري.نزوهلا إن وجدت، ويذكر أسباب النزول لآلايت أثناء ا
ويعتمد يف تفسريه على النتاب، واملأثور من السنة النبوية، وأقوال الصحابة، والتابعني، مع 
عنايته ابلقراءات واللغة والنحو إبجياز، ويذكر فيه مسائل العقيدة واألحنام الفقهية بطريقة 

 خمتصرة.
سالم ابلرايض، وهو وقد قام ابختصاره الدكتور عبد هللا بن أمحد بن علي الزيد وطبع بدار ال

يتصرف فيه ابلزايدة أحيااًن للربط بني النالم، وجعل ما أضافه بني قوسني، واستبعد ما ال 

                                 
 (.13/354"جمموع الفتاوى" ) (1)



9 

 

ضرورة له يف بيان معاين اآلايت من الرواايت واألسانيد املطولة واألحنام اليت ال حاجة هلا، 
اقتصر على ذكر  وإذا تعددت األحاديث اليت يوردها املؤلف على وفق معاين اآلايت النرمية

حديث واحد منها، وقد يقتصر على موضع الشاهد من احلديث إذا كان يؤدي املعىن 
 املقصود. 

وقام بتجريد املختصر من اإلسرائيليات ما أمنن إال ما روي منها عن رسول هللا صلى هللا عليه 
 ريج لحأحاديث.وسلم أو أقرَّه. وعند تعدد ذكر اآلاثر ينتفي منها مبا ينشف معىن اآلية مع خت

 
 طبعات الكتاب :

 .جملدات 4طبع بفارس يف  -
 ه وطبع على هامش ابن كثري و اخلازن. 1891 –ه  1309، 2مث طبع بومباي يف  -
 4مث طبع يف دار املعرفة بريوت، حتقيق: خالد عبد الرمحن النعك و مروان سوار، يف  -

 جملدات، طبعة الأبس هبا.
 1989 -هـ  1409جملدات، سنة النشر:  8يبة ابلرايض، يف طبعة دار ط وأفضل طبعاته: -

 سليمان مسلم احلرش. -عثمان مجعة ضمريية  -م، حققه وخرج أحاديثه: حممد عبد هللا النمر 
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 هـ( 538)تتفسري الزخمشري 
 

وقد تعرض تفسري الزخمشري النتقاد مجع من األئمة؛ بسبب ، (النشاف عن حقائق التنزيل)
ا و ابلشعر و النحو و أييت ة إعتناءا فائقً يوهو يعتين ابللغة العرب، االعتزايل يف تفسريهالنهج 

يعتمد عليه يف التفسري ال من جانب العقيدة و المن  ولننه فاسد العقيدة ال ،ابلعجائب
 .جانب أي شيء إال اللغة العربية

 :-رمحه هللا–قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
ه حمشو ابلبدعة، وعلى طريقة املعتزلة من إننار الصفات، والرؤية والقول وأما الزخمشري فتفسري »

خبلق القرآن، وأننر أن هللا مريد للنائنات، وخالق ألفعال العباد، وغري ذلك من أصول 
 .(1)«املعتزلة

 :طبعات الكتاب
 و هبامشها االنتصاف فيما تضمنه النشاف من االعتزال للعالمة أمحد ،طبعة دار الرتاث -

 .وابن منري هذا أشعري ،ابن املنري االسنندري
 .ف اجلرجاين و االنتصاف البن منريطبعة مصطفى احلليب و هبامشها حاشية الشري -
وهبامشها  هـ،1418، الطبعة األوىل، جملدات 6 ، يفطبعة منتبة العبينانلها مثولعل من أ -

 االنتصاف البن منري .
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
  .(13/386) "جمموع الفتاوى" (1)
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 ( هـ 592تتفسري ابن اجلوزي) 
 

معُروٌف أنَُّه جيمع ما قِّيل يف اآلية ويف النلمة ، و جيد وممتع )زاد املسري يف علم التفسري(، تفسريه
قاويل األئِّمَّة ، وألهو كتاٌب جامع لتفاسري السَّلف، و  السَّلف بطريقٍة خُمتصرة جداامن تفاسري

رين؛ لنن بطريقٍة خُمتصرة فس ِّ
ُ
توس ِّ ، من امل

ُ
 .طوهو انفع لطالب العلم امل

يؤخذ عليه خمالفته ألهل السنة يف ابب األمساء والصفات، وذكره لإلسرائيليات، وبعض و 
 األحاديث املننرة، وعدم ترجيحه بني األقوال.

 
، عدد ه1404 بعة الثالثة،بريوت، الط -طبعة املنتب اإلسالمي وأفضل طبعاته 

 .9: األجزاء
 -بد الرزاق املهدي، الطبعة: األوىل بريوت، حتقيق: ع -دار النتاب العريب مث  طبعته  -

  .4هـ، عدد األجزاء: 1422
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 (هـ 671تفسري القرطبي ) ت 
 

 بابب يف هذا النتالأعظم من التفسري املشهور يف األحنام )اجلامع ألحنام القرآن(، 
ثري خر كتابه ابملباحث الفقهية و اللغوية و النحوية بشنل مذهل و كز فقد  (أحنام القرآن)

 ،ا لطالب العلم يتغذى منها عقله و معرفتهوبتناسق عظيم و عبارات سهلة و لطيفة مفيدة جدً 
 يف تفسريه.زالت يف العقيدة بعض الله أشعري املعتقد  لنن ينتبه إىل أنه

 :-رمحه هللا- قال شيخ اإلسالم 
ب والسنة، بنثري، وأقرب إىل طريقة أهل النتا -أي الزخمشري–وتفسري القرطيب خري منه "

وأبعد عن البدع، وإن كان كل هذه النتب ال بد أن يشتمل على ما ينقد، لنن جيب العدل 
 .(1)"بينهما، وإعطاء كل ذي حق حقه

 :طبعات الكتاب
حتقيق: أمحد ، طبعة الثانيةال ، وأفضلهاه1933) دار النتب املصرية ( عام  الطبعة املصرية -

، ومصورة منها جملدات 10، يف جزء 20يف ، م1964 -هـ 1384، يشالربدوين وإبراهيم أطف
 ، وهيا إلخراج النتاب ابلشنل اآلئقا عظيمً ل حمققو الدار جمهودً ذوقد ب، طبعة دار الفنر
 .ا حري بطالب العلم أن يقتنيهاطبعة نفيسة جدً 

هـ/ 1423حتقيق: هشام مسري البخاري، الطبعة : ، الرايض–دار عامل النتب  تهطبعمث  -
 .، وهي طبعة جيدة الأبس هباجملد 20يف ، م2003

وهي ، هـ1427احملسن الرتكي، الدكتور عبدهللا بن عبد عنايةالرسالة ب ته مؤسسةطبعمث  -
ا وخرج اعتمدوا على خمطوطات اندرة جدً  قدو وفيها عناية وجهد كبري،  للتفسري، طبعة فضلأ

 . جملد 24يف  قشيب رائقالنتاب يف ثوب 
 
 
 
 

                                 
  .(13/387)"جمموع الفتاوى" (1)
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  هـ(685)ت تفسري البيضاوي 
 

تفسري متوسط على مقتضى قواعد اللغة العربية، اختصره من (، أنوار التنزيل وأسرار التأويل)
ا من )تفسري الرازي(، )النشاف( للزخمشـري، ولننه ترك ما فيه من اعتزاالت، واستفاد أيضً 

هتمَّ فيه و)مفردات الراغب( مع تضمينه من اللطائف واالستنباطات الدقيقة، والننت البارعة، ا
ابلصناعة اللفظية، مع عدم التوسع يف القراءات، وال األحنام الفقهية، وال الصناعة النحوية، 

 واإلقالل من الرواايت اإلسرائيلية، ويتميز جبودة أسلوبه ودقة عبارته.
وقد اعتىن به أهل العلم، لذا وجدت عليه حواش كثرية، مثل )حاشية زاده( ، وهي أفضل 

)حاشية الشهاب( ، وهناك )حاشية القونوي( ، وغريها من املطبوع  احلواشي، وهناك
 واملخطوط. 

 لنن يؤخذ عليه أمور منها: 
 وجود خمالفات عقدية. -
 يورد األحاديث املوضوعة يف فضائل السور، وال ينب ِّه على وضعها. -

 طبعات الكتاب :
 .طبعة دار اجليل -
 م .1999النتب العلمية يف جزئني سنة طبعة دار  -
إبشراف منتب البحوث و  ،العشا حسونة -عرفان بن سليم :حتقيق ،طبعة دار الفنر -

 .، وهي طبعة سقيمة مليئة ابلتصحيف والتحريفجملدات 5الدراسات يف 
حتقيق: حممد ، يف جملدين كبريين يف مخسة أجزاءبريوت،  -دار إحياء الرتاث العريب طبعة  -

 .، لننها تفتقر للخدمة وطباعتها الأبس هباهـ1418 -وىل املرعشلي، الطبعة: األعبد الرمحن 
غري خمدومة أبي طبعة سقيمة وقد طبع يف دار صادر بتقدمي حممود األرانؤوط، وهي  -

 .ابلسقط ، ولنن حرفها واضح ، والنص مليئحواشي
حي حممد صب حتقيق وتعليق: ،ببريوت -طبعة دار الرشيد ومؤسسة اإلميانومن أمثل طبعاته  -

 .وتقع يف ثالثة جملدات كبار احلجم، حسن حالق، وحممد أمحد األطرش
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 :الوايف لعل من أفضل النتب اليت خدمة تفسري البيضاوي ابلشرح والتوضيح تنبيه:
دار ، وأنفس طبعاهتا الرتكية القدمية إن تيسر، أو طبعة حاشية القونوي على تفسري البيضاوي 

 .20عدد اجمللدات: ، 2001 – 1422سنة النشر: ، النتب العلمية
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 ( ـه 774تتفسري ابن كثري) 
 

بعقيدة السلف يف آايت العقائد  -رمحه هللا  -من التفاسري السلفية اليت التزم فيها املؤلف 
واألمساء والصفات إىل جانب منزلة هذا التفسري بني مجهور املفسرين وهلذا اهتم به العلماء 

 مميزاته اليت متيز هبا فمن ذلك: هولتفسري ،  ا ونقاًل ا وتعليقً راءة وتدريسً وطلبة العلم ق
 اختياره أحسن الطرق يف تفسري القرآن واليت هي: -

 تفسري القرآن ابلقرآن، وتفسري القرآن ابلسنة، وتفسري القرآن أبقوال الصحابة والتابعني.
 ري.اهتمامه ابللغة وعلومها واعتبارها من أهم مصادر التفس -
 اهتمامه بذكر أسانيد األحاديث ونقدها. -
 اهتمامه بذكر القراءات وأسباب النزول. -

 إىل غري ذلك من املميزات اليت ال نطيل يف ذكرها.
 :بارك أثىن عليه كثري من العلماءوهذا التفسري امل

 .(1)"وله التفسري الذي مل يؤلف على منطه مثله": -رمحه هللا– قال السيوطي
ونقل  ،وقد مجع يف فأوعى ،وله التفسري املشهور وهو يف جملدات":-رمحه هللا–كاينوقال الشو 

وهو من أحسن التفاسري إن مل ينن  ،وتنلم أبحسن كالم وأنفسه ،آلاثرااملذاهب واألخبار و 
 .(2)"أحسنها

فإن تفسري احلافظ ابن   "فظ ابن كثري:عن احلا "عمدة التفسري"يف  -رمحه هللا–وقال أمحد شاكر
 ."رين أيب جعفر الطربيدها وأدقها بعد تفسري إمام املفسكثري أحسن التفاسري اليت رأينا، وأجو 

 .اختلو منتبة طالب العلم منه أبدً  ال ينبغي أنو  
 :طبعات الكتاب

و قد اعتمدوا على النسخة  ،بتحقيق مخسة حمققني ،جملد 15طبعة منتبة أوالد الشيخ يف  -
الطبعة تعترب  و هذه ،واعتنوا بتخريج األحاديث ،هرية و نسخة كاملة بدار النتب املصريةاألز 

 .وأتقنها أصحهاو  من أنفس الطبعات
                                 

   (.534"طبقات احلفاظ")ص (1)

  (.1/153"البدر الطالع") (2)
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م،  1999 -هـ 1420الطبعة: الثانية  ،سالمةال سامي :حتقيق ،مث طبعة دار طيبة ابلرايض -
 .ابجلملة ابلتحقيق و التخريج و قد اعتىن ،لطبعة الثانية ال األوىل، وينصح اب 8عدد األجزاء: 

هي ، و البناحممد بن إبراهيم الدكتور  :بتحقيق جملدات، 8، يفطبعة دار ابن حزم الثانيةمث  -
 .دار الشعب من املخطوطة األزهرية جيدة يف اجلملة و أصلها طبعةطبعة 

، 7 حتقيق: د. حنمت بشري ايسني، عدد األجزاء:مث طبعته دار ابن اجلوزي يف الدمام،  -
، وهي طبعة جيدة الأبس حاق احلويينأيب إس هـ، اجمللد األول من حتقيق1431، الطبعة: األوىل

كثرة   من حيث العناية بتخريج األحاديث واآلاثر مع احلنم عليها؛ لنن يعاب عليها هبا 
 .األخطاء والتصحيفات فيها

 جتارية كثرية. أخرى وهناك طبعات
 ثه غري واحد من العلماء.وقد اختصره وهذَّبه وحقَّق أحادي 

 ومن ذلك: 
 خمتصر تفسري ابن كثري • 

حملمد علي الصابوين، واختصاره هذا مل ينن مرضيًا عند كثري من أهل العلم، وعليه كثري من 
املؤاخذات، مما جعله عرضة للنقد والرد، ومن ذلك رسالة الشيخ بنر أبو زيد )التحذير من 

 فسري(. خمتصرات حممد علي الصابوين يف الت
 عمدة التفسري • 

للشيخ أمحد شاكر، وهو من أحسن املختصرات لنتاب ابن كثري، ملا للشيخ من منانة علمية، 
ودقة يف التحقيق، ففيه حتقيقات وخترجيات وتعليقات نفيسة، إال أنَّ الشيخ مل يُتِّمَّه، إذ تويف 

كان قد اختصر الباقي ومل يبيضه، رمحه هللا تعاىل فتوقَّف عند اآلية الثامنة من سورة األنفال، و 
 فتوىلَّ أنور الباز تبييضه، وطبع كامالً يف دار الوفاء. 

 املصباح املنري يف هتذيب تفسري ابن كثري • 
 لصفي ِّ الرمحن املباركفوري وآخرين، وطبع بدار السالم ابلرايض. 

 تيسري العلي القدير الختصار تفسري ابن كثري • 
 حملمد نسيب الرفاعي.
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 (هـ 875)تفسري الثعالبيت 
 

يقرأه طالب العلم  ،وهو تفسري أشعري مع نزعة صوفية، (اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن)
يراد به علو ":(يقول يف قول هللا تعاىل )العلي ة:لثن األمفم ،حبذر أو يرتكه حىت يقرأه على عامل

 !"عن التحيزألن هللا سبحانه وتعاىل منزه  ؛القدر و املنزلة ال علو املنان
و كذلك  ،و املؤلف يهتم بنزول اآلايت ) املدنية و املنية ( ،وغريه من الطوام يف العقيدة 

 .تفسري ابن عطية خالصةوهو  ،تفسري القرآن ابلقرآن و ابلسنة و غريه
 :طبعات الكتاب

 ه دون عناية و ال حتقيق .1327طبعة املطبعة الثعالبية ابجلزائر سنة  -
 م . 1905حممد بن املصطفى ابن اخلوجة ابجلزائر سنة  طبعة ابعتناء -
 طبعة املؤسسة الوطنية للنتاب بتحقيق عمار الطاليب . -
 ه حتقيق حممد الفاضلي .1417طبعة املنتبة العصرية سنة  -
 .بريوت –مؤسسة األعلمي للمطبوعات طبعة  -
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 ( ـه911تتفسري الدرر املنثور للسيوطي) 
 

كتب التفسري ابملأثور، وقصد به السيوطي أن جيمع كل ما أُثر يف التفسري، فأودع   من أجلوهو 
يف )الدر املنثور( ما أخرجه األئمة املتقدمون يف تفاسريهم من أحاديث وآاثر، كالطربي، وعبد 
بن محيد، وابن املنذر وغريهم، ابإلضافة إىل كتب علوم القرآن كأسباب النزول، والناسخ 

ها، وأبواب تفسري القرآن يف كتب السنة واجلوامع وغريها، حىت بلغت مصادره يف واملنسوخ وغري 
 كتابه أربعمائة كتاب. 

، وهو تفسري مسند، مث اختصره وحذف األسانيد ذا النتاب كتابه )ترمجان القرآن(وأصل ه
 .على املتون فقط يف)الدر املنثور(مقتصراً 
 )الدر املنثور( ابآليت:  ويتميز

 مع لحأحاديث واآلاثر يف كل آية.سعة اجل -
 عزوه األحاديث واآلاثر ملصادرها. -
 نقله من كتب مفقودة مل تصل إلينا. -

أنه اشتغل ابجلمع فخلط الصحيح ابلضعيف، ومل يتعقب الرواايت الضعيفة  يؤخذ عليهلنن 
ت له، واملننرة واإلسرائيليات، ومل حينم إال على القليل من األحاديث، مع بعض أوهام وقع

 واستطراد يف بعض ما ال عالقة له ابلتفسري.
 :طبعات الكتاب 

وهذه الطبعات نفذت من املطابع وال توجد إال يف  ،ه1314طبعة املنريية ابلقاهرة عام ال -
 .يصعب ويندراحلصول عليها  و ،املنتبات القدمية أو عند العلماء

 .أجزاء 6ج يف و خر  ،للفريوز آابديوهبامشه تنوير املقابس  ،ه1314الطبعة امليمنية سنة  -
 .لنرمي مع تفسري ابن عباس املقباسو هبامشها املصحف ا ،لبنان -طبعة دار املعرفة ببريوت -
 .م1990ر النتب العلمية ببريوت سنة طبعة دا -
 .ه نشر حممد أمني دمج1377بطهران  طبعة املنتبة اإلسالمية -
 .و اخلطأهي طبعة كثرية السقط و  ،جملدات 8يف  ،ه1403طبعة دار الفنر  -

 .والتحريفومجيع هذه الطبعات حتتاج إىل حتقيق ففيها النثري من السقط 
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مركز هجر للبحوث والدراسات العربية واإلسالمية، الطبعة األوىل، سنة النشر: مث طبع يف -
وقد ، احملسن الرتكيعبدهللا بن عبد، حتقيق: الدكتور 17، عدد اجمللدات: م2003هـ ، 1424

، وهي أفضل خرج النتاب يف اهليئة املطلوبة من التدقيق يف النص و كثرة املخطوطات النادرة
 .حىت اآلنطبعات النتاب 
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 تفسري اجلاللني 
 

جلالل الدين احمللي وجالل الدين السيوطي، فقد اشرتك اجلالالن يف أتليفه، فابتدأ احمللي تفسريه 
سورة الناس، مث الفاحتة، فوافته املنيَّة قبل إمتامه، فأمتَّه السيوطي، فابتدأ من  من سورة النهف إىل

 أبنه: يتميز سورة البقرة إىل سورة اإلسراء، والنتاب
 خمتصر موجز العبارة، أشبه ما ينون ابملنت. -
 يذكر فيه الراجح من األقوال. -
 يذكر وجوه اإلعراب والقراءات ابختصار. -

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

 لذا ُكتبت عليه تعليقات من غري واحد من أهل العلم منها: 
جلاللني( وهي تعليقات للقاضي حممد بن أمحد كنعان مساها )قرة العينني على تفسري ا• 

 تعليقات انفعة. وقد طبعته دار البشائر اإلسالمية ببريوت. 
تعليقات الشيخ عبد الرزاق عفيفي طبعة دار الوطن، وتبدأ التعليقات من سورة غافر إىل • 

 آخر القرآن. 
 تعليقات الشيخ صفي ِّ الرمحن املباركفوري، طبعة دار السالم يف الرايض. • 

 من أفضلها )حاشية اجلمل( و )حاشية الصاوي( .   وقد قـُي ِّدت عليه حواشٍ 
 .حممد اخلميس دكتوركتاب)أنوار اهلاللني يف التعقبات على اجلاللني(لل •

 طبعات الكتاب:
منتبة لبنان انشرون يف نشرته ققة بتعليقات الدكتور فخر الدين قباوة ، احملمن أفضل طبعاته  •

أربع نسخ فيها على ، اعتمد احملقق صفحة من القطع النبري 633صفحاته جملد بلغت 
، واختذ من املراجع املتخصصة وسيلة لة على بعض طبعات خمتارة للتفسريخمطوطة مع املقاب
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 .تضافرت على إعداده جهود اجلاللنيتصحيح ملادة التفسري الذي 
 النرمي املشهور بتفسري اجلاللني()املفصل يف تفسري القرآن  مث طبعه بعنوان:

معتمدًا على عشرات النسخ اليت تفسري اجلاللني أيضًا توسع فيه احملقق كثرياً، وهو حتقيق ل
ومسى عمله )حتقيقاً( وكتب )وتعقب اإلسرائيليات واألخبار املوضوعة وأوهام التفسري توفرت له، 

والنحو وأمت أسباب النزول واإلعراب والصرف ومعاين األدوات(. وقد خرج هذا التحقيق عن 
صفحة من القطع  2272شرون أيضًا يف جملد ضخم جدًا بلغت صفحاته منتبة لبنان ان

 النبري.
، مع تعليقات انفعة للقاضي الشيخ حممد بن أمحد كنعان وطبع النتاب طبعة جيدة أخرى •

دار البشائر اإلسالمية يف بريوت،  الطبعة  . وقد طبعتهقرة العينني على تفسري اجلاللني(مساها )
، املطبوع طباعة ابلرسم على هامش املصحف ،يف جملد واحد كبري وهي ،هـ1418السادسة 

 وقد متيزت هذه الطبعة بـ :، العثماين
مقابلتها على نسختني خمطوطتني اندرتني للتفسري ، من مقتنيات الشيخ اجلليل زهري  -

 الشاويش وفقه هللا.
 مراجعتها على طبعات التفسري القدمية وهي : -

هـ ، وطبعة املنتبة 1312، والطبعة امليمنية لعام  1298، وعام  هـ1280طبعيت بوالق عام 
هـ ، وطبعة املنتبة التجارية النربى مع حاشية 1375التجارية النربى مع حاشية الصاوي لعام 

 هـ.1377سليمان اجلمل لعام 
 وهناك طبعات أخرى جيدة:

وضعها على مقرر  -رمحه هللا–طبعة دار الوطن وعليها تعليقات الشيخ عبد الرزاق عفيفي  -
 .من سورة غافر إىل آخر القرآناملعاهد العلمية وتبدأ 

 طبعة دار السالم يف الرايض وعليها تعليقات الشيخ صفي الرمحن املباركفوري . -
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 هـ( 1250)تتفسري الشوكاني 
 

مة النفع، عترب هذا التفسري من التفاسري عظيي ،) فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية (
وقد صار مرجعًا مهم ًا من مراجع التفسري؛ ألنه مجع بني التفسري ابلدراية والتفسري ابلرواية، 
فأجاد يف ابب الدراية، وتوسَّع يف ابب الرواية، كما ذكر أنه اعتمد يف تفسريه هذا على أيب 

، كذلك جعفر النحَّاس، وابن عطية الدمشقي، وابن عطية األندلسي، والزخمشري، وغريهم
 اعتمد على )تفسري القرطيب(، و)الدر املنثور(. 

 تفسريه أبنه:  ويتميز
ح بني التفاسري املتعارضة. -  يرج ِّ
يهتم ببيان املعىن العريب، واإلعرايب، والبياين، وينقل عن أئمة اللغة كاملربد، وأيب عبيدة،  -

 والفرَّاء.
يه وسلم، أو الصحابة، أو التابعني، أو يذكر ما ورد من التفسري عن رسول هللا صلى هللا عل -

 اتبعيهم، أو األئمة املعتمدين.
 يذكر املناسبات بني اآلايت. -
 يتعرض للقراءات، السيما السبع. -
ح، ويستظهر، ويستنبط. -  يبني مذاهب العلماء الفقهية، واختالفاهتم، وأدلتهم، ويرج ِّ

 :ويؤخذ عليه
ة، أو الضعيفة، وميُرُّ عليها دون أن يـُنَـب ِّه عليها، كذلك أنه يذكر كثريًا من الرواايت املوضوع -

 يؤخذ عليه أنه وإن كان على مذهب أهل السُّنة إال أنه وقع يف أتويل بعض الصفات.
حىت إنك ترى احلديث عن املسألة  -أحياانً –يف تفسريه  اختالل ترتيب املعلومات العلمية  -

 .ال العودار ابالنقطاع و ، مث عوٍد إليها دون إشعع ابستطراداتينقط
، رواية، فجعل أقواهلم هي الأخَّر كالم السلف، ومل يدجمه يف التفسريه أنَّ يه أيضاً ومما يؤخذ عل -

وان إال أنه ، ومع أنه قدَّم الرواية يف العنك صنيعه يف عنوان كتابه، وذلوأقوال غريهم هي الدراية
 .لف بال قيمة ُتذكر، سوى معرفة املنقولجعل تفسري الس وهذا الصنيع، اخَّرها يف التفسري
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 طبعات الكتاب:
 .هـ1383هـ ، مث طبعة أخرى سنة 1349طبعة شركة مصطفى البايب احلليب ، سنة  -
 .هـ ، يف مخسة جملدات1401ت ، سنة طبعة دار الفنر ، بريو  -
 .جملدات 5طبعة دار الرشد يف  -
 .أجزاء 5السلفي األثري يف طبعة عامل النتب للنشر و التوزيع حتقيق حممد  -
مراجعة و  هديالرزاق املأمحد زهوة و عبد :حتقيق جملدات، 6طبعة دار النتاب العريب يف  -

 .حممد اإلسنندراين
ع ، يف مخسة جملدات مهـ1418ء ابملنصورة ودار اخلاين ابلرايض، سنة طبعة دار الوفا -

، وعلى حتقيقه وتقدميه مالحظات : الدكتور عبدالرمحن عمرية الفهارس يف السادس، بتحقيق
 .وأحسنها حىت اآلن ليست ابلقليلة، لننها من أوضح الطبعات

قيل دار ابن اجلوزي، يف عشرة جملدات، حتقيق وتعليق: حممد صبحي حالق، لطبعة وهناك  -
 .ستصدر قريباً إن شاء هللا، فعسى أن تنون خري طبعاته إهنا

 
  :)ومن خمتصرات )فتح القدير 

 التفسري زبدة • 
للشيخ حممد األشقر، وقد صدر عن دار النتب العلمية ببريوت، وطبع مؤخرًا بدار النفائس 

 ابألردن. 
 الفتح الرابين خمتصر تفسري الشوكاين • 

 للشيخ عبد العزيز آل الشيخ.
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 هـ(1270)ت لوسيتفسري األ 
 

ناء حممود شنري األلوسي، وهو )روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين( أليب الث
تفسري جامِّع مفيد، ينقل عن )تفسري ابن عطية(، و)تفسري أيب حيان(، و)تفسري النشاف(، 
و)تفسري أيب السعود(، و)تفسري البيضاوي(، و)تفسري الفخر الرازي(، وغريها من كتب 

 التفسري. 
 بعدة أمور منها:  ويتميز

 العناية ابلصناعة النحوية. -
 ستشهاد أبشعار العرب.كثرة اال  -
 العناية ببيان أوجه املناسبات بني السور واآلايت. -
 جتنبه لإلسرائيليات واألخبار املوضوعة. -
 التدقيق يف النقوالت ونقدها. -
 العناية بذكر مذاهب الفقهاء يف آايت األحنام بال تعصب ملذهب بعينه. -

 ويؤخذ عليه: 
ا يعرف ابلتفسري اإلشاري على طريق املتصوفة، وينقل ميله للتصوف، فيفسر اآلايت كثريًا مب

عنهم من البدع واملخالفات دون تعقب، مع تردده بني مذهب السلف واخللف، كذلك 
 يستطرد يف النالم يف األُمور النونيَّة. 

 ويذكر كالم أهل اهليئة، وأهل احلنمة، ويستطرد كذلك يف الصناعة النحوية. 
 طبعات الكتاب:

 طبعاته الطبعة املنريية.من أفضل  -
 .جزء 30ء الرتاث العريب بريوت يف طبعة دار إحيامث  -
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 هـ(1332)ت  تفسري القامسي 
 

من كتب التفاسري املفيدة، يغلب عليه طابع اجلمع،  ،)حماسن التأويل ( جلمال الدين القامسي
 يبدي رأيه يف بعض لننه مجع يقوم على األمانة العلمية يف النقل مع حسن االنتقاء، وأحياانً 

 املسائل. 
بدأ تفسريه بتمهيد يف قواعد التفسري، وهي نقوالت عن غري واحد من األئمة األعالم  

 كالشاطيب، وابن تيمية، وغريمها. 
التالؤم بني النقوالت واألقوال، وكثرة ما فيه من الفوائد، مع كونه على مذهب ـ تفسريه ب يتميزو

 ابلقضااي اللغوية والنحويَّة وبعض النواحي البالغية، كذلك يعتين أهل السُّنة واجلماعة، ويعتين
 ابلقضااي العلميَّة.

سنوته عن نقد بعض ما ينقل من آراء، وإيراده أقوااًل متناقضة، مع االستطراد  يؤخذ عليهلنن 
يف كثري من األحيان مبا خيرج عن موضوع اآلية، كذلك رده بعض األحاديث الصحيحة، 

 عض أحاديث واهية.واحتجاجه بب
 طبعات الكتاب:

 ه .1377-1376طبعة دار إحياء الرتاث العريب  -
وأفضل طبعاته الطبعة اليت حققها واعتىن هبا الشيخ حممد فؤاد عبدالباقي، وطبع بدار إحياء  -

 .جملدات 7، يف النتب العربية مبصر
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 تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان 
 

(، وهو تفسري يعتين إبيضاح املعىن املقصود هـ1376الرمحن بن انصر السعدي )ت للعالمة عبد
من اآلية بعبارة واضحة خمتصرة، مع ذكر ما تضمنته اآلية من معىن أو حنم سواء من منطوقها 
أو مفهومها، دون استطراد أو ذكر قصص أو إسرائيليات، أو حناية أقوال خترج عن املقصود، 

اب، إال إذا توقَّف عليه املعىن، وقد اهتم برتسيخ العقيدة السَّلفيَّة، والتوجَّه أو ذكر أنواع اإلعر 
إىل هللا، واستنباط األحنام الشرعية، والقواعد األصولية، والفوائد الفقهية، واهلداايت القرآنية 
 إىل غري ذلك من الفوائد األخرى واليت قد يستطرد أحيااًن يف ذكرها، ويهتم يف تفسريه آبايت

 الصفات، فيفـسرها على عقيدة أهل السُّنَّة. 
من أفضلها طبعة دار ابن اجلوزي ابلدمام ، وقد حذَّر بعض أهل العلم من  له طبعات عديدة

طبعة حممد زهري النجار، فهو يضيف من عنده يف التفسري دون أن يبني ِّ أنه من كالمه هو، 
لستار عن تلفيق وتعليق النجار وغري ذلك من األخطاء، وقد صدر كتاب بعنوان: )كشف ا

 على تفسري الشيخ عبدالرمحن السعدي(، للشيخ حممد بن سليمان البسام.
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  هـ(1393الطاهر بن عاشور)تتفسري 
 

وامسه النامل: )حترير املعىن السديد، وتنوير العقل اجلديد، من تفسري النتاب اجمليد(، وهو 
 أربعني عاماً، وضبطه وأتقنه، وقدَّمه مبقدمات عشـر انفعة، تفسري جليل نفيس، صنَّفه مؤل ِّفه يف

 ومتيز تفسريه بعدة مزااي منها: 
 االهتمام بوجوه البالغة يف القرآن. -
 بيان وجوه اإلعجاز. -
 االهتمام ببيان تناسب اتصال اآلي بعضها ببعض. -
 إبراز اجلانب الرتبوي يف السور. -
 يق.بيان معاين املفردات بضبط وحتق -
 احلرص على املوازنة والرتجيح. -

ويؤخذ عليه ذكر بعض اإلسرائيليات وإن كان ذلك قلياًل، واالستعانة أحيااًن بذكر بعض 
أويل النقوالت من التوراة ليؤيد قوله، وهو وإن كان على عقيدة أهل السُّنَّة لنن وقع يف الت

 .لبعض الصفات
 طبعات الكتاب:

عة التُّونسيَّة، وطُبع منه جُملَّدان يف مطبعة احلليب مبصر، مُثَّ ُأكمل أما أفضل طبعاته فهي الطَّب 
طبُعُه يف ُتونس وُصو ِّرت مجيعًا طبعة احلليب اجلُزئني األول والثَّاين، وطبعة ُتونس أيضًا ُصو ِّرت 

صوَّرأ
ُ
 .خرياً، وتداول النَّاس امل

 
 
 
 
 
 
 



28 

 

 أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن 
 

(، وهو من أجل ِّ التفاسري املعاصرة على مذهب ه1393مد األمني الشنقيطي )تللعالمة حم
أهل السُّنَّة، ومن أفضل ما ُعين أبحنام القرآن، وتفسري القرآن ابلقرآن، وصل فيه مؤلفه إىل 

أبمور  ومتيَّز، عطية حممد ساملالشيخ آخر سورة اجملادلة، مث أكمل التفسري من بعده تلميذه 
 منها:

 تفسرياً للقرآن ابلقرآن.كونه   -
 اهتمامه ببيان األحنام الشـرعية، مع دقة يف االستنباط، وقوة يف االستدالل. -
 حتقيق بعض املسائل اللغوية واألصولية. -
 النالم على األحاديث تصحيحاً وتضعيفاً. -
 خلوه من اإلسرائيليات. -
 الرتجيح بني األقوال. -

 نه ذكر أحنام احلج يف مئات الصفحات.إية، حىت رد يف بعض املسائل الفقهلننه يستط
 طبعات الكتاب:

دار املدين مبصر، وصورهتا دار عامل النتب ببريوت. وهي النسخة اليت طُبَِّعت يف  يف طبع-
 .-رمحه هللا -حياة املؤلف

مة، بتحقيق: الشيخ علي العمران، طبعة دار عامل الفوائد مبنة املنر من أفضل طبعاته و-
 .جملدات 7، يف -رمحه هللا– عالمة بنر بن عبدهللا أبو زيدإشراف: الو 
 
 

 واحلمد هلل ورب العاملني، والصالة والسالم على سيد األنبياء واملرسلني.
 
 


