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 مقدمة
ّسيئاتّومنّأنفسنا،ّشرورّمنّابهللّونعوذّونستغفره،ّونستهديهّوستعينهّحنمدهّهللا،ّاحلمدّإنّ 

ّأنّأشهدّوّله،ّشريكّالّوحدهّهللا،ّإالّإلهّالّأنّوأشهدّلهّهاديّفالّيضللّومنّله،ّمضلّفالّهللاّيهدهّمنّا،أعمالن
ّ.ّورسولهّعبدهّحممًدا

ّ

ّيفّلعبداّمقاصدّأعظمّمنّالعلمّوالتماسّاإلخالص،ّمعهاّاقرتنّإذاّالعبدّإليهاّيسعىّماّخريّمنّالعلومّفإن:ّبعدّأما
ّذلك،ّيفّساعدهتّأدواتّإىلّضبطهّيفّوحيتاجّله،ّساحلّالّواسعّحبرّوالعلمّاجلنة،ّدخولّيفّسببّ ّوهوّاحلياة،ّهذه
ّ-ّاللغة)ّلعلوماّأبوابّأعظمّيفّاألئمةّكتبّّأبرزّإىلّالوصولّتسهيلّيفّنسعىّاملشروعّهبذاّفإنناّاملنطلقّهذاّومن

ّاملشروعّهذاّمييزّوماّ.وفاتهّواتريخّوعرقهّوبلدهّاملؤلفّواسمّالكتاب:ّبذكرّهلمّيسريةّترمجةّمع(ّالتفسريّ-ّاحلديث
-ّالراعوشّطهّمادع:ّالدكتورّالشيخّفضيلةّاملشروعّهبذاّكلفناّّوقد(ّأعجمي/عريب)ّالعرقّبذكرّيعتينّكشافّّأولّأنه

ّّ.اإلسالميةّسعودّبنّحممدّاإلمامّجبامعةّالدينّأصولّكليةّيّفّوعلومهّالقرآنّبقسمّاألستاذّ-هللاّحفظه

ّ

ّيعرتيهّيّربشّملعّأيّأبنّعنايتكمّونبديّعليه،ّاملهتمنيّواطالعّاخراجهّبهّعينّجهدّمنّفيهّبذلّافيمّالعملّوهذا
ّعلىّوسلمّهللاّوصلّوهذاّالتمام؛ّمنّقصدانهّملاّوفقناّنكونّأنّهلالج لجّهللاّنسألّفإانّوالنسيان،ّالسقطّمنّيعرتيهّما

ّ.ّأمجعنيّوصحبهّآلهّوعلىّحممدّنبينا

 

ّفريقّالعملّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

  

 فريق العمل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الامس م

براهمي الس يف 1  اإ

براهمي احملسن 2  اإ

 أ محد النارص 3

 عبد هللا اللزام 4

 عبد الرمحن اجلبريي 5

 معر اجلارس 6

 مانع العرجاين 7

 محمد العامثن 8

 محمد احلقباين 9
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 اللغةقائمة أبشهر مصادر 
تاريخ 
 الوفاة

األصل: مكان والدته المدينة 
 والبلد

 رقم العنوان المؤلف

 أزد من عمان/عربي ـه170
أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن 
 عمرو بن تميم الفراهيدي البصري

 1 الجمل في النحو

 عمان/ عربي هـ173
الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم 

 زديالفراهيدي األ
 2 العروض

180 
 ـهـ

 شيراز/ أعجمي
سيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان بن 

 قنبر
 3 الكتاب

 الكوفة/عربي ـه207
أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبدهللا بن 

 منظور الديلمي الفراء
 4 المقصور والممدود

216 
 ـه

 البصرة/ عربي
عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع 

 الباهلي
 5 الشاء

وزستان/ أعجميخ ـه 244  6 إصالح المنطق يعقوب بن إسحاق ابن السكيت 

 7 المقتضب محمد بن يزيد الثمالي المعروف بالمبرد البصرة/ عربي هـ286

هـ 321  8 جمهرة اللغة محمد بن الحسن بن دريد األزدي البصرة/ عربي 

 9 االشتقاق محمد بن الحسن بن دريد األزدي البصرة/ عربي هـ 321

لبصرة/ عربيا هـ328  
محمد بن القاسم بن محمد بن عامة 

 األنباري
 10 األضداد

 11 المقصور والممدوح أحمد بن الوليد التميمي المصري القاهرة/ عربي هـ332

 نهاوند/ أعجمي ـه337
أبو القاسم عبدالرحمن بن إسحاق 

 الزجاجي
الجمل في النحو 

 للزجاجي
12 

 نهاوند/ أعجمي ـه337
رحمن بن إسحاق أبو القاسم عبدال

 الزجاجي
 13 اإليضاح في علل النحو

خراسان/ أعجمي –هراة  ـه 370  14 تهذيب اللغة محمد بن أحمد بن األزهري الهروي 

هـ392  15 سر صناعة اإلعراب أبو الفتح عثمان بن جني النحوي الموصل/عربي 

ـه392  أبو الفتح عثمان بن جني النحوي الموصل/عربي 
المنصف شرح كتاب  

 التصريف للمازني
16 

ـه392  17 اللمع في العربية أبو الفتح عثمان بن جني النحوي الموصل/عربي 

ـه392  18 المحتسب أبو الفتح عثمان بن جني النحوي الموصل/عربي 

ـه392  19 الخصائص أبو الفتح عثمان بن جني النحوي الموصل/عربي 

ـه 393  فاراب/ أعجمي 
وهري أبو نصر إسماعيل بن حماد الج

 الفارابي
الصحاح تاج اللغة وصحاح 

 العربية
20 

 قزوين / أعجمي هـ 395
أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني 

 الرازي
 21 مقاييس اللغة

 عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي نيسابور/ أعجمي ـه 429
ثمار القلوب في المضاف 

 والمنسوب
22 
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األندلس / عربي –دانية  هـ 444  
بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو  عثمان

 عمرو الداني
 23 النقط

غرب إشبيلية/ عربي-شلطيش ـه 487  
عبد هللا بن عبد العزيز بن محمد البكري 

 األندلسي
معجم ما استعجم من اسماء 

 البالد والمواضع
24 

 زمخشر/ أعجمي ـه538
أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد 

 الزمخشري
 25 المفصل

ر/ أعجميزمخش ـه 538  
أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد 

 الزمخرشي
 26 أساس البالغة

 بغداد/ عربي ـه 597
جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن 

 علي بن محمد الجوزي
 27 المدهش

 علي بن سليمان الحيدرة اليمني اليمن/عربي ـه599
كشف المشكل في 

 النحو
28 

 إسنا/عربي ـه646
دين بن عثمان ابن الحاجب جمال ال

بن عمر بن أبي بكر المصري 
 اإلسنوي المالكي

 29 الكافية

 الري/ أعجمي ـه 666
محمد بن أبي بكر بن عبد القادر 

 الرازي
 30 مختار الصحاح

 صنعاء/ عربي ـه680
ابن يعيش سابق الدين محمد بن علي 

 بن احمد الصنعاني
التهذيب الوسيط في 

 النحو
31 

 32 شرح الكافية حمد بن الحسن الرضي االستراباذيم استراباذ/أعجمي ـه686

 33 شرح الشافية محمد بن الحسن الرضي االستراباذي استراباذ/أعجمي ـه686

 مصر/ عربي ـه 711
محمد بن مكرم بن منظور األنصاري 

 األفريقي
 34 لسان العرب

 القاهرة/عربي ـه761
عبد هللا بن يوسف بن أحمد بن عبد 

و محمد، جمال هللا ابن يوسف، أب
 الدين، ابن هشام

 35 شرح قطر الندى

 القاهرة/عربي ـه761
عبد هللا بن يوسف بن أحمد بن عبد هللا 
ابن يوسف، أبو محمد، جمال الدين، ابن 

 هشام
 36 شرح شذور الذهب

 القاهرة/عربي ـه761
عبد هللا بن يوسف بن أحمد بن عبد هللا 
ابن يوسف، أبو محمد، جمال الدين، ابن 

 شامه

مغني اللبيب عن كتب 
 عاريباأل

37 

 القاهرة/عربي ـه769
ابن عقيل ، عبد هللا بن عبد الرحمن 

 العقيلي الهمداني المصري
 38 شرح ابن عقيل في النحو

 الفيوم/ عربي ـه 770
أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم 

 الحموي
المصباح المنير في غريب 

 الشرح الكبير
39 

 دمشق/عربي هـ797
الدين أبو بكر عبدهللا بن علي بن  تقي

 محمد الموصلي الدمشقي
 40 الفرق بين الضاء والظاء

قرب استراباذ/ أعجمي –تاكو  ـه 816  
علي بن محمد بن علي المعروف 

 بالشريف الجرجاني
 41 التعريفات

 42 القاموس المحيط محمد بن يعقوب بن محمد الفيروزآبادي بكارزين/ أعجمي ـه 817

شمون/عربيأ ـه900  
علي بن محمد بن عيسى أبو الحسن نور 

 الدين األشموني الشافعي
شرح األشموني أللفية 

 بن مالك
43 

 ـه905
 جرجا من الصعيد/عري

 
 خالد بن عبدهللا األزهري

شرح التصريح على 
 التوضيح

44 
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 45 األتباع عبدالرحمن بن أبي بكر الدين السيوطي القاهرة/ عربي هـ911

الهند / عربي-امبلجر ـه 1205  
محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق 

 الحسيني الزبيدي
 46 تاج العروس

 مصر/عربي ـه1206
أبو العرفان الشيخ محمد بن علي الصبان 

 الشافعي
حاشية الصبان على 

 شرح األشموني
47 

 بريلي/أعجمي هـ1307
محمد صديق خان بن حسن بن لطف هللا 

 الحسيني البخاري القنوجي
 48 لغة في أصول اللغةالب

 أحمد بن محمد الحمالوي قرى بلبيس في مصر/عربي ـه1351
شذا العرف في فن 

 الصرف
49 

 محمود عبدالرحيم صافي حمص/عربي ـه1376
الجدول في إعراب 

القرآن وصرفه وبيانه 
 مع فوائد نحوية هامة

50 
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 قائمة أبشهر مصادر التفسري
 

اتريخ 
 الوفاة

مكان والدته  األصل:
 املدينة والبلد

 رقم التفسري املؤلف

 1 تفسري جماهد جماهد بن جرب املخزومي مكة / عربي هـ 104

 2 تفسري مقاتل بن سليمان مقاتل بن سليمان األزدي بلخ / اعجمي هـ 150

 3 تفسري سفيان الثوري سفيان بن سعيد الثوري خراسان، الدولة االموية / عربي ه 161

/ عربي لكوفةا ه 200  4 تفسري حيىي بن سالم حيىي بن سالم 

/ عريب فلسطني-غزة 204  5 تفسري اإلمام الشافعي مجعه: الدكتور أمحد الفران 

/ عريب صنعاء ه 211  6 تفسري عبد الرزاق عبد الرزاق بن مهام الصنعاين 

/ بلخ ه 215  7 معاىن القرآن لألخفش سعيد األخفش 

اعجمي / خوزستان –ُتسُُت  283  8 تفسري التسُتي مجعه: أبو بكر حممد البلدي 

/ اعجمي طبرستان –آمل  ه 310  9 جامع البيان يطرب الير حممد بن جر  

/ عريب بغداد ه 311  10 معاين القرآن وإعرابه إبراهيم بن السري الزجَّاج 

 11 تفسري ابن املنذر حممد بن إبراهيم النيسابوري نيسابور / اعجمي ه 319

/ اعجمي حنظلة ابلري ه 327  12 تفسري ابن أيب حامت عبد الرمحن بن أيب حامت 

 13 حبر العلوم نصر بن حممد السمرقندي سمرقند / اعجمي ه 375

/اعجمي إلبرية ه 399  14 يزتفسري القرآن العز  ابن أيب زمنني حممد بن عبد هللا املري 

/ اعجمي البصرة ه 406  15 تفسري ابن فورك اينحممد بن احلسن بن فورك األصبه 

/ اعجمي نيسابور ه 427  16 الكشف والبيان أمحد بن حممد الثعليب 

/ عربي قيروان ه 437  17 يةإىل بلوغ النها يةاهلدا مكي بن أيب طالب 

/ عريب البصرة ه 450  18 النكت والعيون علي بن حممد املاوردي 

/ اعجمي ساوه ه 468  علي بن أمحد الواحدي. 
وشرحه الوسيط وشرحه الوجيز 

 البسيط
19 

/ اعجمي مرو ه 489  21 تفسري السمعاين منصور بن حممد السمعاين 

فهان / اعجميأص ه 502  22 تفسري الراغب األصفهاين الراغب احلسني بن حممد األصفهاين 

/ اعجمي نيسابور ه 514  23 اإلشارات لطائف  عبد الرحيم بن عبد الكرمي القشريي 

خراسان / اعجمي –َبغ  ه 516  24 يلمعامل التنز  احلسني بن مسعود البغوي 

تركمانستان / اعجمي -زخمشر ه 538  25 الكشاف حممود بن عمرو الزخمشري 
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األندلس / اعجمي –غرناطة  ه 542  26 احملرر الوجيز ية األندلسيطابن ع 

 27 أنوار الفجر أبو بكر بن العريب إشبيلية / اعجمي ه 543

 ه 553
/ اعجمي بورنيسا  

 
 حممود بن أيب احلسن النيسابوري

 28 إجياز البيان

 29 ابهر الربهان

 ه 597
/ عريب العراق  

 
 أبو الفرج ابن اجلوزي

 30 تذكرة األررب

 31 زاد املسري يف علم التفسري

/ اعجمي طربستان –الري  ه 606  32 بريكمفاتيح الغيب أو التفسري ال فخر الدرن حممد بن عمر الرازي 

 

/ اعجمي آمل طربستان ه 671  33 اجلامع ألحكام القرآن القرطيب 

االندلس / اعجمي –إشبيلية  ه 688  يزتفسري الكتاب العز  عبيد هللا بن أمحد اإلشبيلي 
 وإعرابه

34 

/ اعجمي البيضاء قرب شرياز ه 691  35 ليأنوار التنز  عبد هللا بن عمر البيضاوي 

ن / اعجميوزابكستاا –نسف  ه 710  36 ليمدارك التنز  النسفي ينأبو الربكات حافظ الد 

/ اعجمي غرانطة ه 741  37 يلز التسهيل لعلوم التن حممد ابن جزي الكليب 

 38 يللباب التأو  اخلازن علي بن حممد الشيحي بغداد / عربي ه 741

/ اعجمي غرانطة –مطخشارس  ه 745  39 حملي  يف التفسريالبحر ا أبو حيان حممد بن روسف األندلسي 

/ عريب دمشق ه 751  40 التفسري القيم يةابن قيم اجلوز  

عريب -حلب ه756  41  الدر املصون السمني أمحد بن يوسف احلليب 
مواطنة: الدولة اململوكة-عريب  -دمشق ه774  42 تفسري القرآن العظيم مساعيل بن عمر الدمشقيإ 
 43 اللباب يف علوم الكتاب ابن عادل سراج الدين عمر النعماين خمتلف فيه والراجح أنه ولد يف دمشق ه775
 44 تفسري ان أيب العز احلنفي مجعه: شايع بن عبده األمسري يبعر  –دمشق  ه792
 45 تفسري ابن رجب احلنبلي عبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي عريب –بغداد  ه795
 46 تفسري ابن عرفه حممد بن حممد ابن عرفه الورغمي عريب –قرية إبفريقيا ورغمة  –تونس  ه803
 47 املقباستنوير  الفريوز آابدي فارسي –كازدون  ه 817
 48 غرائب القرآن النيسابوري فارسي –نيسابور  ه850
 اململوكيةالدولة  –عريب  –القاهرة  ه864

 49 تفسري اجلاللني جالل الدين حممد بن أمحد احمللي
 عريب –القاهرة  ه 911
 50 اجلواهر احلسان عبد الرمحن بن حممد الثعاليب عريب –)يسر(اجلزائر  ه876
 51 نظم الدرر إبراهيم بن عمر البقاعي عريب-خربه روحه قريه لبنانية  ه885
 52 جامع البيان لإلجيي حممد بن عبد الرمحن اإلجيي فارسي –إيج إيران  ه905
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