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  فهرست منابع اصلي تفسير
 

 مذهب  تاريخ الوفات  مؤلف  جلد  اسم الكتاب  رديف
 الشيعة 148    أبو حمزة الثمالي    1    تفسير أبي حمزة الثمالي    1
 الشيعة 260   ) ع( المنسوب الى اإلمام العسكري   1   ) ع( تفسير اإلمام العسكري    2
 الشيعة 320    محمد بن مسعود العياشي    2    تفسير العياشي     3
 الشيعة 329 ن   علي بن ابراهيم القمي     2    تفسير القمي     4
 الشيعة 352    فرات بن إبراهيم الكوفي     1    تفسير فرات الكوفي     5
 الشيعة 406    الشريف الرضي     1    حقائق التأويل     6
 الشيعة 460    الشيخ الطوسي    10    التبيان    7
 الشيعة 560   الشيخ الطبرسي     10    تفسير مجمع البيان     8
 الشيعة 560    الشيخ الطبرسي    2    تفسير جوامع الجامع     9
 الشيعة 573    القطب الراوندي     2    فقه القرآن     10
 الشيعة 600    الحافظ ابن البطريق    1    خصائص الوحى المبين     11
 الشيعة 616    أبو البقاء العكبري     2    إمالء  ما منَّ  به الرحمن     12
 الشيعة 1085    فخر الدين الطريحي    1    تفسير غريب القرآن     13
 الشيعة 1091    الفيض الكاشاني    5    التفسير الصافي    14
 الشيعة 1091    الفيض الكاشاني    2    التفسير األصفى     15
 الشيعة 1112    الشيخ الحويزي     5    تفسير نور الثقلين     16
 الشيعة 1125    الميرزا محمد المشهدي     2    تفسير كنز الدقائق     17
 الشيعة 1300    المال هادى السبزوارى     2    شرح األسماء الحسنى     18
 الشيعة 1398    السيد مصطفى الخميني    1    تفسير القرآن الكريم    19
 الشيعة 1411    السيد الخوئي     1    البيان في تفسير القرآن     20
 الشيعة 1412   يد الطباطبائي   الس   20    تفسير الميزان     21
 الشيعة  معاصر   الدكتور حسين نصار     1    معجم آيات القرآن     22
 الشيعة  معاصر   كاظم المراد خاني    2    تفسير بحار األنوار    23
 الشيعة  معاصر   السيد محمد باقر حجتى     1    كشاف الفهارس     24
 الشيعة  معاصر   السيد محمد باقر الحكيم    1    علوم القرآن     25
 الشيعة  معاصر   السيد محمد باقر الحكيم     1    تفسير سورة الحمد    26
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 الشيعة  معاصر   الشيخ علي الكوراني العاملي    1    تدوين القرآن     27
 الشيعة  معاصر   السيد مير محمدي زرندي    1    بحوث في تاريخ القرآن    28
 السنة 104    مجاهد بن جبر     2    تفسير مجاهد    29
 السنة 117    السدوسي    1    الناسخ والمنسوخ    30
 السنة 161    سفيان الثوري    1    تفسير الثوري    31

 مذهب  تاريخ الوفات  مؤلف  جلد  اسم الكتاب  رديف
 السنة 211    عبد الرزاق الصنعاني    3    تفسير القرآن    32
 السنة 310    إبن جرير الطبري    30    جامع البيان    33
 السنة 338    النحاس    6   لقرآن  معاني ا   34
 السنة 370    الجصاص    3    أحكام القرآن    35
 السنة 403     الباقالنى    1    إعجاز القرآن    36
 السنة 456    ابن حزم     1    الناسخ والمنسوخ    37
 السنة 468    الواحدي النيسابوري    1    أسباب نزول اآليات    38
 السنة 5 ق   اني  الحاكم الحسك   2    شواهد التنزيل    39
 السنة 502    الراغب االصفهاني    1    مفردات غريب القرآن    40
 السنة 597    ابن الجوزي    1    نواسخ القرآن    41
 السنة 597    ابن الجوزي    8    زاد المسير    42
 السنة 671    القرطبي    20    تفسير القرطبي    43
لسنةا 676    النووي    1    التبيان في آداب حملة القرآن    44  
 السنة 751    ابن قيم الجوزية    1    األمثال في القرآن    45
 السنة 774    ابن كثير    4    تفسير ابن كثير    46
 السنة 794    الزركشي    4    البرهان     47
 السنة 864    المحلي ، السيوطي    1    تفسير الجاللين    48
 السنة 911    السيوطي    6    الدر المنثور    49
 السنة 911    السيوطي    1    لباب النقول     50
 السنة 911    السيوطي    1    طبقات المفسرين    51
 السنة 875    الثعالبي    5    تفسير الثعالبي    52
 السنة 1255    الشوكاني    5    فتح القدير    53
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 السنة  معاصر   الشيخ متولي الشعراوي    1    معجزة القرآن     54
 السنة  معاصر   ابراهيم  محمد اسماعيل   1    القرآن وإعجازه العلمي    55
 السنة  معاصر   محمد طاهر الكردي    1    تاريخ القرآن الكريم    56

 
 


