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 اهلادي األمني
 إىل مؤلَّفات علوم القرآن الكري 
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 حممد خري رمضان يوسف
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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 
  مقدمة

، معل ِّمِّ على الرسولِّ األمني والسالم   الكرمي، والصالة   الكتابِّ  العظيم، منزلِّ العلي ِّ احلمد هلل 
 علَّموا الناَس ونشروا هذا الدين، وبعد:القرآنِّ املبني، وعلى اآللِّ والصحبِّ أمجعني، الذين 

( عنوان، بني كتاب ورسالة  1000يف علوم القرآنِّ الكرمي وتفسريه، بلغ )فهذا مِّسَرٌد آخر  
علوم  " عنوانه، ثالثة آالف عنوان أو أكثرسبقه مسرد فيه  جامعية، والرتكيز فيه على الكتاب، 

 القرآن والتفسري  ممن كتب ورسائل علمية يف علو أو نوقش  سرد وتعريف مبا نشر  م:  الكرمي  القرآن
(، هـ 1440 – 1437وهذا اجلديد ملا نشر بني األعوام ) .(هـ 1438 - 1432ما بني 

 .والسنة األخرية ختص ثالثة الشهور األوىل منها
مسارد، وهو سنة صدور الكتاب ابلضبط، وما   وأشري إىل مشكلة يف معظم ما أقد ِّمه من

فيقال )صدر حديثًا( أو )جديد الكتب( وال أرى أتريخ نشر له يف  افقها من السنة اهلجرية،  و ي
، وقد يدخل يف السنة امليالدية  أو أراه إبحدى السنتني اهلجرية أو امليالدية يف وقت ماحينه، 

أول اتلية منها، فأكتب ما غلب على الظن، أو من تقومي إلكرتوين، وقد و آخر السنة اهلجرية 
 . فليحرَّر هذا.م يف آخر سنة النشر أو ال أضع، للشك ِّ يف ذلك هاأضع إشارة استف

ني أن  املسلمنيالباحثأهل العلم و  علىوتعترب الكتب من أهم مصادر املعلومات اليت ينبغي 
لتكون أكثر   ،كسابقتهاووزعتها على موضوعاهتا،  ، وقد صنفتها هنا يتابعوا ما استجدَّ منها

 . مللوقوف على طلبته نيعوًًن للباحث
 السميع اجمليب. هو وهللَا أسأل أن ينفع هبا، وال حيرمين أجرها، إنه 

 
 حممد خري يوسف

 هـ  1440ربيع اآلخر ألول من ا
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 علوم القرآن 
 

 علوم القرآن )عام( 

 

أبو فهر حممود حممد شاكر وجهوده يف الدراسات القرآنية: ويتضمن دراسة حبثه عن 
  1438عّمان: دار الفتح،    -األحرف السبعة الذي مل يسبق نشره/ عبدهللا حممود شلنفح.

 هـ )أصله رسالة دكتوراه(. 
فصل يف سريته الذاتية والعلمية، وآخر يف جهوده يف الدرس القرآين، مث جهوده يف بيان إعجاز  

 القرآن الكرمي، ويف اترخيه، وأخريًا جهوده يف جتديد الدراسات القرآنية.  
 

عم ان: دار   -أمحد حممد الفاضل. االجتاه العلماين املعاصر يف علوم القرآن: دراسة ونقد/ 
 هـ. 1438الفتح، 

 
هـ(؛ ضبطه    911جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت  اإلتقان يف علوم القرآن/  

 ص.  624هـ،    1439بريوت: دار الكتب العلمية،    -وصححه وخرج آايته حممد سامل هاشم.
 

الكويت: آفاق للنشر،  -علي اجلعفري.اإلحسان يف تقريب وهتذيب علوم القرآن/ 
 هـ. 1439

 
أمحد حسن فرحات  / ن الكريآ يف خدمة القر  هيب طالب القيسي وجهود أمام مكي بن اإل

 ص.  192م،  2016هـ،  1437عم ان: مجعية احملافظة على القرآن الكرمي،  -وآخرون.
 م. 20/8/2016عقدهتا اجلمعية بتاريخ البحوث املقدمة يف الندوة العلمية اليت 

 

أنواع علوم القرآن املتعلقة مبشكالت النص الداللية والبالغية: دراسة حتليلية يف حترير  
 ص. )ماجستري(. 299هـ،  1438املنيا: جامعة املنيا،  -علي السيد األخرس.املصطلح/ 

http://daralsalam.com/ar/Books/GetBook?id=50987&subj1=1500
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هـ(؛ حتقيق مصطفى  794الزركشي )ت بدر الدين حممد بن هبادر الربهان يف علوم القرآن/ 

 ص(.  928مج ) 1جـ يف  4هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -عبدالقادر عطا.
 

ــاف يف حّد  انون ا مع واإلرداف ــيح واالنكشـــــــ أليب العباس أمحد بن املكي بن   /التوضـــــــ
القرويني، معهد حممد فاس: جامعة  -هــــــــ(؛ حتقيق وتعليق املهدي مدعن. 1331يرماق )ت 

 هـ )حبث نيل اإلجازة(. 1439السادس للقراءات والدراسات القرآنية، 
)اجلمع واإلرداف( من أجل تنقيح القراءة من أخطاء الرتكيب وخلط الطرق، خاصــة يف قانون  

 القراءة ابجلمع، يعين اجلمع بني القراءات أو الرواايت يف أداء واحد طلًبا لالختصار.
 

سوس ماسة: اجملالس العلمية،  -.يني يف خدمة القرآن الكري: حصيلة وآفاق جهود السوس
 هـ. 1440

 )أعمال ندوة علمية( 
 
الرايض: مكتبة   -فهد بن عبدالرمحن الرومي. /خلالصة يف علوم القرآن وأصول التفسري ا

 هـ. 1439، لإلشراف والتدريب الرتبوي  مركز املنهاج ،املنهاج
 

سرحان  ضياء    / هـ(  1377  –   1293الدراسات القرآنية عند اإلمام حممد اخلضر حسني ) 
 هـ. 1439بريوت: دار املقتبس،  -العزاوي.

 
هـ(؛ حتقيق حممد غياث   1425حممد بن علوي املالكي )ت زبدة اإلتقان يف علوم القرآن/ 

 هـ. 1438جدة: مكتبة روائع اململكة،   -حممد اجلنباز.
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العالمة عبدالفتاح بن عبدالغين القاضي وجهوده يف الدراسات القرآنية: دراسة  الشيخ 
 1439شاه عامل، ماليزاي: جامعة املدينة العاملية،    -وفاء بنت حممد أبو العينني.  / اترخيية حتليلية

 هـ )ماجستري(.  
 

طارق  يد"/  علوم القرآن عند اإلمام ابن جزي الكليب وأثرها يف تفسريه "التسهيد لعلوم التنز 
هـ،  1438الرايض: جامعة امللك سعود، كرسي القرآن الكرمي وعلومه،  -بن أمحد الفارس.

 )أصله رسالة دكتوراه(. 
 

  - كرار عماد عباس.علوم القرآن عند اإلمام أيب املظفر السمعاين يف كتابه تفسري القرآن/ 
 م )دكتوراه(.  2016هـ،  1437املنيا: جامعة املنيا، 

 
املنيا: جامعة املنيا،    -سعود عبدهللا مسفر.علوم القرآن يف تفسري الشنقيطي )أضواء البيان(/  

 )ماجستري(.ص  258هـ،  1439
 

علوم القرآن يف مؤلفات علم القراءات من القرن السادس وحىت القرن العاشر اهلجري/  
 ستري(. هـ )ماج 1439الرايض: جامعة امللك سعود،  -عبداإلله بن داود اهلديب. 

 
هـ(/   928علوم القرآن الكري يف تفسري العليمي "فتح الرمحن يف تفسري القرآن" )ت 

 م )ماجستري(. 2016هـ،  1437املنيا: جامعة املنيا،  -زامل حممد الزامل.
 

علوم القرآن من خالل كتاب "اإلتقان يف علوم القرآن" للسيوطي: دراسة حتليلية نقدية/  
 م )ماجستري(. 2016هـ،  1437اإلسكندرية: جامعة اإلسكندرية،  -كرار عماد عباس.

 
دمشق؛ بريوت: دار ابن كثري،    -أمحد حسن فرحات.يف علوم القرآن: عرض ونقد وحتقيق/  

 ص. 296هـ،  1439
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حممد ضياء ممدوح   / ضااي علوم القرآن والتفسري يف "تيسري البيان ألحكام القرآن" للموزعي

 م )ماجستري(.  2016هـ،  1437ة املنوفية، املنوفية: جامع -بدر.
 

الكواكب الدراري يف شرح  "مباحث علوم القرآن عند الكرماين يف ضوء كتابه 
 ص. 268هـ،    1438عم ان: دار اجملتمع العريب،    -عمر عبدهللا الكيالين.  /البخاري" صحيح 

 
إعداد قسم البحوث معا د فروع وأفنان شجرة علوم القرآن كما وردت مادهتا يف "اإلتقان"/  

 ص.  5هـ؟،  1438الشارقة: املنتدى،  -والدراسات ابملنتدى اإلسالمي.
 

  ؛هـ( 824جالل الدين عبد الرمحن بن عمر البلقيين )ت  /موا ع العلوم يف موا ع النجوم
الكويت:    -؛ قرأه وراجعه وعلق عليه مشهور بن حسن آل سلمان.دراسة و حتقيق نبيل صابري 

 (.هـ1437 ،جامعة اجلزائر ،ماجستريأصله رسالة ) هـ 1439غراس للنشر، 
 وسبق صدوره بتحقيقني آخرين، وهو يف علوم القرآن.

 
 وتعريفات مسارد

  -عزت شحاتة كرار.أهم مصنفات علوم القرآن ا امعة ملباحثه: دراسة منهجية نقدية/ 
 ص. )ماجستري(.  384هـ،  1438املنيا: جامعة املنيا، 

 
دليد األعمال والدراسات العلمية املتعلقة بتفسري ابن جرير الطربي "جامع البيان عن  

جدة:    -إعداد مركز الدراسات واملعلومات القرآنية مبعهد اإلمام الشاطيب.  / أتويد آي القرآن"
 هـ؟  1439املعهد، 

 
إعداد مركز الدراسات واملعلومات القرآنية مبعهد اإلمام  /دليد أوعية تدبر القرآن الكري 

 هـ؟  1439جدة: املعهد،   -الشاطيب.
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ركز الدراسات واملعلومات القرآنية إعداد م /دليد مصنفات علوم القرآن املسندة املطبوعة

 هـ؟  1439جدة: املعهد،  -مبعهد اإلمام الشاطيب.
 

معجم مصنفات علوم القرآن الكري يف "جامع" الداين و"معرفة" الذهيب و"غاية" ابن  
بريوت: دار ابن حزم،    -.؛ راجعه ودققه تغريد حممد محدان وضعه عمر يوسف محدان ا زري/  

 هـ. 1439
 

هـ،  1440حممد خري رمضان يوسف،  / علوم القرآن الكرياهلادي األمني إىل مؤلفات 
 )كتاب إلكرتوين(. ص. 155

 هـ( 1440 – 1437)وفيه منشورات 
 

 اإللكرتونية املعا ات

 

عائشة حممد  موا ع القرآن الكري على الويب: دراسة حتليلية للمحتوى والنمط املعلومايت/  
 ص. )دكتوراه(.  172هـ،  1438الفيوم: جامعة الفيوم،  -أمحد.

 
 والكشافات واملعاجم املوسوعات

 

دمشق: دار    - علي شاكر الفتالوي.معجم األلفاظ النفسية واالجتماعية يف القرآن الكري/  
 ص. 640م، 2016هـ،  1437صفحات، 

 
بريوت:   -عفيف عبدالفتاح طبارة. /معجم القرآن الكري يف شرح املفردات ومعاين اآلايت

 ص.  576م،  2016هـ،  1437دار العلم للماليني، 
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حممد بسام رشدي الزين؛ مراجعة أنس راغب الرفاعي؛ معجم معاين وموضوعات القرآن/ 
 هـ. 1438دمشق: دار الفكر،  -إشراف حممد عدًنن سامل. 

 
 التعليم 

بريوت: دار املقتبس،    -أمحد السمهر.تنمية مهارات تعلم القرآن الكري...: دراسة جتريبية/  
 هـ. 1439

 

 واألجوبة  األسئلة
 هـ. 1439القاهرة: املكتبة العصرية،  -عمرو الشرقاوي.  /الدليد إىل القرآن: سؤال وجواب

 .مركز تفكر للبحوث والدراسات ونشره 
 

 هـ.1439الرايض: الناشر املتميز،    -علي بن حممد البعسي./سؤال وجواب يف القرآن الكري
 

 املسابقات
السعودية،   -أسامة بن علي الغامن.   /املسابقات القرآنية أمنوذًجاالقناديد يف املهارة ابلتنزيد:  

 هـ. 1438
 

 واملقاالت والبحوث اجملموعات
عم ان: مجعية احملافظة على   -عبدهللا حممد اجليوسي.  / حبوث يف التفسري وعلوم القرآن الكري

 ص. 295م،  2017هـ؟  1438القرآن الكرمي، 
 

الكويت: دار   -وقدمها أمحد بن سيدي حممد بن مود اجلكين.أعدها  / ثالث رسائد  رآنية
 هـ. وهي: 1438الضياء، 

 هـ(. 1327أهدى سبيل إىل حقيقة التسهيل/ حممد العاقب بن ما أيىب اجلكين )ت 
 هـ(. 1413طرد الدخيل عن حروف التنزيل/ حممد بن عبدهللا اإلمام )ت 

 هـ(. 1430مد بن مود اجلكين )ت تنبيه النبهاء على حرمة قراءة اهلمزة ابهلاء/ حم
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هـ(؛ اعتىن به    1377حممد عبدهللا دراز )ت    /النبأ العظيم: نظرات جديدة يف القرآن الكري

 هـ. 1439مركز تفكر للبحوث والدراسات،  -عمرو الشرقاوي.
 

 اتريخ القرآن 
 ص.576م،    2016هـ،    1437دمشق: دار القلم،    -سليمان الندوي.  /اتريخ أرض القرآن

 
القاهرة: املؤسسة املصرية   -هـ(. 1360أبو عبدهللا بن نصر هللا الزجناين )ت  /اتريخ القرآن

 ص. 124م،  2016هـ،  1437للطبع والنشر، 
 )املؤلف من الشيعة( 

 
الكويت: دار   -الشيخ التيجاين بن أمحدي.اتريخ القرآن الكري: دراسة نقدية حتليلية/ 

 هـ. 1439الضياء، 
 

 -هـ(.  1439اخلضر ًنصر اجلونة السعيدي )ت  رخيية القرآن الكري: دراسة نقدية/  دعوى ات
 الرايض: جامعة امللك سعود )دكتوراه(. 

 تويف صاحب الرسالة قبل موعد مناقشتها أبسبوع. 
 

 هـ؟ 1440لندن: مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي،  -.القرآن من التنزيد إىل التدوين
 هـ(. 1439عقد يف إستانبول عام )أعمال مؤمتر دويل 

 
دراسة مقارنة مصورة لسورة اإلسراء بني تسعة عشر  :النص القرآين اخلالد عرب العصور

 1439حممد مصطفى األعظمي )ت    /من منتصف القرن األول إىل اخلامس عشر   :امصحفً 
 40×  33ص؛  44، 146م،  2017هـ،  1438الرايض: دار األعظمي للنشر،  -هـ(.
 )ابلعربية واإلجنليزية(. سم 
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 املصاحف

 
 ( دراسات) املصاحف

 

مجعية احملافظة على القرآن الكرمي،   -غامن قدوري احلمد. /أحباث يف رسم املصحف وضبطه
 هـ. 1439

 
مجعية احملافظة على القرآن عم ان:  -غامن قدوري احلمد.علم املصاحف: جمموعة أحباث/ 

 هـ. 1439الكرمي، 
 

حممد األمني حممد  /مسرية املصحف الشريف: من الرق ا لدي إىل القرص املدمج 
الرابط: جامعة حممد اخلامس، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، شعبة الدراسات   -املختار.

 هـ )دكتوراه(.   1437اإلسالمية، 
 

من جناايت التصحيف على علم املصحف الشريف وأثره على مقررات الدراسة وجمامع 
 هـ. 1439أبو ظيب: املوطأ للنشر،  -عبداهلادي بن عبدهللا محيتو. /التصحيح 

 
الر. /من مصاحف جامع عمرو بن العاص يف فسطاط بوستون؛ ليدن،   -حتقيق إليونور سِّ

 هـ. 1438
 

 وعددها  واألجزاء والسور اآلايت
 

هـ(؛ حتقيق السيد   732برهان الدين إبراهيم بن عمر اجلعربي )ت    / اإلجزاء يف معرفة األجزاء 
 هـ. 1439عم ان: دار عمار،  -عبدالغين مربوك.
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الطائف:   -ًنصر بن سعود القثامي. / اختالف عّد اآلي يف سورة الفاحتة: توجيهه وأثره 
 هـ. 1439اخلضراء، جامعة الطائف؛ مكة املكرمة: دار طيبة 

 
 ص.  31هـ،  1439د. م: د. ن، حنو  -.حتزيب القرآن الكري لصاليت الرتاويح والقيام

 
عم ان:   -أتليف وشرح مجال بن حممود الضمريي.الشامية يف ترتيب السور املكية واملدنية/ 

 ص.  48م،  2016هـ،  1437دار عمار، 
 يليها: منظومة بدور من القراء.

 
هـ(؛ دراسة وحتقيق شرف علي  1339حممد بن أمحد الصنعاين )ت شرح انظمة الزهر/ 

 هـ )دكتوراه(.  1439املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -عثمان.
 وهو يف عد  اآلي. وأصله للشاطيب رمحه هللا. 

 
أليب العباس حممد بن يعقوب املعد ل البصري  / عدد آي القرآن على مذهب أهد البصرة

املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،   -هـ(؛ دراسة وحتقيق احلسن بن إبراهيم رفاعي. 330)ت 
 هـ )دكتوراه(.  1439

 
 ص.  20حممد بكر حممد عبداهلادي، فتح الرمحن يف جداول أرابع القرآن/ 

 هـ. 28/10/1439نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

عبدالفتاح بن عبدالغين القاضي؛ حتقيق علي بن سعد  /آي القرآن الفرائد احلسان يف عدّ 
 ص.  72م،  2016هـ،  1437القاهرة: دار السالم،  -الغامدي.

 ص.  25وبدون حتقيق، ابلبياًنت السابقة، 
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 مجع القرآن ورمسه
 

 )يشمد ترتيب السور(  القرآن مجع
 

الدمام: مكتبة   -حممد بن أمحد القاسم.  /ترتيب سور الكتاب املبني الرابط املشرتك املتني يف  
 هـ؟ 1439املتنيب، 

 
عبدالرمحن عيون األ اويد يف إبطال دعوى ترتيب القرآن وتفسريه على حسب التنزيد/ 

 هـ. 1437مصر: املؤلف،  -نصر نصار.
 

القرآن الكري بني ترتيب املصحف وترتيب النزول: دراسة منهجية نقدية يف الرتتيب  
الرابط: الرابطة احملمدية للعلماء، مركز   -سعيد بوعصاب.املصحفي والتارخيي للقرآن/ 

 ص.  168هـ،  1438الدراسات القرآنية، 
 

 املصاحف  وضبط رسم

 

أليب   /املواضع اليت أوهم فيها واملواضع اليت أمهلهابيان  اعدة اإلمام اخلّراز والتنبيه على 
املدينة   -هـ(؛ حتقيق مدثر األمني حسن خريي. 1006علي احلسن بن حممد الدرعي )ت 

 هـ. 1439املنورة: املركز اخلريي لتعليم القرآن الكرمي، املقارئ القرآنية، 
 

أمحد بن حممد احلاجي  ا امع املقدَّم يف شرح ا وهر املنظَّم يف رسم الكتاب املعظَّم/ 
 هـ(. 1251الشنقيطي )ت 

 1436 - حققه جمموعة من طلبة الدراسات العليا ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة،... 
 هـ.

 واألصل للمؤلف نفسه.
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ارض احلرف، اليت هي الفتح والضم والكسر وهو يف علم الضبط: فن يعرف به ما يدل على عو 
 والسكون والشد واملد وحنو ذلك.

 فبالضبط يراعى إتقان الكلمة، فريتفع اللبس عنها. 
 

برهان الدين إبراهيم بن عمر اجلعربي   /مجيلة أرابب املراصد يف شرح عقيلة أتراب القصائد
ملنورة: جامعة طيبة، كرسي  املدينة ا  -هـ(؛ دراسة وحتقيق حممد الناس حممد أنور. 732)ت 

 هـ. 1439الشيخ يوسف عبداللطيف مجيل للقراءات، 
 

عم ان:   -غامن قدوري احلمد. /املصحف يب طالب القيسي يف رسمأمام مكي بن جهود اإل
 ص.  128م،  2016هـ،  1437مجعية احملافظة على القرآن الكرمي، 

 مع حتقيق الرسالة املنسوبة إليه يف الرسم. 
 

القاهرة: معهد  -خالد إبراهيم احملجويب.الرسم القرآين بني التو يف واالصطالح/ 
 هـ. 1439املخطوطات العربية، 

 
عماد الدين علي بن عماد الدين اإلسرتاابدي )ت   / رسم كلمات القرآن على ترتيب السور

اجلامعة اإلسالمية،  املدينة املنورة:  -هـ(؛ دراسة وحتقيق داخل بن علي اجلدعاين. 995بعد 
 هـ )دكتوراه(.  1439

 
ظواهر الرسم املختلف فيها بني مصاحف املشار ة ومصاحف املغاربة املعاصرة: عرض  

 هـ.  1438الرايض: وزارة األوقاف: دار احلضارة،  -حممد شفاعت رابين. /وأتصيد
 

 1104عبدالرمحن بن أمحد األغبش )ت  عمدة البيان يف شرح مورد الظمآن يف رسم القرآن/  
هـ  1438املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -هـ(؛ دراسة وحتقيق مدثر األمني حسن خريي.

 )دكتوراه(. 
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هـ(؛ حتقيق   444أليب عمرو عثمان بن سعيد الداين )ت احملكم يف علم نقط املصاحف/ 

 ص.  480هـ،  1438دمشق: دار الغواثين،  -غامن قدوري احلمد.
 

 . هـ( 1238)ت  األركاين الدين حممد غوث بن ًنصرنثر املرجان يف رسم نظم القرآن/ 
 هـ...  1440حتقيقه ودراسته يف جامعة اإلمام ابلرايض، 

 
 النزول  أسباب

 
 -حممد سعيد عبدالفتاح إبراهيم.أسباب النزول عند الواحدي والسيوطي: دراسة موازنة/ 

 ص. )ماجستري(.  438هـ،  1438اإلسكندرية: جامعة اإلسكندرية، 
 

  -بدر مشعل الضفريي.أسباب النزول وأثرها يف اختالف الفقهاء: أمثلة نظرية تطبيقية/ 
 ص )ماجستري(.  175م،  2016هـ،  1437املنيا: جامعة املنيا، 

 
الرايض: مركز    - أمحد  وشيت عبدالرحيم.  /التوظيف العلماين ألسباب النزول: دراسة نقدية

 هـ.  1438البيان للبحوث والدراسات، 
تتبع فيه املؤلف مواقف العلمانيني، وكيفية توظيفهم ألسباب نزول آايت القرآن الكرمي، ليتخذوه  

أفكارهم، من ذلك قوهلم بتارخيية القرآن الكرمي، وبشريته، وأتثره ابلواقع  غطاء ميررون من خالله  
الذي نزل فيه، وأولوية الواقع على النص، وعدم صالحية األحكام الشرعية للتطبيق يف كل 

 زمان ومكان، وما أشبه ذلك من األفكار املنحرفة.
 

كري، أو نقد  ول السيوطي  ا واب الواضح املستقيم يف التحقيق يف كيفية إنزال القرآن ال
يف اإلتقان، أن جربيد أخذ القرآن من اللوح احملفوظ وجاء به إىل حممد صلى هللا عليه 
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هـ(؛ حتقيق عبدالقادر بن   1389حممد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ )ت  / وسلم
 ص. 65هـ،  1437، 2ط -حممد الغامدي.

 هـ. 20/9/1438نشر يف ملف يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

 144حممد طاهر عبدالظاهر األفغاين،  /املدخد يف أسباب النزول: دراسة وصفية حتليلية
 ص. 

 هـ. 4/5/1439نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

 القرآنية األلفاظ
 )يشمد ا وانب اللغوية( 

 
 (  عام) األلفاظ

 (االشتقاق  يشمد)

 

أسيوط:   -قاسم مهدي النفيعي.أثر السياق يف توجيه املعىن املعجمي يف القرآن الكري/ 
 ص. )دكتوراه(.  266هـ،  1438جامعة أسيوط، 

 بيان لبعض مظاهر التطور اللغوي والداليل يف األلفاظ... 
 

استدراكات السمني احلليب يف كتابه "عمدة احلفاظ" على الراغب األصفهاين يف "مفرداته":  
 ص )ماجستري(. 544هـ،  1438املنيا: جامعة املنيا،  -طارق علي حممد.مجًعا ودراسة/ 

 
رمضان  /األلفاظ الدالة على اخلروج والدخول يف القرآن الكري: دراسة يف البنية والداللة

 ص )ماجستري(.  777هـ،   1439طنطا: جامعة طنطا،  -خريي إمساعيل.
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ضية يف القرآن الكري: دراسة  لعاب الرايساسية للحركات واأللفاظ واملصطلحات األاأل
عم ان: دار الوضاح: دار دجلة،    -فرات جبار العزاوي، قسمة مدحت القيسي.  / لغوية داللية

 ص.  296هـ،  1439
 

ل موسوعته اللغوية "مشس  ال القرآن الكري عند نشوان احلمريي من خ مفردات تفسري 
الرابط: دار احلديث  -اهليما. سهام / ضااي ومنادج: م العرب من الكلوم"ال العلوم ودواء ك

 (. حبث شهادة التأهيل يف العلوم اإلسالميةهـ ) 1438احلسنية، 
 

  - عمر السنوي اخلالدي.التعليقات احلسان على كتاب "كلمات القرآن: تفسري وبيان"/ 
 هـ. 1440عم ان: آمنة للنشر، 

 
الرايض: دار احلضارة،   -السنيد.عبداجمليد بن إبراهيم كلمة  رآنية  د تفهم خطأ/   300

 هـ. 1439
 

ديب: جائزة ديب الدولية للقرآن الكرمي،   -حممد بن عادل السيد.  /داللة املّس يف التعبري القرآين
 هـ؟ 1438وحدة البحوث والدراسات، 

 
الرايض:   -مسية بنت علي السلطان. /صيغة )كد( يف القرآن الكري: دراسة تفسريية مقارنة

 هـ )دكتوراه(.  1439اإلمام جامعة 
 

كفر الشيخ: جامعة كفر    -عمر حممد عجاج.  /مادة )أ مـ ن( يف القرآن الكري: دراسة لغوية
 ص. )ماجستري(.  193هـ،  1438الشيخ، 

 
حصة   /مادة )ظهر( و)بطن(: دالالهتما واستعماالهتما يف القرآن الكري: دراسة موضوعية

 هـ )ماجستري(.  1439جامعة اإلمام، الرايض:  -بنت زيد الداود.

http://opac.nl.gov.jo/uhtbin/cgisirsi.exe/OlRDq0BfGu/MAIN/128670013/9
http://opac.nl.gov.jo/uhtbin/cgisirsi.exe/OlRDq0BfGu/MAIN/128670013/9
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دراسة حتليلية نقدية موازنة يف املادة    :عاجم تفسري ألفاظ القرآن الكري يف العصر احلديثم

هـ  1438، اجلامعة اإلسالمية العاملية  إسالم آابد:  -.إظهار احلق عزيز األفغاين /واملنهج 
  )دكتوراه(. 

 
القرآن الكري: هتذيب خمتصر ملعجم ألفاظ القرآن الكري  املعجم الشامد الوجيز أللفاظ 

الدمام: مكتبة املتنيب،    -هتذيب وتنسيق نبيل عبدالسالم هارون.  /جملمع اللغة العربية ابلقاهرة
 هـ. 1439

 
هـ(؛ حتقيق    502أبو القاسم احلسني بن حممد الراغب األصفهاين )ت  مفردات ألفاظ القرآن/  
 هـ؟ 1438الدوحة: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،  -صفوان عدًنن داوودي.

 
بريوت: دار املعرفة،   -أمحد عبيد الكبيسي. / موسوعة الكلمة وأخواهتا يف القرآن الكري 

 مج. 12هـ،  1437
 

 الداللة

 

الدالة على القرب والبعد يف القرآن الكري: دراسة يف ضوء النظرايت الداللية  األلفاظ 
 م )ماجستري(.  2016هـ،  1437الفيوم: جامعة الفيوم،  -أمحد مصطفى توفيق. /احلديثة

 
 -داليا سيد حممد مصطفى.ألفاظ القتال بني القرآن الكري والتوراة: دراسة داللية مقارنة/ 

 ص. )ماجستري(. 357هـ، 1439رة، القاهرة: جامعة القاه
 

احلسيين حممود   /االنسجام الداليل يف القرآن الكري: دراسة نصية يف تفسري "البحر احمليط"
 هـ. 1439القاهرة: دار النابغة،  -موسى.
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أصله رسالة دكتوراه من جامعة املنوفية، وكان عنواهنا: االنسجام الداليل عند أيب حيان  
 هـ.  1438تفسريه "البحر احمليط"، األندلسي من خالل 

 
مصر: جامعة  -هشام منر مرعي حسني. /ا موع يف القرآن الكري: دراسة إحصائية داللية

 ص )ماجستري(.  454هـ،  1439بين سويف، 
 

 -أماين عطية السيد. /الدالالت القرآنية يف "معجم الصحاح" للجوهري: دراسة حتليلية
 جستري(. هـ )ما 1437طنطا: جامعة طنطا، 

 
 بريوت: -.هديل عبداحلليم داود بكر /أنساق ودالالت :يف القرآن الكري  (غري )و (دون)

 م. 2018هـ؟،  1439، دار دجلة
 

القاهرة: دار اآلفاق العربية،   -عادل حممد حسن. /صفحات يف علم الدالالت القرآنية
 ص.  121م،  2016هـ،  1437

 
هـ   1438اجلزائر: جامعة وهران،    -حممد رأفة.  /دراسة دالليةالفتنة يف ضوء القرآن الكري:  

 )دكتوراه(. 
 

  -عبري حممد كامل. / الفروق الداللية بني مفردات جمايل ا مع والتفريق يف القرآن الكري
 ص )ماجستري(.  253هـ،  1439طنطا: جامعة طنطا، 

 
أمحد عبدالتواب   /دراسة داللية أدائيةاللفظة املركزية يف القرآن يف ضوء علم اللغة احلديث:  

 ص.  367م،  2016هـ،  1437القاهرة: املكتبة األزهرية،  -فيومي.
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من مظاهر متاسك النص وبناء الداللة: "جماز القرآن" أليب عبيدة معمر بن املثىن )ت  
هـ،  1439جامعة عبداملالك السعدي،  تطوان: -عبداهلادي احلفياين.هـ( أمنوذًجا/  210

 )دكتوراه(.  .م 2018
 

 /الو ف واالبتداء يف ا ملة العربية: دراسة داللية تطبيقية يف القرآن الكري والشعر العريب
 ص.  344م،  2016هـ،  1437القاهرة: مكتبة اآلداب،  -فكري عبداملنعم النجار.

 

 األصوات

 

احلديث: دراسة  األصوات املختلف عليها عند علماء األصوات والقّراء يف مصر يف العصر  
 ص )دكتوراه(.   415هـ،    1439املنوفية: جامعة املنوفية،    -هناء عبد ربه جزر.  /وصفية نقدية

 
املنوفية: جامعة املنوفية،    -احلسيين عباس عيسى.  /التوجيه الصويت للقراءات القرآنية املتواترة

 ص. )دكتوراه(.  398هـ،  1438
 

يد احلصري: دراسة يف ضوء علم األصوات اخلصائص الصوتية يف  راءة الشيخ حممود خل
ص.    739هـ،    1438الفيوم: جامعة الفيوم،    -عبدالقادر حممد شعبان عبدالقادر.  /احلديث

 )ماجستري(. 
 

اجلزائر: جامعة   - رشيدة بودالية. /داللة الظواهر فوق مقطعية يف توجيه اخلطاب القرآين
 هـ )دكتوراه(.  1438وهران، 

 
شرح املقدمة ا زرية: جيمع بني الرتاث الصويت العريب القدي والدرس الصويت احلديث/  

 ص.   718هـ،    1438دمشق: دار الغواثين للدراسات القرآنية،    -. 2ط  -غامن قدوري احلمد.
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  / مظاهر اال تصاد اللغوي يف القرآن الكري: دراسة صوتية يف ضوء علم اللغة احلديث
 ص. )دكتوراه(.  404هـ،  1438القاهرة: جامعة عني مشس،  -رشاد خليفة. عبدهللا حممد 

 
 النحو
 "مغين  كتابه  اللمن خهـ(    761)ت    نصارياألالقرآين عند ابن هشام    النص  دراسة  آليات
الرابط: دار احلديث  -أمساء موسى. /حتليلية وصفية دراسة: عاريب"األ عن كتب اللبيب

 )دكتوراه(. هـ  1438احلسنية، 
 

القاهرة:  -سارة حممد الشاطر. /آايت العبادات يف القرآن الكري: دراسة تركيبية داللية
 مج )ماجستري(.  2هـ،  1438جامعة القاهرة، 

 
يعقوب ولد حممد  اآلايت القرآنية اليت استشهد هبا ابن عقيد يف شرحه أللفية ابن مالك/ 

 هـ )ماجستري(.  1437نواكشوط: جامعة شنقيط العصرية،  -عبدهللا.
 

  - أمين نصر أبو هالل. /آايت مادة العبادة يف القرآن الكري: دراسة يف خصائص الرتكيب 
 )ماجستري(.ص.  458هـ،  1438طنطا: جامعة طنطا، 

 
  / أثر املعىن يف التقدير النحوي يف سوريت النمد والقصص: كتاب "احملرر الوجيز" أمنوذًجا

 هـ )ماجستري(. 1438مكة املكرمة: جامعة أم القرى،   - زمزم بنت أمحد سلمان.
 

 -جمدة حممد حسن."إذا" يف القرآن الكري واحلديث النبوي الشريف: دراسة حنوية داللية/  
 م )ماجستري(.   2016هـ،  1437الفيوم: جامعة الفيوم، 

 
 1437دمشق: دار القلم،    -ف ]فانيا مبادي[ عبدالرحيم.  /ميان يف أ سام القرآنإ سام األ

 ص. 228م،  2016هـ، 



22 
 

 
  ، طه  ، ثرها على املعىن التفسريي: دراسة تطبيقية على سورة مريأ ليد مجلة الشرط وبيان  حت
 1439غزة: اجلامعة اإلسالمية،    -عبدالرمحن بسام عسقول.  / النور  ،املؤمنون   ،احلج   ،ياءنباأل

 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 311هـ، 
 

 -مرمي عبداجلواد عبدالقادر. /التذييد ومتاسك النص: دراسة حنوية داللية يف القرآن الكري
 )ماجستري(. ص.  436م،  2006هـ،  1437الفيوم: جامعة الفيوم، 

 
تعدد التوجيه النحوي يف كتب إعراب القرآن من القرن الرابع اهلجري حىت هناية القرن  

 771هـ،    1438القاهرة: جامعة القاهرة،    -عمر خليل فضل.  /السابع: دراسة حتليلية نقدية
 ص. )دكتوراه(. 

 
غزة: اجلامعة  -جليدان.موسى سامل أبو  / ن الكريآ التوجيه النحوي لتداخد التوابع يف القر 

 (. دكتوراه ) ص 412، هـ 1439اإلسالمية، 

 
املنصورة: جامعة   -والء علي احلسانني.التوكيد يف آايت االبتالء: دراسة حنوية داللية/ 

 ص. )ماجستري(.  208هـ،  1439املنصورة، 
 

هشام سعيد  /وصفيةا ملة االعرتاضية: موا عها ودالالهتا يف القرآن الكري: دراسة حنوية 
 ص. )دكتوراه(.  379م،  2016هـ،  1437املنوفية: جامعة املنوفية،  -أمحد.

 
احلذف يف تفسري "البحر احمليط" أليب حيان: سورة آل عمران منوذًجا: دراسة تركيبية  

 ص. )دكتوراه(.  329هـ،  1438املنيا: جامعة املنيا،  -حممد طه عبدالعال. /داللية
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والداللية للرتاكيب القرآنية:  صة موسى عليه السالم منوذًجا: دراسة   اخلصائص النحوية
 ص )ماجستري(.  313هـ،    1438الفيوم: جامعة الفيوم،    -حسناء حممد سيد حممد.حتليلية/  

 
بريوت: دار املقتبس،   -زهراء خالد العبيدي. /دالالت الرتتيب والرتكيب يف سورة البقرة

 هـ. 1439
 

  1439اإلسكندرية: جامعة اإلسكندرية،    - منال أمحد برسي.  /دراسة تركيبيةسورة الزخرف:  
 ص )ماجستري(.  170هـ، 

 
اإلسكندرية: جامعة اإلسكندرية،    -أسامة حممد عبدالغين.  /سورة الزَُّمر: دراسة تركيبية داللية

 ص )ماجستري(. 217هـ،  1438
 

سورة الفر ان من كتاب تفسري "البحر  صور احلذف النحوية من أول سورة اإلسراء إىل آخر  
 1439سوهاج: جامعة سوهاج،    -رحاب فتحي حممد طلب.  /احمليط" أليب حيان األندلسي

 هـ )ماجستري(.
 

ًنيف بن   /صيغ العموم بني النحويني واألصوليني يف القرآن الكري: دراسة حنوية داللية
 هـ )دكتوراه(.  1439املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -مرتوك السناين.

 
  / ظاهرة خالف األصد يف التعريف والتنكري، مع دراسة استقرائية وصفية يف القرآن الكري

 ص. )دكتوراه(.  378هـ،  1438القاهرة: جامعة عني مشس،  -سعاد سعيد حممد.
 

فاعلية برانمج مقرتح  ائم على النحو الوظيفي يف تنمية فهم النصوص القرآنية لدى  
 1437املنصورة: جامعة املنصورة،    -هاين مملوك خضر.  /تلميذات املرحلة اإلعدادية األزهرية

 ص. )ماجستري(.  363م،  2016هـ، 
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أسيوط: جامعة  -بدري عبدالعاطي حسن.القرائن املعنوية وتطبيقاهتا يف القرآن الكري/ 

 ص. )دكتوراه(.  386هـ،  1439أسيوط، 
 

الكري والعهد القدي: دراسة تركيبية مقارنة يف ضوء القواعد    صة داود وسليمان يف القرآن
 )ماجستري(. .هـ 1438الفيوم: جامعة الفيوم،  -خمتار أمحد حممد. / التوليدية والتحويلية

 
هـ(؛  569أليب العالء احلسن بن حممد العطار )ت  /الكشف والبيان عن ماءات القرآن

 هـ. 1439الكويت: دار الضياء،   -حتقيق أمحد رجب أبو سامل.
 

اإلسكندرية: جامعة  -أمحد حممد الديب. /كليات القرآن الكري: دراسة داللية حنوية
 م )ماجستري(. 2016هـ،   1437اإلسكندرية، 

 
حممد  معجم حروف املعاين يف القرآن الكري: مفهوم شامد مع حتديد داللة األدوات/ 

 مج.   3هـ،  1439لة، دمشق: دار الرسا -.2ط -حسن الشريف.
 

حممد جاسم  حنو النص يف اخلطاب القرآين: فواتح السور املبدوءة ابالستفهام منوذًجا/ 
 هـ. 1439عم ان: دار كنوز املعرفة،  -اخللف.

 
غزة: اجلامعة   -حممود سالمة الشاعر.  /ن الكري: دراسة وصفية حنوية آ دية يف القر عوسائد الت

 ورقة )حبث مكمل للدكتوراه(.  504هـ،  1439اإلسالمية، 
 

عبدالعظيم علي  /وظائف النصب النحوية املشاهبة يف القرآن الكري: دراسة حنوية داللية
 م )ماجستري(. 2016هـ،  1437الفيوم: جامعة الفيوم،  -عبدالعظيم.
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 اإلعراب

 

حممد بن آراء اخلليد بن أمحد الفراهيدي يف كتاب "إعراب القرآن" أليب جعفر أمحد بن 
املنصورة: جامعة   -معمر مصطفى حليفة. /إمساعيد املعروف اببن النحاس: دراسة لغوية

 ص. )دكتوراه(.  429هـ،  1439املنصورة، 
 

االحتماالت اإلعرابية يف القرآن الكري وعال تها ابلداللة: دراسة تطبيقية يف سورة النحد/  
 .ص. )ماجستري( 439هـ، 1438طنطا: جامعة طنطا،  -حممد جمدي صالح الغندور.

 
م( اإلعرابية يف كتابه )إعراب القرآن الكري   1982اختيارات حميي الدين الدرويش )ت 

القاهرة: جامعة   -والء حممود عبدالرازق.ة يف األجزاء العشرة األوىل/ وبيانه(: دراسة حتليلي
 ص. )ماجستري(.  274هـ،  1438القاهرة، 

 
إعراب القرآن بني "املشكد" ملكي و"البيان" البن األنباري: دراسة مقارنة يف املصادر 

 ص.  381هـ،  1438عم ان: توزيع دار الفتح،  -فادي صقر عصيدة. /والشواهد
 

أسيوط:   -علي عبدالفتاح عباس. /اإلعراب املردود حنوايا وداللياا يف تفسري البحر احمليط
 ص )ماجستري(. 290م،  2016هـ،  1437جامعة أسيوط، 

 
إعراب املصدر املؤول يف القرآن الكري يف كتايب الكشاف والبحر احمليط: دراسة وصفية 

ص   666هـ،  1439معة عني مشس، القاهرة: جا -عمر عثمان علي. /حتليلية موازنة
 )دكتوراه(. 

 
  –  1430القاهرة: دار العال،  -انتصار ايسني حممود.اإلعراب امليسَّر للقرآن الكري/ 

 مج. 2م،  2016 – 2009هـ،  1437
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حممد زايد بن عبداملعطي طليمات؛ حتقيق هنى   /اإلعراب اليسري لكتاب هللا املنري: جزء عمّ 
 ص. 151هـ،  1438إستانبول: مكتبة األسرة العربية،  -أبو النجا الزهراوي.

 
 ص(.  112)  1فريدة صاحل حممد حقي، جـ /تعلم اإلعراب من خالل آي الكتاب

 هـ. 21/12/1439نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

نسرين الوجوه اإلعرابية املختلفة يف القرآن الكري: سورات آل عمران والنساء منوذًجا/ 
 ص )أصله رسالة علمية(.  256هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -.ت عبدهللا عطوا

 
 الصرف 

 

  - بدوي منصور عاشور.أمساء هللا احلسىن وصفاته يف القرآن الكري: دراسة صرفية داللية/ 
 ص. )دكتوراه(.  495هـ،  1437اإلسكندرية: جامعة اإلسكندرية، 

 
البنية الصرفية وأثرها الداليل يف تفسري "اهلداية إىل بلوغ النهاية" ملكي بن أيب طالب القيسي 

م،  2016هـ،  1437املنصورة: جامعة املنصورة،  -إبراهيم مفتاح جالح.هـ(/  437)ت 
 ص )دكتوراه(.  334

 
 

 القرآن  يف  لغوية دراسات

 

علي الضبع آايت الوعيد يف السور املكية: دراسة لغوية يف ضوء نظرية القوة اإليقاعية/ 
 ص. )ماجستري(.  354هـ،  1438سوهاج: جامعة سوهاج،  -أمحد طلب.

 
أمحد السيد األبنية والرتاكيب الدالة على الكم يف القرآن الكري: دراسة حنوية صرفية/ 

 ص. )ماجستري(.  322هـ،  1438القاهرة: جامعة القاهرة،  -رامي.
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املنيا:   -فيصل علوش العتييب. /األبنية والرتاكيب يف القرآن الكري: آايت التقوى أمنوذًجا
 )ماجستري(.  ص. 304هـ،  1438جامعة املنيا، 

 
  - محدي سامل وهبة.  / أدوات الغاية: دراسة حنوية صرفية على السبع الطوال يف القرآن الكري

 ص. )دكتوراه(.  534هـ،  1438القاهرة: جامعة القاهرة، 
 

حممد    /األساليب النحوية ودالالهتا يف آايت املصاحلة يف القرآن الكري: دراسة حنوية داللية
 ص. )ماجستري(.  543هـ،  1438املنصورة: جامعة املنصورة،  -نوري.جنم الدين 

 
  -سعد حممد صربي.اإلشكاليات التطبيقية لنظرية علم لغة النص: القرآن الكري منوذًجا/ 

 م )ماجستري(. 2016هـ،  1437مصر: جامعة بين سويف،  
 

االبتداء واألحكام  اإلضراب واالستدراك يف القرآن الكري وأثرمها يف املعىن على الو ف و 
 ص. )دكتوراه(.  499هـ،  1438القاهرة: جامعة القاهرة،  -حممد عبدهللا الوائلي.الشرعية/ 

 
أمحد صربي  البناء اللغوي واإل ناع يف اخلطاب احلواري يف القرآن الكري: مقاربة تداولية/ 

 )دكتوراه(.  ص 259، هـ 1439بنها: جامعة بنها،  -سعد الدين السيد.
 

القاهرة:   -إبراهيم أمحد الشافعي.التعبري عن الرمز يف القرآن الكري: دراسة صرفية حنوية/ 
 ص. )دكتوراه(.  290هـ،  1438جامعة القاهرة، 

 
 /التفسري النحوي الداليل لسورة النساء من خالل كتاب سيبويه: رؤية يف تفسري النص

 ص.  192داب، القاهرة: مكتبة اآل -أمحد حممود درويش.
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الفيوم:  -هبة سيد أمحد أبو اهلنا. /التماسك النصي يف سور احلواميم: دراسة حنوية نصية
 ص )ماجستري(. 558م،  2016هـ،  1437جامعة الفيوم، 

 
 -خمتار عبداملنعم عبداللطيف. /التوجيه النحوي لألمثال القرآنية: دراسة إحصائية حتليلية

 ص )ماجستري(.  364م،  2016هـ،  1437القاهرة، بورسعيد: القاهرة: جامعة 
 

ا زء الرابع والعشرون من القرآن الكري: الزمر وغافر وفصلت: دراسة صوتية وصرفية 
هـ،  1437مصر: جامعة جنوب الوادي،  -وفاء حمارب مصطفى أمحد. /وحنوية ومعجمية

 م )ماجستري(. 2016
 

طنطا:   -مىن عاطف عبدالرازق. /وية دالليةا مد وأشباه ا مد يف سورة البقرة: دراسة حن
 هـ )ماجستري(. 1437جامعة طنطا، 

 
املنوفية:    -خالد موسى سيد أمحد.  /مجلة مقول القول يف القرآن الكري: دراسة حنوية داللية

 م )دكتوراه(.  2016هـ،  1437جامعة املنوفية، 
 

غزة:   -أمساء طارق راين. /لغوية حتليليةاحلروف املقطعة يف فواتح السور القرآنية: دراسة 
 هـ )حبث مكمل لرسالة املاجستري(. 1438اجلامعة اإلسالمية، 

 
كفر   -حممد رجب حممد علي يونس. / الفاصلة القرآنية يف سورة الشعراء: دراسة لغوية

 ص. )ماجستري(.  382هـ،  1438الشيخ: جامعة كفر الشيخ، 
 

الفروق اللغوية يف القرآن الكري من خالل سوريت الفاحتة والبقرة يف ضوء نظرية احلقول  
  مج   2،  هـ  1439،  الرايض: مدار الوطن للنشر  -.شبيل أبو الغيث إبراهيم احلكميالداللية/  

 )أصله رسالة دكتوراه(. 
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 هـ.  1439الرقيم،  العراق: دار    -آس عقيل املوسوي.  /الفروق اللغوية يف مشاهد يوم القيامة

 
 -حممد إبراهيم حممد إبراهيم. /الفعد املتعدي يف القرآن الكري: دراسة صرفية حنوية داللية

 ص. )ماجستري(. 191هـ،  1438القاهرة: جامعة القاهرة، 
 

مصر:  -خالد حممد رفاعي.القرية واملدينة يف القرآن الكري ومعنامها اللغوي والبالغي/ 
 ص.  100م،  2016هـ،  1437املؤلف، 

 
 -عمرو حممد عبدالفتاح. /معامل الدرس التداويل يف اخلطاب القرآين: القرآن املدين منوذًجا

 ص. )دكتوراه(.  310هـ،  1438طنطا: جامعة طنطا، كلية اللغة العربية، 
 

غيداء،  عم ان: دار    -حليم محاد العكرز.  /ريبعمقاالت يف الداللة القرآنية واللغوية والنحو ال
 هـ. 1439

 
الغريب"   تفسري  يف  ريب الغ "تذكرة  كتاب  :القرآن غريب كتب  يف  اللغوية الدراسة منهج 

الرابط: دار احلديث احلسنية،   - عمر صامي. / حتليلية وصفية دراسة: ا منودجً أبن ا وزي ال
 هـ )حبث لنيل شهادة التأهيل يف العلوم اإلسالمية(.  1438

 
املتعدد للفظ القرآين وآفاق حبثية عقدايا وفقهياا وتفسريايا وبالغياا نظرية املعىن النحوي 

 م. 397م،  2016هـ،  1437مصر: املؤلف،   -أمحد ًنصر السوهاجي. / وجتويدايا 
 

 القرآين  الرسم يف  لغوية دراسات
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توجيه ظواهر الرسم القرآين عند أيب العباس املهدوي يف كتابه "هجاء مصاحف األمصار":  
  1439اإلسكندرية: جامعة اإلسكندرية،    -عالء عبده أمحد عبدالكرمي.  /سة لغوية وحنويةدرا
 ص )ماجستري(.  387هـ، 

 
 القرآنية القراءات يف  لغوية دراسات

 

األبنية الصرفية للقراءات القرآنية يف كتاب "كشف املشكالت وإيضاح املعضالت" 
 479هـ،    1438القاهرة: جامعة عني مشس،    -عزمي إبراهيم عرفة.للبا ويل: دراسة وحتليد/  

 ص. )دكتوراه(. 
 

مكة املكرمة: دار   -ايسني بن جاسم احمليمد. /أثر القراءات القرآنية يف القواعد النحوية
 هـ. 1439اخلضراء،  طيبة

 
صفاء عمر   / وحفص عن عاصم: دراسة داللية االختالفات النحوية بني رواييت شعبة

 ص. )ماجستري(.  182هـ،  1438اإلسكندرية: جامعة اإلسكندرية،  -سعدة.
 

التعليد النحوي والداليل للخالف الو في بني اهلبطي واإلمام انفع: من بدء سورة الفاحتة  
 407هـ،    1438املنصورة: جامعة املنصورة،    -سناء سالمة معتوق.إىل هناية سورة الكهف/  

 ص. )ماجستري(. 
 )ورسائل يف سور أخرى( 

 
عبداملوىل   /هـ( 741)ت يف تفسري اخلازن  يةالتوجيه اللغوي والنحوي للقراءات القرآن

 ص )دكتوراه(.  376هـ،  1439املنيا: جامعة املنيا،  -حممد الدابر.
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هـ( يف الو ف واالبتدء من خالل  500)ت بعد  التوجيه النحوي العرتاضات العماين
املنصورة:    -حممد آدم نوح أوحيدة.  /كتابه "املرشد يف الو وف على مذاهب القراء السبعة"

 ص )ماجستري(.  379م،  2016هـ،  1437املنصورة، جامعة 
 

التوجيه النحوي للقراءات يف "الكشف والبيان"، املعروف بتفسري الثعليب، لإلمام أيب  
هـ،  1437بورسعيد: جامعة بورسعيد،  -حممد جالل إبراهيم رمضان. /إسحاق الثعليب

 م )ماجستري(. 2016
 

هـ يف كتابه "ا وهر   769دي، املتوىف سنة التوجيهات النحوية للقراءات عند ابن ا ن
املدينة املنورة: اجلامعة    -إبراهيم بن حممد العويرضي.النضيد يف شرح القصيد: عرًضا ودراسة/  

 هـ )دكتوراه(.   1438اإلسالمية، 
 

التوجيهات النحوية للقراءات القرآنية يف كتاب "فتح الرمحن يف تفسري القرآن" جملري الدين 
هـ  1438الرايض: جامعة اإلمام،  -رمسي بنت ًنعم العمري. العلمي: مجًعا ودراسة/ 

 )ماجستري(. 
 

اخلالف بني  راءيت انفع والكسائي يف كتاب "التيسري" أليب عمرو الداين: دراسة حنوية  
ص.    641هـ،    1438املنصورة: جامعة املنصورة،    -املعتصم ابهلل حسن حممد حسن.ية/  دالل

 )ماجستري(. 
 

القاهرة: دار اآلفاق   -عادل حممد حسن. /دراسات صوتية وداللية حول القراءات القرآنية
 ص.  153م،  2016هـ،  1437العربية، 

 
ــواتية و رآنية عند النحاة والقراء ــة تركيبية وصــ ســــــايس، فاس:  -.إبراهيم ولد هارون  /دراســ

 .)رسالة دكتوراه(هـ  1437، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
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غزة: اجلامعة اإلسالمية،   -سندس حممد قاسم. /دراسة لغوية موازنة :روايتا شعبة وورش

 اجستري(. حبث مكمل لرسالة املهـ ) 1438
 

هـ؟،   1440عم ان: دار غيداء،    -درويش.شوكت علي    /العالمة اإلعرابية بني ورش وحفص
 ص. 663م،  2018

 هـ( 1427)سبق أن نشرته دار ايفا العلمية، 
 

عني الفعد الثالثي املعتد والمه يف القراءات القرآنية: دراسة يف الصوت والبنية والداللة/  
 م )ماجستري(.  2016هـ،  1437مصر: جامعة بين سويف،  -حسناء علي فريد.

 
القاهرة: مكتبة   -خالد إمساعيل حسان. /القرآنية: دراسات يف البنية والداللة يف القراءات

 ص.  272م،  2016هـ،  1437اآلداب، 
 

طنطا:   -هشام أبو الفتوح سامل.القراءات القرآنية السبع يف ضوء نظرية احلقول الداللية/ 
 ص. )دكتوراه(.  704هـ،   1438جامعة طنطا، 

 
املدينة   -سلمان سامل السحيمي. /عائشة رضي هللا عنها: دراسة لغوية راءة أم املؤمنني 

 هـ )مشروع حبثي(.  1439املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  
 

عم ان: دار غيداء،   -حممد إمساعيل املشهداين. /مباحثات لسانية يف القراءات القرآنية
 هـ. 1439

 
 -فرج حممد عبدالغفار.  /لغوية وصفية  املثلث اللغوي واإلعرايب يف القراءات القرآنية: دراسة

 ص. )ماجستري(. 264هـ،  1438املنوفية: جامعة املنوفية، 
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:  هعراب القراءات السبع وعللها البن خالويإاملسائد اخلالفية بني البصريني والكوفيني يف 

ورقة   298هـ،    1438غزة: اجلامعة اإلسالمية،    -إميان إايد عبداجلواد.  /دراسة وصفية حتليلية
 )حبث مكمل للماجستري(.

 
مساح  /املصطلحات اللغوية يف كتب القراءات القرآنية يف ضوء الدرس اللغوي احلديث

 م )دكتوراه(.  2016هـ،  1437الفيوم: جامعة الفيوم،  -رضوان سامل.
 

غادة حممد نصر   /املقارنة بني  راءيت أيب جعفر املدين والكسائي: دراسة صوتية صرفية حنوية
 ص )دكتوراه(.  440هـ،  1438املنيا: جامعة املنيا،  -.حممد

 
سالة  ر   هأصل هـ؟ )  1439،  مجيلة علي عرنوس  /مو ف النحاة مما تفرَّد به ابن عامر يف  راءته

 هـ(. 1429، امعة امللك سعود، جماجستري
 

 وغريها التفاسري يف  لغوية دراسات
آراء الفّراء النحوية يف تفسري "اهلداية إىل بلوغ النهاية" ملكي بن أيب طالب القيسي )ت  

 234م،    2016هـ،    1437املنصورة: جامعة املنصورة،    -حممد رجب عبدالعزيز.هـ(/    437
 ص )ماجستري(. 

 
  املنيا: جامعة  - محدي طنطاوي حممد. / اآلراء النحوية البن عاشور يف "التحرير والتنوير"

 ص. )دكتوراه(.  275هـ،  1438املنيا، 
 

أمحد سامل  /األبعاد التداولية يف تفسري البحر احمليط أليب حيان األندلسي: دراسة حتليلية
 هـ )ماجستري(. 1439مصر: جامعة املنيا،  -عوض حسان.
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ا صاص من أثر الداللة النحوية يف توجيه االختيارات الفقهية: دراسة حتليلية ملنهج اإلمام  
 357هـ،  1438الفيوم: جامعة الفيوم،  - عشري أمحد سامل. / خالل كتابه "أحكام القرآن"

 ص. )دكتوراه(. 
 

أمحد ًنصر   / األثر الداليل لتعدد التوجيه اإلعرايب يف تفسريي أيب السعود والشوكاين
 جـ.  5م،  2016هـ،  1437مصر: املؤلف،  -السوهاجي.

 
ميان نعمان  إ  /ندلسي: دراسة وصفية حتليليةيب حيان األأل  " البحر احمليط"ثر املربد يف تفسري  أ
 ص )حبث مكمل لرسالة املاجستري(.  194هـ،  1438غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -.لوانع
 

أثر املعىن والصنعة يف تعدد صاحب احلال يف "الدر املصون": من سورة العنكبوت حىت  
 هـ )ماجستري(.   1439املكرمة: جامعة أم القرى،    مكة   -رهف حممد علي سامل.سورة الناس/  

 
االحتماالت النحوية ومقتضياهتا الداللية يف ا مد وأشباهها: دراسة يف كتب إعراب  

هـ،   1437مصر: جامعة بين سويف،    -حممد حسام عبدالتواب عبداجمليد.  /القرآن ومعانيها
 م )دكتوراه(.  2016

 
هـ(:   437األدوات يف تفسري "اهلداية إىل بلوغ النهاية" ملكي بن أيب طالب القيسي )ت 

 357هـ،    1439املنصورة: جامعة املنصورة،    -صاحل أبو شعالة السوداين.دراسة حنوية داللية/  
 ص. )دكتوراه(. 

 
  هـ(: دراسة لغوية 1393أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن للشيخ الشنقيطي )ت 

 هـ. 1439بريوت: دار املقتبس،  -فالح إبراهيم الفهداوي. /حنوية
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  "حكام القرآنألل "ا امع ال مناذج تطبيقية من خ :عجمية يف التفسري امللة الأمهية الد
الرابط: دار احلديث  -فاطمة هامشي. /للطاهر ابن عاشور "التحرير والتنوير"و  للقرطيب

 شهادة التأهيل يف العلوم اإلسالمية(. هـ )حبث لنيل  1438احلسنية، 
 

الفيوم:  -حسن علي سليم. /األوجه النحوية وأثرها يف تفسري القرآن:  صة موسى منوذًجا
 م )ماجستري(. 2016هـ،  1437جامعة الفيوم، 

 
دمشق: أمل   -هشام فاحل حامد.  / التأويد النحوي يف تفسري "الدر املصون" للسمني احلليب

 ص. 244م،  2016هـ،  1437للنشر، اجلديدة 
 

إميان محيد  التداولية يف كتاب "معرتك األ ران يف إعجاز القرآن"  الل الدين السيوطي/ 
 ص. )دكتوراه(.  220هـ،  1438القاهرة: جامعة عني مشس،  -العذري.

 
مها ممدوح  / تضعيفات السمني احلليب يف كتابه "الدر املصون": دراسة صرفية حنوية

 ص )ماجستري(. 302م،  2016هـ،  1437مصر: جامعة جنوب الوادي،  -خضري.
 

القاهرة:    -عادل فاروق أمحد.  / التوجيه النحوي بني تفسريي "تنزيه القرآن" و"جممع البيان"
 ص. )دكتوراه(.  345هـ،  1438جامعة القاهرة، 

 هـ(. 548هـ(، )جممع البيان( للطربسي )ت  415)تنزيه القرآن( للقاضي عبداجلبار )ت 
 

التوجيه النحوي ملواضع احلذف يف القرآن الكري من خالل "الدر املصون" للسمني احلليب  
 1438كفر الشيخ: جامعة كفر الشيخ،    -حممد حمب الشامي.  /يف ضوء علم اللغة احلديث

 ص. )دكتوراه(.  280هـ، 
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حيان األندلسي حىت  التوجيهات النحوية للشواهد القرآنية يف "التذييد والتكميد" أليب 
غزة: اجلامعة اإلسالمية،   -حنني حممد أبو مسعان. / هناية التوابع: دراسة وصفية حتليلية

 هـ )حبث مكمل لرسالة املاجستري(.  1439
 

التوظيف النحوي يف كتاب "أمنوذج جليد يف أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيد" لإلمام 
املنصورة:    -مربوكة الشريف عبدالسالم.هـ(/    666زين الدين حممد بن أيب بكر الرازي )ت  

 ص. )ماجستري(.  529هـ،  1438جامعة املنصورة، 
 

هـ( النحوية من خالل تفسريه "إرشاد العقد السليم    982جهود أيب السعود العمادي )ت  
ص   215هـ،  1438املنيا: جامعة املنيا،  -هويدا حممد بربر.إىل مزااي الكتاب الكري"/ 

 )دكتوراه(. 
 

أمحد عبداملوجود  /اخلالف النحوي يف تفسري الطربي ومو فه منه يف ضوء املنهج الوصفي
 ص )دكتوراه(.  274هـ،  1439الفيوم: جامعة الفيوم،  -سيد عبداجلواد.

 
  643اهلمذاين )ت  اخلالف النحوي يف كتاب "الفريد يف إعراب القرآن اجمليد" للمنتجب  

هـ،  1437القاهرة: جامعة القاهرة،  -زكي حممد زكي رحيم. /هـ(: مجًعا ودراسة وحتلياًل 
 ص )ماجستري(. 384م،  2016

 
  - حممد إبراهيم محد. /الزحيلي وجهوده النحوية يف كتابه "التفسري املنري": دراسة وصفية

 (.هـ )حبث مكمل للماجستري 1438غزة: اجلامعة اإلسالمية، 
 

ديباج أمحد  / الشاهد القرآين يف كتاب "مقاييس اللغة" البن فارس: مجع ودراسة وتوثيق
 ص. )دكتوراه(.  206هـ،  1438القاهرة: جامعة عني مشس،  -عبدهللا.
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رقيب  الشواهد القرآنية للدراسات النحوية يف كتاب "ارتشاف الضرب من لسان العرب"/  
 ص. 391هـ،   1438، عم ان: مكتبة دجلة -.لطيف األنباري

 
ًندية علي   راءة حتليلية يف كتب التفسري يف ضوء علم حنو النص: سورة التوبة منوذًجا/ 

 ص. )ماجستري(.  487، م 2016هـ،  1437القاهرة: جامعة القاهرة،  -حممد.
 

  /هـ(: مقاربة وصفية حتليلية 541القضااي اللغوية يف تفسري ابن عطية األندلسي )ت 
 هـ )ماجستري(. 1438طنجة: جامعة القاضي عياض،  -السعيد وعزوز.

 
حممد يونس   / ربية يف "ا امع ألحكام القرآن" للقرطيب: دراسة لغويةعلغات القبائد ال

 هـ )دكتوراه(.  1440املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -هاين.
 

  -حممد كيالين محيدة. / مسائد سيبويه النحوية يف كتب تفسري األندلسيني: توثيق ودراسة
 ص )دكتوراه(.  630هـ،  1439الفيوم: جامعة الفيوم، 

 
املثاين"   املسائد النحوية والصرفية يف كتاب "النكت يف القرآن: نكت املعاين على آايت

 -علي مصباح زلطوم. /هـ( 479أليب احلسن علي بن فضال اجملاشعي القريواين )ت 
 ص. )دكتوراه(.  518هـ،  1438املنصورة: جامعة املنصورة،  

 
املصدر الصناعي واالسم املنسوب املؤنث يف تفسري "يف ظالل القرآن" لسيد  طب:  

هـ،   1438املنصورة: جامعة املنصورة،  -حسني.عالء حممود  /دراسة صرفية حنوية داللية
 ص. )ماجستري(.  274

 
عم ان: دار    -نوال بنت علي الفالح.كتاب معاين القرآن وإعرابه للزجاج: دراسة معجمية/  

 هـ. 1439كنوز املعرفة، 
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مو ف الشيخ عبداخلالق عضيمة من دراسة حروف املعاين يف ضوء كتابه "دراسات  

 255هـ،  1438املنيا: جامعة املنيا،  -ربيع عبداحلميد إمساعيل. /"ألسلوب القرآن الكري 
 ص. )ماجستري(. 

 
  / النحو وإبداع التحليد القرآين:  راءة نقدية يف بدع التفسري: تفسري الكشاف أمنوذًجا

 ص.  132م،  2016هـ،  1437أمحد حممود درويش، 
 

 الغريب 

 

  806الدين عبدالرحيم بن احلسني العراقي )ت ن/ نظمها زين ألفية العرا ي يف غريب القرآ 
 هـ. 1439جدة: دار األوراق،  -هـ(؛ حتقيق إمساعيل بن إبراهيم الزكي.

 وهو نظم كتاب "حتفة األريب مبا يف القرآن من الغريب" أليب حيان األندلسي. 
 

ر هـ(؛ حتقيق عبدالقاد 1212ابن العامل حممد الزجلوي التوايت )ت ألفية غريب القرآن/ 
 هـ. 1437عم ان: دار املعتز،  -بقادر.

 
هـ(؛ حتقيق حممد صبحي    1182حممد بن إمساعيل األمري الصنعاين )ت    /تفسري غريب القرآن

 ص.   352م،    2016هـ،    1437دمشق؛ بريوت: دار ابن كثري،    - .3ط  -بن حسن حالق.
 

 ص.  124هـ،  1439وسام الكحالين،  / الوجيز يف تفسري غريب الكتاب العزيز
 هـ. 13/1/1440نشر يف موقع األلوكة بتاريخ 
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 البالغة يف القرآن

 
 ( عام) القرآن يف  البالغة

 

املنصورة: جامعة    - حممد لطيف أمحد.  / آايت النداء يف القرآن الكري يف ضوء النظم القرآين
 ص. )دكتوراه(.  291هـ،  1438املنصورة، 

 
الرايض: دار كنوز   -يوسف بن عبدهللا العليوي.األسس املنهجية لدراسة البالغة القرآنية/ 

 هـ. 1439إشبيليا، 
 

الرايض: دار كنوز   -ًنصر بن عبدالرمحن اخلنني. /حبوث علمية حمكمة يف البالغة القرآنية
 هـ. 1438إشبيليا، 

 وهي:
 تشابه األطراف من بدائع النظم القرآين. -

 الفواصل يف سورة الصف وعالقته مبقاصدها. بناء  -

 أسلوب الرتقي وتصعيد املعاين يف سورة الزلزلة.   -
 

 -أمحد حممد عبداحلليم.بالغة التعبري ابلشرط يف القرآن الكري: دراسة حتليلية نصية/ 
 ص. )دكتوراه(.  418هـ،  1438القاهرة: جامعة القاهرة، 

 
عبدالفتاح  /الدراسات البالغية يف  نية وأثرهاآ القر  هكتاابت  عبدا بار يف  يبالغة القاض

 ص. 700م،  2018هـ؟،  1439القاهرة: دار الفكر العريب،  -الشني.
 

اإلسكندرية:   -هاجر جاب هللا احلمر. /البنية التطريزية يف القرآن الكري: جزء عمَّ أمنوذًجا
 ص. )ماجستري(. 136هـ،  1438جامعة اإلسكندرية، 
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 ف والتنغيم، النرب واإليقاع، الرسم القرآين، احلذف، الزايدة...(.  )الوق
 

  / الرتاكيب النحوية من الوجهة البالغية يف القرآن الكري: يف األجزاء اخلمسة  بد األخرية
ص )حبث مكمل لرسالة  225هـ،  1439غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -رمي عبدالفتاح زعيرت.

 املاجستري(. 

 لباقي أجزاء القرآن الكرمي(. )ورسائل أخرى 
 

يسرا حممد عبداللطيف  /: دراسة بالغيةثالسياق وتنوع التعبري القرآين عن حتمية البع
 ص )ماجستري(.  229هـ،  1439سوهاج: جامعة سوهاج،  -حممد.

 
أمحد حممد أمحد    /الصفات املفردة املتعددة ملوصوف واحد يف القرآن الكري: دراسة بالغية

 ص. )ماجستري(.  623هـ،  1438أسوان: جامعة أسوان،  -حممود.
 

عم ان:    -منجد حممد رضوان أبو بكر.  /الصيام  الصيام أسرار وأنوار: التصوير الفين يف آايت
 ص.  144م،  2016هـ،  1437مجعية احملافظة على القرآن الكرمي، 

 
  - يعقوب تتلويب عبدالرحيم. الطلب بصيغة اخلرب يف القرآن الكري: دراسة تفسريية بالغية/

 هـ )ماجستري(. 1439الرايض: جامعة امللك سعود، 
 

املنصورة: جامعة   -هشام حممد عبدهللا.الفاصلة القرآنية وعال تها ابآلي: دراسة بالغية/ 
 ص. )دكتوراه(.  427هـ،  1439املنصورة، 

 
املنصورة: جامعة املنصورة،   - عمران.خمطار عطية  /الفرائد يف القرآن الكري: دراسة بالغية

 م )دكتوراه(.  2016هـ،  1437
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عم ان: مركز الكتاب ألكادميي،  -عبدالكرمي حسني. /فضاءات املفردة يف اخلطاب القرآين
 هـ.  1439

)أصله رسالة دكتوراه من اجلزائر، وكانت بعنوان: فضاءات املفردة القرآنية يف اخلطابني املكي 
 يانية(. واملدين: دراسة ب 

 
معاين كلمات القرآن الكري: دراسة عميقة وحتقيق شامد حول رحيق املعاين البيانية  

هـ،   1437بريوت: دار احملجة،  -حممد رضا كاظمي./ وظرافتها البالغية يف القرآن الكري
 ص. 558م،  2016

 )املؤلف من الشيعة( 

 
هـ،  1437مصر: املؤلف،  -عبدهللا.عاطف حسن  /من أسرار النظم يف القرآن الكري 

 م. 2016
 

عبدالرمحن رجاء هللا   / من مجاليات النظم القرآين: دراسات تطبيقية يف املضمون واألسلوب
م،  2016هـ،  1437أهبا: ًندي أهبا األديب؛ بريوت: مؤسسة االنتشار العريب،  -السلمي.

 ص. 312
 

القاهرة: عامل الثقافة،    -وديعة حسني اللحياين.  /بالغيةاملوا ف من القرآن يف القرآن: دراسة  
 هـ. )أصله رسالة ماجستري(.  1439

 
عم ان: دار كنوز   -حمروس ب ري ِّك. /نظم القرآن: مباحث مهجورة يف بالغة القرآن الكري

 هـ. 1438املعرفة، 
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 وسور آايت يف  البالغة

 

القاهرة: مكتبة    -حممود توفيق حممد سعد.  / هلبأسرار البالغة القرآنية يف سورة تبت يدا أيب  
 هـ. 1438وهبة، 

 
  - طه حممد جادو. الطواسني: دراسة بالغية حتليلية لقيود سور الشعراء والنمد والقصص/

 هـ.   1438عم ان: دار غيداء، 
 

 -ميشيل كويربس. /نظم آي القرآن يف ضوء منهج التحليد البالغييف نظم سورة املائدة: 
 ص.  554هـ،  1437بريوت: دار املشرق، 

 
الرايض: دار   -شومة بنت حممد البلوي. /من بالغة النظم القرآين يف سورة الصافات

 هـ. 1440الصميعي، 
 

مصر: جامعة بين  -إميان جالل علي. /النظم القرآين يف سورة القصص: دراسة أسلوبية
 ص )دكتوراه(.  499هـ،  1439سويف، 

 
عم ان: دار   - فاضل النعيمي. /عجازية يف سياق النظم القرآين يف سورة القمرالوحدة اإل
 ص.  128هـ،  1438االبتكار، 

 
 معينة موضوعات يف  البالغة

 

  الشارقة:  -.عادل أمحد الرويين / البالغة القرآنية يف احلديث عن النيب صلى هللا عليه وسلم
 هـ. 1439، دار البشري
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املنصورة: جامعة   -حسنني أمحد اإلمام.بنو إسرائيد يف القرآن الكري: دراسة بالغية/ 
 )ماجستري(. ص.   325هـ،  1438املنصورة، 

 
احممد   /عليه السالم  يف القصص القرآين: دراسة بالغية حتليلّية لقّصة موسى  صريف القول ت

 ص. 352ـ، ه 1439دمشق؛ بريوت: دار ابن كثري،  -حممد صايف املستغامني.
 

سامل ًنجي  التصوير البالغي حلركة اإلنسان يف القرآن الكري: دراسة بالغية حتليلية/ 
 هـ )دكتوراه(.  1439املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -قاضي.

 
املنيا:   -عال سعد حممد. /التقوى يف القرآن الكري: دراسة بالغية يف املغزى واألنساق 

 ص. )دكتوراه(.  438هـ،  1438جامعة املنيا، 
 

  - سعيد سنوسي عبداجلواد. /تنوع التعبري القرآين عن املصري األخروي: دراسة بالغية
 م )دكتوراه(.  2016هـ،  1437القاهرة: جامعة القاهرة، كلية دار العلوم، 

 
املنيا:    -عصام الدين حسني مهين.  /داللة األلوان يف خطاب القرآن: دراسة بالغية أسلوبية

 م )دكتوراه(.  2016هـ،  1437جامعة املنيا، 
 

 /السياق وبالغة احلذف يف آايت القصص القرآين بني البالغة العربية واللسانيات النصية
 ص. )ماجستري(.  298هـ،  1438املنيا: جامعة املنيا،  -حممد متام عبداحلميد.

 
ديب:   -عبدالعزيز بن صاحل العمار.مادة الذوق ومقاماهتا يف القرآن الكري: دراسة بيانية/ 

 ص.  133م،  2017هـ؟،  1439جائزة ديب الدولية للقرآن الكرمي، 
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 معينة تفاسري  يف  البالغة

 

حممد فاضل صاحل  البيان القرآين يف اآلي املتشابه: مناذج من كتاب "مالك التأويد"/ 
 ص.  272هـ،  1437دمشق؛ بريوت: دار ابن كثري،  -السامرائي.

 
  471مام عبد القاهر ا رجاين )ت  لإل   "درج الدرر"الوجوه البالغية و الداللية يف تفسري  

هـ )حبث مكمل لرسالة   1439غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -.فؤاد عمر علي البابلي /هـ(
 الدكتوراه(. 

 
 البالغي اإلعجاز

 

دمشق:  -ط؟. -اخلالدي.صالح عبدالفتاح  /إعجاز القرآن البياين ودالئد مصدره الرابين
 هـ؟ 1439دار القلم، 

 
هـ(؛ حتقيق ودراسة يوسف    388أليب سليمان محد بن حممد اخلطايب )ت    /بيان إعجاز القرآن 
 هـ. )طبعة جديدة(.  1439الرايض: دار التوحيد،  -بن عبدهللا العليوي.

 
اإلسكندرية:   -الشنديدي.شيم هشام  /رسالة اخلطايب: بيان إعجاز القرآن: دراسة حتليلية

 ص. )ماجستري(. 227هـ،  1438جامعة اإلسكندرية، 
 

سيمولوجيا العالمة يف بالغة إعجاز القرآن الكري عن الرماين واخلطايب وا رجاين والغزايل/  
 ص. )دكتوراه(.  242هـ،  1438القاهرة: جامعة عني مشس،  -حممد علي السيد أمحد طه. 

 
هـ(: دراسة   386أليب احلسن علي بن عيسى الرماين )ت  "النكت يف إعجاز القرآن"

اإلسكندرية: جامعة   -امباركة علي حسن. / مقارنة يف ضوء رسائد اإلعجاز القرآين
 ص. )ماجستري(.  175هـ،   1438اإلسكندرية، 
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 (بالغة) املعاين

 

  عبدالرمحن بن / الفصد بني املسند واملسند إليه يف القرآن الكري: دراسة بالغية حتليلية
 هـ )دكتوراه(.  1438املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -هالل السليمي.

 
القاهرة: دار الفكر العريب،  -عبدالفتاح الشني.املعاين يف ضوء أساليب القرآن الكري/ 

 ص.  279م،  2017هـ؟،  1438
 

 البيان 

 

للدراسات  تفسريمركز الرايض:  -فريدة زمرد.األبعاد التداولية لنظرية اجملاز عند ابن تيمية/ 
 هـ؟ 1439، القرآنية

 
هـ؟،  1439عم ان: دار غيداء،   -عثمان فوزي علي. / التخييد والتجسيم يف القرآن الكري

 م. 2018
 

اإلسكندرية: جامعة    -نوال حسن الرفاعي.التشبيه يف السور السبع الطوال: دراسة بالغية/  
 ص. )ماجستري(.  341هـ،   1438اإلسكندرية، 

 
عم ان: دار غيداء،   -.ايسر عبداحلسيب رضوانجدلية اخلطاب اجملازي يف القرآن الكري/ 

 هـ. 1439
 

هـ،   1437القاهرة: مكتبة وهبة،  -لعماري.علي حممد ا /احلقيقة واجملاز يف القرآن الكري 
 ص. 96م،  2016
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 هـ. 1439عم ان: دار غيداء،   -غسان عبد العبيدي.روائع التبيان يف استعارات القرآن/ 
 

عبدالباسط   / فعالية القرائن اللفظية يف حتقيق التماسك النصي: سورة املؤمنون منوذًجا
 )ماجستري(.هـ  1438اجلزائر: جامعة وهران،  -برابش.

 
 البديع 

 

غزة: اجلامعة  - .محد لبدأمسني اي /: دراسة وصفية حتليليةةنيدر املو األلوان البديعـية يف الس 
 ص )حبث مكمل لرسالة املاجستري(.  148هـ،  1439اإلسالمية، 

 
اإلسكندرية: جامعة   -أمحد أنور حيىي.بديع القرآن يف السور املدنية: دراسة بالغية/ 

 ص. )ماجستري(.  349هـ،   1438اإلسكندرية، 
 

القاهرة: دار النابغة،   -حممد علي مصطفى. /التناظر والبناء ا ميد يف القرآن الكري 
 هـ.1439

 
 والتعبري  األسلوب

 

عم ان: دار غيداء،    -أمحد حاجم الربيعي.أساليب اخلطاب يف القرآن الكري: دراسة حتليلية/  
 هـ؟ 1438

 
عم ان: مجعية احملافظة على القرآن   -عبدهللا أمحد الزيوت. / الردع يف القرآن الكريأسلوب 
 ص.  352هـ،  1437الكرمي، 

 
عم ان: دار دجلة،   -أشواق حممد النجار. /اال تضاء وتطبيقاته يف أسلوب القرآن الكري 

 هـ؟ 1439
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 1439بن كثري، دمشق؛ بريوت: دار ا -.3ط -فاضل صاحل السامرائي.التعبري القرآين/ 

 ص. 416م،  2018هـ؟، 

 
الكويت: جملة  -أمحد تيجان صالح.تلوين اخلطاب: دراسة يف أسلوب القرآن الكري/ 

 هـ. )أصله رسالة ماجستري من جامعة الكويت(. 1435الوعي اإلسالمي، 
 

القاهرة: دار الكلمة،   -سعاد األمني. /دراسات أسلوبية يف "التحرير والتنوير" البن عاشور 
 هـ. 1439

 
الفيوم: جامعة الفيوم،  -حسن عطية عفيفي.سورات األنبياء واألحزاب: دراسة أسلوبية/ 

 ص. )ماجستري(. 463هـ،  1438
 

اإلسكندرية: جامعة   -حمفوظ مسعود سالمة.سورة يونس: دراسة أسلوبية نصية/ 
 )ماجستري(.م  2016هـ،   1437اإلسكندرية، 

 
رقيب  /علد التعبري القرآين يف كتب معاين القرآن الكري حىت هناية القرن الرابع اهلجري

 ص. 848هـ،   1438، عم ان: مكتبة دجلة -.لطيف األنباري
 

 .؟هـ 1439عم ان: دار دجلة،   -شكر حممود عبدهللا.الفصد والوصد يف القرآن الكري/ 
 هـ. 1430الطبعة األوىل عام لعلها طبعة جديدة، صدرت 

 
  - .العمودي بنت عبدهللا  إميان /عند املفسرين: مجع ودراسة كليات األساليب القرآنية

 مج )أصله رسالة دكتوراه(.  2هـ،  1439، دار التوحيدالرايض: 
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تومان غازي حسن، خالد كاظم   /مباحث سيميائية أسلوبية يف نصوص من القرآن الكري
 ص.  307م،  2017هـ،  1438عم ان: الوراق للنشر،  -محيدي.

 
  السعودية، -فيصل بن مجيل الغزاوي. / احملاكاة يف القرآن الكري: مفهومها وحكمها

 .هـ1438

 
 والنظائر  الوجوه

 

  - أمحد حممد متام.األشباه والنظائر يف القرآن الكري: النشأة، التطور، التوظيف البالغي/ 
 م )ماجستري(. 2016هـ،  1437مصر: جامعة بين سويف،  

 
أليب هالل احلسن بن عبدهللا العسكري   /تصحيح الوجوه والنظائر من كتاب هللا تبارك وتعاىل

 1437يب: جائزة ديب الدولية للقرآن الكرمي، د -هـ(؛ حتقيق حامت صاحل الضامن. 395)ت 
 مج.  2م،  2016هـ، 

 
 اللفظي املتشابه

 

حممد   / إمتاع القاري إبظهار اخلايف: دراسة يف علد املتشاهبات اللفظية يف القرآن الكري
 ص.  317م،    2016هـ،    1437القاهرة: مكتبة أوالد الشيخ للرتاث،    - فوزي )أبو صهيب(.

 
هـ( وابن مجاعة   708  اللفظي يف القرآن الكري عند ابن الزبري الغرانطي )ت   هاملتشاب  هتوجي

 .دراسة مقارنة : هـ( 733 الدمشقي )ت
 موضوع نوقش يف أكثر من رسالة علمية جبامعة امللك فيصل ابألحساء.

 
منقحة ط، جديدة  -حممد بن سيد. /جامع البيان يف متشابه املثان: أفانني حفاظ القرآن 

 هـ. 1438مصر: دار السنة الصحيحة، حنو  -ومزيدة.
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جهود مفسري القرن الرابع عشر اهلجري يف تفسري املتشاهبات اللفظية يف القرآن الكري:  

م،   2016هـ،  1437املنيا: جامعة املنيا،  -سيد عبدهللا السيد.دراسة تفسريية موضوعية/ 
 ص )دكتوراه(.  562

 
 -فاضل صاحل السامرائي.  /من آي التنزيد يف كتاب "مالك التأويد" دراسة املتشابه اللفظي  

 ص. )أصله رسالة ماجستري(.  302م،  2016هـ،  1437دمشق؛ بريوت: دار ابن كثري، 
 

حضرموت: دار املرياث   -حممد بن عمر ابزمول.مبادئ املتشابه اللفظي يف القرآن العظيم/ 
 ص.   92هـ،  1438النبوي، 

 
مجع وتصميم  متشابه القرآن: مجلة من طرق الشرح والتبيان يف تثبيت ما تشابه من القرآن/  

 ص )كتاب إلكرتوين(. 104هـ،  1439بدآييت جمد، 
 

حممد  متشابه اللفظ القرآين يف تفسري "مفاتيح الغيب" للفخر الرازي: دراسة بالغية مقارنة/  
 هـ )دكتوراه(.  1438سالمية،  املدينة املنورة: اجلامعة اإل -بن علي بن درع.

 
،  ان : دار الوضاحعم    -أمحد علي القيسي.  ، اهر حسن الناصريط  / املتكرر يف القرآن الكري

 ص. 515هـ  1438
 

 ص. 22صالح بن مسري مفتاح،  /املنظومة الزكية يف متشاهبات اآلايت القرآنية
 هـ. 18/5/1439نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
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علم الدين علي بن حممد  هداية املراتب وغاية احلفاظ والطالب يف تبيني متشابه الكتاب/ 
 1438دمشق: دار الفكر،  -هـ(؛ حتقيق عبدالقادر اخلطيب احلسين. 643السخاوي )ت 

 ص.  176هـ، 
 

 فقه القرآن
 

 األحكام آايت

 

املدينة املنورة: دار اإلمام مسلم،  -إبراهيم بن رافع الغامدي. /آايت األحكام: ترتيب فقهي
 هـ. 1439

 
  - إبراهيم أمحد اجلبار.آايت األحكام يف تفسري الطربي: يف سوريت البقرة وآل عمران/ 

 م )ماجستري(.  2016هـ،  1437اإلسكندرية: جامعة اإلسكندرية، 
 

متعب فايز  /هـ( ومنهجه يف تفسري آايت األحكام 830اإلمام السيلي التونسي )ت 
 ص )ماجستري(.  204هـ،  1439املنيا: جامعة املنيا،  -الدحياين.

 
الرايض: دار طيبة اخلضـــــــراء،  -عبدالرمحن بن علي احلطاب.  /بلوغ املرام من آايت األحكام

 هـ؟ 1439
 سبق صدور الكتاب عن دار التوحيد.

 
مجع وترتيب   /تبصري األانم بتفسري آايت األحكام من تفسري العالمة السعدي رمحه هللا

 ص. 504هـ،  1438وختريج سعد بن سلمان آل جمري، اتريخ اإليداع 
 هـ. 23/1/1439نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
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املنصورة: مكتبة   -عوض حممد يوسف أبو عليان. /حتفة األانم يف تفسري آايت األحكام
 ص.  251م،  2017هـ،  1438، اإلميان

 
الرايض: مكتبة دار املنهاج،    -عبدالعزيز بن مرزوق الطريفي.  /التفسري والبيان ألحكام القرآن

 مج. 5هـ،  1438
 

جهود فقهاء احلنابلة يف تفسري آايت األحكام املتعلقة ابملعامالت املالية واألحوال 
املنيا: جامعة   - محدان محود اهلاجري.الشخصية من القرن اخلامس إىل السابع اهلجري/ 

 كتوراه(. م )د  2016هـ،  1437املنيا، 
 

 1438املنصورة: مكتبة اإلميان،    -شعبان حممد عطية.  /حماضرات يف تفسري آايت األحكام
 ص. 431م،  2017هـ، 

 
 -عبدالرمحن محد القحطاين. /املعتمد عند الشافعية يف آايت األحكام: العبادات منوذًجا 

 ص. )ماجستري(.  363هـ،  1438املنيا: جامعة املنيا، 
 

  -علي مصطفى عبداهلادي حممد. /الدكتور القصيب زلط يف تفسري آايت األحكاممنهج 
 ص. )ماجستري(.  295هـ،  1438املنيا: جامعة املنيا، 

 
مصر:    -السيد إمساعيل علي سليمان.  / الوجيز يف تفسري آايت األحكام من الكتاب العزيز

 مج. 2هـ،  1437املؤلف، 
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 واملنسوخ الناسخ 

 

عبدالرمحن بن حممد بن اخلياط القره داغي )ت التبيان يف بيان الناسخ واملنسوخ من القرآن/  
كركوك: مكتبة أمري؛ بريوت: دار ابن حزم،    -هـ(؛ دراسة وحتقيق أميد جنم الدين املفيت.  1335
 هـ. 1438

 
هـ،  1437دمشق: دار قتيبة،  -حممد محزة. /ن الكريآ حكام والنسخ يف القر دراسات اإل

 ص. 200م،  2016
 

الرايض: اجلمعية    -حممد بن عبدهللا أاب اخليل.كتب الناسخ واملنسوخ املسندة: دراسة موازنة/  
 هـ )أصله رسالة علمية(.  1438العلمية السعودية للقرآن الكرمي وعلومه، 

 
ًعا ودراسة/ املروايت واألسانيد املتعلقة ابلنسخ يف "تفسري القرآن العظيم" البن أيب حامت: مج

 ص. )ماجستري(.  259هـ،  1438املنيا: جامعة املنيا،  -إسالم خلف خلف.
 

 املبهم 

 

املنوفية:    -عامر أمحد علي عامر.  /طرق املفسرين يف االستدالل على املبهم يف القرآن الكري 
 م )ماجستري(. 2016هـ،  1437جامعة املنوفية، 

 
 الظاهر واملؤول

 

عبدالباسط    /القرآن عند شيخ اإلسالم ابن تيمية: دراسة نظرية تطبيقيةالظاهر واملؤول يف 
 هـ )دكتوراه(. 1438املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  - فهيم بن حممد علي شاه.
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 واملتشابه احملكم املشكد،

 

أليب شامة عبدالرمحن بن إمساعيل املقدسي )ت  تتمة البيان ملا أشكد من متشابه القرآن/ 
القصيم: مؤسسة هيلة الرباهيم العبودي  -هـ(؛ حتقيق ودراسة أمحد بن سليمان اخلضري. 665

 هـ. 1438اخلريية: جامعة القصيم، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، 
 

القاهرة:  -لطفية حممد خليفة. /توجيه املشكد يف القرآن الكري:  صص األنبياء أمنوذًجا
 ص. )ماجستري(.  469هـ،  1438جامعة عني مشس، 

 
أمحد حسن  دراسات يف مشكد القرآن: آايت الصابئني، آية الزخرف، آية النساء/ 

 ص. 168هـ،   1439دمشق؛ بريوت: دار ابن كثري،  -فرحات.
 

أليب عبدهللا حممد بن أمحد بن هبة هللا الفزراين الضرير )ت  /آيتني مشكلتني ويدرسالة يف أت
 هـ. 1438عم ان: دار غيداء،  -حممد فتاح اجلباوي.هـ(؛ حتقيق بيان  603

 
 يد األوابد من الفوائد والعوائد والزوائد، من كتب تفسري مشكد القرآن فيه فوائد، يف  
التوفيق بني ما ظاهره التدافع وعوائد، من احلكاايت والو ائع وزوائد، من البديع واألدب/  

 -وحتقيق أمحد بن فارس السلوم. هـ(؛ دراسة 1111عبدامللك بن حسني العصامي )ت 
 مج. 3هـ،  1440بريوت: دار ابن حزم، 

 
محادة حممد   /املشكد يف القرآن الكري عند البا الين والرازي: دراسة حتليلية موازنة

 ص. )دكتوراه(.  278م،  2016هـ،  1437اإلسكندرية: جامعة اإلسكندرية،  -بسيوين.
 

جدة: دار   -سلطان بن صغري العنزي.مشكد القرآن الكري يف تفسري البسيط للواحدي/ 
 ص( )أصله رسالة علمية(.  1024مج ) 2هـ؟،  1439األوراق الثقافية، 
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علم الدين علي بن أمحد  /هداية املراتب وغاية احلفاظ والطالب يف تبيني مشكد الكتاب
مكة املكرمة: دار أطلس اخلضراء،   -آل رحاب.  هـ(؛ اعتىن به حممد أمحد  643السخاوي )ت  

 هـ. 1439
أليب شامة عبدالرمحن بن  /تتمة البيان ملا أشكد من متشابه القرآنيليه ابلعناية السابقة: 
 هـ(. 665إمساعيل املقدسي )ت 

 هـ(. 732برهان الدين إبراهيم بن عمر اجلعربي )ت  /تذكرة احلفاظ يف مشتبه األلفاظ
 

 وأصوله الفقه
 

أبو السعود وترجيحاته الفقهية من خالل كتابه "إرشاد العقد السليم إىل مزااي القرآن  
 ص )دكتوراه(.   329هـ،    1438املنيا: جامعة املنيا،    -يوسف صاحل املهدي الطاهر.  /الكري"

 
  حنان أمحد االجتاه الفقهي عند اإلمام أيب جعفر الطحاوي يف تفسريه أحكام القرآن الكري/  

 م )ماجستري(.  2016هـ،  1437املنيا: جامعة املنيا،  -عبداجلليل.
 

( من سورة األنفال إىل  41أثر القواعد األصولية يف التفسري واستنباط األحكام من آية )
املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،   -رافع كانيت. /( من سورة التوبة: مجًعا ودراسة59آية )

 )ماجستري(.هـ  1439
 

عيد شحاتة   / أثر املذهبية الفقهية يف تفسري آايت األحكام تطبيًقا على سورة املائدة
 م )ماجستري(.  2016هـ،  1437الفيوم: جامعة الفيوم،  -عويس.

 
  - صالح مهدي النعيمي.األحكام الفقهية املستمدة من  صص القرآن: أولو العزم أمنوذًجا/  

 هـ. 1439ن: دار النفائس؛ العراق: دار الفجر، امَّ ع؟: اجملمع الفقهي العراقي؛  
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معاذ    /االستدالل ابلقرآن اجمليد عند نوازيل املغرب األ صى: دراسة نظرية أتصيلية تطبيقية
 هـ )حبث خترج املاجستري(.  1439مراكش: جامعة القاضي عياض،  -املساوي.

 
ندا  /الدكتور حممد سيد طنطاوي رمحه هللاالتفكري الفقهي يف "التفسري الوسيط" لألستاذ 

 ص )ماجستري(.  191هـ،  1438املنيا: جامعة املنيا،  -عمر أبو زيد.
 

  / هـ( يف كتابه "تيسري البيان ألحكام القرآن" 825ا هود الفقهية لإلمام املـَوزعي )ت 
 ص )ماجستري(. 300هـ،  1438مصر: جامعة جنوب الوادي،  -أمحد حافظ حممود.

 
راءات القرآنية وأثرها يف استنباط األحكام الفقهية عند املالكية: مناذج من فقه األسرة/ الق

 هـ. 1438الدار العاملية للكتاب،  ؛ الدار البيضاء:دمشق؛ بريوت: اليمامة -حممد ًنفع.
 

 علوم التفسري
 

 التفسري علم

 

عبداحملسن   /عاشور يف إعجاز القرآن األزهار املتناثرة على املقدمة العاشرة: شرح ملقدمة ابن  
 هـ. 1439الرايض: دار التوحيد،  -بن عبدالعزيز العسكر.

 
عم ان:   -عثمان فوزي علي. أصول البحث العلمي يف التفسري: دراسة موضوعية تطبيقية/

 هـ. 1439دار غيداء، 
 
احملمدية للعلماء، مركز ابن سبتة: الرابطة  -.صول البيان يف فهم اخلطاب القرآين وأتويلهأ

 هـ؟ 1440أيب الربيع السبيت للدراسات اللغوية واألدبية، 
 هـ(. 1437)أصله مؤمتر عقد يف تطوان عام 

 .البوشيخي يف بداية حماضرته أن املراد أبصول البيان هو أصول التفسريذكر 
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معاين "ل كتابه ال من خ (هـ 311)ت و واعده عند أيب إسحاق الزجاج  أصول التفسري 
هـ )حبث لنيل شهادة    1438الرابط: دار احلديث احلسنية،    -أمحد بوغنبو.  /"القرآن وإعرابه

 التأهيل يف العلوم اإلسالمية(. 
 

ــور ــتاذ ابن عاشـ ــة نور يف الرد على كتاب األسـ ــر، أو  بسـ ــر يف نقد املقدمات العشـ  /البشـ
هــــــــــــــــــــ(؛ اعتىن إبخراجه هارون بن عبدالرمحن آل  1384ن بن منصـــــور )التونســـــي( )ت  عثما

 هـ. 1439تونس: الدار املالكية،  -ابشا.
 .حممد الطاهر بن عاشور لتفسريه )التحرير والتنوير( يف مقدمة العالمةلمقدمات العشر لنقد 

 
دالل بنت كويران   /مفهومه وضوابطه واجتاهاته :التجديد يف التفسري يف العصر احلديث

 هـ. 1439القاهرة: مفكرون الدولية للنشر،  -.السلمي
 

الرايض: دار    -شرح سعد بن ًنصر الشثري.التحبري شرح أصول من التفسري البن عثيمني/  
 هـ. 1439التدمرية، 

 
التحرير والتيسري ملنظومة الزمزمي يف علم التفسري: شرح منظومة الزمزمي عبدالعزيز بن  

إستانبول: دار    -صهيب عبدالرحيم السامرائي.  /هـ(   976  –  900علي الزمزمي الشافعي )
 هـ. 1439األصول العلمية، 

 
التعليمية و مدى  هداف ن الكري للمرحلة الثانوية يف ضوء األآحتليد حمتوى تفسري القر 

هـ )حبث مكمل  1438غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -حنان عثمان األغا.  /هلا  ةاكتساب الطلب
 للماجستري(.
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تطوير حمتوى مقرر التفسري ابملرحلة الثانوية األزهرية يف ضوء املعايري القومية للتعليم  
ص.   305هـ،  1439املنصورة: جامعة املنصورة،  -عبدالوهاب عادل حممد.األزهري/ 

 )ماجستري(. 
 

 1437القاهرة: دار اليسر،    -حممد يسري إبراهيم.  /التقرير للمبادئ العشرة يف علم التفسري 
 ص. 135م،  2016 هـ،
 

ت  )املعروف ابلنحوي  ،احلسن بن حممد بن يعيش الصنعاين /التيسري يف علم التفسري 
 (.هـ791

 هـ.. 1439جبامعة إب يف اليمن،  قسم علوم القرآن والدراسات اإلسالميةحتقيقه يف 
 

رفيق حسين أبو   / جهود املوايل يف التفسري يف القرنني األول والثاين اهلجريني: دراسة حتليلية
 ص. )ماجستري(.  405هـ،  1438طنطا: جامعة طنطا،  -جليل.

 
الرايض: مؤسسة   -عبدالكرمي بن عبدهللا اخلضري.رغبة التيسري يف شرح منظومة التفسري/ 

 هـ؟ 1439معامل السنن: دار ابن اجلوزي، 
 

العاملية؛ الرايض:  الكويت؟: جامعة املعرفة  -سعد بن ًنصر الشثري.شرح أصول التفسري/ 
 ص.  248هـ، 1439دار كنوز إشبيليا، 

 
 -حممد بن عمر ابزمول. / من كتاب إمتام الدراية لقراء النقاية للسيوطي شرح علم التفسري 

 ص. 288هـ؟،  1437اجلزائر: دار املرياث النبوي، 
 

موسى شرح حممد بن  شرح كتاب التحبري يف علم التفسري للحافظ جالل الدين السيوطي/  
 ص(. 1190مج )  2هـ،  1439بريوت: دار ابن حزم،  -الشريف.
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جدة: معهد اإلمام  -ًنيف بن سعيد الزهراين.علم االستنباط من القرآن: املفهوم واملنهج/ 

 هـ. 1440الشاطيب للقرآن وعلومه، 
 

عا ة السمعية يف ا امعة ن الكري لدى ذوي اإلآ فاعلية الويب التفاعلي يف تفسري القر 
هـ )حبث مكمل  1438غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -انتصار زايد الدرميلي. /سالمية بغزةإلا

 املاجستري(. 
 

 هـ(. 1338حممد حمفوظ الرتمسي )ت  /فتح اخلبري بشرح مفتاح التفسري 
 هـ... 1439حتقيقه يف جامعة امللك عبدالعزيز جبدة، 

 
]السعودية[: معهد آفاق التفسري للتعليم،   -املطريي.عبدالعزيز بن داخل    /فضد علم التفسري 

 ص.  48هـ،  1438برًنمج إعداد املفسر، 
 

  -قرًنس بن حممد القرًنس.  /دراسة نظرية تطبيقية":  تفسرياً   لغًة صحَّ   ليس كد ما صحَّ " اعدة  
 هـ )ماجستري(. 1437الرايض: جامعة امللك سعود، 

 
 -عبري بنت حممد السريع. واعد التفسري عند شيخ اإلسالم ابن تيمية: مجًعا ودراسة/ 

 هـ )ماجستري(. 1439الرايض: جامعة اإلمام، 
  

لباب التحرير يف أصول التفسري: اختصار لكتاب "التحرير يف أصول التفسري" ملؤلفه 
املدينة املنورة: دار    -اختصره عبدالرمحن بن عادل املشد.األستاذ مساعد بن سليمان الطيار/  

 هـ. 1438امليمنة، 
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 التأويد 

 

  - حممد رضوان.حممد علي  / التأويد والسياق يف تفسري "يف ظالل القرآن" لسيد  طب
 ص. )دكتوراه(.  532هـ،  1438القاهرة: جامعة عني مشس، 

 
دار  -هاريس بري كيالند؛ ترمجة قنييب عبدالقادر.معارضة املسلمني األوائد لتأويد القرآن/ 

 هـ. 1439الوراق، 
 املؤلف مستشرق نروجيي.

 
 التفسري مناهج 

 

 2016هـ،    1437املنيا: جامعة املنيا،    -الرشيدي.نوير مسلم    /ابن حجر العسقالين مفسًرا
 م )دكتوراه(. 

 
  - هند عبداملوجود حممد. /اجتاهات التفسري عند ابن تيمية وابن كثري: دراسة مقارنة

 ص. )دكتوراه(.  353هـ،  1438اإلسكندرية: جامعة اإلسكندرية، 
 
آمنة بنت   /دراسة تطبيقية على سور يونس وهود ويوسف :تالف السلف يف التفسري اخ

 هـ )ماجستري(.  1439، جامعة القصيم  بريدة: -.عبدالعزيز اليحىي
 

 هـ؟ 1439اجلزائر: دار املرياث النبوي،   -حممد بن عمر ابزمول. /االستنباط عند املفسرين
 يليه له: معرفة الوجوه والنظائر يف القرآن الكرمي.
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هـ(:   606 – 543اإلمام فخر الدين الرازي رمحه هللا: جمدد املائة السادسة للهجرة )
؟: دار روائع املصحف   -عادل حممد صاحل أبو العال.ترمجته، منهجه يف التفسري، الدفاع عنه/  

 ص.  676هـ،  1438وعلومه، 
 

حممد بن  اإلمام املفسر ابن مردويه ومنهجه يف تفسريه مقاراًن مع أشهر التفاسري املأثورة/ 
 هـ. 1437إستانبول،  -عبدهللا اخلضريي.

 
املنيا: جامعة   -سهام محدان العتييب. /اإلمام جنم الدين الطويف ومنهجه يف تفسري القرآن

 م )ماجستري(.  2016هـ،  1437املنيا، 
 

املنيا:    -أمساء حسني خليفة.  /املدرسة النقلية للتفسري  دميًا وحديثًا: دراسة موازنةخصائص  
 م )ماجستري(. 2016هـ،  1437جامعة املنيا، 

 
الرايض:   - آالء بنت عبدالرمحن املاضي. /الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرمحن املسند مفسًرا

 هـ )ماجستري(. 1439جامعة اإلمام، 
 

عبدالغفور   /ة جامعة بني داللة اآلايت وتفسريهايدراسة موضوع : احلكمية يف القرآنالطرق  
 هـ. 1438عم ان: دار غيداء،  -.حممد

 
  1829هـ،    1240عبدهللا بن فودي ومنهجه يف تفسريه "ضياء التأويد يف معاين التنزيد" )

 م )دكتوراه(.  2016، هـ 1437املنيا: جامعة املنيا،  -عبدالعاطي أبو العبد اخلذراوي.هـ(/ 
 

(/  هـ  1363 – 1324العالمة حممد بن حممد اخلاجني البوسين وجهوده يف التفسري )
 هـ. 1439بريوت: املكتب اإلسالمي،  -خليل بن إبراهيم مهتيتش. 
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املنيا:    -خالد سعد املطريي.  / واعد الرتجيح يف تفسري "البحر احمليط" أليب حيان األندلسي
 ص. )ماجستري(.  299هـ،  1439املنيا، جامعة 

 
  ت) امليداين مفهوم شجرة موضوع السورة وتطبيقاهتا يف التفسري عند عبد الرمحن حبنكة

الرابط:   -كوثر النويين.  /اتفسري سور العلق، القيامة، الفر ان، والرعد أمنوذجً  (: م2004
 العلوم اإلسالمية(. هـ )حبث لنيل شهادة التأهيل يف  1438دار احلديث احلسنية، 

 
 -عبدالقادر مربوح.  / مناهج فهم النص القرآين بني املستشر ني واملسلمني: الغيبيات منوذًجا

 هـ )ماجستري(. 1438اجلزائر: جامعة وهران، 
 

 ص.  186سعيد إمساعيل صيين،   /منهج أحباث املفسرين يف خطوات تطبيقية
 هـ. 1439/ 25/1بتاريخ كتاب إلكرتوين نشر يف شبكة األلوكة 

 
منهج االستنباط عند اإلمام ابن بدران من خالل تفسريه "جواهر األفكار": دراسة نظرية  

ورقة  511هـ،  1436مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -شهد عطوان املالكي. /تطبيقية
 )ماجستري(. 

قادر بن أمحد بدران  جواهر األفكار ومعادن األسرار املستخرجة من كالم العزيز اجلبار/ عبدال
 هـ(. 1346)ت 

 
املنيا:   -بسمة عبدالرمحن عوض. / منهج االستنباط من القرآن الكري عند وهبة الزحيلي

 ص )ماجستري(.  212هـ،  1439جامعة املنيا، 
 

حممد نور   /منهج أم املؤمنني السيدة عائشة رضي هللا عنها يف التفسري واجتهاداهتا الفقهية
بريوت: طوق النجاة: دار   -راجعه ونقحه وقدم له هاشم حممد علي مهدي.األمني نوري؛ 

 مج )أصله رسالة دكتوراه(.  2هـ،  1440اجليل، 
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  - راشد هادي شبيب. /يف تفسريه هـ[ 680]ت منهج اإلمام أمحد بن يوسف الكواشي 

 ص. )ماجستري(.  259هـ،  1438املنيا: جامعة املنيا، 
 

القاهرة: جامعة  -هاجر حممود قنديل. /وطي يف تفسري ا اللنيمنهج اإلمامني احمللي والسي
 )ماجستري(.  ص 221، هـ 1438القاهرة، 

 
منهج التفسري عند اإلمام الديلمي من خالل كتابه "الربهان يف تفسري القرآن": دراسة  

 ص. )دكتوراه(.  376هـ،  1439أسيوط: جامعة أسيوط،  -بشري قحطان علي.نقدية/ 
 

الزخمشري وابن عاشور من خالل تفسرييهما "الكشاف" و"التحرير والتنوير" يف  منهج 
اإلسكندرية: جامعة اإلسكندرية،   -حممد عبداحلميد حممد. /داللة حروف املعىن ا ارّة

 ص. )دكتوراه(.  317هـ،  1438
 

القاهرة: جامعة  -علي أمحد خليل أمحد. / منهج عبداحلميد كشك يف تفسري القرآن الكري
 ص. )ماجستري(.  234هـ،  1438القاهرة، 

 
  /منهج الفخر الرازي يف االستنباط من القرآن الكري من خالل كتابه "مفاتيح الغيب"

 م )ماجستري(. 2016هـ،  1437املنيا: جامعة املنيا،  -حممد خلف عبدالغين.
 

امي  ر  /مو ف فخر الدين الرازي من أيب بكر األصم من خالل تفسريه "مفاتيح الغيب"
 ص. )ماجستري(.  306هـ،   1438املنصورة: جامعة املنصورة،  -حممد عطوة.

 )يف منهج التفسري(
 

 :أنواع التفسري 
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 التفسري ابملأثور -أ
  -حممد بن عبدهللا اخلضريي. /التفسري ابألثر بني اإلمامني ابن جرير الطربي وابن ايب حامت 

 ص.  208م،  2016هـ،  1437إستانبول: دار اللباب، 
 
 التفسري ابلرأي  -ب

جيهان   /الرتجيحات العقلية يف تفسري القرآن: التفسري الكبري لفخر الدين الرازي منوذًجا
 ص. )ماجستري(.  358م،  2016هـ،  1437املنوفية: جامعة املنوفية،  -حممود اجلندي.

 

 التفسري الفقهي -جـ
كتابه "التفسريات  هـ( يف   1130التفسري الفقهي عند اإلمام مال جيون احلنفي )ت 

هـ،  1439املنيا: جامعة املنيا،  -وليد إبراهيم الضاعن. األمحدية يف بيان األدلة الشرعية"/
 ص. )دكتوراه(.  358

 
املنهج الفقهي للهرري الشافعي من خالل كتابه "حدائق الروح والرحيان يف روايب علوم  

 ص. )ماجستري(. 235، هـ 1438املنيا: جامعة املنيا،  -دعاء كامل نور.  /القرآن"
 
 التفسري اإلشاري -د

هـ(: دراسة   1137االجتاه اإلشاري يف "روح البيان" إلمساعيد حقي الربوسوي املتوىف )
 ص. )ماجستري(. 419هـ،  1438املنوفية: جامعة املنوفية،   -أمحد السيد نصار.  /حتليلية

 
هـ( وابن عجيبة )ت  1137اجتاه التفسري اإلشاري عند كد من إمساعيد حقي )ت 

ص.  446هـ،  1438القاهرة: جامعة القاهرة،  -علي مصطفى مشس الدين.هـ(/  1224
 )دكتوراه(. 

 
 التفسري الرتبوي  -هـ
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 -ة.عماد سعد عرفالتفسري الرتبوي ألنور الباز وأثره يف الدعوة اإلسالمية: دراسة حتليلية/ 
 ص. )ماجستري(.  155هـ،  1438كفر الشيخ: جامعة كفر الشيخ، 

 
 التفسري البالغي -و

 1438دمشق؛ بريوت: دار ابن كثري،    -فاضل صاحل السامرائي.على طريق التفسري البياين/  
 جـ. 4م،  2017هـ، 

 
 التفسري العلمي  -ز

عبداملعطي   /العلمية يف القرآن الكريأثر البيئة الصرفية والنحوية يف تفسري آايت اإلشارات  
 ص. )ماجستري(.  384هـ،  1438القاهرة: جامعة القاهرة،  -عبدالفتاح شتا.

 
اإلمام الرازي ومو فه من التفسري العلمي وذلك من خالل كتابه املسمى "مفاتيح الغيب"/ 

 ص. )دكتوراه(.  183هـ،  1438اإلسكندرية: جامعة اإلسكندرية،  -علي توفيق أبو العال.
 
 التفسري املوضوعي -ح

 

دار  اجلزائر:   -حممد بن عمر ابزمول. /حترير التفسري املوضوعي والوحدة املوضوعية للسورة 
 هـ. 1439املرياث النبوي، 

 يليه: التناسق املوضوعي للسور القرآنية. 
 

الرايض: دار ابن اجلوزي،   -إبراهيم بن صاحل احلميضي.املدخد إىل التفسري املوضوعي/ 
 ه؟ 1438

 
حممود   /مقدمات إعادة أتسيس الفهم : منهج التدبر املوضوعي املعاصر للقرآن الكري

 ص. 366م،  2016هـ،   1437الرايض: مكتبة التوبة،  -راغب اخلضري.
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 (التفسري  يف : وأجزاء سور  تدبر)  والتأمد التدبر 

 إصدارات...(.   5هـ )    1439؟: الرابطة،    -مجع وإعداد رابطة العلماء املسلمني.  / آية وتدبر
 

  / إىل سورة العنكبوت: متشاهبات لفظية، لطائف، علوم  رآنوفوائد: من سورة التوبة آية 
 ص. 458هـ،  1439الرايض: دار الصميعي،  -ابتسام عمر العمودي.

 
هـ،  1437دمشق: دار الفكر،  -سليمان سامي اجلوخدار. /اإلحسان يف تدبر القرآن 

 م. 2016
 

عادل   / الفاحتة إىل سورة الناسأول مرة أتدبر القرآن: دليلك لفهم وتدبر القرآن: من سورة  
 367هـ،  1438الكويت: شركة إس يب حلول إعالنية متكاملة،  -.13ط -حممد خليل.

 ص. 
 

 هـ.1438الرايض: دار احلضارة،    -ًنصر بن علي القطامي.  /التاءات العشرون لتدبر القرآن
 

مكة املكرمة:    -الوهيب.فهد بن مبارك    /هآاثر تدبر القرآن الكري: مفهومه، أساليبه، أسبابه،  
 هـ؟ 1439دار طيبة اخلضراء، 

 
مجع وإعداد عبدالرمحن بن   /فائدة من تفسري السعدي  1000تدبرات السعدي: أكثر من  

 هـ. 1438الرايض: دار احلضارة،  -حممد السعدي.
 

العلمية يف إعداد اللجنة  /ثالثون جملًسا يف التدبر: جمالس علمية وإميانية: اجملموعة اخلامسة
هـ، 1437الرايض: مركز تدبر للدراسات واالستشارات: غالف: دار احلضارة،  -مركز تدبر.

 ص. 68م،  2016



66 
 

 
بريوت: املكتب اإلسالمي،   -يوسف حممد فارح يوسف. /حكم ولطائف وفوائد  رآنية

 هـ. 1438
 

دمشق: مكتبة دار   - عصام اجلبوري. / خرائط القرآن: حتفيز األذهان لتدبر سور القرآن
 هـ. 1439البيان، 

 
هـ،    1438الرايض: املؤلف،  -.2ط  -علي احلميد.  / خواطر  رآنية: أتمالت يف آايت بينات

 ص. 296
 

 1437عم ان: دار عمار،    -حممد عناية هللا أسد سبحاين.  /عقد ا مان يف تقوي تدبر القران
 ص. 240م،  2016هـ، 

 
القاهرة: دار   -رمضان مخيس الغريب.فهم القرآن بني القواعد الضابطة واملزالق املهلكة/ 

 هـ. 1439البشري، 
 

 -.سعيد بن علي بن وهف القحطاين / كنوز وفوائد من كتب أئمة تفسري القرآن العظيم
 هـ. 1439السعودية: املؤلف، 

 
هـ،  1438املنصورة: مكتبة اإلميان،  -حيىي. حممد ايسني أبو  /جممد القرآن تيسريًا لألفهام

 ص. 488م،  2017
 )مفاهيم، وليس هو من ابب اجململ واملبني( 

 
 وأغراض  أهداف،: واآلايت والسور القرآن مقاصد
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سعود بن خالد بن  /أثر مقاصد القرآن يف حّد مشكالت األمة ودفع معو ات هنوضها
 هـ. 1439العلمية السعودية للقرآن الكرمي وعلومه، الرايض: اجلمعية  -سعود الكبري.

 
إعمال مقاصد القرآن يف التفسري: دراسة نظرية تطبيقية: تفسري القرآن الكري للشيخ  

 367هـ،    1438اإلسكندرية: جامعة اإلسكندرية،    -عماد عبداجليد حممد.  / شلتوت منوذًجا
 ص. )دكتوراه(. 

 
ىل  إعلى  ن الكري: من سورة األآ  من القر ني احلزب الستهداف  أالدراسة التحليلية ملقاصد و 

ورقة )حبث   289هـ،  1438غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -عبري سهيل كريزم. /سورة الناس
 مكمل للماجستري(.

 )ورسائل أخرى يف بقية السور( 
 

القرآنية  داللة أمساء السور القرآنية على حماورها وموضوعاهتا، مع خرائط ذهنية للسور 
 هـ؟ 1439دمشق: مؤسسة الرسالة،  -عمر علي عرفات. /تعني على فهم السور وحفظها

 
 ص.  488، هـ 1439، مكة املكرمة: مؤسسة النبأ العظيم -فايز السريح. معامل السور/ 

 
مقاصد القرآن الكري بني اإلمامني الطاهر بن عاشور وحممد رشيد رضا من خالل 

م  2016هـ،  1437املنيا: جامعة املنيا،  - ًنصر سعد حممود. / تفسرييهما: دراسة موازنة
 )ماجستري(. 

 
 هـ. 1439مكة املكرمة: دار طيبة اخلضراء،  -فايز السريح. /نظرات يف سور القرآن 

 ( خمتصرة يف مقاصد وموضوعات كل سورة من سور القرآن الكرميحملة )
 

 التناسب والسياق 
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  ، ان : دار الرنيماهلواوشه._عم  سليمان  حممود    /اًل تساق يف متاسك النص: سورة يوسف مثااال
 ص.  282م،  2017ه،  1438

تساق يف كانت بعنوان: أثر عناصر االو ، هـ 1429جامعة مؤتة،  –األصل: رسالة ماجستري 
 . سورة يوسفدراسة نصية من خالل متاسك النص: 

 
حتية السيد   /متاسك النص القرآين وانسجامه: سورة النمد منوذًجاأثر املناسبة يف حتقيق 

 م )ماجستري(. 2016هـ،  1437اإلسكندرية: جامعة اإلسكندرية،  -لطفي شريف.
 

اجلزائر:   -أمينة بن عبدهللا. / أثر الربط يف اتساق اخلطاب القرآين: سورة الشعراء أمنوذًجا
 )ماجستري(.هـ  1439جامعة وهران، 

 
أمساء بنت إبراهيم اسم هللا )الرحيم( ومناسبة جميئه يف خواتيم اآلايت: دراسة نظرية تطبيقية/  

 هـ )ماجستري(. 1439الرايض: جامعة اإلمام  -الشواي.
 
)ت  مد رشيد رضاحمل نارامل تفسري  اللالقتال من خ فهم آايت يف  السياق وأثره عتبارا

هـ )حبث لنيل شهادة   1438الرابط: دار احلديث احلسنية،  -جاكارجا.كوين   /(هـ  1354
 التأهيل يف العلوم اإلسالمية(. 

 
عم ان: مكتبة اجملتمع العريب،   -منصور علي العمراين.التناسق املوضوعي يف سورة اإلسراء/ 

 هـ )أصله رسالة دكتوراه من جامعة أم القرى(.  1439
 

 -حسام الدين طاهر عبداملنعم. /آايت القرآن:  راءة سيا يةخفاء املناسبة يف ترتيب 
 م )دكتوراه(.  2016هـ،  1437اإلسكندرية: جامعة اإلسكندرية، 
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مكة املكرمة: دار طيبة   -سعد بن مقبل احلريري. /داللة السياق وأثرها يف النص الشرعي
 هـ. 1439اخلضراء، 

 
 1438املنوفية: جامعة املنوفية،  -بدالنيب.إميان حممد ع /سيا ات الفتنة يف القصص القرآين

 ص. )دكتوراه(.  295هـ، 
 

مكتبة  عم ان:    -منصور علي العمراين.علم املناسبات القرآنية يف سورة مري: دراسة تطبيقية/  
 هـ. 1438اجملتمع العريب، 

 
علم املناسبات وأثره يف تفسري الشيخ حممد األمني بن عبدهللا اهلرري املسمى "حدائق 

،  بنها : جامعة بنها -حممد طارق عبدالوهاب علي.الروح والرحيان يف روايب علوم القرآن"/ 
 ص )ماجستري(. 309هـ،  1438

 
ار  صالح صب /املناسبات بني السور واآلايت: دراسة تطبيقية على سور املسبحات

 هـ. 1438عم ان: دار غيداء،  -خريبط.
 

هـ( يف كتابه "معارج التفكر   1425املناسبات عند عبدالرمحن حسن حبنكة امليداين )ت  
ص  390هـ،  1438املنيا: جامعة املنيا،  -إمساعيل عبدالرمحن. ءآالود ائق التدبر"/ 

 )ماجستري(. 
 

 /هـ( يف كتابه "التيسري يف أحاديث التفسري" 1414املناسبات عند املكي الناصري )ت 
 ص. )ماجستري(. 290هـ،  1438املنيا: جامعة املنيا،  -.  -زينب عباس عبدالرمحن.

 
هـ: دراسة تطبيقية على سوريت    1371راغي، املتوىف  املناسبات يف تفسري أمحد مصطفى امل

 ص. )ماجستري(.   327هـ،    1438املنيا: جامعة املنيا،    -أمحد خطيب إمام.  /األنفال والتوبة
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 )ودراسات على سور أخرى، لباحثني آخرين( 
 

 -أفراح حسن الاليف.  /مناسبة اسم هللا العليم عند ختمه آلايت الذكر احلكيم: مجًعا ودراسة
 م )ماجستري(.  2016هـ،  1437سكندرية: جامعة اإلسكندرية، اإل
 

املنيا:   -الشيباين عياد عرييب. /مناسبة أمساء هللا احلسىن وصفاته العلى عند ختمها لآلايت
 م )دكتوراه(.  2016هـ،  1437جامعة املنيا، 

 
  القدمية التفاسري 

 (واالستنباطات والرتجيحات، التفسري، يف  األ وال مجع يشمد)

 (التفسري  مناهج  يف : االستنباط مناهج )
حممد بن عبدهللا القحطاين،  /اختيارات ابن القيم وترجيحاته يف التفسري: دراسة وموازنة

الرايض: جامعة امللك سعود، كرسي القرآن الكرمي وعلومه،   -حممد عبدهللا الدوسري.
 ه.1439

 
أليب السعود حممد بن حممد العمادي )ت   /الكري كتابإرشاد العقد السليم إىل مزااي ال

 هـ(. 982
 هـ...  1438حقق يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 

 
دمشق: دار   -أمحد بن إبراهيم العبودي.  /أ وال أيب موسى املديين يف التفسري: مجًعا ودراسة

 هـ. 1439الرسالة العاملية، 
 

هـ(؛ حتقيق ودراسة السيد    786يوسف الكرماين )ت  مشس الدين حممد بن    /أمنوذج الكشاف
 هـ؟ 1438الدار البيضاء: دار الرشاد احلديثة؛ الكويت: دار الضياء،  -حممد سالم.

 )حاشية على كشاف الزخمشري(.
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 هـ(. 1178أمحد بن حممد السحيمي الشافعي األزهري )ت  / اتج البيان أللفاظ القرآن 

 هـ...  1439الكرمي ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة، حتقيقه يف كلية القرآن 
 

 هـ(. 741)ت  حممد بن أمحد بن جزي الكليبزيد/ ـ التسهيد لعلوم التن
 هـ...  1438حيقق يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 

 
حتقيق هـ(؛  940مشس الدين أمحد بن سليمان بن كمال ابشا )ت  /تفسري ابن كمال ابشا

 هـ. 1439إستانبول: مكتبة اإلرشاد،  -ماهر أديب حبوش.
 

مكة املكرمة:    -هتاين بنت سامل بن حممد غالم.  /تفسري اإلمام ميمون بن مهران: مجًعا ودراسة
 هـ )ماجستري(. 1439جامعة أم القرى، 

 
هـ،   1437القاهرة،  القاهرة: جامعة    -محادة سامل محاد.  / تفسري اإلمام النووي: مجًعا ودراسة

 ص )ماجستري(.  305
 

هـ(؛ حتقيق عادل أمحد   745أليب حيان حممد بن يوسف األندلسي )ت    /تفسري البحر احمليط
 مج. 9هـ،  1438بريوت: دار الكتب العلمية،  -عبداملوجود وآخرين.

 
هـ(؛ حتقيق حممد بن صاحل   468أليب احلسن علي بن أمحد الواحدي )ت التفسري البسيط/ 

ط، مصححة  -الفوزان؛ دققه ونقحه وضبطه عبدالعزيز بن سطام آل سعود وآخرون.
 مج. 25هـ،  1439الرايض: العبيكان للنشر،  -ومنقحة.

 
 هـ(.  289تفسري بكر بن سهد الدمياطي )ت 

 هـ...  1438ابملدينة املنورة، حتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية 
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ًنصر الدين عبدهللا بن عمر   /املسمى أنوار التنزيد وأسرار التأويد ،تفسري البيضاوي

 مج. 2هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -هـ(.  685البيضاوي )ت 

ص )هبامش   1136هـ،  1438بريوت: دار املعرفة،  -تحقيق حممد حميي الدين األصفر.وب
 القرآن الكرمي(.

 
تفسري اخلطيب الشربيين، املسمى السراج املنري يف اإلعانة على معرفة بعض كالم ربنا  

هـ(؛ خرج آايته وأحاديثه وعلق  977حممد بن أمحد الشربيين اخلطيب )ت  /احلكيم اخلبري 
 مج.  4هـ،  1438بريوت: دار الكتب العلمية،  -حواشيه إبراهيم مشس الدين.

 

 -إبراهيم أمحد السناري. /هـ(: مجًعا وترتيًبا ودراسة 684شهاب الدين القرايف )ت تفسري 
 ص. )ماجستري(. 1299هـ،  1438سوهاج: جامعة سوهاج، 

 
هـ(؛ حتقيق عادل بن  774أليب الفداء إمساعيل بن كثري القرشي )ت  /تفسري القرآن العظيم

 مج. 8هـ،  1439،  القاهرة: املكتبة اإلسالمية  -يوسف العزازي وآخرين.
 

  / تفسري القرآن العظيم مسنًدا عن الرسول صلى هللا عليه وسلم والصحابة والتابعني
الرايض؛ الدمام:    -هـ(؛ حتقيق جمموعة من الباحثني.  327عبدالرمحن بن أيب حامت الرازي )ت  

 مج.  16هـ،  1439دار ابن اجلوزي، 
 

نور الدين أمحد بن  تفسري الكازروين، املسمى الصراط املستقيم يف تبيان القرآن الكري/ 
القاهرة: دار الرسالة،    -هـ(؛ حتقيق عبدهللا بن عبدالعزيز الشرباوي.  923حممد الكازروين )ت  

 هـ.  1439
 

 هـ(. 983جالل الدين حسن بن حممد بن نصري )ت  /التفسري احملمدي
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 هـ... 1439لقرآن الكرمي والدراسات اإلسالمية،  حتقيقه يف كلية ا
 

تفسري النيب صلى هللا عليه وسلم للقرآن الكري: من سورة مري إىل سورة الناس: مجًعا  
 م )ماجستري(.   2016هـ،    1437املنيا: جامعة املنيا،    -شيماء تغيان عنرت.  /وتوثيًقا ودراسة

 
فسري ابن  ، املعروف بتوتعرف اآلايت والنبأ العظيمتنبيه األفهام إىل تدبر الكتاب احلكيم 

 -.فاحل حسين عبدالكرميهـ(؛ حتقيق  536عبدالسالم بن عبدالرمحن بن برجان )ت برجان/ 
 مج. 5هـ،  1437عم ان: دار النور املبني، 

 
 هـ(. 1178رستم بن علي أصغر القِّنَّوجي )ت  /ا امع الصغري يف التفسري

 هـ...   1439جبامعة القصيم يف بريدة،  حتقيقه يف كلية الشريعة
 

  1014)ت القاري  بن سلطان حممد اهلروي وهي حاشية املال علي: ا مالني للجاللني
بريوت: دار الكتب العلمية،   -بعناية حممد عبدالقادر شاهني. / على تفسري ا اللنيهـ( 

 ص(.  1088مج ) 1جـ يف  2هـ،  1438
 

شهاب   /على تفسري البيضاوي عناية القاضي وكفاية الراضي، املسماة حاشية الشهاب
هـ(؛ ضبطه وخرج آايته وأحاديثه عبدالرزاق   1069الدين أمحد بن حممد اخلفاجي )ت 

 مج.  9هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -املهدي.

 
هـــــــــــــــــ(؛ ضــبطه  1241أمحد بن حممد الصــاوي )ت   /حاشــية الصــاوي على تفســري ا اللني

 مج. 4هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -وصححه حممد عبدالسالم شاهني.
 

عم ان:   -حتقيق هباء اخلاليلة. /حاشية القازاابدي على تفسري البيضاوي لسورة الفاحتة
 هـ؟ 1439األصلني للدراسات والنشر، 
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 هـ( 1163أبو النافع أمحد بن حممد بن إسحاق القازاابدي الرومي احلنفي )ت 
 

  911جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت  / الدر املنثور يف التفسري ابملنثور
 هـ(.

 هـ... 1438يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة،  حتقيقه ودراسته
 

هـ(؛ دراسة وحتقيق  631حممد بن جرب العناين )ت بعد الدرة يف تفسري القرآن العظيم/ 
 هـ )ماجستري(. 1439املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -عبدالرمحن بن علي الرفاعي.

 لعله حتقيق جزء منه.
 

أليب   /روائع التفسري: ا امع لتفسري اإلمام ابن رجب احلنبلي: تفسري ابن رجب احلنبلي
  -الفرج عبدالرمحن بن رجب احلنبلي؛ مجع وأتليف وتعليق طارق بن عوض هللا بن حممد.

 مج.  2هـ،  1438الرايض: دار العاصمة،  -[.2]ط
)تكرر العنوان ثالث مرات، واسم املؤلف مثله. وهذا مثل من األخطاء املقصودة يف العناوين، 

 يكفي "تفسري ابن رجب احلنبلي" الشامل للعنوان واسم املؤلف، مرة واحدة(.  

 
حممد بن أمحد الشربيين   /السراج املنري يف اإلعانة على معرفة بعض كالم ربنا احلكيم اخلبري 

 هـ(. 977اخلطيب )ت 
 هـ...  1438حقق يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 

 
ن البكري )ت ضياء السبيد إىل معاين التنزيد/   هـ(.  1057حممد علي بن حممد عال 

 هـ...  1438حقق يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 
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 893شهاب الدين أمحد بن إمساعيل الكوراين )ت غاية األماين يف تفسري الكالم الرابين/ 
مج  7هـ،  1439الرايض: دار احلضارة،  -.وآخرين هـ(؛ حتقيق حامد بن يعقوب الفريح

 )أصله سبع رسائل دكتوراه(.
 

هـ(؛   1307)ت  وجي  نَّ القِّ   يب الطيب حممد صديق بن حسنأل  /فتح البيان يف مقاصد القرآن
 مج.  7هـ،  1438بريوت: دار الكتب العلمية،  -وضع حواشيه إبراهيم مشس الدين.

 
  / فتح اخلبري مبا ال بّد من حفظه يف علم التفسري: مجع تفسري ابن عباس رضي هللا عنهما 

الكويت: مجعية   - هـ(؛ حتقيق عبداحملسن بن زبن املطريي. 1176شاه ويل هللا الدهلوي )ت 
 هـ؟ 1439ة، آايت اخلريي

 
حممد بن علي الشوكاين )ت فتح القدير ا امع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري/ 

 مج 5هـ،  1438، بريوت: دار ابن حزم -.12ط -.هـ(؛ حتقيق عبدالرمحن عمرية 1250
 ص(.  3808)
 

اجلمل )ت سليمان بن عمر  /الفتوحات اإلهلية بتوضيح تفسري ا اللني للد ائق اخلفية
بريوت: دار الكتب العلمية،  -هـ(؛ ضبطه وصححه وخرج آايته إبراهيم مشس الدين. 1204
 مج. 8هـ،  1439

 
هـ(؛ حتقيق  1048املطهر بن علي الضمدي )ت  / الفرات النمري يف تفسري الكتاب املنري 

هـ   1439السعودية للقرآن الكرمي وعلومه،  الرايض: اجلمعية العلمية    -حممد بن أمحد احلو اش.
 )أصله جمموعة رسائل جامعية(. 

 
عماد الدين احلسني بن أيب بكر الكندي اإلسكندراين املالكي )ت   /الكفيد مبعاين التنزيد 

 هـ(. 741
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 هـ...  1438حتقيقه يف كلية القرآن الكرمي ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة، 

 
أليب الربكات عبدهللا بن أمحد النسفي )ت  /التنزيد وحقائق التأويد: تفسري النسفيمدارك 

 هـ. 1438تركيا: دار حتقيق الكتاب،  -هـ(؛ حتقيق حممد حممد علي درويش. 710
 

هـ(؛ ضبطه   1316حممد عمر نووي اجلاوي )ت  / مراح لبيد لكشف معىن القرآن اجمليد
 2هـ،  1437بريوت: دار الكتب العلمية،  -وي.وصححه ووضع حواشيه حممد أمني الضنا

 مج.
 

  -ابتسام ميلود الدخلي.مروايت علي بن أيب طالب يف تفسري ابن كثري: مجًعا ودراسة/ 
 ص. )ماجستري(.  196هـ،  1439اإلسكندرية: جامعة اإلسكندرية، 

 
عبدالعزيز فرج  / هـ(: مجًعا ودراسة 243مروايت هناد بن السري يف التفسري )املتوىف سنة 

 هـ؟ 1439الدوحة: وزارة األوقاف،  -عزران.
 

 هـ(.  745أليب حيان حممد بن يوسف األندلسي )ت  /النهر املاّد من البحر احمليط
 هـ...  1438حيقق يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 

 األصل واملختصر أليب حيان. 
 

 ...( هـ 1300 وفيات من) احلديثة التفاسري 
جدة:    -.4ط  -حممد األمني اهلرري.  /تفسري حدائق الروح والرحيان يف روايب علوم القرآن

 ص(. 15520مج ) 33هـ،   1438دار املنهاج، 
 

 -إعداد حسن قاسم أيب. /هـ(  1386تفسري العالمة عبدالرمحن بن حيىي املعلمي )ت 
 )ماجستري(.هـ  1439املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية، 
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 من سورة النحل إىل آخر سورة يس: مجًعا ودراسة. 
 

رشيد اخلطيب املوصلي )ت   /تفسري القرآن العظيم، املسمى َأوىَل ما  يد يف آايت التنزيد
 7هـ،  1439عم ان: أروقة للدراسات والنشر،  - هـ(؛ اعتىن به وقدم له جمد مكي. 1400

 مج.
 

ؤسسة  املبريوت:    -.هـ(؛ ترمجة امحيدة النيفر  1423)ت    حممد محيد هللاتفسري القرآن الكري/  
 ص. 644هـ،  1438فكر واإلبداع، العربية لل 

 
عم ان: دار   -خالد إمساعيل علي. /وفق اتريخ النزول، مدين ،مكي :تفسري القرآن الكري

 هـ؟ 1440وائل، 
 

 1437؟: دار احلكمة،    -التوايت بن التوايت األغواطي.الدر الثمني يف تفسري الكتاب املبني/  
 مج.   20هـ، 

 )ذكر أنه أول تفسري حديث يف اجلزائر(. ويبدو أنه ركز فيه على اجلانب الفقهي.
 

روال أسعد   ،مجع وإعداد بتسام عمر عبود العمودي  /زاد احلافظ القرآين لسرد اآلايت ابملعاين
 هـ. 1439ط، جديدة منقحة ومزيدة،  -.حجازي

 
 القاهرة: دار الفكر العريب. -عبدالغفار حامد هالل. /زهرة التفاسري 

 ص. 559م،  2016هـ؟،  1437، 15نشر يف أجزاء وأعوام متفرقة، منها جـ
 وهو تكملة لزهرة التفاسري للشيخ حممد أيب زهرة رمحه هللا. 

 
 1399عبدالرمحن بن حممد الدوسري )ت    / واملفاهيم من تفسري القرآن العظيمصفوة اآلاثر  

 )من سورة الفاحتة حىت سورة املائدة(.   مج. 9هـ،  1439الرايض: دار ابن اجلوزي،  -هـ(.
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 حممد أديب الصاحل.  /فذكِّر ابلقرآن: بصائر من رايض التفسري، مع فوائد ولطائف وتنبيهات

 هـ(. 1438شوال   8مج( )ذكره بتاريخ  7النوادر أنه يصدر يف )تفسري، أعلن صاحب دار 
 

  -مجعها حممد عدًنن العمري.  /ملسات تفسري الشعراوي: أتمالت وجدانية وو فات بالغية
 هـ؟ 1438إستانبول: دار األصول العلمية، 

 
املكرمة: دار  مكة  -مجع وإعداد عبدهللا بن صاحل السيف. /املنتقى يف تفسري القرآن الكري

 هـ. 1438أطلس اخلضراء، 
 

إعداد مركز الدراسات واملعلومات القرآنية؛ اإلشراف العلمي مساعد   /موسوعة التفسري املأثور
هـ،  1438جدة: معهد اإلمام الشاطيب، املركز؛ بريوت: دار ابن حزم،  -بن سليمان الطيار.

 مج. 24
الصحابة والتابعني واتبعيهم، معزوًّا إىل مصادره )أكرب جامع لتفسري النيب صلى هللا عليه وسلم و 

 األصلية، مقروًًن بتعليقات مخسة من أبرز احملققني يف التفسري(. 
 

  1439السعودية،  -حممد بن صاحل الشاوي.النفحات املكية يف تفسري كتاب رب الربية/ 
 ص.  616، هـ
 

 املستدركات على التفاسري 
رُه ابُن   بريوت: دار البشائر اإلسالمية،   -.حممد خري رمضان يوسف  /كثري تفسري ما مل يفسِّّ

 ص.  487هـ،  1436
" للحافظِّ إمساعيَل بنِّ عمَر بنِّ كثرٍي )ت  هـ( رمحه  هللا، تفسرٌي  774"تفسرَي القرآنِّ العظيمِّ

، وهو من التفاسريِّ املأثورة، اليت أقبَل القر اء والباحثوَن على واخلاص    مشهور، ومقبوٌل لدى العام  
 االستفادةِّ منها.  
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ر آايٍت كثرية منه، ومل يشرح ألفاظًا   وقد تبنيَّ للكاتب من خالل مطالعته له أن مؤل ِّفه مل يفس ِّ
 عديدة، وبتتبُّعها وجد أهنا أصبحت كثرية، حبيث  ميكن  أن ي سَتدرَك عليه.  

اب عدم تفسريه: النسيان، ووضوح معىن اآلية، وسبق  تفسريِّ اآليةِّ أو اللفظ،  وذكر من أسب
وإيراد اآلايتِّ واألحاديث واآلاثر يف موضوعها أو سبب نزوهلا دون تفسريها، وإيراد مفهوم 

 اآلية وحده... 

ر واملنهج  الذي اتبعه  الكاتب يف هذا االستدراك، هو تفسري  كل ِّ ما مل يتضْح للقارئ أنه ف   س ِّ
 تقريًبا، ومل يتتبَّع ما أوجَز من تفسري واألفضل  توضيحه  أكثر.

 وأولوية  التفسريِّ هو من تفسريهِّ نفسهِّ رمحه  هللا، فاهلدف  هو تكملة  تفسريهِّ مبنهجه. 
قال: "وقد تنبَّهت  إىل أن بعَض اآلايتِّ قد خيتلف  تفسري ها ولو كانت أبلفاظها أو مشاهبًة هلا،  

 وقعها من اآلايت، فراعيت  األمر".وذلك حبسبِّ م
والتفضيل  بني التفاسريِّ اليت نقل منها هو حبسبِّ ما كان مفضَّاًل عند ابن كثري، وهو تفسري  
ريَن ابنِّ جرير الطربي رمحه  هللا، فإنه أكثر  ما يعتمد  عليه ابن  كثري، فأمتمت  عمله    إمامِّ املفس ِّ

 بذلك. 
العملِّ مها: تفسري  ابنِّ كثري نفسه، وتفسري  الطربي، وهذا ما يشك ِّل  فالتفسريان األساسيان هلذا  

جلَّ هذا املستدرك. وهو ما جيلب  ثقَة القارئ إن شاَء هللا. مث أتيت تفاسري  أخرى. قال: "وقد  
راعيت  جاهًدا التوفيَق بني النهجِّ األثري ِّ للتفسري، وبني ما أقد ِّمه  جليٍل معاصٍر ما يناسبه  وما  

 همه  ويستفيد  منه". يف
وقال يف آخر مقدمته أيًضا: "وبعد، فقد است درَِّك على كتٍب يف احلديثِّ كثرية، أما التفاسري،  
فهناَك تتمَّاٌت هلا مل ت كَمل، وأم ا االستدراك  عليها وتتبُّع  ما مل يفسَّر منها وإفراد ها يف تصنيف،  

و هللَا تعاىَل أن يكوَن مثل  هذا العملِّ هنًجا  أو جعلها مع التفسريِّ األصل، فال أعرف ها... وأدع
 جديًدا ومفيًدا يف التأليف".  

 طبع هذا املستدرك يف حاشية تفسري ابن كثري ملن أراده.بكما ذكر يف مقدمته أنه أذن 
 

ص )كتاب    500هـ،   1438 حممد خري رمضان يوسف، /املستدرك على تفسري البغوي
 إلكرتوين(. 
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"معامل التنزيل" املعروف بتفسري البغوي، لإلمام حميي السنة احلسني بن مسعود استدراك على 
هـ(، رمحه  هللا تعاىل، وهو تفسرٌي مشهور، لقَي قبوالً يف عصرًن ويف عصوٍر   516البغوي، )ت 

 سابقة، ويعترب  من التفاسريِّ املأثورة. 

ْر آايٍت كثرية، ومل يشر  َ أنه مل يفس ِّ ْح ألفاظًا عديدة، ولذلك جاَء هذا املستدرك  وبتتبعِّ تفسريه تبنيَّ
 عليه، لتكتمَل الفائدة  منه  أكثَر إْن شاَء هللا. 

ر.    واملنهج  الذي اتبَع يف االستدراكِّ عليه، هو تفسري  كل ِّ ما مل يتضْح للقارئ أنه ف س ِّ
مبنهجه، فإْن مل يوجْد وأولوية  التفسريِّ هو مِّن تفسريهِّ نفسهِّ رمحه  هللا، فاهلدف  هو تكملة  تفسريهِّ  

 ط لَب مِّن تفاسرَي أخرى.
والتفسريانِّ األساسيانِّ هلذا العملِّ مها: تفسري  اإلمامِّ الطربي، وتفسري  احلافظِّ ابنِّ كثري، وهذا 

 ما يشك ِّل  جلَّ هذا التفسري. ومها تفسريانِّ مأثوران، وأعلى درجًة منه. 
فسري، وبني ما يقدَّم  جليٍل معاصٍر مبا يناسبه  وما  وقد روعَي فيه التوفيق  بني النهجِّ األثري ِّ للت

 يفهمه  ويستفيد  منه. 
واألفضل  أن يطبَع مع التفسريِّ األصل، هبامشه. وقد أذَن مؤلفه  بذلك ملن شاء، مع إثباتِّ  
هذه املقد ِّمة، وعدمِّ الزايدةِّ أو النقصِّ يف الكتاب، إال ما كان من الرسمِّ العثماين لآلايتِّ  

 الكرمية.
 

  544هـ،    1438اهلدية يف االستدراك على تفسري ابن عطية/ حممد خري رمضان يوسف،  
 ص )كتاب إلكرتوين(. 

"احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز"، املعروف بتفسريِّ ابن عطية، من أشهرِّ التفاسريِّ يف  
 الغربِّ اإلسالمي ، ويف الشرقِّ كذلك.

القرآن، بل فاته تفسري  ألفاٍظ وآايٍت عديدة؛ ألسباب. مث  وقد تبنيَّ للكاتب أنه مل يفس ر كلَّ 
 ذكَر منهَج استدراكه عليه، ومصادره  يف ذلك.

 قال: ومجعت  بني املأثورِّ والرأي يف هذا املستدركِّ كما هو شأن  التفسريِّ املستدركِّ عليه. 
أقد ِّمه  جليٍل معاصٍر مبا   وراعيت  جاهًدا التوفيَق بني التفاسريِّ القدميةِّ اليت أنقل  منها، وبني ما

 يناسبه  وما يفهمه  ويستفيد  منه.
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ص )كتاب    367هـ،  1439، حممد خري رمضان يوسف /عون البصري على فتح القدير

 إلكرتوين(. 
مةِّ حممد بن   "فتح القدير اجلامع بني فينَّ الرواية والدراية من علم التفسري" مستدرك على للعال 

هـ(، فهو مثل  غريهِّ من املفسرين، يرتك  بعَض األلفاظِّ أو اآلايتِّ   1250علي الشوكاين )ت 
بدونِّ تفسري، سهًوا أو عمًدا، ولديه إحاالٌت كثريٌة رمحه  هللا، أجنزت  كثريًا منها يف هذا الكتابِّ 
بفضلِّ هللا. وقد يفسرها أو بعضها ويشري  إىل سابقِّ تفسريها أو ال يشري، وقد يكون  فسَّرها أو  

بـْهَ   .ها أو مل يفسرها لسبٍب ما. واعتربت  كلَّ ما يؤد ِّي إىل توضيحِّ معىن اآليةِّ تفسريًاشِّ
واملنهج  الذي اتبعته  يف االستدراكِّ على تفسريهِّ رمحه  هللا، هو كالنهجِّ الذي اتبعته  يف   

ْح للقارئ  )ابن كثري، والبغوي، وابن عطية(، وهو تفسري  كل ِّ ما مل يتض املستدركاتِّ السابقةِّ تقريًبا 
ر  .أنه ف س ِّ

 
ص )كتاب    403هـ،    1439التكوير على التحرير والتنوير/ حممد خري رمضان يوسف،  

 إلكرتوين(. 
عر َِّج على بعضِّ يأن  على عدةِّ تفاسرَي قدمية، وخاصًة املشهوَر منها، وأحبَّ  استدرَك معدُّه  

 )التحرير والتنوير من التفسري(ينها  فاختاَر من بالتفاسريِّ احلديثة، هبدفِّ االستدراكِّ عليها أيًضا،  
مةِّ حممد الطاهر بن عاشور رمحه  هللا )ت   مليٌء ابلفوائدِّ  وهو تفسري مشهور،    .هـ(  1394للعال 

إمكانيَة   ورأى ،أنه ترَك أشياء  وقد الحظَ  .والعِّرب، وتفاصيَل ال جتد  بعَضها يف تفاسرَي أخرى 
ولكن ليس بنَفسِّ مؤلفهِّ الطويل، وتفصيلهِّ املسهب، وإمنا بتفسريِّ ما  ففعل، االستدراكِّ عليه، 

وهو تفسرٌي ضخم، ولذلك صعَب البحث  فيه  .يلزم، وتقدميِّ معناه، مما يتوضح  به للقارئ
 ومعرفة  موطنِّ االستدراكِّ عليه! 

والتكوير  هو االلتفاف  والتدوير، وقد كان من   وقد مسيته "التكوير على التحرير والتنوير"، قال:  
شأين يف هذا العملِّ التنقيب  يف جوانبِّ هذا التفسريِّ وااللتفاف  حوَله  وفحصه، ملعرفةِّ ما فيه  

 من نقٍص لالستدراكِّ عليه. 
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ص   75هـــــــــــــــ،   1440الظهري على الواضــــح يف التفســــري/ حممد خري رمضــــان يوســــف،  
 )كتاب إلكرتوين(.

 ، وجعلَ مس اه )الواضـح يف التفسـري(ضـع تفسـريًا مسـتدرٌك اسـتدرَك به املؤلف  على نفسـه، فقد و 
دةِّ فيها، لتزمه، وهو أن حيتوَي تفســـــري  كل ِّ آيٍة على معاين مجيعِّ األلفاظِّ الوار اهنًجا    هأماَم ًنظري

ــر كثرٌي من   مل يلتزمْ . و هـا وحـدهوليس إعطـاَء مفهومِّ  يف ولـذلـك كـان هبـذا الشــــــــــــــرط،  نياملفســــــــــــ
. وكلُّ ما يف القرآنِّ ي نظَر  ، كما تبنيَّ من اســـــتدراكهِّ على أمهاٍت من التفاســـــرينقصتفاســـــريهم 

 فيه، من ألفاٍظ وحروف، وال ي رتَك  منه شيٌء عند تفسريه. 
وحتريرهِّ  للتأكدِّ من هذا النهج، ولتمكينهِّ وتكريســـــــــه،   على )الواضـــــــــح(وجاَء هذا االســـــــــتدراك  

ــيحِّ بعضِّ الكلمــــاتِّ أو وتثبيتــــه، فوقَف على بعضِّ النقصِّ فيــــه، وهو من اببِّ  زايدةِّ توضــــــــــــ
ــبـــبِّ ااآلايت، أو  ختيـــارِّ ألفـــاٍظ أخرى غريِّ الواردةِّ يف القرآنِّ الكرمي، والقليـــل  منـــه كـــان بســــــــــــ

 النسيان.
بتصحيحها يف التفسريِّ  ىاألخطاَء الطباعيَة وحركاتِّ اإلعرابِّ وما إليها، اليت اكتفربِّْز هنا ي  ومل 

 وحده.
 )الظهري على الواضح يف التفسري(، والظهري: املساعد، واملعني، واملغيث. اهوقد مس

 

 التفاسري  خمتصرات
علم   /املنريِّّ اإلنصاف: خمتصر االنتصاف من الكشاف: وهو حماكمات بني الزخمشري وابن  

هـ(؛ حتقيق حممد ديب العباس، حممد   704الدين عبدالكرمي بن علي ابن بنت العراقي )ت 
  - ربيع اجلنيدي؛ راجعه ودققه وأشرف على إخراجه وقدم له حممد عبدالرحيم سلطان العلماء .

 هـ؟ 1439ديب: جائزة ديب الدولية للقرآن الكرمي، 
 .)وسبق حتقيقه يف جامعة سوهاج مبصر(

 
البن أيبك العمادي )أيب   /تفسري القرآن العظيم )ملخص تفسري مدارك التنزيد للنسفي(

 هـ(. 893بكر بن أمحد( )ت 
 هـ...  1438حتقيقه، أو قسم منه، يف جامعة طنطا، 
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القاهرة: مركز البصائر للبحث   -صاحل بن عبدالرمحن الفايز.التهذيب ا ازي لتفسري الرازي/  

 مج. 7هـ،  1439العلمي، 
 

 هـ؟ 1440طبعة جديدة،  -حممد حممود عطية. /تيسري تفسري ابن كثري 
 

 -هـ(. 1377أمحد شاكر )ت  /عمدة التفسري خمتصر تفسري القرآن العظيم البن كثري 
 ص(. 2519) مج  3هـ،  1438بريوت: دار ابن حزم،  -.12ط
 

 2016هـ،    1437الرايض: دار التدمرية،    -إسالم منصور عبداحلميد.  /خمتصر تفسري الطربي
 مج.  3م، 

 مث نشرته مكتبة اإلمام الذهيب ابلكويت. 
 

إعداد    /الوجيز يف التفسري: تقريب تفسري ابن كثري بصورة جديدة: تفسري جزأي تبارك وعمّ 
 -ن عبدالرمحن الي مين، عبدالعزيز بن عبدهللا احلسني.سعود بن عبدهللا الفنيسان، عبدهللا ب

 هـ.  1438الرايض: رو اد العلم الوقفية، 
 

 وأحزاب  أجزاء تفسري 
 

 هـ. 1439الرايض: معامل التدبر،  -ًنصر بن سليمان العمر.  /تدبر جزء عمّ 

 
 هـ. 1439الرايض: دار كنوز إشبيليا،  -سعد بن ًنصر الشثري. /تفسري جزء عمَّ 

 
 . 2م، جـ 2016هـ،  1437القاهرة: دار السلف الصاحل،  -حممد علي. /تفسري جزء عمّ 

 
 .2م، جـ  2016هـ،    1437القاهرة: دار السلف الصاحل،    -حممد علي.  /تفسري جزء  د مسع
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جازان،   -حممد بن شامي شيبة. /التفسري املوجز ودروس من القرآن الكري: جزء عمَّ 

 .هـ 1439السعودية: املؤلف، 
 

سعيد    / توفيق العليم إىل تفسري سورة الفاحتة وجزء عم من كتب أئمة تفسري القرآن العظيم
 هـ. 1439السعودية: املؤلف،  -بن علي بن وهف القحطاين.

 
 ص.  337هـ،  1439القاهرة: العصرية للنشر،  -هاين درغام. /جزء عمَّ: تدبر وهداية

 
اختصره علي حسن  /عثيمني رمحه هللا تعاىلخمتصر تفسري جزء عمَّ للشيخ العالمة ابن 

 هـ. 1439الكويت: دار الظاهرية،  -العبيديل.
 

 هـ. 1439الرايض: معامل التدبر،  -ًنصر بن سليمان العمر. / تدبر جزء تبارك

 

 سور تفسري 

 

عبدالسالم   /اإلسالم يف سبع آايت: الفاحتة منهج حياة: دراسة حتليلية ملقاصد سورة الفاحتة
 هـ. 1440طنجة؛ بريوت: دار احلديث الكتانية،  -مقبل اللحيدي.

 
هـ(؛ حتقيق وائل   623عبدالكرمي بن حممد الرافعي )ت األمايل الشارحة ملفردات الفاحتة/ 

 هـ. 1439القاهرة: عِّلم إلحياء الرتاث واخلدمات الرقمية،  -حممد الشنشوري.
 

تفسريها، فضائلها، مقاصدها، موضوعاهتا، فوائدها، بالغة آايهتا، تفسري سورة الفاحتة: 
إعداد القسم العلمي مبؤسسة الدرر السنية؛ إشراف علوي بن عبدالقادر  /مسائلها الفقهية

 ص.  76هـ،  1437الظهران، السعودية: املؤسسة،  -السقاف.
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هـ(؛   410اإلقليشي )ت  أمحد بن معد / تفسري العلوم واملعاين املستودعة يف السبع املثاين
 هـ. 1439القاهرة: دار الصاحل،   -اعتىن به حممد رجب أبو تليح.

 
هـ(؛ حتقيق سامي   795زين الدين عبدالرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي )ت  /تفسري الفاحتة

؟: مركز ثبت للبحوث   -، مصححة ومزيدة تتضمن قطعة جديدة.2ط   -بن حممد بن جاد هللا.
 هـ. 1439والدراسات، 

 
هـ(؛ حتقيق وتعليق فهد بن عبدالرمحن  1206حممد بن عبدالوهاب )ت تفسري الفاحتة/ 

 هـ. 1438]القاهرة[: دار ملتقى املعرفة؛ ]اجلزائر[: الدار األثرية اجلزائرية،  -الرومي.
 

حتقيق علي هـــــــــــ(؛  873حممد بن سليمان الكافيجي )ت    /الغرة الواضحة يف تفسري الفاحتة
 هـ. 1438القاهرة: دار اإلحسان،  -رمضان عبداجمليد.

 
هـ(؛ حتقيق أمحد حممد   1003عبدالكرمي الوارداري )ت  فصد اخلطاب يف تفسري أم الكتاب/  

 ص. 174هـ،  1437دمشق: دار القلم،  -اخلراط.
ه هـ، حقق 1435املؤلف مشهور خبواجه سنان ابشا. وقد سبق صدور الكتاب حمقًقا عام 

 اخلضر السيد عجالن.
 

طنجة؛   -عبدالسالم مقبل اجمليدي.مفاتح الفاحتة )موجز كتاب: اإلسالم يف سبع آايت(/ 
 هـ. 1440بريوت: دار احلديث الكتانية، 

 
عبدهللا حلمي بن حممد بن يوسف الرومي احلنفي،  /النفحة الفائحة يف تفسري سورة الفاحتة

إستانبول:    -هـ(؛ حتقيق عالء الدين عدًنن السايق.  1167املعروف بيوسف أفندي زاده )ت  
 هـ.  1438دار اللباب، 
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 هـ. 1439الرايض: معامل التدبر،  -ًنصر بن سليمان العمر.  /تدبر سورة الكهف
 

اخلرطوم:    -خدجية حامد السيد حامد.  / القصص: دراسة حتليليةالوحدة املوضوعية يف سورة  
 هـ )دكتوراه(.  1438جامعة الرابط الوطين، 

 
هـ،  1437القاهرة: اإلتقان للرتمجة والنشر،  -طه جابر العلواين. /تفسري سورة العنكبوت

 ص. 78م،  2016
 

 هـ(. 728تيمية )ت أمحد بن عبداحلليم بن  /رسالة خمتصرة يف تفسري سورة العنكبوت
هـ(؛ حتقيق عبدالباسط بن جاسم   751طبع هبامش كتاب: الفوائد/ البن قيم اجلوزية )ت 

 هـ. 1439اجلزائر: دار املرياث النبوي،  -املشهداين.
 

حتليد مجلة الشرط وأثرها على املعىن التفسريي: دراسة تطبيقية لسور: الزمر، غافر،  
غزة: اجلامعة  -عبدهللا سليمان عبدالغفور. / اثيةفصلت، الشورى، الزخرف، الدخان، ا

 هـ )ماجستري(. 1437اإلسالمية، 
 

 طالب بن عمر الكثريي. /األنوار الساطعة يف تفسري سورة الوا عة
 هـ(. 15/12/1438)نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
 -علي اجلعفري.التفســري ا امع: تفســري حتليلي لســور خمتارة: ق، النجم، اجملادلة، امللك/ 

 هـ. 1439الكويت: آفاق للنشر، 
 

املدينة    -سعدية حافظ حال.  /سورة املعارج وسورة نوح: دراسة حتليلية موضوعية استنباطية
 للماجستري(. ورقة )حبث مكمل  362هـ،  1437املنورة: جامعة طيبة، 

 



87 
 

  1438املنصورة: مكتبة اإلميان،  -سامل عبداخلالق السكري.أضواء على تفسري املعوذتني/ 
 ص. 79م،  2017هـ، 

 
السعودية: معهد آفاق التيسري  -عبدالعزيز بن داخل املطريي. / رة العينني بتفسري املعوذتني

 هـ. 1439للتعليم عن بعد، 
 

هـ(؛ حتقيق وتعليق فهد بن عبدالرمحن  1206حممد بن عبدالوهاب )ت  /تفسري سورة الفلق
 هـ. 1438]القاهرة[: دار ملتقى املعرفة؛ ]اجلزائر[: الدار األثرية اجلزائرية،  -الرومي.

 
هـ(؛ حتقيق وتعليق فهد بن عبدالرمحن  1206حممد بن عبدالوهاب ) /تفسري سورة الناس

 هـ. 1438]القاهرة[: دار ملتقى املعرفة؛ ]اجلزائر[: الدار األثرية اجلزائرية،  -الرومي.
 

 آايت تفسري 

 

اجلزائر:   -حممد بن عمر ابزمول. / طوف التحريرات واالستنباطات من اآلايت احملكمات
 ص.  956هـ،  1439دار املرياث النبوي، 

 
مجع وإعداد أمحد مصطفى فضلية؛ من روائع التفسري لإلمام حممد عبدهللا دراز رمحه هللا/ 

 هـ؟ 1439القاهرة: مفكرون الدولية للنشر،  -راجعه واعتىن به محدي األدهم.
 

ي الدين حممد بن سليمان  يحم /سملة واالستعاذةالتذكرة ألويل األلباب يف مسائد الب
 هـ. 1440، دار الظاهريةالكويت:  -.حتقيق هاين الربعي هـ(؛  879)ت  الكافيجي

 
هـ(؛ حتقيق مها عبدالعزيز  995أمحد بن أمحد السنباطي )ت  /شرح البسملة واحلمدلة

 ص.  336هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -احلب ار.
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هـ(؛  1140حممد بن محدون احمَلوَجب )ت  / الفوائد املسجلة يف شرح البسملة واحلمدلة
 هـ؟ 1439ديب: مجعية مجعة املاجد للرتاث والثقافة،  -دراسة وحتقيق حاج بنريد.

 ص.  416هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -وبتحقيق علي قامسي التمسماين.

 
 1319حممد املفضل بن عزوز )ت  /أبلفاظ التسمية الكواكب الدرية يف بعض ما يتعلق 

 ص.  128هـ،  1438بريوت: دار الكتب العلمية،   -اهلامشي برعدي احلوات.هـ(؛ حتقيق 
 

َشةً } الكالم على  وله عزَّ وجّد: حميي  /[135]سورة آل عمران: { َوالَّذِّيَن إَِّذا فـََعُلوا فَاحِّ
ب.  ص.  94هـ،  1439دار شهرزاد،  :عم ان -الدين سامي ك ال 

 
ة   َوَأعِّدُّواأتمالت يف  وله تعاىل: } [/ إعداد فاحل 60]سورة األنفال:  {  هَلُْم َما اْسَتطَْعُتْم مِّْن  ـُوَّ

 هـ. 1439السعودية،  -بن جرب الفضلي.
 

هْلَُدٰى َودِّينِّ  ُهَو الَّذِّي َأْرَسدَ رسالة يف  وله تعاىل: } َرُه َعَلى الدِّينِّ ُكلِّّهِّ  َرُسوَلُه ابِّ احْلَقِّّ لُِّيْظهِّ
  / وعرض لبعض املسكوكات اإلسالمية اليت محلته [33 : توبة]سورة ال{ َوَلْو َكرَِّه اْلُمْشرُِّكونَ 

 هـ. 1439الكويت: مركز املخطوطات والرتاث والواثئق،  -إعداد حممد بن إبراهيم الشيباين.
 

يَم َكاَن أُمَّةً رسالة يف تفسري  وله تعاىل: } [/ البن كيكلدي 120]سورة النحل:  {إِّنَّ إِّبـَْراهِّ
 هـ(. 761العالئي )ت 

نشرت مع رسائل أخرى يف كتاب: جمموع فيه فضائل الشام/ حتقيق عبدهللا بن عبدالعزيز 
 هـ.   1439القاهرة: دار الرسالة،  -الشرباوي.

 
[/ البن كيكلدي 51]سورة مرمي:  {َواذُْكْر يفِّ اْلكَِّتابِّ ُموَسىٰ رسالة يف تفسري  وله تعاىل: }

 هـ(. 761العالئي )ت 
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تاب: جمموع فيه فضائل الشام/ حتقيق عبدهللا بن عبدالعزيز نشرت مع رسائل أخرى يف ك
 هـ.   1439القاهرة: دار الرسالة،  -الشرباوي.

 
 أخرى  بلغات وتفسريه القرآن معاين ترمجة

 

 -عبدالقادر. سنقادي /ن الكريآ لفاظ القر أحاطة ابلسياق يف تصويب ترمجات معاين اإل
 هـ. 1439]الرايض: دار اإلجادة[، 

 
إشكالية ترمجة معاين ا زء التاسع والعشرين من القرآن الكري ملهدي إهلي  مشه اي إىل 

 1437أسيوط: جامعة أسيوط،    - أمنية أمحد سيد صاحل.اللغة الفارسية: دراسة حنوية داللية/  
 م )ماجستري(. 2016هـ، 
 

ر: جامعة وهران، اجلزائ -اهلوارية مغريب. /"أندري شوراكي" القرآن والرتمجة:  راءة ترمجة
 هـ )دكتوراه(.  1438

ترمجة ملعاين القرآن انتقدها املستشرقون قبل   ، أصدر مستشرق فرنسي يهودي  ( أندري شوراكي)
 !املسلمني

 
إبراهيم  /ترمجة معاين سورة القصص إىل العربية عند ركندورف وروبني: دراسة لغوية نقدية

 ص. )ماجستري(.  213هـ،  1438املنوفية: جامعة املنوفية،  -سعد حممد.
 

الدوحة: منتدى    -أمحد البهنسي.  /ترمجة معاين القرآن الكري إىل العربية: أوري رويب أمنوذًجا
 هـ. 1439العالقات العربية، 

 
تطور مفهومي "أرض امليعاد" و"املسجد األ صى" يف ترمجيت ركندورف وروبني ملعاين القرآن  

ص   257هـ،  1438القاهرة: جامعة عني مشس،  -مسر شعبان عبدالسالم.الكري/ 
 )ماجستري(. 
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تفسري القرآن ابلسراينية: دسائس وأكاذيب، واألصول القبالية لتفسري احلروف املقطعة 

 هـ )كتاب إلكرتوين(. 1439هباء األمري،   /يةابللغة السراين
 

:  األردن  -.هيثم محاد الثوابية  /حقيقة اعرتاضات املدون البابلي على ترمجات القرآن الكري 
 ص. 208هـ،  1439دار الكتب العلمية،  اجلامعة األملانية األردنية؛ بريوت: 

 

الكري: دراسة لغوية تطبيقية من خالل الظواهر الداللية يف الرتمجات األردية ملعاين القرآن  
 264هـ،    1439اإلسكندرية: جامعة اإلسكندرية،    -وائل كمال حامد عطا.  /ترمجات خمتارة

 ص. )دكتوراه(. 
 

بريوت: ابن الندمي للنشر: دار الروافد -خمتار زواوي.  /فصول يف تداوليات ترمجة النص القرآين
 هـ.  1438الثقافية، 

 
 -هـ(؛ اعتىن به عبدالسالم حممد أمني. 1373مصطفى صربي )ت مسألة ترمجة القرآن/ 

 ص. 160هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية، 
 

إسراء عادل   /ليلية نقديةاملسيح ورسالته يف الرتمجات العربية ملعاين القرآن الكري: دراسة حت 
 ص. )ماجستري(.  364هـ،  1438أسيوط: جامعة أسيوط،  -عليمي.

 
املشرتك اللفظي يف القرآن الكري وإشكاليات ترمجته إىل اللغة الصينية: تراجم معاين القرآن  

 1438الزقازيق: جامعة الزقازيق،    -أمحد لطفي حافظ.الكري منوذًجا: دراسة لغوية تطبيقية/  
 ص. )دكتوراه(.  343هـ، 
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مكة املكرمة: مركز   -.عالء إبراهيم عبدالرحيممكر املستشر ني يف ترمجة الكتاب املبني/ 
   (. 60)أوراق علمية؛  -هـ. 1439سلف للبحوث والدراسات، 

 
نظرية التكافؤ يف نقد املعىن وتطبيقاهتا على ترمجة معاين آي القرآن الكري إىل اللغة 

املدينة املنورة: اجلامعة  - عبد اللطيف س. عكاشة. /اإلجنليزية: دراسة حتليلية نقدية
 هـ )دكتوراه(.   1438اإلسالمية، 

 

 التفسري  يف  دراسات

 

الرابط:   -وفاء روجيل.  /خمتارة  ل منادج تفسرييةال من خ،  ودراسة  افسرين: مجعً املمجاع عند  اإل
 اإلسالمية(. هـ )حبث لنيل شهادة التأهيل يف العلوم  1438دار احلديث احلسنية، 

 
ومسية بنت عايض    /اختالف السلف يف التفسري: دراسة نظرية تطبيقية على سورة األعراف

 هـ )ماجستري(. 1439مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -آل فهاد.
 

  - فاحل عبدهللا ارتيبان. /أضواء على كتب املفسرين وشّراح احلديث: القدماء واملعاصرين
 هـ. 1439كويت: مكتبة اإلمام الذهيب، الرايض: الرتاث الذهيب؛ ال

 
إستانبول: دار اللباب،  -حممد بن عبدهللا اخلضريي. /تفسري التابعني: عرض ودراسة مقارنة

 ص( )أصله رسالة جامعية(.  1416مج ) 2م،  2016هـ،  1437
 

حممود عبدالوهاب    /توجيه القراءات عند محزة وحفص وأثرها يف التفسري واستنباط األحكام
 ص. )ماجستري(.  418هـ،  1438املنيا: جامعة املنيا،  -عبدالباسط.
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ماوي يف التفسري يف كتابه "الالمع الصبيح بشرح ا امع  جهود اإلمام مشس الدين الربِّ
 ص. )دكتوراه(.  452القاهرة: جامعة عني مشس،  -شيماء حممود حسن. /الصحيح"

 
 -مبارك بن حممد القحطاين. / ظرية تطبيقيةاخلروج عن  ول السلف يف التفسري: دراسة ن

 هـ )دكتوراه(.  1437الرايض: جامعة امللك سعود، 
 

املنصورة: جامعة   -جماهد حممد إبراهيم.رؤية اإلمام القشريي يف  ضااي العقيدة والتفسري/ 
 ص. )ماجستري(.  263هـ،  1438املنصورة، 

 
املنوفية:   -مسري عبدالرسول خضر.ظاهرة )الفنقلة( عند املفسرين: دراسة متثيلية حتليلية/ 

 ص. )ماجستري(.  376هـ،  1438جامعة املنوفية، 
 )الفنقلة: منحوتة من: فإْن قيل(.

 
هـ،  1438بريوت: دار ابن حزم،  -عبدالعزيز بن علي احلريب.فتاوى يف اللغة والتفسري/ 

 ص. 329
 

املروايت التفسريية يف "حلية األولياء وطبقات األصفياء" للحافظ أيب نعيم األصبهاين/  
 هـ )دكتوراه(.  1439جدة: جامعة امللك عبدالعزيز، - رايض بن حممد الغامدي.

 من أول سورة البقرة، إىل آخر سورة األنفال: مجًعا ودراسة. 
 

  - عبدالكرمي طاهر عبدهللا.املفسرون من أواسط التابعني: مجًعا ودراسة استقرائية وصفية/ 
 هـ )ماجستري(. 1439املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية، كلية القرآن الكرمي،  

 
مام شيخ لوح بن إبراهيم املفسرون من صغار التابعني: مجًعا ودراسة استقرائية وصفية/ 

 هـ )ماجستري(.   1439نورة: اجلامعة اإلسالمية، املدينة امل -لوح.
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  -عبدالكرمي عبدالرمحن صاحل.املفسرون من كبار التابعني: مجًعا ودراسة استقرائية وصفية/ 

 هـ )ماجستري(. 1439املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية، كلية القرآن الكرمي،  
 

؟، هـ 1438، عم ان: مكتبة دجلة  -.حسني حميسن البكري املفيد يف معاين القرآن اجمليد/ 
 ص. 200

 
 القدمية التفاسري  يف  دراسات

 

االجتاه النقدي يف كتب تفسري القرآن الكري خالل القرن الرابع اهلجري: دراسة نظرية  
 ص. )ماجستري(. 429هـ،  1438القاهرة: جامعة القاهرة،  -سعد سعد األمحد.تطبيقية/ 

 
 /االحتماالت التفسريية يف احملرر الوجيز: من سورة الكهف إىل سورة الناس: مجًعا ودراسة

 هـ )حبث مكمل للماجستري(.  1439الرايض: جامعة اإلمام،   -إبراهيم حممد قرياط.إعداد 
 

سعاد حممد    / أدلة ترجيحات اإلمام الشوكاين يف تفسريه "فتح القدير": دراسة داللية حتليلية
 ص. )ماجستري(.  661هـ،  1438مصر: جامعة بين سويف،  -عبدالرمحن.

 
مكة   -يعقوب بن حممد اهلوساوي. / التفسري استدراكات األلوسي على الفخر الرازي يف 

 هـ. 1439املكرمة: املكتبة األسدية،  
 

  ":اهلداية"هـ( على املفسرين يف تفسريه   347  استدراكات اإلمام مكي بن أيب طالب )ت
 هـ )ماجستري(.   1439،  جامعة امللك سعود  الرايض:   -.علوة بنت علي العامري  /مجًعا ودراسة

 
مسرية  استدراكات اإلمام الواحدي يف التفسري من خالل كتابه "البسيط": مجًعا ودراسة/ 

 هـ )رسالة دكتوراه(.  1439بنت إدريس فالتة/ مكة املكرمة: جامعة أم القرى، 
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دانة   /االستدراكات التفسريية يف حاشية زاده على تفسري البيضاوي: دراسة نظرية تطبيقية

 هـ )دكتوراه(.  1440جامعة امللك سعود،  الرايض: -مويف الدوسري.
 

  - نبيلة حسن تركي.  /استدراكات الطربي على من سبقه: من سورة األعراف إىل آخر الناس 
 هـ )دكتوراه(.  1439مكة املكرمة: جامعة أم القرى، 

 
عبدامللك بن اإلشكاالت اليت أجاب عنها ابن جرير الطربي يف تفسريه: مجًعا ودراسة/ 

 هـ )دكتوراه(.  1439مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -إبراهيم األهدل.
 

هـ(:   437التأويد النحوي يف كتاب "اهلداية إىل بلوغ النهاية" ملكي بن أيب طالب )ت 
 262م،  2016هـ،  1437القاهرة: جامعة القاهرة،  -سامل.إبراهيم أمحد  /دراسة حتليلية

 ص )ماجستري(. 
 

  / هـ( يف تفسريه "لباب التأويد يف معاين التنزيد"   741ترجيحات اإلمام اخلازن )املتوىف سنة  
 ص.  391هـ،  1438طنطا: جامعة طنطا،  -مصطفى الغريب ًنفع.

 من القرآن الكرمي: عرض، دراسة، تعليق. من أول اجلزء السادس عشر، إىل هناية اجلزء الثالثني  
 

ترجيحات اإلمام حممود اآللوسي يف تفسري "روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع  
م  2016هـ،  1437املنيا: جامعة املنيا،  -صفاء حممد حنفي. /املثاين": دراسة تفسريية

 )ماجستري(. 
 هـ( 1270  العالمة شهاب الدين حممود بن عبدهللا اآللوسي )ت 
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وزعي  مَ ـالبن نور الدين ال "تيسري البيان ألحكام القرآن"الرتجيحات التفسريية يف كتاب 
هـ   1439املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،    -.شيخ أبوبكر سيسي  / هـ(  825)املتوىف سنة  
 )ماجستري(. 

 ودراسة. ( من سورة النساء: مجًعا 23من أول سورة البقرة، إىل اآلية )
 

 . ترجيحات الواحدي يف التفسري من خالل تفسريه "البسيط": مجًعا ودراسة
 هـ... 1437درس هذا املوضوع جمموعة من طلبة املاجستري يف جامعة طيبة ابملدينة املنورة، 

 
ترجيحات واختيارات مكي بن أيب طالب القيسي يف املسائد التفسريية من تفسري "اهلداية 

سعاد   /النهاية": من أول سورة النساء حىت هناية سورة املائدة: مجًعا ودراسةإىل بلوغ 
 ص )دكتوراه(.  400هـ،  1439املنيا: جامعة املنيا،  -الشارف عيسى.

 )ورسائل أخرى يف ابقي السور(
 

 التسهيد لعلوم التنزيد البن ُجَزي وفتح القدير للشوكاين: دراسة حتليلية مقارنة.
بدراسات متفرقة جمموعة من طلبة جامعة القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية ابلسودان،  تناوله 

 هـ... 1439
  

مهدي  تطبيقات  واعد التفسري يف كتاب "التسهيد لعلوم التنزيد" البن جزي الكليب/ 
 ص )ماجستري(.  311هـ،  1438املنوفية: جامعة املنوفية،  -حسن أمحد.

 
أمالها التعليقات على املسائد العقدية يف كتاب "التسهيد لعلوم التنزيد" البن جزي/ 

الرايض: مؤسسة وقفية الشيخ عبدالرمحن بن ًنصر الرباك،   -عبدالرمحن بن ًنصر الرباك.
 هـ. 1439
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هـ( واإلمام ابن   437تفسري القرآن الكري بني اإلمام مكي بن أيب طالب القيسي )املتوىف  
   - السيد السيد أبو نعمة الكراجي. هـ(: دراسة مقارنة/    542عطية األندلسي احملاريب )املتوىف  

 ص. )ماجستري(. 327هـ،  1438املنوفية: جامعة املنوفية، 
 

 التفسري: مجًعا ودراسة. توجيهات ابن عطية أل وال السلف يف 
 هـ... 1439نوقش من قبل طلبة يف الدراسات العليا ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة، 

 
  - حممد علي األمحري.  / دراسة نظرية تطبيقية  :الطربي   ا مع بني أ وال املفسرين يف تفسري  

 هـ )ماجستري(. 1437الرايض: جامعة امللك سعود، 
 

حممد بن علي بن اخلطأ يف نسبة األ وال يف كتب التفسري: دراسة نظرية وأمثلة تطبيقية/ 
 ورقة )حبث مكمل للماجستري(.   198هـ،   1438صنعاء: جامعة األندلس،    -مجيل املطري.

 
 -شيماء حممد عبدالفتاح. /الروافد الثقافية عند الشوكاين يف كتابه "فتح القدير" 

 م )ماجستري(.  2016هـ،  1437اإلسكندرية، اإلسكندرية: جامعة 
 

سامح   /القراءات املتواترة وأثرها يف التفسري واألحكام بني ابن جرير الطربي والزخمشري
 (. )دكتوراهص  455هـ،  1438املنيا: جامعة املنيا،  -سامل عبداحلميد سامل.

 
  437لقيسي )ت  وانني تداخد العلوم يف تفسري النص القرآين عند مكي بن أيب طالب ا 

تطوان: جامعة عبداملالك السعدي،  -أمحد الزكاف املرابط. هـ( من خالل تفسريه "اهلداية"/
 م. )دكتوراه(.  2018هـ،  1439
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ما اتفق عليه التابعون يف التفسري ووافق تفسري أئمة الرأي من خالل تفسري الطربي: دراسة  
املنيا: جامعة املنيا،   -فهيد حمسن العجمي. /التوبة(تطبيقية على سور )األعراف، األنفال، 

 ص. )ماجستري(. 368هـ،  1439
 

  / هـ( من خالل كتابه "التسهيد لعلوم التنزيد" 741املؤثرات الفكرية عند ابن جزي )ت 
 م )ماجستري(.  2016هـ،  1437اإلسكندرية: جامعة اإلسكندرية،  -عبدهللا حممد نعمان.

 
 احلديثة التفاسري  يف  دراسات

 

ا مجعً  :وأثرها يف املعىن "التحرير والتنوير "اآلايت القرآنية املوطئة لغريها من خالل تفسري 
 هـ )دكتوراه(.   1439: اجلامعة اإلسالمية،  املدينة املنورة  -.سلطان بن فهد الصطامي  /ةودراس

 
 التفاسري(.ترجيحات الشيخ حممد أيب زهرة يف تفسريه )زهرة 

رسائل علمية نوقشت يف جامعة األزهر، كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات ابلقاهرة،  
 هـ.. 1439

 
هـ،  1438طنطا: جامعة طنطا،  -دعاء إمساعيل الشاذيل. /السنن اإلهلية يف تفسري املنار

 ص. )ماجستري(.  260
 

الرايض: دار   -إعداد ساير بن هليل املسباح. /فوائد الشعراوي: فوائد تفسريية وبيانية
 هـ. 1438الصميعي، 

 
 -حممد مصطفى سامل.منهج الشيخ الشعراوي يف الرد على امللحدين من خالل تفسريه/ 

 ص. )ماجستري(.  254هـ،  1438املنيا: جامعة املنيا، 
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 التفسري جغرافياا
االجتاهات الفكرية وأثرها يف التفسري يف األندلس: من القرن اخلامس حىت السادس  

م،   2016هـ،    1437اإلسكندرية: جامعة اإلسكندرية،    -رحاب مسري عبداحلميد.اهلجري/  
 ص )دكتوراه(.  279

 
 -يوهانس جانسن؛ ترمجة وتعليق حازم زكراي حميي الدين. /تفسري القرآن يف مصر احلديثة

رمضان    24هـ. )ذكر أنه يصدر قريًبا،    1438: مؤمنون بال حدود للدراسات واألحباث،  الرابط
 هـ(.  1438

 
مكة  -شوكاين عمرون آبسني.التفسري واملفسرون يف إندونيسيا: حممد ا اوي أمنوذًجا/ 

 هـ )رسالة دكتوراه(. 1439املكرمة: جامعة أم القرى،  
 

املنيا: جامعة املنيا،    -هدى عبدالعزيز العنزي.  / القرآن الكريجهود علماء احلجاز يف تفسري  
 ص )ماجستري( 202هـ،  1437

 
 ومناهجها الشيعة تفاسري 

 هادي أمحد /هـ( 1091االجتاهات املنحرفة يف تفسري الصايف للفيض الكاشاين )ت 
 ص )ماجستري(.  341م،  2016هـ،  1437املنيا: جامعة املنيا،  -عثمان.

 
الح  ص /أمنوذجاً  تفسري الُقّمي: يف تفاسري ُغالة الشيعة حتريفاُت آايت الُقرآن لفظاً ومعىن

 هـ. 1440تركيا: الدار الشامية،  -.عبدالفتاح اخلالدي
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 القراءات والتجويد 
 

 ، عام( علم)القراءات 
دراسة وحتقيق عبدالعزيز حممد أجوبة اإلمام ابن ا زري على املسائد التربيزية يف القراءات/ 

)أصله رسالة   192هـ،  1437بريوت: مؤسسة الضحى للطباعة والنشر،  -متيم الزعيب.
 ماجستري(.

 )وهو حتقيق خمطوط وليس مجًعا( 

 
  - حتقيق مصطفى الزكاف.هـ(؛  430أمحد بن عمار املهدوي )ت بعد  /أصول القراءات

  هـ. 1440إستانبول: دار اللباب، 
 .("التحصيل لفوائد كتاب التفصيل اجلامع لعلوم التنزيل"وقد جعله يف ذيل كتابه يف التفسري )
 

علي حممد الضباع؛ مراجعة وتدقيق توفيق إبراهيم ضمرة،   /اإلضاءة يف بيان أصول القراءة
 ص. 200م،  2016هـ،  1437مار، عم ان: دار ع -عصام فارس احلرستاين.

 
أ سام القراءات ابململكة العربية السعودية ودورها يف خدمة القراءات: دراسة وصفية 

الرايض: اجلمعية العلمية السعودية للقرآن الكرمي وعلومه  -عبدهللا بن محاد القرشي.مقارنة/ 
 هـ. 1438)تبيان(، 

 
هـ(؛ حتقيق أمحد حسن أبو   470)ت  أمحد بن أيب عمر األندرايب  /اإليضاح يف القراءات

 ه. 1439جدة: دار األوراق الثقافية،  -اجلود.
 

 .هـ1439القاهرة: مفكرون الدولية للنشر،    -إبراهيم عبدالقادر الوزان.  /اتريخ علم القراءات
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هـ(؛ حتقيق ودراسة حنان بنت    489أليب بكر حممد بن أمحد الروذابري )ت  جامع القراءات/  
املدينة املنورة: جامعة طيبة، كرسي الشيخ يوسف عبداللطيف مجيل   -عبدالكرمي العنزي.

 هـ. 1439للقراءات، 
 

جهود علماء اليمن يف خدمة علم القراءات يف القرنني التاسع والعاشر اهلجريني: دراسة  
هـ )حبث  1438الرايض: جامعة امللك سعود،  -حممد سعيد بكران. /استقرائية وصفية

 مكمل لرسالة املاجستري(. 
 

حممد هـ(؛ حتقيق  420أليب زرعة عبدالرمحن بن حممد بن زجنلة )ت بعد حجة القراءات/ 
 ص.  608هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -العزازي.

 
هـ(؛ دراسة وحتقيق  868هاشم بن حممد املغريب )ت  /حصن القارئ يف اختالف املقارئ

 2018هـ؟،  1439إستانبول: دار الغواثين للدراسات القرآنية،  -حبيب هللا صاحل السلمي. 
 ص.  357م، 
 

هـ(؛ دراسة   572بن عساكر بن املرحب البطائحي )ت  علياخلالفيات يف علم القراءات/ 
 هـ )دكتوراه(.   1439املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،    -وحتقيق حسام بن عبدالرؤوف حافظ.

 
هـ،  1437عم ان: دار عمار،  -سامي حممد سعيد عبدالشكور. / الدراية يف علم القراءات

 ص. 88م،  2016
 

القاهرة: دار  -حممد رجب اخلويل. /النورانية يف فضد القراءات القرآنيةالرتب العلّيات 
 هـ. 1439طغراء، 
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مكة املكرمة: دار طيبة    -ًنصر بن سعود القثامي.الرسم العثماين وأثره يف رواايت القراءات/  
 هـ. 1439اخلضراء، 

 
 -شاكر حممود حسني.  /تطبيقيةالسياق وداللته يف توجيه القراءات القرآنية: دراسة أتصيلية  

 هـ؟ )أصله رسالة دكتوراه(.  1439دمشق: مؤسسة الرسالة، 
 

 هـ؟ 1440عم ان: دار عمار،  -فتحي بن هان سعد. /فتح املنان يف فرش حروف القرآن
 

الدار البيضاء: مؤمنون بال حدود   -املنجي األسود.  /القراءات علًما من علوم القرآن
 هـ. 1438للدراسات واألحباث، 

 
مجعية احملافظة على القرآن عّمان:  -غامن قدوري احلمد.القراءات القرآنية: مناهج وأعالم/ 

 هـ. 1439الكرمي، 
 

،  النعيمي إبراهيميب الطاهر حممد مصطفى بن أل /متقن الرواية يف علوم القراءة والدراية
املدينة املنورة: اجلامعة  -.حممد حممود الداه  ؛ حتقيقهـ(1168املعروف اببن الكتاين )ت 

 هـ )دكتوراه(.  1439اإلسالمية، كلية القرآن الكرمي، 
 )حتقيق جزء منه(. 

 
جدة: معهد اإلمام  -إعداد عبدالقيوم بن عبدالغفور السندي. /املدخد إىل علم القراءات 

 هـ؟  1439الشاطيب، 
 

 -أتليف وإعداد ًندي بن حداد القط، حامد مولوي احلمزاين. /مدخد يف علم القراءات
 هـ. 1438الرايض: دار الصميعي، 
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دراسة وحتقيق هـــــــــــــــ(؛  811أليب عبدهللا حممد بن علي القيجاطي )ت   /مسائد يف القراءات
 ص. 616هـ،  1438الرابط: الرابطة احملمدية للعلماء،  -بنيونس الزاكي.

 
هـ(؛ حتقيق حممود بن كابر   6حممد بن أيب نصر الدهان النَّوزاوازي )ق  /املغين يف القراءات

 هـ. 1439الرايض: اجلمعية العلمية السعودية لعلوم القرآن الكرمي،  -الشنقيطي.

 
[/ علي بن أيب حممد الديواين )ت يف القراءات القرآنية]املقامة الواســــــطية املغايرة للحريرية  

 هـ. 1439مصر: دار طغراء للدراسات والنشر،  -هـ(؛ حتقيق حممد بن رجب اخلويل. 743
 

القاهرة: دار الوسطية؛ اجلزائر: الدار   -إبراهيم بن حممد كشيدان. / مقدمة يف علم القراءات
 هـ؟ 1438األثرية اجلزائرية، 

 
منهج اإلمام ا اوي يف عرض القراءات من خالل تفسريه "مراح لبيد لكشف معاين القرآن  

 ص. )دكتوراه(.  219هـ،  1438املنيا: جامعة املنيا،  -ًنصر ربيع حسن.  /اجمليد"
 

هـ( من القراءات القرآنية من خالل حاشيته "عناية    1069مو ف الشهاب اخلفاجي )ت  
رجب  القاضي وكفاية الراضي على تفسري اإلمام البيضاوي": دراسة وصفية نقدية/ 

 م )ماجستري(. 2016هـ،  1437املنوفية: جامعة املنوفية،  -عبدالواحد فرج.
 

 القراءات اختيار

 

رشا بنت صاحل   /قاسم الشاطيب وتوجيهاته يف "حرز األماين"اختيارات اإلمام أيب ال
 هـ. 1439الرايض: اجلمعية العلمية السعودية للقرآن الكرمي وعلومه،  -الدغيثر.
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 / استدراكات الشيخ عبدالفتاح املرصفي واختياراته يف التجويد والقراءات: مجًعا ودراسة
 هـ )ماجستري(. 1439اإلمام، الرايض: جامعة  -بدور بنت فؤاد العامر.

 
  / حترير الشيخ عبدالرزاق علي موسى واختياراته يف التجويد والقراءات: عرض ودراسة

 هـ )حبث مكمل للماجستري(.  1439الرايض: جامعة اإلمام،   -منتهاء بنت أمحد الكثريي. 
 

 القراءات السبع أو بعضها
 

حممد بن عبدالسالم الفاسي   /األماين ووجه التهاينإحتاف األخ األود املتداين مبحاذي حرز  
 هـ(. 1214)ت 

 حتقيقه ودراسته يف جامعة اإلمام ابلرايض. 
 

أليب العباس أمحد بن  أجوبة حول استشكاالت وأحباث يف القراءات تتعلق حبرز األماين/ 
اإلمام ابن تونس: دار    -هـ(؛ دراسة وحتقيق أسامة بن العريب.  995علي املنجور الفاسي )ت  

 هـ. 1439عرفة، 
 

سيف الدين أبو الفتوح بن عطاء الوفائي الفضايل )ت  /األصول على القراءات السبع
 هـ(. 1020

 هـ...  1438حقق يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 
 

اإلجيـاز والبـيان فيمـا اختصـــــــــــت ـبه رواـية اـلداين لورش من طريق ابن خـاـ ان: طريق كـتاب 
ــبيـل،  -حممـد حيىي شــــــــــــــريف. /"التيســـــــــــري" أليب عمرو اـلداين عن ورش اجلزائر: منـار الســــــــــــ

 هـ.1439
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أليب عبدهللا    /وهي  راءة يعقوب احلضرمي   ، راءة اثمنة  وإضافة  ،البديع يف القراءات السبع 
الرايض: جامعة امللك   -نورة حممد املسلم. حتقيق ودراسةهـ(؛  370ت )احلسني بن خالويه 

 هـ )ماجستري(. 1437سعود، 
 

أليب زيد عبدالرمحن بن حممد القصري، املعروف   /بذل العلم والوّد يف شرح تفصيد العقد
 هـ. 1437الرابط: وزارة األوقاف،  -هـ(؛ حتقيق عيسى الفارسي. 964ابخلب از )ت 

 هـ( 919  ، ت البن غازي  ،تفصيل عقد الدرر يف طرق ًنفعيف القراءات:  شرح منظومة)
 

هـ(؛ دراسة    748حممد بن أمحد الذهيب )ت  التلويح يف السبع: خمتصر يف القراءات السبع/  
 1438  عام  هـ )ذكر أنه يصدر قريًبا   1439السعودية،    -وحتقيق يوسف بن مصلح الردادي.

 (.هـ 1440، وكذلك يف رسالة خاصة عام هـ
 

الرايض: دار كنوز إشبيليا،   -املزيين.أمساء بنت عبدهللا  /تنوير البصائر بقراءة ابن عامر
 هـ؟1439

 
هـ(؛ عين بتصحيحه   444أليب عمرو عثمان بن سعيد الداين )ت    /التيسري يف القراءات السبع 

 ص.  192هـ،  1438بريوت: دار الكتب العلمية،  -أوتو يرتزل.
 

 -صاحل العبداملنعم.خالد بن    /ا امع املنري لرواية  الون و راءة ابن كثري من طريق الشاطبية
 هـ. 1439الرايض: دار العقيدة، 

 
 هـ(.  769أليب بكر بن اجلندي )ت ا وهر النضيد يف شرح القصيد/ 

 هـ...  1439حتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 
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هـ(؛   590نظم القاسم بن فريُّه الشاطيب )ت  حرز األماين ووجه التهاين يف القراءات السبع/  
م،  2016هـ،  1437بريوت: دار البشائر اإلسالمية،  -حتقيق علي بن سعد الغامدي.

 ص.168
 

رضوان بن حممد املخلاليت )ت  /حواش على "الدرة املضية يف القراءات الثالث املرضية"
املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،   -هـ(؛ دراسة وحتقيق فيصل بن شايف الدوسري. 1311
 كمل للماجستري(. هـ )حبث م 1438

 
أليب حممد عبدالرمحن بن أمحد بن الدقوقي املقرئ )ت  /احلواشي املفيدة يف شرح القصيدة

 هـ(. 735
حقق يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، آخر قسم منه بدراسة وحتقيق الوليد بن خالد  

 هـ )دكتوراه(.  1438الشمسان، 
 

دمشق:   -.2ط  -حممد هيثم منيين.  /من طريق طيبة برواية حفص  خالصة ما يف صريح النص
 ص.  80هـ؟،  1438دار الفكر، 

 
الدرُّ املصون على الطريق املأمون إىل أصول رواية  الون من طريق الشاطبية للعالمة 

عم ان: أروقة   -. -بقلم حممود بن سعيد املساليت. /هـ( 1409عبدالفتاح املرصفي )ت 
 هـ.   1438للدراسات والنشر، 

 
هـ(؛   916أليب احلسن علي بن ًنصر احلجازي )ت  / الدرر املضيَّة يف حّد رموز الشاطبية

 هـ. 1439مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -دراسة وحتقيق عبدالعزيز بن احلسني الشنقيطي.
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يب املواهب حممد بن عبد الباقي احلنبلي  أل  / من طريق الشاطبية  اعدة  راءة حفص رسالة يف 
ديب: جائزة ديب الدولية للقرآن الكرمي، حنو   -عبدهللا إبراهيم املغالج. حتقيق ؛(هـ 1126)ت 

 هـ؟ 1438
 

أمحد حممد القضاة، حامت جالل   /رواية شعبة عن عاصم من طريقي الشاطبية والطيبة
 هـ. 1439القرآن الكرمي، عم ان: مجعية احملافظة على  - التميمي.

 
 -أمحد خالد شكري، زايد إدريس. /رواية  الون عن انفع من طريقي الشاطبية والطيبة 

 هـ. 1439عم ان: مجعية احملافظة على القرآن الكرمي، 
 

عم ان:    -حامت جالل التميمي.  /من طريق األزرق من الشاطبية والطيبة  رواية ورش عن انفع
 هـ. 1439آن الكرمي، مجعية احملافظة على القر 

 
عم ان: مجعية   -حامت جالل التميمي. / رواية ورش عن انفع من طريق األصبهاين من الطيبة

 هـ. 1439احملافظة على القرآن الكرمي، 
 

اببن البارزي )ت  املعروف    ، هبة هللا بن عبد الرحيم احلموي  /شرح السُّرعة يف  راءات السَّبعة
 1439املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،    -.عمرو عبد العظيم الديب دراسة وحتقيق  ؛هـ(  738

 هـ )دكتوراه(. 
 

 هـ(. 786أكمل الدين حممد بن أمحد البابريت )ت  /شرح الشاطبية
 هـ...  1438حتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 

 
 هـ(.  7حممد بن أمحد بن عمارة الغساين األندلسي )ق  /العقد النضيد يف شرح القصيد
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يف املدينة املنورة،   جلامعة اإلسالميةحتقيقه يف قسم الدراسات العليا بكلية القرآن الكرمي اب
 هـ... 1439

 وهو غري كتاب آخر ابلعنوان نفسه للسمني احلليب.
 

عم ان: مجعية احملافظة  -اوي.ًندر العنبت  / راءة ابن كثري املكي من طريقي الشاطبية والطيبة
 هـ. 1439على القرآن الكرمي، 

 
عم ان:   -حازم عبدالفتاح أبو عليا. / راءة أيب عمرو البصري من طريقي الشاطبية والطيبة

 هـ. 1439مجعية احملافظة على القرآن الكرمي، 
 

الدار البيضاء: مركز   -إبراهيم بن حممد بنزيدي. /الكايف يف الفرق بني رواييت ورش والدوري
 هـ. 1439الرتاث الثقايف املغريب، 

 
  725يوسف بن أيب بكر اخلالطي )ت  / كشف املعاين يف شرح حرز األماين ووجه التهاين
هـ  1439الرايض: جامعة اإلمام،  -هـ(؛ دراسة وحتقيق منرية بنت عبدهللا الشربين.

 )ماجستري(. 
 

 /االعمد عند املغاربة يف رواية ورش عن انفع من طريق األزرق أداء ورمسً ما جرى به 
 هـ. 1439، مركز فاطمة الفهرية لألحباث والدراسات )مفاد( فاس: -.املسئول عبدالعلي  

 
ــبط وكيفية األداء ــم والضــــــ ــبعة القراء يف الرســــــ مجع :  ما جرى به العمد عند املغاربة للســــــ

ــطفى املالكي  /ودراســـــة ــايس، فاس:   -.املصــــ ــانية  ســــ هـ  1438، كلية اآلداب والعلوم اإلنســــ
 .)رسالة دكتوراه(
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كالمها من مجع وإعداد حممد   /املاعون شرح نظم القانون فيما خالف فيه حفٌص  الونَ 
 هـ. 1438دمشق: دار الغواثين للدراسات القرآنية،  -عبدهللا بن الشيخ حممد الشنقيطي.

 
 1003حممد بن حسام دده األايثلوغي )ت بعد  / األماين ووجه التهاين"املعني على "حرز 

 هـ(.
 هـ...  1438يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة،  حتقيقه

 
املقارنة بني شروح الشاطبية يف القرن السابع اهلجري، مع حتقيق كتاب "فك رموز القصيد  

 -[/ رهام بنت حممد الغامدي.هـ  688ت  ] للطالب املستفيد" ليعقوب بن بدران ا رائدي  
 هـ )ماجستري(. 1439الرايض: جامعة اإلمام، 

 
  640أمحد بن علي بن سكن األندلسي )ت حنو  / املهند القاضيب يف شرح  صيد الشاطيب

املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية، كرسي امللك   -هـ؛ دراسة وحتقيق يوسف بن مصلح الردادي.
 هـ. 1439عبدهللا بن عبدالعزيز، 

 
إبراهيم بن أمحد   / بري البناإلمام انفع  أالنجوم الطوالع على الدرر اللوامع يف أصد مقر 

بريوت: دار الكتب العلمية،   -هـ(؛ اعتىن هبا وضبطها عمر أمحد الراوي.  1349املارغين )ت  
 ص. 296هـ،  1439

 : يليه
 الرسالة املسماة ابلقول اجللي يف كون البسملة من القرآن أو ال. 

 الرسالة املتضمنة بيان ما هو مقدم أداؤه من أوجه اخلالف ابلنسبة لرواة البدور السبعة.
 املسماة بتحرير الكالم يف وقف محزة وهشام.  الرسالة

 الرسالة املشتملة على بعض أحكام هاء الكناية. 
 حتفة املقرئني والقارئني يف بيان حكم مجع القراءات يف كالم رب العاملني.
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إلحياء  مصر: علم    -أمحد حممد سليمان.  /النظم الفائق يف أبواب من أصول القراءات السبع
 هـ. 1440،  رقميةالرتاث واخلدمات ال

 
 939أليب احلسن علي بن حممد بن خلف املنويف املصري )ت    /الوايف مبا يف التيسري والكايف 

 1439املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،    -هـ(؛ دراسة وحتقيق عثمان بن عبدالرمحن السويدان.
 هـ )دكتوراه(. 

 كالمها يف القراءات السبع()التيسري أليب عمرو الداين والكايف للسرخسي،  
 

 ( املتواترة القراءات) العشر القراءات

 

اتساع الدالالت يف تعدد القراءات: عرض بسيط متسلسد ملعظم مواضع تعدد القراءات  
حممود عبدالكرمي مهنا،   / العشر املتواترة يف فرش احلروف وبيان اتساع املعاين يف التعدد

 هـ؟ 1439الرسالة، دمشق: دار  -عيسى إبراهيم وادي.
 

لإلمام ابن ا زري  " النشر يف القراءات العشر"يف نظم أصول كتاب  العطر  حأرجوزة َفو 
 نظم حممد آل رحاب. /هـ( رمحه هللا 833)ت 

 هـ. 8/4/1439نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

قاسم األنصاري  أليب حفص سراج الدين عمر بن    / البدور الزاهرة يف القراءات العشر املتواترة
هـ،  1437دمشق؛ بريوت: دار ابن كثري،  -هـ(؛ حتقيق أمحد عيسى املعصراوي. 938)ت 

 ص(.  1680مج ) 4م،  2016
 

عم ان:    -سامي حممد سعيد عبدالشكور.  / التحريرات على طيبة النشر بني الرواية واالجتهاد
 ص.  76م،  2016هـ،  1437دار عمار، 
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شرح صدر "الغاية" وآخرها وما ُيشكُِّد من املسائدِّ يف أثنائها، املسمى شرح غاية ابن 
إستانبول؛    -هـ(؛ حتقيق أمحد فريد.   470 )ت  يبأليب عبدهللا أمحد بن أيب عمر األندرامهران/  

 ص. 305هـ،  1439بريوت: دار الغواثين، 
 هـ( 381مهران )ت الغاية يف القراءات العشر/ أليب بكر أمحد بن احلسني بن 

 
طاهر بن عرب األصبهاين )ت بعد   /شرح القصيدة الطاهرة يف القراءات العشر الزاهرة

هـ  1439هـ(؛ دراسة وحتقيق آمنة بنت مجعة قحاف. مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  857
 )دكتوراه(. 

 
كالمها للشيخ حممد حيظية بن حممد  شرح نظم القراء العشرة ورواهتم وأصحاب طر هم/ 

هـ  1436جامعة شنقيط العصرية،  -نواكشوط.  - عايل؛ حتقيق حممد عايل بن حممد حيظية.
 )ماجستري(. 

 
هـ(؛ تعليق أمحد   381أليب بكر أمحد بن احلسني بن مهران )ت الغاية يف القراءات العشر/ 

 ص.  144هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -يدي.فريد املز 
 هـ(. 285أليب العباس حممد بن يزيد بن املربد )ت ما اتفق لفظه واختلف معناه/  يليه:

 هـ( 561)ت  عبدالعزيز بن علي بن الطحاناملقدمة يف أصول القراءات/  ويليه:
 

هـ(؛ دراسة وحتقيق  1388حممد حمفوظ بن عبدهللا اجلاوي )ت غنية الطلبة بشرح الطيبة/ 
 هـ. 1439مكة املكرمة: جممع القراء؛ الرايض: دار التدمرية،   -عبدهللا بن حممد اجلار هللا. 

 
فخر الدين أبو احلسن طاهر بن عرب األصفهاين )ت    /القصيدة الطاهرة يف القراءات العشر

 ص.  208هـ،  1439جدة: دار املنهاج،  -الدليمي.هـ(؛ حتقيق يوسف عواد  886
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 - سامي سعيد عبدالشكور. /صول النشر وطر هأمام ابن ا زري من ما سكت عنه اإل
 ص.  80م،  2016هـ،  1437عم ان: دار عمار، 

 
 هـ؟؟(. 1348حسن بن حممد شتا )ت  /خمتصر شرح النويري على طيبة النشر

 هـ...  1438من جامعة املنيا مبصر، ورمبا غريها، تناوله ابلدراسة والتحقيق طلبة 
 

هـ(؛ دراسة وحتقيق   1119مسعود بن حممد مجوع الفاسي )ت    /معونة الذكر يف الطرق العشر
 هـ )دكتوراه(.  1439املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -أسامة سليم.

 
هـ(؛ حتقيق وعناية سلوى    1436حممد نبهان مصري )ت    /منارات البِّْشر يف القراءات العشر

 هـ. 1438بنت أمحد األشقر، 
 

هـ(؛   883حممد بن حممد بن اجلزري )ت مشس اجلني أليب اخلري النشر يف القراءات العشر/ 
  736مج ) 1جـ يف  2هـ،  1437بريوت: دار الكتب العلمية،  -خرج آايته زكراي عمريات.

 ص(. 
 ص(.  2912مج ) 5هـ،  1437بريوت: دار ابن حزم،  -وبتحقيق خالد حسن أبو اجلود.

بريوت؛ إسطنبول: دار الغواثين،   -حتقيق أمين رشدي سويد.  /نشر القراءات العشر  وبعنوان:
 مج. 5هـ،  1439

 
  - حممود أمحد يوسف. /اهلمزاتن يف آي القرآن للقراء العشر من الشاطبية والدرة

 ص.  94م،  2017هـ،  1438اإلسكندرية: الدار العاملية للنشر، 
 

لسراج الدين أيب حفص عمر بن قاسم األنصاري النشار )ت   /الوجوه النرية يف  راءة العشر
 هـ(. 938

 هـ... 1439دراسته وحتقيقه يف جامعة أم القرى، 
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 للعشر املتممة القراءات

 

صدقة بن سالمة   /التتمة يف  راءة الثالثة األئمة، أو إفراد الثالث الزائدة على السبعة
املدينة املنورة: جامعة طيبة،   -هـ(؛ حتقيق السامل حممد حممود اجلكين. 825املسحرائي )ت 

 هـ. 1439كرسي الشيخ يوسف عبداللطيف مجيل للقراءات، 
 

القاهرة:  -عبداللطيف خليل الصويف. /زايدات طيبة النشر املعتربة على الشاطبية من الدرة
 ص.  75م،  2015هـ؟،  1437للنشر، شركة القدس 

 
أليب اخلري حممد بن حممد اجلزري )ت  منظومة الدرة املضية يف القراءات الثالث املرضية/ 

 هـ. 1439املدينة املنورة: املقارئ القرآنية،  -هـ(؛ حتقيق عبدهللا بن حممد اجلار هللا. 833
 

 العشر القراءاتالزايدات على 

 

األردن،   -حممد عبدهللا عبده. / القراءات العشر على الشاطبية والدرةزايدات النشر يف 
 هـ )أصله رسالة ماجستري(. 1438

 
 1313حممد بن أمحد املتويل )ت الفوائد املعتربة يف األحرف األربعة الزائدة على العشرة/ 

 ص.  44هـ،  1436بريوت: دار البشائر اإلسالمية،  -هـ(؛ حتقيق علي بن سعد الغامدي.
  

حملات األنوار ونفحات األزهار يف القراءات األربعة املزيدة على العشرة، املشهورة  
 -هـ(؛ دراسة وحتقيق عبدهللا بن سامل ابحارث. 1050حممد بن أمحد العويف )ت  /ابألمصار

 هـ )دكتوراه(. 1438املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية، 
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هـ(؛ دراسة   1119حممد بن مجوع الفاسي )ت  مسعود بن /معونة الذكر يف الطرق العشر
 هـ )دكتوراه(.  1439املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -وحتقيق أسامة عبدالرحيم سليم.

 
الواضح يف شرح الفوائد املعتربة يف األحرف األربعة الزائدة على العشرة لإلمام حممد بن 

عم ان: أروقة   -أتليف حممود بن عبدالفتاح أبو كلُّوب.هـ(/  1313أمحد املتويل )ت 
 هـ. 1438للدراسات والنشر، 

 

 الشاذة  القراءات

 

حتقيق أمحد حامت  الشواذ يف القراءات، مما نسب أليب بكر بن جماهد من كتاب احملتسب/ 
 هـ. 1439دمشق: دار الغواثين للدراسات القرآنية،  -أمحد عباس السامرائي.

 
 -سامي حممد سعيد عبدالشكور.، وأ سامها/  ضوابطها  ،حقيقتها  ،هتاأنش   :القراءات الشاذة

 ص.  80م،  2016هـ،  1437عم ان: دار عم ار، 
 

 أخرى   راءات

 

هـ(؛ دراسة   381أليب بكر أمحد بن احلسني بن مهران األصفهاين )ت غرائب القراءات/ 
 هـ )دكتوراه(.  1439مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -وحتقيق براء بن هاشم األهدل.

 
 القراء 

 

الرابط: الرابطة احملمدية    - .وآاثرهاألستاذ العالمة املقرئ عبداهلادي بن عبدهللا محيتو: سريته  
 ص.  250هـ،  1438للعلماء، 

 كتاب تذكاري، أصله ندوة.
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عبدالرمحن   /ترمجة فضيلة الشيخ الوالد املقرئ الدكتور حممد بن موسى آل نصر رمحه هللا
 هـ. 1439عم ان: مركز اإلمام األلباين للدراسات واألحباث،  -بن حممد بن موسى آل نصر.

 
عم ان: دار عمار،   -أتليف وشرح مجال بن حممود الضمريي.  /منظومة بدور من القراءشرح 

 ص.  24م،  2016هـ،  1437
 

،  هـ 1436من الفتح اإلسالمي إىل هناية عام  : طبقات القّراء واملقرئني إبفريقّية وتونس
 هـ. 1439تونس: جامعة الزيتونة: دار سحنون،  -. اهلادي روشو /م2015

 
أليب اخلري حممد بن حممد بن اجلزري )ت   /النهاية يف أمساء رجال القراءات أويل الروايةغاية  
 مج.  4، هـ 1439: دار اللؤلؤة، املنصورة -هـ(؛ حتقيق عمرو بن عبدهللا. 833

 

 وإجازاهتا والتجويد  القراءات أسانيد
 

هـ( لتلميذه حممد الشر ي الدِّالئي اجملاطي   1063إجازة الشريف البوعناين الفاسي )ت 
الرابط: الرابطة احملمدية    -محيتو.  اديتقدمي وحتقيق عبداهليف القراءات السبع وبعض املتون/  

 هـ. 1438للعلماء، 
  

الكشف عن أسانيده  األسانيد القرآنية لشيخ اإلسالم زكراي األنصاري: دراسة موثقة يف 
املدينة املنورة: املقارئ   -السيد بن أمحد بن عبدالرحيم. /الصحيحة وما خالفها من أسانيد

 هـ.   1439القرآنية؛ بريوت: دار البشائر اإلسالمية، 
 

طرق اإلمام ابن ا زري يف كتابه "النشر يف القراءات العشر" وما و ع فيها من سقط 
عم ان: دار عمار،    -سامي حممد سعيد عبدالشكور.  /صدوتصحيف وسهو ووهم وخمالفة األ

 ص.  56م،  2016هـ،  1437
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 القراءات عن  شبهات ودفع منا شات

 

 ص.  42إسالم بن نصر األزهري،  /القراءات القرآنية: شبهات وردود

 هـ. 26/2/1439نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

 (عام)  التجويد

 

 2016هـ،  1437القاهرة: مكتبة اآلداب،  -سعد سرواح. /إفهام البيان يف جتويد القرآن
 ص.  184م، 
 

 1437القاهرة: دار السلف الصاحل،  -حممد الصادق قمحاوي. /الربهان يف جتويد القرآن 
 ص. 192م،  2016هـ، 

 يليه: رسالة يف فضائل القرآن، منت حتفة األطفال، منت اجلزرية. 
 

هـ(؛ إعداد يوسف بن عبداجلليل   1208اجلمزوري )ت بعد  سليمان بن حسني    /حتفة األطفال
 ص. 11هـ،  1439بن صاحل، اتريخ املقدمة 

 ط، موافقة للقراءة الصوتية للمنظومة للدكتور أمين رشدي سويد. 
 هـ. 1/1/1440نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
هـ(؛  1214حممد بن عبدالسالم الفاسي الفهري )ت  /تسهيد املعارج إىل حتقيق املخارج

الرايض: مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية،   -حتقيق حمسن بن سامل العمريي.
 هـ. 1439

 
جامعة   ،كلية الشريعة  ،أتليف قسم التفسري واحلديث /التقريب والتسديد يف مبادئ التجويد

 هـ. 1440الكويت: دار ركائز،  -.الكويت
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مصر:  -حممد علي. -خالد حممد شعبان رفاعي. / جامع البيان يف أحكام ترتيد القرآن

 .175م،  2016هـ،  1437املؤلف، 
 

 1384حممد حسني عبد رب الرسول العامري )ت  /الدرر البهية يف جتويد اآلايت القرآنية
أوالد الشيخ للرتاث، القاهرة: مكتبة    -هـ(؛ ضبطه وحققه وعلق عليه حممد بن حممود آل داود.

 هـ. 1437
 ومعه رسالة فيما جيوز على قصر املنفصل حلفص.

 
 ص.  50هـ،  1439يوسف عبداجلليل صاحل، اخلامتة  / درة املبتدئ يف التجويد

 هـ. 28/9/1439نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

هـ(؛ اعتىن به   926زكراي األنصاري )ت  /الد ائق احملكمة يف شرح املقدمة يف علم التجويد 
 هـ. 1439ان، إستانبول: دار السم   -حممد غياث الصباغ.

 
الرايض: دار العقيدة،    -.3ط  -خالد بن صاحل العبد املنعم.  /شرح حتفة األطفال للجمزوري

 هـ. 1438
 

  /الضروري يف  واعد التجويد: تبسيط القواعد للمبتدئني: ورش عن انفع، طريق األزرق 
هـ،   1438البيضاء: مركز الرتاث الثقايف املغريب؛ بريوت: دار ابن حزم، الدار  -أمحد مسيط.

 ص.  96
 

هـ(؛ دراسة   732أليب إسحاق إبراهيم بن عمر اجلعربي )ت عقود ا مان يف جتويد القرآن/ 
 هـ )دكتوراه(.  1439املدينة املرة: اجلامعة اإلسالمية،  -وحتقيق وشرح حممد ايت عمران.
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 ص.  432هـ،  1438مصر املؤلف،  -إبراهيم حامد نور الدين. / علم األداء القرآين
 

اإلسكندرية: الدار العاملية   -علي عمر املالحة. /الفتوحات ا لية يف شرح املقدمة ا زرية
 ص.  71م،  2016هـ،  1437للنشر، 

 
دين فخر ال  /الفوائد املفهِّمة يف شرح ا زرية املقدِّمة فيما جيب على  ارئ القرآن أن يعَلمه

 -هـ(؛ بعناية بسام عبدالوهاب اجلايب.  1314حممد بن علي بن ايلوشة املالكي التونسي )ت  
 هـ. 1439بريوت: دار ابن حزم، 

 
 هـ(. 1035حممد أوليا بن حممد احلجازي )ت  /الفوائد املكية يف شرح ا زرية

 هـ...  1439املنورة، حتقيقه يف كلية القرآن الكرمي ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة 

 
أليب احلسن علي بن جعفر   /كتاب فيه مقادير املّدات ابختالف القراءات وحدود النطق هبا

إستانبول: دار الغواثين  -هـ(؛ حتقيق خلف حسني اجلبوري. 410السعيدي )ت حنو 
 هـ. 1439للدراسات القرآنية، 

 
هـ(؛ حتقيق سامل   1143إمساعيل النابلسي )ت  عبدالغين بن    /كفاية املستفيد يف علم التجويد

 ص.  80هـ،  1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -قدوري محد.
 

، هـ 1438عم ان: دار غيداء،  -شريف حممد مراد. /املاهر يف التجويد والقراءة والضبط
 ص. 146

 . داير بكر يف  مكتبة سيدا وسبق أن نشرته
 

جدة: دار األوراق الثقافية،   -حياة بنت خليل بن حسني. /املبتكر املفيد يف علم التجويد
 هـ. 1439
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هـ(؛ حتقيق يوسف بن أمحد   1343نظم حممد حممد هاليل األبياري )ت منت حتفة القراء/ 

 هـ. 1439عم ان: الدار األثرية،  -العالوي.
 

لقرآن أن  املرآة ا لية على املقدمة ا زرية: نثر منظومة املقدمة فيما جيب على  ارئ ا
 ص.  56، هـ 1439بريوت: دار الكتب العلمية،  -سركان أوًنل. /يعلمه البن ا زري

 
مشس الدين حممد بن حممد بن   /على  ارئ القرآن أن يعلمهمنظومة املقدمة فيما جيب 

 ص.   40هـ،    1438جدة: دار املنهاج،    -.أمين رشدي سويد  عين بههـ(؛    833اجلزري )ت  
 

 هـ(.  1321عبدالفتاح بن مصطفى احملمودي )ت  /منظومة األدامورد اهلدا على 
 هـ...  1439حتقيقه يف كلية القرآن الكرمي ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة، 

 
القاهرة: دار السالم،   -حممد دسوقي كحيلة. / النكت احلسان يف ضبط وجتويد القرآن

 ص. 240هـ،  1440
 مصورة.  مع ملحق وصفي مزود بنماذج مصاحف

 

جدة: دار املنهاج،   -.2ط -.حممد نور عبد الرمحن كنجو /هبة الرمحن يف جتويد القرآن
 ص. 160هـ،  1439

 
 1437القاهرة: دار السلف الصاحل،  -حممد احملمود. /هداية املستفيد يف أحكام التجويد

 ص. 48م،  2016هـ، 
 

 2016هـ،  1437القاهرة: دار السلف الصاحل،  -أتليف؟. /هدية الربية إىل شرح ا زرية
 ص.  319م، 



119 
 

 
جدة: دار   -.2ط -هـ(. 1419)ت  أسامة ايسني حجازي كيالين /هد التجويد واجب؟

 ص.  192هـ،  1439املنهاج، 
 

 (معينة موضوعات)  التجويد

 

الرايض: جامعة امللك  -فهد بن يوسف الصهيل. / اختيارات األمشوين يف الو ف واالبتداء
 هـ )دكتوراه(.  1439سعود، 

 : دراسة مقارنة. 105من أول سورة البقرة إىل اآلية 
 

أليب العاكف حممد أمني بن عبدهللا األيويب )ت بعد حتفة األمني يف و وف القرآن املبني/ 
 هـ(. 1275

 ... -هـ  1438حقق يف جامعة أم القرى، 
 

 743حممد بن أمحد بن بصخان )ت  رسالة ابن بصخان يف شرح ابب و ف محزة وهشام/  
 هـ(؛ دراسة وحتقيق أمحد بن عبدهللا سليمان. 

 . 170 – 113هـ( ص  1439)حمرم  1نشر يف جملة )تعظيم الوحيني( ع
 

املكناسي )ت أليب زيد عبدالرمحن بن القاضي  /القول الشهري يف حتقيق اإلدغام الكبري 
 هـ(؛ دراسة وحتقيق عبدالرحيم بن احلسني اإلمساعيلي. 1082

هـ( ص   1439)مجادى اآلخرة  25نشر يف جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية ع 
265 – 306. 

 
 هـ(.   971احلسن بن علي احلصين )ت    /الكشف عن أحكام اهلمزة يف الو ف هلشام ومحزة

 هـ.. 1438مية ابملدينة املنورة، حيقق يف اجلامعة اإلسال
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مناهج املؤلفني يف الو ف واالبتداء من القرن الرابع إىل القرن احلادي عشر اهلجري: دراسة  
 هـ )دكتوراه(.  1439املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -علي موسى علي. /مقارنة

 
هـ(؛ اعتىن هبا حممد بن    732برهان الدين إبراهيم بن عمر اجلعربي )ت    /املنة يف حتقيق الغُنَّة

 ص.  21أمحد آل رحاب، 
 هـ. 14/2/1439نشر يف شبكة األلوكة بتاريح 

 
د.املوصول لفظًا املفصول معىن يف القصص القرآين وأثره على املعىن/     -أمحد عبدالرمحن املال 

 ه(. هـ )دكتورا 1439عم ان: اجلامعة األردنية، 
)ورسالة ماجستري أخرى بعنوان: املوصول لفظًا املفصول معىن يف القرآن الكرمي: سورة البقرة  

 هـ(. 1436الوادي، اجلزائر: جامعة الشهيد محه خلضر،  -أمنوذًجا/ فاطمة الزهرة بكوش.
 

 ( تعليم )  التجويد

 

عبدهللا أبو  هـ(؛ اعتىن به فادي بن  1436حممود إدريس )ت  / دروس يف علم التجويد
 هـ. 1438عم ان: دار الفتح،  -صعيليك.

 
الرايض: الرتاث الذهيب؛   -مصطفى فتحي عبداحلكم.الرائد يف امتحاانت التجويد وأجوبتها/  

 هـ.  1438الكويت: مكتبة اإلمام الذهيب، 
 

  - البتانوين.هند حجاج /ملسات وأتمالت يف خمتصر أحكام جتويد القرآن الكري لألطفال
 ص.  77م،  2016هـ،  1437طنطا: دار الفؤاد للنشر، 

 
 -فاطمة عبدالعزيز النشمي.  /املبسط يف دراسة التجويد عن طريق الرسم العثماين للمبتدئني

 ص.  83م،  2016هـ،  1437القاهرة: مركز األهرام للرتمجة والنشر، 
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 والقراءة  التالوة

 

 -عبدالعزيز بن حممد السحيباين. / ضوء القرآن الكريأصول اإل راء وفقه القراء يف 
 هـ. 1438السعودية، 

 
عبداحلكيم فارح حاشي، اتريخ   /اخلطوات املعينة ملن يروم تالوة القرآن تالوة صحيحة

 ص.  15هـ،  1437املقدمة واخلامتة رجب 
 هـ. 28/12/1438حبث يف ملف نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
مجع وترتيب قسم القرآن الدروس اهلجائية لتعلم  راءة القرآن الكري بطريقة سهلة وجموَّدة/  

 ص.  73هـ،  1438الكويت: وزارة األوقاف،  -.8ط  -الكرمي وعلومه ابلوزارة.
 

القاهرة:  -سامح حممد قدري حممد. /دعاوى القراءة املرسلة للقرآن الكري: حتليد ونقد 
 ص. )ماجستري(.  646 ـ،ه 1438جامعة القاهرة، 

 
هـ(؛ حتقيق عمر  953حممد بن علي بن طولون الصاحلي )ت  / الطارئ على زلة القارئ

 هـ. 1439بريوت: دار ابن حزم،  -يوسف محدان.
 هـ(. 1231زلة القارئ/ أمحد بن حممد الطهطاوي )ت  يليه:

 
القاهرة: مكتبة   -الشراري.خالد بن سليم  /الفتوحات اإلهلية ببيان ضابط القراءة القرآنية

 هـ؟ 1439دار احلجاز، 
 

 هـ. 1439عم ان: دار عم ار،  -حممود روزن. / حلن القراء يف الثاء والذال والظاء
 

  -عبداحلكيم عبدهللا القاسم.  /و اية اللسان من اللحن ا لي يف كلمات القرآن )للمبتدئني( 
 املقدمة. جـ +  6هـ،  1439الرايض: دار رسالة البيان،  
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 والتحفيظ احلفظ

 

 ص.  300هـ،  1438جدة: املعد،   -فهد أمحد سلمان. / أكمد اآلية
 )تسميع ومراجعة آلايت القرآن الكرمي(

 
إعداد علي بن عمر  / األلواح البصرية حلفظ القرآن ابلطريقة الذكية: جزء تبارك وجزء عمّ 

 . 604  –  562م، ص ص    2017هـ،    1438اإلسكندرية: الدار العاملية للنشر،    -بن محد.
 

 هـ؟ 1439أمحد حسني عبدالكرمي، حفظ القرآن الكري/ 
 

الكويت: دار إيالف    -أعده عبدالرمحن بن سليمان.حلقات مصاحبة القرآن واملعلم املاهر/  
 هـ. 1439الدولية، 

 
 عامةمباحث 

 
 (وسامعيه لقارئيه) القرآن آداب

 

 هـ؟ 1439أمحد حسني عبدالكرمي،  /آداب التعامد مع القرآن الكري 
 

هـ(؛ حتقيق صربي بن سالمة   360حممد بن احلسني اآلجري )ت  / أخالق محلة القرآن
 هـ. 1438الرايض: مدار القبس،  -شاهني.
 ص. 129عبدالسالم، أمحد بن العريب بن حتقيق  /القرآن أهدأخالق  وبعنوان:

 هـ. 8/11/1439نشر يف موقع األلوكة بتاريخ 
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هـ(؛ حتقيق حممد رضوان   676حيىي بن شرف النووي )ت  /التبيان يف آداب محلة القرآن
 هـ. 1439دمشق: دار الرسالة،  -عرقسوسي.

 ص. 272، هـ 1439جدة: دار املنهاج،  -.4ط -.مد شادي مصطفى عربشحمبعناية و 

 ص.  192هـ،  1439القاهرة: دار السالم،  وبدون حتقيق:
 

هـ(؛ دراسة وحتقيق أسامة  1088حيىي بن عمر منقاري زاده )ت  /االتِّباع يف مسألة السماع 
 بن عبدالوهاب احلياين. 

  - 339هـ، ص ص  1436نشر يف جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية، ذواحلجة 
420.) 

 )وهو يف حكم االستماع لقراءة القرآن الكرمي داخل الصالة وخارجها( 
 

إعداد مركز الدراسات واملعلومات القرآنية  / الكري حلية أهد القرآن يف آداب محلة القرآن
 هـ؟  1439جدة: املعهد،  -مبعهد اإلمام الشاطيب.

 
اختصره وهذبه أبو احلسن  /صحيح التبيان يف آداب محلة القرآن لإلمام النووي رمحه هللا

 هـ؟ 1439القاهرة: مفكرون الدولية للنشر،  -.2ط -حممد حسن الشيخ.
 

اختصره وعلق عليه طارق كهالن   /آداب محلة القرآن لإلمام النوويخمتصر التبيان يف 
 م. 2016هـ،  1437دمشق: دار الصديق للعلوم،  -األبيض.

 
 القرآن  فضائد

 

السعودية: معهد آفاق التيسري للتعليم عن  -عبدالعزيز بن داخل املطريي. /بيان فضد القرآن 
 هـ. 1439بعد، 
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اللجنة العلمية مبركز  هـ(؛ حتقيق  505أليب حامد حممد بن حممد الغزايل )ت  /جواهر القرآن
 ص.  480هـ،  1440جدة: دار املنهاج،  -.دار املنهاج للدراسات والتحقيق العلمي

 
  - أجمد بن حممد زيدان.اليت حثت السنة على  راءهتا يف أو ات خمصوصة/ السور واآلايت 

 هـ. 1439السعودية، 
 

هـ(؛ حتقيق وتعليق فهد بن عبدالرمحن  1206حممد بن عبدالوهاب )ت  فضائد القرآن/ 
 هـ. 1438]القاهرة[: دار ملتقى املعرفة؛ ]اجلزائر[: الدار األثرية اجلزائرية،  -الرومي.

 
(/ حتقيق عبدالرمحن بن هـ 235فضائد القرآن من مصنف ابن أيب شيبة رمحه هللا )كتاب 

 هـ. 1439السعودية،  - ًنيف األسلمي.
 

بريوت: دار   -أبو بكر بن حسن الواتد؛ حتقيق عبدالغين حممد علي الفاسي. / منافع القرآن
 ص.  160هـ،  1439الكتب العلمية، 

 
 القرآن  أمثال

 

املنيا:    -وليد سيد أبو بكر حممد.  /القرآن الكري: دراسة يف أنساق النصآايت األمثال يف  
 ص. )ماجستري(.  188هـ،  1438جامعة املنيا، 

 
 1440مصر: املؤلف،  -حسن عبداللطيف مرعي. /األمثال يف القرآن من تفسري ابن كثري 

 ص. 52م،  2016هـ، 
 

  - حممد رفيق فرخ عبدالقادر. / ابليوم اآلخراألمثال القرآنية القياسية املضروبة لإلميان 
 هـ )أصله رسالة علمية(.   1438الرايض: الناشر املتميز، 
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 القرآن صص 
حسن عبدهللا  /أبوفيس )عا نن رع(: فرعون موسى يف التاريخ القدي والقرآن الكري

 ص.  159م،  2016هـ،  1437مصر: املؤلف،  -الشوحيي.
 

الرايض:    -رشا حممد الناخيب.  /القراءات القرآنية يف  صة موسى عليه السالمأثر اختالفات  
 هـ )حبث مكمل للماجستري(. 1439جامعة اإلمام، 

 
عبدهللا بن حممد الصديق الغماري )ت   /إمثد العني ببيان نبوة اخلضر واسم ذي القرنني 

 م. 2016ـ، ه 1437عم ان: دار الفتح،  -هـ(؛ حتقيق عبدهللا حلمي الشريف. 1413
 

منال سليمان  احلوار واحلجاج يف القصص القرآين:  صة إبراهيم، يوسف، موسى، منوذًجا/  
 ص. )دكتوراه(.  227هـ،  1438القاهرة: جامعة عني مشس،  -الساعدي.

 
هـ،   1437القاهرة: عامل الكتب،  -عمر حممد فؤاد أبو الرب. /ذو القرنني وأهد الكهف 

 ص. 104م،  2016
 

الرايض: العبيكان   -يوسف عبدهللا الربكايت. /شخصيات يف القرآن الكري )صدر اإلسالم(
 هـ. 1439للنشر، 

 
دمنهور:   -ماهر عبدالفتاح الشامي. /شخصية املسلم يف القصص القرآين: دراسة تفسريية

 ص. )ماجستري(.  421هـ،  1439جامعة دمنهور، 
 

هـ،  1437القاهرة: مكتبة البلد األمني،  -األثري.أبو حفص صحيح القصص القرآين/ 
 .2م، جـ 2016
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فاعلية برانمج  ائم على  صص احليوان يف القرآن الكري إلكساب طفد الروضة مهارات 
 1438املنيا: جامعة املنيا،    -عال حامد علي.  /حّد املشكالت يف ضوء إطار حمتوى املنهج 

 ص. )ماجستري(. 216هـ، 
 

؟: مؤسسة  -محدي بن حمزة الصريصري اجلهين. /الكهف والر يم...  فك أسرار أصحاب
 هـ. 1439دار التأليف للنشر، 

 
بريوت: دار   -أمحد عبيد الكبيسي. / صة ابلرسوم امللونة 360 صص القرآن الكري: 

 ص.  560هـ،  1438املعرفة، 
 

القاهرة: جامعة   - اجلمايل.علي عبده  /القصص القرآين بني سيد  طب والطاهر بن عاشور 
 ص. )دكتوراه(.  464هـ،  1438القاهرة، 

 
 ص.   42اثمر عبداملهدي حتاملة،   / صص  رآنية خمتارة

 هـ. 24/2/1439نشر يف ملف بشبكة األلوكة يف 
 

هـ؟،  1438القاهرة: دار الفكر العريب،  -عمر إميان أبو بكر. /عليه السالم آدم صة 
 ص. 260م،  2017

 
هـ؟،  1438القاهرة: دار الفكر العريب،  -عمر إميان أبو بكر. /ليه السالم صة نوح ع

 ص. 88م،  2017
 

عبدالرمحن بن يوسف    /القول املصان عن البهتان يف غرق فرعون وما كان عليه من الطغيان
 هـ.1439عم ان: دار غيداء،    -هـ(؛ حتقيق حممد هادي شهاب.  1084)ت بعد   األجهوري
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 ص.  44حممد بن أمحد رفيق،  / النفيس فيما خيص نقد عرش بلقيسالقول 
 هـ. 8/6/1439نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
مصابيح الضياء من  صص األنبياء من تيسري اللطيف املنان يف خالصة تفسري القرآن 

الرايض:    -اعتىن إبخراجها عيسى بن حممد القرعاين.  /للشيخ عبدالرمحن بن انصر السعدي
 هـ(. 24/9/1438عامل اهلدى )ذكر أنه يصدر قريًبا يف طبعته الثالثة، دار م

 
عم ان:    -محد سامل اخلوالدة.  /موجهات إميانية وتربوية يف  صة موسى واخلضر عليهما السالم

 ص.  312م،  2016هـ،  1437مجعية احملافظة على القرآن الكرمي، 
 

هـ؟،  1438القاهرة: دار الفكر العريب،  -سامية منيسي. / نساء ذكرن يف القرآن الكري
 ص. 88م،  2017

 
يوسف أيها الصّديق هد أنت الوزير رمخي رع؟: دالئد من القرآن والسنة على زمنه 

م،   2016هـ،  1437القاهرة: دار الكتاب العريب،  -حممد عبدالرزاق جويلي. /وشخصيته
 ص. 288

 
بريوت:    -.ي الدين القره داغييعلي حم  / للمسلمني يف غري دايرهميوسف عليه السالم  دوة  

 ص. 280، هـ 1439دار البشائر اإلسالمية، 
 

 2017هـ،    1438اإلسكندرية: الدار العاملية للنشر،    -حممد درويش.  / يوسف وامرأة العزيز
 ص.  146م، 
 

 األنبياء   صص
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م،  2016هـ،  1437]القاهرة: دار الصحوة[،  -عباس حممود العقاد. /إبراهيم أبو األنبياء 
 ص. 208

 
زين الدين عبدالرؤوف بن  /فردوس ا نان يف مشائد ومنا ب األنبياء املذكورين يف الفر ان

هـ(؛ حتقيق عبدهللا عبدالعزيز أمني؛ راجعه وأعدَّ دراسته   1031اتج العارفني املناوي )ت 
 هـ؟  1439ة للقرآن الكرمي، ديب: جائزة ديب الدولي -وفهارسه حممد عايش.

 

 عامة مباحث

 

م،   2018هـ؟،    1440القاهرة: دار الفكر العريب،    -.عبدهللا الشاهني  /رؤى وشواهد  رآنية
 ص. 240

 
  -سعدية دودي.  /حتليلية  وصفية  دراسةهـ(:    1393)ت    لك بن نيبملا  "الظاهرة القرآنية"

 لنيل شهادة التأهيل يف العلوم اإلسالمية(. هـ )حبث  1438الرابط: دار احلديث احلسنية، 
 

 ص.  32حممود بن أمحد الدوسري،  /عظمة القرآن الكري 
 هـ. 20/3/1439حبث مؤمتر نشر يف ملف بشبكة األلوكة يف 

 
مجع وتقدمي سهى   /  ال ريب جدَّ جالله: أدعية  رآنية، صفات امتدحها هللا وأهلها...

 هـ. 1439الصميعي، الرايض: دار  -عبدهللا.
 

 هـ. 1438الرايض: دار العقيدة،  -عبدالرمحن بن عبدهللا العنزي. / بسات من كالم هللا
 

م،   2017هـ،  1438مصر: املؤلف،  - طارق سعفان. /  بسات من نور القرآن الكري
 ص. 414
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واألصحاب، الكويت: مربة اآلل    -عمرو الشرقاوي.القرآن الكري يف حياة اآلل واألصحاب/  
 هـ. 1439

 
 هـ؟ 1438القاهرة: دار السالم،  -عماد الدين خليل. /مع القرآن يف عامله الرحيب

 
 ص.  304م،  2016هـ،  1437عم ان: دار عمار،  -حممد مججوم. /من فيض اهلداية

 
 
 
 

 موضوعات  رآنية:
 واإلرشاد  الوعظ -أ

 

اإلسكندرية:   -هاجر أمحد عبداجلبار. /آايت الرمحة يف القرآن الكري: دراسة موضوعية
 م )ماجستري(.  2016هـ،  1437جامعة اإلسكندرية، 

 
 -مىن هالل كليلة. /آايت الفرح واحلزن يف القرآن الكري: دراسة يف التفسري املوضوعي

 ص. )ماجستري(.  219هـ،  1439كفر الشيخ: جامعة كفر الشيخ، 

 
الرايض: جامعة   -أمل بنت عبدالرمحن الرفاعي. /ةاإلانبة يف القرآن الكري: دراسة موضوعي

 هـ )ماجستري(. 1439اإلمام 
 

 -أمحد عبدالعزيز نصر. /اإلنعام املادي يف القرآن الكري: دراسة يف التفسري املوضوعي
 ص. )ماجستري(. 224هـ،  1438املنوفية: جامعة املنوفية، 
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عم ان: مجعية احملافظة   -أمحد حممد مفلح القضاة.تذكرة احلافظ واجمليز لكتاب هللا العزيز/ 
 ص. 200م،  2017هـ؟  1438على القرآن الكرمي، 

 حول الغاية من تعلم القرآن الكرمي.
 

الكويت: دار إيالف الدولية،   -أمحد بن فتحي البكريي. /زاد أهد القرآن ليوم لقاء الرمحن
 هـ. 1439

 
 -مها حممد رومي.  /صالح القلوب وفسادها يف املنظور القرآين وآاثرمها على الفرد واجملتمع 

 هـ. 1439الكويت: دار الظاهرية، 
 

الرايض: جامعة    -هلة بنت حممد املري.  /العمد التطوعي يف القرآن الكري: دراسة موضوعية
 هـ )ماجستري(. 1440اإلمام، 

 
الرايض:   -منرية بنت سعيد القحطاين. / وء القرآن الكريالعمى: دراسة موضوعية يف ض

 هـ )ماجستري(.  1439جامعة اإلمام 
 

القاهرة:    -حممد فخري سيد.  / منهج الراحبني واملفلحني يف القرآن الكري يف الدنيا واآلخرة...
 ص. 64م،  2016هـ،  1437دار املقطم، 

 
 هـ. 1439القاهرة: دار اليسر،  -إبراهيم.حممد يسري  /هداية الرمحن يف مواعظ القرآن

 
حممد الرابع احلسين الندوي؛ ترمجة حممد فرمان  /اهلداية القرآنية سفينة جناة لإلنسانية

 م. 2016هـ،  1437دمشق: دار القلم،  -الندوي.
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صاحل بن إبراهيم البليهي؛ اعتىن به عبدالعزيز بن محود  /اهلدى والبيان يف أمساء القرآن
 مج. 2هـ،  1439الرايض: مدار القبس للنشر،  -البليهي.

 
 الدعوة  -ب

 

  - حممد كمال عمران شرف الدين. /آليات الدعوة ومعاملها يف  صة موسى عليه السالم
 ص. )ماجستري(.  234هـ،  1438كفر الشيخ: جامعة كفر الشيخ، 

 
كفر    -حممد عبدالتواب فرج. / اآلليات الدعوية يف  صة نوح عليه السالم: دراسة دعوية

 ص. )ماجستري(.  237هـ،  1438الشيخ: جامعة كفر الشيخ، 
 

كفر   -ماهر أمحد زكي حسني. /دور الشخصية السوية يف القصص القرآين: دراسة دعوية
 . ص. )ماجستري( 271هـ،  1438الشيخ: جامعة كفر الشيخ، 

 
كفر الشيخ: جامعة     -أمحد نبيه عبدالستار أمحد.  /النصائح يف القرآن الكري: دراسة دعوية

 ص. )ماجستري(.  347هـ،  1438كفر الشيخ، 
 
 اجملتمع  إصالح -جـ

 

سعود بن خالد بن أثر مقاصد القرآن يف حّد مشكالت األمة ودفع معو ات هنضتها/ 
 هـ. 1439الرايض: اجلمعية العلمية السعودية للقرآن الكرمي وعلومه،  -سعود الكبري.

 
حممد عبدهللا   /اسرتاتيجية ابن ابديس يف تدبر القرآن وأثرها يف هنضة األمة اإلسالمية

 ص. 104هـ،  1437مجعية احملافظة على القرآن الكرمي، عم ان:  -زرمان.
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  / األسس العقدية واألخال ية كما تصورها السور املكية وأثرها يف بناء الفرد وإصالح اجملتمع 
 ص. )دكتوراه(.  339هـ،  1438املنيا: جامعة املنيا،  -ًنصر خالد حممد.

 
مكة املكرمة:   -احلضرمي أمحد الطلبة. /تنظيم السلوك االجتماعي من خالل سورة النور 

 (.  69هـ )أوراق علمية؛  1439مركز سلف للبحوث والدراسات، 
 

مجال حسن  /علم القرآن التنموي: أعظم عشرة  وانني حاكمة لنهضة اجملتمعات والدول
 ص. 131هـ،  1440، مجعية احملافظة على القرآن الكرميعم ان:   -احلمصي.

 
 هـ؟ 1439أمحد حسني عبدالكرمي،  /الكري ونوره على اجملتمعالعمد ابلقرآن 

 
هريندن،   -إمساعيل احلسين.مفهوم اإلصالح يف القرآن الكري: دراسة يف أسبابه ومظاهره/ 

 ص. 168هـ،  1438أمريكا: املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، 
 

 خاصة موضوعات -د

 

األنبياء عليهم السالم يف ضوء القرآن الكري: دراسة  اآلايت اليت ا رتحها الكفار على 
 هـ )ماجستري(. 1439الرايض: جامعة اإلمام،  -نورة بنت عيسى النخيش. /موضوعية

 
عم ان:   -عثمان فوزي علي. /أثر املكان على املسلم يف القرآن الكري: دراسة موضوعية

 هـ. 1439دار غيداء، 
 

عصام عيد   / وأثره يف الفكر اإلسالمي: دراسة حتليليةاألخذ ابألسباب يف القرآن الكري 
 ص. )ماجستري(.  280هـ، 1438طنطا: جامعة طنطا،  -اجلوهري إبراهيم.
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 -فهد بن سعد القويفل. / االستفهامات اإلهلية يف القرآن الكري: دراسة نظرية تطبيقية
 هـ )دكتوراه(.  1439الرايض: جامعة اإلمام، 

 
كفر الشيخ:    - محادة بشري البدوي.  /آايت القرآن الكري: دراسة موضوعيةاالمتنان يف ضوء  

 ص. )ماجستري(. 361هـ،  1438جامعة كفر الشيخ، 
 

 1437القاهرة: املؤسسة املصرية للطباعة والنشر،    -عباس حممود العقاد.  / اإلنسان يف القرآن
 ص. 162م،  2016هـ، 
 

غزة: اجلامعة  -دارين سامل حميسن. /دراسة موضوعية أولو األلباب يف القرآن الكري: 
 )حبث مكمل املاجستري(. ورقة 140، هـ 1439اإلسالمية، 

 
 ص. 50أمحد مصطفى،  / البشارة ابلرزق والوعد ابلعذاب يف سورة الذارايت

 هـ. 1438/ 5/12حبث يف ملف، نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

  - عمرية بنت محد الرشيدي. /الكري: دراسة موضوعيةبناء اهلوية اإلسالمية يف القرآن 
 هـ )دكتوراه(.  1439الرايض: جامعة اإلمام، 

 
 ص.  170عبدهللا بن عبده العواضي،  / التغيري يف خطاب القرآن الكري

 هـ. 1436هـ، وأتريخ املقدمة عام  28/5/1439نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

ات منهج القرآن الكري يف عرض موضوع التفاؤل يف زمن الكروب: تلمس ألهم مس 
 هـ. 1439الرايض: رسالة البيان،  -عبدهللا بن حممد العسكر. /التفاؤل
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بريوت:    -يوسف حممد فارح يوسف.  /التفكر والتأمد يف احلجج والرباهني يف القرآن الكري 
 هـ. 1438املكتب اإلسالمي، 

 
]الرايض[: قناديل العلم؛  -هتون سامي فلمبان. /دراسة موضوعية :الثناء يف القرآن الكري
 ص.  536م،  2016هـ،  1437بريوت: دار ابن حزم، 

 
عم ان: مجعية   -عبدهللا حممد اجليوسي. /ا زاء الدنيوي يف القرآن الكري: دراسة موضوعية

 ص.  312م،  2016هـ،  1437احملافظة على القرآن الكرمي، 
 

الرايض:    -ومسية بنت قاسم القاسم.  /ضوء القرآن الكري: دراسة موضوعيةا ن واإلنس يف  
 هـ )ماجستري(. 1439جامعة اإلمام، 

 
  1437مصر: املؤلف،    - رضا حممد عياد.جوارح اإلنسان يف القرآن بني الرابنية والشيطانية/  

 ص. 256م،  2016هـ، 
 

  -خالد ًنجي احلفناوي. /التفسري املوضوعيحديث القرآن الكري عن العداوة: دراسة يف 
 ص. )ماجستري(.  295هـ،  1438كفر الشيخ: جامعة كفر الشيخ، 

 
هـ  1439جدة: دار األوراق،  -حممد سعيد خلوفة العمري. /احلسنة والسيئة يف القرآن

 )أصله رسالة علمية(. 
 

احلياة الطيبة يف القرآن الكري: حبث يف حديث القرآن الكري عن أوصاف احلياة الطيبة  
 هـ.  1437إستانبول: دار اللباب،    -حممد بن عبدهللا اخلضريي.  /ومفاهيمها وأسباهبا ومثارها

 
 هـ. 1439بريوت: دار الرافدين،  -فرح الفاضلي. /الذكورة واألنوثة يف القرآن الكري
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  - ميينة هاليل. /السحر يف القرآن والتفسري إىل موىف القرن الثامن اهلجري من خالل مناذج

 هـ. 1438عم ان: دار كنوز املعرفة، 
 

 هـ؟ 1439تونس: دار املازري،  -شكري اجملويل. /سنة التدافع يف القرآن الكري
ــالة دكتوراه للباحث طالب عبدالقادر  ــه رسـ ــق، )وابلعنوان نفسـ ــرايرة، جامعة دمشـ  1427الصـ

 هـ( 1429هـ، ورسالة ماجستري للباحث خالد بن موسى الزهراين، جامعة أم القرى، 
 

 هـ. 1439الرايض: دار الصميعي،   -شومة بنت حممد البلوي.  / الصحبة يف القرآن الكري
 

)أصــله هـــــــــــــــــ   1438عم ان: دار الفتح،    -ًندر مصــطفى صــواطفة.  /الطغيان: دراســة  رآنية
 رسالة علمية(.

 
 1437بريوت: مؤسسة االنتشار العريب،    -صاحل عبدالرمحن عليان.العرب واخلطاب القرآين/  

 ص. 286م،  2016هـ، 
 

بريوت:    -علي عبد كنو اجلواري.  /لغة ا وارح ودالالهتا يف القرآن الكري: دراسة موضوعية
 هـ. 1439دار املقتبس، 

 
 -عبدالصمد فياليل. /البقرة من سورة ج خمتارةذ منا :القرآن الكري يف عنويةامل صلحةامل

 هـ )حبث لنيل شهادة التأهيل يف العلوم اإلسالمية(.  1438الرابط: دار احلديث احلسنية، 
 

الدار    -صابر موالي أمحد.  / منهج التصديق واهليمنة يف القرآن الكري: سورة البقرة أمنوذًجا
 هـ. 1438للدراسات واألحباث، البيضاء: مؤمنون بال حدود 
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هـ )أصله رسالة    1438حممد بن مرضي الشراري،    /اهلجر يف القرآن الكري: دراسة موضوعية
 ماجستري(.

 
مجال عبدالعزيز   /واجبات اإلنسان جتاه ربه كما حتدث عنها القرآن الكري: دراسة موضوعية

 هـ )ماجستري(. 1437العاملية،  شاه عامل، ماليزاي: جامعة املدينة  -أضرضر.
 

كفر الشيخ: جامعة كفر   -عبدهللا أمحد علي. /الوصف القرآين لإلنسان: دراسة دعوية
 ص. )ماجستري(.  264هـ،  1438الشيخ، 

 
 والسرية  السنة -هـ

 

 -ايسر حسني العزاوي. /دراسة حتليلية: آايت األدب مع النيب حممد صلي هللا عليه وسلم 
 ص )أصله رسالة جامعية(.  808م،  2016هـ،  1437البشائر اإلسالمية، بريوت: دار 

 
الرايض:    -.خلف بن سامل البقعاوي  /هـ(  423 )ت  السرية النبوية من خالل تفسري الثعليب

 هـ. 1439دار كنوز إشبيليا، 

 
إعداد عبدالغين حممد  / شهادات  رآنية: تزكية للصحابة رضي هللا عنهم يف القرآن الكري

 هـ. 1439مكة املكرمة: دار سلف للنشر،  -املودن.
 
 العقيدة  -و

 

بريوت: دار   -سم عثمان النعيمي.ل ب / اآلاثر العقدية يف أدعية األنبياء يف القرآن الكري
 ص.  530، هـ 1439املقتبس، 
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عبد احلميد   /آليات االستدالل الكالمي العقلية وأتصيلها القرآين عند اإلمام الغزايل
 هـ. 1438الرايض: مركز مناء للبحوث والدراسات،  -مؤمن.

 
املدينة املنورة:   -عبدالعزيز حممد نوح. / استدالالت املفسرين على البعث: مجًعا ودراسة

 هـ )ماجستري(.  1439اجلامعة اإلسالمية، 
 

إعجاز القرآن بني اخلطاب املعتزيل واألشعري: دراسة عقائدية مقارنة يف كتايب القاضي 
هـ،  1439طنطا: جامعة طنطا،  -حممد عبدالوهاب املزين. /دا بار والقاضي البا الينعب

 ص. )ماجستري(.  245
 

السعودية: معهد آفاق التيسري للتعليم عن  -عبدالعزيز بن داخل املطريي. /اإلميان ابلقرآن
 هـ. 1439بعد، 

 
: مكتبة  املنصورة -احلويين.حسن حمرم  /أتمالت حول تفسري آايت العقيدة يف سورة البقرة

 ص.  159م،  2017هـ،  1438اإلميان، 
 

طرش   /دراسة يف التفسري الكبري للرازي :دى األشاعرة واملعتزلةجدلية التأويد اللغوي ل
 هـ )دكتوراه(.  1438تيارت، اجلزائر: جامعة ابن خلدون،  -خلضر.

 
للشيخ حممد   روايب علوم القرآن" ا وانب العقدية يف تفسري "حدائق الروح والرحيان يف 

 1437، جنوب الوادي: جامعة مصر -.أبو القاسم بكري حسناألمني بن عبدهللا اهلرري/  
 ص )ماجستري(.  368هـ، 

 
 هـ.1438السعودية،    -عبدالرمحن بن مصلح الشلوي.  /حوارات أهد النار يف القرآن الكري
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  / الوسائد املرئية واملسموعة: دراسة حتليليةالدخيد يف تفسري آايت العقيدة من خالل 
 ص. )ماجستري(. 285هـ،  1439املنيا: جامعة املنيا،  -عبدالرمحن عطا أبو اجلود.

 
الرايض:    -علي بن حسن القحطاين.  /الردة عن اإلسالم يف القرآن الكري: دراسة موضوعية

 هـ )ماجستري(.  1439جامعة امللك سعود، 
 

املريدين يف سبيد الدين الستنارة األمساء والصفات يف املقامات واحلاالت الدينية  سراج 
والدنيوية ابألدلة العقلية والشرعية القرآنية والسنية، وهو القسم الرابع من علوم القرآن  

  - هـ(؛ حتقيق عبدهللا التورايت. 543أليب بكر حممد بن عبدهللا بن العريب )ت  /يف التذكري 
 هـ. 1439احلديث الكتانية، طنجة: دار 

 
 1438املنيا: جامعة املنيا،    -جالل محدي عبدالتواب.  / ضااي العقيدة يف تفسري أيب السعود

 ص. )دكتوراه(.  311هـ، 
 

 -مهام مصــطفى الزق. /ســورة طه: دراســة مقارنة بني الســلف واملتكلمني ضــااي العقيدة يف 
 مكمل للماجستري(.هـ )حبث  1438غزة: اجلامعة اإلسالمية، 

 
ــااي العقيدة يف  ــة حتليلية مقارنة ضـــ ــلف واملعتزلة: دراســـ ــورة يونس بني الســـ إميان بنت  /ســـ

 هـ )حبث مكمل للماجستري(. 1438غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -عبدالكرمي أبو مصطفى.
 

كفاح بنت عبدالرحيم   / ضـااي العقيدة يف ضـوء سـورة الرعد بني تفسـري ابن كثري والشـوكاين
 هـ )حبث مكمل للماجستري(. 1438غزة: اجلامعة اإلسالمية،  -النجار.

 
الرايض:   -.العبوديبن إبراهيم أمحد  / دراسة موضوعية :الكفر األكرب يف القرآن الكري 

 هـ )دكتوراه(.  1439جامعة اإلمام، 
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املدينة   -.موسى بن سامل املالكي /دراسة موضوعية :لمة ال إله إال هللا يف القرآن الكري ك

 هـ )ماجستري(. 1439املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  
 

هـ(؛  676أليب زكراي حيىي بن شرف النووي )ت ما يعتقده السلف يف احلروف واألصوات/ 
]القاهرة[: مكتبة الشيخ فرغلي سيد عرابوي للقراءات والتجويد   -حتقيق فرغلي سيد عرابوي.

 هـ؟ )كتاب إلكرتوين؟(. 1437والتوزيع، حنو والنشر 
 )ورد أنه منسوب لإلمام النووي( 

 
رجب عبدالسميع   /املعرفة اإلهلية بني النظر العقلي والشهود القليب يف القرآن الكري 

 ص.  248م،  2016هـ،  1437مصر: املؤلف،  -حممود.
 

؛ الدار  دمشق؛ بريوت: اليمامة -عزيز أمحد اركييب. /املقاصد العقدية يف القراءات القرآنية
 هـ. 1439الدار العاملية للكتاب،  البيضاء:

 
  /عاصراملالدرس العقدي  يف  القرآن الكري وسبد تفعيله يف  فهوم الفطرةملالنسق العقدي 
هـ )حبث لنيل شهادة التأهيل يف   1438الرابط: دار احلديث احلسنية،  -هشام الطاهري.

 العلوم اإلسالمية(.
 
 النبوات -ز

 

بريوت: دار الكتب   -.حممد خليل جيجك  /إثبات النبوة من خالل آايت الوعيد والعتاب
 ص.  304هـ،  1439العلمية، 

 
 /أساليب التكذيب لدعوات الرسد عليهم السالم يف ضوء القرآن الكري: دراسة موضوعية

 ص. )ماجستري(.   364هـ،    1438كفر الشيخ: جامعة كفر الشيخ،    -عادل حممد أبو اهليثم.
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 والفرق  الدايانت -ح

 

عبدهللا    /آفاق التفكري عند اليهود كما صورها القرآن الكري وخطرها على اجملتمع املعاصر
 )ماجستري(.هـ  1439مكة املكرمة: جامعة أم القرى،   -بن إبراهيم العتييب.

 
غزة:   -أحالم فرج العكلوك. /: دراسة حتليلية مقارنةة القرآنيةصالشخصية اليهوديـة يف الق 

 ص )حبث مكمل لرسالة املاجستري(.  208هـ،  1439اجلامعة اإلسالمية، 
 
 العبادات  -ط

 

الرايض:   -عيسى بن إبراهيم الدرويش. / بساتني الربرة يف بيان آايت احلج من سورة البقرة
 هـ. 1438دار اإلمام مسلم، 

 

 املعامالت -ي
مكة  -أبو بكر بن حممد فوزي البخيت. /من املعامالت يف آايت القرآن الكري احلَِّكم

 هـ )أصله رسالة علمية(.  1438املكرمة: دار طيبة اخلضراء، 
 
 وا هاد  السري  -ك

 

تفسريية مقارنة بني تفسريي ابن عطية  أسباب النصر واهلزمية يف القرآن الكري: دراسة 
 225هـ،  1438كفر الشيخ: جامعة كفر الشيخ،   -خالد إمساعيل أبو العز. /والبيضاوي

 ص. )ماجستري(. 
 

غزة: اجلامعة   -عبدالعاطي جرب اخلطيب.  /ا ندية يف ضوء اآلايت القرآنية: دراسة موضوعية
 (. ورقة )حبث مكمل للماجستري 329هـ،  1439اإلسالمية، 



141 
 

 
 ا ناايت -ل

 

جنيب  /األحكام الفقهية املستنبطة من القرآن الكري: آايت القصاص: مجًعا ودراسة
 هـ )ماجستري(.  1438مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -حمراز.

 
 (اإلسالم  نظم) الشريعة -م

 

الرايض: مركز التبيان   -عبدالعزيز مصطفى كامل.احلكم والتحاكم يف خطاب الوحي/ 
 هـ. 1438للبحوث والدراسات، 

 
الرايض:   -فهد بن عبدهللا آل طالب. /يف سورة )ص( ضائية سواء الصراط: أتمالت 

 هـ. 1439املؤلف؟، 
 

 القرآن والعلوم األخرى: 
 عامة معارف -أ

الطائف: جامعة    -سعود القثامي.ًنصر بن    /القراءة يف ضوء القرآن الكري: دراسة موضوعية
 هـ. 1439الطائف؛ مكة املكرمة: دار طيبة اخلضراء، 

 )تناول فيه مصطلح القراءة يف القرآن ومرادفاته ودالالته... وأمهية قراءة القرآن..(.
 

هـ،   1437دمشق: دار الفكر،  -حممد عدًنن سامل.حنن والقرآن ومتغريات عصر املعرفة/ 
 ص. 120

 
 نفس  وعلم فلسفة -ب

عبدالرحيم بن إبراهيم   / األخطاء الفكرية: مظاهرها، أسباهبا، عالجها، يف القرآن الكري
 هـ )دكتوراه(.  1439املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -القصري.
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القاهرة: شركة القدس للنشر،  -غازي بن حممد بن طالل اهلامشي. /احلب يف القرآن الكري 

 م.2016هـ،  1437
 )أصله رسالة دكتوراه من جامعة األزهر، وله طبعات أخرى( 

 
 -حممد عبداحلميد األسطل. / ن الكريآ لوان يف السور املكية يف القر مساء واأل سيميائية األ

 ص )ماجستري(.  523هـ،  1438خان يونس: جامعة األقصى، 
 

كفر الشيخ:    -يب. أمحد حممود الشرنو  / سيميائية السرد للشخصية الثانوية يف القرآن الكري
 ص. )دكتوراه(.  286هـ،  1438جامعة كفر الشيخ، 

 
حقي   /العقد يف القرآن الكري: ألفاظه ومزاايه وعيوبه: دراسة يف البنية والداللة والسياق 

هـ،   1440عم ان: دار النفائس: اجملمع الفقهي العراقي،  -إمساعيل حممود السامرائي.
 م.2018

 
 1437القاهرة: املؤسسة املصرية للطباعة والنشر،  -مود العقاد.عباس حم /الفلسفة القرآنية

 ص. 160م،  2016هـ، 
 

عم ان: دار الفتح للدراسات  -عبدالقادر حممد َدمهان.وسائد اإل ناع يف القرآن الكري/ 
 هـ. 1438والنشر، 

 
 ية اجتماع مو عل  -جـ

 

  - سوسن عبدالرحيم سليمان. /موضوعيةالتنمية البشرية يف ضوء القرآن الكري: دراسة 
 ص. )ماجستري(. 296هـ،  1438سوهاج: جامعة سوهاج، 
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القاهرة:   -محدي األدهم.ذوو االحتياجات اخلاصة يف القرآن الكري: و اية، رعاية، محاية/  
 هـ؟ 1439مفكرون الدولية للنشر، 

 
وعال تها مبفهوم الذات لدى عينة من  صورة ذوي االحتياجات اخلاصة يف القرآن الكري 

 هـ. )دكتوراه(.  1438القاهرة: جامعة عني مشس،  -محدي حممد األدهم. /املراهقني
 

العال ات االجتماعية يف القرآن الكري: العال ة بني املسلم وغري املسلم منوذًجا: دراسة يف  
 1438الشيخ،  كفر الشيخ: جامعة كفر  -السيد رجب السيد حسن. /التفسري املوضوعي

 ص. )ماجستري(. 147هـ، 
 

 1437عم ان: مجعية احملافظة على القرآن الكرمي،  -أمحد حسن فرحات.القرآن والشباب/ 
 ص. 192م،  2016هـ، 

 
 اإلعالم -د

 

عم ان: دار دجلة،    -حسن علي فيحان.  /وظائف االتصال يف ضوء توجيهات القرآن الكري 
 م. 2017هـ؟،  1439

 
 واألسرة  املرأة  -هـ

 

مكة املكرمة:   -احلضرمي أمحد الطلبة. / حفظ حقوق املرأة يف القرآن: سورة النساء منوذًجا 
 هـ. 1439مركز سلف للبحوث والدراسات، 

 
هـ،   1437القاهرة: املؤسسة املصرية للطباعة والنشر،    -عباس حممود العقاد.  / املرأة يف القرآن

 ص. 134م،  2016
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وفيما ينبغي أن تعلمه النساء كما ينبغي أن يعرفه   ،تربية وأحكام :القرآن الكريملرأة يف ا
 ص.  256م،  2016هـ،  1437الرايض: مكتبة التوبة،   -حممد منري اجلنباز.  /الرجال

 
 واإلدارة  السياسة -و

 

الدوحة: منتدى   -التيجاين عبدالقادر حامد. /أصول الفكر السياسي يف القرآن املكي
 هـ. 1439العالقات العربية والدولية،  

 
البعد السياسي واالجتماعي لنظرية الصراع بني احلضارات وتقوميها من منظور القرآن  

 ص. )دكتوراه(.   242هـ،    1438القاهرة: جامعة عني مشس،    -لينة عبدالباسط بدر.  /الكري 
 

 -احلسني موعتصم.  /بادئ السياسية يف القرآن الكريامل راءة يف    العقدي للسياسة:التأطري  
 هـ )حبث لنيل شهادة التأهيل يف العلوم اإلسالمية(.  1438الرابط: دار احلديث احلسنية، 

 
حممد عثمان    /منظومة القيم السياسية وآاثرها التطبيقية يف القرآن الكري: دراسة موضوعية

 هـ )ماجستري(.  1439السودان: جامعة القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية،  -حسني.الشيخ 
 
 اال تصاد  -ز

  1439جامعة كاي،  -سامر مظهر قنطقجي. / نظرات ا تصادية يف تفسري اآلي القرآنية
 جـ.  2هـ، 

 

 الرتبية  -ح
 

الصالة  ما هإرشاد احلليم إىل آداب التعليم يف ضوء ما جرى بني اخلضر والكليم علي 
 هـ. 1439بريوت: دار املقتبس،  - حممد أمني األوركزئي؛ ترمجة عمر فاروق. /والتسليم 
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 - وليد خالد الربيع. /أثر القرآن الكري يف بناء الشخصية اإلسالمية: دراسة موضوعية
 هـ. 1439الرايض: الرتاث الذهيب؛ الكويت: مكتبة اإلمام الذهيب، 

 
وفاء بنت عبدهللا   /هللا عليه وسلم وتطبيقاهتا يف القرآن الكريالرتبية ابتباع النيب صلى 

 هـ. 1438الرايض: مركز إجالل القرآين،  -الزعاقي.
 

 هـ 1438 السعودية، -أمحد بن عبدهللا الفريح.  / التنشئة القرآنية وأثرها يف بناء اجملتمع
 

دار  املدينة املنورة:  -عبري بنت حممد اجلفري.القيم الرتبوية ملفهوم الصلح يف القرآن الكري/ 
 هـ. 1439املأثور، 

 
 .هـ 1438 السعودية، -. العباس بن حسني احلازمي /معو ات الرتبية القرآنية

 

 الفنون  -ط

 

األلوان الوارد ذكرها يف القرآن الكري: أمهيتها، فوائدها، آاثرها: دراسة يف التفسري 
 هـ. 1438الرايض: دار الصميعي،  -لولوة بنت صاحل العلي. /املوضوعي

 
 والشعر األدب -ي

 

هـ،   1439دمشق: دار الفكر،    -علي بن حممد احلمود.  /أثر القرآن الكري يف شعر أيب متام
 ص.  69
 

هـ: دراسة   1436 – 1351أثر القرآن الكري يف شعر شعراء املدينة املنورة: من عام 
هـ  1439املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -عبدهللا بن سفر املطريي. /فنية موضوعية

 )دكتوراه(. 
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حممد أمحد أثر النص القرآين يف الشعر اللييب احلديث يف النصف الثاين من القرن العشرين/  

 (. دكتوراه ص. ) 180هـ،  1438القاهرة: جامعة عني مشس،  -حممد السنوسي.
 

  - البشري فاحل.  / تطور داللة املفاهيم بني الشعر ا اهلي والقرآن الكري: احلقد املعريف منوذًجا
 ص.  403هـ،  1438الرابطة احملمدية للعلماء، الرابط: 

 

 واحلضارة  التاريخ  -ك

 

 -أمحد بن سعيد قشاش.أحباث يف التاريخ ا غرايف للقرآن والتوراة وهلجات أهد السراة/ 
 هـ. 1439الباحة، السعودية: النادي األديب الثقايف، 

 
الدوحة:   -موفق سامل نوري.القيم احلضارية يف اخلطاب القرآين: سورة العنكبوت أمنوذًجا/ 

 هـ. 1438وزارة األوقاف، إدارة البحوث والدراسات اإلسالمية،  
 

 -أمحد رايض نصر. /املصطلحات املعمارية والفنية يف القرآن الكري تطبيًقا على اآلاثر
 ص )دكتوراه(.  933هـ،  1437حلوان: جامعة حلوان، 

 
 القرآن والعلم 

 هـ. 1437عم ان: دار دجلة،  -حممد صو ة.آايت بينات بني العلم والرتتيد/ 
 

أشكال سلوك احليوان يف القرآن الكري: عربها ودروسها املستخلصة وأثرها يف التواصد 
احملافظة على القرآن  عم ان: مجعية  -إبراهيم عطية سلمان. /احلضاري ومجالية التعبري عنها

 ص.  204هـ،  1437الكرمي، 
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عم ان:   -صالح صبار خريبط. / ا رتان احلقائق اإلهلية ابملشاهد الطبيعية يف القرآن الكري
 هـ. 1438دار غيداء، 

 
اجلوف، السعودية:   -مصعب بن عبداللطيف اخلليف. / التني والزيتون يف القرآن الكري

 هـ. 1439جامعة اجلوف، 
 

السيد  /حقائق علمية عن بعض احملاصيد الزراعية يف آايت من القرآن الكري: أتمالت
 هـ. 1437مصر: املؤلف،  -حممد زيدان.

 
 ص.  80م،  2016هـ،  1437القاهرة: دار املعارف،  -حممد جنم. /طيور القرآن الكري 

 
ار الكتب العلمية،  بريوت: د -عائد توفيق اهلامشي. /الكتاب الرابين املعجر والعلم احلديث 

 مج. 1جـ يف  2هـ،  1439
 

القاهرة: دار   -م(. 2016هـ،  1437)ندوة،  النخد يف القرآن والسنة والعلم احلديث
 ص.  95م،  2016هـ،  1437املقطم، 

 
القاهرة؛ املنوفية: مؤسسة األمة العربية  -حسني كمال. /الوفاة املخية ور ود أهد الكهف

 ص.  68م،  2016هـ،  1437للنشر، 
 

 إعجاز القرآن: 
 ( عام) القرآن  إعجاز -أ

 

 ص.  108هـ،  1437دمشق: دار الفكر،  -عبدالكرمي تتان. /اإلعجاز وهم أم حقيقة؟
 



148 
 

الرايض:    -إبراهيم بن منصور الرتكي.  /وصف القرآن ابملعجزة يف الرتاث العريب: عرض وتقوي
 هـ. 1439دار كنوز إشبيليا، 

 
 العلمي اإلعجاز -ب

 

زاهر   /اإلعجاز العلمي يف القرآن الكري: عرض ونقد يف ضوء عقيدة أهد السنة وا ماعة
 هـ )دكتوراه(.  1438الرايض: جامعة امللك سعود،   -بن حممد الشهري.

 
 -{/ حنفي حممود مدبويل.َفَشارِّبُوَن ُشْرَب اهلِّيمِّ }   أوجه اإلعجاز العلمي يف  ول هللا تعاىل:

 ص.  48م،  2016هـ،  1437العلمي املتجدد واخلدمات الدينية،  القاهرة: مجعية اإلعجاز
 

  / : موضوعات يف اإلعجاز والتفسري العلمي للقرآن الكريمعامل  رآنية يف الفيزايء والكون
 ص.  746م،  2017هـ؟،  1439عم ان: الوراق للنشر،  -حسني يوسف عمري.

 
 اإلعجاز يف  متنوعة مباحث -جـ

 

الدمام:  -عائشة بنت عبدالعزيز النعيم.إعجاز القرآن الغييب والنفسي يف وصف اليهود/ 
 هـ )ماجستري(.  1438جامعة امللك فيصل، 

 
 1440عم ان: الوراق للنشر،  -خالد كبري عالل. /معجزات القرآن من مقارانت األداين 

 ص. 204م،  2018هـ؟، 
 

بريوت: دار  -أمحد عبيد الكبيسي.  /متشابه التنزيدوجوه اإلعجاز يف : وأخر متشاهبات
 مج. 3هـ،  1439املعرفة، 

 
 عن القرآن:  ومطاعن شبهات دفع
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 (عام)  ومطاعن شبهات دفع -أ

 

عم ان: دار   - سهاد أمحد قنرب. /االنتصار للقرآن الكري: مفهومه واترخيه و واعده وأمهيته
 ص. 352م،  2016هـ،  1437النفائس، 

 
بريطانيا: مركز   -.2ط -منذر بن حممود السقار. / القرآن الكري عن دعاوى املبطلنيتنزيه 

 هـ. 1439تكوين للدراسات والنشر، 
 

القاهرة: دار الكلمة،   -.خليل كركماضة /نتصار للقرآن منهج اإلمام البا الين يف اال
 هـ.1439

 
 والفرق  الكتاب أهد  على الرد  -ب

 

وائل عبدالفتاح   /للقرآن الكري لدى طائفة الدروز: دراسة حتليلية نقديةالتأويالت الباطنية  
 م )ماجستري(.  2016هـ،  1437املنيا: جامعة املنيا،  -الشرقاوي.

 
الكويت: رواسخ للنشر،  -سامي عامري. /هد القرآن مقتبس من كتب اليهود والنصارى؟

 هـ. 1439
 
 املستشر ني على الرد -جـ

 

اإلسكندرية: جامعة    -أمحد عادل مرسي.  /للقرآن الكري": دراسة حتليليةكتاب "مقدمة بد  
 ص. )دكتوراه(.  254هـ،   1438اإلسكندرية، 

 
 1437القاهرة: دار البشري،  -حممود حممد مزروعة. /مو ف املستشر ني من القرآن الكري 

 ص.  136هـ، 
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   احلداثيني على الرد -د

 

بريطانيا: مركز تكوين   -عبدهللا بن حممد القرين.اترخيية القرآن يف الفكر احلداثي العريب/ 
 هـ. 1439للدراسات والنشر، 

 
عم ان:   -حكيم سلمان السلطاين. /القراءة احلداثية للنص القرآين يف ضوء حتليد اخلطاب

 هـ. 1438دار كنوز املعرفة، 
 

 واحلمد هلل رب العاملني
 

     *** ***     *** 
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