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 مقدمة
 

، وعلى آله وأصحابه  نبي ِّنا حممد  الصادق األمنيوالصالة والسالم على ، رب ِّ العاملنياحلمد هلل 
 ، وبعد:أمجعني

فقد تتبعت ما صدر من كتب جديدة ونوقش من رسائل علمية يف علوم القرآن الكرمي وتفسريه 
،  ( عنوان أو أكثر5000، بلغ جمموعها )ومجعت عناوينها يف ثالثة كتبمنذ بضع سنوات، 

ا واضحاا هلذا العملوآثرت أن . ( عنوان6000ومع هذا اجلديد يكون )  ،أضع عنواًنا جديدا
ااء متتالية إبذن هللا، بدل أن أجعل  حبيث يكون يف أجز  ، فسميته  لكل ألف كتاب عنواًنا جديدا

، والثاين ابلعنوان  عنوانألف ه األول يف جزئ، ويكون )الدليل إىل مؤلفات علوم القرآن الكرمي(
 إن شاء هللا... وهكذا. نفسه فيه ألف آخر 

 والكتب الثالثة السابقة هي:
وتعريف مبا نشر أو نوقش من كتب ورسائل علمية يف علوم علوم القرآن الكرمي: مسرد   -

 .هـ 1438 – 1432القرآن والتفسري ما بني 
 اهلادي األمني إىل مؤلفات علوم القرآن الكرمي. -
 . املرشد األمني إىل علوم الكتاب املبني -

هـ(، لكن معظمها للعامني  1441 – 1438ة أعوام )ربعألهذا اجلديد وزمن إصدار كتب 
 األخريين.

 .رتبته مثل سابقه على املوضوعات و 
 ، واحلمد له وحده. هوأسأله سبحانه ثواابا من عندأدعو هللا تعاىل أن ينفع به، 

 
 حممد خري يوسف
 إستانبول

 هـ 1441أواخر رجب 
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 علوم القرآن الكري  

 
 علوم القرآن الكري )عام( 

إسالم   /مجع ودراسة":  مناهل العرفان"  كتابه  ف   عبدالعظيم الزرقايناختيارات الشيخ حممد  
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438املنصورة: جامعة األزهر،  -حممد محزة.

 
براهيم إحممود    /نآ التفسري وعلوم القر   براهيم عبدالرمحن خليفة وجهوده ف إستاذ الدكتور  األ

 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1438القاهرة: جامعة األزهر،  -.عبدهللا
 

  /األصول والشواهد القرآنية الدالة على علوم القرآن من كتاب هللا العزيز: دراسة أتصيلية
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1441الرايض: جامعة اإلمام،   -فضيلة بنت حممد الزهراين.

  
ة ف حترير  أنواع علوم القرآن املتعلقة مبشكالت النص الداللية والبالغية: دراسة حتليلي

م،  2019هـ،  1440القاهرة: املكتب العريب للمعارف،  -علي السيد األخرس.املصطلح/ 
 ص. )أصله رسالة ماجستري(. 468

 
طاهر بن صاحل اجلزائري )ت   /التبيان لبعض املباحث املتعلقة ابلقرآن على طريق اإلتقان

  -وراجعه سلمان عبدالفتاح أبو غدة.هـ(؛ اعتىن به عبدالفتاح أبو غدة؛ اعتىن به  1338
 ص.  360م،  2019هـ،  1440القاهرة: دار السالم، 

 
  - غامن َقدُّوري احلمد. /حتقيق نصوص علوم القرآن الكري: قضااي منهجية وموضوعية

 ص.  300م،  2019هـ،  1440إستانبول؛ دمشق: دار الغواثين للدراسات القرآنية، 
 

بريدة: جامعة   -سليمان بن صاحل املقيطيب. /علوم القرآن مثرات االختالف ف مسائل 
 هـ )ماجستري(.  1439القصيم، 
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القاهرة:   -مايسة حممد شريف اجلندي.  /ن الكريآ علوم القر   مام ابن قيم اجلوزية ف جهود اإل

 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1439جامعة األزهر، 
 

املنوفية:   -أمحد رأفت إمام. /نآ التفسري وعلوم القر  ف  يالدين السبك يمام تقجهود اإل
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440جامعة األزهر، 

 
  / عرض ودراسة: ن وتفسريهآ علوم القر   ف ( هـ 1176ت  ) يهللا الدهلو  مام ويلجهود اإل

 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439طنطا: جامعة األزهر،  -أمحد مصطفى حنلة.
 

أكدال،   -موزة موسى اهلاملي.  / عربية املتحدة ف خدمة القرآن الكريجهود دولة اإلمارات ال
 ص )ماجستري(.  287م،  2017هـ،  1438املغرب: جامعة حممد اخلامس، 

 
حممد حمسن  / نيةآ الدراسات القر  ف  جهود الشيخ عبدالرمحن حسن حبنكة امليداين 

 )ماجستري(. م  2018هـ،  1439املنصورة: جامعة األزهر،  -سرحان.
 

الرايض: املؤلف،   -.23ط -فهد بن عبدالرمحن الرومي. /دراسات ف علوم القرآن الكري 
 م. 2019هـ،  1441

 
ضياء سرحان    /هـ(  1404 –  1328) الدراسات القرآنية عند حممد عبد اخلالق عضيمة 

 م. 2019هـ،  1441بريوت: دار املقتبس،  -.العزاوي
 

علي بن حممد األجهوري املالكي  رسالة ف آداب قراءة القرآن وكيفية نزوله ومجعه ورمسه / 
الرابط: املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم   - ؛ تقدمي وحتقيق مجعة حممود الزريقي.هـ(  1066)ت  

 . ص 145م،  2018، هـ 1439، والثقافة
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هـ(؛ ضبط نصه وعلق  1425حممد بن علوي املالكي )ت زبدة اإلتقان ف علوم القرآن/ 

 م؟  2020هـ،  1441احلديدة: دار أيب حنيفة،  -عليه حممد بن أمحد عاموه. 
 

عم ان: دار   -حممد يوسف رشيد األزهري. / الشرح الكاف على املنت الواف ف علوم القرآن
 ص. 110، م 2017هـ،  1438النور املبني، 

 
الرايض: مكتبة بيت السالم: مدار  -فايز بن سي اف السُّريح. /علوم القرآن: سؤال وجواب

 م. 2019هـ،  1441القبس للنشر، 
 

رايض حممد   /عرض ودراسة: هـ(  543 ت) بكر بن العريب أيبمام ن عند اإلآ علوم القر 
 )دكتوراه(. م  2019هـ،  1440طنطا: جامعة األزهر،  -الدربكلي.

 
التحصيل بفوائد كتاب التفصيل اجلامع "علوم القرآن عند اإلمام املهدوي وأثرها ف تفسريه  

 2018هـ،    1439مكة املكرمة: جامعة أم القرى،    -.مجعان بن راشد الزهراين  "/لعلوم التنزيل
 م )دكتوراه(. 

 
  - إبراهيم منصور الباز.  /عشرية بني النظرية والتطبيق  ثينمامية اإلن عند الشيعة اإلآ علوم القر 

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440طنطا: جامعة األزهر، 
 

 -خالد مجال غائب.  هـ(/   338علوم القرآن ف كتاب إعراب القرآن لإلمام النحاس )ت  
 م )ماجستري(. 2019هـ،  1441تكريت: جامعة تكريت، 

 
 ص.304م،    2020هـ،    1441القاهرة: دار السالم،    -نور الدين عرت.علوم القرآن الكري/  
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  ة/دراسة وصفية تطبيقي: علوم القرآن والتفسري بني التأثر والتأثري ف القرون الثالثة األوىل
م  2020هـ،  1441املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -.عبداجلليلحممود فتحي حممد 

 )دكتوراه(. 
 

من خالل حاشيته  ( هـ 1069)ت  يالشهاب اخلفاج ين عند القاضآ قضااي علوم القر 
 على تفسري  يوكفاية الراض يعناية القاض" املسماة "،سرار التأويلأنوار التنزيل و "أعلى 

املنوفية: جامعة األزهر،  -السيد صابر أمحد ًنصف. /استقرائية حتليليةدراسة ي": البيضاو 
 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439

 
 م.2019هـ،  1440القاهرة: دار اإلحسان،  -عالء عبداحلميد. /اللباب ف علوم القرآن 

 
العربية هـ(؛ نقلتها إىل  1431حممود أمحد غازي )ت  /حماضرات ف علوم القرآن الكري 

بريوت:   -وعلقت عليها حفصة حممود غازي؛ راجعها وأعدها للنشر حممد رمحة هللا الندوي.
 ص.  624م،  2019هـ،  1441دار الكتب العلمية، 

 
عم ان: دار أجمد،    - زبن عجيمي الدليمي.  / حمسن عبداحلميد وجهوده ف الدراسات القرآنية

 م. 2019هـ،  1441
 

دمشق: مؤسسة  -.عمر األسعد / دراسات ف علوم القرآن ولغة البيان: من كنوز الكتاب
 م. 2019هـ،  1440الرسالة، 

 
حممد حسن  / من الوحي إىل املصحف: إشكاليات التدوين واألحرف السبعة والقراءات

 . ص 310م،  2018، هـ 1439، الرابط: مؤسسة مؤمنون بال حدود -بدر الدين.
 )يقرأ حبذر(
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  ؛هـ( 824جالل الدين عبد الرمحن بن عمر البلقيين )ت  /العلوم ف مواقع النجوممواقع 
 2017هـ،  1438ة: املكتبة، القاهر  -.به جلنة حتقيق الرتاث واملراجعة مبكتبة اإلميان  تعتنا

 ص.  163م، 
 

 -إعداد مركز الدراسات واملعلومات القرآنية مبعهد اإلمام الشاطيب. /امليّسر ف علوم القرآن 
 م. 2019هـ،   1441جدة: املعهد، 

 
هـ(؛ حتقيق ممدوح  964)ت  عبد العزيز بن عبد الواحد املكناسي /التفسري نظم اجلواهر ف 

: دار الصميعي،  جلمعية العلمية السعودية للقرآن الكرمي وعلومهالرايض: ا  -بن تركي القحطاين.
 م. 2019هـ،  1441

 (قصيدة يف علوم القرآن الكرمي)
 

  مسارد

، م 2020هـ،    1441،  حممد خري رمضان يوسف  /الكري علوم القرآن    الدليل إىل مؤلَّفات
 .ص 153

 )كتاب إلكرتوين( . ( عنوان جديد1000): اجلزء األول
 

دمشق: املكتبة،    - .فهرس املخطوطات العربية احملفوظة ف مكتبة األسد الوطنية: املصاحف
 (.1م )جـ 2018هـ،  1439

 
 والكشافات واملعاجم املوسوعات

الرابط: دار   -عبداملنعم أبو علي. /دليل الكتاب احلكيم للباحث ف آايت القرآن العظيم
 .ص 574م،  2018،  هـ 1439، النشر املغربية
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السعودية: املؤلف،   -إعداد حممد بن عبدهللا احلمدان.فهرس ملوضوعات ف القرآن الكري/ 
 م. 2019هـ،  1440

 
 -حممد فؤاد عبدالباقي. /املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكري هبامش املصحف الشريف

 ص.  873م،  2017هـ،  1438املنصورة: دار الغد اجلديد،  
 

 1441القاهرة: دار الكتاب احلديث،  -جمدي سيد عبدالعزيز. /املوسوعة القرآنية الشاملة
 .1م، مج 2019هـ، 

 
 واألجوبة  األسئلة
األفئدة فيما وجه إىل النيب صلى هللا عليه وسلم من األسئلة ف القرآن الكري: دراسة  شفاء  
 عبداملنعم بن حواس احلواس.  /حتليلية

حبث حمكم نشر يف جملة العلوم الشرعية واللغة العربية الصادرة عن جامعة األمرية نورة بنت  
 .82 – 21هـ( ص  1440)شعبان  2عبدالرمحن ابلرايض ع 

 
 

 املصاحف
 

 املصاحف )النص القرآين(
هـ،   1439الكويت: وزارة األوقاف، قسم الشؤون الثقافية،  -األنفال والتوبة ويونس.سور 

 (. 20)دورة اخلليفة الراشد علي بن أيب طالب العلمية؛  -م. 2019

 
الشؤون الكويت: وزارة األوقاف، قسم    -.لح ويوسف والرعد وإبراهيم واحلجر والن  دسور هو 

 (. 21)دورة اخلليفة الراشد علي بن أيب طالب العلمية؛  -م. 2019هـ؟،  1441الثقافية، 
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 1441مسقط: مكتبة اجليل الواعد، حنو  - .املصحف الشريف وهبامشه فراغات للتدوين
 م. 2019هـ، 

  
 ( دراسات) املصاحف

 حممد بن سعد الدوسري.إتالف أوراق املصاحف: دراسة فقهية/ 
 –)مجادى األوىل  118حبث حمكم نشر يف جملة البحوث اإلسالمية الصادرة يف الرايض ع 

 .147 – 67هـ( ص  1440شعبان 
 

 2019هـ،    1441تونس: املؤلف،    -عفيف البوين.  /ن: مصحف عثمانآ إنسيكلوبيداي القر 
 ص.  537م، 

 موسوعة()يعين 
 

هـ،  1441القاهرة: دار السالم،  -عبدالفتاح عبدالغين القاضي. / اتريخ املصحف الشريف
 ص. 152م،  2020

 
القاهرة:  -.حممد فراج الغوليب وزخرفة املصحف الشريف: دراسة أثرية فنية/ ذهخط وت

 ص. 851م،  2019هـ؟،  1440دار القاهرة، 
 

 الرابط: دار الوطن،  -حممد املسيح.  /القدمية  املخطوطاتخمطوطات القرآن: مدخل لدراسة  
 . ص 324 م، 2018 هـ، 1439

 
 وعددها  والسور اآلايت

هـ(؛    656أليب عبدهللا حممد بن حسن الفاسي احلنفي )ت  أعشار القرآن العزيز )قصيدة(/  
 دراسة وحتقيق عبدالرمحن بن سعد اجلهين.
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  –  135ص  1هـ( جـ 1441)حمرم  190نشر يف جملة اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة ع 
268. 

 
 708)ت  بن الزبري الغرًنطي يب جعفر أمحد بن إبراهيمأل /الربهان ف ترتيب سور القرآن

 ص.  368م ،    2020هـ،    1441بريوت: دار الكتب العلمية،    -هـ(؛ حتقيق حممد العزازي.

  
عدد آي القرآن للمكي واملدنيني والكوف والبصري والشامي املتفق عليه واملختلف فيه/  

لندن: مؤسسة   -هـ(؛ حتقيق حممد الطرباين. 377أليب احلسن علي بن حممد األنطاكي )ت 
 م. 2019هـ،  1441الفرقان للرتاث اإلسالمي، 

 
  306املعروف بوكيع )ت  القاضي حممد بن خلف الضيب،    / عدد آي القرآن واالختالف فيه

هـ،  1441مكة املكرمة: دار طيبة اخلضراء،  -هـ(؛ حتقيق عبدالرازق بن حممد البكري.
 م.2019

 
القاهرة:    -إبراهيم بن فاضل املشهداين؛ حتقيق وشرح ولده حممد.  /منظومة ترتيب سور القرآن

 م. 2019هـ،  1441عِّلم إلحياء الرتاث واخلدمات الرقمية، 
 هـ. 1362ر، من مواليد  املؤلف معاص

 
 املصاحف  وضبط رسم

ف/  اآلاثر الواردة عن عبدهللا بن عباس رضى هللا عنه اليت توهم الطعن ف رسم املصح 
 هـ. 1440]الرايض: املؤلف[،   -.منصور بن محد العيدي

)سبق نشره يف جملة الدراسات اإلسالمية الصادرة عن جامعة امللك سعود ابلرايض عام  
 هـ(.1436
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أليب عبدهللا حممد بن عمر الصنهاجي، الشهري اببن آجط ا   / التبيان ف شرح مورد الظمآن
ديب: جائزة ديب الدولية للقرآن   -هـ(؛ حتقيق حممد لِّمِّني بن عبداحلفيظ بوروبة.  750)ت حنو  
 مج.  3م،  2019هـ،  1440الكرمي، 

 . هـ(718القراء حممد بن حممد اخلر از، ت  )مورد الظمآن يف فين الرسم والضبط: منظومة شيخ  
 

 1195أمحد بن علي شاخوري زاده الرضوي )ت بعد    ترتيب احلنبلي برسم املصحف اجللي/
 م )ماجستري(.   2019هـ،    1440تكريت: جامعة تكريت،    -هـ(؛ حتقيق ماجد حامد رجب .

 
عم ان: مجعية احملافظة   -غامن قدوري احلمد. /حفاتوحيد الرسم والضبط ف طباعة املص

 م. 2019هـ،  1440على القرآن الكرمي، 
 

دراسة   هـ(؛ 1311رضوان بن حممد املخلاليت )ت  / حاشية على عقيلة أتراب القصائد
 2017هـ،  1438ة، اجلامعة اإلسالمياملدينة املنورة:  -.وحتقيق عطا املنان حممد النور أمحد 

 م )ماجستري(. 
هـ(، وهو   590القصائد يف أسىن القصائد/ للعالمة القاسم بن فريه الشاطيب )ت  عقيلة أتراب  

 يف رسم املصاحف. 
 

غامن قدوري   /حقائق عن رسم املصحف: ف الرد على أابطيل بعض املؤلفني وأوهامهم
 م. 2019هـ،  1440عم ان: مجعية احملافظة على القرآن الكرمي،  -احلمد.

 
اإلمارات: دار  -حممد رحيم؛ حتقيق خالد حسن أبو اجلود. حممد ابن مال /خزانة الرسوم

 م. 2020هـ،  1441البشري: دار عباد الرمحن،  
 يف رسم القرآن.  
 لألركايت اهلندي )ت  " رسم نظم القرآن نثر املرجان يف"من أصول كتاب ورد أنه أصل 

 .هـ(1238
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بريوت: دار  -عبدالعزيز محيد صاحل. /خط املصحف الشريف وتطوره ف العامل اإلسالمي

 ص. 544م،  2020هـ،  1441الكتب العلمية، 

 
 1349إبراهيم بن أمحد املارغين )ت  دليل احلريان على مورد الظمآن ف فين الرسم والضبط/  

 م؟ 2020هـ،  1441الرابط: دار األمان،   -هـ(؛ ابعتناء حممد حممد صفا.
ن على ا إلعالن بتكميل مورد الظمآن يف رسم الباقي من قراءات يليه للمارغين: تنبيه اخلال 

 األئمة األعيان البن عاشر. 
 هـ(. 718ومنظومة "مورد الظمآن" لشيخ القراء حممد بن حممد بن إبراهيم اخلر از )ت 

 
عم ان: مجعية احملافظة على   -.حممد خازر اجملايل  /الرسم العثماين وعالقته ابلقراءات القرآنية

 م. 2019هـ،  1440، القرآن الكرمي
 

، أمحد آيت إبراهيم األماسيينشرح احلذف املفيد للقريب والبعيد من كتاب هللا اجمليد/  
  1 - .(Netimpressions ورزازات: مطبعة) ص  99م،  2019، إيداع هـ 1440

 (لفات والواوات والياءات كاألالقرآين،  يف مبحث احلروف احملذوفات من الرسم )
 

 1439، تطوان: مكتبة سلمى الثقافية -أمحد الشالف. /اهلمزة لتسهيل قراءة محزةصور 
 .ص 111م،  2018، هـ
 

عم ان: مجعية احملافظة على  - غامن قدوري احلمد.طباعة املصحف الشريف ف مدينة قازان/ 
 م. 2019هـ،  1440القرآن الكرمي، 

 
حممد تقي  الفتح النافع والسراج الالمع على احملتوي اجلامع رسم الصحابة وضبط التابع/ 

الرابط:   -؛ حتقيق ودراسة أمحد كوري بزايبة السالكي.هـ( 1320)ت  هللا بن ماء العينني
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،  هـ 1440، الرابطة احملمدية للعلماء، وحدة إحياء الرتاث العلمي واحلضاري للصحراء املغربية
 .ص 403 م، 2019

 
عمر  : مقارابت معاصرة ف علم الرسم وهجائه/نوَّ دمن الوحي املتلو إىل املصحف امل

 م. 2018هـ،  1439عم ان: مجعية احملافظة على القرآن الكرمي،  -يوسف محدان.
 

هـ(؛ حتقيق   1238حممد غوث بن ًنصر الدين األركاين )ت  نثر املرجان ف رسم نظم القرآن/  
 م؟ 2020هـ،    1441طنطا: دار الصحابة للرتاث،    -حامد أمحد العفيفي، مجال الدين شرف.

 
 ومكانه النزول أسباب

 
ابتهال    /دراسة تطبيقية على ما نزل ف حالة السفر  :أثر معرفة أحوال النزول ف فهم القرآن

 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439، جامعة األمرية نورةالرايض:  -.السالمةبنت خالد 
 

الرايض: جامعة امللك  -عزيزة بنت مقعد العتييب. /ًعا ودراسةمج :أماكن نزول القرآن الكري 
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440سعود، 

 
مراكش: مركز يقني   -محاد القباج.بيت العزة: أتمالت متجددة ف عظمة النزول القرآين/ 

   .ص 214م،  2019 هـ، 1440 لألحباث والدراسات،
 

تعقبات الطاهر بن عاشور على من سبقه من املفسرين ف علم املكي واملدين: مجًعا ودراسة/ 
 م. 2020هـ،  1441ز إشبيليا، الرايض: دار كنو  -تركية بنت سعيد الوادعي وأخرايت.

 
شرح وتعليق علي أسعد  /لسيوطي لشرح قطف الثمر ف موافقات عمر رضي هللا عنه 

 ص. 352م،  2017هـ،  1438بريوت: دار الكتب العلمية،   -رابجي.
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  األلفاظ

 ( اجلوانب اللغوية يشمل)

 
 (  عام) األلفاظ

 .منصر احلارثيسيف بن  /التبيان ملعاين مفردة احلكمة ف القرآن

 78م( ص  2019هـ، 1440) 17نشر يف جملة جامعة طيبة لآلداب والعلوم اإلنسانية ع 
– 128. 
 

بريوت: دار العلوم العربية،  -.دانية سعد الدين السروجي مساً من القرآن الكري/ امساً و ا 99
 ص.  192م،  2018هـ،  1439

 
أمساء   /السبع الطوال إطاراً : للزجاج "معاين القرآن وإعرابه"معجم األفعال املفسرة ف 

 م. 2019هـ،  1441إربد، األردن: عامل الكتب احلديث،  -.مشعل يونس الطائي
 

 الداللة

 )متوسع ف معناه( 
 

أمحد   /اإلعجاز الداليل للقراءات القرآنية ودراستها ف ضوء أصول الفكر الصويت
 ص.  823م،  2019هـ،  1440القاهرة: املكتبة األزهرية للرتاث،  -.عبدالتواب الفيومي

 
إربد،   -أمحد إبراهيم اللهييب. /دراسة داللية ف القرآن الكري:  األخرويألفاظ العقاب 

 م. 2020هـ،  1441األردن: عامل الكتب احلديث، 
 

 1440طنطا: جامعة طنطا،  -سعيد حممود.هبة  / بناء اجلملة ف احلواميم وعالقته ابلداللة
 ص )ماجستري(. 376م،  2018هـ، 



16 
 

 
عمرو   ،عبد الرمحن طعمة /التحليل الداليل ف القرآن الكري: مباحث معجمية وداللية

 م. 2020هـ،  1441نيويورك: دار رؤية،  -.عطيفي
 
بريوت: مكتبة    -.2ط  -.ويتيعلي الش   بن  حممد  / لتغري الداليل وأثره ف فهم النص القرآينا

 ص. 240م،  2019هـ،  1440حسن العصرية، 
 

  -حسن عودة هاشم النور.التناظر الداليل ف املفردة القرآنية: تفسري الطربسي منوذًجا/ 
 م. 2019هـ،  1441احللة: مؤسسة دار الصادق الثقافية؛ عم ان: دار الرضوان، 

 
مراجعة عبداهلادي  داللة السياق واالعتبار هبا ف فهم النص القرآين وتوجيه القراءات/ 

 1441فاس: جامعة القرويني، معهد حممد السادس للقراءات والدراسات القرآنية،  - محيتو.
 م. 2019هـ، 

نوفمرب   21أعمال يوم دراسي نظم مبعهد حممد السادس للقراءات والدراسات القرآنية يوم 
 م. 2017

 
العالمات اإلعرابية وأتثريها على دالالت األلفاظ ف النص القرآين وتطبيقاهتا على بعض 

 م. 2019هـ؟،  1440الرايض: دار روافد،  -راسم املوايل.األمساء/ 
 يف أعلى العنوان: املنهج القصدي، حبوث لفظية.

 
مجال بن   /القرآن الكريآلىلء القطرات: دراسة ف داللة ألفاظ املاء وما اتصل هبا ف 

م،  2019هـ؟،  1440، اجلمعية العمانية للكتاب واألدابءمسقط:  -خلفان الرايحي.
 ص.168
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أبعاده الداللية وإعجازه   :ن ظواهر علم الداللة ف القرآن: الرتاكم الداليل، التضاد اللغويم
القاهرة:   -.فيوميإعداد أمحد عبدالتواب ال /القرآين، الرتادف اللغوي، املشرتك اللفظي 

 ص.  182م،  2019هـ،  1440املكتبة األزهرية للرتاث، 
 

بريوت: جيكور    -سهري كاظم العصفور.  /يوم القيامة وأمساؤه ف القرآن الكري: دراسة داللية
 م. 2017هـ،  1438للنشر، 

 
 األصوات

 1440عم ان: دار غيداء،  -رافع الطائي. / أثر الظواهر الصوتية ف تفسري القرآن الكري
 م. 2019هـ؟، 

 
نسجام الصويت ف القرآن الكري ف ضوء علم اللغة احلديث: دراسة تطبيقية ف جزء اال
ص )أصله   592م،  2019هـ،  1440طنطا: دار النابغة،  -حممد أمحد عبداملقصود./ عمّ 

 رسالة جامعية(. 
 

عماد محيد   / القراءات القرآنية ف املفردة والرتكيبصوات وتباعدها ف تقارب األ
 م )أصله رسالة دكتوراه(.  2020هـ،  1441عم ان: دار احلامد،  -اخلزرجي.

 
سعيد   / مسامهة ف أتسيس الداللة الصوتية: التناوابت الفونولوجية ف القراءات القرآنية

جية؛ إربد، األردن: عامل مكناس: مركز ابن غازي لألحباث والدراسات االسرتاتي -.األعرج
 م. 2019هـ،  1441الكتب احلديث، 

 
هـ،  1441عم ان: دار كنوز املعرفة،  -مسري العزاوي. /التنغيم اللغوي ف القرآن الكري 

 م.2020
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؟: نصوص   -وليد حسن اجلابري. /التوظيف الفين للنغم والتعبري ف جتويد القرآن الكري
 م.  2019هـ؟،  1440للنشر، 

 هـ. 1436كلية الفنون اجلميلة ببغداد،    – األصل: رسالة دكتوراه 
 

القاهرة: دار غريب،   -حممود فراج أمحد. / ثنيالدرس الصويت القرآين بني القدماء واحملد  
 جـ.  2م،  2018هـ،  1439

 
 حملمد على طه الدرة "عرابه وبيانهإن الكري و آ تفسري القر " الظواهر الصوتية والداللية ف 

 م )ماجستري(.  2018هـ،    1439دمياط اجلديدة،    -أمحد حممدي حسني.  / هـ(  1428  )ت
 

حملمد حممد  " ن الكريآ تفسري القر  فتح الرمحن الرحيم ف " الظواهر الصوتية والداللية ف 
هـ،  1438دسوق: جامعة األزهر،  -محد السعيد حممد. هـ(/ 1422)ت سامل حميسن 

 م )ماجستري(. 2017
 

 . هـ( 953 )تي  كتاب تفسري البكر   الظواهر الصوتية والداللية ف 
 هـ، ...  1439دراسته يف جامعة األزهر بدمياط اجلديدة، 

 
عامل الكتب  عمَّان: دار  -تنسيق وتقدمي عبداحلميد زاهيد. /علم األصوات وتكامل املعارف

 جـ. 3هـ،  1440احلديث، 
 اجلزء الثالث عنوانه: التكامل املعريف بني علم األصوات وعلم التجويد.

 
دمشق؛  -صاحل علي النصريي. /الغرابة الصوتية ف القرآن الكري: دراسة صوتية داللية

 م؟ 2020هـ،  1441درعا: دار نور حوران، 
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 2019هـ،  1440إستانبول: دار اللباب،  -.حممد خليل الزروق /مشكل صوتيات القرآن
 ص.  208م، 
 

 و ف القرآن النح 
املذهب البصري على أيب علّي الفارسي ف االحتجاج للقراءات القرآنية والرتجيح بينها  أثر  

الفيوم: جامعة الفيوم،   -حممود عطية حممود.ف كتاب "احلجة للقراء السبعة": دراسة حنوية/  
 ص )ماجستري(.  190م،  2019هـ،  1440

 
  - الكاظم حمسن الياسري.عبد /األدوات النحوية بني االستعمال القرآين وقواعد النحاة

 م. 2019هـ،  1440عم ان: دار ابن النفيس، 
 

عم ان:    -انتصار يونس مهيهي.أفعال احلركة ف القرآن الكري: دراسة ف الرتكيب والداللة/  
 م. 2020هـ،  1441دار غيداء، 

 هـ. 1433اجلامعة املستنصرية،  -األصل: رسالة دكتوراه 
 

حليمة عبدهللا    / الربع األول من القرآن الكري: دراسة حنوية صرفيةبناء وعمل املشتقات ف  
 م. 2020هـ،  1441اإلسكندرية: الدار العاملية للنشر،  -اجلاك حممد.

 
هـ( ف كتابه "التبيان ف إعراب القرآن"/   616)ت  التأويل النحوي عند اإلمام العكربي

 م. 2019هـ،  1440عم ان: دار النور املبني،  -.عبد الرزاق علي حممد
 

حممود    /تراكيب حنوية و داللتها ف النصف األول من اجلزء اخلامس عشر من القرآن الكري
 ص )ماجستري(. 348م،  2018هـ،   1439الشارقة: جامعة الشارقة،  -مصطفى أبو زيد.

 وهكذا... يف أجزاء أخرى من القرآن الكرمي، لباحثني آخرين.
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  - .نزيه علي محدان / القرآين والتشكيل الداليل والسيميائي ف القصّ الرتاكيب النحوية 
 ص.  716م،  2019هـ،  1440بريوت: املؤسسة احلديثة للكتاب، 

 
مصطفى   / دراسة حنوية:  ن الكري والشعر العريبآ القر   للقطع واالستئناف ف   يالتعليل النحو 
 توراه(. م )دك 2017هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -حممد شيشي.

 
عم ان:   -منال صالح الدين الصفار.التكرار الرتكييب ف القرآن الكري: أمناطه ودالالته/ 

 م. 2019هـ؟،  1440دار غيداء، 
 

  -مبارك تريكي.اجلملة الندائية ف القرآن الكري بني الرتاث واملناهج اللسانية احلديثة/ 
 م. 2019هـ،  1441عم ان: مركز الكتاب األكادميي، 

 
 اجلواز النحوي ف القرآن. 

 هـ...  1441دراسته يف جامعة تكريت ألكثر من طالب، 
 

القاهرة: جامعة عني   -مد الزًنيت.أمساء حم / سورات القصص واألحزاب: دراسة حنوية داللية
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440مشس، 

 
  801ي )ت البن عطاء هللا التنس  "شرح التسهيل" كتاب  نية النحوية ف آ الشواهد القر 

م  2016هـ،  1438القاهرة: جامعة األزهر،  -فايزة شعبان حممد. /دراسة حتليلية هـ(:
 )ماجستري(. 

 .ول والثايناجلزء األ
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عراب  إ "الفريد ف  كتابه  ف  هـ(  643 )ت  الصناعة النحوية واملعىن عند املنتجب اهلمذاين 
هـ،  1440القاهرة: جامعة األزهر،  -مللوم حممد مللوم حممد. /دراسة حتليلية: ن اجمليد"آ القر 

 م )دكتوراه(.  2018
 

زهراء حممد جواد   / قواعد بناء اجلمل ف الشواهد القرآنية الواردة ف شروح محاسة أيب متام
 م )ماجستري(.  2020هـ،  1441كربالء: جامعة كربالء،   -احلسيين.

 
بريوت: دار الكتب العلمية،   -عبداجلبار فتحي زيدان.  /دراسة حنوية:  ف القرآن الكري  (ما) 

 ص. )أصله رسالة جامعية(.  208م،  2020هـ،  1441
 

عم ان: دار صفاء،   -عبدالوهاب حسن محد. / االعتبارالنظام النحوي ف القرآن الكري: 
 م. 2020هـ،  1441

 
هـ،  1440البصرة: دار ومكتبة شهراير،  -أمحد رسن. /النظام النحوي ف النص القرآين

 م. 2019
 

 القرآن أو بعضه إعراب

  -الغندور.دعاء أمحد  /ا ودراسةمجعً : ن للنحاس آ عراب القر إ ف  حامت السجستاين أيبراء آ 
 م )ماجستري(. 2016هـ،  1438القاهرة: جامعة األزهر، 

 
 1440عم ان: دار غيداء،  -عدًنن احليايل.إعراب اجلمل االستفهامية ف القرآن الكري/ 

 م. 2019هـ؟، 
 

هـ،  1441الرايض: املفيت اللغوي،  -سليمان بن عبدالعزيز العيوين.إعراب سورة اإلنسان/ 
 م. 2020
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أريج بنت حسن   / إعراب القرآن بني داللة املأثور والقياس النحوي ف كتب إعراب القرآن

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1441الرايض: جامعة اإلمام،  -القيب.
 

 -.حتقيق إبراهيم الوايف؛  ه(  1269)ت  أليب زيد عبد الرمحن اجلشتيمي  / إعراب القرآن الكري
 .مج2م،    2019  -  2014هـ،    1441  -  1435إنزكان، أيت ملول: اجمللس العلمي احمللي،  

 
م،  2019هـ،  1441عم ان: دار زهران،  -علي موسى الشوملي. /إعراب القرآن الكري 

 مج.1
 
اإلسكندرية: دار املطبوعات اجلامعية،   -حممود سليمان ايقوت. /ن الكري آ عراب القر إ

   مج. 10م،  2020هـ،  1441
 

جدة: دار   -حيفظ عمرو إجنيه الشنقيطي. /وجوه اإلعراب والقراءات بني الفّراء والزّجاج
 م. )أصله رسالة جامعية(.  2020هـ،  1441األوراق، 

 
  القرآن معاين

 (واللغة النحو فيها والغالب والتفسري، واللغة النحو بني  جتمع)

هـ(؛ اعتىن به ضياء الدين إبراهيم  207أليب زكراي حيىي بن زايد الفر اء )ت معاين القرآن/ 
 مج.   2م،  2017هـ،  1438القاهرة: شركة القدس للتجارة،  -عبداللطيف.

 
 هـ(. 311إبراهيم بن السري  الزج اج )ت  /معاين القرآن الكري وإعرابه

 هـ،...  1438دراسته وحتقيقه يف جامعة أم القرى مبكة املكرمة، 
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 ف ف القرآن الصر 

القاهرة: جامعة األزهر،   -سلوى أبو الفتوح حممد.  /دراسة تطبيقية:  ن الكريآ القر   عالل ف اإل
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438

 
داير بكر: مكتبة سيدا،   -سعدهللا الفتلوي اآلمدي. / التبيان ف تصريف كلمات القرآن

 م. 2019هـ،  1440
 ( ( كلمة قرآنية1600)فيه تصريف أكثر من )
 

عم ان:   -أسعد حممد النجار، سهاد ايس عباس.معجم األفعال املزيدة ف القرآن الكري/ 
 م.2019هـ،  1441دار الرضوان، 

 )اسم املؤلف املشارك من طبعة سابقة للكتاب( 
 

 القرآن  ف  لغوية دراسات

الرايض: العبيكان للنشر،    -املعتصم دمهان.عبدالقادر حممد    / أساليب النداء ف القرآن الكري
 م. 2019هـ،  1441

 
عبدالفتاح   /اسم املفعول ف لغة القرآن الكري: دراسة لغوية أسلوبية أدائية معجمية سياقية

 م.  2020هـ،  1441دمشق: دار العصماء،  -حممد.
 
ضوء علم اللغة  داللية ف دراسة : ن الكريآ القر  لفاظ الدالة على التهكم والسخرية ف األ

 م )ماجستري(.  2017هـ،  1438القاهرة: جامعة األزهر،  -أمساء مجعة أبو طه. /احلديث
 

القاهرة: جامعة   -سحر حممد أمحد.ورة األعراف: دراسة حتليلية لغوية/ البناء اللغوي ف س
 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439األزهر، 

 



24 
 

 2018هـ،    1439القاهرة: جامعة األزهر،    -إمساعيل أمحد.مروة    /جزء الزمر  البنية اللغوية ف 
 م )ماجستري(. 

 
هـ،   1439القاهرة: جامعة األزهر،    -شيماء عبداحلميد أمحد.  /جزء اجملادلة  البنية اللغوية ف 

 م )ماجستري(. 2017
 ورسالة أخرى: جزء تبارك... 

 
دمشق؛ درعا:  -صاحل عبدهللا العولقي. /تنوع خطاب القرآن ف العهد املدين: دراسة لغوية

 م.  2020هـ،  1441دار نور حوران، 
 هـ 1429جامعة عدن،  –األصل: رسالة ماجستري 

 
هـ،  1439بريوت: جيكور للنشر،  -منتهى البدران.توايل حروف اجلر ف النص القرآين/ 

 ص. 252م،  2018
 

ملطية،    -حممد نور رمضان يوسف.  / الكريمحل الصفة املفردة على معىن اجلمع ف القرآن  
 م )ماجستري(.  2020هـ،  1441تركيا: جامعة إينونو، 

 
دمشق: دار أفكار للدراسات  -مسعودة مرسلي. /حوارات القرآن الكري: مقاربة تداولية

 م. 2019هـ،  1440والنشر، 
 

 م. 2019 هـ، 1441عم ان: دار الرضوان،  -زهري غازي زاهد.دراسات قرآنية لغوية/ 
 

أمحد حممود   /(نم  )دقائق املعاين ف القرآن والسنة من خالل تالحم معاين حرف اجلر 
 ص.  268م،  2019هـ،  1440القاهرة: مكتبة اآلداب،  -.درويش
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  - رابب موسى الصايف.  / دراسة لغوية  رد الشبهات ف آايت عصمة األنبياء عليهم السالم:
 ص.  355م،  2019هـ،  1440بريوت: دار القارئ، 

 
  -شفاء مأمون ايسني. /سورة النحل: دراسة داللية ف البنية الصرفية واملعجمية والنحوية

 ص )ماجستري(.  314م،  2018هـ،  1439الشارقة: جامعة الشارقة، 
  
القاهرة: مكتبة   -.أمحد عبدالتواب الفيوميلصيغة القرآنية ف ضوء علم اللغة احلديث/ ا

 ص. 217م،  2019هـ،  1440األزهرية، الكليات 
 

 -هال حممد مارتيين.ا/ ظاهرة تعدد املعاين اللغوية ف النص القرآين: سورة الكهف منوذجً 
 ص )ماجستري(.  181م،  2018هـ،  1439الشارقة: جامعة الشارقة، 

 
إربد، األردن: عامل   -.شه يدا خضر كرمي /ف سور احلواميم لسانيات اخلطاب احلجاجي

 م. 2019هـ،  1441كتب احلديث، ال
 

  / ضوء علم اللغة احلديث ف  ن من خالل املسلسل الكرتوين آ القر  نسان ف لغة قصص اإل
 م )ماجستري(.  2018هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -دعاء عبدهللا اهلمدان.

 
 م. 2019هـ،  1440دمشق: دار البشائر،  -مازن املبارك. /لغوايت قرآنية

 
عم ان: مركز الكتاب األكادميي،   -يوسف بن جرميخ.   / معاين حروف اجلّر ف سورة يوسف

 م. 2019هـ،  1441
 

القاهرة: جامعة عني مشس،   -رأفت سيد حسني عليان. /املقاصد التداولية ف سورة الرمحن
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441كلية اللغة العربية، 
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 القرآنية القراءات ف  لغوية دراسات

القراءات   دراسة حنوية تطبيقة ف آين:  واالستعمال القر   يساليب النحوية بني املنع القياساأل
م  2016هـ،  1438القاهرة: جامعة األزهر،  -حممد سعد عبدالعظيم. /ربعة عشراأل

 )دكتوراه(. 
 

  سطيف،  -صالح الدين لصلج. /التوجيه الصرف والنحوي للقراءات القرآنية ف سورة طه
 م )ماجستري(.  2019هـ،  1440اجلزائر: جامعة حممد ملني دابغني، 

 
إربد: عامل الكتب    -.جزاء حممد املصاروة  /دراسة تفسريية  :التوجيه اللهجي للقراءات القرآنية

 م. 2019هـ،  1441احلديث، 
 

  الكشف عن قناع الريب"  "فتوح الغيب ف  كتاب  ف  يلقراءة الكسائ يالتوجيه النحو 
القاهرة: جامعة األزهر،  -مها حممد البكري. /ا ودراسةمجعً (: هـ 743 ت) الطييب ماملإل 

 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438
 . حىت هناية سورة مرمي ،من بداية سورة البقرة

 
القاهرة:  -هنا طه بركات.هـ(/  245)ت ار لقراءة هشام بن عمّ  والصرف  يالتوجيه النحو 

 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438جامعة األزهر، 
 
للملك املؤيد عماد الدين    )الكناش(  كتاب  نية ف آ للقراءات القر   والصرف   يلتوجيه النحو ا

 2018هـ،    1440القاهرة: جامعة األزهر،    -آالء بسيوين لنب.  /هـ(  732  )ت  صاحب محاة
 م )ماجستري(. 
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التوجيهات النحوية ف كتاب البديع ف شرح القراءات السبع البن مطرف الكناين )ت  
م  2020هـ،  1441الرايض: جامعة اإلمام،  -أمل بنت عبده حكمي.هـ(/  454

 )ماجستري(. 
 

  يللمهدو " شرح اهلداية " ول من كتاباجلزء األ نية ف آ التوجيهات النحوية للقراءات القر 
هـ،  1438القاهرة: جامعة األزهر،  -رجب رمضان رجب.  /ودراسةا مجعً (: هـ 440)ت 

 م )ماجستري(. 2017
 هـ... 1439واجلزء الثاين للباحثة هبة أمحد النساج، 

 
 ". الكشف والبيان "تفسري الثعليب نية ف آ التوجيهات النحوية والصرفية للقراءات القر 

 هـ، ...  1439دراسته يف جامعة األزهر ابملنصورة، 
 

القاهرة: دار النشر للجامعات،   -.مصطفى شعبان عليالظواهر اللغوية ف قراءة اإلمام انفع/  
 هـ(. 1410جامعة األزهر،  –ص. )أصله رسالة ماجستري  384م،  2018هـ،  1439

 
دراسة   :هـ( 442 )ت للثمانيين "الفوائد والقواعد"كتاب   نية املتواترة ف آ القراءات القر 

م  2017هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -جهاد حممد كاظم اجلواهري. / حنوية
 )ماجستري(. 

 
 . للدكتور عبداللطيف اخلطيب "معجم القراءات" اللهجات العربية ف 

 هـ، ...  1438دراسته يف جامعة األزهر بدسوق، 
 

 )تي البن نشوان السعد "شرح العنوان ف القراءات السبع"املسائل النحوية ف كتاب 
هـ،  1441الرايض: جامعة اإلمام،  -.بشرى بنت مبارك الرشود / مجعًا ودراسة :هـ( 649

 م )ماجستري(. 2019
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البن  "  ووجه التهاين  ماينشرح حرز األ  ف   فرائد املعاين"   كتاب  املسائل النحوية والصرفية ف 

 1438اإلسكندرية: جامعة األزهر،    -فايز زكي حممد.  /ا ودراسةمجعً :  هـ(  723  )ت  جرومآ 
 م. 2017هـ، 

 
دراسة لغوية    :اابن بن يزيد العطار عن عاصم فيما خالف حفصً أ املستوايت اللغوية لرواية  

 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -أمرية حممد عطية. /مقارنة
 

عبد الرزاق علي  /الثامن اهلجريحىت هناية القرن  النقد النحوي للقراءات األربع عشر
 م. 2019هـ،  1440عم ان: دار النور املبني،  -.حممد

 
 وغريها التفاسري ف  لغوية دراسات

وهو " الكشف عن قناع الريب فتوح الغيب ف "  كتاب  ف  هـ( 392ت ) راء ابن جين آ 
القاهرة: جامعة   -الشيماء حممود علي.  / على الكشاف  هـ(   743 )ت  مام الطييب حاشية اإل

 م )ماجستري(.  2017هـ،  1438األزهر، 
 من بداية سورة األنبياء، إىل هناية سورة الناس. 

 
  فتوح الغيب ف "املسماة  ،على الكشاف حاشية الطييب  ف  هـ( 311 )ت راء الزجاج آ 

 . دراسة حنوية وصرفية:  هـ( 743 )ت  للطييب " الكشف عن قناع الريب
 هـ، .. 1438األزهر ابلقاهرة، دراسته يف جامعة 

 
ميثم  ا/ تفسري البسيط للواحدي أمنوذجً  أثر التحليل النحوي ف توجيه املعىن التفسريي:

 ص. 299م،  2018هـ،  1439بريوت: دار القارئ،  -كرمي الشاهني.
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مغين اللبيب  "أثر اخلالف النحوي ف التفسري بني ابن هشام والزخمشري من خالل كتاب 
هـ،  1441مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -.حممد بن علي فرحان "/كتب األعاريبعن  

 م )دكتوراه(.  2019
 

  / ا السبع الطوال أمنوذجً  ن":أثر املعىن املعجمي ف تفسري القرطيب "اجلامع ألحكام القرآ 
 م. 2019هـ،  1441إربد: عامل الكتب احلديث،   - .حنان حممود محوشي
 ة والسياقية لأللفاظ يف التفسري()جرد املعاين املعجمي

 
كتابه تفسري   ف  هـ( 688)ت  يشبيلالربيع اإل أيباالختيارات النحوية والصرفية البن 

هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -رشا أمحد حامد صقر. /ا ودراسةمجعً : ن الكريآ القر 
 م )ماجستري(. 2018

 
اإلمام أبو السعود ومنهجه ف النحو من خالل تفسريه "إرشاد العقل السليم إىل مزااي  

 ص. 238م،    2017هـ،    1438عم ان: دار النور املبني،    -عماد أمحد الزبن.القرآن الكري"/  
 

موضي بنت    / األوجه اإلعرابية املفسدة للمعىن ف "الدّر املصون ف علوم الكتاب املكنون"
 م.2020هـ،  1441القاهرة: دار النابغة،  -لي.عبدهللا كام

 
للسمني   "الدر املصون"كتاب   صحة املعىن ف  ثرها ف أنية و آ وجه النحوية للجملة القر األ

القاهرة: جامعة األزهر،  -ًندي حسني عبداجلواد. /دراسة حنوية(: هـ 756 ت) احلليب
 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1439

 
البحث الداليل والنحوي ف "عمدة احلفاظ ف تفسري أشرف األلفاظ" للسمني احلليب )ت  

 م. 2019هـ،  1441عم ان: دار أجمد،  -سفانة شعبان الصايف.هـ(/  756
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التحوالت الداللية ف املعجم القرآين عند الصوفية: دراسة حتليلية تطبيقية من خالل تفسري 
هـ،  1441املنوفية: جامعة املنوفية،  -عبدالعظيم أمحد. حممدهـ(/  1227ابن عجيبة )ت 

 م )ماجستري(. 2020
 

 ـ(. ه 548 ت) يللطربس آن"تفسري القر   جممع البيان ف " ف  الدرس الداليل 
 هـ، ...  1439دراسته يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 

 
حل عبدهللا  صا / الدرس اللغوي عند ابن عادل احلنبلي ف كتابه "اللباب ف علوم الكتاب"

 م. 2020هـ،  1441دمشق؛ درعا: دار نور حوران،  -العولقي.
 

 هـ(.  952 )تي تفسري البكر  ف  يالدرس اللغو 
 هـ، ...  1439دراسته يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 

 
حممد ي"/ مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسف كليل علىاإل "كتاب   ف  يالدرس اللغو 

 . هـ( 1333 )تي  اهلندعبد احلق بن شاه 
 هـ، ...  1439دراسته يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 

 
شيماء السعيد  /دراسة صوتية وداللية: هـ( 1394 )ت زهرة أبوزهرة التفاسري حملمد 

 م )ماجستري(.  2017هـ،  1438املنصورة: جامعة األزهر،  -معروف.
 

مام حيىي  لإل ي" شرح مجل الزجاج املنهاج ف "  من كتاب اجلزء الثاين  نية ف آ الشواهد القر 
  -سلوى شعبان الصادق. /دراسة حنوية صرفية: هـ( 749 – 669)ي بن محزة العلو 

 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438القاهرة: جامعة األزهر، 
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  حممد سعيد بن املبارك بن الدهان  يبأل  " شرح اللمع ة ف الغرّ "كتاب   نية ف آ الشواهد القر 
هـ،  1438القاهرة: جامعة األزهر،  -أمنية حممد بيومي.  /ا ودراسةمجعً : هـ( 569 )ت

 م )ماجستري(. 2017
، ت   هـ(. 392)واللمع يف العربية البن جين 

 
الكشف    على تفسري الكشاف واملسماة بفتوح الغيب ف   حاشية الطييب   الظواهر اللغوية ف 

 . عن قناع الريب 
 هـ،... 1438ابلقاهرة، دراسته يف جامعة األزهر 

 
  )ت لعبد القاهر اجلرجاين ن الكري" آ تفسري القر  "درج الدرر ف  كتاب  الظواهر اللغوية ف 

 . هـ(  471
 هـ،... 1438دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر، 

 )درج الدرر يف تفسري اآلي والسور( 
 

َمْدَين   /حملمد بن جرير الطربيالفوائد البالغية والنحوية ف جامع البيان لشيخ اإلسالم 
 م. 2019هـ،  1441عم ان: دار املبادرة،  -مجال صاحل.

 
دمشق؛   -غازي حممد سعد.القرائن النحوية وأثرها الداليل ف تفسري الكشاف للزخمشري/  

 م. 2020هـ،  1441درعا: دار نور حوران، 
 

  ( ف هـ 541 )ت يةالكشاف وابن عط ف  هـ( 538 )تي القضااي النحوية بني الزخمشر 
 . احملرر الوجيز

 هـ، ...  1438دراسته يف جامعة األزهر ابملنصورة، 
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 القرآن  غريب

تعقيبات السمني احلليب ف عمدة احلفاظ والدّر املصون على الراغب ف املفردات: مجًعا 
م  2018هـ،  1439مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -سارة سعود الشرمي.ودراسة/ 

 )ماجستري(. 
 

هـ(؛ حتقيق عبدالرازق بن حممد    276عبدهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري )ت  غريب القرآن/  
 ص. 400م،  2019هـ،  1440مكة املكرمة: دار طيبة اخلضراء،  -البكري.

 
 ( عام) القرآنية البالغة

 
 القرآن ف  البالغة

  - وجدان بنت عبدهللا احمليسين.آايت العزة ف القرآن الكري: مقاماهتا وأسرارها البالغية/ 
 )ماجستري(.م  2019هـ،  1441الرايض: جامعة اإلمام، كلية اللغة العربية، 

 
نوف بنت سامل  أسرار البالغة القرآنية: الثنائيات ف النظم القرآين: دراسة بالغية حتليلية/ 

 م )أصله رسالة دكتوراه(.  2019هـ؟،  1441القاهرة: دار اإلمام الرازي،  -الشمري.
 
القاهرة:   -عبدالفتاح.أمل حممد    /دراسة تفسريية حتليلية:  ن الكريآ القر   سلوب االحتباك ف أ

 م )ماجستري(. 2016هـ،  1438جامعة األزهر، 
 

الرايض: جامعة    -مناء بنت راجح الغامدي.بالغة اإلضراب واالستدراك ف القرآن الكري/  
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441اإلمام، 

 
أمين أبو   /بالغة اخلطاب التعليمي واحلجاجي ف القرآن الكري واحلديث الشريف

 م؟ 2019هـ،  1440طنطا: دار النابغة،  -فى.مصط
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 -.نوف سامل الشمري ،محد شتيوي أمحد أ /ن الكري واحلديث الشريف آ البالغة ف القر 

 ص.  232 م، 2019هـ،  1440عم ان: دار املسرية، 

 
 1441حممد اجلبايل،    /ف القرآن الكري: دراسة حنوية بالغية إحصائية(  بالغة القصر بـ )إمنا

 م. 2019هـ، 
 أصله جزء من رسالة املاجستري، وهو اجلزء الثاين من الكتاب من أصل أربعة أجزاء.

 . دراسة حنوية بالغية إحصائية :القصر بضمري الفصل يف القرآن الكرميصدر األول بعنوان: 
   واألخريان بعنوان:

 . دراسة حنوية بالغية إحصائية :الكرمي نالقصر ابلنفي واالستثناء يف القرآ
 . دراسة بالغية إحصائية :)بل( يف القرآن الكرمي بني اإلضراب اإلبطايل واإلضراب االنتقايل

 
أمساء سعود البالغة مفتاح فهم اخلطاب القرآين: قراءة ف عدد من السور القرآنية/ 

 م. 2020هـ،  1441عم ان: دار دجلة،  -خطاب.
 

هـ،  1441القاهرة: دار النابغة،  -السيد خضر. /ظم القرآينالتشكيل اجلمايل ف الن 
 م.2020

 
داود حسن   / خصائص النظم القرآين ف قصة لوط عليه السالم: دراسة بالغية حتليلية

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -عبدهللا.
 

عبداجمليد بن حممد    /القرآين: دراسة بالغية حتليليةدالالت ماديت )ح ُسن( و)ساء( ف النظم  
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -الصاعدي.
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القاهرة: عامل الثقافة للطباعة والنشر،   -أمحد علي عبدالعزيز.  /رؤية بالغية ف القراءات القرآنية
 م. 2019هـ؟،  1440

 
إربد،    -.عبد الكبري حلرش  /دراسة تداولية حجاجية  : املفارقة ف القرآن الكريسلسلة بالغة  

 جـ.  3م،  2019هـ،  1441األردن: عامل الكتب احلديث، 
 . املفارقة التواصلية ، املفارقة اإلضماريةة، املفارقة التقابل 

 
الرايض:    -.يلعفاف بنت أمحد العبد  /دراسة حتليلية وصفية  :لصور القرآنية ف البيان النبويا

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1441جامعة اإلمام، 
 

أمحد بن  /دراسة ف اختالف آليات التأويل :القضااي املشرتكة بني البالغة وعلوم القرآن 
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1441، جامعة امللك سعود  الرايض: - .عبدهللا املال

 
القاهرة: دار   -طه السيد عبدالنيب. /حتليلية: دراسة بالغية نفي التسوية ف الذكر احلكيم

 جـ.  2م؟،  2020هـ،  1441احلرم، 

 
 معينة موضوعات ف  البالغة

بين سويف:    -والء سيد مصطفى قرين.  /دراسة بالغية داللية  : آايت العفو ف القرآن الكري
 ص )ماجستري(.  174م،  2018هـ،  1439جامعة بين سويف، 

 
عم ان: عامل الكتب  -محيد زيتوين. /اسورة الرعد منوذجً  : ن الكريآ القر الغة التقابل ف ب

 م. 2020هـ،  1441احلديث، 
 

الرايض: جامعة   -.ولة بنت سليمان اجلنويبخ / بالغة احلديث عن الظن ف القرآن الكري
 م )ماجستري(.  2019هـ،  1441اإلمام، 
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بين سويف: جامعة   -حسن سعيد مربوك.: دراسة بالغية داللية/  رمز املاء ف القرآن الكري 

 ص. )ماجستري(. 346م،  2019هـ،  1440بين سويف، 
 

 معينة تفاسري  ف  البالغة

 .  هـ(  983 )ت  السعود أيبتفسري  ن ف آ ثر نظم القر أ
 هـ... 1438ته يف جامعة األزهر ابلقاهرة، دراس

 
الرايض:    -.حصة بنت صاحل احمليميد   /ابديس: دراسة وتقومياً لبالغة القرآنية ف تفسري ابن  ا

 م )ماجستري(. 2019هـ،  1441جامعة اإلمام، 
 

البيان القرآين ف تفسري "أ وىل  ما قيل ف آايت التنزيل" لرشيد اخلطيب املوصلي )ت  
 م. 2019هـ،  1440دمشق: دار العصماء،  -عقيد خالد العزاوي. /هـ(  1400

 
مظهر  /دراسة بالغية حتليلية ي:على تفسري البيضاو  يحاشية القونو  ف  التصوير البياين

 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -حامد خليل.
 

  ة راني  /املعاين والبديع  : الطاهر بن عاشور وجهوده البالغية ف ضوء تفسريه التحرير والتنوير
 م. 2019هـ،  1441بريوت: دار املقتبس،  -.الشوبكيجهاد 

 
عم ان:    -مراد مزعاش.املصطلح البالغي ف تفسري التحرير والتنوير مفهوًما تطبيًقا وإجراء/  

 م. 2018هـ،  1439دار األايم، 
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 البالغي اإلعجاز

اإلعجاز ابلنظم واإلعجاز ابملباينة واالختالف: املاء بني القرآن والشعر اجلاهلي: امرؤ  
عم ان: مركز الكتاب  -عادل حسين يوسف.القيس زهري والنابغة واألعشى أمنوذًجا/ 

 م. 2020هـ،  1441األكادميي، 
 

  -ن السيد الصياد.أمياإلعجاز التصويري ف القرآن الكري: دراسة أدبية ف الصورة القرآنية/  
 م. 2020هـ،  1441دمشق؛ درعا: دار نور حوران، 

 
القاهرة: املكتبة   -أمحد عبدالتواب الفيومي. /اإلعجاز اللغوي والداليل ألمساء سور القرآن

 ص. 267م،  2019هـ؟،  1440األزهرية للرتاث، 
 

إشراف وتنسيق كمال   /قراءات جديدة ف البالغة التطبيقية للقرآن الكري:  البالغة املعجزة
 م. 2019هـ،  1441إربد، األردن: عامل الكتب احلديث،  -.سعيد العوادي ،ذاكري

 
هـ،  1438أبو ظيب: دار العيدروس،  -أمة السالم علي الشامي. /البالغة وإعجاز القرآن

 ص. 205م،  2017
 

هـ،  1441عم ان: دار أجمد،  -سامي ندا الدوري.تلخيص البيان ف إعجاز القرآن/ 
 م.2019

 
ا:  هـ( أمنوذجً   749: حيىي بن محزة العلوي )ت  يمفهوم املعجزة عند علماء اإلعجاز البالغ

)فاس: مطبعة وراقة  ص. 59م،  2019، هـ 1440، عادل األصيلدراسة مصطلحية/ 
 بالل(. 
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 (بالغة) املعاين
هـ،   1441اإلسكندرية: دار الوفاء،  -خمتار عطية.  /علم املعاين ف ضوء النص القرآين

 م. 2020
 

 البيان 

للباحثة اإلندونيسية هينء حملية    / التشبيه القرآين: الكتاب املطور ملادة التشبيه ف علم البيان
 م. 2019هـ،  1440بغداد: دار األطروحة للنشر العلمي،  -الصحة.

 
 -مىن حسن زكراي. /دراسة بالغية: التصوير البياين ف آايت العذاب ف القرآن الكري

 ص )ماجستري(.  423م،  2018هـ،  1439املنصورة: جامعة املنصورة،  
 

عمار سعد هللا رضا   /التصوير البياين للمعبودات من دون هللا تعاىل ف القرآن الكري
 م. 2020هـ،  1441الكويت: دار النهضة العربية،  -النعيمي.

 
بين سويف:   -أمحد حممد متويل. /لداللة ف القصص القرآينركية الرتكيب البياين وتعدد اح

 ص )ماجستري(.  369م،  2018هـ،  1440جامعة بين سويف، 
 

اإلسكندرية: دار الوفاء،   -خمتار عطية. / دالالت األمر وبالغة التمثيل ف القرآن الكري
 م. 2020هـ،  1441

 
هـ(؛   911)ت  السيوطي  عبدالرمحن بن أيب بكر  جالل الدين    /جماز الفرسان إىل جماز القرآن

هـ،  1441إربد: عامل الكتب احلديث،  -.صباح الدين الزعيم ،عبداللطيف أراب حتقيق
 م.2020
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 البديع 

عم ان: الدار املنهجية للنشر،   -أمحد جاسم اخليال. / األشكال البديعية ف القرآن الكري
 هـ(. 1434جامعة اببل،  – دكتوراه م )أصله رسالة  2019هـ،  1441

 
 والتعبري  األسلوب

هـ،   1441بريوت: دار املقتبس،  -حممد خليل جيجك. /أسلوب العظمة ف القرآن الكري 
 م. 2019

 
عم ان: دار ابن النفيس،  -عبدالكاظم حمسن الياسري. /التغاير األسلويب ف التعبري القرآين

 م. 2019هـ،  1440
 

هـ(/   643علل التعبري القرآين ف تفسري القرآن العظيم لإلمام علم الدين السخاوي )ت 
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441األنبار: جامعة األنبار،  -خضري قدوري القيسي.

 
]اجليزة[:   -. عطية سليمان أمحد  /اللغة االنفعالية بني التعبري القرآين والنص الشعري

 ص. 209م،  2017هـ،  1438، احلديثة للكتاب اجلامعياألكادميية 

 
بين سويف: جامعة   -إميان جالل علي. /: دراسة أسلوبيةالنظم القرآين ف سـورة القصص

 ص )دكتوراه(.  515م،  2018هـ،  1439بين سويف، 
 

 

 اللفظي املتشابه
، مزيدة  2ط -.منيار حممد طلحة  /ظعانة احلفاظ على ضبط اآلايت املتشاهبة ف األلفاإ

 ص. )نسخة إلكرتونية(.  594م،  2019هـ،  1440ومنقحة، 
يف أدىن العنوان: أول دراسة موسعة عن فن  املتشابه اللفظي يف القرآن الكرمي ومناهج التصنيف  

 فيه، مع التعريف أبكثر من مخسني كتاابا يف املتشابه اللفظي.
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أ ْعُبد  اَّللَّ  خُمْل ًصا لَُّه الدّ ين    ُقْل إ ين ّ أُم ْرُت أ نْ }جواب سؤال عن نكتة التكرار ف قوله تعاىل:  

[/ حممد بن علي الشوكاين 12 – 11]سورة الزمر: { و أُم ْرُت أل  ْن أ ُكون  أ وَّل  اْلُمْسل م ني   .
 هـ(. 1250)ت 

هـ(؛ اعتىن   629للقاضي إمساعيل بن إبراهيم الشيباين )ت    /شرح العقيدة الطحاويةطبع آبخر:  
م،  2019هـ،  1440بريوت: دار الكتب العلمية،  -هبا وخر ج أحاديثها أمحد فريد املزيدي.

  ص.104
 

،  دار اللؤلؤةاملنصورة:  -.مجع وإعداد عبدهللا فيصل التومي /زاد احلفاظ ف متشابه األلفاظ
 م. 2019هـ،  1441

 
الرايض: دار    -وإعداد روال حجازي.فكرة    /طرق مبتكرات لضبط املتشاهبات: سورة البقرة

 م. 2019هـ،  1441الصميعي، 
 

فتح الكري الوهاب بشرح هداية املراتب وغاية احلّفاظ والطالب: شرح املنظومة السخاوية 
هـ(؛ حتقيق حازم حممد   1045صنعة أيب العز بن علي القوصوين )ت    /ف املتشاهبات القرآنية

م.  م. 2020هـ،  1441املنصورة: دار اللؤلؤة،  -سال 
 

القاهرة: خري زاد   -دريد إبراهيم املوصلي.القواعد األربعينية ف ضبط املتشاهبات القرآنية/ 
 ص.  180م،  2019هـ،  1440للنشر، 

 
-]إعداد[ جوهر مصطفى الزيباري. /الكلمات املكررة ف القرآن الكري: آايهتا، سورها 

 م. 2019هـ،  1441عم ان: دار أجمد، 
 وبذيله: معلومات عامة عن القرآن الكرمي.
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 ص.  290جتميع أسرة أتمالت يف املتشاهبات،  /متشاهبات القرآن الكري كاماًل 
 هـ( 1441)كتاب إلكرتوين، رأيته يف شهر مجادى األوىل 

 
هـ،  1440دمشق: دار العصماء،  -حممد دمياطي. /املتشاهبات اللفظية ف القرآن الكري

 م. 2019
 

القاهرة:    -دولت حممد عمران.  /مصحف البيان ف تدبر املتشاهبات وعالمات لتثبيت احلفظ
 م. 2019هـ،  1440دار الكتاب احلديث، 

 
الرايض: دار احلضارة،   -ساير بن هليل املسباح. /معني احلفاظ ف ضبط متشاهبات األلفاظ

 م. 2020هـ،  1441

 

وما يشكل على الطالب ف رسم املصحف  وعالمات: موسوعة جامعة ف ضبط املتشاهبات  
هـ،  1440اإلسكندرية: الدار العاملية للنشر،  -سعيد أبو العال محزة. / والضبط واإلعراب

 م. 2019
 

 فقه القرآن الكري 
 

 األحكام آايت

املدينة املنورة: دار اإلمام مسلم،  -إبراهيم بن رافع الغامدي. /آايت األحكام: ترتيب فقهي
 م. 2018هـ،  1439

 
بن ًنصر  عبدالرمحن  /ودراسة امجعً  :رمحه هللا تعاىل آايت األحكام عند اإلمام ابن املنذر

 م )ماجستري(. 2016هـ،  1438ة، اجلامعة اإلسالمياملدينة املنورة:   -.املنصوري
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 عند ابن املنذر: مجًعا ودراسة.آايت األحكام 
 هـ،...  1439املكرمة، مجعه ودراسته يف جامعة أم القرى مبكة 

 
  - شيماء حلمي البيلي. /مجع ودراسة: ثرها على اجملتمع أنعام و سورة األ حكام ف ايت األآ 

 م )ماجستري(. 2017هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر، 
 
القاهرة: جامعة   -.شريين السيد مصطفىة/ ا ودراسمجعً : سورة النور حكام ف ايت األآ 

 ماجستري(. م ) 2016هـ،  1438األزهر، 
 

 . آايت األحكام ف كتاب اجملموع للنووي 
 هـ،...  1439مجعه ودراسته يف جامعة أم القرى مبكة املكرمة، 

 
عبدالقادر أثر الداللة النحوية واللغوية ف استنباط األحكام من آايت القرآن التشريعية/ 

 م. 2019هـ،  1441دمشق: دار سعد الدين،  -عبدالرمحن السعدي.
 

هـ(؛ ضبط نصه وخر ج   370أليب بكر أمحد بن علي الرازي اجلصاص )ت أحكام القرآن/ 
م،  2020هـ،  1441بريوت: دار الكتب العلمية،  -آايته عبدالسالم حممد علي شاهني.

 مج.3
 

هـ(؛ حتقيق   344أليب الفضل بكر بن حممد بن العالء القشريي البصري )ت  أحكام القرآن/  
الرايض: مركز تفسري للدراسات القرآنية،  -ي، ًنصر بن حممد املاجد.ًنصر بن حممد الدوسر 

 مج. 3م،  2019هـ،  1440
 هـ(. 288اختصره من كتاب "أحكام القرآن" للقاضي إمساعيل بن إسحاق اجلهضمي )ت  

 مج.  2م،  2016هـ؟،  1438وسبق صدوره عن جائزة ديب بتحقيق سلمان الصمدي، 
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هـ(؛  401أليب العباس أمحد بن علي الربعي الباغائي املقرئ القرطيب )ت أحكام القرآن/ 
 ص.  400م،  2019هـ،  1440بريوت: دار ابن حزم،  -حتقيق حممد شايب شريف. 

 
 (. هـ890)ت    الشافعي  ]أو الشنفكي[  فكييعلي بن عبد هللا بن حممود الش   /حكام الكتاب املبني أ

: دراسة فقهية مقارنة/ حممد بن  األحكام من سورة الكهف إىل هناية سورة احلجقيق آايت حت
 حيىي غيالن.

 . 338  –  269هـ؟( ص  1438)  13نشر يف جملة جامعة طيبة لآلداب والعلوم اإلنسانية ع  
 

عطية  ة/ دراسة نظرية تطبيقي: حكامايت األآ تفسري  ثره ف أاالختالف بني احلقيقة واجملاز و 
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439الزقازيق: جامعة األزهر،  -عطية.أمحد 

 
بريوت: دار احلضارة اإلسالمية،   -عبدالرضا البهاديل. /البسيط ف تفسري آايت األحكام

 ص.  352م،  2019هـ،  1441
 

 -جهاد حممود السيد.  /دراسة أتصيلية تطبيقية:  العبادات  نية اجململة ف آ بيان النصوص القر 
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1439جامعة األزهر،  القاهرة:

 
حممد عبدالعال  /آايت الطهارة والصالة والصيام النصوص القرآنية: التحفة السنية ف 

 ص.  137م،  2017هـ؟،  1439القاهرة: املعد ،   -الواقدي.
 

  -خلود عبده سعيد. /تعقيبات اجلصاص ف كتابه أحكام القرآن على اإلمام الشافعي
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439الشارقة: جامعة الشارقة، 

 
الرايض: جامعة    -.بدير بن علي حمسن /اجتاهاهتا ومناهجهاتفاسري آايت األحكام ف اليمن:  

 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439اإلمام، 
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أشرف على تنقيحه وتصحيح أصوله حممد علي السايس، عبد اللطيف   /تفسري آايت األحكام

السبكي، حممد إبراهيم حممد كرسون؛ صححه وعلق عليه حسن السماحي سويدان؛ راجعه  
 4م،  2018هـ،  1439دمشق؛ بريوت: دار ابن كثري،  -.7ط - .ي الدين ديب مستويحم

 مج.  2جـ يف 

 
دمشق: دار املصطفى،   -مصطفى ديب البغا.  /تفسري آايت األحكام: دراسة فقهية حتليلية

 م. 2019هـ،  1440
 

  -شوقي عبدالصادق عبداحلميد. / ن الكريآ القر  ايت التحري ف آل يالتفسري املوضوع
 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439املنوفية: جامعة األزهر، 

 
  -أسامة كامل أبو شقرا. /اجلهاد ف القرآن: ال قتال بعد وفاة النيب صلى هللا عليه وسلم

 ص. 255م،  2018هـ،  1439بريوت: الدار العربية للعلوم، 
 )رأي فردي شاذ( 

 
م، جامعة اإلما الرايض: -.العجالنبنت حممد أمساء  / السفر وأحكامه ف القرآن الكري

 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1438
 

الرايض:   -أمساء بنت حممد الرتكي.  /العلل املنصوصة ف آايت األحكام وآاثرها الفقهية
 )ماجستري(. م  2019هـ،  1440جامعة امللك سعود، 

 
يض   و ي ْسأ ُلون ك  ع ن  القول املقتدى ف تفسري قوله تعاىل: } {: دراسة  أ ًذى ُقْل ُهو   اْلم ح 

 م. 2019هـ،  1441عم ان: دار أجمد،  -أمحد قاسم حممد.  /وحتليل
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عم ان: دار النور   -نزار عطا هللا صاحل. /ف فقه املعامالت منهج مفسري آايت األحكام
 ص.  410م،  2018هـ،  1439املبني، 

 
 2018هـ،    1439دمشق؛ بريوت: دار اخلري،    -عدًنن الرفاعي.  / املرياث ف كتاب هللا تعاىل

 ص.  204م، 
 
م،   2019هـ،  1440سوراي: املركز،  - إعداد الفريق العلمي يف مركز تدبر بسورية. /وامتم وأ  

 ص.  57
 {. َواْلُعْمَرَة لِلَِِّّّ  احلَْجَّ َوأِتُِّّوا تدبر يف قوله تعاىل: }

 
 واملنسوخ الناسخ 

سعيد مصطفى إحتاف أهل الرسوخ بشرح منظومة املنسوخ ف القرآن الكري للسيوطي/ 
 م. 2019هـ،  1441دمشق؛ بريوت: دار ابن كثري،  -دايب.

 
 هـ(؛  911عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت فد/ لع واحل  إحتاف الوفد بنبأ سوريت اخل  

هـ،  1439الكويت: وزارة األوقاف، قسم الشؤون الثقافية،   -حتقيق علي بن غازي التوجيري.
 (. 19)دورة اخلليفة الراشد علي بن أيب طالب العلمية؛  -م. 2019

 
هـ،  1441عم ان: دار أجمد،  -سامي ندا الدوري.إحكام األمان لبيان النسخ ف القرآن/ 

 م. 2019
 

دمشق: دار العصماء،    -خالد رشيد اجلميلي.  / أدلة نفي النسخ عن القرآنأنوار الرمحن ف  
 م.  2020هـ،  1441
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يب طالب  أمكي بن  صوله واختالف الناس فيه/  أيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه و معرفة  اإل
 1440دمشف؛ بريوت: دار ابن كثري،    -أمحد حسن فرحات.  ؛ حتقيقهـ(  437)ت    القيسي

 م. 2019هـ، 
 

 م.2019هـ،    1440  عم ان: دار النفائس،  -نعمان جغيم.  /ف النسخ ف القرآن الكرياحملرر  
 
املنصورة:   -عماد حممود عبدالكرمي. /جتهاد العلماء وشبهات اخلصوماسخ التالوة بني ن

 ص. 340م،  2019هـ،   1440مكتبة اإلميان، 
 

 املبهم 

 1439الرايض: جامعة اإلمام،    -.اهلواملةحممد بن فرحان    /تعيني القراءات ملبهمات القرآن
  م )دكتوراه(. 2018هـ، 

 
 واملتشابه احملكم املشكل،

  - املاجد.عبدالعزيز  بنت اءأمس /ًعا ودراسة: مجاستشكل من القرآن فيماأجوبة الزجاجي 
 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440الرايض: جامعة امللك سعود، 

 
]الرايض: املؤلف[،    -.منصور بن محد العيدي{/  النَّار   م ن ف   بُور ك  }  ةإزالة اإلشكال عن آي

 ص. 53هـ،  1440
 

مشس الدين حممد بن أمحد بن اللب ان  إزالة الشبهات عن اآلايت واألحاديث املتشاهبات/ 
دمشق: دار التقوى،   -هـ(؛ اعتىن به أنس حممد عدًنن الشرفاوي. 749اإلسعردي )ت 

 م. 2020هـ،  1441
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 1441عم ان: الدار املنهجية للنشر،  -حممد عباس اجلبوري.  /أتويل املتشابه عند املفسرين
 هـ(. 1429جامعة الكوفة،  – )أصله رسالة دكتوراه م  2019هـ، 

 
بنت عبدهللا  إعداد أمساء  /هجهود الشيخ السعدي ف دفع توهم التعارض من خالل تفسري 

 م. 2019هـ،  1441، دار كنوز إشبيليا الرايض:   -د.الرشو بنت هذال نرية  ، مينياملز 
 

  .عرض ودراسة ونقد :نآ ايت القر آ شكال عن يهام اإلإدرء 
 هـ...  1438ته يف جامعة األزهر ابملنوفية، دراس

 
بدر بن جزاء    / دفع توهم التعارض ف نصوص الكتاب والسنة ف العالقة بني الرجل واملرأة

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1441امللك عبدالعزيز، جدة: جامعة   -الدوسري.
 

 -.مها بنت أمحد الرتكي /دفع موهم االختالف ف القرآن الكري عند اإلمام الشافعي
 م )ماجستري(.  2018هـ،  1439ل، جامعة امللك فيص األحساء:

 
حتقيق وتعليق موسى علي موسى   / هـ( 660)ت  وائد الشيخ اإلمام العز بن عبدالسالمف

 ص. 494م،  2017هـ،  1438القاهرة: دار النشر للجامعات،  -.مسعود
 )لعل املقصود فوائد يف مشكل القرآن، الذي سبق حتقيقه يف رسالة جامعية وطبعت(؟

 
أبو الفرج عبدالرمحن بن علي بن اجلوزي جمالس ابن اجلوزي ف املتشابه من اآلايت القرآنية/  

 م.2019هـ،    1440اجليزة: أصول للنشر،    -حتقيق ًنصر حممدي حممد جاد.  هـ(؛  597)ت  
 

عم ان:    -َمْدَين مجال صاحل.  / مشكل القرآن ف جامع البيان لشيخ اإلسالم الطربي رمحه هللا
 م. 2019هـ،  1441دار املبادرة، 
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 املقدم واملؤخر
 1441ض: دار الصميعي، الراي -علي بن جريد العنزي. /املقدم واملؤخر ف القرآن الكري 

 م. 2020هـ، 
 

 واملقيد املطلق

املدينة املنورة: جامعة طيبة،   -.أهنار بنت صاحل احمليسن /املطلق واملقيد ف القرآن الكري 
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438

 
 وقواعده الفقه أصول

فاطمة بنت عبدالعزيز  / داللتا االقتضاء واإلشارة ف تفسري ابن عاشور )التحرير والتنوير(
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439ل، جامعة امللك فيص األحساء: -اخلطيب.

 
داللة اإلشارة عند األصوليني وتطبيقاهتا خالل الربع األول من القرآن الكري: دراسة  

اخلرطوم: جامعة القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية،   -رضوان أمحد العواضي. / وصفية حتليلية
 م )ماجستري(. 2018 هـ، 1440

 
القاهرة: جامعة   -أمساء حسن حممد. /من خالل سورة النساء صولية وتطبيقاهتاالقواعد األ

 م )دكتوراه(.  2016هـ،  1438األزهر، 
 )ورسائل أخرى، يف سور غريها(

 
 -يونس حسني أيوب. /املباحث األصولية وتطبيقاهتا ف سورة اجملادلة: دراسة مقارنة

 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440كريت، تكريت: جامعة ت
 

  / ن الكري آ القر   حكام ف ايت األآ صولية تطبيقية على  أدراسة  :  صولينيمفهوم العدد عند األ
 م )ماجستري(.  2016هـ،  1438القاهرة: جامعة األزهر،  -حكمت علي حامد.
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 علوم التفسري

 
 التفسري علم

 عبدالسالم بن صاحل اجلار هللا.  /أثر التاريخ ف تفسري القرآن الكري 
هـ(   1439) 1ع  26حبث حمكم نشر يف جملة جامعة امللك خالد للعلوم الشرعية )أهبا( مج 

 . 55 – 3ص 
 

عم ان: دار   - أمحد سعد الدمنهوري.أصول التفسري بني ابن تيمية ومجهور علماء القرآن/ 
 ص. 722م،  2019هـ،  1440النور املبني، 

 
أصول التفسري ف كتاب "نصرة اإلسالم" أليب حممد عبدالوهاب لوقش األندلسي التطواين  

تطوان: مجعية تطاون    -مرمي القادري.هـ(: تفسري سوريت الفاحتة والبقرة منوذًجا/    1341)ت  
 م. 2019هـ،  1440أمسري، 

 
أتليف حممد  ة/ التأليف املعاصر ف قواعد التفسري: دراسة نقدية ملنهجية احلكم ابلقاعدي

صاحل حممد سليمان، خليل حممود اليماين، حممود محد السيد؛ حتكيم ومراجعة عبدالرمحن بن  
الرايض: مركز تفسري  - معاضة الشهري، مساعد بن سليمان الطيار، عبداحلميد مدكور.

 م. 2020هـ،  1441للدراسات القرآنية، 
 
دراسة وحتقيق حممد هـ(؛    1379)ت    حمسن بن جعفر بومني  /ىل علم التفسري إسهيل املسري  ت

 م. 2019هـ،  1440، دار امليمنة دمشق:  -.بن سعيد بكران
 

الرايض:   -عبدالرمحن بن ًنصر الرباك. /توضيح مقدمة التفسري لشيخ اإلسالم ابن تيمية
 م.  2019هـ،  1441مؤسسة وقف الشيخ عبدالرمحن بن ًنصر الرباك، 
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رآن الكري: تفسري الطربي منوذًجا: شعر اجلاهليني  توظيف الشعر العريب ف تفسري الق

 م. 2020هـ،  1441بريوت: دار الفكر،  -فاطمة العبدالفتاح الزعيب.واإلسالميني/ 
 

 -هيفاء بنت مقعد العتييب.احلمل على الظاهر وأثره ف التفسري: دراسة نظرية تطبيقية/ 
 رسالة ماجستري(. م )أصله  2020هـ،  1441الرايض: دار الصميعي، 

 
 .التفسري  اخلالف بني السلف ف 

 هـ، ...  1439دراسته يف جامعة األزهر بسوهاج، 
 

هيفاء بنت ركا كرار   /مجًعا ودراسة :الصفة الكاشفة ف القرآن الكري وأثرها ف التفسري 
 م )ماجستري(. 2019هـ،  1441مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -.حممد

 
الدار   -حممد احلبيب البدرة. /الكري بني ترتيب املصحف وترتيب النزولفهم القرآن 

 م. 2018هـ،  1439البيضاء: الدار العاملية للكتاب، 
 

هـ،  1440دمشق: دار العصماء،  -منري دحام. /الفوائد املنتقاة من مقدمة أصول التفسري 
 م. 2019

 
مجع ودراسة  : "حماسن التأويل" هتفسري  ف  يمام القامس التزم هبا اإل قواعد التفسري اليت

 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1438املنوفية: جامعة األزهر،  -عبدالغين حممد التلييت. /وتعليق
 

فوزي   /مجع ودراسة: هـ( 546 )ت مام ابن عطيةتفسري اإل قواعد التفسري وضوابطه ف 
 )دكتوراه(. م  2017هـ،  1438طنطا: جامعة األزهر،  -علي عبداجلواد.
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صالح عبدالفتاح اخلالدي،   /املدخل إىل علم التفسري: ف أصول التفسري ومناهج املفسرين
 م. 2020هـ،  1441 عم ان: دار النفائس،  -حذيفة صالح اخلالدي.

 
 -هـ(؛ حتقيق حممد العزازي.  728أمحد بن عبداحلليم بن تيمية )ت    /مقدمة ف أصول التفسري 

 ص. 144م،  2017هـ،  1438العلمية، بريوت: دار الكتب 
 

 التفسري مناهج 
 )يشمل الرتجيحات( 

رأفت )حممد رائف( رأفت  /تعريف وأتريخ وأتصيل :الجتاه السياسي ف تفسري القرآنا
 املصري.

 109حبث حمكم نشر يف جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية الصادرة يف جامعة الكويت ع 
 م(. 2017هـ،  1438)

 
القاهرة:   -عبداملنعم مجعة صاحل. /اجتاهات تفسري القرآن الكري ف العصر احلديث ابلعراق 

 ص. 440م،  2019هـ،  1440دار السالم، 
 )أصله رسالة دكتوراه، وكانت بعنوان: اجتاهات التفسري يف العراق يف العصر احلديث(

 
القاهرة:   -.محد حممد سالمةأهبة    /مصر  ف   يالقرن الرابع عشر اهلجر   اجتاهات املفسرين ف 

 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440جامعة األزهر، 
 

حممد بن مفضي  /اختيارات الشيخ حممد رشيد رضا وترجيحاته ف التفسري: مجًعا ودراسة
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441الرايض: جامعة اإلمام،  -الشراري.

 
أمساء بنت حممد   / مجًعا ودراسة: د اخلطيب الشربيين ف تفسريه السراج املنري الستنباط عنا

  م )دكتوراه(. 2018هـ،  1439الرايض: جامعة اإلمام،  -.الناصر
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االستنباط عند العالمة اآللوسي ف تفسريه "روح املعاين ف تفسري القرآن العظيم والسبع  

 1438مكة املكرمة: جامعة أم القرى،    -.  -رشاد.أمحد حممد    /املثاين": دراسة نظرية تطبيقية
 م )دكتوراه(.  2017هـ، 

 
مكة املكرمة:    - .  - رمحة بنت أمحد آل أمحد.  / االستنباط ف تفسري ابن عباس رضي هللا عنه

 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1438جامعة أم القرى، 
 

  -.حممد بن نومان العنزي /دراسة نظرية تطبيقية :استنباطات التابعني من القرآن الكري 
  م )دكتوراه(. 2018هـ،  1439الرايض: جامعة اإلمام، 

 
 -.القحطاينبن جباد مطلق  "/فتح الرمحن"استنباطات جمري الدين العليمي ف تفسريه 

 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1438م، جامعة اإلماالرايض: 
 
 -هادية فاروق متويل.  / ن الكريآ ول من القر النصف األ  التفسريية ف سرار التغليب وداللته  أ

 م )ماجستري(. 2017هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر، 
 

هـ( ف كتابه املوسوم   661أصول التفسري وقواعده عند اإلمام عبدالرزاق الرسعين )ت 
الدمام: جامعة   -تغريد بنت عبداللطيف احملسن.برموز الكنوز ف تفسري الكتاب العزيز/ 

 م )ماجستري(. 2019هـ،  1441امللك فيصل، 
 من أول سورة الفاحتة إىل آخر سورة اإلسراء. 

 
الرايض:   -عمر ابه. /حممود شكري اآللوسي ف التفسري: مجًعا ودراسة أقوال واستنباطات

 م )ماجستري(. 2019هـ،  1441جامعة اإلمام، 
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كردستان العراق: التفسري   -.2ط -حمسن عبداحلميد. /اإلمام الرازي ومنهجه ف التفسري 
 م. 2020هـ،  1441للطبع والنشر، 

 

عم ان: دار   - أمحد سعد الدمنهوري. /ري القرآن اإلمام املاتريدي ومنهج أهل السنة ف تفس 
 ص. 816م،  2018هـ،  1439النور املبني، 

 
 .التفسري الكبري  ف  يمام فخر الدين الراز انفرادات اإل

 هـ... 1438ته يف جامعة األزهر ابلقاهرة، دراس
 

  ".علوم الكتاب اللباب ف "تفسريه  ترجيحات ابن عادل ف 
 هـ... 1438جامعة األزهر ابلقاهرة، ته يف دراسمجعه و 

 
   .تفسريه البحر احمليط حيان ف  أيبمام ترجيحات اإل

 هـ،...  1438دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابملنصورة، 
 

 .واحلكم عليها هتفسري  السعود ف  أيبمام ترجيحات اإل
 هـ... 1439ته يف جامعة األزهر ابلقاهرة، دراسمجعه و 

 
هـ( ف تفسريه "تيسري البيان ألحكام القرآن": دراسة    825اإلمام املوزعي )ت  ترجيحات  

 1439الدمام: جامعة امللك فيصل،    -عايض بن ًنصر القحطاين.  /تطبيقية على سورة البقرة
 م )حبث مكمل لرسالة املاجستري(.  2018هـ، 

 
 البيان ألحكام القرآن". هـ( ف تفسريه "تيسري  825اخلطيب امل ْوز عي )ت ترجيحات 

 هـ... 1441ته يف جامعة األزهر ابلزقازيق، دراس
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العقيدة  ف  ""التفسري املنري  تفسريه ف يترجيحات الدكتور وهبة بن مصطفى الزحيل
 .والشريعة واملنهج 

 هـ...  1439ته يف جامعة األزهر ابملنوفية، دراس
 

 .كتابه التفسري   ترجيحات الشيخ حممد عزة دروزة ف 
 هـ...  1440ته يف جامعة األزهر ابملنوفية، دراس

 
 ".روح املعاين"تفسريه  ف  يلوسترجيحات العالمة اآل

 هـ،... 1438دراسته يف جامعة األزهر ابلزقازيق، 
 

 -.اهلوميلبنت عبدالرمحن  البندري    ة/ا ودراسمجعً :  ترجيحات الواحدي واختياراته ف التفسري 
 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1438م، جامعة اإلماالرايض: 

 
: دراسة على كتاب "مذاهب التفسري مفهومه والشبهات املثارة حوله :التفسري ابلرأي

الرايض: اجلمعية العلمية السعودية للقرآن  -فهد بن مبارك الوهيب. /اإلسالمي" جلولد تسيهر
 م؟. 2019هـ،  1440ر اإلمام مسلم، الكرمي وعلومه )تبيان(؛ املدينة املنورة: دا

 
: أمايل الزجاجي  تفسري القرآن الكري ف كتب أمايل اللغة واألدب ف القرن الرابع اهلجري

م  2017هـ،  1438املدينة املنورة: جامعة طيبة،  -.املالحممد الفاروق جواهر  /منوذًجا
 )ماجستري(. 

 
  -عبدالقدوس رمحان األركي. /ة حتليليةاجلهود التفسريية للدكتور فاضل السامرائي: دراس

 م. 2020هـ،  1441العراق: ؟، 
 هـ 1438اجلامعة املستنصرية،  -األصل: رسالة ماجستري 
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تفسرييهما  ف  ي مام ابن اجلوز واإل ياحلسن املاورد  أيب مام اإل يدراسة مقارنة بني منهج 
م  2019هـ،  1440األزهر، شبني الكوم: جامعة  -إبراهيم حممد عبدالعزيز. /نآ للقر 

 )دكتوراه(. 
 

سالمة سلطان داللة النكرة ف السياق القرآين وأثرها ف تفسري آايت املقاصد القرآنية/ 
 ص. )رسالة دكتوراه(.  597م،  2019هـ،  1440الشارقة: جامعة الشارقة،  -املهريي.

 
هـ؟،  1441أجمد، عم ان: دار  -عثمان فوزي علي. /رحلة الدارسني إىل مناهج املفسرين

 م.  2019
 

اجلزائر:   -.حممد ابابعميكالم هللا: تفسري القرآن الكري من موشور بذور الرشد/   ف حبّ 
 ص.  286م،  2018هـ،  1439كتابك، 

 
القاهرة:   -فاطمة مطر العتييب."/  حماسن التأويل"  تفسريه  ومنهجه ف   (هـ  1332  ت)  يالقامس 

 )دكتوراه(. م  2016هـ،  1438جامعة األزهر، 
 

  / مدارس تفسري القرآن الكري ف العراق من القرن األول حىت القرن الرابع اهلجريني
 ص. 192م،  2019هـ،  1440القاهرة: دار السالم،  -عبداملنعم مجعة صاحل.

 
معايري الكتابة والتأليف ف تفسري القرآن الكري لألطفال: وثيقة معايري إنتاج حمتوى علمي  

هـ،  1441الرايض: املركز،  -إعداد مركز تفسري للدراسات القرآنية. /تفاسري األطفالف 
 م. 2020
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دراسة   :نهج ابن عباس رضي هللا عنهما ف استنباط األحكام الفقهية من القرآن الكريم
هـ،  1441مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -.أريج بنت سليم الردادي /استقرائية تطبيقية

 دكتوراه(. م ) 2020
 

الرايض:    -ي.أمساء بنت حممد اخلضري   /( ف تفسري القرآن ابلقرآن774منهج ابن كثري )ت  
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439جامعة اإلمام، 

 
سعيد بن راشد   /منهج اإلمام ابن بركة ف التفسري: دراسة منهجية مقارنة ف كتاب اجلامع

 م. 2020هـ،  1441اآلاثر، بركاء، ُعمان: مكتبة خزائن  -الصو ايف.
 )اإلابضية( 

 
 تفسريه املسمى ف  ( هـ 643)ت  ياملصر  يمام العالمة علم الدين السخاو منهج اإل

هـ،  1439الزقازيق: جامعة األزهر،  -أسعد عبداملنعم هاشم. / ن العظيم"آ "تفسري القر 
 م )دكتوراه(.  2018

 
دينا سامي   / "حكام الكتاب املبنيأ" تفسريه ف  يبن حممود الشنفك يمام علمنهج اإل

 م )ماجستري(.  2017هـ،  1438الزقازيق: جامعة األزهر،  -حسن.
 (هـ  890، ت  علي بن عبد هللا بن حممود الشنفكي الشافعي)

 )من التفاسري الفقهية(
 

واآلاثر وابألسلوب   منهج الشيخ أمحد القاسم ف تفسريه "تفسري القرآن ابلقرآن والسنة
ة،  اجلامعة اإلسالمياملدينة املنورة:  -.سعد مزيد احلسيين /دراسة استقرائية حتليلية: "احلديث
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438
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 تفسريه املسمى:  ف   هـ(  835)ت  ي  اهلند   يبراهيم املهاميإمحد بن  أبن    يمنهج الشيخ عل
 -ب الرمحن.امي دي حسي /"نآ عجاز القر إىل إ"تبصري الرمحن وتيسري املنان بعض ما يشري 

 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر، 
 

بريدة: جامعة  -شبيند زينيلي. /سراراألنوار ومستفاض األ منهج الطرسوسي ف مسرتاض 
 م )ماجستري(.  2018هـ،  1439القصيم، 

 )حاشية على تفسري البيضاوي( 
 
نورة بنت حممد   /مجع ودراسة: املنري نهج الفيومي وأقواله التفسريية ف كتابه املصباح م

 م )ماجستري(.  2017هـ،  1439م، جامعة اإلما  الرايض: -.املقرن
 

حكام من خالل استنباط األ ثر ذلك ف ألفاظ و من دالالت األ يمام الشنفكموقف اإل
هـ،   1438املنوفية: جامعة األزهر،  -هيثم عزت علي. / "حكام الكتاب املبني"أ تفسريه
 )ماجستري(.م  2017

 
النزعة اإلصالحية احلديثة وأثرها ف التفسري: دراسة ف االجتاه االجتماعي: تفسري اإلمام 

هـ،  1441الدار البيضاء: الدار العاملية للكتاب،  -سلمى تليالين. /الشعراوي أمنوذًجا
 م. 2020

 
 التفسري أنواع 

أيوب خلامس اهلجريني: مجًعا ودراسة/  الرابع وا   أقوال األكثرية ف التفسري ابملأثور ف القرنني 
ص )أصله    528م ،    2020هـ،    1441بريوت: دار الكتب العلمية،    -.آدم رسول الربزجني

 رسالة جامعية(. 

 
 ص.   77عبداحلميد هنداوي،  /التفسري األسلويب للقرآن الكري: عرض وتقدي
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 هـ( 1441)حبث طويل، يف نسخة إلكرتونية، وجدهتا يف شهر ربيع األول 
 

هـ( ف    1270هـ( واإلمام اآللوسي )ت    465التفسري اإلشاري بني اإلمام القشريي )ت  
م  2019هـ،  1440تكريت: جامعة تكريت،  -مروى ]مروة[ عبد أمحيد. سورة الكهف/

 )ماجستري(. 
 

القاهرة: مفكرون الدولية للنشر،   -زيد عمر العيص.  /التأصيل والتمثيل  :التفسري املوضوعي
 م؟ 2019هـ،  1441

 
  / التفسري النحوي عند الدكتور متام حسان من خالل كتاب "البيان ف روائع القرآن"

 م. 2020هـ،  1441عم ان: مركز الكتاب األكادميي،  -عبدالرزاق العسري.
 

   والتأمل التدبر 
 (التفسري   ف : وأجزاء سور تدبر)

ابتسام عمر   /متشاهبات، علوم قرآن، لطائف وفوائد: من سورة الروم إىل الناس: آية 
 م. 2019هـ،  1441الرايض: دار الصميعي،  -العمودي.

 
 م. 2019هـ،  1441الكويت: شركة دار مدى،  -.السويطسعد  عادل  /ثريوا القرآن أ

يف أدىن العنوان: قال عبدهللا بن مسعود رضي هللا عنه: إذا أردمت العلم فأثريوا القرآن، فإن فيه  
 علم األولني واآلخرين.

 
إعداد أمين عبداحلميد خطاب؛ قدم   /القرآن  األربعني التدبرية: أربعون حديثًا ف مراتب أخذ

هـ،  1438إستانبول: مكتبة الغرابء، اخلاِتة  -له وخرج أحاديثه ماهر بن ايسني الفحل.
 ص. 76م،  2017
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سلوى مصبح   /احليوان والطري واحلشراتأتمالت ف اآلايت واألحاديث اليت ذكر فيها 
 ص. 102م،  2018هـ،  1439الشارقة: نبض القلم للنشر،  -السويدي.

 
سوراي: مركز تدبر، اخلاِتة    -شعر ًنيف اجلنديب؛ إعداد أمين عبداحلميد خطاب.  / حتفة املتدبر

 ص.  27م،  2018هـ،  1439
 )منظومة يف تدبر القرآن الكرمي(

 
مجع وإعداد   / فائدة من تفسري ابن القيم 1000: أكثر من القيم رمحه هللاتدبرات ابن 

:  حفر الباطن: معهد اإلمام الطربي لعلوم القرآن وآدابه؛ الرايض  -.عبدالرمحن بن حممد السبهان
 م. 2019هـ،  1440، دار احلضارة

 
 1440آلداب، القاهرة: مكتبة ا -عالء إمساعيل احلمزاوي. /اخلطاب القرآين: قراءة أتملية

 ص. 228م،  2019هـ؟، 
 

عم ان: دار كنوز   -سعيد جاسم الزبيدي. /حماولة ف البحث عن منهج  :سؤال ف التفسري 
 جـ.  3م،  2018هـ،  1439املعرفة، 

 )البياًنت ختص اجلزء الثالث(

التفسري نظرات يف آايت قرآنية على غري ما يوجد يف كتب معاين القرآن الكرمي وكتب وهو 
 ... املعروفة، وحياول أن يرسم معامل منهج يتمكن فيه طلبة العلم من اختاذه طريقاا يف حبوثهم

 
إعداد أمين عبداحلميد خطاب؛    /القرآن  شرح األربعون التدبرية: أربعون حديثًا ف مراتب أخذ

سوراي:   -الفحل.شرح أحاديثه حممود بن أمحد الزويد؛ قدم له وخرج أحاديثه ماهر بن ايسني 
 ص. 96م،  2017هـ،  1439مركز تدبر، اخلاِتة 

 )هكذا ورد العنوان، مع أن الكتاب األصل عنوانه: األربعني التدبرية(! 
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طه عابدين طرق العلماء ف استخراج اهلداايت القرآنية وصياغتها: دراسة أتصيلية تطبيقية/  
 1441البحث العلمي؛ الدمام: مكتبة املتنيب، مكة املكرمة: جامعة أم القرى، عمادة  -طه.
 م. 2020هـ، 

 
هـ،  1441، دار اللؤلؤةاملنصورة:  -.5ط - .حممد علي يوسف / قات على ابب التدبر طر  

 جـ. 2م،  2020
 
؛ قدم له وحققه أبو  هـ(  243)ت    أليب عبدهللا احلارث بن أسد احملاسيب  /لعقل وفهم القرآنا

 ص.   168هـ،    1438  –  1437اهرة: املكتبة األزهرية للرتاث،  الق  -.بكر حممود عبد اهلادي
 

أمرية بنت حممد سامل  /الفوائد واألحكام الفقهية والدروس الرتبوية من اآلايت القرآنية
 م؟ 2019هـ،  1440القاهرة: دار النابغة،  -احلجيلي.

 
للكتاب،   الدار البيضاء: الدار العاملية -مصطفى حممود. /القرآن: حماولة لفهم عصري

 هـ.1441
 

حممد عياش   / جمالس النور ف تدبر القرآن الكري وتفسريه مبنهج عملي وتربوي جديد
الكبيسي؛ راجعه وحقق مسائله وخر ج أحاديثه وليد احلسيين، إبراهيم األنصاري، حممد  

 م. 2019هـ،  1441الدوحة: دار نشر جامعة قطر،  -املصلح.
 

قرآن الكري من خالل السور التسع األوىل حسب ترتيب  نظرات ف اهلُدى املنهاجي ف ال
 م. 2020هـ،  1441القاهرة: دار السالم،  -الشاهد البوشيخي. /النزول

 
القاهرة: األكادميية   -سامي رفعت. /وقفات تدبرية ف النصوص القرآنية )اجلزء الثالثون(

 م. 2020هـ،  1441احلديثة للكتاب اجلامعي، 



60 
 

 
وقفة مع كل جزء من أجزاء القرآن الثالثني ملصاحبته والتفكر ف  15قرآنية: يوميات 

 م. 2019هـ،  1440الرايض: مركز دالئل،  -إعداد فريق مركز آايت. /معانيه

 
  واآلايت والسور القرآن مقاصد

لندن: مؤسسة الفرقان   -أمحد الريسوين.  / قاصد اآلايت بني عموم اللفظ وخصوص السببم
   ص. 81م،  2018هـ،  1439للرتاث اإلسالمي، 

 
 مقاصد سور القرآن الكري: دراسة حتليلية تطبيقية.

 هـ،...  1441دراسته يف كلية الشريعة جبامعة الكويت، 
 

 واآلايت  السور ف  التناسب والسياق 

هولندا:   -أمحد حممد زغنون. /أثر السياق ف القرآن الكري سباقًا وحلاقًا: دراسة وتعليق
 م )دكتوراه(.   2019هـ،  1440جامعة الهاي، 

 
مام  وبني اإل"  مفاتيح الغيب"تفسريه    ف   هـ(   606ت  )ي  مام الراز بني اإل   آين ثر السياق القر أ

 . البحر احمليط""تفسريه  ف   هـ(  745ت ) حيان  أيب
 هـ... 1438يف جامعة األزهر ابلقاهرة،  دراسة مقارنة

 
طنطا: دار النابغة،   -عبدهللا خليف خضري. /االنسجام ف النص القرآين: مظاهره ومجالياته

 م. 2019هـ،  1441
 

األحساء:    -.عائشة بنت إبراهيم الكليب  / البعد التطبيقي ملفهوم السياق ف سورة األحزاب
 م )ماجستري(.  2017هـ،  1438ل، جامعة امللك فيص
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 -فرح بنت عبدالفتاح حسام الدين.البيان لعلوم سور القرآن: من سورة الفاحتة إىل التوبة/ 
 م. 2020هـ،  1441الرايض: دار اهلدى، 

 
  - فائزة املوسوي.  /التماسك النصي ف القرآن الكري: دراسة نصية تطبيقية ف سور احلواميم

 م. 2020هـ،  1441القاهرة: دار النابغة، 

  
 1440عم ان: دار غيداء،    -إمساعيل العكيدي.  /التناسب ف سورة األنعام: دراسة تطبيقية

 م. 2019هـ؟، 
 

مكة املكرمة: جامعة أم   -سلطان بن جبري السلمي. األحقاف/ التناسق املوضوعي ف سورة 
 م )ماجستري(.  2017هـ،  1439القرى، 

 
مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -سامل عبدهللا القباصي. البقرة/ التناسق املوضوعي ف سورة 

 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1439
 

مكة املكرمة: جامعة أم  -بدر بن عبدهللا الفريح. الشورى/ التناسق املوضوعي ف سورة 
 م )ماجستري(.  2017هـ،  1439القرى، 

 
مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -علي حممد ابكرمان. النساء/التناسق املوضوعي ف سورة 

 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1439
 

بريوت:    -حممد بن أمحد رفيق.  / حصول املأمول ف بيان تناسب السور حسب ترتيب النزول
 ص.  248م،  2019هـ،  1441دار الكتب العلمية، 
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هـ،  1441الكويت: دار الظاهرية،  -سعد بن حمسن الشمري. /الدرر ف مقاصد السور
 م. 2020

 
 ة.توجيه الداللة السياقي ثرها ف أالقراءات التفسريية و 

 هـ، ...  1439دراسته يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
تلك العبارات اليت كان يكتبها بعض الصحابة يف مصاحفهم اخلاصة  هي  القراءات التفسريية)

 ( لبعض األلفاظ أو املبهمات يف القرآنتوضيحاا 
 

 -شوقي البوعناين.مبدأ االنسجام ف حتليل اخلطاب القرآين من خالل علم املناسبات/ 
  .ص 887م،  2018، هـ 1439، الرابط؛ بريوت: مؤسسة مؤمنون بال حدود

 
،  هـ 1440شاكر حممود األعظمي،  /مصطلحات القرية واملدينة ف ضوء املناسبة القرآنية

 م؟ )كتاب إلكرتوين(.   2019
 

 /ا ودراسة ومقارنة: مجعً "اجلامع ألحكام القرآن"املناسبات عند القرطيب من خالل تفسريه  
ص  250م،  2017هـ،  1438الشارقة: جامعة الشارقة،  - أمحد عبدهللا الذابحي.

 )ماجستري(. 
 

بريدة: جامعة   -رايء بنت حممد الصغري. /ا ودراسةعرضً : املناسبات ف تفسري البيضاوي
 م )ماجستري(.  2018هـ،  1439القصيم، 

 
 .  املناسبات من خالل التفسري الكبري لفخر الدين الرازي

 هـ،....  1439مجعه ودراسته ومقارنته يف جامعة الشارقة، 
 وهذا مثال له، على أن املقارًنت ال تكون كلها بتفسري واحد: 
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ا  هـ( مجعا  606يس والصافات وص من خالل تفسري الرازي رمحه هللا )ت املناسبات يف سور 
إبراهيم أمحد    /هـ(  1394ودراسة وموازنة مع تفسري التحرير والتنوير البن عاشور رمحه هللا )ت  

 ص )ماجستري(. 383م،  2017هـ،  1438الشارقة: جامعة الشارقة،  -زرهي زاده.
 

مكة املكرمة: جامعة أم  -.حليمة بنت أمحد الذييب /ورمناسبة األمثال القرآنية ملقاصد الس 
 م )ماجستري(.  2019هـ،  1441القرى، 

 
ميادة رشدي    / دراسة حتليلية:  املناسبة بني االعرتاض والسياق املوضوعي ف السور القرآنية

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440الشارقة: جامعة الشارقة،  -عكاوي.
 

األسعد مصطفى  /القرآنية ألغراض السورة: سورة الكهف أمنوذًجامناسبة الفاصلة 
 ص.  207م،  2018هـ،  1439القاهرة: دار اإلحسان،  -درويش.

 
، هـ 1440، مبارك العلمي /مناسبة فواتح سور القرآن الكري خلوامتها واخلوامت للفواتح 

 .ص 1   ،484 - .(Edit ]الدار البيضاء[: مطبعةم ) 2019
 

 ت والدخيل ااإلسرائيلي

  -أشرف حممود النقراشي. /: دراسة ف نقد السند واملنتتفسري ابن كثري  سرائيليات ف اإل
 م )ماجستري(.  2019هـ،  1440طنطا: جامعة طنطا، 

 
محد أالقاسم سليمان بن  أيبللعالمة  ن العظيم(آ )تفسري القر  الدخيل على التفسري الكبري 

 . هـ( 360ت )  يوب الطرباينأبن 
 هـ،...  1439دراسته يف جامعة األزهر ابملنصورة، 

 
 ي. مام السيوطتفسري الدر املنثور لإل  الدخيل ف 
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 هـ... 1439ته يف جامعة األزهر ابلقاهرة، دراس
 

  روايب  املسمى حبدائق الروح والرحيان ف  ي،مني اهلرر تفسري الشيخ حممد األ الدخيل ف 
 . ن آ علوم القر 

 هـ... 1439األزهر ابلقاهرة، ته يف جامعة دراس
 

 هـ[. 329]ت حنو ي براهيم بن هاشم القمإبن  يلعل ي،تفسري القم الدخيل ف 
 هـ،...  1438دراسته يف جامعة األزهر أبسيوط، 

 
ي )ت  ابضاإل أطفيش حملمد بن يوسف " ىل دار املعادإمهيان الزاد " تفسري  الدخيل ف 

 هـ(.  1332
 هـ...  1439ابملنوفية، ته يف جامعة األزهر دراس

 
 ي.لوس مام اآلتفسري اإل الرواايت الواردة ف  الدخيل ف 

 هـ،...  1439دراسته يف جامعة األزهر ابملنصورة، 
 

 . حامت يبأمام ابن تفسري اإل الرواايت الواردة ف  الدخيل ف 
 هـ،...  1438دراسته يف جامعة األزهر ابملنصورة، 

 
 .الثعليب املعروف بتفسري "  والبيان عن تفسري القرانالكشف "  كتاب  لدخيل ف ا

 هـ... 1438ته يف جامعة األزهر ابلقاهرة، دراس
 

 1438سوهاج: جامعة األزهر،  -شرابت صابر الراوي. /سرائيلياتوموقفه من اإل يالقامس 
 م )ماجستري(. 2017هـ، 

 هـ( 1332)"حماسن التأويل" حملمد مجال الدين القامسي، ت 
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  القدمية التفاسري 

 (التفسري  ف واملسائل واالستنباطات  األقوال مجع يشمل)

 (التفسري  مناهج  ف : االستنباط مناهج )
 هـ(. 1087)ت  حسني بن علي أفراسياب  /األخبار القرآنية واآلاثر الرمحانية

 هـ،... 1438دراسته وحتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 
 )تفسري(

 
  / ا ودراسةمجعً : نآ التفسري وعلوم القر  ومروايته ف  ي عبدالرمحن السلم أيب مام قوال اإلأ

 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438املنصورة: جامعة األزهر،  -بسام فتحي عبداحلكيم.
 
 هـ(.  542)ت   ألقوال التفسريية ف كتاب األمايل هلبة هللا أيب السعادات أيب الشجريا

 هـ، ...  1439جامعة أم القرى مبكة املكرمة، مجعه ودراسته يف 
 
 . هـ(  1205ي )ت  لزبيدل  "اتج العروس من جواهر القاموس"كتاب    قوال التفسريية ف األ

 هـ...  1438يف جامعة األزهر ابملنوفية،  مجع ودراسة وتعليق
 
 . هـ(  650  )ت لصغاينل "العباب الزاخر واللباب الفاخر"معجم  قوال التفسريية ف األ

 هـ،...  1438مجعه ودراسته يف جامعة األزهر ابملنصورة، 
 
 . هـ( 385 )ت  للصاحب ابن عباد "اللغة احمليط ف "معجم  قوال التفسريية ف األ

 هـ،...  1439مجعه ودراسته يف جامعة األزهر ابملنصورة، 
 
 . هـ( 817 )تي للفريوزاابد "القاموس احمليط "كتاب   قوال التفسريية الواردة ف األ

 هـ...  1438ته يف جامعة األزهر ابملنصورة، دراس
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  -.أسامه بن أمحد الباتلي /ا ودراسةمجعً : أقوال احلسني بن احلسن احل ليمي ف التفسري 

 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439م، جامعة اإلماالرايض: 
 

 . أقوال الصاحلي ف التفسري من كتاب سبل اهلدى والرشاد
 هـ،...  1438القرى مبكة املكرمة، مجعه ودراسته يف جامعة أم 

 
الرايض: جامعة   -أمة هللا بنت ممدوح البريويت. /أقوال املرادي ف التفسري: مجًعا ودراسة

 م )ماجستري(.  2019هـ،  1441اإلمام، 
 

مكة   -شهد بنت عطوان املالكي. /أقوال املؤرج السدوسي ف التفسري: مجًعا ودراسة
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1441املكرمة: جامعة أم القرى،  

 
 هـ(. 1014نور الدين علي بن سلطان حممد القاري اهلروي )ت    /سرار الفرقانأنوار القرآن و أ

 هـ، ...  1438دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
 (ولياء ذوي العرفانحوال األأعيان و قوال علماء األأسرار الفرقان اجلامع بني أنوار القرآن و )أ
 

)ت    الفريوزآابدي  جمد الدين حممد بن يعقوب   / بصائر ذوي التمييز ف لطائف الكتاب العزيز
 هـ(. 817

 هـ،...  1439دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابملنصورة، 
 
يب مال الدين أجل  /لتحرير والتحبري ألقوال أئمة التفسري ف معاين كالم السميع البصري ا

 هـ(. 698)ت  املعروف اببن النقيب ،املقدسي حممد بن سليمان عبدهللا
 هـ،... 1440دراسته وحتقيقه يف جامعة أم القرى، 
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هـ(؛ حتقيق علي بن محد   741)ت  حممد بن أمحد بن جزي الكليبزيل/ ـ التسهيل لعلوم التن
 مج. 4م،  2018هـ،  1439مكة املكرمة: دار طيبة اخلضراء،  -الصاحلي.

 .تقريرات عبدالرمحن بن ًنصر الرباك على املواضع املشكلة يف العقيدة والسلوكومعه 
 

 -.2ط -مجع وتوثيق وتقدمي حممد الرحياين.هـ(/  505 – 450تفسري اإلمام الغزايل )
 ص.  400م،  2018هـ،  1439القاهرة: دار السالم، 

 
 1441هرة: دار الكلمة،  القا  - مجع ودراسة وحتقيق محيد حلمر.  /تفسري اإلمام مالك بن أنس

 م. 2020هـ، 
 

ًنصر الدين عبدهللا بن عمر البيضاوي )ت    /أنوار التنزيل وأسرار التأويل :تفسري البيضاوي
هـ،  1441بريوت: دار الكتب العلمية،  - هـ(؛ ضبطه واعتىن به عبداحلفيظ بيضون. 685

 مج. 3م،  2019
زين الدين حممد عبدالرؤوف بن  وعليه: الفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاوي/ 

 هـ( 1031علي املناوي )ت 

 
تفسري الداودي: تفسري أيب جعفر أمحد بن نصر الداودي املسيلي التلمساين املالكي )ت 

ه؟،  1440البليدة، اجلزائر: دار اإلمام مالك،  -مجع ودراسة خالد بن زاين.هـ(/  402
 م. 2019

 
 .هـ( 489)ت  املظفر منصور بن حممد السمعاين أليب/ تفسري السمعاين

 هـ، ...  1438دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
 )عنوان تفسريه: تفسري القرآن( 
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السلمي  عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسالمالتفسري العظيم، املسمى تفسري القرآن العظيم/ 
عم ان: دار النور املبني،   -هـ(؛ حتقيق قسم البحث العلمي يف دار النور املبني. 660)ت 

 جـ.  4م،  2017هـ،  1438
 

حممد بن   /تفسري علماء الدعوة ف جند إىل بداية القرن الرابع عشر اهلجري: مجع ودراسة
 )أصله رسالة جامعية(.  م 2019هـ،  1441الرايض: دارة امللك عبدالعزيز،  -سري ع السري ع.

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

، مراجعة 2ط -أحاديثه وعلق عليه أبو إسحاق احلويين؛ اختصره حكمت بشري ايسني.
 2019هـ،    1440الرايض؛ الدمام: دار ابن اجلوزي،    -ومصححة ومقابلة على نسخ إضافية.

 فهارس(.   8مج )مج  8م؟، 
 

علي    /تبصري الرمحن وتيسري املنان بعض ما يشري إىل إعجاز القرآنتفسري القرآن، املسمى  
 هـ(. 835بن أمحد بن إبراهيم املهاميي )ت 

 هـ...  1438ته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، دراس
 ويقال للمؤلف: خمدوم علي املهاميي. من علماء اهلند. حنفي متصوف. 

 
الربكات عبدالرمحن بن أمحد اهلروي، املعروف ابملال جامي  نور الدين أيب تفسري املال جامي/ 

 1441إربد: دار عامل الكتب،    -هـ(؛ حتقيق عبداملطلب أراب، صباح الدين الزعيم.  898)ت  
 م. )مل يكتمل(. 2020هـ، 

َي فَاْرَهُبونِّ وبعنوان: تفسري مال جامي، وأنه من أول سورة الفاحتة إىل قوله تعاىل: }   { ]سورة َوإِّايَّ
هـ،  1441بريوت: دار الكتب العلمية،  -[؛ اعتىن به عبداللطيف عبدالرمحن.40البقرة: 
 ص. 208م،  2020

 



69 
 

  - .حتقيق إبراهيم بن حممد طالي هـ(؛ 1332)ت  فيشحممد بن يوسف أطَّ  /يسري التفسري ت
 مج.  17م،  2018هـ،  1439مسقط: وزارة الثقافة، 

 

 (.هـ 832  ت )  يمحد الثالئأيوسف بن  /الواضحة القاطعةحكام الثمرات اليانعة واأل
 هـ... 1439ته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، دراس)تفسري( 

 
 هـ(. 905)ت  يجياألحممد بن عبد الرمحن  /نآ تفسري القر  جامع البيان ف 

 هـ،...  1438تفسري سور منه يف جامعة األزهر ابملنصورة، 
 

عالء الدين   /املؤمنني علي بن أيب طالب وأقواله ف تفسري القرآن الكري جامع مروايت أمري  
 مج. 4م،  2020هـ،  1441عم ان: دار صفاء،  -هاشم اخلفاجي.

 
دراسة وحتقيق  اجلزء الثالثون من "التلخيص ف تفسري القرآن العظيم" لإلمام الكواشي/

 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440تكريت: جامعة تكريت،  -أمحد عبدالسالم حممد.
 

 -هـ(. 905معني الدين حممد بن عبدالرمحن اإلجيي )ت  /جوامع التبيان ف تفسري القرآن
 م. 2019هـ،  1441عم ان: دار أجمد، 

 حتقيق من بداية سورة اإلسراء، إىل هناية سورة املؤمنون. 
 بوع بعنوان: جامع البيان يف تفسري القرآن()ومط

 
 .على تفسري اجلاللني يمام السباعحاشية اإل

 هـ، ...  1438دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
 هـ( 1276السباعي، ت حممد صاحل أبو السعود احلفناوي )
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نوار التنزيل  أ  (هـ  685ت  )  يعلى تفسري البيضاو   (هـ  940)ت    مام الكازروينحاشية اإل
 . ويلأسرار التأو 

 هـ...  1438ته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، دراس
 

  / سرار التأويل"أنوار التنزيل و أ" املسمى ي البيضاو  يعلى تفسري القاض ي حاشية البليد
 .هـ( 1176ي )ت حممد بن حممد البليد

 هـ...  1439األزهر ابلقاهرة، ته وحتقيقه يف جامعة دراس
 

 ي البهلوان.عالء الدين عل  /حاشية البهلوان على تفسري الكشاف
 هـ...  1438ته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، دراس

 
الفتوحات اإلهلية بتوضيح تفسري اجلاللني للدقائق   املسماة ،حاشية اجلمل على اجلاللني

 هـ(. 1204اجلمل )ت سليمان بن عمر  /اخلفية
 هـ،...   1438دراسته وحتقيقه جبامعة األزهر يف القاهرة، 

 
 هـ(. 1063)ت  شرواينالحممد بن مجال الدين  ي/ على تفسري البيضاو  حاشية الشرواين

 هـ، ...  1439دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
 

 .السعود أيبمام تفسري اإلبراهيم السقا على إحاشية الشيخ 
 هـ، ...  1438دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 

 
ضوء النورين لفهم تفسري  املسماة على تفسري اجلاللني، الشيبيين يحاشية الشيخ عل

 .اجلاللني
 هـ،...  1438دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابملنصورة، 
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هـ(؛  1036عبدالرمحن بن حممد الفاسي )ت  /اجلاللنيحاشية العارف الفاسي على تفسري 
هـ،   1438  –  1437موالي يعقوب، املغرب: اجمللس العلمي احمللي،    -حتقيق حسن عزوزي.

 مج.  2م،  2017 – 2016
 

سردي الدروري، املعروف   حاشية على تفسري سورة النساء من تفسري العالمة البيضاوي/ 
 1440تكريت: جامعة تكريت،  -هـ(؛ حتقيق آمنة صاحل أرحيم. 1066اببن الصائغ )ت 

 م )ماجستري(. 2018هـ، 
 

 -هـ(. 926زكراي بن حممد األنصاري )ت  / حاشية فتح اجلليل ببيان خفّي أنوار التنزيل
 مج. 5م،  2020هـ،  1441إستانبول: مركز اجليالين للبحوث العلمية، 

 )حمقق على مخس نسخ خطية(
 

 هـ(.  1190ي )ت  جهور عطية بن عطية األ  /لفاظ اجلاللنيأ  حلّ   حاشية الكوكبني النريين ف 
 هـ،...  1438دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلزقازيق، 

 
 "قرة العني ونزهة الفؤاد" املسمى ،على تفسري اجلاللني (هـ 1275  )ت يحاشية النرباو 

 هـ، ...  1438دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
 

مجع  : "اجملالسة وجواهر العلم" من خالل كتابهي مام الدينور الرواايت التفسريية عند اإل
م  2017هـ،  1438املنوفية: جامعة األزهر،  -عبدالرمحن حممود األودن. /ودراسة وتعليق

 )ماجستري(. 
 

 للصحابة ف التفسري.سؤاالت التابعني 
 هـ،...  1441مجعه ودراسته يف جامعة امللك خالد أبهبا، 
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يب بكر حممد بن أل  /شفاء الصدور املهذب ف تفسري القرآن الكري كالم هللا الرمحن الرحيم
 .هـ( 351احلسن النقاش )ت 

 هـ...  1439، 1438دراسته وحتقيقه يف جامعة الشارقة، 
 

 893شهاب الدين أمحد بن إمساعيل الكوراين )ت غاية األماين ف تفسري الكالم الرابين/ 
 مج.  5م؟،    2019هـ،    1441إستانبول: جامعة ابن خلدون،    -هـ(؛ حتقيق هباء الدين ابرِتا.

 
 هـ(. 850نظام الدين احلسن بن حممد النيسابوري )ت  / ن ورغائب الفرقانآ غرائب القر 

 هـ،...  1439يف جامعة األزهر ابلزقازيق، دراسته وحتقيقه 
 

 هـ(. 928ت ) ي احلنبلي ليملعُ ا حممد بن عبدالرمحنجمري الدين  /نآ فتح الرمحن بتفسري القر 
 هـ، ...  1439دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 

 
 هـ(. 543)ت  بن العريب  أليب بكر حممد عبدهللا /قانون التأويل ف التفسري 

 هـ، ...  1439دراسته وحتقيقه يف جامعة أم القرى، 
 

)ت  يالشافع يمشس الدين حممد بن عبد الرمحن العلقم /قبس النريين على تفسري اجلاللني
 (.هـ 969

 هـ،...  1439دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر أبسيوط، 
 

ي  اليمان البندنيج  أيب اليمان بن  بشر أليب  اللغة" "التقفيه ف  كتاب  القضااي التفسريية ف 
 هـ(.  284)ت 

 هـ، ...  1440دراسته يف جامعة األزهر أبسيوط، 
 

 . هـ( 321 )ت البن دريد "مجهرة اللغة"كتاب   القضااي التفسريية ف 
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 هـ،...  1439مجعه ودراسته يف جامعة األزهر أبسيوط، 
 

 .على تفسري اجلاللني يمام الكرخحاشية اإل :جممع البحرين ومطلع البدرين
 هـ، ...  1439دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 

 
ا  عرضً :  ( ف التفسري من خالل كتابه اجملالسة وجواهر العلم هـ  333روايت الدينوري )ت  م

 م )ماجستري(.  2018هـ،  1439الرايض: جامعة اإلمام،  -و.حسن رشيد أدايت  /ودراسة
 

 هـ(.  170كتاب العني للخليل بن أمحد الفراهيدي )ت مسائل التفسري ف  
 هـ، ...  1441مجعه وشرحه ودراسته يف جامعة األزهر، 

 
 .هـ(  458ت ن سيده )الب  " عظماحملكم واحمليط األ"كتاب   مسائل التفسري ف 

 هـ... 1440ته يف جامعة األزهر ابلقاهرة، دراسمجعه و 
 

ي  الفتح انصر الدين املطرز   أيبمام  لإل   ترتيب املعرب"  "املغرب ف   كتاب  مسائل التفسري ف 
 (. هـ  610)ت 

 هـ،...  1439دراسته يف جامعة األزهر أبسيوط، 
 

 . هـ(  395 )ت البن فارس "معجم مقاييس اللغة" مسائل التفسري ف 
 هـ،... 1439شرح ودراسة يف جامعة األزهر أبسيوط، 

 
ي )ت  القاش  ر بن حيد  يهباء الدين حيدر بن عل   / ىل الرسولإ  يوحأاملعتمد من املنقول فيما  

  هـ(. 776بعد 
 ...  هـ، 1438حتقيقه وخترجيه يف جامعة األزهر ابلقاهرة وابإلسكندرية، 

 وهو )تفسري القاشي(
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 عبدهللا بن أمحديب الربكات أل /"من تفسري النسفي: األجزاء "قد مسع" و"تبارك" و"عمّ 

القاهرة: املكتبة،    -.اعتىن به جلنة حتقيق الرتاث واملراجعة مبكتبة اإلميان هـ(؛    710النسفي )ت  
 ص.  224م،  2017هـ،  1438

 
 )ت بعد  الشبيين بن شليب يعل  /كتاب هللا العزيز الغفار  فهم بعض معاين نوار ف نور األ
 هـ(. 1189

 

هباء الدين حممد    /التفسري على طريقة الصوفية ابإلشارة وصريح العبارةالواردات اإلهلية ف  
بريوت: كتاب،  - هـ(؛ حتقيق أمحد فريد املزيدي. 1328)ت  احلالج بن عبدالغين البيطار

 مج. 3م،  2019هـ،  1440
  

هـ(؛ حتقيق    468أليب احلسن علي بن أمحد الواحدي )ت  الوجيز ف تفسري الكتاب العزيز/  
 مج. 2م،  2020هـ،  1441دمشق: دار القلم،  -داوودي.صفوان 

 
  احلديثة التفاسري 

 ...(هـ  1300 وفيات من)

 2020هـ،    1441إربد: عامل الكتب احلديث،    - حممد بن عاشور.  /تفسري العدل واالعتدال
 مج.  4م، 

)املؤلف أديب، عضو احتاد األدابء والكت اب العرب بتونس، ورابطة األدب احلديث مبصر. ذكر 
 عاماا(   20أنه بقي مع تفسريه 

 
دمشق؛ بريوت: دار ابن    -.2ط  -حممد علي طه الدرة.  / تفسري القرآن الكري وإعرابه وبيانه

 مج. 10م،  2017هـ،  1438كثري، 
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هـ،  1441عم ان: دار اجلنان،  -سعيد حممد أبو صفية.التفسري املختار للقرآن الكري/ 
 ص(.  1200مج ) 2م،  2020

 
عم ان: دار النور املبني،   -ماجدة فارس الشمري. /التوضيح والبيان ف تفسري آي القرآن

 مج. 8م،  2017هـ،  1438
 

القاهرة:  -هـ(. 1401عبداجلليل عيسى )ت  /تيسري التفسري للقراءة والفهم املستقيم
 .2م، مج 2019هـ،  1440مشيخة األزهر، جملس حكماء املسلمني، حنو 

 هـ( 1377)أصله تفسري كامل، صدرت طبعته األوىل عام 
 

 مج.   3م،    2019هـ،    1440القاهرة: دار السالم،    -حممد علي الصابوين.  /صفوة التفاسري 
 

 هـ(.  1307)ت  وجي  نَّ القِّ   يب الطيب حممد صديق بن حسنأل  /فتح البيان ف مقاصد القرآن
 هـ، ...  1439دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 

 
بريوت: دار الكتب    -عبدالباقي يوسف. /القرآن الكري: سورة األنفال: التحليل الروائي

 ص.  320م،  2019هـ،  1441العلمية، 
 

عبدالباقي   /البقرة، آل عمران، النساء، املائدة: التحليل الروائيالقرآن الكري: الفاحتة، 
 ص. 800م،  2019هـ،  1441بريوت: دار الكتب العلمية،  -يوسف.

 وسور أخرى على هذا، مثل: 
 سورة األنعام، سورة األعراف. 

 
 مج.   15م،    2016هـ،    1438السعودية: املؤلف،     -أمحد بن أمحد الطويل.  /واحة التفسري 

 ؤلف معاصر من حمافظة الشرقية مبصر، وأقام يف الرايض( )امل
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 التفاسري  خمتصرات

 هـ(.  802حممد بن سعيد الكازروين )ت  /ص من تفسري ابن كثري البدر املنري امللخَّ 
 هـ، ...  1438دراسته وحتقيقه يف جامعة اإلمام ابلرايض، 

 
عبدالرمحن بن عادل  / جريرمنت جتريد اختالف السلف ف التفسري من جامع البيان البن 

 م. 2020هـ،  1441الكويت: آايت اخلريية، اللجنة العلمية،  -املشد.
 

بريوت:   -هـ(. 1436سعد بن عبدالرمحن احلصني )ت  /مهذب تفسري ابن جرير الطربي
 م. 2020هـ،  1441دار اللؤلؤة، 

 
  أجزاء تفسري 

 م.2020هـ،    1441الرايض: دار كنوز إشبيليا،    -.سعد بن ًنصر الشثري  /فسري جزء تباركت
 

شرح  /( فائدة عقدية ووعظية وتربوية وفقهية1000تفسري جزء عمَّ واستنباط أكثر من ) 
 م؟ 2020هـ،  1441الرايض: دار العقيدة،  -حممد بن مبارك الشرايف.

 
عبدالرمحن بن ًنصر الرباك؛  استنبط األحكام والفوائد    /تفسري جزء قد مسع وفوائده وأحكامه

الرايض: مؤسسة وقف الشيخ عبدالرمحن بن   -فسَّر اآلايت عبداحملسن بن عبدالعزيز العسكر.
 م. 2019هـ،   1440ًنصر الرباك، 

 
عم ان: مجعية   -.أمحد خالد شكري ، أمحد فريد أبو هزمي /تفسري سورة الفاحتة وجزء عمّ 

 ص.  241م،  2018هـ،  1439احملافظة على القرآن الكرمي، 
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  - هـ(؛ بعناية نزار محادي.  1393حممد الطاهر بن عاشور )ت    /تفسري سورة الفاحتة وجزء عمّ 
 م؟ 2019هـ،  1441الشارقة: املركز العريب للكتاب، 

 وهو غري املودع يف التحرير والتنوير. 
 

الدمام؛ الرايض: دار ابن اجلوزي،   -.محد عبدالرمحـن القاضي أالتفسري العقدي جلزء عم/ 
 ص.  430م،  2019هـ،  1441

 
 سور تفسري 

حممد كمال    / سرار جديدة من سورة الكهف وكشف حقيقة ذي القرنني واملهدي والدجالأ
 ص. 384م،  2020هـ،  1441بريوت: دار الكتب العلمية،  -مشكاة.

 
 -نبيل حممد الفحل.  /يوسف عليه السالمدارية ف سورة  سس السيكولوجية والرتبوية واإلاأل

 م. 2020هـ،  1441القاهرة: الدار الثقافية للنشر، 
 

صاحل جرمان  أضواء قرآنية ف كهوف اإلميان: أتمالت ونظرات عامة ف سورة الكهف/ 
 م. 2019هـ،  1441دمشق؛ بريوت: دار ابن كثري،  -الرويلي.

 
  / اجلمعة، املنافقون، اإلنسان، األعلى، الغاشية   تدبّر السور اليت تقرأ يوم اجلمعة: السجدة،

حفر الباطن: معهد اإلمام الطربي لعلوم القرآن وآدابه؛ الرايض: دار    -عقيل بن سامل الشمَّري.
 م. 2019هـ؟،  1440احلضارة، 

 
 م. 2019هـ،  1440؟: دار املعرفة،  -هناء أبو احلسن. /تدبر سورة اإلخالص

 
حفر الباطن: معهد اإلمام الطربي لعلوم القرآن   -ن سامل الشمَّري.عقيل ب  / تدبّر سورة الكهف

 م. 2019هـ؟،  1440وآدابه؛ الرايض: دار احلضارة، 
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 م. 2019هـ،  1440اجليزة: أصول للنشر،  -حممد عطية متويل. /تدبر سورة الكهف

 
 م. 2019هـ،  1440؟: دار املعرفة،  -هناء أبو احلسن. /تدبر سورة املاعون 

 
 م. 2019هـ،  1440؟: دار املعرفة،  -هناء أبو احلسن. /تدبر سورة املسد

 
حفر الباطن: معهد اإلمام الطربي لعلوم القرآن  - عقيل بن سامل الشمَّري. / تدبّر سورة مري

 م. 2019هـ؟،  1440وآدابه؛ الرايض: دار احلضارة، 
 

 -يف سليمان معريف سفر.مجع وأتل / التفسري التحليلي جملموعة من سور القرآن الكري 
 م. 2019هـ،  1441الرايض: الرتاث الذهيب؛ الكويت: مكتبة اإلمام الذهيب، 

 لقمان واألحزاب واحلجرات وق والنجم واجملادلة والصف وامللك واملزمل والنبأ واملطففني. 
 

  745ت )حيان  أيب مام واإل ( هـ 538ت ) يمام الزخمشر بني اإل حزابتفسري سورة األ
م   2017هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -محودة حممد داود. /دراسة مقارنة (:هـ

 )ماجستري(. 
 

 م. 2019هـ،    1441القاهرة: دار الكتاب احلديث،    -سامية طنطاوي.تفسري سورة اإلسراء/  
 

  (: هـ  745ت  ) حيان    أيبمام  واإل  (هـ  538ت  )  يمام الزخمشر نبياء بني اإلتفسري سورة األ
 م )ماجستري(.   2017هـ،    1439القاهرة: جامعة األزهر،    -خالد حممد مهين.  /دراسة مقارنة
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(:  هـ 745 ت) حيان  أيب مام واإل ( هـ 538 ت ) يمام الزخمشر تفسري سورة احلج بني اإل 
م  2016هـ،  1438القاهرة: جامعة األزهر،  -زكي حممد أبو سريع. /دراسة مقارنة

 )ماجستري(. 
 أخرى...( )وهكذا سور 

 
عم ان: مجعية احملافظة على   -أمحد نوفل.احلجر: دراسة حتليلية موضوعية/ تفسري سورة 
 ص. 464م،  2019هـ،  1440القرآن الكرمي، 

 
وشي.  /تفسري سورة الرمحن: ف ظالل رسائل النور لبديع الزمان

ُ
إستانبول؛    -حممد الَكْرسي امل

 ص. 816م،  2020هـ،  1441القرآنية، دمشق: دار الغواثين للدراسات 
 

عم ان: مجعية احملافظة على القرآن  -أمحد نوفل.طه: دراسة حتليلية موضوعية/ تفسري سورة 
 م. 2019هـ،  1440الكرمي، 

 
حممد بن سعد الفقيه )ت   /تفسري سورة العصر؛ تفسري سورة التكاثر؛ فضائل القرآن الكري 

م.  2020هـ،  1441السعودية،  -احل بن سند.هـ(؛ عين إبخراجها خضر بن ص 1437
 )سلسلة مؤلفات الشيخ حممد بن سعد الفقيه؛ اجملموعة األوىل(.

 طبع على نفقة حممد بن غرم هللا العلي.
 

الرايض: املكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات ابلصناعية   -.تفسري سورة الفاحتة
 م. 2019هـ،  1441القدمية، 
 ( لغة، من حمتوى "تفسري العشر األخري من القرآن الكرمي".55 )ترجم إىل

 
؛ حتقيق حممد حامد هـ( 751حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية )ت  /تفسري سورة الفاحتة

 م. 2020هـ،  1441القاهرة: دار املداد،  -الفقي؛ اعتناء وختريج عادل السيد.
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دمشق: مكتبة دار املنهاج القومي،    -وتعليقاا يوسف عمر مبيض.واعتىن به مجعاا وحتقيقاا وخترجياا  
 م؟2019هـ،  1440

 

هـ(؛   909حممد بن عبدالكرمي املغيلي )ت    /تفسري سورة فاحتة الكتاب ذكرى ألويل األلباب
هـ،  1441بريوت: دار الكتب العلمية،  -التوايت. مد سامل بن عبدالقادرإخراج وتعليق حم

 ص. 144م،  2020
 

هـ(؛ حتقيق أمحد بن   1178أمحد بن حممد القلعاوي السَُّحيمي )ت تفسري سورة الفجر/ 
 علي احلذيفي.

 .147 - 93هـ( ص  1441)حمرم  5نشر يف جملة تعظيم الوحيني ع 
 

)ت  املقدسي  شريف د بن حممد بن أيب أليب املعايل كمال الدين حمم / تفسري سورة الفلق
 الدوسري.  حممد بنت منرية هـ(؛ حتقيق 906

 83م( ص  2018هـ، 1439) 14نشر يف جملة جامعة طيبة لآلداب والعلوم اإلنسانية ع 
– 121. 
 

هـ(؛ حتقيق عبدهللا   1232مشس الدين حممد بن حممد األمري الكبري )ت    /تفسري سورة القدر
 عبدالعزيز الشرباوي.بن 

 953طبع مع: تبيني القدر لليلة القدر/ مشس الدين حممد بن علي بن طولون الصاحلي )ت 
 م. 2020هـ،  1441القاهرة: دار الرسالة،  -هـ(.

 
عم ان: مجعية احملافظة على القرآن   -أمحد نوفل.هود: دراسة حتليلية موضوعية/  تفسري سورة  

 ص.  456م،  2019هـ،  1440الكرمي، 

 
هـ[/ حتقيق وتعليق حممد بن  1332]ت  ثالث رسائل لعالمة الشام مجال الدين القامسي

 م. 2019هـ،  1440بريوت: دار البشائر اإلسالمية،  -ًنصر العجمي.
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 وهي: 
 [.5{ ]سورة املائدة: َوطََعاُم الَّذِّيَن أُوُتوا اْلكَِّتابَ هداية األلباب لتفسري آية }

 تفسري سورة الضحى.إفادة من صحا يف 
 حكم الزكاة على األصول والفروع واألقارب.

 .362هـ، رقم  1441كما صدرت ضمن سلسلة لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام، 
 

دمشق: دار املنهاج القومي،   -عبدهللا سراج الدين احلسيين.حول تفسري سورة األحزاب/ 
 م. 2019هـ،  1441

 
دمشق: دار  -عبدهللا سراج الدين احلسيين.القرآن الكري/ حول تفسري سورة الفاحتة أمّ  

 م. 2019هـ،   1441املنهاج القومي، 
 

 1441دمشق: دار املنهاج القومي،    -عبدهللا سراج الدين احلسيين.حول تفسري سورة الكوثر/  
 م. 2019هـ، 

 
ق ايسر  هـ(؛ حتقي  1320حممد بن سليمان التنكابين )ت    /اخللجات ف تفسري سورة األعلى

 م.  2017هـ،    1438كربالء: مركز البحوث والدراسات يف القرآن وهنج البالغة،    -الصاحلي.
 

 -.عبدالرمحن بن جباد العتييب /دليل السعداء إىل معرفة بعض الفوائد من سورة النساء
 ص.  161م،  2019هـ،  1441]الرايض[: قرطبة لإلنتاج الفين، 

 
"مواهب الرمحن ف تفسري القرآن" للشيخ عبدالكري املدرس )ت  سورة اإلسراء من تفسري  

هـ،  1441تكريت: جامعة تكريت،  -دراسة وحتقيق فجر صبحي نعمة. هـ(/  1426
 م )ماجستري(. 2019
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السعودية:   -أمساء بنت حسني آل عابد. سورة الرمحن: دراسة حتليلية موضوعية استنباطية/  
 م. 2019هـ،  1441املؤلفة، 

 
املدينة املنورة:   -مسية توفيق العماين. /سورة يوسف عليه السالم: دراسة نفسية موضوعية

 م )ماجستري(. 2018هـ،   1439جامعة طيبة، 
 

]اجلزائر[: دار    -عماد عزون؛ حتقيق وصال بوعقال.  / قبسات نورانية ف ظالل سورة الكهف
 م. 2019هـ،  1440السرية للكتاب؛ بريوت: مؤسسة الضحى للنشر، 

 
إربد، األردن: عامل   -.حسن بلحبيب /التفسري واإلعراب والعرب  :قراءة ف سورة الكهف 

 م. 2020هـ،  1441الكتب احلديث، 
 

 -.صهيب حممود السقار  /آل عمرانسورة  مفتاح تدبر القرآن ف سورة العلق وسورة البقرة و 
 م. 2019هـ،  1440، دار الرايحني بريوت: 

 
هـ،  1440دمشق: دار العصماء،  -حممد فاطمة.  /الفاحتة وأسرارهامن نفحات سورة 

 م. 2019
 

د. م: منتدى الشيخ حممد   -خلف سرحان القرشي.  /من وحي سورة الكهف: أتمالت ورؤى
 م. 2019هـ،  1440صاحل ابشراحيل الثقايف؛ القاهرة: دار النابغة، 

 
 آايت تفسري 

علي بن غازي  {/ و إ نَّك  ل ع ل ٰى ُخُلٍق ع ظ يمٍ تعاىل: }تيسري الكري الرحيم ف بيان قوله 
)دورة   -م. 2018هـ،  1439الكويت: وزارة األوقاف، قسم الشؤون الثقافية،  -التوجيري.

 (. 18اخلليفة الراشد علي بن أيب طالب العلمية؛ 



83 
 

 
إبراهيم هند بنت  /دراسة تفسريية لآلايت املشتملة على قوله تعاىل: }و م ْن أ ْحس ُن{

 التوجيري.
حبث حمكم نشر يف جملة العلوم الشرعية واللغة العربية الصادرة عن جامعة األمرية نورة بنت  

 .82– 21هـ( ص  1439)شعبان  2عبدالرمحن ابلرايض ع 
 

حممود حسن   / دراسة استقرائية حتليلية:  ايت املوضوع الواحدآ ايت املعرتضة بني  دالالت اآل
 م )ماجستري(.  2018هـ،  1439األزهر،  طنطا: جامعة -الشاذيل.

 
هـ(؛   1165إمساعيل بن غنيم اجلوهري )ت حنو    /رفع األستار املرسلة على مباحث البسملة

 م. 2019هـ،  1441القاهرة: دار أصول الدين،  -حتقيق عمرو يوسف اجلندي.
 يليه ابلتحقيق السابق:  

مد السنباوي املالكي، الشهري ابألمري )ت رسالة العالمة األمري يف حتقيق البسملة/ حممد بن حم
 هـ(. 1232

رسالة يف الكالم على البسملة )رسالة لطيفة على مجلة البسملة اجلليلة(/ خملوف بن حممد  
 هـ(. 1295البدوي )ت 

 هـ(. 1014املسألة يف البسملة/ علي بن سلطان حممد القاري اهلروي )ت 
 

هـ( سبط شيخ اإلسالم    1014منصور الطبالوي )ت    /السّر القدسي ف تفسري آية الكرسي
عم ان: دار املبادرة،   -ًنصر الدين حممد بن سامل الطبالوي؛ حتقيق حممد عداب احلمش.

 م. 2018هـ؟،  1440
 

ن اك  ظفر األماين ف بيان معىن  ًعا} و ل ق ْد آتـ يـْ بـْ   -عزيز بن فرحان احلبالين. /{اْلم ث اين   مّ ن   س 
 م. 2020هـ،   1441تسجيالت دروس الدار، الشارقة: مكتبة و 
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  { السَّيّ ئ ات  و يـ ْعل ُم م ا تـ ْفع ُلون   ع ن   و ُهو  الَّذ ي يـ ْقب ُل التـَّْوب ة  ع ْن ع ب اد ه  و يـ ْعُفو}  قال هللا تعاىل:
 م. 2019هـ،  1441الرايض: دار الصميعي،  -فاطمة عبدهللا املفيد. /[25]سورة التوبة: 

 
أمحد    /{: دراسة وحتليلهب  ا مه َّْت ب ه  و ه مَّ  و ل ق دْ املنتهى ف تفسري قوله تعاىل: }  القول الوجيز
 م. 2019هـ،  1441عم ان: دار أجمد،  -قاسم حممد.

 
أمحد قاسم   /{: دراسة وحتليلالرمُسلُ  ح ىتَّ إ ذ ا اْستـ ْيأ س  القول اليسري ف تفسري قوله تعاىل: }

 م. 2019هـ،  1441أجمد،  عم ان: دار  -حممد.
 

 عماد عبدالكرمي خصاونة.  /كلمة )ال إله إال هللا( ف القرآن الكري
  179حبث طويل حمكم نشر يف جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية )املدينة املنورة( ع 

 .103 – 13هـ( ص  1438)
 

زين الدين منصور بن أيب   /{رت ْض ىو ل س ْوف  يـُْعط يك  ر بمك  ف  املسرتض ى ف تفسري قوله تعاىل }
ليبيا: كالم للبحوث واإلعالم؛   -هـ(؛ اعتىن به حممد سامل الُعجيل.  1014النصر الطبالوي )ت  

 م. 2020هـ،  1441القاهرة: توزيع دار الصاحل،  
 

  الكويت:   -علي بن غازي التوجيري.{/  و م ْن أ ْظل مُ املُعل م ف بيان اآلايت اليت قال فيها ربنا }
)دورة اخلليفة الراشد علي بن  -م. 2019هـ،  1441وزارة األوقاف، قسم الشؤون الثقافية، 

 (. 21أيب طالب العلمية؛ 
 

 أخرى  بلغات وتفسريه القرآن معاين ترمجة

حممد برجس   /أخطاء الرتمجة لعدم اعتبار داللة الصيغ الصرفية لأللفاظ القرآنية
ص. )أصله رسالة   88م،  2020هـ،  1441العلمية، بريوت: دار الكتب  -السامرائي.
 جامعية(. 
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مراكش: جامعة القاضي عياض،    -واسنوان.  حنان  /الكري رمجة البالغة اإلعجازية ف القرآنت

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440
 

 .دراسة نقدية: ن الكري ملالك غالم فريد القادايينآ القر  ترمجة معاين
 هـ... 1438األزهر بطنطا، ته يف جامعة دراس

 
جامعة  الرايض:  -.حممد عويس عبدهللا /ترمجة معاين القرآن الكري وتفسريه ابللغة التاملية

 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438د، امللك سعو 
 

التفسري واملفسرون ف البوسنة واهلرسك وجهودهم ف ترمجة معاين القرآن الكري: عرض  
 م )دكتوراه(.    2019هـ،    1441الرايض: جامعة اإلمام،    -نور الدين بن حامد بكتاش.ونقد/  

 
  - وآخرين. عبداحلميد زاهيد تنسيق وتقدمي /الدراسات الرتمجية وترمجة معاين القرآن الكري 

 م. 2020هـ،  1441الكتب احلديث،  إربد: عامل
 أعمال مهداة لألستاذ حممد الديداوي. 

 
الدار البيضاء: املركز    -حممد الديداوي.  / فقه الرتمجة: إعجاز النظم وإلغاز الفهم وإجناز العلم

 م. 2020هـ،  1441الثقايف للكتاب، 
 

مصطفى علي خطاب وآخرون؛ ]إعداد أو  /ترمجة موضوعية ابللغة اإلجنليزية  :القرآن املبني
 ص.  696م،  2019هـ،  1440القاهرة: دار السالم،  -حترير[ فوزي عبداحلي.

 
هـ(؛ بعناية وتقدمي عبدالعزيز بن سليمان   1373مصطفى صربي )ت مسألة ترمجة القرآن/ 

 م. 2019هـ،  1441إستانبول: دار اللباب،  -السيد.
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 القدمية التفاسري  ف  دراسات

هـ( ف البحر احمليط أليب حيان األندلسي/   328األثر التفسريي أليب بكر األنباري )ت 
 م؟ 2018هـ،  1439دمشق: أمل اجلديدة للنشر،  -إبراهيم رمحان األركي.

 
 ي طالب القيس  أيببن  يكمل "ىل بلوغ النهايةإاهلداية "تفسري  ف  آيناثر داللة السياق القر 

طنطا: جامعة األزهر،  -أمحد حممدي العمروسي. /دراسة نظرية تطبيقية(: هـ 437)ت 
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438

 
 .لوسي على الزخمشري ف التفسري استدراكات اآل

 هـ،...  1439مجعه ودراسته يف جامعة أم القرى مبكة املكرمة، 
 

دراسة  ": فتوح الغيب" ف  مام الطييبعلى اإل "املعاينروح " ف  يلوسمام اآلاستدراكات اإل
 م )ماجستري(.  2017هـ،  1438طنطا: جامعة األزهر،  -رمضان عبداملنعم خمتار. /حتليلية

 
 على تفسري "  مباحث التفسري "  كتابه  ف   هـ(  631  )تي  مام ابن املظفر الراز استدراكات اإل

 -عبدهللا رجب موسى. /دراسة ونقد: هـ(  427 )ت مام الثعليبلإل " الكشف والبيان"
   م )ماجستري(. 2017هـ،  1438طنطا: جامعة األزهر، 

 
ى اإلمامني الزخمشري )ت تفسريه عل ف  هـ( 982 )ت السعود أيبمام استدراكات اإل

 .تفسرييهما ف  هـ( 685 )ت ي والبيضاو هـ(  538
 هـ،... 1439دراسته يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 

 
املنيا:   -عبدالناصر حممد مغريب. /هاستدراكات اإلمام الثعاليب على اإلمام الطربي ف تفسري 

 ص )دكتوراه(.  551م،  2019هـ،  1440جامعة املنيا، 
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استدراكات اإلمام الرسعين على املفسرين ف تفسريه رموز الكنوز ف الكتاب العزيز: عرض  

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1441اإلمام،  الرايض: جامعة -جاويد سلطان خان.ودراسة/ 
 

مام من خالل حاشيته على اإل يمام الزخمشر على اإل مام الكازرويناستدراكات اإل
 2017هـ،  1438طنطا: جامعة األزهر،  -أسامة حممود أمحد. /ا ودراسة عرضً  ي:البيضاو 

 م )ماجستري(. 
 

على   ن ورغائب الفرقان" آ "غرائب القر  من خالل تفسريه يمام النيسابور استدراكات اإل
طنطا: جامعة   -أمين فرج علي. /"الكشاف" تفسريه ف  ( هـ 538 ت) يجار هللا الزخمشر 

 م )ماجستري(.  2017هـ،  1438األزهر، 
 

 ".مفاتيح الغيب"تفسريه  ف  يمام الراز استدراكات صاحب املنار على اإل
 هـ، ...  1439ابلقاهرة، دراسته يف جامعة األزهر 

 
 . جوبتهاأتفسريه و   ف  يمام ابن جز سئلة اإلأ

 هـ، ...  1439دراسته يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
 
 .جوبتهاأتفسريه و  ف  املظفر السمعاين  أيبمام سئلة اإلأ

 هـ...  1438ته يف جامعة األزهر ابملنوفية، دراس
 
 . جوبتهاأو  "التنزيل معاين لباب التأويل ف "تفسريه  ف  هـ(  741ت  ) مام اخلازن سئلة اإلأ

 هـ...  1439ته يف جامعة األزهر ابملنوفية، دراس
 
  . جوبتهاأتفسريه و  ف  مام اخلطيب الشربيين سئلة اإلأ
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 هـ،... 1438دراسته يف جامعة األزهر ابلزقازيق، 
 

تفسري البحر احمليط أليب حيان  أصول التعامل مع داللة ظاهر النص القرآين وتطبيقاهتا ف 
 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1440الشارقة: جامعة الشارقة،  -مروان علي النقيب. /األندلسي

 
  كتابه   وسط ف خفش األمام األعلى اإل"  جامع البيان"  تفسريه  ف   يمام الطرب اعرتاضات اإل

 1438القاهرة: جامعة األزهر،  -.مجيل عبدالرقيب الرميمة /دراسة ونقدآن": القر  معاين"
 م )دكتوراه(.  2017هـ، 

 
حاشيتيهما   ف  هـ( 745 )ت يمام الفارسواإل هـ( 743ت ) مام الطييباعرتاضات اإل

 -أمحد حسني األكرت. /ا ودراسةمجعً هـ(:  538ي )ت على تفسري الكشاف للزخمشر 
 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر، 

 
دراسة  : "التسهيل لعلوم التنزيل" تفسريه ف  الكليب يمام ابن جز ضعفها اإل قوال اليتاأل

م  2019هـ،  1440طنطا: جامعة األزهر،  -أمحد مهدي مصطفى. /حتليلية نقدية
 )ماجستري(. 

 
 ترجيحات اإلمام الطربي ف تفسريه.

 هـ، ...  1441عرضه ودراسته يف جامعة أم القرى مبكة املكرمة، 

 
ات ابن عطية على املفسرين من خالل تفسريه "احملرر الوجيز ف تفسري الكتاب تعقب

هـ،  1441الرايض: جامعة اإلمام،  -دليل بنت حممد اهلوميل.العزيز": عرض ودراسة/ 
 م )دكتوراه(.  2019
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مكة   -.هاجر بنت عبدهللا القحطاين  /مجًعا ودراسة  :عقبات اإلمام ابن عرفة على املفسرينت
 م )ماجستري(. 2019هـ،  1441املكرمة: جامعة أم القرى،  

 
مام جار هللا حممود بن عمر بن  لإل   هـ(  1250)ت    الشوكاين  يمام حممد بن علتعقبات اإل

  ":الرواية والدراية من علم التفسري  فتح القدير اجلامع بني فين"كتاب   ف  يمحد الزخمشر أ
هـ،  1438 - 1437رة: جامعة األزهر، القاه -.مصطفى يهند البسطويس  /ا ودراسةمجعً 

 م )دكتوراه(.  2016
 

 يمام النسفعلى اإل ( هـ 1333 ت) ياحلنف يتعقيبات الشيخ حممد بن عبداحلق اهلند
  /دراسة استقرائية:  كليل على مدارك التنزيل وحقائق التأويل"اإل "  حاشيته  ( ف هـ  710  ت)

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440القاهرة: جامعة األزهر،  -طارق حيىي شعبان.
 

 ي.على تفسري الزخمشر " فتوح الغيب" حاشيته  ف  تعقبات الطييب
 هـ،...  1440دراسته يف جامعة األزهر ابملنصورة، 

 
   ي.تفسريه على العالمة جار هللا الزخمشر  ف   يلوستعقيبات العالمة اآل

 هـ... 1439ته يف جامعة األزهر ابلقاهرة، دراسمجعه و 
 

املدينة املنورة:   -.عبد العزيز بن عواض الثبييت /توجيه ابن عطية ألقوال السلف ف التفسري 
 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1438ة، اجلامعة اإلسالمي

 
الرابط: مؤمنون بال حدود،   -زينب التوجاين. /الثواب والعقاب ف كتب تفسري القرآن

 ص.  662م،  2019هـ،  1440
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  / "تفسري الفقهاء وتكذيب السفهاء"ي الفتح الغزنو  أيبمام تفسري اإل ف  يهلاجلانب اإل
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439القاهرة: جامعة األزهر،  -حلوهتم علي الصعيدي.

 
 .اجلمع بني أقوال املفسرين عند ابن كثري ف تفسريه

 هـ، ...  1439مجعه ودراسته يف جامعة األمرية نورة ابلرايض، 
 

أليب الربكات  /الدردير على "توضيح أجوبة البيضاوي" لعبدهللا بن عثمان القرمييشرح 
  -حتقيق محيد شاهر العلياوي.  هـ(؛  1201امللقب مبالك الصغري )ت    ، أمحد بن حممد الدردير

 م. 2019هـ،  1441عم ان: دار أجمد، 
 (شرح بعض اإلشكاالت يف مقدمة تفسري البيضاوي)
 

هـ( ف تفسريه "معامل  516ئل اخلالفية عند اإلمام البغوي )ت علل الرتجيح ف املسا
 2019هـ،    1440املنوفية: جامعة املنوفية،    -. خالد طنطاوي أمحدالتنزيل": دراسة حتليلية/  

 ص )ماجستري(.  238م، 
 

أليب  عمدة القوي والضعيف الكاشف ملا وقع ف وسيط الواحدي من التبديل والتحريف/  
بريوت:  -هـ(؛ حتقيق أمحد رجب أبو سامل. 680شماخي احلضرمي )ت اخلري بن منصور ال

 م. 2019هـ،  1441دار الكتب العلمية، 
 هـ(.  468 )ت  علي بن أمحد الواحدي النيسابوري  /يف تفسري القرآن اجمليد الوسيط

 
عبدالرمحن بشرى    /ًعا ودراسة": مجالبسيط"كتابه    ف   عىن عند الواحديامل و ري التفس   بنيالفرق  

 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440الرايض: جامعة امللك سعود،  -الزومان.
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:  هـ 561سنة  املتوف  ، مام عبد القادر اجلياليناملنسوب لإل  ،مراتب السلوك ف التفسري 
م )حبث   2019هـ،    1440الفيوم: جامعة الفيوم،    -حممود عبدالودود أمحد.  /دراسة تفسريية

 للماجستري(.مكمل 
 

 .تفسريه ف  رمحه هللا مام ابن املنذرمروايت اإل
 هـ،... 1438شرح ودراسة يف جامعة األزهر أبسيوط، 

 
 (.هـ 745)ت  حيان    أيبمام  وتفسري اإل  (هـ   538)ت    يمام الزخمشر املقارنة بني تفسري اإل

 هـ... 1439ته يف جامعة األزهر ابلقاهرة، دراس
 

 ". احملرر الوجيز" تفسريه ضعفها وسكت عنها ف  قوال اليت األ عطية ف مام ابن مناقشة اإل
 هـ، ...  1439دراسته يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 

 
 احلديثة التفاسري  ف  دراسات

دمشق؛ درعا: دار نور   -حممد الغباري.اإلحالة النصية ف اختيارات الطاهر بن عاشور/ 
 م. 2020هـ،  1441حوران، 

 
تعاىل/   لعالمة حممد األمني الشنقيطي رمحه هللال البيان  أضواءفائدة من تفسري  1000

 م. 2019هـ،  1441الرايض: مدار القبس للنشر،   -أمحد بن براك اهليفي.
 

سعيد بن حممد   /مجًعا ودراسة بات الطاهر ابن عاشور على من سبقة من املفسرينتعق
 م. 2020هـ،  1441الرايض: دار كنوز إشبيليا،  -.الشهراين

 
على جار هللا   "التحرير والتنوير" تفسريه حممد الطاهر بن عاشور ف  تعقيبات الشيخ 

 ."الكشاف" تفسريه ف  يالزخمشر 

https://twitter.com/hashtag/%D8%A3%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86?src=hashtag_click
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 هـ... 1439جامعة األزهر ابلقاهرة، ته يف دراسمجعه و 
 

: تدوين املسموع حممد عبد هللا دراز عند العالمة احلكيم التفسري اإلذاعي للقرآن الكري 
هـ،   1441القاهرة: دار اخلزانة األزهرية،    -دعاء حممد رايض أبو زيد.مع الدراسة التحليلية/  

 م. 2020
التفسري اإلذاعي  وكانت بعنوان: ، هـ 1440جامعة عني مشس،  - األصل: رسالة ماجستري 

 : دراسة حتليلية. للقرآن الكرمي للدكتور حممد عبد هللا دراز 
 

دمشق؛ درعا: دار نور   -توفيق حفظ هللا حسن.التماسك النصي ف تفسري أضواء البيان/ 
 م. 2020هـ،  1441حوران، 

 
بدر   /عرض وتقوي: واملفاهيم للدوسرينزيل اآلايت على الواقع ف تفسري صفوة اآلاثر ت

 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439، جامعة القصيمبريدة:  -.بن حممد العطوي 
 

 دراسة ونقد/ :للشيخ حممد متويل الشعراوي اآلايت على الواقع ف كتاب اخلواطر تنزيل
 م )ماجستري(.  2017هـ،  1438د، جامعة امللك سعو الرايض:  -.هند بنت سعد الفوزان

 
 ومناهجها فرق ال تفاسري 

يوسف بن خلف    /عشرية ف الصحابة من خالل تفسريهم للقرآن الكري  ثينآراء الشيعة اإل
 م )ماجستري(.  2017هـ،  1438بريدة: جامعة القصيم،  -.املزعل

 
مكة املكرمة:   - . - عبري علي عقالن. / أابطيل الشيعة اإلمامية ف التفسري: عرض ونقد

 م )دكتوراه(.   2017هـ،  1438جامعة أم القرى، 
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سناو، ُعمان: روائع نور   -هشام بن سعيد الغنيمي. / إمتاع النظر ف أتمل اآلايت والسور
 ص. 284 م، 2019هـ،  1440االستقامة، 

 
هـ،  1440سلطنة ُعمان،  -هشام بن سعيد الغنيمي.أتمالت إميانية آلايت قرآنية/ 

 م؟2019
 

 2019هـ،    1440بريوت: دار احملجة البيضاء،    - حتقيق حممد الكاظم.  تفسري فرات الكوف/ 
 مج.  2م، 

 هـ( 352)فرات بن إبراهيم الكويف، من الشيعة أو الزيدية، ت  
 

قراءة نقدية لبيان هتافتات ما ورد ف تفسري امليزان   تفسري امليزان ف امليزان القصدي:
هـ،  1440بريوت: دار احملجة البيضاء،  -أبو حذيفة الشريفي رعد. /ئيللعالمة الطباطبا

 ص. 343م،  2019
 

أركان اخلزعلي؛ إشراف موسوعة ويكي شيعة   / غيث الرمحن ف التعريف بسور القرآن
 ص. 655م،  2019هـ،  1440بريوت: دار احملجة البيضاء،  -اإللكرتونية.

 
 التفسري ف  وردود شبهات

ديب: جائزة ديب  -عمار عبدالكرمي عبداجمليد. /املعاصر ف تفسري القرآن الكريحنراف اال
 جـ.  2م،  2016هـ،  1438 – 1437الدولية للقرآن الكرمي، 

 
مجع  :  حماسن التأويل""التفسري من خالل    من االجتاهات املنحرفة ف   يمام القامس موقف اإل

م  2018هـ،  1439املنصورة: جامعة األزهر،  -إيهاب إبراهيم عبداجلواد. /ودراسة
 )ماجستري(. 
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 املفسرون
الشيخ العالمة فضل حسن عباس رمحه هللا وجهوده ف الدراسات القرآنية: سرية حياته  

إستانبول: الذخائر لنشر الرتاث والدراسات   -حممد بن يوسف اجلوراين. /ودراسة مصنفاته
 م؟ 2019هـ،  1441العلمية، 

 
هـ(؛ حتقيق سامل   911جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت طبقات املفسرين/ 

 ص. 176م؟،  2020هـ،  1441بريوت: دار الكتب العلمية،  -فيض هللا.

 
حممد   /: مجًعا ودراسة استقرائية وصفيةاملفسرون ف النصف األول من القرن الرابع اهلجري

 432م،    2019هـ،    1441بريوت: دار الكتب العلمية،    -.الغيينسيت بن حممد علي ابري  
 ص )أصله رسالة جامعية(. 

 
 القراءات والتجويد 

 
 )علم، عام(  القراءات

هـ(؛ حتقيق  437)ت أليب حممد مكي بن أيب طالب القيسي  /اإلابنة عن معاين القراءات
 م؟ 2020هـ،  1441عم ان: دار عم ار،   -توفيق ضمرة، عصام احلرستاين.

 ومعه: الياءات املشددات يف القرآن وكالم العرب/ للمؤلف نفسه. 
 

الرايض:  -.احملارب بنت عبدهللا طيبة  /ا ودراسةأقوال الصحابة والتابعني ف القراءات مجعً 
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438م، جامعة اإلما

 
هـ(؛ حتقيق هدى   1252عبدهللا بن صاحل األيويب )ت  بيان الطرق املأخوذة من أئمة القراءة/  

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1441مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -بنت سعيد خمري.
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مصر: عامل األدب للرتمجة والنشر،    -حممد بن جاسم اجلاسم.اتريخ ضبط القراءات القرآنية/  
 م؟ 2020هـ،  1441

 
عبدالسالم بن   /مجًعا ودراسة  :هـ (  749ت  )وجيه القراءات عند مشس الدين األصفهاين  ت

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1441الرايض: جامعة اإلمام،  -.محد احمليميد 
 

أليب حممد عبدالواحد بن حممد املالقي   /الدر النثري والعذب النمري ف شرح كتاب التيسري 
هـ،  1440الكويت: جائزة التقدم العلمي،  -مد حسان الطيان.هـ(؛ حتقيق حم 705)ت 

 مج: الدراسة، الكتاب، الفهارس(.  3م، ) 2019
 

عزيز أمحد   /: من مصادر املعرفة إىل الدرس الصويت د ديداكتيك علم القراءات والتجوي
 2018، هـ 1439، الدار البيضاء: الدار العاملية للكتاب؛ دمشق؛ بريوت: اليمامة -اركييب.

   .ص 183م، 
 

 هـ(.  685القراءات الصحيحة ف تفسري البيضاوي )ت 
 هـ، ...  1441مجعها وحتقيقها وتوجيهها جبامعة تكريت 

 
طنطا: جامعة األزهر،  -عادل السيد العجيلي. / نية بني الرواية والقياسآ القراءات القر 

 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1438
 

  بن أيب الرضا احلموي  شهاب الدين أمحد بن عمر  /القراءاتالقواعد واإلشارات ف أصول 
 2020هـ،    1441بريوت: دار الكتب العلمية،    - .فرغلي سيد عرابويهـ(؛ حتقيق    791)ت  
 ص.   144م، 
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مروايت أمحد بن موسى اللؤلؤي ف القراءات والوقف واالبتداء: من علماء القرن الثاين  
املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،   -أمحد صابر عبداهلادي. /وتوجيًهااهلجري: مجًعا ودراسة 

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441
 

إعداد توفيق إبراهيم ضمرة،  هدي الساري إىل منظومات األبياري ف القراءات والتجويد/ 
 م. 2018هـ،  1439عم ان: دار املبادرة،  -حممد حممود آل داود.

 
 القراءات اختيار

 ارات اإلمام القسطالين ف كتابه "لطائف اإلشارات وفنون القراءات". اختي
 هـ،...  1441مجعه ودراسته يف جامعة اإلمام ابلرايض، 

 
  -.صفية بنت حممد العتني /مجع ودراسة مقارنة: ختيارات اإلمام املتويل ف علم القراءاتا

 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439الرايض: جامعة اإلمام، 
 

 القراءات السبع أو بعضها
 .هـ( 665)ت  مساعيل املقدسيإيب شامة عبدالرمحن بن أل ماين/إبراز املعاين من حرز األ

 هـ، ...  1439دراسته وحتقيقه يف جامعة امللك سعود ابلرايض، 
 

أليب الطيب   /املفتوحة واملكسورة، املشددة واملخففة)أنَّ( و)إنَّ(  ف    ةاختالف القراء السبع
 -هـ(؛ حتقيق عبدالكرمي بن مصطفى مدجل. 389عبداملنعم بن عبيدهللا بن غلبون احلليب )ت 

 ص. 144م،  2017هـ،  1438ديب جائزة ديب الدولية للقرآن الكرمي، 
 

  -أمحد حممد جاد هللا. /أصول رواية اإلمام قالون من طريق الشاطبية: سؤال وجواب
 م. 2019هـ،  1441بنغازي: دار الوليد، 
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هـ(؛ حتقيق أمحد خالد   437مكي بن أيب طالب القيسي )ت  /التبصرة ف القراءات السبع
 ص. 400م،  2019هـ،  1440القاهرة: دار السالم،  -شكري، حممد الدسوقي كحيلة.

 
عبدهللا بن نصر احلراين احلنبلي )ت   /ذكرة أوىل األبصار ف قراءة السبعة أئمة األمصارت

 1438ة، اجلامعة اإلسالمياملدينة املنورة:  -.هللا بن حممد الشمراين ضيف هـ(؛ حتقيق 624
 م )دكتوراه(.  2016هـ، 

 
الرايض:    -محزة بن حممد حناس.  /تعقبات ابن اجلندي على شّراح الشاطبية...: مجًعا ودراسة

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1441جامعة اإلمام، 
 

الشاطبية ف أبواب األصول من خالل كتابه "اجلوهر  تعقبات ابن اجلندي على شّراح 
الرايض: جامعة   -عبداهلادي بن حممد الرويتعي. /النضيد ف شرح القصيد": مجًعا ودراسة

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1441اإلمام، 
 

 القريواين  احلسن بن خلف بن بليمة  /تلخيص العبارات بلطيف اإلشارات ف القراءات السبع
  م.  2020هـ،    1441املنصورة: دار اللؤلؤة،    -حتقيق خالد حسن أبو اجلود.؛  هـ(  514  )ت 

 رمحه هللا.  بن اجلزريالوهو أصل من أصول كتاب )النشر( 
 

يب بكر عبدهللا بن حممد أل  /تلخيص املعاين وتبيني املباين ف شرح حرز األماين ووجه التهاين
 هـ(.  737)ت بعد  الشريازي

 هـ، ...  1441أم القرى مبكة املكرمة،  دراسته وحتقيقه يف جامعة
 

 هـ(.  7)ق  يب موسى عيسى بن حيىي املدينأل /السبع القراءات ف  جامع الرواايت
 هـ،...  1439دراسته وحتقيقه يف جامعة القصيم بربيدة، 
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هـ(؛   732برهان الدين إبراهيم بن عمر اجلعربي )ت    /اخللم الناصح ف حلّ  املشك ل الواضح 
 هـ.2020هـ،    1441القاهرة: دار طغراء للدراسات والنشر،    -حتقيق السيد عبدالغين مربوك.

 يف تواتر القراءات الثالث ومعىن األحرف السبعة.
 

تكريت:  -فارس ًنجي إبراهيم. رواية اإلمام النحوي نصري عن الكسائي: مجًعا ودراسة/
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1440جامعة تكريت، 

 
هـ(؛  1014املال علي بن سلطان حممد القاري اهلروي )ت الضابطية للشاطبية الالمية/ 

هـ،  1440القاهرة: عامل الثقافة للطباعة والنشر: املكتبة اخلريية،  -حتقيق أمحد جناح حممد.
 ص. 128م،  2019

 )تنبيهات واستدراكات ومناقشات للمؤلف على قصيدة "حرز األماين"(
 

 احلداد زريق بن أمحد بن املبارك أليب الفتح اإلمام عاصم بن أيب النجود الكوف/قراءة 
الرايض: جامعة امللك   -حتقيق ودراسة تسنيم بنت مستور آل مرزوق.  هـ(؛  553  )ت   الواسطي
 م )ماجستري(.  2018هـ،  1439سعود، 

 
العشر الصغري: العشر قطوف من فن التصدير عند املغاربة ف العشر النافعية: مصّدرة ف  

هـ(؛ حتقيق يوسف   1070أليب العالء إدريس بن حممد اإلدريسي املنجرة )ت بعد  /النافعية
 م؟ 2020هـ،  1441سال: مدرسة ابن القاضي للقراءات،  -شهاب. -بن أمحد الشهب 

 )الطرق العشر النافعية هي أربع رواايت متواترة من قراءة ًنفع يف املغرب العريب( 
 

جملد الدين أيب الفضائل عباد بن أمحد احلسين األصفهاين    / املعاين ف شرح حرز األماينكاشف  
 هـ(. 708)ت بعد 

 هـ... 1441دراسته وحتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 
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هـ(؛ حتقيق هشام بن  768عبدالوهاب بن أمحد بن وهبان )ت  /اللمعة ف خالف السبعة
 سليمان الزريري. 

 1440)رجب  1جـ 188شر يف جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية )املدينة املنورة( ع ن
 . 226 – 97هـ( ص 

 
هـ( ورّد االنتقادات   156هـ( للشيخ اإلمام محزة )ت  189خمالفة اإلمام الكسائي )ت 

 1441تكريت: جامعة تكريت،  -دراسة وحتقيق حممد عبدهللا حسني. اليت وجهت إليهما/
 م )ماجستري(. 2019 هـ،
 

بومرداس،   -هـ(؛ إعداد عز الدين بن سعيد.  1313حممد بن أمحد املتويل )ت    /مقدمة ورش
 م. 2019هـ،  1440اجلزائر: اقرأ: بيئة قراء والية بومرداس، 

 يليه: أوجه ورش املقدمة يف األداء/ علي بن حممد النحاس. 
 مد الضباع. ومعه: اجلوهر املكنون يف رواية قالون/ علي بن حم

 
هـ(؛  1137حممد بن حممد الرمحاين )ت   /منظومة تبصرة اإلخوان ف مقرأ اإلمام األصبهان

 م؟2020هـ،    1441سال: مدرسة ابن القاضي للقراءات،    -حتقيق أيوب بن العريب أعروشي.
 

نظم القاسم بن فريُّه  منظومة الشاطبية: حرز األماين ووجه التهاين ف القراءات السبع/ 
عم ان: مجعية احملافظة على القرآن  -حتقيق حممود عبدالصمد اجليار. هـ(؛ 590الشاطيب )ت 

 ص.  179م،  2018هـ،  1439الكرمي، 
 

  / القراءات السبع"هـ( ف كتابه "التبصرة ف  437منهج اإلمام مكي بن أيب طالب )ت 
 م )ماجستري(.  2020هـ،  1441الرايض: جامعة امللك سعود،  -أفنان بنت حممد البدر.
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تصنيف مشس الدين حممد بن أمحد   /نثر الدرر ف معرفة مذاهب األئمة السبعة بني السور
عبدالرمحن بن مقبل  وحتقيقراسة  ؛ دهـ(  870  )ت حنو الشهري اببن النجار   ،بن داود الدمشقي

 .الشمري
هـ(    1440)  2نشر يف جملة الدراسات اإلسالمية الصادرة عن جامعة امللك سعود ابلرايض ع  

 . 79 – 61ص 
 

املارغين بن أمحد  شرح إبراهيم    / النجوم الطوالع على الدرر اللوامع ف أصل مقرإ اإلمام انفع
، هـ 1439، الرابط: دار األمان -هـ(؛ اعتىن به وصححه حممد حممد صفا. 1349)ت 

 .ص 360م،  2018
 

هـ(؛   1070حممد بن حممد بن أمحد الرمحاين )ت بعد    / املرضية لطالب القراءة املكية  ةاهلدي
ية،  للدراسـات والبحـوث القرائ  ينعمرو الدا  يبمـام أاإلمركـز  مراكش:    -حتقيق املصطفى بوهالل.
 م. 2016هـ،  1438 - 1437الرابطة احملمدية للعلماء، 

 ( مام ابن كثري املكييف قراءة اإل )أرجوزة

 
 م.2020هـ،    1441دمشق: دار القلم،    - حذيفة صالح اخلالدي.  /الواف ف شرح الشاطبية

 
 ( املتواترة القراءات) العشر القراءات

 

عرض  :  هـ(  310  )تي  مام ابن جرير الطرب توجيه القراءات املتواترة عند اإل  ثر السياق ف أ
 م )ماجستري(.  2017هـ،  1438طنطا: جامعة األزهر،  -أمحد حممد البيومي. /ودراسة

 
عبدالفتاح عبدالغين البدور الزاهرة ف القراءات العشر املتواترة من طريقي الشاطبية والدرة/  

القاهرة:  -.9ط -.وأعد شواهده وأدلته صربي رجب كرمي راجعه ؛هـ( 1403القاضي )ت 
 مج. 2م،  2017هـ،  1438دار السالم، 

   وهبامشه: نفائس البيان شرح الفرائد احلسان يف عد  آي القرآن/ للمؤلف نفسه.



101 
 

 
هـ(؛ حتقيق    1150حممد بن أيب بكر املرعشي، امللقب بساجقلي زاده )ت  هتذيب القراءات/  

 2017هـ،    1438للجامعات: دار الوفاء،  القاهرة: دار النشر    -مصطفى شعبان علي خليل.
 ص.  744م، 

 )هتذيب واختصار للقراءات العشر(
 

إعداد أمحد سعيد أمحد   / اجلدول ف أصول القراءات العشر من طريق الشاطبية والدرة
 م.  2020هـ،  1441القاهرة: دار الصفوة،  -عبدالغين األزهري.

 
لرواايت واألوجه أصواًل وفرًشا من طريقي  اجلدول املفصل ف القراءات العشر املتواترة اب

القاهرة: دار السالم،   -أمحد عيسى املعصراوي، حممد الدسوقي كحيلة. / الشاطبية والدرة
 م. 2020هـ،  1441

 
حممد بن أمحد العويف )ت  /الدر املنثور ف النهج املشهور ف قراءات األئمة العشرة

 هـ(.1050
 هـ...  1439 دراسته وحتقيقه يف جامعة الطائف،

 
ايسر   /الشموس النريات ف مجع القراءات العشر املتواترات من طريقي الشاطبية والدرة

َمري.  م. 2019هـ،  1441]القاهرة[: الدار العاملية للنشر،  -الس ِّ
 

مكة    -هـ(؛ حتقيق إهداء بنت حممد رشاد.  544أمحد بن علي بوجعفرك البيهقي )ت  الغاية/  
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1441القرى،  املكرمة: جامعة أم 

م  2019هـ،  1441املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -وبتحقيق عادل بن فضل السيد.
 )دكتوراه(. 
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الغاية يف القراءات العشر/ أليب ( ولعل املقصود: يف القراءات على طريقة ابن مهران  الغاية) 
 . هـ( 381بكر أمحد بن احلسني بن مهران )ت 

 
حممد إبراهيم  /دة الدهر ف مجع وأتصيل وحترير القراءات العشر عن طريق طيبة النشر فري

 مج. 4م،  2018هـ،  1439القاهرة: دار البيان العريب،  -حممد سامل.
 

املنري السمنودي  بن حسن  حممد    /ف أصول القراءات العشرة املشهورةالقواعد احملررة املنثورة  
 .(1199)ت 

 هـ،...  1439وحتقيقه يف جامع الطائف، دراسته 
 

 -وفائي عبدالرازق. /نظرة عصرية للدرة والشاطبية: ابب األصول من الدرة والشاطبية
 م. 2020هـ،  1441مصر: املؤلف، 

 
مصر: املؤلف،   -وفائي عبدالرازق. /نظرة عصرية للدرة والشاطبية: ابب فرش احلروف

 م. 2020هـ،  1441
 

ط،  -حممد حسام إبراهيم سبسيب. /مجع القراءات العشر املتواترة  النفحات العاطرة ف 
 2019هـ،  1441دمشق؛ إستانبول: دار الغواثين للدراسات القرآنية،  -مزيدة ومصححة.

 مج.  5م، 
 

لسراج الدين أيب حفص عمر بن قاسم األنصاري النشار )ت    /ةالوجوه النرية ف قراءة العشر 
 هـ(. 938

 هـ، ...  1440جامعة طنطا مبصر، دراسته وحتقيقه يف 
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 للعشر املتممة القراءات

السمنودي   حسن بن  حممد النشر/  كتاب طيبة  شرح ف  الفجر  أنوار ضياء ملعات سطعات
هـ،   1441املنصورة: دار اللؤلؤة،  -هـ(؛ حتقيق خالد حسن أبو اجلود. 1199 املنري )ت 

 م. 2020
 

هـ(؛ حتقيق إايد   848عثمان بن عمر الناشري )ت  /السبعةالشمعة ف انفراد الثالثة عن 
 ص.  112م،  2017هـ،  1438بريوت: دار الكتب العلمية،  -سامل السامرائي.

 
بريوت: دار الكتب العلمية،    - مرتب قسمت هللا.  / البن اجلزري  منت الدرة ف ضوء الشاطبية

 ص.  48م،  2019هـ،  1440
 

أليب  /واملراشف الشهية: شرح الدرة املضية ف القراءات الثالث املرضيةاملناهل الروية 
هـ(؛ حتقيق حممد بن منصور اليافعي،    938عبدهللا حممد بن أمحد امللحاين، الشهري مبفضَّل )ت  

 م؟ 2019هـ،  1441
 

  / الواف اجلين بقراءة أيب جعفر املدين براوييه ابن وردان وابن مجاز وأوجه اخلالف بينهما
 ص.   213حامد شاكر العاين، 

 .هـ 4/10/1440نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

 وزايدات عشرة األربع القراءات

هـ،   1439عم ان: دار املبادرة،    -توفيق ضمرة.  /نيل الوطر ف أصول القراءات األربع عشر
 م. 2018
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 الشاذة  القراءات

 -حممد حممود األعرج. /تفسريه الشاذة ف بو بكر احلداد وموقفه من القراءات أمام اإل
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438املنصورة: جامعة األزهر، 

 
حممد عارف بن إبراهيم   /اجملمع ف القراءات األربع: ابن حميصن واألعمش واحلسن واليزدي

 هـ(. 1238احلفظي )ت 
 هـ، ...  1441دراسته وحتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 

 
 والتجويد  القراءات أسانيد

  -مراجعة وتنسيق حممد بن عبدهللا البخاري.اتصال األسانيد املغربية ف القراءات القرآنية/ 
هـ،  1441فاس: جامعة القرويني، معهد حممد السادس للقراءات والدراسات القرآنية، 

 م.2019
ديسمرب   27سات القرآنية يوم أعمال يوم دراسي نظم مبعهد حممد السادس للقراءات والدرا

 م. 2018
 

  - .منصور بن محد العيدي واحلكم عليه/  موقف العلماء :إسناد العوفيني عن ابن عباس
 ص.  63هـ،  1440]الرايض: املؤلف[، 

 
 هـ(؛ حتقيق يوسف شهاب.   1214حممد بن عبدالسالم الفاسي )ت    /منظومة السند القرائي 

 هـ(. 1440)ذو احلجة  6نشر يف جملة مرآة الرتاث ع 
 

 (عام)  التجويد

هـ(؛ دراسة   408أليب الفضل حممد بن جعفر اخلزاعي )ت اإلابنة ف الوقف واالبتداء/ 
م  2020هـ،  1441مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -وحتقيق مساح بنت حممد القرشي.

 )دكتوراه(. 
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بعضها لطالب القاعدة أحكام التجويد املبسطة برواية حفص عن عاصم مع هجاء 

 ص.  55أمحد عبدالعزيز أبو سعود،  /النورانية
 هـ( 6/12/1440)نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
أمحد مسري  رضي هللا عنه/  أحكام تالوة القرآن من خالل ضبط ورسم مصحف عثمان 

 م. 2019هـ،  1441القاهرة: دار الصفوة،  -األزهري.
 

 - حتقيق؟. هـ(؛ 1338طاهر بن صاحل اجلزائري )ت  / البيانتدريب اللسان على جتويد 
 م. 2020هـ،  1441دمشق: دار القلم، 

 
 1441القاهرة: مفكرون الدولية للنشر،  -عزة عبدالرحيم سليمان.تقريب املقدمة اجلزرية/ 

 م. 2019هـ؟، 
 

الضحى بريوت: مؤسسة    -.9ط  -مجال حممود الكبيسي.  /التيسري الواف ف التجويد الكاف 
 ص.  144م،  2019هـ،  1440للنشر، 

 
دمشق: دار  -بصوت أمين سويد.  /جزء عّم: مسك القرآن مع جىن  ورحيان: تزمني التالوة

 ص.  32م،  2019هـ،  1441الفكر، 
تعلم فيها جىن ورحيان جتويد القرآن بطريقة تزمني التالوة، وتقنية الواقع  ترحلة تفاعلية 

، اليت تتيح للطفل فائدة ومتعة أكرب، وفكرته قائمة على   (Augmented reality)املعزز
تفاعل الطفل مع صفحات الكتاب، من خالل تشغيل التطبيق على احملمول )املوابيل( وتوجيهه  

ن الطفل من معرفة كما ميك    على صفحات الكتاب؛ ليبدأ ابلقراءة مع القارئ أمين سويد.
 . األحكام التجويدية بطريقة ممتعة واحرتافية
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دمشق: دار  -.3ط -مجع وإعداد حميي الدين حممد الزبييب. /الدرر ف إتقان جتويد السور
 ص.  128م،  2019هـ،  1441الفكر، 

 
قاليل،    -.العريفيبن حسن  علي    /بدع ف التجويد عند قراءة القرآنتذم التنطع والتشدق وال

 م. 2019هـ،  1441البحرين: مكتبة أهل احلديث، 
 

 732اجلعربي )ت  أيب إسحاق إبراهيم بن عمرنظم  /اجلمان ف جتويد القرآنشرح عقود 
هـ،  1440القاهرة: عامل الثقافة للطباعة والنشر،  -.يت عمرانأحتقيق وشرح حممد ؛ هـ(

 ص(.  1770مج ) 3م،  2019
 

التدمرية،  الرايض: دار  -سليمان بن خالد احلريب. / شرح املقدمة اجلزرية ف علم التجويد
  م. 2019هـ،  1441

 
 1440إستانبول: دار اللباب،    -حممد خليل الزروق.  / شرح املقدمة اجلزرية ف علم التجويد

 م. 2019هـ؟، 
 

 ص. 196م،    2018هـ،    1439مصر،    - مدحية فكري أمحد.  /غاية اإلتقان ف جتويد القرآن
 

حقق املنظومة   /هـ(  979لإلمام الطييب )ت  "املفيد ف التجويد "فتح املبدئ املعيد بشرح  
هـ،  1441القاهرة: عامل الثقافة للطباعة والنشر: املكتبة اخلريية،  -وشرحها أمحد جناح حممد.

 ص. 528م،  2019
 

  /املقدمة اجلزريةو هـ(.  1208سليمان بن حسني اجلمزوري )ت بعد  /منت حتفة األطفال
عم ان: دار   -إعداد[ إميان بنت حممد ضمرة.]هـ(؛  833حممد بن حممد بن اجلزري )ت 

 م. 2018هـ،  1439املبادرة، 
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 516أليب احلسن علي بن أمحد الغز ال النيسابوري )ت  /املرشد ف القرآن لألداء والبيان 

 م. 2020هـ،  1441الرايض: مكتبة الرشد،  -هـ(؛ حتقيق غامن قدُّوري احلمد.
 م، )ماجستري(.   2019هـ،    1441تكريت: جامعة تكريت،    -.براء عبدهللا حسنيوبتحقيق  

 
عالء الدين علي بن حممد الطرابلسي )ت  /املقدمة العالئية ف معرفة جتويد التالوة القرآنية

القاهرة: عامل الثقافة للطباعة والنشر: املكتبة اخلريية،   -هـ(؛ حتقيق أمحد جناح حممد. 1032
 ص.  112م،  2019هـ،  1440

 
 1440القاهرة: دار السالم،    -.20ط  -حممد أمحد معبد.  /ملفيد ف علم التجويداامللخص  

  ص. 192م،  2019هـ، 
 . وآبخره مالحق.ابستخدام الرتميز اللوين لألحكام

 
 1100أمحد بن حممد بن عبدالكرمي األمشوين )ت حنو  /منار اهلدى ف بيان الوقف واالبتدا

]صيدا[: دار اإلمام الشاطيب،  -املعصراوي، أمحد عبدالرازق البكري.هـ(؛ حتقيق أمحد عيسى 
 م. 2019هـ،  1441

 
ئمة الفقهاء وصرح به علماء  أ نصيحة اإلخوان ف وجوب جتويد القرآن على ما اعتمده 

  - هـ(. 14أَُدَرة بن َحَنف الُعرَادي )ق  /دراسة فقهية على مذهب الشافعية داغستان: 
 ص. 208م،  2017هـ،  1438لعلمية، بريوت: دار الكتب ا

نذير بن حممد حاج الدركيلي  /نزهة األذهان يف تراجم علماء داغستان :ويف ذيله كتاب 
 .الداغستاين

 ورأيت اسم األول يف موضع: أُُدوَرة. 
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  - عبدهللا بن صاحل العبيد.  /منظومة اخلالصة ف التجويد وشرحها وذكر اخلاقانية ومعارضاهتا
 م. 2019هـ،  1441، مؤسسة القرآن الوقفية :مؤسسة سنن وآاثر للنشر الرايض:

 
 -هـ(؛ حتقيق أمحد جناح حممد. 979أمحد بن أمحد الطييب )ت منظومة املفيد ف التجويد/ 

 ص.  112م؟،  2019هـ،  1440القاهرة: عامل الثقافة للطباعة والنشر: املكتبة اخلريية،  
 

التالوة والتجويد من قراءة انفع املدين وعاصم الكوف ومن رواية ورش  ر املفيد ف فن  امليسَّ 
 2019هـ،    1440بريوت: دار الكتب العلمية،    -الطاهر بن حممد زواوي.  /وحفص  وقالون 

 ص.  480م، 
 

القاهرة: دار السالم،  -.5ط -عبدالوهاب دبس وزيت. /هداية الرمحن ف جتويد القرآن
 ص.  48م،  2017هـ،  1438

 
هـ(؛ حتقيق   732برهان الدين إبراهيم بن عمر اجلعربي )ت    /اضحة ف جتويد سورة الفاحتةالو 

 حممد بن إبراهيم املشهداين.
 – 165م( ص  2017هـ،  1438)ذو احلجة  96نشر يف جملة آفاق الثقافة والرتاث، ع 

193. 
 

 (معينة موضوعات)  التجويد

 

دمشق:   -أمين عبدالرزاق الشو ا.  /القرآنية و اللغويةأحكام هاء السكت ف ضوء الدراسات  
 ص. 295م،  2018هـ،   1439الدار القي مة، 

 
 . هـ( 1389 )ت  ياخلليج حممد بن عبدالرمحن /ىل بيان الوقف واالبتداءإاالهتداء 

 هـ،...  1438دراسته وحتقيقه يف جامعة األزهر أبسيوط، 
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  / احملاقلة بني التشكيل البصري وعلم التجويدالتشكيل البصري وعلم التجويد: حبث ف 
 م. 2019هـ،  1441بريوت: املؤسسة العربية للدراسات والنشر،  -حممد الصفراين.

 
مشس الدين حممد بن أمحد بن  الرد املستقيم على ما تفعله بعض األعاجم من حتريك امليم/ 

 هـ(؛ حتقيق عبدهللا بن علي آل غيهب. 871النجار املقرئ )ت 
)ذو القعدة واحلجة  26 – 25يف النشرة الشهرية: جمموعة املخطوطات اإلسالمية ع  نشر

 .509 – 499هـ( ص  1440
 

هـ(؛    705عبدالواحد بن حممد بن أيب السداد املالقي )ت    /دغام الكبري اإلعمدة التحرير ف  
 حتقيق حممد حسان الطيان.

 .116 – 35م( ص  2016)  1جـ 60نشر يف جملة معهد املخطوطات العربية مج
 
ي )ت  احلسن علي بن علي الكوندي األندلس أليب  / للؤلؤ واملرجان ف معرفة أوقاف القرآنا

كركوك: مكتبة أمري؛ بريوت: دار   -.دراسة وحتقيق حممد الدسوقي أمني كحيلة هـ(؛ 1119
 م. 2019هـ،  1441ابن حزم، 

 
  .هـ( 1054)ت بعد  حممد بن أمحد العويف /خمتصر املقالة ف الفتح واإلمالة

 هـ،...  1441ه يف جامعة الطائف، وحتقيق تهدراس
 

هـ(؛ حتقيق نواف   732إبراهيم بن عمر اجلعربي )ت  /وصف االهتداء ف الوقف واالبتداء 
 م. 2020هـ،  1441مكة املكرمة: دار طيبة اخلضراء،  -بن معيض احلارثي.

 
هـ(؛ حتقيق  516أليب احلسن علي بن أمحد بن الغز ال النيسابوري )ت  /الوقف واالبتداء

 مج.  3م،  2019هـ،  1440ديب: جائزة ديب الدولية للقرآن الكرمي،  -طاهر حممد اهلمس.
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 . هـ(  437  )ت طالب  يبأبن  يملك ىل بلوغ النهاية" إ"اهلداية  تفسري  الوقف واالبتداء ف 
 هـ... 1439يف جامعة األزهر ابلقاهرة، ته دراس

 
 ( تعليم )  التجويد

 حسن حسن دمشقية ف أحكام جتويد القرآن الكري/  قريب املنال بشرح حتفة األطفالت
 -.قد م له واعتىن جبمعه وعل ق عليه رمزي سعد الدين دمشقية -.8ط -هـ(. 1412)ت 

 م. 2019هـ،  1441بريوت: دار البشائر اإلسالمية، 
 

فتح اجمليد ف علم التجويد: عشرون درًسا ف أحكام التجويد، مع األربعني القرآنية ف 
القاهرة: مفكرون الدولية للنشر،    -.فكرة وأتليف حممد فؤاد بن عبداجمليد  / فضائل القرآن اجمليد

 م. 2020هـ،  1441
 

 والقراءة  التالوة

هـ،  1439عم ان: دار املبادرة،  -توفيق ضمرة.اإلتقان ف نطق بعض ألفاظ القرآن/ 
 م.2018

 
]اترودانت[: منتدى   -أمحد أيت بن أمحد أونيل.األنصاص القرآنية على الطريقة السوسية/  

 . ص 386م،  2019، هـ 1440، األدب ملبدعي اجلنوب 
اجيز خمتصرة أو مطولة، ينظمها الفقهاء  قواعد منظومة يف أر   )األنصاص مصطلح مغريب، وتعين

من أجل تقريب الكلمات اليت تقع فيها األخطاء  ،  لتالمذهتم بطريقة عفوية وبلغة عامية أحياًنا 
 ا(. عند كتابتها أو النطق هب 

 
املنصورة: دار   - شتا حممد. /تقليد القراء ف الصوت واألداء واهليئة بني اإلابحة واحلظر 

 م. 2020هـ،  1441اللؤلؤة، 
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 1422عبدهللا سراج الدين احلسيين )ت  تالوة القرآن اجمليد: فضائلها، آداهبا، خصائصها/  
 م؟ 2019هـ،  1440دمشق: دار املنهاج القومي،  -هـ(.

 
هـ(؛  739عالء الدين علي بن بلبان الفارسي )ت  /تنبيه اخلاطر على زلَّة القارئ والذاكر

 م. 2019هـ،  1440إستانبول: دار اللباب،   -حتقيق عمر يوسف محدان. 
 

 م. 2020هـ،  1441دمشق: دار القلم،  -.إمساعيل أبو محيد / اجلسر إىل قراءة القرآن
 

هـ(؛ حتقيق عمر يوسف   1010حمرَّم بن حممد الزيلي القسطموين )ت بعد  /زلة القارئ
 ص.  168م،  2019هـ،  1440عم ان: مجعية احملافظة على القرآن الكرمي،  -محدان.

 
سلسلة املعني على تالوة الكتاب املبني: كلمات قرآنية للتدرب على قواعد الفتحة  

سامل حممد   /( كلمة من القرآن الكري1600والكسرة والضمة واملّد الطبيعي: أكثر من )
 ص.  72: 1م، جـ 2019هـ،  1440أمحد، 

 هـ. 2/12/1440نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

عم ان: مجعية احملافظة على القرآن   -.إعداد غدير صقر  /خمتارات من جزء عمّ   :الصغري القارئ  
 م. 2018هـ،  1439الكرمي، 

 
]السعودية[: مؤسسة الفرقان املتميزة،   -.القاعدة النورانية وتطبيقها على القرآن الكري 

 ص.  604م،  2018هـ،  1439
 

  -يونس فرحان أمحد. /دراسة مقارنة: بدعة؟قول صدق هللا العظيم بعد التالوة سنة أم 
 ص. 200م،  2019هـ،  1440بريوت: دار الكتب العلمية، 
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املفاتيح الذهبية ف إتقان تالوة اآلايت القرآنية برواية حفص عن عاصم من طريق  
 1441القاهرة: مفكرون الدولية للنشر،  -.فكرة وأتليف حممد فؤاد بن عبداجمليد /الشاطبية

 م. 2020هـ، 
 

أليب العالء إدريس بن حممد   /نزهة الناظر والسامع ف إتقان األداء واإلرداف للجامع
هـ(؛ حتقيق حممد بن عبدهللا البخاري، يوسف بن أمحد   1070اإلدريسي املنجرة )ت بعد 

 م؟ 2020هـ،  1441سال: مدرسة ابن القاضي للقراءات،  -الشهب.
 

 -فيصل البحر. باللالنقر واإلبساس ف التكبري بني السورتني من الضحى إىل الناس/ 
 م. 2020هـ،  1441القاهرة: دار الصاحل، 

 
م،   2019هـ،    1441حممد رفيق مؤمن الشوبكي،    /هداية األلباب إىل إتقان فاحتة الكتاب

 ص.  22
 ()يتناول أحكام سورة الفاحتة واألخطاء الشائعة يف تالوهتا

 هـ. 16/2/1441نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

 ومجعياته والتحفيظ احلفظ

مجع وإعداد محيد  اإلعالن مبنهج حتفيظ القرآن للولدان: دراسة ميدانية للكتاتيب القرآنية/  
 )أكادير: مطبعة قرطبة(.  ص  282م،  2019، هـ 1440، بن احلسني العيادي

 
أمحد تيسري   /وطرائقه ف مجعية احملافظة على القرآن الكري برامج حتفيظ القرآن الكري 

 م. 2019هـ،  1440عم ان: مجعية احملافظة على القرآن الكرمي،  -القوقا.
 

 جـ.  2م،  2020هـ،  1441عوض اجلميلي، برانمج تعاهدوا/ 
 : مسار التثبيت واملعاهدة. 2: مسار احلفظ، جـ1جـ
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اجلمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن   ة القرآن الكري: جهود خادم احلرمني الشريفني ف خدم

م  2017هـ،  1438م، جامعة اإلماالرايض:  -.فهد بن منصور احملارب  الكري أمنوذًجا/ 
 )ماجستري(. 

 )املقصود امللك سلمان( 
 

 1441القاهرة: مركز إبصار للنشر،    -عبدهللا حممد عبداملعطي.  / حكاايت فرحان مع القرآن
 ص. 368م؟،  2019هـ، 

 قصة جتعل أبناءك حيبون حفظ القرآن. 50يف أعلى العنوان:  
 

القاهرة: مركز إبصار   -عبدهللا عبداملعطي. / طريقة جتعل أبناءك حيبون حفظ القرآن 70
 م؟. 2019هـ،  1440للنشر، 

 
احملجوب بن حممد  : ثالثون قاعدة حلفظ القرآن الكري/ املرشد املعني حلفظ الكتاب املبني

 )تطوان: مطبعة اخلليج العريب(.  ص.  126م،  2019، هـ 1440، بلفقيه الزمراين
 

سناو،   -سهام بنت ًنصر السعدية. /املعني ف حفظ اجلزء الثالثني أبسلوب حواري مبسط
 ص. 284 م، 2019هـ،  1440ُعمان: روائع نور االستقامة، 

 
 اء القرّ 

  - علي أمحد الديري. /أّم السادة: سرية معلمة القرآن احلاجة خدجية علي حسن العكري
 م. 2019هـ،  1441لندن: مركز أوال للدراسات والتوثيق، 

 
م،  2018، هـ 1439، احلسني العمريشعلم الرجال: رجال احلديث والقراءات القرآنية/ 

   )فاس: مطبعة وراقة بالل(.  ص 68



114 
 

 
  2012 – 1918القارئ اجلامع املعمَّر الشيخ حممد اخلالد األشقر املعروف ابلغجري )

م )سلسلة وفاء  2019هـ؟،  1441سوراي،  -حممد عيد املنصور، حممد فهد الكيالين.م(/ 
 هلم(. 

 
القاهرة: اهليئة   - .البناآمال حممود علي البنا؛ تقدمي رجب  / حممود علي البنا صوت ال يغيب

 ص.  178م،  2019هـ،  1440املصرية العامة للكتاب، 
 

 مباحث قرآنية
 

 (وسامعيه لقارئيه) القرآن آداب
هـ،  1440السعودية: املؤلف،  -فاحل بن جرب الفضلي. /آداب التعامل مع املصحف

 م.2019
 

الرايض:   -عبدالرزاق بن عبداحملسن البدر.التبيان ف شرح أخالق محلة القرآن لآلجري/ 
 م. 2019هـ،  1440الرتاث الذهيب؛ الكويت: مكتبة اإلمام الذهيب، 

 
هـ(؛ حتقيق  1375عبدالقادر بن قارة املستغامني )ت قرة األعيان ف آداب تالوة القرآن/ 

 ص.   44نبيل صابري، د. ت، 
 م( 2019هـ،  1440)رأيته منشوراا يف الشابكة يف شهر شوال 

 
 القرآن  فضائل

خلفان بن سليمان   ة/دلة الواضحة ف فضائل وأسرار االستعاذة والبسملة والفاحتاأل
 م. 2018هـ،  1439اإلسكندرية: دار الكتب والدراسات العربية،  -النعماين.
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 1441عم ان: مجعية احملافظة على القرآن الكرمي،    - سعيد.عبداجلبار أمحد  األربعون القرآنية/  
 م؟ 2019هـ، 

 
 . حممد فؤاد بن عبداجمليد /األربعون القرآنية ف فضائل القرآن اجمليد 

حممد فؤاد بن   طبع مع: فتح اجمليد يف علم التجويد: عشرون درساا يف أحكام التجويد/ 
 م. 2020هـ،  1441القاهرة: مفكرون الدولية للنشر،  -.عبداجمليد

 
الرايض: دار كنوز إشبيليا،   -عادل بن ابدي املرشدي.األربعني ف خواص الكتاب املبني/ 

 م. 2019هـ؟،  1441
 

هـ(؛ حتقيق خدجية حممد   505أليب حامد حممد بن حممد الغزايل )ت جواهر القرآن ودرره/ 
 م.  2020هـ،  1441القاهرة: دار الكتب والواثئق القومية،  -كامل.

 
الشارقة: جامعة   -حممد براء عبدالغين الصباغ.  /قيقة العالقة بني فضائل السور وموضوعاهتاح

 ص )ماجستري(.  128م،  2018هـ،  1439الشارقة، 
 

 -مجع وترتيب سيد بن حسني العفاين. /سحائب الغفران ف فضائل القرآن من القرآن
 م. 2020هـ،  1441القاهرة: دار العفاين، 

 
 .هـ( 1437حممد بن سعد الفقيه )ت  /القرآن الكريفضائل 

سعد   طبع ضمن: تفسري سورة العصر؛ تفسري سورة التكاثر؛ فضائل القرآن الكرمي/ حممد بن 
هـ،  1441السعودية،  -هـ(؛ عين إبخراجها خضر بن صاحل بن سند. 1437الفقيه )ت 

 م. )سلسلة مؤلفات الشيخ حممد بن سعد الفقيه؛ اجملموعة األوىل(. 2020
 

 هـ  3/11/1440نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ    ص.   79ندا أبو أمحد،    / فضل القرآن وأهله
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 به  والتداوي القرآن أدعية

اإلسكندرية: دار الكتب   -خلفان بن سليمان النعماين. / نن ف شفاء األبداآ سرار القر أ
 م. 2018هـ،  1439والدراسات العربية، 

 
 القرآن  أمثال

 م. 2019هـ،  1441؟: املؤلف،  -طارق إسعاف الصفدي.أمثال قرآنية/ 
 

 القرآن قصص

هـ،  1441عم ان: دار النفائس،  -ًنئلة هاشم صربي.أحسن القص ف القرآن الكري/ 
 م. 2019

 
جامعة أم   مكة املكرمة: -.ًندية حسن العمري /مجعًا ودراسة: التعليل ف القصص القرآين

 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1439ى، القر 
 

 2019هـ،  1440مسكيلياين، تونس: دار  -فيصل الشطي. /احل جاج ف القصص القرآين
جاج(.  م؟ )سلسلة املعرفة اللغوية: حِّ

 
 م؟ 2019هـ،  1439القاهرة: كتاب الطفل للنشر،  -سيد البلك. /سلسلة قصص القرآن

 
هـ،  1438القاهرة: جامعة األزهر،  -أمساء عماد حيىي. /جنيلن واإلآ القر  السيدة مري ف 

 م )ماجستري(. 2016
 

  - . سعيد عبدالستار حممود  /قصة مري وعيسى عليهما السالم  التفسري ف   ثرها ف أ القراءات و 
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439جامعة األزهر،  القاهرة:
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الرايض:    -السريح.عبدالرمحن بن ًنصر السعدي؛ مجعها ورتبها فايز بن سياف    / قصص القرآن

 م. 2020هـ،  1441مدار القبس للنشر، 
 

الرايض: مدار الوطن  -.حممد أمحد علي آل مريع /قصص وعرب من قصص القرآن الكري
 م. 2019هـ،  1441للنشر، 

 
بريوت: الدار  -حممد فارس الفارس. /من هو فرعون موسى؟: القرآن جييب على السؤال

 جـ. 2م،  2019هـ،  1440العربية للعلوم، 
 

 األنبياء  قصص

 

هـ،   1440القاهرة: دار غريب،  -حممد سامي منري.آايت قرآنية من قصص األنبياء/ 
 م. 2019

 
أمينة بنت حسني أخالق األنبياء عليهم السالم ف القرآن الكري: دراسة موضوعية/ 

 م )ماجستري(.   2019هـ،  1441الرايض: جامعة اإلمام،  -املالكي.
 
 1425)ت  صاحل مطر اللويزي /دراسة داللية: ن الكريآ نبياء وصفاهتم ف القر مساء األأ

 م. 2020هـ،  1441إربد: عامل الكتب احلديث،  -هـ(.
 

 -زاهر بن عو اض األملعي.  / زوجاهتم وأوالدهماألنبياء والرسل املذكورون ف القرآن الكري:  
 م. 2019هـ،  1440بريوت: االنتشار العريب، 

 
الرايض:   -عادل بن علي الشد ي. / انتصار هللا لنبيه صلى هللا عليه وسلم ف القرآن الكري

 م. 2019هـ،  1441مدار الوطن للنشر، 
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بريوت: دار    -علي حسن غلوم.  /املقدسدراسة مقارنة لقصص األنبياء ف القرآن والكتاب  

 م. 2019هـ،  1440احملجة البيضاء، 
 

القاهرة: اهليئة املصرية   -عماد مهدي. / العبور إىل الكهف: موقع لقاء النيب موسى واخلضر
 ص. 128م،  2019هـ،  1440العامة للكتاب، 

 
 -حممد كرمي الكو از.هـ(؛ حتقيق    5أليب احلسن حممد بن عبدهللا الكسائي )ق    /قصص األنبياء

 م. 2019هـ؟،  1440بريوت: منشورات اجلمل، 
 

 م؟ 2019هـ،  1439القاهرة: كتاب الطفل للنشر،  -سيد البلك.  /قصص األنبياء
 

هـ(؛ حتقيق حميي الدين   774عماد الدين إمساعيل بن كثري القرشي )ت قصص األنبياء/ 
 ص.  848م،  2020هـ،  1441كثري، بريوت؛ دمشق: دار ابن    -مستو، علي أبو زيد.

 
الرايض: دار   - .2ط -فرح عبدالفتاح حسام الدين. /قصص الكليم: عرض وتوجيه متشابه

 م. 2019هـ،  1441اهلدى، 
 

هـ؟،   1440عم ان: دار غيداء،    -حممود نوافلة.  /قصة يوسف: تفسري ورؤية قصصية حديثة
 م. 2019

 
بريوت؛ دمشق: دار   -علي حممد الصاليب.املسيح بن مري عليه السالم: احلقيقة الكاملة/ 

 ص. 496م،  2019هـ،  1440ابن كثري، 
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  -.الرايميأمحد  طاهر    /مهارات وفنون احلوار من خالل قصة موسى عليه السالم ف القرآن
 م )أصله رسالة جامعية(.  2019هـ،  1440الكويت: دار الظاهرية، 

 
دراسة   :ن الكري آ القر  نبياء عليهم الصالة والسالم ف مواضع االتفاق واالختالف بني األ

 م )دكتوراه(.  2016هـ،  1438أسيوط: جامعة األزهر،  -أمساء حسنني حممد. /موضوعية
 

 -علي حممد الصاليب.  /نوح عليه السالم والطوفان العظيم: ميالد احلضارة اإلسالمية الثانية
 ص.  520م،  2020هـ،  1441دمشق: دار ابن كثري، بريوت؛ 

 
 عامة مباحث

الرايض: مدار الوطن للنشر،   -عادل بن علي الشد ي.  /حبوث منهجية ف الدراسات القرآنية
 م. 2019هـ،  1441

 
هـ،  1441دمشق؛ درعا: دار نور حوران،  -قاسم خليل.بعض جواهر القرآن املتألقة/ 

 م. 2020
 

الرايض: دار كنوز   -فاطمة بنت حممد املكاوي.تطبيقات منهجية ف الدراسات القرآنية/ 
 م. 2020هـ،  1441إشبيليا، 

 
  - عبدالرمحن الساملي.  / للقرآن الكريواعية  قراءة مفهومية  حنو  اخلطاب اإلسالمي املعاصر:  

 ص. 272م،    2017هـ،    1438القاهرة: دار الكتاب املصري؛ بريوت: دار الكتاب اللبناين،  
 

]الدار  ) ص  474م،  2018هـ،  1439، مبارك العلمي /دراسات قرآنية ولطائف بيانية
    Edit). - 1 البيضاء[: مطبعة
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الدالئل القرآنية ف أن العلوم واألعمال النافعة العصرية داخلة ف الدين اإلسالمي/ 
 عبدالرمحن بن ًنصر السعدي. 

الكويت: وزارة   -طبع مع جمموعة أخرى للمؤلف، أوهلا: أصول عظيمة من قواعد اإلسالم.
راشد )دورة اخلليفة ال -ص. 164م،  2019هـ؟،  1441األوقاف، قسم الشؤون الثقافية، 

 (.21علي بن أيب طالب العلمية؛ 

 
 1438القاهرة: جامعة األزهر،  -آالء عماد حيىي. /ضوء القران الكري سنن االختالف ف 

 م )ماجستري(. 2016هـ، 
 

 . ن الكريآ ايت القر آ  فوائد التعليل ف 
 هـ، ...  1439دراسته يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 

 
 2017هـ،  1438عم ان: دار النور املبني،  -هاشم.حممد مصطفى أبو ف رحاب القرآن/ 

 ص.  260م، 
 

القاهرة: دار   -مهاب عثمان. /نيةآ جزاء القر مجالية لأل إطاللة إ 30 :نآ ف رحاب القر 
 ص. 108م،  2019هـ،  1440النهضة العربية، 

 
  سلطنة ُعمان: رؤى،  -سامل بن سعيد البوسعيدي. /القرآن حياة: القرآن ف معامله الكربى

 ص.  260م،  2020هـ،  1441
 

 م. 2019هـ،  1440القاهرة: دار البشري،  -فضل يسلم اليماين. /ال ريب فيه
 

  /مدارسات ف رساالت اهلدى املنهاجي للقرآن الكري من التلقي إىل البالغ :  جمالس القرآن
 خمتلفة(.جـ )طبعات  3م،  2018هـ،  1439القاهرة: دار السالم،  -فريد األنصاري.



121 
 

 
اجملموعة املتكلمة والفاعلة ف القرآن الكري: اخلالق.. اخلالقني، أنواع العذاب واجلنة،  

الرايض: دار روافد،    -أبو حذيفة الشريفي رعد.  /الفرق بني أب، والد، أم، والدة، ابن، ولد
 ص.  350م،  2019هـ،  1441

 
سف بن عبدالعزيز يو شرح  /القرانمنحة الباري بشرح منظومة األبياري ف مشرتكات 

 م. 2019هـ،  1440، دار ابن اجلوزي الرايض: الدمام: -.الشبل
: األلفاظ  ، أيُكليَّات القرآن  ، وهيات املباين اليت ذكرها السيوطي يف اإلتقانلكليمجع )

: كل  ما حنو قول ابن عباس رضي هللا عنه ،واألساليب اليت اطَّردت معانيها يف القرآن الكرمي
 (يف القرآن فهو عذاب  "رجز"
 

القاهرة: جامعة    -مىن مصطفى حممد جماهد.  /ا ودراسةمجعً   :سورة النساء  هلية ف اإل  يالنواه
 م )ماجستري(.  2018هـ،  1439األزهر، 

 
حممد حامد الفقي؛ حتقيق حممد رشدي خليل؛ عناية وختريج حممد عوض   /نور من القرآن

 م. 2020هـ،  1441القاهرة: دار املداد،   -عبدالغين، أمحد حممد فتحي.
 

  -فريد األنصاري؛ إعداد وتقدمي عبدالناصر املقري.هذه رساالت القرآن فمن يتلقاها؟/ 
 ص. 112م،  2019هـ،  1440القاهرة: دار السالم،  -.5ط
 

 موضوعات قرآنية:
 واألخالق  اآلداب

 1441عم ان: دار أجمد،  -سامي ندا الدوري.آايت الصدق والكذب ف القرآن الكري/ 
 م. 2019هـ، 
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هـ،    1441إربد: عامل الكتب احلديث،    - .شوكت طه طالفحة  /األخالق ف آايت األحكام
 م. 2020

 
غ رْي    ال  ت ْدُخُلوا بـُُيواتً  آم ُنوااي  أ يـمه ا الَّذ ين  : }ف تفسري قوله تعاىل ]االستئذان[االستيذان 

هـ(؛  1327إمالء أيب الفيض حممد بن عبدالكبري الكتاين )ت {/ بـُُيوت ُكْم ح ىتَّٰ ت ْست ْأن ُسوا
  ص.  296م،    2019هـ،    1440بريوت: كتاب،    -حتقيق حممد أيوب بن عبداحلق الفرجي.

 
 - حلمي حممد القاعود.القيم اخللقية وإعجاز القرآن ف رسائل النور عند سعيد النورسي/ 

 م. 2019هـ،  1441القاهرة: مفكرون الدولية للنشر، 
 

الشارقة: جامعة الشارقة،  -علي بن حممد البلوشي. /املعروف ف القرآن: دراسة موضوعية
 ص )ماجستري(.  255م،  2016هـ،  1437-1438

 
 واإلرشاد   الوعظ

عم ان: دار املبادرة،   -عماش فرحان احملمدي. /آايت الفتنة ف القرآن الكري ودالئلها
 م. 2019هـ؟،  1441

 
القاهرة:  -.5ط  -فريد األنصاري. /من أجل إبصار آلايت الطريق :بالغ الرسالة القرآنية

 ص. 184م،  2018هـ،  1439دار السالم، 
 

  -حمسن عبدالعظيم هادي. /دراسة تفسريية احلسي ف القرآن الكري: الرتغيب والرتهيب 
 ص.  448م؟،  2018هـ،  1439بريوت: دار القارئ، 

 
 م. 2020هـ،  1441القاهرة: دار السالم،  -أبو اليزيد العَجمي. /توجيهات قرآنية
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سوهاج: جامعة  -جنالء حممد حسن. /سور احلواميم الثواب والعقاب فيما ورد ذكره ف 
 م )ماجستري(.  2018هـ،  1439األزهر، 

 
الرايض:    -مشاعل بنت عبدهللا العصيمي.  العمل لآلخرة ف القرآن الكري: دراسة موضوعية/ 

 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439جامعة اإلمام، 
 

عم ان: دار   -نصر عبدهلل املقداد. /الفنت الواردة ف القرآن الكري بني املاضي واحلاضر
 م. 2019هـ؟،  1440املبادرة، 

 
 -.إعداد وأتليف مسر عبد اخلالق /القرض احلسن ف القرآن الكري وأثره ف بناء اجملتمع

 م. 2019هـ،  1441عم ان: دار وائل، 
 يف أعلى العنوان: مشروعي العملي لألمة.

 
 ص.  63املركز،  سوراي:   -إعداد الفريق العلمي يف مركز تدبر بسورية. / اللقمانيات التسع

 م. 2020هـ،  1441نسخة إلكرتونية بدون أتريخ، رأيتها يف شهر رجب  
 

قنا: جامعة األزهر،  -أمحد ايسني عبداجمليد. /دراسة موضوعية: ن الكريآ القر  املتاع ف 
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438

 
بريوت: دار   -أمحد مصطفى فيصل.  /مصائر املغرورين والطغاة واملتكربين ف القرآن الكري

 ص. 112م،  2019هـ،  1441الكتب العلمية، 
 

حلب:  -عبدهللا سراج الدين. /هدي القرآن الكري إىل معرفة العوامل والتفكر ف األكوان
 م. 2018هـ،  1439مكتبة دار الفالح، 
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 اإلسالمية الدعوة
 -حممد بالل جماهد. /دراسة نقدية: سالميةنية على الدعوة اإلآ ثر اجتزاء النصوص القر أ

 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438طنطا: جامعة األزهر، 
 
 . ىل هللا تعاىلإ الدعوة  ثره ف أ ن الكري و آ القر  سلوب التشبيه ف أ

 هـ،... )سور معينة لكل طالب(.  1439دراسته يف جامعة األزهر ابلقاهرة، 
 

  / ىل هللا تعاىلإ الدعوة    ثره ف أن الكري و آ القر   الكونية ف ايت  نذار والعذاب من خالل اآلاإل
 م )ماجستري(.  2018هـ،  1439املنوفية: جامعة األزهر،  -.عبدالوهاب حممد عالم يعل 
 

الزقازيق:    -ماهر حممد عطية.  /ياخلطاب الدعو   ثرها ف أ ن الكري و آ القر   جوانب االعتبار ف 
 )دكتوراه(. م  2017هـ،  1438جامعة األزهر، 

 
الشارقة:   -أمحد سعد محيدة. / خواتيم القصص القرآين: دراسة حتليلية للدعوة والدعاة

 ص )ماجستري(.  257م،  2018هـ،  1439جامعة الشارقة، 
 

مكة املكرمة: دار أطلس اخلضراء،  -حممد بن مقعد العصيمي.الدعوة ف القرآن الكري/ 
 م. 2020هـ،  1441

 
طنطا: جامعة   -أمحد يسن حسن. /دراسة حتليلية: سباب النزولأ الدعوية ف الدالالت 

 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1438األزهر، 
 

أسيوط: جامعة   -مظهر كمال أبو احلمد. /نيةآ االستفهامات القر  الدالالت الدعوية ف 
 م )ماجستري(.  2018هـ،  1439األزهر، 
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الرايض: جامعة اإلمام، املعهد    -عبداجمليد الوهييب.ُرىب بنت    /فقه الدعوة ف آايت اإلحسان
 م )حبث مكمل للماجستري(. 2019هـ،  1441العايل للدعوة واالحتساب، 

 
للدعوة  املعهد العايل الرايض: -.سعيد بن حممد العيسي /فقه الدعوة ف تفسري املراغي

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441واالحتساب، 
 

سليمان بن عبدهللا   /نظم الدرر ف تناسب اآلايت والسور للبقاعيفقه الدعوة ف تفسري 
 ص )دكتوراه(.  573م،  2018هـ،  1440الرايض: جامعة اإلمام،  -.امالبس  

 
الزقازيق:   -حممد محدي حفيظ جنايت.  /ىل هللا من خالل سورة احلجراتإمنهج الدعوة 
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439جامعة األزهر، 

 
الزقازيق: جامعة    -إبراهيم قطب قريطنة.  /ىل هللا تعاىل من خالل سورة النساءإ  منهج الدعوة

 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1438األزهر، 
 

وسائل وأساليب املنهج الدعوي إليصال احلق من خالل آايت التدبر والتفكر وتوظيف  
هـ،   1441اجلامعة اإلسالمية،  املدينة املنورة:    -جبالوي بومعراف.  / احلواس ف القرآن الكري

 م )دكتوراه(.  2020

 
 اجملتمع إصالح

عم ان:    -حممد زقزوق.  /الشخصيات اإلنسانية ف القرآن الكري وأثرها ف التغيري اإلصالحي
 م. 2019هـ؟،  1441دار املبادرة، 

 
جامعة سوهاج:  -ًندية حممد علي. /ل سورة النورال صالح الفرد واجملتمع من خإعوامل 
 م )ماجستري(.  2017هـ،  1438األزهر، 
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صالح الفرد واجملتمع من خالل قصة سيدان داود وسيدان سليمان  إ   ثرها ف أالقيم احلضارية و 

 1439الزقازيق: جامعة األزهر،    -مجال أمحد حممود.  /دراسة أتصيلية حتليلية  :عليهما السالم
 م )دكتوراه(.  2018هـ، 

 
 /سيس اجملتمع املسلم من خالل سورة البقرة: دراسة منهجيةمنهج القرآن الكري ف أت 

القاهرة: اجلامعة اإلسالمية العاملية، املكتب التمثيلي جلامعة  -مجال عبدالرمحن حممد إمساعيل.
 م )دكتوراه(.   2020هـ،  1441التضامن الفرنسية العربية، 

 
 خاصة موضوعات

الرايض:   -مسية بنت حممد العجيب.آايت النفس ف القرآن الكري: دراسة موضوعية/ 
 م )ماجستري(. 2019هـ،  1441جامعة اإلمام، 

 
املنصورة:   -صالح نظمي عبداجمليد. /دراسة موضوعية: ن الكريآالقر  اجلناح ف  يايت نفآ 

 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438جامعة األزهر، 
 
عمر فتحي  /دراسة موضوعية: اثرالدالالت واآل  :ن الكريآ القر  ف  يهلذان اإلاأل

 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439الزقازيق: جامعة األزهر،  -عبدالرمحن.
 

 م. 2020هـ،  1441الرايض؟: املؤلف،  -فايز بن سياف السريح.أعالم القرآن/ 
 زمنة وأمكنة، رجال ونساء( )دراسة فيما ورد يف القرآن الكرمي من أمم وأفراد، فرق وطوائف، أ

 
 -زينب شوقي موايف.: دراسة ف ضوء نظرية السياق/  ن الكريآ القر   ألفاظ الزمان واملكان ف 

 ص )دكتوراه(.  399م،  2018هـ،  1439بين سويف: جامعة بين سويف، 
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األزهر، القاهرة: جامعة  -ملياء فاروق أبو الفتوح. / ن والعلمآ لوان ومتعلقاهتا بني القر األ
 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439

 
هـ،  1441]القاهرة[: الدار العاملية للنشر،  -حممد كحيلة. /أان وأنتم: اإلنسان ف القرآن

 م؟ 2019
 

 -إعداد جمموعة من طالبات العلم؛ إشراف وفاء حممد شاهني.بشارات القرآن ألهل اإلميان/  
 م. 2020هـ،  1441الرايض: دار الصميعي، 

 
الرايض: املؤلفة،   -أمل بنت سليمان الغنيم. / التحصني من االحنراف من خالل سورة النور

 م. 2019هـ،  1441

 
مراكش: جامعة القاضي   -سلوى الدهيب. / القرآين رمجة الروابط احلجاجية ف اخلطابت

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440عياض، 
 

الرايض:   -.عبدالرمحن بن ًنصر الشيبان  / موضوعيةدراسة : التفاؤل ف ضوء القرآن الكري
 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438جامعة اإلمام، 

 
 - .اثئر عمران اجلنايب  ،عايد جدوع حنون  /اآايت األحكام منوذجً :  حلجاج ف القرآن الكريا

 م. 2020هـ،  1441إربد: عامل الكتب احلديث، 
 

القاهرة:  -فطري صربينا مورين. /دراسة موضوعية: بداءخفاء واإلن عن اإلآ حديث القر 
 م )ماجستري(. 2016هـ،  1438جامعة األزهر، 
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تغريد عبدهللا   /دراسة موضوعية: القران الكري عامل املشاهدة ف  احلركة والسكون ف 
 م )دكتوراه(.  2016هـ،  1438القاهرة: جامعة األزهر،  -اجلوهري.

 
بريوت: دار احملجة   -عيسى بن عبداحلميد اخلاقاين.حقيقة اإلنسان ف سورة اإلنسان/ 

 ص.  711م،  2019هـ،  1440البيضاء، 
 

القاهرة: دار زمحة ُكت اب للنشر،  -عصام خليل.احلوار ف القرآن الكري والسرية النبوية/ 
 م. 2019هـ،  1441

 
املنصورة: جامعة   - حممد حممد حامد. /موضوعيةدراسة : ن الكريآ القر  حوار امللوك ف 

 م )ماجستري(.  2019هـ،  1440األزهر، 
 

املصطفى  /دراسة أتصيلية حتليلية  :احلوار وبناء املشرتك اإلنساين ف القرآن الكري 
 م. 2019هـ،  1441إربد: عامل الكتب احلديث،  -.السماحي

 
 سوهاج: -خدجية عبدالسميع أمحد.  / موضوعيةدراسة : ن الكري آ القر  نسان ف خلق اإل

 م )ماجستري(. 2016هـ،  1438 - 1437جامعة األزهر، 
 

 -سعيد عدالت جناد. /اخللق ف القرآن: دراسة هريمينوطقية للتفاسري القدمية واجلديدة
 م.  2020هـ،  1441بريوت: مؤسسة االنتشار العريب، 

 
  - مسرية حلمي الشناوي.  /دراسة موضوعية:  الكري ن  آ القر   سالمية ف مة اإلدعائم الوحدة لأل 

 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438القاهرة: جامعة األزهر، 
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طنطا:    -عمر عبدالعزيز علي.  /دراسة استقرائية حتليلية  :ن الكري آ القر   دالالت البدهيات ف 
 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1438جامعة األزهر، 

 
 م.2019هـ،    1441عم ان: دار أجمد،    -سامي ندا الدوري.دالئل الزمن ف القرآن الكري/  

 
مناهل   /: دراسة تفسريية فقهيةلشهوات ف القرآن الكري والعقوابت املرتتبة على اقرتافهاا

ص   364م،  2019هـ،  1440الفيوم: جامعة الفيوم، كلية دار العلوم،  -عبدهللا الزامل.
 للدكتوراه(. )حبث مكمل 

 
حممد عبداجمليد أبو   / ن الكري منهاآ االعتقاد وموقف القر  طرق اجلدل مع املخالفني ف 

 م )ماجستري(.  2018هـ،  1439دسوق: جامعة األزهر،  - جازية.
 

عم ان:   -ُسرى فايز سبع العيش. /العني والبصر ف القرآن الكري: مجع وشرح ودالالت
 ص.  282م،  2019هـ،  1441األردين، جممع اللغة العربية 

 
 1440بريوت: دار القارئ،    -عبري عبد احلسني عبود.  /القحط ف القرآن: دراسة موضوعية

 ص. 313م،  2019هـ، 
 

بريوت: دار الروافد،   -إدريس محادي.القرآن وماهية التغيري: النص الديين، اإلنسان/ 
 م؟ 2019هـ،  1441

 
بريوت: معهد املعارف احلكمية،    -جمموعة من الباحثني.  /الثقافيةالقرآن واملسائل احلقوقية و 

 ص.  208م،  2019هـ؟،  1441
 )منهج شيعي(
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 تركي بن سعد اهلوميل. /القلم ف ضوء القرآن الكري: دراسة موضوعية
  180حبث طويل حمكم نشر يف جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية )املدينة املنورة( ع 

 .61 – 13هـ( ص  1438)
 

بريوت:   -هود العمراين. /قوى اخلري وقوى الشّر ف القرآن الكري: نظرة ف أعالم القرآن
 ص.  269م،  2020هـ،  1441دار احملجة البيضاء، 

 
غزة: اجلامعة   -براء مود محد. /الكرامة اإلنسانية ف ضوء القرآن الكري: دراسة موضوعية

 ص )ماجستري(. 246م،  2019هـ،  1440 اإلسالمية،

 
 1439م،  جامعة اإلما  الرايض:  -.مسية اخلشان  /دراسة موضوعية:  اللباس ف القرآن الكري

 م )ماجستري(. 2017هـ، 
 

ديب: جائزة ديب الدولية للقرآن   -طه حممد فارس.  /ف ضوء الكتاب والسنةتعاىل  ما حيبه هللا  
 . ص 516م،  2017هـ،  1438الكرمي، 

 
هـ،  1438عم ان: دار املبادرة،  -فريد شوقي سرسك. / املشهد الدرامي ف القرآن الكري

 م. 2017
 

صابر عبداملوجود   /دراسة موضوعية:  ن الكري واحلقوق املكفولة هلمآ ضوء القر   املعوزون ف 
 م )ماجستري(.  2017هـ،  1438قنا: جامعة األزهر،  -حسانني.

 
جامعة  الدوحة:    -.مال هللا عبدالرمحن  /تقوي العاطفة جتاه األهل والعشريةاملنهاج القرآين ف  

 م )ماجستري(.  2017هـ،  1438ر، قط
 

https://library.iugaza.edu.ps/book_details.aspx?edition_no=139054
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 -إبراهيم بن سليم هللا احلازمي.منهج القرآن الكري ف محاية الفطرة اإلنسانية من االحنراف/  
 ص.  446م،  2019هـ،  1440إستانبول؛ دمشق: دار الغواثين للدراسات القرآنية، 

 هـ. 1433اجلامعة اإلسالمية،  – األصل: رسالة دكتوراه 
 
املنصورة: مكتبة اإلميان،   -حممد السيد جربيل. / ج القرآين ف محاية األعراض وصيانتهانهامل

 ص.  224م،  2018هـ،  1439
 

هـ،  1440عم ان: دار األايم،  -إبراهيم أبو عواد. / منهج الكافرين ف القرآن الكري
 م.2019

 
منهجية احلوار ف تدبري قضااي اخلالف ف ضوء القرآن الكري: إبراهيم عليه السالم واحلسن 

 1440القنيطرة، املغرب: جامعة ابن طفيل،  -هليم عبدالرشيد حممد أمحد. /الثاين منوذجني
 م )دكتوراه(.  2019هـ، 

 
إربد: عامل  -.حممد الغرضوف  / دراسة مصطلحية وتفسري بنائي : مليثاق ف القرآن الكريا

 م. 2020هـ،  1441الكتب احلديث، 
 

الرايض:   -عادل بن علي الشد ي. /النجوى: أنواعها وضوابطها وأمثلتها ف القرآن الكري
 م. 2019هـ،  1441مدار الوطن للنشر، 

 
دمشق: دار املنهاج القومي،   -لدين.عبدهللا سراج ا /هدي القرآن الكري إىل احلجة والربهان

 م. 2019هـ؟،  1441
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 القرآن الكري 
مصر: دار  - .عبدالعزيز بن حممد احلجيالن /فتح اللطيف ف أحكام املصحف الشريف

 م )أصله رسالة جامعية(.  2020هـ،  1441البلد؛ السعودية: دار الفضيلة، 
 

 م. 2019هـ،  1440الكتاب احلديث، القاهرة: دار  -حممد مؤمن. / القرآن ف القرآن
 

ايت  ن الكري كما دلت عليه اآلآ التعامل مع القر   صلى هللا عليه وسلم ف منهج النيب
 م )دكتوراه(.  98هـ،  1440املنوفية: جامعة األزهر،  -حممد مرزوق حممد. /نيةآ القر 

 
الرايض: اجلمعية   -املبارك.خليل بن عبدالرمحن  /النوازل الفقهية املتعلقة ابلقرآن الكري 

 م. 2020هـ،  1441الفقهية السعودية: دار التحبري، 
 

 والسرية السنة

قاسم صاحل  بلوغ اجلملة القرآنية املرام ف براءة أمنا عائشة رضي هللا عنها زوج سيد األانم/  
 م. 2019هـ،  1441عم ان: دار أجمد،   -العاين.

 
الكويت:   -عمرو الشرقاوي. /دراسة حتليلية موضوعية :الكري ف القرآن الصحابة والقرابة 

 م. 2019هـ،  1440مربة اآلل واألصحاب، 
 

: "روح املعاين"من خالل تفسريه  هـ( 1270ت )ي لوسمام اآلالقضااي احلديثية عند اإل
 م )ماجستري(.  2018هـ،    1439طنطا: جامعة األزهر،    -حممد رمزي فريد.ة/  عرض ودراس

 
 العقيدة

أمان بنت حامد آراء أيب الليث السمرقندي االعتقادية من خالل تفسريه: عرض ونقد/ 
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -نصر.
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 -إبراهيم جابر الطويل.  / ن الكريآ القر   ميان ابلعمل الصاحل ف جزاء اقرتان اإل  ثر السياق ف أ

 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438األزهر، طنطا: جامعة 
 

الرايض:   -.عبدهللا السلمانبن مجع وترتيب مساعد  /أدلة اإلميان من كالم الرحيم الرمحن
 م. 2019هـ،  1441دار كنوز إشبيليا، 

 
مكة املكرمة:   -.عبري بنت عبدالرمحن الشهري / أدلة تقرير توحيد األلوهية ف القرآن الكري

 م )ماجستري(. 2019هـ،  1441جامعة أم القرى، 
 
حدائق الروح والرحيان ف  "من خالل تفسري  إلشكاليات املعاصرة ف العقيدة اإلسالميةا

هـ،  1440القاهرة: جامعة عني مشس،  -عمرو إبراهيم عبده. /" للهرريروايب علوم القرآن
 ص )دكتوراه(.  383م،  2019

 
طه عابدين طه، ايسني حافظ  تعظيم هللا تعاىل ف هداايت القرآن الكري: دراسة أتصيلية/ 

 1441مكة املكرمة: جامعة أم القرى، عمادة البحث العلمي،    -قاري، فخر الدين الزبري علي.
 م. 2020هـ، 

 
  - ل.عبداللطيف شنشو   /درامية القيد البشري واحلتم اإلهلي ف النص القرآين: دراسة وصفية

 م. 2019هـ،  1441دمشق: ِتوز للنشر، 
 

هـ،   1441الرايض: املؤلفة،    -أمل بنت سليمان الغنيم.  /الدعوة إىل اإلميان ف سورة احلديد
 م. 2020
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املدينة   -عبدالعزيز بن غرم هللا الزهراين. /الدالالت العقدية لالستثناء ف اآلايت القرآنية
 م )دكتوراه(.   2019ـ، ه 1441املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  

 
الرايض: جامعة امللك  -نورة راشد احلويطان. / الكري القرآن  ف إلنسان لالعقدية ت الالالد

 م. )ماجستري(.  2019هـ،  1440سعود، 
 

حممد عبداحملسن  / هل السنةأأتويالت  من خالل تفسريه ي مام املاتريدالسمعيات عند اإل
 م )ماجستري(.  2018هـ،  1439األزهر، املنوفية: جامعة  -عبداحلي .

 
عم ان: دار اخلليج للصحافة والنشر،  -زهري موسى الزعيب. /صورة اجلنة ف القرآن الكري

 م؟ 2019هـ،  1441
 هـ( 1428هـ، وطبعت أوالا رمبا عام  1426)أصله رسالة ماجستري، 

 
 2019هـ،  1440لصفوة، القاهرة: دار ا -.حممد أحمزون /عقيدة التوحيد ف القرآن الكري 

 ص.  224م، 
 

الكويت:   -سامي عامري.  /العلم والوحي بني عصمة القرآن الكري وأخطاء التوراة واإلجنيل
 م. 2019هـ،  1441رواسخ للنشر، 

 
حممد سعيد   / القواعد االعتقادية عند مفسري الغرب اإلسالمي: اإلمام القرطيب أمنوذًجا

 ص. 200م،  2020هـ،  1441عاملية للكتاب، الدار البيضاء: الدار ال -أرارو.
 

: دراسة وصفية مباحث اإلميان عند الطاهر ابن عاشور من خالل تفسريه التحرير والتنوير
بريوت: دار الكتب   -حممد أرارو.حتليلية مقارنة ملقاالت اإلميان عند أهل السنة األشاعرة/  

 . ص )أصله رسالة جامعية(  160م،  2019هـ،  1441العلمية، 
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تكريت: جامعة   -ايسر منصور حممد. املضامني العقدية ف سورة احلج: دراسة عقدية/

 م )ماجستري(.  2019هـ،  1440تكريت، 
 

  - أشجان عبدهللا الطيف. املضامني العقدية ف سورة املؤمنون: دراسة موضوعية عقدية/
 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440تكريت: جامعة تكريت، 

 
  الرايض:  -ًنصر بن حممد املاجد.املعية اإلهلية ف ضوء القرآن الكري: معانيها ودالالهتا/ 

  م. 2019هـ،  1441، تبيان : اجلمعية العلمية السعودية للقرآن الكرمي و علومه
 

الدار البيضاء:    -املصطفى اهلند.  /ن الكري: مالمح منهجية ومعرفيةاملقاصد العقدية ف القرآ 
 م. 2019هـ،  1440الدار العاملية للكتاب، 

 
منهج القرآن الكري ف معاجلة االحنرافات العقدية: االحنرافات ف توحيد هللا أمنوذًجا:  

م   2019، هـ 1441أهبا: جامعة امللك خالد،  -تغريد بنت حسن عسريي. /دراسة حتليلية
 )ماجستري(. 

 
   الدايانت

  مقارانت بني اليهودية واإلسالم: تراث اليهودية وأمهيته ف التفسري: آايت الصيام أمنوذًجا/ 
م.  م. 2019هـ،  1440دمشق: صفحات للدراسات والنشر،  -يوسف الكال 

 
الزقازيق: جامعة    -طه عبداحلافظ أمحد.األداين/  التأصيل لعلم مقارنة    ن الكري ف آ منهج القر 

 م )ماجستري(.  2017هـ،  1438األزهر، 
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 ( اإلسالم نظم) الشريعة

الرايض:   -.الوليد بن حممد اخلضريي  /دراسة موضوعية : حقوق اإلنسان ف القرآن الكري
 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1438م، جامعة اإلما

 
،  إبراهيمترمجة أمحد حممود  ؛ وائل حالق / القرآن والشريعة: حنو دستورية إسالمية جديدة

 م. 2019هـ،  1440، الشبكة العربية لألحباث والنشربريوت:  -.حممد املراكيب
 

 التصوف 
دمشق:  -عبدالباقي مفتاح. /املفاتيح القرآنية لكتاب الرتاجم ولكتاب الشاهد البن عريب

 ص. 318م،  2019هـ،  1440دار نينوى، 
 ...".  مشاهد األسرار القدسية املفاتيح القرآنية لكتاب وسبق نشر كتاب للمؤلف بعنوان: 

 
 القرآن وعلوم أخرى: 

 نفسال وعلم املعرفة والفلسفة

هـ،   1441بريوت: الدار العربية للعلوم،    -وفاء إبراهيم السليم.آية تبعث األمل: إجيابية آية/  
 م. 2020

تبعث يف نفس اإلنسان املشاعر اإلجيابية مثل األمل والتفاؤل تدبُّر لآلايت الكرمية اليت 
 ... والطمأنينة

 
إمساعيل رديف  البناء النفسي للشخصية اإلسالمية ف القرآن الكري: دراسة موضوعية/ 

 م. 2019هـ،  1441عم ان: دار أجمد،  -يوسف.
 

الدار البيضاء:   -أبو زيد املقرئ اإلدريسي.القرآن والعقل: مدخل معرف ومناذج تطبيقية/ 
   .ص 263م،   2019، هـ 1440، مؤسسة اإلدريسي الفكرية لألحباث والدراسات 
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القاهرة: دار اليسر،    -مزروعة.  حممود حممداملنهج االستداليل بني القرآن الكري والفالسفة/  
 م. 2019هـ،  1441

 
 االجتماع  علم

سوهاج: جامعة  -دعاء حممد القاضي. /نسانية فيهوالعالقات اإل املدين ن الكري آ القر 
 م )ماجستري(.  2017هـ،  1438األزهر، 

 
 واألسرة  املرأة

الدار البيضاء:   -فريد شكري.األسرة ف القرآن الكري: حصن ابلعدل وحضن للفضل/ 
 . ص 90م،  2018، هـ 1439، القيم والقانونمركز الدراسات األسرية والبحث يف 

 
 م. 2019هـ،  1441]اجليزة[: دار اليامسني،  -عالية شعيب. / جسد املرأة ف القرآن

)املؤلفة كاتبة وأديبة كويتية، يف ديوان هلا سخرية من الدين اإلسالمي، وحوكمت بتهمة ترويج  
 اإلابحية يف بلدها(  

  
مرفت منسي  /شر ف معاجلة قضااي املرأة دراسة ونقداً جهود املفسرين ف القرن الرابع ع

 (.ماجستري) م 2017هـ،  1439مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -.العلوي
 

سوهاج: جامعة  -سحر عبدالرؤوف علي. / دراسة موضوعية: ة أ ن عن املر آ حديث القر 
 م )ماجستري(.  2018هـ،  1439األزهر، 

 
الزقازيق:   -أمحد إمساعيل نور الدين. /دراسة موضوعية: الكرين آ القر  ف  يسر احلوار األ

  م )ماجستري(. 2017هـ،  1438جامعة األزهر، 
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حممد خليفة   : دراسة حتليلية/ الضوابط األسرية الواردة ف القرآن الكري والسنة املطهرة
 ص. 236م،  2019هـ،  1440بغداد: الوقف السين،  -.علي الفهداوي

  
أمساء بنت عبدهللا   /دراسة موضوعية : أبطلها القرآن رأة اليت ملتعلقة اباملهلية اجلاالعادات 

 م )ماجستري(. 2019هـ،  1440الرايض: جامعة امللك سعود،  -احلريب.
 

الدار البيضاء: مركز الدراسات األسرية والبحث يف القيم  - .القيم األسرية ف القرآن الكري
)الدار البيضاء: مطبعة النجاح   مج  2م،    2018  –  2017،  هـ  1439  -  1438،  والقانون

 اجلديدة(. 
، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،  م 2016مارس  24و  23أشغال الندوة العلمية الدولية، 

 .عني الشق، الدار البيضاء
 

بريوت: مركز احلضارة لتنمية   -جميد دهقان. /املرأة ف لغة القرآن الكري: دراسة جنوسية
 م. 2019هـ،  1440 الفكر اإلسالمي،

 
هـ،  1439القاهرة: دار البشري،  -مسعود صربي. /معايري جودة األسرة ف القرآن الكري

 ص. 80م،  2018
 

: مفردات الكالم واألحكام واألعالم: دراسة معجمية داللية معجم املرأة ف القرآن الكري
 ص.   864م،    2017م،    1438الكتب العلمية،  بريوت: دار    -مهدي أسعد عرار.  /سياقية

 
طنجة: مؤسسة سليكي أخوين   -.ثراي هَلي /نساء ف القرآن ودورهن ف التشريع اإلسالمي

 ص. 109م،  2019هـ،  1440)مطبعة(، 
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دمشق: أمل اجلديدة  -عبدالغفار العطوي. /هرمينوطيقا القرآن: صورة املرأة ف القرآن
 م؟  2018هـ،  1439للنشر، 

 
 واإلدارة  السياسة

 -عاصم عبدالوهاب عبدالعال.  /دراسة موضوعية:  ن الكريآ ضوء القر   ليات صنع القرار ف آ 
 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439أسيوط: جامعة األزهر، 

 
عم ان: دار    -حممد طه ايسني الدليمي.   /قرآنيةإدارة األزمات بني التسامح واخلالف: مناذج  

 م. 2019هـ،  1441أجمد، 
 

عفاف  إدارة األزمات ف املنظور القرآين: دراسة تربوية أتصيلية: النور واألحزاب أمنوذًجا/ 
 م. 2019هـ،  1440إستانبول: دار األصول العلمية،  -عبدالوهاب الكبيسي.

 
 1441بريوت: دار روافد،    -ضاح علي اليوسف.و   /خطط حلياتك على ضوء القرآن الكري

 م. 2019هـ، 
 

القاهرة: جامعة األزهر،   -رحاب عبداحملسن حممد علي.  /عداد القادةإ  ن الكري ف آ منهج القر 
 م )ماجستري(. 2016هـ،  1438

 
 االقتصاد 

ْنُكمْ ك ْي ال  ي ُكون  ُدول ًة ب نْي   األبعاد االقتصادية ف قوله تعاىل: } {: دراسة أتصيلية  اأْل ْغن ي اء  م 
الشارقة: جامعة الشارقة،   -أمحد أنور عثمان. تطبيقية من منظور االقتصاد اإلسالمي/

 م )ماجستري(. 2018هـ،  1439
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  - رفعت السيد العوضي.التكشيف االقتصادي للقرآن الكري: سورات الفاحتة والبقرة منوذًجا/  
 م. 2020هـ،  1441القاهرة: دار السالم، 

 
 -خالد أمحد العقب. /النمو االقتصادي ومقوماته قي القرآن الكري: دراسة موضوعية

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1441القاهرة: جامعة األزهر، 
 

 األمن

عم ان: مجعية احملافظة على القرآن الكرمي،   -بس ام علي العموش.  /اإلرهاب: رؤية قرآنية واقعية
 م. 2019هـ،  1440

 
 الرتبية

 -نعمان عبدالعاطي إبراهيم. /اآلاثر الرتبوية لنصوص القرآن الكري والشعائر اإلسالمية
 ص. 451م،  3018هـ،  1439، إلسكندرية : دار كتاب مصر القدمية للنشرا

 
عم ان:   -عدًنن خطاطبة.التحليل الرتبوي لنصوص القرآن الكري: املنهجية والتطبيقات/ 

 م. 2019هـ،  1441دار وائل، 
 

هـ،  1439الكويت: دار مسا،  -حممد العلي. /هتذيب الذات كما ورد ف بعض اآلايت
 ص. 274م،  2018

 
 ص.  66إعداد مركز أقوم لدراسات وأحباث القرآن الكرمي،  /دليل الرتبية ابلقرآن الكري

 هـ( 1441)كتاب إلكرتوين غري مؤرخ، رأيته يف رجب 
 

 1440]دمشق[: دار الفجر،  -مسية املرزوق.الصاف ف الرتبية ابجلزء الثالثني: جزء عّم/ 
 م. 2019هـ، 
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تبيان : اجلمعية   الرايض: -ًنصر بن حممد املاجد.القدوة احلسنة ف ضوء القرآن الكري/ 

  م. 2019هـ،  1441، العلمية السعودية للقرآن الكرمي و علومه
 

هـ،    1441دمشق: دار الفكر،    -حممد سعيد رمضان البوطي.  / ف القرآنمنهج تربوي فريد  
 ص. 88م،  2020

 
 العلوم 

 )ينظر أيًضا: اإلعجاز العلمي(
حممد   /نسانية والكونيةايت هللا اإلآ دراسة  وجهوده ف  محدأهيم إبرا يمحد شوقأ الدكتور

 )ماجستري(.م  2018هـ،  1439جامعة األزهر،  القاهرة: -.عبدهللا حسن يعل 
 

الكويت:    -سامي عامري.   / القرآن الكري وأخطاء التوراة واإلجنيل  العلم وحقائقه بني سالمة
 م. 2019هـ؟،  1440رواسخ للنشر، 

 
هـ،   1441عم ان: دار أجمد،    -شيماء طه ايسني الدليمي.  /مفهوم الطاقة بني العلم والقرآن

 م. 2019
 

 والشعر األدب

عم ان: الدار املنهجية   -هادي طالب العجيلي. /الشعر األندلسيأثر القرآن الكري ف 
خالل  هـ،...  1424جامعة اببل،  –م )أصله رسالة ماجستري  2019هـ،  1441للنشر، 

 (.هـ 542 -هـ  422 عصري دول الطوائف ودولة املرابطني
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 واحلضارة  التاريخ 

 - حميي الدين عفيفي أمحد. /القرآن الكري األمم بني أسباب الفناء وعوامل البقاء ف ضوء 
 ص.  276م،  2019هـ،  1440القاهرة: جممع البحوث اإلسالمية، 

 
بريوت: العارف للمطبوعات،   -حسن عيسى احلكيم.  /مباحث اترخيية ف ضوء الرؤية القرآنية

 ص.  149م،  2019هـ،  1440
 

الدوحة: وزارة األوقاف،    -عثمان حممد.طارق أمحد    /املعرفة التارخيية ف ضوء القرآن الكري 
 (.183م )كتاب األمة؛  2019هـ،  1441

 
 :اإلعجاز

 ( عام) القرآن إعجاز

 م. 2020هـ،  1441عم ان: دار البداية،  -سحر اخلليلي. /اإلعجاز ف القرآن الكري 
 

 م. 2019هـ،  1441القاهرة: دار الصاحل،  -غريب مجعة.  / قبس من إعجاز القرآن
 

  -.حممد التونو مهاجر الشريف  /دراسة حتليلية نقدية  :القول ابلصرفة بني املؤيدين واملعارضني
 (. ماجستريم ) 2018هـ،  1439مكة املكرمة: جامعة أم القرى، 

 
   العددي اإلعجاز

دمشق؛ بريوت: دار اخلري،   -عدًنن الرفاعي. /املعجزة: نظرية قرآنية ف اإلعجاز العددي
 ص.  328م،  2018هـ،  1439

 يف أعلى العنوان: النظرية األوىل.
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 ( عام) العلمي اإلعجاز

الرايض:   -عبدالقادر حممد املعتصم دمهان. /اإلرشادات املنهجية إىل تفسري اآلايت الكونية
 م. 2019هـ،  1441العبيكان للنشر، 

 
جماالت العلوم  أسس أتصيل اإلعجاز العلمي ف القرآن الكري والسنة النبوية ف 

 ص.   88م،    2019هـ،    1440القاهرة: دار السالم،    -رفعت السيد العوضي.  /االجتماعية
 
 1441القاهرة: مركز الراية للنشر واإلعالم،    -بكر حممد إبراهيم.  /ن آ القر   ف   يعجاز العلماإل

 م. 2020هـ، 
 

 -أمحد إمساعيل.حممد عثمان  /بعض املعجزات العلمية ف القرآن الكري والسنة النبوية
 م )ابللغتني العربية واإلجنليزية(.  2020هـ،  1441اإلسكندرية: الدار العاملية للنشر، 

 
 العلمي اإلعجاز ف  معينة موضوعات

بريدة:    -حممد بن خالد العازمي.نقدية/    دراسة تفسريية  السماء:عجاز العلمي ف  اإلآايت  
 )ماجستري(.م  2018هـ،  1439جامعة القصيم، 

 
سحر بنت عبدهللا  تطبيقية/  دراسة تفسريية : عجاز العلمي ف النبات واحليواناإلآايت 

 م )ماجستري(.  2018هـ،  1439بريدة: جامعة القصيم،  -الباهلي.
 

 -.مجعة يعامر عبد احلميد عل  /ن الكري آ من خالل نصوص القر  الطيب  يعجاز العلماإل
 م )دكتوراه(.  2017هـ،  1438القاهرة: جامعة األزهر، 
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 اإلعجاز ف  متنوعة مباحث
 /عجاز القرآن الكري والسنة النبوية املطهرة ف جمال حتري العالقات اجلنسية غري املشروعةإ

، م 2019هـ،  1440بركاء، ُعمان: مكتبة خزائن اآلاثر،  -. راشد بن سامل البوصايف
 .ص336

 
 شبهات ودفعها

 ( عام)عن القرآن الكري  ومطاعن شبهات دفع

  - مىن بنت صاحل الزايدي. /دفاع الشيخ حممد رشيد رضا عن القرآن الكري: مجًعا ودراسة
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1441مكة املكرمة: جامعة أم القرى، 

 
بريوت: دار   -.حممد عبد القادر أعمر /غاية البيان ف الرد على القائل بتحريف القرآن

 ص. 200م،  2019هـ،  1440العلمية، الكتب 

 
 الكتاب  أهل على الرد 

هل الكتاب والرد على  أنقد عقائد  مام حممد الطاهر بن عاشور ومنهجه ف جهود اإل
القاهرة: جامعة األزهر،   -.حممد يونس حسن"/  التحرير والتنوير"  شبهاهتم من خالل تفسريه

 م )ماجستري(. 2017هـ،  1438
 

 الفرق  على الرد 

طنطا: جامعة األزهر،  -وحيد عباس حممد. /ن الكري والرد عليهاآ أتويالت البهائية للقر 
 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440

 
 1440تركيا: الدار الشامية،    -صالح عبدالفتاح اخلالدي.  /الكليين وحتريفاته آلايت القرآن

 م. 2019هـ، 
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 املستشرقني  على الرد 

بريوت: دار الرافدين،    -.عادل عباس النصراوي  / القرآين عند املستشرقنيشكالية فهم النص  إ
 ص.  286هـ،  1438 – 1437

 
املصطفى اتريخ النص القرآين ف كتاابت املستشرقني اجلدد: دراسة ف اجلذور واآلفاق/ 

 م )دكتوراه(.  219ه  1440أغادير: جامعة ابن زهر،  -اعسو.
 
عم ان: دار   -. غزويحممد حممد  /دراسة نقدية: االستشراقية األملانيةلقرآن ف الدراسات ا

 م. 2016هـ،  1438اخلليج للصحافة والنشر، 
 

  -حامد ًنصر الظاملي.القرآن الكري: قراءة أخرى من دراسات املستشرقني للنص القرآين/  
 م. 2019هـ،  1441عم ان: دار الرضوان، 

 )وسبق صدور كتابه: النص القرآين بني التأرخيية واللغة: من دراسات املستشرقني للنص القرآين( 
 

 1438القاهرة: جامعة األزهر،  -حممود حسن رفعت. / الكتاابت الغربية نية ف آ قضااي قر 
 م )دكتوراه(.  2016هـ، 

 
حامد ًنصر   / رآينالنص القرآين بني التأرخيية واللغة: من دراسات املستشرقني للنص الق

 ص. 332م،  2019هـ،  1440دمشق: ِتوز للنشر،  -الظاملي، عادل عباس النصراوي.
 

للمستشرق  "سالميالوحي اإل"سالم: استقراء ف كتاب الوحي والقرآن ومستقبل اإل
م،   2017هـ،    1438بريوت: دار النهضة العربية،    -مشتاق بشري الغزايل.  /مونتجمري وات

 ص. 252
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 وغريهم احلداثيني على الرد 
القاهرة: دار السالم،  -.2ط -حممد عمارة. /رد افرتاءات اجلابري على القرآن الكري

 ص.  224م،  2019هـ،  1440
 

حممد   /؟"شبهات املشككني حول القرآن وعلومه: رد على كتاب "هل القرآن معصوم
م،  2019هـ،  1440اإلمام الرازي، القاهرة: دار العلم واملعرفة: دار  -عبدالسميع بدير.

 جـ.2
 

الفهم احلداثي للنص القرآين: قراءة حتليلية نقدية ف املشاريع التأويلية احلداثية للنص  
هـ،  1441عم ان: دار ابن النفيس،  -ابسم احلسناوي.  /القرآين ف اجملالني العريب واإليراين 

 م. 2020
 
الرابط:    -حممد الناسك.  /مساءلة نقدية ملشروع اجلابريلقراءات املعاصرة للقرآن الكري:  ا

 ص. 463م،  2019هـ،  1440دار نشر املعرفة، 
 

  / م 2018 – 2017القرآن ف الفكر املعاصر: حماضرات )معهد العامل العريب( ابريس 
 ص. 160م،  2019هـ؟،  1441بريوت: دار الساقي،  -حممد شحرور.

 ميًّا( )كاتبه حداثي علماين منبوذ إسال
 

الطائف: مكتبة   -.2ط -.خادم حسني إهلي خبشالقرآنيون وشبهاهتم حول السنة/ 
 م. 2020هـ،  1441الصد يق، 

 
 -حسام صالح حممد. /دراسة نقدية: ن عند حممد شحرورآ قضااي التفسري وعلوم القر 

 م )دكتوراه(.  2018هـ،  1439طنطا: جامعة األزهر، 
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الكويت: رواسخ للنشر،   -حممد ابسل الطائي. / ومقاصد القرآنالكيايل بني تزييف العلم 
 م. 2019هـ،  1441

 
هـ(؛ اعتىن به حممد رشيد   1392حممد أمحد عرفة )ت نقض مطاعن ف القرآن الكري/ 

 م. 2020هـ،  1441جدة: دار األوراق،  -رضا.
 )ردود على طه حسني( 

 
 

 واحلمد هلل ربّ  العاملني
 

    ×××××     ××××× ××××× 
 

××××× 
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 الفهرس
 

 3 .......................................................................... مقدمة
 

 الكري  القرآن  علوم
 4 ....................................................... (عام) الكرمي القرآن علوم

 8 ........................................................................ مسارد
 8 ................................................. والكشافات  واملعاجم املوسوعات 

 9 ............................................................... واألجوبة  األسئلة
 

 املصاحف
 9 ....................................................... (النص القرآين) املصاحف
 10 ......................................................... ( دراسات ) املصاحف

 10 ....................................................... وعددها والسور اآلايت 
 11 ........................................................ املصاحف  وضبط  رسم

 
 أسباب النزول ومكانه

 14 .................................................................. النزول أسباب 
 

 ( اللغوية اجلوانب يشمل) القرآنية األلفاظ
 

 15 .............................................. ( االشتقاق يشمل( )عام) األلفاظ
 15 ...................................................................... الداللة

 17 ................................................................... األصوات 
 19 .............................................................. يف القرآن النحو
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 21 ....................................................... القرآن أو بعضه إعراب 
 22 ................................................................. معاين القرآن

 23 ............................................................ يف القرآن الصرف
 23 ...................................................... القرآن يف لغوية دراسات 
 26 ............................................. القرآنية القراءات يف لغوية دراسات 
 28 .............................................. وغريها  التفاسري يف لغوية دراسات 

 32 ................................................................ القرآن غريب
 

 القرآن ف  البالغة
 32 ....................................................... ( عام) القرآن يف لبالغةا

 34 ................................................... معينة موضوعات  يف البالغة
 35 ....................................................... معينة  تفاسري يف البالغة

 36 ............................................................. البالغي اإلعجاز
 37 ............................................................... ( بالغة) املعاين
 37 ....................................................................... البيان 
 38 ...................................................................... البديع

 38 ............................................................. والتعبري األسلوب 
 38 .............................................................. اللفظي املتشابه

 
  القرآن فقه

 40 ............................................................... األحكام آايت 
 44 ............................................................. واملنسوخ لناسخا

 45 ....................................................................... املبهم 
 45 ...................................................... واملتشابه  احملكم املشكل،

 47 ................................................................ املقدم واملؤخر
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 47 ................................................................ املطلق واملقيد
 47 ..........................................................أصول الفقه وقواعده

 
 التفسري علوم

 48 ................................................................. التفسري علم
 50 ............................................ )يشمل الرتجيحات( التفسري مناهج

 56 ................................................................ التفسري نواعأ
 57 .................................. (التفسري يف: وأجزاء  سور  تدبر : )والتأمل التدبر

 60 ................................................. واآلايت  والسور القرآن مقاصد
 60 ............................................ يف السور واآلايت  التناسب والسياق

 63 ........................................................ اإلسرائيليات والدخيل
 65 ............ (يف التفسري واالستنباطات  واملسائل األقوال مجع يشمل) القدمية التفاسري
 74 .................................... ...(هـ 1300 وفيات  من: )احلديثة التفاسري

 76 ............................................................ التفاسري خمتصرات 
 76 ................................................................. أجزاء تفسري
 77 .................................................................. سور تفسري
 82 ................................................................. آايت تفسري
 84 ....................................... أخرى بلغات  وتفسريه القرآن معاين ترمجة

 86 ................................................... القدمية التفاسري يف دراسات 
 91 ................................................... احلديثة التفاسري يف دراسات 

 92 ....................................................... ومناهجها الفرق تفاسري
 93 ..................................................... شبهات وردود يف التفسري

 94 .................................................................... املفسرون
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 والتجويد  القراءات
 94 ......................................................... )علم، عام( القراءات 

 96 .............................................................. القراءات اختيار 
 96 ..................................................... بعضها أو السبع القراءات 
 100 ............................................ ( املتواترة القراءات ) العشر القراءات 
 103 ...................................................... للعشر املتممة القراءات 
 103 ................................................ األربع عشرة وزايدات القراءات 
 104 ............................................................. الشاذة القراءات 

 104 .................................................... والتجويد القراءات  أسانيد
 104 .............................................................. (عام) التجويد
 108 .................................................. (معينة موضوعات ) التجويد
 110 ............................................................. (تعليم) التجويد
 110 .............................................................. والقراءة  التالوة
 112 .................................................... ومجعياته  والتحفيظ احلفظ

 113 ...................................................................... القراء
 

 قرآنية مباحث
 114 ................................................ (وسامعيه لقارئيه) القرآن آداب 

 114 ............................................................... القرآن فضائل
 116 ..................................................... أدعية القرآن والتداوي به 

 116 ................................................................ القرآن أمثال
 116 ............................................................... القرآن قصص
 117 .............................................................. األنبياء قصص

 119 ............................................................... عامة مباحث
 :قرآنية موضوعات 
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 121 ...................................................... اآلداب واألخالق -أ
 122 ...................................................... واإلرشاد الوعظ -ب 
 124 ..................................................... اإلسالمية  الدعوة -جـ
 125 ........................................................ اجملتمع  إصالح -د
 126 .................................................... خاصة  موضوعات  -هـ
 132 ......................................................... القرآن الكرمي -و
 132 ......................................................... والسرية السنة -ز
 132 .............................................................. العقيدة -ح
 135 ............................................................ الدايًنت  -ح
 136 ................................................ (اإلسالم نظم) الشريعة -ط
 136 ............................................................ التصوف -ط

 :خرىاأل علومالو  القرآن
 136 ............................................ املعرفة والفلسفة وعلم النفس -أ

 137 ....................................................... علم االجتماع  -ب 
 137 ......................................................... املرأة واألسرة  -جـ
 139 ...................................................... واإلدارة السياسة -د
 139 ............................................................. االقتصاد -هـ
 140 ................................................................ األمن -و
 140 ................................................................ الرتبية  -ز
 141 ............................................................... العلوم -ح
 141 ....................................................... األدب والشعر -ط
 142 ...................................................... واحلضارة  التاريخ  -ي

 القرآن: إعجاز
 142 ................................................... (عام) القرآن إعجاز -أ

 142 ..................................................... يددالع اإلعجاز -ب 
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 143 ...................................................... العلمي اإلعجاز -جـ
 144 .......................................... اإلعجاز يف موضوعات معينة –د 

 شبهات ودفعها: 
 144 ............................ (عام) عن القرآن الكرمي ومطاعن شبهات  دفع -أ

 144 ................................................ الكتاب  أهل على الرد -ب 
 144 ....................................................... الفرق على الرد -جـ
 145 ................................................... املستشرقني على الرد -د
 146 ............................................. وغريهم احلداثيني على الرد -هـ

 148 .................................................................... الفهرس
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


