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 الكرمي علوم القرآن

 من كتب ورسائل علمية أو نوقش سرد وتعريف مبا نشر م
 القرآن والتفسري ميف علو 

 . هـ  1438  –  1432ما بني 
 
 
 
 
 

 حممد خري رمضان يوسف
 
 
 
 

 النشرة الثانية 
 مج(  1جـ يف   4)بدون صور، 

 
 هـ   1440صفر 
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 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 
 مقدمة

 
منَّ عليَّ خبدمة كتابه الكرمي، والصالُة والسالم على من أُنزل عليه القرآن  احلمد هلل الذي 

 العظيم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم ممن نشروا علوم هذا الدين، وبعد:
فهذا مسرد موضوعي شارح، بكتب ختص علوم القرآن والتفسري، رأيتها وعرَّفتها إبجياز، وعناويُن  

على عناوينها، ولذلك جتد بياانت نشرها كاملة، وعرّفت القليل لرسائل علمية رأيتها أو وقفت  
منها، وكلها تقريًبا من جامعات بالد احلرمني، حيث أقيم. فهو جمهود خاص، مما وقفت عليه، 

هـ، إىل هناية شهر مجادى األوىل من  1432وال ميثل سوى جزء مما نشر حقيقة بني األعوام 
هـ. وقد تبلغ ثالثة آالف   1431و  1430ليلة للعامني هـ. وجتد بينها عناوين ق 1438عام 

عنوان أو أكثر. وبينها منشورات مفيدة جًدا، وبعضها مراجع ومصادر ال غىن عنها، مع أفكار  
وفوائد وإبداع يف التأليف واستنتاجات اندرة وموفقة... ويكفي أهنا تصبُّ يف أحسن موضوع،  

 وهو ما يتعلق بكتاب هللا الكرمي.
( حلقة حتت عنوان )املسرد فيما جتدد من كتب علوم 150أن نشرت مادته يف ) وقد سبق

 .القرآن والتفسري(، وقمت برتتيبها وتصنيفها موضوعيًّا من جديد
اعتمدت يف تصنيفه على )خطة تصنيف علوم الدين اإلسالمي( اليت وضعتها، مع   وقد

 اجتهادات جديدة رأيتها أفضل مما نصَّ يف اخلطة. 
  تعاىل أن ينفع به، وأاّل حيرمنا فضله يف قبوله، واحلمد له سبحانه. أدعو هللا

 
 حممد خري يوسف

 هـ 1438مجادى اآلخرة   4
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 مقدمة النشرة الثانية 
 

 العظيم، والصالة والسالم على النيب الكرمي، وعلى آله وأصحابه أمجعني.احلمد هلل 
ها األربعة يف ملف ءأجزا الثانية للكتاب حذفت منها صور أغلفة الكتب، ومجعتُ  النشرة
ص( فقط. وكانت  557، وصار اآلن )ص( 1188)أجزائها  صفحات  ، وكان جمموعواحد

بني إىل التنقل الباحث  ورمبا اضطرَّ ، وأسرع خفيفة، والبحث فيها أسهل ثقيلة، وصارت اآلن
 على طلبته، وهي اآلن يف جزء واحد. األجزاء األربعة حىت يقف  

وأحبَّ أن يقف على صور أغلفة الكتب مع بياانهتا الكاملة،  وأصل الكتاب موجود ملن أراده،  
 ويكتفي هبا عن القراءة.  فمنهم من يفضل الصور

وتقريب املسافات، ، فالتغيري شكلي، وهو حذف الصور، ومل أغري من مادة الكتاب شيًئا 
 ابلتصميم واإلخراج.واعتناء أكثر 

 والفهرس املوضوعي يف آخر الكتاب. 
، من كتب علوم القرآن ( عنوان جديد 1000وأجهز لكتاب آخر يصدر إن شاء هللا، فيه )

 الكرمي والتفسري.
 واحلمد هلل على توفيقه.

 
 حممد خري يوسف

 هـ.   1440صفر 
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 اجلزء األول
 

 ورمسه، أسباب النزول، األلفاظ القرآنية، بالغة القرآن()علوم القرآن، املصاحف، مجع القرآن  
 
 

 الباب األول 
 علوم القرآن الكرمي 

 
 أوًل 

 علوم القرآن الكرمي )عام( 
 

وخطه ونقطه وعد ِّه وغري  مام  فضائل القرآن واتريخ مجعه وكتابته ولغته ونسخ املصحف اإل
شرف على تصحيحه أ؛ هـ( 774)ت بن كثري أيب الفداء إمساعيل بن عمر  أتليف  /ذلك

ص )رسائل   160هـ،  1435 ار املقتبس،د بريوت:  -وعلق عليه  حممد رشيد رضا.
 (. 15حققها العلماء؛ 

حديث عن املوضوعات املذكورة يف العنوان، إضافة إىل أخرى غريها، من مثل: القرّاء من  
ه وسلم، التغين ابلقرآن، القراءة عن ظهر قلب، القراءة على الدابة، أصحاب النيب صلى هللا علي

الرتجيع، حسن الصوت ابلقراءة، يف كم يقرأ القرآن، البكاء عند قراءة القرآن، ذكر الدعاء 
 املأثور للحفظ وطرد النسيان... 

 
ق  هـ(؛ حتقي  1001اتج العرفان لعلوم القرآن/ حممد بن حممد بن عبدالرمحن البهنسي )ت  

  468هـ،  1435إستانبول: مكتبة اإلرشاد؛ بريوت: دار ابن حزم،  -هباء الدين داْرْْتا.
 ص.

 كتاب جديد يف علوم القرآن الكرمي، استوعب فيه أنواعه، وركز على أمهها..  
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قال املؤلف رمحه هللا يف أوله: هذا خمتصر شريف، وموجز منيف، يف بيان علوم القرآن، حيتاج 
رع يف معرفة التفسري، ليسهل عليه ما يوجد فيه من عسري، وضعته لرجاء  إليه كل إنسان يش 

 الثواب والتقرب من هللا القريب اجمليب.
 

هـ(؛ حتقيق    1150الزايدة واإلحسان يف علوم القرآن/ حممد بن أمحد بن عقيلة املكي )ت  
  1436الرايض: مركز تفسري للدراسات القرآنية،  -.2ط -فهد علي العندس وآخرين.

 مج )أصله جمموعة رسائل ماجستري(. 10هـ، 
أوسع كتاب يف علوم القرآن الكرمي، حيث اشتمل على األنواع اليت ذكرها الزركشي يف "الربهان 
يف علوم القرآن"، والسيوطي يف "اإلتقان يف علوم القرآن"، وزاد عليها ما يقارب الضعف، 

 ( نوًعا.154فبلغت )
 

ة املتعلقة بعلم القرآن ورسم مصاحف عثمان/ شهاب الدين  الفوائد املهمة واملوائد املتم
هـ(؛ حتقيق لؤي بن عبدالرؤوف  1306]هارون[ بن هباء الدين املرجاين القز اين )ت 

 اخلليلي. 
عم ان: دار    -حق املعرفة وحسن اإلدراك مبا يلزم يف وجوب الفطر واإلمساك.طبع ضمن:  

 . 332  - 253هـ، ص  1437الفتح، 
قال مؤلفه: "هذه فوائد مهمة، وموائد متمة، تتعلق بعلم القرآن، ورسم مصاحف عثمان،  

 أمليتها حني اشتغايل بنظارة املصاحف املطبوعة مبطابع مدينة قزان".  
 وفيه:  
 فصل يف الرسم.  -

 يف املفردات من الفوائد.  -

 يف اآلايت وأحواهلا وأقسامها.  -

 يف األوقاف وأحكامها.  -

 تنبيهات. -
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 علق بتجريد القرآن. فيما يت -

 يف املغرتابت. -
 

هـ،  1434القاهرة: مؤسسة طيبة،  - فيض املنان يف علوم القرآن/ مصطفى رجب.
 ص.  231

 
هـ،  1434عم ان: دار الفاروق،  -.الكسواين  ةانصر صب  نظم اجلمان يف علوم القران/

 ص.  472
 

الرايض: دار التدمرية،   -الوجيز يف علوم القرآن العزيز/ علي بن سليمان العبيد. 
 ص.  555هـ،  1433

 
  544هـ، 1433طنطا: دار الصحابة للرتاث،  -مباحث يف علوم القرآن/ القصيب زلط.

 ص.
 

  - .بن الشبلعبدالعزيز  ليف يوسف  أت الدرر البهية على املنظومة الزمزمية يف علوم القرآن/  
 ص.  200هـ، 1433الرايض: دار كنوز إشبيليا، 

 
 ص.  128هـ،   1436عم ان: دار الفرقان،  -اهيم النعمة.علوم القرآن/ إبر 

ذكر املؤلف أن كتابه هذا حبوث يف مسائل مهمة من "علوم القرآن"، كتبها لتكون مرجًعا  
لطالب املدارس واجلامعات، ولتكون ثقافة عامة لكل مسلم، وخباصة ملن يتصدَّى لدعوة الناس  

 ر فهمها للقارئ.إىل اإلسالم، وأنه كتبها أبسوب واضح ليتيسَّ 
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الرابط: مطابع الرابط نت،   -.دريسي العلميعداد هبية اإلإ شرف الكتب/ أحملة عن 
 ص.  88هـ،  1434

تعريف موجز ابلقرآن الكرمي وعلومه، كتدوينه، وأسباب نزوله، وقراءاته، ورمسه، وضبطه،  
 ومواضع سجداته، والوقف فيه، وأحزابه، وسوره، وآايته وترتيبها، وأقسامه، ومكيه ومدنيه..  

 
  - مقدمات القرآن الكرمي وعلومه/ أماله حممد احلسن الددو؛ اعتىن به يوسف علي بدر.

 ص.  179هـ،  1435اجلهراء، الكويت: دار الظاهرية، 

موضوعات الكتاب: فضل العلم وكيفية حتصيله، حتفيظ القرآن، تدريس التفسري، املبادئ العشرة 
يف علم التفسري، األحرف السبعة والقراءات، علوم القرآن )ما يرجع منها إىل اللفظ، وما يرجع  

 تاريخ، كاملكي واملدين...(. منها إىل املعىن، وما يرجع منها إىل ال

  
عم ان: دار املسرية،   - اثبت أمحد أبو احلاج. / نآ ملدخل لدراسة التفسري و علوم القر ا

 ص.  248هـ،  1433

 
هـ،    1437عم ان: دار دجلة،    -حماضرات يف علوم القرآن/ علي عبد كنو علي اجلواري.

 ص.  172
التالية يف علوم القرآن الكرمي: تعريف علوم القرآن ( مبحثًا املوضوعات 13درس املؤلف يف )

ومراحل تدوينه، الوحي، نزول القرآن، أسباب النزول، املكي واملدين، كتابة ومجع القرآن يف  
عهد أيب بكر الصديق، كتابة وتوحيد خط املصاحف يف عهد عثمان، رسم القرآن واملراحل  

 املتشابه واملبهم، النسخ والبداء، اإلعجاز.التحسينية، األحرف السبعة والقراءات، احملكم و 
 واملؤلف من أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم اإلسالمية يف دايىلى ابلعراق. 

 
اإلسكندرية: الدار العاملية  -الكنوز الرابنية يف تدبر اآلايت القرآنية/ علي فهمي النزهي.

 ص.  909هـ،  1436للنشر، 
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رمسه، وأسباب نزوله، ومبهماته، وتدبر معانيه، وأحكامه،    معلومات متنوعة عن القرآن الكرمي:
 وفضائل سوره وآايته، وغريبه، وأمسائه، وترابط أول السور خبوامتها. وغري ذلك.

 
شراف حممد  إ مجعا ودراسة/ عبدهللا عبدالقادر علي؛  : إلمجاعات املنقولة يف علوم القرآنا

اإلسالمية، كلية القران الكرمي والدراسات  اجلامعة  املدينة املنورة: -.عبدالعزيز العواجي
 (.رسالة ماجستري ورقات ) 306هـ، 1433 السالمية ، قسم التفسري وعلوم القران،

 
الرايض: جامعة امللك   -علوم القرآن يف األحاديث النبوية/ عمر بن عبدالعزيز الدهيشي.

 توراه(. ص )أصله رسالة دك 653هـ،   1436سعود، كرسي القرآن الكرمي وعلومه، 
أتصيل علمي ملسائل علوم القرآن الكرمي من خالل األحاديث النبوية، حيث تبنيَّ القصور يف 
 حبث هذا اجلانب، رغم أمهيته، وضرورة البدء به عند البحث يف العلوم املتعلقة ابلقرآن الكرمي. 

واملتعلقة بضبط وقد استخرج الباحث من الكتب الستة علوم القرآن املتعلقة بنزول الوحي، 
 القرآن، وبداللة األلفاظ، وابملعاين، وبقراءة القرآن وخصائصه، إضافة إىل التفسري.

وأشري إىل رسالة دكتوراه أخرى يف املوضوع نفسه نوقشت يف كلية اللغة العربية وعلوم القرآن 
سن هـ، بعنوان: "علوم القرآن يف الكتب الستة"، للباحث عبدالعزيز ح 1429ببغداد عام 

 عبدالعزيز.
 

هـ،   1437دمشق: دار املكتيب،  -رؤية معاصرة يف علم القرآن الكرمي/ أمحد ايسوف.
 ص.   595

 موضوعه البحث يف علوم القرآن الكرمي. 
ويف تقدمي للكتاب ثناء عليه، وأنه "إضافة حقيقية للدراسات املتعلقة بعلوم القرآن"، وأن  

فكري اإلسالمي بصورة حديثة، وتوجيه ذلك الباحث استطاع "توظيف معطيات الرتاث ال
خلدمة القضااي الفكرية والدعوة املعاصرة، ومن مث هدم البناء الفكري اهلش للمتطفلني على 
مائدة علوم القرآن"، وأنه قام "بتأصيل الكثري من املفهومات واملصطلحات، وإعادة صياغة  

 الكثري منها على حنو جديد". 
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دار    الرايض:  -.أتليف منشة بنت عبدهللا الطوالة  يف علوم القرآن/  ثرهاأالقراءات القرآنية و 

 ص )أصله رسالة دكتوراه(.  714هـ،  1435 شبيليا،إكنوز 
يلقي الضوء على اجلوانب املشرتكة بني علم القراءات وعلوم القرآن، ويبني اآلاثر العلمية لعلم 

يقارن بينهما.. من خالل اببني كبريين،  القراءات فيه، ويربز اجلوانب التطبيقية بينهما، كما 
 حتتهما فصول ومطالب ومباحث، ومها: 

 أثر القراءات يف علوم القرآن املتعلقة بنزول القرآن وسنده وأدائه.  -
 أثر القراءات يف علوم القرآن املتعلقة أبلفاظ القرآن ومعانيه.  -

 
حىت هناية القرن الرابع  علوم القرآن من خالل مقدمات التفاسري يف اليمن: من نشأهتا 

ورقة   500هـ،  1434الرايض: جامعة اإلمام،  -عشر اهلجري/ بدير علي حمسن.
 )ماجستري(.

 
مباحث علوم القرآن عند اإلمام أيب منصور الثعاليب من خالل كتابه "فقه اللغة وسرُّ 

 ص.  208هـ،  1437عم ان: دار الرضوان،  -العربية"/ دريد موسى الروضان.
هـ( من علماء اللغة واألدب، وقد أورد يف كتابه "فقه اللغة"  429ر الثعاليب )ت أبو منصو 

وجعلها يف ثالثة    –الذي يبدو أنه من الشيعة    – أبوااًب من علوم القرآن الكرمي، فدرسها املؤلف  
 مباحث: تضمن األول مباحث علوم القرآن الرئيسية، مث الفرعية، مث فنون البالغة يف القرآن.

 مدرس يف كلية الرتبية جبامعة اببل. ومسَّى الثعاليبَّ إماًما! ولعله يعين أنه من أئمة األدب.   واملؤلف
 

علوم القرآن يف تفسري ابن عطية "احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز"/ بدر فاحل  
 ص )ماجستري(.  251هـ،   1436املنيا: جامعة املنيا،  -العازمي.
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اطيب: شرح وحتليل "الكتاب" من املوافقات/ مساعد بن علوم القرآن عند اإلمام الش 
الرايض: مركز تفسري للدراسات  -.2ط  -سليمان الطيار؛ اعتىن إبخراجه أمحد سامل.

 ص.  478هـ، 1436القرآنية، 
 هـ(. 1434)صدرت الطبعة األوىل عام 

والسنة القسم الرابع من كتاب املوافقات للشاطيب جعل عنوانه: األدلة الشرعية: الكتاب 
واإلمجاع والقياس. ودرس املؤلف يف كتابه هذا قسم "الكتاب" منه، وذكر أنه يشكل كتااًب يف 

( مسألة، يف كل مسألة يورد املنت ويشرحه.  14علوم القرآن، فاعتىن به وشرحه، وجعله يف )
 وأصله دروس علمية ألقاها يف مسجد ابملدينة املنورة. 

لكليب وأثرها يف تفسريه "التسهيل لعلوم التنزيل"/ طارق بن  علوم القرآن عند اإلمام ابن جزي ا
 ورقة )دكتوراه(. 461هـ،  1434مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -أمحد الفارس.

 
أقوال اإلمام أيب العباس القرطيب يف التفسري وعلوم القرآن الكرمي: عرض ودراسة/ عثمان  

 ورقة )ماجستري(. 781هـ،   1434اإلمام، الرايض: جامعة  -بن عبدهللا الدبيخي.
 

علوم القرآن عند أيب حيان األندلسي يف تفسريه "البحر احمليط": مجًعا ودراسة/ حممود بن  
 ورقة )ماجستري(. 637هـ،   1434مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  - علي درامي.

 
الرايض:   -حممد اهلوميل.علوم القرآن عند ابن كثري يف تفسريه مجًعا ودراسة/ دليل بنت 

 ورقة )ماجستري(. 413هـ،  1434جامعة اإلمام، 

 
هـ( يف التفسري وعلوم القرآن ومنهجه   1407جهود الشيخ حممد تقي الدين اهلاليل )ت 

ورقة   415هـ،  1434الرايض: جامعة اإلمام،  -فيهما/ حممد بن عبدهللا آل حسني.
 )ماجستري(.
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كتاب "نكت القرآن" لإلمام القصاب: خترجًيا ودراسة/ عبدهللا    األحاديث واآلاثر الواردة يف 
 مج )ماجستري(. 2هـ،  1436الرايض: جامعة اإلمام،  -بن علي تركستاين.

 من حديث "املسلمون كنفس واحدة"، إىل آخر الكتاب.
الكرجي علي  حممد بن " للعالمةنكت القرآن الدالة على البيان يف أنواع العلوم واألحكام"

 هـ(. 360)ت  القصاب 
 وهو مباحث متنوعة يف القرآن الكرمي، أو جوانب يف علوم القرآن.

 
الرايض: مركز   -القرآن الكرمي وعلومه يف املوسوعات اليهودية/ أمحد صالح البهنسي.

 ص.  392هـ،   1436تفسري للدراسات القرآنية، 
لومه من املوسوعات اليهودية، الورقية  قام املؤلف برتمجة املواد املتعلقة ابلقرآن الكرمي وع

 واإللكرتونية، املكتوبة ابللغتني اإلجنليزية والعربية، ودرس موضوعاهتا ونقدها.
وتتنوع املوضوعات املدروسة بتنوع علوم القرآن، من مثل مجع وترتيب اآلايت، وترتيب السور  

 وتقسيمها إىل مكية ومدنية، وقصص القرآن... وغريها. 
أنه قد وقع التخبط والتناقض يف طرح بعض الفرضيات يف هذه املوسوعات حول   وذكر املؤلف

القرآن الكرمي، مثل مصدريته، اليت استندت فيها على مصادر يهودية متأخرة )اآلجادا( لردِّّ  
 املادة القرآنية إليها.  

قرآن  ورجا مدير املركز أن يكون هذا الكتاب بداية لسلسلة من الدراسات اليت ترصد صورة ال
 الكرمي وعلومه يف اجملتمعات القريبة من األمة اإلسالمية، وتتأثر هبا وتؤثر فيها.  

 
 اثنًيا: مسارد وتعريفات

 
من مكتبة إعجاز القرآن الكرمي احلضاري: فهرسة وصفية للكتب احلديثة/ جماهد مصطفى 

 ص.  289هـ،  1433عم ان: دار عم ار: مركز حبوث القرآن،  -هبجت.
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شارح ألهم الكتب اليت تناولت التفسري واإلعجاز احلضاري من خالل آايت القرآن مسرد 
الكرمي، اليت ركزت على جوانب متعددة من التشريعات القرآنية يف ضبط احلياة العامة،  

 وتشخيص مشكالت الواقع وكيفية عالجها، وبيان السبيل األرشد يف التعامل معها. 
الصة وافية عن مضموهنا، بعرض األبواب والفصول ( كتاب، فيه خ 100وضمَّ أكثر من )

 واملباحث وعناوينها، والتعقيب على الكتاب مبا يتميز به... 
 

علوم القرآن: مسرد وتعريف مبا نشر أو نوقش من كتب ورسائل علمية يف علو القرآن  
جـ   4هـ،  1438هـ/ حممد خري رمضان يوسف،  1438 – 1432والتفسري ما بني 
 (. )كتاب إلكرتوين

 وهو هذا الكتاب. تعريف به يف املقدمة. 
 

 اثلثًا: إحصاءات 
 

دراسة استشراقية حتليلية إحصائية  الكشف اليسري مما جاء يف كتب السري والتفسري:
  دار املأمون،: انعم   - .أتليف علي بن خريي آل جرار ملفردات القرآن الكرمي/ 

 مج. 2هـ،  1436
القرآن الكرمي وألفاظه وآايته، وتفسري ما فيه شاهد منها،  دراسة وحتليل وإحصاء ملفردات 

مستعيًنا بقواميس اللغة وأقوال املفسرين والعلماء والفقهاء، معتمًدا على كتب التفسري 
 والتاريخ والسري وكتب احلديث.

 وقد وزع موضوعاته على جزأين:
 األول: ابب اإلميان، ابب الكائنات. 

 الثاين: القصص.
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 رابًعا
 املعاجلات الفنية واإللكرتونية

 
دليل األعمال التقنية يف جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ابملدينة املنورة حىت  

:  املدينة املنورة -.هـ/ جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف  1437منتصف عام 
 ص.  83هـ،  1437اجملمع، 

الشريف ابملدينة املنورة خبطوات عملية يف الربجمة التقنية  قام جممع امللك فهد لطباعة املصحف 
لتحقيق أهدافه، كاجلهود اإللكرتونية املبذولة يف بناء قواعد بياانت املصحف الشريف؛ لتكون  
مكنزًا علميًّا يف جمال خط املصحف وقواعد ضبطه وشكله، وعمليات التدقيق اآليل، إضافة  

لكها اجملمع، وإنتاج برامج حاسوبية لكافة فئات اجملتمع،  إىل وسائل النشر اإللكرتوين اليت س
 ومواكبة الربجميات احلديثة وسبل نشرها وتفعيلها..

 
أفكار تقنية لتطوير الدراسات القرآنية/ إعداد سليمان بن عبدهللا امليمان، إيهاب السيد  

 ص.  238هـ،  1436الرايض: مركز تفسري للدراسات القرآنية،    -يس.
 حث: هو سبعة مبا

 تصميم وتطوير معمل تفاعلي لتعليم جتويد القرآن الكرمي. -
 توظيف التقنيات احلاسوبية إلعداد فهارس هامة ومبتكرة خلدمة القرآن الكرمي.  -
 تطوير املعجم املفهرس اآليل للقرآن الكرمي. -
 موسوعة جامع القراءات: برانمج حاسويب متطور.  -
 ابلقراءات العشر لألجهزة اللوحية. تطبيق مصحف الوايف  -
 حبث توظيف التقنية البتكار مصحف الشمريل ابعتماد خط عثمان طه.  -
 أداة إدراج واستبدال اآلايت القرآنية لربانمج أدويب إنديزاين. -

 
الرايض:   -القرآن الكرمي وعلومه يف الفيلم الواثئقي: مقالت لنخبة من الباحثني والنقاد. 

 ص.  191هـ،   1436راسات القرآنية، مركز تفسري للد
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جمموعة مقاالت لباحثني ونقاد وخمرجني من دول خمتلفة، استشعارًا منهم أبمهية استثمار الفيلم 
الواثئقي وتوظيفه يف خدمة القرآن الكرمي وعلومه، كلبنة أوىل يف تكوين هذا املشروع احليوي،  

 هلا الكثري من الغربيني. الذي يساعد على تصحيح نظرة خاطئة عن املسلمني روَّج
وتبني هذه املقاالت كيفية توظيف الثقافة السمعية والبصرية بشكل عام، والفيلم الواثئقي بشكل 

متعددة  خاص، كأداة فنية ومجالية وتربوية، من أجل تقريب ما حيمله القرآن الكرمي من صيغ 
 ومتنوعة، كاملواد القصصية والعرب التارخيية. 

( مقااًل متنوًعا، بني التنظري، والقراءة والنقد، والتجارب، واألفكار 13)احتوى الكتاب على 
 واملشاريع.    

 
 خامًسا

 املوسوعات واملعاجم والكشافات
 

املوسوعة القرآنية امليسَّرة/ وهبة الزحيلي، حممد عدانن سامل، حممد بسام رشدي الزين،  
 ص.  975هـ، 1435دمشق: دار الفكر،   -.11ط  -حممد وهيب سليمان.

حيتوي على: نص القرآن الكرمي، وتفسري وجيز له، مع بيان أسباب النزول، وأحكام التجويد، 
 ومعجم ملعاين القرآن العظيم، ومعجم لكلمات القرآن، وحملات عن علوم القرآن.

 
وزارة   القاهرة:  - .3ط -.شراف وتقدمي حممد خمتار مجعةإ املوسوعة القرآنية املتخصصة/

 ص.  902هـ، 1435 سالمية،على للشؤون اإلجمللس األا وقاف،األ
( مدخاًل، حتت كل منها العديد من املوضوعات، اليت مشلت 15احتوت هذه املوسوعة على )

الكثري مما يتعلق ابلقرآن الكرمي، أبرزها علوم القرآن، مث موضوعات أخرى، مثل: اإلنسان يف  
 دئ العامة والقيم يف القرآن، اإلعجاز العلمي والبياين... القرآن، السنن اإلهلية يف القرآن، املبا

وقد اشرتك يف وضعها أساتذة وعلماء متخصصون، ممن أمضوا الشطر األكرب من حياهتم يف  
 خدمة القرآن الكرمي.. كل يف جماله.
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املعجم الشامل: ألفاظ القرآن الكرمي ومعانيها واآلايت الواردة فيها/ وضع جممع اللغة 
بريوت: دار النفائس،   -؛ استدراك دار النفائس؛ إشراف أمحد راتب عرموش.العربية

 ص.  959هـ،  1436
وضعه خنبة من علماء املسلمني بتوجيه من جممع اللغة العربية مبصر وإشرافه، منذ هناية النصف  
األول من القرن العشرين امليالدي. وقد توصَّل اجملتمعون إىل طريقة اعتمدوها وأوجزوها يف 

 قدميهم الكتاب، وهي حول الكلمة إذا وردت يف القرآن الكرمي مبعىن واحد، أو مبعان خمتلفة.ت
واعتمد يف هذه الطبعة ترتيب جلنة اجملمع، ومما أضيف إليها: ذكر اآلايت كاملة، واعتماد نص  
مصحف املدينة، واستدراك النقص، وتصويب األخطاء، وحذف االستطرادات، وإضافة ملحق 

  ابألعالم.
 

املعجم املفهرس الشامل أللفاظ القرآن الكرمي ابلرسم العثماين/ إعداد عبدهللا إبراهيم  
 ص(.  1457مج ) 2هـ، 1436الرايض: مركز تفسري للدراسات القرآنية،  -جلغوم.

فهرس جديد آلايت كتاب هللا تعاىل، شامل جلميع ألفاظه: أمسائه وأفعاله وأدواته وضمائره، يف  
 جم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي" حملمد فؤاد عبدالباقي على األمساء واألفعال.حني اقتصر "املع

واعتمد معدُّه يف إيراد األلفاظ على الرسم العثماين وليس الرسم اإلمالئي كما فعلت سائر 
 املعاجم األخرى. 

واستفاد من املعاجم اليت سبقته يف ذلك، وتباعد عن األخطاء ونواحي القصور اليت وقعت  
 فيها. 

 
العني،   -.عداد فواز فتح هللا الراميينإ بيت املقدس املكرم يف القاموس القرآين املرقم/

 ص.  330هـ، 1433 دار الكتاب اجلامعي، مارات العربية املتحدة: اإل
 

عداد فواز فتح  إ قاموس مدرسي تعليمي/ ين اخلالد: آ الرئبال الرائد يف قاموس اللفظ القر 
 دار الكتاب اجلامعي،  مارات العربية املتحدة:العني، اإل  -.هيفاء ليف الراميينهللا الراميين،  

 ص.  254هـ،  1433
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الرايض: مركز ابن تيمية   - تفوُّن القرآن: دليل أحكام القرآن/ متعب بن سعد السلمي.

 ص.  349هـ،  1437للنشر، 
ه "دليل أحكام القرآن"،  دليل ملوضوعات كل آيٍة مرتبًة على السور، بينما ذكر املؤلف أن كتاب 

وأنه "أقرب ما يكون فهرسة آلايت األحكام"، وأنه أراد هبا "تقريًبا لطالب العلم، وتذكريًا ألهل 
أنه أحكام  –الذي الحظته  –العلم". ويفهم القارئ أنه يف األحكام الفقهية، بينما املقصود 

 ت.يف أنواع ما تطرق إليه القرآن من موضوعات. وهي كعناوين فقرا
وحبثت يف مقدمته ألعرف معىن كلمة )تـىفىوُّن( اليت يف العنوان، فلم أجده تطرق إليها! وحبثت 
عن كلمة )فون( يف قاموس قريب فلم أجدها فيه! وبعد حبث يف معاجم أخرى تبنيَّ أهنا تعين 

 الربكة وحسن النماء. 
 فالعنوان غري واضح لغة، وغري دقيق معىن.

 
 سادًسا

 املؤْترات والدورات واملعارض
 

الرابطة  يف تنظيم مركز الدراسات القرآنية  مة يف خدمة القرآن الكرمي وعلومه/جهود األ
  2621مج )  2هـ،  1434،  الرابطة  لرابط: ا   -ابلتعاون مع مراكز أخرى.  احملمدية للعلماء

 ص(. 
حماور: جهود األمة يف هـ، وانتظمت أحباثه يف مخسة 1432وث مؤمتر ُعقد يف فاس عام حب

حفظ القرآن الكرمي، ويف تيسريه، وتفسريه، واستنباط اهلدي منه، وبيان إعجازه البياين والتشريعي 
 والعلمي.

 من هذه البحوث:
 جهود األمة يف رسم القرآن الكرمي/ غامن قدوري احلمد. -

 جهود األمة يف فهرسة القرآن الكرمي/ عبدهللا حممد اجليوسي. -
 ملي جامع خلدمة القرآن الكرمي/ علي عمر ابدحدح. حنو مشروع عا -
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 جهود األمة يف علوم القرآن يف العصر احلديث/ حممد يوسف الشرجبي. -

 
  -حبوث املؤْتر الدويل لتطوير الدراسات القرآنية/ تنظيم كرسي القرآن الكرمي وعلومه.

 ج.م 5هـ[،  1434الرايض: جامعة امللك سعود، كرسي القرآن الكرمي وعلومه، ] 
( حبثًا مقبوالً للمشاركة يف حلقات 21( حبثًا مقبوالً للمشاركة يف جلسات املؤمتر، و )34يضم )

 ( حبثًا مقبوالً للطباعة.14النقاش، و )
 ومن هذه البحوث:

 جهود املغاربة يف االنتصار للنص القرآين/ حممد عبداحلليم بيشي.  -

 وجتارب/ عبدهللا موسى أبو اجملد. التجديد يف الدراسات التفسريية: مقرتحات  -

مراجعة عدد من النظرايت املتعلقة برسم املصحف يف ضوء علم اخلطوط القدمية/  -
 غامن قدوري احلمد. 

 املنهج األمثل لتحقيق كتب القراءات يف ضوء التقنيات احلديثة/ عمار أمني الددو. -

 املعجم املفهرس للقراءات القرآنية/ رضوان بن إبراهيم خلشني. -

 عناية أهل اليمن بتطوير علم القراءات/ حممد بن سعيد بكران.  -

الليربالية وحتريفهم للقرآن: دراسة يف الرتمجة اإلصالحية )التحريفية( للقرآن/ حممد   -
 مستقيم حممد ظريف، عبدالقادر عمر احلميدي. 

 تطبيق اجلودة يف تعليم القراءات العشر/ أمحد بن عبدهللا سليماين.  -

ية يف اجلامعات الباكستانية: مناهج، إجنازات، مشاريع: اجلامعة الدراسات القرآن -
 اإلسالمية العاملية أمنوذًجا/ سيد نور اهلدى. 

أحدث تقنيات احلاسوب واألجهزة اللوحية ودورها يف تطوير دراسات القرآن الكرمي/   -
 قتيبة فوزي الراوي. 

اقة البصرية / حممد تعليم وحتفيظ القرآن الكرمي بواسطة اهلاتف احملمول لذوي اإلع -
 الغزايل خليل.

أمهية دور الصناديق الوقفية يف خدمة مؤسسات القرآن الكرمي وعلومه يف عصران  -
 احلاضر/ عبداللطيف إبراهيم األعظمي.
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 القرآن الكرمي وعلومه يف األفالم الواثئقية/ عبدالعزيز بن عبدالرمحن الضامر. -

 لواقع/ عمر راغب زيدان.   الفضائيات القرآنية: أصالة املنهج وحتدايت ا -

 
حبوث املؤْتر الدويل الثاين لتطوير الدراسات القرآنية: البيئة التعليمية للدراسات القرآنية:  
الواقع وآفاق التطوير/ تنظيم كرسي القرآن الكرمي وعلومه، مركز تفسري للدراسات  

 مج.  7هـ،   1436الرايض: الكرسي، املركز،  -القرآنية.
 ر موزعة على مثانية حماور، هي: جاءت حبوث املؤمت

 االعتماد األكادميي ومعايري اجلودة للمؤسسات القرآنية. -

 الربامج التعليمية األكادميية للدراسات القرآنية. -

 الربامج التعليمية غري األكادميية للدراسات القرآنية.  -

 تعليم األطفال القرآن الكرمي وعلومه. -

 لعربية.تعليم الدراسات القرآنية بغري اللغة ا -

 متويل املشروعات التعليمية للدراسات القرآنية. -

 تعليم الدراسات القرآنية لذوي االحتياجات اخلاصة.  -

 استثمار وسائل التقنية يف تعليم الدراسات القرآنية. -

 

لندن: مؤسسة  -حتقيق خمطوطات علوم القرآن الكرمي: األصول والقواعد واملشكالت.
 ص.  423هـ،  1437اإلسالمي، الفرقان للرتاث 

حتقيق خمطوطات علوم القرآن  عقدت الدورة التدريبية العاشرة يف جمال التحقيق، حتت عنوان " 
"، اليت نظمها مركز دراسات املخطوطات اإلسالمية الكرمي: األصول والقواعد واملشكالت

ية ابلرابط، وذلك من التابع ملؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي، ابلتعاون مع دار احلديث احلسن
آذار )مارس(    5شباط )فرباير( إىل    29من الشهر نفسه،    26مجادى األوىل إىل هناية يوم    20

 م ابلرابط. 2016
وتناولت احملاضرات ومناقشاهتا النوعية خمتلفى جوانب التحقيق اخلاصة بعلوم القرآن الكرمي 

 والتفسري.
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  - القرآن الكرمي/ إعداد وحترير حممد بن مصطفى السيد.مع القرآن: احملتوى العلمي ملعرض  
 ص.  163هـ،  1436السعودية: د. ن، 

معرض دائم للقرآن الكرمي، كما يبدو، أقيم حتت رعاية وزارة األوقاف السعودية ابلتعاون مع  
 شركة مسااي القابضة يف املدينة املنورة، جبوار املسجد النبوي الشريف. 

طوطات، ولوحات، وأوعية الكتابة، واملقتنيات، والربامج واملقاطع،  وقد احتوى املعرض على خم 
واألفالم، والتطبيقات، والشاشات التفاعلية، وأجهزة الرتمجة املصممة على مستوى تقنية راقية  

 يف صناعة املعارض واملتاحف العاملية. 
تعزيز مكانته يف  ويهدف إىل إطالع الزائر على هذه املقتنيات لتقوية صلته ابلقرآن الكرمي، و 

 نفسه.
 واحتوى الكتاب على مثانية فصول:

 النبأ العظيم. -

 اتريخ القرآن الكرمي. -

 ورتل القرآن ترتياًل.  -

 التفسري والتدبر. -

 تربية الناشئة واألسرة على القرآن الكرمي. -

 اجلهود التارخيية للعناية ابلقرآن الكرمي.  -

 اجلهود احلديثة للعناية ابلقرآن الكرمي.  -

 خدمة القرآن الكرمي. تقنيات يف -

 سم. 33×  33والكتاب من احلجم الكبري 

 

 
 



21 
 

 سابًعا: التعليم  
 

عم ان: دار   - اسرتاتيجيات اآلايت القرآنية يف تدريس العلوم/ عبدالكرمي جاسم العمراين.
 ص.  339هـ،  1437الوضاح؛ بغداد: مكتبة دجلة، 

 
أمهية ذلك، واخلطوات الرئيسية يف التدريس حبث يف أسلوب التدريس ابآلايت القرآنية، فبنيَّ 

هبا، وموضوعات العلوم فيها، والنصوص من اآلايت القرآنية اليت تطرقت هلا وموضوعات علم 
الفيزايء، وفصل يف علم األحياء واآلايت القرآنية، وآخر يف موضوعات الكيمياء واآلايت  

 ريس العلوم.القرآنية، والفصل األخري: مقرتح جملال رابع يف أهداف تد
 

د. م: مؤسسة  -اسرتاتيجيات تعليم القرآن الكرمي: / إعداد رىب مصطفى حممود زايد.
: مؤسسة الشيخ حممد بن صاحل الشاوي اخلريية،  ص )حقيبة  124هـ،  1436املريب ِّ

 (. 4املتدرب؛ 
حقيبة تعليمية تعني معلم القرآن الكرمي يف أداء مهمته السامية، تنبثق من رؤية شرعية وتربوية  

 واجتماعية متخصصة، وذلك بتطوير طرق التدريس لديه، وتنمية مهاراته أبداء متميز.  
وركزت هذه احلقيبة التدريبية على طرق حديثة ووسائل مستجدة يف تعليم كتاب هللا تعاىل 

 وتفعيلها.
 وجاءت يف أربع وحدات:

 مدخل لتعليم القرآن الكرمي وأهدافه. -

 اسرتاتيجيات تعليم القرآن. -

 طرق حتفيظ القرآن ومراجعته.  -

 مهارات تعليم القرآن الكرمي. -
 

  - الدليل إىل كيفية تعليم القرآن الكرمي/ حس انة وسكينة بنتا حممد انصر الدين األلباين.
 مج. 3هـ،  1435مؤسسة الراين،  عم ان: املكتبة اإلسالمية؛ بريوت: 
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 وقفت منه على ثالثة أجزاء، لكن ذكر يف املقدمة أنه يف ستة أجزاء، ذات العناوين التالية: 
 كيفية تعليم تالوة القرآن الكرمي. -

 كيفية تصحيح األخطاء يف تالوة القرآن الكرمي.  -

 كيفية حتفيظ القرآن الكرمي. -

 كيفية تعليم التجويد النظري.  -

 إضاءات على حصَّة التفسري. -

 صفات معلمة القرآن الكرمي.  -

 وهذه طبعة جديدة للكتاب، فيها تعديالت وإضافة معلومات مفيدة.
 

القاهرة: دار النشر للجامعات،   -.حممد عبدهللا احلاوري  ن الكرمي وعلومه/آ طرق تعليم القر 
 ص.  223هـ،  1434

 
القرآن الكرمي: دراسة فقهية مقارنة/ ايسر بن حممد  األحكام الفقهية املتعلقة مبراكز تعليم 

ورقة )حبث مكمل  404هـ،  1437الرايض: جامعة امللك سعود،  -سيادي.
 للماجستري(.

 
الرايض: دار    -. عرفة بن طنطاوي التبصرة ملن أراد بتعليم القرآن وجه هللا والدار اآلخرة/

 ص.  72هـ،  1433املأثور، 
 

القاهرة: دار الصحوة،   - .أتليف انصر الشافعي إبداع/ أفكار  و  علم طفلك القرآن: 
 ص.  176هـ،  1434

 
دليل معلم القرآن والرتبية اإلسالمية: اخلطة السنوية واليومية: املرحلة البتدائية/ غيدان  

 ص.  512هـ،   1436عم ان: دار غيداء،  -سعدون حممود.
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وف االبتدائية كافة، وزعها املؤلف  خطة منوذجية لتدريس القرآن الكرمي والرتبية اإلسالمية للصف
على األسابيع، مع مناذج من التوعية اإلسالمية يستطيع املعلم استخدامها، وهوامش يف توضيح  
بعض املسائل، كما حلَّ أسئلة النشاط يف املناهج املقررة.. ووضع نصائح وإرشادات للعمل، 

 1435 – 1434م الدراسي )ومعلومات مفيدة، وذكر األهداف العامة خلطته السنوية، للعا
 هـ(.  

 واملؤلف مدرس يف قسم تربية قضاء تلكيف مبحافظة نينوى.  
 

  1437، [الرايض: املؤلفة] -التدريس اإلبداعي للقرآن الكرمي/ فاطمة سعيد القحطاين.
 ص.  154هـ، 

اإلبداعية يف جعلته املؤلفة يف عشرة أبواب: مفهوم اإلبداع، حدوده، املقومات الشخصية 
حلقات القرآن، معوقات اإلبداع، فوائد التدريس اإلبداعي، دور احللقات العلمية واملؤمترات يف 
تنمية اإلبداع يف تعليم القرآن، أمهية تدريس القرآن، فوائد تدريسه، أهداف تدريسه، الطرق  

 اإلبداعية يف تدريسه. 
 

ابململكة العربية السعودية: دراسة   تطوير تدريس القرآن الكرمي يف مدارس التعليم العام
املدينة   -أتصيلية وتصميم تدريس مقرتح يف املرحلة البتدائية/ حممد بن أمحد النصريي.

 ورقة )دكتوراه(.  324هـ،  1433املنورة: اجلامعة اإلسالمية، 

 
صعوابت تعلم القرآن الكرمي لدى متعلمي اللغة العربية الناطقني بلغات أخرى/ بدر عودة  

ورقة )حبث مكمل  252هـ،  1435املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -رواين.امل
 للماجستري(.

 



24 
 

واقع استخدام تقنيات التعليم يف تدريس القرآن الكرمي ابملرحلة الثانوية يف مدينة الرايض  
هـ،   1434الرايض: جامعة اإلمام،  -ومعوقات استخدامها/ عيسى بن أمحد الفيفي.

 ستري(.ورقة )ماج 195

 

تقومي األداء التدريسي لدى معلمات القرآن الكرمي يف املدارس املتوسطة للبنات مبدينة  
  159هـ،  1436الرايض: جامعة امللك سعود،  -الرايض/ جنود بنت عايض األمحري.

 ورقة )حبث مكمل للماجستري(.
 

  - لشريف.أمهية ارتباط الشرعيني مبرجعياهتم: أهل القرآن منوذًجا/ حممد بن موسى ا
 ص.   63هـ،  1434القاهرة: دار التوزيع والنشر، 

ارتباط خرجيي كليات الشريعة واملعاهد مبرجعية، حتفظ هلم علمهم وحاهلم، وتُبقي على نفوسهم 
 صاحلة. 

، وأهنم كانوا يرتددون  وركز املؤلف يف هذه املسألة املهمة على حفاظ القرآن والدارسني لعلومه
 ويالزموهنم وال ينقطعون عنهم.على مشاخيهم 

وذكر من دواعي هذه املرجعية: الضبط العلمي، والتدريب، والضبط النفسي، واجلانب املايل،  
واالستفادة من الطالب نفسه، وقطع الطريق على من يريد استغالل الطالب أو إفسادهم، 

 والوفاء للشيخ أو املعهد. 

 
 اثمًنا: األسئلة واألجوبة

 
  585هـ،    1438اهلفوف، السعودية: املعد ،    -رآن/ حسن عبدهللا العطية.األسئلة يف الق

 ص.
 داول ابآلايت الواردة يف القرآن الكرمي على هيئة أسئلة، دون التعليق عليها. ج
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( مادة دار حوهلا ما يزيد على  335ويف التعريف ابلكتاب أن القرآن احتوى على قرابة )
قرآنية، مما يعين أن األسئلة احتلت قرابة سدس القرآن ( آية  1000( سؤال، يف قرابة )2000)

 الكرمي.
 ومجعت اآلايت حتت ثالثة فصول:

 الرتتيب اهلجائي ملوضوعات األسئلة يف القرآن الكرمي )وهو معظم الكتاب(.  -

 األسئلة القرآنية اليت ذكر يف القرآن إجاابهتا.  -

 أنواع األسئلة اإلهلية.  -
 

األسئلة الزعبية، ويسمى أيًضا: بغية األريب الليب  لكشف سؤالت  األجوبة الوهبية عن 
هـ(؛ حتقيق مبارك بن راشد   1188احلبيب الزعيب/ حممد بن أمحد السف اريين )ت 

 ص.  162هـ،  1437عم ان: دار الفتح،  -احلثالن.
 هـ(، 1186أجاب يف اإلمام السّفاريين عن سبعة أسئلة كتبها إليه يوسف الزعيب )ت بعد 

 وهي:
 ما أول آية نزلت؟ -

 ما آخر آية نزلت؟ -

 ما كّتاب الوحي ابالتفاق؟  -

 هل القرآن العظيم مُجع يف زمن النيب صلى هللا عليه وسلم مصحًفا أم ال؟ -

 هل ترتيب السور واآلايت من جربيل من اللوح، أو من النيب صلى هللا عليه وسلم؟ -

 صلى هللا عليه وسلم؟كم نزل جربيل األمني على رسول رب العاملني حممد   -

هل املالئكة واجلن يوصفون ابلسمع والبصر واجلِّرمية كاإلنس، أو ال يوصىفون مبا   -
 توصف به اإلنس؟ 

 



26 
 

جمموع فتاوى القرآن الكرمي من القرن األول إىل القرن الرابع عشر/ مجع وحتقيق ودراسة 
حزم،   جدة: دار األندلس اخلضراء؛ بريوت: دار ابن  -.2ط - حممد موسى الشريف.

 ص(.  1533مج ) 3هـ،  1433
أجوبة على أسئلة ُسئلها العلماء يف علوم القرآن الكرمي دون تفسريه، فهي متنوعة، يف نزول 

 القرآن، ومجعه، وقراءته، وفقهه، والعقائد املتصلة به، وجتويده، وغري ذلك.
ا، ومن وكانت متفرقة فجمعها األستاذ حممد موسى من الكتب املطبوعة، قدميها وجديده

 اجملالت أيًضا، وهي لكل من مات قبل انقضاء القرن الرابع عشر اهلجري. 
 

سؤال وسؤال عن القرآن الكرمي: موسوعة قرآنية شاملة/ إعداد حممد عبدهللا خري    1000
 ص.  400هـ،  1435اإلسكندرية: دار الدعوة،  -الدين.

نوَّع يف تقدميها، وغطى جوانب كثرية من أسئلة وأجوبتها يف القرآن الكرمي، ذكر معدها أنه 
موضوعاته، من علوم وإعجاز وفضائل وفتاوى وفوائد، وأنه مل حيط بكل جوانبه، ولكنه راعى  

 فيه "بساطة الطرح، وتسلسل املوضوعات، وسالسة املعلومات".
 

سعيد أجوبة القرآن عن أسئلة اإلنسان الثالثة: من أين؟ ملاذا؟ وإىل أين؟/ عز الدين بن 
 ص.  329هـ،  1433عم ان: دار جمدلوي للنشر،   - كشنيط اجلزائري.

 
اإلمساعيلية، مصر: دار الكاتب:   -اإلجابة: القرآن وأسئلتك الوجودية/ مهاب السعيد.
 ص.  396هـ،   1437مركز براهني لدراسة اإلحلاد ومعاجلة النوازل العقدية، 

 ته هي: دراسة عميقة أبسلوب شائق وتركيز وإفادة، وموضوعا
 حني يتكلم اإلله.  -

 السؤال األمحق )عن سؤال: هل يوجد إله؟(.  -

 السؤال األشد محًقا )عن سؤال: من خلق هللا؟، وعن صفات هللا، وأشياء شبيهة(. -

 الذين رسبوا يف اختبار اخلط )عن شبهات الربوبيني، والغاية من اخللق(. -

 احلاسة األوىل )عن سؤال: ملاذا يكون اإلميان ابلغيب؟(.  -
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 آهلة خرافية )عن وحدانية هللا عز وجل(.  -

 التشخيص: جمرد غرور )عن سؤال ملاذا خىلقىنا وهو ال حيتاجنا؟(.  -

 ُمغمضو اجلفون يف القطار السريع )عن البعث واليوم اآلخر(.  -

 النعمة اليت ُيساء فهمها )عن أسئلة القدر(.  -

 والشّر ليس إليه )عن سؤال وجود الشرور واآلالم يف الدنيا(.  -

 ريقة )عن النبوات والوحي والرسالة(. الط -

 املخّدر األنيق )عن نتائج العلم التجرييب(. -

 العدل اإلهلي )عن قيام احلجة ووجود العذاب يف اآلخرة(.  -

 أخطر أنواع الطمأنينة )عن األداين(.  -
 

دمشق؛  -. منصور عبداحلكيم الصحابة يسألون و هللا تعاىل جييب آبايت القرآن اجمليد/
 ص. 304هـ، 1433القاهرة: دار الكتاب العريب، 

 

 
 اتسًعا: املسابقات

 
إبراهيم بن األخضر   القرآن الكرمي ومقرئوه/  قارئو  مهارات حمكمي مسابقة القرآن الكرمي:

 ص.  304هـ، 1435 مكتبة دار املنهاج ، لرايض: ا  -.2ط  -.بن علي القيم 
والعلمية، مثل مهاراته يف التجويد، وقدراته يف إظهار األحكام  بنيَّ فيه صفات احملكَّم: الشخصية  

بدقة، كمخارج احلروف، واإلجراءات اليت يقوم هبا للقارئ أثناء التحكيم. وخصص حبثًا للحقيبة 
التدريبية يف املهارات األساسية حملكمي مسابقة القرآن الكرمي، وقسًما للمهارات املتقدمة، 

وظواهره وخصائصه، والكفاايت واملقومات األدائية، وأورد تطبيًقا    فبحث مقومات أداء القرآن،
 عملًيا على ربع حزب من القرآن الكرمي من خالل اجملموعات التدريبية. 

 واملؤلف شيخ القراء ابملسجد النبوي الشريف. 
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مهارات التحكيم يف املسابقات القرآنية: دراسة نظرية تطبيقية/ إبراهيم بن سعد 

 ص.   104هـ، 1433رايض: دار احلضارة، ال -الدوسري.

 
الرايض: دار   -سؤال وإجابة/ علي عبدالقادر املريشد. 606أروع املسابقات القرآنية: 

 ص.  150هـ، 1433احلضارة، 
 

 عاشًرا
 اجملموعات والبحوث واملقالت والتغريدات

 
 اجملموعات -أ

 
هـ،  1428،  شبيلياإدار كنوز    الرايض:  -.حتقيق علي حسني البواب  من ذخائر الرتاث/

 ص.  149
 :  يتضمن

 .  هـ( 325)ت  القصيدة اخلاقانية يف التالوة و حسن األداء/ أليب مزاحم اخلاقاين -

)ت  ما انفرد به القراء الثمانية من الياءات والنوانت والتاءات والباءات/ البن غلبون -
 .  هـ( 359

 .  هـ( 870)ت بن النجار العزيز/قسام األلفات يف كتاب هللا الأالتمييز يف معرفة  -

 .  هـ( 591)ت قبل  ما وقع يف القرآن الكرمي من الظاء/ للسرقوسي -

 هـ(. 780)ت  ندلسيمنظومة يف الفرق بني الضاد والظاء/ البن جابر األ -
 

عماد  ]جمموعة متون يف البسملة واحلمدلة والعقيدة/ اعتىن به حممد يوسف إدريس، 
 ص.  136هـ،  1437النور املبني، عم ان: دار   -.[القضاة

 الرسائل اليت هلا صلة بعلوم القرآن فيه:
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 1349القول األجلى يف كون البسملة من القرآن أو ال/ إبراهيم بن أمحد املارغين )ت   -
 هـ(.

مقدمة يف البسملة ويف الفروق بني احلمد والشكر واملدح/ زكراي بن حممد األنصاري   -
 هـ(. 926)ت 

 هـ(.  1299سنية ابألدلة القرآنية/ حممد بن أمحد عليش املالكي )ت  تقريب العقائد ال -
 

 البحوث -ب
 

دراسات عن القرآن الكرمي/ أتليف حممد الطاهر بن عاشور، حممد فريد وجدي، مصطفى 
  112هـ،  1435القاهرة: جملة األزهر،  -صادق الرافعي؛ مجعها وحققها حممد عمارة.

 ص.
 الكتاب، وهو هدية عدد ذي احلجة من جملة األزهر.وقفت على اجلزء الثاين من 

 والدراسات هي:
 للشيخ حممد الطاهر بن عاشور: 

 يف إعجاز القرآن. -

 مبتكرات القرآن. -

 عادات القرآن. -

 ولألستاذ حممد فريد وجدي رمحه هللا: 
 رد شبهات عن القرآن الكرمي.  -

 الدواعي اليت تدفع لتحريف الكتب السماوية.  -

 رافعي:ولألديب العالمة ال

 القرآن والعلوم. -
 

  - .أتليف مساعد بن سليمان الطيار صول التفسري/أمة يف علوم القرآن و حبوث حمكَّ 
 ص.  456هـ، 1436 مركز تفسري للدراسات القرآنية ، الرايض: 
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 وهذه البحوث هي:
 علوم القرآن: اترخيه وتصنيف أنواعه.  -
 جهود األمة يف أصول تفسري القرآن الكرمي. -

علوم القرآن من خالل كتاب التفسري من صحيح البخاري )سورة الفاحتة  تثوير   -
 أمنوذًجا(. 

 تفسري القرآن ابإلسرائيليات: نظرة تقوميية.  -

 تصحيح طريقة معاجلة تفسري السلف يف حبوث اإلعجاز العلمي.  -

 تقومي املفاهيم يف مصطلح اإلعجاز العلمي. -

تاابت بعض املستشرقني: الدخيل من اللغات القدمية على القرآن من خالل ك -
 عرض ونقد.

 
 ص.  190هـ،   1436بريدة: جامعة القصيم،  -حبوث حمكمة يف القرآن وعلومه.

 وهي ثالثة حبوث: 
 القراءات القرآنية وعالقتها مبسائل االعتقاد/ عبدالعزيز بن سليمان املزيين.  -

 اخلضري. منهج الشيخ ابن عثيمني يف االستنباط من القرآن الكرمي/ أمحد بن سليمان -

 الشرور املستعاذ منها يف سورة الفلق/ أمل بنت أمحد الربيش. -

 
الرايض: مدار الوطن للنشر،   -حبوث يف التفسري وعلوم القرآن/ أمحد بن حممد البيدي.

 ص.  463هـ،  1437
 وهي ستة حبوث: 

 أسرار اخلطاب وأنوار الكتاب، للعز احلنفي، دراسة وحتقيًقا. -

 دراسة موضوعية. أتثري القرآن:  -

 مصطلح التأويل واستعماالته يف القرآن.  -

 الوجوه والنظائر يف القرآن: دراسة أتصيلية.  -

 أشد آية على العلماء: تفسري وفوائد. -
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 أركان القراءة املقبولة.  -

 تفصيل آايت القرآن للمستشرق الفرنسي: دراسة وصفية ونقدية.  -
 

 املقالت -جـ
 

مة نور  الدين علي بن حممد الضبَّاع شيخ عموم املقارئ املصرية/  مقالت الضب اع: العال 
عم ان: دار الفتح،   -اعتىن هبا محد هللا حافظ الصفيت؛ قدم هلا أمحد عيسى املعصراوي.

 ص.  315هـ،  1436
مقاالت علمية نفيسة كانت منثورة يف جمالت وصحف سّيارة، لشيخ قرّاء مصر العاّلمة علي 

(، مجعها معدُّ هذا الكتاب وصححها، ورتَّبها على مناسباهتا  هـ 1380بن حممد الضّباع )ت 
املوضوعية، وعلَّق على بعض ما يلزم، وجلُّها يف موضوعات علوم القرآن الكرمي، اليت مُجعت 
حتت العناوين التالية: فضل العناية ابلقرآن الكرمي، القضااي القرآنية، التاريخ والرتاجم، مباحث  

 إلعجاز العلمي للقرآن الكرمي. علم التجويد واألداء، ا

 
 -. لطائفة من كتاب األلوكة؛ تقدمي حممد حســــــان الطيان  موعة مقالت/جم  دوحة القرآن:

 ص. 291هـ، 1434الرايض: دار األلوكة، 
ــث متنوعـــة يف ظالل القرآن: دالئـــل، ومروايت، وأتمالت، ومفــــاهيم، ومنثورات. من  مبــــاحـ

قصـــــة الرجل والفتاتني، الربُّ يف القرآن الكرمي، الظلم يف عناوينها: كيف حتب القرآن وحتيا به؟،  
 املنظور القرآين، من أسرار الكلمات يف القرآن الكرمي.

 
هـــــــــــــــ،   1435عم ان: دار املأمون،   -مع القرآن: دراســــات ونظرات/ مأمون فريز جرار.

 ص. 248
أصـــــــــــــــل الكتـاب مقـاالت وحبوث يف القرآن الكرمي، كتبهـا املؤلف يف مراحـل خمتلفـة، معظمهـا 
نشـــــــر يف عموده األســـــــبوعي يف صـــــــفحة "الفكر اإلســـــــالمي" يف جريدة "الدســـــــتور" األردنية. 
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بعضـها يف حماور معينة متثل دراسـة لظاهرة أو أسـلوب قرآين، وبعضـها ميثل نظرة تدبر يف بعض 
 اآلايت.

ــد من  ــات العبـ ــات يف أزمـ ــذاب هللا، الرمحـ ــااي آايت هللا، آاثر عـ ــاالت: خفـ ــذه املقـ ــاوين هـ عنـ
 الصاحل، السادة واألتباع يف القرآن الكرمي، وما أنتم مبعجزين، ال يهدي كيد اخلائنني...

  
عم ان: مجعية احملافظة على القرآن الكرمي،   -خواطر من القرآن/ أمحد مصـــطفى القضـــاة.

 ص. 116هـ،  1435
 دروس أفادها، وخواطر استوحاها املؤلف من القرآن الكرمي، ومجعها يف هذا الكتاب..

من عناوين موضــــوعاته: أصــــول الرتبية عند لقمان احلكيم، مفهوم الظلم كما يعرضــــه القرآن،  
قبســـــات عســـــكرية من آية قرآنية، بنو إســـــرائيل وقتلهم األنبياء واألبرايء، مرتكزات ضـــــرورية يف 

 الكرمي.حفظ القرآن 
 

  الرايض:  -.أتليف مساعد بن سليمان الطيار  صول التفسري/أمقالت يف علوم القرآن و 
 مج. 2هـ، 1436 مركز تفسري للدراسات القرآنية،

يضم عدًدا من املقاالت واملشاركات اليت كتبها املؤلف يف شبكة )التفسري والدراسات القرآنية( 
جملة البيان، وتناولت موضوعات يف علوم القرآن، بزواايها املختلفة، ويف مواقع أخرى، ويف 

وأصول التفسري، والقراءات، والتجويد، وما يتعلق ابلدراسات العليا يف القرآن وعلومه، ومن 
 عناوينها: 

 مسائل علوم القرآن بني النقل واالجتهاد.  -
 تصنيف العلوم املتعلقة بعلوم القرآن. -

 أفضل كتب إعراب القرآن. -

 لقرآن الكرمي.شروط إعطاء إجازة ا -

 رأي آخر يف اإلسرائيليات يف كتب التفسري. -

 الفرق بني املتقدمني واملتأخرين يف التفسري. -

 السور املستحبة قراءهتا كل ليلة. -
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 الفرق بني كتب املعاين والتفسري. -

 االستفادة من التفسري اإلشاري يف تدبر القرآن.  -

 التورع يف التفسري. -

 املطبوعة.دعوة لدراسة املصاحف  -

 كيف جنادل من زعم وجود أخطاء لغوية يف القرآن؟  -

 
عمَّان: دار دجلة،    -أتمالت يف النص القرآين واخلطاب الشعري/ أمحد إمساعيل النعيمي.

 ص.  217هـ،  1436
 ص(، وسائره يف اخلطاب الشعري. 30الكتاب قسمان، أوله أتمالت يف النص القرآين )

 وحماضرات، مجعها املؤلف يف هذا الكتاب.وأصله جمموعة مقاالت 
 وما يتعلق منها ابلقرآن هو: 

 الدعاء ودالالته يف القرآن الكرمي. -

 القرآن الكرمي واإلعجازات العددية. -

 اإلعجاز القرآين وااللتفات. -

 القرآن الكرمي واللغويون. -

 العطر يف القرآن الكرمي. -

 البعد العريب يف آايت الذكر احلكيم. -

 االستسقاء يف التنزيل العزيز.أدعية  -

 
القاهرة: مكتبة الفنون   -النبأ العظيم: نظرات جديدة يف القرآن/ حممد عبدهللا دراز.

 ص.  208هـ،  1435واآلداب: مؤسسة اقرأ للنشر، 
كتاب مشهور، لقي قبواًل يف العصر، وطبع طبعات عدة، وأصله حبوث قدمها املؤلف بني  

أصول الدين ابجلامع األزهر، أراد هبا ذكر خصائص القرآن  يدي دروس التفسري لطلبة كلية
الكرمي، واحلقائق املتصلة به، واخلطة اليت ينبغي سلوكها يف دراسته. وفيه تفصيل وحتليل، وشيء  

 من التطبيق والتمثيل. 
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 وانتظمت موضوعاته يف مبحثني:
 حتديد معىن القرآن، والفرق بينه وبني احلديث القدسي والنبوي.  -

 بيان مصدر القرآن، وإثبات أنه من عند هللا بلفظه ومعناه.  -
 وهذا األخري جلُّ موضوع الكتاب.

 
  1436بريوت: دار ابن حزم،  -سبع ورقات ومثانية أحباث/ عبدالعزيز بن علي احلريب.

 ص.  382هـ، 

 يشتمل على تسعة حبوث، ستة منها يف القرآن وعلومه، وهي: 

 الكرمي. معاين الروح يف القرآن  -

 سكتات حفص يف القرآن الكرمي من طريق الشاطبية.  -

 أثر اختالف القراءات يف الوقف واالبتداء.  -

 املاوردي وتفسريه )النكت والعيون(.  -

 اخلوف يف حياة موسى عليه السالم يف القرآن الكرمي. -

 وقف التجاذب )املعانقة( يف القرآن الكرمي. -
 

 التغريدات  -د
 

بللسمر،    -لتغريدات القرآنية للشيخ عبدهللا بلقاسم ]البكري[. أفياء الوحي: كتاب جيمع ا 
 ص.  135هـ،   1435السعودية: مكتب الدعوة و اإلرشاد، 

تغريدات لطيفة، حسنة السبك، قريبة املأخذ، تدبَّر صاحبها يف آايت من الذكر احلكيم، 
ملعاش... وغرَّد هبا عرب واستظلَّ هبا، مبيًنا معانيها وأهدافها وما هتدي إليه، وربطها ابلواقع ا

 مواقع التواصل االجتماعي. 
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  - أفياء الوحي: تغريدات قرآنية: اجملموعة األوىل والثانية/ عبدهللا بلقاسم ]البكري[.
بللسمر، السعودية: املكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد؛ مكة املكرمة: دار طيبة اخلضراء،  

 ص.  328هـ،  1437
نشرها املؤلف عرب مواقع التواصل االجتماعي، وهي مجل مفيدة، وعبارات  أتمالت قرآنية واعية  

 انفعة، ونظرات عميقة، تبعث على التفكر واإلميان، مع فصاحة ومجال يف التعبري.

 

 

 الباب الثاين 
 املصاحف 

 
 أوًل 

 املصاحف )دراسات( 
 

لرايض: جامعة ا  - نوازل القرآن املتعلقة ابملصاحف والقراءة/ عاصم بن عبدهللا آل محد.
 ورقة )دكتوراه(.  624هـ،  1436اإلمام، 

 
اإلسكندرية: دار   -دراسات أثرية حول املصحف الشريف/ حسن حممد نور عبدالنور.

 ص.  299هـ،   1437الوفاء، 
جمموعة من الدراسات لعدد من املصاحف األثرية، املغربية والسودانية واإلفريقية والعثمانية،  

مكتبات بعض املدن الليبية والسعودية، ترجع إىل القرون األربعة املاضية، ُدرست  احملفوظة يف 
 أثرايًّ وفنيًّا وواثئقيًّا. وأشار املؤلف إىل قيمتها األثرية. 
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 اثنًيا  
 عدد اآلايت والسور 

 
هـ(؛ دراسة   4عدد آي القرآن/ أليب حفص عمر بن علي بن منصور اآلُملي الطبي )ق 

ورقة )حبث    228هـ،    1435املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،    -رون.وحتقيق كحيل ها
 مكمل للماجستري(.

 
هـ(؛ حتقيق حممد   444البيان يف عد ِّ آي القرآن/ أليب عمرو عثمان بن سعيد الداين )ت 

 ص.  400هـ،  1435القاهرة: دار ابن كثري: دار املاهر ابلقرآن،  -سيد فتح هللا. 
آايت القرآن الكرمي يف كل سورة، وبيان االختالف يف ذلك، وتبدو  كتاب مرجع يف عدد 

 أمهيته يف معرفة فواصل اآلايت والوقوف عليها.
قال املؤلف رمحه هللا: "هذا كتاب عدد آي القرآن، وكلمه وحروفه، ومعرفة مخوسه وعشوره،  

دد، وما اتفقوا ومكيه ومدنيه، وبيان ما اختلف فيه أئمة أهل احلجاز والعراق والشام من الع
 عليه منه...".   

 
كتاب العدد: عدد آي القرآن الكرمي/ أليب القاسم يوسف بن علي بن جبارة اهلذيل )ت  

بريوت:    -هـ(؛ دراسة وحتقيق عمار أمني حممد الددو، مصطفى عدانن حممد سلمان.  465
 ص.  210هـ،  1436دار ابن حزم،  

تلقاها املؤلف عن شيوخه بسند متصل، إضافة   فيه مادة غنية عن علم عدد آي القرآن الكرمي،
إىل مقدمة طويلة تربز أمهية علم العدد وتدافع عنه أبدلة نقلية وعقلية، كما اشتمل على ذكر 

 املكي واملدين من اآلايت والسور، وشيء من أسباب النزول.
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 بن  عدد آي القرآن عند أهل األمصار وما اشتهر من اختالفهم فيه/ أبو البقاء عبدهللا
املدينة املنورة:    -هـ(؛ دراسة وحتقيق طاهر بن إدريس احملاريب.  616احلسني العكبي )ت  

 ورقة )ماجستري(. 340هـ،  1435اجلامعة اإلسالمية، 

 
  803كتاب يف عد ِّ آي القرآن/ شهاب الدين أمحد بن ربيعة بن علوان الدمشقي )ت 

  304هـ،  1435بريوت: دار الكتب العلمية،  -هـ(؛ دراسة وحتقيق خالد مميد املغريب.
 ص )أصله رسالة علمية من جامعة اجلنان(. 

علم عدِّ آايت القرآن الكرمي يتعلق بكثري من علوم القرآن، وبعضها يتوقف عليه، وهو علم 
يبحث فيه عن أصول آايت القرآن الكرمي، من حيث عدد اآلايت يف كل سورة، وما هو رأس  

 اآلية وما خامتتها. 
قال اإلمام اهلذيل رمحه هللا: "إن قوًما جهلوا العدد فقالوا: ليس بعلم، وإمنا اشتغل به بعضهم  

لريوج به سوقه ويتكرب به عند الناس". وردَّ عليهم بقوله: "وهذا جهل من قائله، مل يعلم مواقع 
الصحابة رضي  العدد وما حيتوي عليه من العلم، ولو مل يكن العدد علًما ملا اشُتغل به يف زمن 

 هللا عنهم. 
( كتااًب ُصنِّّف يف هذا املوضوع، ورتبها على مؤلفيها، بني األعوام 45وعدَّد احملقق يف مقدمته )

 هـ(. 1429 – 102)
 

عم ان: دار أسامة،  -اإلحكام يف عدد سور القرآن وعدد آايته/ عبدهللا إبراهيم جلغوم.
 ص.  224هـ،  1436

الثاين يف سلسلة معجزة الرتتيب القرآين ]يعين بعد كتابه "من ذكر املؤلف أن هذا هو الكتاب 
روائع اإلعجاز العددي يف ترتيب القرآن الكرمي"[، وأنه جعل جزًءا كبريًا منه لإلحكام يف سوريت  

 التوبة والنمل، وملسألة البسملة.
 وذكر أن ترتيب السور توقيفي، وأنه وجه من وجوه إعجاز القرآن.

(  6236لكتاب يتألف من أربعة مباحث، موضوعها الرئيس هو العدد )والفصل األول من ا
 عدد آايت القرآن، حسب العّد الكويف.
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( الذي هو جمموع  12791والفصل الثاين فيه عشرة مباحث، موضوعها الرئيس هو العدد )
 )جمموع تراتيب سور القرآن(.  6555)عدد آايت القرآن( و  6236العددين 

قدماء استبعدوا الرتتيب القرآين من وجوه إعجاز القرآن بسبب تضارب وذكر يف اخلامتة أن ال
 اآلراء يف هذه املسألة... وأن كتابه هذا يعّد مسامهة حقيقية يف موضوعه. 

واملؤلف مدرس لغة عربية، حاصل على الدكتوراه التقديرية من املبادرة العاملية للقيادات اإلنسانية  
 إلعجاز يف القرآن الكرمي. املتميزة، عضو اهليئة املغربية ل

 

 الباب الثالث 
 مجع القرآن ورمسه

 
 أوًل 

 مجع القرآن 
 

حتقيق موقف الصحايب اجلليل عبدهللا بن مسعود رضي هللا عنه من اجلمع العثماين/ حممد 
الرايض: جامعة امللك سعود، كرسي القرآن الكرمي وعلومه،   -بن عبدالرمحن الطاسان. 

 ص.  134هـ،  1435
تناقلت كتب التفسري وعلوم القرآن رواايت كثرية يف موقف الصحايب اجلليل عبدهللا بن  

مسعود رضي هللا عنه من مجع املصحف يف عهد اخلليفة الراشد أمري املؤمنني عثمان بن عفان  
رضي هللا عنه، واستغل بعض املغرضني بعض تلك الرواايت يف الطعن يف اجلمع العثماين 

 تاب حبث مفصل إلزالة هذا اإلشكال.للقرآن. وهذا الك
 

  -.بو حسانأدراسة ما روي عن عثمان رضي هللا عنه يف شأن حلن القرآن/ مجال حممود  
 ص.  80هـ، 1433عم ان: دار الفتح، 
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عم ان: دار النور   -ثبوت القرآن بني أهل السنة والشيعة اإلمامية/ حممد السيد الصياد.
 ص.  309هـ،  1437املبني، 

الباحث رأي السنة والشيعة يف ثبوت القرآن، واملنطلقات املنهجية والعقلية اليت انطلق حدد فيه  
 منها كل فريق.

 ووضح مسألة )حتريف القرآن( جبالء، ومعرفة هل هي من ثوابت اإلمامية االثين عشرية أم ال؟
منظومة وذكر أنه يغلب على االستنباط الفقهي عند الشيعة اجلانب العقدي، الذي يصبغ 

صناعة الفتوى عند اجملتهد الشيعي، فمنه ينطلق، وإليه يرد اآلايت والنصوص، ويلوي عنقها  
 لتوافق مذهبه العقدي يف أغلب األحيان.

ومما قاله املؤلف يف مطلب )اختالف مصاحف الصحابة( مع بعض االختصار: أنه كانت  
وسلم، يشرف عليها النيب نفسه،  هناك جلنة رمسية جتمع القرآن على عهد النيب صلى هللا عليه

كما وردت يف األحاديث الصحيحة، وهناك أشخاص من الصحابة كتبوا القرآن مبفردهم خارج 
نطاق اللجنة الرمسية، ومل يكن عمل هؤالء يف ضبط واتزان وكفاءة اللجنة الرمسية، ومن الطبيعي 

 حلضور وما أشبه ذلك.أن يعرتيه بعض العوارض البشرية، كالنسيان واخلطأ والتغيب عن ا
فعمل اللجنة الرمسية إذن هو املتواتر، وبعض من كتبوا مبفردهم كان يدخل التفسري هبامش 

 املصحف... ومن هنا نشأت ظاهرة املصاحف.. 
 

 اثنًيا  
 رسم وضبط املصاحف

 
الرايض: دار   -احلافظ ابن أيب داود وكتابه "املصاحف"/ حممد بن عبدالرمحن الطاسان.

 ص.  136هـ، 1435الصميعي، 
دراسة يف كتاب "املصاحف" ملصنفه عبدهللا بن سليمان، ابن احملدِّث أيب داود صاحب السنن 

 هـ(، جعلها املؤلف يف ثالثة فصول: 316)ت 
دراسة أقوال النقاد يف عبدهللا بن سليمان بن األشعث السجستاين املعروف اببن أيب  -

 داود.
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داود يف كتابه "املصاحف" واملوقف من استغالل الطاعنني يف طريقة ومنهج ابن أيب  -
 الكتاب.

 الشبهات املثارة حول كتاب "املصاحف" البن أيب داود السجستاين. -

وأصل البحث موجود يف رسالة املؤلف للماجستري "املصاحف املنسوبة للصحابة رضي هللا  
ثرًا فيها، فجمع بني متفرقه وأصدره  عنهم والرد على الشبهات املثارة حوهلا"، بني أنه كان متنا

 يف هذا الكتاب.
 

املقنع يف معرفة مرسوم مصاحف أهل األمصار/ أليب عمرو عثمان بن سعيد الداين )ت  
املنامة: مكتبة نظام يعقويب اخلاصة،   -هـ(؛ دراسة وحتقيق بشري بن حسن احلمريي.  444

 مج )أصله رسالة دكتوراه من جامعة املالاي(. 2هـ،  1437
رسم املصاحف كما عرَّفه احملقق هو علم حبال مجع وتوجيه الظواهر الكتابية املوافقة واملخالفة،  

 من حذف وزايدة وإبدال وقطع ووصل، بني الرسم العثماين والرسم القياسي. 
وذكر أن كتاب "املقنع" للداين هو عمدة الكتب يف هذا العلم، وخالصتها. وأنه بنيَّ مسائله، 

 ه، وخدمه بصورة تليق مبكانته. وخرَّج أحكام
هـ(، مث   1351وأشري إىل أن الكتاب صدر يف طبعات سابقة حمققة، من قبل أوتو برتزل )

هـ، أو قبله(، مث نورة بنت    1399هـ(، مث حممد الصادق قمحاوي )  1359حممد أمحد دمهان )
 هـ(.   1432هـ، رسالة ماجستري(، مث حامت صاحل الضامن ) 1431حسن احلميد )

 
اختيارات ابن جناح يف رسم املصحف الشريف وضبطه: مجًعا ودراسة/ مها بنت عبدهللا  

 مج )دكتوراه(.  2هـ،  1435الرايض: جامعة اإلمام،  -اهلدب.
هـ، من  496)مل أر الرسالة، ولعل املقصود أبو داود سليمان بن جناح األندلسي، املتوىف سنة 

 املصاحف(. تصانيفه: التنزيل يف هجاء 
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هـ(؛ دراسة وحتقيق سعد   505خطُّ املصاحف/ أليب القاسم حممود بن محزة الكرماين )ت  
ورقة )حبث   187هـ،  1434املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  - بن حممد الزهراين.

 مكمل للماجستري(.
 

قدوري  هـ(؛ حتقيق غامن  505خطُّ املصاحف/ اتج القراء حممود بن محزة الكرماين )ت 
 ص.  184هـ،  1436دمشق: دار الغواثين للدراسات القرآنية،   -احلمد.

يعىن الكتاب بعلم رسم املصاحف، أحد علوم القرآن الكرمي، وهو يف وصف طريقة رسم  
الكلمات يف املصاحف العثمانية، اليت نسخها الصحابة رضي هللا عنهم من الصحف اليت 

 اليت كتبها كتّاب الوحي يف زمنه عليه الصالة والسالم.مجعوا فيها القرآن الكرمي من الرقاع، 
وكتاب الكرماين رمحه هللا يكشف عن بعض خصائص رسم املصحف، وخاصة ما كان فيه  

 زايدة أو حذف أو بدل، ويفسر بعض ظواهر الكتابة العربية القدمية.
تها على نسخة وهذه طبعة اثنية للكتاب، كما يف مقدمته اجلديدة، وتتميز عن األوىل مبراجع

 خطية جديدة. 
 

شرح القصيدة الرائية املوسومة بعقيلة أتراب القصائد/ حممد بن أيب سليمان بن أيب الربيع  
مكة املكرمة: جامعة أم   -هـ(؛ دراسة وحتقيق حسن بن حممد اجلهين.  672الشاطيب )ت  

 ورقة )دكتوراه(.  519هـ،   1435القرى، 
هـ(، وهو   590القصائد/ للعالمة القاسم بن فريه الشاطيب )ت  عقيلة أتراب القصائد يف أسىن  

 يف رسم املصاحف. 
 

دليل احلريان على مورد الظمآن يف فين الرسم والضبط: منظومة شيخ القراء اإلمام حممد 
هـ( بشرح الشيخ إبراهيم بن أمحد املارغين )ت  718بن حممد بن إبراهيم اخلر از )ت 

هـ،    1437الرابط: دار األمان،    -.2ط   - حممد البكاري.هـ(؛ حتقيق عبدالسالم    1349
 ص.  688
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ذكر شارحه املارغين أن شرحه على هذه املنظومة شرح وسط، وأنه اختصره من شرح الرسم  
للعالمة عبدالواحد بن عاشر، وشرح الضبط للعامل حممد التنسي، وأنه أعرض عما أطاال فيه  

 صرًا على ما ال بد منه من اإلعراب...من كثرة التقوالت واألحباث والتعاليل، مقت
 

شراف  إعداد علي موسى علي؛ إ ن/آجطا على مورد الظم آ مام ابن استدراكات اإل
اجلامعة اإلسالمية، كلية القرآن الكرمي،   املدينة املنورة:  -عبداحلميد بن سامل الصاعدي.

 ورقة )رسالة ماجستري(. 230هـ، 1433،  قسم القراءات
هـ( له كتاب يف رسم القرآن بعنوان "مورد الظمآن يف 718حممد اخلرّاز )ت العالمة حممد بن 

هـ( واستدرك  750رسم القرآن"، وقد شرحه عبدهللا بن عمر الصنهاجي املعروف اببن آجطا )ت 
( مستدرًكا عليه، منها ما أغفلها، ومنها ما يتعلق مبا 72عليه أمورًا، وهذا البحث مجع لـ )

 تعلق مبسائل وأوزان املنظومة وسياقها، وأخرى تتعلق برتتيب مسائل.أخطأ يف نقله، وأخرى ت
 

إعانة املبتدي على معاين ألفاظ مورد الظمآن/ سعيد بن سليمان الكر امي ]آكر ام[  
املدينة املنورة:   - هـ(؛ دراسة وحتقيق مصطفى بن حيىي السباعي. 882السماليل )ت 

 ماجستري(.مكمل لل  حبثورقة ) 325هـ،  1434اجلامعة اإلسالمية، 

 من أول الكتاب، إىل هناية ابب حذف األلفات
 

هـ(؛    1040فتح املن ان املروي مبورد الظمآن/ عبدالواحد بن أمحد بن عاشر الفاسي )ت  
  1285،  226مج )  3هـ،    1436د . م . : احملققة،    -حتقيق سلوى بنت أمحد األشقر.

 درمان اإلسالمية(.ص( )أصله رسالة ماجستري من جامعة أم 

هـ( اليت   718شرح ملنظومة "مورد الظمآن يف رسم القرآن" لناظمه حممد بن حممد اخلراز )ت 
  ( بيًتا، واليت ذاعت شهرهتا يف موضوعها )رسم القرآن(، وكثرت شروحها، منها 454بلغت )
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هذا الشرح املوسَّع، الذي حلَّ به الشارح رموز النظم، ووضح مقاصده، وكشف عن أسراره،  
وأعربه كله مع شرحه، وعلَّق على بعضه مبداًي رأيه، مع إشارات بالغية وأصولية.. حىت استوىف  

 مباحث هذا الفن. 
 

مد شــرح على مورد الظمآن يف رســم أحرف القرآن ومذ الذيل يف الضــبط/ رضــوان بن حم
املدينة املنورة:  -هــــــــــــــــ(؛ دراســـــة وحتقيق ايســـــر بن عوض العويف.  1311املخلَّاليت )ت 

 ورقة )ماجستري(. 314هـ،  1434اإلسالمية، اجلامعة 

 
 حممد بن حممود الشـريازي  أيب اخلطاب  أتليف  مصـار/سـرار يف رسـم مصـاحف األكشـف األ

ــدر الدين القارئ )ت   ــافعي، املعروف بصـــ ؛ حتقيق فائزة عباس محيدي هـــــــــــــــــ(  776الشـــ
ــاحل هنار اجلبورياإل ــيد حممد صــ ــوط:  -.دريســ ــنقيط خلدمة العلم و   نواكشــ حياء إمجعية شــ

 ص. 150هـ، 1434، الرتاث
ــم خط املصــــــحف اإلمام ســــــنة متبعة، وخمالفتها بدعة. وقســــــم كتابه على  ذكر املؤلف أن رســــ

، حتــدَّث يف البــاب األول عن مراحــل تــدوين القرآن الكرمي يف مصــــــــــــــحف واحــد، ( ابابً 25)
ــم املصـــحف، وجواب أنس بن مالك أن املصـــحف ال ُيكتب إال على  ــارته إىل رسـ وختمه إبشـ

ْتبة األوىل، وال خُيالىف.  مما يعين أن الرسم يف املصاحف توقيفي. وهو مذهب اجلمهور.  الكى
 

هر املنظَّم يف رسم الكتاب املعظَّم/ أمحد بن حممد احلاجي اجلامع املقدَّم يف شرح اجلو 
 هـ(.  1251الشنقيطي )ت 

 حققه جمموعة من طلبة الدراسات العليا ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة.
 واألصل للمؤلف نفسه.

وهو يف علم الضبط: فن يعرف به ما يدل على عوارض احلرف، اليت هي الفتح والضم والكسر 
 سكون والشد واملد وحنو ذلك.وال

 فبالضبط يراعى إتقان الكلمة، فريتفع اللبس عنها. 
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 هـ(.   1286اجلوهر الفرد يف رسم القرآن اجمليد/ سيد بركات بن يوسف اهلوريين )ت بعد  
 هـ... 1434دراسة وحتقيق جمموعة من طلبة اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 

 
هـ(؛  1377حممد بن العريب البقايل املساري )ت    / عمدة البيانهبجة النظر والعيان يف حل ِّ  

 ص.  415هـ، 1433فاس: احملقق، اتريخ املقدمة  -دراسة وحتقيق عبدالعايل معكول.
،  الودغرييبن عبدالقادر دريس إ " ملؤلفهعمدة البيان يف حكم احملذوف يف القرآن"لنظم شرح 

هـ، وهو يف رسم القرآن، نفيس يف اببه، مشهور عند طلبة العلم، وشرحه   1257املتوىف سنة 
هذا وحيد يف اببه كذلك، ومقصده ذكر األلفات احملذوفة يف املصحف، كما رواها اإلمام 

انفع عن السلف، مثل حذف األلف من )إسحق(، ورتبه على حروف املعجم املعتمدة لدى  
ى، مثل حذف الياءات والواوات والالمات، والكلمات املغاربة، وزاد على األلفات أشياء أخر 

احملجوزات، وأحكام حذف النون، وغري ذلك مما ذكره يف "مورد الظمآن يف رسم القرآن" 
للخراز. ومجع يف النظم بني الرسم والضبط، وقد يشري إىل نبذ من النقط، واقتصر على ما 

 اتفق عليه أو ما صحَّ به العمل، ونظمه ليسهل حفظه.  
 

الرايض: مركز تفسري للدراسات   -معجم الرسم العثماين/ بشري بن حسن احلمريي.
 ص(.  3652مج ) 7هـ،   1436القرآنية، 

صنف العلماء يف الرسم العثماين وظواهره ومواضع االختالف فيه مصنفات عديدة، وسلكوا  
 السور يف املصحف.يف ترتيبها منهجني: منهج قائم على الفصول واألبواب، وآخر على ترتيب  

والبحث عن رسم كلمة يف املصحف هباتني الطريقتني فيه صعوبة، وخاصة على غري   
املتخصص، الذي يرغب يف مراجعة كالم العلماء ومذاهبهم يف رسم الكلمات اليت وقع فيها  

  اختالف. 
وجاء هذا الكتاب ليبتكر طريقة جديدة يف ترتيب هذه الكلمات، وهي ترتيبها على حروف 
املعجم، مع استيعابه مسائل الرسم العثماين للقرآن، وتضمينه أمهات كتب الرسم العثماين  

 املؤلَّفة قبله، واحتوائه على ذكر عدد من املصاحف القدمية اليت تؤكد صور الرسم العثماين.. 
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ل  فيبدأ ابحلروف اهلجائية، مث املواد اليت تنتظم الكلمات املراد احلديث عنها حتتها، وأدىن ك 
 مادة ما تكلم عنها علماء الرسم.. وبذلك أصبح الوصول إىل املادة املطلوبة للقارئ ميسَّرًا.

 
 

  1437عم ان: أروقة للدراسات والنشر،  -أسرار الرسم القرآين/ حممد وسيم البكري. 
 ص.  300هـ، 

قصوًدا يذكر املؤلف أن كتابة بعض الكلمات على غري هيئاهتا املعهودة لدى الناس كان أمرًا م
حلكمة ابلغة، وأن تغيري اهليئة ابلزايدة، أو ابلنقص، أو بشكل احلرف، أو ابلوصل أو الفصل، 
إشارة إىل معىن ما على وجه اخلصوص، وهذا املعىن املخبوء وراء اهليئة هو مظهر من مظاهر 

ئات رسم  اإلعجاز، ووجه منري من وجوه النص القرآين يف دالالته املختلفة، مع بيان أن تغرّي هي
احلروف وصورها جيعل دالالت الرسم غري مطردة املعاين؛ ألن لكل آية كرمية سياقها اخلاص  

 هبا. 
 

  -اجلالل واجلمال يف رسم الكلمة وعالقته ابجلرس والنظم يف القرآن الكرمي/ سامح القليين.
 ص(.   1134مج )  2هـ،  1434القاهرة: مكتبة وهبة،  -.5ط

س الكلمة ورسم املصحف، وأورد قول اجلعربي إن رسم املصحف  وثق املؤلف العالقة بني جر 
 توقيفي، ومل جيوزوا كتابته على خالف الرسم العثماين، ومن جوز ذلك فلغرض التعليم.

ومن املوضوعات اليت درسها املؤلف يف رسم املصحف: زايدة الواو، حذف الياء من الفواصل، 
القبض والبسط، ابب الفصل والوصل،   إجاابت عن أسئلة حول الرسم والقراءات، موضوع

بعض األمثلة عن مجال وكمال الكلمة القرآين والتناغم بني الرسم واجلرس والنظم، وجود اللغة  
األقل فصاحة أو شهرة يف النص القرآين ملاذا وكيف؟ الوقفات والسكتات اللطيفة يف القرآن،  

قواعد يف حذف األلف أو  اإلعجاز يف رسم املصحف عن طريق علم القراءات واإلمالة، 
إظهاره، موقف الرسم اإلمالئي احلديث، األمساء األعجمية، أمثلة لتعدد الرسم كما هو احلال  
يف تعدد القراءات، اجملاز يف القرآن، شجرة النسب كما عرضها الرسم القرآين، بعض اآلايت 

 اليت رمبا أييت منها بعض اللبس. كما حقق رواية: إن يف القرآن حلًنا.
 وعنوان الكتاب على الغالف: موسوعة اجلالل واجلمال..
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  870التمييز يف معرفة أقسام األلفات يف كتاب العزيز/ حممد بن أمحد بن النجار )ت 
 ص.  83هـ،  1436القاهرة: دار اآلفاق العربية،  -هـ(؛ حتقيق انصر حممدي. 

األمساء واألفعال، وجعله يف ستة  حصر فيه مؤلفه األلفات الواردة يف كتاب هللا تعاىل، يف بداية  
 أقسام: الوصل، واألصل، والقطع، وما مل يسمَّ فاعله، واخلرب عن نفسه، واالستفهام.

ويف كل قسم يتحدث عما جييء منه يف األفعال واألمساء، أو يف األفعال وحدها، ويستشهد  
 لذلك آبايت من القرآن الكرمي.

 أوائل الضمائر وحروف املعاين واألدوات.وافتتح كتابه مببحث عن اهلمزات يف 
 

عم ان: دار ايفا   -حذف وزايدة الواو وإبداهلا يف الرسم القرآين/ عبداجمليد العرابلي.
 ص.  359هـ،   1435العلمية، 

 
عم ان: دار ايفا،   -حذف وزايدة الواو وإبداهلا يف الرسم القرآين/ عبداجمليد العرابلي. 

 (. 3املعاين للرسم القرآين؛ ص )سلسلة فقه  359هـ،  1435
هذا هو الرقم الثالث من سلسلة "فقه املعاين للرسم القرآين"، وكان موضوع األول: املقطوع  

( حبثًا، مث  19( حبثًا، وأتبعه ابلتاءات اليت ُبسطت يف القرآن الكرمي، وفيه )36واملوصول، يف )
 من عالقة.هاء السكت يف مبحث مستقل، ملا بني التاء املقبوضة واهلاء 

 وجعل الكتاب الثاين يف حذف وزايدة الياء وإبداهلا يف الرسم القرآين.
واقتصر يف هذا الكتاب )الثالث( يف فقه املعاين للرسم القرآين على بيان أسرار احلذف، والزايدة،  
واإلبدال يف الواو، يف القسم األول، وأصل األلف املقصورة يف القسم الثاين. وجعله يف ستة 

 ب:أبوا
 حذف الواو )وفيه مثانية أنواع من احلذف(.  -

 إثبات الواو )وفيه ثالثة أنواع من اإلثبات(.  -

 تصوير اهلمزة واًوا مع البناء للمجهول. -
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 زايدة الواو.  -

 إبدال األلف واًوا )وفيه نوعان وأقسام(. -

 األلفات اليت أصلها واو )وفيها مخسة أنواع(.  -

إبدال الواو هي تكملة يف سلسلة فقه املعاين للرسم قال يف خامتته: "بيان سّر حذف وزايدة و 
 القرآين؛ لبيان أسرار هذا الرسم، الذي أخذ مين البحث فيه أكثر من ربع قرن". 

 
كفاية الطالب َمن هو يف "عوارض احلروف" راغب/ حممد بن العريب البقايل املساري )ت 

 ص.  129هـ،   1435فاس: احملقق،  -هـ(؛ دراسة وحتقيق عبدالعايل معكول. 1377
( بيًتا يف فن ضبط حروف القرآن الكرمي، اليت اشتملت على بيان احلركات  20شرح ملنظومة يف )

الثالث وما يتبعها من سكون وتشديد ومّد وحنوها من عالمات الضبط، وأمت الشرح فوائدها، 
بدالسالم القليعي وسهَّل احملقق االستفادة من كليهما. واملنظومة األصل لعامل يف القراءات امسه ع

 .الزروايل، لعله عاش يف أوائل القرن الرابع عشر هجري
 

 الباب الرابع 
 أسباب النزول 

 
دراسة يف أسباب النزول حسب ترتيب النزول مع تعريف ابلقرآن الكرمي وبعض علومه/ 

 ص.  224هـ،   1434القاهرة: مكتبة اآلداب،  -. 2ط -إعداد أمني يوسف الدمريي.
مؤلفه: "فهذه قراءة يف كتاب هللا تبارك وتعاىل، وحماولة لفهم وتفهيم هذا الكتاب العزيز،  قال 

ومدارسة لقرآن هللا اجمليد، وأتمالت يف تنزيالته، وترتيبه النزويل، وترتيبه املصحفي، وأول ما نزل 
 ته(" منه وآخر ما نزل، وتناسب سوره وآايته، وبعض وجوه إعجازه، ومواقع جنومه )أي تنزيال 

 ويتضمن ثالثة فصول:
 التعريف ابلقرآن الكرمي وبعض علومه. -

 أسباب النزول: القرآن املكي حسب ترتيب النزول.  -

 أسباب النزول: القرآن املدين حسب ترتيب النزول. -



48 
 

 
 ص. 142هـ،  1433الرايض: املؤلف،    -علي مصطفى خلوف.  /صحيح أسباب النـزول

 
تونس: مركز النشر   -عبدالكرمي العطياوي.  /الجتماعينزول القرآن منجًَّما ومضمونه 

 ص.  178هـ، 1433اجلامعي، 
 

أسباب النزول يف القرآن الكرمي يف غري الكتب التسعة وتفسري الطبي: من سورة سبأ إىل  
  1434الرايض: جامعة امللك سعود،    -سورة الناس: مجًعا ودراسة/ فهد بن حممد املاجد.

 توراه(. مج )حبث مكمل للدك 2هـ، 

 
  - اآلايت والسور اليت فرح النيب صلى هللا عليه وسلم بنزوهلا/ أمحد بن سليمان اخلضري.

 ص.   95هـ،  1438الرايض: معامل اهلدى للنشر، 
  تناقل املفسرون يف تفاسريهم فرح الرسول عليه الصالة والسالم بنزول بعض اآلايت والسور،

يدخل يف علم أسباب النزول، وبنيَّ فيها الصحيح    فتتبعها املؤلف ومجعها يف هذا الكتاب، الذي
 من الضعيف، وأنه هبذا يؤدي إىل فهم املعىن الصحيح للقرآن الكرمي. 

 وتبنيَّ له أن هناك مخسة مواضع توافق البحث، ثبتت سنًدا ومتًنا. 
 

للعلماء،  الرابطة احملمدية  طنجة: -عمر امللهم وموافقاته آلي التنـزيل/ بدر العمراين.
 ص.  76هـ، 1433  حباث حول الصحابة و التابعني،مركزعقبة بن انفع للدراسات و األ

 
 الباب اخلامس

 األلفاظ القرآنية  
 )يشمل اجلوانب اللغوية( 
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 أوًل: األلفاظ )عام( 
 )يشمل الشتقاق(

 
السعودية: املؤلف،  الدمام،    -التبيان يف دلئل حروف القرآن/ أمحد عبدالرمحن أبو ضيف.

 ص.  220هـ،  1436
إيضاح وبيان أن حروف القرآن هلا معان ودالئل جيب الوقوف معها، وفهم دالالهتا ومعانيها  
وإشاراهتا، من الصوت ودرجاته، واملعاين وداللتها، وما ترمز إليه الغنن واملدود واألحكام  

الداللة الواضحة يف املراد منها. فيذكر التجويد التجويدية املختلفة، من إعطاء حروف القرآن 
 ومعاين األلفاظ لغة وتفسريًا.

واملؤلف أستاذ أصول الفقه جبامعة األزهر، وعضو اللجنة العلمية للهيئة العاملية لتحفيظ القرآن 
 الكرمي.

 
وجوه الئتالف والختالف بني )أي (، و)ما( و)َمْن( يف القرآن الكرمي: دراسة وصفية 

ورقة   197هـ،  1436املدينة املنورة: جامعة طيبة،  -يقية/ نسرين بنت عمر فالتة.تطب
 )حبث مكمل للماجستري(.

 
مؤصل ببيان العالقات بني ألفاظ القرآن    املعجم الشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي: 

 -.مزيدة و منقحة ، 2ط - .الكرمي أبصواهتا و بني معانيها/ حممد حسن حسني جبل
 مج. 4هـ،  1433هرة: مكتبة اآلداب،  القا

 
اإلسكندرية: دار القمة:  -كلمات قرآنية مبعان خمتلفة/ مجع وترتيب علي فهمي النزهي.

 ص.  799هـ،   1435دار اإلميان، 
يذكر املؤلف أن ألفاظ القرآن الكرمي هي لّب كالم العرب، وعليها اعتماد الفقهاء واحلكماء،  

 معاين هذه األلفاظ ليعني ذلك على فهم اآلايت، وبوهبا  يف أحكامهم وحكمهم، وأنه بنيَّ 
وهذهبا، ومجعها مما خلفه العلماء يف جمال الوجوه والنظائر يف القرآن من معان، فالكلمة قد 
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تكون واحدة يف مواضع متفرقة يف القرآن على لفظ واحد، وحركة واحدة، ولكن يراد هبا يف 
 كل موضع معىن خيالف اآلخر. 

 
زهي؛ تقدمي عبدالكرمي  ـعداد علي فهمي الن إ الفروق اللغوية يف تفسري الكلمات القرآنية/

 ص. 272هـ،  1434، الدار العاملية  سكندرية:اإل - محد فياض.أبراهيم صاحلد مجال إ
يذكر فيه املؤلف الفرق بني األلفاظ املتشاهبة يف القرآن الكرمي، وبني الكلمات غري املتشاهبة  

ر مراعاة ذلك.اليت يظن أهن  ا مرتادفة املعىن، إذ إن دالالت األلفاظ متنوعة، وعلى املفسِّّ
مثال ذلك الفرق بني الكلمات التالية: الغىرور والُغرور، احلمد واملدح، القرآن والفرقان، البيت 
احلرام واملسجد احلرام، الذل والصَّغار، الشّك والريب، األحبار والرهبان، اآلل واألهل، العذاب 

 األمل، العمل والفعل، العذر واملعذرة، عاب وملز، الغّي والضالل...و 
 

القاهرة: املكتبة األزهرية  -املزاوجة اللفظية يف القرآن الكرمي/ فاطمة حممد حمجوب.
 ص.  419هـ،  1435للرتاث: اجلزيرة للنشر، 

ي من الرتاكيب درست فيه الكاتبة ظاهرة لغوية يف القرآن الكرمي، هي "املزاوجة اللفظية"، وه
{، أو يفصل رُكَّعًا ُسجَّداً الثنائية، أي اليت ترتكب من لفظني يتجاوران جتاورًا مباشرًا، حنو: }

{، أو واو العطف املصحوبة بال النافية، حنو  جىنَّاٍت وىنىعِّيمٍ } بينهما فاصل هو واو العطف، حنو
 {.  إِّنٌس وىالى جىان  }

وقد حددَّت املؤلفة أغراض هذه الظاهرة، وخصائصها الصوتية والرتكيبية، واستنباط املوازين اليت  
 تتحكم يف مواقع األلفاظ هبا.  

 واملؤلفة أستاذة علم اللغة بكلية البنات يف جامعة عني مشس.
 

فاعلية الرسائل النصية القصرية يف حتصيل معاين كلمات القرآن الكرمي لطالب املرحلة 
الباحة، السعودية: جامعة الباحة،  -املتوسطة واجتاهاهتم حنوها/ عبدالعزيز عتيق الزهراين.

 ورقة )ماجستري(. 140هـ،  1434
 



51 
 

 أهل الكتاب يف القرآن الكرمي: دراسة معجمية يف السياقات واملفاهيم اللفظية/ عبدالرمحن
 ص.  287هـ،  1436عم ان: اآلن: أزمنة للنشر،   -مرعي.

جعل املؤلف كتابه يف مخسة فصول، هي: العالقة بني الدايانت السماوية الثالث، اليهود،  
 النصارى، أهل الكتاب، األنبياء واملرسلون. 

 وورد يف التعريف ابلكتاب أن املنطلق األساسي لتأليفه متحور يف معاينة اجلانب اللغوي، من
خالل الرتكيز على التسميات واأللفاظ، اليت عرّبت عن السياقات املتنوعة اليت ذُكرت فيها 

 اآلايت القرآنية حبق أهل الكتاب.
واتبع املؤلف النهج املعجمي الذي حترَّى مجيع األلفاظ اليت يتناوهلا القرآن يف حديثه عن أهل 

 ُوصفت فيها حالتهم.  الكتاب، وتبيان املفردات املتكررة يف السياقات اليت 
 
 

دللت )كتب( ومشتقاهتا يف القرآن الكرمي: دراسة موضوعية/ دعيج بن هالل  
 ورقة )ماجستري(.  332هـ،  1436الرايض: جامعة اإلمام،  -العضياين.

 
  - ألفاظ احليوان بني العلم والقرآن يف ضوء األلسنية املعاصرة/ اندية سيد عبدالواحد.

ص )أصله رسالة ماجستري من  584هـ،  1437للمعارف،  القاهرة: املكتب العريب
 جامعة الفيوم مبصر(. 

دراسة ألفاظ احليوان يف القرآن الكرمي وحبث حقيقتها، ومعرفة مدى توافق داللتها مع معطيات 
 علم احليوان احلديث اخلاصة ابأللفاظ نفسها، ومع الدالالت املعجمية هلذه األلفاظ.

ان يف الرسائل اللغوية ومعاجم املوضوعات، ويف بعض العلوم، وبعد فصول نظرية عن احليو 
 والنظرايت الداللية احلديثة، جاءت الدراسة التطبيقية يف الفصول التالية:

 حقل األلفاظ العامة الدالة على احليوان يف القرآن الكرمي.  -
 . حقل األلفاظ العامة الدالة على أجزاء ومنتجات وأصوات احليوان يف القرآن الكرمي -

 حقل الثدييات الربية يف القرآن الكرمي. -

 حقل احليواانت البحرية يف القرآن الكرمي. -
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 حقل فوق رابعيات القدم يف القرآن الكرمي. -

 حقل مفصليات األرجل يف القرآن الكرمي. -
 

 حتريف معاين األلفاظ القرآنية: دراسة نظرية تطبيقية.
جامعة اإلمام ابلرايض، كل يف سور معينة، قدم يف هذا املوضوع عدة رسائل ماجستري يف 

 هـ...  1434
 اثنًيا: الدللة

 
هـ،  1433عم ان: دار دجلة،  -.حسني حميسن البكري دراسات يف الدللة القرآنية/

 ص.  252
 

  -الوظائف الدللية يف النص القرآين: دراسة تداولية دللية/ فاطمة بنت انصر املخيين.
 ص )أصله رسالة دكتوراه(.  439هـ،  1436عم ان: الوراق للنشر، 

 
 فصول الكتاب األربعة:

 الرتكيب والداللة لدى اللغويني العرب القدامى من حيث التصور واإلجراء.  -

 السمات الداللية للمحموالت. -

 الوظائف الداللية يف النص القرآين بني الورود والتمثيل والصياغة. -

 فعلية وغري الفعلية يف النص القرآين.الوظائف الداللية يف البىن االشتقاقية ال -
 

من دللت الرتاكيب يف القرآن: يف التعاور بني اإلفراد والتثنية واجلمع/ شعيبة خالد 
ص )أصله رسالة ماجستري من جامعة   133هـ،    1436طنطا: دار النابغة،    -.]الشمري[

 دراسة دللية يف القرآن الكرمي(. حائل، وكانت بعنوان: التعاور بني اإلفراد والتثنية واجلمع:  
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تعمد هذه الدراسة إىل الكشف عن دالالت التعاور بني اإلفراد والتثنية واجلمع يف القرآن 
الكرمي، ابلوقوف على مواضع التعاور والبحث عن داللة التعبري أبحدها عن اآلخر، وذلك أن 

 الرتكيب داللة إضافية. استخدام صيغة مكان صيغة يف اجلملة العربية إمنا يكون إلكساب 
 وجاءت يف ثالثة فصول:

 يف التعاور بني اإلفراد والتثنية.  -

 يف التعاور بني اإلفراد واجلمع. -

 يف التعاور بني التثنية واجلمع. -
 

حلب:    -املفردات يف غريب القرآن للراغب األصفهاين: دراسة دللية/ عيد داود العنزي.
 ص.  216، هـ 1437دار الرفاعي: دار القلم العريب، 

مت فيه تصنيف املادة اللغوية لكتاب "املفردات يف غريب القرآن" للراغب األصفهاين حسب 
 القضااي الداللية، مع أمثلة من املادة اللغوية املصنفة توضحها. 

 وجاء الكتاب يف ثالثة أبواب:
 تفسري املعىن عند الراغب األصفهاين. -

 االشتقاق. -

 األلفاظ من حيث ترادفها واشرتاكها وتضادها يف املعىن. العالقات الداللية بني  -
 

مساء هللا احلسىن يف خواتيم اآلايت القرآنية/ هامن حممد حجازي أ الدللة السياقية لقرتان 
 ص )أصله رسالة دكتوراه(.  336هـ، 1434القاهرة: مكتبة اآلداب،  -.الشامي

 
ردن:دار ربد، األإ  -.مصــــطفى ســــعيدلقمان    ن الكرمي/آ التســــاق الدليل يف قصــــص القر 

 ص.179هـ، 1434، الكتاب الثقايف 
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ســـــــلط فيه الضـــــــوء على الصـــــــلة بني اللفظ ومدلوله، حماوالً كشـــــــف نظرية البحث الداليل من 
خالل ملح العالقة الوثقى بني األلفاظ ومعانيها، وجاء البحث يف فصـــــــــــلني: الدالالت اللغوية 

 املباشرة.املباشرة.. مث غري 
 

دللة املفردة يف قصص القرآن الكرمي: دراسة اترخيية حتليلية تفسريية/ عاصم بن عبدهللا  
 ص )ماجستري(. 424هـ،   1435الرايض: دار التوحيد،  -آل محد.

اللفظة تدلُّ على التعبري، وملفردة القصة القرآنية دالالت مست هبا، وإملاحات استحقت دراستها  
ا يقول املؤلف، فمنها ما كان متعدد املعىن والداللة، ومنها ما كان مؤثرًا يف  واالعتناء هبا، كم 

ًا جمرايت احلدث واحلكاية.. وهذه الدراسة إظهار إلعجاز هذا املوضوع يف القرآن،  السياق، مغريِّّ
 اليت جعلها املؤلف يف ثالثة أبواب:

 الداللة: أنواعها وأثرها.  -

 داللتها وتنوعها. املفردة يف قصص القرآن:  -

 ائتالف الداللة اللفظية ملعاين قصص القرآن الكرمي. -
 

عم ان: دار املعتز،   - نظرات يف توجيه مفردات اآلايت/ أتليف حممد وسيم البكري.
 ص(.   772جـ ) 2هـ،  1435

سبق أن أصدر املؤلف كتابه "البكرايت يف توجيه مفردات اآلايت" وفيه توجيه دالالت مفردات 
كرمي، الذي ذكر أنه كشف فيه دالالت جديدة لكثري من املفردات، وأن كتابه اجلديد  القرآن ال

كتاب آخر يف هذا املوضوع، وأنه صنو مثيله، قال: "ولعله ميتاز عنه بزايدة عمق يف النظرة، 
 وتقليب يف الفكرة".

 ورتبه على ثالثة أبواب: األفعال، واألمساء، واحلروف والرتاكيب. 
 
املعىن يف النص القرآين: دراسة دللية يف "مفاتيح الغيب" لإلمام الرازي/ إيهاب  تعدد  

 ص.  275هـ،  1437القاهرة: مكتبة زهراء الشرق،  -سعيد النجمي.
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يذكر املؤلف أن قضية تعدد املعىن هي حمور الرصد والتحليل يف تفسري "مفاتيح الغيب" للعالمة 
مظاهرها  ا ابلدرس والتحليل يف حماولة للكشف عنهـ(، فتتبعه  606فخر الدين الرازي )ت 

املختلفة يف تفسري النص القرآين، فبحث األسباب الصوتية لتعدد املعىن، مث الصرفية، فالنحوية،  
 وأخريًا الداللية.

 
عم ان: دار   -دللة النص القرآين يف األلفاظ املؤتلفة واملختلفة/ إمساعيل علي ان علي ان. 

 ص.  316هـ،  1435الفاروق، 
بسط فيه املؤلف طائفة من القضااي اللغوية اليت تشكل مثار جدل بني العلماء، وهو احلقيقة  
واجملاز، فمن أنكر اجملاز فقد أنكر كل ما يتعلق به من القضااي اللغوية، كاالشرتاك اللفظي 

 والرتادف والتضمني وغريها، ومن أقرَّ ابجملاز فقد أقرَّ بكل ما يتعلق به من قضااي.
 واستقراء النصوص القرآنية من خالل السياق هو الضابط لداللة النص القرآين.

 وجعله املؤلف يف ثالثة فصول:
 نظرة القدماء واحملدىثني لداللة النص.  -

 ضوابط معيارية يف ختريج اختالف الداللة.  -

 جماالت األلفاظ املختلفة يف املعاين املؤتلفة.  -
 

األضداد يف السياق القرآين/ طالب حممد إمساعيل، نور أمحد  التالزم الدليل أللفاظ 
 ص.  199هـ،  1436عم ان: دار كنوز املعرفة،  -عبدهللا.

رصد فيه املؤلفان ألفاظ األضداد املستعملة يف السياق القرآين، مرتبة على حروف املعجم، 
 .. منها: أمي، برح، بعض، حسب، خفى، زوج، شعب، عاصم، الغابر، الفرح، القرء

 
اإلسكندرية: املكتب  -.صدام محو محزة دراسة دللية/  ن الكرمي:آ أفعال القدوم يف القر 

 ص.  308هـ، 1433اجلامعي احلديث، 
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عم ان: دار   - .6ط - ألفاظ املشي يف القرآن الكرمي: دراسة دللية/ حيدر حسني عبيد.
 ص.  285هـ،  1437الفاروق، 

مل كل لفظ من ألفاظ املشي بدقة عالية، وإعجاز  انتهى املؤلف إىل أن القرآن الكرمي استع
لفظي داليل، فجاء كل لفظ منها موافًقا للسياق الوارد فيه، مطابًقا للمقام، وأحوال املوصوفني 

 واملتكلمني واملمدوحني واملذمومني وغري ذلك.
واأللفاظ اليت درسها هي: املشي، السعي، اإلسراع، السبق واملسابقة، الضرب، الركض،  

نطالق، الفرار، الزفيف، املضي، اإليضاع، النسالن، التسلل، االستدراج، االتّباع واإلتباع،  اال
 اللحاق، السروب، السري، اإلسراء، الطواف، اجلوس، التمطي، التبطئة. 

 
عم ان: دار   - اسم التفضيل يف القرآن الكرمي: دراسة دللية/ رايض يونس اجلبوري.

 ص.  243هـ،  1436جمدلوي، 
عن الدالالت املتعددة السم التفضيل يف القرآن الكرمي، ويبني اإلشكال احلاصل لكثري   يكشف

 من دالالته يف آايته، وسبب اإلشكال، وحلَّه.
وقد بنيَّ املؤلف يف التمهيد أحوال اسم التفضيل يف العربية وعمله، مث درس موضوعه من خالل 

 ثالثة فصول:
 ما ذكر فيه املفضَّل عليه. -

 ه املفضَّل عليه.ما حذف من -

 املفضَّل عليه بني الذكر واحلذف.    -
 

القاهرة: دار اآلفاق العربية،   -دللت الواو يف النص  القرآين/ عيسى شحاتة عيسى.
 ص.  539هـ،  1433

دراسة وصفية حتليلية الستخدام الواو يف أمناط اجلملة على حنو ما وردت يف القرآن الكرمي.  
السبعة أمناطًا من استخدام الواو مصنفة على أساس وظيفي، هي:  وتناولت فصول الكتاب 

واو العطف، وواو االستئناف، وواو املعية، وواو احلال، والواو الزائدة، والواو وداللة االسم 
 والفعل، والواو ومعاين احلروف. 
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  - وس. ثنائية الرمحة والعذاب يف القرآن الكرمي: دراسة يف ضوء احلقول الدللية/ موضي امله

 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 121هـ،   1436حائل: جامعة حائل، 

 
دمشق: دار   - أعالم املكان يف القرآن الكرمي: دراسة دللية/ يوسف أمحد أبو ريدة.

ص )أصله رسالة ماجستري يف اللغة العربية    542هـ،    1433الغواثين للدراسات القرآنية،  
 هـ(.  1428من جامعة اخلليل بفلسطني، 

 اجل املؤلف موضوعه لغة من خالل سبعة فصول، هي:ع
 حقل أعالم الداير واألقطار. -

 حقل أعالم القرى واملدن. -

 حقل أعالم األماكن اجلغرافية.  -

 حقل أعالم أماكن العبادة. -

 حقل أعالم املكان يف دار الثواب يف اآلخرة. -

 حقل أعالم املكان يف دار العقاب يف اآلخرة. -
 قضااي داللية.  -

( موضًعا 621( علىًما من أعالم املكان تكررت يف )128وتبني للمؤلف من خالل دراسة )
موزعة بني سور مكية ومدنية، أن القرآن الكرمي يركز يف القسم املكي على األماكن ذات الصلة 

 ابلعقيدة وترسيخها يف نفوس املسلمني، كأعالم األماكن يف دار العقاب ودار الثواب.
النظر تسمية القرآن تسع سور مكية أبمساء أعالم أماكن، ومل يسّم أية سورة   وقال: مما يلفت

 مدنية ابسم مكان، ويف ذلك إشارة إىل تركيز القرآن يف السور املكية على العقيدة.. 
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 اثلثًا: اإلعجاز الدليل 
 

سامي اللزوم الدليل ألمساء احليوان يف القرآن الكرمي )اإلعجاز والتفسري(/ حممد 
 ص. 160هـ،  1435القاهرة: بورصة الكتب للنشر،  -عبدالسالم حسانني.

يعين املؤلف ابللزوم الداليل: وجود داللة تالزم )تصاحب( استعمال اللفظ يف مجيع مواضعه  
يف القرآن الكرمي، وال ُتالزم هذه الداللُة اللفظى عند استعماله يف غري القرآن الكرمي، فهذه  

 الداللة املالزمة للفظ يف استعمال القرآن الكرمي ليست من معاين اللفظ يف املعجم.  
 يقدِّم الكتاب نظرية بالغية جديدة تكشف عن إعجاز القرآن الكرمي. وبذلك 

فمثالً اسم )احلوت( جاء يف القرآن الكرمي يف ثالثة مواضع، هي: قصة موسى واخلضر، وقصة 
يونس، وقصة أصحاب السبت، ويف مجيع هذه املواضع جند داللة نفاد الصرب مالزمة الستعمال  

وجد عالقة الزمة بني داللة نفاد الصرب واسم )حوت(، ال يف  القرآن السم )حوت(، بينما ال ت
 املعجم، وال يف استعمال البشر.

قال املؤلف: وأزعم أن العقل البشري ال يستطيع أن أييت مبثله بسبب طبيعي؛ ألن العقل ال 
يستطيع على الدوام االحتفاظ يف ذاكرته ابالسم مصحواًب بداللة جاءت معه يف سياق سابق  

الزمة له يف األصل، مث ال يستطيع أن يشكل هذه الداللة املصاحبة لالسم يف السياق وليست م
 السابق ليطوِّعها يف كل نص يقوله مع موضوع جديد... 

 
الكويت: مكتبة   -اإلعجاز الدليل يف سورة يوسف عليه السالم/ أشرف أمحد حافظ.

 ص.  160هـ، 1436آفاق، 
فظية يف املعاجم العربية، وربط املعىن احلقيقي ابملعىن رجع فيه املؤلف إىل أصول الداللة الل 

اجملازي، كما ربط أول السورة آبخرها لتفسري ما أشكل من تراكيب وألفاظ. وركز البحث يف  
 داللة الرتاكيب اللفظية من جهة، وداللة األلفاظ من جهة أخرى، وجعله يف مثانية مباحث: 

 خواطر االستدالل يف عظمة االستهالل.  -

 جيه الداليل آلايت الرؤاي يف أول السورة وآخرها. التو  -

 التوجيه الداليل يف تدبري إخوة يوسف وعزمهم. -
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 امرأة العزيز يف مواجهة عصمة نيب.  -

 دالالت إعجازية لأللفاظ يف سجن يوسف عليه السالم. -

 التمكني يف األرض. -

 لقاء يوسف وإخوته.  -

 أتويل الرؤاي حىت أصبحت رؤية.  -
 

 رابًعا: األصوات
 

عم ان: دار الرضوان؛ احللة،   - النسجام الصويت يف النص القرآين/ حتسني فاضل عباس.
 ص.  287هـ،  1433العراق: مؤسسة دار الصادق الثقافية، 

 
إربد، األردن:    -النظام الصويت التوليدي يف السور املكية القصار/ كورداي أمحد صاحل.

 ص.  340هـ، 1434عامل الكتب احلديث، 
 

إربد، األردن:    -وين الصويت يف القرآن الكرمي/ أسامة عبدالعزيز جاب هللا.مجاليات التل
 ص.  418هـ، 1434عامل الكتب احلديث، 

 
  -النب يف القرآن الكرمي: نظرية جديدة يف استقامة األداء القرآين/ وليد مقبل الديب.

 ص.  270هـ، 1433جازان: املؤلف، 
 

ية اللسانية/ هاين آل يونس، ميامة حممد املصاقبة يف القرآن الكرمي: تشكيل الفاعل
 ص.  479هـ،  1437عم ان: دار دجلة،  -كشمولة.

يذكر املؤلف أن لفظة التصاقب بوصفها مصطلًحا مبعىن التقارب مل تستعمل إال عند ابن جين،  
أما مبفهوم التصاقب ما بني اللفظ واملعىن، فقد درسه علماؤان القدماء بعناوين خمتلفة، مثل 

 ام، واالتساق، واملناسبة، واملشاكلة.االنسج
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وقال: ُعرفت عملية جتسيد الصوت للمعىن عند احملدىثني ابألونوماتوبيا.. وأهنا امتداد جلذوران  
اللغوية والصوتية اليت وجدان أصوهلا عند ابن جين، وال سيما يف اببني، مها: ابب تصاقب  

 اه املعاين.األلفاظ لتصاقب املعاين، وابب يف إمساس األلفاظ أشب
فالكتاب دراسة صوتية يف القرآن الكرمي، هذا ما عرفته من اخلامتة، أما التمهيد الذي عرف فيه  

 املصاقبة وغري ذلك، فقد سقط من الكتاب. 
 

وجهوده يف الدراسات القرآنية   (هــــــــــ   833  )تاإلمام املقرئ حممد بن اجلزري الدمشقي 
 ص.309هـ، 1434، ابن حزم دار بريوت: -.حسني حامد الصاحل والصوتية/

ــل أ ــتري هذا الكتاب صــــ ــالة ماجســــ جامعة بغداد، وكانت بعنوان: ابن اجلزري  نوقشــــــت يفرســــ
 .ودراساته الصوتية يف ضوء علم اللغة احلديث

 وفيه ثالثة فصول:
 حياة ابن اجلزري وآاثره. -
 األصوات العربية يف حالة اإلفراد: خمارجها وصفاهتا. -

 حالة الرتكيب.األصوات العربية يف  -
 

ــنة/  التغين ابلقرآن: ــفة التغين الواردة يف الســــــ ــيلية حول صــــــ ــة أتصــــــ أمحد بن علي   دراســــــ
 ص. 67هـ، 1433الرايض: آايت للنشر،  -.السديس

 
علم أصوات القرآن الكرمي: دراسة تطبيقية يف مؤلفات مكي بن أيب طالب القيسي/ عباس  

ص )أصله رسالة دكتوراه من    436هـ،    1435النابغة،  القاهرة: دار    -السر حممد علي. 
 جامعة أم درمان اإلسالمية(.

دراسة للقضااي والظواهر الصوتية اليت طرحها العالمة املفسر مكي بن أيب طالب القيسي )ت 
 هـ( يف كتبه، وما مل يطرحه مل يتعرض له البحث. 437

 وجعل موضوعه يف ثالثة أبواب:
 مه وعصره.األول: يف حياة مكي وعل 
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 والثاين: األصوات اللغوية عند مكي على املستوى التحليلي، وهو ثالثة فصول:
 وصف أعضاء النطق عند مكي. -

 تصنيف األصوات الصامتة عنده. -

 تصنيف األصوات الصائته.  -

 والباب الثالث: األصوات اللغوية عند مكي على املستوى الرتكييب، وهو ثالثة فصول أيًضا:
 لظاهريت التأثري والتأثر يف األصوات.دراسته  -

 دراسته للظواهر الصوتية املتعلقة ابألصوات الصامتة. -

 دراسته للظواهر الصوتية املتعلقة ابألصوات الصائتة.  -
 

الفونيم وجتلياته يف القرآن الكرمي برواية حفص عن عاصم: سورة البقرة أمنوذًجا/ بسام  
 ص.  328هـ،  1437القدس: اجلندي للنشر،  -مصباح أغب.

الفونيم هو العلم الذي يعاجل اخلصائص الصوتية الوثيقة الصلة بلغة معينة من وجهة إحساس  
 املتكلمني.

فاملصطلح يتحدث عن خصائص الصوت البشري وتنوعاته املختلفة، وما يطرأ على هذا 
 الصوت من تغريات.

 وهو ينقسم إىل قسمني: القطعي، وفوق القطعي.
نب علم األصوات يف اللغة العربية، ودراسة صوتية لسورة البقرة برواية  فالبحث جانب من جوا

 حفص عن عاصم.
 
ــورة مرميا ــوتية يف سـ ــوات الرتكيبية/  :لدللة الصـ ــة.  دللة األصـ دار   القاهرة:  -زينة بورويسـ

 ص. 143هـ، 1435، اآلفاق العربية
القائمة بني الصوت والداللة، والتعمق يتناول الداللة الصوتية من خالل تلمس مظاهر العالقة  

يف هذه املظاهر ابلدراســـــــــة التطبيقية، اســـــــــتظهارًا ألبعادها، وكشـــــــــًفا عن قيمها التعبريية. وبنيَّ 
املؤلف أن اإلعجاز الصـــويت هو لون من ألوان اإلعجاز يف القرآن الكرمي. وجعل حبثه يف ثالثة 

 فصول:
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 دراسة مفاهيمية ملصطلحات العنوان. -
 األصوات املفردة.داللة  -

 داللة األصوات املركبة. -

 
  -التحليل الصويت للنص: بعض قصار سور القرآن الكرمي أمنوذًجا/ مهدي عناد قبها.

 ص. 176هـ، 1434عم ان: دار أسامة، 
 

 خامًسا
 دراسات صوتية يف القراءات والتجويد 

 
دراسة وصفية حتليلية/ حممد  التوجيه الصويت للقراءات بني ابن خالويه وأيب علي الفارسي:  

ص )أصله رسالة  224هـ،  1437عم ان: دار كنوز املعرفة،  - بن سامل املسلمي.
 ماجستري من جامعة نزوى(. 

التوجيه الصويت للقراءات القرآنية لدى خالويه وأيب علي الفارسي كان موضع اتفاق واختالف  
يف ثالثة فصول: الظواهر الصوتية،    بينهما، مما جعل الباحث يقارن بينهما ويرجح، وجعل حبثه

 الصوائت، الصوامت(.
 

األصوات العربية: دراسة تطبيقية يف كتاب "الوجيز يف شرح قراءات القر اء الثمانية" أليب  
الزهرة  [رب]هـ(: دراسة صوتية/ ملوك عبد  446علي احلسن بن علي األهوازي )ت 

  391هـ،  1435بغداد: ديوان الوقف السين، دائرة البحوث والدراسات،  - عيدان.
 ص )أصله رسالة علمية(. 

عنيت هذه الدراسة ابجلوانب العملية النطقية والسمعية والوظيفية يف علم األصوات ابللغة العربية  
ة عن جتاوز األصوات، مع من خالل قراءة القرّاء الثمانية، وما يتعلق ابلظواهر الصوتية الناجت

 بيان مفهوم كل ظاهرة.  
 والكتاب يف ثالثة فصول:
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 دراسة اإلدغام. -

 دراسة اهلمزة يف األمساء واألفعال. -

 دراسة اإلمالة.  -
 

يف األصوات العربية: فصول من الدرة الفريدة يف شرح القصيدة )الشاطبية( لبن النجيبني  
 ص.  136هـ، 1435القاهرة: دار اجلوهرة،  -اهلمذاين/ حتقيق مجال طلبة.

هـ( إلطالع   643فصول خمتارة من الكتاب املذكور، للمنتجب بن أيب العز بن رشيد )ت 
 الطلبة الدارسني مادة األصوات العربية على كنوز تراثهم.

والفصول املختارة هي: ابب اإلظهار واإلدغام، ابب أحكام النون الساكنة والتنوين، ابب   
 احلروف وصفاهتا اليت حيتاج القارئ إليها، وهو آخر أبواب الشاطبية. خمارج 

 واملؤلف أستاذ يف كلية الرتبية جبامعة عني مشس، وسبق أن حقق الكتاب األصل. 
  

األصول األدائية يف القراءات املتواترة يف ضوء علم األصوات احلديث/ أمحد عجمي 
)أصله رسالة دكتوراه من جامعة  ص  647هـ، 1433الرايض: مكتبة الرشد،  -شعبان.

 األزهر(.
 

القاهرة: مكتبة  -األصوات الصفريية يف القراءات القرآنية/ عبدالكرمي حممد حسن جبل.
 ص.  116هـ،  1437اآلداب، 

هذا البحث معيّن ابلدرس الصويت التحليلي لظاهرتني صوتيتني تشكيليتني يف طائفة من أصوات  
)ص، س، ز(، يف جمايل الكالم العريب الفصيح، مها: اإلبدال،  العربية، هي األصوات الصفريية  

 واإلمشام، يف القراءات القرآنية، الصحيحة والشاذة. 
 وتضمن معاجلة حتليلية ألمثلته القرآنية يف دراسة صوتية، مع جوانب داللية. 

 
الرايض:   -أمهية علم األصوات اللغوية يف دراسة علم التجويد/ غامن بن قدوري احلمد. 

 ص.  143هـ،   1436مركز تفسري للدراسات القرآنية، 
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 جعل حبثه يف أربعة حماور: 
أوهلا مقدمة اترخيية ومنهجية، تناولت نشأة علم التجويد وعالقته بعلم األصوات، وفروع علم 

 األصوات اللغوية.
 واثنيها: أمهية علم األصوات اللغوية يف دراسة إنتاج األصوات واملخارج والصفات.

واثلثها: أمهية هذا العلم يف دراسة املصواتت )احلركات وحروف املد: احلركات املعيارية، الرتقيق  
 والتفخيم، اإلمشام(.

وآخرها: أمهية علم األصوات اللغوية يف دراسة عدد من الظواهر الصوتية الرتكيبية )اإلخفاء  
 واإلخفاء الشفوي(.

 تطوير الدراسات القرآنية".  وأصل الكتاب حبث قدم إىل "املؤمتر الدويل ل
 

 ص.  123هـ،   1437القاهرة: دار احلديث،  -التجويد واألصوات/ إبراهيم حممد جنا. 
تناول احلديث عن الصوت الطبيعي، والصوت اللغوي، وأعضاء النطق، وأصوات العربية اللينة،  

 والساكنة، وأشباه أصوات اللني، ببيان خمارجها وصفاهتا. 
 املقطع الصويت، والنرب، والتنغيم، وطول الصوت اللغوي، واالنسجام الصويت.كما تناول 

 مث ذكر مسائل علم التجويد يف القرآن الكرمي.
 

 سادًسا: اإلعجاز الصويت 
 

سيميائية إيقاع القرآن الكرمي وفواصله: رسالة يف إعجاز املستوى الصويت/ تومان غازي 
 ص.  295هـ،  1434دمشق: ْتوز،  -اخلفاجي.

يذكر املؤلف أنه سعى إىل حماولة جديدة لتأسيس علم ميكن تسميته بعلم عروض النثر، ويشمل  
علمني، مها: علم عروض السجع، وعلم عروض النرب، يقابل علم عروض الشعر، إبرساء أركان  
هذا العلم على ثالثة مقومات، هي: حتديد املوضوع، وحتديد جهازه املفاهيمي واالصطالحي،  

هج املتبع يف الدراسة، مبقابلة فواصل القرآن الكرمي بقوايف الشعر، ووزن قرائنه اليت  وحتديد املن
 تقاس ابلكلمات بوزن التفعيالت..  
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 وجعل موضوعات الكتاب يف أربعة فصول، حتتها مباحث، هي: 
 درس السجع يف القرآن الكرمي: إشكال الرؤية واملنهج.  -

 النظرية والتطبيق. إيقاع السجع يف القرآن الكرمي بني  -

 وظائف الفاصلة الداللية واجلمالية.  -

 اإليقاع النربي يف القرآن الكرمي بني النظرية والتطبيق.  -

 
طالب حممد إمساعيل،  /قراءة جديدة لنظام التكرار يف البناء الصويت لإلعجاز القرآين

 ص. 239هـ، 1434عم ان: دار زهران،   -.عمران إمساعيل فيتور
 

 سابًعا: النحو
 

آراء الفراء النحوية يف كتاب "القطع والئتناف" أليب جعفر النحاس وأثرها يف أحكام  
الوقف والبتداء/ إعداد بندري بنت سعيد الغامدي. مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  

 ورقة )ماجستري(. 322هـ،  1436
 

  لقضية األثر والتأثر/ دراسة وصفية موازنة  اء والزجاج والزخمشري:النحو القرآين بني الفر  
احللة، العراق: مؤسسة دار الصادق الثقافية؛ عم ان: دار   -.سعدون بن أمحد الربعي

 ص.  462هـ، 1434الرضوان،  
 

الظاهرة النحوية يف تفسري الرتاكيب القرآنية بني الفر اء واألخفش األوسط/ بسمة رضا 
 له رسالة علمية(. ص )أص 250هـ،  1435عم ان: األكادمييون للنشر،  -احلالملة.

دراسة للتوجهات النحوية اليت التقى فيها العاملان النحواين املذكوران، للكشف عن مدى 
 اخلالف بني هذين العاملني من خالل كتاب "معاين القرآن" لكل منهما. 

هـ( رأس املدرسة الكوفية، وكتابه املذكور هو الوحيد الذي   207وحيىي بن زايد الفرّاء )ت 
  حنوايًّ جاء عن الكوفيني.يعترب كتاابً 
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هـ( يعدُّ كتابه مصدرًا أصيالً من   215وسعيد بن مسعدة املعروف ابألخفش األوسط )ت 
مصادر النحو واللغة، الذي متثلت فيه آراؤه، واليت اتبع فيها سيبويه ومتقدمي البصريني، كما  

 متثلت فيه آراؤه اليت اتفقت مع آراء الكوفيني أمثال الفراء.  
 

 اضات أيب احلسن الباقويل النحوية يف الستدراك على أيب علي الفارسي يف احلجة/اعرت 
ص )رسالة   426هـ، 1433مكةاملكرمة: جامعة أم القرى،  -. بندر بن جمحم اخلالدي 

 دكتوراه(. 
علي بن احلسني الباقويل، ت  /ستدراك على أيب علي الفارسي يف احلجةالاويعين كتاب: 

 هـ.543
 

هـ(: مجًعا ودراسة/   366املسائل النحوية والصرفية يف تفسري القرآن لبن أيب زمنني )ت 
 مج )دكتوراه(.  2هـ،  1435الرايض: جامعة اإلمام،  -إعداد أريج بنت عثمان املرشد.

 
التوجيه النحوي للقراءات القرآنية الشاذة يف كتاب "احملتسب" لبن جين: دراسة وصفية 

 ص.  180هـ،  1437عم ان: دار أجمد،   -ليان العنزي.حتليلية/ حسناء ع
حصرت فيه الكاتبة عملها يف ثالثة مسارات: مسار التوجيه النحوي يف العالمات اإلعرابية 
األصلية، ومسار اثن يف العالمات الفرعية، واثلث يف ابب االختالف يف الرتكيب، كل ذلك 

 هـ(. 392من خالل كتاب "احملتسب" البن جين )ت 
 

  -وجيهات اهلذيل النحوية للقراءات القرآنية: مجًعا ودراسة/ إميان بنت صاحل العتييب. ت
 ورقة )ماجستري(. 400هـ،  1436الرايض: جامعة اإلمام، 

 هـ(. 465)يوسف بن علي اهلذيل، ت 
 

املسائل النحوية بني ابن عطية وأيب حيان والسمني احلليب يف "الدر املصون"/ إعداد رمحة 
 ورقة )ماجستري(. 381هـ،  1435مكة املكرمة: جامعة أم القرى،   - ي.حنش العمر 
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 هـ(. 756الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون للسمني احلليب )ت 
 

  عرض ودراسة وتقومي/  انتصار السمني للزخمشري على شيخه أيب حيان يف الدر املصون:
م أجامعة  كة املكرمة:م - ي دغريري.شراف حممد بن عل إعداد خالد بن انصر املالكي؛ إ

ورقة )رسالة   399هـ، 1434، القرى، كلية اللغة العربية، قسم الدراسات العليا
 ماجستري(.

الدر  هـ( يف تفسريه النحوي " 756دراسة مقارنة انتصر فيها أمحد بن يوسف السمني )ت 
النحوي يف مسائل  " لكشاف الزخمشري على شيخه أيب حيان  املصون يف علوم الكتاب املكنون

حنوية عند تفسري القرآن الكرمي يف تفسريه "البحر احمليط"، من خالل أربعة فصول: األدوات 
 واملفردات وما يف حكمها، أجزاء اجلملة واجلملة، العمل واإلعراب، مسائل متفرقة. 

 
عم ان:    -مآخذ املُعرِّبني على قواعد النحويني يف تفسري البحر احمليط/ عبداجلواد البيضاين.

 ص )أصله رسالة علمية(. 338هـ،   1437دار األايم، 
هـ( يف تفسريه "البحر احمليط" إبعراب   506عين العالمة أبو حيان النحوي األندلسي )ت 

القرآن الكرمي، وبيان توجيه القراءات فيه، فقد سخَّر علوم اللغة خلدمة القرآن الكرمي وإفهامه،  
انيه، مهتداًي سبيل املعربني ممن سبقه، كالفراء وأيب عبيدة  وحتليل مسائله النحوية وتقريب مع

 واألخفش وغريهم.
ودرس املؤلف هنا مؤاخذاته وردوده على املعربني والنحويني يف تفسريه املذكور من خالل أربعة  

 فصول، هي:
 موضوعات البحر احمليط. -

 اختيارات أيب حيان.  -

 مؤاخذات أيب حيان يف األصول النحوية.  -

 مؤاخذات أيب حيان على املدارس النحوية ومسائله يف الوظائف السياقية.  -
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تفاعل املفردات مع الوظائف النحوية: دراسة يف بناء اجلملة القرآنية/ نعيم حممد 
 ص )أصله رسالة دكتوراه(.  406هـ،  1436طنطا: دار النابغة،  -عبدالغين.

ردات داخل اجلملة القرآنية، منطلًقا من أقوال دراسة حنوية داللية، تتبع فيها املؤلف سلوك املف
النحاة والبالغيني، وحملاًل أقوال الفقهاء واملفسرين، وعارًضا البدائل املمكنة بني املفردات لشغل 

 الوظيفة النحوية. 
 وهو حماولة للبحث يف دالئل اإلعجاز وأسراره، وأتصيل حملاسن التأويل. 

 وجعله يف ثالثة فصول، هي:
املفردات مع الوظائف النحوية يف إطار عالقة اإلسناد االمسي ومقيداته يف اجلملة تفاعل   -

 القرآنية.

تفاعل املفردات مع الوظائف النحوية اليت تكون عالقة اإلسناد الفعلي ومقيداته يف   -
 اجلملة القرآنية. 

 تفاعل األدوات مع الوظائف النحوية يف اجلملة القرآنية.  -
 

مكة  -املكي وأواسطه/ مجيلة بنت عبدالعزيز خياط.اجلملة يف قصار مفصَّل 
 ورقة )دكتوراه(.  548هـ،  1434املكرمة: جامعة أم القرى، 

 
  - اجلملة العرتاضية يف القرآن الكرمي: دراسة حنوية حتليلية/ عبدالرمحن بن حممد اخلطيب.

 ورقة )ماجستري(. 613هـ،  1435الرايض: جامعة اإلمام، 

 
دمشق: دار مؤسسة   -كرمي: صورها وتوجهها البياين/ رابح بومعزة.اجلملة يف القرآن ال

 ص )يف أعلى العنوان: دراسات حنوية(.  272هـ،  1435رسالن، 
اقتصر يف مصطلح "اجلملة" على الرتاكيب اإلسنادية األصلية املقصودة لذاهتا، ابلوقوف على 

بساطة والرتكيب، واإلثبات  وظائفها البيانية، من حيث ورودها امسية أو فعلية، ومن حيث ال
 والنفي والرتكيب، وورودها توليدية أو حتويلية. 
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ودرس هذه الرتاكيب من خالل ما ورد يف القرآن الكرمي، على حنو جيمع بني الوصف والتفسري، 
 وجعله يف أربعة فصول:

 احملدىثني.الرتاكيب اإلسنادية والتحوالت اليت تعرتيها عند النحويني والدارسني  -

 البنية العميقة لصور اجلملة االبتدائية والتفسريية والقسمية واالعرتاضية.  -

 البنية العميقة لصور اجلملة االستئنافية غري الشرطية.  -

 البنية العميقة لصور اجلملة االستئنافية الشرطية.  -

 هـ. 1429وقد سبق نشر الكتاب عام 
 

القرآن الكرمي وأثرها على املعىن/ خالد عبده  تراكيب اجلملة اخلبية واإلنشائية يف حوار 
 ورقة )حبث مكمل للدكتوراه(.   491مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -احلميدي.

 
اجلملة الفعلية يف آايت أحكام النساء يف القرآن الكرمي: دراسة حنوية/ منرية بنت حصيد  

ث مكمل ورقة )حب  372هـ،  1436املدينة املنورة: جامعة طيبة،  - الشراري.
 للماجستري(.

 
صور الستبدال الطرادي يف البىن اللغوية اإلفرادية والرتكيبية: دراسة حنوية لسانية يف الربع  

جدة: جامعة امللك عبدالعزيز، مركز النشر    -الثاين من القرآن الكرمي/ رابح أمحد بومعزة.
 ص.  235هـ،  1437العلمي، 

البىن اإلفرادية املعلَّة ابلقلب، واحملولة ابإلبدال،   درس فيه مؤلفه صور االستبدال االطرادي يف
يف املشتقات واملصادر، للبىن اإلفرادية، مث االستبدال االطرادي يف البىن الرتكيبية املؤدية وظيفة  

 الركن األساس، ووظيفة العنصر املكمل للبىن الرتكيبية.  
 

تونس: دار   - العالين. الشاهد القرآين يف كتاب "املفصَّل" للزخمشري/ حممد احلبيب 
 ص )أصله رسالة دكتوراه من جامعة الزيتونة(.  458هـ،  1435سحنون، 
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بنيَّ فيه املؤلف كيفية توظيف الزخمشري الشواهد القرآنية يف الدراسة النحوية، ومقاييسه يف  
اختيار القراءات، وأبرز من خالل ذلك خصوصية كتابه "املفصل يف علم اللغة" ابعتباره كتااًب  
يف العربية وضع لتيسري الدراسة النحوية على طلبة العلم. وتقصَّى فيه املؤلف مقاييس الفصاحة  

 عنده ابعتبارها حمددة الختياراته يف العربية والتفسري.
 وجعل كتابه يف أربعة أبواب:

 الشاهد القرآين يف الدراسة النحوية. -

 الزخمشري النحوي املفسر. -

 الزخمشري. الشاهد القرآين عند  -

 عمل الزخمشري يف الشاهد القرآين. -

 خصائص الشاهد القرآين يف الدراسة النحوية.  -
 

األصول النحوية يف التوجيه اإلعرايب يف كتاب "البيان يف غريب إعراب القرآن" أليب  
  390هـ،    1434مكة املكرمة: جامعة أم القرى،    -البكات األنباري/ أمحد عوض القرين.

 )ماجستري(.ورقة 

 
بريوت: دار الكتب   - .هناء حممود إمساعيل النحو القرآين يف ضوء لسانيات النص/

 ص. 320هـ، 1433العلمية، 
 

  - أمساء املعاين بني قواعد النحاة وأسلوب القرآن الكرمي/ حممد املختار حممد املهدي.
 ص )أصله رسالة دكتوراه(.  511هـ،   1431القاهرة: دار الفنار، 

ن صفحة العنوان، وهو على الغالف: أمساء املعاين وعملها وأنواعها واستعماهلا يف  العنوان م
 القرآن الكرمي. وهو جزء من رسالة الدكتوراه جبامعة األزهر.

وقد تناول فيه املؤلف أمساء املعاين )املصادر( من حيث صيغها اليت اضطربت يف املراجع  
ألصالة والنيابة عن فعلها، ومن حيث مقاييس ضبطها وقواعد حصرها، ومن حيث عملها اب
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أغراض استخدامها للتوكيد أو التنويع أو بيان العدد أو اهليئة أو املاهية أو الكثرة، ومن حيث  
 أنواعها من صريح ومؤول ومتصيد من الكالم، ومن حيث الفروق الغامضة بني املصدر وامسه... 

 
  -.عبد الوهاب حسن محد األصوات واملعاين/تنازع  :النظام النحوي يف القرآن الكرمي 

 ص.  672هـ، 1433 مؤسسة دار الصادق الثقافية، بغداد:عم ان: دار الرضوان؛ 
 

عم ان:    -.عبدالوهاب حسن محد  التنكيت و التبكيت/  ن الكرمي:آ النظام النحوي يف القر 
 ص.  824هـ، 1433 مؤسسة دار الصادق الثقافية، بغداد:دار الرضوان؛  

 
اإلسكندرية: املكتب اجلامعي احلديث،   -. عماد جميد علي و القرآن الكرمي/ من حن

 ص.  158هـ،  1433
 

هـ،  1433عم ان: دار جرير،  -.فاطمة راشد الرجحي دراسات يف حنو القرآن الكرمي/
 ص.  160

 
  عم ان: دار األايم؛ احللَّة،   -النحو امليسَّر وتطبيقاته يف القرآن الكرمي/ سعدون أمحد الربعي.

 ص.  190هـ،  1437العراق: دار الرايحني، 
ذكر املؤلف أن كتابه جيمع بني األصالة والتجديد، أبسلوب ميسَّر، مدعىٍم ابلشواهد القرآنية،  

 املشفوعة ابإلعراب وتبيني املعىن، فضاًل عن الشواهد الشعرية واألمثلة املصنوعة.
 اببل. وهدف به طلبة اجلامعة، وهو أستاذ اللغة والنحو جبامعة 

 
  560هـ، 1433بغداد: دار ضفاف،  - .وسيعباس علي األ اإلحالة يف القرآن الكرمي/ 

 ص.
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 -.أتليف أنس حممود فجــال ثرهــا يف ْتــاســــــــــــك النص يف القصـــــــــــص القرآين/أاإلحــالــة و 
ص )أصله رسالة دكتوراه   724هـــ،  1434األحساء، السعودية: اندي األحساء األديب،  

 من جامعة صنعاء(.
  

التحليل اللساين للوصف العامل يف القرآن الكرمي: صوره وتوجيهه الزمين والنحوي  
جدة: جامعة امللك عبدالعزيز، مركز النشر العلمي،   -والدليل/ رابح أمحد بومعزة.

 ص.  164هـ،  1435
 

بعد مدخل "الوصف عند النحويني والدارسني العرب"، درس املؤلف موضوعه من خالل ثالثة  
 فصول، هي:

 نظرة النحويني والدارسني إىل البنية العميقة للوصف.  -

 صور الوصف املؤدي وظيفة الركن األساس يف القرآن الكرمي. -

 صور الوصف املؤدي وظائف العنصر املتمم يف القرآن الكرمي. -
 

تقدمي املعمول على العامل يف القرآن الكرمي: دراسة حنوية دللية/ وفاء بنت عثمان  
ورقة )حبث مكمل  219هـ،  1435املنورة: جامعة طيبة،  املدينة -الصبيحي.

 للماجستري(.

 
  - أنساق املثىنَّ وامللحق به يف القرآن الكرمي: دراسة حنوية دللية/ عمر عبدهللا مقابلة.

 ص.  218هـ،  1437إربد، األردن: عامل الكتب احلديث، 
فكان منه ما اتفق لفظه واتفق تبنيَّ للمؤلف أن ألنساق املثىن وما يلحق به أمناطًا خمتلفة، 

إعرابه، أو اتفق لفظه واختلف إعرابه، ومنه ما اختلف لفظه واختلف إعرابه، والعكس، أو  
جتانس لفظه وجتانس إعرابه، وغريها من األمناط اليت تشكل ظواهر متكررة يف حمكم كتاب هللا  

املتعددة وسياقاهتا املختلفة.  العزيز. وقد تقرتب دالالته حيًنا وتتباعد حيًنا آخر حبسب أمناطه 
 وجعل كتابه يف أربعة فصول.
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  - .عبدالستار مهدي علي /  حروف العطف بني الدرس النحوي و الستعمال القرآين

 ص.  448هـ، 1435عم ان: دار الرضوان، 
 

استعمالت "ما" يف القرآن الكرمي وشعر الحتجاج: دراسة حنوية دللية/ مىن زايد  
 ورقة )حبث مكمل للماجستري(.195هـ،  1434الطائف: جامعة الطائف،  -السواط.

 
  - . سيد حممد عبدالعاطي دراسة يف العناصر الرتكيبية والسياقية/ م يف القرآن الكرمي:القسَ 

 ص.  472هـ، 1435،  عامل الكتب القاهرة:
 فصوله األربعة:

 مفهوم القسم وعناصره الرتكيبية والسياقية.  -
 وعالقتها ابلسياق يف القرآن الكرمي. صيغة املقسم به  -

 عالقة القسم ابلتعجب. -

 عالقة القسم ابالستفهام والشرط والقسم املسبوق بـ )ال(. -

 
الستفهام يف معاين القرآن حىت هناية القرن الرابع اهلجري: دراسة حنوية دللية/ بثينة بنت  

ورقة   342، هـ 1434األحساء، السعودية: جامعة امللك فيصل،  -يوسف بومحيد.
 )حبث مكمل للماجستري(.

 
عم ان: دار أجمد،   -احلمل على التوهم يف القراءات القرآنية/ ليف بن حممد العنزي.

 ص.  156هـ،  1437
التوهم ضرب من التأويل يف النحو، يقوم على توهم وجود عامل وهو غري موجود يف الرتكيب، 

 أو توهم عدم وجوده.
قال مؤلفه: "هذه دراسة يف علة احلمل على التوهم يف القراءات القرآنية، والتوهم ظاهرة حنوية  
واسعة، وقع فيها جدل بني النحاة قدميًا وحديثًا، واختلفت فيها اآلراء وتشعبت دون أن جتد 
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قرآن  حقها من الدراسة، وخباصة فيما يتعلق أبثرها يف توجيه القراءات القرآنية، ومسِّّيت يف ال
 الكرمي احلمل على املعىن، ويف غري القرآن: احلمل على التوهم، والقياس اخلاطئ". 

قال: "وقد دعاين إىل هذا البحث يف هذه الظاهرة سعتها وشيوعها عند العلماء واملفسرين يف 
توجيه بعض القراءات القرآنية، واختالفهم يف األخذ هبا يف أتويل القرآن، وتوجيه القراءات، أو 

 م االعتداد ابلتوهم مدخاًل للتوجيه والتأويل والتفسري".عد
 

بريوت: دار الكتب العلمية،    -.ايسني عبدهللا نصيف  / التقييد ابملفعولت يف القرآن الكرمي
 ص.  238هـ،  1434

 
ما وصف ابلقليل يف "البحر احمليط" أليب حيان األندلسي: دراسة حتليلية/ فوزية بنت  

ورقة )حبث مكمل  279هــ،  1434ة املنورة: جامعة طيبة، املدين -إبراهيم العويف.
 للماجستري(.

 
عم ان: دار   -. عبدالستار مهدي علي النحو العريب و أساليبها يف القرآن الكرمي/ يف ( )أنْ 

 ص.    448هـ، 1435صفاء، 
 

 هـ،1434بريوت: النتشار العريب،  -املشريات املقامية يف القرآن/ مىن اجلابري.
 ص. 607

تعين الكـاتبـة ابملشــــــــــــــريات مـا يربط بني اللفظ والتعرف على مـدلولـه. وابملقـام مـا خيص عمليـة 
التخاطب، من مكان وزمان وأشـــــــــــخاص. واملقصـــــــــــود اإلشـــــــــــارة واالرتباط ابملقام. وهو خيص 

 جانب النحو، وفيه حبوث مرتبطة ابلبالغة، رمبا من انحية الداللة.
 وقد جعلت حبثها يف مخسة أقسام:

 مدخل نظري. -
 ضمائر التكلم وضمائر اخلطاب. -

 النداء. -
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 أمساء اإلشارة. -

 املشريات الزمنية.  -

 
بريوت: مؤسسة الضحى   - أثر الوقف والبتداء يف حنو القرآن الكرمي/ أجمد كامل العثمان.

 ص.  264هـ،  1436للطباعة والنشر، 
صه، فهو مرتبط ابملعىن حتديد مواطن الوقف واالبتداء يف القرآن الكرمي جزء مهم من فهم ن

 ارتباطًا وثيًقا، وينعكس هذا على حمل اإلعراب للمفردة القرآنية. 
وقد بنيَّ املؤلف يف حبثه العالقة املتداخلة والوثيقة بني علم النحو وعلم الوقف واالبتداء، وجعله  

 يف أربعة فصول:
 جهود النحويني يف الوقف واالبتداء. -

 الوقف واالبتداء يف املرفوعات. -

 الوقف واالبتداء يف املنصوابت واجملرورات. -

 الوقف واالبتداء يف األفعال واحلروف. -
 

دراســــــــــــة حنويــة بالغيــة  احلــذف والتقــدير النحوي وبالغتــه يف الســـــــــــور واآلايت املــدنيــة:
 ص. 535هـ، 1434، دار التبيان بريوت: -روى مسري جمذوب.أعداد إ حصائية/إ

احلذف، فجلَّت مفهومه وماهيته، وشـــــــروطه وأســـــــبابه، وأغراضـــــــه عاجلت فيه املؤلفة موضـــــــوع  
ــامل ملا وقع من  ــاء شــ ــتقصــ البالغية وأنواعه، وكيفية تقدير احملذوف وأتويله، مث عمدت إىل اســ

 احلذف النحوي يف السور واآلايت املدنية يف القرآن الكرمي.
 عطي بالغة.ودراسة هذا الفن يزيد من تالحم املبىن وترابطه، ويوسع املعىن، وي

 
ــة حنويــة بالغيــة  النحوي وبالغتــه يف الســـــــــــور واآلايت املــدنيــة: التقــدمي والتــأخري  دراســــــــــ

 ص. 661هـ، 1434، دار التبيان بريوت: -مسري جمذوب. هدىعداد إ حصائية/إ
تناولت املؤلفة يف اببني أسلوب التقدمي والتأخري النحوي، ومقاصد البالغة منه يف العربية، مث  

 هذا األسلوب يف السور املدنية من القرآن الكرمي.أحصت مواطن 
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والتقدمي والتأخري ألبنية النحو ضــــــــرب من بالغة التعبري، يهدف إىل اإلجياز واالختصــــــــار، مع 
 إاثرة املعاين والدالالت اجلمَّة، بتغيري مواقع األلفاظ.

 
تطور الفكر النحوي العريب يف ضوء دراسة املنصوابت املنوَّنة يف القرآن الكرمي/ هانئ بن  

 ص.  507هـ،  1436: املؤلف، [الرايض] - علي حواس.
املنصوابت املنونة أكثر الظواهر اللغوية يف النص القرآين، وهي من أكثر الظواهر اللغوية اليت 

 ة مفرداهتا النحوية، كما يقول املؤلف. اختلف اللغويون واملفسرون يف حتديد وظيف
ويرصد البحث التطور الكمي والكيفي احلاصل يف الفكر اللغوي عند العرب، من خالل اهتمام  

 كبار علماء العرب واملسلمني ابلنص القرآين، وخباصة املنصوابت املنونة فيه. 
 وقسم الباحث دراسته إىل قسمني كبريين:

ا فصالن: األول يف حصر املنصوابت املنونة يف القرآن الكرمي،  األول: الدراسة الوصفية، وفيه
وترتيبها هجائيًّا مرة، حسب منهج املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي، والثاين: تعليق  

 أصحاب مصادر الدراسة عليها وتوجيههم هلا. 
ه اإلعرابية هلذه  والقسم الثاين: الدراسة التحليلية، وفيها فصالن كذلك: األول: الربط بني الوجو 

املنصوابت، وبيان األعداد والنسب لكل وجه، وقراءة ذلك وحتليله، والثاين: بيان منهج كل 
 مفسر يف إيراد هذه املنصوابت، مث املقارنة بينها مجيًعا. 

 
مكة    -املنصوابت يف كتاب "معاين القرآن" للفراء: عرض ودراسة/ فاطمة سويلم السليلمي

 ص )حبث مكمل للماجستري(.  400هـ،  1434القرى، املكرمة: جامعة أم 
 
 

أتليف شيماء رشيد   اخلالف النحوي يف بنية النص القرآين يف ضوء الدراسات احلديثة/ 
ص )أصله رسالة دكتوراه من جامعة   511هـ،    1436  دار دجلة،  : ناعم    -.حممد زنكنة

 بغداد(. 
 فصول الكتاب األربعة:
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رآين عند النحويني يف ضوء املقام والسياق  اخلالف النحوي يف بنية النص الق -
 وأسباب النزول.

اخلالف النحوي يف داللة مكوانت النص القرآين وأزمنته عند النحويني يف ضوء   -
 املقام والسياق وأسباب النزول.

اخلالف النحوي يف بنية النص القرآين يف ضوء الدراسات احلديثة وحماوالت  -
 التيسري.

 بنية النص القرآين.تقومي اخلالف النحوي يف  -

 
عم ان: دار جليس    -املشكالت النحوية القرآنية بني اخلالف واإلعجاز/ سامي حممد محام.

 ص.  384هـ،  1435الزمان،  
 بحث يف توجيه الشواهد اليت خرجت عن األصل النحوي يف القرآن الكرمي.ي

كمًّا ال أبس به خرج عن هذه  واألصل أن تنتظم القواعد النحوية مجيع الظواهر اللغوية، غري أن  
القواعد يف القرآن الكرمي، مما أرَّق النحاة واضعي تلك القواعد والقوانني، اليت رأوا فيها انتظاًما  
للسان حبسب اجتهاداهتم، فجاءت هذه الشواهد لرتدَّ على النحاة أبهنم يعانون نقًصا يف 

ملسموعة قبل الشروع يف تقعيد قواعدهم قواعدهم وخلاًل، لعله لغفلتهم عن استقراء كل الشواهد ا
 تلك.

وقد هدف الكتاب إىل تقدمي معاجلة لغوية لتلك الشواهد القرآنية املشكلة للنحاة، ولتبنيِّّ  
 التأويالت النحوية هلا. 

حتدَّث املؤلف يف الفصل األول عن مشكل ما ورد يف القرآن يف األفعال، بعنوان: ما خالف  
األفعال، ويف الثاين: ما خالف القاعدة النحوية يف األمساء، والثالث: ما  القاعدة النحوية يف 

 خالف القاعدة النحوية يف األدوات.
 

اإلمساعيلية: جامعة قناة   - السبك النحوي يف سورة هود وأخواهتا/ حممد خليل السيد.
 ص )ماجستري(. 303هـ،   1435السويس، 
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  -رة النمل منوذًجا/ أمني عبدالغفار مسلم.الرتابط النحوي النصي يف القصص القرآين: سو 
 ص )دكتوراه(.  351هـ،  1436املنيا: جامعة املنيا، 

 
املدينة املنورة:   - املنصوابت يف سورة ص: دراسة حنوية تطبيقية/ خالد بن جازي اجلهين.

 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 196هـ،  1434اجلامعة اإلسالمية، 

 

 
املدينة   -ر: عرض ودراسة تطبيقية/ خالد بن علي اجلابري.حروف املعاين يف سورة الزم
 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 179هـ،  1436املنورة: اجلامعة اإلسالمية، 

 
عم ان: دار جرير،   -دروس يف النحو القرآين: آايت اجمليء أمنوذًجا/ سناء منري اجلبوري.

 ص.  336هـ،  1436
يت وردت فيها لفظة )اجمليء( وما اشتقَّ منها )مثل: جاء،  تعين املؤلفة آبايت اجمليء: اآلايت ال

جاءت، جاءتك، جاءتكم...( بوصفها نصًّا قرآنيًّا ينهض أمنوذًجا لدراسة النحو القرآين، وقد 
 ( سورة. 61( آية، توزعت على )270بلغت )

 وقسمته على اببني: أحدمها يف األمساء، واآلخر يف األفعال واحلروف واألدوات.
 

املستشرقني النحوية يف اآلايت القرآنية: عرض ودراسة/ سليمان بن إبراهيم   شبهات
ورقة )حبث مكمل   121هـ،  1434املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -النملة.

 للماجستري(.
 

 اثمًنا: اإلعراب 
 

؛ حتقيق زهري غازي هـ( 338)ت  أليب جعفر أمحد بن حممد بن النحاس إعراب القرآن/ 
 ص.1232هـ، 1434بريوت: عامل الكتب،  -.زاهد
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قال رمحه هللا: هذا كتاب أذكر فيه إن شاء هللا إعراب القرآن، والقراءات اليت حتتاج أن يُبنيَّ  
إعراهبا والعللى فيها، وال ُأخليه من اختالف النحويني، وما حُيتاج إليه من املعاين... ومن اجلموع 

ذهبنا اإلجياز، واجمليُء ابلنكتة يف موضعها من غري واللغات، وسوق كل لغة إىل أصحاهبا.. وم
 إطالة، وقصدان يف هذا الكتاب اإلعراب وما شاكله بعون هللا وحسن توفيقه. 

 وهذه طبعة جديدة للكتاب، مراجعة ومصححة يف جملد واحد. 
 

  ودراسة/ا مجعً  ن: آ عراب القر إيف كتابه  ( هـ 338 ت)ما جيوز لغة ل قراءة عند النحاس 
هـ،  1433 مام، كلية اللغة العربية، جامعة اإل الرايض:  -.عداد حنان بنت انصر اجلنويبإ

 ورقة )ماجستري(. 482
 

تعدد األوجه اإلعرابية وأثرها يف املعىن من خالل "إعراب القرآن" للنحاس: البدلية وغريها 
  196هـ،  1433  مكة املكرمة: جامعة أم القرى،   -منوذًجا/ رجاء أمحد عاطي الصاعدي.

 ورقة )ماجستري(.

 
  عراب ثالثني سورة من القرآن/إو خمالفاته يف كتاب:    هتوجيهات  عاريب ابن خالويه النحوية:أ
م القرى، أجامعة  مكة املكرمة: -.محد احملموديأشراف إعداد سامية ظافر العمري؛ إ

)رسالة   ورقة 332هـ، 1433، كلية اللغة العربية، قسم الدراسات العليا العربية
 ماجستري(.

هـ(، ومذهبه   370تناول البحث شخصية العالمة النحوي احلسني بن أمحد بن خالويه )ت 
النحوي، وموقفه من أدلة النحو اإلمجالية، ومصطلحاته يف النحو، واملسائل النحوية اليت انقشها 

ابألمساء واألفعال   يف كتابه "إعراب ثالثني سورة من القرآن" من خالل الرتاكيب النحوية املتعلقة
 وغريها..

 
فاطمة راشد    هـ(/ 502  -هـ  421امللخص يف إعراب القرآن للخطيب التبيزي )

 ص.350هـ، 1433عم ان: دار جرير،   -.الراجحي
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 . حتقيق ودراسة من سورة )يوسف( إىل سورة )طه( 
 

بريوت:    -هـ[.  616التبيان يف إعراب القرآن/ أليب البقاء عبدهللا بن احلسني العكبي ]ت  
 ص.  630هـ،  1437دار ابن حزم،  

كتاب مشهور يف إعراب القرآن الكرمي، ذكر املؤلف يف مقدمته أن "أقوم طريق ُيسلك يف 
الوقوف على معناه، ويتوصل به إىل تبيني أغراضه ومغزاه، معرفة إعرابه، واشتقاق مقاصده من 

 ألئمة األثبات". أحناء خطابه، والنظر يف وجوه القراءات املنقولة عن ا
 وذكر أنه اقتصر يف كتابه هذا على "ذكر اإلعراب ووجوه القراءات".

 
النحوية يف كتاب "التبيان يف إعراب القرآن": دراسة  هـ[ 616]ت تضعيفات العكبي 

ورقة   255هـ،  1433مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -وتقومي/ منصور أمحد الغامدي.
 )ماجستري(.

 
الوجوه يف املتعلق ودللته: دراسة تطبيقية يف "التبيان" للعكبي/ صدام علي حسني تعدد  
 ورقة )دكتوراه(.  293هـ،  1434مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -صاحل.

 
حذف املضاف وإقامة املضاف إليه مقامه وأثره على املعىن يف كتايب "الكشاف" للزخمشري 

مكة املكرمة: جامعة أم   -ايسر بن عبدالعزيز السلمي. و"التبيان" للعكبي: مجع ودراسة/  
 ورقة )ماجستري(. 438هـ،   1434القرى، 

 
مسائل اخلالف بني البصريني والكوفيني يف "الكتاب الفريد يف إعراب القرآن اجمليد"  

املدينة املنورة:   -هـ(: عرًضا ودراسة/ حممد عبدي موسى. 643للمنتجب اهلمذاين )ت 
 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 140هـ،  1436اإلسالمية، اجلامعة 
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 /سراره املعجبةأاملغربة و  هن و معانيآ عراب القر إاملستنهى يف البيان و املنار للحريان يف 
هـ(؛ حتقيق أمحد بن عبدهللا   680سابق الدين حممد بن علي بن يعيش الصنعاين )ت 

 )رسالة دكتوراه(.  مج   2هـ، 1433الرايض: جامعة اإلمام،  -القشعمي.
 .2دراسة مع حتقيق جـ

 
إعداد أمحد بن حممد  ا/دراسة وتقوميً  مسائل الرتجيح يف إعراب القرآن عند أيب حيان:

 ص )رسالة دكتوراه(.   881هـ،  1433مكة املكرمة: جامعة أم القرى،    - .الفقيه الزهراين
 

النحاة يف احلروف األحادية  هـ ( على  745ردود أيب حيان األندلسي ) املتوىف سنة 
  544هـ،  1433بريوت: مكتبة حسن العصرية،    - .عمر حممد شهاب الدليمي  والثنائية/ 

 ص )أصله رسالة جامعية(.
 

اعرتاضات السمني احلليب يف "الدر املصون" على توجيهات أصحاب كتب أعاريب  
صله رسالة  ص )أ 184هـ،  1437عم ان: دار أجمد،  -ليف بن حممد العنزي. /القرآن

 علمية(. 
يعين تفسريه "الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون"، ملؤلفه أمحد بن يوسف، املعروف ابلسمني  

 هـ(. 756احلليب )ت 
وقد بنيَّ فيه الباحث اعرتاضاته النحوية يف أبواب املرفوعات، واملنصوابت، والتوابع، واجملرورات  

 ومعاين األدوات.
 

اإلعراب يف القرآن الكرمي من خالل تفسري "جامع البيان" للسيد  اجلمل اليت هلا حمل  من 
هـ( ومنهج اإلجيي يف توجيهها: عرض ودراسة/   906معني الدين اإلجيي الشافعي )ت 

ورقة   137هـ،  1435املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -إعداد معتز وسام احملتسب.
 )حبث مكمل للماجستري(.
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ب " اجلمل اليت ال حمّل من اإلعراب يف القرآن الكرمي"/ طالل حيىي وللفائدة أشري إىل كتا
 هـ. 1428عّمان: دار دجلة،  -الطويبخي.

 
إعراب القرآن الكرمي لكل قارئ وابحث: اللفتات النحوية واإلعرابية والصرفية واللغوية  

ادل أبو  واألسلوبية يف إطار أتويل القرآن الكرمي/ حممد متويل الشعراوي؛ قام إبعداده ع
القاهرة: دار الروضة،    -املعاطي، هاشم بكري أمني؛ راجعه خنبة من علماء النحو والصرف.

 ص(.  1703مج ) 3هـ،  1435
قدمت للكتاب "جلنة تراث الشيخ الشعراوي"، وقالت إن اللفتات اللغوية منثورة يف تراث 

ترتيب املصحف، وأن ما    الشيخ الشعراوي رمحه هللا، وأهنا قامت جبمعها من تراثه، ورتبت على
 مل يتعرض له الشيخ أضافته من كتاب "مشكل إعراب القرآن الكرمي" البن آجّروم.

وذكرت أن الكتاب يعني املرء يف معرفة إعراب القرآن، والوقوف على تصرف حركاته وسواكنه،  
ا من اللحن، مستعيًنا على إحكام اللفظ به، مطلًعا على املعاين ال

ً
يت قد ليكون بذلك سامل

ختتلف ابختالف احلركات، متفهًما ملا أراد هللا تبارك وتعاىل به من عباده، إذ مبعرفة حقائق 
 اإلعراب تُعرف أكثر املعاين، وينجلي اإلشكال، وتظهر الفوائد، ويُفهم اخلطاب.

 
 ص.  609هـ، 1434القاهرة: دار الكلمة،   -إعراب مفردات القرآن/ أمين الشاذيل.

كتابه "اللباب يف إعراب الكتاب" ليسهل على طالب العربية وحميب القرآن الكرمي  خلص فيه  
الرجوع املباشر إىل إعراب املفردات القرآنية يف موضعها من املصحف الشريف، فكان هذا  

 الكتاب، كما قال مؤلفه. 
 ومل يعرب فيه كل مفردات القرآن، بل اكتفى مبا رآه مشكالً أو مهًما.. 

 
بريوت: دار الكتب العلمية،   -.يف إعراب القرآن الكرمي/ روعة حممد انجي النهج القومي 

 مج. 10هـ،  1434
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  - .محد عبدالتواب الفيوميأ  اإلعراب النحوي للقرآن الكرمي يف ضوء علم الدللة احلديث/
 ص.  304هـ، 1433القاهرة: املكتبة األزهرية للرتاث، 

 
دمشق؛ بريوت: دار ابن   - ي مح ود مرشد.خمتارات إعرابية من آايت القرآن الكرمي/ عل

 ص.  604هـ،  1435كثري، 
انتخب املؤلف إعرابه من خالصة مشاهري علماء التفسري واإلعراب يف القدمي واحلديث، واقتصر 
فيه على بيان األوجه اإلعرابية لبعض املفردات واجلمل وأشباه اجلمل، وكذا بيان الغامض منها 

ًدا، وذيَّله ابجلمل اليت هلا حمل من اإلعراب واليت ال حمل هلا، واعتمد  ملا ال حيتمل إال وجًها واح
 على نص القرآن الكرمي كامالً ابلرسم العثماين، وعلى رواية حفص عن عاصم. 

 
د. م: دار العال؛ الرايض:   - هـ(. 1436انتصار ايسني حممود )ت  /إعراب جزء تبارك

 ص.  567هـ،  1437ن عفان،  توزيع دار ابن القيم؛ القاهرة: توزيع دار اب
أعربت فيه الكاتبة كل كلمة يف جزء )تبارك( من القرآن الكرمي، بدون إحالة، أو اكتفاء إبعراب 
سابق، وذكرت بعض اآلراء النحوية أحيااًن، وأثبتت أقوى اآلراء النحوية يف اإلعراب، ومالت 

لحات غري املفهومة،  إىل منهج البصريني )مذهب مجهور النحاة(، وابتعدت فيه عن املصط
 ووضعت الكلمة وإعراهبا يف جداول. وسبق للكاتبة: إعراب جزء عم.

 
دمشق:   -.أمين عبد الرزاق الشوا  / اإلعراب الكامل للجزء الثالثني من القرآن الكرمي

 ص.  288هـ، 1433دار العصماء، 
 

  1436محص، سورية: دار اإلرشاد،  - جزء عمَّ: تفسري وإعراب/ حممد يوسف أيوب.
 ص.  335هـ، 

قال مؤلفه: وجدت أن املعرِّبني مجيًعا عندما يصلون إىل جزء عمَّ يقتصرون على إعراب بعض 
 الكلمات، بينما يفصلون ويعربون يف بداية القرآن كثريًا من الكلمات، ويتوسَّعون يف ذلك كثريًا.
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كلمة كلمة، وحرفًا حرفًا،    قال: لذلك وجدُت لزاًما عليَّ أن أقوم إبعراب جزء عمَّ إعرااًب مفصَّاًل 
ليكون مساعًدا للطالب، وقد أطلُت وفصَّلت يف اإلعراب ليفهمه طالب العلم على مقاعد 

 الدراسة. 
كما رأيت أن أمجع مع اإلعراب األمور الصرفية والبالغية، وأمهِّّد لذلك كله بتمهيد عن السورة، 

السور بفوائد متنوعة تناسب  مث أشرح الكلمات اليت حتتاج إىل شرح وتبسيط، وأذيل بعض 
 املقام.

 
عم ان: دار غيداء،    -اإلعراب التفصيلي لسوريت اإلسراء والكهف/ صباح علي السليمان. 

 ص.  241هـ،  1437
يذكر املؤلف أن عمله هذا دام معه ثالث سنوات، وأنه ألجله راجع كتًبا يف النحو واللغة، ومل 

مي يف تلك املدة، وأنه هدف من خالله فائدة  يعتمد على كتاب مفصل يف إعراب القرآن الكر 
 طلبة العلم ممن صعب عليهم إعراب كلمات القرآن.

 
  -.صبيح هادي آل هبية إعراب الشاهد القرآين يف شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك/

 ص.  265هـ، 1434عم ان: دار املأمون، 
 

الرايض:   -رزقان السلمي. تعدد املوضع اإلعرايب للجمل يف القرآن الكرمي/ نياف بن 
 مج )دكتوراه(.  2هـ،  1434جامعة اإلمام، 

 
التداخل اإلعرايب بني اجلمل يف القرآن الكرمي: اجلملة احلالية منوذًجا/ إيالف بنت يوسف  

 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 301هـ،  1436املدينة املنورة: جامعة طيبة،  -شيخ.

 

اإلعراب املتعدد يف القرآن الكرمي بني نظرييت العامل  موجهات إعراب األمساء املبنية ذات 
هـ،   1437أهبا: جامعة امللك خالد،  -وتضافر القرائن/ فاطمة بنت احلسني املشايخ.

 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 324
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القاهرة: دار    -إعراب القرآن الكرمي: تعدد األوجه واحتمالت الدللة/ فوزي عبدالرازق.

مج )أصله رسالة دكتوراه من كلية دار العلوم جبامعة  2هـ،  1436 - 1435النابغة، 
 القاهرة(.

عالمات اإلعراب حمدودة، والوظائف النحوية أكثر عدًدا منها، ولذلك تكون العالمة الواحدة  
 دليالً على أكثر من وظيفة، فالضمة للفاعل واملبتدأ واسم كان... 

جد العالمة وتصلح أن تكون عالمة يف اجلملة  تو  – ويكاد ينفرد هبا  – ويف القرآن الكرمي 
ر قد خيتار أحد   الواحدة على أكثر من وظيفة، وهذا ما يسمى بتعدد األوجه اإلعرابية. واملفسِّّ

 هذه األوجه أو يشري إليها مجيًعا، ويشرح املعىن وفًقا هلذا االختيار أو التعدد. 
املمكنة فيما حيتمله بعض الكلمات يف ولذلك حرص املعرِّبون للقرآن الكرمي أن يبينوا األوجه 

 اجلملة القرآنية. 
وقد تعرض الباحث هلذه القضية املهمة، وهي تعدد األوجه اإلعرابية يف اجلملة القرآنية،  
فجمعها، وصنَّفها، وحلَّلها، وبنيَّ عالقتها ابلداللة، واختار الراجح منها بناء على عدة معايري  

 احتكم إليها.  
 

أيب طالب يف كتابه "مشكل إعراب القرآن": مجًعا ودراسة/ عبدالعزيز بن  ما منعه مكي بن  
 ورقة )ماجستري(.  610هـ،   1436الرايض: جامعة اإلمام،  -سليمان امللحم.

 
اجلاسم   [رب]العباس عبد  [رب]معجم إعراب ألفاظ اجلاللة ومجلها يف القرآن/ عبد 

 ص.  317هـ،  1436بريوت: شركة املطبوعات للتوزيع والنشر،  -أمحد.
يذكر املؤلف أن إعراب ألفاظ اجلاللة أمر صعب؛ ألثر ذلك يف األحكام، وألمهيتها يف  
الدراسات والبحوث، وخشية ملا قد يقع فيه الباحث من حمذور. وأنه اقتصر على األلفاظ 

 الظاهرة للفظ اجلاللة، دون الضمائر أو الصفات. 
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شكل مفردة )هللا( أغلبها، بوصفها علىم األلفاظ (، ت3675وذكر أن تعداد ورودها بلغ قرابة )
الثالثة: هللا، إله، رّب، اليت قام إبعراهبا على ترتيب السور، فيورد رقم اآلية أواًل، مث اآلية،  

 فإعراب اللفظ، فإعراب اجلملة.
 

إضاءات ودللت: الالم: ل النافية، لم املوطئة للقسم، لم اجلر، ل، لوما،... أبسلوب  
هـ،    1435د. م: املؤلفة،    -ر وأمثلة من القرآن الكرمي/ إعداد نعمة انصر الشعراين.ميسَّ 

 ص.  288
إعراب للحروف املذكورة يف القرآن الكرمي، هدفت منه الكاتبة إىل توضيح كيفية استعمال )ال  

 النافية(، وتوسعت يف مجيع أنواع الالم.. 
إضاءات ودالالت: إعراب الالم مع أمثلة من وقد ورد العنوان على صفحة العنوان هكذا: 

 القرآن الكرمي.
 

 اتسًعا 
 معاين القرآن

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

هـ(؛ حتقيق صالح عبدالعزيز السيد،  207معاين القرآن/ أليب زكراي حيىي بن زايد الفر اء )ت  
مج  3هـ، 1434القاهرة: دار السالم،  - فاخر.حممد مصطفى الطيب، عبدالعزيز حممد  

 ص (.  1398) 
 عة جديدة فاخرة لكتاب مشهور، مع حتقيق واسع، وفهارس مفصلة.طب
 

احلذف من الرتكيب وتوجيهه يف "معاين القرآن" للفراء: دراسة نظرية تطبيقية/ عبدالرؤوف 
 )ماجستري(.ورقة   590هـ،  1434الرايض: جامعة اإلمام،  -بن وليد العرفج.
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  - وسائل سبك النص القرآين يف كتاب "معاين القرآن" للفراء/ حيىي بن عبدهللا الشديدي. 
 ورقة )حبث مكمل للماجستري(.  213هـ،  1436أهبا: جامعة امللك خالد، 

 
إعداد عالل عبدالقادر بندويش؛   /عرابهإاإلمام الزجاج ومنهجه يف كتابه معاين القرآن و 

م القرى، كلية الدعوة وأصول  أمكة املكرمة: جامعة  -.احلامضي إشراف غالب بن حممد
 . دكتوراه( رسالة ) ورقة 627هـ،  1433، الدين، قسم الكتاب والسنة

 
دمشق:  -. أتليف حممد عماد مسري بيازيد غفال/تعقبات الفارسي لشيخه الزجاج يف اإل

 ص.  429هـ،  1433دار النوادر، 
 ت.أصله رسالة ماجستري من جامعة الكوي

عرابه  إاملسائل املصلحة من كتاب معاين القرآن و ويعين تعقبات أيب علي الفارسي يف كتابه "
 ".سحاق الزجاجإأليب 

 
)ت  أبو الفضائل حممد بن احلسن املعيين لوامع البهان وقواطع البيان يف معاين القرآن/

دار   بريوت: سالمية؛مركز البحوث اإل ستانبول: إ -.؛ حتقيق سفر حسنوفهـ(  537
 . ص ( 1193،  36مج )   2هـ،  1435  ابن حزم،

كتاب جديد على هنج كتب معاين القرآن للفراء والزّجاج والنحاس، إضافة إىل تضمنه فوائد  
 كالمية وفقهية ومعاين إشارية. 

واملؤلف عامل حنوي شافعي ضرير مغمور، من نواحي نيسابور، وهو أبو الفضائل حممد بن 
عيين الفجكشي، املتوىف سنة احلسن بن 

ُ
 هـ.  537عبدالرمحن النيلىوىيه امل

 واعترب املؤلف كتابه هذا خمتصرًا يف التفسري، كما يف مقدمته.
 

  - .مري شهيدعالء عبداأل  دراسة موازنة/  الدللة املعجمية و السياقية يف كتب معاين القرآن:
 ص. 592هـ،  1433الرضوان، احللة، العراق: دار الصادق الثقافية؛ عم ان: دار  
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 هـ.  1438الرايض: دار الصميعي،  -معاين القرآن/ خالد صناديقي.
 

 عاشًرا: الصرف 
 

هـ،    1435دمشق: دار احلصاد،    -البناء الصريف يف السور املكية/ إبراهيم صب الراضي.
 ص.  238

األصوات وصفاهتا،  تناول يف الفصل األول منه مباحث التالؤم الصويت، من حيث خمارج 
 والتالؤم الصويت على مستوى اللفظة املفردة، وعلى مستوى اجلملة واآلية، مث السورة.

 وتناول يف الفصل الثاين احملاكاة الصوتية واملعىن. 
ويف الثالث: الفواصل وأثرها الصويت، فعرَّف الفواصل، وبنيَّ ما يقع من أحكام بسبب الفاصلة،  

 وذكر أقسامها.
 

القاهرة:   -وزان الصرفية لكلمات القرآن الكرمي/ محدي بدر الدين إبراهيم.معجم األ
 ص.  568هـ،  1433مكتبة ابن تيمية، 

مجع فيه األوزان الصرفية لكلمات القرآن، ونبه إىل أن الوزن الصريف خيتص ابألمساء املعربة 
 ل اجلامدة، وال احلروف.واألفعال املتصرفة، فال ذكر لألمساء املبنية يف هذا املعجم، وال األفعا

واكتفى مبثال واحد لكل وزن. وإذا جاءت الكلمة ابلوزن نفسه امسًا وفعاًل يف القرآن، ذكر 
 مثااًل لالسم وآخر للفعل.

 ووزعها على أوزان: الثالثي، والرابعي، واخلماسي، والسداسي.
 

بغداد:    -ل النجار.املعجم املفهرس لألوزان الصرفية يف القرآن الكرمي/ أشواق حممد إمساعي
 ص(.   2964مج ) 4هـ،   1435دار الكتب العلمية، 

يُعىن هذا املعجم بوزن الكلمات حبسب تسلسل ورودها يف القرآن الكرمي، مع استقصاء  
 وإحصاء دقيق لعدد ورود كل وزن من األوزان الصرفية يف القرآن.
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تذكر فيه اآلية، والثالث فيه رقم ويتألف من مخسة حقول: األول خاص بذكر الكلمة، والثاين 
 اآلية، والرابع اسم السورة، واخلامس رقم السورة.

ويضم وزن األلفاظ القرآنية مجيًعا سوى األدوات واحلروف، واألمساء املوصولة، واألمساء اخلاصة  
 ابإلشارة، واألمساء اخلاصة ابالستفهام. 

 ناسب واألوزان املوجودة يف العربية. وقد توزن الظروف، كما توزن األلفاظ األعجمية اليت تت 
 ورتبت الكلمات على حسب ترتيب ورودها يف القرآن.  

 وليس فيه حتليل ودرس، بل كلمات وأوزاهنا. 
 

طنطا: دار النابغة،   - تيسري الصرف والتطبيق يف القرآن الكرمي/ يسري السيد نوفل.
 ص.  213هـ،  1437

ع أحكام عامة فيها اإلعالل واإلبدال، ومهزة  تناول فيه مؤلفه تصريف األفعال واألمساء، م
 الوصل والقطع، والتقاء الساكنني، وحروف الزايدة وأدلتها. 

وكان عرضه هلا خمتصرًا، مع أسلوب تعليمي ميسَّر، وإكثار من الشواهد القرآنية، وختم كل 
 موضوع بعدد من التطبيقات والتدريبات التعليمية، مع ملخص لكل موضوع.

 
القاهرة:   -ل الثالثي يف النصف األول من القرآن الكرمي/ زهراء عبداملنعم حسن.أبنية الفع

 ص.  178هـ،   1437الدار العاملية للنشر، 
ذكرت املؤلفة أن دراسة الفعل الثالثي يف القرآن الكرمي مهمة، ألن القرآن كتاب معجز، حيمل 

سة والقواعد، فهو احلجة دليل كماله وعالمة إعجازه، وهو األساس الذي تستخرج منه األقي
 يف اللغة كما هو احلجة يف الشريعة.

 وتناولت موضوعها من خالل ثالثة فصول:
 أبنية ومعاين الفعل الثالثي اجملرد. -

 أبنية ومعاين الفعل الثالثي غري اجملرد. -

 الدراسة التطبيقية.  -
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طالب القيسي )ت  املسائل التصريفية يف تفسري "اهلداية إىل بلوغ النهاية" ملكي بن أيب 
ورقة    375هـ،    1435الرايض: جامعة اإلمام،    - هـ(/ أمسهان بنت علي القحطاين.  437

 )ماجستري(.

 

دراسة  يب طالب القيسي:أملكي بن  "عراب القرآنإمشكل "ملسائل الصرفية يف كتاب ا
  الرايض:  -شراف عبدالرمحن بن حممد العمار.إمساء بنت فاحل الرحيلي؛ أعداد إ ا/وتقوميً 

  626هـ، 1433، مرية نورة بنت عبدالرمحن، كلية اآلداب، قسم اللغة العربيةجامعة األ
 ورقة )رسالة دكتوراه(. 

يب أملكي بن    "عراب القرآنإمشكل  استخرجت فيه الباحثة املسائل الصرفية اليت حواها كتاب "
 ل مخسة فصول:هـ( جبمعها ودراستها وترتيبها وتبويبها، من خال437)ت  طالب القيسي

 مصادر مكي يف املسائل الصرفية اليت ضمَّنها كتابه "املشكل". -
 طريقته يف عرض املسائل الصرفية. -

 موقفه من األصول النحوية. -

 موقفه من النحويني واجتاهه الصريف. -

 التقومي   -
 

الدرس الصريف عند القرطيب من خالل تفسريه "اجلامع ألحكام القرآن": دراسة وصفية 
ص )أصله    331هـ،    1437عم ان: دار دجلة،    -حتليلية/ أمحد عبدالاله عوض البحبح.

 رسالة ماجستري من جامعة عدن(. 
 قصد به الباحث إظهار مكانة القرطيب الصرفية، وإظهار القيمة الصرفية لتفسريه. 

 وجعل حبثه يف أربعة فصول:
 يف تقرير مسائله الصرفية. حتدث يف األول عن أهم املصادر اليت استند إليها القرطيب 

 وانقش يف الثاين األبنية الصرفية املبسوطة يف تفسريه، وما يرتبط هبا من ظواهر صرفية.
 وعقد الثالث منها عن ظاهرة النيابة الصرفية يف تفسريه.
 ويف الرابع حتدث عن منهجية القرطيب يف درسه الصريف.
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 واملؤلف أستاذ اللغوايت جبامعة عدن.
 

ل واإلبدال يف املشتقات األحد عشر واملصادر من خالل الربع الثاين من صور اإلعال 
دمشق:   -القرآن الكرمي: حتليل للصيغ الصرفية وتوجهها الصويت والدليل/ رابح بومعزة.

 ص.  232هـ،   1436دار مؤسسة رسالن، 
ية الصوتية اليت  ظاهرات اإلعالل واإلبدال من أهم الظواهر اللغوية؛ ألهنما تعنيان ابلتغريات الصرف

تطرأ على احلروف، اليت تتألف منها الكلمات. وقد توزعت صورها يف كتب اللغة مما كتبه  
األجداد، فكشف املؤلف عنها ومجعها يف هذا الكتاب، مستمدًّا شواهدها من القرآن الكرمي،  

ل وشرح، وربطها ابملشتقات األحد عشر واملصادر، ألمهيتها يف صياغة الكالم العريب، مع حتلي
 ووزع عمله على مخسة فصول:

 بناء الكلمات وصيغ املشتقات األحد عشر واملصادر وكيفية أوزاهنا.  -

 اإلعالل ابلقلب. -

 اإلعالل ابلنقل. -

 اإلعالل ابحلذف. -

 صور اإلبدال يف املشتقات األحد عشر واملصادر. -
 هـ. 1429وقد سبق صدوره عام 

 
 حادي عشر  

 دراسات لغوية يف القرآن 
 

  1436الباحة، السعودية؛ بريوت: النتشار العريب،    -القرآن ولغة السراين/ أمحد اجلمل.
 ص.  64هـ، 

توهم املستشرقون أن كلمة "القرآن" سراينية األصل، وقبلوا النظرية اليت قاهلا املستشرق "شفايل"  
 إن "القرآن" لفظة مأخوذة من الكلمة السراينية "قراين". 
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إقناع القارئ أبن هناك صلة وثيقة بني القرآن واللغة السراينية، ومبعىن وهدف من وراء ذلك إىل  
آخر بني القرآن ولغة اإلجنيل، وبدأ بكلمة "القرآن" ليوصل القارئ إىل التشكيك يف أصالة  
األلفاظ الرئيسية يف القرآن الكرمي، وردها إىل أصول سراينية، متهيًدا إلقناع القارئ أبن القرآن  

ل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومل يوح إليه، بل أخذه لغة ومضمواًن من الكرمي مل ينز 
 املصادر السراينية املسيحية! 

ودرس املؤلف كلمة "القرآن" وكلمتني أخريني يف ضوء علم اللغة املقارن وردات يف القرآن الكرمي،  
 .  مها: أمحد، وسىرِّايَّ

"القرآن" و"قراين" يف ضوء علم اللغة املقارن،  قال املؤلف يف خامتته إبجياز: وبتحليل كلميت 
وجدان جذر القاف والراء واهلمزة يف كل من العربية والعربية والسراينية، األمر الذي يؤكد أنه  
جذر سامي األصل، كما أثبتنا أن العربية قد احتفظت ابهلمزة لفظًا وخطًّا يف الفعل "قرأ" 

قرءان"، ومالت السراينية إىل قلب اهلمزة ايء لفظًا  واملصدر "قراءة" واالسم املنسوب ابلنون "
وخطًّا، مما يدل على أن األصل احتفظت به العربية والسراينية للداللة على أن النون مورفيم  

 مشرتك مستخدم يف العربية والسراينية للداللة على النسب الذايت.
 ووضحه يف نص الكتاب أكثر.

 
القاهرة: دراسة لغوية موازنة بكتب رسم   ظواهر الرسم يف مصحف جامع احلسني يف 

دمشق: دار الغواثين   -املصحف واملصاحف املخطوطة/ إايد سامل صاحل السامرائي.
 ص )أصله رسالة دكتوراه من جامعة تكريت(.  592هـ،   1434للدراسات القرآنية،  

ينسب دراسة للمصحف احلسيين: اترخيًا ورمسًا ولغة. ويذكر املؤلف أن دراسة مصحف كامل 
إىل عثمان رضي هللا عنه أو منقول منه، وتتبع ما فيه من ظواهر، يكشف الكثري من احلقائق، 
مبا تقدمه تلك املصاحف من أمثلة جديدة، تساعد يف إرساء أسس فهم صحيح وواضح  

 لظواهر الرسم املتعددة، اليت دار حوهلا جدال طويل. 
 وجعله يف ستة فصول:

 خيية وصفية. مصحف جامع احلسني: دراسة اتر  -

 ظواهر احلذف واإلثبات.  -
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 ظواهر الزايدة.  -

 ظواهر اإلبدال. -

 ظواهر اهلمزة.  -

 ظواهر املقطوع واملوصول.  -

 
التصال اللغوي يف القرآن الكرمي: دراسة أتصيلية يف املفاهيم واملهارات/ فهد حممد 

 ص.  224هـ،  1435بريوت: منتدى املعارف،  -الشعايب احلارثي.
الدراسة إىل أتصيل مهارات االتصال اللغوي والتعرف عليها يف القرآن الكرمي، تسعى هذه 

ومعرفة أهم مهاراهتا وآداهبا من خالل االستقراء، ومن مث االستنباط، وكيف ميكن االستفادة 
 من ذلك يف إمداد امليدان ابملفاهيم التأصيلية هلذه املهارة. 

ل، واملستقبِّل، والرسالة، والوسيلة.  وعملية االتصال ال تتم إال من خالل عدة عنا صر: املرسِّ
 وتتم بطريقة تبادلية. 

وهناك أربع مهارات رئيسة ألي لغة يف العامل، هي: االستماع، والتحدث، والقراءة، والكتابة.  
 ميارس من خالهلا الفرُد عمليةى االتصال اللغوي مع اآلخرين.

 هي: وقد عاجل املؤلف موضوعه هذا من خالل أربعة فصول، 
 مدخل مفاهيمي لالتصال واملهارة.  -

 االتصال اللغوي يف القرآن الكرمي. -

 مهارات اإلرسال اللغوي يف القرآن الكرمي. -

 مهارات االستقبال اللغوي يف القرآن الكرمي. -

وتبنيَّ للمؤلف عناية القرآن الكرمي ابالتصال جبميع أنواعه، احلسي والبصري واللغوي، وتوجيه  
 .. األنظار إىل أمهيته

 
التمين والرتجي يف القرآن الكرمي والشعر اجلاهلي: دراسة لغوية/ مصطفى حممد عبداجمليد  

ص )أصله رسالة   451هـ،  1435اإلسكندرية: مؤسسة حورس الدولية،  -خضر.
 ماجستري(.
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دراسة تناولت التمين والرتجي عند النحويني والبالغيني والقراء واملفسرين، وربطت بني الدراسة  
ة والدراسة البالغية، ووضحت الفرق الداليل والرتكييب، وهي إىل جانب ذلك دراسة  اللغوي

تطبيقية يف القرآن الكرمي والشعر اجلاهلي، لتخلص إىل نتيجة مفادها أن القاعدة النحوية  
 وافقت القرآن والشعر.

 وجعله املؤلف يف ستة فصول:
 التمين والرتجي عند القدماء. -

 الكرمي. )ليت( يف القرآن  -

 )لعل( يف القرآن الكرمي. -

 )عسى( يف القرآن الكرمي. -

 )ليت ولعل وعسى( يف الشعر اجلاهلي. -

 أساليب التمين والرتجي بغري )ليت ولعل وعسى(. -

وآبخرها ملحق ضمَّنه اآلايت القرآنية واألبيات الشعرية اليت ورد فيها التمين والرتجي يف القرآن  
 الكرمي والشعر اجلاهلي.

 
القاهرة: مؤسسة حورس،   -جمدي حممد حسني. لقرآين ومعايري الفصاحة/النص ا
 ص.  159هـ،  1433

 
  - .شواق حممد النجارأ بني التنظري و التطبيق/  حباث لغوية يف لسانيات النص القرآين أ

 ص.  334هـ، 1434إربد، األردن: عامل الكتب احلديث، 
 

تطبيقية مقارنة: األعراف والنساء منوذًجا/ يسري  املعايري النصية يف السور القرآنية: دراسة  
ص )أصله رسالة دكتوراه من  337هـ،  1436القاهرة: دار النابغة،  - السيد نوفل.

 جامعة طنطا(. 
حيدد املؤلف أوالً معىن الدراسة النصية، ويفرق بينها وبني )حنو النص(، ويشري إىل أن بنية النص  

 داللية والتداولية، مع مراعاة جانب السياق والتماسك.شاملة للبىن النحوية الرتكيبية وال
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مث جاءت دراسته ملوضوعه من خالل ستة فصول: السبك، احلبك، التناص، السياق،  
 اإلعالمية، القصد والقبول.

ويهدف الكتاب إىل دراسة املعايري النصية يف السور القرآنية يف ضوء اللسانيات النصية احلديثة،  
قية مقارنة بني السور املكية واملدنية، وحتليل اخلصائص واملعايري النصية  من خالل دراسة تطبي

 فيهما، الستجالء جوانب جديدة يف آفاق اإلعجاز البالغي يف القرآن الكرمي.

 

 

عم ان:   -السور القرآنية ذات البؤر الستفهامية النواة نصيًّا وتداوليًّا/ عبدالفتاح احلموز.
 ص.  652هـ،  1436دار جرير،  

 جعل املؤلف حبثه يف ثالثة فصول:
 األول: الوحدة املوضوعية يف السور القرآنية ذوات البؤرة االستفهامية النواة. 

 الثاين: عناصر التماسك النصي يف السور القرآنية ذوات البؤرة االستفهامية النواة.
 الثالث: التداولية والسور القرآنية ذوات البؤرة االستفهامية النواة. 

دث يف الفصل األخري عن إخضاع مفاهيم التداولية لسورة توسم ابلقصر من هذه  وقد حت
 السور، وهي سورة الشرح.

واستعان بعلم لغة النص أو حنوه يف تعزيز متاسك تراكيب اآلايت مبكوانهتا وترابطها، الذي  
قرآنية،  يندرج حتته االتساق النحوي يف اجلمل والرتاكيب مبحتوايهتا، واالتساق يف الفاصلة ال

 واالتساق دالليًّا. 
 

 -الستفهام واجلواب بُنيًة ودللة يف النصف الثاين من القرآن الكرمي/ حممد حسن غفور.
 .ص )ماجستري( 432هـ،   1435املنصورة: جامعة املنصورة، 

 
دراسات أدبية ولغوية يف القرآن الكرمي/ أميمة بدر الدين، عبدالعزيز حاجي، إمساعيل  

 ص.  329هـ،   1436دمشق: جامعة دمشق،  -قطيش.
 جاء الكتاب يف اببني: 
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األول دراسة ملباحث يف علوم القرآن، مثل: أمساء القرآن، وتدوينه، وأسباب النزول، واملكي  
 واملدين، والقراءات القرآنية، واألحرف السبعة. 

يف اللغة العربية،  واآلخر دراسة لبعض الظواهر اللغوية واألدبية يف القرآن الكرمي: أثر القرآن
إعجاز القرآن وآراء العلماء فيه، مزااي األداء القرآين واخلصائص األسلوبية للقرآن الكرمي، القصة  

 يف القرآن، احلقيقة واجملاز يف القرآن، القسىم يف القرآن، التشبيه يف القرآن.  
 

عم ان: دار   - التعقيب املصدري ودللته يف القرآن الكرمي وأحباث أخرى/ وائل احلريب.
 ص.  318هـ،   1437األايم، 

 حيتوي على مخسة حبوث:
 التعقيب املصدري ودالالته يف القرآن الكرمي. -

االبتكار اللغوي يف اخلطاب القرآين عند الطاهر بن عاشور: دراسة يف املفهوم  -
 واملرجعيات.

 مجاليات التحية يف القرآن الكرمي يف ضوء جهود املفسرين. -

 وتزيينه يف العربية. إصالح اللفظ  -

 نقد اللسانيات عند الدكتور رشيد العبيدي.  -
 

اإلسكندرية: مؤسسة حورس   -توجيهات لغوية يف القرآن الكرمي/ جمدي حممد حسني.
 ص.  304هـ،  1436الدولية للنشر، 

يذكر املؤلف أن هذا الكتاب هو القسم الثالث من كتاب "توجيهات لغوية"، وأنه جزء من  
القرآين" "التوجيه اللغوي ملشكل القرآن الكرمي" الذي صدرت طبعته الثالثة عام    املعجم اللغوي

 هـ. 1434
كما ذكر أنه مل يقتصر على العناية ابإلعراب وحده، بل مشل مناحي الدرس اللغوي األخرى، 
وأن البحث رمبا اقرتب من التفسري يف تناوله بعض اإلشكاالت، مما يتصل جبانب الداللة 

 واملعىن.
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 املؤلف رئيس قسم اللغة العربية جبامعة دمنهور. و 
 

السياق اللغوي يف القصص القرآين: دراسة يف علم اللغة: حنو نظرية للسياق والسياق 
القاهرة: دار العامل   -اللغوي بني الدللة األدبية واللغوية والقرآنية/ أمحد مريغين عيسوي.

 ص.  303هـ،  1436العريب، 
 اخلاصة ابللفظ اليت تساعد على تعضيد السياق اللغوي يف الرتكيب،  قدَّمت الدراسة املعايري

وجتعله يؤدي دالالت زائدة على الدالالت اللغوية املعجمية، وعلى الدالالت الوظيفية النحوية،  
 كما جتعله فعااًل يف إدارة حوادث القصة القرآنية وتتابعها إبحكام. 

ة اشتملت على كثري من املقوالت اليت نرى صداها  وأثبتت الدراسة أن الدراسات العربية القدمي
يف البحث اللغوي احلديث، مثل التوليد، والتحويل، ومعىن املعىن، واحلذف أبلغ من الذكر.. 

 وغريها.
وكشف البحث عن اتساع دائرة اللغة العربية يف جانب الداللة التحويلية، وذلك راجع إىل ما  

مة اإلعرابية، والتوسع يف ابب التقدمي والتأخري،  ختتص به عن بعض اللغات األخرى، كالعال
 ويف ابب احلذف، واإلسناد، واإلبدال من األلفاظ احلقيقية داخل الرتاكيب.

 كما ثبت أن القرآن الكرمي معجز أبلفاظه، وبرتاكيبه، وسياقاته، ومعانيه، ودالالته.
 

 -ودللية/ حسن غازي السعدي.أبنية األفعال يف السور السبع الطوال: دراسة لغوية 
ص )أصله رسالة علمية من اجلامعة اإلسالمية  218هـ،  1437عم ان: دار األايم، 

 ببغداد(. 
 يعين ابلطوال السور من البقرة إىل التوبة. 

 وقام الباحث بدراسة بيانية وداللية ألبنية األفعال يف هذه السور.  
أربعة فصول: أبواب الفعل الثالثي، وتعدي   وجاءت الدراسة اللغوية يف الباب األول، وفيه 

 اللزوم يف األفعال، وإسناد األفعال إىل الضمائر ونوين التوكيد، والفعل املبين للمجهول.
 والدراسة الداللية فيها فصالن: الوجوه الداللية لألفعال، ومعاين أحرف الزايدة. 
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عم ان: دار    -حامد الزاملي. الفعل اجلامد بني الدرس اللغوي والستعمال القرآين/ لطيف  
 ص.  240هـ،  1437الرضوان،  

األفعال اجلامدة، وهي غري املتصرفة، هلا صيغ ودالالت خاصة، وقد وظف االستعمال القرآين 
( فعاًل وصيغة يف تراكيب خمصوصة، ألداء دالالت معينة، كالنفي والرجاء والشروع  15منها )

 نو واإلقبال.واملدح والذم والتعجب والندم والقرب والد
وجاءت يف استعمال القرآين موظفة يف صور تركيبية خاصة، وبسياق لفظي معني يتحدد املعىن 

 به. 
ولغرض إظهار هذه املزية من االستعمال اللغوي، جاء هذا البحث، الذي توافر على مقارابت 

 لغوية صوتية وصرفية وحنوية وهلجية وداللية، وغريها. 
 

دار   دمشق: - . كفاح جرار  اللسان يف خلق اإلنسان: حقائق قرآنية/بيان  جذر اللغة:
 ص.  127هـ،  1435 نيس،منشورات األ اجلزائر:  نينوى؛

حديث عن القرآن الكرمي ولغته، وفلسفة للغة العربية، واترخيها وأصلها، من خالل االستشهاد  
قة اللسان يف قوننة  آبايت قرآنية حلَّلها املؤلف، ووزع موضوعاته على عشرة فصول، هي: حقي

اإلنسان، العربية وعلم التلقني األول، أصل البيان بلسان كنعان، بعيًدا عن الصدفة املعرفية،  
اللغة مؤسسة حقوقية مصدرها السماء، فهم الكالم العريب، الوحدة والتناقض، بني احملكم  

 واملفصل، الشك أول سؤال يف اإلسالم، البيان املعجز يف الكتاب املعز.
 عاجلته للموضوعات بفكر )حر(، ويستشهد أبفكار حممد أركون، العلماين املعروف. وم
 

 -بنية الزمن يف القرآن الكرمي: دراسة يف بىن األفعال اخلمسة ودللهتا/ حممد السر  حممد.
ص )أصله رسالة دكتوراه من جامعة القرآن الكرمي    556هـ،    1435القاهرة: دار النابغة،  

 . وعلومه ابلسودان(
 هتدف الدراسة إىل فهم القرآن الكرمي وتدبر آايته من خالل استيعاب نظمه الفريد.

وتؤكد مبدأ استيعاب النص القرآين كل القضااي النحوية والصرفية والداللية من خالل معاجلة 
 "األفعال اخلمسة" حنًوا وصرفًا وداللة يف مجيع القرآن. 
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 وجعلها املؤلف يف مخسة فصول:
 سة عند النحاة وما يتصل هبا من أحكام.األفعال اخلم -

 مرفوعات األفعال اخلمسة يف القرآن الكرمي عدا الفواصل. -

 منصوابت األفعال اخلمسة يف القرآن الكرمي. -

 جمزومات األفعال اخلمسة يف القرآن الكرمي. -

 األفعال اخلمسة يف خوامت اآلي من القرآن الكرمي. -
 

عم ان: دار جمدلوي،   -نصية/ وسن عبدالغين املختار.سورات آل عمران ومرمي: دراسة 
 ص.  265هـ،  1437

دراسة نصية للسورتني املذكورتني، لكشف مجالياهتما النصية، واخلصائص املميزة هلما، عرب بيان  
األنساق الداللية والرتكيبية، إبرازًا للوحدة النصية والشمولية، اعتماًدا على االستقراء واالستنباط  

 ء.واإلحصا
 وجاء البحث يف فصلني:

 األول: البنيات الداللية )تواصلية العنونة والوحدة النصية، والعالئق اإلحالية يف السورتني(. 
والثاين: البنيات الرتكيبية، وهو التوازي )إشكالية الرتابط النصي، واملفارقة بوصفها إحدى آليات  

 االنقطاع، ونصية التبادالت الضمريية(. 
سة السورتني نصيًّا أبسلوب أسهل ومعىن أوضح، فال يكاد يفهم من الكتاب!  وكان ميكن درا

 واهلدف إفادة القارئ، وال يتحقق بذلك.
 

،  دار اآلفاق العربية القاهرة: - محد عزت يونس.أ اجلملة املقيدة يف لغة القرآن الكرمي/
 ص.  311هـ،  1435

وغريها، واجلملة يف لغة القرآن  ذكر مفهوم اإلطالق والتقييد وموقعه من الدراسات النحوية
الكرمي، والتقييد ابلنواسخ، مث التقييد ابلنفي، والتقييد ابملفاعيل وما يلحق هبا، والتقييد ابلتوابع،  

 وأخريًا التقييد ابلشرط يف القرآن الكرمي.
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بغية الطالب وبلوغ املآرب حلضرة مولان الوزير األعظم حممد ابشا الراغب/ أمحد بن علي  
البحرين: مكتبة نظام   -هـ(؛ عناية حممد بن عبدهللا الشعار. 1179الغزي الشافعي )ت 

 ص.  47هـ،   1436يعقويب اخلاصة؛ طنجة: دار احلديث الكتانية، 
رسالة أهداها كاتبها الغزي رئيس احملدِّثني جبامع أاي صوفيا الكبري، إىل الصدر األعظم وزير 

ا   1176ت احلضرة السلطانية حممد راغب ابشا ) هـ(، أخذ فيها كلمة "رغب" وتتبَّع مظاهنَّ
من كتاب هللا تعاىل، مث تكلَّم عليها من الناحية اللغوية والنحوية، وختم ذلك حبديث نبوي  

 شريف، كان مبثابة النصيحة للمهدىى إليه الكتاب. 
 

زهر، القاهرة: جامعة األ -)عن( يف اللغة العربية والقرآن الكرمي/ هدى حممد السداوي.
 ص )رسالة علمية(. 263هـ،  1435

 
رزاق   معاين احلروف الثنائية و الثالثية بني القرآن الكرمي ودواوين شعراء املعلقات السبع/

هـ  1433  مؤسسة دار الصادق الثقافية،؛ احللة:  ار الرضواند  ان:عم    - .مري الطيارعبداأل
 )أصله رسالة جامعية(.

 
دمشق:  -الزائدة عن القرآن/ خالد رشيد اجلميلي.نسمات الرمحن يف أدلة نفي احلروف 

 ص.  126هـ،  1437دار العصماء، 
ذكر أن القرآن الكرمي خال من احلروف الزائدة؛ ألن الزائد إذا ُحذف أحدث إخالاًل يف املباين،  

 وهو مفٍض إىل اإلخالل ابملعاين، وهذا حمال.
ألحرف الزائدة مع التقدير أو غري  ( فقرة، عرض فيها اآلراء اليت تقول اب32وجعل حبثه يف )

 ذلك، واستشهد آبراء النحاة والبلغاء واملفسرين يف تقسيمات األحرف. 
واملؤلف ال يرى القراءات، ويقول ابحلرف: "من أحيا فتنة القراءات يف القرن العشرين فقد  

 أحيا فتنة املستشرقني". وذكر أنه ال يؤمن إال بقراءة حفص عن عاصم!
 ينحو بذلك منحى الشيعة.وهو 
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وقال كالًما سيًئا ال يليق مبسلم، وال ينطق به من حيرتم عقله، بقوله عن )رّواد إحياء فتنة  
 القراءات(: إهنم "ال يستطيعون ختطيء أي قراءة؛ ألهنم يعبدون القرّاء وال يعبدون هللا تعاىل"!! 

 سراء يف بغداد. وكالمه مردود عليه وإن كان أستاذ الفقه املقارن جبامعة اإل
 

من أسرار حروف اجلر يف القرآن الكرمي: إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرمي/  
 ص.  614هـ،  1437دمشق: دار املاجد: دار العصماء،   -شوكت طه حممود.

حاول فيه املؤلف معاجلة مشكالت حنوية بيانية قدمية حديثة، وهي: تضمني األفعال معاين 
حروف اجلر مناب غريها، وزايدهتا. إذ القول هبذه اآلراء كان حماولة ملشكلة ومهية  غريها، وإانبة  

ال وجود هلا يف واقع العربية، وسببه هو ختصيص النحاة تعدي كل فعل  –يف رأي املؤلف  –
حبروف جّر حمددة، وعندما وجدوه تعدَّى بغري احلرف املختص به يف لغة التنزيل، عّدوه خارًجا،  

إىل قاعدهتم النحوية، فأخذوا يبحثون عن مسوغات ذلك اخلروج مدافعني عن النص   ومل يعودوا
 القرآين.

وجاء الكتاب ليستجلي سرَّ تعدِّي الفعل هبذا احلرف يف هذا السياق، وسّر تعديه ابآلخر يف  
 سياق آخر من نص الذكر احلكيم.

 
صنعاء: اهليئة العامة  -. توفيق حممد السامعي التيمي  /اللغة اليمنية يف القرآن الكرمي

 ص.  238هـ، 1433للكتاب، 
يذكر املؤلف أن كتابه هذا جاء ردًّا على القائلني بعدم عربية لغة أهل اليمن، من أمثال أيب 

عمرو بن العالء وطه حسني ومن حذا حذومها، وساق قول أيب العالء: "ما لسان محري  
 وأقاصي اليمن اليوم بلساننا وال عربيتهم بعربيتنا". 

 وجعل كتابه يف مخسة مباحث:
 اللغة السامية اليمنية وعالقتها ابللغة العربية الفصحى. -
 اللغة اليمنية واحتكاكها ابحمليط والتجين عليها.  -

 اخلصائص املشرتكة بني العربية ولغة النقوش اليمنية.  -

 لغة النقوش اليمنية وعالقتها ابلقرآن.  -



102 
 

 السبعة األحرف والقرآن. -

 
اجلزائر؛ وهران: ابن الندمي للنشر؛ بريوت:   -سيميائيات ترمجة النص القرآين/ خمتار زواوي. 

 ص.  199هـ،   1436دار الروافد الثقافية، 
السيميائيات، أو السيمالوجيا، هي دراسة العالقات، وهي كل شيء حيّل حمّل شيء آخر ويدّل  

 ص(. عليه، وتكاد تكون مرادفة للمنطق. )تعريف من خارج الن
ويسعى هذا البحث إىل مقاربة ترمجة النص القرآين مقاربة سيميائية، أتخذ بعني االعتبار 

 خصوصيته مقارنة ابلنصوص العربية األخرى. 
 وجعله يف ستة فصول:

 من علم الرتمجة إىل سيميائيات الرتمجة.  -

 سيميائيات النص القرآين. -

 آليات توجيه الفعل الرتمجي. -

 ودوره يف توجيه الفعل الرتمجي. التفسري اللغوي  -

 سيميائيات الرتمجة.  -

 مستوايت استحالة ترمجة النص القرآين. -

 واملؤلف أستاذ اللغة الفرنسية جبامعة جياليل اليابس يف سيدي بلعباس ابجلزائر. 
 

دراسة حتليلية سيمائية يف اخلطاب  البنية السردية يف قصة النيب إبراهيم عليه السالم:
 ص.  252هـ،  1434عم ان: دار جمدلوي،  -.الصادق التجاين حلومة القرآين/

 
عم ان:    -لغة اجلوارح ودللهتا يف القرآن الكرمي: دراسة موضوعية/ علي عبد كنو اجلواري.

 ص.  452هـ،   1437دار دجلة، 
أتيت هذه الدراسة ضمن إطار اللغة الصامتة، اليت اهتم هبا الباحثون املعاصرون يف اللغات 

 ا، ذلك أن كل جارحة تعطي انطباًعا معيًنا وإشارة هلا دالالهتا ومغزاها.ودالالهت
 والقرآن الكرمي يشري إىل الكثري من حركات هذه اجلوارح ودالالهتا اخلاصة هبا. 
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وقد قام جبمعها الباحث، وأراد من ورائه التنبيه على لغة تعبريية استخدمها القرآن، تكون أبلغ  
 موضعها. من اللغة الناطقة يف 

 وجعل كتابه يف مقدمة وستة فصول وخامتة.
وابتداء من الفصل الثاين وحىت آخر الفصول خصصها للحديث عن دالالت لغة العيون يف  

 القرآن الكرمي، ودالالت لغة األذن، واليد وأفعال اللمس، ولغة األرجل، وداللة هيئة الوجه. 
آلخرة، منها يف الدنيا: العابسة، احلزينة،  ويف هذا األخري درس دالالت وجوه أهل الدنيا، مث ا

 البامسة، الكارهة، احملتاجة، الصاحلة... 
 

دمشـــــــــــق: دار الفرقــد،  -بيــان أخطــاء وخطــااي خمط ِّئ القرآن/ إبراهيم حممــد يوســـــــــــف.
 ص. 102هـ، 1433

ــبهـات بعض املبطلني اـلذين ـيدَّعون يف 25ردَّ فـيه مؤلـفه ابحلجـة وقواعـد اللـغة على ) ( من شــــــــــــ
 أخطاء لغوية! ويبدو من أجوبته أنه من الشيعة. القرآن

 
 اثين عشر

 دراسات لغوية يف الرسم القرآين
 

املدينة   -املقطوع واملوصول يف الرسم القرآين: دراسة حنوية/ شروق بنت حممد عبدالعال.
 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 221هـ،   1436املنورة: جامعة طيبة، 

 
 اثلث عشر

 القراءات القرآنيةدراسات لغوية يف 
 

معامل التوجيه والحتجاج للقراءات القرآنية املتواترة: دراسة أتصيلية/ حممد مصطفى علي  
ص( )أصله رسالة  1288مج ) 2هـ،  1437طنطا: دار الصحابة للرتاث،  -ُعلوة.

 علمية(. 
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 يعين ابلتوجيه واالحتجاج اجلوانب اللغوية: النحوية والصرفية والصوتية للقراءات.
وفّرق بني معاين التوجيه من طرف، ومصطلحات أخرى متقاربة: االحتجاج، والتعليل، 

 والتفسري، والتأويل، واإلعراب.
وانتهى املؤلف إىل تعريف التوجيه أبنه "تفسري القراءات، أو شرحها، أو معرفة معاين القراءات 

األدلة اإلمجالية للعربية، من   وأدلتها، بتوضيح داللة اللفظ القرآين )القراءات( اعتماًدا على أحد
نقل وإمجاع وقياس واستصحاب حال، أو غري ذلك من األدلة املالئمة، كرسم املصحف وغريه، 

 مث حماولة الربط بني هذه األدلة والنظم املؤدية هلا أو املرتبطة هبا". 
يد كما عرفه بقوله: "جعل الكالم موجًها ذا وجوه، بتحديد دليل، أو حتديد سبب، أو حتد

 خمرج ألي مسألة". 
وذكر أن دراسته أسلوبية، تعىن ابلطاقات التعبريية الكامنة يف لغة القرآن، معتمدة يف دراستها  
على مستوايت اللغة املختلفة: املعجمية والصوتية والبنيوية والرتكيبية والداللية. ولغة القراءات 

 . القرآنية قادرة على هذا التنوع األسلويب يف السياق الواحد
 وتسهم يف التأريخ لعلم التوجيه بصفة عامة، وللدراسات اللغوية.

 
هـ(: عرًضا ودراسة/   74توجيه الظواهر النحوية والصرفية يف قراءة عبيد بن عمري )ت 

ورقة    92هـ،    1435املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،    -عبدالرمحن بن معيض الرحيلي.
 )حبث مكمل للماجستري(.

 
  انفرد به أبو عمرو بن العالء من القراءات يف الدرس اللغوي/ نوير بنت عبدالعزيزأثر ما 

ورقة )حبث مكمل لرسالة   74هـ،  1434حائل، السعودية: جامعة حائل،  -التميمي.
 املاجستري(.

 
هـ( النحوية والصرفية للقراءات القرآنية/ مجع ودراسة حممد  285توجيهات املب ِّد )ت 

 ورقة )ماجستري(. 229هـ،  1435كة املكرمة: جامعة أم القرى،  م -بن عبده حسن.
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التوجيهات النحوية للقراءات القرآنية يف كتاب "احملصل يف شرح املفصل" للقاسم بن أمحد  
املدينة    -هـ: عرض ودراسة/ سعود بن علي الزهراين.  661اللورقي األندلسي، املتوىف سنة  

 (. دكتوراه)  ص  532هـ،  1435اجلامعة اإلسالمية، املنورة: 
 

كتاب "املفيد" لل ورقي: عرض ودراسة/   التوجيهات النحوية للقراءات القرآنية يف 
ورقة   518هـ،   1436الرايض: جامعة اإلمام،   -عبدالعزيز بن عبداللطيف عبدالعظيم.

 )ماجستري(.
املفيد يف شرح القصيد )وهو شرح للشاطبية( ملؤلفه علم الدين القاسم بن أمحد اللورقي )ت 

 هـ(. 661
 

 بريوت: مري؛مكتبة أ  كركوك:  -محد.أخليل رشيد  لغوية/دراسة  :ةانفرادات القراء السبع
 ص )أصله رسالة دكتوراه من جامعة تكريت(. 552هـ،  1434،  ار ابن حزمد

ــة  ــة اللغوية، مث فصــــــــــــــل يف الدراســــــــــــ متهيد عن مفهوم االنفراد يف القراءات وأمهيته يف الدراســــــــــــ
 وآخرها يف الدراسة الداللية. الصوتية، وآخر يف الدراسة الصرفية، واثلث يف الدراسة النحوية،

 
  - التوجيهات واآلاثر النحوية والصرفية للقراءات الثالثة بعد السبعة/ علي حممد فاخر.

 ص.  725هـ،   1434القاهرة: دار السالم، 
 130درس فيه املؤلف توجيهات قراءات الثالثة يف األصول، ألصحاهبا أيب جعفر املدين )ت 

هـ(، مث اآلاثر النحوية والصرفية    229(، وخلف الكويف )ت  هـ  205هـ(، ويعقوب البصري )ت  
فيها، حيث مجع املتشابه من هذه القراءات، وما توافق منها واحتد يف مضمونه، جاعاًل قراءة  

 حفص هي األصل.
 وختم عمله مبلحقني:

 آية(.  200مجع يف األول قراءات الثالثة مفردة دون السبعة )حنو   -1

ا من استشهادات النحاة بقراءات الثالثة خاصة، مبيًنا  ( موضعً 20وذكر يف الثاين ) -2
 يف كل موضع أمهات كتب النحو يف ذلك.



106 
 

 ص.  331هـ، يف  1402وقد سبق صدور الكتاب عام 

 واملؤلف أستاذ يف كلية اللغة العربية جبامعة األزهر يف املنصورة. 
 

األردن: دار الكتاب الثقايف، إربد،    -القراءات القرآنية: رؤى لغوية معاصرة/ حيىي عبابنة.
 ص.  554هـ،  1435

 جعله املؤلف يف قسمني:
األول: توجيه القراءات وفًقا للمستوايت اللغوية املعروفة يف الدرس اللغوي: الصوتية، والصرفية،  

 والرتكيبية )النحوية(. 
واملعىن واحلكم الشرعي، اآلخر: قضااي املعىن، كاملعىن املعجمي، والتفسريي، واملعىن واملبىن، 

واملعىن املقرتن مع سبب النزول، واملساواة بني القراءات، واحلمل على املعىن، ومناسبة السياق  
 واملشاكلة، وغريها.

 
اجليزة: عني للدراسات  -القضااي املعجمية يف القراءات القرآنية/ حسيين موسى ونكو.

 ص. 319هـ،  1433والبحوث، 
 

يه القراءات الفرشية املتواترة يف سوريت الفاحتة والبقرة: مجًعا الشواهد الشعرية يف توج
  311هـ،  1434املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -ودراسة/ سعيد إبراهيم النمارنة.
 ورقة )حبث مكمل للماجستري(.

 
التوجيه اللغوي للقراءات القرآنية يف كتاب "إعراب ثالثني سورة من القرآن الكرمي" لبن  

هـ،   1433املدينة املنورة: جامعة طيبة،  -لويه: دراسة صوتية/ أمرية بن عتيق اليويب. خا
 ورقة )حبث مكمل للماجستري(.   276
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التوجيه النحوي للقراءات القرآنية يف تفسري أيب البكات النسفي/ خالد عبدالتواب 
 ص )دكتوراه(.  343هـ،  1436املنيا: جامعة املنيا،  -عبدالقادر.

 
يهات النحوية للقراءات يف سورة البقرة من خالل كتاب "النهر املاد" أليب حيان:  التوج

  1436املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -عرًضا ودراسة/ حممد بن انصر العجاجي.
 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 174هـ، 

 
لوى محيد التنوع العددي يف صيغ األمساء يف القراءات املتواترة: دراسة دللية/ س 

ورقة )حبث مكمل   201هـ،   1436املدينة املنورة: جامعة طيبة،   -اللهييب.
 للماجستري(.

 
التوجيهات الدللية اللغوية فيما اختلف فيه القراء يف جزء عم : عرض ودراسة/ رمحت 

حبث مكمل ورقة )  158هـ،  1435اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة:  -مزين دشو.
 ماجستري(.لل

 
إربد: مؤسسة محادة   -لقراءات القرآنية وموقف النحو والستشراق منها/ راضي نواصرة.ا

 م(.   2014هـ )  1435للدراسات اجلامعية والنشر؛ عم ان: دار اليازوري، اتريخ اإليداع  
يذكر املؤلف أن القراءات القرآنية ثروة ثقافية عظيمة، وال سيما يف علوم اللغة العربية،  

ريف والنحو، وقد وقف النحويون واللغويون من هذه القراءات مواقف خمتلفة، كاألصوات والتص
فمنهم من قبل بعضها، ومنهم من رفض البعض اآلخر وشذَّذها بتطرف شديد، واهتم بعض 

 القراء ابلسهو والوهم واجلهل... 
وقد درس املؤلف هذا اجلانب من القراءات، وانقش ورّد، وجعل موضوعه يف ستة أبواب 

لة، بدأه بتعريف القرآن وتعدد أمسائه، ونشأة القراءات واألحرف السبعة واحلكمة منها،  مفصَّ 
مث درس هلجات القبائل العربية اليت قُرئ هبا القرآن الكرمي، مث مصادر القراءات واختالفها  
وأسباب ذلك، والفرش واألصول يف القراءات، ومقياسها، واختيارها، ومناذج منها، وما رُفض  
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وأركان القراءات املقبولة. كما تعرض إىل اتريخ التأليف يف القراءات، وأسباب شهرة القرّاء    منها،
السبعة. ويف الباب األخري حتدث إبسهاب عن موقف النحاة وخباصة سيبويه والفرّاء من هذه  

 القراءات، مث موقف املستشرقني والرد على ادعاءاهتم. 
 

  - القراءاتِّ القرآنية: دراسة حنوية/ شيخة سعود السليطي. إجراء الوصل جمرى الوقف يف 
 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 83هـ، 1436حائل جامعة حائل، 

 
قضااي التسكني وآاثره بني قواعد النحويني وقراءات القراء العشرة/ مبوك بن محود  

هـ،   1434حائل، السعودية: جامعة حائل، مركز النشر العلمي والرتمجة،  - الشايع.
 ص )أصله رسالة دكتوراه(.  347

يعىن املوضوع بدراسة اإلسكان يف القراءات العشر: أصوهلا وفرشها، ففي األصول يتتبع حديث  
كتب القراءات عن الساكن وأحكامه املختلفة، ويف الفرش يتتبع القراءات القرآنية اليت اختلفت 

 ختتلف، وسواء اختلف نوع  يف تسكني حرف أو حتريكه، سواء اختلفت أبنية الكلمة أم مل
 الكلمة أم مل خيتلف، إذ مهمة البحث هي تتبع السكون يف القراءات.

 كما يعىن بتوجيهات النحويني لتلك القراءات ومواقفهم وآرائهم. 
 ويقع الكتاب يف اببني: 

 السكون يف األبنية الصرفية.  -

 اإلسكان يف األمناط النحوية.  -

 
التوجيهات النحوية للقراءات العشر يف سورة البقرة يف كتاب معاين القرآن وإعرابه للزجاج:  

  120هـ،    1435اجلامعة اإلسالمية،  املدينة املنورة:    -عرًضا ودراسة/ عبده حممد حسني.
 ورقة )حبث مكمل للماجستري(.
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رآن الكرمي: دراسة  اختالف القراءات العشر املتواترة يف أعمال املصدر ومشتقاته يف الق
  143هـ،  1435اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة:  -حنوية/ عبدهللا بن حامد النمري.
 ورقة )حبث مكمل للماجستري(.

 
التوجيه النحوي والصريف للقراءات القرآنية الواردة يف الطهارة واحلج/ إعداد حنان بنت  

ص )أصله رسالة  728هـ،  1435الرايض: مركز ابن تيمية للنشر،  -أمحد بياري.
 ماجستري(.

وإبراز  –فاإلعراب فرع املعىن  –يهدف الكتاب إىل جتلية دور النحو العريب يف حتديد املعىن 
الصلة بني علم القراءات وعلوم اللغة العربية، وبني علمي الفقه والقراءات، وعلم الفقه وعلوم 
اللغة العربية، والكشف عن دور القراءة يف االستشهاد على القاعدة النحوية والصرفية، وإنصاف  

الفت الرسم القراءة الشاذة وجتلية آاثرها يف النحو والفقه، وحصر القراءات الشاذة اليت خ 
 العثماين ومل يرتتب عليها اختالف احلكم الفقهي.

وذكرت الكاتبة أن للقراءات آاثرها الواضحة على قواعد اللغة، حىت إهنا قد تسهم يف رد قاعدة  
 أو يف قبوهلا. 

 وأشارت إىل أن اختالف أوجه اإلعراب يف القراءة ذاهتا يؤدي إىل اختالف احلكم.
 

  -لتوجهات النحوية لدى مدرسة الكوفة/ حممد احلبيب العالين.أثر القراءات السبع يف ا
ص )أصله رسالة دكتوراه   439هـ، 1435تونس: دار سحنون؛ بريوت: دار ابن حزم، 

 املرحلة الثالثة من جامعة الزيتونة(. 
كشف فيه املؤلف العالقة املتينة بني علم القراءات القرآنية وعلم التجويد وعلم األصوات العربية 

ذي اهتم به القراء، وكان جهدهم مادة علمية دقيقة وثرية اعتمد فيها لتأليف املعاجم والدراسة  ال
 النحوية.

 وركز على أمهية القراءات السبع ومدى اعتماد حناة الكوفة وقرائها عليها. 
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وحاول الوقوف على بعض مقاييس القراء يف اختيار أوجه قراءاهتم زايدة على التواتر يف النقل  
 وموافقة رسم املصحف اإلمام.

ولفت نظر الباحثني املعاصرين املعتنني ابلدراسات القرآنية والنحوية وما تبسطه من قضااي حنوية 
 هلذه املادة الثرية اليت توفرها القراءات وتوظيفها توظيًفا علميًّا. 

 وجعل موضوعه يف ثالثة أبواب:
 دور قراء الكوفة يف النهضة العلمية واللغوية. -

 لقراء السبعة وتوجهاهتم الصوتية. ا -

 اختالف القراءات ساعد على التوجهات النحوية الكوفية. -
 

توجيهات ابن هشام النحوية للقراءات يف كتابه "شرح شذور الذهب": عرًضا ودراسة/  
ورقة )حبث   124هـ،   1434املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -علي حسن عيد.

 مكمل للماجستري(.

 
  - ايت اللغوية يف القراءات: قراءة يف البنية: من اإلسراء إىل احلج/ بوسغادي حبيب.املستو 

 ص.  207هـ،  1436إربد، األردن: عامل الكتب احلديث، 
بعد تعريفه القراءات القرآنية وبيان عالقتها ابألحرف السبعة، حبث املؤلف عالقة القراءات 

والرتكيبية، كل منها يف فصل، وجلأ إىل اتباع املنهج  ابلظواهر الصوتية والصرفية والنحوية 
 اإلحصائي يف ذلك...واملؤلف أستاذ جبامعة عني متوشنت ابجلزائر. 

 
القاهرة:  - .عبدالتواب مرسي األكرت املستوايت اللغوية يف قراءة حيىي بن واثب/

 ص.  310هـ،  1433املكتبة األزهرية للرتاث،  
 

قراءات السبع مجًعا ودراسة وحتلياًل/ خلود بنت طالل  مطاعن اللغويني والنحويني يف ال
 ورقة )دكتوراه(. 465هـ،  1434مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -احلساين.
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  - ما اختلف فيه القراء العشرة يف سورة الكهف: دراسة صوتية دللية/ معتصم أمحد بدير.

 )حبث مكمل للماجستري(.ورقة  149هـ،  1436املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية، 
 

الرايض: جامعة  -.عداد اميان بنت صاحل املباركإ دراسة حنوية وتصريفية/ قراءة جماهد:
 ورقة )ماجستري(.  170هـ، 1433اإلمام 

 
القاهرة:    -.محد حممد عبدالراضي أ  الظواهر الصوتية والصرفية والنحوية يف قراءة ابن عامر/

 ص.  300هـ، 1433مكتبة الثقافة الدينية،  
 

  - هـ[: دراسة حنوية/ ليلى بنت سعود احلازمي.  371قراءة احلسن بن سعيد املطوعي ]ت  
 ورقة )ماجستري(. 221هـ،   1434املدينة املنورة: جامعة طيبة، 

 
  -الدراسات اللغوية القرآنية عند احلافظ أيب العالء العطار اهلمذاين/ طالل وسام البكري.

 ص )أصله رسالة دكتوراه(.  237هـ،   1436محص: دار اإلرشاد، 
 

هـ( اللغوية ومنهجه من   569درس فيه املؤلف جهود أيب العالء احلسن بن أمحد اهلمذاين )ت  
 خالل دراسته للقراءات القرآنية املتواترة والشاذة، إضافة إىل جهوده اللغوية املتخصصة.

اسة الصرفية والنحوية، مث  ومهَّد لبحثه بذكر سريته ومؤلفاته، مث الدراسة الصوتية عنده، فالدر 
 الداللية.  

 
عم ان: دار الراية،   -.سريين مدحت اخلريي اختالف البنية الصرفية يف القراءات السبع/

 ص.  314هـ،  1434
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ما نسب إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وصحابته الكرام من القراءة الشاذة: دراسة لغوية  
ص   472هـ،  1435جنوب الوادي، مصر: جامعة  -وصفية/ قناوي حممد فاوي.

 )دكتوراه(. 

 
 رابع عشر 

 دراسات لغوية يف التفاسري وغريها
 

إربد، األردن: عامل   -جتليات النقد اللغوي املعاصر يف خطاب التفسري/ معمر منري العاين.
 ص.  239هـ،  1435الكتب احلديث، 

التميز واملوازنة بني أتويالت أهل توخت الدراسة أن تستظهر القدرة النقدية والرباعة اللغوية يف 
التفسري )مركزة على تفسري روح املعاين لآللوسي(، وأهل العربية وحناهتم، على مستوى املفردة  

 والرتكيب والنص، وما يتعلق بذلك من ظواهر ومسائل لغوية، وذلك من خالل أربعة حماور: 
 تشكيل مقولة النقد اللغوي: املصطلحات واملواضع. -
 د يف تعاير البنية واألبنية. مضمار النق -

 رجع النظر النقدي يف أمناط النحو وأنظار الداللة.  -

 مقاربة نقدية لقضااي يف الدراسات املعاصرة.  -

 
تعدد املعىن يف القرآن: حبث يف أسس تعدد املعىن يف اللغة من خالل تفاسري القرآن/ ألفة  

 رسالة دكتوراه(. ص )أصله  495هـ،   1433تونس: دار سحر،  - .3ط - يوسف.
بينت الكاتبة موضوعها يف العنوان الشارح للكتاب، وذكرت أهنا وجدت أن ضروب معاين 
القول اللغوي صنفان: املعىن املاصدقي، واملعىن التأويلي، وأن كليهما معىن ممكن، وسبب من  

ي هو  أسباب عمل القول، فاملعىن املاصدقي هو سبب وجود القول االنعكاسي، واملعىن التأويل 
سبب معاين املتكلم يف عالقتها ابملضمون القضوي للقول. )وهذا تصرف لغوي آخر من 

 عندها(. وهي ال تكتب على هنج إسالمي، بل أقرب إىل ما هو حداثي. 
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حلب: دار الرفاعي:   -الطبي واجلهود النحوية يف تفسريه/ أمان الدين حممد حتحات.
 ص.  502هـ، 1430دار القلم العريب، 

هـ( يف  310يه املؤلف املسائل النحوية اليت تناوهلا اإلمام حممد بن جرير الطربي )ت درس ف
تفسريه "جامع البيان يف تفسري القرآن"، فصنفها حبسب موضوعاهتا النحوية، مث قارهنا مبا ورد  
يف كتب التفسري، مع بيان آراء النحاة من البصريني والكوفيني، متتبًعا املدارس النحوية، من 

اهب واجتاهات ختدم مسار التناوالت النحوية يف التفسري املذكور، وفيه بيان مواقفه النحوية،  مذ
 واملدرسة اليت ينتمي إليها. 

 
جنان   ملسات لغوية نقدية من فكر املفسر/ النقد اللغوي عند الطبي إمام املفسرين:

 ص.  253هـ، 1433بريوت: دار الكتب العلمية،  -.حممد العقيدي
 

بي لألقوال التفسريية املخالفة لكالم العرب يف تفسريه: دراسة حتليلية منهجية/  نقد الط
 هـ.  1437بريدة، السعودية: جامعة القصيم،   - رمي بنت صاحل املوسى.

 
بريوت:    - .نسرين عبدهللا الزجراوي  /" للطبسيجممع البيان"بنية الصرفية يف ضوء  ألمعاين ا

 ص.  223هـ، 1433دار الكتب العلمية، 
 هـ(. 548الفضل بن احلسن الطربسي )ت 

 
الرايض: جامعة  -الواحدي النحوي من خالل كتابه "البسيط"/ صاحل بن إبراهيم الفراج.

 ص( )أصله رسالة دكتوراه(.   1050مج )   2هـ،    1436اإلمام، عمادة البحث العلمي،  
تضمن علًما غزيًرا هـ(  468البسيط يف التفسري للعالمة املفسر علي بن أمحد الواحدي )ت 

يف النحو، أسهم يف الكشف عن معاين آايته، وبيان غوامضه، وإيضاح أحكامه، واالحتجاج 
للقراءات القرآنية، وبيان وجوهها وعللها، ولذلك اعتربه املؤلف صورة حية للتطبيق النحوي يف  

ريه، وجعل التفسري، فدرسه دراسة حنوية، مبيًنا معه مكانة الواحدي النحوية من خالل تفس 
 دراسته يف قسمني: 
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 آراء الواحدي النحوية يف البسيط: مجع وتوثيق ودراسة. -

 املنهج النحوي عند الواحدي يف البسيط.   -
 

املسائل النحوية والتصريفية يف كتاب "درج الدرر يف تفسري اآلي والسور" لعبدالقاهر 
الرايض: جامعة اإلمام،   -العفالق.هـ[: مجًعا ودراسة/ منرية بنت علي    471اجلرجاين ]ت  

 ورقة )ماجستري(. 409هـ،  1437
 

هـ(: دراسة يف حنو النص/ حممد عبدالرضا   548تفسري جممع اجلوامع للطبسي )ت 
 ص )أصله رسالة علمية(.  374هـ،  1436القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية،   -فياض.

وله ثالثة تفاسري: جممع البيان لعلوم  الفضل بن احلسن الطربسي من علماء الشيعة اإلمامية،
)خمتصر من كشاف الزخمشري(،   القرآن )وهو الكبري(، الكاف الشاف من كتاب الكشاف

 جوامع اجلامع )اختاره من التفسريين السابقني(. فيكون العنوان على الغالف خطأ.
لية واملعنوية،  وهذه دراسة حنوية للتفسري الثالث، يف أربعة فصول: حنو النص ومكوانته الشك

 الروابط االمسية النصية، الروابط الفعلية النصية، الروابط احلرفية النصية. 
 

ــ/  606 -  544الرازي النحوي من خالل تفســـــريه   -. أتليف طالل حيىي الطوجبي  هــــــــــــــ
 ص. 249هـ، 1434دمشق: دار مؤسسة رسالن للنشر، 

 هـ، رمحه هللا. 606املتوىف عام يعين )التفسري الكبري( وصاحبه حممد بن عمر الرازي، 
ــول النحو اليت تناوهلا يف  ــادره يف النحو، وأصـ ــنفاته وتفســـريه، ومصـ تناول فيه حياة الرازي ومصـ
تفســــــــــــــريه، واحلــدود النحويــة لــديــه، والعوامــل، والعلــل النحويــة، واخلالف النحوي، مث مــذهبــه 

 النحوي، وخصص فصالً آلرائه النحوية.
 

وضة يف القرآن الكرمي: دراسة تركيبية دللية: "الدر املصون" أمنوذًجا/  األوجه اإلعرابية املرف
ورقة    351هـ،    1434الرايض: جامعة امللك سعود،    -عبداهلادي بن مداوي آل مهدي.

 )حبث مكمل للماجستري(.
 هـ(. 756)الدر املصون يف علوم الكتاب املبني، للسمني احلليب، ت 
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إربد،   -العظيم" لبن كثري/ احلوسني البوعزاوي. الشاهد الشعري يف "تفسري القرآن

 ص.  117هـ،  1436األردن: عامل الكتب احلديث، 
حتدَّث املؤلف عن حجية االستشهاد ابلشعر يف التفسري، وحدوده، والبداايت األوىل 

هـ(، ومنهجه يف إيراد   774لالستشهاد به يف التفسري، مث عن منهج ابن كثري يف التفسري )ت 
 الشواهد الشعرية، ويف توثيق هذه الشواهد، وطبقات الشعراء يف تفسريه.

ويف الفصل األخري درس جماالت االستشهاد عند ابن كثري يف تفسريه، من خالل ستة مباحث:  
 يف املعجم، والقراءات، والنحو، واملعىن، والفقه، والتاريخ. 

 
م الكتاب" وأثره يف توجيه املعىن التعليل النحوي عند ابن عادل يف كتابه "اللباب يف علو 

املنصورة: جامعة املنصورة،   -يف النصف األول من القرآن الكرمي/ إمساعيل حامد اهلامشي.
 ص )دكتوراه(.  469هـ،  1437

 هـ(. 880عمر بن علي بن عادل الدمشقي )ت بعد 
 

لرايض:  ا -املسائل النحوية يف تفسري املظهري: مجًعا ودراسة/ فوزية بنت خلف العنزي. 
 ورقة )ماجستري(. 310هـ،  1436جامعة اإلمام، 

 هـ(. 1225التفسري املظهري، ملؤلفه حممد ثناء هللا العثماين املظهري )ت 
 

تعدد األوجه اإلعرابية بني املعىن والصناعة النحوية يف كتاب "روح املعاين يف تفسري القرآن 
الرايض: جامعة امللك  -البطاطي.العظيم والسبع املثاين" لآللوسي/ هدى بنت سعيد 

 ورقة )حبث مكمل للدكتوراه(.   400هـ، 1434سعود، 
 

اختالف العامل وأثره على املعىن: دراسة تطبيقية على كتاب "روح املعاين" لآللوسي: جزء  
ورقة   432هـ،  1434مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -عمَّ/ أمحد علي الزبيدي. 

 )ماجستري(.



116 
 

 
 

هـ(/ ماهر   1332ي يف "حماسن التأويل" حملمد مجال الدين القامسي )ت التفسري اللغو 
ص )أصله رسالة  373هـ،  1431بغداد: ديوان الوقف السين،  -جاسم حسن.

 دكتوراه(. 
ذكر القامسي أن من مصادر أصول التفسري األخذ مبطلق اللغة، وبنيَّ احملقق أن التفسري اللغوي 

 مهمًّا؛ ولذلك درسه. يف تفسريه يشكل جانًبا ابرزًا و 
 وجعل دراسته يف أربعة فصول: 

 مصادر القامسي يف التفسري اللغوي ومنهجه. -

 مباحث اللغة وعلومها يف التفسري اللغوي عند القامسي. -

 أثر اللغة وعلومها يف علوم القرآن وعلوم الشريعة عند القامسي. -

 آراء القامسي وتقومي منهجه. -
 

كتاب التفسري من صحيح اإلمام البخاري: سورات الفاحتة  التفسري اللغوي وموارده يف  
هـ )رسالة   1437مراكش: جامعة القاضي عياض،  -والبقرة أمنوذًجا/ عامر مرزوق.

 علمية(. 
 

األبواب النحوية الدالة على التفسري: دراسة تطبيقية يف صحيح مسلم/ بشائر بنت حممد  
ورقة )حبث مكمل  206هـ،  1436الرايض: جامعة امللك سعود،  -بن طالب.

 للماجستري(.

 
 خامس عشر 

 اإلعجاز اللغوي )عام( 
 

دمشق: ْتوز،    -إعجاز القرآن: دراسة يف ضوء املقارابت اللغوية/ عادل عباس النصراوي. 
 ص.  272هـ،  1437
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اتبع فيه آاثر ستة من العلماء الرواد الذين كتبوا يف إعجاز القرآن اللغوي، ودرس آراءهم 
وتوجهاهتم يف مقارابت صوتية خمتلفة، مث مقارابت صرفية، فداللية. واعتمد فيها على كتب  

 املعاين والتفسري.
 

عبدالعظيم ابراهيم   مناهج تطبيقية يف توظيف اللغة/ عجاز القرآن: إدراسات جديدة يف 
 ص.  288هـ،  1435القاهرة: مكتبة وهبة،  -ملطعين.ا

 للقرآن الكرمي، مركزًا على األلفاظ واملفردات، لدورها يف دراسة يف اإلعجاز اللغوي والبياين
استجالء مسات اإلعجاز، وإىل أي مدى استعمل القرآن األدوات اللغوية استعمااًل أمثل هو 

 الفيصل بني األسلوب القرآين املعجز، وبني كالم البشر يف أرقى مناذجه وصوره. 
 

مصطفى   سلوبية يف مناسبة اللفظ لسياق احلال/أدراسة لغوية    من اإلعجاز اللغوي للقرآن:
 ص.428هـ، 1434اإلسكندرية: املكتب اجلامعي احلديث،  -.شعبان املصري

 
عم ان:   -اإلعجاز اللغوي يف سورة آل عمران: دراسة حنوية أسلوبية/ عطية انيف الغول.

 ص.  351هـ،   1436دار اجلنان،  
 جاء الكتاب يف فصلني:

 اجلملة القرآنية يف سورة آل عمران ومقتضياهتا الرتكيبية.  -

 أحوال بناء اجلملة القرآنية يف سورة آل عمران.  -

 هـ. 1433وسبق طبع الكتاب عام 
 

 سادس عشر 
 الغريب  

 
إربد، األردن: عامل الكتب   - .حممد علي جرادات ا، معايري/ا، تصنيفً اترخيً  غريب القرآن:

 ص.  216هـ، 1433احلديث، 
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براهيم بن عبدالرحيم حافظ؛  إعداد  إ  راحله ومناهجه وضوابطه/م  علم غريب القرآن الكرمي:

اجلامعة اإلسالمية، كلية القرآن الكرمي    ملدينة املنورة:   -شراف صاحل بن عبدالرمحن الفايز.إ
 ورقة )رسالة ماجستري(. 252هـ،  1433، مية، قسم التفسري إلسال والدراسات ا

الكرمي مصنفات عديدة، وهي خمتلفة مي مناهجها وطريقتها لبيان غريب  يف غريب القرآن 
 القرآن، وهذا البحث دراسة هلا، من خالل أربعة فصول:

 مراحل علم غريب القرآن الكرمي وكتبه.  -
 مناهج كتب غريب القرآن. -

 ضوابط علم الغريب. -

 عالقة كتب الغريب بغريها من الكتب. -

 معرفة معىن غريب القرآن.العلوم اليت حُيتاج إليها يف  -
 

  502مفردات ألفاظ القرآن الكرمي/ أبو القاسم احلسني بن حممد الراغب األصفهاين )ت  
هـ،   1436املنصورة: مصر: دار اليقني،  -هـ(؛ حتقيق ودراسة محادة عبدالعزيز فرحات.

 ص.  782
 ية.ذكر املؤلف أن أول ما حيتاج أن يشتغل به من علوم القران: العلوُم اللفظ

 قال: ومن العلوم اللفظية حتقيق األلفاظ املفردة.
وبنيَّ أن ذلك انفع ليس يف علم القرآن فقط، بل يف كل علم من علوم الشرع، فألفاظ القرآن 
هي لّب كالم العرب وزبدته، وواسطته وكرائمه، وعليها اعتماد الفقهاء واحلكماء يف أحكامهم 

كمهم..   وحِّ
يف إمالء كتاب مستوف فيه مفردات ألفاظ القرآن على حروف   قال: وقد استخرت هللا تعاىل

التهجي... واإلشارة فيه إىل املناسبات اليت بني األلفاظ املستعارات منها واملشتقات حسبما  
 حيتمل التوسع.. 

 والدراسة مقدمة عادية يف أقل من صفحتني، وترمجة للمؤلف يف ثالث صفحات... 
 



119 
 

بيًتا يف غريب القرآن(/ احلضرامي   690جاصي )وهي إانرة الصياصي بشرح أرجوزة املُ 
 ص.   295هـ،    1434املدينة املنورة: مكتبة دار الزمان،    -يواب حممد النحوي الشنقيطي.

شرح ألرجوزة يف غريب القرآن الكرمي، لناظمها أيب عبدهللا حممد بن احلسن الـُمجىاصي، ذكر 
نظم يف حبر الرجز، مع سالسة اللفظ،  شارحها أن من أهم حماسنها كوهنا سهلة احلفظ، فهي

ووضوح العبارة القرآنية يف أثناء النظم، وأن اقتباسه من احلكم واألمثال أصبغ عليها مجااًل  
 وهباء.. 

 
جهود أيب عبدهللا اجملاصي يف خدمة علوم القرآن: حتقيق منوذجني من إسهاماته: رَجز غريب  

الدوحة: مؤسسة  -بداللطيف امليموين.القرآن، وشرح الدرر اللوامع/ دراسة وحتقيق ع
مج )أصله رسالة دكتوراه من    2هـ،    1433الشيخ غامن بن علي آل اثين للقرآن الكرمي،  

 دار احلديث احلسنية(. 
هـ( الكلمات الغريبة يف القرآن    743اجلزء األول نظم فيه مؤلفه حممد بن شعيب اجملاصي )ت  

شريف، متتبًعا ما لكل كلمة من املعاين اليت الكرمي بشعر سلس على ترتيب سور املصحف ال
 قيلت يف التفاسري.

والثاين: شرح لنظم "الدرر اللوامع املوضوعة يف أصل حرف انفع" أليب احلسن علي بن حممد  
 هـ(، وهي من أنفع املنظومات يف قراءة اإلمام انفع. 730بن بّري )ت 

 
مد بن عبدالقادر احلب اين احلضرمي  شذور اإلبريز يف لغات الكتاب العزيز/ مجال الدين حم

ترمي، اليمن: مكتبة ترمي احلديثة،    -هـ(؛ دراسة وحتقيق أمني بن عمر ابطاهر.  1015)ت  
 ص )أصل حتقيقه رسالة علمية(. 824هـ،  1435

كتاب يف غريب القرآن الكرمي، رتبه مؤلفه على حروف املعجم، واشتمل على نقوالت من 
فوائد يف علوم متنوعة، وضبط القراءات الواردة، واستشهد هبا  كتب التفسري واملعاجم، مع 

لتوضيح املعىن املراد، كقواعد لتفسري اآلايت. واعتىن بذكر اجلمع لأللفاظ، ونبَّه على األضداد 
 فيها، كما بنيَّ املشرتك اللفظي، وهو )الوجوه والنظائر( لبعض الكلمات الغريبة.. 
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هـ(؛ أعاد ترتيبه قسم    1182عيل األمري الصنعاين )ت  تفسري غريب القرآن/ حممد بن إمسا
  296هـ(،  1430طنطا: دار الصحابة للرتاث، د. ت )بعد  -التحقيق بدار الصحابة.

 ص.
رتب املؤلف الغريب من كلمات القرآن ترتيًبا معجميًّا، وذكر املعىن اللغوي واشتقاقها، واستشهد  

ؤيد كالمه، كما ذكر املعاين املختلفة لآلية إذا كان  أحيااًن ابألحاديث واآلاثر واألشعار اليت ت
 هلا أكثر من معىن..

وأعادت الدار الناشرة ترتيبه حسب سور القرآن، ورقمت كل كلمة برقم اآلية اليت وردت فيها،  
 مع التحقيق..

 
عم ان:   -اجلهود اللغوية يف تفسري غرائب القرآن ورغائب الفرقان/ بكر حممد أبو معيلي.

 ص. 406هـ، 1433جليس الزمان، دار 

 (.هـ850 ت نظام الدين احلسن بن حممد القمي النيسابوري )مؤلف األصل 

 
غريب القرآن بني كتايب املفردات للراغب األصفهاين وعمدة احلف اظ للسمني احلليب/ حممد  

  1436الرايض: جامعة امللك سعود، كرسي القرآن الكرمي وعلومه،  - بن محد احمليميد.
 ص )أصله رسالة ماجستري(. 523هـ، 

وازن املؤلف بني كتايب "املفردات يف غريب القرآن" للحسني بن حممد الراغب األصفهاين )ت  
هـ(، و"عمدة احلّفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ" ألمحد بن يوسف السمني احلليب )ت  502
فات الراغب من هـ( يف خمتلف اجلوانب العلمية والفنية، وقد حاول السمني استدراك ما    756

املفردات، وهي قليلة، فكانت هذه الدراسة لبيان أوجه االتفاق واالختالف بينهما، ومميزات 
 كل منهما على اآلخر، واملنهجية العلمية يف تفسري غريب القرآن عندمها. 

 

 

أثر السياق القرآين يف تعيني معىن الغريب: دراسة نظرية تطبيقية من خالل كتاب 
املدينة  -لقرآن" للراغب األصفهاين/ سامي بن مسعود اجلعيد."مفردات ألفاظ ا

 ورقة )دكتوراه(.  558هـ،  1434املنورة: اجلامعة اإلسالمية، 
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د . م. : دار السنة،   -نعمة املنان بتفسري كلمات القرآن/ عبدالكرمي بن أمحد احلجوري.
 ص )نشر ابلسعودية(.  604هـ،  1435

فاظه، وذكر ألسباب النزول خمتصرًا، وعمدته يف ذلك كتاب بيان لغريب القرآن وتفسري ألل
شيخه املقبل )الصحيح املسند من أسباب النزول(، وأيًضا بيان ملكي السور ومدنيها على رواية  
حفص بن عاصم، كما ذكر الناسخ واملنسوخ منه، ويف وسطه نص القرآن الكرمي ابلرسم 

 العثماين، وما ذكر هبامشه. 
 

  1436القاهرة: دار غريب،    - كرمي: تفسري وبيان/ حممد عادل عبدالعزيز.ألفاظ القرآن ال
 ص.  331هـ، 

 يذكر املؤلف أن احلصول على املعاين احلقيقية ملعاين ألفاظ القرآن أساس لعلم أصول التفسري.
وقد قام ببيان ألفاظ القرآن هبدف فهم القرآن فهًما صحيًحا، ووضعها على ترتيب اآلايت 

 والسور، وعلى ميني كل لفظ رقم اآلية اليت ورد فيها، وعن يساره معناه. 
 

 سابع عشر
 األلفاظ املعربة

 
القاهر؛   -معرَّب القرآن للشيخ محزة فتح هللا: دراسة حتليلية نقدية/ حممد إبراهيم مصطفى.

 ص.  376هـ، 1433املنصورة: دار الكلمة، 
، وطبعه بعضهم بعنوان:  "الكلمات غري العربية يف القرآن الكرمي"صل بعنوان: بع الكتاب األطُ 
، الذي قام بدراسة للكتاب املذكور. ومؤلفه كان من قبل املؤلف  أعالهصل"، والتسمية أل"ا

 هـ.1336مفتًشا أول للغة العربية بوزارة املعارف املصرية، ووفاته عام 
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-.إعداد مثيلة بنت علي املسعري؛  الطبي/األلفاظ املعربة يف القرآن الكرمي يف تفسري 
ورقة )حبث    179هـ،  1433  مرية نورة بنت عبدالرمحن، كلية اآلداب،جامعة األ  الرايض: 

 مكمل للماجستري(.
 

براهيم بن إفتحي اجلميــل؛ تقــدمي  حبـث يف املقــارابت/ املقرتضــــــــــــات املعجميــة يف القرآن:
ص )أصله   635هــــــ،  1434،  نسانياتكلية اآلداب والفنون واإل  منوبة، تونس:  -.مراد

 رسالة دكتوراه(.
يعين ما )اقرتضـه( القرآن الكرمي من لغات أخرى غري العربية، مثل كتاب )املتوكلي( للسـيوطي. 

 فهو يف لغات القرآن. وجعله يف ثالثة أبواب:
 مدخل نظري عام: قضااي االقرتاض اللغوي بني اللسانيات واإليديولوجيا. -
 يف معاجلة املقرتضات املعجمية يف القرآن. املقاربة املذهبية -

 املقاربة اللسانية يف معاجلة املقرتضات املعجمية يف القرآن. -

 
 الباب السادس 

 البالغة يف القرآن  
 

 أوًل: البالغة يف القرآن )عام(
 

بن قيم إمام  اىل علوم القرآن و علم البيان/ مشس الدين حممد بن ايب بكر  إالفوائد املشوق  
 ص.  317هـ، 1433  دار اجلنان ، : انعم   - .اجلوزية ؛ حتقيق عطية انيف الغول

 
هـ،  1435،  ار غيداءد ان: عم   -.مداينعبدالقادر احل البالغة القرآنية يف نكت الرماين/

 ص.  331
هـ(، من  382" لعلي بن عيسى الرماين )ت عجاز القرآنإالنكت يف  دراسة بالغية يف "

 خالل ثالثة فصول:
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 من بالغة الرتاكيب. -
 من بالغة التصوير البياين.  -

 من بالغة البناء الصويت. -

 
ختليص التلخيص ابلبيان والكشف عن مواهب الرمحن/ موسى بن أسعد احملاسين )ت  

اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة:  -العويف. هـ(؛ دراسة وحتقيق محد بن عبدهللا  1173
 ورقة )ماجستري(. 414هـ،  1435

 
هـ،   1437عم ان: دار الرضوان،  -فصول يف بالغة القرآن الكرمي/ محيد آدم ثويين. 

 ص.  250
 فصوله الثمانية: 

 أسلوب احلكيم يف القرآن الكرمي -

 أسلوب االلتفات يف بالغة القرآن. -

 القرآين بني احلقيقة اجلازمة وبني معاين اجملاز اليت خرج إليها. أسلوب األمر  -

 أسرار التقدم والتأخر يف أركان اجلملتني البالغية القرآنية والقولية اهلادفة.  -

 الوصل والفصل يف بالغة القرآن. -

 بني البالغة واملبالغة يف القرآن الكرمي.  -

 القصر القرآين يف البالغة. -

 لي واللغوي يف القرآن الكرمي وبني الوضعي القويل.موازانت بني اجملاز العق -
 

  340هـ،  1433الكويت: مكتبة آفاق،    -.تيسري البالغة القرآنية/ جاسم سليمان الفهيد
 ص.

 
القاهرة: املكتبة األزهرية للرتاث،   -.إبراهيم صالح اهلدهد يف بالغة القرآن ولغة العرب/

 ص.  445هـ،  1433
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الرايض: دار احلضارة،   -.عبدهللا عبدالغين سرحان نية/آ الفرائد القر األسرار البالغية يف 

 ص. 325هـ،  1433
 

  2هـ،  1434الرايض: جامعة اإلمام،  - بالغة الفرائد القرآنية/ سارة بنت جنر العتييب.
 مج )دكتوراه(. 

 
  األلفاظ اليت وردت مرة واحدة يف القرآن الكرمي: معجم ودراسة بالغية بيانية/ بالل عبود 

ص )أصله رسالة ماجستري من   818هـ،    1437عم ان: دار دجلة،    -مهدي السامرائي.
 جامعة تكريت(. 

مجع فيه األلفاظ الواحدة يف القرآن الكرمي، حبسب الصيغة الواردة وليس حبسب اجلذر الثالثي،  
 ودرسها دراسة بالغية، وبنيَّ أسرارها البيانية.  

لفصل الوحيد يف الدراسة، لكن يسبقه متهيد، تناول ورتب األلفاظ على حروف املعجم، وهو ا
فيه تعريف اللفظ مع بيان شروط فصاحة املفرد، وشرح نظرية النظم واترخيه وأشهر القائلني هبا،  

 واإلعجاز القرآين ومعناه عند القدماء.
 

 -اإلنصاف يف املصطلحات البالغية املنفية من القرآن/ عبداحملسن بن عبدالعزيز العسكر.
 ص.  128هـ،  1437رايض: دار التوحيد، ال

هناك مصطلحات بالغية نفاها بعض العلماء من القرآن العظيم، وقد تتبعها املؤلف على مدى 
( مصطلًحا، فخصها بدراسة متأنية، وتعرض ألسباب نفيها عند  17سنوات فبلغت عنده )

  ومعلِّّاًل يف كل ما خيتاره. من نفاها، مث اجتهد يف إصدار أحكام ابملوافقة أو املخالفة، مستدالًّ 
واملصطلحات السبعة عشر هي: التهكم، القلب، املساواة، اجملاز، االستعارة التخييلية، الرجوع،  
التورية، املبالغة، املذهب الكالمي، حسن التعليل، اهلزل يراد به اجلد، جتاهل العارف، القول 

 ابملوجىب، السجع، لزوم ما ال يلزم، التخلص، التناقض. 
 



125 
 

الرايض: مكتبة الرشد،   -البالغة يف القرآن الكرمي والسنة النبوية/ عزة حممد جدوع.
 ص.  418هـ،  1434

 
دمشق: دار املاجد:    - مباحث بيانية يف القرآن الكرمي والسنة النبوية/ عقيد خالد العزاوي.

 ص.  384هـ،  1436دار العصماء، 

 الكرمي، وهي:دراسات وحبوث معظمها يف بالغة القرآن 

 مجاليات السياق القرآين وأثره يف علم املعاين. -

 مجالية املشاكلة يف القرآن الكرمي. -

 أثر السياق يف تغيري داللة األلفاظ: سورة الكهف أمنوذًجا.  -

 اإلعجاز البالغي حلروف الزايدة يف القرآن الكرمي: دراسة تطبيقية.  -

 بالغية. اآلايت املبهمات يف القرآن الكرمي: دراسة  -

 نظرات أسلوبية للتغليب يف اخلطاب القرآين. -

 ظاهرة التأثر والتأثري بني املفسرين: دراسة يف املنهج البالغي. -

 أساليب اخلرب وأغراضه يف احلديث الشريف. -

 أساليب البالغة يف أقوال الصحابة: سعد بن معاذ أمنوذًجا.  -
 

بريوت:    -ه بشري ضيف اجلزائري.جمموع رسائل يف إعجاز القرآن الكرمي/ قدم له وعلق علي
 ص.  219هـ،  1436دار ابن حزم،  

 ( مقطًعا استخرج من كتب أصحاهبا، ورسالة صغرية واحدة، وهي: 11وهي )
هـ( )مستخرج من  415الربهان يف إعجاز القرآن/ عبداجلبار بن أمحد املعتزيل )ت  -

 كتابه: املغين يف أبواب التوحيد والعدل(.

هـ( )مستخرج من كتابه:   456بن أمحد بن حزم الظاهري )ت إعجاز القرآن/ علي  -
 الفصل يف امللل واألهواء والنحل(.
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هـ( )من كتابه:   471إعجاز القرآن الكرمي/ عبدالقاهر بن عبدالرمحن اجلرجاين )ت  -
 دالئل اإلعجاز(.

هـ( )من كتابه:   544إعجاز القرآن الكرمي/ القاضي عياض بن موسى اليحصيب )ت  -
 حقوق املصطفى صلى هللا عليه وسلم(. الشفا يف 

هـ( )من كتابه:   671نكت يف إعجاز القرآن الكرمي/ حممد بن أمحد القرطيب )ت  -
 فضائل القرآن وآداب التالوة(. 

هـ( )مل يذكر مصدره،   794إعجاز القرآن/ بدر الدين حممد بن عبدهللا الزركشي )ت  -
 ولعله من كتابه: الربهان يف علوم القرآن(.

 هـ( )مل يذكر مصدره(.  911القرآن/ عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت  إعجاز  -

هـ(  1176يف وجوه اإلعجاز يف القرآن الكرمي/ أمحد بن عبدالرحيم الدهلوي )ت  -
 )من كتابه: الفوز الكبري يف أصول التفسري(.

هـ( )مل    1287معرفة إعجاز القرآن الكرمي/ حممد اخلضري بن مصطفى الدمياطي )ت   -
 مصدره(. يذكر

هـ(  1307البيان يف إعجاز القرآن الكرمي/ حممد صديق حسن خان القّنوجي )ت  -
 )جزء صغري(. 

 هـ( )من تفسريه املنار(.  1354الربهان يف إعجاز القرآن/ حممد رشيد رضا )ت  -

 هـ( )لعله من تفسريه(.  1393إعجاز القرآن الكرمي/ حممد الطاهر بن عاشور )ت  -
 

إعجاز القرآن/ حتقيق عبدالوهاب رشيد أبو صفية، عصام فارس  ثالث رسائل يف 
 ص.  194هـ،   1437عم ان: دار عمار،  - ، منقحة ومزيدة.2ط - احلرستاين.

 وهي:
 هـ(.  388بيان إعجاز القرآن/ محد بن حممد اخلطايب )ت 

 هـ(. 382النكت يف إعجاز القرآن/ علي بن عيسى الرماين )ت 
 هـ(. 471بن عبدالرمحن اجلرجاين )ت   الرسالة الشافية/ عبدالقاهر

 وآبخره ملحق يشتمل على مقارنة بني الرسائل الثالث، وأدلة إعجازية قرآنية على صدق النبوة. 
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الرايض:    -حديث القرآن عن الصحابة: دراسة بالغية حتليلية/ بتول بنت سبيت السهلي.

 ورقة )ماجستري(. 434هـ،  1434جامعة اإلمام، 

 
الرابطة  الرابط:  -.محد عباديأتنسيق و حترير حممد املنتار؛ تقدمي  /النص القرآينبالغة 

 ص.  439هـ، 1435، احملمدية للعلماء
رابطة احملمدية للعلماء  لل   التابعمركز الدراسات القرآنية    هاظميتضمن حبوث الندوة العلمية اليت ن

امعة احلسن جل التابعة نسانيةوم اإلكلية اآلداب والعل   يف سالميةشعبة الدراسات اإلو ، ابلرابط
 هـ، من هذه البحوث:1433مبدينة احملمدية، عام   الثاين
 انسجام النص القرآين ومتاسك بنائه/ عبدالرمحن بودرع. -

 مآخذ البيان يف فهم القرآن الكرمي/ عبدالكرمي حممد الواطي.  -

ودعاوى القراءات الرتادف يف القرآن الكرمي بني منهجية القرآن املعرفية  -
 املعاصرة/ فاطمة الزهراء الناصري. 

 
الدمام،   -الشاهد القرآين يف البالغة العربية: أتصيل وحتليل/ حممد عرفة حامد عبدالرمحن.

 ص.  247هـ،  1435السعودية: مكتبة املتنيب،  
للشاهد القرآين تتبع فيه الشاهدى القرآين يف البالغة العربية من مصادرها، كما تتبع التذوق الفين  

يف تلك املصنفات البالغية، وفسَّر مصطلحات: الشاهد، واملعيارية، والتذوق الفين، مث تاله  
بفصول الكتاب الثالثة: الشواهد القرآنية، الشاهد القرآين قبل اجلرجاين، الشاهد القرآين 

 واجلرجاين.
 

الرايض: جامعة   -.ديعدراسة بالغية/ سارة بنت عبد هللا الب متشابه الفواصل القرآنية:
 ورقة )رسالة دكتوراه(.  407هـ، 1433األمرية نورة بنت عبدالرمحن، 
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ذكر اإلعجاز البياين يف القرآن الكرمي، واملفردة القرآنية ومجاليات التعبري، واجلملة القرآنية 
آنية. مث  وصور تركيبها، والداللة السياقية يف الفاصلة القرآنية، والصورة القرآنية، والقصة القر 

حتدث عن البالغة يف احلديث النبوي وجهود الباحثني يف دراستها، واخلصائص األسلوبية 
 للحديث النبوي، والصورة الفنية فيه، وفنون العرض فيه.

 ومؤلفه أستاذ البالغة والنقد األديب يف جامعة امللك فيصل ابألحساء.
 

إربد: عامل الكتب   - عبدهللا البدي ِّع.متشابه الفواصل القرآنية: دراسة بالغية/ سارة بنت 
 ص )أصله رسالة دكتوراه(.  441هـ، 1435احلديث، 

يتناول البحث فواصل اآلايت القرآنية )أي: أواخرها( مع وصلها مبا سبق من اآلية، وبيان  
 ارتباطها به، تشاهبًا أو اختالفًا أو اتفاقًا.  

لبالغة العربية يف ضوء اإلعجاز البياين للقرآن، وقامت املؤلفة بتجلية العالقة بني علم املتشابه وا
وبيَّنت احلكمة الكامنة يف أسرار النظم، ويف صور التشابه اللفظي يف فواصل القرآن الكرمي،  
والكشف عن أسباب تشابه الفواصل، ووجه خمالفتها لتشبيهاهتا، وبيان عالقة ذلك كله  

 مبقامات السور ومقاصدها، وسابق اآلية والحقها. 
 علت حبثها يف أربعة فصول:وج

 بالغة حروف املعاين يف نظم الفواصل املتشاهبة.  -

 من بالغة الكلمة املفردة يف الفواصل القرآنية املتشاهبة.  -

 بالغة الرتاكيب يف الفواصل املتشاهبة.  -

 العوامل املؤثرة يف توجيه الفواصل املتشاهبة.  -
 

أحوال الكلمة يف اجلملة من خالل السياق القرآين: سورة التوبة منوذًجا/ زكية بنت حممد 
 ص.  176هـ،  1435عم ان: مكتبة الطليعة العلمية: دار اجملد العلمية،  - العتييب.

وقوف عند بعض اآلايت يف سورة التوبة لتجلية بعض لطائف كتاب هللا تعاىل، بيَّنت الكاتبة  
من خالله تنوع الصيغ، والتعبري بكلمات، والتعريف والتنكري فيها، والدقة يف استخدام 

 حروف املعاين من خالل السياق..  
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كرمي يف سورة التوبة: دراسة  وأشري إىل أن رسالتها يف الدكتوراه عنواهنا "من بالغة القرآن ال
ص. ومل تذكر   240بالغية حتليلية"، وقد طبعت بعنوان "األسرار البالغية يف سورة التوبة" يف 

 يف مقدمتها الصلة بني عملها هذا ورسالتها. 
 

الدللة السياقية أللفاظ القرآن الكرمي يف مصنفات الوجوه والنظائر يف القرنني اخلامس  
طنطا: جامعة طنطا،  -راسة حتليلية وموازنة/ وليد انجح إبراهيم. والسادس اهلجريني: د

 ص )دكتوراه(.  256هـ،   1436هـ،  1436

 
عداد وحترير حسن درير، يوسف  إ سئلة اهلوية و ثقافة اآلخر/أترمجة البالغة القرآنية بني  

 ص.  483هـ، 1433إربد: عامل الكتب احلديث،  -دريسي ، عبداحلميد زاهيد.اإل
 

هـ، 1434عم ان: دار دجلة،  -.حسني حميسن البكري ملفردة القرآنية/إحياء ا
 ص. 207

 
عم ان: دار    -د.سععدانن األ ا/لحتباك أمنوذجً ابالغة احلذف الرتكييب يف القرآن الكرمي:  

 ص.207هـ، 1434غيداء، 
 

  - عامود.التماسك والتناسب: دراسة يف بالغة النص القرآين/ حممد أمحد أبو بكر أبو 
 ص )أصله رسالة دكتوراه من جامعة طنطا(.  416هـ،   1435القاهرة: دار النابغة، 

أكد فيه املؤلف على عنصري احلبك )التناسب( والسبك )التماسك( يف النص القرآين، وكشف 
عن الوسائل اليت أسهمت يف عملية الربط من خالل العنصرين املذكورين. والرتابط هو اتصال  

 ونة للنص من خالل املعاين، أي يف البنية العميقة.العناصر املك
وقد مهَّد لدراسته ابحلديث عن ظهور علم املناسبة عند القدماء وموقف العلماء منه، مث جاءت  
الفصول اخلمسة األوىل لتشمل مخسة فنون من فنون املعاين تؤدي دورها يف التماسك لأللفاظ 

 التكرار، الفصل والوصل، احلذف، التقدمي والتأخري. والتناسب للمعاين، وهي: اإلطناب، 
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والفصول األربعة األخرية مشلت بعض فنون البديع، وهي: التقابل، براعة االستهالل، مراعاة  
 النظري، التعليل.

 
كركوك:    -النظم القرآين يف قصة داود وسليمان عليهما السالم/ أمحد خورشيد رؤوف.

 ص )أصله رسالة ماجستري(.  196هـ،    1436ن حزم،  مكتبة أمري؛ بريوت: توزيع دار اب
يعين ابلنظم القرآين طريقة أتليف حروفه، وكلماته، ومجله، وسبكها مع أخواهتا يف قالب حمكم،  
مث طريقة استعمال هذه الرتاكيب يف األغراض مع أخواهتا للداللة على املعاين، يف سياق عذب 

 ونظم مجيل.
 ية واملصطلحات البالغية يف قصة داود وسليمان عليهما السالم. وأشار إىل تنوع األساليب اللغو 

 وجعله يف أربعة فصول:
 النظم وأمهيته وعالقته بقصة داود وسليمان عليهما السالم. -

 إكرام هللا للنبيني داود وسليمان عليهما السالم.  -

 داود وسليمان عليهما السالم واحلكم. -

 ورّد الشبهات.   فتنة النبيني داود وسليمان عليهما السالم  -
 

الرايض: جامعة  - فعل وعمل ودللتهما يف النظم القرآين/ ليلى بنت شار أبو شفاف.
 ص )ماجستري(. 778هـ،  1436اإلمام، 

 
  الستشهاد ابلقرآن عند ابن أيب األصبع املصري: دراسة وتقوميًا/ العنود بنت مطلق

 ورقة )ماجستري(. 350هـ،  1434الرايض: جامعة اإلمام،  - العتييب.
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 اثنًيا
 البالغة يف آايت وسور معينة

 
]الرايض[: توزيع دار زدين،    -أتمالت يف بالغة القرآن الكرمي/ جبان بن سلمان سح اري.

 ص.  67هـ،  1435
وأخرجها يف كتاب، وفيها دراسة بالغية  أصله ثالث حماضرات للمؤلف، ضمَّ بعضها إىل بعض  

 ألربعني آية من كتاب هللا عزَّ وجّل.
 

هامن حممد حجازي  دراسة حتليلة/ ثر السياق يف بنية اآلايت املنتهية أبمساء هللا احلسىن:أ
 ص.  266هـ، 1434القاهرة: مكتبة اآلداب،  -الشامي.

 
القاهرة: دار اليسر،   -سلماين.أسرار ختم اآلايت أبمساء هللا احلسىن/ صفاء مصطفى امل

 ص )أصله رسالة ماجستري من جامعة األزهر(. 512هـ،  1435
تذكر املؤلفة أن ختم اآلايت أبمساء هللا احلسىن يعدُّ سرًّا من أسرار إعجاز القرآن وبالغته؛ ملا  

وملا هلا من   هلا من أمهية يف نفس السامع، وملا للخامتة من أمهية يف إمتام املعىن وتوضيح الفكرة،
 أثر يف نظم الكالم.

وأن معرفة االسم الذي خُتتم به اآلية، وربط هذا االسم مبضمون اآلية، من التدبر الذي أمران  
 املوىل به. 

 وأن معرفة هللا تدعو إىل حمبته وخشيته، وخوفه ورجائه، وإخالص العمل له. 
ايت هبا يف سوريت البقرة والنساء.  وقد جاء حبثها العلمي دراسة ألمساء هللا احلسىن عند ختم اآل

 وهو يف اببني، كل منهما يف فصلني، وهي:
 األمساء احلسىن والدعاء هبا. -

 إحصاء أمساء هللا احلسىن. -

 أسرار ختم اآلايت أبمساء هللا احلسىن يف سورة البقرة.  -

 أسرار ختم اآلايت أبمساء هللا احلسىن يف سورة النساء. -
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الرايض: جامعة اإلمام،  - ن/ سارا بنت صاحل العمرية.بالغة القرآن يف آايت اإلحسا

 ورقة )دكتوراه(.  346هـ،  1436
 

الرايض: جامعة اإلمام،   - بالغة آايت املغفرة يف القرآن الكرمي/ عبدهللا بن علي آل عمران.
 ورقة )ماجستري(. 384هـ،  1437

 
املنصورة:   -إبراهيم. اآلايت الواردة يف إبراهم عليه السالم: دراسة بالغية/ عمر خدر 

 .ص )ماجستري( 237هـ،   1436جامعة املنصورة، 
 

القاهرة:    -األسرار البالغية يف آايت رفع احلرج: دراسة حتليلية/ طه حممد عبدالفتاح جادو.
 ص )أصله رسالة دكتوراه(.  467هـ،   1436مكتبة وهبة، 

غية، كما يف موضوع  درس فيه آايت رفع احلرج يف موضوع العبادات والكفارات دراسة بال
التيمم، والصيام، واحلج، مث آايت رفع احلرج يف كفارات كل من: القتل العمد، والقتل اخلطأ، 

 واحلنث يف اليمني املنعقدة، وصيد احلرم، والظهار. 
واعتمد فيه املنهج التحليلي الكلي، الذي يبصر اآلية يف سياقها من السورة، وحيلل كل جوانبها  

 ابلسياق، فيبحث عن األسرار البالغية الكامنة وراء كل مجلة، بل كل كلمة البالغية مهتدايً 
 وحرف.

وقسم املوضوع إىل أبواب وفصول، على حسب علوم البالغة الثالثة: ابب يتعلق ابملعاين،  
 وابب يتعلق ابلبيان، وآخر يتعلق بعلم البديع.

 
عادل   سؤال وجواب/ 1631من غريب بالغة القرآن الكرمي يف سوريت الفاحتة و البقرة: 

  712هـ،  1433،  دار ابن حزم  بريوت:  دار عباد الرمحن؛  القاهرة:  -.محد صابر الرويينأ
 ص.
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جعله على هيئة السؤال واجلواب، "ويف ذلك إاثرة لفكر القارئ، وإيقاظ لذهنه، وتنبيه وتشويق 
 ملعرفة بعض األسرار البالغية" كما قال املؤلف. 

ة الوصول إىل السرِّ البالغي، من خالل اجلواب املباشر. وفيه أيًضا  قال: ويف هذا أيًضا سرع
 اختصار لوقت القارئ وجهده. 

وقال: وتضمَّن هذا الكتاب ردًّا على بعض أعداء الدين الذين يظهرون يف الفضائيات، وحياولون  
تشكيك املسلمني يف عقيدهتم ويف قرآهنم، بزعم اشتماله على كثري من املتناقضات 

 واإلشكاالت..   
  

بريوت؛ دمشق: دار ابن كثري،   -قبسات من البيان القرآين/ فاضل صاحل السامرائي.
 ص.  300هـ،  1434

بنيَّ فيه جانًبا من األمور البيانية يف اختيارات من آي القرآن وسوره، من سورة البقرة، وآل 
عمران، واجملادلة، والتغابن، واالنفطار، والقدر، والعصر، وخصص فصالً لـ )أسئلة بيانية( مفيد  

 جدًّا.
 

تغريد بنت عبدالعزيز   /التناسب يف خواتيم السور املدنية الطوال منوذًجا: دراسة بالغية
 مج )دكتوراه(.  2هـ،  1434مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -املبارك.

 
إعدد زكية بنت حممد   دراسة بالغية حتليلية/ من بالغة القرآن الكرمي يف سورة التوبة:

ورقة )رسالة   511هـ، 1433الرايض: جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن،  - .العتييب
 دكتوراه(. 

 
الرايض: جامعة   - الغة األساليب اإلنشائية يف سورة الكهف/ عبدهللا بن إبراهيم اجلريوي.ب

 ورقة )حبث مكمل لرسالة املاجستري(. 212هـ،  1434اإلمام، 
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الفواصل القرآنية يف سورة األنبياء وعالقتها مبقصودها: دراسة بالغية/ رشا بنت عبدهللا  
 ورقة )ماجستري(. 383هـ،  1434اإلمام، كلية اللغة العربية،  الرايض: جامعة  -الزيد. 

 
مكة املكرمة: جامعة أم القرى،   -التناسب البالغي يف سورة النور/ بدر بن طاهر العنزي.

 ورقة )ماجستري(. 408هـ،  1435

 
املدينة   -رمي مبارك الصاعدي. /مظاهر التناسب الدليل والرتابط النصي يف سورة النمل

 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 236هـ،   1436املنورة: جامعة طيبة، 
 

  -بالغة سورة العنكبوت يف تفسريي الزخمشري وابن عاشور/ سحر بنت خالد املطريي.
 ورقة )ماجستري(. 681هـ،  1433الرايض: جامعة اإلمام، 

 
لك خالد،  أهبا: جامعة امل - البالغة القرآنية يف سورة سبأ/ مرعي بن حسني آل مبارك.

 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 371

 
الرايض: دار كنوز إشبيليا،    - سورة التكاثر: دراسة بالغية حتليلية/ حممد بن عادل السيد.

 ص.  98هـ،  1436
أتمل يف سورة التكاثر على جهة بيانية حتليلية، وقف فيها املؤلف عند ألفاظها، وتراكيبها،  

 ها.وصورها، وبديعها، ونظمها، وإعجاز 
وربط الظواهر البالغية يف السورة بغرضها ومضموهنا، للداللة على أن بالغة النظم القرآين 

 مرتبطة مبا يتطلبه السياق ابلدرجة األوىل.
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 اثلثًا
 البالغة يف موضوعات معينة

 
املصطلح النقدي يف كتب اإلعجاز القرآين حىت هناية القرن السابع اهلجري/ إبراهيم  

 ص.  311هـ،  1436عم ان: دار جمدلوي،  -احلمداين.
كتب إعجاز القرآن البالغي ذات أمهية يف إغناء النقد والبالغة العربية، وإثراء دراسة املصطلح 

 النقدي.
وظهر للمؤلف أمهية املصطلح وحتديد مفهومه عند أصحاب هذه الكتب، ودورهم يف درسه، 

 لنشأة، والتطور، واالستقرار. من خالل ثالث مراحل حلياة املصطلح: ا
وأهنم وقفوا موقف الناقد املتفحص، احمللِّّل لكثري من املفاهيم، وإعادة صياغتها وفق ما يرون، 

 كما فعل عبدالقاهر اجلرجاين يف الفصاحة.
 واملؤلف أستاذ النقد والبالغة يف جامعة املوصل.

 
الرايض:   -للطيف الكردي.بالغة الحتجاج العقلي يف القرآن الكرمي/ زينب بنت عبدا

 ص )أصله رسالة دكتوراه(.  820هـ،  1436مكتبة الرشد، 
تذكر الكاتبة أن احلِّجاج يف القرآن الكرمي مبا أتى عليه من أساليب متنوعة، من أبرز مظاهر 

 البالغة القرآنية خباصة، والبالغة القرآنية بعامة. 
 وجعلت موضوعها يف اببني:
 تجاج العقلي يف القرآن.األول: بالغة أساليب االح 

 الثاين: السمات البالغية العامة لالحتجاج العقلي يف القرآن.
 

  -أسلوبية احلَِّجاج التداويل والبالغي: تنظري وتطبيق على السور املكية/ مثىن كاظم صادق.
ص )أصله رسالة  232هـ،  1436تونس: كلمة للنشر؛ بغداد: دار ومكتبة عدانن، 

 دكتوراه(. 
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الدراسات احلديثة يتمثل مبا يسمى "البالغة اجلديدة"، اليت تفيد احلِّجاج والتداولية   احلِّجاج يف
 يف الكشف عن أسلوبية االستمالة والتأثري واإلقناع. 

 وجعل املؤلف دراسته يف ثالثة فصول:
 أسلوبية اخلطاب احلجاجي. -

 أسلوبية احلجاج التداويل يف السور املكية.  -

 السور املكية. احلجاج البالغي يف  -

 وكان عنوان الرسالة )قبل أن تطبع(: احلِّجاج يف السور املكية: دراسة أسلوبية. 
 

دمشق: دار   -البيان يف سياق بالغة النسق القرآين/ عقيد خالد محودي العز اوي.
 ص.  264هـ،  1437العصماء، 

لذلك، وما يصلح من سياق الكالم خيتلف ابختالف املقام، فتختلف األلفاظ واجلمل تبًعا 
 لفظ يف سياق ال يصلح يف غريه، وال يؤدي نفس املعىن والداللة.

واملناسبات والسياقات تعرف عند البالغيني مبطابقة الكالم ملقتضى احلال، وتعد أحد وجوه  
 إعجاز القرآن الكرمي، من الناحيتني اللغوية والبالغية. 

 وجعل املؤلف دراسته يف ستة فصول:
 النسق القرآين.بالغة سياق  -

 أثر داللة السياق القرآين يف نسق املناسبات.  -

 أثر السياق القرآين يف بيان تناسق مدلول املفردة القرآنية يف اشرتاكها اللفظي. -

 أثر السياق يف التناسق القرآين يف علم املعاين. -

 السياق النسقي يف علم البيان.  -

 علم البديع وسياقاته النسقية.  -
 

  672هـ،  1437عم ان: دار عمار،  -عبدالوهاب رشيد أبو صفية.الروضة السياقية/ 
 (. 11)السلسلة السياقية القرآنية؛  -ص.
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جاء يف أدىن العنوان: فيها: من أسرار التعبري القرآين، والتذييل أبمساء هللا احلسىن، وفوائد تربوية،  
 ودقة النظم القرآين، وتدريبات سياقية وحنوية، وموضوعات أخرى كثرية. 

قال يف املقدمة: سيجد القارئ أمامه حينما يدخل هذه الروضة من كل ما يتعلق ابلسياق و 
القرآين: تدبر، متتع، تدرب، سر التعبري، سر التذييل، أعرب، ملاذا؟ أين؟ ما معىن؟ اذكر شبيًها،  

 ما احملال عليه؟ مب تتكامل هذه اآلية؟ ما احلكم؟ اذكر آايت ال تفسر ابلسياق...
 

الرايض: جامعة  -العدول اللفظي يف سياق النظم القرآين/ عمر بن عثمان املال.بالغة 
 ورقة )دكتوراه(.  578هـ،  1434اإلمام، 

 
القاهرة؛   -البنية احلسية يف التعبري القرآين: دراسة بالغية/ إبراهيم سعيد السيد. 

 القاهرة(.  ص )أصله رسالة دكتوراه من جامعة  312هـ،    1435اإلسكندرية: دار النابغة،  
دراسة لظاهرة التعبري عن اإلدراك احلسي يف القرآن الكرمي، يف دراسة بالغية، فهي تقع ضمن  

 الدراسات الباحثة يف نظم القرآن، وتلمس وجوه إعجازه البالغية. 
وبعد متهيد عن السياق وأثره يف تنوع التعبري القرآين، ومنهج القرآن الكرمي يف توظيف اإلدراك  

 املؤلف دراسته يف أربعة فصول، هي:احلسي، جعل 
 البنية املعجمية.  -

 االختيار يف جمال الصيغة.  -

 البنية الرتكيبية.  -

 البنية التصويرية.   -
 

تنوع التعريف يف كالم هللا تعاىل عن نفسه يف إطار املقام الواحد يف القرآن الكرمي: دراسة 
املنورة: اجلامعة اإلسالمية، كلية اللغة الربية،  املدينة  -بالغية حتليلية/ اباب عبدهللا اجناي.

 ورقة )دكتوراه(.  576هـ،  1435
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الطائف: جامعة   -اسم "الرمحن" يف القرآن الكرمي: دراسة بالغية/ حممد بن عبدهللا البقمي.
 ورقة )حبث مكمل للماجستري(.181هـ،  1434الطائف، 

 
  - السالم: دراسة بالغية/ مرمي بنت مسري الصبان.التناسب القرآين يف قصة إبراهيم عليه 

 ص )دكتوراه(.   711هـ،  1434مكة املكرمة: جامعة أم القرى، 
 

الرايض: جامعة   - النظم القرآين يف قصة صاحل عليه السالم/ سعد بن عبدالرمحن احلمدان.
 ورقة )ماجستري(. 402هـ،  1435اإلمام، 

 
  -م القرآين: دراسة بالغية/ منرية صاحل احلارثي. صفات النيب صلى هللا عليه وسلم يف النظ

 ورقة )حبث مكمل للماجستري(.  231هـ،   1436املدينة املنورة: جامعة طيبة، 
 

تنوع تعريف النيب صلى هللا عليه وسلم يف القرآن الكرمي: دراسة بالغية حتليلية/ داود بن  
ورقة )حبث   252هـ،  1434املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -حسن بن عبدهللا.

 مكمل للماجستري(.

 
دار الكتب    بريوت:   - .احلمداينيونس  نوافل    دراسة فنية/   ين:آ صورة املؤمن يف التعبري القر 

 ص.  205هـ، 1435، العلمية
حدد فيه املؤلف األنساق التعبريية والشكلية وطرائقها السردية، واهتم برصد امتدادات الصورة 

 ودالالهتا يف السياقات الثقافية املتنوعة.. من خالل ثالثة فصول:)موضوع الكتاب( 
 صورة املؤمن الدنيوية.  -
 صورة املؤمن األخروية.  -

 التصوير املشهدي للمؤمن. -
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  - بالغة القرآن يف احلديث عن املكان: دراسة بالغية حتليلية/ الشيماء بنت حممد الفرهود.
 ورقة )دكتوراه(.  521هـ،  1434الرايض: جامعة اإلمام، 

 
مكة والبيت العتيق يف القرآن الكرمي: دراسة بالغية حتليلية مقارنة/ أمساء بنت عوض 

 ورقة )دكتوراه(. 293هـ،  1436مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -اجلميعي.

 
  - مقامات الفرح واحلزن يف القرآن الكرمي: دراسة بالغية حتليلية/ أمل بنت سعد اليحىي. 

 ورقة )ماجستري(. 314هـ،  1435الرايض: جامعة اإلمام، 

 
التعليل ابلتقوى واهلداية والرمحة يف خواتيم اآلايت القرآنية: دراسة يف أسرار النظم  

  115هـ،  1435املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -والتناسب/ هادي عواض احلريب.
 ورقة )حبث مكمل للماجستري(.

 
املدينة   -يف آايت اخلشية: دراسة حتليلية وصفية/ عائشة عبدهللا البارقي.البالغة القرآنية 

 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 154هـ،   1435املنورة: جامعة طيبة، 
 

  - الدللت السياقية أللفاظ الكفر والعصيان يف القرآن: دراسة بالغية/ مىن حممد الشاهد.
 ورقة )ماجستري(.  351هـ،  1435مكة املكرمة: جامعة أم القرى، 

 

  - حديث القرآن عن منكرات األفعال: دراسة بالغية حتليلية/ رمي بنت موفق الريس.
 ورقة )ماجستري(. 495هـ،  1436الرايض: جامعة اإلمام، 

 
التعليل ابلشكر والفالح يف خواتيم اآلايت القرآنية: دراسة يف أسرار النظم والتناسب/  

ورقة )حبث    157هـ،    1434نورة: اجلامعة اإلسالمية،  املدينة امل  - حممد بن عميد البلوي.
 مكمل للماجستري(.
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  - صور ابتالء األنبياء يف قصص القرآن: دراسة بالغية حتليلية/ ندى بنت حممد الرميح.

 ورقة )دكتوراه(.  345هـ،  1435الرايض: جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن، 
 

مكة  -دراسة بالغية/ أماين بنت حيىي األنصاري.املهاجرون واألنصار يف البيان القرآين: 
 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 277هـ،  1435املكرمة: جامعة أم القرى، 

 
بالغة النظم القرآين يف احلديث عن الصدق: دراسة بالغية حتليلية/ مرام بنت عثمان  

 )ماجستري(. ورقة  205هـ،  1435الرايض: جامعة اإلمام،   -العثمان.

 
النظم القرآين يف احلديث عن إنبات األرض: دراسة بالغية حتليلية/ جيهان بنت سعد  

 ورقة )ماجستري(. 351هـ،  1434الرايض: جامعة اإلمام،  -اهلزاين.
 

املدينة املنورة: جامعة  -اجلبال يف النظم القرآين: دراسة بالغية/ مرمي معيبد الرشيدي.
 ورقة )حبث مكمل للماجستري(.  170هـ،  1436طيبة، 

 
الرايض:   -.عداد فاطمة بنت صاحل القبيسيإ ن يف حديثه عن الرزق/ آ من بالغة القر 

 ورقة )رسالة دكتوراه(. 591هـ، 1433جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن، 
 

الرايض: جامعة   -املكر واخلداع يف النظم القرآين: دراسة حتليلية/ أمحد بن سليمان الرميح.
 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 199هـ،  1435اإلمام، 

 
  - آايت الصب والبتالء يف القرآن الكرمي: دراسة بالغية دللية/ وسن حممود لطيف. 

 ص.  332هـ،  1435دمشق: أمل اجلديدة، 
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عنونت املؤلفة للباب األول من كتاهبا ابلدراسات البالغية، ودرست فيه معىن الصرب واالبتالء  
 ربية واإلنشائية. يف ظل اخل

والباب الثاين: الدراسة الداللية، وفيه أربعة فصول: الداللة املعجمية، والداللة الصوتية، والفاصلة  
 القرآنية، والداللة الصرفية. 

 
أهبا: جامعة  -مشاهد البتالء يف القرآن الكرمي: دراسة بالغية/ عائشة أمحد العسريي.

 )حبث مكمل للماجستري(.ورقة   291هـ،   1436امللك خالد، 
 

حديث القرآن عن استغاثة أهل النار وختاصمهم: دراسة بالغية حتليلية/ عبدالرمحن هالل 
ورقة )حبث مكمل  178هـ،  1434املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -احلريب.

 للماجستري(.
 

جامعة اإلمام، الرايض:  -الفك واإلدغام يف النظم القرآين/ عطا هللا بن جضعان العنزي. 
 ورقة )دكتوراه(.  440هـ،  1435

 
  1437عم ان: دار اإلعصار العلمي،    - اللتفات يف القرآن الكرمي/ سالم حسني علوان.

 ص.  357هـ، 
حماولة من املؤلف يف فهم فن االلتفات يف البالغة العربية ويف النص القرآين، وفهم هذا التغري  

 موضع تغري فيه أسلوب اخلطاب. يف األسلوب واخلطاب القرآين، وشرح كل
( موضع، تنوعت بني االلتفات 500وذكر أن املواضع اليت مشلتها الدراسة بلغت ما يقارب )

يف الضمري أبقسامه الثالثة: املتكلم واملخاطب والغائب، وبني الفعل أبقسامه الثالثة أيًضاـ  
 وكذلك العدد. وجعلها يف ثالثة فصول، كل يف فصل.

ن ابالنصراف، وبتلوين اخلطاب، ونقل الكالم، ورمبا غريها. واختلفوا يف أي ويسمى هذا الف
 علم يكون من البالغة: البيان، أو البديع، ورمبا علم املعاين..
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وأصل الكتاب رسالة دكتوراه من جامعة بغداد، ابسم الباحث: صدام حسني علوان  
 الدليمي. 

 
القاضي وكفاية الراضي"/ هاشم حممد هاشم  اللتفات يف حاشية الشهاب اخلفاجي "عناية  

 ص.  206هـ،  1437القاهرة: املكتبة األزهرية للرتاث،  -حممود.
هـ(  1069"عناية القاضي وكفاية الراضي" هو حاشية الشهاب أمحد بن حممد اخلفاجي )ت 

 على تفسري البيضاوي.
العلماء فيه، مث درس موضوعات: وقد بدأ املؤلف ابحلديث عن "االلتفات" وتطوره وفوائده وآراء  

االنتقال من الغيبة إىل اخلطاب، ومن اخلطاب إىل الغيبة، واالنتقال من التكلم إىل الغيبة 
 والعكس، مث االنتقال من التكلم إىل اخلطاب والعكس.

وذكر أنه وقف عل جّل اآلايت اليت مل يوضح الشهاب فيها "االلتفات"، فوضحه، وبنيَّ مكانته  
 ..  البالغية

 
  - إشراقات قرآنية يف انفتاح العرتاض على حماور البالغة الثالثة/ حممد السعيد بن سعد. 

 ص.  200هـ،  1437عم ان: دار الراية،  
يعين املؤلف اجلملة االعرتاضية، فهي من األساليب البالغية اليت تضفي على املعىن األصلي 

 فائدة جليلة تشعُّ من سياق الرتكيب. 
أسلوبية الفتة يف نص القرآن الكرمي. وهي أتيت للتأكيد والتقرير، وهلا أغراض  وذكر أهنا ظاهرة

 أخرى يقررها السياق. 
 وجعل موضوعه يف فصلني:

 عالقة االعرتاض ابلفصل. -

 عالقة االعرتاض اباللتفاف والعدول. -
 

اإلمام، الرايض: جامعة  - مادة "عدل" يف النظم القرآين/ أروى بنت إبراهيم اجلريد.
 ورقة )حبث مكمل للماجستري(.  247هـ،  1435
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 رابًعا

 البالغة يف تفاسري معينة
 

  - املباحث البالغية يف التفسري البسيط للواحدي: دراسة وتقوميًا/ عبدهللا بن انصر املهنا.
 ورقة )دكتوراه(.  884هـ،  1435الرايض: جامعة اإلمام، 

 هـ( 468الواحدي سنة )تويف أبو احلسن علي بن أمحد 

 
السبك واحلبك يف تفسري الكشاف للزخمشري يف ضوء اللسانيات النصية/ صاحل حممد 

 ص.  258هـ،   1435 ان: دار جليس الزمان،عم   - .بو شاربأعلي 
 يعين ابلسبك: الرتابط النحوي، والرصفي، والشكلي، والتضام، واالنسجام.

ضوعات اإلحالة، والوصل والفصل، والتقدمي وقد درس تفسري الكشاف من هذا اجلانب يف مو 
والتأخري، واالستدراك والرجوع )االلتفات(، واحلذف، والتعريف والتنكري، واالستبدال،  

 والتكرار.
 ويعين ابحلبك: الرتابط الداليل، واملفهومي، واملوضوعي، وااللتحام، واالتساق. 

ي، واالستعاري، والتعريضي، واإلجياز ودرس فيه موضوعات الرتابط التمثيلي )التشبيهي(، واجملاز 
 واإلطناب، واملساواة والتقسيم واملقابلة، اللف والنشر والتجريد.

ويذكر املؤلف أن )النص( مل حيظ بتعريف له متفق عليه، مثل )اجلملة(. فالنص يتنازعه علوم 
 ..شىت، مثل البالغة والشعر واألدب واألسلوب واللغة وعلمي النفس واالجتماع وغريها

 
هـ(/ عبدالفتاح   538هـ( على تفسري الزخمشري )ت  683تعقُّبات ابن املنري ِّ )ت 

)يف أعلى العنوان: يف  -ص. 368هـ،  1435القاهرة: دار الفكر العريب،  -لشني.
 البالغة العربية(. 

هتجَّم الزخمشري املعتزيل على أهل السنة يف تفسريه )الكشاف(، فانربى العالمة أمحد بن حممد 
املعروف اببن املنريِّّ السكندري مدافًعا عنهم، ومهامجًا الزخمشري، حيث تعقَّب ما ورد يف تفسريه 
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من أتويالت معتزلية وخاصة من الناحية العقدية، وردَّ عليه يف مصنَّفه "االنتصاف فيما تضمنه  
 الكّشاف من االعتزال".

فه عبدالفتاح الشني: "لكننا ال  ولكن هذا الكتاب الذي حنن بصدده حنا علًما آخر، فقال مؤل
نعدم نقاًشا حنوايًّ أو لغوايًّ أو غري ذلك مما تضمَّنه هذا املؤلَّف، والذي يهمنا يف هذا هو ما  
تضمَّنه هذا املؤلَّف من حبث بالغي من خالل تعقُّباته على الزخمشري، ونقاش فين يكشف 

 م الرتاكيب".عّما كان البن املنريِّّ من ذوق يف البالغة، وحسن يف نظ
 

إعجاز القرآن الكرمي عند اإلمام القرطيب رمحه هللا: مجًعا ودراسة/ األمني بن عبدالرمحن  
 ورقة )ماجستري(. 229هـ،  1434املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -السحيباين.

 

  - العزاوي.البيان القرآين يف تفسري "رموز الكنوز" لإلمام الرسعين/ عقيد خالد محودي 
 ص.  288هـ، 1436دمشق: دار العصماء: دار املاجد، 

هـ(  661"رموز الكنوز يف تفسري الكتاب العزيز" للعالمة عبدالرزاق بن رزق هللا الرسعين )ت 
نسبة إىل مدينة )رأس العني( الواقعة اآلن يف اجلزيرة السورية. وتفسريه هذا مشهور. وقد درسه  

، هي: املعاين، والبيان، والبديع، يف ثالثة فصول، مع متهيد  صاحب الكتاب من وجوه بالغية 
 عن حياة الرسعين وتفسريه. 

 
  -النظم القرآين يف تفسري "الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون"/ عقيد خالد العزاوي.

التفسري للسمني احلليب أمحد بن يوسف )ت  ص.223هـ، 1433دمشق: دار العصماء، 
 هـ(.756

 
البالغي يف تفسري النيسابوري "غرائب القرآن ورغائب الفرقان"/ عادل راضي األثر 

 ص.  302هـ، 1434عم ان: دار جمدلوي،  - الرفاعي.
 هـ(. 850)تويف نظام الدين احلسن بن حممد النيسابوري سنة 
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  -.عقيد خالد محودي /"نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور"النظم القرآين يف تفسري 
 ص.  392هـ، 1434العصماء،  دمشق: دار

 هـ(.  855نظم الدرر... إلبراهيم بن عمر البقاعي )ت 
 

البالغة القرآنية يف تفسري "قطف األزهار يف كشف األزهار" للسيوطي/ مشاعل بنت هادي  
 ورقات )ماجستري(. 509هـ،  1434الرايض: جامعة اإلمام،  -الشمري.

 
دمشق:   -القرآين عند األلوسي/ رشيد بن عمر أعرضي.البهان يف القرآن: تفسري اخلطاب  

 ص )أصله رسالة علمية(.  426هـ،   1436دار نينوى، 
يرتبط البحث ابلبالغة القرآنية من خالل دراسة "روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع 

اب فيه  هـ(، وأج 1270املثاين" ملؤلفه العالمة شهاب الدين حممود بن عبدهللا اآللوسي )ت 
 املؤلف عن هذا السؤال: كيف درىس اآللوسي اإلعجاز والبالغة يف تفسريه؟ 

وتبنيَّ له أنه نظر إىل اإلعجاز والبالغة نظرة خمالفة لسابقيه؛ ألسباب ثقافية شخصية، فهو  
يدرس اإلعجاز القرآين ابتباع منهج الفلسفة واملنطق، من خالل مباحث اخلطابة والربهان  

وأن هذا املنهج احلِّجاجيَّ هو الذي دافع عنه هذا البحث، بتوضيحه وتبيينه،    والقياس واجلدل،
 يف املباحث كلها. 

 وجعل دراسته يف ثالثة فصول:
 اآللوسي وتفسريه )روح املعاين(. -

 بالغة اخلطابة وحتقيقها لإلقناع من خالل صور احلِّجاج. -

 األسلوب. -
 

  - بالغية/ هاين بن عبيدهللا الصاعدي.مبتكرات القرآن عند الطاهر بن عاشور: دراسة 
 ورقة )ماجستري(.  522هـ،  1434مكة املكرمة: جامعة أم القرى، 
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ــة وتقوميً   البالغة القرآنية يف تفســـري الشـــيخ ابن عثيمني رمحه هللا: عداد رانية بنت إ  ا/دراسـ
ــامج؛  ــراف عبداحملســـــن بن عبدالعزيز العســـــكرإعبدهللا الشـــ مام جامعة اإل الرايض:  -.شـــ

دب ســـــــــــالمية، كلية اللغة العربية، قســـــــــــم البالغة والنقد ومنهج األمد بن ســـــــــــعود اإلحم
 ورقة )رسالة ماجستري(. 369هـ، 1434 سالمي،اإل

للشيخ ابن عثيمني نظرات وتعليقات بالغية يف تفسريه "تفسري القرآن الكرمي" قامت الباحثة  
 لشيخ، وهي:بتبويبها ودراستها، وجعلته يف ثالثة فصول، بعد حديث عن ا

القضااي البالغية )وجوه إعجاز القرآن الكرمي، املتشابه اللفظي، اجملاز، التوجيه  -
 البالغي يف آايت العقيدة(.

 علوم البالغة يف تفسريه )املعاين، البيان، البديع(. -

 السمات البالغية وتقوميها )يف املنهج، واملصطلحات، والشواهد، واملصادر(. -
 

 اإلعجاز البالغيخامًسا: 
 

اختصار و  /هــ[  402]ت    عجاز القرآن للباقالينإخالصة البهان يف اختصار و ترتيب  
 ص.264هـ، 1434دمشق: دار امليمنة،  -.ترتيب حممد بن عبدالعزيز العواجي

 
ــكالية بديعه/م  :إعجاز القرآن للباقالين ــائله وإشــــــ ــل عبود التميمي نهجه ومســــــ  -. فاضــــــ

 ص. 115هـ، 1434جمالوي، عم ان: دار 
 

هـ[ وشر اح املفتاح: الشريازي، التفتازاين، السيد   626إعجاز القرآن عند السكاكي ]ت  
ــة/ إعداد فهد بن علي آل قريش القحطاين. ــريف اجلرجاين(: عرض ودراســـ املدينة   -الشـــ

ــالمية، كلية اللغة الربية،   ورقة )حبث مكمل   125هــــــــــــــــــ،   1436املنورة: اجلامعة اإلســـــ
 اجستري(.للم
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أمحد بن عبداحلليم   الفرقان بني احلق والباطل يف إعجاز القرآن ألهل الفصـــــــــاحة والبيان/
شراف حممد بن إ؛ دراسة وحتقيق عبدهللا بن دغيش القحطاين؛ هــــــــــــ(  677)ت   بن تيميه

اجلامعة اإلســــالمية، كلية القرآن الكرمي والدراســــات   املدينة املنورة:  -.عبدالعزيز العواجي
 ص )رسالة ماجستري(. 519هـ، 1433 مية،سال اإل

ذكر البـاحـث أن هـذا الكتـاب آخر مؤلفـات ابن تيميـة، الـذي أودع فيـه زبـدة أفكـاره. وقـد ردَّ 
به املتأولني وحتريف الغالني وانتحال املبطلني، وبنيَّ أن أســــــاس اخلالف انجم عن البعد  فيه شــــــُ

صـــــــاحة وبالغة وإعجاز نظم، فكان عن كتاب هللا، الذي أابن فيه اهلدى من الضـــــــالل، مع ف
 برهااًن قاطًعا ومعجزة خالدة.. 

 
 -البالغة واإلعجاز يف القرآن الكرمي: دراســـة حتليلية يف النص القرآين/ عزة حممد جدوع.

 ص. 262هـ، 1434الرايض: مكتبة الرشد، 
 فصوله الستة:

 اإلعجاز البياين يف القرآن الكرمي.
 ومجاليات التعبري.املفردة القرآنية 

 اجلملة القرآنية وصور تركيبها.

 الداللة السياقية يف الفاصلة القرآنية.

 الصورة القرآنية.

 القصة القرآنية.
 ومؤلفه أستاذ البالغة والنقد األديب يف كلية اآلداب جبامعة امللك فيصل.

 
ة املتنيب، الدمام، الســعودية: مكتب  -يف إعجاز النظم القرآين/ آمال يوســف ســيد يوســف.

 ص. 175هـ،  1437
 فصول الكتاب:

 دراسة إعجاز القرآن الكرمي. -

 نظرية النظم عند عبدالقاهر اجلرجاين. -
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 أثر نظرية النظم على الدرس البالغي والنقدي.  -

 نظرية النظم وصلتها ابخلطاب اللغوي والنقدي املعاصر. -
 

  -هـ(.  1432ملسات ولطائف من اإلعجاز البياين للقرآن الكرمي/ فضل حسن عباس )ت  
 ص.  503هـ،   1437عم ان: دار النفائس، 

ــاـلة احلرف يف كـتاب هللا تـعاىل، وعن اجلمـلة القرآنـية من جهـات خمتلـفة، وعن  حتـدث عن رســــــــــــ
ــو  ــورة والســ ــلة بني الســ ــوية، والصــ ــورة القرآنية وما ينتظمها من وحدة عضــ رة، مث حتدث عن الســ

 القرآن الكرمي يف جمموعه.
وعرض لفصـــول ذات صـــلة بتلك املوضـــوعات، مثل األســـلوب القرآين وخصـــائصـــه، والفاصـــلة 
القرآنية، والتكرار، وقضـــــية الزوائد واحلذف، وختمها بتحليل ســـــورتني حتلياًل موضـــــوعيًّا، مكية 

 ومدنية.
 

أتليف احلسني   املسار واملآل واملكتبة/ الكرمي:جهود األمة يف اإلعجاز البياين للقرآن 
 ص.  262هـ،  1434القاهرة: دار السالم،  -.زروق 

خصص التمهيد ملفهوم اإلعجاز البياين للقرآن الكرمي، والقسم األول جلهود األمة فيه، منذ  
وما  بدايتها إىل وقتنا، من خالل فصلني: أوهلما للتبع التارخيي والوصفي، واآلخر لرصد نتائجه  

آلت إليه اجلهود. والقسم الثاين مجع فيه ما أمكن من عناوين الكتب يف املوضوع، املطبوعة  
 منها واملرقونة واملخطوطة واملفقودة، ورتبها على حروف اهلجاء. 

 
  إعجاز القرآن اجمليد: دراسة يف اتريخ اإلعجاز وجهود العلماء األقدمني واحملَدثني/ فضل 

عم ان: دار النفائس،    - هـ(؛ مراجعة وتعليق سناء فضل عباس.  1432عباس )ت    حسن
 ص.  384هـ،  1437

خلص فيه ما كتب يف إعجاز القرآن الكرمي قدميًا وحديثًا، وحتدث فيه عن اإلعجاز البياين،  
وما   وأحبااًث عن علماء كتبوا يف إعجاز القرآن، عرًضا ونقًدا، مثل الرماين واخلطايب والباقالين،
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يف اإلعجاز عند اهلمذاين واجلرجاين والزخمشري، وحديثًا جهود حممد عبده ومصطفى صادق  
 الرافعي ودراز وعائشة عبدالرمحن وسيد قطب يف بيان إعجاز القرآن الكرمي.

 

القاهرة: مصر العربية   -دلئل اإلحكام: مقدمة يف نظرية البالغة القرآنية/ عيد بلبع.
 ص.  216هـ،  1435للتوزيع و النشر، 

خيتار املؤلف مصطلح )اإلحكام( بدل اإلعجاز، فهو "مصطلح قرآين وصف هللا عزَّ وجلَّ به 
 آايت قرآنه اجمليد" كما يقول يف املقدمة.

وحتدث يف كتابه عن منهجية التدبر، وآايت التحدي، وعلة اإلعجاز ودالئله، وخصوصية  
خري للظواهر البيانية يف القرآن الكرمي: التمثيل  املعجزة القرآنية واستمراريتها، وخصص الباب األ

 يف آايت إنبات األرض، والكناية. 
 

مجاليات التعبري القرآين من خالل الدرس اإلعجازي: دراسة يف فاعلية التلقي/ حممد 
 ص.  232هـ،   1436عم ان: دار عم ار،  - حرير.

متفردة ومميزة، مست هبا إىل مرتبة  يكتنز القرآن الكرمي تراكيب بيانية اتسمت خبصائص بالغية 
اإلعجاز، حيث تكاملت فيها عناصر الصدق الوجداين والنفسي، إضافة إىل عناصر األداء  

 اجلمايل الفين، اليت تؤثر يف النفس، مما جعله ال ميّل من قراءته والنظر فيه. 
دمي، ويف احلديث، وقد بنيَّ املؤلف مجاليات التعبري يف القرآن الكرمي يف الدرس اإلعجازي الق

 ويف الدرس التفسريي.
 

تعاقب الذكر واحلذف يف آايت القرآن الكرمي: دراسة بالغية حنوية يف إعجاز القرآن  
  255هـ،  1434عم ان: أروقة للدراسات والنشر،  -الكرمي/ فاطمة فضل السعدي.

 ص.
وضحت أواًل حدَّدت فيه الكاتبة مواضع التعاقب ومقاصده من خالل النصوص القرآنية، وأ

مفهوم التعاقب، والذكر واحلذف، واآلايت املتشاهبة اليت فيها تعاقب الذكر واحلذف. وتعين  
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تشابه آيتني أو أكثر إىل حدِّ التماثل، إال أن آية تزيد عن األخرى أو تنقص حبرف أو مفردة 
 أو احلذف.أو مجلة أو شبه مجلة، يستلزم ذكرها أو حذفها داللة خاصة جديدة فرضتها الزايدة  

وجعلت موضوعها يف أربعة فصول، يف كل فصل رصد لآلايت وترتيبها، مع عرضها ومناقشتها،  
 ودراستها دراسة منهجية حنوية وبالغية وأسلوبية. 

 
من جتليات اإلعجاز الفين ومجالياته يف القصص القرآين: دراسة يف منهاج اإلعجاز 

 ص.  180هـ،   1436عم ان: دار األايم،  -السردي/ حممد األمني بن حممد خالدي.
دراسة تؤصل اخلطاب السردي املعجز يف النص القرآين، الذي أييت أبسلوب حسن وخطاب 
فصل، وفيه استلهام قواعد الفن األصيل يف التصوير والبناء اجلمايل للقصة وضبط الزمن وغريها 

 من عناصر السرد القصصي.
يف اإلعجاز الفين القصصي، ومنهاج اإلعجاز يف السرد  وجعل املؤلف كتابه يف فصلني: قراءات  

 القرآين.
 

الرايض:   -اإلعجاز البالغي يف سورة النساء: دراسة بالغية حتليلية/ خدجية حممد بن اين. 
 ص )أصله رسالة دكتوراه(.  806هـ،  1437دار كنوز إشبيليا، 

حررت فيها الفن البالغي، درست فيه الكاتبة سورة النساء موزعة على أبواب وفصول بالغية، و 
 مث حصرت كل ما جاء منه يف السورة، كأمثلة حتليلية توضح وتؤكد ذلك اللون البالغي.

 
عم ان:   -.عدانن الدليمي دراسة يف سور الطواسني/   نية:آ عجاز البالغي يف القصة القر اإل

 ص. 364هـ، 1434دار غيداء، 
 

عدانن   ة ألسرار املعاين والبيان والبديع/يحتليلدراسة  ل:اإلعجاز البالغي يف سور املفصَّ 
 ص.  468هـ، 1433عم ان: دار غيداء،  -.سعدألعبدالسالم ا
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دمشق: دار صفحات،  -الليل يف القرآن الكرمي: دراسة مجالية/ سعد جرجيس سعيد.
 ص.  259هـ،  1437

سل الزمين لليل، بعد حديث عن اجلمال واجلمال يف القرآن الكرمي، اعتمد املؤلف دراسة التسل 
فابتدأ جبمال الغروب، وانتهى جبمال الشروق، وبني ذلك مباحث: مجال الليل حبركته، ومجال  

 الليل بنجومه، ومجاله بقمره.
مث خصص فصاًل عن أسلوب القرآن الكرمي يف آايت الليل، وجعله يف مستوايت: الرتكييب  

 والداليل واإليقاعي.
 

 سادًسا: املعاين )بالغة(
 

الرايض: جامعة  -.عداد سعيد بن عثمان املال إ بالغة النتقال بني املعاين يف القرآن/
 ورقة )رسالة دكتوراه(.  539هـ،  1433اإلمام، 

 
اإلسكندرية: املكتب   -.سامل أمحد املتيويت دراسة بالغية/ :التذييل يف القرآن الكرمي 

 ص.   316هـ، 1434اجلامعي احلديث، 
 

تفسري الشيخ ابن عثيمني: عرض ودراسة/ علي بن حممد  مباحث علم املعاين يف 
 ورقة )ماجستري(. 276هـ،  1434مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -القحطاين.

 

 سابًعا: البيان 

 
  - التناسب البياين يف الدراسات القرآنية املعاصرة: دراسة وتقوميًا/ رمي بنت زيد القحيز.

 ورقة )دكتوراه(.  351هـ،  1436الرايض: جامعة اإلمام، 
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ا املالكي مث  ندلسي املصري موطنً ألالبحث البياين يف تفسري البحر احمليط أليب حيان ا
ص   672هـ، 1433القاهرة: مكتبة اآلداب،  -.ا/ عطية مجعة هارونالشافعي مذهبً 

 )أصله رسالة دكتوراه من جامعة األزهر(.
 

الكتاب" لبن عادل احلنبلي: دراسة وتقوميًا/  مباحث علم البيان يف تفسري "اللباب يف علوم  
ورقة   348هـ،  1435الرايض: جامعة اإلمام،  -إعداد حممد بن علي العازمي.

 )ماجستري(.

 هـ(. 880عمر بن علي بن عادل )ت 
 

القاهرة: دار اآلفاق العربية،   -.حممد حسني سالمة سحر البيان يف بالغة القرآن/
 ص.  112هـ،  1434

 
التناسب البياين يف القرآن الكرمي: قصة إبراهيم عليه السالم منوذًجا/ إيناس حممد علي 

 ورقة )حبث مكمل للماجستري(.  186ه،    1434املدينة املنورة: جامعة طيبة،    -احلريب.

 
القاهرة؛ اجلزائر: دار الكتاب   -منطية الصورة التشبيهية يف اخلطاب القرآين/ أمحد خلضر.

 ص.  120ـ، ه1434احلديث، 
 حتليل وأتويل للصورة التشبيهية بنوعيها احلقيقي واجملازي، واملفاضلة بينها، وحتليلها. 

قال مؤلفه: عدم خروج أسلوب اخلطاب القرآين عما ألِّفىه العرب من أمناط تعبريية، ال يعين  
د هناك فروق  ابلضرورة التطابق والتماثل الكلي يف رسم معامل الصورة البيانية والتشبيهية، بل توج

أسلوبية حتاول هذه الدراسة شرحها وحتليلها حتلياًل أسلوبًيا، مث التطرق إىل ما يتعلق هبا من 
 جزئيات تسهم يف تبيان حقيقتها الوظيفية داخل الصورة التشبيهية. 

 واملؤلف أستاذ حماضر يف جامعة قاصدي مرابح بورقلة )اجلزائر(. 
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الطائف: جامعة  -: دراسة بيانية/ مىن ردة الدهاس.مجاليات املكان يف املدين من القرآن
 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 241هـ،  1435الطائف، 

 
دار كنوز املعرفة   ان : عم   -.طالب حممد إمساعيل تنويرات بيانيه يف التحرير والتنوير/ 

 ص.  264هـ،  1433 العلمية ،
ر عاشور رمحه هللا، تضمنت أربعة فصول، دراسة بيانية لتفسري التحرير والتنوير ملؤلفه حممد الطاه

هي: من لطائف األدوات، من لطائف املفردات القرآنية اليت قيل إهنا مرتادفة، من لطائف  
 .التفسري يف اإلعجاز القرآين، آراء بعض اللغويني واملفسرين يف ميزان القرآن الكرمي

 
  - عاشور/ يونس فرج اجلبوري. الستثناء البياين يف القرآن الكرمي: دراسة يف تفسري ابن 

 ص.  351هـ، 1436عم ان: دار غيداء، 
درس املؤلف يف تفسري التنوير والتحرير البن عاشور رمحه هللا موارد االستثناء البياين من خالل 
مباحث: التأكيد، والرتجي، والتعجب، والتعريض، والتعليل، والتفسري، والتقرير، والتمين،  

 بيخ، والدعاء، والنهي، والوعيد.والتهكم، والتهويل، والتو 
 

إربد، األردن: عامل    - الصورة البيانية والبعد الرتبوي: دراسة يف سورة البقرة/ عبود محيودة.
 ص.  322هـ،  1437الكتب احلديث، 

يعين املؤلف ابلدراسة البيانية: التشبيه، واجملاز، والكناية. ويقول إن لدراستها فائدة كبرية، حيث  
ة البيانية على حنو حيقق املتعة الفكرية، واللذة النفسية، فهو يف شكله أمجل استخدمت الصور 

ما يكون، ويف مضمونه أدق وأحسن ما يكون. وبدراستها يف القرآن الكرمي يستخرج معىن له 
عالقة ببناء العقيدة وتصحيح الفكر، وآخر له عالقة بتزكية النفس، ومعىن آخر له عالقة بضبط  

 لعالقات االجتماعية. السلوك، وحتسني ا
وقد مهد املؤلف ملوضوعه بدراسة لسورة البقرة، ومدخل للصورة البيانية يف القرآن الكرمي من 
حيث الشكل واملضمون، ويف فصول ثالثة بنيَّ األبعاد الرتبوية للتشبيه، وللمجاز اللغوي،  

 وللكناية والتعريض. 



154 
 

 .بسكيكدة يف اجلزائر 20واملؤلف أستاذ يف جامعة أوت 
 

 اثمًنا: البديع 

 
القاهرة: دار الفكر العريب،   -.عبدالفتاح لشني البديع يف ضوء أساليب القرآن/ 

 ص.  223هـ،  1433
 
هـ،  1433الرايض: جامعة اإلمام،    -.عمر بن عبدالعزيز احملمود   / الغة البديع يف جزء عم  ب

 ص )ماجستري(. 550
 

  - . حممد األمني جايب لآلايت املتقابلة العناصر/ دراسة حتليلية  : التقابل يف القرآن الكرمي
 ص.  267هـ،  1433  مركزمجعة املاجد للثقافة والرتاث، ديب:

 
بريوت: دار   -، مزيدة ومنقحة.2ط - .حممد ندمي فاضل التضمني يف الكتاب املبني/

 ص.  911هـ، 1434اخللود، 
 

  325هـ،  1434وي،  عم ان: دار جمدل  -.وداد مكاوي حممود  ن الكرمي/آ التوازي يف القر 
 ص.

 
البديع اللفظي يف "التحرير والتنوير" لبن عاشور: دراسة وتقوميًا/ شيخة بنت حممد  

 ورقة )ماجستري(.  317هـ،  1435الرايض: جامعة اإلمام،  -اجلعيدي.

 
]الرايض[: املؤلفة،  -تشابه األطراف يف سورة يوسف/ قويت بنت فهد بن شلهوب.

 مكمل لرسالة املاجستري(. ص )أصله حبث 136هـ،  1435
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تشابه األطراف من فنون البديع، الذي هو أحد علوم البالغة. وذكرت الكاتبة أن هذا العلم 
من ضرورات تفسري القرآن، والكشف عن مقاصد السور بشكل عام، ومعرفة املناسبات بني  

 التقاء أوله آبخره.. اآلايت واملقاطع والسور واألجزاء، حىت متام القرآن، ومعرفة وجه 
 والكتاب دراسة يف السورة الكرمية من هذا اجلانب.

 
عم ان: دار غيداء،   -حسن التخلص يف القرآن الكرمي: دراسة بالغية/ آلء أمحد حسن.

 ص ) أصله رسالة علمية(.  300هـ،  1437
رق بينه  "حسن التخلص" من فنون البديع، ذكره البالغيون واملفسرون، وقد بينت الكاتبة الف

 وبني االستطراد واالقتضاب وآراء البالغيني فيها. 
مث بيَّنت أنواع "حسن التخلص" يف القرآن، وهي حسن التخلص اجلزئي يف اآلية، وحسن 

 التخلص يف آية أو أكثر. 
مث جاءت السياقات املوضوعية، وهي حسن التخلص يف سياق النعم والقدرة اإلهلية، ويف سياق  

ويف سياق تشريع األحكام اإلهلية، وسياق القصص القرآين، مث مشاهد  القواعد اإلميانية،
 القيامة.

 
 اتسًعا: األسلوب والتعبري 

 

الرايض: جامعة امللك  - خصائص األسلوب القرآين/ أبو بكر بن حممد فوزي البخيت.
 ص )أصله رسالة دكتوراه(.  587هـ،   1436سعود، كرسي القرآن الكرمي وعلومه، 

املؤلف ابخلصائص تلك السمات اليت انفرد هبا القرآن الكرمي يف اختيار األلفاظ، وأتليف  يقصد  
 الكالم، وبيان املعاين وأغراضها. 

وهبذا يطَّلع القارئ على أبرز خصائص األسلوب القرآين وكالم العلماء مبختلف ختصصاهتم 
 عنها. 

اسة هذه اخلصائص اليت انفرد هبا  وإدراك حقيقة إعجاز القرآن الكرمي حيتاج إىل التعمق يف در 
 دون سائر الكتب السماوية قبله.
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 وجعل املؤلف دراسته يف مثانية فصول:
 إعجاز القرآن. -

 تناسب القرآن وائتالفه.  -

 تصريف القول يف القرآن. -

 بيان القرآن.  -

 ثراء معاين القرآن. -

 أتثري القرآن.  -

 مشول خطاب القرآن. -

 لقرآن.يف الشبهات املثارة حول خصائص أسلوب ا -
 

الرايض: مؤسسة اليمامة،  -.عابد خزندار سلوبية/أدراسة   التبيان يف القرآن الكرمي: 
 ص.  168هـ،  1433

 
هـ،  1434عم ان: دار كنوز املعرفة،  -مباحث يف أسلوب القرآن/ اهلادي اجلطالوي. 

 ص. 280
 

مجع وإعداد عبدالعزيز   /وقفات تدبر يف أسلوب القرآن الكرمي  من بالغة القرآن الكرمي: 
 ص.  96هـ، 1434الرايض: مطابع دار طيبة،  -.بن صاحل العسكر

 
مري فاضل أ  ساليب القرآن الكرمي/أ مباحث بيانية يف  ساليب القرآن:أدلئل البيان يف  

هـ،  1435 عامل الكتب احلديث،   ربد، الردن: إ - .سعد العبديلد عبدهللا علي اهلتاري
 ص.  213

 نشرت يف جمالت حمكَّمة، من عناوينها: معظمه حبوث 
 امتدادات صيغ الزمن ودالالهتا يف القرآن الكرمي.  -
 حتوالت األفعال يف السياق القرآين. -
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 التشكيل اللغوي املكاين يف القصص القرآين ودالالته. -

 مجاليات التشكيل ودقائق التأويل للنص القرآين. -

 ة. دراسة حتليلية بيانية يف مشاهد احلياة القرآني -

 واملؤلفان أستاذان يف جامعات مينية. 
 

األساليب العربية الواردة يف القرآن الكرمي وأثرها يف التفسري من خالل "جامع البيان"  
  1436الرايض: مركز تفسري للدراسات القرآنية،  -للطبي/ فواز بن منص ر الشاووش.

 ابملدينة املنورة(.ص. )أصله رسالة ماجستري من اجلامعة اإلسالمية  838هـ، 
عين اإلمام الطربي يف تفسريه إبيراد األساليب العربية مسرتشًدا هبا يف فهم املعاين، أو مستشهًدا 
هبا يف ترجيح األقوال أو نقدها، أو لغري ذلك من األغراض. وقد قام الباحث بدراسة هذه  

 األساليب وأثرها يف تفسريه.  
قهم يف التعبري عن مراداهتم يعني على فهم كتاب هللا  ومعرفة أساليب العرب يف كالمهم وطرائ

 عزَّ وجّل، فقد نزل القرآن بلسان عريب مبني.
 وجعل موضوعه يف اببني وفصول ومطالب ومباحث عديدة، والباابن مها: 

 األساليب العربية املتعلقة أبحكام الكلمة حال اإلفراد وحال الرتكيب وأثرها يف التفسري. -

 العربية املتعلقة ابلبالغة وأثرها يف التفسري.األساليب  -
 

أساليب القرآن الكرمي وتطبيقاهتا الرتبوية والعملية والدعوية/ عبدالعزيز بن سعيد بن 
 ص.  101هـ،  1437مخيس مشيط، السعودية: املؤلف،  -غائب.

، وأنه يذكر املؤلف أن إعجاز األسلوب والتأثري على القلوب هو أعظم أوجه اإلعجاز القرآين
 أجدر ابلدراسة والعناية. 

( أسلواًب، مثل: التلميح،  37مث بنيَّ مجال هذه األساليب، وتنوعها، وأمثلة منها، وهي )
التغليب، التعليل، التصوير، القصص، االستفهام، التقدمي والتأخري، الكناية والتعريض، وضع  

 اخلرب موضع النهي والزجر، التأدب واألدب الرفيع، التعجب..
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وسوعة أساليب اإلجياز يف القرآن الكرمي: دراسة ووصف وتقومي وأمثلة/ أمحد محد  م
ص )أصله رسالة ماجستري  304هـ،  1435بريوت: دار الكتب العلمية،  -اجلبوري.

 من جامعة بغداد(.
  - قال مؤلفه: "ملا كان اإلجياز أحد وجوه اإلعجاز، فقد عزمت على دراسته؛ ألن اإلجياز 

ال خيتصُّ به علم واحد من علوم البالغة الثالثة: البيان أو    -أسلواًب من أساليب التعبري القرآين  
املعاين أو البديع، مما سيقودان إىل دراسة مجيع املوضوعات البالغية ضمن علومها الثالثة..."،  

مما مل يقف عليه "مع االسرتشاد أبقوال العلماء من أهل النحو واللغة والنقد والبالغة والتفسري 
 املتقدمون أو املتأخرون منهم، أو وقفوا عليه وأدركوه لكنه مل ينتظم يف مصدر واحد". 

 وجعل مؤلَّفه يف مخسة فصول:
 • اإلجياز عند العرب.

• األبواب أو املوضوعات والصيغ والرتاكيب اليت سلكتها العرب يف كالمها لتحقيق غرض 
 اإلجياز.

 الكرمي.• إجياز القصر يف القرآن 
 • أساليب إجياز احلذف وأقسامه يف القرآن الكرمي.

 • مالمح اإلجياز البالغية يف القرآن الكرمي.
 

  - [.2]ط -أساليب القصر يف القرآن الكرمي وأسرارها البالغية/ صب اح عبيد دراز. 
 ص.  232هـ،   1436القاهرة: مكتبة وهبة، 

نها: القصر بني احلقيقي واإلضايف،  حبث يف أساليب القصر القرآنية، ضمن حبوث أخرى، م
قصر التعيني، قصر القلب، قصر اإلفراد، مقام النفي واالستثناء، موقع املقصور عليه، إمنا وأنواع  

 القصر، موازانت بني طرق القصر...
 

عم ان: دروب    - النزايح الرتكييب يف النص القرآين: دراسة أسلوبية/ عبدهللا خضر ثريداود.
 ص.  752هـ،  1437للنشر، 
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االنزايح يف االصطالح ابب من أبواب األسلوبية اليت تفيد الدارس يف األدب يف حتليل 
النصوص، وهو "استعمال املبدعِّ للُّغةِّ مفرداٍت وتراكيبى وصورًا يتصف به من تفرٍد وإبداع وقوة  

االنزايح أبنه  جذب"، وذلك نتيجة احنراف الكالم عن نسقه املألوف... بل ميكن اعتبار 
 األسلوب األديب ذاته.

 وقد ضمَّ البحث ثالثة فصول:
 األول متهيد عام لتأصيل االنزايح، وفيه بيان ملفهوم االنزايح ومستوايته ووظيفته. 

والثاين يتكون من االنزايح يف مستوى أساليب تركيب اجلمل، املتمثل يف احلذف، والتقدمي  
  املتالزمني.والتأخري، والفصل والوصل، والفصل بني

واألخري تناول االنزايحات يف أساليب إنشاء الكالم، واملتمثل يف أساليب األمر والنهي والنداء  
 وغريه.. 

 
  1436عم ان: وزارة الثقافة،    - مجاليات املفارقة يف القصص القرآين/ ران أمحد عبداحلليم.

 ص.  254هـ، 
نه أسلواًب أدبيًّا بالغيًّا، منها قول أوردت الكاتبة تعريفات أو مفاهيم عديدة للمفارقة، كو 

أحدهم: املفارقة أسلوب مثري؛ ألنه يف أخص خصائصه انتج عن تقاطع داخل النفس بني ما  
يتوقع وما حيدث واقًعا، وهي حيلة بالغية يستخدمها الكاتب للتعبري عن معىن يتضاد مع معىن 

 آخر مستقر يف الذهن...
 املفارقة، مها: اللفظية، والدرامية. وهذه الدراسة تقتصر على نوعني من 

 والكتاب يف أربعة فصول:
 املفارقة الدرامية يف أحداث القصص القرآين. -

 املفارقة يف احلوار القصصي القرآين. -

 املفارقة وبناء الصورة.  -

 املفارقة يف قصة يوسف عليه السالم. -
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القاهرة؛   -صويلح. مشاهد الطبيعة يف القرآن الكرمي: دراسة بالغية أسلوبية/ فوزي علي
ص )أصله رسالة ماجستري من جامعة إب  392هـ،  1436اإلسكندرية: دار النابغة، 

 ابليمن(. 
ذكر املؤلف أن الطبيعة بعناصرها وتشكيالهتا املختلفة من الظواهر اليت مل أتخذ حقها من  

الطبيعة  الدراسة والتحليل البالغي واألسلويب، ال سيما تلك اآلايت اليت استجمعت عناصر 
احلية واجلامدة، من مساء وأرض ورواس، وأهنار وحبار، ونبات ومثار، ومشس وقمر وجنوم، وليل 

 وهنار... ولذلك جلأ إىل دراستها دراسة أسلوبية بالغية، من خالل أربعة فصول:
 املصطلح والوظائف.  -

 مجاليات التصوير الفين ملشاهد الطبيعة يف القرآن الكرمي.  -

 رآين ملشاهد الطبيعة يف القرآن الكرمي. مجاليات النظم الق -

 مجاليات اإليقاع الصويت واملوسيقي ملشاهد الطبيعة يف القرآن الكرمي. -
 

  - الدللت البالغية ألساليب الشرط يف سورة النساء/ إعداد وضحاء بنت حممد العريفي. 
 ورقة )ماجستري(. 461هـ،  1436الرايض: جامعة اإلمام، 

 
عم ان: دار غيداء،   -القرآن الكرمي: دراسة أدبية/ فضيلة أمحد سعيد.مشاهد القيامة يف 

 ص )أصله رسالة جامعية(. 307هـ،  1436
خصَّ الفصل األول بظواهر أسلوبية يف مشاهد يوم القيامة، وهي اخلواص التعبريية، من خالل 

 أربعة مباحث: الصورة الفنية، االختيار، العدول، التوازي. 
انه تقنيات العرض، اليت يقصد هبا تقدمي املشاهد، وذلك من خالل أربعة  والفصل الثاين عنو 

 حماور، هي: استحضار املشهد، بنية التضاد، املفارقة، التناسق الفين.
 

فهم اخلطاب القرآين بني اإلمامية واألشاعرة: دراسة مقارنة يف ضوء ركائز األسلوبية/ صباح  
ص )أصله رسالة دكتوراه من    440هـ،    1434الفيحاء،  البصرة: دار    - عيدان العبادي.
 جامعة البصرة(. 
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 فصوله الثالثة: 
 جتليات املبدع يف اخلطاب القرآين. -

 مستوايت التلقي يف اخلطاب القرآين. -

 ثنائيات النص يف اخلطاب القرآين. -

عرضي، وقد حتدث يف الفصل األخري عن ثنائيات: القدم واحلدوث، والدال واملدلول، والذايت وال
 والظاهر والباطن.

 
عم ان: دار   - النظم القرآين يف سورة األعراف: دراسة أسلوبية/ رضوان مروان احملتسب.

 ص.  374هـ،  1437جليس الزمان، 
 حماولة إلدراك اخلصائص الفنية للغة القرآن الكرمي من خالل سورة األعراف، يف أربعة فصول:

 صوات من حيث املماثلة والفاصلة القرآنية. تناول يف الفصل األول املستوى الصويت لأل
ويف الثاين تناول املستوى اإلفرادي، حيث استخدام بنية األمساء والنكرة واملعرفة والضمري 
واإلعالم وأمساء اإلشارة واالسم املوصول واملعرف أبل والتعريف ابإلضافة واجلموع واألفعال  

 والبناء للمجهول. 
الرتكييب: استخدام اجلمل االمسية والفعلية وداللة كل منها يف السورة،  ويف الثالث: املستوى 

ووضع اجلمل من حيث التقدمي والتأخري، والتوكيد، والتكرار، والذكر، واحلذف، والفصل، 
 والوصل، واالستفهام، واألمر، والنهي، والنداء. 

 ز، والكناية، والتعريض.ويف األخري: املستوى البياين، عرض فيه التشبيه، واالستعارة، واجملا
 

  - .[2ط] -األساليب اإلنشائية وأسرارها البالغية يف القرآن الكرمي/ صب اح عبيد دراز. 
 ص.  271هـ،   1436القاهرة: مكتبة وهبة، 

 يتناول أساليب االستفهام، واألمر والنهي، والنداء والتمين، يف القرآن الكرمي.  
قال املؤلف: وأساليب القرآن بدًءا من حروف املعاين إىل األلفاظ والرتاكيب، هلا مسات منفردة 
وخصائص دقيقة وتالؤم خارق، مبا به صار القرآن الكرمي معجزًا، وابلغ التأثري يف القلوب 

 والعقول.
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األساليب اإلنشائية يف سورة طه: دراسة بالغية حتليلية/ أروى بنت عبدالرمحن  

 ورقة )ماجستري(. 302هـ،   1434الرايض: جامعة اإلمام،  -السحيباين.

 
عداد مشاعل بنت  إ دراسة بالغية حتليلية/ األساليب اإلنشائية يف سورة اإلسراء:

جامعة اإلمام حممد بن  الرايض: -نني.شراف انصر بن عبدالرمحن اخلإعبدالرمحن احلايف؛ 
، ميسال دب اإلسعود اإلسالمية، كلية اللغة العربية، قسم البالغة و النقد ومنهج األ

 ورقة )رسالة ماجستري(. 305هـ،  1434
دراســــــة يف أســــــرار بيان كتاب هللا الكرمي، من خالل األســــــاليب اإلنشــــــائية املوجودة يف ســــــورة 

ابألســـــــرار البالغية، اليت ترتبط ابلســـــــياق والنظم واملقام، وتتفق مع املقاصـــــــد اإلســـــــراء، احلافلة 
العامة للسورة، وأثر ذلك يف تقرير مقاصدها، مثل تقرير العقيدة وتثبيتها، والرد على املشركني، 

 واألمر بني الوالدين، وغري ذلك.
 وجعلته يف مخسة فصول، هي:

 أساليب األمر. -
 أسلوب النهي. -

 فهام والنداء.أساليب االست -

 أساليب اإلنشاء غري الطليب. -

 اخلصائص البالغية لألساليب اإلنشائية يف السورة. -
 

  - األساليب اإلنشائية يف سورة يونس: دراسة بالغية حتليلية/ عبدالرمحن بن إبراهيم اجلريد. 
 مج )ماجستري(. 2هـ،  1436الرايض: جامعة اإلمام، 

 
إعداد خالد بن عبدهللا    دراسة بالغية/  السالم يف القرآن: ساليب عرض قصة موسى عليه  أ

 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 302هـ،  1433بريدة: جامعة القصيم،  -.العمري
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عامل  :  ردنإربد، األ  - .عبدالعزيز امللوكي  ا/ سورة البقرة أمنوذجً   األسلوب يف القرآن الكرمي: 
 ية(. ص )أصله رسالة علم 370هـ،  1435 الكتب احلديث، 

رس املؤلف ظاهرة الرتكيب والتصوير يف سورة البقرة، فحلل عناصرها، ووقف عند مالحمها  د
األسلوبية. ومن أهم أحوال الرتكيب اللغوي اليت تتصل ابلتناسب يف النظم القرآين: أسلوب 

 احلذف، وقد بنيَّ املؤلف هنا مواطن حذف املبتدأ مراعاة ملا يناسب السياق.. 
قال: ويهدف هذا البحث كذلك إىل بيان أن أسلوب التصوير هو من أبرز األساليب اليت 

 وظفتها الصورة لرسم وترسيخ عقيدة التوحيد، الذي يعترب الغرض األساسي للسورة.  
 

عم ان: دار صفاء؛ احللة، العراق:   -يف النص القرآين وأساليب تعبريه/ زهري غازي زاهد. 
 ص.  223هـ، 1433مؤسسة دار الصادق، 

 
الدمام: مكتبة املتنيب،    -التعبري البياين يف القرآن الكرمي واحلديث الشريف/ آمال يوسف.

 ص.  133هـ،  1430بعد 
تناول الباب األول منه املباحث اليت تبني وجوه إعجاز القرآن البياين، الذي يشمل لغة القرآن، 

رد ملا قيل من وجود أوزان للشعر وتناسق النص فيه، وفواصله، وقصصه، وجدله، وأمثاله، وال
 فيه، والوحدة املوضوعية يف سياقه. 

 والباب الثاين حملات من البيان النبوي... 
 

القاهرة: دار الفكر    -من أسرار التعبري يف القرآن الكرمي: بناء الرتاكيب/ عبدالفتاح لشني. 
 ص.  244هـ،  1435العريب، 

قت لبناته، ونُظمت أدقَّ تنظيم، فلها  يذكر املؤلف أن اجلملة القرآنية بناء   ُأحكمت آايته، وُنسِّّ
من طرق الرتتيب، ووجوه الرتكيب، ونظم احلروف يف كلماهتا، وكلماهتا يف مجلتها، وتنسيق هذه 
اجلملة مع غريها، ما يدهش العقول، وحيريِّّ األلباب، إذ هو أمر فوق الطبيعة البشرية، والقدرة  

نبو عن مكاهنا، أو تضيق مبوضعها، بل ترى اتساقًا وائتالفًا، ومتاسًكا  اإلنسانية، فال ترى كلمة ت
 وتشابًكا.. 
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وقال: حتسُن اجلملة، وجيمل الرتكيب، إذا كان كل كلمة منظومة مع ما يشاكلها ومياثلها،  
كالعقد املنظوم من الآللئ، ونفائس األحجار، فإذا كان يف هذه اهليئة كان له وقع يف النفوس،  

 ظره يف كل عني..وحُسنى من
وقال يف إعجاز القرآن الكرمي يف خامتته: املماثلة املتحدَّى هبا ليست مماثلة اختيار اللفظ وحسن 

 الصياغة فحسب، بل املماثلة أيًضا يف صالحية مبادئه للبشر، وعمومها للناس كافة.. 
 

صائص انبجاس اإلعجاز الفين واد ِّكاره يف سورة يوسف عليه السالم: مقاربة يف اخل
 ص.  236هـ،   1436عم ان: دار األايم،   -القصصية/ حممد األمني بن حممد خالدي.

قراءة وأتمل يف لغة السرد املعجز يف سورة يوسف عليه السالم، وقد اختصت ابلرؤاي النبوية  
اليت أحكمت سري األحداث يف الواقع اإلنساين. وركز املؤلف على فهم اللغة يف مفرداهتا 

ا ونظم أسلوهبا املعجز، وقارب بني املكوانت السردية من قصة وحوار، مع  ومعجمها وأصواهت
 تدبر يف املشهد التصويري للحدث.

وهي قراءة وصفية بيانية وأسلوبية غالًبا، مع اعتماد تفاسري العلماء وبعض الدراسات يف القصة 
 القرآنية وأفانينها. 

  
اجلزائر: ديوان املطبوعات اجلامعية،  -بوفرومة. منطق السرد يف سورة الكهف/ حكيمة 

 ص.  255هـ،  1432
حماولة من الكاتبة يف الكشف عن خصائص القصة القرآنية من خالل سورة الكهف، لكوهنا  

 متثل النص السردي التأسيسي يف نظام السرد العريب، كما تقول. 
من خالهلا طابع   وذكرت أهنا اكتشفت يف القصة القرآنية خصائص أخرى مهمة، اكتسبت

 التميز عن القصص البشري العادي. 
 واملؤلفة أستاذة يف جامعة املسيلة.

 
عم ان: دار النور املبني،   -.محد ذايب العنانزةأ سلوب الحرتاس يف القرآن الكرمي/أ

 ص.   432هـ،  1434
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م ان:  ع -أسلوب الستهزاء يف القرآن الكرمي: دراسة حتليلية بيانية/ بشار حممد املصاروة.
 ص )أصله رسالة علمية(.  211هـ،  1433وزارة الثقافة، 

ذكر مفهوم االستهزاء، وشأنه عند األدابء والنقاد، ويف الدراسات البالغية وعند املفسرين، 
وأورد املصطلحات واأللفاظ املتعلقة ابالستهزاء، مث بنيَّ أطراف االستهزاء يف القرآن الكرمي،  

وقدَّم دراسة فنية لأللفاظ واألسلوب واألمثال، وبنيَّ الصورة اهلازئة يف  وخصائصه وأغراضه فيه،  
 القرآن، موضًحا التصوير اهلازئ وآاثره النفسية. 

 
بريوت: الدار العربية   -جتليات اللتفات يف اخلطاب القرآين/ نوفل يونس احلمداين.

 ص.  151هـ،  1435للموسوعات،  
األسلوب يف التوجه القرآين لظاهرة االلتفات ومراميه  عين املؤلف يف كتابه هذا مبدلول بنية

 السياقية يف حموالت داللية، من خالل موضوعات الكتاب اليت جاءت يف ثالثة فصول، هي:
 تشكيالت الفضاء يف االلتفات الداليل. -
 أنساق الفضاء يف االلتفات الصويت. -

 توصيف الفضاء يف االلتفات الرتكييب. -

م أمنوذًجا لدرس لساين متطور وعىى القدمي واستحكم احلداثة منهًجا،  وذكر أنه استطاع أن يقد
وأوىل مؤسسات هذا املنهج يتمثل يف صريورة تقاانت التعبري القرآين إعجازًا لسانيًّا يستدعي 

 االلتفات بوصفه فنًّا بالغيًّا رائًعا.  
 

األكادمييون للنشر،  عم ان:  - أسلوبية النزايح يف النص القرآين/ أمحد غالب اخلرشة.
 ص.  304هـ،  1436

يُقصد ابالنزايح خروج املبدع عن النسق املثايل املألوف للغة، ليحقق من خالل ذلك وظائف  
أسلوبية ومجالية حٌتدث أتثريًا خاصًّا يف املتلقي. فهو أسلوب من أساليب صياغة الكالم، وتقنية  

البياين يف النص القرآين. بل ذكر املؤلف أن  من تقنيات اللغة، ومظهر من مظاهر اإلعجاز 
 هذه الظاهرة من أكثر الظواهر األسلوبية تردًدا وأوسعها انتشارًا يف النص القرآين.
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وقد حبث املؤلف هذا املوضوع من خالل: االنزايح الداليل، والرتكييب، والصريف، كل يف 
 فصل...

 
 عاشًر: الوجوه والنظائر 

 
  478)تالدامغاين  حممد  بن  احلسني    الوجوه و النظائر يف القرآن الكرمي/  :القاموس القرآين

دمشق: دار العرب:    - .؛ حققه و ضبطه و علق عليه طالل سامل احلديثي، عادل الدرةهـ(
 ص. 422هـ، 1433دار نور،  

يتناول األلفاظ املشرتكة، حيث إن اللفظ الواحد قد يدل على أكثر من معىن. وقد رتبه مؤلفه  
روف اهلجاء تسهياًل على القارئ. واعتمد يف كتابه على "الوجوه والنظائر" ملقاتل بن على ح

سليمان البلخي، قال: "إين أتملت كتاب وجوه القرآن ملقاتل بن سليمان وغريه، فوجدهتم  
أغفلوا أحرفًا من القرآن هلا وجوه كثرية، فعمدت إىل عمل كتاب مشتمل على ما صنفوه وما  

ته مبواًب على حروف املعجم ليسهل على الناظر فيه مطالعته، وعلى املتعلم تركوه منه، وجعل 
 حفظه".

 
منتخب قرة العيون النواظر يف الوجوه والنظائر يف القرآن الكرمي/ عبدالرمحن بن علي بن  

الرايض: دار   -هـ(؛ دراسة وحتقيق وتعليق فؤاد عبداملنعم أمحد. 597اجلوزي )ت 
 ص.  300هـ،   1438العاصمة، 

 اختصره املؤلف من كتابه "نزهة األعني النواظر يف علم الوجوه والنظائر". 
والوجوه: ما اتفق لفظه واختلف معناه، كلفظ "الصالة"، حيث ورد يف القرآن الكرمي على  

 عشرة أوجه، كالصالة الشرعية، والدعاء، واملغفرة..
 والنظائر: هي األلفاظ املشرتكة، واملتواطئة، واملرتادفة.. 

وقد سبق حتقيق الكتاب من قبل احملقق وزميله حممد السيد الطنطاوي، وأصدرته منشأة املعارف  
هـ، ولكن مل يظهر يف الطبعة اجلديدة سوى اسم األول. ويف  1399ابإلسكندرية يف عام 
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مقدمة التحقيق ما يفيد مشاركتهما، كقوله: قمنا بتخريج اآلايت... كما قمنا بتخريج  
 جنا الشواهد الشعرية... ورجعنا إىل مشاهري الكتب...   األحاديث... وخرَّ 

 
موسوعة الوجوه والنظائر يف القرآن الكرمي/ إعداد أمحد بن حممد البيدي، فهد إبراهيم  

 ص(.  1712مج ) 4هـ،   1435الرايض: دار التدمرية،   -الضالع.
 الوجوه: هي املعاين املختلفة للفظ القرآين.

 اردة يف الوجه الواحد. والنظائر: هي اآلايت الو 
ويعين هذا املصطلح بتعريف ابن اجلوزي، أن تكون الكلمة واحدة، ذُكرت يف مواضع من القرآن 

 على لفظ واحد، وحركة واحدة، وأُريدى بكل مكان معىًن غريى اآلخر.
ل، والكتاب مجع وحترير ملا وجد من الوجوه والنظائر يف القرآن الكرمي عند املؤلفني يف هذا اجملا

مع حذف املكرر، واعتماد اجلذر اللغوي لكل كلمة، وإثبات مجيع اآلايت حتت الوجه الواحد،  
واإلشارة إىل كل من ذكر الباب من املؤلفني مهما تفاوتوا يف عدد الوجوه، مث دمج األبواب 
 املتشاهبة، ونفي الوجوه اليت ال تدخل يف الباب، مع التعليق على ما حيتاج إىل تعليق مما ال

 يظهر للقارئ أول وهلة، وبيان مأخذ كل وجه. 
( وجًها، وعدد اآلايت 3852( اباًب، وعدد وجوهها )716وقد بلغ عدد أبواب املوسوعة )

 ( آية. 7281)
 واملؤلفان أستاذان جبامعة القصيم يف السعودية.

 
 وأشري إىل كتاب آخر صدر يف املوضوع نفسه، ويف العام نفسه، وهو بعنوان:  

األحساء: مكتبة  - سليمان صاحل القرعاوي. / املوسوعة القرآنية يف الوجوه والنظائر
 ص(.   1018مج )  2هـ، 1435اجلديدي، 

 
امس  الدللة السياقية أللفاظ القرآن الكرمي يف مصنفات الوجوه والنظائر يف القرنني اخل

طنطا: جامعة طنطا،  -والسادس اهلجريني: دراسة حتليلية وموازنة/ وليد انجح إبراهيم. 
 ص )دكتوراه(.  256هـ،  1436
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عم ان: دار كنوز املعرفة:    -أثر السياق القرآين يف الشرتاك اللفظي/ طالب حممد إمساعيل.

 ص.  304هـ،   1436اجلامعة العراقية، 
أبرز  املشرتكة يف القرآن الكرمي، وأوردها على وفق النظام األلفبائي، وذكردرس فيه األلفاظ 

األوجه اليت قيلت يف النظر فيها. وأكد أن كل ما يعد من املشرتك اللفظي تظل اللفظة فيه 
 حمتفظة بداللتها األصلية، وكل املعاين املشرتكة تنتمي إىل داللتها األصلية العميقة.

ك اللفظي ليس ظاهرة لغوية، وإمنا نتيجة طبيعية ملمارسات لغوية وسياقية،  وانتهى إىل أن االشرتا
 تتنوع بتنوع قرائنها، ومهما تعددت األوجه فإهنا ال تفقد الصلة اللغوية ابملعىن األصلي.

 

بريوت: دار الكتب    -ل وجوه ول نظائر يف كتب الوجوه والنظائر/ عبداجلبار فتحي زيدان. 
 ص.  474هـ،   1437العلمية، 

ذكر املؤلف أن أصحاب كتب الوجوه بعضهم ينقل من بعض، وقد نقلوا مجيًعا من كتاب  
 هـ(، واتبعوا طريقته ومنهجه.   150"األشباه والنظائر يف القرآن الكرمي" ملقاتل بن سليمان )ت  

 وذكر أن مقاتاًل ومقلديه اختلقوا الوجوه ابلطرق التالية:  
 لب األلفاظ. الرتادف، هذه الطريقة اتبعت يف أغ -

 الدراسة املعكوسة فيما يتعلق ابألمساء املوصوفة ابجلنس. -

 جعل املعاين املختلفة الختالف الصيغة من الوجوه.  -

 جعل املعاين اجملازية من الوجوه.  -

 جعل ما أفاد من الوجوه، وإن خالف املعىن املراد.  -

 جعل اللفظ، وال سيما احلرف، مبعىن السياق.  -

 إضافته للشيء أوجًها له. جعل ما جاز  -

 جعل معىن الصيغة اليت جاء عليها اللفظ وجًها للفظ.  -

وقال: قد جتيء حروف وقد تقاربت معانيها يف الفائدة مع معاين حروف أخرى يف تراكيب،  
فيظن الضعيف يف اللغة أن معانيها واحدة، وهي خمتلفة، بداللة عدم حصول هذه الفائدة يف  

بَّه عليه الزجاج واملربد، فإذا جعلنا هذه احلروف بعضها مبعىن بعض تراكيب أخرى، وهذا ما ن
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بطلت املعاين وضاعت أنساهبا، كما قال النحاس. فاحلرف إذن جيب أن نبقيه على معناه  
 الذي ُوضع له يف أي تركيب كان، وإن بدا أنه مبعىن حرف آخر.. 

ة األوجه إليها، إال لفظني، ( لفظًا اليت صحت نسب211وقال: مل أجد من األلفاظ البالغة )
 مها: ما، واحلميم. أما اليت صح بعضها فهي مخسة ألفاظ: النجم، والالم، وإن، ولـّما، ولوال. 

 واملؤلف أستاذ اللغة العربية والنحو القرآين، من املوصل.
 

 حادي عشر
 املتشابه اللفظي

 
هـ(؛ حتقيق سامي   420اإلسكايف )ت  درة التنزيل وغرة التأويل/ حممد بن عبدهللا اخلطيب  

 ص.  592هـ،  1435طنطا: دار الصحابة،  -عبدالفتاح هالل.
كتاب يف املتشابه اللفظي يف القرآن الكرمي. وهو علم جليل القدر، عظيم النفع، كما يقول  

 عم. احملقق، فهو يعىن إببراز اجلوانب البالغية يف الكلمات القرآنية املتفقة األلفاظ يف الغالب األ
وقال املؤلف رمحه هللا: "... تدعوين دواع قوية، يبعثها نظر وروية، يف اآلايت املتكررة، ابلكلمات  
املتفقة واملختلفة، وحروفها املتشاهبة، املتعلقة واملنحرفة، تطلًبا لعالمات ترفع لىبس إشكاهلا،  

 وختص الكلمة آبيتها دون أشكاهلا...". 
من مرة، وأنه اهتم يف حتقيقه له ببعض القضااي اللغوية  وذكر احملقق أن الكتاب حقق أكثر

املهمة، من خالل كتب اللغة والتفسري واإلعجاز، وكذا دراسة بعض املواضع اليت أغفل ذكرها 
 . املصنف
 

أتليف حممد بن حممد  شرح منظومة الدمياطي يف متشابه اآلي واأللفاظ/ حلية احلفاظ:
يات منظومه السادات السيد منصور أبوضبط عليه عبداملنعم العبد؛ صححه وعلق 

 ص.  191هـ، 1434،  زهرية للرتاثاملكتبة األ القاهرة: -.محدأ
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شرح ملنظومة يف املتشابه اللفظي يف القرآن الكرمي للشيخ حممد بن مصطفى اخلضري الدمياطي  
فق رواية حفص عن عاصم. ومعرفة املتشاهبات وإتقاهنا من هـ(. ومت ضبطه على و   1287)ت  

 املهارات اليت يتحلَّى هبا حفَّاظ القرآن.
 

هـ،  1433القاهرة: دار ابن حزم،    -.عداد حيىي عبدالفتاح الزواوي إ  مصحف املتشاهبات/
 ص.  665

 .متشاهبات القرآن الكرمي برواية حفص عن عاصم/ للمؤلف نفسه هبامشه:
 

متشاهبات القرآن الكرمي حباشية املصحف الشريف برواية حفص عن عاصم البيان يف 
، جممع البحوث اإلسالمية لقاهرة:ا -.إعداد دولت حممد أمحدي ابلرسم العثماين/

 ص.  619هـ،  1434
تعين املؤلفة املتشابه اللفظي، فأشارت إىل مواضع التشابه اخلاصة بكل صفحة من صفحات 

ت املتشاهبة املتعلقة بذلك املوضع، على هامش الصفحة، حسب املصحف الشريف، بذكر اآلاي
ترتيب ورودها. واستعانت ألجل ذلك ابملعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي حملمد فؤاد  

 عبدالباقي.  
 واملؤلفة طبيبة، وحاصلة على إجازة من قسم التفسري وعلوم القرآن ابألزهر.

 
هامش القرآن الكرمي/ مجع وإعداد ميساء آللئ البيان يف متشاهبات القرآن: على 

  604هـ،  1435جدة: د. ن،  -عبدالرؤوف ربيع؛ تدقيق حممود بن فرج عبداجلليل.
 ص.

تذكر الكاتبة أهنا من خالل رحلتها مع القرآن الكرمي حفظًا وحتفيظًا، وجدت أن أصعب ما  
ظًا، مما دعاها إىل القيام يعوِّق سري حافظ القرآن الكرمي أثناء حفظه هو اآلايت املتشاهبة لف

 جبمع هذه اآلايت وترتيبها وإعدادها، ووضعها على هامش املصحف الشريف.
 وذكرت أن عملها هذا سهل ميسَّر.
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. : مركز  [الرايض]  -الكليات يف املتشاهبات اللفظية القرآنية/ عبدالرمحن بن عبدهللا القصري 
 ص.  141هـ،  1436املهرة حلفظ القرآن الكرمي وإتقانه وجتويده، 

قواعد أغلبية يف األلفاظ القرآنية املتشاهبة، يستثىن منه املوضع واملوضعان، وهي خري معني 
 للحافظ على إتقان ألفاظ القرآن الكرمي.

وذكر املؤلف أن مجاعة من أهل العلم ألَّفوا يف الكليات التفسريية والفقهية واللغوية والطبية دون  
 ه عزم على التأليف فيه، واجتهد يف التقعيد والتدقيق والتمحيص.كليات املتشابه اللفظي، وأن

 ( فقرة.15وذكر منهجه يف هذه الكليات من خالل )
 

اإلسكندرية: دار العاصمة،  -تيسري متشاهبات القرآن وعلومه/ علي فهمي النزهي.
 ص.  911هـ،  1434

 يعين املتشابه اللفظي، فجمع اآلايت املتشاهبة حسب ترتيب السور. 
قال يف املقدمة: "حاولت أن يكون هذا الكتاب أوىف وأكثر تفصياًل وتوضيًحا، ليكون ميسرًا 
للقارئ، راعيت فيه قدر جهدي عدم اإلطالة، وسهولة األسلوب، ووضوح املعىن، وتقريب 

 البعيد قدر املستطاع". 
 وحتت كل فصل تعليقات مفيدة تستهدف فهم القرآن.

 
، مزيدة  9ط  -ت املتشاهبة األلفاظ/ مجال عبدالرمحن إمساعيل.اإليقاظ لتذكري احلفاظ ابآلاي

 ص.  366هـ،  1434مكة املكرمة: دار طيبة اخلضراء،  -ومنقحة.
يبنيِّّ الكتاب حلافظ القرآن الكرمي طريقة الفصل بني اآلايت واأللفاظ املتشاهبة يف التالوة،  
ويضع أمامه العالمات اليت جتنبه اخلطأ أثناء تالوته، فال حيدث خلط وال إبدال كلمة مكان 

 أخرى.. وتسبقها قواعد تساعد يف تثبيت حفظ القرآن الكرمي، وبعض آداب التالوة.  

 
طنطا: دار الصحابة   -.القرآن اجمليد/ شريف عز العرب هفريد خلالصة متشاباجلمع ال
 ص. 782هـ، 1433للرتاث، 
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القاهرة: دار الفكر العريب،   -البهان يف تثبيت متشابه القرآن/ حممد حممد البدوي.
 ص.  400هـ،  1437

شاهبات ووضع هلا  كتاب يف املتشابه اللفظي يف القرآن الكرمي، ذكر معّده أنه مجع اآلايت املت
 بعض العالمات للتقريب، وجعلها أقساًما، مثل:

 متشاهبات يكون فيها األول أكثر كالًما أو حروفًا أو معىن.
 متشاهبات يكون فيها األول أقل كالًما من الثاين ومعظمها له توضيح وبيان. 

 السورة.. متشاهبات ميكن تذّكرها حبرف مشرتك مع اسم السورة أو أول الكلمة يف 
 متشاهبات قدم فيها لفظ التذكري على التأنيث.

 متشاهبات ميكن تذكرها ابلتكرار العددي.
 آايت ثنائية، ثالثية... مثانية.. 

 تذكرة ابملتشاهبات اخلاصة بكل سورة من سور القرآن.
 

اإلسكندرية: دار العاصمة،  -.زهيـعلي فهمي الن /ن وعلومهآ تيسري متشاهبات القر 
 ص.  911هـ،  1434

 
هـ،  1433الرايض: املؤلف،    -الفوائد احلسان يف متشابه القرآن/ فرحات سعيد العكيزي.

 ص.  191
 ضبط فيه املتشابه اللفظي يف القرآن الكرمي، ليسهل حفظه.

وجعل عمله يف اببني: األول لآلية الوحيدة، اليت مل ترد يف القرآن إال مرة واحدة، فميَّز  
األخرى، واآلخر عنونه بقوله " قواعد ذهبية لضبط املتشاهبات مشاهباهتا من اآلايت 

اللفظية"، وهي ثالث: قاعدة الرتتيب األلفبائي، وقاعدة الواو قبل الفاء، وقاعدة الضبط  
 ابجلمل اإلنشائية. 

 واملؤلف جماز ابلقراءات العشر من الشاطبية والدرة. 
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األحساء،   -.ود العبيدمصعب بن سع الرتباطات احلسان يف متشابه آي القرآن/
 ص.  480هـ، 1433السعودية، 

 
عم ان: دار    -. نوري صابر الزيباري  بالغة إجياز احلذف/  :املتشابه اللفظي يف القرآن الكرمي 

 ص.  268هـ، 1434جمدلوي، 
 

مجع وترتيب    / (منظومة األبيات يف متشابه اآلايت)فتح املنان يف تيسري متشاهبات القرآن  
  576هـ،  1435مصر: املؤلفة،  -مصطفى؛ راجعه وقدم له رضا علي العلواين.هويدا 

 ص.

كتاب يف املتشابه اللفظي يف القرآن الكرمي، نظمته املؤلفة يف أبيات ليسهل حفظها، مث شرحت  
منظومتها، وقدمت قبل ذلك بعض أسرار التكرار يف القرآن. وأشارت إىل اخلوامت إذا استدعى  

ورة على حدة، ويف آخر كل سورة املواضع الفريدة اليت جاءت فيها  األمر، وجعلت كل س
 اآلايت املتشاهبة ومل أتت يف سواها.

األمساء املتشاهبة يف اآلية الواحدة يف القرآن الكرمي بني التأسيس والتأكيد/ محدان بن ليف 
  602هـ،    1436الرايض: جامعة امللك سعود، كرسي القرآن الكرمي وعلومه،    -العنزي.

 ص )أصله رسالة ماجستري(.
حبث يف الفروق الدقيقة بني األمساء املتشاهبة يف اآلية القرآنية الواحدة، كما يف قوله تعاىل:  

نـْهىاجاً }لِّ  ْرعىًة وىمِّ نُكْم شِّ إِّمنَّىا يُرِّيُد الشَّْيطىاُن  [، وقوله تعاىل: }48{ ]سورة املائدة: ُكلٍّ جىعىْلنىا مِّ
اوىةى وىاْلبـىْغضىاءأىن يُوقِّعى   نىُكُم اْلعىدى [، فإن القارئ املتدبر يتساءل: هل لفظة 91{ ]سورة املائدة:  بـىيـْ

 "شرعة" و"منهاًجا"، وكذلك "العداوة" و"البغضاء" مبعىن واحد، أم بينهما فرق؟  
والكتاب يبحث يف هذه املسألة الدقيقة، ويدرسها دراسة نظرية تطبيقية، وهو دراسة ملدى  

 املفسرين بتطبيق القاعدة التفسريية الرتجيحية: "التأسيس أوىلى من التأكيد". التزام 
( آية، وتوصل الباحث إىل القول ابلتأسيس  64وبلغ عدد اآلايت اليت تناولتها هذه الدراسة )

 فيها مجيًعا. 
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 اجلزء الثاين 
 )فقه القرآن، علوم التفسري(

 
 الباب السابع 

 فقه القرآن الكرمي 
 
 أوًل 

 آايت األحكام
 
 هـ(.  543اإلشبيلي )ت  املعروف اببن العريب أليب بكر حممد عبدهللا حكام القرآن/أ

 هـ، ... 1434، ملدينة املنورةحققه جمموعة من طلبة املاجستري ابجلامعة اإلسالمية يف ا
علم لكتاب "أحكام القرآن" البن العريب رمحه هللا، قيمة علمية كبرية، فصاحبه عامل مربز يف 

التفسري، وحوى كتابه هذا إضافة إىل التفسري مسائل فقهية كثرية مدعمة ابألدلة من الكتاب 
 والسنة، وخاصة املذهب املالكي. وعدَّ أفضل كتاب يف اببه. وهللا أعلم.

 
هـ( يف كتابه "أحكام القرآن"/ سناء بنت مجعان  597استنباطات ابن الفرس )ت 

 هـ )ماجستري(. 1434م، الرايض: جامعة اإلما -ابحشوان.

 
)ت  عروف ابحلفيدمنتهى الكالم يف آايت األحكام/ حملمد مصطفى عاشر الرومي امل

مكة املكرمة: جامعة أم  -.؛ إعداد حسن بن حممد بن علي آل أيوب عسرييهـ(1226
 ورقة )رسالة ماجستري(. 358هـ، 1433القرى، 

هِّنَّ من أول قوله: "فصل: قال هللا تعاىل:   ُرونى أىْزوىاجاً يىرتىىبَّْصنى أبِّىنُفسِّ نُكْم وىيىذى }وىالَّذِّينى يـُتـىوىفَـّْونى مِّ
: }الى  إىل قوله: "فصل: قال البيضاوي رمحه هللا تعاىل يف قوله تعاىل ،أىْربـىعىةى أىْشُهٍر وىعىْشرًا{

للَّْغوِّ يفِّ أىمْيىانُِّكْم وىلـىكِّن  ذُُكُم اّلّلُ ابِّ ذُُكم مبِّىا عىقَّدمتُُّ األىمْيىانى{يـُؤىاخِّ  . ادراسة وحتقيقً : يـُؤىاخِّ
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عنيزة،   -اإلملام ببعض آايت األحكام: تفسريًا واستنباطًا/ حممد بن صاحل العثيمني.
 ص.  823هـ،  1436السعودية: مؤسسة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني اخلريية، 

املقدمة، ومل يذكر أنه تفسري آلايت  تفسري آلايت وسور من القرآن الكرمي، كما صرَّح يف
األحكام منه كما يفهم من العنوان، وقد بدأ بسورة الفاحتة، وركز على آايت األحكام، تفسريًا 

 واستنباطًا، وأصله مقررات تفسري على املعاهد العلمية.
 

عنيزة، السعودية: مؤسسة  - .3ط -أحكام من القرآن الكرمي/ حممد بن صاحل العثيمني. 
 مج. 2هـ،  1436حممد بن صاحل العثيمني اخلريية،  الشيخ 

تفسري آلايت األحكام، فّرغت من أشرطة مسجلة، يف أحاديث كان يلقيها املؤلف على  
 حلقات منتظمة، وتبثها إذاعة القرآن الكرمي ابلسعودية.  

الدينية    ويف مقدمته قال املؤلف: أحكام القرآن الكرمي هي ما تتضمنه اآلايت الكرمية من الفوائد
 والدنيوية والفردية واالجتماعية.

 
عم ان: دار   - املدخل العام إىل تفسري آايت األحكام/ صالح عبدالفتاح اخلالدي. 

 هـ(.  1322مج )  2هـ،  1437النفائس، 
ذكر األستاذ اخلالدي أنه وجد أثناء تدريسه اجلامعي ملادة "آايت األحكام" أن كتبها القدمية  

ملعاصرة منها ال تكفي، ورأى احلاجة لتأليف كتاب جديد يف تفسري ال حتقق الغرض، وأن ا
آايت األحكام يتالىف النقص يف الكتب املوجودة، ويستدرك ما فاهتا، فألف هذا الكتاب،  

 مستفيًدا منها ومن غريها.
( رقًما.  89وقسم هذه آايت األحكام إىل جمموعات، وأعطى كل جمموعة رقًما، وقد بلغت )

 رتيب املصحف.وعرضها حسب ت
 وذكر منهجه يف الكالم عليها واستخالص أحكامها يف عشرة أمور، مع توضيحات جانبية. 

 –مع أنين شافعي املذهب  –وقال: لست يف هذا الكتاب ملتزًما أبي من املذاهب األربعة 
 وإمنا أسري مع اآلايت، وأضيف إليها ما صحَّ من أحاديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.   

 تاب األستاذ صالح إضافة جيدة ومتقنة إىل املكتبة اإلسالمية.  وك
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املأثور عن الصحابة يف تفسري آايت األحكام يف كتاب "السنن الكبى" للحافظ البيهقي:  

هـ،   1436الرايض: جامعة امللك سعود،  -مجًعا ودراسة/ أمحد بن عبدالعزيز اخلنني.
 ورقة )حبث مكمل للدكتوراه(.   422

 
املعاين اللغوية يف توجيه دللت النصوص من خالل آايت األحكام يف القرآن الكرمي:  أثر  

إربد، األردن: عامل الكتب احلديث،   -آايت الصالة أمنوذًجا/ زين الدين بن موسى. 
 ص.  383هـ،  1437

 فصول الكتاب األربعة:
 عالقة علم اللغة بعلمي التفسري والفقه. -

 استنباط األحكام الفقهية املرتبطة مبقدمات الصالة.الداللة اللغوية ودورها يف  -

 الداللة اللغوية ودورها يف استنباط األحكام الفقهية املرتبطة مبتعلقات الصالة املكانية.  -

 الداللة اللغوية ودورها يف استنباط األحكام الفقهية املرتبطة مبتعلقات الصالة الزمانية.  -

 

 تتعلق أببواب املعامالت من خالل كتاب "الدر  استنباطات السلف من القرآن الكرمي اليت
املدينة املنورة: اجلامعة  -املنثور" للسيوطي: مجًعا ودراسة/ أنس عبدهللا حممد أمحد.

 ورقة )دكتوراه(.  473هـ،   1436اإلسالمية، 
 

القاهرة:  -النكاح يف القرآن الكرمي: دراسة حتليلية موضوعية/ أشرف فوزي الشتيوي. 
ص )أصله رسالة ماجستري   344هـ،    1435لورد: غالف: مكتبة اإلميان،  مكتبة جزيرة ا

 من جامعة األزهر(.
مجع فيه اآلايت القرآنية اخلاصة ابلنكاح، مث قسمها على مباحث ومطالب، وأفرد لكل مبحث 

 أو مطلب نصًّا خاصًّا به، مث استنبط منها األحكام الفقهية، مع ذكر املعىن اإلمجايل لآلية. 
بنيَّ القراءات املرتتب عليها أحكام فقهية، وذكر أسباب النزول، اليت تعني على فهم اآلية،  كما  

 مع لطائف تفسريية لزايدة الفائدة. 
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األنكحة احملرمة يف ضوء القرآن الكرمي: املغري ِّ جنسه منوذًجا: قضااي طبية وشرعية معاصرة/ 

ص )أصله   292هـ،  1435، اإلسكندرية: الدار العاملية للنشر - علي اثبت عمران.
 رسالة علمية(. 

دراسة لعقد النكاح، وبيان ألفاظه القرآنية وغريها، وحكمه، وأركانه، وشروطه، وبيان العقد 
الصحيح للنكاح، وحكم الشرع يف األنكحة القدمية واحلديثة يف ضوء القرآن الكرمي، وبيان  

ملغريِّّ جنسه، وبيان املقصود بتغيري املتفق على حرمتها منها واملختلف فيها، وخاصَّة نكاح ا
اجلنس، والفرق بني تغيري اجلنس وتصحيح اجلنس للخنثى، وعالج القرآن الكرمي لقضية نكاح 
 املغري جنسه، وما ينتج على تغيريه، مع االستدالل آبراء املفسرين والعلماء، معاصرين وقدماء.

 
 اثنًيا

 الناسخ واملنسوخ
 
يب طالب  أصوله واختالف الناس فيه/ مكي بن  أخه و معرفة  يضاح لناسخ القرآن ومنسو اإل

الكتب   بريوت: دار -.؛ دراسة و حتقيق كرمية بنت علي املزوديهـ( 437)ت  القيسي
 ص.  491هـ، 1434العلمية، 

 
  هـ(؛ حتقيق ودراسة سامي عطا  597)ت  نواسخ القرآن/ تصنيف عبدالرمحن بن اجلوزي 

 ص.  389هـ، 1434عم ان: أمواج للطباعة والنشر،  -حسن.
مؤلف الكتاب عامل مشهور، وقد فسَّر القرآن الكرمي، مما يعطي قيمة لكتابه هذا، وعلم 

الناسخ واملنسوخ علم جليل من علوم القرآن، وعلوم احلديث، وأصول الفقه، وهو ذو صلة  
 لته ابلتشريع مؤكدة..ابلعقيدة، وص

وقد رتبه املؤلف حسب ترتيب اآلايت يف السور، قال: "وقدَّمُت أبوااًب قبل الشروع يف بيان  
اآلايت، هي كالقواعد واألصول للكتاب، مث أتيت ابآلايت املدَّعى عليها النسخ، على ترتيب  

 القرآن.." وهي تزيد على الثمانية أبواب، وتدرس النسخ يف مجيع نواحيه. 
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مركز   اجلزائر:   -.اعتىن هبما وعلق عليهما حممد توفيق بن عمار الكيفاين  أرجوزاتن/

 ص.  197هـ، 1434 دار ابن حزم،  بريوت: الثعاليب للدراسات ونشر الرتاث؛

ص من السنة والكتاب/ املختار بن التقي  صِّّ سخ وخُ حباب فيما نُ : حتفة األواألرجوزاتن مها
 هـ(.1426الشنقيطي )ت القالوي 

 هـ(.1330 )ت الواليت بن حممد املختار  انسخ القرآن ومنسوخه / حممد حيىيو 
 

هـ(؛   911إحتاف الوفد بنبأ سوريت اخللع واحلفد/ عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت 
 . )كتاب إلكرتوين(.196 – 165هـ، ص ص  1438حتقيق عبداحلكيم األنيس، 

 مجع فيه اآلاثر الواردة يف دعاءين كاان سورتني ونسختا، ووجَّه موقف بعض الصحابة منهما.  
 

دراسة و نقد/ يوسف   اآلايت املنسوخة عند السيوطي يف كتابه اإلتقان يف علوم القرآن: 
 ص.  252هـ،  1433الرايض: دار كنوز إشبيليا،   - .عبدالعزيز الشبلبن 

 
النسخ يف القرآن الكرمي: دراسة تشريعية اترخيية نقدية/ مصطفى زيد؛ عناية وتعليق حممد 

 مج. 2هـ، 1435القاهرة: دار اليسر،    -.4ط  -يسري إبراهيم.
عاجل فيه موضوع النسخ يف القرآن الكرمي، شاماًل اجلوانب التشريعية األصولية والفقهية،  

( من دعاوى النسخ، تتبعها يف كتب التفسري 280ر من )والتارخيية، والنقدية مًعا، وتناول أكث
وعلوم القرآن وكتب األحكام واألصول، واستغرق البحث معه عشر سنوات، لينتهي إىل جواز  
نسخ آايت األحكام يف القرآن عقاًل، وإثبات وقوعه يف مخس وقائع فعاًل، تضمنتها ست  

بني النسخ والبداء اليت ترددت على ألسنة آايت من كتاب هللا عزَّ وجلَّ. ونقض فكرة االرتباط  
 بعض املعاصرين نقالً عن الشمعونية من اليهود.  

 
ثرية للطباعة األ :  انعم    - .أتليف رايض حسني الطائي   مجعاً ودراسة/   مروايت نسخ التالوة

 ص )أصله رسالة ماجستري من جامعة بغداد(. 536هـ، 1435 والنشر،
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قرآن الكرمي، كما ُنسخت تالوة آايٍت وبقي حكمها، وهو  ُنسخت أحكاُم آايٍت نتلوها يف ال
 ما أنكره بعض الباحثني.  

وهذا الكتاب دراسة علمية، مجع فيه الباحث األحاديث واآلاثر من كتب احلديث والتفسري 
والقراءات، ودرس أسانيدها ومتوهنا وبنيَّ حكمها صحة أو ضعًفا، ليتبنيَّ احلق يف هذه املسألة.  

ها عدد وفري، تصل إىل درجة التواتر املعنوي، وخباصة أن كثريًا منها يف الصحيحني وقد صحَّ من
 أو أحدمها. 

قال الباحث يف ختام كتابه: مل خيالف يف إثبات نسخ التالوة أحد من سلف األمة، حىت القرن  
خالفًا  الرابع اهلجري، مث ظهر من يُنكر وقوعه أو جوازه ممن مل يلتفت مجهور األئمة إىل اعتباره  

 معتربًا، بل اعتربوه شذوًذا من القول وسفًها يف الرأي، إن صح عنه. 
 

  - .[الثلث]النسخ يف القرآن الكرمي بني املانعني واملسرفني/ احملمدي عبدالرمحن عبدهللا 
ص )بياانت النشر من ملصق على   77هـ،  1435القاهرة: توزيع دار اإلمام الرازي، 

 الكتاب(. 
املقدمة: النسخ ال ميكن القول به يف آية من اآلايت إال بدليل اثبت، وبضوابط  يقول املؤلف يف  

معينة يف اآلية الناسخة واآلية املنسوخة، وثبوت ذلك عن النيب صلى هللا عليه وسلم، والباحث  
يف ذلك جيد أن اآلايت املنسوخة يف القرآن الكرمي نزر يسري، أما ما حدث من بعض العلماء 

 خال ما ليس منسوًخا يف عداد املنسوخ، فهذا توسع خاطئ... من توسع يف إد
 وجعل كتابه يف ثالثة فصول:

 النسخ. -

 السنَّة والنسخ.  -

 تفسري املبهم يف آايت القرآن الكرمي وتفصيل اجململ ليس نسًخا. -

 ابلقاهرة.واملؤلف عمل رئيًسا لقسم أصول الدين يف كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنني 
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 اثلثًا
 العام واخلاص

 
العام املراد به اخلصوص يف القرآن الكرمي وبيان أثره يف التفسري: مجًعا ودراسة/ أمحد بن 

هـ،   1436الرايض: جامعة امللك سعود، كرسي القرآن الكرمي وعلومه،  -سعد احلريب.
 ص. )أصله رسالة علمية من جامعة أم القرى(.  653

علوم القرآن الكرمي أثناء التعرض ملوضوع العموم واخلصوص اإلشارة إىل تقسيم ترتدد يف كتب 
 العام إىل ثالثة أقسام: عام ابق على عمومه، وعام خمصوص، وعام يراد به اخلصوص. 

 وهذا الكتاب دراسة للقسم الثالث منها، مع مجيع أمثلته الواردة يف القرآن.
، بقصر داللة املعىن، ودفع ما يتوهم من التعارض وتبدو أمهية املوضوع من أثره يف التفسري

 الظاهر بني اآلايت، وغريه. 
 

آي القرآن بني عموم لفظه وخصوص سببه: دراسة نظرية تطبيقية/ شذى بنت علي  
 ورقة )ماجستري(. 473هـ،  1435الرايض: جامعة اإلمام،  -الرميح.

 
امع البيــان": قواعــده وتطبيقــاتــه/ منــال بنــت "جــ العموم عنــد اإلمــام الطبي يف تفســـــــــــريه 

 ورقة )ماجستري(. 417هـ،  1435الرايض: جامعة امللك سعود،  -عبدالرمحن اجلمعة.
 

 رابًعا: املبهم 
 

 -أتليف حممـد عبطـان الشـــــــــــمري؛ ـقدم ـله عـبداجللـيل العطـا.   /املبهمـات يف القرآن الكرمي
ــق: ــالة   251هـــــــــــــــــــ،  1433، اتريخ اإليداع  دار النعمان للعلوم دمشـــــ ــله رســـــ ص )أصـــــ

 ماجستري(.
املبهم كما عرَّفه الســــرخســــي "هو لفٌظ ال يُفهم املراد منه إال ابســــتفســــار من اجململ، وبيان من 

 جهته يُعرف به املراد".
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م وأصـــــحابه فهو لفظ خفيى املراد منه، حبيث ال يُدرك إال ببيان من النيب صـــــلى هللا عليه وســـــل 
اآلخذين عنه، والتابعني اآلخذين عن الصــــــحابة، إذ ال قرينة تدلُّ على معناه، وال توجد قرائن 

 لفظية أو حالية تبينه، بل ال بدَّ من الرجوع إىل األثر ملعرفة املراد من اللفظ.
 وقد حبث املؤلف مبهمات القرآن يف مؤلَّفه هذا من خالل أربعة فصول، هي:

 .ماهية املبهمات  -
 املبهمات من اآلدميني. -

 املبهمون من اجلنِّ واملالئكة. -

 املبهمات من بقية املخلوقات. -
 

صيدا: روايب القدس   -رفع املبهم يف فهم بعض آايت احملكم/ راشد مصطفى اخلليلي.
 ص.  174هـ،  1436للطباعة والنشر، 

مغرضون يف يلِّّ معانيها  إيضاح ملعاين آايت كرمية التبست على أفهام بعضهم، كما تعمَّد 
رين، وتبعهم بعض أبناء   وداللتها إساءة إىل القرآن الكرمي، كامللحدين واملستشرقني واملنصِّّ

 املسلمني خطأ أو عمًدا. 
وجعله معدُّه يف أربعني نصًّا، قصد هبا الردَّ على املذكورين، أو توضيح ما لزم توضيحه للناس  

رين.     لسبب ما عند مفسِّّ
 

 خامًسا
 شكل، احملكم واملتشابهامل

 
أتويل اآلايت املشكلة املوضحة وبياهنا ابحلجج والبهان/ أليب احلسن علي بن حممد بن 

القاهرة: دار اآلفاق العربية،   -هـ(؛ حتقيق انصر حممدي. 380مهدي الطبي )ت 
 ص.  312هـ،  1436

الشـــــــبه اليت تثار حوهلا، ودفع تناول الكتاب املشـــــــكل واملتشـــــــابه من آايت القرآن الكرمي، ورّد  
 املطاعن اليت تسدد حنوها.
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ــنيفه على إيراد اآلية املشـــكلة، مث تفســـريها، مدعًما تفســـريه هلا مبا ورد يف  ودأب املؤلف يف تصـ
 كالم العرب، من شعر ونثر ومثل..

 ويعدُّ الكتاب من أوائل ما صنف يف هذا املوضوع.
 

أقوال السلف يف التفسري: مجًعا ودراسة/ صاحل بن  توجيه اإلمام الطبي ملا أشكل من 
ورقة   482هـ،  1436املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -سعود العبداللطيف.

 )دكتوراه(. 
 

األجوبة القاطعة حلجج اخلصوم لألسئلة الواقعة يف كل العلوم/ أمايل سلطان العلماء عز  
ـ(؛ علقها حممد بن يوسف بن أيب  ه 660الدين عبدالعزيز بن عبدالسالم السلمي )ت 

 ص.  393هـ،  1436هـ(؛ حققها حممد خري رمضان يوسف،   711بكر اجلزري )ت  
مسائل يف علوم خمتلفة، واملسائل املشكلة يف القرآن الكرمي تشكل ثلث الكتاب، فقد بلغت 

 .132 – 17( مسألة، وهي من ص 181)
"الفوائد يف مشكل القرآن" بتحقيق   وقد سبق صدور هذه املسائل مفردة يف كتاب، بعنوان

هـ ابلتحقيق نفسه بعنوان "فوائد يف   1429هـ، مث عام  1387سيد رضوان علي الندوي عام 
 مشكل القرآن" ويبدو أن أصله رسالة علمية. مع فروق بينهما، أشري إليها يف التحقيق اجلديد.

 
طائفة من كتب التفسري فيها تفسري آايت أشكلت على كثري من العلماء حىت ل يوجد يف  

  728القول الصواب بل ل يوجد فيها إل ما هو خطأ/ أمحد بن عبداحلليم بن تيمية )ت  
الرايض: دار الصميعي،   - .4ط -هـ(؛ دراسة وحتقيق عبدالعزيز بن حممد اخلليفة.

 مج )أصله رسالة ماجستري(. 2هـ،  1435
أهنا أشكلت على كثري من املفسرين، وأن  فسَّر فيه املؤلف عدًدا من اآلايت القرآنية رأى 

الشخص قد يطالع يف تفسريها عدة كتب وال يتبني له معناها، لكثرة اإلشكاالت بني املفسرين 
 هلا، فعمد إىل تفسريها وحلِّّ إشكاالهتا. 
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وقال: قد فتح هللا عليَّ يف هذه املرة من معاين القرآن ومن أصول العلم أبشياء كان كثري من 
 يتمنوهنا، وندمت على تضييع أكثر أوقايت يف غري معاين القرآن.العلماء 

 وآبخره: قاعدة يف القرآن وكالم هللا، وبيان أن األمة اضطربت يف هذا اضطرااًب عظيًما. 
 

مني بن حممد املختار اجلكين الشنقيطي  حممد األ  يهام الضطراب عن آايت الكتاب/إ دفع  
  جدة:  ار الفوائد؛د املكرمة: ةمك -. بو زيدأشراف بكر بن عبدهللا إ؛ هـ( 1393)ت 

   ص. 51،  395هـ، 1433 سالمي،جممع الفقه اإل
 . عجاز/ للمؤلف نفسهاإلزل للتعبد و ـ يليه: منع جواز اجملاز يف املن

 
أسبابه   :ن الكرميآ حبث حول استشكال املفسرين آلايت القر  :مشكل القرآن الكرمي

هـ،  1433الدمام: دار ابن اجلوزي،  - .محد املنصوربن نواعه وطرق دفعه/ عبدهللا أو 
 ص )أصله رسالة ماجستري من جامعة اإلمام ابلرايض(.  302

 
؛ أتليف عـبدالوهـاب بن عـبدهللا  ن/آ جوـبة احلســـــــــــان عن آايت يتعـارض ظـاهرهـا يف القر األ

 312هـــ،  1434،  العاملية للنشرالدار    سكندرية:اإل  -راجعه وقدم له مصطفى العدوي.
 ص.

حبـث يف دفع مـا قـد يـبدو من تعـارض بني آايت الكتـاب العزيز، أورد فيـه مؤلفـه أقوال العلمـاء 
يف رّد هذا الوهم، فذكر اآلايت حسـب ترتيب السـور، وذكر اآلية وما يوهم تعارضـها، مث مجع 

 بينها أبدلة من كتاب هللا وسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وأجوبة أهل العلم. 
 

اجلوزي يف املتشـــــــــــابـه من اآلايت القرآنيـة/ أبو الفرج عبـدالرمحن بن علي بن  جمـالس ابن
ــ(؛ دراســة وحتقيق ابســم مكداش.  597اجلوزي )ت  بريوت: دار الكتب العلمية،   -هـــــــــــ

 ص. 205هـ،  1434
ردَّ فيه على من أثبت اجلسم هلل تعاىل، وأوَّل ألجل ذلك اآلايت القرآنية املتشاهبة، ونسبه  

 عتزلة، وردَّ عليهم.قوله إىل امل
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( وسائره دراسة يف مبحثني: 178-157( ص فقط )21ومنت الكتاب مع حتقيقه يف )
 العقيدة اإلسالمية بني التنزيه والتجسيم، احملكم واملتشابه يف القرآن الكرمي. 

 
مكتبة دار   الرايض:  -.أتليف زايد بن محد العامر ايت العقيدة املتوهم إشكاهلا/آ 

 ص )أصله رسالة دكتوراه(.  600هـ، 1435 املنهاج،
 يعين ابإلشكال: كل ما التبس معناه على من فسَّره، فلم يعرف املراد منه إال ابلنظر والتأمل.

وهنا حبث ودراسة لآلايت املتوهم إشكاهلا يف األمساء والصفات، ويف األلوهية، واملالئكة،  
 اآلخر، والوالء والرباء، مث يف األمساء واألحكام. والكتب السماوية، والرسل، والقدر، واليوم

 
 سادًسا

 املنطوق واملفهوم 
 

املدينة املنورة:    -اآلايت اليت قيل ل اعتبار مبفهومها: دراسة نقدية/ موسى سليمان.
 ورقة )دكتوراه(.  650هـ،  1435اجلامعة اإلسالمية، 

 
 سابًعا

 املطلق واملقيد
 

  -. سريوان عبدالزهرة اجلنايب  قراءة يف املفهوم والدللة/  ين:آ القر طالق والتقييد يف النص  اإل
 ص.  384هـ،  1433احللة، العراق: دار الصادق الثقافية؛ عم ان: دار الرضوان، 
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 اثمًنا
 أصول الفقه وقواعده

 
املسائل األصولية يف كتاب "زاد املسري يف علم التفسري" أليب الفرج بن اجلوزي، املتوىف  

الرايض: جامعة  -هـ: مجًعا وتوثيًقا ودراسة/ أمل بنت عبدالرمحن الغفيص. 597سنة 
 ورقة )ماجستري(. 315هـ،  1435اإلمام، 

 
الستدلل للقواعد الفقهية من القرآن الكرمي: دراسة مقارنة/ عبداجمليد بن عبدهللا  

 ورقة )ماجستري(. 710هـ،   1435بريدة: جامعة القصيم،  -املالك.

 
الرتجيحية "القول الذي تؤيده اآلايت القرآنية مقدَّم على غريه": دراسة نظرية   القاعدة

  1434الرايض: جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن،    -تطبيقية/ مرمي بنت طاهر عواف.
 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 242هـ، 

 

عداد حممد نسيم حممد  إ ا ودراسة/حكام القرآن للجصاص: مجعً أالقواعد الفقهية يف 
جامعة القصيم، كلية   بريدة، السعودية: - شراف صاحل بن سليمان اليوسف.إرسول؛ 

ورقة(   2034مج ) 4هـ،  1434 صول الفقه،أسالمية، قسم الشريعة والدراسات اإل
 )رسالة ماجستري(.

القرآن(،   اهتم اجلصاص بذكر القواعد الفقهية مع تطبيقاهتا وأدلتها يف كتابه اجلليل )أحكام
( 127وقد درسها الباحث يف رسالته هذه، وجعلها قواعد كربى وأخرى صغرى، اليت بلغت )

 قاعدة، منها متفق عليها، ومنها خمتلف فيها، وأخرى خاصة بعلماء احلنفية. 
 

حقيقة الندب واألوامر الشرعية الدالة على الندب يف القرآن الكرمي: دراسة استقرائية  
املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -تطبيقية مقارنة/ يعقوب بن إبراهيم البقاوي.أصولية 
 ورقة )حبث مكمل للماجستري(.  283هـ،  1434
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األوامر والنواهي غري الصرحية يف القرآن الكرمي: دراسة نظرية أتصيلية تطبيقية/ ميسَّر 

 أصله رسالة جامعية(.ص )  243هـ،   1436عم ان: دار جليس الزمان،  -حممود جب.
تذكر املؤلفة أن الشــــــــريعة كلها قائمة على موضــــــــوع األوامر والنواهي، بنوعيها الصــــــــرحية وغري 

 الصرحية، حيث إهنما ركنا الشريعة، وعليهما انبثت أغلب األحكام الشرعية.
ا أصـوليًّا وتطبيقيًّا، مبينة   كيفية ورود وجاءت هذه الدراسـة لتتناول هذا املوضـوع، وتعرضـه عرضـً

 األوامر والنواهي، وداللتها على األحكام.
 

 اتسًعا: الفقه
 

 الستدلل على املسائل الفقهية من القرآن الكرمي. 
حُبثت هذه املسائل من قبل طلبة وطالبات يف الدراسات العليا جبامعة اإلمام يف الرايض، كل 

 دكتوراه. هـ،... ، ماجستري و  1434يف موضوعات أو مسائل فقهية معينة، 
  الرايض:  -.شراف فاطمة بنت حممد اجلارهللا إمساء بنت حممد آل طالب؛ أعداد إ مثاله:

  503هـ، 1434 سالمية، كلية الشريعة، قسم الفقه،مام حممد بن سعود اإلجامعة اإل
 ورقة )رسالة دكتوراه(. 

الفقهاء يف درســـــــــــت الباحثة يف رســـــــــــالتها هذه نصـــــــــــوص األحكام يف القرآن الكرمي، وطرائق 
ــتنبــاطهــا، وبينــت أحكــامهــا الفقهيــة، من خالل أحكــام اللقطــة واللقيط، والوقف، واهلبـة  اســــــــــــ

 والعطية، والوصااي، والفرائض، وأحكام العتق.
 

ا لظــاهر القرآن/ درع بن عبــدهللا  ــة للرتجيح بكون أحــد اخلبين موافقــً التطبيقــات الفقهي
ــاء،  -الـدرع. ــ،  1435الرايض: املعهـد العـايل للقضـــــــــ ورقـة )حبـث مكمـل  210هــــــــــــــــــــ

 للماجستري(.
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دلـلة القصـــــــــــص القرآين على األحكـام الفقهـية: دراســـــــــــة أصـــــــــــولـية تطبيقـية/ حممـد ولـيد 
ــ،  1435اجلـامعـة اإلســـــــــــالميـة، املـدينـة املنورة:  -عبـدالغين الزاهـد. ورقـة  487هــــــــــــــــــــ

 )ماجستري(.
 

بقرة/ عيســـى بن مذاهب الفقهاء يف تفســـري آايت األحكام يف ابب العبادات من ســـورة ال
ــ،   1434املدينة املنورة: دار النصيحة،   -إبراهيم الدريويش. ص )أصله رسالة   388هـــــ

 ماجستري من جامعة دنقلة ابلسودان(.
 أبواب الكتاب:

 مذاهب الفقه وأبواب العلوم اإلسالمية املختلفة وأثرها يف تفسري القرآن الكرمي. -

 ابب العبادات يف سورة البقرة. مذاهب الفقهاء يف تفسري آايت األحكام يف  -

 مذاهب الفقهاء يف تفسري آايت األحكام يف ابب األحوال الشخصية يف سورة البقرة. -

 مذاهب الفقهاء يف تفسري آايت األحكام يف ابب املعامالت من سورة البقرة.  -

 فليس هو يف ابب العبادات وحدها كما ورد يف العنوان!
 

ء على الختالف يف تفســـري اآلايت يف العبادات: مجًعا املســـائل الفقهية املختلف فيها بنا
ــة/ حممد بن علي آل فائع. ــالمية،  -.  -ودراســــــ  هـ  1436املدينة املنورة: اجلامعة اإلســــــ

 )ماجستري(.
 

اإلنصاف فيما بني علماء املسلمني يف قراءة "بسم هللا الرمحن الرحيم" يف فاحتة الكتاب  
هـ(؛ دراسة وحتقيق  463عبدالب  القرطيب )ت من الختالف/ يوسف بن عبدهللا بن 

 ص.   360هـ،    1436الرابط: الرابطة احملمدية للعلماء،    -.2ط   -عبداللطيف اجليالين.
استوعب فيه مصنفه مذاهب العلماء يف البسملة، وهل هي آية من فاحتة الكتاب أم ال؟ مث  

أو اإلسرار هبا، أو عدم   حصر اخلالف الواقع بني أئمة املذاهب يف مسألة اجلهر ابلبسملة
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قراءهتا أصاًل يف فاحتة الكتاب، يف ثالثة مذاهب. وتوسع فيها، فعرض أدلة كل مذهب 
 وحججه، دون حتيز. ورجح مذهب اإلمام مالك يف كتابه "التمهيد"، وهو عدم قراءهتا. 

 
آايت املواريث: دراسة فقهية مقارنة من خالل تفسري سورة النساء يف "اجلامع ألحكام 

الرايض: دار ابن القيم؛   - القرآن" لإلمام القرطيب/ إعداد أمحد السيد أمحد حطيبة.
ص( )أصله رسالة دكتوراه من اجلامعة   1072مج )  2هـ،    1437القاهرة: دار ابن عفان،  

 اإلسالمية العاملية(.
كمها، ويف الباب الثاين أ حكام  فسر يف الباب األول آايت املواريث، وبنيَّ أسباب نزوهلا وحِّ

 املواريث وأنصبة الفرائض. 
وقد قارن بني التوريث يف اإلسالم وغريه من امللل، وذكر اختالف األئمة العلماء وأتباعهم يف  

 اختيار الراجح عندهم، وبنيَّ ما ينبين عليه اخلالف يف حل املسائل.
 

 الباب الثامن
 علوم التفسري  

 
 أوًل: علم التفسري

 
بقلم عبداحلكيم بن  /أو نظم املقدمة يف أصول التفسري لبن تيمية ،حتفة املفسر

 ص.  58هـ، 1434بريوت: دار البشائر،   -احلبيب أبو صندل.
 

هـ(؛ حتقيق حممد بن سعيد  976منظومة التفسري/ نظم عبدالعزيز بن علي الزمزمي )ت 
 ص.   70هـ،    1437ة،  املدينة املنورة: مكتبة امليمنة املدنية؛ دمشق: دار امليمن  -بكران.

 قال املؤلف رمحه هللا: 
 هدايًة   ملن  به   حيريُ  ضمَّنُتها علًما هو التفسريُ 
 مهذِّاًب نظامىها يف غايه  " أفردهتا نظًما من "النُّقايه 
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ؤسسة م عنيزة ، السعودية: -.مد بن صاحل العثيمنيحمل كالمها  /"أصول يف التفسري "شرح 
 ص.  463هـ،  1434، العثيمني اخلرييةالشيخ حممد بن صاحل 

 
عم ان: دار الرضوان،   - .فاضل عبدالعباس النعيمي الوسيط يف علم اصول التفسري/

 ص.  192هـ،  1435
 

ا عبدالعزيز  أتليف مساعد بن سليمان الطيار؛ راجعه علميً  التحرير يف أصول التفسري/
مام الشاطيب،  معهد اإل جدة:  -.محادا ماجد اجلالد، محزة ؛ راجعه تعليميً وآخرونالقارئ 

 ص.  365هـ،  1435 مركز الدراسات واملعلومات القرآنية،
حرص فيه املؤلف على ذكر املوضوعات األساسية لعلم أصول التفسري، مع تعزيزها ابألمثلة 

 املوضحة، خصوًصا من تفسري الطربي.
مسائله، ووضح أفكاره، وأخرجه يف  وذكر أنه مجع شتات هذا العلم، ورتب مفرداته، وحرر 

 إطار علمي ميسر، من خالل مخسة فصول، هي:
 أصول التفسري: تعريفها واترخيها.  -
 مصادر التفسري. -

 كيفية تفسري القرآن )طرق الوصول إىل التفسري(. -

 االختالف يف التفسري واإلمجاع عليه.  -

 قواعد التفسري والرتجيح. -
 

فية موازنة بني املؤلَّفات املسماة أبصول التفسري/ أصول التفسري يف املؤلفات: دراسة وص
  1437الرايض: املركز،  -إعداد وحدة أصول التفسري مبركز تفسري للدراسات القرآنية.

 ص.  414هـ، 
يتعنيَّ ضبط األصول احلاكمة للتفسري، ومجعها وترتيبها على نسق علمي منهجي، لئال يكون  

 للفهوم املضطربة والتفسريات اجملانبة للصواب.كتاب هللا تعاىل وتفسريه عرضة 
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وقد جاءت هذه الدراسة لتقوِّم واقع املؤلفات يف "أصول التفسري"، للوقوف على مالحمها،  
وتعرُّفِّ مكامن الضعف والقوة فيها، للتمكن من امتالك دفة التطوير ألصول التفسري، وتوجيه  

ء الدعائم والركائز اليت يصح االنطالق منها  املسارات البحثية فيها، والسعي إىل أتسيس وإرسا
 يف خدمتها، وتوجيه املشاريع البحثية فيها.  

 
دمشق:   -.2ط - معايري القبول والرد لتفسري النص القرآين/ عبدالقادر حممد احلسني.

 ص )أصله رسالة دكتوراه(.  807هـ،   1433دار الغواثين للدراسات القرآنية، 
عقلية واملعايري القرآنية واألصولية اليت جيب أن تعتمد يف تفسري موضوعه القواعد اللغوية وال

 القرآن الكرمي.
 وجاء الكتاب يف اببني: 

انقش يف األول فقه اللغة ودوره يف القيام بوظيفة تفسري القرآن، وأتبعه مبعيار العقل يف جمال 
 التفسري، وختمه بتفصيل القول يف التأويل، وضوابطه وأحكامه. 

الثاين للمعايري اخلاصة، وهي املزااي اليت خيتص هبا النص القرآين، مما يتطلب ضرورة   وأفرد الباب 
 االنضباط بقواعد إضافية عند العمل على تفسري النص القرآين وبيان املراد منه. 

عم ان: دار النفائس،   -حديث القرآن عن التفسري والتأويل/ صالح عبدالفتاح اخلالدي.
 ص.  200هـ،  1438

 
اإلسكندرية: دار الوفاء،    - التفسري ومناهج املفسرين/ كمال الدين عبدالغين املرسي.علم  
 ص.  216هـ،  1436حنو 

 الكتاب: فصول
 علم التفسري ومراتبه وأقسامه ومناهجه.  -

 القرآن وتفسري عصر الصحابة والتابعني. -

 التأويل(. منوذج التفسري ابلرأي )تفسري البيضاوي املسمى أنوار التنزيل وأسرار  -
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يف التفسري احلديث: من مناهج املفسرين يف العصر احلديث: منهج األستاذ اإلمام  -
حممد عبده يف التفسري من كتاب تفسري املنار، الشيخ حممد متويل الشعراوي ومنهجه  

 يف التفسري.
 

التفسري واملفسرون: أساسياته واجتاهاته ومناهجه يف العصر احلديث/ فضل حسن عباس 
 مج. 3هـ،   1437عم ان: دار النفائس،  - هـ(. 1432)ت 

 درس املؤلف ما كتبه السابقون يف علوم القرآن والتفسري، وتناوله ابلشرح والنقد والتمحيص.
 وحبث يف اجتاهات التفسري وأساسياته يف العصر احلديث، وجعله يف ثالثة أجزاء: 

لتفسري وأنواعه ومراحله  األول يف التفسري: أساسياته واجتاهاته. حتدث فيه عن معىن ا -
وتطوره، وعن اختالف املفسرين وأسبابه، وما يتعلق ابإلسرائيليات. مث عن اجتاهات 
التفسري: البياين، والفقهي، والعقائدي، واملوضوعي، والتفسريات املنحرفة، مع أمثلة 

 وتطبيقات.

، والرتبوية،  والثاين يف مدارس التفسري، وهي املدارس: العقلية االجتماعية، والعلمية  -
والوجدانية، ومدرسة اجلمهور. وحتدث عن مناهج ثلة من العلماء، ومناذج من 

 تفاسريهم.

الثالث يف مناهج بعض املفسرين، منهم أبو األعلى املودودي، وسعيد حوَّى، وعزت  -
 دروزة، وعبدالقادر مال حويش، والشنقيطي يف أضواء البيان، وغريهم.

 
اإلسكندرية: دار املعرفة   -/ السيد أمحد عبدالغفار.النص القرآين وضرورة التفسري 

 ص.  238هـ،  1434اجلامعية، 
يذكر املؤلف أن القرآن الكرمي كتاب مبادئ، وقواعد كلية، وأحكام عامة، يعرض األسس 
العقدية والتعبدية، كما يتناول املبادئ الفكرية واخللقية لنظام اإلسالم بوضوح، وأنه ال يتناول  

 جلزئيات إال حينما تستدعي احلاجة ذلك.التفاصيل وا
مث بنيَّ ضرورة فهم القرآن الكرمي، وعرَّف علم التفسري، وبنيَّ التفاوت يف فهم النص لدى  
الصحابة رضي هللا عنهم، ومسة التفسري يف عهدهم، ويف عهد التابعني، ومنهج تفهيم النص 
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القرآين، وشروط املفسر، ومصادر التفسري، وأنواعه، يف مدرسيت النقل والعقل، واالجتاهات 
 والصوفية والفقهية.. اللغوية

 واملؤلف أستاذ يف كلية اآلداب جبامعة اإلسكندرية. 
 

الرايض:    -اختالف التنوع يف التفسري: دراسة نظرية تطبيقية/ مىن بنت عبدالعزيز املعيذر.
 ص )أصله رسالة ماجستري من جامعة اإلمام(.  517هـ، 1434دار العاصمة، 

له آاثر، فذكرت الباحثة مناهج العلماء يف النظر إىل  االختالف يف التفسري واقع، وهو أنواع، و 
هذا االختالف، ومواقفهم منه، وفهمهم له، وخصصت فصاًل آلاثر اختالف التنوع يف التفسري، 

 وفيه أربعة مباحث: 
 اختالف التنوع يوسع دائرة املعىن ويزيده وضوًحا.  -

 تفسري اآلية مبا مل يرد عن السلف. -

 القبول والرتجيحاختالف التنوع بني  -

 أثر اختالف التنوع يف اإلمجاع.  -

 والقسم اآلخر من الدراسة تطبيقي، وهو من أول سورة امللك إىل آخر سورة املدَّثر.
 

  - احلمل على الظاهر وأثره يف التفسري: دراسة نظرية تطبيقية/ هيفاء بنت مقعد العتييب.
 ث مكمل للماجستري(.ورقة )حب 409هـ،  1436بريدة، السعودية: جامعة القصيم، 

املراد ابلظاهر هنا ما يتبادر إىل العقل السليم من املعاين، سواء كان نصًّا يف اصطالح األصوليني 
 أو ظاهرًا. وهبذا املعىن يستعمله املفسرون.

 
بغداد: ديوان الوقف السين،   -موانع فهم القرآن الكرمي/ جبار عبدالوهاب الدليمي.

 لة علمية(. ص )أصله رسا 391هـ،  1433
ذكر فيه مؤلفه من خالل مخسة فصول: تعريف موانع فهم القرآن، وأمهية دراسة هذه املوانع،  
 مث املوانع نفسها، وبيان اختالف املفسرين وأثره يف فهم القرآن، وأخريًا أسباب موانع فهم القرآن. 

 جتماعية.وأن هناك أسبااًب يف عدم حتقق فهم القرآن: ذاتية، وأخالقية، ومذهبية، وا
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قال املؤلف: وُيصرىف اإلنساُن عن الفهم بسبب ارتكابه الذنوب؛ ألن القرآن العظيم نور، ينري  
 هللا به القلوب والعقول، والذنوب من أعظم ما يصدُّ املرءى عن القرآن الكرمي وتدبره وفهمه.  

قرآن، التخلق وقال: أما املعاجلات فهي كثرية، أمهها: اجلهر ابلتالوة، التحري عن تفسري ال
ابلقرآن، استحضار أمهية القرآن، اخلشوع، تدبر القرآن، التمهل يف التالوة، عقد العزم 
واستحضار النية، توجه اخلطاب القرآين، معرفة العلوم والقواعد اليت تعني على فهم القرآن  

 الكرمي، استحضار أهداف قراءة القرآن.
 

القاهرة: دار السالم،   - .سعيد النكر  /رآينسؤال املعاصرة و الشرعية يف قراءة النص الق
 ص.  245هـ،  1434

وبيـن األصالـة واملعاصرة، الذي ابت   ،وبيـن التـراث واحلـداثـة  ،التجـاذب بني املاضي واحلاضـر
أصبح حيتم علينا   ،يشكل واقًعا قائم الذات أمام العقل املسلم، وحيدد آفاقه يف التفكيـر واإلبداع

بل والتأسيـس العلمـي واملعرفـي والفلسفي والديين للسؤال اآليت: كيف السبيل لقراءة  ،التفكيـر
نجـزات املعاصـرة، وتستدمـج كل املساحات املضيئـة  معاصرة للنص القرآين تنهل من معطيـات وم

يف الرتاث العلمي واملعريف العريب اإلسالمي، دون أن تتنكر ملبادئ الدين وال لشروط التحديث؟ 
وهو سؤال ال ميكن حسمـه واإلجابة عنه كليًّا، بل سيكون حماولة ومسامهة حتتـاج للمزيـد من 

 إلجنـاح هذا املشروع الضخم. تضافر اجلهود الفرديـة واملؤسساتيـة
 

  - النص وآليات الفهم يف علوم القرآن: دراسة يف ضوء التأويليات املعاصرة/ حممد احلريش.
 ص.  392هـ، 1434بريوت: دار الكتاب اجلديد املتحدة، 

ينظر املؤلف إىل آليات علوم القرآن ابعتبارها جزًءا من تراث أتويلي مل ينته إىل االحنسار، ومل 
 مقومات استمراريته وإنتاجيته، وأنه ميكن االستفادة منه يف عصران. يفقد 

 من عناوين موضوعات حبثه:
 املعرفة التفسريية ومقوماهتا الربانجمية.  -

 ضوابط التأويل.  -

 أخالقيات التأويل.  -
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 حنو منذجة للنص يف التأويلية القرآنية )البعد التكويين، النصي، التأويلي(.  -

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بتطوان. واملؤلف أستاذ يف  
 

التفسري واملعرفة احلديثة: دراسة إبيستمولوجية لفهم النص القرآين وتفسريه يف اإلسالم/ 
هـ،   1436القاهرة؛ الكويت؛ اجلزائر: دار الكتاب احلديث،  - عبداحلميد بوكعباش.

 ص.  320
فرضان تغري التفسري، وأنه ال ينبغي  يناقش قضية التفسري والتغري، وأن تطور العلم والثقافة ي

حينئذ البحث عن أصل املعاين يف أفهام السلف واجتهادات السابقني، حىت لو كان يف القرن 
اهلجري األول! وكأنه يرى حداثة التفسري، وال يرى التفسري ابملأثور! فهو يريد تفسريًا "مبعزل 

 عن سياقات الفهم والتأويل السابقة". 
 سة فصول:وجعل كتابه يف مخ

 التفسري واألداة التفسريية يف اترخينا الفكري.  -

 املعرفة والنص واترخيية املعىن. -

 النص والسياق احلضاري.  -

 النص والنظرة الكونية السائدة.  -

 النص واخلطاب العلمي.  -
واملؤلف عضو هيئة التدريس بكلية اآلداب واللغات يف جامعة حممد الصديق بن حيىي يف جيجل 

 ابجلزائر. ورسالته يف الدكتوراه عنواهنا "السنن اإلهلية وتفسري القرآن يف العصر احلديث". 
 

قراءات يف نظرية القراءة والتلقي: دراسة يف النص القرآين/ أيسر حممد فاضل الدبو  
 ص.  259هـ،   1437عم ان: دار دجلة،  -اهلامشي.

 يتكون الكتاب من ثالثة موضوعات:
الغي يف تشكيل الصورة النفسية عند املتلقي: قصة السيدة مرمي العذراء يف األول: التأثري الب

 سورة مرمي أمنوذًجا. 
 الثاين: أفق التوقعات يف تفسري النص القرآن: املنهج والتطبيق.
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 الثالث: قصدية الصورة النصية وأتويل املتلقي: النص القرآين أمنوذًجا.
فكر التأويلي للمفسر، ومدى تبين املرجعيات اليت وقد عاجل يف الفصل األخري قضية مهمة يف ال

ينطلق منها يف تفسريه، ومن مث احنراف كثري من التأويالت عن مقصدية الصورة القرآنية اليت 
 يراد إيصاهلا للقارئ. 

 واملؤلف أستاذ يف جامعة األنبار. 
 

تنمية مستوايت فاعلية تدريس التفسري ابستخدام املدخل املنظومي وقواعد التفسري يف 
فهم النص القرآين لدى طالبات مدارس حتفيظ القرآن الكرمي ابلطائف/ أمرية بنت ربيح  

ورقة )حبث   264هـ،  1433الرايض: جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن،  -الثبييت.
 مكمل للماجستري(.

 
 اثنًيا: التأويل 

 
الرابطة   الرابط: -ليف فريدة زمرد. أت / دراسة مصطلحية :مفهوم التأويل يف القرآن الكرمي

 ص.  316هـ، 1434، احملمدية للعلماء، مركز الدراسات القرآنية
بيَّنت فيه الكاتبة مفهوم الدراسة املصطلحية ابعتبارها املنهج املتبع يف دراسة مفهوم التأويل يف  

رآن، لتخلص بعد ذلك إىل القرآن، ودرست دالالت مصطلح التأويل ومقوماته يف نصوص الق
 عرض تلك االمتدادات على مستوى الفروع االصطالحية، ضمًّا أو اشتقاقًا. 

 
التأويل: سؤال املرجعية ومقتضيات السياق/ حترير وتنسيق عبدالسالم طويل، حممد  

 ص.  686هـ،  1436الرابط: الرابطة احملمدية للعلماء،    -.2ط -املنتار.

هـ يف الرابط،    1434شعبان    18-17ماء ندوة علمية دولية يومي  نظمت الرابطة احملمدية للعل 
يف موضوع )التأويل(، وأصدرت األوراق املقدمة هلا يف كتاب. وجاءت موضوعات الندوة يف 

 مثانية حماور، هي: 
 احملور األول: اإلطار النظري واملفاهيمي. 
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 احملور الثاين: التطور التارخيي ملنهجيات التأويل. 
 ث: التأويل بني نظرية املعرفة وفلسفة العلوم.احملور الثال

 احملور الرابع: التأويل: سؤال املرجعية وخصوصية النص املؤول.
 احملور اخلامس: البعد املقاصدي للتأويل. 

 احملور السادس: التأويل ومقتضيات الوعي ابلسياق. 
 احملور السابع: التأويل والرؤية الكلية. 

 خصائص وضوابط التأويل. احملور الثامن: أهم 
 

عبد الرمحن  /حنو دراسة نقدية للتأويالت املعاصر :اخلطاب الُقرآين ومناهج التأويل
 . ص 269 هـ،1434، الرابطة احملمدية للعلماءالرابط:  - اع.بودر 

 
عم ان: دار كنوز املعرفة،    -صناعة اخلطاب: األنساق العميقة للتأويلية العربية/ حممد ابز ي.

 ص.  277هـ،  1436
تركيزه على التأويل يف التفسري، وخاصة "الكشاف" للزخمشري. ولو أوردت عناوين فصوله  
وأبوابه ملا فهم منها القارئ شيًئا. وال أدري ملاذا هذا الغموض والفلسفة يف علوم القرآن والتفسري 

 خاصة، وما فائدته؟!! 
 

الرايض: جامعة  -نزار الدين. التأويل عند املفسرين اإلندونيسيني: عرض ونقد/ أمحد 
 ورقة )حبث مكمل للماجستري(.  215هـ،  1436امللك سعود، 

 

 اثلثًا
 مناهج التفسري

 
مركز الرتاث الثقايف : الدار البيضاء  -.عبدالقدوس احناس /التيسري يف مفاتيح التفسري

    ص.  496هـ، 1433؛ بريوت: دار ابن حزم، املغريب
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تونس: دار ايسني،   -.سعد بن مصطفى الدرويش ومناهجه/مباحث يف التفسري 

 ص.  112هـ،  1434
 

ــرين/ ــلم آل جعفر، حم مناهج املفسـ ــاعد مسـ ــرحان يمسـ ــة  بريوت:  -.هالل السـ ــسـ املؤسـ
 ص. 278هـ، 1435 كادميي ،اللبنانية للكتاب األ

 
بن عامل منهج البحث العلمي عند املفسرين واحملد ِّثني وتطبيقاته يف البحث الرتبوي/ صاحل  

 ورقة )دكتوراه(. 468هـ،  1434املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -عبداحلكيم.
 

 إربيل:  -أثر مذهب األشــاعرة الكالمي يف تفســري القرآن الكرمي/ كمال أمني فتاح كوليب.
 هـ )ماجستري(. 1436جامعة صالح الدين، 

 
املفسرون يف النصف األول من القرن الثالث اهلجري: مجًعا ودراسة استقرائية وصفية/ 

ورقة    309هـ،    1435اجلامعة اإلسالمية،  املدينة املنورة:    -أمحد بن حممد علي مصلوخ.
 )ماجستري(.

 
املفسرون يف النصف الثاين من القرن الرابع اهلجري: مجًعا ودراسة استقرائية وصفية/ حممد 

 ورقة )ماجستري(.  364هـ،    1436املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،    -عبدهللا سعدهللا.
 

املفسرون يف النصف األول من القرن السادس اهلجري: مجًعا ودراسة استقرائية وصفية/ 
 هـ )ماجستري(. 1436املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -سلطان علي الزبريي.
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الثاين من القرن السادس اهلجري: مجًعا ودراسة استقرائية وصفية/ املفسرون يف النصف 
  317هـ،    1435اجلامعة اإلسالمية،  املدينة املنورة:    - يوسف حممد فوزي صادق جنيب.

 ورقة )ماجستري(.

 
املفسرون يف النصف الثاين من القرن السابع اهلجري: مجًعا ودراسة استقرائية وصفية/ 

 هـ )ماجستري(.  1436ينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية، املد -عبدهللا يوسف ابه.
 

املفسرون يف النصف الثاين من القرن الثامن اهلجري: مجًعا ودراسة استقرائية وصفية/ 
ورقة  410هـ،  1435اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة:  -منصور حسن احلمودي. 

 )ماجستري(.

 
اهلجري: مجًعا ودراسة استقرائية وصفية/  املفسرون يف النصف األول من القرن التاسع 

 ورقة )ماجستري(.  234هـ،    1436املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،    - عبداحلكيم ميان.
 

املفسرون يف النصف األول من القرن احلادي عشر اهلجري: مجًعا ودراسة استقرائية 
  560هـ،    1436سالمية،  املدينة املنورة: اجلامعة اإل  -وصفية/ سليم هللا بن مشس الدين.

 ورقة )ماجستري(.

 
املفسرون يف النصف الثاين من القرن احلادي عشر اهلجري: مجًعا ودراسة استقرائية وصفية/ 

ورقة   422هـ،  1436املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -سعيد أمحد بن لعل ابدشاه.
 )ماجستري(.

 
ر اهلجري: مجًعا ودراسة استقرائية وصفية/ املفسرون يف النصف األول من القرن الثاين عش 

هـ،   1435اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة:  -الوليد بن خالد بن إبراهيم الشمسان.
 ورقة )ماجستري(. 276
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املفسرون يف النصف الثاين من القرن الثاين عشر اهلجري: مجًعا ودراسة استقرائية وصفية/ 

  403هـ،  1436دينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية، امل -عبدالرمحن بن حممد بن خالد.
 ورقة )ماجستري(.

 

املفسرون يف النصف األول من القرن الثالث عشر اهلجري: مجًعا ودراسة استقرائية وصفية/ 
ورقة    395هـ،  1435املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -محود بن عفر الشمري. 

 )ماجستري(.

 

رون يف النصف الث اين من القرن الثالث عشر اهلجري: مجًعا ودراسة استقرائية وصفية/ املفس ِّ
ورقة   335هـ،  1434املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -أمحد بن فالح الشمري. 

 )حبث مكمل للماجستري(.
 

املفسرون يف النصف األول من القرن الرابع عشر اهلجري: مجًعا ودراسة استقرائية وصفية/  
ورقة    433هـ،  1435املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  - حسني لكح.صاحل بن 

 )ماجستري(.

 
املفسرون يف النصف الثاين من القرن الرابع عشر اهلجري: مجًعا ودراسة استقرائية وصفية/ 

ورقة   595هـ،  1435اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة:  -نواف بن غدير الشمري.
 )ماجستري(.

 
  - .2ط -اختالف السلف يف التفسري بني التنظري والتطبيق/ حممد صاحل حممد سليمان.

)أصله رسالة ماجستري  ص  599هـ،  1436الرايض: مركز تفسري للدراسات القرآنية، 
 من جامعة األزهر(.
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بيان خلصائص وأساليب السلف يف التفسري، وحتليل نقدي ألنواع االختالف الواقعة يف 
فسريهم، وأسباب ذلك االختالف، وكيفية التعامل معه، وطريقة توجيه أقواهلم، وفصل يف ت

 حتليل األقوال والنقد ملا فيه ضعف أو مرجوحية. 
والدراسة التطبيقية على مواطن االختالف هي من أول سورة الفاحتة إىل آخر الربع الثالث من  

 سورة البقرة. 
عة امللك سعود وجامعة الدمام ورمبا غريمها، كل يف وأشري إىل رسائل علمية قدمت إىل جام

آايت أو سور معينة، ابلعنوان الرئيسي: اختالف السلف يف التفسري: دراسة نظرية تطبيقية  
 على سورة...". 

 
  -اخلروج من قول السلف يف التفسري: دراسة نظرية تطبيقية/ مبارك بن حممد القحطاين.

 ورقة )حبث مكمل للدكتوراه(.  859، هـ 1437الرايض: جامعة امللك سعود،  
 

  - كليات األساليب القرآنية عند املفسرين: مجع ودراسة/ إميان بنت عبدهللا العمودي. 
 مج )دكتوراه(.  2هـ،  1436الرايض: جامعة اإلمام، 

 
العقائدية وتفسري النص القرآين: املناهج، الدوافع، اإلشكاليات، املدوانت: دراسة مقارنة/ 

هـ،   1437بريوت؛ الرايض: مركز مناء للبحوث والدراسات،  -ر املطريف.ايسر بن ماط
 ص )أصله رسالة ماجستري(. 792

يعين املؤلف ابلعقائدية: النزوع العقائدي، أو البنية الفكرية اليت تؤدي إىل إنتاج التفسري. وأورد 
هبه حمكمة، وأن  قول الرازي: "إن كل واحد من أصحاب املذاهب يدَّعي أن اآلايت املوافقة ملذ

اآلايت املوافقة لقول خصمه متشاهبة"، وقول ابن تيمية: "وهلذا جيعل كل فريق املشكل من 
 نصوصه غري ما جيعل الفريق اآلخر مشكاًل".

وذكر املؤلف األسس اليت شكَّلت نظرايت الطوائف عندما توجَّهوا إىل تفسري النص القرآين، 
 مدى قبول النص القرآين للنزعات العقائدية، وهل  وآاثرها العقائدية على التفسري، وبنيَّ 

 اإلشكال يف ذلك ينبع من النص القرآين يف ذاته أم قارئه؟
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وأصل الكتاب رسالة علمية كان عنواهنا: أثر االجتاه العقائدي يف التفسري: دراسة نظرية ودراسة  
 تطبيقية على االجتاه الفلسفي.

 
مكة  -ة تطبيقية/ عبدالعزيز بن رابح السلمي.التفسري اجململ لآلايت: دراسة أتصيلي

 ص )ماجستري(. 422هـ،  1436املكرمة: جامعة أم القرى، 
 

الرتجيح ابلقراءات عند املفسرين: دراسة أتصيلية تطبيقية من أول سورة الفاحتة إىل هناية  
ورقة    939هـ،    1434الرايض: جامعة اإلمام،    -سورة الكهف/ سعاد بنت جابر الفيفي.

 )دكتوراه(. 

 
بريدة:   -التفسري ابلالزم عند املفسرين: دراسة نظرية تطبيقية/ أمحد بن حممد الربعي.

 ص )أصله رسالة ماجستري(. 643هـ،   1436جامعة القصيم، 
 التفسري ابلالزم هو العدول عن املعىن اللفظي املباشر إىل لفظ هو الزم من لوازمه.

 بالزمها. أو هو تفسري لفظة أو آية  
 وهو طريقة استخدمها املفسرون. وهو من أساس اللغة، ومن أصول فهم الكالم. 

 ( مثال تطبيقي للتفسري ابلالزم. 100وجاء يف اببني: نظري، وتطبيقي. وهذا األخري فيه )
 

الرايض: جامعة  -التفسري ابلقول احملتمل: منزلته وأثره يف البيان/ عقيل بن سامل الشمري.
 ورقة )حبث مكمل للدكتوراه(.  566هـ،  1434امللك سعود، 

 
أسيوط: جامعة  -النظر العقلي وضوابطه يف تفسري القرآن الكرمي/ حممد حسني الوايل.

 ص )دكتوراه(.  422هـ،   1436أسيوط، 
 

الرايض: جامعة امللك  -التفاسري املختصرة: اجتاهاهتا ومناهجها/ حممد بن راشد البكة.
 ص )أصله رسالة دكتوراه(.  987هـ،   1436 وعلومه، سعود، كرسي القرآن الكرمي
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تتبع فيه املؤلف التفاسري املختصرة قدميًا وحديثًا، ودرسها دراسة عميقة ملعرفة اجتاهاهتا  
 ومناهجها، ووازن بني عدد منها، وأودع فيه خالصة عن أشهر املختصرات يف التفسري.

 
ية على خمتصري ابن أيب زمنني لتفسري الختصار يف التفسري: دراسة نظرية، ودراسة تطبيق

الرايض: جامعة امللك سعود، كرسي القرآن   -حيىي بن سالم، والبغوي لتفسري الثعليب.
 ص. )أصله رسالة ماجستري من جامعة أم القرى(.  333هـ،   1436الكرمي وعلومه، 

تبني  كثرت املختصرات يف التفسري، حىت أصبح طالب العلم يف حاجة لدراسة علمية هلا، 
املنهج العلمي املتبع يف االختصار، وضوابطه وقوانينه اليت التزمها املختصرون، وغري ذلك من 
املسائل. وهذا ما قام به مؤلف الكتاب، فبنيَّ صور االختصار وأشكاله وأسبابه وأنواعه، وفرَّق  

، وخصَّ بينه وبني مصطلحات مقاربة منه، كالتلخيص والتهذيب واالنتقاء واالستصفاء وحنوها
 ابلدراسة كتابني من التفاسري املختصرة كما يف بياانت الكتاب. 

 
جامعة  الرايض: -التفسري يف اليمن: عرض ودراسة/ علي بن حسان بن علي بن حسان.

 ص )أصله رسالة دكتوراه(.   989هـ،    1436امللك سعود، كرسي القرآن الكرمي وعلومه،  
ب هللا تعاىل، وكثرت مؤلَّفاهتم فيها، وتشعبت كثرت جهود علماء اليمن يف خدمة تفسري كتا

فيها املذاهب، وجاءت هذه الدراسة لتلقي الضوء على هذه اجلهود عرب العصور، لبيان مناهج  
 العلماء فيها، ورجع الباحث لبيان ذلك إىل مصادر كثرية متنوعة.  

 وجعل دراسته يف ثالثة أبواب:
 نشأة التفسري يف اليمن. -

 التفسري يف اليمن.اجتاهات  -

 منهج التفسري يف اليمن.  -
 

- .عبدالوهاب الشيخ محد مدرسة التفسري يف بغداد يف القرنني اهلجريني الثالث والرابع/ 
 ص )أصله رسالة جامعية(. 269هـ، 1434بريوت: دار الكتب العلمية، 
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الرابط:    -.عبدهللا عوينة سالمي يف القرن الرابع عشر اهلجري/  اجتاهات التفسري ابلغرب اإل
 ص.  514هـ،  1433  الدراسات القرآنية، الرابطة احملمدية للعلماء، مركز

 
  - التفسري يف اململكة العربية السعودية: جهود ومناهج/ عبدهللا بن عبدالعزيز الدغيثر.

 ورقة )دكتوراه(.  778هـ،  1436الرايض: جامعة اإلمام، 
 

  - على املعاين يف التفسري/ انيف بن سعيد الزهراين.  منهج ابن جرير الطبي يف الستدلل 
 ورقة )دكتوراه(.  615هـ،  1434املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية، 

 
منهج اإلمام ابن جرير الطبي يف الرتجيح بني األقوال التفسريية: دراسة نظرية تطبيقية/  

مج  2هـ،  1436الرايض: مركز تفسري للدراسات القرآنية،  - حسني بن علي احلريب. 
 ص(.  1268)

هـ( يف الرتجيح  310دراسة علمية تدور حول منهج اإلمام حممد بن جرير الطربي )ت 
ألقوال التفسريية، مفصاًل الصيغ واأللفاظ اليت استعملها يف هذا الباب، مع واالختيار بني ا

توضيح منهجه يف معاجلة وجوه الرتجيح بني األقوال، واستخراج ترجيحاته من أول القرآن إىل 
( مسألة، فدرسها الباحث ابلتفصيل، وأورد يف كل 220هناية احلزب الثالث، اليت بلغت )

وكالم ابن جرير يف الرتجيح بينها، مث انقش ترجيحه وأدلته، مع بيان  مسألة أقوال املفسرين، 
مسلكه الذي اعتمده، مستظهرًا أبقوال غريه من أئمة العلم، وذاكرًا ملا يراه أوىل ابلصواب يف 

 ذلك.
 ص فقط.  168هـ يف عّمان، وكان يف  1429وقد سبق طبع الكتاب عام 

اإلمام ابن جرير الطربي يف الرتجيح بني أقوال وأشري إىل البحث املكمل للماجستري "منهج 
املفسرين" من إعداد متام كمال موسى الشاعر، الذي قدَّمه إىل جامعة النجاح الوطنية يف انبلس  

 ص. 156هـ،  1425عام 
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منهج مكي بن أيب طالب يف الرتجيحات من خالل تفسريه "اهلداية إىل بلوغ النهاية"/ فاخر  
 هـ )ماجستري(. 1434ملكرمة: جامعة أم القرى،  مكة ا - بريكان القرشي.

 
ص  513هـ، 1434دمشق: دار النوادر،   -البيضاوي مفسًرا/ عبدالعزيز حاجي.

 )أصله رسالة ماجستري قدمت جلامعة الفاتح(.
تفسري البيضاوي )أنوار التنـزيل وأسرار التأول( من أمهات كتب التفسري، وقد اشتهر بني أهل 

كثريًا، وُأحتف ابحلواشي والشروح والتعليقات. وحتدث املؤلف يف كتابه هذا عن حياة  العلم  
البيضاوي وآاثره، وخصص مدخالً لتفسريه، مث منهجه فيه، فالقيمة العلمية لتفسريه وموقف  

 العلماء منه. 
 

  لقاهرة: ا -.صاحل ةعبداملنعم مجع هـ (/ 661 - 589الرسعين ومنهجه يف التفسري ) 
 ص )أصله رسالة ماجستري(. 556هـ،  1434، مكتبة وهبة

درس فيه تفسري "رموز الكنوز يف تفسري كتاب هللا العزيز" ملؤلفه عبدالرزاق بن رزق هللا الرسعين  
)نسبة إىل مدينة رأس العني يف اجلزيرة السورية(، وصًفا وحتلياًل، وعين فيه إببراز أسلوبه ومنهجه  

اص، وطريقته يف استنباط أحكام القرآن، والعلوم العربية، والفوائد  فيه، وعلوم القرآن بشكل خ
 األدبية، ورد شبهات الطاعنني يف القرآن والعقيدة اإلسالمية. 

وذكر املؤلف أن الرسعين صاحب تفسري املدرسة احلنبلية يف التفسري، وأن اعتناءه ابألحكام  
 على املذهب احلنبلي.

 
خيص يف تفسري القرآن العظيم"/ سعدي حسني الكواشي ومنهجه يف تفسريه "التل

  1433بغداد: ديوان الوقف السين، مركز البحوث والدراسات اإلسالمية،  - العزاوي.
 ص )أصله رسالة دكتوراه(.  509هـ، 

هـ( له تفسري كبري ما يزال خمطوطًا، عنوانه "تبصرة املتذكر   680أمحد بن يوسف الكواشي )ت  
ه وأمساه "التلخيص يف تفسري القرآن العظيم"، ويعرف أيًضا  وتذكرة املتبصر"، وقد اختصر 

 ابلتبصرة يف التفسري، وبتفسري الكواشي، وقد انتشرت نسخه يف العامل، وصدر حمقًقا من قريب.
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وقام الباحث هنا بدراسة تفسريه لبيان منهجه، فذكر ترمجته وعصره، مث منهجه يف تفسريه،  
ية والشعر والقراءات القرآنية والوقوف يف تفسريه، ومباحث  واجلوانب اللغوية والنحوية والبالغ

 علوم القرآن فيه، ومصادره، والذين أخذوا عنه، وآراؤه وردوده على غريه. 
 

  - املنهج النقدي يف تفسري اإلمام ابن كثري: عرض ودراسة/ إميان بنت محد اجلاسر.
 الة الدكتوراه(. ورقة )حبث مكمل لرس 415هـ،  1436الرايض: جامعة امللك سعود،  

 
هـ( ومنهجه يف التفسري/ أكرم   885 – 809اإلمام العالمة برهان الدين البقاعي )

ص )أصله رسالة ماجستري   310هـ،    1435عم ان: دار الفتح،    - عبدالوهاب املوصلي.
 من جامعة بغداد(.

ميز، الذي  تناولت الدراسة تفسري العالمة البقاعي "نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور" امل
بناه على تناسب اآلي والسور، مع جتلية أسرار القرآن الكرمي بطريق البالغة العربية، وأسرار  
اللغة العربية نفسها، وبيَّنت قصة أتليفه له، وموارده من كتب العلوم العقلية والنقلية، وآراءه  

اويل من سبقه من اخلاصة، ومنهجه يف النقل والتفسري والتوجيه وبيان املناسبات، ونقده ألق
املفسرين، وتعدد اجلوانب اليت تناوهلا مع التفسري، من الفقه ومذاهب العلماء يف مسائله، 
والقراءات، واللغة، والعقائد، والرد على خمالفي السنَّة، كما تناولت الدراسة أثر البقاعي يف  

حوث اللغوية، ونقله مسرية التفسري من بعده، وبيَّنت بعض ما يؤخذ عليه، كإطالته يف بعض الب
 من التوراة واإلجنيل، وغري ذلك. 

 
مصر: د . ن ، د . ت )بعد   -منهج اجلاللني يف التفسري/ ماجدة أمحد سليمان ايقوت.

 ص.  211هـ(،  1430
دراسة تتناول املنهج يف "تفسري اجلاللني" لإلمامني جالل الدين حممد بن أمحد احمللي )ت  

 هـ(.   911هـ(، وجالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت  864
درست الباحثة يف الباب األول الرواية يف هذا التفسري من خالل مخسة فصول، هي: تفسري 

 آن، أسباب النزول، اإلسرائيليات واملوضوعات، الناسخ واملنسوخ.القرآن ابلرواايت الوحيية، القر 
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ويف الباب الثاين: الدراسات يف تفسري اجلاللني: املسائل الفقهية، علم الكالم، الدرس البالغي،  
 الدرس اللغوي.

 
منهج اإلمام السيوطي يف الستنباط من خالل كتابه "اإلكليل يف استنباط التنزيل": دراسة  

هـ،   1434مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -نظرية تطبيقية/ رايض بن حممد الغامدي.
 )حبث مكمل للماجستري(.

 
هـ( يف تفسري القرآن الكرمي/ فهد بن صاحل  928منهج العالمة جمري الدين العلمي )ت 

ورقة )حبث مكمل  304هـ،  1435الرايض: جامعة امللك سعود،  -القحيز.
 للماجستري(.

 
هـ( يف حاشيته على تفسري اجلاللني/ خالد أمحد   1241ج الشيخ الصاوي )ت منه

 هـ )دكتوراه(.  1433بغداد: اجلامعة العراقية،  -حممد.
 

أربيل: التفسري للنشر واإلعالن؛    -اإلمام اآللوسي ومنهجه يف التفسري/ حمسن عبداحلميد.
 ص )أصله رسالة ماجستري(. 392هـ،  1436عم ان: دار الفتح، 

هـ(،    1270جعل الباب األول من حبثه لدراسة عصر العالمة حممود بن عبدهللا اآللوسي )ت  
وحياته، والثاين لتفسريه املشهور "روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين"، من حيث  

 ه. اتريخ كتابته له، ومصادره فيه، وموقفه من موضوعات التفسري، وآراء العلماء املعاصرين في
 

منهج الستنباط عند اإلمام ابن بدران من خالل تفسريه "جواهر األفكار": دراسة نظرية  
ورقة    511هـ،    1436مكة املكرمة: جامعة أم القرى،    -تطبيقية/ شهد عطوان املالكي.

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

 
منهج الستنباط من القرآن الكرمي عند سعيد النورسي يف رسائل النور/ حيدر خليل  

 هـ )دكتوراه(.  1433بغداد: اجلامعة العراقية،  -اخلالدي.
 

الستنباط من القرآن الكرمي عند العالمة الشيخ حممد األمني بن حممد املختار اجلكين  
من خالل تفسريه "أضواء البيان": مجًعا ودراسة/ رائد  هـ(    1393الشنقيطي رمحه هللا )ت  

ورقة )حبث   525هـ،  1434مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -بن حممد الكحالن.
 مكمل لرسالة املاجستري(.

 
]الدار البيضاء[: عامل الرتبية،  -فلسفة جديدة لفهم القرآن الكرمي/ عبداجمليد بوشبكة.

 ص.  167هـ،  1436
ستاذ حممد فتح هللا كولن لفهم وتدبر وتفسري القرآن الكرمي، من خالل مخسة  بيان ملنهج األ
 فصول، هي:

 التعريف به.  -

 تلمسه النور القرآين. -

 درب جديد يف فهمه القرآن الكرمي.  -

 من معامل منهجه يف فهم القرآن. -

 األستاذ كولن والتفسري اإلنساين. -
 

العقلية احلديثة: دراسة نظرية تطبيقية/ سعد بن السياق القرآين وأثره يف تفسري املدرسة 
  1436الرايض: جامعة امللك سعود، كرسي القرآن الكرمي وعلومه،  - حممد الشهراين.

 . ص 519هـ، 
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املقصود ابلسياق يف هذه الدراسة: "ما حييط ابلنص من عوامل داخلية أو خارجية هلا أثر يف  
املخاطىب أو املخاطِّب، والغرضِّ الذي سيق له،  فهمه، من سابق له أو الحق به، أو حال 

 واجلوِّ الذي نزل فيه". 
 وهذا املعىن للسياق قد روعي يف التفاسري منذ نزول القرآن.

وإغفال السياق يف فهم القرآن وتفسريه من أكرب أسباب اخلطأ يف فهم القرآن، فهو يفضي إىل  
عاين القرآن. وقد وقع كثريون يف أخطاء جسيمة يف التفسري، ويؤدي إىل احنراف واضح يف م

هذه األخطاء، قدميًا وحديثًا، وُكتبت دراسات معاصرة يف إبراز أمهية العناية ابلسياق القرآين يف 
التفسري، منها هذا الكتاب، الذي ركز على عدد من كتب التفسري املعاصرة، لبيان مدى مراعاة 

 مؤلفيها للسياق يف أثناء تفسريهم. 
 

املدينة املنورة: دار العقيدة،   - قرآن الكرمي/ أمحد حممد ذي النورين.إضاءات حول ال
 ص.  71هـ،  1436

" اليت هتدف إىل خدمة كتاب هللا سلسلة اإلضاءات القرآنيةبيان مبنهج املؤلف يف إصدار "
 تعاىل، وتقريبه إىل نفوس الناس، وتسهيل االستفادة منه. 

 
 رابًعا 

 أنواع التفسري
 

املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،   -قرآن/ حامد عدانن األنصاري.تفسري القرآن ابل
 ص )رسالة ماجستري(. 557هـ،  1433

لت إىل آخر سورة الدخان: مجًعا ودراسة.   من أول سورة فصِّّ
 

عم ان: دار النفائس،   -التفسري املقارن بني النظرية والتطبيق/ روضة عبدالكرمي فرعون.
 ة دكتوراه(. ص )أصله رسال 316هـ،  1436
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عرَّفت الكاتبة التفسري املقارن أبنه بيان لكالم هللا تعاىل ابلراجح من األقوال التفسريية، املختلفة 
 اختالفًا حقيقيًّا معتربًا، بعد املوازنة بينها يف ضوء منهجية علمية منضبطة. 

 وحبثت موضوعها من خالل ابب نظري وآخر تطبيقي.
املقارن، وصلته أبلوان التفسري األخرى، ومعايري القبول والرد لألقوال وبيَّنت نشأة التفسري 

 التفسريية، مث ذكرت أسباب اختالف املفسرين واملوقف منها.. 
 

  - التفسري الفقهي للقرآن الكرمي يف العصر احلديث: دراسة مقارنة/ يوسف بلمهدي.
ص )أصله رسالة   500هـ،  1436اجلزائر: عامل املعرفة للنشر؛ بريوت: دار ابن حزم، 

 دكتوراه من جامعة اجلزائر(. 
ذكر املؤلف أن التصدي إىل دعاة العصرنة، وحاملي لواء التفسري العصري للقرآن الكرمي واجب  
شرعي؛ ألهنم حيرفون الكلم عن مواضعه، وخطورة ما يفعلونه ال يقّل أمهية عن حتريف أصل  

 الفهم يزّورونه وحيّورونه ابسم املعاصرة. النص، الذي مل يقدروا عليه، فعمدوا إىل 
وحّذر من الذين يزعمون أن قواعد التفسري اليت وضعها علماؤان سابًقا هي جمرد تكبيل للعقل، 

 وتقييد لالجتهاد. 
 وجعل موضوعه يف ثالثة أبواب:

 التفسري الفقهي للقرآن يف عصوره األوىل وامتداداته. -

 ر، مناهج، مناذج.التفسري الفقهي يف العصر احلديث: تطو  -

 التفسري الفقهي بني التقليد والتجديد. -
 

دمشق:   -مناذج من التفسري البياين عند قدماء النحاة واللغويني/ خليل إبراهيم السامرائي.
 ص.  85هـ،   1436دار العصماء: دار املاجد، 

 األخرى. دراسة اترخيية نقدية لظهور )التفسري البياين(، وبيان عالقته ابألنواع التفسريية 
وفيه ذكر ملفهوم هذا التفسري وأهدافه وأمهيته، وأنه وإن مل يصل إلينا يف كتاب أو تفسري مستقل 

 حيمل اسم هذا اللون التفسريي، إال أنه موجود يف أقوال وآراء علماء سابقني. 
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 والكتاب عرض لنماذج من التفسري البياين عند قدماء النحاة واللغويني: سيبويه، والفراء، وأيب
 عبيدة، واألخفش األوسط. 

 
بريوت: دار الكتب   -التفسري اإلشاري: ماهيته وضوابطه/ مشعان سعود العيساوي.

 ص.  254هـ،   1434العلمية، 

ذكر املؤلف أن التفسري اإلشاري هو نسبة إىل استعمال كلمة "اإلشارة" عند الصوفية، وأن  
بقة من كل الوجوه، كمصطلح االصطالحات والتسميات األخرى هلذا التفسري مل تكن مطا

 التفسري ابلرمز، والتفسري الصويف، وأمثاهلما. 
كما ذكر أن أغلبية العلماء أجازوا هذا االجتاه من التفسري، ولكن بشروطه وضوابطه، اليت   

 ذكرها املؤلف يف كتابه هذا.
الكتب اليت وقد عرض يف الباب األول ماهية التفسري اإلشاري، فعرَّفه أواًل، مث استعرض أهم  

عنيت هبذا التفسري، وبنيَّ خطة كل كتاب يف طريقة عرضه لإلشارات، وما فيها من أتثري  
 وأتثر بعضها ببعض. 

وذكر يف الباب الثاين ضوابط التفسري اإلشاري ومواقف العلماء منه، وأدلة اجمليزين، وأقسام  
سري اإلشاري املقبول منه  اإلشارات عندهم، مث أدلة املانعني.. وخصص فصالً لنماذج من التف

 واملردود، وما وافق الضوابط وما خالفها. 
مث عقد مقارنة بني التفسري اإلشاري والتفسري الباطين، بعد ذكر الباطنية ومنهجها يف  

 التفسري، وبنيَّ وجوه االتفاق واالفرتاق بني التفسريين.
 

صنعاء: مركز   -عزيز العسايف.اإلبريز يف التفسري املوضوعي لكتاب هللا العزيز/ زين 
 ص.  171هـ، 1433التفوق، 

 
عم ان: دار   -التفسري املوضوعي للقرآن الكرمي وموضوعاته/ حكمت عبيد اخلفاجي.

 ص.  398هـ، 1434الرضوان؛ احللة، العراق: مؤسسة دار الصادق الثقافية، 
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القاهرة: دار اآلفاق  -.األبيض حسن الوحدة املوضوعية يف القرآن الكرمي/ أشواق 
 ص.280هـ،  1433العربية، 

 الوحدة املوضوعية من فروع التفسري املوضوعي.
 

الوحدة املوضوعية بني املؤيدين واملعارضني: دراسة أتصيلية مقارنة/ خلود بنت خالد  
 ورقة )ماجستري(. 229هـ،  1436مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  - ابوزير.

 
محد حممد أ مناذج وتطبيقات/ العلمي والعددي املعاصر للقرآن الكرمي:نقد التفسري 

 ص.  58هـ، 1433، دار نور الصباح دمشق: -.الفاضل
رسالة صغرية ذات أمهية، مل يقصد فيها الكاتب نفي ما ثبت من اإلعجاز العلمي يف القرآن،  

هو براء منه، وعندما يتبنيَّ    وإمنا قصد تفسريات "متعسفة" له، وقوَّلته ما مل يقل، ونسبت إليه ما
 خطأ هذا التحليل العلمي يلصق ابلقرآن، فيكون ذلك مدعاة للتشكيك فيه ويف مصداقيته.

قال: وحلظت أن األخطاء اليت اعرتت هذه التفسريات العلمية للقرآن تنحصر يف أربعة أمور 
 غالًبا: 

 الضمري.األول: عدم مراعاة قواعد النحو، وكثريًا ما يكون هذا يف عود 
 الثاين: اجملافاة بني هذه التفسريات وبني اللغة ودالالهتا.

 الثالث: إمهال السياق العام لآلايت القرآنية، وتفسريها مبعزل عنه.
 مقبولة يف العقل. – بزعمهم  –الرابع: التأويل املتعسف للمعجزة اخلارقة للعادة، لتكون 

 
القاهرة: دار املقاصد،  - زكي الغريب.حنو تفسري سنين للقرآن الكرمي/ رمضان مخيس 

 ص.  77هـ،  1436
املقصود ابلتفسري السنين للقرآن: التفسري الذي يقوم على إبراز جانب السنن الرابنية يف القرآن، 
من خالل تتبعها يف السور واآلايت، ورصد دالالهتا، وما يفيد املسلمون منها يف صحوهتم 

 احلضارية.
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ا سننيًّا كاماًل للقرآن، يكون مادة ثرية تصلح لإلفادة والتحليل  ويستهدف هذا التفسري جردً 
 والتعيني، ويلفت أنظار التخصصات القريبة لإلفادة منها. 

 واملؤلف أستاذ التفسري وعلوم القرآن يف جامعيت األزهر وقطر.
 

 خامًسا
 التدبر والتأمل 

 )تدبر سور وأجزاء: يف التفسري(
 

والنجاح يف احلياة: عشرة مفاتيح لتحقيق التدير والتأمل/ خالد بن  مفاتح تدبر القرآن 
 ص.  191هـ،  1436الرايض: مكتبة دار املنهاج،   -عبدالكرمي الالحم. 

املفاتح العشرة اليت ذكرها املؤلف ودرسها هي: حب القرآن، استحضار أهداف قراءة القرآن،  
قراءة يف ليل، الرتتيل، التكرار والتوقف،  أن تكون القراءة حفظًا، القيام ابلقرآن، أن تكون ال

 التحزيب، الربط.  
 وهذا جواب سؤال سئله املؤلف بعد حماضرة: كيف يكون النجاح ابلقرآن؟

 واملؤلف أستاذ القرآن وعلومه جبامعة اإلمام ابلرايض. 
 هـ. 1425وسبق أن طبع كتابه هذا عام 

 وله أيًضا: مفاتح تدبر السنة والقوة يف احلياة. 
 
دراسة بالغية  حقيقته وعالقته مبصطلحات التأويل والستنباط والفهم والتفسري: : تدبرال

الرايض: دار    -.2ط  -.حتليلة على آايت من الذكر احلكيم/ عبدهللا عبدالغين سرحان
 ص.  224هـ، 1434احلضارة، 

 
ايض:  الر  -تدبر القرآن الكرمي: مفهومه، أساليبه، أسبابه، آاثره/ فهد بن مبارك الوهيب. 

 ص.  98هـ،   1435وزارة األوقاف، األمانة العامة ملسابقة القرآن الكرمي، 
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 دراسة إلبراز جوانب مهمة يف أتصيل منهجية التدبر، من خالل أربعة مباحث، هي:
 حترير معىن التدبر. -

 أساليب القرآن يف الدعوة إىل التدبر. -

 األسباب املعينة على تدبر القرآن. -

 رمي.مثرات تدبر القرآن الك -

 
الرايض: مركز تدبر   - القواعد واألصول وتطبيقات التدبر/ خالد بن عثمان السبت.

 ص.  246هـ،   1437للدراسات و الستشارات: مؤسسة العلم والتأصيل، 
مجلة من األصول والقواعد والضوابط وطرق الداللة املنوعة، وما له نوع اتصال بذلك، مما  

اايت من القرآن الكرمي، مقرونة بتطبيقاهتا وأمثلتها اليت يتوصل به إىل استخراج املعاين واهلد
 توضحها وجتليها. 

 وحاصل ذلك جاء يف ستة أبواب:
 النظر الكلي اإلمجايل آلايت السورة. -

 يف املعاين واهلداايت املستخرجة وفق القواعد واألصول املعتربة.  -

 النظر والتدبر يف املناسبات.  -

 النواحي اللغوية واجلوانب البالغية. ما يتوصل إليه ابلنظر إىل  -

 ما ال يدخل يف شيء مما سبق. -

 التدبر العملي. -
 

الرايض:   -قواعد تدبر القرآن وتطبيقات على قصار املفصل/ عقيل بن سامل الشمري.
 ص.  117هـ،  1437دار احلضارة،  

 التدبر. مث مجع  عرَّف فيه التدبر، وبنيَّ فضله وأمهيته، واألسباب املعينة عليه، ومفاهيم خطأ يف
ثالثني قاعدة من كالم أهل العلم يف قواعد التدبر اليت يكثر استعماهلا بينهم، وأتبع كل قاعدة 

 بتوضيح وشرح، مث ذكر مثالني على كل قاعدة.
 وخصص فصاًل للتطبيقات من قصار املفصَّل.
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ر للدراسات الرايض: مركز تدب  -اخلالصة يف تدبر القرآن الكرمي/ خالد بن عثمان السبت.

 ص.  95هـ،  1437والستشارات: مؤسسة العلم والتأصيل؛ ]توزيع[: دار احلضارة،  
تناول فيه مجلة من اجلوانب املتعلقة بتدبر القرآن الكرمي، من جهة بيان حقيقته، وما له من  
 تعلق ببعض املعاين املقاربة، مع بيان أركانه، وأنواعه، وشروطه، وموانعه. وضّمنه عبارات أهل

 العلم.
 والشروط الثالثة اليت ذكرها للتدبر هي:

 وجود احملّل القابل. -

 العمل الذي يصدر من املكلف )العمل، أو االستماع، أو القراءة مع حضور القلب(.  -

 وجود قدر من الفهم للكالم املقروء أو املسموع.  -

 
كز تدبر  الرايض: مر   -.5ط   -املراحل الثمان لطالب فهم القرآن/ عصام بن صاحل العويد.

 ص.  168هـ،  1435للدراسات والستشارات: دار احلضارة، 
 هـ(.  1433عام  1)صدرت ط

 وهذه املراحل هي:     
 الوقوف على اآلاثر الواردة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث الصحابة والتابعني. -

 السلف.إدراك املعىن اللغوي للكلمات الواردة يف اآلية ومقارنتها مبا جاء عن  -

 معرفة داللة حروف املعاين اليت تربط بني الكلمات.  -

 معرفة داللة اجلملة وما يتعلق هبا.  -

 فهم داللة السياق )اللحاق والسباق(.  -

 فهم مقصود السورة وما يتعلق هبا. -

 مجع اآلايت اليت تتكلم عن موضوع واحد يف موضع واحد.  -

مث االستشهاد هبا يف حملها من  العناية بتدوين أخبار األئمة سلًفا وخلًفا مع القرآن -
 التفسري.
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واملؤلف عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام يف الرايض، وعضو مؤسس للهيئة العاملية لتدبر  
 القرآن.

 
  الرايض:   -.عبدالرمحن بن عبدالعزيز الدهامي  إحتاف القاري بوسائل التدبر لكالم الباري/

 ص.  179هـ،  1435، مدار الوطن
الكتاب: منزلة تدبر القرآن، تدبر القرآن أصل صالح القلب، تدبر القرآن يقود من مباحث 

إىل تعظيم هللا الذي هو الغاية من اخللق، كيفية تدبر القرآن، تنزيل اآلايت القرآنية على احلوادث 
 النازلة والوقائع املستجدة، وسائل تدبر القرآن الكرمي، مناذج من تدبر السلف للقرآن الكرمي. 

 
  - هجية التدبر يف القرآن الكرمي وتطبيقاهتا يف جمال الرتبية العقلية/ إميان بنت زكي أسرة.من

ص )أصله رسالة  311هـ،  1437مكة املكرمة: مكتبة إحياء الرتاث اإلسالمي، 
 ماجستري(.

وضحت فيه الكاتبة منهجية تدبر القرآن الكرمي، وأبعادها، والعمليات العقلية اليت ميكن تنميتها  
ن خالل هذه املنهجية، يف دراسة تطبيقية على طالبات املرحلة الثانوية بقسميها األديب م

والعلمي. وعرَّفت طبيعة وخصائص النمو للطالبات، كما بيَّنت تفعيل هذه املنهجية يف جمال 
الرتبية العقلية هلن يف املرحلة املذكورة، من خالل تقدمي خطوات علمية نظرية وعملية، الستثمار  

 لقدرات العقلية من خالل إتقان منهجية تدبر القرآن الكرمي.ا
 

  1437الرايض: املؤلف،  - أول تدبُّر: طريقة فهمك األكمل/ انيف بن سعد الزهراين.
 ص.  68هـ، 

يذكر املؤلف أن ما كتبه ضوابط يف تدبّر القرآن الكرمي، تُعني على فهم هذا املقصد من مقاصد 
القيام به كما أمر هللا تعاىل، ونيل مثراته اليت وعدها هللا من قام به  إنزال القرآن الكرمي، وُحسن 

 على ما حيب.
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وقال: "العناية بتدبر القرآن والقيام به كيفما اتفق ال تكفي يف إصابة الصواب، ونيل اهلداية  
املوعود هبما من تدبّر القرآن؛ ألن ذلك موقوف على طريقة بيَّنها القرآن، وفصَّلها العلماء 

 لبيان. وذلك ما أرجو بيانه يف هذه الورقات". اب
 وضمَّ إليها شواهد وتطبيقات تتبنيَّ هبا تلك املعامل.

 
الرايض: مركز تدبر للدراسات   -مبادئ تدبر القرآن الكرمي/ عبداحملسن بن زبن املطريي.

 ص.  112هـ،  1437والستشارات، 
 ذكر فيه فضل التدبر، ومثرته، ومسائله، واستمداده، وحكمه.  

 مث بنيَّ األسباب املعينة على تدبر القرآن الكرمي، فموانعه املعنوية واحلسية. 
 

  - مدارج احلفظ والتدبر: أيسر الوسائل حلفظ القرآن وتدبره/ انصر بن سليمان العمر.
 ص.  127هـ،  1435والستشارات: دار احلضارة، الرايض: مركز تدبر للدراسات 

{ أي: لن يشقى  مىا أىنزىْلنىا عىلىْيكى اْلُقْرآنى لِّتىْشقىىيذكر املؤلف أن خالصة فهمه لقوله تعاىل: }
من معه القرآن. وأن يف آخر السورة )سورة طه( ما يؤكد ذلك، ويبني سرَّ السعادة والشقاوة: 

وىمىْن أىْعرىضى عىن ذِّْكرِّي فىإِّنَّ لىُه مىعِّيشىًة ضىنكاً وىحنىُْشرُُه  .يىضِّلُّ وىالى يىْشقىىمىنِّ اتَـّبىعى ُهدىايى فىالى }فى 
 {... يـىْومى اْلقِّيىامىةِّ أىْعمىى

قال: وملا كان القرآن هو الشفاء ألمراض القلوب واألبدان ودواؤها، كانت السعادة كل السعادة 
 وعمالً. يف العيش مع كتاب هللا تعاىل، تالوة وتدبرًا 

مث قال: فآمل أن جتد أخي يف هذه الصفحات ما يدلك على اإلميان واهلداية والسعادة والرمحة،  
 وتتخلص وتنجو مما يعرتضك من الغّم والضنك والشقاء. 

 
القرآن تدبُّر وعمل: النسخة التعليمية/ الفكرة واإلعداد مركز املنهاج لإلشراف والتدريب  

 ص.  622هـ،   1436الرايض: املركز،  -الرتبوي.
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منهج متكامل حمكم ومتخصص يف التدريب على تدبر القرآن الكرمي والعمل به؛ إحياًء لرتبة  
التدبر، ولرتبة العمل بكتاب هللا تعاىل، مث توضيح الغاية من هذا التدبر، واملساعدة على ترسيخ 

 احلفظ وضبط املتشابه من اآلايت.
دراسية، كل وحدة منها من وجه من أوجه  ( وحدات 604وقسم فيه املصحف الشريف إىل )

 املصحف، مضافًا إليها أربع فقرات رئيسة، هي:
الوقفات التدبرية: سبع وقفات تدبرية اعتنت مبقاصد اآلايت )اإلميانية، الرتبوية،  -1

( كتااًب من أمهات كتب التفسري، وبلغ جمموع وقفات 16وغريها( استخرجت من )
 ( وقفة.4228املنهج )

 الكلمات. جدول معاين -2
 العمل ابآلايت: من أجل تدريب القارئ على رتبة العمل ابلقرآن الكرمي...  -3
 التوجيهات..  -4

 
 

هـ(؛   1376املواهب الرابنية من اآلايت القرآنية/ عبدالرمحن بن انصر السعدي )ت 
الرايض: مركز تدبر للدراسات والستشارات،  -. 2ط-اعتىن به عمر بن عبدهللا املقبل.

 هـ.  171هـ،  1436
أتمالت يف كتاب هللا عزَّ وجلَّ، دوَّنه بعد تفسريه كتاب هللا تعاىل بثالث سنوات، وفيه فوائد  
ولطائف مل يذكرها يف غريه من كتبه، كما تضمن توجيهات سلوكية وتربوية، مع اختيارات 

املستجدات فقهية، وأتمالت متفرقة يف فهم القرآن وتذوق هداايته، وخاصة ما يعاجل منها 
 والنوازل.

 
القاهرة: مكتبة الشرق   -أتمالت يف القرآن الكرمي/ كرميان محزة؛ تقدمي حممد عمارة.

 ص.  96هـ،  1435الدولية، 
أتمالت وانطباعات دوَّنتها املؤلفة حول موضوعات يف القرآن الكرمي، هي: هالك القرى، اي  

الستشهاد، ملن األرض، هل يستوي ال  بين ال تعبد الشيطان، اليهود الصفوة أين هم، ثقافة ا 
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}إِّنَّ  يستوي، القلة الناجية، عبدي خلقتك لعباديت فال تلعب، انقالب اإلنسان وجحوده 
ُنودٌ  نسىانى لِّرىبِّّهِّ لىكى  {.}وىلىقىدِّ اْستـُْهزِّئى بُِّرُسٍل مِّّن قـىْبلِّكى {، اإْلِّ

 
الرايض:   - تشارات .ليدَّبروا آايته: حصاد عام من التدبر/ مركز تدبر للدراسات والس

 ص.  164هـ،  1433دار احلضارة،  
 

ثالثون جملًسا يف التدبر: جمالس علمية وإميانية: اجملموعة الثانية/ إعداد اللجنة العلمية يف 
الرايض: مركز تدبر للدراسات والستشارات: غالف: دار احلضارة،   -مركز تدبر.

 ص. 128هـ،  1434
هذه هي اجملموعة الثانية من اجملالس، اليت حرر كثريًا منها عدد من األعضاء املؤسسني ملشروع 
تدبر، لتكون معينة لإلمام يف مسجده، وللخطيب يف منرب اجلمعة، يف تناول بعض القضااي  

 املهمة اليت حيتاجها الناس، من منظور إسالمي، وفق أصول علمية للتدبر.  
للمجالس اليت يعقدها اآلابء مع أزواجهم وأوالدهم يف بيوهتم، أتسًيا   وأن تكون مادة مناسبة

تِّ اّللَِّّ   هبدي القرآن الذي رَّبَّ عليه أمهات املؤمنني: لىى يفِّ بـُُيوتُِّكنَّ مِّْن آايى }وىاذُْكْرنى مىا يـُتـْ
اًن ملن أحب أن يقرأ [، وأن تكون عو 34: األحزاب ]سورة  وىاحلِّْكمىةِّ إِّنَّ اّللَّى كىانى لىطِّيفاً خىبِّريًا{

 مادة خمتصرة يف املنتدايت واجملالس واالجتماعات العائلية
 

ثالثون جملًسا يف التدبر: جمالس علمية وإميانية/ إعداد مركز تدبر للدراسات والستشارات 
 ص.  128هـ، اجملموعة الثالثة 1435الرايض: املركز: غالف: دار احلضارة،  -.

 السلسلة )ثالثون جملًسا يف التدبر(، وموضوعاته: هذا هو اجلزء الثالث من 
علوم سورة البقرة، من فقه األمثلة القرآنية، جنات وظالل ألهل اإلميان، املبادرات يف القرآن  

 الكرمي، من فوائد قصة داود وسليمان يف سورة ص. 
 

الرايض: مركز تدبُّر للدراسات   -. 2ط -ليدَّبروا آايته: حصاد عام من التدبُّر.
 ص.  228هـ،   1435الستشارات: دار احلضارة، و 
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 اجملموعة الرابعة من سلسلة )ليدَّبروا آايته(، اليت أتيت ضمن املشروع الكبري )مصحف التدبر(. 
وهذه اجملموعة تدبُّر يف جمموعة من اآلايت بسور عديدة من القرآن الكرمي، ويف آخره حديث  

ين القرآن(.  عن سلسلة )غريَّ
 

ته: اجملموعة الثامنة: حصاد عام من التدبر/ القسم العلمي، مركز تدبر للدراسات ليدَّبَّروا آاي
 ص.  128هـ،  1436الرايض: املركز: دار احلضارة،  -والستشارات.

سبق التعريف مبجموعات سابقة من هذه السلسلة، وفيها مجع ملا قيل يف آايت كرمية من تدبر 
 آخرها: ملسات بيانية. وتفسري ملعانيها، على ترتيب السور، ويف 

 
  - ليدَّبَّروا آايته: حصاد سبع سنوات من التدبر/ إعداد اللجنة العلمية يف مركز تدبر.

 ص.  799هـ،   1436الرايض: مركز تدبر للدراسات والستشارات، 
ذكر يف املقدمة أن هذا اإلصدار "جيمع حصيلة سبع سنوات من التدبر، شارك يف زرعه وسقيه  

 ماء وطلبة علم، وحمبون لكتاب هللا تعاىل يف الغابر واحلاضر. أئمة أكابر، وعل 
واملؤمل أن حيقق هذا اإلصدار أهدافًا أخرى من إصدار هذه السلسلة، حيث جيتمع للقارئ  
مجيع ما سبق من تدبرات يف السنوات املاضية للسورة الواحدة يف موضع واحد، وهو ما  

 يضاعف من فائدة هذا اجلمع". 
 

ايته: حصاد عام من التدبر: اجملموعة التاسعة/ إعداد اللجنة العلمية يف مركز  ليدَّبَّروا آ 
 هـ.   1438الرايض: مركز تدبر للدراسات والستشارات،   -تدبر.

 
عداد انصر بن علي  إمجع و  /ر العالمة حممد بن صاحل العثيمنيالكنز الثمني من تدب  

 ص.191هـ، 1430بعد  القرآين،جمموعة آايت لإلعالم  الرايض: -.القطامي

مجع فيه معدُّه ما استطاع من تدبر الشيخ العثيمني رمحه هللا يف آايت من كتاب هللا تعاىل، من  
جمموعة كبرية من آاثره، ورتبها على ترتيب السور، وضبط النص، وخرَّج اآلايت واألحاديث،  

 للجزء الثاين منه. وذكر أنه أبقى شيًئا مما مجعه من تلك الكتب وما يستجد منها 
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الرايض: دار القاسم،   - اجملالس القرآنية يف تدبر السور واآلايت/ عبدامللك القاسم.

 ص.  883هـ،  1435
فرائد وفوائد ونكات التقطها املؤلف من كتب التفاسري، ومجعها يف كتابه هذا لتكون مدخاًل  

وسبب نزوهلا، ودررها ونفائسها،  ومعلًما لكل سورة، وليتأمل القارئ والسامع أغراض السور 
وبيان بعض أحكامها، فتتشوق نفسه ملعرفة أسرار القرآن الكرمي، ولطائفه وعجائبه. ومساها  

 جمالس لتقرأ يف املساجد.

 
  - لعلهم يتفكرون: قراءة تفكرية يف آايت الكتاب العزيز/ عبدهللا بن مرزوق القرشي.

 ص.  160:  2هـ، جـ 1436الرايض: دار وجوه، 
عناوين موضوعات اجلزء الثاين: فجر اجلمعة، جدل املقاصد، ال تيأس، اآلمال النافعة  من

واألوهام اخلادعة، حّي على الصرب والتصرب، السمعة غالية، العفو سرية وسريرة، التفاؤل مع  
 املكاره توهب احلياة، زينة الصحبة، يذكرون أعداءهم وينسون أنفسهم، على خطى الصّديق...

 
هـ،  1434عم ان دار املأمون،  -ميان: هداية وتدبر/ رضوان سلمان محدان. نداء اإل

 ص.  737
 

 ص.  175هـ،  1434الرايض: دار احلضارة،    - رقائق القرآن/ إبراهيم بن عمر السكران.
أتمالت يف القرآن الكرمي من خالل أحداث ومواقف مرت ابملؤلف، سجلها يف فصول متناثرة 

 تها يف هذا الكتاب. وأوقات متفاوتة، مث مجع حصيل 
 

الرايض: املؤلف،   -ومضات قرآنية: من أسرار القرآن العظيم/ ايسني حممد الفيغاوي.
 ص.  202هـ،  1436
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يذكر املؤلف اآلية أو اآلايت ذات العالقة ابلشاهد، مث يشرح معانيها مستعيًنا بكتب التفسري، 
الصورة البيانية، أو مبيًنا ما حتمل الكلمة  ويلقي الضوء على )الومضة(، ذاكرًا القصة، أو حملالً 

 من دالالت وروعة لفظية أو معنوية، وإن كان يف اآلية إعجاز أشار إليه وأبرزه. 
ومن عناوين املوضوعات اليت تناوهلا: القرية اخلاوية، الصاعقة، الكفار: السراب والبحر، النملة،  

 علم الغيب، البنان، اإلبل، الناصية.. 
 

 ص.  238هـ،  1437بريوت: الدار العربية للعلوم،  -ور/ ندى السم ان.نور بني السط 
قالت يف أول مقدمتها: "يعّد هذا الكتاب بقعة ضوء جتوَّل بني آايت القرآن الكرمي لتضيء لنا  
بنورها بعض املعاين اليت كانت غائبة أو مغيبة عن حياتنا، مث تسقط معانيها على حياتنا فرتتبط  

 إىل أي مدى تشبهنا وتنتمي ملا نعيشه...".  هبا، وجتعلنا نشعر
وقالت: "هذه قطرات قليلة من حبر علم القرآن الكرمي الواسع وتفسريه، مجعتها لكم خالل  

 رحلة استغرقت مين مخس سنوات من حفظ القرآن الكرمي والتفسري...". 
 

هـ،   1436ور، املدينة املنورة: دار املأث - فوائد ولطائف قرآنية/ عقيل بن سامل الشمَّري.
 ص.  300

يذكر املؤلف أنه استنبط هذه اللطائف والفوائد من القرآن الكرمي بعد مطالعة كالم املفسرين 
 ( فائدة. 500وفهمه، فال يكون هناك استنباط إال بعد فهم املعىن. وقد بلغت أكثر من )

تكون عقلية، تتعلق واللطيفة معىن مستنبط بدقة من النص. وفرَّق بينها وبني النكتة أبهنا 
ابلتفكر واالستنباط، بينما اللطيفة تكون يف أحد جوانبها ذات رقَّة وُحسن، إما يف الوصول  

 إليها، أو يف طريقة عرضها وصياغتها. 
 

هـ،   1436لهور؛ الرايض: دار الكتاب والسنة،  -كنوز قرآنية/ زيد بن فاحل الربع.
 ص.  245

كرمية خمتارة، رتبها الكاتب على ترتيب السور كما  فوائد وإرشادات واستنباطات من آايت  
 جاءت يف القرآن الكرمي، تسبقها مقدمة، و"مقتطفات قرآنية". 
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مركز  الرايض:  - .جمالس قرآنية: وقفات بيانية و دللت تربوية/عويض بن محود العطوي
 ص. 144هـ، 1434: غالف: دار احلضارة، تدبر للدراسات و الستشارات

 هـ.  1435: 2وط
قال املؤلف يف املقدمة: " يف القرآن العظيم مساحات للتأمل والعظة، تتنوع فيها الدالالت، 
لكن تبقى اللغة هي اجلسر املوصل إىل أسرار النظم القرآين، وهذا التأمل وتلك األسرار جيب 

 أالّ تتحول إىل ترف لغوي دون عناية ابهلداية ووصلِّ الناس بكتاب رهبم سبحانه...". 
من مباحث هذا التدبر يف كتاب هللا عزَّ وجّل: تكامل الزوجني، ااثقلتم إىل األرض، أرضيتم  
ابحلياة الدنيا، جرأة يف الباطل، من جمالس النساء، احلياة الطيبة، اهلمة يف طلب العلم، صفات 

 املريب، أدب اإلعذار، نفع اآلخرين، التأمل، تلقي اإلشاعات، ادفع ابليت هي أحسن.
 

  1435القاهرة: دار البشري للثقافة والعلوم،    -القرآن يتنزل من جديد/ خالد فهمي.  كأن
 ص.  224هـ، 

، وأنه طريق الزمة للجميع، فالقرآن  يذكر املؤلف أن التدبر شيء غري التفسري، وغري التأويل
بَـُّرونى  أىفىالى }يدعوان للتدبر   [.24]سورة حممد:  {أىقْـفىاهلُىا قـُُلوبٍ  عىلىى أىمْ  اْلُقْرآنى  يـىتىدى

ويقول إن كتابه نظُر رجٍل مسلم معاصر، رأى إمهال القوم، وهجراهنم لتدبر آايت الكتاب 
 احلكيم، فحمل نفسه على شيء مما ينعاه على الناس. 

 وجاء يف ثالثة فصول:
 األول: مداخل أساسية. 

كليات منهجية، وبقصد قراءهتا    الثاين: تدبر وأتمل يف سور القدر والعصر والتكاثر، مبا هي
 قراءة منهجية تكشف عن مسارات حتتاجها األمة يف أزمتها املعاصرة. 

والثالث: جيمع عدًدا من اآلايت املفردة ويتأملها يف سياقات زمنية بعينها، ويتدبرها يف سياق  
 حاداثت هجمت على واقعنا.  
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: مركز تفكر للبحوث  [القاهرة؟]د. م  -الشرقاوي. [صبحي]املشو ِّق إىل القرآن/ عمرو 
 ص.  176هـ،   1436والدراسات، 

تدبر يف القرآن الكرمي، وتشويق إليه، ليقرتب منه حمبه أكثر، ويقبل عليه أكثر، وذكر فيه مؤلفه  
من كالم أهل العلم وحال السلف ما حيفز اهلمة إىل ذلك. وأصله أوراق متناثرة كتبها يف أزمان  

 ة. متباعد
 وآبخره ملحقان:

 علم التفسري وسؤال املنهجية.  -

 منهج يف علوم القرآن وأصول التفسري. -
 

بريوت: دار   - .يوب جرجيس عطيةأ  اخلطاب القرآين بني إشكالية الفهم ودللة النص/
 ص.  192هـ، 1433الكتب العلمية، 

القاهرة:  -طنطاوي. التدبر يف سور القرآن الكرمي: سورة الفاحتة، سورة البقرة/ سامية 
 ص.  408هـ، 1434دار الكتاب احلديث، 

 
الرايض: املؤلف،   -.حممد بن عمر ابزمول تدبر القرآن وأثره يف تزكية النفوس/

 ص.  46هـ،  1434
 

هـ،   1435عم ان: دار فضاءات،  -القرآن برؤية معاصرة: دراسة/ حممد شاكر عبدهللا. 
 ص.  176

النظر املتفكر يف عدد من آي الذكر احلكيم، نشرها املؤلف يف  جمموعة من التأمالت دفع إليها  
 الصحف، مث مجعها بني دفيت كتاب، بعد أن أضاف إليها وبوَّهبا ووزعها على موضوعاهتا. 

وذكر أن عمله انصبَّ على التجديد واإلبداع، وليس االبتداع يف التفكري واالستنباط. وقصد  
 هذه األمة وخاصة شباهبا. به تقريب معانيه لعقول وأفئدة أبناء 

 ومن عناوين هذه املوضوعات:
 أتويل القرآن بني احملكم واملتشابه.  -
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 التقابل والتضاد يف القرآن الكرمي. -

 صورة واحدة للمكذبني يف كل زمان ومكان.  -

- .  سورة الكهف وغوامض العلم اللديّنِّ

 وخيلق ما ال تعلمون. -

 
عم ان: مؤسسة الوراق   - الكمبيوتر؟/ عوين نعيم شريف. كيف نتدبر القرآن يف عصر 

 ص.  313هـ،  1437للنشر، 
إحبار يف اإلعجاز العددي يف القرآن الكرمي، من حيث التناسق وترتيب اآلايت، والعالقة بني  
اسم السورة واآلية اليت حتمل رقم السورة، والتماثل بني الكلمة والكلمة اليت هلا تعلق هبا، وأسرار  

 ، وتطبيق حساب اجلُمَّل على بعض اآلايت... وغري ذلك.7 الرقم
 
 

مدى تضمني مهارات التفكري التأملي يف كتاب التفسري لطالبات الصف األول املتوسط  
الرايض: جامعة امللك سعود،   -ابململكة العربية السعودية/ نورة بنت فراج اخلالدي.

 للماجستري(. ورقة )حبث مكمل  181هـ،  1434

 

 سادًسا
 مقاصد القرآن والسور واآلايت

 أهداف، وأغراض 
 

عم ان:   -أمهات مقاصد القرآن وطرق معرفتها ومقاصدها/ عز الدين بن سعيد كشنيط.
 ص.  560هـ، 1433دار اجملدلوي، 

 
  423هـ،  1435طرابلس الشام: دار اإلمام،  -مقاصد القرآن/ نزار خالد اخلزندار.

 ص.
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ص(؛ التشبه بغري املسلمني وأحكامه   306مقاصد القرآن من األموال )  نفسه:  يليه للمؤلف
 ص(.  245على ضوء الكتاب والسنة )

تتبع فيه املؤلف مقاصد القرآن الكرمي يف اآلايت وأقوال املفسرين والعلماء والشروح املتعلقة هبا،  
 وأتبعها بدراسة حتليلية. وجعله يف ستة فصول:

 القرآن. تعريف مقاصد  -

 طرق معرفة مقاصد القرآن. -

 أمهية مقاصد القرآن وأقسامها ومراتبها.  -

 مقصد بيان أهم املقاصد.  -

 مقصد بيان املقاصد املهمة. -

 مقصد بيان الوسائل ومقاصدها.  -

 وفصول الكتاب الثاين )مقاصد القرآن من األموال(:

 بيان العالقة بني املال واإلنسان. -

 املنتجة وغري املنتجة لألموال.بيان املصادر املشروعة  -

 بيان املصادر غري املشروعة لألموال. -

 مقصد تزكية وتطهري النفس. -

 مقصد إنشاء أمة واحدة قوية.  -

 أثر مقاصد القرآن من األموال يف بعض املعامالت املالية املعاصرة.  -
 

اإلسالمية،   اجلامعةاملدينة املنورة:    -.  -مقاصد القرآن الكرمي/ علي البشري الفكي التجاين. 
 ورقة )ماجستري(. 470هـ،  1435

 
هـ،  1434القاهرة: مكتبة السنة،    -خمتصر مقاصد السور/ حممد بن علي أيب يعلى اجلامع.

 ص.  168
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ملا كان البحث يف مقاصد السور يؤدي إىل فهم القرآن الكرمي، فقد قام الكاتب جبمع كالم 
كتابيه "مصاعد النظر لإلشراف على مقاصد  العالّمة البقاعي يف بيان مناسبة السورة من  

السور" و "نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور"، وأحلق به تعليقات أخرى للفائدة وزايدة  
 اإليضاح.

 

لندن: مؤسسة الفرقان   - مقاصد القرآن الكرمي: جمموعة حبوث/ حترير حممد سليم عوا.
 ص.  600هـ،  1437بحوث، للرتاث اإلسالمي؛ الرابط: مركز املقاصد للدراسات وال

 حبوث دورة عقدت يف الرابط عن مقاصد القرآن الكرمي، منها: 

 اتريخ املقاصد القرآنية: عرض ودراسة: الشاطيب وعالل الفاسي منوذجان/ أمحد كايف. -

 مقاصد القرآن وأثرها يف التفسري/ فريدة زمرد. -

 إبراهيم البيومي غامن. مقاصد األمثال القرآنية: اجتهاد من أجل نظرية عامة/  -

 مقاصد األموال يف القرآن: رؤية أتسيسية/ حممد أمحني. -

 حنو تفسري مقاصدي للقرآن الكرمي: رؤية أتسيسية/ وصفي عاشور أبو زيد.  -

 مقصد إصالح التفكري اإلنساين يف القرآن الكرمي/ حممد عوام. -

 
الكويت: دار   - .عبدالقادر القادريعدانن  جىن القلب اهلامي يف مقاصد السور وحماورها/

 ص.  581هـ، 1435 شبيليا،إدار كنوز  الرايض:حامل املسك؛ 
ذكر مقصد كل سورة، وربط بني حماورها، وبنيَّ بعض لطائفها عند احلاجة، ومناسبة كل سورة  
ملا جاورها من السور، ليظهر التناسب بينها، وقد يذكر األدلة على مقاصدها وحماورها، كما  

 ببعض تشبيهات القرآن اليت خلت من أدوات التشبيه..   اهتم
 

  - مقاصد الشريعة اإلسالمية بني تفسريي املنار وزهرة التفاسري/ هنلة حسني فرغلي.
 ص )ماجستري(. 393هـ،  1437القاهرة: جامعة القاهرة، 
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مقاصد السور يف القرآن الكرمي: دراسة نظرية تطبيقية على سورة الفاحتة، البقرة، األنبياء،  

  450هـ،  1439 – 1438الرايض: جامعة اإلمام،  -احلج/ شريين بنت كاظم بنون. 
 ورقة )دكتوراه(. 

 
سور من القرآن الكرمي: مقاصد وقيم ودللت/ إعداد سليمان حممد الدقور، حممد سعيد  

  127هـ،  1435عم ان: مجعية احملافظة على القرآن الكرمي،    -أمحد سليمان الرقب.بكر،  
 ص.

خالصة مركزة لسور من القرآن الكرمي، بنيَّ فيها مؤلفوها مقاصدها ودالالهتا وقيمها الكلية  
والتفصيلية، لتكون دلياًل ومرشًدا لفهمها، حىت يسهل حفظها وتدبرها، والقيام مبا اشتملت  

 جيهات وإرشادات.عليه من تو 
 وهذه السور هي: اإلسراء، األحزاب، لقمان، الرمحن، اإلنسان.  
 

  - مقاصد التعبري القرآين: دراسة يف بعض قصار السور القرآنية/ فاخر هاشم الياسري.
 ص.  105هـ،   1437عم ان: دار احلامد، 

القرآنية، اليت حصرها يف سور قام املؤلف بتتبع املقاصد القرآنية يف بعض مسالك السور 
)الفاحتة، واملاعون، والكوثر، والناس( للوقوف على بيان الداللة التعبريية اليت تؤديها الوحدات 
أو املكوانت داخل البنية اللغوية القرآنية، الستخالص هذه املقاصد الداللية عن طريق إحياء  

 السياق القرآين هلذه السور. 
 للغوية يف جامعة البصرة.واملؤلف أستاذ الدراسات ا

 
التقسيم يف ضوء املقاصد القرآنية: أدواته وأنواعه وآاثره/ مجع ودراسة مشاعل بنت سعد 

 مج )دكتوراه(.  2هـ،   1435الرايض: جامعة امللك سعود،  -احلقباين.
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  -من دللت أمساء السور يف القرآن الكرمي/ عيسى إبراهيم وادي، حممود عبدالكرمي مهنا. 
 ص.  421هـ، 1433ن: دار الرضوان؛ رام هللا: دار األمني،  عمَّا

 
  مدار الوطن للنشر،   لرايض:ا  -محد الطويل. أمحد بن  أأتليف      /حمتوايت سور القرآن الكرمي

 ص.  588هـ،  1434
تناول فيه عناصر كل سورة وأغراضها ومقاطعها وموضوعاهتا وحمتوايهتا، وعدد آايهتا وكلماهتا  

 وأمسائها، وكوهنا مكية أو مدنية. وحروفها 
وذكر املؤلف أن هذا الكتاب هو مقدمة تفسريه "واحة التفسري"، وأنه أفردها يف كتاب ليسهل 

 تناوهلا ويعم النفع هبا. 
 

هداايت األجزاء/ إعداد اللجنة العلمية يف مركز تدبُّر للدراسات والستشارات؛ راجعها  
 ص.  40هـ، 1434الرايض: املركز، حنو  -وأشرف عليها عمر بن عبدهللا املقبل.

إشارات خمتصرة، ووقفات موجزة، لبيان أهم ما اشتملت عليه أجزاء القرآن الكرمي الثالثني من 
 موضوعات، وذكر يف املقدمة أنه نواة لكتاب أكثر تفصيالً يف املوضوع. 

 
  -والدللت/ رفاه عزيز العارضي.الرتتيب يف القرآن الكرمي: اجملال والوسائل والبواعث 

 ص.  343هـ،   1433دمشق: ْتوز: طباعة، نشر، 
يعىن الكتاب برتتيب األلفاظ واجلمل القرآنية املتتابعة على نسق معني. وقسم على أربعة فصول: 
جاء األول مدخالً نظرايًّ )الرتتيب: حبث يف املفهوم(، ووقف الثاين على )أسس الرتتيب وبواعثه  

 ن(، وأعقبهما فصالن عن املواضع املتشاهبة لفظًا، املختلفة ترتيًبا. يف القرآ
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 سابًعا
 املناسبات بني السور واآلايت

 
الرايض: مركز تدبر    -املختارات من املناسبات بني السور واآلايت/ ابتسام عمر العمودي.

 ص.  264هـ،   1436للدراسات والستشارات : دار احلضارة، 
 الكاتبة ارتباط السورة مبا قبلها، ووجه االرتباط يف كل آية مبا قبلها وما بعدها.تعين 

وعلم املناسبات دقيق، حيتاج إىل فهم مقاصد القرآن الكرمي، وتذوق النظم القرآين وبيانه املعجز.  
 وبه يرسخ اإلميان يف القلب.

أبسلوب سهل، ومن خربة هلا  وهذه دراسة جديدة هلذا العلم، اجتهدت فيه الكاتبة وصاغته 
 يف حتفيظ القرآن الكرمي.

 
 -.[القادري]قواعد العناق ملعرفة ما بني اآلايت من التناسق والشتياق/ عدانن عبدالقادر  

 ص.  177هـ،   1437الرايض: دار كنوز إشبيليا؛ الكويت: دار حامل املسك، 
 نحو، كما يقول املؤلف. نسبة علم املناسبات من علم التفسري، نسبة علم البيان من ال

ويقول أيًضا: بتدبر تناسب القرآن وارتباط بعضه ببعض جتد فوائده غزيرة، وهبا يتبني املعىن بعد 
 املعىن، بل إن أكثر لطائف القرآن مودعة يف الرتتيبات والروابط.

( قاعدة ملعرفة ما بني اآلايت من التناسب والتآلف، مثل: معرفة مقصد السورة، 16مث ذكر )
 تقارب املوضوع الرئيسي، التضاد واملقابلة... 

 
املناسبة بني كلمات اآلية الواحدة يف القرآن الكرمي: دراسة أتصيلية تفسريية/ اخلضر انصر 

 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 240الرايض: جامعة امللك سعود،  -اجلونة.
 

جلَّ يف القرآن الكرمي:  مناسبة اقرتان اسم الرسول صلى هللا عليه وسلم ابسم هللا عزَّ و 
  677هـ،  1438الرايض: جامعة اإلمام،  -دراسة موضوعية/ دمية بنت فرج الدوسري. 

 ورقة )حبث مكمل للماجستري(.



230 
 

 
التناسب يف قصص األنبياء: يف األعراف وهود والشعراء والعنكبوت/ لطيفة بنت حممد  

 (. ورقة )دكتوراه 426هـ،  1437الرايض: جامعة اإلمام،  - البدر.
 

  [ حممد رائف] املناسبات القرآنية عند اإلمام الرازي يف تفسريه "مفاتيح الغيب"/ رأفت 
ص )أصله رسالة علمية من جامعة   535هـ،    1437عم ان: دار النور املبني،    -املصري.
 األزهر(.

أو بني  تعين املناسبات القرآنية عند العلماء: وجه االرتباط بني اجلملة واجلملة يف اآلية الواحدة،  
 اآلية واآلية يف اآلايت املتعددة، أو بني السورة والسورة. 

فهي علم تعرف به علل الرتتيب، يعين أسرار ترتيب القرآن، وهو سّر البالغة؛ ألنه يؤدي إىل  
 مطابقة املعاين ملا اقتضاه من احلال.

ل مخسة أبواب، والكتاب دراسة هلذا العلم يف التفسري الكبري للفخر الرازي رمحه هللا، من خال
 هي: 
 حول علم املناسبات القرآنية.  -

 التعريف ابلرازي وتفسريه، وبيان أوجه اهتمامه ابملناسبات القرآنية. -

 املنطلقات والقواعد املنهجية عند الرازي يف تسجيله املناسبات القرآنية.  -

 اإلطار اجلامع ألنواع املناسبات القرآنية يف تفسري الرازي.  -

 فيمن بعده فيما يتعلق ابملناسبات القرآنية. أثر الرازي  -
 

الرايض:   -املناسبات القرآنية عند اإلمام ابن قيم اجلوزية/ سندس بنت عبدهللا العيدان.
 ورقة )ماجستري(. 563هـ،  1435جامعة اإلمام، 

 

منهج الشيخ عبدالرمحن السعدي يف املناسبات بني السور واآلايت/ رشا بنت عبدهللا  
 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 254هـ،  1436بريدة: جامعة القصيم،   -احمليميد.
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 اثمًنا: اإلسرائيليات 
 

  -مراجعات يف اإلسرائيليات/ خنبة من الباحثني؛ حترير وترتيب ابسل عمر مصطفى.
 ص.  390هـ،   1436الرايض: مركز تفسري للدراسات القرآنية، 

التفسري بعناية كبرية يف الدراسات القرآنية، وغلبت على كثري حظيت اإلسرائيليات يف كتب 
منها الدعوة إىل جتريدها منها، وانتقاد املفسرين يف إيرادها، مع قلة العناية ابجلانب املنهجي  
الذي يتيح أتمل واقع تطبيقات املفسرين، وآليات تعاملهم مع هذه اإلسرائيليات، ليستخرج 

 اليبهم يف التعامل. منها مناهجهم يف النظر، وأس
والكتاب مجلة من البحوث العلمية املتعلقة بقضية اإلسرائيليات، حماولة يف الكشف عن آليات 
النظر، بغية الوصول إىل منهجية جتلي موقف التعامل مع هذه اإلسرائيليات. وقد مجعت هذه 

 البحوث حتت ثالثة فصول، هي: 
 إضاءات على الطريق. -

 خطوات يف املنهج.  -

 على املنهج.  تطبيقات  -

 
  - اإلسرائيليات يف تفسري الطبي: دراسة يف اللغة واملصادر العبية/ آمال عبدالرمحن ربيع.

ص )أصله رسالة دكتوراه   510هـ،  1436القاهرة: املصرية للتسويق والتوزيع،  -.3ط
 من جامعة القاهرة(.

اإلمام الطربي وأصوهلا   أتيت ميزة هذا الكتاب من الربط بني الرواايت اإلسرائيلية يف تفسري
العربية، على أاّل يتم احلكم عليها أبهنا )إسرائيلية( ما مل يكن هلا أصل يف كتب الرتاث العربي 
 اإلسرائيلي. وقد عانت الباحثة كثريًا حىت حصلت على املصادر العربية يف موضوعها املتشعب.

إلسالم منها، واملصادر العربية وبينت يف الباب األول ظهور اإلسرائيليات يف التفسري وموقف ا
 لتحقيق الرواايت اإلسرائيلية عند الطربي، وجماالت ورود اإلسرائيليات عنه، وموقفه منها. 

ويف الباب الثاين كانت الدراسة النصية، حيث النصوص املتطابقة بني ما ورد يف التفسري ويف 
ملة يف اآلاثر املفصلة يف األصول  املصادر العربية، مث النصوص املتفقة يف املضمون، فالنصوص اجمل 
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العربية، مث النصوص املفصلة يف اآلاثر اجململة يف األصول العربية، والرواايت ذات اإلضافات 
 واملبالغات.

 وآبخره ملحقان:
 مواضع اإلسرائيليات يف تفسري الطربي ومصادرها اليهودية )جدول(.  -

 )جدول(.أبرز رواة اإلسرائيليات يف تفسري الطربي  -

والكتاب دراسة مميزة وحمكمة. وقد رفضت املؤلفة أن يطبع كتاهبا يف الكيان الصهيوين. وتوفيت 
 هـ.  1436عام 

 
السمات األسطورية يف بعض تفاسري القرآن الكرمي: تفسري اخلازن لسورة البقرة منوذًجا/  

 ص.  130هـ،  1437إربد، األردن: عامل الكتب احلديث،   -عبدالسالم اخلراز.
دراسة لإلسرائيليات اليت دخلت كتب التفاسري لتعّرف بعض غاايهتا، وكيف وجلت التفاسري 
املختلفة يف كل عصر من العصور، واختذ املؤلف تفسري "لباب التأويل يف معاين التنزيل" لعلي 

هـ( منوذًجا لذلك، عند تفسريه لسورة البقرة. وجعله يف أربعة  741بن حممد اخلازن )ت 
 فصول:
 األسطورة واإلسرائيليات. -

 حضور اإلسرائيليات يف تفاسري القرآن الكرمي. -

 القصة القرآنية واألسطورة عند العرب. -

 اإلسرائيليات واألساطري يف تفسري اخلازن. -

 واملؤلف أستاذ شعبة اللغة العربية يف التعليم الثانوي التأهيلي ابملغرب.
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 اتسًعا
 احلروف املقطعة

 
الرايض:   -املقطَّعة يف أوائل سور القرآن الكرمي/ سليمان عودة أبو صعيليك.احلروف 

 ص.  198هـ،  1433جامعة امللك سعود، النشر العلمي واملطابع، 

  – اليت أتيت يف أوائل بعض سور القرآن الكرمي  –ذكر املؤلف أنه مل يؤلَّف يف احلروف املقطَّعة 
جاءت هذه الدراسة الوافية عن هذه الظاهرة، اليت كتاٌب جيمع كلَّ املوضوع يف حبث واحد، ف

 تشمل تفسريها وإعراهبا وأتصيلها لغة، وبيان مذاهب العلماء فيها. 

 وجاء كتابه يف مقدمة ومتهيد وأربعة فصول، هي:

 تفسري احلروف املقطَّعة. -

 احلروف املقطَّعة لغة. -

 التوجيه النحوي للحروف املقطَّعة. -

 املقطَّعة. مذاهب املتأخرين يف احلروف -
 

  -السرُّ احملجوب والبيان املطلوب ملكنون احلروف املقطعة يف القرآن الكرمي/ وليد زهران.
 ص.  320هـ، 1433د. م. ن،  

 
جدة:   -احلروف املقطَّعة يف القرآن الكرمي: إعجازها يف نطقها/ حممود بن حممد خبش.

 ص.  128هـ،  1437املؤلف،  
عند اإلنسان هي وجه اإلعجاز، وأن احلروف املقطعة يف القرآن رأي املؤلف أن خمارج احلروف  

جاءت لبيان هذه املخارج، وتذكري الناس هبذه النعمة العظيمة، فمخارج احلروف عند كل 
 الناس واحدة، عربيهم وعجميهم. 

وذكر أن هذه احلروف جاءت يف بداية سور القرآن لتلفت االنتباه إىل خمارج احلروف اليت 
 ا.ستأيت بعده
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وأن املفسرين مل يشريوا إىل إعجاز هذه احلروف، وهذا ما جعله ينظر إىل أن معناها رمبا يكون  
املقصود به بيان خمارج حروفها، فهي اليت يلد فيها احلرف فيشكل الكلمة، مث ابلكلمات 
تتشكل العبارة، اليت تكون صاحلة للتحدي بقوة اللفظ، أو جبمال املعىن، أو ابإلخبار عن  

 ماض، أو آن، أو مستقبلي.شيء 
 وأشار أيًضا إىل أن إعجاز هذه احلروف قد يظهر من بعد، ومل حين أواهنا. 

 واملؤلف فريق أول متقاعد من مكة املكرمة.
 
 عاشًرا

 التفاسري القدمية
 )يشمل مجع األقوال يف التفسري، والرتجيحات، والستنباطات(

 )مناهج الستنباط: يف مناهج التفسري(
 

  - تفسري الصحابة رضي هللا عنهم: دراسة تطبيقية مقارنة/ زهرة بنت عبدالعزيز اجلريوي. 
 ص )دكتوراه(.  929هـ،  1435الرايض: جامعة اإلمام، 

 
املفسرون من الصحابة رضي هللا عنهم: مجًعا ودراسة استقرائية وصفية/ عبدالرمحن بن 

 ورقة )ماجستري(. 1061هـ،  1437املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -عادل املشد.

 

أقوال عبدهللا بن الزبري رضي هللا عنه يف تفسري القرآن الكرمي: مجًعا ودراسة/ أبو زيد توحيد 
 ورقة )ماجستري(. 733هـ،  1434الرايض: جامعة اإلمام،  -أمحد.

 
  الكتب بريوت: دار  -. محد فريد املزيديأمجع وترتيب وحتقيق  تفسري احلسن البصري/

 مج. 2هـ،   1433العلمية، 
 هـ. 110تويف اإلمام احلسن سنة 
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  -أقوال اإلمام مالك رمحه هللا يف التفسري: مجًعا ودراسة/ ليلى بنت عبدالرمحن العمودي. 
 هـ )ماجستري(. 1438مكة املكرمة: جامعة أم القرى، 

 هـ(. 179اإلمام مالك بن أنس )ت 
 

  - هـ(/ مجع وحتقيق عبدهللا أبو السعود بدر. 180)املتوىف سنة تفسري عبدالرمحن بن زيد  
 ص.  921هـ، 1435إربد، األردن: عامل الكتب احلديث، 

تفسري ابملأثور، لتابعي جليل، مجعه معده من مظانه حمقًقا موثًقا بعدما ضاعت نسخه األصلية،  
سانيد، وحقق املتون،  اعتمده من كتب التفسري، مث صنفه ورتبه على ترتيب املصحف، ووثق األ

وعلق على ما يلزم، وشرح ما غمض، ووضح املشكل، وخرَّج اآلايت واألحاديث، وترجم  
 لألعالم، وجعله يف قسمني:

ر، ومنهجه يف تفسريه، ومنهج حتقيقه.  • األول حلياة املفسِّّ
 • والثاين نص التفسري.

 
الكرمي: مجًعا ودراسة/ عبداإلله هـ[ من القرآن  204استنباطات اإلمام الشافعي ]ت 

 مج )دكتوراه(.  2هـ،  1436الرايض: جامعة اإلمام،   -بن صاحل املدمييغ.
 

  -ع ودراسة غزيل بنت حممد الدوسري.مج  عبيد القاسم بن سالم/مام أيبتفسري اإل
 ص( )أصله رسالة دكتوراه(.  1328مج )  2هـ،  1434الرايض: دار الصميعي،  

 هـ( مجع بني علوم الفقه والتفسري واحلديث 224روي عامٌل جليل )ت القاسم بن سالّم اهل
والقضاء واللغة واألدب، وله مصنفات جليلة تعترب مراجع يف ابهبا، وقد تويف مبكة املكرمة عام 

هـ. وأقواله يف التفسري ثروة علمية عظيمة كانت متناثرة يف بطون الكتب، فقامت جبمعها  224
اهبا هذا، بعد دراسة عنه، وبيان منهجه يف التفسري من خالل عشرة ودراستها املؤلفة يف كت 

 فصول، وذكر خصائصه ومميزاته. 
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هـ( يف التفسري: مجًعا ودراسة/ عبدالرمحن   280أقوال اإلمام عثمان بن سعيد الدارمي )ت  
 ورقة )ماجستري(. 508هـ،  1435الرايض: جامعة اإلمام،  -بن عبدالوهاب املهيدب. 

 
هـ(: مجًعا ودراسة/   291 – 200أقوال أيب العباس ثعلب يف التفسري ومنهجه فيها )

 مج )رسالة دكتوراه(.  3هـ، 1433الرايض: جامعة اإلمام،  -تركي بن سليمان النشوان.
 

تفسري الطبي: جامع البيان عن أتويل آي القرآن/ أليب جعفر حممد بن جرير الطبي )ت  
هـ،  1434الرايض: دار عامل الكتب،  -عبداحملسن الرتكي. هـ(؛ حتقيق عبدهللا بن310

 مج. 26
أشهر تفسري يف اترخينا اإلسالمي، صدر بتحقيق متكامل، الئق مبكانته، لكاتب وأستاذ  
مشهور بتحقيقاته املوسوعية، وقد أابن يف مقدمته أنه توافر على خدمته جهود عديدة، منها  

لق خبدمة النص، وأن ذلك قد مت يف مركز البحوث ما يتعلق جبمع خمطوطاته، ومنها ما يتع
والدراسات العربية واإلسالمية يف دار هجر ابلقاهرة، وامتدَّ العمل فيه ثالث سنوات، واجلزءان 

 األخريان فهارس فنية. 
 

زوائد تفسري ابن جرير الطبي على الكتب الستة ومسند اإلمام أمحد من األحاديث  
  1436أهبا: جامعة امللك خالد،  -راسة/ عمر بن أمحد زعلة.املرفوعة: مجًعا وخترجًيا ود

 هـ، )أكثر من جزء( )حبث مكمل للماجستري(.
 

د. م: دار الُعال؛ القاهرة: توزيع دار ابن    -تفسري نفطويه/ مجع وتعليق بالل فيصل البحر.
 ص.  231هـ،  1435عفان، 

دِّث مسند، وإمام يف النحو،  ه( فقيه حم 323إبراهيم بن حممد األزدي املعروف بنفطويه )ت 
إضافة إىل كونه رأًسا يف املذهب الظاهري. أيَّد مذهب سيبويه يف النحو فقيل له )نفطويه(،  

 وهو من أحفاد املهلب بن أيب صفرة.
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ذكر جامعه أن وقف على كالم انفع له يف أتويل القرآن وتفسري معانيه، قد تناثر يف بطون  
اطنه، وتقصَّى مظانه، حىت اجتمع له منه ما ضمَّنه هذا اجلزء، كتب التفسري واللغة، فتتبع مو 

 وانتخبه يف هذا التأليف، مث علق عليه وشرحه مبا يقتضيه املقام. 
 وليس له كتاب مؤلَّف يف التفسري، وإمنا هو اجتهاد يف مجع ما تناثر له يف هذا العلم.

 
الرايض: جامعة  -الرومي.أقوال الزجاجي يف التفسري: مجًعا ودراسة/ مسية بنت خالد 

 هـ. )ماجستري(. 1434اإلمام، 
 هـ(.  337عبدالرمحن بن إسحاق الزجاجي )ت 

 
د.   - تفسري القف ال الشاشي الكبري/ مجع وحتقيق ودراسة فرحان عبدالعزيز جميد الطائي.

 ص. 423هـ،  1436م: دار البيان، دار احلكمة، 
هـ.   365مساعيل القّفال الشاشي، املتوىف سنة هو العالمة الفقيه الشافعي حممد بن علي بن إ

له تفسري كبري ال يعرف خربه، وقد توسَّع فيه، وذكر وجوًها يف تفسري اآلايت، مع ذكر أسباب  
النزول، واملعاين اللغوية، ورآه الفخر الرازي ونقل منه الكثري. وكان معتزيل املذهب مث تركه وعاد  

 وفق قواعد املعتزلة. وهذا مجع لتفسريه.   إىل مذهب أهل السنة، وتفسريه منضبط 
 

أقوال احلسن بن حيىي بن نصر اجلرجاين )املتوىف يف القرن الرابع( يف التفسري: من أول 
الرايض:    -سورة الفاحتة إىل آخر سورة املؤمنون: مجًعا ودراسة/ هدى بنت حممد التمامي.

 لرسالة املاجستري(.ورقة )حبث مكمل  533هـ،   1437جامعة امللك سعود، 
 

هـ يف التفسري: مجًعا ودراسة/ مرمي حممد آل  401أقوال أيب عبيد اهلروي املتوىف سنة 
 مج )ماجستري(. 2هـ،  1434الرايض: جامعة اإلمام،  -حسن.

 
هـ(؛ حتقيق حممد زين حممد   406تفسري القرآن العظيم/ حممد بن احلسن بن فورك )ت 

 ورقة )ماجستري( 489هـ،  1433عة أم القرى، مكة املكرمة: جام -الشنقيطي.
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 من أول سورة الذارايت، إىل آخر سورة املعارج.
 

  حكامه ومجل من فنون علومه/ أيف علم معاين القرآن وتفسريه و  اهلداية إىل بلوغ النهاية: 
شراف  إ؛ وآخرين؛ حتقيق صاحل زارة هـ( 437)ت يب طالب القيسي أأليب حممد مكي بن 

  القاهرة: مؤسسة البحوث والدراسات العلمية )مبدع(؛ فاس: - .البوشيخيالشاهد 
جامعة سيدي   قدمت إىل صله جمموعة رسائل ماجستري مج. )أ 9هـ، 1435 دارالسالم،

 (. فاسبحممد بن عبدهللا 
(  13هـ، يف ) 1429طبعة جديدة لتفسري جليل، سبق أن قامت بطبعه جامعة الشارقة عام 

 جملًدا.
عن جهوده وشيء من منهجه يف تفسريه هذا بقوله: "اجتهدت يف تلخيصه وبيانه  ويذكر مؤلفه  

واختياره واختصاره، وتقصَّيت ذكر ما وصل إيلَّ من مشهور أتويل الصحابة والتابعني ومن 
بعدهم يف التفسري دون الشاذ، على حسب مقدريت وما تذكرته يف وقت أتليفي له. وذكرُت 

ى هللا عليه وسلم ما وجدت إليه سبياًل، من رواييت أو ما صح  املأثور من ذلك عن النيب صل 
 عندي من رواية غريي، وأضربُت عن األسانيد ليخفَّ حفظه على من أراده". 

قال: "وترمجُت عن معىن ما أشكل لفظه من أقاويل املتقدمني بلفظي ليقرب ذلك إىل فهم  
 دارسيه، ورمبا ذكرت ألفاظهم بعينها ما مل يشكل".

 
نباط عند اإلمام مكي بن أيب طالب من خالل تفسريه "اهلداية إىل بلوغ النهاية":  الست

  484هـ،    1436الرايض: جامعة اإلمام،    -دراسة نظرية تطبيقية/ سفر بن برجس العتييب. 
 ورقة )ماجستري(.

 
النهاية": دراسة  قواعد الرتجيح عند اإلمام مكي بن أيب طالب يف تفسريه "اهلداية إىل بلوغ  

هـ،    1435الرايض: جامعة امللك سعود،    -أتصيلية تطبيقية/ عائشة بنت حممد احلمدان. 
 مج )حبث مكمل للدكتوراه(.  2
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 هـ(.  437الكشف والبيان عن تفسري القرآن/ أمحد بن حممد الثعليب )ت 
 هـ،...  1434حقق يف جامعة أم القرى مبكة املكرمة، الدراسات العليا، 

 
يل لفوائد كتاب "التفصيل اجلامع لعلوم التنزيل"/ أليب العباس أمحد بن عمار  التحص

  - هـ(؛ حتقيق حممد زايد شعبان، فريد نصري شيخ البزورية.  440املهدوي )ت حنو 
 مج.  7هـ،  1435الدوحة: وزارة األوقاف،  

فذكر فيه   تفسري جامع، اختصره املؤلف من تفسريه الكبري "التفصيل اجلامع لعلوم التنزيل"،
األحكام اجململة، واآلايت املنسوخة، والقراءات، والتفسري، والغريب، واملشكل، واإلعراب، 

 واملواعظ، واألمثال، واآلداب، وغري ذلك.
 وقسم السور الطوال إىل فصول حبسب املوضوعات، أو حبسب طول اآلايت وقصرها.

 
يب العباس أمحد بن عمار املهدوي  التحصيل لفوائد كتاب التفصيل اجلامع لعلوم التنزيل/ أل

 هـ(.   440)ت حنو 
 هـ،...  1435، 1434حقق من قبل طلبة يف جامعة أم القرى وغريها، 

 
قواله يف التفسري من كتاب املكتفى يف الوقف  أو هـ[  444]ت يب عمرو الداين أمروايت 

ض: املؤلف،  الراي  - .عبدالرمحن الشثريبن عبدهللا  ا ودراسة/ا وخترجيً مجعً  والبتداء: 
 ص.  296هـ،  1434

 
الرايض:   -أقوال اإلمام ابن عبدالب  يف التفسري: مجًعا ودراسة/ خالد بن محد الداود. 

 مج )ماجستري(. 2هـ،  1436جامعة اإلمام، 
 هـ(. 463أبو عمر عبدهللا بن يوسف بن عبدالرب القرطيب )ت 

 
 هـ.  1436املنورة: جامعة طيبة، املدينة  -ترجيحات الواحدي يف تفسريه "البسيط". 

 )عدة رسائل ماجستري(. 
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 هـ(. 468أبو احلسن علي بن أمحد الواحدي النيسابوري )ت 
 

تفسري القرآن العظيم، املسمى بدرج الدرر/ املنسوب لعبدالقاهر بن عبدالرمحن اجلرجاين 
 هـ(.  471)ت 

 هـ  1433 – 1429حقق يف جامعة أم القرى مبكة املكرمة، بني األعوام 
هـ، بتحقيق صالح الفرحان، وحممد   1430وقد صدر حمقًقا عن دار الفكر بعم ان عام 

 مج، بعنوان: درج الدرر يف تفسري القرآن العظيم.  2أديب شكور، 
 

)ت    أليب الفتح عبدالصمد بن حممود بن يونس الغزنوي  تفسري الفقهاء وتكذيب السفهاء/
   هـ(.  500حنو 

  143، مكة املكرمةلبة الدراسات العليا جبامعة أم القرى يف جمموعة من طحتقيق ودراسة 
 ....  -هـ 

اهتم فيه مؤلفه آبايت األحكام خاصة، وذكر أقوال الفقهاء فيها، وخاصة أقوال أيب حنيفة 
وصاحبيه رمحهم هللا، إضافة إىل بيان معاين اآلايت إمجااًل، مع ذكر أسباب نزوهلا، وتوضيح  

 ذكر بعض اختالف املفسرين، والقراءات وتوجيهها، واستشهد ابلشعر.. الغريب لغة واشتقاقًا، و 
 
 .قوال ابن رشد )اجلد( يف التفسري أ

  1434تقامسه جمموعة من طلبة املاجستري يف جامعة القصيم ابلسعودية دراسة وحتقيًقا، 
 هـ، ... 

 هـ(.  520)تويف اجلد سنة 
 تفسري كتاب هللا الكرمي، من خالل  مُجعت يف هذه الرسائل العلمية أقوال ابن رشد اجلد يف

تقريره األحكام الشرعية، واستخراج الفوائد من اآلايت، وعنايته يف بيان احلكمة من بعض 
 األحكام.
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تفسري ابن عطية: احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز/ أليب حممد عبداحلق بن عطية  
 -الباحثني؛ إبشراف إدارة الشؤون اإلسالمية.هـ(؛ حتقيق جمموعة من    542األندلسي )ت  

 مج. 10هـ،  1436الدوحة: وزارة األوقاف، إدارة الشؤون اإلسالمية،  
تفسري جليل مشهور، أودع فيه مؤلفه تفسري اآلايت واأللفاظ القرآنية مبدلوالهتا الشرعية  

 واللغوية، مع بيان القراءات، والناسخ واملنسوخ، والنحو واإلعراب...
ل رمحه هللا: "وقصدي فيه أن يكون جامًعا وجيزًا حمررًا، ال أذكر من القصص إال ما ال  يقو 

تنفك اآلية إال به، وأثبت أقوال العلماء يف املعاين منسوبة إليهم على ما تلقى السلف الصاحل  
رضوان هللا عليهم كتاب هللا من مقاصده العربية، السليمة من إحلاد أهل القول ابلرموز، وأهل 

 القول بعلم الباطن، وغريهم". 
هـ، مث قامت إبعادة إخراجه يف   1411وكانت الوزارة الناشرة قد أصدرت أول طبعة منه عام 

هـ، وهذه طبعة اثلثة بعد تصحيح النص، ومقابلته على خمطوطات  1428طبعة اثنية سنة 
متطلبات التحقيق اندرة، وتوثيق األقوال واألشعار، وختريج األحاديث واآلاثر، وغري ذلك من 

 والتوثيق.
 

 542احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز/ عبداحلق بن غالب بن عطية األندلسي )ت  
 هـ(. 

حققه جمموعة من طلبة الدراسات العليا ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة، يف سنوات  
 هـ،...  1434خمتلفة، 

 
 مجًعا ودراسة.أقوال ابن رشد احلفيد يف التفسري 

  1434تقامسه دراسة وحتقيًقا جمموعة من طلبة املاجستري يف جامعة القصيم ابلسعودية، 
 هـ، ... 

 هـ(. 595)تويف احلفيد سنة 
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عم ان: دار ورد األردنية،   -تفسري القاضي عياض/ مجع وترتيب حممد جملي راببعة.
 مج. 2هـ،  1433

 
الكتاب احلكيم وتعرف اآلايت والنبأ العظيم/   تفسري ابن برجان: تنبيه األفهام إىل تدبر
بريوت:    -هـ(؛ حتقيق أمحد فريد املزيدي.  536عبدالسالم بن عبدالرمحن بن برجان )ت  

 مج. 5هـ، 1434دار الكتب العلمية، 
 وقبله بعام صدر التفسري نفسه بعنوان:  

اآلايت والنبأ  التفسري الصويف للقرآن: تنبيه األفهام إىل تدبر الكتاب احلكيم وتعرف 
  2الدار البيضاء: دار الثقافة،  -العظيم/ لبن برجان؛ حتقيق حممد العدلوين اإلدريسي.

 مج.
 

 أقوال اإلمام حيىي العمراين يف التفسري: مجًعا ودراسة.
 هـ، ...  1436تقامسه جمموعة من طلبة جامعة القصيم ببيدة حتقيًقا ودراسة، 

 هـ(.  558عمراين، إمام الشافعية ابليمن )ت وهو حيىي بن أيب اخلري بن سامل ال
 

 هـ(.  565ينبوع احلياة/ حممد بن عبدهللا بن ظفر الصقلي )ت 
 حققته جمموعة من طالبات جامعة األمرية نورة يف الرايض. وهو تفسري لكتاب هللا تعاىل. 

 
 هـ(.  597زاد املسري يف علم التفسري/ عبدالرمحن بن علي بن اجلوزي )ت 

 هـ، ...  1436منه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، حقق قسم 
 

هـ(؛ حتقيق أسامة 597املنتخب يف النوب/ عبدالرمحن بن علي بن اجلوزي )ت 
 ص.  527هـ، 1433بريوت: دار الكتب العلمية،  -عبدالعظيم. 

  1434  كما حققه جمموعة من طلبة الدراسات العليا ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة،
 هـ...  
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 النتخاب ملا قصد من كالم العرب وآي الكتاب/ اتج الدين حممد هبة هللا بن مكي

املدينة املنورة: اجلامعة  -هـ(؛ دراسة وحتقيق فهد بن سامل الغامدي. 599احلموي )ت 
 ص )دكتوراه(.  609هـ،   1434اإلسالمية، 

 أيب يعقوب، إىل هناية الكتاب.من بداية حديث املؤلف عن مجع القرآن: وذكر أمحد بن 
 
؛ حتقيق  هـ(  606)ت  الرازي    حممد بن عمر  فخرالدين  ، أو، مفاتيح الغيب/لتفسري الكبري ا

 مج. 16هـ،  1433القاهرة: دار احلديث ،  -.سيد عمران 
حظي التفسري الكبري ابهتمام العلماء، ملا ميتاز به من دقة االستنباط وتوسع مؤلفه فيه، حىت  

يستنتج من ألفاظ قليلة مسائل كثرية، ونظرًا لثقافته املوسوعية فقد متكن من التطرق إىل  إنه 
موضوعات خمتلفة فيه، بل دخل يف مسائل عويصة منها، وبنيَّ منهج القرآن الكرمي فيها،  

 وتوسَّع يف مسائل الكون والطبيعة كذلك...
 

   -ودراسة/ رشا حسن الصالحي. أقوال ضياء الدين ابن األثري اجلزري يف التفسري: مجًعا
 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 461هـ،  1435الرايض: جامعة امللك سعود،  

 من أول سورة الفاحتة، إىل آخر سورة األنفال. 
 ورقة. 430ونصيب فاطمة بنت حممد املال من أول سورة التوبة، إىل آخر سورة الناس... 

 هـ(.  637الكاتب سنة  )تويف ضياء الدين نصر هللا بن حممد اجلزري
 

هـ(؛ حققه  660تفسري القرآن العظيم/ عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسالم السلمي )ت  
ديب: جائزة ديب الدولية للقرآن الكرمي، وحدة البحوث   -وعلق عليه سليم حممد عامر.

 مج. 4هـ،   1435والدراسات، 
تعاىل، وهو غري خمتصره الذي اختصر   تفسري جليل لسلطان العلماء العّز بن عبدالسالم رمحه هللا

به تفسري املاوردي )النكت والعيون(، كما بدا واضًحا يف املقارنة بينهما. وأكد احملقق نسبته 
 إليه مبا ال يدع جماالً للشك، وأورد أمثلة ونقوالً تثبت ذلك.



244 
 

مل حيصر اإلمام وتفسريه وسط أو خمتصر، وليس موسًَّعا، وقال احملقق مبيًنا منهجه يف التفسري: "
تفسريه يف شرح ما استغلق من معاين اآلايت، أو شرح بعض املفردات وبيان اشتقاقها فحسب، 
وإمنا توسَّع يف بيان املعاين املتعددة ووجوه اإلعراب والقراءات، سواء املتواترة منها أو الشاذَّة،  

 وًحا". وذلك أن اإلعراب فرع املعىن، وإيراد وجوه القراءات يزيد املعىن وض
مث ذكر عنايته رمحه هللا أبسباب النزول عناية ابلغة، وأنه عرَّج على بعض األحكام الشرعية 

 الفقهية ابختصار.. 
 

يب عبدهللا حممد أنه من السنة و آي الفرقان/ أتليف   ملا تضمَّ اجلامع ألحكام القرآن و املبني ِّ 
حممد   ،كيرت بن عبداحملسن ال؛ حتقيق عبدهللا  هـ(  671 )ت يب بكر القرطيبأمحد بن أبن 

 مج.  12جـ يف  24هـ، 1434الرايض: دار عامل الكتب،  -. رضوان عرقسوسي
تفسري مشهور، بتحقيق رائع، ركز فيه مؤلفه العالمة القرطيب على أحكام القرآن، ووصفه الشيخ  

وأنه نزيه يف  حسني الذهيب أبنه ملم  ابلتفسري من مجيع نواحيه، ابرع يف كل فّن استطرد فيه، 
نقده، عّف يف مناقشته وجدله. وقد اعتمد فيه على مثاين نسخ خطية، واجلزآن األخريان منه 

 فهارس مفصلة.
 

 هـ(.  675املوجز من موجز التفسري/ أمحد بن حممود النعماين )ت 
 هـ،...   1436حقق يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة،  

يخ الشافعية أبصبهان منتخب الدين أيب الفتوح أسعد بن وهو خمتصر "املوجز يف التفسري" لش 
 هـ(. 600حممود العجلي )ت 

 
 أقوال القرايف يف التفسري.

مجعها ودرسها جمموعة من طلبة املاجستري يف جامعة القصيم ابلسعودية، كل يف رسالة،  
 ...  -هـ  1433

 هـ(.  684)تويف شهاب الدين القرايف سنة 
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 هـ(.   694القرآن/ أليب حممد عبدالعزيز بن أمحد الديريين )ت الكفاية يف تفسري 
 هـ،...  1434حقق يف اجلامعة اإلسالمية 

 
اختيارات ابن تيمية وترجيحاته يف التفسري: من أول سورة املائدة إىل آخر سورة اإلسراء:  

آن  الرايض: اجلمعية العلمية السعودية للقر  -مجًعا ودراسة/ حممد بن عبدالعزيز املسند.
 ص( )أصله رسالة دكتوراه(.  1007مج )  2هـ،  1435الكرمي وعلومه: دار التدمرية، 

بيان بصيغ االختيار والرتجيح يف التفسري وأساليبه عند ابن تيمية، ووجوه اختياره وترجيحه فيه،  
 وأثره فيمن بعده، مع ذكر منهجه يف االستدالل ابآلايت واالستشهاد هبا. 

ختيارات املبثوثة يف كتبه من سورة املائدة إىل آخر سورة اإلسراء، مع  وقد مجع الباحث هذه اال 
دراستها دراسة تفسريية، ومقارنتها أبقوال املفسرين اآلخرين، وبيان الرأي الراجح فيها ابلدليل،  
إضافة إىل دراسات متخصصة يف مشكل القرآن وغريبه وإعرابه وغري ذلك... وقد بلغت قرابة 

 ر وترجيح.. ( ما بني اختيا150)
 
عًا و  مج ول سورة الكهف إىل آخر القرآن الكرمي: أمن  ختيارات ابن تيمية يف التفسري:ا

اجلمعية العلمية السعودية للقرآن   لرايض:ا  -.براهيم بن صاحل احلميضيإعداد إ دراسة/
ص ( )أصله رسالة دكتوراه من   929مج )  2هـ، 1434، دار التدمرية الكرمي وعلومه:

 اإلمام(.جامعة 
هـ(، ودراستها، وموازنتها أبقوال غريه من املفسرين،   728اختيارات وترجيحات البن تيمية )ت  

وذكر الراجح منها مع االستدالل له، ومناقشة األقوال األخرى، مع مراعاة قواعد الرتجيح عند  
ذكر  املفسرين، والوقوف على ما حيسن الوقوف عليه، من بيان مصطلح، أو شرح قاعدة، أو 

 فائدة، وحنو ذلك. 
 

قواعد الرتجيح يف تفسري ابن تيمية: دراسة تطبيقية/ إعداد عبدالرزاق حممد حسن 
 هـ.  1437السودان: جامعة القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية،  -الوادعي.

 



246 
 

هــ(؛   728فتح القدير يف علم التفسري/ أمحد بن حممد بن ُجبارة املرداوي املقدسي )ت 
  1434املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -حممد موسى حممد شقيفات. دراسة وحتقيق

 هـ، )ماجستري(.

 ( من سورة النساء، إىل هناية سورة األنعام.114من اآلية )
 

الستنباط عند اإلمام اخلازن يف تفسريه "لباب التأويل يف معاين التنزيل": مجًعا ودراسة/  
 ورقة )ماجستري(.  796هـ،    1436معة اإلمام،  الرايض: جا  -عائشة بنت فهد الدوسري.

 هـ(.  741عالء الدين علي بن حممد اخلازن )ت 

 
؛ حتقيق حممد بن هـ( 741)ت  زيل/ حممد بن أمحد بن جزي الكليبـالتسهيل لعلوم التن
 ص(.   1829مج ) 4هـ، 1434الكويت: دار الضياء،  -.سيدي حممد مولي

حمققه أنه مجع فوائد مجة، ففيه من القراءات واآلاثر طبعة فاخرة من تفسري مشهور، ذكر 
واإلعراب والنكات العلمية ما ال يوجد يف املطوالت، وقد خرَّج أحاديثه وآاثره، ووثَّق قراءاته،  

 وعلَّق تعاليق، ووضع فهارس. 
 

شرف الدين    هو حاشية الطييب على الكشاف/و فتوح الغيب يف الكشف عن قناع الريب:  
جائزة    ديب:   - وآخرين.حتقيق عمر حسن القيام  هـ(؛    743هللا الطييب )ت  احلسني بن عبد

 مج.  17هـ، 1434 ديب الدولية للقرآن الكرمي، وحدة البحوث والدراسات،
وتتبَّع ألفاظه، وتعرَّض ملذاهبه يف االعتزال   – كما يقول ابن خلدون    –شرح فيه كتاب الزخمشري  

منا تقع يف اآلية على ما يراه أهل السنة، ال على ما يراه املعتزلة،  أبدلٍة تزيِّّفها، وتبنيِّّ أن البالغة إ
 فأحسن يف ذلك ما شاء، مع إمتاعه يف سائر فنون البالغة.

محد أايد إمقدمة التحقيق كتب   لفاحتة،لسورة التحقيق وتفسري لمقدمات واجمللد األول منه 
، واجلزء  مجيل بين عطا  كتبه  القسم الدراسيو ،  الذي أشرف على حتقيق هذا العمل وإجنازه  الغوج

 األخري فهارس عامة.
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 هـ(.   745البحر احمليط/ أليب حي ان حممد بن يوسف األندلسي )ت 
هـ،    1434حققه جمموعة من طلبة الدراسات العليا يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة،  

 ... 
 

  745البحر احمليط يف تفسري القرآن العظيم/ أليب حيان حممد بن يوسف األندلسي )ت 
هـ(؛ حتقيق عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي، ابلتعاون مع مركز هجر للبحوث والدراسات  

 مج.  27هـ،  1436، [القاهرة: املركز] -العربية واإلسالمية.
وية، حيث غلب عليه طابع النحو، وبيان  أييت هذا التفسري اجلليل يف مقدمة التفاسري النح

الوجوه اإلعرابية والصرفية، وذكر مسائل النحو وما فيها من اختالف، وقد ذكر ابن عطية يف 
 تفسريه أن "إعراب القرآن الكرمي أصل يف الشريعة؛ ألن بذلك تقوم معانيه اليت هي الشرع".

ربية خاصة، فاملؤلف مقرئ حنوي وأصبح هذا التفسري حمط أنظار أهل العلم عامة، وأهل الع
كبري، هو العالمة أبو حيان حممد بن يوسف األندلسي اجلّياين، شيخ النحاة، سيبويه الزمان،  
ُقصد من كل فّج، وقد أخذ عن علماء األندلس، واستقرَّ ابلقاهرة، وتلقَّى العلم عن كبار 

 هـ. 745علمائها. وكان ظاهريَّ املذهب، حىت يف النحو! ووفاته سنة 
والتحقيق رائع، حقق التفسري من عدة نسخ خمطوطة، بني كاملة وأخرى انقصة، بلغت يف  
جمموعها سبع نسخ. وُضبط فيه النص، وعلِّّق على مواضع، وتُرجم لألعالم، وُشرح الغريب، 

 مع عزو القراءات، وختريج األحاديث واآلاثر والشعر، وتوثيق كالم النحاة واللغوين وغريهم.
 

ت اإلمام ابن القيم من القرآن الكرمي: دراسة نظرية تطبيقية/ عمر بن عبدالرحيم  استنباطا
 ورقة )دكتوراه(.  1049هـ،  1436الرايض: جامعة اإلمام،   -السنباين.

 هـ(.  751حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية )ت 
 

)ت   جيياإلمحد أعضد الدين عبدالرمحن بن للقاضي  التفسري يف تكثري التنوير/حتقيق 
 هـ(.   756
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هـ   1434حققه جمموعة من طلبة الدراسات العليا ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة، 
...   

يعترب هذا التفسري من أوسع كتب التفسري، وضع فيه مؤلفه إىل جانب التفسري علوم القرآن 
، كما ذكر فوائد والقراءات وأسباب النزول والناسخ واملنسوخ وبيان أحكام القرآن... وغريها

لآلايت واألحاديث واآلاثر، وركز على إبراز الوجوه البالغية يف اآلية، إضافة إىل لفتات لطيفة،  
 وترجيحات وتعقبات مفيدة.

 
استنباطات اإلجيي يف تفسريه "جامع البيان يف تفسري القرآن": مجًعا ودراسة/ صاحل بن  

 ورقة )دكتوراه(.  516هـ،  1435الرايض: جامعة اإلمام،  - عبدالرمحن الدرويش.

 
القول الوجيز يف أحكام الكتاب العزيز/ شهاب الدين أمحد بن يوسف السمني احلليب )ت  

 هـ(.  756
 هـ،...   1434حقق يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة،  

 
مكة املكرمة: جامعة أم  - أقوال اتج الدين السبكي يف التفسري/ حاكم بن قاسم احلاكم.

 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 821هـ،   1436القرى، 
 هـ(.  771اتج الدين عبدالوهاب بن علي السبكي )ت 

 
 هـ(: مجًعا ودراسة 794تفسري اإلمام الزركشي )ت 

 هـ.  1434حققه جمموعة من طلبة الدكتوراه ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة،  
 

التفسري: مجًعا ودراسة/ عبدهللا بن حممد  هـ( ومنهجه يف  827أقوال الدماميين )ت 
 ورقة )ماجستري(.  515هـ،  1434الرايض: جامعة اإلمام،  -اجلابري.

 
 أقوال اإلمام ابن الوزير يف التفسري: مجع ودراسة. 
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 هـ، ...  1434مجعت األقوال من قبل طلبة وطالبات جبامعة أم القرى يف مكة املكرمة، 
 هـ(.  840يماين )ت حممد بن إبراهيم ابن الوزير ال

 
هـ(؛ دراسة   844تعليق مبارك يف تفسري القرآن الكرمي/ أمحد بن أيب بكر البلقيين )ت 

 مج )دكتوراه(.   2هـ،    1436الرايض: جامعة اإلمام،    -وحتقيق بدرية بنت سعيد الوادعي.
 من أول الكتاب، إىل هناية سورة النحل.

 
فسري القاضي البيضاوي املسمى أنوار التنزيل  حاشية فتح اجلليل ببيان خفي  التنزيل على ت

هـ(؛ حتقيق ودراسة أمحد بن جار هللا   926وأسرار التأويل/زكراي بن حممد األنصاري )ت 
 ص )رسالة جامعية(.  1282هـ،  1433القاهرة: جامعة األزهر،  - الزهراين.

 من أول سورة األحزاب، إىل آخر سورة الناس.  
 

  - أقوال اإلمام أيب إسحاق الشاطيب يف التفسري مجًعا ودراسة/ حممد بن عبدهللا الضالع. 
ص( )أصله رسالة   1214مج )  2هـ،    1436الرايض: مركز تفسري للدراسات القرآنية،  

 دكتوراه(. 
هـ( يف التفسري، وأوضح مصادره،    790درس فيها منهج اإلمام إبراهيم بن موسى الشاطيب )ت  

وحرر قواعده التفسريية، مث مجع من كتبه وتصانيفه ما تفرق من أقواله وكالمه يف تفسري اآلايت 
 مرتًبا على سور القرآن. 

ولإلمام الشاطيب عناية خاصة بكتاب هللا تعاىل، تفسريًا وبيااًن واستنباطًا واستدالاًل، مع توجيه  
ة، ونقد هلا اترة أخرى، كما اهتم بعلوم القرآن، كأسباب النزول، والناسخ  ألقوال املفسرين اتر 

واملنسوخ، وبعض اآلايت املشكلة، ومجع بني اآلايت واألحاديث اليت يوهم ظاهرها التعارض،  
وقرر األحكام الشرعية من خالل اآلايت، واستنبط الفوائد منها، وبني احلكمة يف بعض األوامر 

 .والنواهي والعقوابت 
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  مام ابن عرفة؛دار اإل  تونس:   -ي.مجعها نزار محاد  مام ابن عرفة/اإلرر املعرفة من تفسري  د
 مج. 2، هـ1434 دار الضياء،  الكويت: 

هـ. ومل يصنِّّف تفسريًا خبطه،  803صاحب التفسري عامل مالكي مشهور من تونس، تويف سنة 
النكت املنيفة على أصحابه وتالمذته،  وإمنا كان يعقد جمالس يف تفسري القرآن الكرمي، ميلي فيه  

ويتباحث معهم أسرار النظم القرآين، وجيلي هلم بعض اجلوانب من اإلعجاز البياين، وقد تصدَّى  
لتقييد بعض إمالءاته ثالثة من كبار تالمذته، فحفظوا مجلة منها، وقام جبمعها من كتبهم  

العلوم العقلية والنقلية منها، كالكالم،  األستاذ نزار محادي، ورتب القسم األول منها على إبراز  
واألصول، والفقه، واملعاين، واجلدل... مث استخرج ما كان يُلقى عليه من أسئلة مشفوعة 

 أبجوبتها.. 
وأشري إىل رسالة جامعية )ماجستري( قدَّمتها العالية شعراوي إىل الكلية اإلسالمية ابجلامعة 

 ن عرفة برواية البسيلي، دراسة وحتقيق لسورة األعراف.هـ، بعنوان: تفسري اب1427اجلزائرية عام  
 ، وأمحد البسيلي أحد تالمذته الذين رووا عنه التفسري، والثاين والثالث مها: حممد بن خلفة األيبِّّ

 والشريف السالوي.
 

هـ(، جالل الدين عبدالرمحن   864تفسري اجلاللني/ جالل الدين حممد بن أمحد احمللي )ت  
املنصورة:   -هـ(؛ مجع وحتقيق حممد عبداللطيف اجلمل.  911يوطي )ت بن أيب بكر الس 

 ص.  1028،  57هـ،  1435دار الفاروق، 
تفسري خمتصر مشهور، ذكر احملقق أنه اعتمد يف حتقيقه له على سبع نسخ خمطوطة، وثالث  
مطبوعة، وذكر من عمله فيه ما هو يف هامشه: القول املأمول يف صحيح املأثور من أسباب  

 نزول، التعقبات اجللية على تفسري اجلاللني العقدية، ختريج أحاديث تفسري اجلاللني.ال
 

هـ(، جالل الدين عبدالرمحن   864تفسري اجلاللني/ جالل الدين حممد بن أمحد احمللي )ت  
هـ(؛ حاشية هشام حممد سعيد برغش؛ راجعه أمحد عيسى   911بن أيب بكر السيوطي )ت  

 ص.  607هـ، 1436ار الوطن للنشر، الرايض: مد -املعصراوي.
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ذكر صاحب احلاشية أنه ضبط النص وصححه على نسخ مطبوعة معتمدة، وجعل طبعة دار  
إحياء الكتب العربية مع حاشية الصاوي هي األصل، وأنه تتبع ما وقع فيه من أتويل آلايت 

مات مشكلة، الصفات وصححها، كما بنيَّ ما وقع فيه من إسرائيليات، وعبارات غامضة أو كل 
وبنيَّ أوجه القراءات املختلفة اليت تعرَّض هلا املفسران، وتعقب ما اعتمداه من أقوال مرجوحة، 

 وأثبت ما جاء من صحيح أسباب النزول..
 

نوار  أنوار التنزيل على تفسري القاضي البيضاوي املسمى أحاشية فتح اجلليل ببيان خفي 
حتقيق  هـ(؛  926)ت النصاري  بن حممد يب حيىي زكرايأأتليف  رار التأويل/أسالتنزيل و 
شراف عبدالرمحن حممد علي عويس، حممود حممد  إمحد بن جارهللا الزهراين؛ أودراسة 
  الدين، قسم التفسري وعلوم القرآن، صول أزهر، كلية جامعة األ : القاهرة - غطاس.
 ص )رسالة جامعية، لعلها ماجستري(. 1282هـ،  1433

حتقيق حلاشية شيخ اإلسالم زكراي األنصاري على تفسري البيضاوي، من أول سورة األحزاب،  
إىل آخر سورة الناس، بعد دراسة عنها، وترمجة لصاحبها، ودراسة موجزة للحواشي والتعليقات 

 بيضاوي.على تفسري ال
 

الرايض:    -ترجيحات أيب السعود يف التفسري: مجًعا ودراسة/ مدى بنت سليمان الرشودي.
 ورقة )ماجستري(. 445هـ،  1437جامعة اإلمام، 

يعين تفسري: إرشاد العقل السليم إىل مزااي القرآن الكرمي/ أليب السعود حممد بن حممد العمادي  
 هـ(. 982)ت 

 
التفسريية يف حاشية اخلفاجي على تفسري البيضاوي/ هيا بنت محدان  الستدراكات 

ورقة(   671مج ) 2هـ،  1437الرايض: جامعة امللك سعود، كلية الرتبية،  -الشمري.
 )حبث مكمل للدكتوراه(. 

 هـ( حاشيته: عناية القاضي وكفاية الراضي. 1069أمحد بن حممد اخلفاجي )ت 
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  -التفسري: مجًعا ودراسة/ مسلم بن سعيد العثيمني.  أقوال حممد بن يوسف الصاحلي يف 
 ورقة )ماجستري(. 447هـ،  1434الرايض: جامعة اإلمام، 

 من أول سورة الفاحتة، إىل آخر سورة النحل.
حممد بن يوسف الصاحلي، املعروف ابلشمس الشامي، من صاحلية دمشق، من علماء 

  942اد"، املعروف ابلسرية الشامية. ت الشافعية، صاحب "اهلدى والرشاد يف سرية خري العب
 هـ.

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

 هـ(.  977الشربيين اخلطيب )ت 
  1433حققه جمموعة من طلبة الدراسات العليا ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة، 

 ... 1435هـ... 
 

قوال علماء  أسرار الفرقان اجلامع بني أ نوار القرآن و أالقاري، املسمى  يال علتفسري امل
دار الكتب   بريوت: - حتقيق انجي السويد. ولياء ذوي العرفان/ حوال األأعيان و األ

 مج. 5هـ، 1434، العلمية
يعترب تفسري العالمة القاري ذا منحى صويف، لكن فيه الكثري من األثر والسند، كما اهتم  
ابجلوانب اللغوية فيه، وبعلم القراءات ووجوهها وردِّّها إىل أصحاهبا، واعتمد على أمهات كتب 

 التفسري للسابقني واملتأخرين.
قال رمحه هللا يف مقدمته مشريًا إىل شيء من هنجه يف تفسريه: ".. جامًعا بني عبارات العلماء،  

 ًدا مصلًيا مفوًضا مسلًِّّما". وإشارات العرفاء، موجزًا جممالً ال مطوالً مماًل، حام
منهج مال علي القاري اهلروي  وأشري إىل رسالة علمية قدِّمت يف منهج تفسريه رمحه هللا، بعنوان:  

 -.عداد عليوي بن عبدهللا الشمراينإ سرار الفرقان/أنوار القرآن و أهـ( يف تفسريه 1014)ت 
هـ )رسالة   1424، سالميةإلجامعة امللك سعود، كلية الرتبية، قسم الثقافة ا الرايض:

 ماجستري(.
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  1048)ت  الضمدي    املطهر بن علي   مجال الدين  الفرات النمري يف تفسري الكتاب املنري/
  املدينة املنورة:  -شراف عماد زهري حافظ.إحلواش؛  محدأحممد بن  دراسة وحتقيق؛ هـ(

ص   668هـ، 1433، سالميةاجلامعة اإلسالمية، كلية القرآن الكرمي والدراسات اإل
 )رسالة دكتوراه(. 

تفسري لعامل زيدي، من مدرسة ابن الوزير، الذين مييلون ألهل السنة واجلماعة، كما يقول احملقق. 
وقد اختصر تفسريه هذا من كتب التفسري، وقدَّم الصحيح منها كما ذكره يف مقدمته، وقد 

 ع مالحظة اإلجياز. يقدِّم غري األصح "جلاللة قائله أو لكثرة من ذهب إليه"، م
(، وسائره حققه زمالء  نفالمن بداية الكتاب إىل هناية سورة األ) وهذا حتقيق جزء من التفسري
 للباحث من اجلامعة نفسها.

 
اجلوهر املنظوم يف التفسري ابملرفوع من كالم سيد املرسلني واحملكوم/ حممد بن أمحد بن 

 هـ(.  1150عقيلة املكي )ت 
  1432حققه جمموعة من طلبة الدراسات العليا جبامعات: القصيم، واألمرية نورة، واجملمعة، 

 هـ...  1438 –
 

أقوال شيخ اإلسالم حممد بن عبدالوهاب يف التفسري يف غري كتابه "استنباط القرآن": مجًعا  
  2هـ،  1436املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -ودراسة/ فيصل بن محود الشمري.

 ورقة( )دكتوراه(.  887مج )
 هـ(. 1206حممد بن عبدالوهاب )ت 

 
هـ(؛ دراسة وحتقيق   1222تيسري املنان تفسري القرآن/ أمحد بن عبدالقادر الكوكباين )ت  

 مج )دكتوراه(.  2هـ،  1436الرايض: جامعة اإلمام،  -وليد بن حزام العتييب.

 من بداية سورة األعراف، حىت هناية سورة التوبة.
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منتهى الكالم يف آايت األحكام/ حممد مصطفى عاشر الرومي، املعروف ابحلفيد )ت  
مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -هـ(؛ دراسة وحتقيق سعيد بن حممد الغامدي. 1226
 ورقة )حبث مكمل للماجستري(.  403هـ،  1434

ُ  َل من أول قوله: فصل: قال البيضاوي رمحه هللا تعاىل: ويف قوله تعاىل: } ذُُكُم اَّللَّ  يـَُؤاخِّ
للَّْغوِّ يفِّ َأمْيَانُِّكمْ   {، إىل هناية املخطوط. ابِّ

 
الشوكاين   حممد بن علي /القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري  تح ف

 (. ه1250)ت
املنورة،  أعدَّه دراسة وحتقيًقا جمموعة من طلبة الدراسات العليا يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة  

 هـ... 1435 -هـ  1433
وتفسري اإلمام الشوكاين مشهور، ويصنف ضمن التفاسري املأثورة، حيث اهتم ابملأثور كثريًا يف  
تفسريه هذا، كما أوىل القراءات اهتماًما، وذكر فيه مسائل فقهية، واعتىن ابللغة العربية، وانقش  

ن علوم القرآن، وعبارته سهلة، وأسلوبه  األقوال ورجَّحها، وضمَّنه فوائد، كما ذكر مباحث م 
 سلس.

 
  - استنباطات الشوكاين يف تفسريه "فتح القدير" مجًعا ودراسة/ خلود شاكر العبديل.

 ورقة )دكتوراه(.  1019هـ،  1435الرايض: جامعة اإلمام، 
 

 األقوال اليت ضعفها اإلمام الشوكاين يف تفسريه "فتح القدير". 
 هـ، ...  1435ستري جبامعة امللك سعود يف الرايض، حبثه جمموعة من طلبة املاج

 
روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين/ شهاب الدين حممود بن عبدهللا اآللوسي  

دمشق: مؤسسة الرسالة،   - .3ط -هـ(؛ حتقيق ماهر حبوش وآخرين.  1270)ت 
 مج. 30هـ،  1436
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ومكانة سامقة، انل حظًّا كبريًا من التحقيق يف  تفسري جليل، فيه علم غزير، ذو قيمة فائقة، 
طبعة )الرسالة(، فقد حققه جمموعة من طلبة الدراسات العليا بكلية اإلمام األعظم يف بغداد، 

 وراجعتها وأسهمت يف حتقيقها جلنة علمية مبؤسسة الرسالة. 
غريبه، ومقابلة نصه ومتثل التحقيق يف مقابلة النسخ، وتصحيح النص وضبطه وترقيمه، وشرح 

ابملصادر، وتعقب املؤلف يف حاالت اخلطأ والسهو، وترمجة األعالم غري املشهورين، وختريج  
 األحاديث واألشعار والشواهد، والعزو إىل الكتب اليت ذكرها املؤلف.

 وخصص اجمللد األخري للفهارس العامة.  
 

املعاين"/ ليلى محد  ترجيحات اإلمام شهاب الدين اآللوسي من خالل تفسريه "روح
 ص )ماجستري(. 238هـ،  1436مصر: جامعة الفيوم،  -املكيمي.

 هـ. رمحه هللا.  1270تويف املؤلف شهاب الدين أبو الثناء حممود شكري اآللوسي عام 
 

هـ(؛ حتقيق ودراسة   1281تيسري املنان تفسري القرآن/ أمحد بن عبدالقادر الكوكباين )ت  
 هـ )دكتوراه(.  1433الرايض: جامعة اإلمام،  -العويشق.اجلوهرة بنت محد 

 ( من سورة النحل. 92من أول سورة يونس عليه السالم، إىل هناية اآلية )
 

 حادي عشر
 التفاسري احلديثة

 هـ...( 1300)من وفيات 
 

هـ(؛ اعتناء عبيدهللا  1349نظام القرآن وأتويل الفرقان ابلفرقان/ عبداحلميد الفراهي )ت  
 مج. 2هـ، 1434تونس: دار الغرب اإلسالمي،  -ي.الفراه

 
هـ( يف تفسريه: مجًعا ودراسة/ إعداد رقية    1354استنباطات الشيخ حممد رشيد رضا )ت  

 ص.  685هـ،  1436الرايض: جامعة اإلمام،  -بنت حممد ابقيس.
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ا ومقابلة حتقيقً اعتىن به  تفسري السعدي، وهو تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان/

برز فوائده عز الدين ضلي؛ قدم له عبد هللا  أحاديثه و أج عبدالرمحن بن معال اللوحيق؛ خرَّ 
دمشق؛ بريوت: مؤسسة الرسالة،   -.بن عبد العزيز بن عقيل، حممد بن صاحل العثيمني 

 ص.  1024هـ،  1434
طبع بثالثة   هـ(، فيها حتقيق وختريج أحاديث، 1376طبعة جديدة لتفسري ابن سعدي )ت 

ألوان، ووضع النص القرآين أعلى كل صفحة، ابلرسم العثماين، مظلاًل بلون رمادي خفيف،  
 واآلايت يف نص الكتاب ابللون األمحر.

 
استنباطات الشيخ عبدالرمحن السعدي من القرآن الكرمي: عرض ودراسة/ سيف بن منصر 

 ص )أصله رسالة دكتوراه(.   927هـ،    1437]الرايض[: قناديل العلم للنشر،    -احلارثي.
مجع املؤلف املادة العلمية يف االستنباطات من مؤلفات الشيخ عبدالرمحن بن انصر السعدي 

هـ( ورتبها على ترتيب السور واآلايت، وكتب من كل آية ما يتعلق ابالستنباط،   1376)ت 
 مث ما قاله السعدي فيها.  

ه، ببيان حجية االستنباط ونوع داللة اآلية عليه،  ومتثلت الدراسة يف بيان وجه االستنباط، وحتليل 
 مع توثيق القراءات، وختريج األحاديث، وغري ذلك من وجوه التحقيق.

 
؛  هـ( 1377)ت أتليف فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك  توفيق الرمحن يف دروس القرآن/

 -.ومنقحةصححة  م،  3ط  -.حاديثه وعلق عليه عبدالعزيز بن عبدهللا الزيرأج  حققه وخر  
 ص(.  1275مج ) 2هـ،  1435 دار العاصمة، الرايض: 

الرايض: دار السنة: وقف السالم اخلريي،  -وبتحقيق حسني بن أمحد بن علي النجدي.
 ص.  945هـ،  1436

( درًسا، كل درس منها حيتوي على عدد من 313تفسري للقرآن الكرمي، جعله املؤلف يف )
آايت وأحاديث وأقوال الصحابة والتابعني واملفسرين حول  آايت السورة املراد تفسريها، ويورد 

اآلية املراد تفسريها، مع مراعاة االختصار، واالبتعاد عن البسط والتطويل، وذكر إيراد املعىن 
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العام هلا غالًبا، وإيراد خالصة أقوال املفسرين فيها، وأكثر نقله من الطربي وابن كثري والبغوي،  
 واألحاديث الضعيفة واملوضوعة. وابتعد عن اإلسرائيليات 

 
أقوال مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ رمحه هللا يف التفسري وعلوم القرآن: مجًعا  

 ورقة )ماجستري(. 660الرايض: جامعة اإلمام،   -ودراسة/ منال بنت انشي الناشي.

 هللا. هـ( كان مفيت السعودية قبل ابن ابز. رمحهما   1389آل الشيخ  )ت 
 

أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن/ حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي  
جدة: جممع الفقه اإلسالمي؛  -هـ(؛ حتقيق إبشراف بكر بن عبدهللا أبو زيد. 1393)ت

 هـ. 1433مكة املكرمة: دار عامل الفوائد، 
 

راسة/ حممد بن مرضي ترجيحات الشنقيطي التفسريية يف غري "أضواء البيان": مجًعا ود
 مج )دكتوراه(.  2هـ،  1436الرايض: جامعة اإلمام،   -الشراري.

 
الستنباط عند العالمة حممد الطاهر بن عاشور يف تفسريه "التحرير والتنوير" مجًعا ودراسة/ 

 ص )ماجستري(.  525هـ،    1435مكة املكرمة: جامعة أم القرى،    -أمين بن غازي صابر.

 
هـ[ رمحه هللا يف التفسري: مجًعا ودراسة/ مسية  1402 بن محيد ]ت أقوال الشيخ عبدهللا
ورقة )حبث   642هـ،  1436اجملمعة، السعودية: جامعة اجملمعة،  -بنت عبدهللا املوسى. 
 مكمل للماجستري(.

 من أول سورة الفاحتة، إىل هناية سورة هود. 
 

عم ان:   -ن فاتح العامر.اجلامع الوجيز يف تفسري آي الكتاب العزيز/ مجع وإعداد أمي
 ص.  1060هـ، 1433مؤسسة الوراق للنشر، 
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التفسري الرحيب/ إعداد رجب ديب؛ أعدَّ مادَّته حممد رجب ديب؛ خرَّج أحاديثه ووضع  
 ص.  1184هـ، 1434دمشق: دار أفنان،  -حواشيه علي حممد زينو. 

ث من القرآن الكرمي، من هذا هو اجلزء الثالث من "التفسري الرحيب"، وهو تفسري للجزء الثال
 من سورة آل عمران. 92من سورة البقرة حىت اآلية  253اآلية 

 
هـ(؛ حتقيق صبي بن  1415الضوء املنري على التفسري/ مجعه علي احلمد الصاحلي )ت 

 مج. 7هـ،   1436الرايض: دار القبس،   -.2ط -سالمة شاهني.
 ومكث معه سنوات طوااًل.مجعه الصاحلي رمحه هللا من كتب ابن قيم اجلوزية، 

وذكر حمققه عملني سابقني يف هذا، مها: التفسري القيم، الذي مجعه حممد أويس الندوي، يف  
جملد واحد، وبدائع التفسري، الذي مجعه يسري السيد حممد، يف مخسة جملدات. وذكر أن  

 العملني السابقني.  "الضوء املنري" ميتاز عنهما بشموله، واحتوائه على كثري من اآلايت اليت فاتت
 هـ. ومتتاز الطبعة اجلديدة مبيزات، منها ختريج األحاديث. 1415وقد سبق طبعه عام 

 
عنيزة، السعودية: مؤسسة الشيخ حممد  - تفسري القرآن الكرمي/ حممد بن صاحل العثيمني.

 هـ، ... مج.  1436بن صاحل العثيمني اخلريية، 
اجلليل صدرت، ابعتناء وتوجيه من مؤسسة العثيمني اخلريية،  أجزاء متتالية من هذا التفسري 

وأصله حلقات من تفسري القرآن يف دروس علمية سجلت صوتيًّا، كان يعقدها املفسر يف  
جامعه مبدينة ُعنيزة صباح كل يوم أثناء اإلجازات الصيفية، وكانت بدايتها من سورة النور وما  

 . ( من سورة الزخرف 45بعدها، حىت اآلية )
 وقد اعتمد يف تفسريه لتلك السور تفسري اجلاللني.

 ومن املؤسف أن تصدر هذه األجزاء غري مرقمة! 
 

  - هـ(. 1430زبدة التفسري هبامش مصحف املدينة النبوية/ حممد سليمان األشقر )ت 
 ص.  604هـ،   1434عم ان: دار النفائس، 
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ة من علم التفسري" للشوكاين على قوٍل اختصره من "فتح القدير اجلامع بني فينَّ الدراية والرواي
واحد يف تفسري اآلية غالًبا، هو أىوىل األقوال ابلصحة، وأقرهبا إىل املعىن املتبادر من اآلية دون  

 تكلف.
ر التحليل اللغوي، واقتصر على التفسري املوافق لقراءة حفص، وأخذ من   وجتاوز فيه املختصِّ

 ى األصل ما رأى احلاجة ماسَّة لذكره. قسم الدراية دون الرواية، ورمبا زاد عل 
 

  1429القدس: دار الرسالة املقدسية،    -.   2ط  -املبصر لنور القرآن/ انئلة هاشم صبي.
 مج.  11هـ،  1434 –

تذكر املؤلفة الدافع لتفسريها القرآن الكرمي بقوهلا: "لقد دفعين إىل تفسري كتاب هللا تعاىل هو  
وتعاىل، ولرسوله حممد صلى هللا عليه وسلم، ورغبيت يف إعطاء تصور حيب العظيم خلالقي تبارك  

ملعاين اآلايت القرآنية وتطبيقها على أرض الواقع مما يتوافق مع عصران احلاضر، وإبراز القيم 
 القرآنية على جمتمعنا ليعاجل أموران اليومية ومشاكلنا احلياتية وفق ما يريده الشرع". 

التعرض ألمساء السور وأسباب النزول، وتفسري املفردات القرآنية،    والنهج الذي سارت عليه هو
 وتفسري كل آية على حدة.

 وقد وصفت تفسريها أبنه تفسري مبسط سهل سلس معاصر تفهمه العامة. 
وأشارت إىل بعض العلوم احلديثة، مما ساعد على إيضاح اإلعجاز العلمي يف القرآن، كما  

 ة ما يهم املرأة منها. ركزت على األحكام الفقهية، وخاص
واملؤلفة والدها عامل مفت، وزوجها الشيخ عكرمة صربي خطيب املسجد األقصى ومفيت القدس 
 األول.. وقد رأت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف نومة ابملسجد النبوي وهو حيمل تفسريها.

 
  - .2ط -ن. تيسري التفسري: عرض خمتصر ملعاين القرآن الكرمي/ أمحد بن صاحل الطواي

 هـ(.  1433: 1ص. )ط  604هـ،  1436الرايض: دار احلضارة، 
ذكر املؤلف أن هذا التفسري خمتصر، يقرِّب ما كتبه علماء اإلسالم يف إيضاح القرآن، ليكون  
سبيالً لتدبر كتاب هللا، وأنه اعتمد تقريب معاين اآلايت إمجاالً دون التوسع يف تفاصيل دقائق 

ريب املعاين ال حتليل اآلايت، فاعتمد التفسري صفحة لكل وجه، واعتمد  التفسري؛ ألن القصد تق
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على أمهات كتب التفسري، وخاصة تفسري القرآن العظيم البن كثري، وأنه بقي معه مخس  
 سنوات، وتقريراته العقدية مما أفاده ابن ابز وابن عثيمني.

 
هـ،  1435اجلوزي،  القاهرة: دار ابن - الواضح يف التفسري/ حممد خري رمضان يوسف.

 ص(.  1766مج ) 3
تفسرٌي عصري  سهل، توجَّهى فيهِّ مؤلِّفُه إىل العامَّةِّ مِّنى املسلِّمني، مِّن ذوِّي الثقافاتِّ العاديةِّ.  
وليسى املقصوُد ابملثقَّفِّ العادِّيِّّ ما يىتبادىُر إىل ذهنِّ القارئِّ وحدىه؛ بل هوى كلُّ مىن مل يىْدُرسِّ 

اًل على أرقىى الشهاداتِّ  العلومى الشرعيَّةى؛ فقد يىكوُن يف أعلىى الدرجاتِّ العلميَّة، وحاصِّ
تاُج إىل أْن يىعرِّفى عِّلًما جديًدا، أو أْن   صىة، لكنَّها يف غريِّ اإلسالمِّ وعلومِّه، وهوى هبذا حيى املتخىصِّّ

. اللِّ مىعرفةِّ حمتوىى القرآنِّ العىظيمِّ  يىتوسَّعى فيهِّ مِّن خِّ
، وهو أيًضا لِّمن يريُد أن يىع رفى مضمونىُه مِّن غريِّ املسلمني، أو ممَّنِّ اهتدىى منهم إىل اإلسالمِّ

مى له.   سواٌء أكانى عارفًا ابلعربيَّة، أم تُرجِّ
دىة، وهوى ما ُيسمَّى ابملنهجِّ التحليلّي، حبيُث يىستطيُع  وأعطىى املعىنى واملفهومى لكلِّّ آيٍة على حِّ

ا، دونى تفصيٍل وال إجياز، مع عِّنايٍة ابلكلمة،   القارُئ أْن يىستوعِّبى مىعىنى اآلايتِّ ويىفهمى  دىالالهتِّ
 واهتماٍم ابلرتَّكيب، وزاٍد منى البيان، تىْسُمو بهِّ لُغىُة القارئِّ وثقافُتُه.  

ُل إىل الفِّكرِّ والقىلب، واستخدمى األسلوبى  ُخ املعىنى ويىصِّ ، الذي يرسِّّ ورىكَّزى على اجلانبِّ التعبرييِّّ
بى لذلك.الرتبويَّ والدَّعىوِّيَّ    املـُناسِّ

خِّ واملـىنُسوخِّ منه، وأسبابِّ النُّزولِّ عندى اللُّزوم، وذىكرى بىعًضا مِّن فىضائلِّ السُّوىرِّ  واهتمَّ ابلنَّاسِّ
واآلايت، وشىيًئا مِّنى اإلعجازِّ العِّلمّي. واستىشهىدى أبحاديث، واقتىصىرى منها على احلسىنِّ 

 حَّ مِّن تىفسريِّ رُسولِّ هللاِّ صلى هللا عليه وسلم، وهوى قىليل.والصَّحيح. وذكرى ما وقىفى عليهِّ ممَّا صى 
رينى وختصُّصاهتِِّّم، وال  ومل يىتطىرَّْق إىل جوانبى حنويٍَّة وبالغيٍَّة وكىالميٍَّة، وكثرٍي مِّن تفاصيلِّ املفسِّّ

لى ابآليةِّ الكرميةِّ مباشرىة، دونى  فىرزِّ الغىريب، وال   شواهدى كثريٍة وال هوامش؛ بل أوردى التَّفسريى املتَّصِّ
ياق. وكفىى به عِّلًما وفائدة، وهو ما يريُد أن يعرِّفىُه القارُئ   رُُج مِّنى السِّّ واُه ممَّا خيى اإلشارةِّ إىل ما سِّ
  : العادِّّي، أو املقبُِّل على اإلسالم، ليفهىمى ما هوى القرآُن، وماذا يُريد، وماذا تىعينِّ آايتُُه بدِّقَّة؛ يىعينِّ
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مِّن عبادِّهِّ يف كتابِّهِّ الكرميِّ هذا؟ فكانى هذا "التفسريى الواضحى"، الذي أىرادى مؤلِّفُه  ماذا يريُد هللُا 
عى مِّن دائرةِّ املستفيدينى منه.   أْن يوسِّّ

 أُعدَّت نشرة أخرى للتفسري، منقحة مصححة مزيدة( )وقد 
 

 مج. 4هـ،  1437الرايض: اإلسالم اليوم،  - إشراقات قرآنية/ سلمان العودة.
ر: " ورأيت البداءة بـ "جزء عمَّ"   تفسري حديث للقرآن الكرمي، بدأه بتفسري جزء عمَّ. قال املفسِّّ
فإن عامة سور هذا اجلزء هي أول ما خوطبت به البشرية من كتاب هللا عزَّ وجلَّ، وقضااي هذه  

لب السور هي قضااي الوجود اإلنساين كله، كما أن سور هذا اجلزء القصري هي ما حيفظه أغ
 املسلمني ويقرؤونه يف صلواهتم". 

قال: "كما أين رأيت أن أغلب املفسرين إذا وصلوا إىل هذا اجلزء، وهو آخر جزء يف القرآن، 
 ال يكون عطاؤهم كما كان عندما شرعوا يف التفسري من أول جزء". 

 وأصل الكتاب دروس ألقاها، مث أعاد كتابتها وقدَّمها للنشر.
 من سورة احلجرات حىت آخر القرآن.  وقد صدرت منه يف اترخيه 

 
الرايض: املركز،   -املختصر يف التفسري/ إشراف مركز تفسري للدراسات القرآنية.

 ص.  604هـ،  1435
اقتصر فيه على تفسري اآلايت وبيان معانيها دون دخول يف مسائل القراءات واإلعراب والفقه 

ي فيه املعىن األرجح عند االختالف، مع  وحنوها، وشرح املفردات القرآنية أثناء التفسري، وحترِّ 
مراعاة ضوابط التفسري وقواعد الرتجيح، مث سياق مجلة من هداايت اآلايت وفوائدها مبا يعني 
على تدبرها ومتام االنتفاع هبا، حتت عنوان مستقل: من فوائد اآلايت. والتقدمي بني يدي كل 

 وموضع نزوهلا.  سورة ببيان مقصدها وحمورها العام الذي تدور حوله، 
وقد كتب متنه الشيخ سيدي حممد بن حممد املختار الشنقيطي، وكتب فوائده زيد بن عمر  
العيص، وكتب مقاصده حممد بن عبدهللا الربيعة، وراجعه متخصصون من خمتلف دول العامل  

( أشخاص، وأشرف على املشروع ومتابعته جلنة علمية من مركز  10اإلسالمي بلغ عددهم )
 ، ودعمه ماليًّا ثلة من أهل اخلري والرّب.التفسري



262 
 

 هـ، ووزع منها عشرات األلوف من النسخ.1437وقد صدرت منه ثالث طبعات حىت عام 
 

  1436عم ان: دار النفائس،  -املعاين احلسان يف تفسري القرآن/ عمر سليمان األشقر.
 ص(.  2331مج ) 4هـ، 

فيه سورة النور، وحالت منيته دون إمتامه، يف  ( جزًءا، وبلغ 18تفسري مبارك، أجنز منه مؤلفه )
 هـ. 1433شهر رمضان من عام 

 يقول املؤلف رمحه هللا مبيًنا منهجه يف تفسريه:
هدفت يف هذا التفسري إىل بيان معاين النصوص القرآنية وفق املنهج الذي كان عليه الصحابة  

ا القرآن أبهوائهم وآرائهم،  وتالمذهتم األعالم من علماء التابعني، بعيًدا عن الذين فسرو 
 واعتمدت املراجع اليت تلتزم هبذا املنهج. 

 ومل أعنى فيه بذكر اخلالف إال قلياًل، وكل مهي الكشف عن املعىن الصواب وبيانه أبجلى عبارة. 
وقد قسمت يف هذا التفسري السور الطوال إىل نصوص أبرقام متسلسلة، حيوي كل نص موضوًعا  

 تقاربة، وكل نص حيوي أربع خطوات:واحًدا، أو موضوعات م
 األوىل: مقدمة، أبرز فيها املعىن أو املعاين الرئيسة اليت حتويها آايت النص. 

 الثانية: تعىن بذكر آايت ذلك النص من القرآن.
 الثالثة، وعنواهنا: املعاين احلسان يف تفسري آايت ذلك النص من القرآن.

 ايت والفوائد املستخلصة من تلك اآلايت.أما اخلطوة الرابعة فتعىن إبيراد فقه اآل
 وقد قدمت هلذا التفسري مبقدمة ذكرت فيها:

أواًل: تعريف القرآن يف اللغة واالصطالح، وأتبعت ذلك بذكر نبذة من النصوص القرآنية اليت 
 يعرِّف هللا عباده هبا القرآن العظيم.

 وذكرت اثنًيا الغاية اليت تراد من إنزال القرآن.
 لثًا فضائل القرآن الكرمي.وبينت اث

  
  2هـ،  1436الرايض: دار الصميعي،  -تفسري املدينة املنورة/ إعداد خنبة من العلماء.

 سم.  28مج؛ 
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كتبه خنبة من علماء التفسري، وأشرف عليه عماد بن زهري حافظ، بتخطيط وإشراف من "مركز  
األصالة واملعاصرة، وليكون عواًن  تعظيم القرآن الكرمي" الذي يرتأس جملس إدارته، ليجمع بني 

على التدبر املبين على األثر الصحيح، ومراعاة العصر ومستجداته علًما وواقًعا، مبا يسهم يف  
صياغة حياة الفرد واجملتمع واألمة على هدايته ومنهجه الوسطي املعتدل أبحكامه وحكمه  

 م وعلومهم، كما جاء يف املقدمة. وإعجازه، والذي يؤثر بدوره يف االرتقاء أبحوال الناس وأعماهل
 وفيها أيًضا: وقد اختري اسٌم هلذا التفسري يدلُّ على مكان شريف ألِّف فيه وصدر منه.

 وفيها كذلك بيان خطة جامعة للتفسري، منها: 
 بيان مقاصد القرآن الكرمي.  -

 االعتماد على الرواية الصحيحة والراجح من األقوال. -

 مني األساليب البالغية واألوجه اإلعرابية.صياغة العبارة الفصيحة يف تض -

 إيراد إعجاز القرآن العلمي والبياين. -

 العناية ابالستنباطات الرتبوية والطبية والفلكية واملستقبلية وعلوم أخرى. -

 اعتماد مذهب السلف ابجتناب التأويل يف تفسري آايت األمساء والصفات اإلهلية.  -

 ة ابختيار الراجح من األقوال.ترك إيراد اخلالفات اللغوية واملذهبي -

 
ذيب التفسري وجتريد التأويل مما أحلق به من األابطيل ورديء األقاويل/ عبدالقادر شيبة  هت

 مج.  6هـ،    1432]الرايض[: املؤلف؛ دمشق: مؤسسة علوم القرآن،    -.2ط  -احلمد.
مسالك قال مؤلفه: هذا تفسري سهل يسري، مجعت فيه أصح طرق التفسري ابلرواية، وأدق 

التأويل ابلدراية، وجتنبت ما تسرب إىل كتب التفسري من أقوال رديئة، ورواايت موضوعة أو  
 ضعيفة.

 
 -تفسري القرآن ابلقرآن والسنة واآلاثر وابألسلوب احلديث/ أمحد بن عبدالرمحن القاسم.

 مج.  6هـ،  1436الرايض: دار كنوز إشبيليا،  -.2ط
من التفاسري املأثورة احلديثة، قدم له الشيخ صاحل الفوزان، وذكر أن امسه يطابق مسماه، وأنه  
 قرأ مواضع منه فأعجبه إملامه بتلك النواحي، وأنه يعترب لبنة يف بناء البيان لكتاب هللا عزَّ وجّل.  
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 ومل يتحدث املؤلف عن تفسريه هذا، ومل يذكر منهجه فيه.  
 

هـ،   1435الرايض: دار القاسم،  - القرآن/ عبدامللك القاسم.عقد اجلمان يف تفسري 
 ص.  1319

قال مؤلفه: "جعلته على نسق واحد، ومجعت فيه بني أقوال املفسرين، وسرت فيه على معلىم 
واحد، وطريق اثبت، فما جتاوزت منهج السلف، وال أثر اخللف، فجاء عقًدا مضيًئا، خمتصرًا  

 ائد، جمّماًل ابجلواهر والقالئد". مفيًدا، حمماًل ابلدرر والفو 
 

الرايض: دار احلقيقة  - التفسري املوجز ودروس من القرآن الكرمي/ حممد بن شامي شيبة.
 مج. 7هـ،   1436الكونية، 

ذكر مؤلفه أنه "تفسري خمتصر يفهمه كل من يقرؤه"، وأن األحاديث اليت استشهد هبا صحيحة  
 التوحيد، وفيه مواعظ وتذكري ابآلخرة.أو حسنة، وأنه ركز فيه على 

 واملؤلف مدير فرع اإلفتاء مبنطقة جيزان ابلسعودية، وعضو اإلفتاء. 

 
املدينة املنورة: اجلامعة  -تفسري القرآن ابلقرآن: مجًعا ودراسة/ عبدهللا بن سليمان العمري.

 ورقة )ماجستري(.  537هـ،   1434اإلسالمية، 

 هناية سورة احلج. من أول سورة إبراهيم، إىل 
 

القاهرة: جممع  -خالصة البيان يف تفسري القرآن/ مجعه ورتبه واعتىن به أشرف بن كمال. 
 ص.  703ه،  1436البحرين للنشر: مكتبة الطبي، 

هو خالصة تفسريين: تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان/ عبدالرمحن بن انصر السعدي 
 هـ(.  1421كرمي/ حممد بن صاحل العثيمني )ت وتفسري القرآن ال، هـ( 1376)ت 
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التفسري احملرر للقرآن الكرمي/ إعداد القسم العلمي مبؤسسة الدرر السنية؛ مراجعة وتدقيق 
خالد بن عثمان السبت، أمحد سعد اخلطيب؛ اإلشراف العام علوي بن عبدالقادر  

 ص.  767هـ،  1437الظهران، السعودية: املؤسسة،  -السقاف.
ى اجمللد الثاين منه، وهو تفسري سورة آل عمران، ويكون يف األول بيان املنهج يف هذا وقفت عل 

 التفسري اجلديد، وهو ما مل أقف عليه.
ويف تفسري هذه السورة بُدئ ببيان أمسائها، مث فضائلها وخصائصها، مث ذكر مقاصدها،  

 وموضوعاهتا. 
وضوع واحد، اعتبارًا من بداية  وقسمت السورة إىل مقاطع، وهي اآلايت اليت جتتمع يف م

السورة، ومتسلسلة حىت هنايتها، ويف كل مرة يُبدأ ببيان غريب الكلمات، مث املعىن اإلمجايل 
للمقطع )اآلايت ذات املوضوع الواحد(، مث تفسري اآلايت، على املنهج التحليلي، ويف آخر 

 لطائف، ويف آخرها: بالغة اآلايت.كل مقطع بيان ابلفوائد الرتبوية فيها، مث الفوائد العلمية وال
 وهو جهد مبارك. 

 
القاهرة: دار الفنار،    -تيسري معاين القرآن يف أجزائه الثالثني/ حممد املختار حممد املهدي.

 ص.  255هـ،  1433
تناول فيه كل جزء من القرآن الكرمي بشرح موجز، فيه أهم ما ورد من معان ينبغي أال تغيب 

 اعدة للسامع والواعظ.عن ذهن املسلم. وفيه مس 
قال: ... وخباصة أننا يف عصر ال صرب لشبابنا على قراءة املوسوعات القرآنية، ويفضلون 

 املختصرات املفيدة..
 

القاهرة:   -دللة ألفاظ القرآن الكرمي يف توضيح معانيه/ جمدي إبراهيم السيد إمساعيل.
 ص(.  347)  7هـ، جـ  1435دار الفكر العريب، 

للقرآن الكرمي أبسلوب مؤلفه، فيورد اآلية، وأدانها سؤال، مث اإلجابة عليه ابلتفصيل،  تفسري 
 مما يتعلق بتفسريها، وتوضيح معانيها، مهتمًّا بداللة األلفاظ.

 وهذا هو اجلزء السابع منه، وهو تفسري سورة هود. 
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 ص. 348م،  2017هـ؟،  1438ف، سورة الكه :الكتاب الثاين عشرومنها: 

 
الرايض: دار   - القرآن اجمليد: حوار مع القرآن/ أمحد حممد كامل أبو السعود. تفسري 

 ص(.  3893مج ) 6هـ،  1437الزهراء، 
تفسري حديث، جعله مؤلفه على صيغة السؤال واجلواب. وأكثر ما يورده قوله: ما املقصود  

 املستفادة من اآلية الكرمية؟ابآلية الكرمية؟ ما معىن قوله تعاىل...؟ ما هي العرب والعظات 
 وورد يف املقدمة أن األزهر منحه التصريح ابلطباعة والنشر.

 واملؤلف مستشار، عمل يف احملاكم االبتدائية وحمكمة االستئناف العايل مبصر.
 

جدة: املؤلفة،   - لنحيا ابلقرآن: التفسري القيمي للقرآن الكرمي/ فاطمة بنت عمر نصيف.
 . ص 365: 1هـ، مج  1437

هذا توجه جديد يف تفسري القرآن الكرمي، هو التفسري األخالقي )إذا صحَّ التعبري(، وتسميه  
 الكاتبة التفسري القيمي. وقد يلحق ابلتفسري الرتبوي، الذي سبق صدور مناذج منه.  

تذكر املؤلفة أهنا عايشت كتاب هللا وتعليمه طوال مخس وأربعني سنة، وأنه بدا هلا أن تضع  
للقرآن يتسم ابلسهولة ووضوح العبارة، والربط بني اآلايت وتناسبها، مربزة القيم القرآنية،  تفسريًا  

وتعين هبا "ذلك الشيء الثمني والفاضل والثابت، الدافع واملوجه لسلوك اإلنسان، واحلاكم على 
 حتركاته يف احلياة". 

يف اإلسالم هو نظام اإلسالم وتقول إن اإلسالم هو دين القيم الفاضلة والثابتة، وأن نظام القيم  
 بصورته الكلية العامة: عقيدة وعبادة وشريعة وأخالقًا. 

وقد عرضت لبعض القيم يف اآلايت القرآنية، مربزة إايها يف هناية شرح اآلايت، كما أحلقت  
 جدواًل ابآلايت يقابل القيمة فيها التطبيق العملي.
 يت الفاحتة والبقرة.وهذا هو اجلزء األول من الكتاب، وفيه تفسري سور 

 
هـ،  1434دمشق: دار القلم،    -.رفيق يونس املصري  /التفسري القتصادي للقرآن الكرمي

 ص.  332
 تفسري من نوع جديد يضمُّ إىل أنواع التفاسري املعاصرة!
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قال مؤلفه: "ومبا أن هذا التفسري متخصص ابالقتصاد، فإنه لن يتعرض جلميع اآلايت، وال 
جلميع السور، وقد أكتفي ابلنقل عن املفسرين السابقني، وقد أعلق على أقواهلم، كما قد أفسر  

 بعض اآلايت بتفسري جديد".  
 

هـ،   1435للجامعات،  القاهرة: دار النشر   -التفسري الرتبوي للقرآن الكرمي/ أنور الباز. 
 مج. 3

نوع جديد من أنواع التفسري املوضوعي للقرآن الكرمي، اختصَّ جبانب الرتبية، فذكر احملتوى  
الرتبوي لآلايت، يف شرح يتناسب واألهداف الرتبوية، مع ربطها ابلواقع، وذكر األهداف 

رآن خياطب العقل، وينّمي  اإلجرائية لكل مقطع: املعرفية والوجدانية والسلوكية، ابعتبار أن الق
 الوجدان، ويهذب السلوك، وبيان ما ترشد إليه اآلايت تربواًي. 

وذكر املؤلف أنه ضمَّن تفسريه خالصة التفاسري اليت هي أقرب إىل موضوع الرتبية اإلسالمية،  
مثل "يف ظالل القرآن" لسيد قطب، و"األساس يف التفسري" لسعيد حوَّى، و"مقاصد القرآن  

 حلسن البنا"، و"زهرة التفاسري" حملمد أبو زهرة..الكرمي" 
 هـ. 1428وقد سبق صدور الكتاب عام 

 
انظروا ماذا يف السماوات واألرض: تفسري آايت الذكر احلكيم على هنج الشيخ طنطاوي  

 مج؟  4هـ، 1433القاهرة: العريب للنشر،  -جوهري/ عثمان عبدالسالم عمر.
 

عمَّان:    -يف النفس والكون واحلياة/ حممد راتب النابلسي.تفسري النابلسي: تدبر آايت هللا  
 مج. 10هـ،  1437مؤسسة الفرسان للنشر،  

تركيز املؤلف يف تفسريه كما جاء يف العنوان الشارح له: "تدبر آايت هللا يف النفس والكون  
  واحلياة"، وهو أقرب إىل ما يكون من التفاسري العلمية، لكن املؤلف وصفه يف آخره أبنه 

 "التفسري الدعوي".
وأصله دروس عقدت يف رحاب مسجد الشيخ عبدالغين النابلسي بدمشق، وامتدت إىل أربعني 

 عاًما!
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وقد قام إبعدادها وجعلها يف كتاب فريق علمي، من تفريغ أشرطتها، وختريج األحاديث  
راء التفسريية وضبطها، وعزو األقوال واآلاثر إىل مصادرها، وحترير املسائل الفقهية، وإحالة اآل

 إىل أصحاهبا، وراجع املسائل العلمية منها خمتصون ابلدراسات العلمية، مث راجعه املؤلف.  
 

دمشق؛ بريوت: دار   -املنتقى من التفسري الطيب لآلايت القرآنية/ حممد مجيل احلب ال.
 ص.  228هـ،   1436الفكر املعاصر، 

املعاصر" حيث أسند إليه كتابة اجلانب الطيب فيه، أصل عمل املؤلف مشاركته يف "التفسري 
 وأصدره هنا يف كتاب مستقل، وقد أُدمج مهذاًب خمتصرًا يف التفسري.
 ووجد اإلشارات املتعلقة ابملوضوعات الطبية على أربعة أنواع، هي: 

 اإلشارات الطبية الصرحية واملتخصصة. -

 اإلشارات الطبية الصرحية والعامة. -

 الطبية اإلمجالية. اإلشارات  -

 اإلشارات الطبية املستنبطة.  -
 

  2هـ، 1433الرايض: دار احلضارة،  -التفسري امليسَّر للناشئة/ زكي حممد أبو سريع. 
 مج.

 
 اثين عشر

 خمتصرات التفاسري 
 

الرايض: توزيع مؤسسة اجلريسي   -خمتصر تفسري البغوي/ علي بن مصطفى خلوف. 
 . [ص 640]هـ،  1436للتوزيع، 

اختصره بقصد االنتفاع به وتيسري فهمه، وحكى منهجه يف ذلك يف آخره، كما تضمن طائفة  
 من صحيح أسباب النزول، وذيَّله بفضائل القرآن الكرمي، وأحكام التالوة والتجويد.

 وهو غري مرقم الصفحات.
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عداد حممد بن محد إ  التقريب يف تفسري القرآن العظيم من تفسري احلافظ ابن كثري/

 مج. 4هـ، 1433الرايض: دار قرطبة،   -.التوجيري 
 

الرايض:    -زبدة "املصباح املنري يف هتذيب تفسري ابن كثري"/ إعداد عبدهللا بن حممد املعتاز. 
 ص.  1344هـ،  1436دار السالم، اتريخ اإليداع 

أصل الكتاب أعده مجاعة من العلماء حتت إشراف الشيخ صفي الرمحن املباركفوري، وشاركهم  
املعتاز يف اإلعداد، مث خلصه وهذبه، واقتصر على املهم فيه، وما يتبني منه املراد، وخالصة ما  

 فيه من الفوائد، كما اجتهد يف تقسيم اآلايت.. بقصد تيسري وتسهيل مراجعته على القارئ. 
 

الرايض: املهذب،   -هتذيب تفسري اجلاللني/ هتذيب وتنقيح أمحد حممد علي احلمصي.
 ص.  604هـ،  1435

اختصار لتفسري اجلاللني لإلمامني احمللي والسيوطي، ذكر خمتصره أنه عدل فيه ما يوافق املعتقد 
السلفي، مع حذف نصوص وآاثر غري موثقة، وختريج األحاديث، وحذف تفسري اآلايت 

 الواضحة املعىن.
 

ؤسسة بريوت: م - د.األمحتصنيف حممد بن رايض  الدر النثري من فتح القدير للشوكاين/ 
 ص.  687هـ، 1433الراين انشرون، 

" للعالمة حممد بن  فتح القدير اجلامع بني فين الرواية و الدراية من علم التفسرياختصر فيه "
هـ(، قال: "ابالقتصار على صفوته ولبابه، حىت يعمَّ به النفع،  1250علي الشوكاين )ت 

النفىس من التفصيالت الفقهية، واملناقشات وتتحقق منه الفائدة". واستبعد فيه ما أطال به 
 اللغوية، والتدقيقات النحوية، وأثبت تفسريه لآلايت وترجيحه ملا يراه من الصواب.

 
أربيل، العراق:   - أوضح املعاين يف هتذيب تفسري روح املعاين/ هذبه حمسن عبداحلميد.

 مج.  5هـ،  1436التفسري للنشر؛ عمَّن: دار الفتح، 
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 املشهور "روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين" ملؤلفه العالمة هتذيب للتفسري
( جزًءا. وقدم مهذبه ترمجة  30ه( الذي صدر يف ) 1270حممود بن عبدهللا اآللوسي )ت 

 لآللوسي رمحه هللا، ومل يتحدث عن عمله يف شيء.
 

 اثلث عشر
 تفسري أجزاء وأحزاب 

 
ألقاها صاحل بن فوزان الفوزان؛   ل/لقرآن يف حزب املفصَّ ل من دروس ا ر وحتصَّ ما تيسَّ 

مكتبة دار    القاهرة:  سكندرية؛ اإل  - .شرف على طبعه سلمان بن جابر السويلمأاعتىن به و 
 مج. 2هـ، 1435 احلجاز،

 سور املفصَّل هي أواخر القرآن، من سورة )ق( أو )احلجرات(، إىل سورة الناس. 
للمؤلف ألقاها يف جامع األمري متعب بن عبدالعزيز يف مدينة  وأصل الكتاب دروس متعددة 

 الرايض، وقام إبعدادها للنشر واإلشراف على طبعها يف كتاب السويلم.
 

تفسري املفصَّل: من سورة ق إىل سورة احلديد/ صاحل بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ حتقيق  
هـ،   1435جاز، اإلسكندرية: مكتبة دار احل -وعناية عادل بن حممد مرسي رفاعي.

 ص.  720
تفسري حديث لسور املفصَّل من كتاب هللا الكرمي، أصله دروس ألقاها املؤلف )وكان وزيرًا  

هـ. وقد قام على مجعها وتنقيحها    1420  –  1416لألوقاف( يف جامع ابلرايض، بني األعوام  
يف الفقه وهتيئتها للنشر عادل رفاعي، كما مجع كتًبا سابقة له من خطب ودروس ولقاءات 

 وغريه.  
 

تدبر املفصَّل: هداايت تدبرية ختاطب الفكر وحترك القلب وحتف ز للعمل/ إعداد اللجنة  
الرايض: مركز تدبر للدراسات والستشارات،   - العلمية ابهليئة العاملية لتدبر القرآن الكرمي.

 ص.  100هـ،  1437
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"تدبر املفصَّل" أول مراحل مشروع "مصحف التدبر" آلايت القرآن الكرمي، الذي يكون على 
هامش املصحف العثماين بعد تكملته إن شاء هللا. ولذلك جاء إشارات ومفاتيح حبسب ما  
تتيحه املساحة يف هامش املصحف. وهو من إجناز اهليئة العاملية لتدبر القرآن الكرمي، الذي  

 من الزمن.  أنشئ قبل عقد
 وقد سارت اهليئة على منهجية علمية حمكمة يف إعداد املشروع، بلغت ست مراحل.

 والغاية هي االنتفاع ابلقرآن الكرمي: إميااًن وامتثااًل وتطبيًقا.
 والكتاب نسخة أولية جتريبية. 

 
:  الرايض   -التفسري املوجز ودروس من القرآن الكرمي: العشر األخري/ حممد بن شامي شيبة.

 ص.  280هـ،  1437معامل اهلدى للنشر، 
تفسري جلزء اجملادلة، وجزء تبارك، وجزء عّم، وسبق صدوره كاماًل يف سبعة أجزاء، عن دار 

 هـ. 1436احلقيقة الكونية عام 
 

عم ان: دار البداية،   - نظرات يف التفسري التحليلي: جزء قد مسع/ خلدون إبراهيم داود.
 ص.  368هـ،  1433

 
ات: التعريف بكتاب هللا، مواضيع السور، تفسري جزء عم / ايسر بن عو اض  آايت بي ِّن

 هـ. 1433الطائف: دار الطرفني،  -الطويرقي.
 

القاهرة: مكتبة الفنون واآلداب: مؤسسة   -هـ(.   1323تفسري جزء عمَّ/ حممد عبده )ت  
 ص.  215هـ،   1436اقرأ للنشر، 

على النهج التحليلي، ملؤلفه حممد عبده مفيت تفسري معروف للجزء األخري من القرآن الكرمي، 
 هـ. 1317الداير املصرية، من آل الرتكماين، من قرى الغربية مبصر، وقد توىل اإلفتاء عام 
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  233هـ،    1436دمشق: دار القلم،    -رحلة تدبر: جزء عمَّ/ مشعل عبدالعزيز الفالحي.
 ص.

جزاء القرآن الكرمي. وهو على أسلوب ما تدبر وتفسري لكالم هللا تعاىل، بدأه املؤلف من آخر أ 
ترشد إليه اآلايت، مع وعظ وإرشاد، وتنبيه وتثقيف، وحتليل ومعاجلات عصرية مناسبة،  

 واستلهام الدروس والعرب، أبسلوب مشوِّق ومؤثِّّر.
 

تفسري جزء عمَّ وأحكامه وفوائده/ استنباط األحكام والفوائد عبدالرمحن بن انصر الباك؛  
  336هـ،    1437الرايض: دار التوحيد،    - عبداحملسن بن عبدالعزيز العسكر.  فسَّر اآلي 

 ص.
مدارسة بني التلميذ وشيخه، نتج منها تفسري وفوائد، وفيها جتلية معاين اآلايت الكرمية، وبيان  

 أحكامها، دون توسع، إال ما ال بّد منه، لكشف املعىن، وترجيح الراجح. 
 

القاهرة: دار    - الكرمي: اجلزء الثالثون/ زغلول راغب حممد النجار.التفسري العلمي للقرآن  
 ص.  422هـ،   1437هنضة مصر، 

هذا أول جزء يبدأ به املؤلف يف سلسلة التفسري العلمي للقرآن الكرمي، "نظرًا إىل قصر سوره،  
صل إىل وشيوع حفظه بني غالبية أبناء املسلمني، والمتالئه ابآلايت الكونية اليت يكاد عددها ي

املائتني. وهذه اآلايت تغطي العديد من القضااي العلمية والنفسية والرتبوية والتارخيية، واملؤلف  
 يشرح ما فيها من آايت اإلعجاز. وهو أشهر علماء اإلعجاز يف عصران.

 
عم ان:   -أثر السياق يف توجيه املعىن القرآين من خالل جزء عمَّ/ حممود حسني الزهريي.

 ص.  375هـ،  1435دار وائل، 
تناول فيه املؤلف العالقة بني اللغة واملعىن، ملا هلما من ترابط وثيق، واللفظ املفرد يعتمد يف  
معناه على تركيبه الذي وضع فيه دون الرجوع إىل املعاين األخرى املثارة حول اللفظ قاموسًيا  

 ومعجمًيا، كما يقول املؤلف. 
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والنحوي واملعىن، فالصيغ الصرفية يهيمن عليها السياق لتربز تراكيب  كما تناول الرتكيب الصريف  
 معينة هلا داللتها اليت ختدم سياقها ألداء أغراض نصية معنوية.

مث درس أثر السياق يف توجيه املعىن القرآين، وهو ابب احتوى على فصلني، األول فيه العالقة  
ة من خالل مناذج من سور جزء عمَّ موضوع بني اللغة والسياق واملوقف، واآلخر دراسة تطبيقي

 الدراسة. 
 

 ص.  96هـ، 1435اجليزة: دار املشرق العريب،  -تفسري جزء عمَّ لألطفال/ حممد جاد.
تفسري آخر جزء من القرآن الكرمي، يناسب سنَّ األطفال، وكلها مكية، عدا سوريت البينة  

كون، وما فيه، وما سيحدث فيه يوم والنصر. وميتاز اجلزء بقصر سوره، وتركيزه على خىلق ال
 القيامة، وكذا اآلخرة وما فيها، والبعث واحلساب واجلزاء.

 وسبق أن أصدر املؤلف لألطفال جزأي )قد مسع(، و)تبارك(. 
 

 رابع عشر 
 تفسري سور

 
حماضرات التفسري/ صاحل بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ حتقيق وعناية عادل بن حممد مرسي 

ص )سلسلة  350هـ،  1436الرايض؛ اإلسكندرية: مكتبة دار احلجاز،  - رفاعي.
 (. 3احملاضرات العلمية؛ 

عناوين وموضوعات هذه احملاضرات هي: أسئلة حول مناهج املفسرين، مدارس التفسري،  
ثر ذلك يف فهم التفسري، منهاج املفسرين، تفسري مبسط لسورة الفاحتة،  مقاصد السور وأ

 أتمالت يف سورة العنكبوت، تفسري سورة الكهف، مقاصد ومعاين سورة الكهف.
 

البدور احلسان يف معىن الستعاذة و البسملة وأم القرآن وأثرها يف حياة املسلم/ ابتهال  
 ص.  86هـ، 1434 الدمام: دار الكفاح،   -.تركستاين أمحدنور 
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وتقرير جممل عقائد أهل مساء هللا احلسىن  أألنوار الواضحة يف تفسري الفاحتة ويتضمن شرح  ا
؛ حققه  وعلق عليه محزة حممد وسيم هـ(  694)ت عبدالعزيز بن أمحد الديريين  /السنة

 ص.  220هـ، 1435، دار الفتح   ان:عم   -.البكري
ركز فيه مؤلفه على العقيدة اإلسالمية، ويعترب بذلك من كتب التفاسري العقدية. وجعله أبوااًب:  
ابب يف معىن احلمد، تقريب األدلة، معىن األذكار اخلمسة، الثناء على هللا أبمسائه احلسىن، 

 معىن العظمة، أفعال العباد وذكر الشريعة واحلقيقة، التوحيد، أحكام اآلخرة... 
 

  751الفاحتة وحقائقها ومعانيها وفضائلها/ حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية )ت أسرار 
  336هـ،    1433القاهرة: دار املاهر ابلقرآن،    -هـ(؛ مجع وترتيب رضوان جامع رضوان.

 ص.
ذكر معده أنه تتبع ما شرحه ابن القيم يف ثنااي كتبه من تفسري لسورة الفاحتة، ومجعه يف هذا 

ختار هذا العنوان له مما أشار إليه املؤلف يف كتب له، فقال: "حقائق الفاحتة،  الكتاب، وأنه ا
وأسرارها، ومعانيها". وأنه مل يتصرف يف نص كالمه إال بوضع عنوان لفصل أو عنوان جانيب  

 لفقرة وحنو ذلك.
 وأشري إىل أنه سبق أن صدر مثل هذا العمل ال بن القيم رمحه هللا، من ذلك:

 القاهرة: مكتبة السنة احملمدية.  -احتة/ حتقيق حممد حامد الفقي.تفسري سورة الف -

 -تفسري سورة الفاحتة/ اعتىن به مجًعا وحتقيًقا وخترجًيا وتعليًقا يوسف عمر مبيض. -
 ص.  288هـ،  1427دمشق: مكتبة دار املنهاج القومي، 

رايض فتح التواب يف تفسري فاحتة الكتاب/ مجعه ونسقه وخرج أحاديثه حممد بن  -
 ص.  152هـ،  1427بريوت: دار عامل الكتب،  -األمحد.

 
  911األزهار الفائحة يف شرح الفاحتة/ جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت  

ص. )كتاب إلكرتوين نشر يف  51هـ،  1437هـ(؛ حتقيق ودراسة عبداحلكيم األنيس، 
 هـ(.  12/1437/ 28شبكة األلوكة بتاريخ 
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املوجود منه على أبواب، يف أمساء السورة، وتفسري ألفاظها، وذكر ما فيها من القراءات، احتوى  
 متواترًا كان أو غريه، وإعراهبا. وضمنها فوائد، حتت عناوين فرعية.

 وهذا من أوائل الكتب اليت صنفها اإلمام السيوطي.
 

واجه سنان ابشا )ت  فصل اخلطاب يف تفسري أم الكتاب/ عبدالكرمي الوارِّدارِّي، الشهري خب
  1435بريوت: دار الكتب العلمية،  -هـ(؛ حتقيق اخلضر السيد أمحد عجالن. 1003

 ص.  288هـ، 
تفسري موسع لسورة الفاحتة، بنيَّ فيه مؤلفه فضل هذه السورة العظيمة، وذكر إعراهبا، وبالغتها،  

 وأحكامها، وما يتعلق هبا من أحكام صحيحة، وتعاليل صرحية.  
حملقق منهجه يف ذلك، منها ربطه األحكام الشرعية ابلقضااي النحوية واألصولية،  وبنيَّ ا

واالختصار واإلجياز ما أمكن، وذكر أقوال العلماء يف القضااي اخلالفية، وعرض األفكار على 
 طريقة احلوار، والتوفيق بني اآلراء..

(، قدمها خليل مهديتش  وأشري إىل أن حتقيق هذا الكتاب ودراسته كان رسالة علمية )ماجستري
هـ، وقد أشرف عليها األستاذ حسام   1420إىل جامعة الدراسات اإلسالمية بكراتشي عام 

 الدين فرفور. 
 

عنيزة: مؤسسة الشيخ  -هـ(.  1421تفسري سورة الفاحتة/ حممد بن صاحل العثيمني )ت 
 ص.  134هـ،  1433حممد بن صاحل العثيمني اخلريية، 

 
أم الكتاب يف ضوء السنة النبوية وفنون اللغة والبالغة العربية/ نور   تفسري سورة الفاحتة:

هـ،   1432دمشق: مركز زيد بن اثبت: دار الغواثين للدراسات القرآنية،  - الدين عرت.
 ص.  215

قال مؤلفه: عنينا يف هذا التفسري ابلرجوع إىل القرآن والسنة، وعوَّلنا على اللغة العربية بفنوهنا  
 ف جانب من أسرار القرآن وإعجازه يف هذه السورة الوجيزة املباين، اجلليلة املعاين.وآداهبا، لكش 
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مث أكملنا تفسري سورة الفاحتة بتفسري االستعاذة والبسملة؛ ألهنما مالزمتان هلا، شبيهتان هبا  
 بكثرة التكرار والتالوة هلما على الدوام.

 
معه الشرح املختصر/ عبدالباقي الطاهر حممد السبع املعاين يف السبع املثاين: املذ املعتب و 

 ص. 108هـ، 1433بريدة: املؤلف،  -املناعي.
 وهو يف تفسري سورة الفاحتة، ومؤلفه معاصر من املغرب.

 
الرايض:   -اجلامع يف تفسري سورة الفاحتة/ اعتىن به عبداجلبار بن عبدالعظيم آل ماجد.

 ص.   664هـ،  1434دار التوحيد، 
 

اإلسكندرية: مكتبة الوفاء   -الكتاب: دراسة مقارنة/ سيف رجب قزامل.فقه فاحتة 
 ص.  307هـ، 1434القانونية، 

 
هـ،  1434الرايض: مدار الوطن،  -. أعظم ما نزل من القرآن/ أمحد بن أمحد الطويل

 ص.  112
 

تفسري سورة احلمد مع تطبيق عملي لقواعد تدبر القرآن الكرمي/ إعداد مىن حممد هبي  
القاهرة: دار اليسر،   - شافعي؛ إشراف ومراجعة وتقدمي حممد يسري إبراهيم.الدين ال
 ص.  366هـ،  1435

خطوة علمية عملية لنقل الدعوة إىل تدبر القرآن من الفكرة النظرية إىل خطوة عملية جتمع بني  
 التأصيل العلمي املنهجي لتفسري سورة الفاحتة، وبني التطبيق العملي الرتبوي املناسب لواقع

 احلياة، مث إتباعه بنظرات تدبرية وأتملية. 
ويبدو أن الكاتبة أعدَّته ليكون مناسًبا لتدريسه للمرحلة األوىل يف دور حتفيظ القرآن الكرمي، 

 ليتعلم الطالب كيفية االنتفاع وتدبر القرآن الكرمي مع حفظه ألول آايت منه. 
 ومعايشة، وتدريس ومدارسة.  واملؤلفة أستاذة يف جامعة األزهر، وعملها هذا مثرة علم
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الرايض: مركز تدبر للدراسات  -.2ط  - تدبر سورة الفاحتة/ انصر بن سليمان العمر.

 ص.  71هـ،   1437والستشارات: غالف: دار احلضارة، 
أعطى فيه املؤلف صورة إمجالية عن أعظم سورة يف القرآن الكرمي، مث وقف مع آايهتا واحدة تلو  

عن مسائلها يف مجل مستقلة مناسبة لرتتيب دالالت اآلية، مع نثر   األخرى، ورتَّب احلديث
 الفوائد واالستنباطات، ودرر من كالم األعالم األثبات..

 
د. م: مكتبة  -املنهاج القومي من معني احلمد هلل رب العاملني/ سامح بن عيد العوضي.

 ص.  287هـ،   1435الطبي، 
ائها وأوصافها وفضلها، وتوظيفها وجتويدها وإعراهبا،  تفسري وحتليل لسورة الفاحتة، مع بيان أمس

 والداللة الصوتية فيها. 
 

بريوت:    -الفاحتة: أمُّ القرآن وسرُّ الصالة: تفسري وأتمل/ صاحل بن عبدالعزيز آل الشيخ.
 ص.  96هـ،   1437دار قرطبة،  

لفهم سبع آايت   تفسري وأتمل يف سورة الفاحتة، ذكر املؤلف أن تفسريها مع كونه حمتاًجا إليه
من القرآن، فهو حمتاج إليه من جهة أن الصالة هي أعظم أركان اإلسالم العملية، وإمنا يعظم 
أجرها ملن تدبر كتاب هللا تعاىل الذي يتلوه فيها، وقال ما يقوله يف صالته عن علم واعتقاد 

 وفهم..
 مث ذكر أمساء السورة، وبنيَّ عظم شأهنا، مث فسَّر كلَّ لفظة فيها. 

 هـ. 1429وقد سبق طبع الكتاب عام 
 

الرايض: جامعة امللك سعود،    -من هداايت سورة الفاحتة/ عبدالرزاق بن عبداحملسن البدر.
 ص.  107هـ،  1436كرسي القرآن الكرمي وعلومه، 

دلَّ على مواطن العرب يف سورة الفاحتة، وفتح آفاقًا لفهم مقاصدها، بعد تدبُّر موفٍَّق فيها، فهي  
 غم تكرارها مرات يف اليوم والليلة، إال أن بعض معانيها قد ختفى على كثري من الناس.على ر 
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املدينة املنورة: دار العقيدة،   -إضاءات حول سورة الفاحتة/ أمحد حممد ذي النورين.

 ص.  30هـ،  1436
قدم فيه املؤلف مادة قرآنية وافية أبسلوب ميسَّر، حتتوي على مقدمة عن السورة، مث بطاقة  
تعريفها، وتشمل هذه البطاقة ذكر امسها أو أمسائها، وعدد آايهتا، وترتيب نزوهلا، مث أييت  
احلديث عن أهم حماور السورة، وشيء من هداايهتا، وأبرز القواعد اليت جاءت هبا، وشيء من  

 فها، وقصة وهدف، مث حديث عن اآلايت الكونية يف السورة، مث اخلامتة. طرائ
 

الشارقة:   -فاحتة الكتاب سورة الكمال اإلنساين: لطائف وأسرار/ رشاد حممد سامل. 
 ص.  243هـ،  1436منشورات القامسي، 

وأسرار، مجعتها  تفسري لسورة الفاحتة، وصفه املؤلف أبنه "آللئ ودرر، وفوائد وفرائد، ولطائف 
 من كالم املفسرين".

 وهو مدير اجلامعة القامسية ابلشارقة. 
 

القاهرة: دار   -خواطر من وحي سورة الفاحتة/ حممد فتح هللا كولن؛ ترمجة أجري إشييوك. 
 ص.  240هـ،   1436النيل، 

يذكر املؤلف أن الفاحتة سورة مباركة قصرية، ولكنها من حيث الشمول واالستيعاب مبثابة  
تاب كامل حيتوي على املبادئ الرئيسية واملقاصد األساسية للقرآن الكرمي، وابلتايل للكتب ك

 السماوية كلها.. 
 وأهنا تلفت األنظار إىل الذات املقدسة املستحقة للحمد والثناء ابملعىن احلقيقي.. 

 سراء والضراء..وفيها اخلوف والرجاء، وبيان العزة والشقاء، والداء والدواء، والفناء والبقاء، وال
 وفسَّر السورة كاملة.

 
أمُّ الكتاب: أمهيتها وفضائلها وكيفية تصحيح تالوهتا وبيان بعض معانيها العظيمة/ مجع 

 ص.  32هـ،  1438الرايض: املؤلف،   -وإعداد مفتاح نوري السلطي.
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ة؛  فصول الكتاب هي كما وردت يف العنوان، وركز فيه املؤلف على إتقان قراءة سورة الفاحت
 ألهنا ركن من أركان الصالة. وبنيَّ معانيها اجلليلة، ابختصار، استناًدا إىل ما قاله أهل العلم.

 
كيف نرتىبَّ بسورة الفاحتة: برانمج علمي إمياين تربوي لكل مسلم/ عصام بن صاحل 

  86هـ،  1437د. م: جمموعة القرآن حياة؛ الرايض: دار احلضارة،  -.2ط  -العويد.
 ص.

م الكتاب: تعظيمها، مقصودها، تربوايهتا، مفاتيحها، أحكامها، أساليبها، قياس  حديث عن أ
 أثرها.

 
الرايض: دار امليمان،   - تكرار الفاحتة: القوة الكامنة/ إبراهيم بن عبدهللا الدويش.

 ص.  158هـ،  1435
منبع القوة والطاقة،  يعين تكرارها يف الصلوات. وبعد أن ذكر آاثرًا يف السورة وأسرارًا، بنيَّ أهنا 

وأورد أسرار ذلك يف كل آية منها: البسملة، التمجيد والثناء، الرمحة، امللِّك واحملاسبة، العبادة  
 واالستعانة، اهلداية، االنتماء، الشفاء، النور والسرور، ، أّم القرآن ، التوسل والوسيلة.

 
جور يف سورة الفاحتة/ حممد أمحد  ماذا سأْلنا هللَا ليقول لنا: "ولعبدي ما سأل"؟: الكنز امله

 ص.  128هـ،   1436الرايض: دار الصميعي،  -اجلحالن.
يقول املؤلف: لكي يقول لنا ربنا سبحانه: "ولعبدي ما سأل" فال بدَّ أن نتدبَّر ونستحضر يف 
قلوبنا ما سألناه من العون واهلداية، فنسأله العون على عبادة هللا العبادة الصحيحة، والعون 

 كل أمر من أمور الدنيا، حبيث ال يكلنا ربنا إىل أنفسنا طرفة عني.على  
 مث شرع يف تفسري السورة. 

ويعين يف أوله احلديث القدسي "قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني، ولعبدي ما  
 سأل...". 
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الرايض: دار احلضارة،    -قواعد النجاح السبع يف السبع املثاين/ فوزية بنت حممد الشدي.
 ص.  59هـ،  1438

تدبر يف سورة الفاحتة العظيمة، ذكرت املؤلفة من خالله قواعد لنجاح املسلم يف حياته، وهي:  
امحد هللا، اطلب رمحة هللا وارحم غريك، تذكر يوم الدين، اعبد هللا، استعن ابهلل، اطلب اهلداية  

 من هللا تعاىل، ال تتشبه ابلكافرين.
سورة الفاحتة يف الصالة، ووصااي ملريد تدبرها، وأفكارًا ومقرتحات مث ذكرت منوذًجا عمليَّا لتدبر  

 حول ذلك.
 

وحىت    178اختالف السلف يف التفسري: دراسة نظرية تطبيقية على سورة البقرة من اآلية  
  1437الدمام: جامعة الدمام،    -/ إعداد عائشة بنت يعقوب آل عبداللطيف.225اآلية  
 تري(.ورقة )حبث مكمل للماجس  396هـ، 

 
ا اخلارطة الذهنية للقرآن الكرمي لتيسري الفهم واحلفظ/ شايع سعود الشايع؛ راجعه شرعيً 

)الفاحتة، البقرة، آل   1هـ، ج1433الكويت: مكتبة آفاق،  -.عبد احملسن زبن املطريي
 عمران(. 

 
مًعا/ اخلارطة الذهنية للقرآن الكرمي: سورة البقرة أمنوذًجا: الطريق األسهل للحفظ والتدبر  

 ص.  82هـ، 1435الرايض: دار امليمان،  -.3ط -إبراهيم بن عبدهللا الدويش.
ركز فيه املؤلف على الوحدة املوضوعية للسورة، حيث تتضمن كل سورة حمورًا مركزايًّ خاصًّا أو  
أكثر تدور يف فلكه السورة كلها، وهتدف إىل توضيحه وبيانه، وتسعى إىل حتقيقه، من خالل  

 سورة من موضوعات، وإن بدا أن بينها شيًئا من التباين يف ابدئ األمر.ما تضمنته ال
وقد التحق املؤلف بدورة تدريبية يف )اخلرائط الذهنية( وآاثرها يف حياة اإلنسان، وتولدت لديه 

 فكرة االستفادة منها يف تدبر القرآن وحفظه.
 وجعل خطة حبثه يف مخسة مطالب:

 سور؟ماذا نعين ابلوحدة املوضوعية لل  -
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 اخلارطة الذهنية ودورها يف إبراز احملور اخلاص للسورة.  -

 الوحدة املوضوعية للسور وأثرها يف تعميق وترسيخ احلفظ.  -

 منهج السف يف قراءة القرآن.  -

 التدبر: معناه وأمهيته وأنواعه وحمله وأدواته ودوره يف فهم اآلية.  -
 

  1436املدينة املنورة: دار العقيدة،    -النورين. إضاءات حول سورة البقرة/ أمحد حممد ذي  
 ص.  52هـ، 

تتبع فيه مؤلفه أثر منهجه الذي وضعه هلذه السلسلة "سلسلة اإلضاءات القرآنية"، وكما وردت  
 يف الكتاب السابق )سورة الفاحتة(.

 
يا،  الرايض: دار كنوز إشبيل   -زبدة البيان يف تفسري آايت القرآن/ عبدهللا بن مطلق الطوالة.

 هـ(.  1438: 4: سورة البقرة وآل عمران. )ومج 2-1هـ، مج  1436
قال مؤلفه: أحببت أن أمجع تفسريًا آلايت القرآن الكرمي مرتًبا على ترتيب سور القرآن العظيم، 
أذكر فيه اآلية، ومعناها إمجااًل، مث بيان ذلك تفصيالً على هيئة وقفات وفوائد وتنبيهات، مبيًنا  

رته إن وجد، والرد على بعض الشبهات... مع التطرق إىل بعض مسائل اللغة أصل اخلالف ومث
والنكت البالغية، والتعرض ألسباب النزول، وبعض األحكام املستنبطة من اآلايت، متوخًيا يف  

 ذلك كله اإلجياز والتبسط يف األسلوب.
 

هـ،   1434بريوت: ْتكني لألحباث والنشر،  - أان والقرآن: حماولة فهم/ جاسم سلطان.
 ص.  247

ارحتال مع آي القرآن تدبرًا وتعلًما.. يقول املؤلف: "هذا ليس كتاب تفسري، وليس سرًدا  
للقصص واألحداث، إمنا هو حماولة غوص متواضعة يف حبر أفكار القرآن الكربى، وحماولة  

ابلتفكري، للتعرف إىل تقريبها للمهتمني. إن التأمل التجريدي لبنية األفكار القرآنية مسار حرّي  
 كيفية معاجلة القرآن خللل التصورات وإعادة بنائها". 

 وجاء يف ابب متهيدي، وابب لسورة الفاحتة، وابب لسورة البقرة. 
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بريوت؛ القاهرة: الشبكة العربية  -أان و القرآن )سورة آل عمران(/ جاسم سلطان.

 ص.  208هـ،  1436لألحباث والنشر، 
عمران، ذكر املؤلف أن فيها منزلًقا تقع فيه املسيحية، وهو أتليه املسيح    وهذا تفسري لسورة آل

عيسى بن مرمي، وتردُّ على حجاج النصارى حوله، لتكشف لنا بعًدا آخر من تعامل اإلنسان 
ذرى األمُة اخلامتُة  مع الدين، الذي ينتهي بتقديس البشر ورفعهم فوق مستوى البشرية، حىت حتى

 ري.. من ذلك الطريق اخلط
 

تفسري الزهراوين: البقرة وآل عمران: تفسري أثري تربوي معاصر تسهياًل للتدبر والعيش  
اخلَُب، السعودية: جمموعة زاد للنشر؛ الرايض: توزيع   -مع القرآن/ حممد صاحل املنجد.

 ص.  864هـ،  1437العبيكان،  
  – يفسر القرآن ابلقرآن  –قال مؤلفه: جرت احملاولة يف هذا التفسري أن يكون تفسريًا قرآنيًّا 

، واقعيًّا، يسهِّّل تدبُّر كتاب هللا، واالنتفاع آبايته ومواعظه، والعيش  ، عصرايًّ ، دعوايًّ ، تربوايًّ أثرايًّ
أبسلوب سهل ميسَّر،   مصاًغا  –مع كل هذا    –مع القرآن، ويربط القرآن بواقع الناس، ويكون  

 جيمع بني األصالة واملعاصرة.. ومناسًبا لعموم الراغبني من طبقات اجملتمع املختلفة.

 
بريوت: دار العلم   -روح القرآن: تفسري سورة آل عمران/ عفيف عبدالفتاح طبارة.

 ص. 199هـ، 1433للماليني، 
 

القاهرة: دار ابن   -ي.اجلواهر احلسان يف تفسري آل عمران/ عبدالعظيم بن بدوي اخللف
 ص.  832هـ،  1434رجب، 

تفسري حديث لسورة آل عمران، ذكر املؤلف أهنا اشتملت على ركنني هامني من أركان الدين،  
مها: ركن العقيدة وإقامة األدلة والرباهني على وحدانية هللا عزَّ وجلَّ، والثاين: التشريع، وخباصة  

 . فيما يتعلق ابملغازي واجلهاد يف سبيل هللا 
 وأصله خطب ألقاها املؤلف. 
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مكة املكرمة: جامعة أم  - التناسق املوضوعي يف سورة املائدة / عبدهللا عيدان الزهراين.

 ورقة )دكتوراه(.  483هـ،   1434القرى، 

 
أثر دللة حروف اجلر ِّ يف التفسري: دراسة نظرية تطبيقية على سوريت املائدة واألنعام/ فاطمة 

ورقة(   967مج ) 2هـ،  1434الرايض: جامعة اإلمام،  -بنت حممد املكاوين.
 )ماجستري(.

 
مكة املكرمة: جامعة  -التناسق املوضوعي يف سورة األعراف/ معتوقة بنت حممد احلساين.

 ورقة )دكتوراه(.  339هـ،  1434أم القرى، 

 
م القرى،  مكة املكرمة: جامعة أ  - التناسق املوضوعي يف سورة األنفال/ بدر إبراهيم الذاييب.

 ورقة )ماجستري(. 324هـ،  1433
 

مكة املكرمة: جامعة أم  - التناسق املوضوعي يف سورة يونس/ مشاري بن محد الضوحيي.
 ورقة )دكتوراه(.  465هـ،   1434القرى، 

 
الرايض: مركز   - تدبر سورة يوسف: هتذيب "آايت للسائلني"/ انصر بن سليمان العمر.

 ص.  126هـ،   1436ر احلضارة، تدبر للدراسات والستشارات: دا
تلخيص لكتاب املؤلف "آايت للسائلني: تفسري حتليلي موضوعي لسورة يوسف"، اقتصر فيه  

 على الفوائد اليت تدعو إىل التدبر، وتنفع عامة الناس. 
 

اإلسكندرية:   -الدرر اخلالدة يف سورة يوسف: قرابة األلف فائدة/ حممود السيد أمحد.
 ص.  272هـ،   1436العاملية للنشر، الدار 
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أورد املؤلف قول ابن القيم: "هناك فوائد يف سورة يوسف تتجاوز األلف فائدة". فانربى هلا،  
ومجعها من كتب التفاسري وغريها. وذكر أهنا فوائد من اآلايت، وليست تفسريًا أو شرًحا. كما  

 ذكر الصحيح من األحاديث واآلاثر دون ضعيفها. 
 

القاهرة: مكتبة وهبة،  -لتفسري: تفسري سورة إبراهيم/ يوسف القرضاوي.دروس يف ا
 ص.  288هـ،  1434

 
القاهرة: مكتبة وهبة،  -دروس يف التفسري: تفسري سورة احلِّجر/ يوسف القرضاوي.

 ص.  200هـ،  1433
أصلهما دروس ألقاها املؤلف يف التفسري يف جامع الشيوخ ابلدوحة، اتبع فيها تفسريه لسوريت   

إبراهيم واحلِّجر بعد أن فسَّر سورة الرعد، وقد نُقلت هذه الدروس عرب قناة )الرسالة( الفضائية.  
 وقام مكتبه العلمي جبمعها والعناية هبا وهتيئتها للنشر. 

ر نبَّه املؤلف إىل أصناف من الناس يتالعبون ابلقرآن يف هذا  ويف مقدمة لطيفة للكتاب اآلخِّ
ر القرآن تفسريًا ليربالًيا،  العصر، فقال: "هناك من يفسِّّ  ر القرآن تفسريًا ماركسًيا، هناك من يفسِّّ

ر القرآن تفسريًا روسًيا. ر القرآن تفسريًا أمريكانًيا، هناك من يفسِّّ  هناك من يفسِّّ
هناك قراءات خمتلفة للقرآن الكرمي ال تسري على منهج، وإمنا تسري على أهواء أصحاهبا، حىت  

دة يف ابريس للنسوية اإلسالمية، هؤالء النسوة الاليت اجتمعن يُردن تفسريًا إن مؤمترًا ُعقد منذ م
جديًدا للنصوص، خصوًصا لنصوص القرآن، وهنَّ يقلن: إن التفسريات املوجودة للقرآن الكرمي 
كلها تفسريات ذكورية، الرجال هم الذين فسَّروا القرآن، نريد تفسريات نسوية. املرأة هي اليت  

ر القرآ  ن!تفسِّّ
وهكذا أصبحنا جند أانًسا يتالعبون هبذا القرآن، وابلتايل يتالعبون هبذا الدين. ميكن أن يكون  
لكل بلد تفسري، ولكل بلد دين، بل لكل جمموعة دين، بل لكل شخص دين، وفق قراءته  
للقرآن. ولذلك كان على أهل العلم وأهل الفكر الذين ميلكون مؤهَّالت التفسري أن يقوموا 

 القرآن...".  بتفسري
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عم ان: مجعية احملافظة على   -تفسري سورة اإلسراء: دراسة حتليلية موضوعية/ أمحد نوفل. 
 ص.  488هـ،  1435القرآن الكرمي، 

يذكر املؤلف أن الناظم الذي ينتظم آايت سورة اإلسراء هو دستور النصر ألمة اإلسراء على 
بية العقدية أو املنهج العقدي والعبادي  عدوها األول أمة إسرائيل، ويشمل هذا الدستور الرت 

 واألخالقي واالجتماعي والتوجيه املايل، واملنهج السياسي والتعبوي هلذه األمة. 
ووضع يف ختام كل آية عدًدا من الدروس كعينات، كما بدأ يف كل آية بتناسقها مع السياق  

 خصيص..والسباق، أي مع جو السورة عموًما، ومع اآلية السابقة هلا على الت
 
  - .انصر بن سليمان العمر شراقات سورة الكهف: تفسري موضوعي لسورة الكهف/إ

 ص.  733هـ، 1433 مؤسسة ديوان املسلم ، الرايض: 
تفسري تدبري موضوعي لسورة الكهف، وسياحة علمية تربوية روحية فيها، كشف فيها املؤلف  
أسرارها، والتقط دررها، واستنتج منها الدروس والفوائد، وختمه مبعامل رئيسية للخروج من الفنت 
  أرشدت إليها السورة، منها: النأي عن اخلوض يف الدين بغري علم، اجملاهرة ابلرباءة من الكفر،

الفرار من الفنت، ذكر هللا والبعد عن الغفلة، شكر النعم، تذكر املعاد وأهوال يوم البعث والنشور،  
اختاذ الشيطان عدًوا، تدبر القرآن الكرمي، ترك املراء واجلدل، احلذر من الظلم أبنواعه، التواضع  

 للعلم وطلبه، الرتوي يف األمور اليت مل حنط هبا..  
 

هـ،  1434الرايض: مؤسسة ديوان املسلم،    -بن سليمان العمر.  تدبر سورة الكهف/انصر
 ص.  156

اختصار لكتاب املؤلف "إشراقات سورة الكهف" الذي كان يف سفر كبري، واقتصر هنا على  
استخراج الدروس التدبرية منه، ليسهل تداوهلا وقراءهتا واإلفادة منها، وخاصة الشباب. وهو  

 ى ثالث سنوات.حصيلة دروس أسبوعية ألقيت على مد
 واملؤلف رئيس اهليئة العاملية لتدبر القرآن الكرمي، واملشرف العام على "ديوان املسلم" ابلرايض.  
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  240هـ،    1437بريوت: الدار العربية للعلوم،    -فاخلع نعليك/ ندين مصطفى السليمي.
 ص.

ه السالم، واستلهام  تدبر يف سوريت مرمي وطه، وبيان للتنسيق بينهما، وتركيز على قصة موسى علي
 العرب والدروس منها، أبسلوب أديب إحيائي.

 
هـ،  1434عم ان: دار املأمون،  -.2ط  -تفسري سورة النور/ عبدالرحيم فارس أبو علبة.

 ص.  314
 

الرايض: املؤلف،   -سورة النور: معان وأهداف/ عبداحلميد بن عبدالرمحن السحيباين.
 ص.  123هـ،  1433

كتابه هذا جاء من خالله تدريس سورة النور مدة سبع سنوات، أدرك من  ذكر املؤلف أن  
خالهلا أسئلة الطالب ومناقشاهتم حول مجلة من املوضوعات املهمة فيها، مثل: ملاذا ُخصَّ  
الرجل ابللعن واملرأة ابلغضب يف آايت اللعن.. وأن هذه األسئلة واالستفسارات اليت ترد يف 

 اغ.. وخص مبحثًا لألحكام الرتبوية املستفادة من اآلايت الكرمية. أذهان الطالب مل أتت من فر 
 

 ص.   96هـ،    1436الرايض: دار احلضارة،    -تدبر سورة النور/ انصر بن سليمان العمر.
ذكر املؤلف أنه عاش مع سورة النور قرابة ثالث سنوات، متدبرًا فيها ومفسرًا آلايهتا، يف دروس  

 تهى منها. كان يلقيها أسبوعيًّا، حىت ان
قال: وقد رأيُت أن أستخرج منها الدروس التدبرية يف رسالة خاصة يسهل تداوهلا وقراءهتا  
واإلفادة منها؛ حلاجة الناس، ملا يف هذه السورة من تزكية النفس، وإصالح اجملتمع، وال سيما  

ب رهبا  يف هذا الزمن، الذي كثرت فيه الفنت والشهوات، واشتدت حاجة األمة إىل الرجوع لكتا
 تعاىل.

 
مكة املكرمة: جامعة أم  -التناسق املوضوعي يف سورة الفرقان/ حممد أمحد علي عثمان. 

 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 306هـ،  1434القرى،
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مكة املكرمة:  -التناسق املوضوعي يف سورة الشعراء/ عبدالصمد عبداحلميد صمدي.

 .ورقة )ماجستري( 339هـ،  1434جامعة أم القرى، 

 
مكة املكرمة: جامعة أم القرى،    - التناسق املوضوعي يف سورة النمل/ إبراهيم فتح هللا انفع.

 ورقة )ماجستري(. 229هـ،  1433

 
بغداد: ديوان الوقف السين،   -سورة القصص: دراسة حتليلية/ حممد مطين الدليمي.

 ص )أصله رسالة علمية(.  926هـ،  1433
سمها إىل مقاطع موضوعية، وحلَّل كل مقطع إببراز درس الباحث سورة القصص بعد أن ق

املناسبة بني اآلايت وما قبلها وما بعدها، وبتحليل األلفاظ، وختريج القراءات القرآنية ومواردها، 
 وذكر القضااي البالغية، وبيان معناه العام، وما يستفاد منه.

كمية هلل تعاىل، وربط أحداث وأظهر فيه بعض أوجه اإلعجاز القرآين، والنصر اإلهلي، وأن احلا 
 املاضي لفهم احلاضر واملستقبل. وجعله يف مثانية فصول.

 

الرايض: دار عامل   - الواقع واملستقبل من وحي سورة القصص/ عادل بن سامل الكلباين.
 ص.  96هـ، 1435الكتب، 

املعاش، وحاول  وقفات مع بعض آايت يف سورة القصص، نظر من خالهلا املؤلف إىل الواقع 
استشفاف املستقبل؛ ألن القرآن هو الذي غريَّ واقع السلف، وحوَّهلم من الضعف إىل القوة،  
ومن التفرق إىل االجتماع والوحدة، ورسم هلم طريق النجاة والعز واحلضارة.. ومل يزل القرآن  
شفاء وموعظة وهدى وذكرى، فكما أصلح حال السلف، فحري أن يستهدي به اخللف،  

 علوا كما علوا..لي
 

القرآن تدبر وعمل: الثلث األخري: من سورة العنكبوت إىل سورة الناس/ مركز املنهاج  
 ص.  604  – 396هـ، ص  1437الرايض: املركز،  -لإلشراف والتدريب الرتبوي.
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سبق التعريف هبذا العمل اجلليل، يف نسخته الكاملة، لكن قال يف املقدمة: إضافة إىل إخراج 
اماًل يف كتاب بعنوان "القرآن تدبر وعمل" أفردان الثلث األخري من القرآن الكرمي يف  املشروع ك

 كتاب مستقل؛ ألنه األكثر شيوًعا بني احلّفاظ والدارسني.
 

هـ،  1434عمَّان: دار أزمنة،  -إضاءات من سورة لقمان/ إميان وآمال أمحد عبدالقادر.
 ص.  70

 
مكة املكرمة: جامعة   -الرمحن أمحد حسن نصر.التناسق املوضوعي يف سورة السجدة/ عبد

 ورقة )ماجستري(.  247هـ،   1434أم القرى،

 
مكة املكرمة: جامعة أم القرى،   -التناسق املوضوعي يف سورة فاطر/ حممد يوسف وذي.

 ورقة )ماجستري(. 216هـ،  1435

 
واإلعالم، القاهرة: مركز الراية للنشر  -من عجائب سورة يس/ أمحد الشرقاوي.

 ص.  137هـ،  1434
فيه مقدمات عن علوم القرآن الكرمي، بلغت حنو النصف، مث تعريف بسورة يس، وحمور  

 موضوعاهتا، وسبب نزوهلا، وبيان فضلها، واملعىن اإلمجايل هلا. 
 

هـ،   1433]الرايض[: املؤلف،  -.2ط - أضواء من التفسري/ عبدالقادر شيبة احلمد.
 ص.  153

 على سور: ص، ق، النجم، القمر.  أضواء من التفسري
 بنيَّ فيها املؤلف مناسبة اآلايت، ومفرداهتا، وما ترشد إليها، يف جمموعات موضوعية. 

 
  - الزمر، حممد، وعالقتهما آبل حم: دراسة يف أسرار البيان/ حممد حممد أبو موسى.

 ص.  856هـ، 1433القاهرة: مكتبة وهبة، 
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بغداد: ديوان الوقف السين،   -علي الفهداوي.زايد  /[دراسة وحتليل]سورة الزمر: 

 ص.  516هـ،  1433
تتحدث سورة الزمر عن التوحيد، وإخالص العبودية هلل تعاىل، وعدم اإلشراك به، وحتذر من 

 االغرتار ابلدنيا، وغري ذلك.
 وجعله املؤلف كتابه يف ستة فصول:

 بني يدي السورة.  -

 تنزيل الكتاب وموقف الكفار منه.  -

 ة املشركني والنهي عن اتباعهم. بطالن عباد -

 بعض مظاهر قدرة هللا. -

 حال املؤمنني والكافرين. -

 الدعوة إىل التوبة والرتهيب من يوم القيامة. -
 

القاهرة: مكتبة   -خمتارات من التفاسري يف احلواميم/ مجع وإعداد عبدالرحيم سلطان متويل. 
 ص.  144هـ،   1433جزيرة الورد، 
لت، الشورى، الزخرف، الدخان، اجلاثية، األحقاف،  تفسري لسور  احلواميم السبعة: غافر، فصِّّ

 وهي اليت تبدأ بـ }حم{. 
وتدعو هذه السور كلها إىل وحدانية هللا تعاىل، ونبذ الشرك، وهي سور مكية تورد أمثلة عن 

 فرين يف اآلخرة.األمم السابقة اليت كذَّبت الرسل، وكيف كان عقاهبا، وتصوِّر حال املؤمنني والكا
 

لت/ أمحد ربيع يوسف. هـ،  1433القاهرة: مؤسسة اليوسف،  -أتمالت يف سورة فص ِّ
 ص. 142

 
لت/ عبدهللا حممد جاكر األنصاري. مكة املكرمة: جامعة   -التناسق املوضوعي يف سورة فص ِّ

 ورقة )ماجستري(.  291هـ،  1433أم القرى، 
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مكة املكرمة: جامعة   - ولء أمحد عبدهللا نور اهلدى.التناسق املوضوعي يف سورة الزخرف/  

 ورقة )ماجستري(.  238هـ،  1435أم القرى، 

 
مكة املكرمة:  -التناسق املوضوعي يف سورة الدخان/ أمني حممد السالك حممد عبدهللا.

 ورقة )ماجستري(. 332هـ،  1433جامعة أم القرى، 

 
  -  عليه وسلم/ زايد أمحد أبو شريعة.النص القرآين: حتليل ودراسة لسورة حممد صلى هللا 

 ص.  362هـ،  1437إربد، األردن: عامل الكتب احلديث، 
تتحدث سورة حممد عن العقيدة كأساس وركيزة لبناء اجملتمع املسلم، وعن اجلهاد وتشريعاته  

ع  وتنظيماته. وقد قام املؤلف بدراسة موضوعية وحتليلية هلذه السورة الكرمية معاجلًا فيها موضو 
 القتال خاصة.  

 وجاء حبثه يف اببني وسبعة فصول، هي:
 خصائص السورة الكرمية ومقاصدها. -

 املقاتلون ومحلهم على القتال. -

 األسلوب املباشر يف احلض على القتال. -

 األسلوب غري املباشر يف احلض على القتال. -

 اجلهاد واجملاهدون سلًما وحراًب.  -

 املسلمون املقاتلون وصفاهتم يف السورة.  -

 تفسري السورة تفسريًا موضوعيًّا. -
 

مكة املكرمة: جامعة   - التناسق املوضوعي يف سورة الفتح/ إبراهيم بن حممد أبكر مليسي.
 ورقة )ماجستري(.  547هـ،  1434أم القرى، 
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مكة املكرمة: جامعة أم  -التناسق املوضوعي يف سورة النجم/ عبري مشبب آل جعال.
 جستري(.ورقة )ما 263هـ،   1434القرى، 

 
عم ان: دار دجلة،   -روائع قرآنية: دراسة يف سوريت القمر والدهر/ بشرى البستاين.

 ص.  138هـ،  1436
تناولت فيه الكاتبة سوريت القمر والدهر تفسريًا وداللة وبالغة: قراءة سيميائية يف الدالالت 
والعرب يف سورة القمر، مجاليات األسلوب القرآين: قراءة يف سورة الدهر، مجالية التصوير،  

 املستوى الصويت. 
 

املدينة املنورة:    - .سورة القمر: دراسة حتليلية موضوعية استنباطية/ خدجية بنت أمحد العريب
 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 202هـ،   1436جامعة طيبة، 

 
مكة  - التناسق املوضوعي يف سورة القمر: دراسة تطبيقية/ عائشة بنت حممد الشمراين.

 ورقة )ماجستري(. 318هـ،  1434املكرمة: جامعة أم القرى، 

 
مصطفى جابر   حات اخلمس/املسب ِّ دراسة حتليلية يف السور  ين:آ املية اخلطاب القر ع

 ص. 328هـ، 1433د. م. : املعهد العاملي للفكر اإلسالمي،   -.العلواين
 . احلديد، واحلشر، والصف، واجلمعة، والتغابن :سوراملسبحات اخلمس هي 

 
املدينة   -سورة احلديد: دراسة حتليلية موضوعية استنباطية/ حنيفة هللا وصااي هللا خبش.

 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 297هـ،   1436طيبة، املنورة: جامعة 
 

مكة املكرمة: جامعة أم القرى،   -التناسق املوضوعي يف سورة اجملادلة/ انهد عمر سرجيي.
 ورقة )ماجستري(. 297هـ،  1434
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مكة املكرمة:  -التناسق املوضوعي يف سوريت املمتحنة والصف/ حممد بن فهد الذبياين. 
 ورقة )ماجستري(. 376هـ،  1434جامعة أم القرى، 

 
مكة  -التناسق املوضوعي يف سورة اجلمعة واملنافقون والتغابن/ أمحد حممد رشاد عبدهللا.

 ورقة )ماجستري(. 388هـ،  1433املكرمة: جامعة أم القرى، 

 
  - سورة اجلمعة واملنافقون: دراسة حتليلية موضوعية استنباطية/ ليلى بنت مقبل املرواين.

 ورقة )حبث مكمل للماجستري(.  140هـ،   1436نورة: جامعة طيبة، املدينة امل
 

مكة املكرمة:   - التناسق املوضوعي يف سوريت التحرمي واملعارج/ عمر بن معيوض السلمي.
 ورقة )ماجستري(. 258هـ،  1435جامعة أم القرى، 

 
ة أم مكة املكرمة: جامع -التناسق املوضوعي يف سورة امللك/ حممد بن عبود املعبدي.

 ورقة )ماجستري(. 253هـ،   1435القرى، 

 
املدينة   -سورة احلاقة: دراسة حتليلية موضوعية استنباطية/ عهود بنت سعود احليدري.

 مج )حبث مكمل للماجستري(. 2هـ،   1436املنورة: جامعة طيبة، 
 

  - التناسق املوضوعي يف سورة القيامة واإلنسان واملرسالت/ حممد حبيب خمتار املبارك.
 ورقة )ماجستري(. 273هـ،  1434مكة املكرمة: جامعة أم القرى،

 
هـ،   1433عم ان: دار عمار،  -سورة النازعات: دراسة حتليلية/ حممد عرفان الشمسي.

 ص.  180
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املؤلف من اهلند، وفيها معتقدات ابطلة، منها إنكار اآلخرة، فأراد بتفسريه هلذه السورة الكرمية 
هذه املعتقدات، وفيها حديث عن يوم القيامة، وقصص ووعيد وإنذار  أن يسهم يف حماربة 

 وتبشري وختويف، وبيان اجلزاء على األعمال يف يوم مهول خموف.
 كما ذكر وجه مناسبة اآلايت ملا قبلها، وبيان معناها اإلمجايل، وما يستنبط منها. 

 
  70هـ،    1436س،  تونس: مكتبة تون   - تسبيح األعلى يف سورة األعلى/ حممد الشتيوي.

 ص.
أتمالت وتدبر يف سورة األعلى، استأنس فيه مؤلفه بشيء من النقل واألثر، ووظف فيه ما  

 تيسَّر من التعقل والنظر...

 
 -هـ(؛ حتقيق أمحد أزهر. 1232تفسري سورة القدر/ حممد بن حممد األمري الكبري )ت 
 ص.  107هـ،  1431ية، الرابط: الرابطة احملمدية للعلماء، مركز الدراسات القرآن

بنيَّ فيه معاين آايت سورة القدر، وحرَّر حملَّ اخلالف بني الفقهاء واملفسرين حول أفضلية هذه 
 الليلة املباركة على بعض الليايل الفاضلة، مع اإلشارة إىل حقيقة مدهتا واخلالف يف ذلك.

يرى أنه األكثر موافقة للسياق، واهتمَّ فيه ابأللفاظ، وحلَّل معانيها ليستخرج منها املعىن الذي 
 ورمبا استطرد وحبث يف قضااي حنوية وبالغية، كما استشهد ابألدب والشعر عموًما..

 
  -خطوات يف طريق التفسري البياين يف سوريت الزلزلة والقارعة/ خليل إبراهيم السامرائي.

 ص.  80هـ،   1436دمشق: دار العصماء: دار املاجد، 
بيانية لسوريت الزلزلة والقارعة، للكشف عن بعض أسرار الرتكيب البياين، وبيان  دراسة تفسريية 

 شيء من عظمة النظم يف كتاب هللا الكرمي. 
 وقد تدبَّر املؤلف كلماهتما، وأطال النظر يف أصوات مفرداهتما وائتالفها. 

 
لتحفيظ  جدة: اهليئة العاملية -أتمالت يف سورة الزلزلة/ إعداد عبدهللا بن علي بصفر.

 ص.  41هـ، 1434القرآن الكرمي: دار نور املكتبات، اتريخ اإليداع 
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ورد يف احلديث الشريف أن سورة الزلزلة تعدل ربع القرآن. فهي سورة عظيمة، تتحدث عن 
مشهد من مشاهد يوم القيامة، وهي الزلزلة اهلائلة اليت تصيب األرض ومن عليها، اليت خُترج  

من أثقال محلتها طوياًل، من أجساد اخللق واملعادن وغريها، وتعرض من شدَّهتا ما يف بطنها 
د شهادة األرض.. مث انصراف   موقف اإلنسان منها وهو يرى ما مل يعهده من قبل، كما جتسِّّ

 الناس وانقسامهم إىل فريقني: فريق يف اجلنة وفريق يف النار.. 
 

  199هـ،    1436عبيكان للنشر،  الرايض: ال  - أهلاكم التكاثر/ عبدالعزيز بن انصر اجلليل.
 ص.

الفصل األول منه تفسري لسورة التكاثر، وذكر لبعض اآلايت من كتاب هللا عزَّ وجلَّ مما هلا  
 صلة ابلسورة، وذكر لبعض الفوائد والدروس املستنبطة من السورة وما ورد يف معناها.

 وأتيت أربعة فصول أخرى يف موضوع الكتاب، وهي: 
 ية واآلاثر السلفية اليت حتذر من الدنيا والتكاثر فيها. بعض األحاديث النبو  -

 بعض األنواع واجملاالت اليت يتكاثر فيها الناس وال سيما يف زماننا اليوم.  -

 بعض األضرار واآلفات النامجة عن التكاثر يف هذه الدنيا.  -

 بعض األسباب اليت تقي إبذن هللا تعاىل من آفة التكاثر. -
 

القرآن: العصر والكوثر: دراسة حبثية تفسريية/ لؤلؤة بنت صاحل وقفتان مع أقصر سور 
 ص.  89هـ،  1437الرايض: دار الصميعي،  -العلي.

ذكرت املؤلفة أن السورتني متماثلتان يف عدة أشياء، كتماثل رؤوس اآلايت، وعدد آايت كل 
لة يف )سورة  منهما، وبدئت كل واحدة منهما بتأكيد القسم يف )سورة العصر(، و)إنَّ( الثقي 

 الكوثر(، وأهنما يف آخر املفصَّل يف القرآن.
وحبثت السورتني من جوانب عدة. وهي أستاذة التفسري وعلوم القرآن بكلية الرتبية للبنات،  

 وجامعة أم القرى.
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هـ(؛ حتقيق عبدالرمحن بن  728تفسري سورة املسد/ أمحد بن عبداحلليم بن تيمية )ت 
 ص.  175هـ،  1436تفسري للدراسات القرآنية، الرايض: مركز  -حسن قائد.

زايدات على تفسري السورة/ لشمس الدين حممد بن حممد ابن احملب  يليه ابلتحقيق السابق:  
 هـ(.  788املقدسي )ت 

فصل حمررَّ يف تفسري سورة املسد، وبيان لسبب نزوهلا، وحتقيق الختالف املفسرين فيها، وقد  
ه، وبسط إشاراته، يف زايدة على تفسري ابن تيمية، مجعهما احملقق  أمتَّ ابن احملب املقدسي فوائد

 يف هذا الكتاب.
 

  795)ت    محد بن رجب احلنبلي أتصنيف عبدالرمحن بن    خالص/اإلتفسري سوريت النصر و 
بريوت: دار البشائر اإلسالمية،  -.2ط-.؛ حتقيق وتعليق حممد بن انصر العجميهـ(

 ص.  122هـ،  1433
 

املعايل حممد بن    أبوخالص/ انصر الدين اإلصاص إىل مقاصد سورة موارد ذوي الخت
القاهرة:   -. ؛ حتقيق حممد خري رمضان يوسف هـ( 797)ت عبدالدائم ابن بنت امليلق 

 ص.  275هـ،  1433وصال، 

ربُّنا واحٌد ال شريكى له، ال ُكفءى له وال مُماثل، ال يف حقيقةِّ الوجود، وال يف أيةِّ صفٍة من 
صفاته. وهو الصمُد املقصوُد ابحلاجات وحدىه، فهو السيُِّّد والكلُّ له عبيد. له األمساُء احلسىن، 
وصفاُت الكمالِّ املطلق. هذا ما تقرِّرُه سورُه اإلخالص، اليت هي من أعظم سورِّ القرآنِّ الكرمي، 

 وتعدل ثلثى القرآن، ووردى يف فضلها أحاديُث صحيحة. 
يغوُر يف أعماقِّ هذه السورة، ليتعرَّفى   -رمحُه هللا  -لذي جعلى املؤلِّف وكأنَّ هذا هو الدافُع ا

ى سرَّ فضلها، وهو يذكرُ  أنه يريُد هبذا التأليفِّ بيانى ما ترمي   أسرارها، ويستقصيى مقاصدىها، ليبنيِّّ
كىٍم وأسرار. فكتابُه هذا ُجلُُّه "مقاصد"، وظهرى له من خالل الس  ورةِّ  إليه السورُة من مقاصدى وحِّ

كىٌم   ُة أحكاٍم، وحِّ ثالثٌة وثالثون مقصداً، مثلى ثلثِّ األمساءِّ احلسىن... حتت كلِّّ مقصٍد منها عدَّ
 ولطائُف. 
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هللا وقدرته، ونبَّهى إىل أشياءى   وإنه هبذا التوسُّعِّ فتحى آفاقاً يف النفس، وكرَّسى شعوراً بعظمةِّ جاللِّ 
حكماً وأسراراً وإمياءاٍت جتمُع بني العلمِّ واخلشية. ما كان القارُئ يعلمُ  صلتىها ابلسورة، وأوردى 

 وإنَّ أوقعى الكالمِّ يف النفسِّ ما كان جامعاً بني العلمِّ والدعوة، ويعين بني اخلربىِّ واملوعظة.
واملؤلُف قاض، عامل، واعظ، برعى يف الدعوةِّ واإلرشادِّ حىت صارى له أتباٌع كثريون. وكان له شأٌن  

 ه صيٌت وشهرٌة مثلما بلغه العالّمةِّ الشعراوي يف عصران.يف أحداثِّ جمتمعهِّ، ول
 

 خامس عشر
 تفسري آايت

 
اآلايت اليت قال عنها املفسرون هي أصل يف الباب: مجًعا ودراسة/ سلطان بن فهد  

 ورقة )ماجستري(. 579هـ،  1434مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -الصطامي.

 
 هـ(. 1079)ت براهيم بن حممد املأموين إأتليف  جة الفكر وخنبة النظر/ ينت

هـ   1433حققه جمموعة من طلبة الدراسات العليا ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة، 
-  ... 
 

مجع فيه اآلايت الدالة على احلشر، كما يف "كشف الظنون"، وقال هو يف مقدمته: "إن هذا  
أبغلب آايت احلشر والنشر،  كتاب يشتمل على مباحث شريفة، وحتقيقات منيفة، تتعلق

 وصفة اجلنة دار الثواب، جعلنا هللا من أهلها، وكذا النار، أعاذان هللا من شرِّها...". 
. من بداية املبحث الثاين إىل قول املؤلف: كان احلسن يقول وهذا حتقيق لقسم من الكتاب،

 واستكمله طلبة آخرون من اجلامعة نفسها.  
 

أجاب هبا اإلمام أمحد رمحه هللا يف مسائله: مجًعا ودراسة/ يوسف بن  اآلايت القرآنية اليت 
 ص )ماجستري(.  1007هـ،  1435املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -أمحد خليفة.
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الرايض:   -أسئلة التفسري يف كتب الفتاوى: دراسة نقدية/ عبدالعزيز بن صاحل اخلزمي. 
 وراه(. مج )دكت 2هـ،   1435جامعة امللك سعود، 

 
جمموع تفسري آايت من القرآن الكرمي/ عبدالعزيز بن عبدهللا بن ابز؛ مجع وترتيب يزيد بن  

 ص.  348هـ، 1434الرايض: مدار الوطن،  -حممد الردعان. 
وهو ما تكلم عليه من اآلايت القرآنية أثناء فتاواه ودروسه وحماضراته وأحاديثه يف اإلذاعة 

 وحنوها.
 

أربعون حديثًا صحيحة فيها تفسري أربعني آية من أربعني سورة/ حممد  األربعون التفسريية: 
هـ )ضمن: رسائل اندرة ص ص   1435بريوت: دار ابن حزم،  -خري رمضان يوسف.

45 – 96 .) 
جزء يف تفسري رسول هللا صلى هللا عليه وسلم للقرآن الكرمي، جعله معدُّه يف أربعني حديثًا  

 آية أو تزيد، من أربعني سورة من سور القرآن الكرمي. صحيحة وحسنة، فيها تفسري أربعني
وعلى اآلايت واألحاديث شروح وتعليقات لطيفة، زادت من بيانه عليه الصالة والسالم هلا،  

 فقد أييت تفسريه جممالً أو إشارة إىل ما ترمي إليه الكلمة أو اآلية. 
 

اجلزائر عامل   - ار طاليب.اإلمام عبداحلميد بن ابديس: حياته وآاثره/ إعداد وتصنيف عم
 مج. 6هـ،  1435املعرفة؛ بريوت: دار ابن حزم، 

 : تفسري وشرح أحاديث.2-1مج
 .144 - 1التفسري وحده يف اجلزء األول كاماًل، ويف اجلزء الثاين من ص 

 وهو تفسري آلايت متفرقة من القرآن الكرمي، يف دروس ومقاالت.
 

اإلسكندرية: مركز اإلسكندرية    -الكرمي/ عثمان األمري.لطائف وطرائف يف تفسري القرآن  
 ص.  124هـ،  1436للكتاب، 
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 خمتارات وفقرات يف التفسري اختارها املؤلف ووزعها على ستة فصول، هي: 
 طرائف يف التفسري. -

 آايت تسكن القلوب. -

 ما ذكره بعض الرواة من رواايت. -

 صفات خلق هللا.  -

 عجائب يف التفسري. -

 أمساء وصفات ومعان.   -

واملؤلف )عثمان األمري حسني عثمان( من املنصورية قبلي أسوان، حاصل على املاجستري يف 
 الدراسات الدينية من جامعة األمم أبمريكا. 

 
القاهرة: دار   -إطاللة حول تفسري بعض آايت القرآن الكرمي/ فؤاد عبدالعزيز الشيخ.

 ص.  248هـ،  1437النشر للجامعات، 
يف أول مقدمته: أردت أن أبني للقارئ خواطري عن بعض آايت القرآن الكرمي يف صورة  قال 

 موضوعات منفصلة، مستعيًنا آبايت القرآن الكرمي، وأبحاديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم..
 

  يف الكتاب/ عمر }اَي أَيُـَّها النَّاُس{و }اَي أَيُـَّها الَّذِّيَن آَمُنوْا{منحة الوهاب يف خطاب 
 ص. 217هـ، 1433عم ان: دار الفاروق،  -عبدالعزيز اجلغيب.

ا الَّذِّينى آمىُنوْا{قال مؤلفه: جممل القول يف آايت  أهنا آايت تركز على املعاين الشاملة  }ايى أىيُـّهى
للدين، وتركز على تفصيل التشريعات؛ عناية من هللا بعبيده املؤمنني، داللة لألحسن واألمت من 

 يف بيان اخلري والربِّّ واألمر به، وبيان الشر ومسالكه والنهي عنه.  األمور، متدرجة
ا النَّاُس{ قال: وخطاب شامل  لكل الناس، عرهبم وعجمهم، كرِّر يف اآلايت عشرين  }ايى أىيُـّهى

مرة، يف معان كلية، شاملًة اإلخبار واملناقشة والبيان، وإقامة احلجة، مكللة ابلرمحة          
 تعاىل، من خلق ورزق، وما بُعث به األنبياء من هداية ونور وبرهان، ومناقشة  والتذكري بنعم هللا

 أحوال البعث ويوم القيامة، والتذكري ابجلزاء... 
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 هـ. 1433القاهرة: دار السالم،   -نداءات الرمحن ألهل اإلميان/ أبو بكر اجلزائري.
 

هـ،  1433مؤسسة فرسان للنشر، عم ان:  -نداء هللا للمؤمنني/ حممد راتب النابلسي.
 ص. 143

 
املدينة املنورة: دار    -فتح اإلله بشرح آايت الرؤاي يف كتاب هللا/ علي بن غازي التوجيري.

 ص.  110هـ،  1435النصيحة، 
حبث موضوعه يف ستة مطالب: تعريف الرؤاي، أنواعها، اآلداب املستمدة من اهلدي النبوي  

اي، وصااي وتوجيهات للرائي، وصااي وتوجيهات للمعربين، فيما يفعله املسلم عندما يرى الرؤ 
 فتنة الرؤاي املعاصرة وفتاوى العلماء فيها. 

مث فسَّر آايت الرؤى كما وردت يف القرآن الكرمي، كل منها يف ثالثة مطالب: شرح اآلايت،  
 وجه داللتها على الرؤاي، ما يستنبط منها. 

 
عم ان:    -عقدية تفسريية/ حممد محدان العرامني.يسألونك يف القرآن الكرمي: دراسة فقهية  

 مج. 2هـ،  1437دار وائل للنشر، 
حبث وحتليل لألسئلة الواردة يف ثالث عشرة آية من القرآن الكرمي وأجاب عنها، وفيها قوله  

{، وتشمل هذه األسئلة اجلوانب العقدية والعبادات واملعامالت }يىْسأىُلونىكى تعاىل: 
 واألخالقيات. وهي:  

1- } يى مىوىاقِّيُت لِّلنَّاسِّ وىاحلْىجِّّ
لَّةِّ ُقْل هِّ  [.189: البقرة]سورة  }يىْسأىُلونىكى عىنِّ األهِّ

ْينِّ وىاألىقْـرىبِّنيى وىاْليـىتىامىى  -2 ْن خىرْيٍ فىلِّْلوىالِّدى }يىْسأىُلونىكى مىاذىا يُنفُِّقونى ُقْل مىا أىنفىْقُتم مِّّ
}  [.215: البقرة]سورة  وىاْلمىسىاكِّنيِّ وىاْبنِّ السَّبِّيلِّ

بِّرٌي وىصىد  عىن سىبِّيلِّ اّللِّ وىُكْفٌر  -3 }يىْسأىُلونىكى عىنِّ الشَّْهرِّ احلْىرىامِّ قِّتىاٍل فِّيهِّ ُقْل قِّتىاٌل فِّيهِّ كى
 [. 217: البقرة]سورة  بِّهِّ{

بِّرٌي وىمىنىافُِّع لِّلنَّ  -4 ا إِّمْثٌ كى رِّ ُقْل فِّيهِّمى اسِّ وىإِّمْثُُهمىا أىْكربىُ مِّن }يىْسأىُلونىكى عىنِّ اخلْىْمرِّ وىاْلمىْيسِّ
}  [.219: البقرة]سورة  نَـّْفعِّهِّمىا وىيىْسأىُلونىكى مىاذىا يُنفُِّقونى ُقلِّ اْلعىْفوى
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 [.220: البقرة]سورة  }وىيىْسأىُلونىكى عىنِّ اْليـىتىامىى ُقْل إِّْصالىٌح هلَُّْم خىرْيٌ{ -5

يضِّ ُقْل ُهوى أىًذى فىاْعتىزِّ  -6 يضِّ وىالى تـىْقرىبُوُهنَّ }وىيىْسأىُلونىكى عىنِّ اْلمىحِّ ُلوْا النِّّسىاء يفِّ اْلمىحِّ
 [.222: البقرة ]سورة  حىىتَّى يىْطُهْرنى{

لِّّبِّنيى  -7 لَّ لىُكُم الطَّيِّّبىاُت وىمىا عىلَّْمُتم مِّّنى اجلْىوىارِّحِّ ُمكى ُْم ُقْل ُأحِّ لَّ هلى }يىْسأىُلونىكى مىاذىا ُأحِّ
ُنَّ ممَِّّا عىلَّمىُكُم اّللُّ   [. 4: املائدة]سورة  {تـُعىلُِّّموهنى

ا ُقْل إِّمنَّىا عِّْلُمهىا عِّندى رىيبِّّ الى جُيىلِّّيهىا لِّوىْقتِّهىا إِّالَّ  -8 نى ُمْرسىاهى }يىْسأىُلونىكى عىنِّ السَّاعىةِّ أىايَّ
}  [.187: األعراف]سورة  ُهوى

ِّ وىالرَُّسولِّ فىاتَـُّقواْ اّلّلى  -9  وىأىْصلُِّحوْا ذىاتى بِّْينُِّكْم{ }يىْسأىُلونىكى عىنِّ األىنفىالِّ ُقلِّ األىنفىاُل ّللِّ
 [. 1: األنفال]سورة 

]سورة   }وىيىْسأىُلونىكى عىنِّ الرُّوحِّ ُقلِّ الرُّوُح مِّْن أىْمرِّ رىيبِّّ وىمىا أُوتِّيُتم مِّّن اْلعِّْلمِّ إِّالَّ قىلِّياًل{ -10
 [.85: اإلسراء

ْنُه   -11  [.83:  الكهف]سورة    ذِّْكرًا{}وىيىْسأىُلونىكى عىن ذِّي اْلقىْرنىنْيِّ ُقْل سىأىتْـُلو عىلىْيُكم مِّّ

ُفهىا رىيبِّّ نىْسفًا{ -12  [.105: طه ]سورة  }وىيىْسأىُلونىكى عىنِّ اجلِّبىالِّ فـىُقْل يىنسِّ

نى ُمْرسىاهىا{ -13  [.42 النازعات ]سورة  }يىْسأىُلونىكى عىنِّ السَّاعىةِّ أىايَّ
 

الرايض:   -ضمريية.دعوة قرآنية كرمية: كلمات ومقالت يف تفسري آايت/ عثمان مجعة 
 ص.  255هـ،  1435دار التوحيد، 

هـ،  1405تفسري آايت كرمية، أصلها جمموعة مقاالت إذاعية أذيعت يف موسم حج عام 
ه هللا تعاىل   وكانت بعنوان "بطاقة دعوة"، عاجل كل حديث منها فكرة، من خالل آية كرمية، يوجِّّ

 ين آمنوا". فيها النداء والدعوة لعباده املؤمنني بصفتهم "الذ
 

  591هـ، 1434اإلسكندرية: دار الوفاء،  - رحيان من آايت الرمحن/ أمحد حممد عركز.
 ص.
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عم ان: دار األايم؛ احللَّة،   -َفْسر الشذرات من بديع اآلايت/ عماد عبداحلميد الطالباين. 
 ص.  315هـ،  1437العراق: دار الرايحني، 

ترتيب السور، وضَّح فيه معناها وغريبها، وبنيَّ إعراهبا  تفسري آايت منتقاة من القرآن الكرمي على  
كم والتقاط درر،   واجلانب البالغيَّ فيها، مع تعليق موجز على بعض التفاسري، واستنباط حِّ

 وليس هو يف اطراد. وذكر معدُّه أنه خالصة أعوام طويلة من الدراسة والبحث.. 
 

  - مر منوذًجا/ نشوان بن عبده قائد. معامل التفسري املقاصدي للقرآن الكرمي: آايت اخل
ص )أصله    184هـ،    1436ماليزاي: اجلامعة اإلسالمية العاملية للنشر؛ عم ان: دار آمنة،  

 رسالة علمية(. 
يكشف التفسري املقاصدي عن ظاهر النص، وحيلل مقاصده ومراميه وأبعاده والفوائد املستنبطة  

 منه.
الكشف عن مدلوالت النصوص والغاايت واحلكم  ويستفيد من املنقول، وحيكِّم املقاصدى يف

 فيها. 
ويهدف إىل إظهار حيوية وفاعلية النص القرآين من خالل إبراز املقاصد يف اآلايت واألحكام 

 والتشريعات.
 وتتمثل معامله يف اعتبار اللغة مفتاًحا لفهم مراد القرآن، وأداة مهمة ختدم املقاصد. 

ر يف مقصد احلفاظ على اجلنس البشري، والعقل، وأجهزة وتربز مقاصد القرآن من حترمي اخلم
 اجلسم املختلفة.

ومقاصد القرآن الكرمي متثل ثوابت اإلسالم وأسسه العقدية والتشريعية، ولذا فإهنا حتوي عناصر  
 الثبات والوائم واالنسجام حلركة الفكر اإلسالمي يف خمتلف اجلوانب.

عود حقيقتها إىل الصحابة الكرام رضوان هللا عليهم،  وذكر املؤلف أن نشأة التفسري املقاصدي ت
من خالل تطبيقهم ملقتضى املقاصد يف التفسري ويف احلياة العملية، ومن ذلك ما فعله اخلليفة 
األول أبو بكر الصديق رضي هللا عنه يف مسألة مجع القرآن، ملا كان املقصد منه حفظ القرآن  

 لقراء يوم القيامة.. يف السطور، وذلك عندما استحر القتل اب
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رايض الطالبني: يف شرح الستعاذة والبسملة/ جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر  
ص.   112هـ،  1437هـ(؛ حتقيق ودراسة عبداحلكيم األنيس،  911السيوطي )ت 

 هـ(.  12/1437/ 26)كتاب إلكرتوين نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
اذة والبسملة، أذكر فيه نبذة من عدة علوم تتعلق قال مؤلفه: هذا تعليق لطيف على االستع

 بذلك، كالفقه واألصول والنحو واللغة وغري ذلك.

 وذكر احملقق أنه أول كتاب صنفه اإلمام السيوطي. 
 

  911ميزان املعدلة يف شأن البسملة/ جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت  
ص. )كتاب إلكرتوين نشر يف  241هـ،  1438هـ(؛ حتقيق ودراسة عبداحلكيم األنيس،  

 هـ(.  6/1/1438شبكة األلوكة بتاريخ 
ذهب فيه اجلالل السيوطي إىل أن البسملة نزلت يف بعض األحرف ومل تنزل يف بعضها، فإثباهتا  
قطعي، وحذفها قطعي، وكل  متواتر، فإن بعض القراء السبعة قرؤوا هبا، وبعضهم قرؤوا حبذفها.  

ا متواترة. فمن قرأ هبا فهي اثبتة يف حرفها متواترة إليه، ومن قرأ حبذفها فحذفها  وقراءة السبعة كله
 يف حرفه متواتر إليه. 

 
هـ(؛    1165رفع األستار املُسدلة على مباحث الَبسملة/ إمساعيل بن غنيم اجلوهري )ت  

وت:  بغداد: دار الكتب العراقية؛ بري   -حتقيق حممد جواد الطرحيي، مخيس عبدهللا التميمي. 
 ص.  108هـ، 1435دار صادر،  

سبعة مباحث يف البسملة، هي: بيان ما يدل على طلب االبتداء هبا يف األمور العلية، فيما  
يتعلق هبا من املعاين السنية، فيما تشتمل عليه من األوجه العربية، بيان أهنا من قبيل اإلنشاء  

تملت عليه من القصر على طريق أو اخلرب، بيان أهنا من أي القضااي على وجه معترب، ما اش
 اإلجياز، ما يتعلق هبا من اجملاز. 

 وقد اختصره من كتابه: فتح األبواب املقفلة عن مباحث البسملة.
 ويغلب على املؤلف ختصص النحو، ويبدو أنه من مصر؟
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محد أأتليف بشري بن  لة يف البسملة/أمس  170 نوار املسبلة يف مباحث البسملة:األ
 ص.  540هـ، 1434الرايض: دار الصميعي،  -الساملي.

( فصاًل: أمهية البسملة ومكانتها، كتابة البسملة، تقرير البسملة للعقيدة، املسائل  12فيه )
الفقهية يف البسملة، البسملة قراءة وجتويًدا، املباحث اللغوية يف البسملة، املسائل املتعلقة بلفظة 

اجلاللة "هللا"، املسائل املتعلقة ابمسه تعاىل "الرمحن"، املسائل "بسم"، املسائل املتعلقة بلفظ 
املتعلقة ابمسه تعاىل "الرحيم"، املسائل املتعلقة ابلرمحن والرحيم مًعا، املسائل املتعلقة ابألمساء 

 الثالثة مًعا )هللا، الرمحن، الرحيم(. 
 

َياَم إِّىَل الَّلْيلِّ مثَّ َأْتُِّّوْا اإثبات الويل ملن أعرض عن قول هللا تعاىل: } {: رسالة يف وقت  لص ِّ
الصوم يف البالد اليت يطول النهار فيها، ودخول وقت صالة العشاء/ يوسف بن عدانن  

 ص.  80هـ،  1433د. م: دار اإلمام عبدالرؤوف املناوي،  -املناوي.
فطر الصائم أيَّد رسالته أبقوال للسلف واخللف يف الرد على من أفىت من املعاصرين إبابحة أن يُ 

يف رمضان قبل املغرب، يف البالد اليت يطول النهار فيها، تقديرًا على الصيام يف مكة املكرمة،  
يىامى إِّىلى الَّلْيلِّ معرضني عن قول هللا تعاىل: } كما يقول   –[ 187{ ]سورة البقرة: مُثَّ أىمتُِّّوْا الصِّّ

وا على أن الصوم جيب إمتامه إىل ومعرضني عن أقوال املفسرين والفقهاء الذين أمجع –املؤلف 
 غروب قرص الشمس. 

 واملؤلف صاحب شهادات يف الدراسات اإلسالمية، والرايضيات، والفيزايء، مقيم يف لبنان. 
 

بريوت: شركة دار   -املدد القدسي يف فضل وتفسري آية الكرسي/ مجيل بن حممد حليم.
 ص.  331هـ،  1436املشاريع: غالف: مؤسسة الكتب الثقافية، 

تفسري جامع آلية الكرسي العظيمة، مع بيان فضلها، وفضل قراءهتا، واالستشفاء هبا، وذكر  
 خصائصها، وروعة نظمها. 

 
عم ان: دار النور املبني،   -الفيض القدسي يف تفسري آية الكرسي/ حممد أمحد عاموه.

 ص.  73هـ،  1437
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ة يف سورة البقرة، وبنيَّ املفّسر ما تفسري ألعظم آية يف القرآن الكرمي، هي آية الكرسي، املوجود
 ورد يف فضلها، كما ذكر فوائدها وخواصها. 

 ويسبقه للمؤلف نفسه: التبيان للمقاصد احلسان يف ما يلزم اإلنسان للنووي. 
 

{/ صنفه أبو حفص حممد بن ُكنُتْم َخرْيَ أُمَّة  كشف الغمة يف العتصام بقول هللا تعاىل: }
 ص.  237هـ،  1435العلمية، بريوت: دار الكتب  -خطاب.

ُكنُتْم خىرْيى أُمٍَّة ُأْخرِّجىْت لِّلنَّاسِّ أتىُْمُرونى  من سورة آل عمران: }  110مباحث حول اآلية 
ّللِّ{ ْلمىْعُروفِّ وىتـىنـْهىْونى عىنِّ اْلُمنكىرِّ وىتـُْؤمُِّنونى ابِّ  ، حيث جاء يف ستة مباحث: ابِّ

 كل الناس مطالبون حبقوق هللا.  -

 ابملعروف والنهي عن املنكر. األمر  -

 ضوابط يف فقه األمر ابملعروف والنهي عن املنكر.  -

 {. ُكنُتْم خىرْيى أُمَّةٍ أقوال املفسرين يف قوله تعاىل: } -

 مناذج وضيئة لسادات السلف يف األمر ابملعروف والنهي عن املنكر.  -

 مواقف الرابنيني حتيي األمة )قد مات يف حديدهم أقوام(. -
 

سراج الدين   /[127]سورة النساء:  {  }َوَيْستَـْفُتوَنَك يفِّ الن َِّساءجواب سؤال عن قوله تعاىل:  
. )ضمن:  64  –  35هـ(؛ حتقيق حممد عايش، ص ص    805عمر بن رسالن البلقيين )ت  

 هـ(.  1436عم ان: أروقة للدراسات والنشر،  -املكتبة البلقينية.
البلقيين وأبيه السراج، قدَّم فيها االبن مجلة اعرتاضات أصل الرسالة مكاتبة علمية بني اجلالل 

 على تفسري الزخمشري هلا، وأجابه عنها والده. 
 

 هـ(.  792أسرار اخلطاب وأنوار الكتاب/ علي بن علي بن أيب العز احلنفي )ت 
الرايض: مدار   - حبوث يف التفسري وعلوم القرآن/ أمحد بن حممد البيدي. صدر ضمن: 

 . 100 - 3هـ، ص  1437الوطن للنشر،  
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ُلواْ  الصَّالةِّ  إِّىلى  ُقْمُتمْ  إِّذىا  آمىُنواْ  الَّذِّينى  أىيُـّهىا ايى } وهو تفسري لقوله تعاىل:    وىأىْيدِّيىُكمْ  ُوُجوهىُكمْ  فاْغسِّ
ُكمْ  وىاْمسىُحواْ  اْلمىرىافِّقِّ  إِّىلى   [. 6اْلكىْعبىنيِّ{ ]سورة املائدة:  إِّىلى  وىأىْرُجلىُكمْ  بُِّرُؤوسِّ

املؤلف مسائلها بعدد كلماهتا، حيث قال: "مشتملة على سبعة وعشرين حبثًا كعدد وقد جعل  
كلماهتا، من فوائدها، حميطًة يف كل حبث منها مجلًة من فرائدها، وإن كان فيها غريها من 

 األسرار والدقائق واألنوار واحلقائق اخلارج دركها عن الطوق البشري...". 
كر العلماء أن هذه اآلية من أعظم آايت القرآن مسائل، وأورد احملقق قول ابن العريب: "ذ 

 وأكثرها أحكاًما يف العبادات".
( 800وقال بعض العلماء: إن فيها ألف مسألة! واجتمع علماء فتتبعوا مسائلها فبلغوها )

 مسألة!
 

]سورة   بِّني {َول َأْكَبَ إِّلَّ يفِّ كَِّتاب  مُّ الستغناء ابلفتح املبني يف الستثناء يف قوله تعاىل: }
هـ(؛ حتقيق حممد عايش،   805سراج الدين عمر بن رسالن البلقيين )ت  [/61: يونس
 هـ(.  1436عم ان: أروقة للدراسات والنشر،  -ص )ضمن: املكتبة البلقينية. 32

جاء هذا التأليف إثر جملس علم، حُبث فيه حقيقة االستثناء يف اآلية الكرمية، وهو أمر تناوله  
ملفسرون من قبل، فأجاب عنه العالمة البلقيين من أربعة وجوه، وعرض فيها آلراء  النحاة وا

 املفسرين، ورجَّح ابلدليل. 
 وقد أورد السيوطي هذه الرسالة كاملة يف كتابه )الوجوه والنظائر النحوية(.  

 
]الرايض[: مؤسسة ديوان   - .2ط -ول يلتفت منكم أحد/ انصر بن سليمان العمر. 

 ص.  70هـ،  1436املسلم، 
نُكْم أىحىدٌ أتمٌل يف معىن قوله تعاىل: } من سورة هود، واآلية    81{ الواردة يف اآلية  وىالى يـىْلتىفِّْت مِّ

من سورة احلِّجر، وحبث يف مغزاه ومدلوالته، وتقرير ملنهج تربوي ينبغي لزومه والسري على  65
 جادته. 
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مة للسالك طريق األنبياء، وأوضح  فتحدَّث املؤلف عن النهي عن االلتفات ابعتباره سبيل سال
أمهية احلذر من التفات القلب، واألسباب اليت تقطع الناس عن سبيلهم وجتعلهم يلتفتون عن 

 مقاصدهم. وختم حديثه بذكر االلتفات اجلائز، والرجوع إىل احلق، واالهتمام ابملشورة.
 

َّلل ِّ إِّلَّ َوُهم  }َومَ املراد إبميان املشركني وتصديقهم ابهلل يف ضوء قوله تعاىل:   ا يـُْؤمُِّن َأْكثـَُرُهْم ابِّ
الكويت:   -[: دراسة عقدية/ فهد بن سليمان الفهيد. 106: يوسف ]سورة  مُّْشرُِّكوَن{

 ص.  129هـ،  1435غراس للنشر، 
ذكر املؤلف أن اآلية تدلُّ على وصف املشركني ابإلميان ابلربوبية مع وقوع الشرك يف العبادة  

العظيمة: اإلميان بتوحيد الربوبية ال يكفي يف الدخول إىل اإلسالم، فال بدَّ  منهم، وأن القاعدة 
 من اإلميان ابأللوهية، وإفراد هللا ابلعبادة. 

وقال: اتفاق دالالت اآلايت القرآنية واألحاديث النبوية وتقريرات علماء اإلسالم على أن 
 املشركني كانوا يقرُّون ابلربوبية ومل ينفعهم ذلك. 

 
{حتاف ذوي األلباب يف قولة تعاىلإ ُ َما َيَشاُء َويـُْثبُِّت َوعِّنَدُه أُمُّ اْلكَِّتابِّ أتليف    /: }مَيُْحو اَّلل 

بريوت:    -.بو سامل أمحد رجب  أ؛ حتقيق  هـ(1033)ت  مرعي بن يوسف الكرمي املقدسي  
 ص.  160هـ، 1434دار الكتب العلمية، 

ة الرعد، مجع فيه ما تفرَّق من كالم العلماء من سور   39حبث يف القدر، من خالل تفسري اآلية  
فيه، مبيًنا مذهب أهل السنَّة فيه، ومن خالفهم يف هذا، وساق أدلة كل فريق. وبنيَّ املراد 
بـ"احملو" يف اآلية، والقراءات الواردة يف قوله )ويثبت(، وحتدَّث عن قضية )العمر ينقص ويزيد(،  

 ني. وخلص للحكم على األقوال، وختمه بتنبيه
 

شرح الباقيات الصاحلات/ شيخة بنت حممد القاسم؛ مراجعة وتقدمي انصر بن عبدالكرمي  
 ص.  64هـ،  1436الرايض: الفاحلني للطباعة والنشر،  -العقل.

نـْيىا وىاْلبىاقِّيىاُت الصَّاحلِّىاُت ( من سورة الكهف: 46تفسري لآلية ) }اْلمىاُل وىاْلبـىُنونى زِّينىُة احلْىيىاةِّ الدُّ
 ، وبيان لفضلها على سبيل اإلمجال والتفصيل. عِّندى رىبِّّكى ثـىوىاابً وىخىرْيٌ أىمىاًل{خىرْيٌ 
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وذكرت الكاتبة أن مجهور أهل العلم على أن الباقيات الصاحلات هي الكلمات املأثور فضلها:  
 سبحان هللا، واحلمد هلل، وال إله إال هللا، وهللا أكرب، وال حول وال قوة إال ابهلل. 

 
إربد، األردن: دار الكتاب الثقايف،   -وصااي لقمان يف األثر والقرآن/ حممد حممود عبدهللا. 

 ص.  95هـ،  1433
 (.  19 –  12تفسري لآلايت الكرمية الواردة يف سورة لقمان )

 
{جواب سؤال عن قوله تعاىل: } [/ سراج  72: الرمحن]سورة  ُحوٌر مَّْقُصورَاٌت يفِّ اخلَِّيامِّ

.  64 -  55هـ(؛ حتقيق حممد عايش، ص ص  805الن البلقيين )ت الدين عمر بن رس
 هـ(.  1436عم ان: أروقة للدراسات والنشر،  -)ضمن: املكتبة البلقينية.

أصل الرسالة مكاتبة علمية بني اجلالل البلقيين وأبيه السراج، يف اآلية املذكورة، فيها فوائد يف  
  العلوم القرآنية واللغوية. التفسري واللغة والنحو، ُتظهر علم العاملني يف

 
شرح حديث مضيف ضيف رسول هللا صلى هللا عليه و سلم، مع تفسري  حيل الكرام:

هِّْم{  و ما ورد يف ذلك من  [9]سورة احلشر: اآلية اليت نزلت فيه }َويـُْؤثُِّروَن َعَلى أَنُفسِّ
ز فهد  كتبة و مركم الكويت:  - .عده عبدالرمحن يوسف الفرحانأ شعار/أخبار و أحكم و 

،  هـ1433 سالمية،ار البشائر اإلد بريوت: ديب؛بن حممد بن انيف الدبوس للرتاث األ
 ص.  566

 
[/  31{ ]سورة املدثر: َوَما يـَْعَلُم ُجُنوَد رَب َِّك إِّلَّ ُهوَ نظرات وأتمالت يف قوله تعاىل: }

 ص.  444هـ،  1435]الرايض[ : املؤلف،  -مصطفى بدر الغراز. 
هالك أقوام عصوا رهبم وجتربوا وتكربوا، فعوقبوا وصاروا عربة ومثالً لآلخرين، أرسل  يبني املؤلف  

هللا عليهم جنًدا من عنده من غري البشر، كالريح والصيحة أو الرجفة. وضرب مثاًل أبنفلونزا  
 اخلنازير يف هذا العصر..

 وجعل كتابه يف مخسة مباحث:
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 الدراسات السابقة. -

 حقيقة جند الرمحن.  -

 لرمحن سنة كونية. جند ا -

 أنواع جند الرمحن وسبل أخذها. -

 جند الرمحن: خصائص ومهام.  -

 
وفاء علي   /[11]سورة البلد:  }َفاَل اقْـَتَحَم اْلَعَقَبَة{وقفات إميانية مع قول هللا تعاىل: 

 ص.  146هـ، 1434جدة: املكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد،  - احلمدان.
 

 سادس عشر 
 القرآن وتفسريه بلغات أخرى ترمجة معاين 

 
القاهرة:   -الستشراق املعاصر: ترمجة معاين القرآن الكرمي منوذًجا/ مصطفى عبدالغين. 

 ص.  206هـ،  1435دار اجلوهرة، 
خصص املؤلف الفصل األول من كتابه للربط بني االستشراق والتنصري، والفصل الثاين دراسة  

معاين القرآن الكرمي لدى جاك بريك، الذي وصفه    لقضااي االستشراق املعاصر، وهي حول ترمجة
بقوله: "آخر املستشرقني التبشرييني، وأكثرهم علًما ووعًيا ودهاء، فهو ميثل رغم االدعاءات 

 العلمية واملعرفية، نسيًجا المًعا داالً يف ثوب االستشراق املعاصر". 
 

 دراسة حتليلية نقدية لبعضتعدد تراجم معاين القرآن ابللغة اإلجنليزية يف ضوء اإلعراب: 
  1436الرايض: مركز تفسري للدراسات القرآنية،  - النماذج/ خالد بن سليمان املليفي.

 ص.  262هـ، 
دراسة حتليلية نقدية موازنة لنماذج خمتارة من ترمجات معاين القرآن إىل اللغة اإلجنليزية، جتلِّّي 

ترمجة معاين اآلايت، وتؤكد على أمهية   أثر اإلعراب يف تعدد الرتمجات، واختالف املرتمجني يف
 العناية بلغة القرآن. 
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 ( ترمجة.75وذكر املؤلف أن عدد الرتمجات إىل اإلجنليزية أكثر من أي لغة، وأهنا بلغت زهاء ) 
 وهدف من حبثه هذا إىل:

 إبراز أمهية اإلعراب يف ترمجة معاين القرآن، ابعتباره أداة لتحليل النص. -

 اإلعراب يف تعدد ترمجات القرآن.بيان أثر  -

املوازنة بني ترمجات القرآن حمل الدراسة يف ضوء اإلعراب، والوقوف على مواضع اخللل  -
 فيها. 

 
حممد أسد وترمجته اإلجنليزية ملعاين القرآن الكرمي: دراسة عقدية نقدية/ جوهانس  

 ستري(. مج )ماج 2هـ،   1435املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  - كلومنك.

 
  - الحتمال الدليل للقرآن الكرمي: آليات التأويل وإشكاليات الرتمجة/ سعيد أكنيب عاملي.

ص )أصله   256هـ،  1436القاهرة: عني للدراسات والبحوث اإلنسانية والجتماعية، 
 رسالة دكتوراه من جامعة إلورن بنيجرياي(. 

علمية بعنوان "مشكالت االحتمال   يذكر املؤلف أن كتابه هذا صورة معدَّلة عن أصل رسالة
 الداليل يف األدوات النحوية: دراسة يف ترمجة معاين القرآن الكرمي إىل اللغة اليورابوية". 

 وجاء يف أربعة أبواب: 
 مشكالت الرتمجة وخصوصية نقل معاين القرآن الكرمي. -

 األداة: مفهومها، خصائصها، وأثر السياق يف ضبط دالالهتا. -

 تقابلية لالحتمال يف معاين األدوات النحوية األحادية. دراسة  -

 دراسة تقابلية لالحتمال يف معاين األدوات النحوية الثنائية.  -
 

  -شكل ووظيفة األمر يف سورة البقرة: دراسة مقارنة بني ترمجتني/ خالد جنيب السباعي.
 ص )ماجستري(. 114هـ،   1436مصر: جامعة الفيوم، 
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حممد خري رمضان   /The Clear Qur'anic Exegesis=    التفسري الواضح يف  
 ص.  537هـ، 1438يوسف،  

ترمجة للتفسري املذكور إىل اللغة اإلجنليزية، من أوله حىت سورة مرمي، نشر يف كتاب إلكرتوين يف 
 هـ. 10/1/1438شبكة األلوكة بتاريخ 

 هـ. 1435ابلقاهرة عام وقد سبق صدوره ابلعربية يف ثالثة أجزاء عن دار ابن اجلوزي 
يريُد أن يىعرفى مضمونىُه   نوملتفسرٌي عصري  سهل، توجَّهى فيه مؤلِّفُه إىل العامَّةِّ مِّن املسلمني،  وهو  

مى له.   مِّن غريِّ املسلمني، أو ممَّن اهتدىى منهم إىل اإلسالم، سواٌء أكانى عارفًا ابلعربيَّة، أم تُرجِّ
ُل إىل الفكرِّ والقلب، واستخدمى األسلوبى وركَّزى على اجلانبِّ  ُخ املعىنى ويىصِّ ، الذي يرسِّّ التعبرييِّّ

  الرتبويَّ والدَّعىوِّيَّ املـناسبى لذلك.
 

املدينة املنورة: جممع امللك فهد   -القرآن الكرمي وترمجة معانيه وتفسريه إىل اللغة اهلندية.
 ص.  1308هـ،   1434لطباعة املصحف الشريف، 

التفسري وترمجة معاين القرآن الكرمي الشيخ عزيز احلق العمري، وقام ابإلشراف عليها   أعدَّ هذا
ومراجعتها من قبل اجملمع األستاذ حممد األعظمي، وقام ابلتدقيق واملراجعة النهائية األستاذ  

 سعيد أمحد حياة املشرَّيف. 
 

الرايض: مركز تفسري   - يد.حركة الرتمجة الروسية ملعاين القرآن الكرمي/ حممد عبدالعزيز الدر 
 ص.  752هـ،   1437للدراسات القرآنية،  

 
رصد وتقومي حلركة الرتمجة الروسية ملعاين القرآن الكرمي، للتعرف على اجلهود املبذولة يف هذا 
اجملال، والتنبيه إىل مواضع اخللل فيها، نصًحا للقائمني على ترمجتها، وإرشاًدا للمسؤولني عن 

  مناهجها وحسناهتا وسيئاهتا. نشرها وتوزيعها، إىل
 وجعل املؤلف كتابه يف أربعة فصول:

 روسيا واإلسالم.  -

 مسرد اترخيي حلركة ترمجة معاين القرآن إىل الروسية. -
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 حتليل مقارن لبعض من ترمجات القرآن )اجملموعة األوىل(. -

 حتليل مقارن لعينات من ترمجات القرآن )اجملموعة الثانية(.  -

 هـ. 1406( لغة عام 140ترمجات القرآن الكرمي بلغت )وأشار إىل أن 
 
ترمجة معاين القرآن الكرمي، مع ترمجة تفسري الشيخ عبدالرمحن السعدي إىل اللغة الروسية/  

  1434املدينة املنورة: جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف،    - ترمجة إملري كولييف.
 ص(.  2815مج ) 6هـ، 

كرمي إىل اللغة الروسية، الذي سبق صدوره بعنوان "القرآن الكرمي وترمجة  ترمجة ملعاين القرآن ال
معانيه إىل اللغة الروسية" يف جملد واحد، ملرتمجها إملري كولييف، مث مُجعت الرتمجة إىل تفسري ابن 
سعدي وصدر الكتاب ابلعنوان املذكور يف كتاب واحد بعد ترمجته إىل الروسية، وقام ابلرتمجة  

فسه، ووضعت ترمجة املعاين يف مقابل نص اآلايت ابحلرف األسود، وتفسري ابن سعدي  "إملري" ن
 حبرف عادي أدانها، وعنوان تفسريه "تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان".   

وذكر وزير األوقاف يف املقدمة أن الكتاب ترمجة روسية لتفسري ابن سعدي، واحلق ما ذكرت، 
 وان نفسه.وكما هو واضح من العن

 

املدينة املنورة: جممع امللك  -القرآن الكرمي وترمجة معانيه وتفسريه إىل اللغة القريغيزية.
 ص.  1139هـ،  1434فهد لطباعة املصحف الشريف،  

أعد التفسري والرتمجة إىل اللغة القريغيزية الشيخ مشس الدين حكيموف، وراجعها من قبل اجملمع  
 هللا كادايف.  كل من أيدربيك كابولوف ونعمة

 
املدينة املنورة: جممع امللك فهد    -القرآن الكرمي وترمجة معانيه وتفسريه إىل اللغة األوكرانية.

 ص.  977هـ،   1434لطباعة املصحف الشريف، 
قام هبا األستاذ ميخائِّلو يعقوبوفيتش، وراجعتها إدارة الشؤون    تفسري للقرآن الكرمي وترمجة ملعانيه

 امللك فهد لطباعة املصحف الشريف. العلمية مبجمع 
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ترمجة معاين القرآن الكرمي إىل اللغة الكردية/ مال حسني إيسي، مال سعيد كردايري، مال 
 ص.  606م،   2011هـ،  1432إستانبول: مطبعة الروضة،  - .2ط-حممد بريكيفاين.

ص    33ص، و    611هـ،    1436والطبعة الثالثة نشرته وزارة الشؤون الدينية أبنقرة عام  
 مقدمة.

 ونص التفسري حبروف التينية، ابللغة الكرماجنية البهادنية. 
 

هـ(؛ ترمجه  1376تفسري آسان در فهم كالم منان/ عبدالرمحن بن انصر السعدي )ت 
 مج. 4هـ،  1436دار العقيدة،  [املدينة املنورة] -إىل الفارسية حممدكل كمشادزهي.

ترمجة فارسية لتفسري "تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان"، للشيخ ابن سعدي، شيخ  
 العاّلمة حممد بن صاحل العثيمني، رمحهما هللا تعاىل.

 
املدينة املنورة: جممع امللك فهد لطباعة   - القرآن الكرمي وترمجة معانيه إىل لغة الَبْشُتو.

 ص(.   1945)مج  2هـ،   1436املصحف الشريف، 
ترمجة ملعاين القرآن الكرمي إىل لغة البشتو، املسماة بـ "تفسري كابلي"، وهي اليت أعدها هيئة من 
علماء أفغانستان بتحويلها من اللغة األردية، وراجعها من قبل اجملمع جلنة مؤلفة من األساتذة 

 حممد بالل حممد أمني، وعبدالسميع عبداألول، وإمساعيل حممد عبدالغفار.
 والعنوان ابلبشتو: دقرآنكرمي دمعانيو بشتو ترمجه او تفسري.

 
الرايض:   -خمتصر تفسري أحسن البيان/ ترمجه من األردية إىل التلغو حممد عزيز الرمحن. 

 ص.  1135هـ،  1432مكتبة دار السالم، اتريخ اإليداع 
غة، منها لغة تفسري أحسن البيان مؤلفه حافظ صالح الدين يوسف، وقد ترجم إىل أكثر من ل

( 80)التلغو( هذه، وهي اللغة الرمسية يف والية آندهرابرديش ابهلند، اليت يتكلم هبا أكثر من )
 مليون نسمة.  
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 -تفسري معاين القرآن الكرمي ابللغة األمهرية/ مكتبة دار السالم؛ إشراف عبداملالك جماهد.
 ص.  905، 64هـ،  1436الرايض: املكتبة، 

 األمهرية هي لغة أثيوبيا الرمسية، ويتحدث هبا سكاهنا. واللغة 
 

املدينة املنورة: جممع امللك فهد   -القرآن الكرمي وترمجة معانيه وتفسريه إىل اللغة اأَلَوارِّيَّة.
 ص(.  2196مج ) 2هـ،   1434لطباعة املصحف الشريف، 

رحيم، وأنه قام مبراجعته من ورد يف املقدمة أن القائم بعمل التفسري والرتمجة هو حممد بن عبدال
 قبل اجملمع عباس بن أمري محزة، وشامل غائر بيكوف.

 وليس فيها شيء عن هذه اللغة أو من يتكلم هبا، إلفادة القارئ ابلعربية. 
وورد يف املوسوعة احلرة التعريف ابللغة األوارية، أو اآلفار، أهنا لغة قوقازية حبتة، وأهنا ليست  

  األذربيجانية وحدها، بل يتحدث هبا سكان املناطق  داغستانيف  اآلفارحكرًا على قومية 
 .سعوديةو ال سورايو   تركيا، و مهاجرو داغستان يف لداغستاناجملاورة 

 
املدينة املنورة: جممع امللك فهد لطباعة   - القرآن الكرمي وترمجة معانيه إىل اللغة الدَّر ِّية.

 ص.  608هـ،   1437املصحف الشريف، 
أعدَّ هذه الرتمجة مولوي حممد أنور بدخشاين، وراجعها عبدالغفور عبد احلق البلوشي، وقريب 

 هللا مطيع.
معلومات عن هذه اللغة أو من يتكلم هبا من سكان العامل. ويبدو أهنا من اللغات ومل تذكر فيه  

 الفارسية الشرقية، ويتكلم هبا يف أفغانستان إىل جانب البشتو. 
 

املدينة املنورة: جممع امللك فهد لطباعة   -القرآن الكرمي وترمجة معانيه إىل اللغة الفولنية.
 ص.  609هـ،   1437املصحف الشريف، 

مجة ابحلرف الالتيين قامت هبا اجلمعية األهلية للغات احمللية ببوركينا فاسو، وراجعها من قبل تر 
اجملمع اباب إبراهيم، وبشري إمام علي، كما يف املقدمة. وليس فيها بيان عن هذه اللغة أو من 

 يتكلم هبا.  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%81%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%BA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%BA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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ية يف دول إفريقية كثرية،  وهي من أكثر اللغات اإلفريقية انتشارًا، يتكلم هبا أبناء األمة الفوالن
 . اللغات النيجريية الكونغويةوهي تنتمي إىل أسرة 

 
املدينة املنورة: جممع امللك فهد لطباعة   -وترمجة معانيه إىل اللغة الداغبانية.القرآن الكرمي  

 ص.  1075هـ،   1437املصحف الشريف، 
يف املقدمة أن الذي قام ابلرتمجة هو الشيخ حممد اباب غِّطىوىبو، وراجعها من قبل اجملمع عبد رب  

 النيب عمر حممد، وصاحل يعقوب نسعري.
ذه اللغة ومن ينطق هبا من الشعوب. وهي من اللغات اإلفريقية، وليس يف الكتاب تعريف هب

 إحدى لغات غاان. 
 

 تفسري العشر األخري من القرآن الكرمي. 
أصدره مكتب الدعوة وتوعية اجلاليات يف حي الصناعية القدمية ابلرايض، بعشرات اللغات، 

 ووزع على نطاق واسع. 
 املسلم، خمتصرة ومفيدة. وأييت يف آخره غالًبا أحكام ومسائل هتم 

 هـ. 1433منها ابللغات: األردية، والبنغالية، واإلندونيسية.. صدرت إحدى طبعاهتا يف عام  
 

الفاحتة وجزء عمَّ وترمجة معانيهما إىل لغة األنكو/ فودي سليمان كانيت؛ مراجعة عبدالقادر  
امللك فهد لطباعة املصحف املدينة املنورة: جممع  -سيال، عيسى جاكييت بن عبدالرمحن.

 ص.  54 هـ، 1435الشريف،  
ترمجة ملعاين سورة الفاحتة وجزء عمَّ، مستلَّة من ترمجة األنكو )البمبارا( الكاملة، اليت قام هبا  

 .  نسمةيتحدث هبا حوايل مليوين ،لغة يف غرب القارة اإلفريقيةوهي  الشيخ سليمان كانيت.
 

 
 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D9%86%D8%BA%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D9%86%D8%BA%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D9%86%D8%BA%D9%88%D9%8A%D8%A9
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 سابع عشر
 التفسري دراسات يف 

 
شراف صاحل بن إاعي؛ عداد عمار بن حممد مجُ إ ا ودراسة/مجعً  مجاع يف التفسري:اإل

اجلامعة اإلسالمية، كلية القرآن الكرمي والدراسات   املدينة املنورة:  - عبدالرمحن الفايز.
 ص )رسالة ماجستري(. 780هـ، 1434، سالمية، قسم التفسري اإل

ها املفسرون االتفاق أو اإلمجاع على معىن آايت، توجد يف كتب التفاسري مواضع حكى في
 ( إمجاًعا. 277وهذه الرسالة مجع ملا أمجع عليه املفسرون من تفسريها، بلغت )

وخصص الباب النظري لتعريف اإلمجاع، وحجيته وأدلة ذلك، وشروط اإلمجاع، واالعرتاضات 
الواردة عليه واجلواب عنها، واأللفاظ اليت حُيكى فيها اإلمجاع وأقسامها، واأللفاظ املختلف يف  
صراحتها يف حكاية اإلمجاع، كما حبث مسألة انقراض العصر الذي ُحكي فيه اإلمجاع، وحكم  

 قول بعد إمجاع السلف على معىن اآلية، ومناهج املفسرين يف حكاية اإلمجاع.  إحداث 
 

قراءات الصحابة رضي هللا عنهم وأثرها يف التفسري: عرض ودراسة/ حممد بن عبدالرمحن 
 هـ )دكتوراه(.  1436الرايض: جامعة اإلمام،  -الطاسان. 

 
البيان" للطبي: دراسة   أساليب العرب يف الكالم وأثرها يف التفسري من خالل "جامع

هـ،   1434املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  - نظرية تطبيقية/ فواز بن منصر علي.
 ورقة )ماجستري(. 669

 
القاهرة: دار الشروق،   - فصَّلناه تفصياًل: لغة القرآن وأتثريها على املعىن/ لبىن إمساعيل.

 ص.  385هـ،  1436
هذا الكتاب أن أخط خالصة فهمي ودراسيت للعديد من تقول الكاتبة: حاولت من خالل 

الكتب املفسرة والشارحة للغة والبالغة القرآنية ملساعدة من أراد التفكر والتمعن يف آايت احلق 
 سبحانه وتعاىل.. 
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وتقول: هذا الكتاب ال يفسر وال حيلل آايت كتاب هللا تعاىل، ولكنه ميّد القارئ ابألدوات اليت  
ؤهله لفهم أعمق وأدق لكل كلمة جاءت ابحلق من عند هللا يف كتابه العزيز..  رمبا تساعده وت

فهي لست سوى حماوالت بسيطة لشرح بعض من األبعاد املختلفة للنظر إىل الكلمات 
 واآلايت.

 
  - أثر املكي واملدين يف التفسري: دراسة نظرية تطبيقية/ بدرية بنت عبدالكرمي السويداين. 

 مج )ماجستري(. 2هـ،  1436، الرايض: جامعة اإلمام
 

وقوف انفع ويعقوب وأثرها على التفسري: مجع ودراسة مقارنة/ إعداد مسية بنت إبراهيم  
 مج )دكتوراه(.  4هـ،  1435الرايض: جامعة اإلمام،   -الناصر.

 
أتليف فهد بن مبارك  ثرها يف التفسري/أصول الفقه و أاملسائل املشرتكة بني علوم القرآن و 

ص )أصله رسالة   720هـ، 1436 مركز تفسري للدراسات القرآنية،  الرايض:  - .الوهيب
 دكتوراه(. 

مقارنة بني كتب األصوليني وكتب علماء علوم القرآن، بدراسة املباحث واألنواع املشرتكة بني  
  العلمني: علوم القرآن وعلم أصول الفقه، وتبنيَّ أن هناك مسائل زادها األصوليون مل تُبحث يف

 علوم القرآن، والعكس.
 كما تبنيَّ أن طريقة األصوليني يف تناول تلك املسائل ختتلف عن طريقة علماء علوم القرآن.

وقد تناول املؤلف املسائل املشرتكة واملزيدة من كل علم على اآلخر، وأبرزها: الناسخ واملنسوخ،  
، والعام واخلاص، واملطلق واحملكم واملتشابه، واحلقيقة واجملاز، والظاهر واملؤول، واجمل مل واملبنيَّ

 واملقيَّد، واملنطوق واملفهوم. 
 ( مسألة.106وبلغ عدد رؤوس املسائل اليت حُبثت يف الكتاب )

 
 أثر القواعد األصولية يف التفسري واستنباط األحكام: مجًعا ودراسة.
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رة، كل يف سور  حبث فيه جمموعة من طلبة املاجستري يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنو 
 هـ، ...  1436معينة، 

 
املدينة املنورة:   -التفاضل يف القرآن الكرمي: دراسة موضوعية/ حسن بن عبدهللا عبديل.

 ورقة )ماجستري(. 480هـ،  1435اجلامعة اإلسالمية، 

 
  - إبراهيم.الحتمال يف تعلق شبه اجلملة يف القرآن الكرمي وأثره يف التفسري/ حميي الدين 

 ورقة )دكتوراه(.  1045هـ،  1436املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية، 
 من أول سورة األنفال، إىل آخر سورة القصص.

 
مكة  -التناسب بني املقسم به واملقسم عليه وأثره يف التفسري/ حممد بن علي القرين.

 ورقة )ماجستري(. 405هـ،  1434املكرمة: جامعة أم القرى، 

 
تعدد التوجيه النحوي للمصدر املؤول يف القرآن الكرمي وأثره يف التفسري/ هاجر بنت  

ورقة   555هـ،  1435لك فيصل، األحساء: السعودية: جامعة امل - عثمان اجلغيمان.
 )حبث مكمل للماجستري(.

 
  - أثر الفاء العاطفة يف تفسري القرآن الكرمي: دراسة استقرائية حتليلية/ عبدهللا أمحد السكيب.

 ص )حبث مكمل للماجستري(. 501هـ،  1434الرايض: جامعة اإلمام، 

 
 أثر دللة حروف اجلر ِّ يف التفسري: دراسة نظرية تطبيقية.

ث هذا املوضوع جمموعة من طالبات الدراسات العليا يف جامعة اإلمام ابلرايض، كل يف  حب
 هـ ...  1437 - 1434سور معينة، 
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الدمام: دار ابن   -فوائد علمية هامة من تفسري القرطيب/ حممد بن سعيد القحطاين.
 ص. 271هـ،  1433اجلوزي، 

 
لسياق/ عبدالوهاب رشيد أبو  أمهية السياق ودقته وحدود حاكميته وآايت ل تفسر اب

 ص.  228هـ، 1433عم ان: دار عمار،  -صفية.
 

  راسة نظرية تطبيقية من خالل تفسري ابن جرير/د  ثرها يف التفسري:أدللة السياق القرآين و 
تبيان : اجلمعية العلمية السعودية للقرآن    الرايض:   -.عداد عبداحلكيم بن عبدهللا القاسمإ

 مج.  2هـ، 1433تدمرية، : دار ال الكرمي و علومه
 

دمشق:   -وظائف السياق يف التفسري القرآين/ عقيد خالد العزاوي، حممد شاكر الكبيسي.
 ص.  199هـ،   1436دار العصماء: دار املاجد، 

انتهى املؤلفان إىل أن السياق القرآين هو تتابع معاين اآلايت القرآنية وربط بعضها ببعض من  
 منها. خالل سياقاته لبلوغ املقصود 

وذكرا أن املفسرين كانوا من أسبق العلماء الذين اهتموا ابلسياق، واستعانوا به كوسيلة مهمة  
 من وسائل الكشف عن املعىن املراد للشارع احلكيم، وحددوا السياقات اليت حيتاجها املفسر.

القرآنية  ويهدف الكتاب إىل حتديد العالقة بني أجزاء اخلطاب الواحد، واستقراء النصوص 
)سياق القرآن( فإنه يفسر بعضه بعًضا، والكشف عن أسرار اجلمال القرآين من حيث اهتمام  
وقدرة املفسرين على حتليل اآلية والسورة والسور حتليالً لغواًي وداللًيا وأسلوبًيا، موضحني مجال  

 إعجاز القرآن الكرمي.
 

الرايض:   -. د إبراهيم السنيدإعداد عبداجملي  نية قد تفهم خطأ/آ كلمة قر   100أكثر من 
 ص.  52هـ، 1433املؤلف،  
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  - . 2ط-كلمة قرآنية قد تُفهم خطأ/ عبداجمليد بن إبراهيم السنيد.  200أكثر من 
 ص.  90هـ،   1436]الرايض[: املؤلف، 

( لفظ، قال يف املقدمة:  200مجع فيه كلمات من القرآن قد يفهمها بعض الناس خطأ، بلغت )
صوابى أنفسهم عن السؤال والبحث عن معناها، فأردت توضيحها". وهو  "وقد أقعدهم ظنُّهم  

 يثبت مصدره يف كل مرة. مثاله، ما ورد يف أول الكتاب:
[: }قىاُموا{ أي ثبتوا مكاهنم متحريين، وليس  20{ ]سورة البقرة: وىإِّذىا أىْظلىمى عىلىْيهِّْم قىاُموا}

 معناها أهنم كانوا قعوًدا فوقفوا... 
 

القاهرة: الدار املصرية اللبنانية،   -شائعة يف تفسري القرآن الكرمي/ مبوك عطية .أخطاء 
 ص.  168هـ،  1433

 
دمشق: دار القلم،    -.  4ط-تصويبات يف فهم بعض اآلايت/ صالح عبدالفتاح اخلالدي.

 ص.  255هـ،  1434
رفوًضا، تصحيح أفهام بعض املسلمني آلايت من القرآن فهموها خطأ، وفسَّروًها تفسريًا م

واستدلوا هبا على أشياء ابطلة، واستخرجوا منها دالالت غري مقبولة، فحرَّفوا بذلك معانيها،  
 وعطَّلوا وظيفتها.

 وجعل املؤلف كتابه يف ثالثة عناوين: 
 الرسول يصوِّب فهم بعض اآلايت. -
 الصحابة يصوِّبون بعض املفاهيم القرآنية.  -

 ان.تزايد نسبة األفهام اخلاطئة يف هذا الزم -
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 اثمن عشر
 دراسات يف التفاسري القدمية

 
إربد، األردن: عامل الكتب احلديث،   -خصائص الشعر يف التفسري/ زايد أمحد أبو شريعة. 

 ص.  701هـ،  1435
دراسة للمنهج الشعري يف كتاب الفرّاء "معاين القرآن" لبيان قيمته العلمية للشعر، وما هو  

به، وهل كان الفراء ينقله أو ينظمه، وهل نقل عن غريه أو  الشعر الذي حيتجُّ به أو يستشهد
 نقل عنه غريه، وإىل أي مدى كان مرجًعا يف النحو والشعر والقراءات واللغة عموًما؟

 وجعل املؤلف موضوع كتابه يف ثالثة أبواب: 
 أغراض الشعر يف تفسري الفراء. -

 أصول الشعر وخصائصه يف تفسريه. -

 االستشهاد ابلشعر.منهجه يف  -

 هـ بعنوان: أغراض الشعر وخصائصه يف التفسري. 1428وقد سبق صدور الكتاب عام 

 
دراسة يف منهج ابن جرير الطبي يف الستدلل على املعاين يف  لستدلل يف التفسري:ا

  مركز تفسري للدراسات القرآنية، الرايض: -.أتليف انيف بن سعيد الزهراين  التفسري/
 ص )أصله رسالة دكتوراه(.  695هـ،  1436

يربز املؤلف يف دراسته العلمية هذه اباًب جليالً من أبواب أصول التفسري، هو ابب االستدالل، 
وحترير موضوعاته ومسائله، وحتديد منهجية علمية معتربة يف االستدالل على املعاين القرآنية،  

املعاين يف التفسري، وحتديد ما يصح منها  تضبط أصوله وتبنيِّّ معامله. مث متييز أنواع األدلة على 
وما ال يصح، وما يقدَّم منها وما يؤخر، مع تعليل كل ذلك من خالل منهج ابن جرير الطربي  

 يف تفسريه "جامع البيان يف تفسري القرآن".
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سؤالت التفسري املوجهة للصحابة من تفسري "جامع البيان" لإلمام الطبي: مجًعا ودراسة/  
ورقة  609هـ،  1435الرايض: جامعة امللك سعود،  -بدالعزيز املخايطة.فيصل بن ع

 )حبث مكمل للماجستري(.

 
الرابط: مطبعة دار القلم،    -.2ط  -استدراكات علمية على تفسري الطبي/ أمحد نصري.

 ص.  73هـ،  1435
ن كثري، مث أورد فيه معدُّه استدراكات كل من املفسرين: ابن العريب، وابن عطية، والقرطيب، واب

عائشة بنت عبدالرمحن، فاستدراكات عامة، على تفسري إمام املفسرين ابن جرير الطربي،  
 رمحهم هللا مجيًعا. 

وقال: رغم كل االنتقادات اليت وجهت للطربي من طرفهم، الذين أدركوا ابلعلم هفواته، وأمتوا  
على النقد وتوجيه   عوزه، يبقى اإلمام الطربي صاحب املنهج العلمي الرصني، الذي يقوم

 األقوال، مع إقامة احلجة.
 

 ترجيحات الواحدي يف التفسري من خالل تفسريه البسيط: مجًعا ودراسة. 
 هـ... 1435يف عدة رسائل ماجستري، قدمت إىل جامعة طيبة ابملدينة املنورة،  

 
دراسة/ استنباطات ابن عطية يف تفسريه "احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز": مجًعا و 

ورقة )الستنباط من   456هـ،  1433بريدة: جامعة القصيم،    -عبدهللا بن حممد احمليسن.
 أول سورة النور إىل هناية سورة الناس( )رسالة ماجستري(.

ومن أول سورة األعراف إىل هناية سورة املؤمنون قدمه الباحث عبدالرمحن بن حميسن 
 ورقة. 302احمليسن، ابلبياانت السابقة، 

 
ترجيحات ابن عطية يف تفسريه "احملرر الوجيز" عرًضا ودراسة: دراسة تطبيقية على تفسري 

  2هـ،    1434الدمام، السعودية: جامعة الدمام،    -سورة النساء/ منرية بنت أمحد اجمليبل.
 مج )حبث مكمل للدكتوراه(. 
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  - م الرتكي.هـ( يف تفسريه: مجًعا ودراسة/ عادل بن إبراهي  661استنباطات الرسعين )ت 
 ص )دكتوراه(.  909هـ،  1435الرايض: جامعة اإلمام، 

 
  /ا ودراسةترجيحات احلافظ الرسعين يف كتابه رموز الكنوز يف تفسري الكتاب العزيز: مجعً 

امعة اإلمام، ج : الرايض - .إعداد نورة بنت عبدالعزيز العلي؛ إشراف أمحد سعد اخلطيب
 . دكتوراه(  )رسالةص(    1458مج )  هـ،1433  كلية أصول الدين، قسم القرآن وعلومه،

 
تعقبات اإلمام عبدالرزاق الرسعين على من سبقه من املفسرين من خالل كتابه "رموز  

مكة املكرمة:  -الكنوز يف تفسري الكتاب العزيز": مجًعا ودراسة/ فيصل بن عباد اهلذيل.
 للماجستري(.ورقة )حبث مكمل  589هـ،  1435جامعة أم القرى، 

 
مام القرطيب وترجيحاته يف التفسري: دراسة يف سوريت مرمي وطه/ لولوة بنت عبدهللا  إلا

 ص )أصله رسالة ماجستري(. 525هـ، 1433الرايض: املؤلفة،   -.خبيت
 

شراف مجال  إ لغامدي؛ اعداد مي بنت حممد / إيف التفسري  طيب مام القر ترجيحات اإل
صول الدين، قسم  أم القرى، كلية الدعوة و أامعة ج كة املكرمة:م - .مصطفى النجار

 ورقة )رسالة ماجستري(. 639هـ، 1433 التفسري وعلوم القرآن، 
من سورة النحل:   80ن أول سورة احلجر إىل آخر اآلية  نصيب الباحث من هذه الرتجيحات م

لرد على الفرق  ، بعد بيان منهج القرطيب يف تفسريه، وعنايته بعلوم القرآن، وامجعا ودراسة موازنة 
 املخالفة، وطرق الرتجيح عنده. 

 
أثر قراءات الصحابة يف تفسري القرآن الكرمي: تفسري القرطيب منوذًجا/ حممد احلبيب 

 ص.  160هـ، 1435تونس: دار سحنون،   -العالين.
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القراءات، حبث يف اإلضافات اللغوية، واملعاين التفسريية ملادة القراءات القرآنية، اليت نقلها علماء  
ورووها بطريق اآلحاد، منسوبة إىل بعض الصحابة رضي هللا عنهم، واشتغل عليها العديد من 

 املفسرين، واستفادوا من خالهلا إفادات. 
وقراءات اآلحاد ال خترج عن حدود القراءات الشاذة، اليت اختلَّ شرط من شروط صحتها،  

ات شرعية، ال تتعارض مع الثوابت، تساعد  لكنها متثل ثروة لغوية، وتفصيالت جزئية، واستنباط
 على فهم املقاصد القرآنية. 

والدراسة إبراز ملا تفرَّدت به هذه القراءات.. كما تظهر يف تفسري اإلمام القرطيب، الذي ورد فيه  
 العديد من قراءات الصحابة رضي هللا عنهم. 

 
دراسة    :"سرار التأويلأو   نوار التنزيل"ألستنباط عند القاضي البيضاوي من خالل تفسريه  ا

مكة  - شراف عبدالعزيز عزت حممود.إ عداد يوسف بن زيدان السلمي؛ إ نظرية تطبيقية/
هـ،  1434، صول الدين، قسم الكتاب والسنةأم القرى، كلية الدعوة و أجامعة  املكرمة:

 ص. )رسالة دكتوراه(.  546
هية والعقدية وغريها من خالل  مجع الباحث يف هذه الرسالة استنباطات اإلمام البيضاوي الفق

تفسريه لكتاب هللا تعاىل، ووقف على منهجه يف االستنباط واالستدالل، وقواعده، وانقش هذه  
االستنباطات ودرسها عند اللزوم، وسبق ذلك ترمجة للبيضاوي، وحديث عن تفسريه ومصادره  

 ومنهجه العام.
 

لعلوم التنـزيل" عرًضا ومناقشة/ ترجيحات ابن جزي يف التفسري من خالل كتاب "التسهيل  
مج )رسالة   2هـ، 1433مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -جناح بنت حممد بنجايب. 

 دكتوراه(. 
 )من أول سورة فصلت إىل آخر سورة اجملادلة(. 

 هـ(. 741تويف ابن جزي الكليب سنة  
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التنزيل"/ شيخة بنت  املنهج العقدي لإلمام ابن جزي الكليب يف تفسريه "التسهيل لعلوم 
 ورقة )ماجستري(. 436هـ،  1434الرايض: جامعة اإلمام،   -عبدهللا العتييب.

 
استدراكات السمني احلليب يف "الدر املصون" على ابن عطية يف القراءات والتفسري وإعراب 

  1434الرايض: جامعة اإلمام،  -القرآن: مجًعا ودراسة/ هنادي بنت عبدالعزيز املوسى.
 ص )ماجستري(. 440هـ، 

 
املقبول واملردود يف تفسري "فتح القدير" لإلمام الشوكاين: سورة األعراف/ إعداد جنالء  

هـ،   1433الرايض: جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن،  -بنت عبدالعزيز القاضي.
 ورقة )دكتوراه(.  696

 
وشواهدها يف تفسري الشوكاين:  القاعدة التفسريية "العبة بعموم اللفظ ل خبصوص السبب"  

  202هـ،    1436املدينة املنورة: جامعة طيبة،    -مجًعا ودراسة/ أمحد بن أمني الشنقيطي. 
 ورقة )حبث مكمل للماجستري(.

 اتسع عشر
 دراسات يف التفاسري احلديثة

 
محد بن أمكامن الدرر يف حماور السور يف تفسري ظالل القرآن/ أتليف وتعليق حممد بن 

 ص.  719هـ، 1435  بريوت: دار الكتب العلمية، -.احلسن رفيق
عرف هنج األستاذ سّيد رمحه يف تفسريه إببراز الوحدة املوضوعية يف السورة القرآنية املفردة،  

يضع لكل سورة مقدمة، يذكر فيها املوضوع الذي  طالت أم قصرت، وقد أبدع يف ذلك، فكان  
ركزت عليه، واملوضوعات اجلانبية اليت تناولتها، والعالقة بينها، فيجعل السورة وحدة متكاملة  
بني يدي القارئ، وجيعله حييط مبحور السورة قبل البدء يف تفصيلها، مما يعينه على فهم السياق  

 وسننه وأحكامه، وابجلملة يفهمه موضوع السورة.القرآين، ويؤهله لفهم املنهج الرابين، 
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وقد قام معد هذا الكتاب جبمع تلك املقدمات وجتريدها من تفسري )يف ظالل القرآن(، وشرح  
 بعض املفردات اللغوية فيها، وأوضح بعض عباراهتا.. 

 
بغداد: ديوان الوقف السين،    -املنهج الرتبوي يف تفسري سيد قطب/ أمحد قاسم الزيدي.

 ص )أصله رسالة علمية(.  403هـ،  1434
بعد دراسة عن تفسري "يف ظالل القرآن" ومؤلفه، دخل املؤلف يف موضوع البحث، مبيًنا منهج  
األستاذ سيد قطب رمحه هللا الرتبوي يف تفسريه، من حيث العقيدة والعبادات واملعامالت 

 ة اإلسالمية.واألحوال الشخصية واجلناايت واجلهاد، وخصص فصالً لوسائل الرتبي 
 واملؤلف رئيس قسم التفسري وعلوم القرآن يف كلية العلوم اإلسالمية جبامعة األنبار. 

 
مسائل التوحيد يف كتاب "يف ظالل القرآن" لسيد قطب رمحه هللا/ خلود بنت راشد  

ورقة )حبث مكمل  405هـ،  1434الرايض: جامعة امللك سعود،  -الضرغام.
 للماجستري(.

 
أتليف   دراسة منهجية ونقدية/ التحرير والتنوير للعالمة حممد الطاهر بن عاشور:تفسري 

مج )أصله رسالة ماجستري  2 ،هـ1435، الفتح  دار ان:عم   -. بو حسانأمجال حممود 
 من اجلامعة األردنية(. 

 من دوافع البحث عند املؤلف أنه وجد يف هذا التفسري آراء انفرد هبا صاحبه، خمالًفا ما استقر
 عليه حتقيق العلماء، فأراد دراسة هذه اآلراء، للوصول إىل ما هو الصواب.

ر، وتعريف عام بتفسريه، درس تفسريه وبنيَّ منهجه من خالل مثانية   وبعد متهيد عن املفسِّّ
فصول، هي: مصادر ابن عاشور يف تفسريه، منهجه العام، قضااي علوم القرآن يف التفسري، 

ية فيه، القضااي العقدية، منهج املفسر يف عرض آايت األحكام، القضااي اللغوية والبالغ
 اإلسرائيليات وموقفه منها، هذا التفسري: ما له وما عليه.  

 
 .ترجيحات الشيخ ابن عثيمني يف التفسري مجًعا ودراسة وموازنة
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 درسها جمموعة من طلبة الدراسات العليا ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة. 
 

  -علي بن إبراهيم السحيمان.تعقبات الشيخ ابن عثيمني على تفسري اجلاللني مجًعا ودراسة/  
 ورقة )رسالة ماجستري(. 407هـ، 1433بريدة: جامعة القصيم، 

 )من أول سورة لقمان إىل هناية سورة يس(. 
 

نظرات يف كتاب "أيسر التفاسري لكالم العلي الكبري" للشيخ أيب بكر جابر اجلزائري/  
 ص.  217هـ، 1433الرايض: مكتبة التوبة،  -عبدالعزيز بن عبدهللا الرومي.

 
 عشرون

 تفاسري الشيعة ومناهجها
 

 هـ. 1434بريوت: دار الولء،  - .4ط -.جعفر السبحاين املناهج التفسريية/
 

مكة املكرمة: جامعة أم  -تفسري العياشي: دراسة عقدية نقدية/ سامي بن سعد األمسري.
 ص )ماجستري(. 712هـ،   1434القرى، 

 هـ(. 320أبو النضر حممد بن مسعود العياشي السلمي )ت حنو 

 
 واحد وعشرون

 شبهات وردود يف التفسري
 

  - موسوعة الدخيل يف التفسري يف القرن الرابع عشر اهلجري/ عبدالرحيم فارس أبو علبة.
ن جامعة بريوت مج )أصله رسالة دكتوراه م 4هـ،  1435عم ان: السواقي العلمية، 

 العربية(. 
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يعين املؤلف ابلدخيل: اآلراء واألحكام واألفكار واملفاهيم اليت وفدت على األمة اإلسالمية من 
خالل التفسري، واليت تتناقض مع اإلسالم أو تتعارض معه، وليس هلا مستند من الكتاب أو  

 نبوية الشريفة.السنة، وال حيتملها املنطوق أو املفهوم يف اآلايت أو األحاديث ال
وأسباب دخول الدخيل يف التفسري احلديث اليت ذكرها هي: االستعمار )يعين االحتالل(،  

 واملاسونية، واالستشراق. 
وقد ذكر املؤلف معاانته حىت حصل هبذا املوضوع على شهادة الدكتوراه، وتنقل بني جامعة 

عاًما. ويبدو أن السبب هو نيله من ( 58( عاًما حىت انهلا، وقد عمِّّر )15وأخرى خالل )
)الرموز( وليس نقًدا علمًيا ملوضوعات البحث. وقد حذف منه واختصر حىت يُقبل، وقدَّمه 

 بعنوان "شوائب التفسري يف القرن الرابع عشر اهلجري".
 

الرايض:   -القرآنيون العرب وموقفهم من التفسري: دراسة نقدية/ مجال بن حممد هاجر. 
 ص )دكتوراه(.  706هـ،  1435اإلمام، جامعة 

 
دمشق:   -القراءة التأويلية للقرآن الكرمي بني التبديد والتجديد/ نور الدين خمتار اخلادمي.

 ص.  368هـ،   1435دار الغواثين للدراسات القرآنية، 
  يتصل موضوعه ابالجتاهات الفلسفية احلديثة والقراءات التأويلية املعاصرة، اليت كان ألعماهلا 

 ومقوالهتا األثر الكبري يف إاثرة الفكر اإلسالمي، واستفزاز أعالمه ومؤسساته. 
وأبرز فيه مؤلفه مكانة القرآن الكرمي ومرجعيته وقداسته، ونفض عنه ما حلقه من غبار القراءات 
 التأويلية املعاصرة، ودحض ما ألصق به من ُشبه ومزاعم وأابطيل، وما أقحم فيه من مغالطات.

 ستة فصول: وجعله يف
 مصطلحات قراءة النص القرآين. -

 القراءات األصيلة للنص القرآين. -

 القراءات احلديثة للنص القرآين. -

 القضااي القرآنية احملورية بني القراءات األصيلة والقراءات احلديثة.  -
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 القراءات القرآنية التفصيلية بني القراءات األصيلة والقراءات احلديثة.  -

 رآين.مستقبل قراءة النص الق -
 

 ***     ***     *** 
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 اجلزء الثالث 
 )القراءات والتجويد(

 
 الباب التاسع 

 القراءات والتجويد 
 
 أوًل 

 علم القراءات  
 

 )ت  نصاري القرطيباألأليب احلسن علي بن سليمان    ترتيب األداء وبيان اجلمع يف اإلقراء/ 
  الرابطة احملمدية للعلماء، مراكش:  -. كيكا  ؛ حتقيق و دراسة عبدهللا بن حممدهـ(730
  236هـ، 1434، يب عمرو الداين للدراسات والبحوث القرائية املتخصصةأمام اإلمركز 
 ص.  

 
ي على املسائل التبيزية يف القراءات: دراسة وحتقيًقا/ عبدالعزيز  زر أجوبة اإلمام ابن اجل

ورقة )حبث   154هـ،  1434املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  - حممد ْتيم الزعيب.
 مكمل للماجستري(.

 
هـ(؛   833منجد املقرئني ومرشد الطالبني/ مشس الدين حممد بن حممد بن اجلزري )ت 

 ص.  359هـ،  1435الرايض: دار امليمان،   -حتقيق انصر حممدي حممد جاد.
تعلق ابلقارئ تناول فيه املقرئ العالمة ابن اجلزري علم القراءات ابلتعريف، مث ذكر أنواعها، وما ي

من آداب ينبغي أن يتحلَّى هبا، من اإلخالص والتقوى، واألخالق اليت تتناسب مع مكانة من 
 يتخصص يف هذا العلم. 



330 
 

مث حتدث عن تواتر القراءة حىت تكون على مستوى القبول، مفرقًا بني األحرف السبعة اليت ورد 
اواًل إزالة اللبس يف هذه القضية هبا احلديث، والقراءات السبعة اليت مجعها ابن جماهد، حم

 وتوضيحها.  
وبنيَّ أن القراءات العشر مازالت مشتهرة مقروًءا هبا مل ينكرها أحد، وأن الثالث الزائدة على 

 السبع داخلة يف األحرف السبعة. 
 

يف ختريج قراءات تفسري البيضاوي/ دراسة وحتقيق   هـ[  1014]ت  حاشية املال علي القاري  
ورقة   826هـ،  1435مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -عبدهللا بن موسى الكثريي.

 )دكتوراه(. 
 من أول الكتاب، إىل هناية سورة الكهف. 

 
 هـ(.   414الشايف يف علل القراءات/ إمساعيل بن إبراهيم السرخسي اهلروي )ت 

 هـ،...   1435سالمية ابملدينة املنورة،  حقق يف اجلامعة اإل
 

عم ان: دار ايفا،    -.صوهلا وعللها/ وليد عبداجمليد ابراهيم أ  ن الكرمي:آ القراءات يف آي القر 
 ص.  68هـ،  1435

 
  [ بن ذراين]األساس يف علم القراءات: كتاب جامع حمرر يف مبادئ علم القراءات/ علي 

 ص.  600هـ،  1436 عم ان: أروقة للدراسات والنشر، -اجلعفري.
أراد املؤلف لكتابه أن يكون مرجًعا يغين طالب العلم عن كثري مما ُكتب يف علم القراءات؛ 

 توفريًا للجهد والوقت.
 وجعله يف عشرة فصول:

 مفهوم علم القراءات. -

 نشأة علم القراءات وتطوره. -

 مصدر علم القراءات. -
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 املتواترة.األحرف السبعة وعالقتها ابلقراءات العشر  -

 األئمة القراء وأعالم القراءات. -

 أنواع القراءات. -

 أحكام التعبد ابلقراءات املتواترة، يف الصالة وخارجها.  -

 فوائد اختالف القراءات القرآنية.  -

 القراءات الشاذة. -

 القراءات ولغات العرب. -

 واملؤلف مدرس يف كلية الشريعة جبامعة الكويت.
 

من القراءات: اترخيها، رجاهلا، توجيهها/ فؤاد علي   حول مائدة القرآن الكرمي: قطوف
 ص.  224هـ،  1433القاهرة: مطابع العبور احلديثة،   -خميمر.

 فصوله الثالثة: 
 علم القراءات بني النقل واألثر. -

 أشهر القراء ورواهتم وطرقهم ومناهجهم. -

 القرآنية. دراسة تطبيقية يف التوجيهات النحوية للقراءات وأثرها يف املعاين  -
 

القاهرة: مكتبة اآلداب،   -.حممد حسن جبل نية/آ من القضااي الكبى يف القراءات القر 
 ص.  196هـ،  1433

 
األزهري والقراءات القرآنية يف كتابه "معاين القراءات": عرض وحتليل ومناقشة/ حممد 

 ص. 392هـ، 1433القاهرة؛ املنصورة: دار الكلمة،  -إبراهيم مصطفى.
الكتاب الذي درسه الكاتب لعامل لغوي جليل، هو العالمة أبو منصور حممد بن أمحد  

هـ، صاحب "هتذيب اللغة" وغريه، وقد دافع فيه عن بعض 370األزهري، املتوىف سنة 
ه إليها طعن، فقام إبنصافها والدفاع عنها متسلًحا أبسلحة لغوية ماضية!   القراءات اليت وجِّّ
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ندما يقوم هو نفسه سالًكا مسلك الطاعنني، والبًسا رداء قال املؤلف: مث نعجب ع
املتشككني، انقالً ومتبنًيا آراء من سبقوه، ومعضًدا مذهبه مبذاهب مىن تقدَّموه، فأردت 

 كشف اللثام عن وجه احلقيقة.. 
 

عم ان: دار   - األوجه املنقطعة أداًء بني احملررين وابن اجلزري/ سامي سعيد عبدالشكور. 
 ص.  75هـ،  1437عم ار، 

يعين ابألوجه: كل وجه أتى مصاحًبا الختالف الطرق اآلخذة عن الرواة، سواء كان واجًبا أو  
 جائزًا. 

واالنقطاع أداء: ما نصَّ فيه إمام من أئمة القراءات بعدم القراءة بوجه من الوجوه على شيوخه،  
 سواء صحَّ ذلك الوجه من طرقه أم مل يصح. 

 هـ( كتابه "النشر يف القراءات العشر". 833زري رمحه هللا )ت ويبدو أن املقصود اببن اجل
واحملررون: مشايخ اإلقراء الذين عنوا بكتب ابن اجلزري ابلتدقيق والتقومي، والعمل على متييز كل 

 رواية على حدة من طرقها الصحيحة. 
 

جامعة أم   مكة املكرمة:  -تعدد التبعية والقطع يف القراءات القرآنية/ مجيل حممد طربوش.
 ورقة )دكتوراه(.  437هـ،   1436القرى، 

 
  468هـ،  1433القاهرة: مكتبة وهبة،    -.2ط  - .أمحد البيلي  ختالف بني القراءات/ ال

 ص.
 
 مكة املكرمة: -.محدأأتليف بدر الدين عبدالكرمي  لتمهيد يف علم القراءات وتوجيهها/ ا

 ص.  186هـ، 1435 دار طيبة اخلضراء، 
بفصل عن علم القراءات، فعرَّف األحرف السبعة، ومصطلحات القراء، والقراء بدأ املؤلف 

 العشرة وأسانيدهم.
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والفصل الثاين يف توجيه القراءات. وهو علم جليل يُعرف به فصاحة اللفظ وجزالته، ونكات  
 القراءات وإعراهبا، وحججها وعللها، وحقائق التفسري ولطائفه.  

 علم التوجيه، وكيفية انتقاله من بعد الصحابة رضي هللا عنهم. وقد بنيَّ املؤلف بداية ظهور 
 كما عرَّف أشهر كتب االحتجاج والتوجيه، وبنيَّ مناهج مؤلفيها.. 

 
أتليف   وجيه املفسرين للقراءات املختارة للقرآن الكرمي حىت هناية القرن الرابع اهلجري/ت

للقرآن الكرمي، وحدة البحوث  جائزة ديب الدولية  ديب:  - .حسن سامل عوض هبشان
 ص.  752هـ،  1434، والدراسات

اعتىن املفسرون األولون بوجوه القراءات واختالف رواايهتا يف ألفاظ القرآن، واختلفت 
اجتاهاهتم ومناهجهم يف توجيهها. وهذه الدراسة جتمع ما تشعَّب من توجيهاهتم، من خالل  

 أربعة فصول:
 تعريفه ونشأته وأنواعه. علم توجيه القراءات:  -
 توجيه املفسرين للقراءات املختارة يف القرنني األول والثاين اهلجريني. -

 توجيه املفسرين للقراءات املختارة يف القرن الثالث اهلجري. -

 توجيه املفسرين للقراءات املختارة يف القرن الرابع اهلجري.  -

 د احلرمني.واملؤلف أستاذ الدراسات القرآنية جبامعة الدمام يف بال
 

مناهج املؤلفني يف توجيه القراءات )القراء واملفسرين والنحاة( من بداية القرن السادس  
املدينة   -اهلجري إىل هناية القرن الثامن اهلجري: دراسة وموازنة/ مجيل حممد سادس.

 (. دكتوراه) )أكثر من جزء(هـ،  1435اجلامعة اإلسالمية، املنورة: 
 

قراء القرآن الكرمي وجتويده: القراءة الدبسية أمنوذًجا/ حممد مطيع  اجلهود الدمشقية يف إ
دمشق: طيبة الدمشقية للطباعة والنشر: دار الغواثين للدراسات القرآنية،  -احلافظ.
 ص.  54هـ،  1436
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حتدث فيه عن ثالث مدارس كان هلا األثر يف نشر القراءات بدمشق، هي: املدرسة احللوانية،  
ملدرسة الدبسية. وركز على األخرية، ونسبتها إىل أسرة مشهورة بدمشق، ومدرسة املنجد، وا

املعروفة بدبس وزيت، حيث كانت تتاجر هبما. ومن األسرة احلافظ الشهري عبدالوهاب دبس 
 هـ(. 1389وزيت )ت 

 
 -الحتجاج للقراءات القرآنية وأثره على القراءة والتفسري/ انصر بن هزاع املطريف.

 ورقة )ماجستري(. 602هـ،  1435جامعة اإلمام، الرايض: 

 
هـ(؛ تقدمي    1081إقامة البهان على مسائل تذكرة اإلخوان/ حممد بن حممد اإلفراين )ت  

، اتريخ  [هـ 1435]أغادير، املغرب: اجمللس العلمي احمللي،  - وتقومي حممد الصاحلي.
 ص.  170م،  2014اإليداع 

كما ُعرف عند القرّاء، من أجل تنقيح القراءة من    موضوع الكتاب هو )اجلمع واإلرداف(
أخطاء الرتكيب وخلط الطرق، خاصة يف القراءة ابجلمع، يعين اجلمع بني القراءات أو الرواايت  
يف أداء واحد طلًبا لالختصار. فهو يف التحريرات القرآنية، شرح به منظومة "تذكرة اإلخوان  

ن مبشكل حرز األمان"، وهي منظومة تعليمية من ملشكالت أحكام القرآن"، أو "حتفة اإلخوا
 ( بيت للمؤلف نفسه. 114الرجز يف )

وقد مجع فيه مؤلفه مشكالت القرآن، وحترير األوجه اليت خرج فيها اإلمام الشاطيب عن طرقه  
 اليت يف التيسري.

 
ار،  عم ان: دار عم  - أثر تقنية املعلومات يف تعليم القراءات والتجويد/ حممد خالد منصور.

 ص.  160هـ،  1432
تدور موضوعات الكتاب حول التوثيق الصويت واألدائي للقراءات والتجويد، وحتويل املصادر 

 الورقية إىل كتب إلكرتونية. 
وعزز البحث فكرة التعليم اإللكرتوين يف القراءات والتجويد، وحدد الضوابط العلمية املنهجية  

التقنية يف التدريب والتصحيح والتعليم، وبني استخدامه لتلقيها عرب التقنية، وفرَّق بني استخدام  
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يف منح الشهادات العلمية واإلجازات املعتربة عند القراء. كما وضع مجلة من املعايري الضابطة 
هلا. واستعرض أهم اجلهود اإللكرتونية يف بناء هذه النظرية يف قسم القراءات بكلية القرآن الكرمي 

 ينة املنورة. ابجلامعة اإلسالمية ابملد
 واملؤلف أستاذ بقسم الفقه وأصوله بكلية الشريعة يف اجلامعة األردنية. 

 
برانمج حاسويب يف مقرر القراءات وأثره يف تنمية مهارات القراءات لدى طالبات الصف  

الرايض: جامعة  -األول الثانوي مبدارس حتفيظ القرآن الكرمي/ رمية بنت تركي السلمي.
 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 180هـ،  1434اإلمام، 

 
؛ دراسة  هـ( 1214)ت  حممد عبدالسالم الفاسي سرار التصدير/أبراز الضمري من إ

 ص.  376هـ، 1433الرابط: وزارة األوقاف،   -.زاييط أ وحتقيق بوشتا 
 

قراءة يف العالقة بني القاعدة والنص/ حممد عبدو   غري املطرد يف القراءات القرآنية:
 ص.  226هـ، 1434دمشق: دار العصماء،  -.فلفل

 
شراف  إبراهيم بن حممد السلطان؛  إعداد إ دراسة وصفية/ املؤلفات يف مسألة )آآلن(:

اجلامعة اإلسالمية، كلية القرآن الكرمي و   املدينة املنورة:  - محد بن علي السديس.أ
 ص )رسالة ماجستري(. 151هـ،  1433 سالمية، قسم القراءات،الدراسات اإل

)ت   بن اجلزريمد بن حممد دراسة و حتقيق كتاب: اإلعالن يف مسألة )آآلن( حمل مع
   هـ( )رسالة ماجستري(.833

رسالة يف القراءات والتجويد، وحبث ودراسة للفظة )آآلن( الواردة يف سورة يونس مرتني. وهي 
ا ابجلمع  صعبة املسلك، وقع فيها لبس وخلط، فكان ذلك دافًعا للتأليف فيها وإفراد أحكامه

 والتحرير.
ويسرب الباحث تلك اآلاثر، جامًعا ملا استطاع منها، معرفًا مبؤلفيها، مربزًا لسماهتا، كاشًفا  

 ملسائلها.. 



336 
 

 رمحه هللا.   بن اجلزريحممد بن حممد  " للعالمةاإلعالن يف مسألة )آآلن(مث حقق رسالة "
 

 اثنًيا
 األحرف السبعة

 
يب  أل  ام الرازي .../مواتره، مذاهب العلماء فيه، حقيقة مذهب اإلت  حرف السبعة:ألمعاين ا

كمل  أحاديثه و أ؛ حققه وخرج هـ( 454)ت  الرازي العجلي محدأالفضل عبدالرمحن بن 
 ص.  607هـ،  1433دمشق: دار النوادر،  -.فؤائده حسن ضياء الدين عرت 

 
زينب عبدالسالم أبو  النص القرآين واألحرف السبعة: دراسة يف اتريخ القرآن الكرمي/

 ص.  119هـ،  1436القاهرة: دار الكلمة،  -الفضل.
القراءات السبع جزء من األحرف السبعة، وليست كل قراءة تعادل حرفًا كما قد يتوهم من 

 ذلك.
فاألحرف السبعة هي "األوجه اليت يرجع إليها كل اختالف يف القراءات، سواء منها ما كان  

 منكرًا، ما مل خيرج القارئ عن املعىن".صحيًحا أو شاذًّا أو 
والقراءات السبع يف جمموعها "اختيار كل إمام من أئمة اإلقراء السبعة املشهورين طريقة من 

 طرق أداء النص القرآين رآها هي األىوىل عنده، فالتزمها، وأقرأ الناس هبا حىت اشتهرت عنه". 
اليوم ال حيتوي على شيء من األحرف اليت مل وذكرت الكاتبة أن املصحف الذي بني أيدينا 

يتصل سندها برسول هللا صلى هللا عليه وسلم، بل هو مشتمل على ما حيتمله رمسه من األحرف 
 السبعة فقط، جامًعا للعرضة األخرية اليت عرضها النيب صلى هللا عليه وسلم على جربيل.

 
الًما وأسال أقالًما/ بوسغادي  "أُنزل القرآن على سبعة أحرف": احلديث الذي حريَّ أع

 ص.  93هـ،  1437عمَّان: دار جمدلوي،  -حبيب.
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دراسة للحديث املذكور طالت مع املؤلف سبع سنوات، ذكر بعد هذا اجلهد أن األحرف  
السبعة حقيقة ال ميكن إنكارها، وأورد اتفاق جلِّّ العلماء من الرعيل األول على أن روايته  

 (. 62اع )ص متواترة ومشهود هلا ابإلمج
كما ذكر أن اخلالف يف معناه مازال مستمرًا، بعد أن أورد سبعة تفسريات له. ومن املعروف 
أن املقصود ابألحرف غري القراءات السبع. وأورد قول العقاد عندما سأله أحد املذيعني: لو  
أنك التقيت رسول هللا فعن أي شيء كنت سائله؟ فأجاب: كنت أسائله عن معىن األحرف 

 لسبعة!ا
 واقرتح عقد مؤمتر خاص لبحث املسألة من أجل الوصول إىل حّل مقبول يتماشى والقراءات.

 
 اثلثًا

 اختيار القراءات
 

عداد سعد بن حممد آل عثيمني؛  إ دراسة نظرية تطبيقية/  قواعد الختيار عند القراء:
سالمية، إلسعود امام حممد بن جامعة اإل الرايض: -شراف عبدالعزيز بن انصر السب.إ

 ورقة. )رسالة دكتوراه(.  811هـ،  1434،  صول الدين، قسم القرآن الكرمي وعلومهأكلية  
هتدف هذه الدراسة إىل مجع ما تفرق من القواعد اليت اعتمدها القراء يف اختياراهتم، ونظم 

اليت  شتاهتا يف حبث مستقل، ودراسة هذه القواعد، وأتصيلها، وتقريب معانيها، ودفع الشبه 
تثار حول االختيار بقصد الطعن يف القرآن، والكشف عن مصطلحات أهل االختيار، وبيان  

 الفروق الدقيقة بينها. 
 

الرايض:    -الختيار عند القر اء: مفهومه ومراحله وأثره يف القراءات/ أمني بن إدريس فالتة. 
ه رسالة  ص )أصل 472هـ،  1436جامعة امللك سعود، كرسي القرآن الكرمي وعلومه، 

 ماجستري من جامعة أم القرى(. 
 االختيار هو ما أضيف إىل القارئ من وجوه القراءة إضافة انتقاء واصطفاء ال إضافة رواية.  
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وكيفيته هي أن ينتقي القارئ الضابط العارف ابللغة طريقة خاصة به يف القراءة منسوبة إليه،  
 مستلَّة من بني ما روى عن شيوخه لعلَّة ما. 

( إماًما منصوًصا على 56وذكر املؤلف أن أصحاب االختيارات أئمة كثر، وأحصى منهم )
 اختياراته يف كتب القراءات.

وبنيَّ أن مناهج االختيارات إمجااًل أربعة، هي: املنهج األثري، واملنهج اللغوي، واملنهج املعنوي،  
 واملنهج الرمسي. 

الختيار(، وعالقته ابملصطلحات األخرى، واستعرض يف كتابه أيًضا كيفية نشوء مصطلح )ا
كالتفضيل والتخيري وحنوها، وعرَّف ابملؤلفات والبحوث اليت كتبت يف املوضوع، وحتدث عن 
حكم االختيار يف القراءات، والضوابط العلمية اليت روعيت فيه، وأطال يف بيان أثر االختيار  

 يف القراءات.
 

يف القراءات: مجًعا ودراسة/ سعود بن   [هـ 248]ت اختيارات أيب حامت السجستاين 
 ورقة )ماجستري(. 987هـ،  1434الرايض: جامعة اإلمام،  -عبدالعزيز الغنيم.

 
اختيارات اإلمام أيب عمرو الداين يف علم القراءات: مجًعا ودراسة / كامل بن سعود  

 هـ )دكتوراه(.  1434مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -العنزي.
 

  444)ت ندلس من خالل اختيارات احلافظ عثمان بن سعيد الداين قراء ابأل منهج اإل
  دار ابن حزم،  :بريوت -.مراد زهوي / هـ( 437)ت  يب طالب القيسيأ ومكي بن هـ( 

 ص )أصله رسالة دكتوراه(.  367هـ،  1435
، مث عن  حتدَّث املؤلف عن القراءات يف األندلس، واملعتمدة منها عند أهلها، وأعالم اإلقراء هبا

أيب عمرو الداين وجهوده ومكانته العلمية، ومنهجه يف كتابيه "جامع البيان"، و "التيسري"، مث  
عن مكي بن أيب طالب القيسي ومنهجه يف كتابيه "التبصرة"، و "الكشف"، مث عن اختياراهتما  

 ندلس..  يف ابيب األصول والفرش، وخصص فصالً عن الثراء يف التأليف واملناظرات العلمية ابأل
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واختار املقارنة املذكورة لكون الداين ومكي أهم أقطاب املدارس اإلقرائية ابألندلس. وقد بنيَّ  
مكانة املدرسة األندلسية القرائية أواًل، مث املكانة اليت تبوَّأها املذكوران، ومنهجهما انطالقًا من  

 اختياراهتما. 
 

اختيارات أيب العالء اهلمذاين العطار يف القراءات: مجًعا ودراسة/ محد بن مثيب  
 ورقة )ماجستري(.  539هـ،  1434الرايض: جامعة اإلمام،  -الدوسري.

 هـ(.  569أبو العالء احلسن بن أمحد اهلمذاين العطار )ت 
 

ودراسة مقارنة/  اختيارات اإلمام أيب القاسم الشاطيب وتوجيهاته يف "حرز األماين": مجع
 ورقة )ماجستري(.  611هـ،  1435الرايض: جامعة اإلمام،  -رشا بنت صاحل الدغيثر. 

 هـ(. 590أبو حممد وأبو القاسم القاسم بن فريُّه الشاطيب )ت 

 
الرايض: جامعة  - اختيارات ابن القاصح يف علم القراءات/ إهلام بنت إبراهيم احلميدان.

 )ماجستري(.ورقة  327هـ،  1435اإلمام، 

 هـ(. 801علي بن عثمان بن القاصح )ت 
 

 رابًعا 
 القراءات السبع أو بعضها

 
الرايض: جامعة امللك   -كتاب السبعة لبن جماهد: عرًضا ودراسة/ أمحد بن سعد املطريي.

 ص )أصله رسالة ماجستري(. 341هـ،   1436سعود، كرسي القرآن الكرمي وعلومه، 

هـ(،  324السبعة يف القراءات لصاحبه أمحد بن موسى بن جماهد )ت عرض ودراسة لكتاب 
الذي يعدُّ أول كتاب يف القراءات السبع، وأحد األصول اليت اعتمد عليها ابن اجلزري يف كتابه  

 "النشر يف القراءات العشر"، ومنذ أتليفه عرف الناس مصطلح "القراءات السبع".



340 
 

ان لقيمته بني كتب القراءات، وكشف ملنهج املؤلف  وهذا الكتاب دراسة علمية له، وفيه بي
ومصادره وموارده، واألسس اليت بىن عليها املؤلف اختياراته، وأثره الكبري يف جوانب الدراسات 

 القرآنية بعده.. 
 

اإلرشاد يف قراءات األئمة السبعة وشرح أصوهلم/ أليب الطيب عبداملنعم بن عبيدهللا بن  
كركوك: مكتبة أمري؛ بريوت:   -حتقيق ودراسة صالح ساير العبيدي.هـ(؛    389غلبون )ت  

 ص )أصله رسالة دكتوراه من جامعة تكريت(. 903هـ،  1436دار ابن حزم،  

قال مؤلفه يف املقدمة: هذا كتاب مجعت فيه القراءات عن األئمة السبعة برواهتم وأسانيد  
 يسرية تفرَّد هبا مقرئوها.. قراءهتم، وعمدت يف ذلك إىل االختصار يف ألفاظ 

قال: وأجعل كتايب هذ خمتصرًا بذكر مُجلِّ األصول يف مواضعها، وأقتصر على الفروع، وال أعيد  
ما قد مضى من ذكر األصول مكررًا، وأعتمد يف هذا الكتاب على اإلجياز ما وجدت إليه  

الصادقني عن السلف  سبياًل، وأذكر من الرواايت ما نقله إلينا الثقات املرضيون عن األئمة
 املاضني، رمحة هللا عليهم أمجعني. وأعتمد يف هذا الكتاب على املشهور من الرواايت..  

 
التيسري يف القراءات السبع )أصل الشاطبية(/ أليب عمرو عثمان بن سعيد الداين )ت  

  1436حائل، السعودية: دار األندلس،  -هـ(؛ حتقيق خلف بن محود الشغديل. 444
 هـ(.  1422ص )أصله رسالة ماجستري من اجلامعة اإلسالمية،  633هـ، 

الكتاب أصل يف مذاهب القراء السبعة، ويعّد مرجًعا ملن بعده، فنظمه الشاطيب يف الشاطبية  
 )حرز األماين(، وجعله ابن اجلزري أول أصل من أصول نشره، وشرحه املالقي يف الدر النثري. 

 راءات، ومؤلف الكتاب وكتابه.  ويسبق التحقيق مباحث يف القراء والق
 

 ص.  71هـ،  1437عم ان: دار عمار،   - حترير التيسري/ سامي سعيد عبدالشكور.
هـ( يف كتابه "التيسري    444حرَّر فيه املؤلف رواايت ذكرها اإلمام عثمان بن سعيد الداين )ت  

يف القراءات السبع"، الذي اختصر فيه قراءات األئمة السبعة املشهورين، وضمَّنه رواايت وطرقًا  
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 اشتهرت عند التالني، بعد أن رأى املؤلف ضعف الطلبة يف عزو نصوص التيسري يف الرواايت
املذكورة فيه.. حىت يتبنيَّ هلم بعد ذلك كيفية توثيق نصوص ورواايت التيسري، بعزو الطرق فيه 

 مبا يتالءم مع أسانيد الداين يف كتبه، ومبا يوافقه من كتاب النشر لإلمام ابن اجلزري. 
 

منظومة حرز األماين ووجه التهاين يف القراءات السبع/ نظم القاسم بن فريُّه الشاطيب )ت 
  307هـ،  1434دمشق: مكتبة ابن اجلزري،  -هـ(؛ حتقيق أمين رشدي سويد. 590

 ص.
طبعة مضبوطة أنيقة بثالثة ألوان، آبخرها ملحق فيه شرح للكلمات الغريبة الواردة يف القصيدة، 

 وفهرس للشواهد الواردة يف غري سورها. ومعها قرص مدمج.
 

باس أمحد بن علي بن سكن األندلسي املهند القاضيب يف شرح قصيد الشاطيب/ أليب الع
املدينة املنورة: اجلامعة  -هـ(؛ دراسة وحتقيق يوسف بن مصلح الردادي. 640)ت حنو 

اإلسالمية، كرسي امللك عبدهللا بن عبدالعزيز للقرآن الكرمي وعلومه؛ الرايض: دار ابن  
 ص )أصله رسالة دكتوراه(.  892هـ،  1438اجلوزي، 

شاطبية ابنتصاره للقراءات املتواترة، ورده على من طعن يف صحة بعضها  متيز هذا الشرح على ال
من النحاة، وبيانه ملا زادته الشاطبية على أصلها "التيسري" من وجوه القراءات، وعنايته ببيان  

 املصطلحات األدائية الواردة فيها.  
تعاىل، وقويت النية  واقتصر فيه على ما يتعلق ابلقراءات فقط. قال رمحه هللا: "فاستخرت هللا 

 على تفكيك رموزها، وتبيني لغزها، وإيضاح مشكلها، مما يتعلق ابلقراءات دون غريها".
 

مجال  حتقيق؛ هـ(643)ت  لبن النجيبني اهلمذاين /الدرة الفريدة يف شرح القصيدة
 مج. 5هـ، 1433الرايض: مكتبة املعارف،  -.طلبة

 ويعين ابلقصيدة: الشاطبية. 
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  / ماين يف القراءات السبع لإلمام الشاطيب املسمى إبراز املعاين من حرز األ  ، الشاطبيةشرح  
؛ حتقيق حممد السيد هـ( 665)ت  مساعيل املقدسيإيب شامة عبدالرمحن بن أ أتليف 
 ص.  880هـ،  1434، دار الكتب العلمية  بريوت: -.عثمان

لتيسري يف القراءات السبع" أليب الشاطبية قصيدة المية اختصر فيها اإلمام الشاطيب كتاب "ا
هـ(. وقد لقيت إقباالً واهتماًما من العلماء والقرّاء وطلبة العلم ممن يريد    444عمرو الداين )ت  

إتقان القراءات السبع، وتعددت خمتصراهتا، كما كثر شرّاحها، منهم أبو شامة املقدسي، يف  
 ائل جامعة.  شرحه هذا "إبراز املعاين"، فقد أوىف الشرح وأودعه مس

 
  يوسف، املعروف ابلسمني احلليب أمحد بنشهاب الدين  العقد النضيد يف شرح القصيد/

  املدينة املنورة:   - شراف عبدالرزاق بن فراج الصاعدي.إبن خلف احلساين؛    هـ(   756)ت  
ص   1207، 157هـ، 1433، اجلامعة اإلسالمية، كلية اللغة العربية، قسم اللغوايت

 دكتوراه(. )رسالة 
"، من أوسع شروحها، عين بشرح األبيات ماين ووجه التهاينرز األشرح للقصيدة الشاطبية "ح

وإعراهبا وتوجيه القراءات الواردة هبا. ودرس الباحث هذا الشرح وبنيَّ منهج السمني فيه،  
منه:   وشواهده، وأصوله النحوية اليت اعتمد عليها، وقوَّم الكتاب، مث حقق النص، أعين جزًءا

ا. وأكمل حتقيقه إىل هناية سورة ص: دراسة وحتقيقً ،  ول سورة مرميأن  ، ممن ابب فرش احلروف
 زمالؤه يف اجلامعة نفسها. 

  
اجلوهر النضيد يف شرح القصيد/ أبو بكر بن آيدغدي، الشهري اببن اجلندي الشمسي 

املدينة املنورة: اجلامعة  -هـ(؛ دراسة وحتقيق عبدالكرمي بن نويفع امليموين.  769)ت 
 ورقة )دكتوراه(.  519هـ،   1433اإلسالمية، 

 من أول سورة التوبة، إىل آخر سورة احلجر.
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سراج القارئ املبتدي وتذكار القارئ املنتهي/ أليب القاسم علي بن عثمان بن القاصح )ت 
امللك  املدينة املنورة: جممع -هـ(؛ حتقيق ودراسة علي بن حممد بن علي عطيف. 801

 ص(.  1545مج ) 3هـ، 1435فهد لطباعة املصحف الشريف، الشؤون العلمية، 
هـ(، وهي   590من الكتب املشهورة اليت شرحت قصيدة اإلمام القاسم بن فريُّه الشاطيب )ت 

قصيدة "حرز األماين ووجه التهاين" املعروفة ابلشاطبية، يف القراءات السبع، وأفاد يف شرحه  
لتحصيل، والقارئ الذي سرب الرموز والتحريرات والرتجيحات؛ ليجعله متمكًنا،  القارئ املبتدئ اب

 وتذكارًا له. 
 وقد خدم احملقق النص وضبطه على أربع نسخ خمطوطة، كما قابله على نسخة األصل.   

 
خمتصر األمايل املرضية يف شرح القصيدة العلوية يف القراءات السبع املروية/ علي بن عثمان  

املدينة املنورة: اجلامعة  -هـ(؛ دراسة وحتقيق دايرا سواب ل مني. 801)ت بن القاصح 
 ورقة )دكتوراه(.  814هـ،   1434اإلسالمية، 

 
  ؛ دراسة وحتقيق خلف بن هـ(  911)ت  السيوطي  عبدالرمحن بن أيب بكر    شرح الشاطبية/ 
  704هـ،  1434 جامعة حائل، مركز النشر العلمي والرتمجة، حائل: - .محود الشغديل

 ص )أصله رسالة دكتوراه(.
شرح للنظم املسمى "حرز األماين ووجه التهاين" املعروف ابلشاطبية، لناظمه العالمة القاسم 

هـ( يف القراءات السبع، وهي اليت تواتر نقلها، ووافقت العربية،   590بن فريه الشاطيب )ت 
 كما وافقت رسم املصحف العثماين. 

ي وسط خمتصر سهل، فقد شرح ومل يطل، ووصل إىل املراد بعبارات  وشرح اإلمام السيوط
 واضحة ميسَّرة، كما اشتمل على توجيه القراءات... 

 
ْدث األماين بشرح حرز األماين/ املال علي بن سلطان حممد القاري اهلروي )ت     1014حِّ

 هـ(.  
 هـ...  1437الرايض، حتقيق جمموعة من طلبة الدراسات العليا جبامعة اإلمام يف 
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 ذكر حمقق منهم أنه من أوسع الشروح وأنفعها.
 
؛ صححه واعتىن به هـ(  1376)ت    علي حممد الضباع  رشاد املريد إىل مقصود القصيد/إ

ولد  أمكتبة  القاهرة: -ووضع حواشيه وعلق على حتريراته وليد بن رجب بن عبدالرشيد.
 ص.  663هـ، 1433، الشيخ للرتاث

، املسماة "حرز األماين ووجه التهاين" للعالمة القاسم الشاطبية يف القراءات السبعنت ملشرح 
هـ(. فيذكر التحريرات يف مكاهنا ويدعمها أبمثلة، ويشرح النظم  590بن فريُّه الشاطيب )ت 

إبجياز دون إخالل ابملعىن، وهو أقرب إىل تفسري رموز القصيدة، كما يذكر القرّاء أو الرواة  
 غالًبا وبرتتيب ورودهم يف البيت. أبمسائهم

هـ، 1404هـ، مث صدر بتحقيق إبراهيم عطوة عوض عام 1381وسبق أن طبع الكتاب عام 
هـ، مث بتحقيق مجال السيد رفاعي 1423مث بتحقيق مجال حممد شرف وعبدهللا علوان عام 

 هـ... وهذا حتقيق جديد له.  1432الشايب عام 
 وبعناية جديدة:

 ص.  267هـ، 1436القاهرة: دار ابن كثري،  -حممد توفيق النحاس.حتقيق علي 
ذكر احملقق هنا من مميزات هذا الشرح تنبيهه على زايدات النظم على أصله )التيسري( يف عدة 
مواضع، وإفادته بوضوح بوقف محزة على اهلمزات بشكل ميسَّر، وإشارته إىل طرق الداين يف  

 التيسري" الذي هو أصل الشاطبية. موضع اخلالف حىت يتضح منه طريق "
 كما ذكر أن عمله توضيح ملا أشار إليه الضباع، وحتقيق الطرق اليت ذكرها، وتفصيل ملا أمجله. 

 
اجليزة:    -.حممد الدسوقي كحيلة  ماين/املسمى وضوح املعاين شرح حرز األ  ،شرح الشاطبية

 ص.  552هـ، 1433مكتبة أولد الشيخ للرتاث، 
 

-  مجع القراءات السبع من طريق الشاطبية/ خالد بن حممد احلافظ العِّْلمي.املنح اإلهلية يف 
مج )وصدرت   6هـ،    1436املدينة املنورة: مكتبة دار الزمان،    -، مصححة ومزيدة.5ط

 جـ(.  11يف طبعة 
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كتب اآلية القرآنية املراد مجعها، ووقف عند أماكن الوقوف املعتربة، وإذا كان يف اآلية فرش 
ابلشرح، وبدأ بذكر أمساء القرّاء شارًحا طريقة كل قارئ يف األداء أمام امسه، وإذا كان    تعرَّض له

 يف اآلية حتريرات أشار إليها، مع بيان املسائل اخلالفية. 

 
  853)ت  زين الدين بن عياش الدمشقي  التهذيب فيما زاد على احلرز من التقريب/

 ص.  179هـ، 1433عم ان: دارعمار،  -.محد الرويثيأ؛ دراسة وحتقيق هـ(
 

عم ان: دار    -التحريرات على الشاطبية بني القراءة واملنع/ سامي حممد سعيد عبدالشكور. 
 ص.  127هـ،  1433عم ار، 

حبث يف علم القراءات، وقف فيه املؤلف على ما زاده اإلمام الشاطيب يف قصيدته "حرز األماين"  
م الداين "التيسري يف القراءات السبع"، فهو األصل الذي يف القراءات السبع، على كتاب اإلما

 اعتمده الشاطيب، وطلب اختصاره فنظمه. 
وهم املتأخرون املشتغلون بعلم القراءات   -وقد وقف أصحاب التحريرات على زايدات الشاطيب  

 فأخذوا هبا اترة، وتركوها اترة أخرى.  -
املنع من القراءة ببعض هذه الزايدات،  فأراد املؤلف أن يقف على السبب الذي أوجب عندهم  

 والقراءة ببعضها اآلخر.. 
 واملؤلف أستاذ القراءات يف جامعة طيبة ابملدينة املنورة. 

 
الرايض:   -استدراكات العلماء على الشاطبية: مجع ودراسة/ رغداء بنت عدانن الصائغ.

 هـ )ماجستري(. 1436جامعة اإلمام، 
 

)ت   ندلسيحممد بن يوسف الشهري أبيب حيان األ  القراءات السبع العوايل/قد الآليل يف  ع
  - محد بن علي السديس.أراف  إش  براهيم بن حممد نور سيف؛إعداد معاذ بن  إ؛  هـ(  745

هـ،  1433 سالمية،اجلامعة اإلسالمية، كلية القرآن الكرمي والدراسات اإل ملدينة املنورة:ا
 )حتقيق قسم منه(.  ص )رسالة دكتوراه(. 531
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منظومة يف القراءات السبع املتواترة، إلمام جليل ومقرئ مفسر، عامل ابلعربية، أيب حيان  
 األندلسي. وهذه الرسالة حتقيق وشرح جلزء منها، من أوهلا إىل هناية فرش سورة البقرة.

بيًتا، مجع فيها تسعة من أمهات كتب ( 1940وهي منظومة ألفية بديعة، عدد أبياهتا )
 القراءات، وهي من أصول كتاب النشر البن اجلزري رمحه هللا.  

 
؛  هـ( 780)ت  حملمد بن حممود السمرقندي /املبسوط يف القراءات السبع واملضبوط

  595هـ،  1433الرايض: جامعة اإلمام،    -.يوسف بن عبدالرزاق الشغديل  دراسة وحتقيق
 ص )ماجستري(.

 
صيل الكفاية من الختالف الواقع بني التيسري والتبصرة والكايف واهلداية/ أليب عبدهللا  حت

هـ(؛ دراسة وحتقيق أمحد فتحي   800حممد بن أمحد بن عبدالكرمي بن مجاعة املهدوي )ت  
ورقة )حبث   332هـ،  1433املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -حممد عبداجلليل.

 ري(.مكمل لرسالة املاجست
 التيسري يف القراءات السبع أليب عمرو الداين.
 والتبصرة يف القراءات السبع ملكي بن محوش. 

 والكايف يف القراءات السبع حملمد بن شريح الرعيين.
 واهلداية ألمحد بن عمار املهدوي.

 
هـ(؛ حتقيق حممد سيد  1380تقريب النفع يف القراءات السبع/ علي حممد الضب اع )ت 

 ص.  264هـ،  1435القاهرة: دار ابن كثري: دار املاهر ابلقرآن،  -عبدهللا فتح هللا.
مجع فيه مصنفه ما يتعلق ابلقراءات السبع من طريق الشاطبية، من أمساء القرّاء ورواهتم وطرقهم،  
وما يتعلق بقراءهتم من أصول وفرش، وسار فيه على هنج الشاطيب يف "حرز األماين" املسمى  

 بية، حمررًا ومبيًنا ملا فيه من وجوه جائزة وممتنعة، جيوز العمل هبا أو ال جيوز.. ابلشاط
وذكر يف املقدمة أنه يعدُّ من أهم املختصرات فيما يتعلق ابلقراءات السبع، وكأنه ملخص 

 للشاطبية، مع وضوح العبارة، وعدم الرتميز، واالكتفاء ابملعتمد املقروء به إبجياز.  
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أتليف حممد عبطان الشمري؛   السبع: مورد الظمآن يف تسبيع القرآن/مصحف القراءات 

 جـ.  6هـ، 1433دمشق: دار النعمان للعلوم،  -قدم له عبداجلليل العطا. 
بدأ بدراســة للقرّاء وقراءاهتم، وترجم لألمة ورواهتم، وبنيَّ األصــول والفرش، ومفردات ما حيتاجه 

القرآن الكرمي وآداب تالوته، ودقائق البحث الباحث يف علم القراءات. وحتدث عن فضـــــــــــائل 
يف قواعد ترتيله. وحبث تفصــــــــــــيلي حول التكبري أواخر الســــــــــــور، وهناية ختم القرآن الكرمي. مث 

 البحث يف األحرف السبعة وما يدور يف فلكه.
ا، من أول ســورة الفاحتة إىل آخر ســورة الناس، على  وســائره تســبيع القرآن الكرمي أصــواًل وفرشــً

القراء السـبعة، من خالل الرواايت والطرق، وما اشـتهر وصـح وثبت عند األئمة القراء  مذاهب
 واملراجع املعتمدة يف القراءات.

 
الآللئ والدرر يف اجلمع بني رواية قالون وقراءيت ابن كثري وأيب جعفر من الشاطبية والدرة/ 

ــ،   1437دار الزمان،  املدينة املنورة: مكتبة   -إلياس بن أمحد حســـــني ]البماوي[. هــــــــــــــ
 ص. 487
 : التيسري يف زايدات ابن حميصن على ابن كثري/ للمؤلف نفسه.ومعه

هــــــــــــ(، وعبدهللا بن كثري  220مجع بني رواايت املقرئني: عيسى بن ميناء املعروف بقالون )ت 
هــ(، وبنيَّ زايدات املقرئ  130هــ(، وأيب جعفر يزيد بن القعقاع املدين )ت  120املكي )ت 

 هـ( على قراءة ابن كثري املكي، رمحهم هللا مجيًعا. 123حممد بن عبدالرمحن بن حميصن )ت 
وقـــــد ترجم املؤلف للقراء الـــــذين ورد ذكرهم يف الكتـــــاب، وعرض أصــــــــــــــول وفرش الرواايت 

 املقصودة، موزًعا إايها على فصول ومباحث.
 

×××     ×××     ××× 
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 قراءة عبدهللا بن عامر:  -أ
 

هـ( والختالف بني أصحابه/ أبو  118عبدهللا بن عامر اليحصيب الشامي )ت حروف 
هـ(؛ دراسة وحتقيق عفاف بنت  454الفضل عبدالرمحن بن أمحد الرازي ]العجلي[ )ت  

 ورقة )ماجستري(. 225هـ،  1436املدينة املنورة: جامعة طيبة،  -حامد املطريف.
 ذكوان من طريق ابن األخرم. اقتصر فيه على قراءة ابن عامر من رواية ابن

 
هــ؛ دراسة    1179  –  1080منظومة مفردة ابن عامر وشرحها/ صاحل بن حممد اللمطي  

  172هـ،  1434املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  - وحتقيق أسامة عبدالرحيم سليم.

 ورقة )حبث مكمل للماجستري(.

 
 قراءة ابن كثري:  -ب
 

  - ط، جديدة ومنقحة ومزيدة. -براوييه البزي وقنبل/ مجال فياض.قراءة ابن كثري 
 ص.  228هـ،   1436اإلسكندرية: دار القمة: دار اإلميان، 

 250هـ( رمحه هللا، براوييه أمحد بن حممد البزي )ت  120قراءة عبدهللا بن كثري املكي )ت 
 291لقب قنبل )ت هـ( مقرئ مكة ومؤذن املسجد احلرام، وحممد بن عبدالرمحن املكي، امل

 هـ( شيخ القراء ابحلجاز. 
وفيه بيان األصول املخالفة لرواية حفص، والكلمات اليت خالف فيها ابن كثري حفًصا يف القرآن 

 كله، من أصول وفرش.
 
عداد مدحية صاحل إ  مام ابن كثري من الشاطبية/صول واحلجة مع فرش احلروف لقراءة اإلألا

 ص.  304هـ، 1434 ار طيبة اخلضراء،د املكرمة:مكة  الرايض؛ -.مهدي
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 قراءة عاصم:  -جـ
 

هـ(؛ دراسة   381مفرد حفص/ أليب بكر أمحد بن احلسني بن مهران النيسابوري )ت 
  281هـ،    1435املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،    -وحتقيق عبدهللا بن حممد املشجري.

 املاجستري(.ورقة )حبث مكمل لرسالة  
 

مساعيل بن إإلبراهيم بن  القواعد السنية يف قراءة حفص عن عاصم من طريق الشاطبية/
 هـ(.  1095)ت بعد    حممود العدوي

  1434متَّ حتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة من قبل طلبة يف الدراسات العليا، 
 هـ،... 

وفرًشا، استناًدا إىل الشاطبية. واعتىن فيه املؤلف  حيتوي الكتاب على رواية حفص أصواًل 
ابلرتتيب والتبويب كما سار عليه الشاطيب، ووضح املواضع اليت اتفق عليها القراء السبعة أو 

 العشرة.
 

  1143صرف العنان إىل قراءة حفص بن سليمان/ عبدالغين بن إمساعيل النابلسي )ت
هـ،  1434بريوت: دار الكتب العلمية،  -هـ(؛ اعتىن به وعلق عليه السيد يوسف أمحد.

 ص.  288
منظومة وشرحها لعامل معروف، يف الرواية الصحيحة عن قراءة عاصم، وهي لإلمام املقرئ 

هـ، ورجحت قراءته على شعبة بضبط   180حفص بن سليمان األسدي الكويف، املتوىف سنة 
ربيبه، ابن زوجته، فكان    احلروف. واشتهرت ملالزمة حفص عاصًما، حيث ترَّب يف بيته، فكان 

 أعلم أصحابه بقراءته. 
 ( بيًتا، شرحها املؤلف نفسه.520وبلغت أبيات املنظومة )

 
املدينة   -.محد سعيدأمين أمجعه  ا حلفص من طريقي الشاطبية واملصباح/فصاح عم  اإل

 ص.   56هـ، 1433املنورة: مكتبة دار الزمان، 
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  - ية حفص/ إعداد حممد بن عباس الباز.مباحث يف علم القراءات مع بيان أصول روا

 ص.  127هـ، 1435القاهرة: دار الكلمة، 
عرَّف بعلم القراءات، وبنيَّ أصول رواية حفص، وأركان القراءة الصحيحة، ومجع فيه األلفاظ  
  والكلمات اليت انفرد هبا حفص عن عاصم وقرأها وحده ومل يتفق معه راو أو قارئ يف قراءته

 جدوالً ابلقرّاء العشرة ورواهتم وطرقهم. هلا، وقدَّم 
 

التمييز بني الشيخني يف قراءة عاصم )حفص و شعبة( من طريق حرز األماين ووجه التهاين/  
  - أبو عبدالرمحن علي بن حسن سليمان؛ املراجعة النحوية والصرفية لألوجه إبراهيم مجيل.

 ص.  304هـ،  1435الدمام: دار ابن اجلوزي،  
تصرة للمبتدئني أعدها وتال شواهدها املؤلف اجملاز ابلقراءات العشر، وفيها مذكرة مقارنة خم

بيان أوجه اخلالف بني راووي قراءة عاصم: حفص وشعبة، واألوجه املقدَّمة يف األداء، ومفردات 
 القراءة والرواية، وتوجيه القراءة، والرسم العثماين. 

 و"حرز األماين" هي الشاطبية. 
 

  -ملعاين الَقْرش لختالف حفص مع َوْرش/ حممد عبدهللا بن حممد الشنقيطي.الَفْرش 
 ص.  215هـ،  1436دمشق: دار الغواثين للدراسات القرآنية، 

شرح يبني مقاصد نظم املؤلف "الفرش الختالف حفص مع ورش"، الذي نظمه لتسهيل معرفة 
 .هـ( 128هـ( عن عاصم الكويف )ت  180رواية حفص بن سليمان )ت 

 والفرش: البسط. والقرش: اجلمع.
 

ه.   - نظم الفرش يف الفرق بني رواييت حفص وورش/ نظم وتعليق حممد املختار ولد أاب 
 ص.  62هـ، 1434شنقيط: جامعة شنقيط العصرية، 

نظم خمتصر يتناول بعض الفروق بني رواييت حفص وورش، متتبًعا إايها حسب ترتيبها يف  
 مة اليت حصل فيها الفرق عند أول ذكر هلا. املصحف، وقد يذكر أمثلة الكل 
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رواية حفص يف ميزان القراءات: دراسة ومقارنة يف ضوء املنهج التكاملي/ جمدي حممد 
 ص.  161هـ،  1434اإلسكندرية: مؤسسة حورس الدولية،  -حسني.

االختيار  عقد فيه املؤلف مقارنة بني رواية حفص عن عاصم والقراءات العشر، وهدف منه 
والرتجيح والتوفيق بني تلك الرواية والقراءات املذكورة، وختري منها ما اعتقد أهنا األفصح واألوىل 

 يف بعض املواضع، وجعل رواية حفص هي األساس. 
 هي املعتمدة واألكثر شهرة وقبواًل.. –الراوي الثاين عن عاصم  – وذكر أن رواية شعبة 

 ب له نقًدا.. ذلك أنه خلط بني القراءات..كما ذكر يف مقدمته أن كتابه سيجل 
 

أحسن صحبة يف رواية اإلمام شعبة من قراءة عاصم بن أيب النجود الكويف من طريقي  
  191هـ  1435عم ان: دار عم ار،  -.2ط  -الشاطبية والطيبة/ توفيق إبراهيم ضمرة.

 ص.
اية حفص، مث ذكر هـ( اليت ختالف رو  193ذكر فيه أصول رواية شعبة بن عياش القارئ )ت 

الكلمات اليت ختالف حفًصا، كل سورة على حدة، حبيث يسهل على طالب العلم معرفة الفرق 
 يف النطق بني هذه الرواية ورواية حفص املشهورة يف معظم العامل اإلسالمي.

 
  - أبو بكر بن عي اش األسدي: قراءاته القرآنية ومروايته التارخيية/ شكيب كاظم البغدادي.

 ص )أصله جزء من رسالة املاجستري(.  125هـ،   1436ار اإلرشاد، محص: د

ذكر املؤلف أنه أول من مجع مروايت أيب بكر بن عياش التارخيية، وقراءاته، ونبًذا من حياته  
وسريته، ووضعها بني أيدي الباحثني والقراء، بعد أن كانت موزعة يف املظان، ومبثوثة يف الكتب  

 يف هذا عندما قدم رسالته العلمية، منذ زمن.  القدمية. ورمبا صدق قوله 
  193وهو أبو بكر بن عياش بن سامل األسدي احلافظ، املقرئ، موىل واصل األحدب )ت 

 هـ(. ذكر أن كنيته امسه، أو أن امسه شعبة )القارئ(. 
 واملؤلف عضو احتاد األدابء والكتاب العرب، والعراق.
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 قراءة أيب عمرو بن العالء -د
 

امليسَّر من التيسري طريق أيب عمرو بن العالء النحرير/ حممد بن علي بن خروف الوراق  
املدينة املنورة:   - هـ(؛ دراسة وحتقيق نسيبة بنت منصور العبديل. 727املوصلي )ت 
 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 218هـ،   1435جامعة طيبة، 

 
عمرو البصري من طريقي الشاطبية والطيبة/  غاية سروري يف رواية الدوري من قراءة أيب 

 ص.  249هـ،  1433القاهرة: دار املاهر ابلقرآن،  -إعداد توفيق إبراهيم ضمرة.
هـ( من قراءة أيب عمرو زاّبن بن العالء   246شرح مبسط لرواية حفص بن عمر الدوري )ت 

، واخلالف بني  هـ( من طريقي الشاطبية والطيبة، وحيتوي على أصول رواية الدوري 154)ت 
 روايته ورواية حفص يف الفرش، مث اخلالف بني الشاطبية والطيبة. 

قال املؤلف: واألصل فيمن يقرأ هذه الرواية أن يكون جمازًا برواية حفص بن سليمان، ودرس  
 مقدمة يف علم القراءات، ولذلك اقتصر يف هذا الكتاب على ما خيالف فيه الدوري حفًصا.  

 والكتاب كله جداول.
 

  1105البهان يف رواية الدوري ابن صهبان/ موسى بن قاسم املكناسي املغريب )ت بعد 
 هـ(. 

 هـ،...  1435حققه طلبة من قسم الدراسات العليا جبامعة طيبة ابملدينة املنورة، 
 هـ( رمحه هللا.  246هو القارئ حفص بن عمر بن عبدالعزيز بن صهيب الدُّوري )ت 

 
هـ/ حممد رايض فخري    154قراءة أيب عمرو بن العالء البصري، املتوىف  املنتقى يف ختريج  

 ص.  171هـ،  1433بغداد: ديوان الوقف السين،    -الطبقجلي.
مهَّد املؤلف ملوضوعه بتعريف لعلم القراءات، مث ترجم أليب عمرو بن العالء أحد القراء السبعة، 

 فروع. وبنيَّ أصوله يف القراءة، مث الفرش، أو ما يسمى ابل
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( أصاًل، اشتهر ابإلدغام الكبري منها، ونسب إليه روايته من السبعة،  13وذكر أن أليب العالء )
 بل هو املختص به من العشرة.

وكان يقرأ بقراءته الكثري من أهل الشام واملغرب واليمن، واليوم يقرأ هبا أهل وسط وجنوب  
 إفريقيا وبلدان أخرى. 

 
 قراءة انفع  -هـ
 

، الشهري  األنصاري  أليب عبدهللا حممد بن علي بن عبداحلق  يف حروف انفع/  تقريب املنافع 
  راكش: م -.؛ تقدمي وحتقيق حممد بن عبدهللا البخاريهـ( 690)ت حنو اببن القصاب 

 ص. 324هـ، 1434 ،يب عمرو الداينأمام الرابطة احملمدية للعلماء، مركز اإل
املقرئ رمحه هللا رواية ودراية، قسم كل ابب منه إىل عشر تقريب وتبسيط ملا يتعلق حبروف انفع  

مسائل، تسع منها يف التعريف والتوجيه، واملسألة العاشرة يف مذهب انفع يف الباب. وسلك 
 يف ابب الرواية سبيل اإلمام أيب عمرو الداين.

ب يف قراءة وهذا الكتاب هو األثر الوحيد املتبقي من آاثر املؤلف، وهو أقدم مؤلَّف يف املغر 
 انفع من رواييت ورش وقالون.

 
"الدرر اللوامع املوضوعة يف أصل حرف انفع" أليب احلسن علي بن حممد بن بر ي )ت  

 هـ(.  730
نظم، هو اجلزء الثاين من "جهود أيب عبدهللا اجملاصي يف خدمة علوم القرآن" املوجود يف )غريب  

 القرآن(.

 
يف حممد احلضرمي بن حممد املختار اجلكين، الشهري  أتل  رايض املراتع على الدرر اللوامع/

  -. ؛ راجعه وقدم له حممد ولد سيدي ولد احلبيبهـ( 1372)ت  ابلشيخ احلضرامي
 ص.  264هـ، 1434،  دار ابن حزم بريوت:
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" ملؤلفه علي  مام انفعصل مقرأ اإلأالدرر اللوامع يف على كتاب " شرح بتجويد القراءات السبع
هـ(، حيث ذيَّل كل ابب منه بتتمة يذكر فيها ملخص قراءات  730)ت بن حممد بن بري 

 القرّاء الستة غري انفع.
 ومؤلفه كان مدرًسا بدار احلديث مبكة املكرمة. 

 
دريس بن عبدهللا  إيب العالء أ أتليف  التوضيح والبيان يف مقرإ انفع املدين ابن عبدالرمحن/

  بريوت:   مركز الرتاث الثقايف املغريب؛  الدار البيضاء:  -.الودغريي؛ حتقيق وتعليق حممد صفا
 ص.  496هـ،  1435  دار ابن حزم،

هـ(، 730ضمَّنه املؤلف نظم "الدرر اللوامع يف مقرإ اإلمام انفع" أليب احلسن علي بن بري )ت  
املؤلف من  وجاء هذا الكتاب كالشرح والبيان ملا تضمَّنه النظم املذكور، إضافة إىل ما استودعه  

 فوائد تفيد الطالب، مع ترتيب وتبويب حسن.
ووصف املؤلف أبنه حامل راية القرآن يف وقته، إليه املرجع يف علوم القراءات كلها، عارفًا  

 هـ. 1257ابلتجويد، ال يضاهيه فيه أحد يف وقته... تويف سنة  
 

يان ملا تضمنه نظم  مع الشرح والب  ،قراءاة اإلمام انفع من نظم الدرر واحلصرية والبارع 
الدار البيضاء:   -.احلسن صدقي البارع لبن آجروم النحوي املشهور واملقرئ املغمور/

 ص.  119هـ، 1433املؤلف،  
 مجع فيه بني ثالث منظومات يف قراءة اإلمام انفع، هي:

 488، أو املنظومة احلصرية/ علي بن عبدالغين احلصري )ت رائية احلصري -
 هـ(.

 هـ(. 723حممد بن حممد بن آجروم )ت  / مام انفعإلاالبارع يف قراءة  -

 هـ(. 730علي بن حممد بن بري )ت  /مام انفعالدرر اللوامع يف مقرئ اإل -
 

هـ،  1433القاهرة: املكتبة التوفيقية،  -. حممد هاشم عبدالعزيز تسهيل قراءة انفع/
 ص.  223
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  1334عمر النشوي )ت النور الساطع برواية قالون وورش عن انفع/ أمحد بن أمحد بن 

هـ،   1436املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  - هـ(؛ دراسة وحتقيق سامي حيىي عواجي.
 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 238

 
فتيحة  يليه مقارنة بينهما/و  ،السهل اجلامع يف بيان أصول رواية ورش وقالون عن انفع

 ص.  177هـ، 1433الرابط: دار أيب رقراق،  - .الزويين
 

الختالف بني قالون وورش يف روايتهما عن انفع، املسمَّى اختصارًا مفردة انفع/ حممد بن  
بريوت: دار ابن حزم،   -هـ(؛ حتقيق ودراسة حازم حممد سالم. 476شريح الرعيين )ت 

 ص.  199هـ،  1435
يح فيه أصول رواية  من نوع الكتب اليت توضح أصول الرواة عن القرّاء، وقد جرَّد فيه ابن شر 

هـ(، وعثمان بن سعيد املعروف بورش   220كل من عيسى بن ميناء املعروف بقالون )ت 
هـ(. ومل يتعرض فيه لفرش السور  169هـ( عن انفع بن عبدالرمحن القارئ )ت  197)ت 

عندمها إال اندرًا. وجعل يف هناية ابب الياءات الزوائد لكل من قالون وورش نظًما جيمع تلك  
 لياءات.  ا

و )املفردة( مؤلَّف جيمع قراءة إمام معنيَّ برواايته، أو رواية أحد الرواة عن إمامه من طريق أو  
 طرق متنوعة. 

 
القاهرة:  -الفتح الرمحاين يف رواية ورش من طريق األصبهاين/ إعداد عبدالرمحن نبوي. 

 ص.  171هـ،   1436توزيع دار ابن كثري، 
هـ( من طريق حممد بن عبدالرحيم   197عثمان بن سعيد بن ورش )ت  يشرح فيه املؤلف رواية  

هـ( أصواًل وفرًشا، فيما خالفت فيه رواية حفص عن عاصم من طريق  296األصبهاين )ت 
 الشاطبية، اليت يبدأ هبا أكثر احلفاظ.

 مث األصول، مث فرش احلروف على شكل جداول، مع التنبيه إىل بعض األصول.
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 الف بني العدد املدين األخري والعدد الكويف.إضافة إىل ذكر اخل
ويليه: ما خالف فيه األصفهاين األزرق، وملحق بزايدات الطيبة على الشاطبية لألزرق عن  

 ورش.
 

  - اجلسر املأمون إىل رواية قالون من طريقي الشاطبية والطيبة/ إعداد توفيق إبراهيم ضمرة. 
 .ص  154هـ، 1433القاهرة: دار املاهر ابلقرآن، 

هـ( من قراءة انفع املدين من  220شرح فيه مؤلفه رواية عيسى بن ميناء املعروف بقالون )ت 
طريق الشاطبية، وحيتوي على أصول رواية قالون، وفرش الكلمات اليت اختلف يف قراءهتا مع 

 حفص.
ها  وذكر الدليل من الشاطبية أحيااًن، كما ذكر يف احلاشية بعض الشروح اليت ميكن الرجوع إلي

 ملزيد من التوضيح. 
 

تيسري العتناء يف قراءة اإلمام انفع املدين برواية قالون عيسى بن ميناء/ إعداد وأتليف  
هـ،  1434بريوت: دار الكتب العلمية،    -عبداجمليد بن سردار خان آل موسى السليماين.

 ص.  253
هـ(، برواية   169القارئ )ت ملخص ما صحَّ عن اإلمام انفع بن عبدالرمحن الليثي املدين 

هـ(، يف الكلمات املختلف فيها من طريق الشاطبية. وهذه   220عيسى بن ميناء قالون )ت 
 القراءة مشهورة يف بالد املغرب وتونس والسودان وغري ذلك من بالد إفريقيا.

،  وذكر يف قسم األصول بعض األمثلة من الشاطبية، والكلمات اليت تكررت يف القرآن الكرمي
 ويف فرش احلروف للتأكيد، كل سورة على حدة، مع ذكر الدليل. وأورد يف آخره مصادره.

 
ط، جديدة منقحة  - رواية قالون عيسى بن مينا عن اإلمام انفع املدين/ مجال فياض.

 ص.  179هـ،   1436اإلسكندرية: دار القمة: دار اإلميان،  -ومزيدة.
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هـ(   169مام انفع بن عبدالرمحن املقرئ املدين )ت  هـ( رمحه هللا عن اإل  220رواية قالون )ت  
يف جداول حسب ترتيب السور، مع بيان بعض األوجه اخلالفية والتحريرات املفيدة، ومراعاة  

 الرسم العثماين.
 والكتاب حلقة يف سلسلة تيسري القراءات القرآنية من طريق الشاطبية. 

 
 خامًسا

 القراءات العشر  
 املتواترة( )القراءات 

 
املصباح الزاهر يف القراءات العشر البواهر/ أليب الكرم املبارك بن احلسن الشهرزوري )ت 

  1438الرايض: دار احلضارة،  -هـ(؛ دراسة وحتقيق إبراهيم بن سعيد الدوسري. 550
 مج )جزء منه أصله رسالة دكتوراه(.  4هـ، 

اءات العشر، وهلذا حظي بثناء كبار  يعدُّ هذا الكتاب من أفضل الكتب اليت كتبت يف القر 
 علماء القراءات وإشادهتم، كما يقول احملقق.

( اباًب، حتتها فصول. بنيَّ فيها فضائل القرآن ومحلته، وأمساء القراء العشرة 15وجعله املؤلف يف )
اب وترتيبهم، وأسانيدهم، مث أصول القراءات، وهي القواعد الكلية املطردة غالًبا. وأتبع ذلك ابلب

 األخري، يف اختالف القراء يف فرش احلروف.
 ويف ختام الكتاب ذكر فصواًل يف إمجايل عدد سور القرآن وآيه وكلمه وحروفه. 

 
: مجًعا ودراسة/ هـ[ 711]ت القراءات املتواترة وتوجيهها يف "لسان العرب" لبن منظور 

 ورقة )دكتوراه(.   568هـ،    1433مكة املكرمة: جامعة أم القرى،    -حممد بن سعد القرين.

 
هـ(؛   732نزهة البرة يف قراءة األئمة العشرة/ أبو إسحاق إبراهيم بن عمر اجلعبي )ت 

  1070هـ،    1434املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،    -حتقيق عبدالرزاق حممد إسحاق.
 ص )دكتوراه(. 
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هـ(؛ دراسة   833ي )ت النشر يف القراءات العشر/ أليب اخلري حممد بن حممد بن اجلزر 

 ص(.   2582مج )  6هـ،    1435املدينة املنورة،    - وحتقيق السامل حممد حممود الشنقيطي.
( كتااًب من أمهات كتب علم 59مجع فيه العالمة اجلزري قراءات القرّاء العشر من خالل )

  القراءات، وسرب غورها من حيث إسنادها ومتنها، وأضاف إليها سبعة شروح للشاطبية فوق 
العدد املذكور، فتحرَّر له من الطرق حنو ألف طريق، وهي أصح ما وجد يف زمانه وأعاله. مث  
نظم هذا الكتاب يف قصيدة "طيبة النشر يف القراءات العشر"، ومجع فيها أصول علم القراءة 

 ( بيًتا. 1015وقواعده، وتقع يف )
 

بن حممد بن اجلزري )ت منظومة طيبة النشر يف القراءات العشر/ نظم أيب اخلري حممد 
  1433دمشق: مكتبة ابن اجلزري،    -هـ(؛ حتقيق وضبط وتعليق أمين رشدي سويد.   833

 ص.  220هـ، 
حتقيق وضبط للمنظومة املشهورة "وفق قواعد إخراج النصوص اليت ارتضاها أئمتنا" كما قال  

ة، املطبوعة  احملقق، واعتمد فيه على جمموعة نسخ خطية، إضافة إىل عدد من شروح املنظوم
 واملخطوطة.

 وأحلق هبا شرح الكلمات الغريبة الواردة يف املنظومة، وفهرًسا للشواهد الواردة يف غري سورها. 
والطباعة أنيقة ملونة، اللون األسود لكالم الناظم، واألزرق للكلمات القرآنية، واألمحر للرموز 

 ز كلمة.والواو الفاصلة، وألمساء األئمة والقراء ورواهتم، وإلبرا
 

هـ(؛    835شرح طيبة النشر يف القراءات العشر/ أليب بكر أمحد بن حممد بن اجلزري )ت  
املدينة املنورة: جممع امللك فهد لطباعة املصحف  -حتقيق عادل إبراهيم حممد رفاعي.

 ص(.  1239مج )  2هـ،  1435الشريف،  
هـ( الذي جتاوز ألف   833أصله نظٌم إلمام هذا الفن العالمة حممد بن حممد بن اجلزري )ت 

بيت، والشرح البنه أمحد، الذي أفاد من والده علًما غزيرًا، إذ قرأ عليه كتابيه "النشر يف القراءات 
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العشر"، و"تقريب النشر"، كما قرأ عليه "الطيبة"، وفهم بذلك ما ورد يف املنظومة من إشارات  
 بذلك متميزًا، واضًحا مستوعًبا. ومصطلحات ال جيلِّّيها إال من تعمَّق فيها، وصار الشرح 

 
عم ان: دار عم ار،    -أصول النشر وطرقه وأثرمها يف التحريرات/ سامي سعيد عبدالشكور.

 ص.  88هـ،  1437
يعين ابلنشر كتاب "النشر يف القراءات العشر" ملؤلفه املقرئ العالمة حممد بن حممد بن اجلزري  

 هـ(.   833رمحه هللا )ت 
 وأصوله: الكتب اليت روى منها القراءات العشر. 

 وطرقه: السبيل املوصلة لتلك الكتب.
 ريب، وغريها..والتحريرات: علم قام على كتب ابن اجلزري، كالنشر، وطيبة النشر، والتق

 وجعل املؤلف كتابه يف ثالثة مباحث: 
 أصول النشر اليت روى منها ابن اجلزري القراءات العشر واملالحظات عليها.  -

 كفاية أصول النشر عند احملررين. -

 أثر فقد أصول النشر على التحريرات. -
 

حتقيق   هـ(؛  1050اجلواهر املكللة ملن رام الطرق املكمَّلة/ حممد بن أمحد العويف )ت 
مج )أصله رسالة  2هـ،  1435الرايض: مكتبة الرشد،  -عبدالرمحن فتح هللا انفع. 

 علمية(. 
قال مؤلفه رمحه هللا: "هذا كتاب يف القراءات العشرة، اختصرته من كتايب املسمى ببحر املعاين  

 وكنز السبع املثاين، تيسريًا ملن علَّمه وتعلَّمه". 
بعد أن مسَّى القرَّاء ورواهتم، وأصحاب الطرق عن الرواايت.  ( اباًب، 23وقد جعله املؤلف يف )

كما خصَّص اباًب لفرش احلروف، افتتحه ابلفاحتة، وختمه ابلناس، مارًّا ابحلروف القرآنية موضع 
  اخلالف، مث ايءات كل سورة، وحمذوفاهتا، وإدغاماهتا.

 ( مسألة. 16وختم كتابه ابلتكبري، وذكر فيه )
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 يب العباس أمحد بن حممد بن عجيبة احلجوجيأل   توجيه القراءات املتواترة/الدرر الناثرة يف 
بريوت: دار  -.؛ أعده واعتىن به عبد السالم العمراين اخلالديهـ( 1224)ت  الفاسي

 ص.  447هـ 1434الكتب العلمية، 
 
الرايض: دار القاسم،   -.أمرية علي شرف الدين جة العصر يف القراءات العشر/هب

 ص.  576هـ،  1433
 

ا أبقوال علماء القراءات السابقني ا و موثقً ا ميسرً ا جامعً شرحً  يف ظالل القراءات العشر:
القاهرة:   -.عداد قدري بن حممد بن عبدالوهابإ واملعاصرين حول الشاطبية والدرة/

 جـ.  3هـ، 1433مكتبة الثقافة الدينية، حنو 
 

اعتماد   الصغرى من طريق الشاطبية والدرة/ النهاية الكبى يف اجلمع ابلقراءات العشر
 مج. 5هـ، 1434طنطا: دار الصحابة،  -.عيسى مصطفى عبدالتواب

 
بصائر أويل األلباب يف مجع رواايت الكتاب من طريق الشاطبية والدرَّة/ إعداد إميان حممد  

  - املعصراوي.رمضان عبداحلميد؛ راجعه وقدم له حممد فتحي القاضي؛ قدم له أمحد عيسى  
 مج. 2هـ،   1435اإلسكندرية: الدار العاملية للنشر، 

عرَّفت فيه الكاتبة ابلقرّاء العشر ورواهتم، مع بيان أصول كل قارئ، مث بدأت جبمع رواايت  
القراءات العشر من سورة الفاحتة، مبينة اجلمع ابلوقف، مع شرح اخلالفات الواقعة بني القرّاء 

دلة من الشاطبية والدرة، وركزت على توجيه الكلمات اليت وردت يف اآلية، واستشهدت ابأل 
هبا هذه القراءات، وهو ما يسمى عند علماء هذا الشأن ابلفرش، مث ذكرت اخلالف بني علماء  
العدد يف عّد آي القرآن، واجتهدت يف كتابة كل كلمة عليها خالف ابلرسم العثماين، كما  

والدرة على بعض الكلمات القرآنية ليعني القارئ على فهم  ذكرت الوجوه احملررة على الشاطبية  
 املقروء هبا.  
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  1436بريوت: دار ابن حزم،    -امليسَّر يف مجع أصول الشاطبية والدرة/ منال الرتك زين.
 ص.  332هـ، 

شرح ملنت "حرز األماين ووجه التهاين" املعروف ابلشاطبية، لإلمام أيب القاسم بن فريُّه الشاطيب  
هـ(، وهو يف القراءات السبع، ومنت "الدرَّة املضيَّة" يف القراءات الثالث املتممة   590)ت 

 هـ(.  833للعشر، لإلمام حممد بن حممد بن اجلزري )ت 
 وذكرت الكاتبة أن شرحها معتدل، ليس ابملختصر وال ابملوسَّع. 

 
نور صبحي حممد الختصار يف القراءات العشر من طريقي الشاطبية والدرة/ مجع وترتيب أ

طنطا: دار   -عابدين، هاين حممد بركات، سعيد حيىي عبداملعطي، حممد عبدهللا السيد.
 ص(. 420مج ) 1جـ يف   2هـ،  1434الصحابة، 

اجلزء األول منه شرح ألصول القراءات العشر الصغرى من طريقي الشاطبية، والدرَّة املضيَّة.  
 راعًيا ذكر القراءتني ابلتشكيل لكل قراءة.واآلخر شرح لفرش حروف الشاطبية والدرة، م

وأثبت بيت الشاطبية، وحتته ما يقابله من منت الدرَّة، وكتب الشرح الذي جيمع بينهما بطريقة  
 خمتصرة وسهلة.

 
طنطا:   -توجيه القراءات العشر من طريق طيبة النشر/ إعداد مجال الدين حممد شرف.

 ص.  640هـ،  1435دار الصحابة للرتاث،  
ع علماء القراءات شروطًا لصحة القراءة، موضحني كيفية قراءة كل إمام، وصارت القراءة وض

ال تقبل إال بتوافر هذه الشروط، وإال كانت القراءة شاذة ال يتعبَّد هبا.. ومن هنا ظهر علم 
 التوجيه أو االحتجاج..

يف توجيهه، ومنهم    وذكر املؤلف أن من العلماء من أسهب يف ذكر اللغة والتطويل على القارئ 
 من اختصر اختصارًا شديًدا... وأن كتابه هذا جاء وسطًا، غري خمتصر خمل، وال طويل ممل.. 

وكتاب "طيِّّبة النشر يف القراءات العشر" هو للعالمة املقري حممد بن حممد بن اجلزري )ت 
 هـ(. 833
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الوهراين املغراوي )ت حنو  التقريب يف الطرق العشرة عن انفع/ نظم حممد شقرون بن أمحد  
املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -هـ(؛ دراسة وحتقيق أمحد سعد الدين هيهاب. 929

 ورقة )ماجستري(. 295هـ،  1434

 من بداية املنظومة، إىل هناية ابب اهلمز املفرد. 
  424ـ،  ه  1434وحقق زميله زكراي توفيق سعيد من بداية ابب النقل، إىل هناية املنظومة،  

 ورقة.
ألنه كان أشقر اللون، فامسه    ؛رف بشقرون، عُ ...أبو عبدهللا حممد بن أمحد بن بـُوىمْجىعةواملؤلف  

 . من برابرة املغرب.وبومجعة اسم جده  ، وأمحد اسم أبيه ،حممد
 

هـ(؛   1150هتذيب القراءات/ حممد بن أيب بكر املرعشي، امللقب بساجقلي زاده )ت 
دمشق: دار الغواثين للدراسات القرآنية،  -دالسالم بركات.دراسة وحتقيق خالد عب

 هـ(.   1432ص )أصله رسالة ماجستري من جامعة بريوت اإلسالمية،    882هـ،    1433
هتذيب واختصار للقراءات العشر، بدأ مؤلفه مبقدمة بنيَّ فيها أمهية هذا العلم، وعاب على من 

الفرق بينها، وذكر اصطالحاته يف الكتاب، مث أتبعها  هجره، مث ذكر أهم املؤلفات فيه، وأوضح  
بفصول، يف ذكر األئمة العشرة ورواهتم، وأقسام القراءات، وتواترها، وتفسري بعض ألفاظ أئمة  

 القراءات، وفصل يف االستعاذة وحكمها، وآخر يف البسملة.
هـ، للباحث   1417املنوفية عام  وأشري إىل أن الكتاب سبق أن نوقش يف رسالة دكتوراه جبامعة  

 مصطفى شعبان خليل. 
هـ، للباحثة سوسن   1435ومرة أخرى نوقش جزء منه يف رسالة دكتوراه جبامعة أم القرى عام 

 بنت حسن الدويب.
 

؛ حتقيق علي  هـ(   1408)ت    فتح القدير شرح تنقيح فتح التحرير/ عامر بن السيد عثمان
 ص.  304هـ، 1433حابة للرتاث، طنطا: دار الص  -.حممد توفيق النحاس

األصل للمؤلف نفسه. اختصر به "فتح الكرمي يف حترير أوجه القرآن العظيم" للشيخ حممد 
 املتويل. مث شرحه. 
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 وهو لبيان الصحيح من وجوه القراءات.
وأشري إىل رسالة املاجستري: كتاب تنقيح التحرير لشيخ القراء عامر بن السيد بن عثمان: تبويب  

 هـ. 1430املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -بشار بن مصطفى عيتاين. وترتيب/
 

محد بن حممد كمال دخان؛  أأتليف  القراءات العشر املتواترة/ هالرايض الناضرة يف توجي
 ص.  791هـ،  1435، دار البصائر  القاهرة:  -تقريظ علي بن حممد توفيق النحاس.

ر احلرف القرآين املختلف فيه، والقراءات الواردة فيه من ترجم فيه للقرّاء العشرة ورواهتم، وذك
طريق الشاطبية والدرة، انسًبا كل قراءة ملن يقرأ هبا، وكل قول لقائله، وجَّه القراءات، وذكر 

 الفوائد الصرفية والنحوية والبديعية وغريها يف هامش الكتاب.
 

  2هـ،  1437ار ابن حزم، بريوت: د - تسهيل األداء إبفراد القراء/ ألب ولد املصطفى.
 مج.

اجلزء األول من الكتاب يف القراءات العشر، حيث تناول املؤلف كل قارئ على حدة، كل من 
ابب أصول قراءته برواية حفص. وابتدأه برواية حفص عن عاصم، ففصل مذهبه يف مجيع  

كلمة اختلف القراء يف  أبواب القراءة، مث يف فرش احلروف جزًءا جزًءا، وحزاًب حزاًب، وجاء بكل  
 قراءهتا، فبنّي مذهب حفص يف قراءهتا.. 

 واجلزء الثاين مالحق وفهارس. 
وامللحق األول يتعلق بردف القراءات، والثاين مبا انفرد به كل قارئ من العشرة عن سائرهم، 
والثالث للقراءات الشاذة، يعين القراءات األربع: للحسن البصري، واألعمش، وابن حميصن، 

 ىي اليزيدي.وحي
 

  1436دمشق: دار البريويت،  -املنتقى من توجيه القراءات العشر/ حممد فهد خاروف.
 ص.  610هـ، 

كتاب يف تعليل القراءات وخترجيها، جييب على أسئلة عديدة قد تبدو ملتعلمها والراغب يف فهم 
مز، وهذه ابلتحقيق،  أسرارها، فلماذا هذه القراءة ابلرفع، وهذه ابجلر، وهذه ابإلبدال، وهذه ابهل 
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وهذه ابلتسهيل، إىل غري ذلك من التوجيه، ومعرفة مواقع اإلعراب، والفصاحة والبيان والبالغة  
 فيها. 

 
قواعد توجيه القراءات القرآنية املتواترة: دراسة نظرية تطبيقية/ عائشة بنت عبدهللا  

 (. دكتوراه ) مج  2هـ،  1435الرايض: جامعة اإلمام،   -الطوالة.
 

د التفسري املتعلقة ابلقراءات القرآنية املتواترة: دراسة نظرية تطبيقية/ عبدهللا بن  قواع
ورقة   526هـ،  1437املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -عبدالعزيز التوجيري.

 )دكتوراه(. 

 
منهج العال مة اإلزمريي يف حتريراته من خالل كتابه "بدائع البهان": دراسة وحتليل/ حممد  

ورقة   391هـ،  1434املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -بن أمحد سعيد بن جنيب. 
 )حبث مكمل للماجستري(.

 هـ(. 1156بدائع الربهان يف شرح عمدة العرفان/ مصطفى بن عبدالرمحن اإلزمريي )ت 
 

هـ(؛ حتقيق  879القراءات العشر هل هي متواترة؟/ زين الدين قاسم بن قطلوبغا )ت 
 ص.   56هـ،   1435ميد حممد الدرويش، عبداحل

أجاب فيه عن بضعة أسئلة، هي: القراءات العشر هل هي متواترة أم ال؟، إذا كانت مشهورة  
هل تصح الصالة هبا...؟، حّد القرآن الذي تصح به الصالة ويكفر جاحده...، وجه ما وقع  

 يف الياءات املتطرفة.  
 

املسماة ابلطاهرة/ حممد بن أمحد بن خليفة القارئ )ت بعد حبر اجلوامع يف شرح القصيدة  
 هـ(.  905

 هـ، ...   1434حقق من قبل طلبة جبامعة أم القرى يف مكة املكرمة، 
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و"القصيدة الطاهرة يف القراءات العشر الباهرة"، لناظمها فخر الدين أيب احلسن طاهر بن عرب 
 جري.األصفهاين، مقرئ حافظ من علماء القرن التاسع اهل

 
 سادًسا

 القراءات املتممة للعشر
 

  هـ(؛ حتقيق يوسف بن  833هداية املهرة يف تتمة العشرة/ حممد بن حممد اجلزري )ت 
 ص )ماجستري(. 578هـ،  1433املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -عوض العويف.

 
مد بن حممد بن اجلزري منظومة الدرَّة املضيَّة يف القراءات الثالث املرضيَّة/ أليب اخلري حم

دمشق: دار الغواثين للدراسات   -.2ط  -هـ(؛ حتقيق أمين رشدي سويد. 833)ت 
 ص.  99هـ،   1434القرآنية، 

حتقيق علمي وضبط وتصحيح للمنظومة املذكورة، وفق قواعد التحقيق، رجع فيه حمققه إىل 
 عدة نسخ خطية هلا، إضافة إىل عدد من شروحها. 

ثالثة ألوان، واهتم بعالمات الرتقيم يف إيضاح معىن األبيات، وخاصة يف  وهو يف طبعة أنيقة، ب
املواضع اليت يستعمل فيها اإلمام اجلزري الواو الفاصلة. وعلق على ما حيتاج إىل التعليق من 

 األبيات، وأحلق هبا ما غمض من كلمات املنت مرتبة على حروف اهلجاء. 
 زري.كما أتبع املنظومة برتمجة لإلمام ابن اجل

 
اإليضاح: شرح اإلمام الزبيدي على مذ الدرة/ حتقيق عبدالرزاق بن علي بن إبراهيم بن  

  456هـ،  1434الرايض: دار ابن القيم؛ القاهرة: دار ابن عفان،  -.2ط -موسى.
 ص.

هـ(، على منت الدرة  848شرح للعالمة عفيف الدين عثمان بن عمر الناشري الزبيدي )ت 
القراءات الثالث املتممة للقراءات العشر للحافظ املقرئ أيب اخلري حممد بن حممد بن  املضيَّة يف  

 هـ(. 833اجلزري )ت 
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 وهو شرح خمتصر، خال من التطويل والتعقيد، مفيد للطالب.
ويفهم من مقدمة احملقق أنه الطبعة الثالثة للكتاب، ولكنه مل يؤرخ ملقدمته، وذكر اسم انشر  

 آخر للكتاب؟   
 

املناهل الروية: شرح الدرة املضية يف القراءات الثالث املرضية/ مجال الدين حممد بن أمحد 
 هـ(.   919امللحاين املقرئ )ت بعد 

  1435دراسة وحتقيق طلبة من الدراسات العليا ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة.، 
 هـ، ... 

 
ببانز )قره خوجه( التونسي )ت   تزيني الغرة مبحاسن الدرة/ أمحد بن مصطفى املعروف

 هـ(.  1138
 هـ...  1436حققه جمموعة من الطلبة يف جامعة طيبة ابملدينة املنورة، 

 . البن اجلزري " الدرة املضية يف القراءات الثالث املتممة للعشر املرضية"شرح 
 

بداجلواد "/ أمحد بن عئمة الثالثة املرضيةىف قراءة األالغرة البهية يف شرح "الدرة املضية 
 هـ(.  13العرائي )ق  

 هـ...  1434حققه طلبة من الدراسات العليا ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة، 

عن دار الصحابة   عبد العظيم حممود عمران ومجال السيد رفاعي الشايبوقد صدر بتحقيق 
 ص. 200هـ، يف  1429بطنطا عام 

" للعالمة املقرئ حممد بن  الدرة املضية يف القراءات الثالث املتممة للعشرة: "شرح ملنظومة هوو 
هـ(، اعتىن فيه ابلتوجيه عناية ابلغة بعد الشرح، وقد يستشهد  833حممد بن اجلزري )ت 

 العرب بنسبة القراءة إىل اللغة املوافقة هلا. أببيات شعر لتوجيه القراءة، كما اهتم بلغات 
 واملؤلف مغمور، من علماء القرن الثاين أو الثالث عشر.

وهذا حتقيق جلزء من الكتاب، وهو من سورة البقرة إىل آخر سورة الرعد، وقد أكمله طلبة يف  
 اجلامعة نفسها.
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علي بن حمســن للمقرئ   ة/املرضــي ةاملنح اإلهلية بشــرح الدرة املضــية يف علم قراءات الثالث

ــ(1130)ت بعد الرميلي الصعيدي   ؛ وأخرايتسرار عايف اخلالدي  أ؛ دراسة وحتقيق هــــــ
هــ،   1434، دار ابن اجلزري  املدينة املنورة:  -شراف عبدالقيوم بن عبدالغفور السندي.إ

 ص(.)أصل جمموعة رسائل ماجستري(. 970مج ) 2

، وهي  الدرة املضية يف علم قراءات الثالث املرضية هـ(:833شرح ملنظومة ابن اجلزري )ت 
على وزن الشاطبية، ومصدر رئيسي من مصادر القراءات املقروء هبا اليوم، ذكر فيها اإلمام  
اجلزري قراءات األئمة الثالث املتممة للعشر: أيب جعفر املدين، ويعقوب احلضرمي، وخلف  

يه توجيه القراءات، وقيد املطلق، ووضح اجململ،  البزار. وشرحها الرميلي شرًحا وافًيا، بنيَّ ف
واستفاد من الشروح السابقة، واعتمد على مصادر عديدة، وقدَّم مبقدمة نفيسة عن علوم 

 القراءات، ونبذة عن أحوال املصنف. 
 

حتفة البرة بقراءة الثالثة املتممني للعشرة/ حممد بن مصطفى خوجه، الشهري بقاره بطاق 
 ص.  875هـ،  1433،  ابن حزم  ردا  بريوت: -.يق اهلادي روشو؛ حتقهـ( 1197)ت 

كتاب مكمل لشروح الشاطبية املتخصصة يف القراءات السبع، بقراءة الثالثة: يعقوب 
 احلضرمي، وأيب جعفر يزيد بن القعقاع املدين، وخلف بن هشام البزَّار البغدادي.

 واملؤلف قاض ومفت حنفي من تونس.
 

إعداد يزيد بن    دراسة مقارنة/  املضية لإلمام ابن اجلزري بني النويري والزبيدي: شرح الدرة  
 ورقة )ماجستري(. 155هـ،  1433 اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة: -.حممد العمار

 (. الدرة املضية يف القراءات الثالث املتممة للعشر املرضية)
 

×××     ×××     ××× 
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طنطا: دار   - طريق طيبة النشر/ إعداد مجال الدين حممد شرف.قراءة أيب جعفر من  
 ص.  620، 176هـ،  1434الصحابة للرتاث،  

هـ( من القراءات الثالث املتممة للعشر،  132قراءة أيب جعفر القارئ يزيد بن القعقاع )ت 
  وراوايه ابن وردان وابن مجاز.

طرق الراويني عنه كما أورده ابن اجلزري وقد ترجم له معّد الكتاب يف املقدمة، وذكر مآخذ 
يف "النشر يف القراءات العشر"، مث شرع يف ذكر أصول هذه القراءة ابلتفصيل، تبًعا ملا أورده  
اجلزري، وأتبع ذلك بفرش السور، ومذهبه فيما خالف حفًصا عن عاصم، سورة سورة.. مث  

 ذكر مصادره.
 

 سابًعا
 القراءات العشر مع زايدات

 
  عمش/ األو هي قراءة العشر املشهورة و قراءة  ة،حدى عشر اإل  القراءات الروضة يف 

بريوت:   -.؛ حتقيق عبدالرحيم الطرهوينهـ(438املالكي )ت  احلسن بن حممد البغدادي 
 ص. 736هـ، 1433دار الكتب العلمية، 

 
دراسة  هـ(؛  452اجلامع يف القراءات العشر وقراءة األعمش/ علي بن حممد اخلياط )ت 

  809هـ،    1434مكة املكرمة: جامعة أم القرى،    -وحتقيق عبدالرمحن بن حممد العبيسي.
 ص )دكتوراه(. 

 
اجلامع يف القراءات العشر وقراءة األعمش، املعروف جبامع ابن فارس/ أليب احلسن علي  

هـ(؛ حتقيق خالد حسن أبو   452بن حممد بن علي بن فارس اخلياط البغدادي )ت 
 ص.  703هـ،  1437وت: دار ابن حزم، بري  - اجلود.

من األصول املهمة لكتب القراءات، وقد جعله ابن اجلزري من مراجعه املباشرة يف كتابه  
 ( طريًقا. 35"النشر"، وذكر أسانيده، وأخذ منه )
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واعتمد الكتاب رواايت كثرية مهمة، أصبحت يف عداد املفقود، مما جعله مرجًعا مهمًّا يف  
 تمد على كتب مل تصلنا، مثل كتب الضيب واألعشى وخالد وغريها.إحيائها. كما اع

 
 اثمًنا

 القراءات األربع عشرة وزايدات
 

ــل حممد بن جعفر اخلزاعي  أل  املنتهى/ ــفاعت هــــــــــــــــ( 408)ت  يب الفضـــ ؛ حتقيق حممد شـــ
مج  2هــــــــــ،  1434،  جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف  املدينة املنورة:  -.رابين

 ص(. 1163)
، منها عشـــــــر متواترة، والباقي شـــــــاذ، حيث افتقد شـــــــرطًا من شـــــــروط وفيه مخس عشـــــــرة قراءة

 املتواترة.
ــنفه إمام أهل جرجان. رحل يف اآلفاق لطلب علم القراءات وتلقاها من أفواه الكبار من  ومصــ

 أهل الفن، وصنَّف يف ذلك مؤلَّفات أودع فيها علمه وخربته..
 

احلف اظ، املعروف بروضة املعدَّل/ موسى بن احلسني املعدَّل املصري اجلامع لألداء روضُة 
هـ،   1436بريوت: دار ابن حزم،  -هـ(؛ حتقيق خالد حسن أبو اجلود.  500)ت حنو 

 مج. 3
كتاب جامع يف القراءات وبيان حججها وعللها، بينها مخس من القراءات الشاذة اليت اندرًا  

هلا. ويعترب هذا الكتاب من أصول كتاب "النشر يف   ما ميكن احلصول على قراءات كاملة
القراءات العشر" الستة والثالثني البن اجلزري رمحه هللا. وقد اهتم به علماء القراءات والتحريرات 

 منذ القدمي. ومؤلفه إمام كبري من أئمة القراءة، قرأ عليه كبار العلماء.  
على فصول ومسائل وحروف وحجج،  وقد اشتمل على ثالثة أبواب كبرية، كل ابب مشتمل 

 واألبواب هي:
 مقدمات. -

 ذكر األصول املطردة يف القرآن. -
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 ذكر فرش احلروف. -
وذكر احملقق أنه يطبع ألول مرة، وأنه قد عمل فيه أكثر من ابحث رسائل علمية، لكنها مجيًعا  

 مل تطبع.
 
)ت    يب بكر القسطالينأمحد بن حممد بن  أ العباس  أليب   شارات لفنون القراءات/طائف اإلل

جممع امللك فهد لطباعة   املدينة املنورة: -.؛ حتقيق مركز الدراسات القرآنيةهـ(923
 مج. 10هـ، 1434 املصحف الشريف،

  10هـ،    1434القاهرة: مكتبة أولد الشيخ للرتاث،    - وبتحقيق خالد حسن أبو اجلود.
 فهارس(.  10مج )مج 

اببه، ضمَّ شرًحا لكتاب "النشر يف القراءات العشر" البن اجلزري رمحه    وهو كتاب موسوعي يف
ه القراءات األربعة الشاذة.   هللا، وهو أول شرح له، إضافة إىل ضمِّّ

وابتدأ مبقدمة يف علوم القرآن، وذكر أسانيد القراءات يف النشر، وأمساء الكتب النشرية وأضاف،  
واالبتداء، ورسم املصحف، وعدد اآلي، وثىنَّ ذلك أببواب مث ذكر أبواب التجويد، والوقف 

األصول، مع بني جممله وغامضه، وأتبعه بذكر فرش القراءات القرآنية وتوجيهها، وجتزئة القرآن 
 على ترتيب املصحف ابلتفصيل.

وقد صدر يف العام الذي يسبقه حتقيق للكتاب عن جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف  
 ( جملدات أيًضا.10املنورة، يف )ابملدينة 

 
منتهى األماين واملسر ات يف علوم القراءات، املسمى إحتاف فضالء البشر ابلقراءات األربعة  

هـ(؛ حتقيق ودراسة شعبان حممد  1117عشر/ أمحد بن حممد البنا ]الدمياطي[ )ت 
 ص(.   1678مج ) 3هـ،  1435القاهرة: املكتبة األزهرية للرتاث،  -إمساعيل.

ذكر املؤلف أنه خلص ما صحَّ وتواتر من القراءات العشر حسبما تضمنته الكتب املعتمدة  
املعول عليها يف هذا الشأن، وأمته بذكر قراءة األربعة: ابن حميصن، واليزيدي، واحلسن، 

 واألعمش، وإن اتفقوا على شذوذها، جلواز تدوينها، والتكلم عما فيها. 
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سهل، وأنه يتيسر معه وصول دقائق هذا الفن لكل طالب، مع وذكر أن كتابه جاء على وجه  
 االختصار غري املخل، ليسهل حتصيله، مع زايدة فوائد وحتريرات.

 
 اتسًعا

 القراءات الشاذة 
 

هـ(؛ حتقيق  911عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت  اإلشارات يف شواذ القراءات/
 اب إلكرتوين(.. )كت265 –  199هـ، ص ص  1438عبداحلكيم األنيس، 

( كتااًب غري معروفة، وأن فيها  13رسالة يف القراءات الشاذة، ذكر احملقق أن من بني مصادرها )
 مادة غري موجودة يف التفاسري وكتب القراءات.

 
  1075مقدمة يف مذاهب القراء األربعة الزائدة على العشرة/ سلطان بن أمحد املز احي )ت  

  303هـ،    1435املدينة املنورة: جامعة طيبة،    - عبدالرزاق خبش.هـ(؛ دراسة وحتقيق دمية  
 ورقة )حبث مكمل للماجستري(.

 من سورة الرعد، إىل هناية سورة الناس. 
 

×××     ×××     ××× 
 

مفردة احلسن البصري: ذكر ما خالف به احلسن البصري أاب عمرو بن العالء غري ما اتفقا 
هـ(؛ دراسة وحتقيق عمار   446لي األهوازي )ت عليه وما ل خالف فيه/ احلسن بن ع

 ص.  230هـ،  1436بريوت: توزيع دار ابن حزم،  -أمني الدَّدُّو.
هـ( أاب عمرو بن العالء البصري )ت   110فيه من احلروف ما خالف به احلسُن البصري )ت 

برتتيب   هـ( يف رواية الدُّوري، إذا مهز وأظهر املتحركات. والتزم يف عرض مادة الفرش 154
 السور كما هو يف املصحف. 

 ص. 617هـ، يف  1427وسبق حتقيق الكتاب من قبل عمر يوسف محدان، وصدر عام 
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القاهرة: دار   -فتح املهيمن يف قراءة ابن حميصن من طريق املبهج/ فؤاد إبراهيم ضمرة.

 ص.  178هـ،  1434ابن كثري: دار املاهر ابلقرآن، 

 املبهج واملفردة.يليها: الفرق بني 

هـ(، حيتوي   123شرح ميسَّر لقراءة العامل الزاهد املقرئ حممد بن عبدالرمحن بن حميصن )ت 
 على أصول قراءته، واخلالف بني رواية حفص وقراءة ابن حميصن يف الفرش.

وهي من القراءات الشاذة األربع: قراءة احلسن البصري، وقراءة اليزيدي، وقراءة ابن حميصن،  
 ءة األعمش.وقرا

 وذلك ألهنا فقدت شرطني من شروط القراءة الصحيحية: 
أوهلا: أهنا فقدت اإلسناد املتصل إليها، فال يوجد سند متصل إىل هذه القراءة ميكن االعتماد 

 عليه يف إثباهتا وتواترها كما هو احلال يف القراءات العشر.
 .واثنيها: أهنا خالفت الرسم العثماين يف كثري من املواضع

وقارن املؤلف بني "املبهج يف القراءات الثمان وقراءة األعمش وابن حميصن واختيار اخللف  
هـ(، و"مفردة ابن حميصن املكي" لألهوازي    541واليزيدي" لسبط اخلياط عبد هللا بن علي )ت  

 هـ(.  428حممد احلسن )ت 
 

لفرق بني "املبهج"  نظم اجلمان يف قراءة األعمش بن مهران من طريق "املبهج"، ويليها: ا 
والروضة/ إعداد توفيق إبراهيم ضمرة؛ تقدمي أمحد عيسى املعصراين، علي حممد توفيق  

 ص.  291هـ،  1433القاهرة: دار ابن كثري: دار املاهر ابلقرآن،   -النحاس.
هـ(، وهي من    148شرح ميسَّر لقراءة احملدِّث اجلليل والقارئ سليمان بن مهران األعمش )ت  

الشاذة، وحيتوي الكتاب على أصول قراءته، واخلالف بني رواية حفص وقراءة األعمش القراءات  
 يف الفرش.

ويعين ابملبهج: كتاب املبهج يف القراءات الثمان من قراءة األعمش وابن حميصن واختيار خلف  
 هـ(. 541واليزيدي، وهو لعبدهللا بن علي املعروف بسبط اخلياط )ت 
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القراءات اإلحدى عشرة، وهو للحسن بن حممد بن إبراهيم املالكي   وابلروضة: كتاب الروضة يف 
 هـ(. 438)ت 

 
ا مجعً  :هـ  160املتوىف سنة  ،يب قنعب العدويأب بن عَ نْـ قَـ  مال العدوي:يب السَّ أقراءة  
القاهرة: مكتبة اآلداب،   - .2ط -. محدي عبدالفتاح مصطفى خليل ا/ ا وتوجيهً وتوثيقً 

 ص.  240هـ،  1433
 رواية شاذة( )صاحب 

 
الروض الندي يف قراءة اليزيدي، من طريق املستنري/ إعداد توفيق إبراهيم ضمرة؛ تقدمي  

القاهرة: دار ابن كثري: دار املاهر  -أمحد عيسى املعصراوي، علي حممد توفيق النحاس.
 ص.  207هـ،  1434ابلقرآن، 

 الفرق بني املستنري واملبهج.يليه: 
هـ( من القراءات الشاذه، حيث مل   202 بن املبارك اليزيدي )ت قراءة املقرئ احملدِّث حيىي

 تتوفر فيها مجيع أركان القراءة الصحيحة.
وذكر الشيخ املعصراوي أن اإلمام اليزيدي وافق القراء العشرة يف كثري جدًّا من مواضع  
 ة. القرآن، ولكنه اختلف معهم يف بعض املواضع القليلة؛ ولذلك قيل عن قراءته إهنا شاذ

وهذا الكتاب شرح ميسَّر لقراءته، حيتوي على أصول قراءته، واخلالف بني رواية حفص 
 واليزيدي يف الفرش. 

بيان ابلفرق بني طريق كتاب "املستنري يف القراءات  –يف مقدار صفحتني  –وآبخر الكتاب 
هـ(، وبني طريق كتاب "املبهج يف القراءات  496العشر" ملؤلفه أمحد بن علي بن سوار )ت 

الثمان وقراءة األعمش وابن حميصن واختيار اخللف واليزيدي"، ملؤلفه عبدهللا بن علي سبط  
 هـ(. 541ابن اخلياط )ت 

 
املدينة   -علي امللقب بكِّْرداب: دراسة لغوية/ إعداد أمل حممد العويف.قراءة احلسني بن 

 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 214هـ،   1436املنورة: جامعة طيبة، 
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 احلسني بن علي بن عبدالصمد البصري امللقب بكرداب، مل تذكر له وفاة، صاحب قراءة شاذة. 
 

يف تفسريه/ سراج بن أيب بكر بن  القراءات اليت حكم عليها اإلمام الطبي ابلشذوذ 
 ورقة )حبث مكمل للماجستري(.  501هـ،    1436الرايض: جامعة امللك سعود،    -صاحل.

 
توجيه القراءات الشاذة يف التفسري البسيط للواحدي: دراسة وتقوميًا/ إيالف بنت إبراهيم  

 ورقة )ماجستري(. 572هـ،  1435الرايض: جامعة اإلمام،  -احلماد.
 
 عاشًرا

 قراءات أخرى 
 

بريوت:    -.بداملاجد الندميع  /هـ[  122]ت    مام زيد بن علي رمحهما هللااجلامع يف قراءة اإل
 هـ. 1434دار الكتب العلمية، 

 
عم ان: دار   - هـ(/ صاحل حممد علي أبو شارب. 149قراءة عيسى بن عمر الثقفي )ت 

 ص.  152هـ،  1435جليس الزمان، 
القراءات، وقد فُقدت مجيع مصنفاته النحوية. ويقدم الكتاب املرتجم له من أعالم العربية و 

قراءته بعد أن مجعها من مصادر، مرتبة على ترتيب السور يف املصحف الشريف، وجعلها يف  
 جداول، وقارهنا بقراءة حفص عن عاصم الكويف، مبا يوافق الرسم اإلمالئي. 

 
بغداد: ديوان   -عادل حممد الشنداح.قراءة إبراهيم بن أيب عبلة: دراسة حنوية لغوية/ 

 ص.  504هـ،  1434الوقف السين، 
هـ( من بطون الكتب،   152قام املؤلف جبمع قراءة القارئ إبراهيم بن مشر بن أيب عبلة )ت 

 مث شرع يف دراستها من خالل متهيد وثالثة فصول.
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قراء، وذكر إسناده يف  وقد اختص التمهيد برتمجة ابن أيب عبلة ومكانته العلمية يف احلديث واإل
 ذلك.

 ويف الفصول التالية دراسة للمستوى النحوي يف قراءته، مث املستوى الصريف، فاملستوى الصويت. 
 وقد انتهى املؤلف إىل أن قراءة ابن أيب عبلة ميكن تقسيمها على ثالثة أقسام:  

 صحيحة متواترة، فقد قرأ قراءات متواترة مع السبعة ومع العشرة.
وصحيحة أحادية، وهي اليت تكون على قسمني: قسم انفرد هبا، وآخر اتفق مع غري هؤالء 

 والعربية. القراء العشرة واجتمع فيها شرطان: رسم املصحف،
 والقسم الثالث ليست ابملتواترة وال األحادية؛ لكوهنا خمالفة لرسم املصحف. 

 
 حادي عشر  

 القراء 
 

النقاية من غاية النهاية لبن اجلزري: فوائد علمية وتربوية/ انتقاء وتعليق خالد بن مأمون  
 ص.  400هـ،  1436اإلسكندرية: الدار العاملية للنشر،   -آل حمسويب.

عّده فوائد علمية وتربوية من كتاب "غاية النهاية يف طبقات القراء" للعالمة املقرئ حممد انتقى م
هـ(، مع نصائح وتوجيهات، وذكر أنه يكون بذلك متمًما   833بن حممد بن اجلزري )ت 

 لكتاب "خمتصر أخالق محلة القرآن" لآلجّري. 
 

والثالث عشر اهلجريني وحترير بعض قصى خالل القرنني الثاين عشر  تراجم قراء املغرب األ 
مكتبة نظام يعقويب    البحرين:  -ود التمسماين.حُ محد حُ أأتليف حممد بن    نية/آ انيد القر ساأل

ص )أصله رسالة  457هـ، 1434، دار احلديث الكتانية بريوت: طنجة؛ اخلاصة؛
 ماجستري من جامعة حممد اخلامس(. 

رنني من الزمان، مع حترير أسانيدهم. ويف ذلك  مجع فيه تراجم قرَّاء املغرب األقصى خالل ق
اعرتاف بفضلهم، ووفاء هلم، من خالل نشر سريهتم، وذكر مزاايهم، وفضائلهم، وآاثرهم  

 العلمية.



376 
 

 وقد صدر الكتاب نفسه بعد عام عن دار الغواثين للدراسات القرآنية بدمشق.
 

 -ط، مزيدة ومنقحة. -اجلارهللا.قر اء العصر: سرية عطرة واتريخ جميد/ عبدهللا بن حممد 
الرايض: اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي يف منطقة الرايض، رابطة احلف اظ اخلرجيني،  

 ص.  43هـ،  1435
ومضات من سرية رواد القرّاء يف عصران، وبيان لفضلهم ومناقبهم، وتنويه مبا هلم من أعمال 

طالع الناشئة على شيء من سري قدوات جليلة وأايد بيضاء، وذكر شيء من جتارهبم؛ إل
مضيئة، ولإلقبال على القرآن الكرمي حفظًا وجتويًدا وقراءات. وأوهلم ذكرًا أمحد عبدالعزيز الزايت 

 هـ(.1429هـ(، وآخرهم: نفيسة عبدالكرمي زيدان )ت 1424)ت 
 

عبدهللا بن  أتليف  خبار املعاصرين يف قراءة القرآن الكرمي وقيام الليل/أشذا اليامسني من 
 ص.  367هـ،  1435 وراق الثقافية،األ  دار  املدينة املنورة: جدة؛  -.زعل العنزي

مجع فيه املؤلف ما وقف عليه من أخبار يف سري املعاصرين، من قراءة القرآن، وقيام الليل، وهم 
هـ(. وترجم لكل علىم برتمجة خمتصرة، ومهَّد بني يدي   1435و  1337من توفوا ما بني )

ببيان فضل القرآن الكرمي، واألسباب املعينة على قراءته، مث فضل قيام الليل، والتوفيق عمله 
 للعمل الصاحل.

 وذكر أنه اقتصر من أخبارهم على ما رأى أن ذكره قد يرفع مهة القارئ.. 
 

الرايض: مركز تفسري للدراسات القرآنية،   - (.4 –  1لقاءات ملتقى أهل التفسري )
 ص.  174هـ،  1436

 لقاء مع أربعة أساتذة ومفكرين مهتمني بعلوم القرآن وتفسريه وواقع الدراسات القرآنية، هم: 
عبدالعزيز بن عبدالفتاح القارئ )لقاءان(، مصطفى مسلم، ميكلوش موراين )مستشرق أملاين(،  

 وفيه قائمة ابلدراسات االستشراقية األملانية حول القرآن الكرمي، زغلول النجار. 
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جائزة ديب الدولية للقرآن    :ديب  -.نيسعبداحلكيم األ  اء خدموا القرآن وعلومه/ضر  أعلماء  
 ص.  145هـ،  1434، الكرمي 

ا من املكفوفني، ممن خدموا القرآن وعلومه، على اختالف األمصار  43يتناول حياة )
ً
( عامل

رون ومقرؤون، ومؤلفون مازال الناس ينتفعون آباثرهم،  ومدرِّسون معلِّّمون، واألعصار، مفسِّّ
وقفوا حياهتم إلقراء القرآن بقراءاته املتعددة.. فلم يُعقهم فقُد البصر عن بلوغ درجات عالية يف  

 العلم والتبحر فيه.
 

بغداد: ديوان الوقف   -تراجم قراء القراءات القرآنية يف املوصل/ قصي حسني آل فرج.
 ص.  467هـ،  1433السين، 

ممن ينتمي إىل املوصل، أو درَّس هبا، أو خترَّج فيها، منذ أقدم  حوى ترمجة رجال القراءات 
العصور وحىت عصر املؤلف، ممن كان قاراًئ أو مقراًئ، من مصادر قدمية وحديثة، وأضاف إليه  

هـ(، الذين أصبحوا شيوًخا ومؤهلني  1425م ) 2004نشاطات الطالب اجملازين بعد عام 
 للتدريس ومنح اإلجازات. 

 ر املكتبة املركزية العامة ابملوصل، ورئيس مجعية اخلطاطني العراقيني فرع نينوى. واملؤلف مدي
 

الرابط: مطبعة طوب بريس،   -.3ط  -مغربيات حافظات للقرآن/ حبيبة أوغانيم.
 ص.  180هـ،  1434

تراجم وسري لنساء معاصرات من خمتلف مدن املغرب، تفوَّقن يف حفظ القرآن الكرمي وحتفيظه، 
( حافظة، بينهن أميات مل يلجن أبواب املدرسة، ومعوَّقات مل مينعهن إعاقتهن 20بلغ عددهن )

من حفظ القرآن كاماًل، ومنهن املوظفة والشابة والصغرية، ويف سريهن بيان لكيفية توفيقهن 
 بني حيازة فضل القرآن ومشاغلهن العائلية والتعليمية واملهنية.. 

 
  1436مركز تفسري للدراسات القرآنية،    -ديل.حفص بن سليمان القارئ بني اجلرح والتع

 ص.  168هـ، 
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مساجلة علمية جرت على صفحات )ملتقى أهل التفسري( يف الشبكة العاملية للمعلومات، 
حول راوي أشهر قراءة يقرأ هبا أكثر املسلمني اليوم يف العامل، وهو حفص بن سليمان األسدي  

قشة ما ورد فيه من عبارات يف كتب الرجال،  هـ( ومنزلته يف اجلرح والتعديل، ومنا 180)ت 
وحترير القول يف ضبطه وعدالته وروايته. وأصلها حبثان لألستاذين غامن قدوري احلمد، وحيىي بن 

 عبدهللا الشهري. 
وقد كتب القدوري الدراسة األوىل بعنوان "حفص بن سليمان األسدي راوي قراءة عاصم بني  

ت اليت اشتملت على جرح حفص بن سليمان، وانتهى إىل اجلرح والتعديل" وتتبع فيه الروااي
أن تضعيف حفص يف احلديث انبىن على وهم وقع فيه بعض كبار علماء احلديث األوائل، 

 ومشى عليه من جاء بعدهم.
وردَّ عليه الشهري يف الدراسة التالية "حفص بن سليمان املقرئ ومروايته بني القبول والرد" 

عد اجلرح والتعديل، وحرَّر عبارات األئمة الواردة يف حفص، وفصل بينه  وحاكم القدوري إىل قوا
 وبني غريه ممن يتفق أو يشتبه به.  

 
هـ،    1436الرايض: مركز تفسري للدراسات القرآنية،    -اإلمام ابن جرير الطبي وتفسريه.

 ص.  87
العظيم، مما نشر يف موقع  مجع ملا تفرق من موضوعات تتعلق ابإلمام أيب جعفر الطربي وتفسريه  

 )ملتقى أهل التفسري( ابلشبكة العاملية للمعلومات، وقسمت على أربعة مباحث:
 ترمجة اإلمام الطربي.  -

 التعريف بتفسريه.  -

 منهجه يف التفسري. -

 الدراسات والرسائل اليت كتبت عنه وعن تفسريه. -
 

"معرفة القراء"/ حيىي بن حممد بن أسعد احلافظ الذهيب مقرًًئ ومفهوم الطبقة عنده يف كتابه  
 ص.  186هـ،  1436عم ان: أروقة للدراسات والنشر،  -احلكمي.

 أصله حبثان حمكَّمان ُنشرا يف جملة األمحدية بديّب، ومها:
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 الذهيب وعلم القراءات. -

 مفهوم الطبقة عند احلافظ الذهيب من خالل كتابه "معرفة القراء": دراسة نظرية تطبيقية.  -
 

  1424 – 1336) م القرآن الشيخ عبدالرمحن بن عبدهللا آل فراين رمحه هللا تعاىل خاد
دار    الرايض:   - .آل فراين بن عبدهللا  عبدالرمحن    وعبدالعزيز وصاحل أبناء عداد خالد  إ  /هـ(

 ص.  528هـ،  1435 امليمان،
اخلريية لتحفيظ  سرية أحد علماء بالد احلرمني الكبار، خدم القرآن الكرمي بتأسيس اجلمعية 

القرآن الكرمي، وتوىلَّ رائستها وتطويرها، ومدَّ أنشطتها داخل البلد، إضافة إىل جهوده يف عمارة  
املساجد، واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر، وقد صدع ابحلق، وحارب الباطل، ونصح هلل  

 ولرسوله.
تعامله مع القريبني منه  ويف الكتاب حديث عن صفات الشيخ، وتفاصيل ليله وهناره، وكيفية 

ويف حميط أسرته، ومواقفه من رجاالت الدولة وموظفيها.. وتركيز على جهوده يف خدمة القرآن 
 الكرمي.

 
 اثين عشر

 أسانيد القراءات والتجويد 
 
املدينة املنورة: مكتبة دار   -.محد البماويأهل القرآن/ إلياس بن أاف الزمان أبسانيد حتإ

 ص.  916هـ، 1433الزمان،  
 

أتليف ومجع وحتقيق علي بن حممد  ة/التحفة السنية يف حترير طرق الشاطبية والدرة املضيَّ 
 ص.  335هـ، 1435، دار امليمان الرايض: - .توفيق النحاس

قال املؤلف: عامة القرّاء ال يعرفون طرق اإلسناد من هذه القراءات العشر، مما يؤدي يف قراءهتم  
الطرق ببعضها، وهو يف حكم العلماء احملققني حرام على سبيل الرواية، أو مكروه  إىل خلط 

 كراهة حترمي، كما حققه أهل الدراية. 
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قال: لذلك أحببت أن أمجع لقراء من هذه الطرق حتقيًقا دقيًقا بني طرق الشاطبية وطرق الدرة  
 حىت ال يقعوا يف احملظور وتركيب الطرق.

 
بريوت: مؤسسة الضحى   -دراسة وحتقيق أمحد بن محود الرويثي.   /جامع أسانيد ابن اجلزري

 ص.  295هـ،  1436للطباعة والنشر؛ املدينة املنورة: دار املأثور، 
هـ( أسانيده يف القراءات، نظرًا ألمهية   833مجع فيه العالمة املقرئ حممد بن حممد اجلزري )ت  

 اإلسناد وطلب العلوِّ فيه، والرحلة إليه. 
وذكر فيه شيوخه الذين أخذ عنهم القرآن والقراءات، أو شيًئا منها، وبدأ بوالده، وقد بلغوا 

( شيًخا. ورتبهم زمنيًّا حسب تلقيه عنهم. واستطرد أحيااًن فذكر بعض شيوخه يف احلديث، 46)
م  كما ذكر مجاعة ممن رآهم أو اجتمع هبم من مشايخ القراء املتصدرين لإلقراء ممن مل أيخذ عنه

 ومل جييزوه.  

 
حمافظة بدر،   -سنا البدورِّ يف أسانيد حتفة اجلمزوري/ إلياس بن أمحد حسني بن سليمان. 

هـ،   1436املدينة املنورة: اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي : مكتبة دار الزمان، 
 ص.  35

رآن" ملؤلفه سليمان  أسانيد متصلة ابلقراءة واإلجازة ملنت "حتفة األطفال والغلمان يف جتويد الق
 هـ(. 1198بن حسني اجلمزوري )ت بعد 

 
  - السالسل الذهبية ابألسانيد النشرية من شيوخي إىل احلضرة النبوية/ أمين رشدي سويد.

 ص.  534هـ،  1435دمشق: دار الغواثين للدراسات القرآنية،  -.2ط
قرئ حممد بن حممد بن مجع فيه أسانيد القراءات العشر الكربى، وهي اليت أودعها اإلمام امل

هـ( يف كتابه "النشر يف القراءات العشر"، على شكل جداول شجرية،   833اجلزري )ت 
 توضح األسانيد وتربزها، وجعلها يف أربعة أقسام:

 أسانيد املؤلف عن شيوخه الذين قرأ عليهم إىل اإلمام ابن اجلزري. -
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كتبهم، وقرأ القرآن مبا تضمنته  أسانيد ابن اجلزري إىل املصنفني من القراء الذين تلقى   -
 تلك الكتب من قراءات، مث انتقى منها الطرق األلف اليت أودعها يف كتابه "النشر". 

 أسانيد هؤالء املصنفني إىل القراء العشرة املشهورين.  -

 أسانيد القراء العشرة إىل النيب صلى هللا عليه وسلم.  -

اد متصل بال انقطاع من شيوخي إىل قال: فبمجموع هذه األقسام األربعة ينشأ عندان إسن
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

 
احلجج اجلياد يف الذب عن عوايل اإلسناد/ علي بن سعد الغامدي املكي؛ قرَّظه مجاعة من 

 ص.  171هـ،   1435دمشق: دار الغواثين للدراسات القرآنية،  -أويل اإلقراء.
موثقة يف كشف حقيقة العلو املنتشر بني القراء  رّد على كتاب: آفة علّو األسانيد: دراسة 

 واملقرئني يف أسانيد املصريني والشاميني، ملؤلفه السيد بن أمحد بن عبدالرحيم. 
 وقد أبطل فيه النتيجة اليت توصل إليها صاحب الكتاب، ووضح آفة االستدالل لديه. 

 
بريوت: دار ابن حزم،    -العبيدي.أسانيد القراءات املتواترة يف تونس/ فتحي بن الشريف  

 ص.  384هـ،  1437
ذكر املؤلف أن مشايخ القراءات يف تونس ال ميدون الطالب أبسانيد القراءات عندما جييزوهنم،  
وعندما سئلوا عن ذلك ذكروا أهنم مل أيخذوه بدورهم عن شيوخهم، وإن كان السند العلمي 

اإلسناد بعد جهود مضنية من غري طريق اإلمام  موجوًدا وواقًعا ومتصاًل. وأنه وفق للعثور على
 ابن اجلزري.  

 وجعل كتابه يف مخسة فصول:
 ذكر اإلسناد الذي أدَّى إليه القراءات العشر املتواترة. -

 رسوم توضيحية لشجرة األسانيد.  -

 تراجم رجال إسناد القراءات العشر املتواترة. -

 منوذج من إجازات القراء املتضمنة لألسانيد بتونس.  -

 ور املدارس القرآنية املعاصرة يف دعم اتصال وتثبيت السند القرآين يف تونس  د -
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 اثلث عشر

 مناقشات ودفع شبهات عن القراءات
 

  -.حسن سامل عوض هبشان ثري حوله من شبهات/أالتواتر يف القراءات القرآنية وما 
  432هـ، 1434، والدراساتجائزة ديب الدولية للقرآن الكرمي، وحدة البحوث : ديب

 ص.
عين علماء األمة بضبط القراءات القرآنية، وفرَّقوا بني املتواتر منها والشاذ، واشرتطوا لصحة 

القراءة تواتر إسنادها، واحتمال رسم املصحف هلا، وموافقتها لوجه حنوي. وأفاضوا يف شرط  
ك فقد ظهر غموض وخلط التواتر خاصة، ألنه أساس مصدر القراءة وركنها الركني. ومع ذل

من بعضهم فعرضت له ُشبه أدخلت اللبس على بعض العلماء والباحثني، فجاءت هذه 
الدراسة لتوضح مفهوم التواتر يف نقل القراءات القرآنية، وتفنِّّد ما أثري حول تواترها من 

 شبهات وطعون، وتزيل ما وقع فيه من اضطراب أو غموض. 
 

ر  من الطعن يف القراءات يف اختياره للمشهور منها ورد ِّ الشواذ /  تبئة اإلمام الطبي املفس ِّ
 ص.  111هـ،  1432عم ان: دار عمار،  -سامي حممد سعيد عبدالشكور.

وجد املؤلف بعض الباحثني يتهم اإلمام ابن جرير الطربي أبنه يطعن يف القراءات الثابتة عن  
إىل حقيقته وأسبابه ودوافعه، وليثبت النيب صلى هللا عليه وسلم، فدرس هذا االهتام ليصل 

 احلقيقة ابألدلة القطعية.
وقد تبني له بعد البحث يف تفسريه )جامع البيان( أن ذلك االهتام امللصق به حمض أوهام 
وظنون، تعلق هبا بعض الذين مل يقفوا على حقيقة املنهج الذي تبعه ابن جرير الطربي عند 

القراءات عنده، واغرتارهم بتوجيهه القراءات يف غري متحيصه القراءات، وجهالتهم أبقسام 
 اختياره، ظنًّا منهم أنه هو السبب يف الطعن، مث عدم معرفتهم أبسباب رده بعض القراءات.

وقد وضع اإلمام الطربي شروطًا لقبول القراءات، فإذا توافرت هذه الشروط حكم عليها  
 ابلقبول، وإذا فُقدت أحدها حكم عليها ابلرفض.
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 واملؤلف أستاذ يف جامعة طيبة ابملدينة املنورة. 
 

  القراءات القرآنية والرسم العثماين يف كتاب اتريخ القرآن للمستشرق األملاين نولدكه: 
  651هـ،  1435  ثرية، الدار األ:  انعم    - .أتليف مالك حسني شعبان حسن  عرض ونقد/

 ص )أصله رسالة علمية من جامعة الريموك(. 
أاثرها املستشرق املذكور يف كتابه )اتريخ القرآن( حول القراءات والرسم نقد للشبهات اليت 

العثماين، وانقش دعواه أن مصدر اختالف القراءات عدم تشكيل النص، مث موقفه من االختيار  
 يف القراءة، وموقف النحاة من القراءات.

ده على مصادر غري وكشف عن منهجيته اخلطرية اليت اتبعها يف التعامل مع املصادر، من اعتما
موثوقة أحيااًن، ومن التعامل ابنتقائية مع املصادر اإلسالمية. فهو ينقل أحيااًن الكالم ابملعىن  
وحييل على املصدر، وابلرجوع إليه يتبني الكالم على عكس ما نقله، ومن الزايدة يف الرواية ما  

ومن وقوعه يف تناقضات.. ليس منها، ومن إطالق األحكام اجلزافية دون سند علمي حيتج به،  
وردَّ رواايت صحيحة، واستدلَّ ابلضعيف واملوضوع، وأغفل حقائق.. كغريه من املستشرقني. 

 وقد أثر كتابه هذا على أكثر املستشرقني يف دراساهتم القرآنية.. ويف غريهم.
 

ن. دار    عم ان:   -موقف الشيعة من القراءات القرآنية: دراسة نقدية مقارنة/ آلء حممد عال 
 ص )أصله رسالة علمية(. 163هـ،   1437دجلة، 

تناولت الدراسة موقف الشيعة من القراءات القرآنية واألحرف السبعة مقارنة مبا عند أهل السنة 
واجلماعة. وبُدئ ببيان مصادر املعرفة عند الفريقني ملعرفة األساس الذي بنيا عليه رأييهما يف  

ادر فقد ترتب على ذلك اختالفهم يف مفهوم القراءات املسألة. ومع اختالفهم يف هذه املص
 القرآنية ونشأهتا، ومدى قبوهلم هلا ولألحرف السبعة. 

وذكرت الباحثة يف خامتة حبثها أن السنة النبوية عند الشيعة ال تعترب عندهم إال إذا كانت مروية  
ادهم على القرآن من طريق أهل البيت، واعتمادهم على مروايت أئمة أهل البيت أكرب من اعتم

 الكرمي.



384 
 

ويرى الشيعة أن القراءات القرآنية نشأت بعد وفاة الرسول عليه الصالة والسالم، وأن القرآن 
 نزل على حرف واحد، ومن قال بنزوله على سبعة أحرف فقد كذب، وهو من أعداء هللا! 

 وقد جاء العنوان على الغالف "مواقف الشيعة". واملثبت من صفحة العنوان.
 

 رابع عشر 
 التجويد )عام(

 
يف حسن األداء، املعروفة ابلرائية/ ابعتناء    [هـ  325ت  ]قصيدة اإلمام أيب مزاحم اخلاقاين  

 ص.  21هـ، 1436عم ان: دار عمار،  - حازم بن سعيد السعيد.
ذكر احملقق أن هذه القصيدة هي أول حماولة لفصل بعض أقسام التجويد عن القراءات، وهي 

أو اخلاقانية، وأن علماء القراءة اهتموا هبا، من حيث شرحها، واالستشهاد هبا   تعرف ابلرائية،
 أو روايتها، ومعارضتها. وفيها آداب حسنة لقارئ القرآن. 

وأورد قائمة طويلة بطبعاهتا، وأن هذه الطبعة تتميز بكوهنا من خط األستاذ عثمان طه، كاتب  
 مصحف املدينة النبوية.  

 
  690لتجويد/ أليب العباس أمحد بن عبدهللا بن الزبري اخلابوري )ت  الدر النضيد يف علم ا 

املدينة املنورة: اجلامعة  -هـ(؛ دراسة وحتقيق إبشراف أمحد بن علي بن عبدهللا السديس. 
اإلسالمية، كرسي امللك عبدهللا بن عبدالعزيز للقرآن الكرمي وعلومه: مكتبة دار الزمان،  

 ص.  280هـ،  1437
خالصة مطالعته ملؤلفات من سبقوه، مقرونة بتجربة طويلة يف إقراء القرآن،  وضع فيه مصنفه

 ومالحظة للتطور الصويت للهجات العرب احمليطني به. وكان مقرئ حلب وخطيب جامعها. 
 

؛ حتقيق  هـ( 780)ت أليب عبدهللا حممد بن يوسف اجلنايت  البستان يف جتويد القرآن/ 
يب عمرو الداين  أمام  الرابطة احملمدية للعلماء، مركز اإل:  مراكش  -.وتقدمي املصطفى بوهالل

 ص.  195هـ، 1435 للدراسات والبحوث القرآنية املتخصصة،
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أتليف حسن يقع يف صميم احلرف القرآين، من جهة جتويده وبيان وجوه أدائه، أخلصه مؤلفه 
رواية اإلمام انفع املدين.  لضبط جتويد األلفاظ، وتصحيح األداء ألحرف كتاب هللا العزيز، وفق  

 وقد مزج فيه بني مباحث اللغة والنحو والصرف والقراءات، وضمَّنه مثانية عشر اباًب.. 
 

هـ(؛ حتقيق توفيق إبراهيم   833التمهيد يف علم التجويد/ حممد بن حممد اجلزري )ت 
 ص. 147هـ،  1437عم ان: دار عم ار،  -ضمرة، عصام فارس احلرستاين.

من أشهر كتب التجويد. ذكر املؤلف رمحه هللا تعاىل أنه جلأ إىل هذا التأليف ملا رأى الناشئني  
من القراء قد غفلوا عن جتويد ألفاظهم. وحبث فيه أمورًا أخرى مفيدة لقارئ القرآن، مثل اللحن 

 وأقسامه، وأصول القراءة الدائرة على اختالف القراءات، وألقاب احلروف وعللها..  
 

هـ(؛ ضبطه  833 اجلزرية، املسمى املقدمة اجلزرية/ حممد بن حممد بن اجلزري )ت مذ
املدينة املنورة: مؤسسة ألف لم ميم للتقنية،    - .8ط   -وصححه وراجعه حممد ْتيم الزعيب.

 ص.  20هـ،  1436
حتفة األطفال والغلمان ]يف جتويد القرآن[/ سليمان بن حسني اجلمزوري )ت بعد   يليه:

 (. هـ 1198
 طبعة ملونة )خط(. 

 
؛  هـ( 835)ت حنو محد بن حممد بن اجلزري أ احلواشي املفهمة يف شرح املقدمة اجلزرية/

القاهرة:  -.دراسة وحتقيق سامي املاضي، موسى جعفر احلركاين ، عالوي سادر الدراجي
 ص.  251هـ، 1433مكتبة الثقافة الدينية،  

 
بن قوقب  إبراهيم بن عبدالرمحن أبو إسحاق حتفة املريد ملقدمة التجويد/ برهان الدين 

املدينة املنورة: اجلامعة  - .حممد بن إبراهيم بن سيف  حتقيق؛ هـ(  893)ت  نصارياأل
 ورقة )ماجستري(.  224هـ،   1433اإلسالمية، 

 دراسة وحتقيقا : (  51من أول لكتاب إىل هناية شرح البيت رقم ) 
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 املقصود ابملقدمة: اجلزرية. و 
عم ان: أمواج للطباعة والنشر،  -وطبع يف كتاب بدراسة وحتقيق عماد علوان حسني.

 ص.  200هـ،  1435
هـ( املعروفة ابملقدمة اجلزرية، عمد    833وهو شرح ملنظومة العالمة حممد بن حممد اجلزري )ت  

وتفسريها أبلفاظ يسرية سلسة، كما يقول حمققه، فيها شارحها إىل بياهنا بطريقة سهلة واضحة،  
 مع كثرة النقل واالستيعاب ألقوال املتقدمني واملتأخرين من أئمة الفن وحمققيه.

 وتسبقه دراسة مطولة للمؤلف وكتابه. 
 

؛ إعداد و  هـ(926)ت  بو حيىي زكراي األنصاريأ  شرح املقدمة اجلزرية يف علم التجويد/
 ص.  158هـ،  1434دمشق: دار الفكر،  -.سن الشطيحتقيق حممد عصام الدين ح

 
حتفة القاري واملقري: شرح مقدمة اإلمام ابن اجلزري/ حممد عمر بن املبارك املعروف 

دمشق: دار   - هـ(؛ دراسة وحتقيق عادل حممد الشنداح.930ببحرق احلضرمي )ت 
 ص.  176، 1435العصماء، 

شرًحا خمتصرًا كما يقول يف مقدمته، راعى فيه  شرح العالمة حبرق املقدمة اجلزرية يف التجويد 
إفهام الطلبة، وضمَّ كل نوع إىل جنسه دون مراعاة أبيات الشعر، كما اعتىن مبشكل إعراهبا، 
"إذ قلَّ من تعرَّض لذلك من شرّاحها". وذكر أنه اقتصر على حلِّّ العبارة واإلشارة، وحصره يف 

 عشرة فصول من موضوعات التجويد املعروفة.
أشري إىل أنه سبق أن حقق هذا الكتاب وقدم رسالة ماجستري إىل اجلامعة اإلسالمية ابملدينة  و 

 هـ، من قبل الباحث عبدهللا سامل ابحارث.  1433املنورة عام 
 

ترمجة املستفيد ملعاين مقدمة التجويد/ حممد عمر بن املبارك احلضرمي، املعروف ببحرق 
  1435دمشق: دار العصماء،  -الشنداح. هـ(؛ دراسة وحتقيق عادل حممد 930)ت 
 ص.  186هـ، 
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 833شرح فيه املقدمة اجلزرية يف التجويد، لصاحبها العاّلمة املقرئ حممد بن حممد اجلزري )ت  
هـ(، وجعله يف عشرة فصول: خمارج احلروف، صفات احلروف، التجويد ومتييز الضاد من الظاء، 

املد، معرفة حمل الوقف واالبتداء، املقطوع واملوصول،  أحكام النون الساكنة والتنوين، أقسام 
 هاء التأنيث، مهزة الوصل، كيفية الوقف. 

شروح املقدمة اجلزرية،   -ص  70اليت بلغت أكثر من  -واجلميل أن يعدد احملقق يف مقدمته 
 ( شرًحا! 94وقد بلغت )

 
حتقيق حممد بن هـ(؛ دراسة و   1052حلُّ اجلزرية/ عبداحلق بن سيف الدين الدهلوي )ت  

ورقة )حبث مكمل  241هـ،  1434املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -عبده غروي.

 للماجستري(.
 

شرح اجلزرية، املسمى القواعد املفهِّمة يف شرح اجلزرية املقد ِّمة )املسمَّى شرح ابن ايلوشة(/  
هـ(؛ حتقيق    1314أليب عبدهللا حممد بن علي بن يوسف بن ايلوشة املالكي التونسي )ت  

  182هـ،  1434القاهرة: دار ابن كثري: دار املاهر ابلقرآن،  -حممد حممود عبيد محاد.
 ص.

ذكر املؤلف أنه صاغ هذا الشرح مناسًبا حلال الطلبة، وأنه استفاد من شروح عدة شيوخ، مع 
 زايدة فوائد وتنبيهات. 

 ع الزيتونة، ولقب ابلشاطيب الصغري.وكان شيخ اإلقراء بتونس، ومدرًِّسا من الرتبة األوىل جبام
وقد جاء العنوان على الغالف هكذا: القواعد املفهِّمة يف شرح اجلزرية املقدِّمة )املسمَّى شرح  

 ابن ايلوشة(. 
 

عم ان: دار   -.اثبت أمحد أبو احلاج احللية البهية شرح املقدمة اجلزرية لبن اجلزري/ 
 ص.  100هـ، 1433املسرية، 
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شرح عثمان بن الطيب   لبياانت اجللية يف شرح املقدمة اجلزرية يف علم التجويد/ ا
 ص.  192هـ، 1433تونس: دار العلماء،  -األنداري.

بنيَّ مقاصد اجلزرية ومعانيها، وأوضح الكثري من مسائلها، وفصَّل جمملها، مع بسط العبارة،  
ققني، وإضافات وفوائد خمتلفة مل وتوضيح األسلوب، واختيار الراجح من أقوال العلماء احمل

 يتعرَّض هلا الناظم، يف منهج يتناسب ومستوى املتعلمني.
 ومؤلفه خمتص يف القراءات والتجويد ومراجعة املصاحف. 

 
القاهرة: الدار العاملية   -الروضة الندية شرح املقدمة اجلزرية/ مجال بن إبراهيم القرش. 

 ص.  256هـ،  1436للنشر، 
هـ(، يف تبويب    833شرح ملنت مشهور يف التجويد، للقارئ العالمة حممد بن حممد اجلزري )ت  

(  18زعة على )وجداول مفيدة، وحواش من رسائل عنيت بضبط متين التحفة واجلزرية، وهي مو 
 اباًب من أبواب التجويد. 

 
دروس مهمة يف شرح الدقائق احملكمة يف شرح املقدمة اجلزرية يف األحكام التجويدية/  

  1436املدينة املنورة: مكتبة دار الزمان،    - .4ط  -إعداد وتقدمي سيد لشني أبو الفرج. 
 ص.  280هـ، 

جلزرية" لشيخ اإلسالم زكراي األنصاري  شرح ميسر لكتاب " الدقائق احملكمة يف شرح املقدمة ا
رمحه هللا، ذكر الشارح أنه جلأ إىل شرحه ألنه "يصعب على كثري من الطالب فهمه، فضاًل عن 

 استيعابه وفهمه، لبالغة كلماته، وقوة عباراته، وجزالة ألفاظه، وكثرة إشاراته وأحلاظه". 
وى كثريًا من الفوائد، وتضمن من وذكر أنه رغم صغر مبناه، إال أنه كبري يف معناه، فقد ح

 التجويد أهم القواعد.
 

: دار اإلميان لتحفيظ القرآن،  [الرايض]   -الشكران لتجويد القرآن/ ُشكران حممد الصباغ.
 ص.  255هـ،  1432
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شرح للمقدمة اجلزرية، ذكرت املؤلفة أهنا اختارت شرحها ألهنا من أنفس وأصح ما قيل يف علم 
 متتاز به من سهولة يف النظم، وغزارة يف املادة. التجويد، ملا 

وخصصت فصاًل للرسم العثماين، وآخر ملا جيب على القارئ معرفته من رواية حفص من 
 الشاطبية. 

 
هـ(؛    902غنية املريد ملعرفة اإلتقان والتجويد/ حممد بن أمحد بن مفلح القلقيلي )ت بعد  

هـ،   1436؛ بريوت: دار ابن حزم، كركوك: مكتبة أمري   -حتقيق خلف حسني اجلبوري.
 ص.  540

ذكر املؤلف أنه جلأ إىل هذا التأليف لىّما رأى "قراءة أهل العصر ومقرئيه تركوا ما ورد األمر به  
يف اجلملة، من الرتتيل والتجويد والتلفظ ابلقراءة على منزعها املعلومة عند أهل األداء، أو من 

 إعطائها حقوقها يف خمارجها وصفاهتا". إجادة النطق حبروف القرآن وحتقيقها و 
 مث ذكر منهجه ومصادره يف الكتاب، وأنه مجع فيه ما افرتق، وبنيَّ ما انبهم واستغلق..

 

هـ(؛   1043شرح الدر  اليتيم يف التجويد/ أمحد فائز بن حممد الرومي اآلقحصاري )ت 
عم ان: دار عم ار،    -الدليمي.دراسة وحتقيق حممد صفاء طه احلمودي، يوسف عواد بردي  

 ص.  174هـ،  1433

هـ( يف التجويد،    981شرح لكتاب "الدّر اليتيم" للعامل املشهور حممد بن بري علي البريكلي )ت  
من ذكر ملخارج احلروف وصفاهتا، والظواهر الصوتية الناشئة عن الرتكيب، وعيوب اللفظ 

 من موضوعات التجويد.املتضمنة يف اللحن اخلفي واللحن اجللي، وغريها 
وكان املنت يف غاية االختصار. وأورد احملققان ستة شروح أخرى له. وُحقق من قبل األستاذ 

 .34حممد عبدالقادر خلف ونشر يف جملة آفاق الرتاث ع  

 
؛ حتقيق  هـ[  1182]ت    كفاية املبتدي يف علم التجويد/ حممد بن إمساعيل األمري الصنعاين

 ص.  250هـ، 1435بريوت: دار ابن حزم،  -ميد الفقيه.عبدهللا بن حممد عبداحل
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: تنبيه الغافلني وإرشاد اجلاهلني عما يقع هلم من اخلطأ حال تالوهتم لكتاب هللا املبني/  يليه
هـ(. البهان يف معىن التجويد والتغين   1118أليب احلسن علي بن حممد الصفاقسي )ت 
 وة/ علي بن حممد بن سنان. ابلقرآن والتحذير من أخطاء األئمة يف التال 

ثالثة كتب جمموعة يف التجويد، ويف حتسني الصوت عند القراءة، وتصويب التالوة ملن ال  
 حيسن.

  
عداد وترتيب  إ حتفة الطالب والطالبات مبنظوميت التحفة واجلزرية على نظام املستوايت/

اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن    حمافظة بدر، السعودية:  -محد حسني البماوي.أإلياس بن  
 ص.  54هـ، 1434، مكتبة دار الزمان املدينة املنورة: الكرمي؛

" لناظمها سليمان بن حسني اجلمزوري )ت  طفال والغلمان يف جتويد القرآنحتفة األاملقصود "
 هـ(.833هـ(، ومنظومة املقدمة اجلزرية، لناظمها حممد بن حممد بن اجلزري )ت 1198بعد 

 ( قسًما، حسب املستوايت املوضوعة حلفظ القرآن الكرمي كاماًل. 11مهما إىل )وقد قس 
 

  1376أقرب األقوال على "فتح األقفال شرح حتفة األطفال"/ علي حممد الضباع )ت 
  1435القاهرة: دار ابن كثري: دار املاهر ابلقرآن،    - هـ(؛ حتقيق علي حممد توفيق النحاس.

 ص.  94هـ، 
ال والغلمان يف جتويد القرآن" لناظمها سليمان بن احلسني اجلمزوري،  منظومة "حتفة األطف

هـ، شرح منظومته ومسَّاها "فتح األقفال شرح حتفة األطفال"، وهو شرح    1198املتوىفَّ بعد سنة  
موجز، فزاده شرًحا العاّلمة املقرئ علي حممد الضباع، حبواش وتعليقات، زايدة يف الفائدة  

ل فهمه من الشرح السابق، ومساه "أقرب األقوال على فتح األقفال". والتوضيح لبعض ما أشك
 وحقق عن خمطوط جديد لـ "فتح األقفال"، وتضمن املنظومة والشرحني، مع تعليقات احملقق.

 
؛ مراجعة حممد   عده محدي بن السيد بن طلبةأ  طفال/ألشرح حتفة ايف  فتح الكبري املتعال  

 ص.  159هـ، 1434املنصورة: دار املودة،   - .3ط  -الزعيب.ْتيم 
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شرح ملنظومة "حتفة األطفال والغلمان يف جتويد القرآن" للشيخ سليمان بن حسن اجلمزوري، 
هـ، مع خالصة ملا اشتملته كل جزئية، وبيان لألخطاء الشائعة يف  1198املتوىف بعد سنة 

نطق املقاطع، ووضع تدريبات لكل  تطبيقها، ومقارنتها ابألداء الصحيح، مع الرتكيز على كيفية  
 درس، وختمه بنبذة عن أمهية علم الوقف واالبتداء. 

 
صنعاء:  -فتح ذي اجلالل يف شرح حتفة األطفال يف التجويد/ إبراهيم بن حممد السرحيي.

 ص.  62هـ، 1434مكتبة اإلمام الوادعي، 
" ملؤلفه سليمان بن حسني  القرآنحتفة االطفال والغلمان يف جتويد شرح للمنظومة املشهورة " 

هـ، توخى فيه شارحه العبارة السهلة امليسرة كما يقول يف 1198اجلمزوري، املتوىف بعد سنة 
 املقدمة، ليسهل فهمها للمبتدئ يف علم جتويد القرآن الكرمي. ومل يتعرَّض فيه للخالفات. 

 
تب احلصاة: دار العقيدة،  السعودية: مك  -شرح حتفة األطفال/ خالد بن صاحل العيداملنعم.

 ص.  63هـ،  1436
هـ( رمحه هللا    1198شرح ملنت مشهور يف التجويد، لناظمه سليمان بن حسني اجلمزوري )ت 

 تعاىل.
 وذكر الشارح أن شرحه عليه خمتصر، سهل، متنوع األمثلة.

 التجويد.فذكر معاين األلفاظ، مث املعىن اإلمجايل، مع تنبيهات ومالحظات تتعلق ابألخطاء يف  
 

املدينة    -.2ط  -شرح حتفة األطفال للجمزوري/ شرحه وبسطه خالد بن صاحل العبداملنعم.
 ص.  63هـ،   1436املنورة: دار العقيدة، 

أصله منظومة لطيفة خمتصرة ضمَّنها مؤلفها أحكام التجويد العامة، وهذا شرح خمتصر هلا، مع  
 ت تتعلق أبخطاء التجويد. سهولة العبارة، وتنوع األمثلة، وتنبيهات ومالحظا
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خالصة العجالة يف بيان مراد الرسالة يف علم التجويد/ حسن بن إمساعيل الدركزيل )ت  
ديوان الوقف السين،   -هـ(؛ دراسة وحتقيق خلف حسني صاحل اجلبوري. 1315بعد 

 مج )أصله رسالة جامعية(. 2هـ،   1433مركز البحوث والدراسات اإلسالمية، 
 للمؤلف عنوانه "العجالة يف بيان مراد الرسالة يف علم التجويد". اختصار من كتاب 

 و"الرسالة" حملمد جليب، املعروف حبكيم زاده. 
وإضافة إىل أحكام التجويد املعروفة، فقد خصص املؤلف اباًب ملخارج احلروف وأعدادها، واباًب  

واالستعالء واالستفال واإلطباق  آخر لصفات احلروف، وهي اهلمس واجلهر والشدة والرخاوة 
 واالنفتاح والقلقلة وحروف الصفري وحروف املد واللني واملنحرف واملتفشي واملستطيل..

 
مجال الدين بن حممد سعيد   [حممد]النفحة الرمحانية: شرح مذ امليدانية يف علم التجويد/  

 - العسقالين.هـ(؛ اعتىن به وعلق عليه حممد بن يوسف اجلوراين  1332القامسي )ت 
 ص.  144هـ، 1435بريوت: دار البشائر اإلسالمية، 

 مذيَّلة بتكملة مهمَّة يف آداب التايل والتالوة. 
املقدمة امليدانية يف علم التجويد، للمقرئ حممد ]بن ُنصري[ امليداين    يليه ابلتحقيق السابق:

 هـ(.   923)ت 
 امسي رمحه هللا. واملقدمة املذكورة مشهورة، وعليها شروح، منها شرح الق

 
أصول جتويد القرآن الكرمي للقراء العشر ورواهتم مقارنة برواية حفص بن سليمان من  

 ص.  406هـ،   1436بريوت: مؤسسة الراين،  -طريقي الشاطبية والدرة/ طه فارس. 
عرض فيه املؤلف مباحث التجويد برواية حفص بن سليمان موثقة معزوة ملصادرها، قال:  

يد ال تلتزم العزو والتوثيق. مث أتبعها أبصول رواة القراء العشر، اليت خالفوا فأغلب كتب التجو 
 فيها رواية حفص. 

وقد عرض يف التمهيد فضل قراءة القرآن الكرمي وجتويده وحفظه وتعليمه وتعلمه. ورتب رواايت   
 القراء وفق ترتيب الشاطيب وابن اجلزري، مث عرض خالصة أصوهلم. 
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الرايض: مكتبة الرشد،   - .17ط  -هدي اجمليد يف أحكام التجويد/ هدى العمروسي.
 ص.  308هـ،  1436

استوفت فيه معظم أبواب التجويد، واستعملت اجلداول واملقارانت، وكثريًا ما ذيلت األبواب 
أو صدرهتا بلطائف، مثل: توضيح، فائدة، مالحظات، تنبيه هام...، وحتدثت عن كل حرف:  

صفاته، لقبه، امسه، رمسه، قوته. كما بسطت القول يف ابب الصفات واملخارج، وذكرت   خمرجه،
 تنبيهات على كل حرف.

 
دمشق: دار الغواثين للدراسات القرآنية،   - .4ط  -التجويد املصوَّر/ أمين رشدي سويد. 

 ص(.  576مج ) 2هـ،  1435
على صحة املعلومات، ودقة   قال املؤلف، وهو مقدِّم برامج ومعلم جتويد معروف: "حرصت فيه

التعريفات، ومزجت بني علم التجويد القدمي وشيء من حقائق علم األصوات احلديث وفيزايء  
األصوات، مستعيًنا ابلرسوم التوضيحية والبيانية ألعضاء النطق وما يتعلق هبا، وموظًِّّفا لأللوان  

 يف إبراز بعض املسائل التجويدية ومتييزها عن بعض". 
اث الكتاب فصاًل عن مراحل تطور كتابة وضبط املصحف الشريف، وفصاًل آخر  وأحلق أبحب

 عن حفظ القرآن الكرمي وما يتعلق به من أمور مهمة.  
وأرفق به قرًصا مدجًما للوحات الكتاب، إضافة إىل صور متحركة إليضاح بعض احلقائق الصوتية،  

 وإبراز خفااي ما جيري يف زوااي الفم عند نطق احلروف.
 
  359هـ،    1435جدة: املؤلفة،    -لبيان يف علم جتويد القرآن/ إعداد وفاء جنار إمساعيل.ا

 ص.
( اباًب، كل ابب يشتمل على فصل أو عدة فصول، من علم جتويد 14رتب الكتاب على )

تالوة كتاب هللا الكرمي، الذي تعلمته املؤلفة من دراستها، ومما استفادته من كتب. وقد عملت 
 دار املودة لتحفيظ القرآن الكرمي، وانلت تزكية على كتاهبا من األستاذ صفوت وكيلة عامة يف

 حممود سامل، أستاذ القراءات العشر مبعهد اإلمام الشاطيب يف جدة.  
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التبيان يف جتويد آايت القرآن/ إبراهيم طه عبدالقادر، عبدهللا السيد حممد، سعيد حممد  
 ص.  148هـ،  1436كلية اآلداب، الباحة: جامعة الباحة،    -قرين.

أبرز فيه املؤلفون أهم خصائص علم التجويد، وتوضيح أحكامه، يف صورة ميسرة، ووزعوا  
 موضوعاته على سبعة فصول، وآبخر كل فصل أسئلة للتذكري والتمرين.

 
،  16ط  -سراج الباحثني عن منتهى اإلتقان يف جتويد القرآن/ كوثر بنت حممد اخلويل.

 مج. 3هـ،  1435القاهرة: معهد القرآن )اخلاص ابملؤلفة(،  -ة.مزيدة ومنقح 
حبث موسَّع يف علم جتويد القرآن الكرمي، ذكرت الكاتبة أنه جديد يف منهاجه وطريقة عرضه،   

وهدفت من خالله شرح قواعد هذا العلم أبسلوب عصري يسهل فهمه على الطالب واملعلم، 
ت، وضبط األحكام اليت وضعها علماء الضبط، كما  وعلى القارئ واملقرئ، مع ذكر املصطلحا

حبثت ظاهرة التعليل، أي: تعليل أسباب احلكم والقاعدة. مث دراسة األساس الذي قامت عليه 
كل قاعدة من قواعد علم التجويد. وإضافة إىل ذكر القواعد العامة الضابطة لتجويد قراءة 

 حفص، فقد ذكرت أيًضا إبجياز قراءة غريه...  
 

  كتاب مجع كل ما يف كتب التجويد من مسائل وزايدة/   حكام التجويد:أالعلي اجمليد يف  فتح  
  356هـ، 1435 دار الطرفني،  الطائف: - .2ط -.أتليف فؤاد بن جابر بن عبدالسالم

 ص.
مجع فيه املؤلف املشهور من أحكام التجويد، من غري تطويل ممل، وال اختصار خمل، كما  

األقوال الصحيحة، خالًيا من احلشو واألقوال الضعيفة، واملعتمد فيه ما كان  يقول، متوخًيا فيه 
لرواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، معتربًا ما قام به حتريرًا وتنقيًحا، وتنظيًما وتوضيًحا،  

 مع ذكر دقائق حمكمة، وفوائد مرتبة. 
فيات األداء والتالوة، أسس  وجعله يف ستة أبواب: مقدمات علم التجويد، استفتاح القراءة، كي

 النطق العريب الفصيح والتالوة الصحيحة، الصفات العرىضية، مكمِّّالت علم التجويد.
 واملؤلف مقرئ للقراءات العشر، ومشرف تعليمي.
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دمشق: معهد الشام العايل،  -.ماهر حسن املنجد عمدة الطالب يف جتويد الكتاب/
 ص.  128هـ،  1434

 
نظم واضح وشرح مستفيض برواية حفص عن عاصم/نظم و شرح    التجويد: لفريد يف علم  ا

القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية،    -مراجعة حممد عبدهللا بن الصديق.  مولي بن عبد الدائم؛
 ص.  164هـ،  1434

( بيًتا( تناولت جلَّ مباحث التجويد برواية حفص 254النظم للمؤلف نفسه، ويتكون من )
ف لكل مبحث، إضافة إىل جداول وخطوط بيانية وشواهد من املقدمة عن عاصم، مع شرح وا
 اجلزرية ألكثر املباحث. 

 
هـ،  1436عمَّان: دار النفائس،    -جتويد آايت الرمحن يف تالوة القرآن/ انئلة هاشم صبي.

 ص.  464
من خالل أربعة فصول تناولت املؤلفة موضوعات علم التجويد وما يتعلق به، وطرق تعلمه،  

تب القراءة وأركاهنا، وبيَّنت خمارج احلروف وألقاهبا وصفاهتا، وأحكام احلركات، وحكم  ومرا
الالمات الساكنة، واملّد وأقسامه، وأقسام الوقف وعالماته، واهلمزات، وموضوع احلذف  

 واإلثبات، والرسم القرآين واإلمالئي، وختمته أبسئلة وأجوبة واردة يف املوضوع.. 
 

ر يتيح لكل مسلم فهم هذا  سلوب ميسَّ أعد قراءة القرآن الكرمي يف قوا التجويد امليسر: 
  -.الفن وتطبيقه وقراءة القرآن ابلطريقة النبوية/ أتليف عبدالعزيز بن عبدالفتاح القارئ

 ص.  132هـ، 1434،  مكتبة املتنيب: الدمام
هلجة النيب  قراءة القرآن الكرمي ابلتجويد يعين النطق به أبفصح هلجة عربية، حيث يتتبع فيه

صلى هللا عليه وسلم ونطقه، وما أقرأ به ُأيبَّ بن كعب وعبدهللا بن مسعود وزيد بن اثبت  
 وغريهم.

وهذا الكتاب يهتم هبذا العلم، من رواية حفص عن عاصم، لعامة املبتدئني، وقد طبع عدَّة  
 طبعات، واعتمد تدريسه يف معاهد علمية. 
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 يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة. واملؤلف أستاذ بكلية القرآن الكرمي 
 

التجويد امليسَّر/ إعداد عبدالرافع رضوان، حممد عمر حويَّه، حازم بن سعيد حيدر، حممد  
 -، مزيدة ومنقحة.2ط - سيدي األمني؛ إشراف ومراجعة علي بن عبدالرمحن احلذيفي.

هـ،    1433العلمية،  املدينة املنورة: جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، الشؤون  
 ص.  173

تبسيط وتسهيل ملسائل علم التجويد، روعي فيه اشتماله على أهم مباحثه، بعبارة وجيزة، مع  
استيعاب املعىن، وتوخي السهولة يف األسلوب. واعتمد يف املسائل اخلالفية على الرأي الراجح  

 الذي عليه أهل التحقيق من العلماء. 
 من طريق كتاب الشاطبية.   وأحكام التجويد هذه جاءت وفق رواية حفص عن عاصم الكويف

 
قواعد التجويد على رواية حفص عن عاصم بن أيب النجود/ عبدالعزيز بن عبدالفتاح  

 ص.  133هـ،  1434الدمام: مكتبة املتنيب،  -القارئ.
استهدف به الطالب، ومجع خالصة ما يف املصنفات القدمية عن التجويد مما يناسب مداركهم، 

أهبم، واختار من التعريفات والتقسيمات أدقَّها، وخاصة يف  مع إكمال ما نقص، وإيضاح ما 
 ابيب خمارج احلروف، وابب الصفات.

قال مؤلفه: ُوصف التجويد أبنه حلية التالوة وزينة األداء، وقد صحَّ عن النيب صلى هللا عليه   
 وسلم أنه قال: "زيِّّنوا القرآنى أبصواتكم". رواه احلاكم. 

 
نظم وشرح قاسم بن   صول القراءة والتجويد/ أة عون املريد يف شرح منظوم  الفتح اجمليد: 

هـ،  1434، دار ابن حزم بريوت: مري؛أمكتبة  كركوك:   -. 2ط  -.عبد حممد النعيمي
 ص.  283

شرح به املؤلف منظومته املذكورة يف القراءات والتجويد، وجعله يف أبواب معروفة، مثل املدود  
نة، والقلقلة ومهزة الوصل والوقف... وغريها، مث القراءة  وأحكام النون والتنوين وامليم الساك

 ومناهج القرّاء، وبنيَّ اللحن فيها، ومراتب القراءة.. 
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الواضح يف التجويد على مصحف  برواية حفص عن عاصم ابلرسم العثماين/ فكرة وإعداد  
 ص.  629هـ،  1435القاهرة: دار السالم،  - .2ط -حممد نعيم هاين الساعي. 

معدُّ هذا العمل أن أساليب تعليم التجويد ينبغي أن تكون بعيدة عن الغموض والتداخل  رأى 
 والتعقيد، وأن املطلوب هو نقل احلكم التجويدي إىل القارئ أبسهل طريقة وأوضح أسلوب.

وهذا ما قام به، إذ وزَّع أحكام التجويد على ألفاظ وكلمات القرآن الكرمي يف داخل املصحف 
ومبصطلحات موجزة، فهناك )مىّد( دون تفريق بني مدٍّ وآخر، ومييزها ابألرقام إذا حبروف صغرية  

تضاعف املد. واختصرها يف لون واحد )األزرق( على كلمات املصحف ابلرسم العثماين )لون  
 أسود(، وشرح أحكام التجويد آبخره. 

 ت غري العربية.  وذكر أنه بصدد ترمجة أنواع األحكام التجويدية وأمسائها إىل مجيع اللغا
 

 ص.  604هـ،   1436ديب: األجواد،  -جتويد القرآن الكرمي: القرآن الكرمي كاماًل.
نص القرآن الكرمي ملواًن، لإلشارة إىل رموز جتويدية، مع توضيح يف اهلامش، وتعريف يف آخره.  

 وهو برواية حفص عن عاصم.
البياانت أدانها تفيد أبن )احلقوق(  ويف فهرسة ما قبل النشر أن معده خالد الشربمي، ولكن 

 له، فقط. 
 

الوسيط يف علم التجويد لرواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية/ مجال بن إبراهيم  
 ص.  358هـ،   1433الرايض: مكتبة التوبة،  -القرش.

للمؤلف كتب سابقة يف التجويد، ولكنه رأى احلاجة إىل إخراج كتاب يكون وسطًا بني املبتدئني  
قدمني، ليجمع القارئ فنون القراءة أبسلوب خمتصر، خال من اإلسهاب وكثرة النقوالت. واملت

فقلَّل من احلواشي، واختصر األنشطة، ومل يبسط يف مسائل اخلالف، وقلَّل من عدد الصفحات 
 مع عدم اإلخالل ابملادة العلمية، كما يقول يف مقدمته.

راكز تربوية ومدارس ومجعيات لتحفيظ القرآن واملؤلف صاحب جتربة يف اإلشراف والتطوير يف م
 الكرمي.
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والكتاب يف طبعة ملونة مجيلة، وجتليد فاخر، وتصميم رائع، ومعه قرص مدمج حيتوي على 
 مادة الكتاب. 

 
  ان:عم   -.بو احلاجأمحد أاثبت  الوجيز يف ترتيل القرآن العزيز براوية حفص عن عاصم/

 ص.  116هـ،  1433 دار املسرية ، 
موجزة يف أحكام ترتيل كتاب هللا عزَّ وجلَّ، مبا يوافق رواية حفص عن عاصم، موضًحا  رسالة 

 أوجه اخلالف بني طريقي الشاطبية والطيبة، وما اختصت به رواية حفص.  
 

املصباح الوجيز لكتاب مشكاة املريد لتعليم أحكام التالوة للمبتدئني برواية حفص عن 
القاهرة: مركز اإلمام عاصم للقرآن   - خطاب.عاصم من طريق الشاطبية/ ايسر علي 

 ص.  96هـ،   1433الكرمي: دار املاهر ابلقرآن، 
خلص فيه كتابه " مشكاة املريد إلتقان أحكام التالوة والتجويد" تيسريًا على املبتدئني يف تعلم 

 أحكام جتويد القرآن الكرمي.
 

عم ان:   -.27ط - ن الكرمي.املنري يف أحكام التجويد/ إعداد مجعية احملافظة على القرآ 
 ص.  292هـ،  1435اجلمعية، 

كتاب جامع يف أحكام التالوة والتجويد، يستويف مسائل هذا العلم أبسلوب ميسَّر وعرض 
حسن، وحيافظ على ترابط هذا العلم، ويراعي مستوايت الدارسني، ويضيف كل ما له تعلق 

 بعلم التجويد.
علم التجويد، االستعاذة والبسملة، خمارج احلروف وُجعل يف عشرة فصول، هي: مقدمات 

وألقاهبا، الصفات الالزمة للحروف، أحكام النون وامليم، املّد: أحكامه وأنواعه، التفخيم 
والرتقيق، اإلدغام، الوقف واالبتداء، تنبيهات وفوائد )موضوعات تتعلق بعلوم القرآن وخاصة  

 القراءات(.
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الرايض: دار القاسم،   - .2ط -.أمرية علي شرف الدين تيسري املنان يف جتويد القرآن/
 ص.  671هـ،  1433

 
طبجل،   -تسهيل علم التجويد لتالوة الكتاب اجمليد/ حممد بن مرضي الشراري.

 ص.  143هـ،  1438السعودية: املؤلف، 
كتاب خمتصر يف علم التجويد، ذكر املؤلف أنه راعى فيه "عدم اإلطالة واإلطناب، وعدم  

اإلخالل، حىت ال يتعذر على القارئ فهم املعلومة، ويتمَّ االنتفاع به يف قراءة القرآن  التساهل و 
 الكرمي".

ويسبقه مبحث يف فضل تالوة القرآن الكرمي، وآداب تالوته، ومراتبها، ووصااي ملن أراد أن  
 حيفظ القرآن.

 
القاهرة: مكتبة   - .2ط - .حممد الدسوقي كحيل النور و البهان يف أحكام تالوة القرآن/ 

 ص.  256هـ،  1433أولد الشيخ، 
عبدهللا عبداحلميد سويد، األمني حممد  أحكام القراءة: سؤال و جواب/ قراءة القرآن الكرمي:

 ص. 177هـ، 1434عّمان: دار زهران،  -قنيوه.
 

الرايض:  ] -اجلواب املفيد عن أسئلة يف علم التجويد/ عبداملنعم بن إبراهيم البحريي. 
 ص.  133هـ،  1437: [املؤلف

 
 حيتوي على بعض مسائل علم التجويد، جعلها املؤلف على طريقة السؤال واجلواب.

 وهو مدرس القرآن الكرمي جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، جماز ابلقراءات العشر.
 

  165هـ،  1436ديب: األجواد،  -جتويد القرآن الكرمي: ربع يس/ خالد فهاد الشبمي.
 ص.
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ربع يس أُثبت من نصِّّ القرآن الكرمي ابلرسم العثماين، وهبامشه بيان حركات التجويد، وآبخره  
 تعريف ابملصحف األصل، وبيان بعالمات الوقف ومصطلحات الضبط. 

 
املدينة املنورة: مكتبة دار  -.محد البماويألياس إ مفاهيم يف التجويد جيب أن تصحح/

 ص.69هـ، 1433الزمان،  
ن  آخطاء الشائعة يف تطبيق أحكام التجويد يف تالوة القر األدام برجميه حموسبة ملعاجلة استخ

الباحة: جامعة   -.محد الغامديأعداد فوزية إ الكرمي للصف السادس االبتدائي مبنطقة الباحة/ 
 ورقة )حبث مكمل للماجستري(.  145هـ، 1433الباحة، كلية الرتبية، 

 
القاهرة: دار املاهر ابلقرآن:    -التجويد/ إعداد توفيق إبراهيم ضمرة.فرحة السعيد يف متون  

 ص.  176هـ،  1434دار ابن كثري،  
 وهي هذه املتون:  

 1198حتفة األطفال والغلمان يف جتويد القرآن/ سليمان بن حسني اجلمزوري )ت بعد   -
 هـ(.

 833ي )ت املقدمة فيما جيب على قارئ القرآن أن يعلمه/ حممد بن حممد بن اجلزر  -
 هـ(.

 هـ(. 325املنظومة اخلاقانية يف التجويد/ موسى بن عبيدهللا اخلاقاين )ت  -

 هـ(. 643عمدة املفيد وُعدَّة اجمليد يف معرفة التجويد/ علي بن حممد السخاوي )ت  -

 هـ(. 1382السلسبيل الشايف/ عثمان بن سليمان مراد )ت  -

 1429براهيم بن علي السمنودي )ت  التحفة السمنودية يف جتويد الكلمات القرآنية/ إ -
 هـ(.

 آللئ البيان يف جتويد القرآن/ السمنودي.  -

 هـ(.  979املفيد يف التجويد/ أمحد بن أمحد الطييب )ت  -

الوقف على كال وبلى وبعض الكلمات يف القرآن العظيم/ علي بن حممد توفيق  -
 النحاس.
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 السمنودي. هبجة اللّحاظ مبا حلفص من روضة احلّفاظ/  -

 هـ(. 1408قصر املنفصل من طريق روضة املعدِّل/ عامر السيد عثمان )ت  -

 قصر املنفصل حلفص من طريق الطيبة/ عثمان مراد.  -

 1380الفوائد املعذبة يف بيان ُخلف حفص من طريق الطيبة/ علي حممد الضّباع )ت   -
 هـ(.

 هـ(.  1313بن أمحد املتويل )ت  الفوائد املعتربة يف القراءات الزائدة على العشرة/ حممد   -
 

 خامس عشر
 التجويد  

 )موضوعات معينة(
 

)ت   نبارياأليب بكر حممد بن قاسم أل إيضاح الوقف والبتداء يف كتاب هللا عز و جل/ 
:  املنامة -.محد عبدالرازق البكري أمحد عيسى املعصراوي ، أ؛ حتقيق ودراسة هـ(  328

هـ،  1433،  الميةسعلى للشؤون اإلاف، اجمللس األقو سالمية واألاإلزارة العدل والشؤون  و 
 ص.  569

علم الوقف واالبتداء من أصول القراءة، وحسن األداء ومجال السماع واإلصغاء، اهتم به العلماء  
 ونصَّ على تعلمه أئمة األداء.

عالمة وقد ذكر املؤلف يف مقدمته أقسام الوقف، والياءات والواوات واأللفات وما جيوز حذفها  
للجزم وما جيوز إثباهتا، والتنوين وما يبدَّل منه يف الوقف، ومذاهب القراء فيه، والوقف على 

 أمساء السور، مث الوقف واالبتداء يف السور كلها. 
 

 هـ(.  333مد بن أوس اهلمذاين، )ت الوقف والبتداء/ أمحد بن حم
 هـ.  1434نورة، حقق من قبل ثالثة طلبة ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة امل
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ين )ت  هـ(؛ دراسة وحتقيق  923الوقف والبتداء/ أمحد بن حممد بن أيب بكر القسطال 
 مج. 2هـ،  1436القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية،  - كامل انصر الزيدي.

الوقف كما عرَّفه ابن اجلزري رمحه هللا: عبارة عن قطع الصوت على الكلمة زمًنا يتنفس فيه  
 استئناف القراءة، إما مبا يلي احلرف املوقوف عليه، أو مبا قبله.. ال بنيَّة اإلعراض...    عادة، بنيَّة

 ومصطلحات الوقف اخلمسة هي: الوقف الكامل، والكايف، والتام، واحلسن، والناقص.
خمالفته  وذكر احملقق أن القسطالين رمحه هللا تفرَّد ابلوقف الكامل مصطلًحا ومفهوًما، فضاًل عن  

أصحاب الوقف واالبتداء يف مفاهيم املصطلحات، حنو استعمال مصطلح الوقف الكايف ملفهوم  
 الوقف احلسن عند العّماين.

 ( كتااًب. 70وقد أفاد احملقق عندما أعدَّ مسرًدا بكتب الوقف واالبتداء، بلغت عنده )
 
   السمنودي سن بن املنري ِّ ملؤلفه حممد بن احل  جلواهر الغوايل العظام يف وقف محزة و هشام/ا

محد أمني بن حممد  أشراف  إ؛ دراسة وحتقيق حسام بن عبدالرؤوف حافظ؛  هـ(  1199)ت  
سالمية، اجلامعة اإلسالمية، كلية القرآن الكرمي والدراسات اإل  ملدينة املنورة:ا  -الشنقيطي.

 ورقة )رسالة ماجستري(. 199هـ، 1433،  قسم القراءات
العلم أبوااًب من علوم القرآن ابلتأليف، منها وقف محزة وهشام على اهلمز؛  أفرد بعض أهل 

لصعوبته، ولتشعبه، وتنوع أحكامه، واشتماله على مجيع أنواع التخفيف الوارد يف اهلمز، ومنها  
هذا التأليف، الذي جعله مؤلفه من طريقي احلرز والنشر، فتميز بذلك على غريه من املصنفات 

 ذا الباب، اليت تكتفي بطريق احلرز.اليت أفردت يف ه
 

سفينة النجاة ابلوقف للعابر يف اآلايت/ حممد أحيد سيدي عبدالرمحن األمسمي )ت 
املدينة املنورة:   - هـ(: دراسة وحتقيًقا وشرًحا؛ إعداد أمحد بن علي السديس. 1334

 ورقة )ماجستري(. 261هـ،  1434اجلامعة اإلسالمية، 

 ة األلفاظ اليت يوقف عليها. من أول النظم، إىل هناي
 (. 251( إىل )117وحقق زميله حممد بن علي الغامدي من البيت )
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  - جهود املفسرين يف علم الوقف والبتداء عرًضا ودراسة/ ندى بنت حممد ابقيس.

 ورقة )دكتوراه(.  910هـ،  1434الرايض: جامعة اإلمام، 

 
ـ(: مجًعا ودراسة/ عبدهللا بن  ه 205الوقوف الواردة عن اإلمام يعقوب احلضرمي )ت 

ورقة )حبث مكمل   261هـ،  1435املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -علي املنسلح.
 للماجستري(.

 من أول القرآن، إىل هناية سورة اإلسراء. 
 

هـ( رمحه هللا: مجًعا ودراسة/   205الوقوف الواردة عن اإلمام يعقوب احلضرمي )ت 
  220هـ،  1434املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -حامد.عبدالرمحن حممد حسن 

 ورقة )ماجستري(.

 من بداية سورة الكهف، إىل هناية سورة الناس. 
 

  ا و دراسة/ مجعً  النقول الواردة عن كتاب وقف التمام لإلمام انفع بن أيب نعيم املدين: 
 ص.  152هـ،  1433الرايض: دار احلضارة،   -.حسني بن حممد العواجي

بنيَّ فيه الفرق بني القطع والوقف والسكت، وأنواع الوقوف ومصطلحاهتا، والوقف الالزم مث  
 املمنوع  وأنواعهما وتعليالهتما. 

 مث ذكر أن التقسيم األمثل لذلك هو: الوقف الغامض، والتعسفي، والقبيح، واألقبح. 
 

 الوقوف الواردة عن اإلمام أيب حامت السجستاين: مجًعا ودراسة.
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اقتسم هذا املوضوع ثلة من طلبة الدراسات العليا ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة،  
 هـ،... كل يف سور معينة. 1434

 
استدراكات اإلمام أيب بكر األنباري على اإلمام أيب حامت السجستاين من خالل كتاب  

املدينة   -لطالب."إيضاح الوقف والبتداء": مجًعا ودراسة/ مصطفى حممد حيىي املولود ا
 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 241هـ،   1435املنورة: جامعة طيبة، 

 
إىل   106اختيارات اإلمام األمشوين يف الوقف والبتداء من خالل سورة البقرة، من اآلية 

الرايض: جامعة امللك سعود،  -: دراسة مقارنة/ حممد فوزي عبدالكرمي عنرت.176اآلية 
 )حبث مكمل للدكتوراه(. ورقة  583هـ،  1436

 هـ(. 900نور الدين أبو احلسن علي بن حممد األمشوين )ت حنو 

 
الوقف والبتداء يف القرآن الكرمي وصلته برسم املصحف والقراءات واإلعراب/ ايسني  

 ص.  672هـ،  1437الدوحة: وزارة األوقاف؛ دمشق: دار ابن كثري،  - جاسم احمليمد.
مواضع من الوقف مما اختلف فيه، ومن حيث جوازه وعدمه، وتتبع تقسيمات  تناول فيه مؤلفه  

القرآن الكرمي إىل أجزاء وأحزاب وأرابع وأمثان وركوعات، وراجع القدماء من علماء القراءات 
والتجويد واملفسرين ملعرفة جهودهم يف الوقف واالبتداء، والوقوف على مصطلحاهتم، مث حبث  

 والتام والكايف واحلسن ووقف التعانق، وفصَّل فيها القول. يف عالمات الوقف الالزم
وقام إبجراءات تطبيقية لغوية وحنوية من القرآن الكرمي على عالمات الوقف، وكشف عن 
اختالف عالمة الوقف ابختالف اإلعراب، واختالف وجوه القراءات، وعالمة الوقف برسم  

 القرآنية. املصحف، وكيفية الوقوف على املرسوم من املفردات 
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حتفة األمني يف وقوف القرآن املبني/ أليب العاكف حممد أمني بن عبدهللا األيويب )شيخ قراء  
مكة املكرمة:   - هـ(؛ دراسة وحتقيق أسرار بنت عايف اخلالدي.  1275إستانبول، ت بعد  
 ورقة )ماجستري(. 1138هـ،  1435جامعة أم القرى، 

 كتاب. من بداية سورة الشعراء، إىل هناية ال
 

املدينة املنورة:   -.بتداء/ عبدالقيوم بن عبدالغفور السندياملنتقى من مسائل الوقف وال
 ص.  280هـ، 1434مكتبة دار ابن اجلزري، 

 
 ص.  184هـ،  1436 مركز تفسري للدراسات القرآنية، الرايض:  -.الوقف والبتداء

)ملتقى أهل التفسري( ُضمَّت يف  مجع ملوضوعات فن )الوقف واالبتداء( يف التجويد، من موقع  
 كتاب جيمع متفرقها، ويقرب االنتفاع هبا لعموم الدارسني.

وجاءت يف مثانية مباحث، فيها مطالب ومسائل ذات فوائد مجة، وهي: مقدمات وتعريفات، 
مسائل وأحكام، ضوابط وأتصيالت، لطائف وفوائد، حتذيرات وتنبيهات، دراسات وحتقيقات، 

 ت، دراسة الوقف على بعض اآلايت.أسئلة واستفسارا
 

الرايض:    -الختيار يف علم الوقف والبتداء: مجًعا ودراسة/ خلود بنت عبدالعزيز املشعل.
 مج )دكتوراه(.  2هـ،  1436جامعة اإلمام، 

 
القاهرة: دار الفنار،    - الوقف الالزم واملمنوع يف القرآن اجمليد/ حممد املختار حممد املهدي.

 ص.  112هـ،  1431
 

معجم مصنفات الوقف والبتداء: دراسة اترخيية حتليلية، مع عناية خاصة مبصنفات القرون 
الرايض: مركز تفسري للدراسات القرآنية،  -األربعة األوىل/ حممد توفيق حممد حديد.

 ص(.  2891مج ) 6هـ،  1437
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األول إىل آخر عام جعله مؤلفه يف أربعة أبواب، ضمَّت مصنفات الوقف واالبتداء من القرن 
هـ، خمطوطها ومطبوعها ومفقودها، يف تتبع اترخيي، واستكشاف معريف غري مسبوق،   1436

وأىوىلى مصنفات القرون األربعة األوىل عناية خاصة، فدرسها دراسة مستوعبة، تعريًفا مبؤلفيها،  
 البحوث.ووصًفا لنسخها، وحديثًا عن مناهجها وأمهيتها، وما دار حوهلا من الدراسات و 

وأصل عمله جزء من رسالته يف الدكتوراه، قدمها إىل كلية اللغة العربية جبامعة األزهر، وكانت 
 بعنوان "كتب الوقف واالبتداء حىت هناية القرن الرابع اهلجري: دراسة لغوية حتليلية". 

دراسة  وذكر أن اجلزء اآلخر سينشر مستقالًّ حتت عنوان: الوقوف املأثورة والوقوف احملرمة: 
 نقدية حتليلية.

 
املوض ِّح ملذاهب القراء واختالفهم يف الفتح واإلمالة/ أليب عمرو عثمان بن سعيد الداين  

املدينة املنورة: جممع امللك فهد   -هـ(؛ دراسة وحتقيق حممد شفاعت رابين. 444)ت 
 ص( )أصله رسالة علمية(. 929مج ) 2هـ،   1435لطباعة املصحف الشريف، 

املؤلف رمحه هللا يف بيان موضوع كتابه: "هذا كتاب أذكر فيه إن شاء هللا تعاىل مذاهب قال 
القراء السبعة رمحهم هللا يف الفتح واإلمالة يف األمساء واألفعال وغريها، مما جاء االختالف فيه  

عانيه،  عنهم من الطرق املعروفة عند العلماء، والرواايت املشهورة عند أهل األداء، وأبنّي ذلك مب
 وأشرحه بوجوهه، وأدلُّ على جلّيه، وأنبه على خفّيه، وأرمسه أبوااًب، وأرتبه فصواًل...". 

 
أرجوزة يف إمالت القرآن العظيم/ رضي الدين أبو بكر بن عبدالوهاب الناشري )كان حيًّا  

املدينة املنورة:   - هـ(؛ دراسة وحتقيق وشرح أمين بن إقبال بن حممد إمساعيل. 973سنة 
 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 160هـ،  1437اجلامعة اإلسالمية، كلية اللغة الربية،  

 اإلمالة أن تنحو ابلفتحة حنو الكسرة، وابأللف حنو الياء، ويكون هذا االحنناء كثريًا وقلياًل.
ويقال لألول: احملضة، وهي الكربى، ويقال هلا أيًضا: اإلضجاع، والبطح، والرتقيق، واإلمشام، 

 اللَّي، واإلجناح، ورمبا قيل له الكسر. و 
ويقال لآلخر: الصغرى، وبني بني، أي: بني الفتح الذي هو استقامة اللفظ ابحلرف، وبني  

 اإلمالة الكربى اليت هي االحنناء ابحلرف متناهًيا. ويقال هلا أيًضا: التقليل، والتلطيف. 
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  حفص عمر بن عبدهللا الفاسيأليب   دا/نوار اهلدى فيما يتعلق ببعض وجوه األأاقتباس 

الرابطة احملمدية للعلماء، مركز   مراكش: - .؛ حتقيق رشيد احلمداويهـ( 1188)ت 
 ص.  199هـ، 1433، يب عمرو الداين للدراسات والبحوث القرآنية املتخصصةأمام اإل

أجاب فيه عن سؤالني: عن حكم إسقاط املد الطبيعي، وحكم إجراء الوصل جمرى الوقف يف  
ملواضع اليت نُقل فيها عن القراء، واملراد به تسكني املتحرك يف الوصل، وإبدال التنوين فيه  غري ا

 ألًفا، واتء التأنيث هاء، وحذف التنوين بغري فتحة، من غري قطع الصوت أصاًل.
 

  1437عم ان: دار عم ار،  -غنَّة األزرق بني النفي واإلثبات/ سامي سعيد عبدالشكور.
 ص.  55هـ، 

هـ(. خليفة ورش يف القراءة  240بن عمرو بن يسار املعروف ابألزرق )ت حنو  هو يوسف
 واإلقراء مبصر.

 جعل املؤلف موضوعه يف أربعة حبوث:
 عرض مفصل ألدلة األزمريي واملتويل يف نفي الغّنة لألزرق.  -

موقف اإلمام ابن اجلزري من الغنَّة يف كتابه "النشر يف القراءات العشر" وبيان أدلة   -
 الباحث يف ثبوت الغنَّة. 

 مناقشة أدلة الشيخني على ضوء كتاب النشر وأدلة الباحث. -

 موقف احملررين وبعض علماء القراءات قبل وبعد ابن اجلزري من الغّنة. -

 
: اجلمعية العلمية [الرايض]  -الرتجيع يف القراءة: مفهومه وحكمه/ انصر بن سعود القثامي.

 ص.  67هـ،  1434السعودية للقرآن الكرمي وعلومه: دار كنوز إشبيليا،  
 يقصد بـ "الرتجيع": 

حتسني الصوت حبرف املدِّ خاصة وتنغيمه، والتغين به بتكرير الصوت به وتقريب حركاته   -1
 مع إشباعه. 
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حتسني الصوت يف التالوة عموًما، وتزيينه، وخفضه وعلوه، وترديده يف احللق إبشباع   -2
 املدِّ يف موضعه، مع التأين يف القراءة. 

 وجعل املؤلف موضوعه يف فصلني:
 : مفهوم الرتجيع ووصف قراءة النيب صلى هللا عليه وسلم وترجيعه فيها. األول
  النغم.: الرتجيع والتغين والتلحني وقواننيالثاين

وذكر أن الرتجيع ال يتعارض مع أحكام التالوة والتجويد، فرتجيع النيب صلى هللا عليه وسلم 
 كان منضبطًا أبحكام التالوة. 

وأن القراءة ابألحلان وقوانني املوسيقى والطرب احملرم الذي خُيرج ابلقراءة عن وقارها وقواعد 
 عليه وسلم. جتويدها يتناىف مع الرتجيع الثابت عنه صلى هللا

 
نظم إغاثة امللهوف يف عدد صفات احلروف/ نظم إبراهيم سعد املصري مث املكي الشافعي 

بريوت: دار البشائر   -هـ(؛ اعتىن هبا السيد حممد سعيد احلسيين اهلروي. 1316)ت 
 (. 231)لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام؛   -ص. 62هـ، 1435اإلسالمية، 

ت احلروف، لتحسينها، ومعرفة قويِّّها من ضعيفها، ومتييز بعضها عن نظم يف التجويد، يف صفا 
 بعض يف ذات احلروف املتحدة املخرج.

 ( بيًتا. 47والنظم من حبر الرجز، يف )
 وليس للمؤلف سوى هذا األثر، وكان شيخ القرَّاء مبكة املكرمة، وأصله من مصر.

 
بريوت: دار الكتب   -.مقارنة/ عزيز أركييبدراسة  اء واللسانيني: خمارج احلروف عند القر  

 ص.  398هـ، 1433العلمية، 
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 سادس عشر 
 التجويد )تعليم( 

 
آدم ابو    حلية الزمان لتعليم الصبيان هتجي القرآن على رسم اخلليفة عثمان رضي هللا عنه/

 ص. 16هـ، 1433املدينة املنورة،   -.بكر البانوي 
 

هـ،  1434الرايض: املؤلفة،  -.إعداد مدحية صاحل مهدي أحكام التجويد لألطفال/
 ص.  82

 
إعداد مدحية   كيفية التلفظ ابحلروف القرآنية بقبس من القاعدتني البغدادية و النورانية/

 ص.  39هـ، 1434الرايض: املؤلفة،  -.صاحل مهدي
 

،  هـ1434الرايض: دار األلوكة،   -.5ط-.معلم التجويد/ خالد بن عبدالرمحن اجلريسي
 ص.  256

 
الرايض: املؤلف، اتريخ اإليداع   -الشبمي. [فهاد]معل ِّم جتويد القرآن الكرمي/ خالد 

 مج.  2هـ،  1435
بيان وتطبيق عملي ملون ألحكام جتويد القرآن الكرمي، واجلزء الثاين منه فيه من سورة يس حىت  

ترشد إليه تلك األلوان يف آخر القرآن الكرمي، وحروف التجويد فيها ملونة كذلك، مع بيان ما  
 هامش كل صفحة.

 
 دمشق:  -نس دوامنة.أأتليف حممد    الطريقة العملية يف تعليم جتويد وتالوة القرآن الكرمي/

 ص.  107هـ، 1434، بيت احلكمة للطباعة والنشر
 أسلوب عملي يف تعليم التجويد، حيقق الربط بني التالوة العملية والتجويد النظري.  
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  -قرآن: التالوة، احلفظ، التجويد، الوسائل/ حممد حممود عبدهللا. طرق تدريس ال

 ص.  96هـ، 1434اإلسكندرية: ماهي للنشر، 
كتاب يف طرق تدريس القرآن الكرمي، وكيفية تالوته وجتويده، والوسائل املعينة على حتقيق 

 ذلك، ففيه طرق مفيدة، ومعلومات وقواعد يسرتشد هبا، للدارسني واملدرسني. 
 لف مدرس علوم القرآن ابألزهر.واملؤ 
 

ينبع البحر، السعودية: مكتبة   -هبجة املستفيد يف علم التجويد/ حممد بن يوسف الدايل.
 ص.  545هـ،  1431الوسيلة، اتريخ اإليداع 

كتاب تعليمي مفّصل يف جتويد القرآن الكرمي، جامع يف اببه، يف جداول، مع أمثلة وتطبيقات 
السؤال واجلواب، يف خطوط ملونة، وهنج تربوي يف كيفية توصيل املعلومات كثرية، وعلى هيئة  

 وترسيخها يف ذهن الطالب.
 

داير بكر: جودي للنشر: مدرسة الفرقان   -جتويد القرآن اجمليد/ مال حممد سعيد يلدرم.
 ص. 23هـ،  1430لتعليم السنة والقرآن، بعد عام 

تب مدرسة الفرقان لتعليم السنة والقرآن، ُأحضر ذكر مؤلفه أنه " الكتاب الرابع من سلسلة ك
 للمبتدئني طالبات وطالب املدارس الشرعية يف مسائل علم التجويد". 

 وذكر فيه موضوعات التجويد مع األمثلة، أبسلوب تعليمي سهل. 

 
التعليم ابلكتشاف املوجَّه: دروس تطبيقية من خالل أحكام التالوة والتجويد/ محزة  

  272هـ،  1432عم ان: مركز ديبونو لتعليم التفكري،  -عبدالكرمي محاد، شفاء علي الفقيه.
 ص.

تناول موضوع علم التالوة والتجويد يف وقت انتشرت فيه مراكز ومؤسسات تعليمه، وفيه إضافة  
علمية نوعية، من خالل توظيف التعليم ابالكتشاف املوجه يف تسهيل هذا العلم، مما يساعد 

ية املهارات التفكريية العليا لدى الطلبة، وقد يكون الكتاب األول من نوعه، وفيه  على تنم
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مواكبة للعصر، ومتابعة لألساليب احلديثة يف التعليم، ويف ذلك جتديد له وترغيب فيه، وإجياد  
 حلول عملية مناسبة لكثري من اإلشكاالت اليت تطرأ أثناء تدريسه. 

يعرِّف بعنوان الكتاب وما يتعلق به، من تبيني أنواع التعليم وقد بدأ القسم األول مبدخل نظري  
ابالكتشاف املوجه ومزاايه وعيوبه وخطوات التدريس به، ويف القسم الثاين تطبيقات عملية 
لعدد من أحكام التالوة والتجويد على شكل دروس مقرتحة بطريقة االكتشاف املوجه، ويف 

 تعاوين والنشط واحملوسب يف التعليم هبذا االكتشاف. القسم الثالث حديث عن توظيف التعليم ال
 

 

صول تدريس التجويد يف تعلم تالوة القرآن  أكتاب منهجي تطبيقي يعتمد   حق التالوة:
عم ان: جهينة للنشر،   -حسين شيخ عثمان. وتعليمه على رواية حفص عن عاصم/

 ص.  547هـ،  1434
 

الحات الضبط يف حتسني التالوة  اثر استخدام برانمج حاسويب مقرتح قائم على اصط 
الباحة:  -.محد الغامديأعداد سعيد إ ول الثانوي مبنطقة الباحة/لطالب الصف األ

 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 164هـ، 1433جامعة الباحة، كلية الرتبية، 
 

فاعلية التدريس ابستخدام الفصول الفرتاضية يف تنمية مهارات التجويد/ مشاس بنت 
ورقة   135هـ،  1435الرايض: كليات الشرق العريب،  -عبدالكرمي الدعيجي.

 )ماجستري(.

 
فاعلية اسرتاتيجية تدريسية قائمة على الذكاءات املتعددة يف تنمية املفاهيم التجويدية  
واألداء والتفكري الستدليل لدى طالب الصف الثاين املتوسط مبدارس حتفيظ القرآن  

الرايض: جامعة اإلمام،   - ايسر بن عبدهللا بن عبدالعزيز بن حممود.  / ضالكرمي مبدينة الراي
 ورقة )دكتوراه(.  441هـ،  1436
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دمج مهارات التفكري يف تدريس أحكام التالوة والتجويد/ محزة عبدالكرمي محاد، شفاء 
 ص.  567م، 2014هـ،  1434عم ان: مركز ديبونو لتعليم التفكري،   -علي الفقيه.

مفردات مادة التالوة والتجويد وموضوعاهتا، وهدف إىل توظيف العديد من استوعب 
أساليب التدريس املناسبة للمعلمني واألساتذة يف خمتلف مراحل التعليم بصورة مناسبة ملواكبة  

الطرق احلديثة يف التدريس، وركز على أمهية تعلم املخارج والصفات ابتداء؛ لتحسني أداء 
لى التعلم التعاوين وأثره يف حتسني مستوى األداء يف التالوة، مث اخلرائط  املعلمني، وُعرج فيه ع

 املفاهيمية وأثرها يف التدريس، وانتهى إىل كيفية إعداد أوراق العمل ألحكام التالوة والتجويد. 
 

 سابع عشر
 التالوة والقراءة 

 
  1238مغين القراء يف شرح خمتار اإلقراء/ حممد عارف بن إبراهيم القسطنطيين الرومي )ت  

 هـ(.  
 هـ...  1435دراسة وحتقيق طلبة من الدراسات العليا جبامعة طيبة ابملدينة املنورة، 

 .األوجه املقدمة يف األداء حال القراءة للقراء العشرة وهو شرح ملنظومة املؤلف نفسه، وهو يف
 
  - حكام الفقهية لقراءة القرآن العظيم بني القراء والفقهاء/ حممد أمحد شحاتة حسني.األ

 ص.  228هـ،   1437اإلسكندرية: املكتب اجلامعي احلديث، 
حاول فيه املؤلف الوصول إىل نظم ضابط يف مسائل األحكام الفقهية املتعلقة بقراءة القرآن 

، متثل يف مباحث: حكم جتويد القرآن وترتيله،  الكرمي وتالوته، من خالل منهج أتصيلي حتليلي
قراءة القرآن والطهارة، قراءة القرآن يف الصالة، ومع الغري يف غري الصالة، األجر على تعليم 

 القرآن وتالوته، طلب الشفاء وإهداء الثواب ابلقرآن. 
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احلضارة العربية،  القاهرة: مركز   -. السيد عبداحلكيم أمهية قراءة القرآن وحق تالوته/
 ص.  128هـ،  1433

 
منهج تعليمي للمعاهد  :صااي وتنبيهات يف التالوة واحلفظ واملراجعةو : ن ترتيالً آ ورتل القر 

 ص.  100هـ، 1433القاهرة: دار السالم،   -.محد كرزونأنس أنية/ آ القر 
 

 -.حسن بن أمحد مهام نظري، تطبيقي، عملي/  الفوائد احلسان يف كيفية ترتيل القرآن:
 ص.  159هـ، 1434الرايض: دار احلضارة، 

 
ختم القرآن الكرمي وحتزيبه بني السلف واخللف: عرض ودراسة/ العباس بن حسني 

 ص.  77هـ،  1436الرايض: وزارة األوقاف،  -احلازمي.
 احلزب: الوِّرد، والطائفة. 

 ويطلق على طائفة من القرآن، خيتلف مقدارها بني السلف واخللف.
حيزِّبون القرآن ثالثة، أو مخسة، أو سبعة أحزاب، إىل ثالثني حزاًب، بينما اخللف فالسلف 

 حيزِّبونه ستني حزاًب. 
وقد جعل املؤلف الفصل األول من كتابه يف فضل تالوة القرآن وختمه، وحكم ذلك، وبعض 

 آدابه. 
 والفصل اآلخر يف مدة ختمه، وحتزيب القرآن يف تلك املدة. 

 وذكر أن أفضل ُمدىد التالوة واخلتم سبع ليال، وأن أفضل التحزيب ما كان ابلسور.  

 
الرايض: دار احلضارة،  -.إبراهيم بن سعيد الدوسري /إبراز املعاين ابألداء القرآين

 ص.  166هـ،  1433
 

األداء القرآين يف احلديث النبوي واآلاثر: دراسة حديثية موضوعية/ طارق بن إبراهيم  
 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 267هـ،  1435الرايض: جامعة اإلمام،  -ود.املسع
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الزلفي،   -شرح منظومة تنبيهات يف األداء/ نظم وشرح عبدالناصر بن حممد آل خديش.
 ص.  76هـ،  1436السعودية: اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي،  

وترتيله وجتويده، ولذلك فقد اشتملت على تعتين املنظومة وشرحها إبتقان تالوة القرآن الكرمي،  
بعض التنبيهات املعينة على حسن التالوة، وتدبر معاين القرآن الكرمي، وجعلها املؤلف على 

 شكل نظم ليسهل حفظه، مث شرحه.  
 

استخدام الوسائط املتعددة التفاعلية يف تنمية مهارات تالوة القرآن الكرمي لدى طالب 
الباحة، السعودية: جامعة  -قة الباحة/ موفق مجعان الغامدي.الصف األول الثانوي مبنط

 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 193هـ،   1435الباحة، 
 

فاعلية استخدام املقرأة اإللكرتونية يف حتسني تالوة وحتفيظ القرآن الكرمي لطالب أكادميية  
  1436اجلامعة اإلسالمية،  املدينة املنورة:    -امللك فهد يف بون/ هالل بن حسني فلمبان.

 ورقة )دكتوراه(.  302هـ، 

 
أثر تدريس القرآن الكرمي ابستخدام منط التعلم املدمج على تصحيح التالوة لطالب 

الرايض: جامعة امللك   - حلقات األكادميية القرآنية العاملية/ عبدالعزيز بن غرمان الشهري.
 هـ )حبث مكمل للماجستري(. 1436سعود، 

 
محد  أمد بن حميب البكات أل هل الفسق و الكبائر/ أجنم الزواهر يف حترمي القراءة بلحون  األ

كرسي تعليم القرآن  الرايض:   - .؛ حتقيق عيسى بن انصر الدرييبهـ(929)ت  بن الكيال 
 ص.  144هـ، 1433: دار احلضارة ، قرائه جبامعة امللك سعودإو 
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علي    م من اخلطأ حال تالوهتم لكتاب هللا املبني/رشاد اجلاهلني عما يقع هلإتنبيه الغافلني و 
  - ؛ تقدمي و تصحيح حممد الشاذيل النيفر.هـ( 1118)ت الصفاقسي  النوري بن حممد

 ص.  177هـ، 1434تونس: دار سحنون؛ بريوت: دار ابن حزم ، 
الطاعات وأعالها، قال مؤلفه رمحه هللا: اعلم... أن إتقان كتاب هللا وقراءته كما أنزل من أعظم  

وأجلِّّ القرابت وأسناها، وال يكون ذلك إال إبتقان مثل هذه األبواب اليت ذكرانها، والفصول 
اليت حررانها، فعليك بتحصيلها حفظًا وفهًما، فهي عظيمة النفع، جليلة القدر، وال يتم لك 

املتلقني قبلك من  النفع بذلك إال بعد الرايضة وتكرار اللفظ، بعد التلقي من أفواه املتقنني
 مشاخيهم املتقنني...

 
بريوت: دار البشائر اإلسالمية،    -اللحن يف قراءة القرآن الكرمي/ علي بن سعد الغامدي.

 ص.  136هـ،  1435
 انتهى املؤلف إىل أن اللحن اجلليَّ هو اخلطأ البنيِّّ يف احلروف والشكل.

 احلروف والشكل. واللحن اخلفّي: هو ما ال تعلُّق له ابخلطأ البنيِّّ يف
 ويكون اخلطأ يف احلروف ابلزايدة أو النقصان أو اإلبدال.

 واتفق أولو العلم على وجوب اجتناب اللحن اجللّي ملن استطاعه.
 مث حتدث عن سبل الصيانة من اللحن املتعلقة ابلرواية وابلدراية، واليت ال تعلق هلا هبما.  

 
عها ورتبها حمسن السيد عيسى أبو  مج صون اللسان عن اللحون اجللية يف القرآن/

 ص.  136هـ، 1433القطيف، السعودية: املؤلف،  - .2ط -.الرحي
 

مركز   سـكندرية:اإل  -عداد علي حممد سـالم.إ  لطائف يف دللة الكلمات والرسـم القرآين/
 ص. 344هـ، 1435، سكندرية للكتاباإل

بعض األخطاء الشـــــــائعة، واللحون عرَّف املؤلف بكتابه يف املقدمة أبنه "رســـــــالة خمتصـــــــرة عن 
املنتشـرة يف تالوة البعض من القراء، مث عرض لعدد من الكلمات وفروق الداللة بينها، ودراسـة 

 يف قواعد الرسم القرآين".
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ومما عرَّف بنفســـــه يف آخر كتابه أنه أول أمني لالحتاد االشـــــرتاكي العريب مبدينة قويســـــنا، وأول 
 يه...رئيس ملنطقة املنوفية للكارات

 
حمافظة الشرقية، مصر: مكتبة العلوم واحلكم،    - تعسف القر اء/ حممود بن عبداجلليل روزن.

 ص.  152هـ،  1436
يلقي الضوء على بعض مظاهر التعسف عند القراء املعاصرين يف تالوة القرآن ومدارسته،  

لوصف جماوزة  وجماوزهتم احلدَّ املعترب يف ذلك، مع ضبط املصطلحات اليت استخدمها العلماء 
 احلّد واملبالغة فيما يتعلق ابلقراءة، والتنويه ابلفرق بني التعسف والتكلف يف فّن األداء.  

ومن صور التعسف اليت ذكرها: الصعق والغشيان وتكلف البكاء للرايء، املبالغة يف توقيع اآلايت 
 على األحلان وقواعد املوسيقى، الوصل التعسفي..  

 
 . ص 120هـ،  1437بريوت: املكتب اإلسالمي،  -بديع موسى.بدع القر اء/ حممد 

( بدعة للقراء مع دراستها، منها: التنطع ابلقراءة، الوسوسة يف خمارج احلروف، 19ذكر فيه )
تكلف التغين بقراءة القرآن والتطريب به وتلحينه، القراءة على املقامات املوسيقية، التكلف يف  

 املرأة أمام الرجال.. وغريها.تقليد أصوات بعض القراء، قراءة 

 
 اثمن عشر

 احلفظ والتحفيظ ومجعياته
 

 ص.  96هـ،  1433دمشق: دار احلافظ،  -. القواعد الذهبية يف حفظ القرآن الكرمي
 
هـ،  1433الرايض: دار احلضارة،   -. محد بن سامل ابدويالنأ سرار حفظ القرآن الكرمي/أ

 ص.  184
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هـ،    1433املنامة: املكتبة الوطنية،    - جمدي فاروق عبيد.أسرار حلفظ القرآن الكرمي/    9
 ص.  177

 قسم املؤلف أسرار احلفظ إىل نفسية وتقنية وتنظيمية، مث العوامل املساعدة على احلفظ.
 واألسرار التسعة اليت ذكرها هي:  

شغف وحب ورغبة مشتعلة: معرفة قدر القرآن الكرمي، استشعار عظيم أجر حفظ  -
 القرآن.

 توكل، دعاء. إخالص،  -

 حفظ القرآن مسؤوليتك أنت وحدك. -

 االعتقاد الذايت واإلحياء اإلجيايب. -

 االسرتخاء. -

 التخيل. -

 حتفيز احلواس اخلمس. -

 املراجعة.  -

 اخلطة.  -
 واملؤلف رئيس تنفيذي وأحد مؤسسي شركة استثمار للتدريب والتطوير.

 
كفر الشيخ؛ الرايض: املؤلف،    -البلقاسي.كيف حتفظ القرآن الكرمي/ السيد عبدالفتاح 

 ص.  48هـ،  1436
مجع فيه مؤلفه مجلة من الطرق املفيدة واآلداب املهمة اليت تساعد على حفظ القرآن الكرمي 

 وإتقانه، يستفيد منها املبتدئون واملتخصصون.
 وآبخره قصيدة جامعة يف آداب وطرق حفظ القرآن أليب احلسن الكردي. 

 
الرايض: دار احلضارة،   -.حسن بن أمحد مهام / ؟رآن يف عشر خطواتكيف حتفظ الق

 ص.  46هـ،  1434
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  1436]الرايض[: املؤلف،  -كيف أحفظ القرآن الكرمي؟/ السيد عبدالفتاح البلقاسي.
 ص.  52هـ، 

مجع فيه مؤلفه مجلة من الطرق واآلداب اليت تساعد على حفظ القرآن الكرمي وإتقانه، منها:  
الدعاء، اختيار الوقت املناسب، الرتكيز، حتديد املقدار اليومي للحفظ ، قراءة املعاين وتفسري 

 خمتصر، العناية ابملتشاهبات.. 
 

الكويت: شركة اإلبداع  -.5ط -حقق حلمك يف حفظ القرآن الكرمي/ عبدهللا امللحم.
 ص.  198هـ،   1435الفكري للنشر، 

، ومجع فيه حقائق علمية وعملية، اليت تفيد وتسهِّّل الطريق أصَّل فيه قواعد حلفظ القرآن الكرمي
 وتشحذ اهلمم للحفظ.

 وجعله مؤلفه يف ثالثة أبواب مفصَّلة، هي:
 كيف تبدأ؟  -

 املبادئ الرئيسية لتحقيق احللم. -

 خطط حفظ القرآن.  -
 

بنغازي: دار الوليد،   -حفظ القرآن الكرمي بطريقة األلواح/ الفيتوري حممد شعيب.
 ص.  156  هـ،1433

 
إربد، األردن: عامل الكتب احلديث،   -حفظ القرآن متعة ل عناء/ وردة أمحد الرمو.

 ص.  116هـ،  1436
 جدول يومي للحفظ، رتب بشكل سهل مقبول، يتناسب مع املتعلم وغريه.

للفهم، تقول الكاتبة: قراءة القرآن هبدوء وأتن ومتعن وتدبر معاين اآلايت، أقرب للعقل، وأيسر  
 وأهدأ للقلب، وأدعى لالستمتاع ابلقراءة، ويساعد يف االستمرارية، وجيعل احلفظ متعة.

وبثت يف كتاهبا فوائد فأصبح كتاهبا أيًضا متعة، من ذلك موضوعات: القرآن يطور الشخصية، 
 نساء حافظات، أكثر من طريقة للحفظ، ما بعد احلفظ.. 
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 ن. وخطاهبا فيه لبنات جنسها، فكأنه خمصص هل
 

واقع احللقات القرآنية ابملسجد النبوي وسبل تطويرها من وجهة نظر معلميها: دراسة  
  228هـ،    1434املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،    -ميدانية/ جامل بن صياف العمري.

 ص )ماجستري(.
 

انية/  تقومي حلقات حتفيظ القرآن يف املدينة املنورة من وجهة نظر أولياء األمور: دراسة ميد
املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية، كلية الدعوة وأصول الدين،    -إعداد أكرم العباس حممد. 

 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 121هـ،   1436قسم الرتبية،  
 
القاهرة: دار البيان،   -.سامة قطبأ دارة حلقات التحفيظ/إفن  شبال املسجد:أ

 ص.  151هـ،  1434
 

الرايض:   -.نية/حسني بن علي األشدق األمويآ إدارة احللقة القر فنون    حلقيت مميزة:
 ص.  232هـ، 1434املؤلف،  

 
مجع   ا/دارية لنجاح حلقات التحفيظ تعليمً إفوائد تربوية و  ن:آ روضة البيان حملفظي القر 

 ص.  160هـ،  1433القاهرة: مطابع األهرام التجارية،   -.وترتيب طارق السعيد
 

لقات حتفيظ القرآن الكرمي من وجهة نظر املعلمني/ إعداد  عوامل التسرب لدى طالب ح
هـ،   1436املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية، قسم الرتبية،  -أمحد بن حممد أبو عمرة.

 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 121
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تصور مقرتح لتدريس القرآن الكرمي للطلبة عن بعد يف اجلمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن  
الرايض: جامعة اإلمام،  -ململكة العربية السعودية/ عبدهللا بن فهد الصنعاوي.الكرمي اب
 هـ )دكتوراه(.  1435

 
واقع استخدام مستحداثت تقنيات التعليم يف مدارس حتفيظ القرآن الكرمي ابملدينة املنورة/  

  116هـ،  1433املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -عبدالرحيم بن شريف اللقماين.

 ورقة )حبث مكمل للماجستري(.
 

دور التوعية الدينية يف احلد ِّ من انتشار املخد ِّرات يف مدارس حتفيظ القرآن الكرمي يف مدينة  
  1434الرايض: جامعة انيف العربية للعلوم األمنية،    - الرايض/ ايسر بن إبراهيم البلوي.

 ورقة )ماجستري(.  136هـ، 

 

مبهارات األداء يف القراءة اجلهرية لدى متعلمي اللغة العربية  عالقة حفظ القرآن الكرمي 
  1435املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،    -الناطقني بغريها/ عبدالعزيز مايون آن الصيين.

 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 178هـ، 
 

العربية  عالقة حفظ القرآن الكرمي مبهارات التعبري اإلبداعي لدى طالب معهد تعليم اللغة  
املدينة   -لغري الناطقني هبا يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة/ سلمان بن سامل اجلهين.

 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 105هـ،  1436املنورة: اجلامعة اإلسالمية، 
 

تقومي الكفاايت التدريسية ملعلمي القرآن الكرمي يف مدارس حتفيظ القرآن الكرمي يف املرحلة  
الرايض: جامعة اإلمام،  - دائية يف ضوء معايري اجلودة/ أمحد بن عبدالعزيز املسلم.البت

 ورقة )ماجستري(. 178هـ،  1435
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درجة توافر خصائص املنظمة املتعلمة لدى مدارس حتفيظ القرآن الكرمي البتدائية مبدينة  
الرايض:   -التميمي.الرايض من وجهة نظر مديري املدارس ووكالئهم/ حممد بن سعود 

 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 345هـ،  1437جامعة اإلمام، 

 
املشكالت التعليمية يف مدارس حتفيظ القرآن الكرمي الثانوية للبنات مبدينة الرايض وسبل  

الرايض:    -حلها من وجهة نظر مديرات املدارس واملعلمات/ سارة بنت إبراهيم الرفيق. 
 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 292 هـ، 1436جامعة اإلمام، 

 
الكفاءة الداخلية لنظام املرحلة الثانوية احلكومية ملدارس حتفيظ القرآن الكرمي للبنات  

الرايض: جامعة  -ابململكة العربية السعودية: تصور مقرتح/ لولوة بنت صاحل الفراج.
 ورقة )حبث مكمل للدكتوراه(.  297هـ،  1437اإلمام، 

 
الرايض: مدار الوطن،   -.محد العصيميأعبدالعزيز بن  لدور النسائية/زاد املعلمة اب

 ص.  211هـ،  1433
 

بريوت: مؤسسة الضحى،  -جتربيت مع القرآن حفظًا وحتفيظًا/ حنان عز الدين نطفجي.
 ص.  199هـ،  1436

علًما  تذكر املؤلفة أن طالب القرآن ومريد حفظه عليه أن يهتم به تالوة وجتويًدا وحفظًا وتزكية وت
وتعليًما ودعوة وتبليًغا، وأن هذا هو منهج القرآن الصحيح املؤثر، وأهنا حاولت يف هذا الكتاب  
أن تسهم يف إيضاح بعض هذه األمور، فاطلعت على عشرات الكتب يف هذا اجملال، وسألت  
كثريًا من أهل اخلربة، واستطلعت آراء طلبة املعاهد ومدارس التحفيظ ألجل ذلك، وأضافت  

 ها خرباهتا وجتارهبا يف هذا امليدان، من حيث دراسة القرآن تعلًما وتعليًما، وحفظًا وحتفيظًا.إلي
 وجاء كتاهبا يف مثانية فصول:  

 فضل القرآن وتالوته وحفظه.  -

 حفظ القرآن يف القلب. -
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 تثبيت احملفوظ.  -

 حتفيظ الفتيان والصغار.  -

 حلقات القرآن وجمالسه. -

 ومباحث أخرى.كيفية قراءة القرآن  -

 عقبات يف الطريق. -

 قطوف من لطائف القرآن. -
 

  وجتربة وفكرة وسيلة    1000كثر من  أ   فكار ملعلمة القرآن الكرمي املبدعة ابلدار:أجتارب و 
عداد طالبات معهد معلمات القرآن الكرمي بشرق الرايض؛ تقدمي أمساء  إ وتوجيه/
 ص. 180هـ، 1433، عهدامل الرايض:  -.الرويشد

 
اخلُب،  - .عديل عبدالرؤوف الغزايل فوائد يف حتفيظ القرآن الكرمي لألطفال/قواعد و 

 ص.  144هـ، 1433السعودية: املؤلف، 
 

القاهرة:   -كيف حنبب القرآن ألبنائنا؟: مهارات تربوية يف حتفيظ القرآن/ سعد رايض.
 ص.  119هـ،   1434مؤسسة اقرأ للنشر، 

اء إىل حب القرآن الكرمي، ويضيف إليهم قدرات التعليم القائم على أسس صحيحة يصل ابألبن
يف الذاكرة والفهم واإلدراك، كما يقول املؤلف. ومن هذا املنطلق يعّد حفظ القرآن الكرمي من  
 أهم األعمال وأفضلها لدى األبناء، ولكن بشرط أن يكون حّب األبناء للقرآن يسبق حفظه.

 والكتاب جييب على هذه التساؤالت:
 أفضل الوسائل يف حتفيظ القرآن الكرمي لألبناء؟ما هي  -

 ما هي املقدمات واخلطوات اليت تتبع حىت حيب األبناء القرآن؟ -

 ما هي املعوقات اليت حتدث أثناء تعليم األبناء القرآن، وكيف ميكن التغلب عليها؟ -

 كيف أخترب حب األبناء للقرآن الكرمي؟ -

 ي.واملؤلف متخصص يف علم النفس والعالج النفس 
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د. م. ن،    -.العاشرة/ عمر قاسم العساكر ظ أبناءان القرآن الكرمي إىل سن  كيف حنف ِّ 
 ص.  112هـ،  1433

 
دفرت املتابعة يف حفظ القرآن واألخالق الفاضلة ومراجعته وحسن املتابعة/ حممد كامل 

 ص.  224هـ،   1432القاهرة: دار السلف الصاحل،  -.2ط -عبداحلميد قنديل. 
لتنظيم حفظ القرآن الكرمي ومراجعته، وأحاديث نبوية يف خمتلف املوضوعات، إلعانة  جداول 

الطالب على حفظها، مع منوعات أخرى تتعلق أبمساء هللا احلسىن ومعانيها، واألذكار  
 املستحبة، وبعض األانشيد... 

 
لقرآن  أثر استخدام القارئ اإللكرتوين يف حفظ القرآن الكرمي وجتويده يف مدارس حتفيظ ا

ورقة   116هـ،  1436الرايض: كليات الشرق العريب،  -الكرمي/ أماين علي املعشي.
 )حبث مكمل للماجستري(.

 
أثر اسرتاتيجية تدريس األقران يف حتصيل التالميذ يف مادة القرآن الكرمي للصف السادس  

امللك الرايض: جامعة    - البتدائي مبدارس حتفيظ القرآن الكرمي/ علي بن مشرف العنزي.
 ورقة )جبث مكمل للماجستري(. 206هـ،  1434سعود، 

 
أثر حفظ القرآن الكرمي يف تنمية مهارات الفهم الستماعي لدى طالبات الصف الثالث  

هـ،   1437الرايض: جامعة اإلمام،  -املتوسط مبدينة الرايض/ عزة بنت حممد العزمان. 
 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 143
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استخدام تقنية البودكاست يف إكساب طالبات املرحلة الثانوية مبدارس حتفيظ القرآن  أثر 
الباحة، السعودية: جامعة الباحة،   -الكرمي أحكام القراءات السبع/ محدة خلوفة اخلثعمي.

 ورقة )حبث مكمل للماجستري(.  140هـ،  1437
 

 ***     ***     *** 
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 اجلزء الرابع 
 قرآنية()مباحث 

 
 الباب العاشر 
 مباحث قرآنية

 
 أوًل 

 آداب القرآن )لقارئيه وسامعيه(
 

خمتصر كتاب "أخالق محلة القرآن" لإلمام احلافظ أيب بكر اآلجري رمحه هللا تعاىل، املتوىف 
]الرايض[:   - .2ط -هـ/ اختصره وعلق عليه خالد بن مأمون آل حمسويب. 360سنة 

 ص.  52هـ،   1435توزيع دار زدين، 
اختصره مبا يناسب )العصر(، وأخذ من كالم األصل دون األحاديث واآلاثر وبعض اآلايت، 

 ووضع له عناوين، وحذف بعض األبواب.
 

آداب املتعلم يف كتاب "آداب محلة القرآن" للنووي وتطبيقاهتا يف احللق القرآنية/ علي  
ورقة )حبث مكمل   222هـ،  1434اإلسالمية، املدينة املنورة: اجلامعة  - أمحد احلسين.
 للماجستري(.

 
هـ(؛ حتقيق علي حممد  1376فتح املن ان يف آداب محلة القرآن/ علي حممد الضباع )ت 

 ص.  103هـ،  1435القاهرة: دار ابن كثري: دار املاهر ابلقرآن،  - توفيق النحاس.
  360احلسني بن عبدهللا اآلجري )ت  : أخالق أهل القرآن/ أليب بكر  يليه ابلتحقيق السابق

 هـ(. 
يف الكتابني آداب جليلة ينبغي أن يعرفها مقرئ القرآن وقارئه ومستمعه، وكذلك آداب مسِّّ 

 املصحف ومحله وإكرام شأنه.. 
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قال مؤلف الكتاب األول رمحه هللا: هذه نبذة لطيفة يف بيان آداب قارئ القرآن ، وكاتبه، ومن 
 و حيضر جمالس احملتفلني به، خلصتها من كتب األئمة املعتربين.. يعلِّّمه أو يتعلَّمه، أ

 
الرايض: دار العاصمة،   -.آداب التعامل مع املصحف/ عبدالرمحن بن عبدالعزيز الدهامي

 ص.  63هـ،  1433
 

  1435الرايض: دار املأثور،    -صور من آداب املصحف الشريف/ سعيد حنيان العصيمي.
 ص.  40هـ، 

يت ينبغي التقيد هبا مع القرآن الكرمي، وما يُعني على تدبره وفهمه. وفيه  رسالة يف اآلداب ال
 توجيه للرقاة عندما يرقون آبايت من الكتاب العزيز.

 
الدمام:   -.براهيم بن صاحل احلميضيإ  صول يف آداب أهل القرآن الكرمي/ف مجال القراء:

 ص.  320هـ، 1434دار ابن اجلوزي،  
 

الرايض: جامعة امللك   -ابلقرآن الكرمي/ أمحد بن عبدهللا آل عبدالكرمي. السنن املتعلقة 
ص )أصله رسالة دكتوراه من   669هـ،  1436سعود، كرسي القرآن الكرمي وعلومه، 

 جامعة اإلمام ابلرايض(. 
وردت سنن وآداب تتعلق ابلقرآن الكرمي يف كتب علوم القرآن وكتب األحاديث والفضائل 

تىرِّد مورد العرض دون دراسة ومتحيص، فجاء هذا الكتاب ليجمع أطراف  واآلداب، ولكنها 
املوضوع يف سائر األحوال املتعلقة ابلقرآن، وأبحوال املؤمن معه، يف قراءته له يف الصالة  

 وخارجها، ويف دعائه أبدعية القرآن، وختمه وتدبره وفهمه، وغري ذلك.
تيًبا يُعني على القراءة واملراجعة، وهي جديرة  وقد قام املؤلف برتتيب أبواب الكتاب وفصوله تر 

لىق تعليم القرآن الكرمي، ويف جمالس العلم وتطبيقها إلحياء هذه السنن.  ابملدارسة يف حِّ
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ص   144هـ،  1437الدعاء والذكر عند قراءة القرآن/ حممد خري رمضان يوسف، 
 )كتاب إلكرتوين(. 

أثناءى قراءة القرآن، ولذلك فعلىُه رسوُل هللا صلى هللا  يذكر املؤلف أن هناك ميزًة وفضيلًة للدعاءِّ  
عليه وسلم، واملرجوُّ أن يكونى ذلك من أوقاتِّ االستجابة، فإن الكتابى كتاُب هللا، والكالمى  

 كالُمه، والدعاءى مستوًحى منه، وهو الكرمي. 
مع النيبِّّ صلى    صليتُ وقد صحَّ يف احلديثِّ الذي رواه مسلٌم عن ُحذيفة رضيى هللا عنه قوله: "

اًل، إذا مرَّ آبيٍة فيها تسبيٌح سبَّح،   هللا عليه وسلم ذاتى ليلة، فافتتحى البقرة..." وفيه: " يقرأ مرتسِّّ
 ".   وإذا مرَّ بسؤاٍل سأل، وإذا مرَّ بتعوٍُّذ تعوَّذ

  وهو ذكُر هللا -الذي ال أعرُف أتليًفا فيه  -قال: وقد أحببُت إفرادى كتاٍب يف هذا املوضوعِّ 
ودعاؤُه عند قراءةِّ آايٍت من كتابهِّ مبا هو مناسب، ومبا ميكُن أن يُدعىى به أثناءها، ويكوُن  
الرتكيُز على ما وردى يف احلديثِّ السابق، وهو: التسبيح، والسؤاُل )وهو الدعاء(، والتعوُّذ.  

هذه األدعيةِّ  وكذلك التكبري، واالستغفار، وما هو قريٌب من ذلك من أنواعِّ الذكر. وما كان من  
 واألذكارِّ أحاديُث جعلُتها بني قوسني صغريين، وكلُّها صحيحٌة وحسنٌة. 

 وجعلتُه مرتَـًّبا على ترتيبِّ سورِّ القرآن.  
وسبحان هللا! ال تقرأ سورًة إاّل وجتُد فيها جمااًل للدعاءِّ والذِّكر، وهذا من وجوهِّ كونِّ القرآنِّ  

 "أحسنى احلديث".   
من األدعيةِّ واألذكار، مبا يرُد من أمثاهلا من اآلايت، وقد يدعو أبدعيٍة   ويزيُد القارئ ما شاءى 

أفضلى مما أوردهتا، عند تالوةِّ آايٍت زايدًة على هذه، وليس يف احلديثِّ الواردِّ أواًل نص  على 
 حتديدِّ آايٍت بعينها، أو أذكاٍر مقيَّدٍة هبا. 

     

 اثنًيا
 فضائل القرآن 

 
هـ(؛ اعتىن به    224ومعامله وآدابه/ أبو عبيد القاسم بن سالم اهلروي )ت  فضائل القرآن  

الرايض: دار األمر األول،   -وأشرف على حتقيقه وطبعه عبدالرمحن بن صاحل احلجي.
 ص.  806هـ،  1437
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 جعله املؤلف يف مخسة أقسام:
 فضل القرآن وتعلمه وختمه واالستغناء به.  -

 قرّاء القرآن ونعوهتم وأخالقهم. -

 ضائل سور القرآن وآايته. ف -

 كتابة القرآن وأتليفه وإقامة حروفه.  -

 املصاحف وأحكامها وما يتعلق هبا. -

وذكر احملقق شدة االعتناء بتحقيقه، وأنه متَّ ذلك يف سنوات، ولكنه مل يذكر خمطوطًا أو مطبوًعا  
عبدالواحد   اعتمد عليه يف نشره، وكأنه ليس مهمًّا!! وقد سبق حتقيق الكتاب من قبل أمحد بن

 هـ، يف جملدين، وأصله رسالة علمية.   1415اخلياطي، الذي أصدرته وزارة األوقاف ابلرابط عام  
 

هـ(؛ اعتىن به وضبطه   505جواهر القرآن ودرره/ أليب حامد حممد بن حممد الغزايل )ت 
بريوت: دار الكتب    -، جديدة، لوانن، منقحة ومصححة.1ط-حممد عبدالسالم شاهني.

 ص.  128هـ،   1435العلمية، 
 ص.  224هـ،  1436تونس: دار كريانيس للطباعة والنشر،  -وبتحقيق أسعد مجعة.

بنيَّ حجة اإلسالم يف كتابه النفيس هذا أن القرآن الكرمي ينطوي على أصناف اجلواهر  
والنفائس، وكيف يفضل بعض آايت القرآن على بعض وكله كالم هللا تعاىل، مثل فضل سورة 

خالص على سورة املسد، وملى كانت آية الكرسي سيدة آي القرآن، والتحقيق يف أن سورة  اإل
اإلخالص تعدل ثلث القرآن، وملى خصَّص رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الفاحتة أبهنا أفضل 

 القرآن.
ة، وجعل القسم الثاين منه يف مقاصد القرآن الكرمي، مث اللواحق، وهي املعارف، واألعمال الظاهر 

 واألخالق املذمومة، فاحملمودة، وخامتة تنعطف على اجلميع يف التفكر واحملاسبة. 
 

محد  أأليب العباس  رسالة يف الثواب املذكور يف فضل قراءة القرآن املرتب على حروفه.../ 
الرابطة    مراكش:   - .؛ حتقيق حممد بن عبدهللا داميهـ(  1155)ت  بن مبارك السجلماسي  
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 يب عمرو الداين للدراسات والبحوث القرآنية املتخصصة،أمام للعلماء، مركز اإلاحملمدية 
 ص.  263هـ،  1435

العنوان الشارح للكتاب هو: هل يعترب فيه احلروف امللفوظة هبا أو احلروف املكتوبة دون امللفوظ 
 هبا؟ 

الصحيح: "من قرأ حرفًا من فموضوع الرسالة يتعلق مبسألة فضل القرآن، انطالقًا من احلديث 
 كتاب هللا فله حسنة...". 

وقد اختلفت وجهات أهل اإلقراء يف ضوء فهم نص احلديث حول الثواب الوارد يف منطوقه:  
هل يتوجه إىل امللفوظ املقروء أم إىل املرسوم املكتوب؟ وقد أشار اإلمام أبو عمرو الداين إىل 

ادين حلروف القرآن يف كتابه "البيان"، حيث أرجع  املوضوع أثناء كالمه عن تعليل اختالف الع
 سبب اخلالف إىل صورة احلروف يف الكتابة دون ما هي عليه يف اللفظ.

 وقد انتصر السجلماسي يف رسالته هذه ملذهب الثواب املرتتب على امللفوظ املقروء.. 
 

  األحساء، السعودية، -.القرآن/ حممد بن أمحد السماعيل ئمواهب الرمحن لقار 
 ص.  87هـ،  1434

 
  - األربعون القرآنية بسند مؤلفها إىل خري البية: شرح ورواية/ أمحد بن عبدالرزاق العنقري.

 ص )الطبعة املسندة(.  240هـ،  1435الرايض: دار ابن األثري،  
أربعون حديثًا مما صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف فضائل القرآن وأحكامه وآدابه، مع  

 شرحها. 
 

أربعون حديثًا يف فضل سورة اإلخالص/ مجال الدين يوسف بن عبدهللا األرميوين )ت  
هـ )ضمن:   1435بريوت: دار ابن حزم،    -هـ(؛ حتقيق حممد خري رمضان يوسف.  958

 (. 44 –  7رسائل اندرة ص ص 
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أربعون حديثًا أو أكثر يف فضل سورة عظيمة من سور القرآن الكرمي، هي سورة اإلخالص،  
املؤلف من مصادر خمتلفة. وقد خرَّج هذه األحاديث دون بيان حكمها ودرجتها،  مجعها 

 فأكمل احملقق جهده، وبنيَّ حكمها. 
 واملؤلف من غربية مصر، حسيين شافعي، من تالميذ اإلمام السيوطي، رمحهما هللا تعاىل.

 
 اثلثًا

 أدعية القرآن والتداوي به 
 

بريوت: دار   -تفسريها ومعانيها/ بكر عبداحلافظ اخلليفات.األدعية يف القرآن الكرمي: 
 ص.  480هـ، 1435الكتب العلمية، 

 مجع فيه أدعية القرآن الكرمي، وبنيَّ مفهومها، وفسَّر آايهتا، وما قال فيها أهل العلم والتأويل.
ا ذكر  وتعرَّض ألجل ذلك إىل بيان آداب الدعاء وفضائله وشروطه وأركانه وأوقات إجابته، كم 

أبرز األدعية اليت كان يدعو هبا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، إضافة إىل أدعية أخرى وردت  
 عن املالئكة، وعلى ألسنة األنبياء والرسل والصاحلني، وأدعية أهل اجلنة، وأدعية أهل النار.. 

 
  358هـ،  1436عم ان: دار النفائس،  - الدعاء يف القرآن الكرمي/ خالد أمحد اجلايح.

 ص.
يتميز الدعاء يف القرآن الكرمي بسهولته، وأبنه أصح الدعاء، وفيه جوامع الكلم، واألجر 

 املضاعف للداعي به، فهو قرآن يتلى.
 وجعله املؤلف يف ثالثة فصول: 

 آايت الدعاء، وكلمة الدعاء ومرادفاهتا يف القرآن.
 عدة أبواب تصنيفية للدعاء.

 لدعاء من غري شرح.كالم لدين، يليه ابب آايت ا
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وقاف والشؤون  وزارة األ الكويت: -. عجم اخلطاب القرآين يف الدعاء/مصطفى عليان م
 ص.  167هـ، 1434 سالمي،سالمية، قطاع الشؤون الثقافية، جملة الوعي اإلاإل

 عوجل يف هذا املعجم ألفاظ اخلطاب القرآين يف الدعاء من خالل ثالثة حقول لغوية: 

 العقيدة والتوحيد، وهي: رىّب، ربَّنا، اللهمَّ.ألفاظ  -
 ألفاظ اخلطاب واحملاورة، وهي: قال، دعا، اندى. -

 .ألفاظ الطلب، وهي: األمر، والطلب بصيغة النهي، والتمين -
 

املدينة املنورة: اجلامعة  - األدعية القرآنية ودورها يف تزكية النفس/ كامل بالريب دنكما.
 رقة )حبث مكمل للماجستري(.و  171هـ،   1436اإلسالمية، 

 
   - ي.عبري عمر العولق بناء/ دعاء لأل  ،دعاء بر الوالدين  آايت الدعاء من القرآن الكرمي:

 ص.  96هـ، 1433جدة: ع . العولقي، 

 
الرايض: دار الصميعي،    -الستعاذات الواردة يف القرآن الكرمي/ صاحل بن مقبل العصيمي.

 ص.  93هـ،  1436
لكتابه ابحلديث عن االستعاذة عند قراءة القرآن الكرمي، مث حتدَّث عن موضوعات مهَّد املؤلف  

االستعاذة ابهلل سبحانه وتعاىل من النزغ الشيطاين، ومن مهزات الشياطني، ومن أفعال أهل 
الكرب، ومن اجلهل، ومن سؤاله تعاىل بغري علم، ومن ظلم اآلخرين، ومما خُياف أو خُيشىى ضرره،  

الد وذرايهتم من الشيطان الرجيم، ومن إيذاء اجملرمني له إذا أمرهم ابملعروف وهناهم  وتعويذ األو 
 عن املنكر، مث االستعاذة ابهلل من مجلة شرور وردت يف سوريت الفلق والناس.

 
، اتريخ  [املدينة املنورة: املؤلفة]  -أدعية اإلميان من سورة آل عمران/ سناء حممد الشاذيل.

 ص.  71هـ،  1433اإليداع 
بيان مبا يف سورة آل عمران من األدعية، ووقفة عند كل دعاء، ابلشرح والتعليق والشواهد، مع 

 بيان فضل الدعاء وأثره. 
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 ( من )سلسلة قرآننا حياتنا(. 6والكتاب هو الرقم )
 

املدينة املنورة: مكتبة دار النصيحة؛    -الستشفاء ابلقرآن الكرمي/ علي بن غازي التوجيري. 
 ص.  87هـ،  1431القاهرة: دار الستقامة، 

االستشفاء ابلقرآن الكرمي اثبت من فعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وإقراره، ومن فعل 
أصحابه والتابعني هلم إبحسان. ويكون ابلقراءة وحدها، أو ابلقراءة مع النفث، أو ابلقراءة مع 

 التفل، أو ابلقراءة مع النفث واملسح.
الم هللا تعاىل ال ابلراقي، فال يتوقف الشفاء على قراء أحد معني، بل هو شفاء  والشفاء بك

 لكل أحد، ويقرؤه كل مسلم.
 ويلزم التأدب آبداب الرقية وااللتزام بشروطها الشرعية عند االستشفاء ابلقرآن.

 
 ص.   26هـ،    1435الرايض: املؤلف،    -القرآن هو الشفاء التام/ سفري مسفر اخلثعمي.

 ص.  31هـ،  1436أخرى: وطبعة 
يعين شفاء القلب والبدن، بنيَّ فيه املراد ابلعالج ابلقرآن، وكيفية قراءته على املريض، واألمراض 
اليت يشفيها القرآن، كما بنيَّ العالج بسماع القرآن الكرمي، وابالستغفار، وابلتفكر يف خلق 

 د يتأثر ابلرتددات الصوتية.. هللا، وذكر كيفية أتثري القرآن على أجهزة اجلسم، وأن اجلل 
قال املؤلف: "العالج ابلقرآن ليس جمرد عالج أو شفاء من مرض ما، بل هو شفاء ورمحة  
وتربية وسعادة وقرب من هللا، وهو طريقك للنجاح يف الدنيا واآلخرة، بل إن العالج ابلقرآن 

 إعادة شاملة وبرجمة متكاملة حلياتك وجسدك ونفسك وروحك".
 

اجليزة: مكتبة النافذة،   -.جهاد حجاج ثاين/املاوي بفاحتة الكتاب والسبع أسرار التد
 ص.  110هـ،  1434

 
املدينة املنورة:   - .3ط -اليقني اي حامل القرآن/ مجع وإعداد طالل عبداحملسن النزهة.

 ص.  56هـ،  1437املعد، 
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أدعية قرآنية: آايت للخالص من السحر، ومن العني، واخلوف، آايت السكينة، آايت الشفاء،  
 السبع آايت املنجيات. 

 
ضرماء،   -املختصر املبني للعالج آبايت رب العاملني/ علي بن عبدالعزيز القباين.

 ص.  156هـ،  1435السعودية: املؤلف، 
 لعني، من الكتاب والسنة. بيان ومعاجلة ملوضوعات السحر واملس واحلسد وا

 من عناوينها: 
 الطرق املشروعة لعالج السحر بعد وقوعه. -

 حرز عظيم من القرآن الكرمي.  -

 أسباب مس اجلن لإلنسان. -

 الفرق بني العني واحلسد. -

 األعراض اخلاصة ابلعني. -

 الرقية بكتاب هللا.  -

 التحصن من اجلن والسحر واحلسد وما شاهبها.  -

 والتحصينات الشرعية لعالج األمراض املختلفة.الرقى  -

 
  - .حصة بنت راشد املزيد  العالج ابلقرآن مع قصص واقعية يف التداوي ابلرقية الشرعية/

 ص.  77هـ، 1433الرايض: دار احلضارة، 
 

ية لزايدة الرزق ولفك الكرب والتحصني من احلسد والسحر واجلن وعالج املصيبة آ   300
 ص.   191هـ،  1434القاهرة: دار النهار،    -.مل راغبأ  والفزع والقلق/والغضب واهلم  
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عم ان: دار   - احلقيقة يف العالج ابلقرآن الكرمي والسنة النبوية/ جابر عبدالقادر العيايدة. 
 ص.  321هـ،  1436كنوز املعرفة، 

نه يعاجل  رسالة مفصلة يف معاجلة أحوال السحر وتعاطيه، وأحوال رديئة ملشعوذين ومن يدَّعي أ
ابلقرآن وما هو مبعاجل، بدالئل من السنة والكتاب، وفتاوى من كبار علماء املسلمني القدامى 
 واملعاصرين. مث بنيَّ أمهية ودور العالج ابلقرآن والسنة يف عالج العديد من احلاالت السرطانية. 

لصرع،  وجعل موضوعات كتابه يف سبعة فصول رئيسية: اجلن، الشياطني، السحر، املس، ا
 احلسد والعني، الرقية الشرعية.  

 
 رابًعا

 أمثال القرآن 
 

هـ،  1433القاهرة: دار الكتاب احلديث،  -. إعداد سامية طنطاوي األمثال يف القرآن/
 ص.  95

 
بريوت: دار الكتب العلمية،    -.يف ادعداد حممد بن  صالح الشو إ   ن/ آ مثال القر أالتبيان يف  

 ص.  256هـ،  1434
 

هـ،  1436الرايض: دار احلضارة،  -األمثال/ موضي بنت حسن الغشيان.ويضرب هللا 
 ص.  148

يقول الراغب األصفهاين رمحه هللا: املثىل عبارة عن قول يف شيء يشبه قوالً يف شيء آخر بينهما  
 مشاهبة؛ ليبني أحدمها اآلخر ويصوره، وعلى هذا الوجه ما ضرب هللا تعاىل من األمثال.

  طياته ما جاء من أمثال يف كتاب هللا تعاىل وتفسريها. وحيمل هذا الكتاب بني
وبيَّنت الكاتبة يف مقدمتها أن أغراض ضرب األمثال تتمثل يف: التذكري، التفكري واالعتبار  
واالستبصار، التدبر والتأمل، تقريب املعقول يف صورة احملسوس، إجياز اللفظ وإصابة املعىن  

 وحسن التشبيه، املدح والذم.
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عم ان: عامل الكتب احلديث،   - . نيان شريف /ينآ املتالزمات اللفظية يف املثل القر 

 ص.  217هـ،  1434
 

 خامًسا
 قصص القرآن

 
بريدة، السعودية: مركز   -دليل القصص واألخبار القرآنية/ إعداد خالد بن حممد البداح.

 ص.  80هـ،  1435تدوين للبحوث والدراسات احلديثية، 
ق بقصص األنبياء عليهم الصالة والسالم مع أممهم، وما يتعلق أبخبار  فهرس قرآين ملا يتعل 

املاضني ممن ليسوا أبنبياء، كأصحاب الكهف، وكذلك األخبار واألحداث اليت وقعت للنيب 
 صلى هللا عليه وسلم أو املؤمنني مع املشركني واليهود. 

بداية القصة أو اخلرب، هناية    وجل عمله يف جداول: الرقم املتسلسل، اسم القصة واخلرب، السورة،
 القصة أو اخلرب، عدد اآلايت، الصفحة.

 
بريوت: دار   -قصص القرآن: تفسري وبيان/ مجع وإعداد عبداللطيف حممود آل حممود. 

 ص. 726هـ، 1433البشائر اإلسالمية، 

 
 -. هادي حســـــــن محودي دراســـــــة حتليلية شـــــــاملة/  قصـــــــص القرآن من الرمز إىل الواقع:

 ص. 317هـ، 1433دار الكتب العلمية، بريوت: 
 

 320هــــــــــــــ،  1435،  دار الغد اجلديد القاهرة:  -.صـــالح الدين حممود  ن/آ قصـــص القر 
 ص.
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شـــامل لقصـــص القرآن، عدا قصـــص األنبياء عليهم الصـــالة والســـالم، منها: قصـــة الفارين من 
ــة ابن أم مكتوم، قصــــ  ة املوت، قصــــة لقمان، قصــــة أصــــحاب األخدود، قصــــة أيب جهل، قصــ

 حتويل القبلة، قصة أصحاب األعراف. 
 

بريوت: دار الكتب العلمية،   -.حلسن احلمدايناعبداملنري  قطوف من قصص القرآن/
 ص.  157هـ،  1433

 
  248هـ، 1433القاهرة: دار العامل العريب،  - .يوسف نوفل مجاليات القصة القرآنية/

 ص.
 

عداد وتنظيم الســــــــيد حســــــــني إ؛  وآخرونانصــــــــر مكارم الشــــــــريازي    القصــــــــص القرآنية/
 ص. 620هـ،  1434تب العريب، ار الكاد لندن: -.2ط -.احلسيين

اشـــتمل على قصـــص األنبياء عليهم الصـــالة والســـالم، وقصـــص األمم املاضـــية، أعدَّه احلســـيين 
" ملؤلفه هللا املنزلمثل يف تفســــــري كتاب  األمن كتاابت عدد من علماء الشــــــيعة، وخاصــــــة من "

 انصر الشريازي. 
 

  -.اوينش شيماء حداد؛ متابعة وإشراف حممد صبحي ال  / قصص و عب من القرآن الكرمي
 هـ )اجملموعة األوىل(.  1430دمشق: دار احلكمة، بعد  

 
بريوت: الدار العربية للعلوم،   -القصص احلق يف كتاب احلق/ حممد عبدالقادر أعمر.

 ص.  854هـ،  1437
دراسة وحتليل، واستنتاج واعتبار للقصص القرآين، ببيان مفهومها، وصدقها، وأفضليتها،  

 ومراحلها، ومقاصدها، وبيان تكرارها، واحلوار الذي فيها.. 
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دمشق: دار   - .أتليف أدهم حواط؛ إعداد قحطان بريقدار قصص من القرآن الكرمي/
 جـ.  2هـ،  143- احلافظ، 

 
اإلسكندرية: دار القمة: دار اإلميان،   -ل فتحي عبدهللا.قصص القرآن امليسَّرة/ عاد

 ص.  208هـ،  1437
جمموعة من قصص القرآن الكرمي، أبسلوب سهل، وآبخر كل قصة: الدروس والعرب والعظات 

 املستفادة منها، وبعدها أسئلة للتمرين.
 

القاهرة:    -دي.القصة واألمثال يف القرآن الكرمي: زاد ثري للدعاة/ حممد املختار حممد امله
 ص.  184هـ،   1433دار الفنار، 

استخدم القرآن الكرمي أسلوب القصة، ففيه قصص األمم السابقة حتوي دروًسا وعربًا.. ويستطيع  
 الداعي أن يوصل دعوته عن طريق القصة إىل مجيع العقول، مع اختالف ثقافاهتم.

واثلث يف واجبات رئيس  ويف الكتاب حبث عن مناهج اإلصالح، وآخر عن واجبات القائد، 
 الدولة.. 

والكتاب تفسري للقصص واألمثال القرآنية، ذكر املؤلف أن أقرب وصف له أنه دعوي، من 
خالل التحليل اللغوي، الذي يُعىن بتثبيت عناصر اإلميان، وإببراز أسرار القرآن، ومعاين ألفاظه،  

مؤامرات حدث مثلها لرسول هللا  وأسباب نزوله، واإلشارة إىل ما نعانيه يف واقعنا املعاصر من
 صلى هللا عليه وسلم وحتدث عنها القرآن الكرمي، ووضع هلا خطة املواجهة، وبنيَّ كيفية إبطاهلا. 

 وذكر أنه التزم بتنحية اإلسرائيليات واألقوال الشاذة..
 واملؤلف هو الرئيس العام للجمعيات الشرعية، وأستاذ جبامعة األزهر.

 
  1436الرايض: دار كنوز إشبيليا،    -القرآن الكرمي/ أمل أمحد الربيش. الَقصص املثَلي يف  

 ص.  310هـ، 
 أتمالت وفوائد من أمثال قصصية وردت يف القرآن الكرمي، انتظمت يف أربعة أبواب:

 القصة القرآنية واملثىل القرآين. -
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 قصة صاحب اجلنتني.  -

 الثالثة. قصة أصحاب القرية الذين أرسل هللا هلم رسله  -

 قصة أصحاب اجلنة. -
 

  140هـ،  1436عم ان: دار املأمون،    -شخصيات حتدث عنها القرآن/ مأمون فريز جرار.
 ص.

أصله كتاب سابق بعنوان "شخصيات قرآنية"، مث أضاف إليه املؤلف ضعفي حجمه، وأعاد  
 ترتيبه، وأصدره بعنوان جديد.

 أعالم ورد ذكرهم يف القرآن الكرمي. وهو يف قصص القرآن الكرمي: حوادث وعرب مع 
 
عداد عاصم بن عبدهللا  إ دراسة حتليلية تفسريية/  للة املفردة يف قصص القرآن الكرمي:د

 ص )ماجستري(. 496هـ،  1433الرايض: جامعة اإلمام،  -.آل محد
 

الرايض:   -التعقيب على القصص يف القرآن الكرمي عرًضا ودراسة/ أمحد قايد اللهييب. 
 ورقة )ماجستري(. 535هـ،  1434جامعة اإلمام، 

 
 ص.  140هـ،  1433القاهرة: مؤسسة قرطبة،  -نساء نزل فيهن قرآن/ جهاد حجاج.

 
الرايض:   -مظاهر العفَّة يف قصة املرأتني مع موسى عليه السالم/ عقيل بن سامل الشمري.

 ص.  120هـ،  1437العبيكان للنشر،  
فيها ذكر املرأتني مع موسى عليه السالم يف سورة القصص،  وقف املؤلف مع اآلايت اليت ورد

واستنبط مما وراء األلفاظ من الدالالت والعرب من مظاهر العفة، مستنتًجا من كالم املرأتني. مث  
استكشف مظاهر العفة يف كالم موسى عليه السالم واستخرج مقومات العفة، اليت ينبغي  

 ء ما ورد يف القصة.تطبيقها يف اجملتمعات البشرية على ضو 
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القاهرة:    - القول الفصل يف قضية اهلم ِّ بني يوسف وامرأة العزيز/ حممد حامد إبراهيم سليم.
 ص.  103هـ،   1436دار احلكمة، 

 ألقى فيه الضوء على اآلايت الواردة يف قصة يوسف مع امرأة العزيز كما وردت يف سورة يوسف. 
ب التفسري، واخلواطر اإلميانية للشيخ الشعراوي، وذكر املؤلف أنه اعتمد فيه على أمهات كت

 وطال معه البحث ست سنوات!
 ( دلياًل على براءة يوسف عليه السالم من اهلم بفعل الفاحشة.14وقدم )

ثته نفسه   وقال يف الدليل األول منها: لو أن يوسف عليه السالم قد مال إىل امرأة العزيز وحدَّ
بداية عندما راودته؟ وملاذا مل حُيدث والطريق ممهدة له بغلق بفعل الفاحشة فلماذا أعرض منذ ال

األبواب، وامرأة العزيز يف كامل زينتها ومل يكن معهما أحد، وزايدة على ذلك أهنا هي اليت  
 دعته إليها؟ 

وذكر أن هللا تعاىل يعلِّّمنا من خالل هذه القصة إذا تعرَّضنا ملثل هذا املوقف كيف نتصرَّف،  
 هوران للنساء، وأاّل ننفرد هبن.. وهو أن ندير ظ

 واملؤلف عقيد يف القوات املسلحة املصرية حمال إىل املعاش، ابحث يف الدراسات القرآنية.   
 

عم ان: مؤسسة الوراق للنشر،   -آايت املراودة: حتليل نصي/ حممود سليمان اهلواوشة.
 ص.  141هـ،  1437

حيلل آايت املراودة يف سورة يوسف يف سياقها النصي، ومنه يرى الفرق بني اهلمَّني: همِّّ سيدان  
يوسف، وهمِّّ امرأة العزيز. ومن املفسرين من نفى عن يوسف همَّ الفحشاء، ومنهم من أثبت 

 اهلمَّ النفسي..  
وجمرايت  قال املؤلف: فدالالت األلفاظ والرتاكيب من حنو وصرف وعناصر اتساق لغوي 

 األحداث السابقة والالحقة ال تدل على تقارب بني اهلمني، وتثبت اختالفًا واضًحا بينهما.. 
 

، الكويت:    -إنشاء املوائد مبا يف قصة يوسف من فوائد/ وليد بن صبحي السعيدي. حويل ِّ
 ص.  343هـ،   1436مكتبة دار الشروق، 
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كالم ابن القيم، حيث ذكر أن يف هذه  وقفات وفوائد من سورة يوسف، لعل كثريًا منها من  
 القصة من العرب والفوائد واحلكم ما يزيد على األلف فائدة! 

وجعله املؤلف يف مقاطع ومشاهد حسب السياق القرآين، مسميًّا املقطع )مائدة(، وقد اشتمل  
 ( مائدة، مع بيان املعىن اإلمجايل الذي حيتويه املشهد.. 18على )

 
يب التوكيد وأثرها يف إبراز املعاين يف القصص القرآين: سورة يوسف  التشكيل البنائي ألسال

ورقة   135هـ،  1436حائل: جامعة حائل،  - أمنوذًجا/ عبدالرمحن حممد انصر البكر.
 )ماجستري(.

 
هـ،  1434دمشق: دار عالء الدين،    -.فراس السواح  لقصص القرآين ومتوازايته التوراتية/ا

 ص.   243
 

القاهرة: يطلب من مكتبة  -شامة. [عبدالغين]القرآن الكرمي/ حممد مفهوم األسطورة يف 
 ص.  293هـ،   1435وهبة: مكتبة اإلميان، 

وبنيَّ مفهوم األسطورة يف القرآن الكرمي، مث هدفها فيه، وأمثلة  ،ذكر عالقة النص ابألسطورة
 على ذلك.

عن علي رضي هللا عنه، وذكر  واملؤلف يؤوِّل بناء على أن القرآن الكرمي )محّال أوجه( كما نقل  
أن لكل عصر مفهومه للقرآن الكرمي! وأن املفسرين قاموا بتفسري كتاب هللا تعاىل على ما 

 توصلت إليه علومهم يف عصورهم.
ومن هذا اجلانب أوَّل تسخري الريح لسليمان عليه السالم ابملراكب الشراعية اليت كان ميلكها 

ها الريح، قال: "فأطلق الق رآن الكرمي الريح على املراكب، وهذه قاعدة لغوية، إذ ميكن  وتسريِّّ
لغوايًّ إطالق السبب على املسبب، فالريح سبب يف تسيري املراكب الشراعية، واملعىن: ولسليمان  

 مراكب شراعية تسرّيها الريح يف غدوها ورواحها". 
هل الكتاب فيها،  ويف قصة أهل الكهف يقول: "فالقرآن يصور يف اإلخبار هبذه القصة آراء أ

 وليس احلقيقة التارخيية"! 
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 وقال إن ذا القرنني هو اإلسكندر املقدوين! 
 واإلسكندر مشرك من تالمذة أرسطو، وذو القرنني قائد مؤمن صاحل عادل.

ويف قصة اخلضر عليه السالم مدح رأي "املفكرين والفالسفة"، الذين "يرون يف هذه القصة  
إىل ما ينبغي على اإلنسان االلتزام به، أال وهو عدم احلكم على  جانًبا سامًيا، وإشارة واضحة

ظواهر األشياء، بل ال بدَّ من معرفة أسباهبا، والوقوف على كنهها وعللها...". يعين أن القصة 
 رمزية، غري حقيقية! 

وقد عرَّفت هبذا الكتاب تنبيًها إىل سوء فهم املؤلف وعدم قبول أتويالته لدى املسلمني، على 
لرغم من أنه أستاذ أزهري، درَّس يف قسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين ابلقاهرة، وعمل ا

رئيًسا لقسم الدعوة والثقافة اإلسالمية، كما درَّس يف جامعة اإلمام ابلرايض، ورأس قسم الدعوة 
 ابملعهد العايل للدعوة اإلسالمية هبا!!! 

ففيه تلميح إىل قصص القرآن ووصمها  والنفس ال تطمئن إىل عنوان الكتاب أيًضا، 
ابألساطري... تبًعا ملا قاله املستشرقون، وطه حسني وتالمذته، وحممد أمحد خلف هللا الذي  
رفضت جامعة القاهرة أن تتسلم منه رسالته يف الدكتوراه "الفن القصصي يف القرآن" ألنه اعترب  

 قصص القرآن )أساطري( غري حقيقية، وكان شيوعيًّا...  
وكأن صريح عنوان كتابه هو: "ما الذي ترمي إليه قصص القرآن"، اليت وضع بداًل منها  
)أساطري(. واملؤلف ال يصرِّح برأيه أحيااًن، بل يورده على لسان غريه، أو يلّمح ويشري، وكأنه  

 خائف... هداان هللا وإايه إىل احلق دائًما، وجعلنا ممن خيشونه فيما نقول.  
 وأشري إىل كتب طيبة صدرت له من قبل، ولكنه مل يفلح يف هذا الكتاب، بل ضّل. 

 
 سادًسا

 قصص األنبياء 
 

هـ(؛ حتقيق احلسن بن  774قصص األنبياء/ عماد الدين إمساعيل بن كثري القرشي )ت 
 ص.  664هـ،  1437]القاهرة[: دار عباد الرمحن،  -. 6ط - عباس بن قطب.
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نبياء عليهم الصالة والسالم، ولكن املشكلة يف بياانت التحقيق الكتاب مشهور، يف قصص األ
والنشر، فاملعلومات السابقة من صفحة الغالف، يعين الداخلية، وهي املعتمدة يف الفهرسة 
ابملكتبات، وال يعتمد على الغالف اخلارجي، الذي ورد عليه اسم احملقق )حممد عبدالرمحن 

قطب( يف املقدمة أن الذي خرّج األحاديث )مصطفى عمر(! كما ذكر )احلسن بن عباس بن  
السيد حممد(، وهو املهم يف الكتاب أكثر من التحقيق، فالكتاب ال يوجد به سوى )ختريج  
األحاديث(، ومل يوضع اسم خمرجها ال على الغالف وال يف الصفحة الداخلية! واسم الناشر يف  

هيل العلم(! فمن أين أتيت الثقة بعد هذه  الداخل )دار عباد الرمحن(، ويف اخلارج )مكتبة تسا
 الفوضى يف البياانت؟! 

 
بريوت: دار الكتاب العريب،    -.نزيه القميحا  مواعظهم/   ،وصاايهم  ، سريهتم  نبياء: قصص األ

 ص.  494هـ،  1434
 

مستوحاة من القرآن الكرمي، كتبها  ،  جمموعة كتب يف قصص األنبياء عليهم الصالة والسالم
عبدهللا بن صاحل العريين أبسلوب أديب مشوِّق، وأدىن كل عنوان كتبت هذه العبارة:  األستاذ 

أحسن القصص وأمجلها، وأنقاها وأكملها، هي قصص األنبياء والرسل صلوات هللا وسالمه  
 عليهم، وستبقى على مرِّ الزمان معيًنا ال ينضب للعربة واملتعة والفائدة. 

 هـ. وهي هذه الكتب: 1434وقد صدرت كلها يف الرايض عام 
 اسكن اجلنة: قصة آدم عليه السالم. -
 السفينة والطوفان: قصة نوح عليه السالم. -

 النار الباردة: قصة إبراهيم عليه السالم. -

 إهنم سكارى: قصة لوط عليه السالم.  -

 أمجل رجل يف العامل: قصة يوسف عليه السالم.  -

 السالم.شاطئ الوادي األمين: قصة موسى عليه  -

 حدائق الصرب: قصة أيوب عليه السالم. -

 امللك النيب: قصة داود عليه السالم. -
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 قاهر اجلن: قصة سليمان عليه السالم. -

 صالة يف بطن احلوت: قصة يونس عليه السالم.  -
 

بريوت: دار الكتب   - األنبياء يف القرآن: قصص وعب/ هدى جعفر صاحل العبوسي.
 ص.  400هـ،   1435العلمية، 

ألنبياء عليهم الصالة والسالم مستوحاة من القرآن الكرمي، واستنتاج العربة والعظة منها. صص اق
ومتيز الكتاب بوضع خرائط لساحة األحداث والوقائع اليت جرت يف عهد األنبياء، مثل أماكن 

 نزوهلم وهجرهتم من مكان إىل آخر... 
 

  - القرآن الكرمي/ سعيد أمحد الطنويب.أنبياء ورسل الرمحن صلى هللا عليهم وسلم يف ظالل  
 ص.  484هـ،  1434القاهرة: مكتبة اآلداب،  

تناول فيه املؤلف نشأة األنبياء والرسل، وصفاهتم، واحملن اليت تعرَّضوا هلا أثناء قيامهم ابلدعوة  
 إىل هللا.

 وجعل كتابه يف عشرة فصول:
 خملوقات هللا العلي القدير. -

 تطور خلق اإلنسان.  -

  ورسله منذ بدء اخلليقة.أنبياء هللا -

 األنبياء والرسل بعد الطوفان.  -

 األسرة اإلبراهيمية.  -

 أبناء إسحاق عليه السالم.  -

 رسل وأنبياء بين إسرائيل.  -

 أنبياء أقاموا ببيت املقدس.  -

 أنبياء من ساللة سيدان سليمان.  -

 خامت األنبياء واملرسلني سيدان حممد صلى هللا عليه وسلم.  -
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تونس: دار سحنون؛ بريوت: دار ابن   -األنبياء والرسل يف القرآن الكرمي/ علي العرييب.
 ص.  584هـ،  1435حزم، 

يف قصص األنبياء عرب ودروس ملن أراد أن يعترب هبا، ويتعظ مبا وقع ألصحاهبا، فهي تلهم ذوي  
 األلباب الصرب على املكاره، والتمسك ابحلق. 

وقد اختزن القرآن من خالل سرية األنبياء عليهم الصالة والسالم جتارهبم، ودعوة أقوامهم. وهذا 
 الكتاب دراسة وسرد لقصصهم كما وردت يف القرآن الكرمي، مع االستفادة من مصادر أخرى. 

 ص.وذكر املؤلف أن عمله هذا قراءة جديدة هلذه القص
 

مسات النجاح لدى األنبياء يف القرآن الكرمي: قراءة فكرية معاصرة لقصص األنبياء يف 
 ص.  208مسقط: مكتبة األنفال، د. ت،   -القرآن الكرمي/ سليمان بن سامل احلسيين.

قال يف مقدمته: "هذا الكتاب قراءة فكرية معاصرة، هتدف إىل رؤية حياة النيب يف ضوء فكر  
ابلتايل إغناء الفكر اإلسالمي املعاصر من فكر ذلك النيب ومنهجه احليايت،  العصر وثقافته، و 

أي أننا حنلل حياة النيب لنستخلص تلك اخليوط اليت تربطنا به، ومتكننا من التحكم يف حياتنا  
 وتوجيهها الوجهة السليمة، وفق السياق القرآين، الذي أمران ابتباعه". 

 
هـ،   1437عم ان: دار الفاروق،  -فتاح اخلالدي.سرية آدم عليه السالم/ صالح عبدال

 ص.  199
آدم هو أول خملوق خلقه هللا من البشر، وجعله مثااًل ومنوذًجا هلم، متثلت فيه صفات ومسات 

 وخصائص الشخصية اإلنسانية بكياهنا كله. 
والوقوف  وذكر املؤلف أن هذه الدراسة التحليلية عن آدم عليه السالم للتعرف على حياته، 

 على عربها وعظاهتا، ودروسها ودالالهتا. 
وأنه حرص فيها على ما ورد يف آدم من آايت القرآن، وما صحَّ من األحاديث املرفوعة، وعدم 

 إيراد رواية أو خرب من اإلسرائيليات واألساطري. 
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ان  إن إبراهيم كان أمة: دراسة موضوعية لسرية أبينا إبراهيم عليه السالم/ انصر بن سليم
 ص.  464هـ، 1434الرايض: مؤسسة ديوان املسلم،   -العمر.

حترير لسرية نيب هللا وخليله إبراهيم عليه السالم، الذي أُمران ابتباع ملته والتأسي به، فهو من 
 الفضل مبكان عال ال خيفى، ويف أخباره ما ليس يف أخبار غريه. 

تدبر أخباره وإضاءات على واقعنا،  ومن حبوث الكتاب: وصفُه بـ "األمة" يقتضي االقتداء به، 
أبو األنبياء ومن أفضلهم، إبراهيم إمام امللة احلنيفية، أنواع احنراف الناس يف الوالء والرباء، 
احلنيفية وعالقتها ابلوسطية احملمودة، كرم إبراهيم عليه السالم سابٌق كرم أجواد العرب، شفقته 

خالق احلسنة كانت إلبراهيم عليه السالم. إبراهيم على الناس ولني جانبه عليه السالم، مجاع األ
 عليه السالم واحلوار، عرب من خرب الفداء. 

 
القصة الكاملة: قراءة مفصلة وحتليل موضوعي لسرية النيب    يوسف عليه الصالة والسالم:

 ص.  88هـ، 1434الرايض: املؤلف،  - .عبدالعزيز بن عبدهللا القباين الكرمي/ 
 سرية حلياة نيب هللا يوسف عليه السالم، من خالل ما ورد عنه يف القرآن الكرمي خاصة.  

 
الكويت: شركة مكتبة املعارف    - يوسف عليه السالم وقصته العجيبة/ عليش متويل البين.

 ص.  554هـ،  1436املتحدة، 
ة يوسف  تفسري لسورة يوسف عليه السالم، استخرجه املؤلف من كتابه "موسوعة تفسري سور 

 عليه السالم" اليت تقع يف ثالثة جملدات.
وذكر املؤلف أنه عاش مع هذه القصة فوق السبع سنوات، وأن هللا فتح عليه فيها ما مل جيده 

 يف التفاسري أو قصص العلماء السابقني.
 
  سرائيل لتلقي التوراة/ إعداد بين  إىل قيادة مصر: رحلة  إمن غيابت اجلب    لصديق يوسف:ا
 ص.  288هـ، 1434بريوت: النتشار العريب،  -.هريمحد املأ
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دمشق: دار   -قصة يوسف بني التوراة والقرآن الكرمي: اخلصائص الفنية/ كرمية كطييب. 
 ص.  208هـ،   1437صفحات، 

تذكر املؤلفة أن قصة يوسف عليه السالم مليئة ابملتعة والفائدة، وأهنا تقوم على عناصر فنية  
 وحتقق هلا الغرض الديين، يف التوراة والقرآن، كما تؤثر يف قارئها. متيزها عن غريها، 

وبينت أن السرد الديين خيتلف عن األديب يف التأثري والتأثر، وأن السرد التورايت هو أول سرد  
قصصي عرب التاريخ، وأن القصة القرآنية هي أحسن القصص؛ لكوهنا رابنية املصدر، وواقعية  

 سلوب، ورونق التعبري، وروعة اللغة.األحداث، تتسم جبمال األ
وذكرت أن القصة يف كال املصدرين تتفق على أكثر اخلصال احلميدة اليت متيز شخصية يوسف  

 عليه السالم..
 

عجائب وأسرار سيدان موسى عليه السالم من سور القرآن الكرمي/ عادل حامد حممد 
  110هـ،  1437ب املصري، بريوت: دار الكتاب اللبناين؛ القاهرة: دار الكتا -علي.
 ص.

حتدث فيه املؤلف عن نشأة موسى عليه السالم، وشبابه، وقصته مع فرعون والسحرة، وخروجه  
مع بين إسرائيل وفلق البحر هلم، وذهابه إىل ميقات ربه عز وجل، وقصة قارون، وبقرة بين 

 إسرائيل، وقصة موسى مع اخلضر عليهما السالم.. وغري ذلك.
 

هـ(؛   894يف حال اخلضر/ قطب الدين حممد بن حممد اخليضري )ت الروض النضر 
 ص.  263هـ،  1437عم ان: دار الفتح،   -حتقيق عبدهللا عبدالعزيز أمني.

 : افرتاض دفع العرتاض عن الروض النضر يف حال اخلضر عليه السالم.يليه للمؤلف نفسه
ا أم وليًّا، والقول يف حياته،  انقش فيه موضوعات يف حال اخلضر عليه السالم، من كونه نبيًّ 

 واحلكاايت املنقولة عن اللقاء به، وغري ذلك.
 مث ردَّ على اعرتاضات وردت على كتابه هذا، وهو يف آخره بعنوان: افرتاض دفع االعرتاض.
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املسيح عيسى ابن مرمي صلى هللا عليه وسلم آية للناس ورمحة: من دلئل إحكام القرآن 
  526هـ،  1436القاهرة: مركز الكتاب للنشر،  -مة حامد.العظيم/ عبداحلافظ سال 

 ص.
 أبوابه الستة: 

 ملاذا اختذُت القرآن الكرمي كمرجع خاص لسيدان املسيح عليه السالم. -

 آايت هللا يف اخللق. -

 املسيح عيسى ابن مرمي من دالئل إحكام القرآن الكرمي.  -

عيسى بن مرمي عليه السالم ودالئل جماميع السور القرآنية اليت جاء هبا ذكر املسيح  -
 إحكام القرآن الكرمي.

الصيغ القرآنية اليت مشلت أمساء املسيح عيسى ابن مرمي عليه السالم ودالئل إحكام  -
 القرآن الكرمي.

الصيغ اليت استعملها املشركون ابهلل واليت جاءت يف القرآن الكرمي ودالئل إحكام القرآن  -
 الكرمي.

العلوم التطبيقية امليكروبيولوجية يف كلية العلوم جبامعة امللك عبدالعزيز يف جدة،  واملؤلف أستاذ 
 وهو من القاهرة.

 
 سابًعا

 مباحث عامة
 

  - املسائل الكبى يف القرآن الكرمي/ فضل الرمحن مالك؛ نقله إىل العربية حممد أعفيف.
 ص.  327هـ،  1434بريوت: جداول، 

ف من خالل القرآن الكرمي جاءت كل مسألة منها يف فصل، املسائل الكربى اليت حبثها املؤل
وانتظمت يف مثانية فصول، هي: هللا، اإلنسان فرًدا، اإلنسان واجملتمع، الطبيعة، النبوة والوحي،  

 اإلميان ابآلخرة، الشيطان والشّر، ظهور أمة اإلسالم.  
 ف الدايانت. وملحقان: الوضع الديين لألمة اإلسالمية يف مكة، أهل الكتاب: اختال
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ص )كتاب  28هـ،  1437البيان فيما يرك ِّز عليه القرآن/ حممد خري رمضان يوسف، 

 إلكرتوين(. 
ها   ، كنُت أالحُظ أنَّ هناكى آايٍت تتكرَُّر يف السورةِّ نفسِّ يقول مؤلفه: عندى تفسريِّ كتابِّ هللاِّ تعاىلى

منها، وهو معىن ما يىرُِّد من قولهِّ  أو يف سوٍر أخرى، ابأللفاظِّ نفسها، أو أبلفاٍظ وصيٍغ قريبٍة 
ا يفِّ  لِّلنَّاسِّ  صىرَّفْـنىا تعاىل: }وىلىقىدْ  ـذى ُكُفورًا{ ]سورة    إِّالَّ  النَّاسِّ  أىْكثـىرُ  فىأىَّبى  مىثىلٍ  ُكلِّّ   مِّن اْلُقْرآنِّ  هى

 [، وكنُت أكتُب تعليقاٍت حولى ذلك، وأحتفُظ هبا.  98اإلسراء: 
ومن املؤكد أن التكرار فيه فائدة، بل ال بد منه، ألن اإلنسان كثري النسيان، وكثري االنشغال 

يف  ابلدنيا ومهومها ومصاحلهِّ فيها، فيأيت التكراُر للتذكري، والرتكيز على املوضوعات املهمة املؤثرة  
حياة اإلنسان ومستقبله يف اآلخرة، وقد أمر هللا اإلنسان أن يكرر الصالة لئال ينسى ربه، فهي  

 مخس يف اليوم والليلة... وغري ذلك مما ُيالحُظ يف أمور الرتبية والتعليم. 
 نسىى. وتكراُر الشيءِّ يعين الرتكيزى عليه، ولفتى النظرِّ إليه أكثرى من غريه، ليرتسَّخى يف الذهن، وال يُ 

وقد رأيُت أنَّ أكثرى ما يكررُه القرآُن وينبُِّّه إليهِّ ويركُِّز عليه، هو أربعُة أمور: توحيُد هللا، وطاعته،  
 والتحذيُر من الشرك، ومن عذابِّ اآلخرة. 

، مما كنُت أحتفُظ به عندى نفسريِّه، وليسى   وهذا تذكرٌي وتوضيٌح لبعضِّ ما ركزى عليهِّ القرآُن الكرميِّ
 شاملًة ومتكاملة، ولكنه تذكري، وتوجيه، وتعليق، لبعضه، قد يُفيُد القارئى إن شاءى  هوى دراسةً 

 هللا. 
 

القرآن الكرمي ورؤية العامل: مسارات التفكري والتدبري/ حترير عبدالسالم طويل؛ تنسيق حممد 
 ص.  87، 400هـ،   1436الرابط: الرابطة احملمدية للعلماء،  -املنتار.

هـ،  1435العلمية الدولية اليت نظمتها الرابطة احملمدية للعلماء يف شهر شعبان أعمال الندوة 
 وجاءت يف أربعة حماور، هي:

 اإلطار النظري واملفاهيمي.  -

 الرؤية الكلية القرآنية بني نظرية املعرفة ونظرية الوجود.  -

 البعد الوظيفي للرؤية الكلية يف القرآن الكرمي. -
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 رؤية الكلية انطالقًا من القرآن الكرمي.حنو منهج الستكشاف وبلورة ال -
 

 -.أعدها عمر بن عبدهللا املقبل قاعدة قرآنية يف النفس و احلياة/ 50قواعد قرآنية: 
 ص.  328هـ، 1433الرايض: دار احلضارة، 

 
 ص.  80هـ، 1435عم ان: دار احلامد،  -. فاخر هاشم الياسري يف األفق القرآين/

 
أتليف حممد عبدالفتاح  واإلسالم هوية ومرجعية األمة/لقرآن الكرمي كون انطق ا

 ص.  252هـ، 1435، دار املأمون ان:عم   -.العجلوين
بنيَّ املؤلف يف مؤلَّفه أن القرآن الكرمي منهج )دستور(، وبيِّّنة )معجزة(، ونص )كالم هللا(، يف  

بات املرأة،  قسم من الكتاب، مث حبث يف موضوعات أخرى، كالعقيدة، والفطرة، وحقوق وواج
 والعلماء، واحلكام، وموضوعات أخرى حيوية..  

 
جامعة امللك  جدة: -.عبدهللا بن سيف األزدي ىل القرآن/إاإلنسانية وحاجتها 

 ص.    498هـ، 1433، عبدالعزيز، مركز النشر العلمي
 

 جـ.  2هـ،  1437القاهرة: األزهر،  - أزمات اإلنسانية واحللُّ القرآين/ طه جابر العلواين.
تصدَّى فيه املؤلف للمحاوالت اليت ترمي إىل النيل من القرآن الكرمي يف هذا العصر خاصة،  

 كما بنيَّ احملاوالت الفاشلة لذلك سابًقا، مؤكًدا عصمة القرآن من أي حتريف. 
 والكتاب جبزأيه مباحث يف القرآن الكرمي وغريه، والعنوان واحد موضوعاهتا. 

 
  471هـ،  1436د. م: مركز التفكري احلر،  -خريي العمري.القرآن لفجر  آخر/ أمحد 

 ص.
أصل الكتاب حلقات قدمت يف فضائيات، مث مجعت يف هذا الكتاب، ذكر املؤلف أنه يقدمه 
بفكر جديد، ويؤمن "أن مثة الكثري مما ميكن أن ُيستخرج من أعماق هذا القرآن، يؤمن أن يف  
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ن التنقيب فيه ميكن أن يدلنا على أدوات كثرية تسهم  هذا القرآن منجم مل يتم استثماره بعد، وأ
 يف التعبيد لفجر آخر". 

واملؤلف طبيب أسنان من بغداد، له أيًضا كتاب "البوصلة القرآنية"، و"ليلة سقوط بغداد"،  
 وغريمها.

 
هـ،   1436اإلسكندرية: مركز اإلسكندرية للكتاب،  -سالسل من نور/ عثمان األمري.

 ص.  96
 ان وفوائد متفرقة من القرآن الكرمي وتفسريه، ووزع موضوعاته على أربعة فصول:احتوى على مع

 سالسل من ذهب. -

 الباقيات الصاحلات. -

 فضل ال يدانيه فضل. -

 مشاهد وصور. -
 

هـ،   1436دمشق: دار نينوى،  -القرآن من بناء النص إىل بناء العامل/ منذر عياشي.
 ص.  120

 فيه مخسة حبوث: 
 ما يقول هذا بشر. -

 رآن إعجاز أم إبالس؟الق -

 اآلية يف احلكاية: خطاب على خطاب. -

 القرآن والنموذج اللساين. -

 القرآن من بناء النص إىل بناء العامل. -
 

 

  1437الرايض: دار احلضارة،  -. 2ط -الطريق إىل القرآن/ إبراهيم بن عمر السكران.
 ص.  128هـ، 
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واقع القرآن يف حياتنا، وآاثره املبهرة  ذكر املؤلف أن كتابه هذا "حصيلة خطرات وتباريح حول 
 احلسية واملعنوية". 
 من عناوين فقراته:

 من مناطق التدبر. -

 كل املنهج يف أّم الكتاب.  -

 احلبل الناظم يف كتاب هللا.  -

 هـ. 1433وقد سبق صدور الكتاب عام  
 

 ص.  436هـ،  1433عم ان: دار زهران،   -.غازي عناية نية/آ نسمات قر 
 

 اثمًنا
 موضوعات قرآنية

 
 الفصل األول

 اآلداب واألخالق 
 

  143هـ،  1436القاهرة: مركز إبصار للنشر،  -مِّن ُخلق القرآن/ حممد عبدهللا دراز. 
 ص.

 أخالق إسالمية ندب إليها املؤلف، استخرجها واستشهد هبا من خالل آايت قرآنية كرمية. 
عنوان، مث ابحلمدلة.. ووضع  وهي مقاطع، كأن أصلها مقاالت أو خطب، وكل مقطع يبدأ ب

أعلى كل عنوان يف أكثر من نصف الكتاب: من وصااي القرآن الكرمي، وأعلى سائر العناوين:  
 من صفات املؤمنني، مث: مسؤوليات أدبية بعيدة املدى.  

 
الرايض: دار احلقيقة   -منتقى اآلداب من تفسري السعدي/ عبدالعزيز بن عبدهللا الضبيعي.

 ص.  52ـ،  ه 1433الكونية، 
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استخالص آداب إسالمية من "تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان" لعبدالرمحن بن انصر  
هـ(، مثل: القول احلسن للناس، حتري أكل احلالل، وجوب احلكم  1376السعدي )ت 

 ابلعدل، احتمال )حتمل( أذى اآلخرين، عدم الشكوى إىل اخللق، اجتناب قول الزور... 
 

  45هـ،    1437الرايض: د. ن،    -الوالدين يف سورة يوسف/ حممد بن انصر الكثريي.برُّ  
 ص.

( أداًب من آداب الرّب ابلوالدين، مثل: االستئذان، التوقري،  22استنتج املؤلف من سورة يوسف )
التلطف يف خماطبتهما، الشفقة عليهما، إحسان الظن هبما، القرب منهما، العناية بصحتهما،  

ابلتحية عند الرجوع من السفر، اخلروج الستقباهلما عند قدومهما من سفر، طلب ابتداؤمها 
 الدعاء منهما... 

 
 الفصل الثاين 

 الوعظ واإلرشاد 
 

  120هـ، 1433الرايض: دار الوعي،  - .إبراهيم بن عمر السكران الطريق إىل القرآن/ 
 ص.

 
الرايض: املؤلف،   -الدابش.إن هذا القرآن يهدي لليت هي أقوم/ حممد بن عبدهللا 

 ص.  32هـ،  1433
 

مؤسسة ديوان   الرايض:  - .2ط - .انصر بن سليمان العمر حنو عودة صادقة للقرآن/
 ص.  66هـ، 1434 املسلم ،

يذكر املؤلف أن سبيل احلياة احلقيقية اليت يرضى عنها هللا تعاىل تكون ابلقرآن، وأن العيش  
بغريه منهًجا ودستورًا هو املوت عينه، وأن األمة يف هذا العصر مل جتنِّ من النظرايت األرضية  
إال الشقاء واملصائب، وأن السلف حصل هلم الظفر على األعداء وصاروا قادة للشعوب 
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م ابلقرآن الكرمي، وما علينا إذا أردان طريق العز واجملد والسؤدد إال أن نسلك ذلك لتمسكه
الطريق، ليحصل لنا ما حصل هلم، وأن أهم مراحل حتكيم وتطبيق القرآن يف نواحي احلياة هي  

 مرحلة التدبر والتعرف على معناه...  
 

الرايض:   -.حممد احملسن نوم/ عبدهللا بن خذه سنة ول أت يل والنجوم لكالم الذي لالآل
 ص.  100هـ، 1433املؤلف،  

 
 ص.  148هـ، 1433الرايض: املؤلف،  -.نفحات قرآنية/ حممد بن صاحل الشاوي

 
 - شاللت الروح: أتمالت مجالية يف كتاب هللا/ أبو بكر الصديق عمر الفاروق القاضي.

 ص.  49هـ، 1434اإلسكندرية: الدار العاملية، 
 

  - الطيبة من خالل القرآن الكرمي: دراسة موضوعية/ صاحل بن عبيد العبيد.أسباب احلياة 
 ورقة )ماجستري(. 292هـ،  1434املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية، 

 
  - .إعداد فاطمة بنت صاحل الصاحلي أحكامه ومقاصده/ :التذكري يف القرآن الكرمي 

 لماجستري(.ورقة )حبث مكمل ل 378هـ، 1433الرايض: جامعة اإلمام، 
 

  1436الرايض: دار احلضارة،    -أحرف قيمة: حروف بُني ات القيم القرآنية/ مها الشمري.
 ص.  127هـ، 

يم استقيت من القرآن الكرمي، كتبتها جمموعة من املشاركات يف مدونة )القيم القرآنية( أبسلوب  ق
 أديب مشوق، ومُجعت يف كتاب لئال تضيع. 

هتدف إىل ربط النشء بكتاب هللا تعاىل، وأن املدونة أنشئت   وذكر يف املقدمة أن هذه القيم
 ألجل تشجيع "صوحيبات القلم".

 وليست )مها الشمري( وحدها الكاتبة كما ظهر على غالف الكتاب. 
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الرايض: جامعة   - النذارة يف القرآن الكرمي: دراسة موضوعية/ العنود بنت إبراهيم اهلدب.

 )حبث مكمل للماجستري(.ورقة  571هـ،  1434اإلمام، 
 

 -منهج القرآن الكرمي يف التحذير من الغرتار ابحلياة الدنيا/ مشاعر بنت علي املخايطة.
 ورقة )ماجستري(. 314هـ،  1436الرايض: جامعة اإلمام، 

 
  -آليات احلِّجاج القرآين: دراسة يف نصوص الرتغيب والرتهيب/ عبداجلليل العشراوي.

 ص.  357هـ،  1436تب احلديث، إربد، األردن: عامل الك
 احلِّجاج هو إقامة احلجة والدليل لتأييد خرب وتصديقه، أو لنفيه وتفنيده. 

والقرآن الكرمي خطاب دعوة وإصالح، يروم التأثري واإلقناع واالستمالة، للدفع ابملتلقي إىل  
فيما هو   تعديل سلوكه وموقفه أو تغيريه، أو بناء اعتقاد لديه عن طريق الرتغيب والرتهيب

جاج، بوصف هذين العنصرين من أهم ما يتقوم به األسلوب القرآين يف خماطبة   موضوع للحِّ
 متلقيه، وأكثر منهج جراياًن يف التوجيه القرآين. 

 ودرس املؤلف موضوعه من خالل ثالثة فصول يف الكتاب:
 آليات احلجاج املنطقي يف اخلطاب القرآين بني الرتغيب والرتهيب. -

 ج اللساين التداويل يف اخلطاب القرآين بني الرتغيب والرتهيب.آليات احلجا  -

 الصورة يف اخلطاب القرآين بني الرتغيب والرتهيب. -
 

،  عم ان: دار النور املبني  -مفهوم اإلحسان يف القرآن الكرمي/ صاحل روبني أندي.
 ص.  191هـ،  1433

 
ابجلوانب الشرعية واإلميانية، واستعرض مواطنها يف تتبَّع فيه اآلايت املتعلقة ابإلحسان، املرتبطة  

 أهم كتب التفسري، واستعان بكتب أخرى يف املوضوع، للوصول إىل مفهومه احلقيقي.
 وفصوله املدروسة يف القرآن الكرمي هي:
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 بيان حقيقة اإلحسان.  -
 وجوه اإلحسان يف العبادة.  -

 صور اإلحسان يف املعاملة. -

 رمي.جزاء احملسنني يف القرآن الك -

 
الرايض: دار احلضارة،   -. 3ط -. سيد حممد سادايت الشنقيطي  هؤلء حيبهم هللا/

 ص.  44هـ،  1433
 

الرايض: دار احلضارة،   - .2ط-.سيد حممد سادايت الشنقيطي هؤلء ل حيبهم هللا/ 
 ص.  95هـ،  1433

 
  94هـ،  1433الرايض: املؤلف،    -.عويض بن محود العطوي   بنه/موعظة لقمان ل  :اي بين
 ص.

 
القاهرة: دار القريوان،   -.جهاد حممد آية تدخلك اجلنة وحتفظك من النار/ 50

 ص.  64هـ،  1434
 

هـ،  1434القاهرة: دار القريوان،  -.جهاد حممد آية تشرح صدرك وتفرج مهك/ 50
 ص.  80

 
،  القاهرة: دار القريوان -. جهاد حممد بواب الرزق و تفرج عنك اهلموم/أآية تفتح  50

 ص.  79هـ،  1434
 

القاهرة: دار القريوان،   -.جهاد حممد آية حتفظك من احلسد والسحر واجلن/ 50
 ص.  64هـ،  1434
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  95هـ، 1434القاهرة: دار القريوان،  -.جهاد حممد ستغفار/ل آية لقبول التوبة وا 50
 ص.

  
 الفصل الثالث 

 الدعوة 
 

الرايض: دار   -عبدالرمحن القريشي.الدعوة إىل هللا تعاىل ابلقرآن الكرمي/ خالد بن 
 ص.  91هـ، 1437احلضارة، 

بنيَّ فيه مؤلفه األمهية الكبرية لكتاب هللا تعاىل، وأثره العظيم يف انتشار الدعوة بني الناس قدميًا  
 وحديثًا، وجعله يف ثالثة فصول:

 الدعوة ابلقرآن الكرمي يف النصوص الشرعية. -

 السرية وجهود السلف الصاحل. تطبيقات الدعوة ابلقرآن الكرمي يف  -

 أثر القرآن الكرمي يف استجابة بعض املعاصرين.  -

 
الدعوة إىل هللا تعاىل بتالوة القرآن الكرمي: دراسة ميدانية على عينة من املسلمني اجلدد  

  275هـ،  1434الرايض: جامعة اإلمام،  - يف مدينة الرايض/ هند بنت علي املوسى.
 ورقة )حبث مكمل للماجستري(.

 
املدينة املنورة:   -أثر تعدد القراءات يف الدعوة إىل هللا/ عبدهللا بن عبدالرب آل نواب.

 ورقة )ماجستري(. 421هـ،  1436اجلامعة اإلسالمية، 
 

إربد: دار اليازوري؛ عمَّان:   -.بداحأ عبدالرمحن سعود  / أدب اخلطاب يف القرآن الكرمي
 ص.  272هـ، 1435دروب، 
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القاهرة: دار اآلفاق    -. شنب  بوأمساعيل  إأمحد    / الستدليل يف القرآن الكرميمنهج الدعوة  
 ص.   190هـ،  1434العربية، 

 
املضامني الدعوية الواردة يف خطاب هللا تعاىل لنبيه صلى هللا عليه وسلم يف القرآن الكرمي/  

ص   698هـ،  1436املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  - فهد بن حممد الوهيب.
 )دكتوراه(. 

 
آايت النداء اإلهلي املوجه للناس يف السور املكية: دراسة دعوية/ راشد بن محدان  

ورقة )حبث   179هـ،  1434الرايض: جامعة اإلمام، كلية الدعوة واإلعالم،  -احمليشري.
 مكمل للماجستري(.

 
رايض: املعهد  ال  -منهج احلجة يف القرآن الكرمي: دراسة دعوية/ علي بن حافظ الوادعي. 

 ورقة )دكتوراه(.  966هـ،  1437العايل للدعوة والحتساب، 
 

  - منهج القرآن الكرمي يف الدعوة إىل العتبار ابألمم السابقة/ حصة بنت خالد البداح.
 ورقة )ماجستري(. 246هـ،  1434الرايض: جامعة اإلمام، 

 

املدينة   -بالوي بومعراف.أثر الستجابةِّ للدعوةِّ واإلعراض عنها يف القرآن الكرمي/ ج
 ورقة )دكتوراه(.  556هـ،  1435اجلامعة اإلسالمية، املنورة: 

 
الدللت الدعوية يف قصة مرمي عليها السالم: دراسة حتليلية للنصوص الشرعية/ بدرية 

  264هـ،  1434، لدعوة والحتسابالرايض: املعهد العايل ل - بنت حممد الشهري.
 )ماجستري(.ورقة 
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املدينة املنورة:   -احلوار مع املرأة يف القرآن ودللته الدعوية/ هديل بنت حسن مكي.
 ورقة )ماجستري(. 202هـ،   1435جامعة طيبة، 

 
  - الصراع بني احلق والباطل: دراسة دعوية من خالل سورة سبأ/ تركي بن عبيد العنزي. 

 قة )حبث مكمل للماجستري(. ور  123هـ،   1435املدينة املنورة: جامعة طيبة، 

 
املضامني الدعوية يف تفسري "فتح البيان يف مقاصد القرآن" لإلمام أيب الطيب صديق خان 

املدينة املنورة:   -هـ[/ إعداد أمحد بن منصور آل طالع عسريي. 1307]القنوجي، ت 
 ورقة )حبث مكمل للدكتوراه(.  420هـ،  1437اجلامعة اإلسالمية، 

 
ية لعالقة الداعية ابملدعو يف تفسري "حماسن التأويل" ]جلمال الدين الدللت الدعو 

  1435الرايض: املعهد العايل للدعوة والحتساب،    -القامسي[/ سعيد بن حممد العيسى.
 ورقة )ماجستري(.  600هـ، 

 
املضامني الدعوية يف تفسري الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا ومعاجلته لقضااي الدعوة املعاصرة/ 

ورقة   695هـ،  1437املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  - بن محود الفريح. عبدهللا
 )دكتوراه(. 

 

 الفصل الرابع 
 إصالح اجملتمع

 
  1437القاهرة: دار املقاصد،    -اإلصالح واإلفساد يف ضوء القرآن/ توفيق علي زابدي.

 ص )أصله رسالة علمية(. 766هـ، 
الكرمي يف مدافعة الفساد واملفسدين، وإقامة اإلصالح جبهد  عرض فيه املؤلف منهج القرآن 

 املصلحني.
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وذكر من أسباب الفساد: عبادة غري هللا، واتباع اهلوى والشيطان، والنفاق، ومكايد أعداء  
 اإلسالم.

ومن مسات املنهج القرآين يف اإلصالح: الرابنية، واإلنسانية، والوسطية، والشمول، والتيسري، 
 الثبات واملرونة، والتدرج.والواقعية، و 

ومن مقومات اإلصالح: العلم، واإلميان، والعمل الصاحل، وأولو األلباب، وتعاون قوى األمة، 
 والصرب، واليقني.

ومن جوانب اإلصالح: إصالح العقيدة، واإلصالح اخللقي، واالجتماعي، والسياسي،  
 واالقتصادي.

 
مجعية احملافظة على  عم ان:  -.لباحثنيالقرآن الكرمي و مقومات النهضة/ جمموعة من ا

 ص.  639هـ، 1433، القرآن الكرمي
 

َوَيَْىَب اَّلل ُ إِّلَّ َأن يُتِّمَّ نُورَُه َوَلْو َكرَِّه اْلَكافُِّروَن {/ تنظيم مجعية } مةالشباب ومستقبل األ
 ص.  668هـ،  1435 اجلمعية، ان:عم   -.احملافظة على القرآن الكرمي

الشباب ومستقبل بعمَّان مؤمترها الرابع، يف موضوع  مجعية احملافظة على القرآن الكرمي  عقدت 
، نظرًا ألمهية دور الشباب، وملا حتتاج إليه الصحوة من ترشيد، وتصويًبا للمسار، ومراجعة  األمة

 ملا ينبغي أن يكون عليه الشباب من وعي وفكر.
ه منها، وطبعت مع انعقاد املؤمتر يف العام نفسه،  واختريت حبوث قليلة من بني كّم مما قدِّم ل

 حبوث مستوحاة من القرآن الكرمي، من مثل: – تقريًبا  – ومجيعها 
 مسات الرجولة يف القرآن الكرمي/ سامل بن غرم هللا الزهراين. -
 التحصني من االحنراف من خالل سورة النور/ أمل بنت سليمان الغنيم.  -

واملهارات الدعوية يف مرحلة الشباب من خالل قصة أصحاب الصفات العامة   -
 الكهف/ بسيوين حنيلة. 
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مري عبداحملسـن بن ]تنظيم[ مركز األ  ن/آ مة يف ضـوء القر رمضـان و موسـم مراجعة واقع األ
ــات اإل ــالميةجلوي للبحوث والدراســـــ ــن بن مركز األ لدمام:ا  -.2ط-.ســـــ مري عبداحملســـــ
 ص.85هـ، 1434 سالمية،جلوي للبحوث و الدراسات اإل

 
  - منهجيات التغيري واإلصالح يف ضوء سورة النساء: دراسة موضوعية/ ابتسام حرية عزام.

 هـ )ماجستري(. 1434غزة: اجلامعة اإلسالمية، 
 

الرايض: دار احلضارة،   - إعانة املن ان يف بيان التطوع يف القرآن/ املثىن عبدالفتاح حممود.
 ص.  86هـ،  1437

العمل التطوعي الوارد ذكره يف القرآن الكرمي، أبرز فيه املؤلف دعوته إىل بذل اخلري  يعين 
واإلحسان، والسعي يف مصاحل الضعفاء واملساكني، والقيام على شؤوهنم، ورعاية أحواهلم، مما  
تصلح هبم اجملتمعات. وهذا أحد ميزات األمة اإلسالمية، فالتطوع سلوك تعبدي يتقرب به  

 ربه أواًل، وسلوك اجتماعي خيدم به املسلم به جمتمعه اثنًيا. املؤمن إىل 
 واملؤلف أستاذ التفسري يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة. 

 
 الفصل اخلامس

 موضوعات خاصة
 

اإلرادة الكونية واإلرادة الشرعية يف القرآن الكرمي والسنة النبوية: مجًعا ودراسة/ نوال بنت  
 ورقة )ماجستري(.  280هـ،    1434ة املكرمة: جامعة أم القرى،  مك  -.  -علي الزهراين.

 
مفهوم السنن الرابنية: من الفهم إىل التسخري: دراسة يف ضوء القرآن الكرمي/ رمضان  

 ص.  205هـ،   1436القاهرة: دار املقاصد،   -مخيس زكي الغريب.
والعالقة بينها وبني السنن بنيَّ مفهوم السنن الرابنية، وخصائصها، وحجيتها، ومواردها، 

 الكونية، ومنهجية التعامل مع السنن الرابنية، يف ضوء القرآن الكرمي.
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معلمة السُّنن اإلهلية يف القرآن الكرمي/ جمموعة من الباحثني؛ إعداد وتنسيق رشيد  

 ص.  344هـ،  1437القاهرة: دار الكلمة،  - ُكُهوس.
وسنًنا اثبتة ومطردة، كي يستقر الكون وينساق على نظام جعل هللا للكون واحلياة نواميس 

الدوام واالستمرارية إىل أجله املقدر له. والبحوث التالية استقراء لنصوص القرآن الكرمي الستنباط  
 هذه السنن ومعرفتها والوقوف عليها. 

 وصدر الكتاب األول يف ذلك، وفيه البحوث التالية: 
 خالل القرآن الكرمي/ حسني شرفة. سنة هللا يف الرتف واملرتفني من -

 سنة االستدراج يف القرآن الكرمي/ أمحد طاهر أبو عمر. -

 سنة هللا يف األسباب واملسببات يف القرآن الكرمي/ رشيد كهوس.  -

 سنة خزي الدنيا يف القرآن الكرمي/ عبدالكرمي عثمان علي. -

 دهار.سنة التعارف احلضاري وتطبيقاهتا يف القرآن الكرمي/ بوعبيد االز  -

 سنة هللا يف الرخاء/ األمني اقريوار. -

 سنة االبتالء يف القرآن الكرمي/ نبيلة الزكري. -

 حنو تفسري سنين للقرآن الكرمي / رمضان مخيس الغريب. -
 

لندن:   -املدخل السنين إىل خريطة املقاصد الكلية يف القرآن الكرمي/ الطيب برغوث.
هـ،    1437ت مقاصد الشريعة اإلسالمية،  مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي، مركز دراسا

 ص.  161
خريطة املنظومات السننية الكونية اليت جاء القرآن الكرمي لتأسيس وعي البشر هبا، ودعوهتم إىل 
بناء موقفهم الكوين، وإدارة حياهتم الدنيوية، واستشراف آفاق حياهتم األخروية على ضوئها،  

 نية الكونية الكلية املتكاملة، وهي: تتمحور حول أربع دوائر من املنظومات السن
دائرة منظومة سنن املقاصد الكلية للحياة البشرية )التوحيد، اخلالفة، العبودية، العمران   -

 احلضاري(.
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دائرة منظومة السنن الكلية الناظمة حلركة االستخالف البشري يف األرض )االبتالء،   -
 املدافعة، املداولة، التجديد(.

 املتعلقة ابلتسخري اإلجنازي )اآلفاق، األنفس، اهلداية، التأييد(. منظومة السنن الكلية  -

دائرة املنظومات السننية الكلية املتعلقة ابلوقاية احلضارية )الوقاية املبكرة، الوقاية املرافقة،   -
 الوقاية االستدراكية(. 

 
  1437عم ان: مؤسسة الفرسان للنشر،    -قوانني من القرآن الكرمي/ حممد راتب النابلسي.

 ص.  191هـ، 
وال تتبدل، وال جتمَّد، وال تعطَّل،    – كما يقول املؤلف    –يف القرآن الكرمي قوانني اثبتة ال تتغري  

 وال تعدَّل، وال يضاف عليها، وال حيذف منها. 
وقد تناول املؤلف بعض هذه القوانني، وذكر أن املسلمني اليوم ال يتعاملون مع القرآن على أنه  

يتعاملون معه على أنه كتاب مقدَّس فحسب. وليس التعامل مع القرآن قوانني وسنن، بل 
 أبمايّن اإلنسان، بل بتطبيقه للقوانني.

وقد درس يف كتابه القوانني القرآنية التالية: قانون لقاء هللا، اهلجرة، األمن، العداوة والبغضاء،  
نك، التغيري، النصر، العزة،  التيسري والتعسري، االلتفاف والتفرق، احلياة الطيبة واملعيشة الض

 الرزق، الوالء والرباء.
 

:  [جدة]  -فقه السنن اإلهلية: دراسة تطبيقية على سورة األعراف/ وفاء حممد سعيد طيب.
 ص )أصله رسالة علمية(.   432هـ،  1437جامعة مكة املكرمة املفتوحة، 

كاين: ما سنَّه هللا يف األمم من من التعريفات اليت أوردهتا الكاتبة للسنن اإلهلية قول اإلمام الشو 
 وقائع.

 وقول ابن القيم: القاموس األزيل الذي وضعه هللا عزَّ وجلَّ للكون.
 والسن اإلهلية اليت استخلصتها من سورة األعراف هي:

 سنة تكرمي اإلنسان.  -

 سنة إرسال الرسل إىل األقوام. -
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 سنة إقامة هللا احلجة على عباده.  -

 سنة هللا يف املكذبني.  -

 ة هللا يف ثواب املصدقني.سن -

 سنة نشوء احلضارات اإلنسانية.  -

 سنة هللا يف الشريعة اخلامتة.  -

 سنة التدافع بني احلق والباطل. -
 

سنة هللا يف القلة والكثرة يف ضوء القرآن الكرمي وموقف املسلمني منها بني الوعي والسعي/  
هـ،   1437اث، االدوحة: مؤسسة وعي للدراسات واألحب -رمضان مخيس زكي الغريب.

 ص.  135
توصيف وتوظيف آايت القرآن الكرمي لسنة هللا تعاىل يف القلة والكثرة، وبيان موقف املسلمني 
من الوعي هبذه السنة، والسعي هبا يف التدافع احلضاري بني احلق والباطل، ومدى إفادهتم من 

رايدة القلة احملمودة لنهضة األمة  منهجية القرآن الكرمي لبيان هذه السننية يف ذلك، مع بيان 
 كما يصورها ويدعمها القرآن الكرمي. 

 
جممع   تونس:  -محد الشتيوي. أ }إِّينِّ  َجاعٌِّل يفِّ اأَلْرضِّ َخلِّيَفًة{، أو، اخلالفة يف القرآن/

 ص(.  398. التشريع: 1هـ، ) 1433 طرش للكتاب املختص،األ
 ول.احتوى على أربعة أبواب، كل ابب يتكون من ثالثة فص

 محل األول عنوان: املنهاج، وهو يف التعريف ابلقرآن، واخلالفة، واإلنسان. 
 ومحل الثاين عنوان: حفظ التكليف، وهو يف حفظ العقل، وحفظ البدن، وحفظ النوع. 

ومحل الثالث عنوان: سياسة اخلالفة، وهو يف سياسة اجلماعة، وسياسة الدولة ابهلوى، وسياسة  
 الدولة ابهلدى. 

 وآخرها محل عنوان: أدوات اخلالفة، وهي: العلم، والعمل، واملال. 
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بريوت: الدار العربية   -وطَفِّقا خيصفان: َخلُق اإلنسان وخالفته/ أمحد املبارك حممد احلسن.
 ص.  246هـ،  1436للعلوم،  

وقراءة يقول املؤلف: "هذا السفر هو حماولة اجتهاد لفهم آخر لكالم هللا سبحانه وتعاىل، 
أخرى خللق اإلنسان، وكيف كان، وكيف كانت حياته يف اجلنة هو وذريته، وما أخرجهم منها،  

 وملاذا وكيف جاء لألرض، وما املطلوب منه فيها، وكيف هبط ومل ينزل". 
 وتعرض ملوضوعات أخرى..

 
ض:  الراي  -التسخري لإلنسان يف القرآن الكرمي: دراسة موضوعية/ فهد بن عبدهللا القضييب. 

 ورقة )حبث مكمل لرسالة املاجستري(. 474هـ،  1434جامعة اإلمام، 

 
الرايض: دار    - اهلمة يف ضوء القرآن الكرمي: دراسة موضوعية/ عبدالعزيز بن سامل الرويلي.

 ص )أصله رسالة ماجستري(. 731هـ،   1436الصميعي، 
، وتنويع األساليب يف احلث بيان لعناية القرآن الكرمي ابهلمة، من حيث ذكره ألسباهبا وآاثرها

 عليها، والتنفري من ضدها، وذكر مناذج يف أصحاب اهلمم العالية، وأصحاب اهلمم الدنيئة.  
هي اليت ترقى ابإلنسان إىل مدارج الكمال، وهي الركيزة   -كما قال الباحث   – واهلمة العالية 

 واملنطلق لألعمال الصاحلة.
وهدف منه إبراز أسباب رفع اهلمة لدى املسلمني، والنهوض إىل كماالهتا، وعالج الواقع الذي 

 تعيشه األمة اإلسالمية وأفرادها، وذكر أصحاب اهلمم العالية واالقتداء هبم. 

 
  - .عداد وليد بن حزام العتييبإ دراسة تفسريية موضوعية/ تعجب يف القرآن الكرمي:لا

 ص )ماجستري(. 799هـ، 1433الرايض: جامعة اإلمام، 
 

 - .عبد الرمحن حسن زيد  /موضوعيةدراسة  :ن الكرميآ مفاهيم املقدار والتقدير يف القر 
 دكتوراه(.هـ )رسالة 1434بغداد: اجلامعة العراقية،  
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الرايض:   -البيع والشراء يف القرآن الكرمي: دراسة موضوعية/ فهد بن صاحل الغامدي.
 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 323هـ،   1437جامعة امللك سعود، 

 
الرايض:    -أولو األلباب يف القرآن الكرمي: دراسة موضوعية/ صفاء بنت عبدهللا ابحشوان.

 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 467هـ،  1433عبدالرمحن، جامعة األمرية نورة بنت 
 

  - أولو األلباب يف ضوء القرآن الكرمي: دراسة موضوعية/ أمساء بنت عواض احلريب.
 ورقة )ماجستري(. 398هـ،  1436الرايض: جامعة اإلمام، 

 

ة  الرايض: اجلمعي -محاية الفكر يف القرآن الكرمي: دراسة موضوعية/ أمحد حممد الفريح.
  236هـ،  1437العلمية السعودية للقرآن الكرمي وعلومه )تبيان(: توزيع دار احلضارة، 

 ص )أصله رسالة ماجستري(.
هتدف هذه الدراسة إىل بيان وجوه عناية القرآن الكرمي ابلفكر وضبطه، وإبراز دوره يف محاية  

قوف على األمور اليت جيب  الفكر وتقوميه، وذكر األمور اليت ينبغي اجتناهبا حلماية الفكر، والو 
 التزامها حلماية الفكر والتمسك هبا.

ومما أشار إليه املؤلف أن تقليد الكفار والتشبه هبم ومشاركتهم يف العادات والتقاليد خطره عظيم 
على الفكر، فهو يؤدي إىل االحنراف العقدي والفكري، وأن التحلي ابألخالق العظيمة والقيم  

 صالح الفكر وحصول األمن يف اجملتمع. النبيلة عامل كبري يف إ
 

هـ،    1437الرايض: دار احلضارة،    -اليقني يف القرآن الكرمي/ وفاء بنت عبدهللا الزعاقي. 
 ص.  147

 مباحث الكتاب األربعة: 
 دالالت اليقني يف الكتاب والسنة. -

 منزلة اليقني يف الكتاب والسنة. -

 منهج الكتاب والسنة يف بناء اليقني. -
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 اليقني وسبل مواجهته.مانع  -
 

الرايض: دار الصميعي،    -تفسري آايت البشارة يف القرآن الكرمي/ لؤلؤة بنت صاحل العلي.
 ص.  80هـ،  1437

عرفت الكاتبة البشارة، وفسرت آايهتا يف أمور اخلري والشر، وخصصت حبثًا للبشارة يف السنة 
 النبوية. 

ن والسنة أكثر منها يف أمور الشر، وأن البشارة  وانتهت إىل أن البشارة يف أمور اخلري يف القرآ
 وردت مبشرة املؤمنني بدخول اجلنة، وحسن العاقبة، والرمحة، وغفران الذنوب، وحنو ذلك.

 
الرايض:    -اخلري يف القرآن الكرمي: دراسة موضوعية/ أمل بنت عبدهللا آل عبدالسالم.

 ورقة )ماجستري(. 475هـ،  1433جامعة اإلمام، 

 
الرايض:   -األجر يف القرآن الكرمي: دراسة موضوعية/ عبدالرمحن بن عبدهللا الشد ي.

 ورقة )ماجستري(.  417هـ،  1433جامعة اإلمام، 

 
املدينة   -القبول يف القرآن الكرمي: دراسة موضوعية/ إميان بنت عبداللطيف الكردي.

 (.ورقة )حبث مكمل للماجستري  453هـ،   1435املنورة: جامعة طيبة، 

 
هـ،  1435 دار النفائس، : انعم   -.خالد أمحد اجلايح  حلمد والشكر يف القرآن الكرمي/ا

 ص(.  1222مج ) 2
 حديث مسهب عن مفهوم احلمد يف القرآن الكرمي، كمصطلح لفظي، يف جزأين:

األول: أفرده املؤلف آلايت احلمد ضمن سياقها، وحسب التسلسل القرآين، مع شرحها والتعليق  
 عليها.. 

 والثاين: دراسة حتليلية ملوضوعات املصطلحني: احلمد، والشكر.
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ويف آخره دراسة تلخيصية، وإفادات واستنتاجات حول مفهوم احلمد والشكر هلل تعاىل، وأن 
احلمد قول والشكر عمل، والشكر )القليب(، وأنه من أعلى درجات الشكر، وهو دوام حال 

عرتاف أبن كل خري يصل إىل املرء إمنا هو من هللا تعاىل..  الرضا عن هللا تعاىل، ودوام اإلقرار واال
وذكر أنواع احلمد: ابللسان، وابجلوارح، وابلقلب، وكذلك احلمد ابملمتلكات، وأنه يكون  

 ابلزكاة والصدقات.
 

  156هـ، 1433د . م . ن،  -.دريس طارق السباعيإ سبل الرمحة يف القرآن والسنة/
 ص.

 
لندن: مؤسسة الفرقان للرتاث   -رمي/ حممد سليم العو ا.مقصد العدل يف القرآن الك

 ص.  84هـ،   1437اإلسالمي، مركز دراسات مقاصد الشريعة اإلسالمية، 
( مرة، مستعماًل مبعاين احلكم ابحلق، وضّد  19ورد لفظ العدل وما اشتق منه يف القرآن الكرمي )

 اجلور، واإلنصاف، والقسط، والسوية، وما إليها. 
 ؤلف إىل أن أصل املقاصد القرآنية هي أصل املقاصد الكلية للشريعة اإلسالمية. ونبَّه امل

 ( وقفة.. 77وحبث مقصد العدل يف القرآن الكرمي من خالل )
 

منهج القرآن الكرمي يف عالج الفقر: دراسة موضوعية أتصيلية/ هاجر بنت عبدالعزيز  
 ورقة )حبث مكمل للماجستري(.   480هـ،    1437الرايض: جامعة اإلمام،    -السحيباين.

 
مكة املكرمة:  -اخلري العميم للمنهج الوقائي يف القرآن الكرمي/ خالد بن حممد عطية.

ص )أصله رسالة ماجستري من جامعة أم  232هـ،  1436دار الدراسات العلمية،  
 القرى، وكان عنوانه: املنهج الوقائي يف القرآن الكرمي: دراسة أتصيلية(. 

إىل أن املنهج الوقائي يف القرآن الكرمي شغل حيزًا كبريًا من آايته، وأنه دعا إىل كل   يشري املؤلف
ما حيفظ جانب املعنوايت الروحية والنفسية والرغبات الشخصية، كما دعا إىل االهتمام بكل 
 ما حيفظ جانب املادايت واالحتياجات اجلسدية، من عموم أعمال اجلوارح واحلواس واألعضاء.
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 وجعل موضوعه يف أربعة فصول:
 أساسا املنهج الوقائي وخصائصه وأمهيته.  -

 جماالت املنهج الوقائي يف القرآن الكرمي. -

 أساليب املنهج الوقائي يف القرآن الكرمي. -

 فوائد ومثرات املنهج الوقائي يف القرآن الكرمي. -
 

اد: ديوان الوقف  بغد  -املصري يف القرآن الكرمي: دراسة موضوعية/ حممد مكي عبدالرزاق.
 ص )أصله رسالة جامعية(. 445هـ،  1435السين، 

 حبث فيه مصري الكون واخللق كما ورد يف القرآن الكرمي.
ففي ابب )مصري اإلنسان( حبث مصري الطائعني: التائبني، والصادقني، والصابرين، والصاحلني، 

 شركني واملنافقني.واملتقني. مث مصري العاصني: الظاملني والفاسقني والكافرين وامل
مث حتدث املؤلف عن نعيم أهل اجلنة وعذاب أهل النار وخلودهم فيهما، وعن مصري املخلوقات 
األخرى: املالئكة واجلن، واحليوان والنبات، واجلماد، كل ذلك من خالل ما ورد يف القرآن 

 الكرمي.
بعدم، وسينتهي أمره   قال املؤلف يف فقرة من خامتته: "إن هذا الكون، سفليه وعلويه، مسبوق

يف يوم موعود إىل هناية حمتومة، وفناء اتم، تتفكك أجزاؤه املرتابطة، وإن املادة خملوقة من العدم، 
 وتفىن عندما تصطدم املادة بعضها ببعض".  

 
  1434بغداد: ديوان الوقف السين،  -مَِّنح احملن يف القرآن الكرمي/ أمحد خضري عمري.

 توراه من كلية اإلمام األعظم(. ص )أصله رسالة دك 328هـ، 
الغرض منه بيان اآلايت القرآنية اليت ارتبط فيها ذكر املنح اإلهلية ابحملن، وما يرتتب على هذه 
 احملن من جزاء دنيوي وأخروي، والسبل اليت توصل املرء إىل مرضاة هللا تعاىل، وإىل اجلزاء األوىف.

 وجعله يف أربعة فصول:
 بة الدعاء، التربئة من التهم، الفرج بعد الشدَّة(.املنح الدنيوية )استجا -
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املنح الدنيوية العامة )اإلمامة والوراثة وإيتاء امللك، اهلداية واإلصالح، النصر والتمكني  -
 واملغامن والفيء، النجاة وإهالك الظاملني(. 

واملغفرة، املنح األخروية للتطهر من الذنوب والنجاة من عذاب الربزخ )الصلوات والرمحة   -
 احلياة الربزخية الكرمية(. 

 املنح األخروية للفوز ابجلنة وإحراز الدرجات العظيمة.  -

 واملؤلف عضو هيئة التدريس ابجلامعة العراقية.
 

عم ان: مؤسسة الوراق للنشر: عماد الدين    -الفتنة يف القرآن الكرمي/ حسن حممد املعلمي.
 ص.  559هـ،  1436للنشر، 

ابلبحث والبيان إىل موضوع الفتنة من خالل آايت القرآن الكرمي، وحبث مدلوالت تطرق فيه 
اآلايت اليت حتدثت عن الفتنة بطريقة موضوعية تندرج يف التفسري املوضوعي، مع بيان  

 األحاديث النبوية اليت عززت وبينت ما حيتاج إىل بيان وتفصيل ملا أمجل يف القرآن. 
بادئ املعرفية اليت متيز الفنت، وتشخص أسباهبا، وبينت كيفية  وحددت الدراسة املفاهيم وامل

 التعامل مع األحداث والصراعات، وخاصة عند فساد الناس وظهور الفنت تباًعا. 
 كما درست آاثر الفنت على اإلنسانية، وأحوال املسلمني يف الفنت على مدار الزمان واملكان. 

 
الرايض:   -ة/ زينب بنت سلمان احلزمي.مصطلح الشر يف القرآن الكرمي: دراسة موضوعي

 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 262هـ،  1436جامعة األمرية نورة، 

 
  مكتبة دار املنهاج، الرايض: -.أتليف عبدالعزيز بن حممد اجلربوع  السالمة و النجاة/

 ص.  784هـ،  1435
 
وضوابطها وأساليبها واستحقاقاهتا،  وأسباهبا وموانعها نواعها وأراسة موضوعية أللفاظ النجاة د

 من إرشادات القرآن الكرمي.
 .  من رسالة علمية للمؤلف بعنوان: النجاة يف ضوء القرآن الكرمي: دراسة موضوعية  وهو اختصار 
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 وجعله يف سبعة فصول:
 ألفاظ النجاة يف القرآن الكرمي ومعانيها. -
 أنواع النجاة يف القرآن الكرمي. -

 املخالفات الشرعية.النجاة من  -

 أسباب النجاة. -

 موانع النجاة. -

 ضوابط النجاة. -

 أساليب القرآن يف احلديث عن النجاة. -

 استحقاقات النجاة. -
 

  1435بريوت: دار وحي القلم،    -قضية الزمن من خالل القرآن الكرمي/ محيد الطريطر.
 ص )أصله رسالة علمية(. 240هـ، 

ة كربى، فهي جتعل اإلنسان يعي جماالت حدوده،  قول املؤلف إن دراسة الزمن هلا فائدي
 وارتباطاته املعنوية واملادية هبذا العامل.

 وقد حبث موضوع الزمن يف القرآن الكرمي من خالل ثالثة أبواب، هي: 
 حقيقة الزمن. -

 واقع االستعماالت القرآنية للزمن. -

 أغراض استعماالت الزمن يف القرآن. -
 

الرايض: جامعة األمرية  -الكرمي: دراسة موضوعية/ مزينة ايسني مدخلي.النور يف القرآن 
 ورقات )حبث مكمل للماجستري(.  409هـ،  1434نورة بنت عبدالرمحن، 

 
الرايض: جامعة   -السرُّ يف القرآن الكرمي: دراسة موضوعية/ أمة السالم بنت حممد الشريف.

 تري(. ورقة )حبث مكمل للماجس  457هـ،  1434امللك سعود، 
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أسباب الفرقة والختالف من خالل سورة احلجرات: مجًعا ودراسة/ مرمي بنت سامل  
 ورقة )حبث مكمل للماجستري(.  386هـ،    1435املدينة املنورة: جامعة طيبة،    - ابكوين.

 
حديث القرآن الكرمي عن املؤامرات وسبل دفعها: دراسة موضوعية/ عبدهللا بن صاحل  

 ورقة )ماجستري(. 282هـ،  1433ورة: اجلامعة اإلسالمية، املدينة املن - الوهييب.
 

الدوحة: جامعة قطر،    -طبائع الستبداد وآاثره: دراسة قرآنية أتصيلية/ سارة جول حممد.
 هـ )ماجستري(. 1437

 
  - آايت الفسوق والعصيان يف القرآن الكرمي: دراسة موضوعية/ خالد بن عبدهللا الغنام.

 ورقة )ماجستري(. 300هـ،  1435الرايض: جامعة اإلمام، 

 
املقولت اليت أبطلها القرآن ومنهجه يف إبطاهلا: دراسة أتصيلية موضوعية/ وليد بن 

  1436الرايض: جامعة امللك سعود، كرسي القرآن الكرمي وعلومه،    -عبداحملسن العمري.
 ص )أصله رسالة دكتوراه من جامعة أم القرى(. 542هـ، 

كثري من مقوالت املعارضني واملكذِّبني للحق، وقد ردَّ عليها وأبطلها  أورد القرآن الكرمي ال
 مبختلف الطرق واألدلة. 

وتفرَّقت هذه املقوالت على امتداد سور القرآن الكرمي، فجاء هذا البحث وأوضح يف دراسة  
علمية منهج القرآن الكرمي يف الرد عليها، وقد قسمها حسب موضوعاهتا، وجعلها يف أبواب 

 ل ومباحث، وهي تتعلق ابلعقائد والتشريعات والسلوك واألخالق.وفصو 
 

السحر يف القرآن الكرمي وموقف املفسرين منه: دراسة منهجية موضوعية/ سامي "حممد 
 ص )أصله رسالة دكتوراه(.  312هـ،   1435عم ان: دار ايفا العلمية،  -هشام" احريز.

يتحدث عن السحر وما يتعلق به من خالل اآلايت القرآنية الكرمية وما يعني على فهمها،  
ويهدف إىل إبراز مواقف املفسرين القدامى واحملدىثني من قضية السحر فيما يتعلق حبقيقته أو  
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ختييله، ويكشف عن مدى عالقة سبب نزول سوريت املعوذتني حبادثة أن النيب صلى هللا عليه 
 ر.وسلم ُسح

 
  -.الكثريي جابرعداد سعاد بنت إ  دراسة موضوعية/  اخلسران يف ضوء آايت القرآن:

 ورقة )ماجستري(. 251هـ، 1433الرايض: جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن، 
 

شراف  إعداد بديعة بنت سليمان السهيان؛ إ دراسة موضوعية/  اخللود يف القرآن الكرمي:
  مرية نورة بنت عبدالرمحن، كلية اآلداب،جامعة األ  الرايض:  -املسند.حممد بن عبدالعزيز  

 ورقة )رسالة ماجستري(. 805هـ،  1433
وضحت الكاتبة ما يعنيه اخللود يف اآلخرة وما يرتتب عليه من نتائج تنعكس على اإلنسان فيم  

مور اخلالفية بني يُطلب منه يف الدنيا، وذكرت أدلة إثبات اخللود يف اجلنة والنار، وأبرزت األ
املذاهب اإلسالمية حول موضوع اخللود وانقشتها، وحبثت نعيم اجلنة وعذاب النار، وسبل  

 القرب من اجلنة والبعد عن النار، من خالل ثالثة أبواب، حتتها فصول ومطالب ومباحث
 

ن  بغداد: ديوا   - آايت اخللود يف القرآن الكرمي: دراسة موضوعية/ حممد طه ايسني الدليمي.
 ص.  457هـ،  1434الوقف السين، 

 درس املؤلف مباحثه من خالل أربعة فصول:
 مفهوم اخللود. -

 اخللود عند طوائف الناس.  -

 اآلايت الواردة يف اخللود يف اجلنة.  -

 اآلايت الواردة يف اخللود يف النار.  -

اآلايت اليت  ( مرة يف 41( موضًعا، ومنها )87وذكر أن لفظ اخللود ورد يف القرآن الكرمي يف )
تدل على اخللود يف اجلنة، كلها جاءت بصيغة اجلمع، لتدل على األنس مع اجملتمع هبم من  

 النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني.
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قال: وورد اخللود حبق أهل النار بصيغة اجلمع واملثىن واملفرد، ليدل اجلمع واملثىن على التخاصم  
دل على الوحشة والوحدة وعدم األنس وتشديد  والتعادي بعضهم من بعض، واإلفراد لي

 العذاب.
 وبنيَّ أن للخلود ألفاظًا ذات صلة، هي: األبد، والبقاء، والدوام، والسرمد، واللبث، واملكث. 

 
لفظ "أان" على ألسنة اخللق يف القرآن الكرمي: دراسة موضوعية/ مرمي بنت سعود  

 ص. 252هـ،  1437ية، الرايض: جامعة امللك سعود، كلية الرتب  - التميمي.

 
أتليف حممد إبراهيم عبدالباعث   بني نسبيت القول و الكالم يف القرآن/ الفرقان كتاب

 ص. 192هـ، 1434عم ان: دار الفتح،  - .الكتاين
 

 الفصل السادس 
 السنة والسرية

 
الرايض: دار احلضارة،   - .2ط -. سيد حممد سادايت الشنقيطي  األربعون القرآنية/

 ص.  64هـ،  1434
 
براهيم  إشرح وتعليق  ربعني القرآنية للشيخ انصر بن علي القطامي/ حتاف البية شرح األإ

  186هـ،  1433،  جممع حلقات اخلري لتعليم القرآن الكرميالرايض:    -.فرح حممد خريي
 ص.

 

الكتاب القاهرة: دار  - آايت القرآن وعالقتها أبحداث السرية النبوية/ سامية طنطاوي.
 ص.  250هـ، 1434احلديث، 
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اخلطاب القرآين يف شخصية الرسول الكرمي حممد صلى هللا عليه وسلم/ عدانن جاسم  
 ص )أصله رسالة جامعية(. 383هـ، 1433بريوت: دار الكتب العلمية،   -.اجلميلي

 
  -.حممد زكي حممد خضر معجم ذكر الرسول صلى هللا عليه و سلم يف القرآن الكرمي/

 ص.  232هـ، 1434: دار املأمون، عم ان
 

أتليف إميان بنت   تفسري موضوعي/ :صفات النيب صلى هللا عليه وسلم يف القرآن الكرمي 
ص )أصله رسالة  1092هـ، 1434الرايض : دار التوحيد،  -.عبدهللا العمودي

 ماجستري(.
د جتاوزت التسعني دراسة قرآنية موضوعية حتليلية جتلِّّي صفات الرسول صلى هللا عليه وسلم، وق

( آية، كما تقول الباحثة، اليت جعلت كتاهبا يف مقدمة، ومتهيد،  430صفة، يف أكثر من )
 وتسعة فصول، وخامتة، وهذه الفصول هي:

صفاته صلى هللا عليه وسلم قبل البعثة، الصفات اجلبلِّّية، الصفات املتعلقة ابلرسالة والنبوة،  
والتشريع، الصفات العقدية، التعبدية، املتعلقة خبصائصه صلى هللا عليه  واملتعلقة ابلدعوة، 

 وسلم، واملتعلقة بفضل هللا تعاىل عليه.
 

الرايض:   -منزلة الصحابة الكرام رضي هللا عنهم يف القرآن الكرمي/ أمري بن أمحد قروي.
 ص.  160هـ،  1434دار منار التوحيد، 

رضي هللا عنهم إمجااًل، ومنزلتهم يف القرآن الكرمي من حيث بنيَّ معتقد أهل السنَّة يف الصحابة  
 العموم، ببيان عدالتهم، وحترمي سبِّّهم، وشهادته هلم من أوجه. 

 مث بيان منزلة مجاعات معينني منهم، مث أفراد منهم. 
وذكر املؤلف أن القرآن الكرمي قد شهد للصحابة رضي هللا عنهم بشهادات عظيمة، تكفي  

  إثبات املكانة واملنزلة، فكيف ابجتماعها مجيًعا فيهم، رضوان هللا عليهم؟   الواحدة منها يف
 

 الفصل السابع 
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 العقيدة
 

دمشق؛ بريوت: -.  4ط-اإلميان ابلقرآن الكرمي والكتب السماوية/ علي حممد الصاليب.
 ص.  189هـ،  1435دار ابن كثري،  

صفاته كما وردت يف القرآن نفسه، مث  عرَّف القرآن الكرمي، وبنيَّ عظمته وأمساءه، وذكر 
 خصائصه، ومقاصده، وخصص فصالً جلمعه وكتابته. 

والباب الثاين يف ابقي الكتب السماوية، مبيًنا أمهيتها، ووجوب اإلميان هبا، مث بيان حتريفها،  
 ونسخ القرآن هلا. 

 
  - لعل طاهري.املسائل العتقادية املتعلقة ابلقرآن الكرمي: مجًعا ودراسة/ حممد هشام بن 

 ص(.  1262مج ) 2هـ،   1437الرايض: دار التوحيد،  -.2ط
 أصله رسالة ماجستري، وكانت بعنوان: القرآن الكرمي ومنزلته بني السلف وخمالفيهم.

بنيَّ فيه عقيدة أهل السنة واجلماعة يف القرآن، وماهم عليه من التعظيم والتبجيل، والعلم به،  
املخالفون ألهل السنة من أهل الباطل، ممن هنج هنًجا ابطاًل يف   والدعوة إليه، وبنيَّ ما عليه

 كتاب هللا، وما هم عليه من التحريف والتعطيل.

 وجعله يف أربعة أبواب:

 حقيقة القرآن الكرمي يف نظر السلف. -

 حقيقة القرآن الكرمي يف نظر املخالفني والرد عليهم. -

 منزلة القرآن الكرمي عند السلف. -

 القرآن الكرمي عند املخالفني للسلف.منزلة  -
 

  - الدللت العقدية ألمساء القرآن الكرمي وأوصافه: دراسة عقدية/ أمحد بن فهد العبيد.
 مج )ماجستري(. 2هـ،  1437الرايض: جامعة اإلمام، 
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اجلزائر:   -املنهج القرآين يف بناء العقيدة/ إعداد قامسي السعيد؛ إشراف سعيد فكرة.

  484هـ،  1435العلوم اإلنسانية والجتماعية، قسم العلوم اإلسالمية، جامعة؟ كلية 
 ص )رسالة دكتوراه(. 

يتضمن القرآن الكرمي منهًجا كاماًل يف العقيدة، يف أسسه وأهدافه وقواعده ومراحله وأساليبه  
 ووسائله. 

عية املطلقة  والعقيدة اإلسالمية وفق املنهج القرآين ضرورة منهجية للعلوم الكونية، فهي املرج
 لكل العلوم.

وقد عاجل الباحث هذه األمور العقدية وغريها يف ضوء القرآن الكرمي، من خالل مخسة فصول: 
اإلنسان، العقائد، أسس املنهج القرآين، أهداف املنهج القرآين، قواعد املنهج، املراحل )مرحلة 

 ة التفريع العملي للعقيدة(. التصفية الفكرية والتزكية النفسية(، مرحلة الفهم والبناء، مرحل 
 

بغداد:   -املنطق القرآين يف عرض العقيدة وإثباهتا ورد اخلصوم/ مسعود حممد علي فرج.
 هـ )دكتوراه(.  1433كلية اإلمام األعظم،  

 
براهيم  إعداد هيلة بنت إ ع ودراسة/مج :املسائل العقدية يف مقدمات كتب التفسري 

جامعة امللك سعود، كلية   الرايض:  -.مساعيل آل الشيخ إشراف هيا بنت إ املهيدب؛
 ورقة )رسالة دكتوراه(.   427هـ، 1434 سالمية،الرتبية، قسم الثقافة اإل

درست فيها الباحثة املسائل العقدية اليت كتبها مؤلفو التفاسري يف بداية تفاسريهم، وجعلتها يف 
ر، وموضوعات ستة أبواب: اإلميان ابهلل، اإلميان ابمل الئكة، وابلكتب، والرسل، واليوم اآلخِّ

 متفرقة، مثل: أصول اإلميان، واإلميان ابلغيب، واملوقف من الصحابة، وخرب اآلحاد يف العقائد. 
 

مسائل العتقاد يف "التفسري الكبري": التوحيد، النبوات، الصحابة، اإلمامة: عرض ونقد/ 
مج )حبث   2هـ،  1434جامعة امللك سعود، الرايض:  - عادل بن عبدالرمحن العليان.

 مكمل للماجستري(.
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املسائل العقدية يف تفسري "روح البيان" إلمساعيل حقي البوسوي: دراسة وتقومي/ ماهر بن  

 مج )دكتوراه(.  2هـ،  1436الرايض: جامعة اإلمام،  -عبدالرحيم خوجه.
 

مكة املكرمة:   -كويران السلمي.أثر تنوع القراءات على مسائل العقيدة/ ليلى بنت  
 ورقة )ماجستري(. 458هـ،  1435جامعة أم القرى، 

 
جدة؛    -الختالف يف القراءات وأثره يف تقرير مسائل العقيدة/ إبراهيم بن عامر الرحيلي.

 ص.  263هـ،   1437املدينة املنورة: دار األوراق الثقافية، 
الوجوه، كان هلذا التنوع أثره يف تقرير املسائل  ملا كانت القراءات متنوعة يف داللتها يف بعض 

 يف شىت أنواع العلوم والتخصصات.
 وقد تناول املؤلف يف هذا الكتاب أثر تنوع القراءات العشرة املتواترة على تقرير مسائل االعتقاد.

 وخصص مبحثًا الختالف القراءات وأسبابه وفوائده وأثره على التفسري. 

 
عم ان: دار   - .محد راجح كرديأ ة اإلنسانية يف القرآن الكرمي/اخلطاب العقدي للكينون

 ص.  238هـ، 1433ايفا، 
 

القاهرة:    -دلئل التوحيد يف القرآن اجمليد: تفسري موضوعي/ أمني يوسف متويل الدمريي.
 ص.  444هـ،  1436دار الفكر العريب، 

ه الحظ غياب هذه يذكر املؤلف أن األمة قد غابت عنها مفاهيم التوحيد الصحيحة، وأن
املفاهيم عن كثري من الدارسني، وأن أخطر غربة هي غربة التوحيد، ولذلك شغل نفسه به،  
واعتمد يف إثباته وبيانه على القرآن الكرمي ومنهجه يف ذلك، وبنيَّ قضية التوحيد يف سور القرآن  

 جمال التفسري سورة سورة، من سورة الفاحتة إىل الناس، وأنه حاول أن يقدم إضافة جديدة يف
 املوضوعي آلايت التوحيد وقضاايه يف القرآن.

 وذكر أقوال العلماء يف معاين )ال إله إال هللا(، وشروطها، ونواقضها، ومقتضياهتا. 
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الرايض:   -تقرير أصول اإلميان يف ضوء عادات القرآن الكرمي/ حامد سعيد الغامدي.

 للماجستري(.ورقة )حبث مكمل  156هـ،  1435جامعة اإلمام، 

 
مكة  -منهج القرآن يف املرحلة املدنية يف تقرير مسائل العتقاد/ فرايل عبدالقادر عابد.

 ورقة )ماجستري(. 432هـ،  1434املكرمة: جامعة أم القرى، 

 
الوقف والبتداء يف القرآن وأثره يف تقرير مسائل العقيدة/ أبصار اإلسالم بن وقار  

 ص )أصله رسالة ماجستري(.  408هـ،    1436دار النصيحة،  املدينة املنورة:    -اإلسالم.
لوقف واالبتداء من علوم القرآن، يُعرف به كيفية أداء القرآن، ابلوقف على ما يتضح به املعىن ا

املراد، واالبتداء مبا ال خيتل به املعىن املراد، وبه تتبني معاين اآلايت، ويؤمىن االحرتاز عن الوقوع 
 يف املشكالت. 

مقدمة يف علم الوقف واالبتداء، حبث املؤلف أثر هذا العلم يف تقرير مسائل اإلميان ابهلل  وبعد 
 تعاىل، واإلميان ابملالئكة والكتب والرسل، وابليوم اآلخر، والقدر، ومسائل أخرى متفرقة.

يف   ، مع دراستها العقدية املسائل أثر الوقف واالبتداء يف القرآن يف تقرير فالكتاب دراسة عن
، مبيًنا أمهية ذلك، وأن اإلخالل به قد يؤدي إىل اإلخالل ابملعىن،  الوقف واالبتداء صنفات م

 مما يؤثر على فهم بعض املسائل العقدية، فيلزم بيان الوقف الصحيح يف اآلايت..   
 

طرش للكتاب جممع األ تونس: -لطفي بن منياوي اجلراي. ميان يف القرآن/ حراك اإل
 ص.  255هـ، 1434، املختص

 
 قراءة للمسألة العقائدية يف اإلسالم، من خالل اببني: 

تناول يف األول مسألة الكفر، أو احلراك النازل، ابعتباره نقيض اإلميان، والذي   -
 ينزل إبنسانية اإلنسان وحيبسه يف مساحات األهواء والغرائز والعادات السيئة. 
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معاجلة ثالثة موضــوعات من خالل ثالثة والباب الثاين )احلراك الصــاعد(: فيه   -
فصـــــــول: ظاهرة اإلميان، ظاهرة اإلميان بني الوعي والالوعي، جدل الشـــــــكوك 

 والتحول.

 واملؤلف أستاذ العقيدة وعلم الكالم ابملعهد األعلى للحضارة اإلسالمية جبامع الزيتونة. 
 

عبداحلميد بن ابديس؛ رواية  النبوية/حاديث سالمية من اآلايت القرآنية واألالعقائد اإل
 ص.  91هـ، 1434، هل الثرأمكتبة  الكويت:  -.وتعليق حممد الصاحل رمضان

 
الرايض: جامعة اإلمام،  -اآلايت الكونية: دراسة عقدية/ عبداجمليد بن حممد الوعالن.

 مج )ماجستري(. 2هـ،  1433
 

ة وبيان كيفية معاملتهم: مجًعا ودراسة/ منهج القرآن الكرمي يف الرد على املخالفني يف العقيد
ورقة   558هـ،  1436املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -. - ساري عبداجلليل فروح.

 )ماجستري(.
 

  - آراء املراغي العتقادية من خالل تفسريه: مجًعا ودراسة/ عبدهللا بن عبدالعزيز السويد.
 ص )دكتوراه(.  883، هـ 1436املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية، 

 هـ. 1371أمحد بن مصطفى املراغي، ت 

 
الرايض:    -املباحث العقدية املتعلقة ابإلميان ابهلل يف آية الكرسي/ فايزة بنت منصور خوجه.

 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 331هـ،  1434جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن، 
 

حائل: جامعة  - ودراسة/ أمحد بن دخيل العويف.مسائل العقيدة يف سورة احلِّجر: مجًعا 
 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 255هـ،   1436حائل، 
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املسائل العقدية يف قصة يوسف عليه السالم يف ضوء عقيدة السلف/ مسرية بنت حممد 
 ورقة )ماجستري(. 502هـ،  1435الرايض: جامعة اإلمام،   -اجلهين.

 
املدينة املنورة: جامعة  - ء/ عبدالوهاب حسن الرميلي.اجلوانب العقدية يف سورة األنبيا

 ورقة )رسالة علمية(.   147هـ،  1434طيبة، 

 
مفهوم اإلميان يف القرآن الكرمي: كتاب "الكلمات" لبديع الزمان سعيد النورسي أمنوذًجا:  

هـ   1434أم درمان: جامعة أم درمان اإلسالمية،  -دراسة حتليلية/ لطيف ايسني علي. 
 (.)ماجستري 

 
  - . معجم ودراسة دللية/ رايض يونس اجلبوري  : لصفات اإلهلية املضافة يف القرآن الكرميا

 ص.  349هـ، 1434بريوت: دار الكتب العلمية، 
 

  - موقف الرازي من مسائل اإلميان واألمساء واألحكام: عرض ونقد/ إيالف بنت حيىي إمام.
 ص(.  1247) مج   2هـ،   1436اإلمساعيلية: مكتبة اإلمام البخاري، 

أصل الكتاب رسالة ماجستري من جامعة أم القرى، وكانت بعنوان: "موقف الرازي من مسائل 
 األمساء واألحكام يف التفسري الكبري: دراسة نقدية يف ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعة". 

 
اإلمساعيلية: مكتبة    -موقف الرازي من القضاء والقدر: عرض ونقد/ أنفال بنت حيىي إمام.

 ص(.  1259مج ) 2هـ،   1436اإلمام البخاري، 
أصل الكتاب رسالة ماجستري من جامعة أم القرى، وكانت بعنوان: "موقف الرازي من القضاء 

 والقدر يف التفسري الكبري: دراسة نقدية يف ضوء عقيدة أهل السنة واجلماعة". 
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ملخالفني فيها من خالل آايت القرآن  تقرير مسائل القضاء والقدر والرد على مذاهب ا
هـ،   1435اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة:  -الكرمي/ مجال بن عبد السالم اهلجرسي.

 )ماجستري(.  ص 896

 
الرايض:    -اإلخالص يف القرآن الكرمي: دراسة موضوعية/ محد بن حممد بن إبراهيم الوهييب.

 ماجستري(.ص )أصله رسالة  448هـ،  1437دار التوحيد، 
لإلخالص أمهية كبرية يف حياة املسلم، فهو يدخل يف مجيع األحكام التكليفية، ويتوقف قبول  

 األعمال على حتقيق اإلخالص، وقد وردت فيه آايت كثرية. 
 وجعل املؤلف حبثه يف سبعة فصول:

 مفهوم اإلخالص يف القرآن الكرمي. -

 أمهية اإلخالص ومنزلته يف القرآن الكرمي. -

 الدعوة إىل اإلخالص يف القرآن. -

 وسائل حتقيق اإلخالص يف القرآن. -

 أساليب القرآن يف النهي عما يضاد اإلخالص.  -

 جماالت اإلخالص يف القرآن.  -

 آاثر اإلخالص يف القرآن الكرمي. -
 

  - معامل منهج تزكية التقوى يف سورة املائدة: دراسة موضوعية حتليلية/ وليد خالد الربيع.
 ص.  109هـ، 1434الرايض: املؤلف، 

 
مفهوم اجلهل واجلاهلية يف القرآن الكرمي والسنة النبوية: دراسة مصطلحية وتفسري 

ص )أصله رسالة  278هـ، 1434القاهرة: دار السالم،  -موضوعي/ حممد الينبعي.
 دكتوراه من املغرب(. 
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الرايض: اجلمعية العلمية    - ي ِّع.النفاق واملنافقون يف ضوء سورة التوبة/ حممد بن سري ِّع السر 
 ص.  217هـ،   1436السعودية للقرآن الكرمي وعلومه؛ دار التدمرية،  

عرَّف فيه النفاق، وذكر أقسامه، وبنيَّ أسبابه، وصفات املنافقني يف العقيدة والعبادة واخلُلق 
 املؤمنني. والسلوك، مث أساليبهم يف الكذب وخمادعة املؤمنني، وإلقاء اخلبال واإليضاع بني

مث ذكر املوقف منهم كما ورد يف سورة التوبة، وبنيَّ عاقبتهم، ابلطبعِّ على قلوهبم، وأن أعماهلم  
 غري مقبولة، وأهنم من أهل النار. 

 
األمثال القرآنية يف الكفر والكافرين والنفاق واملنافقني: دراسة عقدية/ اجلوهرة بنت عبدهللا  

ورقة )حبث مكمل   499هـ،  1437عود، الرايض: جامعة امللك س -آل الشيخ.
 للماجستري(.

 
  - دللت التعبري القرآين ودورها يف التحليل النفسي لشخصية املنافق/ أمل إمساعيل صاحل.

 ص.  382هـ، 1435عم ان: دار النفائس، 
دراسة تتناول دالالت التعبري القرآين لآلايت الكرمية اليت تتحدث عن املنافقني، وجيد فيها 

حتليالً لنفوسهم، وبيااًن ألمراضهم النفسية، مع ذكر عالجها. وال بدَّ من معرفتها للحذر    الناظر
 وردِّّ الضرر.  

 وقد درسها الباحث من خالل اببني حتتهما أربعة فصول، هي:
 شخصية املنافق كما يصورها التعبري القرآين. -

 دور احلرف والكلمة القرآنية يف رسم شخصية املنافق. -

 يف تعديل سلوك املنافقني.منهج القرآن  -

 شخصية املنافق ومسلكه. -

 
اهليئة املصرية العامة   القاهرة:  -.شكري حممد عياد  من وصف القرآن يوم الدين واحلساب/

 ص.  158هـ،  1433، مكتبة األسرة،  للكتاب
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 منهج أديب يف وصف بعض صور يوم القيامة، يرتكز على ثالثة حماور: 

 إلدراج مدلوالت األلفاظ معجميًّا وأدبيًّا. دراسة معاين القرآن  -
البحث يف األساليب القرآنية ومزاايها اخلاصة يف التعبري الستيعاب قوهتا   -

 التأثريية. 

فهم املرامي اإلنسانية واالجتماعية من تلك األوصاف حملاولة فهم املعاين   -
ها يف  الكربى هلا، وبيان قيمة تلك املعاين يف حلِّّ مشكالت اإلنسان، وأتثري 
 اجملتمعات اإلنسانية عامة، وجدواها يف إبراز مكنوانت النفس وتنقيتها. 

 

القصيم، السعودية: املؤلف،    -البعث بعد املوت يف القرآن/ أمحد بن عبداحملسن املشيقح.
 ص.  79هـ،  1436

 
 صوله الثمانية: ف

 تعريفه البعث بعد املوت. -

 كيف ينبت اإلنسان يوم القيامة؟ -

 اليت ستنبت منه األجساد يوم القيامة. صفات املاء  -

 آايت القرآن الدالة على البعث بعد املوت. -

 منهج القرآن يف استدالله على إمكان البعث. -

 منهج أهل السنة واجلماعة يف اإلميان ابلبعث بعد املوت. -

 بعض أدلة البعث بعد املوت. -

 كيفية إثبات البعث بعد املوت لشخص ملحد. -

 استشاري أمراض األطفال واجلهاز اهلضمي. واملؤلف 
 

اببل: مؤسسة دار الصادق   -.ابتسام عبدالكرمي املدين دراسة مجالية/ اجلنة يف القرآن:
 ص.   240هـ، 1433الثقافية، 
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البحرين:   -وصف اجلنة يف القرآن وأثره يف سلوك املسلم/ عبدهللا بن حممد احلمادي.
ص )أصله رسالة  384هـ،  1434مجعية اإلصالح؛ بريوت: دار البشائر اإلسالمية، 

 ماجستري(.
بنيَّ فيه عناية القرآن الكرمي مبوضوع اجلنة، ووصفها، والتشويق إليها. وأبرز املؤلف هذا الوصف،  

  أثره يف سلوك املسلم مع نفسه، وعلى ُخلقه وتعامله مع اآلخرين.وبنيَّ 
 

دار األفراح واحلبور والنعيم وسكاهنا يف القرآن الكرمي والسنة النبوية الصحيحة/ عبدهللا 
 ص.  141هـ،   1436الرابط: دار األمان،    -بن عبدالقادر التليدي.

تعاىل ذكر اجلنة يف القرآن إبطالق يف أكثر يف إحصائيات لطيفة بنيَّ املؤلف يف مقدمته أن هللا  
( سورة، وذكر من صفات أهل اجلنة على العموم أكثر من 80( مرة فيما يقارب )100من )

( آية تقيد اإلميان ابلعمل  50( صفة، وفيمن يدخل اجلنة بدون سابقة عذاب أكثر من )70)
أهنار جتري من حتت أشجارها الصاحل، وجاء فيها من جراين األهنار من ماء ولنب ومخر وعسل و 

( مرة...  40( مرة، وجاء يف خلود اجلنة وأهلها ونعيمهم ما يقارب )30وقصورها أكثر من )
وهذا شيء عظيم، حيمل املؤمن على جتديد إميانه وتوبته، واملبادرة إىل اإلقبال على هللا تعاىل  

 مبحبة وشغف.. 
 لها..  واقتصر فيه على إيراد اآلايت املتعلقة ابجلنة وأه

 
جازان، السعودية: املؤلف، املقدمة  - إىل اجلنة إن أحببت/ مقبول بن حسني كبيسي.

 ص.  66هـ،  1435
يبدو أن عمل املؤلف هو جرد وترتيب موضوعي ملا ورد يف القرآن الكرمي من كلمة )اجلنة(، أو  

الطرق اليت تؤدي  كثري منها، مث توزيعها على موضوعات مثانية، هي عدد أبواب اجلنة، لبيان 
إىل اجلنان، من اآلايت نفسها، وهي: املتقون، املؤمنون، إال املصلني، األبرار، عباد هللا  

 املخلصني، أولو األلباب، أتمالت يف عظمة هللا، ومن آايته، آايت سلوك املؤمن.
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 الفصل الثامن
 النبوات

 
اإلسكندرية:    - حممد حممود عبدهللا.   /القرآن صوت هللا يف األرض و صدق النبوة و األنبياء

 ص.  113هـ، 1434مركز اإلسكندرية للكتاب، 
 

تربية هللا ألنبيائه من خالل القرآن الكرمي: دراسة موضوعية/ عبدالرمحن بن إبراهيم  
 ورقة )ماجستري(. 677هـ ،  1433املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -القصري.

 
ء هللا تعاىل ورسله عليهم الصالة والسالم: دراسة موضوعية/ ثناء القرآن الكرمي على أنبيا

ورقة   157هـ،  1437املدينة املنورة: جامعة طيبة،  -إعداد جبيل بن علي قصريي.
 )حبث مكمل لرسالة املاجستري(.

 
األصول املتفقة والصفات املشرتكة بني األنبياء عليهم الصالة والسالم يف القرآن الكرمي  

الرايض:   -لفرد واجملتمع: دراسة موضوعية/ عبدالرمحن بن يتيم الفضلي.وأثرمها على ا
 ورقة )دكتوراه(.  874هـ،  1436جامعة اإلمام، 

 
  -معجم مكرمات األنبياء والرسل ومعجزاهتم يف القرآن الكرمي/ صفوان حممد حن وف. 

 ص.  171هـ،   1435محص: دار اإلرشاد، 
م على حروف املعجم، وأورد حتت كل اسم ما أكرمه رتب أمساء األنبياء عليهم الصالة والسال

هللا تعاىل به من فضله، وما أجرى على يديه من معجزات، مستشهًدا يف ذلك ابآلايت القرآنية  
 الكرمية، مع تعليقات قليلة.

 واملؤلف من مدينة محص السورية، حائز على جوائز أدبية. 
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الرايض: جامعة امللك   -قرآنية/ إسحاق مساكي.اإلساءة إىل األنبياء عليهم السالم: دراسة  
 ورقة )حبث مكمل لرسالة املاجستري(. 313هـ،  1434سعود، 

 
وجوه دللة القرآن الكرمي على نبوءة النيب صلى هللا عليه وسلم: دراسة عقدية/ سامية 

 ورقة )دكتوراه(.   441هـ،    1435مكة املكرمة: جامعة أم القرى،    -بنت ايسني البدري.

 
وُّ قدر النيب صلى هللا عليه وسلم عند ربه عزَّ وجلَّ يف القرآن الكرمي/ شذا بنت صاحل  عل

 ورقة )ماجستري(.  564هـ،  1435الرايض: جامعة اإلمام،  -السرحان.

 

 الفصل التاسع 
 الدايانت والفرق 

 
القاهرة:   - متماثالت ومتناقضات من وحي القرآن والتوراة/ أمحد حممد السيد سليمان.

 ص.  290: 2هـ، جـ  1433دار الفكر العريب، 
يورد املؤلف األمور اليت هلا مسة التشابه أو التضاد يف القرآن والتوراة، ويف هناية كل فصل يقارن  

 بينهما. 
وقد وقفت على اجلزء الثاين منه، وفيه احلديث عن قارون، مث داود، وسليمان، وأيوب، عليهم 

 السالم.
املقدمة إشارة إىل ما كان يف اجلزء األول من الكتاب، وهو: بدء اخللق، وخلق آدم وحواء،  ويف  

وقصة قابيل وهابيل، وسرية األنبياء: نوح وإبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب ويوسف وموسى،  
 عليهم الصالة والسالم.

 
نورة: اجلامعة املدينة امل -جهود املفسرين يف الرد على اخلوارج/ عمر بن مبرييك احلسيين.

 ورقة )دكتوراه(.  521هـ،   1434اإلسالمية، 
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الرايض:    -األدلة القرآنية على أصول عقيدة الشيعة الثين عشرية/ خالد بن شطي العنزي.
 ص.  362هـ،  1437دار كنوز إشبيليا، 

ذكر فيه عقيدة الشيعة، والدليل من القرآن والسنة على بطالهنا، وأن ذكرها جاء يف القرآن 
 ى سبيل الذم، أو التحذير منها. ففيه استشهاد كثري ابآلايت القرآنية. عل 
 

 الفصل العاشر
 العبادات

 
املدينة املنورة: اجلامعة   - أساليب القرآن يف الدعوة إىل العبادات/ صاحل بن عائض العتييب.

 ورقة )ماجستري(.  420هـ،   1436اإلسالمية، 
 

 عليه وسلم/ حممدي بن املصطفى العلوي؛  نظم السور اليت صلى هبا رسول هللا صلى هللا 
 ص.  31هـ، 1434املغرب،  -راجعه وعلق عليه حممد بن بتار بن الطلبة.

نظم بديع تتبع فيه انظمه ما أُثر عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف صالته من قراءة بعد أم 
 يف بالد شنقيط. القرآن، وتتخلله حتقيقات فقهية وأصولية. والناظم أستاذ مبحضرة النباغية 

 
عم ان: دار   -عصام حممد مصطفى اخلالدي. /القاصمة يف فاحتة الكتاب يف الصالة

 ص.  180هـ،  1435املأمون، 
يبحث يف سورة الفاحتة، من حيث قراءهتا يف كل ركعة من ركعات الصالة الواحدة، فرًضا كانت  

املأموم يف األوليني من الصالة اجلهرية  أم نفاًل، يف السرية أو اجلهرية سواء، وأهنا ال تسقط عن 
خاصة، وأن اإلمام ال يتحملها عن املأموم، ومن مث فهي ال تسقط عنه، ولو أدرك اإلمام راكًعا 
وقد دخل يف الصف وعليه السكينة والطمأنينة، بل يتابع اإلمام وجواًب على احلال اليت جيدها  

 عليه.
 ردة يف املوضوع... كما يستعرض الكتاب األحاديث الضعيفة الوا
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  - مؤسسة إقرأ اخلريية.  حكامها الشرعية/أاستعمالهتا يف القرآن و   ألفاظ الزكاة و الصدقة:
 ص.  484هـ، 1433القاهرة: املؤسسة، 

 
 الفصل احلادي عشر 

 السري واجلهاد
 

عم ان:    -أخالقيات احلرب ومبادؤها يف القرآن والتوراة: دراسة مقارنة/ يسري حازم صاحل.
 ص.  284هـ،   1436دار غيداء، 

ألقىى نظرة عامة على اإلنسان ومكانته يف القرآن والتوراة، مث بنيَّ أخالقيات احلرب ومبادئها يف  
القرآن الكرمي: قبل القتال، وطبيعة القتال، واملوقف من التخلف عنه، ومتعلقات ما بعد احلرب،  

 والعهود واملواثيق... وكذلك يف التوراة. 
 

 الثاين عشر فصل ال
 اجلناايت 

 
الوسائل الواقية من الوقوع يف الفاحشة يف ضوء سورة النور: دراسة راصدة خلمس عشرة  

الرايض: دار احلضارة،   -وسيلة وردت يف سورة النور/ يوسف بن عبدالعزيز الشبل.
 ص.  112هـ،  1436

ق؛ حضًّا للمسلم يذكر املؤلف أن سورة النور اختصت من بني السور مبزيد من اآلداب واألخال
 على الفضيلة، وصواًن له من كل فاحشة ورذيلة. 

 وملا حرَّم اإلسالم الزان فقد حرَّم كل وسيلة تُفضي إليه، وأوصد كل منفذ يؤدي إليه. 
وقد اهتم املؤلف هبذا املوضوع، وحبث الوسائل الواقية من الوقوع يف الفاحشة كما وردت يف 

 سيلة.. ( و 15سورة النور، واستخرج منها )
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 الفصل الثالث عشر 
 الشريعة 

 )نظم اإلسالم( 
 

 -حسني علي احلاج حسن.  /سالمي بني النص التارخيي والقرآن الكرميالفكر التشريعي اإل
 ص.  280هـ،  1434، دبيةمكتبة زين احلقوقية واأل بريوت:

 فصوله اخلمسة:
 حماكمة النص التارخيي يف ضوء النص القرآين. -
 والتفسري السياسي التارخيي.العقيدة  -

 بناء السلطة واالستخالف السياسي. -

 الشرائع والنصوص. -

 التشريع وبناء الدولة وامللكيات اخلاصة. -
 

عم ان:    -التشريع يف القرآن الكرمي يف العصر املدين: دراسة أترخيية/ خالد رجب الكحلي.
 ص )أصله رسالة علمية(. 279هـ،  1437دار عم ار،  

 التشريع اإلسالمي، وحصر مسائله ومصادره، واألدوار اليت مّر هبا. عرض فيه مادة
وذكر األسس واملبادئ اليت قام عليها التشريع اإلسالمي، وبنيَّ معىن املكي واملدين ومميزاهتما،  

 والناسخ واملنسوخ من القرآن، وسبب النزول، للوقوف على املعىن القرآين.
التشريع، مع بيان نظم احلياة يف املدينة املنورة وأعمال    مث ذكر خواص العصر املدين بوصفه عصر

 النيب صلى هللا عليه وسلم فيها. 
كما حبث يف آايت األحكام وبعض ما يتعلق به، واحلكمة من التشريع، واخللفيات يف اجلاهلية 

 ومعاجلات اإلسالم هلا..  
 

  - لو.من دستورايت القرآن: سلطات الدولة، حرايت األفراد/ ماجد راغب احل
 ص.  523هـ،  1436اإلسكندرية: دار اجلامعة اجلديدة، 
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الدستورايت هي القواعد واملبادئ األساسية املتصلة أبنظمة احلكم اليت وردت يف كتاب هللا 
 تعاىل؛ لكي يؤدي تطبيقها إىل صالح أحوال البالد والعباد.

موعة من األحكام األساسية  وقد وضع القرآن الكرمي يف جمال نظام احلكم يف الدولة اإلسالمية جم
 اليت جيب احرتامها واحلفاظ عليها، من أمهها: مبدأ العدالة، املساواة، الشورى، التعاون، احلرية. 

 والكتاب يف اببني اثنني، حتدَّث فيهما املؤلف عن سلطات الدولة، وعن حرايت األفراد.
لرعاية جمتمع بشري يضم أعداًدا عظيمة  وهذان األمران الزمان لوجود الدولة وانتظام شؤوهنا؛ 

 من الناس.
 وقد حتدث يف الباب األول عن ذاتية الدولة، والسيادة يف اإلسالم، وحكومة الدولة. 

ويف الباب اآلخر عن احلرايت اجلسمانية، مث الفكرية، فاحلرايت االقتصادية، واالجتماعية،  
 والسياسية. 

 كلية احلقوق جبامعة اإلسكندرية. واملؤلف أستاذ القانون الدستوري يف  
 

اإلهلية يف مهام الدولة والعالقات الدولية يف القرآن الكرمي: دراسة أتصيلية قرآنية للسياسة 
  320هـ،  1437مكة املكرمة: املؤلف، اتريخ اإليداع  -الشرعية/ خالد حممد عطية.

 ص )أصله رسالة دكتوراه(.
 غلب عليها الوجه الشرعي، مث الوجه السياسي.بنيَّ يف الباب األول منه املهام اليت ي

ويف الباب اآلخر: العالقات بني الدول املسلمة، والعالقات بني الدولة املسلمة والدول غري 
 املسلمة، والعالقات بني الدول غري املسلمة، يف ضوء القرآن الكرمي.

 
عداد  إ مقارنة/ دراسة فقه السياسة الشرعية يف قصة سليمان عليه السالم مع ملكة سبأ:

ورقة )حبث مكمل  169هـ، 1433، املعهد العايل للقضاء - . أمني عباس عبدالقادر
 لرسالة املاجستري(.

 
  ، لوم الدار العربية للع  بريوت:  - .حممد صديق الزين علي  /احلكم و اجليش يف القرآن الكرمي 

 ص.  168هـ،  1434
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مالت ومعان، دروس وعب/  وقفات: آايت احلسبة يف القرآن الكرمي: تفسري وبيان، أت

 ص.  235هـ،  1433الرايض: دار احملتسب لإلشارات،  - صادق بن حممد اهلادي.
 

 اتسًعا
 القرآن وعلوم أخرى 

 
 الفصل األول

 نظرايت ومعارف وعلم نفس
 

  1438الكتاب يف كتاب هللا تعاىل: تفسري موضوعي مقارن/ حممد خري رمضان يوسف، 
 إلكرتوين(.ص )كتاب  92هـ، 

( مرة، ومع هذا العددِّ الكبريِّ من تكرارِّ لفظه مل يُفرىد 261ورد ذكُر الكتابِّ يف القرآن الكرمي )
 فيه مؤلٌَّف مستقل!

( 15وبعد تتبع هذه األلفاظ الكرمية تبنيَّ للمؤلف أن )الكتاب( ورد مبعان خمتلفة، وصلت إىل )
 رآن الكرمي، وخلصها يف اخلامتة. معىن، وثقها كلَّها، وأورد شواهدها من آايت الق

ولفت النظر إىل أن أهلى الثقافةِّ والعلمِّ يستشهدون بورودِّ لفظِّ )القلم( و )اقرأ( يف القرآنِّ للداللةِّ 
على اهتمامِّ اإلسالمِّ ابلعلمِّ واحلضارة، وال يذكرون )الكتاب( ألجلِّ ذلك، أو هو اندر، مع أن  

والكتاُب ال يقلُّ داللًة على العلمِّ والعلماءِّ واحلضارةِّ  القلمى وردى ذكرُه مرتني فقط يف القرآن، 
 واملدنيةِّ من القلم!

 
هـ،  1433القاهرة: دار الكتاب املصري،  -.القرآن و الفلسفة/ حممد يوسف موسى

 ص.  212
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  الغزايلحممد بن حممد بو حامد أ ملوازين اخلمسة للمعرفة يف القرآن/ا القسطاس املستقيم:
 مج. 2هـ، 1433تونس: دار كريانيس للنشر،  -.؛ حتقيق أسعد مجعةهـ( 505)ت 

 
هريندن، فرجينيا:   -املفاهيم املفتاحية لنظرية املعرفة يف القرآن الكرمي/ عبدالكرمي بليل.

 ص.  719هـ،   1436املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، 
معرفيًّا، هي: املعرفة، العلم، الوحي، صنف املؤلف املفاهيم القرآنية يف مخس جمموعات متقاربة 

 العقل، احلس.
مث عرض كل مفهوم من املفاهيم التابعة لكل جمموعة يف دراسة معجمية واستعمالية وأتويلية،  
 ضمن املرجعية القرآنية العامة، مما يعد خطوة يف سبيل إنشاء معجم للمفاهيم املعرفية القرآنية. 

يم القرآنية وفق قواعد حمددة، تتضمن مالحظة اخلصوصية وأكد على أمهية التعامل مع املفاه
 احلضارية واللغوية للمفهوم، وحتليل بنيته، وتتبع تشكله وتطوره الداليل.

 
بريوت: املؤسسة اجلامعية  -.عبدالواسع احلمريي نظرية املعرفة بني القرآن والفلسفة/

 ص.  309هـ،  1434للدراسات، 
 

الرابط: دار األمان،   - ان والعمران/ حممد عايل اجلماين.الرؤية املعرفية القرآنية لإلنس 
 ص.  201هـ،  1436

 
 فصول الكتاب الثالثة: 

 الرؤية املعرفية القرآنية: ضوابط ومناهج.  -

 تنزيل الرؤية املعرفية القرآنية على اإلنسان. -
 تنزيل الرؤية املعرفية القرآنية على العمران. -

 
دمشق: دار الغواثين للدراسات  -عبدالستار كرمي املرسومي.احلب يف القرآن الكرمي/ 

 ص.  245هـ،   1436القرآنية، 
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 فيه فصالن: 
األول: حبُّ هللا جلَّ جالله، وقد حبث فيه: حب هللا للعبد، كيف السبيل حلب هللا، أشخاص  

 ال حيبهم هللا تعاىل، أشياء ال حيبها هللا. 
للخالق، حب اإلنسان لإلنسان، حب اإلنسان  الثاين: حبُّ اإلنسان، وفيه: حب املخلوق 

 لألشياء، حب الدنيا. 
 
:  الدار البيضاء - .رضوان بن شقرون خالق الجتماعية البانية يف سورة احلجرات/األ

 ص.  236هـ،  1433مطبعة النجاح اجلديدة،  
لف  دراسة لألخالق االجتماعية املستنتجة من سورة احلجرات يف القرآن الكرمي، اليت ذكر املؤ 

أهنا حتتوي على حتذيرات بليغة من املزالق املهلكة، واخلصال املوبقة، والعصبيات املفرِّقة املنتنة،  
وفيها ترغيب حمبب يف األخالق الفاضلة، والصفات اجلميلة، والعالقات الودية، مما من شأنه  

امد والفضائل، أن يطهر اجملتمع ومؤسساته من املفاسد والرذائل، وينشر بني أفراده ومجاعاته احمل
 ويبين الفرد الصاحل، ويؤسس الشعب السليم الراشد..

 
- .خالقية يف العهد القدمي مع مقارنتها ابلقرآن الكرمي/ رمية شريف الصيادسس األاأل

 ص )أصله رسالة ماجستري(. 438هـ، 1433دمشق: دار النوادر، 
 

دار العراب: دار نور،  دمشق:  -.حممود يعقويب  /املنطق الفطري يف القرآن الكرمي
 ص.  153هـ،  1433

 
التفكري املنظومي: توظيفه يف التعلم والتعليم، استنباطه من القرآن الكرمي/ عبدالواحد  

 ص.  226هـ،  1436عم ان: مركز ديبونو لتعليم التفكري،  -. 2ط-الكبيسي.
كاملة غري جمزَّأة، يقول املؤلف: اإلنسان مهيَّأ للتطلع والتفكري، ليس بنظرة أحادية، بل بنظرة  

 لكي يرى الصورة الكاملة، ال األجزاء منها. التفكري من هذا النوع يُدعى ابلتفكري املنظومي.
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قال: وميكن النظر للتفكري املنظومي كالناظر إىل آلة عندما تكون مفككة ال تؤدي دورها،   
 وتؤدي دورها... ولكن عندما تركَّب األجزاء ويرتبط بعضها ببعض تشكل منظومة وتعمل 

وقال: سيتعرف القارئ الكرمي أن من املمكن استنباط هذا النوع يف القرآن الكرمي... وعلى  
ضوء هذا املنهج ونتيجة هلذه الرتبية سارت احلضارة اإلسالمية يف عصورها السابقة على أساس  

إلميان واخلُلق فكري سليم، وكانت علومها ومعارفها على صلة وثيقة ابلكون واحلياة، مرتبطة اب 
 القومي، فجاءت نتائجها عملية دفٍع للحياة إىل التقدم.. 

وكما ذكر املرتكزات املنظومية الرتبوية األساسية اليت أكد عليها القرآن الكرمي، ودورة اإلنسان   
املنظومية كما يصورها، والتفكري املنظومي يف سوره، فإنه أورد أيًضا منوذًجا من اختبار التفكري  

 ومي فيه، واختبار مهارات التفكري املنظومي..املنظ
 

مهارات التفكري املستنبطة من القرآن الكرمي ودور معلم الرتبية اإلسالمية يف تنميتها لدى  
مكة املكرمة:  - طالب املرحلة البتدائية مبنطقة مكة املكرمة/ سعيد بن محيدي املالكي.

 ماجستري(.ورقة )حبث مكمل لل 399هـ،  1435جامعة أم القرى، 

 
الرايض: املؤلف،   - . 4ط-.ملعيعواض األبن زاهر  ناهج اجلدل يف القرآن الكرمي/م

 ص.  575هـ،  1433
 

الكرك، األردن:   -اجلمال يف القرآن الكرمي: دراسة موضوعية/ حممد بن مجعة العمراين.
 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 113هـ،   1433جامعة مؤتة، 

 
طنجة:   -والدعوة إىل تنمية احلس ِّ اجلمايل/ سعيد بن أمحد بوعصاب.القرآن الكرمي  

 ص.  208هـ، 1433املؤلف،  
بنيَّ مقاصد الرتبية اجلمالية يف القرآن، وأبرز املعامل اجلمالية يف اآلايت الكونية، ممثاًل لذلك  

العبادات، ابلسماء واألرض والبحر واإلنسان واحليوان، كما تناول أبرز معامل اجلمال يف جمال 
ويف األحوال الشخصية، واآلداب والقيم اجلمالية يف بعض القضااي االجتماعية، كاالستئذان  
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والضيافة، ومعامل اجلمال يف املعامالت املالية، ومثَّل لذلك بعرض جوانب اجلمال يف التجارة  
على ذكر  والدَّين والقصاص، ويف جماالت العالقات الدولية، يف حاليت السلم واحلرب، مث عرج

 معامل اجلمال يف اخلطاب الدعوي.
 

العوامل النفسية يف بناء الشخصية اإلسالمية يف القرآن الكرمي: دراسة موضوعية/ عثمان  
 ص )أصله رسالة علمية(.  276هـ،   1436عم ان: دار غيداء،  -فوزي العبيدي.

بنيَّ مفهوم العامل النفسي أواًل، مث تناول بعض اإلشارات القرآنية لدور الدوافع النفسية، مثل 
إنزال السكينة يف قلوب املؤمنني، مث عرج على بيان أثر العوامل النفسية على الفرد واجملتمع،  
 وكذلك أثر هذه الدوافع يف الدولة، ومدى توافق السلوك يف إقامة العدل ونشر األمن يف

 اجملتمع. والفصل األخري يف البناء النفسي يف القرآن الكرمي، وفيه ستة مباحث.  
 

دسوق، مصر: دار   -أتمالت يف اإلشارات النفسية يف القرآن الكرمي/ لطفي الشربيين.
 ص.  291هـ،  1436العلم واإلميان،  

 
  حية، وبني ما جمموعة من األفكار والتأمالت اليت تربط بني علم النفس والطب النفسي من ان

 ورد يف إشارات ومعاين بعض آايت القرآن الكرمي من انحية أخرى. 
ومن خالل ذلك أمكن التطرق إىل بعض املوضوعات النفسية، وحماولة تطبيق املنهج القرآين  
يف الوقاية والعالج حلاالت حمددة، مبا يوجد بعًدا مبتكرًا للتعامل مع النفس يف حاالت اعتداهلا  
واضطراهبا، وميكن أن يبين عليه ويستفيد منه الطبيب النفسي املسلم حىت يتمكن من إضافة 
أدوات وأساليب إسالمية للوقاية والعالج مل تتطرق إليها مراجع علم النفس والطب النفسي 

( كتااًب يف جمال  45احلديث، كما يقول املؤلف، اخلبري يف جمال الطب النفسي، صاحب )
 ختصصه.
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ة النفسية لأللفاظ يف اخلطاب القرآين: منهج يف إعجاز التنمية/ حممد جعفر الدلل
ص )أصله رسالة دكتوراه يف اللغة  536هـ،  1437عم ان: دار دجلة،  -العارضي.

 العربية من جامعة القادسية(.
دراسة يف اللسانيات النفسية االجتماعية إبشرافها الداليل املوسع، وحركتها يف علم النفس 

، لتحقيق اال جتماعي، يف ضوء اختيارات اخلطاب القرآين. وتتوخى نظرًا لسانيًّا دالليًّا فكرايًّ
 إعجاز جديد، هو إعجاز التنمية ذااًت وجمتمًعا. 

وجعله مؤلفه يف أربعة فصول: يف ألفاظ العقيدة، واأللفاظ االجتماعية، وألفاظ خلق اإلنسان 
 وحياته، وألفاظ الطبيعة. 

 
شخصية يف ضوء النداء املوجَّه لإلنسان يف القرآن الكرمي/ رمية بنت فهد  مقومات بناء ال

 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 141هـ،  1434الرايض: جامعة اإلمام،  -الاليف.

 
منهج القرآن الكرمي يف هتيئة النفس البشرية: دراسة أتصيلية موضوعية/ مسرية بنت  

 مج )دكتوراه(.  2هـ،  1435امللك سعود،  الرايض: جامعة  -عبدالرمحن سعيد.
 

  - أثر العبادات يف الوقاية من األمراض النفسية: دراسة قرآنية/ عماد طه الراعوش.
هـ،   1437الرايض: دار الوحيني: غالف: وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد، 

 ص.  135
حية النفسية لإلنسان،  هتدف هذه الدراسة إىل استكشاف أتثري العبادات يف الرعاية الص

لإلسهام يف عالج أمراضها، والكشف عن أساليب جديدة للرعاية الصحية، من خالل استقراء  
 اآلايت ذات الصلة، وحتليلها ودراستها دراسة موضوعية، واستنباط مدى أتثريها. 

 
ربية،  القاهرة: دار اآلفاق الع  -.اثين موسى أايغي/  عاجلة اليأس واإلحباط يف القرآن الكرميم

 ص.  330هـ،  1434
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 الفصل الثاين 
 علم الجتماع 

 
  -.بكار حممود احلاج جاسم دراسة أتصيلية تطبيقية/ سنن الطبيعة واجملتمع يف القرآن:

 ص )أصله رسالة ماجستري من جامعة القاهرة(.  391هـ، 1433دمشق: دار النوادر، 
 

  - .الكلمة/ عبدالظاهر عبدالباري عبيددعوة القرآن الكرمي إىل توحيد الصف واجتماع 
 ص.  417هـ، 1433القاهرة: دار العامل العريب، 

 
تونس: الدار املتوسطية   -نظرية التبعية بني القرآن الكرمي وعلم الجتماع/ صاحل املازقي.

 ص.  141هـ،  1433للنشر، 
النامية هم علماء  "لقد علَّموان أن أول من نظَّر للتبعية وتداعياهتا السلبية على اجملتمعات 

أمريكية، وهذا اثبت اترخييًّا، لكن احلقيقة  –االجتماع واالقتصاد املؤسسني للمدرسة الالتينو 
العلمية اليت بقيت غائبة عن األذهان ومل ينتبه إليها علماء الدين اإلسالمي من قدامى وحمدىثني،  

ل إىل نظرية سوسيولوجية، ذُكرت أن أول إشارة صرحية للتبعية حمذِّرة من خماطرها، قبل أن تتحو 
}وىلىن تـىْرضىى عىنكى اْليـىُهوُد وىالى النَّصىارىى حىىتَّ  ( من سورة البقرة: 120إبجياز وإعجاز يف اآلية )

لَّتـىُهْم ُقْل إِّنَّ ُهدىى اّللِّ ُهوى اهْلُدىى وىلىئِّنِّ اتَـّبـىْعتى أىْهوىاءُهم بـىْعدى الَّذِّي جىاءكى مِّنى اْلعِّ  ْلمِّ مىا تـىتَّبِّعى مِّ
رٍي{  اليت بيَّنت العالقة السببية بني التبعية والتخلف".  لىكى مِّنى اّللِّ مِّن وىيلٍِّّ وىالى نىصِّ

والكتاب حماولة لتفسري نظرية التبعية كما وردت يف القرآن الكرمي، وإسقاطها على واقع العرب 
 املعاصر، من خالل اببني: 

 رآن الكرمي.يف معىن اإلعجاز العلمي والسوسيولوجي يف الق -

 يف مفهوم التبعية وتصنيفاهتا. -
 

الكرك،    -العنف اجملتمعي يف ضوء القرآن الكرمي: دراسة موضوعية/ سلطان عواد الشمري.
 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 150هـ،   1434األردن: جامعة مؤتة، 
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وتقدمي زهري هـ(؛ ترمجة  1364الروح التحررية يف القرآن/ عبدالعزيز الثعاليب )ت 
 ص.  123هـ،   1436بريوت: النتشار العريب،  - الذوادي.

حاول فيه الثعاليب أن يقارب معضالت اجملتمع والفكر اإلسالمي يف احلاضر واملاضي من وجهة  
 نظر متشابكة التوجهات واملنطلقات.

فه،  ( ص! ذكر يف أوهلا أن هذا الكتاب سبب حمنة ملؤل54ومقدمة الذوادي للكتاب تقع يف )
بسبب أتويالته الدينية، كما ذكر أن فهمه ملقاصد الشريعة اإلسالمية وأحكام القرآن "أاثر  
ضده حنق علماء الزيتونة". لكنه أكد أن مسلكه الفكري ظل "دفاعيًّا عن جوهر اإلسالم 
  متواصاًل، ال يعرتيه الفتور، كما يتجلَّى يف كتابه اآلخر "معجز حممد رسول هللا صلى هللا عليه
 وسلم"، بل بقي فكره تنويرايًّ يف دائرة الشريعة واتصاهلا ابحلكمة وجماراهتا ملقتضيات العصر"..

 
سنة هللا يف إهالك األمم وموقف املسلمني منها بني اإلعمال واإلمهال: قراءة يف تفسري 

 ص.  189هـ،  1436القاهرة: دار املقاصد،  - املنار/ رمضان مخيس زكي الغريب.
املؤلف منهج الشيخ حممد رشيد رضا يف تفسريه )تفسري املنار( يف بيان سنة هللا يف إهالك حبث  

األمم، وموقف املسلمني من ذلك، وأسباب اهلالك، وأسباب بقاء األمم، بعد بيان سنة هللا يف  
 إهالك األمم يف القرآن الكرمي. 

الضابطة يف إهالك األمم كي  وهتدف الدراسة إىل احلاجة املاسة لألمة عامة إىل إدراك السنة
 حتذرها وتتقيها، فالسعيد من ُوعظ بغريه. 

 
م: رؤية قرآنية  2011يناير  25معامل السنن الرابنية يف أحداث الثورة املصرية املعاصرة 

 ص.  176هـ،   1436القاهرة: دار املقاصد،  -أتصيلية/ رمضان مخيس زكي الغريب.
 حبث املؤلف يف الفصل األول من كتابه: 

 مفهوم الثورات، وموقف القرآن الكرمي من الثورات والتغيري. -

 مقدمات الثورة املصرية وأسباهبا يف ضوء علم السنن. -

مالمح اإلرادة اإلهلية يف أحداث الثورة املصرية وعالقة ذلك بسنة هللا يف األسباب  -
 واملسببات.
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 ويف الفصل الثاين:
 الثورة املصرية. سنة هللا يف الظلم والظاملني يف ضوء  -

 سنة هللا يف التزاوج بني رجال املال واحلكام الطغاة. -

 سنة هللا يف املكر واملاكرين يف ضوء الثورة املصرية.  -

 سنة هللا يف التدافع بني احلق والباطل يف ضوء الثورة املصرية. -

 سنة هللا يف التغيري يف ضوء الثورة املصرية.  -

 
 الفصل الثالث 

 اإلعالم واإلعالن
 

هـ،  1435 سامة ،أ دار ان: عم   -.وداد غازي املنظور القرآين لوظائف علم التصال/
 ص. 280

 
اإلشهار القرآين واملعىن العرفاين يف ضوء النظرية العرفانية واملزج املفهومي والتداولية )سورة  

اجلامعي، القاهرة: األكادميية احلديثة للكتاب  -يوسف منوذًجا(/ عطية سليمان أمحد.
 ص.  240هـ،  1436

اإلشهار مبعىن اإلعالن. ويرى املؤلف أنه مرآة للحضارة اإلنسانية، تنعكس عليها أفكار  
 ومعتقدات وأنساق التفكري اإلنساين..

والدراسة معقودة على هذا اجلانب يف سورة يوسف، اليت ضمَّت )إشهارات( متنوعة. واستعان   
ل، حنو النظرية العرفانية )املعرفية(، ونظرية املزج املفهومي، املؤلف بنظرايت حديثة يف هذا العم

 والنظرية التداولية. مع حتليل نفسي ولغوي، رجع فيه إىل علماء اللغة وعلماء النفس والتفسري.
( نوًعا لإلشهار يف القرآن الكرمي، مثال جزء من أوله: إشهار هللا عن  12وأورد يف املقدمة )

 نفسه:
إِّنَّينِّ ضمري املتكلم )أان( + امسه األعظم )هللا(: قال تعاىل: }عن طريق اخلطاب ب -أ

ةى لِّذِّْكرِّي{ ُ الى إِّلىهى إِّالَّ أىانى فىاْعُبْدينِّ وىأىقِّمِّ الصَّالى  [... 14: طه]سورة  أىانى اّللَّ
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 وجعل كتابه يف ثالثة أبواب:
 انتشار اإلشهار يف القرآن الكرمي ويف احلياة اليومية.  -

 والنظرايت اللغوية احلديثة. اإلشهار  -

 الدراسات التطبيقية على اإلشهار القرآين. -

 واملؤلف رئيس قسم اللغة العربية بكلية الرتبية يف جامعة السويس.
 

 الفصل الرابع 

 املرأة واألسرة 

 
الرايض:   -الوالدان يف ضوء القرآن الكرمي: دراسة موضوعية/ حممد بن عبدهللا النايل. 

 هـ )ماجستري(.1433اإلمام، جامعة 
 

عم ان: دار كنوز   - .مساء عبداملنعم العمريأ دللت وعب/ املرأة يف القصص القرآنية:
 ص.  336هـ، 1434املعرفة، 

 
هـ،  1433القاهرة: دار الشروق،  -. راشد الغنوشي املرأة بني القرآن وواقع املسلمني/

 ص.  128
 

  - الكرمي: دراسة موضوعية/ أمرية بنت سليمان الصقر.صيانة عرض املرأة يف القرآن 
 ورقة )ماجستري(. 691هـ،  1436الرايض: جامعة اإلمام، 

 
  / لعالقات األسرية يف بعض بيوت األنبياء عليهم الصالة والسالم من خالل القرآن الكرميا
اجلامعة  ملدينة املنورة:ا - براهيم الزهراين.إ شراف علي بن إعداد آل سيد الشيخ خالد؛ إ
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ص )رسالة   391هـ، 1433، صول الدين، قسم الرتبيةأاإلسالمية، كلية الدعوة و 
 ماجستري(.

 فيه ثالثة فصول:

 أسس العالقات األسرية يف بيوت األنبياء عليهم الصالة والسالم. -
 جوانب العالقات األسرية الثالثة: الوالدية والزوجية واألخوية. -

 األنبياء عليهم الصالة والسالم. تطبيقات العالقات األسرية يف بيوت  -

وذكر الباحث أن أهم األسس اليت قامت عليها العالقات األسرية داخل بيوت األنبياء عليهم  
 الصالة والسالم متثلت يف: األساس احلقوقي، واألخالقي، والنفسي.

 
القواعد الذهبية للعالقات الزوجية يف ضوء القرآن الكرمي/ إعداد إبراهيم بن علي  

هـ،  1434الرايض: اجلمعية العلمية السعودية للقرآن الكرمي: دار كنوز إشبيليا،    -احلسن.
 ص.  127

معامل وإرشادات مستوحاة من القرآن الكرمي لتنظيم العالقة الزوجية والسموِّ هبا، من حيث 
يار الزوجني، وبيان قوامة الرجل، واملعاشرة ابملعروف، واإلنفاق، واحلذر من االختالط  حسن اخت

 واخللوة ابملرأة األجنبية.. 
 

الرايض:   -.عداد غالية حممد البيشيإ  دراسة موضوعية/  : الطفل يف ضوء القرآن الكرمي
 ورق )رسالة )ماجستري(. 563هـ، 1433جامعة اإلمام، 

 
 الفصل اخلامس
 السياسة واإلدارة 

 
عم ان:   -القواعد السياسية والتوجيهات اإلدارية يف القرآن الكرمي/ عبدهللا العكايلة.

 ص.  103هـ،  1435املؤلف،  
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من القواعد السياسية اليت استنبطها املؤلف من القرآن الكرمي: احلاكمية هلل تعاىل، احلكم قوة  
، حرية اإلنسان أساس كرامته، إعداد العدة وأمانة، العدل أساس امللك وقوام دعامته ودوامه

وبناء القوة عنوان هيبة الدولة، الرعاية االجتماعية واجب شرعي تتكفل الدولة ابلقيام به...  
 وغريها.

ومن املوضوعات اإلدارية اليت استنبطها من القرآن الكرمي: الوقت، القيادة، الرقابة، التخطيط،  
واإلرشاد، املتابعة واإلشراف املصاحب للعمل، اإلصالح وحماربة الفساد، التنظيم، التوجيه 

 احلوافز والدافعية للعمل.
واملؤلف حاصل على الدكتوراه يف اإلدارة العامة من جامعة جنوب كاليفورنيا، مث كان عميًدا  

 هـ. 1411لكلية اجملتمع اإلسالمي ابلزرقاء، فوزيرًا للرتبية ابألردن عام 
 

حرية التفكري والتعبري والعتقاد واحلرايت الشخصية: قال   : يف القرآن الكرمياحلرايت 
َياانً لِّ ُكلِّ  َشْيء  َوُهًدى َوَرمْحًَة َوُبْشَرى لِّْلُمْسلِّمِّنَي{/: تعاىل علي   }َونـَزَّْلَنا َعَلْيَك اْلكَِّتاَب تِّبـْ

 ص.  184هـ، 1434القاهرة: دار النشر والتوزيع،  -.حممد الصاليب
 

الرايض: جامعة  - دة يف القرآن الكرمي: دراسة موضوعية/ أمحد بن حممد آل مسعود.القيا
 ورقة )حبث مكمل للماجستري(.  376هـ،  1437امللك سعود، 

 
هـ،   1437عم ان: دار غيداء،  -التخطيط يف ضوء القرآن الكرمي/ عثمان فوزي علي.

 ص.  98
قيق األهداف املشروعة، فبغية التخطيط يف آخر ما كتبه املؤلف، ذكر أن التخطيط يرمي إىل حت

يف اإلدارة اإلسالمية أن يسعى يف كل خطواته للوصول إىل أهداف تتفق مع مقاصد الشرع 
احلنيف، وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل واملال، ويف ظل هذه املقاصد اليت حددها  

ط اإلداري املسلم التقيد فقهاء األمة يتحقق مفهوم املشروعية لألهداف اليت جيب على املخط
 هبا والعمل من أجلها. 

 ونوقش موضوع الكتاب يف ثالثة حبوث:
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 ماهية التخطيط. -

 التخطيط من املنظور اإلسالمي. -

 أسس التخطيط يف املنظور اإلسالمي. -
 

عم ان: مجعية احملافظة على   -اإلصالح السياسي من منظور قرآين/ يونس حممود ايسني.
 ص )أصله رسالة دكتوراه(.  336هـ، 1435القرآن الكرمي، 

ينبه املؤلف إىل أن القرآن الكرمي حيوي يف آايته مبادئ اإلصالح السياسي وأسسه بوضوح، 
وهو ال يقوم على معاجلة جزئية أو شكلية لسياسات هنا أو هناك، بل يعمل على إصالح 

 اخللل والفساد واقتالعه من جذوره. 
حلقيقي الذي ينشده القرآن، وبني ادِّّعاءات اإلصالح السياسي  ويتبنيَّ الفرق بني اإلصالح ا

 حتت مسميات عديدة وأمساء مزيفة. 
واإلصالح السياسي الداخلي من منظور القرآن يقلِّّص الفجوة بني احلاكم واحملكومني، وحيقق 

 األمل املنشود ملن يريد إيصال اخلري إىل الناس.. 
 وجعل املؤلف حبثه يف ستة فصول:

 إلصالح السياسي يف القرآن الكرمي وأمهيته. مفهوم ا -

 أسس اإلصالح السياسي من خالل القرآن الكرمي. -

 اإلصالح السياسي الداخلي للدولة اإلسالمية.  -

 اإلصالح السياسي اخلارجي للدولة اإلسالمية.  -

 عقبات اإلصالح السياسي. -

 نتائج اإلصالح السياسي ومثاره. 
 

القرآين: مدخل منهاجي لدراسة العالقات الدولية/  القيم السياسية العاملية يف اخلطاب 
هـ،   1436هريندن، أمريكا: املعهد العاملي للفكر اإلسالمي،  - مصطفى جابر العلواين.

 ص.  487
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حماولة إلثبات عاملية اإلسالم من مدخل القيم، ببيان قدرة اخلطاب القرآين على بلورة منظور  
احلضارية الكلية وأبعادها، مع حتديد طبيعة العالقات إسالمي للعالقات ينبين على معامل الرؤية  

 الدولية يف إطار اخلالفة اإلنسانية يف األرض.
 وجعله يف أربعة أبواب:

 مدخل القيم العاملية يف اخلطاب القرآين. -

 أبعاد العاملية يف اخلطاب القرآين "حمتوى القيم" ومالحمها القيمية.  -

 ت الدولية. آاثر القيم املنهاجية يف جمال العالقا -

 منظومة القيم العاملية وموقع مثاهلا العاملي.  -
 

 الفصل السادس 

 القانون 

 
هـ،  1433الرايض: املؤلف،  -.خالد عقيل العقيل قانونية من القرآن والسنة/ مالمح 
 ص.  299

 
 الفصل السابع 

 األمن
 

اإلمام، الرايض: جامعة  -منهج القرآن الكرمي يف حفظ األمن/ عوض بن أمحد الشهري.
 مج )دكتوراه(.  2هـ،  1435

 
  1437عم ان: دار آمنة،  -.2ط -مفاهيم استخبارية قرآنية/ حممد نور الدين شحادة. 

 ص.  594هـ، 
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يف بداية الكتاب )ثوابت( ذكرها املؤلف، منها قوله "العقلية االستخبارية ضرورة حتمية للتعامل  
وأن "الدولة االستخبارية ال تفاجأ  مع الوقائع واألحداث للوصول إىل حتقيق األهداف"، 

ابألحداث، وإمنا هي اليت تصنعها، وتدع اآلخرين يدورون يف فلكها، وهبذا تكون رائدة تعرف  
ما تريد"، وأن "األجهزة االستخبارية حزام األمان يف الدولة اإلميانية، ومعول هدم وختريب يف 

 الدولة التابعة".. 
 وجعل كتابه يف مثانية أبواب:

 يف النشاط االستخباري.  مقدمة -

 الوحي والعمل االستخباري يف املاضي، احلاضر، املستقبل. -

 عمليات التخريب الفكري. -

 عمليات التخريب املادي.  -

 املعلومات )الثوابت(. -

 العمالء.  -

 األهداف االسرتاتيجية. -

 مقاومة النشاط االستخباري.  -
والسنة، وأنه استعان ابخلربة العملية يف معاجلة وذكر املؤلف أن دليله يف هذا الكتاب هو القرآن  

عوامل التخريب املختلفة، وأمراض الفكر اليت انتشرت بني كثري من فئات اجملتمع، واالطالع  
 على الوسائل املتبعة يف األجهزة االستخبارية الغربية، وخصوًصا أمريكا وبريطانيا وأملانيا. 

يف األردن، والتحق أبجهزة األمن العام وهو عميد متقاعد من اخلليل بفلسطني، عمل 
واملخابرات العامة، وختصص يف إدارة مقاومة التجسس وشؤون العدو اإلسرائيلي، كما عمل  
 مديرًا ملخابرات القدس، رام هللا، معان، الكرك، الزرقاء، وضابط ارتباط مع املخابرات املصرية.
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 الفصل الثامن
 الرتبية

 
دسوق، مصر: دار العلم   -.نعمان عبدالسميع متويل  /الكرميأصول الرتبية يف القرآن 

 ص.  99هـ، 1433واإلميان،  
 

جوانب من الرتبية والثقافة العلمية يف القرآن الكرمي/ ماجد أيوب القيسي، فائق فاضل  
 ص.  324هـ،  1436عم ان: دار أجمد،  -السامرائي.

تربوية من اآلايت القرآنية يف الكون، يستفيد  دراسة تربوية علمية تستهدف استنباط تطبيقات 
منها املعلم واملتعلم وواضع املنهج واإلدارة الرتبوية ورب األسرة واجملتمع، ففيها أنواع الرتبية العلمية  
والوجدانية واجلسمية والبيئية واالجتماعية والفنية واألخالقية، وبيان لألساليب والوسائل اليت 

 ابلعلمية منها خاصة.   يستفاد منها، واالهتمام
 

منهج القرآن الكرمي يف محاية الفطرة اإلنسانية من الحنراف وتطبيقاته الرتبوية يف ظل  
املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -التحدايت املعاصرة/ إبراهيم بن سليم هللا احلازمي. 

 ورقة )دكتوراه(.  397هـ،  1433

 
الرايض: جامعة اإلمام، كلية    - ابلقرآن الكرمي/ خالد بن أمحد الرتكي.اآلاثر الرتبوية لإلميان  
 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 131هـ،  1434العلوم الجتماعية، 

 
القيم الرتبوية املتضمنة يف آايت النداء القرآين ألهل الكتاب وسبل توظيفها يف احلوار 

  124هـ،  1436لك سعود، الرايض: جامعة امل -معهم/ إعداد صاحل مشعل الغامدي.
 ورقة )حبث مكمل للماجستري(.
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الدللت الرتبوية املستنبطة من نداءات الرمحن للنيب صلى هللا عليه وسلم وتطبيقاهتا  
  126هـ،    1435اجلامعة اإلسالمية،  املدينة املنورة:    -الرتبوية/ طارق سليم هللا  املغذوي.

 ورقة )حبث مكمل للماجستري(.

 
دمشق:    -.عبدالعزيز العواجيبن  من خالل آايت احلج يف كتاب هللا/ حممد    وقفات تربوية
 ص.  255هـ، 1434دار امليمنة،  

 
إربد،   -الرتبية ابألحداث يف القرآن الكرمي وتطبيقاهتا الرتبوية/ سرحان عايض الدوسري.

 ورقة )حبث مكمل للدكتوراه(.  387هـ،  1436األردن: جامعة الريموك،  
 

الدللت الرتبوية يف آايت األمر ابملعروف والنهي عن املنكر وتطبيقاهتا/ حممد صاحل  
ورقة )حبث   170هـ،  1434املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -رشدان املغذوي.

 مكمل للماجستري(.
 

ل الدللت الرتبوية ملفردة الرشد يف القرآن الكرمي وتطبيقاهتا الرتبوية/ عادل بن إمساعي
حبث مكمل ورقة )  138هـ،    1435اجلامعة اإلسالمية،  املدينة املنورة:    -امليمين اهلندي.

 ماجستري(.لل

 
  -القيم الرتبوية املستنبطة من أدعية األنبياء يف القرآن الكرمي/ صاحل بن مسلم العلواين. 

 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 192هـ،  1434املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية، 

 
املدينة املنورة: اجلامعة   -القيم الرتبوية يف قصة نوح عليه السالم وتطبيقاهتا/ يوسف منذو.

 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 200هـ،   1434اإلسالمية، 
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األساليب الرتبوية املستنبطة من قصة موسى عليه السالم وتطبيقاهتا الرتبوية/ أمحد بن 
حبث  ) ورقة 227هـ،  1434املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -عبداخلالق الزهراين.

 ماجستري(.مكمل لل

 
القاهرة؛ الكويت: دار   -أسرار اصطفاء السيدة العذراء: رؤية تربوية/ فاطمة فوزي.

 ص.  120هـ،  1437لكتاب احلديث، ا
ذكرت املؤلفة أسباب اصطفاء هللا مرمي بنت عمران أم املسيح عليه السالم، من ذلك صالح  
والديها، وإخالصها يف العبادة، وأعماهلا البارّة، من إحصان فرجها، وخدمتها اآلخرين،  

 وتسليمها ملا اختارهتا له أسرهتا، وتواضعها، وكوهنا صّديقة.
 ذكرت مظاهر هلذا االصطفاء.. ورؤية تربوية يف ذلك.مث 
 

الرتبية ابلرتغيب والرتهيب يف سورة البقرة وتطبيقاهتا يف األسرة/ اجلوهرة بنت سعد  
 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 178هـ،  1434الرايض: جامعة اإلمام،  -العقيل.

 
الرايض: جامعة  -فهيد. املضامني الرتبوية يف سورة النساء/ أروى بنت عبدالعزيز آل 

 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 132هـ،  1435اإلمام، 

 
توظيف القرآن يف حياة الفرد واجملتمع واستثماره يف تربية النشء املسلم/ حممد بلبشري 

هـ، إيداع   1435: املركز املغريب للدراسات واألحباث الرتبوية، [الرابط] -احلسين.
 ص.  104م،  2014

معاجلة من خالل نظرات قرآنية، هتتم ابلنواحي الرتبوية والثقافية والدعوية   فيه طرح قضااي 
خاصة، واآلداب والقيم واألخالق االجتماعية، وموجهة للنشء من الفتية أكثر، ولفت نظر  

 املربني إىل هذه القضااي. 
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الرازق  عالقة األبناء ابآلابء يف القصص القرآين الكرمي وتطبيقاهتا الرتبوية/ موسى بن عبد
ورقة )حبث مكمل  139هـ،  1437املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -احلمدي.

 للدكتوراه(. 
 

مقومات بناء الشخصية اإلسالمية املستنبطة من سورة اإلسراء وتطبيقاهتا الرتبوية يف الواقع  
  133هـ،    1436مكة املكرمة: جامعة أم القرى،    -املعاصر/ عبدالعزيز بن أمحد الزهراين.

 ورقة )حبث مكمل للماجستري(.
 

الدروس الرتبوية والعلمية املستنبطة من القرآن الكرمي: سورة الكهف وسورة يوسف/  
  1436عم ان: دار اإلعصار العلمي: مكتبة اجملتمع العريب،    -عبدالواحد محيد الكبيسي.

 ص.  243هـ، 
 ، كل سورة على حدة. استنباطات تربوية إسالمية من سورتني عظيمتني يف القرآن الكرمي

وذكر املؤلف أن احملور املوضوعي لسورة الكهف الذي ترتبط به موضوعاهتا ويدور حوله سياقها،  
 هو تصحيح العقيدة، وتصحيح منهج النظر والفكر، وتصحيح القيم مبيزان هذه العقيدة.

واإلرشاد والتشريع، وأن قصة يوسف شأهنا شأن القصة القرآنية، فهي وسيلة هامة للتعليم 
ودورها الفعال يف بناء شخصية الفرد املؤثر يف اجملتمع، وتعترب من أهم األساليب املؤثرة يف تقومي  
األخالق، وتنمية وغرس القيم السامية، والتخلص من القيم املنحرفة، والعمل على استئصاهلا  

 من اجملتمع.
 

اجلامعة املدينة املنورة:  -ل احلريب.التوجيهات الرتبوية يف سورة طه/ عبداحلكيم بن عقي
 ماجستري(.حبث مكمل للورقة )  94هـ،   1435اإلسالمية، 

 
عم ان: دار   -املنهج األخالقي الرتبوي من خالل سورة النور/ شروق كامل املشهداين.

 ص )حبث علمي أشرفت عليه شيماء ايسني الرفاعي(.  184هـ،  1437أجمد، 
 يف هذه السورة الكرمية، درستها الباحثة من خالل ثالثة فصول: توجيهات مهمة للمرأة خاصة  
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 بيان األساليب الرتبوية واألخالقية من خالل سورة النور.  -

 بيان أهم معامل ومرتكزات املنهج الرتبوي املستوحاة من السورة. -

 بيان الطرق واألساليب اجململة يف السورة. -
 

املدينة املنورة: اجلامعة   - حل بن خميضري احلجيلي.احلوار يف سورة غافر وتطبيقاهتا الرتبوية/ فا
 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 138هـ،   1434اإلسالمية، 

 
املدينة   -الرتبية العقدية يف سورة الطور وتطبيقاهتا يف األسرة/ مشرف بن عبدهللا املشرف.

 ماجستري(.حبث مكمل للورقة ) 134هـ،  1435اجلامعة اإلسالمية، املنورة: 
 

املدينة املنورة:    -املضامني الرتبوية املستنبطة من سورة األحقاف/ جليل أمحد حممد سرور.
 ورقة )ماجستري(. 322هـ،  1433اجلامعة اإلسالمية، 

 
براهيم  إعداد اميان إ مضامني تربوية مستنبطة من سورة الشرح و تطبيقاهتا الرتبوية/

ورقة )حبث مكمل   208هـ،  1433كلية الرتبية،    الطائف: جامعة أم القرى،  - .العمريطي
 للماجستري(.

 
اجلهود الرتبوية يف حلقات حتفيظ القرآن الكرمي مبدينة كونكري عاصمة غينيا/ إبراهيم حممد  

ورقة )حبث مكمل  97هـ،  1437املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -غزايل جايب.
 للماجستري(.
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 الفصل التاسع 
 الفنون 

 
دمشق: دار الزمان؛   -.دللة اللون يف القرآن والفكر الصويف/ ضاري مظهر صاحل

 ص.  227هـ، 1433أربيل: التفسري، 
 

 الفصل العاشر
 األدب

 

وقع األَسل يف َمن جهل ضرب املثل: رسالة يف حكم القتباس من القرآن الكرمي/ جالل  
 -حتقيق حممد بن أمحد آل رحاب.  هـ(؛  911الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت  

ص )لقاء العشر األواخر ابملسجد احلرام؛   72هـ،    1436بريوت: دار البشائر اإلسالمية،  
250 .) 

 يتعلق موضوعه مبسألة االقتباس من القرآن الكرمي، وضرب املثل ببعض مجله وأمثاله.
منه، أباّل يقال فيه: قال هللا تعاىل،  واالقتباس: تضمني الشعر أو النثر بعضى القرآن، ال على أنه  

 وحنوه، فإن ذلك حينئذ ال يكون اقتباًسا.. 
 وفصَّل فيه اجلواب.

 واألسل: الرماح الطويلة. فالرسالة يف الردِّّ والدفاع.  

 
عم ان:   -.ابتسام مرهون الصفار ول اهلجري/دب العريب يف القرن األثر القرآن يف األأ

 ص.  381هـ، 1434جهينة للنشر، 
 

هـ،  1434عم ان: دار احلامد،  -.جاسم حممد نطاح النقد األديب يف الدراسات القرآنية/
 ص.   169
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عم ان:   -.حممود حسني الزهريي موي/أتثري القرآن الكرمي يف الشعر حىت هناية العصر األ
 ص.  584هـ،  1434دار وائل، 

 
القرآنية يف الشعر العريب احلديث/  الصدى املغامر: مقارنة نصية آلفاق استدعاء القصة 

 (. 182ص )كتاب الشهر؛  226هـ،   1436عم ان: وزارة الثقافة،  -حسن اجملايل.
 فصول الكتاب الثالثة: 

 القرآن والشعر. -

 جتليات القصة القرآنية يف الشعر العريب احلديث: مقارابت نصية.  -

ة نقدية )أفق التجاوز،  آفاق استدعاء القصة القرآنية يف الشعر العريب احلديث: حماول -
 أفق التماهي، أفق التضاد(.

 
القاهرة: الدار املصرية   -حوار القرآن والشعر عند أمحد الشهاوي/حياة اخلياري.

 ص.  198هـ، 1433اللبنانية، 
 

هـ(/ سعيد بن حممد   1433  -  1354أثر القرآن الكرمي يف شعر حممد العيد اخلطراوي )
ورقة )حبث مكمل   170هـ،  1436املنورة: اجلامعة اإلسالمية، املدينة  - السهلي.

 للماجستري(.
 

الرافد القرآين يف القصة العربية املعاصرة: أتثري القرآن الكرمي يف القصة العربية املعاصرة/ 
ص )أصله رسالة   271هـ، 1434طرابلس الشام: جروس برس،  -نعمة شعراين.

 جامعية(.
قرآن الكرمي على قصص توفيق احلكيم، وجنيب حمفوظ، وزكراي اتمر،  درست فيه املؤلفة أتثري ال

ملعرفة أتثر القصة احلديثة ابلنظرة القرآنية من خالل فاعلية اإلنسان، واألهداف العامة للقص 
القرآين: العقدية واالجتماعية والسياسية والنفسية والسلوكية والتشريعية. ودراستها )أدبية  

 علمية خالصة، وال يُراتح لنتائجها..    إنسانية( وليست إسالمية 
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اإلســكندرية: دار  -.محد موســى ســاملأ قصــص القرآن يف مواجهة أدب الرواية واملســرح/

 ص. 495هـ، 1435الوفاء، 
 

الرايض:   -.خالد عبدالعزيز املرداســــي دبية من ســــورة يوســــف عليه الســــالم/أومضــــات 
 ص. 105هـ، 1434املؤلف، 

 
 الفصل احلادي عشر 

 التاريخ واحلضارة 
 

الستخالف واحلضارة: دراسة يف الستخالف اإلهلي لإلنسان يف ضوء القصص القرآين/  
 ص )أصله رسالة علمية(.  525هـ،  1434عم ان: دار زهران،  - حممد عياد قريبع.

دد البحث طبيعة االستخالف اإلهلي لإلنسان من خالل التفسري القرآين، ويكشف عن حي
بني املقدمات والنتائج فيما خيص هذا االستخالف، ويوضح عوامل قيم احلضارة العالقة اجلدلية  

 وتطورها، وعوامل سقوطها واهنيارها، كما حددها القرآن الكرمي. 
وكشف البحث عن عدد من العوامل اليت أشار إليها القرآن، وربط احلضارة قياًما أو اهنيارًا هبا،  

امل الروحية، واالجتماعية، واالقتصادية. وأكد القرآن وهي: البيئة، وطبيعة نظام احلكم، والعو 
أن صالح تلك العوامل وقدرهتا يف التأثري احلضاري متوقف على مدى التزام أبناء األمة أو  

 اجملتمع ابلتشريع اإلهلي، وأرجع مقياس التقدم احلضاري أو أتخره إىل ذلك. 
 

املدينة املنورة:    -نت خالد املبارك.األسس احلضارية يف سورة الكهف: دراسة حتليلية/ أثري ب
 ورقة )حبث مكمل للماجستري(. 267هـ،   1436جامعة طيبة، 

 
الرايض: دار   - .عداد عمر بن عبدهللا املقبلإ قراءة يف التاريخ واآلاثر/  القواعد القرآنية:

 ص.  64هـ، 1433الصميعي، 
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القاهرة:    -أحضر لإلنسانية؟/ هباء األمري.النفجار الكبري: ماذا غريَّ القرآن يف العامل وماذا  

 ص.  352هـ،   1436مكتبة وهبة، 
درس فيه املؤلف أثر القرآن الكرمي يف حياة اإلنسان واحلضارة عامة، من خالل تسعة فصول: 

الدنيا، العلم،   –متهيد، احلضارة، االنفجار الكبري، ما بعد )اقرأ(، اإلله، اإلنسان، الكون 
 وسائل املعرفة.

 
أتليف أمحد خلف سليمان   دراسة تفسريية/ هل الكتاب يف القرآن الكرمي:أاب خط

 ص.  318هـ، 1435بريوت: عامل الكتب،   -.اجلبوري
مهَّد املؤلف لكتابه بنبذة اترخيية عن بين إسرائيل، مث حبث خطاب هللا هلم، وفضله عليهم، 

الكتاب )بصفة عامة(، وخطاب  وتفضيلهم على العاملني يف مدة من الزمان، مث خطاب أهل 
 موسى عليه السالم لقومه.

 
القاهرة: دار الكتاب   -سامية طنطاوي. ن الكرمي/ آ سرائيل كما جاءت يف القر إقصة بين 
 ص.  277هـ، 1434احلديث، 

 
 -بنو إسرائيل يف سورة البقرة: صفات وطبائع بين إسرائيل/ أمحد بن عبداحملسن املشيقح.

 ص. 95هـ،  1436السعودية: املؤلف، القصيم، 
ذكر املؤلف أن اآلايت اليت شاهدها بنو إسرائيل على ثالثة أقسام: اآلايت التسع اليت أرسلت 
 إىل فرعون وقومه، واآلايت اليت شاهدوها أثناء هالك فرعون وقومه، واليت شاهدوها بعد هالكه.

ت يف سورة البقرة.. وكيف أهنم وقد درس طبائع بين إسرائيل وصفاهتم من خالل هذه اآلاي
 كفروا هبا وجحدوها واستيقنتها أنفسهم ظلًما وعلوًّا..  
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إعداد   عقدية/  ةمجعاً و دراس: آلاثر الواردة عن السلف يف اليهود يف تفسري الطبيا
ص )أصله   615هـ، 1434الدمام: دار ابن اجلوزي،  -. يوسف بن محود احلوشان

 ام ابلرايض(. رسالة دكتوراه من جامعة اإلم
 

للسائلني عن أخالق وطبائع بين إسرائيل يف قصة يوسف عليه السالم يف القرآن الكرمي  
املنصورة:    -.إبراهيم الدسوقي عبدالرمحن  دراسة نصية حتليلية مقارنة نقدية/  والعهد القدمي: 

 ص.  336هـ، 1434املكتبة العصرية، 
 

هـ،  1433عم ان: دار اإلسراء،  -ي.التميمسعد بيوض أ سرائيل حتمية قرآنية/إزوال 
 ص.  168

 
شراف فرج بن فريج  إبو النور؛  أعداد عبدالرمحن بن طالل  إ  بني/البلد األمني يف القرآن امل

سالمية، اجلامعة اإلسالمية، كلية القرآن الكرمي والدراسات اإل املدينة املنورة: -العويف.
 لة ماجستري(.ورقة( )رسا 650مج ) 2هـ، 1434، قسم التفسري 

بحث مفصل ملا ورد يف القرآن الكرمي عن مكة املكرمة: أترخيها، أمساؤها ودالالهتا، مكانتها،  م
 خصائصها وأثرها على الناس، أحكامها. 

 وآبخرها ملحق بصور أعالم احلرم املكي، وفهارس فنية مفصلة.
 
 عاشًرا

 القرآن والعلم 
 

الرابط: دار نشر املعرفة،  -.أيوب هشامي السنة/موسوعة العلوم الكونية يف الكتاب و 
 ص. 174هـ،  1433
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هـ،   1437عم ان: دار األايم،  -العلم يف رحاب القرآن الكرمي/ علي عطية الرفاعي.
 ص.  190

 فصوله السبعة:
 تطور النظرية الفيزايئية.  -

 فيزايء الفلىك. -

 فيزايء الكم.  -

 نظرايت نشوء الكون.  -

 البناء الكوين.الثوابت يف هيكلة  -

 ما تقدم يف رحاب القرآن. -

 اخللق، الزمن، العرش، الكرسي. -
 

اإلسكندرية:    -علوم احلياة يف القرآن الكرمي: مواد حمورية ملنهج عصري/ حممود أمني زويل.
 ص.  358هـ،   1436دار الوفاء، 

، من خالل ( وحدة، مركزًا فيها على النواحي الرتبوية والتعليمية14حبث املؤلف موضوعه يف )
القرآن الكرمي، وهي: فلسفة الرتبية، الرتبية كوظيفة اجتماعية، نظرايت املعرفة واألخالقيات،  
األهداف يف الرتبية، املناهج، النظرية االقتصادية اإلسالمية، علما اجليولوجيا واجلغرافية، التاريخ  

غذية والصحة يف القرآن الطبيعي، علم الفلك والفضاء والذرَّة يف القرآن الكرمي، الطب والت
الكرمي، علما الطبيعة )الفيزايء( والكيمياء، مصنع احلياة، علم الوراثة واألحالم وبعض اخلامات 

 املستخدمة يف احلياة، االجتاهات احلديثة يف السياسات التعليمية. 

 
أتليف عبداحلميد بن محود   حاديث النبوية/احلقائق العلمية يف اآلايت القرآنية واأل

الباحة، السعودية: املؤلف،    -.شراف وتقدمي حيىي عبداجلليل حممود إامليموين؛ 
 ص.  236هـ،  1435

أورد فيه عدًدا من اآلايت الكرمية واألحاديث الشريفة املعجزة، اليت اكتشفها العلم احلديث 
 وأثبت حقائقها العلمية. 
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واإلرضاع، تكون العظام قبل تكون العضالت، اهلدي النبوي  من موضوعات الكتاب: القرآن 
يف وصف الطاعون، الوضوء وفوائده الصحية، يقظة الفجر مع ريح الصبا، املشارق واملغارب،  

 معجزة الكالم، املاء الطهور واملاء الفرات واملاء األجاج.
 

  1436املؤلف،    اخلرطوم:  -حقائق علمية يف آايت القرآن العظيم/ التجاين الشيخ شبور.
 ص.  155هـ، 

ركز فيه املؤلف على بعض اآلايت الواردة يف القرآن الكرمي وفيها إشارات إىل حقائق علمية مل  
تتضح معاملها عند نزول الوحي على النيب حممد صلى هللا عليه وسلم، مث ثبتت صحة مضمون  

 ص، كما يقول املؤلف. هذه احلقائق مع تطور العلم واملعرفة، وازدهار وسائل الكشف والتمحي
ومن عناوين موضوعاته، اليت وثقها ابلصور: لغة القرآن، بداية اخللق والنهاية، الشمس املشرقة، 

 البحار واألهنار، عجائب اإلبل، اجلبال الراسية، املخلوقات الصغرية، معدن احلديد.. 
 لعريب.واملؤلف أستاذ، عمل خبريًا لربامج التعليم والتدريب الزراعي يف الوطن ا

 
اإلسكندرية:   -.سامية سليمان  قبس من نور القرآن، آايت يف الكون/  العلم واإلميان:

 هـ. 1433دار الوفاء، 
 

هـ،    1437الرايض: العبيكان للنشر،    -السماء يف القرآن الكرمي/ زغلول راغب النجار.
 ص.  352

 الكرمي" اليت يصدرها املؤلف. حلقة من حلقات "املوسوعة امليسرة لإلعجاز العلمي يف القرآن 
ويف هذه احللقة تفسري وحتليل علمي لآلايت اليت ورد فيها ذكر السماء، جاءت معنونة يف 

( آية من آايت الذكر احلكيم، مع تزويدها مثل غريها من احللقات ابلصور العلمية  30)
 املوضحة. 

 

عم ان: دار   - دان.القرآن واملخلوقات البشرية يف جمموعتنا الشمسية/ مازن عيسى زي
 ص.  178هـ، 1436املأمون، 
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يذكر املؤلف أننا لسنا وحدان الذين يسكنون يف هذا الكون، وما حنن سوى أمة من األمم اليت 
ا فيه، وأن جمموعتنا مع مشسنا وأقماران نقطة صغرية يف طرف جمرتنا..   تشغل حيزًا صغريًا جدًّ

ب اإلهلي جملموعتنا الشمسية هذه، واخلطاب قال: ولكن الذي يهمنا يف كتابنا هذا هو اخلطا
 لنا أهل هذه األرض..

ويف أبواب الكتاب السبعة حديث عن النشأة األوىل للسماوات واألرض، وبداية خلق مساوات 
الكواكب، وعن املاء، واحلياة على هذه األرض، وآدم وأجناس البشر.. كل ذلك من منظور 

 قرآين.
 

عم ان: دار اجلنان،   -.حممد ضيف هللا العويرات وقاته/أتمالت بقدرة خلق هللا يف خمل
 ص. 147هـ،  1433

 
الرايض: املؤلف،   -ة.سامة نعيم الناعس أ هللا يدعوان للنظر يف آايته وعظمته يف خلقه/

 ص.  268هـ،  1433
 

الرايض:    -.دي بن محزة الصريصريمح /ينشتنيأن وسلبها آ املعادلة اليت وضعها القر 
 ص.  227هـ، 1433املؤلف،  

 
  -.دراسة حتليلية وموضوعية/ عبدالغفور حممد طه القيسي آايت الزمن يف القرآن الكرمي: 
 ص.  224هـ، 1433بريوت: دار الكتب العلمية، 

 
دراسة موضوعية/ أمساء بنت  :دللته ومقاصده الشجر والثمر يف القرآن الكرمي: 

 ص )ماجستري(. 608هـ، 1433اإلمام، الرايض: جامعة  -.عبدالرمحن احلمد
 

  1437الرايض: العبيكان للنشر،   - احليوان يف القرآن الكرمي/ زغلول راغب النجار.
 ص.  312هـ، 
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( آية من آايت القرآن الكرمي،  140جاءت اإلشارة إىل عدد من حيواانت األرض يف قرابة )
اإلشارة إىل ما جاء يف كل  ( عنوااًن، هبدف 28( آية، نوقشت حتت )34تناول منها املؤلف )

منها من سبق علمي، أنزله ربنا سبحانه وتعاىل يف حمكم كتابه من قبل أربعة عشر قراًن على نيّب 
أمي صلى هللا عليه وسلم، يف حقبة من الزمن مل يكن ممكًنا ألحد من البشر الوصول إىل معرفة 

 شيء من هذه احلقائق العلمية.. 
 

عم ان: دار    -دراسة موضوعية تشريعية/ عثمان فوزي العبيدي.   احليوان يف القرآن الكرمي:
 ص.  188هـ،  1436غيداء، 

يذكر املؤلف أن أكثر احليواانت اليت تكرر ذكرها يف القرآن الكرمي هي اليت يكثر منافعها  
 لإلنسان، مثل األنعام. 

هللا تعاىل، دراسة  ودرس يف مثانية فصول أصناف احليواانت التالية الوارد ذكرها يف كتاب 
موضوعية تشريعية: األنعام، احلشرات، اخليليات، السباع، الطيور، احلوت، الضفدع، األلفاظ  

 غري الصرحية واملشرتكة للحيوان. 
 

بريوت: الدار العربية   - احلشرات يف القرآن والسنة: دراسة وحتليل/ رايض أمحد العراقي. 
 ص.  269ه، 1435للموسوعات،  

مجيع احلشرات اليت ذكرت يف القرآن الكرمي، وذكرها النيب صلى هللا عليه وسلم  تناول فيه مؤلفه  
كذلك يف أحاديثه، إضافة إىل العنكبوت القريب الصلة من احلشرات، ابلدراسة والتحليل 
والتمحيص، من جوانب متعددة، منها: اللغة واألسلوب واألحكام الشرعية واإلحاطة العلمية  

 هبا. 
يف القرآن حسب ورودها فيه: البعوضة، اجلراد، القمل، النحل، الذابب،   واحلشرات املذكورة

 النمل، العنكبوت، دابة األرض، الفىراش.
واملؤلف حاصل على شهادة الدكتوراه يف احلشرات االقتصادية من جامعة املوصل، ويدرس يف 

 كلية العلوم ابجلامعة نفسها.
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  95هـ،  1435القاهرة: كنوز للنشر،    -.صيدلية النحل القرآنية/ حممد حممود آل عبدهللا
 ص.

بعد متهيد عن النحل وصفاته، بنيَّ فوائد العسل العملية، وأنه أمثل غذاء للمرضى والضعفاء 
وحىت الرايضيني، وذكر جوانب أخرى له، كعالقته ابجلمال، وأتثريه على األطفال، واستعماله  

 ذلك. مع النبااتت الطبية، وعالجه لألرق، وما إىل 
 والكتاب طُبع قدميًا، وهذا أحد طبعاته. واملؤلف مدرس علوم القرآن ابألزهر.

 
هـ،   1437الرايض: العبيكان للنشر،  -النبات يف القرآن الكرمي/ زغلول راغب النجار.

 ص.  232
بعد مقدمة حمكمة عن اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي، اسرتسل املؤلف يف إعجاز بيان  

الكرمية اليت ورد فيها حديث عن النبااتت، واختذ اآلايت نفسها عناوين ملوضوعات اآلايت 
( آية. لكن املؤلف يذكر يف اخلامتة أن اإلشارة إىل النبات جاءت يف أكثر 21الكتاب، وهي )

( موضع من القرآن الكرمي، وأن هذه املواضع أشارت إىل عمليات إنبات النبات،  100من )
وإىل تباين صوره، وأنواعه، وألوان مثاره، وتفاضل طعومها. ويف هذه وإخراجه من األرض، 

اآلايت دعوة لإلنسان للتبصر والتأمل والتدبر.. وهي تشهد للقرآن الكرمي أبنه كالم هللا اخلالق  
 الذي أنزله بعلمه على خامت أنبيائه ورسله، وحفظه بعهده الذي قطعه على نفسه..

 
  - نظور علم التغذية احلديث/ معز اإلسالم عزت فارس.الغذاء يف القرآن الكرمي من م

 ص.  391هـ،   1436حائل، السعودية: جامعة حائل، 
تناول الطعام املذكور يف القرآن الكرمي، من حيث تكرار وروده وسياق ذكره، مث تطرق إىل اترخيه  

مهيته يف عالج وتصنيفه، وعرَّج على قيمته الغذائية وفوائده الصحية املثبتة علميًّا، ونوَّه أب
 األمراض، كما بنيَّ ضرر األطعمة احملرمة. 

واستعرض املضامني واملفاهيم القرآنية املتعلقة ابلغذاء والتغذية، واجلوانب العلمية هلا، وربطها  
 حبقائق العلم احلديث، مثل األمن الغذائي والرضاعة الطبيعية والصيام.. 
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دار   بريوت: -محد خان البغدادي.أنوار أأتليف  الكرمي/ف و الصناعات يف القرآن رَ احلِّ 
ص. )أصله رسالة دكتوراه من اجلامعة امللية اإلسالمية  781هـ،  1434،  الكتب العلمية

 بدهلي(. 
أوىل القرآن الكرمي احلرف والصناعات أمهية وعناية، واحتوى على ذكر جمموعة منها، وهي  

( اباًب، وفيه  12ث العلمي، الذي يقع يف )تستحق الدرس والبحث؛ ولذلك جاء هذا البح
ذكر احلرف التالية، املستخرجة من القرآن الكرمي: الزراعة، الرعي، الصيد، النسيج، اخلياطة،  
الندافة، البناء والتعمري، احلدادة، النجارة، الصياغة، احلرف والصناعات املختلفة )الفخار،  

 الدابغة، الزجاج(.   
 

 حادي عشر
 والطب القرآن 

 
  1436دمشق: دار الفكر،  -املوضوعات الطبية يف القرآن الكرمي/ حممد مجيل احلب ال.

 ص.  168هـ، 
 

غطى فيه مؤلفه عدًدا من املوضوعات الطبية املهمة، مثل: املنهج القرآين يف الوقاية والعالج  
ف  من األمراض، موضوع السمع واألبصار واألفئدة، رؤية جديدة لتفسري قصة أهل الكه

 وموضوع البعث والنشور، أحدث ما توصل إليه الطب يف فوائد الرضاعة األمومية وقاية وعالًجا. 
 ويتميز مبنهجيته العلمية، ودقة معلوماته، والصور التوضيحية. 

 
 ص.   216هـ،  1433القاهرة: مكتبة أولد الشيخ،    - مذكرات جنني/ صبي الدمرداش.

 
األجنة بني الطب والقرآن/ حيدر حممد اجلدي؛ تقدمي حممد  حتقيق األربعينيات يف علم 

 ص.  112هـ، 1433القاهرة: مطابع دار املعارف،  -علي البار.
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أتكيد طيب واقعي ملا أخرب به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، كما ورد يف صحيح البخاري  
يكوُن علقًة مثل ذلك، مث يكوُن  إن أحدكم جُيمىُع خىلقُه يف بطنِّ أمه أربعنيى يوًما، مث وغريه: "

مضغًة مثل ذلك، مث يبعُث هللا إليه ملًكا أبربعِّ كلمات، فيكتُب عملُه وأجلُه ورزقه، وشقّي أو  
 ". سعيد، مث يُنفىُخ فيه الروح

وقد اتفق شرّاح احلديث على أن النطفة تقع يف الرحم أربعني يوًما وليلة، والعلقة أربعني يوًما، 
يوًما، وأن التخليق يبدأ حقيقة بعد هناية األربعني األوىل وبداية األربعني الثانية،  واملضغة أربعني  

 وأن التخليق يبلغ أوجه ابنتهاء األربعني الثالثة، اليت ليس بعدها إال نفخ الروح.
وقد ثبتت مدة هذه األربعينيات يف البحوث العلمية املعاصرة، وانقشه املؤلف بتفاصيله مع  

 العلماء، ومن خالل أحدث األحباث يف علم األجنة. األساتذة وكبار 
 

القلب، الفؤاد، عجب الذنب، بني مفهوم دللة املفردة القرآنية وعلم وظائف األعضاء/ 
  925مج )  1جـ يف    2هـ،    1434القاهرة: دار صرح،    -عبدالرمحن حممد حيىي الرفاعي.

 ص(. 
 ماًما ابإلعجاز العلمي للقرآن الكرمي. تطواف بني املعاين القرآنية وعلم وظائف األعضاء، اهت

واملؤلف يشري إىل االستخدام اللغوي للمفردات: القلب، والفؤاد، وعجب الذنب، ابألدلة،  
 للتفريق بينها أبفانني، يف توسع واجتهاد خاص به. 

 وجاء اجلزء األول يف تسعة فصول، هي:

 القلب بني مفهوم أهل اللغة وأهل العلم قدميًا. -

 لياته يف القرآن بني فهم القدماء وفهم املعاصرين.القلب ومسؤو  -

 أقسام القلب وأجزاؤه يف آايت القرآن. -

 القلب العضوي بني الفؤاد قرآاًن واجلهاز العصيب تشرحًيا.  -

 بني مفهوم اختصاصه ابلقلب قرآاًن وعلماء وظائف األعضاء. -

 اجلمجمة صدر للقلب املركزي العضوي يف آايت القرآن الكرمي.  -

 اجلوف والظهر من أقسام القلب العضوي يف اآلايت.البطن و  -
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 اجللد بني مفهوم القلب قرآاًن والدماغ تشرحًيا.  -

 املوت بني مفهوم القلب العضوي والفؤاد يف آايت القرآن.  -
 واجلزء الثاين يف سبعة فصول:

 عجب الذنب والفؤاد بني اخللق والتخليق. -

 .عجب الذنب بني املضغة املخلَّقة وغري املخلَّقة -

 عجب الذنب بني املضغة واجلانب العظمي. -

 عجب الذنب وخصائص اختالف اخللق يف النشأتني. -

 عجب الذنب بني النطفة والشريط يف النشأتني. -

 عجب الذنب بني اخللية وشفرة األجزاء. -

 عجب البدن والبدن األصلي.   -

 
 اثين عشر
 اإلعجاز

 
 الفصل األول

 إعجاز القرآن )عام( 
 

القاهرة: دار التوزيع   - بيان إعجاز القرآن/ حممد بن موسى الشريف.جهود العلماء يف 
 ص.  239هـ،  1433للنشر، 

 أتريخ وتوثيق لبيان إعجاز القرآن الكرمي يف املاضي واحلاضر، من خالل تسعة مباحث.
ذكر يف املبحث األول جهود العلماء الذين أسسوا لعلوم اإلعجاز، أو كانت هلم فيه إشارات  

 انفعة.
جاء الرتتيب املوضوعي لبيان هذه اجلهود يف اإلعجاز، من قبل علماء اللغة واألدب، وعلماء مث  

العقيدة أو الكالم، مث املفسرين، واملؤلفني يف علوم القرآن، واملعاصرين الذين مل يغلب عليهم 
 التخصص يف فن واحد، وجهودهم يف إبراز اإلعجاز العلمي، والتشريعي، والتارخيي.
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الشركة العربية املتحدة للتسويق   القاهرة: -.إعداد فضل حسن عباس ن/آ قر إعجاز ال

 ص.  362هـ،  1434، والتوريدات
 

هـ،   1438عم ان: دار النفائس،  -البيان يف إعجاز القرآن/ صالح عبدالفتاح اخلالدي.
 ص.  432

خالل أربعة  ركز فيه على اجلانب االستعراضي التارخيي السردي إلعجاز القرآن الكرمي، من 
 فصول:
 مقدمات لدراسة إعجاز القرآن. -

 مع فكرة إعجاز القرآن يف مسريهتا التارخيية.  -

 اإلعجاز يف األسلوب القرآين. -

اإلعجاز يف املضمون القرآين: وجوه اإلعجاز األخرى )اإلعجاز املوضوعي: الغييب،  -
 العلمي، التشريعي، النفسي(.  

 
الكويت: مكتبة الفالح؛ عم ان:   -صور من إعجاز القرآن الكرمي/ حممد حممد العاصي.

 ص.  208هـ،  1433دار حنني، 
 

  227هـ، 1435عم ان: دار غيداء،  -مباحث يف اإلعجاز القرآين/ عثمان فوزي علي.
 ص.

 
ذكر مفهوم اإلعجاز القرآين، واتريخ البحث فيه، ووجوهه، ومبحث الصرفة، والتحدي،  
واإلعجاز اللغوي، والبياين، والعلمي، واإلعجاز النفسي والروحي، والتصوير الفين يف القرآن 

 قرآين، وإخبار الغيب، والنظم الصويت.الكرمي، والقصص ال
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القاهرة: دار   -.مري عثمان حممدأعداد إ عظمة القرآن اجمليد يف معجزاته وسحر بيانه/
 ص.  158البصائر، 

جعله يف عشرة أبواب، سرد فيه أنواع اإلعجاز يف كتاب هللا الكرمي، مثل اإلعجاز البياين 
 والنفسي والعلمي والعددي.

 
بو السعود بدرد حممد  أعبدهللا  التشريعي/ ،البياين ،الصويت آن الكرمي:عجاز يف القر اإل

 ص.  153هـ،   1435 امل الكتب احلديث، : عانعم   -.محد سرحانأ
فيما عدا اإلعجاز البياين والتشريعي يف الكتاب، فإن فيه أيًضا وجه جديد من وجوه اإلعجاز 

ومل   –كما يقول املؤلفان    –القرآين، وهو اإلعجاز الصويت، فقد نزل القرآن الكرمي نزوالً صوتيًّا  
جربيل إىل  ينزل مدوَّاًن يف سطور أو مكتواًب يف كتاب، كما متَّ تبليغه أيًضا صوتيًّا من لدن 

الرسول صلى هللا عليه وسلم مث إىل الناس، وما زالت طريقة القراءة واإلقراء الشفوي هي الطريقة 
 األساسية الوحيدة املتواترة يف تبليغه وإمساعه وضبطه وإتقانه. 

وللصوت القرآين أثره البالغ على النفس اإلنسانية، فهو يروِّض الروح على اخلشوع واخلضوع،  
عقل ملكة التدبر والتفكر.. وال يقتصر أتثري الصوت القرآين على املسلمني فقط، ويوقظ يف ال

 بل يتسع جماله ليشمل غري املسلمني أيًضا.. بل يشمل املالئكة واجلن كذلك.
وحياول هذا البحث أن يدلَّ على ذلك، ويتعرَّف مظاهر هذا اإلعجاز الصويت، وأن يتوصل  

 على ذلك. إىل أسبابه ودواعيه... وعرض أمثلة
 وذكر يف املقدمة أهنا الطبعة الثالثة للكتاب.

 واملؤلفان أستاذان جامعيان من مصر.
 

دمشق:   -البيان يف اإلعجاز والتناسب يف القرآن الكرمي/ عقيد خالد محودي العزاوي.
 ص.  351هـ، 1436دار العصماء: دار املاجد، 

به ونظمه، وتناسبه وتناسقه، ويف علومه يتناول إعجاز القرآن الكرمي من مجيع جوانبه، يف أسلو 
وحكمه، وأتثريه وهدايته، ويف كشفه احلجب عن الغيوب املاضية واملستقبلية..، ويف إعجازه 

 البالغي والعلمي والنفسي والروحي، مع بيان اتريخ اإلعجاز القرآين وآراء األقدمني فيه.. 
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والتذوق اجلمايل آلي الذكر/ أمحد عطية  مجالية اخلطاب القرآين: ُمدارسة يف إعجاز النص  

 ص.  167هـ،  1435عم ان: وزارة الثقافة،  -السعودي.
 املدارسات الواردة يف الكتاب:

 الصورة اجلمالية يف أشكال التحول واملفاجأة يف القرآن. -

 داللة األلوان يف آايت القرآن.  -

 اخلطاب القرآين يف سورة احلشر. -

 لكرمي. الرحلة إىل الفضاء يف القرآن ا -

 القيم الدعوية يف قصة اهلدهد وسليمان.  -

 املكانة العلمية لألعداد احلسابية يف اآلايت القرآنية.  -

 احملظورات اللغوية يف القرآن والسنة.  -
 

الرايض: جامعة امللك  -إعجاز القرآن الكرمي عند ابن القيم/ حسن بن عواد العويف.
ص. )أصله رسالة ماجستري من  536هـ،  1436سعود، كرسي القرآن الكرمي وعلومه، 

 اجلامعة اإلسالمية(.
البن قيِّّم اجلوزية دراسات قيِّّمة يف القرآن الكرمي، منها بيان إعجازه، الذي أظهر من خالله  

 عظمة القرآن.
ز القرآن والوجه الذي وقع به التحدي، مع وقد تتبع مؤلف هذا الكتاب آراءه يف أوجه إعجا

بيان مصادر اإلعجاز عنده ومنهجه يف االستدالل عليه، وخصص اباًب لبيان أتثره وأتثريه،  
 وموقفه من املخالفني يف اإلعجاز.

 

بريوت: الدار    -عجائب القرآن الكرمي: الدليل على صدق التنزيل/ زايد داود السلوادي. 
 ص.  240، هـ 1434العربية للعلوم،  

دعا املؤلف ربه أن يفتح عليه بعلم من القرآن الكرمي مل يعرفه السابقون، قال: "فما هي إال أايم 
قليلة حىت وجدتين أجرب ما كنت أعرف عنه القليل فقط مما يسمونه حساب اجلمَّل، أحسب 
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وافق  به بعض كلمات من القرآن الكرمي وأتفكر يف أعداده الناجتة..."، فوجد العجب يف الت
 واحلساابت اليت أوردها، من خالل عدد كلمات اآلايت، وعدد حروفها، بل ورقم ترتيبها. 

قال يف هناية مقدمته: "سوف جتد يف هذا الكتاب من العجائب القرآنية ما جيعلك يف النهاية 
مستيقًنا من أنه ال مياثله كتاب آخر يف العامل على اإلطالق، وسوف تقتنع مبا ال يرتك عند أي 

 شك يف كون القرآن العظيم قد فصلت آايته وأحكمت من لدن حكيم خبري. 
 ومن عناوين فصول الكتاب أيًضا:

 اهلندسة القرآنية.  -

 عجيبة تكامل اآلايت يف السور املختلفة. -

 عجائب تسمية سور القرآن أبمسائها املعروفة.  -

 عجائب القرآن يف العلوم املعاصرة.  -

 القرآن.عجائب امليزان يف ألفاظ  -

 األلفاظ القرآنية ودقة تعبريها.  -

 القرآن وأخبار املستقبل.   -
 

الرايض:   -دلئل القرآن اإلعجازية على صدق الرسالة احملمدية/ حسني بن حممد قراش.
 ص.  71هـ،  1437د. ن، 

قصد املؤلف بيان صحة دين اإلسالم لكون القرآن الكرمي معجزة واضحة ال تنكر، والرتكيز  
 كله على )املعجزة(، الذي جعله يف ستة مباحث:  

 معىن إعجاز القرآن الكرمي. -

 مصطلح اإلعجاز واملعجزة. -

 التحدي ابلقرآن.  -

 أوجه إعجاز القرآن الكرمي. -

 ضوابط يف اإلعجاز العلمي. -

 از القرآن الكرمي.مثرة دراسة إعج -



528 
 

 
 الفصل الثاين 

 اإلعجاز العددي وردود 
 

 -.أثره وإعجازه يف القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة/ بلعيد حماسن (:7الرقم سبعة )
 جـ.  2هـ، 1434بريوت: دار الكتب العلمية، 

 
اليازوري،  عم ان: دار  -العدد يف القرآن: لطائفه ومسائله/ عبدالرمحن اسعود ابداح.

 ص.  290هـ،  1435

 اهتم املؤلف أبمرين أساسيني:
بيان لطائف وبدائع العدد يف القرآن الكرمي. ويعين ابللطائف األمور اليت ختفى على  -

 القارئ يف ابدئ األمر، وحتتاج إىل فضل تدبر وأتمل، نظرًا لدقة ملحظها.
لقرآين ويعني على فهم والثاين: عرض لقواعد ومسائل العدد ابلقدر الذي خيدم النص ا -

 شواهده وأحكامه. 

وذكر أن حبثه هذا غري مسبوق، وأنه ال يهتم فيه ابإلعجاز العددي مثل غريه ممن حبث يف 
األعداد يف القرآن، ولكنه دراسة لبيان لطائفه، ودقائق املعاين اإلفرادية والرتكيبية للنصوص  

والبيان منها إىل الدراسات اإلحصائية   القرآنية، فهي دراسة أقرب إىل علوم البالغة واملعاين
 الرقمية اجلامدة، بل إنه ال عالقة هلا ابلنواحي اإلحصائية ألبتة. 

 

هـ،   1437القاهرة: دار العلوم،  -القرآن ومعادلة الزمان/ عبدالغفور حممد الرئيسي.
 ص.  267

نية، وذكر املؤلف  كتاب يف اإلعجاز العددي يف القرآن الكرمي، وتركيزه فيها على النواحي الزم
أنه "عن القرآن وعجائبه العلمية والرقمية"، وذكر املقدم له أنه "أتى جبديد يف كتابه هذا، سواء  
يف علم التشفري، أو علم اجلينات والبصمة الوراثية، وقطع اجلدل الدائر يف حتديد ليلة القدر،  

 وغريها من املوضوعات واملسائل اليت سرب أغوارها".
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اإلعجاز التقابلي والتوازن العددي يف القرآن الكرمي: دراسة حبثية علمية/ فهد خليل  

 ص.  314هـ،  1437عم ان: دار ايفا العلمية،  -زايد.
موضوع اإلعجاز التقابلي والتوازن العددي يف القرآن الكرمي ال يزال بني أخذ ورّد، وهناك الكثري  

 من العلماء مل يقتنعوا به بعد.
ؤلف أن األرقام مادامت صحيحة، ومل أتت من طريق املصادفة، وميكن التأكد من وذكر امل

 ذلك بقانون االحتماالت الرايضي، فال مشكلة يف قبول األرقام. 
كما ذكر أن هذه األعداد تُعرض على أهل االختصاص من علماء الرايضيات واهلندسة، وال  

 تُعرض على من ال يعرف شيًئا يف علم الرايضيات.
نيَّ أن القرآن الكرمي حيوي منظومة رايضية معقدة، ومن هنا يكون إعجاز القرآن. وأن  وب

اإلعجاز التقابلي يعدُّ أسلواًب جديًدا للدعوة إىل هللا تعاىل بلغة يفهمها مجيع البشر على اختالف  
 لغاهتم.  

 خاص.   وأورد أمثلة عديدة على هذا اإلعجاز، يف القرآن بصفة عامة، ويف بعض السور بشكل
 

  -نقد دعوى اإلعجاز العددي يف القرآن الكرمي/ إعداد إبراهيم بن صاحل احلميضي.
 ص.  104هـ،  1435الدمام، السعودية: دار ابن اجلوزي، 

يذكر املؤلف أن الناظر يف الكتب واملقاالت واألحباث املكتوبة فيما يسمى ابإلعجاز العددي  
التكلف والتعسف، ليس هلا قواعد اثبتة تبىن عليها، وال أصول  يف القرآن، جيد أهنا مبنية على 

صحيحة تستند إليها، على تفاوت بينها يف املناهج واالجتاهات، وأنه لذلك كتب نقًدا يف هذا  
املوضوع، إسهاًما منه يف ضبط املسار املنهجي الصحيح للكتابة يف إعجاز القرآن الكرمي،  

 وجعل كتابه يف ستة مباحث..
 .ف أستاذ بقسم القرآن وعلومه يف جامعة القصيمواملؤل

 

عم ان: جهينة   -.فاتح حسين حممود  اإلعجاز العددي يف القرآن بني احلقيقة والوهم/
 ص.  96هـ، 1433للنشر، 
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  وردية دحومان احلسنية عجاز الرقمي املزعوم/به العليم الغفور من بطالن اإل مالء ما منَّ إ

)سلسلة إبطال اإلعجاز الرقمي   -ص.  45هـ، 1433عم ان: دار الفاروق،  -اجلزائرية.
 (. 2للقرآن الكرمي؛ 

 وهلا كتب أخرى يف هذه السلسلة.
 

 الفصل الثالث 
 اإلعجاز العلمي )عام( 

 
  من القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة/ عجاز العلمي بكل  مقدمة وضوابط لدراسة اإل

 ص.  191هـ،  1433،  دار الفنار  القاهرة: -حممد النجار.زغلول راغب 
 فيه ثالثة فصول:

 حفظ القرآن الكرمي بعد ضياع كل صور الوحي القدمية. -
 موقف املعتدلني من قضية اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي. -

 اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي: تعريفه، مربراته، وضوابطه. -

 
التوافق العلمي القرآين: دراسة نقدية على الفكر اإلعجازي حنو منهجية منطقية حول 

دمشق: دار الغواثين للدراسات القرآنية،   -اصطالًحا وهنًجا/ حممد خري ممدوح املوصللي.
 ص.  288هـ،  1436

 فصوله األربعة:
 موجز عن نشوء وإنتاج الفكر اإلنساين مث اتريخ متايزه. -

 تصويبها. رصد األخطاء املنهجية يف كتب اإلعجاز و  -

 التوافق الكومسولوجي القرآين. -

 آاثر التوافق العلمي القرآين الفلسفية. -
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ويبدو أن مناقشة املشككني وامللحدين يف اإلعجاز العلمي للقرآن من دوافع تنسيق أفكار  
 الكاتب وترتيبها يف هذا املوضوع. 

عىن هو أمر مطلوب وذكر أن العناية الفائقة يف تناول ألفاظ كلمات اآلايت الكرمية على امل
بشدة يف حالة دراسة اآلايت ذات الدالالت العلمية، فيجب تناول كل لفظ ودراسة داللته،  
 وذلك حبصر جماليه املكاين والزماين، من أجل حتديد املعىن املراد الذي حيمله اللفظ بكل دقة.. 

 
  120هـ،  1433الرايض: املؤلف،    -.عجاز العلمي/ خالد عوض احلريباي دعاة اإل  مهالً 
 ص.
 .التحليالت الضائعة يف الظواهر الكونية :ويليه

 
  -موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة: آايت هللا يف اآلفاق/ حممد راتب النابلسي.

 ص.  391هـ،  1434عم ان: مؤسسة الفرسان للنشر، 
واحلديث النبوي الشريف،  بيان آلايت هللا املعجزة يف الكون، مما ورد ذكره يف القرآن الكرمي 

كالشمس، واألرض، واملاء، والنبات، واحليوان، واألمساك، والطيور، واحلشرات. وكلها دالئل 
 حية تقود إىل اإلميان ابخلالق العظيم.

 
بريوت: دار ابن حزم،    -املعجزة اخلالدة: براهني ساطعة وأدلة قاطعة/ علي حممد الصاليب.

 ص.  323هـ،  1434
كما    –جاز العلمي يف القرآن الكرمي أبسلوب سهل مبسَّط بعيد عن التعقيدات  اهتم فيه ابإلع
وحرص على تنوير العقول ابلرباهني، وتطهري النفوس ابألدلة، وإحياء القلوب  – يقول املؤلف 

ابحلجج، وبيان عظمة هللا تعاىل أبسلوب العصر، الذي يعتمد على العقل واملنطق واحلجة؛ 
 ا الدين، وروعة القرآن، الذي جاء معجزة خالدة. إلقناع الناس بعظمة هذ

 
دار   جدة: - .عبدهللا بن عبدالعزيز املصلح  املنح اإلهلية يف إقامة احلجة على البشرية/

 ص.  167هـ، 1433، أجياد
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النصــــــــــــــف الـثاين من الكـتاب يف اإلعجـاز العلمي يف القرآن الكرمي، وهو أكثر من النصــــــــــــــف 
األول. واملؤلف هو األمني العام للهيئة العاملية لإلعجاز العلمي يف القرآن والســــــنة برابطة العامل 
اإلســـالمي، وقد كتبه أبداء عال واقتدار. ومن موضـــوعاته: الضـــغط اجلوي، النهاايت العصـــبية 

جللد، نشــــــــأة الذرية، احلجر الصــــــــحي، عجب الذنب، أدىن األرض، تداخل ومتايز الكتل يف ا
 البحرية، ظلمات البحر العميق.. 

 
 املصـــــــــــلح بن عبــدالعزيز عبــدهللا  حجــة وبرهــان/ عجــاز العلمي يف القرآن والســـــــــــنــة:اإل

مكـة املكرـمة: اهليـئة الـعاملـية لإلعجـاز العلمي يف القرآن والســــــــــــنة؛ جـدة: دار  -وآخرون.
 ص. 260هـ،  1432جياد، 

 فصول الكتاب:
 بيان أوجه اإلعجاز يف القرآن الكرمي والسنة املطهرة.  -
 تتبع اتريخ اإلعجاز. -

 نظرة اإلسالم إىل العلوم. -

 جاز العلمي.أهم الشبهات املثارة حول التفسري العلمي واإلع -

مناذج حمققة من اإلعجاز العلمي )يف الطب وعلوم احلياة، يف علوم الفلك  -
والفضاء، يف علوم األرض والبحار، يف اإلعجاز التشريعي والبياين، اآلاثر  

 اإلميانية والعلمية هلذه احلقائق(.

 البحث يف اإلعجاز العلمي. -

 
أتليف صبي   حمتوايته ومثني مكنوانته/ سياحة يف كتاب هللا تكشف نفيس  إعجاز:

 ص. 802هـ،  1435 سالمية،مكتبة املنار اإل الكويت: ،حويل ِّ  -.الدمرداش 
ر مفرداهتا،  إحبار يف آايت قرآنية وبيان لوجوه اإلعجاز العلمي فيها، فيذكر املؤلف اآلية، ويفسِّّ

 ابلصور والرسوم. ويذكر معناها العام، مث تفسريها العلمي، ويفصل ذلك، مع توضيحات 
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 -املوسوعة املنبية يف خطب اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة/ حممد عبدالعاطي حبريي. 
 مج. 3هـ،  1434القاهرة دار التوفيقية للرتاث، 

جعله املؤلف على شكل خطب ميسَّرة، وقسمه على سبعة أقسام، هي: اإلعجاز العلمي يف 
اإلنسان وما يتعلق به، عامل احلشرات، الطب النبوي، التشريع القرآن والسنة يف كل من: خلق 

اإلسالمي، عامل البحار واحمليطات، األرض، األمور الكونية )الشمس والقمر والنجوم 
 والكواكب، الرايح واملطر واألعاصري.. والرباكني والزالزل.. وغري ذلك(.

 
 الفصل الرابع 

 موضوعات معينة يف اإلعجاز العلمي
 
  اء واألرض و احلياة بني اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي و املعارف اجلغرافية احلديثة: امل

اإلسكندرية: املكتب اجلامعي  -.رائد راكان اجلواري دراسة مقارنة يف الفكر اجلغرايف/
 ص.  288هـ، 1434احلديث، 

 
ة: دار غريب،  القاهر  -.أمحد إمام بركة/ الفيزايء و اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي 

 ص.   152هـ،  1434
 

إعـداد الســـــــــــيـد علي أمحـد  إعجـاز القرآن الكرمي والســـــــــــنـة النبويـة يف جمـال علوم البيئـة/
 ص. 127هـ، 1433، مكتبة العلوم واحلكم القاهرة: -.الصوري

 فصوله الستة:
 اإلسالم ومسؤولية اخلالفة يف األرض. -
 املادية(. –اإلسالم ودعوته إىل العمل وعمارة األرض وتنميتها )البشرية  -

 مفهوم التلوث البيئي وأنواعه وأشكاله. -

 هدي اإلسالم يف احلفاظ على البيئة. -

 إعجاز البيئة يف القرآن الكرمي. -
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 البيئة يف السنة النبوية الشريفة. -

 
طرابلس الشام: دار   -.2ط-شعبان.الظواهر اجليولوجية يف القرآن الكرمي/ مروان وحيد 

 ص )أصله رسالة دكتوراه(.  384هـ،  1432اإلعجاز، 
هذا هو الكتاب الثالث من )سلسلة إعجاز القرآن الكرمي( الذي يقدمه املؤلف، وفيه حديثه  
عن نشأة كوكب األرض وطبيعته، وعن انفصال األرض عن السماوات، وأورد اآلايت القرآنية 

ذلك، مث عرض دراسات علماء اجليولوجيا يف طبيعة األرض ومكوانهتا، مبيًنا الغالف  الدالة على  
 املائي والغالف الصخري والغالف اجلوي لألرض. 

كما حتدث عن شكل األرض، والسجال الذي دار بني العلماء حوله، وقرار القرآن الكرمي أبن  
 األرض كروية، ودراسات العلماء وأدلتهم حول ذلك.

يث عن حركة األرض ودوراهنا، فبنيَّ أن األرض هلا حركتان: حركة حمورية حول  وعرج للحد
نفسها، وحركة حول الشمس، كما بنيَّ من خالل القرآن والعلم أن مجيع النجوم والكواكب 

 واألجرام السماوية جتري وتسبح يف الكون. 
، والتعرية وعواملها، إضافة إىل حديثه عن عوامل البناء األرضي بني القرآن والعلم، والتجوية

 ونقص األرض وطبقاهتا، ومعىن األرض اهلامدة واخلاشعة، وقشرة األرض وسبب تصدعها... 
واملؤلف من حمافظة إدلب بسورية، ويعمل أستاًذا وداعية ابلشارقة. وقدم لكتابه ثلة من العلماء 

 واملتخصصني.
 

مكة املكرمة: اهليئة   -.اينصاحل بن عبدالقوي السنب اإلعجاز يف تقسيم الرايح البحرية/
 ص.  59هـ،   1433، دار جياد جدة: العاملية لإلعجاز العلمي يف القرآن و السنة؛ 

تناول فيه الباحث موضوع الرايح البحرية ومقابلة ما توصل إليه العلم احلديث من تقسيم هذه 
 الرايح علمًيا مبا ورد يف القرآن الكرمي كمعجزة واضحة ودقيقة مذكورة فيه. 

قد استعرض املؤلف أنواع الرايح املختلفة، كالرايح العاصفة، والرايح اهلادئة، والرايح الساكنة،  و 
وأثرها على تكوين األنواع املختلفة من املوج، كما ذكر جهود علماء البحار يف استقصاء مجيع  

 أنواع الرايح فوق سطح البحر، ومعرفة أصنافها وأنواعها.  
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ل ذلك مصحواًب بتبسيط للحقائق العلمية، مع اإلحاطة الدقيقة  وقد تناول القرآن الكرمي ك
 واأللفاظ املعربة عن احلقائق.  

 
حممد راتب   آايت هللا يف اإلنسان/  السنة: موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن و

 ص.  365هـ، 1434للنشر،  مؤسسة الفرسان ان:عم   -.النابلسي
ه وجلده وشعره وأجهزته  بيان للمعجزات اإلهلية يف جسم  اإلنسان وهيكله وعضالته وحواسِّّ

املختلفة، يف لقطات دقيقة ونظرات عميقة، تدلُّ على أن هللا تعاىل هو اخلالق املتفرد واملوجد  
 القادر، مما يؤدي إىل التأمل والتدبر، ويقود إىل اإلميان. 

 
هـ،  1433الورد،  القاهرة: مكتبة جزيرة   -.علي العرييب معجزات اجلسد يف القرآن/

 ص.  192
 

بغداد: دار ومكتبة   -إعجاز القرآن يف النبات واحليوان/ إعداد حسام محيد احلديثي.
ص )طبع على نفقة وزارة الثقافة مبناسبة بغداد عاصمة الثقافة   345هـ،    1434عدانن،  
 م(.  2013العربية 

هللا الكرمي، وقد أشار إىل رموز  دراسة وتدبر فيما ورد من أمساء حيواانت ونبااتت يف كتاب 
علمية فيها، كما كشف العلم احلديث مزااي وأسرارًا هلا تدلُّ على عظمة القرآن الكرمي وإعجازه،  

 فدرسها املؤلف ابلتفصيل. 
وأحلق ا بكتابه حبثًا طريًفا عنوانه "إعجاز رابين يثبت أن شكل الفواكه واخلضروات هلا معىن"،  

يشبه جًدا شكل الدماغ )املخ( بفصَّيه األمين واأليسر املوجود بداخله، وأكدت منها قوله: اجلوز  
األحباث أن تناول اجلوز يسهم يف منو الكثري من اخلالاي العصبية اليت تساعد يف أداء املهام 

 الدماغية.
 وقال: الفاصولياء تساعد الكلى يف أداء مهامها، وفعالً تشبه شكلها. 

اجلزر اليماين( تشبه البنكرايس يف شكلها، وهي تساعد على توازن  وقال: البطاطا احللوة )
 السكر يف الدم. 
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وقال أيًضا: البصل يشبه خالاي اجلسم، وتظهر األحباث أن البصل يساعد يف التخلص من 
 فضالت اجلسم، وجيعل عيون اإلنسان تدمع، فتنظف طبقات العني.

 سبحان هللا. 
 

ُتُم النَّاَر الَّيتِّ   -.2ط-شــراف عبدهللا بن عبدالعزيز املصــلح.إمحد عروة؛ أ  /ُتوُروَن{  }َأفـََرأَيـْ
ــة العــامليــة لإلعجــاز العلمي يف القرآن والســـــــــــنــة؛ مكــة املكرمــة: ، دار جيــاد جــدة: اهليئ

 ص. 71هـ، 1432
فصــــوله الثمانية: اإلعجاز اجلديل، اإلعجاز العلمي يف التكامل االســــتداليل، اإلعجاز العلمي 

ة، اإلعجـاز العلمي يف مشوليـة املعىن، اإلعجـاز التبليغي، اإلعجـاز القرآين يف يف الظـاهرة اخللقيـ 
ــتــدالل بظــاهرة النــار، اإلعجــاز العلمي يف  ترابط اآلايت، اإلعجــاز العلمي يف حكمــة االســــــــــــ

 حتدي القرآن لإلنسان.
وطين واملؤلف رمحه هللا كان أستاًذا مبعهد العلوم الطبية ورئيس قسم صحة البيئة يف املعهد ال

 للصحة العمومية ابجلزائر.
 

اهليـئة  مكـة املكرمـة: -عم حممـد احلفين.نعبـدامل عجـاز العلمي يف عـامل النحـل/اإل هوجـ أمن 
 ص. 82هـ، 1433، دار جياد جدة: العاملية لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة؛

اإلنسان به ومبوضوع  أورد املؤلف اآلايت الكرمية الواردة يف النحل، وحتدَّث عن عامله، وصلة 
العقيدة، وذكر أنواع النحل وخاصة حنل العسل، ومساكنه ومنازله، وسلوكياته وعالقته برتكيبه  

 وتكوينه، ومنتجات حنل العسل..
 

مكـة   -عـبداجملـيد الزـنداين.  ســـــــــــامل عـبدهللا احملمودد والقرآن/  حســـــــــــاس ابألمل بني الطـب  اإل
ــ، 1433،  دار جياد  جدة:  العلمي يف القرآن والسنة؛اهليئة العاملية لإلعجاز  املكرمة: هـــــــ

 ص. 38
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فيه بيان حقائق علمية حول اجللد، واآللية احلسية لإلحساس السطحي والعميق، وخالاي  
التغريات البيئية، ودرجات احلروق وأنواعها، واألحشاء وعذاب يوم القيامة، مث أوجه اإلعجاز 

 يف املوضوع. 
 

اهليئة العاملية لإلعجاز العلمي  مكة املكرمة: -حممد دودح.  معجزة علمية/  نشـــــأة الذرية:
 ص. 97هـ، 1432، دار جياد جدة: يف القرآن والسنة؛

فيه حديث عن أطوار ختليق اجلنني، وتقدير جنســه، ومتيزه، وتكون الغدد التناســلية. مث دراســة 
 داللية عن الصلب والرتائب..

 
اهليـئة الـعاملـية  مكـة املكرـمة: -حنفي حممود ـمدبويل. اخلنزير/عجـاز العلمي يف حترمي حلم اإل

 ص. 93هـ، 1433، دار جياد جدة: لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة؛
ــبهات يف  ــلوكية للخنزير، وحترميه، والرد على شـ ــيولوجية والسـ ــرحيية والفسـ ــفات التشـ بنيَّ فيه الصـ

اتية وليـست مكتسـبة، مث قارن بني حلمه خصـوصـية اإلسـالم بتحرميه، وأن العلة يف حترمي حلمه ذ
 وحلوم األنعام احلالل.

 واملؤلف رئيس قسم الفريوسات بكلية الطب البيطري يف جامعة بين سويف.
 

 الفصل اخلامس
 مباحث متنوعة يف اإلعجاز

)وينظر اإلعجاز البالغي يف بالغة القرآن، واإلعجاز اللغوي يف األلفاظ القرآنية،  
 لدليل يف موضوعيهما( واإلعجاز الصويت وا 

 
اهليئة  :  مكة املكرمة  -سعد بن علي الشهراين.  ميان/عجاز القرآن يف دللة الفطرة على اإل إ

 ص.  62هـ،  1432، دار جياد   جدة:  العاملية لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة؛
التدين يف الدراسات  معىن الفطرة، وحقيقتها من خالل األدلة القرآنية، وأسباب تغريها، وفطرية  

 احلديثة. 
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وذكر املؤلف يف خامتته أن الدراسات العلمية احلديثة أثبتت "أن الغريزة الدينية مشرتكة بني كل 
األجناس البشرية، حىت أشدها مهجية وأقرهبا إىل احلياة احليوانية، وأن االهتمام ابملعىن اإلهلي  

 دة".  ومبا فوق الطبيعة هي إحدى النزعات العاملية اخلال
 

اإلعجاز يف القراءات القرآنية واجلمع بينها/ مجع وإعداد حممد إبراهيم سنبل، عبدهللا  
طنطا:    -علوان، حامد أمحد العفيفي، سليمان علي بدير؛ إشراف عبدالكرمي إبراهيم صاحل.

 ص(.  1296مج ) 2هـ،  1437دار الصحابة للرتاث،  
القراءات القرآنية، مدَّعني أن بينها تعارًضا  رد  على شبهات املرجفني، الذين يشككون يف 

واختالفًا، واحلق أهنا وجه من وجوه اإلعجاز، فبعضها تفسري لبعض ما اشتملت عليه اآلايت 
القرآنية، وبعضها يكون تفصياًل ملا أمجل يف القراءة األخرى، وبعضها قد يكون إثراء للمعىن 

عضها يكون مجًعا حلكمني فقهيني جائزين أو  ابلتنويع يف األسلوب من الناحية البالغية، وب
 أكثر يف املسألة الواحدة، وبعضها يعّد مجًعا بني لغات وهلجات العرب املختلفة...

 واقتصر فيه على القراءات العشر املتواترة.
 

  - إعجاز النظم القرآين يف اقرتان السنن الجتماعية ابلسنن الكونية/ توفيق بن علي زابدي.
 ص.  72هـ،  1436حلضارة، الرايض: دار ا

 بتتبع اآلايت الكونية، ُوجد ترابط كبري بني سنن هللا يف الكون، وسننه يف األنفس. 
قال املؤلف: إذا فهمنا سنن هللا يف الكون، قادان ذلك إىل فهم سنن هللا يف األنفس، وقد جرت 

 ، والعكس.عادة القرآن بذكر دالئل الوحدانية يف األنفس عقب ذكر دالئلها يف اآلفاق
 وحبث املؤلف موضوعه هذا من خالل ثالثة مباحث: 

 التعريف مبصطلحات البحث. -

 التعريف ابلسنن االجتماعية والكونية والفرق بينهما.  -

 الدراسة التطبيقية: مناذج من اقرتان السنن االجتماعية ابلسنن الكونية.  -

 ومن أمثله ما ذكره املؤلف يف املبحث األخري:
 هللا يف إيتاء امللك ونزعه بسنة هللا يف إيالج الليل والنهار. اقرتان سنة  -
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اقرتان سنن هللا يف نظام احلياة من موت وابتالء بسنته يف السماوات واألرض واملاء   -
 والليل والنهار. 

 اقرتان سنة هللا يف املكر بسنته يف ثبات اجلبال الرواسي. -

 
تنسيق وحتقيق وتعليق عبدالوهاب رشيد  اإلعجاز مبا يف أخبار ووعود القرآن من اإلجناز/ 

 ص.  190هـ، 1433عم ان: دار عم ار،  -أبو صفية.
تدبر يف آايت من الكتاب املبني، وتفسري ملا ورد فيها من وعود أخرب عنها، منذ بدء نزوله حىت  

 ختامه، مث جتلية كيفية حتققها، ووجه اإلعجاز يف ذلك.
اليت أخرب هبا القرآن حتققت، وهي كثرية، وكذلك ما ذكر وبنيَّ املؤلف يف ختام كتابه أن الوعود  

 هللا يف كتابه عن القيامة سيحدث، إميااًن مطلًقا بذلك.
 ( من "السلسلة السياقية القرآنية" اليت يقدمها املؤلف. 10وهذا هو الرقم )

 
القاهرة: األزهر،   - هـ(. 1394شريعة القرآن من دلئل إعجازه/ حممد أبو زهرة )ت 

 ص.  120هـ،  1436
بعث هللا كل نيب مبعجزة تقف عندها القدرة البشرية، وكانت مادية حسية، تكشف عن معىن 
، تتأمله العقول  روحي وتنزيل مساوي، ولكن معجزة حممد صلى هللا عليه وسلم كانت أمرًا معنوايًّ

 ازه مستمرًّا.واألفهام، وتتعرفه املدارك البشرية يف كل األزمان، ومل يفقد حجيته، ومل يزل إعج
وقد تكلم العلماء يف إعجاز القرآن الكرمي من جوانب عدة، غري أن سبًبا واحًدا مل يذكروه من 

هـ(، وهو من  1381هذا اإلعجاز، كما يقول املؤلف )صدر كتابه هذا يف طبعته األوىل عام 
يال، أال  أقوى األسباب، أو يعدل أقواها، وبه يكون القرآن معجزًا لكل الناس، يف كل األج

وهو شريعة القرآن، فما اشتمل عليه القرآن من أحكام، سواء ما كان منها يتعلق ابألسرة، أو  
ما يتعلق ابجملتمع، وما يتعلق ابلعالقات الدولية، فريد يف اببه، مل يسبقه شرع سابق، ومل يلحق 

 مبا وصل إليه شرع الحق.. 
 العدل، ورعاية املصاحل، والشورى بني املسلمني..وبنيَّ أن حكم القرآن يقوم على ثالثة أقطاب:  
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هليئة العاملية ا مكة املكرمة: -.جبيكوثر عبدالفتاح األ  عجاز التشريعي يف حترمي الراب/اإل
 ص.  51هـ، 1432، دار جياد جدة: لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة؛

 فصوله الثالثة: 
 الراب.مقومات املنهج املايل اإلسالمي يف حترمي  -
 دراسة حتليلية لتربير سعر الفائدة )الراب( يف ضوء املنهج العلمي. -

 دراسة حتليلية لتأثري سعر الفائدة على االقتصاد املعاصر. -
 

اإلعجاز املنطقي يف القرآن الكرمي: دراسة حتليلية للحجج املنطقية يف القرآن الكرمي/ زكراي  
 ص.  320، هـ  1436اخلرطوم: مطابع السودان،  -بشري إمام.

ذكر املؤلف أن القرآن الكرمي يستخدم املنهج االستنباطي أبوسع الطرق، واملنهج االستنباطي  
هو الذي يستخدم الرباهني واألدلة القاطعة اليقينية اليت ال ريب فيها، وهذه أهم خاصية من  

 خصائص املنطق، واحلجج االستنباطية هي أقوى احلجج، وسيدة األدلة. 
القرآن الكرمي يستخدم كل مناهج اإلقناع اليت ميكن أن تسوق اإلنسان إىل احلق، وبنيَّ أن 

وهي: منهج اإلقناع العقلي )االستنباط، االستقراء، التمثيل، احلدس االستنباطي(، وسائل  
 اإلقناع اخلطايب، وسائل اإلقناع اجلديل.

 جلامعات السودانية.وجعل كتابه يف تسعة فصول. وهو أستاذ الفلسفة والفكر اإلسالمي اب
 

القاهرة: عامل  -الظواهر اجلغرافية يف القرآن الكرمي من منظور تربوي/ فوزي الشربيين. 
 ص.  176هـ،  1432الكتب، 

 تساءل املؤلف كثريًا: هل يوجد إعجاز علمي وجغرايف يف القرآن الكرمي؟
كرمي، فوجد العديد ولإلجابة على هذا السؤال قام بدراسة علمية من وجهة جغرافية للقرآن ال

( سورة  75( آية من )300من اآلايت القرآنية تتضمن حقائق جغرافية، بلغت دراسته هلا يف )
 توضح ظواهر جغرافية خمتلفة، وذكر أنه عرضها معتمًدا على تفاسري العلماء.

 وجاءت دراسته هلا من خالل عشرة فصول، هي:
 اجلغرافيا الفلكية يف القرآن الكرمي. -
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 تضاريس يف القرآن الكرمي. جغرافيا ال -

 جغرافيا البحار واحمليطات )األوقيانوغرافيا( يف القرآن الكرمي. -

 اجلغرافيا اجليولوجية يف القرآن الكرمي.  -

 اجلغرافيا املناخية )امليتورولوجية( علم األرصاد اجلوية يف القرآن الكرمي. -

 جغرافيا األمساء )الطوبونيما( يف القرآن الكرمي.  -

 اجلغرافيا االقتصادية يف القرآن الكرمي.  -

 ظواهر اجلغرافيا السياحية يف القرآن الكرمي. -

 جغرافيا النقل واملواصالت يف القرآن الكرمي. -

 اجلغرافيا التارخيية يف القرآن الكرمي. -
 

 اثلث عشر
 دفع شبهات ومطاعن عن القرآن الكرمي 

 )وبعضها يف موضوعها( 
 

 الفصل األول
 ومطاعن )عام(دفع شبهات 

 
هـ(؛ حتقيق حممد   402النتصار للقرآن/ القاضي أبو بكر حممد بن الطيب الباقالين )ت 

 ص.  670هـ، 1433بريوت: دار الكتب العلمية،  - السيد عثمان.

 
؛  هـ(  444)ت   عمرو عثمان بن سعيد الداين أليب  /التنبيه على اخلطأ و اجلهل و التمويه

  59هـ،  1434تطوان: مجعية األئمة املالكية لألحباث والنشر،  -.أيوب بولسعاد حتقيق
 ص.
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رسالة جديدة للعالمة املقرئ أيب عمرو الداين، ردَّ فيها بشدة مع توبيخ، على مسائل يف علوم 
الطلمي  القرآن الكرمي، تلقاها على شكل أسئلة واستفسارات من أهل مسجد حيىي بن عمار 

 بدانية، يسألونه عنها بعد أن أُثريت عندهم.
 

 الفصل الثاين 
 البدع 

 
والعملية حول القرآن الكرمي يف واقع املسلمني املعاصر/ عبري بنت عبدالعزيز  البدع القولية  

 ص )أصله رسالة ماجستري(. 259هـ،  1436الرايض: دار الفضيلة،   -بن شبيب.
هدفت الباحثة من هذا املوضوع إىل مجع ما أحدثه الناس من البدع حول القرآن الكرمي يف 

ذلك، وحتقيق القول يف بعض األمور اليت اختلف العلماء  عصران، وبيان وجه البدعة املخالفة يف  
يف حكمها، مثل تقبيل املصحف، والقيام له، ودعاء ختم القرآن، وخمالفة الرسم العثماين، وحنو  

 ذلك.
وتناولت يف ابب البدع القولية: بدع قراءة القرآن املتعلقة ابلزمان واملكان، ويف ختصيص بعض 

يل، وبدع الناس القولية أثناء وبعد قراءة القرآن، وبدعهم يف القراءة السور واآلايت مبزية دون دل
 على األموات.

ويف ابب البدع العملية تناولت بدع الناس يف كتابة القرآن، ويف اهليئات والكيفيات أثناء وبعد 
 قراءة القرآن، وعند ختم القرآن، مث بينت حكم استعمال بعض آايت القرآن يف املزاح.

  
 ثالث الفصل ال

 الرد على أهل الكتاب
 

الدوحة: وزارة األوقاف،   -القرآن ونقض مطاعن الرهبان/ صالح عبدالفتاح اخلالدي.
 ص.  758هـ،  1437
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انتصار للقرآن الكرمي أمام هجمة تنصريية ظهرت يف هيئة كتاب طبع ابسم مستعار )عبدهللا  
"ضوء احلياة" التنصريية، ووزعته  الفادي( بعنوان "هل القرآن معصوم"، الصادر عن مؤسسة 

 هيئات ومراكز تنصريية عديدة، وأنزلته على الشبكة العاملية. 
وقد ردَّ عليه املؤلف ابلتفصيل من خالل عشرة أبواب، يف ترتيب موضوعي، وهي: نقض  
املطاعن اجلغرافية، والتارخيية، واألخالقية، والالهوتية، واللغوية، والتشريعية، واالجتماعية،  

 لعلمية، والفنية، واملطاعن املوجهة إىل حياة الرسول عليه الصالة والسالم.وا
( شبهة، تتبعها املؤلف يف تلك األبواب، وبنيَّ هتافتها وبطالهنا ابألدلة  243وقد بلغت )

 القاطعة.  
 وقد سبق صدور الكتاب قبل عقد من اترخيه.

 
املوروث الكتايب آلابء الكنائس عن  موقف كبار القساوسة من القرآن الكرمي: دراسة يف 

 ص.  640هـ،  1438الطائف: دار الطرفني،  -القرآن الكرمي. 
دراسة وتفنيد للشبهات واالفرتاءات اليت كتبها ونشرها كبار قساوسة الكنائس الشرقية والغربية  

يهود    عن كتاب هللا تعاىل، وبيان بدورهم يف احلرب على اإلسالم، وموارد املستشرقني بني أحبار
 وقساوسة النصارى. 

 
استدللت النصارى ابلقرآن الكرمي: ألوهية املسيح ومعجزاته أمنوذًجا/ محود بن إبراهيم  

 ص.  64هـ،  1437الرايض: مدار الوطن للنشر،  -السالمة.
سعى أعداء اإلسالم من النصارى وغريهم إىل تشويه معاين القرآن الكرمي، وصرف دالالت 

أهواءهم، فقاموا ابلبحث يف القرآن عما يزعمون أنه موافق لدينهم، ومؤيد    اآلايت إىل ما يوافق
 لعقيدهتم يف أتليه املسيح والقول ابلتثليث، وغري ذلك مما يعتقدون. 

وذكر املؤلف أنه التقى بعدد من القساوسة والرهبان، وكان احتجاجهم ابلقرآن على صحة  
 ا جاء ليؤكد الداينة املسيحية املثلِّّثة! معتقدهم أمرًا مشتهرًا عندهم، وأن اإلسالم إمن
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وردَّ على شبهاهتم، منها قوله خمتصرًا: معجزة خلق املسيح للطري وإبراء األكمه واألبرص، وغريها  
من املعجزات اليت وهبها هللا له، إمنا هي مقيدة إبذن هللا، لكوهنا مما خيتص هللا به، ولو كان إهلًا  

 . ملا احتاج أن يكون خلقه إبذن هللا
 

 الفصل الرابع 
 الرد على الشيعة

 
عبدهللا رمضان   / موثوقية نقل القرآن من عهد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إىل اليوم

 ص.  372هـ، 1433القاهرة: الدار النورانية للرتاث والبحوث العلمية،  -موسى.
خطاء يف املصحف الذي كتبه الصحابة  أصولية للرواايت اليت تزعم وجود  أدراسة نقدية حديثية و 

، والرواايت اليت تزعم أن النيب صلى هللا عليه وسلم أجاز للصحابة تغيري ألفاظ القرآن.  وإىل اليوم
 ، كما يظهر على الغالف. كاذيب كتابني للشيعة الرافضةأعلمي يكشف  ردّ و 
 

عم ان: دار   - ُنسب إىل األئمة/ حممد حممود عبدهللا.الشيعة وحتريف القرآن يف ضوء ما 
 ص.  120هـ،  1435عمار، 

يفصح الكتاب عن عقائد الشيعة بتحريف القرآن الكرمي، مستداًل مبصادرهم ومراجعهم، ومن  
أقوال كبار علمائهم. وكتب املؤلف عن اإلخباريني واألصوليني والتفسري الباطين، وعن مفسري 

ا بتحريف القرآن، وعرَّج على كتاب "الكايف" للكليين وقوله بتحريف  الشيعة الذين صرَّحو 
القرآن، وعلى كتاب "فصل اخلطاب يف حتريف كتاب رب األرابب" لنوري الطربسي، وسكوت  
املرجعيات الشيعية عن ضالالته، وأورد حوارًا مع أئمة الشيعة الذين يقولون بتحريف القرآن، 

ابملوضوع، منها: ملاذا يتربأ بعضهم من القول بتحريف   مث إجاابت سريعة عن أسئلة تتعلق
 القرآن؟

 
جدة: مركز   - موقف الشيعة املعاصرين من القرآن الكرمي/ انصر بن عبدهللا القفاري.

 ص.  98هـ،   1437التأصيل للدراسات والبحوث، 
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صرين  دراسة علمية موثقة من مصادر الشيعة االثين عشرية املعتمدة لديها، وبيان موقف املعا
 منهم من القرآن الكرمي.

 وبعد التمهيد جاء الكتاب يف مخسة مباحث: 
 الصلة بني السابقني والالحقني يف مصادر التلقي. -

 موقف الشيعة املعاصرين مما افرتاه سلفهم من الزاندقة امللحدين يف القرآن الكرمي. -

 احنرافهم يف أتويل القرآن. -

 األئمة. دعواهم تنّزل كتب إهلية على  -

 عقائد أخرى هلم يف كتاب هللا.  -
 

 الفصل اخلامس
 الرد على املستشرقني 

 
بغداد: ديوان الوقف السين،   -املستشرقون والقرآن الكرمي/ حممد هباء الدين حسني.

 ص.  558هـ،  1434
حبث فيه مؤلفه املوضوعات التالية اليت تكلم فيها املستشرقون مما يتعلق مبوضوعات يف القرآن 
الكرمي، مع بيان شبهاهتم والرد عليها، وهي: مجع القرآن الكرمي، القراءات القرآنية، املكي  

 واملدين، الناسخ واملنسوخ، املتشابه، الرتمجة. 
وخصص الباب األخري ملطاعنهم يف الرسول األمني صلى هللا عليه وسلم لكونه مبلِّّغ القرآن 

 الكرمي.
من دراساهتم اإلسالمية بصورة عامة والقرآنية بصورة   وذكر يف خامتته أن أهداف املستشرقني

خاصة، متثلت يف "إاثرة خمتلف الشبهات حول القرآن الكرمي، إن كتاابهتم عن القرآن الكرمي 
بشكل عام قد اتسمت إببراز املتشاهبات منه، والقراءات الشاذة، وأتويل اآلايت، وحتميلها 

 إىل التشكيك والتشويش".أكثر مما تتحمل، يف منهج كثريًا ما يرمي 
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،  2ط  -القرآن الكرمي من املنظور الستشراقي: دراسة حتليلية نقدية/ حممد حممد أبو ليلة.
 ص.  530هـ،   1436القاهرة: مكتبة اآلداب،  -مزيدة ومنقحة.

ردَّ فيه مطاعن املستشرقني وشبهاهتم اليت أاثروها ضد القرآن الكرمي، على اختالف مدارسهم  
 وأوطاهنم ولغاهتم، وفنَّدها ابحلجج واألدلة شبهة شبهة، وذلك من خالل تسعة أبواب، هي:

 القرآن: األصل واملرتادفات. -

 حممد صلى هللا عليه وسلم والقرآن. -

 هـ. 632القرآن بعد سنة  -

 بنية القرآن.  -

 احلوادث واملناسبات التارخيية يف النص القرآين. -

 لغة القرآن وأسلوبه. -

 األشكال األدبية الرئيسة للقرآن. -

 القرآن يف حياة املسلمني وفكرهم. -

 ترمجة القرآن.  -
 واملؤلف أستاذ الدراسات اإلسالمية ابللغة اإلجنليزية يف كلية اللغات والرتمجة جبامعة األزهر.

 

عم ان: دار اليازوري العلمية،   -.رمضان حينوين املستشرقون وبنية النص القرآين/
 ص.  240هـ،  1434

 
القرآن الكرمي يف كتاابت "رودي ابريت": كتاب "حممد والقرآن" منوذًجا: دراســـــة حتليلية/ 

ص )أصله رسالة   432هــــــــ،  1435دمشق: دار العصماء،   -مصطفى عبدالستار مول.
 جامعية(.

رودي ابريت مســــــــتشــــــــرق أملاين ينفي نبوة حممد صــــــــلى هللا عليه وســــــــلم، ويعترب القرآن الكرمي 
 نصًّا بشراًي. وهذه دراسة ونقد آلرائه، وخاصة القصص القرآين.بذلك 
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الرايض: مركز تفسري   -آاثر الستشراق األملاين يف الدراسات القرآنية/ أجمد يونس اجلنايب. 
 ص.  432هـ، 1436للدراسات القرآنية،  

يتحرك ضمن  يذكر املؤلف أن االستشراق األملاين بشكل عام كان وما يزال اتبًعا لسيادة بلده، و 
خطط ومسارات وتوجهات مؤسساته، وأن املستشرقني األملان وظفوا معظم دراساهتم التفسريية  
يف أصل القرآن ومصدره إلثبات أن القرآن جزء مقتطع أو منسوخ من التوراة واإلجنيل، وأن 

 م.دراساهتم تلقى رواًجا واسًعا يف أملانيا، رغبة من الشعب األملاين يف التعرف على اإلسال
 وجعل كتابه يف مخسة فصول:

 أشهر املستشرقني األملان يف الدراسات القرآنية: سريهم وآاثرهم. -

 طباعة القرآن وترمجته ولغته عند األملان.  -

 علوم القرآن. -

 التفسري والسرية النبوية.  -

 جهود عامة لألملان يف الدراسات القرآنية.   -
 

طنجة؛ بريوت: دار احلديث الكتانية،    - أرحيلة.الستشراق األملاين والقرآن الكرمي/ عباس  
 ص.  113هـ،  1435

حتتل حبوث املستشرقني األملان دور القيادة يف مسار الدراسات الشرقية لإلسالم يف الغرب 
عامة، كما يقول املؤلف، وأصبحت مرجًعا وعمدة يف كل ما يتعلق حبقيقة القرآن. ولذلك جاء  

تيودور نولدكه، شيخ املدرسة األملانية اليت عنيت ابلقرآن،  هذا البحث، مركزًا على املستشرق 
 وعليها بنيت أخطر النتائج يف جماالت الدراسات اإلسالمية عامة، والقرآنية خاصة. 

وقد حبث املؤلف موضوعه من خالل ستة فصول، وذكر أن العداء يف الدراسات االستشراقية 
يف األرض، وأن املستشرقني نصبوا  تكشفت يف ممارسات، منها البحث عن مؤلِّف للقرآن

أنفسهم قضاة حملاكمة اإلسالم، ووضعوه يف قفص االهتام، مث اهنالوا عليه ابهتاماهتم وحتليالهتم 
 الباطلة، مدَّعني أن ما توصلوا إليه مل يكن غري دراسات علمية موضوعية رصينة وعميقة... 
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  - ق/ عبدالعزيز بن سعد الشثري.التناص: القرآن يف دراسات احلداثة العربية والستشرا
 ص.  207هـ،  1437د. م: مركز الفكر املعاصر؛ غالف: السعودية: دار الوعي، 

يتتبع فيه الدور الغريب يف نشأة وتطور احلداثة واألدوار اليت تقوم هبا، ويف اجلزء األكرب منه جيري 
شراقي واحلداثي العريب، ليقرر  العديد من املقارانت حول القرآن الكرمي بني املوقفني الغريب االست

هل تقع ضمن إطار التأثر العام يف دعوى األخذ ابملنهج الغريب احلديث يف نقد النص، أم 
 تتجاوز حدود التأثر وترتقي إىل حّد "التناص" يف املفردات واملخرجات.

 
بريوت:  بغداد؛  -اجلنة يف القرآن/ يوسف هوروفيتس؛ ترمجة وتقدمي حمسن الدمرداش. 

 ص.  63هـ،  1437منشورات اجلمل، 
املؤلف مستشرق يهودي أملاين، كتبه بنية سيئة، معتربًا ما ورد عن اجلنة يف القرآن مأخوًذا من 
مصادر يهودية وغريها. وتسبقه مقدمة طيبة للمرتجم، مع تعليقات أو توضيحات يف هوامش 

 النص.

 
 الفصل السادس 

 الرد على احلداثيني وغريهم
 

القاهرة:  -اءة احلداثية للنص القرآين وأثرها يف قضااي العقيدة/ حممد سامل النعيمي.القر 
 ص.  318هـ،   1437مصر العربية للنشر، 

شّكل استنساخ احلداثة الفلسفية يف الفكر اإلسالمي منزلًقا خطريًا عندما مت توظيف آليات  
 يف قراءة النص القرآين وقضااي احلداثة ومذاهبها ونتائجها املختلفة توظيًفا مشوًها ومضطرابً 

العقيدة، فإن أصل البيئة اليت تشكلت فيها احلداثة الفلسفية والفكرية هو يف أورواب، وكانت  
متثل صراًعا اترخييًّا بني الدين الذي كانت الكنيسة وصية عليه، وبني املناضلني من العلماء 

 والفالسفة الذين وضعوا أسس هذه احلداثة. 
 ف هذا املوضوع من خالل ستة فصول:وقد درس املؤل

 األصول املعرفية للحداثة. -
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 القراءة االستشراقية للنص القرآين. -

 القراءة التارخيية للنص القرآين. -

 النص القرآين وآليات القراءة التأويلية.  -

 القراءة اجلديدة ملقاصد الشريعة. -

 أثر القراءة احلداثية يف قضااي العقيدة.  -
 

دراسة حتليلية نقدية/  احلداثية للقرآن الكرمي و مناهج نقد الكتاب املقدس:القراءات 
 ص.  95هـ،  1434الرايض: جملة البيان،  -.ميوسف الكال  

جييب البحث عن أسئلة قد ختطر ببال املسلم وهو يرى دعوة احلداثيني املستميتة وحرصهم  
تطبيق املناهج النقدية اليت على تطبيق مناهج حديثة على النص القرآين، كندائهم بضرورة 

طبقها النقاد الغربيون على التوراة واإلجنيل؛ ألن تطبيقها يف نظرهم من شأنه أن يثبت ما  
 يدَّعون من كون القرآن من صنع البشر ومليًئا ابلتناقض واالختالفات... 

 
الكرمي/   علوم القرآن يف املنظور احلداثي: دراسة حتليلية نقدية آلراء احلداثيني يف القرآن

 ص.  231هـ،   1436املنصورة: دار الكلمة،   -أمحد بوعود.
 وزع موضوعاته على سبعة فصول حتت اببني، وهي:

 الباب األول: املرتكزات احلداثية يف دراسة علوم القرآن:
 املرتكز األول: الفكر احلداثي الغريب. -

 املرتكز الثاين: الدراسات االستشراقية للقرآن الكرمي. -

 ثالث: تراث علوم القرآن.املرتكز ال -

 الباب الثاين: قضااي علوم القرآن يف املنظور احلداثي: حتليل ومناقشة:
 الظاهرة القرآنية ومناهج دراستها يف املنظور احلداثي.  -

 كمال القرآن. -

 مجع القرآن.  -

 اترخيية القرآن.  -
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بريوت: مركز احلضارة   -.أمحد فاضل السعدي دراسة نقدية/  القراءة األركونية للقرآن: 
 ص.   528هـ،  1433لتنمية الفكر اإلسالمي، 

 
القصيم: جامعة  - القراءة التأويلية لدى نصر حامد أبو زيد/ خالد ]بن حممد[ القرين.

 ص. 160هـ،   1435القصيم، اجلمعية العلمية السعودية للدراسات الفكرية املعاصرة، 
كان  ابلدراسات اإلسالمية، وخاصة القرآنية، و نصر حامد أبو زيد كاتب حداثي معروف، مهتم  

يعترب القرآن الكرمي نًصا بشراًي ولغواًي، ومنتًجا ثقافًيا ال قداسة له، وأن الوحي جمرد ظاهرة، وكل  
ذلك قابل للنقاش واألخذ والرد! وقد خرج احلكم من حمكمة األحوال الشخصية ابرتداده،  

 .اضًحا، واعترب بذلك مرتًداكما حكمت بتفريقه عن زوجته لكفره كفرًا و 
ويف هذا الكتاب توصَّل مؤلفه إىل أن نتاج أيب زيد كله يدور حول التأويل، وأن طريقته يف  
التعامل مع الوحي تفرغه من حمتواه، وتعزله عن الواقع، كما يرفض مشولية الدين وتناوله كافة  

استه الوحي مصدره اإلهلي!  شؤون احلياة، ويصرُّ على أن ال أيخذ الباحث يف حسبانه عند در 
    ويثين كثريًا على املنهج االعتزايل وعموم الفالسفة والصوفية، وابن عريب خاصة...

 
  - .كفاح كامل أبو هنود  ا/ مجال البنا منوذجً  التوظيف احلداثي آلايت املرأة وإشكالياته:

 ص.  475هـ، 1433عمَّان: دار الفاروق، 
 

املعاصرة من علوم القرآن وأصول التفسري/ حممود بن علي  موقف املدرسة العقلية 
ص(   1088مج ) 2هـ،   1436الرايض: مركز تفسري للدراسات القرآنية،   -البعداين.

 )أصله رسالة دكتوراه(. 
من أهداف العقالنيني العرب وخصائصهم: األخذ ابملناهج العلمية الغربية ومناهج املستشرقني 

م ابلضوابط الشرعية والدعوة إىل حرية منفلتة، وتقدمي العقل على منهم خصوًصا، وعدم االلتزا
النصوص الشرعية بل وحماكمة النصوص إىل العقل، والتالعب مبعاين النصوص الشرعية،  

 ونقدها.
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وهذا الكتاب دراسة علمية لبيان موقف املدرسة العقلية املعاصرة من القرآن الكرمي وعلومه 
اب النزول، واملكي واملدين، واحملكم واملتشابه، والناسخ واملنسوخ، املتصلة به، كالقراءات، وأسب

 وغري ذلك.
وقرن موقفها بنقد علمي يكشف شبهاهتا ويدحض ما فيها من الباطل وامليل عن جادة 

 الصواب. 
 

الداروينية حني تتحزم ابلقرآن: املفكر حاج محد أمنوذًجا/ حممود بن حممد املختار 
هـ،   1437الفكر املعاصر؛ غالف: السعودية: دار الوعي،  د. م: مركز  -الشنقيطي.

 ص.  111
حبث يف تعرية الداروينيني املعاصرين يف العامل العريب، الذين مازالوا يتشبثون آبراء دارون يف أصل 
األنواع، بينما تركه الغرب بعد أن تكشف له فساده منذ عقود، وتبينت آاثره السيئة على الفكر 

 اإلنساين.
 

 ***     ***     *** 
 

 واحلمد هلل رب ِّ العاملني
 

 ***     ***     *** 
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 154 .......................................................................... البديع:  اثمًنا

 155 ............................................................... والتعبري  األسلوب:  اتسًعا
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 166 ................................................................. والنظائر  الوجوه:  عاشرً 
 169 .......................................................... اللفظي  املتشابه:  عشر حادي

 
 اجلزء الثاين 

 174 ........................................................ الكرمي  القرآن  فقه  :السابع  الباب
 174 ................................................................... األحكام  آايت:  أواًل 
 177 ................................................................. واملنسوخ  الناسخ:  اثنًيا
 180 .................................................................... واخلاص  العام:  اثلثًا
 180 ........................................................................... املبهم:  رابًعا

 181 ....................................................... واملتشابه  احملكم  املشكل،:  خامًسا
 184 ............................................................... واملفهوم  املنطوق:  سادًسا
 184 .................................................................. واملقيد  املطلق:  سابًعا
 185 ............................................................. وقواعده  الفقه  أصول: اثمًنا

 186 .......................................................................... الفقه:  اتسًعا
 188 .............................................................. التفسري  علوم  الثامن  الباب
 188 ..................................................................... التفسري  علم:  أواًل 
 195 .......................................................................... التأويل:  اثنًيا
 196 ................................................................... التفسري  مناهج:  اثلثًا
 208 .................................................................... التفسري  أنواع:  رابًعا

 212 ................................... (التفسري  يف: وأجزاء  سور  تدبر: )والتأمل  التدبر:  خامًسا
 224 ................................ وأغراض  أهداف،: واآلايت  والسور  القرآن  مقاصد :  سادًسا
 229 .................................................... واآلايت  السور  بني  املناسبات:  سابًعا
 231 .................................................................... اإلسرائيليات:  اثمًنا

 233 ................................................................ املقطعة  احلروف:  اتسًعا
 مناهج( )واالستنباطات  والرتجيحات،  التفسري،  يف  األقوال  مجع  يشمل)  القدمية  التفاسري:  عاشرًا

 234 .......................................................... (التفسري  مناهج  يف:  االستنباط
 255 ................................ ...(هـ 1300 وفيات  من: )احلديثة  التفاسري:  عشر حادي

 268 .......................................................... التفاسري  خمتصرات  :عشر  اثين
 270 ...................................................... وأحزاب  أجزاء تفسري:  عشر اثلث
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 273 ................................................................ سور  تفسري:  عشر  رابع 
 296 ............................................................. آايت  تفسري:  عشر  خامس
 308 ................................... أخرى  بلغات  وتفسريه القرآن   معاين ترمجة:  عشر  سادس
 315 ........................................................ التفسري  يف دراسات:  عشر  سابع 
 320 ................................................. القدمية  التفاسري  يف دراسات:  عشر  اثمن
 324 ................................................ احلديثة  التفاسري  يف دراسات:  عشر  اتسع 

 326 ...................................................... ومناهجها الشيعة  تفاسري:  عشرون 
 326 ............................................... التفسري  يف  وردود  شبهات:  وعشرون   واحد 

 
 اجلزء الثالث 

 329 ........................................................ والتجويد  القراءات:  التاسع  الباب
 329 .................................................................... القراءات  علم  :أواًل 
 336 ..................................................................السبعة  األحرف:  اثنًيا
 337 .................................................................. القراءات  اختيار:  اثلثًا
 339 ........................................................ بعضها  أو  السبع  القراءات:  رابًعا
 348 ........................................................... :عامر  بن  عبدهللا  قراءة  -أ

 348 ................................................................ :كثري  ابن  قراءة  -ب
 349 ................................................................... :عاصم  قراءة  -جـ
 352 ........................................................ العالء  بن  عمرو أيب  قراءة  -د
 353 ...................................................................... انفع  قراءة  -هـ

 357 .............................................. (املتواترة  القراءات)  العشر  القراءات:  خامًسا
 365 ........................................................ للعشر  املتممة  القراءات:  سادًسا
 368 ...................................................... زايدات  مع  العشر  القراءات:  سابًعا
 369 .................................................... وزايدات  عشرة األربع   القراءات:  اثمًنا

 371 ................................................................ الشاذة  القراءات:  اتسًعا
 374 .................................................................. أخرى  قراءات:  عاشرًا
 375 ....................................................................القراء:  عشر حادي

 379 .................................................... والتجويد  القراءات  أسانيد:  عشر  اثين
 382 ........................................ القراءات  عن  شبهات ودفع   مناقشات: عشر اثلث
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 384 .............................................................. (عام)  التجويد:  عشر  رابع 
 401 ............................................... (معينة موضوعات)  التجويد:  عشر  خامس
 409 .......................................................... (تعليم)  التجويد:  عشر  سادس
 412 ............................................................ والقراءة  التالوة:  عشر  سابع 
 416 ................................................... ومجعياته  والتحفيظ  احلفظ:  عشر  اثمن

 
 اجلزء الرابع 

 424 ............................................................ قرآنية  مباحث  :العاشر  الباب
 424 .................................................... (وسامعيه لقارئيه)  القرآن  آداب:  أواًل 
 427 ................................................................... القرآن  فضائل:  اثنًيا
 430 .......................................................... به  والتداوي  القرآن   أدعية:  اثلثًا
 434 .................................................................... القرآن  أمثال:  رابًعا

 435 ................................................................. القرآن  قصص  :خامًسا
 441 ................................................................ األنبياء  قصص:  سادًسا
 447 .................................................................. عامة مباحث: سابًعا
 451 ................................................................ قرآنية  موضوعات: اثمًنا

 451 ..................................................... واألخالق  اآلداب:  األول  الفصل
 452 ....................................................... واإلرشاد  الوعظ:  الثاين  الفصل
 456 .............................................................. الدعوة:  الثالث  الفصل
 458 ........................................................ اجملتمع  إصالح:  الرابع   الفصل
 460 ................................................... خاصة موضوعات:  اخلامس  الفصل
 473 ....................................................... والسرية  السنة:  السادس  الفصل
 474 .............................................................. العقيدة:  السابع   الفصل
 485 .............................................................. النبوات:  الثامن  الفصل
 486 ...................................................... والفرق  الدايانت:  التاسع   الفصل
 487 ............................................................ العبادات:  العاشر  الفصل
 488 .................................................. واجلهاد  السري:  عشر  احلادي  الفصل
 488 ........................................................ اجلناايت:  عشر الثاين  الفصل
 489 .......................................... (اإلسالم  نظم) الشريعة:  عشر  الثالث  الفصل
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 491 ............................................................. أخرى  وعلوم  القرآن:  اتسًعا
 491 ........................................... نفس  وعلم  ومعارف  نظرايت:  األول  الفصل
 497 ......................................................... االجتماع  علم: الثاين  الفصل
 499 ..................................................... واإلعالن  اإلعالم:  الثالث  الفصل
 500 .......................................................... واألسرة  املرأة:  الرابع   الفصل
 501 .....................................................واإلدارة  السياسة:  اخلامس  الفصل
 504 ............................................................ القانون:  السادس  الفصل
 504 ............................................................... األمن:  السابع   الفصل
 506 ................................................................ الرتبية:  الثامن  الفصل
 511 ............................................................... الفنون:  التاسع   الفصل
 511 .............................................................. األدب:  العاشر  الفصل
 513 ................................................ واحلضارة التاريخ:  عشر  احلادي  الفصل

 515 ................................................................... والعلم  القرآن :  عاشرًا
 521 ............................................................ والطب  القرآن:  عشر حادي

 523 ................................................................... اإلعجاز:  عشر  اثين
 523 ................................................... (عام)  القرآن  إعجاز:  األول  الفصل
 528 ................................................ وردود  العددي  اإلعجاز:  الثاين  الفصل
 530 ................................................ (عام)  العلمي  اإلعجاز:  الثالث  الفصل
 533 .................................... العلمي  اإلعجاز  يف  معينة موضوعات:  الرابع   الفصل
 537 .......................................... اإلعجاز  يف  متنوعة  مباحث:  اخلامس  الفصل

 541 ...................................... الكرمي  القرآن  عن  ومطاعن  شبهات  دفع:  عشر اثلث
 541 ............................................ (عام)  ومطاعن  شبهات  دفع :  األول  الفصل
 542 ................................................................. البدع  :الثاين  الفصل
 542 ................................................ الكتاب أهل  على  الرد:  الثالث  الفصل
 544 ....................................................... الشيعة  على  الرد:  الرابع   الفصل
 545 ................................................. املستشرقني   على  الرد:  اخلامس  الفصل
 548 ........................................... وغريهم  احلداثيني  على الرد:  السادس  الفصل

 

 


