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الدليل

إىل مؤلفات علوم القرآن الكري

حممد خري رمضان يوسف

اجلزء الرابع

( )1000عنوان جديد

 1443هـ

2

بسم هللا الرمحن الرحيم
مقدمة
املرسل ابحلق ،وعلى آله
احلمد هلل العليم ،منزل الكتاب املبني ،والصالة والسالم على النيب َ
وأصحابه أمجعني .وبعد:
يتضمن اجلزء الرابع من "الدليل إىل مؤلفات علوم القرآن الكرمي" )1000( ،عنوان جديد مما
مغايرا ،أو طُبع وكان أصله رسالة .وفيه
مل يرد يف املسارد واألجزاء السابقة ،إال أن يكون حتقي ًقا ً
ما نشر من كتب ونوقش من رسائل بني األعوام ( 1443 - 1440هـ) .وينتهي أتريخ العناوين
بقرب انتهاء شهر ذي القعدة من عام  1443هـ.
والكتب السابقة يف املوضوع نفسه هي" :علوم القرآن الكرمي :مسرد وتعريف مبا نشر أو نوقش
من كتب ورسائل علمية يف علوم القرآن والتفسري"  4جـ" ،اهلادي األمني إىل مؤلفات علوم
القرآن الكرمي"" ،املرشد األمني إىل علوم الكتاب املبني".
ويسر ،والشكر له وحده.
واحلمد هلل الذي أعان َّ
حممد خري يوسف
إستانبول
 25ذي القعدة  1443هـ 2022 ،م
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علوم القرآن
علوم القرآن الكري (عام وخاص)
اختيارات ابن بطال القرطيب لعلوم القرآن يف ضوء شرحه لصحيح البخاري /اندرة عايف
حبيب ،عمر إبراهيم حممد -.العراق :دار الدكتور للعلوم 1443 ،هـ 2022 ،م 233 ،ص
أمنوذجا /مصطفى
أدوار املدارس القرآنية يف احلفاظ على اهلوية :جامع سي شعبان
ً
الشريف -.اجلزائر :خيال للنشر 1442 ،هـ 2021 ،م.
مجعا ودراسة/
استدراك شرف الدين الطييب يف فتوح الغيب على الزخمشري يف علوم القرآنً :
عادل بن خالد الش ّدي -.الرايض :جامعة اإلمام 1443 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
عمان :دار
األسرة احليدرية الكردية وجهودها يف التفسري /أمحد قاسم عبدالرمحن الزيديّ -.
غيداء 1443 ،هـ 2022 ،م.
اإلمام بديع الزمان سعيد النورسي وجهوده يف التفسري وعلوم القرآن /صربي حممد حسني
اجلميزي -.القاهرة :دار سوزلر 1440 ،هـ 2019 ،م 320 ،ص.
حتديث معجم الدراسات القرآنية /ابتسام مرهون الصفار -.بريوت :دار املقتبس1443 ،
هـ 2022 ،م.
تقريرات مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم يف علوم القرآن /إعداد عمر بن عبدالعزيز
الدهيشي -.الرايض :جامعة امللك سعود ،كرسي القرآن الكرمي وعلومه 1443 ،هـ2021 ،م.
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مجع القرآن بني السنة والشيعة اإلمامية :دراسة يف إمجاع األمة على مجع القرآن يف عهد
الرسول [صلى هللا عليه وسلم] /حممد السيد الصياد -.القاهرة :مركز إحياء للبحوث
والدراسات 1443 ،هـ 2022 ،م.
مجع القرآن الكري يف عهد أيب بكر الصديق رضي هللا عنه :املصحف البكري األول:
دراسة حتليلية جامعة لألسباب واملنهج والنتائج /علي ذرّاين اجلعفري -.الكويت :دار
الظاهرية 1443 ،هـ 2021 ،م.
مجع القرآن الكري يف عهد عثمان رضي هللا عنه :دراسة حتليلية جامعة لألسباب واملنهج
والنتائج /علي ذرّاين اجلعفري -.الكويت :دار الظاهرية 1443 ،هـ 2021 ،م.
جهود الشيخ عبدالقادر مال حويش (ت  1398هـ) يف علوم القرآن يف تفسريه بيان
املعاين /آمنة فاضل فياض -.بغداد :جامعة بغداد 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
السالوي (ت  1320هـ)؛ مجع
حواش على كتاب اإلتقان يف علوم القرآن /أمحد بن حممد ّ
ودراسة وحتقيق يونس السباح -.طنجة :سليكي أخوين 1443 ،هـ 2022 ،م.
حواش يف كتاب اإلتقان يف علوم القرآن /أمحد بن حممد السالوي التطاوين (ت  1320هـ)؛
مجع ودراسة وحتقيق يونس السبّاح -.طنجة :سليكي أخوين 1443 ،هـ 2022 ،م.

خالصة البيان يف شرح شقائق النعمان يف روضة علوم القرآن /هيمن بكر اهلموندي-.
العراق :املؤلف 1443 ،هـ 2022 ،م؟
دراسات يف علوم القرآن الكري /حممد أبو حييي -.أكادير :مطبعة قرطبة 1441 ،هـ،

 2020م 203 ،ص.
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دراسات ملا استجد من الكتاابت يف دراسة القرآن /إعداد وتقدمي جواد اشطيطح -.املغرب:
جامعة املبدعني املغاربة 1443 ،هـ 2022 ،م.
دليل املواقع الرقمية املتخصصة يف الدراسات القرآنية /إبراهيم إمونن -.تطوان1440 ،
هـ 2019 ،م 43 ،ص.
عقد اجلمان يف التعريف بعلوم القرآن /عمر حممد عمر عبدالرمحن 51 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/4/7هـ.
علوم القرآن يف تفسري أيب بكر بن علي احلداد الزبيدي ،املسمى كشف التنزيل يف حتقيق
املباحث والتأويل /حافظ حممد الورد -.املنيا :جامعة املنيا 1442 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
علوم القرآن يف تفسري القامسي :دراسة حتليلية /هدى إبراهيم بوحيمد -.املنيا :جامعة املنيا،
 1442هـ 2021 ،م (دكتوراه).
علوم القرآن الكري :إشكالية املفهوم واملنهج والوظيفة /مراجعة حنان بن شقرون ،مليكة
لدهم ،عبدالرحيم مطر -.الرابط :مطبعة املعارف اجلديدة 1440 ،هـ 2019 ،م 612 ،ص
ندوة علمية دولية نظمت مبؤسسة دار احلديث احلسنية يومي األربعاء واخلميس 19-18
شعبان  1440هـ 25-24 ،أبريل  2019م.
علوم القرآن :املفهوم والنشأة والوظيفة /كلثومة دخوش -.وجدة :مكتبة قرطبة1441 ،
هـ 2020 ،م 87 ،ص.
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علوم القرآن الناطق امليسرة /مرتضى مجال الدين -.كربالء :العتبة احلسينية 1443 ،هـ،
 2022م 152 ،ص.
القاضي الشيخ أمحد بن حجر آل بوطامي البنعلي وجهوده يف التفسري وعلوم القرآن/
سهى حممد محودة -.الدوحة :جامعة قطر 1443 ،هـ 2022 ،م (حبث مكمل للماجستري).
مباحث علوم القرآن يف تفسري غاية األماين يف تفسري الكالم الرابين /حممد علي ايسني-.
زاخو ،العراق :جامعة زاخو 1443 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
مباحث علوم القرآن يف تفسري املاتريدي أتويالت أهل السنة (ت  333هـ) /راجحة عبيد
الدليمي -.بغداد :اجلامعة العراقية 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
مباحث يف علوم القرآن /علي عبد كنو اجلواري -.بريوت :دار املقتبس 1443 ،هـ2022 ،م
احملرر يف علوم القرآن /مساعد بن سليمان الطيار -.إستانبول :دار الغواثين 1443 ،هـ،
 2021م 320 ،ص.
عمان :دار كفاءة
حممد عبدهللا دراز وجهوده يف الدراسات القرآنية /زبن عجيمي الدليميّ -.

املعرفة 1443 ،هـ 2022 ،م.

املختصر يف علوم القرآن الكري :يتضمن أهم املعارف اليت حيتاج إليها املسلم عن القرآن
واتريخ املصحف /غامن قدوري احلمد -.الرايض :دار أطلس اخلضراء 1443 ،هـ2022 ،
م 144 ،ص.
خمتصر كتاب مناهل العرفان يف علوم القرآن للزرقاين /عادل الغرايين 367 ،ص.
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نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/4/7هـ.
املستصفى يف علوم القرآن /حممد سامل أبو عاصي -.القاهرة :مكتبة وهبة 1443 ،هـ،
 2022م.
املنظومة الطرية يف اجملموعات القرآنية /أنور عبدهللا الفضفري -.الرايض :دار اإلداوة1443 ،

هـ 2022 ،م.
يليها له:
 األرجوزة املنظمة خلالصة املقدمة يف أصول التفسري. -الدرر يف مجع أمساء السور الغرر من أوائل السور.

موسوعة مسائل علوم القرآن الكري :دراسة تفسريية تطبيقية /العنود بنت مرزوق العتييب-.

الرايض :جامعة اإلمام 1443 ،هـ 2022 ،م (ماجستري).
من بداية اجلزء ( )25إىل هناية اجلزء (.)27

الناس والقرآن :بيان طرائق التعامل مع القرآن والتفسري /حممد احممد سدرة -.املغرب:
املؤلف 1441 ،هـ 2020 ،م 112 ،ص.
نزول الكتب املقدسة وطرق تلقيها :التوراة واإلجنيل والقرآن :دراسة حتليلية مقارنة /إنعام
إبراهيم راضي -.بغداد :جامعة بغداد 1442 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
نشوار املقال :املقاالت اإلذاعية لألستاذ الدكتور عبدالبديع أبو هاشم النوري /اعتىن به
وحققه حممد عبدالبديع النوري -.القاهرة :املكتبة العمرية :دار الذخائر 1443 ،هـ2021 ،م.
(املؤلف أستاذ التفسري وعلوم القرآن جبامعة األزهر)
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نوازل قرائية سوسية :تقدي وتقوي /حممد أبو حيىي -.أكادير :دار العرفان 1441 ،هـ،
 2020م 53 ،ص.
هوامش يف اتريخ القرآن الكري :دراسة يف اتريخ القرآن وأسلوب مجعه والظاهرة القرآنية
مقارنة ابلكتاابت السماوية مع رد على االستشراق ودعاويه /سعد بن وائل بن أمحد قدري
الرتمجان؛ اعتىن به بسام عبدالكرمي احلمزاوي -.دمشق :دار طالس 1443 ،هـ 2022 ،م
(الكتاب الثاين).
(الكتاب األول عنوانه :هوامش يف اتريخ القرآن الكرمي :العهد اجلديد)
أيضا)
(ويكتب اسم أمحد قدري :أمحد قادري ً
املصاحف
املصاحف ودراسات فيها
أجوبة عن مسائل يف الرسم والضبط /أليب عبدهللا حممد بن يوسف التملي السوسي املراكشي
(ت 1048هـ)؛ دراسة وحتقيق أمني انقرية -.املغرب :احملقق 1442 ،هـ 2021 ،م.
أحسن املناحي يف إثبات أن الرسم العثماين توفيقي ال اصطالحي /عرفة بن طنطاوي،
57ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/10/17هـ 2022 ،م.
أرجوزة املورد الروي يف ضبط كالم ربنا العلي /أليب وكيل ميمون بن مساعد املصمودي
الفخار الفاسي (ت  816هـ)؛ حتقيق حسن بن عبداهلادي محيتو -.الرابط :معهد حممد
السادس للقراءات والدراسات القرآنية 1440 ،هـ 2019 ،م 80 ،ص.
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منوذجا /علي راضي -.اجلديدة،
أسرار الرسم التوقيفي للقرآن الكري :احلذف واإلثبات
ً
املغرب :مطبعة اجلديدة ريربو 1441 ،هـ 2020 ،م 217 ،ص.
أضواء جديدة على مصاحف اللفافة (الرول) النادرة بدار الكتب املصرية /آية وليد
حامد -.القاهرة :املؤسسة الدولية للكتاب 1443 ،هـ 2022 ،م.
تطور الكتاابت والزخارف على جمموعة من املصاحف يف املشرق اإلسالمي حىت هناية
القرن  7هـ 13 ،م يف ضوء جمموعة انصر خليلي للفن اإلسالمي بلندن :دراسة فنية
آاثرية /حممد جمدي الديب -.اإلسكندرية :جامعة اإلسكندرية 1443 ،هـ 2021 ،م
(ماجستري).
الشريشي
اخلراز َّ
تقريب النَّيل يف شرح منت الذيل يف ضبط القرآن الكري /حممد بن حممد ّ

(ت  718هـ)؛ شرح عبدالعزيز بن سليمان املزيين -.بريدة :معهد اإلمام عاصم للقرآن الكرمي
وعلومه؛ الرايض :دار العقيدة 1443 ،هـ 2022 ،م.
توضيحات على عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل البن البنا املراكشي (ت  721هـ)/
احلسني املأمون -.القنيطرة ،املغرب :أصكوم 1441 ،هـ 2020 ،م 450 ،ص.
مجل من أصول األلفات /حممد بن ُشريح الرعيين (ت  476هـ)؛ حتقيق عبدهللا بن عبدالقادر
الطويل.
نشر يف جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية ع( 27مجادى اآلخرة  1440هـ) ص
.372-321
اجلوهر الفريد يف رسم القرآن اجمليد /سيد بركات بن عبدهللا اهلوريين (ت  1281هـ)؛ حتقيق

حممد خضر علي إبراهيم -.بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2022 ،م 312 ،ص.
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احلذفية املختصرة من كتاب الكناوية للحفاظ املهرة /مجع وترتيب سليمان بن املختار
األجنري -.املغرب :املؤلف 1443 ،هـ 2022 ،م.
(الكناوية منظومة أندلسية يف ثبت وحذف األلف يف القرآن الكرمي)
دالئل التوفيق ألصح طريق جلمع الص ّديق /عرفة بن طنطاوي 86 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/10/15هـ 2022 ،م.
(يعين مجع القرآن يف عهد أيب بكر الصديق رضي هللا عنه)

الربعة القرآنية ( )m a vi 157مع طبعة طبق األصل /عمر محدان ،تغريد محدان-.
توبنكن (توبنغن) :جامعة توبنكن ،معهد العلوم الشرعية 1443 ،هـ 2022 ،م( -.مصاحف
توبنگن املخطوطة).
(تعود أصوهلا إىل القرنني الثاين والثالث اهلجريني)
رسي تدريس علوم القرآن ،وزوجته)
(عمر يوسف عبدالغين محدان ،املشرف على ك ّ
السبيل إىل ضبط كلمات التنزيل :يف فن الضبط /أمحد حممد أبو زيت حار (ت 1411
هـ)؛ صححه وضبطه وعلق عليه عبدالقيوم عبدالغفور السندي -.دمشق؛ إستانبول :دار
الغواثين 1443 ،هـ 2022 ،م.
شرح تصوير اهلمز من مورد الظمآن /أليب علي احلسن بن حممد كنبور اللجائي (ت 1283
هـ)؛ دراسة وحتقيق عبدالواحد الصمدي ،حسن كرمي -.ط -.2الرابط :وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية 1439 ،هـ 2018 ،م.
عبقرية العباقرة يف حتقيق الرسم القرآين والقراءات املتواترة /عبدالسالم العمراين اخلالدي-.

بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2022 ،م 328 ،ص.
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جـ :1للمنظومتني القيسية والفخارية.
جـ :2خيتص بسبع عشرة منظومة من منظومات الرسم القرآين.
فهرس ما مل يُنشر من مصنفات التفسري /حممد عاطف الرتاس وآخرون -.الرايض :مركز
تفسري للدراسات القرآنية 1443[ ،هـ 2022 ،م] 477 ،ص (نسخة إلكرتونية).
كفاية الطالب يف رسم وضبط قراءة األئمة الستة غري انفع /أليب العالء إدريس بن حممد
املنجرة (ت  1137هـ)؛ حتقيق سليمان بن املختار األجنري -.املغرب :احملقق 1443 ،هـ،
 2022م.
املختصر املفيد يف علوم رسم القرآن وضبطه /ربيعة إبراهيمي -.املغرب :املؤلفة 1442 ،هـ،
 2020م 112 ،ص.
املخطوطات القرآنية يف العتبة العباسية /صالح مهدي السراج.
نشر يف جملة املصباح ،كربالء ع 1442( 42هـ 2021 ،م) ص .400-249
نفيسا ،ترتاوح توارخيها من القرن الثاين للهجرة إىل القرن الثالث
(وصف فيه ( )۲۳مصح ًفا ً
عشر منه)
من خمطوطات علوم القرآن احملفوظة يف مكتبة يوسف آغا الرتكية /مصطفى طارق الشبلي.
نشر يف جملة املصباح ،كربالء ع 1440( 37هـ 2019 ،م) ص .466-454
منهل العطشان يف رسم أحرف القرآن /طاهر بن عرب األصبهاين (ت بعد  857هـ)؛ حتقيق
خالد حسن أبو اجلود -.اإلمارات :دار البشري 1443 ،هـ 2022 ،م.
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نسخ املصاحف اخلطية يف خزانه مكتبة جامعة النجف األشرف الدينية /حيدر عبدالباري
احلداد.
نشر يف جملة املصباح ،كربالء ع 1442( 41هـ 2020 ،م) ص .502-465
(وصف فيه  ۲۳مصح ًفا)
ورد الطائف يف شرح روضة الطرائف يف رسم املصاحف للجعربي /حممد بن عبدهللا

الربكايت -.مكة املكرمة :دار طيبة اخلضراء 1443 ،هـ 2021 ،م 649 ،ص.
عدد اآلايت والسور

اآلملي الطربي (ق  4هـ)؛ حتقيق عمر يوسف
العدد /أليب حفص عمر بن علي بن منصور ُ
محدان[ -.القاهرة :دار اخلزانة األزهرية] 1443 ،هـ 2021 ،م؟ (عدد اآلايت).
عدد آي القرآن على مذهب أهل البصرة /أليب العباس حممد بن يعقوب املع ّدل البصري
(ت  330هـ)؛ دراسة وحتقيق عمر يوسف محدان؛ مراجعة وحترير تغريد حممد محدان-.
توبنغن ،أملانيا :جامعة توبنغن ،مركز التوحيد اإلسالمي 1443 ،هـ 2022 ،م؟
أسباب النزول ومكانه
أسباب النزول
لباب النقول يف أسباب النزول /جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي (ت 911
هـ)؛ حتقيق اندي حممود حسن -.القاهرة :دار السالم 1443 ،هـ 2022 ،م 568 ،ص.
املنتقى الصحيح يف أسباب النزول /مجع وترتيب علي بن سليمان السلطان -.الرايض :دار
العقيدة 1443 ،هـ 2022 ،م.
يليه له :آداب حافظ القرآن مما رواه الشيخان.
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األلفاظ القرآنية (عام)
(يشمل االشتقاق)
األلفاظ ودالالهتا
أعظم مائة كلمة ابلقرآن الكري /أمني صربي -.الرابط :دار األمان 1441 ،هـ 2020 ،م،

 319ص.
اجلزء األول :أول  22كلمة.

معاجم ألفاظ القرآن الكري :دراسة وصفية حتليلية /سارة سفر هللا وصااي عبدالرمحن -.املدينة
املنورة :جامعة طيبة 1443 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
معاين ألفاظ العناد يف القرآن الكري :دراسة حتليلية /سالم جابر اجلبوري -.احللة :جامعة
اببل 1442 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
الصالن-.
معاين صيغ الزايدة يف القرآن الكري وأبعادها الفكرية واجلمالية /عبداملنعم أمحد ّ
حلب :جامعة حلب 1443 ،هـ 2022 ،م (دكتوراه).
معاين كلمة بعض وإعراهبا يف القرآن الكري /هشام حوزي -.وجدة :مكتبة قرطبة1441 ،
هـ 2020 ،م 405 ،ص.
معجم معاين املفردات والرتاكيب قي القرآن الكري /فخر الدين قباوة -.إستانبول :دار
املخطوطات؛ الكويت :دار املرقاة 1443 ،هـ 2021 ،م.
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مفردات القرآن /عبداحلميد الفراهي (ت 1349هـ)؛ حتقيق حممد أمجل أيوب اإلصالحي-.
القاهرة :درة الغواص للنشر 1443 ،هـ 2022 ،م.
نظرات جديدة يف تفسري ألفاظ قرآنية.
األصوات يف القرآن والقراءات
االختالف يف عدد مدارج األصوات بني اللغويني وعلماء التجويد يف ضوء علم اللغة
احلديث /سامح حممد الشامي 112 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/3/7هـ.
البنية الصوتية يف سورة النساء /إسراء جمدي عفيفي -.القاهرة :جامعة األزهر 1443 ،هـ،
 2022م (ماجستري).
تقارب األصوات وتباعدها يف القراءات القرآنية يف املفردة والرتكيب /عماد محيد
اخلزرجي -.قسنطينة :ألفا للواثئق 1441 ،هـ 2020 ،م.
متثالت التداخل الصويت يف القراءات القرآنية يف ضوء اللسانيات احلاسوبية :مقاربة خمربية/
مجع وتنسيق ومراجعة حيزية كروش -.قسنطينة :ألفا للواثئق 1443 ،هـ 2022 ،م.
الدرس الصويت يف األندلس بني علماء التجويد وعلماء اللغة :دراسة مقارنة /صبا فريد
برتو -.احللة :جامعة اببل 1442 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
الصوت القرآين :جالل التنزيل ومجال الرتتيل /سعد الغامدي -.الدمام ،السعودية :مكتبة
املتنيب 1443 ،هـ 2022 ،م.
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علم األصوات وعلم التجويد :دراسة مقارنة /احلسان الطويل -.املغرب 1442 ،هـ،
2021م.
يف فلسفة األداء الصويت يف القرآن الكري للمتعلمني /سعد عبدالغفار ،عطية يوسف-.
الرابط :منظمة العامل اإلسالمي للرتبية والعلوم والثقافة 1443 ،هـ 2022 ،م (سلسلة
الدراسات التخصصية يف جمال تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها؛ .)9
القضااي الصوتية والصرفية يف القصص القرآين :دراسة وصفية حتليلية /رندا حممد محودة-.
غزة :اجلامعة اإلسالمية 1442 ،هـ 2021 ،م 321 ،ص (حبث مكمل للدكتوراه).
املخالفة الصوتية يف القرآن الكري /هدى حامد انصر -.احللة :جامعة اببل 1442 ،هـ،
 2021م (ماجستري).
مسائل النرب يف أداء القرآن الكري :أتسيسات منهجية واستدركات مفهومية واصطالحية/
مصطفى مسريدي -.قسنطينة :ألفا للواثئق 1443 ،هـ 2022 ،م 310 ،ص.
النحو يف القرآن والقراءات والتفاسري
احتجاج ابن هشام األنصاري /فتوح خليل -.القاهرة :دار غريب 1443 ،هـ 2022 ،م.

(احتجاجه ابلقرآن الكرمي وقراءاته يف كتابه "أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك" .بلغت
شاهدا).
شواهده القرآنية فيه ً 640
االحتياط من ضياع املعاين يف القرآن الكري :دراسة يف حنو النص /فريد لطفي الزفتاوي-.
الرايض :مكتبة الرشد 1443 ،هـ 2022 ،م 2 ،مج.
األصل :رسالة دكتوراه  -جامعة األزهر بدسوق 1440 ،هـ 2019 ،م.
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أتصيال وتطبي ًقا /رضا مجال عبداجمليد -.القاهرة :جامعة
استدراكات املفسرين على النحاة
ً
القاهرة 1442 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
االستئناف النصي يف اخلطاب املكي /حسني شويل التميمي -.البصرة :جامعة البصرة،
 1441هـ 2020 ،م (دكتوراه).
إطالة بناء اجلملة يف آايت الصدق والكذب يف القرآن الكري :دراسة حنوية داللية /مجال
حممد مهدي -.املنصورة :جامعة املنصورة 1443 ،هـ 2022 ،م (ماجستري).
إطالة بناء اجلملة يف اآلايت الكونية يف القرآن الكري :دراسة حنوية داللية /أشرف حممد
الدقاق -.املنصورة :جامعة املنصورة 1443 ،هـ 2022 ،م (ماجستري).
البحث النحوي يف كتاب إعراب القرآن الكري وبيانه حمليي الدين الدرويش /لؤي واهم
شهيد -.البصرة :جامعة البصرة 1441 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
البحث النحوي القرآين عند أيب علي الفارسي /وليد عبدهللا الدليم -.دايىل :جامعة دايىل،
 1441هـ 020 ،م (ماجستري).
التحوالت الزمنية لصيغ األفعال واملصادر بني القراءات القرآنية :دراسة حنوية داللية
إحصائية /أمحد حممود حممد -.املنوفية :جامعة املنوفية 1442 ،هـ 2021 ،م 383 ،ص
(حبث مكمل للماجستري).
تسويغ الوجه النحوي يف الدر املصون للسمني احلليب (ت  756هـ) /ميثم طالب
السلطاين -.احللة :جامعة اببل 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
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التفكري الصريف والنحوي يف تفسري اإلمام حممد متويل الشعراوي /تقدمي عبدالكرمي محو-.
قسنطينة :ألفا للواثئق 1440 ،هـ 2019 ،م 192 ،ص.
(هكذا كتب على الغالف" :تقدمي عبدالكرمي محو"؟)
التوجيـه الصريف والنحوي للقراءات القرآنية املروية عن أئمة أهل البيت /آايت علي عبد
األمري -.كربالء :جامعة كربالء 1442 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
التوجيه النحوي للقراءات القرآنية يف كتاب احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز البن
عطية األندلسي.
دراسته يف جامعة املنصورة مبصر 1443 ،هـ 2022 ،م... ،
التوجيه النحوي للوقف املمنوع يف القرآن الكري :دراسة وصفية حتليلية /كامل رايض أبو

كرش -.غزة :اجلامعة اإلسالمية ،كلية اآلداب 1442 ،هـ 2021 ،م 181 ،ص.
(ماجستري).
التوجيهات النحوية للشواهد القرآنية يف تعليقة أيب علي الفارسي على كتاب سيبويه:
دراسة وصفية حتليلية /سوزان زهري حسني -.غزة :اجلامعة اإلسالمية 1442 ،هـ2021 ،
م 357 ،ص( .حبث مكمل للدكتوراه).
اجلملة اإلنشائية يف سورة البقرة :دراسة حنوية يف ضوء نظرية التعليق عند عبدالقاهر
عمان :دار كنوز املعرفة 1443 ،هـ 2021 ،م.
اجلرجاين /مرمي حممد الدوغانّ -.
النسق النحوي يف الربع األخري من القرآن الكري /أمحد حممد سليم -.السليمانية:
دالالت َ
جامعة السليمانية 1443 ،هـ 2022 ،م (دكتوراه).
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داللة حروف املعاين يف آايت اهلداية يف القرآن الكري :دراسة حنوية داللية /حممود يوسف
الشامي -.غزة :اجلامعة اإلسالمية 1443 ،هـ 2021 ،م (حبث مكمل للماجستري).
رواية حفص عن عاصم يف امليزان النحوي /طارق هالل كمر -.احللة :جامعة اببل1442 ،
هـ 2021 ،م (ماجستري).
الشاهد الشعري يف تفسري الكشف والبيان لإلمام الثعليب :دراسة حنوية /آمال نعمان
علوان -.غزة :اجلامعة اإلسالمية 1443 ،هـ 2021 ،م (حبث مكمل للماجستري).
مخس اجمللدات األوىل.
الشاهد القرآين يف كتاب معاين النحو لفاضل السامرائي :دراسة يف داللة املرفوعات
ونواسخ االبتداء /سعد عبد السادة شبالوي -.كربالء :جامعة كربالء 1442 ،هـ2021 ،

م (ماجستري).

شواهد أيب علي الفارسي النحوية يف كتابه احلجة للقراء السبعة /هديل داود حلس -.غزة:
اجلامعة اإلسالمية 1443 ،هـ 2022 ،م 372 ،ص (حبث مكمل للماجستري).
األجزاء الثالثة األوىل :دراسة وصفية حتليلية.
الشواهد القرآنية يف شرح مجل الزجاجي (ت  337هـ) البن الفخار (ت  754هـ):
عمان :إبصار انشرون 1443 ،هـ 2022 ،م.
دراسة حنوية /زين العابدين حممد اآللوسيّ -.
َسبَاطًا أَُمًَا} /عبدهللا
العدد اثنا عشر ووجه أتنيثه يف قوله تعاىلَ { :وقَطَّ ْعنَ ُ
يت َع ْش َرةَ أ ْ
اه ُم اثْـنَ َ ْ
بن سامل الثمايل.
حبث طويل نشر يف جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية ع( 30ذو احلجة 1441
هـ 2020 ،م) ص .388-351
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"قد" يف القرآن الكري /سهاد جادري.
حبث نشر يف جملة اللغة العربية وآداهبا ،جامعة الكوفة ع  1440( 30هـ 2019 ،م) ص
.258-239
قراءة زيد بن علي :دراسة حنوية ولغوية /خليل إبراهيم السامرائي -.دمشق :الرسالة العاملية،

 1443هـ 2022 ،م.

القضااي النحوية يف تفسري التحرير والتنوير /جنمة خليفة ميالد -.طرابلس الغرب :دار الوليد،

 1443هـ 2022 ،م 584 ،ص.
األصل :رسالة دكتوراه – جامعة أيب بكر بلقايد 1434 ،هـ.

مآخذ أصحاب كتب معاين القرآن وإعرابه النحوية حىت القرن الرابع /ابسم حممد اجلنايب-.
كربالء :جامعة كربالء 1441 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
املبالغة وصورها يف تفسري أيب السعود (ت  982هـ) :دراسة صرفية حنوية داللية /مازن
بندر الزبيدي -.كربالء :جامعة كربالء 1442 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
اجملرورات وأثرها يف الداللة /جنمة خليفة ميالد -.القاهرة :دار العامل العريب 1443 ،هـ،
 2022م( .سلسلة الفكر النحوي عند الشيخ ابن عاشور من خالل التحرير والتنوير).
مراعاة الفواصل القرآنية :دراسة أصولية حنوية /أمحد بن أمحد ابخلري -.دمشق :دار الفرقد،
 1443هـ 2021 ،م.
املسائل النحوية والصرفية يف تفسري القرآن الكري للراغب األصفهاين (ت  502هـ).
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مجعه ودراسته يف جامعة اإلمام ابلرايض 1443 ،هـ  2022 ،...م... ،
أمنوذجا :أمثلة جزئية وموجهات
املشرتك النحوي يف القرآن الكري :كتاب الدر املصون
ً

كلية /إعداد حممد هاين مسحان -.بريزيت ،فلسطني :جامعة بريزيت 1443 ،هـ 2022 ،م
(حبث مكمل للماجستري).

معاين القرآن وإعرابه /أليب العباس أمحد بن حيىي ثعلب (ت  291هـ)؛ مجع ودراسة و حتقيق
خضر حسن اللهييب -.بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2022 ،م 440 ،ص.
مكمالت بناء اجلملة القرآنية /جنمة خليفة ميالد -.القاهرة :دار العامل العريب 1443 ،هـ،
 2022م( .سلسلة الفكر النحوي عند الشيخ ابن عاشور من خالل التحرير والتنوير).
موقف ابن هشام من مسائل النحو القرآين يف مؤلفاته /وعد حامد عباس -.كربالء :جامعة
كربالء 1441 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
النحو القرآين /أمين الشاذيل -.اإلمارات :دار البشري 1443 ،هـ 2021 ،م 517 ،ص.
يعتمد يف شواهده وتدريباته على القرآن الكرمي.
النحو القرآين حبسب مفهوم الدكتور عبدالعال سامل مكرم والدكتور أمحد مكي األنصاري/
علي كاظم جباي -.كربالء :جامعة كربالء 1442 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
النحو الكويف يف تفاسري القرآن من القرن الثالث إىل القرن اخلامس للهجرة /حممد ايسني
الشكري -.بريوت :دار الوالء 1443 ،هـ 2021 ،م.
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الوظيفة التفسريية للنحو القرآين /أمحد جعفر حسن -.الكوفة :جامعة الكوفة 1441 ،هـ،
 2020م (ماجستري).
اإلعراب
املعاين اجململة يف إعراب البسملة /عبدالرحيم بن عبدالرمحن السيوطي اجلرجاوي -.املغرب،

 1440هـ 2019 ،م 92 ،ص.

منة الرمحن يف إعراب وصرف القرآن /صربي حممد أبو العينني -.القاهرة :مكتبة أوالد الشيخ
للرتاث 1442 ،هـ 2021 ،م 10 ،مج.
وقف التعانق يف القرآن الكري على قراءة عاصم بن أيب النجود (ت  127هـ) :دراسة
استقرائية حتليلية يف اإلعراب واملعىن /قيس عبدهللا حممد -.الرايض :مكتبة الرشد1443 ،
هـ 2021 ،م.
الصرف
الزجاج (ت 340
اشتقاق أمساء هللا َّ
وجل وصفاته /أليب القاسم عبدالرمحن بن إسحاق َّ
عز َّ
هـ)؛ حتقيق هادي أمحد الشُّجريي -.بريوت :مؤسسة الضحى للنشر؛ كركوك :مكتبة أمري،
 1443هـ 2022 ،م.
دراسات لغوية يف القرآن والقراءات والتفاسري
(تشمل معاين القرآن)
آليات احلجاج اللغوية والبالغية يف سورة يونس /عادل العازمي -.إستانبول :أكادميية ابشاك

شهري 1443 ،هـ 2022 ،م (حبث مكمل للماجستري).
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آايت األعراف والتقاليد :دراسة يف احلجاج اللغوي والفعل الكالمي /رشا حسني عبد-.
الكوفة :جامعة الكوفة 1441 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
آايت األقوام واألمم البائدة يف القرآن الكري :دراسة يف البنية الرتكيبية /إخالص صالل
األسدي -.البصرة :جامعة البصرة 1442 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
آايت الدنيا يف القرآن الكري :دراسة يف مستوايت اللغة /حيدر كامل خضري -.البصرة:
جامعة البصرة 1441 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
اآلايت القرآنية حلياة ما بعد املوت :دراسة يف ضوء علم لغة النص /حممد مشخي جدوع-.
الناصرية :جامعة ذي قار 1441 ،هـ 2020 ،م (دكتوراه).
املفصل يف الكشف والبيان للثعليب (ت
األبعاد التداولية يف اخلطاب التفسريي لسور
َّ
 427هـ) /أمين خمتار عبدالعاطي -.املنيا :جامعة املنيا 1443 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
مفسرا /إعداد عبدهللا إبراهيم املغالج -.املغرب :جملة قطر الندى1440 ،
ابن فارس اللغوي ً
هـ 2019 ،م 55 ،ص.
أثر القرائن الرتكيبية يف توجيه املعىن عند اآللوسي (ت  1270هـ) يف تفسريه روح املعاين:
السبع الطوال أمثلة /حممد مسلم احلسيين -.كربالء :جامعة كربالء 1441 ،هـ 2020 ،م
(ماجستري).
اختالف املقامات يف املتشابه اللفظي من القرآن الكري :دراسة لغوية /مراد عبد حسن

اجلبوري -.العراق :دار نون 1443 ،هـ 2021 ،م 475 ،ص.
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اختيار األلفاظ يف النظم القرآين :دراسة داللية /عبداحلي عبد النيب العبادي -.البصرة:
جامعة البصرة 1442 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
أركون ولغة القرآن :قراءة يف املنهج احلداثي املعاصر /عقيد خالد العزاوي -.دمشق :دار
العصماء 1443 ،هـ 2022 ،م.
االستبدال اللفظي يف القراءات القرآنية :دراسة داللية /إبراهيم عباس كرمي -.الكوفة :جامعة
الكوفة 1441 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
األفعال اللغوية يف اخلطاب القرآين :مدخل نظري لدراسة األساليب الطلبية يف القرآن
الكري /حلسن أيت حساين -.املغرب 1441 ،هـ؟ 2019 ،م ،جـ 136 :1ص.
أكثر من مئة فائدة لغوية شواهدها من القرآن الكري /مجعها فهد بن سليمان الرتكي-.
السعودية :املؤلف 1443 ،هـ 2022 ،م.
ألفاظ الثواب يف القرآن الكري :دراسة داللية /عماد عبد حيىي -.املوصل :دار وأشرقت،
 1443هـ 2022 ،م.
األلفاظ الدالة على البناء واهلدم يف القرآن الكري :دراسة داللية /عالء عويد اخلفاجي-.
البصرة :جامعة البصرة 1441 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
املعرابت يف اآلايت البينات :دراسة داللية /يونس محش اجلوعاين -.بريوت :دار
األلفاظ َّ
الكتب العلمية 1443 ،هـ 2021 ،م 256 ،ص.
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حبوث يف اإليقاع والداللة والرتكيب يف القرآن الكري /عبد خضري احملياوي -.العراق :دار
جلجامش للنشر 1443 ،هـ 2022 ،م 110 ،ص.
البُنية اللغوية يف سورة الشعراء :دراسة لسانية تطبيقية /سنابل هيثم عبدالعال -.غزة :اجلامعة
اإلسالمية 1441 ،هـ 2020 ،م 205 ،ص( .حبث مكمل للماجستري).
(وهكذا ،رمبا يف سور أخرى)
منوذجا :دراسة تداولية /عبدالعزيز رأفت
عم
جتليات احل َجاج يف اخلطاب القرآين :جزء َّ
ً
حممد -.كفر الشيخ :جامعة كفر الشيخ 1443 ،هـ 2022 ،م (دكتوراه).
منوذجا /جنالء عبداحلليم
التحوالت الزمنية ودالالهتا يف الصفات املشتقة :سورة آل عمران ً
صبيح -.اإلسكندرية :جامعة اإلسكندرية 1442 ،هـ 2020 ،م 207 ،ص( .دكتوراه).
التداول اللغوي للمفردة بني الشعر والقرآن /صابر موالي أمحد -.القاهرة :املكتب العريب
للمعارف 1443 ،هـ 2022 ،م.
التعليل اللغوي يف تفسري اجلامع لعلم القرآن لعلي بن عيسى الرماين (ت  384هـ)/
مشتاق خليل األعرجي -.كربالء :جامعة كربالء 1441 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
تكامل املستوايت اللسانية يف حتليل اخلطاب القرآين /تنسيق أمحد الباييب وآخرين-.
الرشيدية ،املغرب :جامعة موالي إمساعيل 1441 ،هـ 2020 ،م.
أعمال علمية حمكمة.
توافق القراءات القرآنية يف املعىن وأثره يف الرتجيح اللغوي /جلني علي حسني -.احللة:

جامعة اببل 1442 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
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التوجيه اللغوي للقراءات القرآنية بني املشهدي (القرن الثاين عشر) واملفسرين /طيف
فاضل صاحب -.الكوفة :جامعة الكوفة 1441 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
الثراء اللغوي والتنوع البياين يف السياق القرآين :دراسة يف داللة "أمر" و"قضى" /عبدالعزيز
عمان :دار اخلليج 1443 ،هـ 2022 ،م.
عيادة الوكاعّ -.
الثالثيات الرتكيبية يف القرآن الكري :دراسة داللية /ساالر عبدالواحد مصطفى -.عقرة،
العراق :جامعة دهوك ،كلية الرتبية 1443 ،هـ 2022 ،م (ماجستري).
جزء قد مسع :دراسة لغوية /صربي عبدالكرمي عبد احلسني -.البصرة :جامعة البصرة1441 ،
هـ 2020 ،م (ماجستري).
جواب االستفهام يف القرآن الكري :دراسة تداولية وظيفية /جمدي احلسيين الرفاعي -.كفر
الشيخ :جامعة كفر الشيخ 1443 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
حوارايت النيب موسى عليه السالم القرآنية :دراسة لغوية /حممد عبد األمري اخلالدي-.
احللة :جامعة اببل 1442 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
ذكرى حيىي القبيلي -.دمشق :دار نينوى 1443 ،هـ،
دراسات لسانية يف القرآن الكريَ /
 2022م 204 ،ص.
الدرس الداليل بني الكشف والبيان عن تفسري القرآن للثعليب (ت  427هـ) وتفسري
القرآن أليب املظفر السمعاين (ت  489هـ) /أمساء حممد أبو العال -.أسيوط :جامعة األزهر،

 1443هـ 2021 ،م (دكتوراه).
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الدرس اللغوي يف الكتاب األوسط يف علم القراءات أليب حممد احلسن بن علي العماين
(كان حيا يف  413هـ) /دعاء ضعيف فرج -.الديوانية :جامعة القادسية 1441 ،هـ2020 ،
م (ماجستري).
دالالت الوقف والوصل يف القرآن الكري :رؤى يف تكاملية النص /خمتار عطية-.

اإلسكندرية :دار الوفاء 1443 ،هـ 2022 ،م 444 ،ص.

داللة اسم اإلشارة على املعاين الذهنية يف القرآن الكري :دراسة تطبيقية /بشرى أمحد حممد

أمني -.الدار البيضاء :مركز جنيبويه 1440 ،هـ 2019 ،م 108 ،ص.

الداللة واحلدود :دراسة للقواعد األصولية اللغوية يف التحرير والتنوير /حممد البويسفي-.

إربد :عامل الكتب احلديث 1440 ،هـ 2019 ،م 274 ،ص.

السور املفتتحة ابحلمد :دراسة يف لسانيات النص /زينب كرمي املوسوي -.كربالء :جامعة
كربالء 1441 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
السور املئون :دراسة تركيبية /فراس عبد زيد شخري -.كربالء :جامعة كربالء 1442 ،هـ،

 2021م (ماجستري).

السياق اللغوي يف تفسريي أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن للشنقيطي وامليزان يف
تفسري القرآن للعالمة الطباطبائي :دراسة موازنة /حممد علي كامل عباس -.البصرة :جامعة
البصرة 1441 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
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صنعة العربية من التنزيل إىل التأليف /شربل داغر -.بريوت :األهلية للنشر 1443 ،هـ،
 2021م.
يبحث الكتاب يف (أهلية) املدونني يف تدوين القرآن ،ومدى توفر األدوات لضبط األلفاظ
والصيغ.
ويكفي أن نعرف أن املؤلف نصراين شيوعي.
صيغ اخلطاب الفاصل يف القرآن الكري :اخلطاب السردي :بنياته ووظائفه /حممد توفيق
مهيمي -.مراكش :مؤسسة آفاق للدراسات والنشر 1443 ،هـ 2022 ،م.
أمنوذجا /أمساء هشام محود-.
ظاهرة املشرتك الرتكييب يف تفسري البحر احمليط :سورة البقرة
ً
بريزيت ،فلسطني :جامعة بريزيت 1442 ،هـ 2021 ،م (حبث مكمل للماجستري).
الفروق اللغوية عند الشيخ الطوسي (ت  460هـ) يف كتابه التبيان يف تفسري القرآن:
دراسة داللية /بشائر هاشم أمحد -.الكوفة :جامعة الكوفة 1441 ،هـ 2020 ،م
(ماجستري).
يف ظالل الفاصلة القرآنية :ما وقع يف فواصل رؤوس اآلي خالفًا لرتتيبه ضمن فنون العرب

عمان :دار دجلة1443 ،
يف لغتهم :دراسة وصفية داللية ولفظية /عبداملنعم أمحد صاحلّ -.

هـ 2022 ،م.

القضااي التفسريية يف كتاب هتذيب اللغة لألزهري.
مجعه وشرحه ودراسته يف جامعة املنيا 1443 ،هـ 2022 ،م... ،
لسانيات النص واخلطاب القرآين :حبث يف االتساق واالنسجام من خالل اإلحالة

ابلضمري :دراسة تطبيقية /عبداملنعم بوزضيك -املغرب :املؤلف 1441 ،هـ 2020 ،م.
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لغة دين اإلسالم من القرآن مبنهج التأثيل /حممد بن عبداجلليل بلقزيز -.املغرب :املؤلف،
 1441هـ 2020 ،م.
ما جاء يف الفاصلة القرآنية بغري لسان قريش من العريب واألعجمي ،وأثره يف وفاق
عمان :دار دجلة 1443 ،هـ 2022 ،م.
الفواصل /عبداملنعم أمحد صاحلّ -.
مادة (ذ ك ر) يف القرآن الكري :دراسة داللية /نوال طارق مناصرة -.بريزيت ،فلسطني:
جامعة بريزيت 1441 ،هـ 2020 ،م 194 ،ص( .حبث مكمل للماجستري).
(مادة ذكر)
املباحث اللغوية فـي جهود السيد جعفر مرتـضى العاملي القرآنـية /محيدة حنظل الشامي-.

البصرة :جامعة البصرة 1441 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).

املباحث اللغوية يف كتاب التبيان يف تفسري غريب القرآن حملمد علي الشهرستاين احلائري
(ت  1344هـ) /سليم أسود األسدي -.كربالء :جامعة كربالء 1441 ،هـ 2020 ،م
(ماجستري).
املباحث اللغوية يف كتاب لغات القرآن للفراء (ت  207هـ) /حماسن كماش سدخان-.
احللة :جامعة اببل 1442 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
معجم النيب األكرم صلى هللا عليه وسلم يف القرآن الكري :دراسة صرفية معجمية سياقية/
عرار -.بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2022 ،م 3 ،مج.
مهدي أسعد ّ
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مفردة "مثل" :صيغها ودالالهتا يف القرآن الكري /حنان بنت حممد املفلح -.الرايض :جامعة
اإلمام 1443 ،هـ 2022 ،م (ماجستري).
مناشئ الداللة يف القرآن الكري /حممد سامل أبو عاصي -.القاهرة :دار احلرم 1443 ،هـ،
 2021م.
موسوعة الفروق اللغوية واللمحات البالغية يف الذكر احلكيم :صوتية ،صرفية ،حنوية،
داللية ،بالغية /إبراهيم صالح اهلدهد وآخرون -.القاهرة :دار هنضة مصر 1442 ،هـ،
 2022م.
جـ :1سورة الفاحتة واجلزء األول من سورة البقرة.
النص القرآين بني انزايح الرتكيب وتغاير الداللة /عبدالرمحن فرهود جساس -.احللة :مؤسسة

دار الصادق الثقافية 1443 ،هـ 2022 ،م 184 ،ص.

نظرات لغوية يف كتب معاين القرآن :استقراء ومنهج /سعيد جاسم الزبيدي -.بغداد :دار
الشؤون الثقافية 1442 ،هـ 2021 ،م 256 ،ص.
اإلعجاز اللغوي (عام)
تناوب حروف اجلر وأثرة يف اإلعجاز القرآين /هيوا عثمان عبدهللا -.العراق :دار نون،
 1443هـ 2022 ،م 52 ،ص.
مقومات السرد اإلعجازي يف اخلطاب القصصي القرآين :دراسة حتليلية منوذجية يف سورة
الكهف /نور الدين دمحاين -.إربد :عامل الكتب احلديث 1443 ،هـ 2022 ،م.
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غريب القرآن
املنري
التيسري العجيب يف تفسري الغريب /انصر الدين أبو العباس حممد بن احلسن بن رّ
اإلسكندراين (ت  683هـ)؛ حتقيق سليمان مال إبراهيم أغلو -.إستانبول :دار األصول
العلمية 1443 ،هـ 2021 ،م.
الزبدة يف بيان غريب القرآن /مجع وإعداد بدر بن علي احلمد -.الرايض :دار التدمرية،

 1443هـ 2022 ،م.

غرائب القرآن /حممد عبدالشايف القوصي -.تطوان :مكتبة سلمى الثقافية 1442 ،هـ،
 2021م.
غريب القرآن الكري عند الفريوزأابدي من خالل كتابيه البصائر والقاموس.

مجعه ودراسته وموازنته يف جامعة أم القرى 1443 ،هـ 2022 ،م... ،

غريب القرآن من املختصر يف تفسري القرآن الكري /إعداد مركز تفسري للدراسات القرآنية-.
الرايض :املركز 1443 ،هـ 2022 ،م.
املستدرك على الراغب األصفهاين يف مفردات ألفاظ القرآن /أمحد حممود عيسى ،صالح

الدين سليم حممد.
نشر يف جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية مج 28ع 2021( 9م) ص .100 - 70
(ذكر احملققان أن الكتاب خال من ( )15لفظًا من ألفاظ القرآن الكرمي ،وهي -1:ألت-2 ،
خردل -3 ،زبن -4 ،زمل -5 ،سفح -6 ،غوط -7 ،فين -8 ،قدو -9 ،قرش -10 ،كلح،
 -11ملق -12 ،نضخ -13 ،هلع -14 ،هيل -15 ،وأد)
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املسور يف السور يف غريب القرآن /عبدالرمحن بن علي الكرماين (ت  574هـ)؛ حتقيق آمنة
عبدهللا احلبيشي -.صنعاء :جامعة صنعاء 1443 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
من سورة الفاحتة إىل سورة إبراهيم.
معاين كلمات القرآن الكري لإلمام جماهد بن جرب /حبليل حممد البوكانوين 172 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/10/8هـ 2022 ،م.
(انتقاها من تفسريه)
منهج اإلمام القرطيب يف تفسريه أللفاظ غريب القرآن /سعد عبدالكرمي احلريري -.بريوت:
جامعة بريوت اإلسالمية 1442 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
البالغة يف القرآن
البالغة يف القرآن والقراءات والتفسري
آايت العقيدة والتوحيد :دراسة يف بالغة احلجاح /درة بنت سليمان العودة -.بريدة :جامعة
القصيم 1443 ،هـ 2022 ،م (دكتوراه).
أبو عبيدة معمر بن املثىن ومنهجه يف جماز القرآن /يوسف بن عبدالسالم العلمي -.املغرب:
مؤسسة دار العلوم الدولية 1442 ،هـ 2021 ،م.
مثاال /سجى علي
أثر التكوين البالغي يف مفهومي االستباق واالسرتجاع :القصص القرآين ً
فخر الدين -.الكوفة :جامعة الكوفة 1441 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
اإلشارة إىل اإلجياز يف بعض أنواع اجملاز /عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسالم السلمي (ت
عمان :دار اجلنان 1440 ،هـ 2019 ،م 672 ،ص.
 660هـ)؛ حتقيق عطية انيف الغولّ -.
(ب َّني فيه ما يف القرآن الكرمي من إجياز وجماز)
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األسلوب القرآين يف التقبيح :دراسة موضوعية /آالء محزة حممود -.كربالء :جامعة كربالء،
 1441هـ 2020 ،م (ماجستري).
منوذجا /بدرة حرز هللا -.القاهرة :املكتب العريب
اإلجياز يف القرآن الكري :السور املكية
ً
للمعارف 1443 ،هـ 2022 ،م.
بالغة التناسب يف سور املثاين /نورة بنت إبراهيم احلريب -.الرايض :جامعة اإلمام1443 ،
هـ 2022 ،م (دكتوراه).
بالغة القرآن :مداخل أتسيسية يف حتليل النظم القرآين /أمحد رجب حجازي -.مصر :عامل
األدب للرتمجة والنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
َّسفي (ت  710هـ)/
البالغة القرآنيَّة يف تفسري مدارك التَّنزيل وحقائق التَّأويل لإلمام الن َ
آية العبد القوقا -.غزة :اجلامعة اإلسالمية 1442 ،هـ 2020 ،م 385 ،ص( .حبث مكمل
للماجستري).
البالغة القرآنية يف كتاب أنوار احلقائق الرابنية يف تفسري اللطائف القرآنية لألصبهاين (ت
 749هـ) :دراسة وتقوميًا /خالد بن عائض القرين -.الرايض :جامعة اإلمام 1443 ،هـ،
 2021م (دكتوراه).
بالغة الكلمة يف التعبري القرآين /فاضل صاحل السامرائي -.دمشق؛ بريوت :دار ابن كثري،
 1443هـ 2022 ،م.
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بالغة الكلمة يف التعبري القرآين :سورة البقرة أمنوذجاً /ليلى حممد األمسري -.جدة :دار
إرفاء للنشر 1443 ،هـ 2022 ،م؟
بالغة النظم يف سور الطواسني :دراسة وصفية حتليلية /اتمر إمساعيل حممد -.ماليزاي :جامعة
املدينة العاملية 1443 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
بنية االستهالل واخلامتة يف القرآن الكري /أمحد صاحب محادي -.احللة :جامعة اببل،
 1441هـ 2020 ،م (دكتوراه).
أتويل األساليب الطلبية يف القرآن الكري بني البالغيني واألصوليني /حكيم بوحرمة-.
مراكش :مكتبة املعرفة 1441 ،هـ 2020 ،م 171 ،ص.
جتليات النعوت الفريدة يف النظم القرآين املدين /أمحد حممود درويش -.القاهرة :مكتبة
اآلداب 1443 ،هـ 2021 ،م.
الرتاكيب البالغية يف تفسري آايت العقيدة :دراسة يف التفسري الكبري للفخر الرازي /أسامة
عبد الاله دندراوي -.السويس :جامعة السويس 1441 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
التضايف يف النص القرآين :دراسة يف االستلزام الداليل /أمحد رسن -.بريوت :دار الوالء،
 1443هـ 2022 ،م.
التعبري القرآين بني د .عائشة عبدالرمحن ود .فاضل السامرائي /سناء عبد الزهرة النائلي-.
الديوانية :جامعة القادسية 1442 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
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توجيه االسم املوصول يف آايت املتشابه اللفظي :دراسة بالغية /حممد احلسيين -.تطوان:
مكتبة سلمى الثقافية 1442 ،هـ 2021 ،م.
تيسري البيان بشرح أرجوزة ابن كريان /صاحل املنقوش -.ط -.2أكادير :مكتبة الغزايل،
 1441هـ 2020 ،م 147 ،ص.
(يف احلقيقة واجملاز)
الثنائيات يف القرآن الكري بني تفسري التحرير والتنوير وتفسري األمثل :دراسة تفسريية/
إبراهيم مزهر صاحل -.الكوفة :جامعة الكوفة 1441 ،هـ 2020 ،م (دكتوراه).
احلذف البالغي يف الرسم القرآين /حممد عباس الباز -.املنصورة :دار اللؤلؤة 1443 ،هـ،
 2022م.
حكم وقوع اجملاز يف اللغة والقرآن :حترير حمل النزاع وتقرير أَوىل األقوال ابالتباع /علي
ذرّاين اجلعفري -.الكويت :دار الظاهرية 1443 ،هـ 2021 ،م.
اخلصائص التعبريية يف اجلملة القرآنية يف سورة املائدة واجلزء الثالثني /هيام شبل
الصعيدي -.القاهرة :جامعة عني مشس 1443 ،هـ 2022 ،م (دكتوراه).
الدراسات البالغية القرآنية يف جمالت جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية حىت عام
 1438هـ :عرض وتقوي /أروى بنت عبدالرمحن السحيباين -.الرايض :جامعة اإلمام،
 1443هـ 2022 ،م (دكتوراه).
دراسات فنية يف القرآن الكري /أمحد ايسوف -.دمشق :دار املكتيب 1443 ،هـ2022 ،م
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داللة االلتفات يف خطاابت القرآن الكري :مناذج موضوعية مقاصدية /هنادة أمحد قمرب-.
الشارقة :جامعة الشارقة 1442 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
سياقات االقرتان ابالسم الشريف (هللا) يف القرآن الكري :دراسة بالغية /رشا بنت عبدهللا
الزيد -.الرايض :جامعة اإلمام 1443 ،هـ 2022 ،م (دكتوراه).
صور البيان يف القرآن /زهري وحيد الدين الضللي -.ماردين :شرفات للنشر 1443 ،هـ،
 2022م.
صور تعريف املسند إليه يف سورة طه من خالل نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور

للبقاعي :دراسة بالغية /حممد توفيق عاشور -.اإلسكندرية :جامعة اإلسكندرية 1441 ،هـ،
 2020م (حبث مكمل للماجستري).

علل التعبري القرآين عند بعض املفسرين احمل َدثني /جميد بدر انصر -.البصرة :جامعة البصرة،
 1441هـ 2020 ،م (دكتوراه).
سراء قيس األوسي -.بغداد :دار الشؤون الثقافية
علل التعبري القرآين يف سورة يوسفّ /
العامة 1442 ،هـ 2021 ،م 554 ،ص.
يف أنوار البالغة القرآنية /إبراهيم صالح اهلدهد -.القاهرة :مكتبة وهبة 1443 ،هـ2022 ،م
كيمياء اجملاز بني اخلطاب القرآين واإلنساين :قراءة يف املفهوم وآليات الفهم /عبدالرزاق
بوعافية -.إربد :عامل الكتب احلديث 1443 ،هـ 2022 ،م.
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املخصوص ابلذكر يف القرآن الكري وتوجيهه عند الزخمشري :دراسة نظرية تطبيقية /إبراهيم
بن عبدهللا احلسني -.بريدة :جامعة القصيم 1443 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
مسائل علم املعاين يف حاشية الكازروين على تفسري البيضاوي يف سوريت البقرة وآل عمران:
دراسة حتليلية /حممود اهلاجري -.كارابوك ،تركيا :جامعة كارابوك 1443 ،هـ 2022 ،م
(ماجستري).
املقارابت العرفانية يف بالغة النص القرآين /بليغ محدي إمساعيل -.مصر :وكالة الصحافة
العربية 1443 ،هـ 2021 ،م.
من أسرار األسلوب القرآين /محدي سلطان العدوي -.القاهرة :زهراء الشرق 1443 ،هـ،
 2022م.
من بالغة القرآن /حممد إبراهيم البنا (ت  1433هـ)؛ قرأه وعين به حممد عاطف الرتّاس،
عمان :دار الفتح 1443 ،هـ،
حسني حممد الزقزوقي؛ قدم له حممد حممد أبو موسىّ -.
2022م.
سؤاال يف بالغة القرآن الكري /عواطف صاحل احلريب -.الرايض :دار الصميعي،
مئة وعشرون ً

 1443هـ 2022 ،م.

نظرات بالغية يف آايت قرآنية /طه السيد حممود -.القاهرة :دار احلرم 1443 ،هـ2021 ،م.
وهم اجملاز القرآين :مسامهة جديدة يف تفسري مشكل القرآن الكري /شعيب عز الدين
حبيلة -.جيجل ،اجلزائر :دار ومضة 1443 ،هـ 2022 ،م.
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اإلعجاز البالغي
اإلعجاز البالغي يف خطاب الطفل من الكتاب املبني :بالغة الطفل يف العشر األخري من
الكتاب املبني /عبدالباقي شعيب أغاكا -.القاهرة :مكتبة وهبة 1443 ،هـ 2021 ،م.
اإلعجاز واجملاز يف القرآن الكري يف رحاب العلم والتفسري /يوسف طارق السامرائي-.

عمان :دار دجلة 1443 ،هـ 2022 ،م.
ّ

ابلصرفة /عرفة بن طنطاوي 72 ،ص.
َجىن اخلُْرفة يف إبطال القول َّ
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/10/24هـ 2022 ،م.
رسالتان يف اإلعجاز /قرأمها وعلق عليهما عبدالرمحن مصطفى ،طه حممد علي -.القاهرة:

شركة القدس للتجارة 1443 ،هـ 2022 ،م؟
ومها:
النكت يف إعجاز القرآن /علي بن عيسى الرماين (ت  384هـ).
بيان إعجاز القرآن /محد بن حممد اخلطايب (ت  388هـ).

الفتح الرابين يف دالئل اإلعجاز البياين /عرفة بن طنطاوي 206 ،ص.

نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/10/20هـ 2022 ،م.

املشكل يف القرآن الكري من وجوه اإلعجاز البياين /سعيد جاسم الزبيدي -.ط ،منقحة
عمان :دار كنوز املعرفة 1442 ،هـ 2021 ،م.
ومزيدةّ -.
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الوجوه والنظائر
الوجوه والنظائر يف القرآن العظيم /مقاتل بن سليمان (ت  150هـ)؛ حتقيق رايض يونس
خلف -.بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2021 ،م 400 ،ص.
املتشابه اللفظي
آايت متشاهبات األلفاظ يف القرآن الكري /عبداحملسن بن محد البدر -.صنعاء :دار اآلاثر،

 1443هـ 2021 ،م؟

التبيان املفصل ملتشاهبات القرآن /ايسر حممد مرسي -.القاهرة :دار التقوى 1443 ،هـ،
 2021م.
مذيال بعدة قواعد وطرق لكيفية ضبط املتشاهبات.
ً
وذكر فوائد تتعلق بتوجيه املتشابه من حيث التفسري.
مع ملحق متشاهبات كل سورة مع نفسها ،ومتشاهبات قصص األنبياء.
توجيه ابن جزي الكليب الغرانطي للمتشابه اللفظي يف تفسريه التسهيل لعلوم التنزيل:
دراسة مقارنة /آية حممد ايسني -.الرمادي :جامعة األنبار 1443 ،هـ 2022 ،م.
(ماجستري).
(من سورة النحل إىل هناية سورة الناس)
توجيهات ابن مجاعة احلموي (ت  733هـ) للمتشابه اللفظي يف كتابه كشف املعاين يف
املتشابه من املثاين.
دراسته ،أو بعضه ،يف اجلامعة العراقية 1440 ،هـ 2019 ،م... ،
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القواعد النريات يف ضبط اآلايت املتشاهبات /سامح بن أمحد بن حممد ،عبدهللا بن سليمان
املرزوق -.ط -.3بريدة :معهد اإلمام عاصم للقرآن الكرمي وعلومه؛ الرايض :دار العقيدة،
 1443هـ 2022 ،م.
الآللئ السنية يف شرح املنظومة الزكية يف متشاهبات اآلايت القرآنية /صالح بن مسري مفتاح،
 268ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/3/16هـ.
(املنظومة للمؤلف نفسه)
اللباب بتيسري متشاهبات الكتاب /حممد فهد خاروف -.دمشق :دار الفجر 1443 ،هـ،
 2021م؟
مسألة وقوع املتشابه يف القرآن الكري /حممد عبد احلي الكتاين (ت  1382هـ)؛ حتقيق
حممد أبو حيىي -.أكادير :دار العرفان 1441 ،هـ 2020 ،م 82 ،ص.
موسوعة املتشاهبات لتسهيل حفظ اآلايت /ايسر حممد مرسي -.القاهرة :دار التقوى،
 1443هـ 2022 ،م 2 ،مج.
فقه القرآن
آايت األحكام
آايت األحكام يف تفسري راموز التحرير والتفسري للطف هللا األرضرومي :دراسة منهجية/
أمحد حممد جنيب -.بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2022 ،م 272 ،ص.
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ضا ودراسة/
استدراكات ابن الفرس يف أحكام القرآن على ابن عطية يف احملرر الوجيز :عر ً
وفاء جبار إمساعيل -.بغداد :جامعة بغداد 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
إجياز البيان يف بعض آايت األحكام /جنيب بن عبدهللا املدغري ،منعم السنون ،توفيق العمراين؛
تنسيق إدريس اخلرشايف -.ط ،مزيدة ومنقحة -.فاس :جامعة حممد بن عبدهللا 1443 ،هـ،
 2022م.
التعليل مبسلكي النص واإلمياء يف آايت األحكام :دراسة أصولية تطبيقية /مها عبدالعزيز
املطوع -.الشارقة :جامعة الشارقة 1442 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
دراسات أصولية تطبيقية على آايت األحكام /عبدالرمحن بن علي احلطاب -.مكة املكرمة:
دار طيبة اخلضراء 1443 ،هـ 2022 ،م.
الشيخ عبدالقادر مال حويش ومنهجه يف تفسري آايت األحكام من خالل تفسريه بيان
املعاين /أسيل أمحد حسني -.بغداد :جامعة بغداد 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
منوذجا /فرهاد
العالمة عبدالكري املدرس ومنهجه يف تفسري آايت األحكام :سورة املائدة ً
أكرب الداودي -.ايلوفا ،تركيا :جامعة ايلوفا 1442 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
مقاصد الشريعة يف آايت األحكام.
دراسته يف جامعة أم القرى 1443 ،هـ 2022 ،م... ،
منهج اإلمام النيسابوري يف تفسري آايت األحكام من خالل كتابه غرائب القرآن ورغائب
الفرقان /علي مصطفى عبداهلادي -.املنيا :جامعة املنيا 1441 ،هـ 2020 ،م (دكتوراه).
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منهجية النابلسي يف تفسري آايت األحكام يف كتابه تفسري النابلسي /إهلام حممد جاسم-.
بغداد :جامعة بغداد 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
الناسخ واملنسوخ
ابن اخلياط القرداغي ومنهجه يف التبيان يف بيان الناسخ واملنسوخ من القرآن /أمحد قاسم
عمان :دار غيداء 1443 ،هـ 2022 ،م.
عبدالرمحنّ -.
القرآن براء من األفهام :انسخ ومنسوخ /عبداإلله خليل -.الرابط :دار التوحيدي1440 ،
هـ 2019 ،م 145 ،ص.
املبهم
التعريف واإلعالم فيما أُهبم يف القرآن من األمساء واألعالم /أليب القاسم عبدالرمحن بن

عبدهللا السهيلي (ت  581هـ)؛ حتقيق مروان العطية -.الرايض :اخلزانة األندلسية1443 ،
هـ 2022 ،م 900 ،ص.
املشكل ،احملكم واملتشابه
السياق القرآين وأثره يف دفع موهم التعارض بني اآلايت القرآنية :دراسة نظرية تطبيقية/

يوسف علي الوريت -.مكة املكرمة :جامعة أم القرى 1443 ،هـ 2022 ،م (دكتوراه).

فتح الرمحن بكشف ما يَلتبس يف القرآن /زكراي بن حممد األنصاري (ت  926هـ)؛ حتقيق
وتعليق عبداحلميد هنداوي -.الرايض؛ الدمام :دار ابن اجلوزي 1440 ،هـ 2019 ،م2 ،مج.
مشكل القرآن عند ابن عرفة يف تفسريه :مجعاً ودراسة /تغريد بنت عبدهللا القنيصي -.بريدة:
جامعة القصيم 1443 ،هـ 2022 ،م (دكتوراه).
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مجعا ودراسة /هاين بن متعب
مشكل القرآن عند أيب الليث السمرقندي يف تفسريهً :
العنزي -.الرايض :جامعة امللك سعود 1443 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
املعرفة اللغوية وأتويل النص :دراسة حتليلية ملسائل املشكل القرآين عند ابن قتيبة /مصطفى
منتوران -.املغرب :املؤلف 1441 ،هـ 2020 ،م.
الفقه وأصوله وقواعده يف القرآن والتفاسري
االختيارات الفقهية للطاهر ابن عاشور يف تفسريه حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد
من تفسري الكتاب اجمليد :دراسة فقهية مقارنة يف مسائل العبادات /علي لطفي عيد-.
املنوفية :جامعة املنوفية 1441 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
أسلوب الطرد والعكس يف القرآن الكري :حمدداته ووظائفه النصية والتداولية /زكراي نصوح
قصاب -.أنقرة :دار سوجنق 1443 ،هـ 2022 ،م.
الرتجيحات الفقهية عند اخلازن (ت  741هـ) من خالل كتابه لباب التأويل يف معاين
التنزيل /جنمة السنوسي أبو كنيشة -.املنيا :جامعة املنيا 1442 ،هـ 2020 ،م (دكتوراه).
علل الرتجيح الفقهي عند ابن عادل احلنبلي يف تفسريه اللباب يف علوم الكتاب :دراسة
وحتليل /طارق علي حممد -.املنيا :جامعة املنيا 1443 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
القواعد الفقهية يف سورة النساء :دراسة تطبيقية /عمر عبدالاله حممد -.املنيا :جامعة املنيا،
 1443هـ 2021 ،م (ماجستري).
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املباحث األصولية يف كتب التفسري /حممد الطاهر الوايف -.الرابط :دار األمان 1442 ،هـ؟،
 2020م 106 ،ص.
الواجب املخري يف القرآن الكري :دراسة أصولية فقهية /فاطمة حممد مرسي -.الفيوم:
جامعة الفيوم 1440 ،هـ 2019 ،م 192 ،ص( .ماجستري).
علوم التفسري
علم التفسري ومناهجه وأنواعه
ابن فورك ومنهجه يف تفسري القرآن العظيم (ت  406هـ) /عبدالرمحن محد القحطاين-.
املنيا :جامعة املنيا 1442 ،هـ 2020 ،م (دكتوراه).
أثر االختالف العقدي يف تفاسري املعتزلة والشيعة :دراسة وصفية حتليلية /أمحد خبوت-.
عني الشق ،الدار البيضاء :جامعة احلسن الثاين 1443 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
عمان:
أثر القراءات القرآنية يف توجيه املعىن التفسريي /أمحد قاسم عبدالرمحن حممدّ -.
إبصار انشرون 1443 ،هـ 2022 ،م.
االختالف بني ابن مسعود وابن عباس رضي هللا عنهم يف تفسري القرآن.
دراسته يف جامعة األنبار 1443 ،هـ 2022 ،م... ،
االختالف املذهيب وأثره يف التفسري /عبدالعزيز مصطفى كامل -.القاهرة :مفكرون الدولية
للنشر 1443 ،هـ 2022 ،م.
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أصول البيان بني اإلمام الشافعي واإلمام الشاطيب :التأسيس والتجديد /إدريس رويبة-.
مكناس :جامعة املوىل إمساعيل 1442 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
(يعين أبصول البيان :أصول التفسري)
أصول التعامل مع داللة ظاهر النص القرآين وتطبيقاهتا يف تفسري البحر احمليط أليب حيان
األندلسي /مروان علي النقيب -.الشارقة :املنتدى اإلسالمي 1442 ،هـ 2021 ،م؟

األصل :رسالة دكتوراه  -جامعة الشارقة 1440 ،هـ 2018 ،م.

األصول املنهجية بني التفسري الفلسفي والتفسري النفسي /جناح حسني كطان -.الكوفة:
جامعة الكوفة 1441 ،هـ 2020 ،م (دكتوراه).

األقوال التفسريية :دراسة منهجية يف كتب التفسري /ابتهاج فاحل الرشيدي -.املدينة املنورة:

جامعة طيبة 1443 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).

عمان :دار
أتويل القرآن الكري بعادة العرب وسننهم يف كالمهم /عبداملنعم أمحد صاحلّ -.
دجلة 1443 ،هـ 2022 ،م 554 ،ص.
التباينات التفسريية :دراسة وفق ضوء منهج تفسري القرآن ابلقرآن /عالء عبد الرسول

طاهر -.الكوفة :جامعة الكوفة 1441 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).

تبيني معادن املعاين ملن إىل تبيينها دعاين /حممد بن أمحد العثماين الديباجي ،املعروف ابمللوي،
واببن املنفلوطي (ت  774هـ)؛ حتقيق طه فارس 64 ،ص.
(رسالة يف مناهج التفسري)
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/4/23هـ.
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ترجيحات الشهاب اخلفاجي التفسريية يف حاشيته عناية القاضي وكفاية الراضي.
مجعه ودراسته ،أو قسم منه ،يف جامعة طيبة ابملدينة املنورة 1443 ،هـ 2021 ،م... ،
تعقبات مكي بن أيب طالب يف تفسريه :عرض ودراسة /ساملة بنت حممد الشهري -.الرايض:
جامعة اإلمام 1443 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
التفسري األصويل عند اإلمامني الباجي وابن حزم /رضوان األهدب -.القاهرة :دار الكلمة،
 1443هـ 2022 ،م( .أصله رسالة علمية).
التفسري األصويل يف الرتاث التفسريي لإلمام جنم الدين الطويف /بشرى غالب ابخلف-.
الدوحة :جامعة قطر 1442 ،هـ 2021 ،م (حبث مكمل للماجستري).
التفسري ابلرأي عند أهل السنة وأصحاب البدع :دراسة حتليلية /البدري عمر بشارة-.
القاهرة :الدار العاملية للنشر 1443 ،هـ 2022 ،م 336 ،ص.
التفسري :اترخيه ومساته من عصر الرسالة حىت العصر احلاضر /أمحد سعد اخلطيب-.
الشارقة :اجلامعة القامسية 1443 ،هـ 2021 ،م؟
أمنوذجا :دراسة نقدية /عبدهللا
التفسري الفلسفي للقرآن الكري :الفيلسوف ابن سينا
ً
عبدالرمحن اخلطيب -.دمشق :دار القلم 1443 ،هـ 2021 ،م.
تفسري القرآن ابملثال واملثل السائر /عابد غامن ذنون -.العراق :دار نون 1443 ،هـ2022 ،
م 68 ،ص.
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التفسري املقاصدي عند مفسري الغرب اإلسالمي /نور الدين قراط -.وجدة :جامعة حممد
األول ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية :مكتبة فرعيل 1441 ،هـ 2020 ،م 262 ،،ص.
التفسري املقاصدي للنصوص الشرعية عند اإلمام مالك يف كتابه املوطأ /عبدالغين
ادعيكل -.الدار البيضاء :مركز جنيبويه 1440 ،هـ 2019 ،م 56 ،ص.
التفسري النحوي للقرآن الكري عند الزخمشري /سليمان بن علي -.بريوت :دار الكتب
العلمية 1443 ،هـ 2022 ،م 424 ،ص( .أصله رسالة جامعية).
التفسري واجتاهاته وما كتب فيه /حممد بن األمني بوخبزة احلسين (ت  1441هـ)؛ حتقيق
يونس السباح -.طنجة :سليكي أخوين 1443 ،هـ 2021 ،م.
التفسري واملفسرون يف إندونيسيا :دراسة وصفية /أغوس رينالدي أفريزال -.بريدة :جامعة
القصيم 1443 ،هـ 2022 ،م (ماجستري).
عمان :دار كفاءة املعرفة1443 ،
تلخيص شرح أصول يف التفسري /خالد حممد العازميّ -.
هـ 2022 ،م.
عمان :دار كفاءة املعرفة 1443 ،هـ،
تلخيص شرح مقدمة التفسري /خالد حممد العازميّ -.
 2022م.
منوذجا /عباس خضري
توظيف قواعد املنطق يف تفسري النص القرآين :الداللة االلتزامية أ ً
خطار -.الكوفة :جامعة الكوفة 1441 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
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التيسري يف مناهج التفسري /احلسني العمريش -.فاس :وراقة بالل 1441 ،هـ 2020 ،م،
 203ص.
اجلهد التفسريي البن وهب الكويف (ت  395هـ) يف كتاب الربهان يف وجوه البيان /سارة
إبراهيم السعيدي -.احللة :جامعة اببل 1442 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
جهود اإلمام الربيع بن أنس يف التفسري /فارس فاضل الشمري -.املوصل :دار وأشرقت،
 1443هـ 2021 ،م.
دراسات حول مذاهب تفسري القرآن الكري جلولد تسيهر /السيد أمحد خليل -.مصر:
وكالة الصحافة العربية 1443 ،هـ 2021 ،م 240 ،ص.
(صدر الكتاب األصل برتمجتني وعنوانني خمتلفتني :املذاهب اإلسالمية يف تفسري القرآن،
ومذاهب التفسري اإلسالمي .وهذا الثالث وضع اسم املؤلف جولد تسيهر حتت اسم السيد
خليل وكأنه مؤلف مشارك معه ،بينما يوحي العنوان أبنه دراسة للكتاب!)
الدكتور زغلول النجار وجهوده يف التفسري /أبو الفتوح عبدالقادر شاكر.
حبث نشر يف جملة العلوم اإلسالمية ،اجلامعة العراقية مج 2ع 1443( 29هـ 2021 ،م)
السلَمي ومنهجه يف تفسري النص القرآين :عرض وحتليل /منار علي شندل -.كربالء:
جامعة كربالء 1441 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
(حقائق التفسري للسلمي ،ت  412هـ)
شرح مقدمة تفسري الراغب األصفهاين /مساعد بن سليمان الطيار -.الدمام؛ الرايض :دار
ابن اجلوزي 1443 ،هـ 2022 ،م.
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شرح مقدمة يف أصول التفسري /صاحل بن عبدهللا العصيمي -.مصر :الدار العاملية للنشر،
 1443هـ 2021 ،م.
عبدالقاهر اجلرجاين ومنهجه يف تفسريه املسمى درج الدرر يف تفسري اآلي والسور /سنان
عبدهللا جمدل -.املنيا :جامعة املنيا 1443 ،هـ 2021 ،م 506 ،ص( .دكتوراه).
فصول من التفسري املوضوعي /وليد بن مساعد الطبطبائي -.القاهرة :مكتبة الفالح1443 ،
هـ 2021 ،م.
الفوز الكبري يف أصول التفسري /أمحد بن عبدالرحيم الدهلوي (ت  1176هـ)؛ بريوت :دار
الكتب العلمية 1443 ،هـ 2022 ،م 232 ،ص.
مع حاشيته اجلديدة الكنز الوفري لطالب التفسري /احملشي واحملقق أمحد رضا العطاري الشامي.
يليه :األنوار الرضوية يف القواعد التفسريية ،املأخوذة من الزالل األنقى من حبر سبقة األتقى/
أمحد رضا خان الربيلوي (ت  1340هـ).
القواعد التفسريية يف مروايت تفسري ابن أيب حامت الرازي.
دراسته ،أو بعضه ،يف جامعة قطر 1443 ،هـ 2022 ،م... ،
كتاب مناهج املفسرين يف ثوبه اجلديد /حميي هالل السرحان -.كركوك :مكتبة أمري؛ بريوت:
دار ابن حزم 1443 ،هـ 2022 ،م.
كتب التفسري :عرض وحتليل ،ترمجة ،ميزات ،عيوب ،أحسن طبعة /حممد الفايز؛ مجع
جمموعة من طلبة العلم 1443 ،هـ؟ 2021 ،م؟
دورة جامع الراجحي ،بريدة 1424 ،هـ.
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لطائف التقرير على مقدمات التحرير والتنوير للعالمة حممد الطاهر بن عاشور /إلياس
دردور -.بريوت :دار ابن حزم 1442 ،هـ 2021 ،م.
متون طالب التفسري /مجعها فايز بن سيّاف السريح -.الرايض :دار احلضارة 1443 ،هـ،
 2022م.
حممد املرابط الرتغي ومنهجه يف التفسري /مليكة هرندو -.املغرب ،حنو  1442هـ ،حنو
 2021م.
املدارس املعاصرة يف تفسري القرآن الكري :دراسة حتليلية /هداية هللا أمحد الشاش -.الرايض:
دار طيبة 1443 ،هـ 2022 ،م (أصله رسالة علمية).
املدخل املنري يف مقدمة علم التفسري /حممد حسنني خملوف -.بريوت :دار املقتبس1443 ،
هـ 2022 ،م.
يليه له :خامتة يف الفرق بني تفسري القرآن بغري لغته وبني ترمجته.
معامل التفسري البياين عند د .بنت الشاطئ ،د .فاضل السامرائي /صبا شريف عويد-.
احللة :جامعة اببل 1442 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
معامل يف بناء نظرية أصول التفسري على قواعد اإلمام أيب إسحاق الشاطيب (ت  790هـ)/
احلسن قايدة -.إربد ،األردن :ركاز للنشر؛ فاس :مركز فاطمة الفهرية لألحباث والدراسات
(مفاد) 1443 ،هـ 2022 ،م.
مقرتحات منهجية يف التعامل مع مصادر التفسري التحليلي /سعيد بن أمحد بوعصاب-.

املغرب :املؤلف 1443 ،هـ 2022 ،م.
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مقدمة يف أصول التفسري /أمحد بن عبداحلليم بن تيمية (ت  728هـ)؛ حتقيق سامي حممد
جاد هللا -.الرايض :دار احمل ّردث 1443 ،هـ 2022 ،م.
يليه له :قاعدة يف فضائل القرآن.
املناهج التفسريية واجتاهاهتا بني الثابت واملتغري :دراسة حتليلية /فيصل مطر الشريفي-.

احللة :جامعة اببل 1442 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).

منة اللطيف اخلبري شرح منظومة التفسري للزمزمي (ت  976هـ) /عيسى بن أمني القامسي-.
الكويت :دار الضياء 1442 ،هـ 2021 ،م 306 ،ص.

منهج ابن تيمية يف تفسري القرآن ابلقرآن :دراسة نظرية تطبيقية /دمية بنت حممد الغدير-.

الرايض :جامعة اإلمام 1443 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).

منهج ابن القيم يف تفسري القرآن ابلقرآن :دراسة نظرية تطبيقية /عائشة بنت قاسم برانوي-.
الرايض :جامعة اإلمام 1443 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
املنهج اإلشاري لإلمام جنم الدين ال ُكربى يف كتابه التأويالت النجمية /شهد أمحد علي-.
بغداد :جامعة بغداد 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).

منهج اإلمام الطربي يف دفع التعارض :دراسة يف تفسريه /أشرف فوزي شتيوي -.املنيا:
جامعة املنيا 1443 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
منهج اإلمام جنم الدين ال ُكربى يف تفسريه التأويالت النجمية /مها جاسم حممد -.بغداد:
جامعة بغداد 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
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(التأويالت النجمية يف التفسري اإلشاري الصويف /جنم الدين أمحد بن عمر ال ُك َربى ،ت 618هـ)
املنهج التأصيلي لدراسة التفسري التحليلي /عرفة بن طنطاوي 318 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/7/12هـ.
منهج الدكتور حممد راتب النابلسي يف تفسريه املسمى تدبر آايت هللا يف النفس والكون
واحلياة /عبدالرمحن رضوان حرش -.طرابلس الشام :جامعة طرابلس اللبنانية 1443 ،هـ،
 2022م (دكتوراه).
امليسر /محدي
منهج الشيخ الصابوين يف التفسري من خالل كتابه التفسري الواضح ّ
الغامني -.تونس :جامع الزيتونة 1443 ،هـ 2022 ،م (حبث مكمل للماجستري).
منهج الشيخ عبدالرؤوف خملص يف تفسري أنوار القرآن /مسرور سعد هللا مري أمحدوف-.
الرايض :جامعة امللك سعود 1443 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
املنهج النقدي يف تفسري احلافظ عبدهللا بن الصديق الغماري /نسيبة الغلبزوري -.تطوان:
املؤلفة 1441 ،هـ 2020 ،م 159 ،ص.
املوازنة بني تفسريي الكشف والبيان لإلمام الثعليب والبسيط لإلمام الواحدي.
دراسته يف جامعة امللك خالد أبهبا 1443 ،هـ 2021 ،م... ،
التأويل
التأويل التداويل يف تفسري الكشاف للزخمشري (ت  538هـ) /أسيل عبداحلكيم
السلطاين -.احللة :جامعة اببل 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
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التأويل يف القرآن الكري :موقف املسلمني منه وعالقته ابلتفسري واجملاز والعقل /خضر
الديراين -.بريوت :دار احملجة البيضاء 1443 ،هـ 2021 ،م.
أتويل القرآن الكري بني علماء التفسري ودعاة احلداثة /شحادة محيدي العمري -.إربد:
ركاز للنشر 1443 ،هـ 2022 ،م.
من أتويالت الفالسفة املنتسبني إىل اإلسالم للقرآن الكري والسنة النبوية الشريفة /حسن
عمان :مؤسسة الوراق للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
كامل إبراهيمّ -.
اإلسرائيليات والدخيل يف التفسري
ختليص التفاسري القرآنية من املكذوب والضعيف /عبدالسالم عبدالرزاق شنات -.بريوت:
كلية اإلمام األوزاعي 1443 ،هـ 2022 ،م (ماجستري).
الدخيل يف تفسري القرآن العزيز البن أيب زمنني املالكي (ت  399هـ) /مكي حممود
السيد -.املنيا :جامعة املنيا 1442 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
من سورة الفاحتة إىل آخر سورة األنعام.
املسكوت عنه من اإلسرائيليات بني القبول والرفض /حممد عطا أمحد يوسف 60 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/7/26هـ 2022 ،م.

منهج اإلمامني النقاش وابن أيب حامت يف تفسرييهما يف إيراد الدخيل :دراسة نقدية مقارنة/
سيد أكرب سيد حممد -.الشارقة :جامعة الشارقة 1442 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
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التدبر والتأمل واهلداايت
(تدبر سور وأجزاء :يف التفسري)
أثر عمل القلب على تالوة القرآن وتدبره /إبراهيم بن حسن احلضرييت 85 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/9/25هـ 2022 ،م.
األسس املنهجية لتلقي اخلطاب القرآين وحسن التدبر /عبد هللا البوعالوي  -.املغرب :مركز

رؤى للدراسات واألحباث 1441 ،هـ 2020 ،م 147 ،ص

بصائر قرآنية :مفاهيم يف كتاب هللا وآايت يف ملكوت هللا /عبدالباري رؤوف املالح-.
املوصل :دار وأشرقت 1443 ،هـ 2022 ،م.
بصائر اهلداية إىل القرآن الكري /عبدهللا بن عبدالرمحن الشثري -.الرايض :املؤلف1443 ،

هـ 2021 ،م.

تدبرات املفسرين /إبراهيم بن فُريهد العنزي -.الدمام؛ الرايض :دار ابن اجلوزي 1443 ،هـ،
 2022م 576 ،ص.
ترتيب كتاب املواهب الرابنية من اآلايت القرآنية البن سعدي /ابعتناء وترتيب مسري بن

عدانن املاضي -.الرايض :دار أنوار اخلبري 1443 ،هـ 2022 ،م.

جوانب اهلداايت القرآنية الرتبوية يف سورة السجدة وسبل حتقيقها يف واقع األمة /حسن
بن حممد الشيخ -.الرايض :دار كنوز إشبيليا 1443 ،هـ 2022 ،م.
دروس يف التدبر /سعيد مصطفى دايب.

اجلزء السادس 222 ،ص.
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(يشار إىل هذا اجلزء وحده)
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/8/12هـ 2022 ،م.
شبكة التدبر ،أو الوحدة املقاصدية يف القرآن يف ضوء مشاريع قرآنية معاصرة /إدريس
الرتكاوي -.إربد ،األردن :ركاز للنشر؛ فاس :مركز فاطمة الفهرية لألحباث والدراسات (مفاد)،
 1443هـ 2022 ،م.
علمتين سورة الكهف :وقفات تدبرية مع سورة الكهف /أمحد بن عبدالرزاق الغامن -.؟:
املؤلف 1443 ،هـ 2022 ،م.
غرس قيمة تعظيم هللا وأثره يف االنتفاع هبداايت القرآن /سلمان بن عمر السنيدي -.الرايض:
مجعة الدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات 1442 ،هـ 2021 ،م.
القراءات القرآنية وأثرها يف تدبر املعىن عند الشيخ عبدالرمحن حسن حبنَّكة امليداين (ت
 1425هـ) يف تفسريه معارج التفكر ودقائق التدبر /حممد عبداملطلب هندي -.املنيا:
جامعة املنيا 1443 ،هـ 2022 ،م 315 ،ص( .دكتوراه).
القرآن وصناعة الدهشة /مشعل عبدالعزيز الفالحي -.دمشق :دار القلم 1443 ،هـ،

2022م.

القواعد املثلى لتدبر القرآن /سعيد مصطفى دايب 322 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/4/17هـ.
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الكفاايت النوعية ملعلمي الدراسات القرآنية وعالقتها مبهارات تدبر القرآن الكري لدى
طالب املرحلة الثانوية مبدارس حتفيظ القرآن الكري مبنطقة القصيم /أمحد بن جبري احلريب-.
املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1443 ،هـ 2022 ،م (ماجستري).
الكواكب الدرية لطالب تدبر وإتقان كالم رب الربية :وقفات بيانية ودالالت تربوية ،بصائر
للسائرين وتذكرة للمتدبرين /أمحد عصام خملوف 1441 ،هـ 2020 ،م 1775 ،ص (نسخة

إلكرتونية).

ليدبروا آايته :وقفات تدبرية إميانية ألجزاء القرآن الكري 30 :وقفة نتزود منها ملسريتنا يف
حياتنا /إعداد وأتليف أمحد بن يوسف املزروعي -.الكويت :دار الظاهرية 1443 ،هـ،
2022م.
املالفظ الرائعة من أسرار الثالثني املانعة /صياغة محزة بن فايع الفتحي[ -.جدة] :مركز
أضواء السنن 80 ،ص( .نسخة إلكرتونية رأيتها يف شهر ذي القعدة  1443هـ ،وهو يف أسرار
ولطائف سورة امللك).
من هداايت جزء تبارك /هاين درغام -.القاهرة :دار البشري 1443 ،هـ 2022 ،م224 ،ص.
هداايت القرآن :موسوعة شاملة جلميع آايت القرآن الكري /إعداد حممد السيد ماضي-.
القاهرة :دار العلم واملعرفة :مكتبة التقوى 1443 ،هـ 2022 ،م 10 ،جـ.
مقاصد القرآن والسور واآلايت
أهداف ،وأغراض
أغراض السور يف تفسري التحرير والتنوير البن عاشور /حممد بن إبراهيم احلمد -.الرايض:

دار احلضارة 1443 ،هـ 2022 ،م.
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منوذجا /رمضان حيىي حممد-.
توظيف مقاصد الشريعة يف تفسري القرآن الكري :سورة األنعام ً
املنيا :جامعة املنيا 1442 ،هـ 2021 ،م 156 ،ص( .ماجستري).
(وهكذا يف دراسة سور أخرى)
أمنوجا /خالد مهام عابد -.القاهرة:
توظيف املقاصد يف تفسري القرآن الكري :سورة النساء ً

دار الكلمة 1443 ،هـ 2021 ،م.

مركزية املنهج األصويل يف تدبر مقاصد النص القرآين :املقاصد وتنوع زوااي النظر/

عبدالواحد بن فضيل -.بين مالل :نسمة 1443 ،هـ 2019 ،م 106 ،ص.

املقاصد التكوينية واملقاصد التكليفية يف اخلطاب القرآين :دراسة يف العالقات واآلاثر/

علي مروان -.بريوت :دار الرايحني 1443 ،هـ 2022 ،م.

مقاصد سور العلق واملدثر واملزمل والضحى :دراسة تفسريية /كامل خان أاتش خانوف-.
مكة املكرمة :جامعة أم القرى 1443 ،هـ 2021 ،م (رسالة جامعية).
مقاصد سور القرآن بني تفسريي املراغي وامليزان /غسان ايسني عكلو -.العراق :دار
جلجامش للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م 553 ،ص.

منهج احلذف اللفظي يف القرآن الكري ودالالته املعنوية :دراسة حتليلية يف احلكم واملقاصد/
فاطمة الزهراء حسن مقصود -.املنيا :جامعة املنيا 1443 ،هـ 2022 ،م (ماجستري).
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السياق واملناسبة بني السور واآلايت
أثر السياق يف توجيه أساليب النحو يف القرآن الكري /علي عبد األمري العابدي -.كربالء:
جامعة كربالء 1442 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
األسلوبية السياقية وإجراءاهتا يف اخلطاب القرآين /علي عبد احلسن جاسم -.البصرة :جامعة
البصرة 1441 ،هـ 2020 ،م (دكتوراه).
أنساق التتابع الفعلي يف القرآن الكري /عمار عبدالكرمي النقاش -.كربالء :جامعة كربالء،
 1441هـ 2020 ،م (رسالة جامعية).
التحليل التداويل للتناسب يف اخلطاب القرآين /رحال الربطيع -.املغرب :املؤلف1441 ،
هـ 2020 ،م.
التناسب القرآين عند اإلمام احلرايل /العكفا عزيز -.مراكش :مؤسسة آفاق للدراسات
والنشر 1441 ،هـ 2020 ،م.
التناسق املوضوعي آلايت الوالء والرباء يف القرآن /بنان وليد السر -.الدوحة :جامعة قطر،
 1443هـ 2022 ،م (حبث مكمل للماجستري).
ختم اآلايت أبمساء هللا احلسىن /علي بن سليمان العُبيد -.الرايض :دار التدمرية 1443 ،هـ،
 2022م.
الدرر املنتخبات فيما بني السور من مناسبات مستخرجة من تفسري البحر احمليط أليب
حيان األندلسي (ت  /)745أبو عبدهللا بن عبدالقادر الرايس 74 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/8/26هـ 2022 ،م.
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الداللة السياقية لألبنية الصرفية يف سورة الصافات /منري رضا محيد -.احللة :جامعة اببل،
 1442هـ 2021 ،م (ماجستري).
دور السياق يف الرتجيح بني األقاويل التفسريية :مجع ودراسة /مشعل عايض العازمي-.
املنيا :جامعة املنيا 1442 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
السياق القرآين وأثره يف التفسري عند الواحدي يف تفسريه البسيط /إيالف خري هللا أمحد-.
الرمادي :جامعة األنبار 1443 ،هـ 2021 ،م( .ماجستري).
السياق وأثره يف فهم النص القرآين /فتيحة لعسري -.املغرب :خمترب مناهج العلوم يف احلضارة
اإلسالمية وجتديد الرتاث 1441 ،هـ 2020 ،م 134 ،ص.
ال منطوق النص القرآين :وظيفة حذف جواب "لو" بني االتساق النصي واحلجاج اخلطايب/
عبدالسالم وامسيح -.املغرب :املؤلف 1441 ،هـ 2020 ،م.
املباين لنظم املعاين /أليب حممد أمحد بن حممد العاصمي اخلراساين (ق  5هـ)؛ حتقيق أمحد
فارس السلوم -.ديب :مجعية دار الرب 1443 ،هـ 2022 ،م 3 ،مج.
(يف مناسبات القرآن الكرمي ،صنف عام  425هـ)
املعاين السياقية ملادة ن ظ ر [نظر] يف القرآن الكري /تقدمي هشام حلضر -.املغرب :املؤلف،
 1442هـ 2021 ،م.
املناسبات بني السور القرآنية عند اآللوسي يف تفسريه روح املعاين :عرض ودراسة ومقارنة/

حنني بنت أمحد الدرويش -.الرايض :جامعة اإلمام 1443 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
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املناسبات يف تفسري املراغي.
دراسة تطبيقية على سور ،يف جامعة املنيا 1442 ،هـ 2020 ،م... ،
مجعا ودراسة
املناسبات يف سورة يوسف من خالل التفسري الكبري لفخر الدين الرازيً :
مقارنة بتفسري التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور /إهلام بنت مسعود مربوك -.الشارقة:

املنتدى اإلسالمي 1442 ،هـ 2021 ،م؟
األصل :رسالة ماجستري  -جامعة الشارقة 1437 ،هـ 2016 ،م.

املناسبات القرآنية عند األصفهاين يف كتابه أنوار احلقائق الرابنية يف تفسري اللطائف
القرآنية /عبدهللا بن حممد العقيل -.الرايض :جامعة اإلمام 1443 ،هـ 2022 ،م (دكتوراه).
دراسات يف التفسري
األحاديث املوضوعة والضعيفة اليت استشهد هبا الشيخ الشعراوي وأثرها يف تفسريه :سورة
البقرة أمنوذجاً /حممود محيد العيساوي.
حبث نشر يف جملة كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية ،جامعة ذي قار مج 11ع 1442( 3هـ،
 2021م) ص .65-41
االختيارات التفسريية لإلمام شهاب الدين ال ُكوراين يف تفسريه غاية األماين يف تفسري الكالم

الرابين /عبدالباسط حممد الصلوي -.املنيا :جامعة املنيا 1442 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).

استدراكات اإلمام حممد أيب زهرة من خالل تفسريه زهرة التفاسري :دراسة تفسريية فقهية
مقارنة /حممد حممود حممد سيد -.الفيوم :جامعة الفيوم 1442 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).

60

االستدالل ألقوال املفسرين عند الشنقيطي يف تفسريه :عرض ودراسة /حممد بن علي
الشهري -.الرايض :جامعة اإلمام 1443 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
احلنبلي :دراسة
النبوي يف تفسري اللباب يف علوم الكتاب البن عادل
االستشهاد ابحلديث
ّ
ّ

اهلسي -.غزة :اجلامعة اإلسالمية ،قسم اللغة العربية 1443 ،هـ،
وصفية حتليلية /تسنيم حممد ّ
 2022م 191 ،ص( .حبث مكمل للماجستري).
استنباطات السمني احلليب يف كتابه القول الوجيز يف أحكام الكتاب العزيز.
مجعه ودراسته يف جامعة امللك سعود ابلرايض 1443 ،هـ 2022 ،م... ،

أهل البيت وآراؤهم التفسريية يف تفسري روح املعاين لآللوسي :دراسة موضوعية /منتظر
فاضل الزركاين -.بغداد :اجلامعة العراقية 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
ترجيحات اإلمام حممد األمني اهلرري يف التفسري.
دراسته يف جامعة بغداد 1440 ،هـ 2019 ،م... ،
ترجيحات اإلمام نظام الدين النيسابوري واختياراته يف تفسري غرائب القرآن ورغائب
الفرقان.

دراسته يف جامعة أم القرى 1443 ،هـ 2022 ،م... ،
ترجيحات السمني احلليب يف كتابه القول الوجيز يف أحكام الكتاب العزيز.
دراسته يف جامعة امللك سعود ابلرايض 1443 ،هـ 2022 ،م... ،
ترجيحات الكوراين يف تفسريه /بيان بنت حممد اخلضريي -.الرايض :جامعة اإلمام1443 ،

هـ 2022 ،م( .ماجستري).
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مجعا ودراسة..
من أول سورة اإلسراء إىل آخر سورة الناسً :
وتكون هناك رسالة أخرى يف دراسة ما قبلها من السور.
ترجيحات وموافقات عبدالقادر املال حويش يف تفسريه بيان املعاين /سارة عماد عبود-.
بغداد :جامعة بغداد 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
تفسري اآلايت الكونية يف القرآن الكري عند اإلمام حممد متويل الشعراوي :دراسة
موضوعية /حممود حممد الزهري -.سوهاج :جامعة سوهاج 1442 ،هـ 2021 ،م491 ،
ص( .دكتوراه).
تفسري النيسابوري غرائب القرآن ورغائب الفرقان :دراسة نقدية /أمحد خطيب إمام-.
املنيا :جامعة املنيا 1443 ،هـ 2022 ،م 487 ،ص( .دكتوراه).
توجيه اإلمام ابن كثري ألقوال السلف يف تفسريه /بشرى بنت خالد العنزي -.الرايض:
جامعة اإلمام 1443 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
اجلوانب احلضارية يف تفسري حممد راتب النابلسي يف كتابه تفسري النابلسي /أشجان هادي
عبدهللا -.بغداد :جامعة بغداد 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
دراسة حول قول املفسر أيب احلسن البكري ابستثناء أهل حضرموت من الورود يف النار
يف اآلية { َوإ ْن م ْن ُك ْم إالَّ َوار ُد َها} /طارق حممد سكلوع العمودي -.عدن :دار الوفاق،

 1443هـ 2021 ،م.

سورة احلج بني تفسريي القرطيب والشعراوي :دراسة مقارنة /بيداء عبد سلمان -.بغداد:

اجلامعة العراقية 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
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صحيح املعقول املوافق لصريح املنقول يف مناقشة ثالثة تفاسري رتبت على ترتيب النزول/
عرفة بن طنطاوي 81 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/10/29هـ 2022 ،م.
منهج ابن جزي يف عرض اخلالف من خالل تفسريه التسهيل يف علوم التنزيل /رضوان

القصباوي -.الرابط :دار أيب رقراق 1440 ،هـ 2019 ،م 122 ،ص.

وقفات مع جارهللا الزخمشري يف تفسريه البياين من خالل كتابه الكشاف عن حقائق التنزيل
وعيون األقاويل يف وجوه التأويل /عبدالواحد بوشداق -.تطوان :اخلليج العريب 1441 ،هـ،
 2020م 207 ،ص.
وقوف القرآن الكري وأثرها يف التفسري عند النيسابوري يف تفسريه غرائب القرآن ورغائب
الفرقان :دراسة تطبيقية /إبراهيم اتبيلي -.مكة املكرمة :جامعة أم القرى 1443 ،هـ2022 ،
م (دكتوراه).
التفاسري القدمية
(يشمل تفسري اآلايت ،والسور ،ومجع األقوال يف التفسري)
أجوبة يف التفسري على أسئلة أيب زيد بن العشاب القيسي /أليب عبدهللا بن البقال (ت
725هـ).
نشر ضمن :نفائس من الرتاث /مجع وحتقيق وتعليق بدر العمراين -.القاهرة :الدار العمرية:
دار الذخائر 1443 ،هـ 2022 ،م.
أسرار التنزيل وأنوار التأويل /فخر الدين حممد بن عمر الرازي (ت  606هـ)؛ حتقيق عبدالغين
الغريب طه -.القاهرة :نور اليقني للنشر 1443 ،هـ 2022 ،م 3 ،مج.
63

أقوال أيب احلسن السبكي يف التفسري /حممد بن فهيد العضياين -.الرايض :جامعة اإلمام،
 1443هـ 2021 ،م (ماجستري).
مجعا ودراسة.
من أول سورة الفاحتة إىل هناية سورة الكهفً :
والباقي يكون عند ابحث آخر.
مجعا ودراسة /أفنان بنت علي املرشد -.بريدة :جامعة
أقوال أيب سعيد السريايف يف التفسري ً

القصيم 1443 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).

مجعا ودراسة /نصار بن حممد بن ضفيدع احلارثي-.
أقوال أيب هالل العسكري يف التفسريً :

مكة املكرمة :جامعة أم القرى 1443 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).

مجعا ودراسة /أمحد مصطفى برانوي -.مكة املكرمة:
أقوال أيب الوليد الباجي يف التفسريً :

جامعة أم القرى 1443 ،هـ 2022 ،م (دكتوراه).

مجعا ودراسة /أمحد أمني حممد أمحد الشنقيطي-.
أقوال اإلمام أيب اهليثم الرازي يف التفسريً :
مكة املكرمة :جامعة أم القرى 1443 ،هـ 2022 ،م (دكتوراه).
أقوال اإلمام اخلليل الشافعي (ت  1147هـ) يف التفسري من خالل فتاويه :مجعاً وترتيباً
ودراسة /هاجر حممود النومس -.املنيا :جامعة املنيا 1443 ،هـ 2021 ،م 228 ،ص.
(ماجستري).
(حممد بن حممد اخلليلي املقدسي الشافعي).
أقوال احلسن بن حبيب النيسابوري يف التفسري.
مجعه ودراسته يف جامعة اإلمام ابلرايض 1443 ،هـ 2022 ،م... ،
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مجعا ودراسة /سلطان علي الزبريي -.املدينة
أقوال املرزوقي يف التفسري من خالل مؤلفاتهً :
املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1443 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
حبر العلوم يف تفسري القرآن /عالء الدين علي بن حيىي السمرقندي (ت  860هـ).
دراسته وحتقيقه يف جامعة طنطا 1443 ،هـ 2021 ،م... ،
البحر املديد يف تفسري القرآن اجمليد /أبو العباس أمحد بن حممد بن عجيبة الفاسي (ت
 1224هـ)؛ حتقيق عمر أمحد الراوي -.ط ،جديدة -.بريوت :دار الكتب العلمية1443 ،
هـ 2022 ،م 8 ،مج.
الربهان يف علوم القرآن /علي بن إبراهيم احلويف (ت  430هـ).
دراسته وحتقيقه يف جامعة سوهاج 1443 ،هـ 2021 ،م... ،
(تفسري).
التحصيل لفوائد كتاب التفصيل اجلامع لعلوم التنزيل /أليب العباس أمحد بن عمار املهدوي
(ت حنو  440هـ)؛ حتقيق جمموعة من الباحثني -.بريوت :دار ابن حزم 1443 ،هـ2021 ،
م 5 ،مج.
(األصل للمؤلف نفسه)
التسهيل لعلوم التنـزيل /حممد بن أمحد بن جزي الكليب (ت  741هـ)؛ حتقيق عيسى علي
العاكوب -.دمشق :دار نينوى 1443 ،هـ 2021 ،م.
تفسري ابن ماجه /مازن عبدالرمحن البحصلي -.بريوت :دار املقتبس 1443 ،هـ 2022 ،م.
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مجعا ودراسة :آايت
تفسري ابن هشام املعافري للقرآن الكري من خالل كتابه السرية النبوية ً
وشواهد /الفيتوري بن حممد شعيب -.القاهرة :دار الكلمة 1443 ،هـ 2022 ،م.

تفسري اإلمام الشافعي (ت  204هـ) /مجعه وحققه جمدي منصور الشورى -.بريوت :دار
الكتب العلمية 1443 ،هـ 2021 ،م 200 ،ص.
تفسري البسيت /أليب حممد إسحاق بن إبراهيم البسيت (ت  307هـ)؛ حتقيق الطالب أبو
يوسف ر
القْبلي -.الكويت :اهليئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكرمي والسنة النبوية
وعلومهما :دار فارس 1443 ،هـ 2021 ،م.
من سورة الكهف إىل سورة النجم اآلية .12
تفسري البغوي ،املسمى معامل التنزيل /حميي السنة احلسني بن مسعود البغوي (ت 516

هـ) -.بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2022 ،م 4 ،مج.

عم /عصام الدين إبراهيم بن حممد بن عربشاه احلنفي (ت  943هـ)؛ حتقيق أمحد
تفسري جزء َّ
بن حممد الشوميي -.بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2022 ،م 536 ،ص( .أصله
رسالة جامعية).
تفسري اجلاللني /جالل الدين حممد بن أمحد احمللي (ت  864هـ) ،جالل الدين عبدالرمحن
بن أيب بكر السيوطي (ت  911هـ) -.القاهرة :دار نور اليقني 1443 ،هـ 2022 ،م3 ،مج.
مع احلواشي املستلة من تفسري اخلازن وروح البيان وأيب السعود ...اخل.
تفسري السمرقندي ،املسمى حبر العلوم /أليب الليث نصر بن حممد السمرقندي (ت 375
هـ)؛ حتقيق علي حممد معوض ،عادل أمحد عبداملوجود -.بريوت :دار الكتب العلمية1443 ،
هـ 2022 ،م 3 ،مج.
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تفسري سورة الفاحتة /أليب زيد عبدالرمحن بن حممد القصري ،املشهور ابلعارف الفاسي (ت
1036هـ)؛ حتقيق احلسن الوزاين -.الدار البيضاء :جسور للدراسات واألحباث العلمية،
 1440هـ 2019 ،م 80 ،ص.
الس َحيمي (ت  1178هـ)؛ حتقيق علي عبدهللا
تفسري سورة القدر /أمحد بن حممد القلعاوي ُّ

عبد حمسن.
نشر يف جملة البحوث والدراسات اإلسالمية ،العراق ،ع  1443( 65هـ 2021 ،م).

تفسري سورة القدر /عبدالرمحن بن علي األماسي ،املعروف مبؤيد زاده (ت  922هـ)؛ حتقيق
ضياء فيصل حممد عنرت.
دراسة وحتقيق من اللوحة .4 - 1
نشر يف جملة البحوث والدراسات اإلسالمية ،العراق ،ع  1441( 62هـ 2020 ،م).
قسما آخر منه ضياء فيصل الفهداوي ،وأمحد خملف الفهداوي ،ونشر يف جملة كلية
وحقق ً
اإلمام األعظم اجلامعة ع 1442( 36هـ 2021 ،م) ص .451-421
تفسري سورة الكهف /أبو السرور حممد بن حممد البكري الصديقي (ت  1007هـ)؛ حتقيق
عمان :دار الشروق 1443 ،هـ 2021 ،م.
سليم أبو جابرّ -.
تفسري سورة املسد /علي بن عمر احلراين (ت  599هـ)؛ حتقيق حممد بن علي احمليميد.
نشر يف جمموعة املخطوطات اإلسالمية (النشرة العلمية) ع 33و 1443( 34هـ2022 ،م)
التفسري الصويف لسورة يوسف /أبو عبدالرمحن السلمي ،روزهبان البقلي ،مشس الدين الديلمي؛
حتقيق خالد حممد عبده -.اجلزائر :املكتبة الفلسفية الصوفية 1443 ،هـ 2021 ،م.
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تفسري القاضي عياض الفقهي /زوهري الغريسي -.الرابط :دار نشر املعرفة 1441 ،هـ2020 ،
م 304 ،ص.
تفسري القرآن العظيم /أليب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي (ت  774هـ)؛
بتخرجيات حممد انصر الدين األلباين؛ وتعليقات أمحد حممد شاكر وآخرين -.صنعاء :دار
اآلاثر ،حنو  1440هـ 2019 ،م؟ 6 ،مج.
وبتحقيق يوسف علي بديوي ،حسن السماحي سويدان -.ط -.2دمشق؛ بريوت :دار ابن
كثري 1442 ،هـ 2021 ،م 4 ،مج.
تفسري القرآن الكري يف مقاييس اللغة البن فارس :مجعاً وترتيباً وتعليقاً /زكراي بن خملوف
توانين -.بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2021 ،م 312 ،ص.
استَع ْذ اب ََّّلل م َن َّ
الرجيم} /حممد الطيب
الش ْيطَان َّ
تفسري قوله تعاىل{ :فَإذَا قَـ َرأْ َ
ت الْ ُق ْرآ َن فَ ْ
بن عبداجمليد بن كريان الفاسي (ت  1227هـ)؛ دراسة وحتقيق مسلم جواد خضري.
نشرت يف جملة دراسات إسالمية معاصرة ،العراق ،ع  1443( 27هـ 2021 ،م).
التفسري الكبري /أليب القاسم عبدالكرمي بن هوازن القشريي (ت  465هـ)؛ حتقيق فاطمة بنت
حممد القامسي -.القاهرة :مؤسسة ابن عريب للبحوث والنشر 1443 ،هـ 2022 ،م.
تفسري الكرماين ،املسمى غرائب التنزيل وعجائب التأويل /لتاج القراء أيب القاسم حممد بن
محزة الكرماين (ت  505هـ)؛ اعتىن به عبدالسالم حممد أمني -.بريوت :دار الكتب العلمية،
 1443هـ 2021 ،م 1072 ،ص.
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تفسري الكواشي ،وهو التلخيص يف التفسري ،أو تلخيص تبصرة املتذكر وتذكرة املتبصر/
أمحد بن يوسف الكواشي (ت  680هـ)؛ حتقيق أمحد فريد املزيدي -.بريوت :دار الكتب
العلمية 1443 ،هـ 2021 ،م 6 ،جـ يف  3مج.
تفسري النسفي :مدارك التنزيل وحقائق التأويل /أليب الربكات عبدهللا بن أمحد النسفي (ت
 710هـ)؛ حتقيق يوسف علي بديوي -.دمشق؛ بريوت :دار ابن كثري 1443 ،هـ2022 ،
م 3 .مج.
تقييد على سورة اإلخالص /أليب عبدهللا حممد بن عبدالرمحن بن زكري الفاسي (ت 1141

هـ)؛ حتقيق حممد أبو حيىي -.أكادير :دار العرفان 1441 ،هـ 2020 ،م 53 ،ص.

اجلمالني للجاللني :حاشية املال علي بن سلطان حممد اهلروي القاري (ت  1014هـ)
على تفسري اجلاللني /حتقيق سارية فايز عجلوين -.إستانبول :نون للدراسات والنشر :دار
الفاتح 1443 ،هـ 2021 ،م.
جهود اإلمام اخلطايب يف التفسري :مجع وترتيب ودراسة /أمحد عبدامللك كامل -.املنيا:
جامعة املنيا 1443 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
حاشية التفتازاين على تفسري الكشاف /مسعود بن عمر التفتازاين (ت  791هـ)؛ حتقيق
حممد فاضل جيالين -.إستانبول :مركز جيالين للبحوث العلمية والنشر 1443 ،هـ2022 ،
م 7 ،مج.
حاشية ساجقلي زاده على تفسري البيضاوي /حتقيق حسام حممد مجعة -.العراق :مؤسسة
انشرون 1442 ،هـ 2021 ،م 200 ،ص.
ر
اها} من سورة النازعات.
{ه ْل أ ََات َك َحد ُ
وس ٰى} إىل قوله{ :أ ََّاي َن ُم ْر َس َ
تفسري قوله تعاىلَ :
يث ُم َ
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حاشية العالمة الصاوي على تفسري اجلاللني /أمحد بن حممد الصاوي (ت  1241هـ)؛
بعناية مرعي حسن الرشيد -.دمشق؛ تركيا :دار حتقيق الكتاب 1443 ،هـ 2022 ،م.
حصن اآلايت العظام يف تفسري أوائل سورة األنعام /خري الدين خضر بن حممود العطويف
(ت  948هـ)؛ حتقيق مهند سعاد شاكر -.تكريت :جامعة تكريت 1440 ،هـ 2019 ،م
(ماجستري).
ك} /أليب سعيد حممد بن مصطفى اخلادمي (ت 1176
رسالة يف استثناء {إ َّال َما َشاءَ َربُّ َ

هـ)؛ حتقيق ودراسة صفوان سليمان أمحد.
نشرت يف جملة جامعة كركوك للدراسات اإلنسانية مج 16ع 1443( 2هـ 2021 ،م) ص
.84-73
ت َم َوازينُهُ} /وجيه الدين
حل قول صاحب الكشاف يف قوله تعاىل{ :فَ َمن ثَـ ُقلَ ْ
رسالة يف ّ
العلوي الغجرايت (ت  998هـ)؛ حتقيق حممود علي املشاهدي املصباحي.
طبعت بذيل :خالصة الوجيه /أمحد بن حممد الفاروقي؛ تصحيح وتعليق حممد نظام الدين
املصباحي -.اهلند :دار امللك 1443 ،هـ 2021 ،م.
روح البيان يف تفسري القرآن /إمساعيل حقي الربوسوي (ت  1127هـ)؛ ضبطه وصححه
وخرج آايته عبداللطيف حسن عبدالرمحن -.بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ2022 ،
م 10 ،مج.
(وترد وفاته  1137هـ)
زاد املسري يف علم التفسري /عبدالرمحن بن علي بن اجلوزي (ت  597هـ) -.الدوحة :وزارة

األوقاف 1443 ،هـ 2022 ،م 15 ،مج.
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طبعة حمققة على سبع نسخ خطية.
مجعا ودراسة موازنة /حيىي
الكواء التفسريية لعلي بن أيب طالب رضي هللا عنهً :
سؤاالت ابن ّ
بن عبد ربه الزهراين.
حبث طويل نشر يف جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية ع( 33مجادى اآلخرة
 1443هـ2022 ،م) ص .198-139
عقود الدر واجلوهر يف نبذة من أسرار سورة الكوثر /برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن
حممد بن أيب شريف املقدسي (ت  923هـ)؛ حتقيق طه فارس 41 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/3/21هـ.
القرآن الكري وهبوامشه جتريد التفسري من صحيح البخاري إحياء لعمل علمي جليل لإلمام
ابن حجر العسقالين رمحه هللا /إعداد وضبط وتعليق علي بن حسن بن عبداحلميد احلليب-.
عمان :الدار األثرية 1443 ،هـ 2022 ،م.
ّ
اجملموع من تفسري رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم آلايت من القرآن الكري /عباس
توفيق 185 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/3/10هـ.
احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز /أليب حممد عبداحلق بن عطية األندلسي (ت 542
هـ)؛ حتقيق وتعليق حممد بن علي الشامي ،رشاد عبدهللا القرشي؛ خرج رواايته وضبطها برسم
روايتها عالء عادل عبدالفتاح -.جيجل ،اجلزائر :دار ومضة 1443 ،هـ 2022 ،م.
وبتحقيق عبدالسالم عبدالشايف حممد -.بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2021 ،م،
 6مج.
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املختصر الراشف يف زالل الكاشف /حممد بن أيوب املقرئ التاديف (ت  705هـ).
دراسته وحتقيقه يف جامعة تكريت 1443 ،هـ 2021 ،م... ،
(تفسري)
مريح القلوب من الكروب /ويل الدين حممد بن أمحد بن إبراهيم امللَّوي العثماين (ت 774
هـ)؛ حتقيق طه فارس 58 ،ص.
(نظرات يف تفسري سورة االنشراح)
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/6/13هـ.
مسائل من سورة النور /حممد بن عبدالوهاب (ت  1206هـ)؛ حتقيق فهد فرج الرفاعي.
نشر يف جملة العلوم الشرعية ،الرايض ع 64جـ 1443( 2هـ 2022 ،م).
مواهب الكري املنان يف الكالم على أوائل سورة الدخان وفضائل ليلة النصف من شعبان/
جنم الدين حممد بن أمحد الغيطي (ت  981هـ).
ضمن :جمموع رسائل يف فضائل ليلة النصف من شعبان /حتقيق حممد معصوم ابهلل األزهري-.
القاهرة :دار الصاحل 1443 ،هـ 2022 ،م.
مجعا ودراسة وموازنة /مسية
املؤرج بن عمرو السدوسي (ت  195هـ) وآراؤه يف التفسريً :
ّ
سليم كردي -.الشارقة :جامعة الشارقة 1443 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).

نتيجة الفكر حاشية على تفسري البيضاوي لقوله تعاىلَ { :وإ ْن تُـ ْب ُدوا َما يف أَنْـ ُفس ُك ْم أ َْو
ُختُْفوهُ ُحيَاس ْب ُك ْم به َّ
ب َم ْن يَ َشاءُ} /يوسف بن عثمان اإلسكلييب
اَّللُ فَـيَـغْف ُر ل َم ْن يَ َشاءُ َويُـ َع ّذ ُ
(ت  1199هـ)؛ دراسة وحتقيق ماجد ايسني محيد.
حبث نشر يف جملة الدراسات الرتبوية والعلمية ،اجلامعة العراقية مج 3ع 1442( 18هـ2021 ،
م) ص .428-409
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(ويرد بعنوان :نتائج األفكار وزواهر األزهار)
هنر احلياة يف تفسري كتاب اإلله /جالل الدين عبدالرمحن بن عمر بن رسالن البلقيين (ت
 824هـ).
دراسته وحتقيقه يف جامعة املنيا 1443 ،هـ 2021 ،م... ،
التفاسري احلديثة
مجعا ودراسة /سلطان بن فهد
اآلايت اليت قال عنها املفسرون هي أصل يف البابً :
الصطامي -.الرايض :جامعة امللك سعود ،كرسي القرآن الكرمي وعلومه 1443 ،هـ2022 ،م
األصل :رسالة ماجستري  -جامعة أم القرى 1434 ،هـ.
أحباث أكادميية يف تفسري آي من الذكر احلكيم /زبن عجيمي الدليمي ،قتيبة فوزي الراوي-.

عمان :دار كفاءة املعرفة 1443 ،هـ 2021 ،م 228 ،ص.
ّ

أسهل تفسري لكالم اللطيف اخلبري /رامي حنفي حممود 816 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/5/30هـ.
إضاءات كاشفة عن معاين سورة الفاحتة /سعيد بدهان 64 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/7/13هـ.

األنوار البهية يف سورة الكهف اجللية /حممود حسن حجازي 283 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/4/14هـ.
بصائر من سورة الفاحتة املباركة /أمحد بن عبدهللا املقدي ابعلوي -.املكال :دار حضرموت

للنشر 1443 ،هـ 2022 ،م 359 ،ص.
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البيان األخري :قراءة حتليلية لسورة التوبة /رأفت حممد رائف املصري -.؟ :دار مدارج العلوم
للنشر 1443 ،هـ 2022 ،م.
تبصرة أويل األلباب مبعاين فاحتة الكتاب /عرفة بن طنطاوي 112 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/10/13هـ 2022 ،م.
حتليل اخلطاب :مقاربة حتليلية لسورة العلق /حممد لشهب -.أكادير 1440 ،هـ2019 ،
م 150 ،ص.
تدبر سورة البقرة /شريف فوزي سلطان -.املنصورة :دار اللؤلؤة 1443 ،هـ 2022 ،م.
أخ ُذها بركة ،وتركها حسرة ،وال تستطيعها البطلة.
تزكية النفوس مبعرفة ما يف سورة الكهف من الدروس 500 :فائدة إميانية وتربوية /أمحد
حممد أبو العنني -.املنصورة :دار اللؤلؤة 1443 ،هـ 2022 ،م.
التسهيل يف تدبر جزء تبارك /حممد بن علي بن مجيل املطري 190 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/7/13هـ.
التفسري الثمني /حممد بن صاحل العثيمني -.مصر :الدار العاملية للنشر 1443 ،هـ2021 ،م.
فصلت وفوائده وأحكامه /استنبط الفوائد واألحكام عبدالرمحن بن انصر الرباك؛
تفسري جزء ّ
فسر اآلايت عبداحملسن بن عبدالعزيز العسكر -.الدمام؛ الرايض :دار ابن اجلوزي1443 ،
َّ
هـ 2022 ،م.
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تفسري جزء قد مسع /سعد بن انصر الشثري -.الرايض :دار كنوز إشبيليا 1443 ،هـ،
2022م.
تفسري سور املفصل من القرآن الكري /عبدهللا كنون احلسين -.الرابط :حركة التوحيد
واإلصالح 1440 ،هـ 2019 ،م 395 ،ص.
تفسري سورة األعراف /عبدالكرمي مطيع احلمداوي 292 ،ص.
(وأكتفي بذكر تفسري هذه السورة إذا كان هناك تفسري لسور أخرى له)
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/7/26هـ 2022 ،م.
التفسري الصغري /فايز سياف السريح؛ قدم له وراجعه عبدهللا بن عبدالعزيز العواجي -.الرايض:
دار احلضارة 1442 ،هـ 2021 ،م.
تفسري الفاحتة /فهد بن ابدي املرشدي 65 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/4/22هـ.
تفسري القرآن الثري اجلامع يف اإلعجاز البياين واللغوي والعلمي /إعداد ودراسة حممد
اهلالل -.دمشق :دار املعراج :دار جوامع الكلم 1443 ،هـ 2022 ،م 12 ،مج.
التفسري املبني للحزب الستني /حممد عبدالفتاح بلمني؛ صححه وخرج أحاديثه وقدم له عثمان
اليويب اإلدريسي  -.متارة :دار االلوون للطباعة 1441 ،هـ 2020 ،م 195 ،ص.
املنزل /أمحد بن احممد خليلي -.اجلزائر :دار الوعي1443 ،
التفسري املسهَّل آلي الكتاب َّ
هـ 2021 ،م.
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التفسري اهلادي التحليلي واإلمجايل /عبدالسالم محدان -.غزة :مكتبة آفاق 1443 ،هـ،
 2022م 30 ،مج.
عمان :الدار األثرية،
التفسري الواضح على هنج السلف الصاحل /حممد نسيب الرفاعيّ -.
 1443هـ 2022 ،م.
التفسري الوعظي لسورة املائدة /حممد حممود الطرايرة -.األردن 1441 ،هـ 2020 ،م.
التفسري الوعظي لسورة النساء /حممد حممود الطرايرة -.األردن 1442 ،هـ 2021 ،م،

 359ص.

التفسري الوعظي لسورة يوسف /حممد حممود الطرايرة -.األردن 1442 ،هـ 2021 ،م.
عمان :دار غيداء،
تنوير األذهان يف تفسري أعظم آية يف القرآن /أمحد قاسم عبدالرمحنّ -.
 1443هـ 2022 ،م.
تنوير العينني بشرح تفسري اجلاللني /أنور عبدهللا بن عبدالرمحن الفضفري -.الرايض :دار
اإلداوة 1443 ،هـ 2022 ،م 4 ،مج.
جملسا يف تفسري سورة الكهف /عبدهللا بن إبراهيم السادة -.القاهرة :دار اليسر،
ثالثون ً
 1443هـ 2021 ،م.
اجلمعة املنرية بقراءة سورة الكهف الكرمية /حممود حسن حجازي 68 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/4/25هـ.
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حياة القلوب تفسري كالم عالم الغيوب /سعيد مصطفى دايب.
تفسري للقرآن الكرمي ،رأيت أجزاء منه نشرت يف شبكة األلوكة 1443 ،هـ 2022 ،م... ،
دالئل النقد والبيان يف خمتصر تفسري أيب حيان /رشيدة انصر -.فاس :جيم للتواصل1441 ،
هـ 2020 ،م 76 ،ص.
رحيق التفاسري :تفسري يسري للكبري والصغري :جزء عم /خليل احلداد -.القاهرة :دار البشري:
حكاوي للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
رسالة يف تفسري قول هللا تعاىل{ :أ ََال بذ ْكر َّ
وب} /عبدالعزيز بن داخل
اَّلل تَط َْمئ ُّن الْ ُقلُ ُ
املطريي[ -.السعودية] :معهد إعداد املفسر 1443 ،هـ 2022 ،م 7 ،ص( .سلسلة رسائل
التفسري) (نسخة إلكرتونية).
رسالة يف تفسري قول هللا تعاىل{ :إن ا ْحلُ ْكم إ َّال ََّّلل أ ََم َر أ ََّال تَـ ْعبُ ُدوا إ َّال إ َّايهُ} /عبدالعزيز بن
داخل املطريي[ -.السعودية] :معهد إعداد املفسر 1443 ،هـ 2022 ،م 10 ،ص( .سلسلة
رسائل التفسري) (نسخة إلكرتونية).
َّ
س ل ََّما
آمنَ ْ
رسالة يف تفسري قول هللا تعاىل{ :فَـلَ ْوَال َكانَ ْ
ت قَـ ْريَةٌ َ
ت فَـنَـ َف َع َها إميَا ُهنَا إال قَـ ْوَم يُونُ َ
اه ْم إ َ ٰىل ح ن
اخل ْزي يف ا ْحلَيَاة ُّ
ني} /عبدالعزيز بن داخل
اب ْ
َّعنَ ُ
الدنْـيَا َوَمتـ ْ
آمنُوا َك َش ْفنَا َع ْنـ ُه ْم َع َذ َ
َ

املطريي[ -.السعودية] :معهد إعداد املفسر 1443 ،هـ 2022 ،م 11 ،ص( .سلسلة رسائل
التفسري) (نسخة إلكرتونية).

ىن} /عبدالعزيز بن داخل
استَ َجابُوا ل َرّهب ُم ا ْحلُ ْس َ ٰ
ين ْ
رسالة يف تفسري قول هللا تعاىل{ :للَّذ َ
املطريي[ -.السعودية] :معهد إعداد املفسر 1443 ،هـ 2022 ،م 14 ،ص( .سلسلة رسائل
التفسري) (نسخة إلكرتونية).
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رسالة يف تفسري املثل األعلى /عبدالعزيز بن داخل املطريي[ -.السعودية] :معهد إعداد
املفسر 1443 ،هـ 2022 ،م 15 ،ص( .سلسلة رسائل التفسري) (نسخة إلكرتونية).
رسالة يف تفسري الوصية األوىل :أول وصية إهلية استُهلت هبا احلياة الدنيا /عبدالعزيز بن
داخل املطريي[ -.السعودية] :معهد إعداد املفسر 1443 ،هـ 2022 ،م 21 ،ص( .سلسلة
رسائل التفسري) (نسخة إلكرتونية).
ستون حلقة من قلب القرآن /حممد أسامة الفتاوي -.الرابط :دار الوطن 1443 ،هـ،
2022م.
سورة األحزاب :دراسة أصولية /سامان صادق رشيد -.أربيل :جامعة صالح الدين1443 ،

هـ 2021 ،م (ماجستري).

سورة العصر :دراسة حتليلية موضوعية /عبدالرمحن بن حممد امليتمي -.املشنة ،إب ،اليمن:
دار الفرقان 1443 ،هـ 2021 ،م 53 ،ص.
ونشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/6/9هـ.
تفسريا وإعر ًااب وقراءات /فتوح خليل -.القاهرة :دار غريب،
سورة يوسف عليه السالم:
ً
 1443هـ 2022 ،م.
غرر املعاين من السبع املثاين /وليد بن غنيم بن سلمان 1443 ،هـ 2022 ،م؟
الفتح ابلفاحتة /توفيق بن خلف الرفاعي 1443 ،هـ 2022 ،م.
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فتح الرمحن الرحيم يف فهم القرآن العظيم /حممد العريب اخلطيب (ت  1400هـ)؛ حتقيق
مليكة هرندو ،زاهية أفالي -.املضيق ،املغرب :اجمللس احمللي ابملضيق ،الفنيدق 1443 ،هـ،
 2022م.
(أمت فيه تفسري سوريت الفاحتة والبقرة)
الفوائد املمتعة من التفاسري األربعة :ابن كثري والبغوي وابن أيب حامت وأبو حيان /حممد بن

سعيد بن سامل القحطاين -.الرايض؛ الدمام :دار ابن اجلوزي 1443 ،هـ 2022 ،م.

القصر على سورة العصر يف حل مشكالت العصر /عبدالعزيز فاضلي -.بريوت :دار الكتب

العلمية 1443 ،هـ 2022 ،م 184 ،ص.

املفصل :من سورة احلجرات إىل سورة الناس ،فاحتة الكتاب،
القول األمثل يف إجياز معاين َّ
آية الكرسي /خالد بن حممد عطية -.الطائف :دار الطرفني 1443 ،هـ 2021 ،م.

احملصل يف تفسري سور املفصل :سور ق ،الذارايت ،الطور /عبدالرمحن بن عبدالعزيز
َّ
السديس -.الرايض :مكتبة الرشد 1443 ،هـ 2022 ،م.
خمتصر تفسري سورة آل عمران :خمتصر حمرر متكامل /حممد بن سليمان املهنا 1443[ ،هـ،

 2022م] 225 ،ص( .نسخة إلكرتونية).
اختصره من تفسري ابن كثري.

املستدرك على موسوعة التفسري املأثور /إعداد مركز الدراسات واملعلومات القرآنية مبعهد
اإلمام الشاطيب -.جدة :املعهد 1443 ،هـ 2022 ،م.
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عمان :دار غيداء1443 ،
املسك األذفر يف تفسري سورة الكوثر /أمحد قاسم عبدالرمحن ّ -.
هـ 2022 ،م.
املشوق إىل التيسري يف أحاديث التفسري /زين العابدين بن زوية -.مراكش :املطبعة والوراقة
الوطنية 1441 ،هـ 2020 ،م 190 ،ص.
(التيسري يف أحاديث التفسري /حممد املكي الناصري ،ت  1414هـ)
معجم تفسري القرآن ابلقرآن /فاضل عبد العباس النعيمي -.بريوت :مكتبة لبنان1442 ،
هـ 2020 ،م 1008 ،ص.
املنتخب يف تفسري القرآن الكري /خنبة من العلماء -.ط -.27القاهرة :وزارة األوقاف،
اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية 1440 ،هـ 2019 ،م.
مفرج القرطيب (ت  380هـ) /انتقاه حممد خمتار آل ُح ّق.
املنتقى من تفسري ابن ّ
نشر يف جمموعة املخطوطات اإلسالمية (النشرة العلمية) ع 33و 1443( 34هـ2022 ،م)
موسوعة التفسري يف اجلزائر /إشراف وحترير محو عبدالكرمي -.قسنطينة :ألفا للواثئق1443 ،
هـ 2022 ،م 3 ،جـ.
وقفات تدبرية وفوائد خمتصرة مع آايت سورة الفاحتة /أمحد عبدهللا الدوسري 144 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/4/3هـ.
ترمجة معاين القرآن وتفسريه بلغات أخرى
إشكاليات الداللة يف ترمجة معاىن القرآن الكري إىل اإلجنليزية /مؤمن حمجوب -.القاهرة:

اجملمع الثقايف املصري 1443 ،هـ 2022 ،م.
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ترمجات معاين آايت األحكام إىل اللغة اإلجنليزية :دراسة نقدية مقارنة /إبراهيم حممد آدم-.
بريدة :جامعة القصيم 1443 ،هـ 2022 ،م (ماجستري).
ترمجة القرآن الكري :أنواعها وأحكامها يف امليزان الشرعي /علي ذرّاين اجلعفري -.الكويت:
دار الظاهرية 1443 ،هـ 2021 ،م.
علوم القرآن والتفسري عند الفرق
(صنفت كتب للفرق يف موضوعاهتا القرآنية)
آايت اخلطاب األخروي يف القرآن الكري عند مفسري اإلمامية :دراسة موضوعية /مرتضى
ندمي احلسيين -.كربالء :جامعة كربالء 1442 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
منوذجا /مسية إبراهيم اجلنايب -.احللة :جامعة
األداين يف املدوانت التفسريية املعاصرة :امليزان أ ً
اببل 1442 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
االستدالل القرآين يف مروايت كتايب التهذيب واالستبصار للشيخ الطوسي :دراسة وصفية/
زينب حممد كاظم -.الكوفة :جامعة الكوفة 1441 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
أصول التفسري عند اإلماميَّة :دراسة يف أتصيل املفهوم وبيان األثر التفسريي /ساجد صباح
العسكري -.بريوت :دار الوالء 1443 ،هـ 2022 ،م.
األصل :رسالة دكتوراه  -جامعة الكوفة 1441 ،هـ 2020 ،م.
االعتزال يف تفسري احلاكم اجلشمي (ت  494هـ) التهذيب يف التفسري /حممد ممدوح
اخلياط -.املنوفية :جامعة املنوفية 1442 ،هـ 2021 ،م 259 ،ص (ماجستري).
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أنظمة التدرج يف القرآن الكري :دراسة حتليلية /حيدر علي الذحباوي -.احللة :جامعة اببل،
 1442هـ 2021 ،م (ماجستري).
أمنوذجا /زينب
اإلنفاق املايل يف القرآن الكري وآاثره االجتماعية :رؤية العالمة الطباطبائي
ً
حممد فهدا -.بريوت :دار الوالء 1443 ،هـ 2021 ،م.
البحث التفسريي عند اإلمامية يف دراسات املستشرقني :دراسة نقدية /علي شاكر
سلمان -.كربالء :جامعة كربالء 1441 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
التأويل يف تفسري نفائس التأويل للشريف املرتضى (ت  436هـ) /سعاد شاكر شناوة -.
الديوانية :جامعة القادسية 1441 ،هـ 2020 ،م (دكتوراه).
تطور العالقة بني التفسري الفقهي والتفسري املوضوعي :دراسة وحتليل /حوراء ابقر
املوسوي -.كربالء :جامعة كربالء 1441 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
املفسرة يف كتب الشيخ أمحد بن زين الدين
تفسري الشيخ األوحد األحسائي :مجع لآلايت َّ

األحسائي [ت  1241هـ] /مجع وحتقيق راضي انصر األحسائي -.بريوت :دار احملجة
البيضاء 1443 ،هـ 2022 ،م 5 ،مج.
تفسري القرآن ابلقرآن عند أئمة أهل البيت عليهم السالم /عبدالرمحن شكر حممود-.
الكوفة :جامعة الكوفة 1441 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
تفسري القمي وتفسري الطربسي :دراسة موازنة /مىن فيصل حممد -.بغداد :جامعة بغداد،
 1440هـ 2019 ،م (ماجستري).
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تفسري مواهب الرمحن للسبزواري :مقاربة يف هدى اللسانيات االجتماعية /انتصار حقي
الربيهي -.كربالء :جامعة كربالء 1442 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
التفسري املوضوعي يف مروايت ائمة أهل البيت :دراسة أتصيلية /إحسان حممد محزة جواد-.
الكوفة :جامعة الكوفة 1441 ،هـ 2020 ،م (دكتوراه).
التقابالت الوجدانية يف القرآن الكري بني الفضاءات الذهنية ونظرية الصلة /جنان تكليف
النصراوي -.الكوفة :جامعة الكوفة 1441 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
ثالثون ليلة على مائدة القرآن /أيوب احلائري -.بريوت :دار احملجة البيضاء 1443 ،هـ،
 2022م.
اجلهود التفسريية للعالمة حممد حسني الطباطبائي يف كتابه البيان يف املوافقة بني احلديث

والقرآن /هشام كاظم امليايل -.الكوفة :جامعة الكوفة 1442 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).

احلجاج يف تفسري امليزان للطباطبائي (ت  1402هـ) مقاربة تداولية /حممد فيصل
املوسوي -.الديوانية :جامعة القادسية 1441 ،هـ 2020 ،م (دكتوراه).
مخسة حمرية /علي حسني بن خريات علي الزجنيفوري اهلندي (ت  1310هـ)؛ حتقيق عبداإللة
عبدالوهاب العرداوي.
نشر يف جملة املصباح ،كربالء ع 1442( 42هـ 2021 ،م) ص .290-269
ورد العنوان هكذا :رسالة موجزة موسومة بـ (مخسة حمرية).
(املؤلف شيعي ،وقد ذهب يف هذه الرسالة إىل أن سورة القدر ليست من القرآن ،وأن صالة
اإلمامية ال تصح هبا ،وأيده احملقق)!!
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داعي العمل ليوم األمل /حممد بن يوسف أطفيش (ت  1332هـ)؛ حتقيق ودراسة عبدهللا
بن سعيد القنويب -.بركاء ،عُمان :مكتبة خزائن اآلاثر 1443 ،هـ 2022 ،م 5 ،مج.
تفسري له مل يتمه :جزء من سورة ص ،ومن سورة الرمحن حىت سورة الناس.
دراسات قرآنية موازنة /فاطمة السالمي -.بريوت :مؤسسة العارف للمطبوعات1443 ،
هـ 2021 ،م.
درة الصفا يف تفسري أئمة اهلدى /صبغة هللا بن جعفر الدارايب (ت  1270هـ).
دراسته وحتقيقه يف جامعة كربالء 1441 ،هـ 2020 ،م... ،
الداللة القرآنية عند الشيخ حممد اليعقويب يف تفسريه من نور القرآن /أمحد زهري عبدالعايل-.
البصرة :جامعة البصرة 1441 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
الداللة القرآنية يف السراج املنري يف بيان نكات التفسري للشيخ حبيب الكاظمي /أمحد
ضايف كاصد -.البصرة :جامعة البصرة 1441 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
الداللة املقامية للتوكيد يف تفسري مواهب الرمحن للسيد السبزاوي /تبارك جبار حميسن-.
كربالء :جامعة كربالء 1441 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
ني} /أمحد بن زين الدين
الرسالة اخلطابية يف تفسري قوله تعاىل{ :إ َّاي َك نَـ ْعبُ ُد َوإ َّاي َك نَ ْستَع ُ
األحسائي (ت  1241هـ)؛ دراسة وحتقيق حسني جهاد احلساين.
نشرت يف جملة املصباح ،كربالء ع 1442( 41هـ 2020 ،م) ص .380-337
(املؤلف من الفرقة الشيخية الشيعية)
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رسالة يف تفسري آية العهد /حممد بن عبدالكرمي الطباطبائي (ت  1160هـ)؛ حتقيق إقبال
وايف جنم.
نشرت يف جملة املصباح ،كربالء ع 1440( 39هـ 2019 ،م) ص .413-389
رسالة يف معىن بسم هللا الرمحن الرحيم /صاحل بن زين الدين األحسائي (ت  1240هـ)؛
حتقيق عالء الشوكي -.النجف :املدرسة األحسائية 1443 ،هـ 2022 ،م 160 ،ص.
روض البيان على فيض املنان /نور الدين عبدهللا بن محيد الساملي (ت  1332هـ) -.القاهرة:
دار الكتاب املصري 1443 ،هـ 2022 ،م.
(يف الرد على من ادعى قر َدم القرآن)
رؤية بشري الدين حممود أمحد القادايين للجوانب التشريعية يف كتابه التفسري الكبري :دراسة
حتليلية /حممد صالح حممود -.القاهرة :جامعة األزهر 1443 ،هـ 1443 ،هـ 2022 ،م.
(ماجستري).
شذرات من تفسري األمثل يف كتاب هللا املنزل /حيدر فخري محود ،فخري محود عنرب-.
العراق :مؤسسة دار الصادق الثقافية 1443 ،هـ 2022 ،م 157 ،ص.
(األصل لناصر الشريازي)
فصل اخلطاب يف إثبات حتريف كتاب رب األرابب /حسني بن حممد تقي النوري الطربسي
(ت  1320هـ)؛ حتقيق أمحد كاظم األكوش -.بريوت :مؤسسة االنتشار العريب 1443 ،هـ،
 2021م.
ومبلحقه :جواب كشف االرتياب /للنوري.
النقد اللطيف يف نفي التحريف عن القرآن الشريف /آغا بزرك الطهراين.
(املؤلف شيعي)
85

علي /عبدالعزيز بن حيىي اجلُلُودي (ت  944هـ)؛ مجعه وحققه نزار
ما نزل من القرآن يف ّ
املنصوري -.كربالء :العتبة احلسينية 1439 ،هـ 2018 ،م 90 ،ص.
مباحث علوم القرآن عند العالمة األوردابدي :عرض وحتليل /فياض عبد األمري
الكرعاوي -.كربالء :جامعة كربالء 1441 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
مباحث علوم القران يف كتاب الكايف :دراسة حتليلية /صالح كداح كلل -.الكوفة :جامعة
الكوفة 1441 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
مباحث يف تفسري زيد بن علي /حاكم حبيب الكريطي -.دمشق :دار أمل اجلديدة1443 ،
هـ 2022 ،م.
منوذجا/
املروايت التفسريية للشيخ الصدوق يف كتاب من ال حيضره الفقيه :أحكام األسرة أ ً
عدانن علي كرمي -.الكوفة :جامعة الكوفة 1441 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
املقاصد القرآنية يف خطب هنج البالغة :دراسة تفسريية /رسل سامل اجلبوري -.احللة :جامعة
اببل 1442 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
من نور القرآن :تفسري موضوعي أخالقي حركي /حممد اليعقويب -.النجف :دار الصادقني،
 1442هـ 2021 ،م.
منهج التفسري عند فرقة اإلابضية :تفسري مهيان الزاد إىل دار املعاد للشيخ حممد بن يوسف
منوذجا /عبدالرمحن السايب -.فاس :مقارابت 1440 ،هـ؟ 2018 ،م 981 ،ص.
أطفيش ً
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النص القرآين بني التنزيل اإلهلي والتأويل النحوي /إايد حممد علي األرانؤوطي -.بريوت:
دار الوالء 1443 ،هـ 2021 ،م.
املفسرون
علم طبقات املفسرين :دراسة أتصيلية وصفية /زهرة بنت عبيدهللا الغامدي -.مكة املكرمة:
دار طيبة اخلضراء 1443 ،هـ 2022 ،م.
القراءات والتجويد
القراءات وأنواعها ودراسات فيها
اإلبراز واإلفراز ملا انفرد به حفص البزاز /أمحد بن عيسى املرزوقي ،املعروف ابلرشيدي (ت
 945هـ)؛ حتقيق حممد الدسوقي كحيلة -.القاهرة :دار السالم 1443 ،هـ 2022 ،م،
232ص.
يليه :القول العلي يف قراءة اإلمام الكسائي /كمال الدين حممد بن أيب الوفاء املصري ،املعروف
اببن املوقع (ت بعد  973هـ).
إحتاف أهل التقدير مبا لإلمام ورش من التقدي والتصدير /اخيليهن عبدالرمحن ولد محود
القالوي؛ مجعه عبدهللا الكعيب -.نواكشوط :دار جسور عبدالعزيز 1442 ،هـ 2021 ،م.
إحتاف مهرة الكربى :مجع القراءات العشر من طيبة النشر بتحريرات تنقيح فتح الكري/
وفائي عبدالرازق مصطفى -.املنصورة :دار الغد اجلديد 1443 ،هـ 2021 ،م.
أثر القراءات القرآنية يف التوجيه النحوي والصريف يف تفسري البيضاوي (ت  685هـ)،
املوسوم أبنوار التنزيل وأسرار التأويل /مسر حسني العثامنة -.غزة :اجلامعة اإلسالمية1443 ،
هـ 2021 ،م 245 ،ص( .حبث مكمل للماجستري).
النصف الثاين يف القرآن الكرمي :دراسة وصفية حتليلية.
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والنصف األول منه للباحثة إميان فخري صاحلة 1442 ،هـ 2021 ،م.
أجوبة اإلمام ابن اجلزري على املسائل التربيزية يف القراءات /حتقيق عبدالعزيز حممد متيم
الزعيب -.بريوت :مؤسسة الضحى 1442 ،هـ 2020 ،م.
اختيارات الكوراين يف القراءات من خالل تفسريه غاية األماين.

دراسته يف جامعة اإلمام ابلرايض 1443 ،هـ 2022 ،م... ،

أرجوزة تبصرة اإلخوان يف مقرأ األصبهاين /حممد بن حممد الرمحاين (ت  1137هـ)؛ حتقيق
هشام الراجعي اإلدريسي -.مراكش :املطبعة والوراقة الوطنية 1440 ،هـ 2019 ،م128 ،ص
األسانيد احملررة إىل َعشرية انفع والقراء السبعة والعشرة وما زاد لألربعة املهرة /حممد ُح ُحود

التمسماين -.طنجة :سليكي أخوين 1443 ،هـ 2022 ،م 363 ،ص.

مجعا ودراسة /عيسى
شراح الشاطبيةً :
استدراكات ابن جبارة (ت  728هـ) يف املفيد على ّ
عبدهللا جوب -.املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1443 ،هـ 2022 ،م (دكتوراه).
اإلضاءة يف بيان أصول القراءة /علي حممد الضباع؛ حتقيق وليد رجب عجمي -.القاهرة:

مكتبة أوالد الشيخ للرتاث 1442 ،هـ 2021 ،م.

إيضاح الدالالت يف ضابط ما جيوز من القراءات ويسوغ من الرواايت /حممد بن أمحد
املتويل (ت  1313هـ)؛ مجعه ورتبه عمرو بن عبدهللا احللواين -.القاهرة :خري زاد للنشر،
 1443هـ 2021 ،م.
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حبوث املؤمتر العاملي الرابع للقراءات القرآنية :اجلمع العثماين وما إليه /إشراف عبدالرحيم
انبلسي -.مراكش :جممع القراء واإلقراء 1440 ،هـ 2019 ،م 4 ،مج.
متممات الدرة وفوائد وتوجيهات لغوية /خليل عبدهللا
بيان األصول يف منت الشاطبية مع ّ
عجينة -.بريوت :دار البشائر اإلسالمية 1443 ،هـ 2021 ،م 232 ،ص.
التحريرات الواضحة يف علم أوجه القراءة عند اإلمام ورش من طريق األزرق /ربيعة
إبراهيمي -.املغرب :املؤلفة 1442 ،هـ 2020 ،م.
حتفة الطالب يف قراءة عبدهللا بن كثري املكي /أليب عبدهللا حممد بن يوسف التملي السوسي
(ت  1049هـ)؛ حتقيق أمني بن أمحد انقرية -.مراكش :مكتبة املعرفة 1440 ،هـ2019 ،
م 177 ،ص.
تذكرة املقري يف قراءة أيب عمرو بن العالء البصري /نظم أيب عبد هللا حممد بن حممد الرمحاين
املراكشي (ت بعد  1070هـ)؛ حتقيق أمني بن أمحد انقرية -.مراكش :مكتبة املعرفة1441 ،
هـ 2020 ،م 144 ،ص.
تذليل العقبات يف قراءة اإلمام محزة الزايت من القراءات العشر الكربى من طرق طيّبة
النشر :زايدات الطيّبة ،حتريرات تنقيح فتح الكري /صربي سالمة -.اإلسكندرية :الدار
العاملية للنشر 1443 ،هـ 2022 ،م.
الرتجيح بني القراءات على ضوء علمي التفسري وحنو النص /شاكر عبدالفتاح شاكر-.
القاهرة :جامعة القاهرة 1443 ،هـ 2022 ،م (دكتوراه).
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تقريب النشر يف الطرق العشر /حممد بن عبدالرمحن األزوايل (ت بعد  1000هـ)؛ حتقيق
عبدالواحد بومان ،احلسن املهتدي ،أيوب بن عائشة ،سعيد أوزكاي -.فاس :معهد حممد
السادس للقراءات 1443 ،هـ 2022 ،م 2 ،مج.
تناسب تنوع القراءات املتواترة يف املفردات القرآنية /حممود عبدالكرمي املهنا -.دمشق:
مؤسسة الرسالة 1443 ،هـ 2022 ،م 278 ،ص.
تنوير البصرية بصحة الطرق العشر النافعية الشهرية /مجع وأتليف عبدالكرمي بوغزالة -.والية
الوادي ،اجلزائر :سامي للنشر 1442 ،هـ 2021 ،م.
توجيه القراءات عند ابن هشام األنصاري (ت  761هـ) /نورة بنت عبدالرمحن القرشي-.
مكة املكرمة :جامعة أم القرى 1443 ،هـ 2022 ،م (دكتوراه).
توجيه القراءات عند أيب عمرو عثمان بن سعيد الداين مجعاً ودراسة /انصر خليفة اخلامت-.
مكة املكرمة :جامعة أم القرى 1443 ،هـ 2022 ،م (دكتوراه).
ومجعا /حممد بن
توجيه القراءات الفرشية املتواترة بلغات العرب وأثره يف املعىن دراسة ً
عبدالكرمي بن بيغام -.بريدة :جامعة القصيم 1443 ،هـ 2022 ،م (دكتوراه).
توجيه املفسرين للقراءات املختارة يف القرن اخلامس اهلجري /خمتار اخلضر الرابش -.أسيوط:
جامعة أسيوط 1442 ،هـ 2020 ،م (دكتوراه).
مجعا ودراسة /أبكر أمحد إبراهيم -.املدينة
توجيهات اإلمام أيب عمرو البصري للقراءاتً :
املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1443 ،هـ 2022 ،م( .دكتوراه).
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التوجيهات التفسريية للقراءات القرآنية يف تفسري حيىي بن سالم املطبوع.
دراسته يف جامعة األنبار 1443 ،هـ 2022 ،م... ،
تيسري طيّبة النشر /مجعة حممد رمضان -.القاهرة :دار خري زاد للنشر 1441 ،هـ2020 ،
م 2 ،مج.
جهود الشيخ رضوان املخلاليت يف علم القراءات :عرض ودراسة /ابتهال بنت أمحد طاليب-.
الرايض :جامعة اإلمام 1443 ،هـ 2022 ،م (ماجستري).
حجية القراءات وأثرها يف الفقه /فواز إمساعيل املشهداين -.بريوت :دار الكتب العلمية،
 1443هـ 2022 ،م 240 ،ص.
احلوصلة املفيدة يف شرح الدرر اللوامع يف أصل مقرأ اإلمام انفع /الرتاد بن عبدهللا بن حممد
بن اخليف الشنقيطي؛ اعتىن به وعلق عليه أمحد فال بن حممدو بن الصيام -.نواكشوط :دار
اإلسراء 1442 ،هـ 2021 ،م.
اخلالصة املرضيَّة على منت الشاطبيَّة /حممد بن أمحد بن أيب طالب املبـلر
املالكي
األزهري
ط
ّ
َ
ّ
(ت  1313هـ)؛ دراسة وحتقيق عمار عبد احلسني عشم.
نشر يف جملة العلوم اإلسالمية ،اجلامعة العراقية مج 3ع 1443( 29هـ 2021 ،م) ص
.306-279
(اختصار للشاطبية)
اخلالفات األصولية والفرشية بني أيب الفتح فارس بن أمحد وأيب احلسن طاهر بن غلبون
من خالل مروايت اإلمام الداين عنهما يف كتابه جامع البيان يف القراءات السبع :مجع
ودراسة /أمين عبدالرمحن عراقي -.املنيا :جامعة املنيا 1442 ،هـ 2020 ،م (دكتوراه).
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الدرة البهية يف القراءة من الطرق العشر النافعية /مجع وأتليف عمرو بن عبدهللا احللواين-.
القاهرة :خري زاد للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
دروس الس َفرة :شرح الفوائد املعتربة للقراءات األربعة الزائدة على العشرة /وفائي
عبدالرازق -.املنصورة :دار الغد اجلديد 1443 ،هـ 2021 ،م.
رسالة يف مجع األوجه بني السور للقراء العشرة من طريق الطيبة /سلطان بن أمحد املزاحي
(ت  1075هـ)؛ حتقيق كامل سعود العنزي.
من أول سورة الضحى إىل آخر القرآن.
نشرت يف جملة العلوم الشرعية ،الرايض ع( 55ربيع اآلخر  1441هـ).
رواية ورش عند املغاربة أداء ورمسًا /عبدالعلي املسئول -.القاهرة :دار السالم 1443 ،هـ،
 2022م 248 ،ص.
أصوال وفر ًشا ،حملى ابلشواهد/
الزاهر يف توجيه القراءات العشر من طريق طيبة النشرً :
عماد قدوري العياضي -.دمشق :دار الفجر 1443 ،هـ 2021 ،م؟
سراج القارئ املبتدي وتذكار القارئ املنتهي /أليب القاسم علي بن عثمان بن القاصح (ت
 801هـ)؛ حتقيق حممد عبدالقادر شاهني -.بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ2022 ،
م 352 ،ص.
(شرح لقصيدة "حرز األماين ووجه التهاين" املعروفة ابلشاطبية ،يف القراءات السبع)
سفينة القراء يف جممل القصيدة الغراء /عثمان بن سليمان مراد (ت  1382هـ)؛ عين به
حامد بن خري هللا سعيد -.القاهرة :املكتبة اخلريية 1443 ،هـ؟ 2022 ،م.
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حتريرات وافية على الشاطبية.
سلسلة الدرر َّ
املهذبة يف حترير أوجه اخلالف للقراء العشرة من طريق الطيّبة :حترير أوجه
اخلالف لقالون عن رافع من طريق الطيبة مع بيان َّ
املقدم أداء /عبدالعزيز منصور عبدالعزيز-.
القاهرة :دار خري زاد للنشر 1441 ،هـ 2020 ،م 540 ،ص.

شواهد التنقيح على خمتصر قواعد التحرير /مجعه ورتبه عمرو بن عبدهللا احللواين -.القاهرة:
خري زاد للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
طوالع النجوم يف موافق املرسوم يف القراءات الشاذة عن املشهور /زين الدين أبو احلسن
علي بن أيب حممد الديواين الواسطي (ت  743هـ).
دراسته وحتقيقه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة 1443 ،هـ 2022 ،م... ،
عزو مجيع أوجه اخلالف لألزرق من طريق الطيبة مع بيان َّ
املقدم أداء /عبدالعزيز منصور
عبدالعزيز -.املنصورة :دار اللؤلؤة 1443 ،هـ 2021 ،م.
العطاء النافع يف رواية ورش عن انفع /محدي بن إبراهيم الصعيدي[ -.القاهرة :خري زاد
للنشر] 1443 ،هـ 2021 ،م.
عالقة القراءات القرآنية ابلرسم العثماين :املصحف العثماين /عبدالقادر مقتيت -.القاهرة:
نور للنشر 1440 ،هـ 2019 ،م.
الغرر السواطع /زين العابدين بن َّ
موشحا ابلدرر اللوامع يف
أمجد اليدايل (ت  1358هـ)؛
ً
أصل مقرأ اإلمام انفع /أليب احلسن علي بن حممد بن بري (ت  730هـ)؛ حتقيق التاه بن
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حممدن بن َّ
أمجد ،حممد فال حممد حممود السالك -.الدار البيضاء؛ نواكشوط :مؤسسة قطر
الندى للنشر 1439 ،هـ 2018 ،،م 112 ،ص.
الفتاح املنان يف شرح الطرق العشر لإلمام انفع ابلسند املتصل إىل الرسول صلى هللا عليه
وسلم العدانن /بوشعيب العريب -.مكناس :مكتبة حكيم الزيتون 1440 ،هـ 2019 ،م،
 93ص.
العلي الكبري يف حترير طرق التكبري /عمرو عبدهللا احللواين -.القاهرة :دار خري زاد
فتح ّ
للنشر 1441 ،هـ 2020 ،م.175 ،
يليه له :شبهات حول تكبري اخلتم والرد عليها.
فتح امللك العالم يف الوقف على املهموز حلمزة وهشام /حممد بن حممد هاليل األبياري (ت

 1343هـ)؛ حتقيق ودراسة نوف بنت منصور حجازي.
نشر يف جملة اجلامعة العراقية مج 53ع 1443( 2هـ 2022 ،م) ص .59-44

الفوائد القيمة يف شرح منت الطيبة /عبدالرازق بن عبدالرازق بن مصطفى -.املنصورة :دار
الغد اجلديد 1443 ،هـ 2021 ،م.
اجلزء األول :شرح األصول.
فوائد من كتاب النشر يف القراءات العشر /مجع أيب عبدهللا حممد بن حممد الرمحاين املراكشي
(ت بعد 1070هـ)؛ تقدمي وحتقيق أمني انقرية -.املغرب :احملقق 1442 ،هـ 2021 ،م.
قاموس القراءات يف عُمان :القراءات يف عُمان وموافقتها للقراءات القرآنية /حممود بن
محيد اجلامعي اخلروصي -عُمان :املؤلف 1443 ،هـ 2021 ،م 5 ،مج.
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القراءات الشاذة يف كتب التفسري :كتاب التحصيل لفوائد التفصيل اجلامع لعلوم التنزيل
أمنوذجاً /هدية مصطفى كمال الركيب -.بريوت :جامعة بريوت اإلسالمية 1442 ،هـ2021 ،
م (دكتوراه).
القراءات القرآنية عند سعيد بن جبري وأثرها يف التفسري /إكرام عادل غين -.الكوفة :جامعة
الكوفة 1441 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
القراءات القرآنية يف تفسري القنوجي (فتح البيان) وأثرها يف توجيه املعىن /مهند حممد خري
الدين الرشيدي[ -.العراق] :دار نون 1443 ،هـ 2021 ،م 425 ،ص.
القراءات القرآنية وأثرها على املعىن يف تفسري الوسيط للواحدي (ت  468هـ) /إسراء
إبراهيم عبدالرمحن -.بغداد :اجلامعة العراقية 1440 ،هـ 2019 ،م (دكتوراه).
قراءة ابن اجلارود السوسي /شرف الدين أبو العباس أمحد بن سليمان بن املرجاين (ت 659
هـ)؛ حتقيق مىن بنت مسلم احلازمي.
نشر يف جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية ع( 33مجادى اآلخرة  1443هـ،
2022م).
قراءة اإلمام انفع :أصوهلا وفرشها /يوسف دكوك -.مراكش :املطبعة الوطنية 1441 ،هـ،
 2020م 135 ،ص.
قطوف من فن التصدير عند املغاربة يف القراءات الثالث /حتقيق يوسف بن أمحد الشهب
 شهاب -.سال :مدرسة ابن القاضي للقراءات 1441 ،هـ 2020 ،م 71 ،ص.مص ّردراتن:
 مص ّردرة يف الثالث أليب العالء إدريس بن حممد اإلدريسي املنجرة (ت  1137هـ).95

 مصدرة يف الثالث أليب العالء إدريس البكراوي (ت  1257هـ).قطوف من فن التصدير عند املغاربة يف القراءات السبع /حتقيق يوسف بن أمحد الشهب
 شهاب -.سال :مدرسة ابن القاضي للقراءات 1441 ،هـ 2020 ،م 71 ،ص.مص ّردراتن:
 مص ّردرة الطالربني يف السبع أليب زيد عبدالرمحن الزدويت (ق  11هـ). مص ّردرة يف السبع أليب العالء إدريس بن حممد اإلدريسي املنجرة (ت  1137هـ).القواعد الكلية يف التجويد والقراءات القرآنية :خطوة حنو مجع قواعد القراءات وعلومها/
حممد الدسوقي كحيلة -.مصر :مركز كحيلة للدراسات القرآنية؛ املنصورة :دار اللؤلؤة1443 ،
هـ 2022 ،م.
القواعد املقررة والفوائد احملررة يف القراءات السبع /حممد بن قاسم البقري (ت  1111هـ)؛
دراسة وحتقيق شهاب أمحد حممد.
حتقيق النصف األول منه.
نشر يف جملة كلية الرتبية للبنات ،اجلامعة العراقية ع 15جـ 1443( 1هـ 2021 ،م) ص29
– .52
وحتقيق قراءة الكسائي منه للباحث شهاب أمحد حممد ،نشر يف جملة والقلم ،العراق ع40
( 1443هـ 2021 ،م) ص .103 – 96
قواعد وحتريرات رواية قالون /حممد حسني عبد الرسول العامري (ت  1383هـ)؛ دراسة
وحتقيق آالء بنت أمحد الشريف.
نشر يف جملة اجلامعة العراقية مج 52ع 1442( 3هـ 2021 ،م).
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الكتاب املنري يف قراءة انفع بن عبدالرمحن املدين برواييت عثمان بن سعيد ورش وعيسى
بن مينا قالون /حممد واسكار -.وجدة 1440 ،هـ 2019 ،م.
اجلزء الثاين.
وتوجيها /رفاعي حسن عامر-.
مجعا
ما انفرد به َّ
ً
القراء األربعة من القراءات الشاذةً :
سوهاج :جامعة سوهاج 1443 ،هـ 2022 ،م( .دكتوراه)
ما جرى به العمل عند املغاربة يف ورش عن انفع من طريق األزرق أداء ورمسًا /عبدالعلي
املسئول -.ط -.2فاس :مركز فاطمة الفهرية لألحباث والدراسات 1440 ،هـ 2019 ،م،
 255ص.
املبسوط يف القراءات العشر /أليب بكر أمحد بن احلسني بن مهران (ت  381هـ)؛ حتقيق
خالد حسن أبو اجلود -.املنصورة :دار اللؤلؤة 1443 ،هـ 2022 ،م.

منت الدرر اللوامع يف أصل مقرأ اإلمام انفع /أليب احلسن علي بن حممد بن بري الرابطي (ت
 730هـ)؛ حتقيق عبدالرزاق بن معروف -.مراكش :املطبعة والوراقة الوطنية 1440 ،هـ،
 2019م 87 ،ص.
منت سفينة القراء يف حتريرات القراءات السبع /عثمان بن سليمان مراد (ت  1382هـ)؛
حتقيق أمحد حممد منصور ،يوسف قاسم حالوة -.القاهرة :دار احلرم 1443 ،هـ 2021 ،م.
ُجمَ ْد َول القراءات الشاذة /أليب عبدهللا احلسني بن أمحد بن خالويه (ت  370هـ)؛ حتقيق
عمان :دار اخلليج للنشر 1443 ،هـ 2022 ،م.
نوفل علي الراويّ -.
جممع القراءة /أليب بكر حممد بن أيب عمري الغزنوي (ق  6هـ).
97

دراسته وحتقيقه يف جامعة أم القرى 1443 ،هـ 2022 ،م... ،
حماضرات يف املبادئ األولية لعلم القراءات القرآنية /أمحد بن أمحد بن األكحل رمحاين
النفريت البليدي (ت  1425هـ)؛ توثيق وتعليق وتقدمي محزة بوخزنة -.والية الوادي :جامعة
الوادي ،خمرب إسهامات علماء اجلزائر يف إثراء العلوم اإلسالمية 1443 ،هـ 2022 ،م.
خمتصر قول أيب عمرو الداين يف ما خالف فيه انفع من رواية قالون عنه /أمحد بن موسى
اهلشتوكي؛ حتقيق الصديق بن حممد بوعالم -.املغرب :احملقق 1443 ،هـ 2022 ،م.
خمتصر النجوم الطوالع على الدرر اللوامع يف أصل مقرأ اإلمام انفع للعالمة إبراهيم
املارغين /عبدالرزاق بن معروف بن حممد -.املغرب 1442 ،هـ 2021 ،م.

مروايت القراءات الشاذة يف كتب السنة وأثرها يف التفسري :دراسة أتصيلية /حممد فتحي
القاضي -.املنوفية :جامعة املنوفية 1443 ،هـ 2021 ،م 400 ،ص (حبث مكمل
للماجستري).
مسائل أيب عبدهللا القيجاطي واختياراته القرائية :مج ًعا ودراسة /أمني بن أمحد انقرية-.
مراكش :مكتبة املعرفة 1440 ،هـ 2019 ،م 237 ،ص.
(أبو عبدهللا حممد بن علي القيجاطي ،ت  811هـ)
املسائل الكربى اليت خالف فيها القراء املتأخرون إمجاع املتقدمني من القراء /صاحل بن
سليمان الراجحي -.الرايض :دار الصميعي 1443 ،هـ 2022 ،م.
مجعا ودراسة /داود بوح طاهر-.
املسائل املطردة الواردة يف الفرش من الشاطبية والدرةً :
املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية 1443 ،هـ 2022 ،م (ماجستري).
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َمشرق اليُسر يف مجع القراءات العشر على ما جاء يف مطلع الفجر /مجع وترتيب أنور
صبحي عابدين -.طنطا :دار الصحابة للرتاث 1443 ،هـ 2022 ،م 4 ،مج.
(مطلع الفجر نظم يف القراءات العشر لناظمه علي بن سعيد الغامدي)
املفيد يف شرح القصيد /شهاب الدين أبو العباس أمحد بن حممد بن ُجبارة املقدسي (ت
 728هـ).
حتقيقه يف جامعة أم القرى 1443 ،هـ 2022 ،م... ،
(يعين ابلقصيد :الشاطبية)
املقصد األمسى يف رواايت مسا /مصطفى آيت بن أمحد السرغيين -.املغرب :املؤلف1443 ،
هـ 2022 ،م.
َمسكة األعنة يف مجع القراءات القرآنية لألسنة /مصطفى اإلدريسي -.الرابط 1440 ،هـ،
 2019م 31 ،ص.
مناهج التأليف يف القراءات الشاذة :دراسة استقرائية وصفية /وعد بنت عبدالعزيز
الزحويف -.الرايض :جامعة امللك سعود 1443 ،هـ 2022 ،م (ماجستري).
مناهج املؤلفني يف القراءات السبع من نشأهتا إىل هناية القرن الثامن /عفاف بنت حامد
املطريف -.الرايض :جامعة اإلمام 1443 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
مناهج املؤلفني يف القراءات العشر من نشأهتا إىل هناية القرن التاسع :دراسة مقارنة /حصة
العمار -.الرايض :جامعة اإلمام 1443 ،هـ 2022 ،م (دكتوراه).
بنت سعود ّ
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املنحة احملكية ملبتدئ القراءة املكية /حممد بن أمحد املصمودي (ت بعد  1007هـ)؛ حتقيق
رشيد اخلالدي -.طنجة :سيليكي أخوين 1439 ،هـ 2018 ،م 96 ،ص.
منهج اإلمام الثعليب يف عرضه للقراءات وأثرها يف تفسريه للقرآن الكري /علي أمحد
عبداجلواد -.املنيا :جامعة املنيا 1443 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
نظم البارع يف قراءة اإلمام انفع /أليب عبدهللا حممد بن حممد بن آجروم الصنهاجي (ت 723
هـ)؛ حتقيق عبدالفتاح الفريسي -.القاهرة :دار السالم 1443 ،هـ 2021 ،م110 ،ص.
أمنوذجا /حممد
نقد أثر املستشرقني يف كتاابت احلداثيني العرب :تواتر القراءات القرآنية
ً
حجاجي عبدالوهاب -.املنوفية :جامعة املنوفية 1443 ،هـ 2021 ،م 244 ،ص
(ماجستري).
اهلادي يف معرفة املقاطع واملبادي /أليب العالء احلسن بن أمحد اهلمذاين (ت  569هـ).
دراسته وحتقيقه يف جامعة أم القرى 1443 ،هـ 2022 ،م.. ،
(يف القراءات)
األحرف السبعة
األحرف السبعة /حممود حممد شاكر؛ حرره خالد فتحي؛ قرأه وراجعه فهر حممود شاكر -.
القاهرة :شركة القدس للتجارة 1443 ،هـ 2022 ،م.
عمان :مؤسسة الوراق للنشر،
األحرف السبعة وأصول القراءات /حممد حممود عبدهللاّ -.
 1443هـ 2021 ،م.
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البحث احلثيث عن معىن األحرف السبعة يف نص احلديث /حممد حممود بدي بن حممد سامل
بن القاضي اجمللسي -.املغرب :جملة قطر الندى 1440 ،هـ 2019 ،م 16 ،ص.
الشفعة بني اجلمع العثماين واألحرف السبعة /عرفة بن طنطاوي -.مصر :مركز أتصيل علوم
التنزيل 1442 ،هـ 2021 ،م 648 ،ص.
ونشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/7/26هـ 2022 ،م.
التجويد والتالوة والتحفيظ والتعليم
آالء الرمحن يف مجع وقراءة القرآن وظل الغمام يف اإلنكار على من خالف املصحف
اإلمام /أبو الوفاء حممود بن عبدامللك؛ اعتىن به وخرجه الفريق العلمي مبعارج للبحوث
والدراسات -.مصر :معارج للبحوث والدراسات 1442 ،هـ 2021 ،م.
إحتاف أهل اإلميان بدراسة اجلمع الصويت للقرآن :اجلمع الرابع للقرآن الكري :اتريخ
وأحداث ،وقائع وأحكام :دراسة أترخيية أتصيلية /عرفة بن طنطاوي 154 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/10/9هـ 2022 ،م.
اإلتقان يف ضوابط تسجيل القرآن /عرفة بن طنطاوي 95 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/7/12هـ.
مقبوال ،وحتذير من تسجيله يف مقامات
(ضوابط ومعايري تسجيل القرآن الكرمي حىت يكون ً
موسيقية)
أحكام التالوة بني الفقهاء وعلماء التجويد :دراسة مقارنة /رافع حممد جواد العامري-.
بريوت :دار املرتضى 1443 ،هـ 2022 ،م 292 ،ص( .أصله رسالة دكتوراه).

101

أحكام التالوة والتجويد :منهاج الدارسني لرتتيل الكتاب املبني برواية حفص لقراءة عاصم
من طريق الشاطبية /حامت مجيل السحيمات وآخرون؛ إشراف إبراهيم صفر عبدالرزاق-.
عمان :وزارة األوقاف 1443 ،هـ 2022 ،م 320 ،ص.
طّ -.3
للمستوايت الثالثة يف دور القرآن الكرمي.
أداء القراء بني علم التجويد وأصول القراءات :دراسة حتليلية /رافع حممد جواد العامري-.
بريوت :دار املرتضى 1443 ،هـ 2022 ،م 400 ،ص( .أصله رسالة دكتوراه).

األداء القرآين يف احلديث النبوي واآلاثر /طارق بن إبراهيم املسعود -.الرايض :دار العقيدة،

 1443هـ 2022 ،م.
األصل :حبث مكمل للماجستري  -جامعة اإلمام ابلرايض 1435 ،هـ
(دراسة حديثية موضوعية)

أرجوزة يف كيفية قراءة سورة الفاحتة /نظم علي األجهوري املالكي (ت  1066هـ)؛ اعتىن هبا
وعلق عليها كرمي بلحاج مصطفى -.؟ :مركز اإلمام مالك اإللكرتوين 1443 ،هـ 2021 ،م،
 12ص.
أرجوزة يف كيفية الوقف على {أ اَاي َّما} من سورة اإلسراء /إبراهيم الدرعي السباعي املغريب

التم َسماين.
(ت  1238هـ)؛ حتقيق حممد ُح ُحود ْ
نشر يف كتاب :أحباث يف الكتاب العريب املخطوط /إعداد وتنسيق وحترير عبدالعزيز الساوري-.
الرابط :وزارة الثقافة 1443 ،هـ 2021 ،م ،جـ.2
اإلفهام يف اإلمتام :شرح مبسط إلمتام احلركات /نورة علي احلملي -.جدة :دار إرفاء للنشر،
 1443هـ 2022 ،م؟ 78 ،ص.
(التالوة الصحيحة)
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بغية الطالب يف رفع االرتياب يف بيان أحكام إجازة القراءة والسماع عن بُعد ومن وراء

حجاب /أمحد بن عبدالرزاق العنقري -.القاهرة :خري زاد للنشر 1442 ،هـ 2021 ،م،
109ص.
بلوغ املرام يف قصة ظهور أول مصحف مرتل يف اتريخ اإلسالم /عرفة طنطاوي 52 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/4/18هـ.

أتصيل املسائل الضابطة لألداء القرآين من خالل املنظومات التجويدية :دراسة حتليلية
ملنظومات حبر الرجز /حممد فؤاد أمحد -.سوهاج :جامعة سوهاج 1442 ،هـ 2021 ،م
(ماجستري).
تبسيط أحكام التجويد /أشرف عبداملرضي -.؟ :ديوان العرب للنشر 1443 ،هـ2021 ،م؟
تبصرة األجيال بشرح حتفة األطفال يف علم التجويد /سلطان بن حذيفة الطوالة -.الرايض:
دار كنوز إشبيليا 1443 ،هـ 2022 ،م.
حتفة األطفال والغلمان يف جتويد القرآن /سليمان بن حسني اجلمزوري (ت بعد  1198هـ)؛

[حتقيق] حممود حممد مرسي 17 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/5/7هـ.

التحفة املرضية يف الرد على من فخَّم الواو امل ّدية /عمرو عبدهللا احلُلواين -.القاهرة :خري
زاد للنشر 1441 ،هـ 2020 ،م 80 ،ص.
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التسهيل يف قواعد التنزيل /مجع وأتليف عبدالقيوم بن عبدالغفور السندي -.مكة املكرمة:
املكتبة األسدية 1443 ،هـ 2021 ،م.
تشويق اخلالن إىل آللئ البيان يف جتويد القرآن نظم الشيخ العالمة إبراهيم شحاتة
السمنودي رمحه هللا تعاىل /ضبطه وعلق عليه حممود حممد مرسي 133 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/8/11هـ 2022 ،م.
(آللئ البيان يف جتويد القرآن نظم للشيخ إبراهيم علي علي شحاته السمنودي ،ت  1429هـ)
التصحيف والتحريف يف تالوة الكتاب الشريف /إعداد أمحد عيسى املعصراوي ،حممد
الدسوقي كحيلة -.إستانبول :دار الغواثين للدراسات القرآنية 1443 ،هـن  2022م،
134ص.
تعليقات اإلمام نور الدين الشطَّنَويف (ت  713هـ) على مسائل يف القراءات والتجويد/
حتقيق أمساء بنت مدين العويف.
نشرت يف جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية ع( 33مجادى اآلخرة  1443هـ،
2022م).
تعليم األطفال القرآن الكري :الفوائد واملنهج /عبدالرمحن بن حممد بوكيلي -.سال :مشس

برينت 1441 ،هـ 2020 ،م 981 ،ص.

منوذجا /زكرايء احلسني فائد -.املغرب :مؤسسة
تقريب علم الوقف واالبتداء :الوقف اهلَبطي ً
الرسالة 1443 ،هـ 2021 ،م.
تقريب قواعد التجويد للطالب املريد برواية ورش عن انفع من طريق األزرق /يوسف بن

عبدالسالم العلمي -.وجدة :مكتبة الطالب 1440 ،هـ 2019 ،م 56 ،ص.
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التقريب املنهجي للتجويد /أمحد شكري ،عادل أبو شعر ،مناف الكتاين -.إستانبول :دار
الغواثين 1443 ،هـ 2022 ،م 312 ،ص.
تيسري أحكام التجويد برواية ورش عن انفع من طريق األزرق /خليفي مسية [صح :مسية
خليفي] -.جيجل ،اجلزائر :دار ومضة 1442 ،هـ 2021 ،م.
للمبتدئني الصغار.
اجلدول املعني على حفظ القرآن الكري برواية حفص عن عاصم /إمساعيل شيخاوي-.

اجلزائر :خيال للنشر 1442 ،هـ 2021 ،م.

اجلدول املعني على حفظ القرآن الكري برواية ورش عن انفع /إمساعيل شيخاوي -.اجلزائر:

خيال للنشر 1442 ،هـ 2021 ،م.

جهود أيب القاسم النويري يف شرح منظومة ابن اجلزري /رشيدة انصر -.فاس :جيم للتواصل،
 1441هـ 2020 ،م 93 ،ص.
حلية التالوة يف جتديد األداء والقراءة /يوسف قاسم حالوة -.القاهرة :دار احلرم1443 ،

هـ 2021 ،م.

الرائد الفريد يف علم التجويد :للمبتدئني وحلقات التحفيظ واملدارس القرآنية /مصطفى
عوض هللا أمحد 61 ،ص.
يليه له :قواعد التجويد.
يليها :حتفة األطفال والغلمان يف جتويد القرآن /للجمزوري.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/5/17هـ.
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روضة احملبني يف أحكام الكتاب املبني /ربيع سيد حممد -.اإلسكندرية :دار اخللفاء الراشدين،
 1443هـ 2022 ،م.
(يعين أحكام التجويد ،لدور التحفيظ واحلضانة)
زاد املستفيد من املنظوم احلضرمي يف القراءات والتجويد /مجعها واعتىن هبا حممد بن سعيد

بكران -.الرايض :دار امليمنة 1443 ،هـ 2022 ،م.
نظما.
يشتمل على (ً )11

سنة أوىل جتويد يف إتقان تالوة كتاب هللا اجمليد /أمحد عبداحلميد الغول -.القاهرة :دار حبر
العلوم ،حنو  1442هـ ،حنو  2020م؟ 748 ،ص.
شذرات من نور إلتقان كالم العلي الغفور /هند سيد النصر العشماوي -.اجليزة :دار الزايت
للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
أجيد الكنيت الشنقيطي-.
شرح حتفة األطفال والغلمان يف جتويد القرآن /أابي حممد حممود ّ
الدار البيضاء :قطر الندى للثقافة واإلعالم 1442 ،هـ 2021 ،م.
شرح القصيدة الواضحة يف جتويد الفاحتة للجعربي /شرح خليل بن حسني اإلسعردي (ت
 1259هـ)؛ حتقيق لقمان شان -.إستانبول :سوجناغ 1443 ،هـ 2022 ،م 114 ،ص.
الطريقة العصرية يف شرح حتفة األطفال اجلمزورية /عوض حسن إمساعيل -.املنصورة :دار
اللؤلؤة 1443 ،هـ 2022 ،م.
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ظاهرة الوقف :أحكامها ودالالهتا عند نظام الدين النيسابوري (ت  728هـ) يف تفسريه
غرائب القرآن ورغائب الفرقان /علي عبد الواحد احلسيين -.البصرة :جامعة البصرة1441 ،
هـ 2020 ،م (ماجستري).
علم الصوتيات وأثره يف جتويد القرآن :لقراءة صحيحة قوية ال َمغْنونة وال مكتومة وال َمالة/
آمال عبدالعظيم اخلطيب-.؟ :املؤلفة 1443 ،هـ 2021 ،م.
غاية التسهيل يف شرح التحفة واجلزرية والسلسبيل يف جتويد القرآن الكري /أمحد مسري
عبدالغين -القاهرة :دار الصفوة 1443 ،هـ 2022 ،م.
فتح األقفال بشرح حتفة األطفال /سليمان بن احلسني اجلمزوري (ت بعد  1227هـ)؛ حتقيق
ماجد حممد إقبال هبوات -.جدة :املؤلف 1443 ،هـ 2022 ،م 62 ،ص.
ومعه منظومة حتفة األطفال للمؤلف نفسه.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/9/17هـ 2022 ،م.
فتح هللا عليك :مفاتيح لتثبيت احلفظ واملراجعة برؤوس اآلايت وفواحتها مرتبة حسب
األرابع ،حسب العد الكويف ،موافقة ملصحف حفص بن سليمان األسدي الكويف /فاطمة
عبدهللا املفيد -.الرايض :دار الصميعي 1443 ،هـ 2022 ،م.
فتح رب الربية شرح املقدمة اجلزرية يف علم التجويد /صفوت حممود سامل -.ط -.9جدة:
املؤلف 1443 ،هـ 2021 ،م.
ومعه منظومة اجلزرية.
فن األداء القرآين يف ضوء علم اللغة احلديث /حممد متويل منصور -.املدينة املنورة :مكتبة

دار الزمان 1443 ،هـ 2021 ،م.
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الفوائد النفعية يف التجويد و بعض املباحث القرآنية /حممد مصطفى ماء العينني بن حممد
فاضل (ت  1328هـ)؛ حتقيق حممد األمني بن حممد املختار السماليل -.املغرب :مجعية تبيني
للعلوم والرتاث 1443 ،هـ 2022 ،م.
فيض الكري يف صفة إخفاء امليم /عمرو عبدهللا احللواين -.القاهرة :دار خري زاد للنشر،

 1441هـ 2020 ،م.83 ،

القسطاس يف توجيه وقوف عالمة فاس :قراءة نقدية لكتاب منحة الرؤوف املعطي ببيان
ضعف وقوف الشيخ اهلبطي ولتعليقات حمقق التقييد /حممد عبداحلميد جار هللا -.طرابلس
الغرب :دار الوليد 1443 ،هـ 2022 ،م 127 ،ص.
الكواشف اجللية يف حكم قراءة القرآن ابملقامات املوسيقية /عرفة بن طنطاوي 50 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/11/5هـ 2022 ،م.
كيف حتفظ كتاب هللا بعشرة دقائق يومياا؟ /طالل أسعد الدندش-.؟ :املؤلف 1442 ،هـ،
 2021م.
(الصحيح :يف عشر دقائق)
املاء الزالل الصايف يف التعليق على السلسبيل الشايف يف أحكام التجويد الوايف نظم راجي
عفو رب العباد عثمان بن سليمان مراد /حممود حممد مرسي 82 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/3/10هـ.
(السلسبيل الشايف /عثمان بن سليمان مراد ،ت  1382هـ)
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خمارج احلروف عند القراء واللسانيني :دراسة مقارنة /عزيز أمحد اركييب -.ط ،مزيدة
ومنقحة -.الدار البيضاء :الدار العاملية للكتاب 1441 ،هـ 2020 ،م 553 ،ص.
املختصر يف علم التجويد /اختصار حممد بن عيثان الرويلي -.اإلسكندرية :دار بستان املعرفة،
 1443هـ 2022 ،م.
املختصر املفيد يف علم التجويد :رواية ورش عن انفع من طريق األزرق /خليفي مسية [صح:
مسية خليفي] -.جيجل ،اجلزائر :دار ومضة 1442 ،هـ 2021 ،م.
مدارسة القرآن الكري :دراسة أتصيلية شرعية /عبداحلق غامن سيف سامل -.بريدة :جامعة
القصيم ،كرسي الشيخ ابن عثيمني للدراسات الشرعية 1443 ،هـ 2021 ،م.
مذكرة جتويد للحلقات القرآنية /حممد بن علي الغباشي 1443 ،هـ 2022 ،م 41 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/6/21هـ.
مذكرة يف أحكام التالوة برواية ورش عن انفع من طريق الشاطبية /مجع وترتيب عبداحلفيظ
هالل -.ابتنة :منشورات القلعة 1443 ،هـ 2021 ،م؟
مركزية القرآن الكري يف املنهاج املعدل ملادة الرتبية اإلسالمية :مقاربة ديداكتيكية /جمموعة
مؤلفني؛ تنسيق عبدالكرمي بودين -.فاس :مركز فاطمة الفهرية لألحباث والدراسات (مفاد)،
 1443هـ 2022 ،م.
مسالك العرفان إىل قراءة ن
مجل وعبارات خاصة من القرآن :قصر حروف املد بعد مهزة
الوصل لورشَ /حممد طابخ -.املغرب :املؤلف 1443 ،هـ 2022 ،م.

109

مشروعية قراءة القرآن مجاعة /املصطفى السماحي -.ط -.2وجدة 1440 ،هـ2019 ،
م 85 ،ص.
مصحف اهلجاء والتجويد :الفاحتة وجزء عم /مركز ابداود لتأسيس طالب القرآن الكرمي
والعلوم الشرعية 27 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/11/7هـ 2022 ،م.
املقدمة فيما جيب على قارئ القرآن أن يعلمه ،املشهورة ابملقدمة اجلزرية بتحقيق غامن
احلمد /اختصره حسن عثمان األزهري 49 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/5/9هـ.

امللخص الشامل ألحكام التجويد برواية ورش عن انفع من طريق األزرق /اخلامسة
ميلودي -.جيجل ،اجلزائر :دار ومضة 1443 ،هـ 2022 ،م.
املنتقى من آالء الرمحن يف مجع وقراءة القرآن حملمود عبدامللك /انتقاه واعتىن إبخراجه
ساعد عمر غازي ،عبداملنعم مطاوع -.؟ :معارج للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م 119 ،ص.
منظومة حتفة األطفال يف جتويد القرآن /سليمان بن حسني اجلمزوري (ت بعد  1208هـ)؛

حتقيق حسن عثمان األزهري 41 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/4/28هـ.

املهذب يف اهلجاء من ذيل شفاء القراء لل َقيدي اخلوارزمي (ت  618هـ) /هذبه تلميذ
القيدي؛ حتقيق إايد سامل السامرائي -.بريوت :دار ابن حزم؛ كركوك :مكتبة أمري 1443 ،هـ،
 2022م.
(هجاء املصحف)
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موازنة بني منهج اإلمامني ابن األنباري واألمشوين يف التصنيف يف الوقف واالبتداء من
خالل كتابيهما إيضاح الوقف وكتاب منار اهلدى :دراسة مقارنة /حامد صالح الدين
علي -.املنيا :جامعة املنيا 1443 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
املئة املاحنة كإتقانه الفاحتة :أكثر من مئة نصيحة عملية إلخراج حافظ ضابط متقن لكامل
القرآن الكري /عادل اجلندي -.اجليزة :املكتبة العربية للنشر 1443 ،هـ 2022 ،م.
هناية األقاويل يف وجوب ال ُفرجة مع الدليل /مجع وحتقيق عبداحلكيم عبدالرازق فويل-.
القاهرة :عامل الثقافة للنشر 1443 ،هـ 2022 ،م.

النور املبني يف جتويد القرآن الكري /أمين رشدي سويد؛ إعداد ميسون أمحد َدمهان-.

إستانبول :دار الغواثين 1443 ،هـ 2021 ،م.
القراء

ذيل ابن مكتوم على طبقات القراء للذهيب /اتج الدين أمحد بن عبدالقادر بن مكتوم القيسي
(ت  749هـ)؛ حتقيق عمر يوسف محدان[ -.القاهرة :دار اخلزانة األزهرية] 1443 ،هـ،
 2021م؟
سرية عباقرة اجلودة واإلتقان يف تالوة القرآن :الرعيل املصري األول أمنوذجاً /علي فرحان
الفكيكي.
نشر يف جملة الكلية اإلسالمية اجلامعة ،النجف مج 2ع 1443( 2هـ 2022 ،م) ص -403
.512
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عاصم بن أيب النجود املقرئ /عبدهللا صاحل الضمار -.بريوت :دار املقتبس 1443 ،هـ،
 2021م.
كشكول ابن شعبان :فوائد وشوارد يف تراجم وأسانيد القراء األماجد /مصطفى شعبان
الفيومي -.الكويت؛ القاهرة :دار اقرأ 1439 ،هـ 2018 ،م 432 ،ص.
مباحث قرآنية
آداب القرآن وفضائله
السماع /حيىي بن عمر منقاري زاده (ت  1088هـ)؛ دراسة وحتقيق أسامة
االتّباع يف مسألة َّ
عمان :دار أروقة 1443 ،هـ 2022 ،م.
بن عبدالوهاب احلياينّ -.
يليه للمؤلف نفسه :رسالة يف وجوب استماع اخلطبة.
(يف وجوب االستماع للقرآن العظيم ،داخل الصالة وخارجها)
وشرحا /عبدالرمحن
األربعون حديثًا القرآنية :يف فضل القرآن الكري وتعلمه وتعليمه :خترجيًا ً
حممد بوكيلي -.احلاجب ،املغرب :رابطة اإلمام ورش خلدمة القرآن الكرمي 1441 ،هـ2020 ،
م 240 ،ص.
األربعون احلسان يف فضائل سور القرآن /حامت حممد شليب 111 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/5/7هـ.
كتااب يف فضائل
األربعون الغواثنية ابألسانيد املكية الفادانية :أربعون حديثًا من عشرين ً
القرآن الكري ،من رواية الشيخ املقرئ حيىي عبدالرزاق الغواثين /انتخاب حممد طه بن
كران -.دمشق؛ إستانبول :دار الغواثين للدراسات القرآنية 1443 ،هـ 2022 ،م،
يوسف ّ
 80ص.
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األربعون يف فضائل القرآن َما جاء يف الصحيحني أو أحدمها /مجعها عمر بن سليمان
الزويد -.الرايض :دار العقيدة 1443 ،هـ 2022 ،م.
إقامة الدليل والربهان على حرمة متثيل قصة أهل الكهف من القرآن يف مسارح اللهو
ومراصد الشيطان /حممد املرير التطواين (ت  1398هـ)؛ حتقيق أمحد حممد املرير -.تطوان:

مجعية تطاون أمسري 1443 ،هـ 2022 ،م.

الربهان يف حقيقة حب النيب صلى هللا عليه وسلم وأصحابه للقرآن /عرفة بن طنطاوي،

 115ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/11/2هـ 2022 ،م.

البيان اجلميل حملاسن القرآن اجلليل /ويل الدين حممد بن أمحد بن إبراهيم امللَّوي العثماين (ت
 774هـ)؛ حتقيق طه فارس 47 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/6/5هـ.
التبيان يف آداب محلة القرآن /حيىي بن شرف النووي (ت  676هـ)؛ حتقيق عبدهللا شيخ
حسني -.دمشق :دار البريويت 1443 ،هـ 2022 ،م.
وبتحقيق كرم مجعة عبدالعزيز -.بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2022 ،م128 ،ص
مس احمل َدث للقرآن /وليد بن علي املديفر -.الرايض :دار احمل ّردث1443 ،
التبيان يف حكم ّ
هـ 2021 ،م.
تنزل الرمحات بقراءة آية الكرسي عقب املكتوابت /عثمان بن فريوز -.بريطانيا :مكتبة

إمساعيل 1443 ،هـ 2022 ،م.
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يليه بتحقيق املؤلف :جزء يف الكالم على حديث "من قرأ آية الكرسي دبر كل صالة مكتوبة
كان الذي يتوىل قبض نفسه ذو اجلالل واإلكرام" /تقي الدين علي بن عبدالكايف السبكي
(ت  756هـ).
جزء يف حكم حتريك اللسان عند قراءة القرآن وذكر هللا تعاىل داخل الصالة وخارجها/
علي حسن الرويب 13 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/8/19هـ 2022 ،م.
الذاتية اخلاصة للقرآن الكري /جمدى حممد إبراهيم -.القاهرة :مكتبة الثقافة الدينية1443 ،

هـ 2022 ،م.

سبيل احلريان يف معرفة فضل كتاب الرمحن /معاوية حممد هكوش -.إدلب :نقش للنشر،

 1443هـ 2022 ،م 137 ،ص.

سور قرآنية أرشد النيب صلى هللا عليه وسلم إىل قراءهتا يف اليوم والليلة /عبدالسميع
األنيس -.الشارقة :املنتدى اإلسالمي للدراسات العلمية 1443 ،هـ 2021 ،م.
قراءة تدبُّرية إلحدى عشرة سورة :الفاحتة ،الكهف ،السجدة واإلنسان ،امللك ،األعلى
ُ
والغاشية ،الكافرون ،املع ّروذات.
عظمة القرآن الكري :أوصاف القرآن الكري من كالم الرمحن الرحيم /صاحل بن عبدهللا
الدرويش -.الدمام؛ الرايض :دار ابن اجلوزي 1443 ،هـ 2022 ،م 320 ،ص.
فضائل القرآن /أليب عبيد القاسم بن سالم اهلروي (ت  224هـ)؛ حققه وشرحه وعلق عليه
مروان العطية -.ط -.3الرايض :اخلزانة األندلسية 1443 ،هـ 2022 ،م 750 ،ص.
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فضائل القرآن وما أنزل من القرآن مبكة وما أنزل ابملدينة /حممد بن أيوب بن الضريس (ت
 294هـ)؛ حتقيق ايسر الدسوقي اليماين -.املنصورة :دار اللؤلؤة 1443 ،هـ 2022 ،م.
اللؤلؤ واملرجان يف أحكام أخذ األجرة على القرآن /مسري أمحد الصباغ 1443 ،هـ61 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/5/24هـ.
ئ الْ ُق ْرآ ُن} /حممد عبداحلي الكتاين (ت
جملى أسرار الفرقان من قوله سبحانهَ { :وإذَا قُر َ
 1382هـ)؛ حتقيق حممد أبو حيىي -.الرابط :دار السالم 1441 ،هـ 2020 ،م 110 ،ص.
خمتصر التبيان يف آداب محلة القرآن /اختصار حيىي بن شرف النووي (ت  676هـ)؛ حتقيق
حممد بن يوسف اجلُوراين -.الرايض :دار العقيدة 1443 ،هـ 2022 ،م.
خمتصر فضائل القرآن البن كثري /خالد بن حممد اليحيا 49 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/6/16هـ.
مقامات أهل القرآن /حممد احممد سدرة -.املغرب :املؤلف 1441 ،هـ 2020 ،م 83 ،ص.
واجبنا جتاه القرآن الكري /أسامة شاكر؛ تنسيق وإخراج حممد العثماين -.فاس :اجلمعية

املغربية ألساتذة الرتبية 1443 ،هـ 2022 ،م.

وصف القرآن للقرآن /عويض العطوي -.جدة :تكوين للنشر 1443 ،هـ 2022 ،م.
أدعية القرآن والتداوي به

عمان :دار غيداء 1443 ،هـ،
آايت الدعاء يف القرآن الكري /حسني علي اجلبوريّ -.
 2022م.
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دعاء األنبياء يف القرآن الكري :دروس وعرب /السيد سيف النصر -.القاهرة :دار البشري،
 1443هـ 2022 ،م.
العالج ابلقرآن الكري :كيف ُسحر النيب صلى هللا عليه وسلم؟ /سيدي الصديق بن سودة-.
فاس :مطبعة وراقة بالل 1441 ،هـ 2020 ،م 186 ،ص.
يف أعلى العنوان :الشايف هو هللا ،العقيدة قبل العالج.
أمثال القرآن
األمثال يف القرآن الكري وأتثريها يف النفس اإلنسانية /حسن حممد أمحد -.فاس :مركز
فاطمة الفهرية لألحباث والدراسات (مفاد) 1443 ،هـ 2021 ،م.
البنية النصية والنحوية والصرفية للمثل يف القرآن الكري /حممد عبدالرمحن مهداوي-.
عمان :زمزم انشرون 1443 ،هـ 2021 ،م.
ّ
عربة املؤمن يف أمثال اخلالق املبدع :حبث يف أمثال القرآن الكري واالستفادة من مدلوالهتا
يف اجملتمع واحلياة /أمحد يوسف منصور -.بريوت :دار املقتبس 1443 ،هـ 2022 ،م.
وجوه البيان يف أمثال القرآن /مسرية عديل حممد رزق -.جدة :دار املنهاج 1443 ،هـ،
 2022م.
قصص األنبياء ،قصص القرآن
أسباب توصيف األنبياء عليهم الصالة والسالم يف القرآن الكري /نور فالح حسن-.
بغداد :اجلامعة املستنصرية 1440 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
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االعتدال يف األسطورة والقرآن :ديدلس ولقمان :دراسة مقارنة  /محيد بن فارس -.فاس:
مطبعة انفو برينت 1441 ،هـ 2020 ،م 56 ،ص.
امرأة العزيز املكبوتة وسياسة يوسف املوروثة :دراسة حتليلية نفسية للجانب األخالقي
واالقتصادي يف سورة يوسف /حسن كرام -.املغرب :املؤلف 1443 ،هـ 2022 ،م.
أتمالت :دروس وعرب يف قصة أصحاب اجلنة /احلسني اجملدويب -.املغرب :املؤلف1441 ،
هـ 2020 ،م 115 ،ص.
تداولية القول يف مناذج من حوارات أويل العزم من الرسل /عائشة هدمي -.إربد :ركاز للنشر،
 1442هـ 2021 ،م.
تفسري الذبيح من هو؟ /أليب حممد مكي بن أيب طالب القيسي (ت  437هـ)؛ حتقيق بدر
العمراين -.الرابط :رابطة العلماء احملمدية 1443 ،هـ 2022 ،م.
يليه :تبيني الصحيح يف تعيني الذبيح /أليب بكر حممد بن عبدهللا بن العريب املعافري (ت 543
هـ)؛ هتذيب أيب القاسم حممد بن أمحد العزيف السبيت (ت  677هـ).
هتذيب قصص األنبياء البن كثري /هتذيب حممد عبدالفتاح إمساعيل -.القاهرة :مركز تبصري،

 1442هـ 2021 ،م.

عمان:
الثالثة الذين خلّفوا يف سورة التوبة :دراسة وحتليل /أمحد قاسم عبدالرمحن حممدّ -.
إبصار انشرون 1443 ،هـ 2022 ،م.
مجالية القص يف النص القرآين :قصص اإلخوة أمنوذجاً :مقاربة أسلوبية /إميان عبدهللا
عمان :دار كنوز املعرفة 1443 ،هـ 2022 ،م.
اهلاشمّ -.
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احلجاج يف القصص القرآين /بشرى الوديل -.املغرب 1442 ،هـ 2021 ،م.
احلكماء السبعة /أمني صربي -.الرابط :دار األمان 1441 ،هـ 2020 ،م 112 ،ص.
(شخصيات قرآنية)
حوارات أويل العزم مع أقوامهم يف القرآن الكري /عامر جاسم محود -.بريوت :جامعة
بريوت اإلسالمية 1433 ،هـ 2013 ،م (ماجستري).
ذكاء املرأة يف القرآن الكري :أذكى  8نساء يف القرآن /أمني صربي -.الرابط :دار األمان،
 1441هـ 2020 ،م 80 ،ص.
أمنوذجا /عبدالرزاق
الشبهات الواردة يف القصص القرآين :دراسة ونقد :الرسل أولو العزم
ً
كرمي اجلعافرة -.املنيا :جامعة املنيا 1442 ،هـ 2020 ،م (دكتوراه).
الشخصية الثانوية يف القصص القرآين :دراسة حتليلية /عقيل عبد هاشم -.الديوانية :جامعة
القادسية 1441 ،هـ 2020 ،م (رسالة جامعية).
طرائق اهلداية ملا يف وصااي لقمان من أصول الرتبية والرعاية /حممد احممد سدرة -.مكناس،
 1441هـ 2020 ،م 73 ،ص.
منوذجا /عمر خواي -.الرابط :مطبعة دار
الطغيان وفساد العمران :حضارة فرعون ً
املناهل 1441 ،هـ 2020 ،م 162 ،ص.
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عظة األبناء بتاريخ األنبياء :موجز يف سري األنبياء واملرسلني /حممد راغب الطباخ (ت
 1370هـ) -.بريوت :دار املقتبس 1443 ،هـ 2021 ،م.
عيسى ابن مري يف القرآن /رشيد لزرق -.املغرب :منشورات ملتقى الطرق 1442 ،هـ،
 2021م.
يف ظالل األنبياء :قصصهم يف القرآن الكري واألحاديث الصحيحة /حممد محد الصوايين-.
الرايض :العبيكان للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
القراءة املعاصرة للقصة القرآنية :دراسة يف نقد املنهج /حسن سامل املوىل -.؟ :زاد انشرون،
 1443هـ 2021 ،م.
قصص األنبياء املسمى عرائس اجملالس /أليب إسحاق أمحد بن حممد الثعليب (ت  427هـ)؛
ضبطه وصححه وخرج آايته عبداللطيف عبدالرمحن -.ط ،جديدة ملونة -....بريوت :دار
الكتب العلمية 1443 ،هـ 2022 ،م 400 ،ص.
قصص القرآن ابلعامية /هبة عبدهللا أمحد -.مصر :مؤسسة بداية للنشر 1440 ،هـ2019 ،م
قصص القرآن وتفسريه /حممد بن أمحد بن ّر
مفرج بن الفنتوري (ت  380هـ)؛ حتقيق حسن
إبراهيم الصباغ ،حممد رجب اخلويل ،خالد مصطفى الشورجبي -.الرايض :دار األلوكة1443 ،
هـ 2022 ،م.
اجلزء األول منه.
وبتحقيق حممد علي األزهري -.القاهرة :دار الذخائر 1443 ،هـ (ومل يظهر على الغالف أنه
اجلزء األول منه).
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لقمان احلكيم املريب النموذج /عبدهللا الغريب -.الرابط 1440 ،هـ 2019 ،م 61 ،ص.
الرتابين -.القاهرة :دار التقوى 1442 ،هـ2021 ،م
مدرسة األنبياء عليهم السالم /جهاد ُّ
(قصص األنبياء واملرسلني عليهم الصالة والسالم)
معاجلة املشـكالت األخالقية يف ضوء القصص القرآين :دراسـة موضوعية /آالء عبد

شنان -.بغداد :اجلامعة العراقية 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).

املقاصد الرتبوية للقاء موسى ابخلضر عليهما السالم /سعيد حليم -.املغرب :املؤلف،

 1441هـ 2020 ،م.

من كنوز القرآن الكري :قصة يوسف عليه السالم :وقفات ،فوائد ،لطائف /زيد بن حممد

الرماين -.الرايض :دار احلضارة 1443 ،هـ 2021 ،م؟

منهج الرشد القيادي يف قصص القرآن الكري /فؤاد البنا -.؟ :منتدى الفكر اإلسالمي،
 1442هـ 2021 ،م.
النيب يوسف عليه السالم /حممود حسن حجازي 77 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/5/9هـ.

أيجوج ومأجوج /أمني صربي -.الرابط :دار األمان 1441 ،هـ 2020 ،م 143 ،ص.
(هناك ردود على الكتاب)
مباحث عامة
استشهاد الصحابة رضي هللا عنهم ابآلايت القرآنية.
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مجعه ودراسته يف كلية القرآن الكرمي ابجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة 1443 ،هـ2022 ،
م... ،
إشراقات قرآنية /هاين مراد 119 ،ص.
نشر اجلزء األول منه يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/5/3هـ ،واجلزء الثاين يف 1443/5/9هـ.
ابلقرآن نقيم عمران اإلنسان /تنسيق حممد الربكة ،حممد برادة -.مكناس :مؤسسة فريد
األنصاري لألحباث والدراسات 1441 ،هـ 2020 ،م 150 ،ص.
نشرة أشغال ملتقى الدكتور فريد األنصاري األول.
حبوث قرآنية /حممود الثعاليب -.ميسان :مطبعة أم أبيها 1440 ،هـ 2019 ،م ،جـ:1
166ص.
يف منزلة أهل البيت يف القرآن الكرمي ،ويف الدفاع عن القرآن الكرمي وإعجازه ،ويف تفسريه،
وترمجته.
بصمات وعالمات :آي القرآن يف حياة اإلنسان /سعيد حممد السواح -.اإلسكندرية :دار
اخللفاء الراشدين 1443 ،هـ 2022 ،م.
التحديث أبحسن احلديث :جمالس للوعظ والتذكري يف ضوء القرآن الكري /إعداد اإلدارة
العلمية -.الرايض :معامل التدبر 1443 ،هـ 2022 ،م.
عمان :مؤسسة الوراق للنشر 1443 ،هـ2021 ،م
حتليل اخلطاب القرآين /حيىي بن انعوسّ -.
التنادي :هتاف إىل القرآن يف زمن اهلجران /توفيق بن خلف الرفاعي 1443 ،هـ2022 ،م.
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اجلهد العقلي :استنطاق كنوز القرآن املعرفية /عبدهللا البوعالوي -.بين مالل :مطبعة ندير،
 1441هـ 2020 ،م 104 ،ص.
حوار املخلوقات يف القرآن الكري :دراسة حجاجية /أنـسام عادل اخلزعـل -.كربالء :جامعة
كربالء 1441 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
اخلطاب القرآين يف الرسائل واألطاريح اجلامعية العراقية :دراسة نقدية /عباس حممد
املوسوي -.كربالء :جامعة كربالء 1442 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
خطب القرآن الكري :دراسة يف األساليب واملضامني /سعد جرجيس سعيد -.بريوت :دار
الكتب العلمية 1443 ،هـ 2022 ،م 208 ،ص.
دراسات قرآنية وحديثية /قحطان عبدالرمحن الدوري -.بريوت :دار الكتب العلمية1443 ،
هـ 2022 ،م 408 ،ص.
القرآن الكرمي يف القرآن الكرمي ،الضمري (أان) يف القرآن الكرمي ،دعائم االقتصاد يف السنة النبوية،
مقابلة النصوص عند كتبة احلديث الشريف ،جرح األقران.
 720فائدة من القرآن الكري /فكرة وإعداد سعد بن حنيف البقمي 115 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/3/23هـ.

علمين القرآن /رحاب حسني حيىي -.القاهرة :املثقف للنشر 1443 ،هـ 2022 ،م.
علمين القرآن :من الفاحتة إىل الناس :األفكار واملفاهيم والتصورات واحلقائق الكربى كما
رمسها القرآن للحياة /مشعل عبدالعزيز الفالحي -.دمشق :دار القلم 1443 ،هـ2022 ،م
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غيث القلوب وربيع الصدور :فوائد ولطائف قرآنية البن عثيمني /مجع وإعداد عادل بن
سعد السويط -.الكويت :دار مدى 1443 ،هـ 2022 ،م 247 ،ص.
يف حتليل اخلطاب القرآين /فاتح عالق -.اجلزائر :خيال للنشر 1442 ،هـ 2021 ،م.
يف رحاب القرآن الكري /ربيع عبدالرؤوف الزواوي -.القاهرة :املؤلف 1443 ،هـ2021 ،م.
يف رحاب القرآن الكري :دراسة يف قضااي األخالق واالجتماع واالقتصاد يف الفكر
اإلسالمي /حممد احلجوي -.الرابط :املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة 1440 ،هـ،
 2019م ،جـ 322 :2ص.
قضااي الفرقان /إعداد خنبة من العلماء -.اإلسكندرية :دار اخللفاء الراشدين 1442 ،هـ،

 2021م.

مفاتيح القرآن /مبارك ال ّردشناوي -.القاهرة :دار البشري 1443 ،هـ 2022 ،م.
مقام املتكلم يف القرآن الكري :دراسة تداولية /هادي سعدون العارضي -.الكوفة :جامعة
الكوفة 1441 ،هـ 2020 ،م (دكتوراه).
من القرآن الكري /عطية جابر الثقفي -.القاهرة :زمحة كتاب للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م،
جـ.2
من هدي القرآن /أمحد محاين؛ [إعداد وتقدمي] عمر خلفة -.قسنطينة :ألفا للواثئق1443 ،
هـ 2022 ،م.173 ،
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من وحي القرآن /حممد بن عبدهللا السحيم 210 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/3/12هـ.
نفحات قرآنية /خريهللا حممود خملف -.تكريت :دار اإلبداع 1442 ،هـ 2020 ،م320 ،ص
عمان :دار الفينيق 1443 ،هـ،
ُهدى اآلايت وأُخر متشاهبات /منتهى سليمان جابرّ -.
 2021م 3 ،جـ.
(من سورة الفاحتة إىل سورة الكهف)
مهسات قرآنية /ماجد ايسني محيد -.العراق :مؤسسة انشرون 1443 ،هـ 2022 ،م،
200ص.
ومضات قرآنية /سعيد مصطفى دايب 109 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/4/7هـ.
مباحث خاصة
(تشمل بعض األحكام الفقهية)
آراء العليمي احلنبلي االعتقادية من خالل كتابه فتح الرمحن يف تفسري القرآن :عرض
وتقوي يف ضوء عقيدة السلف /عبدهللا بن عبدهللا السنان -.الرايض :جامعة اإلمام1443 ،
هـ 2022 ،م (ماجستري).
آايت اإلرادة عند عبدالقادر مال حويش وعبدالكري بيارة :دراسة مقارنة /سهاد عبدالستار
عبد -.بغداد :جامعة بغداد 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
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الروقي -.السعودية :املكتبة اخلريية
آايت االستواء وعالقة اإلله ابملخلوق /فهد بن صقر َّ
للمؤلف 1443 ،هـ 2022 ،م.
عمان:
اآلايت البينات يف قدرة هللا رب األرض والسماوات /فؤاد حممد مصطفى الراويّ -.
دار األايم 1443 ،هـ 2022 ،م.
عمان :دار غيداء 1443 ،هـ،
آايت التقوى يف القرآن الكري /حسني علي اجلبوريّ -.
 2022م.
آايت حفظ النفس يف القرآن الكري :دراسة موضوعية حتليلية /حممد صرب الدين الزيباري-.
زاخو ،العراق :جامعة زاخو 1443 ،هـ 2022 ،م (ماجستري).
عمان :دار النفائس 1442 ،هـ،
آايت احلُكم يف القرآن الكري /بالل عمر حممد شهابّ -.
 2021م.
األصل :رسالة ماجستري  -جامعة النجاح الوطنية 1441 ،هـ.
آايت احلوار املاورائي يف القرآن الكري :دراسة موضوعية /حيدر جاسب يوسف -.بغداد
كلية اإلمام الكاظم 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
آايت العمى يف القرآن الكري :دراسة موضوعية /مروة بشري شهاب -.الرمادي :جامعة
األنبار 1443 ،هـ 2021 ،م( .ماجستري).
آايت الغيب يف القرآن الكري /حممد العلمي -.مكناس 1440 ،هـ 2019 ،م 254 ،ص
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آايت الفرح والشقاوة يف القرآن الكري :دراسة حتليلية /قصي جاسم حممد -.تكريت:
جامعة تكريت 1443 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
آايت املواريث يف سورة النساء :دراسة فقهية /مجعها ورتبها إبراهيم حاج خليف حممود،
 63ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/6/26هـ.
آايت الوراثة يف القرآن الكري :دراسة موضوعية /عدانن مهدي السامرائي ،اتج الدين أجمد
عبداملنعم -.العراق :مؤسسة انشرون 1443 ،هـ 2022 ،م 246 ،ص.
إبطال الدين النصراين بكلمة القرآن الكري /انصر الدين عبدالرمحن طاهر 63 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/6/2هـ 2022 ،م.
األحكام الفقهية املستنبطة من القرآن الكري :آايت اجلهاد والعالقات الدولية /اجلوهرة
غازي إبراهيم -.مكة املكرمة :جامعة أم القرى 1443 ،هـ 2022 ،م (ماجستري).
اإلراداتن الغالبة واملغلوبة يف القرآن الكري :دراسة تفسريية /زينب شاكر عباس -.الكوفة:
جامعة الكوفة 1441 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
األزمنة الفاضلة يف القرآن :دراسة موضوعية /نورة بن هديب -.الرايض :جامعة اإلمام،
 1443هـ 2022 ،م (ماجستري).
استثمار املوارد البشرية وتوظيفها يف القرآن الكري :دراسة موضوعية /ضحى كرمي
شنيشل -.بغداد :جامعة بغداد 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
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اسرتاتيجيات اخلطاب يف آايت الغيب :دراسة تداولية /رغد عبد أبو جاسم -.الكوفة:
جامعة الكوفة 1441 ،هـ 2020 ،م (دكتوراه).
اسرتاتيجيات قرآنية للتعامل مع ضغوط احلياة /علي أمحد الشيخي -.القاهرة :دار الرايدة
للنشر 1442 ،هـ 2021 ،م.
اسرتاتيجيات ووسائل مقاومة االستبداد يف ضوء املنظور القرآين والسرية النبوية /فجر حممد
عاطف صحصاح -.بريوت :جامعة بريوت اإلسالمية 1442 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
أسلوب التعجيز يف القرآن الكري ودالالته العقدية :عرض ودراسة /هنى بنت صاحل
املديهش -.الرايض :جامعة اإلمام 1443 ،هـ 2022 ،م (ماجستري).
أمساء هللا احلسىن يف القرآن الكري /إيناس حسنني عبدالقادر -.القاهرة :مركز احلضارة العربية،
 1442هـ 2021 ،م 299 ،ص.
منوذجا /زينب عايد احلريب-.
اإلشارات السياسية يف سور التنزيل املدين :السلطة التنفيذية أ ً
احللة :جامعة اببل 1442 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
إشكالية تربير التطرف يف العصر احلديث آبايت قرآنية :دراسة حتليلية تقوميية /سرحد أمحد
سليم -.السليمانية :جامعة السليمانية 1443 ،هـ 2021 ،م (حبث مكمل للماجستري).
افرتاءات اليهود يف القرآن الكري :دراسة موضوعية /حممد إبراهيم فليح -.الرمادي :جامعة
األنبار 1443 ،هـ 2021 ،م( .ماجستري).
االقتباس من القرآن الكري /فتوح أمحد خليل -.القاهرة :دار غريب 1443 ،هـ2022 ،م
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مع حتقيق رسالة قالئد النُّحور من جواهر البُحور /شهاب الدين أمحد بن حممد اخلفاجي (ت
 1069هـ).
اإلقرار يف القرآن الكري :دراسة موضوعية /صفاء عبدالعزيز عثمان -.املنيا :جامعة املنيا،
 1442هـ 2021 ،م (ماجستري).
اإلنسان والقرآن :معامل علم الوجهة /انجي بن احلاج الطاهر املزوغي -.دمشق :دار الفكر،
 1443هـ 2021 ،م.
األمناط الفكرية ملفهوم القـوة يف القرآن الكري :دراسة تداولية /ملياء شهيــد احلميـداوي-.
الكوفة :جامعة الكوفة 1441 ،هـ 2020 ،م (دكتوراه).
بكاء السماء واألرض يف القرآن الكري :دراسة حتليلية /أمحد قاسم عبدالرمحن حممد-.
عمان :إبصار انشرون 1443 ،هـ 2022 ،م.
ّ
بناء اإلنسان مع مئة مفردة من آي القرآن /عادل حممد إبراهيم -.القاهرة :جممع البحوث
اإلسالمية 1442 ،هـ 2021 ،م.
بني األخالق والقيم القرآنية :حماولة يف الفهم /كلثومة دخوش -.املغرب :مكتبة قرطبة،
 1441هـ 2020 ،م 136 ،ص.
التأصيل القرآين لعلم العقيدة عند أشاعرة الغرب اإلسالمي بني القرنني  9 – 6هـ/
عبداحلميد مومن -.الرابط :دار احلديث احلسنية 1443 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
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السرف /جالل الدين حممد بن أسعد َّ
الد َواين (ت  908هـ)؛ حتقيق أنور فرج
تفسري آية َ
الزعريي.
طبع ضمن :جمموع فيه مخس رسائل -.القاهرة :دار اإلمام الرازي 1442 ،هـ 2021 ،م.
التوحيد :دراسة يف منهج بناء قضااي العقيدة على أسس النظام املعريف القرآين /احلسن
محا -.بين مالل  :مركز رؤى للدراسات واألحباث 1441 ،هـ 2020 ،م 154 ،ص.
توظيف الشخصيـة القرآنيـة يف الشعر العراقي املعاصر ( 2015 – 1991م) /غفـران
علي كاظم -.كربالء :جامعة كربالء 1442 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
توظيف املاء كأداة للثواب والعقاب يف القرآن الكري :دراسة موضوعية /هند محيد
صكب -.بغداد :جامعة بغداد 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
ثقافة األمل يف ضوء القرآن الكري والسنة النبوية وأثرها يف الواقع املعاصر :دراسة دعوية/
حممد كمال عمران -.كفر الشيخ :جامعة كفر الشيخ 1442 ،هـ 2022 ،م (حبث مكمل
للدكتوراه).
ثنائية اجلمع بني الرمحة والعذاب يف الذات اإلهلية يف القرآن الكري :دراسة حتليلية /سندس

عبد الرضا منيثر -.كربالء :جامعة كربالء 1441 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).

جامع الفوائد القضائية على ترتيب سور القرآن وآايته /فهد بن عبدهللا آل طالب -.الرايض:
اجلمعية العلمية القضائية السعودية 1442 ،هـ 2021 ،م 320 ،ص.
ضنَا األ ََمانَةَ} :دراسة وحتليل /أمحد قاسم
حفظ األمانة يف تفسري قوله تعاىل{ :إ َّان َع َر ْ
عمان :إبصار انشرون 1443 ،هـ 2022 ،م.
عبدالرمحن حممدّ -.
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احلقل الداليل للمسجد من خالل القرآن الكري :دراسة حتليلية للبعد التواصلي /عدانن
مهنديس -.املغرب 1441 ،هـ 2020 ،م 52 ،ص.
ذوو القدرات واالحتياجات اخلاصة يف القرآن الكري /قَـْبس عابد الزهريي -.بريوت :دار
احملجة البيضاء 1443 ،هـ 2022 ،م 200 ،ص.
(العنوان على الغالف :ذووي االحتياجات ،...وهكذا كتب وضبط اسم املؤلف)
ردود املفسرين على النصارى يف التوحيد :دراسة مقارنة /خالد بن منصور املطلق-.

الكويت :دار الظاهرية 1443 ،هـ 2022 ،م.

ض َربْـتُ ْم يف
رسالة تتعلق ابلسفر الشرعي وقصر الصالة والكالم على قوله تعاىل{ :وإذا َ
الصالة} /حممد بن حسام الدين الرومي،
ص ُروا م َن َّ
ناح أ ْن تَـ ْق ُ
س َعلَْيكم ُج ٌ
ْ
األرض فَـلَْي َ
املعروف حبسام زاده (ت  1080هـ)؛ دراسة وحتقيق حامد حسني مطر.
نشر يف جملة والقلم ،العراق ع 1442( 39هـ 2021 ،م) ص .155 – 144
رسالة الرتبية يف القرآن الكري :حنو منوذج تربوي قرآين /عبدالكامل أوزال -.مكناس :دفاتر
االختالف 1441 ،هـ 2020 ،م 166 ،ص.
رؤى قرآنية يف التجديد والسياسة والعمران /أنس القرابص ،حممد املرابط ،يونس
احلمليشي -.إربد ،األردن :ركاز للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
السحر :أنواعه ومنافعه ومضاره كما جاء يف القرآن الكري /فؤاد حممد مصطفى الراوي-.
عمان :دار األايم 1443 ،هـ 2022 ،م.
ّ
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السخرية يف اخلطاب القرآين :مقاربة حجاجية تداولية /مسرية مصلوحي -.الدار البيضاء:
إديسيون بلوس 1441 ،هـ 2020 ،م 216 ،ص.
سراج املريدين يف سبيل الدين /أليب بكر حممد بن عبدهللا بن العريب (ت  543هـ)؛ حتقيق
حممد أمحد عبدالعزيز -.بريوت :دار الكتب العلمية 1443 ،هـ 2022 ،م 2 ،مج (888ص)
(سراج املريدين يف سبيل الدين الستنارة األمساء والصفات يف املقامات واحلاالت الدينية
والدنيوية ابألدلة العقلية والشرعية القرآنية والسنية ،وهو القسم الرابع من علوم القرآن يف التذكري)
السعادة يف القرآن والسنة /حممد عمر قدور -.دمشق :دار اليمامة 1443 ،هـ2022 ،م.
سنن التاريخ بني التوراة والقرآن الكري /هنى كمال سليم -.الكويت :دار الظاهرية1443 ،
هـ 2022 ،م.
السياسة املالية ملعاجلة الفقر يف القرآن الكري وتطبيقاهتا املعاصرة يف العراق /غسان ايسني
عكلو -.العراق :دار جلجامش للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م 132 ،ص.
السرية النبوية يف ضوء القرآن الكري :دراسة أتصيلية حتليلية /أمحد حممد الفاضلي -.املنوفية:
جامعة املنوفية 1442 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
الصاحلون يف القرآن الكري :دراسة موضوعية /عباس جنم عبدهللا -.الكوفة :جامعة الكوفة،
 1441هـ 2020 ،م (ماجستري).
الطريق القرآين إىل حترير فلسطني /حممد السيد الشناوي -.القدس :دار اجلندي1443 ،
هـ 2021 ،م؟
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الطغيان السياسي وأثره على اجملتمع يف ضوء القرآن الكري /عبدالرمحن أمحد احلاشدي-.
الكويت :دار الظاهرية 1443 ،هـ 2021 ،م( .أصله رسالة جامعية).
عقيديت من القرآن /مرعيد بن عبدهللا الشمري -.الرايض :دار احلضارة 1442 ،هـ2021 ،م.
عالقة املنافقني ابليهود يف ضوء القرآن الكري /حممد عطا أمحد يوسف 76 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/6/21هـ.

عمان :دار األايم 1443 ،هـ 2022 ،م.
العمل يف القرآن /إبراهيم أبو عوادّ -.
عناية اإلسالم برتبية األبناء كما بيَّنتها سورة لقمان :دراسة حتليلية موضوعية /عرفة بن
طنطاوي 730 ،ص( .رسالة ماجستري).
نشرت يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/6/7هـ.
الفرح يف القرآن الكري :دوافعه النفسية وآاثره السلوكية /يوسف علي بدر -.الكويت:
دار الظاهرية 1443 ،هـ 2021 ،م.
عمان:
فضائل اليمن وأهلها يف القرآن الكري :دراسة حتليلية /أمحد قاسم عبدالرمحن حممدّ -.

إبصار انشرون 1443 ،هـ 2022 ،م.

فقه االحتياط واحلذر يف القرآن الكري :دراسة موضوعية /عبدالسالم فاتح عبدالرمحن-.
السليمانية ،العراق :جامعة السليمانية 1443 ،هـ 2022 ،م (ماجستري).
فقه التعامل مع املخالف يف ضوء القرآن الكري :دراسة موضوعية /كوثر حممدي-.

قسنطينة :ألفا للواثئق 1443 ،هـ 2022 ،م 279 ،ص.
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قانون التوزان يف القرآن الكري :دراسة تفسريية /فاطمة علي الشاوي -.كربالء :جامعة
كربالء 1442 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
قدرة هللا وتقديره :آايت وحكاايت /منصور دماس مذكور -.الرايض :دار كنوز إشبيليا،
 1442هـ 2021 ،م.
القرآن خارج الصندوق :ما مل يذكره املفسرون عن خلق اإلنسان وحقيقة الشيطان /اتمر
عوض صاحل -.الدار البيضاء :دار لوتس للنشر احلر 1441 ،هـ 2020 ،م 165 ،ص.
عمان :دار
القرآن يف القرآن الكري ،واألدعية املستجابة /فاحل نصيف احلجية الكيالينّ -.
دجلة 1443 ،هـ 2021 ،م 374 ،ص.
القرآن الكري من النص واخلطاب إىل الوعي الكوين /نبيل سيساوي -.اجلزائر :خيال للنشر،
 1442هـ 2020 ،م.
القرآن الكري وفلسفات التجلي اإلهلي /حممد بصري -.اجلزائر :خيال للنشر 1442 ،هـ،
 2021م.
القضااي العقدية عند الشيخ املنصوري من خالل تفسريه املقتطف من عيون التفسري:
دراسة حتليلية /إسالم خلف جامع -.املنيا :جامعة املنيا 1442 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
قضااي العقيدة يف تفسري أيب عبد هللا الكويف احلسني احلربي (ت  286هـ) /حممد مكاوي
أمحد -.املنيا :جامعة املنيا 1442 ،هـ 2021 ،م (دكتوراه).
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قضااي العقيدة يف تفسري اهلداية إىل بلوغ النهاية يف علم معاين القرآن لإلمام مكي بن أيب
طالب القيسي القريواين األندلسي (ت  437هـ) /أمحد خلف عبدالصبور -.املنيا :جامعة
املنيا 1443 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
قضااي املشرتك اإلنساين عند الطاهر بن عاشور من خالل تفسريه التحرير والتنوير /إميان
عبدالعليم ساجد -.سوهاج :جامعة سوهاج 1443 ،هـ 2021 ،م 344 ،ص (ماجستري).
القلب وأحواله يف ضوء القرآن الكري /أمحد عبداحلميد حمروس اهلاليل -.اجليزة :دار لوتس
للنشر احلر 1443 ،هـ 2021 ،م.
القيم اإلنسانية يف ُس َور الدعوة السرية :دراسة تفسريية /سداس جواد عليوي -.احللة:
جامعة اببل 1442 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
رب الربية /عبد رب الرسول سليمان -.اإلمارات :دار و [واو]1443 ،
قيم تربوية من كتاب ّ
هـ 2022 ،م.
كلمة ال إله إال هللا يف القرآن الكري :دراسة موضوعية /موسى بن سامل املالكي -.الرايض:
دار احمل ّردث 1443 ،هـ 2022 ،م.
ليلة القدر هي السابع والعشرون من رمضان قرآنياا /علي فوزي عمران -.القاهرة :املكتب
العريب للمعارف 1443 ،هـ 2022 ،م.
املثل األخالقية القرآنية وأثرها يف حفظ النظام العام /هند معد حمسن -.الكوفة :جامعة
الكوفة 1441 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
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حممد أسد وترمجته اإلجنليزية ملعاين القرآن الكري رسالة القرآن :دراسة عقدية نقدية/
جوهانس كلومنك -.الرايض :الناشر املتميز 1443 ،هـ 2022 ،م.
األصل :رسالة ماجستري  -اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة 1435 ،هـ.
املرأة يف اخلطاب القرآين /أمسهان السعود -.؟ :زاد انشرون 1443 ،هـ 2021 ،م.
املرأة يف فكر حممد الطاهر بن عاشور من خالل تفسري التحرير والتنوير /حممد العروسي
بن مصطفى الشاييب -.بريوت :دار املقتبس 1443 ،هـ 2022 ،م.
املرأة يف القرآن الكري /عباس حممود العقاد -.القاهرة :مؤسسة دار اهلالل 1443 ،هـ،
 2021م.
مركزية الرتبية الروحية يف فكر الدكتور فريد األنصاري من خالل سلسلة من القرآن إىل
العمران /حممد أيت عدي -.مراكش :املطبعة والوراقة الوطنية 1441 ،هـ 2020 ،م،
141ص.
املسائل العقدية يف سورة ص :دراسة حتليلية /مهدي حممود قادر -.أربيل :جامعة صالح
الدين 1443 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
مسائل عقدية يف قوله تعاىل{ :إ َّن َّ
ضاع ْف َها َويُـ ْؤت
اَّللَ َال يَظْل ُم مثْـ َق َ
ك َح َسنَةً يُ َ
ال َذ َّرةن َوإن تَ ُ
يما} /فواز بن لوفان الظفريي -.الرايض :دار الصميعي 1443 ،هـ،
من لَّ ُدنْهُ أ ْ
َج ًرا َعظ ً
2022م.
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مسلك االعتدال إىل فهم آية خلق األعمال /برهان الدين إبراهيم بن حسن الكردي املدين
الشافعي (ت  1101هـ)؛ حتقيق يوسف بن حممد العمراوي -.فاس 1440 ،هـ 2019 ،م،
 106ص.
مصطلح الفتنة يف القرآن الكري :تنوعه ودالالته ومقاصده وأبرز مساته /سامل فرح أبو
خطوة -.طرابلس الغرب :دار الوليد 1443 ،هـ 2022 ،م 450 ،ص.
املضامني الرتبوية املستنبطة من سورة العنكبوت وتطبيقاهتا املعاصرة /عدانن مهدي
السامرائي -.العراق :مؤسسة انشرون 1443 ،هـ 2022 ،م 403 ،ص.
املضامني الدعوية يف تفسري الشيخ العالمة حممد العثيمني رمحه هللا ومعاجلته لقضااي الدعوة
املعاصرة /عبدهللا بن محود الفريح -.الرايض :دار العقيدة 1443 ،هـ 2022 ،م.
األصل :رسالة دكتوراه  -اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة 1437 ،هـ.

املضامني العقدية يف سورة سبأ :دراسة موضوعية /أمساء حكمت سلمان -.تكريت :جامعة
تكريت 1443 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
املضامني العقدية يف سورة يوسف :دراسة حتليلية /رائد سامل شريف ،هند نوفل كرمي-.

املوصل :دار وأشرقت 1443 ،هـ 2021 ،م.
األصل :رسالة ماجستري  -جامعة املوصل 1442 ،هـ 2021 ،م ،وعليها اسم (هند) فقط.

املطالبات يف القرآن الكري :دراسة موضوعية /فارس عيد السالطني -.مكة املكرمة :جامعة
أم القرى 1443 ،هـ 2022 ،م (ماجستري).
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مظاهر فشل الذاكرة يف الـقرآن الكري :دراسة حتليلية /حيدر كامل العارضي -.احللة:
جامعة اببل 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
معامل االجنذاب ووسائله يف القرآن الكري :دراسة أتصيلية /غفران نعمه سلمان -.احللة:
جامعة اببل 1442 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
املعامل الرتبوية عند الشعراوي يف سورة اإلسراء من خالل تفسريه اخلواطر /ماهر موسى
السليفاين -.زاخو ،العراق :جامعة زاخو 1443 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
املعامل الرتبوية املستفادة من سورة مري :دراسة موضوعية تطبيقية على طالب جامعة صالح

وهاب -.أربيل :جامعة صالح الدين 1443 ،هـ 2021 ،م
الدين ،أربيل /إبراهيم مصطفى ّ
(حبث مكمل للماجستري).
معامل قرآنية يف الصراع مع اليهود /مصطفى مسلم -.داير بكر :مكتبة َسيدا 1440 ،هـ،
 2019م 248 ،ص.

املعاملة ابحلسىن يف ضوء القرآن :دراسة موضوعية /أروى بنت عمر ابلبيد -.بريوت :دار
املقتبس 1443 ،هـ 2022 ،م.
األصل :رسالة ماجستري  -جامعة اإلمام ابلرايض 1442 ،هـ.
معجم أعالم ومعامل القرآن الكري /علـي بن األخضر غـنـابـزيـة -.والية الوادي ،اجلزائر :سامي
للنشر 1442 ،هـ 2020 ،م.
املعية يف القرآن الكري /رمضان مخيس -.القاهرة :دار البشري 1443 ،هـ 2022 ،م.
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مفاهيم الواجبات واحلقوق والضماانت للفرد واجملتمع يف سوريت النساء واملائدة /عبدهللا
حممد فهد ،أمحد عدانن ايسني -.العراق :مطبعة أمحد 1443 ،هـ 2021 ،م 354 ،ص.
مفهوم اإلقصاء وسبل معاجلته يف ضوء القرآن الكري :دراسة موضوعية /نرجس عبد الكاظم
عبد -.بغداد :جامعة بغداد 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
مفهوم القرب والبعد يف القرآن الكري :دراسة موضوعية /وسن صاحل عبيد -.احللة :جامعة
اببل 1441 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
مقدمات يف علم اجتماع القرآن /حسان عبدهللا حسان -.مصر :حكاوي للنشر ،حنو
 1442هـ 2021 ،م.
مقومات التنمية الذاتية يف اخلطاب القرآين /إعداد وتنسيق مجيلة زاين -.فاس :خمترب البحث
يف األصول الشرعية للكونيات واملعامالت 1440 ،هـ 2019 ،م 126 ،ص.
احللقة األوىل :التفكري اإلجيايب.
من حديث القرآن عن اإلنسان /علي حسن العماري -.القاهرة :مشيخة األزهر1443 ،
هـ 2022 ،م.
منهج ابن برجان رمحه هللا (ت  537هـ) يف تفسري آايت الصفات يف كتابه تنبيه األفهام/
عبري رشيد محيد -.بغداد :جامعة بغداد 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
منهج القرآن الكري يف تربية العقل على التفكري /فهد بن عبدهللا التوجيري -.مكة املكرمة:
دار طيبة اخلضراء 1443 ،هـ 2022 ،م.
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املنهج القرآين يف عالقة اإلنسان ابلعامل /سؤدد محزة محادي -.احللة :جامعة اببل1441 ،
هـ 2020 ،م (ماجستري).
منهجيَّة القرآن الكري يف الر ّد على الشبهات املتعلّقة ابلتَّوحيد من خالل سورة األنعام/
هيا حممد اخليارين -.الدوحة :جامعة قطر 1443 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
مواقف الصحابة يف القرآن الكري /عبدالرمحن بن َخملرد احلريب -.القاهرة :دار العال1443 ،
هـ 2022 ،م.
نظـرة احلضارة احلديثة يف القـرآن الكري من الالهوت إىل الشهود احلضاري /حممد العلمي-.
مكناس 1440 ،هـ 2019 ،م 140 ،ص.
نعم هللا على اإلنسان يف ضوء سورة النحل :دراسة يف التفسري املوضوعي /عبداللطيف
عمان :دار كفاءة املعرفة 1443 ،هـ 2022 ،م.
عبدالرمحن سليمانّ -.
(وأشري إىل رسالة املاجستري :النعم يف ضوء سورة النحل /إدريس حامد حممد 1416 ،هـ)
النفس يف القرآن الكري /خالد بن عميور -.جيجل ،اجلزائر :دار ومضة 1443 ،هـ،
2022م.
منط الشخصية ومساهتا وتقوميها يف ضوء سورة البقرة :دراسة موضوعية /هشام حممود توين-.
املنيا :جامعة املنيا 1443 ،هـ 2021 ،م 306 ،ص( .ماجستري).
الوظيفة االجتماعية للمرأة يف القرآن الكري /إميان سالوي -.الرابط :حركة التوحيد
واإلصالح 1441 ،هـ 2020 ،م 192 ،ص.
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الوالية واألولياء يف ضوء القرآن الكري والسنة النبوية :دراسة مقارنة بني أهل السنة
والشيعة /أمحد محدان حسانني -.املنيا :جامعة املنيا 1443 ،هـ 2021 ،م (ماجستري).
القرآن وعلوم أخرى
األرض مسطحة والعقول مكورة :الشكل احلقيقي للكون /أمني صربي؛ مراجعة لغوية حنان
أبو احلمام -.ط -.3الرابط :دار األمان 1440 ،هـ 2019 ،م 208 ،ص.
أسرار األطعمة واألشربة :دراسة علمية يف ضوء القرآن والسنة وعلم الصيدلة /أمحد عدانن
الزعيب[ -.دمشق] :دار غار حراء 1443 ،هـ 2022 ،م.
أغذية القرآن والسنة /حممد عمر قدور -.دمشق :دار اليمامة 1443 ،هـ 2022 ،م.
البناء اهلندسي يف ضوء القرآن الكري /زينة عبداملنعم ايسني -.بغداد :اجلامعة العراقية،
 1440هـ 2019 ،م (ماجستري).
التناسب بني سوريت الروم ويس يف اآلايت الكونية :دراسة موضوعية /زينب علي رحيم-.
بغداد :اجلامعة املستنصرية 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).
العالج النفسي اجلمعي يف ضوء القرآن الكري والسنة النبوية من خالل منوذج اخلطوات
األربع التكاملي /نريمني علي محدي -.املنيا :جامعة املنيا 1443 ،هـ 2021 ،م
(ماجستري).
علم الفلك اإلسالمي بني خرافة الرتاث وحقيقة القرآن /عبداملالك الشماليل -.الرابط :دار
الوطن 1442 ،هـ 2021 ،م.
140

القرآن والعلم واإلبداع وسؤال التنمية /عبدالسالم عشري -.تطوان :مطبعة تطوان1441 ،
هـ 2020 ،م 224 ،ص.
القلب بني الطب والقرآن /مجيل اجلندي -.دمشق :دار طالس 1443 ،هـ 2022 ،م.
معامل البناء االقتصادي يف القرآن الكري /إمساعيل حممد بعاق -.إستانبول :جامعة إستانبول
صباح الدين الزعيم 1443 ،هـ 2022 ،م (دكتوراه).

معجم السرد القرآين :حتليل واستنباط األمناط السردية يف القرآن الكري من خالل نظرايت
السرد احلديثة /فخر الدين الكهرمان آابدي (محزة سليمان) -.مصر :تبصري للنشر1443 ،
هـ 2022 ،م.
املفاهيم االقتصادية يف آي الذكر احلكيم :دراسة أكادميية موازنة يف ضوء االقتصاد
عمان :إبصار انشرون 1443 ،هـ 2022 ،م.
الوضعي /عباس فاضل الدليميّ -.

إعجاز القرآن (عام وخاص)
آايت بينات يف إعجاز القرآن يف إخباره عن املغيَّبات /عرفة بن طنطاوي 95 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/10/27هـ 2022 ،م.
أصول اخلالف بني العلماء يف قضية إعجاز القرآن /حفيظة البغلويل -.طنجة :سليكي
أخوين 1440 ،هـ 2019 ،م 143 ،ص.
اإلعجاز التشريعي يف آايت التوحيد واإلميان والطاعة ومنهج القرآن يف تقريرها :دراسة
نظرية تطبيقية /عبدالعزيز بن راشد الرشود -.الرايض :جامعة اإلمام 1443 ،هـ 2022 ،م

(دكتوراه).
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البيان يف إعجاز القرآن يف آايت الرمحة واملغفرة ويف آايت النذير والعذاب /إمساعيل
شعبان -.بريوت :دار احملجة البيضاء 1443 ،هـ 2022 ،م 816 ،ص.
القارئ يف كتب إعجاز القرآن /ليث سامي الكرخي -.دايىل :جامعة دايىل 1441 ،هـ،
 2020م (دكتوراه).
مباحث يف إعجاز القرآن /مصطفى مسلم -.داير بكر :مكتبة َسيدا 1440 ،هـ2019 ،
م 320 ،ص.
اإلعجاز العلمي والعددي
اإلعجاز العلمي :دراسة نقدية لبحوث املؤمتر العاملي العاشر لإلعجاز العلمي يف القرآن
والسنة /مهاوش الشمري -.دمشق :مؤسسة الرسالة 1443 ،هـ 2021 ،م.
االعجاز العلمي يف القرآن الكري :الكون ،األرض ،اإلنسان /صالح اخلياط -.العراق :دار
جلجامش للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م 122 ،ص.
اإلعجاز الغذائي يف القرآن الكري :دراسة موضوعية /إسراء عبداجمليد عبداللطيف -.بغداد:
اجلامعة العراقية 1440 ،هـ 2019 ،م (ماجستري).

رؤية لإلعجاز العلمي يف القرآن الكري /مسري اجلمل -.مصرُ :كتبنا للنشر 1443 ،هـ،
 2022م؟
امليزان العددي يف سورة القدر /عبداملنعم طواف -.بين مالل :املؤلف 1440 ،هـ2019 ،

م 268 ،ص.

142

دفع شبهات ومطاعن عن القرآن (عام)
أثر املستشرقني يف احلداثويني يف مناهج فهم النص القرآين وعلومه /كاظم جواد كاظم-.
الكوفة :جامعة الكوفة 1441 ،هـ 2020 ،م (ماجستري).
تنزيه القرآن عن املطاعن{ :تَنزيل من حك نيم َمح ن
يد} /حممد سامل أبو عاصي -.ط ،جديدة-.
ٌّْ َ

القاهرة :مكتبة وهبة 1443 ،هـ 2022 ،م.

دعوى القراءة املعاصرة للقرآن الكري :دراسة حتليلية نقدية /أمحد بشري قباوة -.الكويت:

اهليئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكرمي والسنة النبوية وعلومهما 1443 ،هـ2021 ،
م 2 ،مج.
صيانة كالم الرمحن عن مطاعن أهل الزيغ والروغان /عرفة بن طنطاوي 105 ،ص.
نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ  1443/10/22هـ 2022 ،م.

ضة األخرية وما زعموا فيها من النَّسخ والتَّبديل /صاحل حممد املصري -.مصر :دار
الع ْر َ
َ
الدليل األمني 1443 ،هـ 2022 ،م.
عقيدة العباس اهلمذاين ومناظرته للواثق وابتالؤه يف فتنة القول خبلق القرآن الكري :شرح
لأللفاظ وتوثيق للمسائل /أنور بن سامل الدبيان -.الكويت :دار الظاهرية 1443 ،هـ،
2022م.
فهم علماء املسيحية للنص القرآين وأثره يف الفكر احلداثي :دراسة نقدية /حليم عباي
الفتالوي -.بريوت :دار الوالء 1443 ،هـ 2021 ،م.
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الكالم املوثوق يف حتقيق أن القرآن كالم هللا غري خملوق /حممد إدريس الكاندهلوي؛ حتقيق
عمان :مكتبة الغامن 1443 ،هـ 2022 ،م.
حممد عبدهللا فهميّ -.
عمان :مؤسسة الوراق
حمنتك مع هواك وشيطانك ال مع هللا والقرآن /خالد كبري عاللّ -.
للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
يف أعلى العنوان :نقض قراءة شيطانية للقرآن الكرمي.
(قراءة نقدية تنقض كتاب :حمنيت مع القرآن ومع هللا يف القرآن ،املنسوب إىل املزعوم املدعو
عباس عبدالنور)
نقض اخلرافات القائلة بتأثر القرآن الكري ابلكتاب املقدس واألفستا الزرادشيت /خالد
عمان :مؤسسة الوراق للنشر 1443 ،هـ 2021 ،م.
كبري عاللّ -.
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