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  مقدمــــة

  بعد  أما           من واالهآله وصحبه واحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم رسول اهللا وعلى           
ت فيها األعمار فني اليتومنها تأليف املصنفات ، سالمية مبسرية حضارية راقية إلفقد حفلت املكتبة ا          

املؤلفات املتعلقة : ومن هذه املصنفات  ، من الزمان العلماء األحبار لفترة مخسة عشر قرناًوحفظت فيها أفكار 
أحناء  يفحفظت خمطوطاا  اليتته املتشعبة ، تلك املؤلفات بدراسة القرآن الكرمي وعلومه املتنوعة وموضوعا

أصابتها من  اليتاملكتبات العامة واخلاصة ، وفقد منها مجلة كبرية باحلوادث  يفالعامل ، وانتشرت مطبوعاا 
 يفحرق وغرق وما سرق أكرب ، وقد اعتىن ثلة من العلماء للقيام بفهرسة هذه الدراسات واملؤلفات وبذلت 

الدراسات القرآنية  يفصنفت  اليتوالزال األمر حباجة ملعرفة تلك املصنفات الغزيرة ،جهود كبرية  ذلك
وإحصائها واالستفادة منها ، من أجل ذلك تقرر عند إنشاء كرسي جمموعة ابن الدن للدراسات القرآنية عمل 

العلوم ذات العالقة بالدراسات  كل علم من يفمن خالل رصد وإحصاء األعمال العلمية  )١(قوائم ببليوغرافيا 
جمال الدراسات القرآنية وللوصول إىل إحصاء شامل لكل ما صنف  يفالقرآنية خلدمة طالب العلم والباحثني 

كل علم   يفاملوضوع املنشود من الكتب املطبوعة واملخطوطة واملفقودة منذ بداية التأليف  يفباللغة العربية 
  :مكني من جين الفوائد اآلتية حىت تاريخ كتابة هذا البحث للت

 .التعرف على مسو املستوى احلضاري لُألمة اإلسالمية من خالل نتاجها العلمي  -١

  .معرفة التكرار واالبتكار  -٢

 .تقدمعلى املاملتأخر معرفة حجم ونوع إضافة  -٣

  . معرفة تأثر املتأخر باملتقدم  -٤

  .ف على اجلهود اليت بذلت يف ذلك الفن أو املوضوع والوق -٥

  .فة تطور ذلك العلم أو املوضوع معر -٦

  .وهل حيتاج إىل إمتام الذي صنف فيه معرفة إمتام املوضوع  -٧

  .إمكانية الترتيب املوضوعي أو التارخيي أو اجلغرايف  -٨

  .معرفة بداية نشأة العلم  -٩

  .التعرف على عناوين مفيدة كالتيسري والترجيح والتصحيح والنقد - ١٠

                                                           

 
ذكره لويز نويل ( كتابة ، = grapeinكتاب = Biblفهرس العناوين  وهي مشتقة من كلمتني : لمة يونانية تعىنوهي ك -١

 ).منشورات عويدات ، بريوت  ١١كتابه الببليوغرافيا ، ترمجة يج شعبان ص يفمالكليس 
 



٣ 
 

  .  فهم بعض األحباث من خالل العنوان  - ١١

  .يف التصنيف  اجلوانبببعض  اهتمام العلماءمعرفة  - ١٢

  .معرفة ضخامة النتاج العلمي يف موضوع القائمة  - ١٣

  .معرفة اهتمام العلماء بذلك العلم بالرغم من اخلالف املذهيب الفقهي والعقدي  - ١٤

   :الببليوغرافيا يفمنهج العمل 
  :وكان منهج العمل على النحو التايل 

 .سب حروف املعجم ترتيب عناوين املصنفات  ح -١

 .ذكر بيانات الكتاب بعد ذكر اسم املؤلف  -٢

 . إذاكان الكتاب رسالة علمية جامعية فتذكر اجلامعة املاحنة للدرجة العلمية -٣

 –توثيق املعلومات من املصادر واملؤسسات املعتربة ، كإصدارات جممع امللك فهد لطباعة املصحف  -٤

مللك  فيصل للبحوث والدراسات ، ومؤلفي قسم الدراسات القرآنية ، وإصدارات مؤسسة ا

 . البيبلوغرافيا 

 .إذا كان هناك اختالف يف اسم الكتاب يشار إىل ذلك بعد االنتهاء من بيانات الكتاب وذكر املصدر  -٥

التعليق يكون لتصحيح نسبة الكتاب أو اإلشارة إىل تصحيح عنوان الكتاب ، ويكون ذلك بعد ذكر  -٦

 .املصدر 

 . اعتنت جبمع عناوين املصنفات يف آخر الكتاب  ذكر املصادر اليت -٧

ويف ختام هذه املقدمة أقدم الشكر للقائمني على رعاة كرسي املعلم حممد عوض بن الدن الذين  

تصدروا لرعاية هذا الكرسي ، والشكر موصول إىل وكيل اجلامعة للدراسات العليا سعادة األستاذ 

د معهد البحوث واالستشارات سعادة األستاذ الدكتور عبد امللك الدكتور عبد اهللا بن عمر بافيل وإىل عمي

بن علي اجلنيدي ووكيله سعادة الدكتور هيثم بن حسن لنجاوي ، وإىل املشرف على الكرسي فضيلة 

إبراهيم بن حممد أول وحيي بن : الدكتور حممد بن عبد اهللا احللواين حفظهم اهللا ، وإىل  الباحثني األفاضل 

  . مندر ، و ويف بن فرح بن أمحد بن ياسني ، والدكتور حممد عارف برماويعلي بن علي ك

  .واهللا تعاىل ويل التوفيق 

  حكمت بن بشري بن ياسني . د.أ                                 

 أستاذ كرسي املعلم حممد عوض ابن الدن الدراسات القرآنية      
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 القرآن الكرميمعاجم  كشافات

 

عبد اهللا بن إبراهيم :حتقيق  / إبراهيم بن عبد اهللا األنصاري /إرشاد احلريان ملعرفة آي القرآن .١
  .مطابع قطر الوطنية : الدوحة  –األنصاري 

كشاف موضوعي السنن اإلهلية يف اآلفاق واألنفس : أصول العلوم اإلنسانية من القرآن الكرمي .٢
لطباعة للوفاء دار ا :مصر -املنصورة  -  مجال الدين عطية / حتقيق -زينب عطية حممد   /واألمم

  مج ٢ .م  ١٩٩٨والنشر ، 

  .هـ ١٣٧١ مؤسسة انتشارات ،  : طهران  –خزائليحممد  / أعالم القرآن  .٣

، . م  ١٩٧٠دار الشعب ،: القاهرة  – أمحد إبراهيم مهنا/ تبويب آي القرآن من الناحية املوضوعية .٤
 مج ٣

 ١٤١٤مؤسسة الرسالة ، : وت بري –نوح أمحد حممد /  جتميع آيات املوضوع آليات القرآن الكرمي .٥
 مج  ٥. م ١٩٩٤/ هـ 

  .باريس من فرنسا  يفوطبع ) البوم ( املوسيو / القرآنية  حتليل اآليات  .٦
طنطا : مصر  –أفندي  حممد سالمة/ ب الدين القومياترتيب نصوص آي الذكر احلكيم يف أبو .٧

  .املطبعة األهلية :
 ١ط - مصطفى البايب احلليب  : القاهرة  – ي صاحلحممد زك/ القرآن آيالترتيب والبيان عن تفصيل  .٨

  .م ١٩٥٧/ هـ  ١٣٧٦، 
دار السالم للطباعة :  القاهرة –أمحد حممود الشنقيطي املختار / الترمجان والدليل آليات الترتيل .٩

  .م ١٩٩٣/ هـ  ١٤١٣ ١والتوزيع طوالنشر 

،  ١واء للنشر والتوزيع طدار الل: الرياض  – حممد حممود إمساعيل/ تصنيف آيات القرآن الكرمي .١٠
  .مج  ٦. م ١٩٩٣/ هـ  ١٤١٣

 / مذيل امشه مواقع اآليات وسورها وأرقامها يف املصحف:  تفسري مفردات ألفاظ القرآن الكرمي  .١١
 .م  ٢٠٠٢،  الدار األفريقية العربية : بريوت  – مسيح عاطف الزين

: دمشق  –شركة اقرأ /  رداتالتفسري املوضوعي للحافظ املتقن مع أسباب الرتول وشرح املف .١٢
مصحف من القطع الكبري ملون بسبعة ألوان كل لون . هـ  ١٤٢٧شركة اقرأ دار غار حراء ، 

  .ملوضوعات ذات وحدة معينة  
حممد فؤاد عبد / تعريب  – جول البوم، ويليه املستدرك إلدوار مونتيه/ تفصيل آيات القرآن احلكيم .١٣

 .م  ١٩٥٥) عيسى البايب احلليب ( ب العربية دار إحياء الكت: القاهرة  –الباقي 
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هـ ١٣٨٠ ، ١ط القاهرة  –حممد عبد اهللا اجلزار /  تفصيل موضوعات القرآن يف اآليات املتوافقة .١٤
 . م١٩٦٠، 

حافظ / ترتبب جديد لكتاب الترتيب اجلميل املعروف بترتيب زيبا باللغة الفارسية : تسهيل الترتيب  .١٥
  . مكتبة األزهر خمطوط يف – إبراهيم بن مصطفى

 .م ١٩٨٥دار قتيبة ، : بريوت  – ٤ط – حممد فارس بركات/ اجلامع ملواضيع آيات القرآن الكرمي .١٦

القرآنية اليت يستدل ا ة األدلمجع فيه : أبو العباس أمحد بن حممد بن املختار الرازي  /حجج القرآن  .١٧
  .رائد العريب دار ال:بريوت  - .مذهبه  صحة كل فريق من الفرق اإلسالمية على

مجعية : عمان  – ذخر الدين شوكة/ دليل آيات العبادات واألحكام والتوجيه يف القرآن الكرمي .١٨
 .م  ١٩٨٣/ هـ  ١٤١٣عمال املطابع التعاونية ، 

  .م  ١٩٩٠، وكالة األهرام للتوزيع : القاهرة  –إبراهيم الواقعي ، عبد العزيز هاشم /  دليل اآليات .١٩

  .م  ١٩٨٣دار يكن للنشر : بريوت  – حممد زهدي يكن /القرآن الدليل األجبدي آليات .٢٠

 بغداد  – عبد العزيز سعيد هاشم/  دليل اآليات القرآنية باألرقام واألجبدية .٢١

دار املطبوعات اجلديدة : اإلسكندرية  –حممد حممود حممد / دليل الباحثني يف املوضوعات القرآنية  .٢٢
  .م  ١٩٩٠/ هـ  ١٤١٠دار آزال للطباعة والنشر ، : ؛ بريوت 

دار :بريوت  –بن حممد إمساعيل  ترتيب صاحل ناظم/  دليل احلريان يف الكشف عن آيات القرآن .٢٣
 .م ١٩٨٠املعرفة اجلامعية للنشر ، 

   ١٩٨١دار ضة مصر ، : القاهرة  –خلف حممد احلسيين /  دليل احلريان يف آيات القرآن .٢٤

جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية : الرياض  – مصطفى حممود أبو صاحل/ دليل القرآن الكرمي  .٢٥
 .م  ١٩٩٢/ هـ  ١٤١٣إدارة الثقافة والنشر ،  –

دار البحوث العلمية للنشر : الكويت /  اخللق دليل القارئ إىل آيات القرآن الكرمي يف احلق وحسن .٢٦
  . م ١٩٨٩/ هـ  ١٤١٠، والتوزيع 

دار السالم للنشر : القاهرة  – فهمي الشافعي حسني حممد/ الدليل الكامل آليات القرآن الكرمي .٢٧
  .م  ١٩٩٨/ هـ  ١٤١٨والتوزيع ، 

دار البالغة للطباعة والنشر ، : بريوت  – حممد هويدي /الدليل املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي  .٢٨
  .م  ١٩٩٣/ هـ  ١٤١٢

  .م  ١٩٨٢دار املعارف ، : القاهرة  – عطية عبد الرحيم عطية/ الدليل ملعرفة آي الترتيل  .٢٩

 درويشالعبد اهللا حممد / زاد املؤلفني من كتاب رب العاملني  .٣٠



٦ 
 

 ١٤٠١دار اهلادي للطباعة و النشر ،  - حممد العريب العزوزي /  دليل مباحث علوم القرآن ايد .٣١
 م ١٩٨١هـ 

 –السايح علي حسني /  دراسة تارخيية وتبويب موضوعي آليات القرآن الكرمي: سبيل اهلدى  .٣٢
  .م  ١٩٩٠دار اقرأ ، : ا طرابلس ، ليبي

  )خمطوط(عبد الغين النابلسي / عنوان اآليات .٣٣

املطبعة األهلية : بريوت  – احلسين املقدسي علمي زاده فيض اهللا/  فتح الرمحن لطالب آيات القرآن .٣٤
  طبع مراراً . 

 )ملحق بتفسري وبيان مفردات القرآن(حممد حسن احلمصي / فهارس القرآن الكرمي .٣٥

 - . ١.ط - . مسيح عاطف الزين ؛ مراجعة  حممد فرهود/ ملوضوعي للقرآن الكرميفهارس التفسري ا .٣٦
 م. ٢٠٠١دار الكتاب اللبناين، : بريوت

: القاهرة  – عوضمحممد عبد احلافظ / فهرس آيات األحكام وأنوار التمثيل يف القرآن الكرمي  .٣٧
 .م  ١٩٦٦الس العلمي للشؤون اإلسالمية ، 

مكتبة الشروق الدولية ، طبعة  جديدة : القاهرة  –بد الغين اهلراس أشرف ع/ الفهرس القرآين  .٣٨
 هـ  ١٤٢٧منقحة  ، 

عيسى البايب : القاهرة  –حممد فؤاد عبد الباقي / تعريب  –إداوارد مونتنييه /  فهرس مواد القرآن .٣٩

  . م ١٩٥٥/ هـ  ١٣٧٤احلليب ، 

ار د: دار عمار ؛ بريوت : مان ع – حممد مصطفى حممد/ الفهرس املوضوعي آليات القرآن الكرمي .٤٠
 .م  ١٩٨١/ هـ  ١٤٠١،  ٤اجليل ط

 ،حممد عوض العايدي خبري التكشيف وإعداد الفهارس/ الفهرس املوضوعي آليات القرآن الكرمي  .٤١
  مج  ٣. م  ٢٠٠٤ ١دار الكتاب للنشر ط: القاهرة  –حممد طلعت أبوصري / د: مراجعة وتقدمي 

مكتبة : بريوت  – حممد حسني أبو الفتوح/ رمي ودرجات تكرارهاقائمة معجمية بألفاظ القرآن الك .٤٢
  .م١٩٩٠لبنان ، 

  مؤسسة الكويت للتقدم العلمي/ معجم النبات: قاموس القرآن الكرمي .٤٣

جممع البحوث اإلسالمية : القاهرة  –إبراهيم أمحد عبد الفتاح / القاموس القومي للقرآن الكرمي .٤٤
 ١٤٢٧/٢٠٠٦دار الكلمة، : املنصورة باألزهر ؛ 

دار عالء الدين : دار املناهل ؛ دمشق : بريوت  –حممد هويدي / القاموس العصري للقرآن الكرمي  .٤٥
  .م  ١٩٩٧، 
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وضع يف ، تفسري سديد لآليات ، عرض شيق للصور البيانية معجم دقيق لأللفاظ :  قاموس قرآين .٤٦
: اإلسكندرية  – حسن حممد موسى/ سري بعضه ببعضجمموعات متجانسة ؛ لتيسري مأخذ القرآن وتف

  .م  ١٩٦٦/ هـ  ١٣٨٦مطبعة اخلليل ، 
  إدارة املطبعة املنريية/ قاموس مفردات آيات القرآن احملتاجة للبيان .٤٧

  .م  ١٩٩٧تراث ، :بريوت  –يوسف حسني أبيش  /كشاف تفاسري وآيات القرآن الكرمي .٤٨

املعهد العاملي : الواليات املتحدة  – ي الدين عطيةحم/ الكشاف االقتصادي آليات القرآن الكرمي .٤٩
  .هـ  ١٤١٢للفكر اإلسالمي ، 

  حممد أمحد السعودي/ الكشاف الرقمي آليات القرآن العظيم .٥٠

 ١٩١٥/ هـ ١٣٣،  احلاج إبراهيم سوري خنايب/ كشف آيات القرآن .٥١

مكتبة الشروق : القاهرة  - حممد أمحد عبد ايد   أبو سعيد/ الكشف الفريد أللفاظ القرآن ايد د .٥٢
  . م  ٢٠٠٤/ هـ  ١٤٢٤،  ١الدولية ط

  )١٢٦٣ت ( بعاكف امللقب التشريفايت الرومي القسطنطيين أدهم بن أمحد / مرآة القرآن .٥٣

املكتبة اهلامشية ، : دمشق  – ٢ط -بركات  حممد فارس/ املرشد إىل آيات القرآن الكرمي وكلماته .٥٤
 .م  ١٩٥٧

ترتيب شامل لآليات لكل ماتناوله القرآن الكرمي من العقائد : آن املرشد إىل فهم آيات القر .٥٥
والعبادات وأصول الفضائل واألخالق وأحكام املعامالت والتشريعات احلقوقية و العالقات الدولية 

دار الفكر للطباعة : بريوت  –حممد فواز العقيل  /.والنظريات العلمية للكون واحلياة واإلنسان 
  .م  ١٩٩٤/ هـ  ١٤١٤،  ١والنشر ط

  املكتبة املصرية احلديثة : القاهرة  –عبد الرزاق موسى /  مرشد اخلالن إىل معرفة آي القرآن .٥٦

 .هـ ١٣٢٢أولنمشدر : إستانبول – حيي حلمي قسطموين/ ح األخوان لتحر آيات القرآنامصب .٥٧

  . م  ١٩٨٩بريس ، داتا : الدار البيضاء  –إدريس اخلرشاف /  معجم اآليات العلمية .٥٨

  مركز املخطوطات والتراث والوثائق  :الكويت   – حممد التوجني/  معجم أعالم القرآن .٥٩

  جممع اللغة العربية مبصر/ معجم ألفاظ القرآن الكرمي .٦٠

  اللواء حممود شيت خطاب/ الكرمي  معجم املصطلحات العسكرية يف القرآن .٦١

واإلعالم ، دار الرشيد للنشر ،  وزارة الثقافة: بغداد  – حكمت فرج البدري/ معجم آيات االقتباس .٦٢
  .م  ١٩٨٠

: القاهرة  – حسني نصار/  فهرس تفصيلي مرتب على حروف اهلجاء:  معجم آيات القرآن .٦٣
 .م  ١٩٥٤/ م  ١٣٧٣مطصفى البايب احلليب ، 



٨ 
 

دار :الرياض  –مصطفى عمر اجلمل /  معجم البدايات لتحديد مواقع اآليات يف القرآن الكرمي .٦٤
  .م  ١٩٩٧/ هـ  ١٤١٨النشر والتوزيع ،الفرزدق للطباعة و

مساعيل أمحد إ/ تكملة املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي:  معجم األدوات والضمائر يف القرآن .٦٥
  .م  ١٩٨٧/ هـ  ١٤٠٧،  ١ط –مؤسسة الرسالة : بريوت  -  عمايرة وعبداحلميد مصطفى السيد

هـ  ١٤٠٦دار الكتاب املصري ، : القاهرة  – حممد السيد الدواي/ معجم األرقام يف القرآن الكرمي .٦٦
  .م  ١٩٨٦/ 

دار الشروق ، : القاهرة  – عبد الصبور مرزوق/ معجم األعالم واملوضوعات يف القرآن الكرمي  .٦٧
  .م  ١٩٩٥/ هـ  ١٤١٥ ١ط

 /هـ ١٣٨٨ العريب، الفكر دار: بريوت  – حممد إمساعيل إبراهيم/  معجم األلفاظ واألعالم القرآنية .٦٨
  م ١٩٦٨

  .م ١٩٩٩عامل الكتب ، : الرياض  – حممد عتريس/ عجم التعبريات القرآنيةم  .٦٩

، جممع البحوث اإلسالمية : بريوت  –حممود روحاين /  املعجم اإلحصائي أللفاظ القرآن الكرمي .٧٠
 . م ١٩٩٥

  حممد حسن الشريف/ معجم الضمائر يف القرآن الكرمي  .٧١

   ١٩٩٥دار املسرية ، : عمان  ،١ط  – انسعد الدين زيد/ املعجم الكبري آليات اهللا القدير .٧٢

 حسن على كرمية/ املعجم املفسر أللفاظ القرآن الكرمي .٧٣

 هلأ قوالأ و حاديثاأل من ا جاء ما و الكرمي القرآن يف الواردة النبات لفاظأل املفسر املعجم .٧٤
 الثقايف، ديباأل النادي  _ النعال فوزي خمتار/  فيها التفسري رجال و الطب و النبات علم و اللغة

  م ١٩٩٣ هـ ١٤١٤
هـ  ١٤٢١،  ١داراملعرفة ط: بريوت  – عيتاينحممد خليل /  املعجم املفصل ملواضيع القرآن املرتل .٧٥

  . م ٢٠٠٠/ 
: القاهرة  – حممد فؤاد عبد الباقي/ حباشية املصحف الشريف املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي .٧٦

 .بع مراراً وقد ط. م ١٩٨٧/ هـ  ١٤٠٧دار احلديث ، 

 ٢٠٠٧،  ٥ط –دار املعرفة : بريوت  –حممد سعيد اللحام /  رآن الكرميقاملعجم املفهرس أللفاظ ال .٧٧
 .م 

عكاشة عبد املنان  ،  – املعجم املفهرس آليات القرآن الكرمي موقعها يف اثين عشر تفسرياً مشهوراً .٧٨
 دار الفضيلة للنشر والتوزيع: القاهرة  –أشرف حممد الوحش 



٩ 
 

: القاهرة  - مراجعة خليل امليس   – الدمشقي آغا حممد منري/  جم املفهرس آليات القرآن الكرمياملع .٧٩

 –) إرشاد الراغبني يف الكشف عن آي القرآن املبني( ونشر باسم . م  ١٩٨٤دار الكتاب اإلسالمي ، 
 . هـ ١٣٤٦ادارة الطباعة املنريية ، : القاهرة 

م  ١٩٩٧دار احلكمة ، : دمشق  –خالد عبد الرمحن العك /  املعجم املفهرس آليات القرآن الكرمي .٨٠
. 

عمان  - حممد زكي حممد خضر /  لفظا يف القرآن الكرمي املتشاةاملعجم املفهرس للتراكيب  .٨١
 .م  ٢٠٠٢- هـ١٤٢٢دار عمار ، ) : األردن(
شيد ، دار الر: دمشق ، بريوت  –حممد حسن احلمصي / املعجم املفهرس ملواضيع القرآن الكرمي  .٨٢

 . م  ١٩٩٥/ هـ  ١٤١٦
دار النفائس للطباعة والنشر  –حممد نايف معروف /  املعجم املفهرس ملواضيع القرآن الكرمي .٨٣

 .م  ٢٠٠٠والتوزيع ، 

  عبد الوحيد نور أمحد /املعجم املفهرس لكلمات القرآن الكرمي .٨٤

 حممد باسم ورشدي الزبن/ املعجم املفهرس ملعاين القرآن العظيم .٨٥

 – عبد الستار فتح اهللا سعيد :؛ مراجعة وتقدمي  حممد موسى الشريف/ دعد القرآنية معجم القوا .٨٦
 .هـ  ١٤٢٩،  ١طدار األندلس اخلضراء : جدة 

 –فياض وهيب وطالل بشار العجالين / معجم القيام مع التفسري املوضوعي آليات القرآن الكرمي  .٨٧
 هـ  ١٤٢٧، )  دار غار حراء( شركة اقرأ  :دمشق  –خبط عثمان طه 

 .م ١٩٧٦دار البشائر  ، :دمشق  –عبد املعني التالوي /  معجم القرآن الكرمي املفهرس .٨٨

حممد /  املصحف الشريف حباشية: وفق نزول الكلمة : املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي  .٨٩
/ هـ  ١٤٢٥ ٣طدار املعرفة : ، بريوت على طبعة حممد فؤاد عبد الباقي روجعت :  اللحام سعيد

 . م ٢٠٠٥
دراسة إحصائية تطبيقية مقارنة بني مصاحف األمصار : املعجم املفهرس لرسم ألفاظ القرآن الكرمي  .٩٠

وضعه حسن حنفي سري / مع القواعد واألصول العامة للرسم العثماين وموافقته للقراءات املتواترة 
مركز اإلسكندرية للكتاب  :اإلسكندرية  –ئيس قسم الدراسات القرآنية بكلية املعلمني مبكة املكرمة ر
 .م  ٢٠٠٤/ هـ  ١٤٢٥، 

وبيان معانيها  تأصيلها لغوياً مرتبة هجائيا حسب النطق مع: املعجم الوايف لكلمات القرآن الكرمي  .٩١
القاهرة  - حممد عتريس/  باألحوال العصرية ومواضعها ودالالا من أمهات كتب التفسري وربطها

 ١٤٢٧/٢٠٠٦مكتبة اآلداب، : 



١٠ 
 

 اململكة عناية ندوة_  )مشارك ( أمحد خمتار عمر/د أللفاظ القرآن الكرمي وقراءاتهاملوسوعي  املعجم .٩٢
 املصحف لطباعة فهد امللك جممع :املدينة املنورة   – علومه و الكرمي بالقرآن السعودية العربية

   م ٢٠٠٠ هـ ١٤٢١ الشريف،
  رصبحي عبد الرءوف عص/ املعجم املوضوعي آليات القرآن الكرمي .٩٣

شركة األرقم : بريوت  – إبراهيم رمضان/ املعجم امليسر أللفاظ القرآن الكرمي حسب بداية الكلمة .٩٤
  .م  ١٩٩٤/ هـ  ١٤١٤بن أيب األرقم للطباعة والنشر والتوزيع 

  ابراهيم  بن  حممد/   والطبية  الغذائية  وفوائدها  دالالا:   القرآن  يف  النباتات  وألفاظ  بأمساء  معجم .٩٥
 ٠٠٠٢/١٢٤١  الكتب،  عامل  دار:   الرياض - اهللا  ىعل

  حممد حسن الشريف/  م حروف املعاين يف القرآن الكرميمعج  .٩٦

دار الفكر : بريوت  – حممد عدنان سامل وحممد وهيب سليمان/ معجم كلمات القرآن العظيم  .٩٧
 .م  ١٩٩٧/ هـ  ١٤١٨ ١دار الفكر ط: املعاصر ؛ دمشق 

 –إشراف عبد اهللا بن إبراهيم األنصاري  – عبد املعني حممود عبارة/ مفردات القرآن العظيم  .٩٨
  .م ١٩٨٩/ هـ ١٤٠٩إدارة إحياء التراث اإلسالمي ، : الدوحة 

  روحي البعلبكي/ معجم مفهرس ألفبائي لفظي أللفاظ القرآن .٩٩

للبنانية ، الدار املصرية ا: القاهرة  –حيىي حممد إمساعيل /  مفتاح الراغبني يف معرفة القرآن الكرمي .١٠٠
  .م  ١٩٩٩/ هـ  ١٤١٩

  ١٨٥٩ - بطرسربج /  مفتاح كنوز القرآن يف الكشف عن كلمات القرآن .١٠١

 ١٤١٤مؤسسة الرسالة ، : بريوت  –عبد الصبور شاهني  /ترتيب معجمي: مفصل آيات القرآن .١٠٢
  مج  ١٠. م  ١٩٩٤/ هـ 

 ٤٨٩١/٥٠٤١  العرب، مؤسسة سجل:  القاهرة  – إبراهيم األبياري/ املوسوعة القرآنية امليسرة .١٠٣

دار طويق للنشر : الرياض  –حممد سعيد رزق كريزم /  موسوعة األعداد يف القرآن الكرمي .١٠٤
  .م  ١٩٩٧/ هـ  ١٤١٨والتوزيع ، 

 . م ١٨٩٨يبزج ، أملانيا ل – وستاف فلوجلج/ جنوم الفرقان يف أطراف القرآن .١٠٥

  اهلند ؟  –سعيد مصطفى بن /  جنوم الفرقان اجلديد لتخريج آيات القرآن ايد .١٠٦

 حمي الدين عطية/ منوذج لكشاف موضوعي للجزء الثالثني  .١٠٧

مركز  –جامعة امللك عبد العزيز : جدة  –منذر قحف /  النصوص االقتصادية يف القرآن والسنة .١٠٨
  .م  ١٩٩٦النشر العلمي ، 

 حممود خمتار/ نور الفرقان مبشارق التبيان  .١٠٩



١١ 
 

 –مصطفى عبد القادر احلسيين /  مة من ألفاظ القرآنيف تفسري  ماأُم على العا اإلخوان هداية .١١٠
  مطبعة جريدة بريوت : بريوت 

/ مفهرس ملواضع ألفاظ وآيات القرآن الكرمي ئيدليل ألفبا: هداية الرمحن أللفاظ وآيات القرآن  .١١١
  .م ١٩٨١/ هـ  ١٤٠١دار اآلفاق اجلديدة ، : بريوت  – ٢ط  – حممد صاحل البنداق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


