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احلمد هللا رب العـاملني والصـالة        
والسالم رسول اهللا وعلى آله وصحبه 

  ومن وااله           أما بعد 
حفلت املكتبـة اإلسـالمية   فقد         

مبسرية حضارية راقية ، ومنها تأليف 
املصنفات اليت فنيت فيها األعمـار  
وحفظت فيها أفكار العلماء األحبار 
لفترة مخسة عشر قرناً من الزمـان ،  

املؤلفـات  : ومن هذه املصـنفات  
املتعلقة بدراسة القرآن الكرمي وعلومه 
املتنوعة وموضوعاته املتشعبة ، تلك 

ؤلفات اليت حفظت خمطوطاـا يف  امل
أحناء العامل ، وانتشرت مطبوعاا يف 
املكتبات العامة واخلاصة ، وفقد منها 
مجلة كبرية باحلوادث اليت أصـابتها  
من حرق وغرق وما سرق أكـرب ،  
وقد اعتىن ثلة من العلمـاء للقيـام   
بفهرسة هذه الدراسات واملؤلفـات  
وبذلت يف ذلـك جهـود كـبرية    

األمر حباجة ملعرفـة تلـك   ،والزال 
املصنفات الغزيرة الـيت صـنفت يف   
ــة وإحصــائها  الدراســات القرآني
واالستفادة منها ، من أجـل ذلـك   
تقرر عند إنشاء كرسي جمموعة ابن 

الدن للدراسات القرآنية عمل قوائم 
مـن خـالل رصـد    )١(وغرافيايبلب

وإحصاء األعمال العلمية يف كل علم 
لدراسـات  من العلوم ذات العالقة با

القرآنية خلدمة طالب العلم والباحثني 
يف جمال الدراسات القرآنية وللوصول 
إىل إحصاء شامل لكل مـا صـنف   
باللغة العربية يف املوضوع املنشود من 
الكتب املطبوعة واملخطوطة واملفقودة 
منذ بداية التأليف يف كل علم  حىت 
تاريخ كتابة هذا البحث للتمكني من 

  :تية جين الفوائد اآل
o     التعرف علـى مسـو املسـتوى

احلضاري لُألمة اإلسالمية مـن  
 .خالل نتاجها العلمي 

o  معرفة التكرار واالبتكار.  
o  معرفة حجم ونوع إضافة املتأخر

 .على املتقدم
o  معرفة تأثر املتأخر باملتقدم .  
o   الوقوف على اجلهود اليت بـذلت

  .يف ذلك الفن أو املوضوع 

                                               

فهرس العناوين  وهي : وهي كلمة يونانية تعىن -١ 
 grapeinكتاب = Biblمشتقة من كلمتني 

كتابه  يفذكره لويز نويل مالكليس ( كتابة ، =
منشورات  ١١صالببليوغرافيا ، ترمجة يج شعبان 

 ).عويدات ، بريوت 
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o     معرفة تطـور ذلـك العلـم أو
  .ملوضوع ا
o  معرفة إمتام املوضوع الذي صنف

  .فيه وهل حيتاج إىل إمتام 
o   إمكانية الترتيب املوضـوعي أو

  .التارخيي أو اجلغرايف 
o  معرفة بداية نشأة العلم.  
o   اكتشاف أمساء مؤلفي الكتـب

  . اهولة املؤلفني 
o    التعرف على عنـاوين مفيـدة

كالتيسري والترجيح والتصـحيح  
  .والنقد

o حباث من خـالل  فهم بعض األ
  .الثنائيات  –الزيادة : العنوان 

o     ، متييز املفقـود مـن املوجـود
واملطبوع من املخطوط ، واحملقق 

  .من غري احملقق
o    معرفة اهتمام العلمـاء بـبعض

  .اجلوانب يف التصنيف 
o   معرفة ضخامة النتاج العلمـي يف

  .موضوع القائمة 
o  معرفة اهتمام العلماء بذلك العلم

ف املـذهيب  بالرغم مـن اخلـال  
  .الفقهي والعقدي 

  : منهج العمل يف الببليوغرافيا
وكان منهج العمل علـى النحـو   

  :التايل 
o  ترتيب عناوين املصنفات  حسب

 .حروف املعجم 

o   ذكر بيانات الكتاب بعد ذكـر
 .اسم املؤلف 

o  إذا كان الكتاب مطبوعا فيكتفي
بذكر أنه مطبوع مع ذكر الطبعة 
والبلــدة ، دون ذكــر النســخ 

  .طيةاخل
o   إذا كان الكتاب رسالة علميـة

جامعية فتذكر اجلامعـة املاحنـة   
 .للدرجة العلمية 

o  إذا كان الكتاب خمطوطا مل يطبع
يتم ذكر املصدر الذي أخذت منه 
املعلومات بعد ذكـر بيانـات   
ــك  ــق ذل ــاب مــع توثي الكت
بالصفحات أو رقم احلفظ حسب 
ترتيب ذلك املصدر ، فينص على 

كتبة الـيت  ذلك مع ذكر اسم امل
توجد فيها تلك النسـخة ، وإذا  
كانت نسخ الكتاب كثرية فيذكر 
أقرب تلـك النسـخ جغرافيـا    
ويكتفى بذكر ثالث نسخ كحد 

 .أقصى مع بيانات كل نسخة 
o    توثيق املعلومات مـن املصـادر

واملؤسسات املعتربة ، كإصدارات 
جممع امللك فهد لطباعة املصحف 

قسم الدراسـات القرآنيـة ،    –
رات مؤسسة امللك  فيصل وإصدا

للبحوث والدراسات ، ومـؤلفي  
 . البيبلوغرافيا 

o   إذا كان هناك اختالف يف اسـم
الكتاب يشار إىل ذلـك بعـد   
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االنتهاء من بيانات الكتاب وذكر 
 .املصدر 

o  البدء باملصادر اليت تعىن باملطبوع
مث ذكر باملصـادر الـيت تعـتين    

 .باملخطوط 
o    التعليق يكون لتصـحيح نسـبة

تاب أو اإلشارة إىل تصـحيح  الك
عنوان الكتاب ، ويكون ذلـك  

 .بعد ذكر املصدر 
o   ذكر املصادر اليت اعتنت جبمـع

ــر  ــنفات يف آخ ــاوين املص عن
  .الكتاب

ويف ختام هذه املقدمة أقدم الشـكر         
للقائمني على رعاة كرسي املعلم حممد 
عوض بن الدن الذين تصدروا لرعايـة  

إىل هذا الكرسي ، والشكر موصـول  
وكيل اجلامعة للدراسات العليا سـعادة  
األستاذ الدكتور عبد اهللا بن عمر بافيل 
وإىل عميــد معهــد البحــوث   
واالستشارات سعادة األستاذ الدكتور 
عبد امللك بن علي اجلنيـدي ووكيلـه   
سعادة الدكتور هيثم بن حسن لنجاوي 
، وإىل املشرف على الكرسي فضـيلة  

لـواين  الدكتور حممد بن عبـد اهللا احل 
: حفظهم اهللا ، وإىل  الباحثني األفاضل 

إبراهيم بن حممد أول وحيي بن علي بن 
علي كمندر ، و ويف بن فرح بن أمحد 

بن ياسني ، والدكتور حممـد عـارف   
  . برماوي

         .واهللا تعاىل ويل التوفيق     
   

  
  حكمت بن بشري بن ياسني . د.أ 
 أستاذ كرسي املعلم حممد عوض   

  الدن الدراسات القرآنيةابن 
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أسباب النزول وما يتعلـق بـه    .١
  .وغري ذلك.. وعدد اآليات

o مل يذكر له مؤلف. 
o     يوجد منـه نسـخة خطيـة يف

 .١/١٤٨التيمورية، 
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

، )خمطوطات التفسري وعلومـه (
٢/٩٠٦.  

ــة   .٢ ـُدد يف معرف ــ ــوى الع أق
ـَدد مجـال  : من كتـاب   "الع

  ."القراء وكمال اإلقراء 
o   حلسن علي بـن  علم الدين أبو ا

وتـويف سـنة   ، حممد السخاوي
 .للهجرة ٦٤٣

o   حقق الكتاب وعلق عليه وعمـل
عبد الكرمي الزبيدي، . د: فهارسه

الطبعـة   دار البالغة، بـريوت، 
  .م١٩٩٣ -هـ١٤١٣األوىل، 

 عد اىل احلاجه يف القومي الربهان .٣
  .احلكيم القرآن آي

o املتوىف الديك، منيأ فنديأ محدأ ،
 .ر اهلجرييف القرآن الرابع عش

o  ةاملكتبيوجد منه نسخة خطية يف 
] ٢٠[ :ة، بالقاهرة، برقمزهرياأل

 .٤٣٦٦٧ خبيت
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

فيصل للبحـوث و الدراسـات   
  . اإلسالمية

بشري اليسر شرح ناظمة الزهـر   .٤
  .يف علم الفواصل

o عبد الفتاح عبد الغين القاضي. 
o  ،تاريخ املعاهد األزهريةمطبوع ،

  .م١٩٩٢-هـ١٤١٢: نشرال

  .البيان يف عد آي القرآن .٥
o    عثمان بن سعيد بن عثمان بـن

سعيد بن عمر األموي مـوالهم  
 ٤٤٤املتوىف سنة ، القرطيب الداين

 .هجرية
o  غـامن قـدوري   : طبع بتحقيـق

مجعية إحيـاء التـراث   ، احلمد
الطبعـة  ، الكويـت  ،اإلسالمي

ـــ١٤١٤ ،األوىل  ،م١٩٩٤-ه
منشورات مركز املخطوطـات  

  .لتراث والوثائقوا

 القـرآن  تنزيل ةمعرف يف التبيان .٦
 القـرآن  آيـات  عدد واختالف

   .البلدان أهل القراء أقاويل على
o العطـار  محد بن حممد بن عمر ،

كمـا   هـ٤٢٧سنة  بعداملتوىف 
 .هو مرقوم على غالف الكتاب

o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة
 .٤٢٣٣ :الظاهرية بدمشق، رقم

o ملركز امللك  خزانة التراث التابعة
فيصل للبحـوث و الدراسـات   

  . اإلسالمية

  .القرآن آي عد يف البيان حتقيق .٧
o تويلامل اهللا عبد بن محدأ بن حممد ،

 .م١٨٩٥ -هـ١٣١٣تويف 
o يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة 

 للبحـوث  فيصـل  امللك مركز



 

   ٦ 

 

اإلسالمية بالرياض،  والدراسات
ــم ــخة يف ٠٦١٨٧ :رق ، ونس
ـ  املركزية، املكتبة  امللـك  ةجامع
، ٢٥٥٢ :، بالرياض، رقمسعود

 ، ونسخة املكتبةجماميع ٢٥٤٩/٢
ــم ــاهرة، رق ــة، بالق  :األزهري

ــاميع ١٤٠٠[ ــون] جم  :ةحس
١٢٩٧٩. 

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
فيصل للبحـوث والدراسـات   

  . اإلسالمية

تنزيل القـرآن وعـدد آياتـه     .٨
 .واختالف الناس فيه

o ابن زجنلة  ،زرعة عبد الرمحنو بأ
 . )القرن الرابع اهلجري( ،املقرئ

o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة
: امع العلمي العراقـي، بـرقم  

غـامن  . د: ، وحققه ونشره)١٣(
احلمد، يف جملة معهـد اإلمـام   

  .٢: الشاطيب، ع

  .آي التنزيل عد التسهيل يف .٩
o  إيهاب أمحد فكري. 
o  مطبوع، املكتبة اإلسالمية للنشر

شـرح  والتوزيع بالقاهرة، وهو 
   .ملنظومة له مكونة من تسعني بيتاً

 السـور  آي عد يف الزهر حديقة .١٠
  ). منظومة(
o    إبراهيم بن عمر بـن إبـراهيم

اجلعربي اخلليلي الشافعي تقـي  
 .هـ٧٣٢، املتوىف يف الدين

o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة
اإلسالمية  للدراسات العايل املعهد

ة ونسخ ،٢٠٩/٥ :ببريوت، رقم
 املخطوطـات  معهـد خطية يف 

 ةمكتب عن: العربية بالقاهرة، رقم
 ب ١٤١١ باإلسـكندرية  البلدية

ـ ونسخة خطية يف  ،)٧(  ةمكتب
 :بالفاتيكـان، رقـم   الفاتيكان

١٤٧٥/٢. 
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

فيصل للبحـوث والدراسـات   
  . اإلسالمية

  .حسن املدد يف فن العدد .١١
o   هيم إبراهيم بن عمر بـن إبـرا

اجلعربي اخلليلي الشافعي تقـي  
 .هـ٧٣٢، املتوىف يف الدين

o مجال بن السيد بن رفاعي : حتقيق
مكتبـة أوالد  ، مطبوع،  الشايب

: ، وحققه ونشرهالقاهرة ،الشيخ
األستاذ إبراهيم عطوة عوض، يف 

األسـتاذ  : جملة األزهر، وحققـه 
ــالة  ــريي، يف رس ــري احلم بش
ماجستري يف اليمن، وهـو قيـد   

ضمن إصـدارات جممـع   الطبع 
امللك فهد لطباعـة املصـحف   

  .الشريف

هل أذات الرشد يف اخلالف بني  .١٢
  .العدد وشرحها

o  اهللا حممد  يب عبدألشعلة املوصلي
 .هـ٦٥٦املتوىف يف  ،محدأبن 
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o   خمطوط، ويوجد منه نسـخة يف
  .جامعة اإلمام بالرياض

رسالة يف بيان اآليـات املكيـة    .١٣
واملدنية وعدد اآليات واحلروف 

  .كل سورة يف
o مل يذكر له مؤلف. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف املكتبة

 -V[ ٥٧، )امللحـق (الربيطانيـة  

٤٢٥٤.Or )٩٦(.[ 
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  
القــرآن، خمطوطــات التفســري 

  .  ٢/١٠٠١، )وعلومه

  .رسالة يف بيان عدد اآليات .١٤
o    ،حافظ إبراهيم بـن مصـطفى

نشـاجني حممـد    اخلطيب جبامع
 .باشا

o  يوجد منه نسخة خطية يف املكتبة
، ]٧٢[ ٧العمومية بإسـتانبول،  

 برنستونونسخة خطية يف مكتبة  
بربنستون بالواليـات املتحـدة   

 .٨٥٨ :رقم ،األمريكية
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

فيصل للبحـوث والدراسـات   
والفهـرس الشـامل   . اإلسالمية

ــال ــريب واإلس ــراث الع مي للت
ــوط  ــرآن(املخط ــوم الق : عل

، )خمطوطات التفسـري وعلومـه  
٢/٨٣٤.  

  .رسالة يف تعديد اآليات .١٥

o مل يذكر له مؤلف. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

ــدين،  ــوع [ ٢٢٣ويل ال جمم
٨٠٨.[ 

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  

خمطوطــات التفســري : القــرآن
  .٢/١٠٠٤، )وعلومه

ـ  .١٦ ور القـرآن ومـا   رسالة يف س
تشتمل عليه كل سـورة مـن   

  . اآليات والكلمات واحلروف
o مل يذكر له مؤلف. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

 ٩/٢خ، .م.م(سعيد الديوهجي، 
)٢٠٣) [٢٢٥)/١٩٦٣[. 
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  
خمطوطــات التفســري : القــرآن

  .٢/١٠٠٣، )وعلومه

  .د آيات القرآنرسالة يف ع .١٧
o حممد احلاج بن مصطفى. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

 ٤/٢٢٠جامعــة القــاهرة،  
 .خبط املؤلف ،]٢٢١٤٢[
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  
خمطوطــات التفســري : القــرآن

  .٢/٨٨٧، )وعلومه

  .اآلي عدد رسالة يف .١٨
o  مصطفى بن إبراهيم. 



 

   ٨ 

 

o  ملركز امللـك  خزانة التراث التابع
فيصل للبحـوث والدراسـات   

  . اإلسالمية

  .القرآن آي عدد رسالة يف .١٩
o  مل يذكر له مؤلف. 
o يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة 

 للبحـوث  فيصـل  امللك مركز
بالرياض،  اإلسالمية والدراسات

 .١١-٠٢٧٨٩ :رقم
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

فيصل للبحـوث والدراسـات   
  . اإلسالمية

 القــرآن آي عــدد يفرســالة  .٢٠
  . مجلهو وحروفه وكلماته

o مل يذكر له مؤلف. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

 اإلسالمية للدراسات العايل املعهد
 .٣٣/١٨: ببريوت، رقم

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
فيصل للبحـوث والدراسـات   

  . اإلسالمية

 سور بعض آيات عدد يف رسالة .٢١
 وعـدد  ونوعهـا  الكرمي القرآن

 القراءة يف كالمها وعدد حروفها
  .اآلية آخر ذكر مع

o  مل يذكر له مؤلف. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

 .٤٤٦٣ :، بدمشق، رقمالظاهرية

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
فيصل للبحـوث والدراسـات   

  . اإلسالمية
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  
ـ  ات التفسـري  القرآن ؛ خمطوط

  .٢/١٠٠١، )وعلومه

 املصـحف  آيات عدد رسالة يف .٢٢
  .وحروفها

o  مل يذكر له مؤلف. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

 للبحـوث  فيصـل  امللك مركز
بالرياض،  اإلسالمية والدراسات

 .١-١٤١٥٨ :رقم
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

فيصل للبحـوث والدراسـات   
  . اإلسالمية

يات والسـور  رسالة يف عدد اآل .٢٣
وغريها مع اهلاءات يف كتاب اهللا 

.  
o  هـ ٣٢٨ت (األنباري.( 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

) ٢[ ( ٦٧-١/٦٦تشستر بييت، 
٣١٦٥.[   

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  

خمطوطــات التفســري : القــرآن
  .٢/٩٩٩، )وعلومه

رسالة يف عدد آيـات القـرآن    .٢٤
  .وقف فيهالكرمي وال
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o  مل يذكر له مؤلف. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

أوقــاف املوصــل اإلســالمية، 
ــوع  ١٣/٢٠[ ،٢/٩١ جممــ
)٦٠.[( 
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  
خمطوطــات التفســري : القــرآن

  .٢/١٠٠٢، )وعلومه

رســالة يف عــدد آي القــرآن  .٢٥
  .وإعادة مجعها

o مل يذكر له مؤلف. 
o منه نسخة خطية يف مكتبة  يوجد

 ٣٢٧، )العمرية(الوطنية بباريس 
] ٦١١٢.[ 
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  
خمطوطــات التفســري : القــرآن

  .٢/١٠٠٣، )وعلومه

رسالة يف عدد سـور القـرآن    .٢٦
  . الكرمي وآياته وحروفه

o مل يذكر له مؤلف. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

ــة  – ٢/١٥٥) ق.ع(، الظاهري
٧٦٦٥[ ١٥٦.[ 

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  

خمطوطــات التفســري : القــرآن
  .٢/١٠٠٠، )وعلومه

  .رسالة يف عدد السور واآلي .٢٧

o  مل يذكر له مؤلف. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

ــة،  ــاميع [ ١/٢٩٤التيموري جم
١٧٢.[ 

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
علـوم  (سالمي املخطـوط  واإل

خمطوطــات التفســري : القــرآن
  . ٢/١٠٠٢، )وعلومه

رسالة يف عـدد الكلمـات يف    .٢٨
   .القرآن

o مل يذكر له مؤلف. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

ــتربييت،  ) ٣( [ ٣/٨٦تشســ
٣٦٩٦ .[ 

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  

خمطوطــات التفســري : القــرآن
  .٢/١٠٠٢، )وعلومه

رسالة يف الكالم علـى عـدد    .٢٩
  . السور بربع القرآن

o مل يذكر له مؤلف. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

 ١/١٧٤دار الكتب، أيا صوفيا، 
 ]١١٨٦ op[. 

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  

خمطوطــات التفســري : القــرآن
  .٢/١٠٠٢، )وعلومه

   .ري الظمآن يف عدد آي القرآن .٣٠



 

   ١٠ 

 

o    حممد بن عبد امللـك املنتـوري
ــاطي ــي الغرنـ ت ( ،القيسـ

 .)هـ٨٣٤
o  يـد   : دراسة وحتقيـقعبـد ا

دبلوم الدراسات ، رسالة بوشبكة
 ،الرباط/ كلية اآلدابا، من  العلي

، التهامي الراجي اهلامشي :إشراف
م، كما ١٩٩٢: تاريخ األطروحة

، يف عبد اإللـه اجلـامعي  : حققه
مد حمرسالة ماجستري، من جامعة 

اآلداب والعلـوم  كلية  / اخلامس
الدراســات قســم / اإلنســانية

 .اإلسالمية
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
كشـاف  . والدراسات اإلسالمية

الرسائل اجلامعية يف الدراسـات  
  .للجيوسي القرآنية

سعادة الدارين يف بيـان وعـد    .٣١
  :معجز الثقلني

o ي بن خلـف  للعالمة حممد بن عل
 . الشهري باحلداديناحلسي

o   ،مطبوع، مطبعة املعاهد مبصـر
:  الطبعة األوىل، تـاريخ النشـر  

  .هـ١٣٤٣

سور القرآن وآياتـه وحروفـه    .٣٢
  .ونزوله

o  مل يذكر له مؤلف. 

o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة
ــت،  -٥٩٩H[ ٣٨٣جاريــ

)١٢٥١(.[ 
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  
خمطوطــات التفســري : قــرآنال

  .٢/٩٩٩، )وعلومه

شجرة يف عدد السور واآليـات   .٣٣
والكلمات واحلروف يف القرآن 

  .الكرمي
o  مل يذكر له مؤلف. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

، )النيب شـيث (أوقاف املوصل 
 )].٣(جمموع  ٧/١٩[ ٢/٢٠٩

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  

طوطــات التفســري خم: القــرآن
  .٢/١٠٠٢، )وعلومه

 الكـرمي  القرآن آي عدد شرح .٣٤
  .ونقطه وحروفه وكلماته وسوره

o  مل يذكر له مؤلف. 
o   يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

ــغرات ــ املص ــم ةالفيلمي  بقس
، اإلسالمية باجلامعه املخطوطات

 .١٥٨٩/٣ :باملدينة املنورة، برقم
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

لبحـوث والدراسـات   فيصل ل
  . اإلسالمية

  .اآلي عد .٣٥



 

   ١١ 

 

o املتوىف علوان بن ةربيع بن محدأ ،
 . هـ٨٠٣يف سنة 

o    يوجد منه نسـخة مصـورة يف
 بقسـم  ةالفيلمي املصغرات ةمكتب

اإلسـالمية   ةباجلامع املخطوطات
 :القسم يف رقمهباملدينة املنورة، 

١٠٧٣. 
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

ـ   ات فيصل للبحـوث والدراس
  . اإلسالمية

   .عد اآلي .٣٦
o  الفارسي أبو علي احلسن بن أمحد

بن عبد الغفار، املتوىف يف سـنة  
 .هـ٣٧٧

o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة
خ، .م.م(أوقاف طرابلس، ليبيا، 

 ].٩٤) [٤)/م١٩٨٠( ٢٦/٢
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  
خمطوطــات التفســري : القــرآن

  .١/٦١، )وعلومه

   .اآلي عد .٣٧
o اهللا عبـد  بن احلسني بن اهللا عبد 

 .هـ٦١٦ ، املتوىف سنة العكربي
o يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة 

 :إبراهيم بإستانبول، رقـم  وقف
٦٣٢. 

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
فيصل للبحـوث والدراسـات   

  . اإلسالمية

   .عد آي القرآن .٣٨
o مل يذكر له مؤلف. 
o مكتبة يوجد منه نسخة خطية يف 

 .٦٧- ١/٦٦تشستربييت، 
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  
القــرآن؛ خمطوطــات التفســري 

  .٢/٩٩٩، )وعلومه

  .الكرمي القرآن آي عد .٣٩
o الطربـزوين ، باشا شاكر محدأ ،

 .هـ١٢٣٤املتوىف سنة 
o   يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

، ٣٨٨١ :ة بدمشق، رقمالظاهري
ة املركزي ةاملكتبيف ونسخة خطية 

 .٧٥٤/٤ :مبكة املكرمة، برقم
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

فيصل للبحـوث والدراسـات   
  . اإلسالمية

 ةقـراء  علـى  القرآن آيات عد .٤٠
  ). منظومة( البصريني

o مل يذكر له مؤلف. 
o   يوجد منه نسـخة مصـورة يف 

 بقسـم  الفيلمية املصغرات ةمكتب
 اإلسـالمية  ةباجلامع املخطوطات

 :القسم يف رقمهباملدينة املنورة، 
٦٦٠٤/٥. 

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
فيصل للبحـوث والدراسـات   

  . اإلسالمية



 

   ١٢ 

 

 يف عشـر  وكل السور آي عدد .٤١
  . القرآن

o الفاسي حممد بن حسن بن حممد ،
 .هـ٦٥٦املتوىف يف سنة 

o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة
 وإحيـاء  العلمـي  البحث مركز

المي مبكة املكرمـة،  اإلس التراث
 بـرقم  الظاهرية عن( ٢٨٠ :رقم

٧٦٥٩(. 
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

فيصل للبحـوث والدراسـات   
  . اإلسالمية

  .نآالقر آي عدد .٤٢
o   بن زياد بن حيىيالفراء أبو زكريا 

بن منظـور الـديلمي،    اهللا عبد
 .هـ ٢٠٧املتوىف يف 

o يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة 
العربيــة،  املخطوطــات معهــد

 فـاتح  عـن  ٤٦ :بالقاهرة، رقم
، ونسخة خطية يف مكتبـة  ٩١

، بدبلن يف إيرلنـدا،  شستربييتت
 .٦/٤٧٨٨ :رقم

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
فيصل للبحـوث والدراسـات   

الفهـرس الشـامل   . اإلسالمية
ــالمي  ــريب واإلس ــراث الع للت

ــوط  ــرآن(املخط ــوم الق : عل
، )ومـه خمطوطات التفسـري وعل 

١/٢٥.  

  .القرآن آي عدد .٤٣

o مل يذكر له مؤلف. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

 :بصـنعاء، رقـم   الكبري اجلامع
١٨٦٠. 

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
فيصل للبحـوث والدراسـات   

  . اإلسالمية

  .القرآن آي عدد .٤٤
o مل يذكر له مؤلف. 
o يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة 

 :قممبراكش، ر يوسف ابن ةخزان
٥٥٥. 

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
فيصل للبحـوث والدراسـات   

  . اإلسالمية

 وحروفه وكلمه القرآن آي عدد .٤٥
  .وقوفه ةومعرف

o العـدين  اهللا عبـد  بن الباقي عبد 
 .الزبيدي

o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة
 وإحيـاء  العلمـي  البحث مركز

اإلسالمي مبكة املكرمـة،   التراث
 كورسيت همكتب عن( ٢٨١ :رقم

 علـوم  ٣٤٨ :بـرقم  ،بايطاليا
 ةمكتب، ونسخة خطية يف )القرآن
:  بصـنعاء، رقـم   الكبري اجلامع

ــورة يف ١٥٧٨ ــخة مص ، ونس
 بقسـم  ةالفيلمي املصغرات ةمكتب

اإلسـالمية   ةباجلامع املخطوطات



 

   ١٣ 

 

 :القسم يف رقمهباملدينة املنورة، 
١٣٦٥. 

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
لدراسـات  فيصل للبحـوث وا 

  . اإلسالمية

 الكـرمي  القـرآن  آيـات  عدد .٤٦
  ).منظومة(
o الكويف اهللا عبد بن علي بن محدأ ،

 .هـ٤٥٠املتوىف يف سنة 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

 .٥٤٣٣ :بدمشق، رقمالظاهرية 
o   خزانة التراث التابع ملركز امللـك

فيصل للبحـوث والدراسـات   
  .  اإلسالمية

  .الكرمي القرآن سور آي عدد .٤٧
o املقري اهللا عبد بن محدأ بن ليع ،

 .هـ٤٧٦املتوىف يف سنة 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

 : ، بالكويت، رقـم املخطوطات
، ٥٤٣٣ الظاهريـة  عن ١٤٨٦

ــورة يف  ــخة مص ــونس  ةمكتب
ــغرات ــ املص ــم ةالفيلمي  بقس
اإلسـالمية   باجلامعة املخطوطات

 :القسم يف رقمهباملدينة املنورة، 
يف ونسخة خطيـة    ،١٦١٨/٥

: الظاهرية بدمشق، رقـم  ةمكتب
، ومنه نسخة يف مكتبـة  ٤٥٣٣

 .كوبريل يف تركيا
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

فيصل للبحـوث والدراسـات   

الفهـرس الشـامل،   . اإلسالمية
)١/١٥٥ .(  

عدد سور القرآن وآياته وكلماته  .٤٨
  ،وحروفه ونقطه

o  مل يذكر له مؤلف. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

  ٧/٩١، )احملمدية(اف املوصل أوق
 )].٦(جمموع  ٢٢/٢٠[
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  
خمطوطــات التفســري : القــرآن

  .٢/١٠٠٢، )وعلومه

عدد سور القرآن وما وجدنا فيه  .٤٩
من االختالف بني األئمة رضوان 

   .اهللا عليهم أمجعني
o مل يذكر له مؤلف. 
o مكتبة  يوجد منه نسخة خطية يف

  ٥/٣٦٨األكادميية األوزبكيـة،  
]٤٠٧٩، ١١١/٢٦٦٩[. 
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  
خمطوطــات التفســري : القــرآن

  .٢/١٠٠٠، )وعلومه

   .العزيز الكتاب آلي العدد .٥٠
o إمساعيـل  بـن  حممـد  بن علي 

 ).هـ٣٧٧ت (، نطاكياأل
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

 للبحـوث  فيصـل  امللك مركز
اإلسالمية بالرياض،  والدراسات

، وورد يف بعـض  ١٢٧٢٢ :رقم



 

   ١٤ 

 

 آي عــدد :الفهــارس بعنــوان
 .املدين بالعدد العزيز الكتاب

o   خزانة التراث التابع ملركز امللـك
فيصل للبحـوث والدراسـات   

  . اإلسالمية

عدد ما يف الكتاب العزيز مـن   .٥١
  .اآليات على حروف املعجم

o مل يذكر له مؤلف. 
o  منه نسخة خطية يف مكتبة يوجد

، )احلجيـات (أوقاف املوصـل  
 )].٥(جمموع  ٢/٢٢[ ٣/١١٥

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  

خمطوطــات التفســري : القــرآن
  .٢/١٠٠٢، )وعلومه

  . العد املعترب من أوجه السور .٥٢
o مل يذكر له مؤلف. 
o   يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

مي، جملــس الشــورى اإلســال
ــران،     ١/١٣٤طهـــــ

]١٣٦٧٧/٢٩.[ 
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  
خمطوطــات التفســري : القــرآن

  .٢/١٠٠٠، )وعلومه

  .السور ياتآ عدد يف الدرر عقد .٥٣
o إبـراهيم  بـن  عمر بن إبراهيم 

ــربي ــنة اجلع ــوىف يف س ، املت
 .هـ٧٣٢

o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة
ــد ــات معه ــة ال املخطوط عربي

 :ةتيموري عن ٤٧ :بالقاهرة، رقم
، ونسخة مصورة تفسري ٥٧١/١

 بقسم ةالفيلمي املصغرات ةمكتبيف 
 ، اإلسالمية باجلامعة املخطوطات

 .١١٦٨ :القسم يف رقمه
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

فيصل للبحـوث والدراسـات   
  . اإلسالمية

الفرائــد احلســان يف عــد آي  .٥٤
ـ  :القرآن ومعه شـرحه  ائس نف

  .البيان
o  عبد الفتاح عبد الغين القاضي. 
o  ،املدينـة   ،مكتبة الـدار مطبوع

ــورة ــر املن ــاريخ النش : ، ت
  . هـ١٤٠٤

فوائد تتعلق بترتيب آي القرآن  .٥٥
حسب نزوهلـا وعـدد آياتـه    

   .وكلماته وحروفه
o مل يذكر له مؤلف. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

ــونس،  ــة بت ــاميع  (الوطني ا
١٩٤/٧[)١/٨٧[. 

o فهرس الشامل للتراث العـريب  ال
علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  

خمطوطــات التفســري : القــرآن
  .١٠٠٤/  ٢، )وعلومه

  . فوائد عدد آي القرآن الكرمي .٥٦
o مل يذكر له مؤلف. 



 

   ١٥ 

 

o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة
ــاريس،  ــة بب ــدا(الوطني ) فاي

٣/٢/٤٨. 
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  
خمطوطــات التفســري : نالقــرآ
  .٢/١٠٠٠، )وعلومه

القول الوجيز يف فواصل الكتاب  .٥٧
  .العزيز

o املخلاليت العالمة. 
o ق بن علي بـن  االرز عبد: حققه

 ، موسى إبراهيم
o  مطابع اجلامعة االسالمية، باملدينة

ــر   ــاريخ النش ــورة، ت : املن
  . م١٩٩٢-هـ١٤١٢

 من األمصار أهل عليه اجتمع ما .٥٨
 من فيه اختلفوا وما القرآن أهل
   .القرآن آي عدد

o مل يذكر له مؤلف. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

ــغرات ــة املص ــم الفيلمي  بقس
اإلسـالمية   باجلامعة املخطوطات

 :القسم يف رقمهباملدينة املنورة، 
١٥٨٩/٤. 

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
فيصل للبحـوث والدراسـات   

  . اإلسالمية

  .مبني اآليات يف عدد اآليات .٥٩
o  عمر بن حممد بن عبد الكايف. 

o    كليـة  رسالة دكتـوراه، مـن
ــدة /اآلداب ــاريخ  ،وجـ تـ

عمر : م، حتقيق١٩٩٥: األطروحة
 .حممد بلوايل: ، إشرافالعمراوي

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
للجيوسـي،   الدراسات القرآنية

كتاب ابن (والكتاب مشهور بـ 
  ).عبد الكايف

احملرر الوجيز يف عد آي الكتاب  .٦٠
شرح و توجيه أرجـوزة   :زالعزي

 .املتويل  العالمة الشيخ حممد
o الشيخ عبد الرزاق بـن  : تأليف

 .موسى معلي بن إبراهي
o ،املعارف بالرياض مطبوع.  

 القـرآن  آي عـدد  يف خمتصر .٦١
 وعـدد  فيه واالختالف الكرمي
   .وحروفه كلماته

o مل يذكر له مؤلف. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

ــم  ــق، رق ــة بدمش  :الظاهري
١٠٠٥٨. 

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
فيصل للبحـوث والدراسـات   

  . اإلسالمية

مرشد اخلالن إىل معرفة عد آي  .٦٢
شرح وتوجيـه نظـم   : القرآن

  )الفرائد احلسان(
o عبد  ،الشيخ عبد الفتاح القاضي

الرزاق بن علـي بـن إبـراهيم    
 .موسى



 

   ١٦ 

 

o  ،بريوت ،املكتبة العصريةمطبوع .  

 أي عــد يف الطــالب مرشــد .٦٣
  .تابالك

o  مل يذكر له مؤلف. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

 جممـوع  :بتونس يف تونس، برقم
١٥. 

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
فيصل للبحـوث والدراسـات   

  . اإلسالمية

  .والسور اآليات عدد يف املصور .٦٤
o  الغريسي إبراهيم بن حممد. 
o يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة 

 .م ٥/٨٩١: ، رقمتطوان ةخزان
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

فيصل للبحـوث والدراسـات   
  . اإلسالمية

الزهـر   ةمعامل اليسر شرح ناظم .٦٥
  .علم الفواصل يف

o حممـود  القاضـي الفتاح  عبد ،
 .إبراهيم دعيبس

o ،األزهر، القاهرة ةمطبع مطبوع ،
  .م١٩٤٩

  .امليزان يف عد آي القرآن  .٦٦
o حسن بنفلقيه. 
o مطبوع، ملتقى أهل التفسري.  

 األئمـة  اختالف يف الزهر ةناظم .٦٧
  .اآليات عدد يف

o خلـف  بـن  فـريه  بن القاسم 
ــاطيب ــنة الش ــويف يف س ، املت

 .م١١٩٤ -هـ٥٩٠
o حممد صادق قمحـاوي،  : حققه

  . مكتبة ومطبعة حممد علي صبيح

نفائس البيان شـرح الفرائـد    .٦٨
  .آي القرآن عد احلسان يف

o   عبد الفتاح بن عبد الغين القاضي
ــه اهللا ــوىفرمح ــنة   ، املت س

 .هـ١٤٠٣
o الدكتور أيب حممد عبد اهللا  :قيقحت

، بن علـي امليمـوين املطـريي   
  .مطبوع، دار ابن اجلوزي

 القـرآن  آي عـدد  يف لوجيزا .٦٩
   .العزيز

o بـن  حممـد  بـن  حممد بن محدأ 
 .هـ٦٢٨، املتوىف يف سنة عياش

o يوجد منه نسخة خطية يف املكتبة 
] ٥٣٦[ :األزهرية بالقاهرة، رقم

رة يف ونسخة مصـو  ،٢٢٢٧٩
 بقسـم  الفيلمية املصغرات مكتبة

اإلسـالمية   باجلامعة املخطوطات
 :القسم يف رقمهباملدينة املنورة، 

٤٤٠. 
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

فيصل للبحـوث والدراسـات   
   .اإلسالمية

وقد ألف يف علم العدد مجاعـة  
  :أخرى من العلماء منهم



 

   ١٧ 

 

 ).عن أهل مكة(كتاب العدد  .٧٠
o ١٠٣ر، املتـوىف  لعطاء بني يسا 

 .هـ
o ٤٠: الفهرست، ص.  

 .كتاب يف العدد عن أهل الشام .٧١
o  خلالد بن معدان احلمصي، املتويف

 .هـ١٠٣
o ٤٠: الفهرست، ص.  

 .كتاب العد عن أهل البصرة .٧٢
o   ــوىف ــري، املت ــن البص للحس

 .هـ١١٠
o ٤٠: الفهرست، ص.  

 .كتاب عواشر القرآن .٧٣
o    ،لقتادة بن دعامـة السدوسـي

 .هـ١١٧املتوىف 

 .كربىالطبقات ال .٧٤
o  ،٧/٢٧٣البن سعد.  

كتاب عد اآلي واألجزاء عـن   .٧٥
 .أهل البصرة

o   ١٢٨لعاصم احلجدري، املتـوىف 
 .هـ

o ــت، ص ــن . ٤٠: الفهرس اب
  .٢/٣٠٤اجلزري، غاية النهاية، 

 .كتاب العدد عن أهل الشام .٧٦
o    ،ليحىي بن احلـارث الـذماري

 .هـ١٤٥املتويف 
o ٤٠: الفهرست، ص.  

 .كتاب العدد عن أهل الكوفة .٧٧

o  حبيب الزيات، املتويف حلمزة بن
 .هـ١٥٦سنة 

o ٤٠: الفهرست، ص.  

 .كتاب عدد املدين األول .٧٨
o    ،لنافع بن عبد الـرمحن املـدين

 .هـ١٦٩املتوىف يف 
o ٤٠: الفهرست، ص.  

 .كتاب عدد املدين الثاين .٧٩
o    ،لنافع بن عبد الـرمحن املـدين

 . هـ١٦٩املتوىف سنة 
o ٤٠: الفهرست، ص.  

 .كتاب يف عدد املدين األخري .٨٠
o بن جعفر بن أيب كـثري   إلمساعيل

 .هـ١٨٩املدين، املتوىف يف 
o ٤٠: الفهرست، ص.  

 .كتاب العدد عن أهل الكوفة .٨١
o   لعلي بن محزة الكسائي، املتـوىف

 .هـ١٨٩سنة 
o وياقوت٤٠: الفهرست، ص ، :

  .١٣/٢٠٢معجم األدباء، 

كتاب اختالف العـدد علـى    .٨٢
 .وغريهم.. مذهب الشام

o  لوكيع بن اجلراح، املتوىف يف سنة
 .هـ١٩٦

o ٤٠: الفهرست، ص.  

 .كتاب عدد آي القرآن .٨٣
o    ،أليب عبيد القاسم بـن سـالم

 .هـ٢٢٤املتوىف يف سنة 



 

   ١٨ 

 

o ــاقوت ــاء،  : ي ــم األدب معج
١٦/٢٦٠.  

 .كتاب العدد عن أهل الكوفة .٨٤
o   خللف بن هشام، املتوىف يف سـنة

 .هـ٢٢٩
o ٤٠: الفهرست، ص.  

كتاب عدد القرآن على عـدد   .٨٥
 .املدين األول

o   لعبد الرمحن بن عبـد الـرمحن 
 ٢٣١املصري، املتوىف يف سـنة  

 .هـ
o  ،٢/٢٧٥غاية النهاية.  

 .كتاب يف العدد عن أهل البصرة .٨٦
o   حملمد بن عيسى، املتوىف يف سـنة

 .هـ٢٥٣
o ــت، ص ــة . ٤٠: الفهرس وغاي

  .١/٢٢٤النهاية، 

 .كتاب اختالف العدد .٨٧
o    ألمحد بن جعفر بن حممـد أبـو

احلسني البغدادي املعروف بـابن  
 .هـ٣٣٦املنادي، املتوىف يف سنة 

o طبقـات املفسـرين،   : الدوادي
١/٣٤.  

 .كتاب اختالف عدد السور .٨٨
o  ألمحد بن احلسني بن مهران، أبو

بكر النيسابوري، املتـوىف سـنة   
 .هـ٣٨١

o ٣/١٣معجم األدباء، : ياقوت.  

 .كتاب رؤوس اآلي .٨٩
o ألمحد بن احلسني بن مهران. 
o ٣/١٤معجم األدباء، : ياقوت.  

كتاب عدد آي القـرآن علـى    .٩٠
 .مذهب البصرة

o   أليب العباس الكيـال البصـري، 
 .القرن الرابع

o تـاريخ التـراث   : فؤاد سزكني
  .١/١٦٨ ،العريب

 .كتاب آي القرآن .٩١
o   أليب جعفر بن عمر بن علي بـن

القـرن   ،منصور الطربي النحوي
 .الرابع

o تـاريخ التـراث   : فؤاد سزكني
  .١/١٦٩ ،العريب

ــدد  .٩٢ ــتالف يف ع ــاب االخ كت
 .األعشار

o  يب طالـب القيسـي  أملكي بن، 
 .هـ٤٣٧سنة ملتوىف يف ا
o ــاقوت ــاء  :ي ــم االدب  ،معج

١٩/١٦٩.  

 .قصيدة يف عدد اآلي .٩٣
o  ألمحد بن علي سنجر الصـويف، 

 .هـ٤٧٦سنة املتوىف يف 
o  غايـة النهايـة   ،ابن اجلـزري، 

١/٨٥.  

 .كتاب العدد .٩٤



 

   ١٩ 

 

o   يب ألعبد الكرمي بن عبد الصـمد
سـنة  املتوىف يف  ،معشر الطربي

 .هـ٤٧٨
o ١/٤٠١ ،غاية النهاية.  

يع اآلي املختلفة كتاب حصر مج .٩٥
هـل األمصـار،   أيف عددها بني 

املدينة ومكة والشام والبصـرة  
والكوفة على ترتيب سور القرآن 
وتوجيه احلجـة الخـتالفهم يف   

 .ذلك
o    أليب احلسن شريح بـن حممـد

سنة املتوىف يف  ،شبيليالرعيين اإل
 .هـ ٥٣٩

o ٤٩ :، صفهرسة ابن خري.  

كتاب مبهج األسرار يف معرفـة   .٩٦
دد يف األمخــاس اخــتالف العــ

واألعشار على ايـة اإلجيـاز   
 .واالختصار

o   يب العـالء  أمحـد  أللحسن بـن
سـنة  املتوىف يف  ،اهلمذاين العطار

 .هـ٥٦٩
o تاريخ األدب العريب: بروكلمان، 

  .١/٧٢٤ ،)الذيل(

 .عدد اآلي .٩٧
o  لعبد السالم بن علي الـزواوي، 

 .هـ٦٨١سنة يف  املتوىف
o  ١/٦٨غاية النهاية.  

د آيات السور زهر الغرر يف عد .٩٨
يب أعداد على حـرف  وذكر األ

 .جاد
o جعفر  وبأ ،محدأمحد بن أمحد بن أ

سنة املتوىف يف  ،ندلسيالسلمي األ
 .هـ٧٤٧

o ١/٣٧ ،غاية النهاية.  

 .االختالف يف عدد آي القرآن .٩٩
o حلجازي بن سعبويه. 
o ١/٢٠٣ ،غاية النهاية.  

 .عدد آي السور .١٠٠
o لعلي بن خذاذ القايل. 
o ١/٥٤١ ،غاية النهاية.   

جزاء القرآن على عدد منـازل  أ .١٠١
 .احلجاز

o لصدقة املقابري. 
o ١/٣٣٦ ،غاية النهاية. 
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  مصادر البيبلوغرافيا
زكريا . آثار البالد وأخبار العباد .١

بلــد . حممــود القــزويين 
  .الطبعة األوىل.بريوت:الناشر

أجبد العلوم الوشي املرقوم يف بيان  .٢
صديق : املؤلف .  أحوال العلوم

دار : الناشر .  بن حسن القنوجي
بـريوت ،   -الكتب العلميـة  

عبـد اجلبـار   : حتقيق.  ١٩٧٨
 زكار

استدراكات على تاريخ التـراث   .٣
 قسم التفسـري وعلـوم  : العريب 
حكمـت بشـري   .د.أ  ،القرآن
من مطبوعات جممع الفقه ،ياسني 

دار ابن اجلوزي ، اإلسالمي جبدة 
 ،١٤٢٧ . 
خري الدين الزركلـي ،  .األعالم  .٤

  .١٩٦٩بريوت . ١٩٧٦ت 
. انباه الرواة على انبـاه النحـاة   .٥

الوزير مجال الدين أبو احلسـن  
حتقيـق  .على ين يوسف القفطي

دار  إبـراهيم الفضـل   أبوحممد 
القـاهرة الطبعـة   -كر العريبالف

 .هـ ١٤٠٦ األوىل
لـى  ايضاح املكنون يف الذيل ع .٦

كشف الظنون إمساعيل بن حممد 
  .هـ ١٤٠٢بريوت  دار الفكر  

علي بن . برنامج شيوخ الرعيين  .٧
هــ  ٦٦٦:حممد األشـبيلي ت 

دمشـق   –حتقيق إبراهيم شبوح 
١٩٦٢. 

ــرآن  .٨ ــابه الق ــان يف متش الربه
دين للكرماين بتحقيق أمحد عز ال

دار الوفاء للطباعـة  .خلف اهللا 
 -مصــر، والنشــر والتوزيــع 

 -هـ  ١٤١١) ١(ط، املنصورة 
 .م  ١٩٩١

جالل الدين عبـد   .بغية الوعاة  .٩
بن أيب بكـر السـيوطي    نالرمح

حتقيق حممد أبو الفضل إبـراهيم  
هــ دار   ١٣٩٩الطبعة الثانية 

 .الفكر
تاريخ التراث العريب فؤاد سزكني  .١٠

 إدارةونشره  اشرف على طباعته،
الثقافة العربية والنشر جبامعة اإلمام 

 .حممد بن سعود اإلسالمية

أليب . التحبري يف املعجم الكـبري   .١١
سعد عبد الكـرمي بـن حممـد    

 –السمعاين ، دار الكتب العلمية 
 .هـ ١٣١٨بريوت 

تسمية مـا ورد بـه اخلطيـب     .١٢
البغدادي دمشق من روايته مـن  

ة األجزاء املسموعة والكبار املصنف
وما جرى جمراها سوى الفوائـد  

واألمايل واملنثورة  حتقيق وترتيب  
 .يوسف العش  . د
ــوعة  .١٣ ــحيح موس ــري الص التفس

الصحيح املسبور مـن التفسـري   
د حكمت بشري بـن  .أ. باملأثور 

املدينــة  –دار املــآثر . ياســني 
 . املنورة



 

   ٢١ 

 

تفسري غريب القـرآن أليب بكـر    .١٤
، حسن أملايل . الرازي بتحقيق د

طابع مديرية النشر والطباعة طبع مب
 -أنقـرة   -تركيـا   -والتجارة 

 . م١٩٩٧الطبعة األوىل 
ــة  .١٥ ــات النقل ــة لوفي   .التكمل

زكي الدين عبد العظـيم  :املنذري
 هــ، ٦٥٦:بن عبد القـوي ت 

 –حققه بشار عـواد معـروف   
مطبعة األدب يف النجف االشرف 

  هـ  ١٣٩١
درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب  .١٦

ــق داإلســكايف بتح حممــد . قي
جامعة أم القرى ، مصطفى آيدين 

السعودية ، معهد البحوث العلمية 
 ١٤٢٢) ١( مكة املكرمة، ط  –

ـــ  ــلة " م   ٢٠٠١ -ه سلس
" الرسائل العلمية املوصى بطبعها 

 )٣٠ . ( 
دليــل املؤلفــات اإلســالمية يف  .١٧

اململكة العربية السـعودية مـن   
حممـد  .هـ   ١٤٠٩ -١٤٠٠

 مـن ، خري رمضـان يوسـف   
، إصدارات دار الفيصل الثقافيـة  

 .هـ  ١٤١٣،  ١ط
. الدليل الشامل ملراجع العـرب   .١٨

دار . سعود بن عبد اهللا اخلزميـي  
 – ١٤٢١الفجر للنشر والتوزيع 

 .م  ٢٠٠١

ذخائر التراث العريب اإلسـالمي   .١٩
دليل ببليوغرايف للمخطوطـات  (

   العربية املطبوعة حـىت عـام  
عبـد   عبد اجلبـار ، )م  ١٩٨٠

السعودية  –عامل الكتب ، ن الرمح
  .م  ١٩٨٨

امحد بن علي : النجاشي. الرجال  .٢٠
  .هـ،طهران ٤٥٠:ت
أبـو  :الطوسـي . رجال الطوسي .٢١

 ٤٦٠:جعفر حممد بن احلسن ت
مطبعة احليدريـة النجـف   .هـ

١٩٦١ . 

الرسائل اجلامعية يف الدراسـات   .٢٢
م  ٢٠٠٤ – ١٤٢٥القرآنية حىت 

عبد اهللا حممد اجليوسـي  دار  .د.
، للدراسـات القرآنيـة   الغوثاين 

) ١(ط، دمشــق  –ســوريا 
 .م ٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٧

حتقيق . للذهيب .سري أعالم النبالء  .٢٣
نشر مؤسسـة  .شعيب األرنؤوط 

 ١٤٠٥:الطبعـة األوىل .الرسالة 
 .هـ

طبقات املفسرين حممد بن على بن  .٢٤
حتقيـق   ٩٤٥:امحد الداودي ت

علي حممد عمر مبركـز حتقيـق   
عة التراث الناشر مكتبة وهبة مطب

-هـ ١٤١٥الطبعة الثانية  أمرية
 .م١٩٩٤

 الـرد  و الكرمي القرآن يف الطعن .٢٥
 الرابـع  القـرن  يف الطاعنني على



 

   ٢٢ 

 

) رسالة دكتوراه ( اهلجري  عشر
 .املطريي متعب بن لعبد احملسن

عبـد الـرمحن   . عجائب اآلثار .٢٦
ــربيت ــد . اجلـــ بلـــ

     ١الطبعة.بريوت:الناشر
علل الوقوف لإلمام أيب عبـد اهللا   .٢٧

طيفـور السـجاوندي    حممد بن
،دراسة وحتقيـق  )هـ ٥٦٠:ت(

الدكتور حممد بن عبـد اهللا بـن   
ــة األوىل   ــد العيدي،الطبع حمم

ــد  ١٤١٥ ـــ،مكتبة الرش –ه
  .الرياض

علم إعراب القرآن تأصيل وبيـان   .٢٨
ــراب  ــف .د، إع ــف خل يوس
 .دار الصميعي ، العيساوي 

ملكي  -العمدة يف غريب القرآن  .٢٩
. د : حتقيـق   -بن أيب طالـب  

مؤسسـة  ، املرعشـلي   يوسف
ــالة  ــان ، الرس ــريوت  -لبن ب

  .م ١٩٨٤/ هـ ١٤٠٤،

أبو اخلري حممد بـن  .غاية النهاية  .٣٠
برجستراسر .ج. حممد بن اجلزري

  ١٣٥١مكتبة اخلـائجي مبصـر    
 .هـ

الفهرس الشامل للتراث العـريب   .٣١
اإلسالمي املخطوط ،امع امللكي 

–لبحوث احلضارة اإلسـالمية  
م  ١٩٨٩ مؤسسة آل البيـت ، 

 .األردن.

فهرس معرض الريـاض الـدويل    .٣٢
اململكة العربيـة  ، الرابع للكتاب 

عمادة ، جامعة الرياض ،السعودية 
قسم التوزيـع  ، شؤون املكتبات 

 .هـ١٤٠١. واملعارض 
فهرست الكتب النحوية املطبوعة  .٣٣

مكتبة ، عبد اهلادي الفضلي . د، 
ــار  ــاء  –األردن ، املن ، الزرق

 .م١٩٨٦ -هـ ١,١٤٠٧ط

. ست مصنفات تفسري القرآن فهر .٣٤
وزارة –مركز الدراسات القرآنية 

الشئون اإلسـالمية واألوقـاف   
جممع امللك  –والدعوة واإلرشاد 

ــحف    ــة املص ــد لطباع فه
 .هـ١٤٢٤الشريف

دار . الفهرســت البــن النــدمي  .٣٥
ــريوت  ــة ب ــب العلمي -الكت

ــة األوىل    ١٤١٦لبنان،الطبعـ
 .،و مطبعة االستقامة القاهرةهـ

ملة اخلربية يف كتـب  اجلقضايا    .٣٦
إعراب القرآن ومعانيه حىت ايـة  

معيض بن ،  القرن الرابع اهلجري
ــويف   ــاعد الع ، ) ١(ط ، مس

 .هـ  ١٤٣٠٣
خالـد بـن   . د، قواعد التفسري  .٣٧

، عثمان السبت   دار ابن عفّـان  
اخلُبر   -اململكة العربية السعودية 

 .هـ  ١٤١٧الطبعة األوىل 
 حسـني .كتب غريب القـرآن د  .٣٨

ضمن حبوث نـدوة  ، حممد نصار



 

   ٢٣ 

 

عناية اململكة العربيـة السـعودية   
مطبوعات ، بالقرآن الكرمي وعلومه

جممع امللك فهد لطباعة املصحف 
هـــ  ١٤٢١)  ١(الشــريف ط

 .  م  ٢٠٠٠
كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف    .٣٩

 ١٤٢٥الدراسات القرآنية حىت  
عبـد اهللا  . د، م  ٢٠٠٤ -هـ 

 دار الغوثـاين ، حممد اجليوسـي  
 -دمشـق ، للدراسات القرآنيـة  

 . هـ ١٤٢٧،سوريا 
دار .حاجي خليفة.كشف الظنون .٤٠

ــريوت  ــة ب ــب العلمي -الكت
و .هـ ١٤١٣لبنان،الطبعة األوىل 

 ١٤١٤بريوت لبنان  –ر الفكر اد
 .هـ

املتشابه اللفظي يف القرآن الكـرمي   .٤١
دراسة حتليلـة  : وأسراره البالغية 

صـاحل  . لتراث املتشابه اللفظي  د
جممع امللك فهد لطباعة ، الشثري 

املدينة املنورة ، املصحف الشريف 
 .هـ ١٤٢٥) ١(ط 

جمموعة من فهـارس املكتبـات    .٤٢
واملواقع التجارية مثل فهرس مكتبة 
ــد،ابن  ــرات، الرش ــل والف الني

 ..سينا،عامل الكتاب

معاجم معـاين ألفـاظ القـرآن     .٤٣
، ، فوزي يوسف اهلابط .د.الكرمي

ضمن حبوث ندوة عناية اململكـة  
العربية السعودية بالقرآن الكـرمي  

مطبوعات جممع امللـك  ، وعلومه
فهد لطباعة املصحف الشـريف  

 . م  ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١) ١(ط

معاجم مفردات القرآن موازنات  .٤٤
، ، حسن فرحـات  .ومقترحات 

ضمن حبوث ندوة عناية اململكـة  
العربية السعودية بالقرآن الكـرمي  

مطبوعات جممع امللـك  ، وعلومه
ة املصحف الشـريف  فهد لطباع

 .م  ٢٠٠٠هـ  ١٤٢١)  ١(ط
املعاجم املفهرسة أللفاظ القـرآن   .٤٥

عبد الرمحن بن حممـد  .د.الكرمي 
ضمن حبـوث نـدوة   . احلجيلي 

عناية اململكة العربيـة السـعودية   
مطبوعات ، بالقرآن الكرمي وعلومه

جممع امللك فهد لطباعة املصحف 
هـــ  ١٤٢١)  ١(الشــريف ط

 .  م  ٢٠٠٠
ماء ابن شهراشوب،حممد معامل العل .٤٦

مطبعة احليدرية ،٥٨٨:بن علي ت
 .١٩٦١النجف 

معاين القرآن يف التـراث العـريب    .٤٧
منري . دراسة يف املنهج واملصادر د:

دار بلنسية للنشـر  ، مجعة أمحد 
، القـاهرة   –مصـر  ، والتوزيع 

 .م   ٢٠٠٨هـ ١٤٢٩

عمر رضا كحالة . معجم املؤلفني .٤٨
 –لبنـان  ، مؤسسة الرسـالة  ، 
 .  هـ ١٤١٤) ١(ط، وتبري



 

   ٢٤ 

 

ابتسام . معجم الدراسات القرآنية  .٤٩
 مبطـابع  طبـع ، مرهون الصفار 

 .م ١٩٨٤ املوصل جامعة

، معجم مصنفات القرآن الكـرمي   .٥٠
. الدكتور علي إسـحاق شـواخ  

منشورات دار الرفاعي بالريـاض  
 .هـ ١٤٠٤

يوسف : العربية معجم املطبوعات .٥١
. مصـر : بلد الناشـر . سركيس

  ١الطبعة 
أمحد الشـرقاوي  .ملعاجم معجم ا .٥٢

، دار الغرب اإلسـالمي  ، إقبال 
 ١٤١٣) ٢(بـريوت ط  -لبنان 
 .هـ 

معجم املفسرين من صدر اإلسالم  .٥٣
عـادل  . حىت العصـر احلاضـر   

مؤسسة نوهيض الثقافية . نويهض 
بريوت ، للتأليف والترمجة والنشر 

 ١٩٨٤ -هـ  ١٤٠٤)  ١( ط، 
 .م 

. املفاهيم النفسية يف القرآن الكرمي  .٥٤
، عبد ايد عبد العال  السيد حممد

فـؤاد حامـد   . تقدمي ومراجعة د
ــوايف ــرية دار ، امل ــر  املس للنش

 –عمـان  ،والتوزيع والطباعـة  
 .١ط، األردن 

مفتاح دار السعادة لطاش كـربى   .٥٥
زاده ، حتقيق كامل بكري وعبد 

دار الكتب :أبو النور نشر بالوها
 .احلديثة مبصر

ء إلمام يف الوقف واالبتدا املكتفى .٥٦
املقرئ أيب عمرو عثمان بن سعيد 

عبد حتقيق الدكتور يوسف . الداين
ــرمح ــلي نال ــة .املرعش مؤسس

ــالة،الطبعة   ١٤٠٤ األوىلالرسـ
 .هـ

نشر البـايب  .منار اهلدى لألمشوين  .٥٧
 .هـ ١٣٩٣الطبعة الثاين . احلليب 

املناسبات بني اآليـات والسـور    .٥٨
حبث (للدكتور سامي عطا حسن 

   )كتبة الشاملة منشور يف موقع امل
إبراهيم . د. النحو وكتب التفسري  .٥٩

املنشـأة العامـة   ،عبد اهللا رفيدة 
ليبيا ،  للنشر والتوزيع واإلعالن 

 .م ١٩٨٤)  ٢(ط، طرابلس  –

النشر يف القراءات العشـر البـن    .٦٠
حممـد سـامل   .اجلزري حتقيق د

 .نشر مكتبة القاهرة مبصر. حميسن
عزت عبد .النفس والقرآن الكرمي  .٦١

، ظيم الطويل  املكتب اجلامعي الع
 ١٤٠٢، مصــر -اإلســكندرية 

 . هـ
الواحـدي  . الوسيط يف األمثال  .٦٢

 نعفيف حممـد عبـد الـرمح   .د
 .١٩٧٥الكويت .
إمساعيل الباشا .  هداية العارفني   .٦٣

دار الكتب العلميـة  . البغدادي 
ــريوت ــة األوىل -ب لبنان،الطبع

ـــ ١٤١٣ ــر او د.ه  –ر الفك
 .هـ ١٤١٤بريوت لبنان 



 

   ٢٥ 

 

  :ربامج احلاسوبيةال

  .برنامج املكتبة الشاملة  .١
قاعدة بيانـات  ( خزانة التراث  .٢

تتضمن فهرسة للمخطوطـات  
العربية يف العامل من إصدار مركز 
امللك فيصل للبحوث والدراسات 

 ).اإلسالمية
ــائل  .٣ ــات الرس ــدة معلوم قاع

، مركـز   ٣,٠اجلامعية،اإلصدار 
امللك فيصل للبحوث والدراسات 

 .رياضال .اإلسالمية 
قوائم املكتبات املركزيـة مثـل    .٤

مكتبة امللك فهد الوطنية ،ومكتبة 
جامعة امللك عبد العزيز، ومركز 
امللك فيصل للبحوث والدراسات 
اإلسالمية ، وموقع النيل والفرات 

وغريها من املكتبات احلكومية ، 
والتجارية اليت هلا موقـع علـى   

 .الشبكة العاملية 
قـرص   (الكتب العربية املطبوعة  .٥

من إعداد جهاد حممد ) مضغوط
إصدار دار الكتب ، علي بيضون 

) ٢٢( رقم اإلصـدارة  ، العلمية 
 .م  ٢٠٠٤

 :املواقع األلكترونية

، موقــع دار الكتــب العلميــة  .١
 .بريوت 

  . موقع عامل الكتب .٢
 .موقع الس العلمي .٣

ــات   .٤ ــز الدراس ــع مرك موق
واملعلومات القرآنية مبعهد اإلمام 

ــات قاعــد( الشــاطيب  ة البيان
الوصــفية ألوعيــة املعلومــات 

 جدة .القرآنية 
 . موقع مكتبة ابن رشد  .٥

 الرياض، موقع مكتبة الرشد  .٦
موقع مكتبة امللك فيصل للبحوث  .٧

 .والدراسات اإلسالمية 

موقع مكتبة امللك  فهد الوطنيـة   .٨
 الرياض.
ــل  .٩ ــة النيـ ــع مكتبـ موقـ

 القاهرة.والفرات
 الرياض ، موقع ملتقى التفسري   .١٠
موسوعة اإلعجاز العلمي موقع  .١١

 القاهرة .يف القرآن والسنة 
موقع هيئة اإلعجاز العلمـي يف   .١٢

  .القرآن والسنة  
  


