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احلمد هللا رب العـاملني والصـالة        
والسالم رسول اهللا وعلى آله وصحبه 

  ومن وااله           أما بعد 
فقد حفلت املكتبة اإلسـالمية           

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 

تلك املتنوعة وموضوعاته املتشعبة ، 
املؤلفات اليت حفظت خمطوطاـا يف  
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    

الزال األمر حباجة ملعرفـة تلـك   ،و
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 
قة بالدراسـات  من العلوم ذات العال

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 

  :ائد اآلتية جين الفو
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  ١١الببليوغرافيا ، ترمجة يج شعبان ص

 ).عويدات ، بريوت 
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o    ـ م أو معرفة تطـور ذلـك العل
  .املوضوع 

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 عض األحباث من خـالل  فهم ب
  .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

اخلـالف املـذهيب    بالرغم مـن 
  .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 

نســخ والبلــدة ، دون ذكــر ال
  .اخلطية

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 

سم املكتبة الـيت  ذلك مع ذكر ا
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 ،   –
وإصدارات مؤسسة امللك  فيصل 
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   ـ بة التعليق يكون لتصـحيح نس

الكتاب أو اإلشارة إىل تصـحيح  
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  

كر موصـول إىل  هذا الكرسي ، والش
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  

ـ  د اهللا احللـواين  الدكتور حممد بن عب
: 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 
  وضأستاذ كرسي املعلم حممد ع  

  الدن الدراسات القرآنيةابن 
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ــ .١ ــريعة أحك ــخ يف الش ام النس
 .اإلسالمية

o حممد وفا.   
o  ـ  ةدار الطباع، مطبوع  ،ةاحملمدي

  .م١٩٨٤-هـ١٤٠٤ ة،القاهر

 .أرجوزة الناسخ واملنسوخ  .٢
o مل يذكر له مؤلف. 
o ةيوجد منه نسخة خطية يف خزان 

م : رقم ،ابن يوسف يف مراكش
٢٠٠/١. 

o ة التراث التابعة ملركز امللك خزان
فيصل للبحـوث والدراسـات   

 .اإلسالمية

ــخ   .٣ ــزول والناس ــباب الن أس
 .واملنسوخ

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

 ].٣٨[ ٤دوكملي بابا
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

  .٢/٩٠٦  ،واإلسالمي املخطوط

 .استحالة وجود النسخ بالقرآن  .٤
o  هإيهاب حسن عبد. 
o  ،مدبويل الصـغري نشر مطبوع ،

  .م١/٦/٢٠٠٥ الطبعة األوىل، يف

إفادة الشيوخ مبقـدار الناسـخ    .٥
 .واملنسوخ 

o   حممد صديق بن حسن بن علـي
 ).هـ١٣٠٧: ت( ،القنوجي

o  يوجد منه نسخة خطية يف مركز
امللك فيصل للبحوث والدراسات 

 .اإلسالمية يف الرياض
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

للبحـوث والدراسـات   فيصل 
 .اإلسالمية

: مجـاع  اإل -النسخ  -اآلحاد  .٦
 . ةدراسة نقدية ملفاهيم أصولي

o  سالمبويلإسامر. 
o دمشق األوائل للنشر، ،مطبوع، 

  .م٢٠٠٢

 .اآليات الناسخة واملنسوخة  .٧
o أبو القاسـم   :الشريف املرتضى

على بن احلسـني بـن موسـى    
 ٤٣٦:ت(، احلسيين املوسـوي 

 ).هـ
o ية يف مكتبة يوجد منه نسخة خط

) فـؤاد ( ،يف القاهرة الكتبدار 
 ].ب ٢٠٣١٥[ ١/٣

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
  .١/٩٤ ،واإلسالمي املخطوط

اآليات املدعى نسـخها بآيـة    .٨
السيف مع بيان ما تقتضيه هذه 

 .عرض وحتليل: اآلية 
o عثمان معلم حممود علي. 
o ــتري ــالة ماجس ــة ، رس اجلامع

 .٥٢١٧٢٣: رقم، اإلسالمية
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o معلومات الرسائل اجلامعية  قاعدة
التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 

 .والدراسات اإلسالمية

: اإلعالم عما يف قولـه تعـاىل   .٩
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام {
 .من النسخ واإلحكام} ..

o برهـان الـدين أبـو     :الكوراين
العرفان إبراهيم بن حسـن بـن   
شهاب الدين الكردي الشـافعي  

 ).ـه١١٠١:ت( ،الشهرزوري
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

ــداد ــاف يف بغ  ١/٦٩٩ ،األوق
 ].جماميع  ٤/١٣٧٨٦[
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

  .٢/٧٣٩ ،واإلسالمي املخطوط
اإلجياز يف معرفة ما يف القرآن من  .١٠

 .منسوخ وناسخ
o حممد بن بركات بن  :ابن بركات

دي يهالل بن عبد الواحد السـع 
 ). هـ٥٢٠:ت( .النحوي

o عبد الكرمي بـن حممـد    :حققه
جامعة  العثمان، رسالة ماجستري،

 .اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

 .١/١٥٠، واإلسالمي املخطوط
قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية 
التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 

: رقـم  ،والدراسات اإلسـالمية 
١٨٩٠٢١. 

ــرآن   .١١ ــخ الق ــاح لناس اإليض
 .وخه ومنس

o  أبو حممد مكي بن أيب طالـب، 
 ،محوش بن حممد بن خمتار القيسي

   ). هـ ٤٣٧:ت(
o الدكتور أمحـد  : مطبوع بتحقيق

  .حسن فرحات، دار املنارة، جدة
البداء والنسخ حقيقتهما وموقف  .١٢

  .الشيعة منها
o مصطفى قصري العاملي. 
o  ،دار اهلـادي للطباعـة   مطبوع

 ، الطبعة األوىل،والنشر والتوزيع
  .م١/١/٢٠٠١: خ النشرتاري

 . البيان يف الناسخ  .١٣
o حممد بن عبد اهللا بن أيب النجم. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف املكتبة

يف يف اجلــامع الكــبري الغربيــة 
 .٧٦جمموع :رقم  ،صنعاء

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
فيصل للبحـوث والدراسـات   

 .اإلسالمية
 .التبيان يف الناسخ واملنسوخ  .١٤
o بـن  ، ن حممد بن محزةعبد اهللا ب

 .يب النجم الصعديأ
o املرتضى بن زيد احملطوري  :حققه

مطبوع، مركـز بـدر   ، احلسين
 العلمــــي الثقــــايف، 

ــنعاء ـــ،١٤٢٠،ص ــم ه  :رق
.١٨٨٣٢٦.  
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التبيان لرفع غموض النسـخ يف   .١٥
 .القرآن 

o  مصطفى إبراهيم الزملي. 
o  مطبوع، دار وائل للطباعة والنشر

، الطبعــة األوىل، والتوزيــع
  .م١/٦/٢٠٠٦
احلكم املرسوخ يف علم الناسـخ   .١٦

 . واملنسوخ 
o محد بـن سـليمان   أ: األروادي

: ت( ،األمحــدي القــادري 
 ).هـ١٢٧٥

o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة
       ١/٤٧ ،لينغراد ،معهد االستشراق

]A )٧٥٢ –) ٢٠٦ [. 
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

  .٢/٨١٣ ،واإلسالمي املخطوط
ــخ  .١٧ ــم الناس ــوخ يف عل  الرس

 .واملنسوخ 
o   عبد القاهر بن طاهر بن حممـد

 ).هـ٤٢٩: ت( ،البغدادي
o  يوجد منه نسخة خطية يف املكتبة

اجلــامع الكــبري يف الغربيــة يف 
 .٤٣تفسري  :رقم ،صنعاء

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
فيصل للبحـوث والدراسـات   

  .اإلسالمية
الطــود الراســخ يف املنســوخ  .١٨

 .والناسخ
o ين أبو احلسن علم الد :السخاوي

علي بن حممد بن عبـد الصـمد   

ــافعي ــري الشــ  ،املصــ
 .)هـ٦٤٣:ت(
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

 ،صنعاء ،)األوقاف(اجلامع الكبري 
 ].٦٦جماميع[ ١٧٢ -١/١٧١

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
، ١/٢٤٨ ،واإلسالمي املخطوط

وهو باب من أبـواب كتـاب   
  .)مجال القراء: (السخاوي

 .  الناسخ واملنسوخ العمدة يف .١٩
o حيىي بن احلسني بـن  : ابن القاسم

 .)هـ١٠٩٩: ت( ،القاسم
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

: رقـم   ،اجلامع الكبري يف صنعاء
٢٣٨٦ . 

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
فيصل للبحـوث والدراسـات   

 .اإلسالمية
القول السديد يف تفسري آيـات   .٢٠

النسخ والطـالق والربـا مـن    
 .قرآن ايدال
o حممد احلسـيين بـن   : الظواهري

: ت( ،إبــراهيم الظــواهري 
 .)هـ١٣٦٥

o  يوجد منه نسخة خطية يف املكتبة
: رقــم ،األزهريــة يف القــاهرة

]٥٠٢٢٧] ٢٠٢٦ . 
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

فيصل للبحـوث والدراسـات   
  .اإلسالمية
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املرويات واآلراء يف النسخ مـن   .٢١
: الطربي خالل تفسري ابن جرير 

 .وخترجياً مجعاً
o حممد بن علي الغامدي. 
o ،م أجامعــة  رســالة ماجســتري

 .٠٩٨٥٠: القرى، رقم
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 
  .والدراسات اإلسالمية

املسلك األبذخ يف توضيح كالم  .٢٢
 . )ما ننسخ(البيضاوي يف 

o عبد القادر بن أمحد بن : الفاكهي
 ).هـ ٩٨٢:ت( ي،عل

o   وهي حاشية على أنوار التنزيـل
ــاوي ـــ٦٨٥:ت( ،للبيض ، )ه

يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة 
 ١٤٤ – ١/١٤٠ ،سكوريالاأل
]٢٣٦/١٥.[ 
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

 .١/٦٣٣، واإلسالمي املخطوط
 .امللخص يف الناسخ واملنسوخ  .٢٣
o عبد الرمحن بن حممد الدمشقي. 
o   ة يف يوجد منه نسـخة مصـور

مكتبة املصغرات الفيلمية بقسـم  
املخطوطات باجلامعة اإلسـالمية  

 .٩٠٨:مرق ،يف الرياض
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

فيصل للبحـوث والدراسـات   
 .اإلسالمية

 .املوجز يف الناسخ واملنسوخ  .٢٤

o اإلمام املظفر احلسـني   :الفارسي
املتوىف  ،بن زيد بن على بن خزمية

 .يف القرن اخلامس
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

-x67sup-B[  ١/١٤١ ،أمربوزيانا
)CClXIV[(،   ًوقد طبـع ملحقـا 

 .بكتاب النحاس
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

 .١/١٢٠ ،واإلسالمي املخطوط
 .املوجز يف الناسخ واملنسوخ  .٢٥
o جنـم الـدين أبـو     :النيسابوري

يب احلسـن  أالقاسم حممود بـن  
 ).هـ٥٥٣حنو  :ت( ،القزويين

o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة
ــتربييت  ٤/٤٧ ،تشســـــ

)]٣٨٨٣)٢.[ 
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

 .١/٢٠٤، واإلسالمي املخطوط
 . الناسخ واملنسوخ .٢٦
o مجال الـدين أبـو   : ابن اجلوزي

بن حممد القرشي  يالفرج بن عل
 ).هـ٥٩٧:ت(
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

 ١٨إجنليـزي  ( ١/٣٣خدا خبش 
)١٤٨١[  ١٧٣-١٧٠)/٢ ( [ ،

ونسخة يف املكتبـة التيموريـة   
 .ضمن جمموع] ١٤٨[ ١/١٥٢

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
، ١/٢١٣،املخطـوط  واإلسالمي



 

   ٩ 

 

ولعله عمدة الراسخ أو نواسـخ  
 .القرآن

 .الناسخ واملنسوخ .٢٧
o محد أأبو حممد على بن : ابن حزم

 ،بن سعيد الظاهري األندلسـي 
 .)هـ٤٥٦:ت(
o  يف املكتبة يوجد منه نسخة خطية

: رقــم ،املركزيــة يف الريــاض
ونسخة يف مكتبة ال له  ،١٠١٤

) ششـــن( ١/٧٥، ٢١٣ ،يل
ونسخة ، ضمن جمموع] ٣٦٥٣[

 ١/١٥١ ،يف املكتبة التيموريـة 
 ضمن جممـوع،  ،]٢٦٩جماميع [

وقد طبع يف املطبعة األزهريـة يف  
 .هـ١٣٠١ ،القاهرة

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
زانـة  خ. واإلسالمي املخطـوط 

التراث التابعة ملركز امللك فيصل 
، للبحوث والدراسات اإلسالمية

ولعل ابن حزم هذا هو ابن حزم 
  .آخر من علماء القرن الرابع

 . الناسخ واملنسوخ  .٢٨
o مل يذكر له مؤلف. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

 ].٢٦٢[ ٢٣ ،ال له يل
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

 .٢/١٠١٣، واإلسالمي املخطوط
 . الناسخ واملنسوخ .٢٩
o مل يذكر له مؤلف. 

o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة
جممـوع  [ ٣٠٢ ،عثمانيـة  نور

٤٨٩٠ .[ 
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

  .٢/١٠١٣ ،واإلسالمي املخطوط
 . الناسخ واملنسوخ .٣٠
o مل يذكر له مؤلف. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

جمموع [ ٣٤ ،باشا يجورليلي عل
٤٤٣.[ 

o الشامل للتراث العـريب   الفهرس
 .٢/١٠١٣ ،واإلسالمي املخطوط

ألحـد  . (الناسخ واملنسـوخ    .٣١
 ). علماء الشيعة

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

 ].١٥٦٢[ ٤/٤٥٨ ،رضا
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

  .٢/١٠١٢ ،واإلسالمي املخطوط
 .نسوخاملالناسخ و .٣٢
o مل يذكر له مؤلف. 
o خطية يف مكتبة  يوجد منه نسخة

 ٦٨ ،باشـا  يحكيم أوغلي عل
 ].٩٥٦جمموع [
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

  .٢/١٠١٣ ،واإلسالمي املخطوط
 .الناسخ واملنسوخ  .٣٣
o مل يذكر له مؤلف. 



 

   ١٠ 

 

o يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة 
ــا  ١/١٥٠ ،أمربوزيانــــ

]CCLXXVIIIX81 E-SUP.[ 
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

  .٢/١٠١٢ ،واإلسالمي املخطوط
 .الناسخ واملنسوخ  .٣٤
o    حممد بـن السـائب الكلـيب ،

 .)هـ١٤٦:ت(
o ٥٩ :، صلفهرستا.  
 .الناسخ واملنسوخ  .٣٥
o مقاتـــل بـــن ســـليمان، 

 .)هـ١٥٠:ت(
o ٣١٢ :، صالفهرست.  
 .الناسخ واملنسوخ  .٣٦
o  ت( ،احلسن بن واقد القرشـي :

 .)هـ١٥٧
o ٥٣ :، صالفهرست.  
 .الناسخ واملنسوخ  .٣٧
o  سـلم أعبد الرمحن بن زيد بن، 

 .)هـ١٨٢: ت(
o ٣٧٤ :، صالفهرست. 
 .الناسخ واملنسوخ  .٣٨
o     حجاج بـن حممـد املصيصـي

 .)هـ٢٠٥: ت( ،األعور
o ٥٨ :، صالفهرست. 
 .الناسخ واملنسوخ  .٣٩
o احلالجالقاسم  وأب. 
o ٥٩ :، صالفهرست.  
  .الناسخ واملنسوخ  .٤٠

o  عبد الوهاب بن عطاء العجلـي، 
 .)هـ٢٠٦: ت(
o ٣٧٧ :، صالفهرست.     
 .الناسخ واملنسوخ  .٤١
o  ت( ،بن علي بن فضالاحلسن :

 .)هـ٢٢٤
o ١/١٣٨ ،طبقات املفسرين.   
 .الناسخ واملنسوخ  .٤٢
o  ت( ،جعفر بن مبشر الثقفـي :

 .)هـ٢٣٤
o ٢٩١ :، صالفهرست.  
 .الناسخ واملنسوخ  .٤٣
o   ،ــونس ــن ي ــريج ب : ت(س

 .)هـ٢٣٥
o ٣٨١ :، صالفهرست.  
 .الناسخ واملنسوخ  .٤٤
o ٢٤١: ت(امحد بـن حنبـل،   أ 

 .)هـ
o ٣٧٩ :، صالفهرست.  
 .سوخ الناسخ واملن .٤٥
o  ،سليمان بن األشعث السجستاين

 .)هـ٢٧٥: ت(
o ٣٨٣ :، صالفهرست.  
 .الناسخ واملنسوخ  .٤٦
o   ،ــل ــن إمساعي ــد ب : ت(حمم

 .)هـ٢٨٠
o ٥٩ :، صالفهرست.  
 .الناسخ واملنسوخ  .٤٧



 

   ١١ 

 

o  ،ت(إبراهيم بن إسحاق احلريب :
 .)هـ٢٨٥

o ٥٩ :، صالفهرست.  
 .الناسخ واملنسوخ  .٤٨
o  ،ت(إبراهيم بن عبد اهللا الكجي :

 .)هـ٢٩٢
o ٥٩ :، صفهرستال.  
 .الناسخ واملنسوخ  .٤٩
o بن إبراهيم بن هاشم القمي يعل، 

 .القرن الثالث
o ١/٣٨٥ ،طبقات املفسرين. 
 .الناسخ واملنسوخ  .٥٠
o     احلسني بن منصـور املشـهور

 .)هـ٣٠٩: ت(باحلالج، 
o ٦٢: ، صالفهرست.  
 .الناسخ واملنسوخ  .٥١
o عبد اهللا بن سليمان : ابن أيب داود

 .)هـ٣١٦: ت(األشعث، 
o ٥٨ :، صتالفهرس.  
 .الناسخ واملنسوخ  .٥٢
o  ت(، الـزبريي  محدأالزبري بن :

 .)هـ٣٧١
o ٥٩ :، صالفهرست.  
 .الناسخ واملنسوخ  .٥٣
o     حممد بن عثمـان بـن مسـبح

ــد،  ــروف باجلعـ : ت(املعـ
 .)هـ٣٢٦

o ٦٠: ، صالفهرست.  
 .الناسخ واملنسوخ  .٥٤

o   ،ت(احلسني بن علي البصـري :
 .)هـ٣٣٩

o ١/١٥٦ ،طبقات املفسرين.  
 .الناسخ واملنسوخ  .٥٥
o   ــن ــم ب ــبغ، أقاس : ت(ص

 .)هـ٣٤٠
o ٢/٣٢، طبقات املفسرين.  
 .الناسخ واملنسوخ  .٥٦
o   ،ــي ــر الربدع ــو بك : ت(أب

 .)هـ٣٥٠
o ٣٩٠: ، صالفهرست.   
 .الناسخ واملنسوخ  .٥٧
o   ،ت(املنذر بن سعيد البلـوطي :

 .)هـ٣٥٥
o ٢/٣٣١ ،طبقات املفسرين.  
 .الناسخ واملنسوخ  .٥٨
o  ،ت(أبو سعيد السريايف النحوي :

 .)هـ٣٦٨
o ٥٩ :ص، الفهرست.  
 .الناسخ واملنسوخ  .٥٩
o  ،ت(سليمان بن خلف الباجي :

 .)هـ ٤٧٤
o طبقـات املفسـرين   ،ومل يتمه، 

١/٢٠٢.   
 .الناسخ واملنسوخ  .٦٠
o    ،ت(عبد امللك بـن حبيـب :

 .)هـ٤٨٩
o ١/٣٥٠ ،طبقات املفسرين.  
 .الناسخ واملنسوخ  .٦١



 

   ١٢ 

 

o ت(شــبيلي، أبــو العبــاس اإل :
 .)هـ٥٣١

o ١/٤٠ ،طبقات املفسرين. 
 .الناسخ واملنسوخ  .٦٢
o محد بن جعفر البغدادي املعروف أ

 .)هـ٣٣٤: ت(بابن املنادي، 
o ٤/٤١١ ،كشف الظنون.  
 .الناسخ واملنسوخ  .٦٣
o ت(بن عبد اهللا الواسطي،  حيىي :

 .)هـ٧٣٨
o ٤/٤١٢ ،كشف الظنون.  
 .الناسخ واملنسوخ  .٦٤
o   عبد اهللا بن عبد الرمحن األصـم

املسمعي من أصـحاب اإلمـام   
 .القرن الثاين ،الصادق

o ٤/٤١٢ ،كشف الظنون. 
 .الناسخ واملنسوخ  .٦٥
o ت(محد بن إمساعيل األبشيطي، أ :

 .)هـ٨٨٣
o ٤/٤١٢ ،كشف الظنون.  
 .الناسخ واملنسوخ  .٦٦
o   كمال الدين بن حممد العبـادي

 . الناصري
o ٤/٤١٢ ،كشف الظنون.  
 .الناسخ واملنسوخ  .٦٧
o  ،سعد بن إبراهيم األشعري القمي

 .)هـ ٣٠١: ت(
o ٤/٤١٢ ،كشف الظنون.  
  .الناسخ واملنسوخ  .٦٨

o و احلسني حممـد بـن حممـد    أب
 .)هـ٣٦٨: ت(النيسابوري، 

o ٤/٤١١ ،كشف الظنون.  
 .الناسخ واملنسوخ  .٦٩
o    ،ت(أبو املطرف بـن فطـيس :

 .)هـ٤٠٣
o ١/٢٨٦ ،طبقات املفسرين.  
 .الناسخ واملنسوخ  .٧٠
o      أبو مسـلم حممـد بـن حبـر

 .)هـ٣٢٢: ت(األصفهاين، 
o ١/٥٩ ،بغية الوعاة.  
 .الناسخ واملنسوخ  .٧١
o  بـابن   على بن حممد املعـروف

 .)هـ٦١١: ت(احلصار، 
o ٤/١٢٢ ،التكملة لوفيات النقلة.  
 .الناسخ واملنسوخ  .٧٢
o     أبو بكر حممـد بـن القاسـم

 .)هـ٣٢٨: ت(األنباري، 
 .الناسخ واملنسوخ  .٧٣
o جهـوري،  عطية اهللا بن عطية األ

 .)هـ١١٩٠: ت(
o  ،وقد وصل إلينا ، ٥/٣٣األعالم

 .زال خمطوطاً وما
 .الناسخ واملنسوخ  .٧٤
o  حممد العتـائقي  عبد الرمحن بن

 .)هـ٧٩٠: ت(احللي، 
o يعبد اهلـاد : وقد طبع، حتقيق 

  .م١٩٧٠الفضلي، النجف، 
 .الناسخ واملنسوخ  .٧٥



 

   ١٣ 

 

o بو عبد اهللا حممد بـن عبـد اهللا   أ
 .سفرايييناإل

o  لبـاب   :بكتاب طبع ملحقاًوقد
  .النقول

 .الناسخ واملنسوخ  .٧٦
o دارم بن قبيصة التميمي الدارمي، 

 .من أصحاب اإلمام الرضا
o  ٣: كتاب العتائقي، صمقدمة. 
 .الناسخ واملنسوخ  .٧٧
o إسحاق إبراهيم املؤدب وأب. 
o ٥٩ :، صالفهرست. 
 .الناسخ واملنسوخ  .٧٨
o احلارث بن عبد الرمحن. 
o ٥٩ :، صالفهرست.  
 .الناسخ واملنسوخ  .٧٩
o هشام بن علي بن هشام. 
o ٥٩ :، صالفهرست.  
 .الناسخ واملنسوخ  .٨٠
o سعيد النحوي وأب. 
o ٥٩ :، صالفهرست. 
 .وخ الناسخ واملنس .٨١
o محد بن حممد بن هانئ األثرمأ. 
o ٣٧٩ :، صالفهرست.  
 .الناسخ واملنسوخ  .٨٢
o  أو ابن أيب زياد(إمساعيل بن زياد (

 .القرن الثاين ،السكوين
o ٥٩ :، صالفهرست. 
 .الناسخ واملنسوخ  .٨٣

o محد بن حممد بن عيسى القميأ، 
 .الرضا اإلماممن أصحاب 

o ٤٩: فهرست الطوسي، ص.  
 .الناسخ واملنسوخ  .٨٤
o ن العباس املعروف بـابن  حممد ب

 .القرن الرابع  ،احلجام
o  ١٧٧: فهرست الطوسـي، ص  .

  .١٤٣: معامل العلماء، ص
  .الناسخ واملنسوخ  .٨٥
o   حممد بن علي بن بابويه القمـي

ــدوق،   ــروف بالص : ت(املع
 .)هـ٣٨١

o ٣٠٦: الرجال للنجاشي، ص.  
 .الناسخ واملنسوخ  .٨٦
o ت(محـد،  أبن  يعل :الواحدي :

 .)هـ٤٦٨
o ٧٧: ثال، صالوسيط يف األم.  
 .الناسخ واملنسوخ  .٨٧
o أبو عبد اهللا حممـد   :ابن الشواش

 .)هـ٦١٩: ت(محد، أبن 
o   برنامج شـيوخ الـرعيين، ص :

١٥٤.   
 .الناسخ واملنسوخ  .٨٨
o عيسى اجللودي. 
o ١٨١: الرجال للنجاشي، ص.      
 .الناسخ واملنسوخ  .٨٩
o أبو إمساعيل الزبيدي. 
o ٦٢: فهرست ابن الندمي، ص.  
 .الناسخ واملنسوخ  .٩٠



 

   ١٤ 

 

o محد بن اجلنيدأعلي حممد بن  أبو، 
 .هـ٣٨١املتويف سنة 

o الفسخ على من أجاز ( :له كتاب
: الرجال للنجاشي، ص ،)النسخ
ــي،  . ٣٠٢ ــت الطوس فهرس

  .١٦٠:ص
 .الناسخ واملنسوخ من القرآن  .٩١
o مل يذكر له مؤلف. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

ــة ــاميع [ ١/١٥٢ ،التيموري جم
١٤٤.[ 

o عـريب  الفهرس الشامل للتراث ال
  .٢/١٠١٢ ،واإلسالمي املخطوط

 .الناسخ واملنسوخ يف القرآن  .٩٢
o مل يذكر له مؤلف. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

 .]٢٩٠[ ٢٠ ا،آيا صوفي
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

  .٢/١٠١٢ ،واإلسالمي املخطوط
الناسخ واملنسوخ مـن القـرآن    .٩٣

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

ــة ــاميع [ ١/١٥٠ ،التيموري جم
١١٩.[ 

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
 .٢/١٠١٢ ،واإلسالمي املخطوط

الناسخ واملنسوخ مـع الـدرة    .٩٤
 .السنية 

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

 ].٤١[ ٥ ،حالت أفندي
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

  .٢/١٠١٣ ،واإلسالمي املخطوط
معه (سوخ يف القرآن الناسخ واملن .٩٥

 ) .تفسري الوجيز للواحدي
o  مل يذكر له مؤلف. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

 . ] ٢٩٠[ ٢٠آيا صوفيا 
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

  .٢/١٠١٢ ،واإلسالمي املخطوط
الناسخ واملنسـوخ يف القـرآن    .٩٦

العزيز وما فيه مـن الفـرائض   
 .والسنن 

o    القاسم بن سـالم أبـو عبيـد 
 ).هـ٢٢٤:ت(ي، اهلرو

o حممد بن صاحل املـديفر،  :حققه 
جامعة اإلمـام   رسالة ماجستري،

وقـد   ،حممد بن سعود اإلسالمية
معهد تاريخ : طبع يف فرانكفورت

ــة واإلســالمية،  ــوم العربي العل
، وطبـع ىف مكتبـة   هـ١٤٠٥

حممـد صـاحل   : الرشد بتحقيق
 .  املديفر

 .الناسخ واملنسوخ يف القرآن .٩٧
o ر حممد بن عبد أبو بك :ابن العريب

اهللا بن حممد بن عبد اهللا املعافري 
 ).هـ ٥٤٣:ت(املالكي، 



 

   ١٥ 

 

o يف  ،عبد الكـرمي املـدغر   :حققه
 جامعة القرويني، رسالة دكتوراه،

وزارة األوقـاف  : طبع يف الرباط
هـ، ١٤٠٨والشؤون اإلسالمية، 

 .٥٠٨٥٣٣: رقم 
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

بحوث التابعة ملركز امللك فيصل لل
 .والدراسات اإلسالمية

 .الناسخ واملنسوخ يف القرآن .٩٨
o   أحد تالمذة اإلمام أيب إسـحاق

 .)هـ٤١٨ :ت( ،اإلسفرائيين
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

اـاميع  [ ٢/٤٩٤ ،خبـش  خدا
٢٦٥٣/٥.[ 

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
 .٢/١٠١٢ ،واإلسالمي املخطوط

الناسخ واملنسوخ يف كتـاب اهللا   .٩٩
 .الف العلماء يف ذلكواخت

o   النحاس أبو جعفر أمحد بن حممد
بن إمساعيل املـرادي املصـري   

 ).هـ٣٣٨:ت(النحوي، 
o سليمان إبراهيم عبـد اهللا   :حققه

 يف رسـالة ماجسـتري،   ،الالحم
جامعة اإلمام حممد بـن سـعود   

 .اإلسالمية
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 
: رقـم  ،اسات اإلسـالمية والدر

ــامل  .٤٧٠٧٩٤ ــرس الش الفه
ــالمي  ــريب واإلس ــراث الع للت

: ، ولعله كتاب ١/٥٠ ،املخطوط
الناسخ واملنسوخ اآليت، له عـدة  
طبعات من أحسنها طبع مؤسسة 

الــدكتور : الرســالة، بتحقيــق
  .الالحم

 . الناسخ واملنسوخ .١٠٠
o مل يذكر له مؤلف. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

 ٤٥٩ – ٤/٤٥٨ ،رضـــــا
]١٥٦١.[ 
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

 .٢/١٠١٣ ،واإلسالمي املخطوط

 .الناسخ واملنسوخ .١٠١
o أبو منصور عبد القاهر  :البغدادي

بن طاهر بـن حممـد التميمـي    
 ).هـ٤٢٩:ت( ،اإلسفراييين

o حلمي كامل أسعد عبـد   :حققه
 يف رسـالة ماجسـتري،   ،اهلادي

ــرى  ــة أم الق ــم ،جامع : رق
٤٦٨٤٨٥. 

o ومات الرسائل اجلامعية قاعدة معل
التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 

، وهـو  والدراسات اإلسـالمية 
 .مطبوع

 . الناسخ واملنسوخ .١٠٢
o مل يذكر له مؤلف. 
o     يوجد منـه نسـخة خطيـة يف

ــة ــة األوزبكي  ٤/٩٠ ،األكادميي
]٢٩٢٥(  ١١/١٤٩٧[(. 



 

   ١٦ 

 

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
 .٢/١٠١٢ ،واإلسالمي املخطوط

 .سوخالناسخ واملن .١٠٣
o مل يذكر له مؤلف. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

ــل  ــاف املوص ــائغ(أوق  ،)الص
 ].٦/جمموع  ٢١/١٧[ ٧/١٩٤

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
 .٢/١٠١٢ ،واإلسالمي املخطوط

 . الناسخ واملنسوخ .١٠٤
o مل يذكر له مؤلف. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

-٧٥[ ٢٥ ،جامعة اإلمـارات 
٦/٦.[ 

o ل للتراث العـريب  الفهرس الشام
 .٢/١٠١٢ ،واإلسالمي املخطوط

 .الناسخ واملنسوخ .١٠٥
o مل يذكر له مؤلف. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

 ] .١٨٧[ ١٣ ،ذاكر حسني
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

  .٢/١٠١٢ ،واإلسالمي املخطوط

  .الناسخ واملنسوخ  .١٠٦
o لعله القريواين " املقري"سم اأبو الق

قـري،  أبو القاسم بن حمـرز امل 
 .)هـ٤٥٠حنو:ت(
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

ــاتح ، )]٢(٥٤١٨[ ٣٦٩ ،فـ
 .جمموعة رسائل

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
 .٢/٨٧٧ ،واإلسالمي املخطوط

 . الناسخ واملنسوخ .١٠٧
o مل يذكر له مؤلف. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

 ١/٤٧ ،لينغراد ،معهد االستشراق
]٤١٧٠ B  )ب٢٦(.  )٢٠٩-

                                                                       .)ب٣٧
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

 .٢/١٠١٢ ،واإلسالمي املخطوط

 .الناسخ واملنسوخ .١٠٨
o مل يذكر له مؤلف. 
o   يهـودا (يف مكتبة جاريـت(، 

١٤٤ -)٢٩٦٩[(١٥[ . 
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

 .٢/١٠١٢ ،واإلسالمي املخطوط

 .الناسخ واملنسوخ .١٠٩
o إبراهيم بن حممد بن أيب عبد اهللا، 

 .هـ٤٧٣ سنة كان حياً
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

ــه ،اجلمعيــة اآلســيوية  ،كلكت
١١٩(١ ١٠٣٥[١/٤٧[( ،

 ،نسبها سزكني البـن سـالمة  
 .)هـ٤١٠:ت(
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

 .١/١١٥، واإلسالمي املخطوط

  .الناسخ واملنسوخ .١١٠



 

   ١٧ 

 

o  لعله إبراهيم " (الشافعي"هيم إبرا
كـان   ،بن حممد بن أيب عبد اهللا

  .املذكور آنفاً )هـ٤٧٣ حياً
o  يوجد منه نسخة خطية يف املكتبة

ــة ــت، إالعموميـ  ،نبولاسـ
٦١٨/٣٣٧[٣٢.[ 

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
 .٢/٨٣٣، واإلسالمي املخطوط

 .الناسخ واملنسوخ .١١١
o هبة اهللا بن حممد بن : ابن رواحة

ــد ال ــوي،  عب ــد احلم واح
 .)هـ٦٢٢:ت(
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

 ].١١٥٣[ ٩٨ ،سليم آغا
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

 .١/٢٤٣ ،واإلسالمي املخطوط

 .الناسخ واملنسوخ .١١٢
o مشس الدين أمحد  :ابن كمال باشا

بــن ســليمان الرومــي،   
 .)هـ٩٤٠:ت(
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

ــي  ــرم املك ــرية( ،احل  :بنش
٥/١٩٦٨/٥٣٥. ( 

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
 .١/٥٦٨ ،واإلسالمي املخطوط

 .الناسخ واملنسوخ .١١٣
o مجال الدين أبو الناصر  :ابن املتوج

أمحد بن عبـد اهللا بـن حممـد    
 .)هـ٨١٠:ت(البحراين، 

o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة
 ١١٤٢[  ٥/٢٤٠ ،ملك الوطنية

ــة  )]٣٨( ــخة يف املكتب ، ونس
 )].٢( ٨٢١[ ٥/١٥٩ ،نفسها

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
  .١/٤٤٢ ،واإلسالمي املخطوط

  . الناسخ واملنسوخ .١١٤
o معني الدين حممد بن عبد  :اهلروي

 .)هـ ٩١٥:ت(سفزاري، اهللا اإل
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

نشــرية ( ،احلــرم املكــي 
 ].٤٤٩ش) [٥/١٩٦٨/٥٣٥

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
  .١/٥٤٥ ،واإلسالمي املخطوط

 . الناسخ واملنسوخ  .١١٥
o مل يذكر له مؤلف. 
o    يوجد منه نسـخة مصـورة يف

بقسم  ،لميةيمكتبة املصغرات الف
املخطوطات باجلامعة اإلسـالمية  

 . ١٠٧٤: رقم باملدينة املنورة،
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

فيصل للبحـوث والدراسـات   
 .اإلسالمية

 .الناسخ واملنسوخ .١١٦
o ابن املظفر. 
o نسخة خطية يف مركز  يوجد منه

امللك فيصل للبحوث والدراسات 
: رقـم   ،اإلسالمية يف الريـاض 

١٢١٠٦. 



 

   ١٨ 

 

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
فيصل للبحـوث والدراسـات   

 .اإلسالمية

 .الناسخ واملنسوخ  .١١٧
o مل يذكر له مؤلف. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

: رقم ،كلية اآلداب واملخطوطات
 . ٣مج  ٣٧٤

o  التراث التابعة ملركز امللك خزانة
فيصل للبحـوث والدراسـات   

 .اإلسالمية

 .الناسخ واملنسوخ  .١١٨
o مل يذكر له مؤلف. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مركز

امللك فيصل للبحوث والدراسات 
ب : رقم  ،اإلسالمية يف الرياض

٤٨٣٣-٤٨٣٢ . 
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

فيصل للبحـوث والدراسـات   
 .اإلسالمية

 . الناسخ واملنسوخ  .١١٩
o مل يذكر له مؤلف. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

 ة،معهد البريوين للدراسات الشرقي
: رقـم   ،بطشقند يف أوزبكستان

١٤٩٧ . 
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

فيصل للبحـوث والدراسـات   
 .اإلسالمية

 .الناسخ واملنسوخ  .١٢٠
o احلسن بـن سـفيان   : الفسوي

 .الفسوي
o سـخة مصـورة يف  يوجد منه ن  

مكتبة املصغرات الفيلمية، بقسم 
املخطوطات باجلامعة اإلسـالمية  

 ،١٦٨١: رقم ،يف املدينة املنورة
ـ  تطـوان يف   ةونسخة يف خزان

 .م ٤٣٣: رقم ،تطوان باملغرب
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

فيصل للبحـوث والدراسـات   
 .اإلسالمية

 .الناسخ واملنسوخ .١٢١
o مسلم بـن   عطاء بن :ابن ميسرة

ــاين،  ــرة اخلراســ ميســ
 .)هـ١٢٧:ت(
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

) ١/٣٣ســـز  ( ،الظاهريـــة
 ].١٨.جمموع[
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

 .١/١٨، واإلسالمي املخطوط

 .الناسخ واملنسوخ .١٢٢
o  أبو منصور حممد بن  :األزهري

أمحد بـن األزهـر اهلـروي،    
 .)هـ٣٧٠:ت(
o ة يوجد منه نسخة خطية يف مكتب

ونسخة  ،]١٩٦[ ١٢ ،احلميدية
ـ   ١٢:بـرقم  ها،يف املكتبة نفس

 ،ونسخة يف نور عثمانية ،]١٩٧[
٦٠٦[ ٣٦.[ 



 

   ١٩ 

 

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
 .١/٥٤ ،واإلسالمي املخطوط

 . الناسخ واملنسوخ .١٢٣
o أبو منصور عبد امللك بن : الثعاليب

حممد بن إمساعيل النيسـابوري،  
 .)هـ٤٢٩:ت(
o مكتبة يوجد منه نسخة خطية يف 

جمموعة [ ٢/٥٦ ،متحف موالنا
1732Cilt316/4.[ 

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
 .١/٩٣ ،واإلسالمي املخطوط

 .الناسخ واملنسوخ .١٢٤
o كان حيـاً  ،احلافظ أبو منصور ،

 .)هـ١٢٤٩:قبل(
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

ــة -٢/٣٢٨) ق-ع( ،الظاهري
نسخة خطية ، و]٦٠٥٩[ ٣٢٩

ــة ــة املركزي ــة جا ،يف مكتب مع
 ].٢/١١٢[ ١٧-١٦ ،السليمانية

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
ــوط ــالمي املخطـ  ،واإلسـ

٢/٨٩٤،٨٠٦. 

 .الناسخ واملنسوخ .١٢٥
o  طاهر بن نيب :رهاوي.  
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

 07[ ٠٧/٣/٣٧٤  ،تكلي أوغلو

Tekeli 814/3.[ 
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

 .واإلسالمي املخطوط

 .سوخالناسخ واملن .١٢٦
o  أبو طاهر حممد بن أمحد  :السلفي

 .)هـ٤٨٣:ت(األصبهاين، 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

 ].١٨٢[ ١٠ ،ملت
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

 .١/١١٦ ،واإلسالمي املخطوط

 . الناسخ واملنسوخ .١٢٧
o عبد اهللا بـن  : صاحب الزعفران

احلسني بن القاسم بن إبرهيم بن 
إمساعيل بـن إبـراهيم احلسـين    

 .)هـ٣٠٠حنو (الزيدي 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

 ،صنعاء، )الغربية( ،اجلامع الكبري
ونسخة يف  ،]١٢٠جمموع[ ٧٧١

) األوقاف( ،صنعاء، اجلامع الكبري
١٧٥[ ٢٢٥- ١/٢٢٤[، 

 ،ونسخة يف مكتبة الدولة بـربلني 
٩/٥٧٤ ]10226. Glass.128.[ 

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
 .٢/٨٧٠ ،طواإلسالمي املخطو

 .الناسخ واملنسوخ .١٢٨
o أبو عبد اهللا حممد بـن   :العامري

عبد اهللا بن علـى اإلسـفرائييين   
 .)هـ٤١٨:ت(الشفعوي، 

o   توجد منه سبعا وعشرين نسـخة
منها نسخة يف مكتبـة جامعـة   

 ،]٢٢١٢٤[ ٤/١٤٠  ،القاهرة
 ،القاهرة ،ونسخة يف دار الكتب

ونسخة  ،]جماميع ١٣٣[  ١/٦٤



 

   ٢٠ 

 

 ٧٣٦[(  ١/١٩٦ ،يف األزهريــة
ونسخة ، ]٣٤٧٨٣حليم ) جماميع

-٢/٣٣٢) ق.ع( ،يف الظاهرية
 :وقد حققـه ، ] ٦٠١٠[٣٣٣

يف  ،عبد الصبور حمبـت خـان  
جامعة امللـك   رسالة ماجستري،

 . ٥٠٨٥٧٥: رقم ،سعود
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 
الفهـرس  . والدراسات اإلسالمية

العريب واإلسالمي  الشامل للتراث
  .١/٨٠ ،املخطوط

  . الناسخ واملنسوخ .١٢٩
o مصلح الدين حممد بـن   :الالري

 ٩٧٩:ت(صالح بـن جـالل،   
 .)هـ

o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة
معه ، ]١٧٢[ ١٢ ،عاطف أفندي

تفسري سورة اإلخالص للفخـر  
 .هـ٦٠٦:الرازي ت

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
  .١/٢٣٤ ،واإلسالمي املخطوط

 . اسخ واملنسوخالن .١٣٠
o عبد الوهاب. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف املكتبة

 ٣٢ ،اســـتنبول ،العموميـــة
]٦٢٠/٣٣٩.[ 
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

  .٢/٨٧٠ ،واإلسالمي املخطوط

  . الناسخ واملنسوخ .١٣١

o عبد اهللا بن عبد اخلالق. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف املكتبة

 ].٣٤[٣٢ ،نبولاستإ ،العمومية
o ل للتراث العـريب  الفهرس الشام

  .٢/٨٧٠ ،واإلسالمي املخطوط

 . الناسخ واملنسوخ  .١٣٢
o كـان   ،بركات بن أمحد :املرتيين

 .هـ ١٢٧١ سنة حياً
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

ــت  ٢٩٣[ -١/٢٩٢ ،نبولاإسـ
676A 5026.[ 

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 

فهـرس  ال .والدراسات اإلسالمية
الشامل للتراث العريب واإلسالمي 

  .٢/٨١٢ ،املخطوط

  .الناسخ واملنسوخ  .١٣٣
o املقرئ أبو نصر. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

 ٥٠٣ ،بغـداد  ،الدراسات العليا
]٦٢١/٤.[ 
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

  .٢/٨٩٢ ،واإلسالمي املخطوط

 . الناسخ واملنسوخ  .١٣٤
o     املظفر بن احلسـني بـن زيـد

 .الفارسي
o  يوجد منه نسخة خطية يف مركز

امللك فيصل للبحوث والدراسات 
رقــم  اإلســالمية يف الريــاض،



 

   ٢١ 

 

جامع : "، وورد بعنوان١٢١٠٦:
ما يف القرآن الكرمي من اآليـات  

 ".ة واملنسوخ ةالناسخ
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

فيصل للبحـوث والدراسـات   
 .اإلسالمية

 .الناسخ واملنسوخ  .١٣٥
o براهيم بـن  إبن  القاسم: الرسي

ــي،  إ ــل الرسـ : ت(مساعيـ
 ).هـ٢٤٦

o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة
ــة ــرلني الدولــ  ،يف بــ

ونسـخة يف   ،٤٨٧٦.١٩:رقم
: رقم ،مكتبة اجلامع الكبري بصنعاء

١٧٥. 
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

فيصل للبحـوث والدراسـات   
 .اإلسالمية

 . الناسخ واملنسوخ  .١٣٦
o محـد  أحممـد بـن   : الزهروي

 ).هـ٣٧٠: ت(زهروي، ال
o   يوجد منه نسخة خطية يف نـور

: رقـم   ،نبولاسـت إيف  ةعثماني
٦٠٦. 

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
فيصل للبحـوث والدراسـات   

 .اإلسالمية

 . الناسخ واملنسوخ  .١٣٧
o مل يذكر له مؤلف. 

o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة
مركز البحث العلمـي وإحيـاء   

 ٤٤٦:رقـم   ،التراث اإلسالمي
عن جامعـه برنسـتون بـرقم    (

 ).جماميع.تفسري ٢٢٨/٢
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

فيصل للبحـوث والدراسـات   
 .اإلسالمية

 . الناسخ واملنسوخ .١٣٨
o مصـطفى بـن داود  : ابن داود ،

 ).هـ١٠٧٦بعد : ت(
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

: رقـم   ،نبولاسـت إكوبريل يف 
٢١٦. 

o ز امللك خزانة التراث التابعة ملرك
فيصل للبحـوث والدراسـات   

 .اإلسالمية

 . الناسخ واملنسوخ .١٣٩
o مل يذكر له مؤلف. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

-وع ٤٥-أ[ ٢٣/ ٢  ،العباسية
 .ضمن جمموع ،]١١٧

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
  .٢/١٠١٣ ،واإلسالمي املخطوط

الناسخ واملنسوخ بني اإلثبـات   .١٤٠
 . والنفي 

o اجلربي عبد املتعال حممد. 
o القـاهرة  ،ةمطبوع، مكتبة وهب، 

 . هـ١٤٠٧



 

   ٢٢ 

 

ابن شهاب عن الناسخ واملنسوخ  .١٤١
 .الزهري

o بـن مـودود    احلسني بن حممد
 .السلمي

o  يوجد منه نسخة خطية يف معهد
 ،املخطوطات العربية يف القـاهرة 

 ١٠٨٤ ،عن دار الكتب املصرية
ــة  تفســري ، ونســخة يف مكتب

برنستون يف مدينـة برنسـتون   
رقم  ،املتحدة األمريكيةبالواليات 

 :٢٢٨ . 
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

فيصل للبحـوث والدراسـات   
 .اإلسالمية

 .الناسخ واملنسوخ .١٤٢
o أحد علماء الشيعة. 
o  يف مكتبة يوجد منه نسخة خطية

 ].١٤٢٧[ ١/٥٩) ٢ط( ،رضا
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

  .٢/١٠١١ ،واإلسالمي املخطوط

 .القرآن  الناسخ واملنسوخ يف .١٤٣
o مل يذكر له مؤلف. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مركز

امللك فيصل للبحوث والدراسات 
: رقـم  اإلسالمية يف الريـاض، 

١٣٨٧٣. 
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

فيصل للبحـوث والدراسـات   
  .اإلسالمية

 . الناسخ واملنسوخ يف القرآن .١٤٤

o عبد امللك بن إبراهيم  :األرموي
 .رموياأل

o نسـخة مصـورة يف   يوجد منه 
مكتبة املصغرات الفيلمية، بقسم 
املخطوطات باجلامعة اإلسـالمية  

ــورة  ــة املن ــم ،يف املدين : رق
٦٨٧٥/١. 

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
فيصل للبحـوث والدراسـات   

  .اإلسالمية

  .الناسخ واملنسوخ يف كتاب اهللا  .١٤٥
o  أبو اخلطاب قتـادة بـن    :قتادة

دعامة بـن قتـادة بـن عزيـز     
 ١١٨:ت(لسدودسي البصري، ا

 .)هـ
o الدكتور حامت : مطبوع، بتحقيق

  .الضامن

 . الناسخ واملنسوخ لدى الشيوخ  .١٤٦
o مل يذكر له مؤلف. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مركز

امللك فيصل للبحوث والدراسات 
ب : رقم  ،اإلسالمية يف الرياض

ــوان أيضــاً وورد ،٤٧٥٧  :بعن
 ".منظومة يف الناسخ واملنسوخ"
o لتراث التابعة ملركز امللك خزانة ا

فيصل للبحـوث والدراسـات   
 .اإلسالمية

 .الناسخ واملنسوخ من القرآن  .١٤٧



 

   ٢٣ 

 

o تقي الدين عبد اهللا : ابن أيب النجم
" أيب جنيم"بن حممد بن محزة بن 

 .)هـ ٥٦٠:ت(الزيدي، 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

 ،صـنعاء  ،)الغربية(اجلامع الكبري 
ــوع [ ٨١٨ ، ويف ]٢٥٤جممـ

 ٧٥٧ :تبــة نفســها بــرقماملك
جممـوع  [٨٠٢ و، ]٧٦جمموع [

١٩٨.[ 
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

  .١/٢٠٥ ،واإلسالمي املخطوط

الناسخ واملنسوخ مـن القـرآن    .١٤٨
 . الكرمي 

o   عبد اهللا بن احلسني بن القاسـم
  .احلسين

o عبد اهللا بن عبد اهللا بـن   :حققه
مطبوع ، مؤسسة  ،محد احلوثيأ

ـ اإلمام زيد بن علـي ال   ، ةثقافي
: رقم هـ،١٤٢٢ ،عمان-األردن

٤٢٧٤٧٨  . 

 . الناسخ واملنسوخ من اآليات  .١٤٩
o ابـن  ، بن نصر ةهبه اهللا بن سالم

 .)هـ٤١٠: ت(، ةسالم
o مطبوع عدة طبعات.  

 .النسخ بالسنة النبوية  .١٥٠
o عبد الكرمي عبد الرزاق اخلطيب. 
o ،جامعة القاهرة، رسالة ماجستري 

 .٥٦١٨١٩: رقم

o ل اجلامعية قاعدة معلومات الرسائ
التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 

  .والدراسات اإلسالمية

 .النسخ عند األصوليني  .١٥١
o  أمحد عيطان عطية. 
o ،جامعة بغـداد،  رسالة دكتوراه 

 .٥٣٥٦٧٧: رقم
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 
 .والدراسات اإلسالمية

 .النسخ يف الشريعة اإلسالمية  .١٥٢
o راشد بن عيسى اخلنني. 
o   رسالة ماجستري، جامعة اإلمـام

: حممد بن سعود اإلسالمية، رقم
٤٦٨٢٨٢. 

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 

 .والدراسات اإلسالمية

 . النسخ يف الشريعة اإلسالمية .١٥٣
o أمحد حممد صديق. 
o جامعــة أم رســالة ماجســتري ،

 .٤٦٨٥٢٧: القرى، رقم
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 
 .والدراسات اإلسالمية

 .النسخ يف القرآن الكرمي  .١٥٤
o  الشيخ علي حسن العريض. 
o ،جامعـة األزهـر، رقـم     حبث

٤( ١/٤٥٧/٦. ( 



 

   ٢٤ 

 

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
للبحوث  التابعة ملركز امللك فيصل

 .والدراسات اإلسالمية

دراسة : النسخ يف القرآن الكرمي  .١٥٥
 .تشريعية نقدية 

o مصطفى السيد بدر زيد. 
o  ،رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة

 .٦٣٦: رقم
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 
 .والدراسات اإلسالمية

النسخ والتخصيص يف الشـريعة   .١٥٦
 . والفرق بينهما  اإلسالمية

o حسن عبد اهللا العصيمي. 
o ،الرئاسة العامـة   رسالة دكتوراه

كلية التربية للبنات / لتعليم البنات
 . ٤٧١٦٥٥: رقم، مبكة

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 

 .والدراسات اإلسالمية

  .النسخ حقيقته وأحكامه  .١٥٧
o جالل الدين عبد الرمحن. 
o مطبعـة اجلـبالوي   طبوع ،م ،

  .القاهرة

 .النسخ يف الشريعة اإلسالمية  .١٥٨
o راشد بن عيسى اخلنني. 
o   رسالة ماجستري، جامعة اإلمـام

: حممد بن سعود اإلسالمية، رقم
٤٦٨٢٨٢. 

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 

  .والدراسات اإلسالمية

ية كما النسخ يف الشريعة اإلسالم .١٥٩
 . .فهمه أ
o عبد املتعال حممد اجلربي. 
o ،مكتبة علـم الفكـر   مطبوع ،

أو  ١٠٣٠٠٣:رقــم  ،لقــاهرةا
١٠٣٠٠٢.  

 .النسخ يف القرآن العظيم  .١٦٠
o عبد الرمحن بن إبراهيم املطرودي. 
o مركز البحوث التربوية، مطبوع/ 

/ جامعه امللك سعود /كلية التربية
  .هـ١٤١٤ ،الرياض

 :النســخ يف القــرآن الكــرمي  .١٦١
 .ودعاواه ، وتارخيه ، مفهومه 

o حممد صاحل علي مصطفى. 
o دمشـق  دار القلـم ،  ،مطبوع، 

  .١٦٨٦٧٥ :رقمهـ، ١٤٠٩

النسخ يف القرآن بني املؤيـدين   .١٦٢
 .ني رضواملعا

o حممد حممود ندا. 
o   ،مطبوع، مكتبة الدار العربيـة 

ـ ١٤١٧  ،القاهرة : رقـم  ،هـ
  .١٥٦٢٢٨أو   ١٥٦٢٢٩أو

 .النسخ وموقف العلماء منه  .١٦٣
o يا حممود عبد الفتاحثر. 



 

   ٢٥ 

 

o ،القـاهرة  ،دار الضياء مطبوع، 
 ٠٤٦٨٣٢: رقـم  هـ،١٤٠٨

   ٠٤٦٨٣١أو ٠٩٩٥٥٦أو

فهام األلبـاب يف نسـخ   إبدائع  .١٦٤
 .الشريعة واألحكام واألسباب 

o   إبراهيم بن عمر بـن إبـراهيم ،
 .)هـ ٧٣٢: ت(اجلعربي، 

o  يوجد منه نسخة خطية يف مركز
امللك فيصل للبحوث والدراسات 

ب : رقـم ، بالريـاض  اإلسالمية
ــخة يف  ،٤٧٥٥-٤٧٥٣ ونسـ

املكتبة العبدلية جبامع الزيتونة يف 
 .١٢٨: رقم ،تونس

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
فيصل للبحـوث والدراسـات   

 .اإلسالمية

 .بيان الناسخ واملنسوخ  .١٦٥
o   حممود بن أيب بكر بن احلسـني

 .)هـ٥٥٠:ت(، النيسابوري
o    يوجد منه نسـخة مصـورة يف 

املصغرات الفيلمية بقسـم   مكتبة
املخطوطات باجلامعة اإلسـالمية  

 ١٦١٩/٢: رقم ،يف املدينة املنورة
. 
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

فيصل للبحـوث والدراسـات   
  .اإلسالمية

 .بيان الناسخ واملنسوخ  .١٦٦
o ت ( ،الصادقي، حممود بن حسني

 .)هـ٩٧٠: حنو

o    يوجد منه نسـخة مصـورة يف
فيلمية بقسـم  مكتبة املصغرات ال

املخطوطات باجلامعة اإلسـالمية  
ــورة،  ــة املن ــم يف املدين : رق

٣٤٨٨/٨٧ . 
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

فيصل للبحـوث والدراسـات   
  .اإلسالمية

بيان سور القرآن الـيت فيهـا    .١٦٧
الناسخ واملنسوخ والسور الـيت  

 .ليس فيها ال ناسخ وال منسوخ 
o مل يذكر له مؤلف. 
o  خطية يف مكتبة يوجد منه نسخة

 ،صـنعاء ) الغربية(اجلامع الكبري 
 ].١٦٣جمموع [ ٧٨٨

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
  .٢/١٠١٣ ،واإلسالمي املخطوط

 . تفسري الناسخ واملنسوخ .١٦٨
o مل يذكر له مؤلف. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

 ١٢٩، ١١٢[ ٩٦ ،سبحان اهللا
/٢٦.[ 
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

 .٢/١٠١٣ ،ملخطوطواإلسالمي ا

تفنيد دعوى النسخ يف القـرآن   .١٦٩
 .الكرمي 

o  مجال البنا. 
o ،هــ، ١٤٢٥نشر يف  مطبوع 

 .٤٠٩٦٦٨: رقم 



 

   ٢٦ 

 

o   موقع مكتبة امللك فهد بن عبـد
  .العزيز

جامع ما يف القرآن الكرمي مـن   .١٧٠
ــخة   ــة الناس ــات الكرمي اآلي

 .واملنسوخة 
o احلسني ، احلسني بن زيد بن علي

 ).هـ ٤٥٧:ت(الفارسي، 
o نه نسخة خطية يف املكتبة يوجد م

ــة  ــق(الربيطاني   [ ٧٩٢ ،)امللح
3941-I .Or)1235( .[ 

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
  .١/١٠٠ ،واإلسالمي املخطوط

جواب النـاجي عـن الناسـخ     .١٧١
 .واملنسوخ 

o برهان الدين أبو إسحاق  :الناجي
إبراهيم بن حممـد بـن حممـود    

 .)هـ٩٠٠: ت( ،الشافعي
o املكتبة  يوجد منه نسخة خطية يف

ــة ــاميع [ ١/١٥٠ ،التيموري جم
ــة يف  ، ]٢٠٧ ــمن جمموع ض

 .١٠ :ص ،ااميع
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

  .١/٥١٠ ،واإلسالمي املخطوط

 . حاشية على الناسخ واملنسوخ .١٧٢
o مل يذكر له مؤلف. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

 ،صـنعاء ) الغربية(اجلامع الكبري 
 ].٢٤٨جمموع [ ٨١٦

o امل للتراث العـريب  الفهرس الش
  .٢/١٠١٣ ،واإلسالمي املخطوط

حقيقة النسخ وطالقة الـنص يف   .١٧٣
 .القرآن 

o مجال صاحل عطايا. 
o   مطبوع دار الوفاء لدنيا الطباعـة

ــر ــة األوىل، والنشـ ، الطبعـ
  .م١/١/٢٠٠٧

دراسات األحكام والنسـخ يف   .١٧٤
 .القرآن الكرمي 

o  حممد محزة. 
o ، هـ١٤٠٠نشر يف  مطبوع. 
o  فهد بن عبـد  موقع مكتبة امللك

 .العزيز

ــخ   .١٧٥ ــام الناس ــالة يف أحك رس
 . واملنسوخ 

o احلسن بن سفيان: الفسوي. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

[  ١/١٩١) ع.ق(، خزانة تطوان
 .]    م  ٤٣٣) ٢٥٦١(
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

 .  ٢/٨٧٤واإلسالمي املخطوط 

رسالة يف بيان السور اليت فيهـا   .١٧٦
 .ناسخ 

o ؤلفمل يذكر له م. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

 ٨٩[ ١/١١٠ ،بغداد ،األوقاف
 )].جماميع ٢٧٦٩(



 

   ٢٧ 

 

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
 .٢/١٠١٢ ،واإلسالمي املخطوط

  .رسالة يف بيان الناسخ واملنسوخ .١٧٧
o مل يذكر له مؤلف. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

ــداد ــاف يف بغ  ١/١٠٩ ،األوق
 ].جماميع ٨٨/٢٧٦٩[
o  الشامل للتراث العـريب  الفهرس

 .٢/١٠١٢، واإلسالمي املخطوط

رسالة يف بيان الناسخ واملنسوخ  .١٧٨
 .يف القرآن 

o عبد الرمحن بـن أيب  : السيوطي
 .بكر بن حممد

o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة
ــةا ــونخ ،لدولـ  ٤٠٧ ،ميـ
]12/403Quatr )893([ ونسخة يف ،

) ع.ق( ،مكتبة خزانـة تطـوان  
، ]٣٤٣  -م١٠ ) ٢٥٨[( ١٩٣

 ١/٧٦ ،مكتبـــة الســـعيدية
]148tajwid,73[. 
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

 .١/٥٣٨ ،واإلسالمي املخطوط

رسالة يف بيان الناسخ واملنسوخ  .١٧٩
 . من القرآن 

o كان حياً( ،فيض اهللا بن عبد اهللا 
 ).هـ١١٧٠ سنة

o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة
-١٩٣) ع.ق( ،خزانة تطـوان 

 ].٤٥٨ /م ٨)٢٥٩(  [١٩٤

o رس الشامل للتراث العـريب  الفه
 .٢/٧٦٧، واإلسالمي املخطوط

رسالة يف بيان سجدات القـرآن   .١٨٠
والسور اليت ا الناسخ واملنسوخ 
وأول ما نـزل منـه وشـكل    
املصحف ونقطه وعدد سـوره  

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

[   ١/٥٠ ،دار الكتب يف القاهرة
 ].جماميع ٨٩

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
  .٢/١٠٠٣، واإلسالمي املخطوط

رسالة يف بيان الناسخ واملنسوخ  .١٨١
 . من القرآن الكرمي

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

[  ١/٥٠ ،القـاهرة  ،دار الكتب
 ].م ،جمامع ١٤٣

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
  .٢/١٠١٣ ،واإلسالمي املخطوط

سـجدات الكتـاب   رسالة يف  .١٨٢
 .العزيز وبيان الناسخ واملنسوخ 

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

 ١١٤ ،امللك سعود يف الريـاض 
 ].٧/م٢٨٢٧[
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

  .٢/١٠٠، واإلسالمي املخطوط



 

   ٢٨ 

 

 . رسالة يف الناسخ واملنسوخ  .١٨٣
o عبد األحد بن بايزيد. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مركز

امللك فيصل للبحوث والدراسات 
: رقـم  اإلسالمية يف الريـاض، 

١-٠٥٠٣٤. 
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

فيصل للبحـوث والدراسـات   
 .اإلسالمية

 . رسالة يف الناسخ واملنسوخ  .١٨٤
o عبد الرمحن بن حممـد   :الدمشقي

 .الدمشقي
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

اجلامعة اإلسالمية يف عليكـره يف  
 ).٦( ٩٣: رقم  ،نداهل

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
فيصل للبحـوث والدراسـات   

 .اإلسالمية

 .رسالة يف الناسخ واملنسوخ  .١٨٥
o مل يذكر له مؤلف. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف معهد

املخطوطات العربية يف القاهرة ، 
 . ٢٧٨٥عن فاتح  ١٣٧: رقم

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
الدراسـات  فيصل للبحـوث و 

 .اإلسالمية

 . رسالة يف الناسخ واملنسوخ .١٨٦
o مل يذكر له مؤلف. 

o مكتبة  يوجد منه نسخة خطية يف
جممـوع  [ ١٤٧ ،إمساعيل ال ال

٧٠٤.[ 
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

 .٢/١٠١٣ ،واإلسالمي املخطوط

 .رسالة يف الناسخ واملنسوخ .١٨٧
o مل يذكر له مؤلف. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

 ].٢٨٦[٢٠ ،باشا يلشهيد ع
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

  .٢/١٠١٣ ،واإلسالمي املخطوط

 .رسالة يف الناسخ واملنسوخ  .١٨٨
o مل يذكر له مؤلف. 
o    يوجد منه نسـخة مصـورة يف

مكتبة املصغرات الفيلمية بقسـم  
املخطوطات باجلامعة اإلسـالمية  

 ١٧٨٧/٨٧: رقم باملدينة املنورة،
. 
o ز امللك خزانة التراث التابعة ملرك

فيصل للبحـوث والدراسـات   
 .اإلسالمية

 . رسالة يف الناسخ واملنسوخ .١٨٩
o مل يذكر له مؤلف. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

 ].٢٧٦[ ١٨ ،عاطف أفندي
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

 .٢/١٠١٣ ،واإلسالمي املخطوط

 .رسالة يف الناسخ واملنسوخ .١٩٠
o مل يذكر له مؤلف. 



 

   ٢٩ 

 

o كتبة يوجد منه نسخة خطية يف م
،  ٢٠خ [ ١٣ ،املسجد األمحدي

 ].٣٦٧ع 
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

 .٢/١٠١٣ ،واإلسالمي املخطوط

 . رسالة يف الناسخ واملنسوخ .١٩١
o مل يذكر له مؤلف. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

 ].٢٩[ ٣٢ ،احملمودية
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

 .٢/١٠١٣ ،واإلسالمي املخطوط

 . خ واملنسوخرسالة يف الناس .١٩٢
o مل يذكر له مؤلف. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

 ،لينغــراد ،معهــد االستشــراق
٣٣٤٠) ٢٠٧[(-١/٤٧ B -.[ 

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
 .٢/١٠١٣ ،واإلسالمي املخطوط

 .رسالة يف الناسخ واملنسوخ .١٩٣
o مل يذكر له مؤلف. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

 ٢٥ ،)لـوث ( ،املكتب اهلنـدي 
]١٥٥/٣١٤ B[  > 
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

 .٢/١٠١٣ ،واإلسالمي املخطوط

 . رسالة يف الناسخ واملنسوخ  .١٩٤
o مجال الدين يوسف بن : األردبيلي

ــافعي،  ــرهيم الش  ٧٩٩:ت(إب
 .)هـ

o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة
 .482[ ١/١٨٩ ،بـرلني  ،الدولة

PM. 677/5[. 
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

 .١/٤٣٢ ،سالمي املخطوطواإل

 .رسالة الناسخ واملنسوخ  .١٩٥
o أبو منصور. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

 ،جامعـة السـليمانية   ،املركزية
٢/١١٢[ ١٧-١٦.[ 

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
 .٢/٨٩٤ ،واإلسالمي املخطوط

 .رسالة الناسخ واملنسوخ .١٩٦
o مشـس الـدين   " املوىل  :الفناري

مـد  بن محزة بن حم" شاه"حممد 
 ).هـ٨٣٤:ت(، الرومي احلنفي

o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة
 ].٣٤[٤ ،عموجة حسني باشا

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
 .١/٤٥٧ ،واإلسالمي املخطوط

 .رسالة الناسخ واملنسوخ  .١٩٧
o مل يذكر له مؤلف. 
o يف مكتبة  يوجد منه نسخة خطية

 ١١٣- ٤/١٠٩، جامعة قـازان 
[LXXI (2) ].. 

o للتراث العـريب   الفهرس الشامل
 .٢/١٠١٢ ،واإلسالمي املخطوط

  .رسالة الناسخ واملنسوخ  .١٩٨
o مل يذكر له مؤلف . 



 

   ٣٠ 

 

o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة
 ١٥٨٨-٣/١٥٨٧ ،غــــرب

]١٠١٣٧/٤.[ 
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

  .٢/١٠١٢ ،واإلسالمي املخطوط

 .رسالة يف الناسخ واملنسوخ .١٩٩
o مل يذكر له مؤلف. 
o يف مكتبة  يوجد منه نسخة خطية

ــب ــا  ،دار الكت ــوفيأي  ا،ص
١٧٥-١/١٤٧ ]OP. 1274.[ 

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
 .٢/١٠١٣ ،واإلسالمي املخطوط

 . رسالة يف الناسخ واملنسوخ .٢٠٠
o مل يذكر له مؤلف. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

 ١/١٧٥ ا،صوفيأيا  ،دار الكتب
 .]OP ١٨٤٨ "مج["

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
 .٢/١٠١٣ ،سالمي املخطوطواإل

 . رسالة يف الناسخ واملنسوخ  .٢٠١
o مل يذكر له مؤلف. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

ــة  ١٥٣-١/١٥٢ ،القادريــ
]١١٨.[ 
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

  .٢/١٠١١ ،واإلسالمي املخطوط

  .رسالة يف الناسخ واملنسوخ  .٢٠٢
o  عمر بن حممـد بـن    :الفقيهي

سن بو احلألعله األزدي  .يوسف

عمر بن حممـد بـن يوسـف،    
 ).هـ٣٢٨:ت(
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

  ١/١٧٥ ا،صوفي، أيا دار الكتب
 .]OP ١٨٤٨ "مج["

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
  .٢/٨٧٦ ،واإلسالمي املخطوط

 .رسالة يف الناسخ واملنسوخ .٢٠٣
o مل يذكر له مؤلف. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

ــاف ــداد ،األوق  ١/١٢٢ ،بغ
 ].جماميع ١/١٣٨٤٨[
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

 .٢/١٠١٢ ،واإلسالمي املخطوط

 .رسالة يف الناسخ واملنسوخ .٢٠٤
o مل يذكر له مؤلف. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

ــاف ــداد ،األوق  ٢/١٢٢ ،بغ
 )].جماميع( ٢/١٣٨٤٨[
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

    .واإلسالمي املخطوط

 .وخ رسالة يف الناسخ واملنس .٢٠٥
o مل يذكر له مؤلف. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

ــة [  ١/١٨٠ ،األزهريــــ
)١٥٤٩٣)/٢٠٧.[ 
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

  .٢/١٠١٢ ،واإلسالمي املخطوط

 .رسالة يف الناسخ واملنسوخ .٢٠٦



 

   ٣١ 

 

o عبد اهللا إبراهيم بن حممد وأب. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

ــارات ــة اإلم  ٢٥ -٢٤ ،جامع
]٢/٢ -٩٣.[ 
o لفهرس الشامل للتراث العـريب  ا

  .٢/٨٦٩ ،واإلسالمي املخطوط

رسالة يف الناسـخ واملنسـوخ    .٢٠٧
 .وأسباب النزول 

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

مكتبة املصغرات الفيلمية بقسـم  
املخطوطات باجلامعة اإلسـالمية  

ــورة،  ــة املن ــم يف املدين : رق
٣٧٥٣/١. 

o ك خزانة التراث التابعة ملركز املل
فيصل للبحـوث والدراسـات   

 .اإلسالمية

رسالة يف الناسخ واملنسـوخ يف   .٢٠٨
 .القرآن العظيم 

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

 ٢/١٠٦ ،جامعة امللك سـعود 
]١٣٦٣.[ 
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

  .٢/١٠١٢ ،واإلسالمي املخطوط

 . رسالة يف جواز النسخ  .٢٠٩
o مل يذكر له مؤلف. 

o  منه نسخة خطية يف املكتبة يوجد
: رقم ،األزهرية يف مدينة القاهرة

]٢٢٤٦٥] ٩٠٢. 
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

فيصل للبحـوث والدراسـات   
 .اإلسالمية

رفع احلجـاب عـن الناسـخ     .٢١٠
 . واملنسوخ من آي الكتاب 

o حممد بن سليمان املدين،  :الكردي
 .)هـ١١٩٤:ت(
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

 ٧٣ ،روس بن عمر احلبشـي عيد
]٣٩٠.[ 
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

  .٢/٧٨١ ،واإلسالمي املخطوط

 .زيادات على الناسخ واملنسوخ  .٢١١
o أبو القاسم هبـة اهللا  : ابن سالمة

بن سالمة بن نصـر البغـدادي   
 ).هـ٤١٠:ت(الضرير، 

o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة
 ،]٢١٥[ ١/١١٥ ،كـــوبريلي

 :برقم ،سهاونسخة يف املكتبة نف
٢١١/٢[ ١/١١٣.[ 

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
، ١/٧٣ ،واإلسالمي املخطـوط 

وقد تكون نسخة مـن كتابـه   
 .السابق

سور القرآن اليت فيها الناسـخ   .٢١٢
واملنسوخ والسور اليت ليس فيها 

 .ال ناسخ وال منسوخ



 

   ٣٢ 

 

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

 ،صـنعاء ) الغربية(اجلامع الكبري 
 ].١٦٣جمموع [ ٧٨٨

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
  .٢/١٠١٣ ،واإلسالمي املخطوط

ــ .٢١٣ ــرح منظوم ــخ  ةش يف الناس
 .واملنسوخ يف علوم القرآن 

o بـن عمـر    حممد حيىي: الواليت
املختار بـن الطالـب عبـد اهللا    

 ).هـ ١٣٣٠:ت(الشنقيطي، 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

ــا . م. ب ٣٤٤[ ٨٦ ،موريتاني
 ،ونسخة يف املكتبة نفسها، ]١١

 ].أ.م ٧٦٣[ ١٩١ :برقم
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

  .٢/٨٢٦ ،واإلسالمي املخطوط

صفوة الراسخ يف علم املنسـوخ   .٢١٤
 . والناسخ 

o مشس الدين أبو عبد اهللا  :املوصلي
محـد بـن   أمحد بـن  أحممد بن 

 .)هـ٧٣٥:ت(احلسني احلنبلي، 
o الدكتور حممد بن صـاحل  : حتقيق

 .اكالرب
o  ،دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل

  .هـ١٤٢٠

 . ضوابط النسخ عند الفقهاء  .٢١٥
o نادية حممد شريف العمري. 

o ،جامعة األزهر، رسالة ماجستري 
 . ٥٤٥٠٢٤: رقم

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 

  .والدراسات اإلسالمية

ــخ   .٢١٦ ــان يف الناس ــود العقي عق
 .القرآن واملنسوخ من 

o حممد بن املطهر : املهدي الزيدي
بن املرتضى بن اهلـادي،   بن حيىي

 ).هـ٧٢٨:ت(
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

ــا  [ ٢/٨١ ،أمربوزيانــ
ونسخة يف اجلامع ، )]١٦٣(٣٩

 ٢٣ ،صـنعاء ) الغربيـة (الكبري 
 ،ونسخة يف املكتبة نفسها، ]٥٨[

 ].٢٢١جمموع [ ٨٠٧
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

  .١/٣٦٤، اإلسالمي املخطوطو

عمدة البيان يف زبـدة نواسـخ    .٢١٧
 .القرآن

o  السيد حممد رشيد بن مصـطفى، 
 .هـ١٢٩٤ سنة كان حياً

o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة
ــة ، ]١٢٧[ ١٥ ١/٠ ،التيموري
وعرفـه الزركلـي   ، خبط املؤلف

ونسـخة يف  ، مبحمد بن سالمة
ــت  ــة إس        ١/٢٩٣ ،نبولاجامع

 ]٥٠٠٨  A نسخة يف و،  ]٦٧٧
 ٩٣[ ٦٩١ ،مكتبة راشد أفندي

)٢١٨٨.[( 



 

   ٣٣ 

 

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
  .٢/٨١٧ ،واإلسالمي املخطوط

ــخ  .٢١٨ ــخ يف الناس ــدة الراس عم
 . واملنسوخ 

o البن اجلوزي. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

ــت ــة إســ         ،نبولاجامعــ
١/٢١١٢[ ١/٢٩١  A. ٦٧٣ [ 

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
  .٢/١٠١١ ،املخطوط واإلسالمي

 . فائدة يف الناسخ واملنسوخ .٢١٩
o مل يذكر له مؤلف. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

 ٢/٨٦ ،أوقاف املوصل اإلسالمية
 ].٢/جمموع  ٢٠-٩[
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

  .٢/١٠١٢ ،واإلسالمي املخطوط

فائــدة يف النســخ يف القــرآن  .٢٢٠
 .الكرمي

o مل يذكر له مؤلف. 
o طية يف مكتبة يوجد منه نسخة خ

ــة  ٥/١٨٨٥، القادريــــ
 .ضمن جمموع، ]١٤٤٩/٧/٤٥[
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

  .٢/١٠١٣ ،واإلسالمي املخطوط

 . فتح املنان يف نسخ القرآن  .٢٢١
o علي حسن العريض. 
o ة،القاهر اخلاجني، ةمطبوع، مكتب 

 .م١٩٧٣

وهـو  (فرائد فوائـد املرجـان    .٢٢٢
قالئد املرجان للمؤلـف   :خمتصر
  ).نفسه

o  بن يوسف بـن أيب بكـر   مرعي
 ).هـ١٠٣٣:ت(الكرمي، 

o     يوجد منـه نسـخة خطيـة يف
(  -١٤٢[  ١٥) يهودا(جاريت 

ـ ) ] ١٢٤٦ ة ، ونسخة يف املكتب
ــة  ــاميع [ ١/١٥١التيموري جم

١٠٦[.  
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

  .٢/٦٧٧ ،واإلسالمي املخطوط

 . يف الناسخ واملنسوخ .٢٢٣
o مل يذكر له مؤلف. 
o  يف مكتبة يوجد منه نسخة خطية

 (483)[ ١/١٨٩ ،بـرلني  ،الدولة

Mq. 180 b[. 
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

  .٢/١٠١٣ ،واإلسالمي املخطوط

يف فضائل قراءة القرآن ونسخه  .٢٢٤
 . وحفظه 

o   احلسن بن عبد اهللا بن عباس بـن
 .جعفر بن حممد بن على

o  يوجد منه نسخة خطية يف املكتبة
          ١/٧٧، مدريـــد ،الوطنيـــة

 ]١٥٥ [. 
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

  .٢/٨٥٠ ،واإلسالمي املخطوط



 

   ٣٤ 

 

يف ناسـخ  " البيان"قبضة البنان  .٢٢٥
 .ومنسوخ القرآن

o مجال الدين أبو القاسم  :الزوري
عبد الرمحن بن عيسى بن احلسن 

 .البغدادي
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

 ،صنعاء) األوقاف(اجلامع الكبري 
ــخة يف  ،]١٥٣[  ١/١٧٧ ونس

-٩[ ٢/٢٧٢ ،ة أمربوزيانامكتب
٢٨٥-١١D  )جماميع [ ،) ]٥٤١

١٠٢.[ 
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

  .٢/٨٤٢ ،واإلسالمي املخطوط

قصد الشارع من وضع الشريعة  .٢٢٦
  .والنسخ يف الشرائع 

o  منري حممد عمران  :تأليف. 
o ، هــ، ١٣٤٨نشر يف  مطبوع 

 .١٦٠٩١٠: رقم
o   موقع مكتبة امللك فهد بن عبـد

  .العزيز

ــخ قال .٢٢٧ ــان يف الناس ــد املرج ئ
 .واملنسوخ من القرآن

o  مرعـي بـن   ، مرعي املقدسي
 :ت(، ،يوسف بـن أيب بكـر  

 .)هـ١٠٣٣
o عبد اهللا بن علي بـن   :وقد حققه

، يف رسالة ماجستري ،حممد احلجي
جامعة اإلمام حممد بـن سـعود   

 .اإلسالمية

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 

، مطبـوع  لدراسات اإلسالميةوا
  .عدة طبعات

ال ناسخ وال منسوخ يف القرآن  .٢٢٨
الكتابـة   النسخ يف القرآن يعين

  . احلذف واإللغاء واإلثبات وليس
o منصور يصبح محدأ. 
o ،الشعاع للنشر والتوزيع مطبوع 

 .م١/١/٢٠٠٦، الطبعة الثانية، 

 .ال نسخ يف القرآن  .٢٢٩
o محد حجازي السقاأ. 
o ريب،مطبــوع، دار الفكــر العــ 

  .م١٩٧٨-هـ١٣٩٨ ة،القاهر

 ؟..ملاذا: نسخ يف القرآن .. ال .٢٣٠
o عبد املتعال اجلربي. 
o ة، القـاهر  ،ةوهب ةمطبوع، مكتب

 .م١٩٨٠-هـ١٤٠٠

ال منسوخ يف القـرآن يف علـم    .٢٣١
 .التفسري وفلسفة التربية القرآنية 

o  عبد الوهاب سر اخلتم أمحد. 
o جامعة اخلرطوم، رسالة دكتوراه ،

 .٥٢٢٢٤٠: رقم
o  معلومات الرسائل اجلامعية قاعدة

التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 
 .والدراسات اإلسالمية

 . مبحث الناسخ واملنسوخ .٢٣٢
o مل يذكر له مؤلف. 



 

   ٣٥ 

 

o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة
 ١/٤٧ ،لينغراد ،معهد االستشراق

–  ] )١٤٧٧) ٢٠٨ B .[ 
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

 .٢/١٠١٣، واإلسالمي املخطوط

 .ر الناسخ واملنسوخ خمتص .٢٣٣
o مل يذكر له مؤلف. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

 ،األوقاف بالسليمانية يف العـراق 
 . ١٠٩-١٠٢ااميع.ت: رقم

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
فيصل للبحـوث والدراسـات   

  .اإلسالمية

الناسخ واملنسوخ البـن  (خمتصر  .٢٣٤
 )) .هـ ٤١٠:ت(سالمة، 

o مل يذكر له مؤلف. 
o يف مكتبة د منه نسخة خطيةيوج 

ــليمانية ــاف الس  ١/٤٦ ،األوق
 ].١٠٩-١٠٢ااميع /ت[
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

  .٢/١٠١٢ ،واإلسالمي املخطوط

بـن  خمتصر الناسخ واملنسوخ ال .٢٣٥
ــافري،  ــريب املع  ٥٤٣:ت(الع

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

 .١/٩٢ ،خزانة القرويني
o الشامل للتراث العـريب   الفهرس

  . ٢/١٠١٣ ،واإلسالمي املخطوط

 .خمتصر يف علم الناسخ واملنسوخ .٢٣٦
o أبو القاسم هبة اهللا بن : البوصريى

بـن ثابـت األنصـاري     يعل
 .)هـ٥٩٨:ت(اخلزرجي، 

o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة
 ١٨إجنليزي (  ١/٣٢ ،خدا خبش

)١٤٨٢) [١٧٣) .٢.[ 
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

  .١/٢١٤ ،اإلسالمي املخطوطو

معرفة أحـوال أمـر الناسـخ     .٢٣٧
 . واملنسوخ

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

ــب ــم الرجـ  ٣/٢٨ ،قاسـ
 .ضمن جمموعة، ]٥٦٥/١[
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

  .٢/١٠١٢ ،واإلسالمي املخطوط

 .منظومة يف الناسخ واملنسوخ  .٢٣٨
o  عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد

 .)هـ٩١١: ت(لسيوطي، ا
o    يوجد منه نسـخة مصـورة يف

مكتبة املصغرات الفيلمية بقسـم  
املخطوطات باجلامعة اإلسـالمية  

ــورة  ــة املن ــم ،يف املدين : رق
٣٥٠٨/١. 

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
فيصل للبحـوث والدراسـات   

 .اإلسالمية

 .ناسخ القرآن ومنسوخه .٢٣٩



 

   ٣٦ 

 

o شرف الدين أبـو   :ابن البارزي
بة اهللا بن عبد الرحيم بن القاسم ه
 .)هـ٧٣٨: ت(إبراهيم، 

o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة
-٢/٣٣٨) ق.ع( ،الظاهريـــة

ــع ، ]٥٨٨١[ ٣٣٩ ــد طب وق
مؤسسـة   ،حامت الضامن :بتحقيق
 .م١٩٨٣عام  ،الرسالة

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
  .١/٣٧٥ ،واإلسالمي املخطوط

أو  .هناسخ القـرآن ومنسـوخ   .٢٤٠
يف القـرآن   الناسخ واملنسـوخ 

 .الكرمي
o أبو القاسم هبـة اهللا  : ابن سالمة

بن سالمة بن نصـر البغـدادي   
 ).هـ٤١٠:ت(الضرير، 

o    ورد الكتاب بعـدة عنـاوين ىف
نسخة جامعة املخطوطات، ففي 

 ١٠٧-٢/١٠٦ ،امللك سـعود 
 :وردت بعنــــوان ،]٢٩١٣[
، "رسالة يف الناسخ واملنسـوخ "
كتاب ناسـخ  ": عنوانوردت بو

ن رسالة يف بيان بيا" و "ومنسوخ
 ."الناسخ واملنسوخ

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
، ١/٧٣ ،واإلسالمي املخطـوط 

 ،حممد زهري الشـاويش  :وحققه
املكتــب : وطبعــه يف بــريوت

، وعلـق  هـ١٤٠٦اإلسالمي، 
 مصـطفى ديـب البغـا،    :عليه

ــق ــوع، دمش ــة: مطب ، اليمام
 .    هـ١٤٠٧

 . ناسخ القرآن ومنسوخه .٢٤١
o ـ  : ابن شهاب هاب على بـن ش

الدين حسن بن حممد اهلمـذاين،  
 .)هـ ٧٨٦:ت(
o   توجد منه مخس نسـخ خطيـة، 

) ق.ع( ،يف مكتبة الظاهرية :منها
٤٤٢٥[ ٣٣٠-٢/٣٢٩[ ،

 ،ونسخة يف معهد االستشـراق 
ــراد  B  ٢٢٨٤[ ١/٤٧ ،لينغـ

ــب ، ] ٢٠٠ ــخة يف املكت ونس
(  ٤٣١٤[ ٢/١/٧٧ ،اهلنــدي

١١٨١. [ ( 
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

  .١/٤٢٤، ي املخطوطواإلسالم

 .نسخ الكتاب بالسنة  .٢٤٢
o منال حممد رفعت أبو املعايل. 
o ،جامعة األزهـر، رقـم   حبث: 

)٤ ١/٧٣٧/٤.( 
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 
 .والدراسات اإلسالمية

نسخ الكتاب والسنة بالكتـاب   .٢٤٣
 .والسنة 

o فاطمة صديق عمر جنوم. 
o جامعــة أم  ،رســالة ماجســتري

 .٤٦٨٥١٥ :رقم القرى،



 

   ٣٧ 

 

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 

 .والدراسات اإلسالمية

 .نسخ بعض آيات من القرآن  .٢٤٤
o مل يذكر هلا مؤلف. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

ــة ــو  ،جامع ــد بل  ٩٧ ،أمح
]٦٩/١٢.[ 
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

  .٢/١٠١٦ ،خطوطواإلسالمي امل

نسخ وختصيص وتقييد السـنة   .٢٤٥
دراسـة  : النبوية للقرآن الكرمي

 . نظرية تطبيقية
o عارف بن عوض الركايب. 
o ،سلسلة الراشد للرسائل  مطبوع

: رقـم   هــ، ١٤٢٧اجلامعية، 
٤٠٠٩٥٩. 

o   موقع مكتبة امللك فهد بن عبـد
  .العزيز

ــ .٢٤٦ ــرائع  ةنظري ــخ يف الش النس
 .السماوية

o شعبان حممد إمساعيل. 
o القـاهرة  دار السالم ، وع،مطب، 

 .هـ١٤٠٨

 . نواسخ القرآن .٢٤٧
o مجال الـدين أبـو    :ابن اجلوزي

بـن   يبن علعبد الرمحن الفرج 
 ).هـ٥٩٧:ت(حممد القرشي، 

o وطبـع يف   ،خليل إبراهيم :حققه
،  م١٩٩٢دار الفكر ، ، بريوت

الدكتور حممـد  : و طبع بتحقيق
ــة  ــاري، اجلامع ــرف املليب أش

   .اإلسالمية
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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

مجال الدين أبو احلسـن  الوزير 
حتقيـق  .على ين يوسف القفطي

دار  إبـراهيم الفضـل   أبوحممد 
القـاهرة الطبعـة   -الفكر العريب

 .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   –براهيم شبوح حتقيق إ
١٩٦٢. 

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

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   ١٣٩٩ة الثانية الطبع
 .الفكر

تاريخ التراث العريب فؤاد سزكني  .١٠
 إدارةاشرف على طباعته ونشره ،

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 

مـا ورد بـه اخلطيـب     تسمية .١٢
البغدادي دمشق من روايته مـن  
األجزاء املسموعة والكبار املصنفة 
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 

ينــة املد –دار املــآثر . ياســني 
 . املنورة



 

   ٣٩ 

 

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

طبع مبطابع مديرية النشر والطباعة 
 -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   
األدب يف النجف االشرف  مطبعة

  هـ  ١٣٩١
درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب  .١٦

ــق د حممــد . اإلســكايف بتحقي
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 . ( 
مية يف دليــل املؤلفــات اإلســال .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
ليوغرايف للمخطوطـات  دليل بب(

   العربية املطبوعة حـىت عـام  
عبـد   عبد اجلبـار ، )م  ١٩٨٠
السعودية  –عامل الكتب ، الرمحن 
  .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 . 

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

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

) 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:د الداودي تامح

علي حممد عمر مبركـز حتقيـق   
التراث الناشر مكتبة وهبة مطبعة 

-هـ ١٤١٥الطبعة الثانية  أمرية
 .م١٩٩٤

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



 

   ٤٠ 

 

) 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

حممد بن طيفـور السـجاوندي   
،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  ، يوسف املرعشـلي  
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
سالمي املخطوط ،امع امللكي اإل

–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

. فهرست مصنفات تفسري القرآن  .٣٤
وزارة –مركز الدراسات القرآنية 

الشئون اإلسـالمية واألوقـاف   
جممع امللك  –والدعوة واإلرشاد 

ــحف    ــة املص ــد لطباع فه
 .هـ١٤٢٤الشريف

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

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

اجلملة اخلربية يف كتـب  قضايا    .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   -لعربية السعودية اململكة ا

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

ضمن حبوث نـدوة  ، حممد نصار



 

   ٤١ 

 

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

 ١٤٢٥سات القرآنية حىت  الدرا
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

لكـرمي  املتشابه اللفظي يف القرآن ا .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

عـاين ألفـاظ القـرآن    معاجم م .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 

اململكـة  ضمن حبوث ندوة عناية 
العربية السعودية بالقرآن الكـرمي  

مطبوعات جممع امللـك  ، وعلومه
فهد لطباعة املصحف الشـريف  

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

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

عناية اململكة العربيـة السـعودية   
وعات مطب، بالقرآن الكرمي وعلومه

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

 .  م  ٢٠٠٠
معامل العلماء ابن شهراشوب،حممد  .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، بريوت



 

   ٤٢ 

 

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  .معجم املعاجم  .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 ، النشر للتأليف والترمجة و

 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
وعبد  زاده ، حتقيق كامل بكري

دار الكتب :أبو النور نشر بالوها
 .احلديثة مبصر

يف الوقف واالبتداء إلمام  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 

   )منشور يف موقع املكتبة الشاملة 
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   .داجلزري حتقيق 

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

، العظيم الطويل  املكتب اجلامعي 
 ١٤٠٢، مصــر -اإلســكندرية 

 . هـ
الواحـدي  . الوسيط يف األمثال  .٦٢

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

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

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



 

   ٤٣ 

 

  :الربامج احلاسوبية

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

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

 ).اإلسالمية
ــات ال .٣ ــدة معلوم ــائل قاع رس

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

 .الرياض .اإلسالمية 
قوائم املكتبات املركزيـة مثـل    .٤

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

كومية وغريها من املكتبات احل، 
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

، موقع دار الكتـب العلميـة     .١
 .بريوت 

  . موقع عامل الكتب .٢
 .س العلميموقع ال .٣

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

ــات ( الشــاطيب  قاعــدة 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
موقع موسوعة اإلعجاز العلمي  .١١

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

  .القرآن والسنة  
  

  
  
  
  


