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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   



 

   ٤ 

 

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 الشكر        
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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   .اإلتقان يف فضائل القرآن .١
o  أمحد بـن  : جر العسقالينحابن

علي بن حممد بن حممد بن علـي  
بن حجر الكناين احلـافظ أبـو   
الفضل شهاب الدين العسـقالين  
مث املصــــري الشــــافعي 

 .)هـ٨٥٢:ت(
o ص/  ١ج ( ،هديــة العــارفني: 

٦٩(.  

يف  إليهلة وردت ئأجوبة على أس .٢
فضائل سوريت الفاحتة واإلخالص 

  .آيات مشكلة وبعض
o   العباس أمحد بـن   أبوتقي الدين

احلراين  معبد السالعبد احلليم بن 
 .)هـ٧٢٨:ت(
o  ،يوجد منه نسخة خطية خمطوط

 ،يف دار الكتب العلمية بالقـاهرة 
٦٩٥[ ١/٣١[. 

o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث
  .١/٣٦٢ ،)القرآن

  .أحاديث يف فضل القرآن .٣
o  مل يذكر له مؤلف. 
o يف مكتبة  يوجد منه نسخة خطية

 ،)الرضـوانية (أوقاف املوصـل  
ــوع  ٤٧/١٨[  ٨/١٢٣ جممـ
)٥.[( 
o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث

  .٢/٩٠٨ ،)القرآن

 :أحاديث فضائل سور القـرآن  .٤
  .دراسة نقدية حديثية

o  فاطمة خديد. 
o    ،رسالة دبلوم دراسـات عليـا

كليـة   /جامعة حممد اخلـامس 
 /الدراسات اإلسـالمية  /اآلداب
ـ  اسـم  ،الرباط رف علـى  املش

: رقـم  ،أبو زيـد  دأمح: الرسالة
٥٥٤٧٧٤. 

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 

  .والدراسات اإلسالمية

أحاديث فضائل سـور القـرآن    .٥
الكرمي من تفسري الدر املنثـور  

خترجيهـا ودراسـة    :للسيوطي
   .أسانيدها واحلكم عليها

o  اجلار اهللاهند حممد بن علي. 
o   رسالة ماجستري، الرئاسة العامـة

اآلداب  كليـة  /لتعليم البنـات 
الدراسات  قسم /للبنات بالرياض

: تــاريخ املناقشــة ،اإلســالمية
املشرف علـى   اسم ،هـ١٤١٤
 ،إبراهيم حممد قنـديل : الرسالة

 .٤٧٤٤٣٩: رقم
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 
  . ميةوالدراسات اإلسال

األحاديث واآلثـار الـواردة يف    .٦
 :فضائل سور القـرآن الكـرمي  

  . دراسة ونقد
o إبراهيم علي السيد علي عيسى. 
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o ،دار السـالم للطباعـة    مطبوع
 :والنشر والتوزيع،  الطبعة رقـم 

ــر  ،١ ــاريخ النشــ :  تــ
 .م٠١/٠١/٢٠٠١

  .يف فضائل القرآن ن حديثاًوأربع .٧
o  مل يذكر له مؤلف. 
o عاشر يوجد منه نسخة خطية يف  

 ].١١٤٧جمموع [ ٧٢ ،أفندي
o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث

  .٢/٩١٠ ،)القرآن

يف فضائل القرآن  ن حديثاًوأربع .٨
  .الكرمي

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

جممـوع  [ ٣٢٠ ،نور عثمانيـة 
٤٩٥٥[. 

o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث
  .٢/٩١١ ،)القرآن

   .لقرآنأرجوزة يف فضائل قراءة ا .٩
o مل يذكر له مؤلف. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف املكتبة

ــة ــاريس ،الوطني [   ١٨٤ ،ب
٥٦٣٧ [. 

o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث
  .٢/٩١١ ،)القرآن

  .أرجوزة يف فضائل القرآن .١٠
o مل يذكر له مؤلف. 

o  يوجد منه نسخة خطية يف املكتبة
ــاريس  ٢٩٨  ،الوطنيـــة ببـ

]٥٧٢٧  .[ 
o علـوم  (تراث الفهرس الشامل لل

  .٢/٩١١ ،)القرآن

أبيات يف فضل الفاحتة وبعـض   .١١
  .اآليات املتفرقة

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

 ،صـنعاء ) الغربية(اجلامع الكبري 
 .]٧٧جمموع [ ٧٥٨

o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث
   .٢/٩٠٩ ،)القرآن

 ١٣(أبيات الفاحتة يف سر الفاحتة  .١٢
    .)بيتاً

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

   ٢/١٠٩ ،أمربوزيانا
o ] B 104 –VI -b)٢٢٨.[( 
o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث

  .٢/٩٠٩ ،)القرآن

   .أدلة فضائل القرآن الكرمي .١٣
o مل يذكر له مؤلف. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

/ الشـندي (بلدية اإلسـكندرية  
 ].ب  ١٧٣٩[ ٣  ،)التفسري

o علـوم  (مل للتراث الفهرس الشا
  .٢/٩٠٩ ،)القرآن
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يف فضائل القرآن  أربعون حديثاً .١٤
  .املبني

o    ،علي بن سلطان حممد اهلـروي
ــاري  ــي الق ــال عل : ت( امل

 .)م١٦٠٦ -هـ١٠١٤
o  دار عمار للنشر والتوزيع، الطبعة

ــم ــر  ،١ :رق ــاريخ النش : ت
  .م٠١/١٢/٢٠٠٣

يف فضل سـورة   حديثاً أربعون .١٥
  .اإلخالص

o الشافعي. 
o ــق ــارق : حتقي ــاوىط ، الطنط

  .١: الطبعة ،مطبوع

مـع ترمجتـه إىل   (أسرار الفاحتة  .١٦
   .)املالوية

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

ــدن  ــة لي    .or[  ٢٨ ،جامع

٧٣٥١.[ 
o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث

  .٢/٩٠٩ ،)القرآن

األسرار املودعة يف بعض سـور   .١٧
  .القرآن الكرمي

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

خ .م.م( ،املركزية جبامعة طهران
١٦٦)/١٩٧٥/(٢١/٢ (

]٣٠٥/١٤.[ 

o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث
  .٢/٩١١ ،)القرآن

الربق الالمع والغيث اهلـامع يف   .١٨
  .فضائل القرآن

o  حممد بن أمحد بن : آشييلوادي ا
آشـي  يحممد الغساين الـوادي  

 :ت(األندلسي املقري املـالكي  
 ).هـ٦٩٤

o ــارفني ــة الع ص /  ٢ج ( ،هدي
زبدة مـا يف  : خلص فيه"، )١٨

كتب فضائل القـرآن العظـيم   
ــات   ــدد اآلي ــها وع وخواص

ج ( ،كشف الظنون ، "واحلروف
  .)٢٣٩ص /  ١

الربكات اليت تنجز عن تـالوة   .١٩
  .بعض سور القرآن

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

 ١/٨٦) ااميع( ،الوطنية بتونس
 ]١٤٩/٥ [. 

o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث
  .٢/٩١١ ،)القرآن

ورسالة  .الربهان يف جتويد القرآن .٢٠
  .يف فضائل القرآن

o  محاويقحممد الصادق. 
o ،عامل الكتـب للطباعـة    مطبوع

، ١ :الطبعة رقم، والنشر والتوزيع
 .م٠١/٠١/١٩٩٤: تاريخ النشر
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ــات   .٢١ ــاء اهللا واآلي ــان أمس بي
  . وفضيلتها

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

 ١٩[ ٦/٣٢٥ ،أوقاف املوصـل 
 .]١١/جمموع

o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث
  .٢/٩٠٩ ،)القرآن

حتفة اخلواص يف فضائل سـورة   .٢٢
  .اإلخالص

o حممد بن أمحد بن  :مشحم الكبري
جار اهللا الصعدي مث الصـنعاين  
القاضي اليمين املعروف مبشـحم  

 .الكبري
o ــارفني ــة الع  :ص/ ٢ج ( ،هدي

١٢٣(.  

ن الكـرمي  آالتفسري النبوي للقر .٢٣
  .وفضائله

o  عبد الباسط حممد خليل. 
o مطبوع، حممد حسان: تقدمي.  

  .ثواب قراءة بعض السور .٢٤
o  مل يذكر له مؤلف. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

ــكوريال ــرة ( ،اإلسـ القنطـ
٣[ () ٤٥-٢/١٩٨١/٤٤ (

١٨٨٠[. 
o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث

  .٢/٩٠٦ ،)القرآن

ديث األربعون يف بيان فضائل احل .٢٥
  .سورة اإلخالص

o     ويل الدين بن خليـل البكـائي
 ).هـ١١٨٣: ت(
o  يوجد منه نسخة خطية يف سليم

 .٤٩٤: رقم ،نبولاستإغا بآ
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

فيصل للبحـوث والدراسـات   
   .اإلسالمية

حاصل كورة اخلالص يف فضائل  .٢٦
   .سورة اإلخالص

o حممد بن يعقوب  :الفريوز آبادي
بن حممد بن يعقوب بن إبـراهيم  
الفريوز آبادي جمد الـدين أبـو   

 -هــ  ٧٢٩(طاهر الشريازي 
 ).هـ ٨١٧

o ص/ ٢ :ج( ،هديــة العــارفني: 
٤٢(.  

فائدة يف فضل تالوة آية الكرسي  .٢٧
  . يف بداية حمرم

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

 .] ٨٣٧- M[ ٥٠ ،جون ريالند
o علـوم  (الشامل للتراث  الفهرس

   .٢/٩٠٩ ،)القرآن

فائدة يف قراءة الفاحتة يف خامتـة   .٢٨
   .االس

o مل يذكر له مؤلف. 



 

   ٩ 

 

o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة
 ،صـنعاء ) الغربية(اجلامع الكبري 

 ].١٥٨جمموع [ ٧٨٦
o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث

   .٢/٩٠٩) القرآن

  .فتح املنان يف فضائل القرآن .٢٩
o األمحد حممد بن رياض. 
o   مؤسسة الريان للطباعة والنشـر

ــر  ــاريخ النش ــع، ت :  والتوزي
  .م٢٧/٠٩/٢٠٠٨

  .الفرقان يف فضائل سور القرآن .٣٠
o عبد احلسني الصاحلي حسن. 
o تاريخ ،١ :الطبعة ،مؤسسة البالغ 

  .م١/١٠/٢٠٠١ :النشر

  .فضائل آيات من كتاب اهللا .٣١
o  مل يذكر له مؤلف. 
o     يوجد منـه نسـخة خطيـة يف

) ٢٩٦٤([ ٤٧ ،)يهودا(جاريت 
– ٥٢٤ [. 

o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث
  .٢/٩٠٨ ،)القرآن

  .ةفضائل بعض اآليات القرآني .٣٢
o  مل يذكر له مؤلف. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف املكتبة

 ]. ٥٧٠٣[ ٢٥٦،الوطنية بباريس
o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث

   .٩١١/٢ ،)القرآن

الفضــائل اجلامعــة يف أســرار  .٣٣
  .الفاحتة

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

 R. ١٩١[١/٥٦٠،طوبقبوسراي

٢٠٧٨    [. 
o علـوم  (ث الفهرس الشامل للترا

  .٢/٩٠٦ ،)القرآن

  .فضائل العلم والقرآن .٣٤
o  مل يذكر له مؤلف. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

ــة   ٢/٢٢٧) ق.ع( ،الظاهريـ
]٤١٤١[. 
o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث

  .٢/٩٠٧ ،)القرآن

  .فضائل القرآن .٣٥
o بـن   أيوبعبد اهللا حممد بن  أبو

 .حيىي بن الضريس
o مسفر بن سـعيد   :حتقيق ودراسة

 غـزوة بـدير،  : هتحقق دماس،
دار الفكـر املعاصـر،    :الناشر

 :النشـر  تـاريخ  ، ١ :الطبعـة 
  .م١/١/١٩٨٨

  .فضائل القرآن .٣٦
o  راجي حسن كناس. 
o ١ :الطبعة رقـم  ،املكتبة الثقافية، 

  .م٠١/٠١/٢٠٠٧:  تاريخ النشر

  .فضائل القرآن .٣٧
o  أبو زكريا حيىي بـن  : ابن املزين

زين موىل رملـة  املبن ، اإبراهيم



 

   ١٠ 

 

 ،املـالكي القـرطيب   بنت عثمان
 .)هـ٢٥٩ :ت(
o  ص/  ٢ :ج( ،هدية العـارفني: 

٢١٦(.  

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

 ١/٤٦ ،معهد االستشراق ليننغراد
])١٩٠٩-)١٨٩ -  c[. 
o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث

  .٢/٩١١ ،)القرآن

  .فضائل القرآن .٣٩
o  مل يذكر له مؤلف. 
o سخة خطية يف املكتبة يوجد منه ن

ــاريس ــة ببـ  ٢١٣ ،الوطنيـ
]5671[. 
o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث

   .٢/٩١١ ،)القرآن

   .فضائل القرآن الكرمي .٤٠
o مل يذكر له مؤلف. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

إعارة م  ٥٨٥  [ ١٤٧ ،موريتانيا
 .]ل.م.ن ٣

o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث
  .٢/٩١١ ،)القرآن

  . فضائل القرآن .٤١
o    أمحد بن حممد بن مظفـر بـن

املختار الرازي أبو احملامد بـدر  

تويف يف حدود سنة  ،الدين احلنفي
 .هـ٦٣١

o  ص/  ١ :ج( ،هدية العـارفني: 
 :ص/  ١ :ج( ،الفهرست. )٤٨
٣٩(.  

  .فضائل القرآن .٤٢
o    ةشيب يبأحممد بن عثمان بن.  
o ٣٩ :ص/  ١ :ج( ،الفهرست(.  

  . فضائل القرآن .٤٣
o محد بن املعذلأ. 
o ٣٩ :ص/  ١ :ج( ،الفهرست(.  

  .فضائل القرآن .٤٤
o   هشام بن عمار. 
o ٣٩ :ص/ ١ :ج( ،الفهرست(.  

  .فضائل القرآن .٤٥
o الدوري وعمر أبو. 
o ٣٩ :ص/ ١ :ج( ،الفهرست(.  

  .فضائل القرآن .٤٦
o  شبيل وبأ. 
o ٣٩ :ص/  ١:ج( ،الفهرست(.  

  .فضائل القرآن .٤٧
o لف بن هشام البزازخ. 
o ٣٩ :ص/  ١ :ج( ،الفهرست(.  

  .فضائل القرآن .٤٨
o األنصاريكعب  بن أُيب. 
o ٣٩ :ص/ ١: ج( ،الفهرست(.  

  .فضائل القرآن .٤٩



 

   ١١ 

 

o احلداد. 
o ٣٩ :ص/  ١ :ج( ،الفهرست(.  

  .فضائل القرآن .٥٠
o عمر بن هيثم  الكويف. 
o ٣٩ :ص/  ١ :ج( ،الفهرست(.  

  .فضائل القرآن الكرمي .٥١
o مل يذكر له مؤلف. 
o     يوجد منـه نسـخة خطيـة يف

 ٨٠ ،نبولاســتإالعموميــة ب
]١٦٢٧/١٨٦.[ 
o علـوم  (لتراث الفهرس الشامل ل

   .٢/٩١٠ ،)القرآن

خاصـية هـذه    :فضائل القرآن .٥٢
   .اآليات الكرميات

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

    TF [ ٦٧ ،جامعة براتسـالفا 
٢٢(١٠٤.[( 

o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث
  .٢/٩٠٦ ،)القرآن

  .فضائل القرآن وتفسري الفاحتة .٥٣
o مل يذكر له مؤلف. 
o خطية يف املكتبة  يوجد منه نسخة

  ٣٩ ،)العمريـة (الوطنية بباريس 
]٥٤١٩[. 
o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث

  .٢/٩١١ ،)القرآن

  .فضائل قراءة القرآن الكرمي .٥٤

o  مل يذكر له مؤلف.  
o   يوجد منه نسخة خطية يف ال لـه

 .]٣٧١١جمموع [ ٣٤٧ ،يل
o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث

  .٢/٩١١ ،)القرآن

  .فضائل سور القرآن .٥٥
o يذكر له مؤلفمل . 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

 ].٤٠٨[ ٣/١٥ ،قاسم الرجب
o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث

  .٢/٩١١ ،)القرآن

  .فضائل السور .٥٦
o احلسن على بـن   أبو :الواحدي

 ،أمحد بن حممـد النيسـابوري  
 ).هـ٤٦٨:ت(
o     يوجد منـه نسـخة خطيـة يف

ــوبريلي   ١٦٣[  ٢/٣٩٥ ،كـ
 .]٢/جمموع

o علـوم  (تراث الفهرس الشامل لل
  .١/١١٤ ،)القرآن

  . فضائل سوريت القدر واإلخالص .٥٧
o  عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد

 .)هـ٩١١: ت( ،السيوطي
o ةلمي يف مكتبييوجد منه مصغر ف 

ــ ــغرات الفيلمي ــم  ةاملص بقس
 ،اإلسالمية باجلامعةاملخطوطات 

 .١٦١٧/٧٣: رقم



 

   ١٢ 

 

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
ت فيصل للبحـوث والدراسـا  

    .اإلسالمية

  .فضائل سور القرآن العظيم .٥٨
o مل يذكر له مؤلف. 
o  ،وجد منه نسخة خطية يخمطوط

  ١/١٧٨ ،برلني، الدولة مكتبةيف 
]SPr ٤٥٦.[ 
o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث

  .١/٩٠٦ ،)القرآن

  .فضائل قراءة القرآن .٥٩
o  بكر بن منصور، ابن منصورأبو. 
o   يوجد منه نسخة خطيـة يف دار

 .٥٩٤:، رقمالوطنيةالكتب 
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

فيصل للبحـوث والدراسـات   
  .اإلسالمية

  .فضائل القرآن .٦٠
o     أبو عبيد القاسـم بـن سـالم

 .اهلروي
o محد بـن عبـد   أ :دراسة وحتقيق

 .الواحد اخلياطي
o دار الكتب العلمية، الطبعة رقم: 

ــر ١ ــاريخ النشــ : ، تــ
 وطبعته أيضاً م،٢٦/٠٩/٢٠٠٥

  .املكتبة العصرية

  .ضائل القرآنف .٦١
o محد بـن شـعيب النسـائي   أ ،

 . النسائي

o فاروق محادة، دار الفكر  :حتقيق
تـاريخ  ، ١: الطبعة رقم ،العريب
 .م١٣/١٢/١٩٩٨: النشر

فضائل القرآن وبركاتـه مـن    .٦٢
  .يف علوم القرآن اإلتقان :كتاب

o   سليم إبراهيمحممد. 
o ،مكتبة القـرآن للطبـع    مطبوع

، ١: والنشر والتوزيع، الطبعة رقم
  . م٣٠/١٢/١٩٩٨:تاريخ النشر

   .فضائل القرآن .٦٣
o مل يذكر له مؤلف. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مركز

امللك فيصل للبحوث والدراسات 
ــالمية ــاض اإلس ــم ،بالري : رق

١-١٢٥٦٨. 
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

فيصل للبحـوث والدراسـات   
   .اإلسالمية

  .فضائل القرآن الكرمي .٦٤
o بن حممد  سعيد حممد أبو: اخلادمي

 ،بــن مصــطفى بــن عثمــان
 ).هـ١١٧٦:ت(
o  يوجد منه نسخة خطية يف تكلي

 ٧٠[    ٠٧/٣/٢٧٣ ،وغلــوأُ
)٨/٨٨٧) ٢٤٤٦ tekeli .[  

  .فضائل القرآن .٦٥
o     احلافظ ابـن كـثري القرشـي

 .الدمشقي



 

   ١٣ 

 

o  ،دار األندلس للطباعـة  مطبوع
، ٤ :الطبعة رقم ،والنشر والتوزيع

. م٠١/٠١/١٩٩٦ :تاريخ النشر
  . العريبودار الفكر 

  .فضائل القرآن .٦٦
o الغرناطي عبد اهللا ،املغريب. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف املكتبة

ــة ) ٥٥٧[( ١/١٨٦ ،األزهريـ
٢٢٣٥[. 

o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث
 .٢/٨٩١ ،)القرآن

  . فضائل القرآن .٦٧
o مل يذكر له مؤلف. 
o     يوجد منـه نسـخة خطيـة يف

 .] lxxxix) ١٤([ ،مدريد ،الوطنية
o علـوم  (تراث الفهرس الشامل لل

   .٢/٩٠٦ ،)القرآن

  .فضائل القرآن الكرمي .٦٨
o  ابـن  أمحد بن علي العسقالين ،

 . حجر
o دار ومكتبة اهلالل، الطبعة رقم: 

 .م٠١/٠١/١٩٨٦، ١

   .فضائل القرآن وآداب التالوة .٦٩
o القرطيب. 
o دار اجليل للطبع والنشر والتوزيع، 

  .٢ :الطبعة رقم

  . فضائل سورة الفاحتة .٧٠
o مل يذكر له مؤلف. 

o جد منه نسخة خطية يف مكتبة يو
/ ١٨ [  ١/٣٨٣ ،الدولة بـرلني 

١٢٢  Mq. ٩٤٥ .[ 
o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث

  .٢/٩٠٦ ،)القرآن

فضائل سورة يس قلب القـرآن   .٧١
القـرطيب وابـن    : عن اإلمامني

 .كثري
o   مكتبة وهبة للطباعـة والنشـر، 

 :، تاريخ النشـر ١ :الطبعة رقم
   .م١٦/٠٦/١٩٠٥

   .فضائل سورة يس .٧٢
o عبد الكرمي بن أيب بكر : لسمعاينا

حممد بن املنصور بن حممد بـن  
عبد اجلبار احلافظ أبـو سـعد   

 ٥٦٢ :ت( ،املروزي الشـافعي 
  .)هـ

o  ص/  ١: ج( ،هدية العـارفني: 
٣٢٢(.  

فضائل سور وآيات من القـرآن   .٧٣
  .الكرمي

o خليل شيحا. 
o  ،دار املعرفـة للطباعـة   مطبوع

  . ١ :الطبعة رقم، والنشر

يف ميـزان   فضائل سورة يـس  .٧٤
  .النقد

o    مؤسسة الريان للطباعة والنشـر
تاريخ  ،١ :الطبعة رقم ،والتوزيع

   .م٠١/٠١/١٩٩٨ :النشر



 

   ١٤ 

 

  .فتح الرمحن .٧٥
o  براهيم اللحيدانإحممد بن. 
o  ــر ــاريخ النش ــوع، ت  :مطب

ذكر مجلة ، يم١٩٨٩-هـ١٤١٠
ثابتة من األحاديث يف فضـائل  

  .القرآن

  .فضائل القرآن الكرمي .٧٦
o ار اهللا بـن  مجعها عبد اهللا بن ج

 .براهيم اجلار اهللاإ
o  ــر ــاريخ النش ــوع، ت  :مطب

  .م١٩٨٤-هـ١٤٠٤

  .فضائل القرآن .٧٧
o  رضوان حممد رضوان :تأليف. 
o  ،١٩٤١القاهرة، مطبعة مصر  . 

فضائل سور وآيـات القـرآن    .٧٨
ىل إالكرمي مع ترمجـة معانيهـا   

 The excellence of =جنليزيـة  اإل

the chapters (Suras) and (verses 
(Ayyat) of the glorius Qura`n.:..  

o  حممد أبو البشـر رفيـع    :إعداد
حممد ثـاين آدم،   :ترمجها ،الدين

حسن  :راجعها ،عبد الرمحن حياة
 ،عبد الرحيم.ف  حممد باجودة،

  .م١٩٩٩-هـ ١٤٢٠ ،يداعإ

فضائل القرآن وثواب من تعلمه  .٧٩
  .وعلمه

o  عبـد اهللا  أبو: الضياء املقدسي 
محـد  أبن  دعبد الواححممد بن 

 .)هـ٦٤٣:ت(لسعدي احلنبلي ا

o  يوجد منه نسخة خطية يف جامعة
   Lb.  – or) ٩٤([ ٧٣ ،ليـدن 

٢٤٦ [. 
o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث

  .١/٧٢ ،)القرآن

فضائل القرآن ومحلته يف السـنة   .٨٠
  .املطهرة

o  حممد موسى نصر. 
o  ــر ــاريخ النش ــوع، ت : مطب

 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣

فضائل سـور القـرآن وآداب    .٨١
  . محلته

o  جمدي فتحي السيد :تأليف. 
o  ــر ــاريخ النش ــوع، ت : مطب

  .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣

  .يس فضائل سورة .٨٢
o  طنطاوى طارق. 
o الطبعـة  ،مطبوع، مكتبة القرآن: 

١.  

  .فضل السور القرآنية وخواصها .٨٣
o  مل يذكر له مؤلف. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف املكتبة

ــونس ــة بتـ            ٣/٨٤ ،الوطنيـ
 ]٢٤١٩ [. 

o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث
  .٢/٩١١ ،)لقرآنا

  .فضائل القرآن .٨٤



 

   ١٥ 

 

o حممد بن عبد الواحد بن : املالحي
: ت( ،إبراهيم الغافقي األندلسي

 .)م١٢٢٢ -هـ٦١٩
o حممد بورفـاق  :حقق الكتاب ،

جامعة حممـد   رسالة ماجستري،
دار احلــديث  كليـة  /اخلـامس 

 ،علـوم القـرآن   قسم /احلسنية
م، كمـا  ٢٠٠٠: تاريخ املناقشة

 :احـث منه الباجلزء األول  حقق
حممد عبد العزيز احلمادي، رسالة 

 كلية /جامعة أم القرى ماجستري،
 /الشريعة والدراسات اإلسـالمية 

 ،الدراسات العليا الشـرعية  قسم
 اسم ،هـ١٤٠٤: تاريخ املناقشة

حممد أمحد : املشرف على الرسالة
 .٤٧٠٣٤٣: رقم ،القاسم

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
صل للبحوث التابعة ملركز امللك في

يتضـمن  ، والدراسات اإلسالمية
طائفة من صـحاح األحاديـث   

الفهرس  .النبوية يف فضائل القرآن
 ،)علوم القـرآن (الشامل للتراث 

١/٢٤٢  .  

ــرآن و .٨٥ ــائل الق ــارفض  األذك
  . والرقى األدعيةو
o   األلباينحممد ناصر الدين. 
o أبو عبيدة مشهور بـن   :اعتىن به

، مطبوع، تاريخ حسن آل سلمان
 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٥ : شرالن

  .ايدفضائل القرآن  .٨٦

o  كيالين إقبالحممد. 
o م٢٠٠٥ :مطبوع، تاريخ النشر.  

فضائل وآداب وأحكام القـرآن   .٨٧
  الكرمي 

o على حممد زهران. 
o   مؤسسة دار الشعب للصـحافة

  .١ :رقم الطبعة ،والطباعة والنشر

   .فضل آي الذكر احلكيم .٨٨
o مل يذكر له مؤلف.  
o  ر يوجد منه نسخة خطيـة يف دا

   ١/٨٢ ،صـــوفية ،الكتـــب
 ]..op ١٥٢٩)مج[(

o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث
  .٢/٩١٠ ،)القرآن

  .فضل آية الكرسي .٨٩
o مل يذكر له مؤلف. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

ــا  arab،99[ ١/١٨٢ ،جوتـ

(566;stz.dam 45/12)[. 
o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث

  . ٢/٩٠٩ ،)القرآن

  .فضل القرآن وفضائله .٩٠
o أيب بكر جعفر بن : الفريايب لإلمام

 .حممد الفريايب
o يوسف عثمان فضل اهللا :حققه، 

جامعة امللـك   رسالة ماجستري،
وقـد  ، ٤٦٧٩٣٩: سعود، رقم

 .هـ١٤٠٩ ،مكتبة الرشد طبع،



 

   ١٦ 

 

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 

  . والدراسات اإلسالمية

فضائل القرآن وأحكامـه مـن    .٩١
  .األلباين يحة اإلمامصح

o  ي،  إبراهيم املناو: املؤلف 
o   ،تـاريخ   ،مكتبة الصفاالقاهرة

   .١٤٢٣:النشر

  .فضائل القرآن .٩٢
o   عبد اهللا الغماري. 
o  بـريوت  ،مطبوع، دار القبلـة، 

   .١: الطبعة

  .فضائل القرآن .٩٣
o  جنم الدين أبو حفـص   :الغساين

 ،محـد السـمرقندي  أعمر بـن  
 ).هـ ٥٣٧:ت(
o ية يف املكتبة يوجد منه نسخة خط

ــة ) ٣٢٣[( ١/١٨٦ ،األزهريـ
٧٦٠٣[. 

o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث
  .١/١٥١ ،)القرآن

  .فضائل القرآن .٩٤
o  حيي بن معاذ.  
o  يوجد منه نسخة خطية يف متحف

 .]  ٣٥٣ms[  ٨٥ ،جوس
o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث

  .٢/٩٠٢ ،)القرآن

  .فضائل القرآن .٩٥
o محد القسطالينأ. 

o مركز يوجد منه نسخة خطية يف 
امللك فيصل للبحوث والدراسات 

 .٠٥٣٧٧: رقم ،االسالمية
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

فيصل للبحـوث والدراسـات   
   .اإلسالمية

  .فضائل القرآن .٩٦
o  أبو بكر عبد اهللا بن : السجستاين

ــعث   ــليمان األش أيب داود س
ــتاين األزدي   :ت(السجســ

 ).هـ٣١٦
o  ص/  ١ :ج( ،هدية العـارفني: 

٢٣١(.  

  .ضائل القرآنف .٩٧
o  حممد بن حممد بن حممد الغزايل. 

 ).هـ٥٠٥: ت(
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

 ٧/٥٤٤: رقم ،بالقاهرة ةاخلديوي
ونسخة خطيـة   ،)٨٢٩٥ن ع (

، بالقاهرة املصريةيف دار الكتب 
  ).م جماميع ٤٩( ١/١٣٥ :رقم

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
فيصل للبحـوث والدراسـات   

   .ميةاإلسال

  .فضائل القرآن الكرمي .٩٨
o اهلادي يوسف بن حسن  ابن عبد

: ت(محـد، ابـن املـربد    أبن 
 .)هـ٩٠٩

o  يوجد منه نسخة خطية يف املكتبة
 اإلسـالمية  اجلامعـة  املركزية،



 

   ١٧ 

 

 ،٤٥٤: رقـم  ،باملدينة املنـورة 
 الظاهرية ةونسخة خطية يف مكتب

ومصـغر   ،١٣٧٢: رقم بدمشق،
 ةلمي يف قسم املصغرات الفيلمييف

ـ    ةيف قسم املخطوطـات مبكتب
  .باملدينة املنورة اإلسالمية اجلامعة

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
فيصل للبحـوث والدراسـات   

الفهـرس الشـامل    .اإلسالمية
  . ١/٥١٩ ،)علوم القرآن(للتراث 

  . فضائل القرآن العظيم .٩٩
o مل يذكر له مؤلف. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

/ ٩[  ٢/٢/٥٤ ،باريس ،الوطنية
٦٦٥ .[ 

o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث
  .٢/٩٠٧ ،)القرآن

  .فضائل القرآن العظيم .١٠٠
o داود بـن  : ألودين أبو سليمانا

حممد بن موسى بن هرون األودين 
 ).هـ٣٢٠:ت(
o  ص/  ١ :ج( ،هدية العـارفني: 

١٨٩(.  

  . العظيمفضائل القرآن  .١٠١
o  عاتق بن غيث البالدي. 
o ١ :رقم :الطبعة، دار النفائس.  

   .ائل القرآنفض .١٠٢

o  العباس جعفر بـن   أبواملستغفري
بعد :ت(حممد بن املعتز اخلطيب 

 ).هـ ٤٣٢
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

 ].١٨١[ ١٣ أفندي،سعد أ
o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث

  .١/٩٥ ،)القرآن

   .فضائل القرآن العظيم .١٠٣
o مل يذكر له مؤلف. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

 .]٣٤[ ٤ ،)أيوب(بشري آغا 
o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث

  .٢/٩٠٩ ،)القرآن

  .فضائل القرآن .١٠٤
o    حممد بن حممد بن حممد، ابـن

 ).هـ٨٣٣: ت(اجلزري 
o   يوجد منه نسخة خطيـة يف دار

: رقـم  ،بالقاهرة املصريةالكتب 
١/٥٧. 

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
فيصل للبحـوث والدراسـات   

  .اإلسالمية

  .فضائل القرآن .١٠٥
o أبو ذر عبد بن أمحد بن : ويهلرا

حممد بن عبـد اهللا بـن غفـري    
مث املكـي   ،األنصاري احلـافظ 

املعروف بابن السماك املـالكي  
 ).هـ٤٣١:ت(



 

   ١٨ 

 

o  ص/  ١ :ج( ،هدية العـارفني: 
٢٢٨(.  

القـرآن   وأهـل فضائل القرآن  .١٠٦
  .العظيم

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

امللك فيصل للبحوث والدراسات 
ــالميةاإل ــاض س ــم ،بالري : رق

٤-١٢٥٩٤. 
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

فيصل للبحـوث والدراسـات   
   .اإلسالمية

  .فصل يف فضائل القرآن .١٠٧
o مل يذكر له مؤلف. 
o مركز  يوجد منه نسخة خطية يف

امللك فيصل للبحوث والدراسات 
ــالمية ــاض اإلس ــم ،بالري : رق

٥-١٢٦٢٦. 
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

فيصل للبحـوث والدراسـات   
   .اإلسالمية

  .فضائل القرآن .١٠٨
o   بكر بن الوزير بـن حممـد   أبو

 .الغساين
o  املكتبةيوجد منه نسخة خطية يف 

 .٧٦٠٣] ٣٣٢: [رقم األزهرية،
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

فيصل للبحـوث والدراسـات   
   .اإلسالمية

  

  .فضائل القرآن .١٠٩
o مل يذكر له مؤلف. 
o ية يف املكتبة يوجد منه نسخة خط

ــد  ــة مبدري  ٤٦-٤٥ ،الوطني
)]٧(xcv.[ 

o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث
   .٢/٩١٢ ،)القرآن

  .فضيلة القرآن الكرمي .١١٠
o مل يذكر له مؤلف. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

 ].٦٣٩[ ٣٨ ،الفاتح
o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث

  .٢/٩١٠ ،)القرآن

   .فضل الفاحتة .١١١
o مل يذكر له مؤلف. 
o نسخة خطية يف مكتبة  يوجد منه

ــا  arab،99[ ١/١٨٢ ،جوتـ

(566;stz.dam 45/11)[. 
o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث

  . ٢/٩٠٩ ،)القرآن

  .فضل القرآن .١١٢
o  مل يذكر له مؤلف. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف املكتبة

 . ]٥٤٦٢[ ٦٥ ،باريس ،الوطنية
o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث

  ٢/٩١١) القرآن

  .فضل القرآن الكرمي .١١٣
o يذكر له مؤلفمل . 



 

   ١٩ 

 

o  يوجد منه نسخة خطية يف املكتبة
 ١/١٢٢ ،الوطنيــة بتــونس 

]١١٢٠٦ [. 
o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث

  .٩١١/٢ ،)القرآن

   .)احلمد هللا( :فضيلة آية .١١٤
o مل يذكر له مؤلف. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف املكتبة

ــة ــد ،الوطني  ٤٦-٤٥ ،مبدري
)]١٠(xciv.[ 

o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث
  .٢/٩١٢ ،)القرآن

الفوائــد احلســان يف فضــائل  .١١٥
  .القرآن

o  بو الفرحأسيد الشني. 
o  ــر ــاريخ النش ــوع، ت  : مطب

 .م١٩٩٤-هـ١٤١٤

 اللوامع :فوائد منتخبة من كتاب .١١٦
واألسرار من منـافع القـرآن   

  .)عيسى بن سالمة(للبسكري 
o مل يذكر له مؤلف. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

ــة ــاريس ،الوطني ــف( ،ب ) دااي
١١٧٦) ٢[( ٢/٣/٤٩[ . 

o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث
  .٢/٩٠٧ ،)القرآن

  .فوائد القرآن .١١٧
o مل يذكر له مؤلف. 

o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة
 ٤٦ ،نكـش  أمري خواجة كمـا 

 ].٥١٦جمموع [
o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث

   .٢/٩٠٩ ،)القرآن

   .فوائد يف أحاديث فضائل القرآن .١١٨
o  حممد بن علي بن حممد الشوكاين

 ).هـ١٢٥٠: ت(
o  املكتبةيوجد منه نسخة خطية يف 

 - ١٣( ١جمموع : رقم ،بصنعاء
١٧(. 

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
فيصل للبحـوث والدراسـات   

   .اإلسالمية

الفيض القدسي يف فضـل آيـه    .١١٩
  .الكرسي

o   أبو احلسن  حممد بن حممد بـن
ــري  ــرمحن البك ــد ال : ت(عب

 ).هـ٩٥٢
o  يوجد منه نسخة خطية يف املكتبة

] جمـاميع  ٨٧٠: [رقم األزهرية،
ونسخة خطية  ،٤٢٨٤٧عروسي 

 ١٠٧١: رقمالعامة،  اخلزانةيف  
D. 

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
بحـوث والدراسـات   فيصل لل
  .اإلسالمية

/ تعرف على القـرآن الكـرمي   .١٢٠
  .صفات وفضائل

o  إبراهيم درويش. 



 

   ٢٠ 

 

o ١ :الطبعـة رقـم   ،دار الضياء ،
  . م٠١/٠١/١٩٩٨:  تاريخ النشر

تفسري سورة يس ومعه فضـائل   .١٢١
  .القرآن

o صالح الدين حممود. 
o ١ :الطبعة رقم ،دار الغد اجلديد.  

  . تقييد يف فضائل سورة القدر .١٢٢
o  مؤلف مل يذكر له. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

[  ١٦٤) ع.ق( ،خزانة تطـوان 
 . ]   م ١٠٢) ٢٢٤(
o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث

  . ٢/٩١٠ ،)القرآن

 :تيسري الرمحن يف شرح كتـاب  .١٢٣
  .فضائل القرآن

o  حممد بن عبد الوهاب. 
o     شركة بيـت املقـدس للنشـر

تاريخ ، ١ :الطبعة رقم ،والتوزيع
  .م٢٧/٠٩/٢٠٠٨: النشر

ما صـح مـن    إىلتنبيه الوسنان  .١٢٤
  .فضائل القرآن

o ق احلوييناسحإ أبو. 
o  مكتبة التوعية اإلسالمية للتحقيق

والنشر والبحث العلمي، الطبعـة  
ــم ــر  ،١ :رق ــاريخ النش : ت

 .  م٣٠/١٢/١٩٩٨

جامع خواص القرآن والـذخرية   .١٢٥
  .املعدة لنوائب الزمان

o   محـد  أعبد الرمحن بن علي بن
 .القرشي

o ةية يف مكتبيوجد منه نسخة خط 
ــتون  ــ(برنس ــل ةجمموع ) بري

بربنستون يف الواليات املتحـدة  
، ٥٠٨ ،١٥ :رقـم  ،األمريكية

ونسخة يف املكتبة ، ١١٤٧ ،٢٥
 ،العبدلية جبامع الزيتونة بتـونس 

ونسخة  ،)١٦٢٣( ٣/١٩٧: رقم
 :رقم ،األوقاف باملوصل ةيف مكتب

١٠٩( ١٥٧.( 
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

ث والدراسـات  فيصل للبحـو 
   .اإلسالمية

جنة النعيم يف فضـائل القـرآن    .١٢٦
  .الكرمي

o    حممد هاشم بن عبد الغفور بـن
: ت(عبــد الــرمحن الســندي 

 ).هـ١١٧٤
o  يوجد منه نسخة خطية يف خـدا 

 ١٨/١ :رقم ،خبش ببتنه يف اهلند
ــة يف  ،)١٤٤٧( ونســخة خطي

 :مكتبة رضا برامبور يف اهلند رقم
١٠( ١/٧٦.( 

o بعة ملركز امللك خزانة التراث التا
فيصل للبحـوث والدراسـات   

   .اإلسالمية

مجع األربعني يف فضل القـرآن   .١٢٧
   .املبني

o مل يذكر له مؤلف. 



 

   ٢١ 

 

o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة
ــدين ــوع [ ٢٣١ ،ويل ال جمم

٨٠٥.[ 
o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث

  .٢/٩١٢ ،)القرآن

  . جواهر القرآن .١٢٨
o مل يذكر له مؤلف. 
o  املكتبة يوجد منه نسخة خطية يف

  ٣٢ ،نبولاســتإ ،العموميــة
]٦١٥/٣٣٤.[ 
o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث

  .٢/٩١٠ ،)القرآن

  .جواهر القرآن وجواهر احلديث .١٢٩
o مل يذكر له مؤلف. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

ــدين ــوع [  ٢٠٨ ،ويل ال جمم
٣٢٥٠[. 

o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث
  .  ٢/٩١٢ ،)القرآن

  .القرآنجواهر القيان يف فضائل  .١٣٠
o مل يذكر له مؤلف. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

 ١/٨٣ ،بغــداد ،األوقــاف
]١٣٧٥١.[ 
o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث

  .٢/٩٠٩ ،)القرآن

   .خصائص سور القرآن .١٣١
o مل يذكر له مؤلف. 

o  يوجد منه نسخة خطية يف املكتبة
ــة ــاريس ،الوطني ــدا( ،ب ) فاي

١. ٥٧/ ١١[  ٢/٢/٢٩١  [ . 
o علـوم  (لتراث الفهرس الشامل ل

  .٢/٩٠٧ ،)القرآن

  .خصائص القرآن .١٣٢
o مل يذكر له مؤلف. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

 .]٥٤٤٢[   ٥١ ،نور عثمانية
o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث

  .٢/٩١١ ،)القرآن

 آيـة السر القدسي يف فضـل   .١٣٣
  .الكرسي

o    يوسف بن عبد اهللا بـن سـعيد
 ).هـ٩٥٨: ت(رميوين األ

o  املكتبة يوجد منه نسخة خطية يف
امللـك سـعود    ةجامع، املركزية
 .٣٥٨٣:رقم ،بالرياض

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
فيصل للبحـوث والدراسـات   

   .اإلسالمية

  .البقرة وفضائلها ةسور .١٣٤
o الطبعـة   ،دار الفضـيلة ، مطبوع

  .١ :رقم

و  فضـائلها  :شرح آية الكرسي .١٣٥
  . خواصها

o علي أمحد عبد العال الطهطاوي. 
o ،تـب العلميـة  دار الك مطبوع، 

  .م٢٠٠٤ :إصدار، ١:الطبعة



 

   ٢٢ 

 

ذخرية قوله صلى اهللا عليه وسلم  .١٣٦
  .ياسني قلب القرآن

o  محد بن أيوب اخللويت أأيوب بن
 ).هـ١٠٧١: ت(
o  يوجد منه نسخة خطية يف املكتبة

 ،، بـربلني )الدولة ةمكتب(امللكية 
 .٩٥٣: رقم

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
فيصل للبحـوث والدراسـات   

   .سالميةاإل

الدر النظيم يف فضل بسـم اهللا   .١٣٧
  .الرمحن الرحيم

o محد بن عمر بن عثمان، ابن قرا أ
 ).هـ٨٦٨: ت(
o     يوجد منـه نسـخة خطيـة يف

) األسـد  ةضمن مكتب(الظاهرية 
 .)٣٧( ٧٣: رقم ،بدمشق

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
فيصل للبحـوث والدراسـات   

   .اإلسالمية

آن الدر النظيم يف فضائل القـر  .١٣٨
  . العظيم واآليات والذكر احلكيم

o  سعد بن علي اليافعي أعبد اهللا بن
 .)م١٣٦٧ -هـ٧٦٨: ت(
o  يوجد منه نسخة خطية يف مركز

امللك فيصل للبحوث والدراسات 
ــاض ــالمية بالري ــم ،االس  :رق

ــة يف  ،٠٣٦٢٩ ــخة خطي ونس
 ،مكتبة رضا برامبـور يف اهلنـد  

 ).٨٣٥( ١/١٤٧: رقم

o ز امللك خزانة التراث التابعة ملرك
فيصل للبحـوث والدراسـات   

   .اإلسالمية

الدرر النظيم يف فضائل القـرآن   .١٣٩
   .العظيم

o  محد، ابـن  أمحد بن أعبد اهللا بن
 ).هـ٥٦٧: ت(اخلشاب 

o ةيوجد منه نسخة خطية يف جامع 
: رقـم  ،كمربدج يف كمـربدج 

ـ  ،٣٦٢  ةونسخة خطية يف مكتب
علـوم   ٢٦٧: رقم ،احلرم املكي

 ةمكتبلمي يف يومصغر ف ،القرآن
ــ ــغرات الفيلمي ــم  ةاملص بقس

املخطوطات باجلامعة اإلسـالمية  
ــورة  ــة املن ــم ،باملدين : رق

ووردت  ،٤٧٩٧/١،٧٦٤٨/١
ـ الدر الن :يف بعض الفهارس يم ظ

 .يف منافع آيات القرآن الكرمي
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

فيصل للبحـوث والدراسـات   
   .اإلسالمية

الدر النظيم يف منـافع آيـات    .١٤٠
  .آن العظيمالقر

o  ولعله أحـد  مل يذكر له مؤلف ،
 .١٤٠ ،١٣٩املذكورين برقم 

o يوجد منه نسخة خطية  ،خمطوط
 .٣/٥٩ ،سكورياليف األ

o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث
  .٢/٩٠٦ ،)القرآن



 

   ٢٣ 

 

دعاء يوم األربعاء لزين العابدين  .١٤١
مع إيضـاح أسـرار القـرآن    

وغـري ذلـك مـن     ..وخواصه
  . اآليات الكرميات ألمالفوائد 

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

 ،صـنعاء ) الغربية(اجلامع الكبري 
   .]٢٩٠جمموع [ ٨٣٠

  .رمحة الرمحن يف تالوة القرآن .١٤٢
o مل يذكر له مؤلف. 
o   يوجد منه نسخة خطية يف كليـة

  ٤/٣٤٠ ،)منجانـا (سيلي أوك  
]646 khawassul – quran 8978m.[ 
o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث

  .٢/٩٠٧ ،)لقرآنا

اقتربـت  ( :رسالة يف أسرار آية .١٤٣
  ). الساعة وانشق القمر

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

ــدين ــوع [ ٢٠٨ ،ويل ال جمم
١٨٢٥[. 

o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث
  .٢/٩١٢ ،)القرآن

رسالة يف أسرار فواتح كالم اهللا  .١٤٤
  .تعاىل

o  مل يذكر له مؤلف. 
o ة يف مكتبة يوجد منه نسخة خطي

ــدين ــوع [  ٢٣١ ،ويل ال جمم
١٨١٧[. 

o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث
  .٢/٩١٢ ،)القرآن

  .رسالة يف بطن القرآن العظيم .١٤٥
o  مل يذكر له مؤلف. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

جممـوع  [ ٢٧٣ ،أسعد أفنـدي 
٣٦٦٥.[ 

o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث
   .٢/٩٠٨ ،)القرآن

ة رسالة يف بيان فضـيلة تـالو   .١٤٦
  . القرآن

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

جممـوع  [ ٣١٦ ،أسعد أفنـدي 
٧٠٣.[ 

o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث
  .٢/٩٠٨ ،)القرآن

رسالة يف بيان فضـيلة سـورة    .١٤٧
  .الفاحتة

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

جممـوع  [ ٢٩٨ ،أسعد أفنـدي 
٣٧٦١.[ 

o علـوم  (اث الفهرس الشامل للتر
  .٢/٩٠٨ ،)القرآن

رسالة يف ترغيب حفظ القـرآن   .١٤٨
  .الكرمي

o  مل يذكر له مؤلف. 



 

   ٢٤ 

 

o  يوجد منه نسخة خطية يف متحف
/ ١١١[  ١/٤٣٣ ،سرايبوطوبق
١٦١  .A ١٦٨٧ [ . 

o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث
  .٢/٩١١ ،)القرآن

الكرسـي   ةيآ ةرسالة  يف تسمي .١٤٩
  .سيد القرآن

o محد بن سليمان بن كمال باشا،أ 
 .)هـ٩٤٠: ت(ابن كمال باشا 

o ةيوجد منه نسخة خطية يف مكتب 
 .٩٨٣: رقم ،بربلني ة،الدول

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
فيصل للبحـوث والدراسـات   

   .اإلسالمية

ـ  .١٥٠ بعـض   ىرسالة يف التنبيه عل
األسرار املودعة يف سور القرآن 

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

جممـوع  [ ٣٣٢ ،عثمانيـة  نور
٥٠٠٩[.  

رسالة يف خواص اآليات واألمساء  .١٥١
  .الربانية

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

جممـوع  [٢٨ ،)أيوب(بشري آغا 
٣٥٥.[ 

o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث
  .٢/٩٠٩ ،)القرآن

رسالة يف شرائط قراءة سـورة   .١٥٢
  . األنعام وسورة يس

o مل يذكر له مؤلف. 
o جد منه نسخة خطية يف مكتبة يو

جممـوع  [ ٣٠٢ ،أسعد أفنـدي 
٣٧٧٢.[ 

o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث
  .٢/٩٠٨ ،)القرآن

ــورة   .١٥٣ ــائل س ــالة يف فض رس
  . اإلخالص

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

[  ٤/٢٢ ،)منجانـا (سيلي أوك 
)٦٩) ١١٩٩[.  

رسالة يف فضائل سورة الفاحتـة   .١٥٤
  .وآية الكرسي

o ذكر له مؤلفمل ي. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

 ].٤٢٣[ ٢٨ ،آيا صوفية
o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث

لعل املؤلف "، ٢/٩٠٨ ،)القرآن
هو الناسخ أبو الصالح إبـراهيم  

  ".احلراين نفسه

  .رسالة  يف فضائل البسملة .١٥٥
o محد بن علي بن يوسف البـوين  أ

 ).هـ٦٢٢: ت(
o ةيوجد منه نسخة خطية يف مكتب 

، ٤١٥٦: بربلني، رقـم  ة،ولالد
 ،ونسخة خطية يف جوتا بـربلني 



 

   ٢٥ 

 

ونسخة خطيـة يف   ،٥٥/٣: رقم
: رقـم  املتحف الربيطاين بلندن،

ــة يف  ،٨٨٦/٦ ــخة خطي ونس
) جاريت ةجمموع(برنستون  ةمكتب

 .٢١٧٣/١: رقم ،بربنستون
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

فيصل للبحـوث والدراسـات   
ــالمية ــوان ،اإلس  :ووردت بعن

فضائل بسم اهللا الرمحن الـرحيم  
الفهرس الشـامل  ، يف وشرحها
 .٢/٨٤٦ ،)علوم القرآن(للتراث 

  . رسالة يف فضائل البسملة .١٥٦
o  حممد بن حسـام  (قره جليب زاده

الدين اجلوسـقي القـائين بـن    
 ).حسام

o يوجد منه نسخة خطية  ،خمطوط
ــة ــة الظاهري ) ق.ع( ،يف مكتب

٤٦٦٥[ ١٥٨ – ٢/١٥٧.[ 
o علـوم  (لتراث الفهرس الشامل ل

  .١/٥٠٧ ،)القرآن

   .رسائل يف فضائل القرآن .١٥٧
o مل يذكر له مؤلف. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

/ الشـندي (بلدية اإلسـكندرية  
 ].٤٥٨ج [ ٢٨ ،)فنون

o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث
  .٢/٩٠٧ ،)القرآن

رسالة كثرية الفوائد يف فضـائل   .١٥٨
  . القرآن

o مل يذكر له مؤلف. 

o ية يف مكتبة يوجد منه نسخة خط
 ،at-tafsir 168[  ١/٧٨ ،تونــك

t/196.[ 
o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث

  .٢/٩٠٨ ،)القرآن

   .رسالة يف فضائل القرآن .١٥٩
o مل يذكر له مؤلف. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

جممـوع  [ ٢٩٧ ،أسعد أفنـدي 
٣٧٥٠[. 

o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث
  .٢/٩٠٨ ،)القرآن

ــرار  .١٦٠ ــائل وأس ــالة يف فض رس
خواص قراءة سور من القرآن و

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

 .]٨٢٦) ٢٦٤[ ( ،خزانة تطوان
o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث

  .٢/٩١٠ ،)القرآن

   .رسالة يف فضل البسملة .١٦١
o  محـد  أعبد الباقي بن يوسف بن

 .)هـ١٠٩٠: ت(الزرقاين 
o يف املكتبة  يوجد منه نسخة خطية

 ٨٠٠: [رقـم  ،األزهرية بالقاهرة
 .٣٦٥٨٣] جماميع

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
فيصل للبحـوث والدراسـات   

  .اإلسالمية



 

   ٢٦ 

 

   .يس ةرسالة يف فضل سور .١٦٢
o مل يذكر له مؤلف. 
o ةيوجد منه نسخة خطية يف مكتب 

 .١١٨٦/٢: رقم ،الفاتيكان
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

ـ  وث والدراسـات  فيصل للبح
   .اإلسالمية

رسالة يف الفـيض القدسـي يف    .١٦٣
   .فضل آية الكرسي

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

جممـوع  [ ٣٠٣ ،عثمانيـة  نور
٤٨٩٣.[ 

o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث
  .٢/٩١١ ،)القرآن

  . فضائل سور القرآن العظيم .١٦٤
o مل يذكر له مؤلف. 
o يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة 

 SPr [ ١/١٧٨ ،بـرلني ، الدولة
٤٥٩.[ 

o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث
  .١/٩٠٦ ،)القرآن

 وآيهرسالة يف فضل سور القرآن  .١٦٥
  .وذكر بعض منافعه

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

ــة  ٢١٤٤[ ١/١٨٠ ،األزهريـ
)٥٨٠٩.[( 

o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث
  .٢/٩٠٨ ،)القرآن

  . آية الكرسي رسالة يف فضيلة .١٦٦
o مل يذكر له مؤلف. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف شهيد

جممــوع [ ١١٢ ،علــى باشــا
١٠٣٨.[ 

o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث
  .٢/٩١٠ ،)القرآن

  . رسالة يف فوائد سور القرآن .١٦٧
o مل يذكر له مؤلف. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف املكتبة

 ٥/٩٥ ،بتـــونس ،الوطنيـــة
]٢٤١٩ [. 
o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث

  .٩١١/٢) القرآن

آيـة الكرسـي    ةرسالة يف قراء .١٦٨
  . أدبار الصلوات اخلمس املكتوبة

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

جممـوع  [ ٢٦٦ ،أسعد أفنـدي 
٣٦٤٣.[ 

o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث
  . ٢/٩٠٨ ،)القرآن

  .رسالة يف قراءة الفاحتة .١٦٩
o  مل يذكر له مؤلف. 
o يف مكتبة  يوجد منه نسخة خطية

جممـوع  [ ٢٨٥ ،أسعد أفنـدي 
٣٦٩٩.[ 



 

   ٢٧ 

 

o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث
  .٢/٩٠٨ ،)القرآن

رسالة يف الكالم على منافع بعض  .١٧٠
   .سور القرآن الكرمي

o مل يذكر له مؤلف. 
o   يوجد منه نسخة خطيـة يف دار

 ١/١٧٤١ ا،صـوفي ، آيا الكتب
]١٥٢٩op. [. 
o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث

  .٢/٩١٠ ،)القرآن

رسالة من خصائص القرآن عن  .١٧١
  .بعض العلماء

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

-٢/١٤٩) ق.ع( ،الظاهريـــة
١٥٠. 

o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث
  .٩٠٦/٢ ،)القرآن

الرســول املصــطفى وفضــائل  .١٧٢
  . القرآن

o عبد احلليم حلمي. 
o  ــر ــة والنش ــر للطباع دار األث

 تاريخ، ١: والتوزيع، الطبعة رقم
  .م١١/٠١/٢٠٠٢: النشر

  .روائع البيان من فضائل القرآن .١٧٣
o  عمران إمساعيل فيتور. 
o  ــر ــاريخ النش ــوع، ت : مطب

  .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥

كيفيـة   .فضائل القرآن(الشفيع  .١٧٤
حـال   .داب تالوتـه آ .حفظه

  ).السلف معه
o  عمر يوسف بامشيل. 
o الطبعـة  ،دار احلضارة ،مطبوع :

١.   

صحيح فضائل سـور القـرآن    .١٧٥
   .الكرمي

o موسى هادي عصام. 
o الطبعـة  ،مطبوع، دار ابن حزم 

/ ٠١/١٢:النشـر  تاريخ :األوىل
٢٠٠٣ .   

الصحيح والسـقيم يف فضـائل    .١٧٦
  .القرآن الكرمي

o  آمال سعدي قطينة. 
o  دار احلامد للنشر والتوزيع، الطبعة

ــم ــر  ،٥ :رق ــاريخ النش : ت
   .م٠١/٠١/٢٠٠٦

ــان يف  .١٧٧ ــؤ واملرج ــود اللؤل عق
األحاديث الـواردة يف فضـل   

  .القرآن
o  مل يذكر له مؤلف. 
o   يوجد منه نسخة خطية يف كـنج

 ،]٢٩٠/٧٢٢[ ٣/٣٣٠ ،خبــش
 .هـ١١٢٠ألفه صاحبه سنة 

o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث
  .٢/٩٠٧ ،)القرآن

يل واملرجان ملا يتعلـق  عقود الآل .١٧٨
  . بفوائد القرآن



 

   ٢٨ 

 

o   عبد الرب بن حممد بن حممد، ابـن
 .)هـ٩٢١: ت( ةالشحن

o   يوجد منه نسخة خطيـة يف دار
: رقـم  ،بالقاهرة املصريةتب الك
١/٥٥. 

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
فيصل للبحـوث والدراسـات   

   .اإلسالمية

قبس من أنوار القرآن الكـرمي   .١٧٩
  .وفضائله

o  ةحممد حسني سالم. 
o   اهليئة املصرية العامـة للكتـاب، 

ــم  ــة رق ــاريخ ، ١ :الطبع ت
  .م١/٠١/٢٠٠٦:النشر

ــاره يف  .١٨٠ ــائله وآث ــرآن فض الق
  .النشأتني

o سلمان الظاملي النجفي. 
o    دار الزهراء للطباعـة والنشـر

، تاريخ ٣ :الطبعة رقم ،والتوزيع
  .م٠١/٠١/١٩٩٣ :النشر

  .البقرة ةحول سور ةقصيد .١٨١
o  محد بن علي، ابن جابر أحممد بن

 ).هـ٧٨٠: ت(
o   يوجد منه نسخة خطيـة يف دار

 :رقـم  ،بتونس الوطنية،الكتب 
٢١٢٧. 

o خزانة التراث التابعة ملركز امللك 
فيصل للبحـوث والدراسـات   

   .اإلسالمية

كالم صفوة القراء يف فضـائل   .١٨٢
  . وآداب تالوة القرآن

o فارس بن حسني حجازي. 
o ،ــوع ــر  مطب ــاريخ النش  :ت

  .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣

للوامـع واألســرار يف منــافع  ا .١٨٣
  .القرآن

o  عيسى بن سالمة بن  :البسكري
 .هـ٨٦٠ كان حياً ،عيسى

o  يوجد منه نسخة خطية يف املكتبة
 ٢١ ،نبولاســتإ ،ةالعموميــ

فضـائل   :بعنوان ،]٣٩٩/١٤١[
ــة  القــرآن، ونســخة يف املكتب

ــة ــونس ،الوطني  ١/١١٦ ،ت
ونسخة ، ]  ٢٨٦/ ١[ ) ااميع(

ــر ــف اجلزائــ  ،يف متحــ
٢٢٩/(٢[١٨/٢٢٨ .R – 

٨٢٨) ٢٨٥ [. 
o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث

  .١/٤٦٢ ،)القرآن

قل هـو اهللا  ( :ما جاء يف فضائل .١٨٤
  .)أحد

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

 ،صـنعاء ، )الغربية(اجلامع الكبري 
 ].٢٩٠جمموع [ ٨٢٨

o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث
  .  ٢/٩٠٩ ،)القرآن

جمموع يشتمل علـى فضـائل    .١٨٥
  .القرآن والصالة وغريمها



 

   ٢٩ 

 

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

ــاهرةاأل ــة بالق ــم ،زهري : رق
 .٤٠٠٣٢ ةدصعاي] ١٣٢٤[
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

فيصل للبحـوث والدراسـات   
  .اإلسالمية

بن ال(املختار من فضائل القرآن  .١٨٦
  ).كثري

o  السيد عسكر. 
o الطبعة  ،دار البشري للثقافة والعلوم

ــم ــر ، ١ :رق ــاريخ النش :  ت
  .م٠١/٠١/٢٠٠٠

  .خمتصر فضائل القرآن وخواصه .١٨٧
o محد بن احلسن بن يوسف، ابن أ

 ).هـ٩٩٢: ت( ،عرضون
o ةيوجد منه نسخة خطية يف خزان 

 .م ٦٥٥: رقم ،تطوان
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

فيصل للبحـوث والدراسـات   
  .اإلسالمية

فاحتـة  (خمتصر مدارج السالكني  .١٨٨
 + فضـائل القـرآن   + الكتاب

  ). الكلم الطيب
o  ابن القيم. 
o دار : حيىي بكتاش، نشـر  :احملقق

  .١ :الطبعة ،الكتاب احلديث

احملاسن  ةالغيوب يف مشاهد ةمرآ .١٨٩
  .القرآن إعجازيف 

o  بكر بن حممد  أيببن  نعبد الرمح
 .)هـ٩١١: ت(السيوطي 

o لمي يف مكتبه يوجد منه مصغر في
ــ ــغرات الفيلمي ــم  ةاملص بقس

 اإلسـالمية  باجلامعةاملخطوطات 
ــة ــم ،باملدين ــه يف القس  :رقم

٤٤٧٦/٥. 
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

بحـوث والدراسـات   فيصل لل
     .اإلسالمية

 إىلباإلضافة  :املسائل اإلسالمية .١٩٠
أصول الدين و فضائل القـرآن  
ــم يف  ــام احلك ــيم و نظ احلك

  .. .اإلسالم
o حممد احلسيين الشريازي. 
o  ــر ــاريخ النش ــوع، ت  :مطب

  .م١٩٨٢-هـ١٤٠٢

  . املعوذات الثالث فضائلها .١٩١
o  حممد الصامي. 
o    دار الفضيلة للنشـر والتوزيـع

 ١٩٩٨لطبعة األوىل، ا ،والتصدير

  .مقدمة يف فضائل سورة القدر .١٩٢
o مل يذكر له مؤلف. 
o  مكتبة يوجد منه نسخة خطية يف

.  ١٧٧٦[١/٣٩٠ ،برلني، الدولة
we.٣/٩٦٩ [.  

مواهب املنان يف الكـالم علـى    .١٩٣
 ةأوائل سورة الدخان وفضائل ليل

  .النصف من شعبان



 

   ٣٠ 

 

o  محد بن علي الغيطـي  أحممد بن
 ).هـ٩٨١: ت(
o ة خطيـة يف دار  يوجد منه نسخ

 .١٤٧٠ :رقم الوطنية،الكتب 
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

فيصل للبحـوث والدراسـات   
  .اإلسالمية

  .موسوعة فضائل سور القرآن .١٩٤
o  حممد بن رزق بن طرهوين. 
o  ــة ــالمي للطباع ــب اإلس املكت

تـاريخ   ،٣ :الطبعة رقم، والنشر
  .م٠١/٠١/٢٠٠١: النشر

منازل اإلجـالل والتعظـيم يف    .١٩٥
  .ائل القرآن العظيمفض

o  علي بـن  : السخاويعلم الدين
حممد بن عبد الصمد بـن عبـد   
األحد بن عبد الغالب بن غطاس 
اهلمداين علم الدين أبو احلسـن  

: ت(السخاوي املصري املقـري  
 ).هـ٦٤٣

o  ص/  ١ :ج( ،هدية العـارفني: 
٣٧٦(.  

  .منافع بعض سور القرآن .١٩٦
o  مل يذكر له مؤلف. 
o كتبة يوجد منه نسخة خطية يف م

جممـوع  [ ٣٣٢ ،أسعد أفنـدي 
١٦٩٥.[ 

o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث
  .٢/٩٠٨ ،)القرآن

يليه قائمة بأمسـاء   .منافع القرآن .١٩٧
  .اهللا احلسىن

o  مل يذكر له مؤلف. 
o  خمطوط، يوجد منه نسخة خطية

-or.411(4)[ ١٨٢ ،يف جامعة ليدن

cco2194.[ 
o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث

   .٢/٩٠٦ ،)القرآن

  .يف فضائل القرآنالقرآن  منافع .١٩٨
o  إلمام حممد بن إدريس الشافعي ا

  ).هـ ٢٢٤ :ت(
o "  أول من صنف يف علم فضـائل

 ٢ :ج( ،كشف الظنون، "القرآن
  .)١٢٧٧ :ص/ 

  .منافع القرآن .١٩٩
o  مل يذكر له مؤلف. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

 .]٥٧٣[ ٣٤ ،نور عثمانية
o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث

  .٢/٩١١ ،)القرآن

  .منافع القرآن الكرمي .٢٠٠
o محـد  أبن يوسف بن  نعبد الرمح

 .)هـ٧٥٠: ت(صفوين األ
o  اخلزانةيوجد منه نسخة خطية يف 

: رقـم  ،بالرباط) ةاحلسني( امللكية
١١٨٤٨. 

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
فيصل للبحـوث والدراسـات   

   .اإلسالمية



 

   ٣١ 

 

  .منافع القرآن الكرمي .٢٠١
o مل يذكر له مؤلف. 
o خة خطية يف مكتبة يوجد منه نس

 ٨٤ ،نبولاســتإالعموميــة ب
]١٧٠٦/٢٦٥.[ 
o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث

  .٢/٩١٠ ،)القرآن

  .منافع القرآن يف املنام .٢٠٢
o   جعفر بن حممد بن علي، جعفر

 ).هـ١٤٨: ت(الصادق 
o ةيوجد منه نسخة خطية يف مكتب 

: رقـم  ،املخطوطات بالكويـت 
 ،٧٣٦٥ الظاهريـة عن  ١٨٣٢

 لظاهريــةا ةونســخة يف مكتبــ
ــق ــم ،بدمشـ ، ٧٣٦٥: رقـ

ــ ،١١٢٨٥ ــخة يف مكتب  ةونس
 ،باملنامـة  ةمركز الوثائق التارخيي

 .١١ :رقم
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

فيصل للبحـوث والدراسـات   
   .اإلسالمية

  . منافع القرآن يف املنام .٢٠٣
o مل يذكر له مؤلف. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

، ]٧٣٦٥[  ٢/٣٠٩ ،الظاهريــة
نفس املكتبة بنفس العنـوان  ويف 
 .] ١١٢٨٥[ ٢/٣١٠: برقم

o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث
  .٢/٩٠٦، )القرآن

املنتخب من فضـائل القـرآن    .٢٠٤
دراســة  :للبــاهلي األندلســي

  .وحتقيق
o حممد عبد الكرمي العزاوي. 
o   رسالة ماجستري، معهد التـاريخ

: العريب والتراث العلمـي، رقـم  
٥٣٥٦٧٤. 

o اجلامعية  قاعدة معلومات الرسائل
التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 

  . والدراسات اإلسالمية

  .من فضائل القرآن .٢٠٥
o  حسني حسن سالمة. 
o    ،اهليئة املصرية العامـة للكتـاب

:  تاريخ النشـر  ،١ :الطبعة رقم
  .م٠١/٠١/١٩٩٥

  .من فضائل سورة اإلخالص .٢٠٦
o    ،احلسن بن حممد بن احلسـني

 .)هـ٤٣٩: ت( اخلالل
o مطبـوع حممد طرهوىن :احملقق ،، 

  .١: الطبعة

معرفة فضـائل   مورد الظمآن إىل .٢٠٧
  .القرآن

o احلنبلى ابن رجب. 
o الطبعـة  ،مطبوع ،مكتبة القرآن :

١.   

  .مفتاح النجاح .٢٠٨
o  مل يذكر له مؤلف. 



 

   ٣٢ 

 

o  يوجد منه نسخة خطية يف مركز
امللك فيصل للبحوث والدراسات 

 .٠٦٦٤٦: رقم اإلسالمية،
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

لبحـوث والدراسـات   فيصل ل
   .اإلسالمية

نزهة املطيعني وروضة املـنقطعني   .٢٠٩
  .يف فضائل القرآن

o  معاىف بن إمساعيل بـن  : املوصلي
احلسني بن أيب البيـان سـفيان   
الشيباين مجال الدين أبو حممـد  

 :ت(، املوصـــلي الشـــافعي
 .)هـ٦٣٠

o  ص/  ٢ :ج( ،هدية العـارفني: 
١٩٠(.  

هبة الرمحن الرحيم مـن جنـة    .٢١٠
  .فضائل القرآن الكرمي النعيم يف

o  حممـد   :اختصار وحتقيق وختريج
  :، تاريخ النشـر شكور املياديين

  .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧

الوجيز يف فضائل الكتاب العزيز  .٢١١
.   
o  القرطىب. 
o رضـا  يعالء الدين عل :حتقيق، 

  .مطبوع

ــائل  .٢١٢ ــة يف فض ــيلة النافع الوس
  .القرآن

o  فيض اهللا بـن  : كري الواعظش
ظ مصطفى الرومي احلنفي الـواع 

 ،وشيخ القـراء  اصوفي جبامع آيا
 ).هـ ١٢٢٩ :ت(
o  ص/  ١ :ج( ،هدية العـارفني: 

٤٣٥(.  

الياقوت اليمان املستخرج مـن   .٢١٣
  .فضائل القرآن

o مل يذكر له مؤلف. 
o  خمطوط، يوجد منه نسخة خطية

ــة ــة الظاهري ) ق.ع( ،يف مكتب
٢٤٩ [ ٢/٢٢٤DC   )٦٧([. 

o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث
  .٢/٩٠٦، )القرآن
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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



 

   ٣٤ 

 

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



 

   ٣٥ 

 

) 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



 

   ٣٦ 

 

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



 

   ٣٧ 

 

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 



 

   ٣٨ 

 

  :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

، موقع دار الكتـب العلميـة     .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  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  


