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آفاق اإلعجاز الرقمي فيي الريرآ   .1
 الكريم. 

o عبد الدائم الكحيل. 
o    دار القاااااااابدري لدمببعاااااااا   د  اااااااا

دار وحااا القداام لدمببعاا   .م6003
 م.8002 ر والتوزيع  والن

آيييييات ا  فييييي اعاقييييا     ا   ييييا  .2
  فواتح السوا في الررآ  الكريم.

o د. بهر أمحد الصويف. 
o   املكتباااا  الةصااااري  لدمببعاااا  والن اااار

 املوساااوع  م  )سدساااد 6004
 الكوني  الكربى(.

 .إحدى الُكبر .3
o م. عدنبن الرفبعا. 
o  دار الفكااااااااااااار لدمببعااااااااااااا  والتوزياااااااااااااع

 والن ر.
ال يييدفي فيييي إاهاصيييات اإلعجييياز  .4

 الررآ  الكريم. 
o بّسبم هنبد جرّار. 
o    ركااااااااااث نااااااااااون ل  اااااااااابث القر نياااااااااا 

   .ها4146
 (77)أسيييييييراا إعجييييييياز الريييييييرآ    .5

حر ريير اقم يير تعيي د ع يي  صييدق 
 الررآ .

o .عبد الدائم كحيل 
o  ذكرهاااااااااااب امل لااااااااااا  يف  و ةااااااااااا  دون

 بيبنبت الن ر.

أسييرا الساسييب ال   ج ييح  ديييدة  .6
لإلعجييييياز ال يييييدفي فيييييي الريييييرآ  

 الكريم.
o عبط  عدا صدييب. 
o دار األوائااااااااااااال لدن ااااااااااااار والتوزياااااااااااااع  

   .م6006د     
إشييراقات الييرقم سييب ر فييي الرييرآ   .7

 الكريم.
o عبد الدائم كحيل. 
o .جبئثة ديب الدولي  لدقر ن الكرمي 
ع م ييير  اقم ييير  رإعجيييازات حدي ييي .8

 في الررآ .
o رفي  أبو السةود. 
o  هااااااا4140د  اااااا     دار املةرفاااااا-

 م.4664
رييرآ  فييي ال (328)إعجياز الييرقم  .9

 الكريم   ال ردير الرقم ر. 
o د.جربي  صمفى عبد الرزاق. 
o إرباد  –دار الكتبب الثقابيف  األردن

 م.6002 -ها4161
فيييي الريييرآ   (31)إعجييياز اليييرقم  .11

 الكريم     رد ات تنتظر النتائج.
o هنبد جرار. 
o  دار النفاااااااااااابئل لدمببعاااااااااااا  والن اااااااااااار

  6: ط  باااااا وت-والتوزياااااع  لبناااااابن
مل سساااااااااااااا  ا ساااااااااااااا  ي  ا .م4661

  4: لدمببعااااااااااااااااااااااااا  والن ااااااااااااااااااااااااار  ط
 م.4661

 اإلعجاز ال دفي. .11
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o لبيب بيضون. 
o   سسااااااا  األعدباااااااا لدبمبوعااااااابت  

 م.6002  4: ب وت  ط
إلعجيييييياز ال ييييييدفي فييييييي  وا يييييي  ا .12

 الم اف .
o د. خبلد فبئ  الةبيدي. 
o  و اااد  د ااا    ذكااار امل لااا  يف  و ةااا

إىل الناادوة الثبنياا  لزعااابز الةدبااا 
ا عابز الةددي   يف القر ن الكرمي
 اااابرس -هااااا4165  بااااديب يف صاااافر

 م.6004
اإلعجييييييياز ال يييييييدفي فيييييييي سيييييييواة  .13

 الفاتسر. 
o طدح  جوهر. 
o باا وت  دار  زال لدمببعاا  والن اار. 

-هااااا4145  دار احلكباااا   د  اااا 
 م. 4664

اإلعجيياز ال ييدفي فييي الرييرآ   يي ال  .14
 السر رر  الوهم

o فبتح حمبود. 
o األردنجهينااااا  لدن ااااار والتوزياااااع   -

 م.6002عببن  
 إلعجاز ال دفي ل ررآ  الكريم.ا .15
o وحمباااااااد ناااااااور   عبااااااد الااااااارزاق نوفاااااال

 .شحبت 
o ط  دار الكتااااابب الةاااااريب  بااااا وت :

 م.4652–ها4102   1
 ا   ال  م السديث. .16
o عبد الرزاق نوفل. 

o هاااا4140القااابهرة    دار ال اااروق-
ذكااااااارر د. كااااااابرم الساااااااايد   م4660

"إعاابز القار ن عداى  :غنيم يف  ث 
 و اااااااع ) ااااااار الث ااااااابن"  املن اااااااور يف 

يتنااابول ا عاااابز  طريااا  ا (ااابن(.م.
 الةددي.

 ال د التنازلي. أ د .17
o يوس  أبو خضر.  أ ون 
o هااااااااااااااااااااااا4164عباااااااااااااااااااااابن -األردن-

م  يتحاااااادث الكتاااااابب عاااااا  6000
ا عااابز الةااددي يف القاار ن الكاارمي 

    خ ل سورة ا سراء.
لمط يي    ظرييير قرآ  يير فييي االسيي   .18

الييير ل الررآ  ييير ت ييير  ع    يييرة 
 .في ال الم

o  دس عدنبن الرفبعااملهن. 
o   ها.4146 مبوع 
حر رر فكرة اإلعجاز ال دفي فيي  .19

 الررآ  الكريم.
o عبدر صبحل بك ات. 
o  ااااااااا  جب ةااااااااا    رسااااااااابل   بجسااااااااات 

 :السااودان  نو  ااا بتاابري  /اجلثياارة
 .م4665

o   الرسااااااااااابئل اجلب ةيااااااااااا  يف ك اااااااااااب
: ص  الدراسبت القر نيا  لدايوساا

44 . 
السكمر المط رر  ظرير قرآ  ر في  .21

 لنص الررآ ي.إطجق ا
o عدنبن رفبعا.   
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o دار الفكاااااااار . د  اااااااا   دار الفكاااااااار
 م.4666ب وت    املةبصر

o  ذكااااااار يف ترفااااااا  امل لااااااا  يف  و اااااااع
أساااااااارار ا عااااااااابز البيااااااااب  لدقاااااااار ن 

ذكااارت   www.bayan7.comالكااارمي. 
يف صفح  ترف  امل ار  يف ) و اع 
  وساااااااااااوع  ا عاااااااااااابز الةدباااااااااااا يف
القااااااااار ن والسااااااااان (  و  أجااااااااادهب يف 
 بعااااااادة الرسااااااابئل  و  يف الرسااااااابئل 
اجلب ةيااااااااا  يف الدراسااااااااابت القر نيااااااااا  

ذكااارر امل لااا  يف  و ةااا    لدايوساااا
ذكااااارر د. كااااابرم   يف سااااا ت  ال اتيااااا 

الساااااااايد غناااااااايم يف  اااااااا  "إعااااااااابز 
القاااااار ن عدااااااى  اااااار الث اااااابن" ) و ااااااع 
طرياااااااااااا  ا (اااااااااااابن(  والااااااااااااا هيب  يف 

 "التفس  واملفسرون".
 . (7)سر استررائ ر ل رقم فاا  .21
o حمبود عبد الرزاق احلبصا. 
o  هااااااا4140د  اااااا     دار املةرفاااااا-

 م.4656
فااسييييات فييييي اإلعجيييياز ال ييييدفي  .22

 يي ال الما ييي  السا يير فييي  ييو  
 الكتاب  السنر.

o صمفى عبر عدا الكندي . 
o  اااااا  جب ةاااااا  أم   رساااااابل   بجساااااات 

ساااديببن صااابدق  :القااارى  باشااارا 
 .ها4106 :الب ة  نو  ا بتبري 

o الرسااااااااااابئل اجلب ةيااااااااااا  يف  اااااااااااب  ك
 :ص  الدراسبت القر نيا  لدايوساا

44 . 

الييييدائع ال دفييييير  إشييييااات ا إليييي   .23
 الوحدا  ر.

o سةداوي حمبد البنب. 
o   م.4656القبهرة     دار الب 
اسييييييييييم المزييييييييييس   اإلعجيييييييييياز  .24

فااسيير  ردييير فييي  تيي    ال ييدفي
اإلعجيييييياز ال ييييييدفي فييييييي الرييييييرآ  

 الكريم.
o  أشر  عبد الرزاق  من. 
o :وهبا    حمبد راتاب النببدساا تقدمي

بب شااا ا    نااا ير  كتااايب  الثحيداااا
  ع:   سس  عدوم القر ن.

 ايا  ات التوح د. .25
o .د. خبلد فبئ  صدي  الةبيدي 
o  امل لااااا  يف  و ةااااا  يف  بئبااااا    رذكااااار

و ابل بأنا     كتب  اليت ستصدر  ريبابً 
كتاااابب  هاااام يبحاااا  يف ريب اااايبت 
 اااا  نااااوع جديااااد وهااااا الريب اااايبت 
القر نياااااا   ويثبااااااا  اااااا  خ  ااااااب أن 
سااااور و ياااابت القاااار ن الكاااارمي  بئباااا  
عدااى  ااوانظ ونداام عددياا  وريب ااي  

 غبي  يف الروع  والد  .
 الريا  ات في الررآ  الكريم. .26
o  خديف  عبد السبيع خديف. 
o   م.4665دار الفكر الةريب 
يييييات  ال ييييدف فييييي شييييفا  سيييير اآ .27

 الر ل  الجسد.
o  ر وان سةيد فقي. 

http://www.bayan7.com/
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o  دار احملاا  البيضاابء لدمببعا  والن اار
 م.6006  4: ط  والتوزيع

  (.31)سر الو وف  الرقم  .28
o عبد اهلل حمبد البدتبجا. 
o    كتب  بساتبن املةرفا   ا ساكندري 

) وساااااوع   :صااااادر  اااااب  سدساااااد 
 ةاااااثة القاااار ن الريب ااااي ( وتقااااع يف 

   اااااار  نهااااااب أربةاااااا ن ( عاااااادداً 46)
وت ااااااااااابل دراسااااااااااابت ملو اااااااااااوعبت 

 ببحاا   :خمتدفاا   اا  القاار ن  ينداار
 :ص  يف الب غااااا  وإعاااااابز القااااار ن

133. 
س سييي ر   جيييقة اليييرقم سيييب ر فيييي  .29

 الررآ  الكريم.
o عبد الدائم كحيل. 
o  ذكرهاااااااااااب امل لااااااااااا  يف  و ةااااااااااا  دون

  .بيبنبت الن ر
عجائيييي  ال ييييدف   الم ييييد ف فييييي  .31

   الكريم.  آالرر 
o  فيل ديببج. 
o با وت -لبنابن  ار احملا  البيضابءد 

 م.4666  4: ط
 ع م ل ساعر. .31
o فريد  بمين. 
o  أمحد أ ظ حاابج أول  دار  :ترف

يتناااابول   م4666باااا وت    الاااارباق
 ا عابز الةددي.

 الررآ  يتسدى. .32
o عبد اهلل حمبد البدتبجا. 

o    كتب  بساتبن املةرفا   ا ساكندري 
) وسااااوع   ةاااااثة القاااار ن  :سدسااااد 

 ( عااااادداً 46قاااااع يف )الريب اااااي ( وت
وت بل دراسابت   صدر  نهب أربة 

ملو اااااااوعبت خمتدفااااااا   ااااااا  القااااااار ن  
 ببحاا  يف الب غاا  وإعااابز  :ينداار

واألعاااااااااااااداد   133 :ص  القااااااااااااار ن
 : ةااثة  ثال  6  4الصبدرة هاا: 

سااااااااار الوجاااااااااود   2عيساااااااااى و دم   
 قد ااااااااااااااااااا  يف   1  46 :والااااااااااااااااااار م

 ا عابز الريب ا لدقر ن الكرمي.
الرييييييرآ  فييييييي  (7)ق ميييييير ال ييييييدف  .33

  السنر.
o نصي  الدحدوح سدببن. 
o    م.6002دار الب بئر ا س  ي 
 لغر اعاقا  في الررآ . .34
o حسظ  ل احلبج يونل. 
o شاارك  رشاابد باارس لدمببعاا   لبناابن-

 م.4665  4: ب وت  ط
   جقات اعاقا  في الررآ  .35
o .حسظ سديم 
o عبااابن  -األردن  دار أساااب   لدن ااار

 .م4665  4: ط
 آ  الكريم.  جم اعاقا  في الرر  .36
o  حمبد السيد الداودي. 
o دار الكتاااااااااابب املصااااااااااري   صاااااااااار-

 م.4653  4:القبهرة  ط
  جقة اعاقا   الترق م في الررآ   .37

 الكريم.
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o  عبد الرزاق نوفل. 
o   دار الكتااااااااااابب الةااااااااااااريب  باااااااااااا وت

 م. 4655-ها4105
  جييقة  سييم ا  الييرحمال الييرح م   .38

البنا  الرقمي ع   آير في الررآ  
 الكريم.

o  ئم كحيل.عبد الدا 
o   ذكرهااااااااااب امل لاااااااااا  يف  و ةاااااااااا  دون

  .بيبنبت الن ر
   جقة الررآ  ال دفير.  .39
o صد ا البيك. 
o سساا  عدااوم القاار ن  د  اا   ط   :

 .م4654-ها4104  4
   جقة الررآ  الكريم. .41
o . رشبد خديف 
o حساا  عبااد الفتاابح أمحااد يف   :ذكاارر

"عنبيااااااا  املسااااااادبظ باااااااابراز  :كتببااااااا 
وجااااور ا عااااابز يف القاااار ن الكاااارمي" 

 بحاااااا    لفاااااابت يف ا عااااااابز  يف
  443 :ص  الةدبا لدقر ن الكرمي

)نساااااك  املكتبااااا  ال اااااب د ( يتنااااابول 
 ا عابز الةددي.

  جيييييييييقة الريييييييييرآ  فيييييييييي عزييييييييير  .41
الم  و ات يييييييييير   اؤييييييييييير  دييييييييييييدة 
لإلعجيييييياز الرقمييييييي فييييييي الرييييييرآ  

 الكريم.
o عبد الدائم كحيل. 
o .   املمبة  الةدبي   د 

  جقة الرير  ال عيريال فيي  عي   .42
  يييييير أ ا يييييير الرييييييرآ  سييييييباع ر   ج

 الكريم.
o  اب  خديف  عديوي. 
o د  اااااا   ط-دار ا (ااااابن  سااااااوريب :

 م.4652  4
 ييييال اإلعجيييياز البجدييييي  ال ييييدفي  .43

  ل ررآ .
o أبو الثهراء النادي. 
o با وت    دار التةابر  لدبمبوعابت

 م.4660
 يييال ا ائيييا اإلعجييياز ال يييدفي فيييي  .44

 ترت   الررآ  الكريم.
o د. عبد اهلل إبراهيم جدغوم. 
o د  اااااااااااا   أ ون لدن ااااااااااااردار املاااااااااااا–

 م.6004ب وت  
 ييال   جييقات الرييرآ  لغيير الرييرآ   .45

الكتيياب     جييقة الييرقم سييب ر فييي
 . السنر

o حمبد سةيد عبد القبدر. 
o    م.6006 ن أة املةبر 
 وسييييييوعر اععييييييداف فييييييي الرييييييرآ   .46

 الكريم.
o هدي سةيد رزق كريثم . 
o  هااااااا4145الرياااااب     دار طويااااا-

 .م4664
المنظو يييات ال دفيييير فيييي الريييرآ   .47

 ريم.الك
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o أمحد عبد الوهبب. 
o  كتباااااااااا  وهباااااااااا  لدمببعاااااااااا  والن اااااااااار 

 م.4665القبهرة    والتوزيع
المنظو يييير السييييباع ر فييييي الرييييرآ   .48

  تطب رات ا في الكو   اإل سا .
o حمبد فيل عبد الستبر احلبَّبل. 
o ذكاااااااار يف صاااااااافح    حتااااااااا المبااااااااع

 و ع  وسوع  ا عاابز )امل ل  يف 
 (الةدبااااااااااااااااا يف القاااااااااااااااار ن والساااااااااااااااان 

(www.556.net.) 
  وسوعر اإلعجاز الرقمي.  .49
o  .م. عبد الادائم الكحيل 
o  ذكرر امل ل  يف  و ةا  دون بيبنابت

 الن ر.
الم يييييقا  فيييييي اإلعجييييياز ال يييييدفي  .51

 ل ررآ .
o السيد أ(  املوسوي الةب دا. 
o م.6004ب وت    دار ا بدي 
   ضات قرآ  ر في آيات اقم ر. .51
o د.م.  صاااااامفى حمبااااااد  صاااااامفى أ.

 .أمحد اجلببل
o ذكاااااااااار   لمبااااااااااعحتااااااااااا املراجةاااااااااا  وا

الكتاااااااااابب يف صاااااااااافح  امل لاااااااااا  يف 
 و ااااع  وسااااوع  ا عااااابز الةدبااااا )

 WWW.556.NET (يف القر ن والسن 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


