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احلمد هللا رب العـاملني والصـالة        
والسالم رسول اهللا وعلى آله وصحبه 

  ومن وااله           أما بعد 
قد حفلت املكتبة اإلسالمية مبسرية ف     

حضارية راقيـة ، ومنـها تـأليف    
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

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    

ال األمر حباجة ملعرفـة تلـك   ،والز
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 
بالدراسـات   من العلوم ذات العالقة

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 

  :اآلتية  جين الفوائد
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  ١١ان صالببليوغرافيا ، ترمجة يج شعب

 ).عويدات ، بريوت 
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o    و معرفة تطـور ذلـك العلـم أ
  .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  األحباث من خـالل  فهم بعض
  .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

ـ   الف املـذهيب  بالرغم مـن اخل
  .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

  .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 

املكتبة الـيت  ذلك مع ذكر اسم 
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 ،    –
صدارات مؤسسة امللك  فيصل وإ

للبحوث والدراسات ، ومـؤلفي  
 . البيبلوغرافيا 

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

o  البدء باملصادر اليت تعىن باملطبوع
مث ذكر باملصـادر الـيت تعـتين    

 .باملخطوط 
o    التعليق يكون لتصـحيح نسـبة

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 الشكر         
للقائمني على رعاة كرسي املعلم حممد 
عوض بن الدن الذين تصدروا لرعايـة  

موصـول إىل   هذا الكرسي ، والشكر
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  

اهللا احللـواين  الدكتور حممد بن عبـد  
: 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 

 ضأستاذ كرسي املعلم حممد عو   
  الدن الدراسات القرآنيةابن 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .آراء أيب العالية يف التفسري .١
o  إهلام يوسف صحصاح.   
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o جامعة األزهر ،رسالة ماجستري، 
 .٤٨٨١٧٤:رقم

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 

  .والدراسات اإلسالمية
آراء اإلمام احلسن البصـري يف   .٢

  .القرآن الكرميتفسري 
o  يد متامنوال عبد ا. 
o فيلم ، جامعة األزهر ،رسالة علمية

 .)١( ١/٨٠٥/١ :رقم
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 
 .والدراسات اإلسالمية

آراء اإلمام أمحد بـن حنبـل يف    .٣
 مجعـاً : التفسري وعلوم القـرآن 

  .ودراسة
o  زيينخالد سليمان رشيد امل. 
o جامعة اإلمـام   ،رسالة ماجستري

: حممد بن سعود اإلسالمية، رقم
٥٣٩٧٤٦. 

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 

  .والدراسات اإلسالمية
إبراهيم النخعي وآثاره الـواردة   .٤

يف تفسري سورة الفاحتة والبقـرة  
  .وآل عمران

o نوال حامد سلمان اللهييب. 
o جامعــة أم  ،ة ماجســتريرســال

 .٤٧٢٥٣٢:رقم، القرى

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 

  .والدراسات اإلسالمية
مروياته وأقوالـه يف   :ابن جريج .٥

  دراسة حديثية وتفسريية: التفسري
o أمرية علي عبد اهللا الصاعدي. 
o رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، 

ــم ــ٥١٩٨٣٤:رق : اركها، وش
 .إحسان حممد علي عزام

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 

 .والدراسات اإلسالمية
ابن عباس ومنهجه يف التفسـري   .٦

وتفسرياته الصحيحة يف الثلـث  
  .األول من القرآن

o سيروآدم بن حممـد بـن    :الع
 .احلبشي أبو خالد علي

o ــتري ــالة ماجس ــة  ،رس اجلامع
 .٤٧٢٤١١:رقم ،سالميةاإل

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 

 .والدراسات اإلسالمية
ومروياتـه يف   ابن عمر مفسـراً  .٧

  .التفسري
o خليل إبراهيم خليل إبراهيم. 
o  ـ جامعة األزهـر  :يلم رقـم ، ف

٤( ١/٤٧٩/٤(. 
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o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
يصل للبحوث التابعة ملركز امللك ف

  .والدراسات اإلسالمية
مروياته يف تفسريي  هريرة و أبو .٨

  .الطربي وابن أيب حامت
o حممد ياسني توكي ماجي. 
o جامعــة أم  ،رســالة ماجســتري

 .٤٧٢٨٩٦ :رقم القرى،
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 
   .والدراسات اإلسالمية

  ).البيهقيبرواية (أحكام القرآن  .٩
o حممد  أبو عبد اهللا: اإلمام الشافعي

بن إدريس بن العبـاس اهلـامشي   
 ). هـ ٢٠٤:ت(القرشي، 

o  لبنــان، بــريوت، دار الكتــب
ــر   ــاريخ النش ــة، ت : العلمي

 .هـ١٤٠٠
اختيارات اإلمـام البخـاري يف    .١٠

التفسري اليت مل يعزها إىل أحد يف 
  . عرض وحتليل :صحيحه

o د احلريبعايد بن عبد اهللا بن عي. 
o ،ــتري ــالة ماجس ــة  رس اجلامع

 .٥٢١٧٢٢:رقم. اإلسالمية
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 
  .والدراسات اإلسالمية

اختيارات اإلمـام البخـاري يف    .١١
تفسري آيـات األحكـام مـن    

  .مجع ودراسة :صحيحه
o حممد بن عبد الرمحن اليحىي. 
o  ،امللـك  جامعة رسالة ماجستري

 .٥٧٧٧٩٤:، رقمسعود
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 
  .والدراسات اإلسالمية

أضواء البيان يف إيضاح القـرآن   .١٢
   .بالقرآن

o نقيطيحممد األمني بن حممد  :الش
أبو حممـد   املختار بن عبد القادر

 ). ه١٣٩٣ ت( ،املختار اجلَكَين
o بـريوت  ب،عامل الكت ،مطبوع، 

  .حممد ساملة عطي: أمته
: أقوال إبراهيم احلريب يف التفسري .١٣

  .ودراسة مجعاً
o أمحد سليمان اخلضري. 
o جامعة اإلمـام   ،رسالة ماجستري

: رقم، حممد بن سعود اإلسالمية
٥٥٥٠٩٤ . 

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 

  .والدراسات اإلسالمية
يب مالـك الغفـاري يف   أقوال أ .١٤

  .ودراسة وموازنة مجعاً :التفسري
o حممد زايد املطريي. 
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o رسالة ماجستري، أم القرى، رقم: 
٥٥٠٨١٨. 

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 

 .والدراسات اإلسالمية
أقوال أنس بن مالك رضـي اهللا   .١٥

  .مجع ودراسة: عنه يف التفسري
o لكرمي العنزيحنان عبد ا. 
o جامعة اإلمـام   ،رسالة ماجستري

: رقم حممد بن سعود اإلسالمية،
٥٥٥١٤٠. 

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 

 .والدراسات اإلسالمية
أقوال جابر بن عبد اهللا رضي اهللا  .١٦

  .مجع ودراسة :عنه يف التفسري
o  زهرة عبد العزيز اجلريوي. 
o جامعة اإلمـام   ،اجستريرسالة م

: رقم ،حممد بن سعود اإلسالمية
٥٥٥١٤٥. 

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 

 .والدراسات اإلسالمية
ــاء اخلر .١٧ ــوال عط ــاين يف اأق س

  .ودراسة مجعاً :التفسري
o سلطان بدير العتييب. 
o  رســالة ماجســتري، جامعــة أم

 .٥٥٤٠٥٢: رقم ،القرى

o دة معلومات الرسائل اجلامعية قاع
التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 

 .والدراسات اإلسالمية
أقوال مقاتـل بـن حيـان يف     .١٨

  . مجع ودراسة مقارنة :التفسري
o حممد سامل البيضاين الزهراين. 
o جامعــة أم ، رســالة ماجســتري

 .٥٥٠٨٢١: رقم ،القرى
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

فيصل للبحوث  التابعة ملركز امللك
  .والدراسات اإلسالمية

  .األمايل الشارحة ملفردات الفاحتة .١٩
o عبد الكرمي بن حممد بن  :الرافعي

إمـام   أبو القاسـم  عبد الكرمي،
 ).ـ ه٦٢٣ ت( ،الشافعي الدين

o عبـد الـرمحن   : دراسة وحتقيق
 ، رسالة دكتوراه،سليمان الشايع

ــرى  ــة أم الق ــم ،جامع  :رق
٥٧٨٥٢٦. 

o ئل اجلامعية قاعدة معلومات الرسا
التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 

قـال  ، والدراسات اإلسـالمية 
وهو ثالثون جملسـاً  « : الداودي

أمالها أحاديث بأسـانيد عـن   
 ،أشياخه على سـورة الفاحتـة  

  .»وتكلّم عليها
مروياتـه   :اإلمام أيب جعفر الباقر .٢٠

وآراؤه يف كتب التفسري باملأثور 
  والسنة املطهرة
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o   العموديأمحد عبد اهللا. 
o جامعــة أم ، رســالة ماجســتري

 .٥١٩٨٢٨ :، رقمالقرى
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 
  .والدراسات اإلسالمية

قتادة بن دعامـة أقوالـه   اإلمام  .٢١
ومروياته يف التفسـري مـن أول   
سورة اإلسراء إىل اية سـورة  

  . ودراسة مجعاً :فاطر
o بد األحدعزيز الرمحن ع. 
o جامعــة أم ، رســالة ماجســتري

 وشاركه ،٤٨٤١٥٨:رقم ،القرى
 .حممد خالد عبد اهلادي

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 

  .والدراسات اإلسالمية
  .التبيني يف معاين التنـزيل .٢٢
o   مصـطفى بــن   :ابـن التلبـاين

). ـ ه١٠٠٤ت ( ،املصري حممد
  .٤٠٨ لَألدنوي طبقات املفسرين

o   جاء يف فهرست مصنفات تفسري
 "القرآن الكرمي عـن األدنـوي   
 ،خمتصر رتبه على ترتيب السـور 

وفسر فيه اآليـات احملكمـات   
  ".تفسرياً مأثوراً

التعليق املنبئ لألنام عـن أدلـة    .٢٣
شرح آيات األحكام من أقـوال  
املفسرين وأحاديث سيد األنـام  

صلى وسلم عليـه ذو اجلـالل   
  .مواإلكرا

o حيىي بـن حممـد بـن     :شاكر
ــف ــد  لطـــ اتهـــ

 .)ـه١٣٧٠ ت( ،اليمين
o    ــه يف ــم ومعاقل ــر العل جه

ــيمن ــاء يف ٤/٢٠٩٣ ال ، ج
فهرست مصنفات تفسري القرآن 

شايف « بناه على كتاب  "الكرمي 
ئة آية من االعليل يف شرح اخلمسم

ـــزيل  ــري» التن  :ت( ،للنج
  ".)ـ ه٨٧٧

السور مرتبـة   :التفسري احلديث .٢٤
  .ـزولحسب الن

o زةورحممد عزة بن عبد اهلادي  :د
ــش، ــن درويـ ــو  بـ أبـ

 ). ه١٤٠٤ ت( ،النابلُسي زهري
o  ــت ــاء يف فهرس ــوع، ج مطب

مصنفات تفسري القرآن الكـرمي  
فسره حسب النـزول بأسلوب "

 ،جيمع بني املأثور والرأي ،حديث
عصـر الـنيب    :وتعد كتبه الثالثة

والدسـتور   ،وبيئته قبل البعثـة 
نة النبوية يف شـؤون  القرآين والس

هـي   ،احلياة، وسرية الرسـول 
وقد  ،املرتكزات الرئيسة لتفسريه

  ."عارضه كثريون على هذا املنهج
تفسري مقاتل بن : التفسري الكبري .٢٥

  .سليمان
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o  أبـو   مقاتل بن سليمان بن بشري
 ).ـ ه١٥٠ت ( ،البلْخي احلسن

o عبد اهللا حممـود  : دراسة وحتقيق
عة جام ،رسالة دكتوراه ،شحاتة
وقـد   ،٤٩٦٧١٢:رقم ،القاهرة

، دار إحياء التراث العريب يفطبع 
 .هـ١٤٢٣ ،بريوت

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 

، جـاء يف  والدراسات اإلسالمية
فهرست مصنفات تفسري القرآن 

نقل الثعليب عن تلميـذ   : "الكرمي
أن  :املؤلف أيب صاحل الزيـداين 

الً أخذ التفسري عن ثالثـني  مقات
رجالً منهم اثنا عشر رجالً مـن  

    .التابعني
   التفسري الكبري .٢٦
o حممد بن إمساعيل  :اإلمام البخاري

ــراهيم، ــن إب ــو ب ــد  أب عب
 ). ه٢٥٦ ت( ،البخاري اهللا

o   ــرين ــات املفســ طبقــ
ــداودي ــف  .٢/١٠٤ لل كش

   .١/٤٤٣ الظنون
 .التفسري الكبري .٢٧
o ن أمحد بن عبد احلليم ب :تيمية ابن

عبد السالم أبو العباس تقي الدين 
 .)ـه٧٢٨ ت( ،شيخ اإلسالم،

o عبد الـرمحن   :بتحقيق ،مطبوع
، جاء يف فهرست مصنفات عمرية

وقد زعـم  "تفسري القرآن الكرمي 

 ،أن حتقيقه عن نسخة خمطوطـة 
لكن باملقارنة تبني أنه مل خيـرج  

الذي » دقائق التفسري «     عن 
بقليل مجعه حممد السيد اجلليند إال 

  ."تصرف بالزيادة والنقص
  .التفسري الكبري .٢٨
o    إسحاق بن إبراهيم بـن خملـد

املروزي املشهور بابن راهويـه،  
 ).هـ ٢٣٨: ت(
o  تاريخ بغـداد  . ٢٦٨الفهرست

ــرين . ٨/٣٦٩ ــات املفس طبق
ــم . ١/١٠٣ ــبري يف املعج التح

 .٢/١٩٠الكبري 
التفسري املأثور عن عمـر بـن    .٢٩

  . اخلطاب
o  ــن ــن حس ــراهيم ب : ت(، إب

 . )هـ١٩٨٣
o اجلامعة الزيتونية، رسالة دكتوراه ،

ــم ــع يف  ،٥٠١٢٢٤: رق وطب
 .الدار العربية للكتاب، بريوت

التفسري املختصر الصحيح مـن   .٣٠
موسوعة الصحيح املسبور مـن  

  .التفسري باملأثور
o ،أبو  حكمت بن بشري بن ياسني

 .الـموصلي أمحد
o  دار املآثر باملدنية املنـورة،   :نشر

فات تفسري جاء يف فهرست مصن
اقتصـر علـى   . "القرآن الكرمي 

ــار  ــة وآث ــث املرفوع األحادي
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 ،الصحابة والتابعني مما صح سنده
  ".وفسر القرآن بالقرآن

  .التفسري املسند .٣١
o مالك بن أنس بـن   :اإلمام مالك

ــك، ــد   مالـ ــو عبـ أبـ
 ).  ه١٧٩ ت( ،احلمريي اهللا

o مع املؤسسطبقات  ،٢/٣٦٩ ا
قال ، ٢/٢٩٩ املفسرين للداودي

فيحتمل أن  ،لطيف«  :الداودي
وأن يكون علق  ،يكون من تأليفه

 :وجاء يف ترمجة الكردي ،»عنه 
 :ت( ،حسن بن عمر بن عيسى

مــن الــدرر الكامنــة  ) ه٧٢٠
ومسع جـزءاً فيـه   « ) ١١٥/٢(

  .»التفسري عن مالك
  .التفسري املسند .٣٢
o حممد بن أمحـد   :عبد اهلادي ابن

أبو عبد اهللا مشس  بن عبد اهلادي،
 .)ـه٧٤٤ ت( ،احلنبلي ينالد

o  ،ذيل تذكرة احلفـاظ  مل يكمله
ــيين ــدرر  .٣٥٢ للحسـ الـ

ــة ــات  .٣/٤٢٢ الكامن طبق
طبقات املفسرين  .٥٢١ احلفاظ

معجـــم  .٢/٨٠ للـــداودي
آثـــار  .٢/٤٨٢ املفســـرين

  .١٣٧ احلنابلة
 التفسري النبوي يف القرآن الكرمي  .٣٣
o    عواد بالل معـيض الزويرعـي

 .العويف

o جسـتري ما :تـان علمي تانرسال ،
، اجلامعة اإلسـالمية،  ودكتوراه

 .٤٦٨٧٠٧ و ٤٧٢٣١٠:رقم
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 
  .والدراسات اإلسالمية

  .التفسري من اجلامع الصحيح .٣٤
o حممد بـن   أبو عبد اهللا:البخاري

إمساعيل ابن إبراهيم بن املغـرية،  
 ).هـ ٢٥٦: ت(
o ى ديب البغامصطف. د: حتقيق. 
o   ،بريوت، اليمامة، دار ابن كثري

  .هـ١٤٠٧الطبعة الثالثة، 
  .التفسري أحاديثالتيسري يف   .٣٥
o  حممد املكي الناصري. 
o ،دار الغرب اإلسـالمي،  مطبوع 

   .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥ ،بريوت
 .الدر املنثور يف التفسري باملأثور .٣٦
o    عبد الرمحن بن أيب بكـر بـن

جــالل  أبــو الفضــل حممــد،
 ). ه٩١١ ت( ،الدين

o  عروب يوسف املطوع: حتقيق. 
o جامعة الكويت ،رسالة ماجستري ،

 . ٥٦٤٧٣٦:رقم
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 
  .والدراسات اإلسالمية

اجلــواهر احلســان يف تفســري  .٣٧
  .القرآن
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o عبد الرمحن بن حممد بن خملوف ،
 ).م١٤٧٠ ت( ،الثعاليب

o العمـاري  أبـو حممـد   :حققه ،
، دار الكتـب العلميـة   مطبوع،

  .هـ١٤١٦ ،بريوت
السنن لإلمام سعيد بن منصـور   .٣٨

من أول كتاب التفسري  :املروزي
وفضائل القرآن إىل اية سـورة  

  املائدة
o سعيد بن منصور بـن   :املروزي

 .)هـ٢٢٧ :ت(، شعبة
o سعد بن عبد اهللا احلميد: دراسة ،

جامعة اإلمـام   رسالة دكتوراه،
: رقـم  عود اإلسالميةحممد بن س

٩٨٦٢٠،  ٩٨٦١٩،  ٩٨٦١٨ 
 ،٩٨٦٢٢،  ٩٨٦٢١.  

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 

  .والدراسات اإلسالمية
القول املأثور يف تفسـري قولـه    .٣٩

  .}اهللا نور{ :تعاىل
o حممد عبيد حممد. 
o  حبث مقدم إىل كلية أصول الدين

لدراسات معجم ا ،جبامعة األزهر
   .٣٢٧ القرآنية

القول املأمون يف ختريج مـا ورد   .٤٠
قولـه   عن ابن عباس يف تفسـري 

ومن مل حيكم مبا أنـزل { :تعاىل
  .}اهللا فأولئك هم الكافرون

o  عبـد  حسن علي  علي :األثري
 .داحلمي

o الـدمام  ،اهلجـرة دار  ،مطبوع، 
  . م١٩٨٩-هـ١٤١٠

الكشف والبيان عـن تفسـري    .٤١
  .القرآن للثعليب

o أمحد بـن حممـد بـن     :الثعليب
ــراهيم، ــو  إبـــ أبـــ

 .)ـ ه٤٢٧ت( ،الشافعي إسحاق
o ابن عاشور أبو حممد بـن  : حتقيق

 عاشور
o نظري الساعدي: مراجعة وتدقيق 
o   ،دار إحياء التراث العريب، لبنـان

ــة األوىل،  ــريوت، الطبعـ بـ
 م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢

  . اللباب يف علوم الكتاب .٤٢
o عمر بن علـي بـن    :عادل ابن

 سـراج  أبـو حفـص   عـادل، 
ت ( ،الدمشـقي  احلنبلـي  الدين

 ). ه٨٨٠بعد
o دار الكتب العلمية ،مطبوع . 
املأثور عن اإلمـام الشـافعي يف    .٤٣

تفسري اآليات من خالل كتبـه  
   .املطبوعة

o أمحد محزة سنبل. 
o  رســالة ماجســتري، جامعــة أم

، شاركه ٥٥٠٨١٥: رقم ،القرى
 ،رسالة ،أمحد بيهقي عبد العظيم

ــم ــتري، رق ، ٥١٩٨٢٥ :ماجس
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 ،بد الوهاب سراج عليسامية عو
، ٥١٩٨٦١ :رسالة ماجستري رقم

رسـالة   ،فهد خبيت الزهـراين  و
ــم ــتري، رق ، ٥٥٠٨١٢ :ماجس

 ،سامية عبد الوهـاب سـراج  و
ــم  ــتري، رق ــالة ماجس  :رس

٥٦٩٤٨٨. 
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 
 .والدراسات اإلسالمية

 املأثور عن مالـك يف أحكـام   .٤٤
  .القرآن وتفسريه

o  مكي بـن   :مكي بن أيب طالب
ــد،  ــن حمم ــوش ب ــو  مح أب

٤٣٧ ت( ،القَيسي املالكي حممد
 .)ـ ه

o إنبـاه   .٦/٢٧١٤ معجم األدباء
ــرواة ــات  .٣/٣١٥ الـ وفيـ
ــان ــات  .٥/٢٧٦ األعي طبق

    .٢/٣٣٢ املفسرين للداودي
ثور يف تفسري سورة الفاحتة عن أامل .٤٥

النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم    
مجع و حتقيق . والتابعنيوالصحابة 

   .ودراسة
o األمحديبن سامل  اإلله عبد. 
o  ـ  ،الريـاض  ،ةمطبوع، دار طيب

  .م١٩٩٣ -هـ١٤١٣
احملرر الوجيز يف تفسري الكتـاب   .٤٦

  .العزيز

o     عبد احلق بن غالب بـن عبـد
ــرمحن ــ، ال ــن عطي  ت( ة،اب

 .)م١١٤٨
o ،دار الكتـب العلميـة   مطبوع ،

مسـاه الـداودي    ،بريوت-لبنان
 .»تفسريالوجيز يف ال«
املروي عن أمري املؤمنني علي بن  .٤٧

أيب طالب رضـي اهللا عنـه يف   
مـن أول القـرآن إىل    :التفسري

  .آخر سورة النساء
o     حممد بن عبـد اهللا بـن علـي

 .اخلضريي
o جامعة اإلمـام   ،رسالة ماجستري

 ،.حممد بن سـعود اإلسـالمية  
 .٤٧٠٨٢١:رقم

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
فيصل للبحوث  التابعة ملركز امللك

  .والدراسات اإلسالمية
املروي عن ابن مسعود من سورة  .٤٨

، احلجر إىل سورة العنكبـوت  
ومن الذاريات إىل آخر القـرآن  

  . الكرمي
o حممد بن مرشود املرشود. 
o جامعة اإلمـام   ،رسالة ماجستري

: رقم، حممد بن سعود اإلسالمية
٤٧١٦٨٩. 

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
ز امللك فيصل للبحوث التابعة ملرك

 .والدراسات اإلسالمية
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املروي عن أمري املؤمنني علي بن  .٤٩
أيب طالب رضـي اهللا عنـه يف   

من سورة املائـدة إىل   :التفسري
  .آخر سورة الناس

o فهد بن عبد العزيز الفاضل. 
o جامعة اإلمـام  ، رسالة ماجستري

 :رقم ،حممد بن سعود اإلسالمية
٤٧٠٨٥٧. 

o جلامعية قاعدة معلومات الرسائل ا
التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 

  .والدراسات اإلسالمية
ــات املوقوفــة للخلفــاء  .٥٠ املروي

الراشدين الثالثة األول وبقيـة  
مجع ودراسة  :العشرة يف التفسري

  .وختريج
o فيصل عايد عياد اللحياين. 
o  ،رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى

 .٥١٩٨٩٤:رقم
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

ابعة ملركز امللك فيصل للبحوث الت
 .والدراسات اإلسالمية

املرويات من أقوال طاووس بـن   .٥١
كيسان يف التفسري من الفاحتة إىل 

مجعـاً ودراسـة    :سورة اإلسراء
  .وحتقيقا

o عزيز أمحد بن جميب اهللا القامسي. 
o جامعة اإلمـام   ،رسالة ماجستري

 ،حممد بـن سـعود اإلسـالمية   
 .٤٧٥٠٠٨:رقم

o لرسائل اجلامعية قاعدة معلومات ا
التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 

  .والدراسات اإلسالمية
 :املسترشد وتفسري قوله تعـاىل  .٥٢

سبحان ربك رب العزة عمـا  {
ــفون ــه} يص ــز { :وقول العزي

  . }اجلبار
o حيىي بن احلسني  :اهلادي إىل احلق

ــم،  ــن القاسـ ــو  بـ أبـ
 .)ـه٢٩٨ ت( ،الزيدي احلسني

o  يوجد منه نسخة خطية يف اجلامع
 ٨١٠صـنعاء  / )الغربية(لكبري ا
 ].٢٣٠جمموع [
o  ــامل ــرس الش ــري (الفه التفس

  .٣٠ :، ص)وعلومه
املعتمد من النقول فيما أوحي إىل  .٥٣

  . الرسول
o ليحيدر بـن علـي بـن     :اآلم

اإلمـامي   ـاء الـدين   ،حيدر
كـان حيـاً   ( ،احللِّـي  الشيعي

 ).ـه٧٨٢
o يوجد منه نسخة خطية  ،خمطوط

 بإسـتانبول،  كـوبريل يف مكتبة 
 ، ونسخة يف املكتبـة ٢١٣ :رقم

، ٥٦٩٢ :املركزية بالرياض، رقم
ــة  ــخة يف مكتب ــد ونس معه

 ،العربيـة بالقـاهرة  املخطوطات 
ــم ــب  ،٢١٠٢ :رق دار الكت

حديث مصـور عـن   ة، املصري
مرتـب علـى   ، ٢١٣كوبريلي 



 

   ١٤ 

 

الفهرس  .٢/٢٩٠ أعالم. السور
ــامل  ــه(الش ــري وعلوم  )التفس

٤٢٣ /١. 
ــري  .٥٤ ــور يف التفس ــهج امليس املن

يـوم  ( :من قوله تعـاىل  :املأثورب
جيمع اهللا الرسل فيقـول مـاذا   

 أنتنك إقالوا ال علم لنا  أجبتم
سـورة املائـدة    )عالم الغيوب

عـامل  ( :إىل قوله تعـاىل  ١٠٩
الغيب والشهادة وهو احلكـيم  

  .٧٣ األنعامسورة  )اخلبري
o  حممد املختار بن طالب بن حممد

 .الشنقيطي
o ،دار ماجد عسريي للنشر مطبوع 

ـ ١٤٢٣ ،ةجد، والتوزيع -هـ
  .م٢٠٠٢

 :املوجز يف تفسري القرآن الكرمي .٥٥
املصفى اجلامع بني صحيح املأثور 

  .وصريح املعقول
o  املصري حممد رشدي :محادي. 
o ــوع ــت مطب ــاء يف فهرس ، ج

 : "مصنفات تفسري القرآن الكرمي
وهو خالصة التفاسري امع عليها 

مع العناية بالتفسري  ،بني املفسرين
وفيه استطراد مسهب إىل  ،املأثور

كمـا   ،األحباث العلمية والفلكية
 ".جاءت فيه إسرائيليات

اإليضاح يف التفسري أليب القاسم  .٥٦
حتقيق ودراسة مـن   :األصفهاين

أول سورة األنعام إىل اية سورة 

معـامل   :يونس ومقارنته بتفسري
  .التنزيل للبغوي

o  راشد بن محد الصبحي. 
o   ــة ــتري، اجلامع ــالة ماجس رس

: رقـم  ،سالمية باملدينة املنورةاإل
مسعد بن  :وشاركه ،٥٠٢٥٣٦

 ،رسالة ماجستري ،مساعد احلسيين
 .٥٠٧٣٨٤: رقم

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 

  .والدراسات اإلسالمية
أم املؤمنني عائشة ومروياـا يف   .٥٧

التفسري من الكتـاب والسـنة   
  .وتفسري الطربي

o ود بن سليمان بن عليحمم. 
o جامعــة أم ، رســالة ماجســتري

 .٤٧٢٦٥٢ :رقم ،القرى
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 
 .والدراسات اإلسالمية

مروياا واجتاهاـا يف  : أم سلمة .٥٨
  .التفسري

o  أماين كمال غريب عمر. 
o   ــة ــوراه، جامع ــالة دكت رس

 .٥٣٢٥٣٤اإلسكندرية، 
o دة معلومات الرسائل اجلامعية قاع

التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 
  .والدراسات اإلسالمية



 

   ١٥ 

 

أيسر التفاسري لكـالم العلـي    .٥٩
  .الكبري

o أبو بكر جـابر بـن    :اجلزائري
أبو عبـد   موسى بن عبد القادر،

 .الرمحن
o العلوم واحلكـم،  ةمكتب ،مطبوع 

ـ ١٤١٨ املنـورة،  املدينة -هـ
ــت  ١٩٩٧ ــاء يف فهرس م، ج

ذكـر أنـه    : "التفسريمصنفات 
تفسري مبا صح من املأثور وفـق  

مع ذكر  ،منهج السلف يف العقائد
  ."الدروس املستفادة من اآليات

 .حتقيق املروي عن ابن عباس .٦٠
o بن يعقوب بـن يوسـف    حامد

 .الفريح
o اإلمـام  ةجامع ،رسالة ماجستري 

 :اإلسالمية، رقمحممد بن سعود 
وشــاركه يف هــذا  ،٤٧٥٠١٤

: هم: من الباحثنيالتحقيق مجاعة 
بن سليمان  زعبد العزيبن  سعود
 حممد، و ٤٧٠٨١٩ :رقم ،احلمد

 :، رقمبن صاحل الفاحل عبد اهللابن 
بن صاحل بـن   محد، و٤٧٠٨١٧

، ٤٦٩٥٩٤ :، رقمفهد القرعاوي
 :، رقـم حممد بن منصور الفائزو 

صاحل بن حممد بن ، و ٤٦٩٦٥٥
 .٤٧٠٨١٠ :، رقممحد اجلهين

o ل للبحوث موقع مركز امللك فيص
  .والدراسات اإلسالمية

ختريج األحاديـث الـواردة يف    .٦١
،  ٢الـد   :تفسري ابن كـثري 

  . حديث ١٣٣٨
o احلسن أفقرين. 
o  جامعة حممد رسالة ماجستري، يف

، و ٥٢٠٤٨٠ :، رقـم اخلامس
، ماجستري، محيد العباديشاركه 

 .٥٢٠٤٨٢ :رقم
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

يصل للبحوث التابعة ملركز امللك ف
  .والدراسات اإلسالمية

   ترجمان القرآن .٦٢
o يوطيعبد الرمحن بـن أيب   :الس

جالل  أبو الفضل بكر بن حممد،
 ). ه٩١١ ت( ،الدين

o هديـة  . ١/٣٩٧ كشف الظنون
 /٤ إلتقـان ا. ١/٥٣٧ العارفني

١٩٣.  
 مجعـاً  :تفسري آدم بن أيب إياس .٦٣

  . ودراسة
o عوض اهللا منيع املطريي. 
o  ،أم القرى، رقمرسالة ماجستري: 

٥٧٦٩٩٦. 
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 
  .والدراسات اإلسالمية

ال إله إال { :تفسري اآلية الكرمية .٦٤
أنت سبحانك إين كنـت مـن   

  .}الظاملني



 

   ١٦ 

 

o  أمحد بن عبد احللـيم   :تيمية ابن
بن عبد السالم أبو العباس تقـي  

ت ( ،الــدين شــيخ اإلســالم،
 ). ه٧٢٨

o عبد العلي عبد .د: حتقيق وتعليق
 احلميد

o بومباي الـدار السـلفية   ،اهلند، 
 .هـ١٤٠٧الطبعة األوىل،

تفسري اإلمام أيب عبيد القاسم بن  .٦٥
  .مجع ودراسة :سالم

o  غزيل حممد دحيم الدوسري. 
o جامعـة امللـك    ،رسالة دكتوراه

 .٥٧٧٢٥٤ :، رقمسعود
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

ملركز امللك فيصل للبحوث التابعة 
 .والدراسات اإلسالمية

حتقيق ودراسة  :تفسري ابن جريج .٦٦
  . ومجع وتوثيق

o  علي حسن عبد الغين إمساعيل. 
o جامعة القاهرة، رسالة ماجستري، 

وقــد طبــع  ،٤٨٣٠٠٤:رقــم
التراث  ةمكتب ة،الكتاب يف القاهر

 .م١٩٩٢-هـ١٤١٣سالمي، اإل
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

ابعة ملركز امللك فيصل للبحوث الت
  .والدراسات اإلسالمية

 مجعـاً  :تفسري ابن رجب احلنبلي .٦٧
  . ودراسة

o عبد الرمحن بن أمحد  :ابن رجب
 .هـ٧٩٥، السالمي

o عبيد بـن علـي   : مجع ودراسة
اجلامعـة  ، رسالة دكتوراه، العبيد

 .٥٢١٧٢٩: ، رقماإلسالمية
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

امللك فيصل للبحوث التابعة ملركز 
 .والدراسات اإلسالمية

مـن   :تفسري ابن شهاب الزهري .٦٨
بداية سورة الفاحتة حـىت آخـر   

  . مجع ودراسة :القرآن الكرمي
o رياض حممد املسيمريي. 
o جامعة اإلمـام  ، رسالة ماجستري

: رقم، حممد بن سعود اإلسالمية
حممد بن  :، وشاركه٤٧٢٨٧٦

رسـالة   ،فوزان بن محد العمـر 
 .٤٧٢٨٦٣:، رقمماجستري

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 

  .والدراسات اإلسالمية
  .تفسري ابن عباس .٦٩
o يد حممد أمحد الدوريعبد ا. 
o  رسالة ماجستري، جامعة بغـداد ،

 .٥٣٤٦٨٠:رقم
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 
  .اإلسالمية والدراسات

تفسري ابن عباس ومروياتـه يف   .٧٠
  التفسري من كتب السنة



 

   ١٧ 

 

o عبد العزيز بن عبد اهللا احلميدي. 
o طبع، جامعة أم القرى. 
مجع وحتقيق  :تفسري ابن مسعود .٧١

   .ودراسة
o حممد أمحد عيسوي تركي. 
o جامعة القاهرة، ، رسالة ماجستري

 .٤٨٣٠٠٦:رقم
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

كز امللك فيصل للبحوث التابعة ملر
  .والدراسات اإلسالمية

 :تفسري ابن وهـب، املسـمى   .٧٢
ــرآن  ــري الق الواضــح يف تفس

  .الكرمي
o  محد فريدأ :حتقيق. 
o ،ـ ١٤٢٤: يف نشر مطبوع  -هـ

، فهرس مكتبة امللك فهد م٢٠٠٣
  .الوطنية

  .تفسري أيب صاحل .٧٣
o موىل  أبو صاحل باذام، :صاحل أبو

  ). ه١٢٠ت ( أم هانئ
o عامة ما يرويه «  :قال ابن عدي

 ،وما أقلّ ما له من املسند ،تفاسري
 ،وهو يروي عن علي وابن عباس

وروى ابن أيب خالد عن أيب صاحل 
هذا تفسرياً كثرياً قد زخـرف يف  
ذلك التفسري ما مل يتابعه أهـل  

ومل أعلم أحداً من  ،التفسري عليه
وكان جماهد  ،»املتقدمني رضيه 
الكامل البـن  " ينهى عن تفسريه

وفيـات   ،٥٠٤ ،٢/٥٠٢ عدي
  . ٣/٦٤ األعيان

  .تفسري أيب مسعود .٧٤
o    أبو مسعود أمحد بـن الفـرات

 .)هـ ٢٥٨:ت(الرازي، 
o  ذيب الكمال١/٤٢٥.  
ــور   .٧٥ ــام أيب منص ــري اإلم تفس

القسم ) هـ٣٧٠ ت(األزهري 
الثاين من أول سورة األنعام حىت 

 وتوثيقاً مجعاً :اية سورة النحل
  .ودراسة

o  العزيز  سلمان بن سعود بن عبد
 .آل سعود

o جامعة اإلمـام   ،رسالة دكتوراه
: حممد بن سعود اإلسالمية، رقم

٥٣٩٥٥٢.  
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 
 .والدراسات اإلسالمية

جامع "تفسري التابعني من خالل  .٧٦
  .للطربي" البيان

o  يجة الشدادي. 
o د جامعة حمم، دبلوم دراسات عليا

 .٥٥٤٨٨١ :رقم ،اخلامس
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 
 .والدراسات اإلسالمية

حتقيـق   :تفسري احلسن البصري .٧٧
   .ودراسة



 

   ١٨ 

 

o  عبـد احللـيم    ،حممود بسـيوين
 .دويدار

o جامعة القاهرة، ، رسالة ماجستري
 .٤٨٨٠٥٩:رقم

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
ملركز امللك فيصل للبحوث التابعة 

  .والدراسات اإلسالمية
 مجعـاً  :تفسري الربيع بن أنـس  .٧٨

  .ودراسة وحتقيقاً
o  عبد الرمحن بن علي العبادي. 
o جامعة اإلمـام  ، رسالة ماجستري

حممد بـن سـعود اإلسـالمية،    
 .٤٧٠٨٢٨:رقم

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 

  .سالميةوالدراسات اإل
تفسري الرسول صلى اهللا عليـه   .٧٩

وسلم لسوريت الفاحتة والبقرة من 
  الكتب الستة 

o شريفة زين سيد علي عبد اهللا. 
o ٤٨٨٨٤٩:رقم ،جامعة األزهر. 
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 
  .والدراسات اإلسالمية

  .تفسري السدي .٨٠
o دي الكبرييل بن عبـد  إمساع :الس

أبـو   الرمحن بـن أيب كرميـة،  
 ). ه١٢٨ت ( ،حممد

o حممد عطا يوسف. د: حتقيق 

o   هـ١٤١٤دار الوفاء،املنصورة- 
 م١٩٩٣

تفسري السيدة عائشة رضـي اهللا   .٨١
  . مجع وحتقيق ودراسة :عنها

o  عبد اهللا أبو السعود بدر. 
o جامعة القاهرة ،رسالة دكتوراه، 

 .٤٨٣٠١١:رقم
o جلامعية قاعدة معلومات الرسائل ا

التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 
  .والدراسات اإلسالمية

  .تفسري الصاحلي .٨٢
o احليصاحل بن حممـد بـن    :الص

أبــــــو  نصــــــر،
ق ت ( الترمذي الـجهمي حممد

 ).ـ ه٤
o   أ/٥ )خ(مقدمة تفسري الـثعليب-

الربهان يف علـوم القـرآن    .ب
ــي ــف  .٢/٢٩٩ للزركش كش

ــون ــات  .١/٤٥١ الظن طبق
، جاء يف ٤٢٢ دنوياملفسرين لَأل

فهرست مصنفات تفسري القرآن 
جيمع أقوال الصـحابة   "الكرمي 

  .والتابعني
تفسري الصحابة يف جامع البيـان   .٨٣

عن تأويل آي القـرآن لإلمـام   
  الطربي

o  عائشة اهلياليل. 
o جامعة حممد ، دبلوم دراسات عليا

 .٤٨٩٢٦٢ :، رقماخلامس



 

   ١٩ 

 

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
ركز امللك فيصل للبحوث التابعة مل

  .والدراسات اإلسالمية
تفسري الصحايب اجلليل أيب بـن   .٨٤

  .كعب رضي اهللا عنه سيد القراء
o  خلف عبد اجلواد. 
o القـاهرة  دار البيـان،  ،مطبوع، 

 .م٢٠٠١
مجع  :تفسري الضحاك بن مزاحم .٨٥

   .ودراسة
o  عبد اجلواد سامل عثمان. 
o   رسالة ماجستري، جامعة صـدام

ــالمية ــوم اإلســ ، للعلــ
 .٥٣٤٦٨١:رقم

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 

 .والدراسات اإلسالمية
مجع  :تفسري الضحاك بن مزاحم .٨٦

وتوثيق ودراسـة ملنزلتـه بـني    
  مذاهب التفسري اإلسالمي

o  علي حسين عبد الغين إمساعيل. 
o رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 

 .٥٣٢٥٨٩:رقم
o الرسائل اجلامعية  قاعدة معلومات

التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 
 .والدراسات اإلسالمية

تفسري الضحاك بن مزاحم اهلاليل  .٨٧
هـ ١٠٢املتوىف سنة ( ،اخلراساين

من سورة الفاحتة إىل  :)م٧٢٠/ 
  .مجع وتوثيق :سورة األنفال

o عمر عبد العزيز حممد بوريين. 
o جامعة القاهرة، ، رسالة ماجستري

 .٥٣٢٥٨٩: رقم
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 
 .والدراسات اإلسالمية

تفسري الضحاك بن مزاحم اهلاليل  .٨٨
هـ ١٠٢املتوىف عام  ،ساينااخلر

من سورة التوبـة إىل   :م٧٢٠/ 
مجع وتوثيـق   ،سورة العنكبوت

  .ودراسة
o  محود حيىي آل ثاين. 
o    رسالة ماجسـتري، جامعـة آل

 .٥٤٢٦٢٦ :رقم ،البيت
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 
، جـاء يف  والدراسات اإلسالمية

فهرست مصنفات تفسري القرآن 
اســتخدمه الطــربي : "الكــرمي

أو  ،والثعليب عن طريق الروايـة 
ووصف الثعليب  ،بواسطة النقول

طريق جويرب عن الضحاك بأنـه  
اً شديد لكن جويرب ،كتاب كبري

   ."الضعف متروك
 .تفسري القرآن .٨٩
o يالقاسم البلخ أبو. 
o  ،١/٣٧الفهرست.  



 

   ٢٠ 

 

 .تفسري القرآن .٩٠
o الثلج أىببكر بن  أبو. 
o  ،١/٣٧الفهرست.  
 .القرآن تفسري .٩١
o األصمبكر  أبو. 
o  ،١/٣٧الفهرست.  
 القرآن  تفسري .٩٢
o  ةشيب أىببكر بن  أبو. 
o  ،١/٣٧الفهرست.  
 .القرآن تفسري .٩٣
o رجاء حممد بن سيف أبو. 
o ١/٣٧فهرست، ال.  
 .القرآن تفسري .٩٤
o شجسعيد األ أبو. 
o  ،١/٣٧الفهرست.  
 أقوامنزل يف  الذي اآليتفسري  .٩٥

  .بأعيام
o هشام الكلىب. 
o  ،١/٣٧الفهرست.  
 .القرآن تفسري .٩٦
o احلسن بن واقد. 
o  ،١/٣٧الفهرست.  
 .القرآنتفسري  .٩٧
o نعيم الفضل بن دكني أبو. 
o  ،١/٣٧الفهرست.  
 .تفسري القرآن .٩٨

o ـ     أبو ر مسـلم حممـد بـن حب
 .صفهايناأل

o  ،١/٣٧الفهرست.  
 القرآن  تفسري .٩٩
o روق أبو.  
o  ،١/٣٦الفهرست. 
 .القرآن تفسري .١٠٠
o بن ثعلبا. 
o  ،١/٣٧الفهرست.  
 .القرآن تفسري .١٠١
o  هند أىبداود بن. 
o  ،١/٣٦الفهرست.  
 .القرآنتفسري  .١٠٢
o ثابت بن دينار ،محزة الثمايل أبو، 

 .وكنية دينار أبو صفية
o  ،١/٣٧الفهرست .  
 .تفسري القرآن .١٠٣
o  بن جبريسعيد. 
o  ،١/٣٧الفهرست.  
  .القرآن تفسري .١٠٤
o يد بن داودنس. 
o  ،١/٤٦الفهرست. 
 .القرآنتفسري  .١٠٥
o  يبكر املقدم أىبحممد بن. 
o  ،١/٣٧الفهرست.  
 .تفسري القرآن .١٠٦
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o حيىي بن املهلب. 
o  ،١/٤٦الفهرست.  
 القرآن تفسري  .١٠٧
o ييعقوب الدورق. 
o  ،١/٣٧الفهرست.  
 .تفسري القرآن .١٠٨
o  وكيع بن اجلراح. 
o  ،١/٣٧الفهرست.  
 .القرآن تفسري .١٠٩
o  حممد بن علي بن جين. 
o  ،١/٣٧الفهرست.  
 .تفسري القرآن .١١٠
o مقاتل بن حيان . 
o     تسمية مـا ورد بـه اخلطيـب

البغدادي دمشق من روايته مـن  
ــار  األجــزاء املســموعة والكب
املصنفة، وما جرى جمراها سوى 

 ،٩٣الفوائد واألمايل واملنثـورة  
  .١/٣٧الفهرست، 

  .تفسر القرآن .١١١
o اهللا بن وهب بن عبد  :وهب ابن

الفهري  املالكي أبو حممد مسلم،
 ). ه١٩٧ ت( ،املصري

o    رواية سـحنون بـن سـعيد ،
حتقيق  ،مطبوع ،)هـ٢٤٠:ت(

دار ، ميكلوش مـوراين  :وتعليق
 ،بــريوت، الغــرب اإلســالمي

  .م٢٠٠٣

   تفسري القرآن .١١٢
o اداملكـي   أبو داود: شبل بن عب

  ).  ه١٦٠حنو  ت( ،املقرئ
   تفسري القرآن .١١٣
o يزيد بن هارون  :هارون يزيد بن

، الواسـطي  خالد أبو بن زاذان
 ). ه٢٠٦ ت(
o هديـة   .١/٤٦١ كشف الظنون

تاريخ األدب  .٢/٥٣٦ العارفني
   .٤/١١ العريب

  .تفسري القرآن .١١٤
o يوسـف بـن    :يوسف القطان

ــد،  ــن راش ــى ب ــو  موس أب
 ).ـ ه٢٥٢ت ( ،الكويف يعقوب

o   ٣٧ الفهرست البـن النـدمي. 
ــرين   ــات املفســ طبقــ

    .٢/٣٨٤ للداودي
 .تفسري القرآن .١١٥
o سابورييأبو  بكري بن معروف :الن

ت ( األسـدي الـدامغاين   معاذ
 ). ه١٦٣

o ذيب الكمال توضيح  .٤/٢٥٢
   .١/٦٦٤ املشتبه

  .تفسري القرآن .١١٦
o  أبـو عبـد اهللا  (جعفر الصادق 

جعفر بن حممد الباقر بن علي زين 
العابدين بـن احلسـني السـبط    

 ).هـ ١٤٨:ت(اهلامشي، 
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o ة خطية يف مكتبة يوجد منه نسخ
ــتربييت  ، ] ٥٢٥٣[ ٧/٨٠تشس

 ٢/١٣ونسخة يف مكتبة بوهـار  
تفسري اإلمـام جعفـر   : بعنوان

الصادق، ونسـخة يف اجلمعيـة   
 .١٧٧[  ١/١٤كلكته /اآلسيوية 

Ar- )٤٨[ ( . 
o  ،١/١٨الفهرس الشامل.  
 .تفسري القرآن .١١٧
o عمرو بـن علـي بـن     :الفالَّس

ت ( البـاهلي  أبو حفـص  حبر،
 .)ـه٢٤٩

o ١١٠ :، صاملفهــرس املعجــم. 
ــرين   ــات املفســ طبقــ

صلة اخللـف   .٢/١٧ للداودي
ــلف ــول الســ ، مبوصــ

ــالم .١٧١ :ص  .٥/٨٢ األعـ
معجـم   .٢/٥٨٥ معجم املؤلفني

    .٢/١٨٠ مصنفات القرآن الكرمي
  .تفسري القرآن .١١٨
o ويدزيد بـن أسـلم أبـو    :الع 

 .)ـه١٣٦ت( ،املدين أسامة
o مقدمة ، رواه عنه ابنه عبد الرمحن

ــثع ــري الـــ ليب تفســـ
، الفهرست البن الندمي .ب٨ )خ(

ــذكرة  .٣٦ :ص تـــــ
، طبقات احلفاظ .١/١٣٣ احلفاظ

ــرين  .٥٣ :ص ــات املفس طبق
ــداودي ــف  .١/١٧٧ لل كش

   .١/٤٤٨ الظنون

  تفسري القرآن .١١٩
o حممد بن أيب بكر بـن   :املقدمي

الثقفـي   أبـو عبـد اهللا   علي،
 ). ه٢٣٤ت ( ،البصري

o ٣٧ :، صالفهرست البن الندمي. 
  .١٤/١٥٩ لنبالءسري أعالم ا

  تفسري القرآن .١٢٠
o عمر بن أمحد بـن   :شاهني ابن

ــان، ــو  عثمـــ أبـــ
 ). ه٣٨٥ ت( ،احملدث حفص

o ًقال الدارقطين ،حنو ثالثني جملدا: 
إيلَّ كتابـه  ) ابن شاهني(محل « 

وسـألين   ،الذي صنفه يف التفسري
فلقيته  ،أن أصلح ما فيه من اخلطأ
وفرقه  ،قد نقل تفسري أيب اجلارود

وجعلـه عـن أيب    ،يف الكتاب
وإمنا  ،اجلارود عن زياد بن املنذر

 .»هو اسم أيب اجلارود 
o ــلمي ــوفية للس ــات الص ، طبق

ــالم  .١٤١ :ص ــري أعـ سـ
ــبالء  .١٦/٤٣١ النـــــ

الـــــوايف  .١٦/٤٣٣,٤٣٢
طبقــات  .٢٢/٤٢٠ بالوفيــات

طبقات  .٢/٢ املفسرين للداودي
 ،٨٨ :، صاملفسرين لَألدنـوي 

هديـة   .١/٣٠٢ إيضاح املكنون
تاريخ األدب  .١/٧٨١ العارفني

    .٣/٢١٤ العريب
  تفسري القرآن .١٢١
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o ريسحممد بن أيوب بن  :ابن الض
ــىي، ــد اهللا حي ــرازي  أبوعب ال

 .)ـه٢٩٤ ت( ،احملدث
o    ٩ )خ(مقدمة تفسـري الـثعليب 

، الفهرست البـن النـدمي   .ب
معجـــــــم  .٣٧ :ص

ــاء ــف  .٦/٢٦٨٤ األدب كش
ــون ــة  .١/٤٥٨ الظنـ هديـ

معجــم  .٢١-٢/٢٠ العــارفني
معجــم  .٣/١٥٠ املــؤلفني

 .٢/٤٩٦ املفسرين
   تفسري القرآن .١٢٢
o إبراهيم بن إسحاق بـن   :احلريب

أبـــــو   بشـــــري، 
 ت( ،البغدادي احلنبلي إسحاق

 ).ـ ه٢٨٥
o  دل على أن له تفسرياً مبا نقلهاست

مل «  :اخلطيب بسنده عنه قـال 
يعـين  (أُدخل يف تفسريي منـه  

  .»شيئاً ) تفسري مقاتل بن سليمان
   تفسري القرآن .١٢٣
o  عطـاء بـن    :بن دينـار عطاء

 ).ـ ه١٢٦ت ( ،املصري دينار
o  ب/٦ )خ(مقدمة تفسري الثعليب. 

    .١/٤٥٣ كشف الظنون
  .تفسري القرآن .١٢٤
o مالك بن أنس بـن   :اإلمام مالك

ــك، ــد   مالـ ــو عبـ أبـ
 ).ـ ه١٧٩ ت( ،احلمريي اهللا

o ٣٦ :، صالفهرست البن الندمي. 
طبقات  .٨/٨٩ سري أعالم النبالء

قال  ،٢/٢٩٩ املفسرين للداودي
وله جزء يف التفسـري  «  :الذهيب

يرويه خالد بن عبـد الـرمحن   
 :وقال الداودي ،… »املخزومي 

هو أول من صـنف تفسـري   « 
القرآن باإلسناد علـى طريقـة   

   .»املوطأ
  .تفسري القرآن .١٢٥
o كُوينإمساعيل بن مسلم بـن   :الس

حنـو  ت ( زياد أو ابن أيب زيـاد 
 ).ـ ه٢٠٠

o ٣٦ :، صالفهرست البن الندمي. 
ــرين  ط ــات املفســ بقــ

ــداودي ــاء يف ١/١٠٧ لل ، ج
فهرست مصنفات تفسري القرآن 

شحن كتابه بأحاديـث   "الكرمي 
 ،يرويها عـن شـيوخه   ةمسند

املؤلف متروك احلديث من الطبقة 
  ".)١٣٩: التقريب(الثامنة 

   تفسري القرآن .١٢٦
o يفوعطية بـن سـعد بـن     :الع

ــادة، ــو  جنـــ أبـــ
 ).ـ ه١١١ت( ،الكويف احلسن

o ١/٣٤٧ معجم املفسرين.  
  .تفسري القرآن .١٢٧
o راساينعطاء بن أيب مسلم  :الـخ

ــرة( ــو  ،)ميســـ أبـــ
 ). ه١٣٥ ت( ،البلخي عثمان
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o مع ثالثة تفاسري أخرى  ،مطبوع
 .يف جزء برواية أيب جعفر الرملي

o د حكمت بشري ياسني: حتقيق. 
o مكتبة الدار، املدينة املنورة.  
  .تفسري القرآن .١٢٨
o عبد بن محيد بـن   :عبد بن محيد

أبــــــو  نصــــــر،
 ).ـ ه٢٤٩ ت( يشالك مدحم

o   ١٢/٢٣٥ سري أعـالم النـبالء .
ــرين   ــات املفســ طبقــ

ــداودي ــف  .١/٣٦٨ لل كش
  .  ١/٤٥٢ الظنون

  .تفسري القرآن .١٢٩
o ــي ــن   :الثقف ــين ب ــد الغ عب

 ).  ه٢٢٩ت ( ،احملدث سعيد
o  طبقـات   .٤/٤٥ لسان امليـزان

ــداودي ــرين لل  .١/٣٢٤ املفس
  .١/٢٩١ معجم املفسرين

  .تفسري القرآن .١٣٠
o ليجأبـو   ىي بـن ميـان،  حي :الع

 ).ـ ه١٨٩ت( ،الكويف زكريا
o مع ثالثة تفاسري أخرى  ،مطبوع

 .يف جزء برواية أيب جعفر الرملي
o حكمت بشري ياسني.د: حتقيق. 
o  مكتبـــة الـــدار، املدينـــة

  .هـ١٣٠٨املنورة،
   تفسري القرآن .١٣١

o حممد بن السـائب بـن    :الكَلْيب
 ). ه١٤٦ت ( ،أبو النضر بشر،

o ٣٦ :ص، الفهرست البن الندمي. 
الوايف  .٦/٢٤٥٤ معجم األدباء

 املعجــم .٣/٨٣ بالوفيــات
 .١١٤ :، صاملفهــــــرس

ــان ــات  .٤/٢٢٧ اإلتق طبق
ــداودي ــرين لل  .٢/١٤٤ املفس

تـاريخ   .١/٤٥٧ كشف الظنون
     .٤/٩ العريب األدب

   تفسري القرآن .١٣٢
o حممد بن عمـر بـن    :الواقدي

ــد، ــد   واقـ ــو عبـ أبـ
  ).  ه٢٠٧ ت( ،السهمي اهللا

o نفات تفسري جاء يف فهرست مص
اشتهر بتفسـري   "القرآن الكرمي 

كشـف  وهو خمطوط،  ،الواقدي
ــون ــة .١/٤٦٠ الظنـ  هديـ

ــارفني . ٢/١٠ العــــــ
معجــم  .٦/٣١١ األعــالم

  .٢/٥٩٥ املفسرين
 .تفسري القرآن  .١٣٣
o ويمالك بن سليمان بـن   :اهلَر

  ). ه٣ق ت ( النهشلي مرة
o   جاء يف فهرست مصنفات تفسري

أقـوال   مجع فيه : "القرآن الكرمي
إال أنـه يف   ،الصحابة والتـابعني 

الربهـان يف  " .نفسه من الضعفاء
   .٢/٢٩٩ علوم القرآن للزركشي

  .تفسري القرآن .١٣٤
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o  لويهناصـر   :ناصر الدين الـد
أبـو   الدين بن حممـد علـي،  

 ). ه١٣٢٠ت( ،اهلندي منصور
o   اإلعالم مبن يف تاريخ اهلند مـن

ــالم ــاء يف ٨/٥١٤ ،األع ، ج
القرآن فهرست مصنفات تفسري 

يفسر القـرآن   ،مل يتم : "الكرمي
ويصدقها  ،باألحاديث الصحيحة
  "..بآيات التوراة واإلجنيل

  .تفسري القرآن .١٣٥
o عبد اهللا بن املبارك بن  :ابن املبارك

احلنظلـي   أبو عبد الرمحن واضح
 ).ـ ه١٨١ ت( ،احلافظ

o  ــدمي ــن الن ــت الب ، الفهرس
طبقات املفسـرين   .٢٨٤ :ص

هديــة  .١/٢٤٣ للــداودي
  .١/٤٣٨ عارفنيال
  .تفسري القرآن .١٣٦
o أبو عبد  حممد بن يزيد، :ماجه ابن

 ).  ه٢٧٣ ت( ،القْزويين اهللا
o طبقات  .٣/٢٧٩ ،وفيات األعيان

سـري   .١/٢٦٢ ،القراء للـذهيب 
الوايف  .١٣/٢٧٧ ،أعالم النبالء

  .. ٣/٩٥ ،بالوفيات
  .تفسري القرآن .١٣٧
o أبو عبـد   حممد بن ثور، :اليماين

 ). ـ ه١٩٠حنوت ( ،الصنعاين اهللا
o ــرين ــم املفس . ٢/٥٠٨ ،معج

 .٣٦ :، صالفهرست البن الندمي

ــرين   ــات املفســ طبقــ
 .٢/١٠٦ ،للداودي

  .تفسري القرآن .١٣٨
o داينرشل بن سـعيد بـن    :الو

ــو  وردان، أبــــــــ
ت ( ،الـــخراساين ســعيد

 ).  ه١٥٠بعد
o  رواه عن الضحاك بن مـزاحم ،

 .٣٦ :، صالفهرست البن الندمي
ــرين   ــات املفســ طبقــ

ــداودي ــم  .٢/٣٤٦ ،لل معج
    .٢/٧٠٤ املفسرين

  .تفسري القرآن .١٣٩
o كُريشورقاء بن عمـر بـن    :الي

ــب، ــو كليـــ        أبـــ
 ). ه١٦١حنوت ( ،الكويف بشر

o   ٧/٤٢١ ،سري أعـالم النـبالء. 
معجم  .١/٤٦١ ،الظنون كشف

ــرآن   ــنفات القــ مصــ
معجــم  .٢/١٧١ ،الكــرمي

  . ٢/٧١٩ املفسرين
  .تفسري القرآن .١٤٠
o ج ابنيرعبد امللك بن عبـد  :ج 

ــريج،  ــن ج ــز ب ــو  العزي أب
 ).ـ ه١٥٠ ت( ،األموي الوليد

o مل يقصد الصـحة  : قال اخلليلي
وإمنا روى ما ذكر يف كل آية من 

، جــاء يف الصــحيح والســقيم
فهرست مصنفات تفسري القرآن 

«  :املطبـوع بعنـوان   "الكرمي 



 

   ٢٦ 

 

 :هو من مجع» تفسري ابن جريج 
  ".علي حسن عبد الغين

o ت طبقا. ١/٦٢٣ ،هدية العارفني
ــرين  املفســـــــــ

ــداودي ــف  .١/٣٥٢ ،لل كش
  .١/٤٣٧ الظنون

 .تفسري القرآن .١٤١
o عبد اهللا بن اجلـراح   :ابن اجلراح

أبـــو  بـــن ســـعيد 
 ). ـ ه٣ق ت ( ،القهستاين حممد

o   ــرآن ــوم الق ــان يف عل الربه
، مجع فيـه  ٢/٢٩٩ ،للزركشي

  .أقوال الصحابة والتابعني
  .تفسري القرآن .١٤٢
o أبو  إبراهيم بن إسحاق :األمناطي

نيســـابوري ال إســـحاق
 ). ه٣٠٣ت( ،احلافظ

o ١/٥ ،طبقات املفسرين للداودي. 
طبقات  .١/٤٤٣ ،كشف الظنون

 .٧٠ :، صاملفسرين لَألدنـوي 
هديــــــــــــة 

.١/٣٢ ،األعالم .١/٥ ،العارفني
   
  .تفسري القرآن .١٤٣
o بن يسار املعروف بـابن   عبد اهللا

 ).هـ ١٣١:ت(أيب جنيح، 
o  ،١/٣٦الفهرست.  
  .تفسري القرآن .١٤٤

o   ـ  ١٩٣:ت(ة إمساعيل بـن علي
 ).هـ

o  ،١/٣٦الفهرست.  
  .تفسري القرآن .١٤٥
o      ،هشـيم بـن بشـري السـلمي

 ).هـ ١٨٣:ت(
o  ،١/٣٧الفهرست.  
  .تفسري القرآن .١٤٦
o النحـوي،   نشيبان بن عبد الرمح

 ).هـ ١٦٤:ت(
o  ،١/٣٦الفهرست.  
  . تفسري القرآن العزيز .١٤٧
o بن مهام الصـنعاين  قعبد الرزا، 

 ).هـ ٢١١ت(
o حممـود حممـد    :حتقيق، مطبوع

، الكتــب العلميــة دار، عبــده
وكـذلك   ،هـ١٤١٩ ،بريوت
طبع  ،مصطفى مسلم حممد :حققه

  .مكتبة الرشد
  .تفسري القرآن العظيم .١٤٨
o    سهل بن عبد اهللا بن يونس بـن

عيسى بن عبد اهللا رفيع التستري 
 ).هـ٢٨٣:ت( ،أبو حممد

o حممـد بـدر الـدين     :تصحيح
ــاين ــعادة، النعس ــة الس ، مطبع

 أيضاًوطبع  ،هـ١٣٢٦ ،القاهرة
، ار الكتب العربية الكـربى يف د

  .هـ١٣٢٩ ،القاهرة



 

   ٢٧ 

 

عن  تفسري القرآن العظيم مسنداً .١٤٩
الرسول صلى اهللا عليه وسـلم  

حتقيـق   :البن أيب حامت الـرازي 
ودراسة اجلزء الثاين من سـورة  

 .البقرة إىل اية السورة الكرمية
o عبد الـرمحن بـن   ، ابن أيب حامت

ــس   ــن إدري ــد ب ت (، حمم
 ).هـ٣٢٧

o حممـد   سـعد أ: مطبوع، نشره
نـزار مصـطفى    ةمكتب ،الطيب

-هـ١٤١٧ ،املكرمة مكة ،الباز
وطبع منه أجزاء هـي   ،م١٩٩٧

محد بن : بتحقيق األعراف سورة
ـ ١٤٠٥ ،محد بن أيب بكرأ -هـ

ــعراء  ،م١٩٨٥ ــورة الش و س
عبداهللا حامـد مسبـو   : بتحقيق

، م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧، كمبيجو
وســورة القصــص يف رســالة 

 إبراهيم بكر علي عبـد جامعية، 
رسالة ماجسـتري،   ،اهللا العروسي

ــم  ــرى، رق ــة أم الق : جامع
مجاعة : ، وحققه أيضا٥٥٨٤٨٩ً

من الباحثني يف رسائل جامعية يف 
عبد اهللا علـي  جامعة أم القرى، 

رسالة دكتوراه، ، أمحد الغامدي
ــم  ــرى، رق ــة أم الق : جامع

عبادة و شاركه       ،٥٥٨٥٨٩
رسـالة   ،أيوب سويدان الكبيسي

 ، و٥٥٨٥٧١: رقـم  ،دكتوراه
أمحد بـن عبـد اهللا العمـاري    

: رسالة دكتوراه، رقـم  ،الزهراين

ــري ، و٤٧٢٠١٢ ــت بش حكم
: رسالة دكتوراه، رقـم  ،ياسني

، عمر يوسف محزة، و٤٧٢٠١٤
ــم   ــوراه، رق ــالة دكت : رس

وليد حسن ظـاهر  ، و٤٧٢٠١٦
: ، رقـم ماجستريرسالة ، العاين

نشأت بن حممود  ، و٤٧٢٠٣٢
ة رسال، بن عبد الرمحن الكوجك

، و ٤٧٢٠٣٥: ، رقـم ماجستري
، حممد بن عبد الكرمي بن عبيـد 

ــالة  ــتريرس ــمماجس : ، رق
محد أمحد أيب بكر ، و ٤٧٢٠٣٧

: رقم رسالة ماجستري،، عبيد املال
٥٥٨٤٩١. 

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 

  .والدراسات اإلسالمية
  تفسري القرآن الكرمي  .١٥٠
o ٢٧٣:ت(لقـزويين،  ابن ماجه ا 

 ).هـ
o  ،ذيب . ١١/٥٢البداية والنهاية

سـري أعـالم   . ٤/٩٠الكمال، 
ــبالء،  ــات . ١٣/٢٧٧الن طبق
  .٢/٢٧٤املفسرين، 

تفسري القرآن بالقرآن والسـنة   .١٥١
  .واآلثار وباألسلوب احلديث

o بن عبد الرمحن القاسم محدأ. 
o ـ ١٤٢٢ ،الرياض، مطبوع -هـ

  .م٢٠٠١
  . تفسري النسائي .١٥٢



 

   ٢٨ 

 

o    ـ ه وخـرج  حققه وعلـق علي
صربي بن عبد اخلـالق   :أحاديثه

 .الشافعي، سيد بن عباس احلليمي
o ــ ــنة ةمكتبـــ ، الســـ

  .م١٩٩٠-هـ١٤١٠،القاهرة
  .تفسري الوليد بن مسلم .١٥٣
o  تسمية ما ورد به ذكره اخلطيب

البغدادي دمشق من روايته مـن  
األجزاء املسموعة والكبار املصنفة 
وما جرى جمراها سوى الفوائـد  

  .٩٣: ص واألمايل واملنثورة،
تفسري إسـحاق بـن إبـراهيم     .١٥٤

ل إىل حمن أول سورة الن: البسيت
حتقيـق  : سـورة النمـل  آخر 

  .ودراسة
o     عثمان معلـم حممـود علـي ،

 .وعوض بن حممد ظافرالعمري
o ــال ــوراه تارس ــة  ،دكت اجلامع

، ٥٠٧٣٩٩: اإلسـالمية، رقــم 
 ٥٢١٧٢٨ورقم 

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
لبحوث التابعة ملركز امللك فيصل ل

 .والدراسات اإلسالمية
تفسري أيب العالية من أول تفسري  .١٥٥

سورة الفاحتة إىل ايـة تفسـري   
 وحتقيقـاً  مجعـاً : سورة النحـل 

   .ودراسة
o     خليفة بن جاسـم بـن حممـد

 .الكواري

o جامعة اإلمـام  ، رسالة ماجستري
 ،حممد بـن سـعود اإلسـالمية   

نورة : وشاركه ،٤٧٠٨٣٣:رقم
ة عبد اهللا عبـد العزيـز، رسـال   

 .٤٧٢٨٧٣: رقم، ماجستري
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 
 .والدراسات اإلسالمية

 :يب بن كعب وقراءاتـه تفسري أُ .١٥٦
  مجع وحتقيق ودراسة

o  نوال عبد العزيز عبد العزيز نور. 
o جامعة القاهرة، ، رسالة ماجستري

 .٤٨٨٠٥٧:رقم
o عية قاعدة معلومات الرسائل اجلام

التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 
  .والدراسات اإلسالمية

  . تفسري حبر العلوم .١٥٧
o ديقَنرمنصر بن حممد بـن   :الس

ــد ــث أمح ــو اللي ــام  أب إم
 .)م٩٨٣ت (، الـحنفي اهلدى

o علـي حممـد معـوض    :حتقيق ،
، دار الكتـب العلميـة   مطبوع،

 :وحققـه  ،هـ١٤١٣بريوت، 
مجاعة من البـاحثني يف رسـائل   

جامعة اإلمام حممد بن ، يف ةعلمي
 .سعود اإلسالمية

تفسري تنوير املقباس املنسوب إىل  .١٥٨
  . حتقيق ودراسة: ابن عباس

o  إبراهيم حممد عوض النجار. 



 

   ٢٩ 

 

o جامعة القاهرة،  ،رسالة دكتوراه
وقد طبـع يف   ،٤٨٣٠٠٧:رقم

 ،دار الكتـب العلميـه   ،بريوت
 .م١٩٩٢-هـ١٤١٢

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
ة ملركز امللك فيصل للبحوث التابع

  .والدراسات اإلسالمية
  .تفسري جزء عم .١٥٩
o   عاصم أبو بكر بن أيب النجـود

 ).هـ ١٢٧:ت(دلة الكويف، 
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

ــت  )/ ٢٩٢ B[ ( ٤٠٥جاريـ
، الفهرس الشـامل،  ]١/١٣٢٩
١/١٨.  
تفسري رسول اهللا صلى اهللا عليه  .١٦٠

وسلم يف سوريت املائدة واألنعام 
الكتب الستة مع بيان املكي  من

  واملدين والناسخ واملنسوخ فيهما 
o سلمى أمحد بن حممد زين. 
o ٤٨٨٨٠٤:جامعة األزهر، رقم. 
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 
 .والدراسات اإلسالمية

من أول : تفسري سعيد بن املسيب .١٦١
 :سورة الكهف إىل آخر القرآن

   .راسة وحتقيقاًود مجعاً
o    عبد اهللا بن عبد العزيز آل عبـد

 .الكرمي

o ،جامعة اإلمـام   رسالة ماجستري
 ،حممد بـن سـعود اإلسـالمية   

ــم ــاركه ،٤٨٢٤٠٧:رق  :وش
، إبراهيم حممد إبـراهيم الـرميح  

 .٤٧٥٠٠٧ :رقم
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 
 .والدراسات اإلسالمية

 . ري الطرباينتفس .١٦٢
o     سليمان بن أمحـد بـن أيـوب

 ).هـ ٣٦٠:ت(الطرباين، 
o طبقات املفسرين للداودي .  
ائة آيـة يف األمـر   متفسري مخس .١٦٣

  .والنهي واحلالل واحلرام
o   ــن ــليمان ب ــن س ــل ب مقات

ــري ــدي  بشـ ــو األسـ أبـ
 ).ـ ه١٥٠ت( ،البلْخي احلسن

o عبيد بـن علـي   : دراسة وحتقيق
اجلامعة ، رسالة ماجستري، العبيد

 .٤٦٨٧٠١ :، رقمإلسالميةا
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 
  .والدراسات اإلسالمية

تفسري رغائب القرآن ورغائـب   .١٦٤
  .الفرقان

o     احلسن بن حممد بـن احلسـن
 .القمي النيسابوري

o دار الكتـب العلميـة   ،مطبوع ،
  .هـ١٤٢٦ ،بريوت



 

   ٣٠ 

 

االكتفـاء   :تفسري سعيد بن جبري .١٦٥
  لث القرآن الكرميبث
o  حممد أيوب حممد يوسف. 
o ــتري ــالة ماجس ــة ، رس اجلامع

 .٤٧٢٤١٥:اإلسالمية، رقم
o ـ ١٤٠٢: نشر يف ،مطبوع -هـ

   .م١٩٨٢
مجـع   :تفسري سعيد بن جـبري  .١٦٦

   .وحتقيق ودراسة
o إبراهيم حممد عوض النجار. 
o جامعة القاهرة،  ،رسالة ماجستري

 .٤٨٣٠١٠:رقم
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

تابعة ملركز امللك فيصل للبحوث ال
  .والدراسات اإلسالمية

ت ( ،تفسري سعيد بـن جـبري   .١٦٧
  .مجع ودراسة: )هـ٩٥

o العمراين محدأ. 
o حممد  جامعه سيدي ،رسالة علمية

 أو ١٢٤١٣٠ :رقم، عبد اهللابن 
١٢٤١٣١. 

o  موقع مركز امللك فيصل للبحوث
  .سات اإلسالميةاوالدر

  .تفسري سفيان بن عيينة .١٦٨
o  ابن ييسفيان بن عيينة بـن   :نةع

اهلــاليل  أبــو حممــد ميمــون
 ). ه١٩٨ ت( ،الكويف

o أمحد صاحل  :مجع وحتقيق ودراسة
، مطبوع ،بن حممد شريف حمايري

 ،بـريوت ، املكتب اإلسـالمي 
  .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣

  .تفسري سفيان الثوري .١٦٩
o    سفيان بن سعيد بن مسـروق

 .)هـ ١٦١ت ( ،الثوري
o  يب أيب جعفر حممـد عـن   أرواية

 ،مطبـوع  ،النهدي عنـه حذيفة 
 امتياز علـي عرشـي،   :تصحيح

بإعانـة وزارة   ،املكتبة الرضوية
راضا ، مطبعة هندوستان ،املعارف
جلنة  :وراجعه ،هـ١٣٨٥رامبور 

دار  ،الناشر :إشراف ،من العلماء
 ١٤٠٣ ،بريوت ،الكتب العلمية

  .هـ
  .تفسري سورة األعلى .١٧٠
o أمحد بن عبد احلليم بن  :تيمية ابن

تقـي   أبو العبـاس  عبد السالم
ــدين ــيخ  الـــ شـــ

  .)ـه٧٢٨ ت( ،اإلسالم
o ضمن جمموع الفتـاوي   ،مطبوع

 وطبع أيضـاً ) ٢١٦-٨٢/ ١٦(
ضمن تفسـري سـت سـور،    

عبد الصـمد شـرف    :تصحيح
  .الدين

   تفسري سورة األنعام .١٧١
o يفوحممد بـن سـعد بـن     :الع

 ). ه٢٧٦ت( ،حممد
o  خمطوط، يوجد منه نسخة خطية

 وإحيـاء مركز البحث العلمي يف 
اإلسالمي يف مكة املكرمة، التراث 
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 :برقم ةعن الظاهري( ١٢٧ :رقم
٥٦٩(. 

o  مركز امللك فيصل (خزانة التراث
  .)للبحوث والدراسات اإلسالمية

  .تفسري سورة تبت واملعوذتني .١٧٢
o أمحد بن عبد احلليم بن  :تيمية ابن

تقـي   أبو العبـاس  عبد السالم
ــدين ــيخ  الـــ شـــ

 .)ـه٧٢٨ ت( ،اإلسالم
o وع الفتـاوى ضمن جمم ،مطبوع 

)١٧( ،)٦٠٣-٦٠٢/ ١٦ /
وطبعت سـورتا   ،)٥٣٦-٥٠٤

، جـاء يف  الفلق والناس مفردتني
فهرست مصنفات تفسري القرآن 

تذكره كتب التـراجم   "الكرمي 
واملطبوع منـه   ،بالعنوان املثبت

 ،»تفسري املعـوذتني  «  :بعنوان
أو ضـمن جمموعـة    ،استقالالً

  ".الرسائل الكربى
  .تفسري سورة البقرة .١٧٣
o أمحد بن عبد احلليم بن  :تيمية بنا

تقـي   أبو العبـاس  عبد السالم
ــدين ــيخ  الـــ شـــ

   .)ـه٧٢٨ت( اإلسالم
o   جاء يف فهرست مصنفات تفسري

ذكره الصفدي  : "القرآن الكرمي
قطعة كبرية مـن أول  « :بعنوان

ولشيخ اإلسالم  ،»سورة البقرة 
أيضاً عدة رسائل يف تفسري بعض 

  ".آيات من أول سورة البقرة

  .سري سورة البينةتف .١٧٤
o أمحد بن عبد احلليم بن  :تيمية ابن

تقـي   أبو العبـاس  عبد السالم
ــدين ــالم ال ــيخ اإلس ت ( ،ش

 .)ـه٧٢٨
o ضمن جمموع الفتـاوي   ،مطبوع

 وطبع أيضاً، )٥١٦-٤٨٠/ ١٦(
 ،ضمن تفسـري سـت سـور   

عبد الصـمد شـرف    :بتصحيح
 . الدين

   تفسري سورة التني .١٧٥
o أمحد بن عبد احلليم بن :تيمية ابن 

تقـي   أبو العبـاس  عبد السالم
ــدين ــيخ  الـــ شـــ

 .)ـه٧٢٨ ت( ،اإلسالم
o مطبوع.  
  .تفسري سورة الشمس .١٧٦
o أمحد بن عبد احلليم بن  :تيمية ابن

تقـي   أبو العبـاس  عبد السالم
ــدين ــيخ  الـــ شـــ

 .)ـه٧٢٨ ت( ،اإلسالم
o ضمن جمموع الفتـاوى   ،مطبوع

 وطبع أيضاً، )٤٥١-٤٤٨/ ١٤(
 ،ضمن تفسـري سـت سـور   

د شـرف  عبد الصـم  :بتصحيح
 .الدين

  . تفسري سورة العلق .١٧٧
o أمحد بن عبد احلليم بن  :تيمية ابن

تقـي   أبو العبـاس  عبد السالم
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ــدين ــيخ  الـــ شـــ
 .)ـه٧٢٨ ت( ،اإلسالم

o ضمن جمموع الفتـاوى   ،مطبوع
 طبع أيضاًو ،)٤٧٩-٢٥١/ ١٦(

 ،ضمن تفسـري سـت سـور   
عبد الصـمد شـرف    :بتصحيح

  . الدين
تفسري سورة الفاحتة أم الكتـاب   .١٧٨

السنة النبويـة وفنـون   يف ضوء 
  .اللغة والبالغة العربية

o عتـر   نور الدين بن حممـد  :عتر
 .احلليب

o مطبوع.  
 .تفسري سورة الفجر .١٧٩
o  أمحد بن عبد احللـيم   :تيمية ابن

تقـي   أبو العباس بن عبد السالم
ــدين ــيخ  الـــ شـــ

 .)ـه٧٢٨ ت( ،اإلسالم
o   أمساء مؤلفات شيخ اإلسالم ابـن

  .١٧ :، صتيمية
 .تفسري سورة القلم .١٨٠
o أمحد بن عبد احلليم بن  :تيمية بنا

تقـي   أبو العبـاس  عبد السالم
ــدين ــيخ  الـــ شـــ

 .)ـه٧٢٨ ت( ،اإلسالم
o ضمن جمموع الفتـاوى   ،مطبوع

ــاء يف )٦٠١-٥٣٤/ ١٦( ، وج
فهرست مصنفات تفسري القرآن 

ذيل الصـفدي علـى    : "الكرمي

وأـا أول سـورة   «  :العنوان
ويظهر أنه تصحيف  ،»أنـزلت 

سبق ذكر تفسري و ،»العلق « عن 
سورة العلق لشيخ اإلسالم رمحه 

 ".اهللا
 .تفسري سورة الليل .١٨١
o أمحد بن عبد احلليم بن  :تيمية ابن

تقـي   أبو العبـاس  عبد السالم
ــدين ــيخ  الـــ شـــ

 .)ـه٧٢٨ ت( ،اإلسالم
o ضـمن  وطبع أيضـاً  ،مطبوع :

عبد  :بتصحيح ،تفسري ست سور
معجـم  ، الصمد شرف الـدين 

ل املعجم الشام .١/٤٢ ،املفسرين
  .١/٢٧٣ للتراث العريب املطبوع

  .تفسري سورة الواقعة .١٨٢
o عبد اهللا بن عباس بن  :عباس ابن

أبو العباس الصحايب  عبد املطلب
 ).ـ ه٦٨ ت( ،حرب القرآن

o  مركـز  توجد منه نسخ خطية يف
امللك فيصل للبحوث والدراسات 

ب  :اإلسالمية بالريـاض، رقـم  
أن  :يذكر بروكلمـان "، ٣٠٥٤

خيتلف عـن   تفسري هذه السورة
التفاسري السابقة املطبوعة املنسوبة 

وفيه  ،البن عباس رضي اهللا عنهما
شروح كثرية تتعلق باليوم اآلخر 

  . ٤/٨ ،تاريخ األدب العريب، "
 .تفسري سورة الكافرون .١٨٣



 

   ٣٣ 

 

o أمحد بن عبد احلليم بن  :تيمية ابن
تقـي   أبو العبـاس  عبد السالم

ــدين ــيخ  الـــ شـــ
 .)ـه٧٢٨ ت( ،اإلسالم

o جمموع الفتـاوى  ضمن  ،مطبوع
طبـــع ، و).٦٠١-٥٣٤/ ١٦(

تفسري ست سـور،   ضمن أيضاً
عبد الصـمد شـرف    :بتصحيح

 .الدين
  . تفسري سورة الكوثر .١٨٤
o أمحد بن عبد احلليم بن  :تيمية ابن

تقـي   أبو العبـاس  عبد السالم
ــدين ــيخ  الـــ شـــ

 .)ـه٧٢٨ ت( ،اإلسالم
o ضمن جمموع الفتاوى ،مطبوع، 

)٥٣٣-٥٢٦/ ١٦(. 
   ةتفسري سورة املائد .١٨٥
o  أمحد بن عبد احللـيم   :تيمية ابن

تقـي   أبو العباس بن عبد السالم
ــدين ــيخ  الـــ شـــ

 .)ـه٧٢٨ ت( ،اإلسالم
o ضمن جمموع الفتـاوى   ،مطبوع

ــاء ، )٤٥١-٤٤٨/ ١٤( أمسـ
، مؤلفات شيخ اإلسالم ابن تيمية

 .١/٧٦ فوات الوفيات .١٠ :ص
معجم  .١/٣٠٧ ،إيضاح املكنون

 .٣/٣٩ ،مصنفات القرآن الكرمي
 .١٣٣ :، صحلنابلةآثار ا

تفسري سور املفصل من القـرآن   .١٨٦
  .الكرمي

o ونعبد اهللا بن عبـد   :عبد اهللا كَن
 .)ـه١٤٠٩ ت( ،املغريب الصمد

o ،للتوزيـع   دار الثقافـة  مطبوع
ــت  ــاء يف فهرس ــر، ج والنش

 : "مصنفات تفسري القرآن الكرمي
وهـو   ،ومعه تفسري سورة الفاحتة

تفسري مبا صح من املـأثور عـن   
  ".السلف 

  .فسري سورة النصرت .١٨٧
o عبد الرمحن بن أمحد  :رجب ابن

زيـن   أبـو الفـرج   بن رجب،
 ). ه٧٩٥ ت( ،احلنبلي الدين

o مطبوع.   
  .تفسري سورة النور .١٨٨
o أمحد بن عبد احلليم بن  :تيمية ابن

تقـي   أبو العبـاس  عبد السالم
ــدين ــيخ  الـــ شـــ

 .)ـه٧٢٨ ت( ،اإلسالم
o ،دار الكتـاب العـريب،   مطبوع 

ـ ١٤١٣ ،بريوت م، ١٩٩٣-هـ
وطبع ، شفيق الكيب زهري: تحقيقب

فوائد مستنبطة من «: أيضاً بعنوان
جـامع  «حباشـية  » سورة النور

لإلجيـي  » البيان يف تفسري القرآن
ــفوي ــوات ، الصــ فــ

الـــوايف  .١/٧٦ ،الوفيـــات
ــات ــم  .٧/٢٤ ،بالوفي معج

ــة ــات العربي  .١/٥٩ ،املطبوع
ذخــائر التــراث العــريب   

، آثار احلنابلة .١/٦٢ ،اإلسالمي
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ــامل  .١٣٣ :ص ــم الش املعج
  .١/٢٨٧ ،للتراث العريب املطبوع

  .}ال أقسم{: تفسري سورة .١٨٩
o  أمحد بن عبد احللـيم   :تيمية ابن

تقـي   أبو العباس بن عبد السالم
ــدين ــيخ  الـــ شـــ

 .)ـه٧٢٨ ت( ،اإلسالم
o سورة البلد، وهـو ضـمن    :أي

-٢٢١/ ١٦(جمموع الفتـاوى  
فـــــــــوات ، )٢٢٥

الـــوايف  .١/٧٦ ،الوفيـــات
ــات ــاح إي .٧/٢٤ ،بالوفي ض

، آثار احلنابلة .١/٣٠٨ ،املكنون
 .١٣٣ :ص

  .تفسري سورة يوسف .١٩٠
o أمحد بن عبد احلليم بن  :تيمية ابن

تقـي   أبو العبـاس  عبد السالم
ــدين ــيخ  الـــ شـــ

 .)ـه٧٢٨ ت( ،اإلسالم
o الـوايف   .١/٧٦ ،فوات الوفيات

ــات ــاح  .٧/٢٤ ،بالوفي إيض
، آثار احلنابلة .١/٣٠٨ ،املكنون

   .١٣٣ :ص
  .تفسري سورة يوسف .١٩١
o ت ( ،يوسف بن علـي  :لواعظا

  ). ه٩٥٤حنو 
o   جاء يف فهرست مصنفات تفسري

ذكر األدنوي أن  : "القرآن الكرمي
 ،معلوماته من كشـف الظنـون  

أن مؤلف  :)٤٥١/ ١(والذي فيه 

ـاء   :تفسري سورة يوسف هو
وتاريخ  ،الدين بن يوسف الواعظ

من التأليف الذي ذكـره   االنتهاء
طفى هاء مصاألدنوي هو تاريخ انت

 «بن شـعبان املعـروف بــ    
من تأليفـه لتفسـري   » سروري 

  " .سورة يوسف
تفسري عبد الرمحن بن زيد بـن   .١٩٢

  .ودراسة وحتقيقاً مجعاً: أسلم
o  عبد الرمحن بن زيد بن أسـلم ،

 ).هـ١٧٠حنو ت (
o أمحد بن عبـد اهللا   :مجع وحتقيق

 ،رسـالة ماجسـتري   ،عقيل أمحد
جامعة اإلمام حممد بـن سـعود   

ــ ــالمية، رق  ،٤٧٠٨٥٤:ماإلس
زهرة حممد بن عبـد  : وشاركه

 ،رسالة ماجستري، العزيز التوجيري
جامعة اإلمام حممد بـن سـعود   

ــم ــالمية، رق  ،٤٧١٣٤٠:اإلس
 ،لبابة بنت عبد الفتاح أبوغـدة و

جامعة اإلمـام   ،رسالة ماجستري
حممد بـن سـعود اإلسـالمية،    

حيــىي بــن و ،٤٧١٧٣٦:رقــم
رسـالة   ،ضاحي علي شطناوي

عة اإلمام حممد بن اجلام ،ماجستري
ــالمية،  ــعود اإلســ ســ

وفاء إبـراهيم  و ،٤٧٢١١٩:رقم
رسـالة   ،عبد اهلادي العسـاف 

جامعة اإلمام حممد بن  ،ماجستري
 .سعود اإلسالمية
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o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 

، جـاء يف  والدراسات اإلسالمية
فهرست مصنفات تفسري القرآن 

اسـتخدمه الطـربي    ": الكرمي
  ".والثعليب يف تفسرييهما

ــري  .١٩٣ ــاين  تفس ــاء اخلراس عط
جعفـر   أيب :رواية) هـ١٣٥(

 . محد الرمليأحممد بن 
o حكمت بشـري   :مطبوع، حتقيق

املدينـة  ، مكتبة الـدار ، ياسني
  .هـ١٣٠٨ ،املنورة

تفسري عكرمة موىل عبد اهللا بـن   .١٩٤
  . حتقيق ودراسة :عباس

o  عكرمة  :عكرمة موىل ابن عباس
ــ ــد اهللاب ــد   ن عب ــو عب أب

  ).ـ ه١٠٥ ت( ،التابعي اهللا
o رسالة  ،امتثال حممد مصطفى سامل

جامعــة القــاهرة، ، ماجســتري
 .٤٨٨٠٦١:رقم

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 

  .والدراسات اإلسالمية
ودراسة من  مجعاً: تفسري عكرمة .١٩٥

أول القرآن إىل آخـر سـورة   
  .األنفال

o  عكرمة  :عكرمة موىل ابن عباس
ــد اهللا، ــن عب ــد  ب ــو عب أب

 ). ـ ه١٠٥ ت( ،التابعي اهللا

o سعيد عبد اخلالق: مجع ودراسة ،
رسالة دكتوراه، جامعـة حممـد   

ــامس ــماخل ، ٥٢٠٠٩٧: ، رق
عبد اللطيف : ومجعه وحققه أيضاً

رسـالة   ،بن هائل بـن ثابـت  
جامعة اإلمام حممد بن  ،ماجستري

ــالمية،  ــعود اإلســ ســ
ــم ــاركه ،٤٧٠٨٢٤:رق  :وش

، سليمان بن حممد بن فاحل الصغري
جامعة اإلمـام   ،رسالة ماجستري

حممد بـن سـعود اإلسـالمية،    
صاحل بن حيىي و ،٤٧٠٨٥٦:رقم

جامعة  ،رسالة ماجستري، صواب
اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 

 .٤٧٠٨٥٨: رقم
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

وث التابعة ملركز امللك فيصل للبح
  .والدراسات اإلسالمية

مجـع   :قتادة بن دعامـة تفسري  .١٩٦
وحتقيق ودراسة من أول الفاحتـة  

  إىل آخر التوبة
o  عامـة بـن     :قتادةقتادة بـن د

ــادة ــاب  قتـ ــو اخلطـ أبـ
 ).ـ ه١١٨ ت( ،السدوسي

o عبد اهللا أبو السعود : مجع ودراسة
جامعـة   ،رسالة ماجستري ،بدر

 .٤٨٣٠١٢:القاهرة، رقم
o  الرسائل اجلامعية قاعدة معلومات

التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 
، جـاء يف  والدراسات اإلسالمية

فهرست مصنفات تفسري القرآن 
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رواه عنه خارجة بـن   "الكرمي 
وزاد فيـه  « مصعب السرخسي 

» من جهته مقدار ألف حـديث  
كما نقله الثعليب عن ابن أخـت  
خارجة وختنه على ابنته املغيـث  

يب أيضاً من ورواه الثعل ،بن بديل
  " .طريق شيبان ومعمر

مـن   :قتادة السدوسي وتفسريه .١٩٧
أول سورة الفاحتة إىل اية سورة 

   النحل
o  عامـة بـن     :قتادةقتادة بـن د

ــادة ــاب  قتـ ــو اخلطـ أبـ
 ).ـ ه١١٨ ت( ،السدوسي

o عمر يوسف حممد : مجع ودراسة
اجلامعة  ،رسالة ماجستري، كمال

 .٤٧٢٤١٠: رقم ،اإلسالمية
o ت الرسائل اجلامعية قاعدة معلوما

التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 
  .والدراسات اإلسالمية

  . تفسري جماهد .١٩٨
o   ــرب ــن ج ــد ب ــو  جماه أب

 ).ـ ه١٠٤ ت( ،املكي احلجاج
o ،قدم له وحققه وعلـق   مطبوع

الطاهر بن  نعبد الرمح :حواشيه
مطابع الدوحـة   ،حممد السورتى

ـ ١٣٩٦ ،الدوحة، احلديثة  -هـ
ــائل  ،م١٩٧٦ ــق يف رس وحق
  . جامعية

 .تفسري حممد بن إسحاق .١٩٩

o حممد بن إسحاق بن  :إسحاق ابن
 ). ه١٥١ت( ،املطليب املدين يسار

o سليمان بن  :مجع ودراسة وحتقيق
 ،عبد اهللا بن حممـد القشـعمي  

جامعة اإلمـام   ،رسالة ماجستري
حممد بـن سـعود اإلسـالمية،    

عبـد  شاركه  ،٥٠٢٧٧٧:رقم
 ،الرمحن ناصر عبد العزيز اليوسف

جامعة اإلمـام   ،اجستريرسالة م
حممد بـن سـعود اإلسـالمية،    

 .٥٠٢٧٧٩:رقم
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 
  .والدراسات اإلسالمية

 :تفسري حممد بن كعب القرظـي  .٢٠٠
من سورة الفاحتة حىت اية سورة 

  .الناس
o  عبيد بن عبد اهللا اجلابري. 
o  ،ــتري ــالة ماجس ــة رس اجلامع

 .٤٦٨٦٣٨: رقم ،إلسالميةا
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 
  .والدراسات اإلسالمية

 ،مسلم بن خالد الزجنـي تفسري  .٢٠١
  ) هـ١٧٩:ت(
o حكمت بشري ياسنيد .أ :حتقيق ،

املدينـة  ، مكتبة الـدار مطبوع، 
  .هـ ١٣٠٨ ،املنورة

 ،نافع بن أيب نعيم القاريتفسري  .٢٠٢
  )هـ١٦٩:ت(
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o  حكمت بشـري   :مطبوع، حتقيق
املدينـة  ، مكتبة الـدار ، ياسني
  .هـ١٣٠٨ ،املنورة

  .تفسري وهب بن منبه .٢٠٣
o وهـب بـن منبـه     أبو عبد اهللا

األنباري الصـنعاين الـذماري،   
 ).هـ ١١٤:ت(
o  خمطوط، يوجد منه نسخة خطية

ــاالرجنك  ــة س  ٣/١٤يف مكتب
]٣٠ Taf – )الفهرس ) ]٣٩١ ،

  .١/١٧الشامل، 
 ١٨٩: ت( ،بن ميان تفسري حيىي .٢٠٤

  )هـ
o  حكمت بشـري   :مطبوع، حتقيق

املدينـة  ، مكتبة الـدار ، ياسني
  .هـ ١٣٠٨ ،املنورة

من سورة [ ،بن سالم تفسري حيىي .٢٠٥
  ]النحل إىل سورة الصافات

o بن سالم التيمي البصـري   حيىي
 .)هـ٢٠٠:ت( ،القريواين

o ،دار ، هند شـليب  :حتقيق مطبوع
ــة ــب العلمي ــريوت،، الكت  ب

  .م٢٠٠٤
 االعتماد علـى احلـديث   تقومي .٢٠٦

معامل التنزيـل   :النبوي يف تفسري
حتقيق ودراسـة   :للفراء البغوي

من اجلزء األول حىت اية اجلزء 
 الثالث

o سامل دالل حممد سيد أبو. 

o  ،جامعة األزهررسالة ماجستري ،
 .)١( ١/٦٩٣/١ :فيلم رقم

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
ث التابعة ملركز امللك فيصل للبحو

  .والدراسات اإلسالمية
جامع البيان عـن تأويـل آي    .٢٠٧

  .القرآن
o جعفر حممد بن جرير الطربي وأب. 
o مصـطفى   ةومطبع ةمكتب ةشرك

ــيب  ــايب احلل ــاهر ،الب  ة،الق
  .م١٩٦٨ -هـ١٣٨٨

إمنا { :جواب سؤال يف قوله تعاىل .٢٠٨
  }…قولنا لشيء 

o أمحد بن عبد احلليم بن  :تيمية ابن
تقـي   أبو العبـاس  عبد السالم

ــد ــيخ  ينالـــ شـــ
 ). ه٧٢٨ ت( ،اإلسالم

o ١٣٣ :، صآثار احلنابلة. 
دقائق التفسري اجلـامع لتفسـري    .٢٠٩

   اإلمام ابن تيمية
o حممــد الســيد   :اجللينــد

 .املصري اجلليند
o مؤسسه علوم القـرآن،  ،مطبوع 

ـ ١٤٠٤ ،دمشق م، ١٩٨٤-هـ
جاء يف فهرست مصنفات تفسري 

مجع فيه أقـوال   : "القرآن الكرمي
يف التفسري  شيخ اإلسالم ابن تيمية

 ..ىمن جمموع الفتـاو  ،وأصوله
  ".وغريه
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 .رسالة يف تفسري آيات الربا .٢١٠
o أمحد بن عبد احلليم بن  :تيمية ابن

عبد السالم أبو العباس تقي الدين 
 ). ه٧٢٨ت( شيخ اإلسالم،

o   أمساء مؤلفات شيخ اإلسالم ابـن
 .٩ :، صتيمية

 .رسالة يف تفسري آية الكرسي .٢١١
o ليم بن أمحد بن عبد احل :تيمية ابن

عبد السالم أبو العباس تقي الدين 
 ).ـ ه٧٢٨ ت( شيخ اإلسالم،

o   أمساء مؤلفات شيخ اإلسالم ابـن
ــة ــوات  .٩ :، صتيميـ فـ

الـــوايف  .١/٧٥ ،الوفيـــات
  .٧/٢٣ ،بالوفيات

 :رسالة يف تفسري قولـه تعـاىل   .٢١٢
 .}...الزاين ال ينكح إال زانية{
o أمحد بن عبد احلليم بن  :تيمية ابن

العباس تقي الدين عبد السالم أبو 
 ).ـ ه٧٢٨ ت( شيخ اإلسالم،

o   أمساء مؤلفات شيخ اإلسالم ابـن
  .١٤ :، صتيمية

امل { :رسالة يف تفسري قوله تعاىل .٢١٣
 .}أحسب الناس* 

o أمحد بن عبد احلليم بن  :تيمية ابن
عبد السالم أبو العباس تقي الدين 

 ).ـ ه٧٢٨ ت( ،شيخ اإلسالم،
o   أمساء مؤلفات شيخ اإلسالم ابـن

 .١٤ :، صةتيمي

إذا { :رسالة يف تفسري قوله تعاىل .٢١٤
جاءكم املؤمنات مهاجرات فـا  

  .}...متحنوهن
o  أمحد بن عبد احللـيم   :تيمية ابن

بن عبد السالم أبو العباس تقـي  
ــيخ   ــدين شـــ الـــ

 ).ـ ه٧٢٨ ت( اإلسالم،
o   أمساء مؤلفات شيخ اإلسالم ابـن

 .١٧ :، صتيمية
 :رسالة يف تفسري قولـه تعـاىل   .٢١٥

  }... يبغونأفغري دين اهللا{
o أمحد بن عبد احلليم بن  :تيمية ابن

عبد السالم أبو العباس تقي الدين 
 ). ـ ه٧٢٨ ت( شيخ اإلسالم،

o   أمساء مؤلفات شيخ اإلسالم ابـن
 .١٠ :، صتيمية

 :رسالة يف تفسري أواخر السورة .٢١٦
ــريوا يف األرض{ ــم يس  ..}أفل

 .اآليات
o أمحد بن عبد احلليم بن  :تيمية ابن

العباس تقي الدين  عبد السالم أبو
 ).ـ ه٧٢٨ ت( شيخ اإلسالم،

o   أمساء مؤلفات شيخ اإلسالم ابـن
  .١٦ :، صتيمية

 :رسالة يف تفسري قولـه تعـاىل   .٢١٧
أفمن يعلم أمنا أُنـزل إليك من {

  .}...ربك احلق كمن هو أعمى
o  أمحد بن عبد احللـيم   :تيمية ابن

بن عبد السالم أبو العباس تقـي  
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ــيخ   ــدين شـــ الـــ
 ).ـ ه٧٢٨ ت( ،اإلسالم،

o   أمساء مؤلفات شيخ اإلسالم ابـن
   .١٢ :، صتيمية

إال { :رسالة يف تفسري قوله تعاىل .٢١٨
 .}...من سفه نفسه

o أمحد بن عبد احلليم بن  :تيمية ابن
عبد السالم أبو العباس تقي الدين 

 ).ـ ه٧٢٨ ت( ،شيخ اإلسالم،
o   أمساء مؤلفات شيخ اإلسالم ابـن

ــة ــوات  .٩ :، صتيميـ فـ
يف الـــوا .١/٧٥ ،الوفيـــات

  .٧/٢٣ ،بالوفيات
إنّ { :رسالة يف تفسري قوله تعاىل .٢١٩

 .}الشرك لظلم عظيم
o أمحد بن عبد احلليم بن  :تيمية ابن

عبد السالم أبو العباس تقي الدين 
 ).ـ ه٧٢٨ ت( شيخ اإلسالم،

o   أمساء مؤلفات شيخ اإلسالم ابـن
 .١٤ :، صتيمية

إن { :رسالة يف تفسري قوله تعاىل .٢٢٠
} نيف ذلك آلية لقوم يتفكـرو 

آليـة  } {آليات لقوم يعقلـون {
 . }لقوم يذَّكرون

o أمحد بن عبد احلليم بن  :تيمية ابن
عبد السالم أبو العباس تقي الدين 

 .)ـه٧٢٨ ت( شيخ اإلسالم،
o   أمساء مؤلفات شيخ اإلسالم ابـن

 .١٣ :، صتيمية

 :رسالة يف تفسري قولـه تعـاىل   .٢٢١
إنكم وما تعبـدون مـن دون   {

ـ  ..}...اهللا ن اآلية واعتراض اب
 .الزبعرى وجوابه

o أمحد بن عبد احلليم بن  :تيمية ابن
عبد السالم أبو العباس تقي الدين 

 ).ـ ه٧٢٨ ت( شيخ اإلسالم،
o   أمساء مؤلفات شيخ اإلسالم ابـن

 .١٣ :، صتيمية
إمنا { :رسالة يف تفسري قوله تعاىل .٢٢٢

 .}...الصدقات للفقراء
o أمحد بن عبد احلليم بن  :تيمية ابن

باس تقي الدين عبد السالم أبو الع
 .)ـه٧٢٨ ت( شيخ اإلسالم،

o   أمساء مؤلفات شيخ اإلسالم ابـن
  .١١ :، صتيمية

إمنا { :رسالة يف تفسري قوله تعاىل .٢٢٣
 .}...أوتيته على علم عندي

o أمحد بن عبد احلليم بن  :تيمية ابن
عبد السالم أبو العباس تقي الدين 

 ).ـ ه٧٢٨ ت( شيخ اإلسالم،
o  ـ ن أمساء مؤلفات شيخ اإلسالم اب

  .١٤ :، صتيمية
 :رسالة يف تفسري قولـه تعـاىل   .٢٢٤

تلك الدار اآلخرة جنعلها للذين {
 .}...ال يريدون علواً يف األرض

o أمحد بن عبد احلليم بن  :تيمية ابن
عبد السالم أبو العباس تقي الدين 

 ).ـ ه٧٢٨ ت( شيخ اإلسالم،
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o   أمساء مؤلفات شيخ اإلسالم ابـن
 .١٤ :، صتيمية

مث { :تعاىل رسالة يف تفسري قوله .٢٢٥
أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من 

 .}...عبادنا
o أمحد بن عبد احلليم بن  :تيمية ابن

عبد السالم أبو العباس تقي الدين 
 ).ـ ه٧٢٨ ت( شيخ اإلسالم،

o   أمساء مؤلفات شيخ اإلسالم ابـن
 .١٥ :، صتيمية

 :رسالة يف تفسري قولـه تعـاىل   .٢٢٦
 .}...حىت إذا استيأس الرسل{
o د بن عبد احلليم بن أمح :تيمية ابن

عبد السالم أبو العباس تقي الدين 
 ).ـ ه٧٢٨ ت( شيخ اإلسالم،

o يوجد منه نسخة خطية خمطوط ،
ــداد  ــاف، بغ ــة األوق يف مكتب

ــاميع ٣١/٤٧٦٧[ ١/١٣٦  ،جم
عنواــا يف الفهــرس الشــامل 

قاعدة يف « : ومعجم الدراسات
 ].… »قوله تعاىل 

o   أمساء مؤلفات شيخ اإلسالم ابـن
، معجـــم ١٢ :، صتيميـــة

، الدراســــات القرآنيــــة
ــامل  .٣٢٥ :ص ــرس الش الفه

  .٣٦٤ )التفسري وعلومه(
 :رسالة يف تفسري قولـه تعـاىل   .٢٢٧

 .}…حرمت عليكم امليتة {

o أمحد بن عبد احلليم بن  :تيمية ابن
عبد السالم أبو العباس تقي الدين 

 ).ـ ه٧٢٨ ت( شيخ اإلسالم،
o معجم مصنفات القرآن ، طوطخم

 ،هرس الشاملالف .٣/٨٣ ،الكرمي
 .٣٦٣ :، ص)التفسري وعلومه(
 :رسالة يف تفسري قولـه تعـاىل   .٢٢٨

خالــدين فيهــا مــا دامــت {
السموات واألرض إال ما شـاء  

 .}ربك
o أمحد بن عبد احلليم بن  :تيمية ابن

عبد السالم أبو العباس تقي الدين 
 ). ـ ه٧٢٨ ت( شيخ اإلسالم،

o   أمساء مؤلفات شيخ اإلسالم ابـن
  .١٢ :، صتيمية

 :ة يف تفسري قولـه تعـاىل  رسال .٢٢٩
 .}...رفيع الدرجات{
o أمحد بن عبد احلليم بن  :تيمية ابن

عبد السالم أبو العباس تقي الدين 
 ).ـ ه٧٢٨ ت( شيخ اإلسالم،

o   أمساء مؤلفات شيخ اإلسالم ابـن
  .١٦ :، صتيمية

 :رسالة يف تفسري قولـه تعـاىل   .٢٣٠
شهد اهللا أنه ال إلـه إال هـو   {

…{. 
o احلليم بن  أمحد بن عبد :تيمية ابن

عبد السالم أبو العباس تقي الدين 
 .)ـه٧٢٨ ت( شيخ اإلسالم،
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o   أمساء مؤلفات شيخ اإلسالم ابـن
ــة ــوات  .١٠ :، صتيميـ فـ
الــوايف  .٧٦-١/٧٥ ،الوفيـات 

 .٧/٢٤ ،بالوفيات
 :رسالة يف تفسري قولـه تعـاىل   .٢٣١

ــداً  { ــثالً عب ــرب اهللا م ض
 .}...مملوكاً

o أمحد بن عبد احلليم بن  :تيمية ابن
لسالم أبو العباس تقي الدين عبد ا

 .)ـه٧٢٨ ت( شيخ اإلسالم،
o   أمساء مؤلفات شيخ اإلسالم ابـن

  .١٣ :، صتيمية
 :رسالة يف تفسري قولـه تعـاىل   .٢٣٢

 .}...فلما جن عليه الليل{
o أمحد بن عبد احلليم بن  :تيمية ابن

عبد السالم أبو العباس تقي الدين 
 ).ـ ه٧٢٨ ت( شيخ اإلسالم،

o سالم ابـن  أمساء مؤلفات شيخ اإل
  .١١ :، صتيمية

 :رسالة يف تفسري قولـه تعـاىل   .٢٣٣
  }فلوال إذا بلغت احللقوم{
o أمحد بن عبد احلليم بن  :تيمية ابن

عبد السالم أبو العباس تقي الدين 
 ).ـ ه٧٢٨ ت( شيخ اإلسالم،

o   أمساء مؤلفات شيخ اإلسالم ابـن
   .١٧ :، صتيمية

 :رسالة يف تفسري قولـه تعـاىل   .٢٣٤
 .}...إىل احلج فمن متتع بالعمرة{

o أمحد بن عبد احلليم بن  :تيمية ابن
عبد السالم أبو العباس تقي الدين 

 ).ـ ه٧٢٨ ت( شيخ اإلسالم،
o   أمساء مؤلفات شيخ اإلسالم ابـن

  .٩ :، صتيمية
قل { :رسالة يف تفسري قوله تعاىل .٢٣٥

إن كان للرمحن ولد فأنـا أول  
 .}العابدين

o أمحد بن عبد احلليم بن  :تيمية ابن
الم أبو العباس تقي الدين عبد الس

 .)ـه٧٢٨ ت( شيخ اإلسالم،
o   أمساء مؤلفات شيخ اإلسالم ابـن

 .١٦ :، صتيمية
قل { :رسالة يف تفسري قوله تعاىل .٢٣٦

للمــؤمنني يغضــوا مــن   
  .}...أبصارهم

o أمحد بن عبد احلليم بن  :تيمية ابن
عبد السالم أبو العباس تقي الدين 

 ).ـ ه٧٢٨ت( شيخ اإلسالم،
o  شيخ اإلسالم ابـن  أمساء مؤلفات

  .١٤ :، صتيمية
قل { :رسالة يف تفسري قوله تعاىل .٢٣٧

هذه سبيلي أدعو إىل اهللا علـى  
   }...بصرية

o أمحد بن عبد احلليم بن  :تيمية ابن
عبد السالم أبو العباس تقي الدين 

 ).ـ ه٧٢٨ ت( شيخ اإلسالم،
o   أمساء مؤلفات شيخ اإلسالم ابـن

  .١٢ :، صتيمية



 

   ٤٢ 

 

ال { :ىلرسالة يف تفسري قوله تعا .٢٣٨
 .}أحب اآلفلني

o أمحد بن عبد احلليم بن  :تيمية ابن
عبد السالم أبو العباس تقي الدين 

 ).ـ ه٧٢٨ ت( شيخ اإلسالم،
o   أمساء مؤلفات شيخ اإلسالم ابـن

 .١١ :، صتيمية
ال { :رسالة يف تفسري قوله تعاىل .٢٣٩

تسألون عما أجرمنا وال نسـأل  
 .}عما تعملون

o بن أمحد بن عبد احلليم  :تيمية ابن
عبد السالم أبو العباس تقي الدين 

 ).ـ ه٧٢٨ت( شيخ اإلسالم،
o   أمساء مؤلفات شيخ اإلسالم ابـن

  .١٥ :، صتيمية
 :رسالة يف تفسري قولـه تعـاىل   .٢٤٠

 .}...لنخرجنك يا شعيب{
o أمحد بن عبد احلليم بن  :تيمية ابن

عبد السالم أبو العباس تقي الدين 
 ).ـ ه٧٢٨ ت( شيخ اإلسالم،

o ى،ع الفتاوضمن جممو ،مطبوع 
)٣٠/ ١٥(.   
 :رسالة يف تفسري قولـه تعـاىل   .٢٤١

 .}...ليس كمثله شيء{
o أمحد بن عبد احلليم بن  :تيمية ابن

عبد السالم أبو العباس تقي الدين 
 ).ـ ه٧٢٨ ت( شيخ اإلسالم،

o   أمساء مؤلفات شيخ اإلسالم ابـن
  .١٦ :، صتيمية

ما { :رسالة يف تفسري قوله تعاىل .٢٤٢
 .}...أصابك من حسنة فمن اهللا

o أمحد بن عبد احلليم بن  :تيمية ابن
عبد السالم أبو العباس تقي الدين 

 ).ـ ه٧٢٨ ت( شيخ اإلسالم،
o   أمساء مؤلفات شيخ اإلسالم ابـن

ــة ــوات  .١٠ :، صتيميـ فـ
الـــوايف  .١/٧٦ ،الوفيـــات

  .٧/٢٤ ،بالوفيات
… { :رسالة يف تفسري قوله تعاىل .٢٤٣

 .}..ما يكون من جنوى ثالثة
o عبد احلليم بن أمحد بن  :تيمية ابن

عبد السالم أبو العباس تقي الدين 
 ).ـ ه٧٢٨ ت( شيخ اإلسالم،

o أمساء مؤلفـات شـيخ    ،طوطخم
آثار  .١٧ :، صاإلسالم ابن تيمية

  .١٣٣ :، صاحلنابلة
 :رسالة يف تفسري قولـه تعـاىل   .٢٤٤

مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً {
…{. 

o أمحد بن عبد احلليم بن  :تيمية ابن
باس تقي الدين عبد السالم أبو الع

 ).ـ ه٧٢٨ ت( شيخ اإلسالم،
o   أمساء مؤلفات شيخ اإلسالم ابـن

ــة ــوات  .٨ :، صتيميـ فـ
الـــوايف  .١/٧٥ ،الوفيـــات

  .٧/٢٣ ،بالوفيات
منه { :رسالة يف تفسري قوله تعاىل .٢٤٥

 .}آيات حمكمات



 

   ٤٣ 

 

o أمحد بن عبد احلليم بن  :تيمية ابن
عبد السالم أبو العباس تقي الدين 

 ).ـ ه٧٢٨ ت( شيخ اإلسالم،
o   أمساء مؤلفات شيخ اإلسالم ابـن

  .١٠ :، صتيمية
هذا { :رسالة يف تفسري قوله تعاىل .٢٤٦

 .}صراط علي مستقيم
o أمحد بن عبد احلليم بن  :تيمية ابن

عبد السالم أبو العباس تقي الدين 
 ).ـ ه٧٢٨ ت( شيخ اإلسالم،

o   أمساء مؤلفات شيخ اإلسالم ابـن
 .١٣ :، صتيمية

 :رسالة يف تفسري قولـه تعـاىل   .٢٤٧
وأقم الصالة إن الصالة تنـهى  {

  .}...عن الفحشاء واملنكر
o أمحد بن عبد احلليم بن  :تيمية ابن

عبد السالم أبو العباس تقي الدين 
 ).ـ ه٧٢٨ ت( شيخ اإلسالم،

o   أمساء مؤلفات شيخ اإلسالم ابـن
 .١٤ :، صتيمية

 :رسالة يف تفسري قولـه تعـاىل   .٢٤٨
 .}...واختار موسى قومه{
o عبد احلليم بن  أمحد بن :تيمية ابن

عبد السالم أبو العباس تقي الدين 
 ).ـ ه٧٢٨ ت( شيخ اإلسالم،

o   أمساء مؤلفات شيخ اإلسالم ابـن
 .١١ :، صتيمية

وإذ { :رسالة يف تفسري قوله تعاىل .٢٤٩
 .}...أخذ ربك من بين آدم

o أمحد بن عبد احلليم بن  :تيمية ابن
عبد السالم أبو العباس تقي الدين 

 ).ـ ه٧٢٨ ت( شيخ اإلسالم،
o   أمساء مؤلفات شيخ اإلسالم ابـن

ــة ــوات  .١١ :، صتيميـ فـ
الـــوايف  .١/٧٦ ،الوفيـــات

  .٧/٢٤ ،بالوفيات
 :رسالة يف تفسري قولـه تعـاىل   .٢٥٠

 .}...وإذا حييتم بتحية{
o أمحد بن عبد احلليم بن  :تيمية ابن

عبد السالم أبو العباس تقي الدين 
 ).ـ ه٧٢٨ ت( شيخ اإلسالم،

o  ابـن  أمساء مؤلفات شيخ اإلسالم
 .١٠ :، صتيمية

 :رسالة يف تفسري قولـه تعـاىل   .٢٥١
 .}...وأضله اهللا على علم{
o أمحد بن عبد احلليم بن  :تيمية ابن

عبد السالم أبو العباس تقي الدين 
 ).ـ ه٧٢٨ ت( شيخ اإلسالم،

o   أمساء مؤلفات شيخ اإلسالم ابـن
  .١٦ :، صتيمية

 :رسالة يف تفسري قولـه تعـاىل   .٢٥٢
ال  والذين كفروا هلم نار جهنم{

 .}...يقضى عليهم فيموتوا
o أمحد بن عبد احلليم بن  :تيمية ابن

عبد السالم أبو العباس تقي الدين 
 ).ـ ه٧٢٨ ت( شيخ اإلسالم،

o   أمساء مؤلفات شيخ اإلسالم ابـن
 .١٥ :، صتيمية



 

   ٤٤ 

 

 :رسالة يف تفسري قولـه تعـاىل   .٢٥٣
ــعن  { ــدات يرضـ والوالـ

  }...أوالدهن
o أمحد بن عبد احلليم بن  :تيمية ابن

لسالم أبو العباس تقي الدين عبد ا
 ).ـ ه٧٢٨ ت( شيخ اإلسالم،

o   أمساء مؤلفات شيخ اإلسالم ابـن
 .٩ :، صتيمية

وإن { :رسالة يف تفسري قوله تعاىل .٢٥٤
ــركني  ــن املشـ ــد مـ أحـ

 .}...استجارك
o أمحد بن عبد احلليم بن  :تيمية ابن

عبد السالم أبو العباس تقي الدين 
 ).ـ ه٧٢٨ ت( شيخ اإلسالم،

o ت شيخ اإلسالم ابـن  أمساء مؤلفا
  .١١ :، صتيمية

 :رسالة يف تفسري قولـه تعـاىل   .٢٥٥
وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا {

 .}...ملا صربوا
o أمحد بن عبد احلليم بن  :تيمية ابن

عبد السالم أبو العباس تقي الدين 
 ).ـ ه٧٢٨ ت( شيخ اإلسالم،

o   أمساء مؤلفات شيخ اإلسالم ابـن
  .١٥ :، صتيمية

ـ  .٢٥٦  :ه تعـاىل رسالة يف تفسري قول
وكأين من نيب قاتل معه ربيون {

 .}...كثري

o أمحد بن عبد احلليم بن  :تيمية ابن
عبد السالم أبو العباس تقي الدين 

 ).ـ ه٧٢٨ ت( شيخ اإلسالم،
o   أمساء مؤلفات شيخ اإلسالم ابـن

 .١٠ :، صتيمية
 :رسالة يف تفسري قولـه تعـاىل   .٢٥٧

 .}...وكيف أخاف ما أشركتم{
o احلليم بن  أمحد بن عبد :تيمية ابن

عبد السالم أبو العباس تقي الدين 
 ).ـ ه٧٢٨ ت( شيخ اإلسالم،

o   أمساء مؤلفات شيخ اإلسالم ابـن
  .١١ :، صتيمية

وال { :رسالة يف تفسري قوله تعاىل .٢٥٨
جتادلوا أهل الكتاب إال باليت هي 

 .}...أحسن
o أمحد بن عبد احلليم بن  :تيمية ابن

عبد السالم أبو العباس تقي الدين 
 ).ـ ه٧٢٨ ت( سالم،شيخ اإل

o   أمساء مؤلفات شيخ اإلسالم ابـن
  .١٤ :، صتيمية

وال { :رسالة يف تفسري قوله تعاىل .٢٥٩
إال من رحـم  * يزالون خمتلفني 

 .}ربك ولذلك خلقهم
o أمحد بن عبد احلليم بن  :تيمية ابن

عبد السالم أبو العباس تقي الدين 
 ).ـ ه٧٢٨ ت( شيخ اإلسالم،

o بـن  أمساء مؤلفات شيخ اإلسالم ا
  .١٢ :، صتيمية



 

   ٤٥ 

 

 :رسالة يف تفسري قولـه تعـاىل   .٢٦٠
 .}ولقد آتيناك سبعاً من املثاين{
o أمحد بن عبد احلليم بن  :تيمية ابن

عبد السالم أبو العباس تقي الدين 
 ).ـ ه٧٢٨ ت( شيخ اإلسالم،

o   أمساء مؤلفات شيخ اإلسالم ابـن
 .١٣ :، صتيمية

 :رسالة يف تفسري قولـه تعـاىل   .٢٦١
 .}لمولقد اخترناهم على ع{
o أمحد بن عبد احلليم بن  :تيمية ابن

عبد السالم أبو العباس تقي الدين 
 ).ـ ه٧٢٨ ت( شيخ اإلسالم،

o   أمساء مؤلفات شيخ اإلسالم ابـن
  .١٦ :، صتيمية

 :رسالة يف تفسري قولـه تعـاىل   .٢٦٢
 .}...ولقد نعلم أم يقولون{
o أمحد بن عبد احلليم بن  :تيمية ابن

ن عبد السالم أبو العباس تقي الدي
 ).ـ ه٧٢٨ ت( شيخ اإلسالم،

o   أمساء مؤلفات شيخ اإلسالم ابـن
  .١٣ :، صتيمية

 :رسالة يف تفسري قولـه تعـاىل   .٢٦٣
ولقد مهت به وهم ا لوال أن {

 .}رأى برهان ربه
o أمحد بن عبد احلليم بن  :تيمية ابن

عبد السالم أبو العباس تقي الدين 
 ).ـ ه٧٢٨ ت( شيخ اإلسالم،

o الم ابـن  أمساء مؤلفات شيخ اإلس
  .١٢ :، صتيمية

وما { :رسالة يف تفسري قوله تعاىل .٢٦٤
  }...أبرئ نفسي

o أمحد بن عبد احلليم بن  :تيمية ابن
عبد السالم أبو العباس تقي الدين 

 ).ـ ه٧٢٨ ت( شيخ اإلسالم،
o   أمساء مؤلفات شيخ اإلسالم ابـن

  .١٢ :، صتيمية
وما { :رسالة يف تفسري قوله تعاىل .٢٦٥

وال  أرسلنا من قبلك من رسول
 .}...نيب

o أمحد بن عبد احلليم بن  :تيمية ابن
عبد السالم أبو العباس تقي الدين 

 ).ـ ه٧٢٨ ت( شيخ اإلسالم،
o   أمساء مؤلفات شيخ اإلسالم ابـن

  .١٣: ، صتيمية
وما { :رسالة يف تفسري قوله تعاىل .٢٦٦

  .}...يعلم تأويله إال اهللا
o أمحد بن عبد احلليم بن  :تيمية ابن

باس تقي الدين عبد السالم أبو الع
 ).ـ ه٧٢٨ ت( شيخ اإلسالم،

o   أمساء مؤلفات شيخ اإلسالم ابـن
، جاء يف فهرست ١٠ :، صتيمية

مصنفات تفسري القرآن الكـرمي  
ــوان" «  :لعلــها املطبوعــة بعن

 ،»اإلكليل يف املتشابه والتأويـل  
 ى،وهي أيضاً ضمن جمموع الفتاو

)٣١٣-٢٧٠/ ١٣.("  
 :رسالة يف تفسري قولـه تعـاىل   .٢٦٧

  .}...يقتل مؤمناً متعمداً ومن{



 

   ٤٦ 

 

o  أمحد بن عبد احللـيم   :تيمية ابن
بن عبد السالم أبو العباس تقـي  
ــيخ   ــدين شـــ الـــ

 ).ـ ه٧٢٨ ت( اإلسالم،
o   أمساء مؤلفات شيخ اإلسالم ابـن

 .١٠ :، صتيمية
رسالة يف محو موسى هـل هـو    .٢٦٨

 .شعيب أم غريه ؟
o أمحد بن عبد احلليم بن  :تيمية ابن

قي الدين عبد السالم أبو العباس ت
 ).ـ ه٧٢٨ ت( شيخ اإلسالم،

o   أمساء مؤلفات شيخ اإلسالم ابـن
 .١٤ :، صتيمية

رموز الكنوز يف تفسري الكتـاب   .٢٦٩
العزيز للحافظ عبد الرزاق بـن  

ــعين ت ( ،رزق اهللا الرســـ
دراسة  :الد الثاين، )هـ٦٦١

  وحتقيق
o حممد بن صاحل الرباك. 
o ،ــوراه ــالة دكت ــة  رس اجلامع

 .٥٢١٧٣٢ :، رقماإلسالمية
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 
  .والدراسات اإلسالمية

عبد اهللا بن مسعود ومروياته يف  .٢٧٠
من سـورة الزمـر إىل    :التفسري

  .اية القرآن الكرمي
o    عبد العزيز سليمان حممد أبـو

 .صقر

o ،جامعة امللـك   رسالة ماجستري
 .ص ع ع ٢١٢ر٩: رقم، سعود

o لومات الرسائل اجلامعية قاعدة مع
التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 

  .والدراسات اإلسالمية
عبد اهللا بن عمر بـن اخلطـاب    .٢٧١

وآثاره الواردة يف تفسري القرآن 
من الكتب املشهورة يف التفسري 

  .مجع ودراسة وختريج :باملأثور
o  إمساعيل بن عبد الستار بن هادي

 .امليمين
o جامعــة أم ، رســالة ماجســتري

 .٤٧٢٦٤٨:قرى، رقمال
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 
  .والدراسات اإلسالمية

عطاء بن أيب رباح وجهـوده يف   .٢٧٢
  .التفسري

o عبد الواحد بكر عابد. 
o  رســالة ماجســتري، جامعــة أم

 .٤٧٦١٩٠ :القرى، رقم
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

ل للبحوث التابعة ملركز امللك فيص
  .والدراسات اإلسالمية

غريب القرآن الوارد عن ابـن   .٢٧٣
  .عباس

o أبو العباس عبداهللا بن : ابن عباس
عباس بن عبد املطلب اهلـامشي،  

 ).هـ ٦٨:ت(



 

   ٤٧ 

 

o  خمطوط، يوجد منه نسخة خطية
ــا   - V-a[ ٤٠٨/ ٢يف امربوزين

٥٤٨  D  )٨٠٤[ ( 
o  ونسخة خطية يف عاطف أفندي

، الفهرس الشـامل،  ]٢٨١٥/٨[
١/١٤.  
جممع البحرين ومطلع البـدرين   .٢٧٤

اجلامع لتحرير الرواية وتقريـر  
  .الدراية

o  يوطيعبد الرمحن بـن أيب   :الس
جـالل   أبو الفضل بكر بن حممد

 ).هـ٩١١ ت( ،الدين
o كشف  .٢١٤-٤/٢١٣ ،اإلتقان

ــون ــة  .٢/١٥٩٩ ،الظن هدي
ــارفني ــم  .١/٥٤٢ ،الع معج

ــرآن   ــنفات القــ مصــ
معجــم  .٣/١٤٣ ،الكــرمي

  .١/٢٦٤ ،املفسرين
جمموع أوله تفسري القرآن أو ما  .٢٧٥

صح عن الرسول صلى اهللا عليه 
  .وسلم

o ويحممد بن احلسن بـن   :احلَج
 ت( ،الثَّعـاليب  املـالكي  العريب

 ).هـ١٣٧٦
o يوجد منه نسخة خطية خمطوط ،

يف مكتبة اخلزانة العامة، الرباط، 
ــوي( ، ]  ١٤٠[   ٧) احلجـ

ــامل ــرس الش ــري ( ،الفه التفس
 . ٨٢٩ :، ص)وعلومه

جمموعة تفسري شيخ اإلسالم ابن  .٢٧٦
  .تيمية

o  أمحد بن عبد احللـيم   :تيمية ابن
بن عبد السالم أبو العباس تقـي  
ــيخ   ــدين شـــ الـــ

 .)ـ ه٧٢٨ ت( اإلسالم،
o مطبوع، عن خمطوطة كتاب:  »

البن عروة » الكواكب الدراري
: وفيهـا سـت سـور    ،احلنبلي
 ،العلـق  ،الليل ،الشمس ،األعلى

  .الكافرون ،البينة
  .فسري ابن كثريخمتصر ت .٢٧٧
o  حممـد علـي    :اختصار وحتقيق

 ،دار القـرآن الكـرمي   ،الصابوين
  .هـ١٣٩٣ ،بريوت

 :خمتصر تفسري الطربي، املسمى .٢٧٨
جامع البيان عـن تأويـل آي   

  .القرآن
o  حممـد علـي   : اختصار وحتقيق

 ،محـد رضـا  أالصابوين، صاحل 
ـ ١٤٠٥: تاريخ النشـر  -هـ

   .م١٩٨٥
  .الطربي اإلمامخمتصر من تفسري  .٢٧٩
o حيىي حممد بن صمادح أبو. 
o حممد حسـن   :هحققه وعلق علي

 ةاملصري ةاهليئ ،مطبوع ،العزم أبو
ــ ــاب ةالعام ــاهرة، للكت ، الق
 .م١٩٨٠-هـ١٤٠٠



 

   ٤٨ 

 

مدارك التنزيل وحقائق التأويـل   .٢٨٠
  . للنسفي

o عبد اهللا بن أمحـد بـن    :النسفي
 ).هـ٧١٠: ت( ،حممود

o ،دار الكتـب العلميـة   مطبوع ،
ـ ١٤١٥، بـريوت -لبنان  ،هـ

موعة من الباحثني يف جم :وحققه
 .رسائل علمية

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 

  .والدراسات اإلسالمية
  .مرآة العارفني .٢٨١
o  طباحلسني بن علي  :احلسني الس

ــب ــن أيب طال ــد  ب ــو عب أب
 .)ـ ه٦١ ت( ،اهلامشي اهللا

o يوجد منه نسخة خطية  ،خمطوط
فسـري  الت[ ٣/٢١يف خدا خبش 

الفهرس ، ]ب/٣٨٧٠ -١٧٣٧٠
، )التفسـري وعلومـه  ( ،الشامل

 "، جاء يف مصـنفات  ١١ :ص
فهرست مصنفات تفسري القرآن 

هكذا ورد يف الفهـرس  : الكرمي
الشامل منسـوباً إىل الصـحايب   

 ،اجلليل السبط احلسني بن علـي 
 . "ومل يعرف عنه تأليف

مرشد املفسرين واحملدثني إىل ما  .٢٨٢
ملصرح برفعها ورد من التفاسري ا

إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم مع 
مبادئ وكليات تساعد على فهم 

  . القرآن

o حممد إبراهيم بن سليم :سليم . 
o مطبوع.  
خمتصر تفسري حيىي بـن سـالم    .٢٨٣

لإلمام أيب عبد اهللا حممد بن عبد 
اهللا بن أيب زمنني مـن مقدمـة   
الكتاب إىل ايـة سـورة آل   

  . دراسة وحتقيقاً: عمران
o بن عبد العزيز بن حممـد  عبد اهللا 

 .املدمييغ
o ،جامعة اإلمـام   رسالة ماجستري

 :، رقمحممد بن سعود اإلسالمية
٤٧٠٨٣٤. 

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 

 .والدراسات اإلسالمية
محد بن حنبل يف أمرويات اإلمام  .٢٨٤

  .تفسريال
o محد أ محدحكمت بشري ياسني وأ

بـن رزق بـن    حممـد ، وةالبزر
 املؤيد، ةالطرهوين، مطبوع، مكتب

  .م١٩٩٤-هـ١٤١٤ ،الرياض
مرويات احلافظ ابن مردويـه يف   .٢٨٥

  . مجعاً ودراسة :التفسري
o  ـ   :شريف علـي  يشـريف عل

 .التشادي حممد
o يـد  : شاركه فيها كل منعبد ا

وأمحد جنيب  ،الشيخ عبد الباري
وفـايز بـن    ،بن عبد اهللا صاحل

وراشد  ،ترمجيحبيب بن دخيل ال



 

   ٤٩ 

 

 ،بن محد بن محـود الصـبحي  
ــة، ــائل علمي ــتري  رس ماجس

ــوراه ــم، ودكتــ : رقــ
٥٠٧٣٩٥،٥٠٢٥٣٣،٥٠٢٥٣

١. 
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 
  .والدراسات اإلسالمية

مرويات اإلمام ابن راهويـه يف   .٢٨٦
  .ودراسة مجعاً: التفسري

o   حافظ قاريياسني. 
o ــالة ماج ــتريرس ــة  ،س اجلامع

 .٥٠٢٥٤٥:رقم ،اإلسالمية
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 
 .والدراسات اإلسالمية

مرويات اإلمـام البخـاري يف    .٢٨٧
مجعـاً  : التفسري يف غري صحيحه

  ودراسة
o  أمحد هادي شيخ علي. 
o ــتري ــالة ماجس ــة  ،رس اجلامع

 .٥٠٢٥٣٨:اإلسالمية، رقم
o ومات الرسائل اجلامعية قاعدة معل

التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 
  .والدراسات اإلسالمية

مرويات التفسـري يف معـاجم    .٢٨٨
مجعـاً  : الطرباين يف سورة النساء

  .ودراسة
o حصة عبد الرمحن التوجيري. 

o وزارة التربيـة  ، رسالة ماجستري
 ،شؤون تعليم البنـات  ،والتعليم

٥٦٠٧٥٨. 
o عية قاعدة معلومات الرسائل اجلام

التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 
 .والدراسات اإلسالمية

مرويات احلسن البصري رمحـه   .٢٨٩
من سورة  :اهللا يف تفسري القرآن

  اإلسراء إىل آخر سورة الناس
o شري علي شاه موالنا ثروت شاه. 
o ــوراه ــالة دكت ــة  ،رس اجلامع

 .٤٦٨٧٠٩:اإلسالمية، رقم
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

كز امللك فيصل للبحوث التابعة ملر
 .والدراسات اإلسالمية

مرويات السدي الكبري وأقوالـه   .٢٩٠
من سورة يوسف إىل  :يف التفسري

سورة فاطر من كتب التفسـري  
مجـع   :باملأثور وكتـب السـنة  

  ودراسة
o  فائقة حسن احلسين. 
o جامعــة أم ، رســالة ماجســتري

 .٤٨٤١٦١:القرى، رقم
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

ملركز امللك فيصل للبحوث  التابعة
 .والدراسات اإلسالمية

مرويات السدي الكبري وأقوالـه   .٢٩١
يف التفسري من سورة آل عمران 
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إىل سورة املائـدة مـن كتـب    
  .مجع ودراسة :التفسري باملأثور

o عبد الكرمي مستور القرين. 
o  رســالة ماجســتري، جامعــة أم

 .٥٥٨٤١١: رقم ،القرى
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 
 .والدراسات اإلسالمية

مرويات السيدة عائشة يف تفسري  .٢٩٢
  دراسة حتليلية :الطربي

o أماين كمال غريب عمر. 
o ــتري ــالة ماجس ــة  ،رس جامع

 .٥٠١٧٠٠: ، رقمسكندريةاإل
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 
  .والدراسات اإلسالمية

رويات الشـعيب وأقوالـه يف   م .٢٩٣
  .وحتقيقاً مجعاً: التفسري

o     فريد بن يعقوب بـن يوسـف
 .مبارك املفتاح

o   رسالة ماجستري، جامعة اإلمـام
: رقم حممد بن سعود اإلسالمية،

٤٧٠٨٥٣. 
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 
 . والدراسات اإلسالمية

ن اهللا مرويات الصحابة رضـوا  .٢٩٤
عليهم مـن اإلسـرائيليات يف   

مجـع   :التفسري وموقفهم منـها 
  .ودراسة وحتليل

o  نورة حممد باصمد. 
o جامعــة أم  ،رســالة ماجســتري

 .٥٥٠٨٢٤: القرى، رقم
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 
 .والدراسات اإلسالمية

مرويات أيب بكر بن أيب شيبة يف  .٢٩٥
  .مجعاً ودراسة: التفسري

o  عادل بن سعد اجلهين. 
o ــوراه ــالة دكت ــة  ،رس اجلامع

ــالمية ــم ،اإلس ، ٥١٧٥٣٤:رق
عبد القدوس راجي بن : وشاركه

 .حممد موسى
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 
  .والدراسات اإلسالمية

مرويات أم املؤمنني عائشة رضي  .٢٩٦
مـن أول   :اهللا عنها يف التفسري

سورة يونس إىل آخر القـرآن  
  . الكرمي

o حممد حممد حممد قاسم. 
o   ،رسالة دكتوراه، جامعة األزهـر

 .٥٤٥٧٩٦:رقم
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 
  .والدراسات اإلسالمية



 

   ٥١ 

 

املؤمنني عائشـة يف   أممرويات  .٢٩٧
  . التفسري

o اهللا الفنيسان سعود بن عبد. 
o لريـاض ة، االتوب ةمكتب ع،مطبو، 

   .م١٩٩٢-هـ١٤١٣
مرويات زيـد بـن أسـلم يف     .٢٩٨

   .مجعاً ودراسة وحتقيقاً :التفسري
o صالح الدين زيطرة. 
o جامعة اإلمـام  ، رسالة ماجستري

 ،حممد بـن سـعود اإلسـالمية   
 .٤٧٢٨٧٤:رقم

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 

 .ميةوالدراسات اإلسال
مرويات عبد الرمحن بن زيد بن  .٢٩٩

  .نقد ودراسة: أسلم يف التفسري
o  خالد منصور احليايل. 
o ٥٣٤٧٤٧ :، رقمجامعة بغداد. 
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 
  .والدراسات اإلسالمية

مـن   :مرويات سنيد يف التفسري .٣٠٠
أول القرآن إىل آخـر سـورة   

  . اإلسراء
o يدــن ــن داود   :س ــني ب احلس

أبـــــو  املصيصـــــي،
 ).ـ ه٢٢٦ت( ،احملدث علي

o سعيد حممد بابـا  : مجع ودراسة
رسالة دكتوراه، اجلامعـة  ، سيال

: رقـم  اإلسالمية باملدينة املنورة،
٥١٧٥٣٧. 

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 

، جـاء يف  والدراسات اإلسالمية
مصنفات تفسري القرآن فهرست 

ذكره ابن ناصر الدين  : "الكرمي
وتصحف  ،التفسري املسند :باسم

« اسم املؤلف عند الصـاوي إىل  
  ".!» رشيد بن داد 

مرويات مسروق بن األجـدع   .٣٠١
  .مجع ودراسة :وأقواله يف التفسري

o  عبده حممد مسلول. 
o   رسالة ماجستري، جامعة صـدام

ــالمية ــوم اإلس ــمللعل : ، رق
٥٣٤٧٤٩. 

o اعدة معلومات الرسائل اجلامعية ق
التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 

  .والدراسات اإلسالمية
  . مسائل بن األزرق .٣٠٢
o ئيت سـؤال  اوهو قرابة م ،مطبوع

 ،يف األلفــاظ القرآنيــة الغريبــة
وجهها نافع بن األزرق اخلارجي 

وأجابه  ،البن عباس يف فناء الكعبة
 .عنها

o ١/٤٥ ،معجم املؤلفني العراقيني. 
ذخــائر التــراث العــريب   

 .٢/٨٧٣ ،١/١٦٧ ،اإلســالمي
ــرآن   ــنفات الق ــم مص معج

  .٣/١٤٨ ،الكرمي
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  .معامل التنـزيل .٣٠٣
o ويغحسني بن مسعود بـن   :الب

ــد، ــد حمم ــو حمم ــي  أب حمي
 ). ه٥١٦ ت( ،الشافعي السنة

o    ،لبنان، بريوت، دار ابـن حـزم
 .هـ١٤٢٣الطبعة األوىل، 

  .معاين القرآن .٣٠٤
o لفـراء بن زياد ا أبو زكريا حيىي، 

 .)هـ ٢٠٧ ت(
o حممـد علـى    :تحقيقمطبوع، ب

 ،محد يوسـف جنـايت  أو ،النجار
عامل ، وعبد الفتاح إمساعيل شليب

  .هـ١٤٠٣ ،بريوت، الكتب
  .معاين القرآن وإعرابه .٣٠٥
o  اججبن  :الز إبراهيم بن السري

أبـــــو  ســـــهل،
 ت( ،النحـوي  احلنبلي إسحاق

 .)ـه٣١١
o ،بياريإبراهيم األ :حتقيق مطبوع، 

ارة الثقافة واإلرشاد القـومي  وز
واملؤسسة املصرية العامة للتأليف 

اهليئة  والترمجة والطباعة والنشر،
 ،القـاهرة ، العامة لشؤون املطابع

يف دار  وطبع أيضـاً  ،هـ١٣٨٣
الكتب املصرية اإلسـالمية ودار  

ودار . القـاهرة ، الكتاب املصري
ــاين ــاب اللبن ــريوت، الكت  ،ب

، وعـامل الكتـاب  . هـ١٤٠٢
   .هـ١٩٨٨ ،وتبري

مفاتيح الرضوان يف تفسري الذكر  .٣٠٦
: باآلثار والقرآن لألمري الصنعاين

من سورة الشـعراء إىل سـورة   
 .لقمان

o بن إمساعيـل األمـري بـن     حممد
 .الكحالين، صالح

o عبـد اهللا بـن سـوقان    : حتقيق
 .الزهراين

o ،اجلامعة اإلسالمية رسالة علمية، 
 .٤٦٨٦٩٩ :رقم

o وث موقع مركز امللك فيصل للبح
   .والدراسات اإلسالمية

  . التفسري الكبري= مفاتيح الغيب  .٣٠٧
o حممد بن عمر بن  :الفخر الرازي

فخـر   أبـو عبـد اهللا   احلسني،
 ).ـ ه٦٠٦ ت( ،الشافعي الدين

o  بريوت، لبنان، دار الفكر، تاريخ
 .هـ١٤٠١: النشر

   منقول التفاسري .٣٠٨
o صموسف بن حممد األي: الصغرايت 

 .)هـ١٠٠٢ :ت(
o ه نسخة خطية خمطوط، يوجد من

بالسـليمانية،   يف مكتبة األوقاف
، خزانة التـراث  ٤٢٦/ت :رقم

مركز امللك فيصـل للبحـوث   (
  ). والدراسات اإلسالمية

وما { :خنبة املنقول يف قوله تعاىل .٣٠٩
 . }حممد إال رسول
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o  ــيب ــد  :احلل ــن عب ــل ب خلي
 .)ـه١٢٥٢كان حياً ( احملسن

o معجم  .٢/٦٣٢ ،إيضاح املكنون
ــؤلفني ــم م .١/٦٨٦ ،امل عج

ــرآن   ــنفات القــ مصــ
  .٣/١٦٣ ،الكرمي

سعيد بن جـبري ومروياتـه يف    .٣١٠
ول سورة الفاحتـة  أمن : التفسري

  .ىل آخر سورة التوبةإ
o  حممـد   أيـوب حممـد   :إعداد

بكر جابر  أيب :إشراف ،يوسف
: نشـر يف  ،، مطبـوع اجلزائري
   .م١٩٨٢-هـ١٤٠٢

: سفيان الثوري وأثره يف التفسري .٣١١
   .)هـ ٩٧(
o    سـني  تأليف هاشـم عبـد يا

 .املشهداين
o  ،بغـداد ، دار الكتـاب مطبوع، 

  .م١٩٨١-هـ١٤٠١
فتح الرمحن بتفسـري القـرآن    .٣١٢

 .للعليمي احلنبلي
o عبد الـرمحن  ، أبو اليمن العليمي

ت (، بن حممد بن عبد الـرمحن 
 ).هـ٩٢٨

o  حققه يف رسالة علمية جمموعة من
جامعة اإلمام الباحثني، يف جامعة 

رسائل  حممد بن سعود اإلسالمية
عبد العزيز بـن  : تري، همماجس

عبد اهللا بن  ،عبد احملسن التركي
 ،عبد اللطيف بن عبد اهللا الليفان

 ،عوض بن حممد بن ظافر العمري
حممد  ،ر بن سليمان العمرانانص

هادي علي حممد  ،بن علي القرين
عوض أمحـد الناشـري    ،ردين

 .الشهري
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

صل للبحوث التابعة ملركز امللك في
والدراسات اإلسالمية، وطبع يف 

ــاهر ــالم ة،القـ  ،دار السـ
  . م١٩٩٥-هـ١٤١٦

فتح اخلبري مبا ال بد من حفظه يف  .٣١٣
  .علم التفسري

o  أمحد بـن عبـد    :شاه ويلُّ اهللا
أبو عبد  الرحيم بن وجيه الدين،

شــــاه ويل  العزيــــز
ـــحنفي اهللا ــدي ال  ت( ،اهلن

 ). ه١١٧٦
o وهو اجلزء اخلامس مـن   ،مطبوع

الفوز الكبري اقتصر فيـه علـى   
غريب القرآن وتفسريه ممـا روي  

  .عن عبد اهللا بن عباس
فتح القدير اجلامع بـني فـين     .٣١٤

الرواية و الدرايـة مـن علـم    
  . التفسري

o       حممد بـن علـي بـن حممـد
 .الشوكاين

o مصطفى  ةومطبع ةمطبوع، مكتب
ــيب  ــايب احلل ــاهرة ،الب  ،الق

  .م١٩٦٤-هـ١٣٨٣



 

   ٥٤ 

 

ـ  .٣١٥ : رآنفتح البيان يف مقاصد الق
ثري خـال مـن   أتفسري سلفي 
   .اإلسرائيليات

o صديق ، بن علي بن حسند حمم
 .حسن خان

o  ،التـراث   إحيـاء  إدارةمطبوع
-هـ١٤١٠ الدوحة، ،اإلسالمي

 .م١٩٨٩
  . قطعة من تفسري عبد بن محيد .٣١٦
o  عبد بن محيد بن نصر الكشـي، 

 .)هـ٢٤٩ :ت(
o ،خملـف بنيـه    :اعتىن به مطبوع

 ،بـريوت ، دار ابن حزم ،العرف
  .هـ١٤٢٥

صحيفة علي بن أيب طلحة عـن   .٣١٧
مجـع  : ابن عباس يف التفسـري 

  وختريج ودراسة
o     أمحد بن عايش عبـد اللطيـف

 .العاين
o جامعــة أم  ،رســالة ماجســتري

 .٤٧٢٦٤٩:القرى، رقم
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 
  .والدراسات اإلسالمية

رآن تفسري للق: صفوة التفاسري  .٣١٨
جـامع بـني املـأثور     ،الكرمي

   .واملعقول
o حممد علي الصابوين. 

o بـريوت  دار القلـم،  ،مطبوع، 
   .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦

  .لحميديل كتاب التفسري .٣١٩
o  ،أبو  عبد اهللا بن الزبري بن عيسى

ــر ــي  بكـــ القرشـــ
 .)ـه٢١٩ت( ،املكي

o تاريخ  .٨/٤٠ ،اجلرح والتعديل
  .١٩/١٧٥ ،اإلسالم

  .كتاب يف التفسري .٣٢٠
o  أبـو   د بن بشري،سعي :األزدي

ــد  عبـــــــــــ
 ).ـ ه١٦٨ ت( ،الشامي الرمحن

o الفهرست البن  ،بروايته عن قتاده
ــدمي ــات  .٣٦ :، صالن طبق

 .١/١٨١ ،املفسرين للـداودي 
أعالم  .١/٧٦٢ ،معجم املؤلفني

 .٣٦٩ :، صالدراسات القرآنية
ــرآن   ــنفات الق ــم مص معج

معجــم  .٢/١٧٨ ،الكــرمي
  .١/٢٠٨ ،املفسرين

أقوالـه  مروياته و :كعب األحبار .٣٢١
  .مجع ودراسة :يف التفسري باملأثور

o      يوسف حممـد رمحـة محيـد
 .الشامسي

o جامعــة أم  ،رســالة ماجســتري
 .٤٧٦١٧٤:القرى، رقم

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 

  .والدراسات اإلسالمية



 

   ٥٥ 

 

كتاب فيه مسائل سئل عنها حممد  .٣٢٢
 أمل{ :بن اهلادي حول قوله تعاىل

  . }تر إىل الذي حاج
o حممد بـن حيـىي بـن     :املرتضى

ــني، ــو  احلســـ أبـــ
 ت( ،الطـاليب  الزيـدي  القاسم
 ). ه٣١٠

o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة
صنعاء ) / األوقاف(اجلامع الكبري 

١٨٢٥[ ١/١٧٩.[ 
o ــامل ــرس الش ــري ( ،الفه التفس

   .٤٠ :، ص)وعلومه
  .لباب التأويل يف معاين التنـزيل .٣٢٣
o  مـد بـن   علي بـن حم  :اخلازن

ــراهيم، ــالء  إبـــ عـــ
 ت( ،الشـيحي  الشافعي الدين
 .)ـ ه٧٤١

o حسـن حلمـي    ةمطبع ،مطبوع
  .هـ١٣١٧ ة،القاهر الكتيب،

: طاوس بـن كيسـان اليمـاين    .٣٢٤
مروياته وآثاره يف التفسري مـن  
كتب التفسري باملـأثور وكتـب   

  .مجع ودراسة :السنة املشتهرة
o عبد اهللا عثمان أمحد. 
o جامعــة أم  ،رســالة ماجســتري

 .٤٧٦١٧٥:لقرى، رقما
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 
  .والدراسات اإلسالمية

أقوالـه   :وكيع بـن اجلـراح   .٣٢٥
 .ومروياته يف التفسري

o  ،أبـو   وكيع بن اجلراح بن مليح
 ).ـ ه١٩٧ ت( ،الرؤاسي سفيان

o حممد أمحد  :مجع ودراسة وختريج
معة جا ،رسالة ماجستري ،القرشي

ــم ــرى، رق ، ٥٠٠١٤٦:أم الق
هيفاء صـاحل طـاهر   : وشاركه

رسالة ماجستري، جامعـة   ،بوقس
 و ،٥٠٦٨٨٤:أم القرى، رقـم 

جامعـة أم   ،مها سليم احلـريب 
 .٥١٩٩٠٠: القرى، رقم

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 

، جـاء يف  والدراسات اإلسالمية
القرآن  فهرست مصنفات تفسري

رواه عنه حممـد بـن    "الكرمي 
  ".إمساعيل احلساين 

 :رسالة يف تفسري قولـه تعـاىل   .٣٢٦
 .}...فأمتوا إليهم عهدهم{
o أمحد بن عبد احلليم بن  :تيمية ابن

عبد السالم أبو العباس تقي الدين 
 .)ـه٧٢٨ ت( شيخ اإلسالم،

o   أمساء مؤلفات شيخ اإلسالم ابـن
 .١١ :، صتيمية

  
  
  
  
  



 

   ٥٦ 

 

  رافيامصادر البيبلوغ
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

تـراث  استدراكات على تاريخ ال .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   -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   –حتقيق إبراهيم شبوح 
١٩٦٢. 

ــابه ال .٨ ــان يف متش ــرآن الربه ق
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   ١٣٩٩الطبعة الثانية 

 .الفكر
ريب فؤاد سزكني تاريخ التراث الع .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 
تسمية مـا ورد بـه اخلطيـب     .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 

املدينــة  –دار املــآثر . ياســني 
 . املنورة



 

   ٥٧ 

 

تفسري غريب القـرآن أليب بكـر    .١٤
، حسن أملايل . زي بتحقيق دالرا

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   
مطبعة األدب يف النجف االشرف 

  هـ  ١٣٩١
غرة التأويل للخطيب درة التنزيل و .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 . ( 
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 ، 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 . 
الرسائل اجلامعية يف الدراسـات   .٢٢

م  ٢٠٠٤ – ١٤٢٥القرآنية حىت 
هللا حممد اجليوسـي  دار  عبد ا.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:امحد الداودي ت
يـق  علي حممد عمر مبركـز حتق 

التراث الناشر مكتبة وهبة مطبعة 
-هـ ١٤١٥الطبعة الثانية  أمرية

 .م١٩٩٤
 الـرد  و الكرمي القرآن يف الطعن .٢٥

 الرابـع  القـرن  يف الطاعنني على



 

   ٥٨ 

 

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

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

     ١الطبعة.بريوت:الناشر
قوف لإلمام أيب عبـد اهللا  علل الو .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

اإلسالمي املخطوط ،امع امللكي 
–إلسـالمية  لبحوث احلضارة ا

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 ا –األردن ، املن ، لزرق

 .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

ــريوت  ــة ب ــب العلمي -الكت
ــة األوىل    ١٤١٦لبنان،الطبعـ

 .االستقامة القاهرة ،و مطبعةهـ
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   -اململكة العربية السعودية 
 .هـ  ١٤١٧الطبعة األوىل 

حسـني  .كتب غريب القـرآن د  .٣٨
ضمن حبوث نـدوة  ، حممد نصار



 

   ٥٩ 

 

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  
هللا عبـد ا . 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  . ملتشابه اللفظي  دلتراث ا
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  ، هوعلوم
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   
مطبوعات ، 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
ة عمر رضا كحال. معجم املؤلفني .٤٨

 –لبنـان  ، مؤسسة الرسـالة  ، 
 .  هـ ١٤١٤) ١(ط، بريوت



 

   ٦٠ 

 

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 : لد الناشـر ب. 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 ، للتأليف والترمجة والنشر 

 ١٩٨٤ -هـ  ١٤٠٤)  ١( ط، 
 .م 
. فاهيم النفسية يف القرآن الكرمي امل .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

 .مبصراحلديثة 

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 (ي عطا حسن للدكتور سام

   )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   .اجلزري حتقيق د
 .نشر مكتبة القاهرة مبصر. حميسن

عزت عبد .نفس والقرآن الكرمي ال .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

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

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



 

   ٦١ 

 

  :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
ــائل  .٣ ــات الرس ــدة معلوم قاع

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

 .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 

وغريها من املكتبات احلكومية ، 
والتجارية اليت هلا موقـع علـى   

 .ملية الشبكة العا
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
نية مبعهد اإلمام واملعلومات القرآ

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 ، ملتقى التفسري   موقع .١٠
موقع موسوعة اإلعجاز العلمي  .١١

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

  .القرآن والسنة  
  


