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احلمد هللا رب العـاملني والصـالة        
والسالم رسول اهللا وعلى آله وصحبه 

  ومن وااله           أما بعد 
حفلت املكتبة اإلسالمية مبسرية فقد       

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 

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

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

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

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

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

  :تية جين الفوائد اآل
o     التعرف علـى مسـو املسـتوى

احلضاري لُألمة اإلسالمية مـن  
 .خالل نتاجها العلمي 

o  معرفة التكرار واالبتكار.  
o  معرفة حجم ونوع إضافة املتأخر

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

  .يف ذلك الفن أو املوضوع 

                                               

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

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

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

  .فيه وهل حيتاج إىل إمتام 
o   إمكانية الترتيب املوضـوعي أو

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

  . اهولة املؤلفني 
o    التعرف على عنـاوين مفيـدة

كالتيسري والترجيح والتصـحيح  
  .والنقد

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

o     ، متييز املفقـود مـن املوجـود
واملطبوع من املخطوط ، واحملقق 

  .من غري احملقق
o    معرفة اهتمام العلمـاء بـبعض

  .اجلوانب يف التصنيف 
o   معرفة ضخامة النتاج العلمـي يف

  .موضوع القائمة 
o  معرفة اهتمام العلماء بذلك العلم

ف املـذهيب  بالرغم مـن اخلـال  
  .الفقهي والعقدي 

  : منهج العمل يف الببليوغرافيا
وكان منهج العمل علـى النحـو   

  :التايل 
o  ترتيب عناوين املصنفات  حسب

 .حروف املعجم 

o   ذكر بيانات الكتاب بعد ذكـر
 .اسم املؤلف 

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

  .طيةاخل
o   إذا كان الكتاب رسالة علميـة

جامعية فتذكر اجلامعـة املاحنـة   
 .للدرجة العلمية 

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

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

 .أقصى مع بيانات كل نسخة 
o    توثيق املعلومات مـن املصـادر

واملؤسسات املعتربة ، كإصدارات 
جممع امللك فهد لطباعة املصحف 

قسم الدراسـات القرآنيـة ،    –
رات مؤسسة امللك  فيصل وإصدا

للبحوث والدراسات ، ومـؤلفي  
 . البيبلوغرافيا 

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

o  البدء باملصادر اليت تعىن باملطبوع
مث ذكر باملصـادر الـيت تعـتين    

 .باملخطوط 
o    التعليق يكون لتصـحيح نسـبة

تاب أو اإلشارة إىل تصـحيح  الك
عنوان الكتاب ، ويكون ذلـك  

 .بعد ذكر املصدر 
o   ذكر املصادر اليت اعتنت جبمـع

ــر  ــنفات يف آخ ــاوين املص عن
  .الكتاب

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

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

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

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

بن ياسني ، والدكتور حممـد عـارف   
  . برماوي

         .واهللا تعاىل ويل التوفيق     
   

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

 الدن الدراسات القرآنيةابن 
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

   ٥ 

 

ابن خلدون ورسم املصـحف   .١
  .العثماين

o أبو الفتوح حممد حسني. 
o الطبعـة   ،بـريوت  ،مكتبة لبنان

  .م١٩٩٢ :األوىل، تاريخ النشر
ابن وثيق وكتابه حـول رسـم    .٢

 .القرآن
o مصطفى كول. 
o جامعـة   مـن  ،رسالة دكتوراه

ــة ــاريخ األطروح ــرة، ت : مرم
 .صاحل طوغ: ، إشرافم١٩٨٤

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
  .ت القرآنية للجيوسيالدراسا

يف  )أحسـب (أبيات يف رسـم   .٣
  .القرآن

o   عبد الرمحن بن أيب القاسم، ابـن
 ).هـ ١٠٨٢(ت القاضي 

o     توجد منـه نسـخة خطيـة يف
مؤسسة امللك عبد العزيز بالـدار  
البيضاء، ورقمها الترتييب يف فهرس 
املخطوطات العربية واألمازيغيـة  

 .)٦/ ٤٥٠(برقم 
o ات موقع مركز جنيبويه للمخطوط

  .وخدمة التراث
إحتاف اإلخوان يف ضبط ورسم  .٤

  . القرآن
o إدريس بن حمفوظ الشريف. 
o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة

مركز امللك فيصـل للبحـوث   

والدراسات اإلسالمية بالرياض، 
 .ف-١٨٨٨: رقم

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

  .اتفاق القراء .٥
o ء الدين أبو البقاء عال: ابن القاصح

على بن عثمان بن حممد املقـرئ  
 .هـ ٨٠١املتوىف يف 

o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة
ــرقية ــات الش ــد الدراس / معه

القاهر، رقم / جملة املعهد/ طشقند
٤٠٧٣. 

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  

: ، ص)القرآن؛ رسم املصـاحف 
٦٢.  

ـ    .٦ م أجوبة عـن مسـائل يف رس
  .القرآن

o حممد بن يوسف التمام التينملي. 
o  أحد تالميذ ابن غازي املكناسي

عاش يف القرن العاشر، توجد منه 
نسخة خطية يف مكتبة جاريـت  

 ١٨٥برنسـتون رقـم   ) يهودا(
)٣٦٣٣.( 
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  
: ، ص)القرآن؛ رسم املصـاحف 

٧٤.  
  . آينيف الرسم القر ةأجوب .٧
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o  إدريس بن عبد اهللا بن عبد القادر
ــنة   ــويف يف س ــراوي، ت البك

 .هـ١٢٥٧
o  توجد منه نسخة خطية يف اخلزانة

: بالرباط، رقـم ) احلسنية(امللكية 
 .١٠٥١)١١(جمموع

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

األجوبة املنظومـة واملنثـورة يف    .٨
  .أحكام الضبط والرسم

o بد الرمحن بن أيب القاسم بـن  ع
 ١٠٨٠(ت  ابن القاضي، القاضي

 ).هـ
o    ـ  ةيوجد منـه مصـور يف مكتب

ــم   ــة بقس ــغرات الفيلمي املص
املخطوطات باجلامعة اإلسـالمية  
باملدينة املنورة، رقمه يف القسـم  

٤٦٢٦/١٤. 
o  مركز امللك فيصل (خزانة التراث

   .)للبحوث والدراسات اإلسالمية
العثمانية االختالف بني املصاحف  .٩

  . انبالزيادة والنقص
o توفيق بن أمحد العبقري. 
o   طبع يف مكتبـة أوالد الشـيخ، 

ــاهرة، ــر  الق ــاريخ النش  :ت
 .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣

  . اختالف املصاحف .١٠
o سهل بـن  : أبو حامت السجستاين

 ٢٥٠حممد بن عثمان، املتويف يف 
 .هـ

o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة
 .١/١٧٤برلني يف أملانيا 

o فهرس الشامل للتراث العـريب  ال
علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  

: ، ص)القرآن؛ رسم املصـاحف 
٢ .  
دراسة لغوية : اختالف املصاحف .١١

  .تارخيية
o    عبد اللطيف السـعيد يوسـف

 .اخلميس
o مـن جامعـة    ،رسالة ماجستري

قسـم   /كلية دار العلوم /القاهرة
علم اللغة والدراسات السـامية  

ــرقية ــة ،والش ــاريخ املناقش  :ت
عبد الصـبور  : إشراف م،١٩٩٠
 .شاهني

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
امللك فيصـل  الصادرة عن مركز 

  . للبحوث والدراسات اإلسالمية
االختيار يف القراءات والرسـم   .١٢

  .والضبط
o حممد بالوايل. 
o من جامعة حممد  ،رسالة دكتوراه

ــامس ــة اآلداب /اخلـ  ،كليـ
 ،الدراسات اإلسالمية قسم/وجدة

ــاريخ امل ــةت م، ١٩٩٤: ناقش
 .التهامي الراجي اهلامشي: إشراف

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  

 ،للبحوث والدراسات اإلسالمية
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وزاره  ،وقــد طبــع يف الربــاط
األوقاف والشؤون اإلسـالمية،  

  .م١٩٩٧-هـ١٤١٨
أرجوزة على ما ألـف الـداين    .١٣

  .برسم اإلمام نافع
o   عيسـى   حممد بن حممـود بـن

 .األنصاري الغنيمي
o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة

جامعة اإلمارات بأبو ظيب رقـم  
٣٨٥/٦. 

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  

: ، ص)القرآن؛ رسم املصـاحف 
١٠٩.  

أرجوزة يف إمتـام نظـم رسـم     .١٤
  . املصحف

o   أبو عبد اهللا حممد بن حممد بـن
توىف إبراهيم األموي الشريشي امل

 .هـ ٧١٨يف 
o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة

بلدية اإلسكندرية يف مصر رقم ن 
ونسـخة  . ٢ج جمموع -٤٥٣٠

يف خزانة ابن يوسف يف مراكش 
 ٣٢٦أرجوزة يف الرسم : بعنوان

 ).ضمن جمموع(
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  
: ، ص)القرآن؛ رسم املصـاحف 

٣٩.  

ا أغفله صاحب مورد أرجوزة فيم .١٥
  .الظمآن يف رسم القرآن

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

/ ٨١خزانة تطوان باملغرب، رقم 
٨٨٩/ ٢. 

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  

: ، ص)القرآن؛ رسم املصـاحف 
١١٢.  

يف  ت الثابتةااأللفأرجوزة يف مجع  .١٦
  .القرآن الكرمي

o جوب الصحراوياحمل. 
o  توجد منه نسخة خطية يف مركز

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

ــوان١٣١٣٠  :، ووردت بعنـ
أرجوزة يف مجع األلفات الثابتة يف 

 .القرآن الكرمي
o  مركز امللك فيصل (خزانة التراث

  . )للبحوث والدراسات اإلسالمية
  .أرجوزة يف رسم األعداد .١٧
o  مؤلفمل يذكر له. 
o مكتبة  توجد منه نسخة خطية يف

مركز امللك فيصـل للبحـوث   
والدراسات اإلسالمية بالرياض، 

 .١-١٢٩٦٢: رقم
o  مركز امللك فيصل (خزانة التراث

   .)للبحوث والدراسات اإلسالمية
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  .أرجوزة يف رسم تاء املصحف .١٨
o مل يذكر له مؤلف. 
o  توجد منه نسخة خطية يف املكتبة

ـ   ،املركزية عود جامعه امللـك س
ــاض ــم ،بالري  ٢٤٨٤/٣: رق

 .جماميع
o  مركز امللك فيصل (خزانة التراث

   .)للبحوث والدراسات اإلسالمية
  .أرجوزة يف رسم القرآن .١٩
o اصيأمحد ا . 
o مكتبة  توجد منه نسخة خطية يف

: اخلزانة امللكية يف الرباط بـرقم 
١٥٩٢. 

o  موقع مركز جنيبويه للمخطوطات
  .وخدمة التراث

  . آنأرجوزة يف رسم القر .٢٠
o   عبد الواحد بن احلسني لقمـان

 .الوادنوين] الرجراجي[
o  توجد منه نسخة خطية يف اخلزانة

 ١٥٨٠ :رقـم  امللكية يف الرباط،
– ٦٦٩٦. 

o موقع مركز دار جنيبويه بالقاهرة.  
  .أرجوزة فيما رسم من اهلمز .٢١
o مل يذكر له مؤلف. 
o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة

 ١، ٣٧٩العبدلية بتونس رقـم  
 .جمموع

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  

: ، ص)القرآن؛ رسم املصـاحف 
١١٢  

تباعه اإرشاد احلريان إىل ما جيب  .٢٢
  .يف مرسوم القرآن

o احلـداد   حممد بن خلف احلسيين
 .هـ١٣٥٧املتوىف يف 

o   مطبعة املعاهد باجلمالية، الطبعـة
  .هـ١٣٤٢ ،األوىل

إرشاد الطالبني إىل ضبط الكتاب  .٢٣
 .ملبنيا
o حممد حممد سامل حميسن. 
o  املعاهد األزهرية، تاريخ النشـر :

  .م١٩٧٧-هـ١٣٩٧
إرشـاد القـراء والكـاتبني إىل     .٢٤

 . معرفة رسم الكتاب املبني
o   ت رضوان بن حممد املخلـاليت

)١٣١١.( 
o  أيب اخلري عمـر  : مطبوع بتحقيق

بن مامل ابه بن حسن بـن عبـد   
القادر املراطي، مكتبـة اإلمـام   

  .البخاري
شاد املعلم إىل ترتيل القـرآن  إر .٢٥

وجتويده بدالئل رسم املصـحف  
وضــبطه بطريــق أيب يعقــوب 
يوسف األزرق عن ورش عبـد  

  .اللطيف
o بو عالمأ. 
o ،اإلمام البخاري، ةمكتب مطبوع 

  .م١٩٩٣ ،الدار البيضاء



 

   ٩ 

 

أسئلة وأجوبة يف الرسم والضبط  .٢٦
  .والقراءات

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

/ ٩٢نة تطوان باملغرب، رقم خزا
 .م ٨٦١

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  

: ، ص)القرآن؛ رسم املصـاحف 
١١٢.  

أصول الضبط وكيفيته على جهة  .٢٧
 .االختصار

o     سليمان بـن جنـاح األمـوي
 .األندلسي القرطيب

o أمحد بن أمحد شرشـال  :حتقيق، 
صاحل بـن عبـد    :تقدمي وتقريظ
مد بن إبـراهيم آل  العزيز بن حم

طبع يف جممع امللك فهد  ،الشيخ
لطباعة املصحف الشريف باملدينة 

 ١٤٢٧: تاريخ النشـر  .املنورة
  .هـ

أضواء على سـالمة املصـحف    .٢٨
  .الشريف من النقض والتحريف

o مصطفى زيد عمر. 
o مركز البحوث التربوية مطبوع ،

بكلية اآلداب، جامعـة امللـك   
ــعودية،   ــعود، الس ، )ط.د(س

  .م١٩٩٤
أضواء على مصحف عثمان بن  .٢٩

  . عفان ورحلته شرقاً وغرباً

o سحر عبد العزيز سامل. 
o   مؤسســــة شــــباب

الطبعـة  اإلسـكندرية،   ،اجلامعة
  . ، د١ :رقم

  . إعانة الصبيان .٣٠
o    سعيد بن سعيد بـن داود بـن

 .سليمان بن احلجاج
o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة

 .٤٠٥: متحف اجلزائر رقم
o  ـ ريب الفهرس الشامل للتراث الع

علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  
: ، ص)القرآن؛ رسم املصـاحف 

٤٢ .  
إعانة املبتدي على معاين ألفـاظ   .٣١

  .مورد الظمآن
o أبو عثمان سعيد بـن  : الكرامي

 ٨٨٢سليمان السماليل املتوىف يف 
 .هـ

o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة
: خزانة القرويني بفـاس رقـم  

١٠٥٣. 
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

علـوم  (مي املخطـوط  واإلسال
: ، ص)القرآن؛رسم املصـاحف 

٦٧.  
إعانة املبتدي على مورد الظمآن  .٣٢

  . يف رسم القرآن
o   أبو عبد اهللا حممد بن حممد بـن

إبراهيم األموي الشريشي املتوىف 
 .هـ ٧١٨



 

   ١٠ 

 

o  وهو شرح مورد الظمآن للمؤلف
نفسه، توجد منه نسخة خطية يف 
مكتبة بلدية اإلسكندرية يف مصر 

 .٢ع ج جممو-٣٤٨٠
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  
: ، ص)القرآن؛ رسم املصـاحف 

٣٩.  
إعجاز رسم القـرآن وإعجـاز    .٣٣

  .التالوة
o  حممد مشلول. 
o     وقدم له فضـيلة مفـيت الـديار

 ،الشيخ علـي مجعـة   :املصرية
  .السالم للطباعة والنشر دار

اإلعجــاز القــرآين يف الرســم  .٣٤
  . العثماين

o كامل شعري عبد املنعم. 
o املؤلف، تاريخ النشـر  :الناشر :

  .م٢٠٠٠
  .اإلعالن يف رسم البدور السبعة .٣٥
o   محد بن علـي أعبد الواحد بن ،

ابــن عاشــر، تــويف يف ســنة 
 .هـ١٠٤٠

o خزانه  توجد منه نسخة خطية يف
: تطوان بتطوان يف املغرب، رقـم 

مركـز  (م، خزانة التراث  ٨٨١
امللك فيصل للبحوث والدراسات 

، وقد طبـع ضـمن   )اإلسالمية
الطبعـة   -كتاب لطائف البيـان 

 :الثانية، القاهرة، تاريخ النشـر 

، وطبع أيضاً يف اية هـ١٣٨٩
دليل احلريان إلبـراهيم  : كتاب

  . املارغين التونسي
  .االقتصاد يف رسم املصحف .٣٦
o   عثمان بن سعيد بن عثمان بـن

سعيد بن عمر األموي مـوالهم  
القرطيب الداين تـويف يف سـنة   

 .هـ٤٤٤
o  ــة العــارفني ص / ١ج ( -هدي

٣٤٥ .(  
االمتناع عـن كتابـة القـرآن     .٣٧

باحلروف الالتينية أو األعجميـة  
  .بأدلة الكتاب والسنة واإلمجاع

o صاحل العود. 
o    دار ابن حزم للطباعـة والنشـر

: بريوت، تاريخ النشر ،والتوزيع
  .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦

ــم  .٣٨ ــف يف رس ــاح اخلوال إيض
  .مصاحف السوالف

o حممود بن حممد بن : السمرقندي
 ).هـ ٧٨٠حنو (حممد، ت 

o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة
 .٢/الرابع/٤٥٠برلني بأملانيا رقم 

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  

: ، ص)القرآن؛ رسم املصـاحف 
١٠٦.  

إيفاء الكيل بشرح منت الذيل يف  .٣٩
   .فن الضبط



 

   ١١ 

 

o زق بن علي بن إبـراهيم  اعبد الر
 ).هـ ١٤٣٠(ت  موسى

o  شركة غراس للنشر والتوزيـع، 
ــت ــر  ،الكوي ــاريخ النش : ت

  .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣
تبـاع  اعالم لوجـوب  إيقاظ األ .٤٠

 .رسم املصحف اإلمام
o  حممد حبيب اهللا بن حممد بن عبد

 .اهللا بن أمحد الشنقيطي
o ،الطبعة  ،بريوت دار الرائد العريب

  .م١٩٨٢-هـ١٤٠٢ ،الثانية
باب ما خرج من اهلمـز عـن    .٤١

 .رسمالقياس يف ال
o  ابـن  ، حممد بن حممد بن حممـد

 .هـ٨٣٣تويف سنة  ،اجلزري
o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة

مركز امللك فيصـل للبحـوث   
والدراسات اإلسالمية بالرياض، 

 .ف-٣-٠٧٧٠: رقم
o  مركز امللك فيصل (خزانة التراث

 ،)للبحوث والدراسات اإلسالمية
النشـر  : ولعله قطعة من كتـاب 

  .للمؤلف
فة مـا رسـم يف   البديع يف معر .٤٢

  .مصحف عثمان
o  حممد بن يوسف بن أمحد بن معاذ

 .اجلهين القرطيب
o محـد   ،غامن قـدوري  :حتقيق و

دار عمار للنشر  ،صاحل الناصري
 ،عمان، الطبعة األوىل ،والتوزيع

ـ ١٤٢١: تاريخ النشـر  -هـ
سعود بن عبد  :وحققه ،م٢٠٠٠

شبيليا إوطبع يف دار  ،اهللا الفنيسان
ـ ١٤١٩للنشر،  ، م١٩٩٨-هـ

: وورد يف بعض الفهارس بعنوان
  .البديع يف اهلجاء

ــهري   .٤٣ ــالف والتش ــان اخل بي
واالستحسان وما أغفله مـورد  
الظمآن ومـا سـكت عنـه يف    
التنزيل والربهان وما جرى بـه  

  .العمل من خالف الرسم
o أبو زيـد  : ابن القاضي املكناسي

عبدالرمحن بن أيب القاسم، املتوىف 
 .هـ ١٠٨٢يف 

o ية يف مكتبة توجد منه نسخة خط
اخلزانة العامة بالربـاط، القسـم   

ونسـخة   D ١٥٣٢الثاين رقـم  
خطية يف مكتبة الظاهرية بدمشق 

بعنـوان اخلـالف    ٨٦٤٩رقم 
إخل، أليب زيد عبـد  ... والتشهري

الرمحن بن عبد القادر الفاسـي  
هـ، ونسخة خطية ١٠٩٦املتوىف 

، ١/١٥٤يف الوطنية يف مدريـد  
الفهـرس  جمموع، ٣/ ٣٥٦رقم 

شامل للتراث العريب واإلسالمي ال
رسـم  علـوم القرآن؛ (املخطوط 
 .٨٥: ، ص)املصاحف

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

البيان يف جتويد القرآن والرسـم   .٤٤
  .القرآين ونبذة يف تارخيه



 

   ١٢ 

 

o جندة، رمضان. 
o تاريخ النشـر،  دمشق، دار احملبة ،

  . م١٩٩٦
  . حفن واملصاآتاريخ القر .٤٥
o موسى جار اهللا رستوفدوين. 
o املطبعة اإلسالمية ببطر سبورج.  
  .تاريخ كتابة املصحف الشريف .٤٦
o حممد زايد يوسف. 
o ،مؤسسة عكاظ  الكتاب التوثيقي

 ،الطبعة األوىل ،للصحافة والنشر
  .م١٩٩٢-هـ١٤١٢

  .تأليف يف رسم القراءات السبع .٤٧
o     توجد منـه نسـخة خطيـة يف

 مؤسسة امللك عبد العزيز بالـدار 
 .)١٦١(برقم : برقم البيضاء،

o  موقع مركز جنيبويه للمخطوطات
  .وخدمة التراث

الرسم القرآين  إعجازتأمالت يف  .٤٨
 .والبيان التالوة وإعجاز

o حممد مشلول. 
o ،ـ ١٤٢٠،ظيبأبو  املؤلف -هـ

  .م٢٠٠٠
التبيان يف شرح مورد الظمـآن   .٤٩

أليب حممد عبد اهللا بـن عمـر   
من أول الكتاب إىل : الصنهاجي

حتقيـق  : حث احلـذف اية مبا
  .ودراسة

o عبد احلفيظ حممد نور عمر. 

o اجلامعـة   مـن  ،رسالة ماجستري
اإلسالمية باملدينة املنورة، تاريخ 

: ، إشرافهـ١٤١٩ :األطروحة
 .أمحد حممد صربي

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
  .الدراسات القرآنية للجيوسي

حتفة أهل اهللا يف معرفة رسم كالم  .٥٠
  .اهللا

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

جامعة البنجاب يف الهور رقـم  
)٦٥٥٢) ٣٨. 
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  
: ، ص)القرآن؛ رسم املصـاحف 

١١٣.  
  . ترتيب حنبلي .٥١
o محد بن علي بـن مصـطفى  أ ،

تويف يف القـرن   ،شاخوري زاده
 .هـ١٣

o مكتبة  توجد منه نسخة خطية يف
نبول اباست) قف إبراهيمو(الفاتح 

 .٥٠:بتركيا رقم احلفظ
o  مركز امللك فيصل (خزانة التراث

   .)للبحوث والدراسات اإلسالمية
ترتيب احلنبلي يف رسم القـرآن   .٥٢

  .اجللي
o للحنبلي. 



 

   ١٣ 

 

o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة
التيمورية بدار الكتب بالقـاهرة  

 .٤١٠: رقم
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

علـوم  (خطـوط  واإلسالمي امل
: ، ص)القرآن؛ رسم املصـاحف 

١٠٣.  
  . تغريد اجلميلة ملنادمة العقيلة .٥٣
o مل يذكر له مؤلف. 
o    وهو اختصار جلميلـة أربـاب

املراصد يف شرح عقيلة أتـراب  
القصائد للجعربي، توجد منـه  
نسخة خطية يف مكتبة دار الكتب 

 .٢٥١بالقاهرة رقم 
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

علـوم  (طـوط  واإلسالمي املخ
: ، ص)القرآن؛ رسم املصـاحف 

٥٦.  
ــم   .٥٤ ــري يف رس ــهيل العس تس

  .املصحف
o    حممد بن عبد اهللا بن علـي بـن

 .حممد بن عبد الرمحن
o  توجد منه نسخة خطية يف مركز

جنيبويه للمخطوطـات وخدمـة   
 .]٥٥/٦مج[التراث 

o للمخطوطات  جنيبويه موقع مركز
  . وخدمة التراث

تشحيذ األذهان يف رسم آيـات   .٥٥
   .نآالقر

o   عبد الرمحن بن حممد بن حممـد
 .السروجي

o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة
 .١/٩: قوله مبصر بالقاهرة رقم

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

تطور كتابة املصحف الشـريف   .٥٦
وطباعته وعناية اململكة العربيـة  
السعودية بطبعه ونشره وترمجـة  

  . معانيه
o امل بن شديد العويفحممد س. 
o  جممع امللك فهد لطباعة املصحف

  .هـ١٤٢١ ،الشريف
التفســريات الصــوتية لرســم  .٥٧

  .املصحف
o طارق حممود سلمان خوالدة. 
o مسري شـريف سـتيتية،   : إشراف

جامعـة   مـن  ،رسالة دكتوراه
 :الريموك، تـاريخ األطروحـة  

ــات . م٢٠٠٥ ــز الدراس مرك
ــد  ــة مبعه ــات القرآني واملعلوم

 ،هـرس املوحـد  الشاطيب عن الف
يشتمل على مستخلص بـاللغتني  

  .العربية واإلجنليزية
  .تقريب معىن الضبط .٥٨
o أبو عثمان سـعيد بـن   :الكرامي

 ٨٨٢سليمان السماليل املتوىف يف 
 .هـ

o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة
 ،M ٩٠٤٨: رامبور يف اهلند رقم



 

   ١٤ 

 

ونسخة يف خزانة تطوان باملغرب 
 .٩٨٠/ ٨٢رقم 

o ث العـريب  الفهرس الشامل للترا
علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  

: ، ص)رسم املصـاحف القرآن؛ 
٦٨.  

  . تقييدات على مورد الظمآن .٥٩
o مل يذكر له مؤلف. 
o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة

: بربنستون رقم) يهودا(جاريت 
٣٦٣٣( ١٨٠.( 

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  

: ، ص)القرآن؛ رسم املصـاحف 
٥٠.  

ييد اصالحات علـى مـورد   تق .٦٠
  . الظمآن

o أبو عبد اهللا حممد بـن  : املكناسي
 ٨٢٧جابر الغساين املتـوىف يف  

 .هـ
o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة

خزانة تطـوان بـاملغرب رقـم    
 .م٨٠/٦٤٨

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  

: ، ص)القرآن؛ رسم املصـاحف 
٦٥.  

كملـني  تقييد رسم الثالثـة امل  .٦١
ـ   الـدرة   ةللعشرة مـن طريق

  . والتحبري

o  حممـد بـن عمـار    أبو عبد اهللا
 .هـ ٨٤٣املتوىف يف اهلواري 

o مكتبة توجد منه نسخة خطية يف 
بالرباط، ) احلسنية(اخلزانة امللكية 

 جممـوع  ،٩٩٧)٢(جمموع: رقم
)٦٤٤)١. 
o  مركز امللك فيصل (خزانة التراث

  .)للبحوث والدراسات اإلسالمية
  . قالون ةقراءتقييد رسم  .٦٢
o مل يذكر له مؤلف. 
o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة

مركز امللك فيصـل للبحـوث   
: والدراسات اإلسـالمية رقـم  

٠٧٧٨٤. 
o   مركـز امللـك   (خزانة التراث

فيصل للبحـوث والدراسـات   
  ). اإلسالمية

  .تقييد الرسم للقراءات السبع .٦٣
o   عبد السالم بن احلسني الـزوايل

 .العلمي
o ية يف مكتبة توجد منه نسخة خط

: خزانة تطوان بـاملغرب رقـم  
 .م١٢١/٨٨١

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  

: ، ص)القرآن؛ رسم املصـاحف 
١٠٨.  

تقييد رمزيـات ونصـوص يف    .٦٤
  .القراءات والرسم والضبط

o مل يذكر له مؤلف. 



 

   ١٥ 

 

o  توجد منه نسخة خطية يف خزانة
/ ١٧٣تطوان بـاملغرب رقـم   

١٠٠. 
o لشامل للتراث العـريب  الفهرس ا

علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  
: ، ص)القرآن؛ رسم املصـاحف 

١١٣.  
  . تقييد طرر على مورد الظمآن .٦٥
o مل يذكر له مؤلف. 
o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة

 .ب ٩٦٤الظاهرية بدمشق، 
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  
: ، ص)القرآن؛ رسم املصـاحف 

٥٠.  
ـ  تقييد .٦٦ ، زارعلى ضبط رسم اخل

ويليه ما قيد على الضـبط مـن   
 زيـد عبـد الـرمحن    شرح أيب

  .الفرمي
o مل يذكر له مؤلف. 
o اخلزانة  توجد منه نسخة خطية يف

: بالرباط، رقـم ) احلسنية(امللكية 
٦٥١١. 

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

  . تقييد على موارد الظمآن .٦٧
o  شقرون(الوهراين.( 

o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة
دار الكتب بالقـاهرة  . التيمورية

 .٢١٣رقم 
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  
: ، ص)القرآن؛ رسم املصـاحف 

٤٩.  
تقييد يف بعض رسم قالون مع ما  .٦٨

  .اتفق فيه مع القراء
o مل يذكر له مؤلف. 
o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة

/ ٣٤٧٩اإلسكندرية مبصر  بلدية
 .٨ -جمموع

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  

: ، ص)القرآن؛ رسم املصـاحف 
١١٤.  

تقييد يف رسم القـراء األئمـة    .٦٩
  . السبعة

o  ،حممد بن حممد احلاج التلمساين
 .هـ١٠٤٠تويف يف سنة 

o  توجد منه نسخة خطية يف اخلزانة
: ، رقـم بالرباط) احلسنية(امللكية 

٦٥٤٣,١١٧٠. 
o  مركز امللك فيصل (خزانة التراث

   .)للبحوث والدراسات اإلسالمية
تقييد فيه اصطالحات ابن جابر  .٧٠

حممد بن حيىي بن حممد ابن جابر (
يف شرحه على ) الغساين املكناسي

مـورد  "شرحه على منظومـة  



 

   ١٦ 

 

أليب " الظمآن يف رسم القـرآن 
عبد اهللا حممد بـن حممـد بـن    

  ).الشربيينإبراهيم األموي 
o مل يذكر له مؤلف. 
o  توجد منه نسخة خطية يف اخلزانة

التابعة لقبيلة رمسوكـة  (احملجوبية 
 .)بتزنيت

o للمخطوطات  جنيبويه موقع مركز
  .وخدمة التراث

تقييد يشتمل على أنواع اهلمزة  .٧١
  .ورمسها

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

: خزانة القرويني بفـاس رقـم  
١٠٥٥. 

o لفهرس الشامل للتراث العـريب  ا
علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  

: ، ص)القرآن؛ رسم املصـاحف 
١١٤.  

تلخيص الفوائد وتقريب املتباعد  .٧٢
  .يف شرح عقيلة أتراب القصائد

o عالء الدين أبو البقاء : ابن القاصح
علي بن عثمان بن حممد املقرئ، 

 .هـ ٨٠١املتوىف يف 
o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة

/ ٢٨٢ة بالقاهرة رقـم  األزهري
، ونســخة خطيــة دار ٢٢٢٨٩

 .الكتب بالقاهرة
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  

: ، ص)القرآن؛ رسم املصـاحف 
٦٣ .  

تنبيه العطشـان علـى مـورد     .٧٣
  .الظمآن

o احلسني بن علي بـن  : الرجراجي
تـويف سـنة    ،السـماليل  ةطلح

 .م١٤٩٤ -هـ٨٩٩
o مركز  توجد منه نسخة خطية يف

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

 :ووردت بعنوان ،ف-٣-٠٤٠٤
ونسخة يف شرح موارد الظمآن، 

، ٢٢٩خزانة القرويني بفاس رقم 
ونسخة يف متحف اجلزائر رقـم  

٨٨/١ – ٧١١( ٣٩١.( 
o  مركز امللك فيصل (خزانة التراث

. )للبحوث والدراسات اإلسالمية
للتراث العـريب  الفهرس الشامل 

علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  
القــرآن؛ خمطوطــات التفســري 

  .٧٢: ، ص)وعلومه
  .ئتنبيه القار .٧٤
o عبد الرمحن. 
o املكتبة  توجد منه نسخة خطية يف

] ٢٩٨: [األزهرية بالقاهرة، رقم
٢٢٣٠٥. 

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

ـ  .٧٥ ن ذيب رسم األئمة السبعة م
  .طريق التيسري



 

   ١٧ 

 

o حممد بن عمار اهلواري. 
o  توجد منه نسخة خطية يف اخلزانة

: بالرباط، رقـم ) احلسنية(امللكية 
٣٠٠٨. 

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

  .جامع الكالم .٧٦
o مل يذكر له مؤلف. 
o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة

/ ١٩٢العمومية بإستانبول رقـم  
٦٣. 

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  

: ، ص)القرآن؛ رسم املصـاحف 
١١٤ .  

جامع الكالم يف رسم مصـحف   .٧٧
  .اإلمام

o   مؤمن بن علي بن حممد الفلـك
-هــ  ٧٩٩آبادي، تويف سنة 

 .م١٣٩٧
o مكتبة  توجد منه نسخة خطية يف

مركز امللك فيصـل للبحـوث   
 ،والدراسات اإلسالمية بالرياض

 .٦-٠٢٧٨٩: رقم
o  مركز امللك فيصل (خزانة التراث

   .)للبحوث والدراسات اإلسالمية
جامع الكالم يف رسم مصـحف   .٧٨

  .اإلمام
o أبو عبد اهللا حممد بن أمحد. 

o غازي خسرو، بسـراييفو  : حتقيق
، ونسخة خطيـة يف  ٢٦٩٨رقم 

برنستون ) يهودا(مكتبة جاريت 
، ونسخة )٥٦٢٧/١( ١٨٧رقم 

 /١١خطية يف األقصى بالقـدس  
١٥. 

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  
: ، ص)القرآن؛ رسم املصـحف 

١٠٨.  
جامع الكالم يف رسم مصـحف   .٧٩

  . اإلمام
o مل يذكر له مؤلف.  
o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة

كلكتة، رقـم  . اجلمعية اآلسيوية
)٩٨) ١٥٠ IA. 
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

ـ (واإلسالمي املخطـوط   وم عل
: ، ص)رسم املصـحف القرآن؛ 

  .٧٧:، لعله املتقدم برقم١١٤
جامع الكالم يف رسم مصـحف   .٨٠

  . اإلمام
o مل يذكر له مؤلف. 
o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة

 .١٦٢٦فيينا، رقم . الوطنية
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  
: ، ص)رسم املصـحف القرآن؛ 

  . ، لعله كسابقه١١٥



 

   ١٨ 

 

ع الكالم يف رسم مصـحف  جام .٨١
  . اإلمام

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

 .٤٤السليمانية بإستانبول، رقم 
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  
: ، ص)رسم املصـحف القرآن؛ 

  .، لعله كسابقه١١٥
جامع الكالم يف رسم مصـحف   .٨٢

  . اإلمام
o مل يذكر له مؤلف. 
o ه نسخة خطية يف مكتبة توجد من

: دار الكتاب بالقـاهرة، رقـم  
١٦٦. 

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  

: ، ص)رسم املصـحف القرآن؛ 
  . ، لعله كسابقه١١٥

جامع الكالم يف رسم مصـحف   .٨٣
  . اإلمام

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

: بلدية اإلسكندرية مبصر، رقـم 
 .ج ١٩٦١

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  

: ، ص)رسم املصـحف القرآن؛ 
  . ، لعله كسابقه١١٥

جامع الكالم يف رسم مصـحف   .٨٤
  . اإلمام

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

) ٣٠٠(األزهرية مبصـر رقـم   
٢٢٣٠٧. 

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  

: ، ص)رسم املصـحف القرآن؛ 
  . ، لعله كسابقه١١٥

اجلامع ملا حيتاج إليه من رسـم   .٨٥
  .املصحف

o  إبراهيم بن حممد بن عبد الرمحن
بن وثيـق األمـوي اإلشـبيلي    

 .األندلسي
o ةمطبع ،غامن قدوري محد :حققه 

ـ ١٤٠٨، بغـداد  العاين، -هـ
وطبع يف دار األنبـار   م، ١٩٨٨

 :للطباعة والنشر، تاريخ النشـر 
  .هـ١٤٠٨

اجلامع املفيد ألحكـام الرسـم    .٨٦
  . والضبط والقراءة والتجويد

o أبو زيـد  : ابن القاضي املكناسي
عبد الرمحن بن أيب القاسم، املتوىف 

 .هـ ١٠٨٢يف 
o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة

رقـم   ١/١٥٤الوطنية مبدريـد  
٣٥٦/٢. 

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  



 

   ١٩ 

 

خمطوطــات التفســري  القــرآن؛
  . ١٠٥: ، ص)وعلومه

  .مجع القرآن ورمسه .٨٧
o عثمان بن سعيد : أبو عمرو الداين

بن عثمان األموي القرطيب ابـن  
 .هـ٤٤٤الصرييف، املتوىف يف 

o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة
دار الكتب، املنصورة، جملة املعهد 

 .جمموع ٦٩/١بالقاهرة، رقم 
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

علـوم  (إلسالمي املخطـوط  وا
: ، ص)القرآن؛ رسم املصـاحف 

٦ .  
  .مجلة الزوائد .٨٨
o عثمان بن سعيد . أبو عمرو الداين

بن عثمان األموي القرطيب ابـن  
 .هـ٤٤٤الصرييف، املتوىف يف 

o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة
: املتحف السامي، هارفارد، برقم

، ونسخة يف مكتبة باريس ٧٠٤٠
: وائد، رقمالز: يف فرنسا بعنوان

٦١٠/٣. 
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  
: ، ص)القرآن؛ رسم املصـاحف 

٤ .  
جواب عـن سـؤال يف رسـم     .٨٩

  .القرآن
o حممد بن يوسف التملي. 

o     توجد منـه نسـخة خطيـة يف
مؤسسة امللك عبد العزيز بالـدار  

 ).٣/ ١٩٩(البيضاء، برقم برقم 
o موقع مركز جنيبويه للمخطوطات 

  .وخدمة التراث
اجلوهر الفريد يف رسم القـرآن   .٩٠

  .ايد
o   عريشـة  بركات بـن يوسـف 

 .هـ١٢٨٦اهلوريين، بعد 
o مكتبة  توجد منه نسخة خطية يف

ونسـخة   ،باهلند ةخداخبش ببتن
خطية يف مركز البحث العلمـي  
وإحياء التراث اإلسالمي مبكـة  

عن املكتبـة  ( ٢٠٧: املكرمة رقم
ة ، ونسخ)١٣٩٧األزهرية برقم 

ـ  املصـغرات   ةمصورة يف مكتب
الفيلميـة بقســم املخطوطــات  
باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، 

، خزانـة  ١٧٧٠رقمه يف القسم 
مركـز امللـك فيصـل    (التراث 

 ،)للبحوث والدراسات اإلسالمية
وذكر يف الفهرس الشامل للتراث 
العريب واإلسـالمي املخطـوط   

) علوم القرآن؛ رسم املصـاحف (
تغريد اجلميلة ملنادمـة   أنه خمتصر

  . العقيلة
ــم  .٩١ ــة يف رس ــواهر الرياعي اجل

  .املصاحف العثمانية
o  هـ١٠٥٠حممد بن أمحد العويف. 



 

   ٢٠ 

 

o مهدي عبـد اهللا   :حتقيق ودراسة
مـن   ،رسالة ماجسـتري  ،قاري

كلية الـدعوة   /جامعة أم القرى
قسـم الكتـاب    /وأصول الدين

ــنة ــة ،والس ــاريخ املناقش : ت
 .هـ١٤٢٢

o رسائل اجلامعية قاعدة معلومات ال
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  

  . للبحوث والدراسات اإلسالمية
مجيلة أرباب املراصد يف شـرح   .٩٢

  .عقيلة أتراب القصائد
o    لربهان الدين إبراهيم بـن عمـر

املؤلف األصلي لـنظم  . اجلعربي
عقيلة أتراب القصائد القاسم بن 
فريه بن خلف بن أمحد الـرعيين  

 .األندلسي الشاطيب الضرير
o ــق ــة وحتقي ــطفى  :دراس املص

دبلـوم   ،البحياوي، رسالة علمية
ـ  مـن كليـة    ا،الدراسات العلي

أمحـد  : الرباط، إشراف ،اآلداب
 :تـاريخ األطروحـة   أبو زيد،

ــات  م١٩٩٣ ــز الدرس ، مرك
ــد  ــة مبعه ــات القرآني واملعلوم
الشاطيب عن دليل األطروحـات  
والرســائل اجلامعيــة املســجلة 

 ، وحققبكليات اآلداب باملغرب
يف جامعة أم القـرى يف رسـالة   

حممد إلياس : دكتوراه من الطالب
حممد أنور، طبع دار كنوز إشبيليا 
بالتعاون مع اجلمعيـة العلميـة   
السعودية للقرآن الكرمي وعلومه، 

صحف بعض النساخ يف اسـم  
  ).مخيلة(الكتاب فسماه بـ 

  على رسم خط املصحف، ةحاشي .٩٣
o مل يذكر له مؤلف. 
o يف مكتبة  توجد منه نسخة خطية

مركز امللك فيصـل للبحـوث   
والدراسات اإلسالمية بالريـاض  

 .١-٠٧٨٧٦: رقم
o  مركز امللك فيصل (خزانة التراث

   .)للبحوث والدراسات اإلسالمية
حاشية على الطـراز يف شـرح    .٩٤

 .ضبط اخلراز
o احلسن بن يوسف الزيايت. 
o رسالة  ،فاحتة مناش :دراسة ونقد

من  ادبلوم الدراسات العلي ،علمية
: وجدة، إشـراف  ،كلية اآلداب

 .حممد بن علي بالوايل
o    مركز الدراسـات واملعلومـات

القرآنية مبعهد الشاطيب عن دليل 
األطروحات والرسائل اجلامعيـة  

  .املسجلة بكليات اآلداب باملغرب
حاشية على فتح املنان يف شرح  .٩٥

  .مورد الظمآن
o  محد بن عاشـر أعبد الواحد بن ،

 .هـ١٠٤٠تويف يف سنة 
o  منه نسخة خطية يف اخلزانة توجد

: بالرباط، رقـم ) احلسنية(امللكية 
ــوع  ،٦١٢٨ )٢(جممــــ

 .١٣٨٩)١(جمموع



 

   ٢١ 

 

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

احلجاج الثقفي أول من أمر بنقط  .٩٦
 .القرآن

o سيف الدين عبد القادر الكاتب. 
o   طبع يف دار اآلفـاق اجلديـدة، 

  .م١٩٩٩ :شربريوت، تاريخ الن
حجة اإلسالم يف رسـم اخلـط    .٩٧

  .املوافق لرسم اإلمام
o  حممد بدر اإلسالم، تويف بعد سنة

 .هـ١١٥٧
o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة

ـ   جنلترا إمانشستر يف مانشسـتر ب
 .٦٨:رقم

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

  .حروف املصحف .٩٨
o محد اإلسكندريأ. 
o ص / ٢ج ( -طبوعات معجم امل

٢٠٢٩.(  
حواشي على شـرح التنسـي    .٩٩

املسمى بالطراز يف شرح ضـبط  
اخلراز املعروف مبورد الظمآن يف 

  .رسم القرآن للخراز
o أبو زيد عبد الـرمحن  : اإلدريسي

، املتوىف املنجرة بن إدريس احلسين
 .هـ١١٧٩يف 

o   توجد منه نسخة خطية باخلزانـة
 .١٥٣٢العامة بالرباط برقم 

o ز جنيبويه للمخطوطات موقع مرك
 .وخدمة التراث

حول ختزين واسترجاع القـرآن   .١٠٠
الكرمي بالشـكل العثمـاين يف   

  احلاسبات
o محدأمحد شرف الدين أ. 
o  ةمركز املعلومات الـوطين وزار 

ـ ١٤٠٧ ،الرياض الداخلية،  ،هـ
  ).جزء من كتاب(
  .خزانة الرسوم .١٠١
o    خواجة حممد معصوم بـن مـال

 .حممد رحيم
o  مكتبة توجد منه نسخة خطية يف

بـالقراءات   ٧٢تونك باهلند رقم 
T/٣٨. 
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  
: ، ص)رسم املصـاحف القرآن؛ 

١٠٤.  
  .خط املصحف الشريف .١٠٢
o مل يذكر له مؤلف. 
o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة

 ٧: دار الكتب بالقاهرة، بـرقم 
 .ش

o    الفهرس الشامل للتراث العـريب
علـوم  (املخطـوط  واإلسالمي 

: ، ص)القرآن؛ رسم املصـاحف 
١٢٣.  

  .خالصة الرسوم .١٠٣



 

   ٢٢ 

 

o    عثمان بن حافظ رمحـا نقلـي
 .الطالقاين

o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة
األكادميية األوزبكيـة بطشـقند   

 .١٢٨) ٢٥٤٨( ٢٩٥٧: رقم
o    الفهرس الشامل للتراث العـريب

علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  
: ، ص)القرآن؛ رسم املصـاحف 

١٠٦.  
النصوص اجللية يف نزول  ةصخال .١٠٤

القرآن ومجعه وحكم اتباع رسم 
  .املصاحف العثمانية

o حممد بن علي بن خلف احلسيين 
 .احلداد

o يوسف الرويب :صححه.   
خالصة املقنع يف معرفـة خـط    .١٠٥

  . مصحف األمصار
o عثمان بن سعيد : أبو عمرو الداين

بن عثمان األموي القرطيب، ابـن  
 .هـ٤٤٤الصرييف، املتوىف 

o منه نسخة خطية يف مكتبة  توجد
، ٥٠-٤٩الوطنية بباريس، برقم 

٦٦٣/٩. 
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  
، ويغلب )القرآن؛ رسم املصاحف

  .على الظن أنه كتاب املقنع
اخلالف فيما من خط املصـحف   .١٠٦

  . من االختالف

o عيسى بـن عبـد   : اإلسكندري
د العزيز بن سليمان بن عبد الواح

بن سليمان اللخمي موفق الدين 
ــي مث   ــم الشريش ــو القاس أب

ولد  ،اإلسكندري املقري املالكي
ـ ٥٥٠سنة  وتـويف سـنة    هـ
 .هـ٦٢٩

o  ــة العــارفني ص / ١ج ( -هدي
٤٢٨(.  

دراسة فنية موعة مصـاحف   .١٠٧
حمفوظة يف مكتبة امللـك فهـد   

ــاض   ــة بالري -٨ق (الوطني
  ) هـ١٣

o دالل خالد وائل املطريف. 
o من جامعة امللك  ،رسالة ماجستري

قسم اآلثار  /كلية اآلداب /سعود
: تــاريخ املناقشــة ،واملتــاحف

مصـطفى  : إشراف ،هـ١٤١٩
 .عبد اهللا شيحة

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  

  . للبحوث والدراسات اإلسالمية
دراسة فنية ملصحف مبكر حمفوظ  .١٠٨

   .يف مكتبة امللك فهد الوطنية
o  اهللا حممد عبد اهللا املنيفعبد. 
o جامعة امللـك  من  ،رسالة علمية

اآلثار  قسم /كلية اآلداب /سعود
: تــاريخ املناقشــة ،واملتــاحف

سعد عبد : إشراف ،هـ١٤١٨
 .العزيز الراشد



 

   ٢٣ 

 

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  

  .للبحوث والدراسات اإلسالمية
نقـط  أرجـوزة  (الدرة اجلليـة   .١٠٩

  ).املصاحف
o ميمون بن مسـاعد  :غالم الفخار

 .هـ ٨١٦املصمودي، املتوىف يف 
o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة

، ٨٣٧١:الظاهرية بدمشق رقـم 
ونسخة خطية يف مكتبة العبدلية 

جممـوع،   ٤٢٥،٤٧بتونس رقم 
ونسخة يف بلديـة اإلسـكندرية   

 .ج جمموع٣٤٦٩: مبصر رقم
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

علـوم  (سالمي املخطـوط  واإل
: ، ص)القرآن؛ رسم املصـاحف 

٦٤.  
الدرة الصقيلة يف شرح أبيـات   .١١٠

أليب بكر عبـد الغـين   " العقيلة
  .املشتهر باللبيب

o عبد العلي آيت زعبول :حتقيق. 
o دبلوم الدراسـات   ،رسالة علمية

الربـاط،   ،من كلية اآلداب االعلي
ــة ــاريخ األطروح م، ١٩٩٢ :ت

 .امشيالتهامي الراجي اهل: إشراف
o    مركز الدراسـات واملعلومـات

القرآنية مبعهد الشاطيب عن دليل 
األطروحات والرسائل اجلامعيـة  

  .املسجلة بكليات اآلداب باملغرب
   .الدرة يف الرسم .١١١

o تـويف يف سـنة بعـد     ،ميمون
 .هـ٨١٠

o  توجد منه نسخة خطية يف املكتبة
العبدلية جبامع الزيتونه بتونس يف 

 .١/١٧٣: تونس رقم
o مركز امللك فيصل (لتراث خزانة ا

   .)للبحوث والدراسات اإلسالمية
الدرر احلسان يف اختصار كتاب  .١١٢

  .التبيان يف شرح مورد الظمآن
o حممد بن خليفة بن : السجلماسي

 .هـ٨٢٥شعيب، املتوىف يف حنو 
o    وهو خمتصر كتـاب التبيـان يف

شرح مورد الظمآن البن آجطـا  
أبو حممد عبـداهللا بـن عمـر    

منـه نسـخة   الصنهاجي، توجد 
خطية يف مكتبة متحف اجلزائـر  

ــم ، ٢) ٨٧-٣٠٢( ٣٨٩:رقـ
تونس / ونسخة خطية يف صفاقس

، ونسـخة خطيـة يف   ٣٨٩رقم 
 .٨٩٠ميونيخ بأملانيا رقم 

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  

: ، ص)القرآن؛ رسم املصـاحف 
  .، ولعله الكتاب الذي يليه٦٥

ر كتاب الدرر احلسان يف اختصا .١١٣
  .التبيان يف شرح مورد الظمآن

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

 .٨٦٤٩الظاهرية بدمشق رقم 



 

   ٢٤ 

 

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  

: ، ص)القرآن؛ رسم املصـاحف 
  .، لعله السابق١١٦

الدرر اللوامع يف أصـل مقـرأ    .١١٤
  .اإلمام نافع

o     إبـراهيم  حممد بن حممـد بـن
 .هـ٧١٨تويف سنة  ،اخلراز

o  توجد منه نسخة خطية يف املكتبة
 .٣٢٦٤/٧: الوطنية بباريس رقم

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

  .دليل احلريان على مورد الظمآن .١١٥
o  إبــراهيم بــن أمحــد املــارغين

 .التونسي
o  بـريوت،   ،دار الكتب العلميـة

وهـو   ،م١٩٩٥: تاريخ النشـر 
حممـد بـن    :شرح على منظومة

 ،حممد الشريشي الشهري بـاخلراز 
ويليه تنبيه اخلـالن إىل شـرح   

ن من آاإلعالن بتكميل مورد الظم
رسم الباقي من قراءات األئمـة  

الواحد بن عاشـر   عبد ،األعيان
  .األندلسي

ذكر ما رسم يف املصاحف مـن   .١١٦
  .دعاء التأنيث

o  مل يذكر له مؤلف. 
o طية يف خزانه توجد منه نسخة خ

 .٣١٤/٣: ابن يوسف، رقم

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

ذيل املقنـع يف معرفـة نقـط     .١١٧
  . املصاحف

o عثمان بن سعيد : أبو عمرو الداين
بن عثمان األموي القرطيب ابـن  

 .هـ ٤٤٤الصرييف، املتوىف يف 
o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة

ششـن  : تركيا رقمقليج علي يف 
، ونسخة خطية ١٠٢٩، ١/٢٧٠

يف دار الكتب بالقـاهرة، رقـم   
 .ب ٢٠٨٨

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  

  ). القرآن؛ رسم املصاحف
  . ذيل شفاء القراء .١١٨
o يوسف بن حممد اخلوارزمي. 
o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة

يف ليدن ) جمموعه بريل(برنستون 
، ٦٣٤ ٢ه، ٣٣٨ ١هـ ولندا

رسالة يف رسم  :ووردت بعنوان
 .املصاحف

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

درر املنافع يف أصل رسم الستة  .١١٩
  .السمادع غري نافع

o  أبو العالء، إدريس بن (البحراوي
عبد اهللا الـودغريي، املتـوىف يف   

 .هـ ١٢٥٧



 

   ٢٥ 

 

o بة توجد منه نسخة خطية يف مكت
اخلزانة العامة بالربـاط، القسـم   

 .١١٤٨-Dرقم  ١/١٩الثاين 
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  
: ، ص)رسم املصـاحف القرآن؛ 

٩٤.  
الرحيق املختوم يف نثـر اللؤلـؤ    .١٢٠

  املنظوم يف ذكر مجلة من املرسوم 
o حسن بن خلف احلسيين. 
o الطبعـة   ،مطبعة املعاهد باجلمالية

  .هـ١٣٤٢ ،األوىل
  .رسالة رسم املصاحف العثمانية .١٢١
o أمحد بن حسن البوزقريى. 
o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة

) ٨٤٣(الشعب بإملـاي رقـم   
٢٩٨٣/٢. 

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  

: ، ص)رسم املصـاحف القرآن؛ 
١٠٠.  

رسالة الفقهاء يف ضـبط رسـم    .١٢٢
  .املصحف

o مل يذكر له مؤلف. 
o جد منه نسخة خطية يف مكتبةتو 

جامعة السليمانية بالعراق رقـم  
١١٢٧٥. 

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  

: ، ص)رسم املصـاحف القرآن؛ 
١١٦ .  

كتابه القرآن  إشاراترسالة يف  .١٢٣
  .الكرمي

o مل يذكر له مؤلف. 
o نه نسخة خطية يف املكتبة توجد م

 .١٩٨٧: بالرياض، رقم ةاملركزي
o  مركز امللك فيصل (خزانة التراث

   .)للبحوث والدراسات اإلسالمية
رسالة يف أقسام القرآن ومرسوم  .١٢٤

  . خطه وكتابته
o    جالل الدين أبو الفضـل عبـد

الرمحن بن أيب بكر بـن حممـد   
 .هـ ٩١١السيوطي، املتوىف يف 

o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة
 ٢٤/٢٢٨١١األوقاف ببغـداد  

 .جماميع
o ل للتراث العـريب  الفهرس الشام

علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  
: ، ص)القرآن؛ رسم املصـاحف 

٧٤.  
رسالة يف بيـان رسـم اخلـط     .١٢٥

  .العثماين
o   مشس الدين أبو اخلري حممد بـن

حممد بن حممد املشـهور بـابن   
 .هـ ٨٣٣اجلزري، املتوىف يف 

o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة
) ٣٦(الهـور  / جامعة البنجاب

ARA٧٤١، ٥٨. 



 

   ٢٦ 

 

o  الشامل للتراث العـريب  الفهرس
علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  

: ، ص)رسم املصـاحف القرآن؛ 
٦٦.  

رسالة يف بيان رسوم املصـاحف   .١٢٦
  .العثمانية

o   حمي الدين تقي الدين حممد بـن
 ٩٨١علي الربكوي، املتـوىف يف  

 .هـ
o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة

برنستون رقـم  )/يهودا(جاريت 
٤٤٠٤(، ١، ١٨٤.( 

o  للتراث العـريب  الفهرس الشامل
علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  

: ، ص)القرآن؛ رسم املصـاحف 
٧٦.  

رسالة يف بيان رسوم املصـاحف   .١٢٧
  .العثمانية الستة

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

: بالدوحة، رقـم  ةالكتب القطري
 .٢٥٦التجويد والقراءات 

o  مركز امللك فيصل (خزانة التراث
، )سالميةللبحوث والدراسات اإل
  .ولعله الكتاب الذي يليه

رسالة يف بيان رسوم املصـاحف   .١٢٨
  .العثمانية الستة

o مل يذكر له مؤلف. 
o ةتوجد منه نسخة خطية يف مكتب 

املعهد العايل للدراسات اإلسالمية 

ونسـخة   ،٧٤/٣: ببريوت، رقم
خطية بنفس العنـوان يف بلديـة   
اإلســكندرية، ومل يــذكر هلــا 

 .١١٧مؤلف، برقم 
o مركز امللك فيصل (تراث خزانة ال

. )للبحوث والدراسات اإلسالمية
الفهرس الشامل للتراث العـريب  

علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  
القــرآن؛ خمطوطــات التفســري 

  .١١٧: ، ص)وعلومه
  .رسالة يف بيان خط املصحف .١٢٩
o مل يذكر له مؤلف. 
o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة

رسـم   ٣٩٦رامبور باهلند رقم 
 .M ٨٤٨٦خط القرآن 

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  

: ، ص)رسم املصـاحف القرآن؛ 
١١٧.  

رسالة يف بيـان قواعـد رسـم     .١٣٠
  .املصحف العثماين

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

التيمورية بدار الكتب بالقـاهرة  
 .جماميع ١٧٦رقم 

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
علـوم  (خطـوط  واإلسالمي امل

: ، ص)رسم املصـاحف القرآن؛ 
١١٧.  



 

   ٢٧ 

 

رســالة يف بيــان مــن كتــب  .١٣١
  . والًأاملصاحف 

o مل يذكر له مؤلف. 
o ةتوجد منه نسخة خطية يف مكتب 

ــم   ــة بقس ــغرات الفيلمي املص
املخطوطات باجلامعة اإلسـالمية  

رقمه يف القسـم   ،باملدينة املنور
ونسخة خطيـة يف  ، ٣٤٨٨/٤٧

مكتبة األوقاف ببغـداد، رقـم   
 .جماميع ٤٨/٧٦٩

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

الفهرس الشامل للتراث العـريب  
علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  

: ، ص)القرآن؛ رسم املصـاحف 
١١٧.  

  .رسالة يف التجويد .١٣٢
o     حممد بن عمر بن قاسـم بـن

 .مساعيل البقريإ
o  توجد منه نسخة خطية يف مركز

وث والدراسات امللك فيصل للبح
ــم ــاض، رق ــالمية بالري : اإلس

٣-٠٢٠٦٨. 
o  مركز امللك فيصل (خزانة التراث

، )للبحوث والدراسات اإلسالمية
وهذه الرسـالة وإن كانـت يف   

فهي كذلك من كتب  ،التجويد
  .رسم املصحف

رسالة يف التـذهيب واألحبـار    .١٣٣
  .للمصاحف

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

ــاف يف ــم األوق ــداد، رق  بغ
٨/٦٠٢٢. 

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  

: ، ص)القرآن؛ رسم املصـاحف 
١١٨.  

رسالة يف احلروف اليت كتبـت   .١٣٤
  . على خالف مصحف عثمان

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

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

 .ف-٢-١٢٦٣
o  مركز امللك فيصل (خزانة التراث

   .)للبحوث والدراسات اإلسالمية
رسالة يف حكـم السـماع ويف    .١٣٥

وجوب كتابة املصحف بالرسـم  
  .العثماين

o   علي بن حممد بن سامل النـوري
 .القيسي الصفاقسي الصقلي

o بـريوت،  ،دار الغرب اإلسالمي 
: ، تاريخ النشـر ١ :الطبعة رقم

  .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦
  .آنرسالة يف خط القر .١٣٦
o حممد علي اخلراساين. 



 

   ٢٨ 

 

o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة
القـرآن   ٣٩٧رامبور باهلند رقم 

٦٢٧٤ D. 
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  
: ، ص)رسم املصـاحف القرآن؛ 

١٠٣. 
  .رسالة يف خط املصحف .١٣٧
o عالء الدين، أبـو  : ابن القاصح

البقاء علي بن عثمان بن حممـد  
 .هـ ٨١٠ملتوىف املقرئ، ا

o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة
أنطاليــا / تكلــي أوغلــو 

 .١٨/٤، )٢٤٨٨:(رقم
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  
: ، ص)القرآن؛ رسم املصـاحف 

٦٣.  
رسالة يف ذكر احلـروف الـيت    .١٣٨

كتبت على خالف بعضـها يف  
  . املصحف العثماين

o مل يذكر له مؤلف. 
o خة خطية يف مكتبة توجد منه نس

، ١٠٤٥٢الظاهرية بدمشق رقم 
ونسخة خطية باملكتبة الوطنيـة  

 .٦٦٣/٨بباريس 
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  
القــرآن؛ خمطوطــات التفســري 

  .١١٨: ، ص)وعلومه

  .رسالة يف الرسم .١٣٩
o على احلساين. 
o توجد منه نسخة خطية يف مكتبة 

قـم  خزانة تطـوان بـاملغرب ر  
 .م٩٥/٢٤٨

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  

: ، ص)رسم املصـاحف القرآن؛ 
١٠٢ .  

  .رسالة يف الرسم .١٤٠
o مل يذكر له مؤلف. 
o توجد منه نسخة خطية يف مكتبة 

خزانة ابن يوسف مبراكش رقـم  
، ونسخة بنفس العنوان يف ٣٦٦

مكتبة التيمورية بالقاهرة بـرقم  
٢٢٦. 

o ل للتراث العـريب  الفهرس الشام
علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  

: ، ص)رسم املصـاحف القرآن؛ 
١١٩.  

رسالة يف الرسم على ترتيب سور  .١٤١
  .القرآن العظيم

o إبراهيم املوصلي. 
o توجد منه نسخة خطية يف مكتبة 

 .١١٤: القادرية ببغداد رقم
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  
: ، ص)رسم املصـاحف القرآن؛ 

١١١.  
  .رسالة يف الرسم .١٤٢



 

   ٢٩ 

 

o   رضا بن عبد الرمحن بن عيسـى
 .هـ ١٠٨٢كان حياً  ،السوسي

o  توجد منه نسخة خطية يف املكتبة
العبدلية جبامع الزيتونـة بتـونس   

 رسـم " بعنوان ، ١/١٦٥: رقم
ــبعة    ــة الس ــراءات األئم ق

، ونسخة خطيـة يف  "املشهورين
رسـم   ٢٩٦اهلند رقم / رامبور
 .M ٩٠٤٨القرآن 

o رس الشامل للتراث العـريب  الفه
علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  

: ، ص)رسم املصـاحف القرآن؛ 
مركز امللك (خزانة التراث . ٨٤

فيصل للبحـوث والدراسـات   
  .)اإلسالمية

  .رسالة يف الرسم .١٤٣
o  مل يذكر له مؤلف. 
o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة

مركز امللك فيصـل للبحـوث   
والدراسات اإلسالمية بالرياض، 

 .٨-٠٧٨١٦: رقم
o  مركز امللك فيصل (خزانة التراث

   .)للبحوث والدراسات اإلسالمية
  . رسالة يف رسم احلروف .١٤٤
o مل يذكر له مؤلف. 
o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة

مركز امللك فيصـل للبحـوث   
والدراسات اإلسالمية بالرياض، 

 .١٠-٠٧٨١٦: رقم

o  مركز امللك فيصل (خزانة التراث
  .)ميةللبحوث والدراسات اإلسال

  .رسالة يف رسم اخلط .١٤٥
o مل يذكر له مؤلف. 
o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة

) ٣٨٤(ساالرجنك باهلند رقـم  
، ونسخة خطية رامبـور  ١٩تج 

 ٣٩٥باهلند بنفس العنوان بـرقم  
 .M ٨٩٣٠/ خط القرآن

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  

: ، ص)رسم املصـاحف القرآن؛ 
١١٩.  

  .يف رسم القراءات رسالة .١٤٦
o  مل يذكر له مؤلف. 
o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة

مركز امللك فيصـل للبحـوث   
والدراسات اإلسالمية بالرياض، 

 .٢-٠٧٨١٦: رقم
o  مركز امللك فيصل (خزانة التراث

   .)للبحوث والدراسات اإلسالمية
  .رسالة يف رسم خط القرآن .١٤٧
o مل يذكر له مؤلف. 
o بةتوجد منه نسخة خطية يف مكت 

رسـم   ٣٩٣رامبور باهلند رقم 
، ونسخة M ٧٧٨١/خط القرآن

بنفس العنوان يف مكتبة تونـك  
أيضـاً،   مل يذكر له مؤلفباهلند 
 .٥٧ Tالقراءات  ٨٨برقم 



 

   ٣٠ 

 

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  

: ، ص)رسم املصـاحف القرآن؛ 
١١٩.  

  .رسالة يف رسم القرآن .١٤٨
o  عبد العزيـز   حممد بنأبو عبد اهللا

 ٦١٤التجييب، املتوىف يف  الشاطيب
 .هـ

o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة
: دار الكتب الوطنية بتونس رقم

٢٩٠٢. 
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  
  .)القرآن؛ رسم املصاحف

  .رسالة يف رسم القرآن .١٤٩
o حممد بن إبراهيم الدنفاسي. 
o تبة توجد منه نسخة خطية يف مك

دار الكتب الوطنية بتونس، رقم 
١٩١٧. 

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  

: ، ص)القرآن؛ رسم املصـاحف 
١٠٤.  

  .رسالة يف رسم القرآن .١٥٠
o مل يذكر له مؤلف. 
o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة

، ونسخة ٤٣٠برلني بأملانيا رقم 
بنفس العنـوان يف دار الكتـب   

 .٢٤٩١برقم  الوطنية بتونس

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  

: ، ص)القرآن؛ رسم املصـاحف 
١٢٠.  

  . رسالة يف رسم املصاحف .١٥١
o      حممد بـن حممـد بـن حممـد

ــمرقندي ــنة  ،الس ــويف يف س ت
 .م١٦٩٧ -هـ ٧٨٠

o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة
مركز امللك فيصـل للبحـوث   
والدراسات اإلسالمية بالريـاض  

 .٩-٠٢٧٨٩: قمر
o  مركز امللك فيصل (خزانة التراث

   .)للبحوث والدراسات اإلسالمية
  .رسالة يف رسم املصاحف .١٥٢
o مل يذكر له مؤلف. 
o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة

 .٨٠األقصى بالقدس رقم 
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  
: ، ص)القرآن؛ رسم املصـاحف 

١٢٠.  
  . املصحف رسالة يف رسم .١٥٣
o أبو طاهر إمساعيل بن : السرقسطي

خلف بن ظافر بن عبد اهللا بـن  
ســعيد بــن عمــران العقيلــي 
األنصاري السرقسطي األندلسي 
املالكي النحوي، وتـويف سـنة   

 .هـ٦٢٣



 

   ٣١ 

 

o  ــة العــارفني ص / ١ج ( -هدي
١١٣(.  

  .رسالة يف رسم املصحف .١٥٤
o  مل يذكر له مؤلف. 
o ةتوجد منه نسخة خطية يف مكتب 

: رقـم  ،بالكويـت املخطوطات 
، ٤٤٢٥عن الظاهريـة   ١٠٢٢

ونسخة خطية يف مكتبة الظاهرية 
 .٤٤٢٥: بدمشق رقم

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

  . رسالة يف رسم املصحف .١٥٥
o حممد بن يوسف اجلنايب. 
o   توجد منه نسخة خطيـة يف دار

، رقـم  )ظيبأبو ( الوطنيةالكتب 
 .مج٤-٧٦/٢ب /٢

o مركز امللك فيصل (زانة التراث خ
   .)للبحوث والدراسات اإلسالمية

  .رسالة يف رسم املصحف .١٥٦
o  رضروميلطف اهللا بن حممد األ، 

 .هـ١٢٠٢تويف يف سنة 
o  توجد منه نسخة خطية يف اخلزانة

: بالرباط، رقـم ) احلسنية(امللكية 
٥٩٢٣. 

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

  .رسالة يف رسم املصحف .١٥٧
o  مل يذكر له مؤلف. 

o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة
مركز امللك فيصـل للبحـوث   
والدراسات اإلسالمية، بالرياض 

 .١-٠٠٠٩٤: رقم
o  مركز امللك فيصل (خزانة التراث

   .)للبحوث والدراسات اإلسالمية
  .رسالة يف رسم املصحف .١٥٨
o مل يذكر له مؤلف. 
o تبة توجد منه نسخة خطية يف مك

جماميع  ٦٣األزهرية بالقاهرة رقم 
، ونسخة خطية بـنفس  ٤٠٤٥

العنوان يف مكتبة جامعة البنجاب 
ــرقم   ــور ب / ٣٦A) ٣٧(باله

٨٦١٢. 
o لفهرس الشامل للتراث العـريب  ا

علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  
القــرآن؛ خمطوطــات التفســري 

  .١٢١: ، ص)وعلومه
رسالة يف رسم املصحف باللغـة   .١٥٩

  . التركية
o مد بن حممد الشوقي حممد بن حم

 .البالين
o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة

مركز امللك فيصـل للبحـوث   
والدراسات اإلسالمية بالرياض، 

 .١٤١٥٨: رقم
o  مركز امللك فيصل (خزانة التراث

   .)للبحوث والدراسات اإلسالمية



 

   ٣٢ 

 

ألف الوصـل يف   ةرسالة يف صل .١٦٠
احلمــد هللا رب ( :قولــه تعــاىل

  .)العاملني
o   الزفريحممد الشريف. 
o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة

مركز امللك فيصـل للبحـوث   
والدراسات اإلسالمية بالريـاض  

، ووردت يف ١٦-٠٧٧٦٨: رقم
ألف الوصل عند : بعض الفهارس

 :املشارقة واملغاربة يف قوله تعاىل
 ).احلمد هللا رب العاملني(
o  مركز امللك فيصل (خزانة التراث

   .)للبحوث والدراسات اإلسالمية
رسالة يف الكتابة القياسية وجتويد  .١٦١

  .القرآن ورسم املصحف العثماين
o علي بن إمساعيل املصري. 
o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة

بلدية اإلسكندرية مبصـر رقـم   
٧٤٧٤. 

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  

: ، ص)القرآن؛ رسم املصـاحف 
١١١.  

 رسالة يف الكلمات املرسـومة يف  .١٦٢
  . القرآن

o تـويف يف   ،علي بن حممد القاري
 .هـ١٠١٤سنة 

o ةتوجد منه نسخة خطية يف مكتب 
 ةمكتبــ( امللــك عبــد العزيــز

باملدينة املنورة الـرقم  ) احملمودية

ــام  ــض ١٣الع ، وورد يف بع
رسالة يف رسم : الفهارس بعنوان

 .القرآن
o  مركز امللك فيصل (خزانة التراث

  ).للبحوث والدراسات اإلسالمية
الة فيما رسم يف القرآن مـن  رس .١٦٣

  .املقطوعات
o  مل يذكر له مؤلف. 
o     يوجد منـه مصـور يف مكتبـة

ــم   ــة بقس ــغرات الفيلمي املص
املخطوطات باجلامعة اإلسـالمية  
باملدنية املنورة، رقمه يف القسـم  

٤٨٩٤/٣. 
o  مركز امللك فيصل (خزانة التراث

   .)للبحوث والدراسات اإلسالمية
  .رسالة يف معرفة رسم القرآن .١٦٤
o  مل يذكر له مؤلف. 
o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة

مركز امللك فيصـل للبحـوث   
والدراسات اإلسالمية بالرياض، 

 .٧-٠٧٨١٦: رقم
o  مركز امللك فيصل (خزانة التراث

   .)للبحوث والدراسات اإلسالمية
  .رسالة يف نقط املصاحف .١٦٥
o     حممد بن سليمان بـن موسـى

 .القيسي
o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة

ركز امللك فيصـل للبحـوث   م
ــالمية   ــات اإلسـ والدراسـ

 .١٩-١١٠٩٦: بالرياض،رقم



 

   ٣٣ 

 

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

رسالة يف وجوب اتباع مرسـوم   .١٦٦
 ةخمالف ةاإلمام يف املصحف وحرم

  . أوضاع الصحابة
o    يب القاسـم  أعبد الـرمحن بـن

ابن القاضي، تويف يف ، املكناسي
 .هـ١٠٨٢سنة 

o ةتوجد منه نسخة خطية يف خزان 
القرويني بفاس بـاملغرب، رقـم   

 .٤/١٠٥٢التسلسل 
o  مركز امللك فيصل (خزانة التراث

   .)للبحوث والدراسات اإلسالمية
رسالة يف الياءات احملذوفة مـن   .١٦٧

  .رسم املصحف على غري قياس
o  مصطفى الكردي. 
o ةتوجد منه نسخة خطية يف مكتب 

ــم  ــق، رق ــة بدمش  :الظاهري
ــة يف ١٠٤٥٢ ــخة خطي ، ونس

: األسد بدمشـق، رقـم   ةمكتب
١٠٤٥٢. 

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

يف  املرسـومة رسالة الكلمـات   .١٦٨
  .القرآن

o  داماد زاده، ، سليمان داماد زاده
 .هـ١١٤٠تويف يف سنة 

o    توجد منه نسـخة مصـورة يف
املصغرات الفيلمية بقسـم   ةمكتب

وطات باجلامعة اإلسـالمية  املخط

رقمه يف القسـم   ،باملدينة املنورة
٤٨٩٣/٧. 

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

  . يف الرسم ةرسالة لطيف .١٦٩
o مل يذكر له مؤلف. 
o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة

مركز امللك فيصـل للبحـوث   
والدراسات اإلسالمية بالريـاض  

ونسـخة  فـك،  -١٨١٥: رقم
بنفس العنوان يف خدا خبشب تنه 

 .جتويد ١٢٧برقم 
o  مركز امللك فيصل (خزانة التراث

 ).للبحوث والدراسات اإلسالمية
الفهرس الشامل للتراث العـريب  

علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  
: ، ص)القرآن؛ رسم املصـاحف 

١٢٢.  
  .الرسم .١٧٠
o   اطفــيش يوسـف  حممـد بــن

 .]إباضي[
o التراث القومي والثقافـة  ةوزار، 

  .م١٩٨٤-هـ١٤٠٤ ،مسقط
  .رسم الربهان يف هجاء القرآن .١٧١
o    بـراهيم  إإبراهيم بن عمر بـن

 -هـ ٧٣٢اجلعربي، تويف سنة 
 .م١٣٣٣

o  توجد منه نسخة خطية يف مركز
امللك فيصل للبحوث والدراسات 



 

   ٣٤ 

 

ــم ــاض رق ــالمية، بالري : اإلس
٢-٠٢٧٨٩. 

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

  .رسم عثمان .١٧٢
o  ماسيحسني بن علي األ. 
o  توجد منه نسخة خطية يف مركز

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

٠٩٩٢٣ 
o  مركز امللك فيصل (خزانة التراث

   .)للبحوث والدراسات اإلسالمية
الرســم العثمــاين للمصــحف  .١٧٣

  مدخل دراسة،: الشريف
o حسن حنفي سري. 
o   ـ  ،ابمركز اإلسـكندرية للكت

: تـاريخ النشـر  ، الطبعة األوىل
  .م١٩٩٨-هـ١٤١٨

  . رسم سور القرآن .١٧٤
o مل يذكر له مؤلف. 
o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة

مركز امللك فيصـل للبحـوث   
والدراسات اإلسالمية بالرياض، 

 .١-٠٧٧٨٤: رقم
o  مركز امللك فيصل (خزانة التراث

   .)للبحوث والدراسات اإلسالمية
  . رسم القرآن بالرموز .١٧٥
o  مل يذكر له مؤلف. 

o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة
بسال يف  ةاخلزانة العلمية الصبيحي

، ووردت ٣١٨/٥: املغرب، رقم
 ."ةرمزي: "بعنوان آخر

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

رسم القرآن معجز كلفظـه وال   .١٧٦
  . ميكن تغيريه

o حممد سامر النص. 
o فيقمطبوع، دار التو.  
رسم القرآن واختالف القراء يف  .١٧٧

  . ذلك
o مل يذكر له مؤلف. 
o  توجد منه نسخة خطية يف خزانه

: القرويني بفاس باملغرب، رقـم 
٩٤٩. 

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

من ضوابط  الرسم القرآين ضابطاً .١٧٨
  . القراءة الصحيحة

o توفيق بن أمحد العبقري. 
o كتبـة أوالد الشـيخ  طبع يف م، 

ــاهرة ــر ، الق ــاريخ النش  :ت
  .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣

  .رسم املد يف القرآن .١٧٩
o  مل يذكر له مؤلف. 
o  بتـونس يف   الوطنيـة دار الكتب

 .١٨٢٩: تونس، رقم



 

   ٣٥ 

 

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

  .رسم املصحف .١٨٠
o   اخلَمِسـي (احلسن بن حممـد (

 .احلسين
o  خطية يف مركز توجد منه نسخة

جنيبويه للمخطوطات و خدمـة  
 .]٦٥/٢مج[التراث 

o للمخطوطات  جنيبويه موقع مركز
  .وخدمة التراث

  . رسم املصحف .١٨١
o احلسن بن أمحد : العالء والشيخ أب

ـ   ،اينذبن حسن بن العطار اهلم
 .هـ٥٦٩املتوىف سنة 

o   ص / ٢ج ( -كشف الظنـون
٢٠٢٦(.  

   .إحصاء ودراسة: رسم املصحف .١٨٢
o عطيةصاحل حممد صاحل . 
o  مجعية الدعوة اإلسالمية العامليـة، 

: تـاريخ النشـر  ، طرابلس-ليبيا
  .م٢٠٠١-هـ١٤٢١

رسم املصحف بـني املؤيـدين    .١٨٣
  .واملعارضني

o  عبد احلي الفرماوى. 
o    مكتبة األزهر للطباعـة والنشـر

  .والتوزيع
دراسـة لغويـة    .رسم املصحف .١٨٤

  . تارخيية
o غامن قدوري احلمد. 

o بعة دار عمار للنشر والتوزيع، الط
  .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥ ،األوىل

 .رسم املصحف الشريف .١٨٥
o عبد العزيز اخلياط. 
o ،اجلزائـر  وزاره الشؤون الدينية، 

  ).جزء من كتاب(م، ١٩٨٣
  .رسم املصحف الشريف .١٨٦
o  صدر الدين أبو اخلطاب حممد بن

حممـود بــن حممـد الشــافعي   
 .هـ٧٧٦الشريازي، املتوىف يف 

o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة
 ٤٦/ ٤٢٤نس رقـم  العبدلية بتو

 .جمموع
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  
: ، ص)القرآن؛ رسم املصـاحف 

٥٦.  
رسم املصحف الشريف وحماولة  .١٨٧

  .توجيه اختالفاته
o  فاحتة هدهودي. 
o دبلوم دراسات عليا  ،رسالة علمية

كليـة   /من جامعة حممد اخلامس
قســم الدراســات   /اآلداب

ــالمية ــا/ اإلس ــاريخ  ،طالرب ت
ــة ــرافم١٩٩٧: املناقش : ، إش

 .التهامي الراجي
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصـل  
  . للبحوث والدراسات اإلسالمية



 

   ٣٦ 

 

رسم املصحف العثماين وأوهـام   .١٨٨
املستشرقني يف قراءات القـرآن  

  . دوافعها ودفعها: الكرمي
o عبد الفتاح إمساعيل شليب. 
o ـ  ،مكتبة وهبة اهرة، تـاريخ  الق

  .م١٩٩٩-هـ١٤١٩: النشر
رسم املصحف يف ضوء الكتابات  .١٨٩

  . السامية
o طارق حممود سلمان خوالدة. 
o مـن جامعـة    ،رسالة ماجستري

خالد إمساعيل، : الريموك، إشراف
 .م٢٠٠٢ :تاريخ األطروحة

o    مركز الدراسـات واملعلومـات
القرآنية مبعهـد الشـاطيب عـن    

  .الفهرس العريب املوحد
  .املشكلة وحلهارسم املصحف  .١٩٠
o  لبيب السعيد. 
o الطبعة األوىل، مطبعة األزهر.  
ــاز  .١٩١ ــحف واإلعج ــم املص رس

دراسة نقدية يف كتـب   :العددي
اإلعجاز العـددي يف القـرآن   

  الكرمي،
o  أشرف عبد الرزاق قطنة. 
o الطبعة رقم، منار للنشر والتوزيع: 

١.   
رسم املصحف وصلته بالقراءات  .١٩٢

  ).دراسة موضوعية ونقدية(
o  ،حممد صادق حممددرويش. 

o من جامعـة أم   ،رسالة ماجستري
تاريخ ، كلية أصول الدين/ درمان

: ، إشـراف م١٩٩٨ :األطروحة
 .نور الدين عتر

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
  .الدراسات القرآنية للجيوسي

رسم املصحف وضـبطه بـني    .١٩٣
  التوقيف واالصطالحات احلديثة،

o  مساعيلإشعبان حممد. 
o  للطباعــة والنشــر دار الســالم

 .الطبعة الثانية، والتوزيع والترمجة
  .الدوحة، دار الثقافةوطبعته 

  .رسم املصحف وقواعد إمالئه .١٩٤
o شبيل أبو الغيث إبراهيم. 
o مـن جامعـة    ،رسالة ماجستري

ــاريخ   ــودان، ت ــرة الس اجلزي
 .م٢٠٠٠: األطروحة

o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف
  .الدراسات القرآنية للجيوسي

  ونقطهرسم املصحف  .١٩٥
o عبد احلي حسني الفرماوي حممد. 
o مـن جامعـة    ،رسالة دكتوراه

تاريخ  ،كلية أصول الدين /األزهر
أمحد : إشراف م،١٩٧٥: املناقشة

 .السيد الكومي
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصـل  
، للبحوث والدراسات اإلسالمية

وقد طبع يف مؤسسـة الريـان   



 

   ٣٧ 

 

وطبـع   .ر والتوزيعللطباعة والنش
  .جدة ،يف دار نور املكتبات

  .الرسم املكي يف القرآن .١٩٦
o   يب القاسم بـن  أعبد الرمحن بن

ابن القاضي، ، املكناسي القاضي
 .هـ١٠٨٢تويف يف سنة 

o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة
دار الكتب الوطنيـه بتـونس يف   

، ونسخة يف ١٤٤٨: تونس، رقم
مكتبه املصغرات الفيلمية بقسـم  

خطوطات باجلامعة اإلسـالمية  امل
باملدينة املنورة، رقمه يف القسـم  

ــي ٤٠٨٦/٢,٤٠٨٧/٢ ، وهـ
 .أرجوزة

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

  . رسم اهلجاء الواقع يف القرآن .١٩٧
o مل يذكر له مؤلف. 
o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة

: القرويني بفـاس، رقـم   ةخزان
مركـز  (انة التراث ، خز١/٨٣٠

امللك فيصل للبحوث والدراسات 
ونسب املخطوط يف  ،)اإلسالمية

الفهرس الشامل للتراث العـريب  
علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  

أليب ) القرآن؛ رسم املصـاحف 
سليمان بن جناح بن علـي  : داود

بن أيب قاسم األموي األندلسي، 
  . هـ ٤٩٦املتوىف 

الرقيا لرسم أيب عمرو بن العالء  .١٩٨
زبان بن العالء بـن عمـار ت   (

  ) هـ١٥٤
o  البوزدي أبو العباس أمحد بن حممد

 ١١بن عثمان، عاش يف القـرن  
 .هـ

o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة
خزانة تطوان بـاملغرب، رقـم   

 .م ٣٥٤/ ١٣٦
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  
: ، ص)القرآن،رسم املصـاحف 

٨٩.  
ــف يف .١٩٩ ــة التعري ــم  روض رس

  .املصاحف
o     إبراهيم بن عمر بـن إبـراهيم

 .هـ٧٣٢تويف سنة  ،اجلعربي
o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة

: رقـم  ،خدا خبش ببتنه باهلنـد 
، ونسخة يف مكتبـة  ١٨/١٢٨٣

ــة  ــات العربي ــد املخطوط معه
 ةعن تيموري ٤١: بالقاهرة، رقم

 .تفسري ٥٧١/٤
o  مركز امللك فيصل (خزانة التراث

   .)اإلسالمية للبحوث والدراسات
زبدة البيان يف رسوم مصـاحف   .٢٠٠

  .عثمان
o  حممد بن علي الكوبياين عاش يف

 .هـ ٨/٩القرن 



 

   ٣٨ 

 

o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة
 H/١٢٤٤جاريت بربنستون رقم 

٦ ٣٣. 
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  
: ، ص)القرآن؛ رسم املصـاحف 

٦١.  
الزينية علـى مرسـوم اخلـط     .٢٠١

  .قطوع واملوصولامل
o أبو حممد بن القاسم بن : الشاطيب

فريه بن خلف الرعيين، املتوىف يف 
 .هـ ٥٩٠

o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة
: عشرية شرف امللك باهلند، رقم

١٧. 
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  
  ). القرآن؛ رسم املصاحف

سؤال وجـواب حـول رسـم     .٢٠٢
  . القرآن

o كر له مؤلفمل يذ . 
o  توجد منه نسخة خطية يف خزانه

: تطوان بتطوان يف املغرب، رقـم 
 .م ٨٦٧

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

  .منظومة: السراج يف الرسم .٢٠٣
o   محد بن عمر بن خمتار اجلكـين، 

 .هـ١١٢٠تويف يف سنة 

o  توجد منه نسخة خطية يف املكتبة
لزيتونة بتونس يف العبدلية جبامع ا

 .١/١٤٣: رقم تونس،
o  مركز امللك فيصل (خزانة التراث

   .)للبحوث والدراسات اإلسالمية
سراج الطالبني يف رسـم إمـام    .٢٠٤

  .املكيني
o  عبد السالم بن احلسن احلساين، 

 .هـ١١٨١تويف يف سنة 
o  توجد منه نسخة خطية يف اخلزانة

: بالرباط، رقـم ) احلسنية(امللكية 
١٠٤١٩. 

o مركز امللك فيصل (لتراث خزانة ا
   .)للبحوث والدراسات اإلسالمية

مسري الطالبني يف رسم وضـبط   .٢٠٥
  . الكتاب املبني

o الشيخ على حممد الضباع. 
o   مطبعة املشهد احلسيين، الطبعـة

  .هـ١٣٥٧: األوىل، تاريخ النشر
  .شرح أبيات يف الرسم .٢٠٦
o على احلساين. 
o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة

، رقـم  خزانة تطوان بـاملغرب 
 .م٩٦/٧٣٩

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  

: ، ص)القرآن؛ رسم املصـاحف 
١٠٢.  

  .شرح أرجوزة يف رسم القرآن .٢٠٧



 

   ٣٩ 

 

o    أبو احلسن بن احلسـني، ابـن
 .العافية

o    توجد منه نسخة خطيـة بـرقم
يف مؤسسـة امللـك   ) ١/ ٣٥١(

عبد العزيز بالدار البيضاء، بـرقم  
لعربيـة  يف فهرس املخطوطات ا

  ).٧٧. (واألمازيغية
شرح أرجوزة يف ضـبط رسـم    .٢٠٨

  . القرآن
o مل يذكر له مؤلف . 
o  توجد منه نسخة خطية يف اخلزانة

: بالرباط، رقـم ) احلسنية(امللكية 
 .١٢٩٢)١(جمموع

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

  .شرح الرائية .٢٠٩
o  برهان الدين بن حممد. 
o خة خطية يف مكتبة توجد منه نس

يف تركيـا  )/وقف إبراهيم(فاتح 
٤٠. 

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  

: ، ص)القرآن، رسم املصـاحف 
، ويغلب على الظن أنه كتاب ٣١

مجيلة أرباب املراصد لربهان الدين 
  .اجلعربي السابق ذكره

  . شرح الرائية .٢١٠
o  ،أبو شامة شهاب الدين أبو حممد

القاسم إمساعيل بن إبراهيم بن أبو 

 ٦٦٥عثمان املقدسي، املتوىف يف 
 .هـ

o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة
رقم  ١/٢٢دار الكتب بالقاهرة 

 .جماميع ٤٩٣
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  
  ). القرآن؛ رسم املصاحف

  .ريشرح رسم ابن كث .٢١١
o تويف  ،محد بن عثمان البوزيديأ

 .١١القرن يف 
o ةتوجد منه نسخة خطية يف خزان 

ابن يوسف مبراكش بـاملغرب،  
 .٣٥٤/٣: رقم

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

شرح عقيلة أتراب القصـائد يف   .٢١٢
  .أسىن املقاصد

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

، ١٢٠٦جاريت بربنستون، رقم 
B ٦١٢ H،    ذكـر يف الفهـرس

: الشامل لعل مؤلفـه اجلعـربي  
 .إبراهيم بن عمر

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  

: ، ص)رسم املصـاحف القرآن؛ 
٣١ .  

شرح عقيلة أتراب القصـائد يف   .٢١٣
  .أسىن املقاصد



 

   ٤٠ 

 

o شهاب الـدين أبـو   : ابن جبارة
العباس أمحد بن حممد بن الـويل  

 .هـ ٧٢٨، املتوىف يف املقدسي
o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة

، ٣٠٦الظاهرية بدمشـق رقـم   
ونسخة يف دار الكتب بالقاهرة، 

 .١٦٧رقم 
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  
: ، ص)رسم املصـاحف القرآن؛ 

٥٢.  
شرح عقيلة أتـراب القصـائد    .٢١٤

  .للشاطيب يف رسم املصحف
o  أمحد بن حممد بـن  : الكازروين

العمـري نـور الـدين     خضر
 .الشافعي

o  ــة العــارفني ص / ١ج ( -هدي
٦٢.(  

شرح القصيدة الرائية املسـماة   .٢١٥
بعقيلة أتراب القصائد يف أسـىن  

  .املقاصد
o  أبو عبد اهللا حممد بن سليمان بن

 .هـ ٦٧٢حممد، املتوىف يف 
o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة

، ١٧٩٤جامعة الريـاض رقـم   
بة وذكر يف الفهرس الشامل أن نس

 .الكتاب للمؤلف مشكوك فيها
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  

: ، ص)القرآن؛ رسم املصـاحف 
٣٨.  

شرح احملتـوى اجلـامع رسـم     .٢١٦
  . الصحابة وضبط التابع

o عبد اهللا بن حممد بن فارس الوايف. 
o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبه

: عبد اهللا بـن العبـاس، رقـم   
 .١م  ٤/٨١٧

o مركز امللك فيصل (ة التراث خزان
   .)للبحوث والدراسات اإلسالمية

  .شرح مقدمة عقيلة الشاطيب .٢١٧
o مل يذكر له مؤلف. 
o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة

) احلجيـات (أوقاف املوصـل  
 .جمموع ٢٧/٢٢

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  

: ، ص)القرآن؛ رسم املصـاحف 
٣٢ .  

لرائية املوسـوم  شرح منظومة ا .٢١٨
  .برسم الربهان يف هيجان الفرقان

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

 .٢٣ويل الدين بإستانبول برقم 
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  
: ، ص)القرآن؛ رسم املصـاحف 

١٢٢.  



 

   ٤١ 

 

مورد الظمآن يف : شرح منظومة .٢١٩
بد املنظومة أليب ع(رسم القرآن 

اهللا حممد بن حممد بن إبـراهيم  
ي اخلراز، املتوىف شاألموي الشري

  .هـ ٧١٨سنة 
o مل يذكر له مؤلف. 
o  توجد منه نسخة خطية يف اخلزانة

   نسبةً إىل قبيلـة أدوز، (األدوزية 
) هي إحدى قبائل إِداو بعقيـلْ و

مبنطقــة تزنيــت، و نســخة يف 
 .التيدسية

o للمخطوطات  جنيبويه موقع مركز
  .التراث وخدمة

  .شرح مورد الظمآن .٢٢٠
o  مل يذكر له مؤلف. 
o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة

 ).١٣٧٨( ٣٩٣متحف اجلزائر 
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  
: ، ص)القرآن؛ رسم املصـاحف 

٥٠.  
شرح مورد الظمـآن يف رسـم    .٢٢١

، وهـو شـرح   .أحرف القرآن
مورد الظمآن يف رسم القـرآن  

  .للخراز
o   ــي ــن عل ــني ب ــه حس الفقي

 .الشوشاوي
o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة

خزانة القرويني بفـاس، رقـم   
: ، جاء يف الفهرس الشامل١٠٤١

على األغلب هو السماليل أبـو  
عبد اهللا احلسني بن علي بن طلحة 
الرجراجي الشوشاوي، املتوىف يف 

ــاحب ٨٩٩ ـــ ص ــه : ه تنبي
 . العطشان على مورد الظمآن

o مل للتراث العـريب  الفهرس الشا
علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  

: ، ص)القرآن؛ رسم املصـاحف 
١٠١ .  

  .شرح نظم اخلراز يف الضبط .٢٢٢
o  مل يذكر له مؤلف. 
o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة

خزانة القـرويني بفـاس رقـم    
١٠٥٥. 

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  

: ، ص)القرآن؛ رسم املصـاحف 
٤١.  

اء األسقام الواقع لكثري مـن  شف .٢٢٣
قراء األنـام يف كيفيـة رسـم    

  .مصاحف اإلمام
o  أبوعبد اهللا حممد الراضي بن عبد

 .الرمحن السوسي
o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة

: اخلزانة امللكية يف الرباط، بـرقم 
١٠٠٠. 

o للمخطوطات  جنيبويه موقع مركز
  .وخدمة التراث

  .شفاء الظمآن .٢٢٤



 

   ٤٢ 

 

o املتـوىف  حممد بن أمحد، : العويف
 .هـ ١٠٥٠حوايل 

o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة
عارف حكمت، املدينة املنـورة،  

 .قراءات ١٨رقم 
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  
: ، ص)القرآن؛رسم املصـاحف 

٨٢.  
ــتالف   .٢٢٥ ــرآن واخ ــواذ الق ش

  .املصاحف
o    حممد بن أيب نصر بن عبـد اهللا

هـ  ٠٥تويف يف سنة  الكرماين،
 .م١١ -

o أشرف فـؤاد  . د: طبع بتحقيق
حـامت  . د.أ: طلعت، وبتحقيـق 

  .صاحل الضامن
  . ضبط اخلراز .٢٢٦
o   أبو عبد اهللا حممد بن حممد بـن

إبراهيم األموي الشريشي، املتوىف 
 .هـ ٧١٨يف 

o طبع مع مورد الظمآن.  
  .الطراز يف شرح اخلراز .٢٢٧
o حممد بن عبد اهللا بن عبد اجلليل ،

 .التنسي
o محد شرشـال أمحد بن أ :حققه، 

ـ   ةوطبعه جممع امللك فهد لطباع
  .هـ١٤٢٠املصحف الشريف، 

  .طريقة رسم القرآن الكرمي .٢٢٨

o عبد الرمحن خليف. 
o اجلزائـر  الشؤون الدينية، ةوزار، 

  ).جزء من كتاب(، م١٩٨٣
عرض األدلة والـرباهني علـى    .٢٢٩

كتابة املصاحف كاملة يف حيـاة  
سيد املرسلني صـلى اهللا عليـه   

ــا  ــد اخللف ــلم ويف عه ء وس
  . الراشدين

o حممد بن أمحد الشاطري. 
o    دار احلاوي للطباعـة والنشـر

  .والتوزيع
 .عقيلة أتراب القصائد .٢٣٠
o    القاسم بن فريه بن خلف بـن

أمحد الرعيين األندلسي الشـاطيب  
 .هـ٥٩٠تويف يف سنة  ،الضرير

o طبع عدة طبعات .  
  .عمدة البيان يف الرسم والضبط .٢٣١
o     بـراهيم  إحممد بن حممـد بـن

 .هـ٧١٨ يف سنة اخلراز، تويف
o ةتوجد منه نسخة خطية يف اخلزان 

، D ١٣٧١: بالرباط رقـم  ةالعام
الظاهرية  ةونسخة خطية يف مكتب

، ونسخة ٤٤٨٨: بدمشق، رقم
خطية يف خزانه ابـن يوسـف   

 .٥٠٢/٢: مبراكش باملغرب، رقم
o  مركز امللك فيصل (خزانة التراث

   .)للبحوث والدراسات اإلسالمية
  .سوم القرآنعمدة العرفان يف مر .٢٣٢



 

   ٤٣ 

 

o حممد بن عبد الـرمحن،  : النابلي
 .هـ ١٢٧٧كان حياً 

o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة
 .٢٥٧دار الكتب بالقاهرة، رقم 

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  

ــري  ــات التفس ــرآن خمطوط الق
  .٩٤: ، ص)وعلومه

عمدة املتلقن من شروح عقيلـة   .٢٣٣
  .أتراب القصائد

o  دين حممد بن عبد الرمحن مشس ال
 .السخاوي

o ــون ــاح املكن ص / ٢ج ( ،إيض
١٢٤(.  

عنوان الدليل من مرسوم خـط   .٢٣٤
  .التنزيل

o ابـن  ، محد بن حممدأبو العباس أ
ــا األ زدي، تــويف يف ســنة البن

 .م١٣٢١ -هـ ٧٢١
o  ــع يف ــد طب ــرب وق دار الغ

ــالمي ــريوت، اإلس ــع ب ، وطب
  .الدكتورة هند شليب: بتحقيق

  .فائدة يف رسم املصحف .٢٣٥
o مل يذكر له مؤلف. 
o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة

التيمورية بدار الكتب بالقـاهرة  
 .٣٩٢برقم 

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  

: ، ص)القرآن؛ رسم املصـاحف 
١٢٣.  

  .فتاوى يف رسم القرآن .٢٣٦
o محد بن عمر احلبيشيأ. 
o    ـ  ةيوجد منـه مصـور يف مكتب

ــم   ــة بقس ــغرات الفيلمي املص
ملخطوطات باجلامعة اإلسـالمية  ا

باملدينة املنورة، رقمه يف القسـم  
٦٨٣٢/١١. 

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

الفتح الرباين يف عالقة القراءات  .٢٣٧
  . بالرسم العثماين

o حممد حممد سامل حميسن. 
o    طبعته جامعة اإلمام حممـد بـن

: سعود اإلسالمية، تاريخ النشـر 
  .م١٩٩٤-هـ١٤١٥

فتح الـرمحن بشـرح مـورد     .٢٣٨
  .الظمآن

o حممد بن عثمان بـن  : ابن كيكي
 .سعيد الطوسي

o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة
دار الكتــب يف القــاهرة رقــم 

ب، الفهرس الشـامل   ١٩١٣٩
ــالمي  ــريب واإلس ــراث الع للت

علوم القرآن؛ رسـم  (املخطوط 
، وللكتاب ٤٩: ، ص)املصاحف

تبـة  نسخ خمطوطة عديدة يف مك
ــرويني  ــة الق ــة وخزان الظاهري



 

   ٤٤ 

 

ومتحف اجلزائر وجامعة اإلمارات 
  .وغريها.. والتيمورية

فتح الرمحن وراحة الكسالن يف  .٢٣٩
  .رسم القرآن

o   حممد " أبو زيد". 
o   ص / ١ج ( ،معجم املطبوعـات

٣١٣(.  
فتح املنان يف شرح مورد الظمآن  .٢٤٠

  .يف رسم القرآن
o   محد بـن  أاإلمام عبد الواحد بن

تـويف سـنة    ،شـر ابن عا ،علي
 .م١٦٣١ -هـ ١٠٤٠

o    يوجد مكتبة األزهر حتت رقـم
ونسـخة   ،قراءات ٢١٩٢) ٢٦(

يف مكتبة مركز امللـك فيصـل   
للبحوث والدراسات اإلسـالمية  

 .ف-١-٠٤٠٤: بالرياض رقم
o  مركز امللك فيصل (خزانة التراث

 ،)للبحوث والدراسات اإلسالمية
وقد حقق يف عدد من الرسـائل  

  .اجلامعية
احملمدية علـى األسـئلة    الفتوى .٢٤١

  . اهلندية عن املرسومات القرآنية
o تـويف   ،حممد بن قنديل الرمحاين

 .هـ١٣٤٢بعد 
o  توجد منه نسخة خطية يف املكتبة

] ٣٩٣: [األزهرية، بالقاهرة، رقم
ــض ٥٣٩٠٥ ، ووردت يف بعـ

كشف النقاب : الفهارس بعنوان
 .والران

o  مركز امللك فيصل (خزانة التراث
   .)ت اإلسالميةللبحوث والدراسا

ــد  .٢٤٢ ــم (الفرائ ــوزة يف رس أرج
  )املصاحف

o عبد العاطي التكروري. 
o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة

التيمورية بدار الكتب بالقـاهرة  
، ونسخة خطية بـدار  ٣٩٩رقم 

منظومة : الكتب بالقاهرة بعنوان
الفوائد يف رسم املصاحف رقـم  

٢٨١. 
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

ـ  علـوم  (وط واإلسالمي املخط
: ، ص)القرآن؛ رسم املصـاحف 

١٠١.  
فصل اخلطاب يف سالمة القرآن  .٢٤٣

  .الكرمي
o وحممـد   ،محد السيد الكـومي أ

 .يوسف القاسم
o تـاريخ  مطبعة املدين بالعباسية ،

  .م١٩٧٢: النشر
  .فصل يف رسم القرآن .٢٤٤
o عبد اهللا املصمودي اهلنتايت. 
o   توجد منه نسخة خطية ضـمن

خبزانـة  ) ٦٩٦(جمموع بـرقم  
طات احلبسـية بالزاويـة   املخطو

احلمزاوية بإقليم الرشـيدية، و يف  
دليل خمطوطات اخلزانات احلبسية 

 ).١٢٥٤(برقم 



 

   ٤٥ 

 

o  موقع مركز جنيبويه للمخطوطات
  .وخدمة التراث

فن رسم القـرآن يف مصـحف    .٢٤٥
   .ماليزيا

o خري الدين بن رملي. 
o يذ: إشـراف  ،رسالة ماجستري 

الكفل احلاج حممد يوسف، تاريخ 
ــة ــل ، م ٢٠٠٧ :األطروح دلي

ــة  ــة ألكادميي ــائل العلمي الرس
الدراسات اإلسـالمية جبامعـة   

 ،جماهـد جـت   :ماليا، إعداد
  . الكفل يوسف يوذ

فوائد البدرية يف بيان علم القرآن  .٢٤٦
من العلل واملراتـب والوقـوف   

يف  ةالالزم والكفر اجلازم والكتاب
  . املصاحف

o محد بن حممد بن املراغيأ. 
o كتبة توجد منه نسخة خطية يف امل

جامعه امللك سـعود   -املركزية 
 .٢٠٦٩: بالرياض رقم

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

الفوائد اللطيفـة والطريفـة يف    .٢٤٧
  .رسوم املصاحف العثمانية

o  ماسي، تـويف  حسني بن علي األ
 .هـ١٠٦٤سنة 

o  توجد منه نسخة خطية يف املكتبة
، ١٦١٦: املركزية بالرياض رقم

ونسخة خطية يف التيمورية بدار 

 ١٧٦: الكتب بالقـاهرة رقـم  
 .جماميع

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

الفهرس الشامل للتراث العـريب  
علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  

: ، ص)القرآن؛ رسم املصـاحف 
٨٣.  

فوائد وأجوبة يف الرسم والضبط  .٢٤٨
  .والتجويد

o بن احلسني الـزوايل   عبد السالم
 .وآخرون

o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة
/ ٩١خزانة تطوان باملغرب رقم 

٨٦١. 
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  
: ، ص)القرآن؛ رسم املصـاحف 

  .، لعله الكتاب الذي يليه١٠٨
يف الرسم والضبط  ةفوائد وأجوب .٢٤٩

  .والتجويد
o  مل يذكر له مؤلف. 
o ةنه نسخة خطية يف خزانتوجد م 

: تطوان بتطوان يف املغرب، رقـم 
 .م ٨٦١

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

   .لعله الكتاب السابق
  .يف رسم القرآن .٢٥٠
o مل يذكر له مؤلف. 



 

   ٤٦ 

 

o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة
التيمورية بدار الكتب بالقـاهرة  

جماميع، ونسخة خطية  ٣٩٢برقم 
بنفس العنوان يف متحف اجلزائـر  

 ).١٥٨٨( ٣٩٨برقم 
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  
: ، ص)القرآن؛ رسم املصـاحف 

١٢٣.  
  . يف رسم املصاحف .٢٥١
o مل يذكر له مؤلف. 
o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة

مركز امللك فيصـل للبحـوث   
والدراسات اإلسالمية بالرياض، 

 .ف-١٩٤٣: رقم
o مركز امللك فيصل (زانة التراث خ

   .)للبحوث والدراسات اإلسالمية
يف شرح مورد الظمآن من أول  .٢٥٢

باب حكـم رسـم اهلمـز يف    
: املصاحف إىل ايـة الكتـاب  

   .اًدراسة وحتقيق
o عمر عبد اهللا علي الثويين. 
o من جامعـة أم   ،رسالة ماجستري

كلية الـدعوة وأصـول    /القرى
 .قسم الكتاب والسنة /الدين

o دة معلومات الرسائل اجلامعية قاع
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  

  . للبحوث والدراسات اإلسالمية

يف الفرق بني رسـم املصـحف    .٢٥٣
الشريف وبني رسـم القواعـد   

 .اإلمالئية
o   حممد عادل عبد السالم الشريف

 .احلسيين اخلليلي
o  ،ردناأل دار الفقه واحلـديث-

: تــاريخ النشــر  ،عمــان
  .م١٩٨٤ –هـ١٤٠٤

  .اءات ورسم املصاحفيف القر .٢٥٤
o  مل يذكر له مؤلف. 
o ةتوجد منه نسخة خطية يف مكتب 

: رقـم  ،املخطوطات بالكويـت 
، ويف ٣٤٠عن الظاهرية  ١٥١٢

عـن   ٤٥٠نفس املكتبة بـرقم  
 .٣٤٠الظاهرية 

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

فيما يلزم من علم القراءة وعلم  .٢٥٥
ـ  احف وسـبب  الرسم يف املص

  . اختالف الرسم
o مل يذكر له مؤلف. 
o ةتوجد منه نسخة خطية يف مكتب 

ــات   ــايل للدراس ــد الع املعه
ــم ــبريوت، رق : اإلســالمية، ب

٤٨/١. 
o  مركز امللك فيصل (خزانة التراث

   .)للبحوث والدراسات اإلسالمية
القراءات بني املصحف العثماين  .٢٥٦

  . والرواية



 

   ٤٧ 

 

o كمال قده. 
o األمري من جامعة  ،رسالة ماجستري

 /القادر للعلـوم اإلسـالمية   عبد
: اجلزائــر، تــاريخ األطروحــة

 .م٢٠٠٠
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

  .الدراسات القرآنية للجيوسي
ثرهـا يف  أالقراءات املتـواترة و  .٢٥٧

ــرآين واأل ــم الق ــام الرس حك
  . الشرعية

o احلبش حممد. 
o تاريخ النشردمشق ،دار الفكر ، :

  .م١٩٩٩
القراءات والتجويـد والرسـم    .٢٥٨

والضبط بـني القـرن العاشـر    
 .  والثالث عشر اهلجري

o عبداهللا علي العوض. 
o  أم ، من جامعـة  دكتوراهرسالة

كلية أصـول  / درمان اإلسالمية
ــدين ــودان/ ال ــاريخ الس ، ت

   .م١٩٨٩: األطروحة
  . القرآن الكرمي تارخيه وعلومه .٢٥٩
o حممد عبد اهللا املهدي البدري. 
o الطبعـة األوىل  ،.دار القلم، ديب: 

  .م١٩٨٤-هـ١٤٠٤
وىل يف القرآن الكرمي الوثيقة األ .٢٦٠

  .مراحل التدوين: اإلسالم
o قبيسي حممد. 

o  بـريوت اجلديـدة،   اآلفاقدار ،
 .م١٩٨٨: تاريخ النشر

قصة النقط والشكل يف املصحف  .٢٦١
  الشريف

o  حسان عبد احلي الفرماوي. 
o القاهرةمطبعة حسان ب.   
  . يف رسم القرآن ةقصيد .٢٦٢
o مل يذكر له مؤلف. 
o  خطيـة يف دار  توجد منه نسخة

بأبوظيب ) أبو ظيب(الكتب الوطنية 
 .مج٦-٧٨/٣ب /٢: رقم

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

  .قواعد الرسم العثماين .٢٦٣
o مل يذكر له مؤلف. 
o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة

امسيحان سلطان بتركيا، بـرقم  
٦٣. 

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
علـوم  (ي املخطـوط  واإلسالم

: ، ص)القرآن؛ رسم املصـاحف 
١٢٣.  

  .قواعد رسم القرآن .٢٦٤
o  محد احللوائيأعلي بن. 
o ةتوجد منه نسخة خطية يف املكتب 

: حبيدر آباد باهلند، رقم ةاآلصفي
١١٢( ١/٣٠٢(. 

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



 

   ٤٨ 

 

 .قواعد يف رسم اخلط .٢٦٥
o  حــافظ  زيــن الــدين طــاهر

 .األصفهاين
o  توجد منه نسخة خطية يف مركز

امللك فيصل للبحوث والدراسات 
رقـم ب   ،اإلسالمية بالريـاض 

٢٠١١. 
o  مركز امللك فيصل (خزانة التراث

   .)للبحوث والدراسات اإلسالمية
القواعد املفيدة والفوائد الفريدة  .٢٦٦

يف الكتابة القياسية االصطالحية 
وجتويد القرآن ورسم املصاحف 

عثمانية علـي بـن إمساعيـل    ال
   .حتقيق ودراسة: املصري

o   ــدم ــني جحي ــف حس يوس
 .السحيمات

o مـن اجلامعـة    ،رسالة ماجستري
 ،م١٩٩٠:تاريخ املناقشة ،األردنية
 .اد املوسى: إشراف

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  

  . للبحوث والدراسات اإلسالمية
اجلديد يف  القول السديد والنمط .٢٦٧

   .وجوب رسم اإلمام والتجويد
o تـويف   ،حممد بن رسول الربزجني

 .هـ١١٠٣سنة 
o ةتوجد منه نسخة خطية يف مكتب 

، ٩٢٥٩: الظاهرية بدمشق، رقم
األسد بدمشق،  ةونسخة يف مكتب

 .٩٢٥٩: رقم

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

ـ  .٢٦٨ حف القول املنيف يف رسم املص
  . الشريف

o   سعيد عبد اهللا احملمد العبـد اهللا
 .احلموي املكي

o تاريخ النشـر  ،املؤلف :الناشر :
  .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤

  .كتاب يف طريق املصحف .٢٦٩
o مل يذكر له مؤلف. 
o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة

 .٤/١كلية الدعوة بالقدس، برقم 
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  
: ، ص)رسم املصـاحف  القرآن؛

١٢٤.  
بالرسـم  : كتابة القرآن الكرمي .٢٧٠

  .و احلروف الالتينيةأمالئي اإل
o الفرماوي عبد احلي. 
o تــاريخ النشــردار التوزيــع ، :

  .م١٩٩٠
كتابة القرآن الكرمي بغري الرسم  .٢٧١

ــاين ــة : العثم ــة تارخيي دراس
  موضوعية

o  مها عبد اهللا اهلدب. 
o حبث من جامعـة   ،رسالة علمية

 /ن سعود اإلسالميةاإلمام حممد ب
قسم القـرآن   /كلية أصول الدين



 

   ٤٩ 

 

إبراهيم سعيد : إشراف ،وعلومه
 .الدوسري

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  

  . للبحوث والدراسات اإلسالمية
  .كتابة القرآن وإكرام املصحف .٢٧٢
o    أبو زكريا حيىي ين شرف بـن

بري بن حسن بن حسـني بـن   
ام احلزامي زبن ح ةعحممد بن مج

 .احلوراين
o  ص / ٢ج ( ،معجم املطبوعـات

١٨٧٦.(  
  . كتاب النقط .٢٧٣
o   عثمان بن سعيد بن عثمان بـن

سعيد بن عمر األموي مـوالهم  
تـويف يف سـنة    ،القرطيب الداين

 .هـ٤٤٤
o   ستانبولإطبع مطبعة الدولة يف، 

  .م١٩٣٢
  .كتاب املوسوم باملصحف الكرمي .٢٧٤
o إبراهيم بن حممد األموي. 
o  منه نسخة خطية يف مكتبة توجد

، مع ٨عاشر أفندي تركيا، رقم 
اجلواهر املضـية علـى املقدمـة    
اجلزرية للفضايل أيب الفتح سيف 
الدين بن عطـا اهللا، املتـوىف يف   

 .هـ ١٠٢٠
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  

: ، ص)القرآن؛ رسم املصـاحف 
٩٩.  

  .كشف األسرار .٢٧٥
o مل يذكر له مؤلف. 
o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة

 .٧٢فاتح بتركيا، رقم 
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  
: ، ص)القرآن؛ رسم املصـاحف 

١٢٥.  
ــم   .٢٧٦ ــرار يف رس ــف األس كش

  .مصاحف األمصار
o صـدر الـدين أبـو    : الشريازي

اخلطــاب حممــد بــن حممــود 
 .هـ٧٧٦الشافعي، املتوىف يف 

o ة يف مكتبة توجد منه نسخة خطي
رقم ) احلاجيات(أوقاف املوصل 

ــوع  ٣/٢٢ ــخة ١٠جمم ، ونس
خطيــة أوقــاف بغــداد رقــم 

، ونسخة خطية جامعة ١/٢٤٠٥
 .٣/م ٣٤٨٤: بالرياض رقم

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  

: ، ص)القرآن؛ رسم املصـاحف 
٥٨.  

  .كشف الرمز .٢٧٧
o  محد بن عبد اهللا الربعيأ. 
o  نسخة خطيـة يف دار  توجد منه

بأبوظيب ) بوظيبأ( الوطنيةالكتب 
 .مج٤-١٤٤/١ب /٢: رقم



 

   ٥٠ 

 

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

كشف الغمام يف ضبط مرسـوم   .٢٧٨
  . ماماإل

o احلسن بن علي املنبهي الشباين. 
o اخلزانة  توجد منه نسخة خطية يف

 .بالرباط) احلسنية(امللكية 
o مركز امللك فيصل (تراث خزانة ال

   .)للبحوث والدراسات اإلسالمية
  . األرباعكشف القناع يف رسم  .٢٧٩
o  حممد بن حممد بـن  أبو عبد اهللا

 ٨٣٠، املتوىف يف طار البكريبيال
 .هـ

o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة
مركز امللك فيصـل للبحـوث   

 ،والدراسات اإلسالمية بالرياض
 .فب-٢٥٤٦: رقم

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

  .كفاية الطالب .٢٨٠
o إدريس بن حممد بـن   أبو العالء

، تـويف يف سـنة   ةمحد املنجـر أ
 .هـ١١٣٧

o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة
خزانة تطوان بـاملغرب، رقـم   

 .م ٨٨١/ ١٧٧
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  
: ص ،)القرآن؛ رسم املصـاحف 

٩١.  

مالء العريب وحبث كالم على اإل .٢٨١
  .مفصل يف رسم القلم القرآين

o جالل احلنفي. 
o م١٩٨٨: ، تاريخ النشربغداد.  
  .كنز اللطائف .٢٨٢
o مل يذكر له مؤلف. 
o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة

/ ٢٠٤العمومية بتركيـا، رقـم   
٧٥. 

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  

: ، ص)املصـاحف القرآن؛ رسم 
  .، و لعله الكتاب التايل١٢٥

ليـه  إكنز اللطائف فيما حيتـاج   .٢٨٣
  .تصحيح املصاحف

o حسني بن عثمان القارئ. 
o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة

خزانة ضياء شكارة بالعراق، رقم 
٥٦. 

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  

: ، ص)القرآن؛ رسم املصـاحف 
  .لكتاب الذي يليه، ولعله ا١٠٩

ليـه  إكنز اللطائف فيما حيتـاج   .٢٨٤
  .تصحيح املصاحف

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

، بالرباط، )احلسنية(اخلزانة امللكية 
ز،  ١١٩٤٣ )٢(جممـوع : رقم



 

   ٥١ 

 

ونسخة خطية يف مكتبة املكتبـة  
: ، باملدينة املنورة، رقـم ةاحملمودي
٢٨٢٧. 

o  ك فيصل مركز املل(خزانة التراث
، )للبحوث والدراسات اإلسالمية

  .لعله الكتاب السابق
كنوز ألطاف الربهان يف رمـوز   .٢٨٥

  .وقاف القرآنأ
o  حممد الصادق اهلندي، تويف بعد

 .هـ١٢٩٠سنة 
o  توجد منه نسخة خطية يف املكتبة

، ١١٣٩: رقم ،املركزية بالرياض
 ونسخة خطية يف املكتبة األزهرية

 .٨٢٥٩] ٥٤٦: [بالقاهرة،رقم
o مركز امللك فيصل (انة التراث خز

   .)للبحوث والدراسات اإلسالمية
كتابة : كيف نتأدب مع املصحف .٢٨٦

   .استماعاً – تعلماً -قراءة  -
o حممد رجب فرجاين. 
o ــاريخ  ،دار االعتصــام القاهرة،ت

  .م١٩٧٨-هـ١٣٩٨: النشر
اللؤلؤ املنظوم يف ذكر مجلة مـن   .٢٨٧

  .املرسوم
o حممد بن أمحد بن احلسن : املتويل

يمان الشافعي، املتـوىف يف  بن سل
 .هـ١٣١٣

o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة
رقـم   ١/٦٠األزهرية بالقاهرة، 

)١٦٢٢٨) ١٩٠. 

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  

: ، ص)القرآن؛ رسم املصـاحف 
٩٧.  

  .المية يف رسم القرآن الكرمي .٢٨٨
o حممد بن أمحد السوسي. 
o كز توجد منه نسخة خطية يف مر

جنيبويه للمخطوطات و خدمـة  
 . ]٥٥/٥مج[التراث 

o للمخطوطات  جنيبويه موقع مركز
  .وخدمة التراث

. لطائف البيان يف رسم القـرآن  .٢٨٩
  ،)شرح مورد الظمآن(
o   بو زيت حارأأمحد حممد. 
o  ،طبعه حممد علي صبيح وأوالده

القـاهرة، تـاريخ    ،الطبعة الثانية
  .هـ١٤٠٠: النشر

  .حملات من تاريخ القرآن .٢٩٠
o  حممد علي األشيقر. 
o ،تاريخ  ،بريوت مؤسسة األعلمي

  .م١٩٨٨: النشر
ما حذف وما زيد من أحـرف   .٢٩١

يف القـراءات   ورمساً العلة لفظاً
  . السبع

o كمال أمحد أمني عباينة . 
o مـن جامعـة    ،رسالة ماجستري

حميي الـدين  : إشراف ،الريموك
 :رمضان، تـاريخ األطروحـة  

 .م١٩٩٨



 

   ٥٢ 

 

o  ــة ــائل اجلامعي ــاف الرس كش
  .ي يف الدراسات القرآنيةللجيوس

جمموع البيان يف شـرح ألفـاظ    .٢٩٢
  .مورد الظمآن

o     أبو احلسن علـي بـن احلسـن
الزرهوين الزوايل املشهور بـابن  

 .أيب العافية
o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة

 -١٣٨٦( ٣٩٢متحف اجلزائر، 
، ونسخة خطيـة يف دار  )١٢٠٨

 .٤٣٢الكتب بالقاهرة رقم 
o  يب الفهرس الشامل للتراث العـر

علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  
: ، ص)القرآن؛ رسم املصـاحف 

١٠٧.  
جمموع البيان يف شـرح ألفـاظ    .٢٩٣

  . مورد الظمآن
o علي بن إبراهيم بـن  : الزرهوين

 ).هـ١٠٧٢(احلسن التروايل ت 
o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة

دار الكتب الوطنية بتونس، رقم 
٥٣٠. 

o    الفهرس الشامل للتراث العـريب
علـوم  (خطـوط  واإلسالمي امل

: ، ص)القرآن؛ رسم املصـاحف 
٥٠.  

جمموع البيان يف شـرح ألفـاظ    .٢٩٤
و هو شرح على (مورد الظمآن 

منظومة مورد الظمآن يف رسـم  
القرآن، أليب عبد اهللا حممد بـن  

حممد بـن إبـراهيم األمـوي    
ي اخلراز، املتوىف سـنة  شالشري
  ). هـ ٧١٨

o علي بن إبراهيم بـن  : الزرهوين
ــروايل ت  ــن الت  ١٠٧٢(احلس

 ).هـ
o  توجد منه نسخة خطية يف نسخة

التابعة لقبيلـة  (اخلزانة احملجوبية 
ــت ــة بتزني ــع )رمسوك ، موق

للمخطوطـات   جنيبويـه  مركز
، ولعلها اليت نسبها وخدمة التراث

الفهرس الشامل للتراث العـريب  
علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  

: ، ص)القرآن؛ رسم املصـاحف 
البن أيب العافية أيب احلسـن   ٤٩
بن احلسن الزرهوين الزوايل،  على

  .ولعله الكتاب الذي يليه
 .املتحف يف رسم املصحف .٢٩٥
o عبد الكرمي إبراهيم عوض صاحل. 
o  طنطـا،   ،دار الصحابة للتـراث

ـ ١٤٢٧: تاريخ النشـر   -هـ
  .م٢٠٠٦

  .املتحف يف أحكام املصحف .٢٩٦
o الرشيد صاحل حممد. 
o تـاريخ  بريوت، مؤسسة الريان ،

  .م٢٠٠٤: النشر
  صاحفاحملكم يف نقط امل .٢٩٧
o  عثمان بن سعيد بـن  أبو عمرو

عثمان بن سعيد بن عمر األموي 
 .موالهم القرطيب الداين



 

   ٥٣ 

 

o عزة حسن، دار الفكـر   :حتقيق
دار الفكــر . دمشــق-ســورية

الطبعـة  ، بريوت-لبنان ،املعاصر
ـ ١٤١٨ ،الثانية وطبـع يف   ،هـ

جممع امللك فهد لطباعة املصحف 
  .الشريف

  .خمتصر التبيني هلجاء التنزيل .٢٩٨
o سليمان بـن جنـاح   ، احابن جن

، األموي األندلسـي القـرطيب  
أمحـد بـن أمحـد     ،هـ٤٩٦

 .شرشال
o     رسالة دكتـوراه مـن اجلامعـة

كلية القرآن الكـرمي   /اإلسالمية
 قسـم  /والدراسات اإلسـالمية 

ــري ــة ،التفس ــاريخ املناقش : ت
حممد سامل : إشراف ،هـ١٤١٣
 .وعبد اهللا بن عمر األمني ،حميسن

o  اجلامعية قاعدة معلومات الرسائل
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  

، للبحوث والدراسات اإلسالمية
طبع جممع امللك فهـد لطباعـة   

ــريف، ط ــحف الشـ : املصـ
  . هـ١/١٤٢١
خمتصر تلخـيص مـا رسـم يف     .٢٩٩

  .املصحف الشريف
o مل يذكر له مؤلف. 
o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة

 ٣٥٨دار الكتب بالقاهرة، برقم 
 .جماميع

o اث العـريب  الفهرس الشامل للتر
علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  

: ، ص)القرآن؛ رسم املصـاحف 
١٢٥.  

  .يف رسم املصاحف املختصر .٣٠٠
o    إمساعيل بن ظافر بن عبـد اهللا

 .هـ٦٣٢تويف سنة  ،العقيلي
o غامن قـدوري  . د.أ: طبع بتحقيق

احلمد، بدار عمار األردن، وطبع 
حممد عمر اجلنـايين، يف  : بتحقيق

  .قطر
ـ   .٣٠١ حف املختصر يف مرسـوم املص

  .الكرمي
o إمساعيل بن ظافر العقيلي. 
o محد  ،غامن قدوري احلمد :حتقيق

صاحل الناصري، طبع دار عمـار  
عمان، تـاريخ   ،للنشر والتوزيع

  .م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩: النشر
خمتصر مـا رسـم يف القـرآن     .٣٠٢

  .الشريف
o  بن خلف بن  أبو الطاهر إمساعيل

سعيد السرقسطي، تويف يف سـنة  
 .هـ٤٥٥

o يف مكتبة  توجد منه نسخة خطية
 ،بالقـاهرة  املصـرية دار الكتب 

، ونسخة يف )٢٦٠( ١/٢٧: رقم
 العربيةمكتبة معهد املخطوطات 

عـن دار   ٨١: رقـم  ،بالقاهرة
 .قراءات ٢٦٠ املصريةالكتب 



 

   ٥٤ 

 

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

  .خمتصر مرسوم املصحف .٣٠٣
o   عثمان بن سعيد بن عثمان بـن

عمر األموي مـوالهم   سعيد بن
تـويف سـنة    ،القرطيب الـداين 

 .هـ٤٤٤
o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة

رقم  ،نبول بتركيااستإيا صوفيا بأ
، ونسخة خطية يف مكتبة ٤٨١٤

الفاتيكــان بالفاتيكــان، رقــم 
١٤٥٦/٤. 

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

  .لعله املقنع للداين غالباً
  .خمتصر املقنع .٣٠٤
o مل يذكر له مؤلف. 
o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة

 .١٤-٤٨:أيا صوفيا بتركيا، رقم
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  
  ). القرآن؛ رسم املصاحف

  .خمتصر املقنع على الرائية .٣٠٥
o  مل يذكر له مؤلف. 
o  توجد منه نسخة خطية يف املكتبة

 ١٣٩٧: [رقم األزهرية بالقاهرة،
ــاميع ، ووردت ٢٢٢٨٨ ]جمـ
خمتصـر يف رسـم   : بعنوان آخر

 .املصحف

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

  مرسوم خط املصحف  .٣٠٦
o  إمساعيل بـن ظـافر   أبو الطاهر

بن عبد اهللا، املتـوىف يف   العقيلي
 .هـ ٦٢٣

o حممد عمر عبـد   :حتقيق ودراسة
 ،الة ماجستريالعزيز اجلنايين، رس

من اجلامعة اإلسـالمية باملدينـة   
حممد بن حممـد  : املنورة، إشراف

 .مخيس شعبان
o    مركز الدراسـات واملعلومـات

  .القرآنية مبعهد الشاطيب
مرسوم اخلط وما اختلـف فيـه    .٣٠٧

  . قراء األمصار وما اتفقوا عليه
o   حممد بن القاسم بن حممد ابـن

 .هـ٣٢٨نباري، تويف يف سنة األ
o ـ توجد نسخة م  ةصورة يف مكتب

ــم   ــة بقس ــغرات الفيلمي املص
املخطوطات باجلامعة اإلسـالمية  
باملدينة املنورة، رقمه يف القسـم  

٢//١٤٦٩. 
o  مركز امللك فيصل (خزانة التراث

   .)للبحوث والدراسات اإلسالمية
مرسوم خطوط مصاحف أهـل   .٣٠٨

  .األمصار
o   عثمان بن سعيد بن عثمان بـن

سعيد بن عمر األموي مـوالهم  
تـويف سـنة    ،الـداين  القرطيب

 .هـ٤٤٤



 

   ٥٥ 

 

o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة
: بالرباط، رقـم  ةاخلزانة احلسني

ــوع،١٧١٩ ، ٤٠)٢(جممـــ
 .٤٥٥٧)١(جمموع

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

  .هذا الكتاب هو املقنع للداين
  .مرسوم املصحف .٣٠٩
o زبان بـن  : أبو عمرو بن العالء

ار التميمي املـازين  العالء بن عم
 .هـ ١٥٤البصري، املتوىف يف 

o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة
) م(أيا صوفيا يف تركيا بـروك  

١/١٥٨. 
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  
  ). القرآن؛ رسم املصاحف

مرسوم املصحف الكرمي علـى   .٣١٠
  .رواية أيب عمرو

o   عثمان بن سعيد بن عثمان بـن
ن عمر األموي مـوالهم  سعيد ب

تـويف سـنة    ،القرطيب الـداين 
 .هـ٤٤٤

o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة
ــ ــات العربي ــد املخطوط  ةمعه

 يـا أعـن   ٨٣: بالقاهرة، رقـم 
 .٤٨١٤/١صوفيا 

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

  .املصاحف .٣١١

o  أبو بكر اآلدمي. 
o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة

) األسـد  ةضمن مكتب(الظاهرية 
 .)٤٠٦( ٢٧: بدمشق رقم

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

املصــاحف البــن أيب داود    .٣١٢
   .اًدراسة ونقد: السجستاين

o بكر  أبواحلافظ : املؤلف األصلي
يب داود سليمان بن أعبد اهللا بن 

سنة  املتوىف ،األشعث السجستاين
ح الـدين طـه   هـ، صال٣٠٦

 .اجليزاوي
o مـن جامعـة    ،رسالة ماجستري

كلية أصـول الـدين،    /األزهر
حمب الدين عبد  :وكذلك حققه

يف ، السبحان نورالـدين واعـظ  
من جامعـة أم   ،رسالة ماجستري

كلية الـدعوة وأصـول    /القرى
قسم الكتاب والسنة تاريخ  /الدين

 .هـ١٤١٣: املناقشة
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

لصادرة عن مركز امللك فيصـل  ا
، للبحوث والدراسات اإلسالمية
 ،وطبع املطبعة الرمحانيـة مبصـر  

   .م١٩٣٦-هـ١٣٥٥
  . املصباح .٣١٣
o حممد بن املصباح. 
o  توجد منه نسخة خطية يف املكتبة

، ٢٨٠٩: املركزية بالرياض، رقم



 

   ٥٦ 

 

ونسخة خطية يف اخلزانة العامـة  
 ١١٤٧، ١٥٥٧D: بالرباط، رقم

D. 
o  مركز امللك فيصل (خزانة التراث

   .)للبحوث والدراسات اإلسالمية
املصباح يف بيان احلذف والثبت  .٣١٤

  )أرجوزة يف رسم املصحف(
o  لعله ابـن  (أبو زيد عبد الرمحن

القاضي املكناسي أبو زيد عبـد  
الرمحن بن أيب القاسم، املتوىف يف 

 ).هـ١٠٨٢
o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة

 .٥٨٣٥الظاهرية بدمشق رقم 
o الشامل للتراث العـريب   الفهرس

علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  
: ، ص)القرآن؛ رسم املصـحف 

١٠٥.  
  .املصباح يف حذف القرآن .٣١٥
o مل يذكر له مؤلف. 
o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة

دار الكتب الوطنية بتونس رقـم  
٢٧٦. 

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  

: ، ص)القرآن؛ رسم املصـاحف 
١٢٤.  

  .املصحف .٣١٦
o  علي بن احلسن بن : كراع النمل

احلسني اهلنائي الدوسي أبو احلسن 

ــنة  ،املصــري ــويف بعــد س ت
 .هـ٣٠٧

o ــارفني ــة الع ص / ١ج ( ،هدي
٣٥٨(.  

دراسـة يف  : املصحف الشريف .٣١٧
خطوطه وفنونه من بدايته حـىت  

 ةجمموع، سقوط اخلالفة العباسية
دار الكتب والوثـائق القوميـة   

  بالقاهرة
o  رشاد أمنية حممد. 
o جامعـة   مـن  ،رسالة ماجستري

قسـم   /كليـة اآلداب  /القاهرة
ــائق ــات والوث ــاريخ  ،املكتب ت

ــة ــراف م،١٩٨٩: املناقش : إش
و حسـني   ،حممود عباس محودة

 .عبد الرحيم عليوة
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

الصادرة عن مركز امللك فيصـل  
  .للبحوث والدراسات اإلسالمية

  .مصحف عثمان .٣١٨
o   كاتبهمل يذكر. 
o ةتوجد منه نسخة خطية يف مكتب 

ــم  ــبريوت، رق ــة ب : اجلامع
١١٩١/٤. 

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

املعجم املفهرس لرسـم ألفـاظ    .٣١٩
دراسة إحصائية : القرآن الكرمي

تطبيقية مقارنة بـني مصـحف   
األمصار مع القواعد واألصـول  



 

   ٥٧ 

 

قتـه  العامة للرسم العثماين ومواف
   .للقراءات املتواترة

o حسن حنفي سري. 
o  ــكندرية ــز اإلســ مركــ

  .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥للكتاب،
 .مفتاح األمان يف رسم القرآن .٣٢٠
o أمحد مالك الفويت. 
o عبد العظيم خياط، دار  :مراجعة

القاهرة، تاريخ  ،الطباعة احملمدية
م، الطبعة األوىل، ١٩٦٣: النشر

شرح للمحتوى اجلـامع رسـم   
لعبد اهللا  ،الصحابة وضبط التابع

بن حممد األمني بن فال بن عبـد  
  . اهللا اجلكين

مقدمة يف بيان أصـول رسـم    .٣٢١
مصحف عثمان (املصحف اإلمام 

  ).بن عفان
o حممد بن حممد األصبهاين. 
o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة

ــاميع  ــق، ا ــة بدمش الظاهري
 .جمموع٣٢٨/٧رقم  ١/١٧٢

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
علـوم  (ط واإلسالمي املخطـو 

: ، ص)القرآن؛ رسم املصـاحف 
٩٩.  

  .مقدمة يف رسم املصاحف .٣٢٢
o مل يذكر له مؤلف. 
o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة

 .٢٥٩: دار الكتب بالقاهرة رقم

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  

: ، ص)القرآن؛ رسم املصـاحف 
١٢٥.  

  .مقدمة يف علم الرسم .٣٢٣
o مل يذكر له مؤلف. 
o منه نسخة خطية يف مكتبة  توجد

مركز امللك فيصـل للبحـوث   
 ،والدراسات اإلسالمية بالرياض

: ووردت بعنـوان ، ٢١٦٢: رقم
احلروف اليت كتب بعضها علـى  

 .خالف البعض يف املصحف
o  مركز امللك فيصل (خزانة التراث

   .)للبحوث والدراسات اإلسالمية
ــاحف  .٣٢٤ ــم املص ــع يف رس املقن

  .العثمانية
o  بن عثمان بـن  عثمان بن سعيد

سعيد بن عمر األموي مـوالهم  
 .هـ٤٤٤ ،القرطيب الداين

o    طبع الفاروق احلديثـة للطباعـة
حسن  ةنور :والنشر، وقد حققته

 ،يف رسالة ماجستري ،فهد احلميد
جامعة اإلمام حممد بن سعود  من

 /كلية أصول الـدين  /اإلسالمية
: ، إشـراف قسم القرآن وعلومه

 .سعيد مجعة سعيد الفالح
o دة معلومات الرسائل اجلامعية قاع

الصادرة عن مركز امللك فيصـل  
، للبحوث والدراسات اإلسالمية

ولعله هو نفس الكتاب املسـمى  



 

   ٥٨ 

 

ــاحف " ــم مص ــع يف رس املقن
والـذي   ،لنفس املؤلف" األمصار

مجعيـة  ) وتو برتـزل أ( :حققه
سلسـلة   ،ملانيـة املستشرقني األ

 –) ٣(النشريات اإلسالمية رقم 
  .م١٩٣٢ستانبويل سنة إ
  .املمتع يف شرح املقنع .٣٢٥
o   السوسي أبو عبد اهللا حممد بـن

سعيد بن حممد بن حيىي بن أمحد، 
 .هـ١٠٨٩املتوىف يف 

o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة
خزانة القرويني بفاس، الالئحـة  

 .١٠٥٧رقم 
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  
: ، ص)القرآن؛ رسم املصـاحف 

٨٨.  
هج رسم القـرآن يف شـرح   منا .٣٢٦

  . مورد الظمآن
o  ،مسعود بن حممد بن علي مجوع

 .هـ١١١٩تويف يف سنة 
o  توجد منه نسخة خطية يف اخلزانة

ــة  ــنية(امللكي ــاط ) احلس بالرب
 .ز ١١٤٤٠: باملغرب، رقم

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

  . منظومات يف رسم القرآن .٣٢٧
o  مؤلفمل يذكر له. 
o ةتوجد منه نسخة خطية يف مكتب 

 .٥٨٣٥: الظاهرية بدمشق، رقم

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

منظومة اإلعالن بتكميل مـورد   .٣٢٨
  .الظمآن

o  عبد الواحد بن أمحد بن أبو حممد
علي بن عاشر بن سعد األنصاري 

 .األندلسي الفاسي
o ت، أشرف حممد فؤاد طلع :حتقيق

ــاري  ــام البخ ــة اإلم  ،مكتب
اإلمساعيلية، مطبوع مع كتـاب  

منظومة مورد الظمآن يف رسـم  (
ومنت الـذيل يف   ،أحرف القرآن

  ). ازرالضبط للشريشي اخل
  . منظومة الرجراجي .٣٢٩
o  ــني ــن احلس ــد ب ــد الواح عب

 .الرجراجي
o  توجد منه نسخة خطية يف مركز

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

 :، ووردت بعنوان آخر١٢٩١٨
 .رجوزه يف رسم القرآنأ
o  مركز امللك فيصل (خزانة التراث

   .)للبحوث والدراسات اإلسالمية
منظومة يف ألف النقل والوصـل   .٣٣٠

  .يف رسم القرآن
o ابن يوسف. 
o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة

: بـرقم  ،اخلزانة امللكية يف الرباط
١٠٢٥٤. 



 

   ٥٩ 

 

o للمخطوطات جنيبويه موقع مركز 
  .وخدمة التراث

منظومــة يف الثابــت يف رســم  .٣٣١
  .القرآن الكرمي

o حممد عبد اهللا بن أيب زيان أبو. 
o  توجد منه نسخة خطية يف اخلزانة

 ١٠٢٥٣: امللكية يف الرباط، برقم
– ١٣٣٦٨. 

o للمخطوطات  جنيبويه موقع مركز
  .وخدمة التراث

  .منظومة يف الرسم .٣٣٢
o حممد بن صاحل. 
o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة

دار الكتب الوطنية بتونس، رقم 
 .جمموع ٢٧٤

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  

: ، ص)القرآن؛ رسم املصـاحف 
١٠٣.  

منظومة يف رسم الـذال والتـاء    .٣٣٣
والصــاد والســني يف القــرآن 

  .التسويل .الكرمي
o  توجد منه نسخة خطية يف اخلزانة

 :بــرقم ،امللكيــة يف الربــاط
١٠٢٥٤. 

o للمخطوطات  جنيبويه مركز موقع
  .وخدمة التراث

  .منظومة يف رسم القرآن .٣٣٤
o حممد بن سعيد بن عمارة اليبنوين. 

o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة
: اخلزانة امللكية يف الرباط، بـرقم 

ــة يف ، ١٣٩٤٦ ــخة خطي ونس
ــم    ــاملغرب، رق ــوان ب تط

 .م١١٨/٨٨١
o للمخطوطات  جنيبويه موقع مركز

مل الفهرس الشا .وخدمة التراث
ــالمي  ــريب واإلس ــراث الع للت

علوم القرآن؛ رسـم  (املخطوط 
  .١٠٠: ، ص)املصاحف

  .منظومة يف رسم القرآن .٣٣٥
o حممد بن أمحد املصمودي. 
o   توجد منه نسخة خطية ضـمن

خبزانـة  ) ٧٣٨(جمموع بـرقم  
املخطوطات احلبسـية بالزاويـة   
احلمزاوية بإقليم الرشيدية، بـرقم  

يف دليــل خمطوطــات ) ١٣٣٤(
 .بسيةاخلزانات احل

o  موقع مركز جنيبويه للمخطوطات
 .وخدمة التراث

منظومة يف حكم الوقوف ووصله  .٣٣٦
  .ويف رسم الثالثة

o إدريس بن حممد بـن   أبو العالء
، تـويف يف سـنة   ةمحد املنجـر أ

 .هـ١١٣٧
o  توجد منه نسخة خطية يف اخلزانة

بالربـاط يف  ) احلسـنية (امللكية 
ــم ــرب، رقـــ : املغـــ

 .١٠٥١)١٠(جمموع



 

   ٦٠ 

 

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

  .منظومة يف الرسم .٣٣٧
o  مل يذكر له مؤلف.  
o   توجد منه نسخة خطيـة يف دار

الكتب الوطنية بتونس يف تونس، 
ووردت بعنـوان   ،٢٩٣٧: رقم
 .منظومة يف رسم القرآن: آخر

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

  .الرسممنظومة يف  .٣٣٨
o  محد بن صاحل ابن صاحلأ. 
o   توجد منه نسخة خطيـة يف دار

الكتب الوطنية بتونس يف تونس، 
 .٢٧٤: رقم

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

  .منظومة يف الرسم .٣٣٩
o  مل يذكر له مؤلف. 
o    ـ  ةيوجد منـه مصـور يف مكتب

ــم   ــة بقس ــغرات الفيلمي املص
إلسـالمية  املخطوطات باجلامعة ا

باملدينة املنورة، رقمه يف القسـم  
٥٣٣٢/١١. 

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

  .منظومة يف الرسم .٣٤٠
o  حممد البيالم. 

o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة
مركز امللك فيصـل للبحـوث   
والدراسات اإلسالمية بالرياض، 

 .٨-٠٧٧٧٦: رقم
o  مللك فيصل مركز ا(خزانة التراث

   .)للبحوث والدراسات اإلسالمية
  .منظومة يف الرسم .٣٤١
o  مل يذكر له مؤلف. 
o    ـ  ةيوجد منـه مصـور يف مكتب

ــم   ــة بقس ــغرات الفيلمي املص
املخطوطات باجلامعة اإلسـالمية  
ــم  ــه يف القس ــاض، رقم بالري

٥٣٣٢/١١. 
o  مركز امللك فيصل (خزانة التراث

   .)للبحوث والدراسات اإلسالمية
  .القرآنمنظومة يف رسم  .٣٤٢
o  مل يذكر له مؤلف. 
o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة

دار الكتب الوطنيـة يف تـونس   
، ووردت ٢٢٦٩: بتونس، رقم

: بـرقم  ،خمطوطة بنفس العنوان
٢٦٢٠. 

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

  .منظومة يف رسم القرآن .٣٤٣
o  حممد بن إبراهيم الدنفاسي. 
o سخة خطيـة يف دار  توجد منه ن

بتونس يف تونس،  ةالكتب الوطني
 .٢٦٢٠: رقم



 

   ٦١ 

 

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

  .منظومة يف رسم القرآن .٣٤٤
o    عبد الرمحن بن علي بـن حممـد

 .السماليل
o  توجد منه نسخة خطية يف نسخة

يف خزانة الشيخ حممد بن إبراهيم 
 .الذئب

o للمخطوطات  جنيبويه موقع مركز
  .وخدمة التراث

  .منظومة يف رسم القرآن .٣٤٥
o   أبو عبد اهللا حممد بن حممد بـن

إبراهيم األموي الشريشي، املتوىف 
 .هـ ٧١٨يف 

o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة
دار الكتب الوطنية بتونس، رقم 

٢٦٢٦. 
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  
: ص، )القرآن؛ رسم املصـاحف 

٤٢.  
يف رسـم  (امللخصـة  : منظومة .٣٤٦

  . )القرآن
o عبد الواحد بـن احلسـني   : نظم

 .)الرجراجي(الركراكي 
o  توجد منه نسخة خطية يف اخلزانة

التابعة لقبيلة رمسوكـة  (احملجوبية 
 .)بتزنيت

o للمخطوطات  جنيبويه موقع مركز
   .وخدمة التراث

منهاج رسم القـرآن يف شـرح    .٣٤٧
  .مورد الظمآن

o وع مســعود بــن حممــد مجــ
 .السجلماسي الفاسي

o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة
: اخلزانة امللكية يف الرباط، بـرقم 

٤٣٥٨  ١١٣٤٠و. 
o للمخطوطات  جنيبويه موقع مركز

  .وخدمة التراث
  .منهل العطشان يف رسم القرآن .٣٤٨
o الطاهر حافظ. 
o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة

ــم   ــتنبول رق ــة بإس العمومي
٢٠٨/٧٨. 

o اث العـريب  الفهرس الشامل للتر
علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  

: ، ص)القرآن؛ رسم املصـاحف 
١٠٦.  

املهــذب يف رســم املصــحف  .٣٤٩
  .العثماين

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

امللك فيصل للبحوث والدراسات 
: اإلســالمية بالريــاض،رقم 

٠٢٣٠١. 
o   مركـز امللـك   (خزانة التراث

فيصل للبحـوث والدراسـات   
   .)اإلسالمية



 

   ٦٢ 

 

املواهب الربانية فيمـا يتعلـق    .٣٥٠
  .باملصاحف العثمانية

o  ،حممد بن علي بن خلف احلسيين
 .هـ ١٣٥٧املتوىف يف 

o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة
 .٢٥٤٤جامعة الرياض رقم 

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  

: ، ص)القرآن؛ رسم املصـاحف 
٩٨.  

موجز كتاب التقريب يف رسـم   .٣٥١
  . املصحف العثماين

o   يوســف بــن حممــود حممــد
 .اخلوارزمي

o دار ، عبد الرمحن آلوجي :حتقيق
 ،الطبعـة األوىل ، دمشق املعرفة،

ـ ١٤١٠: تاريخ النشـر  -هـ
 .م١٩٨٩

  . مورد الظمآن يف رسم القرآن .٣٥٢
o  منظومة حممد بن حممد بن إبراهيم

تويف يف سـنة   ،الشريشي اخلراز
 .هـ٧١٨

o   ضمن كتاب اللطائف السـالف
  .هـ١٣٨٩القاهرة سنة  ،كرالذ

  .نثر املرجان يف رسم نظم القرآن .٣٥٣
o حممد غوث شـرف  :حممد غوث

امللك بن نصري الـدين حممـد،   
 .هـ ١٢٣٩املتوىف يف 

o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة
السعيدية يف حيـدر آبـاد،رقم   

)٢)١٤٢. 
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  
: ، ص)القرآن؛ رسم املصـاحف 

٩٣.  
حنو استكمال عالمات الرسـم   .٣٥٤

   .اإلمالئي يف القرآن الكرمي
o حممد محيد اهللا. 
o وهو (م، ١٩٨٩، ]ن.د[ ،القاهرة

  ).جزء من كتاب
  .نصوص يف ضبط القرآن .٣٥٥
o مل يذكر له مؤلف. 
o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة

/ ٩٠خزانة تطوان باملغرب رقم 
م، ونسخة بعنوان نصوص ٦٤٨

زانة تطوان يف ضبط القرآن يف خ
 .م ٦٤٨/ ٨٩باملغرب، رقم 

o    الفهرس الشامل للتراث العـريب
علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  

: ، ص)القرآن؛ رسم املصـاحف 
١٢٧.  

  .نصوص القرآن .٣٥٦
o مل يذكر له مؤلف. 
o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة

دار الكتب الوطنية بتونس رقـم  
٢٣٦٢. 

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  
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: ، ص)القرآن؛ رسم املصـاحف 
١٢٧.  

  .نظرات يف رسم املصحف .٣٥٧
o علي إبراهيم حممد. 
o مطبوع، ملتقى أهل التفسري.  
  .بن العالءانظم تقيد رسم  .٣٥٨
o  مل يذكر له مؤلف. 
o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة

مركز امللك فيصـل للبحـوث   
والدراسات اإلسالمية بالريـاض  

 .٩-٠٧٧٨٤: رقم
o  امللك فيصل مركز (خزانة التراث

  ).للبحوث والدراسات اإلسالمية
  . نظم يف الرسم .٣٥٩
o مل يذكر له مؤلف. 
o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة

مركز امللك فيصـل للبحـوث   
والدراسات اإلسالمية، بالرياض 

 .٦-٠٧٧٨٣: رقم
o  مركز امللك فيصل (خزانة التراث

   .)للبحوث والدراسات اإلسالمية
  .نظم يف رسم القرآن .٣٦٠
o  د بن عليعلي بن حمم. 
o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة

مركز امللك فيصـل للبحـوث   
 ،والدراسات اإلسالمية بالرياض

 .٦-٠٧٧٩١: رقم
o  مركز امللك فيصل (خزانة التراث

   .)للبحوث والدراسات اإلسالمية

دون (نظــم يف رســم القــران  .٣٦١
  )عنوان

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

 ٣٩٥م متحف اجلزائـر، بـرق  
 ٣٩٦ونسخة بـرقم  ) ١٠٣٥(
)١٠٤٠.( 
o   الفهرس الشامل للتراث العـريب

علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  
القــرآن؛ خمطوطــات التفســري 

  .١٢٧: ، ص)وعلومه
  .نظم يف رسم القرآن ووقفه .٣٦٢
o  ازري اخليشحممد بن حممد الشر. 
o  توجد منه نسخة خطية يف مركز

امللك فيصل للبحوث والدراسات 
ــاض ــالمية بالري ــم اإلس ، رق

١-٠٧٧٣١. 
o  مركز امللك فيصل (خزانة التراث

   .)للبحوث والدراسات اإلسالمية
  . نقط املصاحف .٣٦٣
o عثمان بن سعيد :أبو عمرو الداين

بن عثمان األموي القرطيب ابـن  
 .هـ٤٤٤الصرييف، املتوىف يف 

o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة
و  ٣٣٦الظاهرية بدمشق رقـم  

، ونسخة خطية يف جامعـة  ٣٣٧
-٣٨٥مارات بأبو ظيب، رقم اإل
، ونســخة يف دار الكتــب ٢/٦

كتاب الـنقط  : باملنصورة بعنوان
، نسـخة  )جمموع( ٦٩/٢رقم 



 

   ٦٤ 

 

خطية يف مكتبـة دار الكتـب   
ــم  ــاهرة، رق ب،  ١٤٥٥٧بالق

ونسخة خطيـة يف مكتبـة دار   
الكتب الوطنية، حسن حسـين  

: عبد الوهـاب بتـونس، رقـم   
١٧٩٧٥. 

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
علـوم  (سالمي املخطـوط  واإل

  ). القرآن؛ رسم املصاحف
اهلبات السنية العلية على أبيات  .٣٦٤

  .الشاطبية
o  علي بن سلطان حممدنور الدين ،

القاري، تـويف  اهلروي املال علي 
 .م١٦٠٦ -هـ ١٠١٤يف سنة 

o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة
مركز امللك فيصـل للبحـوث   

 ،والدراسات اإلسالمية بالرياض
ــم ــخة ، ١-٠٢٧٨٩: رق ونس

) يهودا(خطية يف مكتبة جاريت 
، )٤٤٤٥(١، ١٧٦برنســتون 

 شرح الرائيـة،  :ووردت بعنوان
ونسخة يف األزهرية بالقـاهرة،  

، ونسـخة  ٢٨٦/٢٢٢٩٣:رقم
خطية يف دار الكتب بالقـاهرة،  

 .١٨٨/١٦٢٢٦رقم 
o  مركز امللك فيصل (خزانة التراث

. )للبحوث والدراسات اإلسالمية
راث العـريب  الفهرس الشامل للت

علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  
: ، ص)القرآن؛ رسم املصـاحف 

٧٥.  

  .هجاءات القرآن .٣٦٥
o  مل يذكر له مؤلف. 
o ةتوجد منه نسخة خطية يف خزان 

ابن يوسف مبراكش بـاملغرب،  
 .١٩٤/٣: رقم

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

  .اهلجاء .٣٦٦
o مل يذكر له مؤلف. 
o  نسخة خطية يف مكتبة توجد منه

رسـم   ٢٨٦رامبور باهلند، برقم 
 .M ٤٧١/خط القرآن

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  

: ، ص)رسم املصـاحف القرآن؛ 
١٢٤.  

  . اهلجاء يف املصاحف .٣٦٧
o   عثمان بن سعيد بن عثمان بـن

سعيد بن عمر األموي مـوالهم  
تـويف يف سـنة    ،القرطيب الداين

 .هـ٤٤٤
o ةد منه نسخة خطية يف خزانتوج 

ابن يوسف مبراكش يف املغـرب،  
، وتوجد منه نسخة ٣٤١/١: رقم

ـ  املصـغرات   ةمصورة يف مكتب
الفيلميـة بقســم املخطوطــات  
باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، 

ــم  ــه يف القس ، ٤٥٠٧/٧رقم
ــارس   ــض الفه ووردت يف بع

 .اهلجاء :بعنوان
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o  مركز امللك فيصل (خزانة التراث
، )حوث والدراسات اإلسالميةللب

  .هذا الكتاب هو املقنع للداين
هجاء مصاحف األمصار علـى   .٣٦٨

  .غاية التقريب واالختصار
o يب العبـاس  أمحد بن عمار بـن  أ

تــويف ســنة حنــو  ،املهــدوي
   .هـ٤٤٠

o     طبع عـدة طبعـات، آخرهـا
  .حامت الضامن. د.أ: بتحقيق

هداية الكفاية عل ضبط أواخـر   .٣٦٩
وضـبط  الكالم مما صح بالرواية 

  .عليه أهل الصالح والوالية
o     حممد بن إبراهيم بـن عبـد اهللا

 .هـ٩٧٦تويف يف سنة  ،الولتييت
o   توجد منه نسخة خطيـة يف دار

: رقـم  ،الكتب الوطنية بأبو ظيب
 .مج١-٧٣/١ب /٢

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

) كذا(الكافية ... اهلداية ملن أراد .٣٧٠
ضبط أواخر الكلم مما صح على 

  .بالرواية
o أبو عبد اهللا حممد بـن  : البعقلي

إبراهيم بـن عبـد اهللا أعجلـي    
 .الولتييت

o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة
اخلزانة العامة بالرباط القسم الثاين 

 .-١٥٥٩D:، رقم١/٣٤

o   الفهرس الشامل للتراث العـريب
علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  

: ، ص)رسم املصـاحف القرآن؛ 
١٠١ . 

واضحة املبهوم يف علـم غـري    .٣٧١
  .املرسوم

o حممد بن خليل بن عمر األربلي. 
o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة

التيمورية بدار الكتب بالقـاهرة،  
 .٤٤٧:رقم

o    الفهرس الشامل للتراث العـريب
علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  

: ، ص)القرآن؛ رسم املصـاحف 
١٠٩.  

وجوه مـن الرسـم القـرآين     .٣٧٢
  .لقراءاتوأغراضه يف ا

o فايز عيسى حممد حماسنة. 
o مـن جامعـة    ،رسالة ماجستري

نوقشــت بــاألردن، الريمــوك 
حميي : إشراف م،١٩٧٨: بتاريخ

 .الدين عبد الرمحن رمضان
o    كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف

  .الدراسات القرآنية للجيوسي
الوجيز يف تبصري ذوي التمييـز   .٣٧٣

  .بقراءات ورسم الكتاب العزيز
o صربيأمحد حممد  الدكتور. 
o دار الصحابة للتراث بطنطا.  
الــوجيز يف رســم كتــاب اهللا  .٣٧٤

   .العزيز



 

   ٦٦ 

 

o     أبو عمر بلعاليـة دومـة علـي
 .ااجي

o  القـاهرة،   ،دار الكتب احلديثـة
  . م٢٠٠٥: تاريخ النشر

  . الوسيلة إىل كشف العقيلة .٣٧٥
o   علم الدين أبو احلسن علي بـن

حممد بن عبد الصمد السخاوي، 
 .هـ ٦٤٣املتوىف يف 

o موالي حممـد  . د: قطبع بتحقي
، ٢: اإلدريســي الطــاهري، ط

  .هـ، مكتبة الرشد١٤٢٤
  .الوقف على مرسوم اخلط .٣٧٦
o   مشس الدين أبو اخلري حممد بـن

حممد بن حممد املشـهور بـابن   
 .هـ ٨٣٣اجلزري، املتوىف يف 

o  توجد منه نسخة خطية يف مكتبة
: بربنستون، رقم) يهودا(جاريت 

٤٢٤٦( ١٨٦.( 
o لعـريب  الفهرس الشامل للتراث ا

علـوم  (واإلسالمي املخطـوط  
: ، ص)القرآن؛ رسم املصـاحف 

٦٦.  
الوقف على مرسـوم اخلـط يف    .٣٧٧

 .القراءات املتواترة
o األمني حممد أمحد مصطفى. 
o مـن جامعـة    ،رسالة ماجستري

 /القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية
 السـودان، / كلية القرآن الكرمي

 .م١٩٩٦: تاريخ األطروحة

o   ـ ة يف كشاف الرسـائل اجلامعي
  .الدراسات القرآنية للجيوسي

الياءات الزوائد اليت يف القـرآن   .٣٧٨
  . الكرمي

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

، ١٠٧٣: املركزية بالرياض، رقم
مركز امللك فيصل (خزانة التراث 

، )للبحوث والدراسات اإلسالمية
كما صنف مجاعة من أهل العلم 

ـ  :يف هجاء املصاحف هم اب كت
/ ١ج ( ،الفهرسـت  ،ابن شبيب

براهيم إمحد بن أكتاب . )٣٩ص 
ص / ١ج ( ،الفهرسـت  ،الوراق

ىب أكتاب يعقوب بـن  (. )٣٩
ص / ١ج ( -الفهرست  ،)شيبة
 ،)كتـــاب الســـرى(. )٣٩

ــت . )٣٩ص / ١ج ( ،الفهرس
 ،كتــاب محــزة بــن حبيــب

ــت . )٣٩ص / ١ج ( ،الفهرس
 ،كتاب عبد اهللا بن عامر اليحصيب

 .)٣٩ص / ١ج ( ،الفهرست
  
  
  
  
  
  
  
  



 

   ٦٧ 

 

  مصادر البيبلوغرافيا
زكريا . آثار البالد وأخبار العباد .١

بلــد . حممــود القــزويين 
  .الطبعة األوىل.بريوت:الناشر

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

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

عبـد اجلبـار   : حتقيق.  ١٩٧٨
 زكار

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

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

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

الوزير مجال الدين أبو احلسـن  
حتقيـق  .على ين يوسف القفطي

دار  إبـراهيم الفضـل   أبوحممد 
القـاهرة الطبعـة   -كر العريبالف

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

كشف الظنون إمساعيل بن حممد 
  .هـ ١٤٠٢بريوت  دار الفكر  

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

دمشـق   –حتقيق إبراهيم شبوح 
١٩٦٢. 

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

دار الوفاء للطباعـة  .خلف اهللا 
 -مصــر، والنشــر والتوزيــع 

 -هـ  ١٤١١) ١(ط، املنصورة 
 .م  ١٩٩١

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

حتقيق حممد أبو الفضل إبـراهيم  
هــ دار   ١٣٩٩الطبعة الثانية 

 .الفكر
تاريخ التراث العريب فؤاد سزكني  .١٠

 إدارةونشره  اشرف على طباعته،
الثقافة العربية والنشر جبامعة اإلمام 

 .حممد بن سعود اإلسالمية
أليب . التحبري يف املعجم الكـبري   .١١

سعد عبد الكـرمي بـن حممـد    
 –السمعاين ، دار الكتب العلمية 

 .هـ ١٣١٨بريوت 
تسمية مـا ورد بـه اخلطيـب     .١٢

البغدادي دمشق من روايته مـن  
ة األجزاء املسموعة والكبار املصنف

وما جرى جمراها سوى الفوائـد  
واألمايل واملنثورة  حتقيق وترتيب  

 .يوسف العش  . د
ــوعة  .١٣ ــحيح موس ــري الص التفس

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

املدينــة  –دار املــآثر . ياســني 
 . املنورة



 

   ٦٨ 

 

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

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

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

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

 –حققه بشار عـواد معـروف   
مطبعة األدب يف النجف االشرف 

  هـ  ١٣٩١
درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب  .١٦

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

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

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

 )٣٠ . ( 
دليــل املؤلفــات اإلســالمية يف  .١٧

اململكة العربية السـعودية مـن   
حممـد  .هـ   ١٤٠٩ -١٤٠٠

 مـن ، خري رمضـان يوسـف   
، إصدارات دار الفيصل الثقافيـة  

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

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

 .م  ٢٠٠١

ذخائر التراث العريب اإلسـالمي   .١٩
دليل ببليوغرايف للمخطوطـات  (

   العربية املطبوعة حـىت عـام  
عبـد   عبد اجلبـار ، )م  ١٩٨٠

السعودية  –عامل الكتب ، ن الرمح
  .م  ١٩٨٨

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

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

١٩٦١ . 
الرسائل اجلامعية يف الدراسـات   .٢٢

م  ٢٠٠٤ – ١٤٢٥القرآنية حىت 
عبد اهللا حممد اجليوسـي  دار  .د.

، للدراسـات القرآنيـة   الغوثاين 
) ١(ط، دمشــق  –ســوريا 

 .م ٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٧
حتقيق . للذهيب .سري أعالم النبالء  .٢٣

نشر مؤسسـة  .شعيب األرنؤوط 
 ١٤٠٥:الطبعـة األوىل .الرسالة 

 .هـ
طبقات املفسرين حممد بن على بن  .٢٤

حتقيـق   ٩٤٥:امحد الداودي ت
علي حممد عمر مبركـز حتقيـق   

عة التراث الناشر مكتبة وهبة مطب
-هـ ١٤١٥الطبعة الثانية  أمرية

 .م١٩٩٤
 الـرد  و الكرمي القرآن يف الطعن .٢٥

 الرابـع  القـرن  يف الطاعنني على



 

   ٦٩ 

 

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

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

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

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

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

ــد  ١٤١٥ ـــ،مكتبة الرش –ه
  .الرياض

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

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

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

  .م ١٩٨٤/ هـ ١٤٠٤،
أبو اخلري حممد بـن  .غاية النهاية  .٣٠

برجستراسر .ج. حممد بن اجلزري
  ١٣٥١مكتبة اخلـائجي مبصـر    

 .هـ
الفهرس الشامل للتراث العـريب   .٣١

اإلسالمي املخطوط ،امع امللكي 
–لبحوث احلضارة اإلسـالمية  

م  ١٩٨٩ مؤسسة آل البيـت ، 
 .األردن.

فهرس معرض الريـاض الـدويل    .٣٢
اململكة العربيـة  ، الرابع للكتاب 

عمادة ، جامعة الرياض ،السعودية 
قسم التوزيـع  ، شؤون املكتبات 

 .هـ١٤٠١. واملعارض 
فهرست الكتب النحوية املطبوعة  .٣٣

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

 .م١٩٨٦ -هـ ١,١٤٠٧ط
. ست مصنفات تفسري القرآن فهر .٣٤

وزارة –مركز الدراسات القرآنية 
الشئون اإلسـالمية واألوقـاف   

جممع امللك  –والدعوة واإلرشاد 
ــحف    ــة املص ــد لطباع فه

 .هـ١٤٢٤الشريف
دار . الفهرســت البــن النــدمي  .٣٥

ــريوت  ــة ب ــب العلمي -الكت
ــة األوىل    ١٤١٦لبنان،الطبعـ

 .،و مطبعة االستقامة القاهرةهـ
ملة اخلربية يف كتـب  اجلقضايا    .٣٦

إعراب القرآن ومعانيه حىت ايـة  
معيض بن ،  القرن الرابع اهلجري

ــويف   ــاعد الع ، ) ١(ط ، مس
 .هـ  ١٤٣٠٣

خالـد بـن   . د، قواعد التفسري  .٣٧
، عثمان السبت   دار ابن عفّـان  

اخلُبر   -اململكة العربية السعودية 
 .هـ  ١٤١٧الطبعة األوىل 

 حسـني .كتب غريب القـرآن د  .٣٨
ضمن حبوث نـدوة  ، حممد نصار



 

   ٧٠ 

 

عناية اململكة العربيـة السـعودية   
مطبوعات ، بالقرآن الكرمي وعلومه

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

 .  م  ٢٠٠٠
كشاف الرسـائل اجلامعيـة يف    .٣٩

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

 دار الغوثـاين ، حممد اجليوسـي  
 -دمشـق ، للدراسات القرآنيـة  

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

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

 ١٤١٤بريوت لبنان  –ر الفكر اد
 .هـ

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

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

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

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

 ..سينا،عامل الكتاب
معاجم معـاين ألفـاظ القـرآن     .٤٣

، ، فوزي يوسف اهلابط .د.الكرمي
ضمن حبوث ندوة عناية اململكـة  
العربية السعودية بالقرآن الكـرمي  

مطبوعات جممع امللـك  ، وعلومه
فهد لطباعة املصحف الشـريف  

 . م  ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١) ١(ط
معاجم مفردات القرآن موازنات  .٤٤

، ، حسن فرحـات  .ومقترحات 
ضمن حبوث ندوة عناية اململكـة  
العربية السعودية بالقرآن الكـرمي  

مطبوعات جممع امللـك  ، وعلومه
ة املصحف الشـريف  فهد لطباع

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

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

عناية اململكة العربيـة السـعودية   
مطبوعات ، بالقرآن الكرمي وعلومه

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

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

مطبعة احليدرية ،٥٨٨:بن علي ت
 .١٩٦١النجف 

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

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

 .م   ٢٠٠٨هـ ١٤٢٩
عمر رضا كحالة . معجم املؤلفني .٤٨

 –لبنـان  ، مؤسسة الرسـالة  ، 
 .  هـ ١٤١٤) ١(ط، وتبري
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ابتسام . معجم الدراسات القرآنية  .٤٩
 مبطـابع  طبـع ، مرهون الصفار 

 .م ١٩٨٤ املوصل جامعة
، معجم مصنفات القرآن الكـرمي   .٥٠

. الدكتور علي إسـحاق شـواخ  
منشورات دار الرفاعي بالريـاض  

 .هـ ١٤٠٤
يوسف : العربية معجم املطبوعات .٥١

. مصـر : بلد الناشـر . سركيس
  ١الطبعة 

أمحد الشـرقاوي  .ملعاجم معجم ا .٥٢
، دار الغرب اإلسـالمي  ، إقبال 
 ١٤١٣) ٢(بـريوت ط  -لبنان 
 .هـ 

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

مؤسسة نوهيض الثقافية . نويهض 
بريوت ، للتأليف والترمجة والنشر 

 ١٩٨٤ -هـ  ١٤٠٤)  ١( ط، 
 .م 
. املفاهيم النفسية يف القرآن الكرمي  .٥٤

، عبد ايد عبد العال  السيد حممد
فـؤاد حامـد   . تقدمي ومراجعة د

ــوايف ــرية دار ، امل ــر  املس للنش
 –عمـان  ،والتوزيع والطباعـة  

 .١ط، األردن 
مفتاح دار السعادة لطاش كـربى   .٥٥

زاده ، حتقيق كامل بكري وعبد 
دار الكتب :أبو النور نشر بالوها

 .احلديثة مبصر

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

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

ــالة،الطبعة   ١٤٠٤ األوىلالرسـ
 .هـ

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

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

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

املنشـأة العامـة   ،عبد اهللا رفيدة 
ليبيا ،  للنشر والتوزيع واإلعالن 

 .م ١٩٨٤)  ٢(ط، طرابلس  –
النشر يف القراءات العشـر البـن    .٦٠

حممـد سـامل   .اجلزري حتقيق د
 .نشر مكتبة القاهرة مبصر. حميسن

عزت عبد .النفس والقرآن الكرمي  .٦١
، ظيم الطويل  املكتب اجلامعي الع

 ١٤٠٢، مصــر -اإلســكندرية 
 . هـ

الواحـدي  . الوسيط يف األمثال  .٦٢
 نعفيف حممـد عبـد الـرمح   .د
 .١٩٧٥الكويت .
إمساعيل الباشا .  هداية العارفني   .٦٣

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

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

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

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

 ).اإلسالمية
ــائل  .٣ ــات الرس ــدة معلوم قاع

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

 .رياضال .اإلسالمية 
قوائم املكتبات املركزيـة مثـل    .٤

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

وغريها من املكتبات احلكومية ، 
والتجارية اليت هلا موقـع علـى   

 .الشبكة العاملية 
قـرص   (الكتب العربية املطبوعة  .٥

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

) ٢٢( رقم اإلصـدارة  ، العلمية 
 .م  ٢٠٠٤

 :املواقع األلكترونية

، موقع دار الكتـب العلميـة     .١
 .بريوت 

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

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

ــات قاعــد( الشــاطيب  ة البيان
الوصــفية ألوعيــة املعلومــات 

 جدة .القرآنية 
 . موقع مكتبة ابن رشد  .٥
 الرياض، موقع مكتبة الرشد  .٦
موقع مكتبة امللك فيصل للبحوث  .٧

 .والدراسات اإلسالمية 
موقع مكتبة امللك  فهد الوطنيـة   .٨

 الرياض.
ــل  .٩ ــة النيـ ــع مكتبـ موقـ

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

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

  .القرآن والسنة  
  

  
  
 


