
  

  

  

  

� �

  

  

�א
	��ن�����ل �

� �

دאد�� �


��ن��������د��� �

� �

����א� �

���������������ن�.�د.� �

������	

د�א����א

מ����د�وض��ن��دن���
 ��!�ذ������א

 

� �

	א����	א����
�	א����د�� 	

	وزא��	א����
�	א����� 	

���	א�����	����	א����	 	

��&�	א��%�$	وא#"�!��א  

�
وמ�و#�א"����
���و�و�א
	��ن� �

�א
	�מ�א$ول �



 

   ٢ 

 

�د��%%%%%%%%�	 �

احلمد هللا رب العـاملني والصـالة        
والسالم رسول اهللا وعلى آله وصحبه 

  ومن وااله           أما بعد 
حفلت املكتبـة اإلسـالمية   فقد        

مبسرية حضارية راقية ، ومنها تأليف 
املصنفات اليت فنيت فيها األعمـار  
وحفظت فيها أفكار العلماء األحبار 
لفترة مخسة عشر قرناً من الزمـان ،  

املؤلفـات  : ومن هذه املصـنفات  
املتعلقة بدراسة القرآن الكرمي وعلومه 
املتنوعة وموضوعاته املتشعبة ، تلك 

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

األمر حباجة ملعرفـة تلـك   ،والزال 
املصنفات الغزيرة الـيت صـنفت يف   
ــة وإحصــائها  الدراســات القرآني
واالستفادة منها ، من أجـل ذلـك   

تقرر عند إنشاء كرسي جمموعة ابن 
الدن للدراسات القرآنية عمل قوائم 

مـن خـالل رصـد    )١(وغرافيايبلب
وإحصاء األعمال العلمية يف كل علم 

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

  :تية جين الفوائد اآل
o     التعرف علـى مسـو املسـتوى

احلضاري لُألمة اإلسالمية مـن  
 .خالل نتاجها العلمي 

o  معرفة التكرار واالبتكار.  
o  معرفة حجم ونوع إضافة املتأخر

 .على املتقدم
o  معرفة تأثر املتأخر باملتقدم .  

                                    

 
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   الوقوف على اجلهود اليت بـذلت
  .يف ذلك الفن أو املوضوع 

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 ،    –
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رات مؤسسة امللك  فيصل وإصدا
للبحوث والدراسات ، ومـؤلفي  

 . البيبلوغرافيا 
o   إذا كان هناك اختالف يف اسـم

الكتاب يشار إىل ذلـك بعـد   
االنتهاء من بيانات الكتاب وذكر 

 .املصدر 
o  البدء باملصادر اليت تعىن باملطبوع

مث ذكر باملصـادر الـيت تعـتين    
 .باملخطوط 

o    التعليق يكون لتصـحيح نسـبة
تاب أو اإلشارة إىل تصـحيح  الك

عنوان الكتاب ، ويكون ذلـك  
 .بعد ذكر املصدر 

o   ذكر املصادر اليت اعتنت جبمـع
ــر  ــنفات يف آخ ــاوين املص عن

  .الكتاب

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

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

، وإىل املشرف على الكرسي فضـيلة  
لـواين  الدكتور حممد بن عبـد اهللا احل 

: حفظهم اهللا ، وإىل  الباحثني األفاضل 
إبراهيم بن حممد أول وحيي بن علي بن 
علي كمندر ، و ويف بن فرح بن أمحد 
بن ياسني ، والدكتور حممـد عـارف   

  . برماوي

         .واهللا تعاىل ويل التوفيق     

   

  حكمت بن بشري بن ياسني . د.أ

 أستاذ كرسي املعلم حممد عوض 

  الدن الدراسات القرآنيةابن 
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  :املطبوع :أوالً
 يف املتشـابه  توجيه يف اللغة أثر .١

 .القرآن
o بلسعل حممد. 
o حممد رسالة دكتوراه، من جامعة 

/ وجـدة  /كلية اآلداب/ اخلامس
 ،اإلسـالمية  قسم الدراسـات 

مشـهداين،   الكرمي عبد: إشراف
األمراين، وهي مسـجلة   وحسن
 .م١٩٩٤: بتاريخ

o  قاعدة الرسائل اجلامعية  الصادرة
لك فيصل للبحـوث  عن مركز امل

  .والدراسات اإلسالمية
 النـزول  ألسباب إرشاد الرمحن .٢

ــابه والنســخ ــد واملتش  وجتوي
 .القرآن

o األجهـوري  ، عطية بن عطية اهللا
 .)هـ١١٩٠ت (الربهاين، 

o أمحـد  شـريفة : حققته الباحثة 
الغامـدي، يف رسـالتها    مبارك

 إرشــاد: "للماجسـتري بعنــوان 
 والنسـخ  النزول ألسباب الرمحن

 لإلمـام  القرآن وجتويد تشابهوامل
 أول مـن  األجهوري، عطية اهللا

 آل سـورة  ايـة  حىت الكتاب
 الرئاسة: " وحتقيق دراسة عمران،

 كلية اآلداب/ البنات لتعليم العامة
 شكري: إشرافبالدمام،  للبنات
وقـد نوقشـت    ،األخضر شفيق

 .هـ١٤٢٠: بتاريخ

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
فيصل للبحـوث  عن مركز امللك 

  .والدراسات اإلسالمية
 اآليـات  عـن  الشبهات إزالة .٣

  .املتشاات واألحاديث
o انحممد بن أمحد بن عبد  :ابن اللب

 ،مشس الدين أبو عبد اهللا املؤمن،
 .)ـه٧٤٩ ت(
o الـبحريي،  أميـن : طبع بتحقيق 

 الـورداين، دار  مصطفى وعمرو
ــب ــريوت الكت ــة، ب  ،العلمي

: م، وطبع أيضاً بتحقيـق ٢٠٠٢
 دار طويق،ريد مصطفى سلمان، ف

  .م١٩٩٥-هـ١٤١٦ ،الرياض
يف الكتـاب   ةاملنهجي ةشكالياإل .٤

 .ةنقدي ةدراس :والقرآن
o ماهر املنجد. 
o  ،بـريوت  دار الفكر املعاصـر، 

م، صـنف  ١٩٩٤-هـ١٤١٥
مركز امللك فيصـل للبحـوث   
والدراســات اإلســالمية هــذا 

مشـكل  : الكتاب يف موضـوع 
  .القرآن

  .رآنالق متشاات على أضواء .٥
o  ت  (اإلمـامي    ياسـني  خلليل

 .)هـ١٤٠٥
o  ســؤاالً ١٦٥١حيتــوي علــى 

 دار منشـورات  مـن  اً،وجواب
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 الطبعـة  بريوت، اهلالل، ومكتبة
  .م١٩٨٠ الثانية،

 .فهام املتشابهإفحام املتنابه يف إ .٦
o عبد اهللا عمر البارودي. 
o دار اجلنـان، بـريوت   ،مطبوع، 

  .م١٩٨٥ –هـ١٤٠٥
  .لوالتأوي املتشابه يف اإلكليل .٧
o احللـيم  عبد بن أمحد :تيمية البن 

 أيب بن اهللا عبد بن السالم عبد بن
 احلراين، أبو العباس ابـن  القاسم
 ).٧٢٨ت (تيمية، 

o ــان دار ــع اإلمي ــر للطب  والنش
 والتوزيع، اإلسكندرية، رسـالة 

، الكويتصغرية، وطبع أيضاً يف 
  .ومكتبتها السلفية املطبعة

القرآنيـة   املشكالت يف األمايل .٨
 .حاديث النبويةم واألواحلك

o أبو القاسم عبد الرمحن  :الزجاجي
بن إسحاق النهاوندي النحوي، 

 ).هـ ٣٣٧ت (
o  بـريوت  ،دار الكتاب العـريب، 

  .م١٩٣٥ –هـ١٤٥٤
 التفسـري  يف الفكري االحنراف .٩

ــه :املعاصــر ــه دوافع  وجماالت
 .وآثاره

o شطناوي علي ضاحي بن حيىي. 

o اإلمام رسالة دكتوراه، من جامعة 
كلية / اإلسالمية سعود بن حممد

قسـم القـرآن   / الـدين  أصول
ــاريخ ــت بت ــه، نوقش : وعلوم

هـ، وقد صنف يف قاعدة ١٤١٥
الرسائل اجلامعية الصادرة عـن  
مركز امللك فيصـل للبحـوث   
والدراسات اإلسـالمية حتـت   

 .القرآن، دفع مطاعن: واصفة
وأجوبـة   أسئلة يف جليل أمنوذج .١٠

 أسئلة= التنزيل  من غرائب آي 
  .وأجوبتها القرآن

o بـن  بكـر  أيب بن حممد .الرازي 
ت بعـد  (الـرازي،   عبد القادر

 .)هـ٦٦٦
o رضـوان  حممد: مطبوع، بتحقيق 

 دار. الفكر، دمشـق  دار ،الداية
م، ١٩٩٠املعاصر، بريوت،  الفكر

/ ٤) ص(وقد صنفه شـواخ يف  
متشـابه  : ضمن كتـب  ١٩٤

  .   القرآن
  .املشكالت يف التفسري إيضاح .١١
o ـ  تقي حممد  حسـني  حممـد  نب

 ).هـ ١٣٢١ت(الكاشاين، 
o   ،معجم مصنفات القرآن الكـرمي

فهرست مصـنفات  . ١٩٥/ ٤
  .١٠١: تفسري القرآن الكرمي، ص

 .القرآن متشابه توجيه يف الربهان .١٢
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o حممود بن محـزة بـن    :الكرماين
 ). هـ٥٠٠ت بعد (نصر، 

o طبع غري مرة، منها طبعة بتحقيق: 
 الكتب دار ،عطا أمحد القادر عبد
وطبعة  ،م١٩٨٦ ،لمية، بريوتالع

ـ السيد اجلميلـي،  : بتحقيق  ةجمل
هــ،  ١٤١٤ ة،القاهر ،ألزهرا

 الـدين  عز أمحد: وطبعة بتحقيق
صادر، بـريوت،   اهللا، دار خلف

 بـن  الشيخ ناصر: وحققه أيضاً
العمر يف رسالة ماجستري  سليمان
 القرآن متشابه يف الربهان" بعنوان 

 عةجبام"  والبيان احلجة من فيه ملا
/ اإلسالمية سعود بن حممد اإلمام

 قسم القـرآن / الدين كلية أصول
 .وعلومه

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

  .والدراسات اإلسالمية
 مشكالت معاين يف القرآن باهر .١٣

 .القرآن
o سابوري بيان احلقيحممود بن  :الن

ــي  ــن(عل ــن ) أيب احلس ب
جنــم  أبــو القاســم احلســني،

 ).ـه٥٥٣ ت بعد سنة( ،الدين
o يف القـرى  أم جامعة مبطابع طبع 

 الطبعة ،السعودية العربية اململكة
 سعاد :بتحقيق م،١٩٩٧ األوىل،

  .بابقي صاحل بنت

بيان املشتبه من معـاين القـرآن    .١٤
  .الكرمي

o  حسـن حممـد   : مجع وتـأليف
 .موسى

o    من الكتب النـادرة يف مكتبـة
  . نصيف

  .بيان متشابه القرآن .١٥
o العزيز راشد عبد. 
o   مطبعة أنصار السـنة احملمديـة، 

  .القاهرة –مصر
  .تأويل املتشاات القرآنية .١٦
o أمر اهللا حممد. 
o معجــم الدراســات  ،مطبــوع

فهرسـت  . ٦٠١ :، صالقرآنية
مصنفات تفسري القرآن الكـرمي،  

  .١٣٧: ص
 مشكل= القرآن  مشكل تأويل .١٧

  . القرآن
o عبد اهللا بن مسلم بـن   :قتيبة ابن

ــة ــو  قتيبــــ أبــــ
 .)ـه٢٧٦ت( الدينوري مدحم

o السيد أمحـد  : مطبوع، بتحقيق
 القـاهرة،  دار التـراث،  ،صقر

  .م١٩٧٣ –هـ١٣٩٣
ساليب القـرآن علـى   أترجيح  .١٨

 .ساليب اليونانأ
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o حممد بن إبراهيم بـن   :ابن الوزير
 ).هـ٨٤٠(علي الوزير 

o  دار الكتـب   ،بـريوت طبع يف
  .م١٩٨٤-هـ١٤٠٤ ،ةالعلمي

 الترجيح والتوفيق بني نصـوص  .١٩
  .)يف املتشابه(القرآن 

o  ،م، ١٩٧٣مستل من جملة اآلداب
وقد ذكر هكذا يف  ،١٦من عدد 

معجــم الدراســات القرآنيــة، 
  .دون ذكر للمؤلف ،٦٠٢:ص

 والرد والسنة الكتاب يف التسبيح .٢٠
 .فيه اخلاطئة املناهج على

o كندو إسحاق حممد. 
o   رسالة دكتوراه، مـن اجلامعـة 

 كليـة / اإلسالمية باملدينة املنورة
قسـم  / الـدين  وأصول الدعوة

ــدة ــاريخ ،العقي ــت بت : نوقش
هـ، وقـد صـنفت يف   ١٤١٨

قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة 
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
والدراســات اإلســالمية يف  

   .دفع مطاعن –القرآن : موضوع
أشكلت على كثري  آيات تفسري .٢١

 . من العلماء
o احللـيم  عبد بن أمحد :تيمية البن 

 أيب بن اهللا عبد بن المالس عبد بن
 أبو العباس ابـن ،احلراين القاسم
 ).٧٢٨ت (تيمية، 

o العزيـز  عبد: وقد حققه الباحث 
اخلليفـة، يف رسـالة    حممـد  بن

 حممد اإلمام ماجستري، من جامعة
كلية أصول / اإلسالمية سعود بن

وعلومـه،   قسم القـرآن / الدين
ـ ١٤١٤: نوقشت بتاريخ  ،هـ

 آيـات  تفسـري : "وهي بعنوان
 ابـن  اإلسـالم  لشيخ كلت،أش

وحتقيق، وقد نشرا  دراسة: تيمية
 ،دار األصـــمعي بالريـــاض

 . هـ١٤١٧
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
  .والدراسات اإلسالمية

التعريف واإلعالم فيما أُـم يف   .٢٢
 .القرآن من األمساء واألعالم

o هيليعبد الرمحن بن عبد اهللا  :الس
أمحد أبو القاسـم اخلثعمـي    بن

 ).هـ ٥٨١ت(األندلسي، 
o دار ،عبـد مهنـا  : طبع بتحقيق 

ــب ــريوت،  الكت ــة، ب العلمي
م، صنفه شواخ ضـمن  ١٩٨٧

وذكر له  ،٤/١٩٧كتب املتشابه 
كتاباً آخر يف الباب نفسه بعنوان 

اإليضاح والتبيني ملا أُم مـن  " 
  ". تفسري الكتاب املبني 

ت تفسري سورة الفاحتة ومشكال .٢٣
 .القرآن
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o حممد رشيد بن علي  :رشيد رضا
ــن  ــا بــــ رضــــ

 .)ـه١٣٥ ت( الـحسيين حممد
o فهرست مصنفات تفسري  ،مطبوع

  .٣١٥: القرآن الكرمي، ص
 غريـب  مـن  املشـكل  تفسري .٢٤

 .القرآن
o  مكي بـن   :مكي بن أيب طالب

حممد املالكي  أبو محوش بن حممد
 .)ـه٤٣٧ ت( القيسي،

o حسـني  علـى .طبع بتحقيق د 
 مكتبـة  نشـر  ياضالبواب، الر

هـ، وطبع أيضاً ١٤٠٦ ،املعارف
 املرعشلي هدى الطويل: بتحقيق

 باملكتبـة  فريـدة  نسـخة  على
 دار وقد نشرته ،بدمشق الظاهرية

 عـام  بـبريوت،  اإلسالمية النور
  .هـ ١٤٠٨

  .تفسري مشكل القرآن .٢٥
o راشد عبد اهللا الفرحان. 
o  ةالـدعو  ةمجعي ،الكويتطبع يف 

  .م١٩٨٥-هـ١٤٠٦ ،ةسالمياإل
ــب .٢٦ ــان التقري  شــواذ يف والبي

 .القرآن
o عبـد  بن الرمحن عبد:الصفراوي 

ــد ــن اي ــل،  ب  ت(إمساعي
 ).هـ٦٣٦

o    وقد حقق الكتـاب يف اجلامعـة
اإلسالمية باملدينة املنورة يف رسالة 

 التقريـب : " دكتوراه، بعنـوان 
ــان ــواذ يف والبي ــرآن ش  الق
 إىل الكتاب أول من: للصفراوي

للباحـث  " النمـل   سورة اية
 أشـرف  حممد سخاء بن حسنأ

ــاريخ  ــت بت ــدين، نوقش : ال
  .هـ١٤١٠

هـواء  هل األأالتنبيه والرد على  .٢٧
 .والبدع

o حممد بن أمحد بن عبـد   :امللطي
 ).هـ ٣٧٧ت(الرمحن امللطي، 

o حممد زينـهم  : مطبوع، بتحقيق
ـ  ،حممد عزب،  مـدبويل،  ةمكتب

م، ١٩٩٣-هـ١٤١٣  ة،القاهر
صنف يف مركز امللك فيصـل يف  

  .القرآنمشكل : موضوع
 .املطاعن عن القرآن تنزيه .٢٨
o  اجلبار عبد: اجلبار عبد للقاضي 

 اهلمـذاىن  احلسـن  أبو أمحد بن
 .)هـ٤١٥ت (املعتزيل، 

o  دار  مبصــر،القــاهرة طبــع يف
ــراث ــق م،١٩٦٩ ،الت  :بتحقي

 زرزور، وللباحث حممود عدنان
غطـاس، رسـالة    حممود حممد

األزهر، بعنوان  علمية، من جامعة
 اهلمـذاين  باراجل عبد القاضي" 
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 عـن  القـرآن  تنزيه يف ومنهجه
   ."املطاعن

 العشرية القراءات مشكل توجيه .٢٩
 .وإعراباً وتفسرياً لغة :القرشية

o احلريب علي بن العزيز عبد. 
o  أم رسالة ماجستري، من جامعـة 

 وأصـول  كلية الـدعوة / القرى
 سيدي ولد حممد: إشرافالدين، 

: وقد نوقشت بتاريخ ،حبيب ولد
 .هـ١٤١٨

o دة الرسائل اجلامعية الصادرة قاع
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

  . والدراسات اإلسالمية
التوضــيح والبيــان يف تكــرار  .٣٠

  .وتشابه آي القرآن
o عبد الغفور عبد الكرمي البنجايب. 
o    مكتبة العلوم واحلكـم، املدينـة

  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤ ،املنورة
تيجــان البيــان يف مشــكالت  .٣١

 .القرآن
o اهللا بـن  أمني بن خـري   :العمري

 .حممود احلنفي اخلطيب املوصلي
o حسن مظفـر  : مطبوع، بتحقيق

 ،املوصل/ املوصل  ةجامعالرزو، 
  .م١٩٨٥

 .جامع البيان يف متشابه القرآن .٣٢
o زكي بن حممد السريع. 

o ــارة ــاض،   ،دار احلضـ الريـ
  . م ٢٠٠٧-هـ١٤٢٨

 يثـار  ما على والرد القرآن مجع .٣٣
 .مطاعن من حوله

o سيد حامد فريد حممد. 
o  دكتوراه، مـن جامعـة  رسالة 

قسم / كلية أصول الدين/ األزهر
القرآن، نوقشـت   وعلوم التفسري
 .م١٩٤٥: بتاريخ

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

  . والدراسات اإلسالمية
ــل .٣٤ ــكالت ح ــيح املش  وتوض

 .التحريرات
o اخلليجي الرمحن عبد حممد. 
o البارودي، بريوت دار.  
 .قرآنحل مشاكل ال .٣٥
o حممد جعفر(جعفر :اإلستراباذي (

 ).هـ١٢٦٣ت (احلائري  
o معجم مصنفات القرآن  ،مطبوع

  .  ٤/٢١١الكرمي، 
 .حلّ مشكالت القرآن .٣٦
o لياإلمـامي   خليل ياسني، :العام

 .)ـه١٤٠٥ت ( ،الشيعي
o فهرست مصنفات تفسري  ،مطبوع

  .٧٣٩: القرآن الكرمي، ص
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ــائق .٣٧ ــل حق ــابه يف التأوي  متش
 .التنـزيل

o حممـد بـن    :ف الرضـي الشري
ت (احلسني بن موسى أبو احلسن 

 ).هـ٤٠٦
o  ــنت يف ــع امل ــريوتطب دار  ،ب

م، ١٩٨٦-هـ١٤٠٦ ،ضواءاأل
وطبع اجلزء اخلامس يف النجف، 

حممد رضا آل كاشـف  : بشرح
  .الغطاء

مــام الطحــاوي يف جهــود اإل .٣٨
 :التفسري وعلوم القرآن يف كتابه

 .شرح مشكل اآلثار
o قدادة عيد حممد علي. 
o  ماجستري، مـن اجلامعـة   رسالة

: إشرافكلية الشريعة، / األردنية
املشين، وقد نوقشـت   مصطفى

  .م٢٠٠٠: بتاريخ
/  القـرآن  مشكل يف دراسات .٣٩

  .النساء آية تأويل
o فرحات أمحد حسن. 
o عمار، عمان دار.  
/  القـرآن  مشكل يف دراسات .٤٠

 .الصابئتني آية تأويل
o فرحات أمحد حسن. 
o عمار، عمان دار.  

/  القـرآن  مشكل يف دراسات .٤١
 كان إن قل(: الزخرف آية تأويل
  ). ولد للرمحن

o فرحات أمحد حسن. 
o عمار، عمان دار.  
 بيان يف التأويل وغرة التنزيل درة .٤٢

 اهللا كتاب يف املتشاات اآليات
  .العزيز

o  حممد بـن  : اإلسكايف اخلطيب
ــد اهللا،  ــو عب ــد اهللا أب ت (عب

 .)هـ٤٢٠
o اآلفـاق  دار عن بريوت يف طبع 

م، وطبعتـه  ١٩٧٩ سنة اجلديدة
ــة،  الكتــب أيضــاً  دار العلمي

  .م١٩٩٥بريوت، 
 آيات عن االضطراب إيهام دفع .٤٣

 .الكتاب
o األمني بن حممد  حممد:الشنقيطي

املختار بن عبد القادر أبو حممـد  
ــين،  ــار اجلَكَ ــاحب(املخت  ص

 ).هـ١٣٩٣ت ( ،)األضواء
o القاهرة تيمية، ابن مكتبة طبعته، 

طبع م، وقد ١٩٩٧ األوىل، الطبعة
 "الكتاب أيضاً ملحقاً بتفسـريه  

  ."أضواء البيان
 .منتقديه ضد القرآن عن دفاعاً .٤٤
o بدوي عبد الرمحن.د. 
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o للكتـب  العامليـة  الـدار  طبعته 
 الكرمي القرآن يف والنشر، الطعن

 القـرن  يف الطاعنني على الرد و
  .٩: اهلجري، ص عشر الرابع

 .القرآن عن شبهات دفع .٤٥
o جاد اهللا الزبري الشيخ :املكاشفي. 
o   رسالة ماجستري، مـن اجلامعـة 

كليـة  / اإلسالمية باملدينة املنورة
قسـم  / الـدين  وأصول الدعوة

ــدعوة ــاريخ ،ال ــت بت : نوقش
هـ، وقد صنف يف قاعدة ١٤٠٣

الرسائل اجلامعية الصادرة عـن  
مركز امللك فيصـل للبحـوث   
والدراســات اإلســالمية يف  

  . مطاعن دفع ،القرآن: موضوع
همية فيما الرد على الزنادقة واجل .٤٦

 .شكَّت فيه يف متشابه القرآن
o أبو  اإلمام أمحد بن حممد بن حنبل

 .)ـه٢٤١ ت( ،عبد اهللا
o ومكتبتها السلفية نشر يف املطبعة، 

  .هـ١٣٩٣ ،القاهرة
  .الرد على املشكل .٤٧
o سيد أمحد حمسب مرسي. 
o ــة ــة املكتب ــريوت ،الثقافي  ،ب

  .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨
رد معاين اآليات املتشـاات إىل   .٤٨

 .اآليات احملكمات معاين

o انحممد بن أمحد بن عبد  :ابن اللب
مشس الـدين   أبو عبد اهللا املؤمن

 .)ـه٧٤٩ت (الدمشقي، 
o فهرست مصنفات تفسري  ،مطبوع

 .٧٨٠: القرآن الكرمي، ص
 إىل املتشـاات  اآليات معاين رد .٤٩

 .احملكمات اآليات
o حممد بن علـي بـن    :يبعر ابن

حميـي الـدين    أبو بكـر  حممد
 .)ـه٦٣٨ ت( ،الطائي

o  ،االســتقامة ةمطبعــمطبــوع، 
 . هـ١٣٢٨ ،بريوت

 .القرآن أسئلة يف الريان الروض .٥٠
o انبن احلسني بن سليمان: ابن ري 

 .)هـ٧٧٠ت (ريان احلسيين، 
o عبد احلليم بن : مطبوع، بتحقيق

 دار حممد نصار السلفي، مكتبـة 
  املنورة، املدينة يف واحلكم العلوم
لة رسـا  م،١٩٩٤ األوىل، الطبعة

/ اإلسالمية دكتوراه، من اجلامعة
 والدراسـات  الكرمي كلية القرآن
ــالمية ــري، / اإلس ــم التفس قس

الزهراين،  اهللا عبد أمحد: إشراف
 .هـ١٤١٤: وقد نوقشت بتاريخ

ضـبط املتشـاات يف    ةسلسل .٥١
  .القرآن الكرمي

o  حممد بن عبد اهللا الصغري. 
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o الرياض ،ةدار ابن خزمي ،مطبوع، 
ر م، ونشــ١٩٩٢-هـــ١٤١٣

 الرسالة، الشركة أيضاً يف مؤسسة
  .املتحدة، بريوت

ــابه   .٥٢ ــل يف متش ــد اجلمي العق
 .التنـزيل

o كـان حيـاً   ،آكاه باشا :الفريق 
 .)ـه١٣٢٣(
o مطبعة دائـرة   ،مطبوع يف إيران

عباس، معجم الدراسات القرآنية، 
  .  ٦٠٣: ص

 احملكم يف واخللف السلف عقيدة .٥٣
  .واملتشابه

o بغدادي صاحل حممود. 
o عمان -امية، األردنالش الدار.  
  .غريب القرآن ومتشااته .٥٤
o عبد اهللا نـدمي بـن    :ندمي اجلسر

ــني ــي حسـ ت ( ،الطرابلسـ
 .)ـه١٤٠٠

o ـ ١٣٩٤ عـام  قبـل  طبع -هـ
ــنفات ١٩٧٤ م، فهرســت مص

: تفســري القــرآن الكــرمي، ص
ــت  ١٠١١ ــر يف فهرس ، ذك

مصنفات تفسري القرآن الكـرمي  
ذا العنوان، ومل ينص على كونه 

فوزي اهلـابط  وذكره  ،مطبوعاً
فقـط  " غريب القرآن : "بعنوان

 .فهل مها امسان لكتاب واحد؟

 يف يلتبس ما بكشف الرمحن فتح .٥٥
 .القرآن

o زكريا األنصاري اإلسالم لشيخ: 
أمحـد زيـن    بن حممد زكريا بن

ت (األنصـاري،   الدين الشافعي
 ).هـ٩٢٦

o ،حممـد علـي    :بتحقيق مطبوع
 ،بريوت ،عامل الكتب ،الصابوين
  .م١٩٨٥ –هـ١٤٠٥

  .القرآن مشكل يف فوائد .٥٦
o عبـد   بن العز : العلماء لسلطان

أبو حممد  ،السالم بن أيب القاسم
ــافعي،   ــدين الش ــز ال ت (ع

 ).هـ٦٦٠
o سيد رضـوان  : مطبوع، بتحقيق

عبد الستار أبـو  : علي، ومراجعة
وقاف والشـؤون  األ ةراوزغدة، 

ــالمياإل ــت ،ةسـ  ،الكويـ
م، وقد ورد ١٩٨٢-هـ١٤٠٢

: " راث باسمتسميته يف خزانة الت
 بعـض  عن اإلشكاالت كشف
  ".اآليات

  .القرطني .٥٧
o فطَرحممد بن أمحد بـن   :ابن م

ت (مطَرف أبو عبد اهللا الكناين، 
 ).هـ ٤٥٤

o  ـ  ،بريوتمطبوع يف  ،ةدار املعرف
غريب : " وقد مجع فيه بني كتايب
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البن " مشكل القرآن "و" القرآن 
  .قتيبة

ــف  .٥٨ ــارقط ــف  األزه يف كش
 .األسرار

o يب أبـن   عبد الرمحن :السيوطي
جالل  أبو الفضل بكر بن حممد،

 ).هـ٩١١ت (الدين، 
o احلمـادي   حممد بن أمحد: حققه

 يف رسالة دكتوراه، من جامعـة 
/ اإلسالمية سعود بن حممد اإلمام

قسم القـرآن  / الدين كلية أصول
 عبـد  إبراهيم: إشرافوعلومه، 

سالمة، وقـد نوقشـت    احلميد
وقد حقـق   ،هـ١٤١٣: بتاريخ

زء منه يف جامعـة بغـداد، يف   ج
 قطف: " رسالة دكتوراه بعنوان

 األســرار كشــف يف األزهــار
 سوريت وحتقيق دراسة: للسيوطي

 والبقرة، للباحثـة أمسـاء   الفاحتة
وقـد   ،سـلمان  حممـد  عدنان

وقـد   ،م١٩٩٧: نوقشت بتاريخ
صنف يف قاعدة الرسائل اجلامعية 
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  

اإلسـالمية   للبحوث والدراسات
 احملكـم  القـرآن، : يف موضوع

  .واملتشابه
 ابـن  على والرد االنتصار كتاب .٥٩

  امللحد الراوندي

o اخليـاط  الرحيم عبد احلسني أبو 
 .املعتزيل

o للتراث،  األزهرية مطبوع، املكتبة
  .القاهرة

 غريب من املشكل تفسري كتاب .٦٠
  .القرآن

o رمضان الدين حميي. 
o والتوزيـع،   للنشـر  الفرقان دار

  .عمان
 يف واألجوبـة  املسـائل  كتاب .٦١

  .والتفسري احلديث
o  عبد اهللا بن مسلم بن  :قتيبة ابن

ــة ــو  قتيبــــ أبــــ
 ).ـه٢٧٦ ت( ،الدينوري حممد

o دمشـق،  يف كثري ابن دار طبعته 
  .م١٩٩٠ ،األوىل الطبعة

كشف احلجـاب عـن هدايـة     .٦٢
 .املرتاب 

o آالء حممد جنيب. 
o  طبع يف مطبعة االقتصاد يف خان

لـب، دون  ح -احلرير، سـوريا 
 .تاريخ

o معجم . مقدمة حمقق درة التأويل
: مصنفات القرآن الكـرمي، ص 

١/٧٥.  



 

   ١٥ 

 

 وإيضـاح  املشـكالت  كشف .٦٣
 القـرآن  إعـراب  يف املعضالت

 .القراءات وعلل
o أبـو  ،احلسني بن علي :الباقويل 

 العلـوم  احلسن املشهور جبـامع 
 .)هـ٥٤٣ ت(النحوي، 

o السـعدي  القادر عبد.د: حققه، 
  .انعم-عمار، األردن دار

 مـن  كشف املعاين يف املتشـابه  .٦٤
 .املثاين

o حممد بن إبراهيم بـن   :ابن مجاعة
سعد اهللا أبو عبد اهللا الشـافعي  

 ).هـ ٧٣٣ت (احلموي، 
o مرزوق علـي  : مطبوع، بتحقيق

، الريـاض  دار الشريف،إبراهيم، 
: هـ، وطبع أيضاً بتحقيق١٤٢٠

-املنار، مصـر  داود، دار حممد
وقد حقق الكتـاب يف   ،القاهرة

 اإلمـام  رسالة ماجستري، جبامعة
اإلسـالمية،   سـعود  بـن  حممد

 الرزاق عبد الوهاب للباحث عبد
 .  املشهداين سلطان

 .كيف تفسر اآليات املتشاة .٦٥
o جمموعة مؤلفني. 
o م٢٠٠٣، دار املشاريع.  
 .اللباب يف مشكالت الكتاب .٦٦

o  حممد بن علي بن :ـيبـالشطي
ت (عبد اهللا األندلسي،  حممد أبو

 ).هـ٩٦٣
o عبد اهللا بن عزيز السبيت، : قهحق

 أولمـن   يف أطروحته للدكتوراه
 ،التوبـة  ةسور إىل ايةالكتاب 

 سـعود  بـن  حممد اإلمام جامعة
الـدين،   كلية أصول/ اإلسالمية

 ناصـر  العزيز عبد: حتت إشراف
السرب، وقد نوقشـت الرسـالة   

ونشرت يف  ،هـ١٤٢٤: بتاريخ
صـول الـدين،   أكليه  ،الرياض

حممد بـن سـعود   مام اإل ةجامع
،  وأكمل هـ١٤٢٤ ،ةسالمياإل

حتقيقه يف رسالة دكتوراه أيضـاً  
 أول مـراجم مـن   حسان حممد

الكتاب من  آخر إىل مرمي سورة
 احلسـن : إشرافنفس اجلامعة، 

موكلي، وقـد نوقشـت    خلوي
 .هـ١٤٢٤: بتاريخ

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

  .ميةوالدراسات اإلسال
ــات   .٦٧ ــىن يف اآلي ــبىن واملع امل

 .املتشاات يف القرآن الكرمي
o يديد ياسني اعبد ا. 
o بـريوت،  -لبنـان  ،ار ابن حزمد

  .م٢٠٠٥
  .القرآن متشابه .٦٨



 

   ١٦ 

 

o    عبد الرمحن بن أيب بكـر بـن 
جالل الدين السـيوطي،   ،حممد

 .)هـ٩١١ت (
o     طبع يف مكـة املكرمـة سـنة

هـ، معجم الدراسـات  ١٣١١
  .٦٠٣: القرآنية، ص

  القرآن متشابه .٦٩
o  أبو أمحد بن اجلبار عبد للقاضي 

ت (املعتـزيل،   اهلمـذاين  احلسن
 ).هـ٤١٥

o التـراث،  دار القـاهرة،  يف طبع 
  .زرزور عدنان :حتقيق م،١٩٦٩

   القرآن متشابه .٧٠
o علي بن محزة بن عبد  :الكسائي

اهللا أبو احلسن الكسائي، أحـد  
 ).هـ١٨٧ت (القراء السبعة، 

o التميمي،صبيح : مطبوع، بتحقيق 
-ليبيـا / ةسالمياإل ةالدعو ةكلي

  .م١٩٩٤ ،طرابلس
 .متشابه القرآن وخمتلفه .٧١
o أبو عبد اهللا بن شهر : املازندراين

 ).هـ ٥٨٨ت(أشوب، 
o   طبع يف طهران، كذا يف معجـم

 ،٦٠٣: الدراسات القرآنية، ص
وقد تكرر العنوان لنفس املؤلـف  
مرتني يف نفس الورقـة، واسـم   

بن علي  حممد :املؤلف كامالً هو
أبو جعفر رشيد  ،بن شهر آشوب

ـ ٤٨٨(الدين املازندراين،   -هـ
  ).هـ ٥٨٨

 .متشابه القرآن العظيم .٧٢
o احلسني بن جعفر بن حممد،  أليب

 ).هـ ٣٦٦(ابن املنادي، 
o عبد اهللا بـن  : مطبوع، بتحقيق

ـ حممد الغنيمان،  ـ  ةمكتب  ،ةلين
  .م١٩٩٣-هـ١٤١٤ ،دمنهور

  .املتشابه يف القرآن .٧٣
o لسطيحممد علي حسني ا. 
o  ،دار الفكــر العــريب، بــريوت

  .م١٩٦٥
 .دراسة موضوعية:القرآن متشابه .٧٤
o  زرزور لعدنان. 
o املعارف للطباعـة  يف دار طبع، 

  .م١٩٧٠دمشق، -سوريا
  .املتشابه يف القرآن .٧٥
o حممود كامل أمحد. 
o  رسالة دكتوراه، من جامعة عني

قبسات : مشس، ذكرها يف كتابه
من تفسري سورة النور يف قائمـة  

   .٢٨٨: ع، صاملراج
تفسـري   :املتشابه من القـرآن  .٧٦

 .اآليات الغامضة
o لِّيحممد علي بن عيسى بـن   :احل

 .)ـه١٣٨٥ ت( ،النجفي محد



 

   ١٧ 

 

o دار الفكـر، بـريوت،    ،مطبوع
  .م١٩٦٦

  .متشابه النظم يف قصص القرآن .٧٧
o اجحــيعبــد الغــين بــن  :الر

ت ( ،املصري األزهـري  عوض
 .)ـه١٤٠١بعد 

o لدينحبث مقدم إىل كلية أصول ا، 
 .، دون تاريخجبامعة األزهر

o القرآنيــة،  معجــم الدراســات
  .  ٦٠٠ :ص

ين يف قصـة  آمتشابه النظم القر .٧٨
  .آدم عليه السالم

o عبد اجلواد حممد طبق. 
o    مكتبة وهبة للطباعـة والنشـر

، القــاهرة -، مصــروالتوزيــع
 .م١٩٩٣

 .االس السنانية يف املتشابه .٧٩
o  سنان زاده، حمسن بن أم سـنان /

 .هـ ١٢٦٠ية، القسطنطين
o  القرآنيــة، معجــم الدراســات

  .٦٠٤ :ص
جمالس ابن اجلوزي يف املتشـابه   .٨٠

  .من اآليات القرآنية
o زيوبـن   عبد الرمحن :ابن الـج

الـدين   مجـال  أبو الفرج حممد
احلنبلــــــــــــي 

 .)ـه٥٩٧ ت( البغدادي،

o دفع شـبه  « هو  هلعلمطبوع، و
؛ لكونـه مصـنفاً يف   » التشبيه 

ة خمطوطات دار الكتب املصـري 
ينظـر   ،)علـم الكـالم  (ضمن 

فهرست مصنفات تفسري القرآن 
  .١١٤٦: الكرمي، ص

  .حمكم ومتشابه القرآن .٨١
o  غازي عناية. 
o بريوت، دار ابن حزم.  
احملكــم واملتشــابه يف القــرآن  .٨٢

  .العظيم
o عبد الرمحن املطرودي. 
o  السـعودية دار عامل الكتـب ،-

  .الرياض
  احملكم واملتشابه  .٨٣
o أبو القاسم الرسي. 
o ن رسائل العـدل،  مطبوع، ضم

حممــد عمــارة، دار : بتحقيــق
  . م١٩٧١اهلالل، القاهرة، 

احملكــم واملتشــابه يف القــرآن  .٨٤
  .الكرمي

o حممود قفص. 
o    رسالة ماجستري، مـن جامعـة

 .قونيا -تركيا/ سلجوق
o   الرسائل اجلامعية يف الدراسـات

  . ٢٨١: القرآنية للجيوسي، ص



 

   ١٨ 

 

 الكرمي القرآن يف واملتشابه احملكم .٨٥
 :العقـدي  االختالف يف وأثرمها
  مقارنة دراسة

o سعيدي البو خليفة سعيد أمحد. 
o   رسالة ماجستري، من جامعـة آل

: األردن، نوقشت بتاريخ/ البيت
 .م٢٠٠٢

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

  . والدراسات اإلسالمية
احملكــم واملتشــابه يف القــرآن  .٨٦

  .الكرمي
o يفةإبراهيم عبد الرمحن خل. 
o    رسالة دكتوراه، مـن جامعـة

  .كلية أصول الدين/ األزهر
مدخل تفسري القرآن والرد على  .٨٧

  .امللحدين
o بـن  حممـد  بن أمحد :احلدادي 

 .)هـ٦ت يف ق (محدان احلداد، 
o بدمشــق،  القلــم دار يف طبــع

 داوودي، الطعن صفوان :بتحقيق
علـى   والـرد  الكرمي القرآن يف

 عشـر  الرابع القرن يف الطاعنني
  .٩: جري، صاهل
وداللتها ومواقعهـا يف   ةاملشاكل .٨٨

 .القرآن الكرمي
o دسوقي العليم عبد حممد حممد. 

o األزهر رسالة علمية، من جامعة /
العربية، ويوجد منـها   كلية اللغة

 صـاحل  نسخة حمفوظة يف مركز
ــد ــل اهللا عب ــاد كام  لالقتص

 .اإلسالمي
o     صنفها مركـز امللـك فيصـل

للبحوث والدراسات اإلسـالمية  
  .واصفة مشكل القرآنحتت 

 .القرآن إعراب مشكل .٨٩
o مكي بـن   :مكي بن أيب طالب

أبـو   ،بن خمتار محوش بن حممد
ــد ــالكي حمم ــي امل  القَيس
 ).ـه٤٣٧ ت( القريواين،

o حامت صـاحل الضـامن،   : حققه
املتحدة،  الرسالة، الشركة مؤسسة

 ياسـني : بريوت، وحققه كذلك
والنشـر،   للطبع السواس، اليمامة

 عبـد : لباحثدمشق، وحققه ا
السيوري، يف  حممد عوض احلميد

 تفسـري " رسالة علمية، بعنوان 
 بـن  ملكي القرآن إعراب مشكل

 ت( األندلسي، القيسي طالب أيب
نال " ودراسة حتقيق :)هـ٤٣٧

 ا درجة الدكتوراه، من جامعـة 
  .كلية اآلداب/ القاهرة

القرآن الكـرمي   إعرابمشكل  .٩٠
 .ةحنوي دراسة :طالب أيبملكي بن 

o ىي بشري مصريحي. 



 

   ١٩ 

 

o اإلمام رسالة ماجستري، من جامعة 
بقسم / اإلسالمية سعود بن حممد
اللغـة،   وفقـه  والصرف النحو

 اخلـالق  عبـد  حممـد : إشراف
: عظيمة، وقد نوقشت بتـاريخ 

  .هـ١٤٠٢
_  أسبابه( الكرمي القرآن مشكل .٩١

 .)دفعه طرق_  أنواعه
o عبد اهللا بن محد املنصور. 
o ماإلمـا  ماجستري، جامعة رسالة 

كلية / اإلسالمية سعود بن حممد
 قسـم القـرآن  / أصول الـدين 

 سـليمان  علي: إشرافوعلومه، 
: العبيد، وقد نوقشـت بتـاريخ  

  . الرياضهـ، طبعت يف ١٤٢٣
  .القرآن مشكالت .٩٢
o أنور شاه بن معظـم   :الكشمريي

 شــاه احلنفــي احلســين،  
 ).هـ١٣٥٢(
o مطبوعات مطبوع، ضمن سلسلة 

 القـرآن  وإدارة العلمـي،  الس
الثانية،  االسالمية، الطبعة والعلوم

  .كراتشي-اهلند
  .الكرمي القرآن مشكالت .٩٣
o  حممد عبـده بـن    :حممد عبده

ــري اهللا ــن خ ــاين  حس التركُم
 ).ـه١٣٢٣ ت( املصري

o احلياة، بـريوت،   مكتبة طبعة دار
  .هـ١٣٢٣

مشكالت القرآن ومشـكالت   .٩٤
 .األحاديث

o  نوابغ العلماء. 
o بأقالم عدد من العلمـاء  ،مطبوع 

ــا يف  ــرسكم ــد، الفه  املوح
، وقد ذكروا هكذا دون ١/٣٨٦

ينظر فهرست  ،تسمية أحد منهم
مصنفات تفسري القرآن الكـرمي،  

١٢٠٦ -١٢٠٥.  
  .معاين احملكم واملتشابه يف القرآن .٩٥
o  فرحات حسن محدأ. 
o  املركز القومي للنشـر طبع يف ،

، دار عمـار ، ونشر أيضاً يف ربدإ
 .بدون تاريخ ،انمع –األردن 

 يف وأثـره  واملتشابه احملكم عرفةم .٩٦
 .التفسري

o العلي أمحد اهللا عبد حامد. 
o   رسالة ماجستري، مـن اجلامعـة 

 الكـرمي  كلية القرآن/ اإلسالمية
قسـم  / اإلسـالمية  والدراسات

 حممـد : التفسري، حتت إشـراف 
حبريي، وقـد نوقشـت    إبراهيم
 .هـ١٤١٠: بتاريخ

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
ك فيصل للبحـوث  عن مركز املل

  . والدراسات اإلسالمية



 

   ٢٠ 

 

 .املتشابه تأويل معرفة .٩٧
o أبـو  اهللا بدر عبـد :السعود أبو 

 .السعود
o بـريوت،   -حزم، لبنان ابن دار

  .م٢٠٠٠
مفحمات األقران يف مبـهمات   .٩٨

 .القرآن
o يب أبـن   عبد الرمحن :السيوطي

جـالل   أبو الفضل بكر بن حممد
 ). هـ٩١١ت(الدين، 

o  طبعـة : منـها  ،طبع غري مـرة 
 الفكر دار ،اللحام سعيد: بتحقيق

م، وقـد  ١٩٩١اللبناين، بريوت، 
صنف يف معجـم الدراسـات   

: ضمن كتب ٦٠٤: القرآنية، ص
  .متشابه القرآن

مالك التأويل القـاطع بـذوي    .٩٩
والتعطيــل يف توجيــه  اإلحلــاد

 .التنزيل املتشابه اللفظ من آي
o  أمحد بن إبراهيم بـن  :الزبري ابن

كي الغرناطي، الزبري أبو جعفر املال
 .)هـ٧٠٨ت (
o ،سعيد الفالح،: بتحقيق مطبوع 

 ،بـريوت  دار الغرب اإلسالمي،
رسـالة   م،١٩٨٣-هـ١٤٠٣

جامعية، وقـد حققـه أيضـاً    
نـدا،   حممد احلميد عبد: الباحث

 مالك" يف رسالة دكتوراه بعنوان 

 يف اللفـظ  املتشـابه  يف التأويل
ودراسة  حتقيق: الزبري البن التنزيل

 كلية أصـول / زهراأل جامعة" 
 عوض الغين عبد: الدين، إشراف

: الراجحي، ونوقشـت بتـاريخ  
 .م١٩٨٣

o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة
عن مركز امللك فيصل للبحـوث  

  . والدراسات اإلسالمية
  .منظومة يف متشاات القرآن .١٠٠
o حملمد اخلضري الدمياطي. 
o    ،ــاهرة ــل، الق ــة الني مطبع

معجم الدراسـات  . هـ١٣٢١
  .  ٦٠٥: ص القرآنية،

 يف والتنـاقض  االختالف موهم .١٠١
 .الكرمي القرآن

o الشمايل علي أمحد ياسر. 
o  أم رسالة ماجستري، من جامعـة 

 وأصـول  كلية الـدعوة / القرى
وقد  ،والسنة قسم الكتاب/ الدين

  .هـ١٤٠٨: نوقشت بتاريخ
ــرة .١٠٢ ــرين نظ ــم املفس  للمحك

 .واملتشابه
o السالم عبد نصر العارف. 
o   ـ ة رسالة دكتوراه، مـن جامع

قسـم  / كليـة اآلداب / اخلرطوم
العربية، وهلا نسخة حمفوظة  اللغة

فيصل للبحـوث   امللك يف مركز
  .والدراسات اإلسالمية
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لفـاظ  أاحلريان يف متشابه  ةهداي .١٠٣
 .القرآن

o أمحد عبد الفتاح الزواوي. 
o  دار الطـرفني  ،الطائفطبع يف، 

  .هـ١٤٠٧
ـ  ةهداي .١٠٤ احلفـاظ   ةاملرتاب وغاي

ــيني متشــابه  والطــالب يف تب
 .الكتاب

o علي بـن  : علم الدين السخاوي
حممد بن عبد الصمد أبو احلسن 

ــافعي،  ــدين الش ــم ال ت (عل
 . )هـ٦٤٣

o عبد القادر اخلطيب : طبع بتحقيق
ـ احلسين،  املاجـد   ةمركز مجع

ــ ــراث، ةللثقافـ  ،ديب والتـ
ـــ١٤١٤ ــه ١٩٩٤-ه م، ول
: " بعنـوان : أحـدمها : شرحان

كشف احلجـاب عـن هدايـة    
ر بعنوان مطبوع، واآلخ" املرتاب 

 بشـرح  الوهـاب  الكرمي فتح" 
 وغايـة احلفـاظ   املرتاب هداية

خمطوط سيأيت بياما " والطالب
والكتاب يف املتشـابه   ،يف مكانه

  .اللفظي
 مشـكالت  يف الربهـان  وضح .١٠٥

 .القرآن
o  سابوري بيان احلقيحممود بن  :الن

ــي  ــن(عل ــن ) أيب احلس ب
جنــم  أبــو القاســم احلســني،

 .)ـه٥٥٣ ت بعد سنة( ،الدين

o وطبعته ،داوودي صفوان :حققه 
 م،١٩٩٠ دمشـق،  يف القلم دار

ــدار ــامية، وال ــريوت، الش  ب
م، وحققتـه  ١٩٩٠-هـ١٤١٠
سعاد صاحل بـابقي، يف  : الباحثة

 .رسالة ماجستري
o  قاعدة الرسائل اجلامعية الصادرة

عن مركز امللك فيصل للبحـوث  
  .والدراسات اإلسالمية

  :املخطوط: ثانياً

 األسـئلة  علـى  اجللية األجوبة .١٠٦
  .اخلفية

o  علي بن حممد بن عالء : املصري
 .)هـ١١٢٧ت (الدين، 

o يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة 
 .املخطوطات يف الكويت

o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث
  .  ٧٥٠: ، ص)القرآن

 علم يف املشكالت املسائل أجوبة .١٠٧
  .القراءات

o ت (عمـر،   بن أمحد: اإلسقاطي
 ).هـ١١٥٩

o يف املكتبة  يوجد منه نسخة خطية
ــة املركزيــة يف اململكــة  العربي

ونسـخ   ،الريـاض  –السعودية 
 .أُخرى يف مصر واهلند

o  خزانة التراث الصادرة عن مركز
امللك فيصل للبحوث والدراسات 

 .اإلسالمية
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أجوبة علـى استشـكاالت يف    .١٠٨
 .تفسري سورة الفاحتة

o كْريحممد بن عبد الرمحن  :ابن ز
بن زكري أبو عبد اهللا املـالكي  

 .)هـ١١٤٤ت (الفاسي، 
o وهـو أجوبـة عـن     ،خمطوط

استشكاالت عمر بن عبد السالم 
لوقش أو لوكس أيب حفصـون  

 ).هـ١١٤٩ت (التطواين، 
o   علـوم  (الفهرس الشامل للتراث

  .  ٢/١١١م  ،٧٥٦، )القرآن
سؤاالً تتعلـق  ) ١١(أجوبة على  .١٠٩

مبشكالت تفسري القرآن للعز بن 
  .عبد السالم

o ديــنبــن  حممــد حيــاة :الس
ت( ،املـدين  الـحنفي إبراهيم
 . )ـه١١٦٣

o  خمطوط، الفهرس الشامل للتراث
  .  ٧٦٣: ، ص)علوم القرآن(
أجوبة على أسئلة وردت إليه يف  .١١٠

فضائل سوريت الفاحتة واإلخالص 
  .وبعض آيات مشكلة

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

ــدين ــيخ  الـــ شـــ
 .)ـه٧٢٨ ت( ،اإلسالم

o الفهرس الشامل للتراث  ،خمطوط
  .  ٣٦٢: ، ص)علوم القرآن(

أسئلة عن بعض اآليات وأجوبة  .١١١
  .عليها

o زكريا األنصاري اإلسالم لشيخ: 
أمحـد زيـن    بن حممد زكريا بن

ت (األنصـاري،   الدين الشافعي
 .)هـ٩٢٦

o    يوجد منه نسـخة خمطوطـة يف
، معجم ٩٨اخلزانة التيمورية برقم 

. ٦٠٦: الدراسات القرآنية، ص
علـوم  (الفهرس الشامل للتراث 

 .  ٥٥٠: ، ص)القرآن
 األجوبـة  يف املفخمـة  األسئلة .١١٢

  .املفهمة
o احلسن بن عمر بن حممد :الرازي 

 ). هـ٦٠٦ت (الرازي،  الفخر
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

إستانبول برقم  –أغا بتركيا سليم
الفهرس الشـامل للتـراث    ،٣٦

ــرآن( ــوم الق . ٢١٣: ، ص)عل
التراث الصادرة عن مركز  خزانة

امللك فيصل للبحوث والدراسات 
  . اإلسالمية

  .وأجوبتها القرآن أسئلة .١١٣
o  بـن  أمحـد  بن علي :الواحدي 

 .)هـ٤٦٨ت (الواحدي  حممد
o     منه نسـخة خطيـة يف املكتبـة

دمشق بـرقم   –الظاهرية، سوريا
٩١١٠. 
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o  خزانة التراث الصادرة عن مركز
امللك فيصل للبحوث والدراسات 

  .ميةاإلسال
  .وأجوبتها القرآن أسئلة .١١٤
o سيدي لقرة. 
o  خمطوط، الفهرس الشامل للتراث

ــوم القــرآن( . ٤١، ٧٨٧، )عل
خزانة التراث الصادرة عن مركز 
امللك فيصل للبحوث والدراسات 

  .٤١: اإلسالمية، ص
  .أسئلة القرآن .١١٥
o أمحـد بـن علـي    : للجصاص

 .)هـ٣٧٠(اجلصاص الرازي، 
o    يوجد منه نسـخة حمفوظـة يف

رقـم   ،لسليمانية بتركيـا مكتبة ا
، استدراكات على تـاريخ  ٥٩

قسـم التفسـري    :التراث العريب
  .٢/٢٤٩وعلوم القرآن، 

 .وأجوبتها القرآن أسئلة .١١٦
o للمصري. 
o   خمطوط، الفهرس الشامل للتراث

ــرآن( ــوم الق . ٨٨٩: ، ص)عل
 الـرد  و الكرمي القرآن يف الطعن

 الرابـع  القـرن  يف الطاعنني على
: لـه لع. ٩: اهلجري، ص عشر

عالء الدين بن حممـد املصـري   
صــاحب  )هـــ١١٢٧ت(
األجوبة اجللية عـن األسـئلة   (

الذي مر ذكـره بـرقم    )اخلفية
)١٠٨.(  
إقامة الربهان على مسائل تذكرة  .١١٧

اإلخــوان ملشــكالت أحكــام 
  القرآن 

o إبراهيم بن أمـر   :ابن عبد القادر
كان حيـاً  (اهللا بن عبد القادر، 

 .)هـ١٠٩٥
o بة العباسية، خمطوط خبطه يف املكت

البصرة، شرح فيه أرجوزته الـيت  
 . أبيات) ١١٠(تقع يف 

o   علـوم  (الفهرس الشامل للتراث
فهرسـت  . ٧٣٠: ، ص)القرآن

مصنفات تفسري القرآن الكـرمي،  
  .٦٤: ص

 مـن  آيات مشكالت يف األنوار .١١٨
   .القرآن

o بيبطَيحممد بن علي بن حممد : الش
ت (أبو عبـد اهللا األندلسـي،   

 ).هـ٩٦٣
o ط، الفهرس الشامل للتراث خمطو

  .  ٦٠٤، )علوم القرآن(
 مشـكالت  يف الربهـان  أوضح .١١٩

  .القرآن
o حممد بن أيب احلسن  :النيسابوري

 .)هـ٣٥٥ت (النيسابوري، 
o  يوجد منه نسخة خطيـة  يف دار 

الوطنية بتـونس بـرقم،    الكتب
ــة ٣٧يف  ٣٥٤٠ ــها  ،ورق وعن
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صورة حمفوظة يف مركز البحـث  
رقـم  العلمي جبامعة أم القـرى،  

استدراكات على تـاريخ   ،٩١٢
قسـم التفسـري   : التراث العريب
    .٢٣٨/ ٢وعلوم القرآن 

اآليات احملكمات واملتشاات يف  .١٢٠
  .القرآن الكرمي

o حممد حمسن بن : الفيض الكاشاين
مرتضى بن فيض اهللا بن حممـود  

 .)هـ١٠٩٠ت (اإلمامي، 
o  يوجد منه نسخة خطية حمفوظـة 

 تحت بتونس، الوطنية الكتب بدار
 .٣٥٤٠ :رقم

o  معجم الدراسات القرآنيـة، ص :
٦٠٦  .  

 مشـكالت  إعراب يف البستان .١٢١
  .القرآن

o بـن  بكر أيب بن أمحد: األحنف 
 .)هـ٧١٧ت (عمر، 

o يوجد منه نسخة خطية يف مركز 
 التـراث  وإحياء العلمي البحث

ــة ــالمي، اململك ــة اإلس  العربي
وهـي   ،مكة املكرمة –السعودية

 املكتبـة (نسخة مصـورة عـن   
-باليمن الكبري باجلامع وكليةاملت

 .)تفسري ١٠٦بصنعاء، 
o  خزانة التراث الصادرة عن مركز

امللك فيصل للبحوث والدراسات 
   .اإلسالمية

بعض التأويل لبعض مشـكالت   .١٢٢
 .آي التنـزيل

o كان حياً ( ،السيد داود :الراوي
 ).ـه١٣٥١

o  خمطوط، خبطه يف دار الكتـب، 
الفهرس الشامل للتراث  ،القاهرة

 .٨٢٨: ، ص)لقرآنعلوم ا(
 .املشكلة اآليات تأويل .١٢٣
o الطربي مهدي بن حممد بن علي. 
o يوجد منه نسخة حمفوظة يف مركز 

 والدراسات للبحوث فيصل امللك
 .اإلسالمية

o  خزانة التراث الصادرة عن مركز
امللك فيصل للبحوث والدراسات 

  .اإلسالمية
 األخبـار  يف تأويل املتشـاات  .١٢٤

 .واآليات
o اهر بن طـاهر  عبد الق :البغدادي

حممد أبو منصـور الشـافعي    بن
 ).ـه٤٢٩ت(التميمي، 

o  خمطوط، يوجد منه نسخة مصورة
 عن املكتبة الظاهريـة يف مكتبـة  

الفهـرس   ،املخطوطات بالكويت
، )علوم القـرآن (الشامل للتراث 

معجم مصنفات القرآن . ٩٢: ص
خزانة التـراث  . ٣٧/ ١الكرمي، 

الصادرة عن مركز امللك فيصـل  
والدراسات اإلسالمية، للبحوث 

استدراكات على تاريخ التـراث  
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قسم التفسـري وعلـوم   : العريب
  .٢/٣٩٠القرآن، 

تأويل متشابه القرآن على قواعد  .١٢٥
  .أهل العدل

o أبو الطاهر ركن الدين :الطرثيثي. 
o الفهرس الشامل للتراث خمطوط ،

  .  ٨٦٧: ، ص)علوم القرآن(
  .الربهان يف مسائل القرآن .١٢٦
o بن أمحد بـن  عبد اهللا:ابن قدامة 

حممد بـن قدامـة اجلمـاعيلي    
املقدسي، أبو حممد موفق الـدين  

 ).هـ٦٢٠ت (الدمشقي، 
o   يوجد منه نسخة خمطوطة باسـم

" الربهان يف بيان حقيقة القـرآن "
وقد  ،١/٣٠٤معجم املفسرين، 

صنفه شواخ يف معجم مصنفات 
، ضـمن  ٤/١٩٥القرآن الكرمي، 

 .  متشابه القرآن: كتب
 )متشـابه (شاات مت يف التبيان .١٢٧

  .القرآن
o يب أبـن   عبد الرمحن :السيوطي

جـالل   أبو الفضل بكر بن حممد
 ).هـ٩١١ت (الدين، 

o  خمطوط، الفهرس الشامل للتراث
فهرست . ٥٢٨، )علوم القرآن(

مصنفات تفسري القرآن الكـرمي،  
  .١٤٦: ص

غرر (التبيان يف مبهمات القرآن  .١٢٨
  ).البيان ملن مل يسم يف القرآن

o حممد بن إبراهيم بـن   :ابن مجاعة
سعد اهللا أبو عبد اهللا بدر الـدين  

ــوي،  ــافعي احلم  ٧٣٣ت(الش
 ).هـ

o  يوجد منه نسخة خطية يف معهد
تفسـري،    ١٥٥املخطوطات برقم

، ١٩٦/ ٤: صنفه شواخ يف ص
  .متشابه القرآن: ضمن كتب

  .القرآن من أشكل ملا البيان تتمة .١٢٩
o شامة أليب. 
o   هكذا عزاه متعب املطـريي أليب

دون حتديد لنسبة املؤلـف  شامة 
 الطعن" الكاملة، وذلك يف كتابه

 علـى  الـرد  و الكرمي القرآن يف
 عشـر  الرابع القرن يف الطاعنني

ــري ــالة  ،٩: ، ص"اهلج رس
دكتوراه، ولعله يقصد ابـن أيب  

عبد الرمحن بن إمساعيل بن :شامة
إبراهيم املقدسي الدمشقي شهاب 

ــم،   ــو القاس ــدين أب ت (ال
  . )هـ٦٥٥

 متشاات اتآي تفسري .١٣٠
o سـعد  بـن  سـليمان  بن حممد 

 .)هـ٨٧٩ ت(الكافيجي، 
o  يوجد منه نسخة يف مكتبة أيـا 

إستانبول بـرقم   –صوفيا، بتركيا
١٧٨. 

o  خزانة التراث الصادرة عن مركز
امللك فيصل للبحوث والدراسات 

  .اإلسالمية
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 .املتشاات اآليات تفسري .١٣١
o الّ علي قاريحممـد  بـن  علي:م 

ــروي،   ــاري اهلـ ت (القـ
 ).هـ١٠١٤

o     يوجد منـه نسـخة يف مكتبـة
اسـتانبول،   –السليمانية، بتركيا

 .١٠٥٥/٣برقم 
o  خزانة التراث الصادرة عن مركز

امللك فيصل للبحوث والدراسات 
  اإلسالمية

 .تفسري غريب مشكل القرآن .١٣٢
o يريينعبد العزيز بن أمحد بن  :الد

ــعيد ــد  س ــو حمم ــز  أب ع
 .)هـ٦٩٤ ت( ،الشافعي الدين

o لشامل للتراث خمطوط، الفهرس ا
  .٣٧٣ ،٣٤٥ ،)علوم القرآن(
 .القرآن إعراب مشكل تفسري .١٣٣
o حيـىي   بـن  زكريـا  بن املعاىف

 ).هـ٣٩٠ت (، اجلريري
o    يوجد منه نسـخة خمطوطـة يف

 وإحيـاء  العلمـي  البحث مركز
اإلسالمي مبكة املكرمـة،   التراث

وله نسـخ أخـرى يف املكتبـة    
املركزيــة يف الريــاض، ويف دار 

ــرية، وم ــب املص ــدالكت  عه
 .العربيه مبصر املخطوطات

o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث
خزانة التراث . ٦٤: ، ص)القرآن

الصادرة عن مركز امللك فيصـل  
  .للبحوث والدراسات اإلسالمية

تفسري مشكل إعراب القـرآن   .١٣٤
  .الكرمي

o أبو حممد املقرئ :التسيوري. 
o  يوجد منه نسخة خطية يف املكتبة

 الوطنية بتونس، الفهرس الشامل
: ، ص)علـوم القـرآن  (للتراث 

٨٤٦ .  
  .القرآن مشكالت تفسري .١٣٥
o لَميعبد اهللا بن حممـد بـن    :الع

صالح الدين الغزي الدمشـقي،  
 .)هـ١٣٥٥ت(
o   ،١خمطوط، معجم املفسـرين /

٣٢٦  .  
  .القرآن يف املشكل توضيح .١٣٦
o بن حممد بن صبيح  سعيد :الغساين

احلـداد القـريواين،    أبو عثمان
 .)هـ٣٠٢ت(
o جامع يف خمطوطة قطعة يوجد منه 

 .القريوان
o   فهرست مصنفات تفسري القرآن

  .٥٨٣: الكرمي، ص
  .املتشاات اآليات حل .١٣٧
o ك ابنرحممد بن احلسن بـن   :فُو

ــو فــورك بكــر الشــافعي  أب
 .)هـ٤٠٦ت (األصبهاين، 



 

   ٢٧ 

 

o  يوجد منه نسخة خطية خبزانـة 
ــاطف ــتانبول ع ــت بإس  حت

 .]٤٣٣[رقم
o   ،٢/٥١٥ معجم املفسرين.  
 .القرآن اتمتشا حل .١٣٨
o احلسني بـن  :األصفهاين الراغب

ت (حممد بن املفضل أبو القاسم، 
 ).٤٢٥حنو 

o راغـب  مكتبـة  يف خمطوط وهو 
، ويوجد منه ]١٨٠[ رقم باشا،

ــة  ــورة يف مكتب ــخة مص  نس
ــغرات ــة املص ــم الفيلمي  بقس
اإلسالمية،  باجلامعة املخطوطات

 أخرى نسخة وله ،املدينة املنورة
  .الربيطاين املتحف يف
مــة التعــارض يف صــورة حك .١٣٩

 .التناقض
o يواسيعبد األحد النوري بن : الس

مصطفى بن إمساعيل أوحد الدين 
 .)هـ١٠٦١ت (اخلَلْويت، 

o  خمطوط، الفهرس الشامل للتراث
ــرآن( ــوم الق . ٦٩٢: ، ص)عل

  .٧٣٧: معجم املفسرين، ص
خالصة البيان يف حل مشكالت  .١٤٠

   القرآن
o ويحممد تقي بن حسني بن  :اهلَر

 ت( ،اَألصـفهاين  شيعيال علي
 .)هـ١٢٩٩

o  خمطوط، الفهرس الشامل للتراث
ــرآن( ــوم الق . ٨١٨: ، ص)عل

  .٧٤٩: معجم املفسرين، ص
  .درة التأويل يف متشابه التنزيل .١٤١
o احلسني بـن  : الراغب األصفهاين

أبـو القاسـم    ،حممد بن املفضل
 .)هـ٥٠٢ت(
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

ــنعاء    ــبري بص ــامع الك اجل
خمتصر : " ، بعنوان]١/٢١١[برقم

، ويوجد منه "يف متشابه القرآن 
نسخة خطية حمفوظة يف مكتبـة  

 للبحـوث  فيصـل  امللك مركز
 اإلسالمية، برقم ب والدراسات

]٣٥٥٤-٣٥٥٠[. 
o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث

ــرآن ــة . ١٢٥: ، ص)الق خزان
التراث الصادرة عن مركز امللك 
فيصل للبحـوث والدراسـات   

عل هذا الكتـاب  اإلسالمية، ول
 حل" يكون عنواناً آخر لكتاب 

السابق ذكره " القرآن  متشاات
  .للمؤلف نفسه

 إىل املتشـاات  اآليات معاين رد .١٤٢
 .احملكمات اآليات

o اإلشبيلي حممد. 
o    خمطوط، يوجد منـه نسـخة يف

، )بريل جمموعة( برنستون مكتبة
 -األمريكيـة  املتحـدة  الواليات
 .برنستون
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o رة عن مركز خزانة التراث الصاد
امللك فيصل للبحوث والدراسات 

  .اإلسالمية
رد معاين اآليات املتشـاات إىل   .١٤٣

 .معاين اآليات احملكمات
o  انحممد بن أمحد بـن   :ابن اللب

 مشـس  أبو عبد اهللا عبد املؤمن،
 .)ـه٧٤٩ ت(الدين الدمشقي، 

o  يوجد منه نسخة خطية باملكتبـة 
القاهرة، بـرقم   –األزهرية مبصر

ــظ  ــ ٢٤[حف ، ٦٨٥]اميعجم
 ونسخة أخرى مصورة مبكتبـة 

 قســم يف الفيلميــة املصــغرات
 مبكتبــة اجلامعــة املخطوطــات

 .املنورة اإلسالمية يف املدينة
o  خزانة التراث الصادرة عن مركز

امللك فيصل للبحوث والدراسات 
  .اإلسالمية

رسالة اآليات البينات يف تأويـل   .١٤٤
 .املتشاات

o وسيرمصطفى بن حممد بن  :الع
 ت( ،املصـري  الشـافعي  دأمح

 .)هـ١٢٩٣
o  خمطوط، الفهرس الشامل للتراث

  .  ٨١٦: ، ص)علوم القرآن(
رسالة اآليات البينات يف تفسري  .١٤٥

  .بعض آيات متشاات القرآن
o ابن النقيب مجال الدين. 

o  معجم الدراسات القرآنيـة، ص :
، ولعل ابن النقيب هذا هو ٦٠٨

حممد بـن سـليمان البلخـي،    
لتحرير ا(صاحب  )هـ٦٩٨ت(

 )والتحبري ألقوال أئمة التفسـري 
ينظر فهرست مصنفات تفسـري  

 .٧٨٣: القرآن الكرمي، ص
 .القراءات مشكالت يف رسالة .١٤٦
o ت (اإلسـقاطي،   عمر بن أمحد

 ).هـ١١٥٩
o  يوجد منه نسخة خطيـة يف دار 

املصرية حمفوظـة بـرقم    الكتب
 .القاهرة –، مصر١/٢١

o  خزانة التراث الصادرة عن مركز
للبحوث والدراسات امللك فيصل 

  .اإلسالمية
رسالة يف تفسري بعض اآليـات   .١٤٧

 .وبعض املقامات املشكلة
o كُداريحممد أمني بن حممد  :اُألس

 .)هـ١١٥١ت (احلنفي، 
o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث

  .  ٧٦٠: ، ص)القرآن
 .رسالة يف املتشابه .١٤٨
o فهاينحممد بن عبد اهللا :اَألص. 
o  ،معجــم الدراســات خمطــوط

الفهـرس  . ٦٠٧ :ص، القرآنية
، )علوم القـرآن (الشامل للتراث 

ــه، ٨٣٨:ص ــب : لعل اخلطي
ت ( ،اإلسكايف حممد بن عبد اهللا
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، ينظــر فهرســت )هـــ٤٢٠
مصنفات تفسري القرآن الكـرمي،  

  .٨٨٨: ص
 .رسالة يف متشابه القرآن .١٤٩
o عبد اهللا بـن   :عبد اهللا الشافعي

حممـــد بـــن عبـــد   
كـان حيـاً   ( ،الشافعي اللطيف
 .)هـ١١٧٤

o معجــم الدراســات  ،خمطــوط
الفهـرس   .٦٠٩ :، صالقرآنية

، )علوم القـرآن (الشامل للتراث 
  .٧٦٩ :ص

  .رسالة يف متشابه القرآن .١٥٠
o اإلمام أبو القاسم. 
o  ،معجــم الدراســات خمطــوط

الفهـرس   .٦٠٨ :، صالقرآنية
، )علوم القـرآن (الشامل للتراث 

أبو القاسـم   :لعله،  ٨٧٧ :ص
ت ( ،حممود بن محزة الكرمـاين 

ينظر فهرسـت   ،)ـه٥٠٠حنو 
مصنفات تفسري القرآن الكـرمي،  

  .٨٨٨: ص
 .املتشاات معاين يف رسالة .١٥١
o حممد بن عمر بن  :الفخر الرازي

فخـر   أبـو عبـد اهللا   احلسني
 .)هـ٦٠٦ ت( ،الشافعي الدين

o  خمطوط، الفهرس الشامل للتراث
  .  ٢٢١: ، ص)علوم القرآن(
 .واحلكمة املتشابه بيان يف رسالة .١٥٢

o اهللا صبغه بن مسعود بن راغب ،
 ت بعـد (زاده،  كوجك أمحـد 

 .)هـ١٢٥٩
o    يوجد منـه نسـخة يف املكتبـة 

 املدينـة -احملمودية بالسـعودية 
 .٢/٢٧٣٢املنورة، برقم حفظ 

o  خزانة التراث الصادرة عن مركز
امللك فيصل للبحوث والدراسات 

  .اإلسالمية
  .القرآن متشابه يف رسالة .١٥٣
o القارئ زاده أمحد بن أبو بكر. 
o سخة يف الواليـات يوجد منه ن 

برقم  ،برنستون–األمريكية املتحدة
٣٣١٧. 

o  خزانة التراث الصادرة عن مركز
امللك فيصل للبحوث والدراسات 
اإلسالمية، ذكـر يف فهرسـت   
مصنفات تفسري القرآن الكـرمي،  

كوجك أمحد ، باسم ٨٨٩: ص
بدون تاريخ  أبو بكر القاري زاده
  .وفاة

 بـاللفظ  التعبري متشابه يف رسالة .١٥٤
  القرآن آيات يف

o سليمان بن عبد اهللا: داود أيب ابن 
ــن ــعث ب ــتاين،  األش السجس

 ).هـ٣١٦(
o    يوجد منـه نسـخة يف مكتبـة 

دمشق، برقم  -الظاهرية، سوريا 
٩٨٢٢. 
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o  خزانة التراث الصادرة عن مركز
امللك فيصل للبحوث والدراسات 

  .اإلسالمية
 احملكــم يف الشــريفة الرســالة .١٥٥

 .واملتشابه
o وسويامل احلسني بن علي. 
o يوجد منه نسخة خطية يف مركز 

 والدراسات للبحوث فيصل امللك
ــة ــالمية، اململك ــة اإلس  العربي

الرياض برقم حفـظ   –السعودية
 ].٤٩١٥-٤٩١٤[ ب

o  خزانة التراث الصادرة عن مركز
امللك فيصل للبحوث والدراسات 

  . اإلسالمية
رسالة يف رفع اإلشكال يف قوله  .١٥٦

اً ولو علم اهللا فيهم خـري { تعاىل 
  .}...ألمسعهم

o إمساعيل بن مصـطفى  : الكلنبوي
بن حممود أبو الفتح احلنفي شيخ 

 ).هـ١٢٠٥ت (زاده الرومي، 
o  خمطوط، الفهرس الشامل للتراث

  .٧٩٤: ، ص)علوم القرآن(
رسالة عبد امللك بن مـروان إىل   .١٥٧

وإرجـاع  … احلسن البصري 
  .املتشابه من القرآن إىل احملكم

o ريصسـن  احلسن بن أيب احل :الب
ــار( ــو ) يســـ أبـــ

 .)ـه١١٠ ت( ،اإلمام سعيد

o الفهرس الشامل للتراث خمطوط ،
  .١٧: ، ص)علوم القرآن(
رسالة حلل مشـكالت اآليـات    .١٥٨

 .القرآنية
o حممد صادق بن هداية : الالَّهجي

 .اهللا
o  خمطوط، الفهرس الشامل للتراث

  .  ٨٨٣: ، ص)علوم القرآن(
سراج اهلدى يف معاين القـرآن   .١٥٩

 .ومشكله وإعرابه
o ياضياإبـراهيم بـن أمحـد     :لر

ــيباين ــو  الشـــ أبـــ
 .)هـ٢٩٨ ت( ،البغدادي اليسر

o  خمطوط، معجم مصنفات القرآن
 .  ٢١٢/ ٤الكرمي، 

شرح الغريب املشكل من سـور   .١٦٠
 .القرآن الكرمي

o ت ( ،حممد بن الشـاعر  :الصلتان
 .)ـه٨ق 

o  خمطوط، الفهرس الشامل للتراث
ــرآن( ــوم الق . ٤٣٤: ، ص)عل

القرآن فهرست مصنفات تفسري 
  .٩٥١: الكرمي، ص

 .شرح متشاات القرآن .١٦١
o لَميبكنـر بـن عبـد اهللا     :الع

 .)هـ٧٧٧كان حياً ( ،اآلمدي
o الفهرس الشامل للتراث خمطوط ،

  .٤٢٣: ، ص)علوم القرآن(



 

   ٣١ 

 

الغايات يف معرفة معاين اآليـات   .١٦٢
 .واألحاديث املتشاات

o يليعبد الكرمي بن إبراهيم بن  :اجل
ــرمي ــد الكـ ــب  عبـ قطـ

 .)ـه٨٣٢( ،لصويفا الدين
o يوجد منه نسخة خطية يف مركز 

 والدراسات للبحوث فيصل امللك
ــة ــالمية، اململك ــة اإلس  العربي

 .الرياض-السعودية
o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث

خزانة . ١/٢٩٦م ،٤٥٣، )القرآن
التراث الصادرة عن مركز امللك 
فيصل للبحـوث والدراسـات   

  .اإلسالمية
 دايةه بشرح الوهاب الكرمي فتح .١٦٣

 .والطالب وغاية احلفاظ املرتاب
o ت (البسـتاين،   خليـل  بن علي

 ).هـ١٠١٨
o    يوجد منه نسـخة مصـورة يف

 بقسـم  الفيلمية املصغرات مكتبة
اإلسالمية،  باجلامعة املخطوطات

املدينة  –السعودية العربية اململكة
 .املنورة

o  خزانة التراث الصادرة عن مركز
امللك فيصل للبحوث والدراسات 

  .ميةاإلسال
القول املفيـد يف حـل بعـض     .١٦٤

  .مشكالت من القرآن ايد

o واديأمحــــد بــــن  :اَألر
ت ( ،األمحدي القادري سليمان

 .)ـه١٢٧٥حنو 
o     يوجد منـه نسـخة يف مكتبـة

ــغرات ــة املص ــم الفيلمي  بقس
اإلسالمية،  باجلامعة املخطوطات

املدينة  –السعودية العربية اململكة
 .٤٦٤٨/٣املنورة، برقم 

o علـوم  (امل للتراث الفهرس الش
فهرسـت  . ٨١٣: ، ص)القرآن

مصنفات تفسري القرآن الكـرمي،  
ــراث . ١٠٧٩: ص ــة الت خزان

الصادرة عن مركز امللك فيصـل  
  .للبحوث والدراسات اإلسالمية

كتاب الرد على اجلربيـة فيمـا    .١٦٥
تعلقوا به من متشـابه القـرآن   

  .الكرمي
o أمحد بـن حممـد بـن    : اخلالّل

ت (حفص، أبو عمر البصـري،  
 ).هـ ٣٧٧حنو 

o  خمطوط، الفهرس الشامل للتراث
ــرآن( ــوم الق . ٨٥٥: ، ص)عل

فهرست مصنفات تفسري القرآن 
  .١٠٨٨: الكرمي، ص

  .كشف املثاين عن متشابه املثاين .١٦٦
o يويحممد بن أمحد بـن   :الـخ

 شـهاب  أبـو عبـد اهللا   خليل
 .)هـ٦٩٣ ت( ،الشافعي الدين

o  خمطوط، الفهرس الشامل للتراث
ــرآن( ــوم الق . ٣٤٤: ، ص)عل
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فهرست مصنفات تفسري القرآن 
 .١١٠٩: الكرمي، ص

 .القرآن مشكالت يف .١٦٧
o ريازيحممود بن مسعود بن  :الش

ت ( ،الشافعي قطب الدين مصلح
 ).ـه٧١٠

o     يوجد منـه نسـخة خطيـة يف
 .إستانبول -جامع بتركيا  -يـين

o  خزانة التراث الصادرة عن مركز
امللك فيصل للبحوث والدراسات 

  .اإلسالمية
 .مشكل القرآن واحلديث .١٦٨
o عبد اهللا بن مسلم بـن   :قتيبة ابن

ــة ــو  قتيبــــ أبــــ
 .)هـ٢٧٦ ت( ،الدينوري حممد

o وقد ذكـر يف خزانـة   خمطوط ،
 مـن  املتشـابه :" التراث بعنوان

، يوجـد منـه   "والقرآن احلديث
 –نسخة يف املكتبة اخلديوية مبصر

 .٧/٦٨٠القاهرة، برقم حفظ 
o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث

ــت . ٢٩: ، ص)قــرآنال فهرس
مصنفات تفسري القرآن الكـرمي،  

ــراث . ١٢٠٣: ص ــة الت خزان
الصادرة عن مركز امللك فيصـل  

  .للبحوث والدراسات اإلسالمية
 .مشكالت التفسري .١٦٩

o ريازيحممود بن مسعود بن  :الش
ــلح ــب  مصـــ قطـــ

 .)ـه٧١٠ ت( ،الشافعي الدين
o  ،ــرين ــم املفس . ٦٦٨/ ٢معج

 علـوم (الفهرس الشامل للتراث 
  .  ٣٥٣ :، ص)القرآن

  .كشف املشكل .١٧٠
o وِيسأبو حسن بن حسني :الغ. 
o  خمطوط، الفهرس الشامل للتراث

  .٨٧٥: ، ص)علوم القرآن(
 .املتشابه .١٧١
o عبد امللك بن حممد بـن  :الثعاليب

ــور،  ــو منص ــل أب ت (إمساعي
 ). هـ٤٢٩

o    يوجد منه نسـخة حمفوظـة يف
مكتبة األوقاف العامـة ببغـداد   

ي رقم خزائن حسن باشا اجلليل(
وهي الرسـالة   )جمموع ٣٢/٢٥

ــه ــة في ــنة  ،الثالث ــت س كتب
استدراكات علـى   ،هـ١١٨٢

قسـم  : تاريخ التـراث العـريب  
 -٢/٣٩٢التفسري وعلوم القرآن 

٣٩٣   .  
 .متشابه القرآن .١٧٢
o اشيأمحد بن يوسف بـن   :الكَو

موفــق  أبــو العبــاس احلســن
 .)هـ٦٨٠ت( ،الشافعي الدين

o توجد منه نسخة خطية يف مكتبة 
 .٧١٥برلني، برقم –ولة بأملانياالد



 

   ٣٣ 

 

o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث
ــرآن ــة . ٢٧٩: ، ص)الق خزان

التراث الصادرة عن مركز امللك 
فيصل للبحـوث والدراسـات   

  .اإلسالمية
  .متشابه القرآن .١٧٣
o القرطيب. 
o معجــم الدراســات القرآنيــة ،

فهرست مصـنفات  . ٦١٢ :ص
: تفســري القــرآن الكــرمي، ص

رجعني ، هكذا ذكر يف امل١١٤٣
السابقني، وهو حممد بن أمحد بن 

ت (أيب بكر اخلزرجي القرطيب، 
" وعنـوان الكتـاب    )هـ٦٧١

متشابه القرآن علـى حـروف   
يوجد منه نسخة مصورة " املعجم 

يف مركز البحث  )ميكروفيلمية(
العلمي جبامعة أم القـرى بـرقم   

وهي مصـورة مـن   ] ١٢٢٢[
 ،مكتبة شهيد علـي بإسـتانبول  

قق درة التنزيـل  مقدمة حم ،تركيا
   .٧٦/ ١للخطيب اإلسكايف، 

  .متشابه القرآن .١٧٤
o  أبـو   مقاتل بن سليمان بن بشري

 .)ـه١٥٠ت( ،البلْخي احلسن
o  نسخ خطيـة يف  ) ٤(يوجد منه

 تركيا، منها نسخة يف مكتبة فيض
ــتانبول ،اهللا ــرقم ،اس  ،]٧٤[ب

ــد ــة بايزي ــة،  ومكتب احلكومي
  .]٥٦١[برقم ،إستانبول

 .متشاات القرآن .١٧٥
o يرالدرأمحد بـن حممـد بـن     :د

ــد ــو  أمحــــ أبــــ
ت( ،العـدوي  املالكي الربكات
 .)هـ١٢٠١

o  ،ــوط معجــــم خمطــ
  .  ١/٧٦ ،املفسرين

  .احملكم واملتشابه .١٧٦
o  علـي بـن    :الشريف املرتضـى

ــى ــن موس ــني ب ــو  احلس أب
)ـه٤٣٦ت( ،املعتـزيل القاسم

. 
o  خمطوط، الفهرس الشامل للتراث

  .. ٩٥: ، ص)علوم القرآن(
ه مـن القـرآن   احملكم واملتشاب .١٧٧

  .واحلديث
o شيعلي بن عثمان بن حممد : اُألو

أبو حممد سراج الـدين احلنفـي   
 ).هـ٥٦٩ت بعد (الفرغاين، 

o  خمطوط، فهرست مصنفات تفسري
  .١١٦٣: القرآن الكرمي، ص

  .مشكالت القرآن .١٧٨
o اميسعيد بن سليمان أبـو  : الكر

ت (عثمان املالكي السـماليل،  
 .)هـ ٨٨٢

o فسري خمطوط، فهرست مصنفات ت
  .١٢٠٥: القرآن الكرمي، ص

  .مشكالت القرآن .١٧٩



 

   ٣٤ 

 

o وقايتت (حممد بن وحيـد،   :الت
 .)هـ٦٦٦بعد 

o    خمطوط خبطه يف مكتبـة شـيخ
 .اإلسالم

o  معجم الدراسات القرآنيـة، ص :
فهرست مصنفات تفسري . ٣٣٨

  .١٢٠٥: القرآن الكرمي، ص
 .القرآن مشكالت .١٨٠
o بـن  بكـر  أيب بن الرازي، حممد 

بعـد   ت(الـرازي،   عبد القادر
 .)هـ٦٦٦

o يوجد منه نسخة خطية يف مركز 
 التـراث  وإحياء العلمي البحث

ــة ــالمي، اململك ــة اإلس  العربي
 .مكة املكرمة –السعودية

o  خزانة التراث الصادرة عن مركز
امللك فيصل للبحوث والدراسات 

  .اإلسالمية
  .القرآن مشكالت .١٨١
o بن سليمان: داود السجستاين أبو 

أشعث بن إسـحاق، أبـو داود   
 ).هـ٢٧٥ت (نبلي األزدي، احل

o فـاتح  يف يوجد منه نسخة خطية 
 .بتركيا إستانبول يف كتبخانة

o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث
  .  ٢٨: ، ص)القرآن

املظــاهر البينــات يف اآليــات  .١٨٢
 .املتشاات

o    ــن ــني ب ــن احلس ــىي ب حي
ه١٠٩٩بعد ت( ،اليماين القاسم

 .)ـ
o دة املؤلف يف اجلامع  ،خمطوطمسو

 .صنعاء -اليمن) افاألوق(الكبري 
o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث

فهرسـت  . ٧٣٣: ، ص)القرآن
مصنفات تفسري القرآن الكـرمي،  

  .١٢١٣: ص
املوضح يف معاين القرآن وكشف  .١٨٣

 .مشكالت الفرقان
o أبـو   عبـد العزيـز   :الصيدالين

ــف ـــمرزباين خل ق  ت ( ،ال
 .)ـه٤

o  يوجد منه نسخة خطية مبكتبة آيا
له نسخة و ،٢/ ٢٩٧صوفيا برقم 

أخرى بعمادة شؤون املكتبـات  
باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، 
وهي تبدأ من سورة مرمي إىل آخر 

 .القرآن
o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث

ــت . ٦٥: ، ص)القــرآن فهرس
مصنفات تفسري القرآن الكـرمي،  

معاين القـرآن ىف  . ١٢٨١: ص
  .٤٧/ ١التراث العريب، 

 بعـض  لفهـم  الصـبيان  هداية .١٨٤
 .القرآن مشكل

o أمحـد  بن عمر بن علي: امليهي، 
ت (الشافعي املصري املقـرئ،  

 ).هـ١٢٠٤
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o    يوجد منـه نسـخة يف مكتبـة 
ــغرات ــة املص ــم الفيلمي  بقس
اإلسالمية،  باجلامعة املخطوطات

 املدينـة -السعودية العربية اململكة
 .املنورة

o  خزانة التراث الصادرة عن مركز
امللك فيصل للبحوث والدراسات 

  .ميةاإلسال

  

  :املفقود :ثالثا

  .املتشاات اآليات .١٨٥
o أمحد بن يزيد بن عبـد   :بقي ابن

األمـوي   أبـو القاسـم   الرمحن
 .)ـه٦٢٥ت( ،القرطيب

o   ،معجم مصنفات القرآن الكـرمي
/ ١معجم املفسرين،  .)٤/١٩٤(

٨٣  .  
 .اآليات املتشاات .١٨٦
o أبـو   مقاتل بن سليمان بن بشري

 .)هـ١٥٠ت ( ،البلْخي احلسن
o  مصنفات تفسري القرآن فهرست

  .٥: الكرمي، ص
 يف واالحتسـاب  اإلقناع أجوبة .١٨٧

  .الكتاب مسائل مشكالت
o اجلذامي الفخار بن حملمد. 
o الـرد  و الكرمي القرآن يف الطعن 

 الرابـع  القـرن  يف الطاعنني على
 املفصـل . ٩: اهلجري، ص عشر

 أعـداء  شـبهات  علـى  الرد يف
 ، لعله حممد٢٦٤: اإلسالم، ص

 الفخـار  بـن  حممد بن علي بن
 اهللا عبـد  أبـو  اجلذامي املالقي

ــالكي النحــوي األندلســي  امل
 ٧٥٤ت (الفخار،  بابن املعروف

  .)هـ
 .وأجوبتها القرآن أسئلة .١٨٨
o حممـد عـالء   بن علي: العالئي 

ت (الدين احلنفـي الشـريازي،   
 ).هـ ٩٤٥

o   ،معجم مصنفات القرآن الكـرمي
ــنفات . ٢/١١٠ ــت مص فهرس

  .٤١: تفسري القرآن الكرمي، ص
 .وأجوبتها القرآن أسئلة .١٨٩
o  بـن  زيـد  بن على احلسن أليب 

 الشافعي، البيهقي احلسن بن حممد
  ).هـ ٥٦٥ ت(
 .إيضاح املشكالت يف التفسري .١٩٠
o حممد تقي بن حممـد   :الكاشاين

اإلمــــامي  حســــني
 .)ـه١٣٢١ ت( ،الشيعي

o   ــرآن ــنفات الق ــم مص معج
معجــم  .٤/١٩٥ الكــرمي،

  .  ٢/٥٠٧ املفسرين،
  .لقرآنا مشكالت يف الربهان .١٩١
o ذَلةيزِيزي بن عبد امللك بن  :شع

ــور، ــو  منصـــ أبـــ
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ت ( ،اجليلـي  الشـافعي  املعايل
 .)هـ٤٩٤

o   ،معجم مصنفات القرآن الكـرمي
ــنفات . ٢/١٤١ ــت مص فهرس

  . ١١٥: تفسري القرآن الكرمي، ص
  .القرآن مشتبه بيان .١٩٢
o عيسى بـن عبـد    :اإلسكندري

 العزيز بن عبد الواحد اللخمـي 
الدين  الشرشي أبو القاسم موفق

 ).هـ٦٢٩ت ( املالكي،
o   ،معجم مصنفات القرآن الكـرمي

ــنفات . ٤/١٩٦ ــت مص فهرس
. ١٢٩: تفسري القرآن الكرمي، ص

 الـرد  و الكرمي القرآن يف الطعن
 الرابـع  القـرن  يف الطاعنني على
  .اهلجري، رسالة دكتوراه عشر

  .تأويالت القرآن .١٩٣
o حممد بن حممـود أبـو   :املاتريدي

ــدي،  ــور املاتريـ ت (منصـ
 .)هـ٣٣٣

o  صنفه شواخ يف معجم مصنفات
، ضـمن  ٤/١٩٦القرآن الكرمي، 

  .متشابه القرآن: كتب
  .القرآن متشاات تأويل .١٩٤
o  حممد بن علي : آشوب شهر ابن

أبو جعفر رشيد  ،بن شهر آشوب
ــدراين  ــدين املازن  ٥٨٨ت (ال

 .)هـ

o  خمطوط، معجم مصنفات القرآن
ــرمي،  ــم . ١٩٦/ ٤الك معج
فهرسـت  . ٥٨٠/ ٢املفسرين، 

نفات تفسري القرآن الكـرمي،  مص
  .١٣٧: ص

  .القرآن مسائل يف التبيان .١٩٥
o إمساعيل بـن   بن أمحد :الطالقاين

يوسف، أبو اخلري رضي الـدين  
ــافعي ــاين  الشـ ت (الطالقـ

 ).هـ٥٩٠
o  فهرست مصنفات تفسري القرآن

، صنفه شواخ ١٢٨: الكرمي، ص
يف معجــم مصــنفات القــرآن 

: ضمن كتـب  ٤/١٩٦الكرمي، 
وكذا املطريي يف متشابه القرآن، 

 الرد و الكرمي القرآن يف الطعن" 
 الرابـع  القـرن  يف الطاعنني على
  .اهلجري، رسالة دكتوراه عشر

تفسري اآليـات مـن احملكـم     .١٩٦
واملتشابه والناسـخ واملنسـوخ   

  .والتأويل
o حممد علي بن حممد بن : اهلمداين

ــائري،   ــن احلـ ت (حسـ
 .)هـ١٣٧٨

o  فهرست مصنفات تفسري القرآن
  . ٢١٠: الكرمي، ص

  .القرآن مشكالت تفسري  .١٩٧



 

   ٣٧ 

 

o أمحد بن علـي أكـرب   : املراغي
ــزي،  ــيعي التربي ــامي الش اإلم

 ).هـ١٣١٠(
o   ،ــرين ــم املفس . ٥٢/ ١معج

فهرست مصنفات تفسري القرآن 
  .٥٤٣: الكرمي، ص

 وأجوبتها القرآن أسئلة تلخيص .١٩٨
 .الرازي بكر أليب

o زكريا األنصاري اإلسالم لشيخ: 
 أمحـد  بـن  حممـد  زكريا بـن 

 .)هـ٩٢٦ت (ي، األنصار
o موقع ملتقى أهل احلديث.  
   القرآن جوابات .١٩٩
o  عيينة بن أيب عمران  بن لسفيان

 .)هـ١٩٨ت (ميمون، 
o والـرد  الكرمي القرآن يف الطعن 

 الرابـع  القـرن  يف الطاعنني على
ــر ــري، ص عشـ . ٩: اهلجـ

استدراكات على تاريخ التـراث  
  .٢/٨٩قسم التفسري، : العريب

  .القرآن جوابات .٢٠٠
o املقرئ، املهرجاين يألمحد بن عل 

 ٣٨٠هـــ أو قبــل  ٣٧٠ت (
 .)هـ

o  ،الطعن. ١/٤٩معجم املفسرين 
 علـى  الـرد  و الكرمي القرآن يف

 عشـر  الرابع القرن يف الطاعنني
اسـتدراكات  . ٩: اهلجري، ص

قسـم  : على تاريخ التراث العريب
  . ٢/٢٥٢التفسري، 

  .القرآن جوابات  .٢٠١
o حنبـل،  بن حممد بن أمحد لإلمام 

 ).هـ ٢٤١ت(
o والـرد  الكرمي القرآن يف الطعن 

 الرابـع  القـرن  يف الطاعنني على
ــر ــري، ص عشـ . ٩: اهلجـ

استدراكات على تاريخ التـراث  
  .٢/١١٨قسم التفسري، : العريب

 اآليات غرر على الكلمات درر .٢٠٢
  .والشبهات للتعارض املومهة

o سابوري بيان احلقيحممود بن  :الن
أبو  بن احلسني) أيب احلسن(علي 

كـان حيـاً   ( ،م الدينجن القاسم
 .)هـ٥٥٣

o   ،معجم مصنفات القرآن الكـرمي
معجــــــــم  .١/٤٩

فهرســت . ٢/٦٦٦ املفســرين،
مصنفات تفسري القرآن الكـرمي،  

  .٧٦٥: ص
 متشـابه  يف امللحدين على الرد .٢٠٣

  .القرآن
o حممد بن املستنري بن أمحد : قطرب

ت (أبو علي املعتزيل النحـوي،  
 ).هـ٢٠٦

o  فهرست مصنفات تفسري القرآن
  .٧٧٩: كرمي، صال



 

   ٣٨ 

 

رسائل يف التفسـري يف بعـض    .٢٠٤
 .املواضع املشكلة

o ــويف ــايل : الصـــ بـــ
  .)ـه٩٦٠ت( ،أفندي

o  فهرست مصنفات تفسري القرآن
  .٧٨١: الكرمي، ص

 .رسالة يف اآليات املتشاات .٢٠٥
o  قْلي زادهحممـد بـن أَيب    :ساج

ت ( ،الـمرعشي الـحنفي بكر
 .)هـ١١٥٠

o ،ــرين ــم املفس . ٢/٥٠٥ معج
ت تفسري القرآن فهرست مصنفا

  .٨٠٠: الكرمي، ص
رسالة يف دفع التعـارض بـني    .٢٠٦

 ،}إنا لننصـر رسـلنا  { :اآليتني
 .}ويقتلون النبيني{
o ــاين ــوب :القَرم ــغر  يعق األص

 .)هـ٩ق ت ( ،التركي
o  رسالة حررها بعد حبث وقع وهي

بينه وبني علماء مصـر، اآليـة   
من سورة غـافر،  ) ٥١(األوىل 

من سـورة  ) ٦١(واآلية الثانية 
 .البقرة

o   ــرآن ــنفات الق ــم مص معج
ــرمي، ــت . ٢/١٣٥ الك فهرس

مصنفات تفسري القرآن الكـرمي،  
٨٧٣.  

رسالة يف دفع املنافـاة يف قولـه    .٢٠٧
إن اهللا «  :صلى اهللا عليه وسلم

خلق األرض والسموات يف سبعة 
إن ربكم { :ويف قوله تعاىل» أيام 

ــق الســموات  ــذي خل اهللا ال
 .}واألرض يف ستة أيام

o هاب الدين اويشرشهاب  :لـه
ت ( ،احلقـريي اهلنـدي   الدين
 .)هـ٩٤٢

o  فهرست مصنفات تفسري القرآن
  .٨٧٣: الكرمي، ص

  .رسالة يف املشكل .٢٠٨
o   حممد بن القاسـم   :األنباريابن

ــد،  ــن حممـ ــو  بـ أبـ
ه٣٢٨ ت( ،اللغوي احلنبلي بكر
 ).ـ

o وعمـل  ": قال اخلطيب البغدادي
رسالة املشكل رداً على ابن قتيبة 

وهي "اً لقوهلما وأيب حامت، ونقض
املشـكل يف معـاين   " :غري كتابه

 ".القرآن
o  فهرست مصنفات تفسري القرآن

  .٨٨٩: الكرمي، ص
  .القرآن متشابه يف الظمآن ري .٢٠٩
o  عبد اهللا بـن عبـد    :األنصاري

ــد  ــن حمم ــرمحن ب ــو  ال أب
األندلســــي  حممــــد

 .)ـه٦٣٤ ت( ،النحوي
o ــرين ــم املفس  .١/٣١٣ ،معج

فهرست مصنفات تفسري القرآن 
  .٩٠٨: رمي، صالك



 

   ٣٩ 

 

سبكة اللُّجني يف توجيه اآليـات   .٢١٠
املشكلة واألحاديث الغربية وحل 

 .األبيات
o     حممد مؤمن بـن حممـد قاسـم

ــري،   ــيعي اجلزائ ت ق (الش
 ).هـ١٢

o  فهرست مصنفات تفسري القرآن
  .٩٢١: الكرمي، ص

 القـرآن  معاين من القلوب ضياء .٢١١
  .ومشكله وغريبه

o  أبو  املفضل بن سلمة بن عاصم
 .)ـه٢٩٠حنو( ،ويفالك طالب

o ١٠: معجم املعاجم، ص  .  
 متشـابه  وذكـر  التنزيه كتاب .٢١٢

 .القرآن
o يتخبواحلسن بن موسى بن  :الـن

أبـــــو  احلســـــن
 .)ـه٣١٠ت( ،الفلكي حممد

o ١/١٤٨ ،معجم املفسرين  .  
 .كتاب يف اآليات املتشاات .٢١٣
o قَالين ابنسر العجأمحد بـن   :ح

شهاب  أبو الفضل علي بن حممد
 .)ـه٨٥٢ ت( ،لشافعيا الدين

o درة « هو تلخـيص لكتـاب   و
ــل  ــرة التأوي ـــزيل وغ » التن

 .لإلسكايف
o  فهرست مصنفات تفسري القرآن

  .١٠٨٨: الكرمي، ص

 .كتاب يف مشكل القرآن .٢١٤
o     سليمان بـن حفـص بـن أيب

 حفص الفراء املعتزيل أبو عصفور
 .)هـ٢٦٩ت ( ،القَيرواين

o  فهرست مصنفات تفسري القرآن
  .١٠٩٣: الكرمي، ص

 القرآن مشكل: املشكلني كتاب .٢١٥
  .والسنة

o  حممد بن عبد  :بكر بن العريب أبو
بكـر املـالكي    أبو اهللا بن حممد
  .)هـ٥٤٣ت (األندلسي، 

o   ،معجم مصنفات القرآن الكـرمي
ــنفات . ٣/٣٠٦ ــت مص فهرس

: تفســري القــرآن الكــرمي، ص
١٠٩٦.  

  .القرآن غوامض كشف .٢١٦
o  فخر الدين بن حممـد  : الطُّرحيي

حي النجفـي  بن علـي الرمـا  
 .)هـ١٠٨٥(اإلمامي، 

o  ،٤١٨/ ١معجم املفسرين .  
كشف غوامض املنقـول مـن    .٢١٧

مشكل اآليات واآلثار وأخبـار  
 .الرسول

o فيصرأبـو   علي بن خليل :الـم
احلسن نـور الـدين الشـافعي    

 .)هـ٩٣٠(املصري، 
o  فهرست مصنفات تفسري القرآن

  .١١٠٧: الكرمي، ص
 .كشف مشكالت القرآن .٢١٨



 

   ٤٠ 

 

o فهايناَألص. 
o خليفـة،   يذا ذكره حـاج هك

واألصفهاين الذي يعرف أنه ألَّف 
: كتاباً يقارب هذا العنوان، هـو 

علي بن احلسني بن علـي أبـو   
 ،احلسن جامع العلوم األصفهاين

لـه كتـاب    ،)هـ٥٤٣ :ت(
كشف املشـكالت وإيضـاح   «

، وهـو يف تعليـل   »املعضالت
القراءات، ولـيس يف التفسـري   

، ينظر فهرست مصنفات واملعاين
: ســري القــرآن الكــرمي، صتف

١١٠٩.  
 وإيضـاح  املشـكالت  كشف .٢١٩

 .املعضالت
o موسى بن يونس بن  :يونس ابن

كمـال   بن منعة أبو الفتح حممد
 ت( ،الـموصلي الشافعي الدين
 ).هـ٦٣٩

o ،ــرين ــم املفس . ٢/٦٩٣ معج
فهرست مصنفات تفسري القرآن 

  .١١٠٩: الكرمي، ص
لباب التنـزيل يف حل مشكالت  .٢٢٠

 .القرآن
o ــا بوريالشهانجــت  :ه رياس

ت ( ،النقْشبندي الـحنفي علي
 .)ـه١٣٤٩

o  فهرست مصنفات تفسري القرآن
  . ١١٢٦: الكرمي، ص

  .القرآن متشابه .٢٢١
o  ــر ــن املعتم ــر ب ــو  بش أب

ت( ،الكـويف  املعتــزيل  سهل
 .)هـ٢١٠

o ــرين ــم املفس . ١/١٠٦ ،معج
فهرست مصنفات تفسري القرآن 

  .١١٤١: الكرمي، ص
  .القرآن متشابه .٢٢٢
o جعفر بن حرب أبـو  : ربح ابن

 .)هـ ٢٣٦ت (اهلمذاين،  حرب
o  ،ــرين ــم املفس . ٢/١٢٥معج

فهرست مصنفات تفسري القرآن 
  .١١٤١: الكرمي، ص

 .القرآن متشابه .٢٢٣
o ريكْبعبد اهللا بن احلسني بن  :الع

ــد اهللا ــاء عب ــو البق ــب  أب حم
 .)هـ٦١٦ ت( ،احلنبلي الدين

o  فهرست مصنفات تفسري القرآن
  .١١٤٢: الكرمي، ص

 .ابه القرآنمتش .٢٢٤
o عريعلي بن إمساعيل بـن   :اَألش

ــحاق ــو  إســـ أبـــ
 .)ـه٣٢٤ ت( ،اإلمام احلسن

o  فهرست مصنفات تفسري القرآن
  .١١٤٠: الكرمي، ص

  .القرآن متشابه .٢٢٥
o نافع بن عبد الرمحن بـن  : الليثي

ت (أيب نعيم أحد القراء السبعة، 
 ).هـ١٦٩



 

   ٤١ 

 

o   مقدمة حمقق درة التنزيل وغـرة
  .٧٢/ ١التأويل، 

 .قرآنمتشابه ال .٢٢٦
o محزة بن حبيب الزيات : الزيات

 .)هـ١٥٨(أحد القراء السبعة، 
o  ذكره ابن الندمي يف الكتب املؤلفة

ينظر مقدمـة   ،يف متشابه القرآن
حمقق درة التنزيل وغرة التأويـل،  

٧٣/ ١.  
  .القرآن متشابه .٢٢٧
o    خللف بن هشـام األزدي أحـد

 ).هـ٢٢٩ت (القراء العشرة، 
o لفة ذكره ابن الندمي يف الكتب املؤ

ــم  ــرآن، معج ــابه الق يف متش
: مصنفات القرآن الكـرمي، ص 

، ينظر مقدمـة حمقـق درة   ٥٥
  .٧٣/ ١التنزيل وغرة التأويل، 

  .القرآن متشابه .٢٢٨
o   الـوراق   نسبه املطريي حملمود

 .)هـ٢٣٠(
o البن وذكر أن مصدره الفهرست 

، وقد رجعت إىل ٣٦: ص الندمي،
 الفهرست فلم أجده، ينظر الطعن

 علـى  والـرد  ميالكر القرآن يف
 عشـر  الرابع القرن يف الطاعنني

  .٩: اهلجري، ص
  .القرآن متشابه .٢٢٩

o حممد بن اهلذيل بن عبد  :العالَّف
ــذيل اهللا ــو اهل ـــزيل أب  ،املعت

 .)ـه٢٣٥ ت(
o ــرين ــم املفس . ٢/٦٤٥ ،معج

فهرست مصنفات تفسري القرآن 
  .١١٤٢: الكرمي، ص

 .القرآن متشابه .٢٣٠
o أمحد بن جعفـر بـن    :القَطَيعي

و أبـــــ محـــــدان
٣٦٨ ت( ،البغدادي احلنبلي بكر

 .)ـه
o  فهرست مصنفات تفسري القرآن

  .١١٤٣: الكرمي، ص
 .القرآن متشابه .٢٣١
o ــن ــن احلس ــودحم :اب ــن  م ب

 ).هـ٢٣٠ت حنو ( ،احلسن
o معجــم الدراســات القرآنيــة ،

مقدمــة حمقــق درة . ٦١١ :ص
، ٧٣: التنزيل وغرة التأويل، ص

معجم الدراسـات  وقد ذكر يف 
رسـت  فه. ٦١١ :، صالقرآنية

مصنفات تفسري القرآن الكـرمي،  
باسم حمبوب بـن   ،١١٤١: ص

  .احلسن بدون تاريخ وفاة
  .متشابه القرآن .٢٣٢
o احلـارث بـن    :حارث الوراق

ــي ــو  علــــ أبــــ
ق ت ( ،الـــخراساين القاســم

 .)ـه٤



 

   ٤٢ 

 

o  فهرست مصنفات تفسري القرآن
  .١١٤١: الكرمي، ص

  .متشابه القرآن .٢٣٣
o حممد بن حممد بـن   :ابن اإلمام

ــي ــتح  عل ــو الف ــيت أب  ق
ــدين ــافعي ال ــري الش ، املص

 .)ـه٧٤٥ت(
o ــرين ــم املفس  ،٢/٦١٦ ،معج

١١٤٠.  
  .متشابه القرآن .٢٣٤
o حممد بـن حممـد بـن     :الكال

، احللِّي الشيعي أبو عبد اهللا هارون
 .)ـه٥٩٧ ت(
o  فهرست مصنفات تفسري القرآن

  .١١٤٤: الكرمي، ص
 .متشابه القرآن .٢٣٥
o أمحد بن أيب الفضل بن  :سامل ابن

، غـدادي الب أبـو العبـاس   سامل
 ).ـه٥٦٩ت(
o  فهرست مصنفات تفسري القرآن

  .١١٤٢: الكرمي، ص
  .القرآن متشابه .٢٣٦
o ائيبحممد بن عبد الوهاب  :الـج

، املعتــزيل  أبو علـي  بن سالم
 .)هـ٣٠٣ ت(
o ٢/٥٧٠ ،معجم املفسرين. 
 .متشابه القرآن .٢٣٧

o شيديت( علي بن القاسم :الر -
 .)هـ٤قبل ق 
o  فهرست مصنفات تفسري القرآن

  .١١٤٢: ص الكرمي،
 .متشابه القرآن .٢٣٨
o بحممد بن املسـتنري بـن    :قُطْر

ــد ــو  أمحــــ أبــــ
ت( ،النحـوي  املعتــزيل  علي

 .)هـ٢٠٦
o  فهرست مصنفات تفسري القرآن

  .١١٤٣: الكرمي، ص
 .املتشابه يف علم القرآن .٢٣٩
o اينمعلي بـن عيسـى بـن     :الر

ــي ــو  علــــ أبــــ
 ت( ،النحوي املعتـزيل احلسن
 .)هـ٣٨٤

o القرآن فهرست مصنفات تفسري 
  .١١٤٠: الكرمي، ص

خمتصر مشكل القـرآن البـن    .٢٤٠
   .فُورك

o شيحأبو  عبد اهللا بن حيىي :ابن الو
ت ( ،التجيـيب اُألقليشـي  حممد
 .)هـ٥٠٢

o  فهرست مصنفات تفسري القرآن
  .١١٧٧: الكرمي، ص

مسائل مشكلة يف آيـات مـن    .٢٤١
 .القرآن وأحاديث

o علي بن عقيـل بـن    :عقيل ابن
ــد ــو  حممــــ أبــــ



 

   ٤٣ 

 

٥١٣ت( ،البغدادي لياحلنب الوفاء
 .)ـه

o  فهرست مصنفات تفسري القرآن
 .١١٩٣: الكرمي، ص

 .املشكل يف معاين القرآن .٢٤٢
o حممد بن القاسم بن  :ابن األنباري

ــد ــو  حممــــ أبــــ
ه٣٢٨ ت( ،اللغوي احلنبلي بكر
 .)ـ

o بلغ فيـه إىل سـورة    ،مل يكمله
 .وقد أماله سنني كثرية ،)طه(
o  ،ــرين ــم املفس . ٢/٦٠٤معج

 القرآن فهرست مصنفات تفسري
ــرمي، ص ــاين . ١٢٠٢: الك مع

 .١/٤٣القرآن يف التراث العريب 
  .القرآن مشكل .٢٤٣
o  علي بن حممد :الترمذي احلكيم 

 ).هـ٣٢٠ ت حنو( احلسن، بن
o ألحكام اجلامع يف القرطيب ذكره 

   .)١٥/٤٣( القرآن،
  .القرآن مشكل .٢٤٤
o كرحممد بن احلسن بـن  : ابن فُو

ــو بكــر الشــافعي  فــورك أب
 .)هـ٤٠٦(األصبهاين، 

o  فهرست مصنفات تفسري القرآن
  .١٢٠٣: الكرمي، ص

  .التفسري مشكالت .٢٤٥
o ــن ــلم اب ــن  :مس ــد اهللا ب عب

 .)هـ٢٧٦ت ( أبو حممد مسلم،

o   هكذا أورده البغدادي، ونسـبه
البن مسلم املذكور، واملعـروف  

عبـد اهللا   :أن ابن قتيبة الدينوري
 :ت(أبـا حممـد    ،بن مسـلم 

تأويل مشـكل  « له  )هـ٢٧٦
«  :عضهم يسـميه وب ،»القرآن 

، ينظر فهرست »مشكل القرآن 
مصنفات تفسري القرآن الكـرمي،  

  .١٢٠٥: ص
 .مشكل قطرب .٢٤٦
o بحممد بن املستنري بن أمحد  :قُطْر

ت (أبو علي املعتزيل النحـوي،  
 ).هـ٢٠٦

o  فهرست مصنفات تفسري القرآن
  .١٢٠٤-١٢٠٣: الكرمي، ص

 .مشكل املعاين .٢٤٧
o  مكي بـن   :مكي بن أيب طالب

حممد املالكي  أبو دمحوش بن حمم
 .)هـ٤٣٧ت ( القيسي،

o  فهرست مصنفات تفسري القرآن
 .١٢٠٤: الكرمي، ص

  .ومشكله وغريبه القرآن معاين .٢٤٨
o سلمة بن للمفضل. 
o النـدمي،  البـن  الفهرست انظر 

 سلمة ابن هو واملفضل ،)١/٥١(
 فهماً وكان طالب، أبو عاصم بن

 أديبـا  ،املـذهب  كويف فاضالً،
 تسـعني  سنة يف حيا كان ،لغويا



 

   ٤٤ 

 

 بغـداد  تـاريخ  ومائتني، انظـر 
  .)١٣/١٢٤( للخطيب

 .معاين القرآن وتفسريه ومشكله .٢٤٩
o اح   علي بن عيسى بن داوداجلـر

 احلسـن البغـدادي،   أبو الوزير
 .)ـه٣٣٤ ت(
o   ،معجم مصنفات القرآن الكـرمي

فهرست مصـنفات  . ٢١٩/ ٤
: تفســري القــرآن الكــرمي، ص

إبراهيم رفيـدة  . ، ذكر د١٢٢٩
اهللا بــن حممــد بــن عبــد أن 

ت ( ،النحـوي  اخلـزاز  سفيان
معاين : " ألَّف كتاب  )هـ٣٢٥

الوزير وحنله  اجلراحالبن " القرآن 
إياه؛ ألنه كان معلماً عند هـذا  

وقد ذكر ابن النـدمي يف   ،الوزير
معـاين  : " الفهرست أن كتاب

أعانه عليه  اجلراحالبن " القرآن 
كر بـن  ، وإمام القراء أبو باخلزاز

ينظـر   )هـ ٣٢٤ت (جماهد، 
/ ١كتب النحو وكتب التفسـري  

١٢٦ - ١٢٥ .  

  الكتب اهولة املؤلفني

  :املطبوع :أوالً

 .التنزيل متشابه .٢٥٠
o سنة رييةنامل املطبعة يف مكة يف طبع 

هـ، معجـم مصـنفات   ١٣١١
معجم . ٤/٢٠٤القرآن الكرمي، 

/ ٤مصنفات القـرآن الكـرمي،   
٢٠٤.   

  .املخطوط:ثانيا

 األسـئلة  علـى  السنية بةاألجو .٢٥١
 .الرومية

o   علـوم  (الفهرس الشامل للتراث
  .٩٥٠: ، ص)القرآن

 .إعراب مشكل القرآن .٢٥٢
o   علـوم  (الفهرس الشامل للتراث

 .٩١٤: ، ص)القرآن
 .االعتماد يف متشاات القرآن .٢٥٣
أوضح الربهـان يف مشـكالت    .٢٥٤

  .القرآن
o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث

فهرست . ١٠١٠: ، ص)القرآن
ات تفسري القرآن الكـرمي،  مصنف

، لعل مؤلفه حممد بن ١٣٤٥: ص
ــابوري،  ــن النيس ت (أيب احلس

استدراكات : كما يف )هـ٣٥٥
قسـم  : على تاريخ التراث العريب
 ٢٣٨/ ٢التفسري وعلوم القرآن، 

بــالعنوان نفســه أليب احلســن 
أو لعـل العنـوان    ،النيسابوري

ــون ــان يف  :يك ــح الربه وض
 مشكالت القرآن لبيـان احلـق  

كان حيـاً سـنة   (النيسابوري، 
كمـا يف فهرسـت   ) هـ٥٥٣

مصنفات تفسري القرآن الكـرمي،  
  .  ١٣٤٥: ص



 

   ٤٥ 

 

 .تأويل مشكل القرآن .٢٥٥
o   علـوم  (الفهرس الشامل للتراث

 .١٠١١: ، ص)القرآن
تذكرة يف عدم تأويل املتشاات  .٢٥٦

 .األوىل
o   علـوم  (الفهرس الشامل للتراث

 .١٠١١: ، ص)القرآن
 .رآنالتفسري يف متشابه الق .٢٥٧
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

، ]٧٩[فيض اهللا بتركيـا بـرقم   
] ٥٨[ومكتبــة محيــدة بــرقم 

، ]٥٦١[واملكتبة العمودية برقم 
: مقدمة حمقق درة التنزيـل، ص 

٧٨. 
  .تفسري مشكل اإلعراب .٢٥٨
o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث

 .٩٢٢: ، ص)القرآن
 .تفسري مشكل القرآن العظيم .٢٥٩
o  علـوم  ( الفهرس الشامل للتراث

 .١٠١١: ، ص)القرآن
  .تفسري مشكل غريب القرآن .٢٦٠
o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث

 .٩١٦: ، ص)القرآن
{ : تفصيل يف إشـكال اآليـة   .٢٦١

 }فسحقاً ألصحاب السعري 
o   علـوم  (الفهرس الشامل للتراث

 .١٠١٠: ، ص)القرآن
  .حل مشكالت القرآن .٢٦٢

o املرعشي. 
o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث

  .١٠١٠: ، ص)القرآن
 .حل مشكالت القرآن الكرمي .٢٦٣
o   علـوم  (الفهرس الشامل للتراث

، لعله نفس ١٠١١: ، ص)القرآن
 .الكتاب السابق

خالصة البيان حلل مشـكالت   .٢٦٤
 .القرآن

o   علـوم  (الفهرس الشامل للتراث
 .١٠١١: ، ص)القرآن

 القرآن مشكالت من شيء ذكر .٢٦٥
 .العظيم

o يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة 
صـورة  املخطوطات بالكويت م

بـرقم   عن املكتبـة الظاهريـة  
)٣٩٥٣ .( 
o  خزانة التراث الصادرة عن مركز

امللك فيصل للبحوث والدراسات 
  .اإلسالمية

 .رد املتشاات إىل احملكمات .٢٦٦
o   علـوم  (الفهرس الشامل للتراث

  .١٠١١: ، ص)القرآن
 يف املتشـاات  اآليات يف رسالة .٢٦٧

 بعـض  عن بعضها ومتييز اللفظ
 آنالقـر  مـن  موقعهـا  حبسب
 .الكرمي



 

   ٤٦ 

 

o    يوجد منـه نسـخة يف املكتبـة 
ــة   ــة العربي ــة باململك املركزي

 .٢٦٣٤الرياض، برقم -السعودية
o  خزانة التراث الصادرة عن مركز

امللك فيصل للبحوث والدراسات 
  .اإلسالمية

 .مشكالت آيات عدة يف رسالة .٢٦٨
o    يوجد منه نسـخة حمفوظـة يف

 -املركزيـة، السـعودية   املكتبة
 .الرياض

o الصادرة عن مركز  خزانة التراث
امللك فيصل للبحوث والدراسات 

  .اإلسالمية
 رد :كتـاب  من ملخصة رسالة .٢٦٩

 اآليـات  إىل املتشاات اآليات
 .احملكمات

o امللك يوجد منه نسخة يف مركز 
 والدراسـات  للبحـوث  فيصل

ــالمية ــة ،اإلس ــة اململك  العربي
 الريـاض، بـرقم ب  -السعودية

٤٩٢٤.  
رسالة تتعلق بربهـان التمـانع    .٢٧٠

 .سري بعض آيات مشكالتوتف
o   علـوم  (الفهرس الشامل للتراث

 .١٠١٠: ، ص)القرآن
  .رسالة يف عدة آيات مشكالت .٢٧١
o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث

 .١٠١٠: ، ص)القرآن

رسالة يف الكالم على متشـابه   .٢٧٢
  .القرآن واحلديث

o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث
 .١٠١١: ، ص)القرآن

ــن   .٢٧٣ ــاات م ــالة يف املتش رس
 .ديث واآلياتاألحا

o   علـوم  (الفهرس الشامل للتراث
  .١٠١١: ، ص)القرآن

شرح أرجـوزة يف مشـكالت    .٢٧٤
 .القرآن

o   علـوم  (الفهرس الشامل للتراث
فهرست . ١٠١١: ، ص)القرآن

مصنفات تفسري القرآن الكـرمي،  
 .١٣٦٨: ص

  .شرح معاين مشكالت القرآن .٢٧٥
o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث

  .١٠١١: ، ص)القرآن
 .القرآن اتمغمض شرح .٢٧٦
o   علـوم  (الفهرس الشامل للتراث

 .١٠١٠: ، ص)القرآن
وغايـة   املرتـاب  هدايـة  شرح .٢٧٧

والطالب للسـخاوي،   احلفاظ
 . )هـ٦٤٣ت (
o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث

 .١٠١١: ، ص)القرآن
 وبيان ومشكالته القرآن غرائب .٢٧٨

 بعـض  ومعاين آياته ونزول شأنه
 .مبهماته وشرح لغاته



 

   ٤٧ 

 

o يف املكتبة يوجد منه نسخة خطية 
مبصر، ويوجد يف جامعة  اخلديوية

غرائب : " إستانبول كتاب بعنوان
غري معروف " القرآن ومشكالته 

 .املؤلف
o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث

فهرسـت  . ٩١٦: ، ص)القرآن
مصنفات تفسري القرآن الكـرمي،  

  .١٣٦٩: ص
كشف بعض متشاات القـرآن   .٢٧٩

 .العظيم املنزل على النيب الكرمي
o  علـوم  (رس الشامل للتراث الفه

  .١٠١١: ، ص)القرآن
 .فوائد يف احملكم واملتشابه .٢٨٠
o   علـوم  (الفهرس الشامل للتراث

  . ١٠١٠: ، ص)القرآن
  .كتاب يف متشابه القرآن .٢٨١
o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث

 . ١٠١٠: ، ص)القرآن
 مـن  شـيء  ذكـر  فيه كتاب .٢٨٢

  .العظيم القرآن مشكالت
o ة يوجد منه نسخة خطية يف املكتب

 .الظاهرية
o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث

خزانـة  . ١٠١٠: ، ص)القرآن
التراث الصادرة عن مركز امللك 
فيصل للبحـوث والدراسـات   

  .اإلسالمية

متشـابه  (الكوكب الـدري يف   .٢٨٣
  . )القرآن

o   ،وهو خمتصر يف متشابه القـرآن
وقد ذكر يف مقدمته أنه ما يتعلق 
بالتفسري من كتـابني للشـريف   

" ،  مها)هـ٤٣٦ت (املرتضى، 
" غرر الفوائـد ودرر القالئـد و  

 ".تنزيه األنبياء واألئمة 
o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث

فهرست . ١٠١١: ، ص)القرآن
مصنفات تفسري القرآن الكـرمي،  

 .١٣٧٤: ص
احملكــم واملتشــابه يف القــرآن  .٢٨٤

  .واحلديث
o يوجد منه نسخة خطية يف معهد 

 –العربيـة مبصـر   املخطوطات
 .]٢٣٦[ظة برقم القاهرة، حمفو

o  معجم الدراسات القرآنيـة، ص :
فهرست مصنفات تفسري . ٦١٢

. ١٣٧٥: القــرآن الكــرمي، ص
خزانة التراث الصادرة عن مركز 
امللك فيصل للبحوث والدراسات 

  .اإلسالمية
 .متشاات آيات القرآن .٢٨٥
o   علـوم  (الفهرس الشامل للتراث

  .١٠١١: ، ص)القرآن
  .متشاات القرآن .٢٨٦
o علـوم  (ل للتراث الفهرس الشام

  .١٠١٥: ، ص)القرآن



 

   ٤٨ 

 

 .خمتصر يف عيون متشابه القرآن .٢٨٧
o   علـوم  (الفهرس الشامل للتراث

  .١٠١٠: ، ص)القرآن
 آيـات  مـن  واملتشابه املشكل .٢٨٨

 .القرآن
o  ،١/٧٧مقدمة حمقق درة التنزيل.  
 .مشكل القرآن .٢٨٩
o   علـوم  (الفهرس الشامل للتراث

 .١٠١٠: ، ص)القرآن
  .مشكل القرآن العظيم .٢٩٠
o علـوم  (س الشامل للتراث الفهر

 .١٠١١: ، ص)القرآن
  .مشكالت القرآن .٢٩١
o معجــم الدراســات القرآنيــة .

علـوم  (الفهرس الشامل للتراث 
ــرآن ــه ١٠١٠: ، ص)الق ، لعل

ت (العمري أمني بن خـري اهللا،  
" السابق ذكـره يف   )هـ١٢٠٣

تيجان البيان يف مشكالت القرآن 
، فهرست مصـنفات تفسـري   "

 .١٣٧٦: القرآن الكرمي، ص
  .مشكالت القرآن .٢٩٢
o  علـوم  (الفهرس الشامل للتراث

 .١٠١٠: ، ص)القرآن
 .مشكالت القرآن العظيم .٢٩٣
o   علـوم  (الفهرس الشامل للتراث

 .١٠١١: ، ص)القرآن

نبذة مستحسـنة يف كلمـات    .٢٩٤
 .املتشابه يف القرآن

o   علـوم  (الفهرس الشامل للتراث
 .١٠١٠: ، ص)القرآن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

   ٤٩ 

 

  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



 

   ٥٠ 

 

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



 

   ٥١ 

 

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



 

   ٥٢ 

 

اخلُبر   -اململكة العربية السعودية 
 .هـ  ١٤١٧الطبعة األوىل 

 حسـني .كتب غريب القـرآن د  .٣٨
ضمن حبوث نـدوة  ، حممد نصار

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



 

   ٥٣ 

 

عمر رضا كحالة . معجم املؤلفني .٤٨
 –لبنـان  ، مؤسسة الرسـالة  ، 
 .  هـ ١٤١٤) ١(ط، وتبري
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 .



 

   ٥٤ 

 

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 

  :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  

  
  
  


