
  
  
  
  

� �

  

  

� �

� �

�א�
	دא��و�א�و�� �
� �

�دאد� �

�����ن����
ن��و�� �

� �

��א�� �


��������ن�.�د.������� �
���� ��	�ذ������א��$�מ����د��وض�
ن�!دن���د�א����א� ��

 

� �

�א�����א����
��א����د�� �

�وزא���א����
��א����� �

����א�����������א����� �

��&��א��%�$�وא#"�!��א  

�
��و�و��
�א� ��ن���وמ�و&�א���� �

�א� �מ�א)ول �



 

   ٢ 

 

 �))))))))��د� �

احلمد هللا رب العـاملني والصـالة        
والسالم رسول اهللا وعلى آله وصحبه 

  ومن وااله           أما بعد 
حفلت املكتبة اإلسـالمية  فقد          

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

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

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

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

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

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

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

  :تية جين الفوائد اآل
o     التعرف علـى مسـو املسـتوى

احلضاري لُألمة اإلسالمية مـن  
 .خالل نتاجها العلمي 

o  معرفة التكرار واالبتكار.  
o  معرفة حجم ونوع إضافة املتأخر

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

  .يف ذلك الفن أو املوضوع 

                                               

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

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

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

  .فيه وهل حيتاج إىل إمتام 
o   إمكانية الترتيب املوضـوعي أو

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

  . اهولة املؤلفني 
o    التعرف على عنـاوين مفيـدة

كالتيسري والترجيح والتصـحيح  
  .والنقد

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

o     ، متييز املفقـود مـن املوجـود
واملطبوع من املخطوط ، واحملقق 

  .من غري احملقق
o    معرفة اهتمام العلمـاء بـبعض

  .اجلوانب يف التصنيف 
o   معرفة ضخامة النتاج العلمـي يف

  .موضوع القائمة 
o  معرفة اهتمام العلماء بذلك العلم

ف املـذهيب  بالرغم مـن اخلـال  
  .الفقهي والعقدي 

  : منهج العمل يف الببليوغرافيا
وكان منهج العمل علـى النحـو   

  :التايل 
o  ترتيب عناوين املصنفات  حسب

 .حروف املعجم 

o   ذكر بيانات الكتاب بعد ذكـر
 .اسم املؤلف 

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

  .طيةاخل
o   إذا كان الكتاب رسالة علميـة

جامعية فتذكر اجلامعـة املاحنـة   
 .للدرجة العلمية 

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

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

 .أقصى مع بيانات كل نسخة 
o    توثيق املعلومات مـن املصـادر

واملؤسسات املعتربة ، كإصدارات 
جممع امللك فهد لطباعة املصحف 

قسم الدراسـات القرآنيـة ،    –
رات مؤسسة امللك  فيصل وإصدا

للبحوث والدراسات ، ومـؤلفي  
 . البيبلوغرافيا 

o   إذا كان هناك اختالف يف اسـم
الكتاب يشار إىل ذلـك بعـد   
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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 
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يف " بلـى "أبيات الوقف على  .١
 .القرآن

o مل يذكر له مؤلف.   
o    يوجد منه نسـخة مصـورة يف

لمية بقسـم  يمكتبة املصغرات الف
املخطوطات باجلامعة اإلسـالمية  

ـ  ،مبدينة املدنية املنـورة  يف ه رقم
ــم  و ١٦٤٩/٢٦( :القســـ

١٦٤٩/١٣(. 
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

فيصل للبحـوث والدراسـات   
  .يةاإلسالم

وإسعاف األفهـام   األنامإحتاف  .٢
على توضيح املقـام يف الوقـف   

 .على اهلمز حلمزة وهشام
o  تويلامل عبد اهللامحد بن أحممد بن، 

 .)هـ١٣١٣ :ت(
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

الدراسـات  فيصل للبحـوث و 
، طبع ضمن جممـوع  اإلسالمية

  .بعناية الشيخ عبدالفتاح القاضي

 .يف الوقفعلى مسائل  ةأجوب .٣
o   حممد بن عبد السالم بن حممـد

 .)هـ١٢١٤:ت( ،الفاسي
o خطية يف اخلزانة  يوجد منه نسخة

 ،مبدينة الربـاط ) احلسنية(امللكية 
 .)١٠٥٧( )٨( جمموع :رقم

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
الدراسـات  فيصل للبحـوث و 

   .اإلسالمية

اختصار القول يف الوقف علـى   .٤
 ."نعم"و " بلى"و " كال"
o ابـن  ، مكي بن محوش بن حممد

 .)هـ٤٣٧:ت( ،محوش
o الـدكتور أمحـد    :حقق الكتاب

مكتبة  طبع ونشر ،حسن فرحات
 ،الطبعة األوىل ،اخلافقني بدمشق

 وطبعته أيضاً ،)هـ١٤٠٢(سنة 
  . كتبة الدولية بالرياضامل

األنام يف وقف محزة  ةاختصار حتف .٥
 .وهشام

o     أمحد بـن العياشـي القرشـي
 .الصنهاجي

o  خطية يف خزانة  منه نسخةيوجد
 :تطوان مبدينة تطوان باملغرب رقم

 .م )٥٤٩(
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

سـات  افيصل للبحـوث والدر 
  .اإلسالمية

 .اختصار كتاب الوقف .٦
o من علمـاء   .حلسني بن عثمانا

 .القرن الثامن
o خطية يف مكتبة  يوجد منه نسخة

 جتويـد   ١٣٤/١رامبور باهلنـد  
٧٧٤٧  ٢٩١ M  ، ــرس الفهـ

   .الشامل

اختيارات أيب جعفـر النحـاس    .٧
إعــراب  :النحويــة يف كتابيــه

 مجعاً. والقطع واالئتناف ،القرآن
  .ودراسة وتوثيقاً
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o خوندكار حممد عبد اهللا. 
o جامعة اإلمـام   ،رسالة دكتوراه

 .حممد بن سعود اإلسالمية
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

امللك فيصـل  الصادرة عن مركز 
  .الدراسات اإلسالميةث وللبحو

أرجوزة يف أحكام الوقف علـى   .٨
 .اهلمز حلمزة وهشام

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

 ،)القرآن علوم(الظاهرية بدمشق 
٥٧٢٤ ١٠٤-٠١٠٣/ ٤ ،

   .الفهرس الشامل

ــراء   .٩ ــاق الق ــوزة يف اتف أرج
واختالفهم يف السكون والوقف 

 .واحلذف
o ي بن علي احلسن عل أبولعمراين ا

من علماء  ،بن عمران األجرشي
 .القرن الثاين

o خطية يف خزانة  يوجد منه نسخة
ــوان  ــرقم  )٣٠/١(تط ) ٥٠(ب

   .الفهرس الشامل ،)م٨٨١(

" بلـى " ىأرجوزة يف الوقف عل .١٠
 ."كال"و
o مل يذكر له مؤلف. 
o خطية يف خزانة  يوجد منه نسخة

تطوان يف مدينة تطوان بـاملغرب  
 .م )٥٤٩( :رقم

o زانة التراث التابعة ملركز امللك خ
الدراسـات  فيصل للبحـوث و 

  .اإلسالمية

القـرآن   أرجوزة يف الوقـف يف  .١١
 .الكرمي

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

مبدينـة  ) أبو ظيب(الكتب الوطنية 
-٧٥/١ج /٢( :أبو ظيب رقـم 

 .)مج٣
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

 الدراسـات فيصل للبحـوث و 
   .اإلسالمية

 .أرجوزة يف الوقف والقصر واملد .١٢
o مؤلف مل يذكر له. 
o خطية يف خزانة  يوجد منه نسخة

تطوان يف مدينة تطوان بـاملغرب  
 .م )١٢٦( :رقم

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
الدراسـات  فيصل للبحـوث و 

  .اإلسالمية

 .اآللة يف معرفة الوقف واإلمالة .١٣
o     إبراهيم بن موسـى بـن بـالل

 ).هـ٨٥٣:ت( ،كي املقرئالكر
o مكتبة يف  خطية يوجد منه نسخة

) ضمن مكتبة األسـد (الظاهرية 
ــم ــق رق ــة دمش  )٥٧( :مبدين

  . الفهرس الشامل، قراءات

 .اإلبانة يف الوقف واالبتداء .١٤
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o أبو الفضل حممد بن جعفر بن عبد 
ــاين ــي اجلرج ــرمي اخلزاع  ،الك

 .)هـ ٤٠٨:ت(
o يف خزانة  خطية يوجد منه نسخة

 .)٢٣٧(فاس رقم القرويني ب
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

الدراسـات  فيصل للبحـوث و 
  .اإلسالمية

ــع  .١٥ ــة القط اإلســعاف يف معرف
 .واالستئناف

o     إبراهيم بـن موسـى الكركـي
 ).هـ٨٥٣:ت( ،املقرئ

o ٥/٢٠ ،هدية العارفني.  

األفهام يف شرح باب وقف محزة  .١٦
 .وهشام

o  ابـن  ، حممد بن أمحد بـن داود
ــار ــ٨٧٠: ت( ،النج  -ـ ه

 .)م١٤٦٥
o خطية يف مركز  يوجد منه نسخة

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

 .ف-)٠٧٧٠(
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

الدراسـات  فيصل للبحـوث و 
  .اإلسالمية

ــداء .١٧ ــف  االقت ــة الوق يف معرف
 .واالبتداء

o  معني الدين عبد اهللا بن حممد بن
: ت( ،يعبد اهللا بن عمر النكزاو

 ).هـ ٦٨٣

o يف املكتبة خطية  يوجد منه نسخة
 )٨٣٩٠(الظاهرية بدمشق رقـم  

ونسـخة مصـورة    ،علوم قرآن
يف مركز البحـث   )لميميكروف(

العلمي جبامعة أم القـرى رقـم   
ــخة يف  )١٤( ــراءات، و نس ق

 ،)٨٣٨٠(املكتبة الظاهرية رقـم  
يف املكتبة األزهرية خطية نسخة و

 :وحققه ،)١٢٢/١٠٩٨٩(رقم 
اعة من البـاحثني يف رسـالة   مج

سـيد   ،مسعود أمحد :علمية هم
، رسالة دكتـوراه  ،حممد إلياس

حممد سـعد حممـد مرسـي    و
 ،يف جامعـة األزهـر   ،البغدادي

 ،حممد فرج ،نعيم عطوةوشاركه 
  . يف نفس اجلامعة

  .االكتفاء يف الوقف واالبتداء .١٨
o بن سعيد بن عثمان الداين عثمان ،

 .)هـ٤٤٤:ت(
o خطيتـان ان وجد منه نسـخت ي: 

التيموريـة بالقـاهرة   نسخة يف 
ونسخة  ،)٤١٧(برقم  )٢٦٩/١(

 )٢٩٤/٧(املوصـل   يف أوقاف
   .الفهرس الشامل، )٢/٥٢(برقم 

 .االهتداء يف الوقف واالبتداء .١٩
o  أبو عمرو عثمان بن سعيد الداين

 .)هـ ٤٤٤:ت( ،األندلسي
o يف املكتبة خطية  يوجد منه نسخة

 ]٢٢٦[ :األزهرية بالقاهرة رقـم 
)٢٢٢٨٣.( 
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o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
الدراسـات  فيصل للبحـوث و 

   .اإلسالمية

  االهتداء يف الوقف واالبتداء .٢٠
o  عيسى بن عبد العزيز بن سليمان

 ،سـكندري املقـرئ  التميمي اإل
 ).هـ٦٢٩:ت(
o ٥/٨٠٨ ،هدية العارفني.  

 .االهتداء يف الوقف واالبتداء .٢١
o  حممد بن حممد بن حممد بن علي

 ،الشهري بابن اجلزري ،فبن يوس
 ).هـ ٨٣٣:ت(
o صيف الوقف واالبتداء املكتفى ، :

 ،النشر البـن اجلـزري  ). ٦٩(
)١/٢٢٤(.  

اإليضاح يف الوقف واالبتداء يف  .٢٢
 .القرآن

o  حممد بن طيفور السـجاوندي ،
  ).هـ٥٦٠:ت(
o علـل  : طبع مبكتبة الرشد بعنوان

حممد عبـداهللا  : الوقوف، بتحقيق
ـ بن حممد العيـدي  : ة، ط الثاني

: ، كما طبع بعنوان)هـ١٤٢٧(
: كتاب الوقف واالبتداء، بتحقيق

حمسن هاشم درويـش، دار  . د
كتاب املناهج، عمان، ورد هذا ال

وقـوف  : "بعدة عناوين منـها 
 و "القرآن الكـرمي وأحكامهـا  

الوقـف  "و "كتاب الوقـوف "
كتاب سـجاوندي   و "واالبتداء

الفهـرس   ،"وقـويف "ـاملسمى ب
  . الشامل

ت على معرفة ما خيفى من التنبيها .٢٣
 .الوقوفات

o    عبد السالم بن على بـن عمـر
 ،الزواوي املالكي املقرئ الفقيـه 

 .)هـ٦٨١:ت(
o مركز خطية يف  يوجد منه نسخة

امللك فيصل للبحوث والدراسات 
 :رقـم  اإلسالمية يف الريـاض، 

 .ف-٤-٢٦٩٤
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

الدراسـات  فيصل للبحـوث و 
 .اإلسالمية

اجلواهر الغوايل العظام يف وقف  .٢٤
 .محزة وهشام

o  محد أحممد بن حسن بن حممد بن
 بن بدر الدين الشافعي األمحدي

، الســمنودياملشــهور بــاملنير 
 .)هـ١١٩٩:ت(
o خطية يف املكتبة  يوجد منه نسخة

ــاهرة   ــة الق ــة مبدين األزهري
 .٤٠٥٤٤زكي ] ١٢٤٦:[رقم

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
الدراسـات  بحـوث و فيصل لل
  .اإلسالمية

اجلوهر املكنون يف أوجه الوقف  .٢٥
 .اآلخر العارض للسكون

o مؤلف مل يذكر له. 



 

   ٩ 

 

o خطية يف مركز  يوجد منه نسخة
امللك فيصل للبحوث والدراسات 

ج :مبدينة الرياض، رقماإلسالمية 
٢٦٢/١. 

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
الدراسـات  فيصل للبحـوث و 

  .اإلسالمية

لية يف ختفيف اهلمز حلمـزة  الدا .٢٦
 .وهشام يف الوقف

o حممد بن مبارك بـن   أبو عبد اهللا
لسجلماسي املغـراوي  امحد ابن أ

 ١٠٩٢:ت( ،السرغيين الفاسـي 
 .)هـ

o خطية يف خزانة  يوجد منه نسخة
بـرقم   ٢١ وعلومهالقرآن  تطوان

 ٣٣(و  )م ٨٨١/  ٣٢(
، )م٢٧٣/ ٣٤(و برقم  )م٢٣٧/

بالرباط يف اخلزانة العامة ونسخة 
برقم  القراءاتالدالية يف  :بعنوان

)٥٠٣( )٦١٠ D(،  ــرس الفهـ
   .الشامل

الدراسات اللغوية والنحويـة يف   .٢٧
 .كتب الوقف واالبتداء

o عبد الرزاق أمحد حممود احلريب. 
o ــوراه ــالة دكت ــة  ،رس اجلامع

 .املستنصرية
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

ملركز امللك فيصل للبحوث  ةالتابع
  .سات اإلسالميةالدراو

الــدرس النحــوي يف الوقــف  .٢٨
 .القرآين

o حممد اليمالحي.  
o جامعة حممـد   ،رسالة ماجستري

  .اخلامس
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

ملركز امللك فيصل للبحوث  ةالتابع
  .الدراسات اإلسالميةو

 .الفواصل والوقف واالبتداء .٢٩
o مل يذكر له مؤلف. 
o خطيـة يف دار   يوجد منه نسخة

القاهرة جملـة معهـد   الكتاب ب
ص / ٢ج/ ٤املخطوطــات مــج

 ،)٣٢/١(برقم جممـوع   ،٢٦١
   .الفهرس الشامل

 .القطع و االئتناف  .٣٠
o    أبو جعفر أمحد بن حممـد بـن

املعروف بابن النحـاس   ،إمساعيل
 ٣٣٨:ت( ،النحــوي املصــري

 .)هـ
o  وهذا الكتاب من أشهر ما كتب

وهو من املصـادر   ،يف هذا الفن
 يف كتابه اليت اعتمد عليها الداين

الدكتور  :طبع بتحقيق ،"ىاملكتف"
مــن  ،أمحــد خطــاب العمــر

األوقاف العراقية  ةمنشورات وزار
الطبعـة   ،بغداد ،يف مطبعة العاين

  . هـ١٣٩٨سنة  ،األوىل

القول الفصل يف اختالف السبعة  .٣١
 .والوصليف الوقف 



 

   ١٠ 

 

o   عبد الرمحن بن أيب القاسم بـن
 .)هـ١٠٨٢:ت( ،القاضي

o الـرحيم  عبـد   :الكتاب حققو
جامعة  ،رسالة ماجستري، نابلسي

 .حممد اخلامس
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

ملركز امللك فيصل للبحوث  ةالتابع
  .الدراسات اإلسالميةو

اللؤلؤ واملرجان يف معرفة أوقاف  .٣٢
 .القرآن

o علي بن علي الكوندي األندلسي. 
o خطية يف مركز  يوجد منه نسخة

امللك فيصل للبحوث والدراسات 
ــاض ــة الري ــالمية مبدين  .اإلس

 ووردت بعنوان ،ف-٢٢٩٥:رقم
 ."رسالة يف الوقف"
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

الدراسـات  فيصل للبحـوث و 
  .اإلسالمية

 احملرر يف الوقف و االبتداء .٣٣
o جناح حممد كرنبه. 
o  ،٣٣٨٥٢٤(: رقم مطبوع(. 
o   موقع مكتبة امللك فهد بن عبـد

  .العزيز

 .املدلل .٣٤
o هـ٥٦٠:ت( ،يحممد الغزنو(. 
o خطية يف مكتبة  يوجد منه نسخة

 ٧٣القـدس   ،املسجد األقصـى 
 يتضـمن  ،)١١٩( برقم ١٥/٢

املرشـد   :كتابني مها هذا الكتاب
يف والوقف واالبتـداء للحـافظ   

املقـاطع   :وآخر بعنوان ،العماين
 ،أليب حامت السجسـتاين واملبادئ 

ولعله الكتـاب   ،الفهرس الشامل
 .التايل

 .الوقفاملدلل يف علم  .٣٥
o مؤلف مل يذكر له. 
o ةمكتبخطية يف  يوجد منه نسخة 

يف  اآلداب واملخطوطـات  ةكلي
 ).٩٨٥( :رقم ،مدينة الكويت

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
الدراسـات  فيصل للبحـوث و 

  .اإلسالمية

املرشد يف معىن الوقـوف التـام    .٣٦
واحلسن والكايف والصاحل واجلائز 

ءات وبيان ذيب القرا ،واملفهوم
 .وحتقيقها وعللها

o حلسن بن على بـن سـعيد أيب   ا
تــويف بعــد  ،حممــد العمــاين

 .اخلمسمائة
o يف جامعة  خطية يوجد منه نسخة

ستانبول القسم العـريب رقـم   إ
وقد اختصره الشـيخ   ،)٦٨٢٧(

 ٩٢٦سنة : ت(زكريا األنصاري 
املقصد لتلخيص ما " ومساه ) هـ

وقد طبع املقصد عدة " يف املرشد
طبعة البايب احلليب  :منها ،طبعات
الطبعــة الثانيــة ســنة  ،مبصــر
امش منار اهلـدى   ،هـ١٣٩٣



 

   ١١ 

 

ــداء   ــف واالبت ــان الوق يف بي
 :منـها  اًوحقق جـزء ، لألمشوين

يف  حممد محود حممـد األزوري 
ــرى ــة أم الق ــالة ، جامع رس

، وللكتاب نسخة خطية ماجستري
القدس  ،يف مكتبة املسجد األقصى

ــرقم ١٥/٢ ٧٣ ــت  ١١٩ب حت
مد الغزنـوي  حمل ،دللامل :عنوان

الـذي حيتـوى   ) هـ٥٦٠:ت(
املرشـد يف   :مهاأحـد  :كتابني

  .الوقف واالبتداء للحافظ العماين

ــف  .٣٧ ــني يف الوق ــعف املع املس
 .واالبتداء وعد آي الكتاب

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

جبامع الزيتونـة مبدينـة    ةالعبدلي
 .١٥جمموع :رقم ،تونس

o ث التابعة ملركز امللك خزانة الترا
الدراسـات  فيصل للبحـوث و 

  .اإلسالمية

 .يف معرفة وقف القرآن املغين .٣٨
o حلسن بن على بن سـعيد أبـو   ا

تــويف بعــد  ،حممــد العمــاين
 .اخلمسمائة

o صيف الوقف واالبتداء املكتفى ،: 
  .١/٢٢٣ :، صغاية النهاية. ٦٧

  .املقاطع واملبادئ .٣٩
o  أبو حامت سهل بن حممد بن عثمان

 ،ين البصـري اللغـوي  السجستا
 .تقريباً) هـ٢٥٥:ت(

o ٢/٦٢ ،إنباه الرواة.  

  املقطوع واملوصول .٤٠
o  أحد ،عبد اهللا بن عامر اليحصـيب

 ).هـ ١١٨ت ( ،القراء السبعة
o ١/٢٥ ،تاريخ التراث العريب.  

 .املكتفى يف الوقف واالبتداء .٤١
o  أبو عمرو عثمان بن سعيد الداين

 .)هـ ٤٤٤:ت( ،األندلسي
o حققـه اله عدة طبعات منها م: 

الدكتور يوسف عبـد الـرمحن   
طبع ونشر مؤسسـة   ،يلاملرعش
 ،الطبعـة األوىل  ،بريوت ،الرسالة

  . هـ١٤٠٤سنة 

ــاطع  .٤٢ ــة املق ــادي إىل معرف اهل
 .واملبادي

o حلسن بن أمحد بن احلسن أبـو  ا
 .)هـ ٥٦٩:ت( ،ايندالعالء اهلم

o سليمان بن محد الصقري :حققه، 
، جامعة اإلمـام  رسالة دكتوراه

 .عود اإلسالميةحممد بن س
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 
   .والدراسات اإلسالمية

 .اهلداية يف الوقف .٤٣
o    مكي بن أيب طالـب القيسـي

 .)هـ ٤٣٧:ت( ،األندلسي
o جبامعة اإلمام حممد الكتاب  حققو

وهـذا   ،بن سـعود اإلسـالمية  



 

   ١٢ 

 

 :الكتاب يسميه ابن قاضي شهبة
   ."بتداءالوقف واال"

 ". كال"اهلداية يف الوقف على  .٤٤
o  أيب طالـب القيسـي   مكي بن

 .)هـ٤٣٧:ت(األندلسي 
o صيف الوقف واالبتداء املكتفى ،: 

٦٥.  

 .دراسة قرآنية بالغية :الوقف .٤٥
o حسن ةعليو عبد اهللا. 
o  ،ة، بريـد  نادي القصـيم األديب

جزء مـن   ،م١٩٩٤-هـ١٤١٤
 أو )١١١١٧٩( :رقـم  كتاب،

)١١١١٨٠(. 
o  للبحوث  امللك فيصلموقع مركز

  .والدراسات اإلسالمية

قصيدة رائيـة تقـع يف    :الوقف .٤٦
  .بيتاً" ١٣١"
o  أيب طالـب القيسـي   مكي بن

 .)هـ٤٣٧:ت(األندلسي 
o مكتبة يف  خطية يوجد منه نسخة

) ٦٧٢(اخلزانة العامة بالرباط رقم 
   .الفهرس الشامل ،)د١٣٧١(

 .الوقف .٤٧
o مل يذكر له مؤلف. 
o ربوخطية يف رام يوجد منه نسخة 

بــرقم  M ٤٧١ ١٣٢/١باهلنــد 
هو خمتصـر  و التجويد، )٢٨٦(

 ،لكتاب الوقف البـن طيفـور  
   .الفهرس الشامل

 .الوقف .٤٨
o مل يذكر له مؤلف. 
o   خطيـة يف   يوجد منـه نسـخة

مفتاح الكنـوز  ( بتنه/خبش اخد
ــة  ٢٥٦٧/١، ٣٨٠/٢) اخلفيـ

   .الفهرس الشامل ،جماميع

 .الوقف .٤٩
o  بن علي بن  معبد السالأبو حممد

 .)هـ٦٨١:ت( ،عمر
o خطية يف مكتبة  يوجد منه نسخة

 )٢١٧/١( بأملانيا برلنييف الدولة 
ــرقم  ــرس  ،)١١/٥٧٠(ب الفه

   .الشامل

 .الوقف .٥٠
o    أبو العباس الفضل بـن حممـد

عاش يف النصف الثاين  ،األنصاري
 .من القرن الثالث اهلجري

o   يف  خطيـة  يوجد منـه نسـخة
، ١٥٨٩املتحف الربيطاين امللحق 

 .٥٤وخمطوطات شرقية 
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

الدراسـات  فيصل للبحـوث و 
وهذا الكتاب رد على اإلسالمية، 

املقــاطع واملبــادئ أليب حــامت 
  ).علل الوقوف( .السجستاين

ختياري، التام، الكايف، الوقف اال .٥١
  .احلسن، القبيح

o  مجال بن إبراهيم القرش، أبو عبد
 .الرمحن



 

   ١٣ 

 

o   دار ابن اجلـوزي، السـعودية-
-هـــ١٤٢٥، ١: ط، الــدمام
  .هـ١٤٢٦

  .الوقف التام .٥٢
o  أيب طالـب القيسـي   مكي بن

 .)هـ٤٣٧:ت(األندلسي 
o ٦/٤٧٠ ،هدية العارفني.  

 .الوقف التام والكايف واحلسن .٥٣
o  عثمان بن سعيد الداين أبو عمرو

  ).هـ٤٤٤: ت(
o جامعة خطية يف  يوجد منه نسخة

 :برقم ،امللك سعود مبدينة الرياض
يف يف الرباط نسخة و ،)٢٥٢٤(

) احلسـنية (مكتبة اخلزانة امللكية 
يف نسخة و، ٤٠)٣( جمموع :رقم

مراكش يف خزانة ابن يوسـف  
 .)٥٠٢/١( :رقم

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
الدراسـات  فيصل للبحـوث و 

ولعله نسـخة مـن   اإلسالمية، 
  .كتاب املكتفى للداين

ــره يف  .٥٤ ــرآين و أث ــف الق الوق
 .الترجيح عند احلنفية

o  كرارعزت شحاتة. 
o مؤسسة املختار للنشـر   ،مطبوع

  .القاهرة ،والتوزيع

 .العظيمالقرآن  الوقف الالزم يف .٥٥
o علي بن سعيد الثعايت. 

o خطيـة يف دار   يوجد منه نسخة
التجويد  ،الكتب القطرية بالدوحة

 .)٢٨٦(: رقم ،والقراءات
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

الدراسـات  فيصل للبحـوث و 
  .اإلسالمية

  . الكرميالقرآن  الالزم يفالوقف  .٥٦
o أبو عبد  ،مجال بن إبراهيم القرش

 .الرمحن
o  السـعودية  ،دار ابن اجلـوزي-

-هـــ١٤٢٦ ،١: ط، الــدمام
  .هـ١٤٢٧

: الكرمي القرآن  الوقف الالزم يف .٥٧
 .دراسة داللية

o حممود زين العابدين حممد. 
o ،ــوع ــر  مطب ــة دار الفج مكتب

  .املدينة املنورة ،اإلسالمية

 .البقرة ةسور الوقف الالزم يف .٥٨
o مل يذكر له مؤلف. 
o خطية يف مركز  يوجد منه نسخة

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

)١٨-٠٨٤٧٢(. 
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

الدراسـات  فيصل للبحـوث و 
 .اإلسالمية

القـرآن   الوقف احملرم يف تالوة .٥٩
  الكرمي

o مل يذكر له مؤلف. 



 

   ١٤ 

 

o خطية يف مكتبة  يوجد منه نسخة
ــاف ــل  أوق ــةاأل(املوص ) ميني

جمموع  )٢٣/٤٣(برقم  ،٢١٨/٤
   .الفهرس الشامل ،١٨

 ."بلى"و " كال"الوقف على  .٦٠
o عثمان بن سعيد بـن  و أبو عمر

 .)هـ٤٤٤ :ت(الداين ، عثمان
o صيف الوقف واالبتداء املكتفى ،: 

٦٦.  

 حلمـزة  ةالوقف علـى اهلمـز   .٦١
 .وهشام

o اخلمسي، حلسن بن حممد بوزيدا. 
o اخلزانةيف خطية  وجد منه نسخةي 

مبدينـة سـال    ةالصبيحي العلمية
 ٢٨١/٤( :رقــم بــاملغرب،

 امللكية اخلزانةونسخة يف مكتبة ،
، ٥٢٣٧ :بالرباط رقم) ةاحلسني(

ــوان ــد يف " :ووردت بعن تقيي
 حلمزةمشهور الوقف على اهلمز 

 ."وهشام
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

الدراسـات  فيصل للبحـوث و 
  .سالميةاإل

الوقــف علــى نــون الوقايــة  .٦٢
 .بالسكون

o صاحل بن حسني العايد. 
o شـبيليا، إدار  ،الرياض ،مطبوع 

  .م١٩٩٧-هـ١٤١٨

 .القرآن ةالوقف يف قراء .٦٣

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

مبدينـة   ،الوطنية بستراسـبورغ 
ــا ــبورغ يف فرنسـ  ،ستراسـ

 .٤٣١٦:رقم
o امللك  خزانة التراث التابعة ملركز

الدراسـات  فيصل للبحـوث و 
  .اإلسالمية

 .الوقف وأثره يف التفسري .٦٤
o   الدكتور مساعد سليمان ناصـر

  .الطيار
o جامعة اإلمـام   ،رسالة ماجستري

  .حممد بن سعود اإلسالمية
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

التابع ملركز امللك فيصل للبحوث 
، والكتاب والدراسات اإلسالمية

امللـك فهـد    قيد الطبع مبجمع
  .لطباعة املصحف الشريف

 .الوقف واآليات .٦٥
o  عثمـاين  ، حممد بن مال حمامـد

 ).١١٠٠:ت(
o خطية يف املكتبة  يوجد منه نسخة

 :مبدينة الريـاض، رقـم  املركزية 
٢٥٢٥. 

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
الدراسـات  فيصل للبحـوث و 

  .اإلسالمية

 .واآلياتالوقف  .٦٦
o مل يذكر له مؤلف.  



 

   ١٥ 

 

o  خطية يف مكتبة  نسخةيوجد منه
 T/  ١٠٧ ١٨/١تونك باهلنـد  

وهو خمتصـر   ،قراءات ٣٨برقم 
 ،لكتاب السجاوندي يف الوقوف

  .الفهرس الشامل

 .الوقف واآليات .٦٧
o مل يذكر له مؤلف. 
o خطية يف مكتبة  يوجد منه نسخة

 ٢٨/١سعيدية يف حيـدر آبـاد   
ــرقم  ــرس  ،٥٧) ١٦(ب الفه

   .الشامل

ىن الوقف واالبتداء وصلتهما باملع .٦٨
 .الكرميالقرآن  يف

o صاحل إبراهيم عبد الكرمي.  
o ،دار السـالم للطباعـة    مطبوع

، والترمجـة  والتوزيـع  والنشـر 
  .القاهرة

 .الوقف واالبتداء .٦٩
o حممد بن علي املغريب. 
o خطية يف مكتبة  يوجد منه نسخة

، ٩٠:رقـم  ،بإسـتانبول املدينة 
١٠٧. 

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
سـات  الدرافيصل للبحـوث و 

  .اإلسالمية

 .الوقف واالبتداء .٧٠
o     حممد بن حممـود بـن حممـد

 .)٧٨٠ت( ،السمرقندي

o خطية يف مركز  يوجد منه نسخة
امللك فيصل للبحوث والدراسات 

 -٠٠٩٢:اإلسالمية بالرياض رقم
خطية يف  يوجد منه نسخةو ،فح

جامعـه امللـك    ،املكتبة املركزية
 ٢٥٢١:سعود بالريـاض رقـم  

 ا آتـه موالقرآن  وقوف :بعنوان
 .وتقسيماته وعدد آياته وأجزائه

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
الدراسـات  فيصل للبحـوث و 

  .اإلسالمية

 .الوقف واالبتداء .٧١
o   علي بن أمحد بن احلسن الغـزال

 ،النيسابوري، العالمـة املقـرئ  
  ).هـ ٥١٦:ت(
o يف املكتبة خطية  يوجد منه نسخة

" ١٥٥"رقـم   ،األمحدية حبلـب 
 خـاص، " ١٤٧"عام، ورقـم  

ونسخة يف اخلزانة التيموريـة يف  
دار الكتب املصرية بالقاهرة رقم 

وقد حقق الدكتور عبد  ،"١٦٢"
الكرمي بن حممد العثمان من أول 
هذا الكتاب إىل ايـة سـورة   
الكهف، كذلك حققـه طـاهر   

 ،رسالة ماجسـتري  ،حممد اهلمس
عصـام عبـد   ، وجامعة دمشق

، رسالة ماجستري، الفتاح حممد ندا
 .امعة القاهرةج

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 

  . والدراسات اإلسالمية



 

   ١٦ 

 

 .الوقف واالبتداء .٧٢
o عثمـان  أبـو الفـتح    ،بن جينا

 ٣٩٢:ت( ،املوصــلي النحــوي
 ).هـ

o ١٣٨ :، صالفهرست.  

 .الوقف واالبتداء .٧٣
o حلافظ أبو بكر أمحد بن احلسني ا

 ٣٨١:ت( ،بن مهران النيسابوري
 ).هـ

o ١/٤٩ ،غاية النهاية.  

 .الوقف واالبتداء .٧٤
o    أبو بكر حممد بن احلسـن بـن

يعقوب بن احلسن بـن مقسـم   
اإلمام املقرئ النحوي  ،البغدادي

 ).هـ ٣٥٤:ت( ،العطار
o صيف الوقف واالبتداء املكتفى ،: 

  .٦/٤٧ ،هدية العارفني. ٦٥

 .الوقف واالبتداء .٧٥
o حلسن بـن عبـد اهللا   ا أبو سعيد

ــريايف ا ــهور الس ــوي املش لنح
 ٣٦٨:ت( ،بالقاضي البغـدادي 

 ).هـ
o ٩٩ :، صالفهرست.  

 .الوقف واالبتداء .٧٦
o   أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بـن

قال ابن اجلـزري   ،أوس املقرئ
ــني " ــدود األربع ــي إىل ح بق

 ".وثالمثائة

o مكتبة خطية يف  يوجد منه نسخة
يف ) ٦٢(،)٣١(رقم  ي،شهيد عل

 .تركيا
o امللك  خزانة التراث التابعة ملركز

الدراسـات  فيصل للبحـوث و 
  .اإلسالمية

 .الوقف واالبتداء .٧٧
o   أبو عبد اهللا حممد بن حممد بـن

 ،عباد املكي املقـرئ النحـوي  
 ).هـ ٣٣٤:ت(
o صيف الوقف واالبتداء املكتفى ،: 

  .٦/٣٧ ،هدية العارفني. ٦٤

 .الوقف واالبتداء .٧٨
o  أبو بكر بن جماهد أمحد بن موسى

كبري العلمــاء يف ،بــن العبــاس
 ،راءات وأول مــن ســبعهاالقــ

 ).هـ ٣٢٤:ت(
o صيف الوقف واالبتداء املكتفى ،: 

  .٦: ، صمنار اهلدى. ٦٤

 .الوقف واالبتداء .٧٩
o أبو  سهل، إبراهيم بن السري بن

الزجاج املفسر النحـوي   إسحاق
 ).هـ ٣١١:ت( ،اللغوي

o صيف الوقف واالبتداء املكتفى ، :
  .٥/٥ ،هدية العارفني. ٦٤

 .الوقف واالبتداء .٨٠
o  بن أمحد بـن حممـد بـن    حممد

أبو احلسـن النحـوي   ، كيسان
 ).هـ ٢٩٩:ت( ،اللغوي



 

   ١٧ 

 

o ٧٦ :، صالفهرست.  

 .الوقف واالبتداء .٨١
o أبو أيوب سليمان ين حيي الضيب، 

 ).هـ ٢٩١:ت(
o ٥٦ :، صالفهرست.  

 .الوقف واالبتداء .٨٢
o أبو ، أمحد بن حيي بن زيد الشيباين

العباس امللقب بثعلب النحـوي  
 ).هـ ٢٩١:ت( ،اللغوي

o صيف الوقف واالبتداء فىاملكت ،: 
  .٢/١٤٧٠ ،كشف الظنون. ٦٣

 .الوقف واالبتداء .٨٣
o    أبو بكر حممد بن عثمـان بـن

 ،مسبح الشيباين البغدادي اجلعدي
ــراءات ــة والق ــامل بالعربي  ،الع

 ).هـ ٢٨٨:ت(
o ٤٦٣ :، صالفهرست.  

 .الوقف واالبتداء .٨٤
o عبد اهللا بن حممـد   ،ابن أيب الدنيا

 ).هـ ٢٨١:ت( ،بن عبيد
o صيف الوقف واالبتداء ىاملكتف ،: 

 ١٣ ، سري أعالم النـبالء . ٦٣
/٤٠٤.  

 .الوقف واالبتداء .٨٥
o   أبو عبد اهللا حممد بن عيسى بـن

 ،إبراهيم األصبهاين املقرئ اللغوي
 ).هـ ٢٥٣:ت(
o صيف الوقف واالبتداء املكتفى ،: 

  .٦ :، صمنار اهلدى. ٦٢

 .الوقف واالبتداء .٨٦
o    أبو الوليد هشام بن عمـار بـن

سرة السلمي يان بن منصري بن أب
 ).هـ ٢٤٥:ت( ،الدمشقي

o صيف الوقف واالبتداء املكتفى ،: 
  .٥٦ :، صالفهرست. ٦٢

 .البتداءاالوقف و .٨٧
o  حفص بن عمر بن عبد العزيز بن

صهبان بن عدي أبو عمر الدوري 
ــوي ــرئ النح  ٢٤٦:ت(، املق

 ).هـ
o ٥٦ :، صالفهرست.  

 .الوقف واالبتداء .٨٨
o   أبو عبد الرمحن عبد هللا بـن أيب

 يبن مبـارك العـدو   مد حيىيحم
 ،اليزيدي النحوي اللغوي املقرئ

 ).هـ ٢٣٧:ت(
o ٥٦ ،الفهرست.  

 .الوقف واالبتداء .٨٩
o     أبو جعفر حممـد بـن سـعدان

 ،الضرير الكويف املقرئ النحـوي 
 ).هـ ٢٣١:ت(
o ــت ــع ٥٦ :، صالفهرس ، طب

 ،حممد خليل الـزروق  :بتحقيق
ضمن إصدارات مركـز مجعـة   

  .املاجد بديب

 .الوقف واالبتداء .٩٠



 

   ١٨ 

 

o  أبو عبيدة معمر بن املثىن البصري
ــوي ــوي النح ــب اللغ  ،األدي

 ).هـ ٢١٠:ت(
o صيف الوقف واالبتداء املكتفى ،: 

  .٦ :، صمنار اهلدى .٦١

 .الوقف واالبتداء .٩١
o املعروف  أبو زكريا ،بن زياد حيىي

 ،بالفراء األديب النحوي اللغوي
 ).هـ ٢٠٧: ت(
o صيف الوقف واالبتداء املكتفى ،: 

  .١٠٦ :ص ،الفهرست. ٦١

 .الوقف واالبتداء .٩٢
o بـن العـالء املـازين     وأبو عمر

أحد القـراء السـبعة   ، البصري
 ).هـ ١٥٤:ت(
o صيف الوقف واالبتداء املكتفى ،: 

الكتب اليت ورد ا اخلطيب ، ٦٠
  .٩٥، البغدادي دمشق

 .الوقف واالبتداء .٩٣
o عثمان بن سعيد بن عثمان الداين 

 .)هـ٤٤٤:ت(
o خطية يف مكتبة يوجد منه نسخة 

 ٣٠:صنعاء رقـم  اجلامع الكبري
ــج ــد   ،م ــخة يف معه ونس

 بالقـاهرة  العربيـة املخطوطات 
يزيـد   با ةعن عمومي ١٠١:رقم

١٦٩. 
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

سـات  افيصل للبحـوث والدر 

الغالب أنـه كتـاب   ، اإلسالمية
  .املكتفى للداين

 .الوقف واالبتداء .٩٤
o مل يذكر له مؤلف. 
o دار خطيـة يف  يوجد منه نسخة 

بـرقم   ٢٦/١الكتب بالقـاهرة  
ونسخة يف املكتبة الوطنية  ،٣٨٥

 ،٢١٥٦بـرقم   ٣٢/٣ ،بتونس
 .الفهرس الشامل

 .الوقف واالبتداء .٩٥
o مؤلف مل يذكر له. 
o  يف  مصـورة  يوجد منه نسـخة

لمية بقسـم  يمكتبة املصغرات الف
املخطوطات باجلامعة اإلسـالمية  

يف القسـم   :رقم ،املدنية املنورةب
١٥٩٩/٢. 

o انة التراث التابعة ملركز امللك خز
الدراسـات  فيصل للبحـوث و 

  .اإلسالمية

 .الوقف واالبتداء .٩٦
o مل يذكر له مؤلف. 
o خطية يف متحف  يوجد منه نسخة

ــراي  ــا بوس ــتانبولطوبق  بإس
٤١٣/١ T ١٦٣٢برقم  ١٧٧، 

   .الفهرس الشامل

 .الوقف واالبتداء .٩٧
o بـن مـازة    زعمر بن عبد العزي

 ،يداحلنفي املعروف بالصدر الشه
 .)هـ٥٣٦:ت(



 

   ١٩ 

 

o ةمكتبخطية يف  يوجد منه نسخة 
 ،يف مكـة املكرمـة   احلرم املكي

 .حنفي ٣٣٩/٧ :رقم
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

الدراسـات  فيصل للبحـوث و 
 .اإلسالمية

  .الوقف واالبتداء .٩٨
o  هـ١٢٩:ت(ضرار بن صرد.( 
o ٥٦ :، صالفهرست.   

 .الوقف واالبتداء .٩٩
o  محزة بن حبيب الزيات الكـويف، 

 ١٥٦:ت( ،أحد القراء السـبعة 
 ).هـ

o صيف الوقف واالبتداء املكتفى ،: 
  .٥٧ :، صالفهرست. ٦٠

 .البتداءاالوقف و .١٠٠
o بن املبـارك بـن    أبو حممد حيىي

املعروف باليزيدي املقرئ ، املغرية
ــري ــوي البص ــوي اللغ  ،النح

 ).هـ ٢٠٢:ت(
o صيف الوقف واالبتداء املكتفى ،: 

  .٢٠/٣١ ،معجم األدباء. ٦١

 .البتداءاو الوقف .١٠١
o خلف بن هشام البزار األسدي، 

أحد القـراء العشـرة    ،أبو حممد
 ).هـ ٢٢٩:ت(
o ٥٦ :، صالفهرست.  

 .الصغري :الوقف واالبتداء .١٠٢

o     حممد بـن أيب سـارة الكـويف
 ،أبو جعفر النحـوي  ،الرؤاسي

 ).هـ١٧٠: ت(
o ١٠٢: ، صالفهرست.  

 .الكبري :الوقف واالبتداء .١٠٣
o     حممد بـن أيب سـارة الكـويف

أبو جعفـر النحـوي   الرؤاسي 
 .)هـ ١٧٠: ت(املتقدم ذكره 

o ١٠٢ :، صالفهرست.  

الوقف واالبتداء عنـد النحـاة    .١٠٤
 .والقراء

o خدجية أمحد فقي. 
o  جامعة أم القرى ،دكتوراهرسالة .  

القـرآن   الوقف واالبتـداء يف  .١٠٥
الكــرمي وأثرمهــا يف األحكــام 

 .والتفسري
o عبد اهللا علي املطريي. 
o جامعــة أم  ،رســالة ماجســتري

 .القرى
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

ملركز امللك فيصل للبحوث  ةالتابع
  .سات اإلسالميةاوالدر

 .واإلبدالالوقف  .١٠٦
o  الداين عثمان بن سعيد بن عثمان

ــرطيب ــوي الق  ٤٤٤:ت( ،األم
 .)هـ

o خطية يف املكتبة  يوجد منه نسخة
ــة  ــتانبولالعموميـ  ١٠ بإسـ

   .الفهرس الشامل ،)٤٣(١٦٩



 

   ٢٠ 

 

 .الوقوف .١٠٧
o د بن كامل بن خلف أبو بكر أمح

 ،املعـروف بوكيـع   ،بن شجرة
 .تقريباً) هـ ٣٥٠:ت(
o ٣٨٧ :، صالفهرست.   

 .الوقوف .١٠٨
o   أمحد بن يوسـف الكواشـي، 

 ).هـ٦٨٠:ت(
o ٥/٩٨ ،هدية العارفني.  

 .الوقوف .١٠٩
o مل يذكر له مؤلف. 
o خطية يف ال لـه   يوجد منه نسخة

برقم  ٧ بإستانبولالسليمانية ، يل
   .الفهرس الشامل، ٦٣

  .الوقوف .١١٠
o يبة بن نصاح التـابعي املـدين   ش

 .)هـ١٣٠:ت( ،الكويف
o وهو أول " ..:قال ابن اجلزري يف

وكتابـه   ،من ألف يف الوقـوف 
ــهور ــة  ،"مش ــة النهاي  ،غاي

)١/٣٣٠(.  

الكرمي القرآن  الوقوف الغريبة يف .١١١
وما اشتهر اخلـالف فيـه بـني    

 .مصنفيها
o  بن على بن  معبد السالأبو حممد

 .)هـ٦٨١:ت( ،عمر
o خطيـة يف دار   ةيوجد منه نسخ

) سـزكني  فؤاد(الكتب بالقاهرة 
ــرقم  ٢٠٢/٣  ب، ١٨٨٠٢بـ

ونسخة يف دار الكتب باملنصورة 
 ٤يف جملة معهد املخطوطات مج

ــرقم  ٢٦٢ص) ١٩٥٨( ١ج/ ب
   .الفهرس الشامل ،٣/٦٩

 .الوقوف املفروضة .١١٢
o    حممد بن حممد بن حممـود أبـو

  ).هـ ٣٣٣( منصور املاتريدي
o ه خطية يف جامع يوجد منه نسخة

 :رقـم  ،يف الرياضامللك سعود 
 ٢٨٦١/٣، جمــاميع ٢٨٦١/١
 .جماميع

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
الدراسـات  فيصل للبحـوث و 

   .اإلسالمية

 ."بلى"و" كال"الوقوف على  .١١٣
o مل يذكر له مؤلف. 
o خطية يف كليـة   يوجد منه نسخة

فريقيـة  سات الشـرقية واإل االدر
الفهرس ، ٣٨٣برقم  ٢٣٥بلندن 
   .الشامل

 يف" بلـى "و" كال"الوقوف على  .١١٤
 .الكرميالقرآن 

o  أيب طالـب القيسـي   مكي بن
 .)هـ٤٣٧:ت(األندلسي 

o الدكتور حسني نصـار  :حققه، 
رسالة منشورة يف جملـة كليـة   
الشريعة امللغاة ببغـداد العـدد   

  .الثالث



 

   ٢١ 

 

أوائل الندى املختصر من منـار   .١١٥
 .اهلدى يف بيان الوقف واالبتداء

o صري مولداًعبد اهللا بن مسعود امل 
من رجـال   الفاسي املغريب أصالً

 .القرن الثاين عشر اهلجري
o املكتبة خطية يف  يوجد منه نسخة

" وابل النـدى : "بعنواناألزهرية 
 :ونسخة بعنوان ،٧٠٤" ٨"رقم

خبيت  ١٢٨٣رقم " أوائل الندى"
  .الفهرس الشامل ،٤٣٦٧١

 .أوقاف الغفران .١١٦
o    حكيم بن زاده حممد بـن عبـد

سنة  كان حياً ،احلميد البغدادي
 .هـ ١٠٦٠

o   خطيـة يف   يوجد منـه نسـخة
ــق ــة بدمش -١١٩/ ١الظاهري

ــوم ،١١٨ ــرآن  عل ــرقم الق ب
لظاهريــة ونســخة يف ا ،٦٥٦٩

القـرآن   علوم، ١١٩/١بدمشق 
 ،ضمن جممـوع  ١٠٠١١برقم 

  .الفهرس الشامل

 .حلكيماالقرآن  أوقاف .١١٧
o   احلميـد   زاده حممد بـن عبـد

 كان حياً، هو الذي قبله البغدادي
 .هـ ١٠٦٠

o أوقافخطية يف  يوجد منه نسخة 
برقم  ١٥١/٦) اخلطيب( املوصل

   .الفهرس الشامل ،٣/١٤

 .أوقاف جربيل .١١٨
o ذكر له مؤلفمل ي. 

o دار  خطيـة يف  يوجد منه نسخة
بـرقم   ١٦/١الكتب بالقـاهرة  

ونســخة يف  ،جمــاميع ٦٠٩
علـوم   ٦٦٩ الظاهرية بدمشـق 

الظاهريــة ونســخة يف  ،قــرآن
بــرقم ١٦٦-١١٧/ ١ بدمشــق
   .الفهرس الشامل ،١٠٠١١

إيضاح الرمز يف وقـف محـزة    .١١٩
 .وهشام على اهلمز

o عبد اهللا املوقت احلليب. 
o خطية يف مكتبة  يوجد منه نسخة

األوقــــاف حبلــــب  
 .٢٦٤٥/٩٦/٢:رقم

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
الدراسـات  فيصل للبحـوث و 

  .اإلسالمية

الوقـف واالبتـداء يف    إيضاح .١٢٠
 .كتاب اهللا عز وجل

o كر حممد بن القاسـم بـن   أبو ب
العالمـة   ،ابن األنبـاري  ،بشار

ــوي  ــافظ النح ــرئ احل  ،املق
 .)هـ٣٢٨:ت(
o الدين  يالدكتور حمي :طبع بتحقيق

ضـمن   ،عبد الرمحن رمضـان 
منشورات جممع اللغـة العربيـة   

وهـو   ،هـ ١٢٩٠بدمشق سنة 
أيضاً ضمن مطبوعات مؤسسـة  

  .بريوت ،الرسالة

 )علـى (باب اختصار القول يف  .١٢١
 .يف الوقف )نعم(و )بلى(و



 

   ٢٢ 

 

o الداين ، عثمان بن سعيد بن عثمان
 .)هـ٤٤٤:ت(
o خطية يف مكتبة  يوجد منه نسخة

اجلامع الكـبري مبدينـة صـنعاء    
 .١٥٩٠:رقم

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
الدراسـات  فيصل للبحـوث و 

  .اإلسالمية

باب يف حروف كال فيما جيـوز   .١٢٢
 .عليه الوقف وفيما ال جيوز

o عبـد  محد بـن  أن ب نعبد الرمح
ــرمح ــدقوقي نالـ  :ت( ،الـ

  ).هـ٧٣٥
o  يوجد منه نسخة خطية يف مكتبة

 ،الدولة مبدينـة بـرلني بأملانيـا   
١٥١/ ٥٦٩ ٢١٦/١ ldg  .  

o خزانة التـراث   .الفهرس الشامل
التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 

  .والدراسات اإلسالمية

باب وقف محزة وهشـام علـى    .١٢٣
  اهلمزة 

o  ابـن  ، حممد بن حممد بن حممـد
 .)هـ٨٣٣:ت( ،اجلزري

o منها خطية  وجد منه مخس نسخي
مكتبة الظاهرية بدمشق نسخة يف 

نسـخة بـرقم    ، و٥٩٨٧:رقم
 ،يف املكتبة نفسـها  ١٧٩حفظ 

الظاهرية بدمشق علوم ونسخة يف 
ــرآن ــرقم .١٢٥-١٢٤/ ١الق ب

ــخة يف ٥٩٨٧ ــة ، ونس بلدي

، د ٢١٢١برقم  ٢٦ اإلسكندرية
بـاب وقـف   :"ووردت بعنوان 

باب الوقـف  "و  "شاممحزة وه
النشر يف  :من كتاب(على اهلمز 

قف محزة و" و ،"القراءات العشر
رسالة الوقف علـى  "و  "وهشام

 ."اهلمز حلمزة وهشام
o خزانة التـراث   .الفهرس الشامل

التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 
  .الدراسات اإلسالميةو

باب وقف محزة وهشـام علـى    .١٢٤
 .اهلمزة

o عبـد اهللا حلسن بن القاسم بن ا ،
 .)هـ٧٤٩:ت( ،ابن أُم قاسم

o خطية يف مكتبة  يوجد منه نسخة
 ،اجلامع الكبري مبدينـة صـنعاء  

 .١٥٧٧:رقم
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

الدراسـات  فيصل للبحـوث و 
  .اإلسالمية

باب وقـف محـزة وهشـام يف     .١٢٥
 .القرآن

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

وإحياء التـراث  البحث العلمي 
 ،اإلسالمي مبدينة مكة املكرمـة 

 ٥٩٨٧عن الظاهرية ( ٦٧٢:رقم
نسخة يف مكتبة و ،)علوم القرآن

 ،املخطوطات مبدينة املدينة املنورة
 .١٧٨٤/٤:رقم



 

   ٢٣ 

 

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
الدراسـات  فيصل للبحـوث و 

  .اإلسالمية

 .الكرميالقرآن  حبث يف أوقاف .١٢٦
o مل يذكر له مؤلف. 
o خطية يف مكتبة  وجد منه نسخةي

 ٢٦١/٢) داود(أوقاف املوصـل  
ــوع / ٦ ــرس ، )٧(جمم الفه

   .الشامل

بيان الوقف على ترتيب سـور   .١٢٧
 .القرآن

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

 ،ابن يوسف يف مدينة مـراكش 
 .١٩٤/٢:رقم

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
الدراسـات  فيصل للبحـوث و 

  .الميةاإلس

بيان الوقف مرتب على سـور   .١٢٨
 .القرآن

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

برقم  ٢٦/١دار الكتب بالقاهرة 
   .الفهرس الشامل ،م ٧

 .الكفر أوقافبيان  .١٢٩
o مل يذكر له مؤلف. 
o   خطيـة يف   يوجد منـه نسـخة

القـرآن   الظاهرية بدمشق علوم

الفهـرس  ، ٦٥٦٩برقم  ١٣١/١
  .الشامل

 .النيب وقافأبيان  .١٣٠
o مل يذكر له مؤلف. 
o   خطيـة يف   يوجد منـه نسـخة

القـرآن   الظاهرية بدمشق علوم
 ،١٠٠١١ بـــرقم ١٣٤-١٣٣

  .الفهرس الشامل

بيان حكم الوقف علـى اهلمـز    .١٣١
 .حلمزة وهشام

o   حممد بن عبد السالم بن حممـد
 .)هـ١٢١٤:ت( .الفاسي

o خطية يف خزانة  يوجد منه نسخة
 ،تطوان مبدينة تطوان بـاملغرب 

 .م ١٢٥:مرق
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

الدراسـات  فيصل للبحـوث و 
  .اإلسالمية

 .العظيمالقرآن  تأليف يف وقف .١٣٢
o مل يذكر له مؤلف. 
o خطية يف املكتبة  يوجد منه نسخة

 ١٨٣/١) ااميع(الوطنية بتونس 
الفهـرس  ، جممـوع  ٣٨٤برقم 

  .الشامل

القـرآن   حتفة األمني يف وقـف  .١٣٣
 .املبني

o حممد أمني (فندي زاده عني اهللا أ
سـتنبويل  اهللا بن صـاحل اإل  عبد

 .)هـ١٢٧٥:ت ،الرومي احلنفي



 

   ٢٤ 

 

o   خطيـة يف   يوجد منـه نسـخة
برقم  ٢٧جاريت يهودا برنستون 

ــخة يف  ،)٤٧٢٩( ٢٨٩ ونسـ
 ١١٦باملدينة املنـورة   احملمودية

   .الفهرس الشامل، ٣برقم 

حتفة األنام يف الوقف على اهلمز  .١٣٤
 .حلمزة وهشام

o  مؤلفمل يذكر له. 
o خطيـة يف دار   يوجد منه نسخة

 ١٣٣/١) فؤاد(الكتب بالقاهرة 
 األزهريةونسخة يف  ب،١٩٩٣٨

 ،٤٤٨٨) ٧٧( بالقاهرة بـرقم 
ونسخة بالتيمورية بالقاهرة برقم 

  .الفهرس الشامل ،٢٢٦

حتفة األنام يف الوقف على اهلمز  .١٣٥
 .حلمزة وهشام

o  اهللا حممد بن  عبدأبو مشس الدين
هللا بن حممد ا الرمحن بن عبد عبد

 .بن نصر بن منصور الضرير
o   خطيـة يف   يوجد منـه نسـخة

القـرآن   الظاهرية بدمشق علوم
ونسخة يف  ،٥٩٨٧برقم  ١٩/١

القـرآن   الظاهرية بدمشق علوم
الفهـرس  ، ٦٣٤١برقم  ١٤٠/١

   .الشامل

حتفة األنام يف الوقف على اهلمز  .١٣٦
 أو حتفة الفصيح  .حلمزة وهشام

o أبو الفتح اإلمام.  

o  خطيـة يف   نسـخة  يوجد منـه
بـرقم   ٤٧/٢برنسون ، جاريت

  .الفهرس الشامل ،٢٠٤

حتفة األنام يف الوقف على اهلمزة  .١٣٧
 .حلمزة وهشام

o   املنسوب البن القاصح العـذري
 ).هـ٨٠١ت ( ،البغدادي

o وعشـرون   إحـدى وجد منه ي
أمحد عبد الكرمي  :حققه ،نسخة

ــوك ــي تش ــالة  ،الكبيس رس
 ،يف جامعـة بغـداد   ،ماجستري

، اهللا محاد القرشـي عبد  :حققهو
، يف جامعـة أم  رسالة ماجستري

 .القرى
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

التابع ملركز امللك فيصل للبحوث 
الفهـرس   .الدراسات اإلسالميةو

   .الشامل

 .حتفه األنام يف وقف محزة وهشام .١٣٨
o مؤلف مل يذكر له. 
o خطية يف خزانة  يوجد منه نسخة

 ،تطوان يف مدينة تطوان باملغرب
 .م ٢٧٣:رقم

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
الدراسـات  فيصل للبحـوث و 

  .اإلسالمية

 .حتفه األنام يف وقف محزة وهشام .١٣٩
o أبو العباس بن شعيب. 
o خطية يف مركز  يوجد منه نسخة

امللك فيصل للبحوث والدراسات 



 

   ٢٥ 

 

 ،اإلســـالمية بالريـــاض 
 .١٠٧٠٣:رقم

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
ـ  الدراسـات  وث وفيصل للبح

  .اإلسالمية

القـرآن   يف وقوف األمنيحتفه  .١٤٠
 .املبني

o  املقرىء أمنيحممد. 
o خطية يف املكتبة  يوجد منه نسخة

 ،١:باملدينة املنورة رقم ةاحملمودي
ونســخة يف مكتبــة  ،قــراءات

ــتون  ــة برنس ــتون مبدين برنس
 ،بالواليات املتحـدة األمريكيـة  

 .٤٧٢٩:رقم
o لك خزانة التراث التابعة ملركز امل

الدراسـات  فيصل للبحـوث و 
  .اإلسالمية

حتفة العرفان يف بيـان أوقـاف    .١٤١
 .القرآن

o ٩٦٨:ت(زاده  ىطاش كرب.( 
o مكتبة يف  خطية يوجد منه نسخة

اخلزانة التيمورية بـدار الكتـب   
الفهـرس  ، ٥٠٢رقـم   ،املصرية
  .الشامل

حتفة من أراد االهتداء يف معرفة  .١٤٢
 .الوقف واالبتداء

o حسني اجلوهري السردي. 
o كتبة خطية يف امل جد منه نسخةيو

 :بومباي ،١٣٤٢رقم  ،األزهرية
   .الفهرس الشامل ،٤٨١٣٢

 .ختفيف اهلمزة يف الوقف .١٤٣
o  دريس بن حممدإعبد الرمحن بن ،

 .)هـ١١٧٩:ت( ةاملنجر
o خطية يف مكتبة  يوجد منه نسخة

مبدينـة  ) احلسنية(اخلزانة امللكية 
 )٢( جممــوع :رقــم ،الربــاط
١٢٢٥٩. 

o لتابعة ملركز امللك خزانة التراث ا
الدراسـات  فيصل للبحـوث و 

  .اإلسالمية

تعليقات حول األوقاف اخلالفية  .١٤٤
 .يف كتاب الوقف

o كان حياً ،فيض على شاه احلافظ 
 .هـ١٣١٦سنة 

o رخطية يف رامبو يوجد منه نسخة 
بــرقم  ١٣٥ -١٣٤/ ١باهلنــد 

ــد/ ٩٠٢  ،D ٠٤١٥١٧ التجوي
الوقـف   :وهو تعليق على كتاب

ــن طيفــور الســجاو ، نديالب
   .الفهرس الشامل

 تعليل الوقف الالزم ومواضعه يف .١٤٥
 .الكرميالقرآن 

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

 ،األســد مبدينــة دمشــق  
 .١٧٣٣٢:رقم

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
الدراسـات  فيصل للبحـوث و 

  .اإلسالمية



 

   ٢٦ 

 

تقييد على توجيهـات بعـض    .١٤٦
 .احلروف يف الوقف

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

امللك فيصل للبحوث والدراسات 
ــاض ــة الري ــالمية مبدين  ،اإلس

ــم ووردت  ،١-١٢٥٨١:رقـ
رسالة يف الوقف عنـد  " :بعنوان

 ."بعض احلروف
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

الدراسـات  فيصل للبحـوث و 
  .اإلسالمية

 .العظيمالقرآن  تقييد وقف .١٤٧
o مل يذكر له مؤلف. 
o خطية يف مركز  وجد منه نسخةي

امللك فيصل للبحوث والدراسات 
ــاض ــة الري ــالمية مبدين  ،اإلس

 .٣-١٢٤٧٤:رقم
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

الدراسـات  فيصل للبحـوث و 
  .ولعله الكتاب التايل ،اإلسالمية

 .الكرميالقرآن  تقييد وقف .١٤٨
o  عبد اهللا حممد بن أيب مجعـة  أبو

  .)هـ٩٣٠ :ت(، اهلبطي
o تقيـد وقـف  "بعنوان  ردتوو 

احلسن بن  :حققه ،"العظيمالقرآن 
 ،رسالة دكتـوراه  أمحد وكاك،

ــرويني  ــة الق ــم ،جامع  :رق
٥٠٨٥٨٩. 

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
ملركز امللك فيصل للبحوث  ةالتابع

الفهـرس   .الدراسات اإلسالميةو
، طبع مطبعـة النجـاح   الشامل

ــدة ــاء ،اجلدي ــدار البيض  ،ال
  .هـ١٤١١

مقدمة يف بيان الصحيح (لخيص ت .١٤٩
املعتمد من طريق اإلمام محزة يف 

 .)الوقف على اهلمزة
o  كان  ،حممد الدمياطي عبد اهللاأبو

 .هـ ١٠٩٢سنة  حياً
o   خطيـة يف   يوجد منـه نسـخة

برقم  ٢٢٦/١التيمورية بالقاهرة 
   .الفهرس الشامل ،٤٩٤

تيسري الوقوف علـى غـوامض    .١٥٠
 .اًدراسة وحتقيق :الوقوف أحكام

o حممد عبد الرؤوف بـن  ، ناويامل
تـويف  (، تاج العارفني بن علـي 

 .)هـ١٠٣١
o أمحد عبد اجلبار الشعيب :حققه، 

 أمجامعـة   ،رسالة دكتـوراه يف 
ـ ١٤١٠القرى،  ، وحققـه  هـ

حممد أمحد أمحـد عبـد    :يضاًأ
، رسالة علميـة، جامعـة   اهلادي
   .األزهر

 .جامع الوقوف .١٥١
o   عبد الرمحن بن أمحد بن احلسـن

زي العجلي اإلمام أبو الفضل الرا
 ).هـ٤٥٤:ت( ،املقرئ

o ١/٣٦١ :، صغاية النهاية.   



 

   ٢٧ 

 

 .جامع الوقوف واآلي .١٥٢
o  حممد بـن طيفـور    عبد اهللاأبو

ــجاوندي ــوي السـ  ،الغزنـ
 ).هـ٥٦٠:ت(
o   خطيـة يف   يوجد منـه نسـخة

/  ٢٧جاريت يهودا برنسـتون  
ــرقم ) ٢٨٨٥( ١,٢٩٦  ١١٧ب

برقم )٥٤٨٧( ٢,٢٩٦/  ٢٧و 
٥٨ ٤٢٧٧( ٣,٢٩٦/  ٢٧،و (

  .الفهرس الشامل ،٨٠ رقمب

 .حجة الواقفني يف أطوار القارئني .١٥٣
o التـارايب   معبد الـرحي لقاري ا

القرن الرابـع  يف  :ت( ،البخاري
 .)عشر اهلجري

o   خطيـة يف   يوجد منـه نسـخة
طشـقند   ،وزبكيـة األكادميية األ

، ١٢/٥٠٥، بـــرقم ١١٨/٤
   .الفهرس الشامل

حواشي على توضيح املقـام يف   .١٥٤
ـ    زة الوقف علـى اهلمـزة حلم

 .وهشام
o  رضوان بن حممد بن سـليمان ،

 .)هـ١٣١١: ت( ،املخلاليت
o خطية يف املكتبة  يوجد منه نسخة

املركزيــة يف اململكــة العربيــة 
ــاض ــة الري ــعودية مبدين  ،الس

 ).٢٥٣٠:رقم(
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

الدراسـات  فيصل للبحـوث و 
  .اإلسالمية

بكـر بـن األنبـاري     حياة أيب .١٥٥
ــد ــه ونق ــاح  :هوأعمال اإليض

 .واالبتداء
o أمني إشيق. 
o جامعة مرمرة ،رسالة دكتوراه. 
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

ملركز امللك فيصل للبحوث  ةالتابع
  .الدراسات اإلسالميةو

خالصة الكالم على وقف محزة  .١٥٦
 .وهشام

o  أمحد بن عبد املنعم بن يوسف بن
 ١١٩٢:ت( ،صيام الدمنـهوري 

 .)هـ
o يف مكتبة خطية  يوجد منه نسخة

بـرقم   ٢١٧/١ يف برلنيالدولة 
ــور  ،١٩/٥٧٠ ــخة يف ن ونس

ــعثمان ــرقم ٦/ة صي  ،٦٤ :ب
   .الفهرس الشامل

 .واألوقافالقرآن  خواص .١٥٧
o مل يذكر له مؤلف. 
o خطية يف املكتبة  يوجد منه نسخة

بـرقم   ٦٣ بإسـتانبول العمومية 
  .الفهرس الشامل ،١٩/١٢٥٩

دفع اخلتام عـن وقـف محـزة     .١٥٨
 .وهشام

o اعيل بـن عثمـان  أمحد بن إمس ،
 .)هـ٨٩٣: ت( ،الكوراين

o خطية يف مكتبة  يوجد منه نسخة
 .٥٧ :رقم ،بإستانبولال له يل 



 

   ٢٨ 

 

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
الدراسـات  فيصل للبحـوث و 

  .اإلسالمية

اليت خيتلف فيهـا   األماكنذكر  .١٥٩
القراء السـبعة بـني الوقـف    

 .والوصل
o  ابـن  :لعلـه  مل يذكر له مؤلـف

عبـد  زيد أبو القاضي املكناسي 
يب القاسم بن حممـد  أبن  نالرمح

 ١٠٨٢:ت( ،الفاسي املكناسـي 
 ).هـ

o   خطيـة يف   يوجد منـه نسـخة
 ٢٥برنسـتون  /جاريت يهـودا  

الفهـرس   ،)٢٨٥٥( ٢٦٨برقم 
   .الشامل

رسالة البناكيت يف الكالم علـى   .١٦٠
وقف محزة وهشام على الكلمات 

 .ذوات اهلمز
o عيل بـن حممـد  حممد بن إمسا ،

 .البناكيت
o نسـخ خطيـة  مخس وجد منه ي: 

يف املكتبة املركزيـة  نسخة : منها
، ١٣٠٧:رقـم  ،مبدينة الريـاض 

ــخة  ــة ونس ــورة يف مكتب مص
ــغرات الف ــم ياملص ــة بقس لمي

املخطوطات باجلامعة اإلسـالمية  
، ١٥٨٦/٥:رقـم  ،املدينة املنورة

مهزات محـزة  " :ووردت بعنوان
لى رسالة يف الوقف ع"و " وهشام

فصـل  "و " مهزات محزة وهشام

يف وقف محزة علـى الكلمـات   
 ".ذوات اهلمزة

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
الدراسـات  فيصل للبحـوث و 

  .اإلسالمية

رسالة حتفة األنام يف الوقف على  .١٦١
 .اهلمز حلمزة وهشام

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

برقم  ٢٢٨ بإستانبولويل الدين 
٣٤  الفهرس الشامل ،٣٦و.   

رسالة حـول اهلمـزة واملـد     .١٦٢
 .والوقف

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

األكادميية األوزبكيـة بطشـقند   
 ١٢/٢٦٦٩بــــرقم  ٣٧٥/٥

   .الفهرس الشامل ،)٤٠٩١(

رسالة يف االستئناف يف قوله تعاىل  .١٦٣
وال يلتفــت مــنكم أحــد إال (

 ) امرأتك
o مل يذكر له مؤلف. 
o خطية يف خزانة  يوجد منه نسخة

 ،غربتطوان مبدينة تطوان بـامل 
الفهرس  ،.]م٢٦٣-٢٣٠:[رقم

  .الشامل

رسالة يف املد والوقف والتركيب  .١٦٤
 .والتخليط يف القراءة



 

   ٢٩ 

 

o  زيد عبد بوأابن قاضي املكناسي 
الرمحن بن أيب القاسم بن حممـد  

 ١٠٨٢:ت( ،الفاسي املكناسـي 
 .)هـ

o خطية يف خزانة  يوجد منه نسخة
 يف مدينة تطوان باملغرب، تطوان

 ٨٨١/ ٤٦ ٣١وعلومـه  القرآن 
   .الفهرس الشامل ،م

 .رسالة يف الوقف .١٦٥
o مل يذكر له مؤلف. 
o يف مكتبـة   وجد نسخة مصورةي

ــغرات ــة  املص ــم الفيلمي بقس
املخطوطات باجلامعة اإلسـالمية  

يف القسـم  ه رقم ،املدنية املنورةب
٧٧١/١. 

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
الدراسـات  فيصل للبحـوث و 

  .اإلسالمية

 .رسالة يف الوقف .١٦٦
o مل يذكر له مؤلف. 
o خطية يف مركز  يوجد منه نسخة

امللك فيصل للبحوث والدراسات 
ــاض ــة الري ــالمية مبدين  ،اإلس

 .٢٠-٠٨٤٧٢:رقم
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

الدراسـات  فيصل للبحـوث و 
  .اإلسالمية

 .رسالة يف الوقف .١٦٧
o فمل يذكر له مؤل. 

o خطية يف مركز  يوجد منه نسخة
امللك فيصل للبحوث والدراسات 

ــاض ــة الري ــالمية مبدين  ،اإلس
 .١١٨٣١:رقم

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
الدراسـات  فيصل للبحـوث و 

  .اإلسالمية

 .رسالة يف الوقف .١٦٨
o مل يذكر له مؤلف. 
o خطية يف مركز  يوجد منه نسخة

امللك فيصل للبحوث والدراسات 
ــالمي ــاض، ة اإلس ــة الري مبدين

  .٢و ١-٠٨٤٩٠:رقم
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

الدراسـات  فيصل للبحـوث و 
  .اإلسالمية

 .رسالة يف الوقف .١٦٩
o مل يذكر له مؤلف. 
o خطية يف مركز  يوجد منه نسخة

امللك فيصل للبحوث والدراسات 
ــالمية  ــاض، اإلس ــة الري مبدين

 .١١٣٠٦:رقم
o ك خزانة التراث التابعة ملركز املل

الدراسـات  فيصل للبحـوث و 
  .اإلسالمية

 .رسالة يف الوقف .١٧٠
o يذجياإل. 
o خطية يف جامعة  يوجد منه نسخة

بـرقم   ١١١وكليات كمربدج 



 

   ٣٠ 

 

٥٨٦ ،)٩( ٢/ ٣٧١٩، ٥٨٦  
a )، (add ،الفهرس الشامل.   

 .رسالة يف الوقف .١٧١
o الرمحن بن  محد بن عمار بن عبدأ

ــري  ــار اجلزائــ  ،عمــ
 .)هـ١٢٠٥:ت(
o املكتبة خطية يف  يوجد منه نسخة

بـرقم   ١١٩/٣الوطنية بتـونس  
  .الفهرس الشامل ،٢٥٩١

 .رسالة يف الوقف .١٧٢
o عبد اهللا حممد بن أبو  :يجلكافيا

 ).هـ ٨٧٩:ت( ،سليمان
o خطية يف مكتبة  يوجد منه نسخة

 برقم ٧٦ستانبول إ/نور عثمانية 
   .الفهرس الشامل ،١٣٦٠

 .رسالة يف الوقف الالزم .١٧٣
o ابن ، إبراهيم بن أمحد بن إبراهيم

عاش حـىت سـنة    ،قضيب البان
 .هـ١٢٠٤

o خطية يف مكتبة  يوجد منه نسخة
األســـد مبدينـــة دمشـــق 

 .١٢٦٧٨:رقم
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

الدراسـات  فيصل للبحـوث و 
  .اإلسالمية

 رســالة يف الوقــف الــالزم يف .١٧٤
 .الكرميالقرآن 

o هـ٢٨٠:ت(حلسن بن وهب ا(. 

o أوقافخطية يف  يوجد منه نسخة 
درســة اإلســالمية املوصــل امل

ــرقم  ،٩١/٢ ) ٥( ٢٠/ ١٣بـ
   .الفهرس الشامل ،ضمن جمموع

 .رسالة يف الوقف على اهلمزة .١٧٥
o غاجيألقرق ا. 
o   خطيـة يف   يوجد منـه نسـخة

 ٢/ ٠٧) نطاليـا أ(امللي /الشعب
/ ٢٧٤٣/ e1 ٨٣٧برقم  ١٢٠/
   .الفهرس الشامل ،٣

 .رسالة يف الوقف على اهلمزة .١٧٦
o مل يذكر له مؤلف. 
o خطية يف مركز  يوجد منه نسخة

امللك فيصل للبحوث والدراسات 
ــالمية  ــاض، اإلس ــة الري مبدين

 .٩-١٣١٥٦:رقم
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

الدراسـات  فيصل للبحـوث و 
  .اإلسالمية

 .رسالة يف الوقف على اهلمزة .١٧٧
o مل يذكر له مؤلف. 
o   خطيـة يف   يوجد منـه نسـخة

برقم  ٢٨جاريت يهودا برنستون 
ــر ،)٥٤٩٢( ٣٠٧ س الفهــ

   .الشامل

رسالة يف الوقف علـى اهلمـز    .١٧٨
 .حلمزة وهشام



 

   ٣١ 

 

o  حممد بن حممد بن حممد بن علي
 ،الشهري بابن اجلزري ،بن يوسف

 .)هـ ٨٣٣:ت(
o يف املكتبة  خطية يوجد منه نسخة

 ،٥٤٦٥الظاهرية بدمشق رقـم  
مصـورة   ونسخة ،ضمن جمموع

لم مبركز البحث العلمي يميكروف
جماميع  ٨٦رقم  ،جبامعة أم القرى

  . الفهرس الشامل، قراءات

رسالة يف الوقف علـى اهلمـز    .١٧٩
حلمــزة وهشــام مــن طريــق 

 .الشاطبية
o محد الرشيدألشيخ ا. 
o يف دار  خطيـة  يوجد منه نسخة

بـرقم   ٢١/١الكتب بالقـاهرة  
   .الفهرس الشامل ،٣١١

رسالة يف الوقف علـى رؤوس   .١٨٠
 .اآلي

o  محد بن عبد اهللا الضرير أحممد بن
 .)هـ ١٣١٣:ت( ،املتويل

o يف دار الكتـب  جد منه نسخة يو
ــاهرة  ــرقم  ٢١/١بالق  ،١٩٦ب

   .الفهرس الشامل

و " كـال "رسالة يف الوقف على  .١٨١
 ."بلى"
o مل يذكر له مؤلف. 
o خطية يف مركز  يوجد منه نسخة

امللك فيصل للبحوث والدراسات 
 ،الريـــاضباإلســـالمية 

ــم ووردت  ،٧-٠٢١٦٢:رقـ
 . ".الكربى ةالصال" :بعنوان

o ملركز امللك  خزانة التراث التابعة
الدراسـات  فيصل للبحـوث و 

  .اإلسالمية

رسالة يف الوقف عنـد بعـض    .١٨٢
 .اآليات القرآنية

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

امللك فيصل للبحوث والدراسات 
ــالمية  ــاض، اإلس ــة الري مبدين

 .١-١٣٤٢٨:رقم
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

الدراسـات  فيصل للبحـوث و 
  .ميةاإلسال

 .رسالة يف الوقف يف القرآن .١٨٣
o  حممد بن حممد بـن  أبو منصور

ــود ــدي حمم  ٣٣٣:ت( ،املاتري
 ).هـ

o خطية يف مركز  يوجد منه نسخة
امللك فيصل للبحوث والدراسات 
ــاض  ــالمية بالريــ اإلســ

 .٣-١٤٤٧٦:رقم
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

الدراسـات  فيصل للبحـوث و 
  .اإلسالمية

باللغة القرآن  رسالة يف الوقف يف .١٨٤
 .الفارسية

o مؤلف مل يذكر له. 



 

   ٣٢ 

 

o خطية يف مركز  يوجد منه نسخة
امللك فيصل للبحوث والدراسات 
ــاض  ــالمية بالريــ اإلســ

 .٥-١٤٤٧٦:رقم
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

الدراسـات  فيصل للبحـوث و 
  .اإلسالمية

 .رسالة يف الوقف واالبتداء .١٨٥
o مل يذكر له مؤلف. 
o يف مكتبة خطية  يوجد منه نسخة

ــاهرة  ــة الق ــة مبدين  ،األزهري
 .١٠٢٩٥] جماميع ٢١٨:[رقم

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
الدراسـات  فيصل للبحـوث و 

  .اإلسالمية

 .رسالة يف الوقف واالبتداء .١٨٦
o مؤلف مل يذكر له. 
o خطية يف مركز  يوجد منه نسخة

امللك فيصل للبحوث والدراسات 
ــالمية  ــاض، اإلس ــة الري مبدين

 .٣-٠٢٧٨٩:رقم
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

الدراسـات  فيصل للبحـوث و 
  .اإلسالمية

 .رسالة يف الوقف واالبتداء .١٨٧
o مؤلف مل يذكر له. 
o خطية يف مكتبة  يوجد منه نسخة

ــق    ــة دمش ــة مبدين الظاهري
 .٥٧٩٤:رقم

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
الدراسـات  فيصل للبحـوث و 

  .اإلسالمية

 .بتداءرسالة يف الوقف واال .١٨٨
o جلنيد بن حممـد بـن اجلنيـد   ا ،

 ).هـ٢٩٧: ت(البغدادي 
o خطية يف مركز  يوجد منه نسخة

امللك فيصل للبحوث والدراسات 
ووردت  ،اإلسالمية مبدينة الرياض

 ".الصالة الكربى" :بعنوان
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

الدراسـات  فيصل للبحـوث و 
  .اإلسالمية

 .رسالة يف الوقف والوصل .١٨٩
o يذكر له مؤلفمل . 
o   خطيـة يف   يوجد منـه نسـخة

برقم  ٢٦٩/٢التيمورية بالقاهرة 
   .الفهرس الشامل ،٢٢٧

 ةرسالة يف أوجه الوقف يف قراء .١٩٠
 .نافع

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

امللك فيصل للبحوث والدراسات 
ــالمية  ــاض، اإلس ــة الري مبدين

 .١-١٣١٣٠:رقم
o ركز امللك خزانة التراث التابعة مل

الدراسـات  فيصل للبحـوث و 
  .اإلسالمية

 .القرآن أوقافرسالة يف  .١٩١



 

   ٣٣ 

 

o مل يذكر له مؤلف. 
o   خطيـة يف   يوجد منـه نسـخة

القـرآن   الظاهرية بدمشق علوم
الفهـرس   ،٣٥٣برقم  ١٧٣/١

   .الشامل

  .القرآن أوقافرسالة يف بيان  .١٩٢
o مل يذكر له مؤلف. 
o أوقافخطية يف  يوجد منه نسخة 

برقم  ١٢٣/٨املوصل الرضوانية 
الفهرس  ،٣و ٤جمموعة  ١٨/ ٤٧

  .الشامل

رسالة يف بيان الوقوف اللـوازم   .١٩٣
 .الكرميالقرآن  يف

o عبد أبو بن طيفور السجاوندي ا
اهللا حممد بن طيفـور الغزنـوي   

 .)هـ ٥٦٠:ت(
o خطية يف املكتبة  يوجد منه نسخة

جامعه امللـك سـعود    ،املركزية
 ،جماميع ٢٨٥٤/٢برقم  ،بالرياض

  .املالفهرس الش

 .رسالة يف حترمي الوقف .١٩٤
o مل يذكر له مؤلف. 
o خطيـة يف دار   يوجد منه نسخة

بـرقم   ٢٠/١الكتب بالقـاهرة  
  .الفهرس الشامل ،٣٨٥

القـرآن   رسالة يف عدد آيـات  .١٩٥
 .الكرمي والوقف فيه

o مل يذكر له مؤلف. 

o أوقافخطية يف  يوجد منه نسخة 
) املدرسـة اإلسـالمية  (املوصل 

 ،٧جمموع  ٢٠/ ١٣برقم  ٩١/٢
  .الفهرس الشامل

رسالة يف كشـف احلقـائق يف    .١٩٦
 .الكرميالقرآن  وقوف

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

برقم  ٢٢٨ بإستانبولويل الدين 
   .الفهرس الشامل ،٣٣

 .رسالة فيما ال جيوز الوقف عليه .١٩٧
o منصور حممد بن حممد بـن   وأب

ــدي ــور املاتري ــود منص  ،حمم
 .)هـ٣٣٣:ت(
o نسخة ةعشر دىوجد منه إحي: 

يف مركـز امللـك    نسخة :منها
فيصل للبحـوث والدراسـات   

 ،اإلســـالمية بالريـــاض 
 ونسـخة يف  ،٧-٠٩٦٦٢:رقم

 ،جامعة امللك سـعود بالريـاض  
ــم ــاميع ٢٨٦١/٤:رقـ ، جمـ

مكتبـة   ونسخة يف، ٢٨٦١/٢
املعهد العايل للدراسات اإلسالمية 

ــبريوت ــم ،ب  ،٤. ٣٣/٢٠:رق
دار الكتب بالقـاهرة  ونسخة يف 

ــرقم  ٢١/١ ووردت  ،٣٨٤بـ
بيان أوقاف الكفر وهي " :بعنوان

املواضع اليت يكفر من يقف عليها 
و  ،"الكــرميالقــرآن  ةيف قـراء 

رسالة يف املواضع اليت يكـون  "
 ".الوقف عليها كفراً



 

   ٣٤ 

 

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
الدراسـات  فيصل للبحـوث و 

   .الفهرس الشامل ،اإلسالمية

محـزة  رسالة يف مسائل وقـف   .١٩٨
 .وهشام على اهلمز

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

ــاهرة  ــة الق ــة مبدين  ،األزهري
 .١٦٣٠١] جماميع ٤٢٤:[رقم

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
الدراسـات  فيصل للبحـوث و 

  .اإلسالمية

رسالة يف مسائل يتمرن ا على  .١٩٩
 .وقف محزة وهشام على اهلمز

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

ــاهرة  ــة الق ــة مبدين  ،األزهري
 .٤٤٨٨] ٧٧:[رقم

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
الدراسـات  فيصل للبحـوث و 

  .اإلسالمية

 .رسالة يف مواطن الوقف .٢٠٠
o مؤلف مل يذكر له. 
o خطيـة يف دار   يوجد منه نسخة

 ،الكتب الوطنية مبدينـة تـونس  
 .٤٦٨٩:رقم

o عة ملركز امللك خزانة التراث التاب
الدراسـات  فيصل للبحـوث و 

  .اإلسالمية

رسالة يف هل جيوز الوقف علـى   .٢٠١
هنالـك  : (الوالية يف قوله تعاىل

 .)الوالية هللا احلق
o   عبد اهللا بن حممد بـن السـيد ،

 .)هـ٥٢١:ت( ،البطليوسي
o  مصـورة يف   يوجد منه نسـخة

بقسـم  الفيلمية  مكتبة املصغرات
املخطوطات باجلامعة اإلسـالمية  

 .٧٥٤٧/٤:ملدينة املنورة رقماب
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

الدراسـات  فيصل للبحـوث و 
  .اإلسالمية

 .رسالة يف وقف القراءة .٢٠٢
o مل يذكر له مؤلف. 
o خطية يف متحف  يوجد منه نسخة

ــا ــراي  طوبق ــتانبولبوس  بإس
ــرقم  ٤٣٤/١  ٥٣٦ ١٦٨٩بـ

   .الفهرس الشامل ،)٦(

 .رسالة يف وقف القرآن .٢٠٣
o   بـن إمساعيـل   علي بن حممـد

 .)هـ٣٧٧: ت( ،األنطاكي
o خطيـة يف دار   يوجد منه نسخة

 ،الكتب الوطنية مبدينـة تـونس  
 .٤٢٠٣:رقم

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
الدراسـات  فيصل للبحـوث و 

  .اإلسالمية

 .الكرميالقرآن  رسالة يف وقف .٢٠٤
o مل يذكر له مؤلف. 



 

   ٣٥ 

 

o خطية يف محيدية  يوجد منه نسخة
 ١٤٥٦ برقم بإستانبولالسليمانية 

   .الفهرس الشامل ،١٤٥٧و 

رسالة يف وقف النيب صـلى اهللا   .٢٠٥
 .الكرميالقرآن  عليه وسلم يف

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

ــاهرة  ــة الق ــة مبدين  ،األزهري
 .٢٢٢٨١] ٢٧٤:[رقم

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
الدراسـات  فيصل للبحـوث و 

  .اإلسالمية

 .قف محزةرسالة يف و .٢٠٦
o مؤلف مل يذكر له. 
o خطية يف مكتبة  يوجد منه نسخة

املعهد العايل للدراسات اإلسالمية 
 .٢٠٩/٢:رقم ،مبدينة بريوت

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
الدراسـات  فيصل للبحـوث و 

  .اإلسالمية

 .رسالة يف وقف محزة .٢٠٧
o مؤلف مل يذكر له. 
o خطية يف مكتبة  يوجد منه نسخة

للدراسات اإلسالمية املعهد العايل 
 .٢٠٩/٢:رقم ،مبدينة بريوت

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
الدراسـات  فيصل للبحـوث و 

  .اإلسالمية

 .رسالة يف وقف محزة .٢٠٨

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

مفتاح الكنـوز  (بنته ، خدا خبش
/ ٨قــراءات وجتويــد ) اخلفيــة
  .الفهرس الشامل ،جماميع ٢٥٤٩

 .سالة يف وقف محزةر .٢٠٩
o حممد بن زين الدين القيباين. 
o خطية يف املكتبة  يوجد منه نسخة

ــة  ــة املكرم ــة مبك  ،املركزي
نسخة يف مركـز  و، ٤٩٢٥:رقم

البحث العلمي وإحياء التـراث  
عـن  ( ٥٤٤:رقـم  ،اإلسالمي

ــة  ــخة و ،)٥٩٨٧الظاهري نس
 مصورة يف مكتبـة املصـغرات  

بقســم املخطوطــات الفيلميـة  
 ،مية باملدينة املنورةباجلامعة اإلسال

 .١٧٨٤/٥:رقم
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

الدراسـات  فيصل للبحـوث و 
  .اإلسالمية

 .رسالة يف وقف محزة .٢١٠
o   حممد بن أمحد بـن بصـخان، 

 .)هـ٧٤٣:ت(
o  مصـورة يف   يوجد منه نسـخة

بقسـم  الفيلمية  مكتبة املصغرات
املخطوطات باجلامعة اإلسـالمية  

، ١٥٨٦/٦:رقم ،باملدينة املنورة
نسخة خطية يف مكتبة املعهـد  و

العايل للدراسـات اإلسـالمية   
، ونسخة ٢٠٩/١:رقم ،ببريوت



 

   ٣٦ 

 

 ،يف املكتبة األزهريـة بالقـاهرة  
 .٤٤٨٦] ٧٥:[رقم

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
الدراسـات  فيصل للبحـوث و 

  .اإلسالمية

 .رسالة يف وقف محزة وهشام .٢١١
o مل يذكر له مؤلف. 
o ية يف املكتبة خط يوجد منه نسخة

ــاهرة  ــة الق ــة مبدين  ،األزهري
 .٢٢٣٢٥] ٣١٨:[رقم

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
الدراسـات  فيصل للبحـوث و 

  .اإلسالمية

  .رسالة يف وقف محزة وهشام .٢١٢
o مل يذكر له مؤلف. 
o خطية يف مركز  يوجد منه نسخة

امللك فيصل للبحوث والدراسات 
ــالمية  ــاض، اإلس ــة الري مبدين

 .ف-٣-١٢١٦:رقم
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

الدراسـات  فيصل للبحـوث و 
  .اإلسالمية

سالة يف وقف محزة و هشـام  ر .٢١٣
  على اهلمز

o املقريعبد اهللامحد بن أ :إعداد . 
o ،اإلسالميةجملة اجلامعة  مقاالت، 

 .٣٩٨٩٧٧: رقــم  ٣٢:عــدد
موقع مكتبة امللك فهد بن عبـد  

  .العزيز

رسالة يف وقف محزة وهشام على  .٢١٤
 .مزاهل

o مؤلف مل يذكر له. 
o  مصـورة يف   يوجد منه نسـخة

بقسـم  الفيلمية  مكتبة املصغرات
املخطوطات باجلامعة اإلسـالمية  

 .٤٨٩٤/٦:رقم ،املدينة املنورةب
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

الدراسـات  فيصل للبحـوث و 
  .اإلسالمية

رسالة يف وقف محزة وهشام على  .٢١٥
 .اهلمز

o مل يذكر له مؤلف. 
o  خطية يف مركز  منه نسخةيوجد

امللك فيصل للبحوث والدراسات 
ــالمية  ــاض، اإلس ــة الري مبدين

 .٨-١١٦٣٨:رقم
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

الدراسـات  فيصل للبحـوث و 
  .اإلسالمية

رسالة يف وقف محزة وهشام على  .٢١٦
 .اهلمزة

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

 ،لريــاضيف مدينــة ا املركزيــة
 .٢٣٤٩:رقم

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
الدراسـات  فيصل للبحـوث و 

  .اإلسالمية



 

   ٣٧ 

 

رسالة يف وقف محزة وهشام على  .٢١٧
 اهلمزة

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

امللك فيصل للبحوث والدراسات 
ــاض ــة الري ــالمية مبدين  ،اإلس

 .ف-٠٣٧٧احلفظ
o مللك خزانة التراث التابعة ملركز ا

الدراسـات  فيصل للبحـوث و 
  .اإلسالمية

 .رسالة يف وقوف الزمة .٢١٨
o   بكـر املعـروف    أيبحممد بـن

ــاج  ١١٤٥:ت( ،لي زادهقبسـ
 .)هـ

o خطية يف اخلزانة  يوجد منه نسخة
برقم  ٢٦٩/١التيمورية بالقاهرة 

   .الفهرس الشامل ،١٢٤

 .رسالة وقف هشام ومحزة .٢١٩
o أبو العباس أمحد الصنهاجي. 
o ة يف مركز خطي يوجد منه نسخة

امللك فيصل للبحوث والدراسات 
 ،اإلســـالمية بالريـــاض 

 .١١١٦٠:رقم
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

الدراسـات  فيصل للبحـوث و 
 .اإلسالمية

املقام يف مشهور الوقـف   ةروض .٢٢٠
 .على محزة وهشام

o مؤلف مل يذكر له. 

o خطية يف اخلزانة  يوجد منه نسخة
 ،مبدينة الربـاط  )احلسنية(امللكية 

ــم ــوع:رقــ  )٧( جممــ
١٠٥١,٧٦٨٩,٦٩٦٥. 

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
الدراسـات  فيصل للبحـوث و 

  .اإلسالمية

املقام يف مشهور الوقـف   ةروض .٢٢١
 .على محزة وهشام

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

مبدينة الربـاط   )احلسنية(امللكية 
 )٧( جممــوع:رقــم ،بــاملغرب

١٠٥١,٧٦٨٩,٦٩٦٥. 
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

الدراسـات  فيصل للبحـوث و 
   .ولعله الكتاب التايل ،اإلسالمية

املقام يف مشهور الوقـف   ةروض .٢٢٢
 .على اهلمز حلمزة وهشام

o تـويف  ، زيد بوأ، حلسن بن حممدا
 .يف القرن الثالث عشر

o يف مكتبة خطية  يوجد منه نسخة
خزانة تطـوان مبدينـة تطـوان    

سخة يف خزانـة  ون ،م ٥٤٩:رقم
ــراكش   ــف مب ــن يوس  ،اب

 .٣٥٤/١:رقم
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

الدراسـات  فيصل للبحـوث و 
  .اإلسالمية

 .زلة القارئ .٢٢٣



 

   ٣٨ 

 

o حمرم بن حممد بن احلسن الزيلعي، 
 ).هـ١٠١٠بعد : ت(
o خطية يف مركز  يوجد منه نسخة

امللك فيصل للبحوث والدراسات 
 ،اإلســـالمية بالريـــاض 

 .١٥-١١٨٧١:رقم
o زانة التراث التابعة ملركز امللك خ

الدراسـات  فيصل للبحـوث و 
  .اإلسالمية

ال جيوز الوقف  ستة عشر موضعاً .٢٢٤
 .الكرميالقرآن  عليها يف تالوة

o مل يذكر له مؤلف. 
o أوقافيف خطية  يوجد منه نسخة 

برقم  ٢٦٧/٦) املخلص(املوصل 
  .الفهرس الشامل ،٢جمموع / ٢

سلم االهتداء ألهـل األذى يف   .٢٢٥
وصـفاا  احلروف خمارج معرفة 

 .والوقف واالبتداء
o مل يذكر له مؤلف. 
o خطية يف اجلامع  يوجد منه نسخة

برقم جماميع  ٥٤/١الكبري بصنعاء 
  .الفهرس الشامل ،١١٣

شرح اختالف العلماء يف الوقف  .٢٢٦
يدعو ملن ضره ( :على قوله تعاىل
  ). أقرب من نفعه

o  أىب طالـب القيسـي   مكي بن
 .)هـ٤٣٧:ت( األندلسي

o ٣/٣١٧ ،اه الرواةنبإ.  

شرح باب وقف محزة وهشـام   .٢٢٧
 .على األلف من الشاطبية

o ابن ، حلسن بن قاسم بن عبد اهللا ا
ــمأ ــري م قاس ــرادي املص  ،امل
  ).هـ٧٤٩:ت(
o منـها : وجد منه نسخ خطيـة ي: 

دار الكتـب املصـرية    نسخة يف
، ٢( ١/٢٢:رقـم  ،مبدينة القاهرة

مكتبة الظاهرية  نسخة يفو، )٤٢
ونسـخة   ،٣١٨:رقـم  ،بدمشق

 يف مكتبـة املصـغرات  مصورة 
ــة  ــورةالفيلمي ــة املن  ،باملدين

ووردت بعـدة   ،١٥٨٦/٢:رقم
شرح على بـاب  " :عناوين منها 

" وقف محزة وهشام من الشاطبية
مذهب محـزة وهشـام يف   "و 

نسخة يف و ،"الوقف على اهلمزة
 ،مكتبة األسد مبدينـة دمشـق  

 يوجد منه نسـخة ، و٣١٨:رقم
لكـبري  خطية يف مكتبة اجلـامع ا 

و ، ١٥٧٧:رقـم  ،مبدينة صنعاء
شرح باب وقف محزة وهشـام  "

، على اهلمزة من حـرز األمـاين  
نسخة خطيـة   ذا العنوانتوجد 

 ،يف اخلزانة احلسنية مبدينة بالرباط
يوجد و ،١٢٤٣)٢(جمموع :رقم

خطية يف مركز امللك  منه نسخة
فيصل للبحـوث والدراسـات   
اإلسالمية يف اململكـة العربيـة   

ية يف مدينـة الريـاض،   السعود
شرح باب  :بعنوان ٠٠٠٦٥:رقم



 

   ٣٩ 

 

، وقف محزة وهشام على اهلمـز 
شرح وقف محزة  :ويوجد بعنوان

نسخة مصورة  ،وهشام على اهلمز
بقسم الفيلمية  يف مكتبة املصغرات

املخطوطات باجلامعة اإلسـالمية  
، ٦٨٠٦/٦:رقم ،باملدينة املنورة

خلزانة اخطية يف  يوجد منه نسخة
 :رقـم  ،بالرباط )احلسنية(امللكية 

 ،٨٨٧,٧٢٣٢)٢(جممــــوع 
شـرح يـاءات    :ويوجد بعنوان

 ،وقف محزة وهشام على اهلمـز 
نسخة خطية يف مكتبة اجلـامع  

 ،الكــبري مبدينــة صــنعاء  
 يوجد منه نسخة، و١٥٧٧:رقم

خطية يف مكتبة حممد بن حممد بن 
 :رقـم  ،بصنعاء املنصور إمساعيل

وقــف محــزة  :بعنـوان  ،٨٦٤
 .وهشام

o نة التراث التابعة ملركز امللك خزا
الدراسـات  فيصل للبحـوث و 

   .اإلسالمية

 .شرح باب وقف محزة وهشام .٢٢٨
o  ابـن  ، محد بـن داود أحممد بن

 .)هـ٨٧١:ت( ،النجار
o خطية يف مكتبة  يوجد منه نسخة

 ،٣٧١٤:رقم ،الظاهرية بدمشق
ــخة ــور ونس ــة  ةمص يف مكتب

ــة ــغرات الفيلمي ــم  املص بقس
 ميةاإلسـال  باجلامعةاملخطوطات 
 .١٧٨٤/٨:رقم ،باملدينة املنورة

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
الدراسـات  فيصل للبحـوث و 

  .اإلسالمية

شرح قصيدة حتتوي على بيـان   .٢٢٩
 .الوقوف اللوازم

o ملقرئ علي بن حممد السـراحي  ا
 .العبسي

o مكتبة يف  خطية يوجد منه نسخة
ــبري  ــامع الك ــنعاء اجل  ،بص

بيـان  " ولعله شرح، ١٥٤٩:رقم
 ."وفالوق

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
الدراسـات  فيصل للبحـوث و 

  .الفهرس الشامل .اإلسالمية

ـ "و "كال"شرح  .٢٣٠  "نعـم "و "ىبل
والوقف على كل واحدة منـهن  

 .وذكر معانيها وعللها
o  أىب طالـب القيسـي   مكي بن

 .)هـ ٤٣٧:ت(  األندلسي
o الـدكتور أمحـد    :الكتاب حقق

طبعة دار املأمون ، حسن فرحات
 ،تراث بدمشق الطبعـة األوىل لل

  .هـ١٣٩٨سنة 

شرح معىن الوقف علـى قولـه    .٢٣١
 ).وال حيزنك قوهلم( :تعاىل

o  أىب طالـب القيسـي   مكي بن
 .)هـ٤٣٧:ت( األندلسي

o ٣/٣١٧ ،نباه الرواةإ.  



 

   ٤٠ 

 

شرح وقف محزة وهشام علـى   .٢٣٢
 .اهلمز

o مؤلف مل يذكر له. 
o  مصـورة يف   يوجد منه نسـخة

بقسـم  الفيلمية  مكتبة املصغرات
وطات باجلامعة اإلسـالمية  املخط

 . ٥٩٣٢/٧:رقم ،املدينة املنورةب
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

الدراسـات  فيصل للبحـوث و 
  .اإلسالمية

شرح وقف محزة وهشـام مـن    .٢٣٣
 .الشاطبية

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

مبدينة الربـاط  ) احلسنية(امللكية 
 )٥( جممـوع  :رقـم  ،باملغرب
١٥٩٢. 

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
الدراسـات  فيصل للبحـوث و 

  .اإلسالمية

 .شرح التمام والوقف .٢٣٤
o  أىب طالـب القيسـي   مكي بن

 .)هـ٤٣٧:ت( األندلسي
o ٣/٣١٨ ،نباه الرواةإ.  

 .شفاء الغليل يف وقف العليل .٢٣٥
o مؤلف مل يذكر له. 
o خطيـة يف دار   يوجد منه نسخة

 ،الكتب الوطنية مبدينـة تـونس  
 .١٤٤٠:رقم

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
الدراسـات  فيصل للبحـوث و 

   .اإلسالمية

عنـد   ظاهرة الوقف واالبتـداء  .٢٣٦
ت ( ،معني الـدين النكـزاوي  

دراسة حتليلية حنوية  ،)هـ٦٨٣
االقتـداء يف   :مع حتقيق كتابـه 

حـىت  (معرفة الوقف واالبتداء 
   .)آخر سورة الكهف

o مجال عبد العزيز أمحد. 
o جامعة أم القرى ،راهرسالة دكتو. 
o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية

ملركز امللك فيصل للبحوث  ةالتابع
  .الدراسات اإلسالميةو

ــف   .٢٣٧ ــداء يف الوق ــم االهت عل
 .واالبتداء

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

مبدينة الربـاط  ) احلسنية(امللكية 
 .٤٦٥١:رقم ،باملغرب

o ملركز امللك  خزانة التراث التابعة
الدراسـات  فيصل للبحـوث و 

  .اإلسالمية

علم االهتداء يف معرفة الوقـف   .٢٣٨
 .واالبتداء

o  عبد اهللا حممد بن حممد بـن  أبو
على بن مهام املعـروف بـابن   

 .)هـ ٧٤٥:ت( ،اإلمام
o ٦/١٥٢( ،هدية العارفني(.  



 

   ٤١ 

 

علم االهتداء يف معرفة الوقـف   .٢٣٩
 .واالبتداء

o إلمام علم الدين أبو احلسن على ا
 ٦٤٣:ت( ،حممد السـخاوي بن 
 ).هـ

o يف اخلزانة  خطية يوجد منه نسخة
التيمورية بدار الكتب املصـرية  

رقـم   ،ضمن جمموعة يف التفسري
   .الفهرس الشامل، "٢٢٥"

 .علم القراءات ومفهوم اإلعراب .٢٤٠
 .الوقف منوذجاً

o التهامي الراجحي اهلامشي. 
o سيدي حممد بن عبـد اهللا   ةجامع

 :رقـم   جزء من كتاب، ،بفاس
١٧٨٢٦٦. 

o موقع مركز امللك فيصل.  

غاية الفـالح يف وقـف محـزة     .٢٤١
  باألوجه الصحاح

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

مفتاح الكنـوز  (بتنه ، خداخبش
 ،جتويد ١٥٢برقم  ١٨/١) اخلفية

   .الفهرس الشامل

 .فائدة يف أقسام الوقف القبيح .٢٤٢
o مل يذكر له مؤلف.  
o املكتبة يف خطية  يوجد منه نسخة

ــة  ــاض، املركزي ــة الري مبدين
 .١٠٧٣:رقم

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
الدراسـات  فيصل للبحـوث و 

  .اإلسالمية

فائدة نافعة للقارئ من معرفـة   .٢٤٣
 .الوقوف

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

 ١٥١٥ أو cco ٢١٨١دن برقم نل
oc، الفهرس الشامل.   

قـف يف  فصل يف ذكر أحكام الو .٢٤٤
 .القرآن

o مل يذكر له مؤلف. 
o أوقافيف خطية  يوجد منه نسخة 

 ٥٢برقم  ٢٩٤/٧) مرمي(املوصل 
   .الفهرس الشامل ،٤جمموع /

م الوقف من افصل يف ذكر أحك .٢٤٥
 .الكفر

o اهللا حممد بـن طيفـور    أبو عبد
ــجاوندي   ــوي السـ الغزنـ

 .)هـ٥٦٠:ت(
o خطية يف غازي  يوجد منه نسخة

بـرقم   ٥٦/١سـراييفو  /خسرو
   .الفهرس الشامل ،٣١٨٤

 .فصل يف وقف الكفر .٢٤٦
o يذكر له مؤلفمل . 
o يف مركز  خطية يوجد منه نسخة

امللك فيصل للبحوث والدراسات 
ــاض ــة الري ــالمية مبدين  ،اإلس

 .١-٠٨٧٢٧:رقم



 

   ٤٢ 

 

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
الدراسـات  فيصل للبحـوث و 

  .اإلسالمية

فضل علم الوقـف واالبتـداء    .٢٤٧
وحكم الوقـف علـى رؤوس   

 .اآليات
o علي امليموينعبد اهللا . 
o   ،دار ابن القاسم للنشر والتوزيـع

 الرياض،-اململكة العربية السعودية
  .هـ١٤٢٤، ١: ط

القرآن  د البدرية يف بيان علمئفوا .٢٤٨
من العلل واملراتـب والوقـف   
الالزم والكفر اجلازم والكتابة يف 

 .املصاحف
o بن املراغيا، محد بن حممدأ. 
o املكتبة خطية يف يوجد منه نسخة 

 امللـك سـعود   ةجامع ،املركزية
 .٢٠٦٩:رقم ،بالرياض

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
الدراسـات  فيصل للبحـوث و 

  .اإلسالمية

 .يف حكم الوقف على كال .٢٤٩
o  علي بـن  احلسن أبو تقي الدين

 .ربليبن حممد األ زعبد العزي
o خطية يف مكتبة  يوجد منه نسخة

بـرقم   ٢١٦/١ ،الدولة بـربلني 
٥٦٨ /we ،الفهرس الشامل.   

يف خالف القـراء يف الوقـف    .٢٥٠
 .والوصل

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

امللك فيصل للبحوث والدراسات 
 ،اإلســـالمية بالريـــاض 

 .٤-٠٧٧٧٦:رقم
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

الدراسـات  فيصل للبحـوث و 
   .اإلسالمية

قصيدة ابـن محـاد يف الوقـف     .٢٥١
 .الالزم

o ابن محاد. 
o خطية يف مكتبة  يوجد منه نسخة

املعهد العايل للدراسات اإلسالمية 
 .٢٥٦/١:رقم ،ببريوت

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
الدراسـات  فيصل للبحـوث و 

   .اإلسالمية

قصيدة السجاوندي يف الوقـف   .٢٥٢
 .واالبتداء

o  حممد بن حممد بن عبد الرشـيد ،
ــجاوندي  ــو : ت(السـ حنـ

 .)هـ٦٠٠
o خطية يف املكتبة  نسخة يوجد منه

 .جماميع ٥٠/١:املركزية جبدة رقم
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

الدراسـات  فيصل للبحـوث و 
   .اإلسالمية

 .يف الوقفات اللوازم ةقصيد .٢٥٣
o   حممد بن طيفـور السـجاوندي 

 .)هـ٥٦٠:ت(



 

   ٤٣ 

 

o خطية يف املكتبة  يوجد منه نسخة
امللـك سـعود    ةجامع ،املركزية
 .جماميع ١٢٧٤/٢:رقم ،بالرياض

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
الدراسـات  فيصل للبحـوث و 

  .اإلسالمية

قواعد الوصل والوقف يف رموز  .٢٥٤
ــزاب   ــان األح ــف وبي الوق

 ةواألنصاف واألرباع على قراء
 .اإلمام عاصم

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

 .٥ :رقم ،املدينة املنورةباحملمودية 
o راث التابعة ملركز امللك خزانة الت

الدراسـات  فيصل للبحـوث و 
  .اإلسالمية

ــف  .٢٥٥ ــاء يف الوق ــف الغط كش
 .واالبتداء

o  سليمان أبوصابر حسن حممد. 
o موقع . ١٦٠٣٨٣: رقم ، مطبوع

  .مكتبة امللك فهد بن عبد العزيز

 .كشف الوقف واالبتداء .٢٥٦
o ابـن  ، حممد بن القاسم بن حممد

 .)هـ٣٢٨:ت(األنباري 
o ية يف مركز خط يوجد منه نسخة

امللك فيصل للبحوث والدراسات 
ب :رقـم  ،اإلسالمية بالريـاض 

١٩٠٢-١٩٠١. 

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
الدراسـات  فيصل للبحـوث و 

   .اإلسالمية

كنوز ألطاف الربهان يف رمـوز   .٢٥٧
 .أوقاف القرآن

o كان حيـاً ، حممد صادق اهلندي 
 .هـ ١٢٩٠سنة 

o   سـنة   ،طبع مبطبعـة كاسـتلي
   .هـ١٢٩٠

مية يف اخـتالف القـراء يف   ال .٢٥٨
 .الوقف والوصل

o أمحد بن عثمان البوزيدي. 
o خطية يف خزانة  يوجد منه نسخة

 ،تطوان يف مدينة تطوان باملغرب
 ٨٨١،م ١٢٥ ،ع ١/٣٤٤:رقم

 .م
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

الدراسـات  فيصل للبحـوث و 
  .اإلسالمية

 .حلظة الطرف يف معرفة الوقف .٢٥٩
o    الكركـي  إبراهيم بـن موسـى

 ).هـ٨٥٣:ت( ،املقرئ
o صيف الوقف واالبتداء املكتفى ،: 

٧٠.  

 .لوازم الوقف .٢٦٠
o مل يذكر له مؤلف. 
o خطية يف مكتبة  يوجد منه نسخة

بـرقم   ١٣٩/١ ،القادرية ببغداد
   .الفهرس الشامل، ١٠٧



 

   ٤٤ 

 

ما ال جيـوز الوقـف عليـه يف     .٢٦١
 .القرآن

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

 ،نــة دمشــق األســد مبدي
 .٧١٨٣:رقم

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
الدراسـات  فيصل للبحـوث و 

  .اإلسالمية

خمتصر األنام يف الوقـف علـى    .٢٦٢
 .اهلمز حلمزة وهشام

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

أمحد بن حسن العطاس مبدينـة  
 .٣٢٦:رقم ،حريضة باليمن

o خزانة التراث التابعة ملركز امللك 
الدراسـات  فيصل للبحـوث و 

  .اإلسالمية

خمتصــر اإليضــاح يف الوقــف  .٢٦٣
 .واالبتداء

o النووي ، حيىي بن شرف بن مري
 .)هـ٦٧٦: ت(
o خطية يف املكتبة  يوجد منه نسخة

 ٤٠٠/١:رقـم  ،املركزية جبـدة 
 .جماميع

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
الدراسـات  فيصل للبحـوث و 

   .اإلسالمية

م علـى  مسائل وقف محزة وهشا .٢٦٤
 .اهلمزة

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

 ،املركزية مبدينة مكـة املكرمـة  
 .٤٧٢٢:رقم

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
الدراسـات  فيصل للبحـوث و 

  .اإلسالمية

معامل االهتداء إىل معرفة الوقـف   .٢٦٥
 .واالبتداء

o حممود احلصري. 
o لـس األعلـى    ،مطبوعنشر ا

 ،القـاهرة  ،سـالمية للشئون اإل
  . هـ١٣٨٧

مقدمة يف بيان الصحيح املقـروء   .٢٦٦
به من طريق احلرز لإلمام محـزة  

 .عند الوقف
o أبو عبد اهللا الدمياطي الشافعي. 
o يف مركز خطية  يوجد منه نسخة

امللك فيصل للبحوث والدراسات 
 ،اإلســـالمية بالريـــاض 

 .فك-١٨٠٩:رقم
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

ـ  الدراسـات  وث وفيصل للبح
  .اإلسالمية

مقدمة يف وقف محزة وهشام على  .٢٦٧
 .اهلمز

o أمحد الرشيدي. 



 

   ٤٥ 

 

o خطية يف مركز  يوجد منه نسخة
امللك فيصل للبحوث والدراسات 

ــاض ــة الري ــالمية مبدين  ،اإلس
: ووردت بعنـوان .٠٠٠٧٦:رقم

رسالة يف أحكام الوقف علـى  "
 ".اهلمز عند محزة وهشام

o لك خزانة التراث التابعة ملركز امل
الدراسـات  فيصل للبحـوث و 

   .اإلسالمية

 .وموصولهالقرآن  مقطوع .٢٦٨
o     علي بن محـزة بـن عبـد اهللا

أحد القـراء السـبعة    ،الكسائي
 ).هـ ١٨٩:ت(
o صيف الوقف واالبتداء املكتفى ،: 

  .٦ :، صمنار اهلدى. ٦١

القـرآن   مالحظات عن مواضع .٢٦٩
الكرمي اليت إذا وقـف عليهـا   

 .القارئ كفر
o مل يذكر له مؤلف. 
o خطية يف مركز  جد منه نسخةيو

امللك فيصل للبحوث والدراسات 
 ،اإلســـالمية بالريـــاض 

 .فب-٥-٤٣٠٢:رقم
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

الدراسـات  فيصل للبحـوث و 
   .اإلسالمية

منار اهلـدى يف بيـان الوقـف     .٢٧٠
 .واالبتداء

o    أمحد بن عبد الكـرمي األمشـوين
الشافعي املقرئ الفقيه من أعيان 

 .حلادي عشر اهلجريالقرن ا
o  منـها   ،عدة طبعاتالكتاب طبع

ـ   ةطبعة البايب احلليب مبصر الطبع
 :وحققه هـ،١٣٩٣سنة  ،الثانية

رسـالة  ، علي خليفـة عطـوة  
 .جامعة القاهرة، ماجستري

o  قاعدة معلومات الرسائل اجلامعية
التابعة ملركز امللك فيصل للبحوث 

   .والدراسات اإلسالمية

ة عنـد  منظومة يف أحكام اهلمز .٢٧١
 .الوقف

o السالم بن حممـد   حممد بن عبد
 .)هـ١٢١٤:ت(الفاسي 

o خطية يف اخلزانة  يوجد منه نسخة
 ،مبدينة الربـاط ) احلسنية(امللكية 

 .٣٦٠٤ )١( جمموع:رقم
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

الدراسـات  فيصل للبحـوث و 
  .اإلسالمية

منظومة يف اختالف القـراء يف   .٢٧٢
 .الوقف والوصل

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

برقم  ١٤٥/١ ،بالقاهرة األزهرية
   .الفهرس الشامل ،٤٤٨٨/٧٧

 .منظومة يف الوقف والوصل .٢٧٣
o مؤلف مل يذكر له. 



 

   ٤٦ 

 

o خطية يف اخلزانة  يوجد منه نسخة
مبدينة الربـاط  ) احلسنية(امللكية 

 )٣( جممــوع:رقــم ،بــاملغرب
٦٠١٥. 

o ك خزانة التراث التابعة ملركز املل
الدراسـات  فيصل للبحـوث و 

  .اإلسالمية

اجلائز الوقـف   )كال(منظومة يف  .٢٧٤
 .عليها

o مؤلف مل يذكر له. 
o  مصـورة يف   يوجد منه نسـخة

بقسـم  الفيلمية  مكتبة املصغرات
املخطوطات باجلامعة اإلسـالمية  

يف القسـم   :رقم ،املدنية املنورةب
١٧٣٩. 

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
راسـات  الدفيصل للبحـوث و 

  .اإلسالمية

منظومة فيما يتعلق الوقف عليـه   .٢٧٥
 .يف القرآن

o مل يذكر له مؤلف. 
o   خطيـة يف   يوجد منـه نسـخة

جملة املـورد   ،خمطوطات صنعاء
برقم جمموع  ٢٩٧ص/  ٢/ ٣مج
   .الفهرس الشامل ،٢/٦٠

 .الوقف الالزم ةمنظومة يف معرف .٢٧٦
o مؤلف مل يذكر له. 
o خطية يف مركز  يوجد منه نسخة

لبحوث والدراسات امللك فيصل ل

ب :رقم ،اإلسالمية مبدينة الرياض
٢٠٩٣. 

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
الدراسـات  فيصل للبحـوث و 

  .اإلسالمية

منظومة يف وقف محزة وهشـام   .٢٧٧
 .على اهلمز

o  ابـن  ، حممد بن حممد بن علـي
 .غازي

o خطية يف مكتبة  يوجد منه نسخة
ــتون  ــة برنس ــتون مبدين برنس

 ،ألمريكيـة بالواليات املتحـدة ا 
 .٩٧١:رقم

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
الدراسـات  فيصل للبحـوث و 

  .اإلسالمية

إن ( :منع الوقف على قوله تعاىل .٢٧٨
 ). أردنا إال احلسىن

o  أىب طالـب القيسـي   مكي بن
 .)هـ٤٣٧:ت( األندلسي

o ٣/٣١٧ ،نباه الرواةإ.  

مواضع الوقف الالزم والوقـف   .٢٧٩
الكرمي وفـق  القرآن  املمنوع يف

 .داعة جممع امللك فهطب
o عبـد  مسفر بن  :ختريج و ترتيب

 . العجمةاهللا
o موقع . ٧٧٦٧٤: رقم  ،مطبوع

  .مكتبة امللك فهد بن عبد العزيز

 .الكرميالقرآن  مواضع الوقف يف .٢٨٠



 

   ٤٧ 

 

o   عثمان بن سعيد بـن عثمـان ،
 .و الدايناملقرئ أبو عمر

o خطية يف مركز  يوجد منه نسخة
امللك فيصل للبحوث والدراسات 

-٤٢٠٢:ية بالرياض رقماإلسالم
 .فب-٣

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
الدراسـات  فيصل للبحـوث و 

ولعله إحدى نسـخ  ، اإلسالمية
  .كتاب املكتفي للداين

 .الكرميالقرآن  مواضع الوقف يف .٢٨١
o مل يذكر له مؤلف.  
o  يوجد منه نسخة خطية يف مركز

امللك فيصل للبحوث والدراسات 
ــاض ــة الري ــالمية مبدين  ،اإلس

  .فب-٣-٤٨٠٨:قمر
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

فيصل للبحـوث والدراسـات   
  .اإلسالمية

 .نظام األداء يف الوقف واالبتداء .٢٨٢
o  أبو الفتح عبد العزيز بن على بن

املعروف بـابن  ، حممد بن سلمة
الطحــان الســماين األندلســي 

 .)٥٦٠:ت(
o الـدكتور علـى    :طبع بتحقيق

نشـر مكتبـة    ،حسني البـواب 
ــار ــاضاملع ــنة  ،ف بالري س
  . هـ١٤٠٦

 .نظم يف أحكام الوقف واالبتداء .٢٨٣
o عبد اهللا القيس. 

o خطية يف مركز  يوجد منه نسخة
امللك فيصل للبحوث والدراسات 

 ،اإلســـالمية بالريـــاض 
 .٧-٠٧٧٨٣:رقم

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
الدراسـات  فيصل للبحـوث و 

  .اإلسالمية

نفائس اهلمزة يف وقـف هشـام    .٢٨٤
 .ومحزة

o ثمان بن عمر بـن أيب بكـر   ع
 .)هـ٨٤٨:ت(الناشري 

o خطية يف مكتبة  يوجد منه نسخة
 ،اجلامع الكبري يف مدينة صـنعاء 

 .مج ٩٣:رقم
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

الدراسـات  فيصل للبحـوث و 
   .اإلسالمية

 .نيل املرام بوقف محزة وهشام .٢٨٥
o الرميلــي علــي بــن حمســن ،

 .)هـ١١٣٠:ت(
o يف املكتبة  ةخطي يوجد منه نسخة

 جبامعة امللك عبد العزيز املركزية
 ،جمـاميع   ٨٢٨/١:رقـم  ،ةجبد

 ،مكتبــة الريــاض ونســخة يف
يف  ةمصورنسخة و، ٧٧/١:رقم

ــة ــغرات الفيلمي ــم  املص بقس
 اإلسـالمية  باجلامعةاملخطوطات 

، ٢٧٤٠:رقـم  ،باملدينة املنـورة 
٧٧٥٦/٣، ٢٧٤١. 



 

   ٤٨ 

 

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
الدراسـات  ث وفيصل للبحـو 

  .اإلسالمية

وصــف االهتــداء يف الوقــف  .٢٨٦
  .واالبتداء

o  إبراهيم بن عمر بن إبراهيم الربعي
 ).هـ ٧٣٢:ت( ،اجلعربي

o يف مكتبة خطية  يوجد منه نسخة
، ٤١٨رقـم   ،طرابرون بتركيـا 

نسخت يف أواخر القرن الثـامن  
الفهرس  ،عن نسخة املؤلف نقالً

 ،نواف احلـارثي  :الشامل، حققه
   .جبامعة اإلمام ،ماجستري يف رسالة

 .وقف التمام .٢٨٧
o    أمحد بن جعفر الـدينوري أبـو

 ).هـ٢٨٩:ت( ،يعل
o لد الثامن ،جملة املورد العراقيةا ،

-هـــ١٣٩٩ ،العــدد الثــاين
  .م١٩٧٩

 .وقف التمام .٢٨٨
o  أبو املنذر نصري بن يوسف الرازي

ــوي ــدادي النحــ  ،البغــ
 .تقريباً) هـ٢٤٠:ت(
o وهديــة  .٥٦ :، صالفهرســت

  .٥/٩٨ ،العارفني

 .وقف التمام .٢٨٩
o     روح بن عبـد املـؤمن اهلـذيل

ــوي  ــرئ حن ــري مق  ،البص
 ).هـ٢٣٤:ت(

o ٥٦ :، صالفهرست.  

 .وقف التمام .٢٩٠
o امللقب ، عيسى بن مينا بن وردان

 ،بقالون أبو موسى املدين املقرئ
 ).هـ٢٢٠:ت(
o صيف الوقف واالبتداء املكتفى ،: 

  .٣٩ :، صالفهرست .٦١

 .وقف التمام .٢٩١
o   دة أبو احلسن سعيد بـن مسـع

البصــري النحــوي األخفــش 
 ).هـ٢١٥:ت( ،األوسط

o ٥٦ :، صالفهرست.  

 .وقف التمام .٢٩٢
o  يعقوب بن إسحاق احلضـرمي، 

 .)٢٠٥:ت(
o ٥٦ :، صالفهرست .  

  .وقف التمام .٢٩٣
o  نافع بن عبد الرمحن بن أيب نعيم

 ،أحـد القـراء السـبعة   ، املدين
 .)هـ١٦٩:ت(
o ١٠٢ :، صالفهرست.   

 .وقف القرآن .٢٩٤
o    اهللا حممد بن إبراهيم بـن عبـد

 .)هـ٩٧٦: ت( ،الولتييت
o خطية يف اخلزانة  يوجد منه نسخة

مبدينـة سـال    ةالعلمية الصبيحي
 .٣١٨/٢:رقم ،باملغرب



 

   ٤٩ 

 

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
الدراسـات  فيصل للبحـوث و 

  .اإلسالمية

 .وقف القرآن .٢٩٥
o    حممد بن حممد بن خليفـة أبـو

 .سعيد
o خطية يف مركز  يوجد منه نسخة

حوث والدراسات امللك فيصل للب
 ،اإلســـالمية بالريـــاض 

 .فب-٠٦٥١:رقم
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

الدراسـات  فيصل للبحـوث و 
  .اإلسالمية

 .وقف القرآن .٢٩٦
o مؤلف مل يذكر له. 
o خطيـة يف دار   يوجد منه نسخة

 ،الكتب الوطنية مبدينـة تـونس  
 .٢١٥٦:رقم

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
ـ فيصل للبحـوث و  ات الدراس

  .اإلسالمية

 .وقف القرآن .٢٩٧
o مل يذكر له مؤلف. 
o خطية يف تونك  يوجد منه نسخة

القراءات  ٥٥برقم  ٢٦/١ ،باهلند
T /الفهرس الشامل، ١٠٧.  

 .وقف محزة وهشام .٢٩٨
o  برهان الدين إبراهيم بن عمر بن

 .إبراهيم اجلعربي

o خطية يف مركز  يوجد منه نسخة
امللك فيصل للبحوث والدراسات 

ـ   ،اضاإلســـالمية بالريــ
 .فك-١٨١٢:رقم

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
الدراسـات  فيصل للبحـوث و 

  .اإلسالمية

 .وقف محزة وهشام .٢٩٩
o مؤلف مل يذكر له. 
o خطية يف مكتبة  يوجد منه نسخة

 ،األســد مبدينــة دمشــق  
 .١٨١٢٤:رقم

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
الدراسـات  فيصل للبحـوث و 

  .اإلسالمية

 .وقف محزة وهشام .٣٠٠
o مؤلف مل يذكر له. 
o خطية يف مكتبة  يوجد منه نسخة

برنستون بالواليـات املتحـدة   
 ،األمريكيــة مبدينــة برنســتون

 :، ووردت بعنـوان ٤٦٧٣:رقم
 ."وقف محزة وهشام"
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

الدراسـات  فيصل للبحـوث و 
  .اإلسالمية

 .وقف محزة وهشام .٣٠١
o مل يذكر له مؤلف. 
o يف تكلي  خطية يوجد منه نسخة

 ٤٠٤/ ٣/ ٧ ،وغلــو بأنطاليــاأ
   .الفهرس الشامل، ٢٥١٧برقم 
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 .وقف محزة وهشام .٣٠٢
o مؤلف مل يذكر له. 
o خطية يف مكتبة  يوجد منه نسخة

 .١٧٩:رقم ،األسد مبدينة دمشق
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

الدراسـات  فيصل للبحـوث و 
  .اإلسالمية

 .وقف محزة وهشام على اهلمز .٣٠٣
o و النورأبو السعود أب. 
o خطية يف مركز  يوجد منه نسخة

امللك فيصل للبحوث والدراسات 
اإلسالمية يف اململكـة العربيـة   

 ،بالريــــاض الســــعودية
 .٠٥٢٤١:رقم

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
الدراسـات  فيصل للبحـوث و 

  .اإلسالمية

 .محزة وهشام على اهلمزةوقف  .٣٠٤
o مل يذكر له مؤلف. 
o كز مريف خطية  يوجد منه نسخة

امللك فيصل للبحوث والدراسات 
ــاض ــة الري ــالمية مبدين  ،اإلس

 .١-٠٩٨٧٦:رقم
o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك

الدراسـات  فيصل للبحـوث و 
  .اإلسالمية

 . وقف محزة وهشام على اهلمزة .٣٠٥
o مؤلف مل يذكر له. 

o خطية يف مركز  يوجد منه نسخة
املخطوطات والتراث والوثـائق  

-٥٤-١:رقـم  ،مبدينة الكويت
٦٤. 

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
الدراسـات  فيصل للبحـوث و 

  .اإلسالمية

 .وقف محزة على اهلمزة .٣٠٦
o مل يذكر له مؤلف. 
o يف دار خطيـة   يوجد منه نسخة

بـرقم   ١٣٧/١ ،الكتب بصوفيا
   .الفهرس الشامل، ٦٥١

 .وقف محزة وهشام على اهلمز .٣٠٧
o مؤلف مل يذكر له. 
o خطية يف مركز  يوجد منه نسخة

ث العلمي وإحياء التـراث  البح
 ،اإلسالمي مبدينة مكة املكرمـة 

ــم ــة ( ٦٧١:رق ــن األزهري ع
ــة و، )١١٧٠ ــخة يف مكتب نس

 ،املخطوطات مبدينـة الكويـت  
ــم ــة  ٢٠١١:رق ــن الظاهري ع
٥٨١٦. 

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
الدراسـات  فيصل للبحـوث و 

  .اإلسالمية

 .وقوف القرآن .٣٠٨
o مل يذكر له مؤلف . 
o خطية يف مركز  ةيوجد منه نسخ

التـراث   وإحياءالبحث العلمي 
ــالمي ــة اإلس ــة املكرم  ،مبك
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 األوقـاف عن مكتبة ( ٦٧٣:رقم
 ).جماميع ٦/١٤٨١ببغداد  العامة

o  خزانة التراث التابعة ملركز امللك
الدراسـات  فيصل للبحـوث و 

  .اإلسالمية

 .الكرميالقرآن  وقوف .٣٠٩
o مل يذكر له مؤلف. 
o خطية يف مكتبة  يوجد منه نسخة

مفتاح الكنـوز  (بنته ، خبشخدا 
) ٣٠٤٣(بـرقم   ٦١/٣ )اخلفية

   .الفهرس الشامل ، ٣٢٠التجويد 

وعالقتها بـاملعىن  القرآن  وقوف .٣١٠
إيضـاح  ( :والتركيب من خالل

الوقف واالبتداء يف كتـاب اهللا  
 )البن األنباري

o عبد اهللا بن سامل الثمايل. 
o جامعة أم القرى ،رسالة دكتوراه. 
o  اجلامعية قاعدة معلومات الرسائل

ملركز امللك فيصل للبحوث  ةالتابع
  .الدراسات اإلسالميةو

 .وقراءاتهالقرآن  وقوف .٣١١
o ومل يذكر له مؤلف. 
o خطية يف مكتبة  يوجد منه نسخة

بـرقم   ٣٨/١ ،ببغداد األوقاف
   .الفهرس الشامل، ٦٧٤٣

وقوف النيب صلى اهللا عليه وسلم  .٣١٢
 .يف القرآن

o    حممد بـن عيسـى األندلسـي ،
 .)هـ٤٠٠:ت( يباملعروف باملغر

o خطية يف رامبور  يوجد منه نسخة
ــد ــرقم  ١٥٨/١ ،باهلن / ٣٣٠ب
الفهـرس   ، D ٦٢٧٤ /التجويد
  .الشامل
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  مصادر البيبلوغرافيا
زكريا . آثار البالد وأخبار العباد .١

بلــد . حممــود القــزويين 
  .الطبعة األوىل.بريوت:الناشر

أجبد العلوم الوشي املرقوم يف بيان  .٢
صديق : املؤلف .  أحوال العلوم

دار : الناشر .  بن حسن القنوجي
بـريوت ،   -الكتب العلميـة  

عبـد اجلبـار   : حتقيق.  ١٩٧٨
 زكار

استدراكات على تاريخ التـراث   .٣
 قسم التفسـري وعلـوم  : العريب 
حكمـت بشـري   .د.أ  ،القرآن
من مطبوعات جممع الفقه ،ياسني 

دار ابن اجلوزي ، اإلسالمي جبدة 
 ،١٤٢٧ . 
خري الدين الزركلـي ،  .األعالم  .٤

  .١٩٦٩بريوت . ١٩٧٦ت 
. انباه الرواة على انبـاه النحـاة   .٥

الوزير مجال الدين أبو احلسـن  
حتقيـق  .على ين يوسف القفطي

دار  إبـراهيم الفضـل   أبوحممد 
القـاهرة الطبعـة   -كر العريبالف

 .هـ ١٤٠٦ األوىل
لـى  ايضاح املكنون يف الذيل ع .٦

كشف الظنون إمساعيل بن حممد 
  .هـ ١٤٠٢بريوت  دار الفكر  

علي بن . برنامج شيوخ الرعيين  .٧
هــ  ٦٦٦:حممد األشـبيلي ت 

دمشـق   –حتقيق إبراهيم شبوح 
١٩٦٢. 

ــرآن  .٨ ــابه الق ــان يف متش الربه
دين للكرماين بتحقيق أمحد عز ال

دار الوفاء للطباعـة  .خلف اهللا 
 -مصــر، والنشــر والتوزيــع 

 -هـ  ١٤١١) ١(ط، املنصورة 
 .م  ١٩٩١

جالل الدين عبـد   .بغية الوعاة  .٩
بن أيب بكـر السـيوطي    نالرمح

حتقيق حممد أبو الفضل إبـراهيم  
هــ دار   ١٣٩٩الطبعة الثانية 

 .الفكر
تاريخ التراث العريب فؤاد سزكني  .١٠

 إدارةونشره  اشرف على طباعته،
الثقافة العربية والنشر جبامعة اإلمام 

 .حممد بن سعود اإلسالمية

أليب . التحبري يف املعجم الكـبري   .١١
سعد عبد الكـرمي بـن حممـد    

 –السمعاين ، دار الكتب العلمية 
 .هـ ١٣١٨بريوت 

تسمية مـا ورد بـه اخلطيـب     .١٢
البغدادي دمشق من روايته مـن  

ة األجزاء املسموعة والكبار املصنف
وما جرى جمراها سوى الفوائـد  

واألمايل واملنثورة  حتقيق وترتيب  
 .يوسف العش  . د
ــوعة  .١٣ ــحيح موس ــري الص التفس

الصحيح املسبور مـن التفسـري   
د حكمت بشري بـن  .أ. باملأثور 

املدينــة  –دار املــآثر . ياســني 
 . املنورة
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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
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) 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
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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



 

   ٥٦ 

 

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 



 

   ٥٧ 

 

  :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  
  

  
  
  


