
 

 

 

 

 صذاسات                           

 بيبضوزراسيا رضوم اضقرآن
  

  إردادبرطجظ و
 محمد إبراهيم مسامح م. إياد بن

 

 طراجطظ
 إبراهيم بن محمد أول

 

 إذراف
 أ.د. حكمت بن بشير بن ياسين 

 أستاذ كرسي ا٤بعلم ٧بمد عوض بن الدف للدراسات القرآنية 

 

 طبطظ تجريبيظ ضضطتخصصين

 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي

 جامعة امللك عبد العزيز

 معهد البحوث واالستشارات
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 االدتدراصات صذاف

 محل وروده  المؤلف  العنوان م
 )القسم/الرقم(

ٔ 
(، ٕٛاإلعجاز البياين) أ٪با إبراىيم اليماين القرآف الكرمي.أساليب اإلعراب كاالستدراؾ ُب 

 (ٖإعراب القرآف)

ٕ 
استدراكات اإلماـ ٧بمد الطاىر بن عاشور ُب 
تفسّب على من سبقو ُب أسباب النزكؿ: ٝبعان 

 كدراسة.

سعيد بن ٧بمد بن 
 سعيد الشهراين

 (ٕٖأسباب النزكؿ)

ٖ 
قسم  –استدراكات على تاريخ الَباث العريب 

 القراءات.
حكمت بن بشّب 

 ياسْب
 (ٕٜٔالقراءات)
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 صذاف االدتقراء واالبتصار

 محل وروده  المؤلف  العنوان م
 )القسم/الرقم(

آثار األنظار كمبتكرات األفكار: كىو مشوس  ٔ
براىْب الدين العقلية كأقمار أخبار اليقْب 

 النقلية.

 (ٔاإلعجاز العلمي) السيد اٞبد الشريف

العقود اجملوىرة كالآليلء ا٤ببتكرة لشرح القواعد  ٕ
 ا٤بقررة كالفوائد اررة.

سلطاف بن ناصر بن أٞبد 
 سلطاف ا١ببورم

 (ٕٖٕٔالقراءات)

٨بتصر مطابقة االخَباعات العصرية ٤با أخرب  ٖ
 بو سيد الربيّة.

أٞبد بن ٞبد الصديق 
 الغمارم

اإلعجاز 
 (ٕٕٛالعلمي)

 (ٖٛٓالقراءات) ٧بمد موسى نصر بدع القراء.البحث كاالستقراء ُب  ٗ
 (ٜٖٓالقراءات) ٧بمد الصادؽ القمحاكم البحث كاالستقراء ُب تراجم القراء. ٘
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 االدتظباطات صذاف

 محل وروده المؤلف    العنوان  م
 )القسم/الرقم(

أثر الداللة النحوية كاللغوية ُب استنباط  ٔ
 القرآف التشريعية.األحكاـ من آيات 

عبد القادر عبد الرٞبن 
 السعدم

 (ٖٙأحكاـ القرآف)

أثر القراءات القرآنية ُب استنباط األحكاـ  ٕ
 الفقهية.

 (ٕٙالقراءات) عزت شحاتة كرار

ٖ 
أثر القواعد األصولية اللغوية ُب استنباط أحكاـ 

 القرآف.
(، ٖٚأحكاـ القرآف) عبد الكرمي حامدم

قواعد التفسّب 
 (ٖكأصولو)

أحكاـ أصولية كفقهية مستنبطة من آيات  ٗ
 القرآف ا٤بكية.

علي عدناف عبد الرحيم 
 سعيفاف

 (٘ٗأحكاـ القرآف)

اختبلؼ القراءات كأثره ُب التفسّب كاستنباط  ٘
 األحكاـ.

 (ٕٚٔالقراءات) عبد ا٥بادم ٞبيتو

خالد فائق صديق  استنباط ا٢بلوؿ من أسباب النزكؿ. ٙ
 العبيدم

 (ٚٚاإلعجاز العلمي)

ٚ 
اآلراء األصولية مد الطاىر بن عاشور كأثرىا 

ُب استنباطاتو الفقهية من خبلؿ تفسّب 
 )التحرير كالتنوير سورة البقرة منوذجان(.

 (ٓٔأحكاـ القرآف) أندر يلدم بن أغوص

االجتهاد ُب استنباط األحكاـ الشرعية من  ٛ
 خبلؿ القراءات القرآنية ا٤بتواترة.

 (ٔٗأحكاـ القرآف) ٝبعة ٧بمد األحوؿ

رمضاف علي السيد  األحكاـ الفقهية ا٤بستنبطة من القرآف كالسنة. ٜ
 الشرنباصي

 (ٚ٘أحكاـ القرآف)

ٔٓ 
جبلؿ الدين عبد الرٞبن  اإلكليل ُب استنباط التنزيل.

بن أيب بكر بن ٧بمد 
 السيوطي

(، ٖٛٔأحكاـ القرآف)
 (ٖٓٓاإلعجاز العلمي)
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 محل وروده المؤلف    العنوان  م
 )القسم/الرقم(

 (ٕٗٔأحكاـ القرآف) ٧بمد بن صاحل العثيمْب ببعض آيات األحكاـ: تفسّب كاستنباط.اإل٤باـ  ٔٔ

ٕٔ 
اإلنباه على استنباط األحكاـ من كتاب ا = 

 أحكاـ القرآف.
البلوطي منذر بن سعيد 
بن عبد ا، ابو ا٢بكم 

الظاىرم القرطيب 
 ػ( ىٖ٘٘ -ىػٖٕٚ)

 (ٗ٘ٔأحكاـ القرآف)

ُب استنباط األحكاـ ا٢بقيقة كاجملاز كأثرمها  ٖٔ
 الشرعية.

عابد حسن ٝبيل 
 األتركشي

 (ٕٓٚأحكاـ القرآف)

الدالالت الَببوية ا٤بستنبطة من آيات العفو ُب  ٗٔ
 القرآف الكرمي.

عبد ا٢بكيم مقبوؿ 
 مسفر الثػبيػٍب

التفسّب 
 (ٜٓٚا٤بوضوعي)

الدالالت اللفظية كأثرىا ُب استنباط األحكاـ  ٘ٔ
 من القرآف الكرمي.

 (ٕٖٓأحكاـ القرآف) حسن الطويلعلي 

٧بمد بن ٧بمد الغزايل،  السر ا٤بصوف ا٤بستنبط من القرآف ا٤بكنوف. ٙٔ
 ىػ٘ٓ٘ا٤بتوَب سنة 

 (ٔٗٔخواص القرآف)

القراءات السبع كاستنباط األحكاـ الشرعية  ٚٔ
 منها.

(، ٖٛٛأحكاـ القرآف) ٝبعة ٧بمد األحوؿ
 (ٖ٘ٙٔالقراءات)

 -ا٤بستنبطة من سورة )اإلسراء ا٤ببادئ اإلدارية  ٛٔ
 مرمي(. -الكهف 

التفسّب  ىناء عبد الرحيم دياين
 (ٔٛٔٔا٤بوضوعي)

( من ٜ٘ك ٛ٘ا٤ببادئ ا٤بستنبطة من آيٍب ) ٜٔ
 سورة النساء إلقامة اجملتمع اإلسبلمي.

عبدا بن سيف 
 األزدم

التفسّب 
 (ٕٛٔٔا٤بوضوعي)

 أثر الداللة النحوية كاللغوية ُب استنباط ٕٓ
 األحكاـ من آيات القرآف التشريعية.

عبد القادر عبد الرٞبن 
 السعدم

 (ٖٙأحكاـ القرآف)

أثر القراءات القرآنية ُب استنباط األحكاـ  ٕٔ
 الفقهية.

 (ٕٙالقراءات) عزت شحاتة كرار

أثر القواعد األصولية اللغوية ُب استنباط أحكاـ  ٕٕ
 القرآف.

(، ٖٚأحكاـ القرآف) عبد الكرمي حامدم
قواعد التفسّب 
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 محل وروده المؤلف    العنوان  م
 )القسم/الرقم(

 (ٖكأصولو)

أحكاـ أصولية كفقهية مستنبطة من آيات  ٖٕ
 القرآف ا٤بكية.

علي عدناف عبد الرحيم 
 سعيفاف

 (٘ٗأحكاـ القرآف)

أسباب النزكؿ كأثرىا ُب استنباطية األحكاـ  ٕٗ
 الشرعية: دراسة أصولية فقهية.

 (ٜٔأسباب النزكؿ) خالد طبلؿ عباس

بدائع الفوائد ا٤بستنبطة من قصة يوسف عليو  ٕ٘
 السبلـ.

٧بمد رياض األٞبد 
 السلفي األثرم

التفسّب 
 (ٖٗٗا٤بوضوعي)

بعض ا٤ببادئ الَببوية ا٤بستنبطة من قصة  ٕٙ
 يوسف عليو السبلـ.

التفسّب  ٧بمد رزيق قبل الرحيلي
 (ٖٛ٘ا٤بوضوعي)

تفسّب سورة الطبلؽ كاستنباط ما فيها من  ٕٚ
 أحكاـ.

 (ٕٕٙأحكاـ القرآف) ٧بمد بن عمر بن عقيل

سبل االستنباط من القرآف كالسنة: دراسة بيانية  ٕٛ
 ناقدة.

 (ٜٚٗاإلعجاز البياين) ٧بمود توفيق سعد

ٕٜ 
فتح الرحيم ا٤بلك العبلـ ُب علم العقائد 

كالتوحيد كاألخبلؽ كاألحكاـ ا٤بستنبطة من 
 القرآف.

عبد الرٞبن ناصر عبد 
-ٖٚٓٔ)ا السعدم 
 ىػ( ٖٙٚٔ

 (ٕٖٙأحكاـ القرآف)

فهد بن مبارؾ بن عبد  منهج االستنباط من القرآف الكرمي. ٖٓ
 ا الوىيب

قواعد التفسّب 
 (ٓٓٔكأصولو)

ٖٔ 
منهج اإلماـ أيب عبد ا ٧بمد بن أٞبد 

ـ ُب استنباط ٕٕٚٔىػ/ٔٚٙالقرطيب ت 
األحكاـ من خبلؿ تفسّبه: ا١بامع ألحكاـ 

 مقارنة.القرآف دراسة 

حارث ٧بمد سبلمة 
 العيسى

( ٜٕٚمناىج ا٤بفسرين)
 (ٚٗٗأحكاـ القرآف)
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 اضتذييل واضتصطيل صذاف
 ٧بل كركده  ا٤بؤلف  العنواف ـ

 )القسم/الرقم(
 (ٕٙٔاإلعجاز البياين) ٧بمد علي سعد ميبلد أسلوب التذييل ُب القرآف الكرمي. ٔ

ٕ 
إضافة اللبيب لتكميل التيسّب العجيب ُب 

 تفسّب الغريب.
البحياكم مصطفى بن 

اٞبد بن عبد الرٞبن 
 ا٤براكشي

 (ٙغريب القرآف)

ٖ 
عبد ا٢بميد عبد الكرمي  التكميل ُب أصوؿ التأكيل.

بن قرباف قنرب الفراىي 
 ىػ(ٜٖٗٔا٥بندم، )ت 

قواعد التفسّب 
 (ٕٛكأصولو)

ٗ 
الفواصل كالتذييل باأل٠باء كالصفات ُب القرآف 

 الكرمي.
اإلعجاز  شوماففهمي سعيد 

(، ٖٓٔٔالبياين)
 (ٛٗمناسبات القرآف)

 (ٕٛ٘ٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ا٤بهذب ُب ا٥بجاء من ذيل شفاء القراء. ٘

ٙ 
ا٤بوسومة بتتمة ا٤بعاين كتكملة ا٤بثاين ُب 

 القراءات السبع العوايل.
أٞبد بن ٧بمد بن سعيد 

 بن عمراف السرعٍب
 (ٜٕٙٓالقراءات)

ٚ 
عبد الرازؽ بن علي بن  مًب الذيل ُب فن الضبط. إيفاء الكيل بشرح

إبراىيم موسى ت 
 ىػ( ٖٓٗٔ)

 (ٜٖرسم ا٤بصاحف)

ٛ 
٪ببلء عبد اللطيف   ببلغة التذييل ُب سورٌب البقرة كآؿ عمراف.

 كردم
(، ٓٛٗاإلعجاز البياين)
 (ٜٓمناسبات القرآف)

 (ٜٛٗالقراءات) أٞبد بن عمر التربيزم تكملة الشاطيب. ٜ

ٔٓ 
٧بمد بن عبد الرٞبن  العشر ٗبا زاده النشر.تكملة 

 اإلسكندرم ا٣بليجي
 (ٜٓٗالقراءات)

 (ٜٔٗالقراءات) أٞبد بن ٧بمد الشرعيب تكملة ُب القراءات الثبلث. ٔٔ

ذيل التعريف كاألعبلـ فيما أهبم ُب القرآف من  ٕٔ
 األعبلـ.

البلنسي ٧بمد بن بن 
علي بن ٧بمد البلنسي 

 (ٛ٘القرآف)معاين 
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 ٧بل كركده  ا٤بؤلف  العنواف ـ
 )القسم/الرقم(

 ىػ(ٖٙٙ)ت 

ٖٔ 
ذيل الشاطبية )نظم القراءات الثبلث تكملة 

 العشر(.
 (ٖٚٚالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

ٔٗ 
الصاغاين ا٢بسن بن  ذيل العزيزم ُب غريب القرآف.

٧بمد بن ا٢بسن ، )ت 
 ىػ(ٓ٘ٙ

 (ٜٗغريب القرآف)

ٔ٘ 
ابو عمرك الداين    ذيل ا٤بقنع ُب معرفة نقط ا٤بصاحف.

 ىػ ٗٗٗ
 (ٚٔٔا٤بصاحف)رسم 

يوسف بن ٧بمد  ذيل شفاء القراء. ٙٔ
 ا٣بوارزمي

 (ٛٔٔرسم ا٤بصاحف)

ذيل على رسالة إدريس بن ٧بمد ا٤بنجرة ُب  ٚٔ
 ٚبفيف ا٥بمز ٢بمزة كىشاـ.

أبو زيد عبد الرٞبن بن 
 إدريس بن ٧بمد ا٤بنجرة

 (ٖٛٚالقراءات)

ٔٛ 
معاين ا٢بركؼ: مذيبلن باإلعجاز اللغوم ٕبركؼ 

 القرآف.
ابو ا٢بسن على بن 
عيسى الرماين )ت 

 ىػ(ٖٙٛ

اإلعجاز 
 (ٖٖٖٔالبياين)

ٜٔ 

ابو ٧بمد عبد الواحد  منظومة اإلعبلف بتكميل مورد الظمآف.
بن اٞبد بن علي بن 

عاشر بن سعد 
االنصارم االندلسي 

 الفاسي

 (ٕٖٛرسم ا٤بصاحف)

 (ٜٛٛٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة ُب تذييل حرز األماين ككجو التهاين. ٕٓ
 (ٜٕ٘ٔالقراءات) إماـ القارئ ىدية الربرة لتكميل العشرة. ٕٔ
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 اضترجيح صذاف

 محل وروده المؤلف  العنوان م
 )القسم/الرقم(

اختيارات ابن تيمية ُب التفسّب كمنهجو ُب  ٔ
 الَبجيح.

٧بمد بن زيلعي ىندم 
 كآخركف

 (٘ٚمناىج ا٤بفسرين)

كضبط بعض كلمات الَبجيح كالتعليل لرسم  ٕ
 التنزيل .

أٞبد خالد يوسف 
 شكرم

مقاالت عن 
 (ٛٗا٤بصاحف)

الَبجيح كالتوفيق بْب نصوص القرآف )ُب  ٖ
 ا٤بتشابو(.

 (ٕ٘متشابو القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

الَبجيح كالتوفيق بْب نصوص القرآف )ُب  ٗ
 ا٤بتشابو(.

 (ٓٙمشكل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٗ٘الوقف كاالبتداء) عزت شحاتة كرار الَبجيح عند ا٢بنفية.الوقف القرآين ك أثره ُب  ٘
 (ٖٖٙاإلعجاز البياين) ابن الوزير اليماين ترجيح أساليب القرآف على أساليب اليوناف. ٙ
ابن الوزير ٧بمد بن  ترجيح أساليب القرآف على أساليب اليوناف. ٚ

ابراىيم بن علي الوزير 
 ىػ(ٓٗٛ)

 (ٜ٘مشكل القرآف)

ترجيحات ابن العريب ُب التفسّب من خبلؿ   ٛ
كتابو: أحكاـ القرآف: ٙبقيق كدراسة من أكؿ 

 سورة الفاٙبة إىل هناية سورة النساء.

٧بمد سيدم عبد 
 القادر

 (ٙٛٔأحكاـ القرآف)

ترجيحات ابن العريب ُب كتابو: أحكاـ القرآف:  ٜ
 عرضان كدراسة.

صاحل بن ٧بمد بن 
 فبلح ا٢بريب

 (ٚٛٔأحكاـ القرآف)

ترجيحات اإلماـ ابن العريب ُب كتابو: أحكاـ  ٓٔ
القرآف: عرض كدراسة من أكؿ سورة مرمي إىل 

 آخر سورة العنكبوت.

 (ٛٛٔأحكاـ القرآف) عواطف أمْب البساطي

ترجيحات اإلماـ ابن العريب ُب كتابو: أحكاـ  ٔٔ
القرآف: من أكؿ سورة ا٤بائدة إىل آخر سورة 

 التوبة: عرضان كدراسة.

 (ٜٛٔأحكاـ القرآف) آدـ عثماف علي
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 محل وروده المؤلف  العنوان م
 )القسم/الرقم(

ترجيحات اإلماـ القرطيب ُب التفسّب كعلـو  ٕٔ
 القرآف من خبلؿ سورٌب البقرة كآؿ عمراف.

ٞبزة ماجد ٧بمد 
 عياصرة

 (ٖٜٔأحكاـ القرآف)

ترجيحات الرازم ُب تفسّبه ُب ضوء قواعد  ٖٔ
الَبجيح ا٤بتعلقة بالنص القرآين: دراسة نظرية 

 تطبيقية.

ا بن عبد الرٞبن عبد 
 الركمي

قواعد التفسّب 
 (ٕٕكأصولو)

ترجيحات الشنقيطي ُب تفسّبه: أضواء البياف  ٗٔ
من أكؿ سورة الفاٙبة إىل آخر سورة األنعاـ. 

 ٝبع كدراسة.

 (ٜٔٔأحكاـ القرآف) يوسف جاسر ا١باسر

ترجيحات الشنقيطي ُب تفسّبه: أضواء البياف  ٘ٔ
سورة اجملادلة: ٝبع من أكؿ سورة النور إىل آخر 

 كدراسة.

عبد ا٤باجد ٧بمد كيل 
 ٧بمد علي

 (ٜٓٔأحكاـ القرآف)

ترجيحات الشنقيطي ُب تفسّبه: أضواء البياف  ٙٔ
من أكؿ سورة مرمي إىل آخر سورة ا٤بؤمنوف: 

 ٝبع كدراسة.

تركي بن سعد بن فهيد 
 بن قميش ا٥بوديل

 (ٕٜٔأحكاـ القرآف)

العريب ُب ترجيحات القاضي أيب بكر بن  ٚٔ
التفسّب من خبلؿ كتابو: أحكاـ القرآف: عرضان 

كدراسة من أكؿ سورة الفاٙبة اىل هناية سورة 
 النساء.

٧بمد بن سيدم عبد 
 القادر

 (ٜٗٔأحكاـ القرآف)

ترجيحات القرطيب ُب التفسّب من أكؿ الكتاب  ٛٔ
( من سورة البقرة: ٝبع ٛٛٔإىل اآلية رقم )

 كدراسة كموازنة.

يداف أٞبد عبد ا ع
 الزىراين

 (ٜ٘ٔأحكاـ القرآف)

ترجيحات القرطيب ُب ا٢بدكد من خبلؿ كتابو:  ٜٔ
 ا١بامع ألحكاـ القرآف.

سعدية بنت حامد بن 
 ٝبعة اياكم ا١بهِب

 (ٜٙٔأحكاـ القرآف)

دكر السياؽ ُب الَبجيح بْب األقاكيل التفسّبية  ٕٓ
 مراجعة منهجية.

قواعد التفسّب  ٧بمد إقباؿ عركم
 (ٔٗكأصولو)

 (ٜٕٚالقراءات)حامد صبحي ٧بمد دكر ا٤بعُب ُب الَبجيح النحوم: دراسة ٙبليلية  ٕٔ
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 محل وروده المؤلف  العنوان م
 )القسم/الرقم(

 حامد من خبلؿ القراءات القرآنية.
قواعد الَبجيح ا٤بتعلقة بالنص عند ابن عاشور  ٕٕ

 ُب تفسّبه: التحرير كالتنوير.
قواعد التفسّب  عبّب النعيم

 (ٙٙكأصولو)
ا٤بتعلقة بلغة العرب عند ابن قواعد الَبجيح  ٖٕ

عاشور ُب التحرير كالتنوير: دراسة نظرية 
 تطبيقية.

قواعد التفسّب  عليوم الشمراين
 (٘ٙكأصولو)

قواعد الَبجيح بْب دليلي القرآف كالسنة كأثرىا  ٕٗ
 الفقهية.

 (ٜٖٛأحكاـ القرآف) ٧بمد مصطفى األسطل

قواعد التفسّب  ٧بمد إكيج قواعد الَبجيح عند ا٤بفسرين. ٕ٘
 (ٖٙكأصولو)

حسْب علي حسْب  قواعد الَبجيح عند ا٤بفسرين. ٕٙ
 ا٢بريب

 (ٕٕٓمناىج ا٤بفسرين)

قواعد الَبجيح عند ا٤بفسرين: دراسة نظرية  ٕٚ
 تطبيقية.

حسْب بن علي بن 
 حسْب ا٢بريب

قواعد التفسّب 
 (ٗٙكأصولو)

قواعد الَبجيح كاالختيار ُب القراءات عند  ٕٛ
 مكي بن أيب طالب .اإلماـ 

 (ٖٛ٘ٔالقراءات) حيٓب أٞبد جبلؿ

قواعد التفسّب  حسْب بن علي ا٢بريب ٨بتصر قواعد الَبجيح عند ا٤بفسرين. ٜٕ
 (ٖٛكأصولو)

منهج اإلماـ ابن جرير الطربم ُب الَبجيح بْب  ٖٓ
 أقواؿ ا٤بفسرين.

ٛباـ كماؿ موسى 
 الشاعر

 (ٖٜٕمناىج ا٤بفسرين)

السمعاين ُب الَبجيحات من منهج اإلماـ  ٖٔ
 خبلؿ كتابو: تفسّب القرآف.

 (ٜٕٙمناىج ا٤بفسرين) فهد سامل رافع الغامدم
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 اضتطقب واضظقد صذاف
 ٧بل كركده  ا٤بؤلف  العنواف ـ

 )القسم/الرقم(

ٔ 
مقاالت عن  عبد الغفور ٧بمود .ات حوؿ كتابة القرآف كتابة صوتيةآراء كانتقاد

 (ٖا٤بصاحف)

ٕ 
التوحيدم: رأيو ُب اإلعجاز كأثره ُب  أبو حياف

 األدب ك النقد.
 (ٕٚاإلعجاز البياين) ٧بمد عبد ا٤بغِب الشيخ

 (ٕ٘اإلعجاز البياين) ٧بمد زغلوؿ سبلـ أثر القرآف ُب النقد األديب. ٖ

ٗ 
أثر القرآف ُب تطور النقد العريب إىل آخر القرف 

 الرابع ا٥بجرم.
 (ٙٗالبياين)اإلعجاز  ٧بمد زغلوؿ سبلـ

٘ 
أثر دراسات أُسلوب القرآف ُب النقد األديب 

 كتطوره ُب القرنْب الثالث كالرابع ا٥بجريْب.
٧بمد زغلوؿ سبلـ 

 زناٌب
 (ٓٗاإلعجاز البياين)

ٙ 
أحاديث فضائل سور القرآف: دراسة نقدية 

 حديثية.
 (ٗفضائل القرآف) فاطمة خديد

ببلغية أسلوب ا٣برب ُب القرآف الكرمي: دراسة  ٚ
 نقدية.

 (ٚٚٔاإلعجاز البياين) موسى أحبلـ حيدر

ٛ 
أ٠باء ا١بموع ُب القرآف الكرمي: كتب الببلغة 

 كاألدب كالنقد.
 (ٜ٘ٔاإلعجاز البياين) ٧بمد إبراىيم عبادة

ٜ 
إشكاليات التأكيل ُب القرآف الكرمي: دراسة 

 نقدية ببلغية.
 (ٕٕ٘اإلعجاز البياين) انتصار علي ابو شاكيش

إعجاز القرآف الكرمي بْب اإلماـ السيوطي  ٓٔ
 كالعلماء دراسة نقدية مقارنة.

٧بمد بن حسن بن 
 عقيل موسى

 (ٕٖٔاإلعجاز البياين)

إعجاز القرآف الكرمي كأثره ُب تطور النقد  ٔٔ
 األديب.

 (ٜٖٔاإلعجاز البياين) علي مهدم زيتوف

ٕٔ 
اإلعجاز  زيتوفعلي مهدم  إعجاز القرآف ك أثره ُب النقد األديب.

 (ٕٓٚالعلمي)
 (ٜٖٚالقراءات) رجب عبد ا٤برضي عامرالرؤية االستشراقية لؤلحرؼ السبعة كالقراءات  ٖٔ
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 ٧بل كركده  ا٤بؤلف  العنواف ـ
 )القسم/الرقم(

 القرآنية )عرض كنقد(.

ٔٗ 
الشخصية ُب القصص القرآين: دراسة نصية 

 نقدية ٙبليلية لشخوص ٨بتارة.
خالد سليماف عيد 

 الدكالت
 (ٜٜٛاإلعجاز البياين)

ٔ٘ 
الفنية ُب ا٤بثل القرآين دراسة نقدية الصورة 
 كببلغية.

٧بمد حسْب علي 
 الصغّب

اإلعجاز 
 (ٕٛٓٔالبياين)

القراءات ا٤بتواترة ُب تفسّب الز٨بشرم: دراسة  ٙٔ
 نقدية.

 (ٕٔٗٔالقراءات) ٧بمد ٧بمود الدكمي

ٔٚ 
القضايا النقدية كالببلغية كاألسلوبية ُب تفسّب 

غوامض الز٨بشرم: الكشاؼ عن حقائق 
 التنزيل كعيوف األقاكيل ُب كجوه التأكيل.

اإلعجاز  رشيد برقاف
 (ٜ٘ٔٔالبياين)

ٔٛ 
اللغة كاإلعجاز كالنقد عند عبد القاىر 

ا١برجاين: داللة استقرائية )لدالئل اإلعجاز( 
 ك)أسرار الببلغة( ك)الرسالة الشافية(.

اإلعجاز  نور الدين دنياجي
 (ٕٕٕٔالبياين)

اللغة كُب القرآف الكرمي: بْب ٦بوزيو اجملاز ُب  ٜٔ
 كمانعيو: عرض كٙبليل كنقد.

عبد العظيم إبراىيم 
 ا٤بطعِب

اإلعجاز 
 (ٕٕٛٔالبياين)

ٕٓ 
اجملازات القرآنية كمناىج ٕبثها: دراسة ببلغية 

 نقدية.
كامل حسن عزيز 

 البصّب
اإلعجاز 

 (ٕٚٙٔالبياين)

ٕٔ 

ا٤بصاحف البن أيب داكد السجستاين: دراسة 
 كنقدان.

ا٢بافظ ابو بكر عبد ا 
بن ايب داكد سليماف بن 
االشعث السجستاين، 

ىػ، ٖٙٓا٤بتوَب سنة 
صبلح الدين طو 

 ا١بيزاكم

 (ٕٖٔرسم ا٤بصاحف)

ٕٕ 
ا٤بصطلح الببلغي كالنقدم ُب كتاب ٙبرير 

 التحبّب البن أيب اإلصبع.
حيٓب ٧بمد عبد ا 

 القضاة
اإلعجاز 

 (ٕٖٗٔالبياين)
اإلعجاز  إبراىيم ا٢بمداين ا٤بصطلح النقدم ُب كتب إعجاز القرآف. ٖٕ
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 ٧بل كركده  ا٤بؤلف  العنواف ـ
 )القسم/الرقم(

 (ٕٖ٘ٔالبياين)

ٕٗ 
ا٤بصطلح النقدم كالببلغي ُب "الطراز ا٤بتضمن 
ألسرار الببلغة كعلـو حقائق اإلعجاز" ليحٓب 

 ىػ(.ٜٗٚبن ٞبزة العلوم )ت 

اإلعجاز  زمورم كفاء
 (ٕٖٙٔالبياين)

ٕ٘ 
كتاب إعجاز ا٤بصطلح النقدم كالببلغي ُب  

 القرآف للباقبلين.
اإلعجاز  حسن العماؿ

 (ٕٖٚٔالبياين)

ٕٙ 
ا٤بصطلح النقدم كالببلغي ُب كتايب: دالئل 
اإلعجاز، كأسرار الببلغة لئلماـ عبد القاىر 

 ا١برجاين.

اإلعجاز  مصطفى اليعقويب
 (ٕٖٛٔالبياين)

ٕٚ 
ا٤بصطلحات النقدية كالببلغية ُب تفسّب 

 الكشاؼ للز٨بشرم.
اإلعجاز  رشيد سبلكم

 (ٕٖٔٔالبياين)

ٕٛ 
ا٤بناسبات كأثرىا ُب تفسّب: التحرير كالتنوير 
للطاىر بن عاشور: من خبلؿ سورة الفاٙبة 

 كالبقرة كآؿ عمراف: )ٝبعان كدراسة كنقدان(.

 (ٚ٘مناسبات القرآف) أٞبد ٧بمد قاسم مذكور

ٕٜ 
النسخ ُب القرآف الكرمي : دراسة تشريعية نقدية 

. 
الناسخ  مصطفى السيد بدر زيد

 (٘٘ٔكا٤بنسوخ)

النقد األديب: دراسات نقدية كأدبية حوؿ  ٖٓ
 .ٖ/ ٔإعجاز القرآف الكرمي 

صبلح الدين ٧بمد عبد 
 التواب

اإلعجاز 
 (ٜٗ٘ٔالبياين)

ٖٔ 
اإلعجاز  علي عبود خضّب النقد األديب ُب كتب إعجاز القرآف.

 (ٓ٘٘ٔالبياين)

ٖٕ 
ترتيب القرآف الكرمي حسب النقد الفِب ٤بشركع 

 نزكلو .
مقاالت عن  ٧بمد عبد ا دراز

 (ٕٖٚا٤بصاحف)

النقد كاإلعجاز عند أيب بكر الباقبلين )ت  ٖٖ
 ىػ(.ٖٓٗ

اإلعجاز  عبد اإللو أبو مارية
 (ٔ٘٘ٔالبياين)

ببلغة القرآف ُب تعقبات ابن ا٤بنّب على  ٖٗ
 الز٨بشرم.

 (ٕٓ٘البياين)اإلعجاز  عبد الفتاح الشْب
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 ٧بل كركده  ا٤بؤلف  العنواف ـ
 )القسم/الرقم(

ٖ٘ 
تشبيهات القرآف الكرمي ُب ا٤بوركث الببلغي 

 كالنقدم
 (ٖ٘ٙاإلعجاز البياين) إبراىيم ٧بمد أبوعلوش

حياة أبو بكر بن األنبارم كأعمالو كنقد كتابو  ٖٙ
 اإليضاح كاالبتداء.

(، ٙٙٙالقراءات) أمْب أشيق
 (٘٘ٔالوقف كاالبتداء)

 (ٜٙٔمناىج ا٤بفسرين) سليم ٧بمود صدقي دراسة نقدية لتفسّب ا٣بازف. ٖٚ

ٖٛ 
رسم ا٤بصحف كاإلعجاز العددم: دراسة 
نقدية ُب كتب اإلعجاز العددم ُب القرآف 

 الكرمي.

اإلعجاز  أشرؼ عبد الرزاؽ قطنة
(، رسم ٕٗالعددم)

 (ٜٔٔا٤بصاحف)

رسم ا٤بصحف كصلتو بالقراءات )دراسة  ٜٖ
 موضوعية كنقدية(.

دركيش، ٧بمد صادؽ 
 ٧بمد

 (ٕٜٔا٤بصاحف)رسم 

النقد  -سلسلة األدب كالببلغة كالبياف القرآين ٓٗ
 األديب كأدب النقد

 (ٜ٘٘اإلعجاز البياين) ٧بمد بركات أبو علي

ٗٔ 
سلسلة دراسات نقدية كأدبية حوؿ إعجاز 

 القرآف.
صبلح الدين ٧بمد عبد 

 التواب
 (ٜٚ٘اإلعجاز البياين)

ٕٗ 
القرآين: صورة اإلنساف ُب ا٣بطاب القصصي 

 ٕبث ُب ا٤بوركثْب النقدم الببلغي كالصوُب.
اإلعجاز  كفاء الوىايب

 (ٓٔٓٔالبياين)

مؤسسة الرياف للطباعة  فضائل سورة يس ُب ميزاف النقد. ٖٗ
 كالنشر كالتوزيع

 (ٗٚفضائل القرآف)

فكرة إعجاز القرآف منذ البعثة النبوية حٌب  ٗٗ
 عصرنا ا٢باضر مع نقد كتعليق.

اإلعجاز  ا٢بمصينعيم 
 (ٙٓٔٔالبياين)

ٗ٘ 
ُب التذكؽ ا١بمايل لسورة الكهف دراسة نقدية 

 إبداعية.
اإلعجاز  ٧بمد علي أبو ٞبدة

 (ٖٔٔٔالبياين)

ٗٙ 
اإلعجاز  أٞبد يوسف علي قراءة النص: دراسة ُب ا٤بوركث النقدم.

 (ٜٙٔٔالبياين)

قواعد نقد القراءات القرآنية: دراسة نظرية  ٚٗ
 تطبيقية.

عبد الباقي بن عبد 
 الرٞبن بن سراقة سيسي

 (ٚٗ٘ٔالقراءات)
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 ٧بل كركده  ا٤بؤلف  العنواف ـ
 )القسم/الرقم(

ٗٛ 
مركيات عبد الرٞبن بن زيد بن أسلم ُب 

 التفسّب: نقد كدراسة.
 (ٜٜٕالتفسّب با٤بأثور) خالد منصور ا٢بيايل

مصادر ا١برجاين النقدية: دراسة ُب كتاب:  ٜٗ
 أسرار الببلغة.

عبد ا قرمي ساكت 
 السرحاف

اإلعجاز 
 (ٖٚٔٔالبياين)

٘ٓ 
مصطلحات ببلغية كنقدية ُب كتاب "الطراز 

ا٤بتضمن ألسرار الببلغة كعلـو حقائق 
 اإلعجاز" ليحٓب بن ٞبزة العلوم.

اإلعجاز  عبد القادر ٞبدم
 (ٕٖٓٔالبياين)

٘ٔ 
مصطلحات نقدية كببلغية ُب كتاب الربىاف ُب 

 علـو القرآف للزركشي.
اإلعجاز  ٧بمد بديع

 (ٕٕٖٔالبياين)

ٕ٘ 
مفهـو ا٣ببلفة ُب القرآف: دراسة نقدية لتفاسّب 

 ٨بتارة.
التفسّب  كاف صربم كاف يوسف

 (ٖٓٔٔا٤بوضوعي)

من قضايا اإلعبلـ ُب ضوء القرآف لرمضاف  ٖ٘
 الكند: دراسة نقدية.

التفسّب  عبد ا الساكم
 (ٖٚٗٔا٤بوضوعي)

كالقراءات: من قضايا القرآف، األحرؼ السبعة  ٗ٘
 دراسة ٙبليلية نقدية مقارنة.

 (ٖٕٙٓالقراءات) إ٠باعيل أٞبد الطحاف

٘٘ 

من كتاب ا٤بصاحف البن أيب داككد 
 السجستاين: نقد كدراسة.

مقاالت عن  ٧بمد الصادؽ عرجوف
(، ٖ٘ٓا٤بصاحف)

مقاالت عن 
 (ٖٙٓا٤بصاحف)

منهج ابن كثّب ُب نقد الركايات من خبلؿ  ٙ٘
 تفسّبه للقرآف.

 (ٖٕٛمناىج ا٤بفسرين) خّبم قدرم أيوب

٘ٚ 
التفسّب  ٧بمد بو الركايح منهج القرآف ُب نقد األدياف.

 (ٓٓٗٔا٤بوضوعي)
 (ٖٓٙمناىج ا٤بفسرين) رشيد العلمي منهج النقد ُب علم التفسّب. ٛ٘

نظرية اإلعجاز القرآين كأثرىا ُب النقد العريب  ٜ٘
 القدمي

اإلعجاز  أٞبد سيد عمار
 (٘ٔ٘ٔالبياين)
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 ٧بل كركده  ا٤بؤلف  العنواف ـ
 )القسم/الرقم(

ٙٓ 
نظرية السياؽ القرآين دراسة تأصيلية داللية 

 نقدية.
اإلعجاز  ا٤بثُب عبد الفتاح ٧بمود

 (ٕٓ٘ٔالبياين)

نظرية العبلقات كالنظم بْب عبد القاىر  ٔٙ
 ا١برجاين كالنقد العريب ا٢بديث.

اإلعجاز  ٧بمد نايل أٞبد
 (ٕٕ٘ٔالبياين)

ٕٙ 

سعيد حول:  نظرية الوحدة القرآنية ُب تفسّب
 ٙبليل كنقد.

رسالة ماجستّب،  ***
األمّب عبد  من جامعة

القادر للعلـو 
اإلسبلمية/ ا١بزائر، 
ذكرىا موقع اجمللس 

 العلمي دكف ذكر
 الباحث

 (ٓ٘ٔمناسبات القرآف)
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 اضتطضيقات صذاف
 ٧بل كركده  ا٤بؤلف  العنواف ـ

 )القسم/الرقم(

ٔ 

القراءات، الرد إٔباث ُب القراءات: أضواء على 
على من طعن ُب القراءات الثبلث، التعليقات 

ا٤بليحة كالردكد الصحيحة على نضرة القارئ 
 با٥باء الصرحية.

السامل ٧بمد ٧بمود 
أٞبد مولود ا١بكِب 

 الشنقيطي

 (ٜالقراءات)

ٕ 
التحصيل لفوائد كتاب التفصيل ألٞبد بن 

عمار ا٤بهدكم: سورة ا٤بائدة كاألنعاـ، دراسة 
 كٙبقيق كتعليق.

 (ٖٙٛالقراءات) ريا٪باح إبراىيم ٧بمد أبو 

ٖ 
التعليق ا٤بنبئ لؤلناـ عن أدلة شرح آيات 

األحكاـ من أقواؿ ا٤بفسرين كأحاديث سيد 
 األناـ صلى كسلم عليو ذك ا١ببلؿ كاإلكراـ.

شاكر حيٓب بن ٧بمد بن 
لطف اجملتهد اليمِب، 

 ىػ(ٖٓٚٔ)ت 

 (ٖٕالتفسّب با٤بأثور)

التعليق على قصيدتنا ُب موضوع القرآف كمعانيو  ٗ
 كنسبة الفاٙبة منو.

ابن فودم ٧بمد بلو بن 
 ( ى ٖٕ٘ٔعثماف )ت 

 (ٖٚمعاين القرآف)

عبد ا بن إبراىيم  تعليق على الشاطبية. ٘
 ا١بدرم

 (ٙٗٗالقراءات)

ٙ 

ىػ(  ٕٜٛتعليق على إعراب أيب السعود)ت
 آلية من القرآف الكرمي.

ا٢بسن بن ٧بمد البوريِب 
بن ٧بمد بن حسن 

الصفورم بدر الدين 
 ٕٗٓٔالشافعي، )ت 

 ىػ(

 (ٓٙٔإعراب القرآف)

ٚ 
تعليق ُب ذكر ما ركاه الزبّب بن ٧بمد بن عبد 

 ا العمرم عن أيب جعفر.
 (ٚٗٗالقراءات) أٞبد بن عمر ا١بمبلين

تعليقات حوؿ األكقاؼ ا٣ببلفية ُب كتاب  ٛ
 الوقف.

شاه، ا٢بافظ فيض على 
 ىػٖٙٔٔكاف حيان سنة 

 (ٗٗٔالوقف كاالبتداء)

 (ٕٔٓأحكاـ القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿتعليقات على قوؿ ا تعاىل: )يا أيها الذين  ٜ
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 ٧بل كركده  ا٤بؤلف  العنواف ـ
 )القسم/الرقم(

 آمنوا أكفوا بالعقود(. تفسّب البيضاكم.
 (ٛٗٗالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ تعليقات ُب القراءات. ٓٔ
 (ٜٗٗالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ تعليقة التقريب. ٔٔ

ٕٔ 
أخي زادة عبد ا٢بليم  تعليقة على األشباه كالنظائر.

 بن ٧بمد الركمي
 (ٕٔاألشباه كالنظائر)

ٖٔ 
علي بن عبد الكاُب  تعليقة ُب قراءة القرآف.

 تقي الدين السبكي
 (ٓ٘ٗالقراءات)

حوؿ الرسم العثماين للمصحف : تعليق  ٗٔ
 كتعقيب .

عن مقاالت  * ٦بلة الوعي اإلسبلمي
 (ٔٛا٤بصاحف)

ٔ٘ 

ردكد كتعليقات على رأم جديد حوؿ 
 ا٤بصحف الشريف.

* ٦بلة منار اإلسبلـ ، 
، رجب  ٚعدد 

ىػ يناير  ٔٔٗٔ
-ٜٚـ ، ص ٜٜٔٔ

ٜٛ  

مقاالت عن 
 (ٗٓٔا٤بصاحف)

ٔٙ 
فكرة إعجاز القرآف منذ البعثة النبوية حٌب 

 عصرنا ا٢باضر مع نقد كتعليق.
اإلعجاز  نعيم ا٢بمصي

 (ٙٓٔٔالبياين)

ٔٚ 
قصة آية: دراسة كافية ألسباب النزكؿ كتفسّب 
موضح لآليات كتعليق حديث بأسلوب ميسر 

 مفيد.

عبد السبلـ ٧بمود 
الشافعي ا٢بساين 
 اإلدريسي ا٢بسِب

 (ٓٙأسباب النزكؿ)
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 اضتكذيب صذاف

 محل وروده  المؤلف  العنوان م
 )القسم/الرقم(

عمرك عثماف بن سعيد أبو  التهذيب ُب القراءة. ٔ
 الداين

 (ٗٔ٘القراءات)

عبد الرٞبن بن أٞبد ابن  التهذيب فيما زاد التقريب على ا٢برز. ٕ
 عياش

 (٘ٔ٘القراءات)

التهذيب ٤با تفرد بو كل كاحد من القراء  ٖ
 السبعة ُب اإلدغاـ كاإلظهار كا٥بمز.

أبو عمرك عثماف بن سعيد 
 الداين

 (ٕٓ٘القراءات)

لؤلداء، ركضة ا٢بفاظ بتهذيب األلفاظ ا١بامع  ٗ
ُب اختبلؼ األئمة الغرر، الَقَرأة ا٣بمسة 

 عشر.

أبو إ٠باعيل موسى بن 
ا٢بسْب بن إ٠باعيل ا٤بعدؿ 

 ا٤بصرم

 (ٔٛ٘القراءات)

ا٤برشد ُب معُب الوقوؼ التاـ كا٢بسن كالكاُب  ٘
، كبياف هتذيب  كالصاحل كا١بائز كا٤بفهـو

 القراءات كٙبقيقها كعللها.

ا٢بسن بن على بن سعيد 
ايب ٧بمد العماين، توُب بعد 

 ا٣بمسمائة

 (ٖٙالوقف كاالبتداء)

إيضاح األسرار كالبدائع كهتذيب الغرر كا٤بنافع  ٙ
 ُب شرح الدرر اللوامع.

أبو عبد ا ٧بمد بن ٧بمد 
 بن ٧بمد السبلكم اجملرادم

 (ٜٕٓالقراءات)

ساجقلي ٧بمد ا٤برعشي  هتذيب القراءات العشر. ٚ
 زاده

 (ٙٔ٘القراءات)

القونوم ٧بمود بن اٞبد بن  هتذيب أحكاـ القرآف. ٛ
مسعود، ابو الثناء ٝباؿ 
الدين الػحنفي الدمشقي 

 ػ( ىٔٚٚ)

 (ٖٕٗأحكاـ القرآف)

قاسم بن قطلوبغا بن عبد  هتذيب ٙبفة األريب ٗبا ُب القرآف من الغريب. ٜ
ا، زين الدين ا٢بنفي 

 ىػ(ٜٚٛالسودين، )ت

 (٘ٚغريب القرآف)

 (٘ٚرسم ا٤بصاحف) ٧بمد بن عمار ا٥بوارم هتذيب رسم األئمة السبعة من طريق التيسّب. ٓٔ
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 محل وروده  المؤلف  العنوان م
 )القسم/الرقم(

 (ٖٚغريب القرآف) ٧بمد صادؽ القمحاكل هتذيب غريب القرآف. ٔٔ
ابو عمرك عثماف بن سعيد  هتذيب قراءة أيب عمرك ابن العبلء. ٕٔ

 الداين
 (ٚٔ٘القراءات)

٧بمد يعقوب بن إسحاؽ  هتذيب قراءة أيب ٖٔ
 ا٢بضرمي.

أبو عمرك عثماف بن سعيد 
 بن عثماف الداين

 (ٛٔ٘القراءات)

هتذيب كنز ا٤بعاين بشرح حرز ا٤بعاين: شرح  ٗٔ
الشاطبية ُب القراءات السبع لئلماـ ٧بمد بن 

 أٞبد ا٤بوصلي.

 (ٜٔ٘القراءات) ياسْب جاسم ايميد

اختبلؼ ركضة ا٢بفاظ بتهذيب األلفاظ ُب  ٘ٔ
 القراء ا٣بمسة عشر.

موسى بن ا٢بسْب بن 
 إ٠باعيل بن موسى ا٤بعدؿ

 (ٕٜٚالقراءات)
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 اضتوضيحات صذاف
 ٧بل كركده ا٤بؤلف العنواف ـ

 )القسم/الرقم(

ٔ 
إٙباؼ األناـ كإسعاؼ األفهاـ بشرح توضيح 

 ا٤بقاـ ُب كقف ٞبزة كىشاـ.
٧بمد بن أٞبد بن عبد 

 ا الشهّب با٤بتويل
 (ٖٙالقراءات)

ٕ 
إٙباؼ األناـ كإسعاؼ األفهاـ على توضيح 

 ا٤بقاـ ُب الوقف على ا٥بمز ٢بمزة كىشاـ.
٧بمد بن أٞبد بن عبد 

ا ا٤بتويل، )ت 
 ىػ(ٖٖٔٔ

 (ٕالوقف كاالبتداء)

ٖ 
أسانيد القراء العشرة كركاهتم الربرة: رسومات 
توضيحية ُب عوايل طرؽ أسانيدىم إىل رسوؿ 

 .ا 

بن أٞبد بن عبد  السيد
 الرحيم

 (ٜٓٔالقراءات)

ٗ 
عبد الغفور عبد الكرمي  التوضيح كالبياف ُب تكرار كتشابو آم القرآف.

 البنجايب
(، ٖٔمتشابو القرآف)
 (ٙٛمشكل القرآف)

٘ 
إريس بن عبد ا بن  التوضيح كالبياف ُب مقرأ نافع ا٤بدين.

 عبد الرٞبن البكركام
 (ٙ٘٘القراءات)

ا١بلية ُب القراءات السبع التوضيحات  ٙ
 كتوجيهاهتا من طريق الشاطبية.

 (ٕ٘٘القراءات) ٧بمد ٧بمد سامل ٧بيسن

ٚ 
ا٤بسلك األبذخ ُب توضيح كبلـ البيضاكم ُب 

 )ما ننسخ(.
الفاكهي عبد القادر بن 

اٞبد بن علي، 
 ىػ( ٕٜٛ)ت

 (ٕٕالناسخ كا٤بنسوخ)

ٛ 
توضيح أصوؿ قواعد الشفع ُب نشر علم 

 السبع.القراءات 
عبد اجمليد بن إ٠باعيل 

 آؿ ا٣بطيب
 (ٖ٘٘القراءات)

ٜ 
٧بمد عبد الرٞبن  حل ا٤بشكبلت كتوضيح التحريرات.

 ا٣بليجي
 (ٜٗمشكل القرآف)

ٔٓ 
حل ا٤بشكبلت كتوضيح التحريرات ُب 

 القراءات.
٧بمد بن عبد الرٞبن 

 ا٣بليجي
 (ٙ٘ٙالقراءات)

 (ٗ٘ٔالوقف كاالبتداء)رضواف بن ٧بمد بن حواشي على توضيح ا٤بقاـ ُب الوقف على  ٔٔ
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 ٧بل كركده ا٤بؤلف العنواف ـ
 )القسم/الرقم(

سليماف، ا٤بخلبلٌب،  ا٥بمزة ٢بمزة كىشاـ.
 ىػ(ٖٔٔٔ)ت 
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 اضحواذي صذاف

 محل وروده  المؤلف  العنوان م
 )القسم/الرقم(

االلتفات ُب حاشية الشهاب ا٣بفاجي: عناية  ٔ
 القاضي ككفاية الراضي.

 (ٖٗٛالبياين)اإلعجاز  ىاشم ٧بمد ٧بمود

األساليب اإلنشائية عند الشهاب ا٣بفاجي ُب  ٕ
 حاشيتو " عناية القاضي ككفاية الراضي ".

القطب عبد السبلـ طو 
 ا١بيار

 (٘ٛاإلعجاز البياين)

اإلماـ سليماف بن عمر العجيلي الشهّب  ٖ
 با١بمل كمنهجو ُب حاشيتو على ا١ببللْب.

إياد مظفر يونس 
 الرمضاين

 (ٛٛا٤بفسرين)مناىج 

البديع ُب حاشية القونوم على تفسّب  ٗ
 البيضاكم دراسة كتقوديان.

 (ٛٗٗاإلعجاز البياين) أمل بنت عيد ا٤بطّبم

ا٤بباحث البيانية عند الكازركين ُب حاشيتو على  ٘
 البيضاكم.

عبد اسن عبد ا 
 العبيدم

اإلعجاز 
 (ٕٔٗٔالبياين)

زاده على تفسّب ا٤بباحث البيانية ُب حاشية  ٙ
 البيضاكم: دراسة ببلغية ٙبليلية.

اإلعجاز  إبراىيم ٧بمد ا١بمعة
 (ٖٕٗٔالبياين)

ا٤بسائل الببلغية ُب حاشية البهلواف على تفسّب  ٚ
الكشاؼ للز٨بشرم: دراسة كٙبقيق من أكؿ 

 سورة النساء إىل آخر سورة األنعاـ.

عبد ا علي ٧بمد 
 حسن

اإلعجاز 
 (ٖٔٓٔالبياين)

حاشية البهلواف على الكشاؼ: ٙبقيق كدراسة  ٛ
 ا١بزء األكؿ كالثاين.

صبحي رشاد عبد 
 الكرمي

 (ٚٙٚاإلعجاز البياين)

مسعود بن عمر بن  حاشية التفتازاين على الكشاؼ للز٨بشرم. ٜ
عبد ا التفتازاين )ت 

 ىػ(ٖٜٚ

 (ٛٙٚاإلعجاز البياين)

 (ٜٙٚاإلعجاز البياين) الشريف ا١برجاينالسيد  حاشية السيد الشريف على الكشاؼ. ٓٔ
حاشية الشيخ ٧بمد علياف ا٤برزكقي على تفسّب  ٔٔ

 الكشاؼ.
 (ٓٚٚاإلعجاز البياين) ٧بمد علياف ا٤برزكقي

 (ٕٛ٘أحكاـ القرآف)سراب ٧بمد بن عبد  حاشية زبدة البياف ُب تفسّب أحكاـ القرآف. ٕٔ



25 
 

 محل وروده  المؤلف  العنوان م
 )القسم/الرقم(

الفتاح، الشيعي 
 ىػ(ٕٗٔٔالتنكابِب 

ا٢بسن بن يوسف  على الطراز ُب شرح ضبط ا٣براز.حاشية  ٖٔ
 الزياٌب

 (ٜٗرسم ا٤بصاحف)

 (ٕٚٔالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ   حاشية على الناسخ كا٤بنسوخ. ٗٔ
 (ٜٕٙالقراءات) عبد ا٢بكيم األفغاين حاشية على حرز األماين ككجو األماين. ٘ٔ
مصطفى بن إبراىيم،  حاشية على ديباجة الكشاؼ. ٙٔ

ابن التمجيد )ت ٫بو 
 ىػ(ٓٛٛ

 (ٔٚٚاإلعجاز البياين)

 (ٖٜرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ   حاشية على رسم خط ا٤بصحف، ٚٔ
أبو عبد ا ٧بمد بن  حاشية على شرح ا١بعربم. ٛٔ

عبد السبلـ بن ٧بمد 
 الفاسي

 (ٖٓٙالقراءات)

أٞبد بن عبد الواحد بن  حاشية على فتح ا٤بناف ُب شرح مورد الظمآف. ٜٔ
عاشر، توُب ُب سنة 

 ىػٓٗٓٔ

 (ٜ٘رسم ا٤بصاحف)

حاشية على كنز ا٤بعاين ُب شرح حرز األماين  ٕٓ
 للجعربم.

 (ٖٔٙالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

حاشية قطب الدين التحتاين )٧بمد بن ٧بمد  ٕٔ
 ىػ( على الكشاؼ، ا١بزء األكؿ.ٙٙٚالرازم 

 (ٕٚٚاإلعجاز البياين) إبراىيم طو أٞبد ا١بعلي

حاشية قطب الدين التحتاين )٧بمد بن ٧بمد  ٕٕ
 ىػ( على الكشاؼ، ا١بزء الثاين.ٙٙٚالرازم، 

 (ٖٚٚاإلعجاز البياين) أيوب عبد العزيز أيوب

حاشية قطب الدين الرازم التحتاين على  ٖٕ
 ىػ(.ٙٙٚالكشاؼ )ت 

جعلها صاحب كتاب 
"من ببلغة الكتاب 

كالسنة من أعبلـ أىل 
السنة كا١بماعة" من 

 (ٗٚٚاإلعجاز البياين)
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 محل وروده  المؤلف  العنوان م
 )القسم/الرقم(

ا٢بواشي الببلغية، ص 
ٖٔ٘ 

عبد الرٞبن بن ٧بمد بن  حاشية مقدمة التفسّب. ٕٗ
قاسم ا٢بنبلي النجدم، 

 ىػ(ٕٜٖٔ)ت 

قواعد التفسّب 
 (ٖٗكأصولو)

علم ا٤بعاين ُب حاشية ابن التمجيد على تفسّب  ٕ٘
 البيضاكم: دراسة كتقوديان.

إبراىيم بن عبد ا 
 اإل٠باعيل

جاز اإلع
 (ٜٚٓٔالبياين)

مباحث البياف ُب حاشية ا١بمل على تفسّب  ٕٙ
 جبلؿ الدين السيوطي.

ابو زيد ٧بمد علي 
 شوماف

اإلعجاز 
 (ٜٖٕٔالبياين)

مباحث علم البياف عند إ٠باعيل القونوم  ٕٚ
ىػ ُب حاشيتو على تفسّب البيضاكم: ٜ٘ٔٔ

 دراسة كتقوديان.

اإلعجاز  ٧بمد عبد الرٞبن ا٣براز
 (ٕٚٗٔالبياين)

مباحث علم البياف ُب حاشية الشيخ زاده على  ٕٛ
 البيضاكم.

أٞبد سعد عبد الرازؽ 
 ناجي

اإلعجاز 
 (ٕٙٗٔالبياين)

مباحث علم ا٤بعاين عند إ٠باعيل القونوم  ٜٕ
 ىػ ُب حاشيتو على تفسّب البيضاكم.ٜ٘ٔٔ

اإلعجاز  عبد العزيز ٧بمد السامل
 (ٕٛٗٔالبياين)

ا٤بعاين ُب حاشية الشيخ زاده على مباحث علم  ٖٓ
 تفسّب البيضاكم.

سعد عبد العزيز 
 الدريهم

اإلعجاز 
 (ٕٓ٘ٔالبياين)

مباحث علمي البياف كالبديع ُب حاشية ابن  ٖٔ
 التمجيد على تفسّب البيضاكم: دراسة كموازنة.

اإلعجاز  عبد العزيز سعود البديع
 (ٖٕ٘ٔالبياين)
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 اضذروح صذاف

 محل وروده  المؤلف  العنوان م
 )القسم/الرقم(

إٙباؼ األناـ كإسعاؼ األفهاـ بشرح توضيح  ٔ
 ا٤بقاـ ُب كقف ٞبزة كىشاـ.

٧بمد بن أٞبد بن عبد 
 ا الشهّب با٤بتويل

 (ٖٙالقراءات)

أحسن البياف شرح طرؽ الطيبة بركاية حفص  ٕ
 بن سليماف.

 (ٛٓٔالقراءات) توفيق إبراىيم ضمرة

ٖ 
شرح نظم ىادم خطى األبرار إزالة األستار 

عن تبل عن خلف البزار: خبلفات اإلماـ 
 خلف العاشر من الدرة.

كليد رجب عبد الرشيد 
 عجمي

 (ٚٛٔالقراءات)

 (ٜٚٔالقراءات) عبده يونس أسرار الغيوب ُب شرح قراءة يعقوب. ٗ

٘ 
أمْب الدين عبد  إظهار األسرار ُب شرح غاية االختصار.

الوىاب بن أٞبد بن 
 كىباف

 (ٕٖٕالقراءات)

إعراب الشواىد القرآنية ُب كتاب شرح ابن  ٙ
 عقيل.

٧بمد جعفر الشيخ 
 إبراىيم الكرباسي

 (ٛٗإعراب القرآف)

 (ٗالقراءات) أبو الفضل بن طاىر  اآلية شرح الغاية. ٚ

٧بمد بن أٞبد بن  األفهاـ ُب شرح باب كقف ٞبزة كىشاـ. ٛ
 داكد، ابن النجار

 (ٙٔكاالبتداء)الوقف 

علي بن عثماف ابن  األمايل ا٤برضية ُب شرح )القصيدة( العلوية. ٜ
 القاصح

 (ٕٗٙالقراءات)

ٔٓ 
اإلرشاد ُب معرفة مذاىب القراء السبعة كشرح 

 أصو٥بم.
أبو الطيب عبد ا٤بنعم 
بن عبيد ا بن غلبوف 

 ا٢بليب

 (ٓٛٔالقراءات)

مشس الدين أبو عبد  اإلفهاـ شرح باب كقف ٞبزة كىشاـ. ٔٔ
ا ٧بمد بن أٞبد ابن 

 (ٖٕ٘القراءات)
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 محل وروده  المؤلف  العنوان م
 )القسم/الرقم(

 النجار

ٕٔ 
اإليضاح شرح اإلماـ الزبيدم على مًب الدرة 
ُب القراءات الثبلث ا٤بتممة للقراءات العشر 

 البن ا١بزرم.

عثماف بن عمر بن أيب 
بكر بن علي بن ٧بمد 

 الناشرم

 (ٜٕٗالقراءات)

 (ٖٙٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ   البارع ُب شرح اإلماـ نافع. ٖٔ

البحر الزاخر شرح منظومة الشيخ عامر  ٗٔ
 للقراءة بقصر ا٤بنفصل مع توسط ا٤بتصل.

٧بمد بن أٞبد 
 الفطايرم

 (ٖٔٔالقراءات)

ٔ٘ 
٧بمد بن ٧بمد بن  البهجة السنية بشرح الدرة البهية.

٧بمد ىبلؿ الشافعي 
 األبيارم

 (ٖٖٖالقراءات)

علي ٧بمد حسن  الدرة ا٤بضية.البهجة ا٤برضية شرح  ٙٔ
 الضباع

 (ٖٖ٘القراءات)

ٔٚ 
القاسم بن حسن ٧بيي  البياف ُب شرح غريب القرآف.

الدين الشيعي النجفي، 
 ىػ(ٖٙٚٔ)ت

 (ٜٔغريب القرآف)

ٔٛ 
التبياف ُب شرح مورد الظمآف أليب ٧بمد عبد 

ا بن عمر الصنهاجي: من أكؿ الكتاب إىل 
 كدراسة.هناية مباحث ا٢بذؼ: ٙبقيق 

عبد ا٢بفيظ ٧بمد نور 
 عمر

 (ٜٗرسم ا٤بصاحف)

قاسم بن إبراىيم  الَبٝبة ا١بريدة ُب شرح القصيدة )الشاطبية(. ٜٔ
 القزكيِب

 (ٖٔٗالقراءات)

ٕٓ 
التعليق ا٤بنبئ لؤلناـ عن أدلة شرح آيات 

األحكاـ من أقواؿ ا٤بفسرين كأحاديث سيد 
 األناـ صلى كسلم عليو ذك ا١ببلؿ كاإلكراـ.

شاكر حيٓب بن ٧بمد 
بن لطف اجملتهد 

 ىػ(ٖٓٚٔاليمِب، )ت 

 (ٖٕالتفسّب با٤بأثور)

 قواعد التفسّب ىشاـ إبراىيم أبو شاـ التيسّب شرح منظومة الزمزمي ُب علم التفسّب ٕٔ
 (ٜٕكأصولو)
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 محل وروده  المؤلف  العنوان م
 )القسم/الرقم(

عبد ا بن أيدغدم  ا١بوىر النضيد ُب شرح القصيد. ٕٕ
 ا٤بعركؼ بابن ا١بندم

 (ٕٚٙالقراءات)

ٕٖ 
الدر النثّب كالعذب النمّب ُب شرح كتاب 

 التيسّب أليب عمرك الداين.
عبد الواحد بن ٧بمد 

بن أيب السداد أبو 
 ٧بمد ا٤بالقي

 (ٚٔٚالقراءات)

الدرة الصقيلة ُب شرح أبيات العقيلة" أليب  ٕٗ
 بكر عبد الغِب ا٤بشتهر باللبيب.

 (ٓٔٔرسم ا٤بصاحف) عبد العلي آيت زعبوؿ

 (ٜٔٙالقراءات) ٧بمد بن داكد العناين الفريدة ُب شرح القصيدة.الدرة  ٕ٘

منتجب الدين حسْب  الدرة الفريدة ُب شرح القصيدة. ٕٙ
 بن أيب العز ا٥بمذاين

 (ٕٜٙالقراءات)

ٕٚ 
الدرر ا٢بساف ُب اختصار كتاب التبياف ُب 

 شرح مورد الظمآف.
السجلماسي ٧بمد بن 

خليفة بن شعيب، 
 ىػٕ٘ٛا٤بتوَب ُب ٫بو 

 (ٕٔٔرسم ا٤بصاحف)

الدرر ا٢بساف ُب اختصار كتاب التبياف ُب  ٕٛ
 شرح مورد الظمآف.

 (ٖٔٔرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ  

زكريا ٧بمد أٞبد زكريا  الدقائق اكمة ُب شرح ا٤بقدمة ا١بزرية. ٜٕ
 األنصارم

 (ٕٗٚالقراءات)

ٖٓ 
الرد النافع ُب تبلكة أكثق شافع. كيليو: 

ا١بلية ُب شرح نظم ما يراعى  اإلرشادات
٢بفص من الشاطبية، كيليو: رسالة اإلرشاد 

 إىل ٙبقيق ٨برج الضاد.

كليد رجب بن عبد 
 الرشيد عجمي

 (ٕٗٚالقراءات)

الركض ا١بامع ُب شرح الدرر اللوامع البن  ٖٔ
 برم.

 (ٜٚٚالقراءات) مسعود ٧بمد ٝبوع

الرياحْب العطرة شرح ٨بتصر الفوائد ا٤بعتربة  ٕٖ
 ُب القراءات الشاذة لؤلربعة بعد العشرة.

عبد ا٤بتعاؿ منصور 
 عرفة العدكم ا٤بالكي

 (ٜٜٚالقراءات)
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 محل وروده  المؤلف  العنوان م
 )القسم/الرقم(

الضوء الساطع: شرح منظومة ما انفرد بو  ٖٖ
 نافع.

سيد ٧بمد ساداٌب 
 الشنقيطي

 (ٗٚٔٔالقراءات)

٧بمد بن عبد ا بن  الطراز ُب شرح ا٣براز. ٖٗ
 عبد ا١بليل، التنسي

 (ٕٕٚا٤بصاحف)رسم 

ٖ٘ 
أبو عبد ا ٧بمد بن  الطراز ُب شرح ضبظ ا٣براز.

عبد ا بن عبد ا١بليل 
 التنسي

 (ٕٛٔٔالقراءات)

ٖٙ 
عبد الدائم بن علي  الطرازات ا٤بعلمة ُب شرح ا٤بقدمة ا١بزرية.

ا٢بديدم األزىرم 
 الشافعي

 (ٖٛٔٔالقراءات)

 (ٖٕٔٔالقراءات) الربجي٧بمد بن أٞبد  العقد النضيد ُب شرح القصيد. ٖٚ

ٖٛ 
العقد النضيد ُب شرح القصيد )شرح القصيدة 

 الشاطبية ُب القراءات السبع(.
أٞبد بن يوسف بن 
عبد الدائم بن ٧بمد 

 ا٢بليب السمْب

 (ٖٕٓٔالقراءات)

العقود اجملوىرة كالآليلء ا٤ببتكرة لشرح القواعد  ٜٖ
 ا٤بقررة كالفوائد اررة.

سلطاف بن ناصر بن 
 أٞبد سلطاف ا١ببورم

 (ٕٖٕٔالقراءات)

ٗٓ 
العوف الكبّب شرح الفوز الكبّب ُب أصوؿ 

 التفسّب.
قواعد التفسّب  سعيد أٞبد البالن بورم

 (٘٘كأصولو)

 (ٕٕ٘ٔالقراءات) حسْب بن علي ا٢بصِب الغاية )شرح الشاطبية الكبّب(. ٔٗ

 (ٕٔٙٔالقراءات) الوائيأٞبد عبد ا١بواد  الغرة البهية شرح الدرة ا٤بضية. ٕٗ

 (ٕٕٙٔالقراءات) حسْب بن علي ا٢بصِب الغرة ُب شرح الدرة ا٤بضية. ٖٗ
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 محل وروده  المؤلف  العنوان م
 )القسم/الرقم(

الفتح الرٞباين شرح كنز ا٤بعاين بتحرير حرز  ٗٗ
 األماين.

٧بمد بن سليماف 
 ا١بمزكرم

 (ٜٕٚٔالقراءات)

ٗ٘ 
الفجر الساطع كالضياء البلمع ُب شرح الدرر 

 اللوامع.
 أبو زيد عبد الرٞبن بن
أيب القاسم ا٤بكناسي 
 ا٤بعركؼ بابن القاضي

 (ٜٕٚٔالقراءات)

الفرائد ا٢بساف ُب عد آم القرآف كمعو  ٙٗ
 شرحو: نفائس البياف.

عبد الفتاح عبد الغِب 
 القاضي

 (ٗ٘عد اآلم)

الفصوؿ ا٤بؤيدة للوصوؿ إىل شرح ا٤بقدمة  ٚٗ
 ا١بزرية.

 (ٖٖٔٔالقراءات) أبو الفتح ا٤بزم

 (ٕٖٚٔالقراءات) ٧بمد أٞبد متويل ُب شرح فتح الكرمي.الفوز العظيم  ٛٗ

ٜٗ 
القانوف ُب تفسّب النصوص )بياف مناىج 
كقواعد كضوابط تفسّب كشرح النصوص 

 الدينية ُب اإلسبلـ(.

ابو الطيب مولود 
 السريرم السوسي

قواعد التفسّب 
 (ٜ٘كأصولو)

٘ٓ 
الرٞبن ٧بمد بن عبد  القصيدة ا٢بصرية ُب قراءة نافع كشرحها.

بن الطفيل بن عظيمة 
 األشبيلي

 (ٖٔ٘ٔالقراءات)

٘ٔ 
٧بمد بن ٧بمد بن  القوؿ ا٤ببْب ا٤بستقر بشرح منحة موىل الرب.

٧بمد ىبليل الشافعي 
 األبيارم

 (٘٘٘ٔالقراءات)

 (ٕٛٙٔالقراءات) ٧بمد الصادؽ قمحاكم الكوكب الدرم ُب شرح طيبة ابن ا١بزرم. ٕ٘

القصيدة: دراسة  الآليلء الفريدة ُب شرح ٖ٘
 كٙبقيق.

أبو عبد ا ٧بمد بن 
 حسن الفاسي

 (ٛٛٙٔالقراءات)

٧بمد عبد ا٢بكيم  ا٤بأموؿ ُب شرح األصوؿ. ٗ٘
 سعيد العبد ا

 (ٜٔٚٔالقراءات)
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 )القسم/الرقم(

ارر الوجيز ُب عد آم الكتاب العزيز: شرح  ٘٘
 ك توجيو أرجوزة العبلمة الشيخ ٧بمد ا٤بتويل.

عبد الرزاؽ بن علي بن 
 إبراىيم موسى

 (ٓٙعد اآلم)

ا٤بختصر ا١بامع شرح الدرر اللوامع ُب أصل  ٙ٘
 مقرأ اإلماـ نافع.

سليماف بن اعمر 
 ميلودم

 (ٔٛٚٔالقراءات)

أٞبد بن ٧بمد بن  ا٤بفيد ُب شرح القصيد. ٚ٘
 جبارة

 (ٜ٘ٓٔالقراءات)

٘ٛ 
علم الدين القاسم بن  ا٤بفيد ُب شرح القصيد.

أٞبد بن ا٤بوفق 
 اللورقي األندلسي

 (ٜٙٓٔالقراءات)

ا٤بقصد النافع لبغية الناشئ كالبارع ُب شرح  ٜ٘
 الدرر اللوامع.

 (ٖٜٛٔالقراءات) ٧بمد بن ٧بمد ا٣براز

ا٤بقوؿ النافع على شرح الدرر اللوامع ُب أصل  ٓٙ
 مقرأ نافع.

 (ٜٔٗٔالقراءات) فاطمة بوشامة

ٙٔ 

السوسي ابو عبد ا  ا٤بمتع ُب شرح ا٤بقنع.
بن سعيد بن  ٧بمد

٧بمد بن حيٓب بن 
اٞبد، ا٤بتوَب ُب 

 ىػٜٛٓٔ

 (ٕٖ٘رسم ا٤بصاحف)

ٕٙ 
ا٤بنح اإل٥بية بشرح الدرة ا٤بضية ُب علم 

 القراءات الثبلثة ا٤برضية.
أبو الصبلح علي بن 

٧بسن الصعيدم 
 الرميلي ا٤بالكي

 (ٜ٘ٙٔالقراءات)

 (ٕٛٔٔالقراءات) ٟبيس ٧بمد عبد الدائم النفحات اإل٥بية ُب شرح مًب الشاطبية. ٖٙ

النكت ا٤بفيدة ُب شرح أصوؿ القصيدة  ٗٙ
 ا٤بوسومة ٕبرز األماين ككجو التهاين.

 (ٜٕٕٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ  

ا٥بادم، شرح طيبة النشر ُب القراءات العشر  ٘ٙ
 كالكشف عن علل القراءات كتوجيهها.

٧بمد ٧بمد ٧بمد سامل 
 ٧بيسن

 (ٕ٘ٗٔالقراءات)
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سيد ٧بمد ساداٌب  شرح منظومة النخبة ُب ركاية شعبة.ا٥ببة  ٙٙ
 الشنقيطي

 (ٕٓ٘ٔالقراءات)

تاج القراء ٧بمود بن  ا٥بداية ُب شرح الغاية. ٚٙ
 ٞبزة بن نصر الكرماين

 (ٕٗ٘ٔالقراءات)

عبد الفتاح عبد الغِب  الواُب ُب شرح الشاطبية ُب القراءات السبع. ٛٙ
 القاضي

 (ٜٕٙٔالقراءات)

ٜٙ 
ُب شرح قراءات القراء الثمانية أئمة الوجيز 

 األمصار ا٣بمسة.
ا٢بسن بن علي بن 
إبراىيم بن يزداد بن 

 ىرمز األىوازم

 (ٕٓٛٔالقراءات)

 (ٖٔغريب القرآف) ٧بمد كرمي راجح أكضح البياف ُب شرح مفردات كٝبل القرآف. ٓٚ

ٚٔ 
بن أبو عبد ا ٧بمد  شرح الدرر اللوامع ُب أصل مقرأ اإلماـ نافع.

علي بن سعيد 
األنصارم ا٤برسي 

 الضرير

 (ٚٚٓٔالقراءات)

ٕٚ 
أبو عبد ا ٧بمد بن  شرح الدرر اللوامع ُب أصل مقرأ اإلماـ نافع.

٧بمد بن إبراىيم 
 األموم ا٣براز

 (ٛٚٓٔالقراءات)

عبد القوم بن أٞبد بن  شرح الدرر اللوامع ُب أصل مقرأ اإلماـ نافع. ٖٚ
 عمراف اجملاصي

 (ٜٚٓٔالقراءات)

٧بمد بن علي ابن إماـ  شرح الدرر اللوامع ُب أصل مقرأ اإلماـ نافع. ٗٚ
 ا٤بشهد

 (ٓٛٓٔالقراءات)

عبد الرٞبن بن ٧بمد  شرح الدرر اللوامع ُب أصل مقرأ اإلماـ نافع. ٘ٚ
 ا١بادرم

 (ٔٛٓٔالقراءات)

 (ٕٛٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ   شرح الدرر اللوامع ُب أصل مقرأ اإلماـ نافع. ٙٚ

 (ٖٛٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ   شرح الدرر اللوامع ُب أصل مقرأ اإلماـ نافع. ٚٚ
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 (ٗٛٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ   شرح الدرر اللوامع ُب أصل مقرأ اإلماـ نافع. ٛٚ

 (٘ٛٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ   شرح الدرر اللوامع ُب أصل مقرأ اإلماـ نافع. ٜٚ

 (ٙٛٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ      الدرر اللوامع ُب أصل مقرأ اإلماـ نافع.شرح  ٓٛ

 (ٚٛٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ   شرح الدرر اللوامع ُب أصل مقرأ اإلماـ نافع. ٔٛ

 (ٛٛٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ   شرح الدرر اللوامع ُب أصل مقرأ اإلماـ نافع. ٕٛ

 (ٜٕٓرسم ا٤بصاحف) بن ٧بمدبرىاف الدين  شرح الرائية. ٖٛ

ٛٗ 

ابو شامة شهاب الدين  شرح الرائية.
ابو ٧بمد، ابو القاسم 
ا٠باعيل بن ابراىيم بن 

عثماف ا٤بقدسي، ا٤بتوَب 
 ىػ ُ٘ٙٙب 

 (ٕٓٔرسم ا٤بصاحف)

عبد الرٞبن بن أيب بكر  شرح الشاطبية. ٘ٛ
 بن ٧بمد السيوطي

 (ٖٜٓٔالقراءات)

ٛٙ 
٧بمد  علي بن سلطاف شرح الشاطبية.

ا٥بركم ا٤بعركؼ ٗببل 
 علي القارم

 (ٜٗٓٔالقراءات)

٧بمد مصطفى شيخ  شرح الشاطبية. ٚٛ
 زاده

 (ٜ٘ٓٔالقراءات)

 (ٜٙٓٔالقراءات) ٧بمود بن صبغة ا شرح الشاطبية. ٛٛ

أٞبد بن إ٠باعيل  شرح الشاطبية. ٜٛ
 الكوراين

 (ٜٚٓٔالقراءات)

 (ٜٛٓٔالقراءات) إبراىيم ا٤بغريب شرح الشاطبية. ٜٓ
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 (ٜٜٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ   شرح الشاطبية. ٜٔ

 (ٓٓٔٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ   شرح الشاطبية. ٕٜ

 (ٔٓٔٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ   شرح الشاطبية. ٖٜ

شرح الشاطبية: ا٤بسمى إرشاد ا٤بريد إىل  ٜٗ
 مقصود القصيد.

علي بن ٧بمد حسن 
 الضباع

 (ٕٓٔٔالقراءات)

ٜ٘ 
عبد الرٞبن بن أيب  شرح الشاطبية كا١بزرية.

القاسم ا٤بعركؼ بابن 
 القاضي

 (ٖٓٔٔالقراءات)

شرح العبلمة ابن عبد ا٢بق السنباطي على  ٜٙ
 حرز األماين للشاطيب.

أٞبد بن اٞبد بن عبد 
 ا٢بق السنباطي

 (٘ٔٔٔالقراءات)

ٜٚ 
عبد الظهر بن نشواف  شرح العنواف.

بن عبد الظاىر 
 ا١بذامي

 (ٛٔٔٔالقراءات)

علي بن ٧بمد  شرح الغاية ُب القراءات العشر. ٜٛ
 القهندزم

 (ٕٓٔٔالقراءات)

 (ٕٔٔٔالقراءات) ٧بمود بن ٞبزة الكرماين شرح الغاية ُب القراءات العشر. ٜٜ

أبو ا٢بسن علي بن  شرح الغاية ُب القراءات العشر كعللها. ٓٓٔ
 ٧بمد الفاسي

 (ٜٔٔٔالقراءات)

الصلتاف ٧بمد بن  الغريب ا٤بشكل من سور القرآف الكرمي.شرح  ٔٓٔ
 ىػ(ٛالشاعر، )ت ؽ 

 (ٙ٘ٔمشكل القرآف)

ٕٔٓ 
شرح القصيدة الرائية ا٤بسماة بعقيلة أتراب 

 القصائد ُب أسُب ا٤بقاصد.
ابو عبد ا ٧بمد بن 

سليماف بن ٧بمد، 
 ىػ ٕٚٙا٤بتوَب ُب 

 (ٕ٘ٔرسم ا٤بصاحف)
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٧بمد بن ٧بمود  شرح القصيدة الشاطبية. ٖٓٔ
 السمرقندم

 (ٕٗٔٔالقراءات)

علي بن سليماف  شرح القصيدة البلمية ُب قراءة كرش. ٗٓٔ
 الدمناين

 (ٕٙٔٔالقراءات)

٧بمد بن صاحل  شرح القواعد ا٢بساف ُب تفسّب القرآف. ٘ٓٔ
 العثيمْب

قواعد التفسّب 
 (٘ٗكأصولو)

ٔٓٙ 
شرح الكبلـ كوف الكتاب حجة يتوقف على 

 ا٤ببلغ.صدؽ 
عبد الرٞبن بن علي بن 
٧بمد النثارم القيصرم 

 ىػ(ٕٔ)ت ؽ

 (ٜٜٗاإلعجاز البياين)

شرح اتول ا١بامع رسم الصحابة كضبط  ٚٓٔ
 التابع.

عبد ا بن ٧بمد بن 
 فارس الواُب

 (ٕٙٔرسم ا٤بصاحف)

 (ٖٗٔٔالقراءات) أٞبد الدرم األزىرم شرح ا٤بقدمة ا٤بنظومة ُب ركاية كرش. ٛٓٔ

 (ٕٗٔٔالقراءات) ٧بمد بن ٧بمد النويرم شرح النشر ُب القراءات العشر. ٜٓٔ

عبد الفتاح عبد الغِب  شرح النظم ا١بامع لقراءة اإلماـ نافع. ٓٔٔ
 قاضي

 (ٖٗٔٔالقراءات)

ٔٔٔ 
أبو العباس أٞبد بن  شرح ا٥بداية ُب توجيو القراءات.

عمار بن أيب العباس 
 ا٤بهدكم

 (ٙٗٔٔالقراءات)

 (ٕٙٓرسم ا٤بصاحف) على ا٢بساين شرح أبيات ُب الرسم. ٕٔٔ

 (ٕٔٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ   شرح أرجوزة ُب القراءات. ٖٔٔ

 (ٖٔٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ   شرح أرجوزة ُب القراءات. ٗٔٔ

ابو ا٢بسن بن ا٢بسْب،  شرح أرجوزة ُب رسم القرآف. ٘ٔٔ
 ابن العافية

 (ٕٚٓرسم ا٤بصاحف)
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 (ٕٛٓرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ   أرجوزة ُب ضبط رسم القرآف. شرح ٙٔٔ

 (ٗٔٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ   شرح أرجوزة ُب قراءة ابن كثّب. ٚٔٔ

 (٘٘ٔمشكل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ   شرح أرجوزة ُب مشكبلت القرآف. ٛٔٔ

ٜٔٔ 
إبراىيم بن مصطفى  شرح أسئلة اإلماـ ابن ا١بزرم.

القسطنطيِب ا٣بطيب 
 الركمي ا٢بنفي

 (٘ٔٓٔالقراءات)

شرح أمنوذج جليل ُب أسئلة كأجوبة من  ٕٓٔ
 غرائب آم التنػزيل للرازم.

 (ٖٓٔغريب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ  

شرح إٙباؼ الربية بتحريرات الشاطبية ا٤بسمى  ٕٔٔ
 ٨بتصر بلوغ األمنية.

علي بن ٧بمد الضباع 
 ا٤بصرم

 (ٓٔٓٔالقراءات)

 (ٕٗٔإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ   إعراب القرآف.شرح  ٕٕٔ

شرح باب ٨بارج ا٢بركؼ كصفاهتا من حرز  ٖٕٔ
 األماين للشاطيب.

 (ٜٔٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ  

ٕٔٗ 
٧بمد بن أٞبد بن  شرح باب كقف ٞبزة كىشاـ.

داكد، ابن النجار، 
 ىػ(ٔٚٛ)ت

 (ٕٕٛالوقف كاالبتداء)

ٕٔ٘ 
على األلف من شرح باب كقف ٞبزة كىشاـ 

 الشاطبية.
ا٢بسن بن قاسم بن 

عبد ا ، ابن اـ قاسم 
ا٤برادم ا٤بصرم، 

 ىػ(ٜٗٚ)ت

 (ٕٕٚالوقف كاالبتداء)

ٕٔٙ 
بدر الدين أبو ٧بمد  شرح باب كقف ٞبزة كىشاـ من الشاطبية.

ا٢بسن بن قاسم بن 
عبد ا ا٤برادم 

 ا٤بعركؼ بابن أـ القاسم

 (ٕٓٓٔالقراءات)
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ٕٔٚ 

السلفي اٞبد بن ٧بمد  العبارات الغريبة ُب القرآف.شرح بعض 
بن سلفة ابو طاىر 

صدر الدين 
االصفهاين، 

 ىػ(ٙٚ٘)ت

 (ٓٓٔغريب القرآف)

 (ٕٔٓٔالقراءات) ٧بمد بن ٧بمد العدكم شرح تتمة ا٢برز من قراءة أئمة الكنز. ٕٛٔ

شرح تلخيص الفوائد كتقريب ا٤بتباعد على  ٜٕٔ
 عقيلو اتراب القصائد.

بن عثماف بن علي 
 ٧بمد ابن القاصح

 (ٕٕٓٔالقراءات)

شرح تنقيح فتح الكرمي ُب ٙبرير أكجو القرآف  ٖٓٔ
 الكرمي.

 (ٖٕٓٔالقراءات) أٞبد الزيات

الشنقيطي ٧بمد اٞبد  شرح تيسّب الوىاب ا٤بناف. ٖٔٔ
 االسود

 (ٔٓٔغريب القرآف)

٧بمد بن ٧بمد بن  شرح حرز األماين للشاطيب. ٕٖٔ
 ا١بزرم٧بمد ابن 

 (ٕٚٓٔالقراءات)

عبد الكرمي بن عبد  شرح حرز األماين للشاطيب. ٖٖٔ
 القادر ا١بعربم

 (ٕٛٓٔالقراءات)

 (ٓٗٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح حرز األماين ككجو التهاين. ٖٗٔ

 (ٔٗٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح حرز األماين ككجو التهاين. ٖ٘ٔ

 (ٕٗٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ التهاين.شرح حرز األماين ككجو  ٖٙٔ

 (ٖٗٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح حرز األماين ككجو التهاين. ٖٚٔ

 (ٗٗٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح حرز األماين ككجو التهاين. ٖٛٔ

 (ٜٕٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح حرز األماين ككجو التهاين. ٜٖٔ
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 (ٖٓٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ التهاين.شرح حرز األماين ككجو  ٓٗٔ

 (ٖٔٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح حرز األماين ككجو التهاين. ٔٗٔ

 (ٕٖٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح حرز األماين ككجو التهاين. ٕٗٔ

 (ٖٖٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح حرز األماين ككجو التهاين. ٖٗٔ

 (ٖٗٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ التهاين.شرح حرز األماين ككجو  ٗٗٔ

 (ٖ٘ٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح حرز األماين ككجو التهاين. ٘ٗٔ

 (ٖٙٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح حرز األماين ككجو التهاين. ٙٗٔ

 (ٖٚٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح حرز األماين ككجو التهاين. ٚٗٔ

 (ٖٛٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ التهاين.شرح حرز األماين ككجو  ٛٗٔ

 (ٜٖٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح حرز األماين ككجو التهاين. ٜٗٔ

 (٘ٗٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح حرز األماين ككجو التهاين. ٓ٘ٔ

 (ٙٗٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح حرز األماين ككجو التهاين. ٔ٘ٔ

 (ٚٗٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ التهاين.شرح حرز األماين ككجو  ٕ٘ٔ

 (ٛٗٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح حرز األماين ككجو التهاين. ٖ٘ٔ

 (ٜٗٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح حرز األماين ككجو التهاين. ٗ٘ٔ

 (ٓ٘ٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح حرز األماين ككجو التهاين. ٘٘ٔ

 (ٔ٘ٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ التهاين.شرح حرز األماين ككجو  ٙ٘ٔ
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 (ٕ٘ٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح حرز األماين ككجو التهاين. ٚ٘ٔ

 (ٖ٘ٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح حرز األماين ككجو التهاين. ٛ٘ٔ

 (ٗ٘ٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح حرز األماين ككجو التهاين. ٜ٘ٔ

 (٘٘ٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ التهاين.شرح حرز األماين ككجو  ٓٙٔ

 (ٙ٘ٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح حرز األماين ككجو التهاين. ٔٙٔ

 (ٚ٘ٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح حرز األماين ككجو التهاين. ٕٙٔ

 (ٛ٘ٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح حرز األماين ككجو التهاين. ٖٙٔ

 (ٜ٘ٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ التهاين.شرح حرز األماين ككجو  ٗٙٔ

 (ٓٙٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح حرز األماين ككجو التهاين. ٘ٙٔ

 (ٔٙٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح درة القارم ُب الظاءات. ٙٙٔ

 (ٜٜ٘اإلعجاز البياين) عبد القاىر ا١برجاين شرح رسالة الرماين ُب إعجاز القرآف. ٚٙٔ

ٔٙٛ 
بياف إعجاز القرآف لئلماـ أيب شرح رسالة 

سليماف ٞبد بن ٧بمد ا٣بطايب ركاية أيب 
 ا٢بسن بن علي بن ا٢بسن الفقيو .

عمر ٧بمد عمر 
 باحاذؽ

 (ٜٜٙاإلعجاز البياين)

إبراىيم بن إ٠باعيل  شرح رسالة حفص أليب ا٤بواىب ا٢بنبلي. ٜٙٔ
 العدكم

 (ٜٛٓٔالقراءات)

ٔٚٓ 
 أٞبد بن عثماف شرح رسم ابن كثّب.

البوزيدم، توُب ُب 
 ٔٔالقرف 

 (ٕٔٔرسم ا٤بصاحف)
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 (ٜٓٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح رموز الشاطبية. ٔٚٔ

ٕٔٚ 
أبو زيد عبد الرٞبن بن  شرح ركاية ابن كثّب ا٤بقرم.

أيب القاسم ا٤بكناسي 
 ا٤بعركؼ بابن القاضي

 (ٜٔٓٔالقراءات)

ٖٔٚ 
شرح ركضة التقرير ُب ا٣بلف بْب اإلرشاد 

 كالتيسّب.
أبو ا٢بسن علي بن أيب 

٧بمد بن أيب سعيد 
 الواسطي

 (ٕٜٓٔالقراءات)

ٔٚٗ 
شرح شعلة على الشاطبية، ا٤بسمى: كنز 

 ا٤بعاين شرح حرز األماين.
أبو عبد ا ٧بمد بن 

أٞبد ا٤بوصلي ا٤بعركؼ 
 بشعلة

 (ٗٓٔٔالقراءات)

ٔٚ٘ 
التدمّبم ابو العباس  شرح شواىد العزيزم.

ا١بليل، اٞبد بن عبد 
 ىػ(٘٘٘)ت

 (ٗٓٔغريب القرآف)

ٔٚٙ 
عبد ا بن ٧بمد بن  شرح طريق الشاطبية.

يوسف ا٤بعركؼ 
 بيوسف أفندم زاده

 (٘ٓٔٔالقراءات)

أٞبد بن ٧بمد بن ٧بمد  شرح طيبة النشر ُب القراءات العشر. ٚٚٔ
 ابن ا١بزرم

 (ٙٓٔٔالقراءات)

سلطاف بن علي بن  شرح طيبة النشر ُب القراءات العشر. ٛٚٔ
 ٧بمد القارم

 (ٚٓٔٔالقراءات)

ٜٔٚ 
٧بمد بن ٧بمد بن  شرح طيبة النشر ُب القراءات العشر.

٧بمد بن إبراىيم بن 
عبد ا٣بالق النويرم 

 ا٤بصرم ا٤بالكي

 (ٛٓٔٔالقراءات)

٧بمد بن ٧بمد بن  شرح طيبة النشر ُب القراءات العشر. ٓٛٔ
٧بمد بن ٧بمد بن علي 

 (ٜٓٔٔالقراءات)
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 بن ا١بزرم 

 (ٓٔٔٔالقراءات) موسى جار ا شرح طيبة النشر ُب القراءات العشر. ٔٛٔ

 (ٔٔٔٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ   شرح طيبة النشر ُب القراءات العشر. ٕٛٔ

 (ٕٔٔٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ   شرح طيبة النشر ُب القراءات العشر. ٖٛٔ

 (ٖٔٔٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ   العشر.شرح طيبة النشر ُب القراءات  ٗٛٔ

 (ٗٔٔٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ   شرح طيبة النشر ُب القراءات العشر. ٘ٛٔ

شرح عدد آم القرآف الكرمي كسوره ككلماتو  ٙٛٔ
 كحركفو كنقطو.

 (ٖٗعد اآلم) ا٤بؤلف ٦بهوؿ  

 (ٕٕٔا٤بصاحف)رسم  ا٤بؤلف ٦بهوؿ   شرح عقيلة أتراب القصائد ُب أسُب ا٤بقاصد. ٚٛٔ

ٔٛٛ 

ابن جبارة شهاب  شرح عقيلة أتراب القصائد ُب أسُب ا٤بقاصد.
الدين ابو العباس اٞبد 

بن ٧بمد بن الويل 
ا٤بقدسي، ا٤بتوَب ُب 

 ىػ ٕٛٚ

 (ٖٕٔرسم ا٤بصاحف)

ٜٔٛ 
شرح عقيلة أتراب القصائد للشاطيب ُب رسم 

 ا٤بصحف.
الكازركين اٞبد بن 

٧بمد بن خضر العمرم 
 الشافعينور الدين 

 (ٕٗٔرسم ا٤بصاحف)

ٜٔٓ 
شرح على باب كقف ٞبزة كىشاـ من 

 الشاطبية.
ا٢بسن بن قاسم بن 

عبد ا ا٤برادم ابن أـ 
 القاسم

 (ٙٔٔٔالقراءات)

 (ٚٔٔٔالقراءات) إدريس بن ٧بمد ا٤بنجرة شرح على منظومة ُب القراءات. ٜٔٔ
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 (ٕٓٔغريب القرآف) أٞبد عبد ا الشقّبات شرح غريب القرآف الكرمي. ٕٜٔ

٧بمد بن أٞبد بن  شرح قصائد ُب القراءات )البديعيات(. ٖٜٔ
 مطرؼ

 (ٕٕٔٔالقراءات)

ٜٔٗ . ا٤بقرئ علي بن ٧بمد  شرح قصيدة ٙبتوم على بياف الوقوؼ اللواـز
 السراحي العبسي

 (ٜٕٕالوقف كاالبتداء)

 (ٖٕٔٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح قصيدة حرز األماين ا٤بعركفة بالشاطبية. ٜ٘ٔ

عبد ا ٧بمد يوسف  شرح قصيدة طيبة النشر ُب القراءات العشر. ٜٙٔ
 زاده

 (ٕ٘ٔٔالقراءات)

شرح قواعد البقرم ُب أصوؿ القراء السبعة  ٜٚٔ
 كيليو اإلدغاـ الكبّب أليب عمرك بن العبلء.

سلطاف بن ناصر 
 ا١ببورم

 (ٕٚٔٔالقراءات)

 (ٕٛٔٔالقراءات) الشافعيسلطاف  شرح كتاب ُب القراءات. ٜٛٔ

ٜٜٔ 
شرح كبل كبلى كنعم كالوقف على كل كاحدة 

 . منهن ُب كتاب ا 
 مكي بن أيب طالب
القيسي األندلسي 

 ىػ( ٖٚٗ)ت

 (ٜٕٔٔالقراءات)

ٕٓٓ 
شرح "كبل" ك"بلى" ك"نعم" كالوقف على كل 

 كاحدة منهن كذكر معانيها كعللها.
مكي بن أىب طالب 
القيسي األندلسي 

 ىػ( ٖٚٗ)ت

 (ٖٕٓالوقف كاالبتداء)

 (ٖٓٔٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح لنظم ُب القراءات. ٕٔٓ

شرح ما اختلف فيو أصحاب أيب ٧بمد  ٕٕٓ
 يعقوب بن إسحاؽ.

أبو العبلء ا٢بسن بن 
 أٞبد ا٥بمداين

 (ٖٔٔٔالقراءات)

ٕٖٓ 
العلمي بكنر بن عبد  شرح متشاهبات القرآف.

ا االمدم، )كاف 
 ىػ(ٚٚٚحيان 

 (٘ٙمتشابو القرآف)
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ٕٓٗ 
العلمي بكنر بن عبد  شرح متشاهبات القرآف.

ا االمدم، )كاف 
 ىػ(ٚٚٚحيان 

 (ٚ٘ٔمشكل القرآف)

شرح مًب الركضات ُب قراءة ٞبزة الزيات  ٕ٘ٓ
 )للسائح السكندرم(.

٧بمد بن عوض زايد 
 ا٢برباكم

 (ٕٖٔٔالقراءات)

٧بمد بن ٧بمد بن  النشر.شرح ٨بتصر قواعد التحرير لطيبة  ٕٙٓ
 جابر ا٤بصرم

 (ٖٖٔٔالقراءات)

ٕٓٚ 
ابن قتيبة ابو ٧بمد عبد  شرح مشكبلت إعراب القرآف.

ا بن مسلم بن قتيبة 
 ىػ(ٕٙٚالدينورم، )ت

 (ٕٚٔإعراب القرآف)

 (ٕٛٔإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ   شرح مشكبلت إعراب القرآف. ٕٛٓ

ٕٜٓ 
علي بن عيسى الرماين  شرح معاين الزجاج.

بن علي، ابو ا٢بسن 
ا٤بعتػزيل النحوم 

 ( ىٖٗٛ)

 (ٗٚمعاين القرآف)

 (ٛ٘ٔمشكل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ   شرح معاين مشكبلت القرآف. ٕٓٔ

ٕٔٔ 
شرح معُب الوقف على قولو تعاىل: )كال 

 حيزنك قو٥بم(.
مكي بن أىب طالب 
القيسي األندلسي 

 ىػ(ٖٚٗ)ت

 (ٖٕٔالوقف كاالبتداء)

 (ٜ٘ٔمشكل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ   شرح مغمضات القرآف. ٕٕٔ

ٕٖٔ 
ابن الزقاؽ علي بن  شرح مفردات القرآف.

القاسم بن يونس ابو 
ا٢بسن االشبيلي، 

 ىػ(٘ٓٙ)

 (ٜٔغريب القرآف)



45 
 

 محل وروده  المؤلف  العنوان م
 )القسم/الرقم(

 (ٕٜغريب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ   شرح مفردات القرآف الكرمي. ٕٗٔ

 (ٕٚٔرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ   شرح مقدمة عقيلة الشاطيب. ٕ٘ٔ

مساعد بن سليماف بن  شرح مقدمة ُب أصوؿ التفسّب البن تيمية. ٕٙٔ
 ناصر الطيار

قواعد التفسّب 
 (ٙٗكأصولو)

شرح مقدمة ُب أصوؿ التفسّب لشيخ اإلسبلـ  ٕٚٔ
 ابن تيمية.

٧بمد بن عمر بن سامل 
 بازموؿ

قواعد التفسّب 
 (ٚٗكأصولو)

فيما يتعلق بقراءة شرح منحة ذم العرش  ٕٛٔ
 كرش.

شعيب بن إ٠باعيل 
 الكيايل

 (ٖ٘ٔٔالقراءات)

 (ٖٙٔٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ   شرح منظومة ابن ا١بزرم ُب القراءات. ٜٕٔ

شرح منظومة الرائية ا٤بوسـو برسم الربىاف ُب  ٕٕٓ
 ىيجاف الفرقاف.

 (ٕٛٔرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ  

ٕٕٔ 
أبو ٧بمد ا٢بسن بن  ﴾ لنافع.ۇ﴿شرح منظومة تتعلق بقراءة 

٧بمد بن عبد ا 
 ا٤بغريب الدراكيل

 (ٖٚٔٔالقراءات)

٧بمد بن ٧بمد بن  شرح منظومة ُب القراءات. ٕٕٕ
 ٧بمد ا١بزرم

 (ٖٛٔٔالقراءات)

 (ٜٖٔٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح منظومة ُب القراءات. ٖٕٕ

ٕٕٗ 

شرح منظومة ُب الناسخ كا٤بنسوخ ُب علـو 
 . القرآف

الوالٌب ٧بمد حيٓب بن 
عمر ا٤بختار بن 
الطالب عبد ا 
 ٖٖٓٔالشنقيطي، )ت

 ىػ(

الناسخ 
 (ٖٕٔكا٤بنسوخ)

أبو عبد ا ٧بمد بن  شرح منظومة ُب ٚبفيف ا٥بمزة ٢بمزة كىشاـ. ٕٕ٘
عبد السبلـ بن ٧بمد 

 (ٔٗٔٔالقراءات)
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 الفاسي

 (ٓٗٔٔالقراءات) ٧بمد أٞبد بن زايد شرح منظومة ُب قراءة نافع. ٕٕٙ

ٕٕٚ 
شرح منظومة: مورد الظمآف ُب رسم القرآف 

)ا٤بنظومة أليب عبد ا ٧بمد بن ٧بمد  
 ىػ. ٛٔٚا٣براز، ا٤بتوَب سنة 

 (ٜٕٔرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ  

ٕٕٛ 
الػمشايل خلف بن  شرح منظومة كجوه القرآف.

٧بمد بن ٧بمد، ابو 
٧بمد زين الدين 

 الشافعي الشيشيِب

 (ٙٔاألشباه كالنظائر)

 (ٕٕٓرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ   شرح مورد الظمآف. ٜٕٕ

ٕٖٓ 
شرح مورد الظمآف ُب رسم أحرؼ القرآف.، 

كىو شرح مورد الظمآف ُب رسم القرآف 
 للخراز.

الفقيو حسْب بن علي 
 الشوشاكم

 (ٕٕٔرسم ا٤بصاحف)

 (ٕٕٕا٤بصاحف)رسم  ا٤بؤلف ٦بهوؿ   شرح نظم ا٣براز ُب الضبط. ٖٕٔ

عثماف بن أٞبد  شرح نظم إعراب البسملة. ٕٖٕ
 النجدم ا٢بنبلي

 (ٜٕٔإعراب القرآف)

ٕٖٖ 
تقي الدين أبو إسحاؽ  شرح هنج الدماثة ُب القراءات الثبلثة.

إبراىيم بن عمر بن 
 إبراىيم ا١بعربم

 (ٗٗٔٔالقراءات)

 (٘ٗٔٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ   شرح هنج القراءة. ٖٕٗ

شرح ىداية ا٤برتاب كغاية ا٢بفاظ كالطبلب  ٖٕ٘
 ىػ(.ٖٗٙللسخاكم، )ت 

(، ٙٙمتشابو القرآف) ؟؟؟ السخاكم
 (ٓٙٔمشكل القرآف)

 (ٚٗٔٔالقراءات)بدر الدين بن قاسم  شرح كقف ٞبزة كىشاـ على ا٥بمز. ٖٕٙ
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 ا٤بالكي
 (ٛٗٔٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ   شرح كقف ٞبزة كىشاـ على ا٥بمز. ٖٕٚ

 (ٕٖٕالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ   كقف ٞبزة كىشاـ على ا٥بمز. شرح ٖٕٛ

 (ٖٖٕالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ   شرح كقف ٞبزة كىشاـ من الشاطبية. ٜٖٕ

إبراىيم ٧بمد ٧بمد  شرح كمعاين جزء تبارؾ )لغوم معجمي( ٕٓٗ
 عَبيس

 (ٕٚمعاين القرآف)

إبراىيم ٧بمد ٧بمد  شرح كمعاين جزء عم )لغوم معجمي(. ٕٔٗ
 عَبيس

 (ٔٚمعاين القرآف)

إبراىيم ٧بمد ٧بمد  شرح كمعاين جزء قد ٠بع )لغوم معجمي(. ٕٕٗ
 عَبيس

 (ٖٚمعاين القرآف)

شفاء ا٤بستشفي ككفاية ا٤بكتفي ُب شرح  ٖٕٗ
 خواص القرآف.

ا٤بكراين عبد ا ٧بمد 
 ا٢بسيِب

 (ٕ٘ٔخواص القرآف)

ٕٗٗ 
الدرة ُب الثبلثة عقد الدرر ا٤بضية ُب شرح 

 ا٤بركية.
أبو عبد ا ٧بمد 
حافظ جراغ مشس 

 الدين

 (ٕٕٗٔالقراءات)

علي أٞبد عبد العاؿ  عوف ا٢بناف ُب شرح أمثاؿ القرآف . ٕ٘ٗ
 الطهطاكم

 (ٕٙأمثاؿ القرآف)

غرائب القرآف كمشكبلتو كبياف شأنو كنزكؿ  ٕٙٗ
 آياتو كمعاين بعض لغاتو كشرح مبهماتو

 (ٖٛمعاين القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ  

غرائب القرآف كمشكبلتو كبياف شأنو كنزكؿ  ٕٚٗ
 آياتو كمعاين بعض لغاتو كشرح مبهماتو.

 (ٖٔٔغريب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ  

غرائب القرآف كمشكبلتو كبياف شأنو كنزكؿ  ٕٛٗ
 آياتو كمعاين بعض لغاتو كشرح مبهماتو.

 (ٗٙٔمشكل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ  

ابن كيكي ٧بمد بن  الرٞبن بشرح مورد الظمآف.فتح  ٜٕٗ
عثماف بن سعيد 

 (ٖٕٛرسم ا٤بصاحف)



48 
 

 محل وروده  المؤلف  العنوان م
 )القسم/الرقم(

 الطوسي

 (ٕٔٛٔالقراءات) ٧بمد بن ٧بمد الطباخ فتح العلي ُب شرح ىبة ا٤بناف. ٕٓ٘

ٕ٘ٔ 
فتح الكبّب ا٤بتعاؿ بشرح ُمذىبة اإلشكاؿ عن 

 بعض كبلـ ذم ا١ببلؿ.
٧بمد بن قاسم بن 
إ٠باعيل األزىرم 

 بالبقرما٤بعركؼ 

 (ٕ٘ٛٔالقراءات)

ٕٕ٘ 
فتح الكرمي الوىاب بشرح ىداية ا٤برتاب 

 كغاية ا٢بفاظ كالطبلب.
علي بن خليل 
البستاين، )ت 

 ىػ(ٛٔٓٔ

 (ٔٚمتشابو القرآف)

ٕٖ٘ 
فتح الكرمي الوىاب بشرح ىداية ا٤برتاب 

 كغاية ا٢بفاظ كالطبلب.
علي بن خليل 
البستاين، )ت 

 ىػ(ٛٔٓٔ

 (ٛٙٔمشكل القرآف)

فتح ا٤بعطي، كغنية ا٤بقرم ُب شرح مقدمة  ٕٗ٘
 كرش ا٤بصرم.

٧بمد بن أٞبد بن عبد 
 ا ا٤بتويل

 (ٕٜٕٔالقراءات)

ٕ٘٘ 
فتح ا٤بناف ُب شرح مورد الظمآف ُب رسم 

 القرآف.
االماـ عبد الواحد بن 

اٞبد بن علي، ابن 
عاشر، توُب سنة 

 ـٖٔٙٔ -ىػ ٓٗٓٔ

 (ٕٓٗرسم ا٤بصاحف)

ٕ٘ٙ 
علم الدين أبو ا٢بسن  القصيد. فتح الوصيد ُب شرح

علي بن ٧بمد بن عبد 
 الصمد السخاكم

 (ٜٕ٘ٔالقراءات)

ٕ٘ٚ 
فرائد ا٤بعاين ُب شرح حرز األماين ككجو 

 التهاين.
أبو عبد ا ٧بمد بن 
٧بمد داكد ابن آجرـك 

 ىػٖٕٚالصنهاجي ت

 (ٜٜٕٔالقراءات)

 (ٖٙٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فصلة من شرح الشاطبية. ٕٛ٘



49 
 

 محل وروده  المؤلف  العنوان م
 )القسم/الرقم(

ٕٜ٘ 
ُب شرح مورد الظمآف من أكؿ باب حكم 

رسم ا٥بمز ُب ا٤بصاحف إىل هناية الكتاب: 
 دراسة كٙبقيقان.

عمر عبد ا علي 
 الثويِب

 (ٕٕ٘رسم ا٤بصاحف)

 (ٖٓ٘ٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ قطعة من شرح قصيدة ُب القراءات. ٕٓٙ

كاشف ا٤بعاين ُب شرح حرز األماين  ٕٔٙ
 للشاطيب.

 (ٕٙ٘ٔالقراءات) أٞبد ا٢بسيِبعباد بن 

 (ٜٜ٘ٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب القراءات )منظومة كشرحها(. ٕٕٙ

ٕٖٙ 
كتاب فيو شرح إعراب قراءات أىل 

 األمصار.
أبو عبد ا ا٢بسْب بن 

أٞبد ا٥بمذاين ابن 
 خالويو

 (ٓٗٙٔالقراءات)

ٕٙٗ 
كشف السر ا٤بصوف كالعلم ا٤بكنوف ُب شرح 

 القرآف.خواص 
٧بمد بن أٞبد بن 

سعيد التميمي، )ت 
 ىػ(٫ٖٜٓبو 

 (ٕٚٓخواص القرآف)

يوسف بن أسد أيب  كشف ا٤بعاين ُب شرح حرز األماين. ٕ٘ٙ
 بكر ا٣ببلطي ا٤بقرئ

 (٘ٙٙٔالقراءات)

ٕٙٙ 
أبو الفضائل عباد بن  كشف ا٤بعاين ُب شرح حرز األماين.

أٞبد بن إ٠باعيل 
 ا٢بسيِب

 (ٙٙٙٔالقراءات)

كفاية األ٤بعي ُب شرح قولو تعاىل: )كقيل يا  ٕٚٙ
 أرض ابلعي( ُب إعجاز القرآف.

٧بمد بن ٧بمد بن 
 ٧بمد ابن ا١بزرم

اإلعجاز 
 (ٖٕٓٔالبياين)

 (ٚٙٙٔالقراءات) مسعود بن ٧بمد ٝبوع كفاية التحصيل ُب شرح التفصيل. ٕٛٙ

كليات التجويد كالقراءات: ٝبع كصياغة  ٜٕٙ
 كدراسة كشرح.

 (ٖٚٙٔالقراءات) عبيدمفتحي 

٧بمد بن أٞبد ا٤بوصلي  كنز ا٤بعاين شرح حرز األماين. ٕٓٚ
 ا٤بعركؼ بشعلة

 (ٚٚٙٔالقراءات)
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 محل وروده  المؤلف  العنوان م
 )القسم/الرقم(

ٕٚٔ 
كنز ا٤بعاين ُب شرح حرز األماين ككجو 

 التهاين.
تقي الدين أبو إسحاؽ 

إبراىيم بن عمر بن 
إبراىيم بن خليل 

 ا١بعربم

 (ٛٚٙٔالقراءات)

ٕٕٚ 
حرز األماين ككجو  لباب ا٤بعاين ُب شرح

 التهاين.
قاسم بن ا٢بافظ بن 

إبراىيم بن ٧بمد 
 الغيلويب القزكيِب

 (ٜٜٙٔالقراءات)

٢بظ األ٢باظ ُب شرح هبجة اللحاظ ٗبا  ٖٕٚ
 ٢بفص من ركضة ا٢بفاظ.

إبراىيم السمنودم 
 ا٤بصرم

 (ٓٓٚٔالقراءات)

لطائف البياف ُب رسم القرآف. )شرح مورد  ٕٗٚ
 الظمآف(،

أبو زيت أٞبد ٧بمد 
 حار

 (ٜٕٛرسم ا٤بصاحف)

شهاب الدين أٞبد بن  لوامع الدرر شرح فوائد الدرر. ٕ٘ٚ
 إ٠باعيل الكوراين

 (ٓٔٚٔالقراءات)

مربز ا٤بعاين ُب شرح قصيدة حرز األماين ُب  ٕٙٚ
 القراءات السبع.

٧بمد بن عمر بن علي 
 بن أٞبد العمادم

 (ٕٕٚٔالقراءات)

ٕٚٚ 
ابو ا٢بسن علي بن  مورد الظمآف. ٦بموع البياف ُب شرح ألفاظ

ا٢بسن الزرىوين الزكايل 
 ا٤بشهور بابن ايب العافية

 (ٕٜٕرسم ا٤بصاحف)
 (ٖٜٕرسم ا٤بصاحف)

ٕٚٛ 
٦بموع البياف ُب شرح ألفاظ مورد الظمآف )ك 
ىو شرح على منظومة مورد الظمآف ُب رسم 

القرآف، أليب عبد ا ٧بمد  ا٣براز، ا٤بتوَب 
 ىػ (. ٛٔٚسنة 

زرىوين علي بن ال
ابراىيم بن ا٢بسن 

 ٕٚٓٔالَبكايل ت )
 ىػ(

 (ٜٕٗرسم ا٤بصاحف)

٨بتصر األمايل ُب شرح القصيدة العلوية ُب  ٜٕٚ
 القراءات السبع.

علي بن عثماف بن 
 القاصح

 (ٙٚٚٔالقراءات)

٨بتصر بلوغ األمنية: شرح نظم ٙبرير مسائل  ٕٓٛ
 الشاطبية.

حسن بن خلف 
 ا٢بسيِب

 (ٜٚٚٔالقراءات)
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 محل وروده  المؤلف  العنوان م
 )القسم/الرقم(

٨بتصر ُب شرح ا٥بداية ُب كجوه القراءات  ٕٔٛ
 كاالعتداؿ على الركايات.

أبو العباس أٞبد بن 
 عمار بن أٞبد ا٤بهدكم

 (ٙٛٚٔالقراءات)

 (ٜ٘ٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٨بتصر من شرح أيب القاسم النويرم. ٕٕٛ

ٕٖٛ 
مرشد ا٣ببلف إىل معرفة عد آم القرآف: شرح 

 ا٢بساف(كتوجيو نظم )الفرائد 
عبد الفتاح القاضي، 

عبد الرزاؽ بن علي بن 
 ابراىيم موسى

 (ٕٙعد اآلم)

مصباح ا٤بريد: شرح رسالة الفتح اجمليد ُب  ٕٗٛ
 قراءة ٞبزة.

السيد عبد الغفار 
 الزيات

 (ٖ٘ٛٔالقراءات)

معامل اليسر شرح ناظمة الزىر ُب علم  ٕ٘ٛ
 الفواصل.

عبد الفتاح القاضي، 
 ٧بمود إبراىيم دعيبس

 (٘ٙعد اآلم)

ٕٛٙ 
٧بمد عارؼ بن إبراىيم  مغِب القراء ُب شرح ٨بتار اإلقراء.

القسطنطيِب ا٤بعركؼ 
 ٕبفظي

 (ٖٚٛٔالقراءات)

 (٘ٚٛٔالقراءات) عثماف بن ٧بمد ا٥بركم مفاتيح الرموز ُب شرح مقاليد ا٢بركؼ. ٕٚٛ

ٕٛٛ 
مناىج أئمة شراح ا١بامع الصحيح لئلماـ 

التفسّب: دراسة البخارم ُب شرح كتاب 
 مقارنة.

عبد ا عبد الكرمي 
 العوضي

 (ٕٙٗمناىج ا٤بفسرين)

مناىج أئمة شراح جامع الَبمذم ُب شرح   ٜٕٛ
 كتاب التفسّب دراسة كموازنة.

 (ٕٗٗمناىج ا٤بفسرين) الزىراء ٧بمد علي عزاـ

ٕٜٓ 
مسعود بن ٧بمد بن  مناىج رسم القرآف ُب شرح مورد الظمآف.

ُب علي ٝبوع، توُب 
 ىػٜٔٔٔسنة 

 (ٕٖٙرسم ا٤بصاحف)

مناىل الركية ُب شرح الدرة ا٤بضية ُب  ٜٕٔ
 القراءات الثبلثة ا٤برضية.

 (ٜٜ٘ٔالقراءات) ٧بمد بن أٞبد مفضل

 (ٖٛٗأحكاـ القرآف)٧بمد بن ا٢بسْب بن  منتهى ا٤براـ ُب شرح آيات األحكاـ. ٕٜٕ
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 القاسم
منح الفريدة ا٢بمصية ُب شرح القصيدة  ٖٜٕ

 ا٢بصرية ُب قراءة اإلماـ نافع.
٧بمد بن عبد الرٞبن 
 بن عظيمة اإلشبيلي

 (ٖٜٚٔالقراءات)

منظومة كشرحها ُب قراءة نافع ركاية كرش  ٜٕٗ
 كقالوف.

 (ٖٕٗٓالقراءات) نصر الوزاف

مسعود بن ٧بمد ٝبوع  منهاج رسم القرآف ُب شرح مورد الظمآف. ٜٕ٘
 السجلماسي الفاسي

 (ٖٚٗرسم ا٤بصاحف)

ٕٜٙ 
نفائس البياف شرح الفرائد ا٢بساف ُب عد آم 

 القرآف.
عبد الفتاح بن عبد 

الغِب القاضي رٞبو ا، 
 ىػٖٓٗٔا٤بتوَب سنة 

 (ٛٙعد اآلم)

أبو حياف ٧بمد بن  نكث األمايل شرح عقد الآليل. ٜٕٚ
 يوسف النحوم

 (ٖٕٓٔالقراءات)
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 اضضوابط صذاف

 ورودهمحل   المؤلف  العنوان م
 )القسم/الرقم(

التفسّب  عابدين طو األسس العسكرية ُب القرآف. ٔ
 (ٕٗٔا٤بوضوعي)

األسس العقدية كالتشريعية كاألخبلقية كما  ٕ
 تصورىا سورة النجم.

 (ٕٛٔأحكاـ القرآف) ٧بمد عمر حويو

األسس العقدية كالتشريعية كاألخبلقية كما  ٖ
 تصورىا سورة النجم.

التفسّب  ا٤بوريتاين٧بمد عمر حوية 
 (ٕ٘ٔا٤بوضوعي)

اإلعجاز التشريعي ُب الزكاة: أكجهو كمعايّبه  ٗ
 كدالالتو االجتماعية.

اإلعجاز  رفعت السيد العوضي
 (ٓ٘ٔالعلمي)

اإلعجاز العلمي ُب القرآف كالسنة تارخيو  ٘
 كضوابطو.

اإلعجاز  عبد ا عبد العزيز ا٤بصلح
 (ٕٗٔالعلمي)

أسسها، كعلومها، كفنوهنا الببلغة العربية:  ٙ
كصور من تطبيقاهتا هبيكل جديد من طريف 

 كتليد.

عبد الرٞبن حسن حبنكة 
 ا٤بيداين

اإلعجاز 
 (ٜٙٗالبياين)

مشعاف سعود عبد  التفسّب اإلشارم أمهيتو كضوابطو. ٚ
 العيساكم

مناىج 
 (ٜٔٔا٤بفسرين)

 مناىج ٧بمد صاحل عطية نصيف التفسّب العقلي حجيتو كضوابطو. ٛ
 (ٕ٘ٔا٤بفسرين)

التفسّب ا٤بقاصدم للنصوص القرآنية: ضوابطو  ٜ
 كتطبيقاتو.

قواعد التفسّب  ٠بّبة بوزياين
 (ٕٚكأصولو)

قواعد التفسّب  ٧بمد ٞبد زغلوؿ التفسّب بالرأم: قواعده كضوابطو كأعبلمو. ٓٔ
 (ٖٕكأصولو)
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 )القسم/الرقم(

التفسّب با٤بأثور: أمهيتو كضوابطو: دراسة  ٔٔ
 النساء.تطبيقية ُب سورة 

قواعد التفسّب  صفوت خلبلوفيتش
 (ٕٗكأصولو)

 -التفكر ُب الكتاب كالسنة: ضوابطو ٕٔ
 عوائقو. -٦باالتو

التفسّب  خالد علي عبداف الغامدم
 (ٜ٘ٗا٤بوضوعي)

التوجيو النحوم كالصرُب للقراءات الشاذة  ٖٔ
 للقرآف الكرمي: أسسو كمظاىره.

 (ٔ٘٘القراءات) أٞبد ٧بمد عبد الدامي

 (ٓ٘ٚالقراءات) علي بن سلطاف القارم الرسالة الضابطية ا٤بكية للشاطبية. ٗٔ
الرسم القرآين ضابطان من ضوابط القراءة  ٘ٔ

 الصحيحة.
رسم  توفيق بن أٞبد العبقرم

 (ٛٚٔا٤بصاحف)

السلوؾ اإلنساين ُب سورة اإلسراء: الضابط  ٙٔ
 كاآلثار.

كفاء عبد ا عبد العزيز 
 الزعاقي

اإلعجاز 
 (ٕٙ٘العلمي)

السنن اإل٥بية ُب األُمم كاألفراد ُب القرآف  ٚٔ
 الكرمي: أصوؿ كضوابط.

التفسّب  ٦بدم ٧بمد ٧بمد عاشور
 (ٙٛٚا٤بوضوعي)

علي بن سلطاف ٧بمد  الضابطية للشاطبية البلمية. ٛٔ
ا٥بركم القارم ا٤بشهور ٗببل 

 علي القارم

 (ٔٚٔٔالقراءات)

العلـو اإلسبلمية: الضوابط ا٤بنهجية ٤بقدمات  ٜٔ
 مناذج من التفسّب كالفقو.

قواعد التفسّب  ٧بمد عبد ا٢بق حنشي
 (ٔ٘كأصولو)

أبو ا٢بسن إبراىيم بن عمر  الضوابط كاإلشارات ألجزاء علم القراءات. ٕٓ
 البقاعي

 (ٙٚٔٔالقراءات)
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 )القسم/الرقم(

القانوف ُب تفسّب النصوص )بياف مناىج  ٕٔ
كقواعد كضوابط تفسّب كشرح النصوص 

 الدينية ُب اإلسبلـ(.

ابو الطيب مولود السريرم 
 السوسي

قواعد التفسّب 
 (ٜ٘كأصولو)

القراءات الشاذة: ضوابطها كاالحتجاج هبا ُب  ٕٕ
 الفقو كالعربية.

 (ٖٓٚٔالقراءات) عبد العلي ا٤بسئوؿ

القراءات ا٤بعاصرة للقرآف الكرمي ُب ضوء  ٖٕ
 ضوابط التفسّب.

 (ٕٙٗٔالقراءات) ٧بمد ٧بمود كالو

القراءة ا١بديدة للقرآف الكرمي ُب ضوء ضوابط  ٕٗ
 التفسّب.

عبد الرزاؽ بن إ٠باعيل 
 ىرماس

قواعد التفسّب 
 (ٓٙكأصولو)

ا٤ببادئ الَببوية كاألسس النفسية ُب القصص  ٕ٘
 القرآين.

اإلعجاز  شاىر ذيب ٧بمد أبوشريخ
 (ٚٔٛالعلمي)

األمنية ُب القرآف ا٥بداية الربانية إىل الضوابط  ٕٙ
 الكرمي.

التفسّب  أٞبد حسن كرزكف
 (ٖٓ٘ٔا٤بوضوعي)

التفسّب  علي تور غوت أسس األخبلؽ ُب القرآف الكرمي. ٕٚ
 (ٜٕٓا٤بوضوعي)

أسس الَببية ُب القرآف الكرمي كالفكر الغريب  ٕٛ
 ا٤بعاصر: دراسة مقارنة.

التفسّب  هبيجة غيائي زياد
 (ٕٕٔا٤بوضوعي)

التفسّب  سفر بن عبد ا البواردم ُب ضوء سورة إبراىيم.أسس الدعوة  ٜٕ
 (ٖٕٔا٤بوضوعي)

التفسّب  زكي دكماف أسس ا٤بعاشرة ُب القرآف الكرمي. ٖٓ
 (ٕٙٔا٤بوضوعي)
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 )القسم/الرقم(

اإلعجاز  منتصر ٧بمود ٦باىد أسس ا٤بنهج القرآين ُب ٕبث العلـو الطبيعية. ٖٔ
(، التفسّب ٜٙالعلمي)

 (ٕٚٔا٤بوضوعي)

التفسّب  عبد ا٢بافظ عثماف علي األمة من خبلؿ سورة النساء.أسس بناء  ٕٖ
 (ٕٓٔا٤بوضوعي)

أسس بناء ا٢بضارة ُب القرآف الكرمي: دراسة  ٖٖ
 موضوعية ُب ضوء الكتاب كالسنة.

التفسّب  قاسم بشرل ٞبيداف أٞبد
 (ٕٔٔا٤بوضوعي)

اإلعجاز  ٧بمد عبد ا عبده دبور أسس بناء القصة ُب القرآف الكرمي. ٖٗ
 (ٗ٘ٔالبياين)

إعجاز القرآف: اإلعجاز ُب دراسات  ٖ٘
السابقْب: دراسة كاشفة ٣بصائص الببلغة 

 العربية كمعايّبىا.

اإلعجاز  عبد الكرمي ا٣بطيب
 (ٜٕٚالبياين)

إيضاح الدالالت من كبلـ النشر ُب ضابط ما  ٖٙ
 جيوز من القراءات.

٧بمد بن أٞبد بن عبد ا 
 متويل

 (ٕٜٕالقراءات)

قواعد التفسّب  علي بن سليماف العبيد تفسّب القرآف الكرمي: أصولو كضوابطو. ٖٚ
 (ٕٙكأصولو)

 (ٖٓٙالقراءات) عمر مامل أبو ا٤براطي ٝبع القراءات القرآنية، قواعده كضوابطو. ٖٛ

 (ٚٓٓٔالقراءات) أٞبد مكي األنصارم سيبويو كالقراءات: دراسة ٙبليلية معيارية. ٜٖ

ضوابط االجتهاد التنزيلي ُب ضوء مقاصد  ٓٗ
 القرآف الكرمي.

قواعد التفسّب  عبد الرزاؽ ككرقية
 (ٜٗكأصولو)
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 )القسم/الرقم(

الناسخ  نادية ٧بمد شريف العمرم ضوابط النسخ عند الفقهاء . ٔٗ
 (ٕ٘ٔكا٤بنسوخ)

 (٘ٚٔٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ضوابط ُب القراءات. ٕٗ
قواعد التفسّب  الكرمي حامدمعبد  ضوابط ُب فهم النص. ٖٗ

 (ٓ٘كأصولو)
 (ٜٔٔغريب القرآف) ٧بمد علي جرادات غريب القرآف: تارخيان كتصنيفان كمعايّب. ٗٗ
قضية اإلعجاز العلمي للقرآف كضوابط  ٘ٗ

 التعامل معو.
اإلعجاز  زغلوؿ راغب النجار

 (٘ٙٚالعلمي)

معايّب التوجيو الفنولوجي للقراءات السبع عند  ٙٗ
 ز٪بلة ُب حجة القراءات.أيب 

 (ٛٗٛٔالقراءات) رانية السقرات

معايّب الشذكذ ُب القراءات القرآنية ُب ضوء  ٚٗ
 علم اللغة ا٢بديث.

 (ٜٗٛٔالقراءات) شاىر إ٠باعيل العريِب

معجم القواعد القرآنية: آيات ٙبوم قواعد  ٛٗ
ضابطة لئل٥بيات كالنبوات كالعبادات كالسلوؾ 

 كا١بهاد.

حسن بن عقيل ٧بمد بن 
 بن موسى الشريف

التفسّب 
 (ٕ٘ٛٔا٤بوضوعي)

 (ٜٙٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة تشتمل على ضوابط ُب القراءات. ٜٗ

منكرك اجملاز ُب القرآف كاألسس الفكرية الٍب  ٓ٘
 يستندكف إليها.

اإلعجاز  إبراىيم عوض
 (ٙٚٗٔالبياين)

منهج اإلماـ الطربم ُب القراءات كضوابط  ٔ٘
 اختيارىا ُب تفسّبه.

زيد بن علي بن مهدم بن 
 أٞبد مهارش

 (ٕ٘ٗٓالقراءات)
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منهج اإلماـ الطربم ُب القراءات كضوابط  ٕ٘
 اختيارىا ُب تفسّبه.

مناىج  زيد علي مهدم مهارش
 (ٕٖٓا٤بفسرين)
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 محل وروده  المؤلف  العنوان م
 )القسم/الرقم(

آيات ا١بهاد ُب القرآف: دراسة موضوعية  ٔ
 كتارخيية كبيانية.

(، ٓٔاإلعجاز البياين) كامل سبلمة الدقس
 (ٖٗالتفسّب ا٤بوضوعي)

آيات الفتح ُب القرآف الكرمي: دراسة داللية  ٕ
 كتارخيية.

 (ٛٙالتفسّب ا٤بوضوعي) رضواف منيسي عبد ا

 (ٚٓٔالقراءات) ٧بمود ا٢بصرم القراء األربعة عشر.أحسن األثر ُب تاريخ  ٖ

عبد اللطيف السعيد  اختبلؼ ا٤بصاحف: دراسة لغوية تارخيية. ٗ
 يوسف ا٣بميس

 (ٔٔرسم ا٤بصاحف)

-اختبلؼ قراءات القرآف: دراسة تارخيية ٘
 فونولوجية.

 (ٕٙٔالقراءات) صاحل سليماف الوىييب

الكرمي: أساليب الشرط كالقسم ُب القرآف  ٙ
 دراسة كصفية تارخيية.

٧بمد عودة سبلمة أبو 
 جرم

 (ٗٔٔاإلعجاز البياين)

 (٘ٔأسباب النزكؿ) ٧بمد أٞبد ا٣بضراكم أسباب النزكؿ ا٤بقدس:التاريخ كالواقع. ٚ

قسم  –استدراكات على تاريخ الَباث العريب  ٛ
 القراءات.

 (ٕٜٔالقراءات) حكمت بن بشّب ياسْب

القرآف الكرمي: دراسة  أسلوب االلتفات ُب ٜ
 تارخيية ٙبليلية كصفية.

 (ٙ٘ٔاإلعجاز البياين) آدـ ادريس ٧بمد

إعجاز القراءات القرآنية: دراسة ُب تاريخ  ٓٔ
 القراءات كا٘باىات القراء.

 (ٖٕٛالقراءات) صربم األشوح

(، ٖٗٔاإلعجاز البياين) عيسى ببلطة إعجاز القرآف الكرمي عرب التاريخ. ٔٔ
 (ٔٗٔالعلمي)اإلعجاز 

 (ٕ٘٘اإلعجاز العلمي) ٧بمد ٨بتار عرفاف إعجاز القرآف الكرمي ُب العلـو ا١بغرافية. ٕٔ

خالد فائق صديق  اآلثار كالتاريخ. ٖٔ
 العبيدم

 (ٕاإلعجاز العلمي)
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ٔٗ 
اال٘باه العلمي ُب التفسّب أدكاتو كأصولو: 

 دراسة تارخيية كمنهجية ُب ضوء علـو القرآف.
إ٠باعيل  عبد الرزاؽ بن

 ىرماس
قواعد التفسّب 

(، مناىج ٕكأصولو)
 (٘ٙا٤بفسرين)

اال٘باه العلمي ُب التفسّب: أدكاره كأصولو:  ٘ٔ
 دراسة تارخيية كمنهجية ُب ضوء علـو القرآف.

عبد الرزاؽ بن إ٠باعيل 
 ىرماس

(، ٚٗاإلعجاز العلمي)
 (ٔالتفسّب العلمي)

سورة اإلعجاز التارخيي كاألديب كالَببوم ُب  ٙٔ
 يوسف.

 (ٚٗٔاإلعجاز العلمي) عبد ا٢بليم عويس

اإلعجاز العلمي ُب القرآف: تأصيل فكرم  ٚٔ
 كتارخيي كمنهج.

 (ٜٔٔاإلعجاز العلمي) سامي أٞبد ا٤بوصلي

اإلعجاز العلمي ُب القرآف كالسنة تارخيو  ٛٔ
 كضوابطو.

عبد ا عبد العزيز 
 ا٤بصلح

 (ٕٗٔاإلعجاز العلمي)

 (ٕٖٕاإلعجاز العلمي) ٧بمد ٧بمود عبد ا العلمي كالتارخيي ُب القرآف الكرمي.اإلعجاز  ٜٔ

ٕٓ 
اإلعجاز العلمي كا١بغراُب ُب القرآف الكرمي: 

مدخل للتكامل لتطوير مناىج ا٤بدارس ك 
 ا٤بعاىد اإلسبلمية.

فوزم عبد السبلـ 
 الشربيِب

 (ٖٖٕاإلعجاز العلمي)

خبلؿ كتابو  اإلعجاز القرآين عند الرافعي من ٕٔ
 "تاريخ آداب العرب".

 (ٖٖٔاإلعجاز البياين) ٧بمد ا٤بدين

اإلعجاز القرآين ُب ضوء االكتشاؼ العلمي  ٕٕ
 ا٢بديث: دراسة تارخيية كتطبيقات معاصرة.

مركاف كحيد شعباف 
 التفتنازم

 (ٖٕٛاإلعجاز العلمي)

البياف ُب ٘بويد القرآف كالرسم القرآين كنبذة  ٖٕ
 ُب تارخيو.

 (ٗٗرسم ا٤بصاحف) رمضاف، ٪بدة

التفسّب التارخيي بْب التصورات الوضعية  ٕٗ
 كالتصور اإلسبلمي.

 (ٕ٘ٗالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد أبو غاًل

٧بمد ٧بمود ٧بمد بِب  التفسّب ا٤بوضوعي: دراسة تارخييو نقدية. ٕ٘
 الدكمي

 (ٙٗٗالتفسّب ا٤بوضوعي)
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ٕٙ 
ُب التفسّب ا٤بوضوعي كالتفسّب التجزيئي 

السنن التارخيية ُب القرآف  -القرآف الكرمي
 . -الكرمي 

 (ٜٔٗالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد باقر الصدر

 (ٕٖ٘التفسّب ا٤بوضوعي) عيسى ٢بيلح ا١بدلية التارخيية ُب القرآف الكرمي ٕٚ

 (ٕٔٗاإلعجاز العلمي) صاحل بن عبد ا العيّبم ا١بغرافيا ك١باـ ا٢بق... ٕٛ

القرآنية برىاف خارؽ على عظمة ا١بغرافية  ٜٕ
 ا٣بالق.

 (ٔٔٗاإلعجاز العلمي) فوزم ٞبيد

ٖٓ 
السلوؾ القيادم ٤بديرة ا٤بدرسة ُب التعامل مع 

األزمات ُب ضوء القرآف الكرمي كالسّبة 
 النبوية: منوذج مقَبح.

 (ٕٚ٘اإلعجاز العلمي) شكرية أٞبد ٧بمد جاف

بن إبراىيم بن فشاخ  إياد السنن التارخيية ُب القرآف اجمليد. ٖٔ
 الركايب

 (ٛٛٚالتفسّب ا٤بوضوعي)

 (ٚٓٛالتفسّب ا٤بوضوعي) عبد الصبور مرزكؽ السّبة النبوية ُب القرآف الكرمي. ٕٖ

عبد العليم عبد الرٞبن  الظواىر ا١بغرافية بْب العلم كالقرآف. ٖٖ
 خضر

( ٕٚ٘اإلعجاز العلمي)
 (ٜٗٓا٤بوضوعي)التفسّب 

ُب القرآف الكرمي من منظور الظواىر ا١بغرافية  ٖٗ
 تربوم.

فوزم عبد السبلـ 
 الشرببيِب

( ٖٚ٘اإلعجاز العلمي)
 (ٜ٘ٓا٤بوضوعي)التفسّب 

( ٗٚ٘اإلعجاز العلمي) عطية ٧بمد عطية الظواىر الفلكية كا١بغرافية ُب القرآف الكرمي. ٖ٘
 (ٜٚٓا٤بوضوعي)التفسّب 

العدؿ ُب القرآف كالسنة كأشهر قصص العدؿ  ٖٙ
 كالتاريخ. ُب األدب

 (ٕٜٚالتفسّب ا٤بوضوعي) ىبلؿ ٧بمد العيسى

 (ٜٖٗٔالقراءات) عبد ا٥بادم الفضلي القراءات القرآنية: تاريخ كتعريف. ٖٚ

حجيتها  -ثبوهتا  -القراءات القرآنية: تارخيها  ٖٛ
 أحكامها. –

عبد ا٢بليم بن ٧بمد 
 ا٥بادم قابة

 (ٖٜٖٔالقراءات)
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ٖٜ 
مقاالت عن  فيليب دم طرازم أثرم .القرآف : ٕبث علمي تارخيي 

( ٔٙٔا٤بصاحف)
مقاالت عن 

 (ٕٙٔا٤بصاحف)
٧بمد عبد ا ا٤بهدم  القرآف الكرمي تارخيو كعلومو. ٓٗ

 البدرم
 (ٜٕ٘رسم ا٤بصاحف)

القوانْب القرآنية للحضارات: دراسة قرآنية  ٔٗ
 ألحداث التاريخ

خالد فائق صديق 
 العبيدم

( ٙٗٔٔا٤بوضوعي)التفسّب 
 (ٜٙٚاإلعجاز العلمي)

مقاالت عن  اٞبد اللدف ا٤براحل التارخيية لعلم القراءات. ٕٗ
 (ٖٕٛا٤بصاحف)

عبد اللطيف السعيد  ا٤بصاحف كالقراءات: دراسة لغوية تارخيية. ٖٗ
 يوسف ا٣بميسي

 (ٕٖٛٔالقراءات)

مقاالت عن  ٧بمد عبد العزيز مرزكؽ ا٤بصحف الشريف دراسة تارخيية فنية . ٗٗ
 (ٕٕٙا٤بصاحف)

النسخ ُب القرآف الكرمي : مفهومو ، كتارخيو ،  ٘ٗ
 كدعاكاه .

٧بمد صاحل علي 
 مصطفى

 (ٔٙٔالناسخ كا٤بنسوخ)

 (ٕٚٙٔالقراءات) ٟبيس السعيد جابر صقر الواحة ا٣بضراء ُب تاريخ القراءة كالقراء. ٙٗ

الوجوه كالنظائر ُب القرآف الكرمي تاريخ  ٚٗ
 كتطور.

مطلك كادم عبد الرٞبن 
 ا١ببورم

 (ٙٗاألشباه كالنظائر)

ببلغة القرآف بْب الفن كالتاريخ: دراسة تارخيية  ٛٗ
 فنية مقارنة

 (ٓٔ٘اإلعجاز البياين) فتحي أٞبد عامر

 (ٜٖٗالقراءات) عبد ا٥بادم الفضلي تاريخ القراءات القرآنية ٜٗ

 (ٖٓ٘القراءات) ٧بمد ا٤بختار كلد أباه تاريخ القراءات ُب ا٤بشرؽ كا٤بغرب. ٓ٘

مقاالت عن  علي حسن البوالقي تاريخ القرآف الكرمي . ٔ٘
 (ٖ٘ا٤بصاحف)
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موسى جار ا  تاريخ القرآف كا٤بصاحف. ٕ٘
 رستوفدكين

 (٘ٗرسم ا٤بصاحف)

مقاالت عن  ٧بمد طاىر الكردم تاريخ القرآف كغرائب ر٠بو كحكمو . ٖ٘
 (ٖٙا٤بصاحف)

مقاالت عن  ٦بلة ا٤بنهل/ السعودية * كحكمو .تاريخ القرآف كغرائب ر٠بو  ٗ٘
 (ٖٚا٤بصاحف)

٘٘ 
 -٦بلة ا٤بنار  –التحرير  تاريخ ا٤بصاحف .

 ٜٕٔص  - ٓٔا١بزء 
مقاالت عن 

 (ٜٖا٤بصاحف)
مقاالت عن 

 (ٓٗا٤بصاحف)
 -٦بلة ا٤بنار  –التحرير  تاريخ ا٤بصاحف . ٙ٘

 ٓٙٔص  - ٓٔا١بزء 
مقاالت عن 

 (ٔٗا٤بصاحف)

٘ٚ 
ا٤بصحف الشريف با٤بغرب )الوراقة تاريخ 

 ا٤بصحفية( .
مقاالت عن  ٧بمد ا٤بنوين

(، مقاالت ٖٗا٤بصاحف)
 (ٕٗعن ا٤بصاحف)

تاريخ تطور كتابة القرآف الكرمي ُب ببلد فارس  ٛ٘
. 

مقاالت عن  صادؽ العبادم
 (ٖٖا٤بصاحف)

تاريخ ٝبع ك كتابة ك طباعة القرآف الكرمي ك  ٜ٘
 العربية السعودية.دكر رائد ك كبّب للمملكة 

مقاالت عن  صفية أٞبيد الزايد
 (ٕٖا٤بصاحف)

ٙٓ 
تاريخ طباعة القرآف الكرمي بالعربية ُب أكركبا 

ُب القرنْب السادس عشر كالسابع عشر 
 ا٤بيبلديْب .

مقاالت عن  حيٓب ٧بمود جنيد ساعاٌب
 (ٖٗا٤بصاحف)

 (ٓٔٔمناىج ا٤بفسرين) علي حسن العريض تاريخ علم التفسّب كمناىج ا٤بفسرين. ٔٙ

ٕٙ 
(، ٙٗرسم ا٤بصاحف) ٧بمد زايد يوسف تاريخ كتابة ا٤بصحف الشريف.

مقاالت عن 
 (ٖٛا٤بصاحف)
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ٖٙ .  (٘ٔٗاإلعجاز العلمي) ٧بمد ٧بمود عبد ا ٝباؿ القرآف كىيمنتو على التاريخ كالعلـو

(، ٕٛٗالعلمي)اإلعجاز  فراس نور ا٢بق، كآخركف حقائق تارخيية من القرآف الكرمي. ٗٙ
 (ٚٚ٘التفسّب ا٤بوضوعي)

حوؿ إعجاز القرآف أك تاريخ مسألة  ٘ٙ
 اإلعجاز.

(، ٘ٓٛاإلعجاز البياين) طو عبد القوم
 (ٔٗٗاإلعجاز العلمي)

 (ٕٙٗاإلعجاز العلمي) ٧بمد متويل موسى دراسات جغرافية من كحي القرآف. ٙٙ

كجوه  -دراسات حوؿ القرآف الكرمي: تارخيو  ٚٙ
 تفسّبه كمفسركه. -حكم ترٝبتو  -إعجازه 

 (ٖٙٗاإلعجاز العلمي) إ٠باعيل أٞبد الطحاف

دراسات كمباحث ُب تاريخ التفسّب كمناىج  ٛٙ
 ا٤بفسرين.

حسن يونس حسن 
 عبيدك

 (ٜ٘ٔمناىج ا٤بفسرين)

ٜٙ 
دراسة مقارنة إلجراءات العقوبات ا٤بدرسية 

ُب اإلدارة بْب الفكر الَببوم اإلسبلمي كعلم 
ا٢بديث من خبلؿ القرآف الكرمي النفس 

 كالسّبة النبوية الشريفة.

 (ٕٚٗاإلعجاز العلمي) قاسم سليماف ا٢بسْب

 (ٗٛٔرسم ا٤بصاحف) غاًل قدكرم ا٢بمد رسم ا٤بصحف. دراسة لغوية تارخيية. ٓٚ

 (ٜٛٚالتفسّب ا٤بوضوعي) اٞبد الشاكر سنن التغّب التارخيي ُب القرآف الكرمي. ٔٚ

ُب القرآف الكرمي كالعهد القدمي: عزيز كعزرا  ٕٚ
 دراسة لغوية تارخيية مقارنة.

 (ٖٜٓالتفسّب ا٤بوضوعي) عبد الرٞبن علي عوؼ

 (ٗٛٓٔاإلعجاز البياين) عدناف ٧بمد زرزكر علـو القرآف كإعجازه كتاريخ توثيقو. ٖٚ

 (ٜٔٔغريب القرآف) ٧بمد علي جرادات غريب القرآف: تارخيان كتصنيفان كمعايّب. ٗٚ

 (٘٘ٙاإلعجاز العلمي) هنلة تاج السر فرعوف موسى بْب القرآف كالتاريخ كالعلم. ٘ٚ

 (ٖٗٔٔاإلعجاز البياين) أٞبد عبد الغفار –ُب الدراسات القرآنية: ا١بانب التارخيي  ٙٚ
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 ا١بانب الببلغي. –ا١بانب األسلويب 
مقاالت عن  إبراىيم السامرائي ُب تاريخ القرآف . ٚٚ

 (ٓ٘ٔا٤بصاحف)

ٚٛ 
قراءة األربعة الشواذ: ا٢بسن البصرم 
كاألعمش الكوُب كابن ٧بيصن ا٤بكي 

 كاليزيدم البصرم: دراسة لغوية تارخيية.

أٞبد مصطفى أٞبد أبو 
 ا٣بّب

 (ٕٙٗٔالقراءات)

كتابة القرآف الكرمي بغّب الرسم العثماين:  ٜٚ
 دراسة تارخيية موضوعية

 (ٕٔٚرسم ا٤بصاحف) مها عبد ا ا٥بدب

صابر حسن ٧بمد أبو  كشف الضياء ُب تاريخ القراءات كالقراء. ٓٛ
 سليماف

 (ٜ٘ٙٔالقراءات)

 (ٜٕٓرسم ا٤بصاحف) ٧بمد علي األشيقر ات من تاريخ القرآف. ٔٛ

ٕٛ 
٦بمع ا٤بلك فهد لطباعة ا٤بصحف الشريف 

با٤بدينة ا٤بنورة : أعظم مؤسسة إسبلمية عرفها 
 التاريخ ا٤بعاصر.

مقاالت عن  ٧بمد األسعد
 (ٕٚٔا٤بصاحف)

مدخل إىل القرآف الكرمي: عرض تارخيي ك  ٖٛ
 ٙبليل مقارف.

(، ٖٜٕٔاإلعجاز البياين) ٧بمد عبد ا دراز
 (ٖٓٛاإلعجاز العلمي)

ٛٗ 
مع القرآف الكرمي ُب تارخيو ، خصائصو ، 

أحكامو ، أسراره ، قراءاتو ، آداب تبلكتو ، 
 ناسخو كمنسوخو.

 (ٙٗٛٔالقراءات) شعباف ٧بمد إ٠باعيل

ٛ٘ 
مفاىيم جغرافية ُب القصص القرآين: قصة 

 ذم القرنْب.
عبد العليم عبد الرٞبن 

 خضر
(، ٜٙٛاإلعجاز العلمي)

التفسّب 
 (ٜٕٚٔا٤بوضوعي)

من اإلعجاز العلمي ُب القرآف ُب ضوء  ٙٛ
 الدراسات ا١بغرافية الفلكية كالطبيعية.

 (ٖٕٜاإلعجاز العلمي) حسن أبو العينْب

من ا٤بخطوط إىل ا٤بطبوع : تاريخ ا٤بصحف  ٚٛ
 الشريف بتونس.

٧بمد الصادؽ عبد 
 اللطيف

مقاالت عن 
 (ٖٛٓا٤بصاحف)
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 (ٖ٘ٗٔاإلعجاز البياين) أٞبد مظهر العظمة من تاريخ القرآف كإعجازه. ٛٛ

مصر –٦بلة ا٤بقتطف  * نبذة ُب تاريخ رسم ا٤بصحف. ٜٛ مقاالت عن  
 (ٖٙٔا٤بصاحف)
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آيات الشهادة على اإلنساف يـو القيامة ُب  ٔ
 القرآف الكرمي: دراسة موضوعية.

مّبفت علي قاسم 
 الشمايل

 (ٓ٘التفسّب ا٤بوضوعي)

( ٕٗالعلمي)اإلعجاز  ماىر أٞبد الصوُب آيات ا ُب خلق اإلنساف كبعثو كحسابو. ٕ
 (٘ٚالتفسّب ا٤بوضوعي)

آيات ا ُب نشأة ا٢بياة على األرض كظهور  ٖ
 اإلنساف كُب البحار كايطات كاألهنار.

(، ٖٖاإلعجاز العلمي) ماىر أٞبد الصوُب
 (ٗٛالتفسّب ا٤بوضوعي)

اآليات الكونية ُب القرآف الكرمي كأثرىا ُب  ٗ
 تقومي اإلنساف.

إبراىيم أٞبد ٧بمد عبد 
 ا

(، ٖٛاإلعجاز العلمي)
 (ٜٛالتفسّب ا٤بوضوعي)

األُمة ا٤بسلمة ُب القرآف: دراسة ٤بعُب األمة  ٘
 كبعدىا السياسي.

 (ٕٜٕالتفسّب ا٤بوضوعي) رضواف ٝباؿ يوسف

 (ٛٛٔالتفسّب ا٤بوضوعي) أٞبد رشيد حسْب األساليب القرآنية ُب تقومي الغرائز اإلنسانية. ٙ

كشؤكف الدكلة اإلسبلمية األصوؿ السياسية  ٚ
 ُب القرآف الكرمي.

 (ٕ٘ٗالتفسّب ا٤بوضوعي) سليماف عبد الرٞبن عودة

 (ٕٖأمثاؿ القرآف) رنا أٞبد بساـ القدسي األمثاؿ ُب القرآف كأثرىا ُب تربية اإلنساف . ٛ

األمن ُب رحاب القرآف سياسيان كاقتصاديان  ٜ
 كفكريان كاجتماعيان.

نايل ٩بدكح ٧بمد عوض 
 ا أبو زيد

 (ٕٚٛالتفسّب ا٤بوضوعي)

عبد الرٞبن ٧بمد  اإلسبلـ كاإلنساف ا٤بعاصر: دراسة نفسية. ٓٔ
 العيسوم

 (ٜٜاإلعجاز العلمي)

 (ٓٔٔاإلعجاز العلمي) نبيل ٧بمد السمالوطي اإلسبلـ كقضايا علم النفس ا٢بديث. ٔٔ

اإلعجاز اإل٥بي ُب خلق اإلنساف كتفنيد  ٕٔ
 نظرية داركف.

 (ٗٗٔاإلعجاز العلمي) نبيل النشواٌب ٧بمد

اإلعجاز العلمي للقرآف الكرمي ُب علم النفس  ٖٔ
 كالتحليل النفسي.

 (ٜٕٕاإلعجاز العلمي) ٧بمد رمضاف ٧بمد
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 (ٕٗٛاإلعجاز العلمي) عبد الرٞبن ٝبيل قصاص اإلعجاز القرآين ُب القانوف الدكيل اإلنساين. ٗٔ

 (ٕٓٛاإلعجاز العلمي) بدر ٧بمود الدمهوجي ا٢بياة البشرية.اإلعجاز القرآين ُب تأكيد حق  ٘ٔ

 (ٖٕٚاإلعجاز العلمي) عكاشة عبد ا٤بناف الطييب اإلعجاز ُب خلق اإلنساف. ٙٔ

 (ٜٕٙالتفسّب ا٤بوضوعي) عبد ا٢بميد ٧بمود طهماز اإلنساف بْب األمل كاألجل ُب سورة ا٢بجر. ٚٔ

 اإلنساف بْب التقدير كالتكليف ُب سورة ٛٔ
 يونس.

 (ٜٕٚالتفسّب ا٤بوضوعي) عبد ا٢بميد ٧بمود طهماز

عبد ا٢بميد ٧بمد عبد  اإلنساف بْب ا٢بقائق القرآنية كا٤بعارؼ الطبية. ٜٔ
 العزيز

 (ٖٔٔاإلعجاز العلمي)

اإلنساف بْب السراء كالضراء ُب تصوير القرآف  ٕٓ
 الكرمي دراسة موضوعية

 (ٜٕٛا٤بوضوعي)التفسّب  ٧بمد السيد ٧بمد يوسف

اإلنساف بْب السمو كا٥ببوط ُب سورة يوسف  ٕٔ
 دراسة موضوعية.

 (ٜٜٕالتفسّب ا٤بوضوعي) ٠بّبة ٧بمد عبدا جالية

 (ٕٖٔاإلعجاز العلمي) شوقي أبو خليل اإلنساف بْب العلم كالدين. ٕٕ

 (ٖٓٓا٤بوضوعي)التفسّب  ٧بمد سعيد الناصرم اإلنساف بْب القرآف ك العلم كالفلسفة. ٖٕ

 (ٖٗٓالتفسّب ا٤بوضوعي) عباس ٧بمود العقاد اإلنساف ُب القرآف الكرمي. ٕٗ

 (ٖ٘ٓالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد الصباغ اإلنساف ُب القرآف الكرمي. ٕ٘

ٕٙ 
اإلنساف ُب القرآف الكرمي: اإلنساف كعقيدتو 

ُب الوجود، اإلنساف كنشأتو ُب الكوف، 
اإلنساف كمصّبه  اإلنساف كمسّبتو ُب الدنيا،

 بعد ا٤بوت.

 (ٖٙٓالتفسّب ا٤بوضوعي) السعيد عاشور

اإلنساف ُب القرآف الكرمي كجودان كغاية:  ٕٚ
 دراسة موضوعية.

 (ٖٚٓالتفسّب ا٤بوضوعي) أٞبد عبدا علي ٧بمد
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عبد العليم عبد الرٞبن  اإلنساف ُب الكوف بْب القرآف كالعلم. ٕٛ
 خضر

 (ٖ٘ٔاإلعجاز العلمي)

 (ٖٖٔاإلعجاز العلمي) ٧بمد زكي سويداف اإلنساف ُب أحسن تقومي. ٜٕ

 (ٖٛٓالتفسّب ا٤بوضوعي) حسن الباش اإلنساف ُب ميزاف القرآف. ٖٓ

اإلنساف من البداية إىل النهاية ُب سورة  ٖٔ
 ا٤بؤمنوف.

 (ٜٖٓالتفسّب ا٤بوضوعي) عبد ا٢بميد ٧بمود طهماز

خلقو اإلنساف ىذا الكائن العجيب: أطوار  ٕٖ
 كتصويره ُب الطب كالقرآف.

 (ٖٗٔاإلعجاز العلمي) تاج الدين ٧بمود ا١باعوين

 (ٖٔٔالتفسّب ا٤بوضوعي) منّب أٞبد قاضي اإلنساف كالشيطاف ُب القرآف الكرمي. ٖٖ

اإلنساف كالقرآف كجهان لوجو: التفاسّب القرآنية  ٖٗ
 ا٤بعاصرة.

 (ٖٖٔا٤بوضوعي)التفسّب  أٞبيدة النيفر
 (ٜٗا٤بفسرين)مناىج 

اإلنساف كالكوف: سلسلة آيات من اإلعجاز  ٖ٘
 العلمي ُب القرآف الكرمي.

 (ٖٙٔاإلعجاز العلمي) حاًب البشتاكم

 (ٖٗٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد ٧بمد قاركط اإلنساف كالنفس ُب ضوء الكتاب كا٢بديث. ٖٙ

اإلنساف كجوده كخبلفتو ُب األرض ُب ضوء  ٖٚ
 القرآف الكرمي.

الرٞبن إبراىيم عبد 
 ا٤بطركدم

 (ٖٓٔالتفسّب ا٤بوضوعي)

 (ٕٖٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد سعيد الناصرم اإلنساف كعمارة األرض ُب القرآف الكرمي. ٖٛ

التأصيل اإلسبلمي لعلم النفس ُب ضوء  ٜٖ
 توجيهات القرآف الكرمي كالسنة النبوية.

(، ٖٛٗاإلعجاز العلمي) ٝبيلة عبد ا حسن سقا
 (ٖٖٚالتفسّب ا٤بوضوعي)

ٗٓ 
التصور اإلسبلمي للعبلقات اإلنسانية ُب 

اإلدارة من خبلؿ القرآف الكرمي كالسنة النبوية 
 الشريفة ُب ضوء الفكر اإلدارم ا٢بديث.

(، ٖٛٙاإلعجاز العلمي) ٧بمد قاسم رشيد
 (ٙٔٗالتفسّب ا٤بوضوعي)

(، ٖٚٚاإلعجاز العلمي) أٞبد عبد اجمليد سيد التفسّب اإلسبلمي للسلوؾ اإلنساين. ٔٗ
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 (ٖالتفسّب العلمي)
 (٘٘خواص القرآف) عكاشة عبد ا٤بناف الطييب ا١بن : تلبسو باإلنساف كعبلجو بالقرآف . ٕٗ

 (ٜٔ٘التفسّب ا٤بوضوعي) البزدم ا٢بقوؽ كالسياسة ُب القرآف الكرمي. ٖٗ

 (ٖٜ٘التفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد سعيد الناصرم ا٢بقيقة القرآنية ُب أصل النوع البشرم. ٗٗ

ا٢بمل ك خلقة اإلنساف بْب الطب ا٢بديث  ٘ٗ
 كالقرآف.

 (ٖٛٗاإلعجاز العلمي) حامد الغوايب

 (٘ٔٙالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد طالب مدلوؿ ا٢بواس اإلنسانية ُب القرآف الكرمي. ٙٗ

السحر بْب علم النفس كالباراسيكولوجيا  ٚٗ
 كالقرآف.

 (ٚٔ٘العلمي)اإلعجاز  حسن الشقرماين

السلوؾ اإلنساين ُب سورة اإلسراء: الضابط  ٛٗ
 كاآلثار.

كفاء عبد ا عبد العزيز 
 الزعاقي

 (ٕٙ٘اإلعجاز العلمي)

ٜٗ 
الشخصية اإلنسانية كما صورىا القرآف الكرمي 
كانعكاس مثلها على صورة البطل ُب األدب 

 العريب.

(، ٜٜٚاإلعجاز البياين) عدناف يوسف سكيك
 (ٜٓٛا٤بوضوعي)التفسّب 

 (ٙٙ٘اإلعجاز العلمي) لطفي بركات أٞبد الطبيعة البشرية ُب القرآف الكرمي. ٓ٘

( ٜٙ٘اإلعجاز العلمي) اٞبد ا٢ببايب الطرؽ الَببوية كعلم النفس من القرآف الكرمي. ٔ٘
 (ٜٛٛا٤بوضوعي)التفسّب 

 (ٜ٘٘ا٤بوضوعي)التفسّب  ٧بمد كامل حسن اامي العبلقات اإلنسانية ُب القرآف الكرمي. ٕ٘

ٖ٘ 
القانوف ُب تفسّب النصوص )بياف مناىج 
كقواعد كضوابط تفسّب كشرح النصوص 

 الدينية ُب اإلسبلـ(.

ابو الطيب مولود السريرم 
 السوسي

قواعد التفسّب 
 (ٜ٘كأصولو)

(، ٜ٘ٙاإلعجاز العلمي) عبد العلي ا١بسماين القرآف الكرمي كعلم النفس: اإلدراؾ اإلنساين. ٗ٘
التفسّب 
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 (ٔٛٓٔا٤بوضوعي)
 (ٔٔٚاإلعجاز العلمي) الطاىر توفيق القرآف كاإلعجاز ُب خلق اإلنساف. ٘٘

( ٕٛٚاإلعجاز العلمي) مفتاح ٧بمد عبد العزيز القرآف كعلم النفس. ٙ٘
 (ٙٙٓٔا٤بوضوعي)التفسّب 

( ٜٕٚاإلعجاز العلمي) عبد الوىاب ٞبودة القرآف كعلم النفس. ٚ٘
 (ٚٙٓٔا٤بوضوعي)التفسّب 

( ٖٓٚاإلعجاز العلمي) ٧بمد عثماف ٪باٌب القرآف كعلم النفس. ٛ٘
 (ٛٙٓٔا٤بوضوعي)التفسّب 

( ٖٔٚاإلعجاز العلمي) ٧بمد مصطفى زيداف القرآف كعلم النفس. ٜ٘
 (ٜٙٓٔا٤بوضوعي)التفسّب 

 (ٕٖٚالعلمي)اإلعجاز  عبد العلي ا١بسماين القرآف كعلم النفس. ٓٙ

ٙٔ 
القرآف كعلم النفس: الشخصية ا٤بسلمة 

 حسب ا٤بنهاج القرآين.
(، ٖٗٚاإلعجاز العلمي) عبد العلي ا١بسماين

التفسّب 
 (ٔٚٓٔا٤بوضوعي)

القرآف كعلم النفس: النفس ُب ا٤بنهج  ٕٙ
 القرآين.

 (ٖٙٚاإلعجاز العلمي) عبد العلي ا١بسماين

ا٤بنهج القرآف كعلم النفس: النفس ُب  ٖٙ
 القرآين.

التفسّب  عبد العلي ا١بسماين
 (ٓٚٓٔا٤بوضوعي)

القرآف كعلم النفس: رقي عقل اإلنساف  ٗٙ
 بالعلم كاإلدياف.

 (ٖٖٚاإلعجاز العلمي) عبد العلي ا١بسماين

ٙ٘ 
(، ٖ٘ٚاإلعجاز العلمي) عبد العلي ا١بسماين القرآف كعلم النفس: نداء الفطرة اإلدياين.

التفسّب 
 (ٕٚٓٔا٤بوضوعي)

(، ٖٛٚاإلعجاز العلمي) عبد العلي ا١بسماين القرآف كعلـو اإلنساف، مناىج كآفاؽ. ٙٙ
التفسّب 
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 (ٖٚٓٔا٤بوضوعي)
عائشة عبد الرٞبن )بنت  القرآف كقضايا اإلنساف. ٚٙ

 الشاطئ(
 (ٖٗٚاإلعجاز العلمي)

سيد ٧بمد ساداٌب  القلب ُب القرآف كأثره ُب سلوؾ اإلنساف. ٛٙ
 الشنقيطي

التفسّب 
 (ٓٗٔٔا٤بوضوعي)

القواعد التشريعية ٢بقوؽ اإلنساف من خبلؿ  ٜٙ
 القرآف كالسنة.

 (ٜٜٖأحكاـ القرآف) عبد اجمليد الزركدكين

القيادة السياسية ُب ا٤بنظور القرآين من خبلؿ  ٓٚ
 ٘بربة موسى عليو السبلـ.

التفسّب  حسنات عوض ساٌب
 (ٚٗٔٔا٤بوضوعي)

ٚٔ 
األخبلقية ُب السياسة ا٤بالية اإلسبلمية القيم 

منوذج لئلعجاز القرآين كالنبوم ُب اجملالْب 
 االقتصادم كا٤بايل.

 (ٔٚٚاإلعجاز العلمي) السيد عطية عبد الواحد

التفسّب  كىبة الزحيلي القيم اإلنسانية ُب القرآف الكرمي. ٕٚ
 (ٓ٘ٔٔا٤بوضوعي)

 (ٖٚٚاإلعجاز العلمي) وريس بوكامم الكتب ا٤بقدسة كالعلم كأصل اإلنساف. ٖٚ

ٚٗ 
(، ٚٛٚاإلعجاز العلمي) رجاء عبد ا٢بميد عرايب الكوف كاألرض كاإلنساف ُب القرآف العظيم.

التفسّب 
 (ٗٙٔٔا٤بوضوعي)

ٚ٘ 
(، ٜٓٚاإلعجاز العلمي) بساـ دفضع الكوف كاإلنساف بْب العلم كالقرآف.

التفسّب 
 (ٙٙٔٔا٤بوضوعي)

ٚٙ 
(، ٜٔٚاإلعجاز العلمي) ا٥بادم ثابت القرآف الكرمي.الكوف كاإلنساف ُب 

التفسّب 
 (ٚٙٔٔا٤بوضوعي)

ا٤بؤثرات ا٢بسية على النفس البشرية ُب ضوء  ٚٚ
 اآليات القرآنية.

عبد ا٢بكيم بن سامل بن 
 سيف الشاـ

(، ٜٛٙاإلعجاز العلمي)
التفسّب 
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 (ٚٗٗٔا٤بوضوعي)
التفسّب  التومي٧بمد  اجملتمع اإلنساين ُب القرآف الكرمي. ٛٚ

 (ٚٛٔٔا٤بوضوعي)
ا٤بدخل إىل علم النفس اإلسبلمي: ا٢برية  ٜٚ

 كالسيادة ُب اإلسبلـ.
 (ٜٕٛاإلعجاز العلمي) عدناف السبيعي

التفسّب  اٞبد ابراىيم مهنا ا٤بعاين اإلنسانية ُب القرآف الكرمي. ٓٛ
 (ٕٕٚٔا٤بوضوعي)

عبد ا بن عبد العزيز  ا٤بنح اإل٥بية ُب إقامة ا٢بجج على البشرية. ٔٛ
 ا٤بصلح

 (ٜٜٗاإلعجاز العلمي)

التفسّب  أٞبد شفيق ا٣بطيب النيب ُب القرآف الكرمي: اإلنساف كالرسوؿ. ٕٛ
 (ٙٚٗٔا٤بوضوعي)

النفس اإلنسانية بْب القرآف الكرمي كالدراسات  ٖٛ
 النفسية ا٢بديثة.

 (ٕٗٓٔاإلعجاز العلمي) عبلء الدين ٧بمد سلطاف

 (ٕٙٓٔاإلعجاز العلمي) إبراىيم ٧بمد سرسيق اإلنسانية ُب القرآف الكرمي.النفس  ٗٛ

زكي مصطفى ٧بمد  النفس اإلنسانية ُب القرآف الكرمي. ٘ٛ
 البشايرة

التفسّب 
 (ٔٔ٘ٔا٤بوضوعي)

التفسّب  سانوسيابن ا٢بج ركحايل النفس اإلنسانية ُب القرآف الكرمي. ٙٛ
 (ٕٔ٘ٔا٤بوضوعي)

ُب الكتاب كالسنة: دراسة النفس اإلنسانية  ٚٛ
 ٙبليلية.

التفسّب  زكي مصطفى بشايرة
 (ٖٔ٘ٔا٤بوضوعي)

التفسّب  أٞبد فارس النماذج اإلنسانية ُب القرآف الكرمي. ٛٛ
 (ٕٓ٘ٔا٤بوضوعي)

 (ٙ٘٘ٔاإلعجاز البياين) ٧بمد فتح ا كولن النور ا٣بالد: ٧بمد معجزة اإلنسانية. ٜٛ

القرآف الكرمي كأسرار الركح ا٥بندسة الوراثية ُب  ٜٓ
 كخلق اإلنساف.

اإلعجاز  ٧بمد ٧بمود عبد ا
(، التفسّب ٛ٘ٓٔالعلمي)



74 
 

 محل وروده المؤلف العنوان م
 )القسم/الرقم(

 (ٜ٘٘ٔا٤بوضوعي)
 (ٛٙٓٔاإلعجاز العلمي) عبد الرٞبن ٧بمد الوراثة كالتكاثر البشرم ُب ضوء القرآف. ٜٔ

الوعد كالوعيد ُب القرآف الكرمي كأثرمها ُب  ٕٜ
 تربية النفس البشرية.

التفسّب  زينب كامل ا٣بويل
 (ٔٛ٘ٔا٤بوضوعي)

ٜٖ 
اليد ُب ضوء القرآف كالسنة كالضمّب 

 اإلنساين: عجائب كأسرار.
 (ٜٜ٘ٔالتفسّبا٤بوضوعي) ٧بمد عبد الباقي فهمي

( ٔٛٓٔاإلعجاز العلمي)
 (ٕٕٙٔا٤بوضوعي)التفسّب 

أجوبة القرآف على أسئلة اإلنساف الثبلثة:  ٜٗ
 أين؟ إىل أين؟ ٤باذا؟

 (ٖٖٔالتفسّب ا٤بوضوعي) الدين سعيد ا١بزائرمعز 

أدب اآلخرة بْب اإلعجاز القرآين كاإلبداع  ٜ٘
 اإلنساين.

 (ٙٙاإلعجاز البياين) كفاء مصطفى أبو السعود

أدب الكبلـ كأثره ُب بناء العبلقات اإلنسانية  ٜٙ
 ُب القرآف الكرمي.

 (ٗٙٔالتفسّب ا٤بوضوعي) عودة عبد عودة

اإلنساف العجائب ُب الصلب أسرار خلق  ٜٚ
 كالَبائب.

 (٘ٛاإلعجاز العلمي) داكد سلماف السعدم

أصل األجناس البشرية بْب العلم كالقرآف  ٜٛ
 الكرمي.

عبد العليم عبد الرٞبن 
 خضر

( ٕٚٔاإلعجاز العلمي)
 (ٕٓٗالتفسّب ا٤بوضوعي)

أصوؿ االجتماع السياسي ُب القرآف الكرمي:  ٜٜ
 دراسة حوؿ مفهـو األمة.

( ٕٛٔاإلعجاز العلمي) ٧بمد ٦بذكب ٧بمد صاحل
 (ٕٔٗالتفسّب ا٤بوضوعي)

ٔٓٓ 
أصوؿ العلـو اإلنسانية من القرآف الكرمي:  

كشاؼ موضوعي: السنن اإل٥بية ُب اآلفاؽ ك 
 األنفس ك األمم.

 (ٕٖٔاإلعجاز العلمي) زينب عطية ٧بمد

عبد القادر حامد  أصوؿ الفكر السياسي ُب القرآف ا٤بكي. ٔٓٔ
 التيجاين

 (ٜٕٗالتفسّب ا٤بوضوعي)

 (ٖٔٔاإلعجاز العلمي) أٞبد ٧بمد عامر أصوؿ علم النفس العاـ ُب ضوء اإلسبلـ. ٕٓٔ
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أطوار خلق اإلنساف كما يصورىا القرآف  ٖٓٔ
 الكرمي.

عبد الوىاب عبد ا٤بعطي 
 عبد ا

 (ٕ٘٘التفسّب ا٤بوضوعي)

(، ٖٛٔاإلعجاز العلمي) ٧بمد فياض إعجاز آيات القرآف ُب بياف خلق اإلنساف. ٗٓٔ
 (ٕ٘ٗاإلعجاز العلمي)

إعجاز القرآف الكرمي ُب تشريع ا٤بّباث  ٘ٓٔ
 كتوظيفو ُب العلـو اإلنسانية كاالجتماعية.

 (ٕٗ٘اإلعجاز العلمي) رفعت السيد العوضي

ٔٓٙ 
إعجاز القرآف الكرمي كصدؽ السنة ُب العلـو 

كالسياسية القانونية كاالجتماعية كاالقتصادية 
 كالفلسفة.

 (ٕٓٙاإلعجاز العلمي) ٧بمد عبد ا٢بليم

إعجاز القرآف ُب ٙبرمي الربا كتوظيفو ُب  ٚٓٔ
 ٦باالت العلـو اإلنسانية كاالجتماعية.

 (ٕٕ٘اإلعجاز العلمي) رفعت السيد العوضي

 (ٕٔٙالعلمي)اإلعجاز  عبد الفتاح عبد الشاُب إعجاز القرآف ُب تقوية النفس اإلنسانية ٛٓٔ

 (ٖٕٙاإلعجاز العلمي) ٧بمد كماؿ عبد العزيز إعجاز القرآف ُب خلق اإلنساف. ٜٓٔ

ٔٔٓ 
٧بمد سراج الدين زكريا،  إعجاز القرآف ُب كقاية اإلنساف.

 كإصبلح إ٠باعيل أمْب
( ٖٕ٘اإلعجاز العلمي)
(، ٕٛٙاإلعجاز العلمي)

 (ٕٚ٘التفسّب ا٤بوضوعي)
 (ٕٛ٘التفسّب ا٤بوضوعي) سعد ا أٞبد عارؼ ُب القرآف الكرمي.إعداد اإلنساف لآلخرة  ٔٔٔ

يونس ٞبش خلف  ألفاظ خلق اإلنساف ُب القرآف الكرمي. ٕٔٔ
 ا١بوعاف

 (ٕٛٙالتفسّب ا٤بوضوعي)

 (ٕ٘أمثاؿ القرآف) أٞبد بن ٧بمد طاحوف أمثاؿ كمناذج بشرية من القرآف العظيم . ٖٔٔ

زاكية ٕبث حوؿ أسباب نزكؿ اآليات من  ٗٔٔ
 علم االجتماع الديِب.

 (ٗٗأسباب النزكؿ) حسن جليك قايا

ٕبث حوؿ نزكؿ اآليات من ناحية علم  ٘ٔٔ
 االجتماع الديِب.

( ٕٖٙاإلعجاز العلمي) حسن جليك قايا
 (ٖٓٗالتفسّب ا٤بوضوعي)
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 (ٛٔ٘اإلعجاز البياين) أٞبد درديرم ببلغة القرآف ُب كصف اإلنساف. ٙٔٔ

٨بلوقات ا كالكوف  تأمبلت علمية ُب ٚٔٔ
 كاإلنساف كقدرتو كحكمتو كبديع صنعو.

 (ٖٖ٘اإلعجاز العلمي) عز الدين فراج

ٔٔٛ 

تأمبلت ُب اإلعجاز العلمي ُب القرآف كالسنة 
 حوؿ اإلنساف ُب االرتفاعات العالية.

من إصدارات ىيئة 
اإلعجاز العلمي ُب 

القرآف كالسنة، رابطة 
العامل اإلسبلمي، مكة 

 ا٤بكرمة

 (ٖٗ٘اإلعجاز العلمي)

 (ٜٖٚالتفسّب ا٤بوضوعي) طو علي سيف تبارؾ الرٞبن ُب خلق اإلنساف. ٜٔٔ

( ٖٓٙاإلعجاز العلمي) أٞبد ٧بمد حيٓب ا٤بقرم تربية النفس اإلنسانية ُب ظل القرآف الكرمي. ٕٓٔ
 (ٓٓٗالتفسّب ا٤بوضوعي)

تصوير القرآف لبل٫برافات البشرية ُب ا١بانب  ٕٔٔ
 كالرد عليها.اإل٥بي 

 (ٛٔٗالتفسّب ا٤بوضوعي) أٞبد زغلوؿ صادؽ

تفسّب آيات القرآف عن عبلقة ا٤ببلئكة  ٕٕٔ
 باإلنساف.

عبد العزيز بن صاحل 
 العبيد السلمي

 (ٕٗٗالتفسّب ا٤بوضوعي)

 (ٜٗخواص القرآف) عكاشة عبد ا٤بناف الطييب تلبس ا١باف بدف اإلنساف كإخراجو بالقرآف. ٖٕٔ

العقوؿ اإلنسانية ٤با ُب آيات القرآف من تنبيو  ٕٗٔ
 العلـو الكونية كالعمرانية.

 (ٓٓٗاإلعجاز العلمي) ٧بمد ٖبيت ا٤بطيعي

 (ٕٛ٘التفسّب ا٤بوضوعي) مرتضى سيد عمركؼ حقوؽ اإلنساف ُب القرآف. ٕ٘ٔ

حقوؽ اإلنساف ُب القرآف الكرمي كدكرىا ُب  ٕٙٔ
 التنشئة االجتماعية.

 (ٖٛ٘التفسّب ا٤بوضوعي) العياصرةكليد رفيق ٧بمد 

(، ٖٕٙأحكاـ القرآف) عبد ا٢بميد ٧بمود طهماز حقوؽ اإلنساف ُب سورة النساء. ٕٚٔ
 (ٔٛ٘التفسّب ا٤بوضوعي)
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ٕٔٛ .  (ٖ٘ٗاإلعجاز العلمي) ابو اليزيد العجمي حقيقة اإلنساف بْب القرآف كتصور العلـو

 (ٔ٘ٗاإلعجاز العلمي) البار٧بمد علي  خلق اإلنساف بْب الطب كالقرآف. ٜٕٔ

ا٤بكتب االقليمي لشؤكف  خلق اإلنساف بْب الطب كالقرآف. ٖٓٔ
 ا٤بكفوفْب

 (ٕ٘ٗاإلعجاز العلمي)

 (ٚٗٙالتفسّب ا٤بوضوعي) حسن حامد عطية خلق اإلنساف بْب العلم كالقرآف. ٖٔٔ

 (ٖ٘ٗالعلمي)اإلعجاز  عبد الفتاح ٧بمد طّبة خلق اإلنساف: دراسة علمية قرآنية. ٕٖٔ

خلق اإلنساف كما تعرضو آيات القرآف  ٖٖٔ
 الكرمي.

ضيف ا ٧بمد سليماف 
 ضيف ا

 (ٛٗٙالتفسّب ا٤بوضوعي)

خواطر اإلنساف بْب منظارم علم النفس ك  ٖٗٔ
 القرآف.

( ٓٙٗاإلعجاز العلمي) كليد زريق
 (ٖ٘ٙالتفسّب ا٤بوضوعي)

 (ٚٙٗاإلعجاز العلمي) صاحل بن إبراىيم الصنيع دراسات ُب التأصيل اإلسبلمي لعلم النفس. ٖ٘ٔ

 (ٜٙٗاإلعجاز العلمي) ٧بمد قطب دراسات ُب النفس اإلنسانية. ٖٙٔ

دراسات ُب علم النفس من ا٤بنظور  ٖٚٔ
 اإلسبلمي.

 (ٛٙٗاإلعجاز العلمي) صاحل بن إبراىيم الصنيع

دراسة ببلغية ُب إعجاز النظم القرآين ُب  ٖٛٔ
 كاألرض كاإلنساف.آيات خلق السموات 

 (ٔ٘ٛاإلعجاز البياين) ىند ٞبد سليماف القاضي

ٖٜٔ 
دراسة مقارنة إلجراءات العقوبات ا٤بدرسية 

ُب اإلدارة بْب الفكر الَببوم اإلسبلمي كعلم 
النفس ا٢بديث من خبلؿ القرآف الكرمي 

 كالسّبة النبوية الشريفة.

 (ٕٚٗاإلعجاز العلمي) قاسم سليماف ا٢بسْب

 (ٗٛٗاإلعجاز العلمي) كرمي حسْب حياة اإلنساف بْب العلم كالقرآف. دكرة ٓٗٔ

 (ٜٓٗاإلعجاز العلمي) حامد أٞبد حامد رحلة اإلدياف ُب جسم اإلنساف. ٔٗٔ
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رسالة الرضواف ُب خلق اإلنساف كما جاء ُب  ٕٗٔ
 القرآف تفسّب جزئي بيولوجي.

(، ٜٗٗاإلعجاز العلمي) رضواف بن ظاىر الطبلع
 (ٖٕالعلمي)التفسّب 

رسالة القرآف ُب عصر العلم: اآلفاؽ الٍب  ٖٗٔ
 فتحها القرآف أماـ فكر اإلنساف.

 (ٜٙٗاإلعجاز العلمي) ٧بمد ا٤بكي الناصرم

 (ٚٚٚالتفسّب ا٤بوضوعي) سناء عبدا ٧بمد سلوؾ اإلنساف ُب ضوء القرآف الكرمي. ٗٗٔ

سياسة الرسوؿ صلى ا عليو كسلم ُب  ٘ٗٔ
 كا٤بهادنة كما تصورىا سورة الفتح.ا٢برب 

سليم بن مسعد بن جرب 
 األٞبدم

 (٘ٓٛالتفسّب ا٤بوضوعي)

 (ٖٙ٘اإلعجاز العلمي) ٝباؿ عبد ا أبو مرؽ سيكولوجية اإلنساف ُب القرآف الكرمي. ٙٗٔ

ىناء حسْب إبراىيم  صورة اإلنساف ا٤بؤمن ُب تشبيهات القرآف. ٚٗٔ
 البليسي

 (ٔٔٓٔالبياين)اإلعجاز 

 (ٜٓٓٔاإلعجاز البياين) أٞبد عبد ا الكاؼ صورة اإلنساف ُب التشبيهات القرآنية. ٛٗٔ

صورة اإلنساف ُب ا٣بطاب القصصي القرآين:  ٜٗٔ
 ٕبث ُب ا٤بوركثْب النقدم الببلغي كالصوُب.

 (ٓٔٓٔاإلعجاز البياين) كفاء الوىايب

القرآف طبيعة النفس اإلنسانية ُب ضوء  ٓ٘ٔ
 الكرمي.

 (ٛٛٛالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد عمر الفقيو

عاقبة الطغياف كالفساد، االبتبلء كالوالء،  ٔ٘ٔ
 اإلنساف كالسنن الكونية، ا٤بقابلة ا٢بكيمة.

 (ٕٜٔالتفسّب ا٤بوضوعي) عبد ا٢بميد ٧بمود طهماز

( ٔٓٙالعلمي)اإلعجاز  أسعد ا٢بمراين عقل اإلنساف ُب الطب كالفلسفة كالقرآف. ٕ٘ٔ
 (ٕٜٗالتفسّب ا٤بوضوعي)

ٖٔ٘ 
عبلقة اإلنساف با ُب التوراة كاإل٪بيل 

كالقرآف كاإل٢باد كالتنزيو: دراسة استقصائية 
 ٛبحيصية موازنة.

 (ٜٜ٘التفسّب ا٤بوضوعي) ٤بّب طيبات

 (ٜٔٙاإلعجاز العلمي) عبد القادر أكز علم النفس االجتماعي ُب القرآف. ٗ٘ٔ



79 
 

 محل وروده المؤلف العنوان م
 )القسم/الرقم(

األسرم كفقان للتصور اإلسبلمي  علم النفس ٘٘ٔ
 كالعلمي.

 (ٕٓٙاإلعجاز العلمي) عبد الرٞبن ٧بمد عيسوم

 (ٕٔٙاإلعجاز العلمي) شادية التل علم النفس الَببوم ُب اإلسبلـ. ٙ٘ٔ

 (ٕٕٙاإلعجاز العلمي) أٞبد ٧بمد عامر علم النفس: الطفولة ُب ضوء اإلسبلـ. ٚ٘ٔ

( ٕٚٙاإلعجاز العلمي) عبد العلي ا١بسماين الوجداين.علم النفس القرآين كالتهذيب  ٛ٘ٔ
 (ٜٓٚالتفسّب ا٤بوضوعي)

 (ٕٛٙاإلعجاز العلمي) ٧بمد ٧بمود ٧بمد علم النفس ا٤بعاصر ُب ضوء اإلسبلـ. ٜ٘ٔ

علم النفس ُب التصور اإلسبلمي: دراسة  ٓٙٔ
 تقوديية إجيابية.

 (ٖٕٙاإلعجاز العلمي) عبد ا٢بميد ا٥بامشي

( ٕٗٙاإلعجاز العلمي) سعد رياض النفس ُب القرآف الكرمي.علم  ٔٙٔ
 (ٜٚٙالتفسّب ا٤بوضوعي)

( ٕ٘ٙاإلعجاز العلمي) ٠بيح عاطف الزين علم النفس ُب القرآف الكرمي. ٕٙٔ
 (ٜٛٙالتفسّب ا٤بوضوعي)

ٖٔٙ 
( ٜٕٙاإلعجاز العلمي) شحات حسْب العوضي علم النفس من القرآف.

( ٖٓٙاإلعجاز العلمي)
 (ٜٔٚا٤بوضوعي) التفسّب

( ٖٔٙاإلعجاز العلمي) نشأة ٧بمد رضا ظبياف علم النفس كالَببية النفسية ُب القرآف كالسنة. ٗٙٔ
 (ٕٜٚالتفسّب ا٤بوضوعي)

( ٕٙٙاإلعجاز العلمي) مصطفى ٧بمود علم نفس قرآين جديد. ٘ٙٔ
 (ٜٜٙالتفسّب ا٤بوضوعي)

فرح اإلنساف كحزنو ُب القرآف كالسنة: دراسة  ٙٙٔ
 موضوعية.

٪باح ٧بمد يوسف 
 بنجايب

التفسّب 
 (ٙٔٓٔا٤بوضوعي)

ٔٙٚ 
فقو السياسة الشرعية ُب ضوء القرآف كالسنة 

كأقواؿ سلف األمة: ٕبوث ُب النظاـ 
 السياسي اإلسبلمي.

خالد بن علي بن ٧بمد 
 العنربم

( ٕٖٚأحكاـ القرآف)
التفسّب 

 (ٖٔٓٔا٤بوضوعي)
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علم  قبس قرآين على اجملتمع: القرآف ك ٛٙٔ
 االجتماع.

 (ٜٚٙاإلعجاز العلمي) ٧بمد أٞبد درنيقة

ما أصل اإلنساف ؟: إجابات العلم كالكتب  ٜٙٔ
 ا٤بقدسة.

 (ٚٓٛاإلعجاز العلمي) موريس بوكام

ٔٚٓ 
٦بمع البياف ا٢بديث / علم النفس ُب القرآف 

 الكرمي.
(، ٜٔٛاإلعجاز العلمي) ٠بيح عاطف الزين

التفسّب 
 (ٜٗٔٔا٤بوضوعي)

مسالك الشيطاف إىل بِب اإلنساف ُب ضوء  ٔٚٔ
 القرآف كالسنة: دراسة موضوعية.

حورية دغيم بركات 
 الدحياين

التفسّب 
 (ٕٕٚٔا٤بوضوعي)

ٕٔٚ 
مشاىد الطبيعة ُب القرآف الكرمي كعبلقتها 

 باإلنساف دراسة تأملية كٙبليلية كأدبية.
سليماف عبد ا موسى 

 أبو عزب
(، ٖٖٔٔاإلعجاز البياين)

التفسّب 
 (ٕٗٗٔا٤بوضوعي)

إبراىيم أٞبد ٧بمد عبد  معا١بة القرآف الكرمي لغرائز الشر ُب اإلنساف. ٖٚٔ
 ا

التفسّب 
 (ٕٔٙٔا٤بوضوعي)

 (٘ٙٛاإلعجاز العلمي) ىاركف حيٓب معجزة خلق اإلنساف. ٗٚٔ

مفاىيم علمية طبيعية ُب القرآف الكرمي كدكرىا  ٘ٚٔ
 ُب تربية اإلنساف.

التفسّب  صاحلأٞبد علي 
 (ٜٕٛٔا٤بوضوعي)

مفهـو اإلنساف ُب القرآف الكرمي كا٢بديث  ٙٚٔ
 الشريف.

التفسّب  أٞبد بو شلطة
 (ٕٖٓٔا٤بوضوعي)

من آيات اإلعجاز العلمي: اإلنساف من  ٚٚٔ
 ا٤بيبلد إىل البعث ُب القرآف الكرمي.

زغلوؿ راغب ٧بمد 
 النجار

 (ٜٙٓاإلعجاز العلمي)

التفسّب  اٞبد ابراىيم مهنا ا٤بوضوعي لئلنساف ُب القرآف.من التفسّب  ٛٚٔ
 (ٖ٘ٗٔا٤بوضوعي)

ٜٔٚ 
من الذرة إىل اجملرة: نظرة ُب الكوف كاإلنساف 

كا٢بياة: دراسات فلكية من كحي القرآف 
 الكرمي.

 (ٖٜٗاإلعجاز العلمي) ٞبادة أٞبد العائدم
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رضواف سليماف حسْب  من علم آدـ ؟: ٕبث ُب نشأة اللغة البشرية. ٓٛٔ
 اللبيدم

 (ٖٜٙاإلعجاز العلمي)

 (ٜٖٜاإلعجاز العلمي) عدناف ىزاع الشريف من علم النفس القرآين. ٔٛٔ

مناىج تفسّب النصوص بْب علماء الشريعة  ٕٛٔ
 كفقهاء القانوف.

 (ٕٓ٘مناىج ا٤بفسرين) خالد كزاين

٧بمد سعيد رمضاف  منهج ا٢بضارة اإلنسانية ُب القرآف. ٖٛٔ
 البوطي

التفسّب 
 (ٕٖٚٔا٤بوضوعي)

منهج القرآف الكرمي ُب البناء ا٤بعنوم  ٗٛٔ
 لئلنساف.

عثماف ٧بمد األغبيش 
 يوسف

التفسّب 
 (ٛٓٗٔا٤بوضوعي)

منهج القرآف الكرمي ُب إصبلح النفس  ٘ٛٔ
 اإلنسانية.

ا١بوىرة بنت ٧بمد 
 العنقرم

التفسّب 
 (ٗٓٗٔا٤بوضوعي)

العقل كالفكر منهج القرآف الكرمي ُب ٙبرير  ٙٛٔ
 اإلنساين.

عبد الفتاح ٧بمد عبد 
 الكرمي عزب

التفسّب 
 (ٔٔٗٔا٤بوضوعي)

منهج القرآف الكرمي ُب ٨باطبة اإلنساف بْب  ٚٛٔ
 العقل كالعاطفة.

التفسّب  إبراىيم ٧بمد آؿ جار ا
 (ٖٖٗٔا٤بوضوعي)

أمل علي أٞبد عبد  منهج القرآف لبناء اإلنساف. ٛٛٔ
 القادر

التفسّب 
 (ٖٗٗٔا٤بوضوعي)

منهجية القرآف ا٤بعرفية: أسلمة فلسفة العلـو  ٜٛٔ
 الطبيعية كاإلنسانية.

 (ٜٗٙاإلعجاز العلمي) عبد ا١ببار الرفاعي

مواقف قرآنية: ٙبليل علمي معاصر للنزعات  ٜٓٔ
 اإلنسانية كما صورىا القرآف الكرمي.

عبد السبلـ ٧بمود 
 الشافعي

( ٜٙٙاإلعجاز العلمي)
 (ٓٙٗٔا٤بوضوعي)التفسّب 

 (ٖٜٚاإلعجاز العلمي) ٧بمد السقا عيد موسوعة اإلعجاز العلمي ُب خلق اإلنساف. ٜٔٔ

موقف القرآف من ا٤بنافقْب كسياسة اإلسبلـ  ٕٜٔ
 فيهم.

التفسّب  عبد العظيم أٞبد الغباش
 (ٛ٘ٗٔا٤بوضوعي)

 (ٔٔٓٔاإلعجاز العلمي)سارة بنت عبد اسن بن نشأة الكوف كخلق اإلنساف بْب العلم  ٖٜٔ
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عبد ا بن جلوم اؿ  كالقرآف.
 سعود

 (ٕٔٓٔاإلعجاز العلمي) عز الدين ٧بمد إ٠باعيل نصوص قرآنية ُب النفس البشرية. ٜٗٔ

نظرية الركائز األربعة للبناء النفسي: فهم  ٜ٘ٔ
 سلوؾ اإلنساف ُب ظبلؿ الفرقاف.

 (ٕٓٓٔالعلمي)اإلعجاز  ٞبدم علي الفرماكم

نعم ا ُب خلق اإلنساف كما يصورىا القرآف  ٜٙٔ
 الكرمي.

عزت ٧بمد حسن 
 األكثر

التفسّب 
 (ٚٓ٘ٔا٤بوضوعي)

ٜٔٚ 
كاضح الربىاف على ٙبرمي ا٣بمر ُب القرآف 
 كبياف ما ُب ا٢بشيش من ضرر لئلنساف.

عبد ا ٧بمد الصديق 
الغمارم ا٢بسِب 

 اإلدريسي

 (ٚٚٗأحكاـ القرآف)

كحدانية ا تتجلى ُب كحدة ٨بلوقاتو:  ٜٛٔ
 اإلعجاز اإل٥بي ُب الكوف كاإلنساف.

 (ٙٙٓٔاإلعجاز العلمي) عمر أٞبد ا٥بوارم

التفسّب  آية ا جوادم املي كالية اإلنساف ُب القرآف. ٜٜٔ
 (ٜ٘٘ٔا٤بوضوعي)
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 )القسم/الرقم(

(، ٕٗاإلعجاز العلمي) ماىر أٞبد الصوُب آيات ا ُب خلق اإلنساف كبعثو كحسابو. ٔ
 (٘ٚالتفسّب ا٤بوضوعي)

آيات ا ُب نشأة ا٢بياة على األرض كظهور  ٕ
 اإلنساف كُب البحار كايطات كاألهنار.

(، ٖٖاإلعجاز العلمي) ماىر أٞبد الصوُب
 (ٗٛالتفسّب ا٤بوضوعي)

ٖ 
(، ٖٙاإلعجاز العلمي) ٧بمد كماؿ ا٤بويل آيات طبية ُب القرآف.

(، ٕ٘التفسّب ا٤بوضوعي)
 (ٗخواص القرآف)

اآليات الكونية ُب القرآف الكرمي كأثرىا ُب  ٗ
 تقومي اإلنساف.

إبراىيم أٞبد ٧بمد عبد 
 ا

(، ٖٛاإلعجاز العلمي)
 (ٜٛالتفسّب ا٤بوضوعي)

كالعلم االستنساخ البشرم بْب القرآف  ٘
 ا٢بديث.

 (ٜٚاإلعجاز العلمي) توفيق علواف

ٙ 
األسرار الطبية كاألحكاـ الفقهية ُب ٙبرمي 

 ا٣بنزير.
٧بمد علي البار، كسفياف 

٧بمد العسوىل، كخالد 
 أمْب ٧بمد

 (ٙٛاإلعجاز العلمي)

ٚ 
األسرار الطبية كاألحكاـ الفقهية ُب ٙبرمي 

 ا٣بنزير.
٧بمد علي البار، سفياف 

العسوىل، خالد ٧بمد 
 أمْب ٧بم

 (ٕ٘خواص القرآف)

اإلعجاز اإل٥بي ُب خلق اإلنساف كتفنيد  ٛ
 نظرية داركف.

 (ٗٗٔاإلعجاز العلمي) ٧بمد نبيل النشواٌب

 (ٕٙٔاإلعجاز العلمي) ٧بمد كصفي اإلعجاز الطيب ُب القرآف الكرمي. ٜ

 (ٖٙٔالعلمي)اإلعجاز  ٧بمود دياب اإلعجاز الطيب ُب القرآف الكرمي. ٓٔ

 (ٗٙٔاإلعجاز العلمي) عبد القادر ٧بمد منصور اإلعجاز الطيب ُب القرآف الكرمي. ٔٔ
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اإلعجاز الطيب ُب القرآف الكرمي: الطب  ٕٔ
 الوقائي.

 (٘ٙٔاإلعجاز العلمي) علي أٞبد الشحات

اإلعجاز الطيب ُب القرآف: دراسة نقدية  ٖٔ
 ٙبليلية.

 (ٔٙٔاإلعجاز العلمي) مرمي مشس

اإلعجاز الطيب ُب القرآف كاألحاديث النبوية:  ٗٔ
 الرطب كالنخلة.

عبد ا عبد الرزاؽ 
 السعيد

 (ٙٙٔاإلعجاز العلمي)

 (ٚٙٔاإلعجاز العلمي) ٧بمد داككد ا١بزائرم اإلعجاز الطيب ُب القرآف كالسنة. ٘ٔ

 (ٛٙٔالعلمي)اإلعجاز  السيد إبراىيم ا١بميلي اإلعجاز الطيب ُب القرآف كالسنة. ٙٔ

 (ٓٚٔاإلعجاز العلمي) حسن ياسْب عبد القادر اإلعجاز الطيب ُب الكتاب كالسنة. ٚٔ

 (ٜٙٔاإلعجاز العلمي) مركاف الرفاعي اإلعجاز الطيب ُب قصة أىل الكهف. ٛٔ

 (ٔٚٔاإلعجاز العلمي) ٧بمد عدناف البيطار اإلعجاز الطيب كالعلمي ُب القرآف الكرمي. ٜٔ

صبلح الدين سيد أبو  القرآين ُب كونيات الزراعة.اإلعجاز  ٕٓ
 العبل

 (ٕ٘ٛاإلعجاز العلمي)

 (ٖٕٚاإلعجاز العلمي) عكاشة عبد ا٤بناف الطييب اإلعجاز ُب خلق اإلنساف. ٕٔ

عبد ا٢بميد ٧بمد عبد  اإلنساف بْب ا٢بقائق القرآنية كا٤بعارؼ الطبية. ٕٕ
 العزيز

 (ٖٔٔاإلعجاز العلمي)

 (ٖٔٓالتفسّب ا٤بوضوعي) خاف أكرب حاجي موسى القرآف.اإلنساف ُب  ٖٕ

 (ٕٖٓالتفسّب ا٤بوضوعي) كىبة الزحيلي اإلنساف ُب القرآف. ٕٗ

 (ٖٖٓالتفسّب ا٤بوضوعي) مرتضى مطهرم اإلنساف ُب القرآف. ٕ٘

 (ٖٗٓالتفسّب ا٤بوضوعي) عباس ٧بمود العقاد اإلنساف ُب القرآف الكرمي. ٕٙ



85 
 

 محل وروده  المؤلف العنوان م
 )القسم/الرقم(

 (ٖ٘ٓالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد الصباغ الكرمي.اإلنساف ُب القرآف  ٕٚ

ٕٛ 
اإلنساف ُب القرآف الكرمي: اإلنساف كعقيدتو 

ُب الوجود، اإلنساف كنشأتو ُب الكوف، 
اإلنساف كمسّبتو ُب الدنيا، اإلنساف كمصّبه 

 بعد ا٤بوت.

 (ٖٙٓالتفسّب ا٤بوضوعي) السعيد عاشور

دراسة اإلنساف ُب القرآف الكرمي كجودان كغاية:  ٜٕ
 موضوعية.

 (ٖٚٓالتفسّب ا٤بوضوعي) أٞبد عبدا علي ٧بمد

عبد العليم عبد الرٞبن  اإلنساف ُب الكوف بْب القرآف كالعلم. ٖٓ
 خضر

 (ٖ٘ٔاإلعجاز العلمي)

 (ٖٖٔاإلعجاز العلمي) ٧بمد زكي سويداف اإلنساف ُب أحسن تقومي. ٖٔ

 (ٖٛٓا٤بوضوعي)التفسّب  حسن الباش اإلنساف ُب ميزاف القرآف. ٕٖ

اإلنساف من البداية إىل النهاية ُب سورة  ٖٖ
 ا٤بؤمنوف.

عبد ا٢بميد ٧بمود 
 طهماز

 (ٜٖٓالتفسّب ا٤بوضوعي)

اإلنساف ىذا الكائن العجيب: أطوار خلقو  ٖٗ
 كتصويره ُب الطب كالقرآف.

تاج الدين ٧بمود 
 ا١باعوين

 (ٖٗٔاإلعجاز العلمي)

التفاسّب القرآنية اإلنساف كالقرآف كجهان لوجو:  ٖ٘
 ا٤بعاصرة.

( ٜٗمناىج ا٤بفسرين) أٞبيدة النيفر
 (ٖٖٔا٤بوضوعي)التفسّب 

اإلنساف كالكوف: سلسلة آيات من اإلعجاز  ٖٙ
 العلمي ُب القرآف الكرمي.

 (ٖٙٔاإلعجاز العلمي) حاًب البشتاكم

اإلنساف كجوده كخبلفتو ُب األرض ُب ضوء  ٖٚ
 القرآف الكرمي.

إبراىيم عبد الرٞبن 
 ا٤بطركدم

 (ٖٓٔالتفسّب ا٤بوضوعي)

 (ٕٖٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد سعيد الناصرم اإلنساف كعمارة األرض ُب القرآف الكرمي. ٖٛ

التداكم بالرقى اإل٥بية بْب ا٢بكمة النبوية  ٜٖ
 كا٤بعارؼ الطبية.

 (ٖٛ٘اإلعجاز العلمي) عامر بن علي بن ياسْب
 (ٔٗخواص القرآف)
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ٗٓ 
اإلسبلمي للعبلقات اإلنسانية ُب التصور 

اإلدارة من خبلؿ القرآف الكرمي كالسنة النبوية 
 الشريفة ُب ضوء الفكر اإلدارم ا٢بديث.

(، ٖٛٙاإلعجاز العلمي) ٧بمد قاسم رشيد
 (ٙٔٗالتفسّب ا٤بوضوعي)

(، ٖٚٚاإلعجاز العلمي) عبد اجمليد سيد أٞبد التفسّب اإلسبلمي للسلوؾ اإلنساين. ٔٗ
 (ٖ العلمي)التفسّب

 (٘٘خواص القرآف) عكاشة عبد ا٤بناف الطييب ا١بن : تلبسو باإلنساف كعبلجو بالقرآف . ٕٗ

ٖٗ 
ا١بواىر الفريدة ُب خصائص العسل 

كاألعشاب ا٤بفيدة كيليها القرآف الكرمي كأثره 
 الفسيولوجي عند اإلنساف.

٧بمد األٞبد شواىنة أبو 
 قتيبة

 (ٙ٘خواص القرآف)

 (ٖٜ٘التفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد سعيد الناصرم القرآنية ُب أصل النوع البشرم.ا٢بقيقة  ٗٗ

ا٢بمل ك خلقة اإلنساف بْب الطب ا٢بديث  ٘ٗ
 كالقرآف.

 (ٖٛٗاإلعجاز العلمي) حامد الغوايب

 (٘ٔٙالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد طالب مدلوؿ ا٢بواس اإلنسانية ُب القرآف الكرمي. ٙٗ

 (ٛ٘ٗاإلعجاز العلمي) ٧بمد البار ا٣بمر بْب الطب كالفقو. ٚٗ

السحر بْب علم النفس كالباراسيكولوجيا  ٛٗ
 كالقرآف.

 (ٚٔ٘اإلعجاز العلمي) حسن الشقرماين

ٜٗ 
حساف مشسي باشا،  الصـو بْب الطب كالفقو.

باالشَباؾ مع الدكتور 
 ٧بمد علي البار

 (ٚٗ٘اإلعجاز العلمي)

عبد ا عبد الرزاؽ  العسل.. من اإلعجاز الطيب ُب القرآف. ٓ٘
 السعيد

 (ٜٙ٘اإلعجاز العلمي)

عبد ا عبد الرزاؽ  العسل... من اإلعجاز الطيب ُب القرآف. ٔ٘
 السعيد

 (ٚٙٔخواص القرآف)
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العبلج النفسي كالعبلج بالقرآف: رؤية طبية  ٕ٘
 نفسية شرعية.

 (ٜٓٙاإلعجاز العلمي) طارؽ بن علي ا٢ببيب

بالقراف رؤية طبية العبلج النفسي كالعبلج  ٖ٘
 شرعية.

 (ٖٛٔخواص القرآف) طارؽ على ا٢ببيب

بدر الدين عبد الكرمي  العلـو ا٥بندسية ُب القرآف الكرمي. ٗ٘
 أٞبد

( ٕٗٙاإلعجاز العلمي)
 (ٜٛٚا٤بوضوعي)التفسّب 

خالد فائق صديق  العلـو ا٥بندسية ُب القرآف كالسنة النبوية. ٘٘
 العبيدم

( ٖٗٙاإلعجاز العلمي)
 (ٜٜٚا٤بوضوعي)التفسّب 

( ٜ٘ٙاإلعجاز العلمي) عبد العلي ا١بسماين القرآف الكرمي كعلم النفس: اإلدراؾ اإلنساين. ٙ٘
 (ٔٛٓٔا٤بوضوعي)التفسّب 

 (ٔٔٚاإلعجاز العلمي) الطاىر توفيق القرآف كاإلعجاز ُب خلق اإلنساف. ٚ٘

٘ٛ 
( ٕٛٚالعلمي)اإلعجاز  مفتاح ٧بمد عبد العزيز القرآف كعلم النفس.

( ٜٕٚاإلعجاز العلمي)
 (ٙٙٓٔالتفسّبا٤بوضوعي)

( ٖٓٚاإلعجاز العلمي) ٧بمد عثماف ٪باٌب القرآف كعلم النفس. ٜ٘
 (ٛٙٓٔالتفسّبا٤بوضوعي)

( ٖٔٚاإلعجاز العلمي) ٧بمد مصطفى زيداف القرآف كعلم النفس. ٓٙ
 (ٜٙٓٔالتفسّبا٤بوضوعي)

( ٕٖٚاإلعجاز العلمي) ا١بسماينعبد العلي  القرآف كعلم النفس. ٔٙ
 (ٔٚٓٔالتفسّبا٤بوضوعي)

التفسّب  عبد الوىاب ٞبودة القرآف كعلم النفس. ٕٙ
 (ٚٙٓٔا٤بوضوعي)

القرآف كعلم النفس: الشخصية ا٤بسلمة  ٖٙ
 حسب ا٤بنهاج القرآين.

 (ٖٗٚاإلعجاز العلمي) عبد العلي ا١بسماين

(، ٖٙٚاإلعجاز العلمي) عبد العلي ا١بسماين القرآين.القرآف كعلم النفس: النفس ُب ا٤بنهج  ٗٙ
التفسّب 
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 (ٓٚٓٔا٤بوضوعي)
القرآف كعلم النفس: رقي عقل اإلنساف  ٘ٙ

 بالعلم كاإلدياف.
 (ٖٖٚاإلعجاز العلمي) عبد العلي ا١بسماين

ٙٙ 
(، ٖ٘ٚاإلعجاز العلمي) عبد العلي ا١بسماين القرآف كعلم النفس: نداء الفطرة اإلدياين.

التفسّب 
 (ٕٚٓٔا٤بوضوعي)

( ٖٛٚاإلعجاز العلمي) عبد العلي ا١بسماين القرآف كعلـو اإلنساف، مناىج كآفاؽ. ٚٙ
 (ٖٚٓٔا٤بوضوعي)التفسّب 

عائشة عبد الرٞبن )بنت  القرآف كقضايا اإلنساف. ٛٙ
 الشاطئ(

 (ٖٗٚاإلعجاز العلمي)

ٜٙ 
القضايا الطبية ُب القرآف الكرمي كالسنة 

 ا٤بطهرة.
أ٠باء ٧بمد عبد الرٞبن 

 الَبايب
(، ٕٙٚاإلعجاز العلمي)

التفسّب 
 (ٖٛٔٔا٤بوضوعي)

ٚٓ 
ا٤بؤٛبر الطيب اإلسبلمي الدكيل عن الشريعة 

 - ٕاإلسبلمية كالقضايا الطبية ا٤بعاصرة من 
 .ٜٚٛٔفرباير  ٘

 (ٜٚٙاإلعجاز العلمي) ـٜٚٛٔاالزىر، 

ا٤بخدرات كا٤بسكرات بْب الطب كالقرآف  ٔٚ
 كالسنة.

(، ٖٕٛاإلعجاز العلمي) ٧بمد السيد أرناؤكط
 (ٜٕٔخواص القرآف)

خالد فائق صديق  ا٤بنظار ا٥بندسي للقراف الكرمي. ٕٚ
 العبيدم

 (ٕٜ٘اإلعجاز العلمي)

التفسّب  أٞبد شفيق ا٣بطيب النيب ُب القرآف الكرمي: اإلنساف كالرسوؿ. ٖٚ
 (ٙٚٗٔا٤بوضوعي)

القرآف الكرمي كالدراسات النفس اإلنسانية بْب  ٗٚ
 النفسية ا٢بديثة.

 (ٕٗٓٔاإلعجاز العلمي) عبلء الدين ٧بمد سلطاف

 (ٕٙٓٔاإلعجاز العلمي) إبراىيم ٧بمد سرسيق النفس اإلنسانية ُب القرآف الكرمي. ٘ٚ
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زكي مصطفى ٧بمد  النفس اإلنسانية ُب القرآف الكرمي. ٙٚ
 البشايرة

التفسّب 
 (ٔٔ٘ٔا٤بوضوعي)

التفسّب  سانوسيابن ا٢بج ركحايل اإلنسانية ُب القرآف الكرمي. النفس ٚٚ
 (ٕٔ٘ٔا٤بوضوعي)

النفس اإلنسانية ُب الكتاب كالسنة: دراسة  ٛٚ
 ٙبليلية.

التفسّب  زكي مصطفى بشايرة
 (ٖٔ٘ٔا٤بوضوعي)

ٜٚ 
اإلعجاز  حساف مشسي باشا النـو كاألرؽ كاألحبلـ: بْب الطب كالقرآف.

 (، التفسّبٖٗٓٔالعلمي)
(، ٕٙ٘ٔا٤بوضوعي)

 (ٜٖٕخواص القرآف)
 (ٓٗٓٔاإلعجاز العلمي) ٧بمد عادؿ القلقيلي ا٥بندسة اإل٥بية ُب سورة الكهف. ٓٛ

خالد فائق صديق  ا٥بندسة الذرية كالنوكية ُب القرآف كالسنة. ٔٛ
 العبيدم

( ٖٗٓٔاإلعجاز العلمي)
 (ٗٗ٘ٔا٤بوضوعي)التفسّب 

خالد فائق صديق  القرآف كالسنة.ا٥بندسة الصناعية كاإلدارية ُب  ٕٛ
 العبيدم

( ٘ٗٓٔاإلعجاز العلمي)
 (ٙٗ٘ٔا٤بوضوعي)لتفسّب ا

خالد فائق صديق  ا٥بندسة الصوتية ُب القرآف كالسنة. ٖٛ
 العبيدم

( ٙٗٓٔاإلعجاز العلمي)
 (ٚٗ٘ٔا٤بوضوعي)التفسّب 

خالد فائق صديق  ا٥بندسة الضوئية ُب القرآف كالسنة. ٗٛ
 العبيدم

( ٚٗٓٔاإلعجاز العلمي)
 (ٛٗ٘ٔا٤بوضوعي)التفسّب 

خالد فائق صديق  ا٥بندسة العسكرية ُب القرآف كالسنة. ٘ٛ
 العبيدم

( ٛٗٓٔاإلعجاز العلمي)
 (ٜٗ٘ٔا٤بوضوعي)التفسّب 

خالد فائق صديق  ا٥بندسة الكهربائية ُب القرآف كالسنة. ٙٛ
 العبيدم

( ٜٗٓٔاإلعجاز العلمي)
 (ٓ٘٘ٔا٤بوضوعي)التفسّب 

خالد فائق صديق  ا٥بندسة الكيميائية ُب القرآف كالسنة. ٚٛ
 العبيدم

( ٓ٘ٓٔاإلعجاز العلمي)
 (ٔ٘٘ٔا٤بوضوعي)التفسّب 
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خالد فائق صديق  ا٥بندسة ا٤بدنية ُب القرآف كالسنة. ٛٛ
 العبيدم

( ٔ٘ٓٔاإلعجاز العلمي)
 (ٕ٘٘ٔا٤بوضوعي)التفسّب 

فائق صديق خالد  ا٥بندسة ا٤بعمارية ُب القرآف كالسنة. ٜٛ
 العبيدم

( ٕ٘ٓٔاإلعجاز العلمي)
 (ٖ٘٘ٔا٤بوضوعي)التفسّب 

ا٥بندسة ا٤بيكانيكية كا٢برارية ُب القرآف  ٜٓ
 كالسنة.

خالد فائق صديق 
 العبيدم

( ٘٘ٓٔاإلعجاز العلمي)
 (ٙ٘٘ٔا٤بوضوعي)التفسّب 

ا٥بندسة الوراثية ُب القرآف الكرمي كأسرار الركح  ٜٔ
 كخلق اإلنساف.

( ٛ٘ٓٔاإلعجاز العلمي) عبد ا٧بمد ٧بمود 
 (ٜ٘٘ٔا٤بوضوعي)التفسّب 

خالد فائق صديق  ا٥بندسة الوصفية ُب القرآف كالسنة. ٕٜ
 العبيدم

( ٜ٘ٓٔاإلعجاز العلمي)
 (ٛ٘٘ٔا٤بوضوعي)التفسّب 

 (ٛٙٓٔاإلعجاز العلمي) عبد الرٞبن ٧بمد الوراثة كالتكاثر البشرم ُب ضوء القرآف. ٖٜ

الطيب اإلسبلمي عن اإلعجاز إٔباث ا٤بؤٛبر  ٜٗ
 الطيب ُب القرآف الكرمي.

 (ٙٗاإلعجاز العلمي) ـٜ٘ٛٔالقاىرة، 

أجوبة القرآف على أسئلة اإلنساف الثبلثة:  ٜ٘
 أين؟ إىل أين؟ ٤باذا؟

 (ٖٖٔالتفسّب ا٤بوضوعي) عز الدين سعيد ا١بزائرم

أسرار خلق اإلنساف العجائب ُب الصلب  ٜٙ
 كالَبائب.

 (٘ٛاإلعجاز العلمي) السعدمداكد سلماف 

أطوار خلق اإلنساف كما يصورىا القرآف  ٜٚ
 الكرمي.

عبد الوىاب عبد ا٤بعطي 
 عبد ا

 (ٕ٘٘التفسّب ا٤بوضوعي)

 -أكجو من اإلعجاز العلمي: ُب عامل النحل  ٜٛ
 ا٢ببة السوداء. -اللنب كتركيبو الكيميائي 

٦بموعة من ا٤بؤلفْب،  *
 الباحثْب

 (ٕٖٔالعلمي)اإلعجاز 

٧بمد بن متبويل بن  إشارات ىندسية ُب آيات قرآنية. ٜٜ
 غريب ا٤بصرم

 (ٕٙٔاإلعجاز العلمي)

( ٖٛٔاإلعجاز العلمي) ٧بمد فياض إعجاز آيات القرآف ُب بياف خلق اإلنساف. ٓٓٔ
 (ٕ٘ٗاإلعجاز العلمي)
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ٔٓٔ 
إعجاز القرآف الكرمي كصدؽ السنة ُب العلـو 

كاالجتماعية كاالقتصادية كالسياسية القانونية 
 كالفلسفة.

 (ٕٓٙاإلعجاز العلمي) ٧بمد عبد ا٢بليم

ٕٔٓ 
إعجاز القرآف ُب حواس اإلنساف: دراسة ُب 

األنف كاألذف كا٢بنجرة ُب ضوء الطب كعلـو 
 القرآف كا٢بديث.

 (ٕٕٙاإلعجاز العلمي) ٧بمد كماؿ عبد العزيز

 (ٖٕٙاإلعجاز العلمي) ٧بمد كماؿ عبد العزيز إعجاز القرآف ُب خلق اإلنساف. ٖٓٔ

 (ٜٕٖاإلعجاز العلمي) ٧بمد عبد ا١بواد ٧بمد ٕبوث ُب الطب اإلسبلمي. ٗٓٔ

ٔٓ٘ 

تأمبلت ُب اإلعجاز العلمي ُب القرآف كالسنة 
 حوؿ اإلنساف ُب االرتفاعات العالية.

من إصدارات ىيئة 
اإلعجاز العلمي ُب 

القرآف كالسنة، رابطة 
اإلسبلمي، مكة العامل 
 ا٤بكرمة

 (ٖٗ٘اإلعجاز العلمي)

 (ٜٗخواص القرآف) عكاشة عبد ا٤بناف الطييب تلبس ا١باف بدف اإلنساف كإخراجو بالقرآف. ٙٓٔ

ٔٓٚ 
حواء ا١باذبية كالصحة كا١بماؿ ُب علم 

األعشاب الطبية: قراءة ُب اإلعجاز العلمي 
 للقرآف كالسنة.

عبد العليم عبد الرٞبن 
 خضر

 (ٜٖٗالعلمي) اإلعجاز

 (ٔ٘ٗاإلعجاز العلمي) ٧بمد علي البار خلق اإلنساف بْب الطب كالقرآف. ٛٓٔ

ا٤بكتب االقليمي لشؤكف  خلق اإلنساف بْب الطب كالقرآف. ٜٓٔ
 ا٤بكفوفْب

 (ٕ٘ٗاإلعجاز العلمي)

 (ٚٗٙالتفسّب ا٤بوضوعي) حسن حامد عطية خلق اإلنساف بْب العلم كالقرآف. ٓٔٔ

 (ٖ٘ٗاإلعجاز العلمي) عبد الفتاح ٧بمد طّبة اإلنساف: دراسة علمية قرآنية.خلق  ٔٔٔ
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خلق اإلنساف كما تعرضو آيات القرآف  ٕٔٔ
 الكرمي.

ضيف ا ٧بمد سليماف 
 ضيف ا

 (ٛٗٙالتفسّب ا٤بوضوعي)

الربكفيسور ٧بمود ٧بمد  دراسات طبية ُب بعض اآليات القرآنية. ٖٔٔ
 حسن الشريف

(، ٗٙٗالعلمي)اإلعجاز 
 (ٕٓٔخواص القرآف)

ٔٔٗ 
دراسة مقارنة إلجراءات العقوبات ا٤بدرسية 

ُب اإلدارة بْب الفكر الَببوم اإلسبلمي كعلم 
النفس ا٢بديث من خبلؿ القرآف الكرمي 

 كالسّبة النبوية الشريفة.

 (ٕٚٗاإلعجاز العلمي) قاسم سليماف ا٢بسْب

 (ٗٛٗاإلعجاز العلمي) كرمي حسْب كالقرآف.دكرة حياة اإلنساف بْب العلم  ٘ٔٔ

رسالة الرضواف ُب خلق اإلنساف كما جاء ُب  ٙٔٔ
 القرآف تفسّب جزئي بيولوجي.

(، ٜٗٗاإلعجاز العلمي) رضواف بن ظاىر الطبلع
 (ٖٕالتفسّب العلمي)

رسالة القرآف ُب عصر العلم: اآلفاؽ الٍب  ٚٔٔ
 فتحها القرآف أماـ فكر اإلنساف.

 (ٜٙٗاإلعجاز العلمي) ا٤بكي الناصرم٧بمد 

 (ٔٓ٘اإلعجاز العلمي) عبد الدائم كحيل ركائع اإلعجاز الطيب. ٛٔٔ

(، ٗٓ٘اإلعجاز العلمي) ٧بمد نزار الدقر ركائع الطب اإلسبلمي ٜٔٔ
 (ٖٙٔخواص القرآف)

ٕٔٓ 
(، ٕٔ٘اإلعجاز العلمي) حساف مشسي باشا زيت الزيتوف بْب الطب كالقرآف.

التفسّب 
(، ٙ٘ٚا٤بوضوعي)

 (ٖٚٔخواص القرآف)

ٕٔٔ 
عامل ا٢بياة بْب القرآف كالعلم: إطبللة على 

اإلعجاز العلمي البيولوجي للقرآف ُب عصر 
 ا١بينـو كا٥بندسة الوراثية.

 (ٜٚ٘اإلعجاز العلمي) عبد الباسط ٝبيل

عبد ا٢بميد ٧بمد عبد  عبادات إسبلمية من منظور طيب. ٕٕٔ
 العزيز

 (ٜٛ٘العلمي)اإلعجاز 
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ٕٖٔ 
(، ٜٛ٘اإلعجاز العلمي) ٧بمد رضا ا٢بسيِب عسل النحل ُب الطب القرآين.

التفسّب 
(، ٕٖٜا٤بوضوعي)

 (ٜٙٔخواص القرآف)
(، ٔٓٙاإلعجاز العلمي) أسعد ا٢بمراين عقل اإلنساف ُب الطب كالفلسفة كالقرآف. ٕٗٔ

 (ٕٜٗالتفسّب ا٤بوضوعي)

ٕٔ٘ 
التوراة كاإل٪بيل كالقرآف عبلقة اإلنساف با ُب 

كاإل٢باد كالتنزيو: دراسة استقصائية ٛبحيصية 
 موازنة.

 (ٜٜ٘التفسّب ا٤بوضوعي) ٤بّب طيبات

الصادؽ فضل ا اٞبد  علم الزراعة ُب القرآف الكرمي. ٕٙٔ
 ٧بمد

 (ٚٔٙاإلعجاز العلمي)

خالد فائق صديق  علـو البيئة كىندستها ُب القرآف كالسنة. ٕٚٔ
 العبيدم

(، ٖ٘ٙاإلعجاز العلمي)
 (ٖٜٚالتفسّب ا٤بوضوعي)

علـو مصادر ا٤بياه ك ىندستها ُب القرآف  ٕٛٔ
 الكرمي.

(، ٔٗٙاإلعجاز العلمي) سيد حسيِب
 (ٜٚٚالتفسّب ا٤بوضوعي)

فلك نوح: آيات قرآنية ُب كمضات ىندسية  ٜٕٔ
 كٕبرية.

مصطفى ٧بمد مصطفى 
 اٞبد ا١بماؿ

 (ٔٙٙاإلعجاز العلمي)

فوائد ُب الطب كالتداكم بالقرآف ككتابة  ٖٓٔ
 ا٢بركز.

 (ٜٙٔخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٖٜٖأحكاـ القرآف) ١بنة من ا٤بختصْب قضايا طبية معاصرة ُب ضوء الكتاب كالسنة. ٖٔٔ

ٖٕٔ 
٤باذا حـر ا ىذه األشياء؟: ٢بم ا٣بنزير، 

ا٤بيتة، الدـ، الزنا، اللواط، الشذكذ ا١بنسي، 
 نظرة طبية ُب ارمات القرآنية.ا٣بمر: 

 (ٕٔٗأحكاـ القرآف) ٧بمد كماؿ عبد العزيز

مدخل إىل دراسة اإلعجاز الطيب ُب القرآف  ٖٖٔ
 كالسنة.

٧بمد ٝبيل عبد الستار 
 ا٢بباؿ، كآخركف

 (ٕ٘ٛاإلعجاز العلمي)
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ٖٔٗ 

مشاريع إٔباث طبية مستقاة من القرآف الكرمي 
 كالسنة النبوية

ا٥بيئة من إصدارات 
العا٤بية لئلعجاز العلمي 
ُب القرآف كالسنة التابعة 
لرابطة العامل اإلسبلمي 

ٗبكة ا٤بكرمة، مكة 
 ا٤بكرمة، د ت

(، ٖٛٛاإلعجاز العلمي)
 (ٕٕٓخواص القرآف)

ٖٔ٘ 
مشاىد الطبيعة ُب القرآف الكرمي كعبلقتها 

 باإلنساف دراسة تأملية كٙبليلية كأدبية.
سليماف عبد ا موسى 

 عزب أبو
(، ٖٖٔٔاإلعجاز البياين)

التفسّب 
 (ٕٗٗٔا٤بوضوعي)

ٖٔٙ 
عبد ا٢بميد دياب، كأٞبد  مع الطب ُب القرآف الكرمي.

 قرقور
(، ٜٓٛاإلعجاز العلمي)

التفسّب 
(، ٜٕٛٔا٤بوضوعي)

 (ٕٕ٘خواص القرآف)
مع الطب ُب القرآف بْب تشخيص الداء  ٖٚٔ

 كمعرفو الدكاء.
 (ٜٔٛالعلمي)اإلعجاز  ٧بمد ٧بمود عبد ا

 (٘ٙٛاإلعجاز العلمي) ىاركف حيٓب معجزة خلق اإلنساف. ٖٛٔ

 (ٙٙٛاإلعجاز العلمي) نبيو عبد الرٞبن عثماف معجزة خلق اإلنساف بْب الطب كالقرآف. ٜٖٔ

مفاىيم علمية طبيعية ُب القرآف الكرمي كدكرىا  ٓٗٔ
 ُب تربية اإلنساف.

التفسّب  أٞبد علي صاحل
 (ٜٕٛٔا٤بوضوعي)

ٔٗٔ 

مبلمح اإلعجاز العلمي ُب القرآف الكرمي ُب 
٦باؿ علـو البحار الكائنات البحرية العجيبة 
كدكر البكَبيا ُب التمثيل الكيميائي كسلسلة 

الغذاء للنظاـ البيئي كأساس ا٢بياة حوؿ 
ثقوب ا٤بياه ا٢بارة عند مرتفعات كسط 

 ايط.

أمْب مصطفى غيث، 
٧بمد صاحل بن بكر 

 ا٢بريرم

 (ٖٜٓاإلعجاز العلمي)
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ٕٔٗ 
من الذرة إىل اجملرة: نظرة ُب الكوف كاإلنساف 

كا٢بياة: دراسات فلكية من كحي القرآف 
 الكرمي.

 (ٖٜٗاإلعجاز العلمي) ٞبادة أٞبد العائدم

من علم الطب القرآين: الثوابت العلمية ُب  ٖٗٔ
 القرآف الكرمي.

 (ٖٜٚاإلعجاز العلمي) عدناف ىزاع الشريف

خالد فائق صديق  منظومة الثوابت ا٥بندسية القرآنية. ٗٗٔ
 العبيدم

 (ٖٜ٘اإلعجاز العلمي)

ٔٗ٘ 
مواقف قرآنية: ٙبليل علمي معاصر للنزعات 

 اإلنسانية كما صورىا القرآف الكرمي.
عبد السبلـ ٧بمود 

 الشافعي
(، ٜٙٙاإلعجاز العلمي)

التفسّب 
 (ٓٙٗٔا٤بوضوعي)

ٔٗٙ 
 دار الصحابة ، *** قرآف.موسوعة اإلعجاز الطيب ُب ال

القاىرة، ذكره موقع النيل 
 كالفرات 

 (ٕٜٚاإلعجاز العلمي)

 (ٖٜٚاإلعجاز العلمي) ٧بمد السقا عيد موسوعة اإلعجاز العلمي ُب خلق اإلنساف. ٚٗٔ

 -موسوعة الطب اإلسبلمي )الشفاء بالقرآف  ٛٗٔ
 التداكم باألعشاب(.

 (ٖٕٗخواص القرآف) حسن نعمة

 (ٖٕٓٔاإلعجاز العلمي) جليل لفتة من اإلعجاز الطيب ُب القرآف الكرمي.نفحات  ٜٗٔ

خالد فائق صديق  ىندسة االتصاالت ُب القرآف كالسنة. ٓ٘ٔ
 العبيدم

 (ٔٗٓٔاإلعجاز العلمي)

خالد فائق صديق  ىندسة الَببة كالزراعة ُب القرآف كالسنة. ٔ٘ٔ
 العبيدم

( ٕٗٓٔاإلعجاز العلمي)
 (ٖٗ٘ٔا٤بوضوعي)التفسّب 

خالد فائق صديق  ىندسة الزمن ُب القرآف كالسنة. ٕ٘ٔ
 العبيدم

( ٗٗٓٔاإلعجاز العلمي)
 (٘ٗ٘ٔا٤بوضوعي)التفسّب 

خالد فائق صديق  ىندسة ا٤بواد ُب القرآف كالسنة. ٖ٘ٔ
 العبيدم

( ٖ٘ٓٔاإلعجاز العلمي)
 (ٗ٘٘ٔا٤بوضوعي)التفسّب 
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خالد فائق صديق  كالسنة.ىندسة ا٤بياه كالرم ُب القرآف  ٗ٘ٔ
 العبيدم

( ٗ٘ٓٔاإلعجاز العلمي)
 (٘٘٘ٔا٤بوضوعي)التفسّب 

عبد العليم عبد الرٞبن  ىندسة النظاـ البيئي ُب القرآف الكرمي. ٘٘ٔ
 خضر

 (ٙ٘ٓٔاإلعجاز العلمي)

عبد العليم عبد الرٞبن  ىندسة النظاـ الكوين ُب القرآف الكرمي. ٙ٘ٔ
 خضر

( ٚ٘ٓٔاإلعجاز العلمي)
 (ٚ٘٘ٔا٤بوضوعي)التفسّب 

ٔ٘ٚ 
كاضح الربىاف على ٙبرمي ا٣بمر ُب القرآف 
 كبياف ما ُب ا٢بشيش من ضرر لئلنساف.

عبد ا ٧بمد الصديق 
الغمارم ا٢بسِب 

 اإلدريسي

 (ٚٚٗأحكاـ القرآف)
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ٔ 
االستنساخ: ا٣بلق كالبعث بْب آدـ كعلـو 

ا٤بادة كالطاقة كالعدـ: من اإلعجاز العلمي 
 للقرآف كالسنة.

 (ٗاإلعجاز العلمي) عبد الرٞبن ٧بمد الرفاعي

 (ٕٗاإلعجاز العلمي) ماىر أٞبد الصوُب آيات ا ُب خلق اإلنساف كبعثو كحسابو. ٕ
 (٘ٚالتفسّب ا٤بوضوعي)

الربية كالبحرية آيات ا ُب خلق ا٢بيوانات  ٖ
 كبعثها كحساهبا.

( ٕ٘اإلعجاز العلمي) ماىر أٞبد الصوُب
 (ٙٚالتفسّب ا٤بوضوعي)

خليفة عبد السميع  الرياضيات ُب القرآف الكرمي. ٗ
 خليفة

 (ٕٙاإلعجاز العددم)

٘ 
الظواىر الفيزيائية كا١بيولوجية ُب القرآف 

 الكرمي.
الدار االسبلمية، بّبكت، 

ذكر ُب موقع الدار 
 العلمية بدكف مؤلف

( ٘ٚ٘اإلعجاز العلمي)
 (ٜٛٓا٤بوضوعي)التفسّب 

عبد العليم عبد الرٞبن  الفيزياء الكونية كاإلعجاز العلمي ُب القرآف. ٙ
 خضر

 (ٗٚٙاإلعجاز العلمي)

ٚ 
اإلعجاز  إبراىيم عوير القرآف الكرمي كالفيزياء ا٢بديثة.

(، ٛ٘ٔٔالبياين)
 (ٜٚٙاإلعجاز العلمي)

خالد فائق صديق  كالطاقة.ا٤بادة  ٛ
 العبيدم

 (ٓٔٛاإلعجاز العلمي)

إشارات قرآنية للعلـو الرياضية كاإلعجاز  ٜ
 ا٢بسايب.

 (ٖٕٔاإلعجاز العلمي) عبد الباسط ٧بمود ٪بيب

( ٜٖٓاإلعجاز البياين) ٧بمد حسن قنديل إعجاز القرآف العلمي كالببلغي كا٢بسايب. ٓٔ
 (ٕٛٗاإلعجاز العلمي)

 (ٕ٘اإلعجاز العددم)خالد فائق صديق  التوحيد.رياضيات  ٔٔ
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 العبيدم
حسن يوسف شهاب  قضايا فيزيائية من كحي القرآف كالسنة النبوية. ٕٔ

 الدين
 (ٖٙٚاإلعجاز العلمي)

معجزة إنزاؿ ا٢بديد كبأسو الشديد ُب القرآف  ٖٔ
 الكرمي كالفيزياء الفلكية كالنوكية.

 (ٙ٘ٛالعلمي)اإلعجاز  عبد ا ٧بمد البلتاجي

عبد الفتاح شكرم ٧بمد  من كصف القرآف ليـو الدين كا٢بساب. ٗٔ
 عياد

التفسّب 
 (ٖٓ٘ٔا٤بوضوعي)

ٔ٘ 
اإلعجاز  شكرم عياد يـو الدين كا٢بساب.

(، ٜٗ٘ٔالبياين)
التفسّب 

 (ٛٔٙٔا٤بوضوعي)
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 (٘ٗاإلعجاز العلمي) سحر أٞبد ٟبيس آالء الرٞبن ُب إعجاز القرآف: األرض. ٔ

 (ٗٗاإلعجاز العلمي) سحر أٞبد ٟبيس آالء الرٞبن ُب إعجاز القرآف: السماء. ٕ

آيات التوحيد: قوانْب ا كليست قوانْب  ٖ
 الطبيعة.

 (٘اإلعجاز العلمي) سراج الدين عفيفي

ا٤بعطيات العصرية آيات العلـو األرضية كفق  ٗ
 كُب خلق األرض كتأمْب معايشها.

 (ٕٔاإلعجاز العلمي) ماىر أٞبد الصوُب

آيات العلـو األرضية كفق ا٤بعطيات العصرية  ٘
 كُب خلق األرض كتأمْب معايشها.

 (ٖٙالتفسّب ا٤بوضوعي) ماىر أٞبد الصوُب

آيات العلـو الكونية كفق أحدث الدراسات  ٙ
 علمية.الفلكية كالنظريات ال

(، ٖٔاإلعجاز العلمي) ماىر أٞبد الصوُب
 (ٗٙالتفسّب ا٤بوضوعي)

آيات الكوف ك أسرار الطبيعة ُب القرآف  ٚ
 الكرمي.

(، ٙٔاإلعجاز العلمي) عبدا الغديرم
 (ٜ٘التفسّب ا٤بوضوعي)

(، ٕٚالعلمي)اإلعجاز  بكر زكي إبراىيم عوض آيات ا ُب السماء كصلتها بالدعوة إىل ا. ٛ
 (ٛٚالتفسّب ا٤بوضوعي)

آيات ا ُب ا٤بوت كهناية الكوف كقياـ الساعة  ٜ
 كبعث ا٣ببلئق كتبديل السماكات كاألرض.

(، ٖٓاإلعجاز العلمي) ماىر أٞبد الصوُب
 (ٔٛالتفسّب ا٤بوضوعي)

آيات ا ُب خلق ا٢بيوانات الربية كالبحرية  ٓٔ
 كبعثها كحساهبا.

(، ٕ٘اإلعجاز العلمي) ماىر أٞبد الصوُب
 (ٙٚالتفسّب ا٤بوضوعي)

آيات ا ُب نشأة ا٢بياة على األرض كظهور  ٔٔ
 اإلنساف كُب البحار كايطات كاألهنار.

(، ٖٖاإلعجاز العلمي) ماىر أٞبد الصوُب
 (ٗٛالتفسّب ا٤بوضوعي)

عبد الرٞبن ٧بمد ظافر  ارتياد السماء ُب القرآف الكرمي. ٕٔ
 الشهرم

(، ٘ٙالعلمي)اإلعجاز 
 (ٕٚٔالتفسّب ا٤بوضوعي)

(، ٙٙاإلعجاز العلمي)منصور ٧بمد حسب  ارتياد الفضاء بْب العلم كالقرآف. ٖٔ
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 (ٖٚٔالتفسّب ا٤بوضوعي) النيب

ٔٗ 
االتفاؽ األساسي التاـ بْب الكتاب الكرمي 
كبْب التعاليم األكركبية ُب الطبيعة كالفلك 

 كالعلـو الكونية.

 (ٜٗاإلعجاز العلمي) السيد كّباميت

االستنساخ كاإل٪باب بْب ٘بريب العلماء  ٘ٔ
 كتشريع السماء

 (ٛٚاإلعجاز العلمي) كاـر السيد غنيم

ٔٙ 
األدلة النقلية كا٢بسية على إمكاف الصعود إىل 

الكواكب كعلى جرياف الشمس كالقمر 
 كسكوف األرض.

عبد العزيز بن عبد ا 
 بن باز

 (ٕٙاإلعجاز العلمي)

خالد فائق صديق  األرض. ٚٔ
 العبيدم

 (ٚٙاإلعجاز العلمي)

األرض ا٤بباركة: دراسة موضوعية ُب ضوء  ٛٔ
 القرآف الكرمي كالسنة ا٤بطهرة.

ٞبداف عبد اللطيف 
 ٞبداف حسْب

 (ٛٚٔالتفسّب ا٤بوضوعي)

حسُب ٞبداف الدسوقي  األرض بْب اآليات القرآنية كالعلم ا٢بديث. ٜٔ
 ٞبامة

(، ٛٙالعلمي)اإلعجاز 
 (ٗٚٔالتفسّب ا٤بوضوعي)

حساـ الدين عبد الرٞبن  األرض بْب القرآف الكرمي كا٢بقائق العلمية. ٕٓ
 ا٤بطردم

(، ٜٙاإلعجاز العلمي)
 (٘ٚٔالتفسّب ا٤بوضوعي)

(، ٓٚاإلعجاز العلمي) زغلوؿ النجار األرض ُب القرآف الكرمي. ٕٔ
 (ٚٚٔالتفسّب ا٤بوضوعي)

(، ٔٚاإلعجاز العلمي) ٙبية عبد ا فضل ا القرآف الكرمي.األرض ُب ضوء  ٕٕ
 (ٙٚٔالتفسّب ا٤بوضوعي)

 (ٕٚاإلعجاز العلمي) عبد الغِب الراجحي األرض كالشمس ُب منظور الفكر اإلسبلمي ٖٕ

ٕٗ 
األسرار العلمية بآيات القرآف الكرمي كا٢بديث 

النبوم: الكوف، البحر، القيامة، النبات، 
 ا٢بشرات.

 (ٚٛاإلعجاز العلمي) علي علي السكرم
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 (ٔٓٔاإلعجاز العلمي) يوسف عمرك اإلسبلـ كا٢بياة على الكواكب. ٕ٘

 (ٜٓٔاإلعجاز العلمي) ٧بمد سويد اإلسبلـ كغزك الفضاء. ٕٙ

ٕٚ 

اإلعجاز العلمي ُب القرآف الكرمي: نداء القرآف 
 الكرمي ُب ملكوت السماكات كاألرض.

رئاسة ا٢برس الوطِب، 
ا٤بهرجاف الوطِب للَباث 
كالثقافة، الرياض، ذكره 
موقع مركز ا٤بلك فيصل 

للبحوث كالدراسات 
 ا٤بؤلف ٦بهوؿالقرآنية ك 

 (ٕٓٓاإلعجاز العلمي)

اإلعجاز العلمي ُب قوؿ ا تعاىل: }كعلم  ٕٛ
 آدـ األ٠باء كلها{.

 (ٜٕٔاإلعجاز العلمي) ظافر بن علي القرين

ٕٜ 
تعاىل: }كما من دابة اإلعجاز العلمي ُب قولو 

ُب األرض كال طائر يطّب ٔبناحيو إال أمم 
 أمثالكم{.

مناؿ جبلؿ ٧بمد عبد 
 الوىاب

 (ٕٕٓاإلعجاز العلمي)

اإلنساف كجوده كخبلفتو ُب األرض ُب ضوء  ٖٓ
 القرآف الكرمي.

عبد الرٞبن إبراىيم 
 ا٤بطركدم

 (ٖٓٔالتفسّب ا٤بوضوعي)

 (ٕٖٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد سعيد الناصرم الكرمي. اإلنساف كعمارة األرض ُب القرآف ٖٔ

 (ٕٖٗاإلعجاز العلمي) ثابت نبيل البينات القرآنية ك علم الفلك. ٕٖ

ٖٖ 
التحقيق العلمي آليات علـو األرض ُب القرآف 

الكرمي: دراسة علمية عقدية ُب اإلعجاز 
 العلمي.

 (ٖٚ٘اإلعجاز العلمي) عنصر عبلكة

 (ٖٚٙاإلعجاز العلمي) ىاركف حيٓب الطبيعة.التصميم لدل  ٖٗ

التفكر ُب خلق السماكات كاألرض كما  ٖ٘
 بينهما.

 (ٜٖ٘اإلعجاز العلمي) ٧بمد أٞبد كعورة
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ا٣ببلفة ُب األرض: ٕبث قرآين كلوف من  ٖٙ
 التفسّب ا٤بوضوعي.

 (ٗٗٙالتفسّب ا٤بوضوعي) أٞبد حسن فرحات

السماء الدرة البيضاء ُب إثبات خلق آدـ ُب  ٖٚ
 كنزكلو إىل األرض دينيان كعلميان.

 (ٖٚٗاإلعجاز العلمي) ابن خليفة عليوم

خالد فائق صديق  الرياح كالسحب كا٤بياه كالبحار. ٖٛ
 العبيدم

 (ٚٓ٘اإلعجاز العلمي)

(، ٓٔ٘اإلعجاز العلمي) شاىر ٝباؿ أغا الزالزؿ كتطور كتبدؿ األرض ُب القرآف الكرمي. ٜٖ
 (ٜٗٚا٤بوضوعي)التفسّب 

 (ٖٓ٘اإلعجاز العلمي) ٧بمد حسن أبو دنيا السماء. ٓٗ

غالب ٧بمد رجا  السماء ُب القرآف الكرمي. ٔٗ
 الزعارير

 (ٜٚٚالتفسّب ا٤بوضوعي)

السماء ُب القرآف الكرمي: من آيات اإلعجاز  ٕٗ
 العلمي.

 (ٛٚٚالتفسّب ا٤بوضوعي) زغلوؿ النجار

الدين ٧بمد ٝباؿ  السماكات السبع. ٖٗ
 الفندم

 (ٖٔ٘اإلعجاز العلمي)

بشرل عبد الكرمي أٞبد  السماكات كاألرض ُب القرآف الكرمي. ٗٗ
 جبلؿ

 (ٓٛٚالتفسّب ا٤بوضوعي)

السنن الكونية ُب الطبيعة كاجملتمع ُب ضوء  ٘ٗ
 القرآف الكرمي.

 (ٕٜٚالتفسّب ا٤بوضوعي) بكار ا٢باج جاسم

 (ٙٙ٘اإلعجاز العلمي) لطفي بركات أٞبد الطبيعة البشرية ُب القرآف الكرمي. ٙٗ

(، ٚٙ٘اإلعجاز العلمي) كاصد ياسر الزيدم الطبيعة ُب القرآف. ٚٗ
 (٘ٛٛالتفسّب ا٤بوضوعي)

 (ٙٛٛالتفسّب ا٤بوضوعي) ناصر ياسر الزيويل الطبيعة ُب القرآف الكرمي. ٛٗ

(، ٗٚ٘اإلعجاز العلمي) عطية ٧بمد عطية الظواىر الفلكية كا١بغرافية ُب القرآف الكرمي. ٜٗ
 (ٜٚٓالتفسّب ا٤بوضوعي)
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٘ٓ 
الدار االسبلمية، بّبكت،  الظواىر الفيزيائية كا١بيولوجية ُب القرآف الكرمي.

ذكر ُب موقع الدار 
 العلمية بدكف مؤلف

(، ٘ٚ٘اإلعجاز العلمي)
 (ٜٛٓالتفسّب ا٤بوضوعي)

العبلقات الداللية بْب ألفاظ الطبيعة ُب القرآف  ٔ٘
 الكرمي.

 (ٔٚٓٔاإلعجاز البياين) االف ٠بْب ٦بيد

(، ٜٖٙاإلعجاز العلمي) إبراىيم حلمي الغورم العلـو الفلكية ُب القرآف الكرمي. ٕ٘
 (ٜ٘ٚالتفسّب ا٤بوضوعي)

خالد فائق صديق  الفلك. ٖ٘
 العبيدم

 (ٓٙٙاإلعجاز العلمي)

 (ٕٙٙالعلمي)اإلعجاز  أكـر أٞبد إدريس الفلك كالطب أماـ عظمة القرآف. ٗ٘

عبد ا ٧بمد سعيد  الفلك كعبلقتو بالعقيدة كالكتاب كالسنة. ٘٘
 األنصارم

 (ٖٙٙاإلعجاز العلمي)

القرآف الكرمي للعلـو الفلكية كاستكشاؼ  ٙ٘
 األرض من الفضاء.

 (ٜٔٙاإلعجاز العلمي) سيد كقار أٞبد حسيِب

 (ٕٙٚاإلعجاز العلمي) أٞبد جبالية القرآف كعلم الفلك. ٚ٘
 (ٗٙٓٔا٤بوضوعي)التفسّب 

 (ٚٛٚاإلعجاز العلمي) رجاء عبد ا٢بميد عرايب الكوف كاألرض كاإلنساف ُب القرآف العظيم. ٛ٘
 (ٗٙٔٔا٤بوضوعي)التفسّب 

 (ٜٙٚاإلعجاز العلمي) ٧بمد علي ا٢بليب الكوف كالقرآف ُب علم الفلك. ٜ٘

خالد فائق صديق  ا٤بساحة كعلـو األرض ُب القرآف كالسنة. ٓٙ
 العبيدم

 (ٖ٘ٛاإلعجاز العلمي)

ٙٔ 
من إصدارات ا٥بيئة  ا٤بفهـو ا١بيولوجي للجباؿ ُب القرآف كالسنة.

العا٤بية لئلعجاز العلمي 
ُب القرآف كالسنة التابعة 
لرابطة العامل اإلسبلمي 

 (ٜٓٓاإلعجاز العلمي)



014 
 

 محل وروده  المؤلف  العنوان م
 )القسم/الرقم(

ٗبكة ا٤بكرمة، ترجم إىل 
 اللغة اإل٪بليزية

ابو ادريس عبد الرٞبن  النجـو ُب القرآف الكرمي. ٕٙ
 ٧بمد

 (ٗٓٓٔاإلعجاز العلمي)

عبد الرٞبن بن أيب بكر  أ٠باء البقاع ك ا١بباؿ ُب القرآف الكرمي. ٖٙ
 ىػ(ٜٔٔالسيوطي )ت 

 (ٖٕٔالتفسّب ا٤بوضوعي)

 (ٕ٘ٙاإلعجاز العلمي) ٧بمد ٧بمد إبراىيم إعجاز القرآف ُب علم طبقات األرض. ٗٙ

 (ٕٔٚاإلعجاز العلمي) غساف ٞبدكف ا٢بسُب. إعجاز القرآف كأ٠باء ا ٘ٙ

 (ٖٖٗاإلعجاز العلمي) االمْب ٧بمد اٞبد كعورة بْب السماكات كاألرض. ٙٙ

أشرؼ فوزم عبد  تأمبلت ُب خلق السماكات كاألرض. ٚٙ
 السبلـ الباركدم

 (ٖ٘٘اإلعجاز العلمي)

أشرؼ فوزم عبد  تأمبلت ُب خلق السماكات كاألرض. ٛٙ
 الباركدمالسبلـ 

 (ٖٚٚالتفسّب ا٤بوضوعي)

عبد العليم عبد الرٞبن  تكنولوجيا الفضاء الكوين بْب القرآف كالعلم. ٜٙ
 خضر

 (ٜٖٚاإلعجاز العلمي)

حركة األرض حوؿ الشمس ُب القرآف الكرمي  ٓٚ
 كالعلم ا٢بديث.

عبد الرٞبن ٧بمد ظافر 
 الشهرم

 (ٕ٘ٗاإلعجاز العلمي)

نظرات علمية خلق األرض كالسماكات:  ٔٚ
 كدينية.

 (ٓ٘ٗاإلعجاز العلمي) علي علي السكرم

خلق السماكات كاألرض ُب ستة أياـ ُب العلم  ٕٚ
 كالقرآف.

 (ٗ٘ٗاإلعجاز العلمي) حسن حامد عطية

خلق السماكات كاألرض:نظرات علمية  ٖٚ
 كدينية.

 (٘٘ٗاإلعجاز العلمي) علي علي السكرم

من منظور داللة أ٠باء سور القرآف الكرمي  ٗٚ
 حضارم.

 (ٚٓٚالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد خليل جيجك
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ٚ٘ 
رسالة ُب دفع ا٤بنافاة ُب قولو صلى ا عليو 

إف ا خلق األرض كالسموات ُب » كسلم: 
كُب قولو تعاىل: }إف ربكم ا « سبعة أياـ 

 الذم خلق السموات كاألرض ُب ستة أياـ{.

شهاب الدين الػهركم 
 شهاب الدين ا٢بقّبم

 ىػ(ٕٜٗا٥بندم، )ت 

 (ٖٓٔمشكل القرآف)

ٚٙ 
سيبلف ا٤بياه كتكوف ا٤بعادف ُب القشرة ا٣بارجية 
لؤلرض انطبلقنا من قولو تعاىل: }كأما ما ينفع 

 الناس فيمكث ُب األرض{.

مصطفى موكينا، ميموف 
 باريش

 (ٖٚ٘اإلعجاز العلمي)

 (ٙٚ٘العلمي)اإلعجاز  حاًب البشتاكم عامل األرض كالسماكات العلى. ٚٚ

 (ٛٔٙاإلعجاز العلمي) ٧بمد صدقي علم الفلك كالقرآف. ٛٚ

 (ٕٜٙالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد صدقي علم الفلك كالقرآف. ٜٚ

فلك نوح: آيات قرآنية ُب كمضات ىندسية  ٓٛ
 كٕبرية.

مصطفى ٧بمد مصطفى 
 اٞبد ا١بماؿ

 (ٔٙٙاإلعجاز العلمي)

 (ٕٚٙاإلعجاز العلمي) العظيمعلي عبد  ُب ملكوت السماكات كاألرض. ٔٛ

 (ٚٚٙاإلعجاز العلمي) زكريا طاحوف قاؿ تعاىل: }ظهر الفساد ُب الرب كالبحر{. ٕٛ

 (ٛ٘ٚاإلعجاز العلمي) ٧بمد يوسف حسن قصة السماكات كاألرض. ٖٛ

٧بمد ٝباؿ الدين  قصة السماكات كاألرض. ٗٛ
 الفندم

 (ٜ٘ٚاإلعجاز العلمي)

ٛ٘ 
القرآنية فيما يتعلق كشف األسرار النورانية 

باألجراـ السماكية كاألرضية كا٢بيوانات 
 كالنباتات كا١بواىر ا٤بعدنية.

٧بمد بن أٞبد 
 اإلسكندراين

 (ٙٚٚاإلعجاز العلمي)

ٛٙ 
مشاىد الطبيعة ُب القرآف الكرمي )السماء 

 كاألرض كما بينهما(: دراسة ببلغية.
سامية عبد ا٢بميد عبد 

 ا٢بميد
(، ٕٖٔٔالبياين)اإلعجاز 
التفسّب 

 (ٖٕٗٔا٤بوضوعي)
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مشاىد الطبيعة ُب القرآف الكرمي: تفسّب  ٚٛ
 كدراسة.

 (ٜٖٛاإلعجاز العلمي) أٞبد ٧بمد علي حنطور

ٛٛ 
مشاىد الطبيعة ُب القرآف الكرمي كعبلقتها 

 باإلنساف دراسة تأملية كٙبليلية كأدبية.
سليماف عبد ا موسى 

 أبو عزب
(، ٖٖٔٔالبياين)اإلعجاز 
التفسّب 

 (ٕٗٗٔا٤بوضوعي)
 (ٛٛٛاإلعجاز العلمي) أٞبد زكي مع ا ُب السماء. ٜٛ

 (ٛٔٔمعاين القرآف) اٞبد ا٢بوُب معاين السماء كاألرض ُب القرآف ٜٓ

معجزة إنزاؿ ا٢بديد كبأسو الشديد ُب القرآف  ٜٔ
 الكرمي كالفيزياء الفلكية كالنوكية.

 (ٙ٘ٛاإلعجاز العلمي) البلتاجيعبد ا ٧بمد 

ٜٕ 

مبلمح اإلعجاز العلمي ُب القرآف الكرمي ُب 
٦باؿ علـو البحار الكائنات البحرية العجيبة 
كدكر البكَبيا ُب التمثيل الكيميائي كسلسلة 

الغذاء للنظاـ البيئي كأساس ا٢بياة حوؿ 
 ثقوب ا٤بياه ا٢بارة عند مرتفعات كسط ايط.

أمْب مصطفى غيث، 
٧بمد صاحل بن بكر 

 ا٢بريرم

 (ٖٜٓاإلعجاز العلمي)

من آيات اإلعجاز العلمي: السماء ُب القرآف  ٖٜ
 الكرمي.

زغلوؿ راغب ٧بمد 
 النجار

 (ٜٚٓاإلعجاز العلمي)

من آيات ا ُب البحار: قدـ كفق أحدث  ٜٗ
 ا٢بقائق العلمية ا٤بكتشفة ُب عامل البحار.

 (ٜٔٔالعلمي)اإلعجاز  ماىر أٞبد الصوُب

من اإلعجاز العلمي ُب القرآف ُب ضوء  ٜ٘
 الدراسات ا١بغرافية الفلكية كالطبيعية.

 (ٖٕٜاإلعجاز العلمي) حسن أبو العنْب

ٜٙ 
من الذرة إىل اجملرة: نظرة ُب الكوف كاإلنساف 

كا٢بياة: دراسات فلكية من كحي القرآف 
 الكرمي.

 (ٖٜٗاإلعجاز العلمي) ٞبادة أٞبد العائدم

(، ٜٗٔاإلعجاز العلمي) بساـ هناد جرار من أسرار األ٠باء ُب القرآف الكرمي. ٜٚ
التفسّب 
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 )القسم/الرقم(

 (ٖٓٗٔا٤بوضوعي)

ٜٛ 
من أكجو اإلعجاز العلمي للقرآف الكرمي ُب 

 عامل البحار.
من إصدارات ىيئة 
اإلعجاز العلمي ُب 

 القرآف كالسنة

 (ٜٕٜاإلعجاز العلمي)

ُب القرآف من علم الفلك: الثوابت العلمية  ٜٜ
 الكرمي.

 (ٖٜٛاإلعجاز العلمي) عدناف ىزاع الشريف

من علـو األرض القرآنية:: الثوابت العلمية ُب  ٓٓٔ
 القرآف الكرمي.

 (ٜٓٗاإلعجاز العلمي) عدناف ىزاع الشريف

 (ٜٔٗاإلعجاز العلمي) عدناف ىزاع الشريف من علـو األرض الكونية. ٔٓٔ

البحار ُب القرآف منطقة ا٤بصب ك ا٢بواجز بْب  ٕٓٔ
 الكرمي.

 (ٜٔ٘اإلعجاز العلمي) عبد اجمليد عزيز الزنداين

موسوعة اإلعجاز القرآين ُب العلـو كالطب  ٖٓٔ
 كالفلك.

 (ٜٔٛاإلعجاز العلمي) نادية طيارة

موسوعة السماكات كاألرض كما بينهما: علـو  ٗٓٔ
 جاء ذكرىا ُب القرآف الكرمي.

 (ٖٜٛالعلمي)اإلعجاز  ٧بمد حسن أبو دنيا

ٔٓ٘ 
من الذرة إىل اجملرة: نظرة ُب الكوف كاإلنساف 

كا٢بياة: دراسات فلكية من كحي القرآف 
 الكرمي.

 (ٖٜٗاإلعجاز العلمي) ٞبادة أٞبد العائدم
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 اضفكارس صذاف

 محل وروده  المؤلف  العنوان م
 )القسم/الرقم(

مع  ٗٔ/ٔالتفسّب ا٤بوضوعي للقرآف الكرمي  ٔ
 الفهارس.

التفسّب  ٠بيح عاطف الزين
 (ٙٛٗا٤بوضوعي)

ا٤بعجم ا٤بفهرس لرسم ألفاظ القرآف الكرمي:  ٕ
دراسة إحصائية تطبيقية مقارنة بْب مصحف 
األمصار مع القواعد كاألصوؿ العامة للرسم 

 العثماين كموافقتو للقراءات ا٤بتواترة.

 (ٜٖٔرسم ا٤بصاحف) حسن حنفي سرم
 (ٛ٘ٛٔالقراءات)

بن عبد السبلـ الفارسي ُب  فهرس ٧بمد ٖ
 القراءات القرآنية.

٧بمد بن عبد السبلـ بن 
 ٧بمد الفارسي

 (ٕٖٓٔالقراءات)
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 اضفوائد صذاف

 محل وروده  المؤلف  العنوان م
 )القسم/الرقم(

ٔ 
ابو ا٢بسن على بن عبد ا  االختصاص من الفوائد القرآنية كا٣بواص.

بن عبد ا١ببار ا٢بسِب 
 الشاذيل

 (ٛخواص القرآف)

االستشفاء بالصبلة: دراسة حوؿ الفوائد  ٕ
 الصحية للصبلة على ضوء العلم ا٢بديث.

 (ٙٚاإلعجاز العلمي) زىّب رابح قدامي

االستشفاء بالقرآف الكرمي: فوائد اآليات  ٖ
 كالسور كاأل٠باء ا٢بسُب.

 (ٕٔخواص القرآف) حيدر ا٤بوسوم

أسرار معجزة كحقائق  -اإلسراء كا٤بعراج  ٗ
 كفوائد.

 (ٔٛاإلعجاز العلمي) خالد سيد علي

اإلعجاز  كماؿ ٧بمد دركيش اإلعجاز اإل٥بي ُب مراحل خلق ا١بنْب. ٘
 (٘ٗٔالعلمي)

ٙ 
األمر ُب القرآف الكرمي: أساليبو ك٦باالتو 

 كٜبراتو.
يوسف بن عبد العزيز 

 الشبل
اإلعجاز 

( التفسّب ٔٓٗالبياين)
 (ٖٕٛا٤بوضوعي)

ٚ 
لفوائد كتاب التفصيل ألٞبد بن التحصيل 

عمار ا٤بهدكم: سورة ا٤بائدة كاألنعاـ، دراسة 
 كٙبقيق كتعليق.

 (ٖٙٛالقراءات) ٪باح إبراىيم ٧بمد أبو ريا

ٛ 
ابن عزكز ٧بمد مكي بن  الفائدة ُب معُب كإعراب آية ا٤بائدة.

مصطفى بن ٧بمد بن 
 ىػ(ٖٖٗٔعزكز، )ت 

 (ٕٕٗإعراب القرآف)

 (٘ٔٔفضائل القرآف) سيد الشْب أبو الفرح ُب فضائل القرآف. الفوائد ا٢بساف ٜ

 (ٕٖٔٔالقراءات) ٧بمد بن علي بن علواف الفوائد السنية ُب حل ألفاظ الشاطبية. ٓٔ

 (ٜٓمعاين القرآف)ابن ٝباعة ٧بمد بن ابراىيم  الفوائد البلئحة من معاين سورة الفاٙبة. ٔٔ
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 محل وروده  المؤلف  العنوان م
 )القسم/الرقم(

بن سعد ا، ابو عبد ا 
بدر الدين الشافعي ا٢بموم 

 ( ىٖٖٚ) 
الفوائد اللطيفة كالطريفة ُب رسـو ا٤بصاحف  ٕٔ

 العثمانية.
حسْب بن علي األماسي، 

 ىػٗٙٓٔتوُب سنة 
رسم 

 (ٕٚٗا٤بصاحف)
عمر بن إبراىيم بن علي  الفوائد ا٤بسعدية ُب حل ا١بزرية. ٖٔ

 ا٤بسعدم
 (ٕٖ٘ٔالقراءات)

ٔٗ 
ابن قيم ا١بوزية ٧بمد بن  البياف.الفوائد ا٤بشوؽ إىل علـو القرآف كعلم 

اىب بكر بن ايوب بن سعد 
الزرعي الدمشقي، 

 ىػ(ٔ٘ٚ)ت

اإلعجاز 
 (٘ٔٔٔالبياين)

الفوائد ا٤بعتربة على الفوائد ا٤بهذبة ُب بياف  ٘ٔ
 خلف حفص من طريق الطيبة.

نور الدين علي بن ٧بمد 
 الضباع ا٤بصرم

 (ٕٖٙٔالقراءات)

ٔٙ 
شهاب الدين أٞبد بن  الفوائد كالصبلت كالعوائد.

أٞبد بن عبد اللطيف 
الشرجي الزبيدم اليمِب 

 ىػ( ٖٜٛ)ت 

 (ٜٚٔخواص القرآف)

ٔٚ 
القواعد ا٤بفيدة كالفوائد الفريدة ُب الكتابة 
القياسية االصطبلحية ك٘بويد القرآف كرسم 

ا٤بصاحف العثمانية علي بن إ٠باعيل 
 ا٤بصرم: ٙبقيق كدراسة.

يوسف حسْب جحيدـ 
 السحيمات

سم ر 
 (ٕٙٙا٤بصاحف)

القواعد ا٤بقررة كالفوائد اررة، ا٤بسمى  ٛٔ
 اختصاران ٗبًب البقرية ُب القراءات السبع.

٧بمد بن قاسم بن إ٠باعيل 
 األزىرم ا٤بعركؼ بالبقرم

 (٘ٗ٘ٔالقراءات)

 (ٛٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ أجوبة كفوائد ُب القراءات. ٜٔ

الكرمي : ( ُب القرآف ٜٔإعجاز الرقم ) ٕٓ
 مقدمات تنتظر النتائج.

اإلعجاز  هناد جرار
 (ٓٔالعددم)
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 محل وروده  المؤلف  العنوان م
 )القسم/الرقم(

إعجاز القرآف كالسنة ُب بياف كيفية ٙبديد  ٕٔ
 نوع ا١بنْب.

ٝباؿ حامد السيد حسانْب 
 عجم

اإلعجاز 
 (ٕٗٚالعلمي)

ٕٕ 
٧بمد بن أيب بكر بن أيوب  بدائع الفوائد.

بن سعد الزرعي الدمشقي 
ابن قيم ا١بوزية )ت 

 ىػ(ٔ٘ٚ

اإلعجاز 
 (ٙٗٗالبياين)

بدائع الفوائد ا٤بستنبطة من قصة يوسف عليو  ٖٕ
 السبلـ.

٧بمد رياض األٞبد السلفي 
 األثرم

التفسّب 
 (ٖٗٗا٤بوضوعي)

تقريب حصوؿ ا٤بقاصد ُب ٚبريج ما ُب النشر  ٕٗ
 من الفوائد.

مصطفى بن عبد الرٞبن بن 
 ٧بمد اإلزمّبم

 (ٖٙٗالقراءات)

ٕ٘ 
كتقريب ا٤بتباعد ُب شرح تلخيص الفوائد 

 عقيلة أتراب القصائد.
ابن القاصح عبلء الدين 

ابو البقاء علي بن عثماف 
بن ٧بمد ا٤بقرئ، ا٤بتوَب ُب 

 ىػ ٔٓٛ

 (ٕٚرسم ا٤بصاحف)

ٜبرات ا١بمع بْب اإلدياف كالعمل الصاحل ُب  ٕٙ
 القرآف الكرمي.

التفسّب  بتوؿ مرزكؽ الفاضل
 (ٖٕ٘ا٤بوضوعي)

ٕٚ 
-كا٢بضارة: ا٤باىيةحكمة القرآف 
اآلثار كالنتائج -ا١بمالية-ا٣بصوصيات

 ا٢بضارية.

اإلعجاز  نذير ٞبداف
 (ٜٜٚالبياين)

 (ٓٙٙالقراءات) رضواف بن ٧بمد ا٤بخلبلٌب حواش على الفوائد ا٤بعتربة. ٕٛ

 (ٚٙٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب فوائد سور القرآف. ٜٕ

 (ٛ٘ٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فضائل القرآف.رسالة كثّبة الفوائد ُب  ٖٓ

رسم ا٤بصحف حكم اتباعو ُب ىجائو  ٖٔ
 كفوائده .

مقاالت عن  إبراىيم عطوة عوض
 (ٕٔٔا٤بصاحف)
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 محل وروده  المؤلف  العنوان م
 )القسم/الرقم(

ٖٕ 
سبللة الفوائد األصولية كالشواىد كالتطبيقات 
القرآنية كا٢بديثية للمسائل األصولية ُب أضواء 

 البياف.

عبد الرٞبن بن عبد العزيز 
السديس، دار ا٥بجرة، 

 الدماـ

 (ٕٖ٘أحكاـ القرآف)

شرح تلخيص الفوائد كتقريب ا٤بتباعد على  ٖٖ
 عقيلو اتراب القصائد.

علي بن عثماف بن ٧بمد 
 ابن القاصح

 (ٕٕٓٔالقراءات)

صوموا تصحوا: دراسة علمية لفوائد الصياـ  ٖٗ
 الصحية.

اإلعجاز  سعيد عبد الرٞبن األٞبرم
 (ٜٗ٘العلمي)

ٖ٘ 
عبد الرب بن ٧بمد بن  عقود الآليل كا٤برجاف ٤با يتعلق بفوائد القرآف.

٧بمد، ابن الشحنة )ت 
 ىػ(ٕٜٔ

 (ٛٚٔفضائل القرآف)

ٖٙ 
فائدة عن قولو تعاىل: } التَّائُِبوَف اْلَعاِبُدكَف 

 (.ٕٔٔ{)التوبة 
ابن الزملكاين ٧بمد بن 
علي بن عبد الواحد بن 
عبد الكرمي كماؿ الدين 

 ىػ(ٕٚٚ)ت االنصارم، 

 (ٕٕٙإعراب القرآف)

ٖٚ 
فائدة عن قولو تعاىل: } كلو علم ا فيهم 

 (.ٖٕخّبان { )األنفاؿ 
ابن الناظم ٧بمد بن ٧بمد 
بن عبد ا بن مالك بدر 

 ىػ( ٙٛٙالدين، )

 (ٕٕ٘إعراب القرآف)

الناسخ  ا٤بؤلف ٦بهوؿ فائدة ُب الناسخ كا٤بنسوخ. ٖٛ
 (ٜٕٔكا٤بنسوخ)

الناسخ  ا٤بؤلف ٦بهوؿ النسخ ُب القرآف الكرمي.فائدة ُب  ٜٖ
 (ٕٕٓكا٤بنسوخ)

الوقف  ا٤بؤلف ٦بهوؿ فائدة ُب أقساـ الوقف القبيح. ٓٗ
 (ٕٕٗكاالبتداء)

 (ٕٙٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فائدة ُب أكجو القرآف الكرمي. ٔٗ

 (ٚٛٔخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فائدة ُب خواص فاٙبة الكتاب. ٕٗ
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 محل وروده  المؤلف  العنوان م
 )القسم/الرقم(

رسم  ا٤بؤلف ٦بهوؿ فائدة ُب رسم ا٤بصحف. ٖٗ
 (ٖٕ٘ا٤بصاحف)

فائدة ُب فضل تبلكة آية الكرسي ُب بداية  ٗٗ
.  ٧بـر

 (ٕٚفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٕٛفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فائدة ُب قراءة الفاٙبة ُب خاٛبة اجملالس. ٘ٗ

٦بهوؿا٤بؤلف  فائدة نافعة للقارئ من معرفة الوقوؼ. ٙٗ الوقف  
 (ٖٕٗكاالبتداء)

ٗٚ 
فرائد فوائد ا٤برجاف )كىو ٨بتصر: قبلئد 

 ا٤برجاف للمؤلف نفسو(.
مرعي بن يوسف بن أيب 

بكر الكرمي، 
 ىػ(ٖٖٓٔ)ت

الناسخ 
 (ٕٕٕكا٤بنسوخ)

ٗٛ 
فوائد البدرية ُب بياف علم القرآف من العلل 

كا٤براتب كالوقوؼ البلـز كالكفر ا١باـز 
 ا٤بصاحف.كالكتابة ُب 

رسم  أٞبد بن ٧بمد بن ا٤براغي
(، ٕٙٗا٤بصاحف)

الوقف 
 (ٕٛٗكاالبتداء)

 (ٚٔٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فوائد القرآف. ٜٗ

٘ٓ 
ابن فارس اٞبد بن فارس  فوائد ألفاظ القرآف.

بن زكريا ابو ا٢بسْب ا٤بالكي 
الرازم اللغوم، )ت 

 ىػ(ٜٖ٘

 (ٗٛٔغريب القرآف)

بَبتيب آم القرآف حسب نزك٥با فوائد تتعلق  ٔ٘
 كعدد آياتو ككلماتو كحركفو.

 (٘٘عد اآلم) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

ٕ٘ 
عبد ا بن علي بن عبد  فوائد خواص القرآف الكرمي.

الرٞبن، سويداف الدمليجي، 
 ىػ(ٖٕٗٔ)ت 

 (ٜ٘ٔخواص القرآف)

 (ٙ٘عد اآلم) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فوائد عدد آم القرآف الكرمي. ٖ٘
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 محل وروده  المؤلف  العنوان م
 )القسم/الرقم(

الطب كالتداكم بالقرآف ككتابة فوائد ُب  ٗ٘
 ا٢بركز.

 (ٜٙٔخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٖٕٖٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فوائد ُب القراءات. ٘٘

 (ٕٚمتشابو القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فوائد ُب اكم كا٤بتشابو. ٙ٘

 (ٜٙٔمشكل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فوائد ُب اكم كا٤بتشابو. ٚ٘

٧بمد بن علي بن ٧بمد  أحاديث فضائل القرآف.فوائد ُب  ٛ٘
 ىػ(ٕٓ٘ٔالشوكاين )ت 

 (ٛٔٔفضائل القرآف)

 (ٕٕٖٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فوائد ُب علم القراءات. ٜ٘

ٙٓ 
سلطاف العلماء العز بن  فوائد ُب مشكل القرآف.

عبد السبلـ بن أيب القاسم، 
أبو ٧بمد عز الدين 

 ىػ(ٓٙٙالشافعي، )ت 

 (ٓٚٔالقرآف)مشكل 

 (ٕٖٗٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فوائد متفرقة ُب القراءة. ٔٙ

اإلعجاز  ٧بمد بن علوم العيدركس فوائد من اإلعجاز القرآين. ٕٙ
 (ٗٔٔٔالبياين)

اإلعجاز  ٧بمد بن علوم العيدركس فوائد من اإلعجاز القرآين. ٖٙ
 (ٗٙٙالعلمي)

كاألسرار من فوائد منتخبة من كتاب: اللوامع  ٗٙ
 منافع القرآف للبسكرم )عيسى بن سبلمة(.

 (ٙٔٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

عبد السبلـ بن ا٢بسْب  فوائد كأجوبة ُب الرسم كالضبط كالتجويد. ٘ٙ
 الزكايل كآخركف

رسم 
 (ٕٛٗا٤بصاحف)

رسم  ا٤بؤلف ٦بهوؿ فوائد كأجوبة ُب الرسم كالضبط كالتجويد. ٙٙ
 (ٜٕٗا٤بصاحف)
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 محل وروده  المؤلف  العنوان م
 )القسم/الرقم(

قواعد التفسّب  عبد ا ا١بوعي قواعد كفوائد لفقو كتاب ا. ٚٙ
 (ٛٚكأصولو)

إبراىيم رشدم بن ٧بمد  كتاب ُب الفوائد كالوصايا كالقراءات. ٛٙ
 علي الكوتاىيو

 (ٙٛ٘ٔالقراءات)

شهاب الدين أٞبد بن  لوامع الدرر شرح فوائد الدرر. ٜٙ
 إ٠باعيل الكوراين

 (ٓٔٚٔالقراءات)

مقاالت عن  طو عابدين طو الرسم العثماين كفوائدهمزايا  ٓٚ
 (ٕٓٗا٤بصاحف)

مستندات التوفيق بْب النصوص القرآنية كبْب  ٔٚ
 النتائج العلمية الصحيحة.

اإلعجاز  ٦بهوؿ ا٤بؤلف 
 (ٖٚٛالعلمي)

 (ٖٕ٘ٓالقراءات) ٦بهوؿ ا٤بؤلف  منظومة كفوائد ُب القراءات. ٕٚ

فتح ا بن عبد القادر  نقوالت كفوائد ُب القراءات. ٖٚ
 ا٤بوصلي

 (ٕٕٚٔالقراءات)
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 اضقوارد صذاف

 محل وروده  المؤلف  العنوان م
 )القسم/الرقم(

األدلة الشرعية كالقواعد األصولية اللغوية  ٔ
 كالتشريعية كالتفسّبية.

 (٘قواعد التفسّب كأصولو) ٧بمود الشربيِب

ٕ 
 األمثاؿ القرآنية: دراسة كٙبليل كتصنيف

 كرسم ألصو٥با كقواعدىا كمناىجها .
الػميداين عبد الرٞبن بن 
حسن بن مرزكؽ حبنكة 

 الدمشقي

 (ٓٗأمثاؿ القرآف)

ٖ 

الطوُب سليماف بن عبد  اإلكسّب ُب قواعد التفسّب.
القوم بن عبد الكرمي بن 
سعيد الطوُب الصرصرم 
البغدادم ا٢بنبلي، الفقيو 

 ىػ(ٙٔٚاالصويل )ت

قواعد التفسّب 
 (٘ٔكأصولو)

قواعد التفسّب  ٧بمد ٞبد زغلوؿ التفسّب بالرأم: قواعده كضوابطو كأعبلمو. ٗ
 (ٖٕكأصولو)

٘ 
الكافيجي ٧بمد بن  التيسّب ُب قواعد علم التفسّب.

سليماف بن سعد بن 
سعود الركمي الكافيجي، 

 ىػ(ٜٚٛ)ت

قواعد التفسّب 
 (ٖٔكأصولو)

قواعد التفسّب  الدين ٧بمد٧بيي  التيسّب ُب قواعد علم التفسّب. ٙ
 (ٕٖكأصولو)

قواعد التفسّب  حامد بن عبد ا العلي ا٣ببلصة ا١بامعة ُب قواعد التفسّب النافعة. ٚ
 (ٖ٘كأصولو)

الصفاء ُب قواعد القراء من طريق ا٢برز  ٛ
 كالدرة.

صربم عبد العظيم عبد 
 اجمليد أبو العينْب

 (٘ٙٔٔالقراءات)



007 
 

 محل وروده  المؤلف  العنوان م
 )القسم/الرقم(

ٜ 
كالآليلء ا٤ببتكرة لشرح العقود اجملوىرة 

 القواعد ا٤بقررة كالفوائد اررة.
سلطاف بن ناصر بن أٞبد 

 سلطاف ا١ببورم
 (ٕٖٕٔالقراءات)

 (ٖٗٗٔالقراءات) ٦بدم ٧بمد حسْب القاعدة اللغوية كالقراءات ا٤بخالفة. ٓٔ

ٔٔ 

القانوف ُب تفسّب النصوص )بياف مناىج 
كقواعد كضوابط تفسّب كشرح النصوص 

 الدينية ُب اإلسبلـ(.

ابو الطيب مولود السريرم 
 السوسي

قواعد التفسّب 
 (ٜ٘كأصولو)

ٕٔ 
القراءات الشاذة ا٤بخالفة للقواعد النحوية 

 كالصرفية: ٝبعان كدراسة كتوجيهان.
األمْب بن يوسف آؿ 

 الشيخ مبارؾ
 (ٕٖٚٔالقراءات)

ٖٔ 
القراءات القرآنية كقواعد اللغة العربية من 

أيب حياف النحوم لسورة  خبلؿ تفسّب
 البقرة.

 (ٖٔٗٔالقراءات) ٧بمد امودم

 (ٜٚٔٔاإلعجاز البياين) ٧بمود البستاين القواعد الببلغية ُب ضوء ا٤بنهج اإلسبلمي. ٗٔ

القواعد الَببوية كما تظهرىا القصة القرآنية  ٘ٔ
 ُب سورة الكهف.

التفسّب  يزف أٞبد يوسف عبده
 (ٕٗٔٔا٤بوضوعي)

القواعد التشريعية ٢بقوؽ اإلنساف من  ٙٔ
 خبلؿ القرآف كالسنة.

 (ٜٜٖأحكاـ القرآف) عبد اجمليد الزركدكين

عبد الباسط فهيم بن  القواعد التفسّبية عند ابن قيم ا١بوزية. ٚٔ
 ٧بمد علي شاه

قواعد التفسّب 
 (ٗٚكأصولو)
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ٔٛ 

ِـّ القرآف. ابن النجار مشس الدين  القواعد ا٢بساف ُب إعراب أ
ابو عبد ا ٧بمد بن اٞبد 

بن داكد الدمشقي 
 ىػ( ٔٚٛالشافعي، )ت 

 (ٕٔٗإعراب القرآف)

قواعد التفسّب  عبد الرٞبن بن سعدم القواعد ا٢بساف ُب تفسّب القرآف. ٜٔ
 (ٙٚكأصولو)

القواعد السنية ُب قراءة حفص عن عاصم  ٕٓ
 من طريق الشاطبية.

إبراىيم بن إ٠باعيل 
 العدكم

 (ٓٗ٘ٔالقراءات)

ٕٔ 
القواعد اللغوية األصولية عند ا١بصاص 

 كتطبيقاهتا من خبلؿ: أحكاـ القرآف.
( ٓٓٗأحكاـ القرآف) فاطمة كماؿ

قواعد التفسّب 
 (ٜٚكأصولو)

القواعد ا٤بشجرة ُب فن القراءات العشر  ٕٕ
 ا٤بتواترة.

 (ٗٗ٘ٔالقراءات) حافظ ٧بمد عبد ا٢بي

ٕٖ 
كالفوائد اررة، ا٤بسمى القواعد ا٤بقررة 

 اختصاران ٗبًب البقرية ُب القراءات السبع.
٧بمد بن قاسم بن 

إ٠باعيل األزىرم ا٤بعركؼ 
 بالبقرم

 (٘ٗ٘ٔالقراءات)

ٕٗ 
أٞبد بن عمر بن ٧بمد  القواعد كاإلشارات ُب أصوؿ القراءات.

بن أيب الرضا ا٢بموم 
ا٢بليب الشافعي شهاب 

 الدين

 (ٛٗ٘ٔالقراءات)

مقاالت عن  عبد العزيز البليدم ا٤بصحف العثماين كقواعد اإلمبلء . ٕ٘
 (ٜٕٙا٤بصاحف)
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٧بمد الطيب بن ٧بمد  ا٤بنهج ا١بديد إىل قواعد القراءة كالتجويد. ٕٙ
 العلوم ا٤بدغرم

 (ٕٓ٘ٓالقراءات)

 (ٖ٘ٓإعراب القرآف) ٝبيل أٞبد ظفر النحو القرآين: قواعد كشواىد. ٕٚ

األصولية اللغوية ُب استنباط أثر القواعد  ٕٛ
 أحكاـ القرآف.

 (ٖقواعد التفسّب كأصولو) عبد الكرمي حامدم
 (ٖٚأحكاـ القرآف)

 (ٗقواعد التفسّب كأصولو) حسن بن صاحل ا٢بميد أثر القواعد النحوية ُب التفسّب. ٜٕ

قواعد التفسّب  خالد عبد الرٞبن العك أصوؿ التفسّب كقواعده. ٖٓ
 (ٔٔكأصولو)

أصوؿ التفسّب كقواعده ُب جامع البياف  ٖٔ
 لئلماـ الطربم.

قواعد التفسّب  عائشة ا٥بيبليل
 (ٓٔكأصولو)

قواعد التفسّب  إدريس كدغّبم أصوؿ كقواعد التفسّب عند ا٤بعتزلة. ٕٖ
 (ٖٔكأصولو)

إنارة السبيل لتبسيط قواعد الَبتيل )على  ٖٖ
 ركاية اإلماـ قالوف(.

 (ٕٕٚالقراءات) ٧بمد دريره

تأكيل متشابو القرآف على قواعد أىل  ٖٗ
 العدؿ.

الطرثيثي ركن الدين ابو 
 الطاىر

( ٚٔمتشابو القرآف)
 (ٚٗمشكل القرآف)

ٖ٘ 
الز٪باين ٧بمد حسن بن  تبياف البياف ُب قواعد القرآف.

قنرب علي بن ٧بمد، )ت 
 ىػ(ٖٓٗٔ

قواعد التفسّب 
 (ٕٔكأصولو)

ٖٙ 
مراتب ترٝبة القواعد على العشرة بأربع 

 على طريق التحبّب كالتيسّب.
عبد ا بن ٧بمد بن 

يوسف، ا٤بعركؼ بيوسف 
 أفندم زاده

 (ٕٖٗالقراءات)
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توضيح أصوؿ قواعد الشفع ُب نشر علم  ٖٚ
 القراءات السبع.

عبد اجمليد بن إ٠باعيل آؿ 
 ا٣بطيب

 (ٖ٘٘القراءات)

 (ٓٛ٘القراءات) ٞبزة بن قتلوبك جامع القواعد لشرح الشاطبية. ٖٛ

 (ٖٓٙالقراءات) عمر مامل أبو ا٤براطي ٝبع القراءات القرآنية، قواعده كضوابطو. ٜٖ

ٗٓ 
القواعد الٍب خيالف هبا حفص كل من  

 الركاة قالوف ككرش كالدكرم.
 (ٕ٘ٙالقراءات) حسِب شيخ عثماف

رسالة ُب بياف قواعد رسم ا٤بصحف  ٔٗ
 العثماين.

 (ٖٓٔا٤بصاحف)رسم  ا٤بؤلف ٦بهوؿ

مقاالت عن  كماؿ الدين الطائي رسالة ُب قواعد التبلكة. ٕٗ
 (٘ٓٔا٤بصاحف)

رسالة ُب قواعد كاإلشارات ُب أصوؿ  ٖٗ
 القراءات.

 (ٖٜٔالقراءات) أٞبد بن عمر بن ٧بمد

 (ٜٗٔرسم ا٤بصاحف) شبيل أبو الغيث إبراىيم رسم ا٤بصحف كقواعد إمبلئو. ٗٗ

( ٙٚٙالعلمي)اإلعجاز  أكـر يوسف سورة يوسف. ( قاعدة نفسية ُبٚٔ) ٘ٗ
 (ٕٗٓٔا٤بوضوعي)التفسّب 

قواعد التفسّب  ٧بمد بن صاحل العثيمْب شرح القواعد ا٢بساف ُب تفسّب القرآف. ٙٗ
 (٘ٗكأصولو)

ٗٚ 
شرح قواعد البقرم ُب أصوؿ القراء السبعة 
 كيليو اإلدغاـ الكبّب أليب عمرك بن العبلء.

 (ٕٚٔٔالقراءات) سلطاف بن ناصر ا١ببورم
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٧بمد بن ٧بمد بن جابر  شرح ٨بتصر قواعد التحرير لطيبة النشر. ٛٗ
 ا٤بصرم

 (ٖٖٔٔالقراءات)

شفاء الصدكر ُب ذكر أنواع قواعد شيوخ  ٜٗ
 قراء السبعة البدكر.

عبد اجمليد بن إ٠باعيل آؿ 
 ا٣بطيب

 (ٔ٘ٔٔالقراءات)

٘ٓ 
شواىد التنزيل لقواعد التفصيل ُب اآليات 

 النازلة ُب أىل البيت.
عبيد ا بن عبد ا 

ا٤بعركؼ با٢باكم 
 ا٢بسكاين ا٢بذاء

 (ٖ٘أسباب النزكؿ)

عقود ا٤برجاف ُب قواعد ا٤بنهج األمثل ُب  ٔ٘
 تفسّب القرآف من خبلؿ أضواء البياف.

قواعد التفسّب  أٞبد سبلمة أبو الفتوح
 (ٕ٘كأصولو)

رجب ٞبداف خليل  علم التفسّب: أصولو كقواعده. ٕ٘
 الكبيسي

قواعد التفسّب 
 (ٖ٘كأصولو)

قواعد التفسّب  ٧بمد األٞبد قبلئد ا١بماف؛ قواعد كأصوؿ تفسّب القرآف. ٖ٘
 (ٔٙكأصولو)

 (ٜٖٙأحكاـ القرآف) ٧بمود أٞبد ٪بيب قواعد اإلسبلـ ُب أحكاـ القرآف. ٗ٘

عبد الرٞبن بن حسن  قواعد التدبر األمثل لكتاب ا. ٘٘
 ا٤بيداينحبنكة 

قواعد التفسّب 
 (ٕٙكأصولو)

قواعد الَببية األسرية الٍب تعرضها سورة  ٙ٘
 النور كأثرىا على اجملتمع.

 (ٜٖٚأحكاـ القرآف) ٧بمد أمْب حامد القضاة

٘ٚ 
قواعد الَبجيح ا٤بتعلقة بالنص عند ابن 

 عاشور ُب تفسّبه: التحرير كالتنوير.
قواعد التفسّب  عبّب النعيم

 (ٙٙكأصولو)
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٘ٛ 
قواعد الَبجيح ا٤بتعلقة بلغة العرب عند ابن 

عاشور ُب التحرير كالتنوير: دراسة نظرية 
 تطبيقية.

قواعد التفسّب  عليوم الشمراين
 (٘ٙكأصولو)

قواعد الَبجيح بْب دليلي القرآف كالسنة  ٜ٘
 كأثرىا الفقهية.

 (ٜٖٛأحكاـ القرآف) ٧بمد مصطفى األسطل

قواعد التفسّب  ٧بمد إكيج ا٤بفسرين.قواعد الَبجيح عند  ٓٙ
 (ٖٙكأصولو)

ٙٔ 
قواعد الَبجيح عند ا٤بفسرين: دراسة نظرية 

 تطبيقية..
( ٕٕٓمناىج ا٤بفسرين) حسْب علي حسْب ا٢بريب

 قواعد التفسّب
 (ٗٙكأصولو)

ٕٙ 
قواعد الَبجيح كاالختيار ُب القراءات عند 

 اإلماـ مكي بن أيب طالب القيسي.
 (ٖٛ٘ٔالقراءات) حيٓب أٞبد جبلؿ

ٖٙ 
ابن الوزير اليماين عز  قواعد التفسّب

الدين ابو عبد ا ٧بمد 
بن ابراىيم القا٠بي، 

 ىػ(ٓٗٛ)ت

قواعد التفسّب 
 (ٛٙكأصولو)

فخر الدين بن ا٣بطيب  قواعد التفسّب. ٗٙ
 ىػ(ٕٔٙا٢بنبلي )ت

قواعد التفسّب 
 (ٚٙكأصولو)

ٙ٘ 
عثماف بن علي الركمي  قواعد التفسّب.

النقشبندم، )ت 
 ىػ(ٕٔٔٔ

قواعد التفسّب 
 (ٜٙكأصولو)

قواعد التفسّب  خالد بن عثماف السبت قواعد التفسّب: ٝبعان كدراسة. ٙٙ
 (ٓٚكأصولو)
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ٙٚ 
قواعد التفسّب عند ا٤بفسرين ادثْب: 

 تفسّب الشيخ الطاىر بن عاشور منوذجان.
قواعد التفسّب  نادية أبو الزىراء

 (ٔٚكأصولو)

التفسّب من خبلؿ اإلكسّب ُب علم قواعد  ٛٙ
 التفسّب للطوُب.

سيدم ٧بمد كلد عبد 
 الدامي

قواعد التفسّب 
 (ٕٚكأصولو)

عبد ا بن ٧بمد يوسف  قواعد التقريب. ٜٙ
 زاده

 (ٜٖ٘ٔالقراءات)

قواعد التفسّب  ٧بمد رضا ا٢بساين قواعد ا٢بساف ُب تفسّب القرآف. ٓٚ
 (ٚٚكأصولو)

ا من خبلؿ القصص قواعد الدعوة إىل  ٔٚ
 القرآين.

التفسّب  شعيب بنيِب
 (ٗٗٔٔا٤بوضوعي)

 (ٖٕٙرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ قواعد الرسم العثماين. ٕٚ

ٖٚ 
قواعد الوصل كالوقف ُب رموز الوقف كبياف 

األحزاب كاألنصاؼ كاألرباع على قراءة 
 اإلماـ عاصم.

 (ٕٗ٘الوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

أبو ا٤بواىب ٧بمد بن عبد  أيب جعفر كيعقوب كخلف العاشر.قواعد  ٗٚ
 الباقي

 (ٖٚ٘ٔالقراءات)

 (ٕٗٙرسم ا٤بصاحف) علي بن أٞبد ا٢بلوائي قواعد رسم القرآف. ٘ٚ

 (ٕٗ٘ٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ قواعد ُب القراءات العشر. ٙٚ

 (ٖٗ٘ٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ قواعد ُب القراءة. ٚٚ

زين الدين طاىر حافظ  رسم ا٣بط.قواعد ُب  ٛٚ
 األصفهاين

 (ٕ٘ٙرسم ا٤بصاحف)
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 (ٔٗ٘ٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ قواعد ُب علم القراءة. ٜٚ

 (ٙٗ٘ٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ قواعد من الوجوىات. ٓٛ

قواعد نقد القراءات القرآنية: دراسة نظرية  ٔٛ
 تطبيقية.

عبد الباقي بن عبد الرٞبن 
 بن سراقة سيسي

 (ٚٗ٘ٔالقراءات)

قواعد التفسّب  عبد ا ا١بوعي قواعد كفوائد لفقو كتاب ا. ٕٛ
 (ٛٚكأصولو)

قواعد التفسّب  خالد بن عثماف السبت ٨بتصر ُب قواعد التفسّب. ٖٛ
 (ٗٛكأصولو)

قواعد التفسّب  حسْب بن علي ا٢بريب ٨بتصر قواعد الَبجيح عند ا٤بفسرين. ٗٛ
 (ٖٛكأصولو)

ٛ٘ 

القواعد القرآنية: آيات ٙبوم قواعد معجم 
ضابطة لئل٥بيات كالنبوات كالعبادات 

 كالسلوؾ كا١بهاد.

٧بمد بن حسن بن عقيل 
 بن موسى الشريف

التفسّب 
 (ٕ٘ٛٔا٤بوضوعي)

ٛٙ 
منهج القرآف الكرمي ُب ٙبرير قواعد السلم 

 كا٢برب.
التفسّب  صاحل ٧بمد أٞبد كاظم

(، ٕٔٗٔا٤بوضوعي)
 (ٕ٘ٗأحكاـ القرآف)

ٛٚ 

نشر العبّب ُب منظومة قواعد التفسّب كبأكلو 
ٛبهيد، كفيو )دفاع عن الصحابة األبرار 

 كاألئمة األخيار(.

ابو الفضل عمر بن 
 مسعود ا٢بدكشي

قواعد التفسّب 
 (ٖٓٔكأصولو)
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 اضصذاسات صذاف

 محل وروده  المؤلف  العنوان م
 )القسم/الرقم(

 ا٤بكشاؼ عمَّا بْب القراءات العشر من ٔ
 خبلؼ.

 (ٜٛٗٔالقراءات) أٞبد ٧بمد إ٠باعيل البيلي

أصوؿ العلـو اإلنسانية من القرآف الكرمي:   ٕ
كشاؼ موضوعي: السنن اإل٥بية ُب اآلفاؽ ك 

 األنفس ك األمم.

 (ٕٖٔاإلعجاز العلمي) زينب عطية ٧بمد

 (ٗٚٚالعلمي)اإلعجاز  نبيل عبد السبلـ ىاركف كشاؼ اإلعجاز العلمي ُب القرآف الكرمي. ٖ
كشاؼ ٙبليلي للمسائل الفقهية ُب تفسّب  ٗ

 القرطيب.
مشهور حسن سلماف، 

ٝباؿ عبد اللطيف 
 الدسوقي

 (٘ٓٗأحكاـ القرآف)

كشاؼ مؤّلفات اإلعجاز العلمي للقرآف  ٘
 الكرمي.

١بنة كقف اإلعجاز 
العلمي للقرآف الكرمي 

ٗبجمع البحوث 
اإلسبلمية باألزىر 

من الشريف، خبلؿ الفَبة 
 ـٕٓٓٓ –ـٜٜٜٔ

 (٘ٚٚاإلعجاز العلمي)
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 اضطؤضفين صذاف

 )اضقدم/اضرشم(  طحل وروده اضطؤضف م

 (ٗ٘ٗٔالقراءات) آدـ أٞبد آدـ ٧بمود ٔ
 (ٙ٘ٔاإلعجاز البياين) آدـ ادريس ٧بمد ٕ
 (ٖٙٓٔالتفسّب ا٤بوضوعي) آدـ عبدا االلورم ٖ
 (ٜٛٔأحكاـ القرآف) آدـ عثماف علي ٗ
 (ٜٔمناىج ا٤بفسرين) ٧بمد عليآدـ  ٘
 (ٖٛٔمقاالت عن ا٤بصاحف) آرثر جفرم ٙ
 (ٜٖٚالتفسّب ا٤بوضوعي) آسيا عبد النيب دكيكات ٚ
 (ٖٚ٘ٔالتفسّب ا٤بوضوعي) آسيا علي العمامي ٛ
 (ٜٜٔالتفسّب ا٤بوضوعي) آسيا حيٓب عثماف ا٤بدرس ٜ

آؿ غػػػػػػػازم العػػػػػػػاين عبػػػػػػػد القػػػػػػػادر بػػػػػػػن ٧بمػػػػػػػد مػػػػػػػبل حػػػػػػػويش  ٓٔ
 ( ىٜٖٛٔ)

 (ٙٔمعاين القرآف)

 (ٖٜٚاإلعجاز البياين) آالء أٞبد حسن ٔٔ
 (ٙٛٔمشكل القرآف) آالء ٧بمد ٪بيب ٕٔ

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٙٙٔأحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) آماؿ السيد أٞبد األمْب ٖٔ
 (ٕٖٖا٤بوضوعي)

 (ٜٗ٘القراءات) آماؿ السيد حسن علي أبو يوسف ٗٔ

ٔ٘ 
(، مناسػػػػػػػػػػبات ٜٖٗٔالبيػػػػػػػػػػاين)اإلعجػػػػػػػػػػاز  آماؿ راشد ىندم البلوم

 (ٔٗٗٔ(، اإلعجاز البياين)ٕٗٔالقرآف)
 (ٕٓٛالتفسّب ا٤بوضوعي) آماؿ رفيق شديد ٙٔ
 (ٙٚٔفضائل القرآف) آماؿ سعدم قطينة ٚٔ

ٔٛ 
(، منػػػػػػػػػػػػػاىج ٓٔ٘التفسػػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػوعي) آماؿ صاحل سامل نصّب

 (ٖٗٔا٤بفسرين)
 (ٖٓٙٔالتفسّب ا٤بوضوعي) آمنة أٞبد موسى ٜٔ
 (ٔٗٓٔاإلعجاز البياين) ا٠باعيل ٧بمد بدكمآمنة  ٕٓ
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 )اضقدم/اضرشم(  طحل وروده اضطؤضف م

 (ٗٗمناىج ا٤بفسرين) آمنة حاج أٞبد ٕٔ

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٔٔأحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) آمنة عثماف ٧بمد صاحل ٕٕ
 (ٕ٘ٚا٤بوضوعي)

ٕٖ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٜٓاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػػػػاين) آمنة علي عثماف

 (ٕ٘ٙالبياين)
 (٘القرآف)أمثاؿ  آية ا العظمى ناصر مكاـر الشّبازم ٕٗ

ٕ٘ 

(، التفسػػػػػػػػػػػػّب ٘ٔ٘التفسػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػوعي) آية ا جوادم املي
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜٓ٘ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٛ٘ٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜٙ٘ٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)

 (ٜ٘٘ٔا٤بوضوعي)

ٕٙ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٙٔأحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ابتساـ ا٠باعيل عبد ا سليماف

 (ٕٖٛا٤بوضوعي)

ٕٚ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٔ٘ٚاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػػػاين) ا٤بدينابتساـ السيد عبد الكرمي 

 (ٖٗ٘ا٤بوضوعي)
 (ٜٓٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ابتساـ بدر ا١بابرم ٕٛ
 (ٖٕ٘ٔالقراءات) ابتساـ بنت بدر بن عوض ا١بابرم ٜٕ
 (ٕٔٚٔاإلعجاز البياين) ابتساـ فهد مشارم السعدكف ٖٓ
 (ٖٖٙالتفسّب ا٤بوضوعي) ابتساـ ٧بمد فهد ٖٔ

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٕٚٙاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين) الصفارابتساـ مرىوف  ٕٖ
 (ٗٗالبياين)

 (ٕٙٙالتفسّب ا٤بوضوعي) ابتساـ مقبوؿ عبد الكاُب ٖٖ

ٖٗ 
إبػػراىيم "الشػػافعي" )لعلػػو إبػػراىيم بػػن ٧بمػػد بػػن أيب عبػػد ا، 

 ىػ( ا٤بذكور آنفان ٖٚٗكاف حيان 
 (ٓٔٔالناسخ كا٤بنسوخ)

 (ٖٗٗٔا٤بوضوعي)التفسّب  إبراىيم إبراىيم ىبلؿ ٖ٘
 (ٕٔٙإعراب القرآف) ىػ(ٖٔٔإبراىيم ابن السرم، )ت  ٖٙ
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 )اضقدم/اضرشم(  طحل وروده اضطؤضف م

 (ٙٗ٘القراءات) إبراىيم أٞبد ٖٚ
 (ٕٗمناىج ا٤بفسرين) إبراىيم أٞبد إ٠باعيل ٖٛ
 (ٕٙٗٔاإلعجاز البياين) ىػ(ٕٕٗٔإبراىيم أٞبد السامرائي )ت  ٜٖ
 (٘ٛٔغريب القرآف) إبراىيم أٞبد عبد الفتاح ٓٗ

ٗٔ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٛاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػي) إبراىيم أٞبد ٧بمد عبد ا

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜٛا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
 (ٕٔٙٔا٤بوضوعي)

 (٘ٔٗٔالتفسّب ا٤بوضوعي) إبراىيم آدـ أٞبد شوقار ٕٗ
 (ٜٙٛاإلعجاز البياين) إبراىيم أصباف ٖٗ

ٗٗ 
(، مقػػػػػػػػػػػػػػػػاالت عػػػػػػػػػػػػػػػػن ٕٙٙٓالقػػػػػػػػػػػػػػػػراءات) إبراىيم اإلبيارم

 (ٗٗا٤بصاحف)
 (ٖٖٚٔالتفسّب ا٤بوضوعي) االنصارمإبراىيم  ٘ٗ
 (ٕٗٓٔالتفسّب ا٤بوضوعي) إبراىيم ا٢باج سيد ٙٗ
 (ٕٖ٘ٔاإلعجاز البياين) إبراىيم ا٢بمداين ٚٗ

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٓٙٙاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػػػاين) إبراىيم الدسوقي ٟبيس ٛٗ
 (ٜٔٗا٤بوضوعي)

(، اإلعجػػاز ٓ٘ٔمقػػاالت عػػن ا٤بصػػاحف) إبراىيم السامرائي ٜٗ
 (ٜٖٔٔالبياين)

 (ٖٚ٘(، القراءات)ٓٓٚٔالقراءات) إبراىيم السمنودم ا٤بصرم ٓ٘
 (ٕٓٗٔاإلعجاز البياين) إبراىيم السيد ٧بمد رفاعي ٔ٘
 (ٜٛٓٔالقراءات) إبراىيم ا٤بغريب ٕ٘
 (ٜٔفضائل القرآف) إبراىيم ا٤بناكم ٖ٘
 (ٔٗٔ(، رسم ا٤بصاحف)ٖٖٚالقراءات) إبراىيم ا٤بوصلي ٗ٘
 (ٓٗٛٔ(، القراءات)ٕٓٚٔالقراءات) إبراىيم ا٥ببليل ٘٘
 (ٕٛٔمناىج ا٤بفسرين) إبراىيم الواُب ٧بمد الواُب ٙ٘
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 )اضقدم/اضرشم(  طحل وروده اضطؤضف م

 (٘ٔٔرسم ا٤بصاحف) إبراىيم بن أٞبد ا٤بارغِب التونسي ٚ٘

إبػػراىيم بػػن أٞبػػد بػػن إبػػراىيم، ابػػن قضػػيب البػػاف، عػػاش حػػٌب  ٛ٘
 ىػٕٗٓٔسنة 

 (ٖٚٔالوقف كاالبتداء)

ٜ٘ 
األنصػػارم ا٣بزرجػػي ا١بػػزرم أبػػػو إبػػراىيم بػػن أٞبػػد بػػن ٧بمػػد 

 ىػ(ٜٓٚإسحاؽ، )ت 
 (٘ٔٗاإلعجاز البياين)

 (ٚٗالناسخ كا٤بنسوخ) ىػ(ٕ٘ٛإبراىيم بن إسحاؽ ا٢بريب، )ت  ٓٙ
 (ٕٓٗاإلعجاز البياين) ىػ(ٕٕٕٔإبراىيم بن إ٠باعيل الركمي )ت  ٔٙ
 (ٓٗ٘ٔالقراءات) إبراىيم بن إ٠باعيل العدكم ٕٙ

ٖٙ 
(، ٕٗٛ(، القػػػػػػػػػػػراءات)ٚٚٗٔالقػػػػػػػػػػػراءات) بن مسعود العدكمإبراىيم بن إ٠باعيل 

 (ٜٛٓٔالقراءات)

ٙٗ 

إبػػػراىيم بػػػن السػػػرم بػػػن سػػػهل أبػػػو اسػػػحاؽ الزجػػػاج النحػػػوم 
 ىػ(ٖٔٔاللغوم )ت 

(، معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين ٕٚٚإعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)
(، ٖ٘ٓ(، التفسػػػػػّب با٤بػػػػػأثور)ٕٙٔالقػػػػرآف)

(، الوقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ٕٚإعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)
 (ٜٚكاالبتداء)

 (ٜٕالتفسّب با٤بأثور) ىػ(ٖٜٛٔإبراىيم بن حسن، )ت  ٘ٙ
 (ٜٕٗٓ(، القراءات)ٖٖٔالقراءات) إبراىيم بن زيدم ٙٙ

ٙٚ 

(، ٗٛٚٔ(، القػػػػػػػراءات)ٚ٘ٛٔالقػػػػػػػراءات) إبراىيم بن سعيد بن ٞبد الدكسرم
(، ٕٛٙ(، القػػػػػػػػػػػراءات)ٖٕٚٓالقػػػػػػػػػػػراءات)

(، ٖٕٚٔالتفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
 (ٕٚٗالقراءات)

 (ٜٚ٘ٔالقراءات) إبراىيم بن سهل العبدرم ٛٙ
 (ٕٖٗٔالتفسّب ا٤بوضوعي) إبراىيم بن صاحل ا٢بميضي ٜٙ
 (ٜٔالقراءات) إبراىيم بن صاحل ا٢بندكد ٓٚ
 (ٜٖٚالقراءات) إبراىيم بن عامر العبيدم ٔٚ
 (ٕٙٔمناىج ا٤بفسرين) إبراىيم بن عبد الرٞبن خليفة ٕٚ
 (ٕٖ٘اإلعجاز البياين) إبراىيم بن عبد العزيز الزيد ٖٚ
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 (ٕٖ٘القراءات) ا آؿ خضراف الزىراين إبراىيم بن عبد ٗٚ
 (ٜٚٓٔاإلعجاز البياين) إبراىيم بن عبد ا اإل٠باعيل ٘ٚ
 (ٛٗالناسخ كا٤بنسوخ) ىػ(ٕٜٕإبراىيم بن عبد ا الكجي، )ت  ٙٚ
 (ٕٓٛٔالقراءات) إبراىيم بن عبد ا بن ٧بمد القّباطي ٚٚ
 (ٖٕٗالقراءات) إبراىيم بن عبد ا بن يعقوب ا٤بالكي ٛٚ
 (ٕٔٛالتفسّب ا٤بوضوعي) إبراىيم بن عبدا ا٢بازمي ٜٚ
 (ٕ٘ٔمناىج ا٤بفسرين) إبراىيم بن علي ا٢بسن ٓٛ
 (٘ٗٗالقراءات) إبراىيم بن علي السباعي ٔٛ
 (ٙٙالتفسّب ا٤بوضوعي) إبراىيم بن علي بن كيل ا٢بكمي ٕٛ
 (ٔٗالتفسّب ا٤بوضوعي) إبراىيم بن ٧بسن آؿ عيسى ٖٛ
 (ٕٗٚرسم ا٤بصاحف) إبراىيم بن ٧بمد األموم ٗٛ
 (ٖٓٚالقراءات) إبراىيم بن ٧بمد السوىائي ٘ٛ
 (ٖٕٙالقراءات) إبراىيم بن ٧بمد الشرعي ٙٛ
 (ٕٜٖأحكاـ القرآف) إبراىيم بن ٧بمد الصبيحي ٚٛ
 (ٖٔٓٔاإلعجاز العلمي) إبراىيم بن ٧بمد الضبيعي ٛٛ
 (ٕٕٜٔالقراءات) إبراىيم بن ٧بمد الطنطاكم ٜٛ
 (ٖٜٙٔ(، القراءات)ٛٗٚالقراءات) إبراىيم بن ٧بمد العمادم ٜٓ

ٜٔ 
(، مناسػػػػػػػػػػػػػبات ٕٔٛاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػاين) إبراىيم بن ٧بمد الغزاكم

 (ٙٔٔالقرآف)
 (ٚٓ٘ٔالقراءات) إبراىيم بن ٧بمد القواسي ٕٜ
 (ٕٙٓمناىج ا٤بفسرين) إبراىيم بن ٧بمد امود ٖٜ

ٜٗ 
إبػػػػراىيم، أبػػػػو اسػػػػحاؽ برىػػػػاف الػػػػدين  إبػػػػراىيم بػػػػن ٧بمػػػػد بػػػػن

 ػ( ىٕٗٚالسفاقسي القيسي )ت 
(، إعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب ٜٜأحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)

 (ٜٕٓ(، إعراب القرآف)ٕٕ٘القرآف)
 (ٕٓٙٔالقراءات) إبراىيم بن ٧بمد بن إبراىيم ا٢بليب ٜ٘
 (ٜٓٔالناسخ كا٤بنسوخ) ىػٖٚٗإبراىيم بن ٧بمد بن أيب عبد ا، كاف حيان سنة  ٜٙ
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ٜٚ 
بػن ٧بمػد بػن عبػد الػرٞبن بػن كثيػق األمػوم اإلشػبيلي إبراىيم 

 األندلسي
 (٘ٛرسم ا٤بصاحف)

 (ٖٜ٘ٔالقراءات) إبراىيم بن ٧بمد بن عبد الوىاب ٜٛ
 (ٔٗٛالقراءات) إبراىيم بن ٧بمد بن عبد الوىاب ا٤بقرم ٜٜ

ٔٓٓ 
إبػػػراىيم بػػػن ٧بمػػػد بػػػن عرفػػػة بػػػن سػػػليماف بػػػن ا٤بغػػػّبة األزدم 

الظػػػاىرم النحػػػػوم ا٤بشػػػهور بنفطويػػػػو، العتكػػػي أبػػػو عبػػػػد ا 
 ىػ( ٖٕٖ)ت 

(، ٖٔ(، أمثػػاؿ القػػػرآف)ٙٛإعػػراب القػػرآف)
 (ٚٙٔغريب القرآف)

 (ٛٔ(، عد اآلم)ٕٜٔالقراءات) إبراىيم بن مصطفى ٔٓٔ
 (٘ٔٓٔالقراءات) إبراىيم بن مصطفى ا٣بطيب القسطنطيِب الركمي ا٢بنفي ٕٓٔ

ٖٔٓ 
(، الوقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ٘ٔالوقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف كاالبتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء) ىػ(ٖ٘ٛ)تإبراىيم بن موسى الكركي ا٤بقرئ، 

 (ٜٕ٘كاالبتداء)
 (ٖٔالوقف كاالبتداء) إبراىيم بن موسى بن ببلؿ الكركي ا٤بقرئ ٗٓٔ
، كعبد السبلـ ٞباد ٘ٓٔ  (ٕ٘ٛاإلعجاز العلمي) إبراىيم جلهـو
 (ٖٖ٘ٔالتفسّب ا٤بوضوعي) إبراىيم جليك ٙٓٔ
 (ٖٓٗالقراءات) إبراىيم حافظ ا٣بطيب ٚٓٔ
 (ٜٗٙاإلعجاز البياين) إبراىيم حسن أٞبد حسن ٛٓٔ

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين) إبراىيم حسْب علي ٜٓٔ
 (٘٘ا٤بوضوعي)

ٔٔٓ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜٖٙاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػي) إبراىيم حلمي الغورم

 (ٜ٘ٚا٤بوضوعي)
 (ٗٔٛاإلعجاز البياين) إبراىيم خليل أبو غالية ٔٔٔ
 (ٚا٤بفسرين)مناىج  إبراىيم خليل بركة ٕٔٔ
 (ٕٓٔفضائل القرآف) إبراىيم دركيش ٖٔٔ
 (ٗٚ٘ٔاإلعجاز البياين) إبراىيم رجب ٝبعة ٫بيت ٗٔٔ

(، أحكػػػػػػػػػػػػػػاـ ٖٗ٘ٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين) إبراىيم رٞباين ٘ٔٔ
 (ٚٙٗالقرآف)
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 (ٙٛ٘ٔالقراءات) إبراىيم رشدم بن ٧بمد علي الكوتاىيو ٙٔٔ
 (ٜٗٔالقراءات) إبراىيم سطعاف عواد ا٤بساعيد ٚٔٔ
 (ٖٗٔاإلعجاز البياين) إبراىيم صبلح السيد ا٥بدىد ٛٔٔ
 (ٕٙٗٔالتفسّب ا٤بوضوعي) إبراىيم طاشجي ٜٔٔ

ٕٔٓ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػاز ٕ٘ٗٔاإلعجػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػاين) إبراىيم طو أٞبد ا١بعلي

(، ٖٓٗٔ(، اإلعجػاز البيػػاين)ٕٚٚالبيػاين)
 (٘٘ٗٔاإلعجاز البياين)

(، ٖٙٗٔ(، القػػػػػػػراءات)ٛٙٗٔالقػػػػػػػراءات) إبراىيم طو سليم الداية ٕٔٔ
 (ٙٙٗٔالقراءات)

 (ٜ٘ٓٔالتفسّب ا٤بوضوعي) إبراىيم عبد ا٢بميد سبلمة ٕٕٔ

ٕٖٔ 
(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٖٔٔمتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) إبراىيم عبد الرٞبن خليفة

 (ٕٙٗالقرآف)

ٕٔٗ 
(، ٕٔٔ(، القػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)ٔٔٔالقػػػػػػػػػػػػػػػراءات) إبراىيم عبد الرزاؽ أبو علي كآخركف

 (ٖٔٔالقراءات)
 (ٙٚٔأحكاـ القرآف) إبراىيم عبد ا األنصارم ٕ٘ٔ
 (ٔٙٔمعاين القرآف) إبراىيم عبد ا رفيدة ٕٙٔ
 (ٖٗٗأحكاـ القرآف) إبراىيم عبد ا٤بطلب عثماف ٧بمد ٕٚٔ
 (ٕٖٛالتفسّب ا٤بوضوعي) إبراىيم عبدا زايد ٕٛٔ

ٕٜٔ 
(، مقػػاالت ٙٔٔمقػػاالت عػػن ا٤بصػػاحف) إبراىيم عطوة عوض

(، مقػػػػػػػػاالت عػػػػػػػػن ٕٔٔا٤بصػػػػػػػػاحف)عػػػػػػػػن 
 (ٖٚٔا٤بصاحف)

 (ٕٕ٘التفسّب ا٤بوضوعي) إبراىيم عقيلي ٖٓٔ
 (ٖٖٔمقاالت عن ا٤بصاحف) إبراىيم عكاشة ٖٔٔ
 (ٕٙٗٔاإلعجاز البياين) إبراىيم علي أبو ا٣بشب ٕٖٔ
 (ٕٛٔمناىج ا٤بفسرين) إبراىيم علي ا٢بسن ٖٖٔ
 (ٙالقرآف)فضائل  إبراىيم علي السيد علي عيسى ٖٗٔ
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 (ٔٔٛاإلعجاز البياين) إبراىيم علي بركات ا١بعيد ٖ٘ٔ

(، أحكػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ٜٜٙاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػػػػاين) إبراىيم عوض ٖٙٔ
 (ٙٚٗٔ(، اإلعجاز البياين)ٕٖٙالقرآف)

ٖٔٚ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٜٚٙاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) إبراىيم عوير

 (ٛ٘ٔٔالبياين)

ٖٔٛ 
منػػػػػػػػػػػػػػػػػاىج (، ٖٖٗمنػػػػػػػػػػػػػػػػػاىج ا٤بفسػػػػػػػػػػػػػػػػػرين) إبراىيم عيسى إبراىيم صيدـ

 (ٕٖٛا٤بفسرين)

ٖٜٔ 
(، اإلعجػػػػػػػاز ٘ٚٓٔالتفسػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػوعي) إبراىيم فواز عراجي

 (ٓٗٚالعلمي)

(، أحكػػػػػػػػػػػػػاـ ٕٙٛالتفسػػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػوعي) إبراىيم ٧بمد إبراىيم ا٢بقيل ٓٗٔ
 (ٖٖٗالقرآف)

 (ٖٕٔالتفسّب ا٤بوضوعي) إبراىيم ٧بمد أبو جلمبو ٔٗٔ
 (ٖ٘ٙالبياين)اإلعجاز  إبراىيم ٧بمد أبوعلوش ٕٗٔ
 (ٔٚٔٔاإلعجاز البياين) إبراىيم ٧بمد أٞبد الدسوقي ٖٗٔ

ٔٗٗ 

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٖٛ٘اإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين) إبراىيم ٧بمد إ٠باعيل عوضْب
(، ٘(، مناسػػػػػػػػػبات القػػػػػػػػػرآف)ٜٗٔالبيػػػػػػػػػاين)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػاز ٖٗٙٔاإلعجػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػاين)
 (ٖ٘ٙٔالبياين)

 (ٖٖٗٔا٤بوضوعي)التفسّب  إبراىيم ٧بمد آؿ جار ا ٘ٗٔ

ٔٗٙ 
(، مقػػػػاالت ٜٚمقػػػػاالت عػػػػن ا٤بصػػػػاحف) إبراىيم ٧بمد األصيل

 (ٚٛٔعن ا٤بصاحف)
 (ٕ٘ٛٔالقراءات) إبراىيم ٧بمد ا١برمي ٚٗٔ
 (ٖٕٗٔاإلعجاز البياين) إبراىيم ٧بمد ا١بمعة ٛٗٔ
 (ٗ٘أسباب النزكؿ) إبراىيم ٧بمد العلي ٜٗٔ
 (ٕٛٙالبياين)اإلعجاز  إبراىيم ٧بمد سامل العمرم ٓ٘ٔ
(، مقػػػاالت عػػػن ٕٙٓٔاإلعجػػػاز العلمػػػي) إبراىيم ٧بمد سرسيق ٔ٘ٔ
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 (ٜٜٕا٤بصاحف)
 (ٚٛٗاإلعجاز العلمي) إبراىيم ٧بمد عبد الباقي ٕ٘ٔ

ٖٔ٘ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٛ٘ٔالتفسػػػػػػػػػػػػػػػػّب با٤بػػػػػػػػػػػػػػػػػأثور) إبراىيم ٧بمد عوض النجار

 (ٙٙٔبا٤بأثور)
 (٘ٙٗٔاإلعجاز البياين) إبراىيم ٧بمد عوضْب ٗ٘ٔ

(، ٔٚ(، معػػػاين القػػػػرآف)ٕٚمعػػػاين القػػػرآف) إبراىيم ٧بمد ٧بمد عَبيس ٘٘ٔ
 (٘ٙٔ(، معاين القرآف)ٖٚمعاين القرآف)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٕٖٗاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) إبراىيم ٧بمود ٙ٘ٔ
 (ٗٛٙ(، اإلعجاز العلمي)ٛٙٔٔالبياين)

 (ٚ٘ٗاإلعجاز البياين) إبراىيم ٧بمود عبلف ٚ٘ٔ
 (ٖ٘مناىج ا٤بفسرين) أٞبدإجبلؿ تاج الدين عكاشة سيد  ٛ٘ٔ
 (ٕٗٙالتفسّب ا٤بوضوعي) احزمي سامعوف جزكيل ٜ٘ٔ
 (ٗٗٚالتفسّب ا٤بوضوعي) إحساف موسى حسن أٞبد الربيعي ٓٙٔ
 (٘ٗٗاإلعجاز العلمي) أحبلـ أٞبد العوضي ٔٙٔ
 (ٛٓٚالقراءات) أحبلـ خليل ٧بمد خليل ٕٙٔ
 (ٕٖٖالبياين)اإلعجاز  أحبلـ عبد ا خليفة الصويعي ٖٙٔ
 (ٜٙٙالتفسّب ا٤بوضوعي) أحبلـ ٧بمد سعيد بأٞبداف ٗٙٔ
 (٘ٙٙاإلعجاز البياين) أحبلـ ٧بمد عبد الكرمي الصمادم ٘ٙٔ
 (ٕٓٗٓالقراءات) أحبلـ ٧بمد علي طوير ٙٙٔ

ٔٙٚ 
(، التفسػػػػػػػػػّب ٕٕٚٔالتفسػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػوعي) أٞبد إبراىيم مهنا

 (ٖ٘ٗٔا٤بوضوعي)
 (ٛ٘ٛاإلعجاز العلمي) اآلخرأٞبد أبو الوفاء عبد  ٛٙٔ

ٜٔٙ 
(، مناسػػػػػػػػػػػػػػػبات ٖٓمناسػػػػػػػػػػػػػػػبات القػػػػػػػػػػػػػػػرآف) أٞبد أبو زيد

(، ٔٚٗٔ(، اإلعجػػػػاز البيػػػػاين)ٖٚالقػػػػرآف)
 (ٕ٘مقاالت عن ا٤بصاحف)

 (ٕٗٛالتفسّب با٤بأثور) أٞبد أٞبد البزرة ٓٚٔ
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 (ٖٔٗٔاإلعجاز البياين) أٞبد أٞبد بدكم ٔٚٔ
 (ٔٙا٤بصاحف)مقاالت عن  أٞبد أٞبد شرشاؿ ٕٚٔ
 (ٜٛقواعد التفسّب كأصولو) أٞبد أٞبدم ٖٚٔ
 (ٜٗاإلعجاز العلمي) أٞبد ا٠باعيل أبو العينْب ٗٚٔ
 (٘ٗٙالقراءات) أٞبد إ٠باعيل ٧بمد البسيط ٘ٚٔ

ٔٚٙ 
أٞبػػػػد افنػػػػدم امػػػػْب، الػػػػديك، ا٤بتػػػػوَب ُب القػػػػراف الرابػػػػع عشػػػػر 

 ا٥بجرم
 (ٖعد اآلم)

 (ٜٛا٤بصاحف)رسم  أٞبد االسكندرم ٚٚٔ
 (ٖٖٙٔالتفسّب ا٤بوضوعي) أٞبد االماـ ٞبد ٛٚٔ
 (ٕٗ٘ٔالقراءات) أٞبد الباييب ٜٚٔ

ٔٛٓ 
(، التفسػػػػػػػػػّب ٜٕٓٔالتفسػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػوعي) أٞبد الرباء األمّبم

 (ٕٕٔا٤بوضوعي)

ٔٛٔ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٜٛ٘اإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين) أٞبد البكرم السباعي

 (ٖٕ٘العلمي)

بػػػن ٧بمػػػد أبػػػو العبػػػاس ا٤بػػػالكي  أٞبػػػد البػػػوين أٞبػػػد بػػػن قاسػػػم ٕٛٔ
 ىػ(ٜٖٔٔالتميمي، )ت

 (ٕٚغريب القرآف)

 (ٖٕٔالقراءات) أٞبد البيلي ٖٛٔ
 (ٜٖٗأحكاـ القرآف) أٞبد ا١بزائرم ٗٛٔ
 (ٖٜٛالتفسّب ا٤بوضوعي) أٞبد ا٢باج النور الزاكي ٘ٛٔ

ٔٛٙ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜٙ٘اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػي) أٞبد ا٢ببايب

 (ٜٛٛا٤بوضوعي)
 (ٜٛ٘ٔالقراءات) ا٢ببيبأٞبد  ٚٛٔ
 (ٖٙٗٔاإلعجاز البياين) أٞبد ا٢بقيل ٛٛٔ
 (ٜ٘ٚ(، القراءات)ٜٔٔالقراءات) أٞبد ا٢بنفي ا٢بصوين ٜٛٔ
 (ٛٔٔمعاين القرآف) أٞبد ا٢بوُب ٜٓٔ
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 (ٔٓٔٔالتفسّب ا٤بوضوعي) أٞبد ا٣بركؼ ٜٔٔ
 (ٖٗٔٔالقراءات) أٞبد الدرم األزىرم ٕٜٔ
 (ٗٚالقراءات) أٞبد الدرم التهامي ٖٜٔ
 (ٜٚٔالوقف كاالبتداء) أٞبد الرشيد ٜٗٔ
 (ٕٚٙالوقف كاالبتداء) أٞبد الرشيدم ٜ٘ٔ
 (ٖٗٙأحكاـ القرآف) أٞبد الزايدم ٜٙٔ
 (ٖٖٖٔالتفسّب ا٤بوضوعي) أٞبد الزباخ ٜٚٔ
 (ٚٚٔالقراءات) أٞبد الزعيب ا٢بسيِب ٜٛٔ
 (ٖٕٓٔالقراءات) أٞبد الزيات ٜٜٔ
 (ٗٛٗٔاإلعجاز البياين) أٞبد السعدين ٕٓٓ
 (ٜٓٙاإلعجاز العلمي) أٞبد السقاؼ ٕٔٓ

ٕٕٓ 
(، رسػػػػػػػػػػػػػػػػم ٛٙٗالتفسػػػػػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػوعي) أٞبد السيد الكومي

 (ٖٕٗا٤بصاحف)
 (ٜٛٚالتفسّب ا٤بوضوعي) أٞبد الشاكر ٖٕٓ
 (ٕٕٗٔالتفسّب ا٤بوضوعي) أٞبد الشرقاكم ٕٗٓ
 (ٕٛ٘مقاالت عن ا٤بصاحف) أٞبد الصاكم ٕ٘ٓ
 (ٛٔخواص القرآف) الصباحي عوض اأٞبد  ٕٙٓ
 (ٜ٘ٔاإلعجاز العلمي) أٞبد الطباع ٕٚٓ
 (ٕٔٚمقاالت عن ا٤بصاحف) أٞبد الظاىر مكي ٕٛٓ
 (ٔٚٔإعراب القرآف) أٞبد العجوز ٜٕٓ
 (ٚٙٔالتفسّب با٤بأثور) أٞبد العمراين ٕٓٔ
 (ٖٖٕمناىج ا٤بفسرين) أٞبد العمراين ٕٔٔ
 (ٕٔٙالقراءات) أٞبد العياشي ٕٕٔ
 (ٖٔٔأحكاـ القرآف) أٞبد الغندكر ٖٕٔ
 (٘٘ٔمقاالت عن ا٤بصاحف) أٞبد القاضي ٕٗٔ
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 (ٜ٘فضائل القرآف) أٞبد القسطبلين ٕ٘ٔ
 (ٖٕٛمقاالت عن ا٤بصاحف) أٞبد اللدف ٕٙٔ
 (ٜٔرسم ا٤بصاحف) أٞبد اجملاصي ٕٚٔ
 (ٕٕ٘اإلعجاز العلمي) أٞبد ا٤برسي حسْب جوىر ٕٛٔ

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٖٚٛاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين) ا٤بصرم أٞبد ٜٕٔ
 (ٗٚٛ(، اإلعجاز البياين)ٙٙٗالعلمي)

ٕٕٓ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٙٙٙاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين) أٞبد الوازم

 (ٚٙٙالبياين)
 (ٜٙ٘القراءات) أٞبد اليزيدم ٕٕٔ
 (ٖٕٛمناىج ا٤بفسرين) أٞبد اككوياؿ قيصرم ٕٕٕ
 (ٕٖٔٔالتفسّب ا٤بوضوعي) أٞبد ايي بيلديرف ٖٕٕ

ٕٕٗ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز ٖٖ٘منػػػػػػػػػػػػػػاىج ا٤بفسػػػػػػػػػػػػػػرين) أٞبد بزكم الضاكم

 (ٔٛٗٔالبياين)
 (ٖٛأسباب النزكؿ) أٞبد بشار ٕٕ٘
 (ٕٕٕأحكاـ القرآف) أٞبد بلطجي ٕٕٙ

ٕٕٚ 
أٞبد بن إبراىيم بػن الػزبّب أبػو جعفػر ا٤بػالكي الغرنػاطي، )ت 

 ىػ(ٛٓٚ
(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٕٗٔمتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)

 (ٕ٘ٛالقرآف)
 (ٙٗٗٔالقراءات) الربيع ا٤برجاينأٞبد بن أيب  ٕٕٛ

أٞبػػػػد بػػػػن أيب عمػػػػر األنػػػػدرايب أبػػػػو عبػػػػد ا ا٤بعػػػػركؼ بأٞبػػػػد  ٜٕٕ
 الزاىد

(، ٜٛٔ(، القػػػػػػػػػػػراءات)ٖٚٛٔالقػػػػػػػػػػػراءات)
 (ٜٕٙالقراءات)

 (ٙٛالقراءات) أٞبد بن أٞبد الشقانصي ٖٕٓ
 (ٓٔ٘القراءات) أٞبد بن أٞبد الطييب ٖٕٔ

(، ٖٖٓ(، القػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)ٕٔٙالقػػػػػػػػػػػػػػػراءات) أٞبد بن أٞبد الطييب ٕٖٕ
 (ٕٙٓٓ(، القراءات)ٙٔٙالقراءات)

 (ٖٕٛٔالقراءات) أٞبد بن أٞبد النشرم ٖٖٕ
 (ٜٛعد اآلم)أٞبػػػد بػػػن أٞبػػػد بػػػن أٞبػػػد، أبػػػو جعفػػػر السػػػلمي األندلسػػػي،  ٖٕٗ
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 ىػٚٗٚا٤بتوَب ُب سنة 
 (ٜٔٔخواص القرآف) ىػ(ٜٙٓٔأٞبد بن أٞبد بن سبلمة، القليويب )ت  ٖٕ٘
 (ٕٗٙٔالقراءات) أٞبد بن أٞبد بن شرؼ األبيارم ٖٕٙ
 (٘ٔٔٔالقراءات) أٞبد بن أٞبد بن عبد ا٢بق السنباطي ٖٕٚ
 (٘ٔٙالقراءات) أٞبد بن أٞبد بن عبد ا٢بق السنباطي ٖٕٛ
 (ٖٛٗالقراءات) أٞبد بن أٞبد بن عمر النشوم ٜٖٕ
 (ٓٙمقاالت عن ا٤بصاحف) أٞبد بن أٞبد بن معمر شرشاؿ ٕٓٗ
 (ٜٕٗٔالقراءات) أٞبد بن اسكندر ا٣بوارزمي ٕٔٗ
 (٘ٙالناسخ كا٤بنسوخ) ىػ(ٖٛٛأٞبد بن إ٠باعيل األبشيطي، )ت  ٕٕٗ

ٕٖٗ 
(، ٛ٘ٔالوقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف كاالبتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء) ىػ(ٖٜٛأٞبد بن إ٠باعيل بن عثماف، الكوراين، )ت 

(، ٜٚٓٔ(، القػػػػػػػراءات)ٚ٘ٙٔالقػػػػػػػراءات)
 (ٕ٘ٔٔالقراءات)

ٕٗٗ 
(، فضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائل ٕٚٔخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواص القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ىػ(ٕٜٜعرضوف، )ت أٞبد بن ا٢بسن بن يوسف، ابن 

 (ٚٛٔالقرآف)

أٞبػػػػد بػػػػن ا٢بسػػػػْب بػػػػن علػػػػي البيهقػػػػي، أبػػػػو بكػػػػر الشػػػػػافعي  ٕ٘ٗ
 ىػ(ٛ٘ٗ -ىػٖٗٛالنيسأبورم )

 (ٓٛأحكاـ القرآف)

ٕٗٙ 

أٞبػػػد بػػػن ا٢بسػػػْب بػػػن مهػػػراف، أبػػػو بكػػػر النيسػػػأبورم، ا٤بتػػػوَب 
 ىػٖٔٛسنة 

(، ٕٚ٘ٔ(، القػػػػػػػراءات)ٕٗٚٔالقػػػػػػػراءات)
(، عػػػػػػػد ٖٙ٘(، القػػػػػػػراءات)ٛٛاآلم)عػػػػػػػد 
(، الوقػػػػػػػف ٕٗٙٔ(، القػػػػػػػراءات)ٜٛاآلم)

 (ٖٚكاالبتداء)
 (ٖٓٛٔالقراءات) أٞبد بن السماح ٕٚٗ
 (ٔٛٔالقراءات) أٞبد بن الطالب ٧بمود ابن عمر ٕٛٗ
 (ٕٚٗ(، القراءات)٘الوقف كاالبتداء) أٞبد بن العياشي القرشي الصنهاجي ٜٕٗ
 (ٖٗالقرآف)فضائل  أٞبد بن ا٤بعذؿ ٕٓ٘
 (ٖٗٗالقراءات) أٞبد بن برناز بن مصطفى التونسي ٕٔ٘
 (ٖ٘ٚالقراءات) أٞبد بن ثابت الشريف التلمساين ٕٕ٘
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 (ٚٔٚالتفسّب ا٤بوضوعي) أٞبد بن جابر بن علي ا٤بسكرم ٖٕ٘

أٞبػػػػػػد بػػػػػػن جعفػػػػػػر البغػػػػػػدادم ا٤بعػػػػػػركؼ بػػػػػػابن ا٤بنػػػػػػادم، )ت  ٕٗ٘
 ىػ(ٖٖٗ

 (ٕٙالناسخ كا٤بنسوخ)

 (ٕٚٛالوقف كاالبتداء) ىػ(ٜٕٛجعفر الدينورم أبو علي، )ت أٞبد بن ٕ٘٘
 (ٜٚٙ(، القراءات)ٕٜٙالقراءات) أٞبد بن جعفر الغافقي ٕٙ٘

أٞبػػػد بػػػن جعفػػػر بػػػن ٧بمػػػد أبػػػو ا٢بسػػػْب البغػػػدادم ا٤بعػػػركؼ  ٕٚ٘
 ىػٖٖٙبابن ا٤بنادم، ا٤بتوَب ُب سنة 

 (ٚٛعد اآلم)

 (ٕٕٔمعاين القرآف) أٞبد بن حسن الباقورم ٕٛ٘
 (ٕٔٔرسم ا٤بصاحف) أٞبد بن حسن البوزقّبل ٜٕ٘
 (ٕٕٛاإلعجاز العلمي) أٞبد بن ٞبد الصديق الغمارم ٕٓٙ
 (ٖ٘عد اآلم) ىػٖٓٛأٞبد بن ربيعة بن علواف، ا٤بتوَب ُب سنة  ٕٔٙ
 (ٕٕٕالقراءات) أٞبد بن سعد الدين القلشي ٕٕٙ

ٕٖٙ 
أٞبػػػػد بػػػػن سػػػػليماف بػػػػن كمػػػػاؿ باشػػػػا، ابػػػػن كمػػػػاؿ باشػػػػا )ت 

 ىػ(ٜٓٗ
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٜٗٔفضػػػػػػػػػػػػػػػػػائل القػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)

(، ٖٖٛٔ(، اإلعجػاز البيػػاين)ٖٜٔالبيػاين)
 (ٖٕٜاإلعجاز البياين)

ٕٙٗ 
(، أحكػػػػػػػػػػػػػاـ ٓٗٔالتفسػػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػوعي) أٞبد بن سليماف بن يوسف العريِب

 (ٖٗالقرآف)

(، مناسػػػػػػػػػػبات ٕٖ٘ٔاإلعجػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػاين) أٞبد بن سهل أبو زيد البلخي ٕ٘ٙ
 (ٕ٘ٔالقرآف)

 (ٔٙفضائل القرآف) شعيب النسائي، النسائيأٞبد بن  ٕٙٙ
 (ٖٖٛرسم ا٤بصاحف) أٞبد بن صاحل ابن صاحل ٕٚٙ
 (ٖٜٙالقراءات) أٞبد بن صدقة الصّبُب ٕٛٙ
 (ٖٚٔالتفسّب با٤بأثور) أٞبد بن عايش عبد اللطيف العاين ٜٕٙ

ٕٚٓ 
أٞبػػد بػػن عبػػد ا٢بلػػيم بػػن عبػػد السػػبلـ بػػن تيميػػة أبػػو العبػػاس 

 ىػ(ٕٛٚاالسبلـ، )ت تقي الدين شيخ 
(، قواعػػػػػػػػد التفسػػػػػػػػّب ٕٔمشػػػػػػػػكل القػػػػػػػػرآف)

(، ٖٚٔ(، التفسػػػػػػّب با٤بػػػػػػأثور)ٛٗكأصػػػػػػولو)
(، أمثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ٓٚٔالتفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب با٤بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأثور)
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(، ٗٚٔ(، التفسػػػػػػػّب با٤بػػػػػػػأثور)٘ٙالقػػػػػػػرآف)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٘ٚٔالتفسػػػػػػػػػػػػػػػػّب با٤بػػػػػػػػػػػػػػػػػأثور)

(، ٚٚٔ(، التفسػػػّب با٤بػػػأثور)ٙٚٔبا٤بػػػأثور)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜٚٔالتفسػػػػػػػػػػػػػػػػّب با٤بػػػػػػػػػػػػػػػػػأثور)

(، ٖٛٔ(، التفسػػػّب با٤بػػػأثور)ٓٛٔر)با٤بػػػأثو 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٗٛٔالتفسػػػػػػػػػػػػػػػػّب با٤بػػػػػػػػػػػػػػػػػأثور)

( ٘ٛٔ(، التفسػػػػػّب با٤بػػػػػأثور)ٔٛٔبا٤بػػػػػأثور)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٛٛٔالتفسػػػػػػػػػػػػػػػػّب با٤بػػػػػػػػػػػػػػػػػأثور)

(، ٜٓٔ(، التفسػػػّب با٤بػػػأثور)ٕٚٔبا٤بػػػأثور)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜٛٔالتفسػػػػػػػػػػػػػػػػّب با٤بػػػػػػػػػػػػػػػػػأثور)

(، ٕٙٔ(، التفسػػػّب با٤بػػػأثور)ٕٛٓبا٤بػػػأثور)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٔٔالتفسػػػػػػػػػػػػػػػػّب با٤بػػػػػػػػػػػػػػػػػأثور)

(، ٕٕٔ(، التفسػػػّب با٤بػػػأثور)ٖٕٗبا٤بػػػأثور)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٗٔالتفسػػػػػػػػػػػػػػػػّب با٤بػػػػػػػػػػػػػػػػػأثور)

(، ٕٕٓ(، التفسػػػّب با٤بػػػأثور)ٜٕٔبا٤بػػػأثور)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٕٔالتفسػػػػػػػػػػػػػػػػّب با٤بػػػػػػػػػػػػػػػػػأثور)

(، ٖٕٕ(، التفسػػػّب با٤بػػػأثور)ٕٕٕبا٤بػػػأثور)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕ٘ٔالتفسػػػػػػػػػػػػػػػػّب با٤بػػػػػػػػػػػػػػػػػأثور)

 (،ٕٕ٘(، التفسػػػّب با٤بػػػأثور)ٕٕٗبا٤بػػػأثور)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٕٙالتفسػػػػػػػػػػػػػػػػّب با٤بػػػػػػػػػػػػػػػػػأثور)

(، ٕٕٛ(، التفسػػػّب با٤بػػػأثور)ٕٕٚبا٤بػػػأثور)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜٕٕالتفسػػػػػػػػػػػػػػػػّب با٤بػػػػػػػػػػػػػػػػػأثور)

(، ٖٕٔ(، التفسػػػّب با٤بػػػأثور)ٖٕٓبا٤بػػػأثور)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٖٙالتفسػػػػػػػػػػػػػػػػّب با٤بػػػػػػػػػػػػػػػػػأثور)

(، ٖٖٕ(، التفسػػػّب با٤بػػػأثور)ٕٖٕبا٤بػػػأثور)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٕٗالتفسػػػػػػػػػػػػػػػػّب با٤بػػػػػػػػػػػػػػػػػأثور)

(، ٖٕٚتفسػػػّب با٤بػػػأثور)(، الٖٕ٘با٤بػػػأثور)
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(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٕٛالتفسػػػػػػػػػػػػػػػػّب با٤بػػػػػػػػػػػػػػػػػأثور)
(، ٕٔٗ(، التفسػػػّب با٤بػػػأثور)ٕٓٗبا٤بػػػأثور)

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٕٗالتفسػػػػػػػػػػػػػػػػّب با٤بػػػػػػػػػػػػػػػػػأثور)
(، ٕ٘ٗ(، التفسػػػّب با٤بػػػأثور)ٕٗٗبا٤بػػػأثور)

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٙٗالتفسػػػػػػػػػػػػػػػػّب با٤بػػػػػػػػػػػػػػػػػأثور)
(، ٕٕ٘(، التفسػػػّب با٤بػػػأثور)ٕٛٗبا٤بػػػأثور)

ّب (، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػٖٕ٘التفسػػػػػػػػػػػػػػػػّب با٤بػػػػػػػػػػػػػػػػػأثور)
(، ٕٓ٘(، التفسػػػّب با٤بػػػأثور)ٜٕٗبا٤بػػػأثور)

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٗ٘التفسػػػػػػػػػػػػػػػػّب با٤بػػػػػػػػػػػػػػػػػأثور)
(، ٕٚٗ(، التفسػػػّب با٤بػػػأثور)ٕٔ٘با٤بػػػأثور)

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕ٘٘التفسػػػػػػػػػػػػػػػػّب با٤بػػػػػػػػػػػػػػػػػأثور)
(، ٕٚ٘(، التفسػػػّب با٤بػػػأثور)ٕٙ٘با٤بػػػأثور)

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٛ٘التفسػػػػػػػػػػػػػػػػّب با٤بػػػػػػػػػػػػػػػػػأثور)
(، ٕٔٙ(، التفسػػػّب با٤بػػػأثور)ٜٕ٘با٤بػػػأثور)

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٓٙبا٤بػػػػػػػػػػػػػػػػػأثور)التفسػػػػػػػػػػػػػػػػّب 
(، ٖٕٙ(، التفسػػػّب با٤بػػػأثور)ٕٕٙبا٤بػػػأثور)

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٗٙالتفسػػػػػػػػػػػػػػػػّب با٤بػػػػػػػػػػػػػػػػػأثور)
(، ٕٙٙ(، التفسػػػّب با٤بػػػأثور)ٕ٘ٙبا٤بػػػأثور)

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٚٙالتفسػػػػػػػػػػػػػػػػّب با٤بػػػػػػػػػػػػػػػػػأثور)
(، ٕٙٚ(، التفسػػػّب با٤بػػػأثور)ٕٛٙبا٤بػػػأثور)

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٓٔالتفسػػػػػػػػػػػػػػػػّب با٤بػػػػػػػػػػػػػػػػػأثور)
(، ٜٖٕأثور)(، التفسػػػّب با٤بػػػٖٕٙبا٤بػػػأثور)

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٚالتفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب با٤بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأثور)
(، ٖٕٔ(، التفسػػػػػػّب با٤بػػػػػػأثور)ٗٙبا٤بػػػػػػأثور)

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٛٔالتفسػػػػػػػػػػػػػػػػّب با٤بػػػػػػػػػػػػػػػػػأثور)
(، قواعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٚٔبا٤بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأثور)
(، ٜٕ(، مشػػػػػػػػػػكل القػػػػػػػػػػرآف)ٜٗكأصػػػػػػػػػػولو)
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(، متشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو ٖٙمشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)
(، ٕٖٕ(، أحكػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػرآف)ٓٔالقػػػػػػػػػرآف)

(، ٓٗٗالتفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، ٖٜٔ(، القػػػػػػػػػػػراءات)ٜٕٙٔالقػػػػػػػػػػػراءات)

(، أحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ٕٚٗإعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)
(، ٕ(، فضػػػػػػػػػػػػائل القػػػػػػػػػػػػرآف)ٖٕٓالقػػػػػػػػػػػػرآف)
 (.ٕٖ٘ٔ(، القراءات)ٖٕٛٔالقراءات)

 (ٔ٘ٔالتفسّب با٤بأثور) أٞبد بن عبد الرٞبن القاسم ٕٔٚ
 (ٚٔٔاإلعجاز البياين) أٞبد بن عبد العزيز اللهيب ٕٕٚ

ا٤بقػػػرئ الفقيػػػو مػػػن أٞبػػػد بػػػن عبػػػد الكػػػرمي األمشػػػوين الشػػػافعي  ٖٕٚ
 أعياف القرف ا٢بادم عشر ا٥بجرم

 (ٕٓٚالوقف كاالبتداء)

 (ٕٚٚرسم ا٤بصاحف) أٞبد بن عبد ا الربعي ٕٗٚ
 (٘٘أمثاؿ القرآف) ىػ(ٕٖٚٔأٞبد بن عبد ا الكوزم كناين، )ت  ٕ٘ٚ
 (ٖٕٔالوقف كاالبتداء) أٞبد بن عبد ا ا٤بقرم ٕٙٚ
 (ٙٓٔمعاين القرآف) إدريسأٞبد بن عبد ا بن  ٕٚٚ

ٕٚٛ 
أٞبػػد بػػن عبػػد ا بػػن ٧بمػػد أبػػو العبػػاس ٧بػػب الػػدين الطػػربم 

 ىػ(ٜٗٙالشافعي، )ت 
 (ٕٜٔغريب القرآف)

 (ٓٔٔخواص القرآف) أٞبد بن عبد ا ٧بمد مشهور ٜٕٚ

ٕٛٓ 

أٞبػػػػد بػػػػن عبػػػػد ا٤بػػػػنعم بػػػػػن يوسػػػػف بػػػػن صػػػػياـ الػػػػػدمنهورم، 
 ىػ( ٕٜٔٔ)ت

 (، خػػػػػػػػػػػػػػػػواصٙ٘ٔالوقػػػػػػػػػػػػػػػػف كاالبتػػػػػػػػػػػػػػػػداء)
(، ٜٜٔٔ(، القػػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)ٜٗٔالقػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)

(، ٚٗٙ(، القػػػػػػػػػػػراءات)ٖٕٙٔالقػػػػػػػػػػػراءات)
(، ٕٔٚٓ(، القػػػػػػػػػػػراءات)ٖٔ٘القػػػػػػػػػػػراءات)

 (ٜٛمعاين القرآف)
 (ٕٔٔٔاإلعجاز البياين) أٞبد بن عبد الوىاب بن أٞبد عسّبم ٕٔٛ
 (ٖٗٔأحكاـ القرآف) أٞبد بن عبدا ٧بمد مشهور ٞبدم ٕٕٛ
(، منػػػػػػػػػػػػػػػػػاىج ٕٓٗمنػػػػػػػػػػػػػػػػػاىج ا٤بفسػػػػػػػػػػػػػػػػػرين) األزييبأٞبد بن عبده بن ا٥بادم  ٖٕٛ
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 (ٜٜٔا٤بفسرين)

أٞبػػػد بػػػػن عبيػػػد الػػػػدعاس، كأٞبػػػػد ٧بمػػػد ٞبيػػػػداف، كإ٠باعيػػػػل  ٕٗٛ
 ٧بمود القاسم

 (ٕٓٔإعراب القرآف)

 (ٕٙ٘ٔالقراءات) أٞبد بن عبيد ا الثقفي ٕ٘ٛ

ٕٛٙ 
(، ٕٛ٘الوقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف كاالبتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء) ٔٔأٞبد بن عثماف البوزيدم، توُب ُب القرف 

(، رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ٕٛٓٔالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)
 (ٕٔٔا٤بصاحف)

 (ٕٔ٘مناىج ا٤بفسرين) أٞبد بن عثماف رٞباين ٕٚٛ
 (ٗ٘ٙالقراءات) أٞبد بن عليب ا٥بمذاين ٕٛٛ
 (ٕٙ٘ٔالقراءات) أٞبد بن علي ابن الباذش ٜٕٛ
 (ٜٕ٘ٓالقراءات) أٞبد بن علي األندلسي ٜٕٓ
 (ٜٖخواص القرآف) ىػ(ٕٕٙأٞبد بن علي البوين ) ٜٕٔ
 (ٛٙ(، فضائل القرآف)ٜٚ٘القراءات) أٞبد بن علي ا٤بعركؼ بابن حجر العسقبلين ٕٜٕ
 (ٖٓٔإعراب القرآف) أٞبد بن علي ا٤بقرئ ٖٜٕ
 (ٖٛالقراءات) أٞبد بن علي ا٤بنجور ٜٕٗ

ٕٜ٘ 
 ٖٓٛىػػ أك قبػل  ٖٓٚأٞبد بن علي ا٤بهرجػاين ا٤بقػرئ، )ت 

 ىػ(
 (ٕٜمشكل القرآف)

 (ٜٛٚالقراءات) أٞبد بن علي ا٥بمذاين ٜٕٙ
 (ٗأسباب النزكؿ) أٞبد بن علي بن أٞبد بن ٧بمود ا٢بنفي ٜٕٚ
 (ٜٙٛٔالقراءات) أٞبد بن علي بن عبد الرٞبن الكناين البلبيسي ٜٕٛ
 (ٙٗعد اآلم) ىػٓ٘ٗأٞبد بن علي بن عبد ا الكوُب، ا٤بتوَب ُب سنة  ٜٜٕ

ٖٓٓ 
البغػػػدادم أٞبػػػد بػػػن علػػػي بػػػن عبيػػػد ا بػػػن عمػػػر بػػػن سػػػوار 

 ا٢بنفي
 (ٕٙٛٔالقراءات)

(، مناسػػػػػػػػػػػػػبات ٜٔٗاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػاين) أٞبد بن علي بن عثماف العثماف ٖٔٓ
 (ٜٚالقرآف)

 (ٔ٘رسم ا٤بصاحف)أٞبػػد بػػن علػػي بػػن مصػػطفى، شػػاخورم زاده، تػػوُب ُب القػػرف  ٕٖٓ



044 
 

 )اضقدم/اضرشم(  طحل وروده اضطؤضف م

 ىػٖٔ
 (٘ٚٚٔالقراءات) أٞبد بن علي بن يزيد بن بدؿ ٖٖٓ
 (٘٘ٔفضائل القرآف) ىػ(ٕٕٙالبوين )ت أٞبد بن علي بن يوسف  ٖٗٓ
 (ٖٜعد اآلم) ىػٙٚٗأٞبد بن علي سنجر الصوُب، ا٤بتوَب ُب سنة  ٖ٘ٓ

أٞبػػػػد بػػػػن عمػػػػار بػػػػن أيب العبػػػػاس ا٤بهػػػػدكم، تػػػػوُب سػػػػنة ٫بػػػػو  ٖٙٓ
 ىػٓٗٗ

 (ٖٛٙرسم ا٤بصاحف)

ٖٓٚ 
أٞبػػػػػػد بػػػػػػن عمػػػػػػار بػػػػػػن عبػػػػػػد الػػػػػػرٞبن بػػػػػػن عمػػػػػػار ا١بزائػػػػػػرم، 

 ىػ(ٕ٘ٓٔ)ت
 (ٔٚٔالوقف كاالبتداء)

 (ٚٛ(، القراءات)ٖٖٔمشكل القرآف) ىػ(ٜ٘ٔٔأٞبد بن عمر اإلسقاطي، )ت  ٖٛٓ
 (ٜٛٗالقراءات) أٞبد بن عمر التربيزم ٜٖٓ
 (ٕٕٔٔ(، القراءات)ٚٗٗالقراءات) أٞبد بن عمر ا١بمبلين ٖٓٔ
 (ٖٕٙرسم ا٤بصاحف) أٞبد بن عمر ا٢ببيشي ٖٔٔ
 (ٜٙٚالقراءات) أٞبد بن عمر ا٢بنفي ا٤بصرم األسقاطي ٕٖٔ
 (ٓٙٗالقراءات) أٞبد بن عمر بن أيب العباس ا٤بهدكم ٖٖٔ
 (ٖٚٔفضائل القرآف) ىػ(ٛٙٛأٞبد بن عمر بن عثماف، ابن قرا )ت  ٖٗٔ

ٖٔ٘ 
أٞبػػػػػد بػػػػػن عمػػػػػر بػػػػػن ٧بمػػػػػد بػػػػػن أيب الرضػػػػػا ا٢بمػػػػػوم ا٢بلػػػػػيب 

 الشافعي شهاب الدين
 (ٖٜٔ(، القراءات)ٛٗ٘ٔالقراءات)

 (ٕٔالقراءات) أٞبد بن عيسى الرشيدم ٖٙٔ
 (ٓٙٔالتفسّب ا٤بوضوعي) أٞبد بن قاسم ا٢بداد ٖٚٔ

ٖٔٛ 
أٞبػػػػػػػد بػػػػػػػن مبػػػػػػػارؾ بػػػػػػػن ٧بمػػػػػػػد ا٤بلطػػػػػػػي السجلماسػػػػػػػي )ت 

 ىػ(٘٘ٔٔ
 (ٜٛٔٔاإلعجاز البياين)

 (ٕٛٗالوقف كاالبتداء) أٞبد بن ٧بمد، ابن ا٤براغي ٜٖٔ
 (ٚٓ٘القراءات) أٞبد بن ٧بمد ابن سيار ٕٖٓ
 (ٕٓٗٔالقراءات) بكر، عبيد ا ٧بمد عبيد اأٞبد بن ٧بمد أبو  ٕٖٔ
 (ٕٕٛالقراءات) أٞبد بن ٧بمد األزىرم الشافعي الشوبرم ٕٕٖ
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ٖٕٖ 

(، ٖٙٗ(، القػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)ٜٕ٘القػػػػػػػػػػػػػػػراءات) أٞبد بن ٧بمد البنا
(، ٜٕٕٔ(، القػػػػػػػراءات)ٔٛٙٔالقػػػػػػػراءات)
(، ٜٛٙٔ(، القػػػػػػػراءات)ٖٕٕٔالقػػػػػػػراءات)
 (ٕٕٚٓالقراءات)

 (ٓٔٚالقراءات) التسَبمأٞبد بن ٧بمد  ٕٖٗ
 (ٜ٘خواص القرآف) ىػٕٜٚأٞبد بن ٧بمد التميمي، كاف حيان سنة  ٕٖ٘
 (ٕٛٚٔالقراءات) أٞبد بن ٧بمد ا٢بجي ٕٖٙ
 (ٕٔ٘إعراب القرآف) أٞبد بن ٧بمد ا٣براط ٕٖٚ
 (ٜٔٗالقراءات) أٞبد بن ٧بمد الشرعيب ٕٖٛ
 (ٜٗٔمناسبات القرآف) أٞبد بن ٧بمد الشرقاكم ٜٕٖ
 (ٕٔٚ(، القراءات)٘ٓٚالقراءات) ىػ(ٓ٘ٓٔأٞبد بن ٧بمد العوُب )ت  ٖٖٓ
 (ٕٔٓٔ(، القراءات)ٗ٘٘القراءات) أٞبد بن ٧بمد القسطبلين ٖٖٔ
 (ٕ٘ٔٔالقراءات) أٞبد بن ٧بمد ا٤براكشي ٕٖٖ
 (ٖٔٔٔالقراءات) أٞبد بن ٧بمد ا٥بادم ٖٖٖ
 (ٕٓٓإعراب القرآف) أٞبد بن ٧بمد ا٥ببليل ٖٖٗ
 (ٕ٘ٚٔاإلعجاز البياين) ىػ(ٖٓٛأٞبد بن ٧بمد بن أٞبد البسيلي ا٤بالكي، )ت  ٖٖ٘

ٖٖٙ 
أٞبػػد بػػن ٧بمػػد بػػن أٞبػػد بػػن عبػػد الغػػِب الػػدمياطي الشػػافعي 

 شهاب الدين الشهّب بالبناء
 (٘ٗالقراءات)

 (ٖٖٔالقراءات) أٞبد بن ٧بمد بن أٞبد دراىم ٖٖٚ
 (ٕٙٗرسم ا٤بصاحف) أٞبد بن ٧بمد بن ا٤براغي ٖٖٛ
 (ٜ٘ٓٔالقراءات) أٞبد بن ٧بمد بن جبارة ٜٖٖ

ٖٗٓ 
(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٜٖمتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ىػ(ٕٔٗأٞبد بن ٧بمد بن حنبل أبو عبد ا، )

(، ٖٜ(، مشػػػػػػػػػكل القػػػػػػػػػرآف)٘ٔٔالقػػػػػػػػػرآف)
 (ٗٗالناسخ كا٤بنسوخ)

 (ٜٕٙٓالقراءات) أٞبد بن ٧بمد بن سعيد بن عمراف السرعٍب ٖٔٗ
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 (ٜٛ٘ٔالقراءات) األمشوينأٞبد بن ٧بمد بن عبد الكرمي  ٕٖٗ

ٖٖٗ 
أٞبػػػد بػػػن ٧بمػػػد بػػػن عمػػػر، شػػػهاب الػػػدين ا٣بفػػػاجي ا٤بصػػػرم 

 ىػ(ٜٙٓٔ)ت 
(، إعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب ٕٗٓإعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)

(، ٙٛٓٔ(، اإلعجػاز البيػاين)ٕٓٔالقرآف)
 (ٖٕٛالقراءات)

 (ٖٛالناسخ كا٤بنسوخ) أٞبد بن ٧بمد بن عيسى القمي، من أصحاب اإلماـ الرضا ٖٗٗ
 (ٜٙعد اآلم) ىػٕٛٙبن ٧بمد بن عياش، ا٤بتوَب ُب سنة أٞبد بن ٧بمد  ٖ٘ٗ

ٖٗٙ 
أٞبػد بػػن ٧بمػػد بػػن مظفػػر بػػن ا٤بختػػار الػػرازم أبػػو اامػػد بػػدر 

 ىػٖٔٙالدين ا٢بنفي، توُب ُب حدكد سنة 
 (ٔٗفضائل القرآف)

 (ٔٛالناسخ كا٤بنسوخ) أٞبد بن ٧بمد بن ىانئ األثـر ٖٚٗ

ٖٗٛ 
جعفػر النحػوم، )كػاف أٞبد بن ٧بمد بن يزداد بن رستم أبو 

 ىػ( ٖٗٓحيان 
 (ٜ٘ٔغريب القرآف)

 (ٕ٘أمثاؿ القرآف) أٞبد بن ٧بمد طاحوف ٜٖٗ

ٖ٘ٓ 
أٞبػػد بػػن ٧بمػػود الػػديب ٗبػػؤازرة كػػل مػػن نبيػػل بػػن سػػليم مػػاء 

 البارد، عبد ا٢بكيم بن شوقي
 (ٔٛٔخواص القرآف)

 (ٙٓٗالبياين)اإلعجاز  ىػ(ٓٔأٞبد بن مصطفى بن خليل طاشكربم زاده )ت  ٖٔ٘
 (ٕٜٜالقراءات) أٞبد بن موسى بن ٦باىد التميمي البغدادم ٕٖ٘
 (ٕٔأحكاـ القرآف) أٞبد بن ناصر بن أٞبد الطريقي ٖٖ٘
 (ٖٗٔمناىج ا٤بفسرين) أٞبد بن نربم ٖٗ٘
 (ٜٜٙالقراءات) أٞبد بن نصر الدين رسوؿ عيدركس ٖ٘٘
 (ٜٜٙٔالقراءات) أٞبد بن كىباف بن أفضل الزماف ٖٙ٘

أٞبػػد بػػن حيػػي بػػن زيػػد الشػػيباين، أبػػو العبػػاس ا٤بلقػػب بثعلػػب  ٖٚ٘
 ىػ( ٜٕٔالنحوم اللغوم، )ت

 (ٕٛالوقف كاالبتداء)

 (ٛٓٔالوقف كاالبتداء) ىػ(ٓٛٙأٞبد بن يوسف الكواشي، )ت ٖٛ٘

ٖٜ٘ 
(، أحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ٖٕٓٔالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءات) أٞبد بن يوسف بن عبد الدائم بن ٧بمد ا٢بليب السمْب

(، ٕٓٗ(، أحكػػػػػػػاـ القػػػػػػػرآف)ٔٓٗالقػػػػػػػرآف)
 (ٖٓٗأحكاـ القرآف)
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 (ٛٓٔٔالتفسّب ا٤بوضوعي) أٞبد هبجت ٖٓٙ
 (ٕٖٓٔالتفسّب ا٤بوضوعي) أٞبد بو شلطة ٖٔٙ
 (ٖٔٗأحكاـ القرآف) أٞبد بيهقي عبد العظيم ٕٖٙ

ٖٖٙ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٙٚاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػي) أٞبد جبالية

 (ٗٙٓٔا٤بوضوعي)
 (ٖٖ(، القراءات)ٓٚمناىج ا٤بفسرين) أٞبد جربيل سيسي ٖٗٙ

ٖٙ٘ 

(، أحكػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ٗٔالتفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػوعي) أٞبد ٝباؿ الدين العمرل
(، ٕٖٙ(، اإلعجػػػػػػػاز البيػػػػػػػاين)٘ٔالقػػػػػػػرآف)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػاز ٖٕٚٔاإلعجػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػاين)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٙٚٛالبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٖٙٙا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٕٗ٘ٔالبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين)

 (ٖٗٚٔالبياين)
 (ٕٙٔاإلعجاز البياين) أٞبد جواد ٧بيسن ٖٙٙ
 (ٖٗٔٔالتفسّب ا٤بوضوعي) أٞبد جوشكوف ٖٚٙ
 (ٜٕٕالناسخ كا٤بنسوخ) أٞبد حجازم السقا ٖٛٙ
 (ٜٜٔاإلعجاز البياين) أٞبد حسن عواد أبو حساف ٜٖٙ

ٖٚٓ 

(، مشػػػػػػػػػػػػكل ٗٗٙالتفسػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػوعي) أٞبد حسن فرحات
(، ٙٓٔ(، مشػػػػػػكل القػػػػػػرآف)ٚٓٔالقػػػػػػرآف)

التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب (، ٘ٓٔمشػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل القػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)
(، متشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو ٕٙٓٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)

(، ٕٔٛ(، مشػػػػػػكل القػػػػػػرآف)ٖٛٔالقػػػػػػرآف)
(، معػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين ٖٕٗمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىج ا٤بفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػرين)

 (ٗٙٔالقرآف)
 (ٖٓ٘ٔالتفسّب ا٤بوضوعي) أٞبد حسن كرزكف ٖٔٚ
 (ٖٙٙاإلعجاز العلمي) أٞبد حسْب خليل حسن ٕٖٚ
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 (ٗٓٚاإلعجاز العلمي) أٞبد حسْب ديدات ٖٖٚ

(، التفسػػػػػػػػػػػػّب ٛٛ٘التفسػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػوعي) أٞبد حسْب علي سامل ٖٗٚ
 (ٕٕٙٔا٤بوضوعي)

 (ٙٓٛاإلعجاز البياين) أٞبد حسْب ٧بمدين ٖ٘ٚ
 (ٖٗالتفسّب با٤بأثور) أٞبد ٞبزة سنبل ٖٙٚ
 (ٖٓٛٔالقراءات) أٞبد خالد بابكر ٖٚٚ
 (ٖٔٛٔالقراءات) أٞبد خالد شكرم ٖٛٚ
 (ٖٔٚاإلعجاز العلمي) أٞبد خالد عبلـ  ٜٖٚ

ٖٛٓ 
(، ٛٗمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ا٤بصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحف) يوسف شكرم أٞبد خالد

(، ٙٗ(، منػػػػػاىج ا٤بفسػػػػػرين)ٕٔالقػػػػػراءات)
 (ٕٚٗٔ(، القراءات)ٖٖٚٔالقراءات)

 (ٖٜٔٔالقراءات) أٞبد خالد يوسف شكرم  ٖٔٛ

ٖٕٛ 
(، أحكػػػػػػػػػػاـ ٙٛٗٔالتفسػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػوعي) أٞبد خليل ٝبعة

 (ٛٙٗالقرآف)
 (ٙٓٗالتفسّب ا٤بوضوعي) أٞبد خليل مصطفى البداد ٖٖٛ
 (ٜٙٗٔالتفسّب ا٤بوضوعي) أٞبد داكد ٧بمد شحركر ٖٗٛ

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ٛٙٚاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػي) أٞبد دباس  ٖ٘ٛ
 (ٜٖٔٔا٤بوضوعي)

ٖٛٙ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ٓٙٚاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػي) أٞبد درة

 (ٜٗٓٔا٤بوضوعي)
 (ٛٔ٘اإلعجاز البياين) أٞبد درديرم ٖٚٛ
 (ٖٗ٘القراءات) أٞبد دركيش ٖٛٛ
 (ٕٚٓٔاإلعجاز البياين) أٞبد رافع الطهطاكم ٜٖٛ
 (ٕٛٚاإلعجاز البياين) أٞبد رجب الكبيسي ٜٖٓ

(، اإلعجػػػػػػػاز ٜٕٗٔالتفسػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػوعي) أٞبد رٞباين ٜٖٔ
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٕٙ٘ٔالبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين)
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 (ٚٔٓٔالعلمي)
 (ٛٛٔالتفسّب ا٤بوضوعي) أٞبد رشيد حسْب ٕٜٖ

ٖٜٖ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٕٔأحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) أٞبد زغلوؿ أٞبد صادؽ

 (ٛٔٗا٤بوضوعي)

ٖٜٗ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػاز ٕٗٔالتفسػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػوعي) أٞبد زكي ٞباد

 (ٛٛٛالعلمي)
 (ٜ٘قواعد التفسّب كأصولو) أٞبد سعد إبراىيم الرٞبن ٜٖ٘
 (ٖٛٔالتفسّب ا٤بوضوعي) أٞبد سعد الغامدم ٜٖٙ

ٖٜٚ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٖٙٚاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين) أٞبد سعد عبد الرازؽ ناجي

 (ٕٙٗٔالبياين)
 (ٕٚٚ(، اإلعجاز البياين)ٕٚ٘القراءات) أٞبد سعد ٧بمد ٜٖٛ
 (ٕٙمناىج ا٤بفسرين) أٞبد سعيد اللدف ٜٜٖ

ٗٓٓ 
(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٖٓٔمتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) أٞبد سعيد خليفة البو سعيدم

 (ٕ٘ٗالقرآف)
 (ٕ٘قواعد التفسّب كأصولو) أٞبد سبلمة أبو الفتوح ٔٓٗ
 (ٖٔالتفسّب با٤بأثور) أٞبد سليماف ا٣بضّب ٕٓٗ
 (ٚٗأحكاـ القرآف) أٞبد ٠براف أٞبد ا٢بريب ٖٓٗ
 (٘ٔ٘ٔاإلعجاز البياين) أٞبد سيد عمار ٗٓٗ
 (ٜٖعد اآلم) ىػٖٕٗٔأٞبد شاكر باشا، الطربزكين، ا٤بتوَب سنة  ٘ٓٗ
 (ٕٙٗالتفسّب ا٤بوضوعي) أٞبد شاكر عبدا ا٢بذيفي ٙٓٗ
 (ٚٔٛاإلعجاز البياين) أٞبد شامية ٚٓٗ

ٗٓٛ 

(، أحكػػػػػػػػػػػػػاـ ٔ٘٘التفسػػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػوعي) ٧بمد عليأٞبد شحاتة 
(، مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ٕٙ٘القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)

(، مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ٓٛا٤بصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحف)
 (ٖٖٖا٤بصاحف)

 (ٜٕ٘اإلعجاز العلمي) أٞبد شحركرم ٜٓٗ
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 (ٓٓٔرسم ا٤بصاحف) أٞبد شرؼ الدين أٞبد ٓٔٗ
 (ٙٚٗٔالتفسّب ا٤بوضوعي) أٞبد شفيق ا٣بطيب ٔٔٗ

ٕٗٔ 

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٖٖٙالعلمػػػػػػػػػػػػػي)اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز  أٞبد شوقي إبراىيم
(، ٖ٘ٙ(، اإلعجػاز العلمػي)ٖٖ٘العلمي)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٕ٘ٙاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي)
(، ٕٛ(، التفسػػػػػػّب العلمػػػػػػي)ٗ٘ٙالعلمػػػػػػي)

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٚالتفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب العلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي)
 (ٕٙالعلمي)

ٖٗٔ 
(، خػػػػػػػػػواص ٘٘ٓٔالتفسػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػوعي) أٞبد شوقي الفنجرم

 (ٛٔٚ(، اإلعجاز العلمي)ٕٗٓالقرآف)

ٗٔٗ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػّب ٖٗٔٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػاين) قنييبأٞبد صادؽ 

 (ٕ٘ٗٔا٤بوضوعي)
 (ٛٗ٘ٔاإلعجاز البياين) أٞبد صاحل السديس ٘ٔٗ
 (ٚ٘أسباب النزكؿ) أٞبد صاحل سيد دسوقي ٙٔٗ

ٗٔٚ 
(، الناسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ ٖٚٛأحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) أٞبد صبحي منصور

 (ٕٕٛكا٤بنسوخ)
 (ٜٕٚٔاإلعجاز البياين) أٞبد صقر ٛٔٗ
 (ٕٕٕمناىج ا٤بفسرين) أٞبد طاىر أكيس ٜٔٗ
 (ٖٚٗمناىج ا٤بفسرين) أٞبد طاىر عبد الرٞبن النقيب ٕٓٗ

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٕ٘ٙٔالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءات) أٞبد طو حسانْب سلطاف ٕٔٗ
 (ٗ٘٘العلمي)

ٕٕٗ 

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٛ٘ٙاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) أٞبد عامر سلطاف الدليمي
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜٜٗالعلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي)

(، ٙ(، اإلعجاز البيػاين)ٕٙٗٔا٤بوضوعي)
 (ٕ٘التفسّب ا٤بوضوعي)

 (ٖٕٙٔالتفسّب ا٤بوضوعي) أٞبد عايش علياف حبيب ٖٕٗ
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ٕٗٗ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٙٔمنػػػػػػػػػػػػػػػاىج ا٤بفسػػػػػػػػػػػػػػػرين) أٞبد عبادم

 (ٚٛٗا٤بوضوعي)
 (ٕٖٚاإلعجاز البياين) أٞبد عبد ا١ببار فاضل ٕ٘ٗ
 (ٖٚٓٔاإلعجاز البياين) أٞبد عبد ا١بواد أٞبد البنا ٕٙٗ
 (ٕٔٙٔالقراءات) الوائيأٞبد عبد ا١بواد  ٕٚٗ

ٕٗٛ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٖٙٛاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين) أٞبد عبد ا١بواد ٧بمد عكاشة

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٛٓ٘ٔالبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين)
 (ٓٓ٘ٔا٤بوضوعي)

 (ٖٗٓإعراب القرآف) أٞبد عبد الستار ا١بوارم ٜٕٗ

ٖٗٓ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٘ٛٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) أٞبد عبد السبلـ الكرداين

 (ٕٖٓٔالعلمي)
 (ٗٗٗاإلعجاز البياين) العزيز السيدأٞبد عبد  ٖٔٗ
 (ٕٜمناىج ا٤بفسرين) أٞبد عبد العزيز النجار ٕٖٗ
 (ٕٛٔاإلعجاز العلمي) أٞبد عبد العزيز مليجي ٖٖٗ
 (ٖٗٔٔاإلعجاز البياين) أٞبد عبد الغفار ٖٗٗ
 (ٖٙٗالتفسّب ا٤بوضوعي) أٞبد عبد الغِب ا١بمل ٖ٘ٗ

(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٙٗٔالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)متشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو  أٞبد عبد الفتاح الزكاكم ٖٙٗ
 (ٜٕٔالقرآف)

 (ٓٛمناسبات القرآف) أٞبد عبد القادر عطا ٖٚٗ
 (ٖٔٔالتفسّب ا٤بوضوعي) أٞبد عبد القادر ٧بمد الفرجاين ٖٛٗ
 (ٕٔٚٔالقراءات) أٞبد عبد الكرمي سامل كليب ٜٖٗ
 (ٖٙٗٔالقراءات) أٞبد عبد اللطيف الليثي ٓٗٗ
 (ٕٓٔالقرآف)غريب  أٞبد عبد ا الشقّبات ٔٗٗ
 (ٕٓالتفسّب با٤بأثور) أٞبد عبد ا العمودم ٕٗٗ
 (ٜٓٓٔاإلعجاز البياين) أٞبد عبد ا الكاؼ ٖٗٗ
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 (ٕٖٛٔ(، القراءات)ٕٙٙالقراءات) أٞبد عبد ا ا٤بقرم ٗٗٗ
 (ٚٔٓٔاإلعجاز البياين) أٞبد عبد ا عيسى ٘ٗٗ
 (ٓٗٗالبياين)اإلعجاز  أٞبد عبد ا ٧بمد النشمي ٙٗٗ
 (ٛ٘ٗٔاإلعجاز البياين) أٞبد عبد اجمليد ٚٗٗ
 (ٛ٘٘ٔاإلعجاز البياين) أٞبد عبد اجمليد ٧بمد خليفة ٛٗٗ
 (ٓ٘خواص القرآف) أٞبد عبد ا٤بلك الزغيب ٜٗٗ
 (ٜٗ٘ٔالتفسّب ا٤بوضوعي) أٞبد عبد ا٤بوىل ركجيي مناعي ٓ٘ٗ
 (ٕٖٛالقرآف)أحكاـ  أٞبد عبد الوارث مرسي ٧بمد ٔ٘ٗ

ٕٗ٘ 

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٖٙٙاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) أٞبد عبد الوىاب
(، ٕٖٙ(، اإلعجػػػػاز البيػػػػاين)ٚٗالعػػػػددم)

(، مناسػػػػػػػػػػػػبات ٜٕٔاإلعجػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػي)
 (ٗٗٗ(، اإلعجاز العلمي)ٙٚالقرآف)

 (ٖٚٓالتفسّب ا٤بوضوعي) أٞبد عبدا علي ٧بمد ٖ٘ٗ

ٗ٘ٗ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ٔ٘ٛالعلمػػػػػػػػػػػػػػػي)اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز  أٞبد عبده حسْب عبد ا٤بوجود

 (ٕٔٛٔا٤بوضوعي)
 (ٖٚ٘ٔالتفسّب ا٤بوضوعي) أٞبد عثماف رٞباين ٘٘ٗ
 (ٜٕٙاإلعجاز العلمي) أٞبد عركة ٙ٘ٗ
 (ٔٓ٘التفسّب ا٤بوضوعي) أٞبد عز الدين أٞبد عبد الوىاب ٚ٘ٗ
 (ٜٗٚاإلعجاز العلمي) أٞبد عز الدين عبد ا خلف ا ٛ٘ٗ
 (ٕٙٛمناىج ا٤بفسرين) أٞبد عزت ٧بمد الزيات ٜ٘ٗ
 (ٕٖٔأحكاـ القرآف) أٞبد عزك عناية ٓٙٗ
 (ٕٚٗٔاإلعجاز البياين) أٞبد عزكز ٔٙٗ

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٙ٘٘اإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين) أٞبد عطا إبراىيم ٕٙٗ
 (٘٘٘البياين)

 (ٛٗ٘القراءات) أٞبد عفيفي ٖٙٗ
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 (ٕٗٔٔالقراءات) أٞبد علم الدين ا١بندم ٗٙٗ
 (ٜٔقواعد التفسّب كأصولو) أٞبد علي اإلماـ ٘ٙٗ

ٗٙٙ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٕٜٙاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) أٞبد علي الوصيف 

 (ٕٓٛالعلمي)
 (ٖٖٓٔالتفسّب ا٤بوضوعي) أٞبد علي خضر ٚٙٗ
 (ٜٕٛٔالتفسّب ا٤بوضوعي) أٞبد علي صاحل ٛٙٗ

ٜٗٙ 
(، منػػػػػػػػػػػػػػػػاىج ٜٖٓاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػػي) أٞبد عمر أبو حجر

 (ٙٔ(، التفسّب العلمي)ٜٕٔا٤بفسرين)
 (ٕٕٔمناىج ا٤بفسرين) أٞبد عمر عبد ا ٓٚٗ
 (ٙ٘ٔالتفسّب ا٤بوضوعي) أٞبد عمر ىاشم ٔٚٗ
 (ٖٖٛٔالقراءات) أٞبد عيد مطر الدليمي ٕٚٗ
 (ٔ٘ٔالناسخ كا٤بنسوخ) أٞبد عيطاف عطية ٖٚٗ
 (ٕٓ٘ٔالتفسّب ا٤بوضوعي) أٞبد فارس ٗٚٗ
 (ٓٔٙالقراءات) أٞبد فارس سلـو ٘ٚٗ

ٗٚٙ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٖٔأحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ٧بمد ا٤بوريتاينأٞبد فاؿ كلد 

 (ٖ٘ٚا٤بوضوعي)

ٗٚٚ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜٕٛأحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) أٞبد فائز

 (٘ٚٙا٤بوضوعي)
 (ٜٓٔٔالتفسّب ا٤بوضوعي) أٞبد فائز ا٢بمصي ٛٚٗ
 (ٓٗ٘ٔالتفسّب ا٤بوضوعي) أٞبد فائز مناس ٜٚٗ

ٗٛٓ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٕٛٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين) أٞبد فتحي رمضاف

 (ٜٕٓٔالبياين)
 (ٖٗ٘القراءات) أٞبد فرج ا٤بهديات ٔٛٗ
 (ٕٚالتفسّب با٤بأثور) أٞبد فريد ٕٛٗ
 (ٜٖٚٔالتفسّب ا٤بوضوعي) أٞبد فهمي عبد الصمد ٖٛٗ
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 (ٚٛٙٔالقراءات) أٞبد فهيم ٪بار ٗٛٗ

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٕٙٗاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين) ىػ(ٖٛٗٔأٞبد فوزم الساعاٌب )ت ٫بو  ٘ٛٗ
 (ٖٖٗالعلمي)

ٗٛٙ 
(، مقػػػػاالت ٗ٘مقػػػػاالت عػػػػن ا٤بصػػػػاحف) أٞبد فؤاد األىواين

 (ٕٖٔعن ا٤بصاحف)
 (ٖٜٗاإلعجاز العلمي) أٞبد فؤاد باشا ٚٛٗ
 (ٛ(، التفسّب ا٤بوضوعي)ٔأحكاـ القرآف) أٞبد فؤاد علي ا٤بشتويل ٛٛٗ
 (ٙٗٔإعراب القرآف) أٞبد قيصرم بن أٞبد ٜٛٗ
 (ٜٚٗاإلعجاز العلمي) أٞبد كامل ٜٓٗ
 (ٖٔٚاإلعجاز العلمي) أٞبد كماؿ الدين عفيفي  ٜٔٗ
 (ٙٙ٘ٔالتفسّب ا٤بوضوعي) أٞبد كماؿ ٧بمد ا٤بهدم ٕٜٗ
 (ٔٗٙاإلعجاز البياين) أٞبد لزىرم بلخضر ٖٜٗ
 (ٕٖٓرسم ا٤بصاحف) أٞبد مالك الفوٌب ٜٗٗ

(، التفسػػػػػػػػػّب ٗٓٙٔالتفسػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػوعي) أٞبد ماىر ٧بمود البقرم ٜ٘ٗ
 (ٖٔٙٔا٤بوضوعي)

 (ٕٕٔاإلعجاز البياين) أٞبد ماىر ٧بمود فهمي ٜٙٗ
 (ٕٚٚالتفسّب ا٤بوضوعي) أٞبد ٧بمد إبراىيم ٜٚٗ

(، مقػػػػػػاالت عػػػػػػن ٜٕٛرسػػػػػػم ا٤بصػػػػػػاحف) أٞبد ٧بمد أبو زيت حار ٜٛٗ
 (ٜٕٔا٤بصاحف)

 (ٜ٘القراءات) أٞبد ٧بمد أبو عريش الغامدم ٜٜٗ
 (ٜٓٗاإلعجاز البياين) أٞبد ٧بمد أٞبد خالد ٓٓ٘
 (ٜٛٗٔالقراءات) ٧بمد إ٠باعيل البيليأٞبد  ٔٓ٘
 (ٕٔٔٔاإلعجاز البياين) أٞبد ٧بمد ا٢بجار ٕٓ٘
 (ٕ٘ٔأحكاـ القرآف) أٞبد ٧بمد ا٢بصرم ٖٓ٘
(، ٖٕٚ(، القػػػراءات)ٜٕٓإعػػػراب القػػػرآف) أٞبد ٧بمد ا٣برناط ٗٓ٘
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 (ٕٔ٘اإلعجاز البياين)
 (ٛ٘مناىج ا٤بفسرين) أٞبد ٧بمد السركاف ٘ٓ٘

٘ٓٙ 

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜٕ٘منػػػػػػػػػػػػػػػاىج ا٤بفسػػػػػػػػػػػػػػػرين) الشرقاكم ساملأٞبد ٧بمد 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٚٙا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىج ٔٙٗا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)

 (ٖٖٓ(، مناىج ا٤بفسرين)ٜ٘ا٤بفسرين)
 (ٕالتفسّب ا٤بوضوعي) أٞبد ٧بمد ا٤بشهداين ٚٓ٘

٘ٓٛ 
(، مناسػػػػػػػػػػػػػبات ٖٖ٘اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػاين) أٞبد ٧بمد ا٤بغيِب

 (ٕالقرآف)
 (ٓ٘ٔاإلعجاز البياين) األبالقأٞبد ٧بمد ثرياء  ٜٓ٘
 (ٜٕٔمقاالت عن ا٤بصاحف) أٞبد ٧بمد جابر ٓٔ٘

٘ٔٔ 
(، التفسػػػػػػػػػّب ٓ٘ٓٔالتفسػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػوعي) أٞبد ٧بمد ٝباؿ

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٓٔٔٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
 (ٖٛٔٔالبياين)

 (ٜٔٔاإلعجاز البياين) أٞبد ٧بمد حسن ا١ببورم ٕٔ٘
 (ٕٛ٘ٔا٤بوضوعي)التفسّب  أٞبد ٧بمد حسن ا٥بادم ٖٔ٘
 (ٗٗٓٔالتفسّب ا٤بوضوعي) أٞبد ٧بمد خّب أٞبد مساعدة ٗٔ٘
 (ٖٕٗٔالتفسّب ا٤بوضوعي) أٞبد ٧بمد رحومة ٘ٔ٘
 (ٛٛالتفسّب ا٤بوضوعي) أٞبد ٧بمد سركاف ٙٔ٘
 (ٖٖٗمناىج ا٤بفسرين) أٞبد ٧بمد صاحل عبد ا ٚٔ٘
 (ٖٖٚرسم ا٤بصاحف) أٞبد ٧بمد صربم ٛٔ٘
 (ٜٕٚٔالقراءات) صربمأٞبد ٧بمد  ٜٔ٘
 (ٖ٘ٔالناسخ كا٤بنسوخ) أٞبد ٧بمد صديق ٕٓ٘

ٕ٘ٔ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٖٔٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) أٞبد ٧بمد عامر

 (ٕٕٙالعلمي)
 (ٔ٘٘القراءات) أٞبد ٧بمد عبد الدامي ٕٕ٘
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ٕٖ٘ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٛٗٗٔالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءات) أٞبد ٧بمد عبد الراضي

 (ٖٕٙٓ(، القراءات)ٓٔٗٔالبياين)
 (ٕٗٔاإلعجاز البياين) عطية ٕبر أٞبد ٧بمد ٕٗ٘
 (ٜٖٛاإلعجاز العلمي) أٞبد ٧بمد علي حنطور ٕ٘٘
 (ٚ٘مناسبات القرآف) أٞبد ٧بمد قاسم مذكور ٕٙ٘
 (ٜٙٔٔالتفسّب ا٤بوضوعي) أٞبد ٧بمد ٧بمد صّبة ٕٚ٘
 (ٗٙأسباب النزكؿ) أٞبد ٧بمد مفلح القضاة ٕٛ٘
 (ٖٔ٘ٔالتفسّب ا٤بوضوعي) أٞبد ٧بمد موسى ٜٕ٘

(، مناسػػػػػػػػػػػػػبات ٖٓ٘اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػاين) أٞبد ٧بمد نتوؼ ٖٓ٘
 (ٜٜالقرآف)

(، التفسػػػػػػػػػػػػّب ٜٜٓالتفسػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػوعي) أٞبد ٧بمد نور إبراىيم ٖٔ٘
 (ٚٚٔٔا٤بوضوعي)

ٖٕ٘ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػاز ٓٓٗالتفسػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػوعي) أٞبد ٧بمد حيٓب ا٤بقرم

 (ٖٓٙالعلمي)
 (ٖٛٚأحكاـ القرآف) أٞبد ٧بمود الشرٔبي ٖٖ٘

ٖ٘ٗ 

(، اإلعجػػػػػػػاز ٗ٘ٓٔالتفسػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػوعي) ٧بمود سليمافأٞبد 
(، ٖٕٓ(، خػػػػػواص القػػػػػرآف)ٚٔٚالعلمػػػػػي)

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٕٚاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػي)
 (ٔٙٓٔا٤بوضوعي)

ٖ٘٘ 
(، ٕٚٓ(، القػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)ٕٜٛالقػػػػػػػػػػػػػػػراءات) أٞبد ٧بمود عبد السميع أبو سنادة الشافعي ا٢بفياف

 (ٜ٘ٗٔالقراءات)

(، مناسػػػػػػػػػػػػػبات ٖ٘ٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػاين) أٞبد ٧بمود نصر ٖٙ٘
 (ٗٔالقرآف)

 (ٗٓٔاإلعجاز البياين) أٞبد ٨بتار البزرة ٖٚ٘

ٖ٘ٛ 
(، ٛٚٙ(، القػػػػػػػػػػػراءات)ٜ٘ٛٔالقػػػػػػػػػػػراءات) أٞبد ٨بتار عبد ا٢بميد عمر

(، ٙ(، األشػػباه كالنظػػائر)٘٘ٛٔالقػػراءات)
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(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٖٖٕغريػػػػػػػػػػػػػػػػػػب القػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)
 (ٔٗٔٔالبياين)

 (ٕٕٔٔاإلعجاز البياين) أٞبد ٨بتارة الربزة ٜٖ٘
 (ٕٖٓمناىج ا٤بفسرين) أٞبد مسعود عيسى مسعود ٓٗ٘
 (ٜٙٗٔ(، القراءات)ٕٙٗٔالقراءات) أٞبد مصطفى أٞبد أبو ا٣بّب ٔٗ٘
 (ٕ٘ٔأحكاـ القرآف) أٞبد مصطفى سانو ٕٗ٘
 (ٖٗ٘اإلعجاز العلمي) أٞبد مصطفى ٧بمد منصور ٖٗ٘
 (ٙٛٗٔاإلعجاز البياين) أٞبد مصطفي متويل ٗٗ٘
 (ٕٕٙالتفسّب ا٤بوضوعي) دريدمأٞبد مصلح حسْب  ٘ٗ٘
 (ٖ٘ٗٔاإلعجاز البياين) أٞبد مظهر العظمة ٙٗ٘
 (ٕٓٛٓالقراءات) أٞبد معبوط ٚٗ٘
 (٘ٗٔإعراب القرآف) أٞبد مقّبم بن أٞبد حسْب مشيلة األىديل ٛٗ٘
 (ٚٓٓٔالقراءات) أٞبد مكي األنصارم ٜٗ٘
 (ٗٓٗاإلعجاز العلمي) أٞبد مليجي ٓ٘٘
 (ٙ٘قواعد التفسّب كأصولو) سبالك أٞبد منصور آؿ ٔ٘٘
 (ٖٗٔالقراءات) أٞبد موسى ٕ٘٘
 (ٗٛٔٔاإلعجاز البياين) أٞبد موسى سامل ٖ٘٘
 (ٙٔمقاالت عن ا٤بصاحف) أٞبد نصيف ا١بنايب ٗ٘٘
 (ٕٚٛالتفسّب با٤بأثور) أٞبد ىادم شيخ علي ٘٘٘
 (ٕٕٗٔاإلعجاز البياين) أٞبد ىنداكم ىبلؿ ٙ٘٘

(، مناسػػػػػػػػػػػػػبات ٛ٘ٚاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػاين) أٞبد ياسوؼ ٚ٘٘
 (ٛٙٛ(، اإلعجاز البياين)ٖٔٔالقرآف)

(، ٜٜٗ(، القػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)٘٘ٗالقػػػػػػػػػػػػػػػراءات) أٞبد ياسْب بن أٞبد ا٣بيارم ا٤بدين األزىرم ٛ٘٘
 (ٕٚالقراءات)

 (٘٘ٔاإلعجاز العلمي) أٞبد يوسف سليماف ٜ٘٘
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 (ٜٙٔٔاإلعجاز البياين) أٞبد يوسف علي ٓٙ٘

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜٗمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىج ا٤بفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػرين) أٞبيدة النيفر ٔٙ٘
 (ٖٖٔا٤بوضوعي)

 (ٕٔاألشباه كالنظائر) أخي زادة عبد ا٢بليم بن ٧بمد الركمي ٕٙ٘
 (ٚ٘٘ٔالقراءات) إدريس ا١بناٌب األدريسي ٖٙ٘

إدريػػس بػػن عبػػد ا بػػن عبػػد القػػادر البكػػراكم، تػػوُب ُب سػػنة  ٗٙ٘
 ىػٕٚ٘ٔ

 (ٚرسم ا٤بصاحف)

 (ٕ٘ٓٓالقراءات) إدريس بن عثماف ا٢بسِب ٘ٙ٘
 (ٗرسم ا٤بصاحف) إدريس بن ٧بفوظ الشريف ٙٙ٘
 (ٜٖٗ(، القراءات)ٚٙٔالقراءات) إدريس بن ٧بمد ا٢بسِب ٚٙ٘
 (ٕٕٓٓالقراءات) إدريس بن ٧بمد الشريف ٛٙ٘

ٜ٘ٙ 
(، ٚٔٔٔ(، القػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)ٔٛالقػػػػػػػػػػػػػػػراءات) إدريس بن ٧بمد ا٤بنجرة

(، ٛٙٙٔ(، القػػػػػػػراءات)ٜٕٔٔالقػػػػػػػراءات)
 (ٜٓٛٔالقراءات)

 (ٖٕٖٔالتفسّب ا٤بوضوعي) إدريس ترزم ٓٚ٘
 (ٖٛٙٔالقراءات) إدريس حامد ٧بمد ٔٚ٘
 (ٕٔٗاإلعجاز البياين) إدريس سرحاف ٕٚ٘
 (ٗٔمناىج ا٤بفسرين) إدريس علي أٞبد الَبايب ٖٚ٘
 (ٔٚاإلعجاز البياين) إدريس منتصر ٗٚ٘
 (ٖٔقواعد التفسّب كأصولو) إدريس كدغّبم ٘ٚ٘
 (ٜٔ٘ٔالتفسّب ا٤بوضوعي) السلماف أرحاـ فريد ٙٚ٘
 (ٜٕٗالتفسّب ا٤بوضوعي) أركوف جاباف ٚٚ٘

(، التفسػػػػػػػػػػػػػّب ٖٖٓٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػاين) أركل عبد ا٢بميد ٧بمود ٛٚ٘
 (ٚ٘ٛا٤بوضوعي)

 (ٙ٘٘القراءات) إريس بن عبد ا بن عبد الرٞبن البكركام ٜٚ٘
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 (ٕٖٗالتفسّب ا٤بوضوعي) أزىرم حسْب ٧بمد علي ٓٛ٘
 (ٜ٘ٙاإلعجاز البياين) أسامة أٞبد الدسم ٔٛ٘
 (ٖٕٔأحكاـ القرآف) أسامة بن حسن الرتوعي ٕٛ٘
 (ٕٛ٘اإلعجاز البياين) أسامة حسْب ٧بمود بريقع ٖٛ٘
 (ٚٗأمثاؿ القرآف) أسامة زين العابدين عثماف ٗٛ٘
 (ٗٓٗاإلعجاز البياين) أسامة طو عبد الرازؽ ٘ٛ٘
 (ٙٓٚاإلعجاز البياين) أسامة عبد العزيز جاب ا ٙٛ٘

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٕٗمناسػػػػػػػػػػػػػػػػبات القػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) أسامة عبد العزيز جاب ا ٚٛ٘
 (ٜٖالبياين)

 (٘٘ٓٔاإلعجاز البياين) أسامة عبد ا٤بالك إبراىيم عثماف ٛٛ٘
 (ٜٛٚاإلعجاز العلمي) أسامة علي ٜٛ٘

ٜ٘ٓ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٙٗٚاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) أسامة علي ا٣بضر

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٓٓ٘العلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي)
 (ٕٗٚا٤بوضوعي)

 (ٔٓٓٔاإلعجاز العلمي) أسامة ٧بمد السيد ٜٔ٘
 (ٕٖٕخواص القرآف) أسامة ٧بمد العوضي ٕٜ٘
 (ٕٛٗمقاالت عن ا٤بصاحف) أسامة ناصر النقشبندم ٖٜ٘
 (ٙٗأحكاـ القرآف) أسامو ٧بمد العوضي ٜٗ٘
 (ٜٓٓٔالتفسّب ا٤بوضوعي) إسحاؽ البدارين ٜ٘٘
 (ٕٛالتفسّب با٤بأثور) ٨بلد ا٤بركزم ا٤بشهور بابن راىويوإسحاؽ بن إبراىيم بن  ٜٙ٘
 (ٓٚٔإعراب القرآف) ىػ( ٜٚٚإسحاؽ بن ٧بمود بن ٞبزة، )ت بعد  ٜٚ٘
 (ٖٕٛالتفسّب ا٤بوضوعي) إسحاؽ عويضة أبو صعيليك ٜٛ٘
 (ٔٙمناىج ا٤بفسرين) إسحاؽ يازجيي ٜٜ٘
 (ٖٕٓالقراءات) إسراء جاسم ٧بمد ٓٓٙ
 (ٜٔٓٔاإلعجاز البياين) إسراء مؤيد ٔٓٙ
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 (ٜ٘٘اإلعجاز البياين) إسراء مؤيد رشيد التميمي ٕٓٙ

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ٔٓٙاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػي) أسعد ا٢بمراين ٖٓٙ
 (ٕٜٗا٤بوضوعي)

 (ٗٙٗٔالتفسّب ا٤بوضوعي) أسعد جواد يوسف ٗٓٙ
 (٘ٚٓٔاإلعجاز البياين) أسعد عبد العليم عبد الرٞبن السعدم ٘ٓٙ
 (ٖٚأمثاؿ القرآف) أسعد كسار ٙٓٙ
 (ٜٖٔالتفسّب ا٤بوضوعي) أ٠باء إبراىيم ٧بمد السمّبم ٚٓٙ
 (ٜٔاإلعجاز البياين) أ٠باء السيد شعباف ٛٓٙ
 (ٛٓ٘القراءات) أ٠باء بنت عبد ا ا٤بزيِب ٜٓٙ
 (ٕٔٓٔاإلعجاز البياين) أ٠باء بنت عوض بن معيوض ا١بميعي ٓٔٙ
 (ٗٔٗالبياين)اإلعجاز  أ٠باء سعود ادىاـ ٔٔٙ

(، اإلعجػػػػػػػػػػاز ٜٓٙالتفسػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػوعي) أ٠باء صاحل العمرك ٕٔٙ
 (ٙٛٛالبياين)

 (ٚٙٔمناىج ا٤بفسرين) أ٠باء عدناف ٧بمد سلماف ٖٔٙ

ٙٔٗ 
(، منػػػػػػػػػػػػػاىج ٖٚٛالتفسػػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػوعي) أ٠باء عمر حسن فدعق

 (ٕٖٖا٤بفسرين)

ٙٔ٘ 
اإلعجػػػػػػػاز (، ٖٛٔٔالتفسػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػوعي) أ٠باء ٧بمد عبد الرٞبن الَبايب

 (ٕٙٚالعلمي)

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٙٔأحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) أ٠باء ٧بمود سعيد بامش ٙٔٙ
 (ٜٕٖا٤بوضوعي)

 (ٖٖٛٔاإلعجاز البياين) أ٠باء كليد ٞبدكف ٚٔٙ

ٙٔٛ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٖٓأحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) إ٠باعيل إبراىيم علي

 (ٕٓٛا٤بوضوعي)

أحكػػػػػػػػػػػػػاـ (، ٙٓٙالتفسػػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػوعي) إ٠باعيل إبراىيم علي السامرائي ٜٔٙ
 (ٜٗٚ(، اإلعجاز البياين)ٕٚٗالقرآف)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٕٙٓٔالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءات) إ٠باعيل أٞبد الطحاف ٕٓٙ
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 (ٖٕٙٓ(، القراءات)ٖٙٗالعلمي)
 (ٕٚٛمناىج ا٤بفسرين) إ٠باعيل أكزدنج إبراىيم ٕٔٙ
 (ٗٗٔمناىج ا٤بفسرين) إ٠باعيل بارذم ٕٕٙ
 (ٖٙ٘ٔالقراءات) إ٠باعيل بن إبراىيم بن ٧بمد السرخسي ٖٕٙ
 (ٓٛعد اآلم) ىػٜٛٔإ٠باعيل بن جعفر بن أيب كثّب ا٤بدين، ا٤بتوَب ُب  ٕٗٙ

ٕٙ٘ 
/ ٕإ٠باعيػػػل بػػػن خلػػػف أبػػػو طػػػاىر الصػػػقلي/ معجػػػم األدبػػػاء 

ٕٙٙ 
 (ٖٙإعراب القرآف)

 (ٕٛالناسخ كا٤بنسوخ) إ٠باعيل بن زياد )أك ابن أيب زياد( السكوين، القرف الثاين ٕٙٙ
 (ٗٓٛالقراءات) سيد أٞبد بن جعفر الثاينإ٠باعيل بن  ٕٚٙ

ٕٙٛ 
(، رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ٖٓٓرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ا٤بصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحف) ىػٕٖٙإ٠باعيل بن ظافر بن عبد ا العقيلي، توُب سنة 

 (ٖٔٓا٤بصاحف)
 (ٕٔٚالتفسّب با٤بأثور) إ٠باعيل بن عبد الستار بن ىادم ا٤بيمِب ٜٕٙ
 (ٖٕٚخواص القرآف) إ٠باعيل بن عبد ا العمرم ٖٓٙ
 (ٗٗٔالتفسّب با٤بأثور) ىػ( ٖٜٔبن علية )ت إ٠باعيل ٖٔٙ

ٖٕٙ 
إ٠باعيػػل بػػن ٧بمػػد بػػن الفضػػل بػػن علػػي بػػن أٞبػػد قػػواـ السػػنة 

 ىػ( ٖ٘٘ – ٚ٘ٗالقرشي األصبهاين، )
 (ٛٛإعراب القرآف)

 (ٖ٘ٓٔالتفسّب ا٤بوضوعي) إ٠باعيل جاليكشاف ٖٖٙ
 (ٖٜأحكاـ القرآف) ىػ(ٖ٘ٔٔإ٠باعيل جودت بن إبراىيم ا٤بصرم )ت ٖٗٙ
 (ٔٚٔالتفسّب ا٤بوضوعي) إ٠باعيل حسن ٧بمد ٖ٘ٙ
 (ٖٛٙاإلعجاز العلمي) إ٠باعيل راجي الفاركقي، كعبد ا عمر نصيف ٖٙٙ
 (ٖٕٛأحكاـ القرآف) إ٠باعيل سامل ٖٚٙ

ٖٙٛ 
(، أحكػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ٖ٘ٔمنػػػػػػػػػػػػػػػػاىج ا٤بفسػػػػػػػػػػػػػػػػرين) إ٠باعيل سامل عبد العاؿ

 (ٕٖٖالقرآف)
 (ٕٜ٘ٔالبياين)اإلعجاز  إ٠باعيل صادؽ عبد الرحيم ٜٖٙ
 (ٗٚٔ(، أحكاـ القرآف)ٜأحكاـ القرآف) إ٠باعيل عبد ا٤بطلب ا٣بطيب ٓٗٙ
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 (ٜٜٛاإلعجاز البياين) إ٠باعيل علياف مصطفى علياف ٔٗٙ
 (ٜٕٙٓالقراءات) إ٠باعيل قاراجاـ ٕٗٙ
 (ٜٕٓأحكاـ القرآف) إ٠باعيل ٧بمد البلوشي ٖٗٙ

ٙٗٗ 
(، اإلعجػػػػػػػاز ٕٙٔٔا٤بوضػػػػػػػوعي)التفسػػػػػػػّب  إ٠باعيل ٧بمد قرين

 (ٖٛٚالعلمي)
 (ٖ٘٘اإلعجاز البياين) إ٠باعيل مغمويل ٘ٗٙ
 (ٖٙٙاإلعجاز البياين) أسيل متعب مطركد ٙٗٙ
 (ٓٛٙالقراءات) إشراؼ إبراىيم أنيس ٚٗٙ
 (ٜٗٔٔالقراءات) أشرؼ أٞبد عبد ا٢بافظ عبد السميع ٛٗٙ
 (ٕٛٚاإلعجاز العلمي) أشرؼ أٞبد عماشة ٜٗٙ

ٙ٘ٓ 
(، رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ٕٗاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػددم) أشرؼ عبد الرزاؽ قطنة

 (ٜٔٔا٤بصاحف)
 (ٖٓٛاإلعجاز البياين) أشرؼ فتحي عبد العزيز ٔ٘ٙ

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖ٘٘اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػي) أشرؼ فوزم عبد السبلـ الباركدم ٕ٘ٙ
 (ٖٚٚا٤بوضوعي)

 (ٕٖٕٓ(، القراءات)ٖٕٚٔالقراءات) أشرؼ ٧بمد فؤاد طلعت ٖ٘ٙ

ٙ٘ٗ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػاز ٕٚ٘التفسػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػوعي) إ٠باعيل أمْبإصبلح 

 (ٖٕ٘(، اإلعجاز العلمي)ٕٛٙالعلمي)

(، أحكػػػػػػػػػػػػػاـ ٕٖٚالتفسػػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػوعي) إعتداؿ ناصر العوضي ٘٘ٙ
 (ٔٙٔالقرآف)

 (ٕٚٙٔالقراءات) اعمر بن ٧بم بويا ا١بكِب ٙ٘ٙ
 (ٖٔمناىج ا٤بفسرين) إقباؿ عمر ٧بجوب ٚ٘ٙ
 (ٜٖٔٔاإلعجاز البياين) إقباؿ ٧بمد ا٤باجد العباس ٛ٘ٙ
 (ٕٙٙاإلعجاز العلمي) أكـر أٞبد إدريس ٜ٘ٙ

ٙٙٓ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٔٗٔأحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) أكـر أٞبد داكد الربز٪بي

(، أحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ٕٕٚا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
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 (ٕٓٚ(، التفسّب ا٤بوضوعي)ٜٖٔالقرآف)

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ٙٚٙاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػي) أكـر يوسف ٔٙٙ
 (ٕٗٓٔا٤بوضوعي)

 (ٕٚٓٔاإلعجاز البياين) امدأ٤با سليماف  ٕٙٙ
 (ٕٗٔغريب القرآف) إلو ٖبش فتح ٧بمد بن حافظ ٧بمد الشريف ٖٙٙ
 (ٔالتفسّب با٤بأثور) إ٥باـ يوسف صحصاح ٗٙٙ

ٙٙ٘ 
(، ٜٓٚ(، القػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)ٜٛ٘القػػػػػػػػػػػػػػػراءات) إلياس بن أٞبد حسْب بن سليماف الربماكم

 (ٜٕٗٔ(، القراءات)ٙٛٔالقراءات)
 (ٚٚٔمناىج ا٤بفسرين) بن عامل الدينأليف الدين ترايب  ٙٙٙ

ٙٙٚ 
 - ٜٔٔاالكػػرب ابػػادم مبػػارؾ بػػن خضػػر، الػػػحنفي ا٥بنػػدم )

 ( ىٔٓٓٔ
 (ٔٚٔمعاين القرآف)

 (ٕٕٓمقاالت عن ا٤بصاحف) األمّب كماؿ فرج ٛٙٙ
 (ٕٖٓٔاإلعجاز البياين) األمّب ٧بمد األمّب نوفل ٜٙٙ

ٙٚٓ 
 التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب(، ٛٗأحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) األمْب ا٢باج ٧بمد أٞبد

 (ٕٗٔا٤بوضوعي)
 (ٕٖٚٔالقراءات) األمْب بن يوسف آؿ الشيخ مبارؾ ٔٚٙ

ٕٙٚ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٜٓ٘اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) األمْب ٧بمد أٞبد كعورة

 (ٖٖٗ(، اإلعجاز العلمي)ٕٔالعلمي)
 (ٖٚٚرسم ا٤بصاحف) األمْب ٧بمد أٞبد مصطفى ٖٚٙ
 (ٜٓٛاإلعجاز البياين) االنور خضر عثماف ٗٚٙ
 (ٔٚٓٔاإلعجاز البياين) االف ٠بْب ٦بيد ٘ٚٙ
 (ٕٖٓاإلعجاز العلمي) البشّب الَبكي ٙٚٙ

(، مناسػػػػػػػػػػػػػبات ٜٛٗاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػاين) البشّب سليماف فضل ا ٚٚٙ
 (ٜٙالقرآف)

ٙٚٛ 
الػػػجعد ٧بمػػد بػػن عثمػػاف بػػن مسػػبح، أبػػو بكػػر الشػػيباين )ت 

 ( ىٕٛٛ
(، غريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ٕٗٔمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)

 (ٙٙٔالقرآف)
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 (ٛٛٔ(، الوقف كاالبتداء)ٙأمثاؿ القرآف) ( ىػٜٕٚبن ٧بمد بن ا١بنيد أبو القاسم البغدادم، )ا١بنيد  ٜٚٙ
 (ٗٔقواعد التفسّب كأصولو) ا١بوىرة بنت ٞبد بن عبد ا العويشق ٓٛٙ
 (ٗٓٗٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ا١بوىرة بنت ٧بمد العنقرم ٔٛٙ
 (ٜٛ٘ٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ا٢باج زبّب أبو عبلمة ٕٛٙ
 (ٖ٘ٗٔالقراءات) ا٢باج ٧بمد ا٢باج بن أيب بكر صو ٖٛٙ
 (ٛٚالناسخ كا٤بنسوخ) ا٢بارث بن عبد الرٞبن ٗٛٙ
 (ٕٚ٘رسم ا٤بصاحف) ا٢ببش ٧بمد ٘ٛٙ
 (ٜٗفضائل القرآف) ا٢بداد ٙٛٙ
 (ٔٙالتفسّب با٤بأثور) ا٢بسن افقّبف ٚٛٙ
 (٘ٙٗأحكاـ القرآف) ا٢بسن السائح ٛٛٙ

)يسػػػػار( أبػػػػو سػػػػعيد البصػػػػرم ، )ت  ا٢بسػػػػن بػػػػن ايب ا٢بسػػػػن ٜٛٙ
 ىػ(ٓٔٔ

(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٛ٘متشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)
 (ٕٚ(، عد اآلم)ٚٗٔالقرآف)

 (ٕ٘٘ٔالقراءات) ا٢بسن بن أٞبد الَبكستاين ٜٓٙ

ٜٙٔ 
ا٢بسػػػن بػػػن أٞبػػػد بػػػن ا٢بسػػػن أبػػػو العػػػبلء ا٥بمػػػداين العطػػػار، 

 ىػ( ٜٙ٘)ت
(، ٕٛ٘(، القػػراءات)ٕٗالوقػػف كاالبتػػداء)

 (ٜٙعد اآلم)
 (ٖٙ(، عد اآلم)ٖمعاين القرآف) ىػ(ٖٚٚبن أٞبد بن عبد الغفار، أبوعلي الفارسي )ا٢بسن  ٕٜٙ

ا٢بسػػػػن بػػػػن أٞبػػػػد بػػػػن عبػػػػد الغفػػػػار بػػػػن ٧بمػػػػد بػػػػن سػػػػليماف  ٖٜٙ
 ىػٖٚٚالفارسي الفسوم ت

 (ٖٗٙالقراءات)

ٜٙٗ 
ا٢بسػن بػن أٞبػػد بػن ٧بمػد بػػن علػي بػن صػػبلح بػن أٞبػد بػػن 

 ىػ( ٗٛٓٔا٥بادم بن ا١ببلؿ اليمِب، )ت 
 (ٔٙإعراب القرآف)

 (ٕٗٔالوقف كاالبتداء) ىػ(ٜٗٚا٢بسن بن القاسم بن عبد ا، ابن اـ قاسم، )ت ٜ٘ٙ
 (ٖٜٗالقراءات) ا٢بسن بن خلف بن عبد ا ابن بليمة القّبكاين ٜٙٙ

ٜٙٚ 
(، الناسػػػػػػػػػػػػػػػخ ٕٓٔالناسػػػػػػػػػػػػػػػخ كا٤بنسػػػػػػػػػػػػػػػوخ) ا٢بسن بن سفياف الفسوم

 (٘ٚٔكا٤بنسوخ)
 (٘ٔٚٔالقراءات) ا٤برزباف السّباُبا٢بسن بن عبد ا بن  ٜٛٙ
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 (ٕٕٗالناسخ كا٤بنسوخ) ا٢بسن بن عبد ا بن عباس بن جعفر بن ٧بمد بن على ٜٜٙ

ٚٓٓ 
ا٢بسػػػن بػػػػن علػػػػى بػػػػن سػػػػعيد أبػػػػو ٧بمػػػػد العمػػػػاين، تػػػػوُب بعػػػػد 

 ا٣بمسمائة
(، الوقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ٖٛالوقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف كاالبتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء)

(، ٕٖٙٔ(، القػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)ٖٙكاالبتػػػػػػػػػػػػػػػػداء)
 (ٓٚ٘ٔالقراءات)

 (ٕٛٚرسم ا٤بصاحف) بن علي ا٤بنبهي الشباينا٢بسن  ٔٓٚ

ٕٚٓ 
ا٢بسػػػن بػػػن علػػػي بػػػن إبػػػراىيم بػػػن يػػػزداد بػػػن ىرمػػػز أبػػػو علػػػي 

 ق(ٙٗٗاألىوازم )ت
(، ٕٓٛٔ(، القػػػػػػػراءات)ٕ٘ٙٓالقػػػػػػػراءات)
(، ٖٜٚ(، القػػػػػػػػػػػراءات)ٜٔٛٔالقػػػػػػػػػػػراءات)

 (ٜٕٚ(، القراءات)ٜ٘ٔالقراءات)
 (ٔٗكا٤بنسوخ)الناسخ  ىػ(ٕٕٗا٢بسن بن علي بن فضاؿ، )ت  ٖٓٚ
 (ٕٕٕالوقف كاالبتداء) ا٢بسن بن ٧بمد، أبو زيد، توُب ُب القرف الثالث عشر ٗٓٚ
 (ٓٛٔرسم ا٤بصاحف) ا٢بسن بن ٧بمد )ا٣بمسي( ا٢بسِب ٘ٓٚ
 (ٙٔ٘ٔالقراءات) ا٢بسن بن ٧بمد الدراكيل ٙٓٚ
 (ٖٖٗالقراءات) ا٢بسن بن ٧بمد ا٤بعداين ٚٓٚ
 (ٜٗٚالقراءات) البغدادم ا٤بالكيا٢بسن بن ٧بمد بن إبراىيم  ٛٓٚ
 (ٗٙٔالتفسّب با٤بأثور) ا٢بسن بن ٧بمد بن ا٢بسن القمي النيسأبورم ٜٓٚ
 (ٕٙٓفضائل القرآف) ىػ(ٜٖٗا٢بسن بن ٧بمد بن ا٢بسْب، ا٣ببلؿ )ت  ٓٔٚ
 (ٔٙالوقف كاالبتداء) ا٢بسن بن ٧بمد بوزيد، ا٣بمسي ٔٔٚ

ٕٚٔ 
(، الناسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ ٜٙالتفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب با٤بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأثور) ىػ(ٚ٘ٔا٢بسن بن كاقد القرشي، )ت 

 (ٖٙكا٤بنسوخ)
 (ٗٚٔالوقف كاالبتداء) ىػ(ٕٓٛا٢بسن بن كىب )ت ٖٔٚ
 (ٜٗرسم ا٤بصاحف) ا٢بسن بن يوسف الزياٌب ٗٔٚ
 (ٛمقاالت عن ا٤بصاحف) ا٢بسن بوتبيا ٘ٔٚ

ٚٔٙ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػّب ٕٛٚالتفسػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػوعي) ا٢بسْب اصيب

 (ٛٗٔ(، أحكاـ القرآف)ٕٛٙا٤بوضوعي)

ٚٔٚ 
(، منػػػػػػػػػػػػػػػػػاىج ٗٛٔمنػػػػػػػػػػػػػػػػػاىج ا٤بفسػػػػػػػػػػػػػػػػػرين) ا٢بسْب الزركقي

 (ٖٛٔا٤بفسرين)
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ٚٔٛ 

ا٢بسْب بن أٞبد بػن خالويػو أبػو عبػد ا الشػافعي ا٥بمػذاين، 
 ىػ( ٖٓٚ)ت

(، إعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب ٓٚٔغريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)
(، إعػراب ٜٜ(، إعراب القػرآف)٘ٙالقرآف)

(، ٜٖٔ(، القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)ٕٙالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)
(، ٚٛٚٔ(، القػػػػػػػراءات)ٛٚ٘ٔالقػػػػػػػراءات)

(، ٖٚٙٔ(، القػػػػػػػػػػػراءات)ٖٖٙات)القػػػػػػػػػػػراء
 (ٓٗٙٔ(، القراءات)ٕٔٗالقراءات)

 (ٕٗٛٓالقراءات) ق(ٕٚٔٔا٢بسْب بن زيد )ت ٜٔٚ
 (ٓٚٔالناسخ كا٤بنسوخ) ىػ( ٚ٘ٗا٢بسْب بن زيد بن علي، ا٢بسْب الفارسي، )ت ٕٓٚ
 (ٙالوقف كاالبتداء) ا٢بسْب بن عثماف ٕٔٚ
 (ٗ٘كا٤بنسوخ)الناسخ  ىػ(ٜٖٖا٢بسْب بن علي البصرم، )ت  ٕٕٚ

ا٢بسػػػْب بػػػن علػػػي بػػػن ايب طالػػػب أبػػػو عبػػػد ا ا٥بػػػامشي، )ت  ٖٕٚ
 ػ( ىٔٙ

 (ٕٔٛالتفسّب با٤بأثور)

 (ٛٔٙالقراءات) ا٢بسْب بن ٧بمد ا٤بغريب ٕٗٚ
 (ٜٙٓٔاإلعجاز البياين) ىػ(ٖٗٚا٢بسْب بن ٧بمد بن عبد ا الطييب، )ت  ٕ٘ٚ
 (ٔٗٔكا٤بنسوخ)الناسخ  ا٢بسْب بن ٧بمد بن مودكد السلمي ٕٙٚ
 (ٜ٘٘ٔالقراءات) ا٢بسْب بن مسعود البغوم ٕٚٚ
 (ٓ٘الناسخ كا٤بنسوخ) ىػ(ٜٖٓا٢بسْب بن منصور ا٤بشهور با٢ببلج، )ت  ٕٛٚ

ا٢بسػػْب بػػن ناقيػػا أبػػو القاسػػم عبػػد ا بػػن ٧بمػػد بػػن ا٢بسػػْب  ٜٕٚ
 ىػ(٘ٛٗ)ت 

 (ٓٗٚاإلعجاز البياين)

ٖٚٓ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػاز ٖٛٔا٤بوضػػػػػػػػػػوعي)التفسػػػػػػػػػػّب  ا٢بسْب جرنو ٧بمود جلو

(، ٓٚ(، أسػػػػػػػػػػػػباب النػػػػػػػػػػػػزكؿ)ٜٚالبيػػػػػػػػػػػػاين)
 (ٖ٘ٛٔالتفسّب ا٤بوضوعي)

ٖٚٔ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕ٘مناسػػػػػػػػػػػػػػػػػػبات القػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ا٣ببّب الطيب األمْب

 (ٖٓ٘ا٤بوضوعي)

ٖٕٚ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜٖٛاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػي) ا٣برشاؼ ادريس ا٤بغريب

 (٘ٔالعلمي)
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 (ٜٕٙرسم ا٤بصاحف) الرشيد صاحل ٧بمد ٖٖٚ

(، منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىج ٕٚمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىج ا٤بفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرين) الريح ا٤بكي دفع ا ٖٗٚ
 (ٕٓٚا٤بفسرين)

 (ٕ٘الناسخ كا٤بنسوخ) ىػ(ٖٔٚالزبّب بن أٞبد الزبّبم، )ت  ٖ٘ٚ

ٖٚٙ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٓٗٔأحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) السر ٧بمد األمْب أبو بكر

 (ٕٔٚا٤بوضوعي)
 (ٔاألشباه كالنظائر) السراج أبو ٧بمد جعفر بن أٞبد السراج ٖٚٚ
 (ٗٗ٘اإلعجاز البياين) السعيد اخي ٖٛٚ
 (ٖٙٓالتفسّب ا٤بوضوعي) السعيد عاشور ٜٖٚ

ٚٗٓ 

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٜٚٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) السيد إبراىيم ا١بميلي
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜٜ٘العلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي)

(، أحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ٙٗٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، ٖٗ٘(، اإلعجػػػػاز البيػػػػاين)ٓٔٔالقػػػػرآف)

(، خػػػػػػػػػػػػواص ٖٖٜالتفسػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػوعي)
(، ٛٙٔالعلمػػػي)(، اإلعجػػػاز ٓٚٔالقػػػرآف)

 (ٖٕٙاإلعجاز العلمي)
 (ٖٓٚاإلعجاز العلمي) السيد إبراىيم فصيح الشهّب ٕبيدرم زاده البغدادم ٔٗٚ
 (ٔاإلعجاز العلمي) السيد أٞبد الشريف ٕٗٚ
 (ٗٔٙٔالتفسّب ا٤بوضوعي) السيد أٞبد خليل جبل االسكندرم ٖٗٚ
 (ٜٚ٘التفسّب ا٤بوضوعي) السيد أٞبد سويلم علي ٗٗٚ
 (ٜٚالقراءات) السيد أٞبد علي ٘ٗٚ
 (ٙٗ٘ٔاإلعجاز البياين) السيد ا٣بوئي ٙٗٚ
 (ٜٙٚاإلعجاز البياين) السيد الشريف ا١برجاين ٚٗٚ
 (ٓ٘اإلعجاز العددم) السيد ادين ا٤بوسوم العاملي ٛٗٚ

ٜٚٗ 
(، ٔٗٚ(، القػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)ٚ٘ٙالقػػػػػػػػػػػػػػػراءات) السيد بن أٞبد بن عبد ا٢بليم

 (ٜٓٔالقراءات)



068 
 

 )اضقدم/اضرشم(  طحل وروده اضطؤضف م

 (ٓٚٗٔاإلعجاز البياين) تقي الدينالسيد  ٓ٘ٚ
 (ٛٔٔٔاإلعجاز البياين) السيد خضر ٔ٘ٚ

ٕٚ٘ 
(، مقػػػػػػػػػػػػػػػػاالت عػػػػػػػػػػػػػػػػن ٖٖٙٔالقػػػػػػػػػػػػػػػػراءات) السيد رزؽ الطويل

 (ٖٗٔا٤بصاحف)

ٖٚ٘ 
(، التفسػػػػػػػػػّب ٖٕٛٔالتفسػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػوعي) السيد رضا الصدر

 (ٖٕٓٔا٤بوضوعي)
 (ٜٖٕٔالتفسّب ا٤بوضوعي) السيد شريف السيد ٗ٘ٚ
 (ٗٚٚالتفسّب ا٤بوضوعي) شريف سيد العامليالسيد  ٘٘ٚ
 (ٜٔٛالتفسّب ا٤بوضوعي) السيد صادؽ الشّبازم ٙ٘ٚ

ٚ٘ٚ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٗٗاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػػػاين) السيد عبد ا٢بافظ عبد ربو

 (ٖٔٗا٤بوضوعي)
 (ٖ٘ٛٔالقراءات) السيد عبد الغفار الزيات ٛ٘ٚ

ٜٚ٘ 
مناسػػػػػػػػػػبات (، ٕٗٗٔاإلعجػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػاين) السيد عبد الفتاح حجاب

 (٘ٗٔالقرآف)

ٚٙٓ 
(، اإلعجػػػػػاز ٕ٘قواعػػػػػد التفسػػػػػّب كأصػػػػػولو) السيد عبد ا٤بقصود عبد ا٥بادم جعفر

(، ٔ٘(، مناسػػػبات القػػػرآف)ٕ٘ٙٔالبيػػػاين)
 (ٖٔٛٔاإلعجاز البياين)

 (ٙٛٔفضائل القرآف) السيد عسكر ٔٙٚ
 (ٔٚٚاإلعجاز العلمي) السيد عطية عبد الواحد ٕٙٚ
 (ٓٗٙالتفسّب ا٤بوضوعي) السيد علي ا٣بامنئي ٖٙٚ
 (ٚٓٗاإلعجاز البياين) السيد فرماكم دكيدار ٗٙٚ
 (ٕٕٓٔاإلعجاز البياين) السيد فؤاد ٧بمد فهمي السيد ٘ٙٚ
 (ٕٔٓٔاإلعجاز البياين) السيد فؤاد ٧بمود ٙٙٚ
 (ٜٗاإلعجاز العلمي) السيد كّباميت ٚٙٚ

اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز (، ٕٕٗاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) السيد ٧بمد السيد ا٢بكيم ٛٙٚ
 (ٕٓٛالبياين)
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 (ٕٛٓٔالتفسّب ا٤بوضوعي) السيد ٧بمد حسْب الطباطبائي ٜٙٚ
 (ٕٚٔالناسخ كا٤بنسوخ) ىػٜٕٗٔالسيد ٧بمد رشيد بن مصطفى، كاف حيان سنة  ٓٚٚ

ٚٚٔ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٜٚٙاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين) السيد ٧بمد رشيد رضا

 (ٜٔ(، التفسّب العلمي)ٖٜٖالعلمي)

ٕٚٚ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜٚٛاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػي) اجمليد عبد العاؿالسيد ٧بمد عبد 

 (ٜٜٕٔا٤بوضوعي)
 (ٕٗٗإعراب القرآف) ىػ( ٕٗٓٓالسيد ٧بمد موسى الطباطبائي، )ت  ٖٚٚ
 (ٕٕٖاإلعجاز البياين) السيد ىادم بن علي البجستاين ا٢بائرم ٗٚٚ
 (ٕٕٙغريب القرآف) السّبكاف عبد العزيز عز الدين اللبناين ٘ٚٚ
 (٘٘مناىج ا٤بفسرين) الدين ترايل بن عامل الدين السيف ٙٚٚ

(، منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىج ٕٚمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىج ا٤بفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرين) الشحات السيد أٞبد زغلوؿ ٚٚٚ
 (ٕ٘٘(، مناىج ا٤بفسرين)ٕٚٙا٤بفسرين)

ٚٚٛ 
(، مناسػػػػػػػػػػػػػبات ٜٔٛاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػاين) الشحات ٧بمد أبو ستيت

(، ٖٛٙٔ(، اإلعجػاز البيػاين)٘ٔٔالقرآف)
 (ٖ٘ٔمناسبات القرآف)

 (٘ٓ٘اإلعجاز البياين) الشحات ٧بمد عبد الرٞبن ٜٚٚ

ٚٛٓ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٜٛمناسػػػػػػػػػػػػػػػػبات القػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) الشيماء بنت ٧بمد الفرىود

 (ٗٓ٘البياين)
 (ٙٚٗاإلعجاز البياين) الصادؽ إبراىيم البصّب ٔٛٚ
 (ٖٙٛأحكاـ القرآف) الصادؽ بلعبد ٕٛٚ

ٖٚٛ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػّب ٕٛٛالتفسػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػوعي) الصادؽ عيسى ادـ ٧بمد

 (ٖٓٛا٤بوضوعي)
 (ٚٔٙاإلعجاز العلمي) الصادؽ فضل ا أٞبد ٧بمد ٗٛٚ
 (ٗٚمقاالت عن ا٤بصاحف) الصديق البشّب نصر ٘ٛٚ
 (ٓٗاإلعجاز العلمي) الصرايرة ٧بمد االردين ٙٛٚ
 (ٖٙ٘التفسّب ا٤بوضوعي) الطاىر ا٢بسن الفكي ٚٛٚ
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 (ٔٔٚاإلعجاز العلمي) الطاىر توفيق ٛٛٚ
 (ٖٛٗرسم ا٤بصاحف) الطاىر حافظ ٜٛٚ
 (ٜٖٓٔالقراءات) الطاىر ٧بمد ا٤بدين علي ٜٓٚ
 (ٛٓٗالتفسّب ا٤بوضوعي) الطهر ا٢بسن الفكي يوسف جار ا ٜٔٚ
 (ٓ٘اإلعجاز البياين) الطيب بوشية ٕٜٚ
 (ٖٓٗٔالقراءات) الطيب عمر ٧بمد الطيب ٖٜٚ
 (ٖٖٔٔالتفسّب ا٤بوضوعي) العريب بن الشيخ ٜٗٚ
 (ٚٛٙاإلعجاز البياين) بوسلهاـالعريب  ٜ٘ٚ
 (ٕ٘ٔاإلعجاز البياين) العنود بنت مطلق العتييب ٜٙٚ
 (ٕٛٛاإلعجاز البياين) الفاضل أٞبد عمر ٜٚٚ
 (ٔٛٛاإلعجاز البياين) ىػ(ٓ٘ٚالفاضل اليمِب )ت  ٜٛٚ

ٜٜٚ 
القاسػػػػػػػػػم بػػػػػػػػػن حسػػػػػػػػػن ٧بيػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػدين الشػػػػػػػػػيعي النجفػػػػػػػػػي، 

 ىػ(ٖٙٚٔ)ت
 (ٜٔغريب القرآف)

ٛٓٓ 

فػػػػػّبه بػػػػػن خلػػػػػف بػػػػػن أٞبػػػػػد أبػػػػػو ٧بمػػػػػد الػػػػػرعيِب  القاسػػػػػم بػػػػػن
 ىػ(ٜٓ٘األندلسي الشاطيب الضرير )ت 

(، ٕٔٗٔ(، القػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)ٖٚالقػػػػػػػػػػػػػػػراءات)
(، ٜٖٙ(، القػػػػػػػػػػػراءات)٘ٗٛٔالقػػػػػػػػػػػراءات)
(، ٖٖٚٔ(، القػػػػػػػراءات)ٖٖٕٔالقػػػػػػػراءات)
(، ٖٕٓ(، رسػػم ا٤بصػػاحف)ٚٙعػػد اآلم)

(، رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ٜٗٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين)
 (ٕٔٓا٤بصاحف)

 (٘ٚٔالوقف كاالبتداء) القرؽ اغاجي ٔٓٛ

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٘ٛاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػػػػاين) القطب عبد السبلـ طو ا١بيار ٕٓٛ
 (ٜٛالبياين)

 (ٜٛٛاإلعجاز العلمي) القطب ٧بمد قطب طبلية ٖٓٛ

ٛٓٗ 
الكػػػػاؿ ٧بمػػػػد بػػػػن ٧بمػػػػد بػػػػن ىػػػػاركف أبػػػػو عبػػػػد ا الشػػػػيعي 

 ىػ(ٜٚ٘ا٢بلي، )ت 
(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٙٓٔمتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)

 (ٕٕٔالقرآف)
 (ٚٚٙالقراءات) ا٤ببارؾ بن أٞبد ابن حداد ٘ٓٛ
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ٛٓٙ 
ا٤ببػػارؾ بػػن ا٢بسػػن بػػن أٞبػػد بػػن علػػي بػػن فتحػػاف الشػػهرزكرم 

 البغدادم
 (ٔٛٛٔ(، القراءات)ٖٖٛٔالقراءات)

ا٤بتػػػػويل ٧بمػػػػد بػػػػن أٞبػػػػد بػػػػن ا٢بسػػػػن بػػػػن سػػػػليماف الشػػػػافعي،  ٚٓٛ
 ىػٖٖٔٔا٤بتوَب ُب 

 (ٕٚٛرسم ا٤بصاحف)

 (ٕٓ٘ٔاإلعجاز البياين) ا٤بثُب عبد الفتاح ٧بمود ٛٓٛ
 (ٜٙٔغريب القرآف) اجملاصي ٧بمد بن عبد ا أبو عبد ا ا٤بقرم ٜٓٛ
 (ٔٚالقراءات) اجمليز الشيخ أٞبد ياسْب ا٣بيارم ٓٔٛ
 (ٙٔ(، رسم ا٤بصاحف)ٗٙٔالقراءات) اجوب الصحراكم ٔٔٛ

ٕٛٔ 
اسن بن ا٢بسْب بػن أٞبػد ا٣بزاعػي النيسػأبورم )مػن اعػبلـ 

 ا٣بامس ا٥بجرم( القرف
 (ٕٚٚاإلعجاز البياين)

 (ٚ٘الناسخ كا٤بنسوخ) ىػ(ٖ٘٘ا٤بنذر بن سعيد البلوطي، )ت  ٖٔٛ
 (ٚٗٔغريب القرآف) ىػ(ٖٕٓالنضر بن مشيل النضر بن مشيل بن خرشة، )ت  ٗٔٛ
 (ٖٜمعاين القرآف) ( ى ٗاليماف بن رئاب اليماف بن رئاب ا٣براساين )ؽ ٘ٔٛ
 (ٜٕ٘ٔالقراءات) إماـ القارئ ٙٔٛ

إمػػاـ زاده ٧بمػػد بػػن أيب بكػػر ركػػن اإلسػػبلـ ا٢بنفػػي ا١بػػوغي،  ٚٔٛ
 ىػ( ٖٚ٘)ت 

 (٘ٔٔغريب القرآف)

 (ٛٙٛٔالقراءات) إماـ ٧بمد بن حساـ دده األياثلوغي ٛٔٛ
 (ٔٚٗالقراءات) أماين عبد الرحيم عبد ا حلواين ٜٔٛ
 (ٖٙ٘ٔا٤بوضوعي)التفسّب  أماين عبد ا ٝبيل الطويلي ٕٓٛ

ٕٛٔ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٛ٘التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب با٤بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأثور) أماين كماؿ غريب عمر

 (ٕٜٕبا٤بأثور)
 (ٕٔٗالتفسّب ا٤بوضوعي) أماين ٧بمد حسن عجميي ٕٕٛ
 (ٕٖٓاإلعجاز البياين) أماين ٧بمد ىاشم ٖٕٛ
 (ٕٜٛاإلعجاز البياين) أ٦بد ٧بمد مرزا قورشة ٕٗٛ
 (ٓ٘(، مشكل القرآف)ٕٓالقرآف)متشابو  أمر ا ٧بمد ٕ٘ٛ
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 (ٜٗٛاإلعجاز البياين) أمل إبراىيم طو الشيخ ٕٙٛ
 (ٛٗٗاإلعجاز البياين) أمل بنت عيد ا٤بطّبم ٕٚٛ

ٕٛٛ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػّب ٜٛٔٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػاين) أمل بنت ٧بمد شريح

 (ٔٗٔٔا٤بوضوعي)
 (ٜٚٛالتفسّب ا٤بوضوعي) أمل توفيق ٧بمد أبوعبدك ٜٕٛ
 (ٔٔٗ(، القراءات)ٓ٘٘القراءات) عقلة العمرمأمل شفيق  ٖٓٛ
 (٘ٗٔمناىج ا٤بفسرين) أمل عبد ا عثماف ٧بمد أٞبد ٖٔٛ
 (ٖٗٗٔالتفسّب ا٤بوضوعي) أمل علي أٞبد عبد القادر ٕٖٛ
 (ٕٛٗٔالتفسّب ا٤بوضوعي) أمل مبارؾ عثماف ٧بمد علي ٖٖٛ
 (ٖٚاإلعجاز البياين) أمل ٧بمد بن ٞبداف ا٢بريب ٖٗٛ
 (ٕٕٕاإلعجاز العلمي) أمل ٧بمد ياسْب عبد ا٥بادم ٖ٘ٛ
 (ٖٚٔرسم ا٤بصاحف) أمنية ٧بمد رشاد ٖٙٛ
 (ٖٕٙمقاالت عن ا٤بصاحف) أمنية ٧بمد رشاد عامر ٖٚٛ
 (ٓٔالقراءات) أمية باكّب ٖٛٛ
 (ٔٙمعاين القرآف) أمّب حاجي بلد ٜٖٛ

ٛٗٓ 
(، أحكػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ٖٕٗاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػي) أمّب عبد العزيز

 (ٖٙٚالقرآف)
 (ٜٜٗٔالقراءات) أمّب ٧بمد علي دليل ٔٗٛ

ٕٛٗ 
(، أحكػػػػػػػػػػػػػػاـ ٚٗٗٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين) أمّبة بنت عواد القايدم

 (ٓٙٗالقرآف)
 (٘التفسّب با٤بأثور) أمّبة علي عبد ا الصاعدم ٖٗٛ
 (ٖٔٗٔالتفسّب ا٤بوضوعي) أمّبة علي غالب اليماين ٗٗٛ
 (ٖٙٙا٤بفسرين)مناىج  أميمة بدر الدين ٘ٗٛ

(، ٔٚ٘ٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين) أميمة فيصل مرسي عثماف ٙٗٛ
 (ٕٔٚٔالقراءات)
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 (ٚٔٔالقراءات) أمْب إدريس عبد الرٞبن فبلتو ٚٗٛ
 (ٙٙٙ(، القراءات)٘٘ٔالوقف كاالبتداء) أمْب إشيق ٛٗٛ

ٜٛٗ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٘٘ٗأحكػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) أمْب ا٣بويل

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٛٙٗٔالبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين)
 (ٕٚٗ(، مناىج ا٤بفسرين)ٕٓٗٔالبياين)

ٛ٘ٓ 
أمػػػػْب الػػػػدين عبػػػػد الوىػػػػاب بػػػػن أٞبػػػػد بػػػػن كىبػػػػاف الدمشػػػػقي 

 ىػ(ٛٙٚ)ت
 (ٕٖٕ(، القراءات)ٗٓٚٔالقراءات)

 (ٖٗٔالقراءات) أمْب بن إدريس بن عبد الرٞبن فبلتة ٔ٘ٛ
 (ٕٛٛٔالقراءات) أمْب عبدكف الكساسبة ٕ٘ٛ
 (ٖٓٙالتفسّب ا٤بوضوعي) أمْب عياد ٖ٘ٛ
 (٘ٛ٘(، القراءات)ٕٚٚالقراءات) أمْب ٧بمد أٞبد الشيخ الشنقيطي ٗ٘ٛ
 (ٖٜٓاإلعجاز العلمي) أمْب مصطفى غيث، ٧بمد صاحل بن بكر ا٢بريرم ٘٘ٛ
 (ٙٔٙاإلعجاز العلمي) أمْب منتصر ٙ٘ٛ

ٛ٘ٚ 
(، منػػػػػػػػػػػػػاىج ٕٚٔالتفسػػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػوعي) أمينة أبو األفياؿ

 (ٙٙا٤بفسرين)

ٛ٘ٛ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٓٓٔالبيػػػػػػػػػػػػػػػػاين)اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػاز  أمينة سعدم

 (ٕٕٓ(، أحكاـ القرآف)ٗٛٔا٤بوضوعي)
 (ٕ٘ٗٔالتفسّب ا٤بوضوعي) أمينة مبارؾ بالعبيد ٜ٘ٛ

ٛٙٓ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٜٕ٘اإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين) أناىيد عبد ا٢بميد ا٢بريرم

 (ٗٗٔ(، مناسبات القرآف)ٕٔٗٔالبياين)
 (ٖٚٛاإلعجاز البياين) انتصار خلف سلماف الشرع ٔٙٛ
 (ٕٕ٘اإلعجاز البياين) انتصار علي أبو شاكيش ٕٙٛ
 (ٖ٘ٗأحكاـ القرآف) انتصار غازم ياسْب مصطفى ٖٙٛ
 (ٕٛ(، اإلعجاز البياين)ٖإعراب القرآف) أ٪با إبراىيم اليماين ٗٙٛ
 (ٕٗٗالقراءات) أ٪بب غبلـ نيب بن غبلـ ٧بمد الباكستاين ٘ٙٛ
 (ٔٗٗٔالقراءات) أ٪بب غبلـ نيب غبلـ ٧بمد ٙٙٛ
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 (ٓٔأحكاـ القرآف) أندر يلدم بن أغوص ٚٙٛ

ٛٙٛ 
(، اإلعجػػػػػػػاز ٚٛ٘ٔالتفسػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػوعي) أنس بن عبد ا٢بميد القوز

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٖٓ٘العلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي)
 (ٕٚٓٔالعلمي)

ٜٛٙ 
(، أحكػػػػػػػػػػػػػاـ ٕٓ٘التفسػػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػوعي) أنس ٝبيل طبارة

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٛٗالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)
 (ٗٚ٘ٔا٤بوضوعي)

 (ٖٓٚا٤بوضوعي) التفسّب أنس عصاـ إ٠باعيل الزبيدم ٓٚٛ
 (ٖٜ٘ٔالتفسّب ا٤بوضوعي) أنس ٧بمد أٞبد ٧بمد القرشي ٔٚٛ
 (ٙ٘ٗٔالتفسّب ا٤بوضوعي) إنشراح أٞبد قرارة ٕٚٛ

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٙ٘أحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) إنصاؼ بنت ٞبزة الفعر ٖٚٛ
 (ٗٙالبياين)

 (ٕٙٗالتفسّب ا٤بوضوعي) أنور الباز ٗٚٛ
 (ٗٗٙالبياين)اإلعجاز  أنور بدر الدين ٘ٚٛ
 (ٕٕٗمناىج ا٤بفسرين) أكرخاف قارميش ٙٚٛ
 (ٛٛٚالتفسّب ا٤بوضوعي) إياد بن إبراىيم بن فشاخ الركايب ٚٚٛ
 (ٖٗٗأحكاـ القرآف) إياد ٧بمد العباسي ٛٚٛ
 (ٛٛمناىج ا٤بفسرين) إياد مظفر يونس الرمضاين ٜٚٛ
 (ٜٚٚاإلعجاز البياين) إدياف بنت سليماف ا٣بليفة ٓٛٛ
 (ٖٓٗالتفسّب ا٤بوضوعي) إدياف بنت ٧بمد الرجييب ٔٛٛ

(، أحكػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ٔٔالتفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػوعي) إدياف سليماف أٞبد ميمش ٕٛٛ
 (٘القرآف)

 (ٔٛٙالقراءات) إدياف صاحل مهدم عباس ٖٛٛ

ٛٛٗ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٔٓٛاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػػػاين) إدياف عبد ا الدريهم

 (ٜٓٙا٤بوضوعي)
 (ٗٓٗا٤بوضوعي)التفسّب  إدياف ٧بمد بنت عامر ٘ٛٛ
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 (ٕٜٕمناىج ا٤بفسرين) إدياف ٧بمد نصر أٞبد ٙٛٛ
 (ٚ٘اإلعجاز البياين) إدياف مصطفى ٧بو ٚٛٛ

ٛٛٛ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٘ٚٔإعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) أدين الشوا

 (٘ٛ٘ٔا٤بوضوعي)
 (ٖٔٓاإلعجاز العلمي) أدين توفيق عبد ا الوتارم ٜٛٛ

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜٜٜالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءات) أدين رشدم سويد ٜٓٛ
 (ٕٙٚٔا٤بوضوعي)

 (ٔٓٔإعراب القرآف) أدين عبد الرزاؽ الشواء ٜٔٛ
 (ٕٓٛالتفسّب ا٤بوضوعي) أدين ٧بمد ٕٜٛ
 (ٖٕٛٔاإلعجاز البياين) أدين ٧بمد سليماف األٞبد ٖٜٛ
 (ٕٜٔٔالقراءات) إيناس كماؿ صاحل يعقوب ٜٗٛ
 (ٜعد اآلم) إيهاب أٞبد فكرم ٜ٘ٛ
 (ٗكا٤بنسوخ)الناسخ  إيهاب حسن عبده ٜٙٛ
 (ٜٚٔٔالقراءات) إيهاب ٧بمد ٧بمد الشرخ ٜٚٛ
 (ٖٙٔفضائل القرآف) ىػ(ٔٚٓٔأيوب بن أٞبد بن أيوب ا٣بلوٌب )ت  ٜٛٛ
 (ٕٚٛالتفسّب ا٤بوضوعي) أيوب جامع ٧بمد علي ٜٜٛ
 (ٖٚٚاإلعجاز البياين) أيوب عبد العزيز أيوب ٜٓٓ
 (ٖٗٗٔالقراءات) باب كلد أبو مدين ٜٔٓ

ٜٕٓ 
(، منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىج ٔٛمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىج ا٤بفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرين) بابكر البلولة ٧بمد

 (ٚ٘ا٤بفسرين)
 (ٙٙٔمناىج ا٤بفسرين) بابكر رٞبة ا ٧بمد أٞبد ٖٜٓ
 (ٖٚالتفسّب با٤بأثور) ( ىٕٓٔباذاـ، أبو صاحل موىل اـ ىانئ )ت  ٜٗٓ

ٜٓ٘ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػّب ٖٓٓٔاإلعجػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػي) باسل الرياحي

 (ٛٚٗٔا٤بوضوعي)
 (ٗٔخواص القرآف) باسم األنصارم ٜٙٓ
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 (ٖٖ٘القراءات) باسم ٞبداف اللحياين ٜٚٓ
 (ٖٔٙٔاإلعجاز البياين) باسم سعيد البسومي ٜٛٓ
 (ٕٙالتفسّب ا٤بوضوعي) باسم كنعاف صاحل القيسي ٜٜٓ
 (ٖٔٔمقاالت عن ا٤بصاحف) باكؿ كراكس ٜٓٔ
 (ٖٕ٘التفسّب ا٤بوضوعي) بتوؿ مرزكؽ الفاضل ٜٔٔ
 (ٜٖٓاإلعجاز البياين) أٞبد أيوب بثينة إبراىيم ٧بمد ٕٜٔ
 (ٕ٘ٓٔاإلعجاز العلمي) بثينة علي إبراىيم مرزكؽ ٖٜٔ

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖ٘ٗأحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) بثينة علي عبد ا فرح ٜٗٔ
 (ٜ٘ٛا٤بوضوعي)

 (ٕ٘ٛالتفسّب ا٤بوضوعي) بثينة مبارؾ عثماف ٜ٘ٔ

ٜٔٙ 
مناسػػػػػػػػػػبات (، ٗٚٔٔاإلعجػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػاين) بثينة ٧بمود عبد الرحيم ملكاكم

 (ٜٗالقرآف)
 (ٙٚٔمناىج ا٤بفسرين) ٖبيتة ٧بمد علي اإلبراىيم الدكسرم ٜٚٔ

بػػدر الػػدين أبػػو ٧بمػػد ا٢بسػػن بػػن قاسػػم بػػن عبػػد ا ا٤بػػرادم  ٜٛٔ
 ىػ(ٜٗٚا٤بعركؼ بابن أـ القاسم )ت

(، الوقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ٕٓٓٔالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)
 (ٙٔٔٔ(، القراءات)ٕٕٚكاالبتداء)

 (ٓٛٙالبياين)اإلعجاز  بدر الدين التلوكم ٜٜٔ
 (ٚٗٔٔالقراءات) بدر الدين بن قاسم ا٤بالكي ٕٜٓ
 (ٖٛمناىج ا٤بفسرين) بدر الدين جتْب أرضـو ٕٜٔ

ٜٕٕ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٗٙاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػي) بدر الدين عبد الكرمي أٞبد

 (ٜٛٚا٤بوضوعي)
 (ٖٛٙاإلعجاز العلمي) بدر بن مرزكؽ العضياين ٖٕٜ
 (ٖ٘ا٤بفسرين)مناىج  بدر بن ناصر البدر ٕٜٗ
 (ٕٚٙالتفسّب ا٤بوضوعي) بدر سعد مبارؾ سعود الرميضي ٕٜ٘
 (ٕٓٛاإلعجاز العلمي) بدر ٧بمود الدمهوجي ٕٜٙ
 (ٕٕٙمناىج ا٤بفسرين) بدر ٧بيي الدين ٕٜٚ
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 (ٓٗٗٔالتفسّب ا٤بوضوعي) بدرالدين الشيخ إلياس ٕٜٛ
 (٘ٗٗٔاإلعجاز البياين) بدرية بنت ٧بمد بن حسن العثماف ٜٕٜ
 (ٕٜٙالتفسّب ا٤بوضوعي) بدرية جار ا ٨بلف العازمي ٖٜٓ
 (ٖٕٓٔالقراءات) بدرية سليماف العاركؾ ٖٜٔ

(، التفسػػػػػػػػػػػػػّب ٕٚٛٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػاين) بدرية ٧بمد بن حسن العثماف ٕٖٜ
 (ٕ٘ٓٔا٤بوضوعي)

ٜٖٖ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػّب ٖ٘٘ٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػاين) بديع الزماف سعيد النورسي

اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز (، ٕٕٛٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
 (ٕٕٔ(، اإلعجاز البياين)ٛٔٔالعلمي)

 (ٜٓرسم ا٤بصاحف) ىػٕٙٛٔبركات بن يوسف عريشة ا٥بوريِب، بعد  ٖٜٗ
 (ٖ٘ٓٔاإلعجاز العلمي) بركات عبد الفتاح دكيدار ٖٜ٘
 (ٖٖٕخواص القرآف) ىػ(ٖٕٜبرىاف الدين إبراىيم بن ٧بمد ا٤بقدسي، )ت  ٖٜٙ

ٜٖٚ 
إبػػػػػراىيم بػػػػػن عمػػػػػر البقػػػػػاعي )ت برىػػػػػاف الػػػػػدين أبػػػػػو ا٢بسػػػػػن 

 ىػ(٘ٛٛ
(، ٓٛ(، القػػػػػراءات)ٜٓٔخػػػػػواص القػػػػػرآف)
 (ٔ٘ٔمناسبات القرآف)

 (ٜٕٓرسم ا٤بصاحف) برىاف الدين بن ٧بمد ٖٜٛ
 (ٜأسباب النزكؿ) بساـ ا١بميل ٜٖٜ

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜٓٚاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػي) بساـ دفضع ٜٓٗ
 (ٙٙٔٔا٤بوضوعي)

 (ٜٔٔالبياين) اإلعجاز بساـ عبد الغفور القوا٠بة ٜٔٗ
 (ٜٔٓٔالتفسّب ا٤بوضوعي) بساـ ٧بمد ٧بمود عبيدات ٕٜٗ

ٜٖٗ 
(، اإلعجػػػػػػػاز ٖٓٗٔالتفسػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػوعي) بساـ هناد جرار

(، ٗ(، اإلعجػػػاز العػػػددم)ٛٔٓٔالعلمػػػي)
 (ٜٗٔاإلعجاز العلمي)

 (٘ٙٔمناىج ا٤بفسرين) بسمات دفع ا خلف ا ٜٗٗ

ٜٗ٘ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٔٛاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػػػػاين) بسيوين عبد الفتاح بسيوين فيود

 (ٓٛٚ(، اإلعجاز البياين)ٔ٘ٗٔالبياين)
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ٜٗٙ 
(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٖٜمتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ىػ(ٕٓٔبشر بن ا٤بعتمر أبو سهل ا٤بعتػزيل الكوُب، )ت

 (ٕٛٓالقرآف)
 (ٕٕ٘ٔالتفسّب ا٤بوضوعي) بشرل الفهرم ٜٚٗ

ٜٗٛ 
التفسػػػػػػػػػػػػّب (، ٓٛٚالتفسػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػوعي) بشرل عبد الكرمي أٞبد جبلؿ

 (ٕٖ٘ٔا٤بوضوعي)
 (ٖٛ٘(، القراءات)ٕٙٛالقراءات) بشّب أٞبد صديق ٜٜٗ
 (ٕٗٓٔاإلعجاز البياين) بشّب ا٥بادم السنوسي ٞبودة ٜٓ٘
 (ٜٚمقاالت عن ا٤بصاحف) بشّب حسن ا٢بمّبم ٜٔ٘
 (ٖٙٔالقراءات) بشّب دعبس ٕٜ٘

ٜٖ٘ 
(، إعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب ٗٔٔإعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) بشّب سامل فرج

 (ٖٔٔالقرآف)
 (ٕٖالقراءات) بشّب مهدم علي ٜٗ٘
 (ٕٜٚالتفسّب ا٤بوضوعي) بكار ا٢باج جاسم ٜ٘٘
 (ٜٜٛاإلعجاز العلمي) بكر إ٠باعيل ٜٙ٘
 (ٖٙٔالقراءات) بكر بن عبد ا أبو زيد ٜٚ٘

ٜ٘ٛ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٚاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػي) بكر زكي إبراىيم عوض

 (ٛٚا٤بوضوعي)
 (ٚٓٚالقراءات) بكر ٧بمد أبو معيلي ٜٜ٘
 (ٖٚٙاإلعجاز البياين) بكرم شيخ أمْب ٜٓٙ
 (ٙ٘القراءات) بكرم ٧بمد ا٢باج ٜٔٙ
 (ٕٖ٘ٔالتفسّب ا٤بوضوعي) بكرم ٧بمد ٖبيت أٞبد ٕٜٙ
 (ٓٚ٘التفسّب ا٤بوضوعي) ببلؿ نعيم ٖٜٙ
 (ٓٗمناىج ا٤بفسرين) ببللة حاج ٧بمد موسى ٜٗٙ
 (ٖٕ٘غريب القرآف) ىػ(ٚٔٗٔحيان بلعامل ٧بمد بن بام ا١بزائرم، )كاف  ٜ٘ٙ
 (ٜٖٙٔالتفسّب ا٤بوضوعي) بلغيث أٞبد الغامني ٜٙٙ
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ٜٙٚ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػاز ٕٖٔالتفسػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػوعي) بلغيث ٞبد علي القوزم

 (ٖٛٔالعلمي)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٗٙ٘اإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين) بلقاسم دفة ٜٛٙ
 (ٔ٘٘البياين)

 (ٖٙٙاإلعجاز البياين) بلقيس ٧بمد بن الطيب إدريس ٜٜٙ
 (ٖٛٛٔالقراءات) بلكساـ مكريِب ٜٓٚ

ٜٚٔ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٚاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػي) بن عيسى عبد القادر باطاىر

 (ٔٛٔا٤بوضوعي)
 (ٕٕٕٔالقراءات) بن ىامن ٕٜٚ
 (ٖٔٚٔاإلعجاز البياين) بنعيسى الداكدم ٖٜٚ
 (ٚ٘٘ٔاإلعجاز البياين) هباء األمّب ٜٗٚ
 (ٖٖٕا٤بصاحف)مقاالت عن  هباء الدين الزىورم ٜ٘ٚ
 (ٕٖٓإعراب القرآف) هباء الدين عايش ٜٙٚ
 (ٗٔ٘التفسّب ا٤بوضوعي) هباء الدين ٧بمد فاتح عقيل ٜٚٚ

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٛٗٔإعػػػػػػػػػػػػػػػػػراب القػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) هبجت عبد الواحد الشيخلي ٜٛٚ
 (ٕٕ٘البياين)

 (ٜٕٔإعراب القرآف) هبجت عبد الواحد صاحل ٜٜٚ
 (ٜٛٚالبياين)اإلعجاز  هبجت عبد الواحد ٧بمد ٜٓٛ
 (ٙٚالتفسّب با٤بأثور) هبيجة الشدادم ٜٔٛ
 (ٕٕٔالتفسّب ا٤بوضوعي) هبيجة غيائي زياد ٕٜٛ

ٜٖٛ 
بوسػتة ٧بمػد بػن عبػد السػبلـ بػن أٞبػد الػػمراكشي، )ت بعػػد 

 ىػ(ٖٙٗٔ
 (ٔ٘غريب القرآف)

 (ٔٗ٘القراءات) بوشتا أزابيط ٜٗٛ
 (ٕٓمناىج ا٤بفسرين) بوشعيب جابرم ٜ٘ٛ

ٜٛٙ 
(، منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىج ٖٕٗأحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) بوشعيب ٧بمادم

 (ٕٗٛ(، مناىج ا٤بفسرين)ٗ٘ا٤بفسرين)
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 (ٜٖٓٔالتفسّب ا٤بوضوعي) بولند اكناؿ ٜٚٛ
 (ٖ٘مشكل القرآف) بياف ا٢بق النيسابورم ٜٛٛ

ٜٜٛ 
بيػػػػاف ا٢بػػػػق النيسػػػػابورم ٧بمػػػػود بػػػػن علػػػػي )أيب ا٢بسػػػػن( بػػػػن 

 ىػ(ٖ٘٘ا٢بسْب أبو القاسم ٪بم الدين، )كاف حيان 
(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٖٛمتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)

(، معػػػػاين ٛ(، معػػػاين القػػػرآف)ٓٔٔالقػػػرآف)
 (ٖٚ(، مشكل القرآف)ٗٛالقرآف)

 (ٜ٘٘ٔالقراءات) بياف علي يوسف العمرم ٜٜٓ
 (ٜٛمناىج ا٤بفسرين) بّـب صاحل سوزرم ٜٜٔ
 (ٙٔٔالتفسّب ا٤بوضوعي) تاج الدين أ٦بد عبد ا٤بنعم الرفاعي ٕٜٜ
 (ٜٜٕإعراب القرآف) تاج الدين عمر علي ٖٜٜ
 (ٖٗٔاإلعجاز العلمي) تاج الدين ٧بمود ا١باعوين ٜٜٗ

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٔٚاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػي) ٙبية عبد ا فضل ا ٜٜ٘
 (ٙٚٔا٤بوضوعي)

ٜٜٙ 
(، خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواص ٕٜٔأحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) تركي بن سعد بن فهيد بن قميش ا٥بوديل

 (ٜٓالقرآف)

ٜٜٚ 

إبػػػراىيم بػػػن  تقػػػي الػػػدين أبػػػو إسػػػحاؽ إبػػػراىيم بػػػن عمػػػر بػػػن
 ق(ٕٖٚخليل ا١بعربم ، )ت

(، ٗٗٔٔ(، القػػػػػػػراءات)ٛٚٙٔالقػػػػػػػراءات)
(، ٖٕٗٔ(، القػػػػػػػػػػػراءات)ٕٔٓالقػػػػػػػػػػػراءات)

(، الوقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ٜٕٚٓالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)
(، ٕٜ(، رسػػػم ا٤بصػػػاحف)ٜٕٛكاالبتػػػداء)

(، ٜٛٓٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين)
(، عػػػػد ٓٚٙ(، القػػػػراءات)ٚٛ٘القػػػػراءات)

(، عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ٔٔ(، عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد اآلم)ٓٔاآلم)
(، ٜٜٔ)(، رسػػػػػػػػػػػػػم ا٤بصػػػػػػػػػػػػػاحفٖ٘اآلم)

(، الوقػػػػػػػػػػػػػػػػػف ٔٚٔرسػػػػػػػػػػػػػػػػػم ا٤بصػػػػػػػػػػػػػػػػػاحف)
(، الناسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ ٕٙٛكاالبتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء)

(، ٚٙ(، أسػػػػػباب النػػػػػزكؿ)ٗٙٔكا٤بنسػػػػػوخ)
 (ٚٗأسباب النزكؿ)
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 (ٜٕٗالوقف كاالبتداء) تقي الدين أبو ا٢بسن علي بن عبد العزيز بن ٧بمد األربلي ٜٜٛ
 (ٖٔ٘ٔالقراءات) تقي الدين أبو عبد ا أٞبد بن عبد ا٣بالق الصائغ ٜٜٜ

ٔٓٓٓ 
تقػػي الػػدين السػػبكي علػػي بػػن عبػػد الكػػاُب بػػن علػػي بػػن ٛبػػاـ 

 ىػ( ٙ٘ٚالسبكي األنصارم ا٣بزرجي، )ت 
(، إعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب ٓٛٔإعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)

 (ٖ٘ٔالقرآف)
 (ٖٗٓٔاإلعجاز البياين) تقي ٧بمد علي الطحاف ٔٓٓٔ

(، اإلعجػػػػػػػػػػاز ٕ٘ٛالتفسػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػوعي) ٛباضر ا٣بنساء كّب ٕٓٓٔ
 (ٓٗ٘العلمي)

 (ٔ٘ٔالقراءات) رحيم ىاشمٛباضر  ٖٓٓٔ

ٔٓٓٗ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٛٚ٘اإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين) ٛباـ حساف

 (ٖٛٛالبياين)
 (ٖٜٕمناىج ا٤بفسرين) ٛباـ كماؿ موسى الشاعر ٘ٓٓٔ

(، مناسػػػػػػػػػػػػػػػػبات ٔٗاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػػػاين) هتاين سامل باحويرث ٙٓٓٔ
 (ٜٚالقرآف)

ٔٓٓٚ 

(، ٜٗ٘(، القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)ٕٛالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءات) توفيق إبراىيم ضمرة
(، ٜٓٔ(، القػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)ٛٓٔالقػػػػػػػػػػػػػػػراءات)
(، ٖٜٗ(، القػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)ٙٔٔالقػػػػػػػػػػػػػػػراءات)
(، ٖٓٓٔ(، القػػػػػػػػػػػراءات)ٜٔٛالقػػػػػػػػػػػراءات)

 (ٔٔ٘(، القراءات)ٚٙ٘القراءات)

ٔٓٓٛ 
توفيػػق ا٢بكػػيم حسػػْب توفيػػق بػػن إ٠باعيػػل بػػن أٞبػػد األديػػب 

 ػ( ىٚٓٗٔ -ىػٖٙٔٔا٤بصرم )
 (ٕٗٗأحكاـ القرآف)

 (ٙٓٚاإلعجاز العلمي) توفيق الطيب ٜٓٓٔ

ٔٓٔٓ 
(، رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ٜرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ا٤بصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحف) توفيق بن أٞبد العبقرم

 (ٛٚٔا٤بصاحف)
 (ٙٙٔاإلعجاز البياين) توفيق عاقل ٔٔٓٔ

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٜٚاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػػي) توفيق ٧بمد توفيق علواف ٕٔٓٔ
(، ٗٗ(، التفسػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػوعي)ٙالعلمػػػػػػػي)
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(، ٚ(، اإلعجػػاز العلمػػي)ٔخػػواص القػػرآف)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٓٔمنػػػػػػػػػػػػػػػاىج ا٤بفسػػػػػػػػػػػػػػػرين)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٔٗٓٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٔٚٛالعلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي)

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٙ٘ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٙٔٙا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)

 (ٓٗٗالعلمي)

ٖٔٓٔ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٛٗاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػي) توفيق ٧بمد عز الدين

 (٘ٔٚا٤بوضوعي)
 (ٖٙٔمقاالت عن ا٤بصاحف) تيودكر نولدكة ٗٔٓٔ
 (ٕٖٗاإلعجاز العلمي) ثابت نبيل ٘ٔٓٔ
 (ٕٜ٘اإلعجاز البياين) ثركت أباظة ٙٔٓٔ
 (ٜٕٖٔاإلعجاز البياين) ثريا جودم ٚٔٓٔ
 (ٖ٘ٓٔاإلعجاز البياين) ثريا عبد ا عثماف إدريس ٛٔٓٔ
 (ٗٓ٘ٔاإلعجاز البياين) ثريا كماؿ علي الكومي ٜٔٓٔ
 (ٖٙٔالناسخ كا٤بنسوخ) ثريا ٧بمود عبد الفتاح ٕٓٓٔ

ٕٔٓٔ 
سػيار، أبػو العبػاس الشػيباين  ثعلب أٞبد بػن حيػٓب بػن زيػد بػن

 ىػ( ٜٕٔبالوالء، النحوم)ت 
(، معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين ٗٛإعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)

(، ٓ٘ٔ(، معػػػػػػػػػاين القػػػػػػػػػرآف)ٖٕٔالقػػػػػػػػػرآف)
 (ٙ٘ٔغريب القرآف)

 (ٛ٘ٔمناىج ا٤بفسرين) ثقيل بن ساير بن زيد الشمرم ٕٕٓٔ
 (ٕٙٚاإلعجاز البياين) ىػ(ٖٚٙٔثناء ا األمر تسرم )ت ٖٕٓٔ
 (ٓ٘ٔٔاإلعجاز البياين) ثناء عياش ٕٗٓٔ
 (ٖٜٚاإلعجاز البياين) ثناء ٧بمود قاسم ٕ٘ٓٔ
 (ٖٔٙاإلعجاز العلمي) ج س جور٪بر ٕٙٓٔ
 (ٜٕٔٔالتفسّب ا٤بوضوعي) جابر الشاؿ ٕٚٓٔ
 (ٖٚٗأحكاـ القرآف) ػ( ىٙٔٗٔجاد ا٢بق بن علي بن جاد ا٢بق، شيخ األزىر )  ٕٛٓٔ



083 
 

 )اضقدم/اضرشم(  طحل وروده اضطؤضف م

 (ٕٔٓٔالبياين)اإلعجاز  جار ا ٧بمود الز٨بشرم ٜٕٓٔ
 (ٕٕٓغريب القرآف) جاسر خليل أبو صفية ٖٓٓٔ
 (ٕٛٔٔالتفسّب ا٤بوضوعي) جاسم ٧بمد ا٤بهلهل ٖٔٓٔ

ٖٕٔٓ 
(، منػػػػػػػػػػػػػػػػػاىج ٕٔٛمنػػػػػػػػػػػػػػػػػاىج ا٤بفسػػػػػػػػػػػػػػػػػرين) جاسم ٧بمد سلطاف الفهداكم

 (ٕٛٚا٤بفسرين)
 (ٖٗٙاإلعجاز العلمي) جامعة ا٤بنيا ٖٖٓٔ
 (ٖٓالقراءات) جايد زيداف ٨بلف ٖٗٓٔ

ٖٔٓ٘ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٜاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػاز العػػػػػػػػػػػػػػػػػددم) جربم مصطفى عبد الرزاؽ

 (٘ٙٙالعلمي)
 (ٗٓٔأحكاـ القرآف) جبّب بن غالب، أبو فراس الشاعر ٖٙٓٔ
 (ٛ٘ٙاإلعجاز البياين) جبّب صاحل ٞبادم ٖٚٓٔ
 (ٕٛٚالقراءات) جزاء ٧بمد حسن ا٤بصاكرة ٖٛٓٔ
 (ٜٗالقرآف)معاين  ىػ( ٜٚٔٔجعفر اإلسَباباذم الشيعي ت ) ٜٖٓٔ
 (ٛ٘مقاالت عن ا٤بصاحف) جعفر ا٢بسيِب ٓٗٓٔ

ٔٓٗٔ 

(، منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىج ٕٕأمثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) جعفر السبحاين
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٕ٘ا٤بفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرين)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٕٖا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٖٗا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٕٙٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٚٙٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)

 (ٕٓٚٔا٤بوضوعي)

ٕٔٓٗ 
ا جعفر بػن ٧بمػد البػاقر بػن علػي جعفر الصادؽ )أبو عبد 

 ىػ( ٛٗٔزين العابدين بن ا٢بسْب السبط ا٥بامشي، )ت
(، فضػػػػػػػػػػػػػػػػػائل ٙٔٔالتفسػػػػػػػػػػػػػػػػػّب با٤بػػػػػػػػػػػػػػػػػأثور)

 (ٕٕٓالقرآف)
 (ٖٗ٘ٔالقراءات) جعفر بن إبراىيم السنهورم ٖٗٓٔ
 (ٕٗالناسخ كا٤بنسوخ) ىػ(ٖٕٗجعفر بن مبشر الثقفي، )ت  ٗٗٓٔ
(، ٜٜٛٔ(، القػػػػػػػراءات)ٙٙ٘ٔالقػػػػػػػراءات) جعفر بن مكي ا٤بوصلي ٘ٗٓٔ
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 (ٜٓٓٔ(، القراءات)ٖٜٛٔالقراءات)

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٘ٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػي) جعفر بوا٥برم ٙٗٓٔ
 (ٙ(، خواص القرآف)ٜٗا٤بوضوعي)

 (ٕٜٔاإلعجاز العلمي) جبلؿ ٚٗٓٔ
 (ٕٓ٘ٔاإلعجاز البياين) جبلؿ إبراىيم أٞبد عدم ٛٗٓٔ
 (ٜٛٛا٤بوضوعي)التفسّب  جبلؿ أبو زيد ىليل ٜٗٓٔ
 (ٕٔٛرسم ا٤بصاحف) جبلؿ ا٢بنفي ٓ٘ٓٔ

ٔٓ٘ٔ 
جػػػػػػػبلؿ ا٢بنفػػػػػػػي جػػػػػػػبلؿ البغػػػػػػػدادم إمػػػػػػػاـ مسػػػػػػػجد ا٣بلفػػػػػػػاء 

 )معاصر(
 (ٖٖٔمعاين القرآف)

ٕٔٓ٘ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٙٗاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػي) جبلؿ قّبجا

 (ٕٕالعلمي)
 (ٖٖٔٔالقراءات) جليب الطنتدائي ٖ٘ٓٔ
 (ٜٕٖا٤بصاحف)مقاالت عن  جليل العطية ٗ٘ٓٔ
 (ٖٕٓٔاإلعجاز العلمي) جليل لفتة ٘٘ٓٔ
 (ٖ٘ٗٔ(، القراءات)ٜٙٙالقراءات) ٝباؿ أٞبد فياض ٙ٘ٓٔ
 (ٖٚٓٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٝباؿ البدرم ٚ٘ٓٔ
 (ٜٙٔالناسخ كا٤بنسوخ) ٝباؿ البنا ٛ٘ٓٔ
 (ٕٙٔٔالقراءات) ٝباؿ الدمرداش العسيلي ٜ٘ٓٔ
 (ٜٓٓٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٝباؿ الدين أٞبد القادرم ٓٙٓٔ
 (ٕٖٛاإلعجاز العلمي) ٝباؿ الدين عياد ٔٙٓٔ
 (ٗٔ٘ٔالقراءات) ٝباؿ الدين ٧بمد بن عبد ا بن مالك ٕٙٓٔ

ٖٔٓٙ 
(، ٖٔٛ(، القػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)ٔٙ٘القػػػػػػػػػػػػػػػراءات) ٝباؿ الدين ٧بمد شرؼ

 (ٖٙٛٔ(، القراءات)ٜٛٙالقراءات)
 (ٛٗٙالعلمي)اإلعجاز  ٝباؿ الدين مهراف، عبد العظيم صابر ٗٙٓٔ
 (ٖٜٙٔالقراءات) ٝباؿ الدين ناصر بن عبد ا٢بفيظ بن عبد ا ابن ا٤بهبل ٘ٙٓٔ
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 (ٖٜٚالتفسّب ا٤بوضوعي) ٝباؿ السعيدم ٙٙٓٔ

ٔٓٙٚ 

(، مقػػػػاالت ٜٛمقػػػػاالت عػػػػن ا٤بصػػػػاحف) ٝباؿ الغيطاين
(، مقػػػػػػػػػػاالت عػػػػػػػػػػن ٗٛعػػػػػػػػػػن ا٤بصػػػػػػػػػػاحف)

(، مقػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت عػػػػػػػػػػػػػػػػػن ٖ٘ٔا٤بصػػػػػػػػػػػػػػػػػاحف)
 (ٕٖٓا٤بصاحف)

ٔٓٙٛ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٚٛاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػي) عاصيٝباؿ أمْب 

 (ٖٔالعلمي)

(، إعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب ٔ٘الوقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف كاالبتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء) ٝباؿ بن إبراىيم القرش، أبو عبد الرٞبن ٜٙٓٔ
 (ٙ٘(، الوقف كاالبتداء)ٗٚٔالقرآف)

 (ٕٗٚاإلعجاز العلمي) ٝباؿ حامد السيد حسانْب عجم ٓٚٓٔ
 (ٕٗ٘ٔاإلعجاز البياين) ٝباؿ رفيق ا٢باج علي ٔٚٓٔ
 (ٓٔٔٔاإلعجاز البياين) ٝباؿ شاكر البدرم ٕٚٓٔ
 (ٖٚٔالناسخ كا٤بنسوخ) ٝباؿ صاحل عطايا ٖٚٓٔ
 (٘ٓٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٝباؿ عبد الرٞبن صاحل ٗٚٓٔ

(، الوقػػػػف ٜٕٓمقػػػػاالت عػػػػن ا٤بصػػػػاحف) ٝباؿ عبد العزيز أٞبد ٘ٚٓٔ
 (ٖٕٙكاالبتداء)

 (ٖٙ٘اإلعجاز العلمي) ٝباؿ عبد ا أبو مرؽ ٙٚٓٔ
 (ٗٓٓٔاإلعجاز البياين) ٝباؿ عبد الناصر عيد عبد العظيم علي ٚٚٓٔ
 (ٕٖ٘مقاالت عن ا٤بصاحف) ٝباؿ فتحي عبد القوم ٛٚٓٔ
 (ٕٜٗٔالقراءات) ٝباؿ فياض، تلخيص عبده إبراىيم الراجحي ٜٚٓٔ
 (ٕ٘ٔمقاالت عن ا٤بصاحف) ٝباؿ قطب ٓٛٓٔ
 (ٕٛٙالقراءات) ٝباؿ ٧بمد بن ٧بمد الزاحم ٔٛٓٔ
 (ٕٓٛمقاالت عن ا٤بصاحف) ٝباؿ ٧بمد ٧برز ٕٛٓٔ
 (ٛٙمقاالت عن ا٤بصاحف) ٝباؿ ٧بمود أبو حساف ٖٛٓٔ
 (ٙٔٔمناىج ا٤بفسرين) ٝباؿ ٧بمود أٞبد أبو حساف ٗٛٓٔ
 (ٖٜٓاإلعجاز البياين) ٝباؿ ٧بمود حسن أبو حساف ٘ٛٓٔ
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 (ٕٗٙٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٝباؿ ٧بمود ٧بمد ٙٛٓٔ
 (ٗٔاإلعجاز العلمي) ٝباؿ مهراف ٚٛٓٔ
 (ٚٓٗالتفسّب ا٤بوضوعي) ٝباؿ يوسف أٞبد نايفة ٛٛٓٔ
 (ٔٗٚاإلعجاز البياين) ٝباالت رجا رشيد بدراف ٜٛٓٔ
 (ٕٛٔٔاإلعجاز البياين) ٝبانة خالد ٧بمد ا٤بشهداين ٜٓٓٔ
 (ٖٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٝبعاف عبدا سركر الغامدم ٜٔٓٔ
 (ٜٜٖٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٝبعة أمْب عبد العزيز ٕٜٓٔ
 (ٔٓ٘ٔالقراءات) ٝبعة حسْب ٧بمد ٖٜٓٔ
 (ٕٔٙٓ(، القراءات)ٔٔأسباب النزكؿ) ٝبعة سهل ٜٗٓٔ
 (ٖ٘ٚٔالقراءات) ٝبعة عبد البديع رمضاف ٜ٘ٓٔ

(، ٖ٘ٙٔ(، القػػػراءات)ٔٗأحكػػػاـ القػػػرآف) ٝبعة ٧بمد األحوؿ ٜٙٓٔ
 (ٖٛٛأحكاـ القرآف)

 (ٕ٘ٛالقراءات) ٝبعة ٧بمد علوة ٜٚٓٔ
 (ٖ٘ٓإعراب القرآف) ٝبيل أٞبد ظفر ٜٛٓٔ
 (ٕٔٔغريب القرآف) ٝبيل أكرب ٜٜٓٔ
 (ٖٓاإلعجاز العددم) ٝبيل ديباجة ٓٓٔٔ
 (ٜٖٗٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٝبيل غازم ٔٓٔٔ
 (ٜٓٔمناىج ا٤بفسرين) ٝبيلة زياف ٕٓٔٔ
 (ٖٛٗاإلعجاز العلمي) ٝبيلة عبد ا حسن سقا ٖٓٔٔ
 (ٖٖٚالتفسّب ا٤بوضوعي) ٝبيلة عبدا حسن ٗٓٔٔ
 (ٕٓٓٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٝبيلة ٧بمد ا١بوىر ٘ٓٔٔ
 (ٕٕٚمناىج ا٤بفسرين) ٝبيلة ٧بمد بشّب الغزايل ٙٓٔٔ
 (ٕٚٚٓالقراءات) ٝبيلة ٧بمد عرنوس ٚٓٔٔ

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٖٚمنػػػػػػػػػػػػػػػاىج ا٤بفسػػػػػػػػػػػػػػػرين) ٝبيلة موجارم ٛٓٔٔ
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٗٓ٘ٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
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 (ٖٕ٘ٔالبياين)
 (ٜٙٙاإلعجاز البياين) جناف منصور كاظم ا١ببورم ٜٓٔٔ
 (ٖٛخواص القرآف) جهاد علي أبو زيد ٓٔٔٔ

ٔٔٔٔ 
(، أحكػػػػػػػػػػػػػاـ ٙٛٙالتفسػػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػوعي) جهاد ٧بمد بو٪با تنجونج

 (ٜٕٙالقرآف)
 (ٜٓٓالتفسّب ا٤بوضوعي) جهاد ٧بمد فيصل العبد ا ٕٔٔٔ
 (ٖٔاإلعجاز البياين) النصّباتجهاد ٧بمد فيصل  ٖٔٔٔ
 (ٗٛاإلعجاز العلمي) جهينة ا٢بموم ٗٔٔٔ
 (ٕٚٗأحكاـ القرآف) جواد بن سعد بن جواد الكاظمي ٘ٔٔٔ
 (ٖ٘٘القراءات) جواد كاظم عناد ٙٔٔٔ
 (ٖٔ٘ٔالتفسّب ا٤بوضوعي) جوادم إملي ٚٔٔٔ
 (ٜٜٔاإلعجاز البياين) جواىر بنت راشد الرشود ٛٔٔٔ

ٜٔٔٔ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٘ٛٗاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين) بنت علي ا٢بمادمجواىر 

 (ٜٔ(، مناسبات القرآف)ٖٛٗالبياين)

ٕٔٔٓ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٕ٘مناسػػػػػػػػػػػػػػػػبات القػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) جواىر زعيب ٧بمد الزىراين

 (ٜٕٚٔالبياين)

ٕٔٔٔ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػي) جواىر ٧بمد سركر باسلـو

 (ٕٛا٤بوضوعي)
 (ٕٕٗالعلمي)اإلعجاز  جودت سعيد ٕٕٔٔ
 (ٜٙٓٔاإلعجاز العلمي) جوشكوف ديليبك ٖٕٔٔ
 (ٖٕٗمناىج ا٤بفسرين) جولد زيهر ٕٗٔٔ
 (ٖ٘معاين القرآف) ( ىٖٔٗٔجومي أبو بكر بن ٧بمود النيجّبم )  ٕ٘ٔٔ
 (ٙٚٓٔالتفسّب ا٤بوضوعي) جوىرم طنطاكم، مصطفى ا٢بليب ٕٙٔٔ
 (ٕٙا٤بفسرين)مناىج  جيهاف التجاين الصديق عباس ٕٚٔٔ
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٖٙٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) حاًب البشتاكم ٕٛٔٔ
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(، ٙٚ٘(، اإلعجػاز العلمػي)ٕٔ٘العلمي)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٓٛ٘اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي)

(، ٙٛ٘(، اإلعجػاز العلمػي)ٖٛ٘العلمي)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٛٛ٘اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي)

 (ٚٗٙ(، اإلعجاز العلمي)٘ٛ٘العلمي)
 (ٜٛالبياين)اإلعجاز  حاًب حسْب علي ٜٕٔٔ
 (ٜٙٔمقاالت عن ا٤بصاحف) حاًب صاحل الضامن ٖٓٔٔ

ٖٔٔٔ 
حارث الػوراؽ ا٢بػارث بػن علػي أبػو القاسػم الػػخراساين، )ت 

 ىػ(ٗؽ 
(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٗٓٔمتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)

 (ٜٕٔالقرآف)

(، أحكػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ٜٕٚمنػػػػػػػػػػػػػػػػاىج ا٤بفسػػػػػػػػػػػػػػػػرين) حارث ٧بمد سبلمة العيسى ٕٖٔٔ
 (ٚٗٗالقرآف)

 (ٜٚٙاإلعجاز البياين) السبعاكمحاـز ذنوف إ٠باعيل  ٖٖٔٔ
 (ٛٙالقراءات) حاـز سليماف ا٢بليب ٖٗٔٔ
 (ٕٜٖٔالقراءات) حاـز سليماف ا٢بلي ٖ٘ٔٔ
 (ٜمقاالت عن ا٤بصاحف) حاـز عجور ٖٙٔٔ
 (ٖٛٔٔالتفسّب ا٤بوضوعي) حاـز علي أٞبد بدرانة ٖٚٔٔ
 (ٓٙمناسبات القرآف) حاـز علي كماؿ ٖٛٔٔ
 (ٖٖٚٔاإلعجاز البياين) حازية بنت حسْب ٜٖٔٔ
 (ٔٗٗٔالتفسّب ا٤بوضوعي) حاسن بن علي صواف الغامدم ٓٗٔٔ

حػػافظ إبػػراىيم بػػن مصػػطفى، ا٣بطيػػب ٔبػػامع نشػػا٪بي ٧بمػػد  ٔٗٔٔ
 باشا

 (ٗٔعد اآلم)

 (ٓٓٔخواص القرآف) ىػٜٙٗحافظ أكهبي، كاف حيان سنة  ٕٗٔٔ
 (ٕ٘ٗٔالقراءات) حافظ تاج أفسر ٖٗٔٔ
 (ٖٕ٘ٔالتفسّب ا٤بوضوعي) حافظ صاحل ٗٗٔٔ
 (ٖٕٛالقراءات) حافظ كبلف ٘ٗٔٔ
 (ٙٔأحكاـ القرآف) حافظ ٧بمد إكراـ ا٢بق ٙٗٔٔ
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 (ٗٗ٘ٔالقراءات) حافظ ٧بمد عبد ا٢بي ٚٗٔٔ
 (ٜٜٚٔالقراءات) حافظ نصّب الدين ٧بمد ٛٗٔٔ

ٜٔٔٗ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٘ٚاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػػي) حامد أٞبد حامد

 (ٜٓٗالعلمي)

ٔٔ٘ٓ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٓٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػي) األٞبد حامدحامد 

 (ٜ٘ا٤بوضوعي)
 (ٜٗٛاإلعجاز العلمي) حامد ا١بوىرم ٔ٘ٔٔ
 (ٖٖالتفسّب ا٤بوضوعي) حامد السيد عبد العزيز الشيخ ٧بمد ٕ٘ٔٔ
 (ٖٛٗاإلعجاز العلمي) حامد الغوايب ٖ٘ٔٔ
 (ٖٜٛالقراءات) حامد بن عبد الفتاح البالوم الركمي ٗ٘ٔٔ
 (ٖ٘قواعد التفسّب كأصولو) بن عبد ا العليحامد  ٘٘ٔٔ
 (ٓٙالتفسّب با٤بأثور) حامد بن يعقوب بن يوسف الفريح ٙ٘ٔٔ

ٔٔ٘ٚ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜٜٓاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػػػاين) حامد صادؽ حامد قنيبػي

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٓٙٙا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
 (ٓٗٛالبياين)

 (ٜٕٚالقراءات) حامد صبحي ٧بمد حامد ٛ٘ٔٔ
 (ٕ٘ٛاإلعجاز البياين) حامد عبد الرٞبن ٜ٘ٔٔ

ٔٔٙٓ 
(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٜٖٔمتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) حامد عبد ا أٞبد العلي

 (ٕٕٛالقرآف)
 (ٚٚٔاإلعجاز العلمي) حامد عطية ٧بمد ٔٙٔٔ

(، أحكػػػػػػػػػػػػػاـ ٛٗ٘التفسػػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػوعي) حامد ٧بمد علي خريشة ٕٙٔٔ
 (ٕ٘٘القرآف)

 (ٚٔٗأحكاـ القرآف) حامد ٧بمود إ٠باعيل ٖٙٔٔ
 (ٕٓٓخواص القرآف) ا ا٢بفناكمحبشي فتح  ٗٙٔٔ

حبػػيش التفليسػػي حبػػيش بػػن إبػػراىيم بػػن ٧بمػػد، أبػػو الفضػػل  ٘ٙٔٔ
 الكمايل الطبيب

 (ٖٙاألشباه كالنظائر)
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 (ٖٛالناسخ كا٤بنسوخ) ىػ(ٕ٘ٓحجاج بن ٧بمد ا٤بصيصي األعور، )ت  ٙٙٔٔ
 (ٛٙ٘ٔاإلعجاز البياين) حجاج عريب رمضاف أٞبد ٚٙٔٔ
 (ٜٜعد اآلم) سعبويوحجازم بن  ٛٙٔٔ
 (ٖٗٗٔاإلعجاز البياين) حداد ٜٙٔٔ

(، اإلعجػػػػػػػػػػاز ٜٕٗالتفسػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػوعي) حداد )االستاذ حداد( ٓٚٔٔ
 (ٕٗٗالعلمي)

 (ٗٛ٘ٔاإلعجاز البياين) حدة سابق ٔٚٔٔ
 (ٓٛأمثاؿ القرآف) حديوم حبلكة ٕٚٔٔ
 (ٕٔٓاإلعجاز البياين) حـر فضل السيد ٧بمد ٖٚٔٔ

ٔٔٚٗ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٘ٚمناسػػػػػػػػػػػػػػػػبات القػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) البيطارحساـ 

 (ٖٔٙالبياين)
 (ٗٔٔخواص القرآف) حساـ الدين أبو السعود ٘ٚٔٔ
 (ٕٛمقاالت عن ا٤بصاحف) حساـ الدين الوراؽ ٙٚٔٔ

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜٙاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػي) حساـ الدين عبد الرٞبن ا٤بطردم ٚٚٔٔ
 (٘ٚٔا٤بوضوعي)

 (ٖٓ٘ٔالقراءات) حساـ الدين ٧بسن اليامي ٛٚٔٔ
 (ٕٔٚأحكاـ القرآف) حساـ الدين موسى عفانة ٜٚٔٔ
 (ٔمناىج ا٤بفسرين) حساـ بن حسن صرصور ٓٛٔٔ
 (ٕٚٔاإلعجاز البياين) حساـ عدناف رحيم ٔٛٔٔ

ٕٔٔٛ 

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٕٛخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواص القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) حساف مشسي باشا
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٚٔٔالعلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي)

(، خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواص ٖٕٗا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜٖٕالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٕٙ٘ٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٗٓٔالعلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٙ٘ٚا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
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(، ٘٘ٛ(، اإلعجػاز العلمػي)ٕٔ٘العلمي)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٕٙٔخػػػػػػػػػػػػػػػػواص القػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)

 (ٚٗ٘العلمي)
 (ٖٚٔ)خواص القرآف حساف مشيسي ٖٛٔٔ
 (ٕٔٙرسم ا٤بصاحف) حساف عبد ا٢بي الفرماكم ٗٛٔٔ
 (ٖٕٓٔالتفسّب ا٤بوضوعي) حسب الرسوؿ العباس ٧بمد ٘ٛٔٔ
 (ٛٛٙاإلعجاز البياين) حسن إبراىيم عقل ٙٛٔٔ

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٖٕٜاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) حسن أبو العنْب ٚٛٔٔ
 (ٖٕٗالعلمي)

ٔٔٛٛ 
اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػاز (، ٖٛ٘أحكػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) حسن أٞبد بلغيث العمرم

 (٘ٛٓٔالبياين)
 (ٜ(، التفسّب ا٤بوضوعي)ٖأحكاـ القرآف) حسن أٞبد عمر اليك ٜٛٔٔ

ٜٔٔٓ 
(، مقػػػاالت عػػػن ٜٚٔالتفسػػػّب ا٤بوضػػػوعي) حسن أٞبد ٧بمد جرب

 (ٛٛٔا٤بصاحف)
 (ٕ٘ٓٔاإلعجاز البياين) حسن أٞبد مهاكش ٜٔٔٔ

ٜٕٔٔ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػّب ٖٛٓالتفسػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػوعي) حسن الباش

 (ٕ٘ٓٔا٤بوضوعي)
 (ٖٓٗالقراءات) حسن ا٢بسيِب القارم ٖٜٔٔ
 (ٔٓٓٔالتفسّب ا٤بوضوعي) حسن السيد السيد عاشور ٜٗٔٔ
 (ٖٔٙاإلعجاز العلمي) حسن الشرقاكم ٜ٘ٔٔ
 (ٚٔ٘اإلعجاز العلمي) حسن الشقرماين ٜٙٔٔ

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٕ٘ٗاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين) حسن العماؿ ٜٚٔٔ
 (ٕٖٚٔالبياين)

 (ٕ٘مناىج ا٤بفسرين) ا٤بعتمدحسن  ٜٛٔٔ
 (ٓٚٔالقراءات) حسن النشار ٜٜٔٔ
 (ٖٓٔاإلعجاز البياين) حسن أمْب ٨بيمر ٕٓٓٔ
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 (ٕٚٗالتفسّب ا٤بوضوعي) حسن بشّب صديق ٕٔٓٔ

حسػػػػن بػػػػن أٞبػػػػد بػػػػن ا٢بسػػػػن بػػػػن أٞبػػػػد بػػػػن ٧بمػػػػد العطػػػػار  ٕٕٓٔ
 ا٥بمذاين

 (ٖٕ٘ٔالقراءات)

 (٘ٙ٘القراءات) حسن بن أٞبد بن حسن مهاـ ٖٕٓٔ
 (ٖٜقواعد التفسّب كأصولو) حسن بن أٞبد بن عبد الرٞبن البنا الساعاٌب ٕٗٓٔ
 (ٕٖٔمقاالت عن ا٤بصاحف) حسن بن إدريس عزكزم ٕ٘ٓٔ

ٕٔٓٙ 
(، رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ٓٗٚالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءات) حسن بن خلف ا٢بسِب

 (ٜٚٚٔ(، القراءات)ٕٓٔا٤بصاحف)

ٕٔٓٚ 
التفسػػػػػػػػػّب (، ٗقواعػػػػػػػػػد التفسػػػػػػػػػّب كأصػػػػػػػػػولو) حسن بن صاحل ا٢بميد

 (٘ٛٚا٤بوضوعي)

ٕٔٓٛ 
حسػػػػػػن بػػػػػػن عبػػػػػػد ا بػػػػػػن حسػػػػػػن اليمػػػػػػِب ا٤بكػػػػػػي ا٤بشػػػػػػهور 

 ىػٖٜ٘بالسمرقندم ، كاف حيان سنة 
 (ٕٖ(، خواص القرآف)ٓٙخواص القرآف)

 (ٖٛٓٔالقراءات) حسن بن علي البدرم ٜٕٓٔ
 (ٕٚٚٔ(، القراءات)ٗٗالقراءات) حسن بن علي ا٤بدابغي ٕٓٔٔ
 (ٕٕٓٔالقراءات) حسن بن علي بن خاطر ٕٔٔٔ
 (ٕٓٙٔالتفسّب ا٤بوضوعي) حسن بن علي بن منيع الشهراين ٕٕٔٔ

ٕٖٔٔ 

(، اإلعجػػػػػػػػػػاز ٕ٘ٓالتفسػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػوعي) حسن بن ٧بمد باجودة
(، ٔٚ(، مناسػػػبات القػػػرآف)ٙٛ٘ٔالبيػػػاين)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٜ٘٘اإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين)
(، ٜٙ٘(، اإلعجػػػػاز البيػػػػاين)ٜٗ٘البيػػػػاين)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٜٚ٘اإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين)
(، ٜٜ٘(، اإلعجػػػػاز البيػػػػاين)ٜٛ٘البيػػػػاين)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٓٓٙاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين)
(، ٗٓٙ)(، اإلعجػػػػاز البيػػػػاينٔٓٙالبيػػػػاين)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٕٓٙاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين)
(، ٘ٓٙ(، اإلعجػػػػاز البيػػػػاين)ٖٓٙالبيػػػػاين)
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(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٛٓٙاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين)
(، ٖٜ٘(، اإلعجػػػػاز البيػػػػاين)ٜٓٙالبيػػػػاين)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٙٓٙاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين)
(، ٚٓٙ(، اإلعجػػػػاز البيػػػػاين)ٓٔٙالبيػػػػاين)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػاز ٕٕٛٔاإلعجػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػاين)
جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز (، اإلعٖٚٗٔالبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٓٙ٘ٔالبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٕٚٔالبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين)

 (ٗٙ٘ٔا٤بوضوعي)
 (ٙٔأسباب النزكؿ) حسن بن ٧بمد بن علي شبالة البلوط ٕٗٔٔ
 (ٙٙعد اآلم) حسن بنفلقيو ٕ٘ٔٔ

ٕٔٔٙ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٗٗأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباب النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزكؿ) حسن جليك قايا

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٖٙالعلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي)
 (ٖٓٗا٤بوضوعي)

ٕٔٔٚ 
(،اإلعجػػػػػػػػػػػػاز ٚٗٙالتفسػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػوعي) حسن حامد عطية

 (ٗ٘ٗالعلمي)
 (ٜٛمقاالت عن ا٤بصاحف) حسن حسْب ٕٛٔٔ
 (ٜٜٔاإلعجاز العلمي) حسن حطيط ٜٕٔٔ
 (ٕ٘ٔإعراب القرآف) حسن حليب ٕٕٓٔ

ٕٕٔٔ 
(، ٖٚٔرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ا٤بصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحف) حسن حنفي سرم

(، رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ٛ٘ٛٔالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)
 (ٜٖٔا٤بصاحف)

ٕٕٕٔ 
مقػػاالت (، ٔٓٔمقػػاالت عػػن ا٤بصػػاحف) حسن خالد

 (ٜ٘ٔعن ا٤بصاحف)
 (ٓٗالقراءات) حسن خلف ا٢بسِب ٖٕٕٔ
 (ٜٕٓخواص القرآف) حسن رمضاف ٕٕٗٔ
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 (ٓٙ٘اإلعجاز البياين) حسن شرباؽ ٕٕ٘ٔ
 (ٜٔاإلعجاز العلمي) حسن شريف ٕٕٙٔ
 (ٖٙٛاإلعجاز العلمي) حسن صاحل العناين ٕٕٚٔ

ٕٕٔٛ 

 (،ٖٔٛالتفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي) حسن ضياء الدين ٧بمد عَب
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٘ٓٔالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٕٚٗٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)

(، ٙٛ٘(، اإلعجػػػاز البيػػػاين)ٖٓٗالعلمػػػي)
 (ٜٜالقراءات)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٕٗٓاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين) حسن طبل ٜٕٕٔ
 (ٖٓٛالبياين)

 (ٖٕٔإعراب القرآف) حسن طو البخارم ٖٕٓٔ
 (ٖٕٔاإلعجاز البياين) حسن عباس ٖٕٔٔ
 (ٙمقاالت عن ا٤بصاحف) العبادلةحسن عبد ا١بليل  ٕٖٕٔ

ٕٖٖٔ 
(، ٓٙ(، القػػػراءات)ٔٙٔاإلعجػػػاز البيػػػاين) حسن عبد ا١بليل عبد الرحيم علي

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٗاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين)
 (ٕٕٔا٤بوضوعي)

 (ٖٓفضائل القرآف) حسن عبد ا٢بسْب الصا٢بي ٖٕٗٔ
 (ٔ٘ٔمناىج ا٤بفسرين) حسن عبد الرٞبن ٧بمد أٞبد ٖٕ٘ٔ

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٙٗٙاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) الفتاح أٞبدحسن عبد  ٖٕٙٔ
 (ٛٛٓٔالبياين)

ٕٖٔٚ 
(، مناسػػػػػػػػػػػػػبات ٚٓٚاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػاين) حسن عبد الكرمي شحود

 (٘ٓٔالقرآف)
 (ٙ٘ٔالناسخ كا٤بنسوخ) حسن عبد ا العصيمي ٖٕٛٔ

ٕٖٜٔ 
(، مناسػػػػػػػػػػبات ٕٛٛٔاإلعجػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػاين) حسن عبيدك

 (ٖٖٔالقرآف)
(، مناسػػػػػػػػػػػػػبات ٘ٗٛاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػاين) حسن عثماف عدكاف ٕٓٗٔ
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 (ٚٔٔالقرآف)
 (٘ٚٔمناىج ا٤بفسرين) حسن عزكزم ٕٔٗٔ
 (ٖٕٗغريب القرآف) حسن علي كردية ٕٕٗٔ
 (ٖٙٗالتفسّب ا٤بوضوعي) حسن ٧بجوب ٞبزة أٞبد ٖٕٗٔ
 (ٙٙٗالتفسّب ا٤بوضوعي) حسن ٧بمد البلبيسي ٕٗٗٔ
 (ٕٔٗٔالقراءات) حسن ٧بمد حسن الباجورم ٕ٘ٗٔ
 (ٙٛمناىج ا٤بفسرين) حسن ٧بمد عبد ا٥بادم شداد ٕٙٗٔ

ٕٔٗٚ 
(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٘ٔمتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) حسن ٧بمد موسى

(، ٙٛٔ(، غريػػػػػػػػػػػب القػػػػػػػػػػػرآف)ٖٗالقػػػػػػػػػػػرآف)
 (ٜٔمعاين القرآف)

 (ٜٕٗاإلعجاز العلمي) حسن ٧بمود ٕٛٗٔ
 (ٖٜٔاإلعجاز البياين) حسن ٧بمود حسن ٜٕٗٔ
 (ٛٚٗٔالبياين)اإلعجاز  حسن مسعود الطوير ٕٓ٘ٔ

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٕٙٚاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين) حسن مسعود الطوير ٕٔ٘ٔ
 (ٜٗٔ(، مناىج ا٤بفسرين)ٚٔٗالعلمي)

 (ٕٙٚٓالقراءات) حسن مصطفى ٧بمد أبو شحاذة ٕٕ٘ٔ
 (ٕ٘ٔاإلعجاز العلمي) حسن مظفر الرزك ٖٕ٘ٔ

(، مقػػاالت ٜٖٔمقػػاالت عػػن ا٤بصػػاحف) حسن منصور ٕٗ٘ٔ
 (ٓٛٔعن ا٤بصاحف)

 (ٖٕٗخواص القرآف) حسن نعمة ٕ٘٘ٔ

ٕٔ٘ٙ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٚٚٔأحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) حسن نور حسن

 (ٖٔٚا٤بوضوعي)
 (ٕٔٙالتفسّب ا٤بوضوعي) حسن ىادم ٧بمد عباس ٕٚ٘ٔ
 (ٓٚٔاإلعجاز العلمي) حسن ياسْب عبد القادر ٕٛ٘ٔ
 (ٖٙٚاإلعجاز العلمي) حسن يوسف شهاب الدين ٜٕ٘ٔ
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 (ٜ٘ٔا٤بفسرين)مناىج  حسن يونس حسن عبيدك ٕٓٙٔ
 (ٕٜٔاإلعجاز البياين) حسناء ٧بمد حسْب فلمباف ٕٔٙٔ
 (ٚٗٔٔالتفسّب ا٤بوضوعي) حسنات عوض ساٌب ٕٕٙٔ

ٕٖٔٙ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٛٙاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػي) حسُب ٞبداف الدسوقي ٞبامة

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٗٚٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
 (ٛٓٗ(، اإلعجاز العلمي)ٜٕٗالعلمي)

 (ٜٕٚاإلعجاز العلمي) حسُب عبد ا٢بكيم رشواف ٕٗٙٔ
 (ٗٛ٘ٔالتفسّب ا٤بوضوعي) حسِب أمْب مصرم ٕ٘ٙٔ
 (ٕ٘ٙالقراءات) حسِب شيخ عثماف ٕٙٙٔ
 (٘ٔٗأحكاـ القرآف) حسنْب بن حسنْب فلمباف ٕٚٙٔ
 (ٜٕٓٔالقراءات) حسنْب بن عبد ا بن عبد القادر ٕٛٙٔ
 (ٖٙأسباب النزكؿ) حسْب أٞبد أمْب ٜٕٙٔ
 (ٕٗ٘اإلعجاز البياين) كتانة  حسْب أٞبد حسْب ٕٓٚٔ
 (ٖٗاإلعجاز العددم) حسْب آؿ ا٢باج يونس ٕٔٚٔ
 (ٖٕ٘القراءات) حسْب األقسرائي ا٤بعركؼ بابن البّبم ٕٕٚٔ
 (ٕٗٔالوقف كاالبتداء) حسْب ا١بوىرم السردم ٖٕٚٔ
 (ٖٓٓالقراءات) حسْب بن حسْب أصفهاين ٕٗٚٔ
 (ٖٕٛا٤بصاحف)رسم  حسْب بن عثماف القارئ ٕ٘ٚٔ
 (ٕٚٔرسم ا٤بصاحف) حسْب بن علي األماسي ٕٙٚٔ
 (ٕٚٗرسم ا٤بصاحف) ىػٗٙٓٔحسْب بن علي األماسي، توُب سنة  ٕٚٚٔ
 (ٕٕ٘ٔالقراءات) حسْب بن علي ا٢بصِب ٕٛٚٔ
 (ٕٕٙٔالقراءات) حسْب بن علي ا٢بصِب ٜٕٚٔ
 (ٕٔٛالقراءات) حسْب بن علي السمبليل ٕٓٛٔ

ٕٔٛٔ 
(، قواعػػػػػػػػد ٖٛقواعػػػػػػػػد التفسػػػػػػػػّب كأصػػػػػػػػولو) بن حسْب ا٢بريبحسْب بن علي 

 (ٗٙالتفسّب كأصولو)
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 (ٜٓٙالقراءات) حسْب بن ٧بمد بن صاحل العواجي ٕٕٛٔ
 (ٖٓ٘مناىج ا٤بفسرين) حسْب بن ٧بمد شريف ىاشم ٖٕٛٔ
 (ٓٚٙٔالقراءات) حسْب بن مسعود البغوم ٕٗٛٔ
 (٘ٓٚاإلعجاز البياين) حسْب ٝبعة ٕ٘ٛٔ
 (ٕٙاإلعجاز البياين) حامد عبد ا٥بادمحسْب  ٕٙٛٔ
 (ٕ٘ٓفضائل القرآف) حسْب حسن سبلمة ٕٚٛٔ
 (ٕٗالقراءات) حسْب خطاب ٕٛٛٔ
 (ٜٙمناىج ا٤بفسرين) حسْب دركيش حنتوش ٜٕٛٔ
 (ٖ٘٘التفسّب ا٤بوضوعي) حسْب دركيش مطر مدعث الشمرم ٜٕٓٔ
 (ٖٚٔاإلعجاز البياين) حسْب رشيد األسود العظامات ٜٕٔٔ

ٕٜٕٔ 

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٛٛٗاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) حسْب رضواف سليماف اللبيدم
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٚٗٚالعلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٜٚٓٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)

 (ٖٜٙ(، اإلعجاز العلمي)ٖٔ٘العلمي)

ٕٜٖٔ 
(، اإلعجػػػػػػػاز ٓٚٔٔالتفسػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػوعي) حسْب سليم

 (ٖ٘العددم)
 (ٖٗٛالتفسّب ا٤بوضوعي) حسْب سليماف سليماف ٜٕٗٔ
 (ٓٗٙاإلعجاز البياين) عبد البارم رمضافحسْب  ٜٕ٘ٔ
 (٘ٗٛالتفسّب ا٤بوضوعي) حسْب عبد ا١بليل عبد الرحيم ٜٕٙٔ
 (ٕٓٚالتفسّب ا٤بوضوعي) حسْب عبد القادر يوسف مصطفى ٜٕٚٔ
 (ٕٔٙٔالتفسّب ا٤بوضوعي) حسْب عبد ا٥بادم ٧بمد ٜٕٛٔ
 (ٔٓٗٔالقراءات) حسْب عطواف ٜٜٕٔ
 (ٕٚٔمناىج ا٤بفسرين) حسْب علي القيسي ٖٓٓٔ
 (ٕٕٓمناىج ا٤بفسرين) حسْب علي حسْب ا٢بريب ٖٔٓٔ
 (ٜٚٛاإلعجاز البياين) حسْب علي عبد شبع ٕٖٓٔ
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ٖٖٔٓ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٔٛٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) حسْب عيسى

 (ٚٛٔالعلمي)
 (ٖٗمناىج ا٤بفسرين) حسْب كماؿ الشامي ٖٗٓٔ
 (ٕٙالقراءات) حسْب ٧بمد عواجي ٖ٘ٓٔ
 (ٚٔمعاين القرآف) ٧بمد معوضحسْب  ٖٙٓٔ
 (ٕٙٔأحكاـ القرآف) حسْب ٧بمود الطباطبائي ٖٚٓٔ
 (ٜٓٗاإلعجاز البياين) حسْب مصطفى حسْب غوامنة ٖٛٓٔ
 (ٕٚ٘ٔالتفسّب ا٤بوضوعي) حسْب مظاىرم ٜٖٓٔ
 (ٓٚمقاالت عن ا٤بصاحف) حسْب ناجي ٧بيي الدين ٖٓٔٔ
 (ٕٕٓاإلعجاز البياين) حسْب ناصر سرار ٖٔٔٔ

ٖٕٔٔ 

(، أمثػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ٜٖٓاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػي) حسْب نصار
(، ٜٕٙ(، اإلعجػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػاين)ٖالقػػػػػػػػػػرآف)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٖٙٓاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين)
(، ٖٓٔ(، اإلعجػػػػاز البيػػػػاين)ٖٛٓالبيػػػػاين)

 (ٙٙٙاإلعجاز العلمي)
 (ٕٛٔمقاالت عن ا٤بصاحف) حسْب كايل ٖٖٔٔ
 (ٚٚٔخواص القرآف) حصة بنت راشد بن عبد ا ا٤بزيد ٖٗٔٔ
 (ٕٛٛالتفسّب با٤بأثور) حصة عبد الرٞبن التوجيرم ٖ٘ٔٔ

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػاز ٜٖٗٔاإلعجػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػاين) حصة عبد ا فهد الرميح ٖٙٔٔ
 (ٖٗٗٔالبياين)

 (ٖٓٛالتفسّب ا٤بوضوعي) حصة عبدا ٧بمد ا٤بنصور ٖٚٔٔ

ٖٔٔٛ 

حفػػػص الػػػدكرم حفػػػص بػػػن عمػػػر بػػػن عبػػػد العزيػػػز،  األزدم 
 ( ىٕٙٗالقارئ )البغدادم الضرير أبو عمر 

(، األشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباه ٗٓٔمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)
(، ٘ٓٔ(، أحكػػػػػػػاـ القػػػػػػػرآف)ٕٔكالنظػػػػػػػائر)

(، ٜٕٗٔ(، القػػػػػػػػػػػراءات)ٕٜ٘القػػػػػػػػػػػراءات)
 (ٚٛالوقف كاالبتداء)

 (٘ٗٚاإلعجاز البياين) حفظة أرسبلف الرشيد علي ٜٖٔٔ
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 (ٓ٘ٓٔاإلعجاز البياين) حفظي حافظ ٧بمد أشتية ٕٖٓٔ

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٖٓٓالبيػػػػػػػػػػػػػػاين)اإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز  حفِب ٧بمد شرؼ ٕٖٔٔ
 (ٜٜٕ(، اإلعجاز البياين)ٖٖٔالبياين)

 (٘ٚٗٔالقراءات) حقي إ٠باعيل ٧بمود السامرائي ٕٕٖٔ
 (ٙٗٙالقراءات) حقي إ٠باعيل ٧بمود الفارس ٖٕٖٔ

ٖٕٔٗ 

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٜٔالتفسػػػػػػػػػػػػػػػػّب با٤بػػػػػػػػػػػػػػػػػأثور) حكمت بشّب ياسْب ا٤بوصلي
(، ٕٗٓ(، التفسػػػّب با٤بػػػأثور)ٕٕٓبا٤بػػػأثور)

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٗٛالتفسػػػػػػػػػػػػػػػػّب با٤بػػػػػػػػػػػػػػػػػأثور)
(، ٖٓ(، التفسػػػػػػّب با٤بػػػػػػأثور)ٕٔٓبا٤بػػػػػػأثور)
 (ٕٜٔالقراءات)

 (ٜٙٗالتفسّب ا٤بوضوعي) حكمت عبيد ا٣بفاجي ٕٖ٘ٔ
 (ٜأمثاؿ القرآف) حكمت علي أصغر حكمت، )توُب ُب القرف الرابع عشر( ٕٖٙٔ
 (ٜٖ٘ٔاإلعجاز البياين) حكمت فرج البدرم ٕٖٚٔ

ٖٕٔٛ 
زاده ٧بمػػد بػػن عبػػد ا٢بميػػد البغػػدادم، كػػاف حيػػان حكػػيم بػػن 

 ىػ ٓٙٓٔسنة 
 (ٙٔٔالوقف كاالبتداء)

ٖٕٜٔ 
حكيم شاه ٧بمد بن مبارؾ القزكيِب، شاه ا٥بركم، ٍب الركمػي 

 ىػ(ٕٜٓا٢بنفي، )ت
 (ٕٓٔمناسبات القرآف)

 (ٔٓٔالتفسّب ا٤بوضوعي) حلمي عبد الرزاؽ ٖٖٓٔ
 (ٖٚٔا٤بفسرين)مناىج  حليمة عيسى حسن األطرش ٖٖٔٔ
 (ٖٓٗٔاإلعجاز البياين) حليمة مدرس بوداكد ٕٖٖٔ
 (ٖٚٔأحكاـ القرآف) ٞباد رضواف ٞباد ٖٖٖٔ
 (ٖٜٗاإلعجاز العلمي) ٞبادة أٞبد العائدم ٖٖٗٔ
 (ٜ٘ٔاإلعجاز العلمي) ٞبادة الدببلين ٖٖ٘ٔ
 (ٛٔ٘اإلعجاز العلمي) ٞبادم العبيدم ٖٖٙٔ
 (٘٘التفسّب با٤بأثور) ٞبادم ٧بمد رشدم ا٤بصرم ٖٖٚٔ
(، مناسػػػػػػػػػػػػػبات ٔٔٚاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػاين) ٞبد أٞبد عيسى ٖٖٛٔ
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 (ٜٓٔالقرآف)
 (ٗٔٔمقاالت عن ا٤بصاحف) ٞبد ا١باسر ٜٖٖٔ

ٖٔٗٓ 
 -ا٣بطيػب ٔبػامع أيػا صػوفيا–ٞبد ا بن خّب الدين القارئ 

 كنسب أيضان ٤بصطفى بن عبد الرٞبن األزمّبم
 (ٖٓٗٔالقراءات)

ٖٔٗٔ 
(، ٚٓٙ(، القػػػػػػػػػػػراءات)ٜٚٙٔالقػػػػػػػػػػػراءات) حافظ الصفٍبٞبد ا 

 (ٕٜٗالقراءات)
 (ٕٕٚالتفسّب ا٤بوضوعي) ٞبد بن أٞبد البدر ٕٖٗٔ
 (ٖٕٓرسم ا٤بصاحف) ىػٕٓٔٔٞبد بن عمر بن ٨بتار ا١بكِب، توُب ُب سنة  ٖٖٗٔ
 (ٕٛالقراءات) ٞبد صاحل العمرم ٖٗٗٔ
 (ٕ٘ٓٔالقراءات)(، ٛالقراءات) ٞبد صاحل الناصرم ٖ٘ٗٔ
 (ٖٚٗالقراءات) ٞبد عبد العزيز اليوسف ٖٙٗٔ
 (ٔٗٔمقاالت عن ا٤بصاحف) ٞبد غاًل قدكرم ٖٚٗٔ
 (ٕٔٙالتفسّب ا٤بوضوعي) ٞبد نور الدين موسى ٖٛٗٔ
 (ٛٚٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٞبداف عبد اللطيف ٞبداف حسْب ٜٖٗٔ
 (ٕ٘ٔخواص القرآف) ٞبدم الدمرداش ٧بمد ٖٓ٘ٔ
 (ٛ٘ٙٔالقراءات) السيد طلبة سعد ٞبدم ٖٔ٘ٔ
 (ٖٕ٘ٔالقراءات) ٞبدم بدر الدين بدر الدين ٕٖ٘ٔ
 (٘ٗٗٔالقراءات) ٞبدم سيد إ٠باعيل ٖٖ٘ٔ
 (ٖٕٛٔاإلعجاز البياين) ٞبدم سيد عبد العاؿ سيد ٖٗ٘ٔ
 (ٜٔٔمناىج ا٤بفسرين) ٞبدم صافلو ٖ٘٘ٔ
 (ٜٙٛاإلعجاز البياين) ٞبدم صبح طو ٖٙ٘ٔ
 (ٜٖٛٔالقراءات) صبلح ا٥بدىدٞبدم  ٖٚ٘ٔ
 (ٙ٘ٗٔالقراءات) ٞبدم عبد الفتاح مصطفى خليل ٖٛ٘ٔ

ٖٜٔ٘ 
(، إعػػػػػػػػػػػػػراب ٜٙٚالتفسػػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػوعي) ٞبدم عبد ا٤بطلب

 (ٖٓٓالقرآف)
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ٖٔٙٓ 
ٞبػػػػػػػػدم عبيػػػػػػػػد ٞبػػػػػػػػدم بػػػػػػػػن ٧بمػػػػػػػػد حسػػػػػػػػن بػػػػػػػػن يوسػػػػػػػػف 

 ىػ(ٜٖٔٔالدمشقي،)ت
 (ٓ٘غريب القرآف)

 (ٕٓٓٔالعلمي)اإلعجاز  ٞبدم علي الفرماكم ٖٔٙٔ

ٖٕٔٙ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٖٓأحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ٞبزة الكتاين

 (ٕ٘ٚا٤بوضوعي)

ٖٖٔٙ 
ٞبػػػػػػزة بػػػػػػن حبيػػػػػػب الزيػػػػػػات الكػػػػػػوُب، أحػػػػػػد القػػػػػػراء السػػػػػػبعة، 

 ىػ( ٙ٘ٔ)ت
 (ٚٚ(، عد اآلم)ٜٜالوقف كاالبتداء)

 (ٓٛ٘القراءات) ٞبزة بن قتلوبك ٖٗٙٔ

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٙٛٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) ٞبزة سامل صّبُب ٖ٘ٙٔ
 (ٙٔٓٔالعلمي)

 (ٕٙٛاإلعجاز البياين) ٞبزة فاضل ٖٙٙٔ
 (ٕٖٓاإلعجاز البياين) ٞبزة فاضل يوسف ٖٚٙٔ
 (ٖٜٔأحكاـ القرآف) ٞبزة ماجد ٧بمد عياصرة ٖٛٙٔ

ٖٜٔٙ 
(، التفسػػػػػػػػػّب ٕٓٗٔالتفسػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػوعي) ٞبود بن أٞبد بن فرج الرحيلي

 (ٕٕٗٔا٤بوضوعي)
 (ٜٖٚاإلعجاز البياين) ٞبود صاُب ٖٓٚٔ

(، أحكػػػػػػػػػػػػػاـ ٜ٘٘التفسػػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػوعي) ٞبود صاحل قاسم سعيد ٖٔٚٔ
 (ٕٕٚالقرآف)

 (ٖٚٚٔالقراءات) ٞبود ناصر نصار ٕٖٚٔ
 (ٛٛالتفسّب با٤بأثور) ٞبود حيٓب آؿ ثاين ٖٖٚٔ
 (ٛٚٗٔالقراءات) ٞبودم زين الدين ا٤بشهداين ٖٗٚٔ
 (ٕٛٔاإلعجاز العلمي) ٞبيد ٖ٘ٚٔ
 (ٖٙٔٔا٤بوضوعي)التفسّب  ٞبيد الطريطر ٖٙٚٔ

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ٙٛٚاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػي) ٞبيد ٦بوؿ النعيمي ٖٚٚٔ
 (٘ٙٔٔا٤بوضوعي)

 (ٚ٘ٗالقراءات) حناف أٞبد أٞبد عبد الرحيم أبو العز ٖٛٚٔ



212 
 

 )اضقدم/اضرشم(  طحل وروده اضطؤضف م

 (ٖٙٚالتفسّب ا٤بوضوعي) حناف حسْب العطاس ٜٖٚٔ
 (٘ٔالتفسّب با٤بأثور) حناف عبد الكرمي العنزم ٖٓٛٔ

ٖٔٛٔ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٗٛالعلمػػػػػػػػػػػػػػػي) اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز حنفي أٞبد

 (ٙٚٛ(، اإلعجاز العلمي)ٓٔالعلمي)
 (ٜٗٗاإلعجاز العلمي) حنفي ٧بمود مدبويل ٕٖٛٔ
 (ٕٕٛالتفسّب ا٤بوضوعي) حواء ٧بمد طاىر آدـ ىوساكم ٖٖٛٔ
 (ٖٙٚٔاإلعجاز البياين) حواس برم ٖٗٛٔ
 (ٓٛٔاإلعجاز العلمي) حورية بنت ٧بمد أمْب ٖ٘ٛٔ
 (ٕٕٚٔالتفسّب ا٤بوضوعي) بركات الدحياينحورية دغيم  ٖٙٛٔ
 (ٛٓٔاإلعجاز البياين) حورية عبيب ٖٚٛٔ
 (ٜٗمقاالت عن ا٤بصاحف) حول النيب علي صاحل ٖٛٛٔ

(، أحكػػػػػػػػػػػػػاـ ٜٜٙالتفسػػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػوعي) حياة صديق ٞبزة عبد الواحد ٜٖٛٔ
 (ٖٔٙالقرآف)

 (ٖٛٗمناىج ا٤بفسرين) حياة ىدىودم ٜٖٓٔ
 (ٕٔخواص القرآف) حيدر ا٤بوسوم ٜٖٔٔ
 (ٖٛٙٔالتفسّب ا٤بوضوعي) حيدر تقي فيصل ٕٜٖٔ

(، منػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىج ٓٙٚاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين) حيدر صاحب ٖٜٖٔ
 (ٚٗٔا٤بفسرين)

 (ٓٗٗأحكاـ القرآف) حيدر قفة ٜٖٗٔ

ٖٜٔ٘ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػّب ٚٛٚالتفسػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػوعي) حيدر ٧بمد سليماف

 (ٖ٘٘ٔا٤بوضوعي)
 (ٖٚٚالبياين)اإلعجاز  خالد أٞبد أبو جندم ٜٖٙٔ
 (ٕٗٛأحكاـ القرآف) خالد أٞبد ا٤بالكي ٜٖٚٔ
 (ٕٛٙالقراءات) خالد أٞبد عبد القادر ا٤بشهداين ٜٖٛٔ
(، مناسػػػػػػػػػػبات ٜٓٗٔاإلعجػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػاين) خالد السيد علي باالسي ٜٜٖٔ
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(، مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ٓٗٔالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)
 (ٖٔٓا٤بصاحف)

 (ٚٗٔالتفسّب ا٤بوضوعي) خالد العك ٓٓٗٔ

ٔٗٓٔ 
(، خػػػػػػػػػػػػػػػػػػواص ٙٛاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػي) ٧بمدخالد أمْب 

 (ٕ٘القرآف)
 (ٔٗأسباب النزكؿ) خالد بن سليماف ا٤بزيِب ٕٓٗٔ
 (ٖٚٗاإلعجاز البياين) خالد بن عائض بن ٧بمد القرين ٖٓٗٔ

(، قواعػػػػػػػػد ٓٚقواعػػػػػػػػد التفسػػػػػػػػّب كأصػػػػػػػػولو) خالد بن عثماف السبت ٗٓٗٔ
 (ٗٛالتفسّب كأصولو)

ٔٗٓ٘ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٖٚأحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) خالد بن علي بن ٧بمد العنربم

 (ٖٔٓٔا٤بوضوعي)
 (ٕٗ٘اإلعجاز البياين) خالد بن عيمور ٙٓٗٔ
 (ٜٔٔٔالقراءات) خالد بن مأموف آؿ ٧بسويب ٚٓٗٔ
 (ٜٙٙٔالقراءات) خالد بن ٧بمد ا٢بافظ العلمي، كسيد ال شْب ٛٓٗٔ

ٜٔٗٓ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٘ٔمناسػػػػػػػػػػػػػػػػبات القػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) خالد بن ٧بمد العثيم

 (ٖٙٔالبياين)
 (ٕ٘ٛمقاالت عن ا٤بصاحف) خالد بن ٧بمد الفرج ٓٔٗٔ

ٔٗٔٔ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٚٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين) خالد بن ٧بمد بن إبراىيم العثيم

 (ٓٔٔا٤بوضوعي)
 (ٔٚعد اآلم) ىػٖٓٔخالد بن معداف ا٢بمصي، ا٤بتوُب  ٕٔٗٔ
 (ٕٜٓاإلعجاز البياين) خالد بِب دكمي ٖٔٗٔ
 (ٖٛا٤بفسرين)مناىج  خالد حسن عبد الرحيم ٗٔٗٔ
 (ٖالتفسّب با٤بأثور) خالد سليماف رشيد ا٤بزيِب ٘ٔٗٔ
 (ٜٜٛاإلعجاز البياين) خالد سليماف عيد الدكالت ٙٔٗٔ
 (ٔٛاإلعجاز العلمي) خالد سيد علي ٚٔٗٔ
 (ٖٛٓٔالتفسّب ا٤بوضوعي) خالد سيف ا سيفي إسبلـ ا ٛٔٗٔ
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 (٘٘أحكاـ القرآف) خالد صداـ عبد اسن ٜٔٗٔ
 (ٜٔأسباب النزكؿ) خالد طبلؿ عباس ٕٓٗٔ

ٕٔٗٔ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٜٕالتفسػػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػوعي) خالد عائض القرين

 (ٛالبياين)

ٕٕٔٗ 

(، قواعػػػػػػد التفسػػػػػػّب ٜٔٗأحكػػػػػػاـ القػػػػػػرآف) خالد عبد الرٞبن العك
(، ٛ(، أحكػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػرآف)ٔٔكأصػػػػػػػػػػػػػػولو)

(، أسػػػػػػػػػػػػباب ٜٖٛالتفسػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػوعي)
(، ٓٔٛ(، التفسػػػّب ا٤بوضػػػوعي)٘ٗالنػػػزكؿ)

 (ٙٚٗأحكاـ القرآف)
 (ٕٓٔأحكاـ القرآف) خالد عبد العزيز إبراىيم بن جريد ٖٕٗٔ

ٕٔٗٗ 
(، مقػػاالت ٕٙٙمقػػاالت عػػن ا٤بصػػاحف) خالد عبد ا آؿ زيد

 (  ٕٕٔعن ا٤بصاحف)
 (ٔٙٙالقراءات) خالد عبد ا بن أيب كرب األزىرم ٕ٘ٗٔ
 (ٕٙٗاإلعجاز العلمي) خالد علي حسْب العمرم ٕٙٗٔ
 (ٜ٘ٗالتفسّب ا٤بوضوعي) خالد علي عبداف الغامدم ٕٚٗٔ
 (ٖٜٙالتفسّب ا٤بوضوعي) خالد عمر يوسف كاصل ٕٛٗٔ
 (ٕٚٛاإلعجاز البياين) خالد عموش ٜٕٗٔ

ٖٔٗٓ 

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٚٚاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػػي) خالد فائق صديق العبيدم
(، ٘٘ٔ(، خػػػػػػواص القػػػػػػرآف)ٕٔالعػػػػػػددم)

(، اإلعجػػػػػػػػػػاز ٙٚٛالتفسػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػوعي)
(، ٜ٘(، اإلعجػػػػاز العلمػػػػي)ٜٕٚالعلمػػػػي)

(، اإلعجػػػػػػػػػػاز ٓ٘ٔالتفسػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػوعي)
(، ٕ(، اإلعجػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػي)ٚٙالعلمػػػػػػػػػػي)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٕٔٗاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي)
(، ٗٙ٘(، اإلعجػاز العلمػي)ٚٓ٘العلمي)

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٗٙلعلمػػػػػػػػػػػػػػػي)اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ا
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(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٜٜٚا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، ٘ٓٚ(، اإلعجػاز العلمػي)ٓٙٙالعلمي)

(، اإلعجػػػػػػػاز ٙٗٔٔالتفسػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػوعي)
(، ٓٔٛ(، اإلعجػاز العلمػي)ٜٙٚالعلمي)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٖ٘ٛاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي)
(، ٜٜٛ(، اإلعجػاز العلمػي)ٕٜ٘العلمي)

(، اإلعجػػػػػػػاز ٗٗ٘ٔالتفسػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػوعي)
سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب (، التفٖٗٓٔالعلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٙٗ٘ٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٘ٗٓٔالعلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٚٗ٘ٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٙٗٓٔالعلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٛٗ٘ٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٚٗٓٔالعلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٛٗٓٔالعلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي)

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜٗ٘ٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٓ٘٘ٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜٗٓٔالعلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي)
ز (، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأ٘٘ٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٓ٘ٓٔالعلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٕ٘٘ٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٔ٘ٓٔالعلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٖ٘٘ٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕ٘ٓٔالعلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٙ٘٘ٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٘٘ٓٔالعلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٛ٘٘ٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
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(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٜ٘ٓٔالعلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي)
(، ٖ(، اإلعجػػػػاز العلمػػػػي)ٚٙٓٔالعلمػػػػي)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٜٖٗاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي)
(، ٖ٘ٙ(، اإلعجػػػاز العلمػػػي)ٕ٘العػػػددم)

(، اإلعجػػػػػػػػػػاز ٖٜٚالتفسػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػوعي)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٖٜ٘العلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٔٗٓٔالعلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٖٗ٘ٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٗٓٔالعلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٘ٗ٘ٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٗٗٓٔالعلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٗ٘٘ٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
از (، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٖ٘ٓٔالعلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٗ٘ٓٔالعلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٘٘٘ٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)

 (ٚٚٓٔالعلمي)
 (ٓٚٔٔالقراءات) خالد قمر الدكلة ٖٔٗٔ
 (ٙٙٗالقراءات) خالد ٧بمد ا٢بافظ ٕٖٗٔ
 (ٖٕٖمناىج ا٤بفسرين) خالد ٧بمد ٞباش ٖٖٗٔ
 (ٙ٘ٙٔالقراءات) خالد ٧بمد عبد الرحيم ٖٗٗٔ

ٖٔٗ٘ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػّب ٛٗٛا٤بوضػػػػػػػػػػػػوعي)التفسػػػػػػػػػػػػّب  خالد ٧بمد عواد القضاة

 (ٕٜٛا٤بوضوعي)
 (ٜ٘ٙالقراءات) خالد ٧بمد ٧بمود ٖٙٗٔ
 (ٙ٘ٛاإلعجاز البياين) خالد ٧بمود توفيق ٖٚٗٔ
 (ٕٗٓمقاالت عن ا٤بصاحف) خالد ٧بمود علوم ٖٛٗٔ
 (ٜٚٓٔاإلعجاز العلمي) خالد منتصر ٜٖٗٔ
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ٔٗٗٓ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜٜٕالتفسػػػػػػػػػػػػػػػػّب با٤بػػػػػػػػػػػػػػػػػأثور) خالد منصور ا٢بيايل

 (ٖٓٓٔا٤بوضوعي)
 (ٕٓ٘مناىج ا٤بفسرين) خالد كزاين ٔٗٗٔ
 (ٕٙٛٔالتفسّب ا٤بوضوعي) خالدة قاسم عمر ٕٗٗٔ
 (ٕٙ٘اإلعجاز العلمي) خالص جليب ٖٗٗٔ
 (ٖٔٓالتفسّب ا٤بوضوعي) خاف أكرب حاجي موسى ٗٗٗٔ
 (ٖٛٚالتفسّب ا٤بوضوعي) ختاـ ٧بمود عوض القرعاف ٘ٗٗٔ

ٔٗٗٙ 
(، ٗٓٔكاالبتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء) الوقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف خدجية أٞبد فقي

 (ٖٜٕٓالقراءات)
 (ٖٔمناسبات القرآف) خدجية ا٢برايكي ٚٗٗٔ
 (ٔ٘ٗاإلعجاز البياين) خدجية القشايب ٛٗٗٔ
 (ٖٕٔٔاإلعجاز البياين) خدجية إيكر ٜٗٗٔ

ٔٗ٘ٓ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػاز ٖٙٗٔاإلعجػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػاين) خدجية عبد ا بن ٞبد ا٥بندم

 (ٕٗٗٔالبياين)
 (ٙٙأمثاؿ القرآف) مقيبلخدجية ٧بسن حسْب  ٔ٘ٗٔ
 (ٕٕٛاإلعجاز العلمي) خدجية ٧بمد ا٤بختار ٧بمد آؿ مزيد ا١بكِب ٕ٘ٗٔ
 (ٖٛٛاإلعجاز البياين) خدجية ٧بمد بناين ٖ٘ٗٔ
 (٘ٙ٘ٔالقراءات) خرجيات جامعة اإلماـ ٧بمد بن سعود اإلسبلمية ٗ٘ٗٔ
 (ٜٚٔٔالتفسّب ا٤بوضوعي) خزامي ٧بمد سبلمة العيسي ٘٘ٗٔ
 (ٜٖٔٔاإلعجاز البياين) خضر عبد السبلـ ٙ٘ٗٔ
 (ٗٗٔٔاإلعجاز البياين) خضر موسى ٧بمد ٞبود ٚ٘ٗٔ
 (ٙٗٗاإلعجاز العلمي) خبلؼ الغاليب ا٤بغرب ٛ٘ٗٔ

ٜٔٗ٘ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز ٕٓٔمنػػػػػػػػػػػػػػاىج ا٤بفسػػػػػػػػػػػػػػرين) خلدكف صبح

(، ٕٔٚ(، اإلعجػػػػاز البيػػػػاين)ٙٓ٘البيػػػػاين)
 (ٓٔٔمناسبات القرآف)
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 (ٕ٘ٓٔالقراءات) خلف ا٢بسيِب ٓٙٗٔ

ٔٗٙٔ 
خلػػػف بػػػػن ىشػػػػاـ البػػػػزار األسػػػدم، أبػػػػو ٧بمػػػػد، أحػػػػد القػػػػراء 

 ىػ( ٜٕٕالعشرة )ت
(، متشػػػػػػػػػػػػػػػػابو ٔٓٔالوقػػػػػػػػػػػػػػػػف كاالبتػػػػػػػػػػػػػػػػداء)

(، ٕٗٔ(، مشػػػػػػػػػكل القػػػػػػػػػرآف)ٜٜالقػػػػػػػػػرآف)
 (ٗٛ(، عد اآلم)ٚٗفضائل القرآف)

 (ٛٔالقراءات) خلف حسْب صاحل ا١ببورم ٕٙٗٔ
 (ٜٗٔمعاين القرآف) (   ىٓٛٔخلف خلف النحوم )ت ٫بو  ٖٙٗٔ

ٔٗٙٗ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ٔ٘ٚاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػي) خلف ٧بمد ا٢بسيِب

 (ٕٔٙا٤بوضوعي)
 (ٕٗٛاإلعجاز البياين) خلود العموس ٘ٙٗٔ
 (ٚٛاإلعجاز البياين) خلود بنت سعد العقيل ٙٙٗٔ
 (ٖٚالتفسّب ا٤بوضوعي) خلود بنت ٧بمد بن عبد الرٞبن ا١بعفرم ٚٙٗٔ
 (ٜٖ٘ٔاإلعجاز البياين) الَبىي خلود عبد ا خليل ٛٙٗٔ
 (ٓٓ٘التفسّب ا٤بوضوعي) خلود عبدا ا١بماز ٜٙٗٔ
 (ٜٗٗٔاإلعجاز البياين) خلود مبارؾ عيسى العيسى ٓٚٗٔ
 (ٖ٘ٚاإلعجاز البياين) خلود ٧بمد أمْب ٧بمود ا٢بوارم ٔٚٗٔ
 (٘٘ٔالتفسّب با٤بأثور) خليفة بن جاسم بن ٧بمد الكوارم ٕٚٗٔ
 (ٕ٘٘التفسّب ا٤بوضوعي) حسْب العساؿخليفة  ٖٚٗٔ
 (ٕٙاإلعجاز العددم) خليفة عبد السميع خليفة ٗٚٗٔ
 (ٕٕ٘ٔاإلعجاز البياين) خليفة قرين ٧بمد خليفة ٘ٚٗٔ
 (ٛٓٗاإلعجاز البياين) خليفة مرابط ٙٚٗٔ

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ٓٚ٘اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػي) خليل إبراىيم أبو ذياب ٚٚٗٔ
 (ٕ٘العلمي)

 (ٔٛٗٔالقراءات) إبراىيم ٞبودم السامرائيخليل  ٛٚٗٔ
 (ٚالتفسّب با٤بأثور) خليل إبراىيم خليل إبراىيم ٜٚٗٔ
 (٘ٙٔخواص القرآف) خليل أٞبد ٓٛٗٔ
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 (ٕٚٙالتفسّب ا٤بوضوعي) خليل أٞبد إ٠باعيل خليفة ٔٛٗٔ
 (ٕٕمناىج ا٤بفسرين) خليل إ٠باعيل الشطي ٕٛٗٔ
 (ٗٙٙالبياين)اإلعجاز  خليل إ٠باعيل العاين ٖٛٗٔ

ٔٗٛٗ 
(، منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىج ٜٗٔأحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) خليل إ٠باعيل إلياس

 (ٜٔا٤بفسرين)
 (ٚٛمناىج ا٤بفسرين) خليل الرٞبن سجاد ٘ٛٗٔ
 (ٖٜٙاإلعجاز العلمي) خليل بن عبد ا بن عبد الرٞبن ا٢بيدرم ٙٛٗٔ
 (ٕٗٓمناىج ا٤بفسرين) خليل جيجك ٚٛٗٔ
 (ٕٓٚاإلعجاز البياين) خليل دغاـ ٛٛٗٔ

ٜٔٗٛ 
(، قواعػػػػد التفسػػػػّب ٕٔٔمنػػػػاىج ا٤بفسػػػػرين) خليل رجب ٞبداف الكبيسي

 (ٖ٘كأصولو)
 (ٗٔٙالتفسّب ا٤بوضوعي) خليل زيادة ٜٓٗٔ
 (ٖٚفضائل القرآف) خليل شيحا ٜٔٗٔ
 (ٕٓ٘ٔ(، القراءات)ٖٔالقراءات) خليل عبد العاؿ خليل ٕٜٗٔ

ٜٖٔٗ 
التفسػػػػػػػػػػػػػػػػّب (، ٓ٘ٚاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػػػاين) خليل عبد القادر قطناين

 (ٔٗ٘ا٤بوضوعي)
 (ٛٙٔالتفسّب ا٤بوضوعي) خليل قيد ٜٗٗٔ
 (٘ٔٗالتفسّب ا٤بوضوعي) خليل ٧بمد عقدة ٜ٘ٗٔ

ٜٔٗٙ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٙٔخػػػػػػػػػػػػػػػػػػواص القػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) خليل ٧بمد قدكر شوماف

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٖٛٛا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
 (٘ٙ٘العلمي)

 (ٕٗالقرآف)(، مشكل ٚمتشابو القرآف) ىػ(٘ٓٗٔخليل ياسْب اإلمامي )ت  ٜٚٗٔ
 (ٕٚٙٔالقراءات) ٟبيس السعيد جابر صقر ٜٛٗٔ
 (ٕٖٙمناىج ا٤بفسرين) ٟبيس ٝبعة حسن أبوعصبة ٜٜٗٔ
 (ٔٓٔرسم ا٤بصاحف) خواجة ٧بمد معصـو بن مبل ٧بمد رحيم ٓٓ٘ٔ
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 (ٖٔٛٔالقراءات) خولة تقي الدين ا٥ببليل ٔٓ٘ٔ

 (، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّبٕٕٖأحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) خولة عبد القادر دركيش ٕٓ٘ٔ
 (٘٘ٚا٤بوضوعي)

 (ٕ٘ٗٔالقراءات) خولة عبيد خلف الدليمي ٖٓ٘ٔ
 (ٚالوقف كاالبتداء) خوندكار ٧بمد عبد ا ٗٓ٘ٔ
 (ٕ٘ٗرسم ا٤بصاحف) خّب الدين بن رملي ٘ٓ٘ٔ

ٔ٘ٓٙ 
(، منػػػػػػػػػػاىج ٖٔٛٔالتفسػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػوعي) خّب الدين خوجة

 (ٖٖٖا٤بفسرين)
 (ٜٛٔالقراءات) خّب الدين سبب ٚٓ٘ٔ
 (ٕٔٙمناىج ا٤بفسرين) أٞبد إبراىيم الفقيخّبم  ٛٓ٘ٔ
 (ٖٕٛمناىج ا٤بفسرين) خّبم قدرم أيوب ٜٓ٘ٔ
 (ٙٚالناسخ كا٤بنسوخ) داـر بن قبيصة التميمي الدارمي، من أصحاب اإلماـ الرضا ٓٔ٘ٔ
 (ٔٓٔالتفسّب با٤بأثور) داكد بن أىب ىند ٔٔ٘ٔ

ٕٔ٘ٔ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٘ٛاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػػي) داكد سلماف السعدم

(، ٜٓ(، اإلعجػػػػاز العلمػػػػي)ٓٚٚالعلمػػػػي)
 (ٕٚٓالتفسّب ا٤بوضوعي)

 (ٕٓ٘التفسّب ا٤بوضوعي) داكد علي الفاضل ٖٔ٘ٔ
 (ٜٓٔاإلعجاز البياين) دخيل ا بن ضيف ا الرحيلي ٗٔ٘ٔ
 (ٖٛٙاإلعجاز البياين) دخيل ا ضيف ا الرحيلي ٘ٔ٘ٔ

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٖٕٔالقػػػػػػػػػػػػػرآف)مناسػػػػػػػػػػػػػبات  دخيل ا ٧بمد الصحفي ٙٔ٘ٔ
 (ٙ٘ٗ(، اإلعجاز البياين)ٜ٘ٚالبياين)

ٔ٘ٔٚ 
دركزة ٧بمػػػػد عػػػػزة بػػػػن عبػػػػد ا٥بػػػػادم بػػػػن دركيػػػػش، أبػػػػو زىػػػػّب 

 ىػ( ٗٓٗٔالنابلسي، )
(، التفسػػػػػػػػػّب ٛٓٙٔالتفسػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػوعي)

 (ٕٗبا٤بأثور)
 (ٕٜٔرسم ا٤بصاحف) دركيش، ٧بمد صادؽ ٧بمد ٛٔ٘ٔ
 (ٕٗ٘ٔالبياين)اإلعجاز  دركيش ا١بندم ٜٔ٘ٔ
 (ٕٓٓغريب القرآف) دركيش جويدم ٕٓ٘ٔ
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 (ٜٓالتفسّب ا٤بوضوعي) درية شاكر يوسف عبد ا ٕٔ٘ٔ
 (ٚٓٔرسم ا٤بصاحف) دالؿ خالد كائل ا٤بطرُب ٕٕ٘ٔ
 (ٕٙٓالتفسّب با٤بأثور) دالؿ ٧بمد سيد أبو سامل ٖٕ٘ٔ
 (ٗٛٛاإلعجاز البياين) دلسوز جعفر حسْب ٕٗ٘ٔ

(، التفسػػػػػػػػػػػػّب ٜٔٓالتفسػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػوعي) زيد علي ا٢بارثيدكخي بن  ٕ٘٘ٔ
 (ٕٔٙٔا٤بوضوعي)

 (ٗٓٛٔالقراءات) دكرموش سرت ٕٙ٘ٔ
 (ٕٚٛاإلعجاز العلمي) دكالر صابر ٕٚ٘ٔ
 (ٜٛٗاإلعجاز البياين) ديفن ج ستيوارت ٕٛ٘ٔ
 (ٖٖٓأحكاـ القرآف) ذخر الدين شوكة ٜٕ٘ٔ
 (ٜٓٚاإلعجاز البياين) ذىبية أبو ركس ٖٓ٘ٔ
 (ٖٖ٘ٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ذياب حسن أٞبد أبو صيِب ٖٔ٘ٔ
 (ٙٗ٘التفسّب ا٤بوضوعي) ذيب بن مصرم بن ناصر القحطاين ٕٖ٘ٔ

ٖٖٔ٘ 
(، مناسػػػػػػػػػػبات ٓٛ٘ٔاإلعجػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػاين) رابح بو معزة

 (٘ٙالقرآف)

ٖٔ٘ٗ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٓٓ٘اإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين) رابح دكب

 (٘ٛٛالبياين)
 (ٕٓٙالتفسّب ا٤بوضوعي) رابعة أٞبد ٧بمد علي ٖ٘٘ٔ
 (ٖٙفضائل القرآف) راجي حسن كناس ٖٙ٘ٔ
 (ٙ٘التفسّب با٤بأثور) راشد بن ٞبد الصبحي ٖٚ٘ٔ
 (٘ٚٗاإلعجاز البياين) راشد بن ٞبد بن سامل الكعيب ٖٛ٘ٔ
 (ٕٚٚمناىج ا٤بفسرين) راشد بن ٞبود بن راشد الثنياف ٜٖ٘ٔ

ٔ٘ٗٓ 
(، الناسػػػػػػػػػػػػػػػخ ٕ٘ٔكا٤بنسػػػػػػػػػػػػػػػوخ)الناسػػػػػػػػػػػػػػػخ  راشد بن عيسى ا٣بنْب

 (ٛ٘ٔكا٤بنسوخ)
 (ٙٚمشكل القرآف) راشد عبد ا الفرحاف ٔٗ٘ٔ
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 (ٜٙ٘التفسّب ا٤بوضوعي) راشد علي عبدا ا٢بارثي ٕٗ٘ٔ
 (ٖٙٓٔالتفسّب ا٤بوضوعي) راشد كوجوؾ ٖٗ٘ٔ
 (ٛٔٗٔالقراءات) راضي نواصرة ٗٗ٘ٔ

ٔ٘ٗ٘ 
)ت راغػػػب بػػػن مسػػػعود بػػػن صػػػبغو ا، كوجػػػك أٞبػػػد زاده، 

 ىػ(ٜٕ٘ٔبعد 
(، متشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو ٖٗٔمشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)

 (ٗ٘القرآف)
 (ٔٓٙٔالتفسّب ا٤بوضوعي) رأفت السيورم ٙٗ٘ٔ

ٔ٘ٗٚ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜٜٕأحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) رأفت شفيق شنبور

 (ٙٚٙا٤بوضوعي)
 (ٕٖٓٔالتفسّب ا٤بوضوعي) رامي إياس ٛٗ٘ٔ
 (ٜٕٔمناىج ا٤بفسرين) رانيا ٧بمد عزيز نظمي ٜٗ٘ٔ
 (ٛٗٛٔالقراءات) السقراترانية  ٓ٘٘ٔ
 (ٕٛ٘اإلعجاز البياين) رانية بنت عبد ا الشامخ ٔ٘٘ٔ
 (ٛٓٛالتفسّب ا٤بوضوعي) رائد علي أٞبد ٕ٘٘ٔ
 (ٖٖٛاإلعجاز البياين) ربيع ٧بمد عبد اسن ٖ٘٘ٔ
 (ٖٗٙاإلعجاز البياين) ربيعة الكعيب ٗ٘٘ٔ
 (ٛٗا٤بفسرين)(، مناىج ٕٕالقراءات) ربيعة بقيبلين ٘٘٘ٔ
 (ٜٙٙالتفسّب ا٤بوضوعي) رتيبة إبراىيم خطاب طاحوف ٙ٘٘ٔ
 (ٜٗٔاإلعجاز العلمي) رجا عبد ا٢بميد عرايب ٚ٘٘ٔ
 (ٖٖٙاإلعجاز البياين) رجاء بنت ٧بمد عودة ٛ٘٘ٔ
 (ٕٓٚاإلعجاز البياين) رجاء صاحل ٧بمد البحر ٜ٘٘ٔ

ٔ٘ٙٓ 
(، اإلعجػػػػػػػاز ٗٙٔٔا٤بوضػػػػػػػوعي)التفسػػػػػػػّب  رجاء عبد ا٢بميد عرايب

 (ٚٛٚالعلمي)

ٔ٘ٙٔ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٛٚأمثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) رجاء عبد العليم رزؽ زغلوؿ

 (ٕٚٗٔالبياين)
 (ٚٗ٘ٔاإلعجاز البياين) رجاء ٧بمد بن أٞبد شبل ٕٙ٘ٔ
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 (ٜٔٓٔالتفسّب ا٤بوضوعي) رجب أٞبد عبد التواب ٖٙ٘ٔ
 (ٜٖٚالقراءات) رجب عبد ا٤برضي عامر ٗٙ٘ٔ
 (ٖٕٚالقراءات) عبد النظّب عبد الشاُب رجب ٘ٙ٘ٔ
 (ٜٖٔ(، أحكاـ القرآف)ٕٖٗٔالقراءات) رجب ٧بمد عبد السبلـ غيث ٙٙ٘ٔ
 (ٓٔ(، مناىج ا٤بفسرين)ٖ٘ٗٔالقراءات) رٞبة الشا٪بي ٚٙ٘ٔ
 (ٕٛٔاإلعجاز البياين) رسوؿ ٞبود حسن الدكرم ٛٙ٘ٔ

ٜٔ٘ٙ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٖٗٙاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) رشاد خليفة

 (ٓٗ(، اإلعجاز العددم)ٖٚٛالعلمي)
 (ٗٚاإلعجاز العلمي) رشاد علي عبد العزيز موسى ٓٚ٘ٔ
 (ٖٙٙٔاإلعجاز البياين) رشاد ٧بمد سامل ٔٚ٘ٔ

ٕٔ٘ٚ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػاز ٖٙٔالتفسػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػوعي) رشدم عازر غربس

 (٘٘العلمي)
 (ٗٓٛاإلعجاز العلمي) رشدم فكار ٖٚ٘ٔ
 (ٖٓٙا٤بفسرين)مناىج  رشيد العلمي ٗٚ٘ٔ
 (ٜ٘ٔٔاإلعجاز البياين) رشيد برقاف ٘ٚ٘ٔ

ٔ٘ٚٙ 
رشػػػيد رضػػػا ٧بمػػػد رشػػػيد بػػػن علػػػي رضػػػا بػػػن ٧بمػػػد الػػػػحسيِب 

 ىػ(ٖ٘ٔ)ت 
 (ٚٙمشكل القرآف)

 (ٕٖٔٔاإلعجاز البياين) رشيد سبلكم ٚٚ٘ٔ

ٔ٘ٚٛ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٕٕٓاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) رشيد شهاب الدين

 (ٛٚٔالعلمي)
 (ٜٕٔمقاالت عن ا٤بصاحف) رشيد عبد ا  ٜٚ٘ٔ
 (ٓ٘ٗأحكاـ القرآف) رشيدة بو خبزة ٓٛ٘ٔ
 (ٜٓٚالتفسّب ا٤بوضوعي) رضا إبراىيم ٔٛ٘ٔ
 (ٗالتفسّب ا٤بوضوعي) رضا إ٠باعيل اجملراب ٕٛ٘ٔ
 (ٕٗٔرسم ا٤بصاحف) ٕٛٓٔرضا بن عبػد الػرٞبن بػن عيسػى السوسػي، كػاف حيػان  ٖٛ٘ٔ
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 ىػ
 (ٔٚٛٔالقراءات) رضا بن علي بن دركيش العلواين ٗٛ٘ٔ
 (ٗٛٗٔالقراءات) رضا خليفة ٧بمود ٘ٛ٘ٔ
 (ٜ٘ٗالتفسّب ا٤بوضوعي) رضا عبد اجمليد ا٤بتويل ٙٛ٘ٔ
 (ٕٛٚٔ(، القراءات)ٕ٘ٚٔالقراءات) رضا علي دركيش رضا ٚٛ٘ٔ
 (ٜٔمقاالت عن ا٤بصاحف) رضواف الباركدم ٛٛ٘ٔ
 (ٖٕ٘مقاالت عن ا٤بصاحف) رضواف البيلي ٜٛ٘ٔ

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜٗٗاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػي) بن ظاىر الطبلعرضواف  ٜٓ٘ٔ
 (ٖٕالعلمي)

ٜٔ٘ٔ 

(، ٜٗٔٔ(، القػػػػػػػراءات)ٖٜٕٔالقػػػػػػػراءات) ىػٖٔٔٔرضواف بن ٧بمد بن سليماف أبو عيد ا٤بخلبلٌب،ت
(، رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ٗ٘ٔالوقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف كاالبتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء)

(، ٖٕٛٓ(، القػػػػػػػػػػػػراءات)ٕٗا٤بصػػػػػػػػػػػػاحف)
(، ٓٙٙ(، القػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)ٛ٘ٙالقػػػػػػػػػػػػػػػراءات)

 (ٜ٘ٙالقراءات)
 (ٙٚ٘ٔاإلعجاز البياين) ٝباؿ حسْبرضواف  ٕٜ٘ٔ
 (ٕٜٕالتفسّب ا٤بوضوعي) رضواف ٝباؿ يوسف ٖٜ٘ٔ

ٜٔ٘ٗ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٖٔٗاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) رضواف سعيد فقيو

 (ٛٚٚ(، اإلعجاز العلمي)ٕٚالعددم)
 (٘ٔٔالقراءات) رضواف عبد الرب السركرم ٜ٘٘ٔ
 (ٚٚفضائل القرآف) رضواف ٧بمد رضواف ٜٙ٘ٔ
 (ٛٙالتفسّب ا٤بوضوعي) منيسي عبد ارضواف  ٜٚ٘ٔ
 (ٚ٘ٔالقراءات) رضي الدين أبو بكر عبد الوىاب ا٤بقرم الناشرم ٜٛ٘ٔ
 (ٖٙٗاإلعجاز البياين) رعد طالب كرمي ٜٜ٘ٔ

ٔٙٓٓ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜٕٚأحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) رعد كامل ا٢بيايل

 (٘ٗٙا٤بوضوعي)
 (ٓٙالتفسّب ا٤بوضوعي) رفعة أٞبد صاحل الغامدم ٔٓٙٔ
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ٕٔٙٓ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٓ٘ٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) رفعت السيد العوضي

 (ٕٗ٘(، اإلعجاز العلمي)ٕٕ٘العلمي)

ٖٔٙٓ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػّب ٚٛ٘ٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػاين) رفعت فوزم عبد ا٤بطلب

(، مناسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبات ٘ٙ٘ٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
 (ٕٚالقرآف)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٛاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػاز العػػػػػػػػػػػػػػػػػددم) رفيق أبو السعود ٗٓٙٔ
 (ٜٖٔالعلمي)

 (ٖٗٔاإلعجاز العلمي) ا٤بصرمرفيق يونس  ٘ٓٙٔ
 (ٕٜٔالتفسّب ا٤بوضوعي) رفيقة عمر بكر صباغ ٙٓٙٔ
 (ٜٔٔالتفسّب ا٤بوضوعي) رقية ٧بمد علي العتيق ٚٓٙٔ
 (ٖٔ٘مناىج ا٤بفسرين) رمزم ٧بمد كماؿ نعناعة ٛٓٙٔ
 (ٚ٘أحكاـ القرآف) رمضاف علي السيد الشرنباصي ٜٓٙٔ
 (ٖٕٚٔا٤بوضوعي)التفسّب  رمضاف مصطفى دياب ٓٔٙٔ
 (ٗٗرسم ا٤بصاحف) رمضاف ٪بدة ٔٔٙٔ
 (ٕٖأمثاؿ القرآف) رنا أٞبد بساـ القدسي ٕٔٙٔ
 (ٖٗٚالتفسّب ا٤بوضوعي) رنا بنت شباب بن مسند ا٤بطّبم ٖٔٙٔ
 (ٔٛٚالتفسّب ا٤بوضوعي) رندا عوين ا١بندم ٗٔٙٔ
 (ٕ٘ٔالناسخ كا٤بنسوخ) رىاكم طاىر بن نيب ٘ٔٙٔ

ٔٙٔٙ 
ا٤بػػػػػػػػػؤمن ا٥بػػػػػػػػػذيل البصػػػػػػػػػرم مقػػػػػػػػػرئ ٫بػػػػػػػػػوم، ركح بػػػػػػػػػن عبػػػػػػػػػد 

 ىػ(ٖٕٗ)ت
 (ٜٕٛالوقف كاالبتداء)

 (ٓٓٙالتفسّب ا٤بوضوعي) ركحيزة بنت عبد الغِب ٚٔٙٔ
 (ٖٕ٘ٓالقراءات) ركضة ٝباؿ ا٢بصرم ٛٔٙٔ

ٜٔٙٔ 
(، مناسػػػػػػػػػػػػػبات ٖٖٙاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػاين) ركضة عبد الكرمي فرعوف

 (ٚٚالقرآف)
 (ٚٔٗٔا٤بوضوعي)التفسّب  ركضة ٧بمد أٞبد ياسْب ٕٓٙٔ
 (ٖٔٗمناىج ا٤بفسرين) ركيل ٧بمد أٞبد ٧بسن ٕٔٙٔ
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ٕٕٔٙ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٘ٔٙاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) رؤكؼ أبو سعدة

 (ٜٔٗٔالبياين)

(، التفسػػػّب ٕٔٔمقػػػاالت عػػػن ا٤بصػػػاحف) رؤكؼ شليب ٖٕٙٔ
 (ٖٛٗا٤بوضوعي)

 (ٓٛمناىج ا٤بفسرين) رياض أٞبد الدكرم ٕٗٙٔ
 (ٖٕٚا٤بصاحف)مقاالت عن  رياض البدرم ٕ٘ٙٔ
 (ٚٓٔخواص القرآف) رياض بن سفياف ٕٙٙٔ
 (ٜٓٔالتفسّب ا٤بوضوعي) رياض بن علي بن ٧بمد آؿ عوضة القحطاين ٕٚٙٔ
 (ٛٙالتفسّب با٤بأثور) رياض ٧بمد ا٤بسيمّبم ٕٛٙٔ
 (ٗٔٗٔاإلعجاز البياين) رياف األمْب ٜٕٙٔ
 (ٕٗ٘اإلعجاز البياين) رمي بنت زيد القحيز ٖٓٙٔ

ٖٔٙٔ 
زاده ٧بمػػػد بػػػن عبػػػد ا٢بميػػػد البغػػػدادم، ىػػػو الػػػذم قبلػػػو كػػػاف 

 ىػ ٓٙٓٔحيان 
 (ٚٔٔالوقف كاالبتداء)

 (ٗٙٙالتفسّب ا٤بوضوعي) زاىر بن عواض األ٤بعي ٕٖٙٔ
 (ٖٔٗاإلعجاز البياين) زاىرة توفيق أبوكشك ٖٖٙٔ

ٖٔٙٗ 

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٚ٘ٔأحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) زاىية راغب الدجاين
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٙٔٙٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٜٕٚٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)

(، ٖٙ(، اإلعجػػػػػػاز البيػػػػػػاين)ٕٙٛالعلمػػػػػػي)
(، أحكػػػػػػػػػػاـ ٕٕٔٔالتفسػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػوعي)

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜٕٖالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٔٓٛا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٓٓٔالعلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي)

 (ٙٔ٘ٔا٤بوضوعي)
 (ٕٕٛالقراءات) زايد األذاف بن الطالب أٞبد الشنقيطي ٖ٘ٙٔ
 (ٜٔٙٔالتفسّب ا٤بوضوعي) زبيدة عبدا السرحاف ٖٙٙٔ
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 (ٖٕٙالتفسّب ا٤بوضوعي) زبّب ٧بمد رشيد الكردم ٖٚٙٔ
 (ٕٕ٘ٔاإلعجاز البياين) زعل الغزايل ٖٛٙٔ

ٖٜٔٙ 

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٕٚٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) زغلوؿ راغب ٧بمد النجار
(، ٗٙٚ(، اإلعجػاز العلمػي)٘ٙٚالعلمي)

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٚٙاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػي)
اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز (، ٚٙٗٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜٜٚالعلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٛٗٚا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)

(، ٓٚ(، اإلعجػػػػاز العلمػػػػي)ٜٓ٘العلمػػػػي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػّب ٚٚٔالتفسػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػوعي)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٛٚٚا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، ٖٗٗ(، اإلعجػاز العلمػي)ٗٗ٘العلمي)

(، اإلعجػػػػػػػػػػاز ٕ٘ٙالتفسػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػوعي)
(، ٛ(، التفسػػػػػػػػػّب العلمػػػػػػػػػي)ٕٖٛالعلمػػػػػػػػػي)

اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز  (،ٖ٘ٚاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي)
(، ٕ٘٘(، اإلعجػاز العلمػي)ٖٖٗالعلمي)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٗ٘ٚاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي)
(، ٜٜٓ(، اإلعجػاز العلمػي)ٜٛٓالعلمي)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٜٙٓاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي)
 (ٜٚٓالعلمي)

 (ٖٕٓاإلعجاز العلمي) زكريا إبراىيم ٓٗٙٔ
 (ٚٛٛالتفسّب ا٤بوضوعي) زكريا إبراىيم صاحل الزميلي ٔٗٙٔ

ٕٔٙٗ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٖٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػي) إماـزكريا 

 (ٕٛٗا٤بوضوعي)

ٖٔٙٗ 
زكريػػا بػػن ٧بمػػد بػػن أٞبػػد زيػػن الػػدين الشػػافعي شػػيخ اإلسػػبلـ 

 ىػ(ٕٜٙاألنصارم، )ت 
(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٚٙٔمشػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل القػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)

(، ٔٚ(، إعػػػػػػػػػػػػػراب القػػػػػػػػػػػػػرآف)٘ٔالقػػػػػػػػػػػػػرآف)
(، ٖٜٚٔ(، القػػراءات)ٔٛمشػػكل القػػرآف)
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(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٕٜٗالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)
 (ٔٓٗات)(، القراءٜ٘ٓٔالبياين)

 (ٜٛٔاإلعجاز العلمي) زكريا حبيب ٗٗٙٔ

ٔٙٗ٘ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٜٛٗاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين) زكريا سعيد علي

 (ٔٔ٘البياين)
 (ٚٚٙاإلعجاز العلمي) زكريا طاحوف ٙٗٙٔ
 (ٕٗٚالقراءات) زكريا ٧بمد أٞبد زكريا األنصارم ٚٗٙٔ
 (ٜٙٔاإلعجاز العلمي) زكريا مهيمي ٛٗٙٔ
 (ٛٙاإلعجاز البياين) زكي ااسِب ٜٗٙٔ
 (ٜٖقواعد التفسّب كأصولو) زكي بن خليل بن إبراىيم ا٢بسيِب ٓ٘ٙٔ
 (ٛٛ(، مشكل القرآف)ٕٖمتشابو القرآف) زكي بن ٧بمد السريع ٔ٘ٙٔ
 (ٕٙٔالتفسّب ا٤بوضوعي) زكي دكماف ٕ٘ٙٔ
 (ٙالتفسّب ا٤بوضوعي) زكي رضواف ٧بسن ٖ٘ٙٔ
 (ٔالقراءات) زكي صاحل ا٢بريوؿ ٗ٘ٙٔ

ٔٙ٘٘ 
(، التفسػػػػػػػػػّب ٖٔٙٔالتفسػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػوعي) زكي ٧بمد أبو سريع

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٖٓٚا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
 (ٜٔٗالبياين)

ٔٙ٘ٙ 
(، التفسػػػػػػػػػّب ٔٔ٘ٔالتفسػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػوعي) زكي مصطفى ٧بمد بشايرة

 (ٖٔ٘ٔا٤بوضوعي)
 (ٕٚٚالقراءات) زكي يلديزيـر ٚ٘ٙٔ
 (ٖٛٓٔالتفسّب ا٤بوضوعي) زكي يلماز ٛ٘ٙٔ
 (ٖ٘ٗٔاإلعجاز البياين) مبارؾ العتييبزكية ٧بمد  ٜ٘ٙٔ
 (ٕٖٙٔاإلعجاز البياين) زمورم كفاء ٓٙٙٔ
 (ٕٔمعاين القرآف) ( ىٔٓٔٔزنكنو حسْب علي خاف بن شيخ علي خاف ) ٔٙٙٔ
 (٘ٚٗأحكاـ القرآف) زىدم ٧بمد مطر أبو نعمة ٕٙٙٔ
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 (ٜٔٔمناسبات القرآف) زىراء خالد سعد ا ٧بمد العبيدم ٖٙٙٔ
 (ٓٛٗأحكاـ القرآف) زىرة شرحيا ٗٙٙٔ
 (ٙٔالتفسّب با٤بأثور) زىرة عبد العزيز ا١بريوم ٘ٙٙٔ
 (ٜٗٙالتفسّب ا٤بوضوعي) زىّب اربوح ٙٙٙٔ
 (ٖٛٙالتفسّب ا٤بوضوعي) زىّب ا٤بقدسي ٚٙٙٔ
 (ٙٚاإلعجاز العلمي) زىّب رابح قدامي ٛٙٙٔ
 (ٚ٘ٔمقاالت عن ا٤بصاحف) زىّب سليماف ٜٙٙٔ
 (ٕٙٛأحكاـ القرآف) ا٢بميد خياط زىّب عبد ٓٚٙٔ
 (ٕ٘القراءات) زىّب غازم زاىد ٔٚٙٔ
 (ٗٚٔمناىج ا٤بفسرين) زىّب ىاشم رياالت ٕٚٙٔ
 (ٕٗٔٔالتفسّب ا٤بوضوعي) زىّب ياسْب أٞبد قنديل ٖٚٙٔ

ٔٙٚٗ 

(، منػػػػػػػػػػػػػاىج ٜٚٗالتفسػػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػوعي) زياد خليل ٧بمد الدغامْب
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٛٔا٤بفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرين)
اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز (، ٖٜٗا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)

(، ٕٖٔ(، اإلعجػػػاز البيػػػاين)ٜٕٙالعلمػػػي)
 (ٖٗٛٔالتفسّب ا٤بوضوعي)

 (ٙٓٔالتفسّب ا٤بوضوعي) زياد عادؿ عبد الرحيم الزعيب ٘ٚٙٔ
 (ٜٕٛأحكاـ القرآف) زياد عبد ا أٞبد ظفر ٙٚٙٔ
 (ٕ٘ٗٓالقراءات) زيد بن علي بن مهدم بن أٞبد مهارش ٚٚٙٔ

ٔٙٚٛ 
بػػػن ا٢بسػػػْب أبػػػو ا٢بسػػػْب زيػػػد بػػػن علػػػي كىػػػو زيػػػد بػػػن علػػػي 

 ىػ(ٕٕٔا٥بامشي ا٤بدين، )ت
 (ٕ٘غريب القرآف)

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٖٗأحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) زيد بن ٧بمد الرماين ٜٚٙٔ
 (ٜٕ٘ٔا٤بوضوعي)

 (ٛ٘ٗٔالقراءات) زيد خليل فبلح القرالو ٓٛٙٔ
 (ٕٖٓمناىج ا٤بفسرين) زيد علي مهدم مهارش ٔٛٙٔ
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ٕٔٙٛ 

(، منػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىج ٕٜٛالبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين)اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز  زيد عمر عبد ا العيص
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٕٖٕا٤بفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرين)

(، ٘ٛ(، مناسػػػػػػبات القػػػػػػرآف)ٚٙٔالبيػػػػػػاين)
 (ٗٗٗالتفسّب ا٤بوضوعي)

 (ٕٓٔمقاالت عن ا٤بصاحف) زيد عمر مصطفى ٖٛٙٔ

ٔٙٛٗ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٖٚاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػي) زيداف أبو ا٤بكاـر حسن

 (ٕٖٙا٤بوضوعي)
 (ٕٙٔٔالتفسّب ا٤بوضوعي) زيداف قعداف ٘ٛٙٔ
 (ٕٗٗٔالقراءات) زيكيتو أٞبد ٙٛٙٔ
 (ٕٙٗأحكاـ القرآف) زين أٞبد ٧بمد البدايل ٚٛٙٔ
 (ٚٚالقراءات) زين الدين أبو حفص عمر بن يعقوب الطييب ٛٛٙٔ
 (ٖٔٚالقراءات) زين الدين أبو علي خاطر ٜٛٙٔ
 (ٕ٘ٙرسم ا٤بصاحف) زين الدين طاىر حافظ األصفهاين ٜٓٙٔ

ا٢بسػػػْب بػػػن علػػػي ا٢بسػػػِب التونسػػػي، )ت زيػػػن العابػػػدين بػػػن  ٜٔٙٔ
 ىػ(ٜٖٚٔ

 (ٖٕٓغريب القرآف)

 (ٕٓ٘القراءات) زين العابدين جعفر ٕٜٙٔ
 (ٜٙأحكاـ القرآف) زين العابدين ٧بمد ا٤بعلمي ٖٜٙٔ

(، أحكػػػػػػػػػػاـ ٖٜٕٔالتفسػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػوعي) زين بن عبد ا العتييب ٜٗٙٔ
 (ٕٗٗالقرآف)

 (ٙٛٗالعلمي)اإلعجاز  زين علي حسن السيد ٜ٘ٙٔ
 (ٖٙ٘ٔالتفسّب ا٤بوضوعي) زينب بنت عبد الرٞبن بن ٧بمد الدخيل ٜٙٙٔ
 (ٕٚٗاإلعجاز البياين) زينب بنت عبد اللطيف كردم ٜٚٙٔ
 (ٛٛاإلعجاز البياين) زينب حسن ٧بمد ٜٛٙٔ
 (ٔٓٔمناىج ا٤بفسرين) زينب عبد الرٞبن الدخيل ٜٜٙٔ

ٔٚٓٓ 
(، أحكػػػػػػػػػػػػػاـ ٜٕٜا٤بوضػػػػػػػػػػػػػوعي) التفسػػػػػػػػػػػػػّب زينب عبد السبلـ أبو الفضل

 (ٖٛٗالقرآف)
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 (ٛٗٙاإلعجاز البياين) زينب عبد اللطيف كردم ٔٓٚٔ
 (ٕٓ٘ٔالتفسّب ا٤بوضوعي) زينب عبد اجمليد رضواف ٕٓٚٔ
 (ٛٓٚالتفسّب ا٤بوضوعي) زينب عبدا الركيشدم ٖٓٚٔ
 (ٕٖٔاإلعجاز العلمي) زينب عطية ٧بمد ٗٓٚٔ
 (ٖٓالنزكؿ)أسباب  زينب علي أبو اجملد ٘ٓٚٔ
 (ٔٛ٘ٔالتفسّب ا٤بوضوعي) زينب كامل ا٣بويل ٙٓٚٔ
 (ٖٙٛٔاإلعجاز البياين) زينب مزارم ٚٓٚٔ
 (ٕٗٓٔالقراءات) زينهم مرسي بدكم ٛٓٚٔ
 (ٛٔٛٔالقراءات) ساجدة سامل أبو سيف ٜٓٚٔ

ٔٚٔٓ 
سػػػاجقلي زاده ٧بمػػػد بػػػن أيب بكػػػر الػػػػحنفي الػػػػمرعشي، )ت 

 ىػ(ٓ٘ٔٔ
مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل (، ٛٗمتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)

 (ٕٗٔالقرآف)
 (ٔٔٓٔاإلعجاز العلمي) سارة بنت عبد اسن بن عبد ا بن جلوم اؿ سعود ٔٔٚٔ
 (ٓٗ٘ٔاإلعجاز البياين) سارة بنت ٪بر العتييب ٕٔٚٔ
 (ٕ٘ٗٔاإلعجاز البياين) سارة عبد ا سامل البديع ٖٔٚٔ
 (ٕٛٙالتفسّب ا٤بوضوعي) سارة مصطفى عبد الغِب صادية ٗٔٚٔ
 (ٖ٘٘مناىج ا٤بفسرين) سارينة بنت حاج حيٓب ٘ٔٚٔ

ٔٚٔٙ 
(، أحكػػػػػػػػػػػػػػاـ ٕٗٔٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين) ساسي عمار

 (ٖٔٛالقرآف)
 (ٕ٘ٔاإلعجاز العلمي) سامل امود ٚٔٚٔ
 (ٖٕٖٔاإلعجاز البياين) سامل إبراىيم األٞبد ٛٔٚٔ
 (ٙٙٗأحكاـ القرآف) سامل أٞبد ا٣بازمي ٜٔٚٔ
 (ٖٔٔا٤بوضوعي)التفسّب  سامل أٞبد سبلمة ٕٓٚٔ

(، مناسػػػػػػػػػػػػػبات ٖٓٙاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػاين) سامل أٞبد سند يوسف ا٤بتيوٌب ٕٔٚٔ
 (ٕٔالقرآف)

 (ٖٚٚٔالتفسّب ا٤بوضوعي) سامل بن صاحل العمرم ٕٕٚٔ
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 (ٖٛٗالقراءات) سامل بن عبد ا٢بافظ عوضة ٖٕٚٔ
 (ٛٔٔمقاالت عن ا٤بصاحف) سامل عبد الرزاؽ ٕٗٚٔ
 (ٜٚالقرآف)غريب  سامل علي ىيكل ٕ٘ٚٔ
 (ٜٙ٘ٔالقراءات) سامل يعقوب يوسف العراف ٕٙٚٔ
 (ٕٛٚٔالقراءات) سامح بن أٞبد بن ٧بمد سعيد ٕٚٚٔ
 (ٙالناسخ كا٤بنسوخ) سامر إسبلمبويل ٕٛٚٔ
 (٘ٓٓٔالتفسّب ا٤بوضوعي) سامر ٧بمد ا٤بومِب ٜٕٚٔ
 (ٜٔٔاإلعجاز العلمي) سامي أٞبد ا٤بوصلي ٖٓٚٔ
 (ٙٙٔمقاالت عن ا٤بصاحف) ا٤بغلوثسامي بن عبد ا  ٖٔٚٔ

ٖٕٔٚ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٚٙمناسػػػػػػػػػػػػػػػػبات القػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) سامي عبد العزيز العجبلف

 (ٕٛ٘ٔالبياين)
 (ٖٛ٘ٔ(، القراءات)ٖٚ٘ٔالقراءات) سامي عبد الفتاح ىبلؿ ٖٖٚٔ

ٖٔٚٗ 
(، مناسػػػػػػػػػػػػػبات ٜٗٚاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػاين) سامي عطا حسن خضر  

 (ٗ٘القرآف)
 (ٚٔٚٔالقراءات) عبد الشكورسامي ٧بمد سعيد عثماف  ٖ٘ٚٔ
 (ٕٕٜاإلعجاز العلمي) سامي ٧بمد صاحل الدالؿ ٖٙٚٔ
 (ٜٖٛ(، أحكاـ القرآف)ٜٖٙٔالقراءات) سامي ٧بمد عبد الشكور ٖٚٚٔ

ٖٔٚٛ 
(، قواعػػػػػػػػد التفسػػػػػػػػّب ٙمنػػػػػػػػاىج ا٤بفسػػػػػػػػرين) سامي ٧بمد ىشاـ حريز

 (ٖٔ٘ٔ(، اإلعجاز البياين)ٔكأصولو)
 (ٕٜالتفسّب ا٤بوضوعي) شحادةسامي كديع عبد الفتاح  ٜٖٚٔ
 (ٔٚٗٔالقراءات) سامية صاحل الذكّب ٓٗٚٔ

ٔٚٗٔ 
(، اإلعجػػػػػػػاز ٖٕٗٔالتفسػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػوعي) سامية عبد ا٢بميد عبد ا٢بميد

 (ٕٖٔٔالبياين)
 (ٕٔٚالتفسّب ا٤بوضوعي) سامية عبد الكرمي أٞبد ٕٗٚٔ
 (ٖٓٙأحكاـ القرآف) سامية ٧بمد ٨بتار خالد ٖٗٚٔ
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 (ٕٔ٘ٔالتفسّب ا٤بوضوعي) سانوسيابن ا٢بج ركحايل ٗٗٚٔ
 (ٕ٘ٚٔالقراءات) سبط ا٣بياط عبد ا بن علي بن أٞبد ٘ٗٚٔ
 (ٔٚ٘ٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ستار جرب ٞبود األعرجي ٙٗٚٔ
 (ٖٙأحكاـ القرآف) سجاد مصطفى كماؿ كاعظ الدين ٚٗٚٔ

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٘ٗاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػػي) سحر أٞبد ٟبيس ٛٗٚٔ
 (ٗٗالعلمي)

ٜٔٚٗ 
(، رسػػػػػػم ٕٕٚمقػػػػػػاالت عػػػػػػن ا٤بصػػػػػػاحف) سحر السيد عبد العزيز سامل

(، مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ٜٕا٤بصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحف)
 (ٛٔا٤بصاحف)

 (ٖٜٗاإلعجاز البياين) سحر بنت خالد ا٤بطّب ٓ٘ٚٔ
 (ٖ٘٘التفسّب ا٤بوضوعي) سحر عبد الكرمي ٧بمد ا٥بزادية ٔ٘ٚٔ

منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىج (، ٕٚٗٓالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءات) سحر ٧بمد فهمي كردية ٕ٘ٚٔ
 (ٜٖٓا٤بفسرين)

 (ٕٛ٘أحكاـ القرآف) ىػ(ٕٗٔٔسراب ٧بمد بن عبد الفتاح، الشيعي التنكابِب  ٖ٘ٚٔ

ٔٚ٘ٗ 
سػػراج الػػدين أبػػو حفػػص عمػػر بػػن زيػػن الػػدين قاسػػم ا٤بصػػرم 

 ق(ٜٚٓالنشار )ت
 (ٕٛٚٔ(، القراءات)ٕٚ٘ٔالقراءات)

 (٘اإلعجاز العلمي) سراج الدين عفيفي ٘٘ٚٔ

العزيػػػز بػػػن أٞبػػد بػػػن عبػػػد الػػػرحيم الػػػدىلوم سػػراج ا٥بنػػػد عبػػػد  ٙ٘ٚٔ
 ىػ(ٜٖٕٔ)ت 

 (ٖٕ٘اإلعجاز البياين)

 (ٕ٘مقاالت عن ا٤بصاحف) سرجونيا نوزاده ٚ٘ٚٔ
 (ٗٔٓٔاإلعجاز البياين) سركة عمر ا٢بسيِب ٛ٘ٚٔ
 (ٖٗالناسخ كا٤بنسوخ) ىػ(ٖٕ٘سريج بن يونس، )ت  ٜ٘ٚٔ
 (ٙٗخواص القرآف) سعاد ا٢بواؿ ٓٙٚٔ
 (ٔٙالتفسّب ا٤بوضوعي) بولشفارسعاد  ٔٙٚٔ
 (ٙٛٗٔالقراءات) سعاد حواس ا٢بواس ٕٙٚٔ
 (ٓٛٔٔالقراءات) سعاد سيد أٞبد علي ٖٙٚٔ
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 (٘ٙٗالتفسّب ا٤بوضوعي) سعاد صاحل أبو شوشة ٗٙٚٔ
 (ٖٚٛاإلعجاز البياين) سعاد عبد ا٤بلك ا٢بدايب ٘ٙٚٔ
 (ٛٚٔمناىج ا٤بفسرين) سعاد فهمي طاىر أبو غزالة ٙٙٚٔ
 (٘ٓٗاإلعجاز البياين) سعاد كرمي خشيف ٚٙٚٔ
 (٘ٙٚاإلعجاز البياين) سعاد كرمي خشيف بندر ٛٙٚٔ
 (ٕ٘ٚالتفسّب ا٤بوضوعي) سعاد يلديرمي ٜٙٚٔ
 (ٙٛٚالقراءات) سعد الدين أبو سعد بن أسعد البصّب ٓٚٚٔ

(، التفسػػػػػػػػػػػػػّب ٖٗ٘ٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػاين) سعد الدين السيد صاحل ٔٚٚٔ
 (ٕٚٚٔا٤بوضوعي)

ٕٔٚٚ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػّب ٕٛ٘التفسػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػوعي) سعد ا أٞبد عارؼ

 (ٕٖا٤بوضوعي)
 (ٚٙالناسخ كا٤بنسوخ) ىػ( ٖٔٓسعد بن إبراىيم األشعرم القمي، )ت  ٖٚٚٔ

ٔٚٚٗ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػّب ٖٕٓٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػاين) سعد جرجيس سعيد حديد ا١ببورم

 (ٖٚٔٔا٤بوضوعي)
 (ٜٙٓاإلعجاز البياين) سعد رستم ٘ٚٚٔ

ٔٚٚٙ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٗٙاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػي) سعد رياض

 (ٜٚٙا٤بوضوعي)
 (ٕٛٙمقاالت عن ا٤بصاحف) سعد ظبلـ ٚٚٚٔ
 (ٕٙٚٔالقراءات) سعد عبد ا٢بكيم سعد ٛٚٚٔ
 (ٕٓ٘ٔاإلعجاز البياين) سعد عبد العزيز الدريهم ٜٚٚٔ
 (ٜٚٚاإلعجاز العلمي) سعد ٧بمد ا٤برصفي ٓٛٚٔ

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ٛٚ٘العلمػػػػػػػػػػػػػػػي)اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز  سعد ٧بمود عامر ٔٛٚٔ
 (ٖٜٔا٤بوضوعي)

 (ٖٕاإلعجاز العددم) سعداكم ٧بمد البنا ٕٛٚٔ
 (ٜٕٙمناىج ا٤بفسرين) سعدم أٞبد زيداف ٖٛٚٔ
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 (ٜٙٓٔاإلعجاز البياين) سعدم الزبّب ٗٛٚٔ
 (ٔٙٗاإلعجاز البياين) سعدم ياسْب ٘ٛٚٔ
 (ٖٕٚاإلعجاز العلمي) سعدم ياسْب الشامي ٙٛٚٔ

ٔٚٛٚ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٓٙٔأحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) أٞبد فؤاد شكرمسعدية 

 (ٕٖٙا٤بوضوعي)
 (ٜٙٔأحكاـ القرآف) سعدية بنت حامد بن ٝبعة اياكم ا١بهِب ٛٛٚٔ
 (ٗٓٔقواعد التفسّب كأصولو) سعود بن إبراىيم الشرمي ٜٛٚٔ
 (ٕٗ٘القراءات) سعود بن سعيد بن نوجيي الرحيلي ٜٓٚٔ

ٜٔٚٔ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٗٚمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىج ا٤بفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػرين) سعود بن عبد ا الفنيساف

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٗٓٓٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
 (ٖٖٙ(، مناىج ا٤بفسرين)ٜٕٚبا٤بأثور)

 (ٕٙ٘اإلعجاز البياين) سعودم النوارم ٕٜٚٔ

ٜٖٔٚ 
(، مقػػػػاالت ٖٓمقػػػػاالت عػػػػن ا٤بصػػػػاحف) سعيد أٞبد أعراب

 (ٖٔعن ا٤بصاحف)
 (٘٘قواعد التفسّب كأصولو) سعيد أٞبد البالن بورم ٜٗٚٔ
 (ٕ٘ٙالتفسّب ا٤بوضوعي) سعيد أٞبد حافظ ٜ٘ٚٔ
 (ٙٛاإلعجاز البياين) سعيد إ٠باعيل إبراىيم ا٥ببليل ٜٙٚٔ
 (ٖٗ٘ٔالقراءات) سعيد أعراب ٜٚٚٔ
 (ٜٜٛالتفسّب ا٤بوضوعي) سعيد الرٞبن ٧بمد يوسف خاطر زماف ٜٛٚٔ
 (ٕ٘٘ٓالقراءات) سعيد الفبلح ٜٜٚٔ

ٔٛٓٓ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٗخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواص القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) سعيد اللحاـ

(، ٕٖٖٔ(، القػػػػػػػػراءات)٘ٛٙا٤بوضػػػػػػػػوعي)
 (  ٛٔٔٔالتفسّب ا٤بوضوعي)

 (ٜٛٗاإلعجاز العلمي) سعيد بن أٞبد ا١باموس ٔٓٛٔ
 (ٖٓٔالتفسّب با٤بأثور) سعيد بن جبّب ٕٓٛٔ
 (ٚٙٛٔالقراءات) سعيد بن سعيد بن ا٢باج ا١بزكيل ٖٓٛٔ
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 (ٖٓرسم ا٤بصاحف) بن ا٢بجاجسعيد بن سعيد بن داكد بن سليماف  ٗٓٛٔ
 (ٕٗٔٔالقراءات) سعيد بن عبد ا امد العبد ا ٘ٓٛٔ
 (ٜٕ٘التفسّب ا٤بوضوعي) سعيد بن علي أبو مدرة ٙٓٛٔ

ٔٛٓٚ 

(، خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواص ٛٓٔخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواص القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) سعيد بن علي بن كىف القحطاين
(، ٜٖٓ(، أحكػػػػػػػاـ القػػػػػػػرآف)٘ٔٔالقػػػػػػػرآف)

(، أحكػػػػػػػػػػػػػاـ ٕٙٚالتفسػػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٖٗالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)

(، أحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ٚٙٚا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، ٛٔ(، التفسػػػّب ا٤بوضػػػوعي)ٖٚ٘القػػػرآف)

(، أحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ٕٕ٘أحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)
 (ٖٙٗ(، أحكاـ القرآف)ٖٖٚالقرآف)

 (ٜ٘ٔالتفسّب ا٤بوضوعي) سعيد بن ٧بمد بابا سيبل ٛٓٛٔ
 (ٕٖأسباب النزكؿ) سعيد بن ٧بمد بن سعيد الشهراين ٜٓٛٔ

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٜ٘ٗاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين) سعيد ٝبعة ٓٔٛٔ
 (ٕٖٗٔ(، اإلعجاز البياين)ٜٛٛالبياين)

 (ٖٚ٘القراءات) سعيد ربيع ٔٔٛٔ
 (ٖٖٚاإلعجاز البياين) سعيد شيمشك ٕٔٛٔ
 (ٜٗ٘اإلعجاز العلمي) سعيد عبد الرٞبن األٞبرم ٖٔٛٔ
 (ٕٛٙرسم ا٤بصاحف) سعيد عبد ا امد العبد ا ا٢بموم ا٤بكي ٗٔٛٔ
 (ٜٖٖاإلعجاز البياين) سعيد عطية علي مطاكع ٘ٔٛٔ
 (ٕٛٛاإلعجاز العلمي) سعيد عطية مطاكم ٙٔٛٔ
 (ٛٚٗأحكاـ القرآف) سعيد علي ا٢بمّبم ٚٔٛٔ
 (ٖٗٔالقراءات) سعيد علي الشريف ٛٔٛٔ
 (ٜٔٙالتفسّب ا٤بوضوعي) سعيد غليفص سعيد القحطاين ٜٔٛٔ
 (ٛ٘خواص القرآف) سعيد فقيو رضواف ٕٓٛٔ
 (ٜٔٗٔالتفسّب ا٤بوضوعي) سعيد مطلك ٕٔٛٔ
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 (ٚٔمناىج ا٤بفسرين) سعيد مطلك ىدب ٕٕٛٔ
 (ٖٚٚاإلعجاز العلمي) سعيد ناصر الدىاف ٖٕٛٔ
 (ٖٕٔالتفسّب ا٤بوضوعي) سفر بن عبد ا البواردم ٕٗٛٔ
 (ٜٙٔالتفسّب با٤بأثور) ىػ( ٔٙٔسفياف بن سعيد بن مسركؽ الثورم، )ت  ٕ٘ٛٔ
 (ٜٔمشكل القرآف) ىػ(ٜٛٔبن عيينة بن أيب عمراف ميموف، )ت سفياف  ٕٙٛٔ

ٕٔٛٚ 
سػػفياف بػػن عيينػػة بػػن ميمػػوف أبػػو ٧بمػػد ا٥بػػبليل الكػػوُب، )ت 

 ( ىٜٛٔ
 (ٛٙٔالتفسّب با٤بأثور)

ٕٔٛٛ 
(، خػػػػػػػػػػػػػػػػػػواص ٙٛاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػي) سفياف ٧بمد العسوىل

 (ٕ٘القرآف)
 (ٔٔٗٔالقراءات) سفياف موسى إبراىيم خليل ٜٕٛٔ
 (ٕٓٗٔالقراءات) سفياف موسى خليل ٖٓٛٔ
 (ٕٙمناسبات القرآف) سبلـ حيدر رسن ٖٔٛٔ
 (ٛٔٚٔالقراءات) سبلـ ٦بيت ٞباد ٕٖٛٔ
 (ٕٛٔٔالقراءات) سلطاف الشافعي ٖٖٛٔ
 (ٚٔالتفسّب با٤بأثور) سلطاف بدير العتييب ٖٗٛٔ

ٖٔٛ٘ 
(، ٜٛٗٔالقػػػػػػػػػػػراءات)(، ٖٕٙالقػػػػػػػػػػػراءات) ق٘ٚٓٔسلطاف بن أٞبد بن سبلمة ا٤بزاحي ت

 (ٔٔٛ(، القراءات)ٖٕٜالقراءات)
 (ٖٙأمثاؿ القرآف) سلطاف بن علي بن ٧بمد شاىْب ٖٙٛٔ

ٖٔٛٚ 
(، ٗ٘٘ٔ(، القػػػػػػػراءات)ٕٖٕٔالقػػػػػػػراءات) قٖٛٔٔسلطاف بن ناصر بن أٞبد سلطاف ا١ببورم ت

 (ٕٕٛٓ(، القراءات)ٕٚٔٔالقراءات)
 (ٜٗٗأحكاـ القرآف) سلطاف فهد ٞبد الطبيشي ٖٛٛٔ
 (ٓٛٔفضائل القرآف) سلماف الظا٤بي النجفي ٜٖٛٔ
 (٘ٚالتفسّب با٤بأثور) سلماف بن سعود بن عبد العزيز آؿ سعود ٓٗٛٔ
 (ٜٕٓمقاالت عن ا٤بصاحف) سلماف نصر ا ٔٗٛٔ
(، اإلعجػػػػػػػاز ٗٛٔٔالتفسػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػوعي) سلماف نصيف الدحدكح ٕٗٛٔ
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 (ٖٖالعددم)

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜٜٔالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)أحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ  سلمة أٞبد ٧بمد زين ٖٗٛٔ
 (ٓٔٗا٤بوضوعي)

 (ٓٙٔالتفسّب با٤بأثور) سلمى أٞبد بن ٧بمد زين ٗٗٛٔ

ٔٛٗ٘ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٗٛٔأحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) سلمى ٝبيل أٞبد النجار

 (ٜٖٗا٤بوضوعي)
 (ٗٛٙالقراءات) سلمى عبد الرٞبن طو أٞبد التكريٍب ٙٗٛٔ

التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب (، ٓٚٗأحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) سلمى معيوض ا١بميعي ٚٗٛٔ
 (ٛٔ٘ٔا٤بوضوعي)

 (ٜٗٔاإلعجاز البياين) سلول بكر ٛٗٛٔ
 (ٚٓٔاإلعجاز البياين) سلول عبد الفتاح حسن بدكم ٜٗٛٔ
 (٘ٗاألشباه كالنظائر) سلول ٧بمد العوا ٓ٘ٛٔ
 (ٖٗٛالتفسّب ا٤بوضوعي) سلول ٧بمد بن مرشد امادم ٔ٘ٛٔ

ٕٔٛ٘ 
التفسػّب (، قواعػد ٕٕٓٔاإلعجاز العلمي) سليم ا١بايب

 (ٔٓٔكأصولو)
 (ٗٚغريب القرآف) ىػ(ٚٗٗسليم بن أيوب الرازم، )ت  ٖ٘ٛٔ
 (ٖٖأسباب النزكؿ) سليم بن عبيد آؿ نصر ٧بمد من موسى ا٥ببليل ٗ٘ٛٔ
 (٘ٓٛالتفسّب ا٤بوضوعي) سليم بن مسعد بن جرب األٞبدم ٘٘ٛٔ
 (ٕٕالتفسّب ا٤بوضوعي) سليم حسْب طالب ٙ٘ٛٔ
 (ٕٕٛالتفسّب با٤بأثور) سليم ٧بمد إبراىيم بن سليم  ٚ٘ٛٔ
 (ٜٕٕمناىج ا٤بفسرين) سليماف أتش ٛ٘ٛٔ
 (ٕٜٗالقراءات) سليماف ا٢بموم ٜ٘ٛٔ

ٔٛٙٓ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػاز ٖٛٓٔاإلعجػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػي) سليماف الشبلش

 (ٖٙ٘ٔالبياين)
 (٘ٗٔأحكاـ القرآف) سليماف الصادؽ البّبة ٔٙٛٔ
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ٕٔٛٙ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٖٜٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) سليماف الطراكنة

 (ٗٗٛالبياين)
 (ٖٜٚاإلعجاز البياين) سليماف بن إبراىيم الفندم ٖٙٛٔ

ٔٛٙٗ 

(، منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىج ٔٔٔأحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) سليماف بن إبراىيم بن عبد ا البلحم
(، ٕٔٔ(، أحكػػػاـ القػػػرآف)ٕٕٛا٤بفسػػػرين)

(، أحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ٕٕٔأحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)
(، ٔٙٗ(، أحكػػػػػػػاـ القػػػػػػػرآف)ٜٕٙالقػػػػػػػرآف)

 (ٕٜ٘التفسّب ا٤بوضوعي)
 (ٜٚٔٔالتفسّب ا٤بوضوعي) سليماف بن إبراىيم بن ٧بمد ا٢بصْب ٘ٙٛٔ
 (ٕٙٔالتفسّب با٤بأثور) ىػ( ٖٓٙسليماف بن أٞبد بن أيوب الطرباين، )ت ٙٙٛٔ
 (ٔٛٚٔالقراءات) سليماف بن اعمر ميلودم ٚٙٛٔ
 (ٛٙٓٔاإلعجاز البياين) سليماف بن الزيات ٛٙٛٔ
 (ٗٚ٘القراءات) بن حسْب ا١بمزكرمسليماف  ٜٙٛٔ

ٔٛٚٓ 
سليماف بن حفص بن أيب عصفور أبو حفػص الفػراء ا٤بعتػزيل 

 ىػ(ٜٕٙالقّبكاين، )ت 
 (ٔٛٔمشكل القرآف)

ٔٛٚٔ 
(، خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواص ٓٗٔخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواص القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) سليماف بن خالد القادرم

 (ٔٚٔالقرآف)
 (ٜ٘الناسخ كا٤بنسوخ) ىػ( ٗٚٗسليماف بن خلف الباجي، )ت  ٕٚٛٔ

ٖٔٛٚ 

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٚٔالتفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب العلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي) سليماف بن صاحل بن عبد الرٞبن القرعاكم
(، ٖٔٛ(، اإلعجػػػػػػػاز العلمػػػػػػػي)ٚالعلمػػػػػػػي)

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜٖٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػي)
 (ٗٗ(، األشباه كالنظائر)ٜٙٙا٤بوضوعي)

 (ٕٛٗإعراب القرآف) سليماف بن عبد العزيز العيوين ٗٚٛٔ
 (ٕٚٔٔا٤بوضوعي)التفسّب  سليماف بن علي القبس ٘ٚٛٔ

ٔٛٚٙ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٓٓٚاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) سليماف بن ٧بمد الصغّب

 (ٛٓٗٔالبياين)
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 (ٙٚٙٔالقراءات) سليماف بن ٧بمد بن حسْب ا١بمزكرم ٚٚٛٔ

سػػػػػليماف بػػػػػن ٧بمػػػػػد بػػػػػن عبػػػػػد ا، ا٤بػػػػػوىل سػػػػػليماف سػػػػػلطاف  ٛٚٛٔ
 ىػ(ٖٕٛٔا٤بغرب )ت 

 (ٔٙ٘ٔاإلعجاز البياين)

 (ٕٚرسم ا٤بصاحف) األموم األندلسي القرطيبسليماف بن ٪باح  ٜٚٛٔ

ٔٛٛٓ 
ىػػ، أٞبػد ٜٙٗسليماف بن ٪باح االموم االندلسػي القػرطيب، 

 بن أٞبد شرشاؿ
 (ٜٕٛرسم ا٤بصاحف)

ٔٛٛٔ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػّب ٗٗ٘التفسػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػوعي) سليماف حسن سليماف عبد الرٞبن

 (ٖٙٗٔا٤بوضوعي)
 (ٛٙٔرسم ا٤بصاحف) ىػٓٗٔٔسنة سليماف داماد زاده، داماد زاده، توُب ُب  ٕٛٛٔ
 (ٓٔٙٔالتفسّب ا٤بوضوعي) سليماف سايار ٖٛٛٔ
 (ٛٓ٘ٔالتفسّب ا٤بوضوعي) سليماف شحدة ٞبادة الشيخ عيد ٗٛٛٔ

(، أحكػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ٖ٘ٙاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػي) سليماف صاحل بن عبد ا ا٣بزم ٘ٛٛٔ
 (ٕٔٗ(، التفسّب ا٤بوضوعي)ٜٚٔالقرآف)

 (٘ٓٚالتفسّب ا٤بوضوعي) سليماف طلق ا٢بازمي ٙٛٛٔ
 (٘ٚاإلعجاز البياين) سليماف طو عبد الغفور ٚٛٛٔ
 (ٕ٘ٗالتفسّب ا٤بوضوعي) سليماف عبد الرٞبن عودة ٛٛٛٔ
 (ٕ٘ٚاإلعجاز البياين) سليماف عبد العزيز الربعي ٜٛٛٔ

ٜٔٛٓ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػّب ٖٖٔٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػاين) سليماف عبد ا موسى أبو عزب

 (ٕٗٗٔا٤بوضوعي)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٕٙٛاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين) سليماف عشراٌب ٜٔٛٔ
 (ٓٚالبياين)

ٜٕٔٛ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػاز ٕ٘٘ٔاإلعجػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػاين) سليماف علي

 (ٗٔٛالعلمي)
 (ٜٖٖمناىج ا٤بفسرين) سليماف علي عامر الشعيلي ٖٜٛٔ
 (ٜٜٕاإلعجاز العلمي) سليماف عمر قوش ٜٗٛٔ
 (ٕٕٗمقاالت عن ا٤بصاحف) سليماف نصر ا ٜ٘ٛٔ
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 (ٕٔ٘ٓالقراءات) سليماف يوسف خاطر ٜٙٛٔ
 (ٕٙٙاإلعجاز البياين) سليمة مدلفاؼ ٜٚٛٔ
 (ٕٗ٘ٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٠باىر عوض ٧بمد الذنيات ٜٛٛٔ
 (ٕٖ٘القراءات) ٠بر العشا ٜٜٛٔ
 (ٖٖٚمناىج ا٤بفسرين) ٠بر عمر ٧بمد الصفدم ٜٓٓٔ
 (ٙ٘ٙاإلعجاز البياين) ٠بية سعد ٧بمد ٜٔٓٔ
 (٘مناىج ا٤بفسرين) ٠بية عبد الرحيم عبد ا ٕٜٓٔ

ٜٖٔٓ 

(، أمثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ٘ٔٔإعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ٠بيح عاطف الزين
(، ٙٛٗ(، التفسػػػّب ا٤بوضػػػوعي)ٕٗالقػػػرآف)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٜٙغريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕ٘ٙالعلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي)

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜٛٙا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، ٗٚ(، أمثػػػاؿ القػػػرآف)ٗٓٔٔا٤بوضػػػوعي)

(، إعػػػػػػػػػػػػػػػػراب ٜٔٛاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػػي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٗ٘لقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)ا

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜٗٔٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، غريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ٖٜٔٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)

(، ٙٚ(، أمثػػػػػػػػػػػػاؿ القػػػػػػػػػػػػرآف)ٕٚٓالقػػػػػػػػػػػػرآف)
(، غريػػػػػػػػػػػب ٗ٘ٗٔالتفسػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػوعي)

 (ٜٕٔالقرآف)
 (ٙٔ٘اإلعجاز العلمي) ٠بيحة بنت علي مراد ٜٗٓٔ
 (ٖٔٗالقراءات) ٠بّب أٞبد عبد ا١بواد ٜ٘ٓٔ
 (ٛٓ٘العلمي)اإلعجاز  ٠بّب استيتية ٜٙٓٔ
 (ٕ٘٘اإلعجاز العلمي) ٠بّب ا٢بلو ٜٚٓٔ
 (ٕٗٓٔالقراءات) ٠بّب بن حيٓب ا٤بعرب ٜٛٓٔ
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٜٖٔٔالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءات) ٠بّب شريف استيتية ٜٜٓٔ
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 (ٕٜٗالبياين)
 (ٜٗٛاإلعجاز العلمي) ٠بّب عبد ا٢بليم ٜٓٔٔ
 (ٙٓٗٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٠بّب عبد العزيز شليوة ٜٔٔٔ
 (ٜٛٔاإلعجاز البياين) يوسف عليوة حسْب٠بّب  ٕٜٔٔ
 (ٕٖٙمناىج ا٤بفسرين) ٠بّبة بن عنَب ٖٜٔٔ
 (ٕٚقواعد التفسّب كأصولو) ٠بّبة بوزياين ٜٗٔٔ

ٜٔٔ٘ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٚٔمنػػػػػػػػػػػػػػػاىج ا٤بفسػػػػػػػػػػػػػػػرين) ٠بّبة صقر حسْب امد

 (ٖٕٓٔا٤بوضوعي)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػاز ٕٓٓٔاإلعجػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػاين) ٠بّبة ٧بمد بسيوين ٜٙٔٔ
 (ٕٛالبياين)

(، التفسػػػػػػػػػػػػّب ٜٜٕالتفسػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػوعي) ٠بّبة ٧بمد عبدا جالية ٜٚٔٔ
 (ٚٗٚا٤بوضوعي)

 (ٓٓٚالتفسّب ا٤بوضوعي) سناء أمْب ٜٛٔٔ
 (ٖٚٔاإلعجاز العلمي) سناء بنت تيسّب بن عبد العاطي السعداكم ٜٜٔٔ
 (ٚٚٚالتفسّب ا٤بوضوعي) سناء عبدا ٧بمد ٕٜٓٔ
 (ٖٔٔاإلعجاز البياين) سناء فضل عباس ٕٜٔٔ

ٜٕٕٔ 
(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٖٕٔمتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ىػ ٕٓٙٔسناف زاده، ٧بسن بن أـ سناف/ القسطنطينية، 

 (ٖٕٛالقرآف)

(، اإلعجػػػػػػػاز ٓٓٔٔالتفسػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػوعي) سناين سناين ٖٕٜٔ
 (ٙٚٔٔالبياين)

ٜٕٔٗ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ٚٗٗاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػي) سنية عبد ا مرغِب

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜٕٙا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
 (ٕٙٛا٤بوضوعي)

ٜٕٔ٘ 
سػػػػػػنيد ا٢بسػػػػػػْب بػػػػػػن داكد ا٤بصيصػػػػػػي، أبػػػػػػو علػػػػػػي اػػػػػػدث، 

 ػ( ىٕٕٙ)ت
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٓٓالتفسػػػػػػػػػػػػػػػػّب با٤بػػػػػػػػػػػػػػػػػأثور)

 (ٗٓٔبا٤بأثور)
 (ٜٚٛالتفسّب ا٤بوضوعي) سهاـ بنت عبدا كادم ٕٜٙٔ
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ٜٕٔٚ 
سػػػهل بػػػن عبػػػد ا بػػػن يػػػونس بػػػن عيسػػػى بػػػن عبػػػد ا رفيػػػع 

 ىػ(ٖٕٛالتسَبم أبو ٧بمد، )ت
 (ٛٗٔالتفسّب با٤بأثور)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٜٚاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػػػػاين) سهّب عطية ىاشم ٕٜٛٔ
 (ٕٓٔالبياين)

 (ٚٗٚاإلعجاز البياين) سوزاف مّبم ٜٕٜٔ
 (ٕٛٗغريب القرآف) سوسن عبد ا بن ٞبد ا٥بندم ٖٜٓٔ
 (ٜٜٕمناىج ا٤بفسرين) سيد أٞبد اإلماـ خطرم ٖٜٔٔ
 (ٖٕٗٔاإلعجاز البياين) سيد أٞبد حسْب عوض ا ٕٖٜٔ
 (ٙٔٔمشكل القرآف) سيد أٞبد ٧بسب مرسي ٖٖٜٔ
 (ٕٔٓٔالتفسّب ا٤بوضوعي) سيد أٞبد ىامشي ٖٜٗٔ

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ٔٗٙاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػي) سيد حسيِب ٖٜ٘ٔ
 (ٜٚٚا٤بوضوعي)

ٜٖٔٙ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜٛٛاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػي) سيد ساداٌب الشنقيطي

 (ٜٕٙٔا٤بوضوعي)
 (ٖٔٔمناىج ا٤بفسرين) الندكمسيد سعيد حسن  ٖٜٚٔ
 (ٕٙ٘القراءات) سيد عبد الرحيم ٖٜٛٔ
 (ٖٜمناىج ا٤بفسرين) سيد عبد الستار مهيوب ٜٖٜٔ

ٜٔٗٓ 

(، أحكػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ٚ٘ٙاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػػػػاين) سيد قطب
(، ٜ٘ٙ(، اإلعجػػػػاز البيػػػػاين)ٜٕٔالقػػػػرآف)

(، اإلعجػػػػػػػػػػاز ٜٔٛالتفسػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػوعي)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٖ٘ٔٔالبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين)
التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب (، ٖ٘ٔٔالبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين)

 (ٕٚٗٔا٤بوضوعي)

ٜٔٗٔ 
(، ٓٙ٘(، القػػػراءات)٘ٔٔفضػػائل القػػرآف) سيد الشْب أبو الفرح

 (ٙٙٗالقراءات)
 (ٙٗٙاإلعجاز البياين) سيد ٧بمد ٞبلة ا٢باج أٞبد ا٤بوريتاين ٕٜٗٔ
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ٜٖٔٗ 

(، اإلعجػػػػػػػػػػاز ٖٕٗالتفسػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػوعي) سيد ٧بمد ساداٌب الشنقيطي
(، ٗٚٔٔ(، القػػػػػػػػػػػػػػػراءات)ٖٓٔالعلمػػػػػػػػػػػػػػػي)

(، ٓٗٔٔالتفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، ٜٛٙ(، القػػػػػػػػػػػراءات)ٕٓ٘ٔالقػػػػػػػػػػػراءات)

 (ٖ٘ٔٔالقراءات)
 (ٜٔٙاإلعجاز العلمي) سيد كقار أٞبد حسيِب ٜٗٗٔ
 (ٖٕٗ(، القراءات)ٖٖٔإعراب القرآف) سيدم عبد القادر بن ٧بمد ٧بمود الطفيل ٜ٘ٗٔ
 (ٕٚقواعد التفسّب كأصولو) سيدم ٧بمد كلد عبد الدامي ٜٙٗٔ
 (ٕٛٗٔالتفسّب ا٤بوضوعي) سّب جاف بياف ٜٚٗٔ
 (ٔٚٔأحكاـ القرآف) سيسي عانغ ٜٛٗٔ
 (ٜ٘ٗاإلعجاز العلمي) سيف الدكلة ٧بمد ناير إدريس ٜٜٗٔ
 (ٜٚٗاإلعجاز العلمي) سيف الدين الكاتب ٜٓ٘ٔ
 (ٖٕٕالقراءات) سيف الدين بن عطاء ا الفضايل ٜٔ٘ٔ
 (ٜٙا٤بصاحف)رسم  سيف الدين عبد القادر الكاتب ٕٜ٘ٔ
 (ٕٔٙاإلعجاز العلمي) شادية التل ٖٜ٘ٔ
 (ٖٓٔٔاإلعجاز البياين) شارؼ مزارم ٜٗ٘ٔ
 (ٗٙمقاالت عن ا٤بصاحف) شاعر عبد ا٤بنعم ٜ٘٘ٔ
 (ٕٙٓٔالتفسّب ا٤بوضوعي) شافع دبياف ا٢بريرم ٜٙ٘ٔ
 (ٜٕ٘ٔاإلعجاز البياين) شاكر أبو اليزيد عبد ا٥بادم الصباغ ٜٚ٘ٔ
 (ٕٚٔأحكاـ القرآف) أمْب شاكر حاج ٜٛ٘ٔ

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٙٛٙاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) شاكر عبد ا١ببار ٜٜ٘ٔ
 (ٜٗٓالعلمي)

ٜٔٙٓ 
شػػػػػػاكر حيػػػػػػٓب بػػػػػػن ٧بمػػػػػػد بػػػػػػن لطػػػػػػف اجملتهػػػػػػد اليمػػػػػػِب، )ت 

 ىػ(ٖٓٚٔ
 (ٖٕالتفسّب با٤بأثور)

ٜٔٙٔ 
شاه كيل ا أٞبد بػن عبػد الػرحيم بػن كجيػو الػدين، أبػو عبػد 

 ( ىٙٚٔٔا٥بندم، )ت العزيز شاه كيل ا الػحنفي 
 (ٖٖٔالتفسّب با٤بأثور)
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 (ٕٛٔالتفسّب ا٤بوضوعي) شاىر أبو شريخ ٕٜٙٔ
 (ٜٗٛٔالقراءات) شاىر إ٠باعيل العريِب ٖٜٙٔ

ٜٔٙٗ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ٓٔ٘اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػي) شاىر ٝباؿ أغا

 (ٜٗٚا٤بوضوعي)

ٜٔٙ٘ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٙٔٛاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) شاىر ذيب ٧بمد أبوشريخ

 (ٚٔٛالعلمي)
 (ٜٕ٘اإلعجاز العلمي) شايف عكاشة ٜٙٙٔ
 (ٖٗٓأحكاـ القرآف) شبع حسْب علي عبد ٜٚٙٔ
 (ٕٔٔالتفسّب با٤بأثور) ( ىٓٙٔشبل بن عباد أبو داكد ا٤بكي ا٤بقرئ، )ت ٫بو  ٜٛٙٔ
 (ٜٗٗاإلعجاز البياين) شبيب بن ٧بمد بن شبيب الدكسرم ٜٜٙٔ
 (ٜٗٔا٤بصاحف)رسم  شبيل أبو الغيث إبراىيم ٜٓٚٔ

ٜٔٚٔ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػاز ٜٔٚالتفسػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػوعي) شحات حسْب العوضي

 (ٜٕٙ(، اإلعجاز العلمي)ٖٓٙالعلمي)
 (ٕٜٓٔالقراءات) شحاتو بن حسن ٕٜٚٔ
 (ٖٛٗٔاإلعجاز البياين) شذل جرار ٖٜٚٔ

ٜٔٚٗ 
شرؼ الػدين أبػو القاسػم ىبػة ا بػن ٪بػم الػدين عبػد الػرحيم 

ىبػػػػة ا بػػػػن مسػػػػلم ا٢بمػػػػوم بػػػػن مشػػػػس الػػػػدين إبػػػػراىيم بػػػػن 
 ىػ(ٖٛٚالشافعي الشهّب بالبارزم)

 (ٗ٘ٗاإلعجاز البياين)

 (ٖ٘ٚ(، القراءات)ٖٙٚالقراءات) شرؼ الدين صدقة بن سبلمة بن حسْب الضرير ا٤بسحرائي ٜ٘ٚٔ

ٜٔٚٙ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٘ٛٔإعػػػػػػػػػػػػػػػػػراب القػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) شرؼ الدين علي الراجحي

 (ٔٔٙ(، القراءات)ٖٖٚالبياين)
 (ٛٓٛالقراءات) ٧بمد الرعيِب شريح بن ٜٚٚٔ
 (ٙٓٙالقراءات) شريح بن ٧بمد بن شريح بن أٞبد بن شريح الرعيِب ٜٛٚٔ
 (ٜٕٙٔالتفسّب ا٤بوضوعي) شريف الدين مصطفى حسن ٜٜٚٔ
 (ٕ٘ٛالتفسّب با٤بأثور) شريف علي شريف علي ٧بمد التشادم ٜٓٛٔ
 (ٖٕٙمناىج ا٤بفسرين) شريف علي ٧بمد ٜٔٛٔ
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 (ٜٚالتفسّب با٤بأثور) زين سيد علي عبد اشريفة  ٕٜٛٔ

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٕٓٛاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) شعباف صبلح ٖٜٛٔ
 (ٕٙٛٔالبياين)

 (ٕٕٙٓالقراءات) شعباف صبلح حسْب ٜٗٛٔ

ٜٔٛ٘ 

(، ٖٙ٘ٔ(، القػػػػػػػػػػػراءات)ٗٓٔالقػػػػػػػػػػػراءات) شعباف ٧بمد إ٠باعيل
(، رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ٘ٓٛٔالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)

(، ٙٗٛٔ(، القػػػػػػػػراءات)ٖٜٔا٤بصػػػػػػػػاحف)
 (ٕٙٗكا٤بنسوخ)الناسخ 

 (ٜٕٗاإلعجاز البياين) شعباف ٧بمد ٧بمد ا٤بهدم ٜٙٛٔ

ٜٔٛٚ 
شػػػػػػعلة ا٤بوصػػػػػػلي أيب عبػػػػػػد ا ٧بمػػػػػػد بػػػػػػن أٞبػػػػػػد، ا٤بتػػػػػػوَب ُب 

 ىػٙ٘ٙ
 (ٕٔعد اآلم)

 (ٕ٘ٗٔاإلعجاز البياين) شعيب أٞبد ٧بمد الغزايل ٜٛٛٔ
 (ٖ٘ٔٔالقراءات) شعيب بن إ٠باعيل الكيايل ٜٜٛٔ
 (ٜ٘ٗاإلعجاز العلمي) ا٢باضرمشعيب بن علي  ٜٜٓٔ
 (ٗٗٔٔالتفسّب ا٤بوضوعي) شعيب بنيِب ٜٜٔٔ

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٜٙأمثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) شعيب عبد اللطيف شيخ ٕٜٜٔ
 (ٕٙٙٔالبياين)

 (ٗٗ٘ٔاإلعجاز البياين) شفيع السيد ٖٜٜٔ

ٜٜٔٗ 
شقّب عبد الرٞبن بن علي بن إسحاؽ، أبو الفرج زيػن الػدين 

 الشافعي
 (ٕٛكالنظائر)األشباه 

 (ٜ٘ٛاإلعجاز البياين) شكر ٧بمود عبد ا ٜٜ٘ٔ
 (ٗٚٗاإلعجاز البياين) شكر ٧بمود مهوس ٜٜٙٔ
 (ٜٖٛالقراءات) شكرم ا١بفي ٜٜٚٔ
 (ٖٓ٘ٔالقراءات) شكرم السيد ا٣بلوم ٜٜٛٔ

ٜٜٜٔ 
شكرم الواعظ فيض ا بن مصطفى الركمي ا٢بنفي الواعظ 

 ىػ( ٜٕٕٔ)ت  ٔبامع آيا صوفيا كشيخ القراء،
 (ٕٕٔفضائل القرآف)
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ٕٓٓٓ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػّب ٜٗ٘ٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػاين) شكرم عياد

 (ٛٔٙٔا٤بوضوعي)
 (ٕٚ٘اإلعجاز العلمي) شكرية أٞبد ٧بمد جاف ٕٔٓٓ
 (ٜٕٖاإلعجاز البياين) شلتاغ عبود ٕٕٓٓ
 (ٛٗاإلعجاز البياين) شلتاغ عبود شراد ٖٕٓٓ
 (ٔٚٔمناىج ا٤بفسرين) شلواح بن عواض لوحيق ا٤بطّبم ٕٗٓٓ

ٕٓٓ٘ 
(، ٖٚٓٔ(، القػػػػػػػػػػػراءات)ٖٕ٘القػػػػػػػػػػػراءات) مشس الدين أبو عبد ا ٧بمد بن أٞبد ابن النجار

 (ٕٚٛٓالقراءات)
 (ٖٙٛٔالقراءات) مشس الدين أبو عبد ا ٧بمد بن أٞبد الذىيب ٕٙٓٓ

ٕٓٓٚ 
مشػػس الػػدين أبػػو عبػػد ا ٧بمػػد بػػن عبػػد الػػرٞبن بػػن عبػػد ا 

 نصر بن منصور الضريربن ٧بمد بن 
 (ٖ٘ٔالوقف كاالبتداء)

 (ٛٙ٘اإلعجاز البياين) ىػ(ٜٓٗمشس الدين أٞبد بن سليماف بن كماؿ باشا )ت  ٕٛٓٓ
 (ٜٔٙالقراءات) مشس الدين األبوصّبم ٜٕٓٓ

ٕٓٔٓ 
(، ٜ٘ٚٔ(، القػػػػػػػراءات)ٕٚٔٔالقػػػػػػػراءات) مشس الدين ٧بمد بن أٞبد ا٤بتويل الضرير

 (ٖٜٓالقراءات)

الػػدين ٧بمػػد بػػن خليػػل بػػن أيب بكػػر بػػن ٧بمػػد القبػػاقيب مشػػس  ٕٔٔٓ
 ق(ٜٗٛا٢بليب ا٤بقدسي )ت

 (ٛٚٛٔ(، القراءات)ٖٜٕالقراءات)

 (ٖٖٕرسم ا٤بصاحف) مشس الدين ٧بمد بن عبد الرٞبن السخاكم ٕٕٔٓ
 (ٚٙٔٔالقراءات) مشس الدين ٧بمد بن ٧بمود السمرقندم ٖٕٔٓ

اللطيػػػػف الشػػػػرجي شػػػػهاب الػػػػدين أٞبػػػػد بػػػػن أٞبػػػػد بػػػػن عبػػػػد  ٕٗٔٓ
 ىػ( ٖٜٛالزبيدم اليمِب )ت 

 (ٜٚٔخواص القرآف)

 (ٓٔٚٔالقراءات) شهاب الدين أٞبد بن إ٠باعيل الكوراين ٕ٘ٔٓ

ٕٓٔٙ 
شهاب الدين أٞبد بن ٧بمد بػن أيب بكػر بػن عبػد ا٤بلػك بػن 

 أٞبد بن ٧بمد بن ٧بمد بن ا٢بسْب بن علي القسطبلين
 (ٔٓٚٔالقراءات)

ٕٓٔٚ 
الػػػهركم شػػهاب الػػدين ا٢بقػػّبم ا٥بنػػدم، )ت شػػهاب الػػدين 

 ىػ(ٕٜٗ
 (ٖٓٔمشكل القرآف)
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ٕٓٔٛ 
شػػهاب الػػدين عبػػد الػػرٞبن بػػن إ٠باعيػػل ا٤بعػػركؼ بػػأيب شػػامة 

 ا٤بقدسي
 (ٚٔٛٔالقراءات)

 (٘ٙٓٔالقراءات) شهاب الدين ٧بمد الزبيدم اليمِب ٜٕٔٓ

ٕٕٓٓ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٕٖٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) شوقي أبو خليل

 (ٓ٘ٙالعلمي)

ٕٕٓٔ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜٕٓاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػػػاين) شوقي ساقا

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٕٕا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
 (ٕٕٗا٤بوضوعي)

 (ٖٜٙاإلعجاز البياين) شوقي ضيف ٕٕٕٓ
 (ٖٕٙٔالقراءات) شوكت علي عبد الرٞبن دركيش ٖٕٕٓ
 (ٕٔٔاإلعجاز العلمي) شوكت ٧بمد علياف ٕٕٗٓ
 (ٙٗٔالتفسّب با٤بأثور) ىػ( ٗٙٔشيباف بن عبد الرٞبن النحوم، )ت ٕٕ٘ٓ
 (ٓٔٔالوقف كاالبتداء) ىػ(ٖٓٔشيبة بن نصاح التابعي ا٤بدين الكوُب، )ت ٕٕٙٓ
 (ٕٗٗٔالتفسّب ا٤بوضوعي) شيخ صبلح جانية ٕٕٚٓ
 (ٕ٘ٔإعراب القرآف) ىػ(ٕٓٚٔشيخ عبد ا بن عباس البحراين، )ت ُب حدكد  ٕٕٛٓ

ٕٕٜٓ 
ا٤بعايل الشػافعي  شيذلة عزيزم بن عبد ا٤بلك بن منصور، أبو

 ىػ(ٜٗٗا١بيلي، )ت 
 (ٓٗمشكل القرآف)

 (ٜٕٛالتفسّب با٤بأثور) شّب علي شاه موالنا ثركت شاه ٖٕٓٓ

ٕٖٓٔ 

(، منػػػػػػػػاىج ٖٛقواعػػػػػػػػد التفسػػػػػػػػّب كأصػػػػػػػػولو) صابر حسن ٧بمد أبو سليماف
(، ٛٛٔٔ(، القػػػػػػػػػػػػراءات)ٓٚٔا٤بفسػػػػػػػػػػػػرين)
(، ٕٛٛٓ(، القػػػػػػػراءات)ٙٔٗٔالقػػػػػػػراءات)

(، ٜٓٗاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين)
(، الوقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ٜ٘ٙٔالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)

(، أمثػاؿ ٖٙ٘(، القراءات)ٕ٘٘كاالبتداء)
 (ٔٙالقرآف)

(، التفسػػػػػػػػػّب ٕٚٛٔالتفسػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػوعي) صابر طعيمة ٕٖٕٓ
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(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٖٙٙا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
 (ٕٙ٘ٔالبياين)

 (ٕٖٗأحكاـ القرآف) صابر غاًل ا٤بنكوت ٖٖٕٓ
 (ٜٕٓٔ(، القراءات)ٕٓٔٔالقراءات) صاحب أبو جناح ٖٕٗٓ

ٕٖٓ٘ 
صاحب الزعفراف عبد ا بػن ا٢بسػْب بػن القاسػم بػن إبػرىيم 

 ىػ(ٖٓٓبن إ٠باعيل بن إبراىيم ا٢بسِب الزيدم )٫بو 
 (ٕٚٔالناسخ كا٤بنسوخ)

 (ٖٖمقاالت عن ا٤بصاحف) صادؽ العبادم ٖٕٙٓ
 (ٖٚٔاإلعجاز العلمي) صادؽ ا٥ببليل، كحسْب اللبيدم ٖٕٚٓ

ٕٖٓٛ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػاز ٚٛٔا٤بوضػػػػػػػػػػوعي)التفسػػػػػػػػػػّب  صادؽ عبد الرحيم

 (ٔٔٔالبياين)

ٕٖٜٓ 
(، خػػػػػػػػػواص ٙ٘ٓٔالتفسػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػوعي) صادؽ عبد الرضا علي

 (ٕ٘ٓالقرآف)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٕٜٙاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) صادؽ نعماف ٕٓٗٓ
 (ٕٓٛالعلمي)

 (ٖ٘ٓٔاإلعجاز البياين) صاحل أٞبد عليوم ٕٔٗٓ

ٕٕٓٗ 
(، مقػػػػاالت ٙٙمقػػػػاالت عػػػػن ا٤بصػػػػاحف) صاحل الشهرستاين

 (ٕٓٙعن ا٤بصاحف)

(، مقػػػػػػػػاالت عػػػػػػػػػن ٖٚرسػػػػػػػػم ا٤بصػػػػػػػػػاحف) صاحل العود ٖٕٗٓ
 (ٗٛٔا٤بصاحف)

 (ٕٓٓٓالقراءات) صاحل اللمطي السجلماسي ٕٗٗٓ

ٕٓٗ٘ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٚٙٗاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) صاحل بن إبراىيم الصنيع

 (ٛٙٗالعلمي)
 (ٕٙمقاالت عن ا٤بصاحف) صاحل بن إبراىيم الفراج ٕٙٗٓ

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٕٙالوقػػػػػػػػػػػػػػػػف كاالبتػػػػػػػػػػػػػػػػداء) العايدصاحل بن حسْب  ٕٚٗٓ
 (ٕٔ٘ٔالبياين)

 (ٓٗٔالقراءات) صاحل بن سعود بن سليماف السعود ٕٛٗٓ
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 (ٙٔمناىج ا٤بفسرين) صاحل بن عبد الرٞبن الفايز ٜٕٗٓ

(، منػػػػػػػػاىج ٜٙقواعػػػػػػػػد التفسػػػػػػػػّب كأصػػػػػػػػولو) صاحل بن عبد العزيز بن ٧بمد بن إبراىيم آؿ الشيخ ٕٓ٘ٓ
 (ٕٚ٘ا٤بفسرين)

 (ٕٔٗاإلعجاز العلمي) صاحل بن عبد ا العيّبم ٕٔ٘ٓ
 (ٜ٘ٙالتفسّب ا٤بوضوعي) صاحل بن ٧بمد ا١بفرم ٕٕ٘ٓ
 (ٖٖٖأحكاـ القرآف) صاحل بن ٧بمد الرشود ٖٕ٘ٓ
 (ٚٔ٘اإلعجاز البياين) صاحل بن ٧بمد الزىراين ٕٗ٘ٓ
 (ٚ٘مقاالت عن ا٤بصاحف) صاحل بن ٧بمد بن رشيد ٕ٘٘ٓ
 (ٚٛٔأحكاـ القرآف) فبلح ا٢بريب صاحل بن ٧بمد بن ٕٙ٘ٓ
 (ٖٗاإلعجاز البياين)، (ٗٔأمثاؿ القرآف) ىػ(ٛٓٔٔصاحل بن مهدم بن علي ا٤بقبلي، )ت  ٕٚ٘ٓ
 (ٕٔٔمناىج ا٤بفسرين) صاحل بن ناصر الناصر ٕٛ٘ٓ
 (ٜٓ٘التفسّب ا٤بوضوعي) صاحل بن يوسف حسن كاتب ٜٕ٘ٓ

ٕٓٙٓ 
أحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ (، ٙٓٗأحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) صاحل بن يوسف كاتب

 (ٕٛٙالقرآف)
 (ٙٗٛاإلعجاز البياين) صاحل ذياب صاحل ا١ببورم ٕٔٙٓ
 (ٓٔٙاإلعجاز العلمي) صاحل سبلمة ٧بمود بركات ٕٕٙٓ
 (ٓٚٔمقاالت عن ا٤بصاحف) صاحل سليماف ٖٕٙٓ
 (ٕٙٔالقراءات) صاحل سليماف الوىييب ٕٗٙٓ
 (ٕٔمناىج ا٤بفسرين) صاحل عبد الرٞبن البليهي ٕ٘ٙٓ
 (ٙٓٔمقاالت عن ا٤بصاحف) صاحل عطية ا٢بطماين ٕٙٙٓ
 (ٕٗٛٔاإلعجاز البياين) صاحل عطية صاحل مطر ٕٚٙٓ

ٕٓٙٛ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٕٗٗاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين) صاحل غرييب

 (ٖٗ(، اإلعجاز العلمي)ٕالبياين)

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕ٘ٗأحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) صاحل ٧بمد أٞبد كاظم ٜٕٙٓ
 (ٕٔٗٔا٤بوضوعي)
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 (ٕٛٔرسم ا٤بصاحف) عطيةصاحل ٧بمد صاحل  ٕٓٚٓ
 (ٓٛٙالتفسّب ا٤بوضوعي) صا٢بة الشريف حسْب ا٥بجارم ٕٔٚٓ
 (ٛٗٔٔاإلعجاز البياين) صا٢بة عبد ا٢بكيم شرؼ الدين ٕٕٚٓ
 (ٜٕٛالتفسّب ا٤بوضوعي) صا٢بة ٧بمد زين أٞبد فطاين ٖٕٚٓ
 (ٕٚ٘ٔاإلعجاز البياين) صا٢بة ٧بمد علي خفاجي ٕٗٚٓ
 (ٜٖ٘أحكاـ القرآف) الرٞبن ا٣بطيبصبا ماجد عبد  ٕ٘ٚٓ
 (ٕٔ٘ٔالقراءات) صباح عباس السامل ٕٙٚٓ

ٕٓٚٚ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٖٜاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػػػػاين) صباح عبيد دراز

(، ٖٔٔ(، مناسػػػبات القػػػرآف)ٖٕ٘البيػػػاين)
 (ٕ٘ٔٔاإلعجاز البياين)

 (ٕٔٓالتفسّب ا٤بوضوعي) صباح ناصر عبدا الطلياف ٕٛٚٓ
 (ٚٙٚاإلعجاز البياين) الكرميصبحي رشاد عبد  ٜٕٚٓ
 (ٕٙ٘ٔالتفسّب ا٤بوضوعي) صبحي رشيد حسن اليازجي ٕٓٛٓ
 (ٗٔالقراءات) صبحي عبد ا٢بميد ٧بمد عبد الكرمي ٕٔٛٓ
 (ٔٛٔاإلعجاز البياين) صبحي عمر شو ٕٕٛٓ
 (ٙٔٓٔاإلعجاز البياين) صبحي ٧بمد حسن حسْب ٖٕٛٓ
 (ٗٓٔالقرآف)إعراب  صربم إبراىيم السيد ٕٗٛٓ
 (ٖٕٛ(، القراءات)ٖٖٛاإلعجاز البياين) صربم األشوح ٕ٘ٛٓ

ٕٓٛٙ 

(، مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ٜٖ٘القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءات) صربم ا٤بتويل
(، مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ٖ٘ا٤بصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحف)

(، منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىج ٖٗٔا٤بصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحف)
(، منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىج ٖٓٔا٤بفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرين)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٚٔٔا٤بفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرين)

 (ٜٔٚا٤بوضوعي)
 (ٚٙ(، القراءات)ٔٙالقراءات) صربم عبد الرؤكؼ ٧بمد عبد القوم ٕٚٛٓ
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 (٘ٙٔٔالقراءات) صربم عبد العظيم عبد اجمليد أبو العينْب ٕٛٛٓ
 (ٕٓالقراءات) صبغة ا ٧بمد شفيع رسوؿ ٜٕٛٓ

ٕٜٓٓ 
صدر الدين أبو ا٣بطاب ٧بمد بن ٧بمود بػن ٧بمػد الشػافعي 

 ىػٙٚٚالشّبازم، ا٤بتوَب ُب 
 (ٙٛٔرسم ا٤بصاحف)

 (ٔٓٔاآلم)عد  صدقة ا٤بقابرم ٜٕٔٓ
 (ٜٖاإلعجاز العددم) صدقي البيك ٕٜٕٓ
 (ٜٙٔمناىج ا٤بفسرين) صدقي سليم ٧بمود ٖٜٕٓ
 (ٓٚٓٔاإلعجاز العلمي) صديق أٞبد مالك ٜٕٗٓ
 (ٔٚٔمقاالت عن ا٤بصاحف) صديق بكر علي عطية ٜٕ٘ٓ
 (ٛٔٗٔاإلعجاز البياين) صديق بكر عيطة ٜٕٙٓ
 (ٕ٘ٙٔالتفسّب ا٤بوضوعي) صفواف حاج إ٠باعيل عبد ا ٜٕٚٓ
 (ٕٕٗمناىج ا٤بفسرين) صفوت باكّبجي ٜٕٛٓ

ٕٜٜٓ 
(، قواعػػػػػػد التفسػػػػػػّب ٘ٛمنػػػػػػاىج ا٤بفسػػػػػػرين) صفوت مصطفى خليلوفيتش

 (ٕٗكأصولو)
 (ٕٗٔأحكاـ القرآف) صفي ا بن ٧بمد ككيل ٕٓٓٔ
 (ٕٖمقاالت عن ا٤بصاحف) صفية أٞبيد الزايد ٕٔٓٔ
 (ٕٖٔا٤بفسرين)مناىج  صفية مشس الدين ٕٕٓٔ
 (ٖٗٚاإلعجاز البياين) صكر خلف عواد الشعباين ٖٕٓٔ
 (ٚٓٙٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ىػ( ٓٔٗٔصبلح أبو إ٠باعيل ا٤بصرم )ت  ٕٗٓٔ
 (ٜٕٓٓالقراءات) صبلح الدين التجاين ٕ٘ٓٔ

ٕٔٓٙ 

(، اإلعجػػػػػػػػػػاز ٕٙٔالتفسػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػوعي) صبلح الدين ا٣بالدم
(، ٖٔٓالبيػػاين)(، اإلعجػاز ٕ٘ٔٔالبيػاين)

(، منػػػػػػػػػػػػػاىج ٕٕٜالتفسػػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػوعي)
 (ٜٖٔا٤بفسرين)

صبلح الدين العبلئي، خليل بػن كيكلػدم بػن عبػد ا، أبػو  ٕٚٓٔ
 ىػ(ٔٙٚ -ىػٜٗٙسعيد صبلح الدين الشافعي )

 (ٗ٘أحكاـ القرآف)
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 (ٕ٘ٔاإلعجاز العلمي) صبلح الدين ا٤بغريب ٕٛٓٔ
 (ٕٖٙالعلمي)اإلعجاز  صبلح الدين خشبة ٜٕٓٔ
 (ٜٕٛالتفسّب با٤بأثور) صبلح الدين زيطرة ٕٓٔٔ
 (ٕ٘ٛاإلعجاز العلمي) صبلح الدين سيد أبو العبل ٕٔٔٔ

(، اإلعجػػػػػػػػػػاز ٓٗٚالتفسػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػوعي) صبلح الدين عارؼ جنيد ٕٕٔٔ
 (ٜٜٗالعلمي)

 (ٓٚٛالتفسّب ا٤بوضوعي) صبلح الدين ٧بمد أٞبد ٖٕٔٔ

ٕٔٔٗ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٗ٘اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػػػػاين) التوابصبلح الدين ٧بمد عبد 

(، ٜٗ٘ٔ(، اإلعجػاز البيػػاين)ٔٙٛالبيػاين)
 (ٜٚ٘اإلعجاز البياين)

 (ٕٔٔفضائل القرآف) صبلح الدين ٧بمود ٕ٘ٔٔ

ٕٔٔٙ 

(، التفسػػػػػػػػػّب ٖٓٚٔالتفسػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػوعي) صبلح عبد الفتاح دحبور ا٣بالدم
(، قواعػػػػػػػػػػػػػػد التفسػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٙ٘ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػوعي)

(، ٜٚٛالبيػػػػػاين)(، اإلعجػػػػػاز ٜٔكأصػػػػػولو)
(، منػػػػػػػػػػػػػػػاىج ٚٔ٘ٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػػاين)

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٔٔٔا٤بفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرين)
(،التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜٕٓٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٓ٘ٗٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٗٔٛا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٕٔٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٜٗٗا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٘ٚ٘البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٖٗٗا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
 (ٜٖٖالعلمي)

 (ٜٜٔالتفسّب ا٤بوضوعي) لكرمي مكيصبلح عبد ا ٕٚٔٔ
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز ٕٙٔمنػػػػػػػػػػػػػػاىج ا٤بفسػػػػػػػػػػػػػػرين) صبلح عبد علي ٕٛٔٔ
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 (ٕٔ(، التفسّب العلمي)ٖٙٛالعلمي)
 (ٜٕمقاالت عن ا٤بصاحف) صبلح عزاـ ٜٕٔٔ
 (ٕٗٙمقاالت عن ا٤بصاحف) صبلح ٧بمد أبو زيد ٕٕٓٔ
 (ٖٛٚٔاإلعجاز البياين) صبلح ٧بمود علي شحاتة ٕٕٔٔ
 (ٛٔٚالتفسّب ا٤بوضوعي) صليحة سليماين ٕٕٕٔ
 (ٕٕٚ(، القراءات)ٙٛ٘القراءات) صهيب أٞبد زياد مّب ٧بمدم ٖٕٕٔ
 (ٖٖٙٔالتفسّب ا٤بوضوعي) صوُب بن حاج عبد ا ٕٕٗٔ

ٕٕٔ٘ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٚالتفسػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي) صونيا كافق

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٗٚ٘ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
 (ٙٔا٤بوضوعي)

 (ٗٗٗٔاإلعجاز البياين) صيتة ٧بمد مبارؾ العجمي ٕٕٙٔ
 (٘ٔ٘ٔالقراءات) صّبُب ٕٕٚٔ
 (ٜٛالوقف كاالبتداء) ىػ(ٜٕٔضرار بن صرد )ت ٕٕٛٔ
 (ٕٔٔاإلعجاز البياين) ضمّب أٞبد ساجد ٜٕٕٔ
 (ٓ٘أمثاؿ القرآف) ضياء الدين ا١بماز ٖٕٓٔ
 (ٔٙٙاإلعجاز البياين) ضياء الدين ا١بماس ٖٕٔٔ
 (ٕٔٔٔالبياين)اإلعجاز  ضياء حسن أٞبد ٕٖٕٔ
 (ٕٛٛأحكاـ القرآف) ضيف ا خلف ا النمرم ٖٖٕٔ
 (ٛٗٙالتفسّب ا٤بوضوعي) ضيف ا ٧بمد سليماف ضيف ا ٖٕٗٔ
 (ٕٕٙمقاالت عن ا٤بصاحف) طارؽ أبو طالب ٖٕ٘ٔ
 (ٕٖٚٔاإلعجاز البياين) طارؽ النعماف عبد ا٤بتعاؿ القاضي ٖٕٙٔ
 (ٜٓٙالعلمي) اإلعجاز طارؽ بن علي ا٢ببيب ٖٕٚٔ
 (ٕٛفضائل القرآف) طارؽ طنطاكل ٖٕٛٔ

ٕٖٜٔ 
(، منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىج ٚٙمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىج ا٤بفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرين) طارؽ عثماف الرفاعي إبراىيم

 (ٜٗا٤بفسرين)
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 (ٖٛٔخواص القرآف) طارؽ على ا٢ببيب ٕٓٗٔ
 (ٕٛٚاإلعجاز البياين) طارؽ ٧بمد السويداف ٕٔٗٔ

ٕٕٔٗ 
(، رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ٚ٘رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ا٤بصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحف) طارؽ ٧بمود سلماف خوالدة

 (ٜٛٔا٤بصاحف)
 (ٜٗ٘التفسّب ا٤بوضوعي) طارؽ موسى ٧بمد سليماف ٖٕٗٔ
 (ٖٛٓاإلعجاز العلمي) طارؽ كليد حسن القريوٌب ٕٗٗٔ
 (ٔٗٔالوقف كاالبتداء) (ٜٛٙطاش كربل زاده )ت ٕ٘ٗٔ
 (ٖٜ٘اإلعجاز البياين) طالب السنجرم ٕٙٗٔ
 (ٕٚٔاإلعجاز البياين) طالب داككد الرفاعي ٕٚٗٔ
 (ٓ٘٘اإلعجاز البياين) ٧بمد إ٠باعيل طالب ٕٛٗٔ
 (٘ٛٙاإلعجاز العلمي) طالب ٧بمد إ٠باعيل   ٜٕٗٔ
 (ٜٖٓٔاإلعجاز البياين) طالب ٧بمد إ٠باعيل الزكبعي ٕٓ٘ٔ
 (ٚٔاألشباه كالنظائر) طالب ٧بمد الزكبعي ٕٔ٘ٔ
 (ٙٚٚالتفسّب ا٤بوضوعي) طالب ٧بمد عبد القادر الصرايرة ٕٕ٘ٔ
 (ٕٗٗالقراءات) النحوم طاىر بن أٞبد ٖٕ٘ٔ
 (ٛٚٔٔالقراءات) طاىر بن عمر أك )عرب شاه( بن إبراىيم األصبهاين ٕٗ٘ٔ

ٕٔ٘٘ 
طاىر عبد ا٤بنعم بن عبيد ا بن غلبػوف بػن ا٤ببػارؾ ا٢بلػيب ٍب 

 ا٤بصرم
 (ٕٔٗ(، القراءات)ٕٕٗالقراءات)

 (ٖٕٔمناىج ا٤بفسرين) طاىر ٧بمود ٧بمد يعقوب ٕٙ٘ٔ
 (ٕٔٛٔالقراءات) بن ٧بمد نوح طبلؿ بن ٧بمد ٕٚ٘ٔ

ٕٔ٘ٛ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػاز ٙٚ٘التفسػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػوعي) طبلؿ غزاؿ

 (ٙ٘ٚالعلمي)
 (ٖٔاإلعجاز العددم) طلحة جوىر ٜٕ٘ٔ

(، منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىج ٕٕٗٓالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءات) طلحة ٧بمد توفيق مبل حسْب ٕٓٙٔ
 (ٖٓٓا٤بفسرين)
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 (ٖ٘ٚٔالتفسّب ا٤بوضوعي) طلعت أٞبد علي ٧بسن ٕٔٙٔ

ٕٕٔٙ 

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٔٗٚاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) جوىرم ا٤بصرمطنطاكم بن 
(، ٜٔٗ(، اإلعجػاز العلمػي)ٖٙٗالعلمي)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٕٓالتفسػػػػػػػػػػػػػػػػػّب العلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػي)
(، ٛٔٗ(، اإلعجػاز العلمػي)ٗٔٗالعلمي)

 (ٜٜ٘اإلعجاز العلمي)
 (ٗٙٔمقاالت عن ا٤بصاحف) طو الويل ٖٕٙٔ

ٕٔٙٗ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٙٙمناسػػػػػػػػػػػػػػػػبات القػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) طو جابر العلواين

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٔٛ٘ٔالبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين)
 (ٛٙٙا٤بوضوعي)

ٕٔٙ٘ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػّب ٚٔ٘التفسػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػوعي) طو حامد الدليمي

 (ٖٜٗا٤بوضوعي)
 (ٚٔٚاإلعجاز البياين) طو رضواف طو رضواف ٕٙٙٔ
 (ٕٗ٘(، القراءات)ٖٛ٘القراءات) طو صاحل أمّب آغا ٕٚٙٔ
 (ٕٓٗمقاالت عن ا٤بصاحف) طو عابدين طو ٕٛٙٔ
 (ٔٓٔاإلعجاز البياين) ا٢بميد طوطو عبد  ٜٕٙٔ

ٕٔٚٓ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٘ٓٛاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين) طو عبد القوم

 (ٔٗٗالعلمي)
 (ٜٖٚالتفسّب ا٤بوضوعي) طو علي سيف ٕٔٚٔ
 (٘ٙ٘اإلعجاز البياين) طوؿ ٧بمد ٕٕٚٔ
 (ٖ٘مناسبات القرآف) طيفور خياؿ ٖٕٚٔ
 (ٜٕٔاإلعجاز العلمي) ظافر بن علي القرين ٕٗٚٔ

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٖٗٚٔالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءات) ظافر بن غرماف العمرم ٕ٘ٚٔ
 (ٜٔ٘البياين)

 (ٜٖٛاإلعجاز البياين) ظاىر الدين ٕٙٚٔ
 (ٔٙأحكاـ القرآف) ىػ(ٜٖٗٔظفر أٞبد، ا٢بنفي التهانوم ) ٕٚٚٔ
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 (ٕٓٚأحكاـ القرآف) عابد حسن ٝبيل األتركشي ٕٛٚٔ
 (ٖٜٕاإلعجاز العلمي) عابد طو ناصف ٜٕٚٔ
 (ٕٗٔالتفسّب ا٤بوضوعي) عابدين طو ٕٓٛٔ
 (ٔ٘ٔالتفسّب ا٤بوضوعي) عاتق الببلدم ٕٔٛٔ
 (ٔٓٔفضائل القرآف) عاتق بن غيث الببلدم ٕٕٛٔ
 (ٕٔٓٔالقراءات) عادؿ إبراىيم أبو شعر ٖٕٛٔ
 (ٖٓ٘اإلعجاز البياين) عادؿ أٞبد صابر الركيِب ٕٗٛٔ
 (ٛ٘ٔأحكاـ القرآف) عادؿ أٞبد عبد ا٤بوجود ٕ٘ٛٔ
 (ٔ٘أحكاـ القرآف) العلومعادؿ  ٕٙٛٔ

ٕٔٛٚ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػاز ٙٓ٘ٔاإلعجػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػاين) عادؿ القلقيلي

 (٘ٔٓٔالعلمي)
 (ٜٗ٘اإلعجاز البياين) عادؿ أكزدمّب ٕٛٛٔ
 (ٜٕ٘التفسّب با٤بأثور) عادؿ بن سعد ا١بهِب ٜٕٛٔ

ٕٜٔٓ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػّب ٓٚٙالتفسػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػوعي) عادؿ بن علي أٞبد الشدم

 (ٜٖٖا٤بوضوعي)
 (ٕٖٗمناىج ا٤بفسرين) عادؿ بن ٧بمد بن عمر العمرم ٜٕٔٔ
 (ٙٙٓٔاإلعجاز البياين) عادؿ حامد ٧بمد ٕٜٕٔ
 (ٖ٘ٔٔاإلعجاز البياين) عادؿ حسِب يوسف ٖٜٕٔ
 (ٖٕٚالتفسّب ا٤بوضوعي) عادؿ عبد ا٢بليم ٜٕٗٔ
 (ٚٚٚاإلعجاز العلمي) عادؿ عبد ا القليقلي ٜٕ٘ٔ
 (ٚٗٛالتفسّب ا٤بوضوعي) عادؿ ٧بمد صاحل أبو العبل ٜٕٙٔ
 (ٖٔالقراءات) عادؿ ٧بمد عبد الرٞبن الشنداخ ٜٕٚٔ
 (ٕ٘ٗالناسخ كا٤بنسوخ) عارؼ بن عوض الركايب ٜٕٛٔ
 (ٖٙٙأحكاـ القرآف) عاشور لعشاش ٜٜٕٔ
 (ٜ٘ٔالتفسّب با٤بأثور) ىػ( ٕٚٔعاصم أبو بكر بن أيب النجود هبدلة الكوُب، )ت ٕٕٓٓ
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 (٘ٚعد اآلم) ىػ ٕٛٔا٤بتوَب عاصم ا٢بجدرم،  ٕٕٔٓ
 (ٖٗ٘ٔالتفسّب ا٤بوضوعي) عاصم مصطفى دفع ا ٕٕٕٓ
 (ٚغريب القرآف) عاطف ا٤بليحي ٖٕٕٓ
 (ٖٛٓٔاإلعجاز البياين) عاطف عبد اجمليد عبد النيب أبوجاجة ٕٕٗٓ
 (ٙاإلعجاز العددم) عاطف علي صلييب ٕٕ٘ٓ
 (ٜٖٔالبياين)اإلعجاز  عاطف قاسم أمْب ا٤بليجي ٕٕٙٓ
 (٘ٗٔاإلعجاز البياين) عاطف ٧بمد عزايزة ٕٕٚٓ
 (ٔٓ٘ٔاإلعجاز البياين) عامل سبيط النيلي ٕٕٛٓ

ٕٕٜٓ 
(، خػػػػػػػػػػػػػػػواص ٖٛ٘اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػي) عامر بن علي بن ياسْب

 (ٔٗالقرآف)
 (ٜٗٛاإلعجاز البياين) عامر عبد اسن السعد ٕٕٓٔ
 (ٕ٘ٚٔالتفسّب ا٤بوضوعي) عامر عبد الوىاب عبد الرحيم القاضي ٕٕٔٔ
 (ٗٔ٘ٔاإلعجاز البياين) عامر علي ياسْب ٕٕٕٔ
 (ٕٔٚمناىج ا٤بفسرين) عامر عمراف علواف ا٣بفاجي ٖٕٕٔ
 (ٗٚٓٔاإلعجاز البياين) عامر مهدم صاحل العلواين ٕٕٗٔ
 (ٓٔالتفسّب با٤بأثور) عايد بن عبد ا بن عيد ا٢بريب ٕٕ٘ٔ
 (ٖٛٔالعلمي)اإلعجاز  عايد طو ناصف ٕٕٙٔ
 (ٓٔٛاإلعجاز البياين) عايدة صديق عثماف ٕٕٚٔ
 (ٖٗٙالتفسّب ا٤بوضوعي) عايش امػجلي أٞبد بِب عيسى ٕٕٛٔ
 (ٜٗٔٔالتفسّب ا٤بوضوعي) عايش علي لبابنة ٜٕٕٔ
 (ٕٔٔأحكاـ القرآف) عايض مقبوؿ ٞبود آؿ ٞبود القرين ٕٕٕٓ
 (ٔٗ٘ٔالبياين)اإلعجاز  عائشة إبراىيم ا٤ببلح ٕٕٕٔ
 (ٓٛٔمناىج ا٤بفسرين) عائشة اإلبراىيمي ٕٕٕٕ
 (ٖٓاإلعجاز البياين) عائشة ا٢بذيفي ٖٕٕٕ
(، التفسػػػػػػػّب ٓٔقواعػػػػػػػد التفسػػػػػػػّب كأصػػػػػػػولو) عائشة ا٥بيبليل ٕٕٕٗ
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 (ٖٛبا٤بأثور)
 (ٜ٘ٓٔاإلعجاز البياين) عائشة حسْب عبد ا األنصارم ٕٕٕ٘
 (ٜٕٗٔالبياين)اإلعجاز  عائشة حسْب فريد ٕٕٕٙ
 (ٕ٘٘اإلعجاز البياين) عائشة عبد الرٞبن ٕٕٕٚ

ٕٕٕٛ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٕٙ٘اإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين) عائشة عبد الرٞبن بنت الشاطئ

(، ٚٓٗٔ(، اإلعجػاز البيػػاين)ٖٜٙالبيػاين)
 (ٖٗٚاإلعجاز العلمي)

 (ٕٕٓالتفسّب ا٤بوضوعي) عائشة علي ٧بمد عبد ا ٜٕٕٕ
 (ٙأحكاـ القرآف) الفبلٌبعائشة ٧بمد حسن  ٖٕٕٓ
 (ٕٗ٘مناىج ا٤بفسرين) عائشة موسى ٖٕٕٔ
 (ٕٖٗٔاإلعجاز البياين) عائض القرين ٕٖٕٕ
 (ٕٙ٘ٔالقراءات) عباد بن أٞبد ا٢بسيِب ٖٖٕٕ
 (ٕ٘ٓاإلعجاز البياين) عبادة إبراىيم أٞبد سعيد ٖٕٕٗ
 (٘ٗٗاإلعجاز البياين) عباس أرحيلة ٖٕٕ٘
 (ٜٓمقاالت عن ا٤بصاحف) عباس العزاكم ٖٕٕٙ

ٕٕٖٚ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٕٖٚاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين) عباس أمّب

 (ٕٛٚ(، اإلعجاز العلمي)ٖٖٓالبياين)
 (ٙٛمقاالت عن ا٤بصاحف) عباس بن ٧بمد ثامر بن ٧بمد جاد البايزيد العزاكم ٖٕٕٛ

ٕٕٖٜ 
(، مناسػػػػػػػػػػػػػػػػبات ٜٗاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػػػاين) عباس ٞبيد ٦بيد السامرائي

 (ٚالقرآف)
 (ٖٛٗٔالقراءات) عباس مشس الدين إبراىيم ٕٕٓٗ
 (ٖٔٔمناىج ا٤بفسرين) عباس عبد ا عباس ٕٕٔٗ
 (ٜٛٔٔالتفسّب ا٤بوضوعي) عباس عوض ا عباس ٕٕٕٗ

ٕٕٖٗ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػّب ٖٗٓالتفسػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػوعي) عباس ٧بمود العقاد

 (ٕٕٓٔا٤بوضوعي)
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 (ٖٛٔالناسخ كا٤بنسوخ) عبد األحد بن بايزيد ٕٕٗٗ
 (ٜٕٛٓالقراءات) عبد األحد بن ٧بمد ا٢براين ٕٕ٘ٗ
 (ٔ٘٘ٔاإلعجاز البياين) عبد اإللو أبو مارية ٕٕٙٗ
 (٘ٗالتفسّب با٤بأثور) عبد اإللو بن سامل األٞبدم ٕٕٚٗ
 (ٗٚٗأحكاـ القرآف) عبد اإللو بن سليماف الطيار ٕٕٛٗ
 (ٔٗ٘اإلعجاز البياين) عبد اإللو رإبي ٜٕٕٗ
 (ٕٖ٘ٔالتفسّب ا٤بوضوعي) قببلفعبد األمّب  ٕٕٓ٘
 (ٛٛٛٔالقراءات) عبد البارم بن عبد الرٞبن الصعيدم ٕٕٔ٘

ٕٕٕ٘ 
(، اإلعجػػػػػػػاز ٗٔٓٔالتفسػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػوعي) عبد البارم ٧بمد داكد

 (ٕٖٜ(، اإلعجاز العلمي)٘ٙٗالعلمي)
 (ٜٔٚاإلعجاز العلمي) عبد الباسط ا١بمل ٖٕٕ٘

القنػػػػػػػوجي  عبػػػػػػػد الباسػػػػػػػط بػػػػػػػن رسػػػػػػػتم بػػػػػػػن علػػػػػػػي بػػػػػػػن علػػػػػػػي ٕٕٗ٘
 ىػ(ٖٕٕٔ)ت

 (ٚٙٓٔاإلعجاز البياين)

 (ٜٚ٘اإلعجاز العلمي) عبد الباسط ٝبيل ٕٕ٘٘
 (ٗٙأحكاـ القرآف) عبد الباسط عبد الرشيد الصائغ ٕٕٙ٘
 (ٗٚقواعد التفسّب كأصولو) عبد الباسط فهيم بن ٧بمد علي شاه ٕٕٚ٘
 (ٖٕفضائل القرآف) عبد الباسط ٧بمد خليل ٕٕٛ٘
 (ٖٕٔاإلعجاز العلمي) الباسط ٧بمود ٪بيبعبد  ٜٕٕ٘
 (ٜٕٚالقراءات) عبد الباسط ىاشم ٕٕٓٙ
 (ٗٓٓٔالقراءات) عبد الباقي ا٤بغريب ٕٕٔٙ
 (ٚٗ٘ٔالقراءات) عبد الباقي بن عبد الرٞبن بن سراقة سيسي ٕٕٕٙ
 (ٜٕٖالقراءات) عبد الباقي بن عبد ا الزبيدم ٖٕٕٙ
 (٘ٗعد اآلم) العدين الزبيدمعبد الباقي بن عبد ا  ٕٕٗٙ

ٕٕٙ٘ 
عبد الباقي بن عبد اجمليد بن عبد ا أبو ااسػن تػاج الػدين 

 ىػ(ٖٗٚالشافعي، )ت 
 (ٖٗغريب القرآف)
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 (ٔٙٔفضائل القرآف) ىػ(ٜٓٓٔعبد الباقي بن يوسف بن أٞبد الزرقاين )ت  ٕٕٙٙ
 (ٖٕٓمناىج ا٤بفسرين) عبد الباقي طوراف ٕٕٚٙ
 (ٔٗٔالقراءات) الباقي عبد الرٞبن سيسيعبد  ٕٕٛٙ
 (ٜٔٙالقراءات) عبد البديع النّبباين ٜٕٕٙ

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػاز ٜٚ٘ٔاإلعجػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػاين) عبد البديع زللي ٕٕٓٚ
 (ٔٙٓٔالعلمي)

 (ٕٓٙاإلعجاز البياين) عبد البديع كفاُب ٕٕٔٚ
 (ٛٚٔالقرآف)فضائل  ىػ(ٕٜٔعبد الرب بن ٧بمد بن ٧بمد، ابن الشحنة )ت  ٕٕٕٚ
 (ٛٓٗالقراءات) عبد التواب عبد ا١بليل عبد الواحد إ٠باعيل ٖٕٕٚ
 (ٖٚٙمناىج ا٤بفسرين) عبد ا١ببار أٞبد ٧بمد الداكدم ٕٕٗٚ
 (ٜٗٙاإلعجاز العلمي) عبد ا١ببار الرفاعي ٕٕ٘ٚ

عبػػد ا١ببػػار بػػن أٞبػػد بػػن عبػػد ا١ببػػار بػػن أٞبػػد بػػن خليػػل بػػن  ٕٕٙٚ
 ىػ(٘ٔٗاإلسَبآباذم القاضي )ت عبد ا ا٥بمذاين 

 (ٜٔٚاإلعجاز البياين)

 (٘ٓٔاإلعجاز البياين) عبد ا١ببار بن عبد الستار ٕٕٚٚ
 (ٛٚٚاإلعجاز البياين) عبد ا١ببار علوم ٕٕٛٚ
 (ٜٕٔٔاإلعجاز البياين) عبد ا١بليل عبد الرحيم ٜٕٕٚ
 (ٕٕٙاإلعجاز العلمي) عبد ا١بليل عبد الرحيم عبد ا٢بميد ٕٕٓٛ
 (ٖٜ٘ٔاإلعجاز البياين) عبد ا١بليل ىنوشي ٕٕٔٛ

ٕٕٕٛ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٓ٘٘اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) عبد ا١بواد الصاكم

 (ٕٓٔالعلمي)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٓ٘اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػػي) عبد ا١بواد الصاكم ٖٕٕٛ
 (ٕٙٔالعلمي)

 (ٕٙٔاإلعجاز العلمي) عبد ا١بواد الصاكم  ٕٕٗٛ

ٕٕٛ٘ 
(، إعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب ٕٕٔالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)إعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب  عبد ا١بواد الطيب

 (ٙٙٔالقرآف)
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 (ٜٙٔٔالقراءات) عبد ا١بواد ا٤بيداين ٕٕٙٛ
 (ٗٛالتفسّب با٤بأثور) عبد ا١بواد خلف ٕٕٚٛ
 (٘ٛالتفسّب با٤بأثور) عبد ا١بواد سامل عثماف ٕٕٛٛ

ٕٕٜٛ 

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٕ٘ٛاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين) عبد ا١بواد ٧بمد طبق
(، ٜٔٔ(، متشػػػػابو القػػػػرآف)ٖٕٙٔالبيػػػػاين)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٖٕٗمشػػػػػػػػػػػػػػػػكل القػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)
(، مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ٖٙٗٔالبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين)
 (ٖٖٙا٤بصاحف)

 (ٜٙاإلعجاز البياين) عبد ا١بواد ٧بمد عبد ا٢بميد اص ٜٕٕٓ
 (ٕٓٔالتفسّب ا٤بوضوعي) عبد ا٢بافظ عثماف علي ٜٕٕٔ

ٕٕٜٕ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٔٛٙاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين) عبد ا٢بافظ ٧بمد عبد ا٢بافظ حامد

 (ٕٔ٘ٔالبياين)
 (٘ٔالتفسّب ا٤بوضوعي) عبد ا٢بسْب دست غيب الشّبازم ٖٜٕٕ
 (ٜٛٔاإلعجاز البياين) عبد ا٢بسْب معتوؽ الصكر ٜٕٕٗ
 (ٜٗ(، رسم ا٤بصاحف)ٜٕٙالقراءات) عبد ا٢بفيظ ٧بمد نور عمر ٜٕٕ٘

عبػػػػد ا٢بػػػػػق بػػػػػن غالػػػػػب بػػػػن عبػػػػػد الػػػػػرٞبن، ابػػػػػن عطيػػػػػة، )ت  ٜٕٕٙ
 ـ(ٛٗٔٔ

 (ٙٗالتفسّب با٤بأثور)

 (ٜٛٔمناىج ا٤بفسرين) ا٢بق عبد الدائم سيفعبد  ٜٕٕٚ
 (ٖٚ٘التفسّب ا٤بوضوعي) عبد ا٢بكم عبد اللطيف الصعيدم ٜٕٕٛ
 (ٜٙٔٔ(، القراءات)ٙٙ٘القراءات) عبد ا٢بكيم أٞبد أبو زياف ٜٜٕٕ
 (ٜٕٙالقراءات) عبد ا٢بكيم األفغاين ٖٕٓٓ

ٕٖٓٔ 
التفسػػػػػػػػػػػػػػػّب  (،ٜٛٙاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػي) عبد ا٢بكيم بن سامل بن سيف الشاـ

 (ٚٗٗٔا٤بوضوعي)
 (ٗٗقواعد التفسّب كأصولو) عبد ا٢بكيم ٧بمد سركر ٕٖٕٓ
 (ٜٓٚالتفسّب ا٤بوضوعي) عبد ا٢بكيم مقبوؿ مسفر الثػبيػٍب ٖٖٕٓ
 (ٛٗأمثاؿ القرآف) عبد ا٢بليم األلوسي ٖٕٗٓ
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ٕٖٓ٘ 
(، اإلعجػػػػػػػاز ٖٖٛٔالتفسػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػوعي) عبد ا٢بليم ا١بندم

 (ٜٔٙالعلمي)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٕ٘ٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين) ا٢بليم ا٣بطيبعبد  ٖٕٙٓ
 (ٖٜالعلمي)

 (ٓٔمقاالت عن ا٤بصاحف) عبد ا٢بليم النجار ٖٕٚٓ
 (ٖٜٖٔالقراءات) عبد ا٢بليم بن ٧بمد ا٥بادم قابة ٖٕٛٓ
 (ٔ٘ٛالتفسّب ا٤بوضوعي) عبد ا٢بليم بن ٧بمد نصار السلفي ٜٖٕٓ
 (ٕٖٗالبياين)اإلعجاز  عبد ا٢بليم بن ىاشم الشريف ٖٕٓٔ

ٕٖٔٔ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػاز ٕٕٙالتفسػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػوعي) عبد ا٢بليم بوزيد

 (ٕٔٔالبياين)

ٕٖٕٔ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٗ٘ٙاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػػػاين) عبد ا٢بليم حفِب

 (ٖ٘ٔا٤بوضوعي)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٓٚٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين) عبد ا٢بليم حفِب أٞبد بكرم ٖٖٕٔ
 (ٕٕٚ(، التفسّب ا٤بوضوعي)ٜٚٔالبياين)

 (ٕٚٔفضائل القرآف) ا٢بليم حلميعبد  ٖٕٗٔ
 (ٖٖٓاإلعجاز البياين) عبد ا٢بليم دبيش ٖٕ٘ٔ
 (ٕٗٚاإلعجاز العلمي) عبد ا٢بليم علي بدير األزىرم ٖٕٙٔ
 (ٚٗٔاإلعجاز العلمي) عبد ا٢بليم عويس ٖٕٚٔ

ٕٖٔٛ 

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٖٜٙاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) عبد ا٢بليم كامل
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٙٚٓٔالعلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٙٛ٘ٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)

 (ٔٚٓٔالعلمي)
 (ٖٗ٘اإلعجاز البياين) عبد ا٢بليم ٧بمد شادم ٜٖٕٔ
 (ٓٚأحكاـ القرآف) عبد ا٢بليم ٧بمد حيٓب الغامدم ٕٖٕٓ

(، اإلعجػػػػػػػػػػاز ٗ٘ٔالتفسػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػوعي) عبد ا٢بليم ٧بمود ٕٖٕٔ
 (ٜٙٙالعلمي)
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 (ٜٜٔاإلعجاز العلمي) عبد ا٢بليم ٧بمود شيخ األزىر ٕٕٖٕ
 (ٙ٘ٔمقاالت عن ا٤بصاحف) عبد ا٢بليم ٪بار ٖٕٖٕ
 (ٕٗٗٔاإلعجاز البياين) عبد ا٢بميد أٞبد ٧بمد علي ٕٖٕٗ

ٕٖٕ٘ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٜٚٗاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين) عبد ا٢بميد أٞبد يوسف ىنداكم

(، ٘ٗٓٔ(، اإلعجػاز البيػػاين)ٕٜٚالبيػاين)
 (ٛٗٗٔاإلعجاز البياين)

 (ٖٕٙالعلمي)اإلعجاز  عبد ا٢بميد ا٥بامشي ٕٖٕٙ
 (ٕ٘ٙالقراءات) عبد ا٢بميد الوسبلٌب ٕٖٕٚ
 (ٖٕ٘التفسّب ا٤بوضوعي) عبد ا٢بميد بن باديس ٕٖٕٛ
 (ٜٜٙالتفسّب ا٤بوضوعي) عبد ا٢بميد بن زين الدين رضا خوجة ٜٕٖٕ
 (ٚ٘ٔٔالتفسّب ا٤بوضوعي) عبد ا٢بميد بن ٧بمود طهماز ا٢بموم ٖٖٕٓ
 (ٕٖٙالقراءات) عبد ا٢بميد بن منصور العراقي ٖٖٕٔ
 (ٜ٘القراءات) عبد ا٢بميد بن ناصر صاحل العمرم ٕٖٖٕ

(،مناسػػػػػػػػػػػػػػػػػػبات ٗٚاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين) عبد ا٢بميد ٟبيس عبد ا٢بميد الديب ٖٖٖٕ
 (ٖالقرآف)

ٕٖٖٗ 
(، خػػػػػػػػػواص ٜٕٛٔالتفسػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػوعي) عبد ا٢بميد دياب، أٞبد قرقوز

 (ٜٓٛ(، اإلعجاز العلمي)ٕٕ٘القرآف)
 (ٔ٘مقاالت عن ا٤بصاحف) رياضعبد ا٢بميد  ٖٖٕ٘
 (ٕٜٙالتفسّب ا٤بوضوعي) عبد ا٢بميد زين الدين خوجة ٖٖٕٙ
 (ٔٚ٘اإلعجاز البياين) عبد ا٢بميد سبحاف ٖٖٕٚ
 (ٖٔٓٔالتفسّب ا٤بوضوعي) عبد ا٢بميد عبد الرٞبن السحيباين ٖٖٕٛ

ٕٖٖٜ 
عبد ا٢بميد عبد الكػرمي بػن قربػاف قنػرب الفراىػي ا٥بنػدم، )ت 

 ىػ(ٜٖٗٔ
 (ٕٛقواعد التفسّب كأصولو)

 (ٜٖٖٔاإلعجاز البياين) عبد ا٢بميد عبد ا٤بقصود ٖٕٓٗ
 (ٖٙٔالتفسّب ا٤بوضوعي) عبد ا٢بميد عبدا الركمي ٖٕٔٗ
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ٕٖٕٗ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػّب ٘٘٘ٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػاين) عبد ا٢بميد عبلء الدين سفانتوف

 (ٕٚ٘ٔا٤بوضوعي)

(، أحكػػػػػػػػػػػػػاـ ٖٖ٘ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػوعي)التفسػػػػػػػػػػػػػّب  عبد ا٢بميد عمر األمْب ٖٖٕٗ
 (ٜٙٚ(، التفسّب ا٤بوضوعي)ٜٕٗالقرآف)

 (٘ٔٙٔالتفسّب ا٤بوضوعي) عبد ا٢بميد كحيل داكد ٖٕٗٗ

ٕٖٗ٘ 
(، التفسػػػػػػػػػّب ٕٖٕٔالتفسػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػوعي) عبد ا٢بميد كشك

 (ٙٚ٘ٔا٤بوضوعي)
 (ٜٕٗمناىج ا٤بفسرين) عبد ا٢بميد متويل ٖٕٙٗ
 (ٔ٘ٚا٤بوضوعي)التفسّب  عبد ا٢بميد ٧بمد أٞبد ٖٕٚٗ
 (ٖٔٛاإلعجاز البياين) عبد ا٢بميد ٧بمد العيسوم ٖٕٛٗ
 (ٖٓٛاإلعجاز العلمي) عبد ا٢بميد ٧بمد ا٥بامشي ٜٖٕٗ

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٖٔٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) عبد ا٢بميد ٧بمد عبد العزيز ٖٕٓ٘
 (ٜٛ٘العلمي)

 (ٕٚمقاالت عن ا٤بصاحف) عبد ا٢بميد ٧بمود حساف الوكيل ٖٕٔ٘

ٕٖٕ٘ 

(، التفسػػػػػػػػػػػػّب ٕٛٔالتفسػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػوعي) ا٢بميد ٧بمود طهمازعبد 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜٕٙا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜٕٚا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜٖٓا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜٓٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٓٙا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، أحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ٖٚٛا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٓٓالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٔٔٗا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٙٔ٘ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٛٔ٘وضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)ا٤ب
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٓ٘ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
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(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٗ٘ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜٛ٘ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜٓٛا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٜٜا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜٙٔٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٕ٘ٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٕٛٚٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٘ٛٛالعلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜٗٗٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٚٚٗٔضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)ا٤بو 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٓٚ٘ٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٜٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜٗٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٗ٘ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، أحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ٖٗٗا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٕٙالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٔٛ٘ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٓٙٚا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٜٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، أحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ٖٙٗٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)

 (ٖٖ٘ٔ(، اإلعجاز البياين)ٕٙٚالقرآف)
 (ٕٔ٘القراءات) عبد ا٢بميد مصطفى السيد ٖٖٕ٘
 (ٕٗٗٔالقراءات) عبد ا٢بميد منصور ٖٕٗ٘
 (ٕٕٔٔالقراءات) عبد ا٢بميد ناصر صاحل العمرم ٖٕ٘٘
 (ٕٛ٘اإلعجاز البياين) عبد ا٢بميد ىنداكم ٖٕٙ٘

ٕٖ٘ٚ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٛٔرسػػػػػػػػػػػػػػػػم ا٤بصػػػػػػػػػػػػػػػػاحف) عبد ا٢بي حسْب الفرماكل

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٖٙٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
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(، رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ٖ٘ٗا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ٜ٘ٔا٤بصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحف)

 (ٕٓٚا٤بصاحف)
 (ٚٔأحكاـ القرآف) عبد ا٢بي دخيل ا امدم ٖٕٛ٘
 (ٔٗالقراءات) عبد ا٣بالق ابن الزين ٜٖٕ٘

ٕٖٙٓ 
(، خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواص ٖٗٔخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواص القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) عبد ا٣بالق العطار

 (ٕٓٔالقرآف)
 (ٜٕٓأحكاـ القرآف) عبد ا٣بالق بن شاه جهاف الكامي األفغاين ٖٕٔٙ
 (ٜٔٚٔ(، القراءات)٘ٚ٘ٔالقراءات) عبد ا٣بالق بن عبد الرٞبن ا٤بنوُب ٕٖٕٙ
 (ٔٔٙالتفسّب ا٤بوضوعي) عبد ا٣بلق بن سليم القرشي ٖٖٕٙ

ٕٖٙٗ 

(، اإلعجػػػػػػػػػػاز ٜٓٓٔاإلعجػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػي) عبد الدائم الكحيل
(، ٔٛٛالعلمػػػػػػي)(، اإلعجػػػػػػاز ٔالعػػػػػػددم)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٜٗاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز العػػػػػػػػػػػػػػػددم)
(، ٖٓٗ(، اإلعجػػػاز البيػػػاين)ٜٕٛالعلمػػػي)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٖٗٓاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٚالعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػددم)

(، ٜٛ(اإلعجػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػي)ٕٛالعلمػػػػػػػػػػي)
(، اإلعجػػػػػػػػػػاز ٕٙٓالتفسػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػوعي)

(، ٕٜ(، اإلعجػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػي)٘العػػػػػػػػػددم)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٜٕٗاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي)

(، ٔٓ٘، اإلعجػاز العلمػي)(٘ٛٗالعلمي)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٕٓ٘اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي)

(، ٜٕ(، اإلعجػػػاز العػػػددم)ٕٕ٘العلمػػػي)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٓٛٚاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي)

(، ٔٗ(، اإلعجػػػاز العػػػددم)ٛٙٛالعلمػػػي)
 (ٖٛاإلعجاز العددم)
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 (ٖٛٔٔالقراءات) عبد الدائم بن علي ا٢بديدم األزىرم الشافعي ٖٕ٘ٙ
 (ٜٖرسم ا٤بصاحف) ىػ( ٖٓٗٔإبراىيم موسى ت )عبد الرازؽ بن علي بن  ٖٕٙٙ
 (ٖٗٗاإلعجاز البياين) عبد الرازؽ عبد العليم رياف الشريف ٖٕٚٙ
 (ٜ٘ٔالتفسّب ا٤بوضوعي) عبد الرازؽ نوفل ٖٕٛٙ
 (ٜٚٙالتفسّب ا٤بوضوعي) عبد الرب نواب الدين غريب الدين ٜٖٕٙ
 (ٗٚرسم ا٤بصاحف) عبد الرٞبن ٖٕٓٚ

ٕٖٚٔ 
(، ٖٓٔالتفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي) إبراىيم ا٤بطركدمعبد الرٞبن 

(، ٜٖٛٔ(، القػػػػػػػػػػػراءات)ٙٓٔالقػػػػػػػػػػػراءات)
 (ٓٙٔالناسخ كا٤بنسوخ)

ٕٖٕٚ 
(، التفسػػػػػػػػػّب ٕٖٔٔالتفسػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػوعي) عبد الرٞبن إبراىيم عبد العزيز ا٢بميضي

 (ٗ٘ٙا٤بوضوعي)
 (ٖ٘ٔإعراب القرآف) عبد الرٞبن أبو دجْب ٖٖٕٚ
 (ٙٚٚاإلعجاز البياين) عبد الرٞبن أسعد الفيفي ٖٕٗٚ
 (ٙٛخواص القرآف) عبد الرٞبن البسطامي ٖٕ٘ٚ

(، منػػػػػػػػػػػػػاىج ٜٕٛالتفسػػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػوعي) عبد الرٞبن البشرم بن علي أٞبد ناشب ٖٕٙٚ
 (ٗٓٔا٤بفسرين)

 (ٕٛٙمناىج ا٤بفسرين) عبد الرٞبن السايب ٖٕٚٚ
 (ٜٗٚاإلعجاز البياين) عبد الرٞبن السدة ٖٕٛٚ
 (ٕٜٙٔالقراءات) السوسيعبد الرٞبن  ٜٖٕٚ
 (ٚٚمناىج ا٤بفسرين) عبد الرٞبن السيد ٧بمد أٞبد ٖٕٓٛ
 (ٛٛخواص القرآف) عبد الرٞبن الشيباين ٖٕٔٛ
 (ٜٗٔاإلعجاز العلمي) عبد الرٞبن العيسوم ٕٖٕٛ

(، مقػاالت عػن ٕمقاالت عػن ا٤بصػاحف) عبد الرٞبن الكيايل ٖٖٕٛ
 (ٕٓٚا٤بصاحف)

ٕٖٛٗ 
(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٕٙٔمتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) عبد الرٞبن ا٤بطركدم

 (ٖ٘ٗ(، التفسّب ا٤بوضوعي)ٖٕٗالقرآف)
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 (ٜٛٔٔالقراءات) عبد الرٞبن الناجي ٧بمد ٖٕ٘ٛ
 (ٜٙٛاإلعجاز العلمي) عبد الرٞبن النجار ٖٕٙٛ
 (ٕٔٔمشكل القرآف) عبد الرٞبن بدكم ٖٕٚٛ

ٕٖٛٛ 
عبػػد الػػرٞبن بػػن أيب الغيػػث بػػن تػػاج الػػدين ا٤بوقػػت با٤بسػػجد 

 النبوم
 (ٜٕٔٔالقراءات)

ٕٖٜٛ 

عبد الرٞبن بن أيب القاسم ا٤بكناسي، ا٤بعركؼ بػابن القاضػي 
 ىػ( ٕٛٓٔت )

(، ٕٚٓٓ(، القػػػراءات)ٖرسػػػم ا٤بصػػػاحف)
(، رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ٖٔالوقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف كاالبتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء)

(، ٜٙٔ(، رسػػػػم ا٤بصػػػػاحف)ٛا٤بصػػػػاحف)
(، رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ٚٓٗالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)

(، ٖٓٔٔ(، القػػػػػػػػراءات)ٙٙٔا٤بصػػػػػػػػاحف)
(، ٖ٘ٗ(، القػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)ٕٛ٘القػػػػػػػػػػػػػػػراءات)

 (٘ٚالقراءات)
 (٘٘ٙالقراءات) عبد الرٞبن بن أيب بكر العيِب ٜٖٕٓ
 (ٕٛٛٔالقراءات) عبد الرٞبن بن أيب بكر القرشي ٜٖٕٔ

ٕٖٜٕ 

عبػػد الػػرٞبن بػػن ايب بكػػر بػػن ٧بمػػد أبػػو الفضػػل جػػبلؿ الػػدين 
 ىػ(ٜٔٔالسيوطي، )ت 

(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٕٕمتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)
(، ٕٗٚ(، التفسػػػػػػػّب با٤بػػػػػػػأثور)ٗ٘القػػػػػػػرآف)

(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٔٗٔمتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)
(، قواعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٗٛالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)
(، ٖٚ(، متشػػػػػػػػػػػػػابو القػػػػػػػػػػػػػرآف)ٜكأصػػػػػػػػػػػػػولو)

(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٕٙالتفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب با٤بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأثور)
(، ٛ٘(، أمثػػػػػػػػػػػػاؿ القػػػػػػػػػػػػرآف)ٖٚٔالقػػػػػػػػػػػػرآف)

(، إعػػػػػػػػػػػػػػػػراب ٛٚٔالناسػػػػػػػػػػػػػػػػخ كا٤بنسػػػػػػػػػػػػػػػػوخ)
 (،ٖٙ(، أسػػػػػػػػػػػػباب النػػػػػػػػػػػػزكؿ)٘ٛالقػػػػػػػػػػػػرآف)

(، مناسػػػػػػػػػػػػبات ٕٙٔمناسػػػػػػػػػػػػبات القػػػػػػػػػػػػرآف)
(، ٖٛ(، مناسػػػػػػبات القػػػػػػرآف)ٕٔٔالقػػػػػػرآف)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٖٗٔمناسػػػػػػػػػػػػػبات القػػػػػػػػػػػػػرآف)
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(، ٕٗٔ(، رسػم ا٤بصػاحف)ٜٗٓٔالبياين)
(، اإلعجػػػػػاز ٕٗقواعػػػػػد التفسػػػػػّب كأصػػػػػولو)

(، ٕٕٛ(، إعػػػػراب القػػػػرآف)ٖٖٙٔالبيػػػػاين)
(، األشػػػػػػػػػػػػػػػباه ٚ٘ٔالناسػػػػػػػػػػػػػػخ كا٤بنسػػػػػػػػػػػػػػوخ)

(، ٓٔ(، أسػػػػػػػػػباب النػػػػػػػػػزكؿ)ٕ٘كالنظػػػػػػػػػائر)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٖٛٔحكػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)أ

(، ٖٙ(، التفسػػػػػػّب با٤بػػػػػػأثور)ٖٓٓالعلمػػػػػػي)
(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٚٛمتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)

(، ٜٕٛٔ(، اإلعجػاز البيػاين)ٕ٘ٓالقرآف)
(، الناسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ ٜٕٚإعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)

(، ٚ٘(، فضػػػػػائل القػػػػػرآف)ٖٕٛكا٤بنسػػػػػوخ)
(، ٜٛٔفضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائل القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٜٓٔالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)
 (ٓٔٛٔ(، القراءات)ٖٕٔا٤بوضوعي)

 (٘ٔ٘القراءات) عبد الرٞبن بن أٞبد ابن عياش ٖٜٖٕ
 (ٗٚ٘ٔالقراءات) عبد الرٞبن بن أٞبد العجلي ٜٖٕٗ

عبػػد الػػرٞبن بػػن أٞبػػد بػػن ا٢بسػػن أبػػو الفضػػل الػػرازم العجلػػي  ٜٖٕ٘
 ىػ(ٗ٘ٗاإلماـ ا٤بقرئ، )ت

 (ٔ٘ٔالوقف كاالبتداء)

 (ٕ٘ٓٔالبياين)اإلعجاز  ىػ(ٜ٘ٚعبد الرٞبن بن أٞبد بن رجب ا٢بنبلي )ت  ٜٖٕٙ
 (ٕٕٔالوقف كاالبتداء) ىػ(ٖ٘ٚعبد الرٞبن بن أٞبد بن عبد الرٞبن الدقوقي، )ت  ٜٖٕٚ
 (ٕٛ٘ٔالقراءات) عبد الرٞبن بن أٞبد بن عياش ٜٖٕٛ
 (ٕٕٚٔالقراءات) عبد الرٞبن بن إدريس اإلدريسي ٜٜٖٕ
 (ٖٗٔكاالبتداء)الوقف  ىػ(ٜٚٔٔعبد الرٞبن بن إدريس بن ٧بمد، ا٤بنجرة )ت ٕٓٓٗ

عبد الرٞبن بن إ٠باعيػل بػن إبػراىيم بػن عثمػاف بػن أيب بكػر،  ٕٔٓٗ
 أبو شامة ا٤بقدسي الدمشقي

 (ٔٔالقراءات)

 (ٜٛٙالتفسّب ا٤بوضوعي) عبد الرٞبن بن راجي بن رجا العوُب ٕٕٓٗ
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ٕٖٗٓ 
(، الناسػػػػػػػػػػػػػػػػػخ ٕٜٔالتفسػػػػػػػػػػػػػػػػػّب با٤بػػػػػػػػػػػػػػػػػأثور) ىػ(ٕٛٔعبد الرٞبن بن زيد بن أسلم، )ت 

 (ٖٚكا٤بنسوخ)
 (ٙٚقواعد التفسّب كأصولو) عبد الرٞبن بن سعدم ٕٗٓٗ
 (ٙ٘ٙالتفسّب ا٤بوضوعي) عبد الرٞبن بن سليماف الشمساف ٕ٘ٓٗ
 (ٕٔ٘مقاالت عن ا٤بصاحف) عبد الرٞبن بن سليماف بشيبش ا٤بزيِب ٕٙٓٗ
 (ٕٔٗمناىج ا٤بفسرين) عبد الرٞبن بن صاحل الدىش ٕٚٓٗ
 (٘ٛعد اآلم) ىػ ٖٕٔعبد الرٞبن ا٤بصرم، ا٤بتوَب ُب سنة عبد الرٞبن بن  ٕٛٓٗ
 (ٕٖ٘أحكاـ القرآف) عبد الرٞبن بن عبد العزيز السديس  ٜٕٓٗ
 (ٖٖٚٔالتفسّب ا٤بوضوعي) عبد الرٞبن بن عبد الكرمي العبيدم ٕٓٔٗ
 (ٖٓٚ(، أحكاـ القرآف)ٖٙٔٔالقراءات) عبد الرٞبن بن عبد ا ٕٔٔٗ
 (ٖٚٚالقراءات) عتيق بن خلف القرشي ابن الفحاـ الصقليعبد الرٞبن بن  ٕٕٔٗ
 (ٕٙٓٔالقراءات) عبد الرٞبن بن علي األماسي ٖٕٔٗ
 (٘ٚٔأحكاـ القرآف) عبد الرٞبن بن علي ا٢بطاب ٕٗٔٗ
 (ٛٚالتفسّب با٤بأثور) عبد الرٞبن بن علي العبادم ٕ٘ٔٗ
 (ٜٛالقرآف)خواص  عبد الرٞبن بن علي بن أٞبد، أبو الغوث ٕٙٔٗ

ٕٗٔٚ 
(، فضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائل ٕ٘خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواص القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) عبد الرٞبن بن علي بن أٞبد القرشي

 (ٕ٘ٔالقرآف)
 (ٖٗٗرسم ا٤بصاحف) عبد الرٞبن بن علي بن ٧بمد السمبليل ٕٛٔٗ

ٕٜٗٔ 
عبػػػػػػد الػػػػػػرٞبن بػػػػػػن علػػػػػػي بػػػػػػن ٧بمػػػػػػد النثػػػػػػارم القيصػػػػػػرم )ت 

 ىػ(ٕٔؽ
 (ٜٜٗاإلعجاز البياين)

 (ٕٗٓٔالقراءات) عبد الرٞبن بن ٧بمد الباىلي ٕٕٓٗ
 (ٔٛٓٔالقراءات) عبد الرٞبن بن ٧بمد ا١بادرم ٕٕٔٗ
 (ٕٖٓالقراءات) عبد الرٞبن بن ٧بمد ا٣بباز ٕٕٕٗ
 (ٖٕالناسخ كا٤بنسوخ) عبد الرٞبن بن ٧بمد الدمشقي ٖٕٕٗ
 (ٕٔٓٓالقراءات) عبد الرٞبن بن ٧بمد الزدكٌب ٕٕٗٗ
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 (ٗٚالناسخ كا٤بنسوخ) ىػ(ٜٓٚعبد الرٞبن بن ٧بمد العتائقي ا٢بلي، )ت  ٕٕ٘ٗ
 (ٖٓٚاإلعجاز البياين) عبد الرٞبن بن ٧بمد ا٥برُب ٕٕٙٗ
 (ٜٗٚٔالقراءات) عبد الرٞبن بن ٧بمد بن عبد العزيز اللخمي ٕٕٚٗ
 (ٙٙٔالقراءات) عبد الرٞبن بن ٧بمد بن علي ٕٕٛٗ

عبػػػػػد الػػػػػرٞبن بػػػػػن ٧بمػػػػػد بػػػػػن قاسػػػػػم ا٢بنبلػػػػػي النجػػػػػدم، )ت  ٜٕٕٗ
 ىػ(ٕٜٖٔ

 (ٖٗالتفسّب كأصولو)قواعد 

 (٘٘رسم ا٤بصاحف) عبد الرٞبن بن ٧بمد بن ٧بمد السركجي ٖٕٓٗ
 (ٖٚالتفسّب با٤بأثور) ـ(ٓٚٗٔعبد الرٞبن بن ٧بمد بن ٨بلوؼ، الثعاليب، )ت  ٖٕٔٗ

عبد الرٞبن بن ٧بمد كماؿ الدين أبو الربكات ابػن االنبػارم،  ٕٖٕٗ
 ىػ(ٚٚ٘)ت 

 (ٛٔالقرآف)(، غريب ٓ٘ٔإعراب القرآف)

 (ٜٔ٘ٔاإلعجاز البياين) عبد الرٞبن بن معاضة الشهرم ٖٖٕٗ
 (ٔٛٗاإلعجاز العلمي) عبد الرٞبن بن ناصر بن سعدم ٖٕٗٗ

ٕٖٗ٘ 
عبػػد الػػػرٞبن بػػػن حيػػٓب بػػػن ايب بكػػػر ا٤بعلمػػي العتمػػػي اليمػػػاين، 

 ىػ(ٖٙٛٔأبو عبد ا، )
(، ٕٙ(، إعػػػراب القػػػرآف)ٚإعػػػراب القػػػرآف)
 (ٖٗٔإعراب القرآف)

 (ٕٓٓفضائل القرآف) ىػ(ٓ٘ٚعبد الرٞبن بن يوسف بن أٞبد األصفوين )ت  ٖٕٙٗ
 (ٚٙٙالقراءات) عبد الرٞبن جتْب ٖٕٚٗ

ٕٖٗٛ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٗٛاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػي) عبد الرٞبن ٝبيل قصاص

 (ٛٔٓٔا٤بوضوعي)

ٕٖٜٗ 

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٜٙٗاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين) عبد الرٞبن حسن حبنكة ا٤بيداين
التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب (، ٜٜٖالبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٖ٘ٛا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، ٜٗٙ(، اإلعجػػػػاز البيػػػػاين)ٚٛٛالبيػػػػاين)

(، قواعػد التفسػّب ٕ٘ٛالتفسّب ا٤بوضوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٙكأصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػولو)

 (ٕٗ٘ٔا٤بوضوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػّب ٛٙ٘التفسػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػوعي) عبد الرٞبن حللي ٕٓٗٗ
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 (ٕٕٖٔا٤بوضوعي)
 (ٕٗ٘ٔالقراءات)(، ٗٗٗالقراءات) عبد الرٞبن ٞباد جربيل ٕٔٗٗ

ٕٕٗٗ 
(، مقػػػػػػاالت عػػػػػػن ٕٕٛرسػػػػػػم ا٤بصػػػػػػاحف) عبد الرٞبن خليف

 (ٖٖٓا٤بصاحف)

ٕٖٗٗ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػّب ٜٖ٘التفسػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػوعي) عبد الرٞبن دكدكر كايل

 (ٕٜٖا٤بوضوعي)

ٕٗٗٗ 

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٚٙاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين) عبد الرٞبن سعود إدريس ابداح
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٘ٙٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز (، ٖٕٜا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)

 (ٕٙٓٔالبياين)
 (ٖٛ٘اإلعجاز العلمي) عبد الرٞبن سيد سليماف ٕ٘ٗٗ
 (ٕٕٚاإلعجاز العلمي) عبد الرٞبن شاىْب ٕٙٗٗ
 (ٖٕٗٔالقراءات) عبد الرٞبن شوكة ٕٚٗٗ
 (ٕٓٙالتفسّب ا٤بوضوعي) عبد الرٞبن عابد الغرييب ٕٛٗٗ
 (ٓٔٗٔا٤بوضوعي)التفسّب  عبد الرٞبن عبد ا١ببار صاحل ىوساكم ٜٕٗٗ
 (ٕٛٔأحكاـ القرآف) عبد الرٞبن عبد ا الدركيش ٕٓ٘ٗ

ٕٗ٘ٔ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٔأمثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) عبد الرٞبن عبد ا ٧بمد شاطي

 (ٕٕٛا٤بوضوعي)
 (ٖٜٙالتفسّب ا٤بوضوعي) عبد الرٞبن عبدا العمرم ٕٕ٘ٗ
 (ٖٜٓالتفسّب ا٤بوضوعي) عبد الرٞبن علي عوؼ ٖٕ٘ٗ

ٕٗ٘ٗ 

(، اإلعجػػػػػػػػػػاز ٓٚٗالتفسػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػوعي) الرٞبن عمّبةعبد 
(، ٜٛٚ(، اإلعجػاز العلمػي)ٜٗٚالعلمي)

(، أسػػػػػػػػػػػػػػػػػباب ٜٛٛاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػػػػاين)
(، ٜٕٚ(، التفسػػػّب ا٤بوضػػػوعي)ٔ٘النػػػزكؿ)

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٕٔغريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)
 (ٕٚ(، أسباب النزكؿ)ٜٖٓٔا٤بوضوعي)
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 (ٛٙٓٔاإلعجاز العلمي) عبد الرٞبن ٧بمد ٕ٘٘ٗ

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٗاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي) الرٞبن ٧بمد الرفاعيعبد  ٕٙ٘ٗ
 (ٜٕ٘العلمي)

ٕٗ٘ٚ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٜٜاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػػي) عبد الرٞبن ٧بمد العيسوم

 (ٗٓٔالعلمي)
 (ٜٗٙالتفسّب ا٤بوضوعي) عبد الرٞبن ٧بمد ا٤بختار ٕٛ٘ٗ

ٕٜٗ٘ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٓٚاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػي) عبد الرٞبن ٧بمد حامد

 (ٛ٘ٓٔا٤بوضوعي)

ٕٗٙٓ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٘ٙاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػي) عبد الرٞبن ٧بمد ظافر الشهرم

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٕٚٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
 (ٕ٘ٗالعلمي)

 (ٔٙاإلعجاز العلمي) عبد الرٞبن ٧بمد علي العمرم ٕٔٙٗ
 (ٕٓٙاإلعجاز العلمي) عبد الرٞبن ٧بمد عيسوم ٕٕٙٗ

ٕٖٗٙ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٚأمثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) عبد الرٞبن ٧بمود عبد ا

 (ٓٙ٘ٔا٤بوضوعي)
 (ٛٓٗٔ(، القراءات)ٙٗاألشباه كالنظائر) عبد الرٞبن مطلك كادم ا١ببورم ٕٗٙٗ
 (ٕٖٙأحكاـ القرآف) ىػ( ٖٙٚٔ-ٖٚٓٔعبد الرٞبن ناصر عبد ا السعدم ) ٕ٘ٙٗ

ٕٗٙٙ 
(، ٖٔٓمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىج ا٤بفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرين) عبد الرٞبن يوسف أٞبد ا١بمل

 (ٕٗٗٓالقراءات)
 (ٕٓٛإعراب القرآف) عبد الرحيم ا١برجاكم ٕٚٙٗ
 (ٖٙٙالقراءات) عبد الرحيم ٖبارم ٕٛٙٗ
 (ٜٚٔالقراءات) عبد الرحيم بن أٞبد بن عياش ٜٕٙٗ
 (ٕٕٚمناىج ا٤بفسرين) عبد الرحيم بن أٞبد طحاف ٕٓٚٗ

ٕٗٚٔ 
عبػػػد الػػػرحيم بػػػن ا٢بسػػػْب بػػػن عبػػػد الػػػرٞبن أبػػػو الفضػػػل زيػػػن 

 ىػ(ٙٓٛالدين العراقي الشافعي، )ت 
(، ٕٕٓٔالقػػػػػػػراءات)(، ٜغريػػػػػػػب القػػػػػػػرآف)
 (ٔٙٓٔاإلعجاز البياين)

 (ٕٛٔاإلعجاز البياين) عبد الرحيم بن ا٣بياط الزكارم ٕٕٚٗ
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 (ٖٛٚٔالتفسّب ا٤بوضوعي) عبد الرحيم بن ٧بمد ا٤بغذكم ٖٕٚٗ
 (ٜ٘ٙاإلعجاز البياين) عبد الرحيم حسن ٧بمد سليماف ٕٗٚٗ
 (ٖ٘ٙا٤بوضوعي)التفسّب  عبد الرحيم خّب ا عمر الشريف ٕ٘ٚٗ
 (ٛ٘ٗأحكاـ القرآف) عبد الرحيم صا٢بي ٕٙٚٗ
 (ٕٕٖمقاالت عن ا٤بصاحف) عبد الرحيم عبد السبلـ نبولسي ٕٚٚٗ
 (ٕٕٗمقاالت عن ا٤بصاحف) عبد الرحيم عثماف شراقي  ٕٛٚٗ
 (ٗٛٓٔالتفسّب ا٤بوضوعي) عبد الرحيم علي ٜٕٚٗ
 (ٕٛالنزكؿ)أسباب  عبد الرحيم فارس أبو علبة ٕٓٛٗ
 (ٜٙٚاإلعجاز العلمي) عبد الرحيم مارديِب ٕٔٛٗ
 (ٜٙٛالقراءات) عبد الرحيم مرزكؽ ٕٕٛٗ
 (ٕٚالوقف كاالبتداء) عبد الرزاؽ أٞبد ٧بمود ا٢بريب ٖٕٛٗ
 (ٖٚٓٔالتفسّب ا٤بوضوعي) عبد الرزاؽ الوزكيٍب ٕٗٛٗ

ٕٗٛ٘ 

قواعػػػػػػػػد  (،ٓٙقواعػػػػػػػػد التفسػػػػػػػػّب كأصػػػػػػػػولو) عبد الرزاؽ بن إ٠باعيل ىرماس
(، منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىج ٕالتفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب كأصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػولو)

(، ٔ(، التفسػػػػػػػػػّب العلمػػػػػػػػػي)٘ٙا٤بفسػػػػػػػػػرين)
 (ٚٗاإلعجاز العلمي)

ٕٗٛٙ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٙٓأحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) عبد الرزاؽ بن عبد اسن بن ٞبد العباد البدر

 (ٖٕٚا٤بوضوعي)

ٕٗٛٚ 
(، ٖٙٙ(، القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)ٓٙعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد اآلم) عبد الرزاؽ بن علي بن إبراىيم موسى

 (ٕٙ(، عد اآلم)ٜٗٔالقراءات)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٙالتفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب العلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي) ( ىٗٓٗٔعبد الرزاؽ بن نوفل ا٤بصرم )ت  ٕٛٛٗ
 (ٖٓٛالعلمي)

 (ٚٗٔالتفسّب با٤بأثور) ىػ( ٕٔٔعبد الرزاؽ بن مهاـ الصنعاين، )ت ٜٕٛٗ
 (ٚٔٓٔالقراءات) عبد الرزاؽ علي إبراىيم موسى ٜٕٓٗ

ٕٜٗٔ 
(، منػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىج ٔٙٚالبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين)اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز  عبد الرزاؽ فياض علي

 (ٛٗٔا٤بفسرين)
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 (ٖ٘ٔٔالتفسّب ا٤بوضوعي) عبد الرزاؽ ٧بمد ناصر ٧بمد ٕٜٕٗ

ٕٜٖٗ 

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٛٓٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) عبد الرزاؽ نوفل
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕ٘ٚالعلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٖٙٓٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)

(، ٕٛ٘(، اإلعجػػػاز العلمػػػي)ٙٔالعػػػددم)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٖٚاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز العػػػػػػػػػػػػػػػددم)

 (٘ٔ(، اإلعجاز العددم)ٕٜٔالعلمي)
 (ٜٗقواعد التفسّب كأصولو) عبد الرزاؽ ككرقية ٜٕٗٗ
 (ٖٚٔخواص القرآف) عبد الرسوؿ الزرقاين ٜٕ٘ٗ
 (ٖاإلعجاز البياين) عبد الرشيد بن ٧بمد شاه الكشمّبم ٜٕٙٗ
 (ٕٕٕغريب القرآف) عبد الرؤكؼ أبو رزؽ ٜٕٚٗ
 (٘ٙٓٔالعلمي)اإلعجاز  عبد الرؤكؼ حسن خليل ٜٕٛٗ
 (٘ٙ٘ٔاإلعجاز البياين) عبد الرؤكؼ سعيد عبد الغِب اللبدم ٜٜٕٗ
 (ٕٓٓٔالقراءات) عبد الرؤكؼ كامل علي عبيد ٕٓٓ٘
 (ٖٖٗاإلعجاز البياين) عبد الرؤكؼ ٨بلوؼ ٕٔٓ٘
 (ٛٔٗأحكاـ القرآف) عبد الستار أبو غدة ٕٕٓ٘
 (ٚٓٚاإلعجاز العلمي) عبد الستار حامد  ٖٕٓ٘
 (ٙ٘مناىج ا٤بفسرين) عبد الستار فاضل خضر ٕٗٓ٘

ٕ٘ٓ٘ 
(، التفسػػػػػػػػػّب ٕٓٔٔالتفسػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػوعي) عبد الستار فتح ا سعيد

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٖٗٗٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
 (ٜ٘ٛالعلمي)

ٕ٘ٓٙ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػّب ٔٗٙالتفسػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػوعي) عبد الستار ٧بمد علي نوير

 (ٜٕٖٔا٤بوضوعي)
 (ٜٔ٘ٔالبياين)اإلعجاز  عبد السبلـ أٞبد الراغب ٕٚٓ٘
 (ٛٓٛٔالقراءات) عبد السبلـ أٞبد الكنوين ٕٛٓ٘
 (ٕ٘ٔالتفسّب ا٤بوضوعي) عبد السبلـ ا٢ببيب علي ٜٕٓ٘
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 (ٕٚٓٔالتفسّب ا٤بوضوعي) عبد السبلـ ا٣برشي ٕٓٔ٘
 (ٔ٘ٔٔالتفسّب ا٤بوضوعي) عبد السبلـ الشرباكم عباس ٧بمد ٕٔٔ٘
 (ٕٕٙٔالقراءات) عبد السبلـ العمراين ا٣بالدم ٕٕٔ٘

ٕٖ٘ٔ 
(، أحكػػػػػػػػػػػػػاـ ٙٙ٘التفسػػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػوعي) عبد السبلـ الفرياين الصادؽ

 (ٕٕٙالقرآف)
 (ٖٙ٘اإلعجاز العلمي) عبد السبلـ اسّبم ٕٗٔ٘
 (ٕٗٓرسم ا٤بصاحف) ىػٔٛٔٔعبد السبلـ بن ا٢بسن ا٢بساين، توُب ُب سنة  ٕ٘ٔ٘

ٕ٘ٔٙ 
(، رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ٖٙا٤بصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحف)رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم  عبد السبلـ بن ا٢بسْب الزكايل العلمي

 (ٕٛٗا٤بصاحف)
 (ٕٕٓٔالتفسّب ا٤بوضوعي) عبد السبلـ بن صاحل بن سليماف ا١بار ا ٕٚٔ٘
 (٘٘ٗٔالتفسّب ا٤بوضوعي) عبد السبلـ بن عبود ٕٛٔ٘

ٕٜ٘ٔ 
عبد السبلـ بن على بن عمر الزكاكم ا٤بالكي ا٤بقػرئ الفقيػو، 

 ىػ(ٔٛٙ)ت
 (ٜٚ(، عد اآلم)ٖٕالوقف كاالبتداء)

 (ٕٔٙٔالقراءات) عبد السبلـ بن ٧بمد ا٤بضغرم ٕٕٓ٘
 (ٖٙ٘اإلعجاز البياين) عبد السبلـ بنعبود ٕٕٔ٘
 (ٛٛ٘اإلعجاز البياين) عبد السبلـ بنهركاؿ ٕٕٕ٘
 (ٜٓٔاإلعجاز العلمي) عبد السبلـ ٞبداف عودة اللوح ٖٕٕ٘
 (ٖٕالتفسّب ا٤بوضوعي) عبد السبلـ داكد سويداف الكبيسي ٕٕٗ٘
 (ٖٖٕأحكاـ القرآف) السبلـ ٧بمد أبو سعدعبد  ٕٕ٘٘

ٕٕ٘ٙ 
(، اإلعجػػػػػػػاز ٓٙٗٔالتفسػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػوعي) عبد السبلـ ٧بمود الشافعي

 (ٜٙٙالعلمي)
 (ٓٙأسباب النزكؿ) عبد السبلـ ٧بمود الشافعي ا٢بساين اإلدريسي ا٢بسِب ٕٕٚ٘
 (ٙٗمقاالت عن ا٤بصاحف) عبد الشاُب غنيم عبد القادر ٕٕٛ٘

ٕٕٜ٘ 
(، ٗٓٗٔ(، القػػػػػػػػػػػراءات)ٕٕٔالقػػػػػػػػػػػراءات) شاىْب عبد الصبور

(، ٙٙ(، القػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)٘ٓٗٔالقػػػػػػػػػػػػػػػراءات)
(، ٜٖٛٔالتفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
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 (ٓٛٙالقراءات)
 (ٕٙٙٓالقراءات) عبد الصبور مرزكؽ ٖٕٓ٘
 (ٚٓٛالتفسّب ا٤بوضوعي) عبد الصبور مرزكؽ ٖٕٔ٘
 (ٕٚٔغريب القرآف) ىػ(ٕٔعبد الصمد األعظمي الدىلوم، )ت ؽ ٕٖٕ٘

(، أحكػػػػػػػػػػاـ ٖٕٙٔالتفسػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػوعي) عبد الصمد بن بكر بن إبراىيم بن عابد ٖٖٕ٘
 (ٖٓٗالقرآف)

ٕٖ٘ٗ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٖٛاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػػػاين) عبد الصمد عبد ا ٧بمد

 (ٖٓٙا٤بوضوعي)
 (ٛٔٔٔالقراءات) عبد الظهر بن نشواف بن عبد الظاىر ا١بذامي ٖٕ٘٘
 (ٕٕٗرسم ا٤بصاحف) عبد العاطي التكركرم ٖٕٙ٘

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٕٛٚاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين) عبد العاطي شليب ٖٕٚ٘
 (ٕٖٛالبياين)

ٕٖ٘ٛ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٕٓٚاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) عبد العاؿ ا٢بمامصي

 (ٕٙٔٔالبياين)

ٕٖٜ٘ 

(، مقػػػػػػػػػاالت عػػػػػػػػػن ٖٗٔغريػػػػػػػػػب القػػػػػػػػػرآف) عبد العاؿ بن سامل بن علي مكـر ا٤بصرم
(، ٓٔٗٔ(، القػػػػػػػػراءات)ٜ٘ٔا٤بصػػػػػػػػاحف)

(، ٘٘ٔالبيػػػاين) (، اإلعجػػػازٗٙالقػػػراءات)
(، اإلعجػػاز ٖٕٔمقػػاالت عػػن ا٤بصػػاحف)

(، ٕٕٚ(، إعػػػػراب القػػػػرآف)ٖٜٔٔالبيػػػػاين)
(، غريػػػػػب ٕٖٓمقػػػػاالت عػػػػػن ا٤بصػػػػػاحف)

 (ٖٗٔالقرآف)
 (٘٘ٛٔالقراءات) عبد العاؿ سامل مكـر ٕٓٗ٘
 (ٙ٘ٛٔالقراءات) عبد العايل ا٤بساكؿ ٕٔٗ٘
 (ٜٓٗالقراءات)(، ٕٗٛالقراءات) عبد العباس عبد ا١باسم أٞبد ٕٕٗ٘
 (ٕٛٓمناىج ا٤بفسرين) عبد العزيز أٞبد إ٠باعيل ٖٕٗ٘
 (٘ٗ٘ٔاإلعجاز البياين) عبد العزيز أٞبد الربىاركم ٕٗٗ٘
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 (ٜٕٙمقاالت عن ا٤بصاحف) عبد العزيز البليدم ٕ٘ٗ٘
 (ٖٗٚالتفسّب ا٤بوضوعي) عبد العزيز الثعاليب ٕٙٗ٘
 (ٚٗ٘ا٤بوضوعي)التفسّب  عبد العزيز ا٣بطيب ٕٚٗ٘
 (ٙٙٔٔاإلعجاز البياين) عبد العزيز ا٣بويل ٕٛٗ٘

(، رسػػػػػػم ٕٕٔمقػػػػػػاالت عػػػػػػن ا٤بصػػػػػػاحف) عبد العزيز ا٣بياط ٜٕٗ٘
 (٘ٛٔا٤بصاحف)

ٕ٘٘ٓ 

(، التفسػػػػػػػػػػػػّب ٛٗٗالتفسػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػوعي) عبد العزيز الدردير موسى
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜٗٗا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٓ٘ٗا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٔ٘ٗا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕ٘ٗا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖ٘ٗا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٗ٘ٗا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٘٘ٗا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٙ٘ٗا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)

 (ٚ٘ٗا٤بوضوعي)
 (ٕٚٓٔالقراءات) عبد العزيز الزناٌب ٕٔ٘٘
 (ٜٕٙٔاإلعجاز البياين) عبد العزيز السيد ٧بمد ٪بم ٕٕ٘٘

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٓٙٗالبيػػػػػػػػػػػػػػاين)اإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز  عبد العزيز الشناكم ٖٕ٘٘
 (ٕٖٖالعلمي)

 (ٕٗٙٔ(، القراءات)ٕ٘ٚالقراءات) عبد العزيز العيادم العركسي ٕٗ٘٘
 (ٕٗٙالتفسّب ا٤بوضوعي) عبد العزيز اجملدكب ٕ٘٘٘
 (ٜٔٙاإلعجاز البياين) عبد العزيز ا٤بلوكي ٕٙ٘٘
 (ٕٓٔاإلعجاز العلمي) عبد العزيز باشا إ٠باعيل الطيب ٕٚ٘٘
 (٘ٗمناىج ا٤بفسرين) العزيز بدكمعبد  ٕٛ٘٘
 (ٕٛٛمناىج ا٤بفسرين) عبد العزيز بن إبراىيم اليحٓب ٜٕ٘٘
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 (ٜٜٛٔ(، القراءات)ٙمعاين القرآف) ىػ(ٜٗٙٓعبد العزيز بن أٞبد بن سعيد الديريِب )ت  ٕٓٙ٘

عبػد العزيػػز بػػن أٞبػد بػػن عبػػد الػرحيم، سػػراج الػػدين الػػدىلوم  ٕٔٙ٘
 ىػ(ٜٖٕٔ)ت 

 (ٖٖ٘البياين)اإلعجاز 

 (ٕٔٗأحكاـ القرآف) عبد العزيز بن أٞبد بن ٧بسن ا٢بميدم ٕٕٙ٘
 (ٕٚالتفسّب ا٤بوضوعي) عبد العزيز بن راجي الصاعدم ٖٕٙ٘
 (ٜٜٖاإلعجاز العلمي) عبد العزيز بن سليماف ا٥ببداف ٕٗٙ٘
 (ٜ٘ٔالتفسّب ا٤بوضوعي) عبد العزيز بن صاحل الشبل ٕ٘ٙ٘
 (ٖٓأحكاـ القرآف) صاحل العبيدعبد العزيز بن  ٕٙٙ٘
 (ٕٗٗالتفسّب ا٤بوضوعي) عبد العزيز بن صاحل العبيد السلمي ٕٚٙ٘
 (ٛٔٛاإلعجاز البياين) عبد العزيز بن صاحل العمار ٕٛٙ٘

ٕٜ٘ٙ 

عبػػد العزيػػز بػػن عبػػد السػػبلـ بػػن ايب القاسػػم بػػن عبػػد السػػبلـ 
 ىػ(ٓٙٙعز الدين ا٤بلقب بسلطاف العلماء )ت 

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػاز ٕٛٙٔالبيػػػػػػػػػػػػاين)اإلعجػػػػػػػػػػػػاز 
(، ٖٗٔ(، أحكػػػػاـ القػػػػرآف)ٕٙٚٔالبيػػػػاين)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٓٚٔمشػػػػػػػػػػػػػػػػكل القػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)
 (ٕٕٕالبياين)

 (ٜٙمقاالت عن ا٤بصاحف) عبد العزيز بن عبد الفتاح القارم ٕٓٚ٘

ٕ٘ٚٔ 
(، التفسػػػػػػػػػّب ٖٖ٘ٔالتفسػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػوعي) عبد العزيز بن عبد ا ا٢بميدم

 (ٓٚبا٤بأثور)

(، مقػػػػػػػاالت عػػػػػػػػن ٕٙاإلعجػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػي) بن عبد ا بن بازعبد العزيز  ٕٕٚ٘
 (ٛٛٔ(، خواص القرآف)ٜٗٔا٤بصاحف)

 (ٕٛٔمناسبات القرآف) عبد العزيز بن عبد ا بن عبد العزيز ا٣بضّبم ٖٕٚ٘

ٕ٘ٚٗ 
(، أحكػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ٕٚٓمنػػػػػػػػػػػػػػػػاىج ا٤بفسػػػػػػػػػػػػػػػػرين) عبد العزيز بن عبد اسن بن إبراىيم الَبكي

 (ٕ٘القرآف)
 (ٙٔٛٔ(، القراءات)ٖٕٓٔالقراءات) ٓٙ٘بن علي الطحاف، تعبد العزيز  ٕ٘ٚ٘

عبد العزيز بن علي بػن عبػد العزيػز الزمزمػي ا٤بكػي الشػّبازم،  ٕٙٚ٘
 ىػ(ٜٙٚ)ت 

 (٘ٓٔقواعد التفسّب كأصولو)

 (ٕٜٗٔالقراءات) عبد العزيز بن علي ال٠باٌب اإلشبيلي ٕٚٚ٘
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ٕ٘ٚٛ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػّب ٔٚٛا٤بوضػػػػػػػػػػػػوعي)التفسػػػػػػػػػػػػّب  عبد العزيز بن ٧بمد السحيباين

 (ٖٚٛا٤بوضوعي)
 (ٖٕٛأحكاـ القرآف) عبد العزيز بن ٧بمد بن إبراىيم عبد اللطيف ٜٕٚ٘
 (ٖٗمعاين القرآف) ىػ(ٖٓٔعبد العزيز بن ٧بمد بن إسحاؽ الطربم )بعد  ٕٓٛ٘
 (ٜٓ٘ٔالتفسّب ا٤بوضوعي) عبد العزيز بن ناصر ا١بليل ٕٔٛ٘
 (ٙٔٗالقراءات) السربعبد العزيز بن ناصر  ٕٕٛ٘
 (٘ٔمناىج ا٤بفسرين) عبد العزيز ثابت ٖٕٛ٘
 (ٜٛٙاإلعجاز البياين) عبد العزيز جاكيش ٕٗٛ٘
 (ٖ٘ٔمتشابو القرآف) عبد العزيز حسن خضر ٕ٘ٛ٘
 (ٗٗ(، مشكل القرآف)ٙٔمتشابو القرآف) عبد العزيز راشد ٕٙٛ٘
 (ٖٔٔاإلعجاز البياين) عبد العزيز زيدم ٕٚٛ٘
 (ٖٕ٘ٔاإلعجاز البياين) عبد العزيز سعود البديع ٕٛٛ٘
 (ٕٓٚالتفسّب با٤بأثور) عبد العزيز سليماف ٧بمد أبو صقر ٜٕٛ٘
 (ٕٜٓاإلعجاز العلمي) عبد العزيز سيد األىل ٜٕٓ٘
 (ٕٔ٘اإلعجاز البياين) عبد العزيز صاحل الدعيلج ٜٕٔ٘

ٕٜٕ٘ 

اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز (، ٓ٘ٙاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين) عبد العزيز صاحل العمار
(، ٜ(، اإلعجػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػاين)ٙٛٚالبيػػػػػػػػػػاين)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٖٓالتفسػػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػوعي)
 (ٙٔ٘البياين)

(، ٖٓٓٔ(، القػػػػػػػػػػػراءات)ٖٛٙالقػػػػػػػػػػػراءات) عبد العزيز عبد الفتاح عبد الرحيم القارئ ٖٜٕ٘
 (ٚٓٔمقاالت عن ا٤بصاحف)

 (ٜٔٔٔاإلعجاز البياين) عبد العزيز عبد ا٤بعطي عرفة ٜٕٗ٘
 (ٕٛٛالتفسّب ا٤بوضوعي) عبدا راجح العتييب عبد العزيز ٜٕ٘٘
 (ٖٕخواص القرآف) عبد العزيز عز الدين السّبكاف ٜٕٙ٘
 (ٕٙٔمقاالت عن ا٤بصاحف) عبد العزيز عزت ا٣بياط ٜٕٚ٘
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 (ٖٕٙالقراءات) عبد العزيز علي أكرب سفر ٜٕٛ٘

ٕٜٜ٘ 
(، ٗٗ٘(، القػػػراءات)ٖٚٔإعػػػراب القػػػرآف) عبد العزيز علي ا٢بريب

(، ٜٜٛ(، القػػػػػراءات)ٗٛالقػػػػػرآف) مشػػػػػكل
 (ٜٕ٘(، غريب القرآف)ٖٔ٘القراءات)

 (ٙٓٓٔالقراءات) عبد العزيز علي صاحل رضواف ٕٓٓٙ
 (ٖٕٙمناىج ا٤بفسرين) عبد العزيز عيد حاجي ٕٔٓٙ
 (ٕٓٓاإلعجاز البياين) عبد العزيز غاًل حامد ٕٕٓٙ
 (ٜ٘ٙالتفسّب ا٤بوضوعي) عبد العزيز فيصل سامل ٖٕٓٙ
 (ٕٖٗٔالتفسّب ا٤بوضوعي) عبد العزيز قارة ٕٗٓٙ
 (ٖٕالقراءات) عبد العزيز كارٌب ٕ٘ٓٙ
 (ٕٛٗٔاإلعجاز البياين) عبد العزيز ٧بمد السامل ٕٙٓٙ
 (ٜٓٔٔالتفسّب ا٤بوضوعي) عبد العزيز ٧بمد عثماف ٕٚٓٙ

ٕٙٓٛ 
(، أحكػػػػػػػػػػػػػاـ ٜٚ٘التفسػػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػوعي) عبد العزيز مصطفى كامل

 (ٕ٘ٚالقرآف)

ٕٜٙٓ 

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٜٓٙاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين) العظيم إبراىيم ا٤بطعِبعبد 
(، ٕٓٚٔ(، اإلعجػاز البيػػاين)ٙٙٛالبيػاين)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػاز ٕٕٛٔاإلعجػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػاين)
 (٘ٔٛالبياين)

 (ٛ٘ٗٔالتفسّب ا٤بوضوعي) عبد العظيم أٞبد الغباش ٕٓٔٙ
 (ٜٚٗأحكاـ القرآف) عبد العظيم بن بدكم ٕٔٔٙ

ٕٕٙٔ 
الواحػػػػد بػػػػن ظػػػػافر، ابػػػػن أيب اإلصػػػػبع عبػػػػد العظػػػػيم بػػػػن عبػػػػد 

 ىػ(ٙ٘ٗا٤بصرم )
(، مناسػػػػػػػػػػػػػبات ٜٖٛاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػاين)

 (ٔٗالقرآف)
 (ٖٕٔإعراب القرآف) عبد العظيم فتحي خليل ٖٕٔٙ
 (ٔٗٗاإلعجاز البياين) عبد العظيم ٧بمد حسْب ا١بنديل ٕٗٔٙ
 (ٖٔٔأحكاـ القرآف) عبد العظيم معاين  ٕ٘ٔٙ
(، اإلعجػػػػػػػاز ٔٛٓٔالتفسػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػوعي) عبد العلي ا١بسماين ٕٙٔٙ
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(، ٕٖٚ(، اإلعجػاز العلمػي)ٜ٘ٙالعلمي)
(، اإلعجػػػػػػػاز ٔٚٓٔالتفسػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػوعي)

(، ٖٙٚ(، اإلعجػاز العلمػي)ٖٗٚالعلمي)
(، اإلعجػػػػػػػاز ٓٚٓٔالتفسػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػوعي)

(، ٖ٘ٚ(، اإلعجػاز العلمػي)ٖٖٚالعلمي)
(، اإلعجػػػػػػػاز ٕٚٓٔالتفسػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػوعي)

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٛٚالعلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٖٚٓٔوعي)ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٚٙالعلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي)
 (ٜٓٚا٤بوضوعي)

 (ٖٓٚٔ(، القراءات)ٜٕ٘القراءات) عبد العلي ا٤بسؤكؿ ٕٚٔٙ
 (ٓٔٔرسم ا٤بصاحف) عبد العلي آيت زعبوؿ ٕٛٔٙ

ٕٜٙٔ 
عبػػػػد العلػػػػي بػػػػن ٧بمػػػػد بػػػػن حسػػػػْب، الربجنػػػػدم، )تػػػػوُب بعػػػػد 

 ىػ(ٖٜ٘
 (ٙٚخواص القرآف)

 (ٖٕٔٔالبياين)اإلعجاز  عبد العليم ٕٕٓٙ
 (ٓٛاإلعجاز البياين) عبد العليم السيد فودة ٕٕٔٙ
 (ٛٙ٘اإلعجاز العلمي) عبد العليم خضر ٕٕٕٙ

ٕٕٖٙ 
(، التفسػػػػػػػػػّب ٛٚٔٔالتفسػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػوعي) عبد العليم عبد الرٞبن

 (ٚ٘٘ٔا٤بوضوعي)

ٕٕٙٗ 

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٖ٘ٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) عبد العليم عبد الرٞبن خضر
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٔٔ٘العلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٜٗٓا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)

(، ٗٚٙ(، اإلعجػاز العلمػي)ٕٚ٘العلمي)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٙٓٛاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي)

(، ٜٚ٘(، اإلعجػاز العلمػي)ٖٖٛالعلمي)
(، اإلعجػػػػػػػاز ٖٚٙٔالتفسػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػوعي)
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(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٚٔالعلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٕٓٗا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)

(، ٙٓٗ(، اإلعجػاز العلمػي)ٜٖٚالعلمي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜٖٗاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػي)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٜٕٚٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، ٜٓٔ(، اإلعجػاز العلمػي)ٜٙٛالعلمي)

(، اإلعجػػػػػػػػػػاز ٙ٘ٓٔاإلعجػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػي)
 (ٚ٘ٓٔالعلمي)

 (ٖٕٕٔاإلعجاز البياين) عبد الغفار حامد ىبلؿ ٕٕ٘ٙ

ٕٕٙٙ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٗ٘أحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) عبد الغفار عزيز

 (ٜٗ٘ا٤بوضوعي)
 (ٙٛ(، مشكل القرآف)ٖٔمتشابو القرآف) عبد الغفور عبد الكرمي البنجايب ٕٕٚٙ
 (ٙٗالتفسّب ا٤بوضوعي) عبد الغفور ٧بمد طو القيسي ٕٕٛٙ
 (ٖمقاالت عن ا٤بصاحف) عبد الغفور ٧بمود ٜٕٕٙ
 (ٖٔ٘ٔ(، القراءات)ٖٖٙٔالقراءات) عبد الغفور ٧بمود مصطفى جعفر ٖٕٓٙ
 (ٖٙٔاإلعجاز العلمي) عبد الغِب ا٣بطيب ٖٕٔٙ

ٕٖٕٙ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٚاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػي) عبد الغِب الراجحي

(، ٓٛٔ(، أحكػػػاـ القػػػػرآف)ٚٔا٤بوضػػػوعي)
 (ٖٔٛالتفسّب ا٤بوضوعي)

 (ٖٙٔٔالقراءات) عبد الغِب بن إ٠باعيل النابلسي ٖٖٕٙ
 (ٜٓٙالبياين)اإلعجاز  ىػ(ٕ٘ٙٔعبد الغِب بن شاكر بن ٧بمد السادات )ت  ٖٕٗٙ
 (ٖٙٚالتفسّب ا٤بوضوعي) عبد الغِب عبد الرٞبن ٧بمد ٖٕ٘ٙ
 (ٔٔٔاإلعجاز العلمي) عبد الغِب عبود ٖٕٙٙ
 (ٕٓٗٔالتفسّب ا٤بوضوعي) عبد الغِب عكاؾ ٖٕٚٙ
 (ٕٕٙٔاإلعجاز البياين) عبد الغِب عوض الراجحي ٖٕٛٙ
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٖٖٚاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين) عبد الغِب ٧بمد سعد بركة ٜٖٕٙ
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(، ٕٓٔ(، اإلعجػػػػاز البيػػػػاين)ٕٓ٘البيػػػػاين)
 (ٕٕ٘التفسّب ا٤بوضوعي)

 (ٜٖٔٔالتفسّب ا٤بوضوعي) عبد الفتاح إبراىيم عاشور ٕٓٗٙ

ٕٙٗٔ 
(، خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواص ٔٙخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواص القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ىػٜٙٗعبد الفتاح ابن ا٤بفٍب ٧بمود البلرندم، ا٤بتوَب سنة 

 (ٗٗٔالقرآف)

ٕٕٙٗ 

(، ٓٗٗٔ(، القػػػػػػػػػػػراءات)ٙٗٔالقػػػػػػػػػػػراءات) إ٠باعيل شليبعبد الفتاح 
(، ٕٗ(، القػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)ٚٓٛٔالقػػػػػػػػػػػػػػػراءات)

(، رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ٖٜٚالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)
(، ٖٜٛ(، القػػػػػػػػػػػػراءات)ٛٛٔا٤بصػػػػػػػػػػػػاحف)

 (ٖٖٓٔالقراءات)

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜٖٚاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػي) عبد الفتاح اإلماـ ٖٕٗٙ
 (٘العلمي)

 (ٚٛٔٔالقراءات) عبد الفتاح السيد عجمي ا٤برصفي ٕٗٗٙ
 (ٓ٘ٔخواص القرآف) عبد الفتاح الطوخي ٕ٘ٗٙ
 (ٖ٘ٔالقراءات) عبد الفتاح بن ىنيدم بن أيب اجملد ٕٙٗٙ
 (ٔ٘ٔمقاالت عن ا٤بصاحف) عبد الفتاح زين ٕٚٗٙ

ٕٙٗٛ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٕٔٗاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) عبد الفتاح سبلمة

 (ٖٕٚالبياين)
 (ٖٓ٘ٔالتفسّب ا٤بوضوعي) عبد الفتاح شكرم ٧بمد عياد ٜٕٗٙ
 (ٙٔٛالتفسّب ا٤بوضوعي) عبد الفتاح عاشور ٕٓ٘ٙ
 (ٕٔٙاإلعجاز العلمي) عبد الفتاح عبد الشاُب ٕٔ٘ٙ

ٕٕٙ٘ 

(، عػػػػد ٖٛٔ(، القػػػػراءات)ٜٜٕالقػػػػراءات) ىػ(ٖٓٗٔعبد الفتاح عبد الغِب القاضي )ت  
(، مقػػػػاالت ٖٙٛٔ(، القػػػراءات)ٗ٘اآلم)

(، مقػػػػػػػػاالت عػػػػػػػػن ٛٚٔعػػػػػػػػن ا٤بصػػػػػػػػاحف)
(، ٕٙٓٔ(، القػػػػػػػػراءات)ٕٙٗا٤بصػػػػػػػػاحف)

(، ٚٔ(، أسػػباب النػػزكؿ)ٜٕٙٔالقػػراءات)
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(، مقػػاالت ٘ٙٙ(، القػػراءات)ٗعػػد اآلم)
(، ٕٔٓعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ا٤بصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحف)

(، ٖٗٔٔ(، القػػػػػػػراءات)ٖٗٚٔالقػػػػػػػراءات)
(، مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ٛٙعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد اآلم)

(، عػػػػد ٕٙ(، عػػػػد اآلم)ٖٖٛا٤بصػػػػاحف)
 (٘ٙاآلم)

 (ٕ٘ٔمقاالت عن ا٤بصاحف) عبد الفتاح عبد الغِب ٧بمد إبراىيم العوارم ٖٕ٘ٙ

ٕٙ٘ٗ 

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػاز ٓٓٗٔاإلعجػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػاين) عبد الفتاح الشْب السيد
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٖٓٗٔالبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٔٓٗٔالبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين)

(، ٕ٘(، اإلعجػػػػاز البيػػػػاين)ٕٓٗٔالبيػػػػاين)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٓ٘ٗاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين)

(، ٕٛٙٔ(، القػػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)ٜٚ٘البيػػػػػػػػػػػػػػػػػاين)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػاز ٖٖٗٔاإلعجػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػاين)

(، ٕٓ٘بيػػػػاين)(، اإلعجػػػػاز الٕٔ٘البيػػػػاين)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٗٔ٘اإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين)

(، ٕٕٗٔ(، اإلعجػاز البيػػاين)ٖ٘ٛالبيػاين)
(، مناسػػػػػػػػػػػػبات ٔٗٔمناسػػػػػػػػػػػػبات القػػػػػػػػػػػػرآف)

 (ٖٛٔالقرآف)
 (ٜٙٔاإلعجاز البياين) عبد الفتاح ٧بمد بنقسلي عطار ٕ٘٘ٙ
 (ٕٚٗاإلعجاز البياين) عبد الفتاح ٧بمد خضر ٕٙ٘ٙ
 (ٖ٘ٗالعلمي) اإلعجاز عبد الفتاح ٧بمد طّبة ٕٚ٘ٙ
 (ٔٔٗٔالتفسّب ا٤بوضوعي) عبد الفتاح ٧بمد عبد الكرمي عزب ٕٛ٘ٙ

(، التفسػػػػػػػػػػػػػّب ٜٗٗٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػاين) عبد الفتاح ٧بمد عبوش ٜٕ٘ٙ
 (ٗٛٗٔا٤بوضوعي)

(، أمثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ٜٖٙاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين) عبد الفتاح ٧بمد يوسف ٕٓٙٙ
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 (ٔٚالقرآف)
 (ٙٙٚاإلعجاز العلمي) عبد القادر إبراىيم ٕٔٙٙ

ٕٕٙٙ 
(، ٗٗ(، إعػراب القػرآف)ٜٖإعراب القرآف) عبد القادر أٞبد عبد القادر

 (ٖ٘(، إعراب القرآف)ٖٗإعراب القرآف)

ٕٖٙٙ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖ٘٘أحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) عبد القادر أٞبد عطا

 (ٜٓٗ(، أحكاـ القرآف)ٜٗ٘ا٤بوضوعي)
 (ٖٓٔمقاالت عن ا٤بصاحف) عبد القادر العافية ٕٗٙٙ
 (ٖٔٓٔالتفسّب ا٤بوضوعي) القمر أككساكمعبد القادر  ٕ٘ٙٙ
 (ٕٔٚٔالقراءات) عبد القادر ا٥بيٍب ٕٙٙٙ

ٕٙٙٚ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػاز ٜٕٓٔاإلعجػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػي) عبد القادر أكز

 (ٜٔٙالعلمي)

عبد القادر بن عمر بن عبد القادر بن سامل الشيباين التغلػيب  ٕٛٙٙ
 ىػ(ٖ٘ٔٔا٢بنبلي، )ت 

 (ٜٛٔخواص القرآف)

 (ٔٚخواص القرآف) ىػ(ٔٙ٘بن موسى بن عبد ا، ا١بيبلين، )عبد القادر  ٜٕٙٙ
 (ٜٕٗالتفسّب ا٤بوضوعي) عبد القادر حامد التيجاين ٕٓٚٙ

ٕٙٚٔ 

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٖٚ٘اإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين) عبد القادر حسْب
(، ٜٔٙ(، اإلعجػػػػاز البيػػػػاين)ٖٛ٘البيػػػػاين)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػاز ٚٙٔٔاإلعجػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػاين)
(، ٕٕٛالبيػػاين)(، اإلعجػاز ٘ٗٔٔالبيػاين)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػاز ٖٚٔٔاإلعجػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػاين)
 (ٖٚٙٔالبياين)

 (ٕٖٓٔاإلعجاز البياين) عبد القادر ٞبدم ٕٕٚٙ
 (ٕٔ٘ٔالتفسّب ا٤بوضوعي) عبد القادر حيقة ٖٕٚٙ
 (ٓٙمناىج ا٤بفسرين) عبد القادر رحيم جدم ا٥بيٍب ٕٗٚٙ
 (ٕٚٓأحكاـ القرآف) عبد القادر شيبة ا٢بمد ٕ٘ٚٙ
 (ٖٙ(، أحكاـ القرآف)ٗٛ٘القراءات) القادر عبد الرٞبن السعدمعبد  ٕٙٚٙ
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 (ٜٛٚاإلعجاز البياين) عبد القادر عبد ا فتحي علوش ٕٚٚٙ
 (ٜٖٕالتفسّب ا٤بوضوعي) عبد القادر علي ا٢باشدم ٕٛٚٙ
 (ٔٙٔالتفسّب ا٤بوضوعي) عبد القادر عودة الشليب ٜٕٚٙ
 (ٔٗٔا٤بفسرين)مناىج  عبد القادر ٧بمد صاحل ٕٓٛٙ

(، ٗٙٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي) عبد القادر ٧بمد منصور ٕٔٛٙ
 (ٛٓٓٔالقراءات)

 (ٕٛٗالقراءات) عبد القادر يوسف ٕٕٛٙ
 (ٚٔالناسخ كا٤بنسوخ) ىػ(ٜٕٗعبد القاىر بن طاىر بن ٧بمد البغدادم، )ت  ٖٕٛٙ

ٕٙٛٗ 

عبػػػد القػػػاىر بػػػن عبػػػد الػػػرٞبن بػػػن ٧بمػػػد أبػػػو بكػػػر ا١برجػػػػاين 
 ىػ(ٔٚٗ)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٖٗٙاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين)
(، ٖٓٓٔ(، اإلعجػاز البيػػاين)ٖٖٔالبيػاين)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٓٛٛاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين)
 (ٜٜ٘البياين)

 (ٖٓٗأحكاـ القرآف) عبد القدكس األنصارم ٕ٘ٛٙ
 (ٕٕٔمناىج ا٤بفسرين) عبد القدكس راجي بن ٧بمد موسى األفغاين ٕٙٛٙ
 (٘ٔٔمناىج ا٤بفسرين) عبد القدير ٕٚٛٙ
 (ٔٙٔمناىج ا٤بفسرين) عبد القهار داكد العاين ٕٛٛٙ
 (ٜٚٓٔالقراءات) عبد القوم بن أٞبد بن عمراف اجملاصي ٜٕٛٙ
 (ٕٔٗمقاالت عن ا٤بصاحف) عبد القيـو السندم ٜٕٓٙ
 (ٙٙٔٔالقراءات) عبد القيـو بن عبد الغفور السندم ٜٕٔٙ

ٕٜٕٙ 
 (، رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمٜٖٕالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءات) عبد الكرمي إبراىيم عوض صاحل

(، الوقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ٜٕ٘ا٤بصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحف)
 (ٕٙٙ(، اإلعجاز البياين)ٛٙكاالبتداء)

 (ٖٕ٘ٔالتفسّب ا٤بوضوعي) عبد الكرمي أٞبي ٖٜٕٙ
 (ٕٖٓٔاإلعجاز البياين) عبد الكرمي ا٢بمصي ٜٕٗٙ

ٕٜٙ٘ 
(، اإلعجػػاز ٖٔٔمقػػاالت عػػن ا٤بصػػاحف) عبد الكرمي ا٣بطيب

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٗٙٔٔالبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين)
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(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٙٛٔٔالبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٕٔٔٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٛٔٔالبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين)

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٕٔٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٕٓٗٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)

 (ٜٕٚ(، اإلعجاز البياين)ٖ٘٘البياين)

ٕٜٙٙ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػّب ٖٙ٘ٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػاين) عبد الكرمي الياُب

 (ٖٕٛٔا٤بوضوعي)
 (ٜٛٓٔاإلعجاز البياين) عبد الكرمي بن صاحل ا٢بميد ٜٕٚٙ

ٕٜٙٛ 
عبػػػد الكػػػرمي بػػػن عبػػػد الصػػػمد بػػػن ٧بمػػػد بػػػن علػػػي بػػػن ٧بمػػػد 

 ىػٛٚٗالقطاف، أبو معشر الطربم، ا٤بتوَب ُب سنة 
 (ٜٗٗ(، القراءات)ٜٗعد اآلم)

 (ٕٛٓٔالقراءات) عبد الكرمي بن عبد القادر ا١بعربم ٜٜٕٙ

عبػػػػػد الكػػػػػرمي بػػػػػن ٧بمػػػػػود بػػػػػن يػػػػػونس ا٤بصػػػػػرم ا٣بطيػػػػػب )ت  ٕٓٓٚ
 ىػ( ٙٓٗٔ

 (٘ٓٙٔالتفسّب ا٤بوضوعي)

ٕٚٓٔ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜٛٔأحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) عبد الكرمي جحيح طعمة ا٢بديثي

 (ٖٔٗا٤بوضوعي)

ٕٕٚٓ 
(، أحكػػػػػػػػػاـ ٖقواعػػػػػػػػػد التفسػػػػػػػػػّب كأصػػػػػػػػػولو) عبد الكرمي حامدم

(، قواعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٚالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)
 (ٗٗٗ(، أحكاـ القرآف)ٓ٘كأصولو)

 (ٜٓٔمقاالت عن ا٤بصاحف) عبد الكرمي دىينة ٖٕٓٚ
 (ٔٓٙالتفسّب ا٤بوضوعي) شرؼ عبدهعبد الكرمي  ٕٗٓٚ
 (ٕٙٙٔالتفسّب ا٤بوضوعي) عبد الكرمي صاحل ٕ٘ٓٚ
 (ٓ٘ٔالناسخ كا٤بنسوخ) عبد الكرمي عبد الرزاؽ ا٣بطيب ٕٙٓٚ
 (ٗ٘ٔٔاإلعجاز البياين) عبد الكرمي عبد ا نيازم ٕٚٓٚ
 (ٕٔٚالتفسّب ا٤بوضوعي) عبد الكرمي عبيدات ٕٛٓٚ
 (ٛٓ٘التفسّب ا٤بوضوعي) علي عثمافعبد الكرمي عثماف  ٜٕٓٚ
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 (ٜ٘ٔٔاإلعجاز البياين) عبد الكرمي علي كديش ٕٓٔٚ
 (٘ٓٓٔاإلعجاز البياين) عبد الكرمي غبلب ٕٔٔٚ

ٕٕٚٔ 
(، ٕٙ٘ٓ(، القػػػػػػػػػػػراءات)ٕٗٔالقػػػػػػػػػػػراءات) عبد الكرمي ٧بمد ا٢بسن بكار

 (ٛ٘القراءات)

ٕٖٚٔ 
أحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ  (،ٜٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين) عبد الكرمي ٧بمد حافظ العبيدم

 (ٚٔٔ(، التفسّب ا٤بوضوعي)ٖٔالقرآف)
 (ٓٙٛٔ(، القراءات)ٕٜٕإعراب القرآف) عبد الكرمي ٧بمد عبد الكرمي االسعد ٕٗٔٚ
 (ٛٛٔمناىج ا٤بفسرين) عبد الكرمي ٧بمد عناد الزبن ٕ٘ٔٚ
 (٘٘ٔالتفسّب ا٤بوضوعي) عبد الكرمي ٧بمود حسْب ٕٙٔٚ
 (ٜٕٔبا٤بأثور)التفسّب  عبد الكرمي مستور القرين ٕٚٔٚ
 (ٚٔٛالتفسّب ا٤بوضوعي) عبد الكرمي ناصر ٞبود ا٣بزرجي ٕٛٔٚ

ٕٜٚٔ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٛٙٔخػػػػػػػػػػػػػػػػواص القػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) عبد الكرمي ٪بيب ا٣بطيب

 (ٜٚ٘العلمي)
 (ٖٙمقاالت عن ا٤بصاحف) عبد اللطيف إبراىيم ٕٕٓٚ

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٛٗٔخػػػػػػػػػػػػػػػػػػواص القػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) عبد اللطيف البغدادم ٕٕٔٚ
 (ٜٔٛا٤بوضوعي)

 (ٖٔٚٔالتفسّب ا٤بوضوعي) عبد اللطيف الراضي ٕٕٕٚ
 (ٕٖٛٔ(، القراءات)ٔٔرسم ا٤بصاحف) عبد اللطيف السعيد يوسف ا٣بميس ٖٕٕٚ
 (ٖٚمناىج ا٤بفسرين) عبد اللطيف بن ىائل بن ثابت ٕٕٗٚ

ٕٕٚ٘ 
(، مقػػاالت ٜٕٛمقػػاالت عػػن ا٤بصػػاحف) عبد اللطيف جاسم كانو

(، مقػػػػػػػػاالت عػػػػػػػػن ٕٚٛعػػػػػػػػن ا٤بصػػػػػػػػاحف)
 (ٜٙا٤بصاحف)

 (ٕٕ٘ٔالتفسّب ا٤بوضوعي) عبد اللطيف ٞبداف ٕٕٙٚ

ٕٕٚٚ 
(، أحكػػػػػػػػػػػػػاـ ٜٖٚالتفسػػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػوعي) عبد اللطيف صدقي

 (ٖٚٔالقرآف)
 (ٕٚٔٔ(، القراءات)ٗ٘ٛٔالقراءات) عبد اللطيف ٧بمد ا٣بطيب ٕٕٛٚ
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 (ٛٗاإلعجاز العلمي) عبد اللطيف ياسْب ٜٕٕٚ
 (ٜٙالقرآف)غريب  عبد اللطيف يوسف ٖٕٓٚ
 (ٗٗاإلعجاز العددم) عبد ا إبراىيم جلغـو ٖٕٔٚ
 (ٔٛالتفسّب با٤بأثور) عبد ا أبو السعود بدر ٕٖٕٚ

عبػػػد ا أبػػػو ٧بمػػػد بػػػن أيب زيػػػد كاسػػػم أيب زيػػػد عبػػػد الػػػرٞبن  ٖٖٕٚ
 نفزم

 (ٕٚ٘اإلعجاز البياين)

 (ٖ٘ٔالتفسّب ا٤بوضوعي) عبد ا أٞبد حسْب الزيوت ٖٕٗٚ
 (ٕٕٓأحكاـ القرآف) عبد ا أٞبد ٧بمد خّب ٖٕ٘ٚ
 (ٕٕٓإعراب القرآف) عبد ا البزدكين ٖٕٙٚ
 (ٜٜٛاإلعجاز العلمي) عبد ا البلتاجي ٖٕٚٚ
 (ٓٛٗاإلعجاز العلمي) عبد ا التليدم ٖٕٛٚ
 (ٛٚقواعد التفسّب كأصولو) عبد ا ا١بوعي ٜٖٕٚ
 (ٖٚٗٔا٤بوضوعي)التفسّب  عبد ا الساكم ٕٓٗٚ
 (ٚٛمقاالت عن ا٤بصاحف) عبد ا السنوم ٕٔٗٚ
 (ٜٓٗٔالقراءات) عبد ا السيد عبد ا ٕٕٗٚ

ٕٖٚٗ 
عبػػػػػد ا الشػػػػػافعي عبػػػػػد ا بػػػػػن ٧بمػػػػػد بػػػػػن عبػػػػػد اللطيػػػػػف 

 ىػ(ٗٚٔٔالشافعي، )كاف حيان 
(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٔ٘متشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)

 (ٜٖٔالقرآف)
 (٘ٙٔا٤بصاحف)مقاالت عن  عبد ا العمراين ٕٗٗٚ
 (ٙٔاإلعجاز العلمي) عبد ا الغديرم ٕ٘ٗٚ

(، فضػػػػػػػػػػػػػػػػائل ٗٔٔمناسػػػػػػػػػػػػػػػبات القػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ىػ(ٖٔٗٔعبد ا الغمارم ) ٕٙٗٚ
 (ٕٜالقرآف)

 (ٖٛٔمقاالت عن ا٤بصاحف) عبد ا الفياض ٕٚٗٚ
 (ٖٕٛالوقف كاالبتداء) عبد ا القيس ٕٛٗٚ
 (ٕٗٗا٤بصاحف)رسم  عبد ا ا٤بصمودم ا٥بنتاٌب ٜٕٗٚ
 (ٜٖالتفسّب ا٤بوضوعي) عبد ا ا٤بغريب ٕٓ٘ٚ
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 (ٜٔٔالوقف كاالبتداء) عبد ا ا٤بوقت ا٢بليب ٕٔ٘ٚ
 (ٜ٘ٔمناىج ا٤بفسرين) عبد ا آم دمّب ٕٕ٘ٚ
 (ٕٛٗالقراءات) عبد ا باشا بن مصطفى بن ٧بمد الكوبريلي ٖٕ٘ٚ

ٕٚ٘ٗ 
اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز  (،ٜٛٙاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) عبد ا باشا فكرم

 (ٜٔٓالعلمي)
 (ٙٔ٘ٔاإلعجاز البياين) عبد ا بن إبراىيم األنصارم، ٧بمد حنيف فقهي ٕ٘٘ٚ
 (ٙٗٗالقراءات) عبد ا بن إبراىيم ا١بدرم ٕٙ٘ٚ
 (ٛٔمناىج ا٤بفسرين) عبد ا بن إبراىيم الريس ٕٚ٘ٚ
 (ٚأسباب النزكؿ) عبد ا بن إبراىيم الوىييب ٕٛ٘ٚ
 (ٜٖٔفضائل القرآف) ىػ(ٚٙ٘بن أٞبد بن أٞبد، ابن ا٣بشاب )ت  عبد ا ٜٕ٘ٚ
 (ٔٙٔالقراءات) عبد ا بن أٞبد بن ا٢باج ٞبا ا ٕٓٙٚ
 (ٜٕٗٔالقراءات) عبد ا بن أٞبد بن الفصيح ٕٔٙٚ

ٕٕٚٙ 
عبد ا بن أٞبد بػن ٧بمػد بػن قدامػة ا٤بقدسػي ا١بمػاعيلي ٍب 

 ىػ(ٕٓٙالدمشقي الصا٢بي موفق الدين )ت 
(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٗٙٗاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػػػاين)

(، ٜٔٔ(، غريػػػػػػػػػػػب القػػػػػػػػػػػرآف)ٜٖالقػػػػػػػػػػػرآف)
 (ٖٔمتشابو القرآف)

 (ٖٔ٘اإلعجاز البياين) عبد ا بن أٞبد بن ٧بمد قصاد ٖٕٙٚ

ٕٚٙٗ 
عبػػد ا بػػن اسػػعد بػػن علػػي اليمػػِب اليػػافعي الشػػافعي، ا٤بتػػوَب 

 ىػٛٙٚسنة 
(، فضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائل ٖٓٔخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواص القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)

 (ٖٖالقرآف)(، خواص ٖٛٔالقرآف)

ٕٚٙ٘ 
عبػػد ا بػػن ا١بػػراح بػػن سػػعيد أبػػو ٧بمػػد القهسػػتاين، )ت ؽ 

 ػ( ىٖ
 (ٔٗٔالتفسّب با٤بأثور)

 (ٛٗٔالناسخ كا٤بنسوخ) عبد ا بن ا٢بسْب بن القاسم ا٢بسِب ٕٙٙٚ

ٕٚٙٚ 
عبد ا بن ا٢بسْب بن عبد ا بن ا٢بسْب العكػربم األصػل 

األزجػػػػػػػػػي الضػػػػػػػػػػرير ٧بػػػػػػػػػب الػػػػػػػػػدين أبػػػػػػػػػو البقػػػػػػػػػاء البغػػػػػػػػػدادم 
 ق(ٙٔٙ)ت

(، عػػػػد ٕٔٚ(، القػػػػراءات)ٕٕٗالقػػػػراءات)
 (ٗٙٛٔ(، القراءات)ٖٚاآلم)

ٕٚٙٛ 
عبػػػػد ا بػػػػن الػػػػزبّب بػػػػن عيسػػػػى، أبػػػػو بكػػػػر القرشػػػػي ا٤بكػػػػي، 

 ىػ(ٜٕٔ)ت
 (ٜٖٔالتفسّب با٤بأثور)
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 (ٔٛٔمناىج ا٤بفسرين) عبد ا بن السابح الطيار ٜٕٙٚ

عبػػػػد الػػػػرٞبن ا٢بنظلػػػػي  عبػػػػد ا بػػػػن ا٤ببػػػػارؾ بػػػػن كاضػػػػح أبػػػػو ٕٓٚٚ
 ( ىػٔٛٔا٢بافظ، )ت 

 (ٖ٘ٔالتفسّب با٤بأثور)

 (ٕٚٙالقراءات) عبد ا بن أيدغدم ا٤بعركؼ بابن ا١بندم ٕٔٚٚ
 (ٖ٘(، أحكاـ القرآف)ٔ٘القراءات) عبد ا بن برجس آؿ ظفر الدكسرم ٕٕٚٚ
 (ٙٚفضائل القرآف) عبد ا بن جار ا بن إبراىيم ا١بار ا ٖٕٚٚ
 (ٜٓٔمقاالت عن ا٤بصاحف) عبد ا بن حسن القعود ٕٗٚٚ
 (ٜٓ٘ٔاإلعجاز البياين) عبد ا بن ٞبد الدايل ٕ٘ٚٚ
 (ٕٗٙمشكل القرآف) عبد ا بن ٞبد ا٤بنصور ٕٙٚٚ
 (ٖٓٔالوقف كاالبتداء) عبد ا بن سامل الثمايل ٕٚٚٚ
 (ٜٗٙٔالقراءات) عبد ا بن شعباف ٕٛٚٚ
 (ٖ٘ٗالقراءات) بن صاحل األيويبعبد ا  ٜٕٚٚ

ٕٚٛٓ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٔٓخػػػػػػػػػػػػػػػػػػواص القػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) عبد ا بن صاحل السديس

 (ٛٗٓٔا٤بوضوعي)

ٕٚٛٔ 
(، مناسػػػػػػػػػػبات ٓٓٔٔاإلعجػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػاين) عبد ا بن صاحل ا٤بسعود

 (ٙٗالقرآف)
 (ٜٚٗٔالقراءات) عبد ا بن صاحل بن ٧بمد العبيد ٕٕٛٚ

 ٛٔٔاليحصػػيب،أحد القػػراء السػػبعة، )ت عبػػد ا بػػن عػػامر  ٖٕٛٚ
 ىػ(

 (ٓٗالوقف كاالبتداء)

 (ٖٔٔالناسخ كا٤بنسوخ) عبد ا بن عبد ا٣بالق ٕٗٛٚ

ٕٚٛ٘ 
عبػػػػد ا بػػػػن عبػػػػد الػػػػرٞبن أبػػػػو زيػػػػد النفػػػػزاكم القػػػػّبكاين )ت 

 ىػ(ٖٙٛ
 (ٖٜٕاإلعجاز البياين)

عبػػػػد ا بػػػػن عبػػػػد الػػػػرٞبن األصػػػػم ا٤بسػػػػمعي مػػػػن أصػػػػحاب  ٕٙٛٚ
 الصادؽ، القرف الثايناإلماـ 

 (ٗٙالناسخ كا٤بنسوخ)

 (ٕٕقواعد التفسّب كأصولو) عبد ا بن عبد الرٞبن الركمي ٕٚٛٚ
(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٖٙمتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)عبػػػػد ا بػػػػن عبػػػػد الػػػػرٞبن بػػػػن ٧بمػػػػد أبػػػػو ٧بمػػػػد االنصػػػػارم  ٕٛٛٚ
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 (ٔ٘ٔالقرآف) ىػ(ٖٗٙاالندلسي النحوم، )ت 
 (ٜٔأمثاؿ القرآف) منصور ا١بربوععبد ا بن عبد الرٞبن بن  ٜٕٛٚ
 (ٔٙٔالتفسّب با٤بأثور) عبد ا بن عبد العزيز آؿ عبد الكرمي ٜٕٓٚ

ٕٜٚٔ 

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٜٜٗاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) عبد ا بن عبد العزيز ا٤بصلح  آؿ شاكر
(، ٕٙٔ(، اإلعجػػػػاز العلمػػػػي)ٓ٘العلمػػػػي)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٕٓٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي)
 (ٕٙٔالعلمي)(، اإلعجاز ٕٗٔالعلمي)

 (ٖٕٛالتفسّب با٤بأثور) عبد ا بن عبد العزيز بن ٧بمد ا٤بددييغ ٕٜٕٚ

ٕٜٖٚ 
(، منػػػػػػػػػػػػػػػػاىج ٖ٘ٛاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػػي) عبد ا بن عبد ا األىدؿ

 (ٔٔ(، التفسّب العلمي)ٕٛٔا٤بفسرين)
 (ٜٖ٘القراءات) عبد ا بن عبد ا٤بؤمن ا٤بقرم الواسطي ٜٕٗٚ

ٕٜٚ٘ 
ا٤بػؤمن بػػن الوجيػػو بػػن عبػد ا بػػن علػػي بػػن عبػد ا بػػن عبػػد 

 ا٤ببارؾ التاجر الواسطي
 (٘ٚٙٔالقراءات)

 (ٙٛٔمقاالت عن ا٤بصاحف) عبد ا بن عبد الواحد ا٣بميس ٜٕٙٚ
 (ٕٛٗالقراءات) عبد ا بن علي ابن طاىر ٜٕٚٚ
 (ٖٔٚالقراءات)(، ٕٙٚٔالقراءات) ق(ٔٗ٘عبد ا بن علي بن أٞبد ا٤بقرئ سبط ا٣بياط )ت ٜٕٛٚ

ٕٜٜٚ 
عبػػد ا بػػن علػػي بػػن عبػػد الػػرٞبن، سػػويداف الػػدمليجي، )ت 

 ىػ(ٖٕٗٔ
 (ٜ٘ٔخواص القرآف)

 (ٔ٘ٙالقراءات) عبد ا بن علي سويداف ٕٓٓٛ
 (ٕٗٚ(، اإلعجاز البياين)ٕٙ٘القراءات) عبد ا بن عليوة بن حسن الربقيِب ٕٔٓٛ

ٕٕٛٓ 
ٍب الدمشػػقي ا٢بنفػػي عبػػد ا بػػن عمػػر بػػن ٧بمػػد الطرابلسػػي 

 ىػ(ٗ٘ٔٔاألفيوين )ت 
 (ٖٖٜاإلعجاز البياين)

 (ٖٕٕمناىج ا٤بفسرين) عبد ا بن عواض لوحيق ا٤بطّبم ٖٕٓٛ
 (ٕٜ٘التفسّب ا٤بوضوعي) عبد ا بن ٧بمد األمْب الشنقيطي ٕٗٓٛ

ٕٛٓ٘ 
عبػػػػػػػػػػد ا بػػػػػػػػػػن ٧بمػػػػػػػػػػد ا٤بعػػػػػػػػػػركؼ بيوسػػػػػػػػػػف أفنػػػػػػػػػػدم زاده، 

 ىػٚٙٔٔت
(، ٖٔٛٔ(، القػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)ٜٛالقػػػػػػػػػػػػػػػراءات)
(، ٜٖٚ(، القػػػػػػػػػػػراءات)ٕٕٛٔالقػػػػػػػػػػػراءات)
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(، ٕٖٗ(، القػػػػػػػػػػػراءات)٘ٓٔٔالقػػػػػػػػػػػراءات)
 (ٜٖ٘ٔ(، القراءات)ٜٗٚالقراءات)

(، مقػػػػاالت ٜ٘مقػػػػاالت عػػػػن ا٤بصػػػػاحف) عبد ا بن ٧بمد ا٤بنيف ٕٙٓٛ
 (ٖٖ٘عن ا٤بصاحف)

 (ٕٔٓكاالبتداء) الوقف ىػ(ٕٔ٘عبد ا بن ٧بمد بن السيد، البطليوسي، )ت ٕٚٓٛ
 (ٕٛٓخواص القرآف) عبد ا بن ٧بمد بن الصديق الغمارم ٕٛٓٛ
 (ٗٔالناسخ كا٤بنسوخ) عبد ا بن ٧بمد بن ٞبزة، بن أيب النجم الصعدم ٜٕٓٛ

 ٕٗٗٔعبد ا بن ٧بمد بػن عثمػاف بػن فػودم الفػبلين )ت  ٕٓٔٛ
 ىػ(

 (ٜٚمعاين القرآف)

 (ٕٙٔرسم ا٤بصاحف) الواُبعبد ا بن ٧بمد بن فارس  ٕٔٔٛ

ٕٕٛٔ 
عبػػػػػد ا بػػػػػن ٧بمػػػػػد بػػػػػن يوسػػػػػف بػػػػػن عبػػػػػد ا٤بنػػػػػاف األماسػػػػػي 

 اإلسبلمبويل أفندم زاده
 (ٚٛٚالقراءات)

عبد ا بػن مسػعود ا٤بصػرم مولػدان الفاسػي ا٤بغػريب أصػبلن مػن  ٖٕٔٛ
 رجاؿ القرف الثاين عشر ا٥بجرم

 (٘ٔٔالوقف كاالبتداء)

 (ٜٓٛالقراءات) كوبريل زادهعبد ا بن مصطفى باشا   ٕٗٔٛ
 (٘٘مناسبات القرآف) عبد ا بن مقبل القرين ٕ٘ٔٛ
 (ٙٛٔمناىج ا٤بفسرين) عبد ا بن نافع العمرم ٕٙٔٛ
 (ٜٔٗالقراءات) عبد ا بن نصر ا٢براين ٕٚٔٛ
 (ٖٗٔالتفسّب با٤بأثور) ىػ( ٖٔٔعبد ا بن يسار ا٤بعركؼ بابن أيب ٪بيح، )ت ٕٛٔٛ

ٕٜٛٔ 

ا بػػػن يوسػػػف بػػػن أٞبػػػد بػػػن ىشػػػاـ أبػػػو ٧بمػػػد ٝبػػػاؿ  عبػػػد
 ىػ( ٔٙٚالدين االنصارم النحوم، )ت 

(، إعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب ٕٙٙإعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)
(، ٚٗ(، إعػػػػػػػػػػراب القػػػػػػػػػػرآف)ٕٚٓالقػػػػػػػػػػرآف)

(، إعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب ٕ٘ٙإعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)
(، ٓٗٔ(، إعػػػػػػػراب القػػػػػػػرآف)ٕٗٙالقػػػػػػػرآف)

 (  ٕإعراب القرآف)

ٕٕٛٓ 
(، منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىج ٖ٘ٗأحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) عبد ا تاجدم

 (ٖٛ٘ا٤بفسرين)
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 (٘ٔٗٔالقراءات) عبد ا توفيق صباغ ٕٕٔٛ
 (٘ٓٚٔالقراءات) عبد ا جربم ٕٕٕٛ
 (ٜ٘ٔاإلعجاز العلمي) عبد ا جلغـو ٖٕٕٛ
 (ٕٙٗأحكاـ القرآف) عبد ا ٝباؿ الدين ٕٕٗٛ
 (ٕٚٓمقاالت عن ا٤بصاحف) عبد ا ٞبد ا٢بقيل ٕٕ٘ٛ
 (ٕٖٚالبياين) اإلعجاز عبد ا ٞبيد غالب ٕٕٙٛ
 (ٕٕٚاإلعجاز البياين) عبد ا خليف خضّب عبيد ا٢بياين ٕٕٚٛ
 (ٖٛمقاالت عن ا٤بصاحف) عبد ا خورشيد الربم ٕٕٛٛ
 (ٖٓٔأحكاـ القرآف) عبد ا خياط ٜٕٕٛ

ٕٖٛٓ 
(، منػػػػػػػػػػاىج ٛقواعػػػػػػػػػػد التفسػػػػػػػػػػّب كأصػػػػػػػػػػولو) عبد ا ديرية أبتدكف

 (ٙٚا٤بفسرين)
 (ٕٓٔمناىج ا٤بفسرين) مشعيبعبد ا سامل  ٖٕٔٛ
 (ٖٚٓٔاإلعجاز العلمي) عبد ا سراج الدين ٕٖٕٛ

ٕٖٖٛ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٕٜٕاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين) عبد ا شحاتة

 (ٖٖٚالعلمي)
 (ٖٚٛٔاإلعجاز البياين) عبد ا صاحل أٞبد الرديي ٖٕٗٛ
 (ٔ٘ٔأحكاـ القرآف) عبد ا صاحل ا٣بضّبم ٖٕ٘ٛ
 (ٕٕٔأحكاـ القرآف) سعد الطويلعبد ا صاحل  ٖٕٙٛ
 (٘مقاالت عن ا٤بصاحف) عبد ا صاحل عبد الرٞبن العقيل ٖٕٚٛ
 (ٙٙٚاإلعجاز البياين) عبد ا صولة ٖٕٛٛ

ٕٖٜٛ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٖ٘ٔخػػػػػػػػػػػػػػػػواص القػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) عبد ا عبادة

 (ٜ٘٘العلمي)
 (٘ٙأحكاـ القرآف) عبد ا عبد الرٞبن صاحل الغامدم ٕٓٗٛ
 (٘٘اإلعجاز البياين) ا عبد الرحيم عبد اعبد  ٕٔٗٛ
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٙٙٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) عبد ا عبد الرزاؽ السعيد ٕٕٗٛ



287 
 

 )اضقدم/اضرشم(  طحل وروده اضطؤضف م

 (ٚٙٔ(، خواص القرآف)ٜٙ٘العلمي)
 (ٕٙأحكاـ القرآف) عبد ا عبد العزيز ا١بنايب ٖٕٗٛ
 (ٕٙٗمناىج ا٤بفسرين) عبد ا عبد الكرمي العوضي ٕٗٗٛ
 (ٖٗٛٔالقراءات) عبد اجمليد مننكاينعبد ا  ٕ٘ٗٛ
 (ٕٖٗالتفسّب با٤بأثور) عبد ا عثماف أٞبد ٕٙٗٛ
 (ٖٚٗٔالتفسّب ا٤بوضوعي) عبد ا عثماف الكوكي ٕٚٗٛ
 (ٖٕٗٔالقراءات) عبد ا عثماف منصورم ٕٛٗٛ
 (ٙٚإعراب القرآف) عبد ا علواف ٜٕٗٛ
 (ٕٕٚالبياين)اإلعجاز  عبد ا علي الثورم ٕٓ٘ٛ

ٕٛ٘ٔ 
(، أحكػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ٘ٓٔالوقػػػػػػػػػػػػػػػػف كاالبتػػػػػػػػػػػػػػػػداء) عبد ا علي ا٤بطّبم

 (ٖٛٗالقرآف)

(، ٕٚٗالوقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف كاالبتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء) عبد ا علي ا٤بيموين ٕٕ٘ٛ
 (ٖٗٔٔالقراءات)

 (ٕٕ٘اإلعجاز البياين) عبد ا علي ا٥بتارم ٖٕ٘ٛ
 (ٖٔٓٔاإلعجاز البياين) عبد ا علي ٧بمد حسن ٕٗ٘ٛ
 (ٓٙٛاإلعجاز البياين) ا علي مصطفىعبد  ٕ٘٘ٛ
 (٘ٗالوقف كاالبتداء) عبد ا عليوة حسن ٕٙ٘ٛ
 (ٖ٘ٛأحكاـ القرآف) عبد ا عمر ٕٚ٘ٛ
 (ٕٚ(، مشكل القرآف)ٜمتشابو القرآف) عبد ا عمر الباركدم ٕٛ٘ٛ
 (ٜ٘ٔأحكاـ القرآف) عبد ا عيداف أٞبد الزىراين ٜٕ٘ٛ
 (ٖٚٔٔاإلعجاز البياين) ساكت السرحافعبد ا قرمي  ٕٓٙٛ

ٕٛٙٔ 
عبػػػػػػػد ا كنػػػػػػػوف عبػػػػػػػد ا بػػػػػػػن عبػػػػػػػد الصػػػػػػػمد ا٤بغػػػػػػػريب، )ت 

 ىػ(ٜٓٗٔ
 (ٙٛٔالتفسّب با٤بأثور)

 (ٕٔٔاإلعجاز البياين) عبد ا ٧بمد آدـ ٕٕٙٛ
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٕٖاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز العػػػػػػػػػػػػػػػددم) عبد ا ٧بمد البلتاجي ٖٕٙٛ
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(، ٙ٘ٛ(، اإلعجػػػاز العلمػػػي)ٕٛالعػػػددم)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٜ٘ٛاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي)

 (ٜٛٛالعلمي)
 (ٚٚٗأحكاـ القرآف) عبد ا ٧بمد الصديق الغمارم ا٢بسِب اإلدريسي ٕٗٙٛ
 (ٔٛٗاإلعجاز البياين) عبد ا ٧بمد النقراط ٕ٘ٙٛ
 (ٖٙ٘أحكاـ القرآف) عبد ا ٧بمد حسْب الزعيب ٕٙٙٛ
 (٘ٚٗاإلعجاز العلمي) عبد ا ٧بمد دراز ٕٚٙٛ
 (ٜ٘ٗٔالتفسّب ا٤بوضوعي) عبد ا ٧بمد سعيد أٞبد الصمادم ٕٛٙٛ
 (ٖٙٙاإلعجاز العلمي) عبد ا ٧بمد سعيد األنصارم ٜٕٙٛ
 (ٜٜقواعد التفسّب كأصولو) عبد ا ٧بمد سلقيِب ٕٓٚٛ
 (ٖٔٚاإلعجاز العلمي) عبد ا ٧بمد طلب ا١بيوسي ٕٔٚٛ
 (ٖٖٕالتفسّب ا٤بوضوعي) عبد ا ٧بمد عارؼ ا٣بطيب ٕٕٚٛ

ٕٖٛٚ 

(، مقػػػػػػاالت عػػػػػػن ٛٓٔرسػػػػػػم ا٤بصػػػػػػاحف) عبد ا ٧بمد عبد ا ا٤بنيف
(، مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ٘ٔا٤بصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحف)
(، مقػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت عػػػػػػػػػػػػػػػػػن ٕٓ٘ا٤بصػػػػػػػػػػػػػػػػػاحف)

 (ٕٖٙا٤بصاحف)
 (ٕٛٗاإلعجاز البياين) عبد ا ٧بمد علي النقراط ٕٗٚٛ
 (ٕ٘ٗالقراءات)(، ٕٛٗاإلعجاز البياين) عبد ا ٧بمد ياسْب الشمايلة ٕ٘ٚٛ
 (ٕ٘ٔٔالقراءات) عبد ا ٧بمد يوسف زاده ٕٙٚٛ

ٕٛٚٚ 
(، مقػػػػػػػاالت عػػػػػػػػن ٕٛاإلعجػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػي) عبد ا ٧بمود شحاتة

(، منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىج ٓٗٔا٤بصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحف)
 (ٖٓٗا٤بفسرين)

 (ٗٛٚاإلعجاز البياين) عبد ا مصطفى أٞبد ٕٛٚٛ
 (ٔٙمناسبات القرآف) عبد ا مقبل ظافر القرين ٜٕٚٛ
 (ٛ٘ٔاإلعجاز البياين) عبد ا مهاجر خليفة اقريرة ٕٓٛٛ
 (ٕٖٚٔالتفسّب ا٤بوضوعي) عبد ا ىاشم نايل ٕٔٛٛ
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 (ٕٜٗٔالقراءات) عبد ا يوجل ٕٕٛٛ
 (ٜٓٔأحكاـ القرآف) عبد ا٤باجد ٧بمد كيل ٧بمد علي ٖٕٛٛ

ٕٛٛٗ 

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٙٔمناسػػػػػػػػػػػػػػػػبات القػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ىػ(ٖٚٚٔعبد ا٤بتعاؿ الصعيدم، )ت 
(، مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ٜٖٚالبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٕٛٚا٤بصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحف)
(، مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ٕ٘٘ٔالبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين)
 (ٓٗ(، أحكاـ القرآف)ٖٓٔا٤بصاحف)

ٕٛٛ٘ 

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜٖ٘اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػي) عبد ا٤بتعاؿ ٧بمد ا١بربم
(، ٜ٘ٔ(، الناسػػػػخ كا٤بنسػػػػوخ)ٕٗالعلمػػػػي)

(، الناسػػػػػػػػػػػػػػػخ ٓٗٔالناسػػػػػػػػػػػػػػػخ كا٤بنسػػػػػػػػػػػػػػػوخ)
 (ٖٕٓكا٤بنسوخ)

 (ٜٜٚالقراءات) منصور عرفة العدكم ا٤بالكيعبد ا٤بتعاؿ  ٕٙٛٛ
 (٘ٚقواعد التفسّب كأصولو) عبد اجمليد البوقاعي ٕٚٛٛ
 (ٖٙأمثاؿ القرآف) عبد اجمليد البيانوين ٕٛٛٛ
 (ٜٕٔاإلعجاز البياين) عبد اجمليد ا٢بصاكم ٜٕٛٛ
 (ٜٜٖأحكاـ القرآف) عبد اجمليد الزركدكين ٜٕٓٛ
 (ٕٜٛاإلعجاز البياين) عبد اجمليد الشرقي ٜٕٔٛ
 (ٗٙمناىج ا٤بفسرين) عبد اجمليد اتسب ٕٜٕٛ

ٕٜٖٛ 
(، ٔ٘ٔٔ(، القػػػػػػػػػػػراءات)ٖ٘٘القػػػػػػػػػػػراءات) عبد اجمليد بن إ٠باعيل آؿ ا٣بطيب

 (ٛٙٚٔالقراءات)
 (ٕٚٔخواص القرآف) عبد اجمليد بن عبد العزيز الزاحم ٜٕٗٛ

ٕٜٛ٘ 

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٖٓٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) عبد اجمليد بن عزيز الزنداين
(، ٕٜٔ(، اإلعجػاز العلمػي)ٕٛٓالعلمي)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٖ٘ٗاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي)
(، ٕٚ(، التفسػّب ا٤بوضػوعي)ٜٖٔالعلمي)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٕٓاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػػي)



291 
 

 )اضقدم/اضرشم(  طحل وروده اضطؤضف م

(، ٜٖٗ(، اإلعجػاز العلمػي)ٖٔٗالعلمي)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٕٓٗاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي)

(، ٕ٘ٔ(، اإلعجػاز العلمػي)ٜٔ٘العلمي)
 (ٓٛٓٔجاز العلمي)اإلع

 (ٜٜٖالقراءات) عبد اجمليد بن علي ا١بمعة ٜٕٙٛ
 (ٖٔ٘التفسّب ا٤بوضوعي) عبد اجمليد بن قرم ٜٕٚٛ
 (ٜٖأحكاـ القرآف) عبد اجمليد بوليف ٜٕٛٛ
 (ٔٙٗٔاإلعجاز البياين) عبد اجمليد حامد صبح ٜٜٕٛ

ٕٜٓٓ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٚٚاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػي) عبد اجمليد سيد أٞبد

 (ٖالعلمي)
 (ٕ٘ٛمناىج ا٤بفسرين) عبد اجمليد عبد السبلـ اتسب ٜٕٔٓ
 (ٛ٘ٗاإلعجاز البياين) عبد اجمليد عبد اجمليد ىنداكم جعفر ٕٜٕٓ
 (ٜٙالتفسّب با٤بأثور) عبد اجمليد ٧بمد أٞبد الدكرم ٖٜٕٓ

ٕٜٓٗ 
(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٖٛمتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) عبد اجمليد ياسْب ا٢بميدم

(، ٕٓٙٔاإلعجػاز البيػاين)(، ٜٜٔالقرآف)
 (ٕٓ٘إعراب القرآف)

 (ٖٕٙٔالتفسّب ا٤بوضوعي) عبد اسن ا٢باج ٞبو ٜٕ٘ٓ

ٕٜٓٙ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػّب ٓٙٗالتفسػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػوعي) عبد اسن بن زين ا٤بطّبم

 (ٚٔٙٔا٤بوضوعي)

ٕٜٓٚ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٖٜٗاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) عبد اسن صاحل

 (ٛٚٓٔالعلمي)

ٕٜٓٛ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٖ٘ٚاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين) العزيز العسكرعبد اسن عبد 

 (ٓٙٔالبياين)
 (ٕٔٗٔاإلعجاز البياين) عبد اسن عبد ا العبيدم ٜٜٕٓ

ٕٜٔٓ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػاز ٖٔٙالتفسػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػوعي) عبد ا٤برضي زكريا خاؿ

 (ٕٓٛالبياين)
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 (ٕ٘ٛأحكاـ القرآف) عبد ا٤بعْب صادؽ آؿ حيٓب ٜٕٔٔ
 (ٕٖٛالتفسّب ا٤بوضوعي) العزيز عمرعبد ا٤بغِب عبد  ٕٜٕٔ
 (ٓٙالناسخ كا٤بنسوخ) ىػ(ٜٛٗعبد ا٤بلك بن حبيب، )ت  ٖٜٕٔ

ٕٜٔٗ 

عبػػػد ا٤بلػػػك بػػػن ٧بمػػػد بػػػن ا٠باعيػػػل النيسػػػأبورم أبػػػو منصػػػور 
 ىػ(ٜٕٗالثعاليب، )ت

(، متشػػػػػػػػػػػػػػػابو ٖٕٔالناسػػػػػػػػػػػػػػػخ كا٤بنسػػػػػػػػػػػػػػػوخ)
(، ٕٓٓ(، مشػػػػػػػػػكل القػػػػػػػػػرآف)ٗٛالقػػػػػػػػػرآف)

(، األشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباه ٖاألشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباه كالنظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائر)
 (ٜٖٗ(، اإلعجاز البياين)ٕكالنظائر)

 (ٖٕٕاإلعجاز العلمي) عبد ا٤بلك عبد الرحيم أبو شلباية  ٜٕ٘ٔ
 (ٔٔٙاإلعجاز العلمي) عبد ا٤بلك علي ا٤بديِب ٜٕٙٔ
 (ٙٓٔاإلعجاز البياين) عبد ا٤بناف علي عبد ا ٜٕٚٔ

ٕٜٔٛ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ٛٓٙاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػي) عبد ا٤بناف مبل معمور بار

 (ٖٜ٘ا٤بوضوعي)

ٕٜٜٔ 
(، خػػػػػػػػػػػػػػػواص ٚٓٙاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػي) عبد ا٤بناف يوسف مبل بار

 (ٕٛٔالقرآف)
 (ٙٓٔقواعد التفسّب كأصولو) عبد ا٤بنعم إبراىيم ٕٜٕٓ
 (ٛٔٓٔاإلعجاز البياين) عبد ا٤بنعم الدسوقي أبو طالب ٕٜٕٔ

ٕٜٕٕ 
(، مناسػػػػػػػػػػبات ٚٗٓٔاإلعجػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػاين) عبد ا٤بنعم السيد حسن

 (ٕٗٔالقرآف)

ٕٜٕٖ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٖٙٚاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) عبد ا٤بنعم السيد عشرم

 (ٖٗٚالعلمي)

ٕٜٕٗ 

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖ٘ٓاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػي) عبد ا٤بنعم ا٥بامشي
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٕٚا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٙٚا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٜٛا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٓٛٓٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٙٓ٘ٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
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(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٛٚا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٛٔٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)

 (ٕٚٔٔا٤بوضوعي)
 (٘ٛ٘التفسّب ا٤بوضوعي) عبد ا٤بنعم سيد حسن عبد الشفيع ٕٜٕ٘

(، مناسػػػػػػػػػػبات ٚ٘ٓٔاإلعجػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػاين) عبد ا٤بنعم عبد ا حسن إبراىيم ٕٜٕٙ
 (ٕ٘ٔالقرآف)

 (ٖٛمناسبات القرآف) عبد ا٤بنعم علي عثماف حسْب ٕٜٕٚ
 (٘٘ٔمناىج ا٤بفسرين) عبد ا٤بنعم فيصل خلف ا١بنايب ٕٜٕٛ
 (ٕٗخواص القرآف) عبد ا٤بنعم قنديل ٜٕٜٕ

ٕٜٖٓ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٖٗرسػػػػػػػػػػػػػػػػػم ا٤بصػػػػػػػػػػػػػػػػػاحف) عبد ا٤بنعم كامل شعّب

 (ٖٖٖالبياين)
 (ٕٜٚاإلعجاز العلمي) عبد ا٤بنعم ٧بمد ا٢بفِب ٖٜٕٔ
 (٘٘ٙٔالقراءات) عبد ا٤بنعم ٧بمد علي ا٤بكي ٕٖٜٕ

(، التفسػػػّب ٔٔٔمقػػػاالت عػػػن ا٤بصػػػاحف) عبد ا٤بنعم ٩بدكح رماح ٖٖٜٕ
 (ٜٛٓٔا٤بوضوعي)

 (ٓٔٗالقراءات) عبد ا٤بهدم كايد أبو شقّب ٖٜٕٗ
 (ٕ٘ٙالقراءات) عبد ا٤بهيمن عبد السبلـ طحاف ٖٜٕ٘
 (ٚٓٓٔاإلعجاز البياين) عبد الناصر بدرم أمْب ٖٜٕٙ
 (ٓٛٔالبياين)اإلعجاز  عبد الناصر طناش ٖٜٕٚ

ٕٜٖٛ 
(، أحكػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ٕٖٔمنػػػػػػػػػػػػػػػػاىج ا٤بفسػػػػػػػػػػػػػػػػرين) عبد النيب عامل

 (ٖٕ٘القرآف)
 (٘ٔٚاإلعجاز البياين) عبد النيب فاضل ٜٖٜٕ

ٕٜٗٓ 
(، أحكػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ٕٓٚاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػػػػاين) عبد ا٥بادم التازم

 (ٜٕٕالقرآف)
 (ٖٚٚاإلعجاز البياين) عبد ا٥بادم الفكيكي ٜٕٔٗ
(، مقػػػػػػػػػػػػػػػػاالت عػػػػػػػػػػػػػػػػن ٓٚٗٔالقػػػػػػػػػػػػػػػػراءات) ٞبيتوعبد ا٥بادم بن عبد ا  ٕٜٕٗ
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(، ٕٚٔ(، القػػػػػػػػػػػػراءات)ٖٕٚا٤بصػػػػػػػػػػػػاحف)
 (ٜ٘ٛ(، القراءات)ٔ٘ٛٔالقراءات)

 (ٕٚٗٔالقراءات) عبد ا٥بادم دحاين ٖٜٕٗ
 (ٖٚٙالتفسّب ا٤بوضوعي) عبد ا٥بادم سعد الشمراين ٜٕٗٗ
 (ٜٕٗٔاإلعجاز البياين) عبد ا٥بادم عبد الرٞبن سيد عبد العاؿ ٜٕ٘ٗ

(، ٜٖٗ(، القػػػػػػػػػػػراءات)ٜٖٗٔالقػػػػػػػػػػػراءات) ا٥بادم ٧بسن الفضليعبد  ٜٕٙٗ
 (ٓ٘ٗٔالقراءات)

(، األشػػػػػػػػػػػػػػػػػػباه ٖٔاألشػػػػػػػػػػػػػػػػػػباه كالنظػػػػػػػػػػػػػػػػػػائر) عبد ا٥بادم ٪با بن رضواف بن ٧بمد األبيارم ٜٕٚٗ
 (٘ٔكالنظائر)

 (٘ٙٛاإلعجاز البياين) عبد الواحد أٞبد ٜٕٛٗ
 (ٚٙٗالتفسّب ا٤بوضوعي) عبد الواحد األندكنيسي ٜٜٕٗ
 (ٔٓٚالتفسّب ا٤بوضوعي) عبد الواحد الكبيسي ٜٕٓ٘
 (ٖٙ٘ٔاإلعجاز البياين) عبد الواحد ا٤بنصورم ٜٕٔ٘
 (ٖٔٔٔاإلعجاز البياين) عبد الواحد الناصرم ٕٜٕ٘
 (ٕٕٚالتفسّب با٤بأثور) عبد الواحد بكر عابد ٖٜٕ٘

ٕٜ٘ٗ 
عبػػػػد الواحػػػػد بػػػػن أٞبػػػػد بػػػػن علػػػػي، ابػػػػن عاشػػػػر، تػػػػوُب سػػػػنة 

 ـٖٔٙٔ -ىػ ٓٗٓٔ
 (ٕٓٗا٤بصاحف)رسم 

ٕٜ٘٘ 
(، رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ٕٕٔٔالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءات) ىػٓٗٓٔعبد الواحد بن أٞبد بن علي عاشر، ت

 (ٖ٘(، رسم ا٤بصاحف)ٜ٘ا٤بصاحف)

ٕٜ٘ٙ 
(، رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ٜٕٖرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ا٤بصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحف) عبد الواحد بن ا٢بسْب لقماف ]الرجراجي[ الوادنوين

(، رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ٖٙٗا٤بصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحف)
 (٘ٙٔ(، القراءات)ٕٓا٤بصاحف)

الكػػػػػرمي بػػػػػن خلػػػػػف الزملكػػػػػاين، )ت عبػػػػػد الواحػػػػػد بػػػػػن عبػػػػػد  ٜٕٚ٘
 ىػ(ٔ٘ٙ

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٖٕ٘إعػػػػػػػػػػػػػػػػػراب القػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)
 (ٗٔٙالبياين)

ٕٜ٘ٛ 
عبػػػػد الواحػػػػد بػػػػن عبػػػػد الكػػػػرمي بػػػػن خلػػػػف كمػػػػاؿ الػػػػدين أبػػػػو 

 (ىػٔ٘ٙا٤بكاـر األنصارم الزملكاين الشافعي )ت 
 (ٕ٘ٛٔاإلعجاز البياين)
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 (ٚٔٚالقراءات) عبد الواحد بن ٧بمد بن أيب السداد أبو ٧بمد ا٤بالقي ٜٜٕ٘
 (ٚٛٗٔاإلعجاز البياين) عبد الواحد زيارة ٜٕٓٙ
 (ٖٚٓمناىج ا٤بفسرين) عبد الواسع عبدة ىزير خالد ا٤بخبلُب ٜٕٔٙ
 (٘ٚٚالتفسّب ا٤بوضوعي) عبد الودكد األمْب ٕٜٕٙ

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٔمناسػػػػػػػػػػػػػػػػػػبات القػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) عبد الودكد مقبوؿ حنيف ٖٜٕٙ
 (ٕٖٕا٤بوضوعي)

 (ٖٓٔالناسخ كا٤بنسوخ) عبد الوىاب ٜٕٗٙ
 (ٖٓٓٔالتفسّب ا٤بوضوعي) عبد الوىاب أٞبد صاحل ا٤بصرم ٜٕ٘ٙ
 (ٕ٘ٓمقاالت عن ا٤بصاحف) عبد الوىاب أٞبد عبد الواسع  ٜٕٙٙ
 (ٛ٘ٔاإلعجاز العلمي) عبد الوىاب ا٢بكيم ٜٕٚٙ
 (ٕٓٚالقراءات) عبد الوىاب بن أٞبد ابن كىباف ٜٕٛٙ
 (ٗٗٙٔالقراءات) الشعراينعبد الوىاب بن أٞبد  ٜٜٕٙ
 (ٜٓالقراءات) عبد الوىاب بن أٞبد بن كىباف ا٤بزم ٜٕٓٚ
 (ٖٕٔمناىج ا٤بفسرين) عبد الوىاب بن ٞبد بن عبد العزيز الشيخ ٞبد ٜٕٔٚ
 (ٓٗالناسخ كا٤بنسوخ) ىػ(ٕٙٓعبد الوىاب بن عطاء العجلي، )ت  ٕٜٕٚ
 (ٔٛٔٔالقراءات) عبد الوىاب بن يوسف بن إبراىيم السبلر ٖٜٕٚ

ٕٜٚٗ 

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٖٛٗٔالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءات) عبد الوىاب ٞبودة
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜٕٚالعلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي)

(، مقػػػػػػػػػػػػػػاالت عػػػػػػػػػػػػػػن ٚٙٓٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، مقػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت عػػػػػػػػػػػػػػػػػن ٕٗ٘ا٤بصػػػػػػػػػػػػػػػػػاحف)

 (ٜٚٔا٤بصاحف)

ٕٜٚ٘ 

(، التفسػػػػػػػػػػػػّب ٕٛٓٔاإلعجػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػي) عبد الوىاب داكد ا٢بزامي
(، منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىج ٘ٔ٘ٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٖٛٙا٤بفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرين)

 (ٕٚٓٔالعلمي)
 (ٓٗقواعد التفسّب كأصولو) عبد الوىاب رشيد أبو صفية ا٢بارثي ٜٕٙٚ
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 (ٖٕٔالناسخ كا٤بنسوخ) عبد الوىاب سر ا٣بتم أٞبد ٜٕٚٚ
 (ٕ٘٘التفسّب ا٤بوضوعي) عبد الوىاب عبد ا٤بعطي عبد ا ٜٕٛٚ
 (ٕ٘ٚمناىج ا٤بفسرين) عبد الوىاب عبد الوىاب فايد ٜٜٕٚ
 (ٕٓٛٔالتفسّب ا٤بوضوعي) الوىاب عيسى يوسفعبد  ٜٕٓٛ
 (ٕٛٙٔالتفسّب ا٤بوضوعي) عبد الوىاب لطف الديلمي ٜٕٔٛ
 (ٜٕ٘ٔالتفسّب ا٤بوضوعي) عبد الوىاب حيٓب ا٤بايد ٕٜٕٛ
 (ٖٙٔالتفسّب با٤بأثور) ىػ(ٜٕٗعبد بن ٞبيد بن نصر أبو ٧بمد الكشي،  )ت  ٖٜٕٛ
 (ٖٕٖالقراءات) عبد بن ٧بمد يوسف زاده ٜٕٗٛ
 (ٕٗٗٔالقراءات) عبد رب النيب عبد ا إبراىيم حسْب ٜٕ٘ٛ
 (ٛ٘ٗالقراءات) عبد  علي عبد ا ا٤ببلحي ٜٕٙٛ
 (ٕٜ٘التفسّب ا٤بوضوعي) عبدا  بن عبد العزيز ا٢بكمة ٜٕٚٛ
 (ٕٗاألشباه كالنظائر) عبد العاؿ سامل مكـر ٜٕٛٛ
 (ٓٗالتفسّب ا٤بوضوعي) عبدا أسود خلف ا١بوايل ٜٜٕٛ
 (ٗٔٚالتفسّب ا٤بوضوعي) عبدا التليدم  ٜٜٕٓ
 (ٕٗٚالتفسّب ا٤بوضوعي) عبدا ا٣بياط ٜٜٕٔ
 (ٜ٘التفسّب ا٤بوضوعي) عبدا الغديرم ٕٜٜٕ
 (ٜٜٖالتفسّب ا٤بوضوعي) عبدا القرشي ٖٜٜٕ
 (ٖٛ٘التفسّب ا٤بوضوعي) عبدا بن سعيد بن خلفاف ا٤بعمرم ٜٜٕٗ
 (ٕٖٓالتفسّب ا٤بوضوعي) عبدا بن سليماف البواردم ٜٜٕ٘
 (ٕٛٔٔالتفسّب ا٤بوضوعي) عبدا بن سيف األزدم ٜٜٕٙ
 (ٕٗ٘ٔالتفسّب ا٤بوضوعي) عبدا بن صاحل ا٣بضّبم ٜٜٕٚ
 (ٜٜٗالتفسّب ا٤بوضوعي) عبدا بن ناصر النويصر ٜٜٕٛ
 (ٜ٘ٗٔا٤بوضوعي)التفسّب  عبدا حسْب عبدا الشهراين ٜٜٜٕ
 (ٖٔ٘التفسّب ا٤بوضوعي) عبدا حسْب قاسم ٖٓٓٓ
 (ٔٔٚالتفسّب ا٤بوضوعي) عبدا خلفاف عبدا آؿ عائش ٖٔٓٓ
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 (ٖٛ٘ٔالتفسّب ا٤بوضوعي) عبدا سراج الدين ٕٖٓٓ
 (ٕٗٛالتفسّب ا٤بوضوعي) عبدا صاحل ا٣بضّبم ٖٖٓٓ
 (ٜٗٚا٤بوضوعي)التفسّب  عبدا صباح ناصر ا٤ببل ٖٗٓٓ
 (٘٘٘التفسّب ا٤بوضوعي) عبدا صولة ٖ٘ٓٓ
 (ٗٚٛالتفسّب ا٤بوضوعي) عبدا عبادة ٖٙٓٓ
 (ٗ٘التفسّب ا٤بوضوعي) عبدا عبد العزيز ا١بنايب ٖٚٓٓ
 (ٔٚٔٔالتفسّب ا٤بوضوعي) عبدا علي أٞبد الغامدم ٖٛٓٓ
 (ٕٛ٘رسم ا٤بصاحف) عبدا علي العوض ٜٖٓٓ
 (ٓ٘ٙالتفسّب ا٤بوضوعي) عبدا علي ٧بمد أبو سيف ٖٓٔٓ
 (ٗ٘ٔٔالتفسّب ا٤بوضوعي) عبدا قاسم ٖٔٔٓ
 (ٜٔٙالتفسّب ا٤بوضوعي) عبدا ٧بمد حسْب الزعيب ٕٖٔٓ
 (ٗٚٙالتفسّب ا٤بوضوعي) عبدا ٧بمد دراز ٖٖٔٓ
 (ٖٚ٘التفسّب ا٤بوضوعي) عبدا ٧بمد طلب ا١بيوسي ٖٗٔٓ
 (ٖالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد عارؼ ا٣بطيبعبدا  ٖ٘ٔٓ
 (ٜٚالتفسّب ا٤بوضوعي) عبدا ٧بمود شحاتة ٖٙٔٓ
 (ٕٓٔالتفسّب ا٤بوضوعي) عبدا مّبغِب ٧بمد صاحل ٖٚٔٓ
 (ٖ٘ٗمناىج ا٤بفسرين) عبدة عوض إبراىيم عثماف ٖٛٔٓ
 (ٙٛٔإعراب القرآف) عبده الراجحي ٜٖٔٓ
 (ٗ٘ٚالتفسّب ا٤بوضوعي) عبده الوىاب مشت ٧بمد ٕٖٓٓ
 (ٜٔاإلعجاز العددم) عبده صاحل بكّبات ٕٖٔٓ
 (ٙٓٚٔالقراءات) عبده علي إبراىيم الراجحي ٕٕٖٓ

ٖٕٖٓ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٔٓالتفسػػػػػػػػػػػػػػػػّب با٤بػػػػػػػػػػػػػػػػػأثور) عبده ٧بمد ٠بلوؿ

 (ٖٛٔٔا٤بوضوعي)
 (ٜٚٔالقراءات) عبده يونس ٕٖٗٓ
 (٘ٓٗٔا٤بوضوعي)التفسّب  عبدك ا٢باج ٧بمد ا٢بريرم ٕٖ٘ٓ
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 (ٜٚٚاإلعجاز العلمي) عبدك ٧بمد خّب األٞبر ٕٖٙٓ
 (ٙٔٗٔالتفسّب ا٤بوضوعي) عبلة عمّبش ٕٖٚٓ
 (ٖ٘أسباب النزكؿ) عبيد ا بن عبد ا ا٤بعركؼ با٢باكم ا٢بسكاين ا٢بذاء ٕٖٛٓ
 (ٕٓٓالتفسّب با٤بأثور) عبيد بن عبد ا ا١بابرم ٜٕٖٓ
 (ٜ٘ٙالتفسّب ا٤بوضوعي) عبيد السلميعبيد عبد العزيز  ٖٖٓٓ
 (ٙٙقواعد التفسّب كأصولو) عبّب النعيم ٖٖٔٓ
 (ٗٙٗٔالقراءات) عبّب بنت عائض الردادم ٕٖٖٓ
 (ٛٔٔاإلعجاز البياين) عبّب بنت مطر بن سليم العمرم ٖٖٖٓ
 (ٕٚأحكاـ القرآف) عبّب ٞبد عبد الكرمي ا٢بصاف ٖٖٗٓ
 (ٜٖٓٔاإلعجاز البياين) عبّب ٧بمد فايز مسعد ٖٖ٘ٓ
 (ٖ٘ٔالتفسّب ا٤بوضوعي) عبّب ٧بمد ىشاـ سعيد ٪بار ٖٖٙٓ
 (ٕٔٗالقراءات) عبّب نواؼ بن مصطفى ٖٖٚٓ

ٖٖٓٛ 

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٛٚٔالتفسػػػػػػػػػػػػػػػّب با٤بػػػػػػػػػػػػػػػأثور) عَب نور الدين بن ٧بمد عَب ا٢بليب
(، ٜٙٙ(، اإلعجػاز البيػػاين)ٚ٘ٔٔالبيػاين)

(، أسػػػػػػػػػػػػػػػباب ٕٚٔمناسػػػػػػػػػػػػػػػبات القػػػػػػػػػػػػػػػرآف)
(، ٛٙٙ(، اإلعجػػػػػػاز العلمػػػػػػي)ٙ٘النػػػػػزكؿ)

(، التفسػػػػػػػػػػػػػّب ٖٖٔٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػاين)
 (ٓٓٛ(، اإلعجاز العلمي)ٜٕالعلمي)

 (ٛٛٚٔالقراءات) عتيق ا ا٢باج ٜٖٖٓ
 (ٜٖٗالتفسّب ا٤بوضوعي) عتيقة نور علي األنوار ٖٓٗٓ
 (ٕٜ٘ٔالتفسّب ا٤بوضوعي) عثماف أٞبد عبد الرحيم ٖٔٗٓ
 (ٜٕٚالتفسّب ا٤بوضوعي) كوكو حاج ببلؿعثماف ا٤بهدم   ٕٖٗٓ
 (ٜٕٔإعراب القرآف) عثماف بن أٞبد النجدم ا٢بنبلي ٖٖٗٓ
 (ٚٙٚٔالقراءات) عثماف بن جِب الركمي ا٤بوصلي األزدم موالىم ٖٗٗٓ
 (ٖٓٔرسم ا٤بصاحف) عثماف بن حافظ رٞبا نقلي الطالقاين ٖ٘ٗٓ
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ٖٓٗٙ 

األمػػػوم عثمػػػاف بػػػن سػػػعيد بػػػن عثمػػػاف بػػػن سػػػعيد بػػػن عمػػػر 
 ق(ٗٗٗموالىم القرطيب أبو عمرك الداين ا٤بقرئ، )ت 

(، الوقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ٖٙرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ا٤بصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحف)
(، ٖٜ(، الوقػػػػػف كاالبتػػػػػداء)ٛٔكاالبتػػػػػداء)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٙٓٔالوقػػػػػػػػػػػػػف كاالبتػػػػػػػػػػػػػداء)
(، مقػاالت ٕٙ٘(، القراءات)ٖٓ٘البياين)

(، ٖٕٗعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ا٤بصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحف)
(، ٓٚ٘(، القػػػػػػػػػػػراءات)ٜٓٗٔالقػػػػػػػػػػػراءات)

، (٘(، عػػػػػد اآلم)ٕٖٗرسػػػػػم ا٤بصػػػػػاحف)
(، رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ٖٖٓرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ا٤بصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحف)

(، رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ٖٓٔا٤بصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحف)
(، رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ٖٛٓا٤بصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحف)
(، رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ٖٚٙا٤بصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحف)
(، الوقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ٖٕٚا٤بصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحف)
(، الوقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ٕٔٔكاالبتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء)

(، رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ٕٓٛكاالبتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء)
(، رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ٚٔٔا٤بصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحف)
(، رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ٖٖٙا٤بصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحف)

(، ٛٛ(، رسػػػػم ا٤بصػػػػاحف)ٚٛا٤بصػػػػاحف)
(، ٘ٓٔرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ا٤بصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحف)

(، ٖ٘(، الوقػػف كاالبتػػداء)ٚٔ٘القػػراءات)
(، الوقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ٜٔالوقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف كاالبتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء)

(، ٜٕٚ(، رسػػػم ا٤بصػػػاحف)ٔٗكاالبتػػػداء)
( ، ٓٙالوقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف كاالبتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء)

(، ٖٜٜ(، القػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)ٜٕٛالقػػػػػػػػػػػػػػػراءات)
(، ٓٓٗ(، القػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)ٕ٘ٓالقػػػػػػػػػػػػػػػراءات)
(، ٕٗٗ(، القػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)ٛٔ٘القػػػػػػػػػػػػػػػراءات)
(، ٕٜٓٔ(، القػػػػػػػراءات)ٕٕٙٓالقػػػػػػػراءات)
(، ٜٓٛٔ(، القػػػػػػػراءات)ٙٛٛٔالقػػػػػػػراءات)
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(، ٜٗٙالقػػػػػػػػػػػراءات)(، ٜٛٚٔالقػػػػػػػػػػػراءات)
(، ٜٛٚ(، القػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)ٖٖٛالقػػػػػػػػػػػػػػػراءات)
(، ٕٖٚ(، القػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)٘ٚٚالقػػػػػػػػػػػػػػػراءات)
(، ٜٗٗٔ(، القػػػػػػػراءات)ٕٗٚٓالقػػػػػػػراءات)
(، ٕٓ٘(، القػػػػػػػػػػػراءات)ٓٛٛٔالقػػػػػػػػػػػراءات)
(، ٖٓ٘(، القػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)ٗٔ٘القػػػػػػػػػػػػػػػراءات)
(، ٓٗٗ(، القػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)ٕٙٗالقػػػػػػػػػػػػػػػراءات)
(، ٓٓٔ(، القػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)ٙ٘ٔالقػػػػػػػػػػػػػػػراءات)

 (ٓ٘ٔالقراءات)
 (٘ٔ٘اإلعجاز البياين) عبد ا البليهي عثماف بن ٖٚٗٓ
 (ٖٗٙالقراءات) عثماف بن عبد الواحد ا٤بيموين ٖٛٗٓ
 (ٜٙقواعد التفسّب كأصولو) ىػ(ٕٔٔٔعثماف بن علي الركمي النقشبندم، )ت  ٜٖٗٓ

ٖٓ٘ٓ 

عثمػػػاف بػػػن عمػػػر بػػػن أيب بكػػػر بػػػن علػػػي بػػػن ٧بمػػػد الناشػػػرم 
 ىػ(ٛٗٛ)ت

(، ٚٔٓٔ(، القػػػػػػػػػػػراءات)ٜٕٗالقػػػػػػػػػػػراءات)
(، ٕٗٛالوقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف كاالبتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء)

(، ٕٕ٘ٔ(، القػػػػػػػراءات)ٔٚ٘ٔالقػػػػػػػراءات)
(، ٗٚٙ(، القػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)ٗٔٚالقػػػػػػػػػػػػػػػراءات)
(، ٕٛٚ(، القػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)ٜٕٔالقػػػػػػػػػػػػػػػراءات)

 (٘ٔٚالقراءات)
 (٘ٚٛٔالقراءات) عثماف بن ٧بمد ا٥بركم ٖٔ٘ٓ
 (ٕٗٛٔالقراءات) عثماف بن ٧بمد بن ٧بمد الغزنوم ا٥بركم ٕٖ٘ٓ
 (ٜٖٓا٤بصاحف)مقاالت عن  عثماف ربيع ٖٖ٘ٓ
 (ٖٚٛٔالقراءات) عثماف طو ٖٗ٘ٓ

ٖٓ٘٘ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػّب ٔٙٛالتفسػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػوعي) عثماف قدرم مكانسي

 (ٖٔٗٔا٤بوضوعي)
 (ٛٓٗٔالتفسّب ا٤بوضوعي) عثماف ٧بمد األغبيش يوسف ٖٙ٘ٓ
 (ٕٛٓٔالتفسّب ا٤بوضوعي) عثماف ٧بمد ا٢بسن عبد اللطيف ٖٚ٘ٓ
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 (ٜ٘٘القراءات) عثماف ٧بمد دخيل ا٢بميضي ٖٛ٘ٓ

(، التفسػػػػػػػػػػػػّب ٕٙٔالتفسػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػوعي) عثماف ٧بمد يعقوب ٜٖ٘ٓ
 (ٗٔٔا٤بوضوعي)

 (ٛٙٚالتفسّب ا٤بوضوعي) عثماف ٧بمود األغبش ٖٓٙٓ
 (ٜٕ٘القراءات) عثماف مزلوه الدراكشة ٖٔٙٓ

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٛالناسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ كا٤بنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوخ) عثماف معلم ٧بمود علي ٕٖٙٓ
 (ٗ٘ٔبا٤بأثور)

 (ٗٚٙٔالقراءات) ٧بمد البقاعيعجبلف بن  ٖٖٙٓ
 (ٖٙٗالتفسّب ا٤بوضوعي) عدناف أٞبد البحيصي ٖٗٙٓ

ٖٓٙ٘ 

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٖٗٗاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) عدناف الرفاعي
(، ٔٛٙ(، اإلعجػػػاز العلمػػػي)ٛٔالعػػػددم)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٕٛٛاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي)
(، ٙ٘(، اإلعجػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػي)ٖالعػػػػػػػػػددم)

 (ٕٓاإلعجاز العددم)

ٖٓٙٙ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٜٕٛاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) عدناف السبيعي

 (ٕٖ٘العلمي)
 (ٛٙأسباب النزكؿ) عدناف أكزقفا ٖٚٙٓ

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٙٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين) عدناف جاسم ٧بمد ا١بميلي ٖٛٙٓ
 (ٜٛا٤بوضوعي)

 (ٜ٘اإلعجاز البياين) عدناف عبد السبلـ األسعد ٜٖٙٓ

ٖٓٚٓ 
التفسػػػػػػػػػػػػػػػػّب (، ٖ٘ٛاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػػػاين) عدناف عبد الكرمي خليفات

 (ٖ٘ٗٔا٤بوضوعي)
 (ٖٙٗاإلعجاز العلمي) عدناف علي رضا النحوم ٖٔٚٓ

ٖٕٓٚ 
(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٗٔٔمتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) عدناف ٧بمد زرزكر

(، ٗٛٓٔ(، اإلعجػاز البيػاين)ٖٕٓالقرآف)
(، قواعػػد التفسػػّب ٖٛٓٔاإلعجػػاز البيػػاين)
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 (ٙٛكأصولو)
 (ٜٕٛمناىج ا٤بفسرين) عدناف ٧بمد يوسف يعقوب ٖٖٚٓ

ٖٓٚٗ 

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٖٜٚاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) عدناف ىزاع الشريف
(، ٜٖٜ(، اإلعجػاز العلمػي)ٖٜٛالعلمي)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٜٓٗاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي)
 (ٜٔٗالعلمي)

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜٜٚاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػػػاين) عدناف يوسف سكيك ٖ٘ٚٓ
 (ٜٓٛا٤بوضوعي)

 (ٜٖ٘ٔالقراءات) عراؾ إ٠باعيل إبراىيم ٖٙٚٓ
 (ٜٖ٘ٔالتفسّب ا٤بوضوعي) عرب صاحل أقواـ ٖٚٚٓ
 (ٔٔٔخواص القرآف) عرفاف حسونة ٖٛٚٓ
 (ٖٙٚاإلعجاز البياين) عرفة حلمي عباس ٜٖٚٓ
 (ٜٓٛاإلعجاز البياين) عركبة خليل إبراىيم ٖٓٛٓ

(، منػػػػػػػػػػػػػػػػػاىج ٕٕٖمنػػػػػػػػػػػػػػػػػاىج ا٤بفسػػػػػػػػػػػػػػػػػرين) عز الدين حسن ٝبيل األتركشي ٖٔٛٓ
 (ٜٕٛا٤بفسرين)

 (ٖٖٔا٤بوضوعي) التفسّب عز الدين سعيد ا١بزائرم ٕٖٛٓ
 (ٙٗٔأحكاـ القرآف) عز الدين عبد العزيز بن عبد السبلـ السلمي ٖٖٛٓ
 (ٚ٘ٗٔاإلعجاز البياين) عز الدين علي السيد ٖٗٛٓ
 (ٖٖ٘اإلعجاز العلمي) عز الدين فراج ٖ٘ٛٓ
 (ٕٔٓٔاإلعجاز العلمي) عز الدين ٧بمد إ٠باعيل ٖٙٛٓ

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٔٔٔالقػػػػػػػػػػػػػرآف)مناسػػػػػػػػػػػػػبات  عز الدين ٧بمد أمْب سليماف ٖٚٛٓ
 (ٖٔٚالبياين)

 (ٛٔٗأحكاـ القرآف) عز الدين ٧بمد خوجة  ٖٛٛٓ
 (ٜٚٔاإلعجاز البياين) عزاـ عمر قاسم الشجراكم ٜٖٛٓ
 (ٚٔمناسبات القرآف) عزة أٞبد عبد الرٞبن ٜٖٓٓ
 (ٕٙ(، القراءات)ٗ٘الوقف كاالبتداء) عزت شحاتة كرار ٜٖٔٓ
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ٖٜٕٓ 
(، اإلعجػػػػػػػاز ٜٖٓٔالتفسػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػوعي) عزت عبد العظيم الطويل

 (ٚٙٙالعلمي)
 (ٚٓ٘ٔالتفسّب ا٤بوضوعي) عزت ٧بمد حسن األكثر ٖٜٖٓ
 (ٖٓٚالتفسّب ا٤بوضوعي) عزم ٝباؿ ٜٖٗٓ
 (ٚٔٓٔالتفسّب ا٤بوضوعي) عزية علي طو ٜٖ٘ٓ
 (ٔ٘التفسّب با٤بأثور) عزيز أٞبد بن ٦بيب ا القا٠بي ٜٖٙٓ
 (ٕٔالتفسّب با٤بأثور) عزيز الرٞبن عبد األحد ٜٖٚٓ
 (ٙٛٛاإلعجاز العلمي) عزيز العلي العزم ٜٖٛٓ
 (ٜٛٙاإلعجاز البياين) عزيز عدماف ٜٜٖٓ
 (٘ٔٔاإلعجاز البياين) عزيزة حسن أبوصفية ٖٓٓٔ
 (ٖٜٓٔاإلعجاز البياين) عزيزة عبد الفتاح الصيفي ٖٔٓٔ
 (٘ٔالقراءات) عزيزة غلو ٕٖٓٔ
 (ٕالقرآف)أمثاؿ  عشتار ٧بمد ٖٖٓٔ
 (ٖٗٚاإلعجاز البياين) عصاـ الدين زالزؿ ٖٗٓٔ
 (ٖٕٔاإلعجاز العلمي) عصاـ الدين سامي كىيب ٖ٘ٓٔ

ٖٔٓٙ 
(، أحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ٘٘أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباب النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزكؿ) عصاـ بن عبد اسن بن ناصر ا٢بميداف

 (ٕٔ(، أسباب النزكؿ)ٕٕالقرآف)
 (ٖٜ٘ٔالقراءات) عصاـ بن ٧بمد عطية ٖٚٓٔ
 (ٖٛٙالقراءات) ٧بمد عارؼ عصاـ عبد الرحيم ٖٛٓٔ
 (٘ٚٔفضائل القرآف) عصاـ موسى ىادم ٜٖٓٔ

ٖٔٔٓ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٕٚخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواص القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) عصاـ يوسف

 (ٜ٘العلمي)
 (ٜٕٔٔالتفسّب ا٤بوضوعي) عصمت الدين كركر ٖٔٔٔ
 (ٖ٘ٔٔالتفسّب ا٤بوضوعي) عصمت أكٝبا ٕٖٔٔ
 (ٖٙٔٔالتفسّب ا٤بوضوعي) عصمت ٧بمود أٞبد سليماف ٖٖٔٔ
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 (ٓٗ٘اإلعجاز البياين) عطا ا بن جضعاف العنزم ٖٗٔٔ
 (ٖٚمناىج ا٤بفسرين) عطا مهدم فليح ٖ٘ٔٔ
 (ٓٙٚ(، القراءات)ٜٓٔالقراءات) عطاء ا بن ٧بمود الصادقي ٖٙٔٔ

ٖٔٔٚ 
عطاء بن اسلم )ايب رباح( بن صفواف أبو ٧بمد التػابعي )ت 

 ىػ(ٗٔٔ
 (ٕٓٔغريب القرآف)

 (ٖٓقواعد التفسّب كأصولو) أبو الرشتةعطاء بن خليل  ٖٛٔٔ
 (ٖٕٔالتفسّب با٤بأثور) ( ىػٕٙٔعطاء بن دينار عطاء بن دينار ا٤بصرم، )ت  ٜٖٔٔ
 (ٓٚعد اآلم) ق(ػ ٖٓٔعطاء بْب يسار، )ت  ٕٖٓٔ

ٖٕٔٔ 
(، الناسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ ٘متشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ىػ(ٜٓٔٔعطية ا بن عطية، األجهورم الربىاين، )ت 

(، ٖٔالقػػػػػػػػرآف)(، مشػػػػػػػػكل ٖٚكا٤بنسػػػػػػػػوخ)
 (ٔأسباب النزكؿ)

 (ٖٚٗاإلعجاز البياين) عطية ٝبعة ىاركف ٕٕٖٔ
 (ٖٛٗٔالقراءات) عطية قابل نصر ٖٕٖٔ
 (٘ٛٔخواص القرآف) عطية ٧بمد سامل ٕٖٗٔ

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ٗٚ٘اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػي) عطية ٧بمد عطية ٕٖ٘ٔ
 (ٜٚٓا٤بوضوعي)

 (ٜٓٔٔالبياين)اإلعجاز  عفاؼ أٞبد ٧بمد خليفة مرعي ٕٖٙٔ
 (ٓٓٔمناىج ا٤بفسرين) عفاؼ عبد الغفور ٞبيد ٕٖٚٔ
 (ٜٙٗالتفسّب ا٤بوضوعي) عفاؼ عبد اللطيف العوض خّب ا ٕٖٛٔ
 (ٜٚٔالتفسّب ا٤بوضوعي) عفاؼ ٧بمد سعيد عيد ٜٕٖٔ
 (ٙٛٔٔالتفسّب ا٤بوضوعي) عفاؼ ٧بمد سعيد ٧بمود عيد ٖٖٓٔ

ٖٖٔٔ 
(، مناسػػػػػػػػػػػػػبات ٕٗٔا٤بفسػػػػػػػػػػػػرين)منػػػػػػػػػػػػاىج  عفت الشرقاكم

(، ٜٚٗ(، اإلعجػػػػاز البيػػػػاين)ٖٓٔالقػػػػرآف)
 (ٕٚٔمناىج ا٤بفسرين)

 (ٕ٘ٙٔالقراءات) عفيف الدين عبد ا الرداعي ٕٖٖٔ
 (ٖٙالقراءات) عفيف دمشقية ٖٖٖٔ
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ٖٖٔٗ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٕٚأحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) عفيف عبد الفتاح طبارة

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٛٛٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
 (ٜٓٙٔا٤بوضوعي)

 (ٜٖٙٔالقراءات) عفيفي رمضاف عفيفي أٞبد ٖٖ٘ٔ
 (ٛٚٙاإلعجاز البياين) عكاب طرموز علي ٖٖٙٔ

ٖٖٔٚ 

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٕٕخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواص القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) عكاشة عبد ا٤بناف الطييب
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٕٚالعلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي)

(، ٘ٗ(، أمثػػػاؿ القػػػرآف)ٔٔٔٔا٤بوضػػػوعي)
(، خػػػػػػػػػػػػواص ٜٖ٘التفسػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػوعي)

(، ٖٛٛا٤بوضػػػوعي)(، التفسػػػّب ٘٘القػػػرآف)
(، خػػػػػػػػػػػػواص ٜٗٛالتفسػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػوعي)

 (ٜٗالقرآف)

عكرمػة بػن عبػد ا، مػوىل ابػن عبػاس، أبػو عبػد ا التػػابعي،  ٖٖٛٔ
 ػ( ى٘ٓٔ)ت 

(، األشػػػػػػػػػػػػػػػػػباه ٜ٘ٔالتفسػػػػػػػػػػػػػػػػػّب با٤بػػػػػػػػػػػػػػػػػأثور)
 (ٜٗٔ(، التفسّب با٤بأثور)ٚٗكالنظائر)

ٖٖٜٔ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٜٕٕاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين) عكرمة سعيد صربم

 (ٖ٘ٔالعلمي)
 (ٕٖٖالقراءات) عبلء إ٠باعيل ا٢بمزاكم ٖٓٗٔ

عبلء الدين أبو البقاء علي بن عثماف بن ٧بمد بػن أٞبػد بػن  ٖٔٗٔ
 القاصح

 (ٖٕٓ(، القراءات)ٜٜ٘القراءات)

ٖٕٔٗ 
عػػػػػبلء الػػػػػدين أبػػػػػو ا٢بسػػػػػن علػػػػػي بػػػػػن عسػػػػػاكر بػػػػػن ا٤برحػػػػػب 

 البطائحي
 (ٖٖٚالقراءات)

 (ٗٛٗأحكاـ القرآف) القزكيِبعبلء الدين السيد أمّب ٧بمد  ٖٖٗٔ

ٖٔٗٗ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػاز ٜٓٗٔاإلعجػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػاين) عبلء الدين مشس الدين ا٤بدرس

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٓٓٓٔالعلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي)
 (ٗٚٗٔا٤بوضوعي)

 (ٕٗٓٔاإلعجاز العلمي) عبلء الدين ٧بمد سلطاف ٖ٘ٗٔ
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 (ٕٚٔٔالقراءات) عبلء الدين مصطفى البحلوز ٖٙٗٔ
 (ٜٔٙاإلعجاز البياين) ا٤بوسومعبلء ناجي جاسم ا٤بوىل  ٖٚٗٔ

ٖٔٗٛ 
 ٖٗٙعلػم الػدين أبػو ا٢بسػن علػى بػن ٧بمػد السػخاكم، )ت

 ىػ(
 (ٜٖٕالوقف كاالبتداء)

ٖٜٔٗ 

علػػػم الػػػدين السػػػخاكم علػػػي بػػػن ٧بمػػػد بػػػن عبػػػد الصػػػمد أبػػػو 
 ىػ(ٖٗٙا٢بسن علم الدين الشافعي، )ت 

(، متشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو ٖٜٕمشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)
(، ٜ٘ٔ(، فضػػػػػػائل القػػػػػػػرآف)ٚٗٔالقػػػػػػرآف)

(، ٕ(، عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد اآلم)ٜٙٓٔالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)
(، رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ٜٕ٘ٔالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)

 (ٖ٘ٚا٤بصاحف)
 (ٛٛٓٔالتفسّب ا٤بوضوعي) علوية عبد الرحيم إدريس كلنًب ٖٓ٘ٔ

ٖٔ٘ٔ 
(، رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ٜٖٔرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ا٤بصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحف) على ا٢بساين

 (ٕٙٓا٤بصاحف)
 (٘ٗٚالتفسّب ا٤بوضوعي) على ا بن علي أبو الوفا ٕٖ٘ٔ
 (ٔٚالناسخ كا٤بنسوخ) ىػ(ٔٔٙا٢بصار، )ت  على بن ٧بمد ا٤بعركؼ بابن ٖٖ٘ٔ
 (ٕ٘ٓرسم ا٤بصاحف) على ٧بمد الضباع ٖٗ٘ٔ
 (ٚٛفضائل القرآف) على ٧بمد زىراف ٖ٘٘ٔ
 (ٕٖٓاإلعجاز العلمي) على ٧بمد عبد العاطي ٖٙ٘ٔ
 (ٔٗمناىج ا٤بفسرين) علي إبراىيم الناجم ٖٚ٘ٔ

ٖٔ٘ٛ 
 (، رسػػػػػػمٕٖٗمقػػػػػػاالت عػػػػػػن ا٤بصػػػػػػاحف) علي إبراىيم ٧بمد

 (ٖٚ٘ا٤بصاحف)

(، مناسػػػػػػػػػػػػػبات ٚٛٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػاين) علي أبو القاسم عوف ٜٖ٘ٔ
 (ٗٛٗ(، اإلعجاز البياين)ٕٜالقرآف)

 (ٕٗٗاإلعجاز البياين) علي أٞبد أبو زقية ٖٓٙٔ
 (ٜٜٔالتفسّب ا٤بوضوعي) علي أٞبد الرحيانة ٖٔٙٔ

ٖٕٔٙ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٘ٙٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) علي أٞبد الشحات

(، ٕٓٛ(، اإلعجػاز العلمػي)ٕٜٙالعلمي)
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 (ٜٔٓٔاإلعجاز العلمي)

ٖٖٔٙ 
(، خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواص ٛٓٗأحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) علي أٞبد عبد العاؿ الطهطاكم

(، ٖ٘ٔ(، فضػػػػػػائل القػػػػػػػرآف)ٙٗٔالقػػػػػػرآف)
 (ٕٙأمثاؿ القرآف)

 (ٓٛ٘التفسّب ا٤بوضوعي) علي أٞبد فراج علي ٖٗٙٔ
 (ٔ٘ٔاإلعجاز العلمي) بابكر علي أٞبد ٧بمد ٖ٘ٙٔ
 (ٜٕمناسبات القرآف) علي أرباش ٖٙٙٔ
 (ٜٚٚاإلعجاز البياين) علي البدرم ٖٚٙٔ
 (ٕ٘ٔٓالقراءات) علي ا٢بسِب ٖٛٙٔ
 (ٛٔٔأحكاـ القرآف) علي السناين ٜٖٙٔ
 (ٕٜٜاإلعجاز البياين) علي السنوسي ٧بمد ٖٓٚٔ
 (ٚٗمناىج ا٤بفسرين) علي الشباح ٖٔٚٔ
 (ٚ٘ٛالقراءات) علي الشرباكم ٕٖٚٔ
 (ٕٛٗأحكاـ القرآف) علي الشرٔبي ٖٖٚٔ
 (ٖٓٛالتفسّب ا٤بوضوعي) علي الصبليب ٖٗٚٔ
 (ٖٔٚاإلعجاز العلمي) علي العزب علي نصر ٖ٘ٚٔ
 (ٖٔٔخواص القرآف) علي ا بن علي أبو الوفا ٖٙٚٔ
 (ٖٕٕخواص القرآف) علي ا٤برتضى السيد ٖٚٚٔ
 (ٜ٘ٔٔالقراءات) علي ا٤بنصورم ٖٛٚٔ
 (ٕٓ٘القراءات) علي ا٤بيهي ٜٖٚٔ
 (٘٘٘(، القراءات)ٔٗٗالقراءات) علي النحاس ٖٓٛٔ
 (ٚمقاالت عن ا٤بصاحف) علي ا٥بركط ٖٔٛٔ
 (٘ٛٔمقاالت عن ا٤بصاحف) علي بن إبراىيم ٕٖٛٔ
 (ٜٓ٘ٔالقراءات) علي بن إبراىيم القرقاكم ٖٖٛٔ
 (ٕٚٔالقرآف)إعراب  علي بن إبراىيم الناجم ٖٗٛٔ
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 (ٜٗالناسخ كا٤بنسوخ) علي بن إبراىيم بن ىاشم القمي، القرف الثالث ٖ٘ٛٔ
 (ٖٙٚٔالقراءات) علي بن أحد الغزايل ٖٙٛٔ
 (ٕٗٙرسم ا٤بصاحف) علي بن أٞبد ا٢بلوائي ٖٚٛٔ
 (ٖٛمعاين القرآف) ىػ(ٖٛٙعلي بن أٞبد بن ا٢بسن ا٢برايل )ت  ٖٛٛٔ

الغزاؿ النيسأبورم، العبلمػة ا٤بقػرئ، علي بن أٞبد بن ا٢بسن  ٜٖٛٔ
 ىػ( ٙٔ٘)ت

 (ٔٚالوقف كاالبتداء)

 (ٜ٘ٔاإلعجاز البياين) ىػ(ٙ٘ٗعلي بن أٞبد بن سعيد بن حـز األندلسي )ت  ٜٖٓٔ
 (ٚٗعد اآلم) ىػٙٚٗعلي بن أٞبد بن عبد ا ا٤بقرم، ا٤بتوَب ُب سنة  ٜٖٔٔ

ا٤بهػػػائمي علػػي بػػن أٞبػػػد بػػن علػػػي، أبػػو ا٢بسػػن عػػػبلء الػػدين  ٕٜٖٔ
 ىػ(ٖ٘ٛالصوُب ا٥بندم )ت 

 (ٕٔٙاإلعجاز البياين)

علػػػػي بػػػػن أٞبػػػػد بػػػػن علػػػػي زيػػػػن الػػػػدين ا٢بنبلػػػػي األمػػػػوم )ت  ٖٜٖٔ
 ىػ(ٓٔٚ

 (ٖٔٙاإلعجاز البياين)

 (ٔٙٔرسم ا٤بصاحف) علي بن إ٠باعيل ا٤بصرم ٜٖٗٔ
 (ٖٙٙٔالقراءات) علي بن ا٢بسن بن علي الباقويل ٜٖ٘ٔ

(، متشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو ٙٗٔمشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ا٤بوسومعلي بن ا٢بسْب  ٜٖٙٔ
 (ٚ٘القرآف)

 (ٗٙٙٔالقراءات) علي بن ا٢بسْب بن علي األصفهاين الباقويل الضرير ٜٖٚٔ

ٖٜٔٛ 
علػػػي بػػػن ا٢بسػػػْب بػػػن علػػػي الضػػػرير البػػػاقويل نػػػور الػػػدين أبػػػو 

 ىػ(ٖٗ٘ا٢بسن ا٤بعركؼ ٔبامع العلـو )ت بعد 
(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٕٙٗإعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)

 (ٜٙرآف)(، معاين القٖٜٔالقرآف)

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواص القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) علي بن العياشي ٜٜٖٔ
 (٘ٗا٤بوضوعي)

 (٘ٗٗٔالتفسّب ا٤بوضوعي) علي بن جعفر البِب ٕٖٓٓ
 (ٕٖٔٔ(، القراءات)ٕٛٔالقراءات) ىػ(ٓٔٗعلي بن جعفر السعيدم )كاف حيان سنة  ٕٖٔٓ

(، التفسػػػػػػػػػّب ٜ٘ٔٔالتفسػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػوعي) علي بن حساف بن علي حساف ٕٕٖٓ
 (ٕٚٛا٤بوضوعي)

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜٕٚأحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) علي بن حسن بن ناصر األ٤بعي ٖٕٖٓ
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 (ٚٛٙا٤بوضوعي)

ٖٕٓٗ 
علي بن ٞبػزة بػن عبػد ا أبػو ا٢بسػن الكسػائي، احػد القػراء 

 ىػ(ٚٛٔالسبعة، )ت 
(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٜٛمتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)

(، ٕٗٔ(، معػػػػػػػػػاين القػػػػػػػػػرآف)ٕٚٓالقػػػػػػػػػرآف)
 (ٜٕٔغريب القرآف)

بػػػن عبػػػد ا الكسػػػائي، أحػػػد القػػػراء السػػػبعة  علػػػي بػػػن ٞبػػػزة ٕٖ٘ٓ
 ىػ( ٜٛٔ)ت

 (ٔٛ(، عد اآلم)ٕٛٙالوقف كاالبتداء)

 (ٓٓٔعد اآلم) علي بن خذاذ القايل ٕٖٙٓ

ٖٕٓٚ 
(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٔٚمتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ىػ(ٛٔٓٔعلي بن خليل البستاين، )ت 

 (ٛٙٔالقرآف)
 (ٜٕاألشباه كالنظائر) علي بن سامل )ايب طلحة( بن اارؽ، أبو ا٢بسن ا٥بامشي ٕٖٛٓ
 (٘٘الوقف كاالبتداء) علي بن سعيد الثعاٌب ٜٕٖٓ

ٖٕٔٓ 

علػػػي بػػػن سػػػلطاف ٧بمػػػد ا٥بػػػركم ا٤بشػػػهور ٗبػػػبل علػػػي القػػػارم، 
 ق ٗٔٓٔت

(، ٜٚٚ(، القػػػػػػػػػػػراءات)ٔٚٔٔالقػػػػػػػػػػػراءات)
(، ٚٓٔٔ(، القػػػػػػػػػػػراءات)٘ٔٗالقػػػػػػػػػػػراءات)
(، ٕٛٗٔ(، القػػػػػػػػػػػراءات)ٓ٘ٚالقػػػػػػػػػػػراءات)

 (ٗٔ(، فضائل القرآف)ٜٗٓٔالقراءات)
 (ٖٕٓٓالقراءات) علي بن سليماف األنصارم ٕٖٔٔ

ٖٕٕٔ 
(، ٗٚٔ(، القػػػػػػػػػػػراءات)ٕٕ٘ٔالقػػػػػػػػػػػراءات) علي بن سليماف الدمناين

 (ٕٙٔٔالقراءات)

ٖٕٖٔ 

(، ٖٖٛ(، القػػػػػػػػػػػراءات)ٖٔٚٔالقػػػػػػػػػػػراءات) علي بن سليماف بن عبد ا ا٤بصرم ا٤بعركؼ با٤بنصورم
(، ٜٚٔ(، القػػػػػػػػػػػراءات)ٖٕ٘ٔالقػػػػػػػػػػػراءات)
(، ٕٕٜالقػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)(، ٜٕٗالقػػػػػػػػػػػػػػػراءات)

 (ٛٔ٘ٔالقراءات)

ٖٕٔٗ 
(، منػػػػػػػػػػػػػػػػػاىج ٜٕٔمنػػػػػػػػػػػػػػػػػاىج ا٤بفسػػػػػػػػػػػػػػػػػرين) علي بن سليماف بن عبيد العبيد

(، قواعػػػػػػػػػػػػػػػػد التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٔٔا٤بفسػػػػػػػػػػػػػػػػرين)
 (ٖٕٓ(، أحكاـ القرآف)ٕٙكأصولو)

 (ٕٚٛاإلعجاز العلمي) علي بن عبد ا٢بي أبو ا٢بسن الندكم ا٢بسِب ا٥بندم ٕٖ٘ٔ
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 (ٕٙٚمناىج ا٤بفسرين) سليماف القرعاكمعلي بن عبد الرٞبن بن  ٕٖٙٔ
 (ٕٔ٘ٔالقراءات) علي بن عبد الغِب ا٢بصرم ٕٖٚٔ
 (ٓ٘ٗالقراءات) علي بن عبد الكاُب تقي الدين السبكي ٕٖٛٔ
 (ٗٚٔاإلعجاز البياين) علي بن عبد ا آؿ غرماف الشهرم ٜٕٖٔ
 (ٜٓٔالقرآف)أحكاـ  علي بن عبد ا بن ٧بمود الشنفكي الشّبازم ٕٕٖٓ
 (ٕٚٗالتفسّب ا٤بوضوعي) علي بن عبده رديش دغريرم ٕٕٖٔ

ٖٕٕٕ 
علػػػػي بػػػػن عثمػػػػاف بػػػػن ٧بمػػػػد بػػػػن أٞبػػػػد بػػػػن ا٢بسػػػػن العػػػػذرم 

 ىػٔٓٛالبغدادم ا٤بعركؼ بابن القاصح، ت
(، ٕٕٓٔ(، القػػػػػػػراءات)ٔٗٛٔالقػػػػػػػراءات)
(، ٜٜٓ(، القػػػػػػػػػػػراءات)ٙٚٚٔالقػػػػػػػػػػػراءات)

 (ٚٗ(، القراءات)ٕٗٙالقراءات)
 (٘ٚٙالقراءات) عساكر البطائحيعلي بن  ٖٕٕٖ

ٖٕٕٗ 

(، ٖٙٚ(، القػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)ٕٙٚالقػػػػػػػػػػػػػػػراءات) ىػٜٜ٘علي بن علي األسَبابادم ، كاف حيان 
(، ٓٚٚ(، القػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)ٗٙٚالقػػػػػػػػػػػػػػػراءات)
(، ٕٛٔ(، القػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)ٜٕٔالقػػػػػػػػػػػػػػػراءات)

 (ٕٕٔالقراءات)
 (ٜٙٔالقراءات) علي بن علي العمراين ٕٕٖ٘
 (ٕٖالوقف كاالبتداء) علي بن علي الكوندم األندلسي ٕٕٖٙ

ٖٕٕٚ 
(، ٓ٘ٛ(، القػػػػػػػػػػػراءات)ٜٗ٘ٔالقػػػػػػػػػػػراءات) قٕٗٓٔعلي بن عمر ا٤بيهي، ت

 (ٜٚٔٔ(، القراءات)ٕٜٔٔالقراءات)

ٖٕٕٛ 
علي بن عيسى بن داكد ا١براح الػوزير أبػو ا٢بسػن البغػدادم، 

 ىػ(ٖٖٗ)ت 
 (ٜٕٚمشكل القرآف)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٖٗٚاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين) ىػ(ٖٗٛعلي بن عيسى بن علي أبو ا٢بسن الرماين )ت  ٜٕٕٖ
 (ٛٗ٘(، اإلعجاز البياين)ٕٖٛالبياين)

ٖٕٖٓ 
علي بن عيسى بن علي أبو ا٢بسن الرماين ا٤بعتػزيل النحػوم، 

 ىػ(ٖٗٛ)ت 
(، ٗٚ(، معػػاين القػػرآف)ٙٛمتشػػابو القػػرآف)

(، غريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ٕٕٛمشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)
 (ٖٔٚ(، اإلعجاز البياين)ٔٚٔالقرآف)

 (ٕ٘ٛالوقف كاالبتداء) ىػ(ٖٓٔٔ)ت علي بن ٧بسن الرميلي، ٖٕٖٔ
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 (ٔٔمناىج ا٤بفسرين) علي بن ٧بمد الزبّبم ٕٖٕٖ
 (ٕٛ٘ٔ(، القراءات)٘ٙٚٔالقراءات) علي بن ٧بمد السخاكم ٖٖٕٖ
 (ٕٙٙ(، القراءات)ٓٔٓٔالقراءات) علي بن ٧بمد الضباع ا٤بصرم ٖٕٖٗ
 (ٕٙٔرسم ا٤بصاحف) ىػ(ٗٔٓٔعلي بن ٧بمد القارم، )ت  ٖٕٖ٘
 (ٕٓٔٔالقراءات) علي بن ٧بمد القهندزم ٖٕٖٙ
 (ٕٕٙالقراءات) علي بن ٧بمد ا٤بعركؼ بعبلء الدين الطرابلسي ٖٕٖٚ
 (ٖٕٓ(، الوقف كاالبتداء)ٓ٘عد اآلم) ىػ(ٖٚٚعلي بن ٧بمد بن إ٠باعيل األنطاكي، )ت  ٖٕٖٛ
 (ٖٖ٘ٔالقراءات) علي بن ٧بمد بن برم ٜٖٕٖ

ٖٕٗٓ 

(، ٖٖٔمقػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت عػػػػػػػػػػػػػػػػػن ا٤بصػػػػػػػػػػػػػػػػػاحف) ق(ٖٙٚٔالضباع )ت علي بن ٧بمد بن حسن بن إبراىيم
(، ٘ٛٔ(، القػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)ٜٕٕالقػػػػػػػػػػػػػػػراءات)
(، ٖٛ(، القػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)ٕٓٔٔالقػػػػػػػػػػػػػػػراءات)
(، مقػػػػػػػػػػػػػػػػاالت عػػػػػػػػػػػػػػػػن ٗٗٛٔالقػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)

(، مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ٘ٙا٤بصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحف)
(، مقػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت عػػػػػػػػػػػػػػػػػن ٖٔٔا٤بصػػػػػػػػػػػػػػػػػاحف)
(، ٖٖ٘(، القػػػػػػػػػػػػراءات)ٖٖٗا٤بصػػػػػػػػػػػػاحف)

 (ٗٙٔٔ(، القراءات)ٛٙ٘ٔالقراءات)

(، ٖ٘ٔرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ا٤بصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحف) سامل النورم القيسي الصفاقسي الصقليعلي بن ٧بمد بن  ٕٖٔٗ
 (ٕ٘ٙٔالقراءات)

 (ٖٓٙرسم ا٤بصاحف) علي بن ٧بمد بن علي ٕٕٖٗ
 (ٙٗمشكل القرآف) علي بن ٧بمد بن مهدم الطربم ٖٕٖٗ
 (ٜٔٙٔالقراءات) علي بن مطاكع آؿ عقيل ٕٖٗٗ
 (ٖٜ٘ٔالقراءات) علي بن ميموف ا٤بغريب ٕٖ٘ٗ
 (ٔٓٚالقراءات) ناصر ا٤بكيعلي بن  ٕٖٙٗ
 (ٕٔٔٔالقراءات) علي بن ناصر ا٤بنيعي ٕٖٚٗ

(، منػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىج ٕٕٙاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين) علي بن نايف الشحود ٕٖٛٗ
 (ٕ٘ٙا٤بفسرين)



300 
 

 )اضقدم/اضرشم(  طحل وروده اضطؤضف م

 (ٓ٘ٛاإلعجاز البياين) علي بوزياين ٜٕٖٗ
 (ٜٕٓالتفسّب ا٤بوضوعي) علي تور غوت ٕٖٓ٘
 (ٔٛٗٔالتفسّب ا٤بوضوعي) علي جريشة ٕٖٔ٘
 (ٗٔٗالقراءات) علي حسن البواب ٕٕٖ٘
 (ٖ٘مقاالت عن ا٤بصاحف) علي حسن البوالقي ٖٕٖ٘
 (ٖٓٚاإلعجاز العلمي) علي حسن ا٢بمداف ٕٖٗ٘

ٖٕ٘٘ 
(، أحكػػػػػػػػػػػػػاـ ٜٙ٘التفسػػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػوعي) علي حسن السيد رضواف

 (ٖٖ٘القرآف)
 (ٕٖٓأحكاـ القرآف) علي حسن الطويل ٕٖٙ٘

ٖٕ٘ٚ 
(، منػػػػػػػػػػػػػػػػاىج ٗ٘ٔكا٤بنسػػػػػػػػػػػػػػػػوخ)الناسػػػػػػػػػػػػػػػػخ  علي حسن العريض

(، الناسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ ٓٔٔا٤بفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرين)
 (ٕٕٔكا٤بنسوخ)

 (ٗٓٛاإلعجاز البياين) علي حسن العمارم ٕٖٛ٘
 (ٙٙالتفسّب با٤بأثور) علي حسن عبد الغِب إ٠باعيل ٜٕٖ٘
 (ٓٗالتفسّب با٤بأثور) علي حسن علي عبد ا٢بميد األثرم ٕٖٓٙ

ٖٕٙٔ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖ٘ٛالبيػػػػػػػػػػػػػػػػاين)اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػاز  علي حسن عيدركس البحر

 (ٖٖٙا٤بوضوعي)
 (ٙٛالتفسّب با٤بأثور) علي حسِب عبد الغِب إ٠باعيل ٕٕٖٙ
 (ٖٔإعراب القرآف) علي حيدر ٖٕٖٙ

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٖٗٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين) علي خليفة السلطاف ٕٖٗٙ
 (ٕٖٕٔالبياين)

 (ٖٗٓٔالتفسّب ا٤بوضوعي) علي خليل مصطفى أبو العينْب ٕٖ٘ٙ
 (ٙٔٔأحكاـ القرآف) رشيد ا٣بوالينعلي  ٕٖٙٙ
 (ٖٜٔمناىج ا٤بفسرين) علي رمضاف مطر ٕٖٚٙ
 (ٓٓٗاإلعجاز البياين) علي زكريا علي الطوخي ٕٖٛٙ
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 (ٖٗ٘اإلعجاز العلمي) علي سامل بازرعة ٜٕٖٙ
 (ٕٖٛالقراءات) علي سبيع بن عبد الرٞبن ا٤بصرم ٕٖٓٚ
 (ٔٔاإلعجاز البياين) علي سليماف الزبن ٕٖٔٚ
 (ٛمناىج ا٤بفسرين) علي سيف عبد القادر ٕٕٖٚ
 (ٖٖٓمناىج ا٤بفسرين) علي صبحي علي أبو عابد ٖٕٖٚ
 (ٚٚٔمقاالت عن ا٤بصاحف) علي عاصي ٕٖٗٚ
 (ٜٙالقراءات) علي عامر علي الشهرم ٕٖ٘ٚ
 (ٜٛٔٔالتفسّب ا٤بوضوعي) علي عبد ا٢بليم ٧بمود السيد ٕٖٙٚ
 (ٚٙٚاإلعجاز العلمي) علي عبد ا٣بالق القرين ٕٖٚٚ
 (ٔ٘التفسّب ا٤بوضوعي) علي عبد الرب ردماف ٕٖٛٚ

(، اإلعجػػاز ٖٓٔمقػػاالت عػػن ا٤بصػػاحف) علي عبد العظيم ٜٕٖٚ
 (ٕٚٙالعلمي)

 (ٙٛٙالقراءات) علي عبد ا الغامدم ٕٖٓٛ
 (ٕٚٗٔالتفسّب ا٤بوضوعي) علي عبد ا سعيد الشهرم ٕٖٔٛ
 (ٛٗٔمناسبات القرآف) علي عبد ا علي عبلف ٕٕٖٛ
 (ٕٛمقاالت عن ا٤بصاحف) علي عبد اجمليد كاُب  ٖٕٖٛ

ٖٕٛٗ 
(، إعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب ٜٖٓإعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) علي عبد ا٤بنعم عبد ا٢بميد

 (ٕٗٛالقرآف)
 (ٓ٘٘ٔاإلعجاز البياين) علي عبود خضّب ٕٖ٘ٛ
 (ٙٔالقراءات) علي عثماف يوكسل ٕٖٙٛ
 (٘ٗالقرآف)أحكاـ  علي عدناف عبد الرحيم سعيفاف ٕٖٚٛ

ٖٕٛٛ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٚٛاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػػي) علي علي السكرم

 (٘٘ٗ(، اإلعجاز العلمي)ٓ٘ٗالعلمي)
 (ٜٜٙاإلعجاز العلمي) علي علي ا٤برسي ٜٕٖٛ
 (ٕ٘ٚاإلعجاز العلمي) علي فكرم ٜٕٖٓ
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 (ٖ٘ٓٔاإلعجاز البياين) علي الـز مزباف ٜٕٖٔ
 (ٙٚٓٔاإلعجاز البياين) علي لعكيدم ٕٜٕٖ
 (ٕٚٔاإلعجاز البياين) علي ٧بمد أٞبد العطار ٖٜٕٖ
 (ٗٔٗالتفسّب ا٤بوضوعي) علي ٧بمد األغا ٜٕٖٗ
 (ٕ٘ٚالقراءات) علي ٧بمد توفيق النحاس ٜٕٖ٘
 (ٜٖٗأحكاـ القرآف) علي ٧بمد زىراف ٜٕٖٙ
 (ٙٛٔاإلعجاز البياين) علي ٧بمد عبد اسن ا٢بارثي ٜٕٖٚ
 (ٜٓالقرآف)مشكل  علي ٧بمد عيد قدادة ٜٕٖٛ
 (ٕ٘٘القراءات) علي ٧بمد فاخر ٜٜٕٖ
 (ٜٖٙٔالتفسّب ا٤بوضوعي) علي ٧بمد ناصر فػقيهي ٖٖٓٓ
 (ٚٛٓٔالتفسّب ا٤بوضوعي) علي ٧بمد نصر ٖٖٔٓ
 (ٜٓٚالقراءات) علي ٧بمود بسة ٕٖٖٓ
 (ٕ٘ٔاإلعجاز العلمي) علي ٧بيي الدين القره داغي ٖٖٖٓ

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٜٖٔالبيػػػػػػػػػػػػػػاين)اإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز  علي مهدم زيتوف ٖٖٗٓ
 (ٕٓٚالعلمي)

 (ٖٚأمثاؿ القرآف) علي يوسف إبراىيم السبكي ٖٖ٘ٓ
 (ٕٙٓٔاإلعجاز البياين) علي يوسف عاين ٖٖٙٓ
 (ٜٕٗاإلعجاز البياين) عليش ٖٖٚٓ

ٖٖٓٛ 
(، قواعػػػػد التفسػػػػّب ٜٖ٘منػػػػاىج ا٤بفسػػػػرين) عليوم عبد ا عليوم الشمراين

 (٘ٙكأصولو)

ٖٖٜٓ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٖٛاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػي) خليلعماد الدين 

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٕٕٔٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
 (ٜٗٛالعلمي)

ٖٖٔٓ 
(، قواعػػػػػػػػد التفسػػػػػػػػّب ٕٕأسػػػػػػػػباب النػػػػػػػػزكؿ) عماد الدين ٧بمد الرشيد

 (ٙكأصولو)
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 (ٔٔٔالتفسّب ا٤بوضوعي) عماد جاسم ٧بمد ا١ببورم ٖٖٔٔ
 (ٖٖٚٔاإلعجاز البياين) عماد حسن مرزكؽ ٕٖٖٔ

ٖٖٖٔ 
(، أحكػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ٜٕٓاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػي) الباركدمعماد زكي 

 (ٖٕٚالقرآف)
 (ٕٗٗٔالتفسّب ا٤بوضوعي) عماد زىّب عبد القادر حافظ ٖٖٗٔ
 (ٕٖٛٔالتفسّب ا٤بوضوعي) عماد طو أٞبد الراعوش ٖٖ٘ٔ
 (ٕٙٚالتفسّب ا٤بوضوعي) عماد عادؿ مسعود أبو مغلي ٖٖٙٔ
 (ٔ٘ٙاإلعجاز العلمي) عماد عبد العاؿ ٖٖٚٔ
 (ٜٕٛاإلعجاز العلمي) عماد عبد العظيم ٖٖٛٔ
 (ٖٙ٘القراءات) عماد ٧بمود علي ٜٖٖٔ

ٖٖٕٓ 
(، أحكػػػػػػػػػػاـ ٖٛٗٔالتفسػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػوعي) عمار جبار عبد الستار الدليمي

 (ٗ٘ٗالقرآف)

ٖٖٕٔ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٖٕ٘اإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين) عمار ساسي

 (ٜٕ٘ٔالبياين)
 (ٛٙٔا٤بفسرين)مناىج  عمار عبد الكرمي عبد اجمليد ٕٕٖٖ
 (ٖٗٗأحكاـ القرآف) عمار ٧بمد التمتاـ ٖٕٖٖ
 (ٕٗٓالتفسّب ا٤بوضوعي) عمارة ٪بيب ٧بمد مرسي ٕٖٖٗ
 (ٙٙٓٔاإلعجاز العلمي) عمر أٞبد ا٥بوارم ٕٖٖ٘
 (ٖ٘ٓٔالتفسّب ا٤بوضوعي) عمر أٞبد عمر ٕٖٖٙ
 (ٖٕ٘اإلعجاز العلمي) عمر أٞبد ٧بمد غرايبة ٕٖٖٚ
 (ٜٕٚمقاالت عن ا٤بصاحف) منصورعمر إ٠باعيل  ٕٖٖٛ
 (ٚ٘التفسّب ا٤بوضوعي) عمر ا٢بافظ ٜٕٖٖ
 (ٖٓ٘القراءات) عمر الصراؼ ٖٖٖٓ
 (ٖٙٛٔالتفسّب ا٤بوضوعي) عمر الطيب عبد ا ٖٖٖٔ
 (ٖٕٖاإلعجاز البياين) عمر ا٤ببل حويش ٕٖٖٖ
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 (ٕٚٙاإلعجاز العلمي) عمر ا٤بلبارم ٖٖٖٖ
 (ٖٗٔٔا٤بوضوعي)التفسّب  عمر أكز صوم ٖٖٖٗ
 (ٕٖ٘ٔالقراءات) عمر بن إبراىيم بن علي ا٤بسعدم ٖٖٖ٘
 (ٕٓٔمناىج ا٤بفسرين) عمر بن سامل ا٣بطيب ٖٖٖٙ

عمػػػػػػر بػػػػػػن عبػػػػػػد الػػػػػػرٞبن بػػػػػػن عمػػػػػػر القػػػػػػزكيِب الفارسػػػػػػي )ت  ٖٖٖٚ
 ىػ(٘ٗٚ

 (ٕٕٓٔاإلعجاز البياين)

 (ٛٚٗاإلعجاز البياين) عمر بن عبد العزيز بن صاحل امود ٖٖٖٛ

ٖٖٖٜ 
عمػػػػػر بػػػػػن عبػػػػػد العزيػػػػػز بػػػػػن مػػػػػازة ا٢بنفػػػػػي ا٤بعػػػػػركؼ بالصػػػػػدر 

 ىػ(ٖٙ٘الشهيد، )ت
 (ٜٚالوقف كاالبتداء)

 (ٕٕٓالقراءات) عمر بن عبد القادر األرمنازم ٖٖٓٗ
 (ٜ٘ٙٔالقراءات) عمر بن عبد ا بن كيسعدكف ٖٖٔٗ
 (ٜ٘ٔإعراب القرآف) ىػ(٘ٗ٘عمر بن عثماف ا١بنزم النحوم، )ت  ٕٖٖٗ
 (ٚ٘٘القراءات) عمر بن قاسم النشار ٖٖٖٗ

(، ٖٚٔ(، القػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)ٖ٘ٔالقػػػػػػػػػػػػػػػراءات) عمر بن قاسم بن ٧بمد بن علي النشار األنصارم ا٤بصرم ٖٖٗٗ
 (ٜٚٗٔالقراءات)

 (ٖٔٚالقراءات) عمر بن ٧بمد ٖٖ٘ٗ
 (ٜٖٔٔالقراءات) عمر بن ٧بمد الكوُب ٖٖٙٗ
 (ٙاآلم)عد  ىػ (ٕٚٗعمر بن ٧بمد بن ٞبد العطار، )ت  ٖٖٚٗ
 (ٜ٘عد اآلم) عمر بن ٧بمد بن عبد الكاُب ٖٖٛٗ
 (ٖٗٛٔاإلعجاز البياين) عمر بن ٧بمد بن عمر باحاذؽ ٜٖٖٗ
 (ٓ٘فضائل القرآف) عمر بن ىيثم الكوُب ٖٖٓ٘
 (ٕٚٓٔاإلعجاز البياين) عمر حامد ا٤ببل جويش ٖٖٔ٘
 (ٜٕٗٔالتفسّب ا٤بوضوعي) عمر حسن موسى أبو قريق ٕٖٖ٘
 (٘ٚ٘ٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٞبيدة عمر ٖٖٖ٘
 (ٖ٘ٔمناىج ا٤بفسرين) عمر حورم ٖٖٗ٘
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 (ٛٙٙاإلعجاز البياين) عمر حويش ٖٖ٘٘

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز ٖ٘ٔمنػػػػػػػػػػػػػػاىج ا٤بفسػػػػػػػػػػػػػػرين) عمر خليل إبراىيم ٖٖٙ٘
 (ٓٓٚالبياين)

ٖٖ٘ٚ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٔٛاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػػػاين) عمر خليل ٞبدكف ا٥بامشي

 (ٕٖٙا٤بوضوعي)
 (ٖٚٔٔالتفسّب ا٤بوضوعي) عمر دكملو ٖٖٛ٘

ٖٖٜ٘ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٖٖٕاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين) عمر راشد حسن خليل

 (ٗ٘ٚالبياين)

ٖٖٙٓ 

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٖٛأحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) عمر سليماف األشقر
(، ٜٗ(، أحكػػػاـ القػػػػرآف)ٗٙٛا٤بوضػػػوعي)

(، التفسػػػػػػػػػػػػّب ٖٗٔالتفسػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػوعي)
 (ٖ٘ٙٔا٤بوضوعي)

 (ٖٓٛٔا٤بوضوعي)التفسّب  عمر صاحل عيسى مصلح ٖٖٔٙ
 (ٕٓٓالتفسّب ا٤بوضوعي) عمر عبد السبلـ ٧بمد شهلوؿ ٕٖٖٙ
 (ٚٛالتفسّب با٤بأثور) عمر عبد العزيز ٧بمد بوريِب ٖٖٖٙ
 (ٕٕ٘رسم ا٤بصاحف) عمر عبد ا علي الثويِب ٖٖٗٙ
 (ٚٔٗالتفسّب ا٤بوضوعي) عمر عبد الوىاب ٧بمود ٖٖ٘ٙ
 (ٖٓٙالقراءات) عمر مامل أبو ا٤براطي ٖٖٙٙ
 (ٖٕٙاإلعجاز البياين) عمر ٧بمد السبلمي ٖٖٚٙ

ٖٖٙٛ 

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٜٔٛاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين) عمر ٧بمد عمر باحاذؽ
(، ٖٛٔ(، اإلعجػػػػاز البيػػػػاين)ٖٛٚالبيػػػػاين)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٜٔٛاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين)
 (ٜٜٙالبياين)

 (ٙٙأحكاـ القرآف) عمر ٧بمد عمر باداؤكد ٜٖٖٙ
 (ٕٕ٘مناىج ا٤بفسرين) عمر ٧بمد حيٓب ٖٖٓٚ
 (٘ٓٛاإلعجاز العلمي) عمر ٧بمود الراكم ٖٖٔٚ
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 (ٖٕٓخواص القرآف) عمر ندمي قببلف ٕٖٖٚ
 (ٗٚٔفضائل القرآف) عمر يوسف بامشيل ٖٖٖٚ
 (ٜٚ٘ٔالقراءات) عمر يوسف ٞباد ٖٖٗٚ

ٖٖٚ٘ 

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٘ٗخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواص القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) عمر يوسف ٞبزة
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٜ٘ٔٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)

(، قواعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜٕٔالعلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي)
 (ٜٓكأصولو)

ٖٖٚٙ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٖٚٔفضػػػػػػػػػػػػػػػػػائل القػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) عمراف إ٠باعيل فيتور

 (٘ٛٙ(، اإلعجاز العلمي)ٜٙٔالعلمي)
 (ٚٛقواعد التفسّب كأصولو) عمراف ٠بيح نزاؿ ٖٖٚٚ

عمرك بن ٕبػر بػن ٧ببػوب الكنػاين أبػو عثمػاف البصػرم اإلمػاـ  ٖٖٛٚ
 ىػ(ٕ٘٘اللغوم ا٤بعركؼ با١باحظ )ت 

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػاز ٕٛ٘ٔاإلعجػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػاين)
 (ٓٙ(، اإلعجاز البياين)ٕٕٜالبياين)

 (ٖٙٛاإلعجاز العلمي) عنايات عزت عثماف ٜٖٖٚ
 (٘ٔٗٔاإلعجاز البياين) عنَب حسنْب الركيِب ٖٖٓٛ
 (ٕ٘اإلعجاز العلمي) عندليب أٞبد عبد ا عبد ا ٖٖٔٛ
 (ٖٚ٘اإلعجاز العلمي) عنصر عبلكة ٕٖٖٛ
 (ٜٜٚاإلعجاز البياين) عهود عبد الواحد ٖٖٖٛ
 (ٖٖالتفسّب با٤بأثور) عواد ببلؿ معيض الزكيرعي العوُب ٖٖٗٛ

(، التفسػػػػػػػػػػػػػّب ٖٚٓٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػاين) عواد بن عيفاف بن رشيد العنزم ٖٖ٘ٛ
 (ٜٕٕٔا٤بوضوعي)

 (ٕٙٗٔالتفسّب ا٤بوضوعي) عواض مرزكؽ معوض السناين ٖٖٙٛ
 (ٜٗٓٔاإلعجاز البياين) ا٢بريبعواطف أٞبد  ٖٖٚٛ

ٖٖٛٛ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜٙٗأحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) عواطف أمْب البساطي

(، أحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ٚٔ٘ٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
 (ٛٛٔالقرآف)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٔٛمناسػػػػػػػػػػػػػػػػبات القػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) عواطف ٞبزة خياط ٜٖٖٛ
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 (ٜٛ(، مناسبات القرآف)ٛ٘٘البياين)
 (ٖٓ٘التفسّب ا٤بوضوعي) عواطف عبد ا٤بنعم إبراىيم ٜٖٖٓ
 (ٗٛٔاإلعجاز البياين) عواطف يوسف الزبيدم ٜٖٖٔ
 (ٔٓٓٔاإلعجاز البياين) عودة أبو عودة ٕٜٖٖ

ٖٖٜٖ 

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٕٖٗاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين) عودة ا منيع القيسي
(، ٕٔٚ(، اإلعجػػػػاز البيػػػػاين)ٖ٘ٗالبيػػػػاين)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٜٓ٘اإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين)
 (ٜٔ٘البياين)

 (ٜٜٗالتفسّب ا٤بوضوعي) عودة سليماف عيد أبو مصطفى ٜٖٖٗ
 (ٗٙٔالتفسّب ا٤بوضوعي) عودة عبد عودة ٜٖٖ٘
 (ٓ٘ٚالتفسّب ا٤بوضوعي) عودة عبد عودة عبد ا ٜٖٖٙ
 (ٓٔٙالتفسّب ا٤بوضوعي) عوض أٞبد الناشرم الشهرم ٜٖٖٚ
 (ٜٜاإلعجاز البياين) عوض أٞبد سامل ٜٖٖٛ

ٖٖٜٜ 
التفسػػػػػػػػػػػػػػػػّب (، ٖٔٛاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػػػاين) عوض ا علي األمْب

 (ٖٛٙا٤بوضوعي)
 (ٖٙالتفسّب با٤بأثور) عوض ا منيع ا٤بطّبم ٖٓٓٗ
 (ٙٓٔخواص القرآف) عوض ا٤بنياكم ٖٔٓٗ
 (ٖٗٔمقاالت عن ا٤بصاحف) عوض بن ٞبد القوزم ٕٖٓٗ
 (ٜٕٓمناىج ا٤بفسرين) عوض بن ٧بمد بن ظافر العمرم ٖٖٓٗ
 (ٗ٘ٔبا٤بأثور)التفسّب  عوض بن ٧بمد ظافرالعمرم ٖٗٓٗ
 (٘ٗٔٔالتفسّب ا٤بوضوعي) عوض ٧بمد أٞبد كمياؿ ٖ٘ٓٗ
 (ٖٛٗٔالتفسّب ا٤بوضوعي) عوض يوسف أٞبد موسى ٖٙٓٗ

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ٛ٘التفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػوعي) عويد بن عياد بن عائد ا٤بطرُب ٖٚٓٗ
 (ٔٙٙا٤بوضوعي)

(، مناسػػػػػػػػػػبات ٓٗٓٔاإلعجػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػاين) عويض ٞبود العطوم ٖٛٓٗ
 (ٛٛٗاإلعجاز البياين)(، ٜ٘القرآف)
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 (ٕٗٙاإلعجاز البياين) عياض ٧بمد لبيب ٜٖٓٗ
 (ٖ٘ٙاإلعجاز البياين) عيد سعد يونس ٖٓٔٗ
 (ٚ٘ٚاإلعجاز العلمي) عيد كرداين ٖٔٔٗ
 (ٕٓٛأحكاـ القرآف) عيدة ٧بمد ٞبزة ا٢باٛبي ٕٖٔٗ
 (ٚٗٚالقراءات) عيسوم قنديل النكبلكم ٖٖٔٗ
 (ٛٛكا٤بنسوخ)الناسخ  عيسى ا١بلودم ٖٗٔٗ
 (ٜٜٚاإلعجاز العلمي) عيسى العرباكم ٖ٘ٔٗ

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٖٗٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين) عيسى ببلطة ٖٙٔٗ
 (ٔٗٔالعلمي)

 (ٕٔٔخواص القرآف) عيسى بن سبلمة البسكرل ٖٚٔٗ
 (ٗٙٗالقراءات) عيسى بن ٧بمد ابن ا٤برابط ٖٛٔٗ

ا٤بػػدين عيسػػى بػػن مينػػا بػػن كرداف، ا٤بلقػػب بقػػالوف أبػػو موسػػى  ٜٖٔٗ
 ىػ(ٕٕٓا٤بقرئ، )ت

 (ٜٕٓالوقف كاالبتداء)

(، منػػػػػػػػػػػػػػػػػاىج ٖٖٔمنػػػػػػػػػػػػػػػػػاىج ا٤بفسػػػػػػػػػػػػػػػػػرين) عيسى بن ناصر بن علي الدرييب ٕٖٓٗ
 (ٕٓٓا٤بفسرين)

 (ٖٕٛمقاالت عن ا٤بصاحف) عيسى عبد القادر ٕٖٔٗ
 (ٕٖ٘التفسّب ا٤بوضوعي) عيسى ٢بيلح ٕٕٖٗ
 (ٜٙاإلعجاز البياين) عيسى متقي زادة ٖٕٖٗ
 (ٛٙأحكاـ القرآف) بن ذياب القثاميعيضة  ٕٖٗٗ

ٖٕٗ٘ 
عػػْب القضػػاة ٧بمػػد بػػن عبػػد الػػرٞبن أبػػو نصػػر ا٥بمػػذاين، )ت 

 ىػ(ٜٙٙ
 (ٖ٘غريب القرآف)

عػػػػػػػْب ا أفنػػػػػػػدم زاده )٧بمػػػػػػػد أمػػػػػػػْب عبػػػػػػػد ا بػػػػػػػن صػػػػػػػاحل  ٕٖٙٗ
 ىػ(ٕ٘ٚٔاإلستنبويل الركمي ا٢بنفي، ت

 (ٖٖٔالوقف كاالبتداء)

ٖٕٗٚ 
عبػػد الػػرٞبن، أبػػو ا٤بنهػػاؿ ا٤بهلػػيب عيينػػة بػػن ا٤بنهػػاؿ عيينػػة بػػن 

 ىػ(ٕٓٔالنحوم )ت 
 (ٕ٘ٔمعاين القرآف)

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٗٔأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباب النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزكؿ) غازم حسْب عناية ٕٖٛٗ
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(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٛٚ٘ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، ٗٗٙ(، اإلعجػاز العلمػي)ٖٓٗالعلمي)

(، متشػػػػػػػػػػػػابو ٜ٘ٛالتفسػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػوعي)
 (ٕٕٗ(، مشكل القرآف)ٕ٘ٔالقرآف)

ٖٕٜٗ 
(، منػػػػػػػػػػػػػػػػػاىج ٜٗٔنػػػػػػػػػػػػػػػػػاىج ا٤بفسػػػػػػػػػػػػػػػػػرين)م غازم يوسف اليوسف

 (ٜٚٔا٤بفسرين)

ٖٖٗٓ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػّب ٕٔٓٔاإلعجػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػي) غالب حسن

 (ٖٓ٘ٔا٤بوضوعي)

(، التفسػػػػػػػػػػػػّب ٜٚٚالتفسػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػوعي) غالب ٧بمد رجا الزعارير ٖٖٔٗ
 (٘ٚٔٔا٤بوضوعي)

ٖٖٕٗ 

(، رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ٕٖٗاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين) غاًل قدكرم ا٢بمد
(، ٕٔالبيػاين)(، اإلعجاز ٗٛٔا٤بصاحف)

(، مقػػاالت ٖ٘ٔمقػػاالت عػػن ا٤بصػػاحف)
(، ٛ(، القػػػػػػػراءات)ٙٚٔعػػػػػػػن ا٤بصػػػػػػػاحف)

 (ٕ٘ٓٔ(، القراءات)ٕٛالقراءات)

ٖٖٖٗ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜٔالتفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػوعي) غزيل ٧بمد دحيم الدكسرم

 (٘ٙبا٤بأثور)
 (ٕٔٚاإلعجاز العلمي) غساف ٞبدكف ٖٖٗٗ
 (ٓٚغريب القرآف) غساف ٞبود ٖٖ٘ٗ
 (ٖٕٔٔالتفسّب ا٤بوضوعي) عاطف علي بدرافغساف  ٖٖٙٗ

ٖٖٗٚ 
غػػػػػبلـ الفخػػػػػار ميمػػػػػوف بػػػػػن مسػػػػػاعد ا٤بصػػػػػمودم، ا٤بتػػػػػوَب ُب 

 ىػ ٙٔٛ
 (ٜٓٔرسم ا٤بصاحف)

غػػبلـ ثعلػػب ٧بمػػد بػػن عبػػد الواحػػد بػػن أيب ىاشػػم أبػػو عمػػر  ٖٖٛٗ
 ىػ(ٖ٘ٗالزاىد الباركدم، )ت 

 (ٕٓٙغريب القرآف)

ٖٖٜٗ 
منجوؼ، أبػو ٧بمػد  غنويو عبد ا بن الفضل بن سفياف بن

 ىػ( ٕٓٓالسدكسي )ت بعد 
 (ٚٗٔمعاين القرآف)
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 (ٚ٘ٗٔالقراءات) غنية بوحوش  ٖٓٗٗ
 (ٗٙٔمشكل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٖٔٗٗ
 (ٜٕٙإعراب القرآف) ؼ عبد الرحيم ٕٖٗٗ
 (ٕ٘ٚٔالقراءات) فاتج جوالؽ، رسالة ماجستّب ٖٖٗٗ
 (ٙٔٚالتفسّب ا٤بوضوعي) فاتح حليمي ٖٗٗٗ
 (ٖٕٖالتفسّب ا٤بوضوعي) فاتح كسلر ٖ٘ٗٗ
 (ٗٔاإلعجاز العددم) فاتح ٧بمود ٖٙٗٗ
 (ٚٛٔرسم ا٤بصاحف) فاٙبة ىدىودم ٖٚٗٗ
 (ٚٓٚٔالقراءات) فاتن خليل ٧بجازم ٖٛٗٗ
 (ٕٓٙالقراءات) فاتنة ٝباؿ مفلح عواكده ٜٖٗٗ
 (ٕٛٔفضائل القرآف) فارس بن حسْب حجازم ٖٓ٘ٗ
 (ٖٗمناسبات القرآف) فارس عبد العزيز ٖٔ٘ٗ
 (ٚٓٔاإلعجاز العلمي) فاركؽ أٞبد الدسوقي ٕٖ٘ٗ

(، مناسػػػػػػػػػػبات ٙٔٔٔاإلعجػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػاين) فاركؽ حسْب ٧بمد أمْب ٖٖ٘ٗ
 (ٜٕٔالقرآف)

 (ٜ٘ٗٔالقراءات) فاضل التميمي ٖٗ٘ٗ
 (ٖٗٛاإلعجاز العلمي) فاضل النعيمي ٖ٘٘ٗ

ٖٗ٘ٙ 

(، ٗٚٙاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين) فاضل صاحل السامرائي
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٜٚٙالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)

(، ٖٚٓٔ(، اإلعجػاز البيػػاين)ٚ٘ٛالبيػاين)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػاز ٜٕٕٔاإلعجػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػاين)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٕٓٓٔالعلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜٔٗٔالبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٖٚٗٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، ٓٓٔ(، مناسػػػبات القػػػرآف)ٜٖ٘البيػػػاين)

 (ٜٜٖٔاإلعجاز البياين)
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 (ٖٙ٘البياين)اإلعجاز  فاضل عبد النيب ٖٚ٘ٗ
 (ٕٚٛأحكاـ القرآف) فاضل ٧بمد حسن الزىراين ٖٛ٘ٗ
 (ٜٔٓٔاإلعجاز البياين) فاطمة األبيض ٜٖ٘ٗ
 (ٜٔٗٔالقراءات) فاطمة بوشامة ٖٓٙٗ
 (ٗفضائل القرآف) فاطمة خديد ٖٔٙٗ

ٖٕٗٙ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػّب ٜٕٓٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػاين) فاطمة سامل عبد ا١ببار

 (ٙ٘ٛا٤بوضوعي)
 (ٖٕٗالناسخ كا٤بنسوخ) صديق عمر ٪بـوفاطمة  ٖٖٙٗ
 (ٕ٘ٛاإلعجاز البياين) فاطمة عبد ا٢بق ٖٗٙٗ

ٖٗٙ٘ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٜٕٙٔالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءات) فاطمة عبد الرٞبن رمضاف

 (ٕٜٓٔالبياين)
 (ٖٙٓٔاإلعجاز البياين) فاطمة عبد ا عوض مراكعي ٖٙٙٗ
 (ٙٙ٘ٔاإلعجاز البياين) فاطمة علي ٧بمد النجعي ٖٚٙٗ

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕ٘ٙأحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) فاطمة عمر نصيف ٖٛٙٗ
 (ٚٛ٘ا٤بوضوعي)

 (ٚٚٙاإلعجاز البياين) فاطمة فضل ٧بمود السعدم ٜٖٙٗ

ٖٗٚٓ 
(، أحكػػػػػػػاـ ٜٚقواعػػػػػػػد التفسػػػػػػػّب كأصػػػػػػػولو) فاطمة كماؿ

 (ٓٓٗالقرآف)

(، أحكػػػػػػػػػػػػػاـ ٕٙٛالتفسػػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػوعي) فاطمة ٧بمد راضي فّبؽ ٖٔٚٗ
 (ٖ٘ٔالقرآف)

 (ٜٙٔٔالقراءات) سليماف أبو النصرفاطمة ٧بمد  ٕٖٚٗ

ٖٖٗٚ 
(، مناسػػػػػػػػػػبات ٜٖ٘ٔاإلعجػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػاين) فاطمة ٧بمد عائض الراجحي

 (ٖٛٗٔ(، اإلعجاز البياين)ٖٗٔالقرآف)
 (ٖٕٛاإلعجاز البياين) فاطمة ٧بمد ٧بمد ا٤بهدم ٖٗٚٗ
 (٘ٔٛالتفسّب ا٤بوضوعي) فاطمة مدثر ٖ٘ٚٗ
 (ٜٗٛاإلعجاز البياين) فايز القرعاف ٖٙٚٗ



323 
 

 )اضقدم/اضرشم(  طحل وروده اضطؤضف م

 (ٜٔٔأحكاـ القرآف) فايز حبيب الَبٝبي ٖٚٚٗ
 (ٜٜٚالتفسّب ا٤بوضوعي) فايز صاحل ا٣بطيب ٖٛٚٗ

ٖٜٗٚ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٗٓٚاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين) فايز عارؼ القرعاف

 (٘٘ٛالبياين)

ٖٗٛٓ 
(، رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ٕٚٚٔالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءات) فايز عيسى ٧بمد ٧باسنة

 (ٕٖٚا٤بصاحف)
 (ٖٜٚا٤بوضوعي)التفسّب  فايزة بنت ٞبود النافع ٖٔٛٗ
 (ٓٛٓٔاإلعجاز البياين) فايزة سامل صاحل أٞبد ٕٖٛٗ

ٖٖٗٛ 
(، مناسػػػػػػػػػػبات ٜٔٔٔاإلعجػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػاين) فايزة عثماف أبو زيد

 (ٚٗالقرآف)
 (ٖٜٓٔالقراءات) فائد بن مبارؾ األبيارم ٖٗٛٗ
 (ٖٕٚٔالقراءات) فائزة عباس ٞبيد اإلدريسي ٖ٘ٛٗ
 (ٕٔٗٔالتفسّب ا٤بوضوعي) فائق علي سعيد بِب ارشيد ٖٙٛٗ
 (ٜٕٓالتفسّب با٤بأثور) فائقة حسن ا٢بسِب ٖٚٛٗ

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜٖاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػي) فتح الرٞبن عمر ٧بمد ٖٛٛٗ
 (ٜٚا٤بوضوعي)

 (ٕٕٚٔالقراءات) فتح ا بن عبد القادر ا٤بوصلي ٜٖٛٗ
 (ٕٔٚٔالقراءات) فتح ا بن عمر اآلمدم ٜٖٓٗ
 (ٖٕٚإعراب القرآف) بن ٧بمد البيلوينفتح ا بن ٧بمود  ٜٖٔٗ
 (ٖٛٛاإلعجاز البياين) فتح ا ٧بمد ٝباؿ حسْب ٕٜٖٗ

ٖٜٖٗ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٓٔ٘اإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين) فتحي أٞبد عامر

 (ٚٔٔ(، معاين القرآف)ٚٓٔٔالبياين)
 (ٔٓٙالقراءات) فتحي العبيدم ٜٖٗٗ
 (ٔٓٔالقراءات) فتحي بن الطيب ٟباسي ٜٖ٘ٗ
 (ٖٕٙخواص القرآف) فتحي ا١بندم فتحي بن ٜٖٙٗ
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 (ٕٖٖٔاإلعجاز البياين) فتحي عامر أٞبد هبواش ٜٖٚٗ

(، اإلعجػػػػػػػاز ٙٚٔٔالتفسػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػوعي) فتحي عبد العزيز ٧بمد العبادسة ٜٖٛٗ
 (ٛٓٛالعلمي)

ٖٜٜٗ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٖٚٗاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين) فتحي عبد الفتاح الدجِب

 (ٜٖ(، مناسبات القرآف)ٜٔٚالبياين)

ٖ٘ٓٓ 

(، ٕٔٗاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين) فتحي عبد القادر فريد
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٕٓٗالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)

(، ٖٔ٘(، اإلعجػػػػاز البيػػػػاين)ٖٛٗالبيػػػػاين)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػاز ٖٔٔٔاإلعجػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػاين)

(، ٕٓٔ(، معػػػػػػاين القػػػػػػرآف)ٕٕٙٔالبيػػػػػػاين)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػّب ٖٛٛٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػاين)

 (ٜٖٖٔا٤بوضوعي)
 (ٖٚٙٔالقراءات) فتحي عبيدم ٖٔٓ٘
 (ٖٔٓٔاإلعجاز البياين) فريد فتحي ٕٖٓ٘
 (ٖ٘ٓمناىج ا٤بفسرين) فتحية لكحل ٖٖٓ٘
 (ٔٚ٘التفسّب ا٤بوضوعي) فتحية مصطفى حسن خليل ٖٗٓ٘
 (ٙٚٗٔالقراءات) فتوح فطيم ٧بمود يوسف ٖ٘ٓ٘
 (ٕٕٗأحكاـ القرآف) فتوحة صاحل األندكنيسي ٖٙٓ٘
 (ٚٓ٘ا٤بوضوعي)التفسّب  فتوحة صاحل عبد ا٢بفيظ األندكنيسي ٖٚٓ٘
 (ٗ٘ٔالقراءات) فٌب ا٢برز الشافعي ٖٛٓ٘
 (ٚٙقواعد التفسّب كأصولو) ىػ(ٕٔٙفخر الدين بن ا٣بطيب ا٢بنبلي )ت ٜٖٓ٘
 (ٜٛ٘اإلعجاز البياين) فخر صاحل سليماف قدارة ٖٓٔ٘
 (ٖٛٚاإلعجاز البياين) فخرم أٞبد سليماف ا١بريسي ٖٔٔ٘

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٛٗالعلمػػػػػػػػػػػػػػػي) اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز فراس نور ا٢بق، كآخركف ٕٖٔ٘
 (ٚٚ٘ا٤بوضوعي)

 (ٕٔمناىج ا٤بفسرين) فراس حيٓب عبد ا١بليل ا٥بيٍب ٖٖٔ٘
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 (ٖٛٗاإلعجاز البياين) فرج ٧بمد فرج أٞبد ٖٗٔ٘
 (ٖٜٕالتفسّب ا٤بوضوعي) فرح موسى ٖ٘ٔ٘
 (ٕٔٔالتفسّب ا٤بوضوعي) فرحاف خالد ٖٙٔ٘
 (ٜٓٔا٤بفسرين)مناىج  فرحة جوىر بن ٧بمد الدكسرم ٖٚٔ٘
 (ٕٙٙالقراءات) فرغلي سيد عرباكم ٖٛٔ٘

ٖٜ٘ٔ 
(، أحكػػػػػػػػػػػػػاـ ٕٕٛالتفسػػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػوعي) فرغلية عمر عيسى علي

 (ٕ٘ٔالقرآف)
 (ٖٖٕٔالتفسّب ا٤بوضوعي) فرقاف الدين مهرباف علي ٕٖٓ٘
 (ٖٓمناىج ا٤بفسرين) فرماف عبد إ٠باعيل إبراىيم ٕٖٔ٘
 (ٖٜا٤بوضوعي)التفسّب  فرياؿ سبلمة الربصاف ٕٕٖ٘
 (ٖٜٕالتفسّب با٤بأثور) فريد بن يعقوب بن يوسف مبارؾ ا٤بفتاح ٖٕٖ٘
 (ٕٛٔمقاالت عن ا٤بصاحف) فريد شافعي ٕٖٗ٘
 (ٕٕٛٔالتفسّب ا٤بوضوعي) فريد صاُب ٕٖ٘٘
 (ٖ٘اإلعجاز البياين) فريد عوض حيدر ٕٖٙ٘
 (ٕٛٚأحكاـ القرآف) فريد عوض علي رفاعي حيدر ٕٖٚ٘
 (ٖٗٗٔاإلعجاز البياين) فتحي عبد القادرفريد  ٕٖٛ٘
 (ٖٔاإلعجاز العددم) فريد قبطِب ٜٕٖ٘
 (ٖٚ٘اإلعجاز البياين) فريد ٧بمد بدكم النكبلكم ٖٖٓ٘

ٖٖ٘ٔ 
(، أحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ٕ٘أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباب النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزكؿ) فريد مصطفى سلماف

(، ٜ٘ٔ(، أحكػػػػػػػاـ القػػػػػػػرآف)ٖٖٗالقػػػػػػػرآف)
 (ٕٗٔأحكاـ القرآف)

 (ٖٗٔا٤بوضوعي)التفسّب  فريدة إبراىيم ٧بجوب ٕٖٖ٘
 (ٛٛٗٔاإلعجاز البياين) فريدة زمرك ٖٖٖ٘
 (ٓٓٛالتفسّب ا٤بوضوعي) فريدة سعدكف بن ٧بمد العبد ا٤بنعم ٖٖٗ٘
 (ٖٕٗٔالقراءات) فصيح ا عبد الباقي األفغاين ٖٖ٘٘
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 (ٖٔٔمناىج ا٤بفسرين) فضل ا٥بادم كزين ٧بمد عمر ٖٖٙ٘

ٖٖ٘ٚ 

(، ٛٙمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىج ا٤بفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرين) فضل حسن عباس
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٗٔٗٔالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٘ٛٔٔالبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين)

(، منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىج ٕٓٔٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، ٜ٘(، اإلعجػػػاز البيػػػاين)ٜٖٕا٤بفسػػػرين)

(، التفسػػػػػػػػػػػػػّب ٔٛٔٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػاين)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٘ٔٔٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)

 (ٖٔٔ(، اإلعجاز البياين)ٕٙٔٔالبياين)
 (ٛٔٔمناىج ا٤بفسرين) فضل عباس ٖٖٛ٘
 (ٜٚٚاإلعجاز البياين) فضل ٧بمد النمس ٜٖٖ٘
 (ٛٛٗالقراءات) فضيلة مسعودم ٖٓٗ٘
 (ٕٖ٘التفسّب ا٤بوضوعي) فكرم عبدا ا٢بكيمي ٖٔٗ٘
 (ٛٚاإلعجاز البياين) فبلح ٧بمد علواف ٕٖٗ٘
 (ٕٖٚأحكاـ القرآف) فلوة بنت ناصر بن ٞبد الراشد ٖٖٗ٘
 (ٜٚٚالتفسّب ا٤بوضوعي) فلوة ناصر ٞبد الراشد ٖٗٗ٘
 (ٗٔاألشباه كالنظائر) إبراىيم الضالعفهد  ٖ٘ٗ٘
 (ٕٗٗاإلعجاز العلمي) فهد بن عايد العايد ٖٙٗ٘

ٖ٘ٗٚ 

(، منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىج ٖٕٙأحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) فهد بن عبد الرٞبن بن سليماف الركمي
(، ٖٖٙ(، أحكػػػاـ القػػػرآف)ٖٖٔا٤بفسػػػرين)

(، قواعػد التفسػّب ٗ٘ٛالتفسّب ا٤بوضوعي)
(، ٜٙ(، منػػػػػػػػاىج ا٤بفسػػػػػػػػرين)ٚٔكأصػػػػػػػولو)

(، منػػػػػػػػػػػػػػػػػاىج ٖٙ٘ا٤بفسػػػػػػػػػػػػػػػػػرين)منػػػػػػػػػػػػػػػػػاىج 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٖٚ٘ا٤بفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرين)

 (ٖٚ٘ٔالبياين)
 (ٙٗٛالتفسّب ا٤بوضوعي) فهد بن عبد العزيز السويداف ٖٛٗ٘
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ٖٜ٘ٗ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜٔأحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) فهد بن عبد العزيز بن إبراىيم الفاضل

 (ٜٗبا٤بأثور)
 (ٜٖٜاإلعجاز البياين) فهد بن عبد ا ا٢بزمي ٖٓ٘٘
 (٘ٓٓٔالقراءات) عبد ا بن ٧بمد العجبلف فهد بن ٖٔ٘٘
 (ٖٕأحكاـ القرآف) فهد بن علي العندس ٕٖ٘٘
 (ٓٓٔقواعد التفسّب كأصولو) فهد بن مبارؾ بن عبد ا الوىيب ٖٖ٘٘

ٖ٘٘ٗ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٕٔٙاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين) فهد خليل زايد

 (ٖٕٓالعلمي)
 (ٖٖٗاإلعجاز البياين) فهد زايد ٖ٘٘٘
 (ٜٕٙمناىج ا٤بفسرين) سامل رافع الغامدمفهد  ٖٙ٘٘
 (ٖ٘ٛٔالقراءات) فهد سعود العنزم ٖٚ٘٘
 (ٖ٘ٔٔالتفسّب ا٤بوضوعي) فهد صاحل سعد الطويل ٖٛ٘٘
 (ٖٕٛالتفسّب ا٤بوضوعي) فهد علي مرزكؽ عبد ا ٜٖ٘٘
 (ٛ٘مناسبات القرآف) فهمي سامل علي عسكر ٖٓٙ٘

ٖ٘ٙٔ 
(، مناسػػػػػػػػػػبات ٖٓٔٔالبيػػػػػػػػػػاين)اإلعجػػػػػػػػػػاز  فهمي سعيد شوماف

 (ٛٗالقرآف)
 (ٕٙ٘اإلعجاز العلمي) فهمي مصطفى ٧بمود ٕٖٙ٘
 (ٕٚٔمعاين القرآف) فودة عبد الرحيم ٧بمود فودة ٖٖٙ٘
 (ٕٚٔٔاإلعجاز البياين) فوز سهيل كامل نزاؿ ٖٗٙ٘
 (ٕٗٚٔالقراءات) فوزم إبراىيم موسى فياض ٖ٘ٙ٘
 (ٜٓ٘البياين)اإلعجاز  فوزم بن ٧بمود القوين ٖٙٙ٘
 (ٔٔٗاإلعجاز العلمي) فوزم ٞبيد ٖٚٙ٘

ٖ٘ٙٛ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٖٚ٘اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) فوزم عبد السبلـ الشرببيِب

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٖٕالعلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي)
 (ٜ٘ٓا٤بوضوعي)



328 
 

 )اضقدم/اضرشم(  طحل وروده اضطؤضف م

 (ٖٛالتفسّب ا٤بوضوعي) فوزم ٧بمد إبراىيم الزعيب ٜٖٙ٘
 (ٗٛمناىج ا٤بفسرين) فوزية أٞبد ا٢بسن طو ٖٓٚ٘
 (ٜٚٙاإلعجاز البياين) بنت مسفر ا٤بطّبمفوزية  ٖٔٚ٘
 (ٜٖٗاإلعجاز البياين) فوزية ٝبيل عبد الكرمي داكد ٕٖٚ٘
 (ٖٙ٘ٔالتفسّب ا٤بوضوعي) فوزية سعيد آؿ مدعث ٖٖٚ٘
 (ٖٚٙالتفسّب ا٤بوضوعي) فوزية عاشور حسن ا٤بشتويل ٖٗٚ٘

ٖ٘ٚ٘ 
 (، مناسػػػػػػػػػػػػػباتٜٓٚاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػاين) فوزية يعقوب طاىر عبد الرٞبن

 (ٚٓٔالقرآف)
 (ٓ٘إعراب القرآف) فؤاد الدعاس ٖٙٚ٘
 (ٜٓٙٔالقراءات) فؤاد بن جابر بن عبد السبلـ ٖٚٚ٘
 (ٕ٘٘التفسّب ا٤بوضوعي) فؤاد حسْب مزنر ٖٛٚ٘
 (ٙٚٔاإلعجاز البياين) فؤاد رشدم عبد اللطيف ا٢بطاب ٜٖٚ٘
 (ٖ٘ٔالقراءات) فؤاد ٧بداد ٖٓٛ٘

ٖ٘ٛٔ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜٓٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػػػاين) فيصل الطاىر خلف ا

 (٘ٛٔا٤بوضوعي)
 (ٜٕٗمناىج ا٤بفسرين) فيصل بن ٝبيل غزاكم ٕٖٛ٘

فيصػػػل بػػػن عبػػػد العزيػػػز بػػػن فيصػػػل بػػػن ٞبػػػد ا٤ببػػػارؾ ا٢برديلػػػي  ٖٖٛ٘
 النجدم

 (ٕٗٗأحكاـ القرآف)

 (ٓٛٙاإلعجاز العلمي) فيصل بن عبد العزيز بن مفلح الدكسرم ٖٗٛ٘
 (ٜٚٔخواص القرآف) فيصل بن ٧بمد عراقي ٖ٘ٛ٘

(، أحكػػػػػػػػػػػػػاـ ٜٕ٘التفسػػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػوعي) فيصل جعفر بايل ٖٙٛ٘
 (ٕٖٔالقرآف)

 (ٕٔٗٓالقراءات) فيصل ٝبيل الغزاكم ٖٚٛ٘
 (ٓ٘التفسّب با٤بأثور) فيصل عايد عياد اللحياين ٖٛٛ٘
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٓ٘مناسػػػػػػػػػػػػػػػػػػبات القػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) فيصل ٧بمود آدـ إبراىيم ٜٖٛ٘
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 (ٙٛٓٔا٤بوضوعي)
 (ٜٚٔالناسخ كا٤بنسوخ) ىػ(ٓٚٔٔبن عبد ا، )كاف حيان سنة  فيض ا ٜٖٓ٘
 (ٗٗٔالوقف كاالبتداء) ىػٖٙٔٔفيض على شاه، كاف حيان سنة  ٜٖٔ٘

ٖٜٕ٘ 
(، مقػػاالت ٕٙٔمقػػاالت عػػن ا٤بصػػاحف) فيليب دم طرازم

 (ٔٙٔعن ا٤بصاحف)
 (ٖ٘٘ٔالقراءات) قاسم أٞبد الدجوم، ٧بمد الصادؽ قمحاكم ٖٜٖ٘
 (ٜٗٗٔالتفسّب ا٤بوضوعي) السيد ىجرقاسم  ٜٖٗ٘

ٖٜ٘٘ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػّب ٕٔٔالتفسػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػوعي) قاسم بشرل ٞبيداف أٞبد

 (ٕٔ٘ا٤بوضوعي)
 (ٖٔٗالقراءات) قاسم بن إبراىيم القزكيِب ٜٖٙ٘
 (ٕٛمناىج ا٤بفسرين) قاسم بن أٞبد القثردم ٜٖٚ٘

ٖٜ٘ٛ 
قاسػػػػػم بػػػػػن اصػػػػػبغ بػػػػػن ٧بمػػػػػد، أبػػػػػو ٧بمػػػػػد ا٤بػػػػػالكي القػػػػػرطيب 

 ىػ(ٖٓٗ)
(، الناسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ ٜ٘أحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)

 (٘٘كا٤بنسوخ)
 (ٜٜٙٔالقراءات) قاسم بن ا٢بافظ بن إبراىيم بن ٧بمد الغيلويب القزكيِب ٜٜٖ٘

قاسػػػػػم بػػػػػن قطلوبغػػػػػا بػػػػػن عبػػػػػد ا، أبػػػػػو العػػػػػدؿ زيػػػػػن الػػػػػدين  ٖٓٓٙ
 ىػ(ٜٚٛالسودين، )ت 

(، غريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ٔٙٔغريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)
 (٘ٚ(، غريب القرآف)ٜٕٓالقرآف)

 (ٜٓٗٔالتفسّب ا٤بوضوعي) حسْب عبد الرحيمقاسم  ٖٔٓٙ
 (ٕٚٗاإلعجاز العلمي) قاسم سليماف ا٢بسْب ٕٖٓٙ
 (ٕٗالتفسّب ا٤بوضوعي) قاسم فاىم خضّب الشليب ٖٖٓٙ
 (ٜ٘ٔاإلعجاز البياين) قاسم فتحي سليماف ٖٗٓٙ
 (ٕ٘ٚالقراءات) قاسم يوسفي ٖ٘ٓٙ
 (ٛٛٔاإلعجاز البياين) قاضي حسن رضا ٖٙٓٙ
 (ٓٔ٘ٔالتفسّب ا٤بوضوعي) قائد عبده الصرحة ٖٚٓٙ
 (ٕٓٙرسم ا٤بصاحف) قبيسي ٧بمد ٖٛٓٙ
(، الناسػػػػػػػػػػػػػػػػػخ ٜٙٔالتفسػػػػػػػػػػػػػػػػػّب با٤بػػػػػػػػػػػػػػػػػأثور)قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيػز  أبػو ا٣بطػاب السدكسػي،  ٜٖٓٙ
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(، ٖٚ(، عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد اآلم)٘ٗٔكا٤بنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوخ) ( ىػٛٔٔ)ت 
 (ٜٚٔالتفسّب با٤بأثور)

 (ٛٔٙاإلعجاز البياين) قحطاف عبد الرٞبن الدكرم ٖٓٔٙ
 (ٕٚمناسبات القرآف) قدشي حسن طو صديق ٖٔٔٙ
 (ٛٔمشكل القرآف) قرة سيدم ٕٖٔٙ
 (ٕ٘القراءات) قرشي حسن طو صديق ٖٖٔٙ
 (ٖٛ٘ٔالتفسّب ا٤بوضوعي) قرشي عثماف سيد أٞبد ٖٗٔٙ

ٖٙٔ٘ 
قػػره جلػػيب زاده )٧بمػػد بػػن حسػػاـ الػػدين ا١بوسػػقي القػػائِب بػػن 

 حساـ(
 (ٙ٘ٔالقرآف)فضائل 

 (ٖٔٚأحكاـ القرآف) قطب الدين أيب ا٢بسْب سعيد بن ىبة ا الراكندم ٖٙٔٙ
 (ٖٜٓاإلعجاز العلمي) قطب عامر فرغلي، السيد ٧بمد زيداف ٖٚٔٙ

ٖٙٔٛ 

قطرب ٧بمد بن ا٤بستنّب بن أٞبد أبػو علػي ا٤بعتػزيل النحػوم، 
 ىػ(ٕٙٓ)ت 

(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٓٗمتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)
(، ٕٙٙالقػػػػػػرآف)(، مشػػػػػػكل ٚٔٔالقػػػػػػرآف)

(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٓٔٔمتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)
(، ٖٛٔ(، معػػػػػػػػػاين القػػػػػػػػػرآف)ٕٕ٘القػػػػػػػػػرآف)

(، إعػػػػػػػػػػػػػػػراب ٕٚٚٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػػاين)
 (ٙٙالقرآف)

 (ٔٔٓٔالتفسّب ا٤بوضوعي) قماشة سهو نزاؿ العتيػيب ٜٖٔٙ
 (ٚٛٔغريب القرآف) ىػ(٘ٓٗٔقمحاكم ٧بمد الصادؽ ا٤بصرم،)ت ٕٖٓٙ

ٖٕٙٔ 
(، منػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىج ٖٙٚاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين) قيس خلف إبراىيم البياٌب

 (ٓ٘ٔا٤بفسرين)

ٖٕٕٙ 

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٛٚاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػػي) كاـر السيد غنيم
(، ٖٕٔ(، اإلعجػاز العلمػي)ٕٔٔالعلمي)

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٚٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػي)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٜٙا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٓٔٗالعلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي)
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(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٖٔ٘ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜ٘٘العلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي)
اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز  (،ٖٖٛٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)

(، ٘ٗ٘(، اإلعجػاز العلمػي)ٕٜٗالعلمي)
(، اإلعجػػػػػػػػػػاز ٖٙٛالتفسػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػوعي)

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٜ٘العلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي)
(، خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواص ٜٛٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)

(، ٔٔٛ(، اإلعجػػػاز العلمػػػي)ٕٕٔالقػػػرآف)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٕٛٛاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي)

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٗٛالعلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٕٙ٘ٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)

 (ٛ٘ٛ(، اإلعجاز العلمي)ٜٜٓالعلمي)

ٖٕٖٙ 

(، منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىج ٜٖٛٔالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءات) كاصد ياسر حسْب الزيدم
(، منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىج ٖٙٗا٤بفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرين)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜٕٖا٤بفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرين)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٘ٛٛا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)

 (ٚٙ٘العلمي)

ٖٕٙٗ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػّب ٕٚٔٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػاين) كاظم عنرب الغايل

 (٘ٛٓٔا٤بوضوعي)
 (ٚٓٓٔالتفسّب ا٤بوضوعي) كامراف إ٠باعيل صاحل ٕٖ٘ٙ
 (٘ٗاإلعجاز البياين) كامل ا٣بويل ٕٖٙٙ

ٖٕٙٚ 

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٘ٛٙاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين) كامل السبلمة الدقس
(، ٓٚٓٔ(، اإلعجػاز البيػػاين)ٙٛٙالبيػاين)

(، التفسػػػػػػػػػػػػّب ٜٚ٘التفسػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػوعي)
(، ٓٔ(، اإلعجػػػػاز البيػػػػاين)ٖٗا٤بوضػػػػوعي)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٕٗٛاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜٓٙالعلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي)
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اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز  (،ٜٜٗٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
 (ٜٓ٘ٔالبياين)

 (ٕٚٙٔاإلعجاز البياين) كامل حسن عزيز البصّب ٕٖٛٙ

ٖٕٜٙ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز ٖٖٔمنػػػػػػػػػػػػػػاىج ا٤بفسػػػػػػػػػػػػػػرين) كامل علي سعفاف

 (ٜٚٗٔالبياين)
 (ٖٛٚالتفسّب ا٤بوضوعي) كامل ٧بمود الشرباٌب ٖٖٓٙ
 (ٖٕٗالتفسّب ا٤بوضوعي) كامل ٧بمود عبد ا٤بقصود عزب ٖٖٔٙ
 (ٕٔٛاإلعجاز العلمي) ٧بمود جربيل عدكافكائنات  ٕٖٖٙ

ٖٖٖٙ 
كراع النمل علي بن ا٢بسن بػن ا٢بسػْب ا٥بنػائي الدكسػي أبػو 

 ىػٖٚٓا٢بسن ا٤بصرم، توُب بعد سنة 
 (ٖٙٔرسم ا٤بصاحف)

 (ٔٚٔاإلعجاز البياين) كـر ٧بمد أزذكج ٖٖٗٙ
 (ٖٖٙاإلعجاز العلمي) كريس موريس ٖٖ٘ٙ

ٖٖٙٙ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٖٕمناسػػػػػػػػػػػػػػػػبات القػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) كرمي أٞبد أبو ٠بهدانة

 (٘ٗٙالبياين)
 (ٗٛٗاإلعجاز العلمي) كرمي حسْب ٖٖٚٙ

ٖٖٙٛ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٛٛاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػػػاين) كرمي حسْب ناصح ا٣بالدم

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٜٖٙا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
 (ٛٗٗالعلمي)

 (ٕٙٙاإلعجاز العلمي) كرمي ٪بيب األعز ٜٖٖٙ
 (ٚٗ٘اإلعجاز البياين) كردية بوزيدم ٖٓٗٙ
 (ٜٔالقراءات) كردية بوعمرم ٖٔٗٙ
 (ٚ٘ٔاإلعجاز العلمي) كردية يوسف أٞبد أبو شاـ ٕٖٗٙ
 (ٚ٘ٔمناىج ا٤بفسرين) كعواش عزيز ٖٖٗٙ
 (ٕٙٗالتفسّب ا٤بوضوعي) كفاح عبد الرٞبن الرملي ٖٗٗٙ
 (ٔٔ٘التفسّب ا٤بوضوعي) كفاية عبد الرٞبن نعمة ا الكندرم ٖ٘ٗٙ
 (ٓٚٔٔاإلعجاز البياين) ىػ(ٕ٘ٔٔا ا٢بنفي )ت بعد كليم ا بن نور  ٖٙٗٙ
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ٖٙٗٚ 
(، رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ٗٔٚٔالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءات) كماؿ أٞبد أمْب عبابنة

 (ٜٕٔا٤بصاحف)

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٗٙٔأحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) كماؿ آدـ عمر أبوبكر ٖٛٗٙ
 (ٖٖٓا٤بوضوعي)

 (٘ٓٔمقاالت عن ا٤بصاحف) كماؿ الدين الطائي ٜٖٗٙ
 (ٙٙالناسخ كا٤بنسوخ) الناصرم كماؿ الدين بن ٧بمد العبادم ٖٓ٘ٙ

ٖٙ٘ٔ 

(، مناسػػػػػػػػػػػػػبات ٕٕٓمنػػػػػػػػػػػػاىج ا٤بفسػػػػػػػػػػػػرين) كماؿ الدين عبد الغِب ا٤برسي
(، ٕٓٔٔ(، اإلعجػاز البيػاين)ٖٓٔالقرآف)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػاز ٜٜٕٔاإلعجػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػاين)
 (ٗٚٛالبياين)

ٖٕٙ٘ 
(، منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىج ٖٖأحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) كماؿ الدين عبد اجمليد

 (ٜٖا٤بفسرين)
 (ٖٕٜٔالقراءات) سليماف ا٢بريرمكماؿ بن  ٖٖ٘ٙ
 (ٜٕٗأحكاـ القرآف) كماؿ جودة أبو ا٤بعاطي ٖٗ٘ٙ
 (ٛٓٛاإلعجاز البياين) كماؿ ٟبيس ٖ٘٘ٙ

ٖٙ٘ٙ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٛمناسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبات القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) كماؿ عبد العزيز إبراىيم

 (ٕٗٔالبياين)
 (ٖ٘أحكاـ القرآف) كماؿ علي ا٤بنتصر ٖٚ٘ٙ
 (ٕٙ٘رسم ا٤بصاحف) كماؿ قده ٖٛ٘ٙ
 (ٙٗٛاإلعجاز العلمي) كماؿ ٧بمد بزم ٜٖ٘ٙ
 (٘ٗٔاإلعجاز العلمي) كماؿ ٧بمد دركيش ٖٓٙٙ
 (٘ٛٔٔالتفسّب ا٤بوضوعي) كماؿ معزم ٖٔٙٙ
 (ٜٜ٘التفسّب ا٤بوضوعي) كوثر ٧بمد عمر جاد ا ٕٖٙٙ
 (ٖٚٗٔاإلعجاز البياين) كوالف علي السوسي ٖٖٙٙ
 (ٖٕٗٔا٤بوضوعي) التفسّب لبُب عبد العزيز ٧بمد ا٢بسن ٖٗٙٙ
(، مقػػػػػاالت عػػػػػن ٓٚٗاإلعجػػػػػاز العلمػػػػػي) لبيب السعيد ٖ٘ٙٙ
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(، رسػػػم ٕٔٚ(، القػػػراءات)ٖٜا٤بصػػػاحف)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜٓٔا٤بصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحف)

 (ٜٓٔٔ(، القراءات)ٓٗٓٔا٤بوضوعي)

ٖٙٙٙ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٔٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز العػػػػػػػػػػػػػػػددم) لبيب بيضوف

 (ٛٛٔالعلمي)
 (ٖٜٖأحكاـ القرآف) ١بنة من ا٤بختصْب ٖٚٙٙ
 (ٙ٘ٔرسم ا٤بصاحف) ىػٕٕٓٔلطف ا بن ٧بمد األرضركمي، توُب ُب سنة  ٖٛٙٙ
 (ٖ٘ٓأحكاـ القرآف) لطف ا خوجة ٜٖٙٙ
 (ٔ٘ٓٔالتفسّب ا٤بوضوعي) لطف ا قبقجي ٖٓٚٙ
 (ٕٛٙاإلعجاز البياين) لطفي السيد صاحل قنديل ٖٔٚٙ
 (ٕٗٔاإلعجاز العلمي) لطفي الشربيِب ٕٖٚٙ
 (ٙٙ٘اإلعجاز العلمي) لطفي بركات أٞبد ٖٖٚٙ

ٖٙٚٗ 
(، مناسػػػػػػػػػػػػػبات ٓٔٚاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػاين) لطفية سامل اللفيع

 (ٛٓٔالقرآف)
 (ٜٖٙالتفسّب ا٤بوضوعي) لطيفة ٧بمد عبد العزيز التوجيرم ٖ٘ٚٙ
 (ٕ٘٘مقاالت عن ا٤بصاحف) لقماف ٧بمود ٖٙٚٙ
 (ٖٓٓٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٤بياء بنت سليماف الطويل ٖٚٚٙ

ٖٙٚٛ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػّب ٓ٘ٛالتفسػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػوعي) ٤بّب طيبات

 (ٜٜ٘ا٤بوضوعي)
 (ٜ٘ٚالتفسّب ا٤بوضوعي) لولزمي جاكيد شعباف أسعدم ٜٖٚٙ
 (ٕ٘ٗاإلعجاز البياين) لولوة بنت راشد آؿ ماجد ٖٓٛٙ

ٖٙٛٔ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٚأحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) لولوة عبد ا بن عبد العزيز القضييب

 (ٕٓٔا٤بوضوعي)
 (ٚٙٗٔ(، القراءات)ٕٛٓٔالقراءات) ا٢بميدليث أسعد عبد  ٕٖٛٙ
 (ٕٚ٘اإلعجاز البياين) ليث قابل عبيد ٖٖٛٙ
 (٘ٙٗٔالقراءات) ليلى ا٢بامد، كسعدية غازم ٖٗٛٙ
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ٖٙٛ٘ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػّب ٜٚٔٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػاين) ليلى بلخّب

 (٘ٓٔٔا٤بوضوعي)
 (ٔٙٚالتفسّب ا٤بوضوعي) ليلى حسن عبدا حنفي ٖٙٛٙ

ٖٙٛٚ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٙٓٔمناسػػػػػػػػػػػػػبات القػػػػػػػػػػػػػرآف) ا٢باشدمليلى ٞبيد 

 (ٛٓٚالبياين)
 (ٖٔٗاإلعجاز البياين) ليلى يوسف ٧بمد سليماف ٪بار ٖٛٛٙ
 (ٜٗٛالتفسّب ا٤بوضوعي) لينا أٞبد ٧بمد ملحم ٜٖٛٙ

مهػػػػػػػبل علػػػػػػػي قػػػػػػػارم علػػػػػػػي بػػػػػػػن ٧بمػػػػػػػد القػػػػػػػارم ا٥بػػػػػػػركم، )ت  ٜٖٓٙ
 ىػ(ٗٔٓٔ

 (٘ٙ(، مشكل القرآف)ٕٛمتشابو القرآف)

 (ٖٔٔٔالتفسّب ا٤بوضوعي) الزبيدمماجد  ٜٖٔٙ
 (ٗٔ٘ٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ماجد بن بدر بن الصغرل ٕٜٖٙ
 (ٖٙٔأحكاـ القرآف) ماجد بن علي ا٤باجد ٖٜٖٙ
 (ٖٚٔمناسبات القرآف) ماجد ٧بمد عبد ا ا٤باجد ٜٖٗٙ
 (ٚ٘ٙالتفسّب ا٤بوضوعي) ماجدة ٧بمد رشاد مهنا ٜٖ٘ٙ
 (ٚٙ٘التفسّب ا٤بوضوعي) مازلينا بنت إبراىيم ٜٖٙٙ
 (ٖٕٛٔالقراءات) مازف أٞبد امود ٜٖٚٙ
 (ٕٚٓاإلعجاز العلمي) مازف مغايرم ٜٖٛٙ
 (ٖٙٛاإلعجاز البياين) مازف موفق صديق ا٣بّبك ٜٜٖٙ

ٖٚٓٓ 
مالػػػػػك بػػػػػن انػػػػػس بػػػػػن مالػػػػػك، أبػػػػػو عبػػػػػد ا ا٢بمػػػػػّبم، )ت 

 ( ىٜٚٔ
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٔالتفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب با٤بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأثور)

 (ٕٗٔبا٤بأثور)
 (ٗ٘ٓٔاإلعجاز البياين) مالك بن نيب ٖٔٓٚ
 (ٗٗٛاإلعجاز العلمي) مأموف أبو خضر ٕٖٓٚ
 (ٕ٘مناىج ا٤بفسرين) مأموف بن ٧بيي الدين ا١بناف ٖٖٓٚ
 (ٖ٘ٚاإلعجاز العلمي) مأموف شفقة ٖٗٓٚ
 (ٖٕٗاإلعجاز البياين) مأموف عبد ا بابكر ٖ٘ٓٚ
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 (ٚٔاإلعجاز العددم) مأموف يوسف أبو خضر ٖٙٓٚ

ٖٚٓٚ 

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٚٚالتفسػػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػوعي) ماىر أٞبد الصوُب
(، ٖٙ(، التفسػػػػّب ا٤بوضػػػػوعي)ٕٔالعلمػػػػي)

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػي)
(، ٘(، اإلعجػػػػػػػاز البيػػػػػػػاين)ٗٙا٤بوضػػػػػػػوعي)

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٕاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػي)
(، ٗ(، اإلعجػػػػػػػاز البيػػػػػػػاين)ٖٚا٤بوضػػػػػػػوعي)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٔمناسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبات القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)
(، ٖٕالعلمػػػػػػػػػي) (، اإلعجػػػػػػػػػازٕالعػػػػػػػػػددم)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٗٚالتفسػػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، ٖٓ(، اإلعجػػػػػػػاز العلمػػػػػػػي)ٕٙالعلمػػػػػػػي)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٔٛالتفسػػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، ٘ٛ(، التفسػػػػّب ا٤بوضػػػػوعي)ٖٗالعلمػػػػي)

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖ٘اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػي)
(، ٕٗ(، اإلعجػػاز العلمػػي)ٙٛا٤بوضػػوعي)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٘ٚالتفسػػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، ٙٚوعي)(، التفسػػػػّب ا٤بوضػػػػٕ٘العلمػػػػي)

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜٕاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػي)
(، ٖٖ(، اإلعجػػاز العلمػػي)ٓٛا٤بوضػػوعي)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٗٛالتفسػػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػوعي)
 (ٜٓٚ(، اإلعجاز العلمي)ٜٔٔالعلمي)

 (ٖٕمشكل القرآف) ماىر ا٤بنجد ٖٛٓٚ
 (ٕٔمقاالت عن ا٤بصاحف) ماىر عباس  ٜٖٓٚ
 (ٖٙمناسبات القرآف) ماىر عباس جبلؿ ٖٓٔٚ
 (ٖ٘خواص القرآف) ماىر كوسا ٖٔٔٚ
 (ٕٔٛالتفسّب ا٤بوضوعي) ماىر ٧بمد حسن العيد ٕٖٔٚ
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 (ٜٚٓٔاإلعجاز البياين) ماىر مهدم ىبلؿ ٖٖٔٚ
 (ٖٖٓٔاإلعجاز البياين) مبارؾ العلمي ٖٗٔٚ
 (٘ٛٗٔالقراءات) مبارؾ بن الُب بن سليم الكليب ٖ٘ٔٚ
 (ٓٗٔٔاإلعجاز البياين) متْب بوز كوش ٖٙٔٚ
 (ٜ٘ٚاإلعجاز البياين) مثُب نعيم ٞبادم ٖٚٔٚ
 (ٜٛٔالتفسّب با٤بأثور) ( ىػ٦ٔٓٗباىد بن جرب أبو ا٢بجاج ا٤بكي، )ت  ٖٛٔٚ

ٖٜٚٔ 
(، أحكػػػػػػػػػػػػػاـ ٛٗٔالتفسػػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػوعي) ٦باىد ٧بمد ىريدم

 (ٗٔٔالقرآف)
 (ٚٓٗٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٦باىد ٧بمود ناصر ٕٖٓٚ
 (ٜٕٚالبياين)اإلعجاز  ٦باىد منصور مصلح ٕٖٔٚ
 (٘ٓٔخواص القرآف) ىػ(٦ٛٔٚبد الدين ٧بمد بن يعقوب الفّبكزآبادم، )ت  ٕٕٖٚ
 (ٖٓٔاإلعجاز العلمي) ٦بدم إبراىيم السيد ٖٕٖٚ
 (ٕٕٚاإلعجاز العلمي) ٦بدم إبراىيم السيد إ٠باعيل ٕٖٗٚ
 (ٓٛٔخواص القرآف) ٦بدم الشهاكم ٕٖ٘ٚ
 (ٖٙالعلمي)اإلعجاز  ٦بدم عبد الباقي الشريف ٕٖٙٚ

ٖٕٚٚ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٔٛفضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائل القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ٦بدم فتحي السيد

 (ٜ٘ٛالعلمي)
 (ٖٗٗٔ(، القراءات)ٖٕٛٔالقراءات) ٦بدم ٧بمد حسْب عبد ا ٕٖٛٚ
 (ٙٛٚالتفسّب ا٤بوضوعي) ٦بدم ٧بمد ٧بمد عاشور ٜٕٖٚ
 (ٕٓأسباب النزكؿ) ٦بيب جواد بصفر الرفيعي ٖٖٓٚ

ٖٖٚٔ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٙٗأحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) نور الدين كاعظ القاىرة٧بب الدين عبد السبحاف 

 (٘٘ٔٔا٤بوضوعي)
 (ٖٕٕالوقف كاالبتداء) ىػ(٧ٔٓٔٓبـر بن ٧بمد بن ا٢بسن الزيلعي، )ت بعد  ٕٖٖٚ
 (ٖٚٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بسن الزرقايل ٖٖٖٚ
 (ٕٚمقاالت عن ا٤بصاحف) ٧بسن ٝباؿ الدين ٖٖٗٚ
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 (ٜٕٔالقرآف)أحكاـ  ٧بسن سليم القرشي ٖٖ٘ٚ
 (ٚٙالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بسن شعْب عبيد الركايب ٖٖٙٚ
 (ٖٙقواعد التفسّب كأصولو) ٧بسن عبد ا٢بميد ٖٖٚٚ
 (ٜٖٚٔالقراءات) ٧بسن عبد السبلـ بلحسن ٖٖٛٚ
 (ٗٛ٘اإلعجاز العلمي) ٧بسن عقيل ٜٖٖٚ
 (ٜٕ٘التفسّب ا٤بوضوعي) ٧بسن علي حسْب طو ٖٓٗٚ
 (ٕٗٚٔالتفسّب ا٤بوضوعي) كياس٧بسن ٧بمد بشّب   ٖٔٗٚ

(، أحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ٖٛٙأحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ٧بفوظ إبراىيم فرج ٕٖٗٚ
 (ٖ٘ٚالقرآف)

 (ٜٓٔاإلعجاز البياين) ٧بفوظ بادس ٖٖٗٚ
 (ٖ٘٘ٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بفوظ بن الوالد ٖٗٗٚ
 (ٕٗمناىج ا٤بفسرين) ٧بمادم ا٣بياطي ٖ٘ٗٚ
 (ٓٓ٘القراءات) ٧بمد، قراء مشِب ٖٙٗٚ
 (ٖٕٚمناىج ا٤بفسرين) ٧بمد أبام ٖٚٗٚ
 (ٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد إبراىيم ا١برمي ٖٛٗٚ
 (ٖٜٕأحكاـ القرآف) ٧بمد إبراىيم ا٢بفناكم ٜٖٗٚ
 (ٜٛٗالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد إبراىيم الدبيسي ٖٓ٘ٚ
 (ٖٙٓٔاإلعجاز العلمي) ٧بمد إبراىيم الشريف ٖٔ٘ٚ

ٖٕٚ٘ 
(، منػػػػػػػػػػػػػػػاىج ٙ٘ٗٔالبيػػػػػػػػػػػػػػػاين)اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز  ٧بمد إبراىيم الطاككسي

 (ٕٙٙا٤بفسرين)
 (ٖٔإعراب القرآف) ٧بمد إبراىيم ا٤برشد ٖٖ٘ٚ

ٖٚ٘ٗ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٜٔٗاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين) ٧بمد إبراىيم ا٤بوصلي

 (ٕٖٗالعلمي)
 (ٖٗٙمناىج ا٤بفسرين) ٧بمد إبراىيم تراكرم ٖ٘٘ٚ
 (ٕٙ(، فضائل القرآف)ٗٗخواص القرآف) ٧بمد إبراىيم سليم ٖٙ٘ٚ
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 (ٙٓٛٔالقراءات) ٧بمد إبراىيم شادم ٖٚ٘ٚ
 (ٚٗٗالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد إبراىيم شقرة ٖٛ٘ٚ
 (ٜ٘ٔاإلعجاز البياين) ٧بمد إبراىيم عبادة ٜٖ٘ٚ
 (ٜٖٗمناىج ا٤بفسرين) ٧بمد إبراىيم عبد الرٞبن  ٖٓٙٚ

ٖٚٙٔ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٓٓٛاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػػػاين) ٧بمد إبراىيم عبد العزيز شادم

اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز  (،ٛٓٙا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
 (ٜٗٙالعلمي)

 (ٖ٘ٓٔ(، القراءات)ٕٕٓٔالقراءات) ٧بمد إبراىيم ٧بمد سامل ٕٖٙٚ
 (٘ٛقواعد التفسّب كأصولو) ٧بمد إبراىيم حيٓب ٖٖٙٚ
 (ٜٖٙالقراءات) ٧بمد ابن الرائس ٖٗٙٚ
 (ٛٚفضائل القرآف) ٧بمد أبو البشر رفيع الدين  ٖ٘ٙٚ

ٖٚٙٙ 
(، ٕٕٚالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)(، ٙٗالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءات) ٧بمد أبو ا٣بّب

(، ٖٕٚ(، القػػػػػػػػػػػراءات)ٖٔٙٔالقػػػػػػػػػػػراءات)
 (ٜٛٙٔالقراءات)

 (ٜٖٚاإلعجاز العلمي) ٧بمد أبو الفيض ا٤بنوُب ٖٚٙٚ
 (ٚٚ٘اإلعجاز البياين) ٧بمد أبو النور ا٢بديدم ٖٛٙٚ

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٕٖ٘اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) ٧بمد أبو اليسر عابدين ٜٖٙٚ
 (ٕٔٗالبياين)

 (٘٘ٙالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد أبو بكر يوسف ٖٓٚٚ
 (ٖٔ٘ٔاإلعجاز البياين) ٧بمد أبو زىرة ٖٔٚٚ
 (ٕٚٓٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد أبو زيد ٕٖٚٚ
 (ٕ٘ٗالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد أبو غاًل ٖٖٚٚ
 (ٕٕٗغريب القرآف) ٧بمد أٝبل أيوب اإلصبلحي ٖٗٚٚ
 (٘ٔأسباب النزكؿ) ٧بمد أٞبد ا٣بضراكم ٖ٘ٚٚ

(، منػػػػاىج ٕٜٔمقػػػػاالت عػػػػن ا٤بصػػػػاحف) السنباطي٧بمد أٞبد  ٖٙٚٚ
 (ٜٕٚا٤بفسرين)
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 (ٓٚالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد أٞبد العدكم ٖٚٚٚ
 (ٖ٘٘اإلعجاز العلمي) ٧بمد أٞبد الغمراكم ٖٛٚٚ

ٖٜٚٚ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٜٚاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػػي) ٧بمد أٞبد الغمراكم

 (ٓٚٙالعلمي)
 (ٕٛٚالقراءات) ٧بمد أٞبد ا٤بتويل ٖٓٛٚ

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٔٚالتفسػػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػوعي) أٞبد ا٤بصرم العدكم٧بمد  ٖٔٛٚ
 (ٜالعلمي)

 (ٓٗٔٔالقراءات) ٧بمد أٞبد بن زايد ٕٖٛٚ
 (ٓٛٔٔاإلعجاز البياين) ٧بمد أٞبد جاد ا٤بوىل ٖٖٛٚ

ٖٚٛٗ 
(، ٕٓٔ(، القػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)ٕ٘ٔالقػػػػػػػػػػػػػػػراءات) ٧بمد أٞبد خاطر

(، ٚٛٗٔ(، القػػػػػػػراءات)ٜٜٖٔالقػػػػػػػراءات)
 (ٕٓٚٔالقراءات)

 (ٕٛٛمقاالت عن ا٤بصاحف) أٞبد خلف ا٧بمد  ٖ٘ٛٚ
 (ٜٚٙاإلعجاز العلمي) ٧بمد أٞبد درنيقة ٖٙٛٚ
 (ٜٖٜالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد أٞبد ربابعة ٖٚٛٚ
 (ٕٔ٘ٔاإلعجاز البياين) ٧بمد أٞبد سامل كرمي ٖٛٛٚ
 (ٜٙٗٔاإلعجاز البياين) ٧بمد أٞبد سحلوؿ ٜٖٛٚ
 (ٖٕ٘ٔالبياين)اإلعجاز  ٧بمد أٞبد سليماف العاديل ٜٖٓٚ
 (ٖٖ٘مناىج ا٤بفسرين) ٧بمد أٞبد طو علي ٜٖٔٚ
 (ٕ٘ٗالقراءات) ٧بمد أٞبد عابد السندم ٕٜٖٚ

ٖٜٖٚ 
(، ٕٓٓٔالتفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي) ٧بمد أٞبد عبد العزيز ا١بمل

 (ٕٕٚٔالقراءات)
 (ٜٛٗالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد أٞبد عبد القادر ٜٖٗٚ
 (ٖٕٙٔالقراءات) ٧بمد أٞبد عبد ا ٜٖ٘ٚ

ٖٜٚٙ 
(، مناسػػػػػػػػػػبات ٙ٘ٓٔاإلعجػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػاين) ٧بمد أٞبد عبد الوىاب ا٤بليجي

 (ٖٗالقرآف)
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 (ٔٚالتفسّب با٤بأثور) ٧بمد أٞبد عيسوم تركي ٜٖٚٚ
 (ٜٖ٘اإلعجاز العلمي) ٧بمد أٞبد كعورة ٜٖٛٚ

ٖٜٜٚ 
(، ٜ٘ٛ(، القػػػػػػػػػػػراءات)ٕٖٚٔالقػػػػػػػػػػػراءات) ىػ(٧ٖٖٔٔبمد أٞبد متويل الضرير) ت

 (ٜٕٛٔ(، القراءات)ٕٜٚٔالقراءات)
 (ٕٛٔمقاالت عن ا٤بصاحف) ٧بمد أٞبد ٧بمد ٖبش ٖٓٓٛ
 (٘ٔٚاإلعجاز العلمي) ٧بمد أٞبد مدين ٖٔٓٛ
 (ٖٗٔٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد أٞبد مصلح العويل ٕٖٓٛ
 (ٕٚ٘التفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد أٞبد مصلح الوعيل ٖٖٓٛ
 (ٔ٘ٔالقرآف)خواص  ٧بمد أٞبد معتوؽ ٖٗٓٛ
 (ٖٜٔٔالقراءات) ٧بمد أٞبد مفلح القضاة  ٖ٘ٓٛ
 (ٖ٘٘اإلعجاز العلمي) ٧بمد أٞبد ٪بيب ٖٙٓٛ

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٔٗأحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ٧بمد أٞبد مهاـ ٖٚٓٛ
 (ٛٙٛا٤بوضوعي)

 (ٙ٘مناسبات القرآف) ٧بمد أٞبد يوسف القاسم ٖٛٓٛ

ٖٜٛٓ 
اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػاز (، ٖٔمناسػػػػػػػػػػػػػػػػبات القػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ٧بمد أٞبد يوسف قاسم

 (ٕٙٗالبياين)

ٖٛٔٓ 
(، مقػاالت عػن ٔٔٙٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد أديب الصاحل

 (ٖٖٔا٤بصاحف)
 (ٛ٘أسباب النزكؿ) ٧بمد إراىيم شادم ٖٔٔٛ

ٖٕٛٔ 
(، مشػػػػػػػػػػػػكل ٜٓٗالتفسػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػوعي) ٧بمد إسحاؽ كندك

 (ٔٙالقرآف)
 (ٖٕأسباب النزكؿ) ٧بمد أسعد ٧بمد بن نصر ا٢بليمي العراقي ٖٖٔٛ
 (ٜٙٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد أسكْب ٖٗٔٛ

ٖٛٔ٘ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٛٓٚاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) ٧بمد إ٠باعيل إبراىيم

 (ٜٓٚالعلمي)
 (ٕٕٓغريب القرآف) ٧بمد إ٠باعيل بن إبراىيم ا٤بصرم ٖٙٔٛ
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ٖٛٔٚ 

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٖٚاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػػػػاين) ٧بمد إ٠باعيل عتوؾ
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٓٙٗٔالبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين)
اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز (، ٕٜٖٔالبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين)

 (ٜٖٚٔالبياين)
 (ٓٙمعاين القرآف) ( ى٧ٕٔٓٗبمد أفندم سعد الدين أفندم زاده ) ٖٛٔٛ

ٖٜٛٔ 
(، قواعػػػػػد التفسػػػػػّب ٖٕٓاإلعجػػػػاز البيػػػػػاين) ٧بمد إقباؿ عركم

 (ٕ٘ٗ(، مناىج ا٤بفسرين)ٔٗكأصولو)
 (ٙٛفضائل القرآف) ٧بمد إقباؿ كيبلين ٕٖٓٛ
 (ٗٙ٘ٔالبياين)اإلعجاز  ٧بمد أكـر شودرم ٕٖٔٛ
 (ٖٙقواعد التفسّب كأصولو) ٧بمد إكيج ٕٕٖٛ
 (ٜٙٚٔالقراءات) ٧بمد اإلبراىيمي، ا٤بكتبة السلفية ٖٕٖٛ
 (ٔٙقواعد التفسّب كأصولو) ٧بمد األٞبد ٕٖٗٛ
 (ٙ٘خواص القرآف) ٧بمد األٞبد شواىنة أبو قتيبة ٕٖ٘ٛ
 (ٓٓٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد األردين الصرايرة ٕٖٙٛ
 (ٚٔٔمقاالت عن ا٤بصاحف) ٧بمد األزرؽ ٕٖٚٛ
 (ٕٚٔمقاالت عن ا٤بصاحف) ٧بمد األسعد ٕٖٛٛ

(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٕٗمتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ٧بمد اإلشبيلي ٜٕٖٛ
 (ٚ٘(، معاين القرآف)ٜٔٔالقرآف)

 (ٛٚٙالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد اآلصفي ٖٖٓٛ

ٖٖٛٔ 

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٖٚمناسػػػػػػػػػػػػػػػػبات القػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ٧بمد األمْب ا٣بضرم علي
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٜٙ٘ٔالبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٙٓٗٔالبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين)
(، مناسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبات ٘ٓٗٔالبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين)

(، ٔٔٗٔ(، اإلعجػاز البيػاين)ٜٖٔالقرآف)
 (ٕٛٙاإلعجاز البياين)

 (ٕٓٓٔاإلعجاز البياين) ٧بمد األمْب الددك ٕٖٖٛ
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 (ٜٗالقراءات) ٧بمد األمْب بن أيدا بن عبد القادر ا١بكِب الشنقيطي ٖٖٖٛ
 (ٛ٘ٗاإلعجاز العلمي) البار٧بمد  ٖٖٗٛ
 (ٜٗٛٔالقراءات) ٧بمد البصرم ٖٖ٘ٛ
 (ٕٙٙالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد البوقاعي ٖٖٙٛ
 (ٖٓٗرسم ا٤بصاحف) ٧بمد البيبلـ ٖٖٚٛ
 (ٜٓ٘ٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد البيػومي عبد ا٢بكيم صدقة ٖٖٛٛ
 (ٚٛٔٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد التومي ٜٖٖٛ
 (ٕٕٚغريب القرآف) ٧بمد التو٪بي ٖٓٗٛ
 (ٚٔعد اآلم) ٧بمد ا٢باج بن مصطفى ٖٔٗٛ
 (ٓ٘٘التفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد ا٢باج ساين فطاين ٕٖٗٛ

(، ٕٕٗٔ(، القػػػػػػػراءات)ٜٓٓٔالقػػػػػػػراءات) ٧بمد ا٢ببش ٖٖٗٛ
 (ٕٗاإلعجاز البياين)

ٖٛٗٗ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٗٗمناسػػػػػػػػػػػػػػػػبات القػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ٧بمد ا٢بسناكم

 (ٗ٘ٛالبياين)(، اإلعجاز ٜٓٓٔالبياين)
 (ٕ٘٘ٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد ا٢بسْب عبد القادر أبو سم ٖ٘ٗٛ
 (ٜٓٔفضائل القرآف) ٧بمد ا٢بسيِب الشّبازم ٖٙٗٛ
 (ٛٓ٘ٔالقراءات) ٧بمد ا٢بمومي ٖٚٗٛ
 (ٕٗاإلعجاز البياين) ٧بمد ا٢بميد ٖٛٗٛ

ٖٜٛٗ 
(، اإلعجػػػػػػػاز ٖٛٓٔالتفسػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػوعي) ٧بمد ا٣بشت

 (ٕٜ٘العلمي)

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜٕأحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ٧بمد ا٣بضر الناجي ضيف ا ا٤بوريتاين ٖٓ٘ٛ
 (٘ٔٔا٤بوضوعي)

ٖٛ٘ٔ 
٧بمػػػػد ا٣بضػػػػر بػػػػن حسػػػػْب بػػػػن علػػػػي التونسػػػػي شػػػػيخ ا١بػػػػامع 

 ىػ(ٖٚٚٔاألزىر )ت 
 (ٕٗٔاإلعجاز البياين)

 (ٜٓ٘اإلعجاز البياين) ٧بمد ا٣بضر حسْب ٕٖ٘ٛ
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 (ٙٔٗأحكاـ القرآف) ٧بمد ا٣بضراكم ٖٖ٘ٛ

(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٖٗٔمتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ٧بمد ا٣بضرم الدمياطي ٖٗ٘ٛ
 (ٕٙٛالقرآف)

 (٘ٓٔاإلعجاز العلمي) ٧بمد ا٣بطيب ٖ٘٘ٛ
 (ٛٛ٘القراءات) ٧بمد ا٣بّبم ا٢بافظ ٖٙ٘ٛ

(، مناسػػػػػػػػػػبات ٖٛ٘ٔاإلعجػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػاين) ٧بمد الدايل ٖٚ٘ٛ
 (ٛٙالقرآف)

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜٖٖأحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ٧بمد الدسوقي ٖٛ٘ٛ
 (٘ٙٛا٤بوضوعي)

 (ٚٓٛ(، القراءات)ٜٙٗالقراءات) ٧بمد الدمياطي ٜٖ٘ٛ
 (ٕٓٗاإلعجاز العلمي) ٧بمد الديب، كائل الشيمي ٖٓٙٛ

(، ٕٖ٘(، القػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)ٕٖٙالقػػػػػػػػػػػػػػػراءات) ٧بمد الرضي بن عبد الرٞبن السوسي ٖٔٙٛ
 (٘٘ٚ(، القراءات)ٕٜٚالقراءات)

 (ٕٓٔٔاإلعجاز البياين) ٧بمد الزركايل ٕٖٙٛ
 (ٜٕٔالتفسّب ا٤بوضوعي) الزعببلكم٧بمد  ٖٖٙٛ
 (ٖٕٗاإلعجاز العلمي) ٧بمد السعيد اماـ ٖٗٙٛ

ٖٛٙ٘ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٖٖٙاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) ٧بمد السقا عيد

(، ٜٚٚ(، اإلعجػاز العلمػي)ٗٓٙالعلمي)
 (ٖٜٚاإلعجاز العلمي)

 (ٕ٘ٚٓالقراءات) ٧بمد السيد أٞبد عزكز ٖٙٙٛ

ٖٛٙٚ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٕٔٓالعلمػػػػػػػػػػػػػي)اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز  ٧بمد السيد أرناؤكط

 (ٜٕٔ(، خواص القرآف)ٖٕٛالعلمي)

(، أحكػػػػػػػػػػػػػاـ ٖٗٚالتفسػػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػوعي) ٧بمد السيد ا١بليند ٖٛٙٛ
 (ٜٕٓ(، التفسّب با٤بأثور)ٖٓٓالقرآف)

ٖٜٛٙ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٖٙاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز العػػػػػػػػػػػػػػػددم) ٧بمد السيد الداكدم

 (ٗٙٗٔالبياين)
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 (ٗٛٔٔالقراءات) ٧بمد السيد الزعببلكم ٖٓٚٛ
 (ٖٖ٘التفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد السيد ٞبد ا٥باشم ٖٔٚٛ

ٖٕٛٚ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٘ٗٙاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) ٧بمد السيد راضي جربيل

 (ٚٛٓٔالبياين)

ٖٖٛٚ 
(، مقػػاالت ٛٓٔمقػػاالت عػػن ا٤بصػػاحف) ٧بمد السيد علي ببلسي

 (ٕٚٔعن ا٤بصاحف)
 (ٜٓٗالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد السيد عوض ٖٗٚٛ
 (٘ٛٔٔالقراءات) الزعببلكم٧بمد السيد ٧بمد  ٖ٘ٚٛ

ٖٛٚٙ 
(، مقػػػػاالت عػػػػن ٖٔٓٔاإلعجػػػػاز البيػػػػاين) ٧بمد السيد ٧بمد الطباخ

 (ٖٚٓا٤بصاحف)

ٖٛٚٚ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػّب ٜٕٛالتفسػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػوعي) ٧بمد السيد ٧بمد يوسف

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٗٓ٘ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
 (ٖٓٗٔا٤بوضوعي)

 (ٓٔٔالقراءات) ٧بمد السيد منصور ٖٛٚٛ
 (ٜٕٙاإلعجاز البياين) ٧بمد السيد موسى ٜٖٚٛ
 (ٜٛٓاإلعجاز البياين) ٧بمد الشاد ٖٓٛٛ
 (ٕٜٕٓالقراءات) ٧بمد الشاطر أٞبد ٧بمد ٖٔٛٛ
 (ٜٜ٘ٔالقراءات) ٧بمد الشافعي ا٤بقدسي ٕٖٛٛ
 (ٖٚٔاإلعجاز البياين) ٧بمد الشايع ٖٖٛٛ

ٖٛٛٗ 
(، اإلعجػػػػػػػاز ٚٚٓٔالتفسػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػوعي) ٧بمد الشرقاكم

(، ٕٖ٘العلمػػػي) (، اإلعجػػػازٜٔ٘البيػػػاين)
 (ٖ٘ٚالتفسّب ا٤بوضوعي)

 (ٖٖٔأحكاـ القرآف) ٧بمد الشريف الرٞبوين ٖ٘ٛٛ
 (ٓٙٔرسم ا٤بصاحف) ٧بمد الشريف الزفرم ٖٙٛٛ
 (ٓٓٙٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد الشيخ ٧بمد عثماف ركاب ٖٚٛٛ
 (ٕ٘ٛرسم ا٤بصاحف) ىػ(٧ٕٜٔٓبمد الصادؽ ا٥بندم، )ت ٖٛٛٛ
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ٖٜٛٛ 
(، مقػػاالت ٕٖٕمقػػاالت عػػن ا٤بصػػاحف) اللطيف٧بمد الصادؽ عبد 

(، مقػػػػػػػػاالت عػػػػػػػػن ٖٛٓعػػػػػػػػن ا٤بصػػػػػػػػاحف)
 (ٜٔا٤بصاحف)

ٖٜٛٓ 

(، اإلعجػػػػػػػاز ٜٗٓٔالتفسػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػوعي) ٧بمد الصادؽ عرجوف
(، ٖٚٓ(، القػػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)ٜٗٔٔالبيػػػػػػػػػػػػػػػػػاين)

(، مقػػاالت ٖ٘ٓمقػػاالت عػػن ا٤بصػػاحف)
 (ٖٙٓعن ا٤بصاحف)

ٖٜٛٔ 
(، ٕٛٙٔراءات)(، القػػػٕٓفضػػائل القػػرآف) ٧بمد الصادؽ قمحاكم

(، إعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب ٜٛٔٔالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)
 (ٜٖٓ(، القراءات)ٕٕٕالقرآف)

ٖٜٕٛ 
(، فضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائل ٖ٘ٔخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواص القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ٧بمد الصامي

 (ٜٔٔالقرآف)
 (ٖ٘ٓالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد الصباغ ٖٜٖٛ

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٕٔٙاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين) ٧بمد الطاىر بن عاشور ٜٖٗٛ
 (ٖٗٔالعلمي)

(، إعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب ٔٔٔالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)إعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب  ٧بمد الطيب إبراىيم ٜٖ٘ٛ
 (ٕٔٔالقرآف)

 (ٕٓ٘ٓالقراءات) ٧بمد الطيب بن ٧بمد العلوم ا٤بدغرم ٜٖٙٛ
 (ٙٚٔالقراءات) ٧بمد العارؼ بن عثماف بن موسى ا٥بررم األكركمي ٜٖٚٛ

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػاز ٖٓ٘ٔاإلعجػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػاين) ٧بمد العفيفي ٜٖٛٛ
 (ٛٚٛ(، اإلعجاز العلمي)ٔ٘ٔٔالبياين)

 (ٚٛٙاإلعجاز العلمي) جاسر٧بمد العفيفي  ٜٜٖٛ
 (ٛٓٓٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد العلمي ٜٖٓٓ
 (ٜٕٚمقاالت عن ا٤بصاحف) ٧بمد العيد ا٣بطراكم ٜٖٔٓ

 (ٓٚٚالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد الغركم ٕٜٖٓ

(، اإلعجػػػػػػػاز ٓٛٗٔالتفسػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػوعي) ٧بمد الغزايل ٖٜٖٓ
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 (ٓٔ٘ٔالبياين)
 (ٖٗكاالبتداء)الوقف  ىػ(٧٘ٙٓبمد الغزنوم، )ت ٜٖٗٓ

ٖٜٓ٘ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٕ٘ٙاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين) ٧بمد الفراف

 (ٕٗٔٔالبياين)
 (ٕٕٗاإلعجاز البياين) ٧بمد الفيومي ٜٖٙٓ
 (ٛ٘اإلعجاز البياين) ٧بمد القادرم ٜٖٚٓ
 (ٜٗأمثاؿ القرآف) ٧بمد القزاز ٜٖٛٓ
 (ٗٙٔمناىج ا٤بفسرين) ٧بمد ا٤بالكي ٜٜٖٓ

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٖٗٛالبيػػػػػػػػػػػػػػاين)اإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز  ٧بمد ا٤ببارؾ ٜٖٓٔ
 (ٙٙٗٔالبياين)

 (ٕٔٔإعراب القرآف) ىػ(٧ٖٖٔٔبمد ا٤بتويل ) ٜٖٔٔ

ٖٜٕٔ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػّب ٘ٓ٘ٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػاين) ٧بمد اجملذكب

 (ٜٛٗٔا٤بوضوعي)

ٖٜٖٔ 
(، أحكػػػػػػػػػػػػػاـ ٖٖٔالتفسػػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػوعي) ٧بمد ابوب إبراىيم أٞبد ا٤بهدم

 (٘ٙٔالقرآف)
 (ٖٔٗٔالقراءات) ٧بمد امودم ٜٖٗٔ
 (ٗ٘التفسّب با٤بأثور) ٧بمد ا٤بختار بن طالب بن ٧بمد الشنقيطي ٜٖ٘ٔ
 (ٖٓ٘القراءات) ٧بمد ا٤بختار كلد أباه ٜٖٙٔ
 (ٖٖٔاإلعجاز البياين) ٧بمد ا٤بدين ٜٖٚٔ
 (ٛٓٙالقراءات) ىػ(٧ٔٔ٘ٓبمد ا٤برعشي ا٤بلقب بساجقلي زاده )ت ٜٖٛٔ
 (ٜٖٔالقراءات) ٧بمد ا٤بسعودم ٜٜٖٔ

ٖٜٕٓ 

(، التفسػػػػػػػػػػػػّب ٖٖٗالتفسػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػوعي) ىػ(ٖٓٗٔ -٧بمد ا٤بصرم البهي )ت 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٛٗا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٚٗا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٛٗٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٜٖٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
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(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٔٚٗا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٚٗا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٚٗا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٗٚٗا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٘ٚٗا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٙٚٗا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٚٚٗا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜٚٗا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٔٛٗا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٓٛٗا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٗٛٗا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٘ٛٗا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٛٚٗا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٛٗا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب  (،ٖٓٗا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)

 (ٕٛٗا٤بوضوعي)
 (ٕٗ٘القراءات) ٧بمد ا٤بغريب األفراين ٕٜٖٔ

ٖٜٕٕ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٖ٘التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب با٤بػػػػػػػػػػػػػػػػػػأثور) ٧بمد ا٤بكي الناصرم

 (ٜٙٗالعلمي)

ٖٜٕٖ 
(، مقػػػػاالت ٖٗمقػػػػاالت عػػػػن ا٤بصػػػػاحف) ٧بمد ا٤بنوين

 (ٕٗعن ا٤بصاحف)
 (ٛٓ٘اإلعجاز البياين) ٧بمد النور قسم السيد إبراىيم ٕٜٖٗ

(، اإلعجػػػػػػػاز ٜٛٓٔالتفسػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػوعي) ٧بمد الواُب ٕٜٖ٘
 (٘ٚٔٔالبياين)

 (ٕٛالوقف كاالبتداء) ٧بمد اليمبلحي ٕٜٖٙ
 (ٓٙٔاإلعجاز العلمي) ٧بمد أ٧بزكف ٕٜٖٚ
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 (ٕٓ٘اإلعجاز البياين) ٧بمد أمْب ا٣بضرم ٕٜٖٛ

ٖٜٕٜ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٚٚأحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ٧بمد أمْب الضناكم

التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب (، ٜٜ٘ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
 (ٕٔ٘ا٤بوضوعي)

 (ٓٗٔالوقف كاالبتداء) ٧بمد أمْب ا٤بقرلء ٖٜٖٓ
 (ٖٛٓمناىج ا٤بفسرين) ٧بمد أمْب بن إبراىيم ٖٜٖٔ
 (ٜٖٚأحكاـ القرآف) ٧بمد أمْب حامد القضاة ٕٖٜٖ
 (ٕٚٗٔالقراءات) ٧بمد أمْب عبد ا زاده ٖٖٜٖ

ٖٜٖٗ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػاز ٚٓ٘ٔالبيػػػػػػػػػػػػاين)اإلعجػػػػػػػػػػػػاز  ٧بمد أمْب ٧بمد أبو شهْب

 (ٗٔٓٔالعلمي)
 (ٕٕٛمناىج ا٤بفسرين) ٧بمد إياز عبد ا٢بميد إبراىيم ٖٜٖ٘

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٘ٙٔالتفسػػػػػػػػػػػػػػػػّب با٤بػػػػػػػػػػػػػػػػػأثور) ٧بمد أيوب ٧بمد يوسف ٖٜٖٙ
 (ٖٓٔبا٤بأثور)

 (ٖٖٙالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد باجاؿ ٖٜٖٚ
 (ٜٜٗٔاإلعجاز البياين) ٧بمد بازم ٖٜٖٛ
 (ٚ٘ٗاإلعجاز العلمي) الطائي٧بمد باسل  ٜٖٜٖ
 (ٜٙٔٔاإلعجاز البياين) ٧بمد باسم ميقاٌب  ٜٖٓٗ

ٖٜٗٔ 

(، التفسػػػػػػػػػػػػّب ٜٔٗالتفسػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػوعي) ٧بمد باقر الصدر
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٜٗا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٔٗٗا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)

 (ٖٕٔٔا٤بوضوعي)
 (ٕٔٔٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد باقر ا٤بوحد األبطحي ٕٜٖٗ
 (ٕٔرسم ا٤بصاحف) بالوايل٧بمد  ٖٜٖٗ
 (ٕمناىج ا٤بفسرين) ٧بمد ٕبّبم إبراىيم ٜٖٗٗ

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٕٚٙٔالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءات) (٧ٖٔ٘ٗبمد ٖبيت بن حسْب ا٤بطيعي )ت ٜٖ٘ٗ
 (ٜٛٚ(، اإلعجاز العلمي)ٓٓٗالعلمي)
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 (ٜٚرسم ا٤بصاحف) ىػ(٧ٔٔ٘ٚبمد بدر اإلسبلـ، )ت  ٜٖٙٗ
 (ٗا٤بفسرين)مناىج  ٧بمد بدرالدين قهوجي ٜٖٚٗ

ٖٜٗٛ 
(، مناسػػػػػػػػػػػػػبات ٜ٘ٗاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػاين) ٧بمد بدرم عبد ا١بليل

 (ٚٛالقرآف)
 (ٕٖٜٔالقراءات) ٧بمد بدكم الشرنببليل ٜٜٖٗ
 (ٕٕٖٔاإلعجاز البياين) ٧بمد بديع ٜٖٓ٘

ٖٜ٘ٔ 

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين) ٧بمد بركات ٞبدم أبو علي
(، ٜ٘٘(، اإلعجػػػػاز البيػػػػاين)ٔٚٛالبيػػػػاين)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٜٗ٘اإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين)
(، ٖٕٔٔ(، اإلعجػاز البيػػاين)ٜٙ٘البيػاين)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػاز ٖٕٗٔاإلعجػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػاين)
 (ٖٜ٘البياين)

 (ٕٗٙالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد بقايل ٕٜٖ٘
 (ٕٙٔمناىج ا٤بفسرين) ٧بمد بكر إ٠باعيل ٖٜٖ٘
 (٘(، مشكل القرآف)ٗمتشابو القرآف) ٧بمد بلسعل ٜٖٗ٘
 (ٖٚمعاين القرآف) ( ى ٖٕ٘ٔبلو بن عثماف بن فودم )ت ٧بمد  ٜٖ٘٘
 (ٖٚالقراءات) ٧بمد بن إبراىيم اآلمدم ٜٖٙ٘
 (ٛٗٙٔ(، القراءات)ٜٜٓٔالقراءات) ٧بمد بن إبراىيم ا٢بضرمي ٜٖٚ٘

ٖٜ٘ٛ 
(، ٜٗٔرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ا٤بصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحف) ٧بمد بن إبراىيم الدنفاسي

(، رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ٜٙٛٔالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)
 (ٜٜٜٔ(، القراءات)ٖٖٗا٤بصاحف)

 (ٙٚٗاإلعجاز العلمي) ٧بمد بن إبراىيم الزىراين ٜٜٖ٘
 (ٕٖمناىج ا٤بفسرين) ٧بمد بن إبراىيم السويد ٜٖٓٙ
 (ٖٚٔٔالقراءات) ٧بمد بن إبراىيم الشاكرم ٜٖٔٙ
 (ٖٙٔالقراءات) ٧بمد بن إبراىيم الشريشي ٕٜٖٙ
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٗٙمناسػػػػػػػػػػػػػػػػػػبات القػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ٧بمد بن إبراىيم الشيباف ٖٜٖٙ
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 (٘ٛٗٔا٤بوضوعي)
 (ٗٙعد اآلم) ٧بمد بن إبراىيم الغريسي ٜٖٗٙ
 (ٜٕٛالقراءات) ٧بمد بن إبراىيم الكوراين ٜٖ٘ٙ
 (٘ٚفضائل القرآف) ٧بمد بن إبراىيم اللحيداف ٜٖٙٙ

(، رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ٜٕٗالوقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف كاالبتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء) ىػ(٧ٜٚٙبمد بن إبراىيم بن عبد ا الولتيٍب، )ت  ٜٖٚٙ
 (ٜٖٙا٤بصاحف)

 (ٖٗأمثاؿ القرآف) ىػ(ٓٗٓٔالبهوٌب، ) ٧بمد بن إبراىيم بن علي ٜٖٛٙ
 (٘ٓٔالتفسّب با٤بأثور) ٧بمد بن أىب بكر ا٤بقدمي ٜٜٖٙ
 (ٖ٘مشكل القرآف) ىػ(٧ٖ٘٘بمد بن ايب ا٢بسن النيسأبورم، )ت  ٜٖٓٚ

ٖٜٚٔ 
٧بمػػػػد بػػػػن أيب القاسػػػػم بػػػػن بػػػػأبوؾ، أبػػػػو الفضػػػػل ا٣بػػػػوارزمي 

 ىػ(ٔٙ٘النحوم اآلدمي )ت 
 (ٜٕٔاإلعجاز البياين)

ٖٜٕٚ 
٧بمػػػػد بػػػػن أيب القاسػػػػم بػػػػن عبػػػػد ا الزعػػػػويل ا٤بعػػػػركؼ بػػػػابن 

 الغريب
 (ٓٚالقراءات)

ٖٜٖٚ 
٧بمػد بػن ايب ااسػن بػن ايب الفػتح أبػو العػبلء الكرمػػاين )ت 

 ىػ( ٓٓٙبعد 
(، ٖٜٗٔ(، القػػراءات)ٜٙٔمعػػاين القػػرآف)

 (ٗٚٛٔالقراءات)
 (ٜٓٙالقراءات) ٧بمد بن أيب بكر الفارسي ٜٖٗٚ
 (ٕٗٓغريب القرآف) ىػ(ٔٛ٘أيب بكر ا٤بديِب األصفهاين، )ت ٧بمد بن  ٜٖ٘ٚ
 (ٕٛٔالوقف كاالبتداء) ىػ( ٧ٔٔٗ٘بمد بن أيب بكر ا٤بعركؼ بساجقلي زاده، )ت ٜٖٙٚ

٧بمد بػن أيب بكػر بػن أيػوب بػن سػعد الزرعػي الدمشػقي ابػن  ٜٖٚٚ
 ىػ(ٔ٘ٚقيم ا١بوزية )ت 

 (ٙٗٗاإلعجاز البياين)

 (ٔٙ٘ٔالقراءات) علي بن مشس الدين الشطي٧بمد بن أيب بكر بن  ٜٖٛٚ

ٖٜٜٚ 
٧بمػػػد بػػػن أيب سػػػارة الكػػػوُب الرؤاسػػػي، أبػػػو جعفػػػر النحػػػوم، 

 ىػ(ٓٚٔ)ت 
(، الوقػػػػػػػػػػػػػػػػػف ٕٓٔالوقػػػػػػػػػػػػػػػػف كاالبتػػػػػػػػػػػػػػػػداء)

 (ٖٓٔكاالبتداء)
 (ٕٚٛٔالقراءات) ٧بمد بن أيب نصر النوزكازم ٜٖٓٛ

ٖٜٛٔ 
٧بمػػػد بػػػن أيب نصػػػر بػػػن عبػػػد ا رضػػػي الػػػدين أبػػػو عبػػػد ا 

 ـٔٔ -ىػ  ٘ٓالكرماين، توُب ُب سنة 
(، ٕٕ٘رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ا٤بصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحف)

(، ٖٖٗ(، القػػػػػػػػػػػراءات)ٔٗٙٔالقػػػػػػػػػػػراءات)
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 (ٜٛٛٔ(، القراءات)ٚ٘ٔٔالقراءات)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٖٖٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) ٧بمد بن أٞبد اإلسكندراين ٕٜٖٛ
 (ٙٚٚ(، اإلعجاز العلمي)ٖٙ٘العلمي)

 (ٖٕٔٔالقراءات) ٧بمد بن أٞبد الربجي ٖٜٖٛ
 (ٜٕٙإعراب القرآف) ٧بمد بن أٞبد البهوٌب ٜٖٗٛ
 (ٕٓٛالقراءات) ٧بمد بن أٞبد ا١بزكيل ٜٖ٘ٛ
 (ٚٚٚاإلعجاز البياين) ٧بمد بن أٞبد ا٣بضّب ٜٖٙٛ
 (ٕٛٛٔالقراءات) ٧بمد بن أٞبد الدمنهورم ٜٖٚٛ
 (٘ٙٛٔالقراءات) ٧بمد بن أٞبد الذىيب ٜٖٛٛ
 (ٜٚ٘القراءات) ٧بمد بن أٞبد الركذبارم ٜٜٖٛ
 (ٕٚٔالقراءات) ٧بمد بن أٞبد السطي ٜٜٖٓ
 (ٕٛٛ(، رسم ا٤بصاحف)ٕٚٛالقراءات) ٧بمد بن أٞبد السوسي ٜٜٖٔ
 (ٜٕٕرسم ا٤بصاحف) ٧بمد بن أٞبد الشاطرم ٕٜٜٖ
 (ٖٓٔالقراءات) ٧بمد بن أٞبد الظاىرم ٖٜٜٖ
 (ٛٚٚٔالقراءات) ٧بمد بن أٞبد العبلؼ ٜٜٖٗ

ٖٜٜ٘ 
(، ٕٖٔ(، القػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)ٖٚٗالقػػػػػػػػػػػػػػػراءات) ىػ(ٓ٘ٓٔ)ت٧بمد بن أٞبد العوُب 

(، ٜٚٙ(القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)ٜٛٗالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)
 (ٜٔ(، رسم ا٤بصاحف)ٔ٘ٚالقراءات)

 (ٖٔٔالقراءات) ٧بمد بن أٞبد الفطايرم ٜٜٖٙ
 (ٕٚٙالقراءات) ٧بمد بن أٞبد ا٤ببلط ٜٜٖٚ

(، ٜٜٚٔ(، القػػػػػػػراءات)ٖٕٓٓالقػػػػػػػراءات) ق(٧ٖٖٔٔبمد بن أٞبد ا٤بتويل )ت  ٜٜٖٛ
 (ٕٓٙٓالقراءات)

 (ٕٔٙالقراءات) ٧بمد بن أٞبد ا٤بسّبم العوُب ٜٜٜٖ
 (ٖٖ٘رسم ا٤بصاحف) ٧بمد بن أٞبد ا٤بصمودم ٓٓٓٗ
 (ٚٙٗالقراءات) ٧بمد بن أٞبد ا٤بعزاكم ٔٓٓٗ
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 (ٜٚٗٔالقراءات) ٧بمد بن أٞبد ا٤بقرم ٕٓٓٗ
 (ٚٚٙٔالقراءات) ٧بمد بن أٞبد ا٤بوصلي ا٤بعركؼ بشعلة ٖٓٓٗ

ٗٓٓٗ 
٧بمد بن أٞبد بن األزىر بن طلحة بػن نػوح األزىػرم ا٥بػركم 

 ق(ٖٓٚ)ت
(، ٜٖٕٔ(، القػػػػػػػراءات)ٖٗٗٔالقػػػػػػػراءات)

(، الناسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ ٚٗٛٔالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)
 (ٕٔٔ(، معاين القرآف)ٕٕٔكا٤بنسوخ)

 (ٕٕٚٔالقراءات) ٧بمد بن أٞبد بن ا٢بسن ا٤بلحاين األشعرم ٘ٓٓٗ
 (ٕٓٔكاالبتداء)الوقف  ىػ(٧ٖٚٗبمد بن أٞبد بن بصخاف، )ت ٙٓٓٗ
 (ٙ٘ٛالقراءات) ٧بمد بن أٞبد بن خليفة ٚٓٓٗ

ٗٓٓٛ 
(، الوقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ٙٔالوقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف كاالبتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء) ىػ(٧ٛٚٔبمد بن أٞبد بن داكد، ابن النجار، )ت

 (ٕٕٛكاالبتداء)
 (ٜٚٚٔالقراءات) ٧بمد بن أٞبد بن زايد ٜٓٓٗ
 (ٕٚٓخواص القرآف) ىػ(٧ٖٜٓبمد بن أٞبد بن سعيد التميمي، )ت ٫بو  ٓٔٓٗ
 (ٔٓٛٔالقراءات) ٧بمد بن أٞبد بن سيار ٔٔٓٗ
 (ٜٛٙٔالقراءات) ٧بمد بن أٞبد بن عبد الرٞبن ٕٔٓٗ

ٖٗٓٔ 

(، ٖٙ(، القػػراءات)ٓٛٔالوقػػف كاالبتػػداء) ىػ( ٧ٖٖٔٔبمد بن أٞبد بن عبد ا الضرير ا٤بتويل، )ت
(، ٕٚٛٔ(، القػػػػػػػػػػػراءات)ٜ٘ٚالقػػػػػػػػػػػراءات)
(، ٕٜٕٔ(، القػػػػػػػراءات)ٕٙٚٔالقػػػػػػػراءات)
(، ٚ(، عػػػػػػػػػػد اآلم)ٕكاالبتػػػػػػػػػػداء)الوقػػػػػػػػػػف 

(، ٕٜٕ(، القػػػػػػػػػػػراءات)ٕٔٗٔالقػػػػػػػػػػػراءات)
 (ٜٛٚالقراءات)

 (ٔٛٔفضائل القرآف) ىػ(٧ٚٛٓبمد بن أٞبد بن علي، ابن جابر )ت  ٗٔٓٗ
 (ٖٜٔفضائل القرآف) ىػ(٧ٜٛٔبمد بن أٞبد بن علي الغيطي )ت  ٘ٔٓٗ

ٗٓٔٙ 
(، ٙٛٔٔالقػػػػػػػراءات)(، ٓٙٔٔالقػػػػػػػراءات) ق(٧ٜٜٔبمد بن أٞبد بن غازم )ت

 (ٖٕٔٔ(، القراءات)ٓٔٛالقراءات)
 (ٖٔٛ(، القراءات)ٕٜ٘ٔالقراءات) ٧بمد بن أٞبد بن ٧بمد ا٤بصمودم ا٤بغريب ٚٔٓٗ
 (ٕٔٚاإلعجاز البياين)٧بمػد بػن أٞبػد بػػن ٧بمػد بػن إبػػراىيم بػن ا٢بسػْب األنصػػارم،  ٛٔٓٗ
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 (ٕٜ٘الشاطيب، ا٤بصرم ٧بيي الدين، أبو بكر، ابن سراقة )

٧بمػػػد بػػػن أٞبػػػد بػػػن ٧بمػػػد بػػػن عبػػػد ا بػػػن حيػػػٓب بػػػن جػػػزم  ٜٔٓٗ
 الكليب الغرناطي

 (ٚٚٚٔالقراءات)

ٕٗٓٓ 
٧بمػػػد بػػػن أٞبػػػد بػػػن ٧بمػػػد بػػػن كيسػػػاف، أبػػػو ا٢بسػػػن النحػػػوم 

 ىػ( ٜٜٕاللغوم، )ت
 (ٓٛالوقف كاالبتداء)

 (ٜٗٗاإلعجاز البياين) ( ى٧ٔٔ٘ٓبمد بن أٞبد بن ٧بمود الكنجي )ت ٕٔٓٗ
 (ٕٕٔٔالقراءات) أٞبد بن مطرؼ٧بمد بن  ٕٕٓٗ
 (ٗٛٛٔالقراءات) ٧بمد بن أٞبد بن يضحاف ٖٕٓٗ
 (٘ٓٛالقراءات) ٧بمد بن أٞبد جبلؿ الدين الي ٕٗٓٗ
 (ٙٚالقراءات) ٧بمد بن أٞبد خليل أفندم الشافعي ا٤بدين ٕ٘ٓٗ
 (ٖٛٙٔالقراءات) ٧بمد بن أٞبد متويل ٕٙٓٗ
 (ٜٜ٘ٔالقراءات) ٧بمد بن أٞبد مفضل ٕٚٓٗ
 (٘ٛغريب القرآف) ىػ(٧ٖٚٓبمد بن إدريس بن علي اليماين، )ت  ٕٛٓٗ

٧بمػػػد بػػػن إسػػػحاؽ بػػػن ٧بمػػػد القونػػػوم، أبػػػو عبػػػد ا صػػػدر  ٜٕٓٗ
 ىػ(ٖٚٙ – ٓٗٙالدين الركمي الصوُب )ت ٫بو 

 (ٖٗ٘اإلعجاز البياين)

 (ٜٜٔبا٤بأثور)التفسّب  ( ى٧ٔ٘ٔبمد بن اسحاؽ بن يسار ا٤بطليب ا٤بدين، )ت ٖٓٓٗ
 (ٙٗالناسخ كا٤بنسوخ) ىػ(٧ٕٛٓبمد بن إ٠باعيل، )ت  ٖٔٓٗ

٧بمػػػػػد بػػػػػن ا٠باعيػػػػػل ابػػػػػن إبػػػػػراىيم بػػػػػن ا٤بغػػػػػّبة أبػػػػػو عبػػػػػد ا  ٕٖٓٗ
 ىػ( ٕٙ٘البخارم، )ت 

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٗالتفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب با٤بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأثور)
 (ٕٙبا٤بأثور)

 (ٖٙٓالتفسّب با٤بأثور) ٧بمد بن إ٠باعيل األمّب بن صبلح، الكحبلين ٖٖٓٗ
 (ٓٙٔالوقف كاالبتداء) ٧بمد بن إ٠باعيل بن ٧بمد، البناكٍب ٖٗٓٗ

٧بمػػػػػد بػػػػػن ا٢بسػػػػػن ا٤بنػػػػػّب بػػػػػن ٧بمػػػػػد بػػػػػن أٞبػػػػػد السػػػػػمنودم  ٖ٘ٓٗ
 األٞبدم األزىرم

 (ٛٔٓٔالقراءات)

ٖٗٓٙ 
(، غريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ٖٙٔمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ( ى٧ٖٕٔبمد بن ا٢بسن بن دريد، أبو بكر اللغوم ) 

 (ٗٙٔالقرآف)
 (ٖٛٗأحكاـ القرآف) بن القاسم٧بمد بن ا٢بسْب  ٖٚٓٗ
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ٖٗٓٛ 
٧بمػػػد بػػػن ا٢بسػػػْب بػػػن بنػػػدار بػػػن منػػػذر الواسػػػطي القبلنسػػػي 

 ق(ٕٔ٘)ت
(، ٘ٔٛ(، القػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)ٜٕٔالقػػػػػػػػػػػػػػػراءات)

 (ٖٛٔ(، القراءات)ٔٚٙٔالقراءات)

ٖٜٗٓ 

٧بمد بن ا٢بسْب بن موسى بػن ٧بمػد بػن موسػى أبػو ا٢بسػن 
 ىػ(ٙٓٗا٤بوسوم العلوم الشريف الرضي )ت 

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٙٔٚالبيػػػػػػػػػػػػػػاين)اإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز 
(، ٖٖ(، متشػػػػػػػابو القػػػػػػػرآف)ٕٛٚٔالبيػػػػػػػاين)

(، معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين ٜٜمشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)
 (ٕٚٔالقرآف)

 (ٜٕ٘أحكاـ القرآف) ٧بمد بن ا٢بوارم، أبو ا٢بوارم ٓٗٓٗ
 (ٖٜالقراءات) ٧بمد بن السرم ا٤بعركؼ بابن السراج ٔٗٓٗ
 (ٖٓٗاإلعجاز البياين) ٧بمد بن الطيب بن ٧بمد، أبو بكر القاضي الباقبلين ٕٗٓٗ
 (ٗٛالناسخ كا٤بنسوخ) ٧بمد بن العباس ا٤بعركؼ بابن ا٢بجاـ، القرف الرابع  ٖٗٓٗ
 (ٜٚخواص القرآف) ٧بمد بن العريب ا٤بلقب ٗبحيي الدين ٗٗٓٗ
 (ٙمشكل القرآف) ٧بمد بن الفخار ا١بذامي ٘ٗٓٗ
 (ٖٖٔرسم ا٤بصاحف) ٧بمد بن ا٤بصباح ٙٗٓٗ
 (ٕٕٔٔالقراءات) ا٤بنيعي ٧بمد بن ا٤بقدـ ٚٗٓٗ

ٗٓٗٛ 
(، ٖ٘ٔٔ(، القػػػػػػػػػػػراءات)ٙٔٚالقػػػػػػػػػػػراءات) ٧بمد بن ا٤بوقع الغزم

 (ٖ٘٘ٔالقراءات)
 (ٙٔٗاإلعجاز العلمي) ٧بمد بن ا٥بادم الشيخ ٜٗٓٗ
 (ٓٛ٘ٔالقراءات) ٧بمد بن بالوشا ٓ٘ٓٗ

(، التفسػػػػػػػػػػػػّب ٗٙ٘التفسػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػوعي) ٧بمد بن بكر بن إبراىيم عابد ٔ٘ٓٗ
 (٘ٙ٘ا٤بوضوعي)

 (ٖٖٛٔالقراءات) ٧بمد بن هباء الدين بلياين ٕ٘ٓٗ
 (ٚٙٗاإلعجاز البياين) ٧بمد بن هبادر الزركشي ٖ٘ٓٗ
 (ٕٖٓالقراءات) ٧بمد بن بّب علي الربكلي ٗ٘ٓٗ
 (ٜٚقواعد التفسّب كأصولو) ىػ( ٧ٜٛٔبمد بن بّب علي الربكوم، )ت  ٘٘ٓٗ
 (ٔٙأسباب النزكؿ) ىػ(ٜٗٓٔحيان ٧بمد بن تاج العارفْب )كاف  ٙ٘ٓٗ
 (ٜٖ٘اإلعجاز البياين) ىػ(٧ٔٗٓٚبمد بن جابر فياض العراقي العلواين )ت ٚ٘ٓٗ
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ٗٓ٘ٛ 
٧بمػػػد بػػػن جريػػػر بػػػن يزيػػػد الطػػػربم أبػػػو جعفػػػر اإلمػػػاـ ا٤بفسػػػر 

 ىػ(ٖٓٔا٤بؤرخ، )ت 
 (ٓٙٔغريب القرآف)

 (ٜٖٛالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد بن حساف مراجم ٜ٘ٓٗ
 (ٖٗٙٔالتفسّب ا٤بوضوعي) حسن الدريعي٧بمد بن  ٓٙٓٗ

ٗٓٙٔ 
(، اإلعجػػػػػػػاز ٕ٘ٛٔالتفسػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػوعي) ٧بمد بن حسن بن عقيل بن موسى الشريف

 (ٕٖٔالبياين)
 (ٔٗعد اآلم) ىػ٧ٙ٘ٙبمد بن حسن بن ٧بمد الفاسي، ا٤بتوَب ُب سنة  ٕٙٓٗ

ٖٗٓٙ 
٧بمػد بػػن حسػن بػػن ٧بمػد بػػن أٞبػد بػػن بػدر الػػدين الشػػافعي 

 ىػ(ٜٜٔٔا٤بشهور با٤بنّب السمنودم، )تاألٞبدم 
(، ٜٜٚ(، القػػراءات)ٕٗالوقػػف كاالبتػػداء)

(، ٖٗ(، القػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)ٜٕٓٔالقػػػػػػػػػػػػػػػراءات)
 (ٜ٘ٔٔالقراءات)

 (ٕٗ٘ٓالقراءات) ٧بمد بن حسْب ٗٙٓٗ
 (ٜٗٔإعراب القرآف) ٧بمد بن حسْب بن ا٢ببيب الشنقيطي ٘ٙٓٗ
 (ٖ٘ٔالقرآف)غريب  ٧بمد بن ٞبد بن عبد ا ايميد ٙٙٓٗ
 (ٜ٘٘ٔالقراءات) ٧بمد بن ٞبداف ٚٙٓٗ
 (ٕٕٔمناىج ا٤بفسرين) ٧بمد بن ٞبود النجدم ٛٙٓٗ
 (ٓٗٛالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد بن ٞبيد بن ٧بمد القرشي ٜٙٓٗ
 (ٖٖ٘القراءات) ٧بمد بن حنبل الشيخ ٓٚٓٗ
 (ٕٕرسم ا٤بصاحف) ىػ٧ٖٔ٘ٚبمد بن خلف ا٢بسيِب ا٢بداد ا٤بتوَب ُب  ٔٚٓٗ

ٕٗٓٚ 
(، أحكػػػػػػػػػػػػػاـ ٜٛ٘التفسػػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػوعي) ٧بمد بن خليفة بن علي التميمي

 (ٕٚٙالقرآف)
 (ٖٚٚٔ(، القراءات)ٕٔ٘ٔالقراءات) ىػ(٧ٜٛٗبمد بن خليل القباقيب ) ت ٖٚٓٗ
 (ٜٜٛالقراءات) ٧بمد بن خليل القشّبم ٗٚٓٗ
 (ٖٔٚرسم ا٤بصاحف) ٧بمد بن خليل بن عمر األربلي ٘ٚٓٗ
 (ٜٔٙالقراءات) العناين٧بمد بن داكد  ٙٚٓٗ

ٗٓٚٚ 
(، فضػػػػػػػػػػػػػػػػائل ٕٗٔمنػػػػػػػػػػػػػػػػاىج ا٤بفسػػػػػػػػػػػػػػػػرين) ٧بمد بن رزؽ بن عبد الناصر الطرىوين

 (ٕٗٛ(، التفسّب با٤بأثور)ٜٗٔالقرآف)
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 (ٙٗٔاإلعجاز العلمي) ٧بمد بن رزيق بن سليماف العوُب ٛٚٓٗ
 (ٕٚٙرسم ا٤بصاحف) ىػ٧ٖٔٔٓبمد بن رسوؿ الربز٪بي، توُب سنة  ٜٚٓٗ
 (ٜٕفضائل القرآف) رياض األٞبد ٧بمد بن ٓٛٓٗ
 (ٖٕٗمقاالت عن ا٤بصاحف) ٧بمد بن زاىد بن ا٢بسن، الكوثرم ٔٛٓٗ

٧بمد بن زيد علي بػن حسػْب ا١ببػائي أبػو عبػد ا الواسػطي  ٕٛٓٗ
 ىػ(ٖٙٓ)ت 

 (ٜٕٓاإلعجاز البياين)

ٖٗٓٛ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٖٙٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين) ٧بمد بن زيلعي ىندم

 (٘ٚا٤بفسرين)(، مناىج ٕٙٓالبياين)
 (ٜٕٓالوقف كاالبتداء) ٧بمد بن زين الدين القيباين ٗٛٓٗ
 (ٖٜٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد بن سريع بن عبدا السريع ٘ٛٓٗ
 (ٖٛ٘ٔاإلعجاز البياين) ٧بمد بن سعد الديل ٙٛٓٗ
 (ٖٚٙالقراءات) ٧بمد بن سعد الشوام ٚٛٓٗ
 (ٕٜٗٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد بن سعد بن عبد الرٞبن آؿ سعود ٛٛٓٗ
 (ٛٚٔالقراءات) ٧بمد بن سعودم بن إبراىيم ٜٛٓٗ
 (ٗٓٚالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد بن سعيد الباركدم ٜٓٓٗ
 (ٜٗٚٔالقراءات) ٧بمد بن سعيد الفوٌب ٜٔٓٗ
 (ٖٖٗرسم ا٤بصاحف) ٧بمد بن سعيد بن عمارة اليبنوين ٕٜٓٗ
 (ٖٛٛالقراءات) ٧بمد بن سبلمة الرشيدم ٖٜٓٗ
 (ٜٕٚٔالقراءات) ٧بمد بن سليماف ا١بمزكرم ٜٗٓٗ
 (ٜٕٛٓالقراءات) ٧بمد بن سليماف ا٢بكرم ٜ٘ٓٗ
 (ٖٓٛٔاإلعجاز البياين) ٧بمد بن سليماف بن ا٢بسن ابن النقيب ٜٙٓٗ
 (ٗٙ(، مشكل القرآف)ٕٚمتشابو القرآف) ىػ(٧ٜٛٚبمد بن سليماف بن سعد الكافيجي، )ت  ٜٚٓٗ
 (٘ٙٔرسم ا٤بصاحف) موسى القيسي ٧بمد بن سليماف بن ٜٛٓٗ
 (ٕٙٗالقراءات) ٧بمد بن سيدم بن ٧بمد األمْب ٜٜٓٗ
 (ٜٗٔأحكاـ القرآف) ٧بمد بن سيدم عبد القادر ٓٓٔٗ
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 (ٔٚٚٔالقراءات) ٧بمد بن سيدم ٧بمد األمْب ٔٓٔٗ
 (ٓٗٔمناىج ا٤بفسرين) ٧بمد بن سيدم ٧بمد موالم ٕٓٔٗ
 (ٕٓٗخواص القرآف) ٧بمد بن شايع العبد العزيز ٖٓٔٗ
 (ٕٖٛالقراءات) ٧بمد بن شحادة الغوؿ ٗٓٔٗ
 (ٖٗٚالقراءات) ٧بمد بن شريح الرعيِب ٘ٓٔٗ

ٗٔٓٙ 
٧بمػػػػد بػػػػن شػػػػريح بػػػػن أٞبػػػػد بػػػػن شػػػػريح بػػػػن يوسػػػػف الػػػػرعيِب 

 اإلشبيلي
 (ٗٙ٘ٔالقراءات)

ٗٔٓٚ 
٧بمػػػد بػػػن شػػػهاب الػػػدين أٞبػػػد بػػػن داكد الدمشػػػقي ا٤بعػػػركؼ 

 بابن ٪بار
 (ٔٔٓٔالقراءات)

 (ٕٖٖرسم ا٤بصاحف) ٧بمد بن صاحل ٛٓٔٗ
 (ٜٕٙالتفسّب با٤بأثور) ٧بمد بن صاحل الرباؾ ٜٓٔٗ

ٗٔٔٓ 

(، أحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ٕٗٔأحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ٧بمد بن صاحل العثيمْب
(، قواعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٔٔالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)

(، ٘ٗ(، قواعد التفسّب كأصولو)ٚكأصولو)
(، خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواص ٖٚٚأحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)

 (ٛٛٔالقرآف)
 (ٗٔٔمناىج ا٤بفسرين) ا٤بديفر٧بمد بن صاحل  ٔٔٔٗ

ٕٗٔٔ 
(، أحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ٕٛٓأحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ٧بمد بن صاحل بن ٧بمد العتيق

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٗٙٗالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)
 (ٖٙٗٔا٤بوضوعي)

ٖٗٔٔ 
(، الوقػػػػػػػػػػػػػػػػػف ٖٕ٘الوقػػػػػػػػػػػػػػػػف كاالبتػػػػػػػػػػػػػػػػداء) ىػ(٧٘ٙٓبمد بن طيفور السجاكندم )ت

 (ٕٕكاالبتداء)
 (ٜ٘ٓالبياين)اإلعجاز  ٧بمد بن عبد الرٞبن، القزكيِب ٗٔٔٗ
 (ٖٛٙالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد بن عبد الرٞبن أبو سيف ا١بهِب ٘ٔٔٗ
 (ٜٓٗالقراءات) ٧بمد بن عبد الرٞبن اإلسكندرم ا٣بليجي ٙٔٔٗ
 (ٚٛٗالقراءات) ٧بمد بن عبد الرٞبن البزركيل ٚٔٔٗ



359 
 

 )اضقدم/اضرشم(  طحل وروده اضطؤضف م

 (ٗٓ٘ٔالقراءات) ٧بمد بن عبد الرٞبن ا٣بليجي ا٢بنفي ٛٔٔٗ

(، ٛ٘٘(، القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)ٖ٘القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءات) ىػ(ٖٖٗٔالرٞبن ا٣بليجي)ت بعد ٧بمد بن عبد  ٜٔٔٗ
 (ٕٙٔٔ(، القراءات)ٙ٘ٙالقراءات)

 (ٛ٘ٔٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد بن عبد الرٞبن الراكم ٕٓٔٗ
 (ٕٖٔمناىج ا٤بفسرين) ٧بمد بن عبد الرٞبن الربيعة ٕٔٔٗ

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٗالتفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب العلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي) ٧بمد بن عبد الرٞبن الشايع ٕٕٔٗ
 (ٖٛٚالعلمي)

(، أحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ٔٔالتفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب با٤بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأثور) ٧بمد بن عبد الرٞبن اليحٓب ٖٕٔٗ
 (ٚٔٔالقرآف)

ٕٗٔٗ 
٧بمػػػػد بػػػػن عبػػػػد الػػػػرٞبن بػػػػن الطفيػػػػل بػػػػن عظيمػػػػة األشػػػػبيلي 

 ق(ٖٗ٘)ت
 (ٖٜٚٔ(، القراءات)ٖٔ٘ٔالقراءات)

 (ٜٖ٘التفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد بن عبد الرٞبن مغراكم ٕ٘ٔٗ

ٕٗٔٙ 

(، ٘ٛ(، القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)ٖٗالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءات) ىػ(ٕٗٔٔالفاسي)ت٧بمد بن عبد السبلـ 
(، الوقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ٕٖٓٔالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)
(، الوقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ٖٔٔكاالبتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء)

 (ٖ(، الوقف كاالبتداء)ٕٔٚكاالبتداء)
 (ٜٛغريب القرآف) ٧بمد بن عبد العزيز ا٣بضّبم ٕٚٔٗ
 (ٖٛٔاإلعجاز البياين) ٧بمد بن عبد العزيز العواجي ٕٛٔٗ
 (ٚٛٔمناىج ا٤بفسرين) الفاحل٧بمد بن عبد العزيز  ٜٕٔٗ
 (ٜٛٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد بن عبد العزيز بن عبدا ا٤بسند ٖٓٔٗ
 (ٖٕٚخواص القرآف) ٧بمد بن عبد القادر ىنادم  ٖٔٔٗ
 (ٜٓ٘(، القراءات)ٗ٘ٗالقراءات) ىػ(٧ٖٕٜٔبمد بن عبد ا الَبمسي )ت بعد  ٕٖٔٗ
 (ٜٓ٘ٔ(، القراءات)ٗٛالقراءات) ىػ(٧ٜٜٛبمد بن عبد ا التنسي )ت ٖٖٔٗ
 (ٚٙأحكاـ القرآف) ٧بمد بن عبد ا الركمي ٖٗٔٗ

ٖٗٔ٘ 
(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٗٙمتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ٧بمد بن عبد ا الصغّب

 (ٗ٘ٔالقرآف)
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 (ٗ٘ٔمناىج ا٤بفسرين) ٧بمد بن عبد ا الفاحل ٖٙٔٗ
 (ٕٙٔالقراءات) ٧بمد بن عبد ا ااسيب ٖٚٔٗ
 (ٖٚٔأحكاـ القرآف) ا الوزرة الدكسرم٧بمد بن عبد  ٖٛٔٗ
 (٘٘ٚاإلعجاز العلمي) ٧بمد بن عبد ا بن إبراىيم ا٣برعاف ٜٖٔٗ
 (ٖٔالناسخ كا٤بنسوخ) ٧بمد بن عبد ا بن أيب النجم ٓٗٔٗ
 (٘٘القراءات) ٧بمد بن عبد ا بن ٞبد السيف ٔٗٔٗ
 (ٕٕٚا٤بصاحف)رسم  ٧بمد بن عبد ا بن عبد ا١بليل، التنسي ٕٗٔٗ

(، منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىج ٚٗالتفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب با٤بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأثور) ٧بمد بن عبد ا بن علي ا٣بضّبم ٖٗٔٗ
 (ٖٕٔا٤بفسرين)

 (ٗ٘رسم ا٤بصاحف) ٧بمد بن عبد ا بن علي بن ٧بمد بن عبد الرٞبن ٗٗٔٗ
 (ٗٙٙالقراءات) ٧بمد بن عبد ا بن مالك ٘ٗٔٗ
 (ٜٛخواص القرآف) ىػ(٧ٚ٘ٓبمد بن عبد ا بن ٧بمد، بن منظور، )ت  ٙٗٔٗ
 (ٕٖٓٔ(، القراءات)ٕٖٗالقراءات) ٧بمد بن عبد ا عبده ٚٗٔٗ
 (ٜٕ٘اإلعجاز البياين) ىػ(ٖٓ٘ٔ-٧ٕٔٛٛبمد بن عبد ا٤بطلب بن كاصل ) ٛٗٔٗ
 (٘٘ٔٔالقراءات) ٧بمد بن عبد ا٤بلك ابن ا٤بقدـ ٜٗٔٗ

ٗٔ٘ٓ 
٧بمػػػػػػد بػػػػػػن عبػػػػػػد ا٤بلػػػػػػك ا٤بنتػػػػػػورم القيسػػػػػػي الغرنػػػػػػاطي، )ت 

 ىػ(ٖٗٛ
 (ٖٓعد اآلم)

 (ٖٕٔفضائل القرآف) ٧بمد بن عبد الوىاب ٔ٘ٔٗ

ٕٗٔ٘ 
(، أحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ٜٚمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىج ا٤بفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرين) ٧بمد بن عبد الوىاب أبياط

(، قواعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٔٔالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)
 (ٖٓٔ(، أحكاـ القرآف)ٕٔكأصولو)

 (ٜٖٗٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد بن عبدا السمهرم ٖ٘ٔٗ
 (ٜٓٗالتفسّب ا٤بوضوعي) ا٤بددييغ٧بمد بن عبدا  ٗ٘ٔٗ
 (ٚٙٛالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد بن عبدا بن صاحل الضالع ٘٘ٔٗ
 (ٕٗٗمقاالت عن ا٤بصاحف) ٧بمد بن عثماف الكنوم ٙ٘ٔٗ
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 (ٕٗفضائل القرآف) ٧بمد بن عثماف بن أيب شيبة ٚ٘ٔٗ
 (ٖ٘كا٤بنسوخ)الناسخ  ىػ(٧ٖٕٙبمد بن عثماف بن مسبح ا٤بعركؼ با١بعد، )ت  ٛ٘ٔٗ

ٜٗٔ٘ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٗٙٙاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) ٧بمد بن علوم العيدركس

 (ٗٔٔٔالبياين)
 (ٓٛٓٔالقراءات) ٧بمد بن علي ابن إماـ ا٤بشهد ٓٙٔٗ
 (ٜٓ٘ٔالقراءات) ٧بمد بن علي التلمساين العبادم ٔٙٔٗ
 (ٜٗ٘ٔالقراءات) ٧بمد بن علي ا١بائي ٕٙٔٗ
 (ٓٛٙٔالقراءات) ٧بمد بن علي ا٢بداد ٖٙٔٗ
 (ٕٓقواعد التفسّب كأصولو) ٧بمد بن علي ا٢بسن كسليماف بن صاحل القرعاكم ٗٙٔٗ
 (ٓٓٛٔالقراءات) ٧بمد بن علي الزشكي ٘ٙٔٗ

ٗٔٙٙ 
٧بمػػػػػد بػػػػػن علػػػػػي الشػػػػػلمغاين أبػػػػػو جعفػػػػػر ا٤بعػػػػػركؼ بػػػػػابن أيب 

 (ٕٕٖالعزاقر )ت 
 (ٜٕ٘ٔاإلعجاز البياين)

 (ٓ٘ٗٔالبياين)اإلعجاز  ٧بمد بن علي الصامل ٚٙٔٗ

(، مناسػػػػػػػػػػػػػبات ٙٗ٘اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػاين) ٧بمد بن علي الصامل ٛٙٔٗ
 (ٕٓٔالقرآف)

 (ٕٔالناسخ كا٤بنسوخ) ٧بمد بن علي الغامدم ٜٙٔٗ
 (ٖٔٓٔاإلعجاز العلمي) ٧بمد بن علي القصاب ٓٚٔٗ
 (ٕٓٓرسم ا٤بصاحف) ىػ ٜ/٧ٛبمد بن علي الكوبياين عاش ُب القرف  ٔٚٔٗ
 (ٜٙالوقف كاالبتداء) ا٤بغريب٧بمد بن علي  ٕٚٔٗ

ٖٗٔٚ 
٧بمد بن علي النجفي الرماحي الشيعي فخر الػدين الطرحيػي 

 ىػ(٘ٛٓٔ، )ت
(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٕ٘ٓغريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)

(، ٕٔ٘(، غريػػػػػػػػب القػػػػػػػػرآف)ٚٛٔالقػػػػػػػػرآف)
 (٘٘غريب القرآف)

 (ٗٔٔالقراءات) ٧بمد بن علي النورم ٗٚٔٗ
 (ٜٕٚٓالقراءات) ٧بمد بن علي الوراؽ ٘ٚٔٗ
 (ٕٓٚالقراءات) ٧بمد بن علي اليعقويب ٙٚٔٗ
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 (ٜٔٚ(، القراءات)ٚٗٔالقراءات) ٧بمد بن علي بالوايل ٚٚٔٗ

٧بمػػػد بػػػن علػػػي بػػػن بأبويػػػو القمػػػي ا٤بعػػػركؼ بالصػػػدكؽ، )ت  ٛٚٔٗ
 ىػ(ٖٔٛ

 (٘ٛالناسخ كا٤بنسوخ)

 (ٜٓٔالتفسّب با٤بأثور) ٧بمد بن علي بن جِب ٜٚٔٗ
 (ٖ٘ٔالتفسّب با٤بأثور) ٧بمد بن علي بن حسن، صديق حسن خاف ٓٛٔٗ
 (ٖٓ٘رسم ا٤بصاحف) ىػ ٧ٖٔ٘ٚبمد بن علي بن خلف ا٢بسيِب، ا٤بتوَب ُب  ٔٛٔٗ
 (ٗٓٔرسم ا٤بصاحف) ٧بمد بن علي بن خلف ا٢بسيِب ا٢بداد ٕٛٔٗ
 (ٖٔعد اآلم) ٧بمد بن علي بن خلف ا٢بسيِب الشهّب با٢بداد ٖٛٔٗ
 (ٙ٘٘ٔ(، القراءات)ٖالقراءات) ٧بمد بن علي بن خلف ا٢بسيِب ا٤بالكي ٗٛٔٗ
 (ٕٖٔٔالقراءات) ٧بمد بن علي بن علواف ٘ٛٔٗ
 (ٕٔٔمناسبات القرآف) ىػ٧ٔٔ٘ٛبمد بن علي بن ٧بمد ا٢بنفي التهانوم، توُب  ٙٛٔٗ

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٛٔٔفضػػػػػػػػػػػػػػػػػػائل القػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ىػ(٧ٕٔ٘ٓبمد بن علي بن ٧بمد الشوكاين )ت  ٚٛٔٗ
 (ٖٗٔبا٤بأثور)

٧بمػػػػػد بػػػػػن أٞبػػػػػد العبػػػػػادم التلمسػػػػػاين ٧بمػػػػػد بػػػػػن علػػػػػي بػػػػػن  ٛٛٔٗ
 ا٤بعركؼ بابن توزنة

 (ٜٖٛالقراءات)

 (٘ٚرسم ا٤بصاحف) ٧بمد بن عمار ا٥بوارم ٜٛٔٗ
 (ٕٖٚالقراءات) ٧بمد بن عمر البقرم ٜٓٔٗ
 (ٓ٘ٔٔالقراءات) ٧بمد بن عمر ا١بوامكي ا٤بصرم ٜٔٔٗ

ٜٕٗٔ 
(، ٜٛٛٔ(، القػػػػػػػراءات)ٓ٘ٙٔالقػػػػػػػراءات) ىػ(٧ٕٚٙبمد بن عمر العمادم )كاف حيان سنة 

(، ٜٗٛٔ(، القػػػػػػػراءات)ٕٜٛٔالقػػػػػػػراءات)
 (ٜ٘ٛٔالقراءات)

ٜٖٗٔ 
(، ٛ٘(، أحكػػػاـ القػػػرآف)ٖٔٗٔالقػػػراءات) ٧بمد بن عمر بن سامل بازموؿ

(، أحكػػػػػػػاـ ٚٗقواعػػػػػػػد التفسػػػػػػػّب كأصػػػػػػػولو)
 (ٜٖٓالقرآف)

 (ٜٕٚالبياين)اإلعجاز  ىػ(٧ٖٓٓبمد بن عمر بن سعيد، أبو عمر، الباىلي )ت  ٜٗٔٗ
 (ٕٕٙأحكاـ القرآف) ٧بمد بن عمر بن عقيل ٜ٘ٔٗ
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 (ٕٕٚٔ(، القراءات)ٔٗٙالقراءات) ىػ(٧ٖٛٙبمد بن عمر بن علي بن أٞبد العمادم )ت ٜٙٔٗ
 (ٕٖٔرسم ا٤بصاحف) ٧بمد بن عمر بن قاسم بن إ٠باعيل البقرم ٜٚٔٗ

ٜٗٔٛ 
(، ٕٖٔٔالقػػػػػػػػػػػراءات)(، ٕٛٔالقػػػػػػػػػػػراءات) ٧بمد بن عوض زايد ا٢برباكم

 (ٚٚٔٔ(، القراءات)ٚٛٛٔالقراءات)
 (ٙٛعد اآلم) ىػ٧ٕٖ٘بمد بن عيسى، ا٤بتوَب سنة  ٜٜٔٗ
 (ٕٖٔالوقف كاالبتداء) ىػ(٧ٗٓٓبمد بن عيسى األندلسي، ا٤بعركؼ با٤بغريب )ت ٕٓٓٗ
 (ٔٔٗاإلعجاز البياين) ٧بمد بن عيسى ا٣بلوٌب الكناين ٕٔٓٗ
 (٘ٓٙالقراءات) ٧بمد بن عيسى الوارثِب ٕٕٓٗ

٧بمػػد بػػن عيسػػى بػػن ٧بمػػود، ا٢بنبلػػي الصػػا٢بي الكنػػاين )ت  ٖٕٓٗ
 ( ىٖ٘ٔٔ

 (ٜٕٜاإلعجاز البياين)

 (ٗٚٗالقراءات) ٧بمد بن غازم السوسي ٕٗٓٗ

ٕٗٓ٘ 
٧بمد بن فرامػرز بػن علػي مػبل خسػرك الركمػي ا٢بنفػي، ا٤بتػوَب 

 ىػ٘ٛٛ
 (ٕٙخواص القرآف)

 (ٜٙالقراءات) ٧بمد بن فوزاف بن ٞبد العمر ٕٙٓٗ

٧بمػػػػػد بػػػػػن قاسػػػػػم بػػػػػن إ٠باعيػػػػػل األزىػػػػػرم ا٤بعػػػػػركؼ بػػػػػالبقرم  ٕٚٓٗ
 ق(ٔٔٔٔ)ت

(، ٗٗٚ(، القػػػػػػػػػػػراءات)ٕ٘ٛٔالقػػػػػػػػػػػراءات)
 (ٙٔٚٔ(، القراءات)٘ٗ٘ٔالقراءات)

 (ٕٔٗرسم ا٤بصاحف) ىػ٧ٖٕٔٗبمد بن قنديل الرٞباين، توُب بعد  ٕٛٓٗ
 (ٙٔقواعد التفسّب كأصولو) ٧بمد بن لطفي الصباغ ٜٕٓٗ
 (ٕٓٔٔالقراءات) ٧بمد بن مبارؾ الغبلين ٕٓٔٗ
 (ٕٙٔاإلعجاز العلمي) ٧بمد بن متبويل بن غريب ا٤بصرم ٕٔٔٗ

ٕٕٗٔ 
(، خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواص ٖٚخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواص القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ىػ( ٧٘ٓ٘بمد بن ٧بمد  أبو حامد الغزايل، )ت 

 (ٖٙ(، خواص القرآف)ٙٔٔالقرآف)

اإلعجػػػػػاز (، ٛٛقواعػػػػػد التفسػػػػػّب كأصػػػػػولو) ٧بمد بن ٧بمد أبو شهبة ٖٕٔٗ
 (ٖٓٚالبياين)

 (ٕٖٔرسم ا٤بصاحف) ٧بمد بن ٧بمد األصبهاين ٕٗٔٗ
 (ٜٖٗٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد بن ٧بمد األمْب األنصارم ٕ٘ٔٗ
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 (ٖٓٛالقراءات) ٧بمد بن ٧بمد البوغاين ٕٙٔٗ
 (ٜٛٓٔالقراءات) ٧بمد بن ٧بمد التربيزم ٕٚٔٗ
 (ٖٓٔٔالقراءات) ٧بمد بن ٧بمد التفرشي ٕٛٔٗ
 (ٜٙرسم ا٤بصاحف) ىػ٧ٔٓٗٓبمد بن ٧بمد ا٢باج التلمساين، توُب ُب سنة  ٜٕٔٗ
 (ٖٜٛٔالقراءات) ٧بمد بن ٧بمد ا٣براز ٕٕٓٗ
 (ٜٙٙالقراءات) ٧بمد بن ٧بمد الرفاعي ٕٕٔٗ
 (ٕٖٙرسم ا٤بصاحف) ٧بمد بن ٧بمد الشريشي ا٣براز ٕٕٕٗ
 (ٕٔ٘ٔ(، القراءات)ٕٔٛٔالقراءات) ىػ(٧ٕٔ٘ٓبمد بن ٧بمد الطباخ )كاف حيان سنة  ٖٕٕٗ
 (ٖٚٗٔ(، القراءات)ٕٔٓٔالقراءات) ىػ(٧ٜٕٙبمد بن ٧بمد العدكم )ت ٕٕٗٗ

ٕٕٗ٘ 
(، خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواص ٚ٘خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواص القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ىػ( ٧٘ٓ٘بمد بن ٧بمد الغزايل )حجة اإلسبلـ( )ت 

 (ٔٗٔالقرآف)
 (ٖٖٓالقراءات) ٧بمد بن ٧بمد الفلنقي ٕٕٙٗ
 (ٜٜٙٔالقراءات) ٧بمد بن ٧بمد ا٤بصمودم ٕٕٚٗ
 (ٙٗمعاين القرآف) ىػ( ٧ٜٔٔٔبمد بن ٧بمد ا٤بغريب التفبلٌب األزىرم )ت  ٕٕٛٗ
 (ٙٓٗالقراءات) ٧بمد بن ٧بمد ا٤بلقب هببليل اإلبيارم ٜٕٕٗ
 (ٕٗٔٔ(، القراءات)ٔ٘٘ٔالقراءات) ىػ(٧ٛ٘ٚبمد بن ٧بمد النويرم) ت ٖٕٓٗ
 (ٖٜٙالقراءات) ٧بمد بن ٧بمد الونائي ٖٕٔٗ

ٕٖٕٗ 
(، رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ٕٖ٘رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ا٤بصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحف) ىػ(٧ٚٔٛبمد بن ٧بمد بن إبراىيم الشريشي ا٣براز، )ت 

(، رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ٗٔٔا٤بصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحف)
 (ٖٕٔا٤بصاحف)

 (ٜٕ٘ٔالقراءات) ٧بمد بن ٧بمد بن آجرـك ٖٖٕٗ

ٕٖٗٗ 
٧بمػػػػد بػػػػن ٧بمػػػػد بػػػػن أٞبػػػػد سػػػػيف اإلسػػػػفراييِب تػػػػاج الػػػػدين 

 ىػ( ٗٛٙا٤بعركؼ بالفاضل، )ت 
 (ٕٕٛإعراب القرآف)

ٕٖٗ٘ 
٧بمػػد بػػن ٧بمػػد بػػن النعمػػاف بػػن عبػػد السػػبلـ العكػػربم، أبػػو 

 ىػ(ٖٔٗعبد ا ا٤بفيد، كيعرؼ بابن ا٤بعلم ) 
 (ٕٙٓٔاإلعجاز البياين)
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 (ٖٖٔٔالقراءات) ٧بمد بن ٧بمد بن جابر ا٤بصرم ٖٕٙٗ
 (ٜٕ٘الوقف كاالبتداء) ٧بمد بن ٧بمد بن خليفة أبو سعيد ٖٕٚٗ
 (ٕمعاين القرآف) ا١بليل، الوطواط٧بمد بن ٧بمد بن عبد  ٖٕٛٗ

ٕٖٜٗ 
٧بمػػػػد بػػػػن ٧بمػػػػد بػػػػن عبػػػػد الرشػػػػيد، السػػػػجاكندم )ت ٫بػػػػو 

 ىػ(ٓٓٙ
 (ٕٕ٘الوقف كاالبتداء)

 (ٕٕٙٔالقراءات) ٧بمد بن ٧بمد بن عبد ا الرٞباين ٕٓٗٗ
 (ٕٚٚالوقف كاالبتداء) ٧بمد بن ٧بمد بن علي، ابن غازم ٕٔٗٗ

ٕٕٗٗ 
الشػػػػػهّب بػػػػػأيب عياشػػػػػة  ٧بمػػػػػد بػػػػػن ٧بمػػػػػد بػػػػػن علػػػػػي البيػػػػػومي

 الدمنهورم
 (ٕٗٚٔالقراءات)

ٕٖٗٗ 

٧بمػد بػػن ٧بمػػد بػن عمػػر بػػن ا٢بسػػْب بػن ا٢بسػػن فخػػر الػػدين 
 ىػ(ٙٓٙأبو عبد ا البكرم الرازم الشافعي )ت

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٛٔالتفسػػػػػػػػػػػػػػػػػّب العلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػي)
(، ٙٔ(، مشػػػػػػػكل القػػػػػػػػرآف)ٕٜٖالعلمػػػػػػػي)

(، متشػػػػػػػػػػػػػػابو ٘ٙٓٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين)
(، ٕٗٔ(، مشػػػػػػػػػكل القػػػػػػػػػرآف)ٖ٘القػػػػػػػػػرآف)

(، خػػػػػػػػػػػػػػػػػواص ٖٚٓالتفسػػػػػػػػػػػػػػػػػّب با٤بػػػػػػػػػػػػػػػػػأثور)
 (ٜ٘٘ٔ(، اإلعجاز البياين)ٔ٘القرآف)

ىػػ ٧ٚٛٓبمد بػن ٧بمػد بػن ٧بمػد السػمرقندم، تػوُب ُب سػنة  ٕٗٗٗ
 ـٜٚٙٔ -

 (ٔ٘ٔرسم ا٤بصاحف)

 (ٜ٘ٔرسم ا٤بصاحف) ٧بمد بن ٧بمد بن ٧بمد الشوقي الببلين ٕ٘ٗٗ

ٕٗٗٙ 
(، فضػػػػػػػػػػػػػػػػػػائل ٜٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػي) ىػ(٧٘ٓ٘بمد بن ٧بمد بن ٧بمد الغزايل )ت 

 (ٜٚالقرآف)

ٕٗٗٚ 
٧بمد بن ٧بمػد بػن ٧بمػد بػن إبػراىيم بػن عبػد ا٣بػالق النػويرم 

 ىػ(ٚ٘ٛا٤بصرم ا٤بالكي)ت
 (ٛٓٔٔ(، القراءات)ٕٙٓٔالقراءات)

ٕٗٗٛ 

٧بمػػػد بػػػن ٧بمػػػد بػػػن ٧بمػػػد بػػػن ٧بمػػػد بػػػن علػػػي بػػػن يوسػػػف 
العمػػرم ا١بػػزرم الدمشػػقي ٍب الشػػّبازم مشػػس الػػدين ا٤بعػػركؼ 

 ىػ( ٖٖٛبابن ا١بزرم )ت

(، ٚٔٙ(، القػػػػػػػػػػػراءات)ٕٓٙٔالقػػػػػػػػػػػراءات)
(، ٕٓٙ(، القػػػػػػػػػػػراءات)ٖٕٛٔالقػػػػػػػػػػػراءات)
(، ٕ٘ٛ(، القػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)ٜٓ٘القػػػػػػػػػػػػػػػراءات)
(، ٕٚٓٔ(، القػػػػػػػراءات)ٗٙٓٔالقػػػػػػػراءات)
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(، ٖٕٓٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين)
(، ٛٔٗ(، القػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)ٕٙٔالقػػػػػػػػػػػػػػػراءات)
(، ٖٛٔٔ(، القػػػػػػػػػػػراءات)٘٘ٔالقػػػػػػػػػػػراءات)
(، ٜٔٛٔ(، القػػػػػػػراءات)ٕٚ٘ٔالقػػػػػػػراءات)
(، ٕٔٛٔ(، القػػػػػػػراءات)ٜٕ٘ٔالقػػػػػػػراءات)

(، ٜٔ٘ٔالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)
(، ٕٗٓٓ(القػػػػػػػػػػػػراءات)ٖٙٙٔالقػػػػػػػػػػػػراءات)

(، ٕٔالوقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف كاالبتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء)
(، الوقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ٜٓٔٔالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)

(، ٕٓٓٔ(، القػػػػػػػػػػػراءات)ٛٚٔكاالبتػػػػػػػػػػػداء)
(، ٕٖٚٔ(، القػػػػػػػػػػػراءات)ٖٓٛالقػػػػػػػػػػػراءات)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٜٓٔٔالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)
(، ٗٓٔ(، فضػػػػػػػائل القػػػػػػػرآف)ٕٗٚالبيػػػػػػػاين)

(، الوقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ٔٗحف)رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ا٤بصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
(، رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ٖٕٔكاالبتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء)

(، ٜٔٔ(، القػػػػػػػػػػػػراءات)ٖٙٚا٤بصػػػػػػػػػػػػاحف)
(، ٜٙ٘(، القػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)ٜٖٛالقػػػػػػػػػػػػػػػراءات)
(، ٕٖٔ(، القػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)ٜٙٔالقػػػػػػػػػػػػػػػراءات)
(، ٕ٘٘ٔ(، القػػػػػػػراءات)ٕٖٕٔالقػػػػػػػراءات)

(، ٕ٘ٔرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ا٤بصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحف)
(، ٜٗٙٔ(، القػػػػػػػػػػػراءات)ٛٙٗالقػػػػػػػػػػػراءات)
(، ٙٓٔٔالقػػػػػػػػػػػراءات)، (ٜ٘ٙالقػػػػػػػػػػػراءات)

 (ٖٙٓٔالقراءات)

٧بمػػد بػػن ٧بمػػد بػػن ٧بمػػد ىػػبلؿ الشػػافعي األبيػػارم )ت بعػػد  ٜٕٗٗ
 ىػ(ٖٖٗٔ

 (٘٘٘ٔ(، القراءات)ٖٖٖالقراءات)

 (ٕٔٔالوقف كاالبتداء) ىػ( ٧ٖٖٖبمد بن ٧بمد بن ٧بمود أبو منصور ا٤باتريدم ) ٕٓ٘ٗ
 (ٕٜٚاإلعجاز البياين) ىػ(٧ٕٕٛبمد بن ٧بمد بن ٧بمود البخارم )ت  ٕٔ٘ٗ



367 
 

 )اضقدم/اضرشم(  طحل وروده اضطؤضف م

 (ٗ٘ٙٔالقراءات) ميموف البلوم القضاعي الغرناطي٧بمد بن ٧بمد بن  ٕٕ٘ٗ
 (٘٘ٙاإلعجاز البياين) ٧بمد بن ٧بمد حزاـ ٖٕ٘ٗ
 (ٕٕٕٔالقراءات) ٧بمد بن ٧بمد ماضور ٕٗ٘ٗ
 (ٔٓٙٔالقراءات) ٧بمد بن ٧بمود ٕ٘٘ٗ

(، ٛ٘ٚ(، القػػػػػػػػػػػراءات)ٖٕٚٔالقػػػػػػػػػػػراءات) ىػ(٧ٚٛٓبمد بن ٧بمود السمرقندم )ت ٫بو  ٕٙ٘ٗ
 (ٕٗٔٔالقراءات)

 (ٜ٘ٗالقراءات) ٧بمد بن ٧بمود الشّبازم ٕٚ٘ٗ
 (ٕٕٚخواص القرآف) ٧بمد بن ٧بمود بن حاجي الشركاين ٕٛ٘ٗ
 (ٖٖٕٔالقراءات) ٧بمد بن ٧بمود بن حسن بن سليماف ٜٕ٘ٗ
 (ٖٔرسم ا٤بصاحف) ٧بمد بن ٧بمود بن عيسى األنصارم الغنيمي ٕٓٙٗ
 (ٕٗٙاإلعجاز البياين) ىػ(٧ٙٛٛبمد بن ٧بمود بن ٧بمد، األصفهاين )ت  ٕٔٙٗ
 (ٓٚالوقف كاالبتداء) (٧ٚٛٓبمد بن ٧بمود بن ٧بمد السمرقندم، )ت ٕٕٙٗ
 (ٔٙ٘ٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد بن ٧بمود خوجة ٖٕٙٗ
 (ٖٚٔاإلعجاز البياين) ٧بمد بن ٧بمود فجاؿ ٕٗٙٗ
 (ٛٗالتفسّب با٤بأثور) ٧بمد بن مرشود ا٤برشود ٕ٘ٙٗ

ٕٗٙٙ 
ا٢بسػػػػيِب الشػػػػهاكم الدسػػػػوقي األزىػػػػرم  ٧بمػػػػد بػػػػن مصػػػػطفى

 النقشبندم
 (ٖٜٚالقراءات)

 (ٕ٘ٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد بن مصطفى بكرم بن ٧بمد السيد ٕٚٙٗ
 (٘ٙالوقف كاالبتداء) (٧ٔٔٓٓبمد بن مبل ٧بامد، عثماين )ت ٕٛٙٗ
 (ٖٔٚٔالقراءات) ٧بمد بن موسى الكتاين ٜٕٙٗ
 (ٓٚٗاإلعجاز البياين) ىػ(ٚٔٛ ٧بمد بن يعقوب الفّبكز أبادم )ت ٕٓٚٗ

ٕٗٚٔ 
٧بمػػد بػػن يعقػػوب بػػن ٧بمػػد بػػن يعقػػوب بػػن إبػػراىيم الفػػّبكز 

 ىػ( ٚٔٛ -ىػ ٜٕٚابادم ٦بد الدين أبو طاىر الشّبازم )
 (ٗٔ(، معاين القرآف)ٕٙفضائل القرآف)

 (ٕٚ٘القراءات) ٧بمد بن يوسف أطفيش ٕٕٚٗ
 (ٓٚٔا٤بصاحف)رسم  ٧بمد بن يوسف اطفيش ]إباضي[ ٖٕٚٗ
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 (ٙرسم ا٤بصاحف) ٧بمد بن يوسف التماـ التينملي ٕٗٚٗ
 (ٜٛرسم ا٤بصاحف) ٧بمد بن يوسف التملي ٕ٘ٚٗ
 (٘٘ٔرسم ا٤بصاحف) ٧بمد بن يوسف ا١بنايب ٕٙٚٗ
 (ٕٓٚٔالقراءات) ٧بمد بن يوسف الدمياطي ٕٚٚٗ

(، مقػػػػػػػػاالت عػػػػػػػػػن ٕٗا٤بصػػػػػػػػػاحف)رسػػػػػػػػم  ٧بمد بن يوسف بن أٞبد بن معاذ ا١بهِب القرطيب ٕٛٚٗ
 (ٕٚٔا٤بصاحف)

ٕٜٗٚ 
(، التفسػػػػػػػػػّب ٔٚٗٔالتفسػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػوعي) ٧بمد بو الركايح

 (ٓٓٗٔا٤بوضوعي)
 (ٜ٘مناىج ا٤بفسرين) ٧بمد بو طربوش ٕٓٛٗ
 (ٗٓٗأحكاـ القرآف) ٧بمد بولوز ٕٔٛٗ
 (ٛٙ٘ٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ىػ(٧ٔٗٓٚبمد تقي الشيعي شريعٍب ) ٕٕٛٗ
 (ٛ٘ٔالتفسّب ا٤بوضوعي) اليزدم٧بمد تقي  ٖٕٛٗ
 (ٙٓٚالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد توحيد عبد الصمد ٕٗٛٗ
 (٘ٚٓٔاإلعجاز العلمي) ٧بمد توفيق ٕ٘ٛٗ
 (ٓٙاإلعجاز العلمي) ٧بمد توفيق النوافلة ٕٙٛٗ
 (ٗٚٗاإلعجاز العلمي) ٧بمد توفيق صدقي ٕٚٛٗ

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٓٛٔأحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ٧بمد توفيق عويضة ٕٛٛٗ
 (ٖٔٛا٤بوضوعي)

 (ٕٔٙالتفسّب ا٤بوضوعي) مشرؼ–٧بمد توفيق عويضة  ٜٕٛٗ
 (ٜٕٙالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد ثركت ٧بمد أبو زيد ا١بوىرم ٜٕٓٗ
 (ٗٙٛاإلعجاز البياين) ٧بمد جابر فياض ٜٕٔٗ
 (ٜٔٔٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد جاد ا٤بوىل ٕٜٕٗ

ٕٜٖٗ 
(، إعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب ٛٗالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)إعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب  ٧بمد جعفر الشيخ إبراىيم الكرباسي

 (ٜٕٗ(، إعراب القرآف)ٓٔٔالقرآف)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ٛٚٗاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػي) ٧بمد جعفر ٧بيسن ٜٕٗٗ
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 (ٖٔٚا٤بوضوعي)
 (ٔٛٙالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد جليك ٜٕ٘ٗ

ٕٜٗٙ 

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٖٔ٘اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) ٧بمد ٝباؿ الدين الفندم
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٕٚالعلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٕٙٓٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)

(، ٔٛٚ(، اإلعجػاز العلمػي)ٓٔٚالعلمي)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٖٖٓاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي)

(، ٜ٘ٚ(، اإلعجػاز العلمػي)ٜ٘ٗالعلمي)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٖٜٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي)

 (ٕٜٛالعلمي)

(، خػػػػػػػػػػػػواص ٔٛٛالتفسػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػوعي) ٧بمد ٝبيل ا٢بباؿ، كميض رمزم العمرم ٜٕٚٗ
 (ٓٙٔالقرآف)

ٕٜٗٛ 

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٜٗ٘اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) ؿ٧بمد ٝبيل عبد الستار ٝبيل ا٢ببا
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٛٗالعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػددم)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٜٙٚا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)

(، ٕ٘ٛ(، اإلعجػاز العلمػي)ٓٗٙالعلمي)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٗ٘ٔخػػػػػػػػػػػػػػػػواص القػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٛ٘٘العلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٜٙٚا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
( ، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٓٗٙالعلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي)

(، ٗ٘ٔ(، خػػػػػواص القػػػػػرآف)ٕ٘ٛالعلمػػػػػي)
 (ٛ٘٘اإلعجاز العلمي)

 (ٕٙ٘التفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد حامد ا٢بضّبم ٜٜٕٗ

ٖٗٓٓ 
٧بمػػػػػػػػد حبيػػػػػػػػب ا بػػػػػػػػن ٧بمػػػػػػػػد بػػػػػػػػن عبػػػػػػػػد ا بػػػػػػػػن أٞبػػػػػػػػد 

 ىػ(ٖ٘ٗٔالشنقيطي)ت
(، ٓٗ(، رسػػػم ا٤بصػػػاحف)ٜٕٗالقػػػراءات)

 (ٕٛٔ(،غريب القرآف)ٖٙٔمعاين القرآف)
 (ٖٜٓٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد حزمي حاج أٞبد ٖٔٓٗ
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ٖٕٗٓ 

(، التفسػػػػػػػػػػػػّب ٕٖٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػوعي)التفسػػػػػػػػػػػػّب  ٧بمد حسن أبو دنيا
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖ٘٘ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٙٗٚا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٚ٘ٚا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٗٙٚا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)

(، ٖٜٛ(، اإلعجػاز العلمػي)ٖٓ٘العلمي)
(، اإلعجػػػػػػػاز ٛٙٗٔالتفسػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػوعي)

 (ٜٜٙالعلمي)
 (ٜٙٗالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد حسن أٞبد حسن ٖٖٓٗ
 (ٙٓٓٔاإلعجاز العلمي) مصي٧بمد حسن ا٢ب ٖٗٓٗ
 (ٕٔٛإعراب القرآف) ٧بمد حسن الشريف ٖ٘ٓٗ

ٖٗٓٙ 
٧بمد حسن بن ٧بمد تقي بن ٧بمػد سػعيد بػن ٧بمػد صػادؽ 
بػػػن أيب القاسػػػم بػػػن ٧بمػػػد بػػػاقر ا٤بوسػػػوم اليػػػزدم األصػػػفهاين 

 ىػ(ٖٕٙٔ)ت 

 (ٕٕٚاإلعجاز البياين)

 (ٖ٘٘اإلعجاز البياين) ٧بمد حسن بيومي شرشر ٖٚٓٗ
 (ٕ٘ٓٔاإلعجاز البياين) ٧بمد حسن حسن غراب ٖٛٓٗ

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٗ٘٘اإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين) ٧بمد حسن شرشر ٜٖٓٗ
 (ٖٗٔٔالبياين)

 (ٖٓٔاإلعجاز البياين) ٧بمد حسن صاحيب ٖٓٔٗ
 (ٕٖٔإعراب القرآف) ٧بمد حسن صادؽ حسن عبد ا ٖٔٔٗ
 (ٜٖٚأحكاـ القرآف) ٧بمد حسن عبد الغفار ٕٖٔٗ
 (ٛٔٚاإلعجاز البياين) عواد٧بمد حسن  ٖٖٔٗ
 (ٜٚٓاإلعجاز البياين) ىػ(٧ٖٔٓٙبمد حسن فرج ) ٖٗٔٗ

ٖٗٔ٘ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٜٖٓاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين) ٧بمد حسن قنديل

 (ٜ٘ٙ(، اإلعجاز العلمي)ٕٛٗالعلمي)
 (ٖٙٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد حسن ٧بمد عبد الرٞبن ٖٙٔٗ
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ٖٗٔٚ 
اإلعجػػػػػػػػػػػػاز (، ٜٖٗٔاإلعجػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػاين) ٧بمد حسن ىيتو

 (ٚٚٛالعلمي)
 (ٗٚٔاإلعجاز العلمي) ٧بمد حسِب يوسف ٖٛٔٗ
 (ٜٙٚاإلعجاز البياين) ٧بمد حسوف صاحل ا١ببورم ٜٖٔٗ

ٖٕٗٓ 
(، منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىج ٔٚمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىج ا٤بفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرين) ٧بمد حسْب الذىيب

 (ٜٖٔا٤بفسرين)

ٖٕٗٔ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٔ٘اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػػػاين) ٧بمد حسْب الطباطبائي

 (ٔ٘ٗٔا٤بوضوعي)
 (ٜٚٔمناىج ا٤بفسرين) حسْب القداُب ٧بمد ٕٕٖٗ

ٖٕٖٗ 

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٜٖٕاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين) ٧بمد حسْب سبلمة
(، ٖٓ(، إعػػػػػػػػػػراب القػػػػػػػػػػرآف)ٙٚ٘البيػػػػػػػػػػاين)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٖ٘ٙاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين)
(، ٖٙٙ(، اإلعجػػػػاز البيػػػػاين)ٜٖٙالبيػػػػاين)

(، إعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب ٖٗأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباب النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزكؿ)
(، ٖٚٙ(، اإلعجػػػػػػػاز البيػػػػػػػاين)ٓٗالقػػػػػػػرآف)

(، إعػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب ٖٓٚالبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين)اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػاز 
(، ٖ٘(، أسػػػػػػػػػػػػباب النػػػػػػػػػػػػزكؿ)ٖٗالقػػػػػػػػػػػػرآف)

(، إعػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب ٖٛٙاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين)
(، ٜٜٗ(، اإلعجػػػػػػػاز البيػػػػػػػاين)٘ٗالقػػػػػػػرآف)

 (ٜٚٔفضائل القرآف)

ٖٕٗٗ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٓٙأمثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ٧بمد حسْب علي الصغّب

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٕٛٓٔالبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين)
 (ٕٔٛٔالبياين)

(، التفسػػػػػػػػػػػػّب ٘ٓٙوضػػػػػػػػػػػػوعي)التفسػػػػػػػػػػػػّب ا٤ب ٧بمد حسْب فضل ا ٕٖ٘ٗ
 (ٕٕٕا٤بوضوعي)

 (ٗ٘ٔمقاالت عن ا٤بصاحف) ٧بمد حسيِب عبد العزيز ٕٖٙٗ
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 (ٖٕقواعد التفسّب كأصولو) ٧بمد ٞبد زغلوؿ ٕٖٚٗ

(، الناسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ ٕٕٛأحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ٧بمد ٞبزة ٕٖٛٗ
 (ٗٚٔكا٤بنسوخ)

ٖٕٜٗ 
(، أسػػػػػػػػػباب ٕٙٔٔالتفسػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػوعي) ٧بمد ٞبزة السعداكم

 (ٜٙالنزكؿ)

ٖٖٗٓ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٖٛاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػي) ٧بمد ٞبزة ا٤بصرم

 (ٜالعلمي)
 (ٕٕ٘مقاالت عن ا٤بصاحف) ٧بمد ٞبزة عبد ا ٖٖٔٗ

ٖٖٕٗ 
(، مقػػػػاالت ٚٗمقػػػػاالت عػػػػن ا٤بصػػػػاحف) ٧بمد ٞبيد ا

(، رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ٖٚٔعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ا٤بصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحف)
 (ٖٗ٘ا٤بصاحف)

 (ٖٛٔاإلعجاز البياين) ٧بمد حنيف فقيهي ٖٖٖٗ

ٖٖٗٗ 

(، مقػػػاالت عػػػن ٚٙٙالتفسػػػّب ا٤بوضػػػوعي) اجملايل٧بمد خازر 
(، مقػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت عػػػػػػػػػػػػػػػػػن ٜٜٔا٤بصػػػػػػػػػػػػػػػػػاحف)
(، مقػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت عػػػػػػػػػػػػػػػػػن ٖٗٓا٤بصػػػػػػػػػػػػػػػػػاحف)

 (ٖٖٚا٤بصاحف)

(، ٙ٘مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ا٤بصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحف) ٧بمد خالد منصور ٖٖ٘ٗ
 (ٖٜٔٔالقراءات)

 (ٛٓٚٔالقراءات) ٧بمد خاف ٖٖٙٗ
 (ٖٕٕاإلعجاز العلمي) ٧بمد خلف الغمراكم ٖٖٚٗ
 (ٜٓٔٔاإلعجاز البياين) أٞبد٧بمد خلف ا  ٖٖٛٗ
 (ٕٔاإلعجاز البياين) ٧بمد خليل إبراىيم ٜٖٖٗ
 (ٚٓٚالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد خليل جيجك ٖٓٗٗ
 (ٜٖٓالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد خليل ٧بمد ٧بسن ٖٔٗٗ
 (ٕ٘٘ٔالقراءات) ٧بمد خليل نصر ا فراج ٕٖٗٗ
 (ٜٙ٘التفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد خّب رمضاف يوسف ٖٖٗٗ
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 (ٕٜٓالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد خّب عدكم ٖٗٗٗ
 (ٜٜخواص القرآف) ٧بمد دانشيار ٖ٘ٗٗ
 (ٚٙٔاإلعجاز العلمي) ٧بمد داككد ا١بزائرم ٖٙٗٗ

ٖٗٗٚ 
(، اإلعجػػػػػػػاز ٓٙٓٔالتفسػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػوعي) ٧بمد درنيقة

 (ٕٔٚالعلمي)
 (ٚٚأمثاؿ القرآف) ٧بمد دركيش ٖٛٗٗ

ٖٜٗٗ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٗٚٛالعلمػػػػػػػػػػػػػي)اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز  ٧بمد دركيش ا٣بطيب

 (ٖٛٗٔالبياين)
 (ٕٕٚالقراءات) ٧بمد دريره ٖٓ٘ٗ

ٖٗ٘ٔ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٜٔ٘اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) ٧بمد دكدح

 (ٓٔٓٔالعلمي)
 (ٜٙٗٔاإلعجاز البياين) ٧بمد ديب ٞبود ا١باجي ٕٖ٘ٗ

ٖٖٗ٘ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػاز ٖٔٗٔاإلعجػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػاين) ٧بمد راتب النابلسي

 (ٜٜٚالعلمي)(، اإلعجاز ٜٜٔالعلمي)

ٖٗ٘ٗ 
(، أمثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ٕٕمناسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبات القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ٧بمد رأفت سعيد

 (ٕٗ(، مناسبات القرآف)ٖ٘القرآف)

ٖٗ٘٘ 

(، مقػػػػػػاالت عػػػػػػػن ٓٛ٘اإلعجػػػػػػاز البيػػػػػػػاين) ٧بمد رجب البيومي
(، مقػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت عػػػػػػػػػػػػػػػػػن ٓٓٔا٤بصػػػػػػػػػػػػػػػػػاحف)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٖٜٔا٤بصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحف)
 (ٖٙٛالبياين)

 (ٕٙٛرسم ا٤بصاحف) ٧بمد رجب فرجاين ٖٙ٘ٗ
 (ٔٔٔٔاإلعجاز البياين) رزؽ شعّب٧بمد  ٖٚ٘ٗ
 (ٖٛ٘التفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد رزيق قبل الرحيلي ٖٛ٘ٗ

ٖٜٗ٘ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػّب ٚٙ٘ٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػاين) ٧بمد رشيد رضا

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٚٙ٘ٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
 (ٜٛٙالبياين)
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 (ٚٚقواعد التفسّب كأصولو) ٧بمد رضا ا٢بساين ٖٓٙٗ
 (ٕٖالبياين)اإلعجاز  ٧بمد رضا ا٢بسن ٖٔٙٗ

ٖٕٗٙ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜٛ٘اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػي) ٧بمد رضا ا٢بسيِب

 (ٜٙٔ(، خواص القرآف)ٕٖٜا٤بوضوعي)
 (ٜٙخواص القرآف) ٧بمد رضا ا٢بكيمي ٖٖٙٗ
 (ٔ٘ٓٔاإلعجاز البياين) ٧بمد رضا الشخص ٖٗٙٗ
 (ٖٙٛالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد رضا الشّبازم ٖ٘ٙٗ

ٖٗٙٙ 
آؿ كاشػػػػػػػف الغطػػػػػػػاء ٧بمػػػػػػػد رضػػػػػػػا بػػػػػػػن ىػػػػػػػادم بػػػػػػػن عبػػػػػػػاس 

 ىػ(ٖٙٙٔ)
 (ٜ٘ٚاإلعجاز البياين)

ٖٗٙٚ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٜٖٗاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين) ٧بمد رفعت ز٪بّب

 (ٕٛ٘ٔالبياين)
 (ٕٓأمثاؿ القرآف) ٧بمد رفيق فرخ أٞبد ٖٛٙٗ
 (ٙٚٔخواص القرآف) ٧بمد رمضاف ٜٖٙٗ
 (ٜٕٕاإلعجاز العلمي) ٧بمد رمضاف ٧بمد ٖٓٚٗ

(، مقػػػػاالت عػػػػن ٕٕٔٔاإلعجػػػػاز البيػػػػاين) ٧بمد ركاس قلعجي ٖٔٚٗ
 (ٖٚٔٔ(، القراءات)ٖ٘ٔا٤بصاحف)

 (ٖٗٗالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد رياض األٞبد السلفي األثرم ٕٖٚٗ
 (ٗٔالتفسّب با٤بأثور) ٧بمد زايد ا٤بطّبم ٖٖٚٗ
 (ٙٗرسم ا٤بصاحف) ٧بمد زايد يوسف ٖٗٚٗ
 (ٓٛ٘ٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد زرماف ٖ٘ٚٗ

ٖٗٚٙ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٕ٘اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػػػػاين) زغلوؿ سبلـ٧بمد 

 (ٙٗالبياين)
 (ٓٗاإلعجاز البياين) ٧بمد زغلوؿ سبلـ زناٌب ٖٚٚٗ
 (ٖٖٔاإلعجاز العلمي) ٧بمد زكي سويداف ٖٛٚٗ
 (ٕٖٙاإلعجاز البياين) ٧بمد زكي صاحل ٜٖٚٗ
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ٖٗٛٓ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٖ٘أحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ٧بمد زكاكم عبد ا

 (ٜ٘ٗا٤بوضوعي)
 (ٜٗأسباب النزكؿ) ٧بمد زين العابدين مصطفى ٖٔٛٗ
 (ٖٔأسباب النزكؿ) ٧بمد سامل أبو عاصي ٕٖٛٗ
 (ٛٔالتفسّب با٤بأثور) ٧بمد سامل البيضاين الزىراين ٖٖٛٗ
 (ٕٕ٘القراءات) ٧بمد سامل ايسن ٖٗٛٗ

ٖٗٛ٘ 
(، مقػػػػػػػػاالت عػػػػػػػػػن ٙ٘رسػػػػػػػػم ا٤بصػػػػػػػػػاحف) ٧بمد سامل بن شديد العوُب

 (ٜ٘ا٤بصاحف)

ٖٗٛٙ 
(، إعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب ٖٚٗأحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) سامل ٧بيسن ٧بمد

 (ٕٜٔٔ(، القراءات)ٕٛٙالقرآف)

ٖٗٛٚ 
(، رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ٖٜٓاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين) ٧بمد سامر النص

 (ٙٚٔا٤بصاحف)
 (ٕٗٓاإلعجاز العلمي) ٧بمد سامي علي ٖٛٛٗ
 (ٜٚٔاإلعجاز العلمي) ٧بمد سامي ٧بمد علي ٜٖٛٗ

ٖٜٗٓ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػاز ٕٚ٘ا٤بوضػػػػػػػػػػوعي)التفسػػػػػػػػػػّب  ٧بمد سراج الدين زكريا

 (ٖٕ٘(، اإلعجاز العلمي)ٕٛٙالعلمي)

(، التفسػػػػػػػػػػػػّب ٖٚٓٔاإلعجػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػي) ٧بمد سعد الشويعر ٜٖٔٗ
 (ٛٛ٘ٔا٤بوضوعي)

 (ٕٚٙالقراءات) ٧بمد سعد عبد ا القرين ٕٜٖٗ

ٖٜٖٗ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػاز ٖٖٛالتفسػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػوعي) ٧بمد سعدم ا٤بقدـ

 (ٔٗ٘العلمي)
 (ٚ٘ٙاإلعجاز العلمي) الباين٧بمد سعيد  ٜٖٗٗ
 (ٖٕٕاإلعجاز البياين) ٧بمد سعيد الدغلي ٜٖ٘ٗ

ٖٜٗٙ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػّب ٕٖٔالتفسػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػوعي) ٧بمد سعيد الناصرم

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٜ٘ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
 (ٖٓٓا٤بوضوعي)
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 (ٓٙٙٔالقراءات) ٧بمد سعيد بن ٧بمد مفيد ا٤بعركؼ با٤بفيد القمي ٜٖٚٗ
 (ٜٙٛاإلعجاز العلمي) كيبلين٧بمد سعيد دباس، عارؼ   ٜٖٛٗ

ٖٜٜٗ 

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٕٚٚاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) ٧بمد سعيد رمضاف البوطي
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٖٜ٘العلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜ٘ٗٔالبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين)

 (ٕٖٚٔا٤بوضوعي)
 (٘ٗاإلعجاز العددم) ٧بمد سعيد عبد القادر ٓٓٗٗ

ٗٗٓٔ 
(، اإلعجػػػػػػػاز ٙٗٓٔالتفسػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػوعي) ٧بمد سلماف غاًل

 (ٕٛٙالعلمي)

ٕٗٗٓ 
(، منػػػػػػػػػػػػػاىج ٕٜٓالتفسػػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػوعي) ٧بمد سليم بدكم

 (ٕٓٛا٤بفسرين)
 (ٕٙٛإعراب القرآف) ٧بمد سليماف ٖٓٗٗ

ٗٗٓٗ 
(، إعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب ٜ٘ٔإعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ٧بمد سليماف ياقوت

(، ٔٗ(، إعػػػػػػػػػػػػػراب القػػػػػػػػػػػػػرآف)ٕٖالقػػػػػػػػػػػػػرآف)
 (ٚٚٓٔاإلعجاز البياين)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٕٕٛاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) ٧بمد ٠بّب عطا ٘ٓٗٗ
 (ٖٜ٘(، اإلعجاز العلمي)ٖٖٛالعلمي)

 (ٚ٘القراءات) ٧بمد ٠بّب ٪بيب عبد الباقي اللبدم ٙٓٗٗ

ٗٗٓٚ 
(، معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين ٕٓٔغريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ٧بمد سند الطوخي

 (ٚٓٔالقرآف)
 (ٜٓٔاإلعجاز العلمي) ٧بمد سويد ٛٓٗٗ
 (ٕٔٗٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد سيد أٞبد ا٤بسّب ٜٓٗٗ
 (ٖٔٔٔالتفسّب ا٤بوضوعي) العلوم ٧بمد سيد أٞبد عبدا ٓٔٗٗ
 (ٖٛٙاإلعجاز البياين) ٧بمد سيد سلطاف عبد الرحيم ٔٔٗٗ

ٕٗٗٔ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٕٔأحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ٧بمد سيد طنطاكل

 (ٖ٘ٙا٤بوضوعي)
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ٖٗٗٔ 
(،التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜ٘ٔخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواص القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ٧بمد سيد ٧بمود

 (ٓٛٛا٤بوضوعي)
 (ٙٛٔأحكاـ القرآف) ٧بمد سيدم عبد القادر ٗٔٗٗ

ٗٗٔ٘ 
٧بمػػػػػػػد شػػػػػػػاكر بػػػػػػػن عصػػػػػػػمة ا بػػػػػػػن عبػػػػػػػد القػػػػػػػادر العمػػػػػػػرم 

 ىػ(ٖٖٔٔاللكهنوم، )ت 
 (ٜٛغريب القرآف)

ٗٗٔٙ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜٕٛاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػػػاين) ٧بمد شبل مصطفى عطية

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٖٙٙا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
 (ٖٔٙ(، التفسّب ا٤بوضوعي)ٖٗٛالبياين)

 (ٖٗقواعد التفسّب كأصولو) ٧بمد شتواف ٚٔٗٗ
 (ٛٛٗٔالقراءات) شتيوم ا٢ببيشي٧بمد  ٛٔٗٗ
 (ٕٛٗٔاإلعجاز البياين) ٧بمد شديد ٜٔٗٗ

ٕٗٗٓ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٖٕٛاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين) ٧بمد شركي

 (ٖٓٛالبياين)
 (ٙٗٗٔاإلعجاز البياين) ٧بمد شعباف علواف ٕٔٗٗ
 (ٙٔٗٔاإلعجاز البياين) ٧بمد شكرم أٞبد الفيومي ٕٕٗٗ
 (ٕٓٔالقرآف)فضائل  ٧بمد شكور ا٤بياديِب  ٖٕٗٗ

ٕٗٗٗ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٖٖرسػػػػػػػػػػػػػػػػػم ا٤بصػػػػػػػػػػػػػػػػػاحف) ٧بمد مشلوؿ

 (ٛٗ(، رسم ا٤بصاحف)ٕٜ٘البياين)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٖٗٗاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) ٧بمد شهاب الدين الندكم ٕ٘ٗٗ
 (ٔٓٛالعلمي)

 (ٜٗاإلعجاز البياين) ٧بمد شهاب العاين ٕٙٗٗ
 (ٖٚغريب القرآف) ٧بمد صادؽ القمحاكل ٕٚٗٗ
 (ٕٚ٘الوقف كاالبتداء) ىػ ٜٕٓٔا٥بندم، كاف حيان سنة ٧بمد صادؽ  ٕٛٗٗ
 (ٖٖٗأحكاـ القرآف) ٧بمد صاحل أرىا حامد ٜٕٗٗ
 (ٕٜٖٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد صاحل عطية ا٢بمداين ٖٓٗٗ
 (ٕ٘ٔمناىج ا٤بفسرين) ٧بمد صاحل عطية نصيف ٖٔٗٗ
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ٖٕٗٗ 
(، أحكػػػػػػػػػػػػػػػاـ ٔٙٔالناسػػػػػػػػػػػػػػػخ كا٤بنسػػػػػػػػػػػػػػػوخ) ٧بمد صاحل علي مصطفى

 (ٕٕٗ(، أحكاـ القرآف)ٖٔالقرآف)
 (ٖٓٙٔاإلعجاز البياين) ٧بمد صاحل ٨بيمر ٖٖٗٗ

ٖٗٗٗ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ٛٔٙاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػي) ٧بمد صدقي

 (ٕٜٙا٤بوضوعي)
 (ٜٚ٘ٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد صدقي ٧بمد مغاربة ٖ٘ٗٗ
 (ٜٕٗٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد صديق الزين ٖٙٗٗ
 (٘الناسخ كا٤بنسوخ) ىػ(ٖٚٓٔعلي القنوجي، )ت ٧بمد صديق بن حسن بن  ٖٚٗٗ
 (ٖٚٗأحكاـ القرآف) ٧بمد صديق حسن خاف ٖٛٗٗ
 (ٕ٘ٓمناىج ا٤بفسرين) ٧بمد صفاء شيخ إبراىيم حقي ٜٖٗٗ
 (ٕٔٔٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد صفوت ٓٗٗٗ
 (ٓٙإعراب القرآف) ٧بمد صفوت مرسي ٔٗٗٗ
 (ٖٙٓالقرآف)إعراب  ٧بمد صبلح الدين مصطفى بكر ٕٗٗٗ
 (ٕٖٙٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد صبلح الصاكم ٖٗٗٗ
 (٘ٓ٘اإلعجاز العلمي) ٧بمد ضاىر كتر ٗٗٗٗ
 (ٙٗٚاإلعجاز البياين) ٧بمد طارش عبد ٘ٗٗٗ
 (ٙٗٓٔاإلعجاز البياين) ٧بمد طالب الزكبعي ٙٗٗٗ
 (٘ٔٙالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد طالب مدلوؿ ٚٗٗٗ

ٗٗٗٛ 
(، مقػػػػاالت ٖٙمقػػػػاالت عػػػػن ا٤بصػػػػاحف) ٧بمد طاىر الكردم

 (ٕٗٛعن ا٤بصاحف)
 (ٖٔٗاإلعجاز العلمي) ٧بمد طعمة ٜٗٗٗ
 (ٜٛٙالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد طلعت ٧بمد أبو صّب ٓ٘ٗٗ
 (ٕٚٚاإلعجاز العلمي) ٧بمد عادؿ ٔ٘ٗٗ

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٕالتفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب العلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي) ٧بمد عادؿ أبو ا٣بّب ٕ٘ٗٗ
 (ٗ٘العلمي)



379 
 

 )اضقدم/اضرشم(  طحل وروده اضطؤضف م

 (ٖٕ٘رسم ا٤بصاحف) السبلـ الشريف ا٢بسيِب ا٣بليلي٧بمد عادؿ عبد  ٖ٘ٗٗ

ٗٗ٘ٗ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٕٖ٘اإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين) ٧بمد عادؿ عبد ا القلقيلي

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٓٗٓٔالعلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي)
 (ٕٙٚ(، اإلعجاز العلمي)ٚٙٗٔالبياين)

 (٘ٓٗالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد عادؿ مصطفى ٘٘ٗٗ
 (ٖٔٙا٤بفسرين)مناىج  ٧بمد عارؼ أٞبد فارع ٙ٘ٗٗ
 (ٖٚٛٔالقراءات) ٧بمد عارؼ بن إبراىيم القسطنطيِب ا٤بعركؼ ٕبفظي ٚ٘ٗٗ
 (ٕٓٗٔالقراءات) ٧بمد عارؼ عثماف موسى ا٥بررم ٛ٘ٗٗ
 (ٙٙٚالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد عباس ٜ٘ٗٗ
 (ٕٕٗاإلعجاز البياين) ٧بمد عباس الدراجي ٓٙٗٗ
 (ٕٛٗٔالقراءات) ٧بمد عبد إ٠باعيل الطراكنة ٔٙٗٗ
 (ٖٖٗٔالقراءات) ٧بمد عبد الباقي الدمشقي ا٤بعركؼ بأيب ا٤بواىب ا٢بنبلي ٕٙٗٗ

ٖٗٗٙ 
(، التفسػػػػػػػػػّب ٕٕٙٔالتفسػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػوعي) ٧بمد عبد الباقي فهمي

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٜٜ٘ٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
 (ٔٛٓٔالعلمي)

 (ٕٓٚالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد عبد التواب حامد حسن ٗٙٗٗ

ٗٗٙ٘ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ٛٔٛاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػي) ا١ببار٧بمد عبد 

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٛٛٔٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
 (ٕٜٔٔا٤بوضوعي)

 (ٜٕٖاإلعجاز العلمي) ٧بمد عبد ا١بواد ٧بمد ٙٙٗٗ
 (ٕٓٔأحكاـ القرآف) ٧بمد عبد ا١بواد ٧بمد الصاكم ٚٙٗٗ
 (ٕٜٓٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد عبد ا٢بافظ ٛٙٗٗ
 (ٔ٘التفسّب كأصولو)قواعد  ٧بمد عبد ا٢بق حنشي ٜٙٗٗ
 (ٜٔٚٔالقراءات) ٧بمد عبد ا٢بكيم سعيد العبد ا ٓٚٗٗ
 (ٕٓٙاإلعجاز العلمي) ٧بمد عبد ا٢بليم ٔٚٗٗ
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 (ٜٙٔمقاالت عن ا٤بصاحف) ٧بمد عبد ا٢بليم عبد ا ٕٚٗٗ
 (ٜٗالقراءات) ٧بمد عبد ا٢بليم ٧بمد سليماف رجب ٖٚٗٗ
 (ٜٕٗالقرآف)إعراب  ٧بمد عبد ا٢بميد طلبة ٗٚٗٗ

ٗٗٚ٘ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٚٛٔإعػػػػػػػػػػػػػػػػػراب القػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ىػ( ٧ٔٗٓٗبمد عبد ا٣بالق عظيمة، )ت 

 (ٓٚٛالبياين)
 (ٕٙٔٔاإلعجاز البياين) ٧بمد عبد الدامي عفيفي ٙٚٗٗ
 (ٕٛٔٔالقراءات) ٧بمد عبد الدائم ٟبيس ٚٚٗٗ
 (ٕٚٗٔاإلعجاز البياين) ٧بمد عبد الرٞبن ا٣براز ٛٚٗٗ
 (ٜٗمشكل القرآف) الرٞبن ا٣بليجي٧بمد عبد  ٜٚٗٗ

ٗٗٛٓ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕ٘ٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػػػاين) ٧بمد عبد الرٞبن القاضي

 (ٖٕٓا٤بوضوعي)

ٗٗٛٔ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ٙٓٙاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػي) ٧بمد عبد الرٞبن جعفر ٧بمد

 (ٜٔ٘ا٤بوضوعي)
 (ٜٗالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد عبد الرٞبن مفلح بِب عامر ٕٛٗٗ
 (ٓٙٓٔاإلعجاز البياين) الرٞبن ٪بم الدين الكردم٧بمد عبد  ٖٛٗٗ
 (ٖٛ٘ٔاإلعجاز البياين) ٧بمد عبد الرحيم ٗٛٗٗ
 (ٜٗٙالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد عبد الرحيم عدس ٘ٛٗٗ

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٘ٔٔأحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ٧بمد عبد الرحيم ٧بمد ٙٛٗٗ
 (ٕٚٔ(، أحكاـ القرآف)ٜٗٔا٤بوضوعي)

ٗٗٛٚ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٖأمثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ٧بمد عبد السبلـ أبو النيل

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٚ٘ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
 (٘ٙٙا٤بوضوعي)

 (ٖٗٙالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد عبد السبلـ ٧بمد علي ٛٛٗٗ
 (ٖٖٙأحكاـ القرآف) ٧بمد عبد العزيز ا٢بكيم ٜٛٗٗ
 (ٙٔخواص القرآف) ٧بمد عبد العزيز ا٣بالدم ٜٓٗٗ
 (ٛٔٔا٤بوضوعي)التفسّب  ٧بمد عبد العزيز الرحايل ٜٔٗٗ
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ٜٕٗٗ 
(، مقػػاالت ٕٕٙمقػػاالت عػػن ا٤بصػػاحف) ٧بمد عبد العزيز مرزكؽ

 (ٕٜعن ا٤بصاحف)
 (ٔٗاإلعجاز العلمي) ٧بمد عبد الغِب الساكت ٖٜٗٗ
 (ٚٗٔٔاإلعجاز البياين) ٧بمد عبد الغِب حسْب ٜٗٗٗ
 (ٕٜٙاإلعجاز العلمي) ٧بمد عبد القادر الفقي ٜ٘ٗٗ
 (ٜ٘ٔٔالقراءات) ىنادم٧بمد عبد القادر  ٜٙٗٗ
 (ٕٗٓفضائل القرآف) ٧بمد عبد الكرمي العزاكم ٜٚٗٗ
 (ٕٖٚالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد عبد الكرمي ٧بمد ا٢بايك ٜٛٗٗ

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٕٙٛاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) ٧بمد عبد اللطيف رجب عبد العاطي ٜٜٗٗ
 (ٖٛالبياين)

 (ٕٕ٘مقاالت عن ا٤بصاحف) ٧بمد عبد ا البلبيسي ٓٓ٘ٗ
 (ٖٖمناىج ا٤بفسرين) ٧بمد عبد ا الَبايب ٔٓ٘ٗ
 (ٜٕ٘مقاالت عن ا٤بصاحف) ٧بمد عبد ا السماف ٕٓ٘ٗ

ٖٗ٘ٓ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٖٔٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) ٧بمد عبد ا الشرقاكم

(، ٘ٗٚ(، اإلعجػاز العلمػي)ٗٗٚالعلمي)
 (ٛٚٓٔالتفسّب ا٤بوضوعي)

 (ٜٕ٘ا٤بصاحف)رسم  ٧بمد عبد ا ا٤بهدم البدرم ٗٓ٘ٗ

ٗ٘ٓ٘ 

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػاز ٜٛٗٔاإلعجػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػاين) ٧بمد عبد ا دراز
(، مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ٜٜٜالعلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٕٖٚا٤بصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحف)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٖٜٕٔالبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين)

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٓٛالعلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي)
 (ٙٙٗٔا٤بوضوعي)

 (٘ٚٙاإلعجاز البياين) ٧بمد عبد ا طلب ا١بيوسي ٙٓ٘ٗ
 (ٖٖ٘القرآف) أحكاـ ٧بمد عبد ا ظافر ٚٓ٘ٗ
 (ٓٔالقراءات) ٧بمد عبد ا عبده   ٛٓ٘ٗ
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 (ٗ٘ٔاإلعجاز البياين) ٧بمد عبد ا عبده دبور ٜٓ٘ٗ
 (ٔٗٗأحكاـ القرآف) ٧بمد عبد ا عكازم ٓٔ٘ٗ
 (ٕٕ٘القراءات) ٧بمد عبد ا قاسم ٔٔ٘ٗ
 (ٖٔٚٔالقراءات) ٧بمد عبد اجمليد الطويل ٕٔ٘ٗ
 (ٓٙٔمقاالت عن ا٤بصاحف) ٧بمد عبد ا٤بطلب ٖٔ٘ٗ
 (ٕٚاإلعجاز البياين) ٧بمد عبد ا٤بغِب الشيخ ٗٔ٘ٗ

ٗ٘ٔ٘ 
(، منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىج ٓ٘منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىج ا٤بفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرين) ٧بمد عبد ا٤بنعم الشافعي

 (ٔ٘ا٤بفسرين)
 (ٕٓٙٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد عبد ا٤بنعم القيعي ٙٔ٘ٗ
 (ٔٓٚاإلعجاز العلمي) ٧بمد عبد ا٤بنعم خفاجي ٚٔ٘ٗ

ٗ٘ٔٛ 
(، مناسػػػػػػػػػػػػػبات ٕٕٓاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػاين) ا٤بنعم علي متويل٧بمد عبد 

 (ٓٔالقرآف)

ٜٗ٘ٔ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ٛٚٙاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػي) ٧بمد عبد ا٥بادم أبو ريدة

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٗٓٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
 (ٕ٘٘ٔا٤بوضوعي)

 (ٖ٘ٛٔالقراءات) ٧بمد عبد الواحد أديب جرباف ٕٓ٘ٗ
 (ٖٕٔالقراءات) ٧بمد عبد الواحد الدسوقي ٕٔ٘ٗ

ٕٕٗ٘ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٛ٘اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػػي) ٧بمد عبد الواحد حجازم

 (ٖٚٔ(، التفسّب ا٤بوضوعي)ٕٙالبياين)
 (ٜٚأمثاؿ القرآف) ٧بمد عبد الوىاب عبد اللطيف ٖٕ٘ٗ
 (ٜٖٓٔاإلعجاز البياين) ٧بمد عبد ذياب ٕٗ٘ٗ
 (ٕٗٔمقاالت عن ا٤بصاحف) ٧بمد عبدا للطيف الفحاـ ٕ٘٘ٗ
 (ٜٕٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد عبدا الشرقاكم ٕٙ٘ٗ
 (ٖ٘ٛالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد عبدا ظافر ٕٚ٘ٗ
 (ٕٓٗالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد عبدا موسى ٕٛ٘ٗ
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ٕٜٗ٘ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٜٗٙاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين) ٧بمد عبده

 (ٖٙٔٔالبياين)

٧بمد عبده ٧بمد عبده بن حسػن خػّب ا الَبكمػاين ا٤بصػرم  ٖٓ٘ٗ
 ىػ(ٖٕٖٔ)ت 

 (ٕٙٚالقرآف)مشكل 

 (ٜٖٓٔاإلعجاز العلمي) ٧بمد عبده دياين ٖٔ٘ٗ
 (ٚٗ٘القراءات) ٧بمد عبيد ٕٖ٘ٗ

ٖٖٗ٘ 
(، مناسػػػػػػػػػػبات ٖٔٗٔاإلعجػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػاين) ٧بمػد عبيػػد ا

 (ٖٙٔالقرآف)
 (ٜٖالتفسّب با٤بأثور) ٧بمد عبيد ٧بمد ٖٗ٘ٗ
 (ٚٙٔمعاين القرآف) ٧بمد عَبيس ٖ٘٘ٗ
 (ٕٕٗٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد عثماف ا٣بشت ٖٙ٘ٗ
 (ٜٔٔإعراب القرآف) ٧بمد عثماف حسن ٖٚ٘ٗ
 (ٕٙٛاإلعجاز العلمي) ٧بمد عثماف صاحل ٖٛ٘ٗ

ٖٜٗ٘ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٖاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػي) ٧بمد عثماف عثماف

 (ٖٛا٤بوضوعي)

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٓٚاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػي) ٧بمد عثماف ٪باٌب ٓٗ٘ٗ
 (ٛٙٓٔا٤بوضوعي)

 (ٔٚٔاإلعجاز العلمي) البيطار٧بمد عدناف  ٔٗ٘ٗ
 (٘٘ٗاإلعجاز البياين) ٧بمد عركم ٕٗ٘ٗ
 (ٖٕٖمقاالت عن ا٤بصاحف) ٧بمد عز الدين ا٤بعيار اإلدريسي ٖٗ٘ٗ
 (ٖٙ٘التفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد عزات ٧بمد السيد ٗٗ٘ٗ

ٗ٘ٗ٘ 

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٕ٘أحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ٧بمد عزة دركزة
(، أحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ٘ٗ٘ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٔٓالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٚٚٙا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٓٙٔٔالبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين)
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(، أحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ٖٕٕٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
 (ٕٔٗالقرآف)

 (ٖٛٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد عزت ٧بمد السيد ٙٗ٘ٗ
 (ٚٔخواص القرآف) ٧بمد عصاـ طربية ٚٗ٘ٗ
 (٘ٙٗٔالتفسّب ا٤بوضوعي) يوسف٧بمد عطا أٞبد  ٛٗ٘ٗ
 (ٜٜ٘اإلعجاز البياين) ٧بمد عطية إبراىيم الزفتاكم ٜٗ٘ٗ
 (ٕٗٔإعراب القرآف) ٧بمد عفيف الزعيب ٓ٘٘ٗ
 (ٜٙٙاإلعجاز العلمي) ٧بمد عفيفي الشيخ ٔ٘٘ٗ
 (ٖٙٔاإلعجاز البياين) ٧بمد عقيل موسى الشريف ٕ٘٘ٗ
 (ٜٛٛا٤بوضوعي)التفسّب  ٧بمد علي أبو ا٢بسن السنوين ٖ٘٘ٗ

ٗ٘٘ٗ 

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٚٙ٘اإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين) ٧بمد علي أبو ٞبدة
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٖٔٔٔالبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٕٖٔٔالبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٕٚٔٔالبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٕٛٔٔالبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٜٕٔٔالبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٖٓٔٔالبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين)

(، ٖٕ٘(، إعػػػػراب القػػػػرآف)ٖٚٔٔالبيػػػػاين)
 (ٜٖٛٔالبياين)اإلعجاز 

 (٘ٚ٘ٔاإلعجاز البياين) ٧بمد علي أبو زيد عبد الصمد ٘٘٘ٗ
 (ٜٛٚالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد علي إ٠باعيل ٙ٘٘ٗ
 (ٜٕٓرسم ا٤بصاحف) ٧بمد علي األشيقر ٚ٘٘ٗ

ٗ٘٘ٛ 

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٖٚٗاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) ٧بمد علي البار
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٛٗ٘العلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٗٙٓٔالعلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي)

(، ٖٛٗ(، اإلعجػاز العلمػي)ٔ٘ٗالعلمي)
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(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٚٗ٘اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي)
 (ٕ٘(، خواص القرآف)ٙٛالعلمي)

(، خػػػػػػػػػواص ٜٚٗٔالتفسػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػوعي) ٧بمد علي البنيب ٜ٘٘ٗ
 (ٚٓٓٔ(، اإلعجاز العلمي)ٖٕ٘القرآف)

 (ٜٖٔٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد علي ا١بوزك ٓٙ٘ٗ

ٗ٘ٙٔ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٗ٘أحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ٧بمد علي ا٢بسن

(، ٚٔٗٔ(، القػػػػػػػػراءات)ٜٛ٘ا٤بوضػػػػػػػػوعي)
 (ٜٛقواعد التفسّب كأصولو)

ٕٗ٘ٙ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٜٙٚاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) ٧بمد علي ا٢بليب

 (ٜ٘ٚالعلمي)
 (ٖٙٔرسم ا٤بصاحف) ٧بمد علي ا٣براساين ٖٙ٘ٗ
 (ٕٕ٘مناىج ا٤بفسرين) ٧بمد علي الرضائي األصفهاين ٗٙ٘ٗ
 (ٕٗٓأحكاـ القرآف) ٧بمد علي السايس ٘ٙ٘ٗ

ٗ٘ٙٙ 

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٕٕاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػػػػاين) ٧بمد علي الصابوين
(، ٖٖٚ(، أحكػػػػػػػاـ القػػػػػػػرآف)٘ٔٙالبيػػػػػػػاين)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٚ٘ٗأحكػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)
(، ٖٛٔ(، أحكػػػػػػػاـ القػػػػػػػرآف)ٛٔٗالبيػػػػػػػاين)

التفسػػػػػػػػػػػػػّب (، ٙٓٓٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػاين)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٛٔبا٤بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأثور)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٖٓٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)

 (ٕٛٚ(، التفسّب با٤بأثور)ٕٚٚبا٤بأثور)

ٗ٘ٙٚ 
(، ٔمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ا٤بصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحف) ٧بمد علي الصباغ 

 (ٓ٘٘ٔالقراءات)
 (ٗٔمقاالت عن ا٤بصاحف) ٧بمد علي النجدم ٛٙ٘ٗ
 (ٜٔ٘ٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد علي ا٥بامشي ٜٙ٘ٗ
 (ٖ٘اإلعجاز البياين) ا٥برُب ٧بمد علي ٓٚ٘ٗ
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 (ٜٕٗغريب القرآف) ٧بمد علي بن نعمة ا األردكاف ٔٚ٘ٗ

(، أحكػػػػػػػػػػػػػاـ ٕ٘ٙالتفسػػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػوعي) ٧بمد علي بياف آدـ ٕٚ٘ٗ
 (ٖ٘ٔالقرآف)

 (ٜٔٔغريب القرآف) ٧بمد علي جرادات ٖٚ٘ٗ
 (ٚٔٔمتشابو القرآف) ٧بمد علي حسن ا٢بليب ٗٚ٘ٗ
 (ٕٚٚٔالقراءات) ٧بمد علي حسنْب صربة ٘ٚ٘ٗ

ٗ٘ٚٙ 
(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٖٔٔمتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ٧بمد علي حسْب السطي

 (ٜٕٕالقرآف)
 (ٕٜٓاإلعجاز العلمي) ٧بمد علي ٞبود الدغس ٚٚ٘ٗ
 (ٙٔٔٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد علي دخيل ٛٚ٘ٗ
 (ٕٙٔاإلعجاز البياين) ٧بمد علي سعد ميبلد ٜٚ٘ٗ

ٗ٘ٛٓ 
اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػاز  (،ٔٙٔإعػػػػػػػػػػػػػػػػػراب القػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ٧بمد علي طو الدرة

 (ٜٜٙالبياين)
 (ٖٖٚالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد علي عبد رب النيب عبده ٔٛ٘ٗ

ٕٗ٘ٛ 
(، ٕٕٔ(، غريب القػرآف)ٖٗأمثاؿ القرآف) ٧بمد علي قطب

(، التفسػػػػػػػػػّب ٙٓٔٔالتفسػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػوعي)
 (ٚٔٔٔا٤بوضوعي)

 (ٕٗٗالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد علي قوجيل ٖٛ٘ٗ
 (٘ٗٔمقاالت عن ا٤بصاحف) ٧بمد علي مصطفى إبراىيم ٗٛ٘ٗ
 (ٕٚٛاإلعجاز البياين) ٧بمد علي معلم ٘ٛ٘ٗ
 (ٛٛٚاإلعجاز البياين) ٧بمد علي ىارب جرباف ٙٛ٘ٗ
 (ٗٛٙاإلعجاز البياين) ٧بمد علي ىريدم الصعيدم ٚٛ٘ٗ
 (ٓٚٚاإلعجاز البياين) ٧بمد علياف ا٤برزكقي ٛٛ٘ٗ

ٜٗ٘ٛ 
(، التفسػػػػػػػػػّب ٘ٗٓٔالتفسػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػوعي) ٧بمد عمر ا٢باجي

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٜٕٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٛٗٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
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(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٓٗٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
 (ٚٛٗٔا٤بوضوعي)

 (ٛٛٛالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد عمر الفقيو ٜٓ٘ٗ
 (ٜٙ٘اإلعجاز العلمي) ٧بمد عمر القصار ٜٔ٘ٗ

ٜٕٗ٘ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػّب ٕ٘ٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػوعي)التفسػػػػػػػػػػػػّب  ٧بمد عمر حوية ا٤بوريتاين

(، أحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ٔ٘ٙا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
 (ٕٔٛ(، أحكاـ القرآف)ٕٛٔالقرآف)

ٜٖٗ٘ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٛٙٗاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين) ٧بمد عناية ا أسد سبحاين

 (ٛٚ(، مناسبات القرآف)ٕٓٗالبياين)

ٜٗ٘ٗ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػّب ٖٓ٘ٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػاين) ٧بمد عناية ا ٧بمد ىداية ا

 (ٜٙٗٔا٤بوضوعي)
 (ٗٔٔاإلعجاز البياين) ٧بمد عودة سبلمة أبو جرم ٜ٘٘ٗ
 (ٕٛٓٔاإلعجاز البياين) ٧بمد غالب سعيد إبراىيم ٜٙ٘ٗ
 (ٓٛاإلعجاز العلمي) ٧بمد غرة ٜٚ٘ٗ
 (ٕٜٗٔاإلعجاز البياين) ٧بمد غوث بن ٧بمد بن أٞبد النائطي ٜٛ٘ٗ

ٜٜٗ٘ 
٧بمػػد غػػوث شػػرؼ ا٤بلػػك بػػن نصػػّب الػػدين ٧بمػػد، ا٤بتػػوَب ُب 

 ىػ ٜٖٕٔ
 (ٖٖ٘رسم ا٤بصاحف)

 (ٖٕٗٓالقراءات) ٧بمد غوردك ٓٓٙٗ
 (٘ٛ٘اإلعجاز البياين) ٧بمد فاركؽ الزين ٔٓٙٗ

ٕٗٙٓ 
(، ٘ٓٔٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين) ٧بمد فاركؽ النبهاف

 (ٕٜٚٔالقراءات)
 (ٖٖٓٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد فاضل ا١بمايل ٖٓٙٗ
 (ٓٚٗٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد فاؿ كلداىا ٗٓٙٗ
 (ٙ٘٘ٔاإلعجاز البياين) ٧بمد فتح ا كولن ٘ٓٙٗ
 (ٕٔٚاإلعجاز العلمي) ٧بمد فتحي حافظ قورة ٙٓٙٗ
 (ٖ٘ٚٔاإلعجاز البياين) ٧بمد فتيح ٚٓٙٗ
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 (ٖٕٔٔالقراءات) ٧بمد فراج عبد ا٢بافظ فراج ٛٓٙٗ

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٙٙأحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ٧بمد فرجية ٜٓٙٗ
 (ٙٛ٘ا٤بوضوعي)

 (ٕٕٗأحكاـ القرآف) راشد ٧بمد فريد الدين ٓٔٙٗ
 (ٜٛمشكل القرآف) ٧بمد فريد حامد سيد ٔٔٙٗ
 (ٜٙٗاإلعجاز العلمي) ٧بمد فريد عبد ا ٕٔٙٗ
 (ٜٛاإلعجاز العلمي) ٧بمد فريد كجدم ٖٔٙٗ
 (ٗٓٙالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد فضل ا ٗٔٙٗ
 (ٕٛٚٓ(، القراءات)ٕٕٗالقراءات) ٧بمد فهد خاركؼ ٘ٔٙٗ

ٗٙٔٙ 
(، مناسػػػػػػػػػػػػػبات ٛٙٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػاين) فواز عرساف٧بمد 

 (ٙٛالقرآف)
 (ٕٕٗغريب القرآف) ىػ(٧ٖٔٛٛبمد فؤاد بن عبد الباقي بن صاحل ا٤بصرم، )ت ٚٔٙٗ

ٗٙٔٛ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٕ٘ٗاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) ٧بمد فياض

 (ٖٛٔالعلمي)

ٜٗٙٔ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػّب ٜٙٓالتفسػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػوعي) ٧بمد فيض ا ا٢بامدم

اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز (، ٜٜٓا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
 (ٔٚ٘العلمي)

 (ٕٜٕأحكاـ القرآف) ٧بمد قاراتاش ٕٓٙٗ
 (ٙٗ(، إعراب القرآف)ٜٗإعراب القرآف) ٧بمد قاسم ٕٔٙٗ

ٕٕٗٙ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٛٙاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػي) ٧بمد قاسم رشيد

 (ٙٔٗا٤بوضوعي)

(، التفسػػػػػػػػػػػػػّب ٛٛٔٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػاين) ٧بمد قطب ٖٕٙٗ
 (ٜٚٓٔا٤بوضوعي)

ٕٗٙٗ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٜٙٗاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) ٧بمد قطب

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٛٚٛالبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٙٙٙا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
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 (ٕٕٔٔالبياين)

ٕٗٙ٘ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػاز ٗ٘ٗٔاإلعجػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػاين) ٧بمد قطب عبد العاؿ

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٔٔ٘ٔالبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين)
 (ٔٓ٘ٔا٤بوضوعي)

 (ٛٗٔٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد كاظم رشيد صوا٢بة ٕٙٙٗ

ٕٗٙٚ 

(، التفسػػػػػػػػػػػػّب ٚ٘ٔالتفسػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػوعي) اامي٧بمد كامل حسن 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٘ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜٚٗا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٗ٘ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٚ٘ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٕٙا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٙٛا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٗٛا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜ٘٘ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٕٕٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٔٙٗٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٜٜالعلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٖٕٙا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٖ٘العلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٓٓٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕ٘ٔٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٔٙٔٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٔٓٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜٕٔٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)

 (ٕٖٖٔا٤بوضوعي)
 (٘ٚٔاإلعجاز العلمي) ٧بمد كامل عبد الصمد ٕٛٙٗ
 (ٜٕٙمقاالت عن ا٤بصاحف) ٧بمد كرد علي ٜٕٙٗ



391 
 

 )اضقدم/اضرشم(  طحل وروده اضطؤضف م

ٖٗٙٓ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٕٕٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين) ٧بمد كرمي الكواز

(، ٗٙٔ(، اإلعجػػػػػػػاز البيػػػػػػػاين)ٕٓالبيػػػػػػػاين)
 (ٕٗٓٔاإلعجاز البياين)

 (ٖٔ(، غريب القرآف)ٜٖٚٔالقراءات) ٧بمد كرمي راجح ٖٔٙٗ
 (ٖٙٗالقراءات) ٧بمد كماؿ الدين ابن ا٤بوقع ٕٖٙٗ

ٖٖٗٙ 

(، التفسػػػػػػػػػػػػّب ٚٓٙالتفسػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػوعي) ٧بمد كماؿ ا٤بويل
(، ٖٙ(، اإلعجػػاز العلمػػي)ٕ٘ا٤بوضػػوعي)

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٗخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواص القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)
 (ٖ٘ا٤بوضوعي)

ٖٗٙٗ 

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٜٕخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواص القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ٧بمد كماؿ عبد العزيز
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٚٔالعلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٕٗ٘ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)

(، ٖٕٙ(، اإلعجػاز العلمػي)ٕٕٙالعلمي)
 (ٕٔٗكاـ القرآف)أح

 (ٓٛٗٔالقراءات) ٧بمد كماؿ مهدم ٖ٘ٙٗ
 (ٜٛٚاإلعجاز البياين) ٧بمد كومي ٖٙٙٗ
 (ٖٕٚاإلعجاز البياين) ٧بمد لطفي عبد التواب ٖٚٙٗ
 (ٛٓٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد لطفي ٧بمد جاد عبد العاطي ٖٛٙٗ
 (٘ٗمعاين القرآف) ( ى٧ٕٔٚٗبمد لطيف ٧بمد لطيف ) كاف حيان  ٜٖٙٗ
 (ٙٔٛاإلعجاز البياين) ٧بمد لعور ٓٗٙٗ
 (ٜٔٔٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد لقماف األعظمي ٔٗٙٗ
 (ٕٖٛأحكاـ القرآف) ٧بمد لقماف السلفي ٕٗٙٗ
 (ٚٔ(، القراءات)ٖٕمناىج ا٤بفسرين) ٧بمد ماجد ٧بمد عياصرة ٖٗٙٗ
 (ٛٛاإلعجاز العلمي) ٧بمد ماضي أبو العزائم ٗٗٙٗ
 (ٜٜٗالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد مبارؾ ٘ٗٙٗ
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٜٛٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) ٧بمد متويل الشعراكم ٙٗٙٗ
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(، ٜٜ(، التفسػػػػّب ا٤بوضػػػػوعي)ٛٔالعلمػػػػي)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػاز ٘٘ٔٔاإلعجػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػاين)

(، ٕٔ(، أمثػػػػػػػػػػاؿ القػػػػػػػػػػرآف)ٔٙٚالعلمػػػػػػػػػػي)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٓٙٛاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي)

(، ٘ٗٗ(، أحكػػػػاـ القػػػػرآف)ٖٖٗٔالبيػػػػاين)
حكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ (، أٖٕٓأحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)

 (ٖٕٓالقرآف)
 (ٕٙٗاإلعجاز العلمي) ٧بمد متويل موسى ٚٗٙٗ
 (ٜٖٚٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد ٦باىد نورالدين حجازم ٛٗٙٗ

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٛٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػي) ٧بمد ٦بذكب ٧بمد صاحل ٜٗٙٗ
 (ٕٔٗا٤بوضوعي)

 (ٖ٘ٙمناىج ا٤بفسرين) ٧بمد ٦بيد الكبيسي ٓ٘ٙٗ
 (ٖٖ٘ا٤بوضوعي)التفسّب  ٧بمد ٧بفوظ ٔ٘ٙٗ
 (ٕ٘ٙاإلعجاز العلمي) ٧بمد ٧بمد إبراىيم ٕ٘ٙٗ
 (ٛٚمناىج ا٤بفسرين) ٧بمد ٧بمد إبراىيم العساؿ ٖ٘ٙٗ

ٗٙ٘ٗ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٔٙأحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ٧بمد ٧بمد أبو شهبة

 (ٔٙ٘ا٤بوضوعي)

ٗٙ٘٘ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٖٕٙاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين) ٧بمد ٧بمد أبو موسى

(، ٜٕٗٔالبيػػاين)(، اإلعجػاز ٜٕ٘البيػاين)
 (ٗٓٗٔاإلعجاز البياين)

 (ٚٛٙالقراءات) ٧بمد ٧بمد أٞبد ٧بمدين ٙ٘ٙٗ
 (ٚ٘ٗٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد ٧بمد إ٠باعيل عبده ٚ٘ٙٗ
 (ٖٗٚٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد ٧بمد األمْب األنصارم ٛ٘ٙٗ
 (ٕٕٚٔاإلعجاز البياين) ٧بمد ٧بمد ا٢بفناكم ٜ٘ٙٗ
 (ٜٛٚٔالقراءات) األبيارم ٧بمد ٧بمد ا٥ببليل ٓٙٙٗ
 (ٖ٘ٗاإلعجاز البياين) ٧بمد ٧بمد حسنْب أبو موسى ٔٙٙٗ
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 (ٜٖٗٔالقراءات) ٧بمد ٧بمد ٞباد ٕٙٙٗ
 (ٛٗٛاإلعجاز العلمي) ٧بمد ٧بمد خليفة ٖٙٙٗ

ٗٙٙٗ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػاز ٙ٘ٔٔاإلعجػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػاين) ٧بمد ٧بمد داكد

 (ٕٖٙٔالبياين)

ٗٙٙ٘ 
(، أحكػػػػػػػػػػػػػاـ ٓٙ٘ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػوعي)التفسػػػػػػػػػػػػػّب  ٧بمد ٧بمد زناٌب

 (ٕٓٙالقرآف)

ٗٙٙٙ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٖٕ٘مشػػػػػػػػػػػػػػػػكل القػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ٧بمد ٧بمد عبد العليم دسوقي

 (ٖٖٗٔالبياين)
 (ٖٖٓٔالقراءات) ٧بمد ٧بمد عبد اللطيف ابن ا٣بطيب ٚٙٙٗ
 (ٔ٘ٗٔالقراءات) ٧بمد ٧بمد عبد ا٤بقصود ٛٙٙٗ
 (ٖٗٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد ٧بمد قاركط ٜٙٙٗ
 (ٕٛٓٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد قباين ٧بمد ٓٚٙٗ
 (ٖٖٗالقراءات) ٧بمد ٧بمد قنديل الرٞباين ٔٚٙٗ
 (ٕ٘ٚاإلعجاز البياين) ٧بمد ٧بمد لقمة ٕٚٙٗ

ٖٗٙٚ 

(، ٘ٗٚ(، القػػػػػػػػػػػراءات)ٕٚ٘ٓالقػػػػػػػػػػػراءات) ٧بمد ٧بمد ٧بمد سامل ايسن
(، ٕ٘٘ٔ(، القػػػػػػػػػػػراءات)٘ٚٔالقػػػػػػػػػػػراءات)
(، ٕ٘ٗٔ(، القػػػػػػػراءات)ٖٙٚٔالقػػػػػػػراءات)
(، ٖٕٚٔ(، القػػػػػػػػػػػراءات)ٕٓٗالقػػػػػػػػػػػراءات)
(، ٕٚٛٔ(، القػػػػػػػراءات)ٖٖٗٔالقػػػػػػػراءات)
(، رسػػم ٕ٘٘(، القػػراءات)ٖٓٚالقػػراءات)

(، ٓٚٛٔ(، القػػػػػػػػراءات)ٖٕٚا٤بصػػػػػػػػاحف)
(، أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباب ٖٕرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ا٤بصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحف)

 (ٜ٘النزكؿ)
 (ٕٚ٘غريب القرآف) ىػ(٧ٕٕٔٗبمد ٧بمد ٧بمد سامل ٧بيسن ا٤بصرم، )ت  ٗٚٙٗ
 (ٜٕٙالتفسّب با٤بأثور) ٧بمد ٧بمد ٧بمد قاسم ٘ٚٙٗ
(، اإلعجػػػػػػػػػػاز ٓٚٔالتفسػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػوعي) ٧بمد ٧بمد ىاشم ٙٚٙٗ
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 (ٗٙالعلمي)
 (ٖٖٕٓ(، القراءات)ٜٕٕٓالقراءات) ٧بمد ٧بمد ىبليل األبيارم ٚٚٙٗ
 (ٕٓٙٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد ٧بمد يوسف ٛٚٙٗ

ٜٗٙٚ 
(، خػػػػػػػػػػػػػػػواص ٘ٚٙاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػي) ٧بمد ٧بمود

 (ٜٜٔالقرآف)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٙٔٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) ٧بمود أٞبد سيد ٧بمد ٓٛٙٗ
 (ٖٕٓالبياين)

 (ٕٔٗٔالقراءات) ٧بمد ٧بمود الدكمي ٔٛٙٗ
 (ٕٕ٘ٔالقراءات) ٧بمد ٧بمود السمرقندم ٕٛٙٗ
 (ٕٕٓالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد ٧بمود السيد ٖٛٙٗ

(، خػػػػػػػػػواص ٚٗٓٔالتفسػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػوعي) ٧بمد ٧بمود الصواؼ ٗٛٙٗ
 (ٖٓالقرآف)

 (ٕٗالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد ٧بمود العرياف ٘ٛٙٗ
 (ٖٔ٘القراءات) ٧بمد ٧بمود بن ٧بمد ٙٛٙٗ

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٓٚمناسػػػػػػػػػػػػػػػػبات القػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ٧بمد ٧بمود حجازم ٚٛٙٗ
 (٘ٛ٘ٔالبياين)

 (ٕٛمناسبات القرآف) ٧بمد ٧بمود صاحل قاسم ٛٛٙٗ
 (ٔٙٛاإلعجاز العلمي) ٧بمد ٧بمود صبلح ٜٛٙٗ
 (ٕ٘٘اإلعجاز البياين) ا ا٤بقبل٧بمد ٧بمود ضيف  ٜٓٙٗ

ٜٗٙٔ 

(، ٕٖٕاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي) ٧بمد ٧بمود عبد ا
(، ٚٗٔ(، خػػواص القػػرآف)ٕٓٔالقػػراءات)

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ٓٙ٘اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػي)
(، خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواص ٛٚٛا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٚ٘ٔالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)
(، خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواص ٚٚٛا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٙ٘ٔالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)
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(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٘ٚٛا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜٔٚالعلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٚ٘ٓٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٜٚالعلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٛٙٔٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٜ٘٘ٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٛ٘ٓٔالعلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي)

(، ٖٗ(، خػػػػػػػػواص القػػػػػػػػرآف)ٕٔ٘العلمػػػػػػػػي)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٘ٔٗاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي)

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٔٛ٘العلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٜٗٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)

 (ٜٔٛي)(، اإلعجاز العلمٖٗٛالعلمي)

(،اإلعجػػػػػػػػػػػػاز ٗٛٙالتفسػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػوعي) ٧بمد ٧بمود عبود زكين ٕٜٙٗ
 (ٛٚٔالبياين)

ٜٖٗٙ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٘خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواص القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ٧بمد ٧بمود عيد

 (ٔٔ(، اإلعجاز العلمي)ٕٙا٤بوضوعي)
 (ٕٙٗٔالقراءات) ٧بمد ٧بمود كالو ٜٗٙٗ
 (ٕٛٙاإلعجاز العلمي) ٧بمد ٧بمود ٧بمد ٜ٘ٙٗ

ٜٗٙٙ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ٚٗٔمناسػػػػػػػػػػػػػػػبات القػػػػػػػػػػػػػػػرآف) بن الركمي٧بمد ٧بمود ٧بمد 

 (ٙٗٗا٤بوضوعي)
 (ٛٗٗٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد ٧بمود مصطفى عمّب ٜٚٙٗ
 (ٕٙٔالناسخ كا٤بنسوخ) ٧بمد ٧بمود ندا ٜٛٙٗ
 (ٖٛٚاإلعجاز البياين) ٧بمد ٧بيي الدين أٞبد ٧بمود ٜٜٙٗ
 (٘ٓٗالقراءات) ٧بمد ٧بيي الدين النمرة ٓٓٚٗ
 (ٕ٘٘اإلعجاز العلمي) ٨بتار عرفاف٧بمد  ٔٓٚٗ
 (ٖٛغريب القرآف) ىػ(٧ٖٕٔٔبمد مراد بن علي الكشمّبم النقشبندم، ) ٕٓٚٗ



395 
 

 )اضقدم/اضرشم(  طحل وروده اضطؤضف م

 (ٜٕٗمقاالت عن ا٤بصاحف) ٧بمد مركاف ٝبيل مراد ٖٓٚٗ
 (ٜٜٔٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد مسعد السعيد عبد اللطيف ٗٓٚٗ
 (٘ٙالقراءات) ٧بمد مسعود علي حسن عيسى ٘ٓٚٗ
 (ٕٗ(، أحكاـ القرآف)ٕٜالقراءات) ٧بمد مشهورم ٧بمد نعيم ٙٓٚٗ
 (ٜٖٛأحكاـ القرآف) ٧بمد مصطفى األسطل ٚٓٚٗ
 (ٖ٘مناسبات القرآف) ٧بمد مصطفى آيدين ٛٓٚٗ
 (ٜٕاإلعجاز البياين) ٧بمد مصطفى بكرم السيد ٜٓٚٗ
 (ٖٖٛمناىج ا٤بفسرين) ٧بمد مصطفى دركيش ا٣بواجا ٓٔٚٗ

ٗٚٔٔ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٔٚاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػي) زيداف٧بمد مصطفى 

 (ٜٙٓٔا٤بوضوعي)
 (ٜ٘ٓٔالقراءات) ٧بمد مصطفى شيخ زاده ٕٔٚٗ
 (ٚٚ٘ٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد مصطفى عمّب ٖٔٚٗ
 (ٕٓٓٔاإلعجاز البياين) ٧بمد مصطفى ٧بمد مصطفى ٗٔٚٗ
 (ٕٕٔمناسبات القرآف) ٧بمد مطِب ٘ٔٚٗ
 (ٗٗٗٔالقراءات) ٧بمد مطيع حافظ ٙٔٚٗ
 (ٜٜٜالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد معلمي زاده ٚٔٚٗ
 (ٖ٘التفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد مفيد مصطفى ٛٔٚٗ
 (ٖٗٓمناىج ا٤بفسرين) ٧بمد منظور ٖبش ا٥براسي ٜٔٚٗ
 (ٛٗٗأحكاـ القرآف) ٧بمد منظور ٧بمد ٖبش ٕٓٚٗ
 (ٓٙٔٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد مهدم ا٢بسيِب الشّبازم ٕٔٚٗ
 (ٔٙاإلعجاز البياين) ٧بمد مهدم بن حسْب بن عزيز ا٣بالصي ٕٕٚٗ
 (ٖٜٙالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد مهدم عبلـ ٖٕٚٗ
 (ٕٖٔٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد موسى بابا عمي ٕٗٚٗ
 (ٜٖٔالقراءات) ٧بمد موسى حسْب نصر ٕ٘ٚٗ
 (ٜٔٚالقراءات) ٧بمد موسى حسْب نصّب ٕٙٚٗ
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 (ٕٚالبياين)اإلعجاز  ٧بمد موسى ٞبداف ٕٚٚٗ
 (ٓٛ(، فضائل القرآف)ٖٛٓالقراءات) ٧بمد موسى نصر ٕٛٚٗ
 (ٖ٘ٙالقراءات) ٧بمد مولود بن أٞبد فاؿ ٜٕٚٗ

ٖٗٚٓ 
٧بمػػػػػد مػػػػػؤمن بػػػػػن ٧بمػػػػػد قاسػػػػػم الشػػػػػيعي ا١بزائػػػػػرم، )ت ؽ 

 ىػ(ٕٔ
 (ٕ٘ٔمشكل القرآف)

 (ٛٔاإلعجاز البياين) ٧بمد ناجي مشرح ٖٔٚٗ
 (ٖٓٔٔا٤بوضوعي)التفسّب  ٧بمد ناصر ا٢بميد ٕٖٚٗ
 (٘ٛفضائل القرآف) ٧بمد ناصر الدين األلباين ٖٖٚٗ
 (ٕٖٜاإلعجاز البياين) ٧بمد ناصر صاحل ا٢بميد ٖٗٚٗ
 (ٕٗٔالقراءات) ٧بمد ناصر حيٓب جدة ٖ٘ٚٗ
 (ٖٛٔمناىج ا٤بفسرين) ٧بمد ناصرم ٖٙٚٗ
 (ٕٕ٘ٔاإلعجاز البياين) ٧بمد نايل أٞبد ٖٚٚٗ

ٖٗٚٛ 
(، ٜٓٛ(، القػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)ٜٔٔالقػػػػػػػػػػػػػػػراءات) ا٤بصرم٧بمد نبهاف بن حسْب 

(، ٔٓٓٔ(، القػػػػػػػراءات)ٖٙ٘ٔالقػػػػػػػراءات)
 (ٕٓٗٔ(، القراءات)ٕٙٔٔالقراءات)

 (٘ٔخواص القرآف) ٧بمد نبية ٜٖٚٗ

ٗٚٗٓ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٗٗٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) ٧بمد نبيل النشواٌب

 (ٓٙٓٔالعلمي)

ٗٚٗٔ 
(، أحكػػػػػػػػػػػػػاـ ٕٙٙالتفسػػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػوعي) ٧بمد نبيل غاًل

 (ٖٚٓالقرآف)

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ٗ٘ٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػي) ٧بمد نبيل غنامي ٕٗٚٗ
 (ٖٖٗا٤بوضوعي)

 (ٜٚٔٔالقراءات) ٧بمد ٪بيب قباكة ٖٗٚٗ

ٗٚٗٗ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٙٙٔخػػػػػػػػػػػػػػػػواص القػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ٧بمد نزار الدقر

(، ٗٓ٘(، اإلعجػاز العلمػي)ٜ٘٘العلمي)
 (ٖٙٔخواص القرآف)
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 (ٕٜاإلعجاز البياين) ٧بمد نصر الدراكشة ٘ٗٚٗ
 (ٕٙٔاإلعجاز البياين) ٧بمد نصيف جاسم ا١ببورم ٙٗٚٗ
 (ٕٙٙاإلعجاز البياين) ٧بمد نور الدين ا٤بنجد ٚٗٚٗ
 (ٖٖٔٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد نور الدين موسى ٛٗٚٗ
 (ٗٚٔخواص القرآف) ٧بمد نور اللحاـ ٜٗٚٗ
 (٘ٔاإلعجاز العددم) ٧بمد نور شحاتة ٓ٘ٚٗ
 (ٕٖٔإعراب القرآف) بار٘بي٧بمد نورم بن ٧بمد  ٔ٘ٚٗ
 (ٔٔخواص القرآف) ٧بمد ىاشم ٕ٘ٚٗ

ٖٗٚ٘ 
٧بمػػد ىاشػػم بػػن عبػػد الغفػػور بػػن عبػػد الػػرٞبن السػػندم )ت 

 ىػ(ٗٚٔٔ
 (ٕٙٔفضائل القرآف)

 (ٕٜٛالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد ىاين عبد ا٤بغِب السعيد ٗ٘ٚٗ
 (ٕٔٛالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد ىزمي ا١بعافرة ٘٘ٚٗ
 (ٔٓ٘اإلعجاز البياين) ٧بمد ىيثم ٙ٘ٚٗ
 (٘ٔٔمقاالت عن ا٤بصاحف) ٧بمد ىيثم فخرم الداالٌب ٚ٘ٚٗ
 (ٔٚٙالقراءات) ٧بمد ىيثم منيِب ٛ٘ٚٗ
 (ٜٔٚالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد ىيشور ٜ٘ٚٗ

ٗٚٙٓ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٙٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػي) ٧بمد كصفي

(، خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواص ٖ٘ٓٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
 (ٙٔٚ(، اإلعجاز العلمي)ٕٕٓالقرآف)

 (ٔالناسخ كا٤بنسوخ) ٧بمد كفا ٔٙٚٗ

ٕٗٚٙ 

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٜٔٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) ٧بمد كفا األمّبم
(، ٖٙٓ(، اإلعجػػػاز العلمػػػي)ٕٜٖالبيػػػاين)

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٛاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي)
 (ٜٙا٤بوضوعي)

 (ٜٔٙالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد كلد سيدم كلد حبيب ٖٙٚٗ
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 (ٕٕٛالقرآف)غريب  ٧بمد كىيب سليماف، ك٧بمد عدناف سامل ٗٙٚٗ
 (ٕٗٔاإلعجاز العلمي) ٧بمد كىداف ٘ٙٚٗ
 (ٛٛٛاإلعجاز البياين) ٧بمد ياس خضر الدكرم ٙٙٚٗ
 (ٛالتفسّب با٤بأثور) ٧بمد ياسْب توكي ماجي ٚٙٚٗ
 (ٕ٘ٓٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد حيٓب عبد ا٤بنعم ٛٙٚٗ
 (ٕٛ٘القراءات) ٧بمد حيٓب كلد الشيخ جار ا ٜٙٚٗ
 (ٛٗٔاإلعجاز البياين) يسرم زعّب٧بمد  ٓٚٚٗ
 (ٔٔمقاالت عن ا٤بصاحف) ٧بمد يعقوب ٔٚٚٗ
 (ٕٖٔمناسبات القرآف) ٧بمد يعقوب ذك الكفل ٕٚٚٗ
 (ٜٔٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد يوسف أٞبد دكفش ٖٚٚٗ
 (ٖٕٗرسم ا٤بصاحف) ٧بمد يوسف القاسم ٗٚٚٗ
 (ٛ٘ٚاإلعجاز العلمي) ٧بمد يوسف حسن ٘ٚٚٗ
 (ٕٓٗالتفسّب ا٤بوضوعي) يوسف خالد٧بمد  ٙٚٚٗ
 (ٕٖٙاإلعجاز العلمي) ٧بمد يوسف ساعي ٚٚٚٗ
 (ٙ٘ٗأحكاـ القرآف) ٧بمد يوسف عبد بن حسن ٛٚٚٗ
 (ٚٔأمثاؿ القرآف) ٧بمد يوسف عسيلي ٜٚٚٗ
 (ٜٖ٘أحكاـ القرآف) ٧بمد يوسف عيد ٓٛٚٗ
 (ٖٗ٘ٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد يوسف عيد ا٢بسن ٔٛٚٗ
 (ٔٚأحكاـ القرآف) يوسف مبلكم٧بمد  ٕٛٚٗ
 (٘ٙعد اآلم) ٧بمود إبراىيم دعيبس ٖٛٚٗ
 (ٗٗغريب القرآف) ٧بمود إبراىيم كىبة ا٤بصرم ٗٛٚٗ
 (ٗٚٓٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمود أبو الفيض ا٤بنوُب ٘ٛٚٗ
 (٘ٗمقاالت عن ا٤بصاحف) ٧بمود أبو رية ٙٛٚٗ
 (ٗٚٗٔالقراءات) ٧بمود أٞبد إبراىيم عمر ٚٛٚٗ
 (ٕٕٓٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمود أٞبد األطرش ٛٛٚٗ
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 (٘ٓٗاإلعجاز العلمي) ٧بمود أٞبد الزين ٜٛٚٗ

(، إعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب ٖٖٚٔالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءات) ٧بمود أٞبد الصغّب ٜٓٚٗ
 (٘ٗ٘(، القراءات)ٖٕٙالقرآف)

 (ٖٓٙاإلعجاز العلمي) ٧بمود أٞبد حسْب ٜٔٚٗ
 (ٔٛٗأحكاـ القرآف) ٧بمود أٞبد ٧بمود ٨بلص ٕٜٚٗ

(، أحكػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ٙ٘٘اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػي) ٧بمود أٞبد ٪بيب ٖٜٚٗ
 (ٜٖٙالقرآف)

(، إعػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب ٜٚٛاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين) ٧بمود أٞبد ٫بلة ٜٗٚٗ
 (ٕٕٓٔ(، اإلعجاز البياين)ٖٕٗالقرآف)

 (ٖٜٛاإلعجاز البياين) ٧بمود األلوسي أبو الفضل ٜ٘ٚٗ
 (ٚ٘ٛاإلعجاز العلمي) ٧بمود الباجي ٜٙٚٗ

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػاز ٜٚٔٔاإلعجػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػاين) ٧بمود البستاين ٜٚٚٗ
 (ٜٙٛالبياين)

 (ٕ٘ٙ(، الوقف كاالبتداء)ٚٓٔالقراءات) ٧بمود ا٢بصرم ٜٛٚٗ

ٜٜٗٚ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٔ٘أمثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ٧بمود السيد حسن

 (ٖٓ٘(، اإلعجاز العلمي)ٖٖ٘ٔالبياين)

ٗٛٓٓ 

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٖٖٗاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين) ٧بمود السيد حسن مصطفى
(، ٙٚٙاإلعجػػػػاز البيػػػػاين)(، ٖٗٗالبيػػػػاين)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٔ٘ٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين)
 (ٖٜٗالبياين)

ٗٛٓٔ 

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٜٕٙاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين) ٧بمود السيد شيخوف
(، ٙ(، مناسػػػػػػػػػبات القػػػػػػػػػرآف)ٜٖٔالبيػػػػػػػػػاين)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٔٗٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين)
 (ٜٖٙٔالبياين)

 (٘ٚأمثاؿ القرآف) ٧بمود السيد علي شقّب ٕٓٛٗ
 (٘قواعد التفسّب كأصولو) الشربيِب٧بمود  ٖٓٛٗ
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 (ٓٓٔاإلعجاز العلمي) ٧بمود القاسم ٗٓٛٗ
 (ٖٗمناىج ا٤بفسرين) ٧بمود ا٤ببارؾ أٞبد ٘ٓٛٗ
 (ٕٗٙمناىج ا٤بفسرين) ٧بمود النقراشي السيد علي ٙٓٛٗ
 (ٜٙٚاإلعجاز البياين) ٧بمود النقراشي عبد العزيز ٚٓٛٗ
 (ٕٗٛٔالقراءات) ٧بمود أمْب طنطاكم ٛٓٛٗ
 (ٚٚالتفسّب با٤بأثور) ٧بمود بسيوين، عبد ا٢بليم دكيدار ٜٓٛٗ
 (ٖٔمعاين القرآف) ٧بمود بن أيب ا٢بسن بن ا٢بسْب، النيسأبورم ٓٔٛٗ
 (٘ٙٔالناسخ كا٤بنسوخ) ىػ(٧٘٘ٓبمود بن أيب بكر بن ا٢بسْب النيسأبورم، )ت ٔٔٛٗ

ٕٗٛٔ 

(، التفسػػػػػػػػػػػػّب ٚ٘٘ا٤بوضػػػػػػػػػػػػوعي)التفسػػػػػػػػػػػػّب  ٧بمود بن الشريف
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜٚٙا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖ٘ٚا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىج ٛٔٛا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٜٔا٤بفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرين)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜ٘ٓٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)

 (ٙٓٙٔا٤بوضوعي)
 (ٙٙٔالناسخ كا٤بنسوخ) ىػ(٧ٜٚٓبمود بن حسْب، الصادقي، )ت ٫بو  ٖٔٛٗ

ٗٛٔٗ 

ي ا٤بعػركؼ بتػاج القػراء، ٧بمود بن ٞبزة نصر الكرماين الشافع
 ىػ(٘ٓ٘برىاف الدين أبو القاسم )ت 

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٙٙٗاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين)
(، ٛ٘ٔٔ(، القػػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)ٓٗٔالبيػػػػػػػػػػػػػػػػػاين)
(، ٗ(، مناسػػبات القػػرآف)ٕٔٔٔالقػػراءات)

(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٕٔمتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)
 (ٕٗ٘ٔ(، القراءات)ٖٛالقرآف)

 (ٚ٘التفسّب با٤بأثور) ٧بمود بن سليماف بن علي ٘ٔٛٗ
 (ٜٙٓٔالقراءات) ٧بمود بن صبغة ا ٙٔٛٗ
 (ٓ٘ٚاإلعجاز العلمي) ٧بمود بن عبد الرؤكؼ القاسم ٚٔٛٗ

٧بمػػػػػػود بػػػػػػن عثمػػػػػػاف الربكسػػػػػػوم األديػػػػػػب الصػػػػػػوُب ا٢بنيػػػػػػف  ٛٔٛٗ
 ىػٖٜٛا٤بتخلص ببلمعي الركمي، ا٤بتوَب سنة 

 (ٕٕٙخواص القرآف)
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ٜٗٛٔ 
(، ٕٚ٘اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين) ىػ(٧ٖ٘ٛبمود بن عمر بن ٧بمد، جار ا الز٨بشرم )ت 

 (ٕٙٙٔالقراءات)

٧بمػػػود بػػػن عمػػػر بػػػن ٧بمػػػد ا٣بػػػوارزمي، أبػػػو القاسػػػم جػػػار ا  ٕٓٛٗ
 ىػ(ٖٛ٘الر٨بشرم، )ت 

 (ٖٛٓإعراب القرآف)

 (ٙ٘ٔٔالقراءات) ٧بمود بن ٧بمد ياسْب الرفاعي ٕٔٛٗ
 (ٕٕ٘أحكاـ القرآف) ٧بمود بن مهدم ا٤بوسوم ٕٕٛٗ
 (٘ٚٔالقرآف) خواص ٧بمود بيومي ىيكل ٖٕٛٗ

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٜٕٛاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين) ٧بمود توفيق سعد ٕٗٛٗ
 (ٚٚٗٔ(، اإلعجاز البياين)ٜٚٗالبياين)

ٕٗٛ٘ 

(، مناسػػػػػػػػػػػػػبات ٖٜٖاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػاين) ٧بمود توفيق ٧بمد سعد
(، ٖٖ(، مناسػػػػػػػػػبات القػػػػػػػػػرآف)ٛٔالقػػػػػػػػػرآف)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػاز ٗٙٓٔاإلعجػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػاين)
 (،ٕٖ٘(، اإلعجػػػػاز البيػػػػاين)ٕٕٙالبيػػػػاين)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٙٔٙاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين)
(، ٖٜٜ(، اإلعجػػػػاز البيػػػػاين)ٖٜٛالبيػػػػاين)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػاز ٛٓٓٔاإلعجػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػاين)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٖٛٓٔالبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين)

 (ٖٖٔٔالبياين)
 (ٖٖٓمقاالت عن ا٤بصاحف) ٧بمود جابر ٕٙٛٗ
 (ٕ٘ٓأحكاـ القرآف) ٧بمود حامد زلط القصيب ٕٚٛٗ
 (ٜٓٛالبياين)اإلعجاز  ٧بمود حسن ٨بلوؼ ٕٛٛٗ

ٕٜٗٛ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػاز ٕٛٔالتفسػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػوعي) ٧بمود ٞبداف

 (ٖٙالبياين)
 (ٖٙٔاإلعجاز العلمي) ٧بمود دياب ٖٓٛٗ

ٖٗٛٔ 
(، منػػػػػػػػاىج ٛٔقواعػػػػػػػػد التفسػػػػػػػػّب كأصػػػػػػػػولو) ٧بمود رجيب

 (ٜٚا٤بفسرين)
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 (ٕٖٗٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمود زبػّب مظفر ٕٖٛٗ
 (ٚ٘(، الوقف كاالبتداء)ٕٓٔالقراءات) ٧بمود زين العابدين ٧بمد ٖٖٛٗ

ٖٗٛٗ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ٙٗ٘اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػي) ٧بمود سليم ٧بمد ىياجنة

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٜ٘ٛا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
 (ٕٓٛالبياين)

 (ٜٓٔإعراب القرآف) ٧بمود سليماف ياقوت ٖ٘ٛٗ
 (ٕٚٗمقاالت عن ا٤بصاحف) ٧بمود سيبويو البدكم ٖٙٛٗ

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٜٖٙالبيػػػػػػػػػػػػػػاين)اإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز  ٧بمود شريف ا٣بياط ٖٚٛٗ
 (ٖٗٙالبياين)

 (ٜٓٛاإلعجاز العلمي) ٧بمود شكرم األلوسي ٖٛٛٗ

ٖٜٗٛ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٜٔ٘اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) ٧بمود شليب

 (ٚٓٗ(، اإلعجاز العلمي)٘ٚٛالعلمي)

ٗٛٗٓ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ٓٗٛاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػي) ٧بمود شيت خطاب

 (ٕٕ٘ٔا٤بوضوعي)
 (ٛٚٔالقرآف)إعراب  ٧بمود صاُب ٔٗٛٗ

ٕٗٛٗ 
(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٛٙمتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ٧بمود صاحل بغدادم

 (ٖٙٔالقرآف)

ٖٗٛٗ 
(، مناسػػػػػػػػػػػػػبات ٙٛٗاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػاين) ٧بمود عبد ا٢بميد ٧بمود ىول

 (ٖٜالقرآف)
 (ٗٙٗالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمود عبد ا٣بالق خلة ٗٗٛٗ
 (ٕٔاإلعجاز العددم) ٧بمود عبد الرزاؽ ا٢بمصي ٘ٗٛٗ

ٗٛٗٙ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٔٚٙاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) عبد الرؤكؼ قاسم٧بمود 

 (ٕٜٗ(، اإلعجاز العلمي)ٖٛٔٔالبياين)
 (ٕٗٙاإلعجاز العلمي) ٧بمود عبد ا ٚٗٛٗ
 (ٔ٘إعراب القرآف) ٧بمود عبد ا صاحل سعيد ٛٗٛٗ
 (ٙٓٗٔالقراءات) ٧بمود عبد ا ٧بمد عبد ا الطاىر ٜٗٛٗ
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 (ٙٔٔاإلعجاز البياين) البدكم٧بمود عبد ا ٧بمود  ٓ٘ٛٗ
 (ٜٖٙاإلعجاز العلمي) ٧بمود عبد ا٤بعطي أبو الرب ٔ٘ٛٗ
 (ٜٗٗٔالقراءات) ٧بمود عثماف عبد ا٢بليم أبو ٠برة ٕ٘ٛٗ
 (ٕٕمقاالت عن ا٤بصاحف) ٧بمود عفيفي  ٖ٘ٛٗ
 (ٖ٘ٔاإلعجاز البياين) ٧بمود علي أٞبد علي صاحل ٗ٘ٛٗ
 (ٖٕٚمناىج ا٤بفسرين) ٧بمود علي عثماف عثماف ٘٘ٛٗ
 (ٓٔٔمقاالت عن ا٤بصاحف) ٧بمود غنيم ٙ٘ٛٗ
 (ٕٔٔالقراءات) ٧بمود فراج عبد ا٢بفيظ فراج ٚ٘ٛٗ
 (ٗٛٔخواص القرآف) ٧بمود فوزم ٛ٘ٛٗ

ٜٗٛ٘ 
(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٜٕٔمتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ٧بمود قفص

 (ٕٗٗالقرآف)

(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٘ٔٔمتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ٧بمود كامل أٞبد ٓٙٛٗ
 (ٖٖٛأحكاـ القرآف)(، ٖٕٔالقرآف)

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٖٔأحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ٧بمود ماضي ٔٙٛٗ
 (ٗٓٛا٤بوضوعي)

 (ٕٕ٘القراءات) ٧بمود مبارؾ عبد ا عبيدات ٕٙٛٗ

ٖٗٛٙ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٔ٘اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػي) ٧بمود ٧بمد أٞبد أبو عابد

 (ٜٕٔا٤بوضوعي)
 (ٚٙٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمود ٧بمد الشريف ٗٙٛٗ
 (ٙٚٔاإلعجاز العلمي) ٧بمد الشورل٧بمود  ٘ٙٛٗ
 (ٜٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمود ٧بمد بابللي ٙٙٛٗ

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٕٓٔخػػػػػػػػػػػػػػػػواص القػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ٧بمود ٧بمد حسن الشريف ٚٙٛٗ
 (ٗٙٗالعلمي)

 (ٖٛٔمقاالت عن ا٤بصاحف) ٧بمود ٧بمد رسبلف ٛٙٛٗ
 (ٜٕٛٔاإلعجاز البياين) ٧بمود ٧بمد شاكر ٜٙٛٗ
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 (ٖٔأسباب النزكؿ) موسى٧بمود ٧بمد عبده  ٓٚٛٗ
 (ٗ٘٘التفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمود ٧بمد عواد الػهيشاف ٔٚٛٗ
 (ٜٕٗأحكاـ القرآف) ٧بمود مصطفى ا٤بختار الشنقيطي ٕٚٛٗ
 (ٕٚٗاإلعجاز العلمي) ٧بمود مهدم اإلستانبويل ٖٚٛٗ

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٗأحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ٧بمود مهُب ٧بمود ٗٚٛٗ
 (ٓٔا٤بوضوعي)

 (ٖ٘ٔاإلعجاز العلمي) ٧بمود عنرب٧بمود ىاشم  ٘ٚٛٗ
 (ٕٚٔاإلعجاز العلمي) ٧بمود حيٓب ا٣بطيب ٙٚٛٗ

٧بػػػي الػػػدين تقػػػي الػػػدين ٧بمػػػد بػػػن علػػػي الربكػػػوم، ا٤بتػػػوَب ُب  ٚٚٛٗ
 ىػ ٜٔٛ

 (ٕٙٔرسم ا٤بصاحف)

 (ٖٜٛالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بي الدين سلقيِب ٛٚٛٗ

ٜٗٛٚ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػاز ٛٚ٘ٔالبيػػػػػػػػػػػػاين)اإلعجػػػػػػػػػػػػاز  ٧بي الدين عبد الرٞبن رمضاف

 (ٖٙٓٔالعلمي)

ٗٛٛٓ 
(، إعػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب ٖٔٚاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين) ٧بيي الدين الدركيش

 (ٚٔٔالقرآف)
 (ٖٚقواعد التفسّب كأصولو) ٧بيي الدين بلتاجي ٔٛٛٗ

ٕٗٛٛ 
٧بيػػػػػػي الػػػػػػدين بػػػػػػن أٞبػػػػػػد بػػػػػػن ٧بمػػػػػػد ا٣بػػػػػػاين الدمشػػػػػػقي )ت 

 ( ىٖٓ٘ٔ
 (ٛٛ(، غريب القرآف)ٚٗمعاين القرآف)

 (ٕٕٔخواص القرآف) الدين بن ركح ا الغزنوم٧بيي  ٖٛٛٗ
 (ٙٚٔمشكل القرآف) ٧بيي الدين رمضاف ٗٛٛٗ
 (ٚ٘٘اإلعجاز العلمي) ٧بيي الدين طالو العليب ٘ٛٛٗ

ٗٛٛٙ 
(، خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواص ٘ٗٔخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواص القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ٧بيي الدين عبد ا٢بميد

(، ٗٙٔ(، خػػػػػػػػػواص القػػػػػػػػػرآف)ٓٔالقػػػػػػػػػرآف)
 (ٕٕٕخواص القرآف)

ٗٛٛٚ 
(، مقػػاالت ٗٚٔمقػػاالت عػػن ا٤بصػػاحف) الرٞبن رمضاف٧بيي الدين عبد 

 (٘ٚٔعن ا٤بصاحف)



415 
 

 )اضقدم/اضرشم(  طحل وروده اضطؤضف م

 (ٛٔٔغريب القرآف) ٧بيي الدين عبد السبلـ بلتاجي ٛٛٛٗ
 (ٕٖقواعد التفسّب كأصولو) ٧بيي الدين ٧بمد ٜٛٛٗ
 (ٕٛ٘مناىج ا٤بفسرين) ٧بيي الدين ىبلؿ السرحاف ٜٓٛٗ

ٜٗٛٔ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٘٘٘اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) ٨بتار سامل

 (ٓٚٛالعلمي)
 (ٖٓٚٔالقراءات) ٨بتار سيدم ٧بمد الغوث ٕٜٛٗ
 (ٜٓٚٔالقراءات) ٨بتار عبد ا٢بافظ عطية ٖٜٛٗ

ٜٗٛٗ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػاز ٔٛٓٔاإلعجػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػاين) ٨بتار عطية

 (ٕ٘ٗ(، اإلعجاز البياين)ٕٛٓٔالبياين)

ٜٗٛ٘ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٕٖٕاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين) ٨بتار عطية عبد العزيز عمراف

 (ٕٗٗالبياين)
 (ٜٙٔاإلعجاز البياين) ٨بتار عمر ٨بتار الشنقيطي ٜٙٛٗ
 (ٜٙٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٨بلص أكار ٜٚٛٗ

ٜٗٛٛ 
٨بلػػػػوؼ حسػػػػنْب بػػػػن ٧بمػػػػد حسػػػػنْب ا٤بػػػػالكي، مفػػػػٍب الػػػػديار 

 ىػ(ٓٔٗٔا٤بصرية، )ت
(، معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين ٙٓٔغريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)

 (ٜٙٔ(، غريب القرآف)ٙٚالقرآف)
 (ٖٕٓمناىج ا٤بفسرين) الدكرممد ا ٦بيد أٞبد  ٜٜٛٗ
 (ٕٓٔاإلعجاز العلمي) مدحت حافظ إبراىيم ٜٓٓٗ
 (ٗٗٛالتفسّب ا٤بوضوعي) مذكر بن ٧بمد عارؼ ٜٔٓٗ
 (ٕٛ٘التفسّب ا٤بوضوعي) مرتضى سيد عمركؼ ٕٜٓٗ

ٜٖٗٓ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػاز ٖٖٓالتفسػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػوعي) مرتضى مطهرم

 (٘ٛٚ(، اإلعجاز العلمي)ٖٜٚالعلمي)
 (ٙٙٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٧بمد إ٠باعيل مفيض الرٞبنمرشد  ٜٗٓٗ

مرعػػػػػػي ا٤بقدسػػػػػػي، مرعػػػػػػي بػػػػػػن يوسػػػػػػف بػػػػػػن أيب بكػػػػػػر، )ت  ٜ٘ٓٗ
 ىػ(ٖٖٓٔ

(، الناسػػػػػػػػػػػػػػػخ ٕٕٚالناسػػػػػػػػػػػػػػػخ كا٤بنسػػػػػػػػػػػػػػػوخ)
 (ٕٕٕكا٤بنسوخ)

 (ٙٓٚالقراءات) مرفت يوسف اياكم ٜٙٓٗ
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜٛ٘اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػي) مرىف سقا ٜٚٓٗ
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 (ٖٓالعلمي)
 (ٜٓ٘التفسّب ا٤بوضوعي) ٞبداف مركاف أٞبد ٜٛٓٗ
 (ٜٙٔاإلعجاز العلمي) مركاف الرفاعي ٜٜٓٗ
 (ٜٚٔالتفسّب ا٤بوضوعي) مركاف ٧بمد حافظ غاًل ٜٓٔٗ

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٖٕٛاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) مركاف كحيد شعباف التفتنازم ٜٔٔٗ
 (ٜٗٗالعلمي)

 (ٛٓٔمناىج ا٤بفسرين) مرمي العبادم ٕٜٔٗ
 (ٔٚٙالتفسّب ا٤بوضوعي) عليمرمي أيت أٞبد بو  ٖٜٔٗ
 (٘ٓ٘التفسّب ا٤بوضوعي) مرمي بنت ٧بمد الشلوم ٜٗٔٗ
 (٘ٔاإلعجاز البياين) مرمي سليماف العبيد ٜ٘ٔٗ
 (ٔٙٔاإلعجاز العلمي) مرمي مشس ٜٙٔٗ
 (٘٘ٛالتفسّب ا٤بوضوعي) مرمي عبد الرٞبن أبو علي ٜٚٔٗ

ٜٗٔٛ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػّب ٚٛٔٔالبيػػػػػػػػػػػػػاين)اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز  مرمي عبد القادر عبد ا السباعي

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜٙٓٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
 (ٖٔٔٔا٤بوضوعي)

 (ٖ٘ٔاإلعجاز البياين) مرمي عبد ا٥بادم ٧بمد القحطاين ٜٜٔٗ
 (ٖٜٛاإلعجاز البياين) مرمي غاًل الرفاعي ٕٜٓٗ
 (ٛٛٗٔالتفسّب ا٤بوضوعي) مرمي فضل ا ٕٜٔٗ
 (ٕٛٗالبياين)اإلعجاز  مرمي ٧بمد إبراىيم الرقيق ٕٕٜٗ
 (ٜٚٗٔالتفسّب ا٤بوضوعي) مرمي ٧بمود حسن صاحل ٖٕٜٗ
 (ٖٙٗاإلعجاز البياين) مزاحم مطر حسْب ٕٜٗٗ
 (ٙ٘اإلعجاز البياين) مزنة صاحل بن إبراىيم الزميع ٕٜ٘ٗ
 (ٓٓٗٔالقراءات) مزنة صاحل ناصر الفهيد ٕٜٙٗ
 (ٓٛٔالتفسّب ا٤بوضوعي) مزياؿ عوض ٧بمد صاحل ٕٜٚٗ
(، منػػػػػػػػاىج ٙٗقواعػػػػػػػػد التفسػػػػػػػػّب كأصػػػػػػػػولو) مساعد بن سليماف بن ناصر الطيار ٕٜٛٗ



417 
 

 )اضقدم/اضرشم(  طحل وروده اضطؤضف م

(، قواعػػػػػػػػػػػػػػػػد التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٗٔا٤بفسػػػػػػػػػػػػػػػػرين)
(، قواعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٚ٘كأصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػولو)

 (ٗٙ(، الوقف كاالبتداء)ٕٜكأصولو)
 (ٕٛ٘مناىج ا٤بفسرين) مساعد مسلم عبد ا آؿ جعفر  ٜٕٜٗ
 (ٖٜٔالقراءات)(، ٖٔٙالقراءات) مساىر علي خاؼ خضر ٖٜٓٗ
 (ٚٚٛاإلعجاز البياين) مسرة ٝباؿ ٖٜٔٗ
 (ٖٗ٘مناىج ا٤بفسرين) مسعد بن مساعد ا٢بسيِب ٕٖٜٗ
 (ٜٙٛالتفسّب ا٤بوضوعي) مسعد عبد العاطي ا٢بفِب النرباكم ٖٖٜٗ
 (ٛٙٚاإلعجاز البياين) ىػ(ٖٜٚمسعود بن عمر بن عبد ا التفتازاين )ت  ٖٜٗٗ

ٜٖٗ٘ 
السجلماسػػػػػػػػػػػي الفاسػػػػػػػػػػػي )  مسػػػػػػػػػػػعود بػػػػػػػػػػػن ٧بمػػػػػػػػػػػد ٝبػػػػػػػػػػػوع

 ىػ(ٜٔٔٔت
(، ٔٙٛٔ(، القػػػػػػػراءات)ٚٙٙٔالقػػػػػػػراءات)

(، ٖٚٗرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ا٤بصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحف)
 (ٕٖٙ(، رسم ا٤بصاحف)ٜٚٚالقراءات)

 (ٕٜٜالتفسّب ا٤بوضوعي) مسعود بودربالة ٖٜٙٗ
 (ٜٕٕالتفسّب ا٤بوضوعي) مسفر أٞبد مسفر الوادعي ٖٜٚٗ
 (ٖٓٗالعلمي)اإلعجاز  مسفر بن سعيد بن ٧بمد الزىراين ٖٜٛٗ
 (ٜٕٚالوقف كاالبتداء) مسفر بن عبد ا العجمة ٜٖٜٗ

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٜٙاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػي) مسفر ٧بمود ٦باىد ٜٓٗٗ
 (ٖٛٛٔا٤بوضوعي)

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ٗٛٚاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػي) مسّب أنيس الدين ٜٔٗٗ
 (ٖٙٔٔا٤بوضوعي)

 (ٕٛٚالتفسّب ا٤بوضوعي) مشاعل بنت سعد ا٢بقباين ٕٜٗٗ

ٜٖٗٗ 
مشػػػػحم الكبػػػػّب ٧بمػػػػد بػػػػن أٞبػػػػد بػػػػن جػػػػار ا الصػػػػعدم ٍب 

 الصنعاين القاضي اليمِب ا٤بعركؼ ٗبشحم الكبّب
 (ٕٕفضائل القرآف)

(، التفسػػػػػػػػػّب ٔٗ٘ٔالتفسػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػوعي) مشرؼ أٞبد ٝبعاف الزىراين ٜٗٗٗ
 (ٜٖ٘ٔا٤بوضوعي)

 (ٖٛٚٔالقراءات) مشرؼ الغامدم ٜ٘ٗٗ
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 (ٜٔٔا٤بفسرين)مناىج  مشعاف سعود عبد العيساكم ٜٙٗٗ
 (ٕٕٓٔالقراءات) مشعل سليماف حامد ا٣بوالدة ٜٚٗٗ
 (٘ٓٗأحكاـ القرآف) مشهور حسن سلماف، ٝباؿ عبد اللطيف الدسوقي ٜٛٗٗ
 (ٕٔٙٔاإلعجاز البياين) مشهور موسى مشاىرة ٜٜٗٗ
 (٘ٔالناسخ كا٤بنسوخ) مصطفى إبراىيم الز٤بي ٜٓ٘ٗ
 (ٕٚٙالبياين)اإلعجاز  مصطفى إبراىيم ا٤بنشي ٜٔ٘ٗ
 (ٜٛٔمقاالت عن ا٤بصاحف) مصطفى أٞبد علي ٕٜ٘ٗ

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜٗ٘اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػي) مصطفى أٞبد كماؿ ٖٜ٘ٗ
 (ٖٜٔا٤بوضوعي)

ٜٗ٘ٗ 
مصػػػػػػػطفى البحيػػػػػػػاكم، عبػػػػػػػد ا٥بػػػػػػػادم ٞبيتػػػػػػػو، عبػػػػػػػد العزيػػػػػػػز 

 العمراكم
 (ٕٙٚالقراءات)

 (ٛٗخواص القرآف) مصطفى البكرم ٜ٘٘ٗ
 (ٛٚٓٔالبياين) اإلعجاز مصطفى ا٢بيا ٜٙ٘ٗ

ٜٗ٘ٚ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕ٘أحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) مصطفى السباعي

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٘ٗٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
 (ٕٚ٘ٔالبياين)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػاز ٜٕٔٔاإلعجػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػاين) مصطفى السعدين ٜٛ٘ٗ
 (ٕٜٗالبياين)

 (٘٘ٔالناسخ كا٤بنسوخ) مصطفى السيد بدر زيد ٜٜ٘ٗ
 (ٜٜٓاإلعجاز البياين) مصطفى الشكعة ٜٓٙٗ

ٜٗٙٔ 

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػاز ٗٚٗٔاإلعجػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػاين) مصطفى الصاكم ا١بويِب
(، ٚ٘ٚ(، اإلعجػاز البيػػاين)ٜٚٗٔالبيػاين)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز ٕٙ٘منػػػػػػػػػػػػػػاىج ا٤بفسػػػػػػػػػػػػػػرين)
 (ٕٖ٘(، مناىج ا٤بفسرين)ٓٛٗٔالبياين)

 (ٚٙٔرسم ا٤بصاحف) مصطفى الكردم ٕٜٙٗ
 (ٔٓٔالقرآف)خواص  ىػ ٕٓٔٔمصطفى الكمايل ا٢بليب الشافعي ، ا٤بتوَب سنة  ٖٜٙٗ
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 (ٕٓٛٔالقراءات) مصطفى ا٤بيهي الشافعي األٞبدم ٜٗٙٗ
 (ٕٖٛٔاإلعجاز البياين) مصطفى اليعقويب ٜ٘ٙٗ
 (ٕٔٔٔالقراءات) مصطفى أمْب أٞبد سيد عمار ٜٙٙٗ

ٜٗٙٚ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٚٔمنػػػػػػػػػػػػػػػاىج ا٤بفسػػػػػػػػػػػػػػػرين) مصطفى بلقا٠بي

 (ٜٛٗا٤بوضوعي)
 (ٖٕ٘مناىج ا٤بفسرين) مصطفى بلكْب ٜٛٙٗ
 (ٔٚٚاإلعجاز البياين) ىػ(ٓٛٛمصطفى بن إبراىيم، ابن التمجيد )ت ٫بو  ٜٜٙٗ
 (ٜٓٚٔالقراءات) مصطفى بن أٞبد ا٢بنفي ٜٓٚٗ
 (ٛٚٚالقراءات) مصطفى بن حسْب األيج أيليلي ٜٔٚٗ

ٜٕٗٚ 

مصطفى بن عبد الرٞبن بن ٧بمد الركمي ا٢بنفػي اإلزمػّبم ) 
 ىػ(ٙ٘ٔٔت

 (،ٕٛٗٔ(، القػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)ٜٖالقػػػػػػػػػػػػػػػراءات)
(، ٖٗٚ(، القػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)ٜٗٙالقػػػػػػػػػػػػػػػراءات)
(، ٖ٘ٛ(، القػػػػػػػػػػػراءات)ٖٕٚٔالقػػػػػػػػػػػراءات)

 (ٖٖٔ(، القراءات)ٖٙٗالقراءات)
 (ٕٙٛٔالقراءات) مصطفى بن علي العوُب األٞبدم ا٤بيهي ٖٜٚٗ
 (ٔٗغريب القرآف) ىػ(ٓ٘ٓٔمصطفى بن ٧بمد ا٤بعركؼ ٔبكمجة، )ت بعد  ٜٗٚٗ

ٜٗٚ٘ 
نػور الػػدين ا٢بنفػػي مصػطفى بػػن ٧بمػد بػػن ٧بمػػد أبػو ا٠باعيػػل 

 ىػ(ٖٖٔٔالبغدادم، )ت
 (ٕٗغريب القرآف)

 (ٚٙغريب القرآف) مصطفى بن يوسف ٜٙٚٗ
 (ٜٔٗالتفسّب ا٤بوضوعي) مصطفى بوىندم ٜٚٚٗ
 (ٕ٘ٔٔاإلعجاز البياين) مصطفى بيومي ٜٛٚٗ

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٜٜٙاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) مصطفى ثابت ٜٜٚٗ
 (ٔٙٔٔالبياين)

 (ٖٜٛالعلمي)اإلعجاز  مصطفى حسْب ٜٓٛٗ

ٜٗٛٔ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٛٗٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) مصطفى رجب

 (ٕٖٚ(، اإلعجاز العلمي)ٕٜٕالعلمي)
 (ٜٓٙالتفسّب ا٤بوضوعي) مصطفى رياح ٕٜٛٗ
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 (ٕٛرسم ا٤بصاحف) مصطفى زيد عمر ٖٜٛٗ

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٘ٚٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين) مصطفى شاىر خلوؼ ٜٗٛٗ
 (ٕٚٓالبياين)

 (ٜ٘مناسبات القرآف) ا٢بميدمصطفى شعباف عبد  ٜ٘ٛٗ
 (ٕٚٓٔالقراءات) مصطفى شعباف علي خليل ٜٙٛٗ

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٖٛ٘اإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين) مصطفى صادؽ الرافعي ٜٚٛٗ
 (ٚٔٙالبياين)

 (ٕٜٜاإلعجاز العلمي) مصطفى صربم ٜٛٛٗ
 (٘ٙالتفسّب ا٤بوضوعي) مصطفى عباس ٟباس الزيدم ٜٜٛٗ
 (ٜٔٗٔالقراءات) مصطفى عبد ا٢بفيظ سامل ٜٜٓٗ
 (ٖٙ٘التفسّب ا٤بوضوعي) مصطفى عبد السبلـ ٧بمود ٜٜٔٗ

ٜٜٕٗ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٛٙٔأحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) مصطفى عبد ا ٧بمود البلولة

 (ٖٖٗا٤بوضوعي)
 (ٖٖٛالتفسّب ا٤بوضوعي) مصطفى عبد الواحد ٖٜٜٗ

(، أحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ٖٛأحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) مصطفى عريض ٜٜٗٗ
 (ٖ٘ٙالقرآف)

 (ٚٗٛاإلعجاز البياين) ٧بمدمصطفى علي  ٜٜ٘ٗ
 (ٖٔٙالتفسّب ا٤بوضوعي) مصطفى علياف ٜٜٙٗ
 (ٕٕاإلعجاز العددم) مصطفى عمر علي الكندم ٜٜٚٗ

ٜٜٗٛ 
(، أمثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ٔٚٗاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين) مصطفى عيد الصياصنة

 (ٗٙالقرآف)
 (ٕٙٙٔالقراءات) مصطفى فؤاد أٞبد ٜٜٜٗ
 (ٕٔكا٤بنسوخ)الناسخ  مصطفى قصّب العاملي ٓٓٓ٘
 (ٖٔمناىج ا٤بفسرين) مصطفى قيليج ٔٓٓ٘
 (ٖٖٗٔالتفسّب ا٤بوضوعي) مصطفى كعب ٕٓٓ٘
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 (ٜٔٓٔاإلعجاز العلمي) مصطفى كماؿ طلبو ٖٓٓ٘
 (ٕرسم ا٤بصاحف) مصطفى كوؿ ٗٓٓ٘

٘ٓٓ٘ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٙٗأحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) مصطفى ٧بمد الباجقِب

 (ٗٔٗٔا٤بوضوعي)
 (ٖٙمناىج ا٤بفسرين) الطّبمصطفى ٧بمد ا٢بديدم  ٙٓٓ٘

٘ٓٓٚ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٕٕٖاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) مصطفى ٧بمد زكي الدباغ

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٕٙٓٔالعلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي)
 (ٚٚ٘ٔالبياين)

(، أحكػػػػػػػػػػػػػاـ ٖٗ٘التفسػػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػوعي) مصطفى ٧بمد سليماف ٛٓٓ٘
 (ٕٔ٘القرآف)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٖٔ٘اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) مصطفى ٧بمد مصطفى أٞبد ا١بماؿ ٜٓٓ٘
 (ٔ٘(، اإلعجاز العددم)ٔٙٙالعلمي)

٘ٓٔٓ 

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ٛٛٙاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػي) مصطفى ٧بمود
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٜٜٙا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)

(، ٕٙٙ(، اإلعجػاز العلمػي)ٜٛٙالعلمي)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػاز ٖٜٖٔاإلعجػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػاين)

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜٚٔالعلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٖٖٗٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)

 (ٕٕٛ(، خواص القرآف)ٜٛٔالعلمي)

٘ٓٔٔ 
(، اإلعجػػػػػػػاز ٓٛٔٔالتفسػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػوعي) مسلممصطفى 

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٖٔٛالعلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي)
 (ٕٕٙ(، مناىج ا٤بفسرين)ٕٙ٘ٔالبياين)

 (ٖٚ٘اإلعجاز العلمي) مصطفى موكينا، ميموف باريش ٕٔٓ٘
 (ٜٜٗاإلعجاز البياين) مصطفى ناصف ٖٔٓ٘
 (ٜٜٛالتفسّب ا٤بوضوعي) مصلح بن عبد الكرمي السامدم ٗٔٓ٘
 (ٕٔالتفسّب ا٤بوضوعي) القادر عبد الرزاؽمضر عبد  ٘ٔٓ٘
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٘ٓٔٙ 
(، منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىج ٜٕمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىج ا٤بفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرين) مطر أٞبد مسفر الزىراين

 (ٕٛا٤بفسرين)

(، أحكػػػػػػػػػػػػػاـ ٜٗٗالتفسػػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػوعي) مطيع ا دخيل ا سليماف الصرىيد اللهييب ٚٔٓ٘
 (ٖٔ٘(، أحكاـ القرآف)ٜٖٗالقرآف)

 (ٙ٘ٔٔالتفسّب ا٤بوضوعي) مظفر يلماز ٛٔٓ٘

ٜ٘ٓٔ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜٕٔأحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) معاذ ا٢بمدكين

 (ٕٕٗا٤بوضوعي)
 (ٖٗٙالتفسّب ا٤بوضوعي) معتصم عبد الكرمي ا٤بطرم ٕٓٓ٘
 (ٜٓٚاإلعجاز البياين) معتصم ٧بمد الصمادم ٕٔٓ٘
 (ٕٔ٘التفسّب ا٤بوضوعي) معتوقة ٧بمد حسن ا٢بساين ٕٕٓ٘
 (ٜٓ٘اإلعجاز العلمي) معركؼ الدكالييب ٖٕٓ٘
 (ٕٖٚاإلعجاز العلمي) معز اإلسبلـ عزت فارس ٕٗٓ٘
 (ٛٛمقاالت عن ا٤بصاحف) معصـو ٧بمد خلف ٕ٘ٓ٘

ٕ٘ٓٙ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػّب ٖٜٖالتفسػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػوعي) معمر ٞبودم

 (ٔٓٗا٤بوضوعي)

(، اإلعجػػػػػػػاز ٜٕٓٔالتفسػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػوعي) معن توفيق دحاـ ا٢بيايل ٕٚٓ٘
 (ٜٕٓٔالبياين)

 (ٖٔٗٔالتفسّب ا٤بوضوعي) معن خالد عبدا القضاة ٕٛٓ٘
 (ٛٓٔٔاإلعجاز البياين) معهد بن ٨بتار ٜٕٓ٘
 (ٚٔالوقف كاالبتداء) معْب الدين عبد ا بن ٧بمد بن عبد ا بن عمر النكزاكم ٖٓٓ٘
 (ٛٗٛاإلعجاز البياين) معْب رفيق صاحل ٖٔٓ٘
 (ٖٙمناىج ا٤بفسرين) مفتاح السلوسي أٞبد ٕٖٓ٘

(، اإلعجػػػػػػػاز ٙٙٓٔالتفسػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػوعي) العزيزمفتاح ٧بمد عبد  ٖٖٓ٘
 (ٕٛٚالعلمي)

 (ٓٔٔالتفسّب با٤بأثور) مقاتل بن حياف ٖٗٓ٘
(، متشػػػػػػػػػػػػػػػػػابو ٖٙٔالتفسػػػػػػػػػػػػػػػػػّب با٤بػػػػػػػػػػػػػػػػػأثور)مقاتػػل بػػن سػػليماف بػػن بشػػّب األسػػدم أبػػو ا٢بسػػن البلخػػي،  ٖ٘ٓ٘
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(، التفسػػػػّب ٕ(، مشػػػػكل القػػػػرآف)ٕالقػػػػرآف) ػ( ىٓ٘ٔ)ت
(، ٕٜ(، متشػػػػػػػػػػػابو القػػػػػػػػػػػرآف)ٕ٘با٤بػػػػػػػػػػػأثور)

(، أحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ٕٗٓمشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)
(، ٘(، األشػػػػػػػػػباه كالنظػػػػػػػػػائر)ٜٖٕالقػػػػػػػػػرآف)

 (ٖ٘الناسخ كا٤بنسوخ)
 (ٜٖأسباب النزكؿ) مقبل ىادم مقبل الوادعي ٖٙٓ٘

ٖ٘ٓٚ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػاز ٜٙٚالتفسػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػوعي) مقداد مرعي ا١بوارم

 (ٓٗٙالعلمي)
 (ٖٕمقاالت عن ا٤بصاحف) مقصود أٞبد ٖٛٓ٘
 (ٔٚ٘القراءات) مكماؿ أتيك ٜٖٓ٘

٘ٓٗٓ 

مكي بن أيب طالب مكي بن ٞبػوش بػن ٧بمػد بػن ٨بتػار أبػو 
 ػ( ى٧ٖٗٚبمد ا٤بالكي القيسي القّبكاين، )ت 

(، غريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ٗ٘ٔإعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)
(، ٕٚٙ(، مشػػػػػػكل القػػػػػػرآف)ٕ٘ٔالقػػػػػػرآف)

(، غريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ٘ٚمشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)
(، ٕٔٚ(، إعػػػػػػػراب القػػػػػػػرآف)ٔٔٔالقػػػػػػػرآف)

(، إعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب ٖٙٔإعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)
(، ٕٗ٘(، مشػػػػػػػػػكل القػػػػػػػػػرآف)ٜٙالقػػػػػػػػػرآف)

(، أحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ٕٛٔمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)
(، ٕ٘ٗ(، أحكػػػػػػػاـ القػػػػػػػرآف)ٗٔٗالقػػػػػػػرآف)

(، معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين ٗٗالتفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب با٤بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأثور)
(، ٔ(، معػػػػػػػػػػػػػػاين القػػػػػػػػػػػػػػرآف)ٓٔٔالقػػػػػػػػػػػػػػرآف)

(، ٗ٘ٛ(، القػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)ٖ٘٘القػػػػػػػػػػػػػػػراءات)
(، ٗ(، الوقػػف كاالبتػػداء)ٜٕٔٔالقػػراءات)

(، الوقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ٕ٘الوقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف كاالبتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء)
(، ٗٗ(، الوقػػػػػف كاالبتػػػػػداء)ٙٗكاالبتػػػػػداء)

(، الوقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ٛٔٔالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)
(، الوقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ٕٛٚكاالبتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء)
(، الوقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ٖٕٓكاالبتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء)
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(، الوقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ٖٕٔكاالبتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء)
لوقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف (، إٕٙكاالبتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء)

(، ٖٛٙ(، القػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)ٖٕٗكاالبتػػػػػػػػػػػػػػػػداء)
(، عػػػػػػػػػػد ٙ(، القػػػػػػػػػػراءات)ٕٓٚالقػػػػػػػػػػراءات)

(، ٖٗ(، الوقػػػػػػػػػػػػػػػػف كاالبتػػػػػػػػػػػػػػػػداء)ٕٜاآلم)
(، الناسػػػػػػػػػػػػػػػػخ ٗٔٔالوقػػػػػػػػػػػػػػػػف كاالبتػػػػػػػػػػػػػػػػداء)

 (ٔٙٙٔ(، القراءات)ٔٔكا٤بنسوخ)
 (ٚٗٗاإلعجاز البياين) مكي ٧بيي عيداف الكبليب ٔٗٓ٘

ٕ٘ٓٗ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜٕ٘أحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) مكية نواب مّبزا

 (ٜ٘٘ا٤بوضوعي)

مػػبل خسػػرك ٧بمػػد بػػن فرامػػزر بػػن علػػي الركمػػي ا٢بنفػػي، )ت  ٖٗٓ٘
 ىػ( ٘ٛٛ

 (٘ٔإعراب القرآف)

٘ٓٗٗ 
مػػػػبل زاده الشػػػػركاين ٧بمػػػػد أمػػػػْب بػػػػن صػػػػدر الػػػػدين، الػػػػػحنفي 

 ( ىٖٙٓٔ)
 (ٖٓمعاين القرآف)

٘ٓٗ٘ 
(، ٛٙٙ(، القػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)ٕٓٓالقػػػػػػػػػػػػػػػراءات) مبل ٧بمد صادؽ بن ٧بمد قاسم القارم

 (ٕٔ٘القراءات)
 (ٙ٘٘التفسّب ا٤بوضوعي) مبلس ٧بمد أمْب ٙٗٓ٘

٘ٓٗٚ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٕٙمناسػػػػػػػػػػػػػػػػبات القػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ملك حسن عبد الرزاؽ ٖبش

 (ٗٗٔالبياين)
 (ٜٖٛٔاإلعجاز البياين) ملكة ٧بمد صادؽ ٧بمد نور سقطي ٛٗٓ٘

ٜ٘ٓٗ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٔٓٚاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػػػاين) مليكة نايت لشقر

 (ٛٛٗا٤بوضوعي)
 (ٛٔأسباب النزكؿ) منار عز الدين بن صاحل ٓ٘ٓ٘
 (ٕٗٚمناىج ا٤بفسرين) مناع بن ٧بمد سعد القرين ٔ٘ٓ٘

ٕ٘ٓ٘ 
(، قواعػػػػػػػػػػػػػد التفسػػػػػػػػػػػػػّب ٜٕ٘ٓالقػػػػػػػػػػػػػراءات) مناع خليل إ٠باعيل القطاف

 (ٕٙٓ(، أحكاـ القرآف)ٚٓٔكأصولو)
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ٖ٘ٓ٘ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػاز ٖٛٛالتفسػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػوعي) مناؿ إ٠باعيل عبد البارم كتيب

 (ٜٖ٘العلمي)
 (ٕٔٔالتفسّب ا٤بوضوعي) مناؿ الشيخ ا٤بشرؼ ٗ٘ٓ٘
 (ٕٕٓاإلعجاز العلمي) مناؿ جبلؿ ٧بمد عبد الوىاب ٘٘ٓ٘
 (ٔ٘اإلعجاز البياين) مناؿ طو عبد الرزاؽ ٙ٘ٓ٘
 (ٕٕٗالناسخ كا٤بنسوخ) مناؿ ٧بمد رفعت أبو ا٤بعايل ٚ٘ٓ٘
 (ٙٗٔالقرآف)مناسبات  مناؿ منصور ٧بمد القرشي ٛ٘ٓ٘
 (ٕ٘ٛٔالقراءات) مناؿ ناجي يوسف أبو الرب ٜ٘ٓ٘
 (ٕٗأحكاـ القرآف) مناكر بن عوض ا٢بريب ٓٙٓ٘
 (ٕٜٙالقراءات) منتجب الدين حسْب بن أيب العز ا٥بمذاين ٔٙٓ٘

ٕ٘ٓٙ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػاز ٕٚٔالتفسػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػوعي) منتصر ٧بمود ٦باىد

 (ٜٙالعلمي)
 (٘ٛٗالقرآف)أحكاـ  منجية اغرايب ٖٙٓ٘

٘ٓٙٗ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٛ٘ٔخػػػػػػػػػػػػػػػػػػواص القػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) منذر آؿ فقيو

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٜٚٛا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
 (ٔٙ٘العلمي)

 (ٖ٘٘ٔاإلعجاز البياين) منصف ا١بزار ٘ٙٓ٘
 (ٖٙٗأحكاـ القرآف) منصور أبو ا٤بعاطي ا١بوىرم ٙٙٓ٘

٘ٓٙٚ 
منصػػػػػػور الطػػػػػػببلكم، سػػػػػػبط ناصػػػػػػر الػػػػػػدين الطػػػػػػببلكم، )ت 

 ىػ(ٗٔٓٔ
 (ٜٖٔخواص القرآف)

 (ٖٕٓمقاالت عن ا٤بصاحف) منصور العمرم ٛٙٓ٘
 (ٗ٘ٔٔالقراءات) منصور بن أيب ٧بمد بن ناصر الطببلكم ٜٙٓ٘
 (ٕٛٛالقراءات) منصور بن أٞبد العراقي ٓٚٓ٘
 (ٗٗٔمقاالت عن ا٤بصاحف) منصور بن زكيد ا٤بطّبم  ٔٚٓ٘

ٕ٘ٓٚ 
منصػػػور بػػػن سػػػعيد منصػػػور بػػػن سػػػعيد بػػػن أٞبػػػد، أبػػػو النصػػػر 

 (ٕٕٗ)ت 
 (ٜٔمعاين القرآف)
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 (ٜٜٓٔالتفسّب ا٤بوضوعي) منصور بن عبد العزيز بن عائض ٖٚٓ٘
 (ٖٖٕٔاإلعجاز البياين) منصور بن عمر السحيباين ٗٚٓ٘
 (ٜٚٛاإلعجاز العلمي) منصور حسب النيب ٘ٚٓ٘
 (ٕٓالتفسّب ا٤بوضوعي) منصور ٞبد العيدم ٙٚٓ٘
 (ٕٕٔالقراءات) منصور سعيد أٞبد أبو راس ٚٚٓ٘
 (ٕٗٔخواص القرآف) منصور عبد ا٢بكيم ٛٚٓ٘
 (ٖٕ٘القراءات) منصور عبد الرٞبن الكافوين ٜٚٓ٘
 (٘ٗٗالتفسّب ا٤بوضوعي) منصور كاُب ٓٛٓ٘

٘ٓٛٔ 

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٙٙاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػي) منصور ٧بمد حسب النيب
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٖٚٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)

(، ٜٗٙ(، اإلعجػاز العلمػي)ٕٕٔالعلمي)
اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز  (،ٛٛٚاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي)

 (ٕٓ٘(، اإلعجاز العلمي)٘ٗٛالعلمي)
 (ٔٛٚاإلعجاز البياين) منصور ٧بمود حسن أبو زينة ٕٛٓ٘
 (ٔٓٗٔالتفسّب ا٤بوضوعي) منظور بن ٧بمد رمضاف ٖٛٓ٘
 (ٖٓ٘أحكاـ القرآف) مُب بنت إبراىيم بن ٧بمد النصار ٗٛٓ٘
 (ٕٔٔخواص القرآف) مُب حاًب إبراىيم ٘ٛٓ٘
 (ٖٙٚٔالتفسّب ا٤بوضوعي) مُب داكد ٙٛٓ٘
 (ٕٖٔاإلعجاز البياين) مُب عدناف غِب ٚٛٓ٘

٘ٓٛٛ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٗ٘اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػي) مُب علي ٧بمد عبد ا

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٔٗٛا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
 (ٕٔٚٔا٤بوضوعي)

 (ٜ٘ٛاإلعجاز البياين) مُب عمر عبد ا بادكيس ٜٛٓ٘

اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز (، ٜ٘ٔمناسػػػػػػػػػػػػػبات القػػػػػػػػػػػػػرآف) مُب عمراف فرج بدر ٜٓٓ٘
 (ٖٗ٘ٔالبياين)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٖٙمناسػػػػػػػػػػػػػػػػبات القػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) مُب فهد أٞبد النصر ٜٔٓ٘
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 (ٔٓٔ(، مناسبات القرآف)٘ٗ٘البياين)
 (ٕٗٔٔالتفسّب ا٤بوضوعي) مُب ٧بمد ىنداكم ٕٜٓ٘
 (ٕٚٔٔالتفسّب ا٤بوضوعي) مُب ٧بي الدين ٧بمد صابر ٖٜٓ٘

ٜ٘ٓٗ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٜٖٕاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) منيب الطحاف

 (ٕٚٙالبياين)
 (ٖٔٔالتفسّب ا٤بوضوعي) منّب أٞبد قاضي ٜ٘ٓ٘
 (ٔٙٔٔالقراءات) منّب تيسّب منصور شطناكم ٜٙٓ٘

ٜ٘ٓٚ 

(، مناسػػػػػػػػػػبات ٔٓٔٔاإلعجػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػاين) منّب سلطاف
(، ٖ٘ٓ(، اإلعجػػػػػػػاز البيػػػػػػػاين)٘ٗالقػػػػػػػرآف)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٕٛٛاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين)
 (ٕٕٗٔالبياين)

 (ٕٗٙٔاإلعجاز البياين) منّب عبد القادر سلطاف ٜٛٓ٘
 (ٕٕٙالناسخ كا٤بنسوخ) منّب ٧بمد عمراف  ٜٜٓ٘

(، مناسػػػػػػػػػػػػػبات ٜٔٓاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػاين) منّب ٧بمود ا٤بسّبم ٓٓٔ٘
 (ٛٔٔالقرآف)

 (ٖٕٖاإلعجاز العلمي) منّب مصطفى خلوؼ البشعاف ٔٓٔ٘
 (ٚٗالتفسّب ا٤بوضوعي) منّبة أٞبد عبدا اجمليبل ٕٓٔ٘
 (ٖٚٗٔاإلعجاز البياين) مشعي السبيعيمنّبة بنت  ٖٓٔ٘

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٓٗأحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) منّبة عبد ا العبداف ٗٓٔ٘
 (ٕٗٗا٤بوضوعي)

 (٘ٙٔاإلعجاز البياين) منّبة عبد ا ناصر الفرجيي ٘ٓٔ٘

٘ٔٓٙ 
(، منػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىج ٗٙٚاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين) منّبة ٧بمد فاعور

 (ٕ٘ٔا٤بفسرين)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػاز ٖٓٓٔاإلعجػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػاين) منّبة مرعي راشد الزىراين ٚٓٔ٘
 (ٛ٘ٛ(، التفسّب ا٤بوضوعي)ٖٖ٘البياين)

 (ٕٓٙمناىج ا٤بفسرين) منيع عبد ا٢بليم ٧بمود ٛٓٔ٘
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ٜ٘ٔٓ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػّب ٚٚٔٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػاين) مها إبراىيم بن عبد ا ا٤بشيطي

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٕٓٔٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
 (ٕ٘٘البياين)

 (ٜٗٔالقراءات) مها عاشور حبيب الشمرم ٓٔٔ٘
 (ٕٔٚرسم ا٤بصاحف) مها عبد ا ا٥بدب ٔٔٔ٘
 (ٗٔاإلعجاز البياين) مها ٧بسن ىزاع البياٌب ٕٔٔ٘
 (ٛ٘٘التفسّب ا٤بوضوعي) مها يوسف ا١بار ا ٖٔٔ٘

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٚٗٔأحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) مهدم السماكم ٗٔٔ٘
 (ٕٚٚا٤بوضوعي)

 (ٙٗاإلعجاز العددم) مهدم سعيد رزؽ كريـز ٘ٔٔ٘
 (ٚٛ٘اإلعجاز البياين) مهدم صاحل السامرائي ٙٔٔ٘
 (ٖٙالتفسّب ا٤بوضوعي) مهدية شاكر حسْب ٚٔٔ٘
 (ٖٛٗالتفسّب ا٤بوضوعي) مهيوب سعيد غيبلف ردماف ٛٔٔ٘

ٜ٘ٔٔ 

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٚٚاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػي) موريس بوكام
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٘ٙٓٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)

(، ٔٚٗ(، اإلعجػاز العلمػي)ٖٚٚالعلمي)
(، مقػػػػػاالت عػػػػػن ٚٓٛالعلمػػػػػي)اإلعجػػػػػاز 
 (ٖٖٔا٤بصاحف)

 (ٚٓٔمناىج ا٤بفسرين) موسى إبراىيم اإلبراىيم ٕٓٔ٘
 (ٚٚٔاإلعجاز البياين) موسى أحبلـ حيدر ٕٔٔ٘

ٕٕ٘ٔ 

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٗ٘خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواص القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) موسى ا٣بطيب
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜٓٗالعلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي)

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٓ٘ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواص ٓٓٓٔا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)

(، ٚٚ٘العلمػػػي) (، اإلعجػػػازٙٛٔالقػػػرآف)
 (ٖٖٜاإلعجاز العلمي)
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 (ٖٚٔٔالتفسّب ا٤بوضوعي) موسى أكز زبػيق ٖٕٔ٘
 (ٜٙٚالقراءات) موسى بن ا٢بسْب ا٤بعدؿ ٕٗٔ٘
 (ٕٜٚالقراءات) موسى بن ا٢بسْب بن إ٠باعيل بن موسى ا٤بعدؿ ٕ٘ٔ٘
 (ٜٔٚٔالقراءات) موسى بن عبد العزيز ٕٙٔ٘
 (ٜٜٔغريب القرآف) الرٞبنموسى بن عبد القادر أبو عبد  ٕٚٔ٘
 (ٗٛٔ(، القراءات)ٕٕٖالقراءات) موسى بن قاسم ا٤بالكي ا٤بغريب ) ت القرف ا٢بادم عشر( ٕٛٔ٘
 (ٜٕ٘ٔالتفسّب ا٤بوضوعي) موسى بنام العليلي ٜٕٔ٘

(، مناسػػػػػػػػػػػػػبات ٕٜٚاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػاين) موسى تيو كودم ٖٓٔ٘
 (ٓٗالقرآف)

 (ٓٔٔٔالقراءات) موسى جار ا ٖٔٔ٘
 (٘ٗرسم ا٤بصاحف) موسى جار ا رستوفدكين ٕٖٔ٘
 (٘ٔمعاين القرآف) موسى حسن ٧بمد ٖٖٔ٘
 (ٜمناسبات القرآف) موسى رحيمة جرب ٖٗٔ٘
 (ٜٛ٘ٔاإلعجاز البياين) موسى سلـو عباس ٖ٘ٔ٘

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٕٖأحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) موسى شاىْب الشْب ٖٙٔ٘
 (٘ٙٚا٤بوضوعي)

 (ٖٔٚالتفسّب ا٤بوضوعي) موسى عبده عسّبم ٖٚٔ٘
 (ٖٓٔمناىج ا٤بفسرين) موسى كيلما زأرضرـك ٖٛٔ٘
 (ٕٛ٘ٔالتفسّب ا٤بوضوعي) موسى ٧بمد أٞبد نصيبو ٜٖٔ٘

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٔٛٔأحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) موسى ٧بمد علي ٓٗٔ٘
 (ٖٖٛا٤بوضوعي)

 (ٕٓخواص القرآف) موسى مرتضى ا٢بسيِب ٔٗٔ٘
 (ٕٖالقرآف)مناسبات  موسى مشهور مشاىرة ٕٗٔ٘
 (ٜٖٖٔ(، القراءات)ٕٔٔالقراءات) موسى مصطفى عبد القادر العبيداف ٖٗٔ٘
 (ٖٔٗالتفسّب ا٤بوضوعي) موضي إبراىيم بن علي ا٥بويريِب ٗٗٔ٘
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٘ٔٗ٘ 
 ٜٕٙموفػػق الػػدين عبػػد اللطيػػف بػػن يوسػػف الشػػافعي، )ت 

 ىػ(
 (ٙ٘إعراب القرآف)

(، خػػػػػػػػػػػػواص ٕٛٛا٤بوضػػػػػػػػػػػػوعي)التفسػػػػػػػػػػػػّب  موفق عبد اللطيف الدين البغدادم ٙٗٔ٘
 (ٔٙٔالقرآف)

 (ٖٗأحكاـ القرآف) موالم ا٢بسْب ا٢بياف ٚٗٔ٘
 (ٖٓٙٔالتفسّب ا٤بوضوعي) موالم عبد السبلـ علوم البلغيٍب ٛٗٔ٘
 (ٜٔٚاإلعجاز البياين) موالم علي السليماين ٜٗٔ٘

(، قواعػػػػػػػػد ٖٖقواعػػػػػػػػد التفسػػػػػػػػّب كأصػػػػػػػػولو) موالم عمر بن ٞباد ٓ٘ٔ٘
 (ٗ٘التفسّب كأصولو)

 (ٕٗٗاإلعجاز العلمي) مونيكا منّبة بنت عبد الرزاؽ ٔ٘ٔ٘

ٕ٘ٔ٘ 
مؤرج بػن عمػرك بػن منيػع بػن حصػْب السدكسػي البصػرم أبػو 

 ىػ(ٜ٘ٔفيد )ت 
 (ٖٗٔغريب القرآف)

 (ٚٚرسم ا٤بصاحف) ىػ (ٜٜٚمؤمن بن علي بن ٧بمد الفلك آبادم، )ت  ٖ٘ٔ٘
 (ٕٕ٘ٓالقراءات)(، ٜٖٓٔالقراءات) مي فاضل جاسم ٧بمد ا١ببورم ٗ٘ٔ٘

٘ٔ٘٘ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٙٔأحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) مي ٧بمد بن ىبلؿ ا٢بريب

 (ٖٚٚا٤بوضوعي)
 (ٓ٘التفسّب ا٤بوضوعي) مّبفت علي قاسم الشمايل ٙ٘ٔ٘

٘ٔ٘ٚ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٚٓ٘اإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين) مّبفت فرغلي ٧بمود

 (ٖٕٙٔالبياين)
 (ٓ٘القراءات) ميلود ضعيف ٛ٘ٔ٘
 (ٔٔٔرسم ا٤بصاحف) ىػٓٔٛسنة بعد ميموف، توُب ُب  ٜ٘ٔ٘
 (ٖٜٗاإلعجاز البياين) ناجي بن ٧بمدك عبد ا١بليل ٓٙٔ٘
 (ٜٜٔٔالقراءات) نادر ٝبعة عثماف حنيفة ٔٙٔ٘
 (ٕٙٗٓالقراءات) نادر ٧بمد غازم عبد الرحيم عنبتاكم، ٕٙٔ٘
 (ٚٗٙاإلعجاز البياين) ناديا سلطاف ٖٙٔ٘
(، التفسػػػػػػػػػػػػػّب ٕٔٗٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػاين) نادية إبراىيم ٧بمد علي ٖبارم ٗٙٔ٘
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 (ٖٛ٘ٔا٤بوضوعي)
 (ٔٚقواعد التفسّب كأصولو) نادية أبو الزىراء ٘ٙٔ٘
 (ٖٙٓمناىج ا٤بفسرين) نادية سليم أٞبد الدرديلي ٙٙٔ٘
 (ٜٔٛاإلعجاز العلمي) نادية طيارة ٚٙٔ٘
 (ٕ٘ٔالناسخ كا٤بنسوخ) نادية ٧بمد شريف العمرم ٛٙٔ٘
 (ٖٗٓٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ناردية أطاالم ٜٙٔ٘

٘ٔٚٓ 
ناصػػػح الػػػػدين عبػػػػد الػػػرٞبن بػػػػن ٪بػػػػم ا٤بعػػػركؼ بػػػػابن الناصػػػػح 

 ا٢بنبلي
 (ٜٛٔالتفسّب ا٤بوضوعي)

 (ٓٔٗأحكاـ القرآف) ناصر أٞبد نصار ٔٚٔ٘

ٕ٘ٔٚ 
ناصػػػػر الػػػػدين الػػػػدىلوم ناصػػػػر الػػػػدين بػػػػن ٧بمػػػػد علػػػػي، أبػػػػو 

 ( ىٕٖٓٔمنصور ا٥بندم، )ت
 (ٖٗٔالتفسّب با٤بأثور)

 (ٕٔٛاإلعجاز العلمي) الدين مكاـر الشّبازم ناصر ٖٚٔ٘
 (ٖٖٙمناىج ا٤بفسرين) ناصر العبد سليم ا٤برنخ ٗٚٔ٘
 (ٜٕٗمقاالت عن ا٤بصاحف) ناصر النقشبندم ٘ٚٔ٘
 (ٛ٘ٗالتفسّب ا٤بوضوعي) ناصر بن سلطاف الكويٍب ا٤بشعل ٙٚٔ٘
 (ٕٓأحكاـ القرآف) ناصر بن سليماف بن ٧بمد العمراف ٚٚٔ٘
 (٘ٓ٘ٔالتفسّب ا٤بوضوعي) بن عبد الرٞبن ا٣بنيػن ناصر ٛٚٔ٘
 (ٖٚ٘ٔاإلعجاز البياين) ناصر بن عبد الرٞبن بن ناصر ا٣بنْب ٜٚٔ٘

٘ٔٛٓ 
ناصػػػػر بػػػػن عبػػػػد السػػػػيد بػػػػن علػػػػي بػػػػن أيب ا٤بكػػػػاـر ا٣بػػػػوارزمي 

 ىػ(ٓٔٙا٤بطرزم )ت 
 (ٜٙ٘اإلعجاز البياين)

 (ٜمناىج ا٤بفسرين) ناصر بن ٧بمد ا٢بميد ٔٛٔ٘
 (ٜٔٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ناصر بن ٧بمد بن عبدا ا٤باجد ٕٛٔ٘
 (ٓٚ٘ٔاإلعجاز البياين) ناصر بن مسفر الزىراين ٖٛٔ٘
 (ٖٜٔٔالقراءات) ناصر حسْب النزر ٗٛٔ٘
(، التفسػػػػػػػػػػػػّب ٜ٘ٚالتفسػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػوعي) ناصر سليماف العمر ٘ٛٔ٘
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 (ٜٜٛا٤بوضوعي)
 (ٚٛٛالعلمي)اإلعجاز  ناصر عبد ا عبد الرٞبن اليزيدم ٙٛٔ٘
 (ٗٛٔاإلعجاز العلمي) ناصر مهدم ٚٛٔ٘
 (ٜٛٔمناىج ا٤بفسرين) ناصر ناظم كزير السراجي ٛٛٔ٘
 (ٙٛٛالتفسّب ا٤بوضوعي) ناصر ياسر الزيويل ٜٛٔ٘
 (ٖٚخواص القرآف) ناصف عوض ا٤بنياكم ٜٓٔ٘
 (ٕٖٗمناىج ا٤بفسرين) ناظرة بنت ٧بمد ٜٔٔ٘

أسػئلة كجههػا البػن عبػاس ُب فنػاء نافع بن األزرؽ ا٣بارجي،  ٕٜٔ٘
 الكعبة، كأجابو عنها

 (ٕٖٓالتفسّب با٤بأثور)

ٜٖ٘ٔ 
نافع بن عبد الرٞبن بن أيب نعيم ا٤بػدين، أحػد القػراء السػبعة، 

 ىػ(ٜٙٔ)ت
(، ٛٚ(، عػػد اآلم)ٖٜٕالوقػف كاالبتػػداء)

 (ٜٚعد اآلم)

ٜ٘ٔٗ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٚخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواص القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ناىد عبد العاؿ ا٣براشي

 (ٖٓٔالتفسّب ا٤بوضوعي) (،ٖ٘العلمي)
 (ٔٔٚٔالقراءات) نايف ٧بمد سليماف النجادات ٜ٘ٔ٘
 (ٕٔٔاإلعجاز العلمي) نايف منّب فارس ٜٙٔ٘
 (ٕٚٛالتفسّب ا٤بوضوعي) نايل ٩بدكح ٧بمد عوض ا أبو زيد ٜٚٔ٘
 (ٖٗٗمناىج ا٤بفسرين) نبيل أٞبد صقر ٜٛٔ٘
 (ٕٗٗٔالقراءات) نبيل بن ٧بمد إبراىيم آؿ إ٠باعيل ٜٜٔ٘

ٕ٘ٓٓ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػاز ٕٕ٘التفسػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػوعي) نبيل بن ٧بمد آؿ إ٠باعيل

 (ٖٜٔالعلمي)
 (ٜٙٗالقراءات) نبيل بن ىاشم بن عبد ا الغمرم باعلوم ٕٔٓ٘
 (ٖٔأمثاؿ القرآف) نبيل حلمي شاكر ٕٕٓ٘
 (ٗٗٔغريب القرآف) نبيل صبحي الطويل ٖٕٓ٘

ٕ٘ٓٗ 
(، غريػػػػػػػػػػػػػػػػػب ٖٖٖاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػػػي) نبيل عبد السبلـ ىاركف

(، ٗٚٚ(، اإلعجػػػاز العلمػػػي)ٕٖٕالقػػػرآف)
 (ٕٔٛاإلعجاز العلمي)
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 (ٖٙٔٔاإلعجاز البياين) نبيل عبد ىاركف ٕ٘ٓ٘
 (ٓٔٔاإلعجاز العلمي) نبيل ٧بمد السمالوطي ٕٙٓ٘

ٕ٘ٓٚ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػّب ٖٕٓٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػاين) نبيلة عبد اسن حسن

 (ٓٙٛا٤بوضوعي)
 (ٙٙٛاإلعجاز العلمي) الرٞبن عثمافنبيو عبد  ٕٛٓ٘
 (ٕٓٛٔاإلعجاز البياين) ٪باة آؾ دنيز ٜٕٓ٘
 (ٕالقراءات) ٪باة بنت حسن عبد ا أبكر ٕٓٔ٘
 (ٔ٘ٗالقراءات) ٪باٌب تتيك ٕٔٔ٘

(، منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىج ٛٛمناسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبات القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ٪باٌب قرة ٕٕٔ٘
 (ٜٜا٤بفسرين)

 (ٖٙٛالقراءات) ٪باح إبراىيم ٧بمد أبو ريا ٖٕٔ٘
 (ٖٖ(، الوقف كاالبتداء)ٓٚٚٔالقراءات) ٪باح ٧بمد كرنبة ٕٗٔ٘
 (ٙٔٓٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٪باح ٧بمد يوسف بنجايب ٕ٘ٔ٘

(، أحكػػػػػػػػػػاـ ٖٚٛٔالتفسػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػوعي) ٪ببة غبلـ نيب ٧بمد قطب الدين ٕٙٔ٘
 (ٔ٘ٗالقرآف)

 (ٖٜٓالتفسّب ا٤بوضوعي) ٪ببلء بنت عبد العزيز الرشيد ٕٚٔ٘

ٕ٘ٔٛ 
(، مناسػػػػػػػػػػػػػبات ٓٛٗاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػاين) اللطيف كردم٪ببلء عبد 

 (ٜٓالقرآف)
 (ٕ٘ٔٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٪ببلء عبد ا٥بادم الدسوقي سعفاف ٜٕٔ٘
 (ٚٚاإلعجاز البياين) ٪ببلء ٧بمد علواف ا١ببورم ٕٕٓ٘
 (ٜٙٔإعراب القرآف) ٪بم الدين ٧بمد بن حيٓب بن تقي الدين الشافعي ٕٕٔ٘
 (ٚ٘٘اإلعجاز البياين) ٞبود٪بم عبد الزىرة  ٕٕٕ٘
 (ٜٕٔاإلعجاز البياين) ٪بود ىاشم شكرم ٖٕٕ٘
 (ٕ٘ٗٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ٪بيب الكيبلين ٕٕٗ٘
 (ٓ٘ٔأحكاـ القرآف) ٪بيب بوحنيك ٕٕ٘٘
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 (ٙ٘ٔاإلعجاز العلمي) ٪بيب بوحنيك، سبلؼ القيقط ٕٕٙ٘
 (٘ٚٚاإلعجاز البياين) ٪بيب علي السودم ٕٕٚ٘
 (ٗٛٚالتفسّب ا٤بوضوعي) حامد قاسم نداء ٧بمد ٕٕٛ٘

ٕٕٜ٘ 
نػػػدمي ا١بسػػػر عبػػػد ا بػػػن نػػػدمي بػػػن حسػػػْب الطرابلسػػػي، )ت 

 ىػ(ٓٓٗٔ
(، متشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو ٜٚٔغريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)

 (ٙٙٔ(، مشكل القرآف)ٓٚالقرآف)
 (ٖٓٙاإلعجاز البياين) ندمي يلماز ٖٕٓ٘

ٕٖ٘ٔ 

(، التفسػػػػػػػػػػػػّب ٘ٚ٘التفسػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػوعي) نذير ٞبداف
اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز (، ٛ٘ٙا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٔ٘٘العلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٜٙٛا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)

 (ٜٜٚ(، اإلعجاز البياين)ٛٗٓٔالبياين)
 (ٕٖ٘التفسّب ا٤بوضوعي) نزار عطا ا أٞبد صاحل ٕٖٕ٘
 (ٛٗٚاإلعجاز العلمي) نزيو قميحا ٖٖٕ٘

ٕٖ٘ٗ 
(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٓٓٔمتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ىػ(ٖٕٓنسبو ا٤بطّبم مود الوراؽ )

 (ٕ٘ٔالقرآف)
 (ٖٜٗٔاإلعجاز البياين) نسرين حامد منعم ا٤بعمورم ٖٕ٘٘

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٔٙاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػي) نشأة ٧بمد رضا ظبياف ٖٕٙ٘
 (ٕٜٚا٤بوضوعي)

 (ٙٓٔمناىج ا٤بفسرين) نشأت صبلح الدين حسْب الدكرم ٖٕٚ٘

ٕٖ٘ٛ 
 ٜٙٛنشا٪بي زاده أٞبػد بػن ٧بمػد بػن رمضػاف الركمػي، )ت 

 ىػ(
 (ٜٛإعراب القرآف)

 (ٜٛمناىج ا٤بفسرين) نصار أسعد نصار ٜٖٕ٘
 (ٓٛغريب القرآف) ىػ(ٖٓٗٔنصار حسِب نصار الكاتب ا٤بصرم، )ت  ٕٓٗ٘
 (ٖٕٙمقاالت عن ا٤بصاحف) نصر الدين ٧بمد صاحل فرفور ٕٔٗ٘
 (ٕٗٛٔالقراءات) نصر ا ٧بمد أٞبد الشاعر ٕٕٗ٘
 (ٖٕٗٓالقراءات) نصر الوزاف ٖٕٗ٘
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 (٘ٚ٘القراءات) الفارسينصر بن عبد العزيز  ٕٗٗ٘
 (ٖٕٚٓالقراءات) نصر بن علي بن ٧بمد الشّبازم الفارسي ابن أيب مرمي ٕ٘ٗ٘
 (ٖٖاإلعجاز البياين) نصر حامد أبو زيد ٕٙٗ٘
 (٘ٗٔالقراءات) نصر سعيد ٕٚٗ٘
 (ٖٓٗٔالقراءات) نصر سعيد عبد ا٤بقصود ٕٛٗ٘
 (ٖٕٛاإلعجاز العلمي) نضاؿ البـز ٜٕٗ٘
 (ٓ٘ٛٔ(، القراءات)ٚٓٗٔالقراءات) ٧بمود الفرايةنضاؿ  ٕٓ٘٘

ٕ٘٘ٔ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٜٕٓاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) نظمي خليل أبو العطا

(، ٗٓٔ(، التفسػّب ا٤بوضػوعي)ٕٗالعلمي)
 (ٓ٘ٛاإلعجاز العلمي)

 (ٕٗٓٔاإلعجاز البياين) نعم ىاشم ٧بمد ٕٕ٘٘
 (ٜٓٓاإلعجاز البياين) نعمات عبد ا ٨بتار ٧بمد ٖٕ٘٘
 (ٕٕٗالتفسّب ا٤بوضوعي) نعماف ٧بمد صاحل ٕٗ٘٘
 (ٜٖٛالتفسّب ا٤بوضوعي) نعماف ناجي الطاىش ٕ٘٘٘
 (ٖٖٔٔالتفسّب ا٤بوضوعي) نعمة نصر الشعراين ٕٙ٘٘

ٕ٘٘ٚ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػاز ٖ٘ٗٔاإلعجػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػاين) نعمت صدقي

 (ٕٚٛالعلمي)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٜ٘ٙاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) نعيم ا٢بمصي ٕٛ٘٘
 (ٙٓٔٔالبياين)

 (ٜٛٛاإلعجاز البياين) نقرة التهامي ٜٕ٘٘
 (ٓٔاإلعجاز العددم) هناد جرار ٕٓٙ٘
 (٘٘ٙاإلعجاز العلمي) هنلة تاج السر ٕٔٙ٘
 (ٕٜٙاإلعجاز البياين) نوار ٧بمد إ٠باعيل ا٢بيايل ٕٕٙ٘
 (ٜٕٓالقراءات) نواؿ إبراىيم ٧بمد ا٢بلوة ٖٕٙ٘
 (ٚٚٗالبياين)اإلعجاز  نواؿ بنت سعيد الزىراين ٕٗٙ٘
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 (ٖ(، مناىج ا٤بفسرين)ٗالتفسّب با٤بأثور) نواؿ حامد سلماف اللهييب ٕ٘ٙ٘
 (ٕٓٗاإلعجاز البياين) نواؿ سعود بن صاحل الفرىود ٕٙٙ٘
 (ٕٛٓاإلعجاز البياين) نواؿ سلطاف مواُب فرغلي ٕٚٙ٘
 (ٜٕٛإعراب القرآف) نواؿ سليماف الصاحل الثنياف ٕٛٙ٘
 (ٙ٘ٗ(، القراءات)ٙ٘ٔالتفسّب با٤بأثور) العزيز عبد العزيز نورنواؿ عبد  ٜٕٙ٘
 (ٕالتفسّب با٤بأثور) نواؿ عبد اجمليد ٛباـ ٕٓٚ٘
 (ٖٙٙٔالتفسّب ا٤بوضوعي) نواؿ ٧بمد زاىد سردار ٕٔٚ٘
 (ٕٖٛٔاإلعجاز البياين) نواؿ ٧بمد كامل بدكم ٕٕٚ٘
 (ٖٕٙا٤بوضوعي)التفسّب  نواؿ ٧بمد مكي عبد العزيز سقطي ٖٕٚ٘
 (ٜٖٚاإلعجاز البياين) نوح بن حيٓب الشهرم ٕٗٚ٘
 (ٖٗالتفسّب ا٤بوضوعي) نوح زرناف عبد ا١ببار ٕ٘ٚ٘
 (ٕٗأمثاؿ القرآف) نور ا٢بق تنوير ٕٙٚ٘
 (ٕٕٕٔاإلعجاز البياين) نور الدين دنياجي ٕٚٚ٘

نور الدين علي بن سلطاف ٧بمد، ا٤بػبل علػي ا٥بػركم القػارم،  ٕٛٚ٘
 ىػ (ٗٔٓٔ )توُب

 (ٖٗٙرسم ا٤بصاحف)

 (ٕٖٙٔالقراءات) نور الدين علي بن ٧بمد الضباع ا٤بصرم ٜٕٚ٘
 (ٛٚ٘ٔالتفسّب ا٤بوضوعي) نور ا٥بدل األمْب ا٢باج ٕٓٛ٘
 (ٙٗٙالتفسّب ا٤بوضوعي) نور ىداياٌب بنت طاىر ٕٔٛ٘
 (ٜٖٛٔالتفسّب ا٤بوضوعي) نورة إبراىيم ٧بمد علي الكندرم ٕٕٛ٘

ٕٖ٘ٛ 
(، أحكػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ٖٔالتفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػوعي) ٞبود ا٤بعجل الفرجنورة 

 (ٚالقرآف)
 (ٙ٘التفسّب ا٤بوضوعي) نورة ٧بمد ا١بليل ٕٗٛ٘

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜٜٜاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػػػاين) نورة ٧بمد الرشيد ٕ٘ٛ٘
 (ٔٔٛا٤بوضوعي)

 (ٜٕٗالتفسّب با٤بأثور) نورة ٧بمد باصمد ٕٙٛ٘
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ٕ٘ٛٚ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٗٓٔالقػػػػػػػػػػػػػرآف)مناسػػػػػػػػػػػػػبات  نورة مسعود صاحل با٢بارث

 (ٖٔٙالبياين)
 (ٙ٘ٙاإلعجاز العلمي) نورىاف إبراىيم عبد ا ٕٛٛ٘
 (ٖٚٗاإلعجاز العلمي) نيازم عز الدين ٜٕٛ٘
 (ٜٕٓالتفسّب ا٤بوضوعي) نيفْب ٧بمد كماؿ علي ٜٕٓ٘
 (ٕٔ٘ٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ىاجر الغريب ٜٕٔ٘

ٕٜٕ٘ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٗٗالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)أحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ  ىاجر ا٤ببارؾ زين العابدين

 (ٔٗٔا٤بوضوعي)
 (ٕٗٙالقراءات) ىادم بن حسن بن عبد الرٞبن السقاؼ العلوم ٖٜٕ٘

ٕٜ٘ٗ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٘ٛٚاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين) ىادم عطية مطر ا٥ببليل

 (ٛٔ٘ٔالبياين)
 (ٜ٘ٗالقراءات) ىادم هنر ٜٕ٘٘

ٕٜ٘ٙ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػاز ٖٖٓٔاإلعجػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػاين) ىاركف ا٤بهدم ميغا

 (ٓٔٗالبياين)
 (ٜٖٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ىاركف كامل ا٢باج ٧بمود الشرباٌب ٜٕٚ٘

ٕٜ٘ٛ 

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٖٚٓاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) ىاركف حيٓب
(، ٜٖٙ(، اإلعجػاز العلمػي)ٖٚٙالعلمي)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٜٖٛاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي)
(، ٕٛ٘(، اإلعجػاز العلمػي)ٙٓ٘العلمي)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٓٓٙاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي)
(، ٕٗٛ(، اإلعجػاز العلمػي)ٕٗٚالعلمي)

(، اإلعجػػػػػػػػػػاز ٘ٓٓٔاإلعجػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٖٓٔالعلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي)

اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز (، ٕٖٗا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، ٜٔٗ(، اإلعجػاز العلمػي)ٙ٘ٗالعلمي)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٕٗ٘اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي)
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(، ٖ٘ٛ(، اإلعجػاز العلمػي)ٕٓ٘العلمي)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٚٙٛاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي)

(، ٖٛٛ(، اإلعجػاز العلمػي)ٗٙٛالعلمي)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٗٛٛاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي)

 (٘ٙٛالعلمي)

ٕٜٜ٘ 

(، ٜٜٗ(، القػػػػػػػػػػػراءات)ٕٓٓٔقػػػػػػػػػػػراءات)ال ىػ(ٛٗٔٔىاشم بن ٧بمد ا٤بغريب ا٤بالكي)ت 
(، ٜٜٔ(، القػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)ٓ٘ٙالقػػػػػػػػػػػػػػػراءات)
(، ٙٔٓٔ(، القػػػػػػػػػػػراءات)ٖٗٛالقػػػػػػػػػػػراءات)

 (ٕٜ٘القراءات)

ٖ٘ٓٓ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜٙٔمنػػػػػػػػػػػػػػػاىج ا٤بفسػػػػػػػػػػػػػػػرين) ىاشم عبد يا٠بْب ا٤بشهداين

 (ٖٔٔبا٤بأثور)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٗ٘ٛاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) ىاشم ٧بمد سعيد دفَبدار ٖٔٓ٘
 (ٕٜٗالعلمي)

 (ٖٗٛاإلعجاز البياين) ىاشم ٧بمد ٧بمود ٕٖٓ٘
 (ٔٛ٘اإلعجاز البياين) ىاشم ٧بمد ىاشم ٖٖٓ٘
 (ٜٛٗاإلعجاز العلمي) ىانس ريفكنغ ٖٗٓ٘
 (ٜٔ٘التفسّب ا٤بوضوعي) ىانس كونغ كجوزؼ فاف اس ٖ٘ٓ٘
 (ٚٗٛاإلعجاز العلمي) ىاًل حامد يار كندم ٖٙٓ٘
 (ٗٗٚالبياين)اإلعجاز  ىاين لطفي عواد األسعد ٖٚٓ٘
 (ٕ٘ٔمقاالت عن ا٤بصاحف) ىاين ٧بيي الدين عطية ٖٛٓ٘
 (ٜ٘ٛاإلعجاز العلمي) ىاين مرعي القليِب ٜٖٓ٘

ىبة ا بػن عبػد الػرحيم بػن إبػراىيم ا١بهػِب ا٢بمػوم ا٤بعػركؼ  ٖٓٔ٘
 بابن البازم

 (ٖٗٓٔالقراءات)

 (ٜٜٙالقراءات) ىبة ا عبد الرحيم ابن البارزم ٖٔٔ٘
 (ٜٜٚالتفسّب ا٤بوضوعي) ىبة عثماف مدين ٧بمد ٕٖٔ٘
 (ٜٗٔالناسخ كا٤بنسوخ) ىػ(ٓٔٗىبو ا بن سبلمة بن نصر، ابن سبلمة، )ت  ٖٖٔ٘
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 (ٖٗٛالتفسّب ا٤بوضوعي) ىداية أيدار ٖٗٔ٘
 (٘ٛٙالقراءات) ىدل أٞبد حسن ٖ٘ٔ٘
 (ٕٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ىدل ا٣بضر أٞبد ٖٙٔ٘
 (ٜٕٓمناىج ا٤بفسرين) أبوطربةىدل جاسم ٧بمد  ٖٚٔ٘
 (ٓٔٓٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ىدل حسن الطويل ٖٛٔ٘
 (ٜٗٛالتفسّب ا٤بوضوعي) ىدل ٞبد عثماف الزبّب ٜٖٔ٘
 (ٜٖٙالتفسّب ا٤بوضوعي) ىدل عبد الرحيم ٧بمد قاسم ٕٖٓ٘
 (ٚٚٗاإلعجاز العلمي) ىدل عبد ا عيسى العباد ٕٖٔ٘
 (ٛٛٙا٤بوضوعي)التفسّب  ىدل علي النباىْب ٕٕٖ٘
 (ٗٛٛالتفسّب ا٤بوضوعي) ىدل مرعي ٖٕٖ٘
 (ٕٛٗمناىج ا٤بفسرين) ىذلوؿ بن علي ا٥بذلوؿ ٕٖٗ٘
 (ٜٕقواعد التفسّب كأصولو) ىشاـ إبراىيم أبو شاـ ٕٖ٘٘
 (٘ٔٛاإلعجاز العلمي) ىشاـ أٞبد سامل بِب خلف ٕٖٙ٘
 (ٖٙٔمناىج ا٤بفسرين) ىشاـ ا٢بمصي ٕٖٚ٘
 (ٜ٘التفسّب با٤بأثور) ىشاـ الكلىب ٕٖٛ٘
 (ٜٚالناسخ كا٤بنسوخ) ىشاـ بن علي بن ىشاـ ٜٕٖ٘
 (ٗٗفضائل القرآف) ىشاـ بن عمار ٖٖٓ٘
 (ٕٚ٘ٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ىشاـ جعيط ٖٖٔ٘
 (ٖٚٙالقراءات) ىشاـ سعيد ٧بمد النعيمي ٕٖٖ٘
 (ٕٗٔٔاإلعجاز البياين) ىشاـ عبد الرزاؽ ا٢بمصي ٖٖٖ٘
 (ٙٓٛالتفسّب ا٤بوضوعي) العارؼىشاـ فهمي  ٖٖٗ٘
 (ٕٕٗخواص القرآف) ىشاـ ك٧بمد على ا٢بافظ ٖٖ٘٘
 (٘ٗٔالتفسّب با٤بأثور) ىػ( ٖٛٔىشيم بن بشّب السلمي، )ت ٖٖٙ٘
 (ٕٕٗاإلعجاز العلمي) ىبلؿ األصفرم ٖٖٚ٘
 (ٕٙٓاإلعجاز العلمي) ىبلؿ اآلصفي ٖٖٛ٘
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 (ٕٜٚالتفسّب ا٤بوضوعي) ىبلؿ ٧بمد العيسى ٜٖٖ٘
 (ٔٔٓٔاإلعجاز البياين) ىناء حسْب إبراىيم البليسي ٖٓٗ٘
 (ٕٓٔمقاالت عن ا٤بصاحف) ىناء دكزـك ٖٔٗ٘
 (ٕٖٛٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ىناء صابر ٧بمد دياب حسْب ٕٖٗ٘
 (ٔٛٔٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ىناء عبد الرحيم دياين ٖٖٗ٘
 (ٖٚٗالتفسّب ا٤بوضوعي) ىناء عبدا سليماف أبو داكد ٖٗٗ٘
 (ٔٗأمثاؿ القرآف) ىند إبراىيم ٖبش سندم ٖ٘ٗ٘
 (ٜٖٛاإلعجاز البياين) ىند بنت عبد العزيز السويكت ٖٙٗ٘
 (ٕٙ٘اإلعجاز البياين) ىند ٝبيل نايتة ٖٚٗ٘
 (ٕٗٛالتفسّب ا٤بوضوعي) ىند حسْب أسد ٖٛٗ٘

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٔ٘ٛاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين) ىند ٞبد سليماف القاضي ٜٖٗ٘
 (ٓٗٗٔالبياين)

ٖ٘٘ٓ 
(، منػػػػػػػػػػػػػػػػاىج ٖٛٛاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػػي) ىند شليب

(، ٗٔ(، التفسػػػػّب العلمػػػػي)ٕٚٔا٤بفسػػػرين)
 (ٜٖ٘ٔالقراءات)

ٖ٘٘ٔ 
(، أحكػػػػػػػػػػػػػاـ ٖٖٖالتفسػػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػوعي) ىند كماؿ علي فرح

 (ٚٙٔالقرآف)
 (٘فضائل القرآف) ىند ٧بمد بن علي ا١بار ا ٕٖ٘٘
 (ٚٓٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ىوازف عزة إبراىيم ٖٖ٘٘
 (ٖٜٔاإلعجاز البياين) ىوازف عزة إبراىيم خليل الدكرم ٖٗ٘٘

ٖ٘٘٘ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػاز ٙٛٔالتفسػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػوعي) ىوانغ كم كاب

 (ٓٔٔالبياين)
 (٘ٛٔمناىج ا٤بفسرين) ىيا ثامر العلي ٖٙ٘٘
 (ٜٗٚاإلعجاز العلمي) ىيثم ٝبعة ىبلؿ ٖٚ٘٘
 (ٖٖٚالتفسّب ا٤بوضوعي) ىيثم حسْب ٖٛ٘٘
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 (ٜٛٗٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ىيفاء صاحل بوقس ٜٖ٘٘
 (ٜ٘ٗاإلعجاز البياين) ىيفاء عثماف عباس فدا ٖٓٙ٘
 (ٖٚٙاإلعجاز البياين) كاجدة ٦بيد عبد ا األطرقجي ٖٔٙ٘

ٖٕ٘ٙ 
كاصل بن عطاء كاصل بن عطاء، أبػو حذيفػة ا٤بعتػػزيل الغػزاؿ 

 ( ىٖٔٔ)
 (ٕ٘ٔمعاين القرآف)

 (ٕأحكاـ القرآف) كافق صونيا ٖٖٙ٘
 (ٖٓٔٔالتفسّب ا٤بوضوعي) صربم كاف يوسفكاف  ٖٗٙ٘
 (ٖٜ٘القراءات) كائل بن فتح ا بن ٧بمد ا٢بمدم ٖ٘ٙ٘

(، التفسػػػػػػػػػػػػػّب ٖٓٓٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػاين) كائل عمر علي بشّب ٖٙٙ٘
 (ٖ٘ٛا٤بوضوعي)

 (ٕٖأحكاـ القرآف) كثيق بن مولود ٖٚٙ٘
 (٘ٔٔاإلعجاز العلمي) كحيد الدين خاف ٖٛٙ٘
 (ٔٔمناسبات القرآف) عبد ا١ببار كداد حيٓب أٞبد ٜٖٙ٘
 (ٖٙٓٔاإلعجاز البياين) كسن زينو ٞبد ٖٓٚ٘
 (ٙٙأسباب النزكؿ) كسيلة بلعيد بن ٞبدة ٖٔٚ٘
 (٘ٛٔاإلعجاز البياين) كضحة عبد الكرمي ٝبعة ا٤بيعاف ٕٖٚ٘
 (ٖٗٓٔاإلعجاز البياين) كضحية سردم الشمرم ٖٖٚ٘
 (ٔٚٔإعراب القرآف) كضعو حسن ٛبيم ٖٗٚ٘
 (ٓٔٓٔاإلعجاز البياين) كفاء الوىايب ٖ٘ٚ٘
 (ٙٓٓٔالتفسّب ا٤بوضوعي) كفاء دخيل ا ا٣بطايب ٖٙٚ٘
 (ٕ٘ٔٔالتفسّب ا٤بوضوعي) كفاء ٠بّب علي طلبة ٖٚٚ٘
 (ٕٙ٘اإلعجاز العلمي) كفاء عبد ا عبد العزيز الزعاقي ٖٛٚ٘
 (ٖٜ٘التفسّب ا٤بوضوعي) كفاء عمر بكر ىوساكم ٜٖٚ٘
 (ٖٔٛاإلعجاز البياين) كفاء غاًل رشاد مصطفى النعيمي ٖٓٛ٘
 (ٛ٘ٚالتفسّب ا٤بوضوعي) كفاء ٧بمد عزت الشريف ٖٔٛ٘
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 (ٙٙاإلعجاز البياين) كفاء مصطفى أبو السعود ٕٖٛ٘
 (ٕٛٓالتفسّب ا٤بوضوعي) كفاء حيٓب أٞبد ا٢بسِب ٖٖٛ٘
 (ٕٓٔاإلعجاز البياين) كفيق مصطفى الشعيػيب ٖٗٛ٘

ٖ٘ٛ٘ 
بػػػػػػن ا١بػػػػػػراح بػػػػػػن ملػػػػػػيح، أبػػػػػػو سػػػػػػفياف الرؤاسػػػػػػي، )ت ككيػػػػػػع 
 ( ىػٜٚٔ

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٖ٘التفسػػػػػػػػػػػػػػػػّب با٤بػػػػػػػػػػػػػػػػػأثور)
 (ٕٛ(، عد اآلم)ٛٓٔبا٤بأثور)

 (ٕ٘فضائل القرآف) ىػ(ٖٛٔٔكيل الدين بن خليل البكائي )ت  ٖٙٛ٘
 (ٖٔٓٔالقراءات) كيل الدين بن مصطفى جار ا الركمي ٖٚٛ٘
 (ٕٗٚا٤بوضوعي)التفسّب  كيل أكلوتورؾ ٖٛٛ٘
 (ٓٗ٘التفسّب ا٤بوضوعي) كيل زار بن شاه الدين ٜٖٛ٘

ٖٜ٘ٓ 
(، مقػػاالت ٖٚٔمقػػاالت عػػن ا٤بصػػاحف) كليد األعظمي

 (ٜٕٛعن ا٤بصاحف)
 (ٕٛٙٓالقراءات) كليد بن أٞبد ا٢بسْب الزبّبم ٜٖٔ٘
 (ٛٔأحكاـ القرآف) كليد بن ٧بنوس بن أٞبد الزىراين ٕٜٖ٘
 (ٕٖ٘ٔالبياين) اإلعجاز كليد ٞبادة ٖٜٖ٘
 (ٕٗٚ(، القراءات)ٚٛٔالقراءات) كليد رجب عبد الرشيد عجمي ٜٖٗ٘
 (ٖٛ٘التفسّب ا٤بوضوعي) كليد رفيق ٧بمد العياصرة ٜٖ٘٘

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ٓٙٗاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػي) كليد زريق ٜٖٙ٘
 (ٖ٘ٙا٤بوضوعي)

ٖٜ٘ٚ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػّب ٗٚٓٔاإلعجػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػي) كليد صاحل العديِب

 (ٜٛ٘ٔا٤بوضوعي)

ٖٜ٘ٛ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٛٚٔأحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) كليد ٧بمد عبد العزيز ا٢بمد

 (ٕٖٚا٤بوضوعي)
 (ٜٛٗٔاإلعجاز البياين) كليد منّب ٜٜٖ٘
 (ٖٕ٘التفسّب ا٤بوضوعي) كلينكود ٓٓٗ٘

٘ٗٓٔ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٘ٙغريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) كىبة بن مصطفى الزحيلي

(، ٖٙ(، معػػػاين القػػػرآف)ٓ٘ٔٔا٤بوضػػػوعي)
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التفسػػػػػػػػػػػػّب  (،ٜٖٗالتفسػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػوعي)
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٕٖٓا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)

 (ٕ٘ٓالعلمي)
 (ٛٗٚاإلعجاز البياين) كئاـ يوسف ناصر نصر ا ٕٓٗ٘
 (ٕٜٔالقراءات) يار بن ٧بمد بن خداداد السمرقندم ٖٓٗ٘
 (ٕٛٛمشكل القرآف) ياسر أٞبد علي الشمايل ٗٓٗ٘

٘ٗٓ٘ 
(، منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىج ٙٗٗأحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ياسر بن إ٠باعيل راضي

 (ٜٕ٘ا٤بفسرين)
 (ٜٔ٘ٔالقراءات) ياسر ٞبزة ٧بي الدين بواشرم ٙٓٗ٘
 (ٕٙٛٔالقراءات) ياسر سليماف أبو شادم ٚٓٗ٘
 (ٗٔٚاإلعجاز البياين) ياسر ٧بمد سامل بابطْب ٛٓٗ٘
 (ٕٗٙاإلعجاز البياين) ياسر ٧بمد عطار عمار ٜٓٗ٘

٘ٗٔٓ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٗ٘أمثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ياسر ٧بمد عيسى النعيم

 (ٓٔٚا٤بوضوعي)

٘ٗٔٔ 
(، ٕ٘ٔإعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ياسْب جاسم ايميد

 (ٜٔ٘(، القراءات)ٕٗٙٓالقراءات)
 (ٕٙٛالتفسّب با٤بأثور) ياسْب حافظ قارم ٕٔٗ٘
 (ٜٓمناىج ا٤بفسرين) ياسْب علي بابكر ٖٔٗ٘
 (ٜٗفضائل القرآف) حيي بن معاذ ٗٔٗ٘
 (ٖٛ٘ٔالقراءات) حيٓب أٞبد جبلؿ ٘ٔٗ٘
 (ٕ٘٘مشكل القرآف) بشّب مصرمحيٓب  ٙٔٗ٘
 (ٖٖٛالقراءات) حيٓب بن أٞبد بن صفواف القيِب األندلسي ٚٔٗ٘
 (ٖٕٗأحكاـ القرآف) ػ( ىٖٕٓحيٓب بن آدـ بن سليماف، أبو زكريا ا٤بقرئ الكوُب ) ٛٔٗ٘

 -ىػػػػػٜ٘ٔحيػػػػٓب بػػػػن أكػػػػثم بػػػػن ٧بمػػػػد، أبػػػػو ٧بمػػػػد الػػػػػمركزم ) ٜٔٗ٘
 ػ( ىٕٕٗ

 (ٜٙٔأحكاـ القرآف)

 (ٙٚعد اآلم) ىػ٘ٗٔبن ا٢بارث الذمارم، ا٤بتوُب حيٓب  ٕٓٗ٘
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ٕ٘ٗٔ 
(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٖٚٔمتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ىػ(ٜٜٓٔحيٓب بن ا٢بسْب بن القاسم اليماين، )ت بعد

 (ٗٛ٘(، اإلعجاز البياين)ٕٛٚالقرآف)
 (ٙٓٔالتفسّب با٤بأثور) حيٓب بن ا٤بهلب ٕٕٗ٘
 (ٕٕٗاإلعجاز البياين) ىػ(ٜٗٚحيٓب بن ٞبزة العلوم ) ٖٕٗ٘
 (ٜٗٚاإلعجاز البياين) ىػ(ٜٗٚحيٓب بن ٞبزة بن علي) ٕٗٗ٘

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٖٕٗاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين) ىػ(٘ٗٚحيٓب بن ٞبزة بن علي ا٤بؤيد با )ت  ٕ٘ٗ٘
 (ٖٗٓٔالبياين)

 (ٖٚٗٔالقراءات) حيٓب بن ٞبود كلد ٞبود ٕٙٗ٘

ٕ٘ٗٚ 
حيػػػٓب بػػػن زيػػػاد، أبػػػو زكريػػػا ا٤بعػػػركؼ بػػػالفراء األديػػػب النحػػػوم 

 ىػ( ٕٚٓاللغوم، )ت 
 (ٜٔالوقف كاالبتداء)

 (ٕ٘ٓالتفسّب با٤بأثور) ىػ(ٕٓٓحيٓب بن سبلـ التيمي البصرم القّبكاين، )ت ٕٛٗ٘
 (ٖٕٙالوقف كاالبتداء) ىػ(ٙٚٙحيٓب بن شرؼ بن مرم، النوكم )ت  ٜٕٗ٘
 (ٖٔمشكل القرآف) حيٓب بن ضاحي علي شطناكم ٖٓٗ٘
 (ٖٙالناسخ كا٤بنسوخ) ىػ(ٖٛٚ)ت حيٓب بن عبد ا الواسطي،  ٖٔٗ٘
 (ٜٔٗٔالتفسّب ا٤بوضوعي) حيٓب بن علي آؿ صماف القحطاين ٕٖٗ٘
 (ٙ٘ٔمناىج ا٤بفسرين) حيٓب بن علي ٧بمد فقيهي ٖٖٗ٘
 (ٕٕٙاإلعجاز البياين) ىػ(ٓ٘ٚحيٓب بن قاسم العلوم الفاضل اليمِب )ت  ٖٗٗ٘

سػػػػعد حيػػػػٓب بػػػػن منصػػػػور حيػػػػٓب بػػػػن منصػػػػور بػػػػن حسػػػػن، أبػػػػو  ٖ٘ٗ٘
 ىػ(ٕٜٕا٢بنبلي السلمي الػهدكم ) 

 (ٗٛأحكاـ القرآف)

 (ٜٙٔالتفسّب ا٤بوضوعي) حيٓب حسن علي مراد ٖٙٗ٘
 (ٚ٘ٔاإلعجاز البياين) حيٓب خليل مراد ٖٚٗ٘

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٚٛالتفسػػػػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػػػػوعي) حيٓب سعيد اجرم ٖٛٗ٘
 (ٖٚالعلمي)

 (ٜ٘ٗٔاإلعجاز البياين) حيٓب عبد ا أٞبد ٜٖٗ٘
 (ٕٗٔمناىج ا٤بفسرين) حيٓب عبد ا أٞبد الشريف ٓٗٗ٘
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 (ٜٕٗٓالقراءات) حيٓب عطية السامل القاسم ٔٗٗ٘
 (ٖٚٙأحكاـ القرآف) حيٓب عوض البقاعي ٕٗٗ٘
 (ٕٗٔمقاالت عن ا٤بصاحف) حيٓب مباركي ٖٗٗ٘
 (ٜٙٛالتفسّب ا٤بوضوعي) حيٓب ٧بمد الفيفي ٗٗٗ٘
 (ٖٙٔمناىج ا٤بفسرين) حيٓب ٧بمد ٞبد دخل ا ٘ٗٗ٘
 (ٕٖٗٔاإلعجاز البياين) حيٓب ٧بمد عبد ا القضاة ٙٗٗ٘
 (ٚٓٛاإلعجاز البياين) حيٓب ٧بمد حيٓب عبد الرٞبن ٚٗٗ٘
 (ٖ٘ٚاإلعجاز البياين) حيٓب ٧بمد حيٓب عبد ا٤بنعم ٛٗٗ٘
 (ٖٗمقاالت عن ا٤بصاحف) حيٓب ٧بمود جنيد ساعاٌب ٜٗٗ٘
 (ٓٚٙالبياين)اإلعجاز  حيٓب ٪بار ٓ٘ٗ٘

(، التفسػػػػػػػػػػػػػّب ٖٚ٘ٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػاين) حيٓب ىاركف ٔ٘ٗ٘
 (ٕٗٛٔا٤بوضوعي)

 (ٕٛ٘اإلعجاز العلمي) حيٓب كزيرم ٕ٘ٗ٘
 (ٕٕٙالقراءات) حيٓب كلد البارا ٖ٘ٗ٘
 (ٕٗٔٔالتفسّب ا٤بوضوعي) يزف أٞبد يوسف عبده ٗ٘ٗ٘

٘ٗ٘٘ 
يزيػػػػػػد بػػػػػػن ىػػػػػػاركف يزيػػػػػػد بػػػػػػن ىػػػػػػاركف بػػػػػػن زاذاف أبػػػػػػو خالػػػػػػد 

 ( ىٕٙٓالواسطي، )ت 
 (ٖٔٔالتفسّب با٤بأثور)

 (ٚٓٔالتفسّب با٤بأثور) يعقوب الدكرقي ٙ٘ٗ٘
 (ٕٜٕالوقف كاالبتداء) (ٕ٘ٓيعقوب بن إسحاؽ ا٢بضرمي، )ت ٚ٘ٗ٘
 (ٖ٘ٙالقراءات) يعقوب بن بدراف ا١برائدم ٛ٘ٗ٘
 (ٖٖٓٔالتفسّب ا٤بوضوعي) يبلؿ ٛبيز ٜ٘ٗ٘
 (ٖٕٚالقرآف) أحكاـ يوسف أٞبد ٧بمد خليفة ٓٙٗ٘

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٜٓٛاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي) يوسف ا٢باج أٞبد ٔٙٗ٘
 (٘ٛٗٔالبياين)

 (ٙٓٔاإلعجاز العلمي) يوسف السويدم ٕٙٗ٘
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 (ٖٚٓإعراب القرآف) يوسف الصفٍب ٖٙٗ٘

٘ٗٙٗ 

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٓٙاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػي) يوسف القرضاكم
(، أحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ٖٜٗا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٓ٘القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٚٚا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٔٚٚا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، أحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ٕٚٚا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)

(، ٖٗٚ(، أحكػػػػػػػاـ القػػػػػػػرآف)ٜٖٙالقػػػػػػػرآف)
 (ٖٓٛأحكاـ القرآف)

٘ٗٙ٘ 
يوسػػػف القطػػػاف يوسػػػف بػػػن موسػػػى بػػػن راشػػػد، أبػػػو يعقػػػوب 

 ( ىػٕٕ٘الكوُب، )ت 
 (ٗٔٔالتفسّب با٤بأثور)

 (ٜٖٔا٤بوضوعي)التفسّب  يوسف بديوم، ك ٧بمد ٧بمد قاركط ٙٙٗ٘
 (ٖٚ٘ٔالتفسّب ا٤بوضوعي) يوسف بن إبراىيم بن سعيد السرحِب ٚٙٗ٘
 (ٖٕٕأحكاـ القرآف) يوسف بن أٞبد بن عثماف الشهّب بالفقيو يوسف ٛٙٗ٘
 (٘ٙٙٔالقراءات) يوسف بن أسد أيب بكر ا٣ببلطي ا٤بقرئ ٜٙٗ٘
 (ٙٙٛٔالقراءات) يوسف بن حساـ الدين األماسي ا٤بعركؼ بسناف ا٤بقرئ ٓٚٗ٘

٘ٗٚٔ 
يوسػػػػف بػػػػن حسػػػػن بػػػػن عبػػػػد ا٥بػػػػادم ا٢بنبلػػػػي الشػػػػهّب بػػػػابن 

 ىػٜٜٓا٤بربد، ا٤بتوَب سنة 
 (ٜٛفضائل القرآف)، (ٕٗخواص القرآف)

 (ٖٔٔخواص القرآف) يوسف بن حسْب ا٣بربوٌب ٕٚٗ٘

(، اإلعجػػػػػػػػػػاز ٖٕٛالتفسػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػوعي) يوسف بن عبد العزيز الشبل ٖٚٗ٘
 (ٔٓٗالبياين)

 (ٖٖٔفضائل القرآف) ىػ(ٜٛ٘يوسف بن عبد ا بن سعيد األرميوين )ت  ٗٚٗ٘
 (ٜٔٔالتفسّب با٤بأثور) ( ىٜٗ٘يوسف بن علي، )ت ٫بو  ٘ٚٗ٘
 (ٕٓٛٔالقراءات) يوسف بن علي ا٥بذيل ٙٚٗ٘
 (ٛٔٔرسم ا٤بصاحف) يوسف بن ٧بمد ا٣بوارزمي ٚٚٗ٘
 (ٜٔ٘ٔالقراءات) يوسف بن ٧بمد الزردقي ٛٚٗ٘
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 (ٕٙٛ(، القراءات)ٖٔ٘رسم ا٤بصاحف) بن ٧بمود ٧بمد ا٣بوارزمي يوسف ٜٚٗ٘

(، اإلعجػػػػػػػػػػاز ٙٓ٘التفسػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػوعي) يوسف بن مصطفى حسْب مشعل ٓٛٗ٘
 (ٕٗٔ(، خواص القرآف)ٔٓٗالعلمي)

 (ٜٔٔأحكاـ القرآف) يوسف جاسر ا١باسر ٔٛٗ٘
 (ٛٛ٘ٔاإلعجاز البياين) يوسف جاسم ٕٛٗ٘

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز ٜٖٗا٤بفسػػػػػػػػػػػػػػرين)منػػػػػػػػػػػػػػاىج  يوسف حسن نوفل ٖٛٗ٘
 (ٙ٘ٚالبياين)

 (ٕٙٙرسم ا٤بصاحف) يوسف حسْب جحيدـ السحيمات ٗٛٗ٘

٘ٗٛ٘ 
(، مناسػػػػػػػػػػبات ٖٖ٘ٔاإلعجػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػاين) يوسف درة ا٢بداد

 (ٛ٘ٔالقرآف)
 (ٕ٘ٙمقاالت عن ا٤بصاحف) يوسف زعببلكم ٙٛٗ٘
 (ٕٙٚاإلعجاز البياين) يوسف عبد ا العليوم ٚٛٗ٘
 (ٓٗ٘القراءات) ا خليل العقيليوسف عبد  ٛٛٗ٘

ٜ٘ٗٛ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٗٛاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػػػػاين) يوسف عبد ا مسكْب األنصارم

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٓٓ٘ٔالبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين)
 (ٖٜٗٔا٤بوضوعي)

ٜ٘ٗٓ 
(، أحكػػػػػػػػػػاـ ٙٗٗٔالتفسػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػوعي) يوسف عبدم جامع

 (ٜ٘ٗالقرآف)
 (ٔٓٔاإلعجاز العلمي) يوسف عمرك ٜٔٗ٘
 (ٕٖٔالتفسّب با٤بأثور) ٞبيد الشامسييوسف ٧بمد رٞبة  ٕٜٗ٘
 (ٗٔٔاإلعجاز العلمي) يوسف ٧بمد عمرك ٖٜٗ٘
 (ٚٗاإلعجاز البياين) يوسف ٧بمد فتػحي يوسف عبد الوىاب ٜٗٗ٘
 (ٙٗٔمناىج ا٤بفسرين) يوسف مرزكؽ بدام الضاكم ٜ٘ٗ٘

ٜ٘ٗٙ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػاز ٜٗٚالتفسػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػوعي) يوسف مركة

 (ٖٚٙالعلمي)
(، التفسػػػػػػػػػّب ٛٔٗٔالتفسػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػوعي) أٞبد صاحل العمرميونس  ٜٚٗ٘
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 (ٜٖ٘ٔا٤بوضوعي)
 (ٜٚ٘ٔالتفسّب ا٤بوضوعي) يونس بن جاسم ٜٛٗ٘

ٜٜ٘ٗ 
يونس بن حبيب يونس بن حبيب، أبو عبػد الػرٞبن النحػوم 

 ( ىٕٛٔ)
 (ٚ٘ٔمعاين القرآف)

 (ٕٛٙالتفسّب ا٤بوضوعي) يونس ٞبش خلف ا١بوعاف ٓٓ٘٘
 (ٖٕٔاإلعجاز البياين) ا١ببورم يونس فرج سبهاف ٔٓ٘٘
 (ٜٜٛاإلعجاز البياين) يونس ىاشم ٦بيد ٕٓ٘٘

ٖ٘٘ٓ 
 (ٖٛٓأحكاـ القرآف) يونيتا ديوم سفتيانا

 
 (ٗٓٓٔاإلعجاز العلمي) أبو ادريس عبد الرٞبن ٧بمد ٗٓ٘٘
 (ٚٚالناسخ كا٤بنسوخ) أبو اسحاؽ إبراىيم ا٤بؤدب ٘ٓ٘٘
 (ٕٗٔالقرآف)فضائل  أبو اسحاؽ ا٢بويِب ٙٓ٘٘
 (ٜٛالناسخ كا٤بنسوخ) أبو ا٠باعيل الزبيدم ٚٓ٘٘
 (ٔٛ٘القراءات) أبو إ٠باعيل موسى بن ا٢بسْب بن إ٠باعيل ا٤بعدؿ ا٤بصرم ٛٓ٘٘

ٜ٘٘ٓ 
أبػػػو األصػػػبغ عبػػػد العزيػػػز بػػػن علػػػي اإلشػػػبيلي ا٤بعػػػركؼ بػػػابن 

 الطحاف
 (ٕٔٛٔ(، القراءات)ٜٗٔٔالقراءات)

٘٘ٔٓ 

(، أحكػػػػػػػػػػاـ ٕٓ٘ٔالتفسػػػػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػػػػوعي) أبو االعلى ا٤بودكدم
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٕٛالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٚٔٙا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٛٔٙا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٔٛا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)

(، قواعػػػػػػػػػػػد التفسػػػػػػػػػػػّب ٗٔٔٔا٤بوضػػػػػػػػػػػوعي)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٓٛكأصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػولو)

 (ٜٓٗٔا٤بوضوعي)
 (ٓٓٔمعاين القرآف) أبو البقاء السمرقندم ٔٔ٘٘
 (ٖٜٖ(، القراءات)٘ٓ٘ٔالقراءات)أبو البقاء علي بػن عثمػاف بػن ٧بمػد البغػدادم ا٤بعػركؼ بػابن  ٕٔ٘٘
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 القاصح

أبػػػػػو الثنػػػػػاء ٧بمػػػػػود بػػػػػن أٞبػػػػػد الفيػػػػػومي ابػػػػػن خطيػػػػػب جػػػػػامع  ٖٔ٘٘
 الدىشة ٕبماة

 (ٕٚغريب القرآف)

 (ٙٚٔٔالقراءات) أبو ا٢بسن إبراىيم بن عمر البقاعي ٗٔ٘٘

٘٘ٔ٘ 
بػن زيػد أبػو ا٢بسػن ابػن ايب القاسػم أبو ا٢بسن البيهقي علػي 

 ىػ(٘ٙ٘البيهقي، )ت 
 (ٕٗٛاإلعجاز البياين)

 (ٜٕٔٓالقراءات) أبو ا٢بسن الشيخ سيدم علي ا٤بعركؼ بابن برم ٙٔ٘٘

٘٘ٔٚ 

أبػػو ا٢بسػػن النػػدكم علػػي بػػن عبػػد ا٢بػػي أبػػو ا٢بسػػن النػػدكم 
 ىػ(ٕٓٗٔا٢بسِب ا٥بندم )ت 

(، اإلعجػػػػػػػاز ٘ٚٗٔالتفسػػػػػػػّب ا٤بوضػػػػػػػوعي)
(، ٘ٙٔٔ(، اإلعجػاز البيػػاين)٘ٚٛالبيػاين)

(، التفسػػػػػػػػػػػػػّب ٕٜٕٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػاين)
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٛٚا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)
(، أحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ٔٗٚا٤بوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعي)

 (ٖٔٗ(، أحكاـ القرآف)ٕٙٔالقرآف)
 (ٕٚٓرسم ا٤بصاحف) أبو ا٢بسن بن ا٢بسْب، ابن العافية ٛٔ٘٘
 (ٓٚالقرآف)خواص  أبو ا٢بسن بن عمر القلعي بن علي ا٤بغريب ا٤بالكي ٜٔ٘٘

أبو ا٢بسن طاىر بػن عبػد ا٤بػنعم بػن عبػد ا ا٢بلػيب ا٤بعػركؼ  ٕٓ٘٘
 بابن غلبوف

 (ٖٕٗ(، القراءات)ٖٔٔالقراءات)

ٕ٘٘ٔ 
أبػػػو ا٢بسػػػػن عبػػػاد بػػػػن العباسػػػي بػػػػن عبػػػاد الػػػػديلمي القػػػػزكيِب 

ىػػػ اك ٖٖٗالطالقػػاين، كالػػد الصػػاحب بػػن عبػػاد، ا٤بتػػوَب سػػنة 
 ىػٖٖ٘

 (ٙٓٔأحكاـ القرآف)

 (ٛخواص القرآف) ا٢بسن على بن عبد ا بن عبد ا١ببار ا٢بسِب الشاذيل أبو ٕٕ٘٘

ٕٖ٘٘ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػاز ٗ٘٘ٔاإلعجػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػاين) ىػ(ٖٙٛأبو ا٢بسن على بن عيسى الرماين )ت 

 (ٖٖٖٔالبياين)
 (ٜٜ٘القراءات) أبو ا٢بسن علي بن أيب ٧بمد الواسطي الديواين ٕٗ٘٘
 (ٕٜٓٔالقراءات) أيب سعيد الواسطيأبو ا٢بسن علي بن أيب ٧بمد بن  ٕ٘٘٘
 (ٕٜٕرسم ا٤بصاحف)أبو ا٢بسن علي بن ا٢بسن الزرىوين الزكايل ا٤بشػهور بػابن ايب  ٕٙ٘٘
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 العافية
 (ٓٛٚٔالقراءات) أبو ا٢بسن علي بن سليماف بن أٞبد األنصارم القرطيب ٕٚ٘٘
 (ٛٗٙالقراءات) أبو ا٢بسن علي بن عبد الغِب القّبكاين ا٢بصرم ٕٛ٘٘

ٕٜ٘٘ 
أبػػػػو ا٢بسػػػػن علػػػػي بػػػػن عبػػػػد الغػػػػِب القػػػػّبكاين الضػػػػرير ا٤بقػػػػرئ 

 ا٤بعركؼ با٢بصرم
 (ٜٜٚٔالقراءات)

 (ٜٗ٘ٔالقراءات) أبو ا٢بسن علي بن عبد ا الشاذيل ٖٓ٘٘
 (ٜٔٔٔالقراءات) أبو ا٢بسن علي بن ٧بمد الفاسي ٖٔ٘٘
 (ٜٛ٘القراءات) (،ٕٕٛٔالقراءات) أبو ا٢بسن علي بن ٧بمد بن عبد الصمد السخاكم ٕٖ٘٘
 (ٓٓٚالقراءات) أبو ا٢بسن علي بن ٧بمد بن علي ا٤بغريب ا٤بعركؼ بابن برم ٖٖ٘٘

ٖ٘٘ٗ 
أبػػػو ا٢بسػػػػن علػػػي بػػػػن ٧بمػػػػد بػػػن علػػػػي بػػػن فػػػػارس البغػػػػدادم 

 ا٣بياط
 (ٚٚ٘(، القراءات)ٜٖٙالقراءات)

ٖ٘٘٘ 
أبػػػػو ا٢بسػػػػن ٧بمػػػػد بػػػػن ٧بمػػػػد بػػػػن عبػػػػد الػػػػرٞبن البكػػػػرم )ت 

 ىػ(ٕٜ٘
 (ٜٔٔفضائل القرآف)

 (ٗٔٛٔالقراءات) أبو ا٢بسن مصطفى بن ا٢بسن بن يعقوب اإلسبلمبويل ٖٙ٘٘
 (٘ٚٔمشكل القرآف) أبو ا٢بسْب عبد الرحيم ا٣بياط ا٤بعتزيل ٖٚ٘٘
 (ٖٚٙالقراءات) أبو ا٢بسْب عبد اجمليد بن سردار خاف السليماين ٖٛ٘٘
 (ٛٙكا٤بنسوخ)الناسخ  ىػ(ٖٛٙأبو ا٢بسْب ٧بمد بن ٧بمد النيسأبورم، )ت  ٜٖ٘٘
 (ٛٚ٘القراءات) أبو ا٢بسْب نصر بن عبد العزيز الفارسي ٓٗ٘٘

٘٘ٗٔ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػاز ٚٔٗٔاإلعجػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػاين) أبو الزىراء النجدم

 (ٖٗالعددم)
 (ٖٖٓالوقف كاالبتداء) أبو السعود أبو النور ٕٗ٘٘

(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٓٗٔمتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) أبو السعود بدر عبد ا أبو السعود ٖٗ٘٘
 (ٖٕٛالقرآف)

٘٘ٗٗ 
أبو السعود ٧بمد بن ٧بمد بن مصطفى بن أٞبػد الطلحػاكم 

 ىػ(ٕٜٛالعمادم )ت 
 (ٙٚاإلعجاز البياين)

 (ٖٕٗٔ(، القراءات)ٜ٘ٙٔالقراءات) أبو الصبلح علي بن ٧بسن الصعيدم الرميلي ا٤بالكي ٘ٗ٘٘
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٘٘ٗٙ 
أبػػػػػػو الطػػػػػػاىر إ٠باعيػػػػػػل بػػػػػػن خلػػػػػػف بػػػػػػن سػػػػػػعيد بػػػػػػن عمػػػػػػراف 

 ىػٍ٘٘ٗب ا٤بصرم السرقسطي ت األنصارم األندلسي
(، ٕٚ٘(، القػػػػػػػػػػػراءات)ٕٓ٘ٔالقػػػػػػػػػػػراءات)

(، رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ٖٜإعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)
 (ٕٖٓا٤بصاحف)

٘٘ٗٚ 
أبػػو الطػػاىر ا٠باعيػػل بػػن ظػػػافر العقيلػػي بػػن عبػػد ا، ا٤بتػػػوَب 

 ىػ ُٖٕٙب 
 (ٖٙٓرسم ا٤بصاحف)

أبػػػػػو الطيػػػػػب عبػػػػػد ا٤بػػػػػنعم بػػػػػن عبيػػػػػد ا بػػػػػن غلبػػػػػوف ا٢بلػػػػػيب  ٛٗ٘٘
 ىػٜٖٛت

 (ٜ٘ٔ(، القراءات)ٓٛٔالقراءات)

 (ٜ٘قواعد التفسّب كأصولو) أبو الطيب مولود السريرم السوسي ٜٗ٘٘
 (ٜٕٔالوقف كاالبتداء) أبو العباس أٞبد الصنهاجي ٓ٘٘٘
 (ٜٕٔٔالقراءات) أبو العباس أٞبد بن عبد العزيز ا٥ببليل ٔ٘٘٘
 (ٙٔٛالقراءات) أبو العباس أٞبد بن علي بن شعيب ٕ٘٘٘
 (ٛٗالقراءات) أبو العباس أٞبد بن علي بن شعيب الفاسي الزياٌب ٖ٘٘٘

٘٘٘ٗ 
أبو العباس أٞبد بن علي بػن عبػد الػرٞبن ا٤بكناسػي ا٤بعػركؼ 

 با٤بنجور 
 (ٛٚالقراءات)

أبو العبػاس أٞبػد بػن علػي بػن يوسػف البػوين القرشػي، ا٤بتػوُب  ٘٘٘٘
 ىػٕٕٙسنة 

 (ٕٗٔخواص القرآف)

٘٘٘ٙ 
(، ٕٓٚٓ(، القػػػػػػػػػػػراءات)ٖٔٗالقػػػػػػػػػػػراءات) بن عمار بن أيب العباس ا٤بقرم ا٤بهدكمأبو العباس أٞبد 

(، ٙٗٔٔ(، القػػػػػػػراءات)ٖٕ٘ٔالقػػػػػػػراءات)
 (ٙٛٚٔالقراءات)

٘٘٘ٚ 
أبػػو العبػػاس أٞبػػد بػػن ٧بمػػد، ابػػن البنػػا االزدم، تػػوُب ُب سػػنة 

 ـٕٖٔٔ -ىػ ٕٔٚ
 (ٖٕٗرسم ا٤بصاحف)

 (ٔٙكا٤بنسوخ)الناسخ  ىػ(ٖٔ٘أبو العباس االشبيلي، )ت  ٛ٘٘٘

أبو العباس الزناٌب أٞبد بػن القاضػي كجيػو الػدين، أبػو ا٤بعػايل  ٜ٘٘٘
 ىػ(٧ٕٔٓ٘بمد بن ٧بمد بن ايب العافية ا٤بكناسي، )ت

 (ٚٚغريب القرآف)

أبػػو العبػػػاس الفضػػل بػػػن ٧بمػػد االنصػػػارم، عػػاش ُب النصػػػف  ٓٙ٘٘
 الثاين من القرف الثالث ا٥بجرم

 (ٓ٘الوقف كاالبتداء)
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 (ٜٖٔالوقف كاالبتداء) العباس بن شعيبأبو  ٔٙ٘٘

أبػػػو العػػػزائم سػػػلطاف بػػػن أٞبػػػد بػػػن سػػػبلمة ا٤بصػػػرم ا٤بعػػػركؼ  ٕٙ٘٘
 با٤بزاحي

 (ٕٜٛٔ(، القراءات)ٜٚالقراءات)

ٖ٘٘ٙ 
أبػػػػو العػػػػػبلء إدريػػػػػس بػػػػن ٧بمػػػػػد بػػػػػن أٞبػػػػد ا٢بسػػػػػِب ا٤بعػػػػػركؼ 

 با٤بنجرة
(، ٖٕٕٓ(، القػػػػػػػراءات)ٕٕٗٓالقػػػػػػػراءات)
 (ٜٜٛٔ(، القراءات)٘ٙٗالقراءات)

٘٘ٙٗ 
أبػػو العػػبلء ادريػػس بػػن ٧بمػػد بػػن أٞبػػد ا٤بنجػػرة، تػػوُب ُب سػػنة 

 ىػٖٚٔٔ
(، رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ٕٓٛرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ا٤بصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحف)

 (ٖٖٙا٤بصاحف)

٘٘ٙ٘ 
(، ٖٔٔٔ(، القػػػػػػػراءات)ٕٚٗٔالقػػػػػػػراءات) أبو العبلء ا٢بسن بن أٞبد بن ا٢بسن ا٥بمذاين العطار

 (٘٘ٗٔالقراءات)

ا٥بمػػذاين، أبػػو العػػبلء ا٢بسػػن بػػن أٞبػػد بػػن حسػػن بػػن العطػػار  ٙٙ٘٘
 ىػٜٙ٘ا٤بتوَب سنة 

 (ٔٛٔرسم ا٤بصاحف)

 (ٖٙٔالوقف كاالبتداء) أبو الفتح االماـ ٚٙ٘٘
 (ٖٖٔٔالقراءات) أبو الفتح ا٤بزم ٛٙ٘٘

أبو الفتح عبد العزيػز بػن علػى بػن ٧بمػد بػن سػلمة، ا٤بعػركؼ  ٜٙ٘٘
 (ٓٙ٘بابن الطحاف السماين االندلسي )ت

 (ٕٕٛالوقف كاالبتداء)

 (ٚٔٗالقراءات) الفتح عبد الواحد بن ا٢بسْب بن شيطاأبو  ٓٚ٘٘
 (٘ٓٔمناىج ا٤بفسرين) أبو الفتوح عبد ا٢بميد ٧بمد ٔٚ٘٘
 (ٔرسم ا٤بصاحف) أبو الفتوح ٧بمد حسْب ٕٚ٘٘
 (ٖٙٔخواص القرآف) أبو الفداء ٧بمد عزت ٧بمد عارؼ ٖٚ٘٘
 (ٖٖمعاين القرآف) أبو الفضائل الفخر جعفر، أبو الفضائل ٗٚ٘٘
 (ٙٙٙٔالقراءات) أبو الفضائل عباد بن أٞبد بن إ٠باعيل ا٢بسيِب ٘ٚ٘٘
 (ٗالقراءات) أبو الفضل بن طاىر  ٙٚ٘٘
 (ٖٓٔقواعد التفسّب كأصولو) أبو الفضل عمر بن مسعود ا٢بدكشي ٚٚ٘٘
 (ٖٜٙٔالقراءات) أبو الفضل ٧بمد بن جعفر بن عبد الكرمي ا٣بزاعي ٛٚ٘٘

ٜ٘٘ٚ 
جعفػػػػػػر بػػػػػػن عبػػػػػػد الكػػػػػػرمي ا٣بزاعػػػػػػي أبػػػػػػو الفضػػػػػػل ٧بمػػػػػػد بػػػػػػن 

 ىػ( ٛٓٗا١برجاين، )ت
 (ٗٔالوقف كاالبتداء)
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 (٘ٛمقاالت عن ا٤بصاحف) أبو الفضل مّب ٧بمدم ٓٛ٘٘

(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٕ٘متشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) أبو القاسم ٔٛ٘٘
 (ٓٗٔالقرآف)

ٕ٘٘ٛ 
أبػػػػو القاسػػػػم "ا٤بقػػػػرم" لعلػػػػو القػػػػّبكاين أبػػػػو القاسػػػػم بػػػػن ٧بػػػػرز 

 ىػ(ٓ٘ٗا٤بقرم، )تنحو
 (ٙٓٔكا٤بنسوخ)الناسخ 

 (ٗٓٚالقراءات) أبو القاسم أٞبد النازم ٖٛ٘٘
 (ٜٛالتفسّب با٤بأثور) أبو القاسم البلخي ٗٛ٘٘
 (ٜٖالناسخ كا٤بنسوخ) أبو القاسم ا٢ببلج ٘ٛ٘٘

٘٘ٛٙ 
(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٕٚٔمتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) أبو القاسم الرسي

 (ٕٓٗالقرآف)

٘٘ٛٚ 
طلحػة، )ت أبو القاسػم الواسػطي عبػد الوىػاب بػن علػي بػن 

 ىػ(ٕٗٗ
 (ٜٚإعراب القرآف)

 (ٖ٘ٚٔالقراءات) أبو القاسم عبد ا١ببار بن أٞبد الطرسوسي ٛٛ٘٘

ٜ٘٘ٛ 
أبو القاسم عبد الرٞبن بن إ٠باعيل بن عبػد اجمليػد الصػفراكم  

 ىػ(ٖٙٙ)ت 
(، ٕٙٗ(، القػػػػػراءات)ٓٛمشػػػػػكل القػػػػػرآف)

 (ٓٚٗالقراءات)
 (ٕٖٗٔالقراءات) ا٣بزرجي أبو القاسم عبد الرٞبن بن ا٢بسن بن سعيد ٜٓ٘٘
 (ٙٚٛٔالقراءات) أبو القاسم عبد الوىاب بن ٧بمد بن عبد الوىاب القرطيب ٜٔ٘٘

ٜٕ٘٘ 
أبو القاسم ٧بمد بن أٞبد بن ٧بمػد الكلػيب ا٤بػالكي ا٤بعػركؼ 

 بابن جزم
 (ٛ٘ٛالقراءات)

ٜٖ٘٘ 
أبػػو القاسػػم ٧بمػػد تقػػي بػػن ٧بمػػد قاسػػم االكردبػػادم النجفػػي 

 ىػ(ٖٖٖٔ)ت 
 (ٓٓٓٔالبياين) اإلعجاز

 (ٚٙ٘ٔالقراءات) أبو القاسم يوسف بن علي بن جبارة ا٥بذيل ٜٗ٘٘
 (ٙٙٚالقراءات) أبو الليث نصر بن ٧بمد السمرقندم ٜ٘٘٘
 (ٖٕٓالتفسّب ا٤بوضوعي) أبو اجملد حرؾ ٜٙ٘٘
 (ٜٙالناسخ كا٤بنسوخ) ىػ(ٖٓٗأبو ا٤بطرؼ بن فطيس، )ت  ٜٚ٘٘
 (ٖٕٗاإلعجاز البياين)أبػػػػو ا٤بعػػػػايل ٧بمػػػػد بػػػػن اسػػػػحاؽ صػػػػدر الػػػػدين القنونػػػػوم )ت  ٜٛ٘٘
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 ىػ(ٕٚٙ
 (ٕٔٔغريب القرآف) ىػ(ٙٔ٘أبو ا٤بكاـر ٦بد الدين علي بن ٧بمد النحوم، )ت ٜٜ٘٘

٘ٙٓٓ 
أبػػػػػو ا٤بنػػػػػذر نصػػػػػّب بػػػػػن يوسػػػػػف الػػػػػرازم البغػػػػػدادم النحػػػػػوم، 

 ىػ( تقريبان ٕٓٗ)ت
 (ٕٛٛالوقف كاالبتداء)

 (ٔ٘ٛالقراءات) ا٤بواىب الشاذيل ا١بلقيأبو  ٔٓٙ٘
 (ٖٚ٘ٔ(، القراءات)ٖٖٖٔالقراءات) أبو ا٤بواىب ٧بمد بن عبد الباقي ٕٓٙ٘
 (ٜٕٙٔاإلعجاز البياين) أبو النصر أٞبد بن ٧بمد بن أٞبد السمرقندم ا٢بدادم ٖٓٙ٘

٘ٙٓٗ 

أبو النضػر ٧بمػد بػن السػائب بػن بشػر بػن عمػرك بػن ا٢بػارث 
 ىػ(ٙٗٔ)تالكليب ا٤بفسر، 

(، أحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ٖٕٔغريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)
(، ٖٔٔ(، التفسػػػػػػػّب با٤بػػػػػػػأثور)ٖٛالقػػػػػػػرآف)

(، األشػػػػػػػػػػػػػػػػػباه ٖٗالناسػػػػػػػػػػػػػػػػػخ كا٤بنسػػػػػػػػػػػػػػػػػوخ)
 (ٓٗكالنظائر)

 (ٕٙٛٓالقراءات) أبو ا٥بيثم ٧بمد ٧بمد ٕبور آؿ مطر ٘ٓٙ٘
 (ٖٙٓٔاإلعجاز البياين) أبو الوفا شرقاكم حسن ٙٓٙ٘
 (ٛٔٚالقراءات) أبو الوفاء العريب العزم ٚٓٙ٘

٘ٙٓٛ 
أبػػػو الوكيػػػل ميمػػػوف بػػػن مسػػػاعد ا٤بصػػػمودم ا٤بعػػػركؼ ٗبيمػػػوف 

 الفخار
 (ٕٜٛٔالقراءات)

ٜ٘ٙٓ 
أبػػػو الوليػػػد ىشػػػاـ بػػػن عمػػػار بػػػن نصػػػّب بػػػن ابػػػاف بػػػن ميسػػػرة 

 ىػ( ٕ٘ٗالسلمي الدمشقي، )ت
 (ٙٛالوقف كاالبتداء)

 (ٖ٘ٗاإلعجاز العلمي) أبو اليزيد العجمي ٓٔٙ٘

الػػرٞبن بػػن ٧بمػػد بػػن عبػػد الػػرٞبن، أبػػو الػػيمن العليمػػي، عبػػد  ٔٔٙ٘
 ىػ(ٕٜٛ)ت 

 (ٕٖٔالتفسّب با٤بأثور)

 (ٖٗٔخواص القرآف) أبو أدين أٞبد بن ٧بمود بن إبراىيم ٕٔٙ٘
 (ٔٛالوقف كاالبتداء) ىػ( ٜٕٔأبو ايوب سليماف ين حيي الضيب، )ت ٖٔٙ٘
 (ٗٓٙٔالقراءات) أبو بكر ٗٔٙ٘
 (ٕٚٚٔالقراءات) أبو بكر أٞبد بن عبد ا بن إدريس ٘ٔٙ٘
 (ٕٔٔمعاين القرآف) ىػ( ٘أبو بكر أٞبد بن عبدا بن ادريس )ت القرف  ٙٔٙ٘
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٘ٙٔٚ 
أبػػػو بكػػػػر أٞبػػػد بػػػػن كامػػػل بػػػػن خلػػػف بػػػػن شػػػجرة، ا٤بعػػػػركؼ 

 ىػ( تقريبان  ٖٓ٘بوكيع، )ت
 (ٚٓٔالوقف كاالبتداء)

 (ٖٔٔرسم ا٤بصاحف) أبو بكر االدمي ٛٔٙ٘
 (ٜٔبا٤بأثور)التفسّب  أبو بكر االصم ٜٔٙ٘
 (ٙ٘الناسخ كا٤بنسوخ) ىػ(ٖٓ٘أبو بكر الربدعي، )ت  ٕٓٙ٘
 (ٜٗٓاإلعجاز البياين) ىػ(ٔٚٗأبو بكر ا١برجاين عبد القاىر بن عبد الرٞبن )ت  ٕٔٙ٘
 (٘غريب القرآف) أبو بكر السيد صاحل بن ايب بكر ٕٕٙ٘
 (ٜ٘٘القراءات) أبو بكر العطاس بن عبد ا بن علوم ا٢ببشي ٖٕٙ٘
 (ٕٚأمثاؿ القرآف) أبو بكر ا٤بريِب ٕٗٙ٘
 (ٜٓالتفسّب با٤بأثور) أبو بكر بن اىب الثلج ٕ٘ٙ٘
 (ٕٜالتفسّب با٤بأثور) أبو بكر بن اىب شيبة ٕٙٙ٘
 (ٙٛغريب القرآف) ىػ(ٗٔٚأبو بكر بن أٞبد بن الصائغ ا٢بنبلي، )ت  ٕٚٙ٘

ٕ٘ٙٛ 
(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٘٘القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)متشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو  أبو بكر بن أٞبد زاده القارئ

 (ٗٗٔالقرآف)

ٕٜ٘ٙ 
أبػػػو بكػػػر بػػػن العػػػريب ٧بمػػػد بػػػن عبػػػد ا بػػػن ٧بمػػػد أبػػػو بكػػػر 

 ىػ(ٖٗ٘ا٤بالكي االندلسي، )ت 
(، أحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ٗٛٔمشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)

(، ٚٓٔ(، أحكػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػرآف)ٖٚالقػػػػػػػػػرآف)
 (ٜٚالناسخ كا٤بنسوخ)

 (ٛٓٔفضائل القرآف) أبو بكر بن الوزير بن ٧بمد الغساين ٖٓٙ٘
 (ٔٔٚالقراءات) بكر بن عبد الوىاب الناشرم أبو ٖٔٙ٘

أبو بكر بن ٦باىد أٞبد بػن موسػى بػن العبػاس،كبّب العلمػاء  ٕٖٙ٘
 ىػ( ُٕٖٗب القراءات كاكؿ من سبعها، )ت

 (ٛٚالوقف كاالبتداء)

 (ٚٛ٘ٔالقراءات) أبو بكر بن ٧بمد بن أيب عمّب ٖٖٙ٘
 (ٕٚٛالقراءات) أبو بكر بن ٧بمد بن علي بن خلف ا٢بسيِب ٖٗٙ٘
 (ٜ٘فضائل القرآف) أبو بكر بن منصور، ابن منصور ٖ٘ٙ٘

ٖ٘ٙٙ 
أبػػػػو بكػػػػر عبػػػػد الػػػػرٞبن بػػػػن عتيػػػػق بػػػػن خلػػػػف ا٤بعػػػػركؼ بػػػػابن 

 الفحاـ الصقلي
 (ٜٔٓٔالقراءات)
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ٖ٘ٙٚ 
أبػػػػو بكػػػػر عبػػػػد القػػػػاىر بػػػػن عبػػػػد الػػػػرٞبن ا١برجػػػػاين )ت سػػػػنة 

 ( ىٔٚٗ
 (ٜٔٔاإلعجاز البياين)

ٖ٘ٙٛ 

أبػػػو بكػػػػر عبػػػد ا بػػػػن ايب داكد سػػػليماف بػػػػن االشػػػعث بػػػػن  
 ىػ(ٖٙٔاسحاؽ بن بشّب بن شداد السجستاين، )ت 

(، الناسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ ٘ٗٔمشػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)
(، ٙ٘(، متشػػػػػػػػابو القػػػػػػػػرآف)ٔ٘كا٤بنسػػػػػػػػوخ)

(، مناسػػػػػػػػػػبات ٕٚ٘ٔاإلعجػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػاين)
(، ٜٙ(، فضػػػػػػػػػائل القػػػػػػػػػرآف)ٖ٘ٔالقػػػػػػػػػرآف)

(، رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ٗ٘غريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)
 (ٕٖٔا٤بصاحف)

 (ٕٖٗالقراءات) بكر عبد ا بن إيدغدم ابن ا١بندم أبو ٜٖٙ٘
 (ٕٔٓٔالتفسّب ا٤بوضوعي) أبو بكر علي بن الصديق ٓٗٙ٘
 (ٖٜٚٔالقراءات) أبو بكر ٧بمد أبو اليمن ٔٗٙ٘
 (ٚٗٙٔالقراءات) أبو بكر ٧بمد ا٤بغريب ٕٗٙ٘
 (ٛٛٚالقراءات) أبو بكر ٧بمد بن أيب زكريا حيٓب بن يزيد ٖٗٙ٘

٘ٙٗٗ 
بكػر ٧بمػد بػن ا٢بسػن بػن يعقػوب بػن ا٢بسػن بػن مقسػم أبػو 

 ىػ( ٖٗ٘البغدادم، االماـ ا٤بقرئ النحوم العطار، )ت
 (ٗٚالوقف كاالبتداء)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٕ٘ٚاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين) ( ىٖٓٗأبو بكر ٧بمد بن الطيب الباقبلين )ت سنة  ٘ٗٙ٘
 (ٖ٘٘ٔالبياين)

٘ٙٗٙ 

ارم، أبػو بكػر أبو بكر ٧بمد بن القاسػم بػن بشػار، ابػن االنبػ
 ىػ(ٕٖٛا٢بنبلي ا٤بقرئ ا٢بافظ النحوم اللغوم ، )ت

(، الناسػػػػػػػػػػػػػػػػخ ٕٓٔالوقػػػػػػػػػػػػػػػػف كاالبتػػػػػػػػػػػػػػػػداء)
(، ٕٙ٘(، مشػػػػػكل القػػػػػرآف)ٕٚكا٤بنسػػػػػوخ)

(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٔٔٔمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)
(، الوقػػػػػف ٖٕ(، عػػػػػد اآلم)ٕٖٔالقػػػػػرآف)

(، رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ٕٙ٘كاالبتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء)
 (ٖٔٓ(، القراءات)ٖٚٓا٤بصاحف)

 (٘ٚخواص القرآف) ىػ ٘ٓٚا٤بالقي، ا٤بتوَب سنة أبو بكر ٧بمد بن عبد ا  ٚٗٙ٘

٘ٙٗٛ 
أبػػػػو بكػػػػر ٧بمػػػػد بػػػػن عثمػػػػاف بػػػػن مسػػػػبح الشػػػػيباين البغػػػػدادم 

 ىػ( ٕٛٛا١بعدم، العامل بالعربية كالقراءات، )ت
 (ٖٛالوقف كاالبتداء)
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 (ٖٕٔاإلعجاز البياين) أبو بكر ٧بمد سويسي ٜٗٙ٘
 (ٕٗٚأحكاـ القرآف) أبو بكر ٧بمد فوزم ٪بيب ٓ٘ٙ٘
 (٘ٓٔغريب القرآف) أبو تراب الظاىرم ٔ٘ٙ٘
 (ٜ٘ٛاإلعجاز البياين) أبو ٛباـ أٞبد مرغينمي ٧بمد عيسوم ٕ٘ٙ٘

أبػػػو ثػػػور الكلػػػيب إبػػػراىيم بػػػن خالػػػد بػػػن ايب اليمػػػاف، أبػػػو ثػػػور  ٖ٘ٙ٘
 ىػ(ٕٓٗالبغدادم صاحب ا٤بذىب )ت

 (ٕٜأحكاـ القرآف)

٘ٙ٘ٗ 
الغرنػاطي أبو جعفر أٞبد بن علي بن أٞبد خلف األنصػارم 

 ا٤بعركؼ بابن الباذش
 (ٕ٘٘القراءات)

 (ٖٖ٘ٔالقراءات) أبو جعفر أٞبد بن ٧بمد ا٤برادم النحاس ٘٘ٙ٘

٘ٙ٘ٙ 
أبػػػػػو جعفػػػػػر أٞبػػػػػد بػػػػػن ٧بمػػػػػد بػػػػػن ا٠باعيػػػػػل، ا٤بعػػػػػركؼ بػػػػػابن 

 ىػ( ٖٖٛالنحاس النحوم ا٤بصرم، )ت
 (ٖٓالوقف كاالبتداء)

 (ٕٜٖالقراءات) أبو جعفر أٞبد بن يوسف الرعيِب ٚ٘ٙ٘
 (ٕٖٔغريب القرآف) ىػ(ٕأبو جعفر بن ايوب ا٤بقرئ اللغوم، )اخر ؽ  ٛ٘ٙ٘
 (ٕٚٓالتفسّب با٤بأثور) أبو جعفر ٧بمد بن جرير الطربم ٜ٘ٙ٘

أبو جعفػر ٧بمػد بػن سػعداف الضػرير الكػوُب ا٤بقػرئ النحػوم،  ٓٙٙ٘
 ىػ( ٖٕٔ)ت

 (ٜٛالوقف كاالبتداء)

 (ٖٚ٘ٔالقراءات) أبو جهاد ٧بمد أبو الفرج صادؽ ٔٙٙ٘

ٕ٘ٙٙ 
أبػػػو حػػػاًب سػػػهل بػػػن ٧بمػػػد بػػػن عثمػػػاف السجسػػػتاين البصػػػرم 

 ىػ( تقريبان ٕ٘٘اللغوم، )ت
(، رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ٜٖالوقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف كاالبتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء)

 (ٕٙٔ(، غريب القرآف)ٓٔا٤بصاحف)

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٓٗاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػي) أبو حامد الغزايل ٖٙٙ٘
 (ٕٔالعلمي)

 (ٚٛمعاين القرآف) ( ىٕٛٙٔأبو حريبة أٞبد الشنتناكم )  ٗٙٙ٘
 (ٜٖٕٓالقراءات) أبو حفص عمر بن ا٤بظفر بن أٞبد ا٤بغازيل ٘ٙٙ٘
 (ٕٓٔالتفسّب با٤بأثور) أبو ٞبزة الثمايل، ثابت بن دينار، ككنية دينار أبو صفية ٙٙٙ٘

٘ٙٙٚ 
أبو حيػاف  ٧بمػد بػن يوسػف بػن علػي، أبػو حيػاف اثػّب الػدين 

 ( ى٘ٗٚالشافعي الغرناطي النحوم )
(، إعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب ٚٚٔمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)

(، ٕ٘(، غريػػػػػػػػػػػب القػػػػػػػػػػػرآف)ٗٗٔالقػػػػػػػػػػػرآف)
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 (  ٜٔإعراب القرآف)
 (ٖٕٓٔ(، القراءات)ٕٕٛٔالقراءات) أبو حياف ٧بمد بن يوسف النحوم ٛٙٙ٘

ٜ٘ٙٙ 
أبػػو داكد السجسػػتاين سػػليماف بػػن اشػػعث بػػن اسػػحاؽ، أبػػو 

 ىػ(ٕ٘ٚداكد ا٢بنبلي االزدم، )ت 
 (ٕٗٚمشكل القرآف)

 (٘ٗالناسخ كا٤بنسوخ) ىػ(ٕ٘ٚسليماف بن األشعث السجستاين، )ت  أبو داكد: ٓٚٙ٘
 (ٕٛٗٔاإلعجاز البياين) أبو ذر عبد الرب عبد القدكس ٔٚٙ٘
 (ٖٜالتفسّب با٤بأثور) أبو رجاء ٧بمد بن سيف ٕٚٙ٘
 (ٜٜالتفسّب با٤بأثور) أبو ركؽ ٖٚٙ٘
 (ٔٗٛاإلعجاز العلمي) أبو ريدة ٧بمد عبد ا٥بادم ا٤بصرم ٗٚٙ٘

٘ٙٚ٘ 
أبػػػػػو زرعػػػػػة عبػػػػػد الػػػػػرٞبن، ابػػػػػن ز٪بلػػػػػة ا٤بقػػػػػرئ، )القػػػػػرف الرابػػػػػع 

 ا٥بجرم(
 (ٛعد اآلم)

 (ٕٖٙالقراءات) أبو زرعة عبد الرٞبن بن ٧بمد بن ز٪بلة ٙٚٙ٘
 (ٖٗٓالتفسّب با٤بأثور) ىػ( ٕٚٓأبو زكريا حيٓب بن زياد الفراء، )ت  ٚٚٙ٘

 أبػػو زكريػػا حيػػٓب يػػن شػػرؼ بػػن بػػرم بػػن حسػػن بػػن حسػػْب بػػن ٛٚٙ٘
 ٧بمد بن ٝبعة بن حزاـ ا٢بزامي ا٢بوراين

 (ٕٕٚرسم ا٤بصاحف)

 (ٜٖٕرسم ا٤بصاحف) أبو زيد " ٧بمد " ٜٚٙ٘

٘ٙٛٓ 
أبو زيد االنصارم سعيد بن اكس بن ثابت، أبػو زيػد اللغػوم 

 ( ىٕ٘ٔ)
 (ٜٖٔمعاين القرآف)

أبػػػو زيػػػد عبػػػد الػػػرٞبن )لعلػػػو ابػػػن القاضػػػي ا٤بكناسػػػي أبػػػو زيػػػد  ٔٛٙ٘
 ىػ(ٕٛٓٔايب القاسم، ا٤بتوَب ُب عبد الرٞبن بن 

 (ٖٗٔرسم ا٤بصاحف)

ٕ٘ٙٛ 

أبػػػػو زيػػػػد عبػػػػد الػػػػرٞبن بػػػػن أيب القاسػػػػم بػػػػن ٧بمػػػػد ا٤بكناسػػػػي 
 ا٤بعركؼ بابن القاضي

(، ٙٓٛ(، القػػػػػػػػػػػراءات)ٕٜٚٔالقػػػػػػػػػػػراءات)
(، ٛٛ٘ٔ(، القػػػػػػػراءات)ٜٔٛٔالقػػػػػػػراءات)
(، ٕٖٛ(، القػػػػػػػػػػػراءات)ٜٔٓٔالقػػػػػػػػػػػراءات)
(، ٕٛٙٔ(، القػػػػػػػراءات)ٜٕٚٔالقػػػػػػػراءات)

(، ٕٓٙٔ(، القػػػػػػػػػػػراءات)ٖٓٗات)القػػػػػػػػػػػراء
 (ٜٕٛ(، القراءات)ٕٙٗٔالقراءات)
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ٖ٘ٙٛ 
أبو زيد عبد الرٞبن بػن إدريػس بػن ٧بمػد التلمسػاين ا٤بعػركؼ 

 با٤بنجرة
 (ٖٛٚ(، القراءات)ٔٛٚالقراءات)

 (ٖٚٚٔالقراءات) أبو زيد عبد الرٞبن بن ٧بمد الثعاليب ٗٛٙ٘
 (ٜٖٕٔالبياين)اإلعجاز  أبو زيد ٧بمد علي شوماف ٘ٛٙ٘
 (ٜٗالتفسّب با٤بأثور) أبو سعيد االشج ٙٛٙ٘

أبػػػػو سػػػػعيد ا٢بسػػػػن بػػػػن عبػػػػد ا السػػػػّباُب النحػػػػوم ا٤بشػػػػهور  ٚٛٙ٘
 ىػ( ٖٛٙبالقاضي البغدادم، )ت

 (٘ٚالوقف كاالبتداء)

 (ٛٗٔالقراءات) أبو سعيد ا٢بسن بن عبد ا بن ا٤برزباف السّباُب ٛٛٙ٘
 (ٛ٘الناسخ كا٤بنسوخ) ىػ(ٖٛٙالنحوم، )ت أبو سعيد السّباُب  ٜٛٙ٘
 (ٓٛالناسخ كا٤بنسوخ) أبو سعيد النحوم ٜٓٙ٘
 (ٖٖٓإعراب القرآف) أبو سعيد ٧بمد عبد اجمليد ٜٔٙ٘

ٜٕ٘ٙ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٓٚ٘اإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين) ( ىٖٛٛأبو سليماف ٞبد بن ٧بمد بن إبراىيم ا٣بطايب )ت

 (ٗٚ٘البياين)

ٜٖ٘ٙ 
أبػػو ٧بمػد، أبػػو القاسػم ا٠باعيػػل بػػن أبػو شػػامة شػهاب الػػدين 

 ىػ ٘ٙٙإبراىيم بن عثماف ا٤بقدسي، ا٤بتوَب ُب 
 (ٕٓٔرسم ا٤بصاحف)

 (٘ٛٛٔ(، القراءات)ٗٚٚٔالقراءات) أبو شامة عبد الرٞبن بن إ٠باعيل ٜٗٙ٘
 (ٙٗفضائل القرآف) أبو شبيل ٜ٘ٙ٘
 (ٜٗٚالقراءات) أبو شهاب ٜٙٙ٘

شػػػػهبة، أبػػػػو السػػػػادات  أبػػػػو شػػػػهبة ٧بمػػػػد بػػػػن ٧بمػػػػد بػػػػن ايب ٜٚٙ٘
 ( ىٖٓٗٔا٤بصرم ) 

 (ٕٙمعاين القرآف)

 (ٗٓ٘القراءات) أبو ضياء ٧بمد بن إبراىيم ٜٛٙ٘
 (ٕٗٚمقاالت عن ا٤بصاحف) أبو طالب زياف ٜٜٙ٘
 (ٕٙٔغريب القرآف) أبو طالب ٧بمد ٓٓٚ٘
 (ٜٕٜالقراءات) أبو طاىر إ٠باعيل بن تاج الدين ٧بمد بن داكد البنكاٌب ٔٓٚ٘
 (ٔ٘ٙٔالقراءات) أبو طاىر ٧بمد إ٠باعيل بن ٧بمد بن داكد البناكٍب ٕٓٚ٘



451 
 

 )اضقدم/اضرشم(  طحل وروده اضطؤضف م

 (ٓٙ٘ٔالقراءات) أبو عبد اإللو ٧بمد بن سعيد بن طاىر اليجائي ا٤بغريب ٖٓٚ٘
 (ٖٕٔ(، القراءات)ٜٖٕٔالقراءات) أبو عبد الرٞبن ٝباؿ بن إبراىيم القرش ٗٓٚ٘

٘ٚٓ٘ 
مبػارؾ العػدكم أبو عبد الرٞبن عبد  بن ايب ٧بمد حيػٓب بػن 

 ىػ( ٖٕٚاليزيدم النحوم اللغوم ا٤بقرئ، )ت
 (ٛٛالوقف كاالبتداء)

 (ٖٕٚٔاإلعجاز البياين) ىػ(ٖٙٓأبو عبد الرٞبن ٧بمد بن زيد الواسطي )ت  ٙٓٚ٘
 (ٕٙٓالناسخ كا٤بنسوخ) أبو عبد ا إبراىيم بن ٧بمد ٚٓٚ٘

٘ٚٓٛ 
ا١بػزرم  أبو عبد ا أٞبد بن ٧بمد بن اكس ا٤بقرئ، قاؿ ابػن

 "بقي اىل حدكد االربعْب كثبلٜبائة"
 (ٙٚالوقف كاالبتداء)

 (ٕٙٙالوقف كاالبتداء) أبو عبد ا الدمياطي الشافعي ٜٓٚ٘
 (ٙٛٗالقراءات) أبو عبد ا الزككيل ٓٔٚ٘
 (ٜٗٙالقراءات) أبو عبد ا ا٤بغراكم الفبليل الربجي ٔٔٚ٘
 (٘إعراب القرآف) العافيةأبو عبد ا ا٤بقرم، ٧بمد بن ايب  ٕٔٚ٘
 (ٖٛأمثاؿ القرآف) أبو عبد ا بن علي ا٢بليم ٖٔٚ٘

أبػػو عبػػد ا حسػػْب بػػن علػػى القاضػػي الصػػيمرم، نسػػبة اىل  ٗٔٚ٘
 ىػ(ٖٙٗصيمر )ت

 (ٚٛخواص القرآف)

 (ٜٗٔالوقف كاالبتداء) ىػ ٕٜٓٔأبو عبد ا ٧بمد الدمياطي، كاف حيان سنة  ٘ٔٚ٘
 (ٕٜ٘ٔالقراءات) ٧بمد الدمياطي ا٤بشهور بأيب السعود أيب النورأبو عبد ا  ٙٔٚ٘
 (ٜٚٛالقراءات) أبو عبد ا ٧بمد بن إبراىيم ٚٔٚ٘
 (ٛٗٔالوقف كاالبتداء) ىػ(ٖٜٓأبو عبد ا ٧بمد بن ايب ٝبعة ا٥ببطي، )ت  ٛٔٚ٘
 (ٛٚرسم ا٤بصاحف) أبو عبد ا ٧بمد بن أٞبد ٜٔٚ٘
 (ٛٙٔالقراءات) بن أٞبد ا٤بعمورمأبو عبد ا ٧بمد  ٕٓٚ٘
 (ٗٓٔٔالقراءات) أبو عبد ا ٧بمد بن أٞبد ا٤بوصلي ا٤بعركؼ بشعلة ٕٔٚ٘
 (ٕٖٔالقراءات) أبو عبد ا ٧بمد بن أٞبد النجار ٕٕٚ٘
 (ٕٜٙالقراءات) أبو عبد ا ٧بمد بن أٞبد بن بصخاف ٖٕٚ٘
 (ٔٙٗالقراءات)أبو عبد ا ٧بمد بن أٞبد بن ٧بمد ا٤بكناسي ا٤بعركؼ بػابن  ٕٗٚ٘
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 غازم

أبو عبد ا ٧بمد بن أٞبد بن ٧بمد ا٤بكناسي ا٤بعركؼ بػابن  ٕ٘ٚ٘
 غازم

 (ٕٗٚالقراءات)

ٕ٘ٚٙ 
أبػػو عبػػد ا ٧بمػػد بػػن ادريػػس بػػن العبػػاس الشػػافعي ا٥بػػامشي 

 ىػ( ٕٗٓالقرشي، )ت
(، ٜٗأحكػاـ القػرآف)(، ٜالتفسّب با٤بأثور)
 (ٜٛٔفضائل القرآف)

 (ٜٚٛٔالقراءات) أبو عبد ا ٧بمد بن ا٤ببارؾ السجلماسي الفاسي ٕٚٚ٘
 (ٖ٘فضائل القرآف) أبو عبد ا ٧بمد بن ايوب بن حيٓب بن الضريس ٕٛٚ٘
 (ٛٛٙٔالقراءات) أبو عبد ا ٧بمد بن حسن الفاسي ٜٕٚ٘
 (ٕٙٗٔالقراءات) القّبكاين ا٤بالكيأبو عبد ا ٧بمد بن سفياف  ٖٓٚ٘
 (ٕ٘ٔرسم ا٤بصاحف) ىػ ٕٚٙأبو عبد ا ٧بمد بن سليماف بن ٧بمد، ا٤بتوَب ُب  ٖٔٚ٘
 (ٕٗٔالقراءات) أبو عبد ا ٧بمد بن شريح بن أٞبد ا٤بقرم الرعيِب ٕٖٚ٘

ٖٖ٘ٚ 
أبػػػػػػػػو عبػػػػػػػػد ا ٧بمػػػػػػػػد بػػػػػػػػن طيفػػػػػػػػور الغزنػػػػػػػػوم السػػػػػػػػجاكندم 

 ىػ(ٓٙ٘)ت
(، الوقػػػػػػػػػػػػػػػػػف ٕ٘ٗكاالبتػػػػػػػػػػػػػػػػداء)الوقػػػػػػػػػػػػػػػػف 
 (ٕ٘ٔكاالبتداء)

 (ٜٖٗالقراءات) أبو عبد ا ٧بمد بن عبد الرٞبن الضرير القبيباٌب ٖٗٚ٘
 (ٔٗٔٔ(، القراءات)ٖٓٙالقراءات) أبو عبد ا ٧بمد بن عبد السبلـ بن ٧بمد الفاسي ٖ٘ٚ٘

ٖ٘ٚٙ 
أبػػو عبػػد ا ٧بمػػد بػػن عبػػد العزيػػز الشػػاطيب التجيػػيب، ا٤بتػػوَب 

 ىػ ُٗٔٙب 
 (ٛٗٔرسم ا٤بصاحف)

 (٘ٚالناسخ كا٤بنسوخ) أبو عبد ا ٧بمد بن عبد ا االسفراييِب ٖٚٚ٘
 (ٕٛٔٔالقراءات) أبو عبد ا ٧بمد بن عبد ا بن عبد ا١بليل التنسي ٖٛٚ٘
 (ٙٚٓٔالقراءات) أبو عبد ا ٧بمد بن عبد ا٤بلك ا٤بنتورم القيسي ٜٖٚ٘

٘ٚٗٓ 
بػػػػن علػػػػي بػػػػن سػػػػعيد األنصػػػػارم ا٤برسػػػػي أبػػػػو عبػػػػد ا ٧بمػػػػد 

 الضرير
 (ٚٚٓٔالقراءات)

 (ٔٙرسم ا٤بصاحف) ىػ ٖٗٛأبو عبد ا ٧بمد بن عمار ا٥بوارم ا٤بتوَب ُب  ٔٗٚ٘

ٕ٘ٚٗ 
أبػػو عبػػد ا ٧بمػػد بػػن عيسػػى بػػن إبػػراىيم االصػػبهاين ا٤بقػػرئ 

 ىػ( ٖٕ٘اللغوم، )ت
 (٘ٛالوقف كاالبتداء)

 (ٕٙالوقف كاالبتداء)أبػػػو عبػػػػد ا ٧بمػػػػد بػػػػن مبػػػارؾ بػػػػن أٞبػػػػد ابػػػػن السجلماسػػػػي  ٖٗٚ٘
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 ىػ( ٕٜٓٔا٤بغراكم السرغيِب الفاسي، )ت

أبػػػو عبػػػد ا ٧بمػػػد بػػػن ٧بمػػػد بػػػن إبػػػراىيم األمػػػوم الشربشػػػي  ٗٗٚ٘
 ا٤بعركؼ با٣براز

 (ٛٚٓٔ(، القراءات)ٔٔ٘ٔالقراءات)

٘ٚٗ٘ 
مػػػوم الشريشػػػي أبػػػو عبػػػد ا ٧بمػػػد بػػػن ٧بمػػػد بػػػن إبػػػراىيم اال

 ىػ ٛٔٚا٤بتوَب 
(، رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ٕٖرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ا٤بصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحف)

(، رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ٖ٘ٗا٤بصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحف)
 (ٗٔ(، رسم ا٤بصاحف)ٕٕٙا٤بصاحف)

٘ٚٗٙ 
أبػػو عبػػد ا ٧بمػػد بػػن ٧بمػػد بػػن البيطػػار البكػػرم، ا٤بتػػوَب ُب 

 ىػ ٖٓٛ
 (ٜٕٚرسم ا٤بصاحف)

٘ٚٗٚ 
أبو عبد ا ٧بمد بػن ٧بمػد بػن عبػاد ا٤بكػي ا٤بقػرئ النحػوم، 

 ىػ( ٖٖٗ)ت
 (ٚٚالوقف كاالبتداء)

٘ٚٗٛ 
أبو عبػد ا ٧بمػد بػن ٧بمػد بػن علػى بػن مهػاـ ا٤بعػركؼ بػابن 

 ىػ( ٘ٗٚاالماـ، )ت
 (ٖٕٛالوقف كاالبتداء)

 (ٜٕٓالقراءات) أبو عبد ا ٧بمد بن ٧بمد بن ٧بمد السبلكم اجملرادم ٜٗٚ٘

٘ٚ٘ٓ 
أبػػػو عبػػػد ا ٧بمػػػد بػػػن ٧بمػػػد داكد ابػػػن آجػػػرـك الصػػػػنهاجي 

 ىػٖٕٚت
 (ٜٜٕٔالقراءات)

 (ٖٚ٘اإلعجاز البياين) ىػ(ٖٙٓأبو عبد ا ٧بمد بن يزيد الواسطي )ت سنة  ٔ٘ٚ٘
 (ٕٕٙالقراءات) أبو عبد ا ٧بمد قاره باطاؽ التونسي ا٢بنفي ٕ٘ٚ٘

ٖ٘ٚ٘ 
أبػػػػو عبػػػػد ا كىػػػػب بػػػػن منبػػػػو االنبػػػػارم الصػػػػنعاين الػػػػذمارم، 

 ىػ( ٗٔٔ)ت
 (ٖٕٓالتفسّب با٤بأثور)

٘ٚ٘ٗ 
عبيػػػد القاسػػػم بػػػن سػػػبلـ أبػػػو عبيػػػد ا٥بػػػركم االزدم، )ت أبػػػو 

 ىػ(ٕٗٗ
(، معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين ٜٗٔغريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)

(، ٓٙ(، فضػػػػػػػػػائل القػػػػػػػػػرآف)ٓٗٔالقػػػػػػػػػرآف)
 (ٖٛ(، عد اآلم)ٜٙالناسخ كا٤بنسوخ)

٘ٚ٘٘ 
أبػػو عبيػػد ا٥بػػركم أٞبػػد بػػن ٧بمػػد بػػن عبػػد الػػرٞبن الباشػػاين، 

 ىػ(ٔٓٗ)ت
 (ٜٗٔغريب القرآف)

٘ٚ٘ٙ 
ا٤بثُب التيمػي البصػرم النحػوم، )ت بػْب أبو عبيدة معمر بن 

 ىػ(ٖٕٔ –ىػ ٕٛٓسنة 
(، غريػػػػػػػػػػػػػػػب ٕٗٚٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػػاين)

(، ٜٓ(، الوقػػػػػػف كاالبتػػػػػػداء)ٖٔٔالقػػػػػػرآف)



453 
 

 )اضقدم/اضرشم(  طحل وروده اضطؤضف م

(، معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين ٜ٘إعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)
 (ٖٕٓ(، غريب القرآف)ٖٔٔالقرآف)

   أبو عمرك الداين = عثماف بن سعيد بن عثماف ٚ٘ٚ٘
 (ٕ٘رسم ا٤بصاحف) أبو عبلـ ٛ٘ٚ٘
 (ٖ٘ٙالقراءات) أبو علي ا٢بسن بن أٞبد عبد الغفار الفارسي ٜ٘ٚ٘

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٚ٘ٔمناسػػػػػػػػػػػػػبات القػػػػػػػػػػػػػرآف) أبو علي ا٢بسن بن علي بن نصر ٓٙٚ٘
 (ٖٔ٘ٔالبياين)

أبػو علػي الفارسػي ا٢بسػن بػن أٞبػد بػن عبػد الغفػار أبػو علػػي  ٔٙٚ٘
 ىػ(ٖٚٚالفارسي، )ت 

(، إعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب ٜٚإعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)
 (ٖٚٔالقرآف)

 (ٜٓالناسخ كا٤بنسوخ) ىػٖٔٛعلي ٧بمد بن أٞبد بن ا١بنيد، ا٤بتوُب سنة أبو  ٕٙٚ٘

ٖ٘ٚٙ 
أبػػػو عمػػػر أٞبػػػد بػػػن ٧بمػػػد بػػػن عبػػػد ا بػػػن لػػػب الطلمنكػػػي 

 األندلسي
 (ٜ٘ٚالقراءات)

 (ٖٗٚرسم ا٤بصاحف) أبو عمر بلعالية دكمة علي اجملاجي ٗٙٚ٘
 (٘ٗفضائل القرآف) أبو عمرك الدكرم ٘ٙٚ٘

٘ٚٙٙ 
العػػػػبلء ا٤بػػػازين البصػػػػرم، احػػػػد القػػػػراء السػػػػبعة أبػػػو عمػػػػرك بػػػػن 

 ىػ( ٗ٘ٔ)ت
(، رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ٕٜالوقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف كاالبتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء)

 (ٜٖٓا٤بصاحف)
 (ٕ٘ٔالقراءات) أبو عمرك بن العبلء زياف بن عمار التميمي ٚٙٚ٘
 (ٖٕٔٔالقراءات) أبو عياشة ٧بمد بن ٧بمد البيومي ٛٙٚ٘

ٜ٘ٚٙ 
أبػػو عيسػػػى حيػػػٓب بػػػن سػػػعيد بػػػن سػػػليماف السػػػمبليل الكرامػػػي 

 الشنقيطي
 (ٖٚٛالقراءات)

٘ٚٚٓ 
(، إعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب ٕٙٔإعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) أبو فارس الدحداح

(، ٕٛٛ(، إعػػػػػػػراب القػػػػػػػرآف)ٜٕٛالقػػػػػػػرآف)
 (ٖٕٛإعراب القرآف)

 (ٛٛٙالقراءات) أبو قاسم أٞبد التازم ٔٚٚ٘
 (ٜٔخواص القرآف) أبو ٧بمد ا١ببايل ٕٚٚ٘
 (ٖٚٔٔالقراءات) الدراكيلأبو ٧بمد ا٢بسن بن ٧بمد بن عبد ا ا٤بغريب  ٖٚٚ٘



454 
 

 )اضقدم/اضرشم(  طحل وروده اضطؤضف م

٘ٚٚٗ 
أبػػػػػو ٧بمػػػػػد الكػػػػػوُب سػػػػػلمة بػػػػػن عاصػػػػػم، أبػػػػػو ٧بمػػػػػد الكػػػػػوُب 

 ( ى ٖٓٔ)٫بو
 (ٕٙٔمعاين القرآف)

 (٘ٓ٘القراءات) أبو ٧بمد ا٤بالكي الدكرم ٘ٚٚ٘

٘ٚٚٙ 
(، الوقػػػػػػػػػػػػػػػػػف ٔٔٔالوقػػػػػػػػػػػػػػػػف كاالبتػػػػػػػػػػػػػػػػداء) ىػ(ٔٛٙأبو ٧بمد عبد السبلـ بن على بن عمر، )ت

 (ٜٗكاالبتداء)
 (ٖٖٔرسم ا٤بصاحف) عبد ا بن ايب زياف أبو ٧بمد ٚٚٚ٘

٘ٚٚٛ 
أبػػػػو ٧بمػػػػد عبػػػػد ا بػػػػن أٞبػػػػد بػػػػن عبػػػػد الػػػػرٞبن ا٤بقػػػػرم )ت 

 ىػ(ٖٖٛ
(، ٕ٘٘ٔاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين)

 (ٕٕٛٔ(، القراءات)ٕٜ٘ٔالقراءات)

أبػػػو ٧بمػػػد عبػػػد ا بػػػن أٞبػػػد بػػػن يوسػػػف األماسػػػي ا٢بنفػػػي  ٜٚٚ٘
 ا٤بعركؼ بيوسف زاده

 (ٜٕٛٔالقراءات)(، ٘القراءات)

٘ٚٛٓ 
أبو ٧بمد عبػد ا بػن علػي بػن أٞبػد ا٤بعػركؼ بسػبط ا٣بيػاط 

 البغدادم
(، ٕٛٛ(، القػػػػػػػػػػػراءات)ٜٙٙٔالقػػػػػػػػػػػراءات)

 (ٗٗٔالقراءات)

٘ٚٛٔ 
أبػػػػو ٧بمػػػػد عبػػػػد ا بػػػػن ٧بمػػػػد بػػػػن يوسػػػػف الركمػػػػي ا٢بنفػػػػي 

 ا٤بعركؼ بيوسف زاده
(، ٚٚٚ(، القػػػػػػػػػػػػػػػػراءات)ٕٔٛالقػػػػػػػػػػػػػػػراءات)

 (ٔٔٛٔالقراءات)

٧بمػػػػػػد عبػػػػػػد ا بػػػػػػن مسػػػػػػلم بػػػػػػن قتيبػػػػػػة الػػػػػػدينورم )ت أبػػػػػػو  ٕٛٚ٘
 ىػ(ٕٙٚ

 (ٔٔٙاإلعجاز البياين)

أبو ٧بمد عبد الواحػد بػن أٞبػد بػن علػي بػن عاشػر بػن سػعد  ٖٛٚ٘
 االنصارم االندلسي الفاسي

 (ٕٖٛرسم ا٤بصاحف)

 (ٜٔ٘القراءات) أبو ٧بمد ىبة ا بن أٞبد بن طاككس البغدادم ٗٛٚ٘

٘ٚٛ٘ 
ا٤ببػػػػارؾ بػػػػن ا٤بغػػػػّبة، ا٤بعػػػػركؼ باليزيػػػػدم أبػػػػو ٧بمػػػػد حيػػػػٓب بػػػػن 

 ىػ( ٕٕٓا٤بقرئ النحوم اللغوم البصرم، )ت
 (ٓٓٔالوقف كاالبتداء)

 (ٗٚالتفسّب با٤بأثور) ىػ( ٕٛ٘أبو مسعود أٞبد بن الفرات الرازم، )ت ٙٛٚ٘

٘ٚٛٚ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٓٚالناسػػػػػػػػػػػػػػػػػخ كا٤بنسػػػػػػػػػػػػػػػػػوخ) ىػ(ٕٕٖأبو مسلم ٧بمد بن ٕبر االصفهاين، )ت 

 (ٜٛبا٤بأثور)
 (ٗٙ٘القراءات) أبو مصلح علي بن عطية الغمريِب ٛٛٚ٘
(، ٕٛٚٔ(، القػػػػػػػػػػػراءات)ٙٚ٘القػػػػػػػػػػػراءات) أبو معشر عبد الكرمي بن عبد الصمد القطاف الطربم ٜٛٚ٘
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 (٘ٛٚٔالقراءات)
 (ٜ٘ٔالناسخ كا٤بنسوخ) أبو منصور ٜٓٚ٘
 (ٕٗٔالناسخ كا٤بنسوخ) ىػ(ٜٕٗٔأبو منصور، كاف حيان، )قبل ٜٔٚ٘

ٜٕ٘ٚ 
منصػػػػور ٧بمػػػػد بػػػػن عبػػػػد ا٤بلػػػػك بػػػػن ا٢بسػػػػن بػػػػن خػػػػّبكف  أبػػػػو

 العطار البغدادم
 (ٕٕٚٓ(، القراءات)ٚٚٛٔالقراءات)

 ٖٖٖأبػػو منصػػور ٧بمػػد بػػن ٧بمػػد بػػن ٧بمػػود ا٤باتريػػدم، )ت ٖٜٚ٘
 ىػ(

(، الوقػػػػػػػػػػػػػػػػػف ٖٛٔالوقػػػػػػػػػػػػػػػػف كاالبتػػػػػػػػػػػػػػػػداء)
 (ٜٚٔكاالبتداء)

 (ٖٜ٘(، القراءات)ٜٙٗٔالقراءات) أبو موسى بن عيسى ا٤بنارم ٜٗٚ٘
 (ٖٖاألشباه كالنظائر) أبو نصر أبو نصر ٜ٘ٚ٘
 (ٕٙٓالقراءات) أبو نصر منصور بن أٞبد بن إ٠باعيل العراقي ٜٙٚ٘
 (ٜٚالتفسّب با٤بأثور) أبو نعيم الفضل بن دكْب ٜٚٚ٘

ٜ٘ٚٛ 
(، خػػػػػػػػػػػػػػػواص ٘ٓٙاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػي) أبو مهاـ ا٢بسيِب

 (ٛٚٔالقرآف)

ٜٜ٘ٚ 
ا٤بعػػػػركؼ بغػػػػبلـ أبػػػػو ككيػػػػل ميمػػػػوف بػػػػن مسػػػػاعد ا٤بصػػػػمودم 

 الفخار
 (ٗٓٗالقراءات)

 (ٜٕٚالتفسّب با٤بأثور) أبو حيٓب ٧بمد بن صمادح ٓٓٛ٘
 (ٖٙٔٔاإلعجاز البياين) أبو يعرب ا٤برزكقي ٔٓٛ٘
 (ٕٔإعراب القرآف) أبوالقاسم بن ٧بمد البجائي ٕٓٛ٘
 (ٙٙمعاين القرآف) ( ى ٕٙٚأبوا٥بيثم الرازم أبو ا٥بيثم الػهركم )ت  ٖٓٛ٘
 (ٖٕٕرسم ا٤بصاحف) أبوعبد ا ٧بمد الراضي بن عبد الرٞبن السوسي ٗٓٛ٘

٘ٛٓ٘ 
أبو ا٢بسن ٧بمد بن أٞبد بن إبػراىيم ا٤بعػركؼ بػابن كيسػاف، 

 ىػ( ٜٜٕ)ت 
 (ٕ٘ٚإعراب القرآف)

أبػو األصػبغ عبػد العزيػز بػػن علػي السػماٌب اإلشػبيلي ا٤بعػػركؼ  ٙٓٛ٘
 بابن الطحاف

 (ٖٛٛالقراءات)

٘ٛٓٚ 
شريح بن ٧بمػد الػرعيِب اإلشػبيلي، ا٤بتػوَب ُب سػنة أبو ا٢بسن 

 ىػ ٜٖ٘
 (ٜ٘عد اآلم)
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٘ٛٓٛ 
أبػػػػو  ا٢بسػػػػن علػػػػى بػػػػن زيػػػػد بػػػػن ٧بمػػػػد بػػػػن ا٢بسػػػػن البيهقػػػػي 

 ىػ( ٘ٙ٘الشافعي، )ت 
 (ٕٓمشكل القرآف)

ٜ٘ٛٓ 
أبػػػو ا٢بسػػػن علػػػي بػػػن أٞبػػػد الواحػػػدم ؛ ٙبقيػػػق السػػػيد أٞبػػػد 
 صػػػػػػقر جػػػػػػدة دار القبلػػػػػػة للثقافػػػػػػة اإلسػػػػػػبلمية نشػػػػػػر ُب سػػػػػػنة

 ٜٚٛٔىػ، ٚٓٗٔ

 (٘أسباب النزكؿ)

(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٕٔٔمتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ىػ( ٖٙٙأبو  ا٢بسْب بن جعفر بن ٧بمد، ابن ا٤بنادم، ) ٓٔٛ٘
 (ٕٕٚالقرآف)

 (ٜٓعد اآلم) أبو  العباس الكياؿ البصرم، القرف الرابع ٔٔٛ٘
 (ٛٗفضائل القرآف) أيب بن كعب االنصارم ٕٔٛ٘

ٖ٘ٛٔ 
منصػػػور الطػػربم النحػػػوم،  أبػػو جعفػػر بػػػن عمػػر بػػػن علػػي بػػن

 القرف الرابع
 (ٜٔعد اآلم)

 (ٚ٘مشكل القرآف) أبو شامة ٗٔٛ٘
 (ٕٗأسباب النزكؿ) أبو عبد ا عبد السبلـ بن ٧بمد بن عمر علوش ٘ٔٛ٘

٘ٛٔٙ 
ابن ايب االحوص ا٢بسن بػن عبػد العزيػز بػن ٧بمػد، أبػو علػي 

 ػ( ى٫ٚٓٓبو  -ىػٖٓٙا٤بالكي االندلسي )
 (ٜٚٔالقرآف)أحكاـ 

 (ٖٙٗاإلعجاز البياين) ابن ايب االصبع العدكاين البغدادم ٍب ا٤بصرم ٚٔٛ٘

٘ٛٔٛ 
ابػػػن ايب االصػػػػبع زكػػػي الػػػػدين عبػػػد العظػػػػيم بػػػن عبػػػػد الواحػػػػد 

 ىػ(ٗ٘ٙا٤بصرم، )ت 
 (ٚٙأمثاؿ القرآف)

ٜ٘ٛٔ 
 (، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػازٖ٘ٗاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين) ابن ايب االصبع عبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافر

 (ٕٓٙالبياين)
 (ٗٛالوقف كاالبتداء) ىػ( ٕٔٛابن ايب الدنيا، عبد ا بن ٧بمد بن عبيد، )ت ٕٓٛ٘
 (ٖٓاألشباه كالنظائر) ابن ايب ا٤بعاَب ٕٔٛ٘

ٕٕ٘ٛ 
ابن ايب النجم تقي الدين عبد ا بن ٧بمد بن ٞبزة بػن "ايب 

 ىػ( ٓٙ٘٪بيم" الزيدم، )ت
 (ٚٗٔالناسخ كا٤بنسوخ)

ٕٖ٘ٛ 
حػػػػػاًب، عبػػػػػد الػػػػػرٞبن بػػػػػن ٧بمػػػػػد بػػػػػن ادريػػػػػس ، )ت  ابػػػػػن ايب

 ىػ(ٕٖٚ
 (ٜٗٔالتفسّب با٤بأثور)
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ٕ٘ٛٗ 
ابػػػػػن ايب سػػػػػارة ٧بمػػػػػد بػػػػػن ا٢بسػػػػػن الرؤاسػػػػػي، )ت ُب اكاخػػػػػر 

 ىػ(ٕؽ
 (ٜٓإعراب القرآف)

ابػػػػػن ايب طػػػػػي حيػػػػػٓب بػػػػػن ٞبيػػػػػد بػػػػػن ظػػػػػافر االمػػػػػامي ا٢بلػػػػػيب،  ٕ٘ٛ٘
 ىػ(ٖٓٙ)ت

 (ٕ٘ٔغريب القرآف)

القػػػػادر بػػػن أٞبػػػد اليمػػػػِب، )ت ابػػػن اسػػػرائيل ٧بمػػػػد بػػػن عبػػػد  ٕٙٛ٘
 ىػ(٘ٔٓٔ

 (ٜٜغريب القرآف)

ٕ٘ٛٚ 
ابػػن اشػػتة ٧بمػػد بػػن عبػػد ا بػػن ٧بمػػد، أبػػو بكػػر االصػػبهاين 

 ( ىٖٓٙ)
 (ٕٛٓ(، إعراب القرآف)ٗٙمعاين القرآف)

ٕ٘ٛٛ 
(، مناسػػػػػػػػػػبات ٖٓ٘ٔاإلعجػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػاين) ابن االخشيد

 (ٙ٘ٔالقرآف)

أبػو العبػاس ا٤بػالكي ابن االقليشي أٞبد بػن معػد بػن عيسػى،  ٜٕٛ٘
 ( ىٓ٘٘االندلسي )ت 

 (ٚٙمعاين القرآف)

ٖ٘ٛٓ 
ابػػن االمػػػاـ ٧بمػػػد بػػن ٧بمػػػد بػػػن علػػػي أبػػو الفػػػتح تقػػػي الػػػدين 

 ىػ(٘ٗٚالشافعي ا٤بصرم، )ت
(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٘ٓٔمتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)

 (ٕٕٓالقرآف)

ٖ٘ٛٔ 
ابن البارزم شرؼ الدين أبو القاسم ىبة ا بػن عبػد الػرحيم 

 (ىػٖٛٚبن إبراىيم، )ت 
 (ٜٖٕالناسخ كا٤بنسوخ)

ٖٕ٘ٛ 
ابػػػن البنػػػاء ا٢بسػػػن بػػػن ٧بمػػػد بػػػن أٞبػػػد بػػػن عبػػػد ا ا٢بنبلػػػي 

 البغدادم
 (ٜٖاألشباه كالنظائر)

 (ٕٕ(، التفسّب با٤بأثور)ٕٓمعاين القرآف) ( ىٗٓٓٔابن التلباين مصطفى بن ٧بمد ا٤بصرم )ت  ٖٖٛ٘

ٖ٘ٛٗ 
أبوا٢بسػن ابن ا١براح علي بػن عيسػى بػن داكد ا١بػراح الػوزير، 

 ( ىٖٖٗالبغدادم ) 
 (ٜ٘ٔمعاين القرآف)

   ابن ا١بزرم = ٧بمد بن ٧بمد بن ٧بمد بن ٧بمد بن علي ٖ٘ٛ٘

ٖ٘ٛٙ 

ابن الػجوزم ٝباؿ الػدين أبػو الفػرج عبػد الػرٞبن بػن علػي بػن 
 ىػ(٧ٜ٘ٚبمد ا٢بنبلي البغدادم، )ت 

(، الناسػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ ٕٙالناسػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ كا٤بنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػوخ)
(، ٜٔ(، خػػػػػواص القػػػػػرآف)ٕٛٔكا٤بنسػػػػػوخ)

(، الناسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ ٕٛٔخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواص القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)
(، ٕٖ(، غريػػػػػػػب القػػػػػػػرآف)ٕٚٗكا٤بنسػػػػػػػوخ)

(، األشػػػػػػػػػػػػػػػػػػباه ٕٕاألشػػػػػػػػػػػػػػػػػػباه كالنظػػػػػػػػػػػػػػػػػػائر)
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(، ٕٗٔ(، متشػػػػػػابو القػػػػػػرآف)ٕٙكالنظػػػػػػائر)
 (.ٜٖٕمشكل القرآف)

 (ٕٙٔإعراب القرآف) ىػ(ٕ٘ٔٔابن ا١بوىرم الصغّب، )ت  ٖٚٛ٘

ٖ٘ٛٛ 
ابن ا٢باجب ٝبػاؿ الػدين أبػو عمػرك عثمػاف بػن عمػر بػن ايب 

 ىػ( ٙٗٙبكر بن يونس الكردم ا٤بالكي، )ت 
 (ٜٔإعراب القرآف)

 (ٗٓٔٔاإلعجاز البياين) ابن ا٢بركف ٜٖٛ٘

٘ٛٗٓ 
(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٖٓٔمتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ىػ(ٖٕٓابن ا٢بسن ٧بمود بن ا٢بسن، )ت ٫بو 

 (ٕٛٔالقرآف)

بػػػػن موسػػػػى بػػػػن ا٢بسػػػػن، سػػػػراج الػػػػدين ابػػػػن ا٢بمصػػػػي عمػػػػر  ٔٗٛ٘
 ىػ(ٔٙٛالشافعي، )ت

 (ٕٗ٘غريب القرآف)

 (ٚٚ٘ٔالقراءات) ابن ا٣بدرم ٕٗٛ٘

ٖ٘ٛٗ 
ابػػػػػن ا٣بػػػػػراط عبػػػػػد ا٢بػػػػػػق بػػػػػن عبػػػػػد الػػػػػرٞبن االشػػػػػػبيلي، )ت 

 ىػ(ٔٛ٘
 (ٓٛٔغريب القرآف)

ابن ا٣بشاب ٧بمد بن أٞبد بن عبػد ا بػن سػهيل ا٣بزرجػي  ٗٗٛ٘
 أبو عبد ا، ا٤بعركؼ بابن ا٣بشاب اليمِب 

 (ٗٓٔخواص القرآف)

٘ٛٗ٘ 
ابن ا٣بطيب عبد الواحد بن عبد الكرمي بن خلف الزملكػاين 

 ىػ(ٔ٘ٙ)ت 
 (ٜٙٗاإلعجاز البياين)

 (٘ٗٔغريب القرآف) ابن ا٣بطيب ٧بمد ٧بمد عبد اللطيف ٙٗٛ٘

٘ٛٗٚ 
ابن ا٣بوجػة ٧بمػد بػن أٞبػد بػن ٞبػودة، مشػس الػدين الػػحنفي 

 ( ىٜٕٚٔالتونسي )ت 
 (ٛٙٔمعاين القرآف)

ابػػػن ا٣بيػػػاط ٧بمػػػد بػػػن أٞبػػػد بػػػن منصػػػور، أبػػػو بكػػػر ا٢بنبلػػػي  ٛٗٛ٘
 ( ىٕٖٓ)ت

 (٘ٗٔمعاين القرآف)

ٜ٘ٛٗ 
ابن ا٣بيمي ٧بمد بن علي بن علي أبو طالب مهػذب الػدين 

 ( ىٕٗٙ - ٜٗ٘ا٢بلي اللغوم، )
 (ٚأمثاؿ القرآف)

٘ٛ٘ٓ 
ابػػن الدايػػة الػػرازم عبػػد ا بػػن ٧بمػػد بػػن شػػاىاكر، أبػػو بكػػر 

 ( ىٗ٘ٙ٪بم الدين االسدم )
 (ٓٔمعاين القرآف)
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٘ٛ٘ٔ 
ابن الزاغوين علي بن عبيػد ا بػن نصػر، أبػو ا٢بسػن ا٢بنبلػي 

 البغدادم
 (ٖٔاألشباه كالنظائر)

(، مناسػػػػػػػػػػػػػبات ٘ٙٗاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػاين) ىػ(ٛٓٚابن الزبّب ٧بمد بن عبدكس )ت  ٕ٘ٛ٘
 (ٜٔالقرآف)

ابن الزقاؽ علي بن القاسػم بػن يػونس أبػو ا٢بسػن االشػبيلي،  ٖ٘ٛ٘
 ىػ(٘ٓٙ)

 (ٜٔغريب القرآف)

٘ٛ٘ٗ 
ابن الزملكاين ٧بمد بن علي بػن عبػد الواحػد بػن عبػد الكػرمي  

 ىػ(ٕٚٚكماؿ الدين االنصارم، )ت 
 (ٕٕٙإعراب القرآف)

 (ٚ٘ٔغريب القرآف) ىػ(ٕٗٗيعقوب بن اسحاؽ اللغوم، )ت  ابن السكيت ٘٘ٛ٘

ابػػػػػن السػػػػػمْب أبػػػػػو ا٤بعػػػػػايل أٞبػػػػػد بػػػػػن علػػػػػي البغػػػػػدادم، )ت  ٙ٘ٛ٘
 ىػ(ٜٙ٘

 (ٖٕٛغريب القرآف)

٘ٛ٘ٚ 
ابػػػن الشػػػحنة الصػػػغّب ٧بمػػػد بػػػن ٧بمػػػد بػػػن ٧بمػػػد أبػػػو الفضػػػل 

 ىػ(٧ٜٛٓبب الدين ا٢بنفي ا٢بليب، )ت
 (ٙ٘غريب القرآف)

٘ٛ٘ٛ 
الػرب بػن ٧بمػد بػن ٧بمػد ا٢بلػيب أبػو الربكػات ابن الشحنة عبد 

 ىػ(ٕٜٔا٢بنفي، )ت 
 (٘ٚٔغريب القرآف)

 (ٚٛالناسخ كا٤بنسوخ) ىػ(ٜٔٙابن الشواش أبو عبد ا ٧بمد بن أٞبد، )ت  ٜ٘ٛ٘
 (ٕٓٔقواعد التفسّب كأصولو) ىػ(ٚٚٚابن الصائغ ا٢بنفي، ) ٓٙٛ٘

٘ٛٙٔ 
الػػػػدين ابػػػن الصػػػػائغ ٧بمػػػػد بػػػػن عبػػػػد الػػػػرٞبن بػػػػن علػػػػي مشػػػػس 

 ىػ( ٙٚٚا٢بنفي الزمردم، )ت 
 (ٖٕٙإعراب القرآف)

ٕ٘ٛٙ 
ابػػػن الضػػػريس ٧بمػػػد بػػػن ايػػػوب بػػػن حيػػػٓب، أبوعبػػػد ا الػػػرازم 

 ىػ(ٜٕٗادث، )ت 
 (ٕٔٔالتفسّب با٤بأثور)

ابػػن العمػػاد ٧بمػػد بػػن ٧بمػػد بػػن علػػي، مشػػس الػػدين الشػػافعي  ٖٙٛ٘
 القاىرم

 (ٜٔاألشباه كالنظائر)

٘ٛٙٗ 
ا بن ٧بمد الغياث بن الشجاع الظفػّبم ابن الغياث لطف 

 ىػ(ٖ٘ٓٔ)ت 
 (ٕٙٗاإلعجاز البياين)

 (ٙٚٔغريب القرآف)ابػػن الفػػرس ا٣بزرجػػي )االبػػن( عبػػد الػػرٞبن بػػن عبػػد ا٤بػػنعم بػػن  ٘ٙٛ٘
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٧بمػػػػػد بػػػػػػن عبػػػػػد الػػػػػػرحيم بػػػػػن ٧بمػػػػػػد االندلسػػػػػي أبػػػػػػو حيػػػػػػٓب، 
 ىػ(ٖٙٙ)ت

عبػد ا ابن الفرس عبد ا٤بنعم بن ٧بمد بن عبد الرحيم، أبػو  ٙٙٛ٘
 ىػ(ٜٜ٘ - ٕٗ٘ا٤بالكي الغرناطي )

 (ٙٚأحكاـ القرآف)

ابػػن الفصػػيح )فخػػر الػػدف أٞبػػد بػػن علػػي ابػػن أٞبػػد الكػػوُب (  ٚٙٛ٘
 ىػ٘٘ٚت 

 (ٕ٘أسباب النزكؿ)

 (ٜٔالناسخ كا٤بنسوخ) ىػ(ٜٜٓٔابن القاسم حيٓب بن ا٢بسْب بن القاسم، )ت  ٛٙٛ٘
 (ٖٚٔالوقف كاالبتداء) ىػ(ٔٓٛابن القاصح العذرم البغدادم، )ت  ٜٙٛ٘

ابن القاصح عبلء الدين أبو البقاء علي بن عثماف بػن ٧بمػد  ٓٚٛ٘
 ىػ ٔٓٛا٤بقرئ، ا٤بتوَب ُب 

(، رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ٕٚرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ا٤بصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحف)
 (٘(، رسم ا٤بصاحف)ٖٚٔا٤بصاحف)

٘ٛٚٔ 
ابػػن القاضػػي ا٤بكناسػػي أبػػو زيػػد عبػػد الػػرٞبن بػػن ايب القاسػػم، 

 ىػ ٕٛٓٔا٤بتوَب ُب 
رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم (، ٙٛرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ا٤بصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحف)

 (ٖٗا٤بصاحف)

ٕ٘ٛٚ 
ابػػػػن القرطػػػػي ٧بمػػػػد بػػػػن القاسػػػػم بػػػػن شػػػػعباف، أبػػػػو اسػػػػحاؽ 

 ػ( ىٖ٘٘ -ىػٖٕٚا٤بالكي ا٤بصرم )٫بو 
 (ٚٛأحكاـ القرآف)

 (ٛٛٔفضائل القرآف) ابن القيم ٖٚٛ٘

٘ٛٚٗ 

ابن اللباف ٧بمػد بػن أٞبػد بػن عبػد ا٤بػؤمن أبػو عبػد ا مشػس 
 ىػ(ٜٗٚالدين الدمشقي، )ت 

(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٗٗالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)متشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو 
(، ٘٘(، معػػػػػػػػػػػاين القػػػػػػػػػػػػرآف)ٕٔٔالقػػػػػػػػػػػرآف)

(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٘ٗمتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)
(، ٙ(، متشػػػػػػػػػػػػابو القػػػػػػػػػػػػرآف)ٕٓٔالقػػػػػػػػػػػػرآف)

 (ٗٔمشكل القرآف)

٘ٛٚ٘ 
ابػػػن ا٤بتػػػوج ٝبػػػاؿ الػػػدين أبػػػو الناصػػػر أٞبػػػد بػػػن عبػػػد ا بػػػن 

 ىػ(٧ٛٔٓبمد البحراين، )ت
 (ٖٔٔالناسخ كا٤بنسوخ)

لػػدين أبػػو الفضػػائل أٞبػػد بػػن ٧بمػػد ابػػن ا٤بختػػار الػػرازم )بػػدرا  ٙٚٛ٘
 ىػٖٔٙبن ا٤بظفر بن ا٤بختار (ت حوايل 

 (ٓ٘أسباب النزكؿ)

 (ٕٕ٘غريب القرآف) ىػ(ٜٜٙابن ا٤برحل أبو ا٢بكم مالك بن عبد الرٞبن، )ت ٚٚٛ٘
 (ٖٚفضائل القرآف)ابػػن ا٤بػػزين أبػػو زكريػػا حيػػٓب بػػن إبػػراىيم، ابػػن ا٤بػػزين مػػوىل رملػػة  ٛٚٛ٘



460 
 

 )اضقدم/اضرشم(  طحل وروده اضطؤضف م

 (ىػٜٕ٘بنت عثماف ا٤بالكي القرطيب، )ت 
 (ٙٔٔالناسخ كا٤بنسوخ) ابن ا٤بظفر ٜٚٛ٘

٘ٛٛٓ 
ابػػن ا٤بعػػذؿ أٞبػػد بػػن ا٤بعػػذؿ بػػن غػػيبلف، أبػػو الفضػػل ا٤بػػالكي 

 ػ( ىٕٓٗ)ت ٫بو 
 (ٜٛأحكاـ القرآف)

٘ٛٛٔ 
ابػػن ا٤بغلػػس عبػػد ا بػػن أٞبػػد بػػن ٧بمػػد، أبو٢بسػػن الظػػاىرم 

 ػ( ىٕٖٗالبغدادم )ت
 (ٛٛأحكاـ القرآف)

 (ٖٛغريب القرآف) ىػ(ٗٓٛا٤بلقن سراج الدين عمر بن أٞبد، )ت ابن  ٕٛٛ٘
 (ٕٔخواص القرآف) ابن ا٤بنتصر )أٞبد( ٖٛٛ٘

٘ٛٛٗ 
ابػػن ا٤بنفلػػوطي ٧بمػػد بػػن أٞبػػد بػػن إبػػراىيم، أبػػو عبػػد ا كيل 

 ىػ(ٗٚٚالدين العثماين الديباجي الشافعي، )ت 
 (ٙٔإعراب القرآف)

٘ٛٛ٘ 
العبػػػاس أٞبػػػد بػػػن ٧بمػػػد ا٤بػػػالكي ابػػػن ا٤بنػػػّب ناصػػػر الػػػدين أبػػػو 

 ىػٖٛٙاالسكندراين، ا٤بتوَب سنة 
 (ٛٚغريب القرآف)

 (ٕٛٔإعراب القرآف) ابن الناسخ كماؿ الدين ٧بمد بن الناسخ ٙٛٛ٘

٘ٛٛٚ 
ابن الناظم ٧بمد بن ٧بمد بن عبد ا بن مالك بدر الػدين، 

 ىػ( ٙٛٙ)
 (ٕٕ٘إعراب القرآف)

٘ٛٛٛ 
عبد ا ٧بمػد بػن أٞبػد بػن داكد ابن النجار مشس الدين أبو 

 ىػ( ٔٚٛالدمشقي الشافعي، )ت 
 (ٕٔٗإعراب القرآف)

ابن النقاش ٧بمد بن ا٢بسػن بػن ٧بمػد، أبػو بكػر ا٤بقػرئ )ت  ٜٛٛ٘
 ( ى ٖٔ٘

(، األشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباه ٖٚٔمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)
 (ٗ(، غريب القرآف)ٔٗكالنظائر)

(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٚٗمتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ابن النقيب ٝباؿ الدين ٜٓٛ٘
 (ٕٙٔ)القرآف

ٜ٘ٛٔ 
ابن النقيب ٧بمد بن سليماف بن ا٢بسن، أبػو عبػد ا ٝبػاؿ 

 ( ىٜٛٙالدين ا٢بنفي ا٤بقدسي )
 (ٕٕمعاين القرآف)

ٜٕ٘ٛ 
ابن ا٥بائم أٞبد بن ٧بمد بن عماد الدين أبو العبػاس شػهاب 

 ىػ(٘ٔٛالدين الشافعي، )ت
 (ٕٕغريب القرآف)

 (ٕٓ٘مشكل القرآف)ابن الوحشي عبػد ا بػن حيػٓب أبػو ٧بمػد التجيػػيب االقليشػي،  ٖٜٛ٘
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 ىػ(ٕٓ٘)ت 
 (ٕٛٔغريب القرآف) ىػ(ٜٕٗابن الوراؽ ٧بمد بن عبد ا الوراؽ أبو بكر، )ت ٜٗٛ٘
 (ٖٖٙاإلعجاز البياين) ابن الوزير اليماين ٜ٘ٛ٘

ٜ٘ٛٙ 
إبػراىيم بػن علػي ابن الوزير عز الػدين أبػو عبػد ا ٧بمػد ابػن 

 ىػ ٓٗٛا٢بسِب القا٠بي اليماين ت 
(، أحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ٖٛٔأحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)

(، قواعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٔٔٗالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)
 (ٜ٘(، مشكل القرآف)ٛٙكأصولو)

ٜ٘ٛٚ 
ابن اـ قاسم حسػن بػن قاسػم بػن عبػد ا بػن علػي ا٤بػرادم، 

 ىػ( ٜٗٚأبو ٧بمد بدر الدين، )ت 
 (ٚٛإعراب القرآف)

بػػن مطػػرؼ بػػن ٧بمػػد، أبػػو ٧بمػػد ا٤بػػالكي  ابػػن امنػػة عبػػد ا ٜٛٛ٘
 ىػ(ٖٓٗالقرطيب )ت 

 (ٚٚأحكاـ القرآف)

ابػػػن ايػػػاس السػػػعدم علػػػي بػػػن حجػػػر بػػػن ايػػػاس، أبػػػو ا٢بسػػػن  ٜٜٛ٘
 ػ( ىٕٗٗ -ىػٗ٘ٔالػمركزم )

 (ٜٓأحكاـ القرآف)

ٜ٘ٓٓ 
ابػػػػن بركػػػػات ٧بمػػػػد بػػػػن بركػػػػات بػػػػن ىػػػػبلؿ بػػػػن عبػػػػد الواحػػػػد 

 ىػ(ٕٓ٘السعيدم النحوم )ت
 (ٓٔكا٤بنسوخ)الناسخ 

ٜ٘ٓٔ 
ابن برم عبد ا بن برم بن عبد ا١ببار، أبو ٧بمػد الشػافعي 

 ( ىٕٛ٘ا٤بصرم ) 
 (ٛٓٔمعاين القرآف)

ابػػن بقػػي أٞبػػد بػػن يزيػػد بػػن عبػػد الػػرٞبن أبػػو القاسػػم االمػػوم  ٕٜٓ٘
 القرطيب

 (ٔ(، مشكل القرآف)ٔمتشابو القرآف)

ٜٖ٘ٓ 
ا٤بػػػػالكي  ابػػػػن بكػػػػّب ٧بمػػػػد بػػػػن أٞبػػػػد بػػػػن عبػػػػدا، أبػػػػو بكػػػػر

 ( ىػٖ٘ٓ -ىػٕ٘٘التميمي )
 (٘ٛأحكاـ القرآف)

   ابن تيمية = أٞبد بن عبد ا٢بليم ٜٗٓ٘
 (ٓٓٔالتفسّب با٤بأثور) ابن ثعلب ٜ٘ٓ٘

ابن جبارة شهاب الدين أبو العباس أٞبد بن ٧بمػد بػن الػويل  ٜٙٓ٘
 ىػ ٕٛٚا٤بقدسي، ا٤بتوَب ُب 

 (ٖٕٔرسم ا٤بصاحف)

ٜ٘ٓٚ 
بػػن عبػػد العزيػػز بػػن جػػريج، أبػػو الوليػػد ابػػن جػػريج عبػػد ا٤بلػػك 

 ( ىػٓ٘ٔاالموم، )ت 
 (ٓٗٔالتفسّب با٤بأثور)
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ٜ٘ٓٛ 

ابػػن ٝباعػػة ٧بمػػد بػػن إبػػراىيم بػػن سػػعد ا أبػػو عبػػد ا بػػدر 
 ىػ( ٖٖٚالدين الشافعي ا٢بموم، )ت

(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٖٕمتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)
(، ٘٘(، مشػػػػػػػػػكل القػػػػػػػػػرآف)ٜٗٔالقػػػػػػػػػرآف)

(، ٜٓالقػػػػرآف)(، معػػػاين ٜٚمعػػػاين القػػػرآف)
 (ٓٛمتشابو القرآف)

 (ٕٚالوقف كاالبتداء) ىػ( ٕٜٖابن جِب، أبو الفتح عثماف ا٤بوصلي النحوم، )ت ٜٜٓ٘

ٜ٘ٔٓ 
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٗٙأحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ابن حامد الرفاعي

 (ٗٛ٘ا٤بوضوعي)
 (ٛٚٔغريب القرآف) ىػ(ٜٚٚابن حبيب ا٢بسن بن عمر بن ا٢بسن، ابن )ت  ٜٔٔ٘

ٜٕ٘ٔ 
ا٢بسػػػػػن بػػػػػن ٧بمػػػػػد بػػػػػن ا٢بسػػػػػن، أبػػػػػو القاسػػػػػم ابػػػػػن حبيػػػػػب 

 ىػ (ٙٓٗالنيسأبورم الشافعي، )ت 
 (ٛأمثاؿ القرآف)

ٜٖ٘ٔ 
ابػػن حبيػػب عبػػد ا٤بلػػك بػػن حبيػػب بػػن سػػليماف السػػلمي أبػػو 

 ىػ(ٖٕٛمركاف، )ت 
 (ٗٚإعراب القرآف)

ٜ٘ٔٗ 
ابػػن حجػػر العسػػقبلين أٞبػػػد بػػن علػػي بػػػن ٧بمػػد أبػػو الفضػػػل 

 ىػ(ٕ٘ٛشهاب الدين الشافعي، )ت 
(، فضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائل ٜٚٔمشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)

(، أسػػباب ٙٚ(، متشػػابو القػػرآف)ٔالقػػرآف)
 (ٓٗالنزكؿ)

ٜ٘ٔ٘ 
 ٖٕٙابػػن حػػرب جعفػػر بػػن حػػرب أبػػو حػػرب ا٥بمػػذاين، )ت 

 ىػ(
(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٜٗمتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)

 (ٜٕٓالقرآف)

ابػػػػن حػػػػـز أبػػػػو ٧بمػػػػػد علػػػػى بػػػػن أٞبػػػػػد بػػػػن سػػػػعيد الظػػػػػاىرم  ٜٙٔ٘
 ىػ(ٙ٘ٗاالندلسي، )ت

 (ٕٚالناسخ كا٤بنسوخ)

 (ٕٔ٘الوقف كاالبتداء) ابن ٞباد ٜٚٔ٘

ٜ٘ٔٛ 

(، أسػػػػػػػػػػػػػػػباب ٖٚٗاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػي) ابن خليفة عليوم
(، ٗٔ٘(، اإلعجػػػػػػاز العلمػػػػػػي)ٛٗالنػػػػػزكؿ)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػاز ٓٛٛاإلعجػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػي)
 (  ٜٚٛ(، اإلعجاز العلمي)ٕٗالعددم)

ٜٜ٘ٔ 
ابن خويزمنداد ٧بمد بن أٞبد بن عبػد ا، أبػو بكػر ا٤بػالكي 

 ىػ(ٜٖٓالعراقي )ت ٫بو 
 (ٜٔأحكاـ القرآف)
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 (ٖٛٔالناسخ كا٤بنسوخ) ىػ(ٙٚٓٔابن داكد مصطفى بن داكد، )ت بعد  ٕٜٓ٘

ابػػػػن درسػػػػتويو عبػػػػد ا بػػػػن جعفػػػػر بػػػػن درسػػػػتويو، أبػػػػو ٧بمػػػػد  ٕٜٔ٘
 ( ىٖٚٗاللغوم ) 

(، ٕٓٔ(، معػاين القػرآف)ٗ٘معاين القػرآف)
 (ٜٔٔ(، معاين القرآف)ٓٗمعاين القرآف)

ٜٕٕ٘ 
بػػن دمػػور بػػن مصػػطفى، أبػػو عبػػد ا ضػػياء ابػػن دمػػور ٧بمػػد 

 ( ىٜٕٚالدين ا٢بنفي العثماين )ت 
 (ٔ٘ٔمعاين القرآف)

ٜٕٖ٘ 
ابػػن دينويػػو أٞبػػد بػػن ٧بمػػد بػػن علػػي بػػن حسػػْب، أبػػو العبػػاس 

 ىػ(ٛٓ٘)
 (ٖٔمعاين القرآف)

ٜٕ٘ٗ 

ابػػن رجػػب عبػػد الػػرٞبن بػػن أٞبػػد بػػن رجػػب، أبػػو الفػػرج زيػػن 
 ( ىٜ٘ٚالدين ا٢بنبلي، )ت 

(، فضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائل ٕٔالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)إعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب 
(، ٗ٘(، إعػػػػػػػػػػراب القػػػػػػػػػػرآف)ٕٚٓالقػػػػػػػػػػرآف)

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٚٙالتفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب با٤بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأثور)
 (ٚٛٔبا٤بأثور)

ٜٕ٘٘ 
ابػػػػن ركاحػػػػة ىبػػػػة ا بػػػػن ٧بمػػػػد بػػػػن عبػػػػد الواحػػػػد ا٢بمػػػػوم، 

 ىػ(ٕٕٙ)ت
 (ٔٔٔالناسخ كا٤بنسوخ)

ٜٕ٘ٙ 
ابػػػػػن ريػػػػػاف ا٢بسػػػػػْب بػػػػػن سػػػػػليماف بػػػػػن ريػػػػػاف ا٢بسػػػػػيِب، )ت 

 ىػ(ٓٚٚ
مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل (، ٕٙمتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)

 (ٓ٘ٔالقرآف)

ابػػن زرقالػػة عبػػد العزيػػز بػػن ٧بمػػد بػػن عبػػد اسػػن، أبػػو ٧بمػػد  ٕٜٚ٘
 ( ىٕٕٙشرؼ الدين الشافعي ا٢بموم )

 (٘معاين القرآف)

ٜٕ٘ٛ 
ابػػػػن زكػػػػرم ٧بمػػػػد بػػػػن عبػػػػد الػػػػرٞبن بػػػػن زكػػػػرم أبػػػػو عبػػػػد ا 

 ىػ(ٗٗٔٔا٤بالكي الفاسي، )ت 
 (ٓٔمشكل القرآف)

ٜٕٜ٘ 
بػػػػػػن سػػػػػػامل أبػػػػػػو العبػػػػػػاس  ابػػػػػػن سػػػػػػامل أٞبػػػػػػد بػػػػػػن ايب الفضػػػػػػل

 ىػ(ٜٙ٘البغدادم، )ت
(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٚٓٔمتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)

 (ٕٕٕالقرآف)

ٜٖ٘ٓ 
ابػػػػن سػػػػحنوف ٧بمػػػػد بػػػػن سػػػػحنوف بػػػػن سػػػػعيد، أبػػػػو عبػػػػد ا 

 ىػ(ٕٙ٘ -ىػٕٕٓا٤بالكي التنوخي )
 (ٛٚأحكاـ القرآف)

 (ٗٚعد اآلم) ابن سعد ٖٜٔ٘

ٜٖٕ٘ 
االفريقػػي ابػػن سػػبلـ حيػػٓب بػػن سػػبلـ بػػن ايب ثعلبػػة، أبػػو زكريػػا 

 ( ىٕٓٓ)
(، األشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباه ٕ٘معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)

 (ٔٔكالنظائر)
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ٜٖٖ٘ 
ابن سبلمة أبو القاسم ىبة ا بن سبلمة بن نصر البغدادم 

 ىػ(ٓٔٗالضرير، )ت
(، الناسػػػػػػػػػػػػػػػخ ٕٔٔالناسػػػػػػػػػػػػػػػخ كا٤بنسػػػػػػػػػػػػػػػوخ)

 (ٕٓٗكا٤بنسوخ)

ابػػن سػػودة ٧بمػػد ا٤بهػػدم بػػن الطالػػب بػػن سػػودة، أبػػو عيسػػى  ٖٜٗ٘
 ( ىٜٕٗٔا٤بالكي ) 

 (ٔٛٔالقرآف)معاين 

ابن سينا أبػو علػى ا٢بسػْب بػن عبػد ا البلخػي البخػارم ت  ٖٜ٘٘
 ىػ ٕٛٗ

 (ٕٕٔأحكاـ القرآف)

 (ٕٖاألشباه كالنظائر) ابن شاكر مطركح بن ٧بمد ٖٜٙ٘

ٜٖ٘ٚ 
ابػػن شػػاىْب عمػػر بػػن أٞبػػد بػػن عثمػػاف، أبػػو حفػػص اػػدث، 

 ( ىٖ٘ٛ)ت 
 (ٕٓٔالتفسّب با٤بأثور)

كامػػػػل بػػػػن خلػػػػف أبػػػػو بكػػػػر ا١بريػػػػرم ابػػػػن شػػػػجرة أٞبػػػػد بػػػػن   ٖٜٛ٘
 ىػ(ٖٓ٘البغدادم، )ت

 (ٛ٘ٔ(، غريب القرآف)ٔٚغريب القرآف)

ٜٖٜ٘ 
ابػػػػػن شػػػػػهاب علػػػػػى بػػػػػن شػػػػػػهاب الػػػػػدين حسػػػػػن بػػػػػن ٧بمػػػػػػد 

 ىػ( ٙٛٚا٥بمذاين، )ت
 (ٕٔٗالناسخ كا٤بنسوخ)

ٜ٘ٗٓ 
ابػػػن شػػػػهر اشػػػػوب ٧بمػػػػد بػػػػن علػػػػي بػػػػن شػػػػهر اشػػػػوب ، أبػػػػو 

 ىػ( ٛٛ٘جعفر رشيد الدين ا٤بازندراين )ت 
 (ٜٗ(، مشكل القرآف)ٜٔمتشابو القرآف)

ٜ٘ٗٔ 
ابػػن صػػػمادح التجيػػػػيب ٧بمػػػد بػػػن أٞبػػػد بػػػن عبػػػد الػػػرٞبن، أبػػػو 

 حيٓب االندلسي
 (ٔغريب القرآف)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٚ٘ٔإعػػػػػػػػػػػػػػػػػراب القػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ىػ(ٖٜ٘ابن طولوف ٧بمد بن علي بن أٞبد، )ت  ٕٜٗ٘
 (ٖٕٚالبياين)

ٜٖ٘ٗ 
السػػػػػجاكندم ابػػػػن طيفػػػػور ٧بمػػػػد بػػػػػن طيفػػػػور، أبػػػػو عبػػػػد ا 

 ( ىٓٙ٘)
(، الوقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ٕٛمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)

 (ٜ٘(، معاين القرآف)ٖٜٔكاالبتداء)

ٜ٘ٗٗ 
ابن عادؿ عمر بن علػي بػن عػادؿ، أبػو حفػص سػراج الػدين 

 ( ىٓٛٛا٢بنبلي الدمشقي، )ت بعد
 (ٕٗالتفسّب با٤بأثور)

ٜ٘ٗ٘ 
ابػػن عبػػاس عبػػد ا بػػن عبػػاس بػػن عبػػد ا٤بطلػػب أبػػو العبػػاس 

 ( ىػٛٙ)ت  الصحايب حرب القراف،
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٛٔالتفسػػػػػػػػػػػػػػػػّب با٤بػػػػػػػػػػػػػػػػػأثور)

(، ٕٗٔ(، غريػػػػػػػب القػػػػػػػرآف)ٖٕٚبا٤بػػػػػػػأثور)
 (ٓٗٔ(، غريب القرآف)ٕٓٚٔالقراءات)

 (ٚٓٔغريب القرآف) ابن عبد ا١ببار عبد الستار حسْب بن علي بن عبد ا١ببار ٜٙٗ٘
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ٜ٘ٗٚ 
ابن عبد ا٢بكػم ٧بمػد بػن عبػد ا بػن عبػد ا٢بكػم، أبػو عبػد 

 ىػ(ٕٛٙ -ىػٕٛٔا٤بصرم )ا ا٤بالكي 
 (ٜٚأحكاـ القرآف)

ابػػػن عبػػػد الرضػػػا مهػػػذب الػػػدين أٞبػػػد بػػػن عبػػػد الرضػػػا )كػػػاف  ٜٛٗ٘
 ( ى٘ٛٓٔحيان 

 (ٙٔٔمعاين القرآف)

ابػػػػػن عبػػػػػد الصػػػػػمد أٞبػػػػػد بػػػػػن عبػػػػػد الصػػػػػمد بػػػػػن ٧بمػػػػػد )ايب  ٜٜٗ٘
 ىػ(ٕٛ٘عبيدة(، أبو جعفر ا٤بالكي الػخزرجي، )ت 

 (ٕ٘٘غريب القرآف)

ٜ٘٘ٓ 
القػػػادر إبػػػراىيم بػػػن امػػػر ا بػػػن عبػػػد القػػػادر )كػػػاف ابػػػن عبػػػد 

 ( ىػٜ٘ٓٔحيان 
(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٖٖٔأحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)

 (ٕٛالقرآف)

ٜ٘٘ٔ 
ابن عبد ا٥بادم ٧بمد بن أٞبد بن عبد ا٥بادم، أبػو عبػد ا 

 ىػ(ٗٗٚمشس الدين ا٢بنبلي، )ت 
 (ٕٖالتفسّب با٤بأثور)

 (ٖٔٓإعراب القرآف) ىػ(ٛٛٓٔابن عتيق عبيد بن الصديقي ا٢بمصي، )ت  ٕٜ٘٘

ٜٖ٘٘ 
ابػػػن عػػػريب ٧بمػػػد بػػػن علػػػي بػػػن ٧بمػػػد أبػػػو بكػػػر ٧بيػػػي الػػػدين 

 ىػ(ٖٛٙالطائي، )ت 
(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٖٗمتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)

(، معػاين ٙ٘(، معػاين القػرآف)ٕٕٔالقرآف)
 (ٖٗالقرآف)

ٜ٘٘ٗ 
ابن عزكز ٧بمد مكي بػن مصػطفى بػن ٧بمػد بػن عػزكز، )ت 

 ىػ(ٖٖٗٔ
 (ٕٕٗإعراب القرآف)

ٜ٘٘٘ 
علػػػػي بػػػػن عقيػػػػل بػػػػن ٧بمػػػػد أبػػػػو الوفػػػػاء ا٢بنبلػػػػي  ابػػػػن عقيػػػػل

 ىػ(ٖٔ٘البغدادم، )ت
 (ٕٕ٘مشكل القرآف)

ٜ٘٘ٙ 
ابػن عػػبلف ٧بمػػد علػي بػػن ٧بمػػد عػبلف بػػن إبػػراىيم، الشػػافعي 

 ( ىٚ٘ٓٔالصديقي ) 
 (ٖٙمعاين القرآف)

(، اإلعجػػػػػػػػػػػػاز ٖٚٚٔاإلعجػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػاين) ابن عيسى عبد القادر بطاىر/ باطاىر ٜٚ٘٘
 (ٗٗٓٔاإلعجاز البياين)(، ٖٛالبياين)

ٜ٘٘ٛ 
ابن فارس أٞبػد بػن فػارس بػن زكريػا بػن ٧بمػد بػن حبيػب أبػو 

 ىػ(ٜٖ٘ -ىػٜٕٖا٢بسْب اللغوم القزكيِب، )
(، غريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ٖٕٕإعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)

 (ٛ(، األشباه كالنظائر)ٗٛٔالقرآف)

ٜٜ٘٘ 
ابػػن فػػورؾ ٧بمػػد بػػن ا٢بسػػن بػػن فػػورؾ أبػػو بكػػر االصػػبهاين، 

 ىػ( ٙٓٗ)ت 
(، غريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ٖٕٚإعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)

(، ٔٓٔ(، مشػػػػػػكل القػػػػػػرآف)ٕٚٔالقػػػػػػرآف)
(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٖٗمتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)
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 (ٕٛ٘القرآف)

ابػػػن قػػػادـ ٧بمػػػد بػػػن عبػػػد ا بػػػن قػػػادـ أبػػػو جعفػػػر النحػػػوم  ٜٓٙ٘
 ىػ(ٕٔ٘البغدادم، )

 (ٔ٘ٔغريب القرآف)

ٜ٘ٙٔ 
ابن قاضي ا٤بكناسي أبػو زيػد عبػد الػرٞبن بػن ايب القاسػم بػن 

 ىػ( ٕٛٓٔكناسي، )ت٧بمد الفاسي ا٤ب
 (ٗٙٔالوقف كاالبتداء)

ٜٕ٘ٙ 

ابػػن قتيبػػة أبػػو ٧بمػػد عبػػد ا بػػن مسػػلم بػػن قتيبػػة الػػدينورم، 
 ىػ(ٕٙٚ)ت

(، غريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ٕٚٔإعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)
(، ٖٚٔ(، معػػػػػػػػػاين القػػػػػػػػػرآف)ٜ٘ٔالقػػػػػػػػػرآف)

(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٜٗمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)
(، ٖٛٔ(، مشػػػػػػكل القػػػػػػرآف)ٕ٘ٙالقػػػػػػرآف)

(، ٛٚ(، إعػػراب القػػرآف)ٖٚغريػػب القػػرآف)
 (ٕ٘مشكل القرآف)

ٜٖ٘ٙ 
ابن قرة كماؿ القونوم علي كىيب بن أٞبد بن ٧بمد بػن عبػد 

 الفتاح بن إبراىيم
 (ٖٔخواص القرآف)

ابػػن قطلوبغػػا ٧بمػػد بػػن ٧بمػػد بػػن عمػػر سػػيف الػػدين الػػػحنفي  ٜٗٙ٘
 ىػ(ٔٛٛالبكتمرم، )ت

 (ٕٙغريب القرآف)

الزرعػي ابن قيم ا١بوزية ٧بمد بن اىب بكر بن ايوب بػن سػعد  ٜ٘ٙ٘
 ىػ(ٔ٘ٚالدمشقي، )ت

 (٘ٔٔٔاإلعجاز البياين)

 (٘ٙفضائل القرآف) ابن كثّب القرشي الدمشقي ٜٙٙ٘

ٜ٘ٙٚ 
 ٕٗٗابن كرداف علي بن طلحة بن كرداف أبػو القاسػم، )ت 

 ىػ(
 (ٜٛإعراب القرآف)

ابػػػػن كمػػػػاؿ باشػػػػا مشػػػػس الػػػػدين أٞبػػػػد بػػػػن سػػػػليماف الركمػػػػي،  ٜٛٙ٘
 ىػ(ٜٓٗ)ت

 (ٕٔٔالناسخ كا٤بنسوخ)

ٜٜ٘ٙ 
ابػن كيسػػاف ٧بمػد بػػن أٞبػد بػػن إبػراىيم، أبػػو ا٢بسػن النحػػوم 

 ( ىٜٜٕ)
 (٘٘ٔمعاين القرآف)

 (ٖٕٛرسم ا٤بصاحف) ابن كيكي ٧بمد بن عثماف بن سعيد الطوسي ٜٓٚ٘

ابػػػػػن ماجػػػػػػو ٧بمػػػػػد بػػػػػػن يزيػػػػػػد، أبػػػػػو عبػػػػػػد ا القػػػػػػزكيِب، )ت  ٜٔٚ٘
 ( ىٖٕٚ

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٖٙٔالتفسػػػػػػػػػػػػػػػػّب با٤بػػػػػػػػػػػػػػػػػأثور)
 (ٓ٘ٔبا٤بأثور)
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 (ٜٜٙالقراءات) ابن مداعس ٕٜٚ٘
 (ٕٓٚمشكل القرآف) ىػ(ٕٙٚابن مسلم عبد ا بن مسلم، أبو ٧بمد )ت  ٖٜٚ٘

ٜ٘ٚٗ 
ابن مشيبة لعلو ابن مشيب أبو الصفاء خليػل بػن عثمػاف بػن 

 ىػ(ٔٓٛعبد الرٞبن، )ت 
 (ٜٖٔغريب القرآف)

ٜ٘ٚ٘ 
ابػػػػػػن مطػػػػػػرؼ ٧بمػػػػػػد بػػػػػػن أٞبػػػػػػد بػػػػػػن مطػػػػػػرؼ الكنػػػػػػاين، )ت 

 ىػ(ٗ٘ٗ
(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٖٜٔالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)غريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب 

 (ٕٚٔالقرآف)

ٜ٘ٚٙ 
ابػػػػن ملوكػػػػة ٧بمػػػػػد بػػػػن صػػػػػاحل بػػػػن ٦بػػػػػدم ا٤بػػػػالكي التونسػػػػػي 

 (  ىٕٙٚٔ)ت
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٗٛمناسػػػػػػػػػػػػػػػػبات القػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)

 (ٚٗٔالبياين)

ٜ٘ٚٚ 
ابػػن منظػػور أبػػو بكػػر ٧بمػػد بػػن عبيػػد ا بػػن منظػػور القيسػػي 
القاضي أبو بكػر االندلسػي، مػن اىػل مالقػة اػدث ا٤بػالكي 

 ىػٓ٘ٚا٤بتوَب سنة الصوُب، 

 (ٖ٘خواص القرآف)

ابػػػػػػػػن ميسػػػػػػػػرة عطػػػػػػػػاء بػػػػػػػػن مسػػػػػػػػلم بػػػػػػػػن ميسػػػػػػػػرة ا٣براسػػػػػػػػاين،  ٜٛٚ٘
 ىػ(ٕٚٔ)ت

 (ٕٔٔالناسخ كا٤بنسوخ)

 (ٕٗاألشباه كالنظائر) ابن كافد علي بن كافد ٜٜٚ٘

ٜ٘ٛٓ 
ابػػن كىػػب عبػػد ا بػػن كىػػب بػػن مسػػلم، أبػػو ٧بمػػد ا٤بػػالكي 

 ( ىٜٚٔالفهرم ا٤بصرم، )ت 
 (ٔٔٔبا٤بأثور)التفسّب 

ابن يعيش الصنعاين ٧بمد بن علي بن أٞبد بن يعػيش سػابق  ٜٔٛ٘
 ىػ(ٓٛٙالدين النحوم )ت 

(، إعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب ٜٓٔمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)
 (ٕٚٙالقرآف)

ٜٕ٘ٛ 
ابػن يعػيش موفػق الػدين أبػو البقػاء يعػيش بػن علػي بػن يعػيش 

 ىػ( ٖٗٙبن ٧بمد، )ت 
 (٘٘ٔإعراب القرآف)

 (ٖٖٓا٤بصاحف)رسم  ابن يوسف ٖٜٛ٘

ٜ٘ٛٗ 
ابػػن يػػونس موسػػى بػػػن يػػونس بػػن ٧بمػػد أبػػػو الفػػتح بػػن منعػػػة  

 ىػ(ٜٖٙكماؿ الدين الشافعي الػموصلي، )ت 
 (ٕٜٔمشكل القرآف)

 (ٕٓٙالتفسّب ا٤بوضوعي) أـ أدين بشّب ٧بمد البشّب ٜ٘ٛ٘
 (ٖٓٔالقراءات) أـ حبيبة ٜٙٛ٘
 (ٖٜٙاإلعجاز البياين) أـ سلمى عبد الباقي ٜٚٛ٘
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ٜ٘ٛٛ 
االحنػػػف أٞبػػػد بػػػن ايب بكػػػر بػػػن عمػػػر بػػػن ايب ا٣بػػػّب بػػػن ايب 

 ىػ(ٚٔٚا٥بيثم ا١ببلي، )ت 
(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٚٗٔإعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)

 (ٔٗالقرآف)

االحػػػوؿ ٧بمػػػد بػػػن ا٢بسػػػن بػػػن دينػػػار، أبػػػو العبػػػاس الكػػػوُب،  ٜٜٛ٘
 ىػ(ٜٕ٘)ت

 (٘٘ٔغريب القرآف)

ٜٜ٘ٓ 
االخفػػػش االكسػػػط سػػػعيد بػػػن مسػػػعدة أبػػػو ا٢بسػػػن اجملاشػػػعي 

 ىػ(ٕ٘ٔالنحوم، )تا٤بعتزيل 
(، إعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب ٖٙٔغريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)

(، ٕٖٔ(، معػػػػػػػػػػػاين القػػػػػػػػػػػػرآف)ٜٙالقػػػػػػػػػػػرآف)
 (ٜٕٔالوقف كاالبتداء)

االخفػػش الصػػغّب علػػي بػػن سػػليماف بػػن الفضػػل أبػػو ااسػػن،  ٜٜٔ٘
 ىػ(ٖ٘ٔالنحوم )

(، غريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ٕٖٕإعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)
 (ٖٓٔ(، معاين القرآف)ٕٙٔالقرآف)

ٜٜٕ٘ 
سػػػيِب البػػػّبكٌب، )ت األسػػػّب مصػػػطفى بػػػن يوسػػػف االسػػػّب ا٢ب

 ىػ(ٖٖٖٔ
 (ٕٛ٘غريب القرآف)

 (ٖٛاألشباه كالنظائر) االعور ىاركف بن موسى، أبو عبد ا ا٤بعتزيل االزدم ٖٜٜ٘

ا١بصاص أٞبد بػن علػي ا١بصػاص أبػو بكػر الػػحنفي الػرازم،  ٜٜٗ٘
 ىػ(ٖٓٚ)

 (ٜٙ(، أحكاـ القرآف)ٕٔمشكل القرآف)

ٜٜ٘٘ 
عػػػػبلء الػػػدين الشػػػػافعي ا٣بػػػازف علػػػي بػػػػن ٧بمػػػد بػػػػن إبػػػراىيم، 

 ( ىٔٗٚالشيحي )
(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜٜمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)

 (ٖٕٖبا٤بأثور)

ٜٜ٘ٙ 
ا٣بػػػزاز عبػػػد ا بػػػن ٧بمػػػد بػػػن سػػػفياف، أبػػػو ا٢بسػػػْب النحػػػوم 

 ( ىٕٖ٘)ت 
 (ٛ٘ٔمعاين القرآف)

ٜٜ٘ٚ 
ا٣بطيػػػػػػب ا٢بسػػػػػػن بػػػػػػن إبػػػػػػراىيم بػػػػػػن حسػػػػػػن ا١بمػػػػػػاعي )ت 

 ( ىٕ٘ٙٔ
 (٘ٚٔمعاين القرآف)

٧بمػػد بػػن حفػػص، أبػػو عمػػر البصػػرم، )ت ا٣بػػبلؿ أٞبػػد بػػن  ٜٜٛ٘
 ىػ( ٫ٖٚٚبو 

(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٘ٚمتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)
 (ٛٚٔالقرآف)

ٜٜٜ٘ 
ا٣بػػػػػػبلؿ أٞبػػػػػػد بػػػػػػن ٧بمػػػػػػد بػػػػػػن ىػػػػػػاركف أبػػػػػػو بكػػػػػػر ا٢بنبلػػػػػػي، 

 ىػ(ٖٔٔ)ت
 (ٖٙغريب القرآف)

ٙٓٓٓ 
الػػػػػدردير أٞبػػػػػد بػػػػػن ٧بمػػػػػد بػػػػػن أٞبػػػػػد أبػػػػػو الربكػػػػػات ا٤بػػػػػالكي 

 ىػ(ٕٔٓٔالعدكم، )ت
(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٕٕٔمتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)

 (ٖٕٚالقرآف)
 (ٕٙمعاين القرآف)الدمرداش ٧بمد دمرداش، أبو عبػد ا الػػحنفي الػػخلوٌب )ت  ٔٓٓٙ
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 ( ىٜٕٜ

الرصػػػاع أبػػػػو عبػػػػد ا ا٤بػػػػالكي ٧بمػػػد بػػػػن القاسػػػػم االنصػػػػارم  ٕٓٓٙ
 ىػ( ٜٗٛالتلمساين، )ت 

 (ٚٚٔإعراب القرآف)

 (ٕٗٗمناىج ا٤بفسرين) الزىراء ٧بمد علي عزاـ ٖٓٓٙ

ٙٓٓٗ 
ٞبػػػػػػػزة بػػػػػػػن حبيػػػػػػػب الزيػػػػػػػات احػػػػػػػد القػػػػػػػراء السػػػػػػػبعة، الزيػػػػػػػات 

 ىػ(ٛ٘ٔ)
(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٜٛمتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)

 (ٖٕٔالقرآف)

ٙٓٓ٘ 
السػػػػػػامل ٧بمػػػػػػد ٧بمػػػػػػود أٞبػػػػػػد مولػػػػػػود ا١بكػػػػػػِب الشػػػػػػنقيطي ، 

 ق(ٗٔٗٔ)
(، ٕ٘ٔ(، القػػػػػػػػػػػراءات)ٕٛٗٓالقػػػػػػػػػػػراءات)

 (ٜالقراءات)

السجاد علي بن عبد ا بن عباس، أبو ٧بمػد التػابعي، )ت  ٙٓٓٙ
 ىػ(ٛٔٔ

 (ٕٚٔغريب القرآف)

ٙٓٓٚ 
 -ىػػػػػػػػػٖٓٗٔالشػػػػػػػريف ٧بمػػػػػػػود بػػػػػػػػن ٧بمػػػػػػػد االسػػػػػػػكندرم، )

 ( ىػٕٔٗٔ
 (ٕٙأمثاؿ القرآف)

ٙٓٓٛ 
(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٚٔٔغريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ىػ(٘ٛٚالصلتاف ٧بمد بن الشاعر، )ت بعد 

 (ٙ٘ٔالقرآف)
 (ٖأسباب النزكؿ) الضرير )ا٠باعيل بن أٞبد( ٜٓٓٙ

ٙٓٔٓ 
(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٘ٗٔالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)متشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو  العارؼ نصر عبد السبلـ

 (ٜٕٓالقرآف)

ٙٓٔٔ 
العػػػبلؼ ٧بمػػػد بػػػن ا٥بػػػذيل بػػػن عبػػػد ا أبػػػو ا٥بػػػذيل ا٤بعتػػػػزيل، 

 ىػ(ٖٕ٘)ت 
(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٔٓٔمتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)

 (ٕٙٔالقرآف)

ٕٙٓٔ 
الفتاؿ ٧بمد بن ا٢بسن بن علػي، أبػو يعلػى االمػامي الشػيعي 

 النيسأبورم
 (ٜٖمعاين القرآف)

زيػػػػػاد بػػػػػن عبػػػػػد ا بػػػػػن منظػػػػػور  الفػػػػػراء أبػػػػػو زكريػػػػػا حيػػػػػٓب بػػػػػن ٖٔٓٙ
 ىػ ٕٚٓالديلمي، ا٤بتوَب ُب 

 (ٕٗعد اآلم)

 (ٖٗٔمعاين القرآف) ( ىٕٚٓالفراء حيٓب بن زياد بن عبد ا، أبو زكريا الديلمي ) ٗٔٓٙ
 (ٕٕٔرسم ا٤بصاحف) الفقيو حسْب بن علي الشوشاكم ٘ٔٓٙ
(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٚٙمتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ىػ(ٖٕٖٔالفريق اكاه باشا، كاف حيان ) ٙٔٓٙ



470 
 

 )اضقدم/اضرشم(  طحل وروده اضطؤضف م

 (ٕٙٔالقرآف)

الفػػػبلس عمػػػرك بػػػن علػػػي بػػػن ٕبػػػر، أبػػػو حفػػػص البػػػاىلي )ت  ٚٔٓٙ
 ىػ(ٜٕٗ

 (ٚٔٔالتفسّب با٤بأثور)

ٙٓٔٛ 
القػػػارم عبػػػد الػػػرحيم التػػػارايب البخػػػارم، )ت ُب القػػػرف الرابػػػع 

 عشر ا٥بجرم(
 (ٖ٘ٔالوقف كاالبتداء)

 (ٛأسباب النزكؿ) القارئ عبدالعزيز ا٠باعيل النيسابورم ٜٔٓٙ

ٕٙٓٓ 
القطػػػػاف موسػػػػى بػػػػن عبػػػػد الػػػػرٞبن بػػػػن حبيػػػػب، أبػػػػو االسػػػػود 

 ػ( ىٖٙٓ -ىػٕٖٕا٤بالكي )
 (ٖٓٔأحكاـ القرآف)

ٕٙٓٔ 
ا٤بفضػػػل بػػػن سػػػلمة بػػػن عاصػػػم، أبػػػو طالػػػب اللغػػػوم، الكػػػوُب 

 ( ىٜٕٓ)٫بو
(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٛٚمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)

(، ٛٓٔ(، غريػػػػػػػػب القػػػػػػػػرآف)ٔٙٔالقػػػػػػػػرآف)
 (ٕٓٛمشكل القرآف)

ا٤بقداد بػن عبػد ا بػن ٧بمػد بػن ا٢بسػْب بػن ٧بمػد السػيورم  ٕٕٓٙ
 ا٢بلي االسدم

 (ٚٓٗأحكاـ القرآف)

 (ٔٔأحكاـ القرآف) ا٤بّبزا ٧بمد االسَبابادم ٧بمد بن علي بن إبراىيم الفارسي ٖٕٓٙ

ٕٙٓٗ 
النحػػػػاس أبػػػػو جعفػػػػر أٞبػػػػد بػػػػن ٧بمػػػػد بػػػػن ا٠باعيػػػػل ا٤بػػػػرادم 

 ىػ(ٖٖٛا٤بصرم النحوم، )ت
(، إعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب ٜٜكا٤بنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػوخ)الناسػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ 

 (ٙ٘ٔ(، معاين القرآف)ٚٙالقرآف)

ٕٙٓ٘ 
ا٤بربد ٧بمد بن يزيد بن عبػد االكػرب أبػو العبػاس االزدم، )ت 

 ىػ(ٕٙٛ
(، األشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباه ٔٛإعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)

(، معػاين ٓ٘(، معػاين القػرآف)ٕٓكالنظائر)
 (ٖ٘ٔ(، معاين القرآف)٘ٓٔالقرآف)

 (ٕٙأسباب النزكؿ) ىػ ٜٔٙت ا٤بلك الصاحل ٧بمود بن ٧بمد األرتقي   ٕٙٓٙ
 (ٕٖمعاين القرآف) النقاش مصطفى العراقي ٕٚٓٙ

ٕٙٓٛ 
االدريسػػي أبػػو زيػػد عبػػد الػػرٞبن بػػن ادريػػس ا٢بسػػِب ا٤بنجػػرة، 

 ىػٜٚٔٔا٤بتوَب ُب 
 (ٜٜرسم ا٤بصاحف)

 (ٜٖٔأحكاـ القرآف) ىػ(ٖٜٜاالردبيلي أٞبد بن ٧بمد، االمامي الشيعي ) ٜٕٓٙ

الػػػػػػػدين يوسػػػػػػػف بػػػػػػػن ابػػػػػػػرىيم الشػػػػػػػافعي، االردبيلػػػػػػػي ٝبػػػػػػػاؿ  ٖٓٓٙ
 ىػ( ٜٜٚ)ت

 (ٜٗٔالناسخ كا٤بنسوخ)
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 (ٗٗٔالناسخ كا٤بنسوخ) االرموم عبد ا٤بلك بن إبراىيم االرموم ٖٔٓٙ

االركادم أٞبػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػن سػػػػػػػػػليماف األٞبػػػػػػػػػدم القػػػػػػػػػادرم، )ت  ٕٖٓٙ
 ىػ(ٕ٘ٚٔ

(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٙٔالناسػػػػػػػػػػػػػػػػػخ كا٤بنسػػػػػػػػػػػػػػػػػوخ)
 (  ٗٚٔالقرآف)

ٖٖٙٓ 
الػػػػػرٞبن الشػػػػػامي، )ت  االزدم سػػػػػعيد بػػػػػن بشػػػػػّب، أبػػػػػو عبػػػػػد

 ( ىػٛٙٔ
 (ٕٖٓالتفسّب با٤بأثور)

 (ٕ٘ٔغريب القرآف) ىػ(ٕاالزدم عبد الرٞبن بن ٧بمد الكوُب، )ؽ ٖٗٓٙ

ٖٙٓ٘ 
االزىػػػػػػرم أٞبػػػػػػد أبػػػػػػو النجػػػػػػا، أبػػػػػػو علػػػػػػي )كػػػػػػاف حيػػػػػػان قبػػػػػػل 

 ىػ(ٜٖٓٔ
 (ٖٗٔأحكاـ القرآف)

 (ٖٛٔغريب القرآف) ىػ(ٖٓٚٔاالزىرم ا٤بصرم فكرم ياسْب، )ت ٖٙٓٙ

ٖٙٓٚ 
 ٜ٘ٓاالزىػػرم خالػػد بػػن عبػػد ا بػػن ايب بكػػر زيػػن الػػدين، )

 ىػ(
 (ٜ٘إعراب القرآف)

 (ٜ٘مشكل القرآف) ىػ(ٖٕٙٔاالسَباباذم جعفر )٧بمد جعفر( ا٢بائرم )ت  ٖٛٓٙ

االسػػفراييِب عصػػاـ الػػدين إبػػراىيم بػػن ٧بمػػد بػػن عػػرب شػػاه،  ٜٖٓٙ
 ىػ(ٜ٘ٗ)ت 

 (ٖٔٔإعراب القرآف)

 (ٜمشكل القرآف) ىػ(ٜ٘ٔٔ)ت  االسقاطي أٞبد بن عمر، ٓٗٓٙ
 (ٖٗٔمشكل القرآف) ىػ(ٔ٘ٔٔاالسكدارم ٧بمد امْب بن ٧بمد ا٢بنفي، )ت  ٔٗٓٙ

االسػػػكندراين عبػػػد القػػػادر بػػػن ٧بمػػػد سػػػليم الكػػػيبلين الشػػػهّب  ٕٗٓٙ
 ىػ(ٕٖٙٔباالسكندراين )ت 

 (ٕٚٗاإلعجاز البياين)

ٖٙٓٗ 
االسػػكندرم عمػػر بػػن يوسػػف بػػن عبػػد ا، أبػػو علػػي سػػراج 

 ( ىٕٗٛالدين ا٤بالكي البسقلوين ) 
 (ٛٙمعاين القرآف)

ٙٓٗٗ 

االسػػػػكندرم عيسػػػػى بػػػػن سػػػػليماف بػػػػن عبػػػػد العزيػػػػز بػػػػن عبػػػػد 
الواحػػػػػػد بػػػػػػن سػػػػػػليماف اللخمػػػػػػي أبػػػػػػو القاسػػػػػػم موفػػػػػػق الػػػػػػدين 

 ىػ(ٜٕٙالشرشي  ٍب االسكندرم ا٤بقرم ا٤بالكي، )ت 

(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٗٔمتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)
(، ٙٓٔ(، رسػػػػػػػم ا٤بصػػػػػػػاحف)٘ٗالقػػػػػػػرآف)

(، غريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ٕٓكاالبتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء)الوقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 
 (ٔٛٔالقرآف)

االشػػعرم علػػي بػػن ا٠باعيػػل بػػن اسػػحاؽ أبػػو ا٢بسػػن االمػػاـ،  ٘ٗٓٙ
 ىػ(ٕٖٗ)ت 

(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٜٙمتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)
 (ٕٔٔالقرآف)
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 (ٜٔٔمشكل القرآف) االصفهاين ٙٗٓٙ

(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٓ٘متشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) االصفهاين ٧بمد بن عبد ا ٚٗٓٙ
 (ٖٛٔالقرآف)

ٙٓٗٛ 
الػدين أبػو القاسػم عبػد الػرٞبن بػن يوسػف بػن االصفوين ٪بم 

 ىػ( ٓ٘ٚإبراىيم القرشي الشافعي، )ت
 (ٗٚخواص القرآف)

ٜٙٓٗ 
االصػػمعي عبػػد ا٤بلػػك بػػن قريػػب بػػن عبػػد ا٤بلػػك، أبػػو سػػعيد 

 ىػ(ٕٙٔالباىلي، )ت
 (ٛٗٔغريب القرآف)

ٙٓ٘ٓ 
االقليشػي أٞبػد بػػن قاسػم بػػن عيسػى، أبػػو العبػاس االندلسػػي 

 ( ىٓٔٗ)
 (ٗٔ(، غريب القرآف)ٜٕالقرآف)معاين 

ٙٓ٘ٔ 
االكراشػػػػي سػػػػليماف بػػػػن السػػػػيد طػػػػو بػػػػن ايب العبػػػػاس ا٢بريثػػػػي 
ا٤بقػػػػػرم الشػػػػػافعي الشػػػػػهّب باالكراشػػػػػي ا٤بصػػػػػرم، تػػػػػوُب سػػػػػنة 

 ىػٜٜٔٔ

 (ٜٙخواص القرآف)

 (ٕٔٓغريب القرآف) ىػ(ٕٖٗٔااللوسي ٧بمود شكرم بن عبد ا، )ت  ٕ٘ٓٙ

ٖٙٓ٘ 
هبػػػػاء الػػػػدين االمػػػػامي االملػػػػي حيػػػػدر بػػػػن علػػػػي بػػػػن حيػػػػدر، 

 ىػ(ٕٛٚالشيعي ا٢بلي، )كاف حيان 
 (ٖ٘التفسّب با٤بأثور)

ٙٓ٘ٗ 
األمػػػّب الصػػػنعاين ٧بمػػػد بػػػن ا٠باعيػػػل بػػػن صػػػبلح الػػػػحسيِب، 

 ىػ(ٕٛٔٔ)ت
 (٘ٗغريب القرآف)

االمنػػػػػػاطي إبػػػػػػراىيم بػػػػػػن اسػػػػػػحاؽ أبػػػػػػو اسػػػػػػحاؽ النيسػػػػػػأبورم  ٘٘ٓٙ
 ( ىٖٖٓا٢بافظ، )ت

 (ٕٗٔالتفسّب با٤بأثور)

االكدين أبػػػػو سػػػػليماف داكد بػػػػن ٧بمػػػػد بػػػػن موسػػػػى بػػػػن ىػػػػركف  ٙ٘ٓٙ
 ىػ(ٕٖٓاالكدين )ت

 (ٓٓٔفضائل القرآف)

ٙٓ٘ٚ 
االكشػػػي علػػػي بػػػن عثمػػػاف بػػػن ٧بمػػػد أبػػػو ٧بمػػػد سػػػراج الػػػدين 

 ىػ(ٜٙ٘ا٢بنفي الفرغاين، )ت بعد 
(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٕٖٔمتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)

 (ٕٚٗالقرآف)
 (ٓٚٔالوقف كاالبتداء) االيذجي ٛ٘ٓٙ
 (ٜٖغريب القرآف) الباباين ٜ٘ٓٙ
 (ٜ٘أحكاـ القرآف)الباغػػػػػاين أٞبػػػػػد بػػػػػن علػػػػػي بػػػػػن أٞبػػػػػد، أبػػػػػو العبػػػػػاس ا٤بػػػػػالكي  ٓٙٓٙ
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 ىػ(ٔٓٗ -ىػٖٗ٘)
 (ٜ٘غريب القرآف) ىػ(ٖٓٓٔالباقاين نور الدين ٧بمود بن بركات ا٢بنفي، )ت  ٔٙٓٙ
 (ٖٕاألشباه كالنظائر) البامياين أبو ٧بمد علي بن القاسم البامياين ٕٙٓٙ
 (ٙٔٗاإلعجاز البياين) البببلكم ٖٙٓٙ

البجلػػػػي ا٢بسػػػػْب بػػػػن الفضػػػػل بػػػػن عمػػػػّب أبػػػػو علػػػػي الشػػػػيعي  ٗٙٓٙ
 ىػ(ٕٕٛالنيسأبورم، )ت 

 (ٙٗأمثاؿ القرآف)

ٙٓٙ٘ 
البحػػػػػػراين سػػػػػػليماف بػػػػػػن عبػػػػػػد ا السػػػػػػراكم ا٤بػػػػػػاحوزم، )ت 

 ىػ( ٕٔٔٔ
 (ٕٗإعراب القرآف)

ٙٓٙٙ 
الػودغّبم، ا٤بتػوَب البحراكم )أبو العبلء، ادريػس بػن عبػد ا 

 ىػ ُٕٚ٘ٔب 
 (ٜٔٔرسم ا٤بصاحف)

 (ٙغريب القرآف) البحياكم مصطفى بن أٞبد بن عبد الرٞبن ا٤براكشي ٚٙٓٙ
 (ٕٛٗأحكاـ القرآف) البخارم ىشاـ ٠بّب ٛٙٓٙ

ٜٙٓٙ 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز ٔٗٛاإلعجػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػاين) البدراكم عبد الوىاب زىراف

 (ٛ٘ٓٔ(، اإلعجاز البياين)ٔٙٗالعلمي)

ٙٓٚٓ 
الربجػػػي ٧بمػػػد بػػػن منصػػػور بػػػن ا٢بسػػػن أبػػػو سػػػهل العركضػػػي، 

 ىػ(ٛٛٗ)ت
 (ٕٔٔغريب القرآف)

الربز٪بػػي ٧بمػػد بػػن عبػػد الرسػػوؿ بػػن عبػػد السػػيد ا٢بسػػِب )ت  ٔٚٓٙ
 ىػ(ٖٓٔٔ

 (ٕٕٔإعراب القرآف)

ٕٙٓٚ 
الربكوم ٧بمد بن بّب علي بن اسكندر، ٧بيي الدين ا٤بؤيػدم 

 ىػ(ٜٔٛالركمي، )ت 
 (ٖٙإعراب القرآف)

 (ٕٛغريب القرآف) الربكسوم إبراىيم ٖٚٓٙ
 (ٜٔ٘التفسّب ا٤بوضوعي) البزدم ٗٚٓٙ
 (ٕٙٓغريب القرآف) البستاين ٧بمد بن طاىر البستاين ٘ٚٓٙ
 (ٖٛٔفضائل القرآف) ىػٓٙٛالبسكرم عيسى بن سبلمة بن عيسى، كاف حيان  ٙٚٓٙ

ٙٓٚٚ 
 البصركم ٧بمد بن خليل بن ٧بمد، أبو عبػد ا ٧بػب الػدين

 ىػ( ٜٛٛالشافعي، )ت ٫بو 
 (ٕٚإعراب القرآف)
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ٙٓٚٛ 
البعقلػػي أبػػو عبػػد ا ٧بمػػد بػػن إبػػراىيم بػػن عبػػد ا اعجلػػي 

 الولتيٍب
 (ٖٓٚرسم ا٤بصاحف)

البغػػػػػدادم عبػػػػػد القػػػػػاىر بػػػػػن طػػػػػاىر بػػػػػن ٧بمػػػػػد أبػػػػػو منصػػػػػور  ٜٚٓٙ
 ىػ(ٜٕٗالشافعي التميمي االسفراييِب، )ت

(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٛٔمتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)
 (ٔٓٔلناسخ كا٤بنسوخ)(، اٛٗالقرآف)

البغػػوم حسػػْب بػػن مسػػعود بػػن ٧بمػػد، أبػػو ٧بمػػد ٧بيػػي السػػنة  ٓٛٓٙ
 ( ىٙٔ٘الشافعي، )ت 

 (ٖٖٓالتفسّب با٤بأثور)

 (ٖٛٔٔاإلعجاز البياين) البقاعي ٔٛٓٙ

ٕٙٓٛ 
البكرم عبلء الػدين أبػو ا٢بسػن علػي بػن جػبلؿ الػدين ٧بمػد 

 ىػ(ٕٜ٘البكرم الصديقي )ت 
 (ٚٚمعاين القرآف)

الػبكرم ٧بمػد بػن ٧بمػد بػن عبػد الػرٞبن، أبوا٢بسػن الشػافعي  ٖٛٓٙ
 ( ىٕٜ٘الصديقي )

 (ٕٗمعاين القرآف)

 (٘ٙٔغريب القرآف) ىػ(ٕٕٖالبلخي أٞبد بن سهل أبو زيد، )ت ٗٛٓٙ

ٙٓٛ٘ 
البلقيػػػِب عمػػػر بػػػن رسػػػبلف بػػػن نصػػػّب، سػػػراج الػػػدين الكنػػػاين، 

 ىػ( ٘ٓٛ)ت 
 (ٗإعراب القرآف)

 (ٛ٘معاين القرآف) ىػ(ٖٙٙبن علي بن ٧بمد البلنسي )ت  البلنسي ٧بمد بن ٙٛٓٙ

ٙٓٛٚ 
البلػػوطي منػػذر بػػن سػػعيد بػػن عبػػد ا، أبػػو ا٢بكػػم الظػػاىرم 

 ػ( ىٖ٘٘ -ىػٖٕٚالقرطيب )
 (ٗ٘ٔأحكاـ القرآف)

ٙٓٛٛ 
البوريِب ا٢بسن بػن ٧بمػد بػن ٧بمػد بػن حسػن الصػفورم بػدر 

 ىػ( ٕٗٓٔالدين الشافعي، )ت 
 (ٓٙٔإعراب القرآف)

ٜٙٓٛ 
البػػػوزدم أبػػػو العبػػػاس أٞبػػػد بػػػن ٧بمػػػد بػػػن عثمػػػاف، عػػػاش ُب 

 ىػ ٔٔالقرف 
 (ٜٛٔرسم ا٤بصاحف)

البوصػػّبل أبػػو القاسػػم ىبػػة ا بػػن علػػي بػػن ثابػػت االنصػػارم  ٜٓٓٙ
 ىػ(ٜٛ٘ا٣بزرجي، )ت

 (ٖٕٙالناسخ كا٤بنسوخ)

ٜٙٓٔ 
البػػػوين أٞبػػػد بػػػن علػػػي بػػػن يوسػػػف، أبػػػو العبػػػاس تقػػػي الػػػدين 

 ( ىٕٕٙالقرشي )ت 
 (ٖ٘ٔين القرآف)معا

 (ٜٕٚإعراب القرآف)البيلػػوين ٧بمػػد بػػن فػػتح ا بػػن ٧بمػػود أبػػو ا٥بػػدل االنصػػارم،  ٕٜٓٙ
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 ىػ(ٙٛٓٔ)ت 

البيهقػػي ٧بمػػد بػػن منصػػور بػػن ٧بمػػد، أبػػو عبػػد ا الشػػافعي  ٖٜٓٙ
 ( ىٜٖٙالنيسأبورم )كاف حيان 

 (٘ٙمعاين القرآف)

ٜٙٓٗ 
الشػػػػػافعي البيػػػػػومي أبػػػػػو عياشػػػػػة ٧بمػػػػػد بػػػػػن ٧بمػػػػػد بػػػػػن علػػػػػي 

 ىػ(ٖٖ٘ٔالدمنهورم، )ت
 (ٕٛغريب القرآف)

ٜٙٓ٘ 
التربيػػزم حيػػٓب بػػن علػػي بػػن ٧بمػػد ا٣بطيػػب التربيػػزم الشػػيباين 

 ىػ(ٕٓ٘أبو زكريا، )ت 
 (ٜٕ٘إعراب القرآف)

 (ٗٓٔغريب القرآف) ىػ(٘٘٘التدمّبم أبو العباس أٞبد بن عبد ا١بليل، )ت ٜٙٓٙ

أبػو ا٢بسػن عػبلء الػدين الَبكماين علي بن عثماف بن إبراىيم  ٜٚٓٙ
 ىػ(ٓ٘ٚا٢بنفي ا٤بارديِب، )ت

 (ٙٔغريب القرآف)

 (ٕٔغريب القرآف) ىػ(ٕٔٛالتسَبم نصر ا بن أٞبد بن عمر، )ت ٜٛٓٙ
 (ٖٖٖرسم ا٤بصاحف) التسويل ٜٜٓٙ

(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٗٙٔإعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) التسيورم أبو ٧بمد ا٤بقرئ ٓٓٔٙ
 (ٕٚالقرآف)

ٙٔٓٔ 
ا٤بتػػوَب ُب اكؿ القػػػرف الثػػػاين عشػػػر التشػػيٍب ٧بمػػػد بػػػن انبوجػػػا، 

 ا٥بجرم
 (ٗٛغريب القرآف)

ٕٙٔٓ 
التفتػػػازاين مسػػػعود بػػػن عمػػػر بػػػن عبػػػد ا سػػػعد الػػػدين، )ت 

 ىػ( ٖٜٚ
 (٘٘إعراب القرآف)

ٖٙٔٓ 
التميمػػي أبػػو عبػػد ا ٧بمػػد بػػن أٞبػػد بػػن سػػعيد أبػػو عبػػد ا 

 ىػ( ٜٖٓا٢بكيم، )ت ٫بو 
 (ٓٓٔإعراب القرآف)

 (ٕٓٗالوقف كاالبتداء) الراجحي ا٥بامشيالتهامي  ٗٓٔٙ
 (ٜٙٗاإلعجاز البياين) التهانوم ٘ٓٔٙ
 (ٕٚ٘إعراب القرآف) ىػ(ٕٚٔٔالتواٌب عبد الرٞبن بن عمر، )كاف حيان سنة  ٙٓٔٙ

التوحيػػدم علػػي بػػن ٧بمػػد بػػن العبػػاس، أبػػو حيػػاف التوحيػػدم  ٚٓٔٙ
 ىػ( ٓٓٗ)ت ٫بو 

 (ٛٚٔمعاين القرآف)

 (ٕٕٚمشكل القرآف) ىػ(ٙٙٙبن كحيد، )ت بعد التوقاٌب ٧بمد  ٛٓٔٙ
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 (ٖٕٓإعراب القرآف) ىػ( ٜٕٗٔالتّبكم عبد ا بن ٧بمد كاتب زاده، )ت  ٜٓٔٙ

الثعػػػاليب عبػػػد الػػػرٞبن بػػػن ٧بمػػػد بػػػن ٨بلػػػوؼ أبػػػو زيػػػد ا٤بػػػالكي  ٓٔٔٙ
 ىػ(٘ٚٛا١بزائرم، )ت 

 (ٙ٘ٔ(، إعراب القرآف)ٖٜغريب القرآف)

ٙٔٔٔ 
إبػػراىيم، أبػػو اسػػحاؽ الشػػػافعي، الثعلػػيب أٞبػػد بػػن ٧بمػػد بػػػن 

 ػ( ىٕٚٗ)ت
 (ٔٗالتفسّب با٤بأثور)

 (ٜٕٔالتفسّب با٤بأثور) ( ىٜٕٕالثقفي عبد الغِب بن سعيد ادث، )ت  ٕٔٔٙ

ٖٙٔٔ 
ا١بػػػػػاحظ عمػػػػػرك بػػػػػن ٕبػػػػػر بػػػػػن ٧ببػػػػػوب الكنػػػػػاين أبػػػػػو عثمػػػػػاف 
البصػػػػػرم االمػػػػػاـ اللغػػػػػوم ا٤بعػػػػػركؼ با١بػػػػػاحظ تلميػػػػػذ النظػػػػػاـ 

 ىػ(ٕ٘٘البلخي، )ت 

(، معػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين ٗ٘ٔمناسػػػػػػػػػػػػػػػػػػبات القػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)
 (ٔٗٔالقرآف)

 (ٗٔٔمعاين القرآف) ىػ(ٖٙٔٔا١باكم ٧بمد بن عمر بن نورم ا١باكم )ت ٗٔٔٙ

الػجبائي ٧بمد بػن عبػد الوىػاب بػن سػبلـ أبػو علػي ا٤بعتػػزيل،  ٘ٔٔٙ
 ىػ(ٖٖٓ)ت 

(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٛٓٔمتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)
 (ٖٕٕالقرآف)

 (ٖٖغريب القرآف) ىػ(ٔٚٗ)تا١برجاين عبد القاىر بن عبد الرٞبن،  ٙٔٔٙ

ٙٔٔٚ 
الػػػػجريرم ابػػػاف بػػػن تغلػػػب بػػػن ربػػػاح، أبػػػو سػػػعيد الكػػػوُب )ت 

 ( ىٔٗٔ
 (ٗٗٔمعاين القرآف)

ا١بريػػرم ابػػاف بػػن تغلػػب بػػن ربػػاح البكػػرم أبػػو سػػعيد القػػارئ،  ٛٔٔٙ
 ىػ(ٔٗٔ)ت

 (ٕٕٔغريب القرآف)

ٜٙٔٔ 
ا١بزائرم أبو بكػر جػابر بػن موسػى بػن عبػد القػادر، أبػو عبػد 

 الرٞبن
 (ٜ٘التفسّب با٤بأثور)

 (ٕٙٗغريب القرآف) ا١بزائرم ٧بمد الطاىر بالقاسم التليلي ا١بزائرم ٕٓٔٙ
 (ٖٓٗاإلعجاز البياين) ا١بزرم االندلسي ٕٔٔٙ
 (ٕٜٗالتفسّب ا٤بوضوعي) ا١بزكيل األمْب ا١بزكيل ٕٕٔٙ
 (ٖ٘القراءات) ا١بزكيل األمْب معلى ٧بمد ٖٕٔٙ

الرٞبن بػن عبػد ا بػن ٧بمػد أبػو زيػد ا١بشتيمي ا١بزكيل عبد  ٕٗٔٙ
 السوسي

 (٘ٚإعراب القرآف)

 (ٖٕ٘غريب القرآف)ا١بػػػبلؿ البغػػػػدادم نصػػػػر ا بػػػػن أٞبػػػػد بػػػػن ٧بمػػػػد أبػػػػو الفػػػػتح  ٕ٘ٔٙ
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 ىػ(ٕٔٛا٢بنبلي التسَبم،)ت 

ا١بمحػػػي ٧بمػػػد بػػػن سػػػبلـ بػػػن عبيػػػد ا أبػػػو عبػػػد ا، )ت  ٕٙٔٙ
 ىػ(ٖٕٔ

 (ٓ٘ٔغريب القرآف)

ٕٙٔٚ 
ا٠باعيػػػػػػل بػػػػػػن اسػػػػػػحاؽ بػػػػػػن ا٠باعيػػػػػػل االزدم، الػػػػػػػجهضمي 

 ( ىٕٕٛأبواسحاؽ ا٤بالكي ) 
(، أحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ٗ٘ٔمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)

 (ٕٛٚ(، إعراب القرآف)ٜٚالقرآف)

ٕٙٔٛ 
ا١بيلػػي عبػػد الكػػرمي بػػن إبػػراىيم بػػن عبػػد الكػػرمي قطػػب الػػدين 

 ىػ(ٕٖٛالصوُب، )
(، متشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو ٘ٙٔمشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)

 (ٜٙالقرآف)
 (ٗ٘القراءات) ا١بيلي علي أٞبد ببلؿ ٜٕٔٙ
 (ٕٓغريب القرآف) ا٢ببشي حسن بن صاحل بن عمر ا٢ببشي ٖٓٔٙ
 (ٖٗاألشباه كالنظائر) ا٢بجازم عبد ا بن ىاركف ٖٔٔٙ

ٖٕٙٔ 
ا٢بجػػوم ٧بمػػد بػػن ا٢بسػػن بػػن العػػريب ا٤بػػالكي الثعػػاليب، )ت 

 ىػ(ٖٙٚٔ
 (ٕ٘ٚالتفسّب با٤بأثور)

 (ٕٔ٘مشكل القرآف) ىػ(ُٙب ؽ ا٢بدادم أٞبد بن ٧بمد بن ٞبداف ا٢بداد، )ت  ٖٖٔٙ

ٖٙٔٗ 
ا٢بديدم الطّب مصطفى بن ٧بمػد الشػافعي ا٤بفسػر ا٤بصػرم، 

 ىػ(ٜٓٗٔ)ت 
 (ٜٓٔغريب القرآف)

ٖٙٔ٘ 
ا٢بػػريب إبػػػراىيم بػػن اسػػػحاؽ بػػن بشػػػّب، أبػػو اسػػػحاؽ ا٢بنبلػػػي 

 ( ىػٕ٘ٛالبغدادم، )ت 
 (ٕٕٔالتفسّب با٤بأثور)

 (٘ٔٓٔا٤بوضوعي)التفسّب  ا٢بسيِب أبو فرحة ٖٙٔٙ
 (ٗٚٔٔالتفسّب ا٤بوضوعي) ا٢بسيِب شعباف ا٤بهدم ٖٚٔٙ
 (ٖ٘غريب القرآف) ا٢بشيمي أبو بكر ٖٛٔٙ

ا٢بكػػػػيم الَبمػػػػذم ٧بمػػػػد بػػػػن علػػػػي بػػػػن ا٢بسػػػػن أبػػػػو عبػػػػد ا  ٜٖٔٙ
 ( ىػٕٖٓالصوُب، )٫بو

(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٖ٘أمثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)
 (ٓٔ(، األشباه كالنظائر)ٕٚ٘القرآف)

ا٤بظفػػػػر ٧بمػػػد بػػػػن اسػػػعد بػػػن ٧بمػػػػد بػػػن نصػػػػر ا٢بكيمػػػي أبػػػو  ٓٗٔٙ
 ىػ(ٚٙ٘العراقي ا٢بنفي ت )

 (ٕٚأسباب النزكؿ)

 (ٜٖٓالتفسّب با٤بأثور) ىػ(ٕٕ٘ٔا٢بليب خليل بن عبد اسن )كاف حيان  ٔٗٔٙ
(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٙٔٔمتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)ا٢بلػػػػػػي ٧بمػػػػػػد علػػػػػػي بػػػػػػن عيسػػػػػػى بػػػػػػن ٞبػػػػػػد النجفػػػػػػي، )ت  ٕٗٔٙ
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 (ٕٖٕالقرآف) ىػ(ٖ٘ٛٔ
 (ٔإعراب القرآف) عبد الكرمي بن ٧بمد بن عبد العزيزا٢بمركين  ٖٗٔٙ
 (ٕٔٗغريب القرآف) ا٢بمصي ٧بمد بن حسن ٗٗٔٙ
 (ٕٔٓإعراب القرآف) ا٢بمّبم أبو حفص عمر بن ايب عثماف ٘ٗٔٙ

ا٢بمػػػػػػّبم نشػػػػػػواف بػػػػػػن سػػػػػػعيد أبػػػػػػو سػػػػػػعيد اجملتهػػػػػػد اليمػػػػػػِب،  ٙٗٔٙ
 ىػ(ٖٚ٘)ت

 (ٖٚٔغريب القرآف)

 (ٕ٘رسم ا٤بصاحف) ا٢بنبلي ٚٗٔٙ

ٙٔٗٛ 
ا٢بوُب علي بػن إبػراىيم بػن سػعيد بػن يوسػف ا٢بػوُب ا٤بصػرم 

 ىػ( ٖٓٗالنحوم أبو ا٢بسن، )ت 
 (ٕٜإعراب القرآف)

ٜٙٔٗ 
ا٢بيػػدرم صػػبغة ا بػػن إبػػراىيم بػػن ا٢بسػػْب ابػػادم الصػػفوم، 

 ىػ(ٚٛٔٔ)
 (ٚٙٔإعراب القرآف)

ا٢بيػػػػػػػدرم علػػػػػػػي تقػػػػػػػي بػػػػػػػن أٞبػػػػػػػد االمػػػػػػػامي الشػػػػػػػيعي، )ت  ٓ٘ٔٙ
 ( ىػٖٓٗٔ

 (ٜٖالقرآف)أمثاؿ 

ٙٔ٘ٔ 
ا٢بػػػػّبم ا٠باعيػػػػل بػػػػن أٞبػػػػد بػػػػن عبػػػػد ا، أبػػػػو عبػػػػد الػػػػرٞبن 

 الشافعي النيسأبورم الضرير
 (ٖ٘األشباه كالنظائر)

ٕٙٔ٘ 
ا٣بادمي أبو سعيد ٧بمػد بػن ٧بمػد بػن مصػطفى بػن عثمػاف، 

 ىػ(ٙٚٔٔ)ت
 (ٗٙفضائل القرآف)

 (ٕٚ٘القرآف)أحكاـ  ىػ(ٙٛٔٔا٣بادمي أٞبد بن ٧بمد )كاف حيان  ٖ٘ٔٙ

ٙٔ٘ٗ 
الػػػػػػػخراساين عطػػػػػػاء بػػػػػػن ايب مسػػػػػػلم )ميسػػػػػػرة(، أبػػػػػػو عثمػػػػػػاف 

 ( ىٖ٘ٔالبلخي، )ت 
 (ٕٚٔالتفسّب با٤بأثور)

ٙٔ٘٘ 
الػػػخرُب أٞبػػػد بػػػن ا٤ببػػػارؾ بػػػن نوفػػػل، أبػػػو العبػػػاس تقػػػي الػػػدين 

 ػ( ىٗٙٙالشافعي النصيب ا٤بقرئ )ت
 (ٜٛأحكاـ القرآف)

 (ٖٔٚالبياين)اإلعجاز  ا٣بطايب، كا١برجاين ٙ٘ٔٙ

ا٣بطيػػػػب االسػػػػكاُب ٧بمػػػػد بػػػػن عبػػػػد ا أبػػػػو عبػػػػد ا، )ت  ٚ٘ٔٙ
 ىػ(ٕٓٗ

(،مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٖٚمتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)
 (ٜٓٔالقرآف)

 (ٖٚٔغريب القرآف)ا٣بطيب التربيزم حيٓب بػن علػي بػن ٧بمػد أبػو زكريػا الشػيباين،  ٛ٘ٔٙ
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 ىػ(ٕٓ٘)ت 

الػدين الػخويي ٧بمد بن أٞبد بن خليػل أبػو عبػد ا شػهاب  ٜ٘ٔٙ
 ىػ(ٖٜٙالشافعي، )ت 

(، ٜٛ(، معػػاين القػػرآف)ٜٚمتشػػابو القػػرآف)
 (ٜٛٔمشكل القرآف)

 (ٚ(، األشباه كالنظائر)ٜ٘غريب القرآف) ىػ(ٛٚٗالدامغاين ٧بمد بن علي بن ٧بمد ا٢بنفي )ت  ٓٙٔٙ

ٙٔٙٔ 
الػػػدماميِب أٞبػػػد بػػػن عبػػػد الرضػػػا، مهػػػذب الػػػدين )كػػػاف حيػػػان 

 ( ىٛٛٓٔ
 (ٕٛمعاين القرآف)

 (ٗٛٔالناسخ كا٤بنسوخ) الدمشقي عبد الرٞبن بن ٧بمد الدمشقي ٕٙٔٙ
 (ٜٛٔإعراب القرآف) ىػ(ٕٛٛٔالدمنهورم ٧بمد بن ٧بمد الدمنهورم، )ت  ٖٙٔٙ

ٙٔٙٗ 
الدىلوم أٞبد بن عبد الرحيم بن كجيو الدين ا٤بعركؼ بشػاه 

 ىػ(ٙٚٔٔكيل ا الدىلوم، )ت 
 (ٛ٘قواعد التفسّب كأصولو)

 (٘ٛٔأحكاـ القرآف) ىػ٧ٕٔبمد امْب من علماء القرف الدىلوم  ٘ٙٔٙ

الػػديريِب عبػػد العزيػػز بػػن أٞبػػد بػػن سػػعيد أبػػو ٧بمػػد عػػز الػػدين  ٙٙٔٙ
 ىػ(ٜٗٙالشافعي، )ت 

 (ٖٙ(، غريب القرآف)ٛٙمشكل القرآف)

ٙٔٙٚ 
الػػػػػػػػػذىيب مصػػػػػػػػػطفى بػػػػػػػػػن حنفػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػن حسػػػػػػػػػن الشػػػػػػػػػافعي، 

 ىػ(ٕٓٛٔ)ت
 (ٚ٘غريب القرآف)

ٙٔٙٛ 
عػػوض ا٤بصػػرم االزىػػرم، )ت بعػػد الراجحػػي عبػػد الغػػِب بػػن 

 ىػ(ٔٓٗٔ
(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٛٔٔمتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)

 (ٖٖٕالقرآف)
 (ٕٖٔمقاالت عن ا٤بصاحف) الراجي التهامي ا٥بامشي ٜٙٔٙ
 (ٗٗٔالتفسّب ا٤بوضوعي) الرازم ٓٚٔٙ
 (ٓ٘أحكاـ القرآف) الرازم ٔٚٔٙ

الػػػػرازم علػػػػي بػػػػن ا٢بسػػػػْب بػػػػن ا١بنيػػػػد أبػػػػو ا٢بسػػػػن ا٤بػػػػالكي،  ٕٚٔٙ
 ػ( ىٜٕٔ)ت

 (ٓٔأمثاؿ القرآف)

ٖٙٔٚ 
الػػرازم ٧بمػػد بػػن ايب بكػػر بػػن عبػػد القػػادر، أبػػو عبػػدا زيػػن 

 ىػ(ٙٙٙالدين ا٢بنفي، )ت بعد 
(، ٔٔ(، متشػابو القػرآف)ٚٗغريب القػرآف)

(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٕٖمشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)
 (ٔٔ(، غريب القرآف)ٖٕٚالقرآف)

(، غريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ٕٓٔمشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)الراغػػػػػػب االصػػػػػػفهاين ا٢بسػػػػػػْب بػػػػػػن ٧بمػػػػػػد بػػػػػػن ا٤بفضػػػػػػل أبػػػػػػو  ٗٚٔٙ



480 
 

 )اضقدم/اضرشم(  طحل وروده اضطؤضف م

(، ٖ٘(، متشػػػػػػػػػابو القػػػػػػػػػرآف)ٖٕٙالقػػػػػػػػػرآف) ىػ(ٕٓ٘)تالقاسم، 
(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٖٙمتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)

 (ٛٓٔالقرآف)

ٙٔٚ٘ 
الرافعػػػي عبػػػد الكػػػرمي بػػػن ٧بمػػػد بػػػن عبػػػد الكػػػرمي، أبػػػو القاسػػػم 

 ( ىػٖٕٙاماـ الدين الشافعي، )ت 
 (ٜٔالتفسّب با٤بأثور)

 (ٕٗمشكل القرآف) ىػ(ٖٔ٘ٔالراكم السيد داكد، )كاف حيان  ٙٚٔٙ
 (ٔٛأحكاـ القرآف) الراكم عبد ا١ببار ٚٚٔٙ

ٙٔٚٛ 
الرجراجػػي ا٢بسػػْب بػػن علػػي بػػن طلحػػة السػػمبليل، تػػوُب سػػنة 

 ـٜٗٗٔ -ىػٜٜٛ
 (ٖٚرسم ا٤بصاحف)

 (ٖ٘ٔالناسخ كا٤بنسوخ) ىػ(ٕٙٗالرسي القاسم بن إبراىيم بن ا٠باعيل الرسي، )ت  ٜٚٔٙ

(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٜٓٔمتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ىػ(ٗقبل ؽ -الرشيدم علي بن القاسم )ت  ٓٛٔٙ
 (ٕٕٗالقرآف)

 (ٖٗ٘القراءات) الرضي بن عبد الرٞبن السجلماسي ٔٛٔٙ

ٕٙٔٛ 
الرفاعي ٧بمد بن ايب القاسػم بػن إبػراىيم الشػافعي، )ت بعػد 

 ىػ(ٖٜٙ
 (ٛٗغريب القرآف)

 (ٕٔٓمناىج ا٤بفسرين) الرفاعي ٧بمد عبيد ٖٛٔٙ
 (ٕٚٗالعلمي)اإلعجاز  الركايب ٗٛٔٙ
 (ٜٚغريب القرآف) الركمي ٧بمد سعيد بن بّب عثماف ا٢بنفي ٘ٛٔٙ

الرؤاسػػػػي ٧بمػػػػد بػػػػن حسػػػػن بػػػػن ايب سػػػػارة، أبػػػػوجعفر النيلػػػػي  ٙٛٔٙ
 ( ىٚٛٔ)

 (ٓٙٔمعاين القرآف)

ٙٔٛٚ 
الرياضي إبراىيم بن أٞبد الشيباين أبو اليسػر البغػدادم، )ت 

 ىػ(ٜٕٛ
(، إعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب ٖ٘ٔمشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)

 (ٓٚمعاين القرآف) (،ٕٓٔالقرآف)

ٙٔٛٛ 
الزجػػػاجي أبػػػو القاسػػػم عبػػػد الػػػرٞبن بػػػن اسػػػحاؽ النهاكنػػػدم 

 ىػ( ٖٖٚالنحوم، )ت 
(، إعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب ٖٓمشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)

 (ٛٔٔالقرآف)

ٜٙٔٛ 
(، رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ٜٕٗرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ا٤بصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحف) ىػ( ٕٚٓٔالزرىوين علي بن إبراىيم بن ا٢بسن الَبكايل ت )

 (ٖٜٕا٤بصاحف)
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 (ٕٔقواعد التفسّب كأصولو) ىػ(ٖٓٗٔعلي بن ٧بمد، )ت الز٪باين ٧بمد حسن بن قنرب  ٜٓٔٙ
 (ٖٙٔالناسخ كا٤بنسوخ) ىػ(ٖٓٚالزىركم ٧بمد بن أٞبد الزىركم، )ت  ٜٔٔٙ

ٜٕٙٔ 
الػػزكرم ٝبػػاؿ الػػدين أبػػو القاسػػم عبػػد الػػرٞبن بػػن عيسػػى بػػن 

 ا٢بسن البغدادم
 (ٕٕ٘الناسخ كا٤بنسوخ)

 (ٙٙٛالتفسّب ا٤بوضوعي) الساسي حسناكم ٖٜٔٙ

السػجاعي أٞبػػد بػػن أٞبػد بػػن ٧بمػػد، شػهاب الػػدين االزىػػرم  ٜٗٔٙ
 ىػ(ٜٚٔٔالشافعي، )ت 

 (ٗٛٔإعراب القرآف)

 (ٗٔٔغريب القرآف) ىػ(ٓٙ٘السجاكندم ٧بمد بن طيفور، )ت  ٜ٘ٔٙ

ٜٙٔٙ 
السجستاين سهل بػن ٧بمػد عثمػاف ا١بشػمي أبػو حػاًب، )ت 

 ىػ(ٕ٘٘ىػ اك ٕٓ٘ىػ اك ٕٛٗ
 (ٚٚإعراب القرآف)

ٜٙٔٚ 
السجسػػتاين ٧بمػػد بػػن عزيػػز أبػػو بكػػر ا٢بنبلػػي العزيػػزم، )ت 

 ىػ(ٖٖٓ
 (ٕٓ٘غريب القرآف)

السجلماسػػػي ٧بمػػػد بػػػن خليفػػػة بػػػن شػػػعيب، ا٤بتػػػوَب ُب ٫بػػػو  ٜٛٔٙ
 ىػٕ٘ٛ

 (ٕٔٔرسم ا٤بصاحف)

ٜٜٙٔ 
السحيمي أٞبد بػن ٧بمػد بػن علػي )موفػق الػدين( الشػافعي، 

 ىػ(ٛٚٔٔ)ت 
 (ٕٔغريب القرآف)

ٕٙٓٓ 
(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٙٙمتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ىػ(ٖٗٙالسخاكم )ت 

 (ٓٙٔالقرآف)

ٕٙٓٔ 
السػػػخاكم علػػػم الػػػدين أبػػػو ا٢بسػػػن علػػػي بػػػن ٧بمػػػد بػػػن عبػػػد 

 ىػ(ٖٗٙالصمد ا٤بصرم الشافعي، )ت
 (ٛٔالناسخ كا٤بنسوخ)

السدكسي مؤرج بن عمرك بن ا٢بارث، أبو فيد البصػرم )ت  ٕٕٓٙ
 ( ىٜ٘ٔ

 (ٙٗٔمعاين القرآف)

ٕٖٙٓ 
بػػػن عبػػػد الػػػرٞبن بػػػن ايب كرديػػػة، أبػػػو السػػػدم الكبػػػّب ا٠باعيػػػل 

 ( ى٧ٕٔٛبمد، )ت 
 (ٓٛالتفسّب با٤بأثور)

ٕٙٓٗ 
السرقسػػطي أبػػو طػػاىر ا٠باعيػػل بػػن خلػػف بػػن ظػػافر بػػن عبػػد 
ا بػػػػػن سػػػػػعيد بػػػػػن عمػػػػػراف العقيلػػػػػي االنصػػػػػارم السرقسػػػػػطي 

 (ٖ٘ٔرسم ا٤بصاحف)
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 ىػٖٕٙاالندلسي ا٤بالكي النحوم، كتوُب سنة 
 (ٓٛإعراب القرآف) السعايل ٕ٘ٓٙ
 (٘ٔغريب القرآف) السعدم بدر الدين بن ا٢بسْب ٕٙٓٙ
 (ٔٚٙاإلعجاز البياين) السعدية عزيزم ٕٚٓٙ

السػػػعيدم ٧بمػػػد بػػػن بركػػػات بػػػن ىبلؿ،أبػػػو عبػػػد ا ا٤بصػػػرم  ٕٛٓٙ
 ىػ(ٕٓ٘)

 (٘ٛمعاين القرآف)

 (ٜٕٕإعراب القرآف) ىػ(ٜٕٖٔالسكرم عبد ا بن دركيش الركايب، )ت  ٜٕٓٙ

ٕٙٔٓ 
السػػػكوين ا٠باعيػػػل بػػػن مسػػػلم بػػػن زيػػػاد اك ابػػػن ايب زيػػػاد )ت 

 ( ىػ٫ٕٓٓبو 
 (ٕ٘ٔالتفسّب با٤بأثور)

ٕٙٔٔ 
السػػػبلمي ٧بمػػػد بػػػن ناصػػػر بػػػن ٧بمػػػد ا٢بنبلػػػي البغػػػدادم أبػػػو 

 ىػ(ٓ٘٘الفضل، )ت
 (ٙٚغريب القرآف)

 (ٕٙٔالناسخ كا٤بنسوخ) ىػ(ٖٛٗالسلفي أبو طاىر ٧بمد بن أٞبد االصبهاين، )ت ٕٕٔٙ

ٕٖٙٔ 
السػػػلفي أٞبػػػد بػػػن ٧بمػػػد بػػػن سػػػلفة أبػػػو طػػػاىر صػػػدر الػػػدين 

 ىػ(ٙٚ٘االصفهاين، )ت
 (ٓٓٔغريب القرآف)

 (ٕ٘معاين القرآف) ( ىٜالسلماسي ٧بمد بن سعيد بن إبراىيم السعيدم )ؽ  ٕٗٔٙ

السػػػػلمي ٧بمػػػػد بػػػػن ا٢بسػػػػْب بػػػػن ٧بمػػػػد بػػػػن موسػػػػى االزدم  ٕ٘ٔٙ
 ىػ(ٕٔٗالنيسأبورم أبو عبد الرٞبن، )ت 

 (ٙٔالقرآف)أمثاؿ 

 (ٖٛرسم ا٤بصاحف) ىػ( ٓٛٚالسمرقندم ٧بمد بن ٧بمود بن ٧بمد، ت )٫بو  ٕٙٔٙ

ٕٙٔٚ 
السػػمرقندم نصػػر بػػن ٧بمػػد بػػن أٞبػػد أبػػو الليػػث امػػاـ ا٥بػػدل 

 ـ(ٖٜٛالػحنفي، )ت 
 (ٚ٘ٔالتفسّب با٤بأثور)

ٕٙٔٛ 
السػػػػمعاين عبػػػػد الكػػػػرمي بػػػػن ايب بكػػػػر ٧بمػػػػد بػػػػن ا٤بنصػػػػور بػػػػن 

الػدين أبػو سػعد ا٤بػركزم الشػافعي،  ٧بمػد بػن عبػد ا١ببػار تػاج
 ىػ( ٕٙ٘)ت 

 (ٕٔ(، معاين القرآف)ٕٚفضائل القرآف)

 (ٓٓٓٔالقراءات) السمنودم ٜٕٔٙ

ٕٕٙٓ 
السػػػػػمْب ا٢بلػػػػػيب أٞبػػػػػد بػػػػػن يوسػػػػػف بػػػػػن عبػػػػػد الػػػػػدائم، )ت 

 ىػ(ٙ٘ٚ
(، غريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ٖٛٔإعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)

 (ٓٛ(، معاين القرآف)ٓٔٔالقرآف)
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ٕٕٙٔ 
الػػػػػػػػػػحنفي ا٤بػػػػػػػػػػدين، السػػػػػػػػػندم ٧بمػػػػػػػػػد حيػػػػػػػػػػاة بػػػػػػػػػن إبػػػػػػػػػػراىيم 

 ىػ(ٖٙٔٔ)ت
 (ٔٔمشكل القرآف)

 (ٕٛ٘التفسّب ا٤بوضوعي) السِب حسن النجومي ٕٕٕٙ

ٕٕٖٙ 
السػػػػهيلي عبػػػػد الػػػػرٞبن بػػػػن عبػػػػد ا بػػػػن أٞبػػػػد أبػػػػو القاسػػػػم 

 ىػ( ٔٛ٘ا٣بثعمي االندلسي، ا٤بالكي)ت
(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٕٙمتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)

 (ٜٗ(، غريب القرآف)ٕٙالقرآف)

ٕٕٙٗ 
٧بمػد بػن سػعيد بػن ٧بمػد بػن حيػٓب بػن  السوسي أبو عبػد ا

 ىػٜٛٓٔأٞبد، ا٤بتوَب ُب 
 (ٕٖ٘رسم ا٤بصاحف)

 (ٛٙٔإعراب القرآف) ىػ(ٗٚٔٔالسويدم عبد ا بن حسْب بن مرعي، )ت ٕٕ٘ٙ

السيواسي عبد االحد النورم بن مصطفى بن ا٠باعيل اكحػد  ٕٕٙٙ
 ىػ(ٔٙٓٔالدين ا٣بلوٌب، )ت 

 (ٓٓٔمشكل القرآف)

   = عبد الرٞبن بن ايب بكرالسيوطي  ٕٕٚٙ

ٕٕٙٛ 
الشاذيل أبو ا٢بسن على بػن عبػد ا بػن عبػد ا١ببػار ا٢بسػِب 

 ىػ(ٙ٘ٙاالدريسي الزركيلي )ت
 (ٖٛٔخواص القرآف)

 (ٕٔٛاإلعجاز البياين) الشاطيب ٜٕٕٙ
 (٘ٔفضائل القرآف) الشافعي ٖٕٓٙ
 (ٖٗٛأحكاـ القرآف) الشافعي عبد الرٞبن السيد ٖٕٔٙ

الشػػػػػاىجهانبورم رياسػػػػػت علػػػػػي الػػػػػػحنفي النقشػػػػػبندم، )ت  ٕٖٕٙ
 ىػ(ٜٖٗٔ

 (ٜٛٔمشكل القرآف)

 (ٖٛٔغريب القرآف) ىػ(ٖٛٓٔالشبلنجي مؤمن بن حسن، )ت  ٖٖٕٙ

ٕٖٙٗ 
الشػػػػػػػػبيِب علػػػػػػػػي بػػػػػػػػن شػػػػػػػػليب، الشػػػػػػػػافعي ا٤بصػػػػػػػػرم )ت بعػػػػػػػػد 

 ( ىٜ٘ٔٔ
 (ٓٛٔمعاين القرآف)

ٕٖٙ٘ 
الشػػػػربيِب مشػػػػس الػػػػدين ٧بمػػػػد بػػػػن ٧بمػػػػد بػػػػن أٞبػػػػد ا٣بطيػػػػب 

 ىػ( ٜٚٚالشربيِب )
 (ٜٙمعاين القرآف)

 (ٚٚٔغريب القرآف) ىػ(ٖٗٔٔالشركقي علي بن خّب النجفي، )ت ٖٕٙٙ

ٕٖٙٚ 
الشػػػريف الرضػػػي ٧بمػػػد بػػػن ا٢بسػػػْب بػػػن موسػػػى أبػػػو ا٢بسػػػن 

 ىػ(ٙٓٗا٤بعتػزيل )ت 
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ٕٖٙٛ 
ا٢بسػػْب بػػن موسػػى بػػن الشػػريف ا٤برتضػػى علػػي بػػن اىب أٞبػػد 

٧بمػػػػد بػػػػن موسػػػػى بػػػػن جعفػػػػر الشػػػػريف أبػػػػو القاسػػػػم الشػػػػهّب 
 ىػ(ٖٙٗٗبرتضى ا٤بوسوم البغدادم العلوم )ت 

(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٕٕٛاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػػػاين)
(، ٕٛٔ(، متشػػػػػػابو القػػػػػػرآف)ٕٔٗالقػػػػػػرآف)

 (ٚالناسخ كا٤بنسوخ)

ٕٖٜٙ 
الشػػطيبيب ٧بمػػد بػػن علػػي بػػن ٧بمػػد أبػػو عبػػد ا االندلسػػي، 

 ىػ(ٖٜٙ)ت 
(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٖٖالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل

 (ٜٚٔالقرآف)
 (ٚٓٔٔالتفسّب ا٤بوضوعي) الشعراكم ٕٓٗٙ

ٕٙٗٔ 
الشػػػلمغاين ٧بمػػػد بػػػن علػػػي الشػػػلمغاين أبػػػو جعفػػػر، ا٤بعػػػركؼ 

 ىػ(ٕٕٖبابن ايب العزاقر، )ت 
 (٘٘ٔمناسبات القرآف)

ٕٕٙٗ 
الشمشاطي علي بن ٧بمد، أبو ا٢بسػن العػدكم، )كػاف حيػان 

 ىػ(ٖٚٚ
 (ٖٓٔغريب القرآف)

ٕٖٙٗ 
الشػػػػػػػنتجيلي عبػػػػػػػد ا بػػػػػػػن سػػػػػػػعيد أبػػػػػػػو ٧بمػػػػػػػد االندلسػػػػػػػي، 

 ىػ(ٖٙٗ)ت
 (ٙٙغريب القرآف)

 (ٔٓٔغريب القرآف) الشنقيطي ٧بمد أٞبد االسود ٕٗٗٙ

ٕٙٗ٘ 

الشنقيطي ٧بمد األمْب بن ٧بمد ا٤بختػار بػن عبػد القػادر أبػو 
 ( ى٧ٖٜٖٔبمد ا٤بختار ا١بكِب، )ت 

(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٕٔالتفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب با٤بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأثور)
، التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب (ٔٔٔالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)

(، ٕٛ(، أحكػػػاـ القػػػػرآف)ٖٓٔا٤بوضػػػوعي)
 (٘ٚٗٔاإلعجاز البياين)

الشهرسػػػتاين ٧بمػػػػد علػػػػي بػػػػن ٧بمػػػػد حسػػػػْب بػػػػن ٧بمػػػػد علػػػػي  ٕٙٗٙ
 ىػ(ٖٙٗٔاالمامي الشيعي، )ت

 (ٖٕغريب القرآف)

ٕٙٗٚ 
(، معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين ٖٔٔمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ( ىٓٗٙالشيباين ٧بمد بن ا٢بسن )ت بعد 

 (ٙٚٔالقرآف)

ٕٙٗٛ 
الػػػػػػدين أبػػػػػػو ا٣بطػػػػػػاب ٧بمػػػػػػد بػػػػػػن ٧بمػػػػػػود  الشػػػػػػّبازم صػػػػػػدر

 ىػٙٚٚالشافعي، ا٤بتوَب ُب 
 (ٕٙٚرسم ا٤بصاحف)

ٕٜٙٗ 
الشػػػّبازم علػػػي بػػػن أٞبػػػد بػػػن ٧بمػػػد، عػػػبلء الػػػدين الشػػػافعي 

 ( ىٔٙٛا٤بكي )
 (ٗٗمعاين القرآف)

الشػػػػػػّبازم ٧بمػػػػػػود بػػػػػػن مسػػػػػػعود بػػػػػػن مصػػػػػػلح قطػػػػػػب الػػػػػػدين  ٕٓ٘ٙ
 ىػ(ٓٔٚالشافعي، )ت 

(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٔٚٔمشػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل القػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)
 (ٜٕٙالقرآف)
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ٕٙ٘ٔ 
الصػػاغاين ا٢بسػػن بػػن ٧بمػػد بػػن ا٢بسػػن، أبػػو الفضػػائل رضػػي 

 ىػ(ٓ٘ٙالدين ا٢بنفي اللغوم، )ت 
 (ٜٗغريب القرآف)

الصػػػػا٢بي صػػػػاحل بػػػػن ٧بمػػػػد بػػػػن نصػػػػر، أبػػػػو ٧بمػػػػد الػػػػػجهمي  ٕٕ٘ٙ
 ػ( ىٗالَبمذم )ت ؽ 

 (ٕٛالتفسّب با٤بأثور)

البكػػػرم، الصػػديقي ٧بمػػد علػػي بػػن ٧بمػػد عػػبلف بػػن إبػػراىيم  ٖٕ٘ٙ
 ىػ(ٚ٘ٓٔ)ت 

 (ٛٛٔإعراب القرآف)

ٕٙ٘ٗ 
الصػػػرخدم ٧بمػػػد بػػػن سػػػليماف بػػػن عبػػػد ا الشػػػافعي مشػػػس 

 ىػ(ٕٜٚ -ىػٖٓٚالدين أبو عبد ا، )
 (ٕٕٙإعراب القرآف)

 (ٖٛٓالتفسّب با٤بأثور) ىػ(ٕٓٓٔالصغراٌب يوسف بن ٧بمد االصم )ت  ٕ٘٘ٙ
 (ٖٕٔالقرآف)مشكل  ىػ(ٜٓٙالصوُب بايل افندم، )ت ٕٙ٘ٙ

ٕٙ٘ٚ 
الصػػويل ٧بمػػد بػػن حيػػٓب بػػن عبػػد ا بػػن العبػػاس الصػػويل )ت 

 ىػ( ٖٖ٘
 (ٜٕٔمعاين القرآف)

ٕٙ٘ٛ 
(، معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين ٕٚٛمشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ىػ(ٗالصيدالين عبد العزيز أبو خلف الػمرزباين، )ت ؽ 

 (ٗٚٔالقرآف)

الضياء ا٤بقدسي أبو عبد ا ٧بمػد بػن عبػد الواحػد بػن أٞبػد  ٜٕ٘ٙ
 ىػ(ٖٗٙا٢بنبلي )ت السعدم

 (ٜٚفضائل القرآف)

الطالقػػػاين أٞبػػػػد بػػػن ا٠باعيػػػػل بػػػن يوسػػػػف، أبػػػو ا٣بػػػػّب رضػػػػي  ٕٓٙٙ
 ىػ(ٜٓ٘الدين الشافعي الطالقاين )ت 

 (ٙ٘(، مشكل القرآف)ٕٗمتشابو القرآف)

ٕٙٙٔ 
الطحػػػػاكم أٞبػػػػد بػػػػن ٧بمػػػػد بػػػػن سػػػػبلمة االزدم أبػػػػو جعفػػػػر 

 الطحاكم الفقيو ا٢بنفي
 (ٓٙأحكاـ القرآف)

 (ٚٗ(، مشكل القرآف)ٚٔمتشابو القرآف) الطرثيثي ركن الدين أبو الطاىر ٕٕٙٙ

الطرطوشػػػي ٧بمػػػد بػػػن الوليػػػد بػػػن ٧بمػػػد الطرطوشػػػي ابػػػن ايب  ٖٕٙٙ
 ىػ(ٕٓ٘رندقة )

 (ٙٛمعاين القرآف)

 (ٜٖٚٔاإلعجاز البياين) الطلحاكم ٧بمد أٞبد عمر ٕٗٙٙ
 (ٕٛٔأحكاـ القرآف) الطهطاكم ٧بمود بن رفاعة ا٤بصرم ٕ٘ٙٙ
(، معػػػػػػػػػاين ٘ٔقواعػػػػػػػػػد التفسػػػػػػػػػّب كأصػػػػػػػػػولو)الطػػػوُب سػػػليماف بػػػن عبػػػد القػػػوم بػػػن عبػػػد الكػػػرمي بػػػن سػػػعيد  ٕٙٙٙ
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الطػػػػػػػوُب الصرصػػػػػػػرم البغػػػػػػػدادم ا٢بنبلػػػػػػػي، الفقيػػػػػػػو االصػػػػػػػويل 
 ىػ(ٙٔٚ)ت

 (ٜالقرآف)

الظػػاىرم داكد بػػن علػػي بػػن خلػػف، أبػػو سػػليماف االصػػفهاين  ٕٚٙٙ
 ( ىػٕٓٚ -ىػٕٔٓاماـ ا٤بذىب )

 (ٓٓٔأحكاـ القرآف)

الظػػػػػػػواىرم ٧بمػػػػػػػػد ا٢بسػػػػػػػيِب بػػػػػػػػن إبػػػػػػػراىيم الظػػػػػػػػواىرم، )ت  ٕٛٙٙ
 ىػ(ٖ٘ٙٔ

 (ٕٓالناسخ كا٤بنسوخ)

ٕٜٙٙ 
العامرم أبو عبد ا ٧بمد بػن عبػد ا بػن علػى االسػفرائييِب 

 ىػ(ٛٔٗالشفعوم، )ت
 (ٕٛٔالناسخ كا٤بنسوخ)

 (ٜٙمشكل القرآف) ىػ(٘ٓٗٔالعاملي خليل ياسْب، االمامي الشيعي، )ت  ٕٓٚٙ

العبػػػػػػديل منصػػػػػػور بػػػػػػن عػػػػػػوف بػػػػػػن منصػػػػػػور الشػػػػػػريف ا٤بكػػػػػػي،  ٕٔٚٙ
 ( ىػٜٔٗٔ -ىػٖٚ٘ٔ)

 (ٖٓأمثاؿ القرآف)

 (ٖٓٔالتفسّب با٤بأثور) ( ىػٜٛٔالعجلي حيٓب بن دياف، أبو زكريا الكوُب، )ت ٕٕٚٙ
 (ٛٔٔالتفسّب با٤بأثور) ىػ(ٖٙٔالعدكم زيد بن اسلم أبو أسامة ا٤بدين، )ت ٖٕٚٙ
 (ٜٕأسباب النزكؿ) ىػٚٙٙبن اسعد (ت العراقي )أٞبد  ٕٗٚٙ
 (ٙالتفسّب با٤بأثور) العركسي ادـ بن ٧بمد بن علي أبو خالد ا٢ببشي ٕ٘ٚٙ

ٕٙٚٙ 
العركسي مصطفى بن ٧بمد بن أٞبد الشافعي ا٤بصػرم، )ت 

 ىػ(ٖٜٕٔ
(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٙٗمتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)

 (ٕ٘ٔالقرآف)

العركضػػػي أٞبػػػد بػػػن ٧بمػػػد بػػػن أٞبػػػد أبػػػو ا٢بسػػػن، )ت بعػػػد  ٕٚٚٙ
 ىػ(ٖٖٙ

(، غريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ٛٙٔغريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)
 (ٔٗٔالقرآف)

 (ٛٔاألشباه كالنظائر) العسكرم ا٢بسن بن عبد ا بن سعيد، أبو أٞبد ٕٛٚٙ

ٕٜٙٚ 

العكربل ٧بب الدين أبو البقػاء عبػد ا بػن ا٢بسػْب بػن عبػد 
 ىػ(ٙٔٙ-ىػٖٛ٘ا الضرير النحوم، )

(، إعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب ٕٗٔإعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)
(، ٜ٘القػػػػػػػػػػػػرآف)(، متشػػػػػػػػػػػػابو ٗٙالقػػػػػػػػػػػػرآف)

(، إعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب ٕٓٔمشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)
 (ٖٜٕالقرآف)

العبلئػػي علػػي بػػن ٧بمػػد عػػبلء الػػدين ا٢بنفػػي الشػػّبازم، )ت  ٕٓٛٙ
 ىػ( ٜ٘ٗ

 (ٜٔمشكل القرآف)
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ٕٙٛٔ 
(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٘ٙمتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ىػ(ٚٚٚالعلمي بكنر بن عبد ا االمدم، )كاف حيان 

 (ٚ٘ٔالقرآف)

صػػػػػػػبلح الػػػػػػػدين الغػػػػػػػزم العلمػػػػػػػي عبػػػػػػػد ا بػػػػػػػن ٧بمػػػػػػػد بػػػػػػػن  ٕٕٛٙ
 ىػ(ٖ٘٘ٔالدمشقي، )ت

 (ٚٚمشكل القرآف)

 -ىػػػػػػػػٖٔ٘ٔالعلػػػػػػواين ٧بمػػػػػػػد بػػػػػػػن جػػػػػػػابر فيػػػػػػػاض العراقػػػػػػػي، ) ٖٕٛٙ
 ػ( ىٚٓٗٔ

 (ٜٕأمثاؿ القرآف)

ٕٙٛٗ 
العلػػػػي ابػػػػادم ٧بمػػػػد بػػػػن عثمػػػػاف بػػػػن ٧بمػػػػد، حسػػػػاـ الػػػػدين 

 ( ىٕٛٙا٢بنفي السمرقندم )كاف حيان 
 (٘ٔٔمعاين القرآف)

ٕٙٛ٘ 
الػػػػرٞبن بػػػػن ٧بمػػػػد بػػػػن ٧بمػػػػد، عمػػػػاد الػػػػدين العمػػػػادم عبػػػػد 

 ( ىٔ٘ٓٔا٢بنفي الدمشقي )
 (ٖٕمعاين القرآف)

العمراين أبو ا٢بسن علي بػن علػي بػن عمػراف االجرشػي، مػن  ٕٙٛٙ
 علماء القرف الثاين

 (ٜالوقف كاالبتداء)

ٕٙٛٚ 
العمػػػػػػرم امػػػػػػْب بػػػػػػن خػػػػػػّب ا بػػػػػػن ٧بمػػػػػػود ا٢بنفػػػػػػي ا٣بطيػػػػػػب 

 ا٤بوصلي
(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٚٛمشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)

 (ٕٓٙقرآف)ال

ٕٙٛٛ 
العػػػػوُب عطيػػػػة بػػػػػن سػػػػعد بػػػػن جنػػػػػادة، أبػػػػو ا٢بسػػػػن الكػػػػػوُب، 

 ( ىػٔٔٔ)ت
 (ٕٙٔالتفسّب با٤بأثور)

 (ٕٕٗرسم ا٤بصاحف) ىػ ٓ٘ٓٔالعوُب ٧بمد بن أٞبد، ا٤بتوَب حوايل  ٜٕٛٙ
 (ٔٚٔالتفسّب با٤بأثور) ( ىٕٙٚالعوُب ٧بمد بن سعد بن ٧بمد، )ت ٜٕٓٙ
 (٘ٔ٘اإلعجاز العلمي) الغازم أٞبد ٨بتار باشا ٜٕٔٙ

ٕٜٕٙ 
الغرنػػػاطي أٞبػػػد بػػػن إبػػػراىيم بػػػن الػػػزبّب الغرنػػػاطي، أبػػػو جعفػػػر 

 ىػ(ٛٓٚ)
 (ٕٓمناسبات القرآف)

الغزنوم ٧بمد بن يوسف ا٢بنفي أبو الفضػل هبػاء الػدين )ت  ٖٜٕٙ
 ىػ(ٜٜ٘

 (ٔٛمعاين القرآف)

ٕٜٙٗ 
الغسػػػػػاين سػػػػػعيد بػػػػػن ٧بمػػػػػد بػػػػػن صػػػػػبيح أبػػػػػو عثمػػػػػاف ا٢بػػػػػداد 

 ىػ(ٕٖٓ)تالقّبكاين، 
 (٘ٛمشكل القرآف)

 (ٖٜفضائل القرآف)الغسػػاين ٪بػػم الػػدين أبػػو حفػػص عمػػر بػػن أٞبػػد السػػمرقندم،  ٜٕ٘ٙ
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 ىػ( ٖٚ٘)ت
 (ٜٓٔمشكل القرآف) الغسوم أبو حسن بن حسْب ٜٕٙٙ

ٕٜٙٚ 
الفارسي أٞبد بن أٞبد بن زياد، أبػو جعفػر ا٤بػالكي القػّبكاين 

 ػ( ىٖٛٔ -ىػٖٕٗ)
 (ٔٓٔأحكاـ القرآف)

ٕٜٙٛ 
الفارسػػي االمػػاـ ا٤بظفػػر ا٢بسػػْب بػػن زيػػد بػػن علػػى بػػن خزديػػة، 

 ا٤بتوَب ُب القرف ا٣بامس
 (ٕٗالناسخ كا٤بنسوخ)

 (ٕٕالناسخ كا٤بنسوخ) ىػ( ٕٜٛالفاكهي عبد القادر بن أٞبد بن علي، )ت ٜٜٕٙ
 (ٖٕٗغريب القرآف) ىػ(ٖٖ٘ٔالفراىي عبد ا٢بميد ا٤بعلم، )ت  ٖٓٓٙ

ٖٙٓٔ 
بػػن علػػي، أبػػو ا٢بسػػن الػػػمجاشعي الفرزدقػػي علػػي بػػن فضػػاؿ 

 ( ىٜٚٗالقّبكاين )ت 
 (ٜٚٔمعاين القرآف)

ٖٕٙٓ 
الفرغاين ٧بمػد بػن ايب بكػر بػن يوسػف، أبػو عبػد ا، )كػاف 

 ىػ(ٜٔ٘حيان ُب
 (ٚٔغريب القرآف)

 (ٜٓفضائل القرآف) الفريايب أيب بكر جعفر بن ٧بمد الفريايب ٖٖٓٙ

ٖٙٓٗ 
االزدم أبػػو ا٢بسػػن الفقيهػػي عمػػر بػػن ٧بمػػد بػػن يوسػػف لعلػػو 

 ىػ(ٕٖٛعمر بن ٧بمد بن يوسف، )ت
 (ٕٕٓالناسخ كا٤بنسوخ)

ٖٙٓ٘ 
الفنارم ا٤بوىل " مشس الػدين ٧بمػد "شػاه" بػن ٞبػزة بػن ٧بمػد 

 ىػ(ٖٗٛالركمي ا٢بنفي، )ت
 (ٜٙٔالناسخ كا٤بنسوخ)

الفػػيض الكاشػػاين ٧بمػػد ٧بسػػن بػػن مرتضػػى بػػن فػػيض ا بػػن  ٖٙٓٙ
 ىػ(٧ٜٔٓٓبمود االمامي، )ت 

(، ٖ(، متشػػػػابو القػػػػرآف)ٖمشػػػػكل القػػػػرآف)
 (ٗمشكل القرآف)

القػػػػػػا٠بي ٝبػػػػػػاؿ الػػػػػػدين بػػػػػػن ٧بمػػػػػػد سػػػػػػعيد بػػػػػػن قاسػػػػػػم، )ت  ٖٚٓٙ
 ىػ(ٜٗٔٔ

 (ٕٛقواعد التفسّب كأصولو)

ٖٙٓٛ 
القاضػػػي أبػػػو يعلػػػى ٧بمػػػد بػػػن ا٢بسػػػْب بػػػن ٧بمػػػد، أبػػػو يعلػػػى 

 ىػ(ٛ٘ٗ -ىػٖٓٛا٢بنبلي الفراء )
 (ٕٛأحكاـ القرآف)

ٖٜٙٓ 
ا١ببػػار بػػن أٞبػػد أبػػو ا٢بسػػن ا٥بمػػذاين ا٤بعتػػزيل، القاضػػي عبػػد 

 ىػ(٘ٔٗ)ت 
(، اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز ٛٛمتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)

(، ٜٖٙٔ(، اإلعجػاز البيػػاين)ٜٕٛالبيػاين)
(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٖٚٓاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػاز البيػػػػػػػػػػػػػػػػاين)
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 (ٖٛ(، مشكل القرآف)ٕٙٓالقرآف)
 (ٜٕٗاإلعجاز البياين) القاضي عياض ٖٓٔٙ

ٖٙٔٔ 
 -ىػػػٖٓٔٔ)القاضػػي منػػّب بػػن خضػػر بػػن يوسػػف البغػػدادم، 

 ػ( ىٖٛٛٔ
 (ٓٚأمثاؿ القرآف)

 (ٖٗغريب القرآف) ىػ(ٖٕٙٔالقحاُب عبد ا بن علي، )كاف حيان  ٕٖٔٙ

ٖٖٙٔ 

القػػػرطيب ٧بمػػػد بػػػن أٞبػػػد بػػػن ايب بكػػػر، أبػػػو عبػػػد ا ا٤بػػػالكي 
 ( ىػٔٚٙالقرطيب )ت

(، فضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائل ٕٚٗأحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)
(، ٜٙ(، فضػػػػػػػػػائل القػػػػػػػػػرآف)ٕٔٔالقػػػػػػػػػرآف)

(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٜٔمتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)
 (  ٖٕٓالقرآف)

 (ٜٕٔمشكل القرآف) ىػ(ٜالقرماين يعقوب االصغر الَبكي، )ت ؽ  ٖٗٔٙ

القشػػػػّبم بكػػػػر بػػػػن ٧بمػػػػد بػػػػن العػػػػبلء، أبػػػػو الفضػػػػل ا٤بػػػػالكي  ٖ٘ٔٙ
 ػ( ىٖٗٗ -ىػٕٗٙالبصرم )

 (ٕٓٔأحكاـ القرآف)

القضػػػػاعي ا٢بسػػػػن بػػػػن عبػػػػد الػػػػرٞبن بػػػػن اسػػػػحاؽ أبػػػػو ٧بمػػػػد  ٖٙٔٙ
 ا٤بالكي ا٤بصرم، )توُب ُب القرف ا٣بامس(

 (ٗٗأمثاؿ القرآف)

 (ٕٜٔٔاإلعجاز البياين) القضييب ٧بمود زلط ٖٚٔٙ

ٖٙٔٛ 
القطيعػػػػػي أٞبػػػػػد بػػػػػن جعفػػػػػر بػػػػػن ٞبػػػػػداف أبػػػػػو بكػػػػػر ا٢بنبلػػػػػي 

 ىػ(ٖٛٙالبغدادم، )ت 
(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٕٓٔمتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)

 (ٕٚٔالقرآف)
 (ٜٕغريب القرآف) القلييب ٧بمد بن موسى بن يوسف ٜٖٔٙ

ٖٕٙٓ 
القمرم موسى بن ٧بمػد بػن يوسػف ا٤بػالكي التعليػػيب، )كػاف 

 ىػ(ٛٔٔٔحيان 
 (ٕٗٔغريب القرآف)

ٖٕٙٔ 
القمػػػػػي علػػػػػي بػػػػػن موسػػػػػى بػػػػػن يػػػػػزداد، أبػػػػػو ا٢بسػػػػػن الػػػػػػحنفي 

 ىػ(ٖ٘ٓالنيسأبورم )
(، أحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ٔٚٗأحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)

 (ٗٚالقرآف)
 (ٕٜمعاين القرآف) ( ىٖٗٛٔالقوصي أٞبد حنفي نصار )كاف حيان  ٕٕٖٙ
 (ٙٛأحكاـ القرآف) ؟( -ىػٕٓٛٔالقونوم ٧بمد كىيب افندم ) ٖٕٖٙ

ٖٕٙٗ 
القونوم ٧بمػود بػن أٞبػد بػن مسػعود، أبػو الثنػاء ٝبػاؿ الػدين 

 ػ( ىٔٚٚالػحنفي الدمشقي )
 (ٖٕٗأحكاـ القرآف)



490 
 

 )اضقدم/اضرشم(  طحل وروده اضطؤضف م

 (ٖٔغريب القرآف) ىػ(٘ٔٗٔٞبودم البغدادم اللغوم، )ت القيسي نورم بن ٕٖ٘ٙ

الكػػػػازركين أٞبػػػػد بػػػػن ٧بمػػػػد بػػػػن خضػػػػر العمػػػػرم نػػػػور الػػػػدين  ٕٖٙٙ
 الشافعي

 (ٕٗٔرسم ا٤بصاحف)

ٖٕٙٚ 
الكاشاين ٧بمد تقي بن ٧بمد حسْب االمػامي الشػيعي، )ت 

 ىػ(ٕٖٔٔ
 (ٖٙمشكل القرآف)

ٖٕٙٛ 
أبػػو عبػػد الكػػافيجي ٧بمػػد بػػن سػػليماف بػػن سػػعد بػػن سػػعود، 

 ىػ( ٜٚٛا ٧بيي الدين،الركمي الكافيجي )ت 
(، الوقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ٔٗٔإعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)

(، قواعػػػػػػػػػػػػػػػػد التفسػػػػػػػػػػػػػػػػّب ٕٚٔكاالبتػػػػػػػػػػػػػػػػداء)
 (ٖٔكأصولو)

ٖٕٜٙ 
الكرامػػي سػػعيد بػػن سػػليماف أبػػو عثمػػاف ا٤بػػالكي السػػػمبليل، 

 ىػ( ٕٛٛ)ت 
(، رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ٕٔٚمشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)

 (ٛ٘(، رسم ا٤بصاحف)ٖٔا٤بصاحف)
 (ٕٓٔالناسخ كا٤بنسوخ) ىػ(ٜٗٔٔسليماف ا٤بدين، )ت الكردم ٧بمد بن ٖٖٓٙ

الكركػػيه برىػػاف الػػدين إبػػراىيم بػػن موسػػى بػػن بػػبلؿ بػػن عمػػر  ٖٖٔٙ
 ىػ(ٖ٘ٛالشافعي، )ت

 (ٖٓٔإعراب القرآف)

ٖٖٕٙ 
الكشػػػػػمّبم انػػػػػور شػػػػػػاه بػػػػػن معظػػػػػم شػػػػػػاه ا٢بنفػػػػػي ا٢بسػػػػػػِب، 

 ىػ(ٕٖ٘ٔ)
 (ٕ٘ٚمشكل القرآف)

ٖٖٖٙ 
علػي أبػو عبػد ا، الكفرطايب ٧بمد بػن يوسػف بػن عمػر بػن 

 ىػ(ٖ٘٘)ت
 (ٗٚٔغريب القرآف)

الػػػكفعمي إبػػراىيم بػػن علػػي بػػن ا٢بسػػن تقػػي الػػدين االمػػامي  ٖٖٗٙ
 الشيعي

 (ٕغريب القرآف)

الكلػػػيب ٧بمػػػد بػػػن أٞبػػػد بػػػن ٧بمػػػد، ابػػػن جػػػزم الكلػػػيب، )ت  ٖٖ٘ٙ
 ىػ(ٔٗٚ

 (ٕٗٗغريب القرآف)

ٖٖٙٙ 
ا٢بنفػي الكلنبوم ا٠باعيػل بػن مصػطفى بػن ٧بمػود أبػو الفػتح 

 ىػ(ٕ٘ٓٔشيخ زاده الركمي، )ت 
 (ٖ٘ٔمشكل القرآف)

ٖٖٙٚ 
الكنػػدم أبػػو ا٢بسػػْب بػػن ايب بكػػر بػػن ا٢بسػػْب، عمػػاد الػػدين 

 ( ىٔٗٚا٤بالكي النحوم )
 (ٔٓٔمعاين القرآف)

الكواشػػػػي أٞبػػػػد بػػػػن يوسػػػػف بػػػػن ا٢بسػػػػن أبػػػػو العبػػػػاس موفػػػػق  ٖٖٛٙ
 ىػ(ٓٛٙالدين الشافعي، )ت

(، متشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو ٕٕٓمشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)
 (ٜٓف)القرآ
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ٖٖٜٙ 
الكػػػػوراين برىػػػػاف الػػػػدين أبػػػػو العرفػػػػاف إبػػػػراىيم بػػػػن حسػػػػن بػػػػن 

 شهاب الدين الكردم الشافعي الشهرزكرم
 (ٜالناسخ كا٤بنسوخ)

الكيػػػا ا٥براسػػػي علػػػي بػػػن ٧بمػػػد بػػػن علػػػي، أبػػػو ا٢بسػػػن عمػػػاد  ٖٓٗٙ
 ىػ(ٗٓ٘ - ٓ٘ٗالدين الشافعي الطربم )

 (٘ٚأحكاـ القرآف)

أٞبػػػػػد بػػػػن عبػػػػد اللطيػػػػػف الكيشػػػػي مشػػػػس الػػػػػدين ٧بمػػػػد بػػػػن  ٖٔٗٙ
 القرشي

 (ٙإعراب القرآف)

ٖٕٙٗ 
 ٜٜٚالبلرم مصلح الدين ٧بمد بػن صػبلح بػن جػبلؿ، )ت

 ىػ(
 (ٜٕٔالناسخ كا٤بنسوخ)

 (ٛٗٔمشكل القرآف) البلىجي ٧بمد صادؽ بن ىداية ا ٖٖٗٙ
 (ٚٛغريب القرآف) ىػ(ٛٚٓٔاللقاين عبد السبلـ بن إبراىيم بن إبراىيم، )ت  ٖٗٗٙ

ٖٙٗ٘ 
الليثي نافع بػن عبػد الػرٞبن بػن ايب نعػيم احػد القػراء السػبعة، 

 ىػ(ٜٙٔ)ت 
(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٜٚمتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)

 (ٕٕٔالقرآف)

ٖٙٗٙ 
ا٤باتريػػػػػػدم ٧بمػػػػػػد بػػػػػػن ٧بمػػػػػػود أبػػػػػػو منصػػػػػػور ا٤باتريػػػػػػدم، )ت 

 ىػ(ٖٖٖ
 (ٖ٘(، مشكل القرآف)ٕٔمتشابو القرآف)

(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٔٔٔابو القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)متشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ىػ( ٛٛ٘ا٤بازندراين أبو عبد ا بن شهر اشوب، )ت ٖٚٗٙ
 (ٕٕٙالقرآف)

ا٤بػػػاكردم علػػػي بػػػن ٧بمػػػد بػػػن حبيػػػب أبػػػو ا٢بسػػػن الشػػػافعي،  ٖٛٗٙ
 ػ( ىٓ٘ٗ -ىػٖٗٙ)

 (ٛٔأمثاؿ القرآف)

ٖٜٙٗ 
ا٤بتقػػػي علػػػي بػػػن عبػػػد ا٤بلػػػك حسػػػاـ الػػػدين بػػػن قاضػػػي خػػػاف 

 ىػ(ٜ٘ٚا٥بندم )
 (ٛٗمعاين القرآف)

 (ٕٚٛاإلعجاز البياين) امدم ٖٓ٘ٙ
 (ٚٙٛاإلعجاز البياين) عبد العزيز ا٢بناكمامدم  ٖٔ٘ٙ
 (ٗٛٙٔالقراءات) ا٤بختار ا٤بشرم ا٤بقركش ٕٖ٘ٙ
 (ٜ٘ٔالقراءات) ا٤بختار بن ٧بمد الياديل ٖٖ٘ٙ
 (ٚ٘عد اآلم) ا٤بخلبلٌب ٖٗ٘ٙ
 (ٕٕٓإعراب القرآف) ا٤بدين ٖ٘٘ٙ
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ٖٙ٘ٙ 
ا٤براغػػػػػي أٞبػػػػػد بػػػػػن علػػػػػي اكػػػػػرب االمػػػػػامي الشػػػػػيعي التربيػػػػػزم، 

 ىػ(ٖٓٔٔ)
 (ٛٚالقرآف) مشكل

ا٤برتضػػػػى ٧بمػػػػد بػػػػن حيػػػػٓب بػػػػن ا٢بسػػػػْب، أبػػػػو القاسػػػػم الزيػػػػدم  ٖٚ٘ٙ
 ( ىٖٓٔالطاليب، )ت 

 (ٕٕٖالتفسّب با٤بأثور)

 (ٕٖٔالناسخ كا٤بنسوخ) ىػ ٕٔٚٔا٤برتيِب بركات بن أٞبد، كاف حيان سنة  ٖٛ٘ٙ

ٖٜٙ٘ 
ا٤برزبػػاين )أبػػو عبػػد ا ٧بمػػد بػػن عمػػراف بػػن موسػػى ا٣برسػػاين 

 ىػٖٗٛالبغدادم (ت 
 (٘ٙأسباب النزكؿ)

ٖٙٙٓ 
الػػػمرزكقي أٞبػػد بػػن ٧بمػػد بػػن ا٢بسػػن، أبػػو علػػي االصػػفهاين 

 ىػ(ٕٔٗالنحوم، )ت 
 (ٖٖٔغريب القرآف)

الػػػمرزكقي زيػػن العابػػدين بػػػن ايب العبػػاس ا٤بفسػػر، )كػػاف حيػػػان  ٖٔٙٙ
 ىػ(ٓٙٓٔ

 (ٓٙغريب القرآف)

ٖٕٙٙ 
الػػػػمرصفي علػػػي بػػػن خليػػػل أبػػػو ا٢بسػػػن نػػػور الػػػدين الشػػػافعي 

 ىػ(ٖٜٓا٤بصرم، )
 (ٛٛٔمشكل القرآف)

 (ٜٚمشكل القرآف) ا٤برعشي ٖٖٙٙ

الػمرعشي علي بن ٧بمد حسػْب بػن ٧بمػد، االمػامي الشػيعي  ٖٗٙٙ
 ىػ(ٖٗٗٔ)ت 

 (ٕٗغريب القرآف)

 (ٖٚاألشباه كالنظائر) الػمركزم ا٢بسْب بن كاقد، أبو علي القاضي ٖ٘ٙٙ
 (ٖٛالتفسّب با٤بأثور) ىػ(ٕٕٚا٤بركزم سعيد بن منصور بن شعبة، )ت  ٖٙٙٙ

ٖٙٙٚ 
ا٤بسػػػتغفرم أبػػػو العبػػػاس جعفػػػر بػػػن ٧بمػػػد بػػػن ا٤بعتػػػز ا٣بطيػػػب 

 ىػ( ٕٖٗ)تبعد 
 (ٕٓٔفضائل القرآف)

الػػػػمشايل خلػػػف بػػػن ٧بمػػػد بػػػن ٧بمػػػد، أبػػػو ٧بمػػػد زيػػػن الػػػدين  ٖٛٙٙ
 الشافعي الشيشيِب

 (ٙٔاألشباه كالنظائر)

 (ٕٕمشكل القرآف) ا٤بصرم ٜٖٙٙ
 (ٛ٘القرآف) غريب ا٤بصرم ٖٓٚٙ
 (ٕٔأمثاؿ القرآف) ا٤بصرم حسْب ٖٔٚٙ
 (ٕٕ٘غريب القرآف) ا٤بصرم عبد الرؤكؼ بن رزؽ بن ا٠باعيل ٕٖٚٙ



494 
 

 )اضقدم/اضرشم(  طحل وروده اضطؤضف م

 (ٚمشكل القرآف) ا٤بصرم علي بن ٧بمد بن عبلء الدين ٖٖٚٙ
 (ٖٗاألشباه كالنظائر) ا٤بصرم ٧بمد بن عبد الصمد، أبو ا٢بسْب ٖٗٚٙ
 (ٖٓغريب القرآف) الػمصطفوم حسن االيراين ٖ٘ٚٙ
 (ٜٖٙمناىج ا٤بفسرين) ا٤بصطفى قورت ٖٙٚٙ
 (ٕٚٙالتفسّب ا٤بوضوعي) ا٤بصطفى كلد البشّب ٖٚٚٙ
 (ٔٔمعاين القرآف) الػمصمودم موسى بن عمر التونسي ٖٛٚٙ
 (ٚٔٗاإلعجاز البياين) ا٤بطرزم ٜٖٚٙ
 (ٖ٘ٚالقراءات) ا٤بطيلي ٖٓٛٙ
 (ٖٗٔالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بظفر بن ا٢بسْب بن زيد الفارسي ٖٔٛٙ

ٖٕٙٛ 
ا٤بعػػافرم أٞبػػد بػػن ٧بمػػد بػػن عبػػد ا بػػن ايب عيسػػى بػػن لػػب 
بػػػػػن حيػػػػػٓب أبػػػػػو عمػػػػػر ا٤بعػػػػػافرم االندلسػػػػػي الطلمنكػػػػػي، )ت 

 ىػ(ٜٕٗ

 (ٔ٘ٔإعراب القرآف)

ٖٖٙٛ 
(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٕٙٔإعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف) ىػ(ٜٖٓا٤بعاَب بن زكريا بن حيٓب النهركاين ا١بريرم، )ت 

 (ٔٚالقرآف)

الػػػػػمعلمي حيػػػػٓب بػػػػن عبػػػػد ا بػػػػن عبػػػػد الػػػػرحيم الفريػػػػق، )ت  ٖٗٛٙ
 ػ( ىٕٔٗٔ

 (ٜٛٔ(، غريب القرآف)ٜ٘أمثاؿ القرآف)

 (ٖٓٔمعاين القرآف) ( ىٗٛ٘ا٤بعيِب ٧بمد بن ا٢بسْب، أبو الفضائل ا٤بعيلفي )٫بو ٖ٘ٛٙ
 (ٙٙفضائل القرآف) ا٤بغريب، عبد ا الغرناطي ٖٙٛٙ

ٖٙٛٚ 
بػػػن علػػػي، أبػػػو عبػػػد ا الثقفػػػي ا٤بقػػػدمي ٧بمػػػد بػػػن ايب بكػػػر 

 ( ىٖٕٗالبصرم، )ت 
 (ٜٔٔالتفسّب با٤بأثور)

ا٤بقػرم الػػجد ٧بمػد بػن ٧بمػد بػن أٞبػد، أبػو عبػد ا ا٤بػػالكي  ٖٛٛٙ
  ىٛ٘ٚالتلمساين ت 

 (ٕٗمعاين القرآف)

ٖٜٙٛ 
ا٤بقريزم أٞبد بن علي بن عبد القادر أبو العباس تقػي الػدين 

 ىػ(٘ٗٛا٤بصرم، )ت 
 (ٕٛٔ)غريب القرآف

 (ٕٕٗإعراب القرآف) ا٤بقرئ )من علماء القرف الرابع عشر( ٜٖٓٙ
 (ٖٛإعراب القرآف)ا٤بقرئ أبو العباس، أٞبد بػن ٧بمػد بػن أٞبػد التلمسػاين، )ت  ٜٖٔٙ
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 ىػ( ٔٗٓٔ
 (ٖٖٔالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بقرئ أبو نصر ٕٜٖٙ
 (ٜٕٕالوقف كاالبتداء) ا٤بقرئ علي بن ٧بمد السراحي العبسي ٖٜٖٙ
 (ٖٔٔمشكل القرآف) ا٤بكاشفي الشيخ الزبّب جاد ا ٜٖٗٙ
 (ٕ٘ٔخواص القرآف) ا٤بكراين عبد ا ٧بمد ا٢بسيِب ٜٖ٘ٙ

ٖٜٙٙ 
ا٤بكناسػػػي أبػػػو عبػػػد ا ٧بمػػػػد بػػػن جػػػابر الغسػػػاين ا٤بتػػػػوَب ُب 

 ىػ ٕٚٛ
 (ٓٙرسم ا٤بصاحف)

ٖٜٙٚ 
ا٤ببلحػػػػػػػي ٧بمػػػػػػػد بػػػػػػػن عبػػػػػػػد الواحػػػػػػػد بػػػػػػػن إبػػػػػػػراىيم الغػػػػػػػافقي 

 ـ(ٕٕٕٔ -ىػٜٔٙاالندلسي، )ت 
 (ٗٛفضائل القرآف)

ٖٜٙٛ 
الػػػػملتاين اسػػػحاؽ بػػػن علػػػي بػػػن ايب بكػػػر، أبػػػو بكػػػر الػػػػحنفي 

 ( ى٫ٖٚٙبو  -)ت 
 (ٔ٘معاين القرآف)

 (ٕٛمشكل القرآف) ىػ( ٖٚٚا٤بلطي ٧بمد بن أٞبد بن عبد الرٞبن ا٤بلطي، )ت ٜٜٖٙ

ٙٗٓٓ 
 الػػػملوم ٧بمػػد بػػن أٞبػػد بػػن إبػػراىيم، أبػػو عبػػد ا كيل الػػدين

 ( ىٗٚٚالشافعي ) 
 (ٖٛٔمعاين القرآف)

ٙٗٓٔ 
الػػػػمليحي عبػػػػد الواحػػػػد بػػػػن أٞبػػػد بػػػػن ايب القاسػػػػم أبػػػػو عمػػػػر 

 ىػ(ٖٙٗا٥بركم، )ت 
 (ٜٓغريب القرآف)

 (ٛٛمعاين القرآف) ( ىٜٖٓٔالػمناشّبم ٧بمد بن ٧بمود بن ٧بمد الدمشقي ) ٕٓٗٙ

ٖٙٗٓ 
)تػوُب ا٤بنػاكم ٧بمػد عبػد الػرؤكؼ بػن تػاج العػارفْب بػن علػي، 

 ىػ(ٖٔٓٔ
 (ٓ٘ٔالوقف كاالبتداء)

ٙٗٓٗ 
الػػػػػمنتجب الػػػػػهمذاين ا٤بنتجػػػػب بػػػػن يعقػػػػوب )أبػػػػو العػػػػز( بػػػػن 

 ىػ(ٖٗٙرشيد، أبو يوسف منتجب الدين ا٤بقرئ، )ت 
(، ٚ(، معػػاين القػػرآف)ٖٕٔإعػػراب القػػرآف)

 (ٔٛ٘ٔالقراءات)

ٙٗٓ٘ 
ا٤بهػػػدم الزيػػػدم ٧بمػػػد بػػػن ا٤بطهػػػر بػػػن حيػػػٓب بػػػن ا٤برتضػػػى بػػػن 

 ىػ(ٕٛٚ)تا٥بادم، 
 (ٕٙٔالناسخ كا٤بنسوخ)

ا٤بهػدم العيػاين ا٢بسػْب بػن القاسػم بػن علػي، خػامس االئمػة  ٙٓٗٙ
 ىػ(ٗٓٗالزيدية باليمن، )ت

 (ٓٗغريب القرآف)

 (ٙ٘ٔأحكاـ القرآف) ا٤بهدم لدين ا أٞبد بن حيٓب بن ا٤برتضى الزيدم ٚٓٗٙ
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 (ٛٛٔغريب القرآف) ا٤بوريتاين ٧بمد بن كي ٛٓٗٙ

ا٤بػػػوزعي ٧بمػػػد بػػػن علػػػي بػػػن عبػػػد ا، أبػػػو عبػػػد ا بػػػن نػػػور  ٜٓٗٙ
 ػ( ىٕٓٛالدين )٫بو 

 (ٕ٘ٗأحكاـ القرآف)

ٙٗٔٓ 
ا٤بوسػػػوم ٧بمػػػد طػػػاىر الكػػػاظمي العراقػػػي، )كػػػاف حيػػػان سػػػنة 

 ( ىػٖٛٛٔ
 (ٔٔأمثاؿ القرآف)

ٙٗٔٔ 
ا٤بوصػػلي مشػػس الػػدين أبػػو عبػػد ا ٧بمػػد بػػن أٞبػػد بػػن أٞبػػد 

 ىػ(ٖ٘ٚبن ا٢بسْب ا٢بنبلي، )ت
 (ٕٗٔالناسخ كا٤بنسوخ)

ٕٙٗٔ 
ا٤بوصلي معاَب بن ا٠باعيل بػن ا٢بسػْب بػن ايب البيػاف سػفياف 
الشػػػػيباين ٝبػػػػػاؿ الػػػػػدين أبػػػػو ٧بمػػػػػد ا٤بوصػػػػػلي الشػػػػػافعي، )ت 

 ىػ(ٖٓٙ

 (ٜٕٓفضائل القرآف)

 (ٓٗأمثاؿ القرآف) الػميداين عبد الرٞبن بن حسن بن مرزكؽ حبنكة الدمشقي ٖٔٗٙ
 (ٖٜٗٔ(، القراءات)ٖٛٔٔالقراءات) ا٤بيلودم بوكرمة ٗٔٗٙ

ٙٗٔ٘ 
ا٤بيهػػػي علػػػي بػػػن عمػػػر بػػػن أٞبػػػد، الشػػػافعي ا٤بصػػػرم ا٤بقػػػرئ، 

 ىػ(ٕٗٓٔ)ت 
 (ٕٜٕمشكل القرآف)

ٙٗٔٙ 
النابلسػػػػػػي عبػػػػػػد الغػػػػػػِب بػػػػػػن ا٠باعيػػػػػػل بػػػػػػن عبػػػػػػد الغػػػػػػِب، )ت 

 ىػ(ٖٗٔٔ
 (ٜٛٔإعراب القرآف)

 (ٕٖٕا٤بصاحف)رسم  ىػ ٕٚٚٔالنابلي ٧بمد بن عبد الرٞبن، كاف حيان  ٚٔٗٙ

ٙٗٔٛ 
الناجي برىاف الدين أبو اسحاؽ إبراىيم بن ٧بمد بػن ٧بمػود 

 ىػ(ٜٓٓالشافعي، )ت 
 (ٔٚٔالناسخ كا٤بنسوخ)

 (ٜٙ٘ٔالتفسّب ا٤بوضوعي) الناجي ٧بمد أٞبد بابكر ٜٔٗٙ

الناشػػرم ٞبػػزة بػػن عبػػد ا بػػن ٧بمػػد أبػػو العبػػاس تقػػي الػػدين  ٕٓٗٙ
 ىػ(ٕٜٙاليمِب، )ت 

 (ٛالقرآف)غريب 

النبهػػػػػػػاين يوسػػػػػػػف بػػػػػػػن ا٠باعيػػػػػػػل بػػػػػػػن يوسػػػػػػػف أبػػػػػػػو ٧بمػػػػػػػد،  ٕٔٗٙ
 ىػ(ٖٓ٘ٔ)ت

 (ٜٓٔغريب القرآف)

ٕٕٙٗ 
النجفػػػي ٧بمػػػد بػػػن علػػػي بػػػن ٧بمػػػد الشػػػاه االمػػػامي الشػػػيعي، 

 ىػ(ٖٖٗٔ)ت
 (ٕ٘ٗغريب القرآف)
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 (ٛٗٔمعاين القرآف) ىػ( ٕٓٔالنحوم الفضل بن خالد، أبو معاذ ا٤بركزم )ت  ٖٕٗٙ
 (ٕ٘ٔالتفسّب با٤بأثور) النسائي ٕٗٗٙ
 (ٕٓٛالتفسّب با٤بأثور) ىػ(ٓٔٚالنسفي عبد ا بن أٞبد بن ٧بمود، )ت  ٕ٘ٗٙ
 (ٕٚمعاين القرآف) النعيمي عبد الرشيد بن مصطفى ٕٙٗٙ

الػػػػنوٖبٍب ا٢بسػػػن بػػػن موسػػػى بػػػن ا٢بسػػػن أبػػػو ٧بمػػػد الفلكػػػي،  ٕٚٗٙ
 ىػ(ٖٓٔ)ت

(، مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ٗٚمتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)
 (ٚٚٔالقرآف)

ٕٙٗٛ 
النيسػػػابورم بكػػػّب بػػػن معػػػركؼ أبػػػو معػػػاذ االسػػػدم الػػػدامغاين 

 ( ىٖٙٔ)ت 
 (٘ٔٔالتفسّب با٤بأثور)

ٕٜٙٗ 
النيسػػابورم سػػعيد بػػن ٧بمػػد بػػن حسػػن بػػن حػػاًب، أبػػو رشػػيد 

 ىػ(ٓٗٗالنيسأبورم )ت ٫بو 
 (ٖٕٛاإلعجاز البياين)

 (ٖٗمشكل القرآف) ىػ(ٖ٘٘النيسابورم ٧بمد بن ايب ا٢بسن النيسأبورم، )ت  ٖٓٗٙ

النيسػػػػأبورم ٪بػػػػم الػػػػدين أبػػػػو القاسػػػػم ٧بمػػػػود بػػػػن ايب ا٢بسػػػػن  ٖٔٗٙ
 ىػ(ٖ٘٘القزكيِب، )ت ٫بو 

 (ٕ٘الناسخ كا٤بنسوخ)

 (ٜٗٔٔاإلعجاز البياين) ا٥بادم ا١بطبلكم ٕٖٗٙ

ٖٖٙٗ 
ا٥بػػادم اىل ا٢بػػق حيػػٓب بػػن ا٢بسػػْب بػػن القاسػػم، أبػػو ا٢بسػػْب 

 ىػ(ٜٕٛالزيدم، )ت 
 (ٕ٘التفسّب با٤بأثور)

(، التفسػػػػػػػػػػػػػػػّب ٜٔٚاإلعجػػػػػػػػػػػػػػػاز العلمػػػػػػػػػػػػػػػي) ثابت ا٥بادم ٖٗٗٙ
 (ٚٙٔٔا٤بوضوعي)

 (ٖٚقواعد التفسّب كأصولو) ا٥بادم ٤براين علوم ٖ٘ٗٙ

ٖٙٗٙ 
ا٥براسي ٧بمد بػن علػي أبػو الطربسػتاين ا٢بسػن الكيػا ا٥براسػي 

 ىػ(ٗٓ٘)
 (ٖ٘معاين القرآف)

ٖٙٗٚ 
ا٥بركم أبو ذر عبػد بػن أٞبػد بػن ٧بمػد بػن عبػد ا بػن غفػّب 

ا٢بػػافظ، ٍب ا٤بكػػي ا٤بعػػركؼ بػػابن السػػماؾ ا٤بػػالكي االنصػػارم 
 ىػ(ٖٔٗ)ت

 (٘ٓٔفضائل القرآف)

 (ٖٖٔالتفسّب با٤بأثور) ( ىٖا٥بركم مالك بن سليماف بن مرة النهشلي )ت ؽ  ٖٛٗٙ
 (ٖٓٔمشكل القرآف)ا٥بػػركم ٧بمػػد تقػػي بػػن حسػػْب بػػن علػػي الشػػيعي االصػػفهاين،  ٜٖٗٙ
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 ىػ(ٜٜٕٔ)ت 

 ٧ٜٔ٘بمػد بػن عبػد ا االسػفزارم، )تا٥بركم معْب الدين  ٓٗٗٙ
 ىػ(

 (ٗٔٔالناسخ كا٤بنسوخ)

ٙٗٗٔ 
ا٥بمػػػػداين ٧بمػػػػػد علػػػػػي بػػػػػن ٧بمػػػػػد بػػػػػن حسػػػػػن ا٢بػػػػػائرم، )ت 

 ىػ(ٖٛٚٔ
 (ٙٙ(، مشكل القرآف)ٜٕمتشابو القرآف)

ٕٙٗٗ 
الػهوزين حيٓب بن ٧بمػد بػن خلػف أبػو زكريػا االشػبيلي ا٤بقػرئ، 

 ىػ(ٕٓٙ)ت 
 (ٖغريب القرآف)

ٖٙٗٗ 
أبػػو ا٢بسػػن علػػى بػػن أٞبػػد بػػن ٧بمػػد النيسػػأبورم، الواحػػدم 

 ىػ(ٛٙٗ)ت
(، أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباب ٙ٘فضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائل القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف)

(، معػػاين ٚٔ(، مشػػكل القػرآف)ٔٚالنػزكؿ)
 (ٙٛ(، الناسخ كا٤بنسوخ)ٔٗالقرآف)

ٙٗٗٗ 
الوادم ياشي ٧بمد بن أٞبد بن ٧بمد الغساين الوادم ياشػي 

 ىػ(ٜٗٙاالندلسي ا٤بقرم ا٤بالكي )ت 
 (ٛٔفضائل القرآف)

 (ٕٚاألشباه كالنظائر) الواقدم علي بن ا٢بسْب بن كاقد ٘ٗٗٙ
 (ٖ٘ٔأحكاـ القرآف) الواقدم ٧بمد بن إبراىيم ا٤بالكي ٙٗٗٙ

ٙٗٗٚ 
الواقدم ٧بمد بن عمر بن كاقد، أبو عبد ا السػهمي، )ت 

 ( ىٕٚٓ
 (ٕٖٔالتفسّب با٤بأثور)

 (ٜٗاألشباه كالنظائر) الواقفي عباس بن الفضل، أبو الفضل االنصارم البصرم ٛٗٗٙ

ٜٙٗٗ 
الػػورداين هنشػػل بػػن سػػعيد بػػن كرداف، أبػػو سػػعيد الػػػخراساين، 

 ( ىٓ٘ٔ)ت بعد
 (ٖٛٔالتفسّب با٤بأثور)

ٙٗ٘ٓ 
الػػػػػوزاف ٧بمػػػػػد بػػػػػن علػػػػػي بػػػػػن ا٤بظفػػػػػر ٧بيػػػػػي الػػػػػدين ا٢بنفػػػػػي، 

 ىػ(ٓٔٗ)ت
 (ٜٖٕغريب القرآف)

 (ٕٕٔإعراب القرآف) الوصايب ٧بمد بن أٞبد ا١بهمي، )ت ؟( ٔ٘ٗٙ

الػػػػوالٌب ٧بمػػػػد حيػػػػٓب بػػػػن عمػػػػر ا٤بختػػػػار بػػػػن الطالػػػػب عبػػػػد ا  ٕ٘ٗٙ
 ىػ( ٖٖٓٔالشنقيطي، )ت

 (ٖٕٔالناسخ كا٤بنسوخ)

 (ٚٙرسم ا٤بصاحف) الوىراين )شقركف( ٖ٘ٗٙ
 (ٖٙٔغريب القرآف)اليزيػػػػػدم عبػػػػػد ا بػػػػػن حيػػػػػٓب بػػػػػن ا٤ببػػػػػارؾ أبػػػػػو عبػػػػػد الػػػػػرٞبن  ٗ٘ٗٙ
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 ىػ(ٖٕٚالبغدادم، )ت

العبػػػػػاس أبػػػػػو عبػػػػػد ا البغػػػػػدادم، )ت اليزيػػػػػدم ٧بمػػػػػد بػػػػػن  ٘٘ٗٙ
 ىػ(ٖٓٔ

 (ٙٗٔغريب القرآف)

ٙٗ٘ٙ 
اليزيػػػػدم حيػػػػٓب بػػػػن ا٤ببػػػػارؾ بػػػػن ا٤بغػػػػّبة، أبػػػػو ٧بمػػػػد ا٤بقػػػػرئ ) 

 ( ىٕٕٓ
 (ٖٗٔمعاين القرآف)

ٙٗ٘ٚ 
اليشػػكرم كرقػػاء بػػن عمػػر بػػن كليػػب، أبػػو بشػػر الكػػوُب، )ت 

 ( ى٫ٔٙٔبو
 (ٜٖٔالتفسّب با٤بأثور)

ٙٗ٘ٛ 
أبػػػػػػػػو عبػػػػػػػػد ا الصػػػػػػػػنعاين، )ت اليمػػػػػػػػاين ٧بمػػػػػػػػد بػػػػػػػػن ثػػػػػػػػور، 

 ( ىػ٫ٜٔٓبو
 (ٖٚٔالتفسّب با٤بأثور)
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 اضطختصرات صذاف

 محل وروده  المؤلف  العنوان م
 )القسم/الرقم(

ٔ 
اختصار القوؿ ُب الوقف على: ﴿كبل﴾ ك 

 ﴿بلى﴾ ك﴿نعم﴾
 مكي بن أيب طالب
القيسي األندلسي 

 ىػ( ٖٚٗ)ت

 (ٛٔٔالقراءات)

ٕ 
الوقف على "كبل" ك "بلى" اختصار القوؿ ُب 

 ك "نعم".
 مكي بن أيب طالب
القيسي األندلسي 

 ىػ( ٖٚٗ)ت

 (ٗالوقف كاالبتداء)

ا٢بمركين عبد الكرمي بن  اختصار اجمليد ُب إعراب القراف اجمليد. ٖ
 ٧بمد بن عبد العزيز

 (ٔإعراب القرآف)

ٗ 
أٞبد بن العياشي  اختصار ٙبفة األناـ ُب كقف ٞبزة كىشاـ.

 الصنهاجي القرشي
 (٘الوقف كاالبتداء)

٘ 
الػكفعمي ابراىيم بن  اختصار غريب القرآف للسجستاين.

علي بن ا٢بسن تقي 
 الدين االمامي الشيعي

 (ٕغريب القرآف)

ٙ 

ابن صمادح التجيػيب  اختصار ُب غريب القرآف.
٧بمد بن اٞبد بن عبد 

الرٞبن، ابو حيٓب 
 االندلسي

 (ٔغريب القرآف)

 (ٙالوقف كاالبتداء) ا٢بسْب بن عثماف الوقف.اختصار كتاب  ٚ

ٛ 
مشس الدين أبو ا٣بّب  اختصار نشر القراءات العشر.

٧بمد بن ٧بمد بن ٧بمد 
 ابن ا١بزرم

 (ٜٔٔالقراءات)

ٜ 
أصعب كلمات القرآف ُب أكضح تفسّب كأكجز 

 بياف.
ابو بكر السيد صاحل بن 

 ايب بكر
 (٘غريب القرآف)

 (ٕٚرسم ا٤بصاحف)سليماف بن ٪باح  جهة االختصار. أصوؿ الضبط ككيفيتو على ٓٔ
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األموم األندلسي 
 القرطيب

أمْب الدين عبد الوىاب  إظهار األسرار ُب شرح غاية االختصار. ٔٔ
 بن أٞبد بن كىباف

 (ٕٖٕالقراءات)

الدرر ا٢بساف ُب اختصار كتاب التبياف ُب  ٕٔ
 شرح مورد الظمآف.

 (ٖٔٔرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

ٖٔ 
الرياحْب العطرة شرح ٨بتصر الفوائد ا٤بعتربة ُب 

 القراءات الشاذة لؤلربعة بعد العشرة.
عبد ا٤بتعاؿ منصور عرفة 

 العدكم ا٤بالكي
 (ٜٜٚالقراءات)

ٔٗ 
القوصي اٞبد حنفي  القرآف الكرمي مع موجز البياف ُب معاين القرآف.

نصار )كاف حيان 
 ( ىٖٗٛٔ

 (ٕٜمعاين القرآف)

ٔ٘ 
ا٤بقررة كالفوائد اررة، ا٤بسمى اختصاران القواعد 

 ٗبًب البقرية ُب القراءات السبع.
٧بمد بن قاسم بن 
إ٠باعيل األزىرم 
 ا٤بعركؼ بالبقرم

 (٘ٗ٘ٔالقراءات)

 (ٕٕٔمناىج ا٤بفسرين) ٧بمد بن ٞبود النجدم القوؿ ا٤بختصر ا٤ببْب ُب مناىج ا٤بفسرين. ٙٔ

ٔٚ 
٧بمد بن أٞبد بن ٧بمد  ا٤بختصر البارع ُب قراءة نافع.

بن عبد ا بن حيٓب بن 
 جزم الكليب الغرناطي

 (ٚٚٚٔالقراءات)

ا٤بختصر ا١بامع شرح الدرر اللوامع ُب أصل  ٛٔ
 مقرأ اإلماـ نافع.

سليماف بن اعمر 
 ميلودم

 (ٔٛٚٔالقراءات)

ٜٔ 
ا٤بختصر ا١بامع ُب بياف كجوه التفسّب كأسباب 

 التنزيل.
السبلـ أيب عبد ا عبد 

بن ٧بمد بن عمر 
 علوش

 (ٕٗأسباب النزكؿ)

ٕٓ 
ا٤بختصر ا٤بفيد ُب معرفة أصوؿ ركاية أيب سعيد 

 اإلماـ كرش.
 (ٖٜٚٔالقراءات) أبو بكر ٧بمد أبو اليمن

 (ٖٓٓرسم ا٤بصاحف)إ٠باعيل بن ظافر بن  ا٤بختصر ُب رسم ا٤بصاحف. ٕٔ
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عبد ا العقيلي، توُب 
 ىػٕٖٙسنة 

إ٠باعيل بن ظافر  مرسـو ا٤بصحف الكرمي.ا٤بختصر ُب  ٕٕ
 العقيلي

 (ٖٔٓرسم ا٤بصاحف)

ا٤بختصر ُب معاين القراءات الثمانية = ا٤بختار  ٖٕ
 ُب القراءات الثماف.

أٞبد بن عبد ا بن 
 إدريس

 (ٙٓٔمعاين القرآف)

ٕٗ 
ا٤بقصد لتلخيص ما ُب ا٤برشد ُب الوقف 

 كاالبتداء.
 (ٖٜٚٔالقراءات) أبو زكريا بن ٧بمد

ٕ٘ 
عبد الرٞبن بن ٧بمد  ا٤بلخص ُب الناسخ كا٤بنسوخ .

 الدمشقي
 (ٖٕالناسخ كا٤بنسوخ)

ٕٙ 

التربيزم حيٓب بن علي  ا٤بلخص ُب إعراب القرآف.
بن ٧بمد ا٣بطيب 

التربيزم الشيباين ابو 
 ىػ(ٕٓ٘زكريا، )ت 

 (ٜٕ٘إعراب القرآف)

ٕٚ 

االماـ ا٤بظفر الفارسي  ا٤بوجز ُب الناسخ كا٤بنسوخ .
ا٢بسْب بن زيد بن على 

بن خزدية، ا٤بتوَب ُب 
 القرف ا٣بامس

 (ٕٗالناسخ كا٤بنسوخ)

ٕٛ 

النيسابورم ٪بم الدين  ا٤بوجز ُب الناسخ كا٤بنسوخ .
ابو القاسم ٧بمود بن 
ايب ا٢بسن القزكيِب، 

 ىػ(ٖ٘٘)ت ٫بو 

 (ٕ٘الناسخ كا٤بنسوخ)

ٕٜ 
بن علي بن ا٢بسن  ا٤بوجز ُب أداء القراء السبعة.

إبراىيم بن يزداد بن 
 ىرمز األىوازم

 (ٕ٘ٙٓالقراءات)

 (٘٘التفسّب با٤بأثور)ٞبادم ٧بمد رشدم ا٤بوجز ُب تفسّب القرآف الكرمي: ا٤بصفى ا١بامع  ٖٓ
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 ا٤بصرم بْب صحيح ا٤بأثور كصريح ا٤بعقوؿ.

ٖٔ 

أكائل الندل ا٤بختصر من منار ا٥بدل ُب بياف 
 الوقف كاالبتداء.

بن مسعود عبد ا 
ا٤بصرم مولدان الفاسي 

ا٤بغريب أصبلن من رجاؿ 
القرف الثاين عشر 

 ا٥بجرم

 (٘ٔٔالوقف كاالبتداء)

ٖٕ 

إبراىيم بن أٞبد بن  إجياز الربىاف ُب إعجاز القرآف.
٧بمد األنصارم 

ا٣بزرجي ا١بزرم أبو 
 ىػ(ٜٓٚإسحاؽ، )ت 

 (٘ٔٗاإلعجاز البياين)

 (ٙٔٗاإلعجاز البياين) البببلكم إجياز الربىاف ُب إعجاز القرآف. ٖٖ
 (ٚٔٗاإلعجاز البياين) ا٤بطرزم إجياز الربىاف ُب إعجاز القرآف. ٖٗ
 (ٛٔٗاإلعجاز البياين) ٧بمد علي الصابوين إجياز البياف عن سور القرآف. ٖ٘

ٖٙ 

الػمنتجب الػهمذاين  إجياز البياف عن معاين القرآف.
ا٤بنتجب بن يعقوب بن 

رشيد، ابويوسف 
منتجب الدين ا٤بقرم 

 ( ىٖٗٙ)ت 

 (ٚمعاين القرآف)

ٖٚ 
(، ٜٔٗاإلعجاز البياين) ٧بمد إبراىيم ا٤بوصلي إجياز البياف ُب آيات كسور القرآف.

 (ٕٖٗاإلعجاز العلمي)

ٖٛ 

بياف ا٢بق النيسابورم  إجياز البياف ُب معاين القرآف.
٧بمود بن علي )أيب 
ا٢بسن( بن ا٢بسْب، 

الدين أبو القاسم ٪بم 
 ( ىٖ٘٘)ت بعد سنة 

 (ٛمعاين القرآف)

 (ٕٔٔالوقف كاالبتداء)عثماف بن سعيد بن باب اختصار القوؿ ُب )على( ك)بلى( ك)نعم(  ٜٖ
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عثماف، الداين  ُب الوقف.
 ىػ(ٗٗٗ)ت

ببلغة القرآف الكرمي ُب اإلعجاز إعرابان كتفسّبان  ٓٗ
 بإجياز.

هبجت عبد الواحد 
 الشيخلي

(، ٕٕ٘البياين)اإلعجاز 
 (ٛٗٔإعراب القرآف)

تفسّب جزء عم: شرح موجز مع أحكاـ  ٔٗ
 كمفاىيم.

٧بمد صاحل علي 
 مصطفى

 (ٕٕٗأحكاـ القرآف)

ٕٗ 

٧بمد بن ا٢بسْب بن  تلخيص البياف ُب ٦بازات القرآف.
موسى بن ٧بمد بن 

موسى ا٤بوسوم الشريف 
 ىػ(ٙٓٗالرضي )ت 

 (ٙٔٚاإلعجاز البياين)

ٖٗ 
العبارات بلطيف اإلشارات ُب تلخيص 

 القراءات السبع.
ا٢بسن بن خلف بن 

عبد ا ابن بليمة 
 القّبكاين

 (ٖٜٗالقراءات)

ٗٗ 

تلخيص الفوائد كتقريب ا٤بتباعد ُب شرح عقيلة 
 أتراب القصائد.

ابن القاصح عبلء الدين 
ابو البقاء علي بن 

عثماف بن ٧بمد ا٤بقرئ، 
 ىػ ٔٓٛا٤بتوَب ُب 

 (ٕٚا٤بصاحف)رسم 

ٗ٘ 
تلخيص ا٤بعاين كتبيْب ا٤بباين ُب شرح حرز 

 األماين.
٧بمد بن ٧بمود 

 الشّبازم
 (ٜ٘ٗالقراءات)

 (ٜٛٗالقراءات) ٧بمد بن أٞبد العوُب تلخيص النشر الكبّب. ٙٗ
 (ٜٙٗالقراءات) ٧بمد الدمياطي تلخيص النشر ُب القراءات العشر. ٚٗ
 (ٜٚٗالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ العشر.تلخيص النشر ُب القراءات  ٛٗ

ٜٗ 

تلخيص أسئلة القرآف كأجوبتها أليب بكر 
 الرازم.

شيخ اإلسبلـ زكريا 
األنصارم زكريا بن ٧بمد 

بن أٞبد األنصارم، 
 ىػ(ٕٜٙ)ت 

 (ٔٛمشكل القرآف)
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٘ٓ 
تلخيص تقريب النشر ُب معرفة القراءات 

 العشر.
أبو حيٓب زكريا بن ٧بمد 

ا٤بصرم الشافعي 
 األنصارم

 (ٕٜٗالقراءات)

٘ٔ 
تلخيص )مقدمة ُب بياف الصحيح ا٤بعتمد من 

 طريق اإلماـ ٞبزة ُب الوقف على ا٥بمزة(.
ابو عبد ا ٧بمد 

الدمياطي، كاف حيان 
 ىػ ٕٜٓٔسنة 

 (ٜٗٔالوقف كاالبتداء)

ٕ٘ 
توجيو القراءات القرآنية ُب ا٤بلخص ُب إعراب 

 ىػ.ٕٓ٘القرآف للخطيب التربيزم ت
 (ٖٙ٘القراءات) عماد ٧بمود علي

٧بمد بن عبد ا بن  حوز ا٤بعاين ُب اختصار حرز األماين للشاطيب. ٖ٘
 مالك

 (ٗٙٙالقراءات)

٘ٗ 

خبلصة األٕباث ُب شرح منهج القراءات 
 الثبلث.

إبراىيم بن عمر بن 
إبراىيم ا١بعربم ا٣بليلي 

الشافعي تقي الدين 
 برىاف الدين

 (ٓٚٙالقراءات)

٘٘ 

ا٥بركم ٧بمد تقي بن  خبلصة البياف ُب حل مشكبلت القرآف
حسْب بن علي الشيعي 

االصفهاين، )ت 
 ىػ(ٜٜٕٔ

 (ٖٓٔمشكل القرآف)

 (ٗٓٔمشكل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ خبلصة البياف ٢بل مشكبلت القرآف. ٙ٘

٘ٚ . عثماف بن حافظ رٞبا  خبلصة الرسـو
 نقلي الطالقاين

 (ٖٓٔرسم ا٤بصاحف)

 (ٔٛٔإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الكشاؼ ا٤بعركفة )بإعراب القرآف(خبلصة  ٛ٘

ٜ٘ 

أٞبد بن عبد ا٤بنعم بن  خبلصة الكبلـ على كقف ٞبزة كىشاـ.
يوسف بن صياـ 
 ٕٜٔٔالدمنهورم، )ت

 ىػ(

 (ٙ٘ٔالوقف كاالبتداء)
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ٙٓ 

خبلصة ا٤بقنع ُب معرفة خط مصحف 
 األمصار.

ابو عمرك الداين عثماف 
عثماف بن سعيد بن 

االموم القرطيب، ابن 
 ىػٗٗٗالصّبُب، ا٤بتوَب 

 (٘ٓٔرسم ا٤بصاحف)

ٙٔ 
خبلصة النصوص ا١بلية ُب نزكؿ القرآف كٝبعو 

 كحكم اتباع رسم ا٤بصاحف العثمانية.
٧بمد بن علي بن خلف 

 ا٢بسيِب ا٢بداد
 (ٗٓٔرسم ا٤بصاحف)

ٕٙ 
خبلصة الوركد من قراءة اإلماـ عاصم بن أيب 

أيب بكر شعبة بن عياش كأيب النجود بركايٍب 
 عمر حفص بن سليماف الكوُب.

أبو ا٢بسْب عبد اجمليد 
بن سردار خاف 

 السليماين

 (ٖٚٙالقراءات)

ٖٙ 

خبلصة جواىر القرآف ُب بياف معاين لغات 
 القرآف.

الػملتاين اسحاؽ بن 
علي بن ايب بكر، ابو 

 -بكر الػحنفي )ت 
 ( ى٫ٖٚٙبو 

 (ٔ٘معاين القرآف)

ٙٗ 
ما ُب صريح النص من طريق الطيبة خبلصة 

 بركاية حفص.
 (ٔٚٙالقراءات) ٧بمد ىيثم منيِب

 (ٕٖٜالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ٨بتصرة ُب اختبلؼ القراءات السبعة. ٘ٙ

رسالة ملخصة من كتاب: رد اآليات  ٙٙ
 ا٤بتشاهبات إىل اآليات اكمات.

 (ٔٙمتشابو القرآف) ؟؟؟

ٙٚ 
كتاب: رد اآليات رسالة ملخصة من  

 ا٤بتشاهبات إىل اآليات اكمات.
 (ٜٗٔمشكل القرآف) ؟؟؟

ٙٛ 

زاد القارئ كا٤بقرئ ُب السفر: ٨بتصرات مفيدة 
شاملة ألصوؿ علم القراءات كفن األداء، كيليو 

النظم ا١بامع لقراءة اإلماـ نافع، للشيخ عبد 
 ـ(ٕٜٛٔالفتاح عبد الغِب ٧بمد القاضي )ت 

السميع أٞبد ٧بمود عبد 
أبو سنادة الشافعي 

 ا٢بفياف

 (ٕٜٛالقراءات)

ٜٙ 
شرح إٙباؼ الربية بتحريرات الشاطبية ا٤بسمى 

 ٨بتصر بلوغ األمنية.
علي بن ٧بمد الضباع 

 ا٤بصرم
 (ٓٔٓٔالقراءات)
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ٚٓ 
شرح تلخيص الفوائد كتقريب ا٤بتباعد على 

 عقيلو اتراب القصائد.
علي بن عثماف بن 
 ٧بمد ابن القاصح

 (ٕٕٓٔالقراءات)

٧بمد بن ٧بمد بن  شرح ٨بتصر قواعد التحرير لطيبة النشر. ٔٚ
 جابر ا٤بصرم

 (ٖٖٔٔالقراءات)

ٕٚ 
غاية االختصار ُب قراءات العشرة أئمة 

 األمصار.
حسن بن أٞبد بن 
ا٢بسن بن أٞبد بن 

 ٧بمد العطار ا٥بمذاين

 (ٖٕ٘ٔالقراءات)

ٖٚ 
قبلئد ا٤برجاف فرائد فوائد ا٤برجاف )كىو ٨بتصر: 

 للمؤلف نفسو(.
مرعي بن يوسف بن 

أيب بكر الكرمي، 
 ىػ(ٖٖٓٔ)ت

 (ٕٕٕالناسخ كا٤بنسوخ)

ٚٗ 
كتاب مبهج األسرار ُب معرفة اختبلؼ العدد 

ُب األٟباس كاألعشار على هناية اإلجياز 
 كاالختصار.

ا٢بسن بن أٞبد أيب 
العبلء ا٥بمذاين العطار، 

 ىػٜٙ٘ا٤بتوَب ُب سنة 

 (ٜٙاآلم)عد 

أٞبد بن علي بن يزيد  ٨بتصر اختصار االنتصار. ٘ٚ
 بن بدؿ

 (٘ٚٚٔالقراءات)

ٚٙ 
٨بتصر األمايل ُب شرح القصيدة العلوية ُب 

 القراءات السبع.
علي بن عثماف بن 

 القاصح
 (ٙٚٚٔالقراءات)

ٚٚ 
٨بتصر األناـ ُب الوقف على ا٥بمز ٢بمزة 

 كىشاـ.
 (ٕٕٙكاالبتداء)الوقف  ا٤بؤلف ٦بهوؿ

حيٓب بن شرؼ بن مرم،  ٨بتصر اإليضاح ُب الوقف كاالبتداء. ٛٚ
 ىػ(ٙٚٙالنوكم )ت 

 (ٖٕٙالوقف كاالبتداء)

اإلعجاز  حسن عبيدك ٨بتصر البياف ُب فواتح سور القرآف. ٜٚ
 (ٕٛٛٔالبياين)

 (ٖٖٔمناسبات القرآف) حسن عبيدك ٨بتصر البياف ُب فواتح سور القرآف. ٓٛ

ابن ٪باح، سليماف بن  ٨بتصر التبيْب ٥بجاء التنزيل. ٔٛ
٪باح االموم االندلسي 

 (ٜٕٛرسم ا٤بصاحف)
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ىػ، اٞبد ٜٙٗالقرطيب، 
 بن اٞبد شرشاؿ

ٕٛ 
أبو ا٢بسن علي بن  ٨بتصر التعريف )منظومة(.

سليماف بن أٞبد 
 األنصارم القرطيب

 (ٓٛٚٔالقراءات)

ٖٛ 
معشر عبد الكرمي أبو  ٨بتصر ا١بامع ُب القراءات العشر.

بن عبد الصمد القطاف 
 الطربم

 (ٕٛٚٔالقراءات)

 (ٖٛٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٨بتصر ا٢بجة. ٗٛ

ٛ٘ 
التواٌب عبد الرٞبن بن  ٨بتصر الدر ا٤بصوف ُب علـو الكتاب ا٤بكنوف.

عمر، )كاف حيان سنة 
 ىػ(ٕٚٔٔ

 (ٕٚ٘إعراب القرآف)

ٛٙ 
إبراىيم بن سعيد بن  القراءات.٨بتصر العبارات ٤بعجم مصطلحات 

 ٞبد الدكسرم
 (ٗٛٚٔالقراءات)

ٛٚ 
ابو ا٤بكاـر ٦بد الدين  ٨بتصر الغريبْب.

علي بن ٧بمد النحوم، 
 ىػ(ٙٔ٘)ت

 (ٕٔٔغريب القرآف)

 (ٕٜٚٔالقراءات) ٧بمد أٞبد متويل ٨بتصر القراءة. ٛٛ
 (ٖٗٓرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٨بتصر ا٤بقنع. ٜٛ
 (ٖ٘ٓرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ا٤بقنع على الرائية.٨بتصر  ٜٓ

ٜٔ 
عبد الرٞبن بن ٧بمد بن  ٨بتصر ا٤بناؿ ُب ا١بواب كالسؤاؿ.

 عبد العزيز اللخمي
 (ٜٗٚٔالقراءات)

 (ٖٖٕالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٨بتصر الناسخ كا٤بنسوخ . ٕٜ

٨بتصر الناسخ كا٤بنسوخ البن العريب ا٤بعافرم،  ٖٜ
 ىػ(. ٖٗ٘)ت:

 (ٖٕ٘الناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٖٕٗالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ٨بتصر )الناسخ كا٤بنسوخ البن سبلمة،  ٜٗ
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 ىػ(( . ٓٔٗ)ت:
 (ٜٙٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٨بتصر النشر ُب القراءات العشر. ٜ٘
 (ٜٚٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٨بتصر النشر ُب القراءات العشر. ٜٙ
 (ٜٛٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٨بتصر ا٥بديّة ُب قراءة قالوف كالدكرم. ٜٚ

ٜٛ 
 ٨بتصر أحكاـ القرآف.

  
 مكي بن أيب طالب
القيسي األندلسي 

 ىػ( ٖٚٗ)ت

 (ٕ٘ٗأحكاـ القرآف)

ٜٜ 
اختصره ا١بعربم )ت  ٨بتصر أسباب النزكؿ للواحدم.

 ىػ(ٕٖٚ
 (ٚٙأسباب النزكؿ)

أبو شامة عبد الرٞبن  إبراز ا٤بعاين من حرز األماين.٨بتصر  ٓٓٔ
 بن إ٠باعيل

 (ٗٚٚٔالقراءات)

ٔٓٔ 
إبراىيم ابن السرم، )ت  ٨بتصر إعراب القرآف.

 ىػ(ٖٔٔ
 (ٕٔٙإعراب القرآف)

ٕٔٓ 

. الصرخدم ٧بمد بن  ٨بتصر إعراب القرآف للسَّفاُقسيِّ
سليماف بن عبد ا 

الشافعي مشس الدين 
 -ىػٖٓٚ)ابو عبد ا، 

 ىػ(ٕٜٚ

 (ٕٕٙإعراب القرآف)

 (ٛٚٚٔالقراءات) ٧بمد بن أٞبد العبلؼ ٨بتصر ٕبر ا٤بعاين ككنز السبع ا٤بثاين للعوُب. ٖٓٔ

ٔٓٗ 
٨بتصر بلوغ األمنية: شرح نظم ٙبرير مسائل 

 الشاطبية.
حسن بن خلف 

 ا٢بسيِب
 (ٜٚٚٔالقراءات)

ٔٓ٘ 

اختصار كٙبقيق ٧بمد  ٨بتصر تفسّب ابن كثّب.
الصابوين، دار  علي

القراف الكرمي، بّبكت، 
 ىػٖٜٖٔ

 (ٕٚٚالتفسّب با٤بأثور)

 (ٕٛٚالتفسّب با٤بأثور)اختصار كٙبقيق ٧بمد ٨بتصر تفسّب الطربم، ا٤بسمى: جامع البياف  ٙٓٔ
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علي الصابوين، صاحل  عن تأكيل آم القرآف.
اٞبد رضا، تاريخ النشر 

 ـٜ٘ٛٔ-ىػ٘ٓٗٔ

ٔٓٚ 

لئلماـ أيب عبد ٨بتصر تفسّب حيٓب بن سبلـ 
ا ٧بمد بن عبد ا بن أيب زمنْب من مقدمة 

الكتاب إىل هناية سورة آؿ عمراف: دراسة 
 كٙبقيقان.

عبد ا بن عبد العزيز 
 بن ٧بمد ا٤بددييغ

 (ٖٕٛالتفسّب با٤بأثور)

 (ٜٜٕرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٨بتصر تلخيص ما رسم ُب ا٤بصحف الشريف. ٛٓٔ

ٜٔٓ 
أٞبد بن ا٢بسن بن  فضائل القرآف كخواصو.٨بتصر 

يوسف، ابن عرضوف، 
 ىػ(ٕٜٜ)ت 

 (ٕٚٔخواص القرآف)

ٔٔٓ 
أٞبد بن ا٢بسن بن  ٨بتصر فضائل القرآف كخواصو.

يوسف، ابن عرضوف، 
 ىػ(ٕٜٜ)ت 

 (ٚٛٔفضائل القرآف)

 (ٕٛ٘إعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٨بتصر ُب إعراب بعض سور القرآف. ٔٔٔ
 (ٕٓٙإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ إعراب سورة الفاٙبة. ٨بتصر ُب ٕٔٔ

ٖٔٔ 
أبو معشر عبد الكرمي  ٨بتصر ُب إفراد قراءة اإلماـ أيب عمرك.

بن عبد الصمد القطاف 
 الطربم

 (٘ٛٚٔالقراءات)

٨بتصر ُب شرح ا٥بداية ُب كجوه القراءات  ٗٔٔ
 كاالعتداؿ على الركايات.

أبو العباس أٞبد بن 
 ا٤بهدكمعمار بن أٞبد 

 (ٙٛٚٔالقراءات)

ا٢بسْب بن أٞبد بن  ٨بتصر ُب شواذ القرآف من كتاب البديع. ٘ٔٔ
 خالويو

 (ٚٛٚٔالقراءات)

ٔٔٙ 
٨بتصر ُب عدد آم القرآف الكرمي كاالختبلؼ 

 فيو كعدد كلماتو كحركفو.
 (ٔٙعد اآلم) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٖٕٙالناسخ كا٤بنسوخ)البوصّبل ابو القاسم  ٨بتصر ُب علم الناسخ كا٤بنسوخ. ٚٔٔ
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ىبة ا بن علي بن 
ثابت االنصارم 

 ىػ(ٜٛ٘ا٣بزرجي، )ت
 (ٖٗٔمتشابو القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٨بتصر ُب عيوف متشابو القرآف. ٛٔٔ
 (ٜٕٗمشكل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٨بتصر ُب عيوف متشابو القرآف. ٜٔٔ
 (ٛٛٚٔالقراءات) عتيق ا ا٢باج ٨بتصر ُب قراءة قالوف. ٕٓٔ

ٕٔٔ 
قواعد التفسّب  خالد بن عثماف السبت ٨بتصر ُب قواعد التفسّب.

 (ٗٛكأصولو)
 (ٜٓٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٨بتصر ُب مذاىب القراء السبعة. ٕٕٔ

أبو عمرك عثماف بن  ٨بتصر ُب مذاىب القراء السبعة باألمصار. ٖٕٔ
 سعيد الداين

 (ٜٛٚٔالقراءات)

 (ٜٔٚٔالقراءات) موسى بن عبد العزيز نظم الشاطبية.٨بتصر ُب  ٕٗٔ

٨بتصر فيو إعراب ثبلثْب سورة من القرآف  ٕ٘ٔ
 الكرمي.

 (ٜٕ٘إعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

قواعد التفسّب  حسْب بن علي ا٢بريب ٨بتصر قواعد الَبجيح عند ا٤بفسرين. ٕٙٔ
 (ٖٛكأصولو)

ٕٔٚ 

بن قطلوبغا بن  قاسم ٨بتصر كتاب التحفة ُب غريب القرآف.
عبد ا، أبو العدؿ زين 

الدين السودين، 
 ىػ(ٜٚٛ)ت

 (ٜٕٓغريب القرآف)

ٕٔٛ 

٨بتصر كتاب: جامع خواص أسرار القرآف 
 كالذخّبة ا٤بعدة لنوائب الزماف.

ابن ا١بوزم ٝباؿ الدين 
ابو الفرج بن علي بن 

٧بمد القرشي، 
 ىػ(ٜٚ٘)ت

 (ٕٛٔخواص القرآف)

ٕٜٔ 
ابو الطاىر ا٠باعيل بن  القرآف الشريف.٨بتصر ما رسم ُب 

خلف بن سعيد 
 (ٕٖٓرسم ا٤بصاحف)
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السرقسطي، توُب ُب 
 ىػ٘٘ٗسنة 

٨بتصر مدارج السالكْب )فاٙبة الكتاب +  ٖٓٔ
 فضائل القرآف + الكلم الطيب(.

 (ٛٛٔفضائل القرآف) ابن القيم

ٖٔٔ 

عثماف بن سعيد بن  ٨بتصر مرسـو ا٤بصحف.
عثماف بن سعيد بن 

األموم موالىم عمر 
القرطيب الداين، توُب 

 ىػٗٗٗسنة 

 (ٖٖٓرسم ا٤بصاحف)

ٖٕٔ 
ابن الوحشي عبد ا بن  ٨بتصر مشكل القرآف البن ُفورؾ.

حيٓب ابو ٧بمد التجيػيب 
 ىػ(ٕٓ٘االقليشي، )ت 

 (ٕٓ٘مشكل القرآف)

ٖٖٔ 
٨بتصر مطابقة االخَباعات العصرية ٤با أخرب بو 

 سيد الربيّة.
الصديق أٞبد بن ٞبد 

 الغمارم
 (ٕٕٛاإلعجاز العلمي)

 (ٕٓٔغريب القرآف) ٧بمد سند الطوخي ٨بتصر معاين مفردات القرآف الكرمي. ٖٗٔ
 (ٚٓٔمعاين القرآف) ٧بمد سند الطوخي ٨بتصر معاين مفردات القرآف الكرمي. ٖ٘ٔ

ابو حيٓب ٧بمد بن  ٨بتصر من تفسّب اإلماـ الطربم. ٖٙٔ
 صمادح

 (ٜٕٚبا٤بأثور)التفسّب 

 (ٜ٘ٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٨بتصر من شرح أيب القاسم النويرم. ٖٚٔ

ٖٔٛ 
الشيباين ٧بمد بن  ٨بتصر هنج البياف عن كشف معاين القرآف.

ا٢بسن )ت بعد 
 ( ىٓٗٙ

 (ٖٔٔمعاين القرآف)

 (ٔٙٔالقرآف)معاين  إبراىيم عبد ا رفيدة معاين القرآف الكرمي تفسّب لغوم موجز. ٜٖٔ

ٔٗٓ 
إبراىيم بن ٧بمد بن عبد  ملخص ركاية حفص.

 الوىاب
 (ٖٜ٘ٔالقراءات)

اإلعجاز  ا٤بؤلف ٦بهوؿ ملخص ُب ببلغة أُسلوب القرآف. ٔٗٔ
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 (ٖ٘ٛٔالبياين)

أبو ا٢بسن علي بن عبد  ملخص من الواُب ٗبا ُب التيسّب كالكاُب. ٕٗٔ
 ا الشاذيل

 (ٜٗ٘ٔالقراءات)

ٖٔٗ 
ا٤بؤٛبر العا٤بي الثامن لئلعجاز  ملخصات ٕبوث

 العلمي ُب القرآف كالسنة.
ا٥بيئة العا٤بية لئلعجاز 

 العلمي ُب القرآف كالسنة
 (ٜ٘ٓاإلعجاز العلمي)

ٔٗٗ 
عبد الواحد بن ا٢بسْب  منظومة: ا٤بلخصة )ُب رسم القرآف(.

 الركراكي )الرجراجي(
 (ٖٙٗرسم ا٤بصاحف)

التفسّب  الكيبلين٪بيب  موجز األدياف ُب القرآف. ٘ٗٔ
 (ٕ٘ٗٔا٤بوضوعي)

ٔٗٙ 
موجز ُب إعجاز القرآف الكرمي ك علم 

 ا٢بشرات.
 (ٜٜٙاإلعجاز العلمي) علي علي ا٤برسي

ٔٗٚ 
قواعد التفسّب  عبد ا ٧بمد سلقيِب موجز ُب علـو القرآف كأصوؿ التفسّب.

 (ٜٜكأصولو)

ٔٗٛ 
موجز كتاب التقريب ُب رسم ا٤بصحف 

 العثماين.
٧بمود ٧بمد يوسف بن 

 ا٣بوارزمي
 (ٖٔ٘رسم ا٤بصاحف)

 (ٕٗٛٓالقراءات) ا٢بسْب بن زيد نبذة من ٨بتصر النشر ُب القراءات العشر. ٜٗٔ

ٔ٘ٓ 
هناية األماين ُب تلخيص الفتح الرباين ُب 

 القراءات السبع من طريق حرز األماين.
أبو عياشة ٧بمد بن 

 ٧بمد البيومي
 (ٖٕٔٔالقراءات)

ُب دراية اإلعجاز ُب علـو الببلغة  هناية اإلجياز ٔ٘ٔ
 كبياف إعجاز القرآف الشريف.

٧بمد بن عمر بن 
 حسْب الرازم

اإلعجاز 
 (ٜ٘٘ٔالبياين)

ٕٔ٘ 
ىجاء مصاحف األمصار على غاية التقريب 

 كاالختصار.
أٞبد بن عمار بن أيب 
العباس ا٤بهدكم، توُب 

 ىػٓٗٗسنة ٫بو 

 (ٖٛٙرسم ا٤بصاحف)
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ا٤بّبزا ٧بمد االسَبابادم  آيات األحكاـ. ٔ
٧بمد بن علي بن ابراىيم 

 الفارسي

 (ٔٔأحكاـ القرآف)

 (ٕٔأحكاـ القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ آيات األحكاـ. ٕ
التفسّب  ا٤بؤلف ٦بهوؿ آيات الشفاء. ٖ

(، ٛٗا٤بوضوعي)
 (ٖخواص القرآف)

 (ٜٕالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ اإلنصاؼ لقراءة األئمة السبعة.اتباع  ٗ
ابن القاصح عبلء الدين  اتفاؽ القراء. ٘

ابو البقاء على بن عثماف 
 بن ٧بمد ا٤بقرئ

 (٘رسم ا٤بصاحف)

ا٢بمركين عبد الكرمي بن  اختصار اجمليد ُب إعراب القراف اجمليد. ٙ
 ٧بمد بن عبد العزيز

 (ٔإعراب القرآف)

أٞبد بن العياشي القرشي  اختصار ٙبفة األناـ ُب كقف ٞبزة كىشاـ. ٚ
 الصنهاجي

 (٘الوقف كاالبتداء)

 (ٙالوقف كاالبتداء) ا٢بسْب بن عثماف اختصار كتاب الوقف. ٛ
 (ٕٛٔالقراءات) علي بن جعفر السعيدم اختبلؼ القراء. ٜ
٧بمد بن ا٢بسْب  اختبلؼ القراء. ٓٔ

 القبلنسي
 (ٜٕٔالقراءات)

 (ٖٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ اختبلؼ القراء. ٔٔ
ابو حاًب السجستاين  اختبلؼ ا٤بصاحف. ٕٔ

 سهل بن ٧بمد بن عثماف
 (ٓٔرسم ا٤بصاحف)

 (ٖٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ اختبلفات القراء ُب سورة اإلخبلص. ٖٔ
 (ٖٛٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿاختبلفات كاقعة بْب الراكيْب أيب بكر  ٗٔ
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 كحفص.
 (ٕٛٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ اصطبلحات ُب طرؽ اإلماـ نافع. ٘ٔ
أبو ٧بمد عبد ا بن  االئتبلؼ ُب كجوه االختبلؼ. ٙٔ

أٞبد بن يوسف األماسي 
ا٢بنفي ا٤بعركؼ بيوسف 

 زاده

 (٘القراءات)

إبراىيم بن موسى بن  اآللة ُب معرفة الوقف كاإلمالة. ٚٔ
 ا٤بقرئببلؿ الكركي 

 (ٖٔالوقف كاالبتداء)

اآليات اكمات كا٤بتشاهبات ُب القرآف  ٛٔ
 الكرمي.

الفيض الكاشاين ٧بمد 
٧بسن بن مرتضى بن 
فيض ا بن ٧بمود 

 االمامي

(، ٖمتشابو القرآف)
(، ٖمشكل القرآف)
 (ٗمشكل القرآف)

الشريف ا٤برتضى ابو  اآليات الناسخة كا٤بنسوخة . ٜٔ
ا٢بسْب القاسم على بن 

بن موسى ا٢بسيِب 
 ا٤بوسوم

 (ٚالناسخ كا٤بنسوخ)

 (ٗالقراءات) أبو الفضل بن طاىر  اآلية شرح الغاية. ٕٓ
٧بمد بن السرم ا٤بعركؼ  االحتجاج ُب القراءة. ٕٔ

 بابن السراج
 (ٖٜالقراءات)

االحَباز نقض حسن اإلجياز ُب إبطاؿ  ٕٕ
 إعجاز القرآف.

٧بمد مهدم بن حسْب 
 ا٣بالصيبن عزيز 

 (ٔٙاإلعجاز البياين)

ابو ا٢بسن على بن عبد  االختصاص من الفوائد القرآنية كا٣بواص. ٖٕ
ا بن عبد ا١ببار ا٢بسِب 

 الشاذيل

 (ٛخواص القرآف)

معْب الدين عبد ا بن  االقتداء ُب معرفة الوقف كاالبتداء. ٕٗ
٧بمد بن عبد ا بن عمر 

 (ٚٔالوقف كاالبتداء)
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 النكزاكم
عثماف بن سعيد بن  االكتفاء ُب الوقف كاالبتداء. ٕ٘

 عثماف الداين
 (ٛٔالوقف كاالبتداء)

االكتفاء ُب قراءة إماـ القراء أبو عمرك ابن  ٕٙ
 العبلء.

ا٢بسن بن أٞبد أبو العبلء 
 ا٥بمذاين

 (ٕٛ٘القراءات)

االنتقاد لآليات ا٤بعتربة ُب االجتهاد )تفسّب  ٕٚ
كىو الكتاب  ٟبسمائة آية ُب األحكاـ(

ا٢بادم عشر من ديباجة البحر الزخار ُب 
 الفقو للمؤلف نفسو.

ا٤بهدم لدين ا اٞبد بن 
 حيٓب بن ا٤برتضى الزيدم

 (ٙ٘ٔأحكاـ القرآف)

 (٘٘ٔأحكاـ القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ االنتقاد لآليات ا٤بعتربة ُب ا١بهاد. ٕٛ
بن ٧بمد بن ا٤بصرم علي  األجوبة ا١بلية على األسئلة ا٣بفية. ٜٕ

 عبلء الدين
 (ٚمشكل القرآف)

األجوبة الشريفة ُب ا٤بباحث اللطيفة باألدلة  ٖٓ
 الكثيفة.

 (ٔٛالقراءات) إدريس بن ٧بمد ا٤بنجرة

 (ٙٛالقراءات) أٞبد بن أٞبد الشقانصي األجوبة ا٤بدققة على األسئلة اققة. ٖٔ
األحرؼ الٍب أدغمها أبو عمرك كما ركاه  ٕٖ

 بركاية البصرم.السوسي 
 (ٜٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

األسئلة ا٢بجازية باألجوبة ا٥بشامية ُب إعراب  ٖٖ
 عويص اآلم القرآنية.

ابن ىشاـ االنصارم عبد 
ا بن يوسف بن اٞبد، 

ابو ٧بمد ٝباؿ الدين، 
 ىػ( ٔٙٚ)ت

 (ٕإعراب القرآف)

عمر بن الرازم ٧بمد بن  األسئلة ا٤بفخمة ُب األجوبة ا٤بفهمة. ٖٗ
ا٢بسن الفخر الرازم، )ت 

 ىػ(ٙٓٙ

 (ٙٔمشكل القرآف)

 (ٚٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ األسرار ا٤بودعة ُب بعض سور القرآف الكرمي. ٖ٘
 (ٖاألشباه كالنظائر) الثعاليب ٧بمد، ابو منصور األشباه كالنظائر ُب مفردات القرآف. ٖٙ
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 (ٗاألشباه كالنظائر) ا٤بؤلف ٦بهوؿ األشباه كالنظائر ُب مفردات القرآف. ٖٚ
أٞبد بن سعد الدين  األصوؿ ا٤بختصرة. ٖٛ

 القلشي
 (ٕٕٕالقراءات)

سيف الدين بن عطاء ا  األصوؿ ا٤بختصرة على القراءات السبع. ٜٖ
 الفضايل

 (ٖٕٕالقراءات)

٧بمد بن ٧بمد بن ٧بمد  األصوؿ ُب علم القراءات. ٓٗ
 ا١بزرم

 (ٕٙٔالقراءات)

٧بمد بن أٞبد بن داكد،  اإلفهاـ ُب شرح باب كقف ٞبزة كىشاـ. ٔٗ
 ابن النجار

 (ٙٔالوقف كاالبتداء)

عبد ا٤بتعاؿ الصعيدم  األقواؿ ا٢بساف ُب حسن نظم القرآف. ٕٗ
 ىػ(ٖٚٚٔ)ت 

(، ٜٖٚاإلعجاز البياين)
 (ٙٔمناسبات القرآف)

٧بمد بن ٧بمد بن ٧بمد  األلغاز ا١بزرية. ٖٗ
 ابن ا١بزرم

 (ٕٓٙالقراءات)

 (ٕٔٙالقراءات) أٞبد بن أٞبد الطييب األلغاز ا١بزرية كاألجوبة عليها. ٗٗ
األلغاز العبلئية ُب ألفاظ قرآنية ٙبتوم على  ٘ٗ

 مائة مسالة ُب القراءات للعشرة )منظومة(.
علي بن ٧بمد ا٤بعركؼ 
 بعبلء الدين الطرابلسي

 (ٕٕٙالقراءات)

 (ٗمعاين القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ا٤بعاين. األلفاظ القرآنية ا٤بختلفة ٙٗ
علي بن عثماف ابن  األمايل ا٤برضية ُب شرح )القصيدة( العلوية. ٚٗ

 القاصح
 (ٕٗٙالقراءات)

 (ٗأمثاؿ القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ األمثاؿ السائرة ُب القرآف. ٛٗ
 (ٕٔٛالقراءات) حسْب بن علي السمبليل األنوار السواطع على الدرر اللوامع. ٜٗ
عبد ا بن أسعد  األنوار البلئحة ُب أسرار الفاٙبة. ٓ٘

 ىػ(ٚٙٛاليافعي، )ت 
 (ٖٖخواص القرآف)

حسن بن عبد ا بن  األنوار ا٤بسبلة ُب بعض خواص البسملة. ٔ٘
حسْب اليمِب ا٤بكي 

ا٤بشهور بالسمرقندم، 

 (ٕٖخواص القرآف)
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 توُب ُب القرف العاشر
عبد العزيز بن أٞبد بن  الفاٙبة.األنوار الواضحة ُب معاين  ٕ٘

سعيد الديريِب )ت 
 ىػ(ٜٗٙٓ

 (ٙمعاين القرآف)

الشطيبيب ٧بمد بن علي  األنوار ُب مشكبلت آيات من القرآف. ٖ٘
بن ٧بمد ابو عبد ا 

 ىػ(ٖٜٙاالندلسي، )ت 

 (ٖٖمشكل القرآف)

ابو الفضل ٧بمد بن  اإلبانة ُب الوقف كاالبتداء. ٗ٘
 جعفر بن عبد الكرمي

ا٣بزاعي ا١برجاين، 
 ىػ( ٛٓٗ)ت

 (ٗٔالوقف كاالبتداء)

 (ٕٔالقراءات) أٞبد بن عيسى الرشيدم اإلبراز كاإلفراز ٤با انفرد بو حفص البزاز. ٘٘
٧بمد بن ٧بمد بن عبد  اإلجابة على معاين القرآف. ٙ٘

 ا١بليل، الوطواط
 (ٕمعاين القرآف)

بن العبلء زياف  أبو عمرك اإلدغاـ الكبّب ُب القرآف الكرمي. ٚ٘
 بن عمار التميمي

 (ٕ٘ٔالقراءات)

اإلرشاد ُب معرفة مذاىب القراء السبعة  ٛ٘
 كشرح أصو٥بم.

أبو الطيب عبد ا٤بنعم بن 
 عبيد ا بن غلبوف ا٢بليب

 (ٓٛٔالقراءات)

عمر بن عبد القادر  اإلشارات العمرية ُب حل أبيات الشاطبية. ٜ٘
 األرمنازم

 (ٕٕٓالقراءات)

 (ٕ٘ٓالقراءات) أبو عمرك الداين اإلشارة بلطيف العبارة. ٓٙ
اإلشارة بلطيف العبارة ُب القراءات ا٤بأثورات  ٔٙ

 بالركايات ا٤بشهورات.
أبو نصر منصور بن أٞبد 

 بن إ٠باعيل العراقي
 (ٕٙٓالقراءات)

 (ٖٖٕالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ اإلظهار ُب طرؽ األئمة األخيار. ٕٙ
حسْب األقسرائي ا٤بعركؼ  القراءات العشر.اإلعانة ُب  ٖٙ

 بابن البّبم
 (ٖٕ٘القراءات)
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٧بمد بن ٧بمود بن ٧بمد،  اإلعجاز ُب ببلغة اإلجياز. ٗٙ
 ىػ(ٛٛٙاألصفهاين )ت 

 (ٕٗٙاإلعجاز البياين)

، ك لعلوا٤بؤلف ٦بهوؿ اإلعجاز ُب ببلغة اإلجياز. ٘ٙ  
 ا٤بذكور ُب سابقو

 (ٕ٘ٙاإلعجاز البياين)

عثماف بن سعيد بن  اإلعجاز كالبياف. ٙٙ
عثماف الداين الصّبُب )ت 

 ىػ(ٗٗٗ

 (ٖٓ٘اإلعجاز البياين)

ا٢بسن بن اٞبد بن ٧بمد  اإلعراب ُب تفسّب اإلعراب. ٚٙ
بن علي بن صبلح بن 

اٞبد بن ا٥بادم بن 
ا١ببلؿ اليمِب، )ت 

 ىػ( ٗٛٓٔ

 (ٔٙإعراب القرآف)

الذين اإلعبلـ عما ُب قولو تعاىل: }كعلى  ٛٙ
يطيقونو فدية طعاـ ..{ من النسخ 

 كاإلحكاـ.

الكوراين برىاف الدين ابو 
العرفاف ابراىيم بن حسن 
بن شهاب الدين الكردم 

 الشافعي الشهرزكرم

 (ٜالناسخ كا٤بنسوخ)

 (ٕ٘ٗالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ اإلعبلـ ُب قراءات اإلعبلـ. ٜٙ
بن أٞبد بن عبد الواحد  اإلعبلف ُب رسم البدكر السبعة. ٓٚ

 علي، ابن عاشر
 (ٖ٘رسم ا٤بصاحف)

أٞبد بن العياشي  اإلعبلف ُب قراءة ا٢بربين. ٔٚ
 الصنهاجي

 (ٕٚٗالقراءات)

 (ٜٖٔإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ اإلفصاح ُب إعراب الفاٙبة. ٕٚ
اإلفصاح ُب إعراب سورة الفاٙبة ككتاب  ٖٚ

 الكافية.
 (ٖٛٔإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

اإل٤باع بإفادة )لو( لبلمتناع ُب قولو تعاىل: }  ٗٚ
َلْو َكاَف ِفيِهَما َآ٥ِبَةه ِإالَّ اللَُّو َلَفَسَدتَا { )سورة 

الكافيجي ٧بمد بن 
سليماف بن سعد، ابو 

 (ٔٗٔإعراب القرآف)
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عبد ا ٧بيي الدين، )ت  (.ٔٙيونس آية 
 ىػ( ٜٚٛ

ـ عز العز بن عبد السبل اإل٤باـ ُب أدلة األحكاـ. ٘ٚ
الدين عبد العزيز بن عبد 
السبلـ بن ايب القاسم بن 
ا٢بسن السلمي الدمشقي 

 ىػ ٓٙٙالشافعي ت 

 (ٖٗٔأحكاـ القرآف)

اإلجياز ا٤بوصل إىل الكشف عن معاين  ٙٚ
 اإلجياز ُب علم اإلعجاز.-اإلعجاز

ابن الغياث لطف ا بن 
٧بمد الغياث بن الشجاع 

 ىػ(ٖ٘ٓٔالظفّبم )ت 

 (ٕٙٗالبياين)اإلعجاز 

إبراىيم بن إ٠باعيل  اإلجياز ُب اختصار اجملاز. ٚٚ
 ىػ(ٕٕٕٔالركمي )ت 

 (ٕٓٗاإلعجاز البياين)

حيٓب بن ٞبزة بن علي  اإلجياز ُب علـو حقائق اإلعجاز. ٛٚ
 ىػ(٘ٗٚا٤بؤيد با )ت 

 (ٖٕٗاإلعجاز البياين)

اإلجياز ُب معرفة ما ُب القرآف من منسوخ  ٜٚ
 كناسخ.

بركات ٧بمد بن ابن 
بركات بن ىبلؿ بن عبد 
الواحد السعيدم النحوم 

 ىػ(ٕٓ٘)ت

 (ٓٔالناسخ كا٤بنسوخ)

أبو عمر عثماف بن سعيد  اإلجياز كالبياف ُب أصوؿ قراءات نافع. ٓٛ
 الداين

 (ٜٕٛالقراءات)

 (ٖٗٔإعراب القرآف) أحد علماء الدكلة ا٤برادية اإليضاح ُب إعراب الفاٙبة. ٔٛ
 (ٖٖٓالقراءات) ٧بمد بن ٧بمد الفلنقي إىل مذاىب السبعة القراء.اإلدياء  ٕٛ
 (ٖٗٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الباب الثالث ُب ىجاء ا٤بصحف. ٖٛ
 (ٖٙٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ البارع ُب شرح اإلماـ نافع. ٗٛ
الػمصمودم موسى بن  البحر ا٤بآلف ُب اقتناص درر معاين القرآف. ٘ٛ

 عمر التونسي
 (ٔٔمعاين القرآف)
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الربكات الٍب تنجز عن تبلكة بعض سور  ٙٛ
 القرآف.

 (ٜٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

الربىاف القومي ُب ا٢باجو اىل عد آم القرآف  ٚٛ
 ا٢بكيم.

اٞبد افندم امْب، 
الديك، ا٤بتوَب ُب القراف 

 الرابع عشر ا٥بجرم

 (ٖعد اآلم)

االصبع العدكاين ابن ايب  الربىاف ُب إعجاز القرآف. ٛٛ
 البغدادم ٍب ا٤بصرم

 (ٖٙٗاإلعجاز البياين)

ابن قدامة عبد ا بن  الربىاف ُب مسائل القرآف. ٜٛ
اٞبد بن ٧بمد بن قدامة 
ا١بماعيلي ا٤بقدسي، ابو 

٧بمد موفق الدين 
 -ىػٔٗ٘الدمشقي، )

 ىػ(ٕٓٙ

(، ٖٔمتشابو القرآف)
 (ٜٖمشكل القرآف)

االحنف اٞبد بن ايب بكر  القرآف.البستاف ُب إعراب مشكبلت  ٜٓ
 ىػ(ٚٔٚبن عمر، )ت 

(، ٔٗمشكل القرآف)
 (ٚٗٔإعراب القرآف)

 (ٖٕٖالقراءات) عبد بن ٧بمد يوسف زاده البستاف ُب علم القراءة. ٜٔ
عبد ا٢بميد بن منصور  البشارة من كتاب اإلشارة. ٕٜ

 العراقي
 (ٕٖٙالقراءات)

ُب  البهجة ا٤برضية ُب بياف كجوه ا١بمع ٖٜ
 ا٥بمزات القرآنية.

 (ٖٖٙالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

٧بمد بن عبد ا بن أيب  البياف ُب الناسخ . ٜٗ
 النجم

 (ٖٔالناسخ كا٤بنسوخ)

حيٓب بن ا٢بسْب بن  البياف لنظم القرآف. ٜ٘
 ىػ(ٜٜٓٔالقاسم، )

 (ٗٛ٘اإلعجاز البياين)

 مكي بن أيب طالب التبصرة ُب إعراب القرآف. ٜٙ
القيسي األندلسي 

 (ٗ٘ٔإعراب القرآف)
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 ىػ( ٖٚٗ)ت
الشهرستاين ٧بمد علي بن  التبياف ُب تفسّب غرائب )غريب( القرآف. ٜٚ

٧بمد حسْب بن ٧بمد 
علي االمامي الشيعي، 

 ىػ(ٖٙٗٔ)ت

 (ٖٕغريب القرآف)

السيوطي عبد الرٞبن بن  التبياف ُب متشاهبات )متشابو( القرآف. ٜٛ
ايب بكر بن ٧بمد ابو 

الفضل جبلؿ الدين، )ت 
 ىػ(ٜٔٔ

(، ٕٕمتشابو القرآف)
 (ٗ٘مشكل القرآف)

التبياف ُب معرفة تنزيل القرآف كاختبلؼ عدد  ٜٜ
 آيات القرآف على أقاكيل القراء أىل البلداف.

عمر بن ٧بمد بن ٞبد 
العطار، ا٤بتوَب بعد سنة 

ىػ كما ىو مرقـو ٕٚٗ
 على غبلؼ الكتاب

 (ٙعد اآلم)

القراءة )من قراءة أيب عمرك ابن  التجريد من ٓٓٔ
 العبلء(.

 (ٖٛٚالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٜٖٚالقراءات) إبراىيم بن عامر العبيدم التحارير ا٤بنتخبة على مًب الطيبة. ٔٓٔ
التحرير كالتحبّب ألقواؿ أئمة التفسّب ُب  ٕٓٔ

 معاين كبلـ السميع البصّب.
ابن النقيب ٧بمد بن 

سليماف بن ا٢بسن، ابو 
عبد ا ٝباؿ الدين 

 ( ىٜٛٙا٢بنفي ا٤بقدسي )

 (ٕٕمعاين القرآف)

٧بمد بن ٧بمد بن ٧بمد  التذكار ُب قراءة أباف بن يزيد العطار. ٖٓٔ
 ا١بزرم

 (ٛٔٗالقراءات)

 (ٕٗٗالقراءات) طاىر بن أٞبد النحوم التذكرة ُب القراءات من األئمة. ٗٓٔ
 (ٖٓٗالقراءات) ا٣بطيبإبراىيم حافظ  الَبتيب كالتسهيل. ٘ٓٔ
 (ٖٔٗالقراءات) قاسم بن إبراىيم القزكيِب الَبٝبة ا١بريدة ُب شرح القصيدة )الشاطبية(. ٙٓٔ
 (ٖٚٗالقراءات) ٧بمد بن أٞبد العوُب التسهيل كشفاء العليل. ٚٓٔ
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التعليق على قصيدتنا ُب موضوع القرآف  ٛٓٔ
 كمعانيو كنسبة الفاٙبة منو.

بن ابن فودم ٧بمد بلو 
 ( ى ٖٕ٘ٔعثماف )ت 

 (ٖٚمعاين القرآف)

 (ٖٚأسباب النزكؿ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ التفسّب ا٤بسمى بأسباب النزكؿ. ٜٓٔ
 (ٖٓمتشابو القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ التفسّب ُب متشابو القرآف. ٓٔٔ
 (ٜٙمشكل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ التفسّب ُب متشابو القرآف. ٔٔٔ
 أبو عمرك عثماف بن التقريب. ٕٔٔ

 سعيد الداين
 (ٕٙٗالقراءات)

 (ٚٙٗالقراءات) ٧بمد بن أٞبد ا٤بعزاكم التقريب النافع ُب الطرؽ العشرة لنافع. ٖٔٔ
عيسى بن ٧بمد ابن  التقريب ُب القراءات. ٗٔٔ

 ا٤برابط
 (ٗٙٗالقراءات)

التنبيو على األسرار ا٤بودعة ُب بعض سور  ٘ٔٔ
 القرآف.

فخر الدين ٧بمد بن عمر 
 ىػٙٓٙالرازم 

 (ٔ٘خواص القرآف)

أبو عمرك عثماف بن  التنبيو على ا٣بطأ كا١بهل كالتمويو. ٙٔٔ
 سعيد الداين

 (ٖٓ٘القراءات)

إسحاؽ بن ٧بمود بن  التنبيو ُب إعراب القرآف. ٚٔٔ
 ىػ( ٜٚٚٞبزة، )ت بعد 

 (ٓٚٔإعراب القرآف)

بن  عبد السبلـ بن على التنبيهات على معرفة ما خيفى من الوقوفات. ٛٔٔ
عمر الزكاكم ا٤بالكي 

ا٤بقرئ الفقيو، 
 ىػ(ٔٛٙ)ت

 (ٖٕالوقف كاالبتداء)

 (ٚٓ٘القراءات) أٞبد بن ٧بمد ابن سيار التنزيل كالتحريف للقراءة. ٜٔٔ
 (ٕٔ٘القراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ التنوير ا٤بزيد على الشاطبية. ٕٓٔ
 (ٓٔ٘القراءات) أٞبد الطييباٞبد بن  التنوير فيما زاده النشر على ا٢برز كالتيسّب. ٕٔٔ
أبو عمرك عثماف بن  التهذيب ُب القراءة. ٕٕٔ

 سعيد الداين
 (ٗٔ٘القراءات)

 (٘ٔ٘القراءات)عبد الرٞبن بن أٞبد ابن  التهذيب فيما زاد التقريب على ا٢برز. ٖٕٔ
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 عياش
إريس بن عبد ا بن عبد  التوضيح كالبياف ُب مقرأ نافع ا٤بدين. ٕٗٔ

 البكركامالرٞبن 
 (ٙ٘٘القراءات)

 (ٚ٘٘القراءات) عمر بن قاسم النشار التيسّب األخّب ُب قراءة ابن كثّب. ٕ٘ٔ
ابو العباس الزناٌب اٞبد بن  التيسّب العجيب ُب تفسّب الغريب. ٕٙٔ

القاضي كجيو الدين، ابو 
ا٤بعايل ٧بمد بن ٧بمد بن 

ايب العافية ا٤بكناسي، 
 ىػ(ٕ٘ٓٔ)ت

 (ٚٚغريب القرآف)

علي بن عيسى بن علي  ا١بامع الكبّب ُب تفسّب القرآف. ٕٚٔ
أبو ا٢بسن الرماين )ت 

 ىػ(ٖٗٛ

 (ٖٗٚاإلعجاز البياين)

ا١بامع ا٤بفيد ألحكاـ الرسم كالضبط كالقراءة  ٕٛٔ
 كالتجويد.

ابن القاضي ا٤بكناسي ابو 
زيد عبد الرٞبن بن ايب 

 ٕٛٓٔالقاسم، ا٤بتوَب ُب 
 ىػ

 (ٙٛرسم ا٤بصاحف)

ا١بامع ُب القراءات العشر كقراءة األعمش  ٜٕٔ
 كابن ٧بيصن.

أبو ا٢بسْب نصر بن عبد 
 العزيز الفارسي

 (ٛٚ٘القراءات)

نصر بن عبد العزيز  ا١بامع ُب ذكر قراءات القراء العشرة. ٖٓٔ
 الفارسي

 (٘ٚ٘القراءات)

ا١بامع لؤلداء، ركضة ا٢بفاظ بتهذيب  ٖٔٔ
الَقرَأة األلفاظ ُب اختبلؼ األئمة الغرر، 

 ا٣بمسة عشر.

أبو إ٠باعيل موسى بن 
ا٢بسْب بن إ٠باعيل 

 ا٤بعدؿ ا٤بصرم

 (ٔٛ٘القراءات)

٧بمد بن حسن بن ٧بمد  ا١بواىر الغوايل العظاـ ُب كقف ٞبزة كىشاـ. ٕٖٔ
بن أٞبد بن بدر الدين 

الشافعي األٞبدم 

 (ٕٗالوقف كاالبتداء)
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ا٤بشهور با٤بنّب 
السمنودم، 

 ىػ(ٜٜٔٔ)ت
٧بمد بن أٞبد ا٤بسّبم  ا١بواىر ا٤بكللة ٤بن راـ الطرؽ ا٤بكتملة. ٖٖٔ

 العوُب
 (ٕٔٙالقراءات)

ا١بواىر النضرة كالرياض العطرة ُب متواتر  ٖٗٔ
 القراءات العشرة

أبو عبد ا ٧بمد قاره 
 باطاؽ التونسي ا٢بنفي

 (ٕٕٙالقراءات)

ا١بوىر ا٤بكنوف ُب أكجو الوقف اآلخر  ٖ٘ٔ
 العارض للسكوف.

 (ٕ٘الوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

عبد ا بن أيدغدم  ا١بوىر النضيد ُب شرح القصيد. ٖٙٔ
 ا٤بعركؼ بابن ا١بندم

 (ٕٚٙالقراءات)

الواحدم علي بن اٞبد  ا٢باكم ١بميع ا٤بعاين. ٖٚٔ
بن ٧بمد، ابو ا٢بسن 
الشافعي النيسابورم 

 ( ىٛٙٗ)

 (ٔٗمعاين القرآف)

بياف فضائل سورة ا٢بديث األربعوف ُب  ٖٛٔ
 اإلخبلص.

كيل الدين بن خليل 
 ىػ(ٖٛٔٔالبكائي )ت 

 (ٕ٘فضائل القرآف)

ابو بكر بن اٞبد بن  ا٢بساـ ا٤باضي ُب إيضاح غريب القاضي. ٜٖٔ
الصائغ ا٢بنبلي، )ت 

 ىػ(ٗٔٚ

 (ٙٛغريب القرآف)

ا٢بكم العرفانية ُب معاين رشادية كإرشادات  ٓٗٔ
 قرآنية.

ا٤بلك ا٤بتقي علي بن عبد 
حساـ الدين بن قاضي 

 ىػ(ٜ٘ٚخاف ا٥بندم )

 (ٛٗمعاين القرآف)

االركادم اٞبد بن  ا٢بكم ا٤برسوخ ُب علم الناسخ كا٤بنسوخ . ٔٗٔ
سليماف االٞبدم 

 ىػ(ٕ٘ٚٔالقادرم، )ت 

 (ٙٔالناسخ كا٤بنسوخ)
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ا٢بلم كاألناة ُب إعراب: } غّب ناظرين إناه  ٕٗٔ
.} 

تقي الدين السبكي علي 
الكاُب بن علي بن عبد 

بن ٛباـ السبكي 
األنصارم ا٣بزرجي، )ت 

 ىػ( ٙ٘ٚ

 (ٓٛٔإعراب القرآف)

 (ٕٚٙالقراءات) ٧بمد بن أٞبد ا٤ببلط ا٣ببلصة ا٤برضية على مًب الشاطبية. ٖٗٔ
ا٣ببلفيات ُب علم القراءات )ُب ا٣ببلؼ بْب  ٗٗٔ

 قراءة أيب عمرك كبْب غّبه من القراء السبعة(.
علي بن عساكر 

 البطائحي
 (٘ٚٙالقراءات)

 (ٚٚٙالقراءات) ا٤ببارؾ بن أٞبد ابن حداد ا٣بّبة ُب القراءات العشر. ٘ٗٔ
الدالية ُب ٚبفيف ا٥بمز ٢بمزة كىشاـ ُب  ٙٗٔ

 الوقف.
ابو عبد ا ٧بمد بن 

مبارؾ بن اٞبد ابن 
السجلماسي ا٤بغراكم 

السرغيِب الفاسي، 
 ىػ( ٕٜٓٔ)ت

 (ٕٙالوقف كاالبتداء)

 (ٓٔٚالقراءات) أٞبد بن ٧بمد التسَبم الدر ا٤بكنوف ُب ٙبقيق ركاية قالوف. ٚٗٔ
الدر ا٤بكنوف ُب ركاية الدكرم كحفص  ٛٗٔ

 كقالوف.
أبو بكر بن عبد الوىاب 

 الناشرم
 (ٔٔٚالقراءات)

الدر ا٤بنثور ُب النهج ا٤بشهور ُب قراءات  ٜٗٔ
 األئمة العشرة.

 (ٕٔٚالقراءات) أٞبد بن ٧بمد العوُب

 (ٙٔٚالقراءات) ٧بمد بن ا٤بوقع الغزم الدر النثّب ُب قراءة ابن كثّب. ٓ٘ٔ
 (ٛٔٚالقراءات) أبو الوفاء العريب العزم الدر النضيد ُب قراءة أيب عمرك كالتجويد. ٔ٘ٔ
 (٘ٔٚالقراءات) عثماف بن عمر الناشرم الدر النظاـ لركاية قالوف كالدكرم. ٕ٘ٔ
االماـ عبد ا بن اسعد  القرآف العظيم.الدر النظيم ُب خواص  ٖ٘ٔ

بن علي اليمِب اليافعي 
الشافعي، ا٤بتوَب سنة 

 ىػٛٙٚ

 (ٖٓٔخواص القرآف)
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٦بد الدين ٧بمد بن  الدر النظيم ُب خواص القرآف العظيم. ٗ٘ٔ
يعقوب الفّبكزآبادم، 

 ىػٚٔٛا٤بتوَب سنة 

 (٘ٓٔخواص القرآف)

العظيم الدر النظيم ُب فضائل القرآف  ٘٘ٔ
 كاآليات كالذكر ا٢بكيم.

عبد ا بن أسعد بن علي 
 -ىػٛٙٚاليافعي )ت 

 ـ(ٖٚٙٔ

 (ٖٛٔفضائل القرآف)

أٞبد بن عمر بن عثماف،  الدر النظيم ُب فضل بسم ا الرٞبن الرحيم. ٙ٘ٔ
 ىػ(ٛٙٛابن قرا )ت 

 (ٖٚٔفضائل القرآف)

 (ٓٗٔفضائل القرآف)  ٦بهوؿا٤بؤلف  الدر النظيم ُب منافع آيات القرآف العظيم. ٚ٘ٔ
ابن ا٣بشاب ٧بمد بن  الدر النظيم من مناقب القرآف العظيم. ٛ٘ٔ

اٞبد بن عبد ا بن 
سهيل ا٣بزرجي ابو عبد 

ا، ا٤بعركؼ بابن 
 ا٣بشاب اليمِب 

 (ٗٓٔخواص القرآف)

غبلـ الفخار ميموف بن  الدرة ا١بلية )أرجوزة نقط ا٤بصاحف(. ٜ٘ٔ
مساعد ا٤بصمودم، 

 ىػ ٙٔٛا٤بتوَب ُب 

 (ٜٓٔرسم ا٤بصاحف)

 (ٛٛٙالقراءات) أبو قاسم أٞبد التازم الدرة السنية. ٓٙٔ
 (ٜٛٙالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الدرة الفاخرة ُب القراءات ا٤بتواترة. ٔٙٔ
٧بمد بن أيب بكر  الدرة الفريدة على القصيدة. ٕٙٔ

 الفارسي
 (ٜٓٙالقراءات)

 (ٜٔٙالقراءات) ٧بمد بن داكد العناين القصيدة.الدرة الفريدة ُب شرح  ٖٙٔ
أبو عبد ا ا٤بغراكم  الدرة ا٤بضيئة. ٗٙٔ

 الفبليل الربجي
 (ٜٗٙالقراءات)

 (ٜٙٙالقراءات) ٧بمد بن ٧بمد الرفاعي الدرة ا٤بنتخبة على كماؿ النبذة ا٤بهذبة. ٘ٙٔ
 (ٖٜٙالقراءات) أٞبد بن صدقة الصّبُب الدرة ُب ا٣ببلؼ بْب القرة. ٙٙٔ
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ميموف، توُب ُب سنة بعد  الدرة ُب الرسم. ٚٙٔ
 ىػٓٔٛ

 (ٔٔٔرسم ا٤بصاحف)

 (ٜٜٙالقراءات) ابن مداعس الدرر ا٢بساف ُب آداب القرآف. ٛٙٔ
الدرر ا٢بساف ُب اختصار كتاب التبياف ُب  ٜٙٔ

 شرح مورد الظمآف.
السجلماسي ٧بمد بن 

خليفة بن شعيب، ا٤بتوَب 
 ىػُٕ٘ٛب ٫بو 

 (ٕٔٔرسم ا٤بصاحف)

الدرر ا٢بساف ُب اختصار كتاب التبياف ُب  ٓٚٔ
 شرح مورد الظمآف.

 (ٖٔٔرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

٧بمد بن ٧بمد بن إبراىيم  الدرر اللوامع ُب أصل مقرأ اإلماـ نافع. ٔٚٔ
 ىػٛٔٚا٣براز، توُب سنة 

 (ٗٔٔرسم ا٤بصاحف)

 (ٔٓٚالقراءات) علي بن ناصر ا٤بكي الدرر ا٤بضيئة ُب حل رموز الشاطبية. ٕٚٔ
الدرر ا٤بنثورات ُب قراءة ٞبزة بن حبيب  ٖٚٔ

 الزيات.
 (ٕٓٚالقراءات) ٧بمد بن علي اليعقويب

إبراىيم بن ٧بمد  الدرر ا٤بنثورة ُب قراءة أيب عمرك ا٤بشهورة. ٗٚٔ
 السوىائي

 (ٖٓٚالقراءات)

 (ٗٓٚالقراءات) أبو القاسم أٞبد النازم الدرر ا٤بنّية. )منظومة( ٘ٚٔ
 (ٚ٘متشابو القرآف) علي بن ا٢بسْب ا٤بوسوم الرسالة الشريفة ُب اكم كا٤بتشابو. ٙٚٔ
 (ٙٗٔمشكل القرآف) علي بن ا٢بسْب ا٤بوسوم الرسالة الشريفة ُب اكم كا٤بتشابو. ٚٚٔ
 (ٓ٘ٚالقراءات) علي بن سلطاف القارم الرسالة الضابطية ا٤بكية للشاطبية. ٛٚٔ
الرسالة ا٤بشتملة على أنواع البديع ُب  ٜٚٔ

 البسملة.
٧بمد بن عيسى بن 

٧بمود، ا٢بنبلي الصا٢بي 
 ( ىٖ٘ٔٔالكناين )ت 

 (ٜٕٜاإلعجاز البياين)

عبد القاىر بن طاىر بن  الرسوخ ُب علم الناسخ كا٤بنسوخ . ٓٛٔ
٧بمد البغدادم، )ت 

 ىػ(ٜٕٗ

 (ٚٔالناسخ كا٤بنسوخ)

 (ٜٛٔرسم ا٤بصاحف)البوزدم ابو العباس اٞبد الرقيا لرسم أيب عمرك بن العبلء )زباف بن  ٔٛٔ
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بن ٧بمد بن عثماف،  ىػ(ٗ٘ٔالعبلء بن عمار ت 
 ىػ ٔٔعاش ُب القرف 

الركض ا١بامع ُب شرح الدرر اللوامع البن  ٕٛٔ
 برم.

 (ٜٚٚالقراءات) مسعود ٧بمد ٝبوع

 (ٜٙٚالقراءات) بن ا٢بسْب ا٤بعدؿ موسى الركضة ُب القراءات السبع. ٖٛٔ
إبراىيم بن ٧بمد بن  الرحياف ا٤بشتمل على إعراب القرآف. ٗٛٔ

 إبراىيم السفاقسي
 (ٜٕٓإعراب القرآف)

أبو عبد ا ٧بمد بن  الزىر اليانع ُب قراءة نافع. ٘ٛٔ
 إبراىيم

 (ٜٚٛالقراءات)

 (ٜٜٛالقراءات) القشّبم٧بمد بن خليل  الزكائد ا٤بفيدة ُب ردؼ القصيدة. ٙٛٔ
الشاطيب ابو ٧بمد بن  الزينية على مرسـو ا٣بط ا٤بقطوع كا٤بوصوؿ. ٚٛٔ

القاسم بن فّبه بن خلف 
 ٜٓ٘الرعيِب، ا٤بتوَب ُب 

 ىػ

 (ٕٔٓرسم ا٤بصاحف)

السر ا١بليل ُب خواص: حسبنا ا كنعم  ٛٛٔ
 الوكيل.

الشاذيل ابو ا٢بسن على 
بن عبد ا بن عبد ا١ببار 
ا٢بسِب االدريسي الزركيلي 

 ىػ(ٙ٘ٙ)ت

 (ٖٛٔخواص القرآف)

منصور الطببلكم، سبط  السر القدسي ُب تفسّب آية الكرسي. ٜٛٔ
ناصر الدين الطببلكم، 

 ىػ(ٗٔٓٔ)ت 

 (ٜٖٔخواص القرآف)

يوسف بن عبد ا بن  السر القدسي ُب فضل آية الكرسي. ٜٓٔ
سعيد األرميوين )ت 

 ىػ(ٜٛ٘

 (ٖٖٔفضائل القرآف)

 (ٓٗٔخواص القرآف) سليماف بن خالد القادرم السر ا٤ببْب ُب خواص سورة يس. ٜٔٔ
 (ٔٗٔخواص القرآف)٧بمد بن ٧بمد الغزايل،  السر ا٤بصوف ا٤بستنبط من القرآف ا٤بكنوف. ٕٜٔ
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 ىػ٘ٓ٘ا٤بتوَب سنة 
ٞبد بن عمر بن ٨بتار  السراج ُب الرسم: منظومة. ٖٜٔ

ا١بكِب، توُب ُب سنة 
 ىػٕٓٔٔ

 (ٖٕٓرسم ا٤بصاحف)

ىبة ا عبد الرحيم ابن  السرعة ُب القراءات السبعة. ٜٗٔ
 البارزم

 (ٜٜٙالقراءات)

 (ٓٙٔٔالقراءات) ٧بمد بن أٞبد بن غازم الشواىد ُب القراءات السبع. ٜ٘ٔ
الوصايب ٧بمد بن اٞبد  الضوء ا٤بنّب البلئح ُب إعراب كتأكيل الفواتح. ٜٙٔ

 ا١بهمي، )ت ؟(
 (ٕٕٔالقرآف)إعراب 

 (ٙٛٔٔالقراءات) ٧بمد بن أٞبد بن غازم الطرؽ العشر ُب قراءة نافع )منظومة(. ٜٚٔ
السخاكم علم الدين ابو  الطود الراسخ ُب ا٤بنسوخ كالناسخ. ٜٛٔ

ا٢بسن علي بن ٧بمد بن 
عبد الصمد ا٤بصرم 

 ىػ(ٖٗٙالشافعي، )ت

 (ٛٔالناسخ كا٤بنسوخ)

 (ٕ٘ٔٔالقراءات) أٞبد بن إ٠باعيل الكوراين العبقرم ُب حواشي ا١بعربم. ٜٜٔ
 (ٕ٘عد اآلم) ا٤بؤلف ٦بهوؿ العد ا٤بعترب من أكجو السور. ٕٓٓ
علي بن ٧بمد بن إ٠باعيل  العدد آلم الكتاب العزيز. ٕٔٓ

 ىػ(ٖٚٚاألنطاكي، )ت 
 (ٓ٘عد اآلم)

العطور الفائحة كالبدكر البلئحة ُب خواص  ٕٕٓ
 سوره الفاٙبة.

 (ٔٚٔخواص القرآف) القادرمسليماف بن خالد 

العقد ا١بامع للدرر اللوامع ُب أصل قراءة  ٖٕٓ
 )مقرأ( اإلماـ نافع.

عبد الواحد بن أٞبد بن 
 العاشر

 (ٕٕٔٔالقراءات)

 (ٖٕٔٔالقراءات) ٧بمد بن أٞبد الربجي العقد النضيد ُب شرح القصيد. ٕٗٓ
ابن القاسم حيٓب بن  العمدة ُب الناسخ كا٤بنسوخ . ٕ٘ٓ

ا٢بسْب بن القاسم، )ت 
 ىػ(ٜٜٓٔ

 (ٜٔالناسخ كا٤بنسوخ)
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الغايات ُب معرفة معاين اآليات كاألحاديث  ٕٙٓ
 ا٤بتشاهبات.

ا١بيلي عبد الكرمي بن 
ابراىيم بن عبد الكرمي 
قطب الدين الصوُب، 

 ىػ(ٕٖٛ)

(، ٜٙمتشابو القرآف)
 (٘ٙٔمشكل القرآف)

 (ٕٕ٘ٔالقراءات) علي ا٢بصِبحسْب بن  الغاية )شرح الشاطبية الكبّب(. ٕٚٓ
الغاية ُب القراءات )الغاية ُب القراءة على  ٕٛٓ

 طريقة ابن مهراف(.
 (ٕٙ٘ٔالقراءات) أٞبد بن علي ابن الباذش

 (ٕٕٙٔالقراءات) حسْب بن علي ا٢بصِب الغرة ُب شرح الدرة ا٤بضية. ٜٕٓ
 (ٙٔٔالقرآف)غريب  ا٤بؤلف ٦بهوؿ الغريب ا٤بشكل ُب الذكر ا٤بفصل. ٕٓٔ
الصلتاف ٧بمد بن  الغريب ا٤بشكل من سور القرآف الكرمي. ٕٔٔ

الشاعر، )ت بعد 
 ىػ(٘ٛٚ

 (ٚٔٔغريب القرآف)

 (ٕٕٚإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الفاٙبة كالطارؽ كالناس. ٕٕٔ
الفتول امدية على األسئلة ا٥بندية عن  ٖٕٔ

 ا٤برسومات القرآنية.
٧بمد بن قنديل الرٞباين، 

 ىػٕٖٗٔتوُب بعد 
 (ٕٔٗرسم ا٤بصاحف)

 (ٕٕٗرسم ا٤بصاحف) عبد العاطي التكركرم الفرائد )أرجوزة ُب رسم ا٤بصاحف( ٕٗٔ
كيل الدين بن مصطفى  الفرقاف ُب قراءة القرآف. ٕ٘ٔ

 جار ا الركمي
 (ٖٔٓٔالقراءات)

االخفش الصغّب علي بن  الفريد ُب إعراب القرآف اجمليد. ٕٙٔ
الفضل ابو سليماف بن 
 ىػ(ٖ٘ٔااسن، )

 (ٕٖٕإعراب القرآف)

أٞبد بن أٞبد بن سبلمة،  الفريدة ُب خواص القرآف العظيم. ٕٚٔ
 ىػ(ٜٙٓٔالقليويب )ت 

 (ٜٔٔخواص القرآف)

 (ٖٓٔٔالقراءات) ٧بمد بن ٧بمد التفرشي الفصوؿ )ُب أصوؿ القراءات السبع(. ٕٛٔ
 (ٖٔٔٔالقراءات) أٞبد بن ٧بمد ا٥بادم الفصوؿ ُب قراءة نافع بن عبد الرٞبن. ٜٕٔ
 (ٖٖفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الفضائل ا١بامعة ُب أسرار الفاٙبة. ٕٕٓ
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 (ٖ٘ٔٔالقراءات) ٧بمد بن ا٤بوقع الغزم الفضل الغامر )ُب قراءة ابن عامر(. ٕٕٔ
الفلك ا٤بشحوف ُب تفسّب بعض معاين  ٕٕٕ

 الكتاب ا٤بكنوف.
الػمناشّبم ٧بمد بن 

٧بمود بن ٧بمد الدمشقي 
 ( ىٜٖٓٔ)

 (ٛٛمعاين القرآف)

 (ٕٖٔٔالقراءات) ٧بمد بن علي بن علواف الفوائد السنية ُب حل ألفاظ الشاطبية. ٖٕٕ
ابن ٝباعة ٧بمد بن  الفوائد البلئحة من معاين سورة الفاٙبة. ٕٕٗ

ابراىيم بدر الدين 
الشافعي ا٢بموم ) 

 ( ىٖٖٚ

 (ٜٓمعاين القرآف)

الفوائد اللطيفة كالطريفة ُب رسـو ا٤بصاحف  ٕٕ٘
 العثمانية.

حسْب بن علي األماسي، 
 ىػٗٙٓٔتوُب سنة 

 (ٕٚٗرسم ا٤بصاحف)

شهاب الدين أٞبد بن  الفوائد كالصبلت كالعوائد. ٕٕٙ
أٞبد بن عبد اللطيف 

الشرجي الزبيدم اليمِب 
 ىػ( ٖٜٛ)ت 

 (ٜٚٔخواص القرآف)

 (ٕٖٚٔالقراءات) ٧بمد أٞبد متويل الكرمي.الفوز العظيم ُب شرح فتح  ٕٕٚ
أٞبد بن عبدا٤بنعم بن بن  الفيض العميم ُب معاين القرآف العظيم. ٕٕٛ

صياـ بن يوسف، 
 ىػ(ٕٜٔٔالدمنهورم )

 (ٜٛمعاين القرآف)

ابو ا٢بسن ٧بمد بن ٧بمد  الفيض القدسي ُب فضل آيو الكرسي. ٜٕٕ
بن عبد الرٞبن البكرم 

 ىػ(ٕٜ٘)ت 

 (ٜٔٔالقرآف)فضائل 

 (ٖٔٗٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الفيوض ُب بياف القراءة العشر. ٖٕٓ
ا٢باج ٧بمد ا٢باج بن أيب  القانوف ُب ضبط قالوف. ٖٕٔ

 بكر صو
 (ٖ٘ٗٔالقراءات)

 (ٖٚٗٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ القبس من القراءة. ٕٖٕ
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 (ٕٖ٘ٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ القراء السبعة. ٖٖٕ
 (ٖٓٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ القراءات التسع. ٖٕٗ
 (ٖٗٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ القراءات السبع. ٖٕ٘
٧بمد بن ٧بمد بن ٧بمد  القراءات الشاذة. ٖٕٙ

 بن ا١بزرم ا٤بدشقي
 (ٖٙٙٔالقراءات)

 (ٖٙٚٔالقراءات) علي بن أحد الغزايل القراءات العشر. ٖٕٚ
 (ٜٖٗٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ القراءات.القرآف الكرمي مضبوطان على  ٖٕٛ
 (ٜٓ٘ٔالقراءات) علي بن إبراىيم القرقاكم القرقاكية على رسم القراء السبعة. ٜٖٕ
علي بن عبد الغِب  القصيدة ا٢بصرية ُب ركاية نافع ُب األصوؿ. ٕٓٗ

 ا٢بصرم
 (ٕٔ٘ٔالقراءات)

 (ٕٕ٘ٔالقراءات) الدمناينعلي بن سليماف  القصيدة البلمية ُب قراءة كرش. ٕٔٗ
علي بن سليماف  القصيدة ا٤بهذبة على ٦بمبلت الطيبة. ٕٕٗ

 ا٤بنصورم
 (ٖٕ٘ٔالقراءات)

ِـّ القرآف. ٖٕٗ ابن النجار مشس الدين  القواعد ا٢بساف ُب إعراب أ
ابو عبد ا ٧بمد بن 

اٞبد بن داكد الدمشقي 
 ىػ( ٔٚٛالشافعي، )ت 

 (ٕٔٗإعراب القرآف)

القواعد السنية ُب قراءة حفص عن عاصم  ٕٗٗ
 من طريق الشاطبية.

إبراىيم بن إ٠باعيل 
 العدكم

 (ٓٗ٘ٔالقراءات)

القوؿ األبراؽ ُب حل بعض ما صعب ُب  ٕ٘ٗ
 طريقو األزرؽ.

 (ٜٗ٘ٔالقراءات) علي بن عمر ا٤بيهي

 (ٔ٘٘ٔالقراءات) ٧بمد بن ٧بمد النويرم القوؿ ا١باّذ ٤بن قرأ بالشاذ. ٕٙٗ
القوؿ السديد ُب تفسّب آيات النسخ  ٕٚٗ

 كالطبلؽ كالربا من القرآف اجمليد.
الظواىرم ٧بمد ا٢بسيِب 

بن ابراىيم الظواىرم، 
 ىػ(ٖ٘ٙٔ)ت 

 (ٕٓالناسخ كا٤بنسوخ)

 (ٕٚٙرسم ا٤بصاحف)٧بمد بن رسوؿ الربز٪بي، القوؿ السديد كالنمط ا١بديد ُب كجوب رسم  ٕٛٗ
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 ىػٖٓٔٔتوُب سنة  اإلماـ كالتجويد.
 (ٖ٘٘ٔالقراءات) ٧بمد بن ا٤بوقع الغزم القوؿ العلي )ُب قراءة الكسائي(. ٜٕٗ
 (ٗ٘٘ٔالقراءات) سلطاف بن ناصر ا١ببورم القوؿ ا٤ببْب ُب تكبّب سنة ا٤بكيْب. ٕٓ٘
 (ٛ٘٘ٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ القوؿ النافع ُب قراءة اإلماـ نافع. ٕٔ٘
 (ٜ٘٘ٔالقراءات) ٞبداف ٧بمد بن القوؿ النص ُب ركاية حفص. ٕٕ٘
 (ٙٙ٘ٔالقراءات) جعفر بن مكي ا٤بوصلي الكامل الفريد ُب التجريد كالتغريد. ٖٕ٘
الكتابة ا٣بطية كأمهية القرآف الكرمي ُب حفظ  ٕٗ٘

 ا٣بط العريب كانتشاره .
مقاالت عن  علي عاصي

 (ٚٚٔا٤بصاحف)
٧بمد سعيد بن ٧بمد  الكشف عن القراءات السبع. ٕ٘٘

ا٤بعركؼ با٤بفيد مفيد 
 القمي

 (ٓٙٙٔالقراءات)

 (ٕٙٙٔالقراءات) ٧بمود بن عمر الز٨بشرم الكشف ُب القراءات. ٕٙ٘
الكشف ُب نكت ا٤بعاين كاإلعراب كعلل  ٕٚ٘

 القراءات ا٤بركية عن األئمة السبعة.
الباقويل نور الدين ابو 

ا٢بسن علي بن ا٢بسْب 
بن علي الضرير ا٤بعركؼ 

بعد ٔبامع العلـو )ت 
 ىػ(ٖٗ٘

 (ٜٙمعاين القرآف)

 (ٓٚٙٔالقراءات) حسْب بن مسعود البغوم الكفاية ُب القراءة. ٕٛ٘
الكندم ابو ا٢بسْب بن  الكفيل ٗبعاين التنػزيل. ٜٕ٘

ايب بكر بن ا٢بسْب، 
عماد الدين ا٤بالكي 

 ( ىٔٗٚالنحوم )

 (ٔٓٔمعاين القرآف)

الكواكب الدرية فيما كرد ُب إنزاؿ القرآف  ٕٓٙ
على سبعة أحرؼ من األحاديث النبوية 
ا٤بأثورة ُب بياف احتماؿ رسم ا٤بصاحف 

العثمانية للقراءات ا٤بشهورة كنصوص األئمة 

 (ٓٛٙٔالقراءات) ٧بمد بن علي ا٢بداد



535 
 

 محل وروده  المؤلف  العنوان م
 )القسم/الرقم(

 الثقات من القراءات كما يناسب ذلك.
 الكوكب الدرم )زيادات على التيسّب ٕٔٙ

 كالشاطبية(.
 (ٔٛٙٔالقراءات) أٞبد بن ٧بمد البناء

الكوكب الدرم ُب قراءة اإلماـ أيب عمرك  ٕٕٙ
 البصرم )منظومة(.

 (ٖٛٙٔالقراءات) ٧بمد بن اٞبد متويل

ٕٖٙ . ا٤بتويل ٧بمد بن اٞبد بن  اللؤلؤ ا٤بنظـو ُب ذكر ٝبلة من ا٤برسـو
ا٢بسن بن سليماف 
الشافعي، ا٤بتوَب ُب 

 ىػٖٖٔٔ

 (ٕٚٛا٤بصاحف) رسم

علي بن علي الكوندم  اللؤلؤ كا٤برجاف ُب معرفة أكقاؼ القرآف. ٕٗٙ
 األندلسي

 (ٕٖالوقف كاالبتداء)

أمْب الدين عبد الوىاب  اللمعة ُب خبلؼ السبعة. ٕ٘ٙ
بن أٞبد بن كىباف 

 الدمشقي

 (ٗٓٚٔالقراءات)

البسكرم عيسى بن  اللوامع كاألسرار ُب منافع القرآف. ٕٙٙ
بن عيسى، كاف  سبلمة
 ىػٓٙٛحيان 

 (ٖٛٔفضائل القرآف)

٧بمد بن ٧بمود  ا٤ببسوط ُب القراءات السبع. ٕٚٙ
 السمرقندم

 (ٖٕٚٔالقراءات)

 (ٜٕٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ا٤بتصوفة ُب علم القراءة. ٕٛٙ
كماؿ الدين أبو ا٤بكاـر  اجمليد ُب إعجاز القرآف اجمليد. ٜٕٙ

عبد الواحد بن عبد 
بن خلف الكرمي 

األنصارم الزملكاين 
 (ىػٔ٘ٙالشافعي )ت 

اإلعجاز 
 (ٕ٘ٛٔالبياين)

(، ٕٛٔمتشابو القرآف)الشريف ا٤برتضى علي بن  اكم كا٤بتشابو. ٕٓٚ
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ا٢بسْب بن موسى ابو 
القاسم ا٤بعتػزيل، 

 ىػ(ٖٙٗ)ت

 (ٕٔٗمشكل القرآف)

االكشي علي بن عثماف  اكم كا٤بتشابو من القرآف كا٢بديث. ٕٔٚ
بن ٧بمد ابو ٧بمد سراج 
الدين ا٢بنفي الفرغاين، 

 ىػ(ٜٙ٘)ت بعد 

(، ٕٖٔمتشابو القرآف)
 (ٕٚٗمشكل القرآف)

ابو بكر اٞبد بن عبدا  ا٤بختار ُب معاين قراءات أىل األمصار. ٕٕٚ
 ٘بن ادريس )ت القرف 

 ىػ(

 (ٕٔٔمعاين القرآف)

زيد عبد الرٞبن بن  أبو ا٤بختار من ا١بوامع من ٧باذاة الدرر اللوامع. ٖٕٚ
 ٧بمد الثعاليب

 (ٖٚٚٔالقراءات)

ا٤بختصر ُب معاين القراءات الثمانية =  ٕٗٚ
 ا٤بختار ُب القراءات الثماف.

أٞبد بن عبد ا بن 
 إدريس

 (ٙٓٔمعاين القرآف)

٧بمد الغزنوم،  ا٤بدلل. ٕ٘ٚ
 ىػ(ٓٙ٘)ت

 (ٖٗالوقف كاالبتداء)

 (ٖ٘الوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ا٤بدلل ُب علم الوقف. ٕٙٚ
ابن الصائغ ٧بمد بن عبد  ا٤برقاة ُب إعراب ال إلو إال ا. ٕٚٚ

الرٞبن بن علي مشس 
الدين ا٢بنفي الزمردم، 

 ىػ( ٙٚٚ)ت 

 (ٖٕٙإعراب القرآف)

ا٤بسَبشد كتفسّب قولو تعاىل: }سبحاف ربك  ٕٛٚ
رب العزة عما يصفوف{ كقولو: }العزيز 

 ا١ببار{.

حيٓب بن ا٥بادم اىل ا٢بق 
ا٢بسْب بن القاسم، ابو 

ا٢بسْب الزيدم، )ت 
 ىػ(ٜٕٛ

 (ٕ٘التفسّب با٤بأثور)

(، ٕٚٙإعراب القرآف)ابن يعيش الصنعاين ٧بمد ا٤بستنهى ُب البياف كا٤بنار للحّباف ُب إعراب  ٜٕٚ
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بن علي بن اٞبد سابق  القرآف كأسراره ا٤بعربة كمعانيو ا٤بعجمة.
الدين النحوم )قبل 

 ( ىٜٓٚ

 (ٜٓٔ القرآف)معاين

ا٤بسعف ا٤بعْب ُب الوقف كاالبتداء كعد آم  ٕٓٛ
 الكتاب.

 (ٖٚالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

ا٤بسلك األبذخ ُب توضيح كبلـ البيضاكم ُب  ٕٔٛ
 )ما ننسخ(.

الفاكهي عبد القادر بن 
 ٕٜٛاٞبد بن علي، )ت

 ىػ(

 (ٕٕالناسخ كا٤بنسوخ)

 (ٖٔٔا٤بصاحف)رسم  ابو بكر االدمي ا٤بصاحف. ٕٕٛ
ا٤بصاحف ا٣بطية ٗبكتبة أـ القرل ٗبكة  ٖٕٛ

 ا٤بكرمة.
٧بمد بن عثماف الكنوم 

 ) معاصر(
مقاالت عن 

 (ٕٗٗا٤بصاحف)
 (ٖٖٔرسم ا٤بصاحف) ٧بمد بن ا٤بصباح ا٤بصباح. ٕٗٛ
 (ٖٗٛٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ا٤بصباح البلمع ُب قراءة اإلماـ نافع. ٕ٘ٛ
ا٢بذؼ كالثبت )أرجوزة ُب ا٤بصباح ُب بياف  ٕٙٛ

 رسم ا٤بصحف(
ابو زيد عبد الرٞبن )لعلو 
ابن القاضي ا٤بكناسي ابو 

زيد عبد الرٞبن بن ايب 
القاسم، ا٤بتوَب ُب 

 ىػ(ٕٛٓٔ

 (ٖٗٔرسم ا٤بصاحف)

 (ٖ٘ٔرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ا٤بصباح ُب حذؼ القرآف. ٕٚٛ
 (ٗٙعد اآلم) إبراىيم الغريسي٧بمد بن  ا٤بصور ُب عدد اآليات كالسور. ٕٛٛ
حيٓب بن ا٢بسْب بن  ا٤بظاىر البينات ُب اآليات ا٤بتشاهبات. ٜٕٛ

القاسم اليماين، )ت 
 ىػ(ٜٜٓٔبعد

 (ٖٚٔمتشابو القرآف)

حيٓب بن ا٢بسْب بن  ا٤بظاىر البينات ُب اآليات ا٤بتشاهبات. ٜٕٓ
القاسم اليماين، )ت 

 ىػ(ٜٜٓٔبعد

 (ٕٛٚمشكل القرآف)
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 (ٕٓٛإعراب القرآف) عبد الرحيم ا١برجاكم ا٤بعاين اجململة ُب إعراب البسملة. ٜٕٔ
إماـ ٧بمد بن حساـ دده  ا٤بعْب. ٕٜٕ

 األياثلوغي
 (ٛٙٛٔالقراءات)

٧بمد بن أيب نصر  ا٤بغِب ُب القراءات. ٖٜٕ
 النوزكازم

 (ٕٚٛٔالقراءات)

٦بهوؿا٤بؤلف  ا٤بفرد ُب ذكر قراءة أيب عمرك ابن العبلء. ٜٕٗ  (ٜٗٓٔالقراءات) 
أبو عمرك عثماف بن  ا٤بفردات السبع. ٜٕ٘

 سعيد الداين
 (ٓٛٛٔالقراءات)

البخارم مراد بن علي بن  ا٤بفردات القرآنية ُب تفسّب اآليات. ٜٕٙ
داكد الػحنفي الػحسيِب 

 ىػ(ٕٖٔٔ)ت

 (ٕٓٗغريب القرآف)

ا٤ببارؾ بن ا٢بسن  ا٤بفردات ُب القراءات السبع. ٜٕٚ
 الشهرزكرم

 (ٔٛٛٔالقراءات)

عبد الرٞبن بن أيب بكر  ا٤بفردات ُب القراءات السبع. ٜٕٛ
 القرشي

 (ٕٛٛٔالقراءات)

ا٤بفيد ُب الكبلـ اجمليد ُب مذىب اإلماـ  ٜٜٕ
 الرباين ٞبزة بن حبيب.

 (ٜٛٓٔالقراءات) ٧بمد بن ٧بمد التربيزم

 (ٜ٘ٓٔالقراءات) أٞبد بن ٧بمد بن جبارة ا٤بفيد ُب شرح القصيد. ٖٓٓ
 (ٜٜٓٔالقراءات) ٧بمد بن إبراىيم ا٢بضرمي ا٤بفيد ىداية للمبتدم كتذكرة للمعيد. ٖٔٓ
 (ٜٕٜٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ا٤بقدمة ُب القراءات. ٕٖٓ
ا٤بقصد النافع لبغية الناشئ كالبارع ُب شرح  ٖٖٓ

 الدرر اللوامع.
 (ٖٜٛٔالقراءات) ٧بمد بن ٧بمد ا٣براز

 (ٜ٘ٗٔالقراءات) فاضل التميمي ا٤بكتـو من العلم ا٤بكنوف ُب القراءة. ٖٗٓ
 (ٜٙٗٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ا٤بكرر ُب القراءات. ٖ٘ٓ
٧بمد بن علي التلمساين  ا٤ببلحظات ُب علم القراءة. ٖٙٓ

 العبادم
 (ٜٓ٘ٔالقراءات)
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أٞبد بن ٧بمد ٧بمد بن  ا٤بلحة ا٤بكية ٤ببتدم القراءة ا٤بكية )منظومة(. ٖٚٓ
 ا٤بصمودم ا٤بغريب

 (ٕٜ٘ٔالقراءات)

السوسي ابو عبد ا  ا٤بمتع ُب شرح ا٤بقنع. ٖٛٓ
٧بمد بن سعيد بن ٧بمد 
بن حيٓب بن اٞبد، ا٤بتوَب 

 ىػُٜٛٓٔب 

 (ٕٖ٘رسم ا٤بصاحف)

 (ٜٜٙٔالقراءات) ٧بمد بن ٧بمد ا٤بصمودم ا٤بنحة اكية ُب القراءة ا٤بكية . ٜٖٓ
أبو زيد عبد الرٞبن بن أيب  كالتقريب.ا٤بنحة  ٖٓٔ

القاسم بن ٧بمد 
ا٤بكناسي ا٤بعركؼ بابن 

 القاضي

 (ٕٜٚٔالقراءات)

ا٤بنظومة ا٤بقدسية ُب القراءات الثبلث الزائدة  ٖٔٔ
 على العشر.

 (ٖٕٔٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

٧بمد الطيب بن ٧بمد  ا٤بنهج ا١بديد إىل قواعد القراءة كالتجويد. ٕٖٔ
 ا٤بدغرم العلوم

 (ٕٓ٘ٓالقراءات)

 (ٕٛ٘ٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ا٤بهذب ُب ا٥بجاء من ذيل شفاء القراء. ٖٖٔ
 (ٜٖٗرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ا٤بهذب ُب رسم ا٤بصحف العثماين. ٖٗٔ
 (ٜٕ٘ٓالقراءات) أٞبد بن علي األندلسي ا٤بهند القاضي. ٖ٘ٔ
با٤بصاحف ا٤بواىب الربانية فيما يتعلق  ٖٙٔ

 العثمانية.
٧بمد بن علي بن خلف 

ا٢بسيِب، ا٤بتوَب ُب 
 ىػ ٖٚ٘ٔ

 (ٖٓ٘رسم ا٤بصاحف)

الفارسي االماـ ا٤بظفر  ا٤بوجز ُب الناسخ كا٤بنسوخ . ٖٚٔ
ا٢بسْب بن زيد بن على 

بن خزدية، ا٤بتوَب ُب القرف 
 ا٣بامس

 (ٕٗالناسخ كا٤بنسوخ)

 (ٕ٘الناسخ كا٤بنسوخ)النيسابورم ٪بم الدين ابو  ا٤بوجز ُب الناسخ كا٤بنسوخ . ٖٛٔ
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القاسم ٧بمود بن ايب 
ا٢بسن القزكيِب، )ت ٫بو 

 ىػ(ٖ٘٘
أٞبد بن عبد ا٤بنعم  ا٤بوضح ُب تعليل القراءات. ٜٖٔ

 الدمنهورم
 (ٕٔٚٓالقراءات)

ا٤بوضح ُب معاين القرآف ككشف مشكبلت  ٕٖٓ
 الفرقاف.

الصيدالين عبد العزيز ابو 
الػمرزباين، )ت ؽ خلف 

 ىػ(ٗ

 (ٕٚٛمشكل القرآف)

ا٤بوضح ُب معاين القرآف ككشف مشكبلت  ٕٖٔ
 الفرقاف.

الصيدالين عبد العزيز، ابو 
خلف الػمرزباين )ت ؽ 

 ( ىٗ

 (ٗٚٔمعاين القرآف)

ا٤بيسر من التيسّب طريق أيب عمرك بن العبلء  ٕٕٖ
 النحرير.

 (ٜٕٚٓالقراءات) ٧بمد بن علي الوراؽ

التوحيدم علي بن ٧بمد  الُنَكت ا٢ِبساف ُب معاين القرآف. ٖٕٖ
بن العباس، ابو حياف 

 ٓٓٗالتوحيدم )ت ٫بو 
 ىػ(

(، ٛٚٔمعاين القرآف)
 (ٚٚٔمعاين القرآف)

ابن ا١بوزم ٝباؿ الدين  الناسخ كا٤بنسوخ. ٕٖٗ
ابو الفرج بن علي بن 

٧بمد القرشي 
 ىػ(ٜٚ٘)ت

 (ٕٙالناسخ كا٤بنسوخ)

ابن حـز ابو ٧بمد على  كا٤بنسوخ.الناسخ  ٕٖ٘
بن اٞبد بن سعيد 

الظاىرم االندلسي، 
 ىػ(ٙ٘ٗ)ت

 (ٕٚالناسخ كا٤بنسوخ)

 (ٜٕالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الناسخ كا٤بنسوخ. ٕٖٙ
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 (ٖٓالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الناسخ كا٤بنسوخ. ٕٖٚ
 (ٕٖكا٤بنسوخ)الناسخ  ا٤بؤلف ٦بهوؿ الناسخ كا٤بنسوخ. ٕٖٛ
 (ٓٓٔالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الناسخ كا٤بنسوخ. ٜٕٖ
 (ٕٓٔالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الناسخ كا٤بنسوخ. ٖٖٓ
 (ٖٓٔالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الناسخ كا٤بنسوخ. ٖٖٔ
 (ٗٓٔالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الناسخ كا٤بنسوخ. ٕٖٖ
 (٘ٓٔالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كا٤بنسوخ.الناسخ  ٖٖٖ
 (ٚٓٔالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الناسخ كا٤بنسوخ. ٖٖٗ
 (ٛٓٔالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الناسخ كا٤بنسوخ. ٖٖ٘
إبراىيم بن ٧بمد بن أيب  الناسخ كا٤بنسوخ. ٖٖٙ

عبد ا، كاف حيان سنة 
 ىػٖٚٗ

 (ٜٓٔالناسخ كا٤بنسوخ)

إبراىيم "الشافعي" )لعلو  الناسخ كا٤بنسوخ. ٖٖٚ
إبراىيم بن ٧بمد بن أيب 

عبد ا، كاف حيان 
 ىػ( ا٤بذكور آنفان ٖٚٗ

 (ٓٔٔالناسخ كا٤بنسوخ)

ابن ركاحة ىبة ا بن  الناسخ كا٤بنسوخ. ٖٖٛ
٧بمد بن عبد الواحد 

 ىػ(ٕٕٙا٢بموم، )ت

 (ٔٔٔالناسخ كا٤بنسوخ)

باشا مشس  ابن كماؿ الناسخ كا٤بنسوخ. ٜٖٖ
الدين اٞبد بن سليماف 

 ىػ(ٜٓٗالركمي، )ت

 (ٕٔٔالناسخ كا٤بنسوخ)

ابن ا٤بتوج ٝباؿ الدين ابو  الناسخ كا٤بنسوخ. ٖٓٗ
الناصر اٞبد بن عبد ا 

بن ٧بمد البحراين، 
 ىػ(ٓٔٛ)ت

 (ٖٔٔالناسخ كا٤بنسوخ)
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ا٥بركم معْب الدين ٧بمد  الناسخ كا٤بنسوخ. ٖٔٗ
 بن عبد ا االسفزارم،

 ىػ( ٜ٘ٔ)ت

 (ٗٔٔالناسخ كا٤بنسوخ)

 (ٙٔٔالناسخ كا٤بنسوخ) ابن ا٤بظفر الناسخ كا٤بنسوخ. ٕٖٗ
ابن ميسرة عطاء بن  الناسخ كا٤بنسوخ. ٖٖٗ

مسلم بن ميسرة 
 ىػ(ٕٚٔا٣براساين، )ت

 (ٕٔٔالناسخ كا٤بنسوخ)

االزىرم ابو منصور ٧بمد  الناسخ كا٤بنسوخ. ٖٗٗ
بن اٞبد بن االزىر 

 ىػ(ٖٓٚ)تا٥بركم، 

 (ٕٕٔالناسخ كا٤بنسوخ)

الثعاليب ابو منصور عبد  الناسخ كا٤بنسوخ. ٖ٘ٗ
ا٤بلك بن ٧بمد بن 

ا٠باعيل النيسابورم، 
 ىػ(ٜٕٗ)ت

 (ٖٕٔالناسخ كا٤بنسوخ)

ا٢بافظ ابو منصور، كاف  الناسخ كا٤بنسوخ. ٖٙٗ
 ىػ(ٜٕٗٔحيان، )قبل

 (ٕٗٔالناسخ كا٤بنسوخ)

 (ٕ٘ٔالناسخ كا٤بنسوخ) طاىر بن نيبرىاكم  الناسخ كا٤بنسوخ. ٖٚٗ
السلفي ابو طاىر ٧بمد  الناسخ كا٤بنسوخ. ٖٛٗ

بن اٞبد االصبهاين، 
 ىػ(ٖٛٗ)ت

 (ٕٙٔالناسخ كا٤بنسوخ)

صاحب الزعفراف عبد ا  الناسخ كا٤بنسوخ. ٜٖٗ
بن ا٢بسْب بن القاسم بن 

إبرىيم بن إ٠باعيل بن 
إبراىيم ا٢بسِب الزيدم 

 ىػ(ٖٓٓ)٫بو 

 (ٕٚٔكا٤بنسوخ)الناسخ 

 (ٕٛٔالناسخ كا٤بنسوخ)العامرم ابو عبد ا ٧بمد  الناسخ كا٤بنسوخ. ٖٓ٘
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بن عبد ا بن على 
االسفرائييِب الشفعوم، 

 ىػ(ٛٔٗ)ت
البلرم مصلح الدين  الناسخ كا٤بنسوخ. ٖٔ٘

٧بمد بن صبلح بن 
 ىػ( ٜٜٚجبلؿ، )ت

 (ٜٕٔالناسخ كا٤بنسوخ)

 (ٖٓٔالناسخ كا٤بنسوخ) الوىابعبد  الناسخ كا٤بنسوخ. ٕٖ٘
 (ٖٔٔالناسخ كا٤بنسوخ) عبد ا بن عبد ا٣بالق الناسخ كا٤بنسوخ. ٖٖ٘
ابن داكد مصطفى بن  الناسخ كا٤بنسوخ. ٖٗ٘

 ىػ(ٙٚٓٔداكد، )ت بعد 
 (ٖٛٔالناسخ كا٤بنسوخ)

 (ٜٖٔالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الناسخ كا٤بنسوخ. ٖ٘٘
 (ٕٗٔالناسخ كا٤بنسوخ) احد علماء الشيعة الناسخ كا٤بنسوخ. ٖٙ٘
 (ٕٛالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الناسخ كا٤بنسوخ . ٖٚ٘
 (ٖٖالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الناسخ كا٤بنسوخ . ٖٛ٘
عطية ا بن عطية  الناسخ كا٤بنسوخ . ٜٖ٘

األجهورم، )ت 
 ىػ(ٜٓٔٔ

 (ٖٚالناسخ كا٤بنسوخ)

ابو القاسم "ا٤بقرم" لعلو  الناسخ كا٤بنسوخ . ٖٓٙ
القّبكاين ابو القاسم بن 

٧برز ا٤بقرم، 
 ىػ(ٓ٘ٗ)تنحو

 (ٙٓٔالناسخ كا٤بنسوخ)

 (ٚٔٔالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الناسخ كا٤بنسوخ . ٖٔٙ
 (ٛٔٔالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الناسخ كا٤بنسوخ . ٕٖٙ
 (ٜٔٔكا٤بنسوخ)الناسخ  ا٤بؤلف ٦بهوؿ الناسخ كا٤بنسوخ . ٖٖٙ
ا٤برتيِب بركات بن اٞبد،  الناسخ كا٤بنسوخ . ٖٗٙ

 ىػ ٕٔٚٔكاف حيان سنة 
 (ٕٖٔالناسخ كا٤بنسوخ)
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 (ٖٖٔالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بقرئ ابو نصر الناسخ كا٤بنسوخ . ٖ٘ٙ
ا٤بظفر بن ا٢بسْب بن زيد  الناسخ كا٤بنسوخ . ٖٙٙ

 الفارسي
 (ٖٗٔالناسخ كا٤بنسوخ)

الرسي القاسم بن ابراىيم  كا٤بنسوخ .الناسخ  ٖٚٙ
بن ا٠باعيل الرسي، )ت 

 ىػ(ٕٙٗ

 (ٖ٘ٔالناسخ كا٤بنسوخ)

الزىركم ٧بمد بن اٞبد  الناسخ كا٤بنسوخ . ٖٛٙ
 ىػ(ٖٓٚالزىركم، )ت 

 (ٖٙٔالناسخ كا٤بنسوخ)

 (ٖٚٔالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الناسخ كا٤بنسوخ . ٜٖٙ
 (ٖٔالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ علماء الشيعة(.الناسخ كا٤بنسوخ . )ألحد  ٖٓٚ
احد تبلمذة االماـ ايب  الناسخ كا٤بنسوخ ُب القرآف. ٖٔٚ

اسحاؽ االسفرائيِب، )ت 
 ىػ(ٛٔٗ

 (ٜٛالناسخ كا٤بنسوخ)

 (ٕٜالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الناسخ كا٤بنسوخ ُب القرآف . ٕٖٚ
٦بهوؿ ا٤بؤلف الناسخ كا٤بنسوخ ُب القرآف . ٖٖٚ  (ٖٗٔالناسخ كا٤بنسوخ) 
الناسخ كا٤بنسوخ ُب القرآف )معو تفسّب  ٖٗٚ

 الوجيز للواحدم( .
 (ٜ٘الناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

الناسخ كا٤بنسوخ ُب كتاب ا كاختبلؼ  ٖ٘ٚ
 العلماء ُب ذلك.

النحاس ابو جعفر اٞبد 
بن ٧بمد بن ا٠باعيل 

ا٤برادم ا٤بصرم النحوم، 
 ىػ(ٖٖٛ)ت

 (ٜٜالناسخ كا٤بنسوخ)

 (ٙٗٔالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الناسخ كا٤بنسوخ لدل الشيوخ . ٖٙٚ
 (ٜٗالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الناسخ كا٤بنسوخ مع الدرة السنية . ٖٚٚ
 (ٜٔالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الناسخ كا٤بنسوخ من القرآف . ٖٛٚ
ابن ايب النجم تقي الدين  . الناسخ كا٤بنسوخ من القرآف ٜٖٚ

عبد ا بن ٧بمد بن ٞبزة 
 (ٚٗٔالناسخ كا٤بنسوخ)
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بن "ايب ٪بيم" الزيدم، 
 ىػ( ٓٙ٘)ت

 (ٖٜالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الناسخ كا٤بنسوخ من القرآف الكرمي. ٖٓٛ
 (ٕ٘ٛٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ النتيجة على طريق ا٤بسحة. ٖٔٛ
ُب ركاية قالوف عن نافع للقراءة النفحة العلوية  ٕٖٛ

 ا٤برضية.
عبد الرٞبن بن أيب الغيث 

بن تاج الدين ا٤بوقت 
 با٤بسجد النبوم

 (ٜٕٔٔالقراءات)

النكت ا٤بفيدة ُب شرح أصوؿ القصيدة  ٖٖٛ
 ا٤بوسومة ٕبرز األماين ككجو التهاين.

 (ٜٕٕٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٖٕٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ النور األزىرم ُب ا١بمع األكرب. ٖٗٛ
 (ٖٕٛٔالقراءات) أٞبد بن أٞبد النشرم النور بركاية قالوف ككرش عن نافع. ٖ٘ٛ
نور الدين علي بن  ا٥ببات السنية العلية على أبيات الشاطبية. ٖٙٛ

سلطاف ٧بمد، ا٤ببل علي 
ا٥بركم القارم، توُب ُب 

 -ىػ ٗٔٓٔسنة 
 ـٙٓٙٔ

 (ٖٗٙرسم ا٤بصاحف)

 (ٖٙٙرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ا٥بجاء. ٖٚٛ
 (ٕٙ٘ٔالقراءات) أٞبد بن عبيد ا الثقفي ا٥بداية ُب القرءاة. ٖٛٛ
مشس الدين أبو ا٣بّب  ا٥بداية ُب القراءات )منظومة(. ٜٖٛ

٧بمد بن ٧بمد بن ٧بمد 
الدمشقي ا٤بعركؼ بابن 

 ا١بزرم

 (ٕ٘٘ٔالقراءات)

)كذا( على ضبط ا٥بداية ٤بن أراد... الكافية  ٜٖٓ
 أكاخر الكلم ٩با صح بالركاية.

البعقلي ابو عبد ا ٧بمد 
بن ابراىيم بن عبد ا 

 اعجلي الولتيٍب

 (ٖٓٚرسم ا٤بصاحف)

 (ٕٔٙٔالقراءات)عبد السبلـ بن ٧بمد  ا٥بدية ا٤برضية ُب ٙبقيق الطرؽ العشرية. ٜٖٔ
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 ا٤بضغرم
 الوجوه ا١بميلة ُب بياف أف أـ القرآف حاكية ٕٜٖ

 ٤بعانيو ا١بليلة.
الػملوم ٧بمد بن اٞبد بن 
ابراىيم، ابو عبد ا كيل 

 ( ىٗٚٚالدين الشافعي ) 

 (ٖٛٔمعاين القرآف)

 (ٖٖاألشباه كالنظائر) ابو نصر ابو نصر الوجوه كالنظائر ُب القرآف. ٖٜٖ
ابن شاكر مطركح بن  الوجوه كالنظائر ُب القرآف الكرمي. ٜٖٗ

 ٧بمد
 (ٕٖكالنظائر)األشباه 

ا٢بجازم عبد ا بن  الوجوه كالنظائر ُب القرآف الكرمي. ٜٖ٘
 ىاركف

 (ٖٗاألشباه كالنظائر)

 (ٛٗاألشباه كالنظائر) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الوجوه كالنظائر ُب القرآف الكرمي. ٜٖٙ
 (ٚٗالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الوقف. ٜٖٚ
 (ٛٗكاالبتداء)الوقف  ا٤بؤلف ٦بهوؿ الوقف. ٜٖٛ
ابو ٧بمد عبد السبلـ بن  الوقف. ٜٜٖ

علي بن عمر، 
 ىػ(ٔٛٙ)ت

 (ٜٗالوقف كاالبتداء)

ابو العباس الفضل بن  الوقف. ٓٓٗ
٧بمد االنصارم، عاش 

ُب النصف الثاين من 
 القرف الثالث ا٥بجرم

 (ٓ٘الوقف كاالبتداء)

ابو عمرك عثماف بن  الوقف التاـ كالكاُب كا٢بسن. ٔٓٗ
الداين )ت سعيد 
 ىػ(ٗٗٗ

 (ٖ٘الوقف كاالبتداء)

 (٘٘الوقف كاالبتداء) علي بن سعيد الثعاٌب الوقف البلـز ُب القرآف العظيم. ٕٓٗ
 (ٛ٘الوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الوقف البلـز ُب سورة البقرة. ٖٓٗ
 (ٜ٘الوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الوقف اـر ُب تبلكة القرآف الكرمي ٗٓٗ
 (ٔٙالوقف كاالبتداء)ا٢بسن بن ٧بمد بوزيد،  الوقف على ا٥بمزة ٢بمزة كىشاـ. ٘ٓٗ
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 ا٣بمسي
مشس الدين أبو ا٣بّب  الوقف على مرسـو ا٣بط. ٙٓٗ

٧بمد بن ٧بمد بن ٧بمد 
ا٤بشهور بابن ا١بزرم، 

 ىػ ٖٖٛا٤بتوَب ُب 

 (ٖٙٚرسم ا٤بصاحف)

 (ٖٙكاالبتداء)الوقف  ا٤بؤلف ٦بهوؿ الوقف ُب قراءة القرآف. ٚٓٗ
مكي بن أيب طالب  " بيتان.ٖٔٔالوقف: قصيدة رائية تقع ُب " ٛٓٗ

القيسي األندلسي 
 ىػ(ٖٚٗ)ت

 (ٙٗالوقف كاالبتداء)

٧بمد بن مبل ٧بامد،  الوقف كاآليات. ٜٓٗ
 (ٓٓٔٔعثماين )ت

 (٘ٙالوقف كاالبتداء)

 (ٙٙالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الوقف كاآليات. ٓٔٗ
 (ٚٙالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كاآليات. الوقف ٔٔٗ
 (ٜٙالوقف كاالبتداء) ٧بمد بن علي ا٤بغريب الوقف كاالبتداء. ٕٔٗ
٧بمد بن ٧بمود بن ٧بمد  الوقف كاالبتداء. ٖٔٗ

 (ٓٛٚالسمرقندم، )ت
 (ٓٚالوقف كاالبتداء)

علي بن أٞبد بن ا٢بسن  الوقف كاالبتداء. ٗٔٗ
 الغزاؿ النيسابورم، العبلمة

 ىػ( ٙٔ٘ا٤بقرئ، )ت

 (ٔٚالوقف كاالبتداء)

ابو عبد ا اٞبد بن  الوقف كاالبتداء. ٘ٔٗ
٧بمد بن اكس ا٤بقرئ، 

قاؿ ابن ا١بزرم "بقي اىل 
 حدكد االربعْب كثبلٜبائة"

 (ٙٚالوقف كاالبتداء)

 (ٜٗالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الوقف كاالبتداء. ٙٔٗ
٦بهوؿا٤بؤلف  الوقف كاالبتداء. ٚٔٗ  (ٜٙالوقف كاالبتداء) 
 (ٙٓٔالوقف كاالبتداء)عثماف بن سعيد بن  الوقف كاإلبداؿ. ٛٔٗ
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عثماف الداين األموم 
 ىػ( ٗٗٗالقرطيب، )ت

 (ٜٓٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الوقوؼ. ٜٔٗ
٧بمد بن ٧بمد بن ٧بمود  الوقوؼ ا٤بفركضة. ٕٓٗ

أبو منصور ا٤باتريدم 
 ىػ( ٖٖٖ)

 (ٕٔٔكاالبتداء)الوقف 

 (ٖٔٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الوقوؼ على "كبل" ك"بلى". ٕٔٗ
 (ٖٛٚرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الياءات الزكائد الٍب ُب القرآف الكرمي. ٕٕٗ
 (ٖٕٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الياقوت اليماف ا٤بستخرج من فضائل القرآف. ٖٕٗ
عبد الوىاب بن أٞبد ابن  أيب عمرك. امتثاؿ األمر ُب قراءة ٕٗٗ

 كىباف
 (ٕٓٚالقراءات)

انتخاب الدر النظيم ُب خواص آيات القرآف  ٕ٘ٗ
 الكرمي.

 (ٖٔخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

انفرادة الناشرم ُب مذىب قالوف كالدكرم.  ٕٙٗ
أك )خبلؼ قالوف كالدكرم( أك )الدر الناظم 

 لركاية قالوف كالدكرم(.

 (ٕٛٚالقراءات) الناشرمعثماف بن عمر 

 (ٚالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ .﴾ۈئإٔباث تتعلق ٗبسألة ﴿  ٕٚٗ
 (ٕٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ بيتان(. ٖٔأبيات الفاٙبة ُب سر الفاٙبة ) ٕٛٗ
أبيات ُب فضل الفاٙبة كبعض اآليات  ٜٕٗ

 ا٤بتفرقة.
 (ٔٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

الشاطبية )حرز األماين أبيات مشركحة من  ٖٓٗ
 للشاطيب(.

 (ٕٚالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

االسقاطي اٞبد بن عمر،  أجوبة ا٤بسائل ا٤بشكبلت ُب علم القراءات. ٖٔٗ
 ىػ(ٜ٘ٔٔ)ت 

 (ٜمشكل القرآف)

أبو العباس أٞبد بن علي  أجوبة أسئلة ُب القراءات. ٕٖٗ
بن عبد الرٞبن ا٤بكناسي 

 (ٛٚالقراءات)
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 ا٤بعركؼ با٤بنجور 
( سؤاالن تتعلق ٗبشكبلت ٔٔأجوبة على ) ٖٖٗ

 تفسّب القرآف للعز بن عبد السبلـ.
السندم ٧بمد حياة بن 
ابراىيم الػحنفي ا٤بدين، 

 ىػ(ٖٙٔٔ)ت

 (ٔٔمشكل القرآف)

أجوبة على استشكاالت ُب تفسّب سورة  ٖٗٗ
 الفاٙبة.

ابن زكرم ٧بمد بن عبد 
الرٞبن بن زكرم ابو عبد 

ا٤بالكي الفاسي، )ت ا 
 ىػ(ٗٗٔٔ

 (ٓٔمشكل القرآف)

أجوبة على أسئلة كردت إليو ُب فضائل  ٖ٘ٗ
سورٌب الفاٙبة كاإلخبلص كبعض آيات 

 مشكلة.

تقي الدين أبو العباس 
أٞبد بن عبد ا٢بليم بن 

عبد السبلـ ا٢براين 
 ىػ(ٕٛٚ)ت

(، ٕفضائل القرآف)
 (ٕٔمشكل القرآف)

٧بمد بن عبد السبلـ بن  .أجوبة على مسائل ُب الوقف ٖٙٗ
٧بمد الفاسي، 

 ىػ(ٕٗٔٔ)ت

 (ٖالوقف كاالبتداء)

٧بمد بن يوسف التماـ  أجوبة عن مسائل ُب رسم القرآف. ٖٚٗ
 التينملي

 (ٙرسم ا٤بصاحف)

أجوبة عن مسائل مشكلة ُب القراءات تتعلق  ٖٛٗ
 ٕبرز األماين للشاطيب.

 (ٖٛالقراءات) أٞبد بن علي ا٤بنجور

إدريس بن عبد ا بن  ُب الرسم القرآين.أجوبة  ٜٖٗ
عبد القادر البكراكم، 

 ىػٕٚ٘ٔتوُب ُب سنة 

 (ٚرسم ا٤بصاحف)

 (ٗٛالقراءات) ٧بمد بن عبد ا التنسي أجوبة ُب القراءات. ٓٗٗ
 (ٛٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ أجوبة كفوائد ُب القراءات. ٔٗٗ
أجوبة يوسف أفندم زاده على عدة مسائل  ٕٗٗ

 فيما يتعلق بوجوه القرآف.
عبد ا بن ٧بمد ا٤بعركؼ 

 بيوسف أفندم زاده
 (ٜٛالقراءات)
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 (ٖفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ أحاديث ُب فضل القرآف. ٖٗٗ
 (ٗٔأحكاـ القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ أحكاـ القرآف. ٗٗٗ
الكليب ٧بمد بن السائب  أحكاـ القرآف. ٘ٗٗ

بن بشر، ابو النضر 
 ىػ(ٙٗٔ)ت

 (ٖٛأحكاـ القرآف)

السفاقسي ابراىيم بن  أحكاـ القرآف. ٙٗٗ
٧بمد بن ابراىيم، ابو 
اسحاؽ برىاف الدين 

 ػ( ىٕٗٚالقيسي )ت 

 (ٜٜأحكاـ القرآف)

القشّبم بكر بن ٧بمد  أحكاـ القرآف. ٚٗٗ
بن العبلء، ابو الفضل 

ا٤بالكي البصرم 
 ػ( ىٖٗٗ -ىػٕٗٙ)

 (ٕٓٔأحكاـ القرآف)

 (ٛٓٔأحكاـ القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كأحاديث كأقواؿ كحكم. أحكاـ قرآنية ٛٗٗ
ابن قرة كماؿ القونوم  أخص ا٣بواص على سورة اإلخبلص. ٜٗٗ

علي كىيب بن اٞبد بن 
٧بمد بن عبد الفتاح بن 

 ابراىيم

 (ٖٔخواص القرآف)

 (ٜخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ أدعية كخواص اآليات. ٓ٘ٗ
 (ٖٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الكرمي.أدلة فضائل القرآف  ٔ٘ٗ
 (ٚفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ أربعوف حديثان ُب فضائل القرآف. ٕ٘ٗ
 (ٛفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ أربعوف حديثان ُب فضائل القرآف الكرمي. ٖ٘ٗ
 (ٗ٘ٔالقراءات) فٌب ا٢برز الشافعي أربعوف مسألة من ا٤بسائل ا٤بشكلة. ٗ٘ٗ
مسألة من ا٤بسائل ا٤بشكلة ُب  أربعوف ٘٘ٗ

 القراءات كأجوبتها.
٧بمد بن ٧بمد بن ٧بمد 

 ا١بزرم
 (٘٘ٔالقراءات)

 (ٛ٘ٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ أرجوة ُب الرد على ألغاز ابن ا١بزرم. ٙ٘ٗ
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 (ٕالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ أرجوزة الناسخ كا٤بنسوخ . ٚ٘ٗ
اإلماـ أرجوزة على ما ألف الداين برسم  ٛ٘ٗ

 نافع.
٧بمد بن ٧بمود بن عيسى 

 األنصارم الغنيمي
 (ٖٔرسم ا٤بصاحف)

أرجوزة ُب اتفاؽ القراء كاختبلفهم ُب  ٜ٘ٗ
 السكوف كالوقف كا٢بذؼ.

العمراين ابو ا٢بسن علي 
بن علي بن عمراف 

االجرشي، من علماء 
 القرف الثاين

 (ٜالوقف كاالبتداء)

 (ٖٙٔالقراءات) إبراىيم الشريشي٧بمد بن  أرجوزة ُب القراءات. ٓٙٗ
 (ٗٙٔالقراءات) اجوب الصحراكم أرجوزة ُب القراءات. ٔٙٗ
 (٘ٙٔالقراءات) عبد الواحد بن ا٢بسْب أرجوزة ُب القراءات. ٕٙٗ
عبد الرٞبن بن ٧بمد بن  أرجوزة ُب القراءات. ٖٙٗ

 علي
 (ٙٙٔالقراءات)

 (ٚٙٔالقراءات) ا٢بسِبإدريس بن ٧بمد  أرجوزة ُب القراءات السبع. ٗٙٗ
أرجوزة ُب ا٤بسائل الزائدة ُب )حرز األماين(  ٘ٙٗ

ىػ، على )التيسّب( أليب ٜٓ٘للشاطيب ت
 ىػ.ٗٗٗعمرك الداين ت

 (ٖٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٓٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ أرجوزة ُب الوقف على "بلى" ك"كبل". ٙٙٗ
 (ٔٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الكرمي.أرجوزة ُب الوقف ُب القرآف  ٚٙٗ
 (ٕٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ أرجوزة ُب الوقف كالقصر كا٤بد. ٛٙٗ
أرجوزة ُب أحكاـ الوقف على ا٥بمز ٢بمزة  ٜٙٗ

 كىشاـ.
 (ٛالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

ابو عبد ا ٧بمد بن  أرجوزة ُب إٛباـ نظم رسم ا٤بصحف. ٓٚٗ
ابراىيم االموم  ٧بمد بن

 ٛٔٚالشريشي ا٤بتوَب ُب 
 ىػ

 (ٗٔرسم ا٤بصاحف)

 (ٙٔرسم ا٤بصاحف) اجوب الصحراكمأرجوزة ُب ٝبع األلفات الثابتة ُب القرآف  ٔٚٗ
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 الكرمي.
 (ٕٔخواص القرآف) ابن ا٤بنتصر )اٞبد( أرجوزة ُب خواص السور. ٕٚٗ
 (ٚٔا٤بصاحف)رسم  ا٤بؤلف ٦بهوؿ أرجوزة ُب رسم األعداد. ٖٚٗ
عبد الواحد بن ا٢بسْب  أرجوزة ُب رسم القرآف. ٗٚٗ

لقماف ]الرجراجي[ 
 الوادنوين

 (ٕٓرسم ا٤بصاحف)

 (ٛٔرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ أرجوزة ُب رسم تاء ا٤بصحف. ٘ٚٗ
 (ٜ٘ٔالقراءات) ا٤بختار بن ٧بمد الياديل أرجوزة ُب ضبط ألفاظ القرآف. ٙٚٗ
 (ٓٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ القراءات كرسم ا٢برؼ.أرجوزة ُب علم  ٚٚٗ
عبد ا بن أٞبد بن  أرجوزة ُب علـو القرآف. ٛٚٗ

 ا٢باج ٞبا ا
 (ٔٙٔالقراءات)

 (ٕٙٔالقراءات) ٧بمد بن عبد ا ااسيب أرجوزة ُب علـو القرآف. ٜٚٗ
 (ٓٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ أرجوزة ُب فضائل القرآف. ٓٛٗ
 (ٜفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ أرجوزة ُب فضائل قراءة القرآف. ٔٛٗ
 (ٜٙٔالقراءات) علي بن علي العمراين أرجوزة ُب قراءة البصرم. ٕٛٗ
 (ٔٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ أرجوزة ُب قراءة ا٤بكي. ٖٛٗ
 (ٓٚٔالقراءات) حسن النشار أرجوزة ُب قراءة حفص. ٗٛٗ
 (ٕٚٔالقراءات) ٧بمد بن أٞبد السطي كطرقها.أرجوزة ُب قراءة نافع  ٘ٛٗ
أرجوزة فيما أغفلو صاحب مورد الظمآف ُب  ٙٛٗ

 رسم القرآف.
 (٘ٔرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٕٔرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ أرجوزة فيما رسم من ا٥بمز. ٚٛٗ
 (ٗٚٔالقراءات) علي بن سليماف الدمناين أرجوزة المية ُب القراءات. ٛٛٗ
الواحدم علي بن اٞبد  أسئلة القرآف كأجوبتها. ٜٛٗ

بن ٧بمد الواحدم )ت 
 ىػ(ٛٙٗ

 (ٚٔمشكل القرآف)

 (ٛٔمشكل القرآف) قرة سيدم أسئلة القرآف كأجوبتها. ٜٓٗ



553 
 

 محل وروده  المؤلف  العنوان م
 )القسم/الرقم(

 (ٕٕمشكل القرآف) ا٤بصرم أسئلة القرآف كأجوبتها. ٜٔٗ
شيخ اإلسبلـ زكريا  أسئلة عن بعض اآليات كأجوبة عليها. ٕٜٗ

األنصارم زكريا بن ٧بمد 
بن أٞبد زين الدين 

الشافعي األنصارم، )ت 
 ىػ(ٕٜٙ

 (٘ٔمشكل القرآف)

 (ٛٛٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ أسئلة قراءات. ٖٜٗ
 (ٕٙرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ أسئلة كأجوبة ُب الرسم كالضبط كالقراءات. ٜٗٗ
٦بهوؿا٤بؤلف  أسامي الذين نزؿ فيهم القرآف ا٢بكيم. ٜ٘ٗ  (ٕأسباب النزكؿ) 
الضرير )ا٠باعيل بن  أسامي من نزؿ فيهم القرآف. ٜٙٗ

 اٞبد(
 (ٖأسباب النزكؿ)

أٞبد بن علي بن أٞبد بن  أسباب التنزيل. ٜٚٗ
 ٧بمود ا٢بنفي

 (ٗأسباب النزكؿ)

 (ٙأسباب النزكؿ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ أسباب النزكؿ. ٜٛٗ
 (ٕٔالنزكؿ)أسباب  ا٤بؤلف ٦بهوؿ أسباب النزكؿ. ٜٜٗ
 (ٕٗأسباب النزكؿ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ أسباب النزكؿ كالناسخ كا٤بنسوخ. ٓٓ٘
 (ٖالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ أسباب النزكؿ كالناسخ كا٤بنسوخ. ٔٓ٘
أسباب النزكؿ كما يتعلق بو كعدد اآليات..  ٕٓ٘

 كغّب ذلك.
 (ٔعد اآلم) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

االرتقي )ا٤بلك اختصره  أسباب نزكؿ اآلم. ٖٓ٘
الصاحل ٧بمود بن ٧بمد( 

 ىػ ٜٔٙت 

 (ٕٙأسباب النزكؿ)

ا٢بكيمي ابو ا٤بظفر ٧بمد  أسباب نزكؿ القرآف. ٗٓ٘
بن اسعد بن ٧بمد بن 

نصر العراقي ا٢بنفي ت 
 ىػ(ٚٙ٘)

 (ٕٚأسباب النزكؿ)
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أسباب نزكؿ القرآف باآليات القرآنية  ٘ٓ٘
 كالقصص الفرقانية.

العراقي )اٞبد بن اسعد 
 ىػٚٙٙ(ت 

 (ٜٕأسباب النزكؿ)

٧بمد بن فرامرز بن علي  أسرار الفاٙبة. ٙٓ٘
مبل خسرك الركمي 

 ىػ٘ٛٛا٢بنفي، ا٤بتوَب 

 (ٕٙخواص القرآف)

 (ٙٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ أسرار الفاٙبة )مع ترٝبتو إىل ا٤ببلكية(. ٚٓ٘
ابن ملوكة ٧بمد بن صاحل  أسرار فواتح القرآف. ٛٓ٘

ا٤بالكي التونسي بن ٦بدم 
 ( ىٕٙٚٔ)ت

 (ٚٗٔاإلعجاز البياين)

ابن ملوكة ٧بمد بن صاحل  أسرار فواتح القرآف. ٜٓ٘
بن ٦بدم ا٤بالكي التونسي 

 (  ىٕٙٚٔ)ت

 (ٗٛمناسبات القرآف)

 (ٕٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ أصوؿ القراءات. ٓٔ٘
 (ٜٕٔالقراءات) علي بن علي األسَبأبادم أصوؿ قراءة ابن عامر. ٔٔ٘
 (ٕٕٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ أصوؿ قراءة ابن كثّب. ٕٔ٘
 (ٕٛٔالقراءات) علي بن علي األسَبأبادم أصوؿ قراءة ٞبزة. ٖٔ٘
 (ٕٕٔالقراءات) علي بن علي األسَبأبادم أصوؿ قراءة نافع. ٗٔ٘
 (ٜٕ٘القراءات) أٞبد بن ٧بمد البنا ألطاؼ األطهار. ٘ٔ٘
اإلعرابية ُب اآليات القرآنية  ألغاز ا٤بسائل ٙٔ٘

 كاألحاديث النبوية.
ابن ىشاـ االنصارم عبد 
ا بن يوسف بن اٞبد، 

ابو ٧بمد ٝباؿ الدين، 
 ىػ( ٔٙٚ)ت 

 (ٓٗٔإعراب القرآف)

٧بمد بن إبراىيم بن علي  أمثاؿ العرب ا٤بشار إليها ُب القرآف ٚٔ٘
 ىػ(ٓٗٓٔالبهوٌب، )

 (ٖٗأمثاؿ القرآف)

 (٘ٔأمثاؿ القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ القرآف .أمثاؿ  ٛٔ٘
 (ٕٓٛالقراءات) ٧بمد بن أٞبد ا١بزكيل أنوار التعريف لذكم التفصيل كالتصريف. ٜٔ٘
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٧بمد بن عيسى ا٣بلوٌب  أنواع البديع ُب البسملة. ٕٓ٘
 الكناين

 (ٔٔٗاإلعجاز البياين)

أنيس الغريب كجليس األريب ُب نظم  ٕٔ٘
 القرآف(.الغريب )نظم غريب 

التسَبم نصر ا بن اٞبد 
 ىػ(ٕٔٛبن عمر، )ت

 (ٕٔغريب القرآف)

 (ٖٕٛالقراءات) حافظ كبلف أنيس القراء. ٕٕ٘
أكائل الندل ا٤بختصر من منار ا٥بدل ُب بياف  ٖٕ٘

 الوقف كاالبتداء.
عبد ا بن مسعود 

ا٤بصرم مولدان الفاسي 
ا٤بغريب أصبلن من رجاؿ 

 ا٥بجرمالقرف الثاين عشر 

 (٘ٔٔالوقف كاالبتداء)

النيسابورم ٧بمد بن ايب  أكضح الربىاف ُب مشكبلت القرآف. ٕٗ٘
ا٢بسن النيسابورم، )ت 

 ىػ(ٖ٘٘

 (ٖٗمشكل القرآف)

حكيم بن زاده ٧بمد بن  أكقاؼ الغفراف. ٕ٘٘
عبد ا٢بميد البغدادم،  

 ىػ ٓٙٓٔكاف حيان سنة 

 (ٙٔٔالوقف كاالبتداء)

زاده ٧بمد بن عبد ا٢بميد  ا٢بكيم.أكقاؼ القرآف  ٕٙ٘
البغدادم، ىو الذم قبلو  

 ىػ ٓٙٓٔكاف حيان 

 (ٚٔٔالوقف كاالبتداء)

 (ٛٔٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ أكقاؼ جربيل. ٕٚ٘
إٙباؼ األخ األكد ا٤بتداين )ااذم( حرز  ٕٛ٘

 األماين ككجو التهاين.
٧بمد بن عبد السبلـ 

 الفاسي
 (ٖٗالقراءات)

٧بمد بن عبد الرٞبن  إٙباؼ األعزة بتتميم قراءة ٞبزة. ٜٕ٘
 ا٣بليجي

 (ٖ٘القراءات)

إدريس بن ٧بفوظ  إٙباؼ اإلخواف ُب ضبط كرسم القرآف. ٖٓ٘
 الشريف

 (ٗرسم ا٤بصاحف)

 (ٔٗالقراءات) عبد ا٣بالق ابن الزين إٙباؼ البشر ُب القراءات األربعة عشر. ٖٔ٘
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بن أيب القاسم بن  ٧بمد إجازة بالقراءات السبع. ٕٖ٘
عبد ا الزعويل ا٤بعركؼ 

 بابن الغريب

 (ٓٚالقراءات)

إجازة بالقراءات السبع للشيخ عبد ا٢بي عبد  ٖٖ٘
 الرٞبن.

اجمليز الشيخ اٞبد ياسْب 
 ا٣بيارم

 (ٔٚالقراءات)

إجازة بالقراءات السبع للشيخ ياسْب أٞبد  ٖٗ٘
 ا٣بيارم.

أٞبد ياسْب بن أٞبد 
 األزىرما٣بيارم ا٤بدين 

 (ٕٚالقراءات)

إجازة بالقراءات السبع مد بن إبراىيم  ٖ٘٘
 اآلمدم.

 (ٖٚالقراءات) ٧بمد بن إبراىيم اآلمدم

عبد الرٞبن بن أيب القاسم  إجازة ُب القراءات. ٖٙ٘
 ابن القاضي

 (٘ٚالقراءات)

إرشاد ا٤ببتدم لركاية أيب عمرك حفص  ٖٚ٘
 األسدم.

 (ٗٛٔالقراءات) موسى بن قاسم ا٤بغريب

 (ٜٜٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ إسناد ُب القراءات العشر. ٖٛ٘
إسناد قراءة اآلخوند مبل ٧بمد صادؽ  ٜٖ٘

 القارم.
 (ٕٓٓالقراءات) مبل ٧بمد صادؽ القارم

 (ٕٗٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ إشارات القراء على رمز الشاطبية. ٓٗ٘
أمْب الدين عبد الوىاب  االختصار.إظهار األسرار ُب شرح غاية  ٔٗ٘

 بن أٞبد بن كىباف
 (ٕٖٕالقراءات)

سعيد بن سعيد بن داكد  إعانة الصبياف. ٕٗ٘
 بن سليماف بن ا٢بجاج

 (ٖٓرسم ا٤بصاحف)

إعانة ا٤ببتدم على معاين ألفاظ مورد  ٖٗ٘
 الظمآف.

الكرامي ابو عثماف سعيد 
بن سليماف السمبليل 

 ىػ ٕٛٛا٤بتوَب ُب 

 (ٖٔا٤بصاحف)رسم 

إعانة ا٤ببتدم على مورد الظمآف ُب رسم  ٗٗ٘
 القرآف.

ابو عبد ا ٧بمد بن 
٧بمد بن ابراىيم االموم 

 (ٕٖرسم ا٤بصاحف)
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 ىػ ٛٔٚالشريشي ا٤بتوَب 
 (ٖٕٙالقراءات) إبراىيم بن ٧بمد الشرعي إعانة ا٤بتعلمْب. ٘ٗ٘
سراج ا٥بند عبد العزيز بن  إعجاز الببلغة. ٙٗ٘

عبد الرحيم  أٞبد بن
 ىػ(ٜٖٕٔالدىلوم )ت 

 (ٖٕ٘اإلعجاز البياين)

عبد العزيز بن أٞبد بن  إعجاز الببلغة. ٚٗ٘
عبد الرحيم، سراج الدين 

 ىػ(ٜٖٕٔالدىلوم )ت 

 (ٖٖ٘اإلعجاز البياين)

٧بمد بن ٧بمد بن ٧بمد،  إعجاز القرآف. ٛٗ٘
 ىػ(ٖٖٛابن ا١بزرم )ت 

 (ٕٗٚاإلعجاز البياين)

 (ٕٔٛاإلعجاز البياين) الشاطيب القرآف.إعجاز  ٜٗ٘
النيسابورم سعيد بن  إعجاز القرآف. ٓ٘٘

٧بمد بن حسن بن حاًب، 
ابو رشيد النيسابورم )ت 

 ىػ(٫ٗٗٓبو 

 (ٖٕٛاإلعجاز البياين)

 (ٖٕٚاإلعجاز العلمي) سعدم ياسْب الشامي إعجاز القرآف كتفسّب بعض آياتو. ٔ٘٘
األنبياء كذكر إعجاز القرآف كذكر قصص  ٕ٘٘

السور ككلماتو كحركفو كفضائل كل سورة 
 على حدة.

 (ٜٖ٘اإلعجاز البياين) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

إعجاز القرآف كذكر قصص األنبياء كذكر  ٖ٘٘
السور ككلماتو كحركفو كفضائل كل سورة 

 على حدة.

 (ٗٚمناسبات القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

بن  مبل خسرك ٧بمد إعراب: } أمل ذلك الكتاب {. ٗ٘٘
فرامزر بن علي الركمي 

 ىػ( ٘ٛٛا٢بنفي، )ت 

 (٘ٔإعراب القرآف)

 (ٚإعراب القرآف)ا٤بعلمي عبد الرٞبن بن  إعراب: } أْف كاف ذا ماؿ..{. ٘٘٘
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حيٓب بن ايب بكر ا٤بعلمي 
العتمي اليماين، ابو عبد 

 ىػ(ٖٙٛٔا، )
إعراب } كأْف ليس لئلنساف اإل ما سعى..  ٙ٘٘

.} 
الرٞبن بن ا٤بعلمي عبد 

حيٓب بن ايب بكر ا٤بعلمي 
العتمي اليماين ابو عبد 

 ىػ(ٖٙٛٔا، )ت 

 (ٖٗٔإعراب القرآف)

 (ٜإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ إعراب آيات قرآنية. ٚ٘٘
 (ٓٔإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ إعراب آيات من القرآف ٛ٘٘
 (ٔٔالقرآف)إعراب  ا٤بؤلف ٦بهوؿ إعراب آيات من القرآف الكرمي. ٜ٘٘
 (ٗٔإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ إعراب االستعاذة كإعراب الفاٙبة. ٓٙ٘
 (ٕٕإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ إعراب البسملة. ٔٙ٘
 (ٖٕإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ إعراب البسملة. ٕٙ٘
 (ٕ٘إعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ إعراب التعوذ كالفاٙبة. ٖٙ٘
 (ٜٕإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ األخّب )جزء عمَّ(.إعراب ا١بزء  ٗٙ٘
 (ٕ٘إعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ إعراب الفاٙبة. ٘ٙ٘
 (ٖ٘إعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ إعراب الفاٙبة. ٙٙ٘
 (ٚ٘إعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ إعراب الفاٙبة الشريفة. ٚٙ٘
خالد بن عبد االزىرم  إعراب الفاٙبة كالسور التسع األخّبة. ٛٙ٘

ا بن ايب بكر زين 
 ىػ( ٜ٘ٓالدين، )

 (ٜ٘إعراب القرآف)

ا٤بعلمي عبد الرٞبن بن  إعراب: )القارعة ما القارعة( كنظائرىا. ٜٙ٘
حيٓب بن ايب بكر ا٤بعلمي 
العتمي اليماين ابو عبد 

 ىػ(ٖٙٛٔا، )

 (ٕٙإعراب القرآف)

 (ٛٙالقرآف)إعراب  ا٤بؤلف ٦بهوؿ إعراب القرآف. ٓٚ٘
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ا١بشتيمي ا١بزكيل عبد  إعراب القرآف. ٔٚ٘
الرٞبن بن عبد ا بن 
 ٧بمد ابو زيد السوسي

 (٘ٚإعراب القرآف)

ابو علي الفارسي ا٢بسن  إعراب القرآف. ٕٚ٘
بن اٞبد بن عبد الغفار 
ابو علي الفارسي، )ت 

 ىػ(ٖٚٚ

 (ٜٚإعراب القرآف)

 (ٓٛالقرآف)إعراب  السعايل إعراب القرآف. ٖٚ٘
قواـ السنة إ٠باعيل بن  إعراب القرآف. ٗٚ٘

٧بمد بن الفضل بن علي 
بن أٞبد القرشي 

 – ٚ٘ٗاألصبهاين، )
 ىػ( ٖ٘٘

 (ٛٛإعراب القرآف)

ابو حياف ٧بمد بن  إعراب القرآف. ٘ٚ٘
يوسف بن علي الغرناطي، 

اثّب الدين ا١بياين، 
 ىػ( ٘ٗٚ)ت

 (ٜٔإعراب القرآف)

ابو عبيدة معمر بن ا٤بثُب  إعراب القرآف. ٙٚ٘
التميمي البصرم، )ت 

 ىػ( ٖٕٓ

 (ٜ٘إعراب القرآف)

 مكي بن أيب طالب إعراب القرآف. ٚٚ٘
القيسي األندلسي 

 ىػ( ٖٚٗ)ت

 (ٜٙإعراب القرآف)

التميمي ابو عبد ا ٧بمد  إعراب القرآف. ٛٚ٘
بن اٞبد بن سعيد ابو 

عبد ا ا٢بكيم، )ت ٫بو 

 (ٓٓٔالقرآف)إعراب 
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 ىػ( ٜٖٓ
 (ٓٚإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ إعراب القرآف: جزء منو. ٜٚ٘
من سورة البقرة إىل  ٜإعراب القرآف من اآلية  ٓٛ٘

 النساء.
 (ٖٓٔإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

إعراب القرآف من سورة األعلى إىل سورة  ٔٛ٘
 الناس.

 (٘ٓٔإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٙٓٔإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ من سورة البقرة إىل النساء.إعراب القرآف  ٕٛ٘
ٖ٘ٛ .  (ٚٓٔإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ إعراب القرآف من سورة ا٢بج إىل الرـك
إعراب القرآف )من سورة الصافات إىل  ٗٛ٘

 ا٢باقة(.
 (ٙٔٔإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

ِـّ الكتاب. ٘ٛ٘ ابن ا٤بنفلوطي ٧بمد بن  إعراب أ
اٞبد بن ابراىيم، ابو عبد 

ا كيل الدين العثماين 
الديباجي الشافعي، )ت 

 ىػ(ٗٚٚ

 (ٙٔإعراب القرآف)

 (ٚٔإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ إعراب أكائل سور القرآف. ٙٛ٘
ابن ا٢باجب ٝباؿ الدين  إعراب بعض آيات من القرآف العظيم. ٚٛ٘

ابو عمرك عثماف بن عمر 
بن ايب بكر بن يونس 
الكردم ا٤بالكي، )ت 

 ىػ( ٙٗٙ

 (ٜٔإعراب القرآف)

 (ٕٓإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ إعراب بعض اآليات القرآنية. ٛٛ٘
االدكزم ٧بمد بن اٞبد  إعراب بعض القرآف. ٜٛ٘

ا٤برابط بن ٧بمد بن عبد 
ا بن يعقوب السمبليل 

 ىػ(  ٕٕٔٔالسوسي، )ت 

 (ٛٔإعراب القرآف)
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البصركم ٧بمد بن خليل  من القرآف. إعراب ثبلثْب سورة ٜٓ٘
بن ٧بمد، ابو عبد ا 
٧بب الدين الشافعي، 

 ىػ( ٜٛٛ)ت ٫بو 

 (ٕٚإعراب القرآف)

 (ٕٛإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ إعراب ثبلثْب سورة من القرآف الكرمي. ٜٔ٘
 (ٕٗإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ إعراب سور من القرآف الكرمي. ٕٜ٘
 (ٖٖإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ آؿ عمراف.إعراب سورة  ٖٜ٘
الربكوم ٧بمد بن بّب علي  إعراب سورة الفاٙبة. ٜٗ٘

بن اسكندر، ٧بيي الدين 
ا٤بؤيدم الركمي، )ت 

 ىػ(ٜٔٛ

 (ٖٙإعراب القرآف)

 (ٖٚإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ إعراب سورة الفاٙبة. ٜ٘٘
 (ٖٛإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ إعراب سورة الفاٙبة "اإلفصاح" ٜٙ٘
 (ٛ٘إعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ إعراب سورة الفاٙبة ا٤بسمى باإلفصاح. ٜٚ٘
 (ٕٔٔإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ إعراب قولو تعاىل: } إال َمْن َسِفَو نَػْفَسُو {. ٜٛ٘
إعراب قولو تعاىل: } ٍُبَّ َقَضى َأجبلن َكَأَجله  ٜٜ٘

 ُمَسمًّى ِعْنَدُه {.
اٞبد بن ٧بمد ا٣بفاجي 

بن عمر، شهاب الدين 
 ىػ( ٜٙٓٔا٤بصرم، )ت 

 (ٕٓٔإعراب القرآف)

 (ٕٛٔإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ إعراب مشكل القرآف. ٓٓٙ
ابن ىشاـ االنصارم عبد  إعراب مواضع من القرآف. ٔٓٙ

ا بن يوسف بن اٞبد 
ابو ٧بمد ٝباؿ الدين، 

 ىػ( ٔٙٚ)ت

 (ٖٔٔإعراب القرآف)

٧بمد صديق بن حسن  الشيوخ ٗبقدار الناسخ كا٤بنسوخ .إفادة  ٕٓٙ
بن علي القنوجي، )ت 

 ىػ(ٖٚٓٔ

 (٘الناسخ كا٤بنسوخ)
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 (ٕٓ٘القراءات) زين العابدين جعفر إفراد قراءة اإلماـ ابن كثّب. ٖٓٙ
 (ٕٗ٘القراءات) ٧بمد ا٤بغريب األفراين إقامة الربىاف على مسائل تذكرة األخواف. ٗٓٙ
الربىاف على مسائل تذكرة اإلخواف إقامة  ٘ٓٙ

 ٤بشكبلت أحكاـ القرآف
ابن عبد القادر ابراىيم بن 

امر ا بن عبد القادر، 
 ىػ(ٜ٘ٓٔ)كاف حيان 

 (ٕٛمشكل القرآف)

إقامة الربىاف على مسائل تذكرة اإلخواف  ٙٓٙ
 ٤بشكبلت أحكاـ القرآف.

ابن عبد القادر ابراىيم بن 
امر ا بن عبد القادر 

 ( ىػٜ٘ٓٔحيان )كاف 

 (ٖٖٔأحكاـ القرآف)

إماطة اللثاـ عن اآليات الواردة ُب آيات  ٚٓٙ
 الصياـ.

(، ٗٗٔأحكاـ القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ
التفسّب 

 (ٕٙٚا٤بوضوعي)
 (ٙٔٗاإلعجاز البياين) البببلكم إجياز الربىاف ُب إعجاز القرآف. ٛٓٙ
 (ٚٔٗالبياين)اإلعجاز  ا٤بطرزم إجياز الربىاف ُب إعجاز القرآف. ٜٓٙ
الػمنتجب الػهمذاين  إجياز البياف عن معاين القرآف. ٓٔٙ

ا٤بنتجب بن يعقوب بن 
رشيد، ابويوسف منتجب 

الدين ا٤بقرم )ت 
 ( ىٖٗٙ

 (ٚمعاين القرآف)

إيضاح األسرار كالبدائع كهتذيب الغرر كا٤بنافع  ٔٔٙ
 ُب شرح الدرر اللوامع.

أبو عبد ا ٧بمد بن 
السبلكم ٧بمد بن ٧بمد 

 اجملرادم

 (ٜٕٓالقراءات)

السمرقندم ٧بمد بن  إيضاح ا٣بوالف ُب رسم مصاحف السوالف. ٕٔٙ
٧بمود بن ٧بمد، ت )٫بو 

 ىػ( ٓٛٚ

 (ٖٛرسم ا٤بصاحف)

إيضاح )الدرة ا٤بضية ُب قراءة األئمة الثبلثة  ٖٔٙ
 ا٤برضية( البن ا١بزرم.

 (ٜٕٔالقراءات) عثماف بن عمر الناشرم
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الرمز ُب كقف ٞبزة كىشاـ على إيضاح  ٗٔٙ
 ا٥بمز.

 (ٜٔٔالوقف كاالبتداء) عبد ا ا٤بوقت ا٢بليب

إيضاح ا٤بعاين الزاىرات كاإلفصاح ٕبقائق  ٘ٔٙ
العبارات ُب شرح الكلمات الباقيات 

 الصا٢بات.

االقليشي اٞبد بن قاسم 
بن عيسى، ابو العباس 

 ىػ(ٓٔٗاالندلسي )ت

 (ٗٔغريب القرآف)

حسْب بن حسْب  ا٤بعاين ُب شرح حرز األماين.إيضاح  ٙٔٙ
 أصفهاين

 (ٖٓٓالقراءات)

 (ٕٖٓالقراءات) ٧بمد بن بّب علي الربكلي إيقاظ النائمْب كإفهاـ القاصرين. ٚٔٙ
باب اختصار القوؿ ُب )على( ك)بلى(  ٛٔٙ

 ك)نعم( ُب الوقف.
عثماف بن سعيد بن 

عثماف، الداين 
 ىػ(ٗٗٗ)ت

 (ٕٔٔالوقف كاالبتداء)

باب ُب الذين نزلت فيهم اآلية )ىذاف  ٜٔٙ
 .ٜٔخصماف اختصموا ُب رهبم (ا٢بج، 

 (ٖٗأسباب النزكؿ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

باب ُب حركؼ كبل فيما جيوز عليو الوقف  ٕٓٙ
 كفيما ال جيوز.

عبد الرٞبن بن أٞبد بن 
عبد الرٞبن الدقوقي، )ت 

 ىػ(ٖ٘ٚ

 (ٕٕٔالوقف كاالبتداء)

عن القياس ُب  باب ما خرج من ا٥بمز ٕٔٙ
 الرسم.

٧بمد بن ٧بمد بن ٧بمد، 
ابن ا١بزرم، توُب سنة 

 ىػٖٖٛ

 (ٔٗرسم ا٤بصاحف)

٧بمد بن ٧بمد بن ٧بمد،  باب كقف ٞبزة كىشاـ على ا٥بمزة ٕٕٙ
 ىػ(ٖٖٛابن ا١بزرم، )ت

 (ٖٕٔالوقف كاالبتداء)

ا٢بسن بن القاسم بن  باب كقف ٞبزة كىشاـ على ا٥بمزة. ٖٕٙ
قاسم،  عبد ا، ابن اـ

 ىػ(ٜٗٚ)ت

 (ٕٗٔالوقف كاالبتداء)

 (ٕ٘ٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ باب كقف ٞبزة كىشاـ ُب القرآف. ٕٗٙ
 (ٕٙٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٕبث ُب أكقاؼ القرآف الكرمي. ٕ٘ٙ
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ٕبر ا١بوامع شرح القصيدة الظاىرية  ٕٙٙ
 لؤلصبهاين طاىر بن عربشاه.

 (ٖٓٔالقراءات) الظاىرم٧بمد بن أٞبد 

ابن الداية الرازم عبد ا  ٕبر ا٢بقائق كا٤بعاين ُب تفسّب السبع ا٤بثاين. ٕٚٙ
بن ٧بمد بن شاىاكر، ابو 
بكر ٪بم الدين االسدم 

 ( ىٗ٘ٙ)

 (ٓٔمعاين القرآف)

 (ٕٖٔالقراءات) ٧بمد بن أٞبد العوُب ٕبر ا٤بعاين ككنز السبع ا٤بثاين. ٕٛٙ
األلباب ُب نسخ الشريعة بدائع إفهاـ  ٜٕٙ

 كاألحكاـ كاألسباب .
إبراىيم بن عمر بن 

إبراىيم، ا١بعربم، )ت 
 ىػ (ٕٖٚ

 (ٗٙٔالناسخ كا٤بنسوخ)

زنكنو حسْب علي خاف  بديع البياف ٤بعاين القرآف. ٖٓٙ
بن شيخ علي خاف 

 ( ىٔٓٔٔ)

 (ٕٔمعاين القرآف)

بن ٧بمد عبد الرٞبن  بذؿ العلم كالود ُب شرح تفصيل العقد. ٖٔٙ
 ا٣بباز

 (ٕٖٓالقراءات)

الراكم السيد داكد، )كاف  بعض التأكيل لبعض مشكبلت آم التنػزيل. ٕٖٙ
 ىػ(ٖٔ٘ٔحيان 

 (ٕٗمشكل القرآف)

السعدم بدر الدين بن  بغية السائل ُب تفسّب غرائب آيات القرآف. ٖٖٙ
 ا٢بسْب

 (٘ٔغريب القرآف)

 (ٕٖٚالقراءات) عمر البقرم٧بمد بن  بغية الطالبْب كمنية الراغبْب. ٖٗٙ
عبد الباقي بن عبد ا  بغية القارئ اجمليد من طبلب القرآف اجمليد. ٖ٘ٙ

 الزبيدم
 (ٜٕٖالقراءات)

بلوغ األماين ُب قراءة كرش عن طريق  ٖٙٙ
 األصبهاين.

 (ٖٖٓالقراءات) أٞبد بن أٞبد الطييب

بياف األكجو الٍب بْب البقرة كآؿ عمراف  ٖٚٙ
 للسبعة.

 (ٖٖٚالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ
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بياف ا٣ببلؼ كالتشهّب كاالستحساف كما  ٖٛٙ
أغفلو مورد الظمآف كما سكت عنو ُب 
التنزيل كالربىاف كما جرل بو العمل من 

 خبلؼ الرسم.

ابن القاضي ا٤بكناسي ابو 
زيد عبدالرٞبن بن ايب 

 ٕٛٓٔالقاسم، ا٤بتوَب ُب 
 ىػ

 (ٖٗرسم ا٤بصاحف)

 (ٖ٘ٗالقراءات) عبد ا بن صاحل األيويب ا٤بأخوذة من األئمة القراء.بياف الطرؽ  ٜٖٙ
 (ٕٚٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ بياف الوقف على ترتيب سور القرآف. ٓٗٙ
 (ٕٛٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ بياف الوقف مرتب على سور القرآف. ٔٗٙ
مشس الدين أٞبد بن  بياف أُسلوب ا٢بكيم. ٕٗٙ

سليماف بن كماؿ باشا 
 ىػ(ٜٓٗ)ت 

 (ٛٙ٘اإلعجاز البياين)

 (ٕٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ بياف أ٠باء ا كاآليات كفضيلتها. ٖٗٙ
 (ٜٕٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ بياف أكقاؼ الكفر. ٗٗٙ
 (ٖٓٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ بياف أكقاؼ النيب. ٘ٗٙ
للقراء من آخر البقرة كأكؿ بياف ٝبع األكجو  ٙٗٙ

 آؿ عمراف.
 (ٜٖٖالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

٧بمد بن عبد السبلـ بن  بياف حكم الوقف على ا٥بمز ٢بمزة كىشاـ. ٚٗٙ
٧بمد الفاسي 

 ىػ(ٕٗٔٔ)ت

 (ٖٔٔالوقف كاالبتداء)

 (ٖٙخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ بياف خواص القرآف اجمليد. ٛٗٙ
فيها الناسخ كا٤بنسوخ بياف سور القرآف الٍب  ٜٗٙ

 كالسور الٍب ليس فيها ال ناسخ كال منسوخ .
 (ٚٙٔالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٖٗٗالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ بياف طرؽ األئمة ُب القراءة. ٓ٘ٙ
بياف كجوه معاين االلفاظ القرآنية ا٤بتعددة  ٔ٘ٙ

 ا٤بعُب.
(، ٛٔمعاين القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٜكالنظائر)األشباه 
السحيمي اٞبد بن ٧بمد  تاج البياف أللفاظ القرآف. ٕ٘ٙ

بن علي )موفق الدين( 
 (ٕٔغريب القرآف)
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 ىػ(ٛٚٔٔالشافعي، )ت 
 (ٖٔ٘القراءات) ٧بمد ٧بمود بن ٧بمد تأليف ضبط العشرة القراء. ٖ٘ٙ
٧بمد الرضي بن عبد  تأليف على مقركء اإلماـ ابن كثّب. ٗ٘ٙ

 الرٞبن السوسي
 (ٕٖ٘القراءات)

 (ٖٖ٘القراءات) ٧بمد بن حنبل الشيخ تأليف ُب الفرؽ بْب ا١بيم كا١بيم. ٘٘ٙ
الرضي بن عبد الرٞبن  تأليف ُب القراءات. ٙ٘ٙ

 السجلماسي
 (ٖٗ٘القراءات)

 مكي بن أيب طالب تأليف ُب القراءات. ٚ٘ٙ
القيسي األندلسي 

 ىػ( ٖٚٗ)ت

 (ٖ٘٘القراءات)

أٞبد بن ا٢بسْب ابن  تأليف ُب القراءات. ٛ٘ٙ
 مهراف

 (ٖٙ٘القراءات)

 (ٖٚ٘القراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ تأليف ُب القراءات. ٜ٘ٙ
 (ٖٛ٘القراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ تأليف ُب القراءات. ٓٙٙ
 (ٜٖ٘القراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ تأليف ُب القراءات. ٔٙٙ
 (ٖٓٙالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ تأليف ُب القراءات. ٕٙٙ
 (ٖٔٙالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ُب القراءات.تأليف  ٖٙٙ
٧بمد الرضي بن عبد  تأليف ُب القراءات السبع. ٗٙٙ

 الرٞبن السوسي
 (ٕٖٙالقراءات)

 (ٖٖٙالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ تأليف ُب القراءة ا٤بكي. ٘ٙٙ
عثماف بن عبد الواحد  تأليف ُب القراءة نافع كتبلمذتو ا٤بشهورين. ٙٙٙ

 ا٤بيموين
 (ٖٗٙالقراءات)

 (ٖ٘ٙالقراءات) ٧بمد مولود بن أٞبد فاؿ تأليف ُب اجملمع عليو بشأف القرآف. ٚٙٙ
 (ٕٖٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ تأليف ُب كقف القرآف العظيم. ٛٙٙ
البغدادم عبد القاىر بن  تأكيل ا٤بتشاهبات ُب األخبار كاآليات. ٜٙٙ

طاىر بن ٧بمد ابو 
 (ٛٔمتشابو القرآف)
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التميمي، منصور الشافعي 
 ىػ(ٜٕٗ)ت

البغدادم عبد القاىر بن  تأكيل ا٤بتشاهبات ُب األخبار كاآليات. ٓٚٙ
طاىر بن ٧بمد ابو 

منصور الشافعي التميمي، 
 ىػ(ٜٕٗ)ت

 (ٛٗمشكل القرآف)

الطرثيثي ركن الدين ابو  تأكيل متشابو القرآف على قواعد أىل العدؿ. ٔٚٙ
 الطاىر

 (ٚٔالقرآف)متشابو 

الطرثيثي ركن الدين ابو  تأكيل متشابو القرآف على قواعد أىل العدؿ. ٕٚٙ
 الطاىر

 (ٚٗمشكل القرآف)

ابن شهر اشوب ٧بمد ،  تأكيل متشاهبات القرآف. ٖٚٙ
ابو جعفر رشيد الدين 

 ىػ( ٛٛ٘ا٤بازندراين )ت 

(، ٜٔمتشابو القرآف)
 (ٜٗمشكل القرآف)

عبد ا بن علي سبط  ا٤بنتهي.تبصرة ا٤ببتدم كتذكرة  ٗٚٙ
 ا٣بياط

 (ٖٔٚالقراءات)

أبو عمرك عثماف بن  تبصرة ا٤ببتدم كتذكرة ا٤بنتهي. ٘ٚٙ
 سعيد الداين

 (ٕٖٚالقراءات)

 (ٖٖٚالقراءات) إبراىيم ا٤بوصلي تبصرة ا٤ببتدم كتذكرة ا٤بنتهي. ٙٚٙ
تبصّب الرٞبن كتيسّب ا٤بناف ببعض ما يشّب  ٚٚٙ

 إىل إعجاز القرآف.
علي بن أٞبد بن علي 

زين الدين ا٢بنبلي األموم 
 ىػ(ٓٔٚ)ت 

 (ٖٔٙاإلعجاز البياين)

السمعاين عبد الكرمي بن  تبيْب معادف ا٤بعاين ٤بن إىل تبيينها دعاين. ٛٚٙ
٧بمد بن منصور، ابو 

سعد تاج الدين الشافعي 
 ( ىٕٙ٘) 

 (ٕٔمعاين القرآف)

 (ٖٕمعاين القرآف)العمادم عبد الرٞبن بن ٙبرير التأكيل إىل ما ُب معاين بعض آم  ٜٚٙ



568 
 

 محل وروده  المؤلف  العنوان م
 )القسم/الرقم(

٧بمد بن ٧بمد، عماد  التنػزيل.
الدين ا٢بنفي الدمشقي 

 ( ىٔ٘ٓٔ)
ٙبفة األحباب كمنية األ٪باب ُب أسرار بسم  ٓٛٙ

 ا كفاٙبة الكتاب.
أٞبد بن علي البوين 

 ىػ(ٕٕٙ)
 (ٜٖخواص القرآف)

أفندم زاده عْب ا  ٙبفة األمْب ُب كقف القرآف ا٤ببْب. ٔٛٙ
)٧بمد أمْب عبد ا بن 
صاحل اإلستنبويل الركمي 

 ىػ(ٕ٘ٚٔا٢بنفي، ت

 (ٖٖٔالوقف كاالبتداء)

ٙبفة األناـ ُب الوقف على ا٥بمز ٢بمزة  ٕٛٙ
 كىشاـ.

 (ٖٗٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

ٙبفة األناـ ُب الوقف على ا٥بمز ٢بمزة  ٖٛٙ
 كىشاـ.

مشس الدين أبو عبد ا 
بن عبد الرٞبن بن ٧بمد 

عبد ا بن ٧بمد بن نصر 
 بن منصور الضرير

 (ٖ٘ٔالوقف كاالبتداء)

ٙبفة األناـ ُب الوقف على ا٥بمز ٢بمزة  ٗٛٙ
 كىشاـ. أك ٙبفة الفصيح

 (ٖٙٔالوقف كاالبتداء) ابو الفتح االماـ

ٙبفة اإلخواف ُب تفسّب بعض كلمات من  ٘ٛٙ
 القرآف.

البيومي ابو عياشة ٧بمد 
٧بمد بن علي بن 

الشافعي الدمنهورم، 
 ىػ(ٖٖ٘ٔ)ت

 (ٕٛغريب القرآف)

ٙبفة اإلخواف ُب قراءة ا٤بيعاد ُب رجب  ٙٛٙ
 كشعباف.

 (ٜٖٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

عبد ا بن عبد ا٤بؤمن  ٙبفة الربرة ُب القراءات العشرة. ٚٛٙ
 ا٤بقرم الواسطي

 (ٜٖ٘القراءات)

 (ٜٖٙالقراءات) ٧بمد ابن الرائس ٙبفة ا٣بوجات ُب فن القراءات. ٛٛٙ
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ٙبفة الطالبْب ُب إعراب قولو تعاىل: }إف  ٜٛٙ
 رٞبة ا قريب من اسنْب {.

ابن طولوف ٧بمد بن علي 
 ىػ(ٖٜ٘بن اٞبد، )ت 

 (ٚ٘ٔإعراب القرآف)

طاش كربل زاده  ٙبفة العرفاف ُب بياف أكقاؼ القرآف. ٜٓٙ
 (ٜٛٙ)ت

 (ٔٗٔالوقف كاالبتداء)

 (ٓٓٗالقراءات) أبو عمرك الداين القراء.ٙبفة  ٜٔٙ
 (ٔٓٗالقراءات) زكريا بن ٧بمد األنصارم ٙبفة القراء ُب الفتح كاإلمالة بْب اللفظْب. ٕٜٙ
 (ٕٓٗالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٙبفة القراء للعل القراء. ٖٜٙ
 (ٖٓٗالقراءات) حسن ا٢بسيِب القارم ٙبفة الكبلـ. ٜٗٙ
 (٘ٓٗالقراءات) ٧بمد ٧بيي الدين النمرة قراءة أيب عمرك ابن العبلء.ٙبفة النببلء ُب  ٜ٘ٙ
 (ٓ٘رسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٙبفة أىل ا ُب معرفة رسم كبلـ ا. ٜٙٙ
ٙبفة من أراد االىتداء ُب معرفة الوقف  ٜٚٙ

 كاالبتداء.
 (ٕٗٔالوقف كاالبتداء) حسْب ا١بوىرم السردم

 (ٓٗٔالوقف كاالبتداء) ٧بمد أمْب ا٤بقرلء القرآف ا٤ببْب.ٙبفو األمْب ُب كقوؼ  ٜٛٙ
 (ٖٛٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٙبفو األناـ ُب كقف ٞبزة كىشاـ. ٜٜٙ
 (ٜٖٔالوقف كاالبتداء) ابو العباس بن شعيب ٙبفو األناـ ُب كقف ٞبزة كىشاـ. ٓٓٚ
ا ٧بمد بن أٞبد بن عبد  ٙبقيق البياف ُب عد آم القرآف. ٔٓٚ

 -ىػٖٖٔٔا٤بتويل، توُب 
 ـٜ٘ٛٔ

 (ٚعد اآلم)

 (ٖٕٙاإلعجاز البياين) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٙبقيق أف القرآف معجز. ٕٓٚ
علي بن سلطاف ٧بمد  ٚبريج قراءة البيضاكم. ٖٓٚ

 القارم
 (٘ٔٗالقراءات)

ابن الوزير عز الدين ابو  ٚبصيص آية ا١بمعة. ٗٓٚ
 ٓٗٛعبد ا اليماين ت 

 ىػ

 (ٖٛٔالقرآف)أحكاـ 

عبد الرٞبن بن إدريس بن  ٚبفيف ا٥بمزة ُب الوقف. ٘ٓٚ
٧بمد، ا٤بنجرة 

 (ٖٗٔالوقف كاالبتداء)
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 ىػ(ٜٚٔٔ)ت
 (ٕ٘ٗالقراءات) ٧بمد أٞبد عابد السندم تذكرة القراء السبع. ٙٓٚ
 (ٕٚٗالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ تذكرة ا٤ببتدم ُب قراءة حفص عن عاصم. ٚٓٚ
األبصار ُب قراءة السبعة أئمة تذكرة أكيل  ٛٓٚ

 األمصار.
 (ٜٔٗالقراءات) عبد ا بن نصر ا٢براين

ترتيب آيات األحكاـ لتسهيل استخراج  ٜٓٚ
 األحكاـ.

الدىلوم ٧بمد امْب من 
 ىػٕٔعلماء القرف 

 (٘ٛٔأحكاـ القرآف)

 (ٕ٘رسم ا٤بصاحف) ا٢بنبلي ترتيب ا٢بنبلي ُب رسم القرآف ا١بلي. ٓٔٚ
علي بن سليماف  القراءات.ترتيب  ٔٔٚ

 ا٤بنصورم
 (ٜٕٗالقراءات)

أٞبد بن علي بن  ترتيب حنبلي. ٕٔٚ
مصطفى، شاخورم زاده، 

 ىػٖٔتوُب ُب القرف 

 (ٔ٘رسم ا٤بصاحف)

 (ٖٖٗالقراءات) ا٢بسن بن ٧بمد ا٤بعداين ترغيب السامع. ٖٔٚ
الػبكرم ٧بمد بن ٧بمد  تسهيل السبيل ُب فهم معاين التنػزيل. ٗٔٚ

عبد الرٞبن، ابوا٢بسن بن 
الشافعي الصديقي 

 ( ىٕٜ٘)

 (ٕٗمعاين القرآف)

عبد الرٞبن بن أيب القاسم  تسهيل العسّب ُب قراءة ابن كثّب. ٘ٔٚ
 ا٤بعركؼ بابن القاضي

 (ٖ٘ٗالقراءات)

٧بمد كماؿ الدين ابن  تسهيل الفحص عن ركاية اإلماـ حفص. ٙٔٚ
 ا٤بوقع

 (ٖٙٗالقراءات)

 (ٛ٘ٔإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ القرآف العظيم.تسهيل إعراب  ٚٔٚ
عبد الرٞبن بن ٧بمد بن  تشحيذ األذىاف ُب رسم آيات القرآف. ٛٔٚ

 ٧بمد السركجي
 (٘٘رسم ا٤بصاحف)

 (ٜٖٗالقراءات) إدريس بن ٧بمد ا٢بسِب تشهّب ما لنافع ُب الطرؽ العشرة. ٜٔٚ
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تشييد جامع خواص أسرار القرآف كتأييد  ٕٓٚ
 ا٤بعدة لنوائب الزماف. الذخّبة

 (ٚٗخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٖٗٗالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ تعريفات ُب القراءات. ٕٔٚ
تعقيب على )بياف ا٣ببلؼ كالتشهّب( البن  ٕٕٚ

 ىػ.ٕٛٓٔالقاضي ت 
 (٘ٗٗالقراءات) إبراىيم بن علي السباعي

عبد ا بن إبراىيم  تعليق على الشاطبية. ٖٕٚ
 ا١بدرم

 (ٙٗٗالقراءات)

ىػ(  ٕٜٛتعليق على إعراب أيب السعود)ت ٕٗٚ
 آلية من القرآف الكرمي.

البوريِب ا٢بسن بن ٧بمد 
بن ٧بمد بن حسن 

الصفورم بدر الدين 
 ٕٗٓٔالشافعي، )ت 

 ىػ(

 (ٓٙٔإعراب القرآف)

تعليق ُب ذكر ما ركاه الزبّب بن ٧بمد بن عبد  ٕ٘ٚ
 ا العمرم عن أيب جعفر.

 (ٚٗٗالقراءات) عمر ا١بمبلينأٞبد بن 

تعليقات حوؿ األكقاؼ ا٣ببلفية ُب كتاب  ٕٙٚ
 الوقف.

ا٢بافظ فيض على شاه،  
 ىػٖٙٔٔكاف حيان سنة 

 (ٗٗٔالوقف كاالبتداء)

تعليقات على قوؿ ا تعاىل: )يا أيها الذين  ٕٚٚ
 آمنوا أكفوا بالعقود(. تفسّب البيضاكم.

 (ٕٔٓأحكاـ القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٛٗٗالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ تعليقات ُب القراءات. ٕٛٚ
 (ٜٗٗالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ تعليقة التقريب. ٜٕٚ
علي بن عبد الكاُب تقي  تعليقة ُب قراءة القرآف. ٖٓٚ

 الدين السبكي
 (ٓ٘ٗالقراءات)

تعليل الوقف البلـز كمواضعو ُب القرآف  ٖٔٚ
 الكرمي.

 (٘ٗٔكاالبتداء)الوقف  ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٖ٘ٗالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ تعليم القراءة. ٕٖٚ
 (ٗ٘ٗالقراءات) ٧بمد بن عبد ا الَبمسي تعميم ا٤بنافع بقراءة اإلماـ نافع. ٖٖٚ
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 (ٖ٘رسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ تغريد ا١بميلة ٤بنادمة العقيلة. ٖٗٚ
 (ٕٚٔالقرآف)أحكاـ  ا٤بؤلف ٦بهوؿ تفسّب آيات ا١بهاد. ٖ٘ٚ
ابن سينا ابو على ا٢بسْب  تفسّب آية الربا. ٖٙٚ

بن عبد ا البلخي 
 ىػ ٕٛٗالبخارم ت 

 (ٕٕٔأحكاـ القرآف)

تفسّب العلـو كا٤بعاين ا٤بستودعة ُب السبع  ٖٚٚ
 ا٤بثاين.

االقليشي اٞبد بن قاسم 
بن عيسى، ابو العباس 

 ( ىٓٔٗاالندلسي )

 (ٜٕمعاين القرآف)

ا٣ببلؿ اٞبد بن ٧بمد بن  الغريب.تفسّب  ٖٛٚ
ىاركف ابو بكر ا٢بنبلي، 

 ىػ(ٖٔٔ)ت

 (ٖٙغريب القرآف)

ا٤بهدم العياين ا٢بسْب بن  تفسّب الغريب ُب كتاب ا. ٜٖٚ
القاسم بن علي، خامس 

االئمة الزيدية باليمن، 
 ىػ(ٗٓٗ)ت

 (ٓٗغريب القرآف)

الواقدم ٧بمد بن عمر بن  تفسّب القرآف ٓٗٚ
عبد ا كاقد، ابو 

 ( ىٕٚٓالسهمي، )ت 

 (ٕٖٔالتفسّب با٤بأثور)

جعفر الصادؽ )أبو عبد  تفسّب القرآف. ٔٗٚ
ا جعفر بن ٧بمد الباقر 
بن علي زين العابدين بن 
ا٢بسْب السبط ا٥بامشي، 

 ىػ( ٛٗٔ)ت

 (ٙٔٔالتفسّب با٤بأثور)

ابو الفضائل الفخر  تفسّب ا٤بثاين ُب تيسّب اللفظ كا٤بعاين. ٕٗٚ
 جعفر، ابو الفضائل

 (ٖٖمعاين القرآف)

 (ٛٙٔالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ تفسّب الناسخ كا٤بنسوخ. ٖٗٚ
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عاصم أبو بكر بن أيب  تفسّب جزء عم. ٗٗٚ
النجود هبدلة الكوُب، 

 ىػ( ٕٚٔ)ت

 (ٜ٘ٔالتفسّب با٤بأثور)

العوُب ٧بمد بن سعد بن  تفسّب سورة األنعاـ ٘ٗٚ
 ( ى٧ٕٚٙبمد، )ت

 (ٔٚٔالتفسّب با٤بأثور)

ابن عباس عبد ا بن  تفسّب سورة الواقعة. ٙٗٚ
عباس بن عبد ا٤بطلب ابو 

العباس الصحايب حرب 
 ( ىػٛٙالقراف، )ت 

 (ٕٛٔالتفسّب با٤بأثور)

مبل زاده الشركاين ٧بمد  تفسّب عْب ا٤بعاين. ٚٗٚ
أمْب بن صدر الدين، 

 ( ىٖٙٓٔالػحنفي )

 (ٖٓمعاين القرآف)

ابن دينويو اٞبد بن ٧بمد  تفسّب غرر ا٤بعاين. ٛٗٚ
بن علي بن حسْب، ابو 

 ىػ(ٛٓ٘العباس )

 (ٖٔمعاين القرآف)

 (ٜٖغريب القرآف) الباباين تفسّب غريب القرآف. ٜٗٚ
 (ٙٗغريب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ تفسّب غريب القرآف. ٓ٘ٚ
الرفاعي ٧بمد بن ايب  تفسّب غريب القرآف. ٔ٘ٚ

ابراىيم القاسم بن 
الشافعي، )ت بعد 

 ىػ(ٖٜٙ

 (ٛٗغريب القرآف)

السهيلي عبد الرٞبن بن  تفسّب غريب القرآف. ٕ٘ٚ
عبد ا بن اٞبد ابو 

القاسم ا٤بالكي، 
 ىػ(ٔٛ٘)ت

 (ٜٗغريب القرآف)

 (ٖ٘غريب القرآف) ا٢بشيمي ابو بكر تفسّب غريب القرآف. ٖ٘ٚ
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بن  ابن أيب داكد عبد ا تفسّب غريب القرآف. ٗ٘ٚ
سليماف بن األشعث، أبو 
بكر ا٢بنبلي السجستاين، 

 ىػ(ٖٙٔ)ت

 (ٗ٘غريب القرآف)

الػمرزكقي زين العابدين بن  تفسّب غريب القرآف. ٘٘ٚ
ايب العباس ا٤بفسر، )كاف 

 ىػ(ٓٙٓٔحيان 

 (ٓٙغريب القرآف)

 (ٔٙغريب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ تفسّب غريب القرآف. ٙ٘ٚ
 (ٕٙغريب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ تفسّب غريب القرآف. ٚ٘ٚ
الشنتجيلي عبد ا بن  تفسّب غريب القرآف. ٛ٘ٚ

سعيد ابو ٧بمد 
 ىػ(ٖٙٗاالندلسي، )ت

 (ٙٙغريب القرآف)

 (ٛٙغريب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ تفسّب غريب القرآف. ٜ٘ٚ
بوستة ٧بمد بن عبد  تفسّب غريب القرآف . ٓٙٚ

السبلـ بن أٞبد 
الػمراكشي، )ت بعد 

 ىػ(ٖٙٗٔ

 (ٔ٘غريب القرآف)

تفسّب غريب القرآف ا٤بعركؼ بقاموس أكضح  ٔٙٚ
 التبياف ُب حل ألفاظ القرآف.

 (ٛ٘غريب القرآف) ا٤بصرم

الديريِب عبد العزيز بن  تفسّب غريب مشكل القرآف. ٕٙٚ
اٞبد بن سعيد ابو ٧بمد 

عز الدين الشافعي، 
 ىػ(ٜٗٙ)ت

(، ٖٙغريب القرآف)
 (ٛٙمشكل القرآف)

الدماميِب اٞبد بن عبد  تفسّب مباين البياف من معاين القرآف. ٖٙٚ
الرضا، مهذب الدين 

 ( ىٛٛٓٔ)كاف حيان 

 (ٕٛمعاين القرآف)
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 (ٖٙٔإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ تفسّب مشكل اإلعراب. ٗٙٚ
(، ٗٙٔإعراب القرآف) التسيورم ابو ٧بمد ا٤بقرئ تفسّب مشكل إعراب القرآف الكرمي. ٘ٙٚ

 (ٕٚالقرآف)مشكل 
العلمي عبد ا بن ٧بمد  تفسّب مشكبلت القرآف. ٙٙٚ

بن صبلح الدين الغزم 
 ىػ(ٖ٘٘ٔالدمشقي، )ت

 (ٚٚمشكل القرآف)

عبد العزيز بن ٧بمد بن  تفسّب معاين القرآف. ٚٙٚ
إسحاؽ الطربم )بعد 

 ىػ(ٖٓٔ

 (ٖٗمعاين القرآف)

الواعظ مصطفى بن ٧بمد  تفسّب مفردات القرآف. ٛٙٚ
ا٤بعركؼ ٔبكمجة، )ت 

 ىػ(ٓ٘ٓٔبعد 

 (ٔٗغريب القرآف)

الواعظ مصطفى بن ٧بمد  تفسّب مفردات القرآف. ٜٙٚ
بن ٧بمد ابو ا٠باعيل نور 
الدين ا٢بنفي البغدادم، 

 ىػ(ٖٖٔٔ)ت

 (ٕٗغريب القرآف)

القحاُب عبد ا بن علي،  تفسّب مفردات القرآف. ٓٚٚ
 ىػ(ٖٕٙٔ)كاف حيان 

 (ٖٗغريب القرآف)

تفسّب مفردات القرآف مرتب على حركؼ  ٔٚٚ
 ا٤بعجم.

 (ٗٙغريب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

تفسّب كإعراب بعض اآليات القرآنية أك  ٕٚٚ
مسائل ُب التفسّب كإعراب بعض اآليات 

 الكردية.

ا٢بيدرم صبغة ا بن 
ابراىيم بن ا٢بسْب ابادم 

 ىػ(ٚٛٔٔالصفوم، )

 (ٚٙٔإعراب القرآف)

بعض اآليات القرآنية أك تفسّب كإعراب  ٖٚٚ
مسائل ُب التفسّب كإعراب بعض اآليات 

 الكردية.

السويدم عبد ا بن 
حسْب بن مرعي، 

 ىػ(ٗٚٔٔ)ت

 (ٛٙٔإعراب القرآف)
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ابو عبد ا كىب بن منبو  تفسّب كىب بن منبو. ٗٚٚ
االنبارم الصنعاين 

 ىػ( ٗٔٔالذمارم، )ت

 (ٖٕٓالتفسّب با٤بأثور)

خالد فائق صديق  كا٢بديد ُب الكتاب اجمليد.تفصيل النحاس  ٘ٚٚ
 العبيدم

 (ٜٖٗاإلعجاز العلمي)

تفصيل عقد الدرر ابن برّم ُب نشر طرؽ  ٙٚٚ
 ا٤بدين العشر )نظم(.

أبو عبد ا ٧بمد بن 
اٞبد بن ٧بمد ا٤بكناسي 

 ا٤بعركؼ بابن غازم

 (ٔٙٗالقراءات)

 (ٙٗالنزكؿ)أسباب  ا٤بؤلف ٦بهوؿ تفصيل ألسباب التنزيل. ٚٚٚ
تفهيم معاين ا٢بركؼ الٍب ىي مواد الكلم ُب  ٛٚٚ

 ألسنة ٝبيع األمم.
علي بن أٞبد بن ا٢بسن 

 ىػ(ٖٛٙا٢برايل )ت 
 (ٖٛمعاين القرآف)

سليم بن أيوب الرازم،  تقريب الغريبْب. ٜٚٚ
 ىػ(ٚٗٗ)ت 

 (ٗٚغريب القرآف)

تقريب الكبلـ ُب ٚبفيف ا٥بمزة ٢بمزة  ٓٛٚ
 كىشاـ.

إدريس بن  أبو العبلء
٧بمد بن أٞبد ا٢بسِب 

 ا٤بنجرة

 (٘ٙٗالقراءات)

 (ٚٗأسباب النزكؿ) ا١بعربم تقريب ا٤بأموؿ ُب ترتيب النزكؿ. ٔٛٚ
الكرامي ابو عثماف سعيد  تقريب معُب الضبط. ٕٛٚ

بن سليماف السمبليل 
 ىػ ٕٛٛا٤بتوَب ُب 

 (ٛ٘رسم ا٤بصاحف)

ابو عبد ا  ا٤بكناسي تقييد اصبلحات على مورد الظمآف. ٖٛٚ
٧بمد بن جابر الغساين 

 ىػ ٕٚٛا٤بتوَب ُب 

 (ٓٙرسم ا٤بصاحف)

تقييد البياف على إعراب افتتاح أحزاب  ٗٛٚ
 القرآف.

٪بم الدين ٧بمد بن حيٓب 
 بن تقي الدين الشافعي

 (ٜٙٔإعراب القرآف)

 (ٖٙا٤بصاحف)رسم عبد السبلـ بن ا٢بسْب  تقييد الرسم للقراءات السبع. ٘ٛٚ
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 الزكايل العلمي
 (٘ٚٗالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ تقييد الرمزة ا٤بباركة لقراءة السبع. ٙٛٚ
 (ٗٚٗالقراءات) ٧بمد بن غازم السوسي تقييد حسن على قراءة اإلماـ. ٚٛٚ
تقييد رسم الثبلثة ا٤بكملْب للعشرة من طريقة  ٛٛٚ

 الدرة كالتحبّب.
ابو عبد ا ٧بمد بن 

عمار ا٥بوارم ا٤بتوَب ُب 
 ىػ ٖٗٛ

 (ٔٙرسم ا٤بصاحف)

 (ٕٙرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ تقييد رسم قراءة قالوف. ٜٛٚ
تقييد رمزيات كنصوص ُب القراءات كالرسم  ٜٓٚ

 كالضبط.
 (ٗٙرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

تقييد رمزيات كنصوص ُب القراءات كالرسم  ٜٔٚ
 كالضبط.

 (ٙٚٗالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٚٚٗالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ البدكر السبعتقييد رمزية  ٕٜٚ
 (٘ٙرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ تقييد طرر على مورد الظمآف. ٖٜٚ
تقييد على أبيات من الدرر اللوامع ُب مقرأ  ٜٗٚ

 اإلماـ نافع.
 (ٛٚٗالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

تقييد على توجيهات بعض ا٢بركؼ ُب  ٜ٘ٚ
 الوقف.

 (ٙٗٔكاالبتداء)الوقف  ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٜٚٗالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ تقييد على رمزية العشر الكبّب. ٜٙٚ
تقييد على ضبط رسم ا٣براز، كيليو ما قيد  ٜٚٚ

على الضبط من شرح أيب زيد عبد الرٞبن 
 الفرمي.

 (ٙٙرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٚٙرسم ا٤بصاحف) الوىراين )شقركف( تقييد على موارد الظمآف. ٜٛٚ
تقييد ُب اإلمالة الواقعة ُب القراءة الٍب توقف  ٜٜٚ

 فيها قالوف كغّبه.
 (ٓٛٗالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٖٛٗالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ تقييد ُب القراءات. ٓٓٛ
 (ٗٛٗالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ تقييد ُب القراءات. ٔٓٛ
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 (٘ٛٗالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ تقييد ُب القراءات. ٕٓٛ
عبد ا بن علي ابن  تقييد ُب القراءات السبع. ٖٓٛ

 طاىر
 (ٕٛٗالقراءات)

تقييد ُب بعض رسم قالوف مع ما اتفق فيو  ٗٓٛ
 مع القراء.

 (ٛٙرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

٧بمد بن ٧بمد ا٢باج  تقييد ُب رسم القراء األئمة السبعة. ٘ٓٛ
التلمساين، توُب ُب سنة 

 ىػٓٗٓٔ

 (ٜٙرسم ا٤بصاحف)

 (ٔٛٗالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ تقييد ُب ركاية ابن كثّب ٙٓٛ
 (ٕٕٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ تقييد ُب فضائل سورة القدر. ٚٓٛ
 (ٙٛٗالقراءات) أبو عبد ا الزككيل تقييد ُب قراءة اإلماـ نافع. ٛٓٛ
٧بمد بن عبد الرٞبن  تقييد ُب مقرأ اإلماـ نافع. ٜٓٛ

 البزركيل
 (ٚٛٗالقراءات)

 (ٚٗٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ تقييد كقف القرآف العظيم. ٓٔٛ
 (ٔٚرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ تقييد يشتمل على أنواع ا٥بمزة كر٠بها. ٔٔٛ
 (ٜ٘رسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ تقييدات على مورد الظمآف. ٕٔٛ
 (ٜٛٗالقراءات) أٞبد بن عمر التربيزم تكملة الشاطيب. ٖٔٛ
 (ٜٔٗالقراءات) أٞبد بن ٧بمد الشرعيب تكملة ُب القراءات الثبلث. ٗٔٛ
تلخيص الفوائد كتقريب ا٤بتباعد ُب شرح  ٘ٔٛ

 عقيلة أتراب القصائد.
ابن القاصح عبلء الدين 

ابو البقاء علي بن عثماف 
بن ٧بمد ا٤بقرئ، ا٤بتوَب 

 ىػ ُٔٓٛب 

 (ٕٚرسم ا٤بصاحف)

شرح حرز  تلخيص ا٤بعاين كتبيْب ا٤بباين ُب ٙٔٛ
 األماين.

 (ٜ٘ٗالقراءات) ٧بمد بن ٧بمود الشّبازم

 (ٜٛٗالقراءات) ٧بمد بن أٞبد العوُب تلخيص النشر الكبّب. ٚٔٛ
 (ٜٙٗالقراءات) ٧بمد الدمياطي تلخيص النشر ُب القراءات العشر. ٛٔٛ
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 (ٜٚٗالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ تلخيص النشر ُب القراءات العشر. ٜٔٛ
)مقدمة ُب بياف الصحيح ا٤بعتمد تلخيص  ٕٓٛ

 من طريق اإلماـ ٞبزة ُب الوقف على ا٥بمزة(.
ابو عبد ا ٧بمد 

الدمياطي، كاف حيان سنة 
 ىػ ٕٜٓٔ

 (ٜٗٔالوقف كاالبتداء)

 (ٜٜٗالقراءات) ىاشم بن ٧بمد ا٤بغريب ٛبرين الطلبة الربرة ُب قراءات األئمة العشرة. ٕٔٛ
 (ٓٓ٘القراءات) ٧بمد، قراء مشِب ٛبرين ُب كجوه القرآف. ٕٕٛ
تنبيو الصغار على ما خفي عن بعض  ٖٕٛ

األفكار )ُب ركاية حفص عن عاصم من 
 طريق الشاطبية.

 (ٕٓ٘القراءات) علي ا٤بيهي

الرجراجي ا٢بسْب بن علي  تنبيو العطشاف على مورد الظمآف. ٕٗٛ
بن طلحة السمبليل، 

 -ىػٜٜٛتوُب سنة 
 ـٜٗٗٔ

 (ٖٚرسم ا٤بصاحف)

 (ٗٓ٘القراءات) أبو ضياء ٧بمد بن إبراىيم تنبيو الغافل. ٕ٘ٛ
تنبيو الغافلْب كإرشاد ا١باىلْب عما يقع ٥بم  ٕٙٛ

 من ا٣بطأ حاؿ تبلكهتم لكتاب ا ا٤ببْب.
 (٘ٓ٘القراءات) أبو ٧بمد ا٤بالكي الدكرم

 (ٗٚرسم ا٤بصاحف) عبد الرٞبن تنبيو القارئ. ٕٚٛ
على أرجوزة الدرر تنبيهات كمسائل مفيدة  ٕٛٛ

 اللوامع.
 (ٙٓ٘القراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٔٓ٘القراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ تنبيهات كمسائل مقّيدات على ابن برم. ٜٕٛ
ابو زرعة عبد الرٞبن، ابن  تنزيل القرآف كعدد آياتو كاختبلؼ الناس فيو. ٖٓٛ

ز٪بلة ا٤بقرئ، )القرف الرابع 
 ا٥بجرم(

 (ٛعد اآلم)

 (ٜٓ٘القراءات) ٧بمد بن عبد ا الَبمسي الصدر بقراءة أيب عمرك.تنوير  ٖٔٛ
أٞبد بن عبد ا٤بنعم  تنوير ا٤بقلتْب بضياء األكجو بْب السورتْب. ٕٖٛ

 الدمنهورم
 (ٖٔ٘القراءات)
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 (٘ٚرسم ا٤بصاحف) ٧بمد بن عمار ا٥بوارم هتذيب رسم األئمة السبعة من طريق التيسّب. ٖٖٛ
ابو عمرك عثماف بن  عمرك ابن العبلء.هتذيب قراءة أيب  ٖٗٛ

 سعيد الداين
 (ٚٔ٘القراءات)

هتذيب قراءة أيب ٧بمد يعقوب بن إسحاؽ  ٖ٘ٛ
 ا٢بضرمي.

أبو عمرك عثماف بن 
 سعيد بن عثماف الداين

 (ٛٔ٘القراءات)

مبل ٧بمد صادؽ بن  تواريخ ا٤بؤلف ُب فن القراءة. ٖٙٛ
 ٧بمد قاسم القارم

 (ٕٔ٘القراءات)

الغساين سعيد بن ٧بمد  ا٤بشكل ُب القرآف. توضيح ٖٚٛ
بن صبيح ابو عثماف 

ا٢بداد القّبكاين، 
 ىػ(ٕٖٓ)ت

 (٘ٛمشكل القرآف)

 (ٗ٘٘القراءات) أٞبد بن ٧بمد القسطبلين توضيح ا٤بعاين من مرموز حرز األماين. ٖٛٛ
 (ٕٗفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ثواب قراءة بعض السور. ٜٖٛ
 (ٛٙ٘القراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ُب علم القراءات. جامع االختبلفات ٓٗٛ
 (ٜٚ٘القراءات) ٧بمد بن أٞبد الركذبارم جامع القراءات. ٔٗٛ
 (ٓٛ٘القراءات) ٞبزة بن قتلوبك جامع القواعد لشرح الشاطبية. ٕٗٛ
 (ٙٚرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ جامع الكبلـ. ٖٗٛ
علي بن ٧بمد مؤمن بن  جامع الكبلـ ُب رسم مصحف اإلماـ. ٗٗٛ

الفلك آبادم، توُب سنة 
 ـٜٖٚٔ-ىػ ٜٜٚ

 (ٚٚرسم ا٤بصاحف)

ابو عبد ا ٧بمد بن  جامع الكبلـ ُب رسم مصحف اإلماـ. ٘ٗٛ
 اٞبد

 (ٛٚرسم ا٤بصاحف)

 (ٜٚرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ جامع الكبلـ ُب رسم مصحف اإلماـ. ٙٗٛ
٦بهوؿا٤بؤلف  جامع الكبلـ ُب رسم مصحف اإلماـ. ٚٗٛ  (ٓٛرسم ا٤بصاحف) 
 (ٔٛرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ جامع الكبلـ ُب رسم مصحف اإلماـ. ٛٗٛ
 (ٕٛرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ جامع الكبلـ ُب رسم مصحف اإلماـ. ٜٗٛ
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 (ٖٛرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ جامع الكبلـ ُب رسم مصحف اإلماـ. ٓ٘ٛ
 (ٗٛرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ جامع الكبلـ ُب رسم مصحف اإلماـ. ٔ٘ٛ
٧بمد مراد بن علي  جامع ا٤بفردات القرآنية. ٕ٘ٛ

الكشمّبم النقشبندم، 
 ىػ(ٕٖٔٔ)

 (ٖٛغريب القرآف)

جامع ا٤بفيد ألحكاـ الرسم كالقراءة  ٖ٘ٛ
 كالتجويد.

عبد الرٞبن بن أيب القاسم 
 ا٤بعركؼ بابن القاضي

 (ٕٛ٘القراءات)

 (ٕٚ٘القراءات) يوسف أطفيش ٧بمد بن جامع حركؼ كرش. ٗ٘ٛ
جامع خواص القرآف كالذخّبة ا٤بعدة لنوائب  ٘٘ٛ

 الزماف.
عبد الرٞبن بن علي بن 

 أٞبد القرشي
 (ٕ٘ٔفضائل القرآف)

جامع خواص القرآف كالذخّبة ا٤بعدة لنوائب  ٙ٘ٛ
 الزماف .

عبد الرٞبن بن علي بن 
 أٞبد القرشي

 (ٕ٘خواص القرآف)

الكرمي من اآليات الكردية جامع ما ُب القرآف  ٚ٘ٛ
 الناسخة كا٤بنسوخة .

ا٢بسْب بن زيد بن علي، 
ا٢بسْب الفارسي، 

 ىػ( ٚ٘ٗ)ت

 (ٓٚٔالناسخ كا٤بنسوخ)

جداكؿ بالرموز الٍب يستخدمها ا١بعربم ُب   ٛ٘ٛ
 كتبو ا٤بتعلقة بالقراءات.

 (ٚٛ٘القراءات) إبراىيم بن عمر ا١بعربم

 (ٛٛ٘القراءات) ا٣بّبم ا٢بافظ٧بمد  جداكؿ ُب اختبلؼ القراء. ٜ٘ٛ
جدكؿ أ٠باء القراء العشرة بطريق الطيبة  ٓٙٛ

كالنشر. ك٠بى أيضان )جدكؿ أ٠باء القراء 
 ا٤بفردين كأ٠باء القراء مع الركاة(.

٧بمد بن ٧بمد بن ٧بمد 
 ابن ا١بزرم

 (ٜٓ٘القراءات)

 (ٜٚٔإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ جزء من إعراب القرآف. ٔٙٛ
 (ٕٚٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ األربعْب ُب فضل القرآف ا٤ببْب.ٝبع  ٕٙٛ
ٝبع األكجو لقراء السبعة بْب البقرة كآؿ  ٖٙٛ

 عمراف.
 (ٓٓٙالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٗٓٙالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٝبع القراءات. ٗٙٛ
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ابو عمرك الداين عثماف  ٝبع القرآف كر٠بو. ٘ٙٛ
بن سعيد بن عثماف 

القرطيب ابن االموم 
الصّبُب، ا٤بتوَب ُب 

 ىػٗٗٗ

 (ٚٛرسم ا٤بصاحف)

ٝبع ا٤بعاين للذرية كا٤بباحة السنية ُب تقييد  ٙٙٛ
الربية ُب شرح الدرر اللوامع ُب أصل مقرأ 

 اإلماـ نافع البن برم.

 (٘ٓٙالقراءات) ٧بمد بن عيسى الوارثِب

 (ٕٛغريب القرآف) الربكسوم ابراىيم ٝبع ا٤بفردات. ٚٙٛ
 (ٙٚٔإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٝبع إعراب ا١بزء األخّب من القرآف. ٛٙٛ
 (ٕٓٙالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٝبع عاصم. ٜٙٛ
ابو عمرك الداين عثماف  ٝبلة الزكائد. ٓٚٛ

بن سعيد بن عثماف 
االموم القرطيب ابن 
الصّبُب، ا٤بتوَب ُب 

 ىػٗٗٗ

 (ٛٛرسم ا٤بصاحف)

٧بمد ىاشم بن عبد  القرآف الكرمي.جنة النعيم ُب فضائل  ٔٚٛ
الغفور بن عبد الرٞبن 

 ىػ(ٗٚٔٔالسندم )ت 

 (ٕٙٔفضائل القرآف)

 (ٙٔٙالقراءات) أٞبد بن أٞبد الطييب جواب الطييب على ابن ا١بزرم. ٕٚٛ
الناجي برىاف الدين ابو  جواب الناجي عن الناسخ كا٤بنسوخ . ٖٚٛ

اسحاؽ ابراىيم بن ٧بمد 
)ت  بن ٧بمود الشافعي،

 ىػ(ٜٓٓ

 (ٔٚٔالناسخ كا٤بنسوخ)

جواب سؤاؿ عن حكم إدغاـ البلـ ُب البلـ  ٗٚٛ
 .﴾ڑژ ژ من قولو تعاىل: ﴿

 (ٗٔٙالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ
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 (ٚٔٙالقراءات) ٧بمد بن ٧بمد ا١بزرم جواب على سؤاؿ ُب القراءات ا٤بتواترة. ٘ٚٛ
 (ٛٔٙالقراءات) ا٤بغريب ا٢بسْب بن ٧بمد جواب عن مسألة تتعلق بقراءة القرآف. ٙٚٛ
ا٣بادمي اٞبد بن ٧بمد  جواىر البحار ُب أحكاـ القرآف. ٚٚٛ

 ىػ(ٙٛٔٔ)كاف حيان 
 (ٕٚ٘أحكاـ القرآف)

 (ٕٛٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ جواىر القرآف. ٛٚٛ
 (ٜٕٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ جواىر القرآف كجواىر ا٢بديث. ٜٚٛ
 (ٖٓٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ القرآف.جواىر القياف ُب فضائل  ٓٛٛ
الشّبازم علي بن اٞبد  جواىر ا٤بعاين ُب تفسّب السبع ا٤بثاين. ٔٛٛ

بن ٧بمد، عبلء الدين 
 ( ىٔٙٛالشافعي ا٤بكي )

 (ٗٗمعاين القرآف)

٧بمد لطيف ٧بمد لطيف  جواىر ا٤بعاين ُب تفسّب السبع ا٤بثاين. ٕٛٛ
 ( ىٕٗٚٔ) كاف حيان 

 (٘ٗالقرآف)معاين 

سراب ٧بمد بن عبد  حاشية زبدة البياف ُب تفسّب أحكاـ القرآف. ٖٛٛ
الفتاح، الشيعي التنكابِب 

 ىػ(ٕٗٔٔ

 (ٕٛ٘أحكاـ القرآف)

 (ٕٚٔالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ حاشية على الناسخ كا٤بنسوخ. ٗٛٛ
 (ٜٕٙالقراءات) عبد ا٢بكيم األفغاين حاشية على حرز األماين ككجو األماين. ٘ٛٛ
مصطفى بن إبراىيم، ابن  حاشية على ديباجة الكشاؼ. ٙٛٛ

التمجيد )ت ٫بو 
 ىػ(ٓٛٛ

 (ٔٚٚاإلعجاز البياين)

 (ٖٜرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ حاشية على رسم خط ا٤بصحف، ٚٛٛ
حاشية على فتح ا٤بناف ُب شرح مورد  ٛٛٛ

 الظمآف.
عبد الواحد بن أٞبد بن 

عاشر، توُب ُب سنة 
 ىػٓٗٓٔ

 (ٜ٘رسم ا٤بصاحف)

حاشية على كنز ا٤بعاين ُب شرح حرز األماين  ٜٛٛ
 للجعربم.

 (ٖٔٙالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ
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حجة اإلسبلـ ُب رسم ا٣بط ا٤بوافق لرسم  ٜٓٛ
 اإلماـ.

٧بمد بدر اإلسبلـ، توُب 
 ىػٚ٘ٔٔبعد سنة 

 (ٜٚرسم ا٤بصاحف)

الرحيم التارايب  القارم عبد حجة الواقفْب ُب أطوار القارئْب. ٜٔٛ
البخارم، )ت ُب القرف 

 الرابع عشر ا٥بجرم(

 (ٖ٘ٔالوقف كاالبتداء)

 (ٖٙٙالقراءات) عبد الرحيم ٖبارم حجة الواقفْب ُب أطوار القارئْب . ٕٜٛ
 (ٓٗٙالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ حرز ا١بورثة بزكائد ٝبعت ٣بلف العشرة. ٖٜٛ
 (ٕٗٙالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ حزب القراءة. ٜٗٛ
 (ٖٗٙالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ حزب القراءة ُب علم القراءة. ٜ٘ٛ
 (ٗٗٙالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ حزب القراءة لئلخواف كا٣ببلف. ٜٙٛ
أٞبد بن عبد ا٤بنعم  حسن التعبّب ُب بياف ما للحرز من التكبّب. ٜٚٛ

 الدمنهورم
 (ٚٗٙالقراءات)

مصطفى بن عبد الرٞبن  ا٤بقارم.حصن القارم ُب اختبلؼ  ٜٛٛ
 األزمّبم

 (ٜٗٙالقراءات)

 (ٔ٘ٙالقراءات) عبد ا بن علي سويداف حصوؿ ا١برب بقراءة أيب عمرك. ٜٜٛ
السيواسي عبد االحد  حكمة التعارض ُب صورة التناقض. ٜٓٓ

النورم بن مصطفى بن 
ا٠باعيل اكحد الدين 

 ىػ(ٔٙٓٔا٣بلوٌب، )ت 

 (ٓٓٔمشكل القرآف)

ابن فورؾ ٧بمد بن ا٢بسن  حل اآليات ا٤بتشاهبات. ٜٔٓ
بن فورؾ ابو بكر الشافعي 

 ىػ(ٙٓٗاالصبهاين، )ت 

(، ٖٗمتشابو القرآف)
 (ٔٓٔمشكل القرآف)

 (ٗ٘ٙالقراءات) أٞبد بن عليب ا٥بمذاين حل الرموز ُب القراءة. ٕٜٓ
عبد الرٞبن بن أيب بكر  حل الشاطبية. ٖٜٓ

 العيِب
 (٘٘ٙالقراءات)

 (ٖ٘ٙالقراءات)يعقوب بن بدراف  حل رموز الشاطبية. ٜٗٓ
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 ا١برائدم
حواش على الدرة ا٤بضيئة ُب قراءة األئمة  ٜ٘ٓ

 الثبلثة ا٤برضية البن ا١بزرم.
رضواف بن ٧بمد 

 ا٤بخلبلٌب
 (ٜ٘ٙالقراءات)

رضواف بن ٧بمد  حواش على الفوائد ا٤بعتربة. ٜٙٓ
 ا٤بخلبلٌب

 (ٓٙٙالقراءات)

األماين ككجو التهاين حواش على حرز  ٜٚٓ
 للشاطيب.

رضواف بن ٧بمد 
 ا٤بخلبلٌب

 (ٛ٘ٙالقراءات)

حواشي على توضيح ا٤بقاـ ُب الوقف على  ٜٛٓ
 ا٥بمزة ٢بمزة كىشاـ.

رضواف بن ٧بمد بن 
سليماف، ا٤بخلبلٌب، )ت 

 ىػ(ٖٔٔٔ

 (ٗ٘ٔالوقف كاالبتداء)

حوز ا٤بعاين ُب اختصار حرز األماين  ٜٜٓ
 للشاطيب.

ا بن  ٧بمد بن عبد
 مالك

 (ٗٙٙالقراءات)

 (ٛٙٙالقراءات) مبل ٧بمد صادؽ القارم ختم القرآف. ٜٓٔ
عبد الفتاح ابن ا٤بفٍب  خزانة ا٣بواص. ٜٔٔ

٧بمود البلرندم، ا٤بتوَب 
 ىػٜٙٗسنة 

 (ٔٙخواص القرآف)

ٜٕٔ . خواجة ٧بمد معصـو بن  خزانة الرسـو
 مبل ٧بمد رحيم

 (ٔٓٔرسم ا٤بصاحف)

 (ٕٖٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ القرآف.خصائص  ٖٜٔ
 (ٖٔٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ خصائص سور القرآف. ٜٗٔ
 (ٕٓٔرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ خط ا٤بصحف الشريف. ٜ٘ٔ
 (ٜٙٙالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ خط علم القراءة. ٜٙٔ
ا٥بركم ٧بمد تقي بن  خبلصة البياف ُب حل مشكبلت القرآف ٜٚٔ

بن علي الشيعي حسْب 
االصفهاين، )ت 

 ىػ(ٜٜٕٔ

 (ٖٓٔمشكل القرآف)
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ٜٔٛ . عثماف بن حافظ رٞبا  خبلصة الرسـو
 نقلي الطالقاين

 (ٖٓٔرسم ا٤بصاحف)

 (ٔٛٔإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ خبلصة الكشاؼ ا٤بعركفة )بإعراب القرآف( ٜٜٔ
 أٞبد بن عبد ا٤بنعم بن خبلصة الكبلـ على كقف ٞبزة كىشاـ. ٕٜٓ

يوسف بن صياـ 
 ٕٜٔٔالدمنهورم، )ت

 ىػ(

 (ٙ٘ٔالوقف كاالبتداء)

خبلصة ا٤بقنع ُب معرفة خط مصحف  ٕٜٔ
 األمصار.

ابو عمرك الداين عثماف 
بن سعيد بن عثماف 
االموم القرطيب، ابن 

 ىػٗٗٗالصّبُب، ا٤بتوَب 

 (٘ٓٔرسم ا٤بصاحف)

خبلصة جواىر القرآف ُب بياف معاين لغات  ٕٕٜ
 القرآف.

الػملتاين اسحاؽ بن علي 
بن ايب بكر، ابو بكر 

٫بو  -الػحنفي )ت 
 ( ىٖٙٚ

 (ٔ٘معاين القرآف)

 (ٗٚٙالقراءات) عثماف بن عمر الناشرم خبلؼ قالوف كالدكرم. ٖٕٜ
 (ٕٙخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ خواص آيات القرآف كخواص ا٢بركؼ. ٕٜٗ
أٞبد بن ٧بمد التميمي،  خواص اآليات. ٕٜ٘

 ىػٕٜٚحيان سنة كاف 
 (ٜ٘خواص القرآف)

خواص اآلية )آمل ، ا ال إلو إال ىو ا٢بي  ٕٜٙ
(.... ٨بطوط  القيـو

اإلماـ أيب حامد ٧بمد بن 
٧بمد الغزايل، )ت 

 ىػ(٘ٓ٘

 (ٖٙخواص القرآف)

عبد القادر بن موسى بن  خواص الفاٙبة. ٕٜٚ
عبد ا، ا١بيبلين، 

 ىػ(ٔٙ٘)

 (ٔٚخواص القرآف)

 (ٕٚخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الفاٙبة كالبسملة كا٤بعوذتْب.خواص  ٕٜٛ
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 (ٙٚٙالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ خواص القراءات. ٜٕٜ
االصفوين ٪بم الدين ابو  خواص القرآف. ٖٜٓ

القاسم عبد الرٞبن بن 
يوسف بن ابراىيم القرشي 

 ىػ( ٓ٘ٚالشافعي، )ت

 (ٗٚخواص القرآف)

٧بمد بن عبد العلي بن  خواص القرآف. ٖٜٔ
حسْب، الربجندم، )توُب 

 ىػ(ٖٜ٘بعد 

 (ٙٚخواص القرآف)

 (ٚٚخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ خواص القرآف. ٕٖٜ
 (ٛٚخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ خواص القرآف. ٖٖٜ
 (ٜٚخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ خواص القرآف. ٖٜٗ
 (ٓٛخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ خواص القرآف. ٖٜ٘
 (ٔٛخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ القرآف.خواص  ٖٜٙ
 (ٕٛخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ خواص القرآف. ٖٜٚ
 (ٖٛخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ خواص القرآف. ٖٜٛ
 (ٗٛخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ خواص القرآف. ٜٖٜ
 (٘ٛخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ خواص القرآف. ٜٓٗ
حسْب بن ابو عبد ا  خواص القرآف. ٜٔٗ

على القاضي 
 ىػ(ٖٙٗالصيمرم،)ت

 (ٚٛخواص القرآف)

ابن ا١بوزم ٝباؿ الدين  خواص القرآف الكرمي. ٕٜٗ
ابو الفرج بن علي بن 

 ىػ٧ٜ٘ٚبمد القرشي ت

 (ٜٔخواص القرآف)

 (ٕٜخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ خواص القرآف الكرمي. ٖٜٗ
 (ٖٜالقرآف)خواص  ا٤بؤلف ٦بهوؿ خواص القرآف الكرمي. ٜٗٗ
 (ٛٛخواص القرآف) عبد الرٞبن الشيباين خواص القرآف ُب األ٠باء ا٢بسُب. ٜ٘ٗ
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 (ٜ٘خواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ خواص القرآف كاألكقاؼ. ٜٙٗ
 (ٚ٘ٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ خواص القرآف كاألكقاؼ. ٜٚٗ
 (ٜٗالقرآف)خواص  ا٤بؤلف ٦بهوؿ خواص القرآف كأدلتو كآدابو. ٜٛٗ
خواص القرآف كتفسّب من قرأ سورة منو ُب  ٜٜٗ

.  النـو
٧بمد بن عبد ا بن 

٧بمد، بن منظور، )ت 
 ىػ(ٓ٘ٚ

 (ٜٛخواص القرآف)

خواص أ٠باء ا كخواص بعض السور  ٜٓ٘
 كاآليات القرآنية.

 (ٗٙخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

٦بهوؿا٤بؤلف  خواص بعض اآليات كتفضيلها كا٤بعوذتْب. ٜٔ٘  (٘ٙخواص القرآف) 
 (ٙٙخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ خواص بعض السور كاآليات. ٕٜ٘
 (ٚٙخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ خواص سور القرآف. ٖٜ٘
 (ٛٙخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ خواص سورة الفاٙبة. ٜٗ٘
اإلماـ أيب حامد ٧بمد بن  خواص سورة القدر ، كيس..... ٨بطوط ٜ٘٘

 ٘ٓ٘الغزايل، )ت ٧بمد 
 ىػ(

 (ٖٚخواص القرآف)

حافظ أكهبي، كاف حيان  خواص كآثار سورة يس. ٜٙ٘
 ىػٜٙٗسنة 

 (ٓٓٔخواص القرآف)

 (ٖٔٚالقراءات) عمر بن ٧بمد در الناظم ُب مفردة عاصم )منظومة(. ٜٚ٘
 (ٗٔٚالقراءات) عثماف بن عمر الناشرم در النظم لركاية حفص عن عاصم. ٜٛ٘
 (٘ٓٚالقراءات) أٞبد بن ٧بمد العوُب العبل فيما خالف حفص ابن العبل.در ٠با  ٜٜ٘
دراسة لوحة ٨بطوطة للقرآف الكرمي ُب القرف  ٜٓٙ

 األكؿ ا٥بجرم
مقاالت عن  بشّب حسن ا٢بمّبم

 (ٜٚا٤بصاحف)
درة اآلفاؽ ُب حصوؿ األرزاؽ كا٣بواص  ٜٔٙ

 الواردة باآلحاديث كاآليات.
مصطفى الكمايل ا٢بليب 

الشافعي ، ا٤بتوَب سنة 
 ىػ ٕٓٔٔ

 (ٔٓٔخواص القرآف)

(، ٖٙمتشابو القرآف)الراغب االصفهاين  درة التأكيل ُب متشابو التنزيل. ٕٜٙ
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ا٢بسْب بن ٧بمد بن 
ا٤بفضل ، ابو القاسم 

 ىػ(ٕٓ٘)ت

 (ٛٓٔمشكل القرآف)

السلماسي ٧بمد بن  درر ا٤بعاين ُب حقائق مفتتح السبع ا٤بثاين. ٖٜٙ
ابراىيم سعيد بن 

 ( ىٜالسعيدم )ؽ 

 (ٕ٘معاين القرآف)

درر ا٤بنافع ُب أصل رسم الستة السمادع غّب  ٜٗٙ
 نافع.

البحراكم )ابو العبلء، 
ادريس بن عبد ا 

الودغّبم، ا٤بتوَب ُب 
 ىػ ٕٚ٘ٔ

 (ٜٔٔرسم ا٤بصاحف)

دعاء يـو األربعاء لزين العابدين مع إيضاح  ٜ٘ٙ
من أسرار القرآف كخواصو.. كغّب ذلك 

 الفوائد ألـ اآليات الكرديات.

 (ٔٗٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

دفع االشتباه ُب إعراب قولو تعاىل: } ُقْل اَل  ٜٙٙ
يَػْعَلُم َمْن ُب السََّماَكِت َكاأْلَْرِض اْلَغْيَب ِإالَّ 

 (٘ٙاللَُّو { )سورة النمل آية 

الصديقي ٧بمد علي بن 
٧بمد عبلف بن ابراىيم 

 ىػ(ٚ٘ٓٔالبكرم، )ت 

 (ٛٛٔإعراب القرآف)

أٞبد بن إ٠باعيل بن  دفع ا٣بتاـ عن كقف ٞبزة كىشاـ. ٜٚٙ
عثماف، الكوراين، )ت 

 ىػ(ٖٜٛ

 (ٛ٘ٔالوقف كاالبتداء)

٧بمد بن عبد الرٞبن،  دالئل اإلعجاز ُب القرآف العظيم. ٜٛٙ
 القزكيِب

 (ٜ٘ٓاإلعجاز البياين)

ذات الرشد ُب ا٣ببلؼ بْب أىل العدد  ٜٜٙ
 كشرحها.

شعلة ا٤بوصلي أيب عبد 
ا ٧بمد بن أٞبد، ا٤بتوَب 

 ىػُٙ٘ٙب 

 (ٕٔعد اآلم)

ذخّبة قولو صلى ا عليو كسلم ياسْب قلب  ٜٓٚ
 القرآف.

أيوب بن أٞبد بن أيوب 
 ىػ(ٔٚٓٔا٣بلوٌب )ت 

 (ٖٙٔفضائل القرآف)
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ذكر اآليات الٍب نزلت ُب أمّب ا٤بؤمنْب علي  ٜٔٚ
 ا٤برتضى.

الرازم )بدرا ابن ا٤بختار 
لدين ابو الفضائل اٞبد 
بن ٧بمد بن ا٤بظفر بن 

ا٤بختار (ت حوايل 
 ىػٖٔٙ

 (ٓ٘أسباب النزكؿ)

ذكر األماكن الٍب اختلف فيها القراء السبعة  ٕٜٚ
 بْب الوقف كالوصل.

 (ٕٖٚالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

ذكر األماكن الٍب خيتلف فيها القراء السبعة  ٖٜٚ
 بْب الوقف كالوصل.

لعلو ابن ا٤بؤلف ٦بهوؿ  
القاضي ا٤بكناسي أبو زيد 
عبد الرٞبن بن أيب القاسم 

بن ٧بمد الفاسي 
) ا٤بكناسي،  ٕٛٓٔت

 (ىػ

 (ٜ٘ٔالوقف كاالبتداء)

 (ٖٓٚالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ذكر أ٠باء القراء السبعة. ٜٗٚ
زين الدين أبو علي  ذكر أصوؿ قراءة أيب عمرك. ٜ٘ٚ

 خاطر، ٨بطوطة
 (ٖٔٚالقراءات)

 (ٖٗٚالقراءات) ٧بمد بن شريح الرعيِب ذكر ركاية كرش. ٜٙٚ
 (ٗٔٔمشكل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ذكر شيء من مشكبلت القرآف العظيم. ٜٚٚ
 (ٖ٘ٚالقراءات) اإلماـ ا٤بطيلي ذكر قراءات. ٜٛٚ
 (ٖٙٚالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ذكر ما اتفقت عليو القراءات السبع. ٜٜٚ
ذكر ما رسم ُب ا٤بصاحف من دعاء  ٜٓٛ

 التأنيث.
 (ٙٔٔرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

ذيل التعريف كاألعبلـ فيما أهبم ُب القرآف  ٜٔٛ
 من األعبلـ.

البلنسي ٧بمد بن بن علي 
بن ٧بمد البلنسي )ت 

 ىػ(ٖٙٙ

 (ٛ٘معاين القرآف)

٦بهوؿا٤بؤلف ذيل الشاطبية )نظم القراءات الثبلث تكملة  ٕٜٛ  (ٖٚٚالقراءات) 
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 العشر(.
ابو عمرك الداين عثماف  ذيل ا٤بقنع ُب معرفة نقط ا٤بصاحف. ٖٜٛ

بن سعيد بن عثماف 
االموم القرطيب ابن 
 ٗٗٗالصّبُب، ا٤بتوَب ُب 

 ىػ

 (ٚٔٔرسم ا٤بصاحف)

يوسف بن ٧بمد  ذيل شفاء القراء. ٜٗٛ
 ا٣بوارزمي

 (ٛٔٔرسم ا٤بصاحف)

ا٤بنجرة ُب ذيل على رسالة إدريس بن ٧بمد  ٜ٘ٛ
 ٚبفيف ا٥بمز ٢بمزة كىشاـ.

أبو زيد عبد الرٞبن بن 
 إدريس بن ٧بمد ا٤بنجرة

 (ٖٛٚالقراءات)

 (ٕٗٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رٞبة الرٞبن ُب تبلكة القرآف. ٜٙٛ
رد معاين اآليات ا٤بتشاهبات اىل اآليات  ٜٚٛ

 اكمات.
ابن عريب ٧بمد بن علي 
بن ٧بمد، ابو بكر ٧بيي 

 ( ىٖٛٙالدين الطائي ) 

 (ٙ٘معاين القرآف)

 (ٚ٘ٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسائل ُب فضائل القرآف. ٜٛٛ
العركسي مصطفى بن  رسالة اآليات البينات ُب تأكيل ا٤بتشاهبات. ٜٜٛ

٧بمد بن اٞبد الشافعي 
 ىػ(ٖٜٕٔا٤بصرم، )ت 

(، ٙٗمتشابو القرآف)
 (ٕ٘ٔمشكل القرآف)

مصطفى بن عبد الرٞبن  األزمّبم.رسالة  ٜٜٓ
 األزمّبم

 (ٖٗٚالقراءات)

 (ٗٗٚالقراءات) ٧بمد بن قاسم البقرم رسالة البقرم )ُب طريقة حفص(. ٜٜٔ
 (ٔ٘ٚالقراءات) ٧بمد بن أٞبد العوُب رسالة العوُب ُب اختبلؼ الطرؽ كالركايات. ٕٜٜ
 (ٕٕٔا٤بصاحف)رسم  ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة الفقهاء ُب ضبط رسم ا٤بصحف. ٖٜٜ
 (ٔٙمعاين القرآف) أمّب حاجي بلد رسالة ا٤بعاين كالبياف. ٜٜٗ
الفنارم ا٤بوىل " مشس  رسالة الناسخ كا٤بنسوخ. ٜٜ٘

الدين ٧بمد "شاه" بن 
 (ٜٙٔالناسخ كا٤بنسوخ)
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ٞبزة بن ٧بمد الركمي 
 ىػ(ٖٗٛا٢بنفي، )ت

 (ٜ٘ٔكا٤بنسوخ)الناسخ  ابو منصور رسالة الناسخ كا٤بنسوخ . ٜٜٙ
 (ٜٚٔالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة الناسخ كا٤بنسوخ . ٜٜٚ
 (ٜٛٔالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة الناسخ كا٤بنسوخ . ٜٜٛ
رسالة الونائي ُب اإلمالة على قراءة أيب عمرك  ٜٜٜ

 البصرم.
 (ٖٜٙالقراءات) ٧بمد بن ٧بمد الونائي

ٙبريرات لبعض الركايات رسالة تتضمن  ٓٓٓٔ
 ا٤بأخوذة من حرز األماين كالدرة ا٤بضية.

 (ٙٗٚالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

رسالة تتضمن ما خالف فيو ٞبزة حفصان ُب  ٔٓٓٔ
 قراءة القرآف العظيم.

 (ٚٗٚالقراءات) عيسوم قنديل النكبلكم

 (ٛٗٚالقراءات) إبراىيم بن ٧بمد العمادم رسالة تتعلق بالقصيدة الشاطبية. ٕٓٓٔ
االزىرم اٞبد ابو النجا،  رسالة تتعلق بأحكاـ القرآف. ٖٓٓٔ

ابو علي )كاف حيان قبل 
 ىػ(ٜٖٓٔ

 (ٖٗٔأحكاـ القرآف)

رسالة ٙبفة األناـ ُب الوقف على ا٥بمز ٢بمزة  ٗٓٓٔ
 كىشاـ.

 (ٔٙٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٜٗٚالقراءات) شهابأبو  رسالة حفص من طريق الطيبة )منظومة(. ٘ٓٓٔ
 (ٕٙٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة حوؿ ا٥بمزة كا٤بد كالوقف. ٙٓٓٔ
 (ٕٔٔرسم ا٤بصاحف) أٞبد بن حسن البوزقّبل رسالة رسم ا٤بصاحف العثمانية. ٚٓٓٔ
رسالة عبد ا٤بلك بن مركاف إىل ا٢بسن  ٛٓٓٔ

كإرجاع ا٤بتشابو من القرآف إىل … البصرم 
 اكم.

البصرم ا٢بسن بن ايب 
ا٢بسن )يسار( ابو سعيد 

 ىػ(ٓٔٔاالماـ، )ت 

(، ٛ٘متشابو القرآف)
 (ٚٗٔمشكل القرآف)

الدمنهورم ٧بمد بن ٧بمد  رسالة على إعراب بعض آيات كأمثلة ٫بوية. ٜٓٓٔ
الدمنهورم، )ت 

 ىػ(ٕٛٛٔ

 (ٜٛٔإعراب القرآف)
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رسالة على عبارة البيضاكم على إعراب باء  ٓٔٓٔ
 البسملة.

النابلسي عبد الغِب بن 
ا٠باعيل بن عبد الغِب، 

 ىػ(ٖٗٔٔ)ت 

 (ٜٛٔإعراب القرآف)

 (ٙ٘ٚالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب اختبلؼ القراء. ٔٔٓٔ
 (ٚ٘ٚالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب اختبلؼ القراءات. ٕٔٓٔ
رسالة ُب اختبلؼ ركايٍب البزم كقنبل ُب  ٖٔٓٔ

 كثّب.قراءة ابن  
 (٘٘ٚالقراءات) ٧بمد الرضي السوسي

٧بمد بن ٧بمود  رسالة ُب اختبلؼ قراءة عاصم. ٗٔٓٔ
 السمرقندم

 (ٛ٘ٚالقراءات)

رسالة ُب االستئناؼ ُب قولو تعاىل )كال  ٘ٔٓٔ
 يلتفت منكم أحد إال امرأتك(

 (ٖٙٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٚ٘أمثاؿ القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ القرآف . رسالة ُب األمثاؿ السائرة الواقعة ُب ٙٔٓٔ
عمرك بن ٕبر ، ا١باحظ  رسالة ُب الببلغة كاإلعجاز. ٚٔٓٔ

 ىػ(ٕ٘٘)ت 
 (ٕٕٜاإلعجاز البياين)

٧بمد بن عمر بن قاسم  رسالة ُب التجويد. ٛٔٓٔ
 بن إ٠باعيل البقرم

 (ٕٖٔرسم ا٤بصاحف)

 (ٕٙٓإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب التجويد كإعراب القرآف. ٜٔٓٔ
 (ٖٖٔرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب التذىيب كاألحبار للمصاحف. ٕٓٓٔ
 (ٕٛٚالقراءات) ٧بمد أٞبد ا٤بتويل رسالة ُب التكبّب. ٕٔٓٔ
 (ٖٛٚالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب التكبّب. ٕٕٓٔ
رسالة ُب التنبيو على بعض األسرار ا٤بودعة  ٖٕٓٔ

 الكرمي. ُب سور القرآف
 (ٓ٘ٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

رسالة ُب التنبيو على بعض األسرار ا٤بودعة  ٕٗٓٔ
 ُب سور القرآف الكرمي .

 (ٜٔٔخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

رسالة ُب ا٢بركؼ الٍب كتبت على خبلؼ  ٕ٘ٓٔ
 مصحف عثماف.

 (ٖٗٔرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ
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 (ٜٖٔرسم ا٤بصاحف) على ا٢بساين رسالة ُب الرسم. ٕٙٓٔ
 (ٓٗٔرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب الرسم. ٕٚٓٔ
رضا بن عبد الرٞبن بن  رسالة ُب الرسم. ٕٛٓٔ

عيسى السوسي، كاف 
 ىػ ٕٛٓٔحيان 

 (ٕٗٔرسم ا٤بصاحف)

 (ٖٗٔرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب الرسم. ٜٕٓٔ
رسالة ُب الرسم على ترتيب سور القرآف  ٖٓٓٔ

 العظيم.
 (ٔٗٔرسم ا٤بصاحف) إبراىيم ا٤بوصلي

رسالة ُب الفيض القدسي ُب فضل آية  ٖٔٓٔ
 الكرسي.

 (ٖٙٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٜٔٔالقراءات) أٞبد ا٢بنفي ا٢بصوين رسالة ُب القراء السبعة ٩بن أخذكا. ٕٖٓٔ
إ٠باعيل بن سيد أٞبد بن  رسالة ُب القراءات. ٖٖٓٔ

 جعفر الثاين
 (ٗٓٛالقراءات)

٧بمد بن أٞبد جبلؿ  رسالة ُب القراءات. ٖٗٓٔ
 الدين الي

 (٘ٓٛالقراءات)

 (ٚٓٛالقراءات) ٧بمد الدمياطي رسالة ُب القراءات. ٖ٘ٓٔ
 (ٛٓٛالقراءات) شريح بن ٧بمد الرعيِب رسالة ُب القراءات. ٖٙٓٔ
عبد ا بن مصطفى باشا  رسالة ُب القراءات. ٖٚٓٔ

 كوبريل زاده
 (ٜٓٛالقراءات)

 (ٓٔٛالقراءات) ٧بمد بن أٞبد بن غازم رسالة ُب القراءات. ٖٛٓٔ
 (ٔٔٛالقراءات) سلطاف بن أٞبد ا٤بزاحي رسالة ُب القراءات. ٜٖٓٔ
أبو ٧بمد عبد ا بن  رسالة ُب القراءات. ٓٗٓٔ

٧بمد بن يوسف الركمي 
 ا٤بعركؼ بيوسف زاده

 (ٕٔٛالقراءات)

 (ٖٔٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ القراءات.رسالة ُب  ٔٗٓٔ
 (٘ٔٛالقراءات)٧بمد بن ا٢بسْب  رسالة ُب القراءات الثبلث. ٕٗٓٔ
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 القبلنسي
أبو العباس أٞبد بن علي  رسالة ُب القراءات السبع. ٖٗٓٔ

 بن شعيب
 (ٙٔٛالقراءات)

 (ٚٔٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءات السبع. ٗٗٓٔ
 (ٛٔٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ القراءات السبع.رسالة ُب  ٘ٗٓٔ
 (ٜٔٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءات السبع. ٙٗٓٔ
 (ٕٓٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءات السبع. ٚٗٓٔ
 (ٕٔٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءات السبع. ٛٗٓٔ
٦بهوؿا٤بؤلف  رسالة ُب القراءات السبع. ٜٗٓٔ  (ٕٕٛالقراءات) 
أٞبد بن ٧بمد الشهاب  رسالة ُب القراءات الشواذ كأحكامها. ٓ٘ٓٔ

 ا٣بفاجي
 (ٖٕٛالقراءات)

 (ٕٗٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءات العشر. ٔ٘ٓٔ
 (ٗٔٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءات بركاية عبد ا بن كثّب. ٕ٘ٓٔ
٧بمد بن ٧بمد بن ٧بمد  القراءة.رسالة ُب  ٖ٘ٓٔ

 ابن ا١بزرم
 (ٕ٘ٛالقراءات)

يوسف بن ٧بمود  رسالة ُب القراءة. ٗ٘ٓٔ
 خوارزمي

 (ٕٙٛالقراءات)

 (ٕٚٛالقراءات) ٧بمد بن أٞبد السوسي رسالة ُب القراءة. ٘٘ٓٔ
 (ٕٛٛالقراءات) منصور بن أٞبد العراقي رسالة ُب القراءة. ٙ٘ٓٔ
 (ٜٕٛالقراءات) ٧بمد بن إبراىيم الكوراين رسالة ُب القراءة. ٚ٘ٓٔ
 (ٜٜٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٛ٘ٓٔ
 (ٓٙٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٜ٘ٓٔ
 (ٔٙٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٓٙٓٔ
 (ٕٙٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ )القراءات(.رسالة ُب القراءة  ٔٙٓٔ
 (ٖٙٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٕٙٓٔ
 (ٗٙٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٖٙٓٔ
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 (٘ٙٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٗٙٓٔ
 (ٙٙٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ )القراءات(.رسالة ُب القراءة  ٘ٙٓٔ
 (ٚٙٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٙٙٓٔ
 (ٛٙٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٚٙٓٔ
 (ٜٙٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٛٙٓٔ
 (ٓٚٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ )القراءات(.رسالة ُب القراءة  ٜٙٓٔ
 (ٔٚٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٓٚٓٔ
 (ٕٚٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٔٚٓٔ
 (ٖٚٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٕٚٓٔ
 (ٗٚٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ )القراءات(.رسالة ُب القراءة  ٖٚٓٔ
 (٘ٚٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٗٚٓٔ
 (ٙٚٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٘ٚٓٔ
 (ٚٚٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٙٚٓٔ
 (ٛٚٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ )القراءات(.رسالة ُب القراءة  ٚٚٓٔ
 (ٜٚٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٛٚٓٔ
 (ٓٛٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٜٚٓٔ
 (ٔٛٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٓٛٓٔ
 (ٕٛٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ )القراءات(.رسالة ُب القراءة  ٔٛٓٔ
 (ٖٛٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٕٛٓٔ
 (ٗٛٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٖٛٓٔ
 (٘ٛٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٗٛٓٔ
 (ٙٛٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ )القراءات(.رسالة ُب القراءة  ٘ٛٓٔ
 (ٚٛٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٙٛٓٔ
 (ٛٛٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٚٛٓٔ
 (ٜٛٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٛٛٓٔ
 (ٜٓٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ )القراءات(.رسالة ُب القراءة  ٜٛٓٔ
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 (ٜٔٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٜٓٓٔ
 (ٕٜٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٜٔٓٔ
 (ٖٜٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٕٜٓٔ
 (ٜٗٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ )القراءات(.رسالة ُب القراءة  ٖٜٓٔ
 (ٜ٘ٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٜٗٓٔ
 (ٜٙٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٜ٘ٓٔ
 (ٜٚٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٜٙٓٔ
 (ٜٛٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ )القراءات(.رسالة ُب القراءة  ٜٚٓٔ
 (ٜٜٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٜٛٓٔ
 (ٜٓٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٜٜٓٔ
 (ٜٔٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٓٓٔٔ
 (ٕٜٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ )القراءات(.رسالة ُب القراءة  ٔٓٔٔ
 (ٖٜٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٕٓٔٔ
 (ٜٗٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٖٓٔٔ
 (ٜ٘ٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٗٓٔٔ
 (ٜٙٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ )القراءات(.رسالة ُب القراءة  ٘ٓٔٔ
 (ٜٚٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٙٓٔٔ
 (ٜٛٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٚٓٔٔ
رسالة ُب القراءة )قراءة أٞبد بن علي بن  ٛٓٔٔ

 شعيب األندلسي الفاسي(.
 (ٖٓٛالقراءات) ٧بمد بن ٧بمد البوغاين

رسالة ُب الكتابة القياسية ك٘بويد القرآف  ٜٓٔٔ
 كرسم ا٤بصحف العثماين.

 (ٔٙٔرسم ا٤بصاحف) علي بن إ٠باعيل ا٤بصرم

رسالة ُب الكبلـ على عدد السور بربع  ٓٔٔٔ
 القرآف.

 (ٜٕعد اآلم) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

رسالة ُب الكبلـ على منافع بعض سور  ٔٔٔٔ
 القرآف الكرمي.

٦بهوؿ ا٤بؤلف  (ٓٚٔفضائل القرآف) 
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علي بن ٧بمد القارم،  رسالة ُب الكلمات ا٤برسومة ُب القرآف. ٕٔٔٔ
 ىػٗٔٓٔتوُب ُب سنة 

 (ٕٙٔرسم ا٤بصاحف)

االصفهاين ٧بمد بن عبد  رسالة ُب ا٤بتشابو. ٖٔٔٔ
 ا

(، ٓ٘متشابو القرآف)
 (ٖٛٔمشكل القرآف)

ُب  رسالة ُب ا٤بد كالوقف كالَبكيب كالتخليط ٗٔٔٔ
 القراءة.

ابن قاضي ا٤بكناسي ابو 
زيد عبد الرٞبن بن ايب 

القاسم بن ٧بمد الفاسي 
 ٕٛٓٔا٤بكناسي، )ت

 ىػ(

 (ٗٙٔالوقف كاالبتداء)

 (ٕٜٔالقراءات) إبراىيم بن مصطفى رسالة ُب ا٤بسائل ا٤بتعلقة بالقراءات. ٘ٔٔٔ
 (ٙٛٔكا٤بنسوخ)الناسخ  ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب الناسخ كا٤بنسوخ. ٙٔٔٔ
 (ٚٛٔالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب الناسخ كا٤بنسوخ. ٚٔٔٔ
 (ٜٛٔالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب الناسخ كا٤بنسوخ. ٛٔٔٔ
 (ٜٓٔالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب الناسخ كا٤بنسوخ. ٜٔٔٔ
 (ٜٔٔالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب الناسخ كا٤بنسوخ. ٕٓٔٔ
 (ٕٜٔالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب الناسخ كا٤بنسوخ. ٕٔٔٔ
 (ٖٜٔالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب الناسخ كا٤بنسوخ. ٕٕٔٔ
 (ٜٜٔالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب الناسخ كا٤بنسوخ. ٖٕٔٔ
 (ٕٓٓالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب الناسخ كا٤بنسوخ. ٕٗٔٔ
 (ٖٕٓالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب الناسخ كا٤بنسوخ. ٕ٘ٔٔ
 (ٕٗٓالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب الناسخ كا٤بنسوخ. ٕٙٔٔ
ابو عبد ا ابراىيم بن  رسالة ُب الناسخ كا٤بنسوخ. ٕٚٔٔ

 ٧بمد
 (ٕٙٓالناسخ كا٤بنسوخ)

 (ٖٛٔالناسخ كا٤بنسوخ) عبد األحد بن بايزيد رسالة ُب الناسخ كا٤بنسوخ . ٕٛٔٔ
الدمشقي عبد الرٞبن بن  رسالة ُب الناسخ كا٤بنسوخ . ٜٕٔٔ

 ٧بمد الدمشقي
 (ٗٛٔالناسخ كا٤بنسوخ)
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االردبيلي ٝباؿ الدين  رسالة ُب الناسخ كا٤بنسوخ . ٖٓٔٔ
يوسف بن ابرىيم 

 ىػ( ٜٜٚالشافعي، )ت

 (ٜٗٔكا٤بنسوخ)الناسخ 

 (ٕٔٓالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب الناسخ كا٤بنسوخ . ٖٔٔٔ
الفقيهي عمر بن ٧بمد  رسالة ُب الناسخ كا٤بنسوخ . ٕٖٔٔ

بن يوسف لعلو االزدم 
ابو ا٢بسن عمر بن ٧بمد 

 ىػ(ٕٖٛبن يوسف، )ت

 (ٕٕٓالناسخ كا٤بنسوخ)

٦بهوؿا٤بؤلف  رسالة ُب الناسخ كا٤بنسوخ . ٖٖٔٔ  (ٕ٘ٓالناسخ كا٤بنسوخ) 
رسالة ُب الناسخ كا٤بنسوخ ُب القرآف العظيم  ٖٗٔٔ

. 
 (ٕٛٓالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٙٙٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب الوقف. ٖ٘ٔٔ
 (ٚٙٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب الوقف. ٖٙٔٔ
٦بهوؿا٤بؤلف  رسالة ُب الوقف. ٖٚٔٔ  (ٛٙٔالوقف كاالبتداء) 
 (ٜٙٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب الوقف. ٖٛٔٔ
 (ٓٚٔالوقف كاالبتداء) االيذجي رسالة ُب الوقف. ٜٖٔٔ
أٞبد بن عمار بن عبد  رسالة ُب الوقف. ٓٗٔٔ

الرٞبن بن عمار ا١بزائرم، 
 ىػ(ٕ٘ٓٔ)ت

 (ٔٚٔالوقف كاالبتداء)

الكافيجي ابو عبد ا  رسالة ُب الوقف. ٔٗٔٔ
٧بمد بن سليماف، 

 ىػ( ٜٚٛ)ت

 (ٕٚٔالوقف كاالبتداء)

ٕٔٔٗ . إبراىيم بن أٞبد بن  رسالة ُب الوقف البلـز
إبراىيم، ابن قضيب 

الباف، عاش حٌب سنة 
 ىػٕٗٓٔ

 (ٖٚٔالوقف كاالبتداء)
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ا٢بسن بن كىب  رسالة ُب الوقف البلـز ُب القرآف الكرمي. ٖٗٔٔ
 ىػ(ٕٓٛ)ت

 (ٗٚٔكاالبتداء)الوقف 

٧بمد بن ٧بمد بن ٧بمد  رسالة ُب الوقف على ا٥بمز ٢بمزة كىشاـ. ٗٗٔٔ
بن علي بن يوسف، 
الشهّب بابن ا١بزرم، 

 ىػ( ٖٖٛ)ت

 (ٛٚٔالوقف كاالبتداء)

رسالة ُب الوقف على ا٥بمز ٢بمزة كىشاـ من  ٘ٗٔٔ
 طريق الشاطبية.

 (ٜٚٔالوقف كاالبتداء) اٞبد الرشيد

 (٘ٚٔالوقف كاالبتداء) القرؽ اغاجي الوقف على ا٥بمزة.رسالة ُب  ٙٗٔٔ
 (ٙٚٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب الوقف على ا٥بمزة. ٚٗٔٔ
 (ٚٚٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب الوقف على ا٥بمزة. ٛٗٔٔ
 (ٔٛٔكاالبتداء)الوقف  ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب الوقف على "كبل" ك "بلى". ٜٗٔٔ
 (ٕٛٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب الوقف عند بعض اآليات القرآنية. ٓ٘ٔٔ
ابو منصور ٧بمد بن ٧بمد  رسالة ُب الوقف ُب القرآف. ٔ٘ٔٔ

بن ٧بمود ا٤باتريدم، 
 ىػ( ٖٖٖ)ت

 (ٖٛٔالوقف كاالبتداء)

٦بهوؿا٤بؤلف  رسالة ُب الوقف ُب القرآف باللغة الفارسية. ٕ٘ٔٔ  (ٗٛٔالوقف كاالبتداء) 
 (٘ٛٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب الوقف كاالبتداء. ٖ٘ٔٔ
 (ٙٛٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب الوقف كاالبتداء. ٗ٘ٔٔ
 (ٚٛٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب الوقف كاالبتداء. ٘٘ٔٔ
ا١بنيد بن ٧بمد بن  رسالة ُب الوقف كاالبتداء. ٙ٘ٔٔ

ا١بنيد، البغدادم )ت 
 ىػ(ٜٕٚ

 (ٛٛٔالوقف كاالبتداء)

 (ٜٛٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب الوقف كالوصل. ٚ٘ٔٔ
رسالة ُب الياءات اذكفة من رسم ا٤بصحف  ٛ٘ٔٔ

 على غّب قياس.
 (ٚٙٔرسم ا٤بصاحف) مصطفى الكردم
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٧بمد بن ابراىيم  الواقدم رسالة ُب أحكاـ القرآف. ٜ٘ٔٔ
 ا٤بالكي

 (ٖ٘ٔأحكاـ القرآف)

الفسوم ا٢بسن بن  رسالة ُب أحكاـ الناسخ كا٤بنسوخ . ٓٙٔٔ
 سفياف

 (٘ٚٔالناسخ كا٤بنسوخ)

 (ٗ٘ٚالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ .﴾ ڀ ڀرسالة ُب أحواؿ ﴿  ٔٙٔٔ
رسالة ُب أسرار آية: )اقَببت الساعة كانشق  ٕٙٔٔ

 القمر(.
 (ٖٗٔالقرآف)فضائل  ا٤بؤلف ٦بهوؿ

رسالة ُب أسرار تنزيل قولو تعاىل: )ا كيل  ٖٙٔٔ
 الذين آمنوا(.

 (ٕٜٔاإلعجاز البياين) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٗٗٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب أسرار فواتح كبلـ ا تعاىل. ٗٙٔٔ
 (ٜ٘ٚالقراءات) أٞبد ا٢بنفي ا٢بصوين رسالة ُب أ٠باء القراء. ٘ٙٔٔ
رسالة ُب أصوؿ الثبلثة من العشرة بعد  ٙٙٔٔ

 السبعة.
 (ٔٙٚالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (٘ٙٚالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب أصوؿ القراء السبعة. ٚٙٔٔ
 (ٕٙٚالقراءات) علي بن علي األسَبابادم رسالة ُب أصوؿ القراءات. ٛٙٔٔ
رسالة ُب أصوؿ قراءة ابن كثّب بركايٍب البزم  ٜٙٔٔ

 كقنبل.
 (ٖٙٚالقراءات) علي بن علي األسَبابادم

 (ٗٙٚالقراءات) علي بن علي األسَبابادم رسالة ُب أصوؿ قراءة الكسائي. ٓٚٔٔ
جبلؿ الدين أبو الفضل  رسالة ُب أقساـ القرآف كمرسـو خطو ككتابتو. ٔٚٔٔ

عبد الرٞبن بن أيب بكر 
بن ٧بمد السيوطي، ا٤بتوَب 

 ىػ ُٜٔٔب 

 (ٕٗٔرسم ا٤بصاحف)

أٞبد بن عبد ا الكوزم   رسالة ُب أمثاؿ القرآف . ٕٚٔٔ
 ىػ(ٕٖٚٔكناين، )ت 

 (٘٘أمثاؿ القرآف)

 (ٙ٘أمثاؿ القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب أمثاؿ القرآف . ٖٚٔٔ
 (ٚٙٚالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب أنواع ا٥بمزات ُب القرآف. ٗٚٔٔ
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٦بهوؿ ا٤بؤلف رسالة ُب أكجو القراء السبعة. ٘ٚٔٔ  (ٛٙٚالقراءات) 
 (ٜٓٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب أكجو الوقف ُب قراءة نافع. ٙٚٔٔ
 (ٜٔٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب أكقاؼ القرآف. ٚٚٔٔ
 (ٖٕٔرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب إشارات كتابو القرآف الكرمي. ٛٚٔٔ
أٞبد بن سليماف بن   القرآف.رسالة ُب إعجاز  ٜٚٔٔ

كماؿ، ابن كماؿ باشا 
 ىػ(ٜٓٗ)ت 

 (ٖٜٔاإلعجاز البياين)

القاسم بن فّبه بن خلف،  رسالة ُب إعجاز القرآف. ٓٛٔٔ
الرعيِب الشاطيب )ت 

 ىػ(ٜٓ٘

 (ٜٗٔاإلعجاز البياين)

 (ٜٙٔاإلعجاز البياين) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب إعجاز القرآف. ٔٛٔٔ
 (ٜٚٔاإلعجاز البياين) ا٤بؤلف ٦بهوؿ إعجاز القرآف.رسالة ُب  ٕٛٔٔ
 (ٜٛٔاإلعجاز البياين) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب إعجاز القرآف. ٖٛٔٔ
 (ٜٜٔاإلعجاز البياين) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب إعجاز القرآف الكرمي. ٗٛٔٔ
 (ٕٜٓاإلعجاز البياين) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب إعجاز القرآف الكرمي. ٘ٛٔٔ
رسالة ُب إعراب: } كَعِملوا الصَّا٢باِت  ٙٛٔٔ

[}ٕ] 
التّبكم عبد ا بن ٧بمد 

 ٜٕٗٔكاتب زاده، )ت 
 ىػ(

 (ٖٕٓإعراب القرآف)

 (ٜٓٔإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب إعراب البسملة. ٚٛٔٔ
 (ٖٜٔإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب إعراب السور من جزء النبأ. ٛٛٔٔ
 (ٕٓٓإعراب القرآف) أٞبد بن ٧بمد ا٥ببليل ُب إعراب القرآف.رسالة  ٜٛٔٔ
ٜٔٔٓ .  (ٜٙٔإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب إعراب أكؿ سورة الرـك
 (ٜٚٔإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب إعراب بسم ا الرٞبن الرحيم. ٜٔٔٔ
 (ٜٔٔإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب إعراب بعض اآليات القرآنية. ٕٜٔٔ
 (ٕٜٔإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب إعراب سورة البقرة. ٖٜٔٔ
 (ٜٗٔإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿرسالة ُب إعراب سورة الفاٙبة كمن سورة  ٜٗٔٔ
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 قريش إىل سورة الناس.
رسالة ُب إعراب قولو تعاىل: } أمل ذلك  ٜ٘ٔٔ

 الكتاب {.
 (ٜٜٔالقرآف)إعراب  ا٤بؤلف ٦بهوؿ

رسالة ُب إعراب قولو تعاىل: }كاعملوا  ٜٙٔٔ
 [ٔصا٢بان{.]

 (ٕٕٓإعراب القرآف) عبد ا البزدكين

 (٘ٗٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب بطن القرآف العظيم. ٜٚٔٔ
رسالة ُب بياف اآليات ا٤بكية كا٤بدنية كعدد  ٜٛٔٔ

 اآليات كا٢بركؼ ُب كل سورة.
 (ٖٔعد اآلم) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

أٞبد بن سليماف، ابن   رسالة ُب بياف األسلوب ا٢بكيم. ٜٜٔٔ
 ىػ(ٜٓٗكماؿ باشا )ت

 (ٖٕٜاإلعجاز البياين)

 (ٙٚٔالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب بياف السور الٍب فيها ناسخ . ٕٓٓٔ
 (ٗٚٚالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب بياف القراءة الصحيحة كالشاذة. ٕٔٓٔ
مصطفى بن حسْب األيج  رسالة ُب بياف ا٤بقارئ. ٕٕٓٔ

 أيليلي
 (ٛٚٚالقراءات)

 (ٚٚٔالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب بياف الناسخ كا٤بنسوخ. ٖٕٓٔ
السيوطي عبد الرٞبن بن  رسالة ُب بياف الناسخ كا٤بنسوخ ُب القرآف . ٕٗٓٔ

 ايب بكر بن ٧بمد
 (ٛٚٔالناسخ كا٤بنسوخ)

فيض ا بن عبد ا،  رسالة ُب بياف الناسخ كا٤بنسوخ من القرآف . ٕ٘ٓٔ
 ىػ(ٓٚٔٔ)كاف حيان سنة 

 (ٜٚٔالناسخ كا٤بنسوخ)

رسالة ُب بياف الناسخ كا٤بنسوخ من القرآف  ٕٙٓٔ
 الكرمي.

 (ٔٛٔالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

رسالة ُب بياف الوقوؼ اللواـز ُب القرآف  ٕٚٓٔ
 الكرمي.

طيفور السجاكندم ابن 
ابو عبد ا ٧بمد بن 

 ٓٙ٘طيفور الغزنوم )ت
 ىػ(

 (ٖٜٔالوقف كاالبتداء)

 (ٓٚٚالقراءات) علي بن علي األسَبابادم رسالة ُب بياف أصوؿ قراءة أيب عمرك. ٕٛٓٔ
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 (ٕٚٚالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب بياف أكجو القراء. ٜٕٓٔ
 (ٕٜٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب بياف أكقاؼ القرآف. ٕٓٔٔ
 (ٜٙٚالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب بياف إدغاـ السوسي ُب كل السور. ٕٔٔٔ
 (ٕٜٗاإلعجاز البياين) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب بياف إعجاز القرآف. ٕٕٔٔ
 (ٕٜ٘اإلعجاز البياين) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب بياف إعجاز القرآف. ٖٕٔٔ
 (ٜٕٔرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ُب بياف خط ا٤بصحف.رسالة  ٕٗٔٔ
 (ٚٔٔخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب بياف خواص اآليات الكردية. ٕ٘ٔٔ
رسالة ُب بياف خواص عشر آيات من القرآف  ٕٙٔٔ

 الكرمي.
 (ٛٔٔخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

ا٣بّب مشس الدين أبو  رسالة ُب بياف رسم ا٣بط العثماين. ٕٚٔٔ
٧بمد بن ٧بمد بن ٧بمد 

ا٤بشهور بابن ا١بزرم، 
 ىػ ٖٖٛا٤بتوَب ُب 

 (ٕ٘ٔرسم ا٤بصاحف)

٧بي الدين تقي الدين  رسالة ُب بياف رسـو ا٤بصاحف العثمانية. ٕٛٔٔ
٧بمد بن علي الربكوم، 

 ىػ ٜٔٛا٤بتوَب ُب 

 (ٕٙٔرسم ا٤بصاحف)

رسالة ُب بياف رسـو ا٤بصاحف العثمانية  ٜٕٔٔ
 الستة.

 (ٕٚٔرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

رسالة ُب بياف رسـو ا٤بصاحف العثمانية  ٕٕٓٔ
 الستة.

 (ٕٛٔرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

رسالة ُب بياف سجدات القرآف كالسور الٍب  ٕٕٔٔ
هبا الناسخ كا٤بنسوخ كأكؿ ما نزؿ منو كشكل 
 ا٤بصحف كنقطو كعدد سوره كآياتو ككلماتو .

 (ٓٛٔكا٤بنسوخ)الناسخ  ا٤بؤلف ٦بهوؿ

حافظ إبراىيم بن  رسالة ُب بياف عدد اآليات. ٕٕٕٔ
مصطفى، ا٣بطيب ٔبامع 

 نشا٪بي ٧بمد باشا

 (ٗٔعد اآلم)
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 (ٙٗٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب بياف فضيلة تبلكة القرآف. ٖٕٕٔ
 (ٚٗٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب بياف فضيلة سورة الفاٙبة. ٕٕٗٔ
 (ٖٚٚالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب بياف قراءة اإلماـ نافع. ٕٕ٘ٔ
رسالة ُب بياف قواعد رسم ا٤بصحف  ٕٕٙٔ

 العثماين.
 (ٖٓٔرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

أبو عمرك عثماف بن  رسالة ُب بياف مذىب أيب يعقوب األزرؽ. ٕٕٚٔ
 سعيد الداين

 (٘ٚٚالقراءات)

 (ٙٚٚالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ا٤بد عند القراء.رسالة ُب بياف مراتب  ٕٕٛٔ
رسالة ُب ٙبرير ركاية حفص من طريق  ٜٕٕٔ

 الشاطبية.
 (ٜٚٚالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٓٛٚالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب ٙبرمي القراءة بالشواذ. ٖٕٓٔ
 (ٜٗٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب ٙبرمي الوقف. ٖٕٔٔ
 (ٕٜٙاإلعجاز البياين) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب ٙبقيق أف القرآف معجز. ٕٖٕٔ
أبو زيد عبد الرٞبن بن  رسالة ُب ٚبفيف ا٥بمز ٢بمزة كىشاـ. ٖٖٕٔ

إدريس بن ٧بمد 
التلمساين ا٤بعركؼ 

 با٤بنجرة

 (ٔٛٚالقراءات)

 (ٛٗٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب ترغيب حفظ القرآف الكرمي. ٖٕٗٔ
أٞبد بن سليماف بن   رسالة ُب تسمية آية الكرسي سيدة القرآف. ٖٕ٘ٔ

كماؿ باشا، ابن كماؿ 
 ىػ(ٜٓٗباشا )ت 

 (ٜٗٔفضائل القرآف)

 (٘ٔعد اآلم) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب تعديد اآليات. ٖٕٙٔ
٧بمد بن ٧بمد بن ٧بمود  رسالة ُب تعريف اإلعجاز. ٖٕٚٔ

 ىػ(ٕٕٛالبخارم )ت 
 (ٕٜٚالبياين)اإلعجاز 

ما يكوف }… رسالة ُب تفسّب قولو تعاىل:  ٖٕٛٔ
 من ٪بول ثبلثة..{.

ابن تيمية اٞبد بن عبد 
ا٢بليم بن عبد السبلـ ابو 

 (ٖٕٗالتفسّب با٤بأثور)
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العباس تقي الدين شيخ 
 ( ىػٕٛٚاالسبلـ، )ت 

رسالة ُب تفسّب قولو تعاىل: }حٌب إذا  ٜٖٕٔ
 استيأس الرسل...{.

ٞبد بن عبد ابن تيمية ا
ا٢بليم بن عبد السبلـ ابو 
العباس تقي الدين شيخ 

 ػ( ىٕٛٚاالسبلـ، )ت 

 (ٕٕٙالتفسّب با٤بأثور)

رسالة ُب تفسّب قولو تعاىل: }حرمت عليكم  ٕٓٗٔ
 …{.ا٤بيتة 

ابن تيمية اٞبد بن عبد 
ا٢بليم بن عبد السبلـ ابو 
العباس تقي الدين شيخ 

 ػ( ىٕٛٚاالسبلـ، )ت 

 (ٕٕٚبا٤بأثور)التفسّب 

 (ٕ٘ٓإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب تفسّب كإعراب القرآف الكرمي. ٕٔٗٔ
رسالة ُب توجيو قراءة ابن ٧بيصن ُب  ٕٕٗٔ

 )استربؽ(.
 (ٗٛٚالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (٘ٛٚالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب ٝبع األكجو بْب البقرة كآؿ عمراف. ٖٕٗٔ
 (ٜٕٓالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ جواز النسخ .رسالة ُب  ٕٗٗٔ
 (ٖٙٔرسم ا٤بصاحف) ٧بمد علي ا٣براساين رسالة ُب خط القرآف. ٕ٘ٗٔ
ابن القاصح عبلء الدين،  رسالة ُب خط ا٤بصحف. ٕٙٗٔ

ابو البقاء علي بن عثماف 
بن ٧بمد ا٤بقرئ، ا٤بتوَب 

 ىػ ٓٔٛ

 (ٖٚٔرسم ا٤بصاحف)

أبو عمرك عثماف بن  . رسالة ُب خبلؼ القراء ٕٚٗٔ
 سعيد الداين

 (ٜٛٚالقراءات)

 (ٕٓٔخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب خواص آيات القرآف اجمليد. ٕٛٗٔ
 (ٕٕٔخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب خواص آيات كسور القرآف . ٜٕٗٔ
 (ٖٕٔخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب خواص آية الكرسي. ٕٓ٘ٔ
 (ٕٔٔخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب خواص اآليات كاأل٠باء الربانية. ٕٔ٘ٔ
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 (ٔ٘ٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب خواص اآليات كاأل٠باء الربانية. ٕٕ٘ٔ
 (ٕ٘ٔخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب خواص القرآف. ٖٕ٘ٔ
 (ٕٙٔالقرآف)خواص  ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب خواص القرآف. ٕٗ٘ٔ
 (ٕٚٔخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب خواص القرآف. ٕ٘٘ٔ
 (ٕٛٔخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب خواص القرآف. ٕٙ٘ٔ
 (ٖٓٔخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب خواص القرآف الكرمي. ٕٚ٘ٔ
 (ٖٔٔالقرآف)خواص  يوسف بن حسْب ا٣بربوٌب رسالة ُب خواص القرآف الكرمي. ٕٛ٘ٔ
 (ٕٖٔخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب خواص القرآف الكرمي. ٜٕ٘ٔ
رسالة ُب خواص القرآف )كفيها الصبلة على  ٕٓٙٔ

 النيب(.
 (ٜٕٔخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

رسالة ُب ذكر ا٢بركؼ الٍب كتبت على  ٕٔٙٔ
 خبلؼ بعضها ُب ا٤بصحف العثماين.

 (ٖٛٔا٤بصاحف)رسم  ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٜٓٚالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب ذكر ما تفردت بو القراءات السبع. ٕٕٙٔ
 (ٗٗٔرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب رسم ا٢بركؼ. ٖٕٙٔ
 (٘ٗٔرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب رسم ا٣بط. ٕٗٙٔ
 (ٙٗٔا٤بصاحف)رسم  ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب رسم القراءات. ٕ٘ٙٔ
ابو عبد ا ٧بمد بن عبد  رسالة ُب رسم القرآف. ٕٙٙٔ

العزيز الشاطيب التجييب، 
 ىػ ٗٔٙا٤بتوَب ُب 

 (ٛٗٔرسم ا٤بصاحف)

٧بمد بن إبراىيم  رسالة ُب رسم القرآف. ٕٚٙٔ
 الدنفاسي

 (ٜٗٔرسم ا٤بصاحف)

 (ٓ٘ٔرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب رسم القرآف. ٕٛٙٔ
٧بمد بن ٧بمد بن ٧بمد  رسالة ُب رسم ا٤بصاحف. ٜٕٙٔ

السمرقندم، توُب ُب سنة 
 ـٜٚٙٔ -ىػ ٓٛٚ

 (ٔ٘ٔرسم ا٤بصاحف)

 (ٕ٘ٔرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب رسم ا٤بصاحف. ٕٓٚٔ
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 (ٗ٘ٔرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب رسم ا٤بصحف. ٕٔٚٔ
 (٘٘ٔرسم ا٤بصاحف) ا١بنايب٧بمد بن يوسف  رسالة ُب رسم ا٤بصحف. ٕٕٚٔ
لطف ا بن ٧بمد  رسالة ُب رسم ا٤بصحف. ٖٕٚٔ

األرضركمي، توُب ُب سنة 
 ىػٕٕٓٔ

 (ٙ٘ٔرسم ا٤بصاحف)

 (ٚ٘ٔرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب رسم ا٤بصحف. ٕٗٚٔ
 (ٛ٘ٔرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب رسم ا٤بصحف. ٕ٘ٚٔ
٧بمد بن ٧بمد بن ٧بمد  باللغة الَبكية.رسالة ُب رسم ا٤بصحف  ٕٙٚٔ

 الشوقي الببلين
 (ٜ٘ٔرسم ا٤بصاحف)

 (ٚٗٔرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب رسم خط القرآف. ٕٚٚٔ
رسالة ُب رفع اإلشكاؿ ُب قولو تعاىل } كلو  ٕٛٚٔ

 علم ا فيهم خّبان أل٠بعهم...{.
الكلنبوم ا٠باعيل بن 

مصطفى بن ٧بمود ابو 
ا٢بنفي شيخ زاده الفتح 

 ىػ(ٕ٘ٓٔالركمي، )ت 

 (ٖ٘ٔمشكل القرآف)

 (ٕٜٚالقراءات) ٧بمد الرضي السوسي رسالة ُب ركاية القراء السبعة. ٜٕٚٔ
 (ٜٔٚالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب ركاية حفص عن عاصم. ٕٓٛٔ
رسالة ُب سجدات الكتاب العزيز كبياف  ٕٔٛٔ

 الناسخ كا٤بنسوخ .
 (ٕٛٔالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

رسالة ُب سور القرآف كما تشتمل عليو كل  ٕٕٛٔ
 سورة من اآليات كالكلمات كا٢بركؼ.

 (ٙٔعد اآلم) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

رسالة ُب شرائط قراءة سورة األنعاـ كسورة  ٖٕٛٔ
 يس.

 (ٕ٘ٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

رسالة ُب شرح ما خالف بو أبو ا٢بسن  ٕٗٛٔ
 عمرك ابن العبلء ا٤بازين.البصرم أبا 

 (ٖٜٚالقراءات) ا٢بسن بن علي األىوازم

رسالة ُب صلة ألف الوصل ُب قولو تعاىل:  ٕ٘ٛٔ
 )ا٢بمد  رب العا٤بْب(.

 (ٓٙٔرسم ا٤بصاحف) ٧بمد الشريف الزفرم
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عبد ا بن ٧بمد يوسف  رسالة ُب طريق الشاطبية كالتيسّب. ٕٙٛٔ
 زاده

 (ٜٗٚالقراءات)

 (ٚٔعد اآلم) ٧بمد ا٢باج بن مصطفى رسالة ُب عد آيات القرآف. ٕٚٛٔ
 (ٜٔعد اآلم) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب عدد آم القرآف. ٕٛٛٔ
 (ٕ٘عد اآلم) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب عدد آم القرآف كإعادة ٝبعها. ٜٕٛٔ
رسالة ُب عدد آم القرآف ككلماتو كحركفو  ٜٕٓٔ

 كٝبلو.
 (ٕٓعد اآلم) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

رسالة ُب عدد آيات القرآف الكرمي كالوقف  ٜٕٔٔ
 فيو.

 (ٕٗعد اآلم) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

رسالة ُب عدد آيات القرآف الكرمي كالوقف  ٕٜٕٔ
 فيو.

 (ٜ٘ٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٕٕعد اآلم) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب عدد آيات ا٤بصحف كحركفها. ٖٜٕٔ
القرآف رسالة ُب عدد آيات بعض سور  ٜٕٗٔ

الكرمي كنوعها كعدد حركفها كعدد كبلمها 
 ُب القراءة مع ذكر آخر اآلية.

 (ٕٔعد اآلم) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

رسالة ُب عدد اآليات كالسور كغّبىا مع  ٜٕ٘ٔ
 ا٥باءات ُب كتاب ا .

 (ٖٕعد اآلم) ىػ( ٕٖٛاالنبارم )ت 

 (ٕٚعد اآلم) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب عدد السور كاآلم. ٜٕٙٔ
 (ٕٛعد اآلم) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب عدد الكلمات ُب القرآف. ٜٕٚٔ
رسالة ُب عدد سور القرآف الكرمي كآياتو  ٜٕٛٔ

 كحركفو.
 (ٕٙعد اآلم) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

علي بن سلطاف ٧بمد  رسالة ُب علم القراءات. ٜٜٕٔ
 القارم

 (ٜٚٚالقراءات)

 (ٜٛٚالقراءات) أٞبد بن علي ا٥بمذاين رسالة ُب علم القراءة. ٖٓٓٔ
 (ٜٜٚالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب علم القراءة )القراءات(. ٖٔٓٔ
 (ٓٓٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب علم القراءة )القراءات(. ٕٖٓٔ
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 (ٔٓٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب علم القراءة )القراءات(. ٖٖٓٔ
 (ٕٓٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب علم القراءة )القراءات(. ٖٗٓٔ
 (ٖٓٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب علـو القرآف الكرمي. ٖ٘ٓٔ
أٞبد بن علي بن يوسف  رسالة ُب فضائل البسملة. ٖٙٓٔ

 ىػ(ٕٕٙالبوين )ت 
 (٘٘ٔفضائل القرآف)

قره جليب زاده )٧بمد بن  رسالة ُب فضائل البسملة. ٖٚٓٔ
حساـ الدين ا١بوسقي 

 حساـ( القائِب بن

 (ٙ٘ٔفضائل القرآف)

 (ٜ٘ٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب فضائل القرآف. ٖٛٓٔ
 (ٖ٘ٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب فضائل سورة اإلخبلص. ٜٖٓٔ
 (ٗ٘ٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب فضائل سورة الفاٙبة كآية الكرسي. ٖٓٔٔ
كخواص قراءة سور  رسالة ُب فضائل كأسرار ٖٔٔٔ

 من القرآف كتعبّب قراءتو ُب ا٤بناـ.
 (ٓٙٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

رسالة ُب فضائل كأسرار كخواص قراءة سور  ٕٖٔٔ
 من القرآف كتعبّب قراءهتا ُب ا٤بناـ.

 (ٖٖٔخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

عبد الباقي بن يوسف بن  رسالة ُب فضل البسملة. ٖٖٔٔ
)ت  أٞبد الزرقاين

 ىػ(ٜٓٓٔ

 (ٔٙٔفضائل القرآف)

رسالة ُب فضل سور القرآف كآيو كذكر بعض  ٖٗٔٔ
 منافعو.

 (٘ٙٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٕٙٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب فضل سورة يس. ٖ٘ٔٔ
 (ٙٙٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب فضيلة آية الكرسي. ٖٙٔٔ
 (ٚٙٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ سور القرآف. رسالة ُب فوائد ٖٚٔٔ
رسالة ُب قراءة آية الكرسي أدبار الصلوات  ٖٛٔٔ

 ا٣بمس ا٤بكتوبة.
 (ٛٙٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٖٔٛالقراءات)٧بمد بن أٞبد بن ٧بمد  رسالة ُب قراءة ابن كثّب ا٤بكي. ٜٖٔٔ
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 ا٤بصمودم ا٤بغريب
الكسائي كراكييو أيب رسالة ُب قراءة اإلماـ  ٕٖٓٔ

 ا٢بارث كاإلماـ حفص الدكرم.
 (ٖٛٛالقراءات) ٧بمد بن سبلمة الرشيدم

 (ٖٙٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب قراءة اإلماـ عاصم. ٕٖٔٔ
 (ٖٚٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب قراءة اإلماـ عاصم. ٕٕٖٔ
 (ٓٗٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب قراءة البسملة ُب أكؿ سورة التوبة. ٖٕٖٔ
 (ٜٙٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب قراءة الفاٙبة. ٕٖٗٔ
 (ٖ٘ٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب قراءة الفاٙبة. ٕٖ٘ٔ
أبو عمرك عثماف بن  رسالة ُب قراءة أيب شعيب صاحل السوسي. ٕٖٙٔ

 سعيد الداين
 (ٖٖٛالقراءات)

 (ٖٗٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ عمرك. رسالة ُب قراءة أيب ٕٖٚٔ
رسالة ُب قراءة أيب عمرك )ركاية الدكرم  ٕٖٛٔ

كالسوسي بواسطة أيب ٧بمد حيٓب بن ا٤ببارؾ 
 األنصارم(.

 (ٖ٘ٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٙ٘ٛالقراءات) ٧بمد بن أٞبد بن خليفة رسالة ُب قراءة )تبلكة( القرآف. ٜٕٖٔ
 (ٖٗٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب قراءة حفص. ٖٖٓٔ
 (ٗٗٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب قراءة حفص. ٖٖٔٔ
 (٘ٗٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب قراءة حفص. ٕٖٖٔ
 (ٙٗٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب قراءة حفص. ٖٖٖٔ
 (ٚٗٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب قراءة حفص. ٖٖٗٔ
 (ٛٗٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ قراءة حفص.رسالة ُب  ٖٖ٘ٔ
 (ٜٗٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب قراءة حفص. ٖٖٙٔ
 (ٓ٘ٛالقراءات) علي بن عمر ا٤بيهي رسالة ُب قراءة حفص عن عاصم. ٖٖٚٔ
أبو ا٤بواىب الشاذيل  رسالة ُب قراءة حفص من طريق الشاطبية. ٖٖٛٔ

 ا١بلقي
 (ٔ٘ٛالقراءات)

 (ٕ٘ٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ قراءة عاصم على ركاية حفص.رسالة ُب  ٜٖٖٔ
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 مكي بن أيب طالب رسالة ُب قراءة قالوف. ٖٓٗٔ
القيسي األندلسي 

 ىػ( ٖٚٗ)ت

 (ٗ٘ٛالقراءات)

 (٘٘ٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب قراءة قالوف. ٖٔٗٔ
 (ٚ٘ٛالقراءات) علي الشرباكم رسالة ُب قراءة نافع. ٕٖٗٔ
أبو القاسم ٧بمد بن أٞبد  رسالة ُب قراءة نافع ا٤بدين. ٖٖٗٔ

بن ٧بمد الكليب ا٤بالكي 
 ا٤بعركؼ بابن جزم

 (ٛ٘ٛالقراءات)

 (ٜ٘ٛالقراءات) ٧بمد أٞبد متويل رسالة ُب قراءة كرش )منظومة(. ٖٗٗٔ
رسالة ُب قواعد كاإلشارات ُب أصوؿ  ٖ٘ٗٔ

 القراءات.
 (ٖٜٔالقراءات) أٞبد بن عمر بن ٧بمد

رسالة ُب كشف ا٢بقائق ُب كقوؼ القرآف  ٖٙٗٔ
 الكرمي.

 (ٜٙٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

رسالة ُب ما اختلف فيو أبو عبد ا ٧بمد  ٖٚٗٔ
بن ٧بيصن السهمي كأبو عمرك بن العبلء 

 البصرم.

 (ٜ٘ٔالقراءات) ا٢بسن بن علي األىوازم

عبد ا عبد ا الشافعي  رسالة ُب متشابو القرآف. ٖٛٗٔ
بن ٧بمد بن عبد اللطيف 

الشافعي، )كاف حيان 
 ىػ(ٗٚٔٔ

(، ٔ٘متشابو القرآف)
 (ٜٖٔمشكل القرآف)

 (ٕ٘متشابو القرآف) االماـ ابو القاسم رسالة ُب متشابو القرآف. ٜٖٗٔ
 (ٓٗٔمشكل القرآف) االماـ ابو القاسم رسالة ُب متشابو القرآف. ٖٓ٘ٔ
 (ٜٜٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كمعانيها.رسالة ُب ٧باسن القراءة  ٖٔ٘ٔ
 (ٕٜٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب مراتب القراءة. ٕٖ٘ٔ
علي بن سليماف  رسالة ُب مسائل من القراءات. ٖٖ٘ٔ

 ا٤بنصورم
 (ٕٕٜالقراءات)
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رسالة ُب مسائل كقف ٞبزة كىشاـ على  ٖٗ٘ٔ
 ا٥بمز.

 (ٜٛٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

رسالة ُب مسائل يتمرف هبا على كقف ٞبزة  ٖ٘٘ٔ
 كىشاـ على ا٥بمز.

 (ٜٜٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

أٞبد بن عمر اإلسقاطي،  رسالة ُب مشكبلت القراءات. ٖٙ٘ٔ
 ىػ(ٜ٘ٔٔ)ت 

 (ٖٖٔمشكل القرآف)

 (ٜٛٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب مصنفات القراء السبعة كركاياهتم. ٖٚ٘ٔ
الفخر الرازم ٧بمد بن  ُب معاين ا٤بتشاهبات. رسالة ٖٛ٘ٔ

عمر بن ا٢بسْب ابو عبد 
ا فخر الدين الشافعي، 

 ىػ(ٙٓٙ)ت 

(، ٖ٘متشابو القرآف)
 (ٕٗٔمشكل القرآف)

رسالة ُب معاين حركؼ التهجي ُب أكائل  ٜٖ٘ٔ
 السور.

٧بمد أفندم سعد الدين 
 ( ىٕٗٓٔأفندم زاده )

 (ٓٙمعاين القرآف)

 (ٗٙٔرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ معرفة رسم القرآف. رسالة ُب ٖٓٙٔ
رسالة ُب معرفة ما يتعلق ٔبمع أكجو التكبّب  ٖٔٙٔ

 ُب القراءات العشر.
 (ٖٕٜالقراءات) سلطاف بن أٞبد ا٤بزاحي

رسالة ُب معرفة ما يتعلق ٔبميع أكجو التكبّب  ٕٖٙٔ
 للقراء السبعة من طريق الشاطبية.

 (ٕٜٗالقراءات) سليماف ا٢بموم

 (ٕٓٓالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب مواطن الوقف. ٖٖٙٔ
٧بمد بن سليماف بن  رسالة ُب نقط ا٤بصاحف. ٖٗٙٔ

 موسى القيسي
 (٘ٙٔرسم ا٤بصاحف)

رسالة ُب كجوب اتباع مرسـو اإلماـ ُب  ٖ٘ٙٔ
 ا٤بصحف كحرمة ٨بالفة أكضاع الصحابة.

عبد الرٞبن بن أيب القاسم 
ا٤بكناسي، ابن القاضي، 

 ىػٕٛٓٔتوُب ُب سنة 

 (ٙٙٔرسم ا٤بصاحف)

 (ٕٜ٘القراءات) ىاشم ٧بمد ا٤بغريب رسالة ُب كجوه قراءة األئمة العشرة. ٖٙٙٔ
 (ٕٕٓالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب كقف القراءة. ٖٚٙٔ
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علي بن ٧بمد بن إ٠باعيل  رسالة ُب كقف القرآف. ٖٛٙٔ
 ىػ(ٖٚٚاألنطاكي، )ت 

 (ٖٕٓالوقف كاالبتداء)

 (ٕٗٓالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب كقف القرآف الكرمي. ٜٖٙٔ
رسالة ُب كقف النيب صلى ا عليو كسلم ُب  ٖٓٚٔ

 القرآف الكرمي.
 (ٕ٘ٓالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٕٙٓالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب كقف ٞبزة. ٖٔٚٔ
 (ٕٚٓالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب كقف ٞبزة. ٕٖٚٔ
 (ٕٛٓالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب كقف ٞبزة. ٖٖٚٔ
رسالة ُب كقف ٞبزة على ا٥بمز من طريق  ٖٗٚٔ

 الشاطبية.
 (ٕٜٚالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٕٔٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب كقف ٞبزة كىشاـ. ٖ٘ٚٔ
 (ٕٕٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب كقف ٞبزة كىشاـ. ٖٙٚٔ
 (ٕٜٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب كقف ٞبزة كىشاـ على ا٥بمز. ٖٚٚٔ
 (ٕ٘ٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب كقف ٞبزة كىشاـ على ا٥بمز. ٖٛٚٔ
٦بهوؿ ا٤بؤلف رسالة ُب كقف ٞبزة كىشاـ على ا٥بمزة ٜٖٚٔ  (ٕٚٔالوقف كاالبتداء) 
 (ٕٙٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب كقف ٞبزة كىشاـ على ا٥بمزة. ٖٓٛٔ
٧بمد بن أيب بكر ا٤بعركؼ  رسالة ُب كقوؼ الزمة. ٖٔٛٔ

بساجقلي زاده، 
 ىػ( ٘ٗٔٔ)ت

 (ٕٛٔالوقف كاالبتداء)

رسالة فيما خالف القراء الثبلثة األئمة  ٕٖٛٔ
 السبعة.

 (ٜٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٛ٘ٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة كثّبة الفوائد ُب فضائل القرآف. ٖٖٛٔ
البلىجي ٧بمد صادؽ بن  رسالة ٢بل مشكبلت اآليات القرآنية. ٖٗٛٔ

 ىداية ا
 (ٛٗٔمشكل القرآف)

 (ٜٙٔرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة لطيفة ُب الرسم. ٖ٘ٛٔ
 (ٕٖٜالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ٨بتصرة ُب اختبلؼ القراءات السبعة. ٖٙٛٔ
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رسالة مشتملة على مسائل ٢بمزة كىشاـ  ٖٚٛٔ
 ككرش.

 (ٖٖٜالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

رسالة مشتملة على مسائل ٢بمزة كىشاـ  ٖٛٛٔ
 ككرش.

 (ٖٜٗالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

رسالة من خصائص القرآف عن بعض  ٜٖٛٔ
 العلماء.

 (ٔٚٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

رسالة منقولة من عْب ا٤بعاين ُب تفسّب  ٜٖٓٔ
 القرآف.

ابن طيفور ٧بمد بن 
طيفور، ابو عبد ا 

 ( ىٓٙ٘السجاكندم )ت 

 (ٜ٘معاين القرآف)

ابو العباس اٞبد  رسالة كقف ىشاـ كٞبزة. ٜٖٔٔ
 الصنهاجي

 (ٜٕٔالوقف كاالبتداء)

إبراىيم بن عمر بن  الربىاف ُب ىجاء القرآف.رسم  ٕٜٖٔ
إبراىيم ا١بعربم، توُب سنة 

 ىػ  ٕٖٚ

 (ٔٚٔرسم ا٤بصاحف)

 (٘ٚٔرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسم القرآف بالرموز. ٖٜٖٔ
 (ٚٚٔرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسم القرآف كاختبلؼ القراء ُب ذلك. ٜٖٗٔ
أبو ا٣بطاب صدر الدين  رسم ا٤بصحف الشريف. ٜٖ٘ٔ

٧بمد بن ٧بمود بن ٧بمد 
الشافعي الشّبازم، 

 ىػٙٚٚا٤بتوَب ُب 

 (ٙٛٔرسم ا٤بصاحف)

 (ٜٚٔرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسم ا٥بجاء الواقع ُب القرآف. ٜٖٙٔ
 (ٗٚٔرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسم سور القرآف. ٜٖٚٔ
 (ٕٚٔرسم ا٤بصاحف) حسْب بن علي األماسي رسم عثماف. ٜٖٛٔ
 (ٜٖٜالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ر٠بية البدكر السبعة. ٜٜٖٔ
 (ٜٓٗالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ر٠بية ُب القراءات السبع. ٓٓٗٔ
 (ٜٔٗالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسوخ اللساف ُب حركؼ القرآف. ٔٓٗٔ
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رفع االلتباس ببياف اشَباؾ معاين الفاٙبة  ٕٓٗٔ
 كسورة الناس.

ابن عبلف ٧بمد علي بن 
٧بمد عبلف بن ابراىيم، 

الشافعي الصديقي ) 
 ( ىٚ٘ٓٔ

 (ٖٙمعاين القرآف)

رفع ا٢بجاب عن الناسخ كا٤بنسوخ من آم  ٖٓٗٔ
 الكتاب .

الكردم ٧بمد بن سليماف 
 ىػ(ٜٗٔٔا٤بدين، )ت

 (ٕٓٔالناسخ كا٤بنسوخ)

 (ٜٗٗالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رمزية على ركاية أيب عمرك بن العبلء. ٗٓٗٔ
 (ٜ٘ٗالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رمزية على قراءة البدكر السبعة. ٘ٓٗٔ
 (ٜٚٗالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رمزية على قراءة أيب عمرك بن العبلء. ٙٓٗٔ
رمزية على قراءة ٞبزة بن حبيب الكوُب  ٚٓٗٔ

 الزيات.
 (ٜٙٗالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٜٛٗالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رمزية ُب القراءات. ٛٓٗٔ
 (ٜٜٗالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رمزية ُب القراءات. ٜٓٗٔ
 (ٜٓ٘القراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رمزية ُب القراءات. ٓٔٗٔ
 (ٜٔ٘القراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رمزية ُب القراءات. ٔٔٗٔ
 (ٕٜ٘القراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رمزية ُب القراءات السبع. ٕٔٗٔ
٦بهوؿا٤بؤلف  رمزية ُب القراءات السبع. ٖٔٗٔ  (ٖٜ٘القراءات) 
 (ٜٗ٘القراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رمزية ُب القراءات السبع. ٗٔٗٔ
 (ٜ٘٘القراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رمزية ُب قراءة أيب عمرك البصرم. ٘ٔٗٔ
 (ٜٙ٘القراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رمزية ُب قراءة أيب عمرك البصرم. ٙٔٗٔ
 (ٜٛ٘القراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رمزية للقراء السبعة. ٚٔٗٔ
 (ٜٚ٘القراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رمزية للقراءات السبع. ٛٔٗٔ
 (ٜٜ٘القراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رموز القراء السبعة. ٜٔٗٔ
 (ٜٓٙالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ركاية ابن كثّب. ٕٓٗٔ
أبو عمرك عثماف بن  ركاية الداين. ٕٔٗٔ

 سعيد الداين
 (ٜٗٙالقراءات)
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 (ٕٜٙالقراءات) أٞبد بن جعفر الغافقي ابن العبلء البصرم.ركاية أيب عمرك  ٕٕٗٔ
 (ٜٔٙالقراءات) مشس الدين البوصّبم ركاية أيب عمرك بن العبلء. ٖٕٗٔ
 (ٜٚٙالقراءات) أٞبد بن جعفر الغافقي ركاية عاصم )القارئ(. ٕٗٗٔ
ركضة ا٤بقاـ ُب مشهور الوقف على ا٥بمز  ٕ٘ٗٔ

 ٢بمزة كىشاـ.
زيد، ا٢بسن بن ٧بمد، ابو 
توُب ُب القرف الثالث 

 عشر

 (ٕٕٕالوقف كاالبتداء)

ركضة ا٤بقاـ ُب مشهور الوقف على ٞبزة  ٕٙٗٔ
 كىشاـ.

 (ٕٕٓالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

ركضة ا٤بقاـ ُب مشهور الوقف على ٞبزة  ٕٚٗٔ
 كىشاـ.

 (ٕٕٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

٧بمد بن علي الكوبياين  زبدة البياف ُب رسـو مصاحف عثماف. ٕٛٗٔ
 ىػ ٜ/ٛعاش ُب القرف 

 (ٕٓٓرسم ا٤بصاحف)

 (ٜٗٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ زبدة من القراءة. ٜٕٗٔ
٧بـر بن ٧بمد بن ا٢بسن  زلة القارئ. ٖٓٗٔ

الزيلعي، )ت بعد 
 ىػ(ٓٔٓٔ

 (ٖٕٕالوقف كاالبتداء)

بن ٧بمود ٧بمد بن أٞبد  زىر الربيع ٤با ُب البسملة من أنواع البديع. ٖٔٗٔ
 ( ىٓ٘ٔٔالكنجي )ت

 (ٜٗٗاإلعجاز البياين)

 (ٜٛٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ زكائد أيب عمرك بن العبلء )نظم(. ٕٖٗٔ
ابن سبلمة ابو القاسم  زيادات على الناسخ كا٤بنسوخ . ٖٖٗٔ

ىبة ا بن سبلمة بن 
نصر البغدادم الضرير، 

 ىػ(ٓٔٗ)ت

 (ٕٔٔالناسخ كا٤بنسوخ)

علي بن عثماف بن  التتمة ُب قراءة الثبلثة األئمة.زيادة  ٖٗٗٔ
 القاصح

 (ٜٜٓالقراءات)

 (ٗٓٓٔالقراءات) عبد الباقي ا٤بغريب سؤاؿ ُب القراءات. ٖ٘ٗٔ
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 (ٕٕٓرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ سؤاؿ كجواب حوؿ رسم القرآف. ٖٙٗٔ
 (ٜٜٔالقراءات) ىاشم بن ٧بمد ا٤بغريب سائحة الطالب ألشرؼ ا٤بطالب. ٖٚٗٔ
ابن الفصيح )فخر الدف  سبب النزكؿ ُب تبليغ الرسوؿ. ٖٛٗٔ

اٞبد بن علي ابن اٞبد 
 ىػ٘٘ٚالكوُب ( ت 

 (ٕ٘أسباب النزكؿ)

ستة عشر موضعان ال جيوز الوقف عليها ُب  ٜٖٗٔ
 تبلكة القرآف الكرمي.

 (ٕٕٗالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

ابن االقليشي اٞبد بن  ا٤بثاين. سر العلـو كا٤بعاين ُب السبع ٓٗٗٔ
معد بن عيسى، ابو 

العباس ا٤بالكي االندلسي 
 ( ىٓ٘٘)ت 

 (ٚٙمعاين القرآف)

عبد السبلـ بن ا٢بسن  سراج الطالبْب ُب رسم إماـ ا٤بكيْب. ٔٗٗٔ
ا٢بساين، توُب ُب سنة 

 ىػٔٛٔٔ

 (ٕٗٓرسم ا٤بصاحف)

ابراىيم بن اٞبد الرياضي  سراج ا٥بدل ُب القرآف كمشكلو كإعرابو. ٕٗٗٔ
الشيباين ابو اليسر 

 ىػ(ٜٕٛالبغدادم، )ت

(، ٕٓٔإعراب القرآف)
(، ٖ٘ٔمشكل القرآف)
 (ٓٚمعاين القرآف)

سطعات ٤بعات أنوار ضياء الفجر ُب شرح   ٖٗٗٔ
 كتاب طيبة النشر.

٧بمد بن حسن بن ا٤بنّب 
 السمنودم

 (ٜٜٚالقراءات)

سفر األدعية ا٤بأثورة كخواص اآليات  ٗٗٗٔ
 طورة.ا٤بس

عبد الفتاح ابن ا٤بفٍب 
٧بمود البلرندم، ا٤بتوَب 

 ىػٜٙٗسنة 

 (ٗٗٔخواص القرآف)

سلم االىتداء ألىل األذل ُب معرفة ٨بارج  ٘ٗٗٔ
 ا٢بركؼ كصفاهتا كالوقف كاالبتداء.

 (ٕٕ٘الوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

عبد الغِب بن شاكر بن  سُب النّبين ُب إعجاز اآلية كاآليتْب. ٙٗٗٔ
٧بمد السادات )ت 

 (ٜٓٙاإلعجاز البياين)
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 ىػ(ٕ٘ٙٔ
سواء السبيل إىل إعراب: } َحْسبُػَنا اللَُّو َكنِْعَم  ٚٗٗٔ

 اْلوَِكيُل{.
الربز٪بي ٧بمد بن عبد 
الرسوؿ بن عبد السيد 

 ىػ(ٖٓٔٔا٢بسِب )ت 

 (ٕٕٔإعراب القرآف)

 سور القرآف الٍب فيها الناسخ كا٤بنسوخ ٛٗٗٔ
 كالسور الٍب ليس فيها ال ناسخ كال منسوخ.

 (ٕٕٔالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٕٖعد اآلم) ا٤بؤلف ٦بهوؿ سور القرآف كآياتو كحركفو كنزكلو. ٜٗٗٔ
شجرة ُب عدد السور كاآليات كالكلمات  ٓ٘ٗٔ

 كا٢بركؼ ُب القرآف الكرمي.
 (ٖٖعد اآلم) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

ُب قراءات األئمة األربعة  شرح اإلفادة ا٤بقنعة ٔ٘ٗٔ
. 

ىاشم بن ٧بمد ا٤بغريب ت 
 ىػ .ٛٗٔٔبعد 

 (ٙٔٓٔالقراءات)

 (ٕ٘ٔإعراب القرآف) حسن حليب شرح التلويح ُب إعراب القرآف. ٕ٘ٗٔ
عبد الرٞبن بن ٧بمد  شرح التيسّب أليب عمرك. ٖ٘ٗٔ

 الباىلي
 (ٕٗٓٔالقراءات)

٦بهوؿا٤بؤلف  شرح التيسّب أليب عمرك الداين. ٗ٘ٗٔ  (ٕ٘ٓٔالقراءات) 
عبد الرٞبن بن علي  شرح ا١بزرم مع أمنوذج. ٘٘ٗٔ

 األماسي
 (ٕٙٓٔالقراءات)

شرح ا١بوىرم الصغّب على نظم األجهورم  ٙ٘ٗٔ
 ُب إعراب البسملة.

ابن ا١بوىرم الصغّب، )ت 
 ىػ(ٕ٘ٔٔ

 (ٕٙٔإعراب القرآف)

شرح الدرة ا٤بضية ُب قراءة األئمة الثبلثة  ٚ٘ٗٔ
 ا٤برضية.

 (ٖٙٓٔالقراءات) أٞبد بن ٧بمد ابن ا١بزرم

شرح الدرة ا٤بضية ُب قراءة األئمة الثبلثة  ٛ٘ٗٔ
 ا٤برضية.

٧بمد بن ٧بمد بن ٧بمد 
 ابن ا١بزرم

 (ٗٙٓٔالقراءات)

شرح الدرة ا٤بضية ُب قراءة األئمة الثبلثة  ٜ٘ٗٔ
 ا٤برضية.

 (ٚٙٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٛٙٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿشرح الدرة ا٤بضية ُب قراءة األئمة الثبلثة  ٓٙٗٔ
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 ا٤برضية.
شرح الدرة ا٤بضية ُب قراءة األئمة الثبلثة  ٔٙٗٔ

 ا٤برضية.
 (ٜٙٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

شرح الدرة ا٤بضية ُب قراءة األئمة الثبلثة  ٕٙٗٔ
 ا٤برضية.

 (ٓٚٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

الدرة ا٤بضية ُب قراءة األئمة الثبلثة شرح  ٖٙٗٔ
 ا٤برضية.

 (ٔٚٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

شرح الدرة ا٤بضية ُب قراءة األئمة الثبلثة  ٗٙٗٔ
 ا٤برضية.

 (ٕٚٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

شرح الدرة ا٤بضية ُب قراءة األئمة الثبلثة  ٘ٙٗٔ
 ا٤برضية.

 (ٖٚٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

الدرة ا٤بضية ُب قراءة األئمة الثبلثة شرح  ٙٙٗٔ
 ا٤برضية.

 (ٗٚٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

شرح الدرة ا٤بضية ُب قراءة األئمة الثبلثة  ٚٙٗٔ
 ا٤برضية.

 (٘ٚٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

أبو عبد ا ٧بمد بن علي  شرح الدرر اللوامع ُب أصل مقرأ اإلماـ نافع. ٛٙٗٔ
بن سعيد األنصارم 

 الضريرا٤برسي 

 (ٚٚٓٔالقراءات)

٧بمد بن علي ابن إماـ  شرح الدرر اللوامع ُب أصل مقرأ اإلماـ نافع. ٜٙٗٔ
 ا٤بشهد

 (ٓٛٓٔالقراءات)

عبد الرٞبن بن ٧بمد  شرح الدرر اللوامع ُب أصل مقرأ اإلماـ نافع. ٓٚٗٔ
 ا١بادرم

 (ٔٛٓٔالقراءات)

 (ٕٛٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح الدرر اللوامع ُب أصل مقرأ اإلماـ نافع. ٔٚٗٔ
 (ٖٛٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح الدرر اللوامع ُب أصل مقرأ اإلماـ نافع. ٕٚٗٔ
 (ٗٛٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح الدرر اللوامع ُب أصل مقرأ اإلماـ نافع. ٖٚٗٔ
 (٘ٛٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح الدرر اللوامع ُب أصل مقرأ اإلماـ نافع. ٗٚٗٔ
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 (ٙٛٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح الدرر اللوامع ُب أصل مقرأ اإلماـ نافع. ٘ٚٗٔ
 (ٚٛٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح الدرر اللوامع ُب أصل مقرأ اإلماـ نافع. ٙٚٗٔ
 (ٛٛٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح الدرر اللوامع ُب أصل مقرأ اإلماـ نافع. ٚٚٗٔ
 (ٜٕٓرسم ا٤بصاحف) برىاف الدين بن ٧بمد الرائية.شرح  ٛٚٗٔ
ابو شامة شهاب الدين  شرح الرائية. ٜٚٗٔ

ابو ٧بمد، ا٤بقدسي، 
 ىػ ٘ٙٙا٤بتوَب ُب 

 (ٕٓٔرسم ا٤بصاحف)

 (ٜ٘ٓٔالقراءات) ٧بمد مصطفى شيخ زاده شرح الشاطبية. ٓٛٗٔ
 (ٜٙٓٔالقراءات) ٧بمود بن صبغة ا شرح الشاطبية. ٔٛٗٔ
 (ٜٚٓٔالقراءات) أٞبد بن إ٠باعيل الكوراين شرح الشاطبية. ٕٛٗٔ
 (ٜٛٓٔالقراءات) إبراىيم ا٤بغريب شرح الشاطبية. ٖٛٗٔ
 (ٜٜٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح الشاطبية. ٗٛٗٔ
 (ٓٓٔٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح الشاطبية. ٘ٛٗٔ
عبد الرٞبن بن أيب القاسم  شرح الشاطبية كا١بزرية. ٙٛٗٔ

 ا٤بعركؼ بابن القاضي
 (ٖٓٔٔالقراءات)

 (ٕٓٔٔالقراءات) علي بن ٧بمد القهندزم شرح الغاية ُب القراءات العشر. ٚٛٗٔ
 (ٕٔٔٔالقراءات) ٧بمود بن ٞبزة الكرماين شرح الغاية ُب القراءات العشر. ٛٛٗٔ
الصلتاف ٧بمد بن  شرح الغريب ا٤بشكل من سور القرآف الكرمي. ٜٛٗٔ

 ىػ(ٛالشاعر، )ت ؽ 
 (ٙ٘ٔمشكل القرآف)

شرح القصيدة الرائية ا٤بسماة بعقيلة أتراب  ٜٓٗٔ
 القصائد ُب أسُب ا٤بقاصد.

ابو عبد ا ٧بمد بن 
سليماف بن ٧بمد، ا٤بتوَب 

 ىػ ُٕٚٙب 

 (ٕ٘ٔرسم ا٤بصاحف)

٧بمد بن ٧بمود  شرح القصيدة الشاطبية. ٜٔٗٔ
 السمرقندم

 (ٕٗٔٔالقراءات)

 (ٕٙٔٔالقراءات) علي بن سليماف الدمناين البلمية ُب قراءة كرش.شرح القصيدة  ٕٜٗٔ
 (ٜٜٗاإلعجاز البياين)عبد الرٞبن بن علي بن شرح الكبلـ كوف الكتاب حجة يتوقف على  ٖٜٗٔ
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٧بمد النثارم القيصرم  صدؽ ا٤ببلغ.
 ىػ(ٕٔ)ت ؽ

شرح اتول ا١بامع رسم الصحابة كضبط  ٜٗٗٔ
 التابع.

 عبد ا بن ٧بمد بن
 فارس الواُب

 (ٕٙٔرسم ا٤بصاحف)

 (ٖٗٔٔالقراءات) أٞبد الدرم األزىرم شرح ا٤بقدمة ا٤بنظومة ُب ركاية كرش. ٜ٘ٗٔ
 (ٕٗٔٔالقراءات) ٧بمد بن ٧بمد النويرم شرح النشر ُب القراءات العشر. ٜٙٗٔ
 (ٕٙٓرسم ا٤بصاحف) على ا٢بساين شرح أبيات ُب الرسم. ٜٚٗٔ
 (ٕٔٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ القراءات.شرح أرجوزة ُب  ٜٛٗٔ
 (ٖٔٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح أرجوزة ُب القراءات. ٜٜٗٔ
ابو ا٢بسن بن ا٢بسْب،  شرح أرجوزة ُب رسم القرآف. ٓٓ٘ٔ

 ابن العافية
 (ٕٚٓرسم ا٤بصاحف)

 (ٕٛٓرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح أرجوزة ُب ضبط رسم القرآف. ٔٓ٘ٔ
 (ٗٔٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ أرجوزة ُب قراءة ابن كثّب.شرح  ٕٓ٘ٔ
إبراىيم بن مصطفى  شرح أسئلة اإلماـ ابن ا١بزرم. ٖٓ٘ٔ

ا٣بطيب القسطنطيِب 
 الركمي ا٢بنفي

 (٘ٔٓٔالقراءات)

شرح أمنوذج جليل ُب أسئلة كأجوبة من  ٗٓ٘ٔ
 غرائب آم التنػزيل للرازم.

 (ٖٓٔغريب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٕٗٔإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح إعراب القرآف. ٘ٓ٘ٔ
شرح باب ٨بارج ا٢بركؼ كصفاهتا من حرز  ٙٓ٘ٔ

 األماين للشاطيب.
 (ٜٔٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

بدر الدين أبو ٧بمد  شرح باب كقف ٞبزة كىشاـ من الشاطبية. ٚٓ٘ٔ
ا٢بسن بن قاسم بن عبد 
ا ا٤برادم ا٤بعركؼ بابن 

 أـ القاسم

 (ٕٓٓٔالقراءات)

 (ٓٓٔغريب القرآف)السلفي اٞبد بن ٧بمد بن  شرح بعض العبارات الغريبة ُب القرآف. ٛٓ٘ٔ
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سلفة ابو طاىر صدر 
الدين االصفهاين، 

 ىػ(ٙٚ٘)ت
 (ٕٔٓٔالقراءات) ٧بمد بن ٧بمد العدكم شرح تتمة ا٢برز من قراءة أئمة الكنز. ٜٓ٘ٔ
٧بمد بن ٧بمد  ٧بمد بن شرح حرز األماين للشاطيب. ٓٔ٘ٔ

 ابن ا١بزرم
 (ٕٚٓٔالقراءات)

عبد الكرمي بن عبد القادر  شرح حرز األماين للشاطيب. ٔٔ٘ٔ
 ا١بعربم

 (ٕٛٓٔالقراءات)

 (ٓٗٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح حرز األماين ككجو التهاين. ٕٔ٘ٔ
 (ٔٗٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح حرز األماين ككجو التهاين. ٖٔ٘ٔ
 (ٕٗٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ حرز األماين ككجو التهاين. شرح ٗٔ٘ٔ
 (ٖٗٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح حرز األماين ككجو التهاين. ٘ٔ٘ٔ
 (ٗٗٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح حرز األماين ككجو التهاين. ٙٔ٘ٔ
 (ٜٕٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح حرز األماين ككجو التهاين. ٚٔ٘ٔ
 (ٖٓٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ حرز األماين ككجو التهاين. شرح ٛٔ٘ٔ
 (ٖٔٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح حرز األماين ككجو التهاين. ٜٔ٘ٔ
 (ٕٖٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح حرز األماين ككجو التهاين. ٕٓ٘ٔ
 (ٖٖٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح حرز األماين ككجو التهاين. ٕٔ٘ٔ
 (ٖٗٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ حرز األماين ككجو التهاين. شرح ٕٕ٘ٔ
 (ٖ٘ٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح حرز األماين ككجو التهاين. ٖٕ٘ٔ
 (ٖٙٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح حرز األماين ككجو التهاين. ٕٗ٘ٔ
 (ٖٚٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح حرز األماين ككجو التهاين. ٕ٘٘ٔ
 (ٖٛٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ حرز األماين ككجو التهاين. شرح ٕٙ٘ٔ
 (ٜٖٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح حرز األماين ككجو التهاين. ٕٚ٘ٔ
 (٘ٗٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح حرز األماين ككجو التهاين. ٕٛ٘ٔ
 (ٙٗٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح حرز األماين ككجو التهاين. ٜٕ٘ٔ
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 (ٚٗٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ حرز األماين ككجو التهاين. شرح ٖٓ٘ٔ
 (ٛٗٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح حرز األماين ككجو التهاين. ٖٔ٘ٔ
 (ٜٗٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح حرز األماين ككجو التهاين. ٕٖ٘ٔ
 (ٓ٘ٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح حرز األماين ككجو التهاين. ٖٖ٘ٔ
 (ٔ٘ٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ حرز األماين ككجو التهاين. شرح ٖٗ٘ٔ
 (ٕ٘ٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح حرز األماين ككجو التهاين. ٖ٘٘ٔ
 (ٖ٘ٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح حرز األماين ككجو التهاين. ٖٙ٘ٔ
 (ٗ٘ٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح حرز األماين ككجو التهاين. ٖٚ٘ٔ
 (٘٘ٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ حرز األماين ككجو التهاين. شرح ٖٛ٘ٔ
 (ٙ٘ٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح حرز األماين ككجو التهاين. ٜٖ٘ٔ
 (ٚ٘ٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح حرز األماين ككجو التهاين. ٓٗ٘ٔ
 (ٛ٘ٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح حرز األماين ككجو التهاين. ٔٗ٘ٔ
 (ٜ٘ٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ حرز األماين ككجو التهاين. شرح ٕٗ٘ٔ
 (ٓٙٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح حرز األماين ككجو التهاين. ٖٗ٘ٔ
أٞبد بن عثماف البوزيدم،  شرح رسم ابن كثّب. ٗٗ٘ٔ

 ٔٔتوُب ُب القرف 
 (ٕٔٔرسم ا٤بصاحف)

 (ٜٓٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح رموز الشاطبية. ٘ٗ٘ٔ
علي بن سلطاف بن ٧بمد  شرح طيبة النشر ُب القراءات العشر. ٙٗ٘ٔ

 القارم
 (ٚٓٔٔالقراءات)

 (ٓٔٔٔالقراءات) موسى جار ا شرح طيبة النشر ُب القراءات العشر. ٚٗ٘ٔ
 (ٔٔٔٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح طيبة النشر ُب القراءات العشر. ٛٗ٘ٔ
 (ٕٔٔٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ العشر.شرح طيبة النشر ُب القراءات  ٜٗ٘ٔ
 (ٖٔٔٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح طيبة النشر ُب القراءات العشر. ٓ٘٘ٔ
 (ٗٔٔٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح طيبة النشر ُب القراءات العشر. ٔ٘٘ٔ
 (ٕٕٔرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح عقيلة أتراب القصائد ُب أسُب ا٤بقاصد. ٕ٘٘ٔ
 (ٖٕٔرسم ا٤بصاحف)ابن جبارة شهاب الدين  شرح عقيلة أتراب القصائد ُب أسُب ا٤بقاصد. ٖ٘٘ٔ
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ابو العباس اٞبد بن ٧بمد 
بن الويل ا٤بقدسي، ا٤بتوَب 

 ىػ ُٕٛٚب 
 (ٚٔٔٔالقراءات) إدريس بن ٧بمد ا٤بنجرة شرح على منظومة ُب القراءات. ٗ٘٘ٔ
 (ٕٕٔٔالقراءات) بن أٞبد بن مطرؼ٧بمد  شرح قصائد ُب القراءات )البديعيات(. ٘٘٘ٔ
شرح قصيدة ٙبتوم على بياف الوقوؼ  ٙ٘٘ٔ

.  اللواـز
ا٤بقرئ علي بن ٧بمد 

 السراحي العبسي
 (ٜٕٕالوقف كاالبتداء)

 (ٕ٘ٔٔالقراءات) عبد ا ٧بمد يوسف زاده شرح قصيدة طيبة النشر ُب القراءات العشر. ٚ٘٘ٔ
 (ٕٛٔٔالقراءات) الشافعيسلطاف  شرح كتاب ُب القراءات. ٛ٘٘ٔ
 (ٖٓٔٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح لنظم ُب القراءات. ٜ٘٘ٔ
شرح ما اختلف فيو أصحاب أيب ٧بمد  ٓٙ٘ٔ

 يعقوب بن إسحاؽ.
أبو العبلء ا٢بسن بن أٞبد 

 ا٥بمداين
 (ٖٔٔٔالقراءات)

العلمي بكنر بن عبد ا  شرح متشاهبات القرآف. ٔٙ٘ٔ
االمدم، )كاف حيان 

 ىػ(ٚٚٚ

(، ٘ٙمتشابو القرآف)
 (ٚ٘ٔمشكل القرآف)

ابن قتيبة ابو ٧بمد عبد  شرح مشكبلت إعراب القرآف. ٕٙ٘ٔ
ا بن مسلم بن قتيبة 

 ىػ(ٕٙٚالدينورم، )ت

 (ٕٚٔإعراب القرآف)

 (ٕٛٔإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح مشكبلت إعراب القرآف. ٖٙ٘ٔ
٦بهوؿ ا٤بؤلف شرح مفردات القرآف الكرمي. ٗٙ٘ٔ  (ٕٜغريب القرآف) 
 (ٕٚٔرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح مقدمة عقيلة الشاطيب. ٘ٙ٘ٔ
شرح منحة ذم العرش فيما يتعلق بقراءة  ٙٙ٘ٔ

 كرش.
شعيب بن إ٠باعيل 

 الكيايل
 (ٖ٘ٔٔالقراءات)

 (ٖٙٔٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح منظومة ابن ا١بزرم ُب القراءات. ٚٙ٘ٔ
الرائية ا٤بوسـو برسم الربىاف ُب شرح منظومة  ٛٙ٘ٔ

 ىيجاف الفرقاف.
 (ٕٛٔرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ
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أبو ٧بمد ا٢بسن بن ٧بمد  .لنافع ﴾ۇشرح منظومة تتعلق بقراءة ﴿ ٜٙ٘ٔ
بن عبد ا ا٤بغريب 

 الدراكيل

 (ٖٚٔٔالقراءات)

٧بمد بن ٧بمد بن ٧بمد  شرح منظومة ُب القراءات. ٓٚ٘ٔ
 ا١بزرم

 (ٖٛٔٔالقراءات)

 (ٜٖٔٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح منظومة ُب القراءات. ٔٚ٘ٔ
شرح منظومة ُب الناسخ كا٤بنسوخ ُب علـو  ٕٚ٘ٔ

 القرآف .
الوالٌب ٧بمد حيٓب بن عمر 

ا٤بختار بن الطالب عبد 
ا الشنقيطي، 

 ىػ( ٖٖٓٔ)ت

 (ٖٕٔالناسخ كا٤بنسوخ)

أبو عبد ا ٧بمد بن عبد  ٢بمزة كىشاـ.شرح منظومة ُب ٚبفيف ا٥بمزة  ٖٚ٘ٔ
 السبلـ بن ٧بمد الفاسي

 (ٔٗٔٔالقراءات)

 (ٓٗٔٔالقراءات) ٧بمد أٞبد بن زايد شرح منظومة ُب قراءة نافع. ٗٚ٘ٔ
 (ٕٕٓرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح مورد الظمآف. ٘ٚ٘ٔ
شرح مورد الظمآف ُب رسم أحرؼ القرآف.،  ٙٚ٘ٔ

ُب رسم القرآف كىو شرح مورد الظمآف 
 للخراز.

الفقيو حسْب بن علي 
 الشوشاكم

 (ٕٕٔرسم ا٤بصاحف)

 (ٕٕٕرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح نظم ا٣براز ُب الضبط. ٚٚ٘ٔ
عثماف بن أٞبد النجدم  شرح نظم إعراب البسملة. ٛٚ٘ٔ

 ا٢بنبلي
 (ٜٕٔإعراب القرآف)

 (٘ٗٔٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح هنج القراءة. ٜٚ٘ٔ
 (ٖٖٕالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح كقف ٞبزة كىشاـ من الشاطبية. ٓٛ٘ٔ
٧بمد بن عمر ا١بوامكي  شفاء الصدكر بقراءة حفص ا٤بشهور. ٔٛ٘ٔ

 ا٤بصرم
 (ٓ٘ٔٔالقراءات)

العوُب ٧بمد بن اٞبد،  شفاء الظمآف. ٕٛ٘ٔ
 ىػ ٓ٘ٓٔا٤بتوَب حوايل 

 (ٕٕٗرسم ا٤بصاحف)
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أٞبد بن عبد ا٤بنعم  القرآف. شفاء الظمآف بسر قلب ٖٛ٘ٔ
 ٕٜٔٔالدمنهورم، )ت 

 ىػ(

 (ٜٗٔخواص القرآف)

 (ٕ٘ٔٔالقراءات) أٞبد بن ٧بمد ا٤براكشي شفاء الغليل ُب قراءة ابن كثّب. ٗٛ٘ٔ
 (ٖٕ٘الوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شفاء الغليل ُب كقف العليل. ٘ٛ٘ٔ
شفاء ا٤بستشفي ككفاية ا٤بكتفي ُب شرح  ٙٛ٘ٔ

 القرآف.خواص 
ا٤بكراين عبد ا ٧بمد 

 ا٢بسيِب
 (ٕ٘ٔخواص القرآف)

عبد الغِب بن إ٠باعيل  صرؼ العناف إىل قراءة حفص بن سليماف. ٚٛ٘ٔ
 النابلسي

 (ٖٙٔٔالقراءات)

 (ٕٕٓإعراب القرآف) ا٤بدين صلة الكملة بأعاريب البسملة. ٛٛ٘ٔ
 (ٛٙٔٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ صورة ا٣بتم ُب القراءات العشر. ٜٛ٘ٔ
 (٘ٚٔٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ضوابط ُب القراءات. ٜٓ٘ٔ
البكرم عبلء الدين ابو  ضياء السبيل ُب معاين التنزيل. ٜٔ٘ٔ

ا٢بسن علي بن جبلؿ 
الدين ٧بمد البكرم 

 ىػ(ٕٜ٘الصديقي )ت 

 (ٚٚمعاين القرآف)

ابن عبد ا١ببار عبد  عجائب الزماف ُب غريب القرآف. ٕٜ٘ٔ
الستار حسْب بن علي 

 بن عبد ا١ببار

 (ٚٓٔغريب القرآف)

 (ٖٛعد اآلم) ا٤بؤلف ٦بهوؿ عد آم القرآف. ٖٜ٘ٔ
أٞبد شاكر باشا،  عد آم القرآف الكرمي. ٜٗ٘ٔ

الطربزكين، ا٤بتوَب سنة 
 ىػٖٕٗٔ

 (ٜٖعد اآلم)

الفارسي ابو علي ا٢بسن  عد اآلم. ٜ٘٘ٔ
بن اٞبد بن عبد الغفار، 

 ىػٖٚٚا٤بتوَب ُب سنة 

 (ٖٙعد اآلم)
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عبد ا بن ا٢بسْب بن  عد اآلم. ٜٙ٘ٔ
عبد ا العكربم، ا٤بتوَب 

 ىػٙٔٙسنة 

 (ٖٚعد اآلم)

٧بمد بن حسن بن ٧بمد  عدد آم السور ككل عشر ُب القرآف. ٜٚ٘ٔ
الفاسي، ا٤بتوَب ُب سنة 

 ىػٙ٘ٙ

 (ٔٗعد اآلم)

 (ٖٗعد اآلم) ا٤بؤلف ٦بهوؿ عدد آم القرآف. ٜٛ٘ٔ
 (ٗٗعد اآلم) ا٤بؤلف ٦بهوؿ عدد آم القرآف. ٜٜ٘ٔ
أٞبد بن علي بن عبد ا  عدد آيات القرآف الكرمي )منظومة(. ٓٓٙٔ

الكوُب، ا٤بتوَب ُب سنة 
 ىػٓ٘ٗ

 (ٙٗعد اآلم)

عدد سور القرآف كآياتو ككلماتو كحركفو  ٔٓٙٔ
 كنقطو،

 (ٛٗعد اآلم) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 عدد سور القرآف كما كجدنا فيو من ٕٓٙٔ
االختبلؼ بْب األئمة رضواف ا عليهم 

 أٝبعْب.

 (ٜٗعد اآلم) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

عدد ما ُب الكتاب العزيز من اآليات على  ٖٓٙٔ
 حركؼ ا٤بعجم.

 (ٔ٘عد اآلم) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٕٛٔٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ عرض األماين على الشاطبية. ٗٓٙٔ
 (ٕٕٕٔالقراءات) ٧بمد بن ٧بمد ماضور عقد ا١بماف ُب قراءة حفص بن سليماف. ٘ٓٙٔ
عقد الدر ا٤بنظـو ُب مناسبة البسملة ٗبا  ٙٓٙٔ

.  اشتهر من العلـو
اإلعجاز  سليماف بن الزيات

 (ٛٙٓٔالبياين)
 (ٕٕ٘ٔالقراءات) ٧بمد ٧بمود السمرقندم عقد الدرر ا٤بضية للقراءات الثبلثة ا٤بركية. ٚٓٙٔ
أبو حياف ٧بمد بن  العوايل.عقد الآليلء ُب القراءات السبع  ٛٓٙٔ

 يوسف النحوم
 (ٕٕٛٔالقراءات)

 (ٜٕٕٔالقراءات) أٞبد بن ٧بمد البناء عقد الآليلء كالدرر. ٜٓٙٔ
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عقد جواىر الدرر فيما خالف فيو حفص  ٓٔٙٔ
 قالوف.

 (ٖٕٕٔالقراءات) أٞبد بن ٧بمد البناء

عقود العقياف ُب الناسخ كا٤بنسوخ من القرآف  ٔٔٙٔ
. 

الزيدم ٧بمد بن ا٤بهدم 
ا٤بطهر بن حيٓب بن 

ا٤برتضى بن ا٥بادم، 
 ىػ(ٕٛٚ)ت

 (ٕٙٔالناسخ كا٤بنسوخ)

عقود اللؤلؤ كا٤برجاف ُب األحاديث الواردة ُب  ٕٔٙٔ
 فضل القرآف.

 (ٚٚٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

عبد الرب بن ٧بمد بن  عقود الآليل كا٤برجاف ٤با يتعلق بفوائد القرآف. ٖٔٙٔ
الشحنة )ت  ٧بمد، ابن

 ىػ(ٕٜٔ

 (ٛٚٔفضائل القرآف)

 (ٖٕٚالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ علم االىتداء ُب الوقف كاالبتداء. ٗٔٙٔ
االماـ علم الدين ابو  علم االىتداء ُب معرفة الوقف كاالبتداء. ٘ٔٙٔ

ا٢بسن على بن ٧بمد 
 ىػ( ٖٗٙالسخاكم، )ت

 (ٜٖٕالوقف كاالبتداء)

 (ٕٔٗٔالقراءات) القاسم بن فّبة الشاطيب علم القراءات. ٙٔٙٔ
 (ٕٕٗٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ علم القراءات. ٚٔٙٔ
 (ٕ٘ٗٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ علم القراءة. ٛٔٙٔ
٧بمد بن ٧بمد بن إبراىيم  عمدة البياف ُب الرسم كالضبط. ٜٔٙٔ

ا٣براز، توُب ُب سنة 
 ىػٛٔٚ

 (ٖٕٔرسم ا٤بصاحف)

السيد ٧بمد رشيد بن  زبدة نواسخ القرآف.عمدة البياف ُب  ٕٓٙٔ
مصطفى، كاف حيان سنة 

 ىػٜٕٗٔ

 (ٕٚٔالناسخ كا٤بنسوخ)

 (ٕٚٗٔالقراءات) ٧بمد أمْب عبد ا زاده عمدة ا٣ببلف ُب إيضاح زبدة العرفاف. ٕٔٙٔ
 (ٕٖٕا٤بصاحف)رسم النابلي ٧بمد بن عبد  عمدة العرفاف ُب مرسـو القرآف. ٕٕٙٔ
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 ٕٚٚٔالرٞبن، كاف حيان 
 ىػ

مصطفى بن عبد الرٞبن  عمدة الفرقاف ُب كجوه القرآف. ٖٕٙٔ
 اإلزمّبم

 (ٕٛٗٔالقراءات)

عبد ا بن أٞبد بن  عمدة القراء كعدة اإلقراء. ٕٗٙٔ
 الفصيح

 (ٜٕٗٔالقراءات)

ابن طيفور ٧بمد بن  عْب ا٤بعاين ُب تفسّب السبع ا٤بثاين. ٕ٘ٙٔ
طيفور، ابو عبد ا 

 ( ىٓٙ٘)السجاكندم 

 (ٕٛمعاين القرآف)

الغزنوم ٧بمد بن يوسف  عْب ا٤بعاين ُب تفسّب كتاب ا العزيز. ٕٙٙٔ
ا٢بنفي ابو الفضل هباء 

 ىػ(ٜٜ٘الدين )ت 

 (ٔٛمعاين القرآف)

ا٢بسن بن أٞبد  غاية األمنية ُب كشف رموز الشاطبية. ٕٚٙٔ
 الَبكستاين

 (ٕ٘٘ٔالقراءات)

 (ٕٔٗالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ باألكجو الصحاح غاية الفبلح ُب كقف ٞبزة ٕٛٙٔ
غاية ا٤بطلوب ُب قراءات أيب جعفر كخلف  ٜٕٙٔ

 كيعقوب.
عبد الرٞبن بن أٞبد بن 

 عياش
 (ٕٛ٘ٔالقراءات)

٧بمد بن ٧بمد بن ٧بمد  غاية ا٤بهرة ُب الزيادة على العشرة. ٖٓٙٔ
 بن ا١بزرم

 (ٜٕ٘ٔالقراءات)

السجاكندم ٧بمد بن  غرائب القرآف. ٖٔٙٔ
 ىػ(ٓٙ٘طيفور، )ت 

 (ٗٔٔغريب القرآف)

إماـ زاده ٧بمد بن أيب  غرائب القرآف . ٕٖٙٔ
بكر ركن اإلسبلـ ا٢بنفي 

 ىػ( ٖٚ٘ا١بوغي، )ت 

 (٘ٔٔغريب القرآف)

غرائب القرآف كمشكبلتو كبياف شأنو كنزكؿ  ٖٖٙٔ
 آياتو كمعاين بعض لغاتو كشرح مبهماتو.

 (ٗٙٔالقرآف)مشكل  ٦بهوؿ ا٤بؤلف
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ابن ايب رباح عطاء بن  غريب القرآف. ٖٗٙٔ
اسلم )ايب رباح( بن 

صفواف ابو ٧بمد التابعي 
 ىػ(ٗٔٔ)ت 

 (ٕٓٔغريب القرآف)

إلو ٖبش فتح ٧بمد بن  غريب القرآف. ٖ٘ٙٔ
 حافظ ٧بمد الشريف

 (ٕٗٔغريب القرآف)

الكسائي علي بن ٞبزة،  غريب القرآف. ٖٙٙٔ
 ىػ(ٜٛٔ)ت 

 (ٜٕٔالقرآف)غريب 

ابو عبيدة معمر بن ا٤بثػُب  غريب القرآف. ٖٚٙٔ
ابو عبيدة البصرم، )ت 

 ىػ(ٜٕٓ

 (ٖٔٔغريب القرآف)

ابو جعفر بن ايوب ا٤بقرئ  غريب القرآف. ٖٛٙٔ
 ىػ(ٕاللغوم، )اخر ؽ 

 (ٕٖٔغريب القرآف)

الػمرزكقي اٞبد بن ٧بمد  غريب القرآف. ٜٖٙٔ
بن ا٢بسن، ابو علي 

النحوم، )ت االصفهاين 
 ىػ(ٕٔٗ

 (ٖٖٔغريب القرآف)

ا٢بمّبم نشواف بن سعيد  غريب القرآف. ٓٗٙٔ
ابو سعيد اجملتهد اليمِب، 

 ىػ(ٖٚ٘)ت

 (ٖٚٔغريب القرآف)

ابن مشيبة لعلو ابن  غريب القرآف. ٔٗٙٔ
مشيب ابو الصفاء خليل 

بن عثماف بن عبد 
 ىػ(ٔٓٛالرٞبن، )ت 

 (ٜٖٔغريب القرآف)

القمرم موسى بن ٧بمد  غريب القرآف. ٕٗٙٔ
بن يوسف ا٤بالكي 

 (ٕٗٔغريب القرآف)
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التعليػيب، )كاف حيان 
 ىػ(ٛٔٔٔ

النضر بن مشيل النضر بن  غريب القرآف. ٖٗٙٔ
مشيل بن خرشة، )ت 

 ىػ(ٖٕٓ

 (ٚٗٔغريب القرآف)

 (ٖ٘ٔغريب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ غريب القرآف. ٗٗٙٔ
 (ٗ٘ٔالقرآف)غريب  ا٤بؤلف ٦بهوؿ غريب القرآف. ٘ٗٙٔ
اجملاصي ٧بمد بن عبد ا  غريب القرآف. ٙٗٙٔ

 ابو عبد ا ا٤بقرم
 (ٜٙٔغريب القرآف)

ابن فورؾ ٧بمد بن ا٢بسن  غريب القرآف. ٚٗٙٔ
بن فورؾ ابو بكر الشافعي 

 ىػ(ٙٓٗاالصبهاين، )ت 

 (ٕٚٔغريب القرآف)

ابن حبيب ا٢بسن بن  غريب القرآف. ٛٗٙٔ
عمر بن ا٢بسن، ابن )ت 

 ىػ(ٜٚٚ

 (ٛٚٔغريب القرآف)

ابن عباس ابو العباس  غريب القرآف الوارد عن ابن عباس. ٜٗٙٔ
عبدا بن عباس بن عبد 

 ٛٙا٤بطلب ا٥بامشي، )ت
 ىػ(

 (ٖٕٚالتفسّب با٤بأثور)

اليزيدم ٧بمد بن العباس  غريب القرآف كتفسّبه. ٓ٘ٙٔ
ابو عبد ا البغدادم، 

 ىػ(ٖٓٔ)ت 

 (ٙٗٔغريب القرآف)

السعيدم ٧بمد بن بركات  غريب ا٤بعاين كلطائف التداين. ٔ٘ٙٔ
بن ىبلؿ،ابو عبد ا 

 ىػ(ٕٓ٘ا٤بصرم )

 (٘ٛمعاين القرآف)

 (ٙٛمعاين القرآف)الطرطوشي ٧بمد بن  غريب ا٤بعاين كلطائف التداين. ٕ٘ٙٔ
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الوليد بن ٧بمد 
الطرطوشي ابن ايب رندقة 

 ىػ(ٕٓ٘)
أٞبد بن عبد ا٤بنعم  التكبّب.غنية الفقّب ٤با للطيبة من  ٖ٘ٙٔ

 الدمنهورم
 (ٖٕٙٔالقراءات)

 (ٜٕٔالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فائدة ُب الناسخ كا٤بنسوخ. ٗ٘ٙٔ
 (ٕٕٓالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فائدة ُب النسخ ُب القرآف الكرمي. ٘٘ٙٔ
 (ٕٕٗكاالبتداء)الوقف  ا٤بؤلف ٦بهوؿ فائدة ُب أقساـ الوقف القبيح. ٙ٘ٙٔ
 (ٕٙٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فائدة ُب أكجو القرآف الكرمي. ٚ٘ٙٔ
 (ٚٛٔخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فائدة ُب خواص فاٙبة الكتاب. ٛ٘ٙٔ
 (ٖٕ٘رسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فائدة ُب رسم ا٤بصحف. ٜ٘ٙٔ
فائدة ُب فضل تبلكة آية الكرسي ُب بداية  ٓٙٙٔ

.  ٧بـر
٦بهوؿ ا٤بؤلف  (ٕٚفضائل القرآف) 

 (ٕٛفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فائدة ُب قراءة الفاٙبة ُب خاٛبة اجملالس. ٔٙٙٔ
 (ٖٕٗالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فائدة نافعة للقارئ من معرفة الوقوؼ. ٕٙٙٔ
فتاحة عيوف ا١بهلة بإعراب البسملة  ٖٙٙٔ

 كا٢بمدلة.
 (ٖٕٓإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٕٔٚٔالقراءات) فتح ا بن عمر اآلمدم فتح األماين ُب القراءات السبع. ٗٙٙٔ
فتح البارم على بعض مشكبلت أيب  ٘ٙٙٔ

 إسحاؽ ا١بعربم.
عبد الرٞبن بن إدريس 

 اإلدريسي
 (ٕٕٚٔالقراءات)

فتح الرٞبن ببياف ركيات القراء السبعة  ٙٙٙٔ
 للقرآف.

 (ٕٚٚٔالقراءات) حسن بن علي ا٤بدابغي

 (ٕٙٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فتح الرٞبن ببياف ركيات القرآف. ٚٙٙٔ
ابن كيكي ٧بمد بن  فتح الرٞبن بشرح مورد الظمآف. ٛٙٙٔ

 عثماف بن سعيد الطوسي
 (ٖٕٛرسم ا٤بصاحف)

 (ٜٛٔخواص القرآف)عبد القادر بن عمر بن  فتح الرٞبن على خواص بعض آيات القرآف. ٜٙٙٔ
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عبد القادر بن سامل 
ا٢بنبلي، الشيباين التغليب 

 ىػ(ٖ٘ٔٔ)ت 
ابو حريبة اٞبد الشنتناكم  فتح الرٞبن ُب معاين القرآف. ٓٚٙٔ

 ( ىٕٛٙٔ) 
 (ٚٛمعاين القرآف)

فتح الرحيم الرٞبن ُب ٙبرير بعض أكجو  ٔٚٙٔ
 القرآف.

مصطفى ا٤بيهي الشافعي 
 األٞبدم

 (ٕٓٛٔالقراءات)

 (ٕٔٛٔالقراءات) بن ٧بمد الطباخ ٧بمد فتح العلي ُب شرح ىبة ا٤بناف. ٕٚٙٔ
 (ٖٕٛٔالقراءات) ٧بمد بن ٧بمد ا١بزرم فتح القريب اجمليب ُب قراءة ٞبزة بن حبيب. ٖٚٙٔ
فتح الكبّب ا٤بتعاؿ بشرح ُمذىبة اإلشكاؿ  ٗٚٙٔ

 عن بعض كبلـ ذم ا١ببلؿ.
٧بمد بن قاسم بن 

إ٠باعيل األزىرم ا٤بعركؼ 
 بالبقرم

 (ٕ٘ٛٔالقراءات)

الكرمي ُب إعراب بسم ا الرٞبن فتح  ٘ٚٙٔ
 الرحيم.

السكرم عبد ا بن 
دركيش الركايب، )ت 

 ىػ(ٜٕٖٔ

 (ٜٕٕإعراب القرآف)

 (ٕٛٛٔالقراءات) ٧بمد بن أٞبد الدمنهورم فتح ا٤ببْب ُب قراءة كرش كضيء ا١ببْب. ٙٚٙٔ
 (ٜٕٔٔالقراءات) إدريس بن ٧بمد ا٤بنجرة فتح اجمليد ا٤برشد لطواؿ القصيد. ٚٚٙٔ
 (ٜٕٛٔالقراءات) ٧بمد أٞبد متويل الضرير فتح اجمليد ُب قراءة ٞبزة من القصيد. ٛٚٙٔ
٧بمد بن حسن بن ا٤بنّب  فتح اجمليد ُب قراءة عاصم من طريق القصيد. ٜٚٙٔ

 السمنودم
 (ٜٕٓٔالقراءات)

أٞبد بن اسكندر  فتح ا٤بلك ا٤بناف ُب ركاية حفص بن سليماف. ٓٛٙٔ
 ا٣بوارزمي

 (ٜٕٗٔالقراءات)

 (ٜٕٛٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فرائد الدرر. ٔٛٙٔ
فرائد فوائد ا٤برجاف )كىو ٨بتصر: قبلئد  ٕٛٙٔ

 ا٤برجاف للمؤلف نفسو(.
مرعي بن يوسف بن أيب 

بكر الكرمي، 
 ىػ(ٖٖٓٔ)ت

 (ٕٕٕالناسخ كا٤بنسوخ)
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فصل ا٤بقاؿ على نظم ابن غازم فواصل  ٖٛٙٔ
 ا٤بماؿ.

 (ٖٛٓٔالقراءات) علي البدرمحسن بن 

 (ٖٖٕإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فصل ُب إعراب القرآف. ٗٛٙٔ
اإلعجاز  ٨بطوط،مل يذكر مؤلف فصل ُب بياف إعجاز القرآف. ٘ٛٙٔ

 (ٜٜٓٔالبياين)
 (ٕٗٗالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فصل ُب ذكر أحكاـ الوقف ُب القرآف. ٙٛٙٔ
ابو عبد ا ٧بمد بن  الوقف من الكفر.فصل ُب ذكر أحكاـ  ٚٛٙٔ

طيفور الغزنوم 
 ىػ(ٓٙ٘السجاكندم )ت

 (ٕ٘ٗالوقف كاالبتداء)

 (ٚٓٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فصل ُب فضائل القرآف. ٛٛٙٔ
 (ٕٙٗالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فصل ُب كقف الكفر. ٜٛٙٔ
 (ٖٙٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فصلة من شرح الشاطبية. ٜٓٙٔ
فصوؿ فيما حيتاجو القارم كالوقوؼ  ٜٔٙٔ

 ا٤بنصوصة عند األئمة القراء.
 (ٕٖٔٔالقراءات) علي بن جعفر السعيدم

 (ٖٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فضائل آيات من كتاب ا. ٕٜٙٔ
الواحدم ابو ا٢بسن على  فضائل السور. ٖٜٙٔ

بن اٞبد بن ٧بمد 
 ىػ(ٛٙٗالنيسابورم، )ت

 (ٙ٘فضائل القرآف)

 (ٖٗفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فضائل العلم كالقرآف. ٜٗٙٔ
 (ٖٛفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فضائل القرآف. ٜ٘ٙٔ
 (ٜٖفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فضائل القرآف. ٜٙٙٔ
ا٤بستغفرم ابو العباس  فضائل القرآف. ٜٚٙٔ

جعفر بن ٧بمد بن ا٤بعتز 
 ىػ( ٕٖٗا٣بطيب )تبعد 

 (ٕٓٔفضائل القرآف)

٧بمد بن ٧بمد بن ٧بمد،  فضائل القرآف. ٜٛٙٔ
 ىػ(ٖٖٛابن ا١بزرم )ت 

 (ٗٓٔفضائل القرآف)
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 (ٖٙفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فضائل القرآف. ٜٜٙٔ
 (ٙٙفضائل القرآف) ا٤بغريب، عبد ا الغرناطي فضائل القرآف. ٓٓٚٔ
 (ٚٙالقرآف)فضائل  ا٤بؤلف ٦بهوؿ فضائل القرآف. ٔٓٚٔ
الغساين ٪بم الدين ابو  فضائل القرآف. ٕٓٚٔ

حفص عمر بن اٞبد 
 ٖٚ٘السمرقندم، )ت

 ىػ(

 (ٖٜفضائل القرآف)

 (ٜٗفضائل القرآف) حيي بن معاذ فضائل القرآف. ٖٓٚٔ
 (ٜ٘فضائل القرآف) اٞبد القسطبلين فضائل القرآف. ٗٓٚٔ
٧بمد بن ٧بمد بن ٧بمد  فضائل القرآف. ٘ٓٚٔ

 ىػ(٘ٓ٘)ت  الغزايل
 (ٜٚفضائل القرآف)

ابو بكر بن الوزير بن  فضائل القرآف. ٙٓٚٔ
 ٧بمد الغساين

 (ٛٓٔفضائل القرآف)

 (ٜٓٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فضائل القرآف. ٚٓٚٔ
 (ٜٜفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فضائل القرآف العظيم. ٛٓٚٔ
 (ٖٓٔالقرآف)فضائل  ا٤بؤلف ٦بهوؿ فضائل القرآف العظيم. ٜٓٚٔ
 (ٓٗفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فضائل القرآف الكرمي. ٓٔٚٔ
 (ٔ٘فضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فضائل القرآف الكرمي. ٔٔٚٔ
ا٣بادمي ابو سعيد ٧بمد  فضائل القرآف الكرمي. ٕٔٚٔ

بن ٧بمد بن مصطفى بن 
 ىػ(ٙٚٔٔعثماف، )ت

 (ٗٙفضائل القرآف)

ىذه اآليات فضائل القرآف خاصية  ٖٔٚٔ
 الكرديات.

 (ٕٜٔخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

فضائل القرآف: خاصية ىذه اآليات  ٗٔٚٔ
 الكرديات.

 (ٕ٘فضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٙٓٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فضائل القرآف كأىل القرآف العظيم. ٘ٔٚٔ
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 (ٖ٘القرآف)فضائل  ا٤بؤلف ٦بهوؿ فضائل القرآف كتفسّب الفاٙبة. ٙٔٚٔ
الضياء ا٤بقدسي ابو عبد  فضائل القرآف كثواب من تعلمو كعلمو. ٚٔٚٔ

ا ٧بمد بن عبد الواحد 
بن اٞبد السعدم ا٢بنبلي 

 ىػ(ٖٗٙ)ت

 (ٜٚفضائل القرآف)

 (ٖٜٔخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فضائل القرآف كخواص السور كاآلية. ٛٔٚٔ
٦بهوؿ ا٤بؤلف فضائل بعض اآليات القرآنية. ٜٔٚٔ  (ٕٖفضائل القرآف) 
 (٘٘فضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فضائل سور القرآف. ٕٓٚٔ
 (ٛ٘فضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فضائل سور القرآف العظيم. ٕٔٚٔ
 (ٗٙٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فضائل سور القرآف العظيم. ٕٕٚٔ
 (ٓٚفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فضائل سورة الفاٙبة. ٖٕٚٔ
ابو بكر بن منصور، ابن  فضائل قراءة القرآف. ٕٗٚٔ

 منصور
 (ٜ٘فضائل القرآف)

 (ٗ٘فضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فضائل قراءة القرآف الكرمي. ٕ٘ٚٔ
 (ٛٛفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فضل آم الذكر ا٢بكيم. ٕٙٚٔ
 (ٜٛفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فضل آية الكرسي. ٕٚٚٔ
 (ٜٗٔخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ السور القرآنية كخواصها.فضل  ٕٛٚٔ
 (ٖٛفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فضل السور القرآنية كخواصها. ٜٕٚٔ
 (ٔٔٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فضل الفاٙبة. ٖٓٚٔ
 (ٕٔٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فضل القرآف. ٖٔٚٔ
 (ٖٔٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فضل القرآف الكرمي. ٕٖٚٔ
 (ٗٔٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فضيلة آية: )ا٢بمد (. ٖٖٚٔ
 (ٓٔٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فضيلة القرآف الكرمي. ٖٗٚٔ
فكاىة البصر كالسمع ُب معرفة القراءات  ٖ٘ٚٔ

 السبع.
 (ٖٚٔٔالقراءات) ٧بمد بن إبراىيم الشاكرم

 (ٜٖٔٔالقراءات) عمر بن ٧بمد الكوُب القراءات(.فنوف األفناف )ُب  ٖٙٚٔ
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فوائد البدرية ُب بياف علم القرآف من العلل  ٖٚٚٔ
كا٤براتب كالوقف البلـز كالكفر ا١باـز كالكتابة 

 ُب ا٤بصاحف.

أٞبد بن ٧بمد، ابن 
 ا٤براغي

الوقف 
(، رسم ٕٛٗكاالبتداء)

 (ٕٙٗا٤بصاحف)
 (ٚٔٔالقرآف)فضائل  ا٤بؤلف ٦بهوؿ فوائد القرآف. ٖٛٚٔ
ابن فارس اٞبد بن فارس  فوائد ألفاظ القرآف. ٜٖٚٔ

بن زكريا الرازم اللغوم، 
 ىػ(ٜٖ٘)ت 

 (ٗٛٔغريب القرآف)

فوائد تتعلق بَبتيب آم القرآف حسب نزك٥با  ٓٗٚٔ
 كعدد آياتو ككلماتو كحركفو.

 (٘٘عد اآلم) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٙ٘عد اآلم) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فوائد عدد آم القرآف الكرمي. ٔٗٚٔ
فوائد ُب الطب كالتداكم بالقرآف ككتابة  ٕٗٚٔ

 ا٢بركز.
 (ٜٙٔخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٖٕٖٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فوائد ُب القراءات. ٖٗٚٔ
٧بمد بن علي بن ٧بمد  فوائد ُب أحاديث فضائل القرآف. ٗٗٚٔ

 ىػ(ٕٓ٘ٔالشوكاين )ت 
 (ٛٔٔفضائل القرآف)

 (ٕٕٖٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ علم القراءات.فوائد ُب  ٘ٗٚٔ
 (ٕٖٗٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فوائد متفرقة ُب القراءة. ٙٗٚٔ
فوائد منتخبة من كتاب: اللوامع كاألسرار من  ٚٗٚٔ

 منافع القرآف للبسكرم )عيسى بن سبلمة(.
 (ٙٔٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

عبد السبلـ بن ا٢بسْب  كالتجويد.فوائد كأجوبة ُب الرسم كالضبط  ٛٗٚٔ
 الزكايل كآخركف

 (ٕٛٗرسم ا٤بصاحف)

 (ٜٕٗرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فوائد كأجوبة ُب الرسم كالضبط كالتجويد. ٜٗٚٔ
 (ٕٗ٘رسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ُب القراءات كرسم ا٤بصاحف. ٓ٘ٚٔ
 (ٖٕٕكا٤بنسوخ)الناسخ  ا٤بؤلف ٦بهوؿ ُب الناسخ كا٤بنسوخ. ٔ٘ٚٔ
ُب أعداد سور القرآف كأسامي القراءات  ٕ٘ٚٔ

 السبع.
 (ٕٖٛٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ
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 (ٜٕٖٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ُب بياف أكجو القراء السبعة. ٖ٘ٚٔ
تقي الدين أبو ا٢بسن  ُب حكم الوقف على كبل. ٗ٘ٚٔ

علي بن عبد العزيز بن 
 ٧بمد األربلي

 (ٜٕٗالوقف كاالبتداء)

 (ٕٓ٘الوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ُب خبلؼ القراء ُب الوقف كالوصل. ٘٘ٚٔ
 (ٕٓ٘رسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ُب رسم القرآف. ٙ٘ٚٔ
 (ٕٔ٘رسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ُب رسم ا٤بصاحف. ٚ٘ٚٔ
 (ٖٖ٘ٔالقراءات) علي بن ٧بمد بن برم ُب علم القرآف. ٛ٘ٚٔ
ا٢بسن بن عبد ا بن  القرآف كنسخو كحفظو .ُب فضائل قراءة  ٜ٘ٚٔ

عباس بن جعفر بن ٧بمد 
 بن على

 (ٕٕٗالناسخ كا٤بنسوخ)

 (ٖٖٛٔالقراءات) ٧بمد بن هباء الدين بلياين ُب قراءة عاصم. ٓٙٚٔ
الشّبازم ٧بمود بن  ُب مشكبلت القرآف. ٔٙٚٔ

مسعود بن مصلح قطب 
الدين الشافعي، )ت 

 ىػ(ٓٔٚ

 (ٔٚٔمشكل القرآف)

 (ٖٖٔٔالقراءات) جليب الطنتدائي فيض الرباين ُب ٙبرير حرز األماين. ٕٙٚٔ
أبو ا٤بواىب ٧بمد بن  فيض ا٤بكاـر بقراءة عاصم. ٖٙٚٔ

 عبد الباقي
 (ٖٖٖٔالقراءات)

فيما يلـز من علم القراءة كعلم الرسم ُب  ٗٙٚٔ
 ا٤بصاحف كسبب اختبلؼ الرسم.

 (ٕ٘٘رسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

ٞبد ا بن خّب الدين  فيوض اإلتقاف ُب كجوه القرآف. ٘ٙٚٔ
ا٣بطيب ٔبامع –القارئ 

كنسب أيضان  -أيا صوفيا
٤بصطفى بن عبد الرٞبن 

 األزمّبم

 (ٖٓٗٔالقراءات)
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 (ٖٖٗٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ قاعدة ابن كثّب. ٙٙٚٔ
قاموس أكضح التبياف ُب تفسّب ألفاظ  ٚٙٚٔ

 القرآف.
 (ٛٛٔغريب القرآف) كيا٤بوريتاين ٧بمد بن  

 (ٖٙٗٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ قانوف قراءات القراء العشرة. ٛٙٚٔ
قبضة البناف "البياف" ُب ناسخ كمنسوخ  ٜٙٚٔ

 القرآف.
الزكرم ٝباؿ الدين ابو 
القاسم عبد الرٞبن بن 

عيسى بن ا٢بسن 
 البغدادم

 (ٕٕ٘الناسخ كا٤بنسوخ)

 (ٖ٘٘ٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ قراءات. ٓٚٚٔ
 (ٖٛٛٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ قراءات القرآف. ٔٚٚٔ
 (ٕٛٗٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ قراءات النيب . ٕٚٚٔ
أٞبد بن أيب الربيع  قراءة ابن ا١باركد السوسي. ٖٚٚٔ

 ا٤برجاين
 (ٙٗٗٔالقراءات)

 (ٚٗٗٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ قراءة ابن عامر )عبد ا بن عامر(. ٗٚٚٔ
 (ٜٗٗٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ قراءة ابن كثّب. ٘ٚٚٔ
أبو موسى بن عيسى  قراءة اإلماـ نافع. ٙٚٚٔ

 ا٤بنارم
 (ٜٙٗٔالقراءات)

 (ٖٚٗٔالقراءات) ٧بمد بن ٧بمد العدكم قراءة الثبلثة ُب األئمة الثبلثة. ٚٚٚٔ
 (ٜٛٗٔالقراءات) سلطاف بن أٞبد ا٤بزاحي قراءة القرآف. ٛٚٚٔ
 (ٜٓٗٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ قراءة القرآف الكرمي. ٜٚٚٔ
 (ٜٔٗٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ قراءة القرآف الكرمي. ٓٛٚٔ
أبو العبلء ا٢بسن بن أٞبد  قراءة أيب حذيفة النعماف. ٔٛٚٔ

 ا٥بمذاين
 (٘٘ٗٔالقراءات)

 (ٜ٘ٗٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ قراءة أيب عمرك بن العبلء )زباف بن عمار(. ٕٛٚٔ
 (ٓٙٗٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ قراءة أيب عمرك بن العبلء )زباف بن عمار(. ٖٛٚٔ
 (ٔٙٗٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ قراءة أيب عمرك بن العبلء )زباف بن عمار(. ٗٛٚٔ
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قراءة نافع )أبو عبد ا نافع بن أيب نعيم  ٘ٛٚٔ
 ا٤بدين(.

 (ٜٛٗٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

قراءة نافع )أبو عبد ا نافع بن أيب نعيم  ٙٛٚٔ
 ا٤بدين(.

 (ٜٜٗٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

قراءة نافع )أبو عبد ا نافع بن أيب نعيم  ٚٛٚٔ
 ا٤بدين(.

 (ٓٓ٘ٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٜٚٗٔالقراءات) ٧بمد بن أٞبد ا٤بقرم قراءة نافع )نافع بن أيب نعيم ا٤بدين(. ٛٛٚٔ
كليم ا بن نور ا  القرآف بالبياف.قراف  ٜٛٚٔ

ا٢بنفي )ت بعد 
 ىػ(ٕ٘ٔٔ

اإلعجاز 
 (ٓٚٔٔالبياين)

 (ٖٓ٘ٔالقراءات) حساـ الدين ٧بسن اليامي قربة الطامع ُب قراءة نافع. ٜٓٚٔ
 (ٙٓ٘ٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ قرة العْب ُب القراءة. ٜٔٚٔ
 (ٚٓ٘ٔالقراءات) ٧بمد القواسيإبراىيم بن  قرة عْب القراء ُب القراءات. ٕٜٚٔ
 (ٓٔ٘ٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ قسطاطس ا٤بستقيم ُب لغات القرآف الكرمي. ٖٜٚٔ
ٜٔٚٗ .  (ٕٔ٘الوقف كاالبتداء) ابن ٞباد قصيدة ابن ٞباد ُب الوقف البلـز
٧بمد بن ٧بمد بن عبد  قصيدة السجاكندم ُب الوقف كاالبتداء. ٜ٘ٚٔ

الرشيد، السجاكندم )ت 
 ىػ(٫ٙٓٓبو 

 (ٕٕ٘الوقف كاالبتداء)

 (ٕٔ٘ٔالقراءات) ٧بمد بن خليل القباقيب قصيدة القباقيب ُب القراءة. ٜٙٚٔ
٧بمد بن أٞبد بن علي،  قصيدة حوؿ سورة البقرة. ٜٚٚٔ

 ىػ(ٓٛٚابن جابر )ت 
 (ٔٛٔفضائل القرآف)

 (ٙٔ٘ٔالقراءات) ا٢بسن بن ٧بمد الدراكيل قصيدة ُب القراءات. ٜٛٚٔ
 (ٚٔ٘ٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ قصيدة ُب القراءات. ٜٜٚٔ
علي بن سليماف  قصيدة ُب القراءات السبع. ٓٓٛٔ

 ا٤بنصورم
 (ٛٔ٘ٔالقراءات)

 (ٜٔ٘ٔالقراءات)٧بمد بن ٧بمد بن ٧بمد  قصيدة ُب القراءة. ٔٓٛٔ
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 بن ا١بزرم الدمشقي
ٕٔٛٓ . ٧بمد بن طيفور  قصيدة ُب الوقفات اللواـز

 ىػ(ٓٙ٘)تالسجاكندم 
 (ٖٕ٘الوقف كاالبتداء)

٧بمد بن تاج العارفْب كاف  قصيدة ُب أسباب النزكؿ )بدكف عنواف(. ٖٓٛٔ
 ىػٜٗٓٔحيان 

 (ٔٙأسباب النزكؿ)

فتح ا بن ٧بمود بن  قصيدة ُب إعراب الفاٙبة. ٗٓٛٔ
 ٧بمد البيلوين

 (ٖٕٚإعراب القرآف)

 (ٕٙٓخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ قصيدة ُب بياف خواص سور القرآف الكرمي. ٘ٓٛٔ
 (ٕٕٙرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ قصيدة ُب رسم القرآف. ٙٓٛٔ
 (٘ٔ٘ٔالقراءات) صّبُب قصيدة ُب علم القراءة. ٚٓٛٔ
قصيدة ُب قراءة أيب عمرك ابن العبلء ركاية  ٛٓٛٔ

 حيٓب ا٤ببارؾ.
 (ٕٓ٘ٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٕٛ٘ٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ قطعة المة ُب القراءات. ٜٓٛٔ
 (ٜٕ٘ٔالقراءات) ٧بمد بن ٧بمد بن آجرـك قطعة من أرجوزة الباع ُب قراءة اإلماـ نافع. ٓٔٛٔ
 (ٖٕٛإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ قطعة من إعراب القرآف. ٔٔٛٔ
 (ٜٖٕإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ قطعة من إعراب القرآف. ٕٔٛٔ
 (ٕٓٗإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ القرآف.قطعة من إعراب  ٖٔٛٔ
 (ٖٓ٘ٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ قطعة من شرح قصيدة ُب القراءات. ٗٔٛٔ
قطف األزىار السنية من قراءة األئمة الثبلثة  ٘ٔٛٔ

 ا٤برضية.
جعفر بن إبراىيم 

 السنهورم
 (ٖٗ٘ٔالقراءات)

عبد ا بن ٧بمد يوسف  قواعد التقريب. ٙٔٛٔ
 زاده

 (ٜٖ٘ٔالقراءات)

 (ٖٕٙرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ قواعد الرسم العثماين. ٚٔٛٔ
قواعد الوصل كالوقف ُب رموز الوقف كبياف  ٛٔٛٔ

األحزاب كاألنصاؼ كاألرباع على قراءة 
 اإلماـ عاصم.

 (ٕٗ٘الوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ
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٧بمد بن أبو ا٤بواىب  قواعد أيب جعفر كيعقوب كخلف العاشر. ٜٔٛٔ
 عبد الباقي

 (ٖٚ٘ٔالقراءات)

 (ٕٗٙرسم ا٤بصاحف) علي بن أٞبد ا٢بلوائي قواعد رسم القرآف. ٕٓٛٔ
 (ٕٗ٘ٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ قواعد ُب القراءات العشر. ٕٔٛٔ
 (ٖٗ٘ٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ قواعد ُب القراءة. ٕٕٛٔ
زين الدين طاىر حافظ  قواعد ُب رسم ا٣بط. ٖٕٛٔ

 األصفهاين
 (ٕ٘ٙرسم ا٤بصاحف)

 (ٔٗ٘ٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ قواعد ُب علم القراءة. ٕٗٛٔ
 (ٙٗ٘ٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ قواعد من الوجوىات. ٕ٘ٛٔ
كاشف ا٤بعاين ُب شرح حرز األماين  ٕٙٛٔ

 للشاطيب.
 (ٕٙ٘ٔالقراءات) عباد بن أٞبد ا٢بسيِب

 (ٜٙ٘ٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب االختبلؼ ُب مذىب عاصم. ٕٚٛٔ
 (ٕٚ٘ٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب التسعة ُب القراءة. ٕٛٛٔ
كتاب الرد على ا١بربية فيما تعلقوا بو من  ٜٕٛٔ

 متشابو القرآف الكرمي.
ا٣ببلؿ اٞبد بن ٧بمد بن 

حفص، ابو عمر 
 ٖٚٚالبصرم، )ت ٫بو 

 ىػ(

 (٘ٚمتشابو القرآف)

ا١بربية فيما تعلقوا بو من كتاب الرد على  ٖٓٛٔ
 متشابو القرآف الكرمي.

ا٣ببلؿ اٞبد بن ٧بمد بن 
حفص، ابو عمر 
 ٖٚٚالبصرم، )ت ٫بو 

 ىػ(

 (ٛٚٔمشكل القرآف)

 (ٚٚ٘ٔالقراءات) ابن ا٣بدرم كتاب الزبيدم. ٖٔٛٔ
ا٢بسْب بن أٞبد بن  كتاب الشواذ من القراءات. ٕٖٛٔ

 خالويو
 (ٛٚ٘ٔالقراءات)

 (ٓٛ٘ٔالقراءات) ٧بمد بن بالوشا الفرؽ بْب القراءات كالركايات.كتاب  ٖٖٛٔ
 (ٕٗٙٔالقراءات)ابن مهراف أٞبد بن  كتاب القراءات السبع. ٖٗٛٔ
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 ا٢بسْب
كتاب القراءات العشر ا٤بضاؼ إليو ابن أيب  ٖ٘ٛٔ

 عيلة.
 (ٖٗٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

عبد الوىاب بن أٞبد  كتاب القراءات اجملدكؿ. ٖٙٛٔ
 الشعراين

 (ٗٗٙٔالقراءات)

 (ٕٗٚرسم ا٤بصاحف) إبراىيم بن ٧بمد األموم كتاب ا٤بوسـو با٤بصحف الكرمي. ٖٚٛٔ
 (ٜٗٙٔالقراءات) عبد ا بن شعباف كتاب ا٤بيزاف. ٖٛٛٔ
 (ٓ٘ٙٔالقراءات) ٧بمد بن عمر العمادم كتاب ا٥بداية. ٜٖٛٔ
ا٤بقرئ )من علماء القرف  كتاب إعراب القرآف. ٓٗٛٔ

 الرابع عشر(
 (ٕٕٗإعراب القرآف)

كتاب تصحيح الوجوه كالنظائر من كتاب  ٔٗٛٔ
 ا تبارؾ كتعاىل.

العسكرم ا٢بسن بن عبد 
 ا بن سعيد، ابو اٞبد

 (ٛٔاألشباه كالنظائر)

كتاب حركؼ عبد ا بن عامر اليحصيب  ٕٗٛٔ
 ىػ كاالختبلؼ بْب أصحابو.ٛٔٔالشامي ت

عبد الرٞبن بن أٞبد 
 العجلي

 (ٗٚ٘ٔالقراءات)

عبد ا٣بالق بن عبد الرٞبن  كتاب حوؿ القراءات. ٖٗٛٔ
 ا٤بنوُب

 (٘ٚ٘ٔالقراءات)

 (ٙٚ٘ٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب حوؿ القراءة. ٗٗٛٔ
 (ٜٚ٘ٔالقراءات) إبراىيم بن سهل العبدرم كتاب عن القراءات السبع. ٘ٗٛٔ
إبراىيم رشدم بن ٧بمد  كتاب ُب الفوائد كالوصايا كالقراءات. ٙٗٛٔ

 علي الكوتاىيو
 (ٙٛ٘ٔالقراءات)

أبو بكر بن ٧بمد بن أيب  كتاب ُب القراءات. ٚٗٛٔ
 عمّب

 (ٚٛ٘ٔالقراءات)

 (ٜٛ٘ٔالقراءات) أٞبد ا٢ببيب كتاب ُب القراءات. ٛٗٛٔ
 (ٜٓ٘ٔالقراءات) ٧بمد بن عبد ا التنسي كتاب ُب القراءات. ٜٗٛٔ
 (ٜٔ٘ٔالقراءات) يوسف بن ٧بمد الزردقي كتاب ُب القراءات. ٓ٘ٛٔ
 (ٕٜ٘ٔالقراءات)أبو ٧بمد عبد ا بن  كتاب ُب القراءات. ٔ٘ٛٔ
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 اٞبد ا٤بقرئ
 (ٖٜ٘ٔالقراءات) علي بن ميموف ا٤بغريب كتاب ُب القراءات. ٕ٘ٛٔ
كتاب ُب القراءات الثبلث الزائدة على  ٖ٘ٛٔ

 السبع.
 (ٜٗ٘ٔالقراءات) ٧بمد بن علي ا١بائي

 (ٜ٘٘ٔالقراءات) ا٢بسْب بن مسعود البغوم كتاب ُب القراءات السبع. ٗ٘ٛٔ
 (ٜٙ٘ٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب القراءات السبع. ٘٘ٛٔ
 (ٜٚ٘ٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب القراءات السبع. ٙ٘ٛٔ
 (ٜٛ٘ٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب القراءات السبع. ٚ٘ٛٔ
 (ٔٓٙٔالقراءات) ٧بمد بن ٧بمود القراءة.كتاب ُب  ٛ٘ٛٔ
 (٘ٓٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب القراءة )القراءات(. ٜ٘ٛٔ
 (ٙٓٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب القراءة )القراءات(. ٓٙٛٔ
 (ٚٓٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب القراءة )القراءات(. ٔٙٛٔ
 (ٛٓٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ )القراءات(.كتاب ُب القراءة  ٕٙٛٔ
 (ٜٓٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب القراءة )القراءات(. ٖٙٛٔ
 (ٓٔٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب القراءة )القراءات(. ٗٙٛٔ
 (ٔٔٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب القراءة )القراءات(. ٘ٙٛٔ
 (ٕٔٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ )القراءات(.كتاب ُب القراءة  ٙٙٛٔ
 (ٖٔٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب القراءة )القراءات(. ٚٙٛٔ
 (ٗٔٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب القراءة )القراءات(. ٛٙٛٔ
 (٘ٔٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب القراءة )القراءات(. ٜٙٛٔ
 (ٙٔٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ )القراءات(.كتاب ُب القراءة  ٓٚٛٔ
 (ٚٔٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب القراءة )القراءات(. ٔٚٛٔ
 (ٛٔٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب القراءة )القراءات(. ٕٚٛٔ
 (ٜٔٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب القراءة )القراءات(. ٖٚٛٔ
 (ٕٓٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ )القراءات(.كتاب ُب القراءة  ٗٚٛٔ
 (ٕٔٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب القراءة )القراءات(. ٘ٚٛٔ
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 (ٕٕٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب القراءة )القراءات(. ٙٚٛٔ
 (ٖٕٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب القراءة )القراءات(. ٚٚٛٔ
 (ٕٗٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ )القراءات(.كتاب ُب القراءة  ٛٚٛٔ
 (ٕ٘ٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب القراءة )القراءات(. ٜٚٛٔ
 (ٕٙٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب القراءة )القراءات(. ٓٛٛٔ
 (ٕٚٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب القراءة )القراءات(. ٔٛٛٔ
 (ٕٛٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ )القراءات(.كتاب ُب القراءة  ٕٛٛٔ
 (ٜٕٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب القراءة )القراءات(. ٖٛٛٔ
 (ٖٓٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب القراءة )القراءات(. ٗٛٛٔ
 (ٖٔٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب القراءة )القراءات(. ٘ٛٛٔ
 (ٕٖٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ )القراءات(.كتاب ُب القراءة  ٙٛٛٔ
 (ٖٖٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب القراءة )القراءات(. ٚٛٛٔ
 (ٖٗٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب القراءة )القراءات(. ٛٛٛٔ
 (ٖ٘ٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب القراءة )القراءات(. ٜٛٛٔ
 (ٖٙٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ )القراءات(.كتاب ُب القراءة  ٜٓٛٔ
 (ٖٚٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب القراءة )القراءات(. ٜٔٛٔ
 (ٖٛٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب القراءة )القراءات(. ٕٜٛٔ
كتاب ُب أسباب النزكؿ كما يتعلق بو كعدد  ٖٜٛٔ

 اآليات كغّب ذلك.
 (ٕٙأسباب النزكؿ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٖٕٗإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب إعراب القرآف. ٜٗٛٔ
كتاب ُب إعراب القرآف من سورة ىود إىل  ٜ٘ٛٔ

 سورة النازعات.
 (ٕ٘ٗإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٜٕٙرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب طريق ا٤بصحف. ٜٙٛٔ
 (ٕٛ٘ٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب طريق ا٤بصحف. ٜٚٛٔ
 (ٖٛ٘ٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب علم القراءة. ٜٛٛٔ
 (ٗٛ٘ٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب علم القراءة. ٜٜٛٔ
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 (٘ٛ٘ٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب علم القراءة. ٜٓٓٔ
 (ٖٓٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب قراءة أيب عمرك ابن العبلء. ٜٔٓٔ
 (ٗٓٙٔالقراءات) أبو بكر كتاب ُب قراءة ركاة عاصم. ٕٜٓٔ
 (ٜٖٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب مذاىب القراء السبعة. ٖٜٓٔ
كتاب فيو ذكر شيء من مشكبلت القرآف  ٜٗٓٔ

 العظيم.
 (ٕٛٔمشكل القرآف) ؟؟؟

كتاب فيو ٦برد قراءة أيب ا٢بسن علي بن  ٜ٘ٓٔ
 ٞبزة النحوم ا٤بعركؼ بالكسائي.

٧بمد بن أيب نصر 
 الكرماين

 (ٔٗٙٔالقراءات)

كتاب فيو مسائل سئل عنها ٧بمد بن  ٜٙٓٔ
ا٥بادم حوؿ قولو تعاىل: }أمل تر إىل الذم 

 حاج{.

ا٤برتضى ٧بمد بن حيٓب بن 
ا٢بسْب، ابو القاسم 
الزيدم الطاليب، )ت 

 ( ىٖٓٔ

 (ٕٕٖالتفسّب با٤بأثور)

كتاب ما انفرد بو كل قارئ من القراء  ٜٚٓٔ
 السبعة.

 (٘ٗٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٙٗٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ٦بتمع الثبلثة. ٜٛٓٔ
 (ٛٗٙٔالقراءات) ٧بمد بن إبراىيم ا٢بضرمي كتاب مفيد القراءة. ٜٜٓٔ
 (ٚٗٙٔالقراءات) أبو بكر ٧بمد ا٤بغريب كتاب مفيد ُب القراءات. ٜٓٔٔ
عفيف الدين عبد ا  كتاب يشتمل على القراءات السبع. ٜٔٔٔ

 الرداعي
 (ٕ٘ٙٔالقراءات)

كتاب يشتمل على قراءات العشرة أئمة  ٕٜٔٔ
 األمصار با٢بجاز كالشاـ كالعراؽ.

 (ٖ٘ٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٕ٘ٚرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كشف األسرار. ٖٜٔٔ
الشّبازم صدر الدين ابو  كشف األسرار ُب رسم مصاحف األمصار. ٜٗٔٔ

ا٣بطاب ٧بمد بن ٧بمود 
الشافعي، ا٤بتوَب ُب 

 ىػٙٚٚ

 (ٕٙٚرسم ا٤بصاحف)
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 (ٕٚٚرسم ا٤بصاحف) أٞبد بن عبد ا الربعي كشف الرمز. ٜ٘ٔٔ
كشف السر ا٤بصوف كالعلم ا٤بكنوف ُب شرح  ٜٙٔٔ

 خواص القرآف.
٧بمد بن أٞبد بن سعيد 

التميمي، )ت ٫بو 
 ىػ(ٜٖٓ

 (ٕٚٓخواص القرآف)

ا٢بسن بن علي ا٤بنبهي  ُب ضبط مرسـو اإلماـ. كشف الغماـ ٜٚٔٔ
 الشباين

 (ٕٛٚرسم ا٤بصاحف)

ابو عبد ا ٧بمد بن  كشف القناع ُب رسم األرباع. ٜٛٔٔ
٧بمد بن البيطار البكرم، 

 ىػ ٖٓٛا٤بتوَب ُب 

 (ٜٕٚرسم ا٤بصاحف)

الػخويي ٧بمد بن اٞبد بن  كشف ا٤بثاين عن متشابو ا٤بثاين. ٜٜٔٔ
ا شهاب خليل ابو عبد 

الدين الشافعي، )ت 
 ىػ(ٖٜٙ

(، ٜٚمتشابو القرآف)
 (ٜٛٔمشكل القرآف)

الغسوم ابو حسن بن  كشف ا٤بشكل. ٕٜٓٔ
 حسْب

 (ٜٓٔمشكل القرآف)

 (ٓٓٔمعاين القرآف) ابو البقاء السمرقندم كشف ا٤بلتبس من معاين كتاب ا. ٕٜٔٔ
٧بمد بن القاسم بن  كشف الوقف كاالبتداء. ٕٕٜٔ

ابن األنبارم  ٧بمد،
 ىػ(ٕٖٛ)ت

 (ٕٙ٘الوقف كاالبتداء)

ابو العبلء ادريس بن  كفاية الطبلب. ٖٕٜٔ
٧بمد بن اٞبد ا٤بنجرة، 

 ىػٖٚٔٔتوُب ُب سنة 

 (ٕٓٛرسم ا٤بصاحف)

 (ٛٙٙٔالقراءات) إدريس بن ٧بمد ا٤بنجرة كفاية الطبلب. ٕٜٗٔ
 (ٗٚٙٔالقراءات) عجبلف بن ٧بمد البقاعي كنز األمايل. ٕٜ٘ٔ
 (ٕٕٛرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كنز اللطائف. ٕٜٙٔ
 (ٖٕٛرسم ا٤بصاحف) حسْب بن عثماف القارئكنز اللطائف فيما حيتاج إليو تصحيح  ٕٜٚٔ
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 ا٤بصاحف.
كنز اللطائف فيما حيتاج إليو تصحيح  ٕٜٛٔ

 ا٤بصاحف.
 (ٕٗٛرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٜٚٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كنز ا٤بعاين. ٜٕٜٔ
٧بمد الصادؽ ا٥بندم،  كنوز ألطاؼ الربىاف ُب رموز أكقاؼ القرآف. ٖٜٓٔ

 ىػٜٕٓٔتوُب بعد سنة 
 (ٕ٘ٛرسم ا٤بصاحف)

اإلعجاز  ا٤بؤلف ٦بهوؿ كوامل ُب إعجاز القرآف. ٖٜٔٔ
 (ٕٓٔٔالبياين)

 (٘ٛٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كيفية القراءات با١بمع. ٕٖٜٔ
 (ٙٛٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ قراءة الفاٙبة.كيفية  ٖٖٜٔ
 (ٕٛ٘الوقف كاالبتداء) أٞبد بن عثماف البوزيدم المية ُب اختبلؼ القراء ُب الوقف كالوصل. ٖٜٗٔ
 (ٕٜٙٔالقراءات) عبد الرٞبن السوسي المية ُب القراءات. ٖٜ٘ٔ
 (ٖٜٙٔالقراءات) إبراىيم بن ٧بمد العمادم المية ُب القراءات. ٖٜٙٔ
 (ٜٗٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ المية ُب القراءات. ٖٜٚٔ
عمر بن عبد ا بن  المية ُب القراءات السبع. ٖٜٛٔ

 كيسعدكف
 (ٜ٘ٙٔالقراءات)

 (ٜٙٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ المية ُب القراءات العشر. ٜٖٜٔ
المية ُب القراءة ابن كثّب )بركاية قنبل  ٜٓٗٔ

 كالبزم(.
 (ٜٚٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

٧بمد بن أٞبد بن عبد  المية ُب مقرأ أيب عمرك ابن العبلء البصرم. ٜٔٗٔ
 الرٞبن

 (ٜٛٙٔالقراءات)

 (ٕٓٙالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ لواـز الوقف. ٕٜٗٔ
ا٤بعيِب ٧بمد بن ا٢بسْب،  لوامع الربىاف كقواطع البياف ُب معاين القرآف. ٖٜٗٔ

ابو الفضائل ا٤بعيلفي 
 ( ىٗٛ٘)٫بو

 (ٖٓٔمعاين القرآف)

 (ٜٗٚٔالقراءات) ٧بمد بن سعيد الفوٌب ِمْنَخلة األجزاء )منظومة(. ٜٗٗٔ
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ابن الوزير عز الدين ابو  مئتاف كست كثبلثوف آية ُب آيات األحكاـ. ٜ٘ٗٔ
عبد ا ٧بمد بن ابراىيم 

 ىػ ٓٗٛاليماين ت 

 (ٔٔٗأحكاـ القرآف)

اآليات من ٙبرير ما تيسر ٝبعو ُب بعض  ٜٙٗٔ
 الطرؽ كالركايات.

علي بن سليماف بن عبد 
ا ا٤بصرم ا٤بعركؼ 

 با٤بنصورم

 (ٖٔٚٔالقراءات)

 (ٗٛٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ما جاء ُب فضائل: )قل ىو ا أحد(. ٜٚٗٔ
 (ٕٔٙالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ما ال جيوز الوقف عليو ُب القرآف. ٜٛٗٔ
ا٤برزباين )ابو عبد ا  من القرآف ُب أمّب ا٤بؤمنْب. ما نزؿ ٜٜٗٔ

٧بمد بن عمراف بن 
موسى ا٣برساين البغدادم 

 ىػٖٗٛ(ت 

 (٘ٙأسباب النزكؿ)

 (ٕٖٕالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ مبحث الناسخ كا٤بنسوخ. ٜٓ٘ٔ
 (ٕٛٚٔالقراءات) أٞبد بن ٧بمد ا٢بجي مبْب ا٤بشهور كا٣بطأ ُب ا٤بسطور. ٜٔ٘ٔ
الكواشي اٞبد بن يوسف  متشابو القرآف. ٕٜ٘ٔ

بن ا٢بسن ابو العباس 
موفق الدين الشافعي، 

 ىػ(ٓٛٙ)ت

 (ٜٓمتشابو القرآف)

الكواشي اٞبد بن يوسف  متشابو القرآف. ٖٜ٘ٔ
بن ا٢بسن ابو العباس 
موفق الدين الشافعي، 

 ىػ(ٓٛٙ)ت

 (ٕٕٓمشكل القرآف)

مقاتل بن سليماف بن  متشابو القرآف. ٜٗ٘ٔ
بشّب أبو ا٢بسن البلخي، 

 ىػ(ٓ٘ٔ)ت

 (ٕٗٓمشكل القرآف)

(، ٕٕٔمتشابو القرآف)الدردير اٞبد بن ٧بمد بن  متشاهبات القرآف. ٜ٘٘ٔ
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اٞبد ابو الربكات ا٤بالكي 
 ىػ(ٕٔٓٔالعدكم، )ت

 (ٖٕٚمشكل القرآف)

 (ٖٓٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ متفق الدكاف. ٜٙ٘ٔ
 (ٖٔٚٔالقراءات) ٧بمد بن موسى الكتاين القراءة كالدراية.متقن الركاية ُب علـو  ٜٚ٘ٔ
ابو عبد الرٞبن ٧بمد بن  ٦باز القرآف. ٜٛ٘ٔ

زيد الواسطي )ت 
 ىػ(ٖٙٓ

اإلعجاز 
 (ٖٕٚٔالبياين)

٦بالس ابن ا١بوزم ُب ا٤بتشابو من اآليات  ٜٜ٘ٔ
 القرآنية.

ابن الػجوزم عبد الرٞبن 
بن ٧بمد ابو الفرج ٝباؿ 

البغدادم، الدين ا٢بنبلي 
 ىػ(ٜٚ٘)ت 

(، ٕٗٔمتشابو القرآف)
 (ٜٖٕمشكل القرآف)

 (ٖٚٚٔالقراءات) ٧بمد بن خليل القباقيب ٦بمع السركر كمطلع الشموس كالبدكر. ٜٓٙٔ
ابو ا٢بسن علي بن  ٦بموع البياف ُب شرح ألفاظ مورد الظمآف. ٜٔٙٔ

ا٢بسن الزرىوين الزكايل 
 ا٤بشهور بابن ايب العافية

 (ٕٜٕا٤بصاحف)رسم 

الزرىوين علي بن ابراىيم  ٦بموع البياف ُب شرح ألفاظ مورد الظمآف. ٕٜٙٔ
بن ا٢بسن الَبكايل ت 

 ىػ(ٕٚٓٔ)

 (ٖٜٕرسم ا٤بصاحف)

٦بموع أكلو تفسّب القرآف أك ما صح عن  ٖٜٙٔ
 الرسوؿ صلى ا عليو كسلم.

ا٢بجوم ٧بمد بن ا٢بسن 
بن العريب ا٤بالكي الثعاليب، 

 ىػ(ٖٙٚٔ)ت 

 (ٕ٘ٚالتفسّب با٤بأثور)

 (ٖٛٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٦بموع ُب القراءة )القراءات(. ٜٗٙٔ
 (ٜٖٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٦بموع ُب القراءة )قراءات(. ٜ٘ٙٔ
 (ٓٗٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٦بموع ُب القراءة )قراءات(. ٜٙٙٔ
 (ٔٗٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٦بموع ُب القراءة )قراءات(. ٜٚٙٔ
 (ٕٗٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٦بموع ُب القراءة )قراءات(. ٜٛٙٔ
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 (ٖٗٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٦بموع ُب القراءة )قراءات(. ٜٜٙٔ
 (ٗٗٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٦بموع ُب القراءة )قراءات(. ٜٓٚٔ
 (٘ٗٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٦بموع ُب القراءة )قراءات(. ٜٔٚٔ
 (ٙٗٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٦بموع ُب القراءة )قراءات(. ٕٜٚٔ
 (ٚٗٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٦بموع ُب القراءة )قراءات(. ٖٜٚٔ
 (ٛٗٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٦بموع ُب القراءة )قراءات(. ٜٗٚٔ
 (ٜٗٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٦بموع ُب القراءة )قراءات(. ٜ٘ٚٔ
 (ٓ٘ٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٦بموع ُب القراءة )قراءات(. ٜٙٚٔ
 (ٔ٘ٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٦بموع ُب القراءة )قراءات(. ٜٚٚٔ
 (ٕ٘ٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٦بموع ُب القراءة )قراءات(. ٜٛٚٔ
 (ٖ٘ٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٦بموع ُب القراءة )قراءات(. ٜٜٚٔ
 (ٗ٘ٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٦بموع ُب القراءة )قراءات(. ٜٓٛٔ
 (٘٘ٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٦بموع ُب القراءة )قراءات(. ٜٔٛٔ
 (ٙ٘ٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٦بموع ُب القراءة )قراءات(. ٕٜٛٔ
 (ٚ٘ٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٦بموع ُب القراءة )قراءات(. ٖٜٛٔ
 (ٛ٘ٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٦بموع ُب القراءة )قراءات(. ٜٗٛٔ
 (ٜ٘ٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٦بموع ُب القراءة )قراءات(. ٜ٘ٛٔ
 (ٓٙٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٦بموع ُب القراءة )قراءات(. ٜٙٛٔ
 (ٔٙٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٦بموع ُب القراءة )قراءات(. ٜٚٛٔ
٦بموع يشتمل على فضائل القرآف كالصبلة  ٜٛٛٔ

 كغّبمها.
 (٘ٛٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٖٙٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٦بموعة التقريب. ٜٜٛٔ
 (٘ٙٚٔالقراءات) علي بن ٧بمد السخاكم ٦بموعة القراءات. ٜٜٓٔ
ابن تيمية اٞبد بن عبد  ٦بموعة تفسّب شيخ اإلسبلـ ابن تيمية. ٜٜٔٔ

ا٢بليم بن عبد السبلـ ابو 
العباس تقي الدين شيخ 

 (ٕٙٚالتفسّب با٤بأثور)
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 ( ىػٕٛٚاالسبلـ، )ت 
 (ٖٕٔخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٦بموعة خواص القرآف الكرمي. ٕٜٜٔ
 (ٗٙٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٦بموعة شاطبية. ٖٜٜٔ
 (ٙٙٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٦بموعة مسائل ُب القراءات. ٜٜٗٔ
٨بتصر األمايل ُب شرح القصيدة العلوية ُب  ٜٜ٘ٔ

 القراءات السبع.
علي بن عثماف بن 

 القاصح
 (ٙٚٚٔالقراءات)

٨بتصر األناـ ُب الوقف على ا٥بمز ٢بمزة  ٜٜٙٔ
 كىشاـ.

 (ٕٕٙالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

حيٓب بن شرؼ بن مرم،  ٨بتصر اإليضاح ُب الوقف كاالبتداء. ٜٜٚٔ
 ىػ(ٙٚٙالنوكم )ت 

 (ٖٕٙالوقف كاالبتداء)

أبو ا٢بسن علي بن  ٨بتصر التعريف )منظومة(. ٜٜٛٔ
سليماف بن أٞبد 
 األنصارم القرطيب

 (ٓٛٚٔالقراءات)

 (ٖٛٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٨بتصر ا٢بجة. ٜٜٜٔ
٨بتصر الدر ا٤بصوف ُب علـو الكتاب  ٕٓٓٓ

 ا٤بكنوف.
عبد الرٞبن بن التواٌب 

عمر، )كاف حيان سنة 
 ىػ(ٕٚٔٔ

 (ٕٚ٘إعراب القرآف)

 (ٕٜٚٔالقراءات) ٧بمد أٞبد متويل ٨بتصر القراءة. ٕٔٓٓ
 (ٖٗٓرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٨بتصر ا٤بقنع. ٕٕٓٓ
 (ٖ٘ٓرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٨بتصر ا٤بقنع على الرائية. ٖٕٓٓ
 (ٖٖٕالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٨بتصر الناسخ كا٤بنسوخ . ٕٗٓٓ
٨بتصر الناسخ كا٤بنسوخ البن العريب ا٤بعافرم،  ٕ٘ٓٓ

 ىػ(. ٖٗ٘)ت:
الناسخ  ا٤بؤلف ٦بهوؿ

(، ٖٕ٘كا٤بنسوخ)
 (ٖٕٗالناسخ كا٤بنسوخ)

 (ٜٙٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٨بتصر النشر ُب القراءات العشر. ٕٙٓٓ
 (ٜٚٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٨بتصر النشر ُب القراءات العشر. ٕٚٓٓ
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 (ٜٛٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٨بتصر ا٥بديّة ُب قراءة قالوف كالدكرم. ٕٛٓٓ
اختصره ا١بعربم )ت  ٨بتصر أسباب النزكؿ للواحدم. ٜٕٓٓ

 ىػ(ٕٖٚ
 (ٚٙأسباب النزكؿ)

أبو شامة عبد الرٞبن بن  ٨بتصر إبراز ا٤بعاين من حرز األماين. ٕٓٔٓ
 إ٠باعيل

 (ٗٚٚٔالقراءات)

 (ٛٚٚٔالقراءات) ٧بمد بن أٞبد العبلؼ ٨بتصر ٕبر ا٤بعاين ككنز السبع ا٤بثاين للعوُب. ٕٔٔٓ
٨بتصر تلخيص ما رسم ُب ا٤بصحف  ٕٕٔٓ

 الشريف.
 (ٜٜٕرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

أٞبد بن ا٢بسن بن  ٨بتصر فضائل القرآف كخواصو. ٖٕٔٓ
يوسف، ابن عرضوف، 

 ىػ(ٕٜٜ)ت 

 (ٕٚٔالقرآف)خواص 

أٞبد بن ا٢بسن بن  ٨بتصر فضائل القرآف كخواصو. ٕٗٔٓ
يوسف، ابن عرضوف، 

 ىػ(ٕٜٜ)ت 

 (ٚٛٔفضائل القرآف)

 (ٕٛ٘إعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٨بتصر ُب إعراب بعض سور القرآف. ٕ٘ٔٓ
 (ٕٓٙإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٨بتصر ُب إعراب سورة الفاٙبة. ٕٙٔٓ
عدد آم القرآف الكرمي كاالختبلؼ ٨بتصر ُب  ٕٚٔٓ

 فيو كعدد كلماتو كحركفو.
 (ٔٙعد اآلم) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

البوصّبل ابو القاسم ىبة  ٨بتصر ُب علم الناسخ كا٤بنسوخ. ٕٛٔٓ
ا بن علي بن ثابت 
االنصارم ا٣بزرجي، 

 ىػ(ٜٛ٘)ت

 (ٖٕٙالناسخ كا٤بنسوخ)

 (ٛٛٚٔالقراءات) عتيق ا ا٢باج ٨بتصر ُب قراءة قالوف. ٜٕٔٓ
 (ٜٓٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٨بتصر ُب مذاىب القراء السبعة. ٕٕٓٓ
 (ٜٔٚٔالقراءات) موسى بن عبد العزيز ٨بتصر ُب نظم الشاطبية. ٕٕٔٓ
 (ٜٕ٘إعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ٨بتصر فيو إعراب ثبلثْب سورة من القرآف  ٕٕٕٓ
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 الكرمي.
قاسم بن قطلوبغا بن عبد  القرآف. ٨بتصر كتاب التحفة ُب غريب ٖٕٕٓ

ا، أبو العدؿ زين الدين 
 ىػ(ٜٚٛالسودين، )ت

 (ٜٕٓغريب القرآف)

٨بتصر كتاب: جامع خواص أسرار القرآف  ٕٕٗٓ
 كالذخّبة ا٤بعدة لنوائب الزماف.

ابن ا١بوزم ٝباؿ الدين 
ابو الفرج بن علي بن 

٧بمد القرشي، 
 ىػ(ٜٚ٘)ت

 (ٕٛٔخواص القرآف)

عثماف بن سعيد بن  ٨بتصر مرسـو ا٤بصحف. ٕٕ٘ٓ
عثماف بن سعيد بن عمر 

األموم موالىم القرطيب 
 ىػٗٗٗالداين، توُب سنة 

 (ٖٖٓرسم ا٤بصاحف)

 (ٜ٘ٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٨بتصر من شرح أيب القاسم النويرم. ٕٕٙٓ
الشيباين ٧بمد بن ا٢بسن  ٨بتصر هنج البياف عن كشف معاين القرآف. ٕٕٚٓ

 ( ىٓٗٙبعد  )ت
 (ٖٔٔمعاين القرآف)

 (ٜٜٚٔالقراءات) حافظ نصّب الدين ٧بمد ٨بطوط ُب القراءات. ٕٕٛٓ
 (ٓٓٛٔالقراءات) ٧بمد بن علي الزشكي ٨بطوط ُب القراءات. ٜٕٕٓ
 (ٔٓٛٔالقراءات) ٧بمد بن أٞبد بن سيار ٨بطوط ُب القراءات. ٖٕٓٓ
 (ٕٓٛٔالقراءات) يوسف بن علي ا٥بذيل ٨بطوط ُب القراءات. ٖٕٔٓ
 (ٖٓٛٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٨بطوط ُب القراءات. ٕٖٕٓ
٨بطوطات قددية كأصلية للمصحف الشريف  ٖٖٕٓ

. 
نصر الدين ٧بمد صاحل 

 فرفور
مقاالت عن 

 (ٖٕٙا٤بصاحف)
أبو عمرك عثماف بن  مذاىب القراء السبعة. ٖٕٗٓ

 سعيد الداين
 (ٜٓٛٔالقراءات)

ا٢بسْب السبط ا٢بسْب بن  مرآة العارفْب. ٖٕ٘ٓ
علي بن ايب طالب ابو 

 (ٕٔٛالتفسّب با٤بأثور)
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عبد ا ا٥بامشي، )ت 
 ػ( ىٔٙ

ابو عمرك بن العبلء زباف  مرسـو ا٤بصحف. ٖٕٙٓ
بن العبلء بن عمار 

التميمي ا٤بازين البصرم، 
 ىػ ٗ٘ٔا٤بتوَب ُب 

 (ٜٖٓرسم ا٤بصاحف)

بن سعيد بن عثماف  مرسـو خطوط مصاحف أىل األمصار. ٖٕٚٓ
عثماف بن سعيد بن عمر 

األموم موالىم القرطيب 
 ىػٗٗٗالداين، توُب سنة 

 (ٖٛٓرسم ا٤بصاحف)

 (ٖٙعد اآلم) ا٤بؤلف ٦بهوؿ مرشد الطبلب ُب عد أم الكتاب. ٖٕٛٓ
 (٘ٔٛٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ مرشد الطلب ُب علم التقريب. ٜٖٕٓ
ا بن ٧بمد ا٤بعركؼ  عبد مرشد الطلبة ُب القراءات العشرة. ٕٓٗٓ

 بيوسف زاده
 (ٖٔٛٔالقراءات)

عبد العزيز بن علي بن  مرشد القارئ إىل ٙبقيق معامل ا٤بقارئ. ٕٔٗٓ
 طحاف

 (ٙٔٛٔالقراءات)

٧بمد بن ٧بمد بن ٧بمد  مسائل ُب القراءات. ٕٕٗٓ
 بن ا١بزرم

 (ٕٔٛٔالقراءات)

عبد ا بن ٧بمد ا٤بعركؼ  مسائل ُب القراءات. ٖٕٗٓ
 بيوسف زاده

 (ٕٕٛٔالقراءات)

 (ٕٗٛٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ مسائل ُب مذىب ٞبزة. ٕٗٗٓ
 (ٕ٘ٛٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ مسائل ٨بتلفة ُب القراءات. ٕ٘ٗٓ
ابن برم عبد ا بن برم  مسائل منثورة ُب التفسّب كالعربية كا٤بعاين. ٕٙٗٓ

بن عبد ا١ببار، ابو ٧بمد 
الشافعي ا٤بصرم ) 

 ( ىٕٛ٘

 (ٛٓٔمعاين القرآف)
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 (ٕٗٙالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ مسائل كقف ٞبزة كىشاـ على ا٥بمزة. ٕٚٗٓ
تقي الدين أبو العباس  مسألة ُب ٝبع القراءات السبع. ٕٛٗٓ

أٞبد بن عبد ا٢بليم ابن 
 تيمية ا٢براين

 (ٖٕٛٔالقراءات)

ابن قتيبة عبد ا بن  مشكل القرآف كا٢بديث. ٜٕٗٓ
مسلم بن قتيبة ابو ٧بمد 

 ىػ(ٕٙٚالدينورم، )ت 

 (ٕ٘ٙمشكل القرآف)

 (ٕٗٚإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ مشكل إعراب القرآف. ٕٓ٘ٓ
 مكي بن أيب طالب مشكل غريب القرآف. ٕٔ٘ٓ

القيسي األندلسي 
 ىػ( ٖٚٗ)ت

 (ٕ٘ٔغريب القرآف)

أبو ٧بمد عبد ا بن  مشكبلت الشاطيب. ٕٕ٘ٓ
األماسي أٞبد بن يوسف 

ا٢بنفي ا٤بعركؼ بيوسف 
 زاده

 (ٜٕٛٔالقراءات)

الكرامي سعيد بن  مشكبلت القرآف. ٖٕ٘ٓ
سليماف ابو عثماف 

ا٤بالكي السمبليل، )ت 
 ىػ( ٕٛٛ

 (ٕٔٚمشكل القرآف)

التوقاٌب ٧بمد بن كحيد،  مشكبلت القرآف. ٕٗ٘ٓ
 ىػ(ٙٙٙ)ت بعد 

 (ٕٕٚمشكل القرآف)

بن ايب بكر  الرازم ٧بمد مشكبلت القرآف. ٕ٘٘ٓ
بن عبد القادر الرازم، 

 ىػ(ٙٙٙ)ت بعد 

 (ٖٕٚمشكل القرآف)

ابو داكد السجستاين  مشكبلت القرآف. ٕٙ٘ٓ
سليماف بن اشعث بن 

 (ٕٗٚمشكل القرآف)
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اسحاؽ، ابو داكد ا٢بنبلي 
 ىػ(ٕ٘ٚاالزدم، )ت 

 (ٖٓٛٔالقراءات) أٞبد بن السماح مشكبلت ُب القراءات. ٕٚ٘ٓ
 (ٖٛٔرسم ا٤بصاحف) مل يذكر كاتبو ** مصحف عثماف. ٕٛ٘ٓ
 (ٖٗٛٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ مطلب قراءة القرآف. ٜٕ٘ٓ
العلي ابادم ٧بمد بن  مطلع ا٤بعاين كمنبع ا٤بباين. ٕٓٙٓ

عثماف بن ٧بمد، حساـ 
الدين ا٢بنفي السمرقندم 

 ( ىٕٛٙ)كاف حيان 

 (٘ٔٔمعاين القرآف)

 (٘ٗٛٔالقراءات) الشاطبيةالقاسم بن فّبة  مطلوب القراء. ٕٔٙٓ
ابن دمور ٧بمد بن دمور  معاين القرآف. ٕٕٙٓ

بن مصطفى، ابو عبد ا 
ضياء الدين ا٢بنفي 

 ( ىٜٕٚالعثماين )ت 

 (ٔ٘ٔمعاين القرآف)

ا٤بربد ٧بمد بن يزيد بن  معاين القرآف = الكتاب التاـ. ٖٕٙٓ
عبد االكرب، ابو العباس 

 ( ىٕٙٛاالزدم ) 

 (ٖ٘ٔالقرآف)معاين 

السجاد علي بن عبد ا  معاين ألفاظ القرآف الكرمي. ٕٗٙٓ
بن عباس، ابو ٧بمد 

 ىػ(ٛٔٔالتابعي، )ت 

 (ٕٚٔغريب القرآف)

ابن عبد الرضا مهذب  معاين تفسّب القرآف. ٕ٘ٙٓ
الدين اٞبد بن عبد الرضا 

 ( ى٘ٛٓٔ)كاف حيان 

 (ٙٔٔمعاين القرآف)

مرتب على  معجم لبعض مفردات القرآف ٕٙٙٓ
 حركؼ ا٥بجاء.

 (ٖٕٕغريب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٜٕٕغريب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿمعجم لبعض مفردات القرآف مرتب على  ٕٚٙٓ
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 حركؼ ا٥بجاء.
 (ٜٕٔإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ معرب ُب إعراب القرآف. ٕٛٙٓ
مقاالت عن  ٧بمد مركاف ٝبيل مراد معرض ا٤بصاحف ا٤بخطوطة ُب الكويت . ٜٕٙٓ

 (ٜٕٗا٤بصاحف)
 (ٔٙٛٔالقراءات) مسعود بن ٧بمد ٝبوع معرفة الذكر ُب الطرؽ العشر. ٕٓٚٓ
 (٘ٙٛٔالقراءات) ٧بمد بن أٞبد الذىيب معرفة ا٤بشهور. ٕٔٚٓ
 (ٖٕٚالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ معرفة أحواؿ أمر الناسخ كا٤بنسوخ. ٕٕٚٓ
 (ٕٙٛٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ معرفة علم القراءات السبع. ٖٕٚٓ
٧بمد عارؼ بن إبراىيم  مغِب القراء ُب شرح ٨بتار اإلقراء. ٕٗٚٓ

القسطنطيِب ا٤بعركؼ 
 ٕبفظي

 (ٖٚٛٔالقراءات)

اإلعجاز  ا٤بؤلف ٦بهوؿ مفاتيح اإلعجاز. ٕ٘ٚٓ
 (ٖٓٚٔالبياين)

 (٘ٚٛٔالقراءات) عثماف بن ٧بمد ا٥بركم مفاتيح الرموز ُب شرح مقاليد ا٢بركؼ. ٕٙٚٓ
المعي الربكسوم ٧بمود  مفتاح النجاة ُب خواص السور كاآليات. ٕٚٚٓ

بن عثماف الربكسوم، 
 ىػٖٜٛا٤بتوَب سنة 

 (ٕٕٙخواص القرآف)

 (ٕٛٓفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ مفتاح النجاح. ٕٛٚٓ
مفتحة الطرائق كاألبواب ُب إعراب سورة  ٜٕٚٓ

 الفاٙبة.
 (ٕٙٚالقرآف)إعراب  ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٜٚٛٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ مفٍب القراء. ٕٓٛٓ
 (ٖٛٛٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ مفردات القراءات السبع. ٕٔٛٓ
٧بمد بن أٞبد بن  مفردات القراءات السبع من الشاطبية. ٕٕٛٓ

 يضحاف
 (ٗٛٛٔالقراءات)

 (ٖٕٚغريب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ مفردات القرآف. ٖٕٛٓ
 (ٛٛٛٔالقراءات)عبد البارم بن عبد الرٞبن  مفردات يعقوب. ٕٗٛٓ
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 الصعيدم
 (ٜٜٛٔالقراءات) جعفر بن مكي ا٤بوصلي مفردة الكسائي. ٕ٘ٛٓ
 (ٜٛٛٔالقراءات) ٧بمد بن عمر العمادم مفردة أيب عمرك. ٕٙٛٓ
 (ٜٓٛٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ مفردة أيب عمرك. ٕٚٛٓ
 (ٕٜٛٔالقراءات) العمادم٧بمد بن عمر  مفردة ٞبزة. ٕٛٛٓ
 (ٖٜٛٔالقراءات) جعفر بن مكي ا٤بوصلي مفردة ٞبزة. ٜٕٛٓ
 (ٜٗٛٔالقراءات) ٧بمد بن عمر العمادم مفردة عاصم. ٜٕٓٓ
 (ٜ٘ٛٔالقراءات) ٧بمد بن عمر العمادم مفردة عبد ا بن عامر. ٜٕٔٓ
 (ٜٙٛٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ مفردة على قراءة أيب عمرك. ٕٜٕٓ
 (ٜٚٛٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ مفردة ُب قراءة اإلماـ عاصم. ٖٜٕٓ
 (ٜٓٓٔالقراءات) جعفر بن مكي ا٤بوصلي مفردة مذىب اإلماـ عاصم. ٜٕٗٓ
أبو عمرك عثماف بن  مفردة يعقوب. ٜٕ٘ٓ

 سعيد الداين
 (ٕٜٓٔالقراءات)

 (ٖٜٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ مفردة يعقوب ا٢بضرمي. ٜٕٙٓ
 (ٜٚٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ُب القراءة.مفيد  ٜٕٚٓ
مقالة األئمة األعبلـ ُب ٙبقيق ا٥بمز ٢بمزة  ٜٕٛٓ

 كىشاـ.
 (ٜٔٔٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

أٞبد بن عبد ا٤بنعم  مقدمة الدمنهورم ُب قراءة اإلماـ عاصم. ٜٜٕٓ
 الدمنهورم

 (ٜٜٔٔالقراءات)

مقدمة الشيخ ا٤بيهي ُب قراءة عاصم من  ٕٓٓٔ
 طريق الشاطبية.

 (ٕٜٔٔالقراءات) علي بن عمر ا٤بيهي

مقدمة الشيخ شحاتو ُب قراءة اإلماـ عبد ا  ٕٔٓٔ
 بن كثّب.

 (ٕٜٓٔالقراءات) شحاتو بن حسن

مقدمة الطنطاكم ُب ركاية حفص عن عاصم  ٕٕٓٔ
 من طريق الشاطبية.

إبراىيم بن ٧بمد 
 الطنطاكم

 (ٕٕٜٔالقراءات)

 (ٜ٘ٔٔالقراءات)٧بمد بن حسْب ا٤بنّب مقدمة تشتمل على ركاية حفص عن عاصم  ٖٕٓٔ
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 السمنودم الكوُب.
 (ٜٙٔٔالقراءات) عبد ا١بواد ا٤بيداين مقدمة حفص. ٕٗٓٔ
 (ٜٚٔٔالقراءات) علي بن عمر ا٤بيهي مقدمة حفص. ٕ٘ٓٔ
مقدمة حفص فيما خالف أبا عمرك بن  ٕٙٓٔ

 العبلء.
 (ٜٛٔٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

كماؿ بن سليماف  مقدمة ُب اجتماعيات القراء السبعة. ٕٚٓٔ
 ا٢بريرم

 (ٖٕٜٔالقراءات)

مقدمة ُب بياف الصحيح ا٤بقركء بو من طريق  ٕٛٓٔ
 ا٢برز لئلماـ ٞبزة عند الوقف.

ابو عبد ا الدمياطي 
 الشافعي

 (ٕٙٙالوقف كاالبتداء)

من طريق  مقدمة ُب بياف الصحيح ا٤بقركء بو ٜٕٓٔ
 ا٢برز لئلماـ ٞبزة عند الوقف على ا٥بمز.

أبو عبد ا ٧بمد 
الدمياطي ا٤بشهور بأيب 

 السعود أيب النور

 (ٕٜ٘ٔالقراءات)

مقدمة ُب بياف أصوؿ رسم ا٤بصحف اإلماـ  ٕٓٔٔ
 )مصحف عثماف بن عفاف(.

 (ٕٖٔرسم ا٤بصاحف) ٧بمد بن ٧بمد األصبهاين

رئ القرآف مقدمة ُب تبيْب ا٤بآخذ لقا ٕٔٔٔ
 بالقراءات.

 (ٕٜٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

الكليب ٧بمد بن اٞبد بن  مقدمة ُب تفسّب معاين اللغات. ٕٕٔٔ
٧بمد، ابن جزم الكليب، 

 ىػ(ٔٗٚ)ت 

 (ٕٗٗغريب القرآف)

 (ٕٕٖرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ مقدمة ُب رسم ا٤بصاحف. ٖٕٔٔ
 (ٖٕٖا٤بصاحف) رسم ا٤بؤلف ٦بهوؿ مقدمة ُب علم الرسم. ٕٗٔٔ
 (ٕٜٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ مقدمة ُب فضائل سورة القدر. ٕ٘ٔٔ
 (ٖٜٓٔالقراءات) فائد بن مبارؾ األبيارم مقدمة ُب قراءة حفص. ٕٙٔٔ
 (ٖٜٔٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ مقدمة ُب قراءة حفص. ٕٚٔٔ
 (ٕٖٜٔالقراءات) ٧بمد بدكم الشرنببليل مقدمة ُب قراءة عاصم. ٕٛٔٔ
 (ٖٖٜٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿمقدمة ُب قراءة عاصم براكيٍب أيب بكر  ٜٕٔٔ
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 كحفص.
مقدمة ُب مذاىب القراء األربعة الزائدة على  ٕٕٓٔ

 العشرة.
أبو العزائم سلطاف بن 

أٞبد بن إ٠باعيل ا٤بصرم 
 ا٤بعركؼ با٤بزاحي

 (ٕٜٛٔالقراءات)

 (ٕٚٙالوقف كاالبتداء) اٞبد الرشيدم ا٥بمز. مقدمة ُب كقف ٞبزة كىشاـ على ٕٕٔٔ
مقدمة مقدمة ُب قراءة أيب عمرك من ركايٍب  ٕٕٕٔ

 الدكرم كالسوسي.
 (ٖٜٗٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٜٖٜٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ مقصورة ُب علـو القرآف. ٖٕٕٔ
مبلحظات عن مواضع القرآف الكرمي الٍب إذا  ٕٕٗٔ

 كقف عليها القارئ كفر.
 (ٜٕٙالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

إبراىيم بن ٧بمد بن عبد  ملخص ركاية حفص. ٕٕ٘ٔ
 الوىاب

 (ٖٜ٘ٔالقراءات)

اإلعجاز  ا٤بؤلف ٦بهوؿ ملخص ُب ببلغة أُسلوب القرآف. ٕٕٙٔ
 (ٖ٘ٛٔالبياين)

أبو ا٢بسن علي بن عبد  ملخص من الواُب ٗبا ُب التيسّب كالكاُب. ٕٕٚٔ
 ا الشاذيل

 (ٜٗ٘ٔالقراءات)

من ا٤بخطوط إىل ا٤بطبوع : تاريخ ا٤بصحف  ٕٕٛٔ
 الشريف بتونس.

٧بمد الصادؽ عبد 
 اللطيف

مقاالت عن 
 (ٖٛٓا٤بصاحف)

 (ٜٜٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منافع القرآف. ٜٕٕٔ
 (ٜٕٕخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منافع القرآف العظيم. ٖٕٓٔ
عبد الرٞبن بن يوسف بن  منافع القرآف الكرمي. ٖٕٔٔ

أٞبد األصفوين )ت 
 ىػ(ٓ٘ٚ

 (ٕٓٓفضائل القرآف)

 (ٕٔٓفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منافع القرآف الكرمي. ٕٖٕٔ
جعفر بن ٧بمد بن علي،  منافع القرآف ُب ا٤بناـ. ٖٖٕٔ

جعفر الصادؽ )ت 
 (ٕٕٓفضائل القرآف)
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 ىػ(ٛٗٔ
 (ٖٕٓفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منافع القرآف ُب ا٤بناـ. ٖٕٗٔ
 (ٜٚٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منافع القرآف. يليو قائمة بأ٠باء ا ا٢بسُب. ٖٕ٘ٔ
 (ٜٙٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منافع بعض سور القرآف. ٖٕٙٔ
مسعود بن ٧بمد بن علي  مناىج رسم القرآف ُب شرح مورد الظمآف. ٖٕٚٔ

ٝبوع، توُب ُب سنة 
 ىػٜٔٔٔ

 (ٕٖٙا٤بصاحف)رسم 

مناىل الركية ُب شرح الدرة ا٤بضية ُب  ٖٕٛٔ
 القراءات الثبلثة ا٤برضية.

 (ٜٜ٘ٔالقراءات) ٧بمد بن أٞبد مفضل

 (ٜٔٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منتخب الشاطيب. ٜٖٕٔ
منتخبات من كتب القراءات ُب االستعاذة  ٕٓٗٔ

 كالبسملة كسور القرآف.
 (ٜٓٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٕٜٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منتهى األماين. ٕٔٗٔ
منحة ا٤بناف ُب قراءة حفص ا٤بفضل  ٕٕٗٔ

 باالتقاف.
 (ٜٓٚٔالقراءات) مصطفى بن أٞبد ا٢بنفي

 (ٜٛٙٔالقراءات) أٞبد بن ٧بمد البناء منحة رب العرش فيما يركل عن كرش. ٖٕٗٔ
عبد الرٞبن عبد ا٣بالق  منحة كاجب الوجود ُب قراءة عاصم. ٕٗٗٔ

 ا٤بنوُب
 (ٜٔٚٔالقراءات)

 (ٕٖٚرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومات ُب رسم القرآف. ٕ٘ٗٔ
منظومة ا٢باج ُب بياف ما اختلف فيو راكيا  ٕٙٗٔ

 نافع.
 (ٜٚٚٔالقراءات) ٧بمد بن أٞبد بن زايد

عبد الواحد بن ا٢بسْب  منظومة الرجراجي. ٕٚٗٔ
 الرجراجي

 (ٜٕٖرسم ا٤بصاحف)

أبو ا٢بسن علي بن عبد  منظومة الشيخ ا٢بصرم. ٕٛٗٔ
الغِب القّبكاين الضرير 

 ا٤بقرئ ا٤بعركؼ با٢بصرم

 (ٜٜٚٔالقراءات)
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منظومة ا٤بتويل فيما خالف فيو كرش حفصان  ٜٕٗٔ
 من طريق ا٢برز.

 (ٖٕٓٓالقراءات) ٧بمد بن أٞبد ا٤بتويل

 (ٜٙٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة تشتمل على ضوابط ُب القراءات. ٕٓ٘ٔ
منظومة ُب اختبلؼ القراء السبعة ُب التقدمي  ٕٔ٘ٔ

 كالتأخّب.
 (ٜٓٛٔالقراءات) إدريس بن ٧بمد ا٤بنجرة

منظومة ُب اختبلؼ القراء ُب الوقف  ٕٕ٘ٔ
 كالوصل.

 (ٕٕٚالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٜٜٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة ُب ا٣ببلؼ ُب الوقف كالوصل. ٖٕ٘ٔ
 (ٕٖٖرسم ا٤بصاحف) ٧بمد بن صاحل منظومة ُب الرسم. ٕٗ٘ٔ
 (ٖٖٚرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة ُب الرسم. ٕ٘٘ٔ
 (ٖٖٛرسم ا٤بصاحف) أٞبد بن صاحل ابن صاحل منظومة ُب الرسم. ٕٙ٘ٔ
 (ٖٓٗرسم ا٤بصاحف) ٧بمد البيبلـ منظومة ُب الرسم. ٕٚ٘ٔ
 (ٖٜٜٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الرمز على ركاية عيسى قالوف.منظومة ُب  ٕٛ٘ٔ
 (ٜٜٗٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة ُب الرمز على قراءة عبد ا بن كثّب. ٜٕ٘ٔ
منظومة ُب الزكائد على مذىب اإلماـ أيب  ٕٓٙٔ

 عمرك البصرم.
عبد العزيز بن أٞبد 

 الديريِب
 (ٜٜٛٔالقراءات)

عبد الرٞبن بن ٧بمد  القراءات.منظومة ُب  ٕٔٙٔ
 الزدكٌب

 (ٕٔٓٓالقراءات)

 (ٕٕٓٓالقراءات) إدريس بن ٧بمد الشريف منظومة ُب القراءات. ٕٕٙٔ
علي بن سليماف  منظومة ُب القراءات. ٖٕٙٔ

 األنصارم
 (ٖٕٓٓالقراءات)

 (ٕٗٓٓالقراءات) ٧بمد بن ٧بمد ا١بزرم منظومة ُب القراءات. ٕٗٙٔ
 (ٕ٘ٓٓالقراءات) إدريس بن عثماف ا٢بسِب القراءات.منظومة ُب  ٕ٘ٙٔ
 (ٕٙٓٓالقراءات) أٞبد بن أٞبد الطييب منظومة ُب القراءات. ٕٙٙٔ
عبد الرٞبن بن أيب القاسم  منظومة ُب القراءات السبع. ٕٚٙٔ

 بن أيب القاضي
 (ٕٚٓٓالقراءات)
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 (ٕٛٓٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة ُب القراءة أك القراءات. ٕٛٙٔ
 (ٜٕٓٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة ُب القراءة أك القراءات. ٜٕٙٔ
 (ٕٓٔٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة ُب القراءة أك القراءات. ٕٓٚٔ
 (ٕٔٔٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة ُب القراءة أك القراءات. ٕٔٚٔ
٦بهوؿا٤بؤلف  منظومة ُب القراءة أك القراءات. ٕٕٚٔ  (ٕٕٔٓالقراءات) 
 (ٖٕٔٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة ُب القراءة أك القراءات. ٖٕٚٔ
 (ٕٗٔٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة ُب القراءة أك القراءات. ٕٗٚٔ
أبو العبلء إدريس بن  منظومة ُب الوصل كالوقف للقراء السبعة. ٕ٘ٚٔ

٧بمد بن أٞبد ا٢بسِب 
 ا٤بعركؼ با٤بنجرة

 (ٕٕٗٓالقراءات)

 (ٕٕ٘ٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة ُب الوقف بالرـك كاإلمشاـ كالسكوف. ٕٙٚٔ
 (ٖٕٚالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة ُب الوقف كالوصل. ٕٚٚٔ
٧بمد بن عبد السبلـ بن  منظومة ُب أحكاـ ا٥بمزة عند الوقف. ٕٛٚٔ

٧بمد الفاسي 
 ىػ(ٕٗٔٔ)ت

 (ٕٔٚكاالبتداء)الوقف 

أبو الوكيل ميموف بن  منظومة ُب أسئلة كأجوبة ُب القراءات. ٜٕٚٔ
مساعد ا٤بصمودم 

 ا٤بعركؼ ٗبيموف الفخار

 (ٕٜٛٔالقراءات)

أبو زيد عبد الرٞبن بن أيب  .منظومة ُب أسانيد القراء السبعة إىل النيب ٕٓٛٔ
القاسم ا٤بكناسي ا٤بعركؼ 

 بابن القاضي

 (ٜٔٛٔالقراءات)

البيلوين ٧بمد بن فتح ا  منظومة ُب أ٠باء الفاٙبة كتفسّبىا كإعراهبا. ٕٔٛٔ
بن ٧بمود ابو ا٥بدل 

االنصارم، )ت 
 ىػ(ٙٛٓٔ

 (ٜٕٚإعراب القرآف)

 (ٖٜٛٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة ُب أقساـ ا٤بد للقراء السبعة. ٕٕٛٔ
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 (ٜٗٛٔالقراءات) ٧بمد البصرم منظومة ُب إمالة أيب عمرك البصرم. ٖٕٛٔ
٧بمد بن إبراىيم  منظومة ُب بياف الصاد ا٤بشبو بالسْب. ٕٗٛٔ

 الدنفاسي
 (ٜٙٛٔالقراءات)

 (ٜ٘ٛٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة ُب بياف رجاؿ طرؽ الثمانية. ٕ٘ٛٔ
أبو عبد ا ٧بمد بن  منظومة ُب ٚبفيف ا٥بمزة ٢بمة كىشاـ. ٕٙٛٔ

ا٤ببارؾ السجلماسي 
 الفاسي

 (ٜٚٛٔالقراءات)

 (ٜٛٛٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة ُب تذييل حرز األماين ككجو التهاين. ٕٚٛٔ
منظومة ُب حكم الوقوؼ ككصلو كُب رسم  ٕٛٛٔ

 الثبلثة.
ابو العبلء ادريس بن 

٧بمد بن اٞبد ا٤بنجرة، 
 ىػٖٚٔٔتوُب ُب سنة 

 (ٖٖٙرسم ا٤بصاحف)

 (ٖٕٔخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الكرمي.منظومة ُب خواص سور القرآف  ٜٕٛٔ
منظومة ُب ذكر ا٤بقدـ عند االختبلؼ للقراء  ٜٕٓٔ

 السبعة.
 (ٕٜٜٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

منظومة ُب ذكر ما كاف على كزف فعلى  ٜٕٔٔ
 للبصرم.

 (ٜٜٔٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٕٖٗرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة ُب رسم القرآف. ٕٜٕٔ
٧بمد بن إبراىيم  منظومة ُب رسم القرآف. ٖٜٕٔ

 الدنفاسي
 (ٖٖٗرسم ا٤بصاحف)

ابو عبد ا ٧بمد بن  منظومة ُب رسم القرآف. ٜٕٗٔ
٧بمد بن ابراىيم االموم 

الشريشي، ا٤بتوَب ُب 
 ىػ ٛٔٚ

 (ٖ٘ٗرسم ا٤بصاحف)

أٞبد بن كىباف بن أفضل  منظومة ُب ركاية اإلماـ حيٓب. ٜٕ٘ٔ
 الزماف

 (ٜٜٙٔالقراءات)

 (ٜٜ٘ٔالقراءات) ٧بمد الشافعي ا٤بقدسيمنظومة ُب ركاية أيب عمرك من طريقي أيب  ٜٕٙٔ
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 عمر الدكرم كأيب شعيب السوسي.
 (ٜٜٚٔالقراءات) ٧بمد بن أٞبد ا٤بتويل منظومة ُب ركاية قالوف. ٜٕٚٔ
٧بمد بن إبراىيم  منظومة ُب ظاءات القرآف. ٜٕٛٔ

 الدنفاسي
 (ٜٜٜٔالقراءات)

 (ٕٓٓٓالقراءات) صاحل ا٤بلطي السجلماسي منظومة ُب علم القراءات. ٜٜٕٔ
 (ٕ٘ٔٓالقراءات) علي ا٢بسِب منظومة ُب قراءة البصرم. ٕٕٓٓ
 (ٕٛٔٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة ُب قراءة القرآف. ٕٕٔٓ
 (ٕٙٔٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة ُب قراءة ٞبزة. ٕٕٕٓ
 (ٕٚٔٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة ُب قراءة قالوف. ٖٕٕٓ
 (ٜٕٔٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة ُب قراءة نافع ا٤بدين. ٕٕٗٓ
 (ٕٕٓٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة ُب قراءة كرش. ٕٕ٘ٓ
 (ٜٕٙالقرآف)إعراب  ٧بمد بن أٞبد البهوٌب منظومة ُب مأخذ السمْب ُب إعراب القرآف. ٕٕٙٓ
ٕٕٓٚ .  (ٕٙٚالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة ُب معرفة الوقف البلـز
 (ٕٕٕٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة ُب معرفة الياء الزائدة من الثابتة. ٕٕٛٓ
أبو عمرك عثماف بن  منظومة ُب كقف ٞبزة كىشاـ. ٜٕٕٓ

 سعيد بن عثماف الداين
 (ٕٕٙٓالقراءات)

٧بمد بن ٧بمد بن علي،  ُب كقف ٞبزة كىشاـ على ا٥بمز. منظومة ٕٕٓٔ
 ابن غازم

 (ٕٚٚالوقف كاالبتداء)

منظومة فيما خالف ُب ابن كثّب نافعان ُب  ٕٕٔٔ
 الوقف.

 (ٕٕٔٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٕ٘ٚالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة فيما يتعلق الوقف عليو ُب القرآف. ٕٕٕٔ
فيمن لو التقدـ عند اختبلؼ منظومة  ٖٕٕٔ

 الوجهْب.
أبو العبلء إدريس بن 

٧بمد بن أٞبد ا٢بسِب 
 ا٤بعركؼ با٤بنجرة

 (ٖٕٕٓالقراءات)

 (ٕٕٚٓالقراءات) أٞبد بن ٧بمد البناء منظومة قالوف. ٕٕٗٔ
 (ٕٕٛٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة المية ُب القراءات. ٕٕ٘ٔ
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ركاية كرش منظومة كشرحها ُب قراءة نافع  ٕٕٙٔ
 كقالوف.

 (ٖٕٗٓالقراءات) نصر الوزاف

 (ٖٕ٘ٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة كفوائد ُب القراءات. ٕٕٚٔ
الصغراٌب يوسف بن ٧بمد  منقوؿ التفاسّب ٕٕٛٔ

 ىػ(ٕٓٓٔاالصم )ت 
 (ٖٛٓالتفسّب با٤بأثور)

 (ٖٕٛٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منهاج القارم. ٜٕٕٔ
 (ٖٛٗرسم ا٤بصاحف) الطاىر حافظ رسم القرآف. منهل العطشاف ُب ٕٕٕٓ
 (ٕٗ٘ٓالقراءات) ٧بمد بن حسْب منّب ُب القراءات. ٕٕٕٔ
موارد الربرة على الفوايد ا٤بعتربة ُب القراءات  ٕٕٕٕ

 الزايدة على العشرة.
 (ٕٓٙٓالقراءات) ٧بمد بن أٞبد ا٤بتويل

عثماف بن سعيد بن  مواضع الوقف ُب القرآف الكرمي. ٖٕٕٕ
عثماف، ا٤بقرئ أبو عمرك 

 الداين

 (ٕٓٛالوقف كاالبتداء)

 (ٕٔٛالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ مواضع الوقف ُب القرآف الكرمي. ٕٕٕٗ
مواىب ا٤بناف ُب الكبلـ على أكائل سورة  ٕٕٕ٘

 الدخاف كفضائل ليلة النصف من شعباف.
٧بمد بن أٞبد بن علي 

 ىػ(ٜٔٛالغيطي )ت 
 (ٖٜٔفضائل القرآف)

 (ٕٔٛٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ نُبذ منقولة من تقريب النشر ُب ختم القرآف. ٕٕٕٙ
 (ٕٕٕٔالقراءات) بن ىامن نُقلة تتعلق با١بيم الشدية كا٣بفيفة. ٕٕٕٚ
ابن البارزم شرؼ الدين  ناسخ القرآف كمنسوخو. ٕٕٕٛ

ابو القاسم ىبة ا بن 
عبد الرحيم بن ابراىيم، 

 ىػ(ٖٛٚ)ت 

 (ٜٖٕكا٤بنسوخ)الناسخ 

ابن شهاب على بن  ناسخ القرآف كمنسوخو. ٜٕٕٕ
شهاب الدين حسن بن 

 ٧ٚٛٙبمد ا٥بمذاين، )ت
 ىػ(

 (ٕٔٗالناسخ كا٤بنسوخ)
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نبذة ا٤بخلبلٌب فيما ركاه كرش ُب موضعي  ٖٕٕٓ
 .﴾ۈئ﴿

رضواف بن ٧بمد 
 ا٤بخلبلٌب

 (ٖٕٛٓالقراءات)

للقراء نبذة ُب معرفة ما يتعلق بأكجو التكبّب  ٖٕٕٔ
 السبعة من طريق الشاطبية.

 (ٕٕٛٓالقراءات) سلطاف بن ناصر ا١ببورم

 (ٕٗٛٓالقراءات) ا٢بسْب بن زيد نبذة من ٨بتصر النشر ُب القراءات العشر. ٕٖٕٕ
٧بمد غوث : ٧بمد غوث  نثر ا٤برجاف ُب رسم نظم القرآف. ٖٖٕٕ

شرؼ ا٤بلك بن نصّب 
الدين ٧بمد، ا٤بتوَب ُب 

 ىػ ٜٖٕٔ

 (ٖٖ٘ا٤بصاحف)رسم 

نزىة الطبلب فيما يتعلق بالبسملة من  ٖٕٕٗ
 اإلعراب.

 (ٖٚٓإعراب القرآف) يوسف الصفٍب

عبد األحد بن ٧بمد  نزىة العامل ُب قراءة عاصم. ٖٕٕ٘
 ا٢براين

 (ٜٕٛٓالقراءات)

الواحدم ابو ا٢بسن علي  نزىة العقوؿ ُب أسباب النزكؿ. ٖٕٕٙ
بن اٞبد بن ٧بمد 
 ىػ(ٙٛٗالنيسابورم ) ت 

 (ٔٚأسباب النزكؿ)

 (ٕٗٗالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ نسخ بعض آيات من القرآف . ٖٕٕٚ
نسخة خطية نادرة من القرآف الكرمي ُب  ٖٕٕٛ

 مكتبة غوتا .
مقاالت عن  عبد ا الفياض

 (ٖٛٔا٤بصاحف)
 (ٜٜٕٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ نسخة ُب عامل القراءة. ٜٖٕٕ
 (ٕٔٓٔالقراءات) أٞبد بن ٧بمد القسطبلين ُب القراءات العشر.نشر النشر  ٕٕٓٗ
 (ٕٕٓٔالقراءات) حسن بن علي بن خاطر نص ُب القراءات. ٕٕٔٗ
 (ٖٙ٘رسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ نصوص القرآف. ٕٕٕٗ
 (ٖ٘٘رسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ نصوص ُب ضبط القرآف. ٖٕٕٗ
 (ٕ٘ٔٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ نظم ا٤بستطاب ٢بكم القراءة. ٕٕٗٗ
 (ٖٛ٘رسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ نظم تقيد رسم ابن العبلء. ٕٕ٘ٗ
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 (ٖٕٛخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ نظم خواص القرآف. ٕٕٙٗ
ابن ا٢بمصي عمر بن  نظم غريب القرآف. ٕٕٚٗ

موسى بن ا٢بسن، سراج 
الدين الشافعي، 

 ىػ(ٔٙٛ)ت

 (ٕٗ٘غريب القرآف)

 (ٜٖ٘رسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الرسم. نظم ُب ٕٕٛٗ
 (ٕٚٓٔالقراءات) عبد العزيز الزناٌب نظم ُب القراءات. ٜٕٕٗ
 (ٕٛٓٔالقراءات) أٞبد بن عثماف البوزيدم نظم ُب القراءات. ٕٕٓ٘
حسنْب بن عبد ا بن  نظم ُب القراءات. ٕٕٔ٘

 عبد القادر
 (ٜٕٓٔالقراءات)

 (ٕٓٔٔالقراءات) مبارؾ الغبلين ٧بمد بن نظم ُب القراءات. ٕٕٕ٘
 (ٕٔٔٔالقراءات) علي بن ناصر ا٤بنيعي نظم ُب القراءات. ٖٕٕ٘
 (ٕٕٔٔالقراءات) ٧بمد بن ا٤بقدـ ا٤بنيعي نظم ُب القراءات. ٕٕٗ٘
 (ٖٕٛالوقف كاالبتداء) عبد ا القيس نظم ُب أحكاـ الوقف كاالبتداء. ٕٕ٘٘
 (ٖٓٙرسم ا٤بصاحف) ٧بمد بن عليعلي بن  نظم ُب رسم القرآف. ٕٕٙ٘
٧بمد بن ٧بمد الشريشي  نظم ُب رسم القرآف ككقفو. ٕٕٚ٘

 ا٣براز
 (ٕٖٙرسم ا٤بصاحف)

 (ٖٔٙرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ نظم ُب رسم القراف )دكف عنواف( ٕٕٛ٘
 (ٖٕٔٔالقراءات) ٧بمد بن أٞبد بن غازم نظم قراءة نافع. ٜٕٕ٘
البهيَّة ُب بياف أسرار نفائس ا١بواىر ا٢بساف  ٕٕٓٙ

 معاين اآليات القرآنية.
ا٣بطيب ا٢بسن بن 

ابراىيم بن حسن 
 ( ىٕ٘ٙٔا١بماعي )ت 

 (٘ٚٔمعاين القرآف)

عثماف بن عمر بن أيب  نفائس ا٥بمزة ُب كقف ىشاـ كٞبزة. ٕٕٔٙ
 ىػ(ٛٗٛبكر الناشرم )ت

 (ٕٗٛالوقف كاالبتداء)

 (ٕٕٔٔالقراءات) بن عمر ا١بمبلين أٞبد نفيس األثاث ُب القراءات الثبلث. ٕٕٕٙ
 (ٖٖٙرسم ا٤بصاحف)ابو عمرك الداين عثماف  نقط ا٤بصاحف. ٖٕٕٙ
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بن سعيد بن عثماف 
 ىػٗٗٗاالموم، ا٤بتوَب ُب 

 (ٖٕٕٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ نقوؿ ُب القراءات. ٕٕٗٙ
 (ٕٕٗٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ نقوؿ ُب القراءات. ٕٕ٘ٙ
 (ٕٕ٘ٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ القراءات.نقوؿ ُب  ٕٕٙٙ
فتح ا بن عبد القادر  نقوالت كفوائد ُب القراءات. ٕٕٚٙ

 ا٤بوصلي
 (ٕٕٚٔالقراءات)

أبو حياف ٧بمد بن  نكت األمايل شرح عقد الآليل. ٕٕٛٙ
 يوسف النحوم

 (ٖٕٓٔالقراءات)

هناية األماين ُب تلخيص الفتح الرباين ُب  ٜٕٕٙ
 من طريق حرز األماين.القراءات السبع 

أبو عياشة ٧بمد بن ٧بمد 
 البيومي

 (ٖٕٔٔالقراءات)

٧بمد بن ٧بمود بن حسن  هناية قراءة تزكية حافظ القرآف. ٕٕٓٚ
 بن سليماف

 (ٖٖٕٔالقراءات)

 (ٖٕٗٔالقراءات) عمر بن إبراىيم ا١بعربم هنج الدماثة ُب القراءات الثبلثة. ٕٕٔٚ
مقاالت عن  جليل العطية مصحف ٖبط ) ابن البواب (  ٕٕٕٚ

 (ٜٕٖا٤بصاحف)
نور األنوار ُب فهم بعض معاين كتاب ا  ٖٕٕٚ

 العزيز الغفار.
الشبيِب علي بن شليب، 

الشافعي ا٤بصرم )ت بعد 
 ( ىٜ٘ٔٔ

 (ٓٛٔمعاين القرآف)

نور اإلعبلـ بانفراد األربعة األعبلـ )ُب  ٕٕٗٚ
 الذين خالفوا العشرة(.مذاىب القراء األربعة 

مصطفى بن عبد الرٞبن 
 األزمّبم

 (ٖٕٚٔالقراءات)

 (ٕٕٗٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ نور النور ُب قراءة عاصم ا٤بشهور. ٕٕ٘ٚ
نيل النجاح كالفبلح ُب علم ما بو القرآف  ٕٕٙٚ

 الح.
سليماف بن ٧بمد بن عبد 

ا، ا٤بوىل سليماف 
سلطاف ا٤بغرب )ت 

 ىػ(ٖٕٛٔ

 اإلعجاز
 (ٔٙ٘ٔالبياين)
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 (ٕٔ٘ٔالقراءات) ٧بمد بن ٧بمد الطباخ ىبة ا٤بناف ُب مشكبلت أكجو القرآف. ٕٕٚٚ
 (ٖ٘ٙرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ىجاءات القرآف. ٕٕٛٚ
٧بمد بن ٧بمد بن ٧بمد  ىداية القراء ا٤بهرة ُب الطرؽ العشرة. ٜٕٕٚ

 ا١بزرم
 (ٕٚ٘ٔالقراءات)

أكاخر الكبلـ ٩با ىداية الكفاية عل ضبط  ٕٕٓٛ
صح بالركاية كضبط عليو أىل الصبلح 

 كالوالية.

٧بمد بن إبراىيم بن عبد 
ا الولتيٍب، توُب ُب سنة 

 ىػٜٙٚ

 (ٜٖٙرسم ا٤بصاحف)

ىداية ا٤برتاب كغاية ا٢بفاظ كالطبلب ُب  ٕٕٔٛ
 تبيْب متشابو الكتاب.

علم الدين السخاكم علي 
بن ٧بمد بن عبد الصمد 

لدين أبو ا٢بسن علم ا
 ىػ(ٖٗٙالشافعي، )ت 

 (ٚٗٔمتشابو القرآف)

 (ٕٕ٘ٔالقراءات) عثماف بن عمر الناشرم ىداية إىل ٙبقيق الركاية. ٕٕٕٛ
 (ٜٕ٘ٔالقراءات) إماـ القارئ ىدية الربرة لتكميل العشرة. ٖٕٕٛ
ٕٕٛٗ . ٧بمد بن خليل بن عمر  كاضحة ا٤ببهـو ُب علم غّب ا٤برسـو

 األربلي
 (ٖٔٚرسم ا٤بصاحف)

 (ٖٓٔإعراب القرآف) أٞبد بن علي ا٤بقرئ كجوه إعراب القرآف. ٕٕ٘ٛ
إبراىيم بن عمر بن  كصف االىتداء ُب الوقف كاالبتداء. ٕٕٙٛ

إبراىيم الربعي ا١بعربم، 
 ىػ( ٕٖٚ)ت

 (ٕٙٛالوقف كاالبتداء)

االسفراييِب عصاـ الدين  كصل الكلمة بأعاريب البسملة. ٕٕٚٛ
ابراىيم بن ٧بمد بن عرب 

 ىػ(ٜ٘ٗشاه، )ت 

 (ٖٔٔإعراب القرآف)

٧بمد بن إبراىيم بن عبد  كقف القرآف. ٕٕٛٛ
 ىػ(ٜٙٚا الولتيٍب، )ت 

 (ٜٕٗالوقف كاالبتداء)

٧بمد بن ٧بمد بن خليفة  كقف القرآف. ٜٕٕٛ
 أبو سعيد

 (ٜٕ٘الوقف كاالبتداء)
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 (ٜٕٙالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كقف القرآف. ٜٕٕٓ
 (ٜٕٚالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ القرآف.كقف  ٜٕٕٔ
 (ٖٙٓالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كقف ٞبزة على ا٥بمزة. ٕٜٕٕ
برىاف الدين إبراىيم بن  كقف ٞبزة كىشاـ. ٖٜٕٕ

 عمر بن إبراىيم ا١بعربم
 (ٜٕٛالوقف كاالبتداء)

 (ٜٜٕالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كقف ٞبزة كىشاـ. ٜٕٕٗ
 (ٖٓٓالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كقف ٞبزة كىشاـ. ٜٕٕ٘
 (ٖٔٓالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كقف ٞبزة كىشاـ. ٜٕٕٙ
 (ٕٖٓالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كقف ٞبزة كىشاـ. ٜٕٕٚ
 (ٖٖٓالوقف كاالبتداء) ابو السعود ابو النور كقف ٞبزة كىشاـ على ا٥بمز. ٜٕٕٛ
 (ٖٚٓالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ على ا٥بمز. كقف ٞبزة كىشاـ ٜٜٕٕ
 (ٖٗٓالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كقف ٞبزة كىشاـ على ا٥بمزة. ٖٕٓٓ
 (ٖ٘ٓالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كقف ٞبزة كىشاـ على ا٥بمزة. ٖٕٔٓ
 (ٖٛٓالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كقوؼ القرآف. ٕٖٕٓ
 (ٜٖٓالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الكرمي.كقوؼ القرآف  ٖٖٕٓ
 (ٖٔٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كقوؼ القرآف كقراءاتو. ٖٕٗٓ
٧بمد بن عيسى  كقوؼ النيب صلى ا عليو كسلم ُب القرآف. ٖٕ٘ٓ

األندلسي، ا٤بعركؼ 
 ىػ(ٓٓٗبا٤بغريب )ت

 (ٕٖٔالوقف كاالبتداء)
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 (ٕٔأحكاـ القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ آيات األحكاـ. ٔ

آيات البعث ك ا٢بشر ُب القرآف الكرمي:  ٕ
 دراسة فنية.

 (ٚاإلعجاز البياين) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

آيات البعث كا٢بشر ُب القرآف الكرمي: دراسة  ٖ
 فنية.

 (ٕٛا٤بوضوعي)التفسّب  ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٛٗالتفسّب ا٤بوضوعي) ا٤بؤلف ٦بهوؿ آيات الشفاء. ٗ
 (ٖخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ آيات الشفاء. ٘
 (ٜٕالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ اتباع اإلنصاؼ لقراءة األئمة السبعة. ٙ
 (ٖٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ اختبلؼ القراء. ٚ
 (ٖٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ اختبلفات القراء ُب سورة اإلخبلص. ٛ

ٜ 
اختبلفات كاقعة بْب الراكيْب أيب بكر 

 كحفص.
 (ٖٛٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٕٛٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ اصطبلحات ُب طرؽ اإلماـ نافع. ٓٔ
 (٘٘ٔأحكاـ القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ االنتقاد لآليات ا٤بعتربة ُب ا١بهاد. ٔٔ
 (ٛمشكل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ األسئلة الركمية.األجوبة السنية على  ٕٔ

ٖٔ 
األحرؼ الٍب أدغمها أبو عمرك كما ركاه 

 السوسي بركاية البصرم.
 (ٜٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٚٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ األسرار ا٤بودعة ُب بعض سور القرآف الكرمي. ٗٔ
٦بهوؿا٤بؤلف  األشباه كالنظائر ُب مفردات القرآف. ٘ٔ  (ٗاألشباه كالنظائر) 
 (ٗمعاين القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ األلفاظ القرآنية ا٤بختلفة ا٤بعاين. ٙٔ
 (ٗأمثاؿ القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ األمثاؿ السائرة ُب القرآف. ٚٔ

األمنوذج القومي ُب تفسّب غريب القرآف  ٛٔ
 العظيم.

 (ٓٔغريب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٖٖٕالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ األئمة األخيار.اإلظهار ُب طرؽ  ٜٔ
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 (ٕ٘ٙاإلعجاز البياين)  ا٤بؤلف ٦بهوؿ اإلعجاز ُب ببلغة اإلجياز. ٕٓ
 (ٕ٘ٗالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ اإلعبلـ ُب قراءات اإلعبلـ. ٕٔ
 (ٜٖٔإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ اإلفصاح ُب إعراب الفاٙبة. ٕٕ

الفاٙبة ككتاب اإلفصاح ُب إعراب سورة  ٖٕ
 الكافية.

 (ٖٛٔإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٓٚٔأحكاـ القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ اإليضاح عن أحكاـ القرآف. ٕٗ
 (ٖٗٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الباب الثالث ُب ىجاء ا٤بصحف. ٕ٘
 (ٖٙٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ البارع ُب شرح اإلماـ نافع. ٕٙ
 (ٜٗٗاإلعجاز البياين) ا٤بؤلف ٦بهوؿ دراسة ٝبالية. البديع ُب سورة مرمي: ٕٚ

ٕٛ 
الربكات الٍب تنجز عن تبلكة بعض سور 

 القرآف.
 (ٜٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

البنية النحوية كا٤بفرداتية كداللتها الببلغية ُب  ٜٕ
 سورة األنعاـ: دراسة كصفية ٙبليلية.

 (ٙٙ٘اإلعجاز البياين) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

ٖٓ 
البهجة ا٤برضية ُب بياف كجوه ا١بمع ُب 

 ا٥بمزات القرآنية.
 (ٖٖٙالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

ٖٔ 
التجريد من القراءة )من قراءة أيب عمرك ابن 

 العبلء(.
 (ٖٛٚالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

ٖٕ 
الَبجيح كالتوفيق بْب نصوص القرآف )ُب 

 ا٤بتشابو(.
 (ٕ٘متشابو القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

الَبجيح كالتوفيق بْب نصوص القرآف )ُب  ٖٖ
 ا٤بتشابو(.

 (ٓٙمشكل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٖٚأسباب النزكؿ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ التفسّب ا٤بسمى بأسباب النزكؿ. ٖٗ
 (ٕٔ٘القراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ التنوير ا٤بزيد على الشاطبية. ٖ٘

ا١بوىر ا٤بكنوف ُب أكجو الوقف اآلخر  ٖٙ
 العارض للسكوف.

 (ٕ٘الوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٖٙٙالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ا٢بواشي ا٤بفيدة على التتمة الفريدة. ٖٚ
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 (ٓٗٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الدر النظيم ُب منافع آيات القرآف العظيم. ٖٛ
 (ٜٛٙالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الدرة الفاخرة ُب القراءات ا٤بتواترة. ٜٖ

ٗٓ 
ا٢بساف ُب اختصار كتاب التبياف ُب الدرر 

 شرح مورد الظمآف.
 (ٖٔٔرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٕ٘عد اآلم) ا٤بؤلف ٦بهوؿ العد ا٤بعترب من أكجو السور. ٔٗ
 (ٙٔٔغريب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الغريب ا٤بشكل ُب الذكر ا٤بفصل. ٕٗ
 (ٕٕٚالقرآف)إعراب  ا٤بؤلف ٦بهوؿ الفاٙبة كالطارؽ كالناس. ٖٗ
 (ٖٖفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الفضائل ا١بامعة ُب أسرار الفاٙبة. ٗٗ

الفواتح ا٥بجائية كإعجاز القرآف ُب ضوء  ٘ٗ
 الدراسات اللغوية ا٢بديثة

اإلعجاز  ا٤بؤلف ٦بهوؿ
 (ٚٔٔٔالبياين)

 (ٜٕالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الفواصل كالوقف كاالبتداء. ٙٗ
 (ٖٔٗٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ُب بياف القراءة العشر.الفيوض  ٚٗ
 (ٖٚٗٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ القبس من القراءة. ٛٗ
 (ٕٖ٘ٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ القراء السبعة. ٜٗ
 (ٖٖ٘ٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ القراء السبعة ٩بن أخذكا. ٓ٘
 (ٖٓٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ القراءات التسع. ٔ٘
 (ٖٗٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ القراءات السبع. ٕ٘
 (ٜٖٗٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ القرآف الكرمي مضبوطان على القراءات. ٖ٘

٘ٗ 
القرآف إعجاز كبياف األئمة ا٤بفسرين: 

 الشوكاين.-ا١ببللْب-ابن كثّب-القرطيب
اإلعجاز  ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٙٗٔٔالبياين)
 (ٛ٘٘ٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ نافع. القوؿ النافع ُب قراءة اإلماـ ٘٘
 (ٜٕٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ا٤بتصوفة ُب علم القراءة. ٙ٘

٘ٚ 
ايط ُب إعراب القرآف على تفسّب البحر 

 ايط.
 (ٕٙ٘إعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٖ٘الوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ا٤بدلل ُب علم الوقف. ٛ٘
 (ٖٚالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿا٤بسعف ا٤بعْب ُب الوقف كاالبتداء كعد آم  ٜ٘
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 الكتاب.
 (ٖٗٛٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ا٤بصباح البلمع ُب قراءة اإلماـ نافع. ٓٙ
 (ٖ٘ٔرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ا٤بصباح ُب حذؼ القرآف. ٔٙ
 (ٜٗٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ا٤بفرد ُب ذكر قراءة أيب عمرك ابن العبلء. ٕٙ
 (ٜٕٜٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ا٤بقدمة ُب القراءات. ٖٙ
 (ٜٙٗٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ا٤بكرر ُب القراءات. ٗٙ

ٙ٘ 
ا٤بنظومة ا٤بقدسية ُب القراءات الثبلث الزائدة 

 على العشر.
 (ٖٕٔٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٕٛ٘ٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ القراء.ا٤بهذب ُب ا٥بجاء من ذيل شفاء  ٙٙ
 (ٜٖٗرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ا٤بهذب ُب رسم ا٤بصحف العثماين. ٚٙ
 (ٜٕالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الناسخ كا٤بنسوخ. ٛٙ
 (ٖٓالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الناسخ كا٤بنسوخ. ٜٙ
 (ٕٖكا٤بنسوخ)الناسخ  ا٤بؤلف ٦بهوؿ الناسخ كا٤بنسوخ. ٓٚ
 (ٓٓٔالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الناسخ كا٤بنسوخ. ٔٚ
 (ٕٓٔالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الناسخ كا٤بنسوخ. ٕٚ
 (ٖٓٔالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الناسخ كا٤بنسوخ. ٖٚ
 (ٗٓٔالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الناسخ كا٤بنسوخ. ٗٚ
 (٘ٓٔالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الناسخ كا٤بنسوخ. ٘ٚ
 (ٚٓٔالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الناسخ كا٤بنسوخ. ٙٚ
 (ٛٓٔالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الناسخ كا٤بنسوخ. ٚٚ
 (ٜٖٔالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الناسخ كا٤بنسوخ. ٛٚ
 (ٕٛالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الناسخ كا٤بنسوخ . ٜٚ
 (ٖٖالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الناسخ كا٤بنسوخ . ٓٛ
 (٘ٔٔالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الناسخ كا٤بنسوخ . ٔٛ
 (ٚٔٔالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الناسخ كا٤بنسوخ . ٕٛ
 (ٛٔٔالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الناسخ كا٤بنسوخ . ٖٛ
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 (ٜٔٔالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الناسخ كا٤بنسوخ . ٗٛ
 (ٖٚٔالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الناسخ كا٤بنسوخ . ٘ٛ
 (ٖٔالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الناسخ كا٤بنسوخ . )ألحد علماء الشيعة(. ٙٛ
 (ٕٜالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الناسخ كا٤بنسوخ ُب القرآف . ٚٛ
 (ٖٗٔالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الناسخ كا٤بنسوخ ُب القرآف . ٛٛ

ٜٛ 
الناسخ كا٤بنسوخ ُب القرآف )معو تفسّب 

 الوجيز للواحدم( .
 (ٜ٘الناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٙٗٔالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الناسخ كا٤بنسوخ لدل الشيوخ . ٜٓ
 (ٜٗكا٤بنسوخ)الناسخ  ا٤بؤلف ٦بهوؿ الناسخ كا٤بنسوخ مع الدرة السنية . ٜٔ
 (ٜٔالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الناسخ كا٤بنسوخ من القرآف . ٕٜ
 (ٖٜالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الناسخ كا٤بنسوخ من القرآف الكرمي. ٖٜ
 (ٕ٘ٛٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ النتيجة على طريق ا٤بسحة. ٜٗ

ٜ٘ 
النكت ا٤بفيدة ُب شرح أصوؿ القصيدة 

 ٕبرز األماين ككجو التهاين.ا٤بوسومة 
 (ٜٕٕٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٖٕٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ النور األزىرم ُب ا١بمع األكرب. ٜٙ
 (ٖٙٙرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ا٥بجاء. ٜٚ
 (ٛٗاألشباه كالنظائر) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الوجوه كالنظائر ُب القرآف الكرمي. ٜٛ
 (ٚٗالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الوقف. ٜٜ
 (ٛٗالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الوقف. ٓٓٔ
 (ٛ٘الوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الوقف البلـز ُب سورة البقرة. ٔٓٔ
 (ٜ٘الوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الوقف اـر ُب تبلكة القرآف الكرمي ٕٓٔ
 (ٖٙكاالبتداء)الوقف  ا٤بؤلف ٦بهوؿ الوقف ُب قراءة القرآف. ٖٓٔ
 (ٙٙالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الوقف كاآليات. ٗٓٔ
 (ٚٙالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الوقف كاآليات. ٘ٓٔ
 (ٜٗالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الوقف كاالبتداء. ٙٓٔ
 (ٜ٘الوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الوقف كاالبتداء. ٚٓٔ
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 (ٜٙالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الوقف كاالبتداء. ٛٓٔ
 (ٜٓٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الوقوؼ. ٜٓٔ
 (ٖٔٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الوقوؼ على "كبل" ك"بلى". ٓٔٔ
 (ٖٛٚرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الياءات الزكائد الٍب ُب القرآف الكرمي. ٔٔٔ
 (ٖٕٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ القرآف.الياقوت اليماف ا٤بستخرج من فضائل  ٕٔٔ

ٖٔٔ 
انتخاب الدر النظيم ُب خواص آيات القرآف 

 الكرمي.
 (ٖٔخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٕٙٚالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ انفرادات حفص ُب القراءة. ٗٔٔ
 (ٚالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ﴾.ۈئإٔباث تتعلق ٗبسألة ﴿  ٘ٔٔ
 (ٕٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ بيتان(. ٖٔالفاٙبة ) أبيات الفاٙبة ُب سر ٙٔٔ
 (ٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ أبيات الوقف على "بلى" ُب القرآف. ٚٔٔ

ٔٔٛ 
أبيات ُب فضل الفاٙبة كبعض اآليات 

 ا٤بتفرقة.
 (ٔٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

ٜٔٔ 
أبيات مشركحة من الشاطبية )حرز األماين 

 للشاطيب(.
 (ٕٚالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٛٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ أجوبة كفوائد ُب القراءات. ٕٓٔ
 (ٖفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ أحاديث ُب فضل القرآف. ٕٔٔ
 (ٗٔأحكاـ القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ أحكاـ القرآف. ٕٕٔ
 (ٕٙأحكاـ القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ أحكاـ القرآف على مذىب مالك. ٖٕٔ
 (ٛٓٔأحكاـ القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ أحكاـ قرآنية كأحاديث كأقواؿ كحكم. ٕٗٔ
 (ٜخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ أدعية كخواص اآليات. ٕ٘ٔ
 (ٖٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ أدلة فضائل القرآف الكرمي. ٕٙٔ
 (ٚفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ أربعوف حديثان ُب فضائل القرآف. ٕٚٔ
 (ٛفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ حديثان ُب فضائل القرآف الكرمي.أربعوف  ٕٛٔ
 (ٛ٘ٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ أرجوة ُب الرد على ألغاز ابن ا١بزرم. ٜٕٔ
 (ٕالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ أرجوزة الناسخ كا٤بنسوخ . ٖٓٔ
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ٖٔٔ 
أرجوزة ُب ا٤بسائل الزائدة ُب )حرز األماين( 

على )التيسّب( أليب ىػ، ٜٓ٘للشاطيب ت
 ىػ.ٗٗٗعمرك الداين ت

 (ٖٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٓٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ أرجوزة ُب الوقف على "بلى" ك"كبل". ٕٖٔ
 (ٔٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ أرجوزة ُب الوقف ُب القرآف الكرمي. ٖٖٔ
٦بهوؿا٤بؤلف  أرجوزة ُب الوقف كالقصر كا٤بد. ٖٗٔ  (ٕٔالوقف كاالبتداء) 

أرجوزة ُب أحكاـ الوقف على ا٥بمز ٢بمزة  ٖ٘ٔ
 كىشاـ.

 (ٛالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٚٔرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ أرجوزة ُب رسم األعداد. ٖٙٔ
 (ٛٔرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ أرجوزة ُب رسم تاء ا٤بصحف. ٖٚٔ
 (ٓٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كرسم ا٢برؼ.أرجوزة ُب علم القراءات  ٖٛٔ
 (ٓٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ أرجوزة ُب فضائل القرآف. ٜٖٔ
 (ٜفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ أرجوزة ُب فضائل قراءة القرآف. ٓٗٔ
 (ٔٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ أرجوزة ُب قراءة ا٤بكي. ٔٗٔ

ٕٔٗ 
ُب  أرجوزة فيما أغفلو صاحب مورد الظمآف

 رسم القرآف.
 (٘ٔرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٕٔرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ أرجوزة فيما رسم من ا٥بمز. ٖٗٔ
 (ٛٛٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ أسئلة قراءات. ٗٗٔ
 (ٕٙرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ أسئلة كأجوبة ُب الرسم كالضبط كالقراءات. ٘ٗٔ
 (ٕأسباب النزكؿ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ القرآف ا٢بكيم.أسامي الذين نزؿ فيهم  ٙٗٔ
 (ٙأسباب النزكؿ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ أسباب النزكؿ. ٚٗٔ
 (ٕٔأسباب النزكؿ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ أسباب النزكؿ. ٛٗٔ
 (ٕٗأسباب النزكؿ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ أسباب النزكؿ كالناسخ كا٤بنسوخ. ٜٗٔ
 (ٖالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ أسباب النزكؿ كالناسخ كا٤بنسوخ. ٓ٘ٔ

ٔ٘ٔ 
أسباب النزكؿ كما يتعلق بو كعدد اآليات.. 

 كغّب ذلك.
 (ٔعد اآلم) ا٤بؤلف ٦بهوؿ
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 (ٙٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ أسرار الفاٙبة )مع ترٝبتو إىل ا٤ببلكية(. ٕ٘ٔ
 (ٙٗٔاإلعجاز البياين) ا٤بؤلف ٦بهوؿ أسرار الفواتح. ٖ٘ٔ
٦بهوؿا٤بؤلف  أسرار الفواتح. ٗ٘ٔ  (ٕٛمناسبات القرآف) 
 (ٕٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ أصوؿ القراءات. ٘٘ٔ
 (ٕٕٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ أصوؿ قراءة ابن كثّب. ٙ٘ٔ
 (٘ٔأمثاؿ القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ أمثاؿ القرآف . ٚ٘ٔ

ٔ٘ٛ 

لعل مؤلفو ٧بمد بن  ** أكضح الربىاف ُب مشكبلت القرآف.
النيسابورم،  ايب ا٢بسن

ىػ(/ اك لعلو ٖ٘٘ )ت
 بياف ا٢بق النيسابورم

 (ٖ٘مشكل القرآف)

 (ٛٔٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ أكقاؼ جربيل. ٜ٘ٔ
 (ٜٜٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ إسناد ُب القراءات العشر. ٓٙٔ
 (ٕٗٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ إشارات القراء على رمز الشاطبية. ٔٙٔ

ٕٔٙ 
األنبياء كذكر إعجاز القرآف كذكر قصص 

السور ككلماتو كحركفو كفضائل كل سورة 
 على حدة.

 (ٜٖ٘اإلعجاز البياين) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

ٖٔٙ 
إعجاز القرآف كذكر قصص األنبياء كذكر 
السور ككلماتو كحركفو كفضائل كل سورة 

 على حدة.

 (ٗٚمناسبات القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٓٗٔاإلعجاز العلمي) ا٤بؤلف ٦بهوؿ إعجازات علمية قرآنية. ٗٙٔ
 (ٜإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ إعراب آيات قرآنية. ٘ٙٔ
 (ٓٔإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ إعراب آيات من القرآف ٙٙٔ
 (ٔٔإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ إعراب آيات من القرآف الكرمي. ٚٙٔ
 (ٗٔالقرآف)إعراب  ا٤بؤلف ٦بهوؿ إعراب االستعاذة كإعراب الفاٙبة. ٛٙٔ
 (ٕٕإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ إعراب البسملة. ٜٙٔ
 (ٖٕإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ إعراب البسملة. ٓٚٔ
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 (ٕ٘إعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ إعراب التعوذ كالفاٙبة. ٔٚٔ
 (ٜٕإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ إعراب ا١بزء األخّب )جزء عمَّ(. ٕٚٔ
 (ٕ٘إعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ إعراب الفاٙبة. ٖٚٔ
 (ٖ٘إعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ إعراب الفاٙبة. ٗٚٔ
 (ٚ٘إعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ إعراب الفاٙبة الشريفة. ٘ٚٔ
 (ٖٚإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ إعراب القرآف ٙٚٔ
 (ٛٙإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ إعراب القرآف. ٚٚٔ
 (ٕٛإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ إعراب القرآف. ٛٚٔ
 (ٓٚإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ إعراب القرآف: جزء منو. ٜٚٔ

من سورة البقرة إىل  ٜإعراب القرآف من اآلية  ٓٛٔ
 النساء.

 (ٖٓٔإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

ٔٛٔ 
إعراب القرآف من سورة األعلى إىل سورة 

 الناس.
 (٘ٓٔإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٙٓٔإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ إعراب القرآف من سورة البقرة إىل النساء. ٕٛٔ
ٖٔٛ .  (ٚٓٔإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ إعراب القرآف من سورة ا٢بج إىل الرـك

ٔٛٗ 
إعراب القرآف )من سورة الصافات إىل 

 ا٢باقة(.
 (ٙٔٔإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٚٔإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ إعراب أكائل سور القرآف. ٘ٛٔ
 (ٕٓإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ إعراب بعض اآليات القرآنية. ٙٛٔ
 (ٕٛإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ إعراب ثبلثْب سورة من القرآف الكرمي. ٚٛٔ
 (ٕٗإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ إعراب سور من القرآف الكرمي. ٛٛٔ
 (ٖٖإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ إعراب سورة آؿ عمراف. ٜٛٔ
 (ٖٚإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ إعراب سورة الفاٙبة. ٜٓٔ
 (ٖٛإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ إعراب سورة الفاٙبة "اإلفصاح" ٜٔٔ
 (ٛ٘إعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ إعراب سورة الفاٙبة ا٤بسمى باإلفصاح. ٕٜٔ
 (ٕٔٔإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ َسِفَو نَػْفَسُو {.إعراب قولو تعاىل: } إال َمْن  ٖٜٔ
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 (ٕٛٔإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ إعراب مشكل القرآف. ٜٗٔ
 (ٕٙمشكل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ إعراب مشكل القرآف. ٜ٘ٔ

ٜٔٙ 
إماطة اللثاـ عن اآليات الواردة ُب آيات 

 الصياـ.
 (ٗٗٔأحكاـ القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

ٜٔٚ 
اللثاـ عن اآليات الواردة ُب آيات إماطة 

 الصياـ.
التفسّب  ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٕٙٚا٤بوضوعي)

ٜٔٛ 
باب ُب الذين نزلت فيهم اآلية )ىذاف 

 .ٜٔخصماف اختصموا ُب رهبم (ا٢بج، 
 (ٖٗأسباب النزكؿ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٖ٘ٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ باب كقف ٞبزة كىشاـ. ٜٜٔ
 (ٕ٘ٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ُب القرآف.باب كقف ٞبزة كىشاـ  ٕٓٓ
 (ٕٙٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٕبث ُب أكقاؼ القرآف الكرمي. ٕٔٓ

ٕٕٓ 
بياف األكجو الٍب بْب البقرة كآؿ عمراف 

 للسبعة.
 (ٖٖٚالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٕٚٔكاالبتداء)الوقف  ا٤بؤلف ٦بهوؿ بياف الوقف على ترتيب سور القرآف. ٖٕٓ
 (ٕٛٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ بياف الوقف مرتب على سور القرآف. ٕٗٓ
 (ٕٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ بياف أ٠باء ا كاآليات كفضيلتها. ٕ٘ٓ
 (ٜٕٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ بياف أكقاؼ الكفر. ٕٙٓ
 (ٖٓٔكاالبتداء)الوقف  ا٤بؤلف ٦بهوؿ بياف أكقاؼ النيب. ٕٚٓ

بياف ٝبع األكجو للقراء من آخر البقرة كأكؿ  ٕٛٓ
 آؿ عمراف.

 (ٜٖٖالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٖٙخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ بياف خواص القرآف اجمليد. ٜٕٓ

بياف سور القرآف الٍب فيها الناسخ كا٤بنسوخ  ٕٓٔ
 كالسور الٍب ليس فيها ال ناسخ كال منسوخ .

٦بهوؿا٤بؤلف   (ٚٙٔالناسخ كا٤بنسوخ) 

 (ٖٗٗالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ بياف طرؽ األئمة ُب القراءة. ٕٔٔ

ٕٕٔ 
بياف كجوه معاين االلفاظ القرآنية ا٤بتعددة 

 ا٤بعُب.
 (ٛٔمعاين القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ



684 
 

 محل وروده  المؤلف  العنوان م
 )القسم/الرقم(

ٕٖٔ 
بياف كجوه معاين األلفاظ القرآنية ا٤بتعددة 

 ا٤بعُب.
 (ٜكالنظائر)األشباه  ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٖٚ٘القراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ تأليف ُب القراءات. ٕٗٔ
 (ٖٛ٘القراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ تأليف ُب القراءات. ٕ٘ٔ
 (ٜٖ٘القراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ تأليف ُب القراءات. ٕٙٔ
 (ٖٓٙالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ تأليف ُب القراءات. ٕٚٔ
 (ٖٔٙالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ تأليف ُب القراءات. ٕٛٔ
 (ٖٖٙالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ تأليف ُب القراءة ا٤بكي. ٜٕٔ
 (ٕٖٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ تأليف ُب كقف القرآف العظيم. ٕٕٓ
 (ٔ٘مشكل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ تأكيل مشكل القرآف. ٕٕٔ
 (ٖٗٚالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ تبصرة ا٤ببتدم كتذكرة ا٤بنتهي. ٕٕٕ

ٕٕٖ 
ٙبفة األناـ ُب الوقف على ا٥بمز ٢بمزة 

 كىشاـ.
 (ٖٗٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

ٕٕٗ 
ٙبفة اإلخواف ُب قراءة ا٤بيعاد ُب رجب 

 كشعباف.
 (ٜٖٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٕٓٗالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٙبفة القراء للعل القراء. ٕٕ٘
 (ٓ٘رسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٙبفة أىل ا ُب معرفة رسم كبلـ ا. ٕٕٙ
 (ٖٛٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٙبفو األناـ ُب كقف ٞبزة كىشاـ. ٕٕٚ
 (ٖٕٙاإلعجاز البياين) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٙبقيق أف القرآف معجز. ٕٕٛ
 (ٕٚٗالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ تذكرة ا٤ببتدم ُب قراءة حفص عن عاصم. ٜٕٕ
 (ٛ٘مشكل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ا٤بتشاهبات األكىل.تذكرة ُب عدـ تأكيل  ٖٕٓ
 (ٛ٘ٔإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ تسهيل إعراب القرآف العظيم. ٖٕٔ

ٕٖٕ 
تشييد جامع خواص أسرار القرآف كتأييد 

 الذخّبة ا٤بعدة لنوائب الزماف.
 (ٚٗخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٖٗٗالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ تعريفات ُب القراءات. ٖٖٕ
 (ٕٔٓأحكاـ القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿتعليقات على قوؿ ا تعاىل: )يا أيها الذين  ٖٕٗ
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 آمنوا أكفوا بالعقود(. تفسّب البيضاكم.
 (ٛٗٗالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ تعليقات ُب القراءات. ٖٕ٘
 (ٜٗٗالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ تعليقة التقريب. ٖٕٙ

كمواضعو ُب القرآف تعليل الوقف البلـز  ٖٕٚ
 الكرمي.

 (٘ٗٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٖ٘ٗالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ تعليم القراءة. ٖٕٛ
 (ٖ٘رسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ تغريد ا١بميلة ٤بنادمة العقيلة. ٜٖٕ
 (ٕٚٔأحكاـ القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ تفسّب آيات ا١بهاد. ٕٓٗ
 (ٛٙٔالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ تفسّب الناسخ كا٤بنسوخ. ٕٔٗ
 (ٙٗغريب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ تفسّب غريب القرآف. ٕٕٗ
 (ٔٙغريب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ تفسّب غريب القرآف. ٖٕٗ
 (ٕٙغريب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ تفسّب غريب القرآف. ٕٗٗ
 (ٛٙغريب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ تفسّب غريب القرآف. ٕ٘ٗ
 (ٖٙٔإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ مشكل اإلعراب. تفسّب ٕٙٗ
 (٘ٙٔإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ تفسّب مشكل اإلعراب. ٕٚٗ
 (ٓٚمشكل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ تفسّب مشكل اإلعراب. ٕٛٗ
 (ٗٚمشكل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ تفسّب مشكل القرآف العظيم. ٜٕٗ
 (ٖٚمشكل القرآف) ٦بهوؿا٤بؤلف  تفسّب مشكل غريب القرآف. ٕٓ٘

ٕ٘ٔ 
تفسّب مفردات القرآف مرتب على حركؼ 

 ا٤بعجم.
 (ٗٙغريب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

ٕٕ٘ 
تفصيل ُب إشكاؿ اآلية: } فسحقان 

 ألصحاب السعّب {.
 (ٜٚمشكل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٙٗأسباب النزكؿ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ تفصيل ألسباب التنزيل. ٖٕ٘
 (٘ٚٗالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ا٤بباركة لقراءة السبع.تقييد الرمزة  ٕٗ٘
 (ٕٙرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ تقييد رسم قراءة قالوف. ٕ٘٘
 (ٗٙرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿتقييد رمزيات كنصوص ُب القراءات كالرسم  ٕٙ٘
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 كالضبط.

ٕ٘ٚ 
تقييد رمزيات كنصوص ُب القراءات كالرسم 

 كالضبط.
 (ٙٚٗالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٚٚٗالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ تقييد رمزية البدكر السبع ٕٛ٘
 (٘ٙرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ تقييد طرر على مورد الظمآف. ٜٕ٘

ٕٙٓ 
تقييد على أبيات من الدرر اللوامع ُب مقرأ 

 اإلماـ نافع.
 (ٛٚٗالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

ٕٙٔ 
تقييد على توجيهات بعض ا٢بركؼ ُب 

 الوقف.
 (ٙٗٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٜٚٗالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ تقييد على رمزية العشر الكبّب. ٕٕٙ

ٕٖٙ 
تقييد على ضبط رسم ا٣براز، كيليو ما قيد 
على الضبط من شرح أيب زيد عبد الرٞبن 

 الفرمي.

 (ٙٙرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

ٕٙٗ 
القراءة الٍب توقف تقييد ُب اإلمالة الواقعة ُب 

 فيها قالوف كغّبه.
 (ٓٛٗالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٖٛٗالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ تقييد ُب القراءات. ٕ٘ٙ
 (ٗٛٗالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ تقييد ُب القراءات. ٕٙٙ
 (٘ٛٗالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ تقييد ُب القراءات. ٕٚٙ

ٕٙٛ 
فيو تقييد ُب بعض رسم قالوف مع ما اتفق 

 مع القراء.
 (ٛٙرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٔٛٗالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ تقييد ُب ركاية ابن كثّب ٜٕٙ
 (ٕٕٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ تقييد ُب فضائل سورة القدر. ٕٓٚ

ٕٚٔ 

تقييد فيو اصطبلحات ابن جابر )٧بمد بن 
حيٓب بن ٧بمد ابن جابر الغساين ا٤بكناسي( 

ُب شرحو على شرحو على منظومة "مورد 
الظمآف ُب رسم القرآف" أليب عبد ا ٧بمد 

 (ٓٚرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ
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 بن ٧بمد بن إبراىيم األموم الشربيِب(.
٦بهوؿا٤بؤلف  تقييد كقف القرآف العظيم. ٕٕٚ  (ٚٗٔالوقف كاالبتداء) 
 (ٔٚرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ تقييد يشتمل على أنواع ا٥بمزة كر٠بها. ٖٕٚ
 (ٜ٘رسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ تقييدات على مورد الظمآف. ٕٗٚ
 (ٜٚٗالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ تلخيص النشر ُب القراءات العشر. ٕ٘ٚ

ٕٚٙ 
الدرر  تنبيهات كمسائل مفيدة على أرجوزة

 اللوامع.
 (ٙٓ٘القراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٔٓ٘القراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ تنبيهات كمسائل مقّيدات على ابن برم. ٕٚٚ
 (ٔٛغريب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ تيسّب القرآف. ٕٛٚ
 (ٕٗفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ثواب قراءة بعض السور. ٜٕٚ
 (ٛٙ٘القراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ جامع االختبلفات ُب علم القراءات. ٕٓٛ
 (ٙٚرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ جامع الكبلـ. ٕٔٛ
 (ٜٚرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ جامع الكبلـ ُب رسم مصحف اإلماـ. ٕٕٛ
 (ٓٛرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ جامع الكبلـ ُب رسم مصحف اإلماـ. ٖٕٛ
 (ٔٛرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ جامع الكبلـ ُب رسم مصحف اإلماـ. ٕٗٛ
 (ٕٛرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ جامع الكبلـ ُب رسم مصحف اإلماـ. ٕ٘ٛ
 (ٖٛرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ جامع الكبلـ ُب رسم مصحف اإلماـ. ٕٙٛ
 (ٗٛرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ جامع الكبلـ ُب رسم مصحف اإلماـ. ٕٚٛ
 (ٜٚٔإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ جزء من إعراب القرآف. ٕٛٛ
 (ٕٚٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٝبع األربعْب ُب فضل القرآف ا٤ببْب. ٜٕٛ

ٝبع األكجو لقراء السبعة بْب البقرة كآؿ  ٜٕٓ
 عمراف.

 (ٓٓٙالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٗٓٙالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٝبع القراءات. ٜٕٔ
 (ٙٚٔإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٝبع إعراب ا١بزء األخّب من القرآف. ٕٜٕ
 (ٕٓٙالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٝبع عاصم. ٖٜٕ
 (ٗٔٙالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿجواب سؤاؿ عن حكم إدغاـ البلـ ُب البلـ  ٜٕٗ
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 ﴾.ڑژ ژ من قولو تعاىل: ﴿

ٕٜ٘ 
جوابات األمثاؿ الكائنة ُب كتاب ا تعاىل 
عن اإلماـ ٧بمد بن إدريس الشافعي،)ت 

 ىػ( ٕٗٓ

 (ٕ٘أمثاؿ القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٕٛٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ جواىر القرآف. ٜٕٙ
 (ٜٕٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ جواىر القرآف كجواىر ا٢بديث. ٜٕٚ
 (ٖٓٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ جواىر القياف ُب فضائل القرآف. ٜٕٛ
 (ٕٚٔالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ حاشية على الناسخ كا٤بنسوخ. ٜٜٕ
 (ٖٜرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ حاشية على رسم خط ا٤بصحف، ٖٓٓ

ٖٓٔ 
حاشية على كنز ا٤بعاين ُب شرح حرز األماين 

 للجعربم.
 (ٖٔٙالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٓٗٙالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ حرز ا١بورثة بزكائد ٝبعت ٣بلف العشرة. ٕٖٓ
٦بهوؿا٤بؤلف  حزب القراءة. ٖٖٓ  (ٕٗٙالقراءات) 
 (ٖٗٙالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ حزب القراءة ُب علم القراءة. ٖٗٓ
 (ٗٗٙالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ حزب القراءة لئلخواف كا٣ببلف. ٖ٘ٓ
 (ٜٛمشكل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ حل مشكبلت القرآف الكرمي. ٖٙٓ
 (ٕٖٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ خصائص القرآف. ٖٚٓ
 (ٖٔٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ خصائص سور القرآف. ٖٛٓ
 (ٕٓٔرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ خط ا٤بصحف الشريف. ٜٖٓ
 (ٜٙٙالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ خط علم القراءة. ٖٓٔ
 (ٗٓٔمشكل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ خبلصة البياف ٢بل مشكبلت القرآف. ٖٔٔ
 (ٔٛٔإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ القرآف(خبلصة الكشاؼ ا٤بعركفة )بإعراب  ٕٖٔ
 (ٕٙخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ خواص آيات القرآف كخواص ا٢بركؼ. ٖٖٔ
 (ٕٚخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ خواص الفاٙبة كالبسملة كا٤بعوذتْب. ٖٗٔ
 (ٙٚٙالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ خواص القراءات. ٖ٘ٔ
 (ٚٚالقرآف)خواص  ا٤بؤلف ٦بهوؿ خواص القرآف. ٖٙٔ
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 (ٛٚخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ خواص القرآف. ٖٚٔ
 (ٜٚخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ خواص القرآف. ٖٛٔ
 (ٓٛخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ خواص القرآف. ٜٖٔ
 (ٔٛخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ خواص القرآف. ٕٖٓ
 (ٕٛخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ خواص القرآف. ٕٖٔ
 (ٖٛخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ القرآف.خواص  ٕٕٖ
 (ٗٛخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ خواص القرآف. ٖٕٖ
 (٘ٛخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ خواص القرآف. ٕٖٗ
 (ٕٜخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ خواص القرآف الكرمي. ٕٖ٘
 (ٖٜخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ خواص القرآف الكرمي. ٕٖٙ
 (ٜ٘خواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كاألكقاؼ.خواص القرآف  ٕٖٚ
 (ٚ٘ٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ خواص القرآف كاألكقاؼ. ٕٖٛ
 (ٜٗخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ خواص القرآف كأدلتو كآدابو. ٜٕٖ

ٖٖٓ 
خواص أ٠باء ا كخواص بعض السور 

 كاآليات القرآنية.
 (ٗٙخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (٘ٙخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ بعض اآليات كتفضيلها كا٤بعوذتْب.خواص  ٖٖٔ
 (ٙٙخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ خواص بعض السور كاآليات. ٕٖٖ
 (ٚٙخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ خواص سور القرآف. ٖٖٖ
 (ٛٙخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ خواص سورة الفاٙبة. ٖٖٗ

ٖٖ٘ 
العابدين مع إيضاح دعاء يـو األربعاء لزين 

أسرار القرآف كخواصو.. كغّب ذلك من 
 الفوائد ألـ اآليات الكرديات.

 (ٜٓٔخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

ٖٖٙ 
دعاء يـو األربعاء لزين العابدين مع إيضاح 

أسرار القرآف كخواصو.. كغّب ذلك من 
 الفوائد ألـ اآليات الكرديات.

 (ٔٗٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٕٖٚالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿذكر األماكن الٍب اختلف فيها القراء السبعة  ٖٖٚ
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 بْب الوقف كالوصل.

ٖٖٛ 
ذكر األماكن الٍب خيتلف فيها القراء السبعة 

 بْب الوقف كالوصل.
ػ ا٤بؤلف ٦بهوؿ  (ٜ٘ٔالوقف كاالبتداء) (

 (ٖٓٚالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ذكر أ٠باء القراء السبعة. ٜٖٖ
 (ٖٙٚالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ما اتفقت عليو القراءات السبع.ذكر  ٖٓٗ
 (ٙٔٔرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ذكر ما رسم ُب ا٤بصاحف من دعاء التأنيث. ٖٔٗ

ٖٕٗ 
ذيل الشاطبية )نظم القراءات الثبلث تكملة 

 العشر(.
 (ٖٚٚالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

٦بهوؿا٤بؤلف  رٞبة الرٞبن ُب تبلكة القرآف. ٖٖٗ  (ٕٗٔفضائل القرآف) 
 (ٔٗمتشابو القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رد ا٤بتشاهبات إىل اكمات. ٖٗٗ
 (ٛٔٔمشكل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رد ا٤بتشاهبات إىل اكمات. ٖ٘ٗ
 (ٚ٘ٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسائل ُب فضائل القرآف. ٖٙٗ
٦بهوؿا٤بؤلف  رسالة الفقهاء ُب ضبط رسم ا٤بصحف. ٖٚٗ  (ٕٕٔرسم ا٤بصاحف) 
 (ٜٚٔالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة الناسخ كا٤بنسوخ . ٖٛٗ
 (ٜٛٔالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة الناسخ كا٤بنسوخ . ٜٖٗ

ٖ٘ٓ 
رسالة تتضمن ٙبريرات لبعض الركايات 
 ا٤بأخوذة من حرز األماين كالدرة ا٤بضية.

 (ٙٗٚالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

ٖ٘ٔ 
رسالة تتعلق بربىاف التمانع كتفسّب بعض 

 آيات مشكبلت.
 (ٕٚٔمشكل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

رسالة ٙبفة األناـ ُب الوقف على ا٥بمز ٢بمزة  ٕٖ٘
 كىشاـ.

 (ٔٙٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٕٙٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة حوؿ ا٥بمزة كا٤بد كالوقف. ٖٖ٘
 (ٙ٘ٚالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ُب اختبلؼ القراء.رسالة  ٖٗ٘
 (ٚ٘ٚالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب اختبلؼ القراءات. ٖ٘٘

ٖ٘ٙ 
رسالة ُب االستئناؼ ُب قولو تعاىل )كال 

 يلتفت منكم أحد إال امرأتك(
 (ٖٙٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ
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 (ٚ٘أمثاؿ القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب األمثاؿ السائرة الواقعة ُب القرآف . ٖٚ٘
 (ٕٙٓإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب التجويد كإعراب القرآف. ٖٛ٘
 (ٖٖٔرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب التذىيب كاألحبار للمصاحف. ٜٖ٘
 (ٖٛٚالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب التكبّب. ٖٓٙ

ا٤بودعة  رسالة ُب التنبيو على بعض األسرار ٖٔٙ
 ُب سور القرآف الكرمي.

 (ٓ٘ٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

ٖٕٙ 
رسالة ُب التنبيو على بعض األسرار ا٤بودعة 

 ُب سور القرآف الكرمي .
 (ٜٔٔخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

ٖٖٙ 
رسالة ُب ا٢بركؼ الٍب كتبت على خبلؼ 

 مصحف عثماف.
 (ٖٗٔرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٓٗٔرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الرسم. رسالة ُب ٖٗٙ
 (ٖٗٔرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب الرسم. ٖ٘ٙ

ٖٙٙ 
رسالة ُب الفيض القدسي ُب فضل آية 

 الكرسي.
 (ٖٙٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٖٔٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءات. ٖٚٙ
٦بهوؿا٤بؤلف  رسالة ُب القراءات السبع. ٖٛٙ  (ٚٔٛالقراءات) 
 (ٛٔٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءات السبع. ٜٖٙ
 (ٜٔٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءات السبع. ٖٓٚ
 (ٕٓٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءات السبع. ٖٔٚ
 (ٕٔٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءات السبع. ٕٖٚ
 (ٕٕٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءات السبع. ٖٖٚ
 (ٕٗٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءات العشر. ٖٗٚ
 (ٗٔٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءات بركاية عبد ا بن كثّب. ٖ٘ٚ
 (ٜٜٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٖٙٚ
 (ٓٙٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ُب القراءة )القراءات(.رسالة  ٖٚٚ
 (ٔٙٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٖٛٚ
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 (ٕٙٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٜٖٚ
 (ٖٙٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٖٓٛ
 (ٗٙٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ )القراءات(.رسالة ُب القراءة  ٖٔٛ
 (٘ٙٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٕٖٛ
 (ٙٙٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٖٖٛ
 (ٚٙٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٖٗٛ
 (ٛٙٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٖ٘ٛ
 (ٜٙٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٖٙٛ
 (ٓٚٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٖٚٛ
 (ٔٚٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٖٛٛ
 (ٕٚٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٜٖٛ
 (ٖٚٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٜٖٓ
 (ٗٚٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٜٖٔ
 (٘ٚٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٕٜٖ
 (ٙٚٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٖٜٖ
 (ٚٚٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٜٖٗ
 (ٛٚٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٜٖ٘
 (ٜٚٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٜٖٙ
 (ٓٛٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٜٖٚ
 (ٔٛٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٜٖٛ
 (ٕٛٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٜٜٖ
 (ٖٛٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٓٓٗ
 (ٗٛٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٔٓٗ
 (٘ٛٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٕٓٗ
 (ٙٛٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٖٓٗ
 (ٚٛٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٗٓٗ
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 (ٛٛٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٘ٓٗ
 (ٜٛٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٙٓٗ
 (ٜٓٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٚٓٗ
 (ٜٔٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٛٓٗ
 (ٕٜٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٜٓٗ
 (ٖٜٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٓٔٗ
 (ٜٗٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٔٔٗ
 (ٜ٘ٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٕٔٗ
 (ٜٙٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٖٔٗ
 (ٜٚٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٗٔٗ
 (ٜٛٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٘ٔٗ
 (ٜٜٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٙٔٗ
 (ٜٓٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٚٔٗ
 (ٜٔٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٛٔٗ
 (ٕٜٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٜٔٗ
 (ٖٜٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٕٓٗ
 (ٜٗٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٕٔٗ
 (ٜ٘ٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٕٕٗ
 (ٜٙٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٖٕٗ
 (ٜٚٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٕٗٗ
 (ٜٛٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب القراءة )القراءات(. ٕ٘ٗ

رسالة ُب الكبلـ على عدد السور بربع  ٕٙٗ
 القرآف.

 (ٜٕعد اآلم) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

ٕٗٚ 
رسالة ُب الكبلـ على متشابو القرآف 

 كا٢بديث.
 (ٜ٘متشابو القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٖٚٔمشكل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿرسالة ُب الكبلـ على متشابو القرآف  ٕٛٗ
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 كا٢بديث.

ٕٜٗ 
ُب الكبلـ على منافع بعض سور رسالة 

 القرآف الكرمي.
 (ٓٚٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٓٙمتشابو القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب ا٤بتشاهبات من األحاديث كاآليات. ٖٓٗ
 (ٔٗٔمشكل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب ا٤بتشاهبات من األحاديث كاآليات. ٖٔٗ
 (ٙٛٔالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كا٤بنسوخ.رسالة ُب الناسخ  ٕٖٗ
 (ٚٛٔالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب الناسخ كا٤بنسوخ. ٖٖٗ
 (ٜٛٔالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب الناسخ كا٤بنسوخ. ٖٗٗ
 (ٜٓٔالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب الناسخ كا٤بنسوخ. ٖ٘ٗ
 (ٜٔٔالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الناسخ كا٤بنسوخ.رسالة ُب  ٖٙٗ
 (ٕٜٔالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب الناسخ كا٤بنسوخ. ٖٚٗ
 (ٖٜٔالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب الناسخ كا٤بنسوخ. ٖٛٗ
 (ٜٜٔالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب الناسخ كا٤بنسوخ. ٜٖٗ
 (ٕٓٓالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ُب الناسخ كا٤بنسوخ. رسالة ٓٗٗ
 (ٖٕٓالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب الناسخ كا٤بنسوخ. ٔٗٗ
 (ٕٗٓالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب الناسخ كا٤بنسوخ. ٕٗٗ
 (٘ٛٔالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب الناسخ كا٤بنسوخ . ٖٗٗ
 (ٛٛٔالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب الناسخ كا٤بنسوخ . ٗٗٗ
 (ٕٔٓالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب الناسخ كا٤بنسوخ . ٘ٗٗ
 (ٕ٘ٓالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب الناسخ كا٤بنسوخ . ٙٗٗ
 (ٕٛٓالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب الناسخ كا٤بنسوخ ُب القرآف العظيم . ٚٗٗ
 (ٕٚٓالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب الناسخ كا٤بنسوخ كأسباب النزكؿ . ٛٗٗ
 (٘ٙٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب الوقف. ٜٗٗ
 (ٙٙٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب الوقف. ٓ٘ٗ
 (ٚٙٔكاالبتداء)الوقف  ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب الوقف. ٔ٘ٗ
 (ٛٙٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب الوقف. ٕ٘ٗ
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 (ٜٙٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب الوقف. ٖ٘ٗ
 (ٙٚٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب الوقف على ا٥بمزة. ٗ٘ٗ
 (ٚٚٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب الوقف على ا٥بمزة. ٘٘ٗ
 (ٔٛٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب الوقف على "كبل" ك "بلى". ٙ٘ٗ
 (ٕٛٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب الوقف عند بعض اآليات القرآنية. ٚ٘ٗ
 (ٗٛٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب الوقف ُب القرآف باللغة الفارسية. ٛ٘ٗ
 (٘ٛٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كاالبتداء.رسالة ُب الوقف  ٜ٘ٗ
 (ٙٛٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب الوقف كاالبتداء. ٓٙٗ
 (ٚٛٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب الوقف كاالبتداء. ٔٙٗ
 (ٜٛٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب الوقف كالوصل. ٕٙٗ
 (ٗ٘ٚالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ﴾. ڀ ڀرسالة ُب أحواؿ ﴿  ٖٙٗ

ٗٙٗ 
رسالة ُب أسرار آية: )اقَببت الساعة كانشق 

 القمر(.
 (ٖٗٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

رسالة ُب أسرار تنزيل قولو تعاىل: )ا كيل  ٘ٙٗ
 الذين آمنوا(.

 (ٕٜٔاإلعجاز البياين) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٗٗٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فواتح كبلـ ا تعاىل.رسالة ُب أسرار  ٙٙٗ

رسالة ُب أصوؿ الثبلثة من العشرة بعد  ٚٙٗ
 السبعة.

 (ٔٙٚالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (٘ٙٚالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب أصوؿ القراء السبعة. ٛٙٗ
 (ٙ٘أمثاؿ القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب أمثاؿ القرآف . ٜٙٗ
 (ٚٙٚالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب أنواع ا٥بمزات ُب القرآف. ٓٚٗ
 (ٛٙٚالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب أكجو القراء السبعة. ٔٚٗ
 (ٜٓٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب أكجو الوقف ُب قراءة نافع. ٕٚٗ
 (ٜٔٔكاالبتداء)الوقف  ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب أكقاؼ القرآف. ٖٚٗ
 (ٖٕٔرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب إشارات كتابو القرآف الكرمي. ٗٚٗ
 (ٜٙٔاإلعجاز البياين) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب إعجاز القرآف. ٘ٚٗ
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 (ٜٚٔاإلعجاز البياين) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب إعجاز القرآف. ٙٚٗ
 (ٜٛٔاإلعجاز البياين) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب إعجاز القرآف. ٚٚٗ
 (ٜٜٔاإلعجاز البياين) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب إعجاز القرآف الكرمي. ٛٚٗ
 (ٕٜٓاإلعجاز البياين) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب إعجاز القرآف الكرمي. ٜٚٗ
 (ٜٓٔإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب إعراب البسملة. ٓٛٗ
 (ٖٜٔإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ النبأ.رسالة ُب إعراب السور من جزء  ٔٛٗ
ٕٗٛ .  (ٜٙٔإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب إعراب أكؿ سورة الرـك
 (ٜٚٔإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب إعراب بسم ا الرٞبن الرحيم. ٖٛٗ
 (ٜٔٔإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب إعراب بعض اآليات القرآنية. ٗٛٗ
 (ٕٜٔإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب إعراب سورة البقرة. ٘ٛٗ

رسالة ُب إعراب سورة الفاٙبة كمن سورة  ٙٛٗ
 قريش إىل سورة الناس.

 (ٜٗٔإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

ٗٛٚ 
رسالة ُب إعراب قولو تعاىل: } أمل ذلك 

 الكتاب {.
 (ٜٜٔإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (٘ٗٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ القرآف العظيم.رسالة ُب بطن  ٛٛٗ

ٜٗٛ 
رسالة ُب بياف اآليات ا٤بكية كا٤بدنية كعدد 

 اآليات كا٢بركؼ ُب كل سورة.
 (ٖٔعد اآلم) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٙٚٔالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب بياف السور الٍب فيها ناسخ . ٜٓٗ
 (ٗٚٚالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كالشاذة.رسالة ُب بياف القراءة الصحيحة  ٜٔٗ
 (ٚٚٔالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب بياف الناسخ كا٤بنسوخ. ٕٜٗ

رسالة ُب بياف الناسخ كا٤بنسوخ من القرآف  ٖٜٗ
 الكرمي.

 (ٔٛٔالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

ٜٗٗ 
رسالة ُب بياف أكجو التكبّب للقراء السبعة عن 

 طريق الشاطبية.
 (ٔٚٚالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٕٚٚالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب بياف أكجو القراء. ٜ٘ٗ
 (ٕٜٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب بياف أكقاؼ القرآف. ٜٙٗ
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 (ٜٙٚالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب بياف إدغاـ السوسي ُب كل السور. ٜٚٗ
 (ٕٜٗاإلعجاز البياين) ا٤بؤلف ٦بهوؿ القرآف.رسالة ُب بياف إعجاز  ٜٛٗ
 (ٕٜ٘اإلعجاز البياين) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب بياف إعجاز القرآف. ٜٜٗ
 (ٜٕٔرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب بياف خط ا٤بصحف. ٓٓ٘
 (ٚٔٔخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب بياف خواص اآليات الكردية. ٔٓ٘

ٕ٘ٓ 
بياف خواص عشر آيات من القرآف رسالة ُب 

 الكرمي.
 (ٛٔٔخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

رسالة ُب بياف رسـو ا٤بصاحف العثمانية  ٖٓ٘
 الستة.

 (ٕٚٔرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

٘ٓٗ 
رسالة ُب بياف رسـو ا٤بصاحف العثمانية 

 الستة.
 (ٕٛٔرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

٘ٓ٘ 
كالسور الٍب  رسالة ُب بياف سجدات القرآف

هبا الناسخ كا٤بنسوخ كأكؿ ما نزؿ منو كشكل 
 ا٤بصحف كنقطو كعدد سوره كآياتو ككلماتو .

 (ٓٛٔالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٙٗٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب بياف فضيلة تبلكة القرآف. ٙٓ٘
 (ٚٗٔالقرآف)فضائل  ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب بياف فضيلة سورة الفاٙبة. ٚٓ٘
 (ٖٚٚالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب بياف قراءة اإلماـ نافع. ٛٓ٘
 (ٖٓٔرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب بياف قواعد رسم ا٤بصحف العثماين. ٜٓ٘
 (ٙٚٚالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب بياف مراتب ا٤بد عند القراء. ٓٔ٘
 (ٖٔٔرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ أكالن.رسالة ُب بياف من كتب ا٤بصاحف  ٔٔ٘

ٕ٘ٔ 
رسالة ُب ٙبرير ركاية حفص من طريق 

 الشاطبية.
 (ٜٚٚالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٓٛٚالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب ٙبرمي القراءة بالشواذ. ٖٔ٘
 (ٜٗٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب ٙبرمي الوقف. ٗٔ٘
 (ٕٜٙاإلعجاز البياين) ا٤بؤلف ٦بهوؿ أف القرآف معجز. رسالة ُب ٙبقيق ٘ٔ٘
 (ٛٗٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب ترغيب حفظ القرآف الكرمي. ٙٔ٘
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 (٘ٔعد اآلم) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب تعديد اآليات. ٚٔ٘
 (ٕ٘ٓإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب تفسّب كإعراب القرآف الكرمي. ٛٔ٘

ٜ٘ٔ 
رسالة ُب توجيو قراءة ابن ٧بيصن ُب 

 )استربؽ(.
 (ٗٛٚالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (٘ٛٚالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب ٝبع األكجو بْب البقرة كآؿ عمراف. ٕٓ٘
 (ٜٕٓالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب جواز النسخ . ٕٔ٘
٦بهوؿا٤بؤلف  رسالة ُب خواص آيات القرآف اجمليد. ٕٕ٘  (ٕٓٔخواص القرآف) 
 (ٕٕٔخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب خواص آيات كسور القرآف . ٖٕ٘
 (ٖٕٔخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب خواص آية الكرسي. ٕٗ٘
 (ٕٔٔخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب خواص اآليات كاأل٠باء الربانية. ٕ٘٘
 (ٔ٘ٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كاأل٠باء الربانية.رسالة ُب خواص اآليات  ٕٙ٘
 (ٕ٘ٔخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب خواص القرآف. ٕٚ٘
 (ٕٙٔخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب خواص القرآف. ٕٛ٘
 (ٕٚٔخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب خواص القرآف. ٜٕ٘
٦بهوؿا٤بؤلف  رسالة ُب خواص القرآف. ٖٓ٘  (ٕٛٔخواص القرآف) 
 (ٖٓٔخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب خواص القرآف الكرمي. ٖٔ٘
 (ٕٖٔخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب خواص القرآف الكرمي. ٕٖ٘

ٖٖ٘ 
رسالة ُب خواص القرآف )كفيها الصبلة على 

 النيب(.
 (ٜٕٔخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

ٖ٘ٗ 
ا٢بركؼ الٍب كتبت على رسالة ُب ذكر 

 خبلؼ بعضها ُب ا٤بصحف العثماين.
 (ٖٛٔرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٜٓٚالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب ذكر ما تفردت بو القراءات السبع. ٖ٘٘
 (ٗٗٔرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب رسم ا٢بركؼ. ٖٙ٘
 (٘ٗٔا٤بصاحف)رسم  ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب رسم ا٣بط. ٖٚ٘
 (ٙٗٔرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب رسم القراءات. ٖٛ٘
 (ٓ٘ٔرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب رسم القرآف. ٜٖ٘
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 (ٕ٘ٔرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب رسم ا٤بصاحف. ٓٗ٘
 (ٗ٘ٔرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب رسم ا٤بصحف. ٔٗ٘
 (ٚ٘ٔرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسم ا٤بصحف.رسالة ُب  ٕٗ٘
 (ٛ٘ٔرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب رسم ا٤بصحف. ٖٗ٘
 (ٚٗٔرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب رسم خط القرآف. ٗٗ٘
 (ٜٔٚالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب ركاية حفص عن عاصم. ٘ٗ٘

٘ٗٙ 
 رسالة ُب سجدات الكتاب العزيز كبياف

 الناسخ كا٤بنسوخ .
 (ٕٛٔالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

رسالة ُب سور القرآف كما تشتمل عليو كل  ٚٗ٘
 سورة من اآليات كالكلمات كا٢بركؼ.

 (ٙٔعد اآلم) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

رسالة ُب شرائط قراءة سورة األنعاـ كسورة  ٛٗ٘
 يس.

 (ٕ٘ٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٖٙٔمشكل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ مشكبلت. رسالة ُب عدة آيات ٜٗ٘
 (ٜٔعد اآلم) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب عدد آم القرآف. ٓ٘٘
 (ٕ٘عد اآلم) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب عدد آم القرآف كإعادة ٝبعها. ٔ٘٘

رسالة ُب عدد آم القرآف ككلماتو كحركفو  ٕ٘٘
 كٝبلو.

 (ٕٓعد اآلم) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

ٖ٘٘ 
آيات القرآف الكرمي كالوقف رسالة ُب عدد 

 فيو.
 (ٕٗعد اآلم) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

٘٘ٗ 
رسالة ُب عدد آيات القرآف الكرمي كالوقف 

 فيو.
 (ٜ٘ٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٕٕعد اآلم) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب عدد آيات ا٤بصحف كحركفها. ٘٘٘

٘٘ٙ 
رسالة ُب عدد آيات بعض سور القرآف الكرمي 

كعدد حركفها كعدد كبلمها ُب كنوعها 
 القراءة مع ذكر آخر اآلية.

 (ٕٔعد اآلم) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٕٚعد اآلم) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب عدد السور كاآلم. ٚ٘٘
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 (ٕٛعد اآلم) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب عدد الكلمات ُب القرآف. ٛ٘٘

ٜ٘٘ 
رسالة ُب عدد سور القرآف الكرمي كآياتو 

 كحركفو.
٦بهوؿا٤بؤلف   (ٕٙعد اآلم) 

 (ٜٜٚالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب علم القراءة )القراءات(. ٓٙ٘
 (ٓٓٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب علم القراءة )القراءات(. ٔٙ٘
 (ٔٓٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب علم القراءة )القراءات(. ٕٙ٘
 (ٕٓٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب علم القراءة )القراءات(. ٖٙ٘
 (ٖٓٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب علـو القرآف الكرمي. ٗٙ٘
 (ٜ٘ٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب فضائل القرآف. ٘ٙ٘
 (ٖ٘ٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب فضائل سورة اإلخبلص. ٙٙ٘
 (ٗ٘ٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الكرسي.رسالة ُب فضائل سورة الفاٙبة كآية  ٚٙ٘

٘ٙٛ 
رسالة ُب فضائل كأسرار كخواص قراءة سور 

 من القرآف كتعبّب قراءتو ُب ا٤بناـ.
 (ٓٙٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

ٜ٘ٙ 
رسالة ُب فضائل كأسرار كخواص قراءة سور 

 من القرآف كتعبّب قراءهتا ُب ا٤بناـ.
 (ٖٖٔخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

رسالة ُب فضل سور القرآف كآيو كذكر بعض  ٓٚ٘
 منافعو.

 (٘ٙٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٕٙٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب فضل سورة يس. ٔٚ٘
 (ٙٙٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب فضيلة آية الكرسي. ٕٚ٘
 (ٚٙٔالقرآف)فضائل  ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب فوائد سور القرآف. ٖٚ٘

٘ٚٗ 
رسالة ُب قراءة آية الكرسي أدبار الصلوات 

 ا٣بمس ا٤بكتوبة.
 (ٛٙٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٖٙٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب قراءة اإلماـ عاصم. ٘ٚ٘
 (ٖٚٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب قراءة اإلماـ عاصم. ٙٚ٘
 (ٓٗٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ أكؿ سورة التوبة.رسالة ُب قراءة البسملة ُب  ٚٚ٘
 (ٜٙٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب قراءة الفاٙبة. ٛٚ٘
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 (ٖ٘ٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب قراءة الفاٙبة. ٜٚ٘
 (ٖٗٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب قراءة أيب عمرك. ٓٛ٘

٘ٛٔ 
الدكرم رسالة ُب قراءة أيب عمرك )ركاية 

كالسوسي بواسطة أيب ٧بمد حيٓب بن ا٤ببارؾ 
 األنصارم(.

 (ٖ٘ٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٖٗٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب قراءة حفص. ٕٛ٘
 (ٗٗٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب قراءة حفص. ٖٛ٘
 (٘ٗٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب قراءة حفص. ٗٛ٘
 (ٙٗٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ قراءة حفص.رسالة ُب  ٘ٛ٘
 (ٚٗٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب قراءة حفص. ٙٛ٘
 (ٛٗٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب قراءة حفص. ٚٛ٘
 (ٜٗٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب قراءة حفص. ٛٛ٘
 (ٕ٘ٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب قراءة عاصم على ركاية حفص. ٜٛ٘
 (٘٘ٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب قراءة قالوف. ٜٓ٘

ٜ٘ٔ 
رسالة ُب كشف ا٢بقائق ُب كقوؼ القرآف 

 الكرمي.
 (ٜٙٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٜٜٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب ٧باسن القراءة كمعانيها. ٕٜ٘
٦بهوؿا٤بؤلف  رسالة ُب مراتب القراءة. ٖٜ٘  (ٕٜٓالقراءات) 

ٜ٘ٗ 
رسالة ُب مسائل كقف ٞبزة كىشاـ على 

 ا٥بمز.
 (ٜٛٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

رسالة ُب مسائل يتمرف هبا على كقف ٞبزة  ٜ٘٘
 كىشاـ على ا٥بمز.

 (ٜٜٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٜٛٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب مصنفات القراء السبعة كركاياهتم. ٜٙ٘
 (ٗٙٔرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب معرفة رسم القرآف. ٜٚ٘
 (ٕٓٓالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب مواطن الوقف. ٜٛ٘
 (ٕٕٓالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب كقف القراءة. ٜٜ٘
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 (ٕٗٓكاالبتداء)الوقف  ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب كقف القرآف الكرمي. ٓٓٙ

ٙٓٔ 
رسالة ُب كقف النيب صلى ا عليو كسلم ُب 

 القرآف الكرمي.
 (ٕ٘ٓالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٕٙٓالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب كقف ٞبزة. ٕٓٙ
 (ٕٚٓالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب كقف ٞبزة. ٖٓٙ
٦بهوؿ ا٤بؤلف رسالة ُب كقف ٞبزة. ٗٓٙ  (ٕٛٓالوقف كاالبتداء) 

ٙٓ٘ 
رسالة ُب كقف ٞبزة على ا٥بمز من طريق 

 الشاطبية.
 (ٕٜٚالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٕٔٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب كقف ٞبزة كىشاـ. ٙٓٙ
 (ٕٕٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب كقف ٞبزة كىشاـ. ٚٓٙ
 (ٕٜٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كىشاـ على ا٥بمز. رسالة ُب كقف ٞبزة ٛٓٙ
 (ٕٗٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب كقف ٞبزة كىشاـ على ا٥بمز. ٜٓٙ
 (ٕ٘ٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب كقف ٞبزة كىشاـ على ا٥بمز. ٓٔٙ
 (ٕٚٔكاالبتداء)الوقف  ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب كقف ٞبزة كىشاـ على ا٥بمزة ٔٔٙ
 (ٕٙٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ُب كقف ٞبزة كىشاـ على ا٥بمزة. ٕٔٙ

ٖٙٔ 
رسالة فيما خالف القراء الثبلثة األئمة 

 السبعة.
 (ٜٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٖٙٔرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة فيما رسم ُب القرآف من ا٤بقطوعات. ٗٔٙ
 (ٛ٘ٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كثّبة الفوائد ُب فضائل القرآف.رسالة   ٘ٔٙ
 (ٜٙٔرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة لطيفة ُب الرسم. ٙٔٙ
 (ٕٖٜالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسالة ٨بتصرة ُب اختبلؼ القراءات السبعة. ٚٔٙ

رسالة مشتملة على مسائل ٢بمزة كىشاـ  ٛٔٙ
 ككرش.

 (ٖٖٜالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

ٜٙٔ 
رسالة مشتملة على مسائل ٢بمزة كىشاـ 

 ككرش.
 (ٖٜٗالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٔٚٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿرسالة من خصائص القرآف عن بعض  ٕٓٙ
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 العلماء.
 (٘ٚٔرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسم القرآف بالرموز. ٕٔٙ
 (ٚٚٔرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسم القرآف كاختبلؼ القراء ُب ذلك. ٕٕٙ
 (ٜٚٔرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسم ا٤بد ُب القرآف. ٖٕٙ
 (ٜٚٔرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسم ا٥بجاء الواقع ُب القرآف. ٕٗٙ
 (ٗٚٔرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسم سور القرآف. ٕ٘ٙ
 (ٜٖٜالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ر٠بية البدكر السبعة. ٕٙٙ
 (ٜٓٗالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ر٠بية ُب القراءات السبع. ٕٚٙ
 (ٜٔٗالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رسوخ اللساف ُب حركؼ القرآف. ٕٛٙ
 (ٜٗٗالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رمزية على ركاية أيب عمرك بن العبلء. ٜٕٙ
 (ٜ٘ٗالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رمزية على قراءة البدكر السبعة. ٖٓٙ
 (ٜٚٗالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رمزية على قراءة أيب عمرك بن العبلء. ٖٔٙ

ٖٕٙ 
رمزية على قراءة ٞبزة بن حبيب الكوُب 

 الزيات.
 (ٜٙٗالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٜٛٗالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رمزية ُب القراءات. ٖٖٙ
 (ٜٜٗالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رمزية ُب القراءات. ٖٗٙ
 (ٜٓ٘القراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ القراءات.رمزية ُب  ٖ٘ٙ
 (ٜٔ٘القراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رمزية ُب القراءات. ٖٙٙ
 (ٕٜ٘القراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رمزية ُب القراءات السبع. ٖٚٙ
 (ٖٜ٘القراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رمزية ُب القراءات السبع. ٖٛٙ
 (ٜٗ٘القراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رمزية ُب القراءات السبع. ٜٖٙ
 (ٜ٘٘القراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رمزية ُب قراءة أيب عمرك البصرم. ٓٗٙ
 (ٜٙ٘القراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رمزية ُب قراءة أيب عمرك البصرم. ٔٗٙ
 (ٜٛ٘القراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رمزية للقراء السبعة. ٕٗٙ
 (ٜٚ٘القراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رمزية للقراءات السبع. ٖٗٙ
 (ٜٜ٘القراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ رموز القراء السبعة. ٗٗٙ
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 (ٜٓٙالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ركاية ابن كثّب. ٘ٗٙ

ٙٗٙ 
ركضة ا٤بقاـ ُب مشهور الوقف على ٞبزة 

 كىشاـ.
 (ٕٕٓالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

ٙٗٚ 
ركضة ا٤بقاـ ُب مشهور الوقف على ٞبزة 

 كىشاـ.
 (ٕٕٔكاالبتداء)الوقف  ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٜٗٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ زبدة من القراءة. ٛٗٙ
 (ٜٛٛالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ زكائد أيب عمرك بن العبلء )نظم(. ٜٗٙ
 (ٕٕٓرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ سؤاؿ كجواب حوؿ رسم القرآف. ٓ٘ٙ

ٙ٘ٔ 
ستة عشر موضعان ال جيوز الوقف عليها ُب 

 تبلكة القرآف الكرمي.
 (ٕٕٗالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

ٕٙ٘ 
سلم االىتداء ألىل األذل ُب معرفة ٨بارج 

 ا٢بركؼ كصفاهتا كالوقف كاالبتداء.
 (ٕٕ٘الوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

سور القرآف الٍب فيها الناسخ كا٤بنسوخ كالسور  ٖ٘ٙ
 الٍب ليس فيها ال ناسخ كال منسوخ.

 (ٕٕٔكا٤بنسوخ)الناسخ  ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٕٖعد اآلم) ا٤بؤلف ٦بهوؿ سور القرآف كآياتو كحركفو كنزكلو. ٗ٘ٙ

شجرة ُب عدد السور كاآليات كالكلمات  ٘٘ٙ
 كا٢بركؼ ُب القرآف الكرمي.

 (ٖٖعد اآلم) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٕ٘ٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح التيسّب أليب عمرك الداين. ٙ٘ٙ

ٙ٘ٚ 
قراءة األئمة الثبلثة شرح الدرة ا٤بضية ُب 

 ا٤برضية.
 (ٙٙٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

ٙ٘ٛ 
شرح الدرة ا٤بضية ُب قراءة األئمة الثبلثة 

 ا٤برضية.
 (ٚٙٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

ٜٙ٘ 
شرح الدرة ا٤بضية ُب قراءة األئمة الثبلثة 

 ا٤برضية.
 (ٛٙٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

األئمة الثبلثة شرح الدرة ا٤بضية ُب قراءة  ٓٙٙ
 ا٤برضية.

 (ٜٙٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ
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ٙٙٔ 
شرح الدرة ا٤بضية ُب قراءة األئمة الثبلثة 

 ا٤برضية.
 (ٓٚٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

شرح الدرة ا٤بضية ُب قراءة األئمة الثبلثة  ٕٙٙ
 ا٤برضية.

 (ٔٚٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

الثبلثة شرح الدرة ا٤بضية ُب قراءة األئمة  ٖٙٙ
 ا٤برضية.

 (ٕٚٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

ٙٙٗ 
شرح الدرة ا٤بضية ُب قراءة األئمة الثبلثة 

 ا٤برضية.
 (ٖٚٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

ٙٙ٘ 
شرح الدرة ا٤بضية ُب قراءة األئمة الثبلثة 

 ا٤برضية.
 (ٗٚٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 شرح الدرة ا٤بضية ُب قراءة األئمة الثبلثة ٙٙٙ
 ا٤برضية.

 (٘ٚٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٕٛٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح الدرر اللوامع ُب أصل مقرأ اإلماـ نافع. ٚٙٙ
 (ٖٛٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح الدرر اللوامع ُب أصل مقرأ اإلماـ نافع. ٛٙٙ
 (ٗٛٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح الدرر اللوامع ُب أصل مقرأ اإلماـ نافع. ٜٙٙ
 (٘ٛٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح الدرر اللوامع ُب أصل مقرأ اإلماـ نافع. ٓٚٙ
 (ٙٛٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح الدرر اللوامع ُب أصل مقرأ اإلماـ نافع. ٔٚٙ
 (ٚٛٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح الدرر اللوامع ُب أصل مقرأ اإلماـ نافع. ٕٚٙ
 (ٛٛٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ الدرر اللوامع ُب أصل مقرأ اإلماـ نافع.شرح  ٖٚٙ
 (ٜٜٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح الشاطبية. ٗٚٙ
 (ٓٓٔٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح الشاطبية. ٘ٚٙ
 (ٔٓٔٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح الشاطبية. ٙٚٙ
 (ٕٔٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح أرجوزة ُب القراءات. ٚٚٙ
 (ٖٔٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح أرجوزة ُب القراءات. ٛٚٙ
 (ٕٛٓرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح أرجوزة ُب ضبط رسم القرآف. ٜٚٙ
 (ٗٔٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح أرجوزة ُب قراءة ابن كثّب. ٓٛٙ
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 (٘٘ٔالقرآف)مشكل  ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح أرجوزة ُب مشكبلت القرآف. ٔٛٙ

ٕٙٛ 
شرح أمنوذج جليل ُب أسئلة كأجوبة من 

 غرائب آم التنػزيل للرازم.
 (ٖٓٔغريب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٕٗٔإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح إعراب القرآف. ٖٛٙ

ٙٛٗ 
شرح باب ٨بارج ا٢بركؼ كصفاهتا من حرز 

 األماين للشاطيب.
 (ٜٔٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٓٗٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ حرز األماين ككجو التهاين. شرح ٘ٛٙ
 (ٔٗٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح حرز األماين ككجو التهاين. ٙٛٙ
 (ٕٗٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح حرز األماين ككجو التهاين. ٚٛٙ
 (ٖٗٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح حرز األماين ككجو التهاين. ٛٛٙ
 (ٗٗٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ األماين ككجو التهاين. شرح حرز ٜٛٙ
 (ٜٕٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح حرز األماين ككجو التهاين. ٜٓٙ
 (ٖٓٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح حرز األماين ككجو التهاين. ٜٔٙ
 (ٖٔٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح حرز األماين ككجو التهاين. ٕٜٙ
 (ٕٖٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ األماين ككجو التهاين.شرح حرز  ٖٜٙ
 (ٖٖٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح حرز األماين ككجو التهاين. ٜٗٙ
 (ٖٗٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح حرز األماين ككجو التهاين. ٜ٘ٙ
 (ٖ٘ٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح حرز األماين ككجو التهاين. ٜٙٙ
 (ٖٙٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ األماين ككجو التهاين.شرح حرز  ٜٚٙ
 (ٖٚٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح حرز األماين ككجو التهاين. ٜٛٙ
 (ٖٛٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح حرز األماين ككجو التهاين. ٜٜٙ
 (ٜٖٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح حرز األماين ككجو التهاين. ٓٓٚ
 (٘ٗٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ األماين ككجو التهاين.شرح حرز  ٔٓٚ
 (ٙٗٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح حرز األماين ككجو التهاين. ٕٓٚ
 (ٚٗٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح حرز األماين ككجو التهاين. ٖٓٚ
 (ٛٗٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح حرز األماين ككجو التهاين. ٗٓٚ
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 (ٜٗٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ األماين ككجو التهاين.شرح حرز  ٘ٓٚ
 (ٓ٘ٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح حرز األماين ككجو التهاين. ٙٓٚ
 (ٔ٘ٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح حرز األماين ككجو التهاين. ٚٓٚ
 (ٕ٘ٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح حرز األماين ككجو التهاين. ٛٓٚ
 (ٖ٘ٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ األماين ككجو التهاين.شرح حرز  ٜٓٚ
 (ٗ٘ٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح حرز األماين ككجو التهاين. ٓٔٚ
 (٘٘ٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح حرز األماين ككجو التهاين. ٔٔٚ
 (ٙ٘ٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح حرز األماين ككجو التهاين. ٕٔٚ
 (ٚ٘ٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ األماين ككجو التهاين.شرح حرز  ٖٔٚ
 (ٛ٘ٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح حرز األماين ككجو التهاين. ٗٔٚ
 (ٜ٘ٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح حرز األماين ككجو التهاين. ٘ٔٚ
 (ٓٙٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح حرز األماين ككجو التهاين. ٙٔٚ
 (ٔٙٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ القارم ُب الظاءات.شرح درة  ٚٔٚ
 (ٜٓٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح رموز الشاطبية. ٛٔٚ
 (ٔٔٔٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح طيبة النشر ُب القراءات العشر. ٜٔٚ
 (ٕٔٔٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح طيبة النشر ُب القراءات العشر. ٕٓٚ
 (ٖٔٔٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ القراءات العشر.شرح طيبة النشر ُب  ٕٔٚ
 (ٗٔٔٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح طيبة النشر ُب القراءات العشر. ٕٕٚ

ٕٖٚ 
شرح عدد آم القرآف الكرمي كسوره ككلماتو 

 كحركفو كنقطو.
 (ٖٗعد اآلم) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٕٕٔا٤بصاحف) رسم ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح عقيلة أتراب القصائد ُب أسُب ا٤بقاصد. ٕٗٚ
 (ٖٕٔٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح قصيدة حرز األماين ا٤بعركفة بالشاطبية. ٕ٘ٚ
 (ٖٓٔٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح لنظم ُب القراءات. ٕٙٚ
 (ٕٛٔإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح مشكبلت إعراب القرآف. ٕٚٚ
 (ٛ٘ٔالقرآف)مشكل  ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح معاين مشكبلت القرآف. ٕٛٚ
 (ٜ٘ٔمشكل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح مغمضات القرآف. ٜٕٚ
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 (ٕٜغريب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح مفردات القرآف الكرمي. ٖٓٚ
 (ٕٚٔرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح مقدمة عقيلة الشاطيب. ٖٔٚ
 (ٖٙٔٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح منظومة ابن ا١بزرم ُب القراءات. ٕٖٚ

شرح منظومة الرائية ا٤بوسـو برسم الربىاف ُب  ٖٖٚ
 ىيجاف الفرقاف.

 (ٕٛٔرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٜٖٔٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح منظومة ُب القراءات. ٖٗٚ

ٖٚ٘ 

شرح منظومة: مورد الظمآف ُب رسم القرآف 
)ا٤بنظومة أليب عبد ا ٧بمد بن ٧بمد بن 

ا٣براز، ا٤بتوَب سنة إبراىيم األموم الشريشي 
 ىػ. ٛٔٚ

 (ٜٕٔرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٕٕٓرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح مورد الظمآف. ٖٙٚ
 (ٕٕٕرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح نظم ا٣براز ُب الضبط. ٖٚٚ
 (٘ٗٔٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح هنج القراءة. ٖٛٚ
 (ٛٗٔٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح كقف ٞبزة كىشاـ على ا٥بمز. ٜٖٚ
 (ٕٖٕالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح كقف ٞبزة كىشاـ على ا٥بمز. ٓٗٚ
 (ٖٖٕالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شرح كقف ٞبزة كىشاـ من الشاطبية. ٔٗٚ
 (ٖٕ٘الوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ شفاء الغليل ُب كقف العليل. ٕٗٚ
 (٘ٚمعاين القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ بلطائف ا٤بثاين.شفاء ا٤بعاين  ٖٗٚ
 (ٛٙٔٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ صورة ا٣بتم ُب القراءات العشر. ٗٗٚ
 (٘ٚٔٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ضوابط ُب القراءات. ٘ٗٚ
 (ٖٛعد اآلم) ا٤بؤلف ٦بهوؿ عد آم القرآف. ٙٗٚ

عد آيات القرآف على قراءة البصريْب  ٚٗٚ
 )منظومة(.

 (ٓٗعد اآلم) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٖٗعد اآلم) ا٤بؤلف ٦بهوؿ عدد آم القرآف. ٛٗٚ
 (ٗٗعد اآلم) ا٤بؤلف ٦بهوؿ عدد آم القرآف. ٜٗٚ
 (ٛٗعد اآلم) ا٤بؤلف ٦بهوؿعدد سور القرآف كآياتو ككلماتو كحركفو  ٓ٘ٚ
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 كنقطو،

ٚ٘ٔ 
عدد سور القرآف كما كجدنا فيو من 

عليهم  االختبلؼ بْب األئمة رضواف ا
 أٝبعْب.

 (ٜٗعد اآلم) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

ٕٚ٘ 
عدد ما ُب الكتاب العزيز من اآليات على 

 حركؼ ا٤بعجم.
 (ٔ٘عد اآلم) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٕٛٔٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ عرض األماين على الشاطبية. ٖ٘ٚ

ٚ٘ٗ 
عقود اللؤلؤ كا٤برجاف ُب األحاديث الواردة ُب 

 فضل القرآف.
 (ٚٚٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٖٕٚالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ علم االىتداء ُب الوقف كاالبتداء. ٘٘ٚ
 (ٕٕٗٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ علم القراءات. ٙ٘ٚ
 (ٕ٘ٗٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ علم القراءة. ٚ٘ٚ
 (ٕٔٗكاالبتداء)الوقف  ا٤بؤلف ٦بهوؿ غاية الفبلح ُب كقف ٞبزة باألكجو الصحاح ٛ٘ٚ

غرائب القرآف كمشكبلتو كبياف شأنو كنزكؿ  ٜ٘ٚ
 آياتو كمعاين بعض لغاتو كشرح مبهماتو

 (ٖٛمعاين القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

ٚٙٓ 
غرائب القرآف كمشكبلتو كبياف شأنو كنزكؿ 

 آياتو كمعاين بعض لغاتو كشرح مبهماتو.
 (ٖٔٔغريب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٖ٘ٔغريب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ غريب القرآف. ٔٙٚ
 (ٗ٘ٔغريب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ غريب القرآف. ٕٙٚ
 (ٜٕٔالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فائدة ُب الناسخ كا٤بنسوخ. ٖٙٚ
 (ٕٕٓالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فائدة ُب النسخ ُب القرآف الكرمي. ٗٙٚ
٦بهوؿا٤بؤلف  فائدة ُب أقساـ الوقف القبيح. ٘ٙٚ  (ٕٕٗالوقف كاالبتداء) 
 (ٕٙٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فائدة ُب أكجو القرآف الكرمي. ٙٙٚ
 (ٚٛٔخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فائدة ُب خواص فاٙبة الكتاب. ٚٙٚ
 (ٖٕ٘رسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فائدة ُب رسم ا٤بصحف. ٛٙٚ
 (ٕٚفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿفائدة ُب فضل تبلكة آية الكرسي ُب بداية  ٜٙٚ
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.  ٧بـر
 (ٕٛفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فائدة ُب قراءة الفاٙبة ُب خاٛبة اجملالس. ٓٚٚ
 (ٖٕٗالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فائدة نافعة للقارئ من معرفة الوقوؼ. ٔٚٚ

فتاحة عيوف ا١بهلة بإعراب البسملة  ٕٚٚ
 كا٢بمدلة.

 (ٖٕٓالقرآف)إعراب  ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٕٙٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فتح الرٞبن ببياف ركيات القرآف. ٖٚٚ

ٚٚٗ 
فتح القريب ا٢ببيب ببياف قراءة ٞبزة بن 

 حبيب.
 (ٕٕٛٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٜٕٛٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فرائد الدرر. ٘ٚٚ
 (ٖٖٕإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فصل ُب إعراب القرآف. ٙٚٚ

اإلعجاز  ا٤بؤلف ٦بهوؿ فصل ُب بياف إعجاز القرآف. ٚٚٚ
 (ٜٜٓٔالبياين)

 (ٕٗٗالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فصل ُب ذكر أحكاـ الوقف ُب القرآف. ٛٚٚ
 (ٚٓٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فصل ُب فضائل القرآف. ٜٚٚ
 (ٕٙٗالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فصل ُب كقف الكفر. ٓٛٚ
 (ٖٙٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فصلة من شرح الشاطبية. ٔٛٚ
 (ٖٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فضائل آيات من كتاب ا. ٕٛٚ
 (ٖٗفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فضائل العلم كالقرآف. ٖٛٚ
 (ٖٛفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فضائل القرآف. ٗٛٚ
 (ٜٖالقرآف) فضائل ا٤بؤلف ٦بهوؿ فضائل القرآف. ٘ٛٚ
 (ٖٙفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فضائل القرآف. ٙٛٚ
 (ٚٙفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فضائل القرآف. ٚٛٚ
 (ٜٓٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فضائل القرآف. ٛٛٚ
 (ٜٜفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فضائل القرآف العظيم. ٜٛٚ
 (ٖٓٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فضائل القرآف العظيم. ٜٓٚ
 (ٓٗفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فضائل القرآف الكرمي. ٜٔٚ
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 (ٔ٘فضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فضائل القرآف الكرمي. ٕٜٚ
 (ٕٜٔخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فضائل القرآف خاصية ىذه اآليات الكرديات. ٖٜٚ

ٜٚٗ 
فضائل القرآف: خاصية ىذه اآليات 

 الكرديات.
 (ٕ٘فضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٙٓٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فضائل القرآف كأىل القرآف العظيم. ٜ٘ٚ
 (ٖ٘فضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فضائل القرآف كتفسّب الفاٙبة. ٜٙٚ
 (ٖٜٔخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فضائل القرآف كخواص السور كاآلية. ٜٚٚ
 (ٕٖفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ القرآنية.فضائل بعض اآليات  ٜٛٚ
 (٘٘فضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فضائل سور القرآف. ٜٜٚ
 (ٛ٘فضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فضائل سور القرآف العظيم. ٓٓٛ
 (ٗٙٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فضائل سور القرآف العظيم. ٔٓٛ
 (ٓٚفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فضائل سورة الفاٙبة. ٕٓٛ
 (ٗ٘فضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فضائل قراءة القرآف الكرمي. ٖٓٛ
 (ٛٛفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فضل آم الذكر ا٢بكيم. ٗٓٛ
 (ٜٛفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فضل آية الكرسي. ٘ٓٛ
 (ٜٗٔخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فضل السور القرآنية كخواصها. ٙٓٛ
 (ٖٛفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فضل السور القرآنية كخواصها. ٚٓٛ
 (ٔٔٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فضل الفاٙبة. ٛٓٛ
 (ٕٔٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فضل القرآف. ٜٓٛ
 (ٖٔٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فضل القرآف الكرمي. ٓٔٛ
 (ٗٔٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فضيلة آية: )ا٢بمد (. ٔٔٛ
 (ٓٔٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فضيلة القرآف الكرمي. ٕٔٛ
 (ٚٔٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فوائد القرآف. ٖٔٛ

ٛٔٗ 
فوائد تتعلق بَبتيب آم القرآف حسب نزك٥با 

 كعدد آياتو ككلماتو كحركفو.
 (٘٘عد اآلم) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٙ٘عد اآلم) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فوائد عدد آم القرآف الكرمي. ٘ٔٛ
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ٛٔٙ 
فوائد ُب الطب كالتداكم بالقرآف ككتابة 

 ا٢بركز.
 (ٜٙٔخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٖٕٖٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فوائد ُب القراءات. ٚٔٛ
 (ٕٚمتشابو القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فوائد ُب اكم كا٤بتشابو. ٛٔٛ
 (ٜٙٔمشكل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فوائد ُب اكم كا٤بتشابو. ٜٔٛ
 (ٕٕٖٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فوائد ُب علم القراءات. ٕٓٛ
 (ٕٖٗٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فوائد متفرقة ُب القراءة. ٕٔٛ

فوائد منتخبة من كتاب: اللوامع كاألسرار من  ٕٕٛ
 منافع القرآف للبسكرم )عيسى بن سبلمة(.

 (ٙٔٔالقرآف)فضائل  ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٜٕٗرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ فوائد كأجوبة ُب الرسم كالضبط كالتجويد. ٖٕٛ
 (ٕٗ٘رسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ُب القراءات كرسم ا٤بصاحف. ٕٗٛ
 (ٖٕٕالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ُب الناسخ كا٤بنسوخ. ٕ٘ٛ

ٕٛٙ 
ُب أعداد سور القرآف كأسامي القراءات 

 السبع.
 (ٕٖٛٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٜٕٖٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ُب بياف أكجو القراء السبعة. ٕٚٛ
 (ٕٓ٘الوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ُب خبلؼ القراء ُب الوقف كالوصل. ٕٛٛ
 (ٜٛٔخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ُب خواص القرآف كاألدعية. ٜٕٛ
 (ٕٓ٘ا٤بصاحف) رسم ا٤بؤلف ٦بهوؿ ُب رسم القرآف. ٖٓٛ
 (ٕٔ٘رسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ُب رسم ا٤بصاحف. ٖٔٛ

ٖٕٛ 
فيما يلـز من علم القراءة كعلم الرسم ُب 

 ا٤بصاحف كسبب اختبلؼ الرسم.
 (ٕ٘٘رسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٖٖٗٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ قاعدة ابن كثّب. ٖٖٛ
٦بهوؿا٤بؤلف  قانوف قراءات القراء العشرة. ٖٗٛ  (ٖٙٗٔالقراءات) 
 (ٖ٘٘ٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ قراءات. ٖ٘ٛ
 (ٖٛٛٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ قراءات القرآف. ٖٙٛ
 (ٕٛٗٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ .قراءات النيب  ٖٚٛ
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 (ٚٗٗٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ قراءة ابن عامر )عبد ا بن عامر(. ٖٛٛ
٦بهوؿا٤بؤلف  قراءة ابن كثّب. ٜٖٛ  (ٜٗٗٔالقراءات) 
 (ٜٓٗٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ قراءة القرآف الكرمي. ٓٗٛ
 (ٜٔٗٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ قراءة القرآف الكرمي. ٔٗٛ
 (ٜ٘ٗٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ قراءة أيب عمرك بن العبلء )زباف بن عمار(. ٕٗٛ
٦بهوؿا٤بؤلف  قراءة أيب عمرك بن العبلء )زباف بن عمار(. ٖٗٛ  (ٓٙٗٔالقراءات) 
 (ٔٙٗٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ قراءة أيب عمرك بن العبلء )زباف بن عمار(. ٗٗٛ

ٛٗ٘ 
قراءة نافع )أبو عبد ا نافع بن أيب نعيم 

 ا٤بدين(.
 (ٜٛٗٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

ٛٗٙ 
قراءة نافع )أبو عبد ا نافع بن أيب نعيم 

 ا٤بدين(.
 (ٜٜٗٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

قراءة نافع )أبو عبد ا نافع بن أيب نعيم  ٚٗٛ
 ا٤بدين(.

 (ٓٓ٘ٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٙٓ٘ٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ قرة العْب ُب القراءة. ٛٗٛ
 (ٓٔ٘ٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ قسطاطس ا٤بستقيم ُب لغات القرآف الكرمي. ٜٗٛ
٦بهوؿ ا٤بؤلف قصيدة ُب القراءات. ٓ٘ٛ  (ٚٔ٘ٔالقراءات) 
 (ٕٙٓخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ قصيدة ُب بياف خواص سور القرآف الكرمي. ٔ٘ٛ
 (ٕٕٙرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ قصيدة ُب رسم القرآف. ٕ٘ٛ

ٖٛ٘ 
قصيدة ُب قراءة أيب عمرك ابن العبلء ركاية 

 حيٓب ا٤ببارؾ.
 (ٕٓ٘ٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٕٙ٘ٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ قراءة أىل ٠با. قطر السما ُب ٗ٘ٛ
 (ٕٛ٘ٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ قطعة المة ُب القراءات. ٘٘ٛ
 (ٖٕٛإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ قطعة من إعراب القرآف. ٙ٘ٛ
 (ٜٖٕإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ قطعة من إعراب القرآف. ٚ٘ٛ
 (ٕٓٗإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ قطعة من إعراب القرآف. ٛ٘ٛ
 (ٖٓ٘ٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ قطعة من شرح قصيدة ُب القراءات. ٜ٘ٛ
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 (ٖٕٙرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ قواعد الرسم العثماين. ٓٙٛ

ٛٙٔ 
قواعد الوصل كالوقف ُب رموز الوقف كبياف 

األحزاب كاألنصاؼ كاألرباع على قراءة 
 اإلماـ عاصم.

 (ٕٗ٘كاالبتداء)الوقف  ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٕٗ٘ٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ قواعد ُب القراءات العشر. ٕٙٛ
 (ٖٗ٘ٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ قواعد ُب القراءة. ٖٙٛ
 (ٔٗ٘ٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ قواعد ُب علم القراءة. ٗٙٛ
 (ٙٗ٘ٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ قواعد من الوجوىات. ٘ٙٛ
 (ٜٙ٘ٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ مذىب عاصم.كتاب االختبلؼ ُب  ٙٙٛ
 (ٕٚ٘ٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب التسعة ُب القراءة. ٚٙٛ

ٛٙٛ 
كتاب القراءات العشر ا٤بضاؼ إليو ابن أيب 

 عيلة.
 (ٖٗٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٙٚ٘ٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب حوؿ القراءة. ٜٙٛ
 (ٜٙ٘ٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب القراءات السبع. ٓٚٛ
 (ٜٚ٘ٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب القراءات السبع. ٔٚٛ
 (ٜٛ٘ٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب القراءات السبع. ٕٚٛ
 (ٓٓٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب القراءات العشر. ٖٚٛ
 (ٜٜ٘ٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب القراءات )منظومة كشرحها(. ٗٚٛ
 (٘ٓٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب القراءة )القراءات(. ٘ٚٛ
 (ٙٓٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب القراءة )القراءات(. ٙٚٛ
 (ٚٓٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب القراءة )القراءات(. ٚٚٛ
 (ٛٓٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب القراءة )القراءات(. ٛٚٛ
 (ٜٓٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب القراءة )القراءات(. ٜٚٛ
 (ٓٔٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب القراءة )القراءات(. ٓٛٛ
 (ٔٔٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب القراءة )القراءات(. ٔٛٛ
 (ٕٔٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب القراءة )القراءات(. ٕٛٛ
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 (ٖٔٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب القراءة )القراءات(. ٖٛٛ
 (ٗٔٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب القراءة )القراءات(. ٗٛٛ
 (٘ٔٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب القراءة )القراءات(. ٘ٛٛ
 (ٙٔٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب القراءة )القراءات(. ٙٛٛ
 (ٚٔٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب القراءة )القراءات(. ٚٛٛ
 (ٛٔٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب القراءة )القراءات(. ٛٛٛ
 (ٜٔٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب القراءة )القراءات(. ٜٛٛ
 (ٕٓٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب القراءة )القراءات(. ٜٓٛ
 (ٕٔٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب القراءة )القراءات(. ٜٔٛ
 (ٕٕٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب القراءة )القراءات(. ٕٜٛ
 (ٖٕٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب القراءة )القراءات(. ٖٜٛ
 (ٕٗٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب القراءة )القراءات(. ٜٗٛ
 (ٕ٘ٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب القراءة )القراءات(. ٜ٘ٛ
 (ٕٙٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب القراءة )القراءات(. ٜٙٛ
 (ٕٚٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب القراءة )القراءات(. ٜٚٛ
 (ٕٛٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب القراءة )القراءات(. ٜٛٛ
 (ٜٕٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب القراءة )القراءات(. ٜٜٛ
 (ٖٓٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب القراءة )القراءات(. ٜٓٓ
 (ٖٔٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب القراءة )القراءات(. ٜٔٓ
 (ٕٖٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب القراءة )القراءات(. ٕٜٓ
 (ٖٖٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب القراءة )القراءات(. ٖٜٓ
 (ٖٗٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب القراءة )القراءات(. ٜٗٓ
 (ٖ٘ٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب القراءة )القراءات(. ٜ٘ٓ
 (ٖٙٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب القراءة )القراءات(. ٜٙٓ
 (ٖٚٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب القراءة )القراءات(. ٜٚٓ
 (ٖٛٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب القراءة )القراءات(. ٜٛٓ



706 
 

 محل وروده  المؤلف  العنوان م
 )القسم/الرقم(

ٜٜٓ 
كتاب ُب أسباب النزكؿ كما يتعلق بو كعدد 

 اآليات كغّب ذلك.
 (ٕٙأسباب النزكؿ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٛٙأمثاؿ القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب أمثاؿ القرآف . ٜٓٔ
 (ٖٕٗإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب إعراب القرآف. ٜٔٔ

ٜٕٔ 
كتاب ُب إعراب القرآف من سورة ىود إىل 

 سورة النازعات.
 (ٕ٘ٗإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٜٕٙرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب طريق ا٤بصحف. ٖٜٔ
 (ٕٛ٘ٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ا٤بصحف.كتاب ُب طريق  ٜٗٔ
 (ٖٛ٘ٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب علم القراءة. ٜ٘ٔ
 (ٗٛ٘ٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب علم القراءة. ٜٙٔ
 (٘ٛ٘ٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب علم القراءة. ٜٚٔ
 (ٖٓٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب قراءة أيب عمرك ابن العبلء. ٜٛٔ
 (ٚٚمتشابو القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب متشابو القرآف. ٜٜٔ
 (ٓٛٔمشكل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب متشابو القرآف. ٕٜٓ
 (ٜٖٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب مذاىب القراء السبعة. ٕٜٔ

ٜٕٕ 
كتاب ما انفرد بو كل قارئ من القراء 

 السبعة.
 (٘ٗٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٙٗٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ٦بتمع الثبلثة. ٖٕٜ

ٜٕٗ 
كتاب يشتمل على قراءات العشرة أئمة 

 األمصار با٢بجاز كالشاـ كالعراؽ.
 (ٖ٘ٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٕ٘ٚرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كشف األسرار. ٕٜ٘

ٜٕٙ 
ا٤بنزؿ كشف بعض متشاهبات القرآف العظيم 

 على النيب الكرمي.
 (ٛٚمتشابو القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

ٜٕٚ 
كشف بعض متشاهبات القرآف العظيم ا٤بنزؿ 

 على النيب الكرمي.
 (٘ٛٔمشكل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٕٕٛرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كنز اللطائف. ٕٜٛ
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ٜٕٜ 
كنز اللطائف فيما حيتاج إليو تصحيح 

 ا٤بصاحف.
 (ٕٗٛرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٜٚٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كنز ا٤بعاين. ٖٜٓ

ٜٖٔ 
اإلعجاز  ا٤بؤلف ٦بهوؿ كوامل ُب إعجاز القرآف.

 (ٕٓٔٔالبياين)
 (٘ٛٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كيفية القراءات با١بمع. ٕٖٜ
 (ٙٛٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كيفية قراءة الفاٙبة. ٖٖٜ
 (ٜٗٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ القراءات.المية ُب  ٖٜٗ
 (ٜٙٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ المية ُب القراءات العشر. ٖٜ٘

ٜٖٙ 
المية ُب القراءة ابن كثّب )بركاية قنبل 

 كالبزم(.
 (ٜٚٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٕٓٙالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ لواـز الوقف. ٖٜٚ

ٜٖٛ 
األمصار من أىل القرآف ما اجتمع عليو أىل 

 كما اختلفوا فيو من عدد آم القرآف.
 (ٛ٘عد اآلم) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٗٛٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ما جاء ُب فضائل: )قل ىو ا أحد(. ٜٖٜ
 (ٕٔٙالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ما ال جيوز الوقف عليو ُب القرآف. ٜٓٗ
 (ٕٖٕالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ مبحث الناسخ كا٤بنسوخ. ٜٔٗ
 (ٕٓٔمتشابو القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ متشاهبات آيات القرآف. ٕٜٗ
 (ٖٕ٘مشكل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ متشاهبات آيات القرآف. ٖٜٗ
 (ٕٔٔمتشابو القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ متشاهبات القرآف. ٜٗٗ
 (ٖٕٙمشكل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ متشاهبات القرآف. ٜ٘ٗ
 (ٖٓٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ متفق الدكاف. ٜٙٗ
 (ٖٛٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٦بموع ُب القراءة )القراءات(. ٜٚٗ
 (ٜٖٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٦بموع ُب القراءة )قراءات(. ٜٛٗ
 (ٓٗٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٦بموع ُب القراءة )قراءات(. ٜٜٗ
 (ٔٗٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ )قراءات(.٦بموع ُب القراءة  ٜٓ٘
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 (ٕٗٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٦بموع ُب القراءة )قراءات(. ٜٔ٘
 (ٖٗٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٦بموع ُب القراءة )قراءات(. ٕٜ٘
 (ٗٗٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٦بموع ُب القراءة )قراءات(. ٖٜ٘
٦بهوؿ ا٤بؤلف ٦بموع ُب القراءة )قراءات(. ٜٗ٘  (٘ٗٚٔالقراءات) 
 (ٙٗٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٦بموع ُب القراءة )قراءات(. ٜ٘٘
 (ٚٗٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٦بموع ُب القراءة )قراءات(. ٜٙ٘
 (ٛٗٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٦بموع ُب القراءة )قراءات(. ٜٚ٘
 (ٜٗٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٦بموع ُب القراءة )قراءات(. ٜٛ٘
 (ٓ٘ٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٦بموع ُب القراءة )قراءات(. ٜٜ٘
 (ٔ٘ٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٦بموع ُب القراءة )قراءات(. ٜٓٙ
 (ٕ٘ٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٦بموع ُب القراءة )قراءات(. ٜٔٙ
 (ٖ٘ٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٦بموع ُب القراءة )قراءات(. ٕٜٙ
 (ٗ٘ٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٦بموع ُب القراءة )قراءات(. ٖٜٙ
 (٘٘ٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٦بموع ُب القراءة )قراءات(. ٜٗٙ
 (ٙ٘ٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٦بموع ُب القراءة )قراءات(. ٜ٘ٙ
 (ٚ٘ٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٦بموع ُب القراءة )قراءات(. ٜٙٙ
 (ٛ٘ٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ القراءة )قراءات(.٦بموع ُب  ٜٚٙ
 (ٜ٘ٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٦بموع ُب القراءة )قراءات(. ٜٛٙ
 (ٓٙٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٦بموع ُب القراءة )قراءات(. ٜٜٙ
 (ٔٙٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٦بموع ُب القراءة )قراءات(. ٜٓٚ

ٜٚٔ 
القرآف كالصبلة ٦بموع يشتمل على فضائل 

 كغّبمها.
 (٘ٛٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٖٙٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٦بموعة التقريب. ٕٜٚ
 (ٖٕٔخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٦بموعة خواص القرآف الكرمي. ٖٜٚ
 (ٗٙٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٦بموعة شاطبية. ٜٗٚ
٦بهوؿا٤بؤلف  ٦بموعة مسائل ُب القراءات. ٜ٘ٚ  (ٙٙٚٔالقراءات) 
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ٜٚٙ 
٨بتصر األناـ ُب الوقف على ا٥بمز ٢بمزة 

 كىشاـ.
 (ٕٕٙالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٖٛٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٨بتصر ا٢بجة. ٜٚٚ
 (ٖٗٓرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٨بتصر ا٤بقنع. ٜٛٚ
 (ٖ٘ٓا٤بصاحف)رسم  ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٨بتصر ا٤بقنع على الرائية. ٜٜٚ
 (ٖٖٕالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٨بتصر الناسخ كا٤بنسوخ . ٜٓٛ

ٜٛٔ 
٨بتصر الناسخ كا٤بنسوخ البن العريب ا٤بعافرم، 

 ىػ(. ٖٗ٘)ت:
 (ٖٕ٘الناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

ٜٕٛ 
٨بتصر )الناسخ كا٤بنسوخ البن سبلمة، 

 ىػ(( . ٓٔٗ)ت:
 (ٖٕٗكا٤بنسوخ)الناسخ  ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٜٙٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٨بتصر النشر ُب القراءات العشر. ٖٜٛ
 (ٜٚٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٨بتصر النشر ُب القراءات العشر. ٜٗٛ
 (ٜٛٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٨بتصر ا٥بديّة ُب قراءة قالوف كالدكرم. ٜ٘ٛ

ٜٛٙ 
٨بتصر تلخيص ما رسم ُب ا٤بصحف 

 الشريف.
 (ٜٜٕرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٕٛ٘إعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٨بتصر ُب إعراب بعض سور القرآف. ٜٚٛ
 (ٕٓٙإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٨بتصر ُب إعراب سورة الفاٙبة. ٜٛٛ

ٜٜٛ 
٨بتصر ُب عدد آم القرآف الكرمي كاالختبلؼ 

 فيو كعدد كلماتو كحركفو.
 (ٔٙعد اآلم) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٖٗٔمتشابو القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٨بتصر ُب عيوف متشابو القرآف. ٜٜٓ
 (ٜٕٗمشكل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٨بتصر ُب عيوف متشابو القرآف. ٜٜٔ
 (ٜٓٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٨بتصر ُب مذاىب القراء السبعة. ٕٜٜ

٨بتصر فيو إعراب ثبلثْب سورة من القرآف  ٖٜٜ
 الكرمي.

 (ٜٕ٘إعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٜ٘ٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٨بتصر من شرح أيب القاسم النويرم. ٜٜٗ
 (ٖٓٛٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٨بطوط ُب القراءات. ٜٜ٘
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 (ٖٙعد اآلم) ا٤بؤلف ٦بهوؿ مرشد الطبلب ُب عد أم الكتاب. ٜٜٙ
 (٘ٔٛٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ مرشد الطلب ُب علم التقريب. ٜٜٚ
 (ٕٗٛٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ مسائل ُب مذىب ٞبزة. ٜٜٛ
 (ٕ٘ٛٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ مسائل ٨بتلفة ُب القراءات. ٜٜٜ
 (ٕٗٙالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ مسائل كقف ٞبزة كىشاـ على ا٥بمزة. ٓٓٓٔ
 (ٜٕ٘مشكل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ مشكل القرآف. ٔٓٓٔ
 (ٖٕٙمشكل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ العظيم.مشكل القرآف  ٕٓٓٔ
 (ٕٗٚإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ مشكل إعراب القرآف. ٖٓٓٔ
 (ٕٔٙمشكل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ مشكبلت القرآف. ٗٓٓٔ
 (ٕٕٙمشكل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ مشكبلت القرآف العظيم. ٘ٓٓٔ
 (ٖٛٔرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ مصحف عثماف. ٙٓٓٔ
 (ٖٗٛٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ مطلب قراءة القرآف. ٚٓٓٔ

ٔٓٓٛ 
معجم لبعض مفردات القرآف مرتب على 

 حركؼ ا٥بجاء.
 (ٖٕٕغريب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

معجم لبعض مفردات القرآف مرتب على  ٜٓٓٔ
 حركؼ ا٥بجاء.

 (ٜٕٕغريب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٜٕٔإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ معرب ُب إعراب القرآف. ٓٔٓٔ
 (ٖٕٚالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ معرفة أحواؿ أمر الناسخ كا٤بنسوخ. ٔٔٓٔ
 (ٕٙٛٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ معرفة علم القراءات السبع. ٕٔٓٔ

ٖٔٓٔ 
اإلعجاز  ا٤بؤلف ٦بهوؿ مفاتيح اإلعجاز.

 (ٖٓٚٔالبياين)
 (ٕٛٓالقرآف)فضائل  ا٤بؤلف ٦بهوؿ مفتاح النجاح. ٗٔٓٔ

ٔٓٔ٘ 
مفتحة الطرائق كاألبواب ُب إعراب سورة 

 الفاٙبة.
 (ٕٙٚإعراب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٜٚٛٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ مفٍب القراء. ٙٔٓٔ
 (ٖٛٛٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ مفردات القراءات السبع. ٚٔٓٔ
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 (ٖٕٚغريب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ مفردات القرآف. ٛٔٓٔ
 (ٜٓٛٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ مفردة أيب عمرك. ٜٔٓٔ
 (ٜٙٛٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ مفردة على قراءة أيب عمرك. ٕٓٓٔ
 (ٜٚٛٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ مفردة ُب قراءة اإلماـ عاصم. ٕٔٓٔ
 (ٖٜٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ مفردة يعقوب ا٢بضرمي. ٕٕٓٔ
 (ٜٚٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ مفيد ُب القراءة. ٖٕٓٔ

ٕٔٓٗ 
مقالة األئمة األعبلـ ُب ٙبقيق ا٥بمز ٢بمزة 

 كىشاـ.
 (ٜٔٔٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

مقدمة حفص فيما خالف أبا عمرك بن  ٕ٘ٓٔ
 العبلء.

 (ٜٛٔٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

مقدمة ُب تبيْب ا٤بآخذ لقارئ القرآف  ٕٙٓٔ
 بالقراءات.

 (ٕٜٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٕٕٖرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ مقدمة ُب رسم ا٤بصاحف. ٕٚٓٔ
 (ٖٕٖرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ مقدمة ُب علم الرسم. ٕٛٓٔ
 (ٕٜٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ مقدمة ُب فضائل سورة القدر. ٜٕٓٔ
 (ٖٜٔٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ مقدمة ُب قراءة حفص. ٖٓٓٔ

ٖٔٓٔ 
براكيٍب أيب بكر  مقدمة ُب قراءة عاصم

 كحفص.
 (ٖٖٜٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٓٚٔمعاين القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ مقدمة كتابة ا٤بباين ُب نظم ا٤بعاين. ٕٖٓٔ

مقدمة مقدمة ُب قراءة أيب عمرك من ركايٍب  ٖٖٓٔ
 الدكرم كالسوسي.

 (ٖٜٗٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٜٖٜٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ مقصورة ُب علـو القرآف. ٖٗٓٔ

مبلحظات عن مواضع القرآف الكرمي الٍب إذا  ٖ٘ٓٔ
 كقف عليها القارئ كفر.

 (ٜٕٙالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

ٖٔٓٙ 
اإلعجاز  ا٤بؤلف ٦بهوؿ ملخص ُب ببلغة أُسلوب القرآف.

 (ٖ٘ٛٔالبياين)
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 (ٜٜٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منافع القرآف. ٖٚٓٔ
 (ٜٕٕخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ العظيم. منافع القرآف ٖٛٓٔ
 (ٕٔٓفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منافع القرآف الكرمي. ٜٖٓٔ
 (ٖٕٓفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منافع القرآف ُب ا٤بناـ. ٓٗٓٔ
 (ٜٚٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منافع القرآف. يليو قائمة بأ٠باء ا ا٢بسُب. ٔٗٓٔ
 (ٜٙٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ سور القرآف.منافع بعض  ٕٗٓٔ
 (ٜٔٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منتخب الشاطيب. ٖٗٓٔ

ٔٓٗٗ 
منتخبات من كتب القراءات ُب االستعاذة 

 كالبسملة كسور القرآف.
 (ٜٓٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٕٜٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منتهى األماين. ٘ٗٓٔ
 (ٕٖٚرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ القرآف.منظومات ُب رسم  ٙٗٓٔ
 (ٜٙٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة تشتمل على ضوابط ُب القراءات. ٚٗٓٔ

ٔٓٗٛ 
منظومة ُب اختبلؼ القراء ُب الوقف 

 كالوصل.
 (ٕٕٚالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٜٜٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة ُب ا٣ببلؼ ُب الوقف كالوصل. ٜٗٓٔ
 (ٖٖٚرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة ُب الرسم. ٓ٘ٓٔ
 (ٜٖٖرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة ُب الرسم. ٔ٘ٓٔ
 (ٖٔٗرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة ُب الرسم. ٕ٘ٓٔ
 (ٖٜٜٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة ُب الرمز على ركاية عيسى قالوف. ٖ٘ٓٔ
 (ٜٜٗٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ على قراءة عبد ا بن كثّب.منظومة ُب الرمز  ٗ٘ٓٔ
 (ٕٛٓٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة ُب القراءة أك القراءات. ٘٘ٓٔ
 (ٜٕٓٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة ُب القراءة أك القراءات. ٙ٘ٓٔ
 (ٕٓٔٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة ُب القراءة أك القراءات. ٚ٘ٓٔ
 (ٕٔٔٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة ُب القراءة أك القراءات. ٛ٘ٓٔ
 (ٕٕٔٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة ُب القراءة أك القراءات. ٜ٘ٓٔ
 (ٖٕٔٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة ُب القراءة أك القراءات. ٓٙٓٔ
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 (ٕٗٔٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة ُب القراءة أك القراءات. ٔٙٓٔ
 (ٕٕ٘ٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة ُب الوقف بالرـك كاإلمشاـ كالسكوف. ٕٙٓٔ
 (ٖٕٚالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة ُب الوقف كالوصل. ٖٙٓٔ
 (ٖٜٛٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة ُب أقساـ ا٤بد للقراء السبعة. ٗٙٓٔ
٦بهوؿا٤بؤلف  منظومة ُب بياف رجاؿ طرؽ الثمانية. ٘ٙٓٔ  (ٜ٘ٛٔالقراءات) 
 (ٜٛٛٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة ُب تذييل حرز األماين ككجو التهاين. ٙٙٓٔ
 (ٖٕٔخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة ُب خواص سور القرآف الكرمي. ٚٙٓٔ

ٔٓٙٛ 
منظومة ُب ذكر ا٤بقدـ عند االختبلؼ للقراء 

 السبعة.
 (ٕٜٜٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

ٜٔٓٙ 
منظومة ُب ذكر ما كاف على كزف فعلى 

 للبصرم.
 (ٜٜٔٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٕٖٗرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة ُب رسم القرآف. ٓٚٓٔ
 (ٕٚٗغريب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة ُب غريب القرآف كعلومو. ٔٚٓٔ
 (ٕٛٔٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة ُب قراءة القرآف. ٕٚٓٔ
 (ٕٙٔٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة ُب قراءة ٞبزة. ٖٚٓٔ
 (ٕٚٔٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة ُب قراءة قالوف. ٗٚٓٔ
 (ٜٕٔٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة ُب قراءة نافع ا٤بدين. ٘ٚٓٔ
 (ٕٕٓٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة ُب قراءة كرش. ٙٚٓٔ
 (ٕٗٚالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ا١بائز الوقف عليها.منظومة ُب )كبل(  ٚٚٓٔ
ٔٓٚٛ .  (ٕٙٚالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة ُب معرفة الوقف البلـز
 (ٕٕٕٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة ُب معرفة الياء الزائدة من الثابتة. ٜٚٓٔ

ٔٓٛٓ 
منظومة فيما خالف ُب ابن كثّب نافعان ُب 

 الوقف.
 (ٕٕٔٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٕ٘ٚالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة فيما يتعلق الوقف عليو ُب القرآف. ٔٛٓٔ
 (ٕٕٛٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة المية ُب القراءات. ٕٛٓٔ
 (ٖٕ٘ٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة كفوائد ُب القراءات. ٖٛٓٔ
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٦بهوؿا٤بؤلف  منهاج القارم. ٗٛٓٔ  (ٖٕٛٓالقراءات) 
 (ٕٔٛالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ مواضع الوقف ُب القرآف الكرمي. ٘ٛٓٔ
 (ٕٔٛٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ نُبذ منقولة من تقريب النشر ُب ختم القرآف. ٙٛٓٔ

نبذة مستحسنة ُب كلمات ا٤بتشابو ُب  ٚٛٓٔ
 القرآف.

 (ٗٗٔمتشابو القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

ٔٓٛٛ 
نبذة مستحسنة ُب كلمات ا٤بتشابو ُب 

 القرآف.
 (ٜٕٛمشكل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٕٗٗالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ نسخ بعض آيات من القرآف . ٜٛٓٔ
 (ٜٜٕٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ نسخة ُب عامل القراءة. ٜٓٓٔ
 (ٖٙ٘رسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ نصوص القرآف. ٜٔٓٔ
 (ٖ٘٘رسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ضبط القرآف.نصوص ُب  ٕٜٓٔ
 (ٕ٘ٔٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ نظم ا٤بستطاب ٢بكم القراءة. ٖٜٓٔ
 (ٖٛ٘رسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ نظم تقيد رسم ابن العبلء. ٜٗٓٔ
 (ٖٕٛخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ نظم خواص القرآف. ٜ٘ٓٔ
 (ٜٖ٘ا٤بصاحف)رسم  ا٤بؤلف ٦بهوؿ نظم ُب الرسم. ٜٙٓٔ
 (ٖٔٙرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ نظم ُب رسم القراف )دكف عنواف( ٜٚٓٔ
 (ٖٕٕٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ نقوؿ ُب القراءات. ٜٛٓٔ
 (ٕٕٗٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ نقوؿ ُب القراءات. ٜٜٓٔ
 (ٕٕ٘ٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ نقوؿ ُب القراءات. ٓٓٔٔ
 (ٕٕٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ القراءات.نقوالت ُب  ٔٓٔٔ
 (ٕٙ٘غريب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ هنلة الوارد الظمآف ُب تفسّب غريب القرآف. ٕٓٔٔ
 (ٕٕٗٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ نور النور ُب قراءة عاصم ا٤بشهور. ٖٓٔٔ
 (ٖ٘ٙرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ىجاءات القرآف. ٗٓٔٔ
 (ٜٕٙالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كقف القرآف. ٘ٓٔٔ
 (ٜٕٚالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كقف القرآف. ٙٓٔٔ
 (ٖٙٓالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كقف ٞبزة على ا٥بمزة. ٚٓٔٔ
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 (ٜٜٕالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كقف ٞبزة كىشاـ. ٛٓٔٔ
 (ٖٓٓكاالبتداء)الوقف  ا٤بؤلف ٦بهوؿ كقف ٞبزة كىشاـ. ٜٓٔٔ
 (ٖٔٓالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كقف ٞبزة كىشاـ. ٓٔٔٔ
 (ٕٖٓالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كقف ٞبزة كىشاـ. ٔٔٔٔ
 (ٖٚٓالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كقف ٞبزة كىشاـ على ا٥بمز. ٕٔٔٔ
 (ٖٗٓكاالبتداء)الوقف  ا٤بؤلف ٦بهوؿ كقف ٞبزة كىشاـ على ا٥بمزة. ٖٔٔٔ
 (ٖ٘ٓالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كقف ٞبزة كىشاـ على ا٥بمزة. ٗٔٔٔ
 (ٖٛٓالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كقوؼ القرآف. ٘ٔٔٔ
 (ٜٖٓالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كقوؼ القرآف الكرمي. ٙٔٔٔ
 (ٖٔٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كقوؼ القرآف كقراءاتو. ٚٔٔٔ

 

 

 

 

 

 

 

 



726 
 

 اضطفقود صذاف

 محل وروده  المؤلف  العنوان م
 )القسم/الرقم(

أبو ٧بمد عبد ا بن علي  اإلجياز. ٔ
بن أٞبد بن عبد ا 
 ا٤بعركؼ بسبط ا٣بياط

 (ٕٛٛالقراءات)

أبو الفتح عبد الواحد بن  التذكار ُب القراءات العشر. ٕ
 ا٢بسْب بن شيطا

 (ٚٔٗالقراءات)

أبو عمر أٞبد بن ٧بمد  القراءات السبع.الركضة ُب  ٖ
بن عبد ا بن لب 
 الطلمنكي األندلسي

 (ٜ٘ٚالقراءات)

أبو القاسم عبد الرٞبن بن  القاصد ُب القراءات السبع. ٗ
 ا٢بسن بن سعيد ا٣بزرجي

 (ٕٖٗٔالقراءات)

أبو القاسم عبد ا١ببار بن  اجملتىب. ٘
 أٞبد الطرسوسي

 (ٖ٘ٚٔالقراءات)

ابن درستويو عبد ا بن  ُب القراءات.ا٤بعاين  ٙ
جعفر بن درستويو، ابو 

 ( ى٧ٖٗٚبمد اللغوم ) 

 (ٕٓٔمعاين القرآف)

أبو منصور ٧بمد بن عبد  ا٤بفتاح ُب القراءات العشر. ٚ
ا٤بلك بن ا٢بسن بن 

 خّبكف العطار البغدادم

 (ٚٚٛٔالقراءات)

أبو منصور ٧بمد بن عبد  ا٤بوضح ُب القراءات العشر. ٛ
ا٤بلك بن ا٢بسن بن 

 خّبكف العطار البغدادم

 (ٕٕٚٓالقراءات)

أبو العباس أٞبد بن عمار  ا٥بداية إىل مذاىب القراء السبعة. ٜ
 ا٤بهدكم

 (ٖٕ٘ٔالقراءات)
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 محل وروده  المؤلف  العنوان م
 )القسم/الرقم(

الكسائي علي بن ٞبزة بن  معاين القرآف. ٓٔ
عبد ا، ابو ا٢بسن احد 

 ( ىٜٛٔالقراء السبعة )

 (ٕٗٔمعاين القرآف)

النيسابورم ٧بمد بن  القرآف.معاين  ٔٔ
اسحاؽ ابو بكر ابن خزدية 

 ىػ(ٖٕٖالنيسابورم )

 (ٕٛٔمعاين القرآف)
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 اضطظظوطات صذاف

 محل وروده  المؤلف  العنوان م
 )القسم/الرقم(

 (ٕالناسخ كا٤بنسوخ) ا٤بؤلف ٦بهوؿ أرجوزة الناسخ كا٤بنسوخ . ٔ

ٕ 
٧بمد بن ٧بمود بن  نافع. أرجوزة على ما ألف الداين برسم اإلماـ

عيسى األنصارم 
 الغنيمي

 (ٖٔرسم ا٤بصاحف)

ٖ 
أرجوزة ُب اتفاؽ القراء كاختبلفهم ُب السكوف 

 كالوقف كا٢بذؼ.
العمراين ابو ا٢بسن علي 

بن علي بن عمراف 
االجرشي، من علماء 

 القرف الثاين

 (ٜالوقف كاالبتداء)

٧بمد بن إبراىيم  أرجوزة ُب القراءات. ٗ
 الشريشي

 (ٖٙٔالقراءات)

 (ٗٙٔالقراءات) اجوب الصحراكم أرجوزة ُب القراءات. ٘

 (٘ٙٔالقراءات) عبد الواحد بن ا٢بسْب أرجوزة ُب القراءات. ٙ

عبد الرٞبن بن ٧بمد بن  أرجوزة ُب القراءات. ٚ
 علي

 (ٙٙٔالقراءات)

 (ٚٙٔالقراءات) إدريس بن ٧بمد ا٢بسِب أرجوزة ُب القراءات السبع. ٛ

ٜ 
أرجوزة ُب ا٤بسائل الزائدة ُب )حرز األماين( 

ىػ، على )التيسّب( أليب عمرك ٜٓ٘للشاطيب ت
 ىػ.ٗٗٗالداين ت

 (ٖٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٓٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ أرجوزة ُب الوقف على "بلى" ك"كبل". ٓٔ

 (ٔٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ أرجوزة ُب الوقف ُب القرآف الكرمي. ٔٔ
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 محل وروده  المؤلف  العنوان م
 )القسم/الرقم(

 (ٕٔالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ أرجوزة ُب الوقف كالقصر كا٤بد. ٕٔ

أرجوزة ُب أحكاـ الوقف على ا٥بمز ٢بمزة  ٖٔ
 كىشاـ.

 (ٛالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

ٔٗ 
ابو عبد ا ٧بمد بن  أرجوزة ُب إٛباـ نظم رسم ا٤بصحف.

االموم ٧بمد بن ابراىيم 
الشريشي ا٤بتوَب ُب 

 ىػ ٛٔٚ

 (ٗٔرسم ا٤بصاحف)

ٔ٘ 
رضي الدين أبو بكر  أرجوزة ُب إماالت القرآف.

عبد الوىاب ا٤بقرم 
 الناشرم

 (ٚ٘ٔالقراءات)

أرجوزة ُب ٝبع األلفات الثابتة ُب القرآف  ٙٔ
 الكرمي.

 (ٙٔرسم ا٤بصاحف) اجوب الصحراكم

 (ٕٔخواص القرآف) ا٤بنتصر )اٞبد(ابن  أرجوزة ُب خواص السور. ٚٔ

 (ٚٔرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ أرجوزة ُب رسم األعداد. ٛٔ

 (ٜٔرسم ا٤بصاحف) اٞبد اجملاصي أرجوزة ُب رسم القرآف. ٜٔ

ٕٓ 
عبد الواحد بن ا٢بسْب  أرجوزة ُب رسم القرآف.

لقماف ]الرجراجي[ 
 الوادنوين

 (ٕٓرسم ا٤بصاحف)

 (ٛٔرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ا٤بصحف.أرجوزة ُب رسم تاء  ٕٔ

 (ٜ٘ٔالقراءات) ا٤بختار بن ٧بمد الياديل أرجوزة ُب ضبط ألفاظ القرآف. ٕٕ

 (ٓٙٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ أرجوزة ُب علم القراءات كرسم ا٢برؼ. ٖٕ

 (ٔٙٔالقراءات)عبد ا بن أٞبد بن  أرجوزة ُب علـو القرآف. ٕٗ
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 محل وروده  المؤلف  العنوان م
 )القسم/الرقم(

 ا٢باج ٞبا ا
٧بمد بن عبد ا  أرجوزة ُب علـو القرآف. ٕ٘

 ااسيب
 (ٕٙٔالقراءات)

ٕٙ 
الػهوزين حيٓب بن ٧بمد  أرجوزة ُب غريب القرآف.

بن خلف ابو زكريا 
االشبيلي ا٤بقرئ، )ت 

 ىػ(ٕٓٙ

 (ٖغريب القرآف)

 (ٓٔفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ أرجوزة ُب فضائل القرآف. ٕٚ

 (ٜفضائل القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ القرآف.أرجوزة ُب فضائل قراءة  ٕٛ

أبو عبد ا ٧بمد بن  أرجوزة ُب قراءة ابن كثّب. ٜٕ
 أٞبد ا٤بعمورم

 (ٛٙٔالقراءات)

 (ٜٙٔالقراءات) علي بن علي العمراين أرجوزة ُب قراءة البصرم. ٖٓ

 (ٔٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ أرجوزة ُب قراءة ا٤بكي. ٖٔ

 (ٓٚٔالقراءات) حسن النشار أرجوزة ُب قراءة حفص. ٕٖ

 (ٕٚٔالقراءات) ٧بمد بن أٞبد السطي أرجوزة ُب قراءة نافع كطرقها. ٖٖ

السراج ابو ٧بمد جعفر  أرجوزة ُب نظائر القرآف. ٖٗ
 بن اٞبد السراج

 (ٔاألشباه كالنظائر)

أرجوزة فيما أغفلو صاحب مورد الظمآف ُب  ٖ٘
 رسم القرآف.

 (٘ٔا٤بصاحف)رسم  ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٕٔرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ أرجوزة فيما رسم من ا٥بمز. ٖٙ

علي بن سليماف  أرجوزة المية ُب القراءات. ٖٚ
 الدمناين

 (ٗٚٔالقراءات)
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 محل وروده  المؤلف  العنوان م
 )القسم/الرقم(

ٖٛ 
أنيس الغريب كجليس األريب ُب نظم الغريب 

 )نظم غريب القرآف(.
التسَبم نصر ا بن 

اٞبد بن عمر، 
 ىػ(ٕٔٛ)ت

 (ٕٔالقرآف)غريب 

إرشاد ا٤بريد إىل مقصود القصيد ُب القراءات  ٜٖ
 السبع.

علي بن ٧بمد حسن 
 الضباع ا٤بصرم

 (٘ٛٔالقراءات)

ٗٓ 
إزالة األستار شرح نظم ىادم خطى األبرار 

عن تبل عن خلف البزار: خبلفات اإلماـ 
 خلف العاشر من الدرة.

كليد رجب عبد الرشيد 
 عجمي

 (ٚٛٔالقراءات)

قراءٌب ٗبذاىب األئمة العشرة الٍب  إسناد ٔٗ
 نظمتها نزىة الربرة.

تقي الدين أبو إسحاؽ 
 إبراىيم بن عمر ا١بعربم

 (ٕٔٓالقراءات)

ٕٗ 
ابو عبد ا ٧بمد بن  إعجاز القرآف ُب نظمو كتأليفو.

يزيد الواسطي )ت سنة 
 ىػ(ٖٙٓ

 (ٖٚ٘اإلعجاز البياين)

النظرية إعجاز النظم القرآين ُب آيات التشريع :  ٖٗ
 كالتطبيق.

 (ٚٚمناسبات القرآف) ركضة عبد الكرمي

إعجاز النظم القرآين ُب آيات التشريع: النظرية  ٗٗ
 كالتطبيق.

ركضة عبد الكرمي 
 فرعوف

 (ٖٖٙاإلعجاز البياين)

االحتجاج لنظم القرآف كغريب تأليفو كبديع  ٘ٗ
 تركيبو.

عمرك بن ٕبر بن ٧ببوب 
 ا١باحظ

 (ٓٙاإلعجاز البياين)

بثينة إبراىيم ٧بمد أٞبد  االلتفات كدكره ُب قضية النظم. ٙٗ
 أيوب

 (ٜٖٓاإلعجاز البياين)

ٗٚ 
األجوبة ا٤بنظومة كا٤بنثورة ُب أحكاـ الضبط 

 كالرسم.
عبد الرٞبن بن أيب 

القاسم بن القاضي، 
 ابن القاضي

 (ٛرسم ا٤بصاحف)

األرجوزة ا٤بنبهة على أ٠باء القراء كالركاة كأصوؿ  ٛٗ
 القراءات كعقد الديانات بالتجويد كالدالالت.

أبو عمرك عثماف بن 
 سعيد الداين

 (ٙ٘ٔالقراءات)
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 )القسم/الرقم(

األلغاز العبلئية ُب ألفاظ قرآنية ٙبتوم على  ٜٗ
 مائة مسالة ُب القراءات للعشرة )منظومة(.

علي بن ٧بمد ا٤بعركؼ 
 بعبلء الدين الطرابلسي

 (ٕٕٙالقراءات)

علي بن عثماف ابن  )القصيدة( العلوية. األمايل ا٤برضية ُب شرح ٓ٘
 القاصح

 (ٕٗٙالقراءات)

البحر الزاخر شرح منظومة الشيخ عامر للقراءة  ٔ٘
 بقصر ا٤بنفصل مع توسط ا٤بتصل.

 (ٖٔٔالقراءات) ٧بمد بن أٞبد الفطايرم

قاسم بن إبراىيم  الَبٝبة ا١بريدة ُب شرح القصيدة )الشاطبية(. ٕ٘
 القزكيِب

 (ٖٔٗالقراءات)

التعليق على قصيدتنا ُب موضوع القرآف كمعانيو  ٖ٘
 كنسبة الفاٙبة منو.

ابن فودم ٧بمد بلو بن 
 ( ى ٖٕ٘ٔعثماف )ت 

 (ٖٚمعاين القرآف)

قواعد التفسّب  ىشاـ إبراىيم أبو شاـ التيسّب شرح منظومة الزمزمي ُب علم التفسّب ٗ٘
 (ٜٕكأصولو)

بن أيدغدم  عبد ا ا١بوىر النضيد ُب شرح القصيد. ٘٘
 ا٤بعركؼ بابن ا١بندم

 (ٕٚٙالقراءات)

أبو ا٢بسن علي بن عبد  ا٢بصرية )كىي منظومة ُب قراءة نافع(. ٙ٘
 الغِب القّبكاين ا٢بصرم

 (ٛٗٙالقراءات)

ا٣بطاب القرآين ُب القصيدة ا٤بغربية ا٤بعاصرة:  ٚ٘
 مستوياتو ك٘بلياتو.

 (ٕ٘ٛاإلعجاز البياين) فاطمة عبد ا٢بق

٘ٛ 
غبلـ الفخار ميموف بن  ا١بلية )أرجوزة نقط ا٤بصاحف(. الدرة

مساعد ا٤بصمودم، 
 ىػ ٙٔٛا٤بتوَب ُب 

 (ٜٓٔرسم ا٤بصاحف)

٧بمد بن أيب بكر  الدرة الفريدة على القصيدة. ٜ٘
 الفارسي

 (ٜٓٙالقراءات)

 (ٜٔٙالقراءات) ٧بمد بن داكد العناين الدرة الفريدة ُب شرح القصيدة. ٓٙ

منتجب الدين حسْب  الفريدة ُب شرح القصيدة.الدرة  ٔٙ
 بن أيب العز ا٥بمذاين

 (ٕٜٙالقراءات)
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 )القسم/الرقم(

 (ٗٓٚالقراءات) أبو القاسم أٞبد النازم الدرر ا٤بنّية. )منظومة( ٕٙ

ٖٙ 
الرحيق ا٤بختـو ُب نثر اللؤلؤ ا٤بنظـو ُب ذكر 

 ٝبلة من ا٤برسـو
حسن بن خلف 

 ا٢بسيِب
رسم 

(، ٕٓٔا٤بصاحف)
 (ٓٗٚالقراءات)

ٙٗ 
الرد النافع ُب تبلكة أكثق شافع. كيليو: 

اإلرشادات ا١بلية ُب شرح نظم ما يراعى 
٢بفص من الشاطبية، كيليو: رسالة اإلرشاد إىل 

 ٙبقيق ٨برج الضاد.

كليد رجب بن عبد 
 الرشيد عجمي

 (ٕٗٚالقراءات)

٧بمد بن خليل  الزكائد ا٤بفيدة ُب ردؼ القصيدة. ٘ٙ
 القشّبم

 (ٜٜٛالقراءات)

ٙٙ 
ٞبد بن عمر بن ٨بتار  السراج ُب الرسم: منظومة.

ا١بكِب، توُب ُب سنة 
 ىػٕٓٔٔ

 (ٖٕٓرسم ا٤بصاحف)

سيد ٧بمد ساداٌب  الضوء الساطع: شرح منظومة ما انفرد بو نافع. ٚٙ
 الشنقيطي

 (ٗٚٔٔالقراءات)

ٙٛ 
طاىر بن عمر أك  الطاىرية ُب القراءات العشر )منظومة(.

)عرب شاه( بن إبراىيم 
 األصبهاين

 (ٛٚٔٔالقراءات)

 (ٙٛٔٔالقراءات) ٧بمد بن أٞبد بن غازم الطرؽ العشر ُب قراءة نافع )منظومة(. ٜٙ

 (ٖٕٔٔالقراءات) ٧بمد بن أٞبد الربجي العقد النضيد ُب شرح القصيد. ٓٚ

ٚٔ 
العقد النضيد ُب شرح القصيد )شرح القصيدة 

 الشاطبية ُب القراءات السبع(.
 أٞبد بن يوسف بن

عبد الدائم بن ٧بمد 
 ا٢بليب السمْب

 (ٖٕٓٔالقراءات)

 (ٕٕٗرسم ا٤بصاحف) عبد العاطي التكركرم الفرائد )أرجوزة ُب رسم ا٤بصاحف( ٕٚ
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 محل وروده  المؤلف  العنوان م
 )القسم/الرقم(

ٖٚ 
الفريدة البارزية ُب حل القصيدة الشاطبية ُب 

 القراءات السبع.
اإلماـ ىبة ا بن عبد 

الرحيم بن إبراىيم 
ا١بهِب ا٢بموم ا٤بعركؼ 

 البازمبابن 

 (ٖٗٓٔالقراءات)

علي بن عبد الغِب  القصيدة ا٢بصرية ُب ركاية نافع ُب األصوؿ. ٗٚ
 ا٢بصرم

 (ٕٔ٘ٔالقراءات)

ٚ٘ 
٧بمد بن عبد الرٞبن بن  القصيدة ا٢بصرية ُب قراءة نافع كشرحها.

الطفيل بن عظيمة 
 األشبيلي

 (ٖٔ٘ٔالقراءات)

سليماف علي بن  القصيدة البلمية ُب قراءة كرش. ٙٚ
 الدمناين

 (ٕٕ٘ٔالقراءات)

ٝباؿ الدين ٧بمد بن  القصيدة ا٤بالكية ُب القراءات السبع. ٚٚ
 عبد ا بن مالك

 (ٗٔ٘ٔالقراءات)

علي بن سليماف  القصيدة ا٤بهذبة على ٦بمبلت الطيبة. ٛٚ
 ا٤بنصورم

 (ٖٕ٘ٔالقراءات)

ٜٚ 
الكاشف ٤بعاين القصيدة النّبة ُب ركاية أيب 

 العبلء ا٤بشتهرة.عمرك بن 
أبو عبد اإللو ٧بمد بن 

سعيد بن طاىر اليجائي 
 ا٤بغريب

 (ٓٙ٘ٔالقراءات)

الكوكب الدرم ُب قراءة اإلماـ أيب عمرك  ٓٛ
 البصرم )منظومة(.

 (ٖٛٙٔالقراءات) ٧بمد بن اٞبد متويل

ٛٔ 
. ا٤بتويل ٧بمد بن اٞبد  اللؤلؤ ا٤بنظـو ُب ذكر ٝبلة من ا٤برسـو

سليماف بن ا٢بسن بن 
الشافعي، ا٤بتوَب ُب 

 ىػٖٖٔٔ

 (ٕٚٛرسم ا٤بصاحف)

الآليلء الفريدة ُب شرح القصيدة: دراسة  ٕٛ
 كٙبقيق.

أبو عبد ا ٧بمد بن 
 حسن الفاسي

 (ٛٛٙٔالقراءات)
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ارر الوجيز ُب عد آم الكتاب العزيز: شرح ك  ٖٛ
 توجيو أرجوزة العبلمة الشيخ ٧بمد ا٤بتويل.

بن عبد الرزاؽ بن علي 
 إبراىيم موسى

 (ٓٙعد اآلم)

ٛٗ 

ا٤بصباح ُب بياف ا٢بذؼ كالثبت )أرجوزة ُب 
 رسم ا٤بصحف(

ابو زيد عبد الرٞبن 
)لعلو ابن القاضي 

ا٤بكناسي ابو زيد عبد 
الرٞبن بن ايب القاسم، 

 ىػ(ٕٛٓٔا٤بتوَب ُب 

 (ٖٗٔرسم ا٤بصاحف)

 (ٜ٘ٓٔالقراءات) أٞبد بن ٧بمد بن جبارة ا٤بفيد ُب شرح القصيد. ٘ٛ

ٛٙ 
علم الدين القاسم بن  ا٤بفيد ُب شرح القصيد.

أٞبد بن ا٤بوفق 
 األندلسي اللورقي

 (ٜٙٓٔالقراءات)

٧بمد بن أٞبد بن ٧بمد  ا٤بلحة ا٤بكية ٤ببتدم القراءة ا٤بكية )منظومة(. ٚٛ
 ا٤بصمودم ا٤بغريب

 (ٕٜ٘ٔالقراءات)

 (ٚٗاإلعجاز العددم) عبد الوىابأٞبد  ا٤بنظومات العددية ُب القرآف الكرمي. ٛٛ

مشس الدين ٧بمد بن  ا٤بنظومة األصبهانية. ٜٛ
 أٞبد ا٤بتويل الضرير

 (ٜ٘ٚٔالقراءات)

ا٤بنظومة السباعية ُب القرآف كتطبيقاهتا ُب  ٜٓ
 الكوف كاإلنساف.

٧بمد ٝبيل عبد الستار 
 ا٢بباؿ

(، ٛٗاإلعجاز العددم)
 (ٜٗ٘اإلعجاز العلمي)

ا٤بقدسية ُب القراءات الثبلث الزائدة ا٤بنظومة  ٜٔ
 على العشر.

 (ٖٕٔٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

عبد الفتاح عبد الغِب  النظم ا١بامع لقراءة اإلماـ نافع. ٕٜ
 القاضي

 (ٕٙٓٔالقراءات)

قواعد التفسّب  سعود بن إبراىيم الشرمي النظم ا٢ببّب ُب علـو القرآف كأصوؿ التفسّب. ٖٜ
 (ٗٓٔكأصولو)

اإلعجاز ناصر بن عبد الرٞبن  النظم القرآين ُب آيات ا١بهاد. ٜٗ
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(، ٖٚ٘ٔالبياين) بن ناصر ا٣بنْب
التفسّب 

 (٘ٓ٘ٔا٤بوضوعي)
النظم كا٤بصطلحات ُب أسرار الببلغة لعبد  ٜ٘

 القاىر ا١برجاين.
اإلعجاز  منصف ا١بزار

 (ٖ٘٘ٔالبياين)
اإلعجاز  السيدشفيع  النظم كبناء األسلوب ُب الببلغة العربية. ٜٙ

 (ٗٗ٘ٔالبياين)
النكت ا٤بفيدة ُب شرح أصوؿ القصيدة  ٜٚ

 ا٤بوسومة ٕبرز األماين ككجو التهاين.
 (ٜٕٕٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

سيد ٧بمد ساداٌب  ا٥ببة شرح منظومة النخبة ُب ركاية شعبة. ٜٛ
 الشنقيطي

 (ٕٓ٘ٔالقراءات)

ٜٜ 
أبو ا٣بّب  مشس الدين ا٥بداية ُب القراءات )منظومة(.

٧بمد بن ٧بمد بن ٧بمد 
الدمشقي ا٤بعركؼ بابن 

 ا١بزرم

 (ٕ٘٘ٔالقراءات)

ا٥بدية ا٤برضية لطالب القراءة ا٤بكية )منظومة  ٓٓٔ
 من الرجز(.

٧بمد بن ٧بمد بن عبد 
 ا الرٞباين

 (ٕٕٙٔالقراءات)

ٔٓٔ 
مكي بن أيب طالب  " بيتان.ٖٔٔالوقف: قصيدة رائية تقع ُب "

األندلسي القيسي 
 ىػ(ٖٚٗ)ت

 (ٙٗالوقف كاالبتداء)

٧بمد أٞبد متويل  فتح اجمليد ُب قراءة ٞبزة من القصيد. ٕٓٔ
 الضرير

 (ٜٕٛٔالقراءات)

٧بمد بن حسن بن  فتح اجمليد ُب قراءة عاصم من طريق القصيد. ٖٓٔ
 ا٤بنّب السمنودم

 (ٜٕٓٔالقراءات)

 فتح ا٤بقفبلت ٤با تضمنو نظم ا٢برز كالدرة من ٗٓٔ
 القراءات.

أبو عيد رضواف بن 
٧بمد بن سليماف 

 (ٖٜٕٔالقراءات)
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 ا٤بخلبلٌب

ٔٓ٘ 
علم الدين أبو ا٢بسن  فتح الوصيد ُب شرح القصيد.

علي بن ٧بمد بن عبد 
 الصمد السخاكم

 (ٜٕ٘ٔالقراءات)

فصل ا٤بقاؿ على نظم ابن غازم فواصل  ٙٓٔ
 ا٤بماؿ.

 (ٖٛٓٔالقراءات) حسن بن علي البدرم

ٔٓٚ .  (ٕٔ٘الوقف كاالبتداء) ابن ٞباد قصيدة ابن ٞباد ُب الوقف البلـز

ٔٓٛ 
٧بمد بن ٧بمد بن عبد  قصيدة السجاكندم ُب الوقف كاالبتداء.

الرشيد، السجاكندم 
 ىػ(ٓٓٙ)ت ٫بو 

 (ٕٕ٘الوقف كاالبتداء)

 (ٕٔ٘ٔالقراءات) ٧بمد بن خليل القباقيب قصيدة القباقيب ُب القراءة. ٜٓٔ

٧بمد بن أٞبد بن علي،  حوؿ سورة البقرة.قصيدة  ٓٔٔ
 ىػ(ٓٛٚابن جابر )ت 

 (ٔٛٔفضائل القرآف)

ا٢بسن بن ٧بمد  قصيدة ُب القراءات. ٔٔٔ
 الدراكيل

 (ٙٔ٘ٔالقراءات)

 (ٚٔ٘ٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ قصيدة ُب القراءات. ٕٔٔ

علي بن سليماف  قصيدة ُب القراءات السبع. ٖٔٔ
 ا٤بنصورم

 (ٛٔ٘ٔالقراءات)

٧بمد بن ٧بمد بن ٧بمد  قصيدة ُب القراءة. ٗٔٔ
 بن ا١بزرم الدمشقي

 (ٜٔ٘ٔالقراءات)

ٔٔ٘ 
. ٧بمد بن طيفور  قصيدة ُب الوقفات اللواـز

السجاكندم 
 ىػ(ٓٙ٘)ت

 (ٖٕ٘الوقف كاالبتداء)

٧بمد بن تاج العارفْب   قصيدة ُب أسباب النزكؿ )بدكف عنواف(. ٙٔٔ
 ىػٜٗٓٔكاف حيان 

 (ٔٙالنزكؿ)أسباب 
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فتح ا بن ٧بمود بن  قصيدة ُب إعراب الفاٙبة. ٚٔٔ
 ٧بمد البيلوين

 (ٖٕٚإعراب القرآف)

 (ٕٙٓخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ قصيدة ُب بياف خواص سور القرآف الكرمي. ٛٔٔ

 (ٕٕٙرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ قصيدة ُب رسم القرآف. ٜٔٔ

ٕٔٓ 
علي سنجر أٞبد بن  قصيدة ُب عدد اآلم.

الصوُب، ا٤بتوَب ُب سنة 
 ىػٙٚٗ

 (ٖٜعد اآلم)

 (٘ٔ٘ٔالقراءات) صّبُب قصيدة ُب علم القراءة. ٕٔٔ

قصيدة ُب قراءة أيب عمرك ابن العبلء ركاية حيٓب  ٕٕٔ
 ا٤ببارؾ.

 (ٕٓ٘ٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

٧بمد بن ٧بمد بن  قطعة من أرجوزة الباع ُب قراءة اإلماـ نافع. ٖٕٔ
 آجرـك

 (ٜٕ٘ٔالقراءات)

 (ٖٓ٘ٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ قطعة من شرح قصيدة ُب القراءات. ٕٗٔ

 (ٜٜ٘ٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ كتاب ُب القراءات )منظومة كشرحها(. ٕ٘ٔ

 (ٜٗٚٔالقراءات) ٧بمد بن سعيد الفوٌب ِمْنَخلة األجزاء )منظومة(. ٕٙٔ

ُب مربز ا٤بعاين ُب شرح قصيدة حرز األماين  ٕٚٔ
 القراءات السبع.

٧بمد بن عمر بن علي 
 بن أٞبد العمادم

 (ٕٕٚٔالقراءات)

ٕٔٛ 
الراجحي عبد الغِب بن  متشابو النظم ُب قصص القرآف.

عوض ا٤بصرم االزىرم، 
 ىػ(ٔٓٗٔ)ت بعد 

اإلعجاز 
(، ٕٕٙٔالبياين)

(، ٛٔٔمتشابو القرآف)
 (ٖٖٕمشكل القرآف)

٦بموع البياف ُب شرح ألفاظ مورد الظمآف )ك  ٜٕٔ
ىو شرح على منظومة مورد الظمآف ُب رسم 

الزرىوين علي بن ابراىيم 
بن ا٢بسن الَبكايل ت 

 (ٜٕٗرسم ا٤بصاحف)
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القرآف، أليب عبد ا ٧بمد بن ٧بمد ا٣براز، 
 ىػ (. ٛٔٚا٤بتوَب سنة 

 ىػ( ٕٚٓٔ)

ُب ٨بتصر األمايل ُب شرح القصيدة العلوية  ٖٓٔ
 القراءات السبع.

علي بن عثماف بن 
 القاصح

 (ٙٚٚٔالقراءات)

ٖٔٔ 
أبو ا٢بسن علي بن  ٨بتصر التعريف )منظومة(.

سليماف بن أٞبد 
 األنصارم القرطيب

 (ٓٛٚٔالقراءات)

٨بتصر بلوغ األمنية: شرح نظم ٙبرير مسائل  ٕٖٔ
 الشاطبية.

حسن بن خلف 
 ا٢بسيِب

 (ٜٚٚٔالقراءات)

 (ٜٔٚٔالقراءات) موسى بن عبد العزيز الشاطبية. ٨بتصر ُب نظم ٖٖٔ

ٖٔٗ 
مدرسة أيب عبد ا ا٣براز ُب قراءة نافع كر٠بها 

كضبطها من خبلؿ أرجوزتو "موارد الظمآف" 
 كما قاـ حو٥با من نشاط عملي.

عبد ا٥بادم بن عبد ا 
 ٞبيتو

مقاالت عن 
 (ٖٕٚا٤بصاحف)

ٖٔ٘ 
شرح مرشد ا٣ببلف إىل معرفة عد آم القرآف: 

 كتوجيو نظم )الفرائد ا٢بساف(
عبد الفتاح القاضي، 

عبد الرزاؽ بن علي بن 
 ابراىيم موسى

 (ٕٙعد اآلم)

اإلعجاز  عبد الواحد الناصرم مستويات النظم ُب الَبكيب القرآين. ٖٙٔ
 (ٖٔٔٔالبياين)

معْب ا٤بقرم النحرير على ما اختص بو العنواف  ٖٚٔ
 كالقصيدة كالتيسّب.

بن عبد أٞبد بن علي 
 الرٞبن الكناين البلبيسي

 (ٜٙٛٔالقراءات)

 (ٕٖٚرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومات ُب رسم القرآف. ٖٛٔ

ا١بزائرم ٧بمد الطاىر  منظومات ُب مسائل قرآنية. ٜٖٔ
 بالقاسم التليلي ا١بزائرم

 (ٕٙٗغريب القرآف)

ابو ٧بمد عبد الواحد  منظومة اإلعبلف بتكميل مورد الظمآف. ٓٗٔ
بن اٞبد بن علي بن 

 (ٕٖٛرسم ا٤بصاحف)
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عاشر بن سعد 
االنصارم االندلسي 

 الفاسي
خالد فائق صديق  منظومة الثوابت ا٥بندسية القرآنية. ٔٗٔ

 العبيدم
 (ٖٜ٘اإلعجاز العلمي)

منظومة ا٢باج ُب بياف ما اختلف فيو راكيا  ٕٗٔ
 نافع.

 (ٜٚٚٔالقراءات) ٧بمد بن أٞبد بن زايد

عبد الواحد بن ا٢بسْب  منظومة الرجراجي. ٖٗٔ
 الرجراجي

 (ٜٕٖرسم ا٤بصاحف)

ٔٗٗ 
أبو ا٢بسن علي بن عبد  منظومة الشيخ ا٢بصرم.

الغِب القّبكاين الضرير 
ا٤بقرئ ا٤بعركؼ 

 با٢بصرم

 (ٜٜٚٔالقراءات)

منظومة ا٤بتويل فيما خالف فيو كرش حفصان من  ٘ٗٔ
 طريق ا٢برز.

 (ٖٕٓٓالقراءات) بن أٞبد ا٤بتويل٧بمد 

أشرؼ ٧بمد فؤاد  منظومة ا٤بقدمة البن ا١بزرم. ٙٗٔ
 طلعت

 (ٕٖٕٓالقراءات)

عبد الواحد بن ا٢بسْب  منظومة: ا٤بلخصة )ُب رسم القرآف(. ٚٗٔ
 الركراكي )الرجراجي(

 (ٖٙٗرسم ا٤بصاحف)

 (ٜٙٚٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة تشتمل على ضوابط ُب القراءات. ٛٗٔ

٧بمد ٧بمد ا٥ببليل  منظومة ربح ا٤بريد ُب ٙبريرات الشاطبية. ٜٗٔ
 األبيارم

 (ٜٛٚٔالقراءات)

منظومة ُب اختبلؼ القراء السبعة ُب التقدمي  ٓ٘ٔ
 كالتأخّب.

 (ٜٓٛٔالقراءات) إدريس بن ٧بمد ا٤بنجرة

 (ٕٕٚالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة ُب اختبلؼ القراء ُب الوقف كالوصل. ٔ٘ٔ
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ابو ٧بمد عبد ا بن  منظومة ُب الثابت ُب رسم القرآف الكرمي. ٕ٘ٔ
 ايب زياف

 (ٖٖٔرسم ا٤بصاحف)

منظومة ُب ا٣ببلؼ ُب الوقف بْب القراء  ٖ٘ٔ
 السبعة.

أبو العبلء إدريس بن 
 ٧بمد بن أٞبد ا٤بنجرة

 (ٜٜٛٔالقراءات)

 (ٜٜٓٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة ُب ا٣ببلؼ ُب الوقف كالوصل. ٗ٘ٔ

 (ٕٖٖرسم ا٤بصاحف) ٧بمد بن صاحل منظومة ُب الرسم. ٘٘ٔ

 (ٖٖٚرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة ُب الرسم. ٙ٘ٔ

أٞبد بن صاحل ابن  منظومة ُب الرسم. ٚ٘ٔ
 صاحل

 (ٖٖٛرسم ا٤بصاحف)

 (ٜٖٖرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة ُب الرسم. ٛ٘ٔ

 (ٖٓٗرسم ا٤بصاحف) ٧بمد البيبلـ منظومة ُب الرسم. ٜ٘ٔ

 (ٖٔٗرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة ُب الرسم. ٓٙٔ

 (ٖٜٜٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة ُب الرمز على ركاية عيسى قالوف. ٔٙٔ

 (ٜٜٗٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة ُب الرمز على قراءة عبد ا بن كثّب. ٕٙٔ

منظومة ُب الزكائد على مذىب اإلماـ أيب  ٖٙٔ
 عمرك البصرم.

عبد العزيز بن أٞبد 
 الديريِب

 (ٜٜٛٔالقراءات)

عبد الرٞبن بن ٧بمد  منظومة ُب القراءات. ٗٙٔ
 الزدكٌب

 (ٕٔٓٓالقراءات)

إدريس بن ٧بمد  منظومة ُب القراءات. ٘ٙٔ
 الشريف

 (ٕٕٓٓالقراءات)

سليماف علي بن  منظومة ُب القراءات. ٙٙٔ
 األنصارم

 (ٖٕٓٓالقراءات)
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 (ٕٗٓٓالقراءات) ٧بمد بن ٧بمد ا١بزرم منظومة ُب القراءات. ٚٙٔ

إدريس بن عثماف  منظومة ُب القراءات. ٛٙٔ
 ا٢بسِب

 (ٕ٘ٓٓالقراءات)

 (ٕٙٓٓالقراءات) أٞبد بن أٞبد الطييب منظومة ُب القراءات. ٜٙٔ

بن أيب عبد الرٞبن  منظومة ُب القراءات السبع. ٓٚٔ
 القاسم بن أيب القاضي

 (ٕٚٓٓالقراءات)

 (ٕٛٓٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة ُب القراءة أك القراءات. ٔٚٔ

 (ٜٕٓٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة ُب القراءة أك القراءات. ٕٚٔ

 (ٕٓٔٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة ُب القراءة أك القراءات. ٖٚٔ

 (ٕٔٔٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ القراءة أك القراءات.منظومة ُب  ٗٚٔ

 (ٕٕٔٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة ُب القراءة أك القراءات. ٘ٚٔ

 (ٖٕٔٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة ُب القراءة أك القراءات. ٙٚٔ

 (ٕٗٔٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة ُب القراءة أك القراءات. ٚٚٔ

ٔٚٛ 
عبد الرٞبن بن أيب بكر  الناسخ كا٤بنسوخ .منظومة ُب 

بن ٧بمد السيوطي، 
 ىػ(ٜٔٔ)ت 

 (ٖٕٛالناسخ كا٤بنسوخ)

ٜٔٚ 
أبو العبلء إدريس بن  منظومة ُب الوصل كالوقف للقراء السبعة.

٧بمد بن أٞبد ا٢بسِب 
 ا٤بعركؼ با٤بنجرة

 (ٕٕٗٓالقراءات)

٦بهوؿا٤بؤلف  منظومة ُب الوقف بالرـك كاإلمشاـ كالسكوف. ٓٛٔ  (ٕٕ٘ٓالقراءات) 
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 (ٖٕٚالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة ُب الوقف كالوصل. ٔٛٔ

ٕٔٛ 
٧بمد بن عبد السبلـ  منظومة ُب أحكاـ ا٥بمزة عند الوقف.

بن ٧بمد الفاسي 
 ىػ(ٕٗٔٔ)ت

 (ٕٔٚالوقف كاالبتداء)

ٖٔٛ 
أبو الوكيل ميموف بن  منظومة ُب أسئلة كأجوبة ُب القراءات.

ا٤بصمودم مساعد 
 ا٤بعركؼ ٗبيموف الفخار

 (ٕٜٛٔالقراءات)

ٔٛٗ 
أبو زيد عبد الرٞبن بن  .منظومة ُب أسانيد القراء السبعة إىل النيب

أيب القاسم ا٤بكناسي 
 ا٤بعركؼ بابن القاضي

 (ٜٔٛٔالقراءات)

ٔٛ٘ 
البيلوين ٧بمد بن فتح  منظومة ُب أ٠باء الفاٙبة كتفسّبىا كإعراهبا.

ابو ا٥بدل ا بن ٧بمود 
االنصارم، )ت 

 ىػ(ٙٛٓٔ

 (ٜٕٚإعراب القرآف)

 (ٖٜٛٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة ُب أقساـ ا٤بد للقراء السبعة. ٙٛٔ

 (ٖٖٓرسم ا٤بصاحف) ابن يوسف منظومة ُب ألف النقل كالوصل ُب رسم القرآف. ٚٛٔ

 (ٜٗٛٔالقراءات) ٧بمد البصرم منظومة ُب إمالة أيب عمرك البصرم. ٛٛٔ

٧بمد بن إبراىيم  منظومة ُب بياف الصاد ا٤بشبو بالسْب. ٜٛٔ
 الدنفاسي

 (ٜٙٛٔالقراءات)

 (ٜ٘ٛٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة ُب بياف رجاؿ طرؽ الثمانية. ٜٓٔ

ٜٔٔ 
أبو عبد ا ٧بمد بن  منظومة ُب ٚبفيف ا٥بمزة ٢بمة كىشاـ.

ا٤ببارؾ السجلماسي 
 الفاسي

 (ٜٚٛٔالقراءات)
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 (ٜٛٛٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة ُب تذييل حرز األماين ككجو التهاين. ٕٜٔ

ٜٖٔ 
منظومة ُب حكم الوقوؼ ككصلو كُب رسم 

 الثبلثة.
ابو العبلء ادريس بن 

٧بمد بن اٞبد ا٤بنجرة، 
 ىػٖٚٔٔتوُب ُب سنة 

 (ٖٖٙرسم ا٤بصاحف)

 (ٖٕٔالقرآف)خواص  ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة ُب خواص سور القرآف الكرمي. ٜٗٔ

منظومة ُب ذكر ا٤بقدـ عند االختبلؼ للقراء  ٜ٘ٔ
 السبعة.

 (ٕٜٜٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

منظومة ُب ذكر ما كاف على كزف فعلى  ٜٙٔ
 للبصرم.

 (ٜٜٔٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

منظومة ُب رسم الذاؿ كالتاء كالصاد كالسْب  ٜٚٔ
 ُب القرآف الكرمي.

 (ٖٖٖا٤بصاحف)رسم  التسويل

٧بمد بن سعيد بن  منظومة ُب رسم القرآف. ٜٛٔ
 عمارة اليبنوين

 (ٖٖٗرسم ا٤بصاحف)

٧بمد بن أٞبد  منظومة ُب رسم القرآف. ٜٜٔ
 ا٤بصمودم

 (ٖٖ٘رسم ا٤بصاحف)

 (ٕٖٗرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة ُب رسم القرآف. ٕٓٓ

٧بمد بن إبراىيم  منظومة ُب رسم القرآف. ٕٔٓ
 الدنفاسي

 (ٖٖٗرسم ا٤بصاحف)

عبد الرٞبن بن علي بن  منظومة ُب رسم القرآف. ٕٕٓ
 ٧بمد السمبليل

 (ٖٗٗرسم ا٤بصاحف)

ٕٖٓ 
ابو عبد ا ٧بمد بن  منظومة ُب رسم القرآف.

٧بمد بن ابراىيم االموم 
الشريشي، ا٤بتوَب ُب 

 ىػ ٛٔٚ

 (ٖ٘ٗرسم ا٤بصاحف)
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أٞبد بن كىباف بن  منظومة ُب ركاية اإلماـ حيٓب. ٕٗٓ
 أفضل الزماف

 (ٜٜٙٔالقراءات)

منظومة ُب ركاية أيب عمرك من طريقي أيب عمر  ٕ٘ٓ
 الدكرم كأيب شعيب السوسي.

 (ٜٜ٘ٔالقراءات) ٧بمد الشافعي ا٤بقدسي

 (ٜٜٚٔالقراءات) ٧بمد بن أٞبد ا٤بتويل منظومة ُب ركاية قالوف. ٕٙٓ

إبراىيم ٧بمد بن  منظومة ُب ظاءات القرآف. ٕٚٓ
 الدنفاسي

 (ٜٜٜٔالقراءات)

صاحل اللمطي  منظومة ُب علم القراءات. ٕٛٓ
 السجلماسي

 (ٕٓٓٓالقراءات)

 (ٕٚٗغريب القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة ُب غريب القرآف كعلومو. ٜٕٓ

 (ٕ٘ٔٓالقراءات) علي ا٢بسِب منظومة ُب قراءة البصرم. ٕٓٔ

٦بهوؿا٤بؤلف  منظومة ُب قراءة القرآف. ٕٔٔ  (ٕٛٔٓالقراءات) 

 (ٕٙٔٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة ُب قراءة ٞبزة. ٕٕٔ

 (ٕٚٔٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة ُب قراءة قالوف. ٖٕٔ

 (ٜٕٔٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة ُب قراءة نافع ا٤بدين. ٕٗٔ

 (ٕٕٓٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة ُب قراءة كرش. ٕ٘ٔ

 (ٕٗٚالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة ُب )كبل( ا١بائز الوقف عليها. ٕٙٔ

 (ٜٕٙإعراب القرآف) ٧بمد بن أٞبد البهوٌب منظومة ُب مأخذ السمْب ُب إعراب القرآف. ٕٚٔ

٧بمد ا٣بضرم  منظومة ُب متشاهبات القرآف. ٕٛٔ
 الدمياطي

 (ٖٗٔمتشابو القرآف)
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٧بمد ا٣بضرم  منظومة ُب متشاهبات القرآف. ٜٕٔ
 الدمياطي

 (ٕٙٛمشكل القرآف)

ٕٕٓ .  (ٕٙٚالوقف كاالبتداء) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة ُب معرفة الوقف البلـز

 (ٕٕٕٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة ُب معرفة الياء الزائدة من الثابتة. ٕٕٔ

أبو عمرك عثماف بن  منظومة ُب كقف ٞبزة كىشاـ. ٕٕٕ
 سعيد بن عثماف الداين

 (ٕٕٙٓالقراءات)

٧بمد بن ٧بمد بن  منظومة ُب كقف ٞبزة كىشاـ على ا٥بمز. ٖٕٕ
 علي، ابن غازم

 (ٕٚٚالوقف كاالبتداء)

منظومة فيما خالف ُب ابن كثّب نافعان ُب  ٕٕٗ
 الوقف.

 (ٕٕٔٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ

 (ٕ٘ٚكاالبتداء)الوقف  ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة فيما يتعلق الوقف عليو ُب القرآف. ٕٕ٘

ٕٕٙ 
أبو العبلء إدريس بن  منظومة فيمن لو التقدـ عند اختبلؼ الوجهْب.

٧بمد بن أٞبد ا٢بسِب 
 ا٤بعركؼ با٤بنجرة

 (ٖٕٕٓالقراءات)

 (ٕٕٚٓالقراءات) أٞبد بن ٧بمد البناء منظومة قالوف. ٕٕٚ

 (ٕٕٛٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة المية ُب القراءات. ٕٕٛ

منظومة ٤بعة الضياء ُب قراءة الكسائي، ما  ٜٕٕ
 خالف فيو الكسائي حفصان من الشاطبية.

٧بمد ٧بمد ىبليل 
 األبيارم

 (ٜٕٕٓالقراءات)

منظومة "مورد الظمآف ُب رسم القرآف" للخراز  ٖٕٓ
 كشركحها.

حسن بن إدريس 
 عزكزم

مقاالت عن 
 (ٕٖٔا٤بصاحف)

ا٢برب منظومة نيل ا٤براـ ٗبا ركل أبو جعفر  ٖٕٔ
 اإلماـ ما خالف فيو أبو جعفر.

٧بمد ٧بمد ىبليل 
 األبيارم

 (ٖٖٕٓالقراءات)

 (ٖٕٗٓالقراءات) نصر الوزافمنظومة كشرحها ُب قراءة نافع ركاية كرش  ٕٖٕ
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 كقالوف.
 (ٖٕ٘ٓالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ منظومة كفوائد ُب القراءات. ٖٖٕ

تناسب منهج البقاعي ُب كتابو: نظم الدرر ُب  ٖٕٗ
 اآليات كالسور: دراسة ٙبليلية.

٧بمد ٧بمود ٧بمد بن 
 الركمي

 (ٚٗٔمناسبات القرآف)

٧بمد غوث بن ٧بمد  نثر ا٤برجاف ُب رسم نظم القرآف. ٖٕ٘
 بن أٞبد النائطي

اإلعجاز 
 (ٕٜٗٔالبياين)

ٕٖٙ 
٧بمد غوث : ٧بمد  نثر ا٤برجاف ُب رسم نظم القرآف.

غوث شرؼ ا٤بلك بن 
٧بمد، نصّب الدين 

 ىػ ٜٖٕٔا٤بتوَب ُب 

 (ٖٖ٘رسم ا٤بصاحف)

ٕٖٚ 
برىاف الدين أبو  نزىة الربرة ُب مذاىب القراء العشرة )نظم(.

إسحاؽ إبراىيم بن 
 عمر بن إبراىيم ا١بعربم

 (ٜٕٚٓالقراءات)

ٕٖٛ 
نشر العبّب ُب منظومة قواعد التفسّب كبأكلو 

ٛبهيد، كفيو )دفاع عن الصحابة األبرار كاألئمة 
 األخيار(.

ابو الفضل عمر بن 
 مسعود ا٢بدكشي

قواعد التفسّب 
 (ٖٓٔكأصولو)

نظرية العبلقات كالنظم بْب عبد القاىر  ٜٖٕ
 ا١برجاين كالنقد العريب ا٢بديث.

اإلعجاز  ٧بمد نايل أٞبد
 (ٕٕ٘ٔالبياين)

نظرية إعجاز القرآف عند عبد القاىر ا١برجاين  ٕٓٗ
 الكرمي. عن كتابو: النظم الفِب ُب القرآف

اإلعجاز  عبد ا٤بتعاؿ الصعيدم
 (ٕ٘٘ٔالبياين)

اإلعجاز  دركيش ا١بندم نظرية عبد القاىر ُب النظم. ٕٔٗ
 (ٕٗ٘ٔالبياين)

ٕٕٗ 
شقّب عبد الرٞبن بن  نظم الذخائر ُب األشباه كالنظائر.

علي بن إسحاؽ، أبو 
الفرج زين الدين 

 الشافعي

 (ٕٛاألشباه كالنظائر)
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 (ٕ٘ٔٔالقراءات) ا٤بؤلف ٦بهوؿ ٢بكم القراءة.نظم ا٤بستطاب  ٖٕٗ

 (ٕ٘ٓٔالقراءات) خلف ا٢بسيِب نظم ٙبرير مسائل الشاطبية. ٕٗٗ

 (ٖٛ٘رسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ نظم تقيد رسم ابن العبلء. ٕ٘ٗ

 (ٖٕٛخواص القرآف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ نظم خواص القرآف. ٕٙٗ

ٕٗٚ 
العزيز بن علي بن عبد  نظم علم التفسّب = منظومة التفسّب.

عبد العزيز الزمزمي 
ا٤بكي الشّبازم، )ت 

 ىػ(ٜٙٚ

قواعد التفسّب 
 (٘ٓٔكأصولو)

ٕٗٛ 
ا١ببلؿ البغدادم نصر  نظم غريب القرآف.

ا بن اٞبد بن ٧بمد 
ابو الفتح ا٢بنبلي 

 ىػ(ٕٔٛالتسَبم،)ت 

 (ٖٕ٘غريب القرآف)

ٕٜٗ 
ابن ا٢بمصي عمر بن  نظم غريب القرآف.

ا٢بسن، موسى بن 
سراج الدين الشافعي، 

 ىػ(ٔٙٛ)ت

 (ٕٗ٘غريب القرآف)

 (ٜٖ٘رسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ نظم ُب الرسم. ٕٓ٘

 (ٕٚٓٔالقراءات) عبد العزيز الزناٌب نظم ُب القراءات. ٕٔ٘

أٞبد بن عثماف  نظم ُب القراءات. ٕٕ٘
 البوزيدم

 (ٕٛٓٔالقراءات)

ا بن حسنْب بن عبد  نظم ُب القراءات. ٖٕ٘
 عبد القادر

 (ٜٕٓٔالقراءات)
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 (ٕٓٔٔالقراءات) ٧بمد بن مبارؾ الغبلين نظم ُب القراءات. ٕٗ٘

 (ٕٔٔٔالقراءات) علي بن ناصر ا٤بنيعي نظم ُب القراءات. ٕ٘٘

 (ٕٕٔٔالقراءات) ٧بمد بن ا٤بقدـ ا٤بنيعي نظم ُب القراءات. ٕٙ٘

 (ٖٕٛالوقف كاالبتداء) القيسعبد ا  نظم ُب أحكاـ الوقف كاالبتداء. ٕٚ٘

 (ٖٓٙرسم ا٤بصاحف) علي بن ٧بمد بن علي نظم ُب رسم القرآف. ٕٛ٘

٧بمد بن ٧بمد  نظم ُب رسم القرآف ككقفو. ٜٕ٘
 الشريشي ا٣براز

 (ٕٖٙرسم ا٤بصاحف)

 (ٖٔٙرسم ا٤بصاحف) ا٤بؤلف ٦بهوؿ نظم ُب رسم القراف )دكف عنواف( ٕٓٙ

 (ٖٕٔٔالقراءات) أٞبد بن غازم٧بمد بن  نظم قراءة نافع. ٕٔٙ

نظم كتاب صريح النص ُب الكلمات ا٤بختلف  ٕٕٙ
 فيها عن حفص.

سعيد بن عبد ا 
 امد العبد ا

 (ٕٗٔٔالقراءات)

ٕٖٙ 
نظم كتاب: نزىة القلوب ُب تفسّب غريب 

 القرآف العظيم.
ابن ا٤برحل ابو ا٢بكم 
مالك بن عبد الرٞبن، 

 ىػ(ٜٜٙ)ت

 (ٕٕ٘غريب القرآف)

٧بمد بن عبد الرٞبن  نظم نيل العبل ُب قراءة ابن العبل. ٕٗٙ
 ا٣بليجي

 (ٕٙٔٔالقراءات)

ٕٙ٘ 
ابو بكر ٧بمد بن  نكت االنتصار ُب نظم القرآف.

الطيب الباقبلين )ت 
 ( ىٖٓٗسنة 

اإلعجاز 
 (ٖ٘٘ٔالبياين)

ىداية ا٤برتاب كغاية ا٢بفاظ كالطبلب  ٕٙٙ
 )أرجوزة(.

علي بن ٧بمد 
 السخاكم

 (ٕٛ٘ٔالقراءات)
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ٔ 
االستيعاب ُب بياف األسباب: اكؿ موسوعة 

علمية حديثة ٧بققة ُب أسباب نزكؿ آم 
 القرآف الكرمي.

سليم بن عبيد آؿ نصر 
 ٧بمد من موسى ا٥ببليل

 (ٖٖأسباب النزكؿ)

ٕ 
موسوعة التفسّب ا٤بختصر الصحيح من 

 الصحيح ا٤بسبور من التفسّب با٤بأثور.
حكمت بن بشّب بن 

ياسْب، أبو أٞبد 
 الػموصلي

 (ٖٓالتفسّب با٤بأثور)

ا٤بعجم ا٤بوسوعي أللفاظ القرآف الكرمي  ٖ
 كقراءاتو.

 (ٖٖٕغريب القرآف) أٞبد ٨بتار عمر

ا٤بعجم ا٤بوسوعي أللفاظ القرآف الكرمي  ٗ
 كقراءاتو.

ا٢بميد أٞبد ٨بتار عبد 
 عمر

 (ٜ٘ٛٔالقراءات)

ا٤بوسوعة الذىبية ُب إعجاز القرآف الكرمي  ٘
 كالسنة النبوية.

اإلعجاز  أٞبد مصطفي متويل
 (ٙٛٗٔالبياين)

 (ٜٗٛاإلعجاز العلمي) ٠بّب عبد ا٢بليم ا٤بوسوعة العلمية ُب اإلعجاز القرآين. ٙ

ا٤بوسوعة العلمية ُب إعجاز القرآف الكرمي ك  ٚ
 النبوية.السنة 

٦بدم فتحي السيد، ىاين 
 مرعي القليِب

 (ٜ٘ٛاإلعجاز العلمي)

إبراىيم اإلبيارم، عبد  ا٤بوسوعة القرآنية. ٛ
 الصبور مرزكؽ

 (ٕٙٙٓالقراءات)

اجمللس األعلى للشؤكف  ا٤بوسوعة القرآنية ا٤بتخصصة. ٜ
 اإلسبلمية

 (ٕٚٙٓالقراءات)

ا٤بوسوعة ا٤بيسرة ُب تراجم أئمة التفسّب  ٓٔ
 كاإلقراء كالنحو كاللغة.

كليد بن أٞبد ا٢بسْب 
 الزبّبم

 (ٕٛٙٓالقراءات)

 (ٜٓٚاإلعجاز العلمي) ماىر أٞبد الصوُب موسوعة اآلخرة. ٔٔ

 (ٙٗاإلعجاز العددم) مهدم سعيد رزؽ كريـز موسوعة األعداد ُب القرآف الكرمي. ٕٔ
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٧بمد عبد الوىاب عبد  موسوعة األمثاؿ القرآنية . ٖٔ
 اللطيف

 (ٜٚأمثاؿ القرآف)

موسوعة اإلشارات العلمية ُب القرآف الكرمي  ٗٔ
 كالسنة النبوية.

 (ٜٔٚاإلعجاز العلمي) عبد الباسط ا١بمل

 (ٜٗاإلعجاز العددم) عبد الػدائم الكحيل موسوعة اإلعجاز الرقمي. ٘ٔ

ٔٙ 

الصحابة  دار *** موسوعة اإلعجاز الطيب ُب القرآف.
للَباث، القاىرة، ذكره 

موقع النيل كالفرات بدكف 
 ذكر ا٤بؤلف، فلعلو من

إعداد الناشر، كىو يقع 
( أجزاءُٙب )  

 (ٕٜٚاإلعجاز العلمي)

 (ٜٚٚاإلعجاز العلمي) ٧بمد السقا عيد موسوعة اإلعجاز العلمى َب القرآف كالسنة. ٚٔ

 (ٜٛٚاإلعجاز العلمي) اسامة علي موسوعة اإلعجاز العلمي: القرآف كالكوف. ٛٔ

 (ٜٗٚاإلعجاز العلمي) ىيثم ٝبعة ىبلؿ موسوعة اإلعجاز العلمي ُب القرآف. ٜٔ

ٕٓ 

دار الصحابة للَباث،  موسوعة اإلعجاز العلمي ُب القرآف.
القاىرة، ذكره موقع النيل 

كالفرات بدكف ذكر 
ا٤بؤلف فلعلو من إعداد 

الناشر، كىو يقع ُب 
 ( جزءان ٕٔ)

 (ٜ٘ٚاإلعجاز العلمي)

 (ٜٙٚاإلعجاز العلمي) عبد الرحيم مارديِب اإلعجاز العلمي ُب القرآف الكرمي.موسوعة  ٕٔ

موسوعة اإلعجاز العلمي ُب القرآف الكرمي ك  ٕٕ
 السنة ا٤بطهرة.

 (ٜٓٛاإلعجاز العلمي) يوسف ا٢باج أٞبد
 (٘ٛٗٔالبياين)اإلعجاز 
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 (ٜٜٚاإلعجاز العلمي) ٧بمد راتب النابلسي موسوعة اإلعجاز العلمي ُب القرآف كالسنة. ٖٕ

 (ٖٜٚاإلعجاز العلمي) ٧بمد السقا عيد موسوعة اإلعجاز العلمي ُب خلق اإلنساف. ٕٗ

موسوعة اإلعجاز القرآين ُب العلـو كالطب  ٕ٘
 كالفلك.

 (ٜٔٛاإلعجاز العلمي) نادية طيارة

ٕٙ 

الصحابة  دار *** موسوعة اإلعجاز القرآين كاإلدياف بالغيب.
ذكره  للَباث، القاىرة،

موقع النيل كالفرات بدكف 
 ذكر ا٤بؤلف فلعلو من

 إعداد الناشر

 (ٕٜٛاإلعجاز العلمي)

من إصدارات جامعة  موسوعة التفسّب ا٤بوضوعي للقرآف الكرمي. ٕٚ
 الشارقة

التفسّب 
 (ٖ٘ٗٔا٤بوضوعي)

التفسّب  ٠بيح عاطف الزين موسوعة التفسّب ا٤بوضوعي للقرآف الكرمي. ٕٛ
 (ٗ٘ٗٔا٤بوضوعي)

موسوعة السماكات كاألرض كما بينهما: علـو  ٜٕ
 جاء ذكرىا ُب القرآف الكرمي.

 (ٖٜٛاإلعجاز العلمي) ٧بمد حسن أبو دنيا

 -موسوعة الطب اإلسبلمي )الشفاء بالقرآف  ٖٓ
 التداكم باألعشاب(.

 (ٖٕٗخواص القرآف) حسن نعمة

 (ٜٚٛاإلعجاز العلمي) منصور حسب النيب موسوعة ا٤بعارؼ الكونية ُب ضوء القرآف. ٖٔ

 (ٜٜٓاإلعجاز العلمي) كاـر السيد غنيم موسوعة "ا٤بعجػػزة الػػػػكربل". ٕٖ

 (ٜٗٔفضائل القرآف) ٧بمد بن رزؽ بن طرىوين موسوعة فضائل سور القرآف. ٖٖ

ٖٗ 
موسوعة )ما فرطنا ُب الكتاب من شيء(: 

اجمللد األكؿ: ا٤بعارؼ الكونية بْب العلم 
 كالقرآف.

 (ٜٙٛاإلعجاز العلمي) الرٞبن النجارعبد 
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 (ٜٛٛاإلعجاز العلمي) عبد ا ٧بمد البلتاجي موسوعة معجزة القرآف الرياضية. ٖ٘

 (ٜٜٛاإلعجاز العلمي) عبد ا البلتاجي موسوعة معجزة القرآف: مناذج إعجاز القرآف. ٖٙ
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 اضطحتويات   
 

 رقم الصفحة العنوان م
 ٕ    كشاؼ االستدراكات  .ٔ
 ٖ كشاؼ االستقراء كاالبتكار  .ٕ
 ٗ كشاؼ االستنباطات   .ٖ
 ٚ كشاؼ التذييل كالتكميل  .ٗ
 ٜ كشاؼ الَبجيح  .٘
 ٕٔ كشاؼ التعقب كالنقد  .ٙ
 ٛٔ كشاؼ التعليقات  .ٚ
 ٕٓ كشاؼ التهذيب  .ٛ
 ٕٕ كشاؼ التوضيحات  .ٜ

 ٕٗ كشاؼ ا٢بواشي  .ٓٔ
 ٕٚ كشاؼ الشركح  .ٔٔ
 ٔ٘ كشاؼ الضوابط  .ٕٔ
 ٚ٘ كشاؼ العلـو االجتماعية  .ٖٔ
 ٘ٙ كشاؼ العلـو اإلنسانية  .ٗٔ
 ٕٛ كشاؼ العلـو التطبيقية  .٘ٔ
 ٜٛ كشاؼ العلـو الطبيعية  .ٙٔ
 ٓٓٔ كشاؼ العلـو الكونية  .ٚٔ
 ٜٓٔ كشاؼ الفهارس  .ٛٔ
 ٓٔٔ كشاؼ الفوائد  .ٜٔ
 ٚٔٔ كشاؼ القواعد  .ٕٓ
 ٜٕٔ كشاؼ الكشافات  .ٕٔ
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 ٖٓٔ كشاؼ ا٤بؤلفْب  .ٕٕ
 ٗٓ٘ كشاؼ ا٤بختصرات  .ٖٕ
 ٛٔ٘ ا٤بخطوطات كشاؼ  .ٕٗ
 ٛٚٙ كشاؼ ا٤بخطوطات ٦بهولة ا٤بؤلف  .ٕ٘
 ٖٓٚ كشاؼ ا٤بفقود  .ٕٙ
 ٕٖٚ كشاؼ ا٤بنظومات  .ٕٚ
 ٖ٘ٚ كشاؼ ا٤بوسوعات  .ٕٛ

 

 

 

  

 

 

 

 

 


