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  بعوالي كتب التفسير    تٌ ـــبَ ـــثَ 

  وعلوم القرآن المختلفة

ف   تأ

 ماجد بن سليمان الر ،سليمان أ



  ١

  الرحيمن ـٰ الرمحبسم اهللا 
  

 نبينا ،والصالة والسالم بل أرشف األنبياء واملرسلني ،والعاقبة للمتقني ،احلمد هللا رب العاملني
ينومن تبعهم بإحس ،حممد وبل آ وصحبه أمجعني   بعد :أما  ،ان إىل يوم ا

ي يضم ـــبَ ــــثَّ ــــال هذاالقيام ب –بمنه وفضله  –قد يرس اهللا ف عوايل كتب احكفسري ت ا
العلم الرشيع لطلبة العلم يف تقريب وذلك مساهمة متواضعة مين  ،وعلوم القرآن املختلفة

 ،ؤلف واملحقق ودار النرشوقد ذكرت مع اسم لك كتاب اسم امل ،ودور النرش واملكتبات العامة
أفضل طبعات الكتاب اختيار  مع الوضع يف االعتبارحكيسري احلصول بل الكتاب من مصدره، 

بل كتاب اهللا وسنة رسو صىل يف االستدالل الكتب القائمة إخراجا ومضمونا، وذلك بانتقاء 
  .لح يف العقيدة والعبادة والسلوكوطريقة السلف الصا ،اهللا عليه وسلم

وما اكن من خطأ  ،فما اكن من صواب فبتوفيق اهللا وحده ال رشيك  ،جهد املقل: فهذا بعدو
ين  ،خل عيل بنصحهفمن اكن عنده إضافة أو تصويب فال يب ،فبقصوري وتقصريي فا

  .يف احلديثجاء كما اجصيحة 

فعىل من أراد أن  ،مستمرةبصفة  هذا الـثَّــبت؛ فإنه يتم حتديث املعلومات املحتواة يف وللعلم
يف صفحيت اخلاصة  الـثَّــبتحيصل بل النسخة احلديثة أن يرجع إىل موقع 

www.saaid.net/kutob 

وبل آ  ،وصىل اهللا بل نبينا حممد ،وال حول وال قوة إال باهللا ،واهللا حسيب وعليه احكالكن
  ،، ،م بإحسانومن تبعهوصحبه وسلم 

  :وكتب

  .هجري ١٤٣٨، خم شعبان ٢١، ماجد بن سليمان الر/  أبو سليمان
 ٥٠٥٩٠٦٧٦١-٠٠٩٦٦هاتف  ،اململكة العربية السعودية

majed.alrassi@gmail.com 

 

 



نـتـيـجـة الـبـحـث

الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

01  تفـسـيـر الفئة :
الموضوع : أصول تفـسـيـر

ابن تيمية ، أحمد بن عبد الحليممقدمة في أصول التفسير (وتقع في مجموع الفتاوى 329/13 - 375)
(728 هـ)

مكتبة المعارف -  الرياض تحقيق
محمد صبحي بن حسن حالق

محمد بن صالح بن عثيمينشرح «مقدمة التفسير» البن تيمية
(1421 هـ)

مدار الوطن -  الرياض إعداد
د. عبد اهللا بن محمد الطيار

ابن قاسم ، عبد الرحمن بن محمدشرح «مقدمة التفسير» البن تيمية
(1392 هـ)

دار القاسم -  الرياض

دار أشبيليا -  الرياضسعد بن ناصر الشثريشرح «مقدمة التفسير» لعبد الرحمن بن قاسم

دار ابن الجوزي -  الدماممساعد بن سليمان الطيارشرح «مقدمة في أصول التفـسير» البن تيمية

مكتبة دار المنهاج - صالح بن عبد العزيز آل الشيخشرح «مقدمة التفسير» البن تيمية
الرياض 0

دار ابن عفان -  الخبرخالد بن عثمان السبتقواعد التفسير -  جمعا ودراسة 2/1
0

مركز الدراسات بمعهدمساعد بن سليمان الطيارالتحرير في أصول التفسير
الشاطبي -  جدة

راجعه
مجموعة من المتخصصين
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

عبد الرحمن بن ناصر بن سعديالقواعد الحسان لتفسير القرآن
(1376 هـ)

دار ابن الجوزي -  الدمام تحقيق
د. خالد بن عثمان السبت

محمد بن صالح بن عثيمينالتعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن
(1421 هـ)

دار ابن الجوزي -  الدمام

محمد بن صالح بن عثيمينأصول في التفسير
(1421 هـ)

دار ابن القيم -  الدمام

دار الفرقان -  مصرحمد بن إبراهيم العثمانالتحبير لقواعد التفسير
0

مكتبة التوبة -  الرياضفهد بن عبد الرحمن الروميبحوث في أصول التفسير ومناهجه
0

مفاتيح التفسير -  معجم شامل لما يهم المفسر معرفته من أصول
التفسير وقواعده ومصطلحاته ومهماته 2/1

دار التدمرية -  الرياضأحمد بن سعد الخطيب
0

دار التدمرية -  الرياضمحسن بن حامد المطيريتفسير القرآن بالقرآن -  تأصيل وتقويم
0

دار الصميعي -  الرياضعمر بن عبد اهللا المقبلالقواعد القرآنية -  قراءة في التاريخ واألثر
0

التفسير النبوي -  مقدمة تأصيلية مع دراسة حديثية ألحاديث التفسير
النبوي الصريح 2/1

دار كنوز أشبيليا - خالد بن عبد العزيز الباكري
الرياض 0

دار التدمرية -  الرياضناصر بن محمد الصائغالترجيح بالسنة عند المفسرين -  جمعا ودراسة 2/1
0

دار القاسم -  الرياضحسين بن علي الحربيقواعد الترجيح عند المفسرين 2/1 تقديم
مناع بن خليل القطان
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

دار التدمرية -  الرياضعبد اهللا بن عبد الرحمن الروميتنازع قواعد الترجيح عند المفسرين
0

قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تفسيره (التحرير
والتنوير) 2/1

دار التدمرية -  الرياضعبير بنت عبد اهللا النعيم تقديم
د. فهد بن عبد الرحمن الرومي

دراسات في قواعد الترجيح المتعلقة بالنص القرآني في ضوء ترجيحات
الرازي – دراسة نظرية تطبيقية 1/2

دار التدمرية -  الرياضعبد اهللا بن عبد الرحمن الرومي
0

مجلة الحكمة -  لندنعبد الرحمن بن صالح الدهشاألقوال الشاذة في التفسير ، نشأتها وأسبابها وآثارها (رسالة دكتوراة)
0

دار التدمرية -  الرياضعبد السالم بن صالح الجار اهللانقد الصحابة والتابعين للتفسير (دراسة نظرية تطبيقية)
0

مركز تفسير للدراساتمساعد بن سليمان الطيارشرح مقدمة تفسير الطبري
القرآنية -  الرياض 0

شرح مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل البن جزي ، محمد بن أحمد بن جزي
(741 هـ)

دار ابن الجوزي -  الدماممساعد بن سليمان الطيار
0
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

كتب التفسير بالمأثور الموضوع :
ابن جرير، محمد بن جرير الطبريجامع البيان في تأويل القرآن 26/1

(310 هـ)
دار هجر -  مصر تحقيق

د. عبد اهللا بن عبد المحسن التركي

الجامع -  (التفسير، علوم القرآن، الدعاء، األنساب، الصمت، الخاتم)
3/1

ابن وهب، عبد اهللا بن وهب
المصري (197 هـ)

جمعية دار البر -  دبي تحقيق/تعليق
ميكلوش موراني ومحمد المحمادي

عبد الرزاق بن همام الصنعانيتفسير القرآن 2/1
(211 هـ)

مكتبة الرشد -  الرياض تحقيق
د. مصطفى مسلم محمد

عبد الرزاق بن همام الصنعانيتفسير عبد الرزاق 3/1
(211 هـ)

دار الكتب العلمية - 
بيروت

تحقيق/دراسة
د. محمود محمد عبده

دار ابن حزم -  بيروتعبد بن حميد الكشَّى (249 هـ)قطعة من تفسير عبد بن حميد عناية
مخلف بـنـيه العرف

ابن المنذر، محمد بن إبراهيمكتاب تفسير القرآن 2/1 (قطعة منه)
النيسابوري (318 هـ)

دار المآثر -  المدينة
النبوية

تحقيق/تقديم
د. سعد السعد / د. عبد اهللا التركي

تفسير القرآن العظيم مسندا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
والصحابة والتابعين 14/1

ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن أبي
حاتم الرازي (327 هـ)

مكتبة نزار مصطفى الباز
-  مكة

تحقيق
أسعد محمد الطيب

الطبراني ، سليمان بن أحمد (360التفسير الكبير ، تفسير القرآن العظيم 6/1
هـ)

دار الكتاب الثقافي - 
األردن

تحقيق
هشام البدراني

ابن أبي زمنين، محمد بن عبد اهللاتفسير القرآن العزيز 5/1
(399 هـ)

مكتبة الفاروق الحديثة
-  مصر

تحقيق
حسين بن عكاشة ومحمد الكنـز

الثعلبي ، أحمد بن محمدالكشف والبيان عن تفسير القرآن ، المعرف بتفسير الثعلبي 33/1
النيسابوري (427 هـ)

دار التفسير -  جدة تحقيق
مجموعة باحثين
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

موسوعة مدرسة مكة 8/1 (نقول تحوي تفسير سعيد بن جبير -  ابن
عباس -  مجاهد -  طاووس بن كيسان -  عكرمة -  عطاء بن أبي رباح)

دار السالم -  القاهرة0
0

دار المؤيد -  الرياض0مرويات اإلمام أحمد بن حنبل في التفسير 4/1 جمع
د. حكمت بن بشير بن ياسين

دار التدمرية -  الرياض0تفسير اإلمام الشافعي 3/1 تحقيق/دراسة/جمع
أحمد مصطفى الفران

دار المعرفة  -  الدار0تفسير اإلمام مالك بن أنس
البيضاء

جمع وتحقيق
د. حميد لحمر

دار الصميعي -  الرياض0تفسير اإلمام أبي عبيد القاسم بن سالم (224 هـ) - جمعا ودراسة 2/1 جمع ودراسة
د. غزيل بنت دحيم الدوسري

تفسير ابن سعد (مجموع من طبقات ابن سعد ، محمد بن سعد بن منيع
الزهري (235 هـ))

مكتبة عباد الرحمن - 
مصر

جمع
علي بن أحمد الرازحي

تفسير سعيد بن منصور (يقع ضمن (سنن سعيد بن منصور 6- 8)
(ويضم تفسير السور من سورة إبراهيم إلى آخر القرآن)

دار األلوكة -  الرياضسعيد بن منصور (227 هـ) تحقيق
فريق من الباحثين

جالل الدين السيوطي ، عبدالدر المنثور من التفسير بالمأثور 17/1
الرحمن بن الكمال (911 هـ)

دار هجر -  مصر أشرف على تحقيقه
د. عبد اهللا بن عبد المحسن التركي

دار المآثر -  المدينةحكمت بن بشير بن ياسينالتفسير الصحيح -  موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور 4/1
النبوية 0

دار طيبة -  الرياض0جامع التفسير من كتب األحاديث (الكتب الستة ومسند أحمد) 4/1 إشراف
خالد بن عبد القادر آل عقدة
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

كتب متأخرين في التفسير قبل المائة العاشرة (مرتبة على تاريخ وفاة المؤلف) الموضوع :
الراغب األصفهاني ، الحسين بنتفسير الراغب األصفهاني

محمد بن المفضل (425 هـ)
مدار الوطن -  الرياض تحقيق

د. عادل بن علي الشدي

علي بن فضال المجاشعي (479النكت في القرآن (نكت المعاني على آيات المثاني) 2/1
هـ)

مكتبة الرشد -  الرياض تحقيق/دراسة
إبراهيم الحاج علي

الحسين بن مسعود البغوي (516تفسير البغوي المسمى "معالم التـنـزيل" 8/1
هـ)

دار طيبة -  الرياض تحقيق
محمد النمر / عثمان ضميرية /سليمان

ابن الجوزي ، عبد الرحمن بن عليزاد المسير في علم التفسير
البغدادي (597 هـ)

المكتب اإلسالمي - 
بيروت

عز الدين عبد الرزاق الرسعنيرموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز
الحنبلي (661 هـ)

دار ابن الجوزي -  الدمام تحقيق
د. محمد بن صالح البراك

القرطبي ، محمد بن أحمد (671الجامع ألحكام القرآن (تفسير القرطبي) 15/1
هـ)

مكتبة الرشد -  الرياض تحقيق
عبد الرزاق المهدي

القرطبي ، محمد بن أحمد (671الجامع ألحكام القرآن (تفسير القرطبي)
هـ)

وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية -  قطر

إشراف
د. عبد اهللا بن عبد المحسن التركي

دار ابن الجوزي -  الدمام0تفسير شيخ االسالم ابن تيمية (7/1) جمع وتعليق
إياد بن عبد اللطيف القيسي

اختيارات ابن تيمية وترجيحاته في التفسير من أول سورة المائدة إلى آخر
سورة اإلسراء 2/1 (جمعا ودراسة)

دار التدمرية -  الرياض0 دراسة/جمع
محمد بن عبد العزيز المسند

جمعتفسير اإلمام الذهبي 2/1
د. سعود بن عبد اهللا الفنيسان
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

دار ابن الجوزي -  الدمامبدائع التفسير (مجموع كالم ابن القيم في التفسير) 3/1 جمع
يسري السيد محمد

ابن كثير ، إسماعيل بن عمرتفسير القرآن العظيم (المعروف بتفسير ابن كثير) 7/1
(774 هـ)

دار ابن الجوزي -  الدمام تحقيق
أبو إسحاق الحويني/د. حكمت بشير

تفسير القرآن العظيم 4/1 (محلى بأحكام الشيخ محمد ناصر الدين
األلباني على األحاديث)

ابن كثير ، إسماعيل بن عمر
(774 هـ)

دار الصديق -  الجبيل

ابن كثير ، إسماعيل بن عمرتفسير القرآن العظيم 8/1
(774 هـ)

مؤسسة الرسالة -  بيروت تحقيق وتعليق وتخريج
شعيب األرناؤوط ومحمد الخن

دار الوفاء -  مصرأحمد بن محمد شاكر (1377 هـ)عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير (مختصر تفسير القرآن العظيم) 3/1 إعداد
أنور الباز

دار غراس -  الكويتمحمد بن حمد الحمود النجديحسن التحرير في تهذيب تفسير ابن كـثير 4/1
0

دار السالم -  الرياض0المصباح المنير مختصر تفسير ابن كثير اختصار
مكتب التحقيق بالدار

مؤسسة الجريسي - علي بن مصطفى مخلوفمختصر تفسير ابن كثير -  عبارة عن نص تعليقات ابن كثير على اآليات
الرياض 0

الروض النضير -  فوائد من تفسير اإلمام ابن كثير 2/1 (مكرر في ملح
العلم)

مكتبة اإلمام الذهبي - غزاي بن حمدان الوهبي
الكويت 0

مكتبة األديب -  الرياضهاني الحاجالتحبير لألوهام والتنبيهات الواردة في تفسير الحافظ ابن كثير
0

دار البشائر اإلسالمية - محمد خير رمضان يوسفتفسير ما لم يفسره ابن كثير
بيروت
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

ابن رجب الحنبلي ، عبد الرحمنتفسير ابن رجب الحنبلي 2/1
بن أحمد (795 هـ)

دار العاصمة -  الرياض جمع/تعليق
طارق بن عوض اهللا

جالل الدين السيوطي وجالل الدينتفسير الجاللين
المحلي

دار السالم -  الرياض تعليق
صفي الرحمن المباركفوري

جالل الدين السيوطي وجالل الدينتفسير الجاللين -  من سورة غافر إلى الناس
المحلي

مدار الوطن -  الرياض تعليق
الشيخ عبد الرزاق عفيفي

دار الصميعي -  الرياضمحمد بن عبد الرحمن الخميسأنوار الهاللين في التعقبات على الجاللين
0

0محمد بن جميل زينوتنبيهات مهمة على (قرة العينين) و (تفسير الجاللين)
0

مجير الدين العليمي ، عبد الرحمنفتح الرحمـٰن في تفسير القرآن 7/1
بن محمد المقدسي (928 هـ)

دار النوادر -  دمشق تحقيق وتخريج
نور الدين طالب
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الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

كتب متأخرين في التفسير بعد المائة العاشرة (مرتبة على تاريخ وفاة المؤلف) الموضوع :
الشوكاني ، محمد بن عليفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير 5/1

(1250 هـ)
دار الحديث -  القاهرة تحقيق

سيد بن إبراهيم

الشوكاني ، محمد بن عليفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير 5/1
(1250 هـ)

دار الوفاء -  مصر تحقيق
د. عبد الرحمن عميرة

دار ابن الجوزي -  الدماممحمد بن عبد الرحمن الخميسعذب الغدير في بيان التأويالت في كتاب فتح القدير

دار الهجرة -  الثقبةمحمد بن سليمان األشقرزبدة التفسير من فتح القدير
0

محمود بن عبد اهللا اآللوسيروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 30/1
البغدادي (1270 هـ)

مؤسسة الرسالة -  بيروت تحقيق
جماعة من المحققين

عبد الحميد بن باديس القسنطينيمجالس بن باديس ، أو: مجالس التذكير من كالم الحكيم الخبير 2/1
الجزائري (1358 هـ)

دار ابن حزم -  الرياض عناية وتخريج
أبو عبد الرحمن محمود

توفيق الرحمن في دروس القرآن 4/1 (ويقع ضمن السلسلة السلفية
للرسائل والكتب النجدية)

فيصل بن عبد العزيز آل مبارك
(1376 هـ)

دار العاصمة -  الرياض عناية
د. محمد بن صالح البراك

عبد الرحمن بن ناصر بن سعديتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان 4/1
(1376 هـ)

دار ابن الجوزي -  الدمام

عبد الرحمن بن ناصر بن سعديتيسير اللطيف المنان في خالصة تفسير القرآن
(1376 هـ)

مكتبة الرشد -  الرياض
0

عبد الرحمن بن ناصر بن سعديالمواهب الربانية من اآليات القرآنية
(1376 هـ)

رمادي للنشر -  الدمام عناية
سمير الماضي
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عبد الرحمن بن ناصر بن سعديفوائد مستنبطة من قصة يوسف
(1376 هـ)

دار القاسم -  الرياض تحقيق
عبد العزيز السيد

الدالئل القرآنية في أن العلوم واألعمال النافعة العصرية داخلة في الدين
اإلسالمي

عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي
(1376 هـ)

دار ابن الجوزي -  الدمام
0

محمد األمين بن محمد المختارأضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن
الشنقيطي (1393 هـ)

دار عالم الفوائد -  مكة إشراف
د. بكر بن عبد اهللا أبو زيد

دار عالم الفوائد -  مكة0العذب الـنـمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 4/1 إعداد
د. خالد بن عثمان السبت

محمد بن صالح بن عثيمينتفسير القرآن الكريم
(1421 هـ)

دار ابن الجوزي -  الدمام
0

عمر بن سليمان األشقر (1433المعاني الحسان في تفسير القرآن 4/1 (من أول القرآن إلى سورة النور)
هـ)

دار النفائس -  األردن
0

تهذيب التفسير وتجريد التأويل مما ألحق به من األباطيل ورديء األقاويل
5/1

مكتبة المعارف -  الرياضعبد القادر بن شيبة الحمد
0

النبالء للكتاب -  مراكشمحمد بن عبد الرحمن المغراويالتدبر والبيان في تفسير القرآن بصحيح السنن 40/1
0

الدرر السنيةالقسم العلمي بمؤسسة الدرر السنيةالتفسير المحرر للقرآن الكريم مراجعة
د. خالد بن عثمان السبت

مكتبة العلوم والحكم - أبو بكر بن جابر الجزائريأيسر التفاسير لكالم العلي القدير
المدينة 0

نظرات في كتاب: (أيسر التفاسير لكالم العلي الكبير) للشيخ أبي بكر
جابر الجزائري

عبد العزيز بن عبد اهللا الرومي
(1421 هـ)

مكتبة التوبة -  الرياض
0
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أجزاء في التفسير الموضوع :
محمد بن صالح بن عثيمينتفسير آية الكرسي

(1421 هـ)
دار ابن الجوزي -  الدمام

مؤسسة الجريسي - فضل إلهي ظهيرفضل آية الكرسي وتفسيرها
الرياض

برهان الدين ، إبراهيم بن عمرالفتح القدسي في آية الكرسي
البقاعي (885 هـ)

مكتبة الرشد -  الرياض تحقيق
د. سعود بن عبد اهللا الفنيسان

مكتبة دار المنهاج0تفسير سورة الفاتحة لشيخ اإلسالم اإلمام ابن قيم الجوزية (751 هـ)
القويم -  دمشق

جمع
يوسف عمر مبيض

كرسي القرآن الكريم - عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرمن هدايات سورة الفاتحة
جامعة الملك سعود 0

دار التوحيد -  الرياضصالح بن عبد العزيز آل الشيخالجامع في تفسير سورة الفاتحة
0

مدار الوطن -  الرياضأحمد بن أحمد الطويلأعظم ما نزل من القرآن (سورة الفاتحة)
0

يوسف بن عبد اهللا األرميونيالقول المعتمد في تفسير قل هو اهللا أحد
الشافعي (958 هـ)

دار ابن حزم -  بيروت عناية
محمد خير رمضان يوسف

مكتبة الرشد -  الرياضمحمد بن عبد الوهاب (1206 هـ)تفسير سورة الفلق تحقيق
د. فهد بن عبد الرحمن الرومي

ابن رجب الحنبلي ، عبد الرحمنتفسير سورة النصر
بن أحمد (795 هـ)

دار الصميعي -  الرياض تحقيق
محمد بن ناصر العجمي
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تفسير جزء عم وأحكامه وفوائده (فسر اآلي: د. عبد المحسن بن عبد
العزيز العسكر)

دار التوحيد -  الرياضعبد الرحمن بن ناصر البراك
0

دار المنهاج -  الرياضعبد الرحمن بن ناصر البراكتفسير جزء تبارك وفوائده وأحكامه عناية
د. عبد المحسن العسكر

مكتبة دار الحجاز - صالح بن عبد العزيز آل الشيختفسير المفصل من سورة ق إلى سورة الحديد
مصر

تحقيق
عادل بن محمد مرسي رفاعي

كشف النقاب عن معالم سورة األحزاب (ومقارنتها بكائنة المسلمين مع
التتار في القرن الثامن)

ابن تيمية ، أحمد بن عبد الحليم
(728 هـ)

دار الصميعي -  الرياض تحقيق
علي بن حسن الحلبي

ابن تيمية ، أحمد بن عبد الحليمتفسير سورة النور (وهو في مجموع الفتاوى 280/15 - 427)
(728 هـ)

دار الكتب العلمية - 
بيروت

تفسير ابن األمير الصنعاني المسمى (مفاتح الرضوان في تفسير الذكر
باآلثار والقرآن) 2/1

الصنعاني ، محمد بن إسماعيل
(1182 هـ)

مركز الكلمة الطيبة - 
اليمن

تحقيق
هدى بنت محمد القباطي

جامعة اإلمام محمد بنمحمد بن عبد الوهاب (1206 هـ)كتاب التفسير (ويقع ضمن مجموع مؤلفاته)
سعود اإلسالمية - 

مكتبة التوبة -  الرياضسعود بن عبد اهللا الفنيسانمرويات أم المؤمنين عائشة في التفسير (200 حديث)

محمد بن صالح بن عثيمينتفسير قوله تعالى : (يا نساء النبي ) اآلية
(1421 هـ)

دار العاصمة -  الرياض

أخذ الميثاق في قوله تعالى "وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم
ذريتهم"

مكتبة أضواء السلف - عبد العزيز العثيم
الرياض

ابن ناصر الدين الدمشقي ، محمدمجالس في تفسير قوله تعالى (لقد من اهللا على المؤمنين )... اآلية
بن عبد اهللا القيسي (842 هـ)

دار القبلة للثقافة
االسالمية -  جدة

تحقيق
محمد عوامة

Page 12 of 38



الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

وبل الغمامة في تفسير (وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم
القيامة)

الشوكاني ، محمد بن علي
(1250 هـ)

مكتبة دار البيان الحديثة
-  الطائف

تحقيق
محمد صبحي بن حسن حالق

دار علماء السلف - أحمد بن يحيى النجمي (1430 هـ)تفسير آية (واعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئا)
اإلسكندرية 0

تفسير قوله تعالى (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) مكرر في اآلداب
الشرعية)

ابن تيمية ، أحمد بن عبد الحليم
(728 هـ)

دار اإلمام أحمد -  مصر عناية
عبد المجيد جمعة الجزائري

دار الفرقان -  مصرعبد المالك بن أحمد الرمضانيمن كل سورة فائدة
0

ابن قتيبة ، عبد اهللا بن مسلمالمسائل واألجوبة في الحديث والتفسير (مكرر في الحديث)
الدينوري (276 هـ)

دار ابن كثير -  دمشق تحقيق
مروان العطية ومحسن خرابة

دار الكلم الطيب - عطية محمد سالم (1420 هـ)السؤال والجواب في آيات الكتاب
دمشق 0

فوائد من التفسير -  دروس علمية شرحها سماحة الشيخ  عبد العزيز بن
باز

دار اإلمام أحمد -  مصر0 جمع/تقديم
عبد السالم السليمان/الشيخ صالح الف

مجموع تفسير آيات من القرآن الكريم لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
(مجموع كالمه في التفسير في بحوثه ومحاضراته)

مدار الوطن -  الرياض0 جمع/إشراف
يزيد الروعان/عبد العزيز السدحان
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تفسير آيات األحكام الموضوع :
بلوغ المرام من آيات األحكام (سرد لجميع آيات األحكام بحسب

األبواب الفقهية)
دار التوحيد -  الرياضعبد الرحمن بن علي الحطاب

0

أبي بكر ، أحمد بن علي الجصاصأحكام القرآن -  بيان ألحكام القرآن على المذهب الحنفي
(370 هـ)

دار الكتب العلمية - 
بيروت

تحقيق
عبد السالم شاهين

ابن العربي ، محمد بن عبد اهللاأحكام القرآن -  بيان ألحكام القرآن على المذهب المالكي
(543 هـ)

دار الكتب العلمية - 
بيروت

تحقيق
محمد عبد القادر عطا

مكتبة البيان الحديثة - محمد عبد الرحمن األهدلتعقبات حديثية على ابن العربي في أحكام القرآن
الطائف

دار القلم -  دمشقأحكام القرآن للشافعي جمع
البيهقي ، أحمد بن الحسين (458 هـ

جامعة أم القرى -  مكةنورة بنت زيد الرشودآيات األحكام على المذهب الحنبلي تقديم
الشيخ سعد بن ناصر الشثري

أبو جعفر ، أحمد بن محمدأحكام القرآن الكريم (كان مفقودا)
الطحاوي (322 هـ)

مركز البحوث اإلسالمية
-  استانبول

تحقيق
د. سعد الدين أونال

محمد بن علي الموزعي الشافعيتيسير البيان ألحكام القرآن 2/1
(825 هـ)

جامعة أم القرى -  مكة إعداد
محمد أحمد اليحيى المقري

محمد بن علي الموزعي الشافعيتيسير البيان ألحكام القرآن 4/1
(825 هـ)

وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية – الكويت

عناية
عبد المعين الحرش

جالل الدين السيوطي ، عبداإلكليل في استنباط التـنزيل 3/1
الرحمن بن الكمال (911 هـ)

دار األندلس الخضراء
-  جدة

تحقيق/دراسة
عامر بن علي العرابي
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الشوكاني ، محمد بن عليفيوض العالم على تفسير آيات األحكام 2/1
(1250 هـ)

دار الداعي -  الرياض
0

صديق حسن بن علي القنوجينيل المرام من تفسير آيات األحكام 2/1
(1307 هـ)

رمادي للنشر -  الدمام تحقيق
رائد بن صبري / يوسف البكري

محمد بن صالح بن عثيميناإللمام ببعض آيات األحكام
(1421 هـ)

مؤسسة الشيخ محمد
بن عثيمين الخيرية 0

محمد بن صالح بن عثيمينأحكام من القرآن الكريم (الفاتحة والبقرة وجزء من آل عمران) 2/1
(1421 هـ)

مدار الوطن -  الرياض
0

دار العاصمة -  الرياضسليمان بن إبراهيم الالحمتنوير العقول واألفهام في تفسير آيات األحكام
0
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علوم القرآن الموضوع :
دار ابن الجوزي -  الدماممساعد بن سليمان الطيارشرح مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل (البن جزي) (741 هـ)

0

الزركشي ، محمد بن عبد اهللا بنالبرهان في علوم القرآن 4/1
بهادر ، الشافعي (794 هـ)

دار المعرفة -  بيروت تحقيق
يوسف المرعشلي/جمال الذهبي/إبراهي

دار ابن عفان -  الخبرخالد بن عثمان السبتكتاب مناهل العرفان -  دراسة وتقويم 2/1

جالل الدين السيوطي ، عبداإلتقان في علوم القرآن 7/1
الرحمن بن الكمال (911 هـ)

وزارة الشؤون اإلسالمية
-  المملكة العربية

تحقيق
مركز الدراسات القرآنية

دار الهجرة -  الثقبةمحمد بن عمر بازمولترتيب وتهذيب (اإلتقان في علوم القرآن) للسيوطي

موارد السيوطي في كتابه (اإلتقان في علوم القرآن) من الدراسات القرآنية
ومنهجه فيها -  جمعا ودراسة

دار التدمرية -  الرياضعبد اهللا بن عبد الرحمن الرومي
0

محمد بن أحمد بن عقيل المكيالزيادة واإلحسان في علوم القرآن 5/1
(1150 هـ)

مركز تفسير للدراسات
القرآنية -  الرياض

تحقيق
لجنة من المحققين

مكتبة أهل األثر - حمد بن إبراهيم العثمانالجامع في علوم القرآن 2/1
الكويت 0

إمتاع ذوي العرفان بما اشتملت عليه كتب شيخ اإلسالم ، اإلمام ابن
تيمية ، من علوم القرآن

دار اإلمام البخاري - 
قطر

جمع وتحقيق
الشيخ عبيد الجابري و د. محمد هشا

دار التدمرية -  الرياضعلي بن سليمان العبيدالوجيز في علوم القرآن العزيز
0
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علوم القرآن عند اإلمام الشاطبي -  شرح وتحليل لقسم (الكتاب) من
الموافقات

مركز تفسير للدراساتمساعد بن سليمان الطيار
القرآنية -  الرياض 0

دار التدمرية -  الرياضبريك بن سعيد القرنيعلوم القرآن عند الصحابة والتابعين تقديم
د. عبد اهللا بن عبد المحسن التركي

كرسي القرآن الكريم - عمر بن عبد العزيز الدهيشيعلوم القرآن في األحاديث النبوية
جامعة الملك سعود 0

مركز الدراسات بمعهدمساعد بن سليمان الطيارالمحرر في علوم القرآن
الشاطبي -  جدة

مكتبة التوبة -  الرياضفهد بن عبد الرحمن الروميدراسات في علوم القرآن

مكتبة المعارف -  الرياضمناع بن خليل القطان (1420 هـ)مباحث في علوم القرآن

المكتب اإلسالمي - صابر محمد أبو سليمانروائع البيان في علوم القرآن
بيروت

طاهر بن صالح الجزائري (1338التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريق اإلتقان
هـ)

دار البشائر اإلسالمية - 
بيروت

عناية
عبد الفتاح بو غدة

دار عالم الكتب - صابر محمد أبو سليمانأضواء البيان في تاريخ القرآن
الرياض 0

مكتبة التوبة -  الرياضفهد بن عبد الرحمن الروميخصائص القرآن الكريم
0

دار ابن الجوزي -  الدماممساعد بن سليمان الطيارمفهوم التفسير والتأويل واالستنباط والتدبر والمفسر
0
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دار ابن الجوزي -  الدمامعبد اهللا بن حمد المنصورمشكل القرآن الكريم (أسبابه ، أنواعه ، طرق دفعه)
0

مدار الوطن -  الرياضمحمد بن عبد العزيز الخضيرياإلجماع في التـفسير (رسالة ماجستير)
0

ابن القيم ، محمد بن أبي بكر بنالتبيان في أقسام القرآن
أيوب (751 هـ)

دار إحياء العلوم - 
بيروت

عناية
محمد شريف سكر

ابن القيم ، محمد بن أبي بكر بنالتبيان في أقسام القرآن
أيوب (751 هـ)

دار الكتاب العربي - 
لبنان

عناية
فواز أحمد زمرلي

شروط المفسر وآدابه (جزء مستل من اإلتقان في علوم القرآن لجالل
الدين السيوطي)

دار ابن حزم -  بيروت0 انتقاء
فواز أحمد زمرلي

دار التدمرية -  الرياضمحمد بن عبد الرحمن الشايعمعجم مصطلحات علوم القرآن
0

تحقيق موقف الصحابي الجليل عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه من
الجمع العثماني

كرسي القرآن الكريم - محمد بن عبد الرحمن الطاسان
جامعة الملك سعود 0
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أسباب النـزول والناسخ والنسوخ الموضوع :
أبو عبيد ، القاسم بن سالم الهرويالناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن

(224 هـ)
مكتبة الرشد -  الرياض تحقيق

د. محمد بن صالح المديفر

النحاس ، أحمد بن محمد (338الناسخ والمنسوخ في كتاب اهللا عز وجل واختالف العلماء في ذلك 3/1
هـ)

دار العاصمة -  الرياض تحقيق
سليمان إبراهيم الالحم

مكي بن أبي طالب القيسي (437اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختالف الناس فيه
هـ)

جامعة اإلمام محمد بن
سعود اإلسالمية - 

تحقيق
أحمد حسن فرحات

دار الميمان -  الرياضعلي بن أحمد الواحدي (468 هـ)أسباب نزول القرآن تحقيق
د. ماهر بن ياسين الفحل

ابن حجر ، أحمد بن عليالعجاب في بيان األسباب
العسقالني (852 هـ)

دار ابن الجوزي -  الدمام تحقيق
عبد الحكيم األنيس

جالل الدين السيوطي ، عبدأسباب النـزول ، المسمى: لباب النقول في أسباب النـزول
الرحمن بن الكمال (911 هـ)

دار القلم العربي -  حلب

المـحرر في أسباب نزول القرآن من خالل الكتب التسعة 2/1 (رواية
ودراية)

دار ابن الجوزي -  الدمامخالد بن سليمان المزيني

تيسير الباري في فضائل وتفسير وأسباب نزول كالم الباري -  من مسند
اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني 2/1 (مكرر في كتب فضائل القرآن)

دار الصميعي -  الرياض0 جمع
عبد اهللا بن إبراهيم القرعاوي

دار اآلثار -  صنعاءمقبل بن هادي الوادعي (1422 هـ)الصحيح المسند من أسباب النـزول
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المشكل والمتشابه والمبهم الموضوع :
ابن قتيبة ، عبد اهللا بن مسلمتأويل مشكل القرآن

الدينوري (276 هـ)
مؤسسة الرسالة -  بيروت تحقيق

سعد بن نجدة عمر

تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء حتى ال يوجد في طائفة من
كتب التفسير فيها القول الصواب بل ال يوجد فيها إال ما هو خطأ 2/1

ابن تيمية ، أحمد بن عبد الحليم
(728 هـ)

مكتبة الرشد -  الرياض تحقيق
عبد العزيز بن محمد الخليفة

محمد األمين بن محمد المختاردفع إيهام اإلضطراب عن آيات الكتاب (ويقع ضمن مجموع مؤلفاته)
الشنقيطي (1393 هـ)

مكتبة الخراز -  جدة

دار الثبات -  الرياضعبد العزيز بن باز وغيرهشبهات وإشكاالت حول بعض األحاديث واآليات
0

دار ابن الجوزي -  الدمامأحمد بن عبد العزيز القصيراألحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم
0

بيان الحق ، محمود بن أبي الحسنباهر البرهان في معاني مشكالت القرآن 4/1
النيسابوري (بعد 553 هـ)

مركز إحياء التراث - 
جامعة أم القرى

إعداد
سعاد بنت صالح بابقي

السهيلي ، عبد الرحمن بن عبد اهللالتعريف واإلعالم لما أبهم من األسماء واألعالم في القرآن الكريم
(581 هـ)

دار الكتب العلمية - 
بيروت 0

محمد بن علي الغساني ، المعروفالتكملة واإلتمام لكتاب التعريف واإلعالم فيما أبهم من القرآن
بابن عسكر (636 هـ)

مكتبة نزار مصطفى الباز
-  مكة

تحقيق
أسعد محمد الطيب

جالل الدين السيوطي ، عبدمفحمات األقران في مبهمات القرآن
الرحمن بن الكمال (911 هـ)

مؤسسة الرسالة -  بيروت عناية
إياد خالد الطباع

عبد اهللا األدكادي الشافعيموسوعة األسماء واألعالم المبهمة في القرآن الكريم 2/1
(1184 هـ)

مكتبة العبيكان -  الرياض
0

Page 20 of 38



الناشرنوع الدراسةالمؤلفاسم الكتاب

خالد الخنين ومحسن خرابة ومروانموسوعة األعالم المبهمة في القرآن الكريم
عطية

مكتبة العبيكان -  الرياض
0

اإلكليل في المتشابه والتأويل (يقع في مجموع الفتاوى 270/13 -
(313

ابن تيمية ، أحمد بن عبد الحليم
(728 هـ)

دار القاسم -  الرياض
0

دار عالم الكتب - عبد الرحمن بن إبراهيم المطروديالمحكم والمتشابه في القرآن العظيم
الرياض 0
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فضائل القرآن وحقوقه وآداب حملته الموضوع :
أبو عبيد ، القاسم بن سالم الهرويفضائل القرآن

(224 هـ)
دار ابن كثير -  دمشق تحقيق

مروان العطية ومحسن خرابة

الفريابي ، جعفر بن محمد (301كتاب فضائل القرآن
هـ)

مكتبة الرشد -  الرياض

جعفر بن محمد المستغفري (432فضائل القرآن 2/1
هـ)

دار ابن حزم -  بيروت تحقيق/تخريج
أحمد بن فارس السلوم

ابن كثير ، إسماعيل بن عمرفضائل القرآن
(774 هـ)

مكتبة العلم -  جدة تحقيق
أبي إسحاق الحويني

ابن رجب الحنبلي ، عبد الرحمنموارد الظمآن إلى معرفة فضائل القرآن
بن أحمد (795 هـ)

مكتبة القرآن -  القاهرة تحقيق
يسري عبد الغني البشري

المال علي القاري ، علي بن سلطانجمع األربعين في فضائل القرآن المبين
محمد (1014 هـ)

دار عمار -  األردن تحقيق/تخريج
مشهور بن حسن آل سلمان

مكتبة التوبة -  الرياضمحمد بن عبد الوهاب (1206 هـ)كتاب فضائل القرآن (ويقع في مجموع رسائل ومؤلفات الشيخ) تحقيق
د. فهد بن عبد الرحمن الرومي

دار ابن الجوزي -  الدماممنيرة محمد الدوسريأسماء سور القرآن وفضائلها تقديم
د. فهد بن عبد الرحمن الرومي

دار التدمرية -  الرياضعبد السالم بن صالح الجار اهللافضائل القرآن الكريم
0

دار االستقامة -  مصرمحمد بن علي الصومعيالتبيان فيما صح في فضائل سور القرآن
0
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الدار األثرية -  عمانفخر الدين بن الزبير المحسـيالدرر من صحيح فضائل اآليات والسور
0

تيسير الباري في فضائل وتفسير وأسباب نزول كالم الباري – من مسند
اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني 2/1 (تقدم في كتب أسباب النزول)

دار الصميعي -  الرياض0 جمع
عبد اهللا بن إبراهيم القرعاوي

الخالل ، أحمد بن محمد (311فضائل سورة اإلخالص وما لقارئها
هـ)

دار البشائر اإلسالمية - 
بيروت

تحقيق
د. أبو بكر علي الصديق

جواب أهل العلم واإليمان بتحقيق ما أخبر به رسول الرحمن من أن قل
هو اهللا أحد تعدل ثلث القرآن (وتقع في مجموع الفتاوى 5/17 -

ابن تيمية ، أحمد بن عبد الحليم
(728 هـ)

دار القاسم -  الرياض تحقيق
عبد العزيز السيد

اآلجري ، محمد بن الحسينأخالق أهل القرآن
(360 هـ)

دار الكتب العلمية - 
بيروت

تحقيق/تخريج
محمد عمرو بن عبد اللطيف

دار المؤيد -  الرياضالنووي ، يحيى بن شرف (676 هـ)التبيان في آداب حملة القرآن تحقيق
عبد القادر األرناؤوط

كتاب لمحات األنوار ونفحات األزهار وري الظمآن لمعرفة ما ورد من
اآلثار في ثواب قارىء القرآن 3/1

محمد بن عبد الواحد الغافقي
(619 هـ)

دار البشائر اإلسالمية - 
بيروت

تحقيق/دراسة
د. رفعت فوزي عبد المطلب

دار الفضيلة -  الرياضبدر بن ناصر البدرحال السلف مع القرآن
0

دار ابن حزمعبد العزيز بن علي الحربيتحزيب القرآن
0

دار ابن الجوزي -  الدمامحافظ بن محمد الحكميالنصيحة لكتاب اهللا
0
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دراسات نحوية وبالغية + المتشابه اللفظي الموضوع :
النحاس ، أحمد بن محمد (338إعراب القرآن 5/1

هـ)
عالم الكتب -  بيروت

أبي البقاء العكبري ، عبد اهللا بنالتبيان في إعراب القرآن
الحسين البغدادي (616 هـ)

دار الجيل -  بيروت تحقيق
علي البجاوي ومحمد النجار

أبو حيان األندلسي ، محمد بنتفسير البحر المحيط 9/1
يوسف (745 هـ)

دار الكتب العلمية - 
بيروت

زكريا بن محمد األنصاري الشافعيإعراب القرآن العظيم
الخزرجي (926 هـ)

دار النشر للجامعات - 
مصر

تحقيق وتعليق
د. موسى علي موسى مسعود

محيي الدين بن أحمد درويشإعراب القرآن الكريم وبيانه 9/1
(1403 هـ)

دار ابن كثير -  دمشق

مكي بن أبي طالب القيسي (437مشكل إعراب القرآن 2/1
هـ)

مؤسسة الرسالة -  بيروت تحقيق
د. حاتم صالح الضامن

دار المعرفة الجامعية - محمود سليمان ياقوتإعراب القرآن الكريم 10/1
مصر 0

معرض اإلبريز من الكالم الوجيز عن القرآن العزيز (إعراب -  تصريف - 
قراءات -  معان لكلمات وآيات) 5/1

دار المعراج الدولية - عبد الكريم بن محمد األسعد
الرياض

مكتبة الرشد -  الرياضعبد الفتاح الحموزالتأويل النحوي في القرآن الكريم 2/1

مركز جمعة الماجد - مقاتل بن سليمان البلخي (150 هـ)الوجوه والنظائر في القرآن العظيم
دبي

تحقيق
د. حاتم صالح الضامن
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الخطيب اإلسكافي، محمد بن عبددرة التنزيل وغرة التأويل في بيان اآليات المتشابهات في كتاب اهللا العزيز
اهللا األصبهاني (420 هـ)

جامعة أم القرى -  مكة دراسة/تحقيق/تعليق
د. محمد مصطفى آيدين

الحسين بن محمد الدامغانيقاموس القرآن ، أو إصالح الوجوه والنظائر أللفاظ كتاب اهللا العزيز
(478 هـ)

دار العلم للماليين - 
بيروت 0

ابن جماعة ، محمد بن إبراهيمكشف المعاني في المتشابه المثاني-  674 مسألة في لطائف القرآن
الكناني (733 هـ)

دار الشريف -  الرياض تحقيق
مرزوق علي إبراهيم

من ينابيع علوم القرآن -  أوائل النوادر في الوجوه واألشباه والنظائر
(التصاريف ليحيى بن سالم ، ما اتفق لفظه واختلف معناه للمبرد ، وجوه

دار النوادر القيمة - 0
مصر

تحقيق
د. نجف عرشي

دار التدمرية -  الرياضأحمد البريدي وفهد الضالعموسوعة الوجوه والنظائر في القرآن الكريم 4/1
0

مؤسسة الرسالة -  بيروتعبد العال سالم مكرمالمشترك اللفظي في الحقل القرآني
0

ابن قدامة ، عبد اهللا بن أحمدالبرهان في بيان القرآن
المقدسي (620 هـ)

دار أشبيليا -  الرياض تحقيق
د. سعود بن عبد اهللا الفنيسان

مكتبة التوبة -  الرياضعبد اهللا بن حمد الدايلالوصف المشتق في القرآن الكريم -  دراسة صرفية
0

كرسي القرآن الكريم - أبي بكر بن محمد البخيتخصائص األسلوب القرآني
جامعة الملك سعود 0

األساليب العربية الواردة في القرآن الكريم وأثرها في التفسير من خالل
جامع البيان للطبري (اإلصدار 26)

مركز تفسير للدراساتفواز بن منصر سالم الشاووش
القرآنية -  الرياض 0

العام المراد منه الخصوص في القرآن الكريم وبيان أثره في التفسير - 
جمعا ودراسة

كرسي القرآن الكريم - أحمد بن سعد المالكي
جامعة الملك سعود 0
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مكتبة التوبة -  الرياضفهد بن عبد الرحمن الروميالبَدهيات في القرآن الكريم
0

ابن تيمية ، أحمد بن عبد الحليمالحقيقة والمجاز (تقع في مجموع الفتاوى 400/20 - 497)
(728 هـ)

دار القاسم -  الرياض
0

فتح الجليل للعبد الذليل (رسالة في تفسير قوله تعالى: اهللا ولي الذين
آمنوا) ذكر فيها 120 نوعا من البديع

جالل الدين السيوطي ، عبد
الرحمن بن الكمال (911 هـ)

مؤسسة الريان -  بيروت عناية
د. محمد رفعت زنجير

مكتبة التوبة -  الرياضفهد بن عبد الرحمن الروميوجوه التحدي واإلعجاز في األحرف الهجائية المقطعة في أوائل السور
0
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بحوث قرآنية وفتاوى واستدراكات وقصص األنبياء الموضوع :
أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفيالبرهان في تناسب سور القرآن

الغرناطي (708 هـ)
دار ابن الجوزي -  الدمام تحقيق

د. سعيد بن جمعة الفالح

برهان الدين ، إبراهيم بن عمرنظم الدرر في تناسب اآليات والسور 22/1
البقاعي (885 هـ)

مكتبة ابن تيمية -  القاهرة
0

جالل الدين السيوطي ، عبدتناسق الدرر في تناسب السور
الرحمن بن الكمال (911 هـ)

دار الكتب العلمية - 
بيروت

تحقيق
عبد القادر محمد عطا

مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع (بحث في العالقات بين
مطالع سور القرآن وخواتيمها)

جالل الدين السيوطي ، عبد
الرحمن بن الكمال (911 هـ)

مكتبة دار المنهاج - 
الرياض

تحقيق
د. عبد المحسن العسكر

مكتبة الرشد -  الرياض0من فتاوى األئمة األعالم حول القرآن جمع
عبد الكريم الدرويش

مدار الوطن -  الرياضابن باز -  ابن عثيمين -  ابن جبرينسبعون فتوى في إحترام القرآن جمع
علي بن حسين أبو لوز

دار ابن القيم -  الدمامطارق بن عوض اهللاكتاب القرآن (مجموعة فتاوى)
0

دار األندلس الخضراءمحمد موسى الشريفمجموع فتاوى القرآن الكريم من القرن األول إلى القرن الرابع عشر 2/1
-  جدة 0

دار ابن الجوزي -  الدمامعبد العزيز بن عبد اهللا الحجيالناألحكام الفقهية الخاصة بالقرآن الكريم
0

00حكم قراءة القرآن بالمقامات الموسيقية واأللحان -  فتاوى وأقوال العلماء جمع
سيد بن مختار بن أبو شادي
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دار الحرمين -  القاهرةأحمد بن أحمد شرشالردود القرآن على ذوي الجحود واإلنكار
0

كرسي القرآن الكريم - وليد بن عبد المحسن العمريالمقوالت التي أبطلها القرآن ومنهجه في إبطالها
جامعة الملك سعود 0

النهي الصريح عن اتباع األهواء وأهلها في القرآن الكريم (مكرر في
(إيمانيات -  كتب في الهداية))

المؤلفعبد اهللا بن عبد الرحمن الشثري
0

جالل الدين السيوطي ، عبدمعترك األقران في إعجاز القرآن 3/1
الرحمن بن الكمال (911 هـ)

دار الفكر -  لبنان عناية
علي محمد البجاوي

إعجاز القرآن الكريم عند شيخ اإلسالم ابن تيمية مع المقارنة بكتاب «
إعجاز القرآن» للباقالني

مكتبة دار المنهاج - محمد بن عبد العزيز العواجي
الرياض

تقديم
د. حكمت بن بشير بن ياسين

عبد القاهر بن عبد الرحمندالئل اإلعجاز
الجرجاني النحوي (471 هـ)

دار المدني -  جدة تعليق
محمود محمد شاكر

دار ابن الجوزي -  الدماممساعد بن سليمان الطياراإلعجاز العلمي إلى أين؟ مقاالت تقويمية لإلعجاز العلمي
0

كرسي القرآن الكريم - حسن بن عواد العوفيإعجاز القرآن الكريم عند ابن القيم
جامعة الملك سعود 0

إعجاز القرآن الكريم عند ابن عاشور في تفسيره ((التحرير والتنوير)) -
عرضا ودراسة

كرسي القرآن الكريم - محمود بن علي البعداني
جامعة الملك سعود 0

حقائق علمية في القرآن الكريم -  نماذج من اإلشارات القرآنية إلى علوم
األرض

دار المعرفة -  بيروتزغلول راغب النجار
0

قصة موسى مع الخضر عليهما السالم وما فيها من الدروس والفوائد
والقواعد والعبر (297 فائدة)

دار سبيل المؤمنين - محمد بن جبريل بن حسين
القاهرة 0
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دار ابن الجوزي -  الدمامأحمد فريدتيسير المنان في قصص القرآن
0

الجامع في أمثال القرآن الكريم (يحوي كتاب األمثال وزيادة من كتبه
المتفرقة)

ابن القيم ، محمد بن أبي بكر بن
أيوب (751 هـ)

مكتبة ابن تيمية -  القاهرة تحقيق/ترتيب/جمع
أبي أويس الكردي

الحسين بن الفضل بن عميراألمثال الكامنة في القرآن
(282 هـ)

مكتبة التوبة -  الرياض تحقيق
د. علي بن حسين البواب

عبد اهللا بن الحسين بن ناقياكتاب الجمان في تشبيهات القرآن
(458 هـ)

0 تحقيق ومراجعة
د. محمود حسن الشيباني

الكنز الثمين من تدبر العالمة محمد بن صالح العثيمين (مكرر في كتب
اإليمانيات)

مجموعة آيات لإلعالم
القرآني – الرياض

جمع وإعداد
ناصر بن علي القطامي

دار الحضارة -  الرياضثالثون مجلسا في التدبر (مكرر في: إيمانيات) إعداد
اللجنة العلمية في مركز (تدبـُّــر)

مجد الدين ، محمد بن يعقوببصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز 6/1
الفيروز أبادي (817 هـ)

المكتبة العلمية -  بيروت تحقيق
محمد النجار وعبد العليم الطحاوي

فتح الرحيم الملك العالم في علم العقائد والتوحيد واألخالق واألحكام
المستنبطة من القرآن

عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي
(1376 هـ)

دار ابن الجوزي -  الدمام عناية
د. عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر

محمد بن علي الكرجي القصابنكت القرآن الدالة على البيان وأنواع العلوم واألحكام 4/1
(360 هـ)

دار ابن عفان -  الخبر تحقيق
جماعة من المحققين

دار الحضارة -  الرياضبدر بن ناصر البدردراسات في القرآن وتفسيره
0

دار كنوز أشبيليا - عطية بن نوري الفقيهأسانيد نسخ التفسير واألسانيد المتكررة في التفسير (جمعا ودراسة)
الرياض 0
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مكتبة السنة -  مصرمحمد بن محمد أبو شهبةاإلسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير
0

دار الغدير -  مصرمحمد أحمد عيسىموسوعة اإلسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير 2/1
0

دار ابن عفان -  الخبرعبد الرزاق حسين أحمدالمكي والمدني في القرآن الكريم (الى سورة االسراء)

دار المعرفة -  بيروتمحمد فؤاد عبد الباقي (1388 هـ)المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم
0

دار القلم -  دمشقإبراهيم بن محمد الجرميمعجم علوم القرآن (علوم القرآن ، التفسير ، التجويد ، القراءات)
0

ابن القيم ، محمد بن أبي بكر بنالتبيان في أيمان القرآن
أيوب (751 هـ)

دار عالم الفوائد -  مكة تحقيق
عبد اهللا بن سالم البطاطي

الموصول لفظاً المفصول معًنى في القرآن الكريم ، من أول سورة يس إلى
آخر القرآن الكريم

دار ابن الجوزي -  الدمامخلود شاكر العبدلي تقديم
د. مساعد بن سليمان الطيار

دار الصميعي -  الرياضحنان بنت قاسم العنزياالحتراس في القرآن الكريم تقديم
د. صالح بن حسين العايد

كرسي القرآن الكريم - سلطان بن فهد الصطامياآليات التي قال عنها المفسرون (هي أصل في الباب) - جمعا ودراسة
جامعة الملك سعود 0

خطاب اهللا جل جالله للنبي صلى اهللا عليه وسلم بـــــ ((قل)) في القرآن - 
دراسة موضوعية

كرسي القرآن الكريم - يوسف بن جاسر الجاسر
جامعة الملك سعود 0

كرسي القرآن الكريم - 0مواعظ المفسرين (مكرر في كتب المواعظ)
جامعة الملك سعود

ترتيب/انتقاء
د. عمر بن عبد اهللا المقبل
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المؤلفعبد اهللا بن عبد الرحمن الشثريأجمع آية لمكارم األخالق -  المعاني والهدايات (مكرر في كتب اآلداب)
0

اإلخالص في القرآن الكريم -  دراسة موضوعية (مكرر في: كتب
ومسائل متنوعة في التوحيد)

دار التوحيد -  الرياضحمد بن محمد الوهيبي
0

0محمد بن جميل زينوتنبيهات هامة على كتاب (صفوة التفاسير) لمحمد بن علي الصابوني تقديم
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

ندوة طباعة القرآن الكريم ونشره بين الواقع والمأمول -  المنعقدة في
مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة في صفر 1436 (6/1)

مجمع الملك فهد0
لطباعة المصحف 0

ندوة ترجمة معاني القرآن الكريم ، تقويم للماضي وتخطيط للمستقبل - 
المنعقدة في مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة في صفر 1423 (6/1)

مجمع الملك فهد0
لطباعة المصحف 0
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بحوث لغوية الموضوع :
دار الكتب العلمية - يحيى بن زياد الفراء (207 هـ)معاني القرآن 3/1

بيروت
عناية

إبراهيم شمس الدين

األخفش األوسط ، سعيد بنمعاني القرآن 2/1
مسعدة (210 هـ)

عالم الكتب -  بيروت تحقيق
د. عبد األمير محمد الورد

األخفش األوسط ، سعيد بنمعاني القرآن 2/1
مسعدة (210 هـ)

مكتبة الخانجي -  القاهرة تحقيق
هدى قراعة

أبو عبيد ، القاسم بن سالم الهرويالغريبين في القرآن والحديث 6/1
(224 هـ)

مكتبة نزار مصطفى الباز
-  مكة

تحقيق
جماعة من المحققين

عبد اهللا بن يحيى بن المباركغريب القرآن وتفسيره
الزيدي (237 هـ)

عالم الكتب -  القاهرة تحقيق
محمد سليم الحاج

الزجاج ، إبراهيم بن السري (311معاني القرآن وإعرابه 5/1
هـ)

عالم الكتب -  بيروت تحقيق
عبد الجليل عبده شلبي

محمد بن عبد العزيز السجستانينزهة القلوب في تفسير غريب القرآن العزيز
(330 هـ)

دار المعرفة -  بيروت تحقيق
د. يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي

النحاس ، أحمد بن محمد (338معاني القرآن 2/1
هـ)

دار الحديث -  القاهرة تحقيق
يحيى مراد

الراغب األصفهاني ، الحسين بنالمفردات في ألفاظ القرآن
محمد بن المفضل (425 هـ)

مكتبة فياض -  مصر تحقيق وتعليق
مصطفى العدوي

دار الصميعي -  الرياضمحمد بن عبد الرحمن الخميسالتـعقيـبات المفيدة على كتاب مفردات القرآن
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كتاب التنبيه على األلفاظ التي وقع في نقلها وضبطها تصحيف وخطأ في
تفسيرها ومعانيها وتحريف في كتاب الغريبين ألبي عبيد الهروي

دار كنوز أشبيليا - محمد بن ناصر السالمي (550 هـ)
الرياض

تحقيق/دراسة
حسين عبد العزيز باناجه

محمود بن أبي الحسن النيسابوريإيجاز البيان عن معاني القرآن 2/1
(553 هـ)

دار الغرب اإلسالمي - 
بيروت

تحقيق/دراسة
حنيف بن حسن القاسمي

محمود بن أبي الحسن النيسابوريإيجاز البيان عن معاني القرآن (رسالة دكتوراة)
(553 هـ)

مكتبة التوبة -  الرياض تحقيق
د. علي بن سليمان العبيد

محمد بن أبي بكر المدينيالمجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث 6/1
األصفهاني (581 هـ)

مركز إحياء التراث - 
جامعة أم القرى

تحقيق
عبد الكريم الغرباوي

ابن الجوزي ، عبد الرحمن بن عليتذكرة األريب في تفسير الغريب 2/1
البغدادي (597 هـ)

مكتبة المعارف -  الرياض تحقيق
د. علي بن حسين البواب

دار الكتب العلمية - محمد بن أبي بكر الرازي (666 هـ)تفسير غريب القرآن العظيم
بيروت

أبو حيان األندلسي ، محمد بنتفسير النهر الماد من البحر المحيط
يوسف (745 هـ)

مؤسسة الكتب الثقافية
-  بيروت 0

أحمد يوسف ، المعروف بـعمدة الحفاظ في تفسير أشرف األلفاظ 4/1
(السمين الحلبي) (756 هـ)

عالم الكتب -  بيروت تحقيق
محمد التونجي

ابن الملقن ، عمر بن عليتفسير غريب القرآن
األنصاري الشافعي (804 هـ)

عالم الكتب -  بيروت تحقيق
سمير طه المجذوب

شهاب الدين ، أحمد بن محمد بنالتبيان في تفسير غريب القرآن
عماد (ابن الهائم) (815 هـ)

دار الغرب اإلسالمي - 
بيروت

تحقيق
د. ضاحي عبد الباقي محمد

ابن قطلوبغا ، قاسم بن قطلوبغامعجم غريب القرآن
السودوني الحنفي (879 هـ)

دار النوادر -  دمشق تحقيق
عبد الحميد محمد الدرويش
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دار ابن الجوزي -  الدماممساعد بن سليمان الطيارالتفسير اللغوي للقرآن الكريم
0

مكتبة دار المنهاج - محمد بن عبد العزيز الخضيريالسراج في بيان غريب القرآن
الرياض 0

غريب القرآن بين كتابي المفردات للراغب األصفهاني وعمدة الحفاظ
للسمين الحلبي

كرسي القرآن الكريم - حمد بن محمد المحيميد
جامعة الملك سعود 0

دار التدمرية -  الرياضعبد اهللا بن عبد الرحمن الروميجوامع الكلم القرآنية
0

دار التدمرية -  الرياضعبد اهللا بن عبد الرحمن الروميالبحر في القرآن الكريم -  آيات ودالالت
0

دار التدمرية -  الرياضعبد اهللا بن عبد الرحمن الروميالمطر في القرآن -  وروده وأحوال نزوله
0

الجامعة اإلسالمية - عبد الرحمن بن محمد الحجيليالجهود اللغوية في القرون الثالث األولى للهجرة وأثرها بالقرآن الكريم
المدينة 0
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مناهج مفسرين الموضوع :
دار وهبة -  القاهرةمحمد حسين الذهبيالتفسير والمفسرون 3/1

دار االعتصام -  القاهرةمحمد حسين الذهبياالتجاهات المنحرفة في تفسير القرآن الكريم

المفسرون بين التفسير واإلثبات في آيات الصفات 4/1 (مكرر في كتب
العقيدة)

مؤسسة الرسالة -  بيروتمحمد بن عبد الرحمن المغراوي

مكتبة العبيكان -  الرياضمحمد بن عبد الرحمن الشايعأسباب اختالف المفسرين

دار أشبيليا -  الرياضسعود بن عبد اهللا الفنيساناختالف المفسرين -  أسبابه وآثاره (رسالة دكتوراة)

مكتبة التوبة -  الرياضفهد بن عبد الرحمن الرومياتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر

مكتبة التوبة -  الرياضفهد بن عبد الرحمن الروميمنهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير

مكتبة التوبة -  الرياضفهد بن عبد الرحمن الروميمنهج المدرسة األندلسية في التفسير

مكتبة التوبة -  الرياضفهد بن عبد الرحمن الروميقول الصحابي في التفسير األندلسي حتى القرن السادس

دار كنوز أشبيليا - حسين بن علي الحربيأقوال المفسرين ، توجيهاتها ومسالك التوفيق بينها
الرياض 0
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كرسي القرآن الكريم - محمد بن راشد البركةالتفاسير المختصرة -  اتجاهاتها ومناهجها (اإلصدار 13)
جامعة الملك سعود 0

كرسي القرآن الكريم - علي بن حسان بن علي بن حسانالتفسير في اليمن -  عرض ودراسة
جامعة الملك سعود 0

مكتبة اإلمام الذهبي - محمد بن حمد الحمود النجديالقول المختصر المبين في مناهج المفسرين
الكويت 0

تجويد الموضوع :
منحة ذي الجالل في شرح تحفة األطفال في تجويد القرآن ، للعالمة

الجمروزي
دار أضواء السلف - علي بن محمد الضباع

الرياض
عناية

أشرف بن عبد المقصود

زكريا بن محمد األنصاري الشافعيشرح المقدمة الجزرية في علم التجويد
الخزرجي (926 هـ)

دار المكتبي -  دمشق تحقيق
د. نسيب نشاوي

عبد اهللا بن عبد الرحمن أبابطينرسالة في تجويد القرآن
(1282 هـ)

كرسي القرآن الكريم - 
جامعة الملك سعود

تحقيق وتعليق
د. عبد اهللا بن صالح العبيد
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قراءات الموضوع :
دار كنوز أشبيليا - عبد العزيز بن سليمان المزينيمباحث في علم القراءات

الرياض 0

عبد المنعم بن عبيد اهللا بن غلبونكتاب اإلرشاد في القراءات عن األئمة السبعة 2/1
المقري (389 هـ)

جائزة األمير سلطان
الدولية في حفظ القرآن

دراسة وتحقيق
د. باسم بن حمدي السيد

طاهر بن عبد المنعم بن غلبونالتذكرة في القراءات الثمان 2/1
(399 هـ)

الزهراء لإلعالم العربي - 
القاهرة

تحقيق
د. عبد الفتاح بحيري

متن (الشاطبية) المعروف بــ (حرز األماني ووجه التهاني في القراءات
السبع)

القاسم بن فيره بن خلف الشاطبي
(590 هـ)

مكتبة دار الهدى - 
المدينة

ضبط وتصحيح ومراجعة
محمد تميم الزعبي

شرح الفاسي على «الشاطبية» ، المسمى «الآللىء الفريدة في شرح
القصيدة» 3/1

محمد بن الحسن الفاسي (652
هـ)

مكتبة الرشد -  الرياض تحقيق
عبد الرزاق بن علي بن إبراهيم موسى

جالل الدين السيوطي ، عبدشرح قصيدة اإلمام أبي القاسم الشاطبي
الرحمن بن الكمال (911 هـ)

دار العاصمة -  الرياض عناية
د. عبد اهللا الشثري ود. محمد العمر

دار عالم الفوائد -  مكةعلي بن محمد الطباعشرح إتحاف البرية بتحريرات الشاطبية دراسة وتحقيق
عمر بن سالم بن حسن

محمد بن بن محمد الجزريالنشر في القراءات العشر 2/1
(833 هـ)

دار الصحابة للتراث - 
مصر

تحقيق
جمال الدين محمد شرف

محمد بن بن محمد الجزريمنجد المقرئين ومرشد الطالبين
(833 هـ)

دار عالم الفوائد -  مكة عناية
علي بن محمد العمران

أحمد بن محمد بن البنا (1117مختصر إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر 3/1
هـ)

دار ابن حزم -  بيروت تحقيق واختصار
د. شعبان محمد إسماعيل
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كرسي القرآن الكريم - أحمد بن سعد المطيريكتاب السبعة في القراءات البن مجاهد -  عرضا ودراسة
جامعة الملك سعود 0

دار عالم الكتب - صابر محمد أبو سليمانالتيسير في القراءات السبع المشهورة
الرياض 0

محمد عبد اهللا بن الشيخ محمدالحسبة بشرح منظومة إتحاف الُصحبة بما خالف فيه حفصاً شعبة
الشنقيطي

مركز الدراسات بمعهد
الشاطبي -  جدة 0

االختالف في وقوف القرآن الكريم -  مسالكه، أسبابه، قواعده، آثاره،
رموزه، مع دراسة تطبيقية للرموز في سورة البقرة

كرسي القرآن الكريم - عادل بن عبد الرحمن السنيد
جامعة الملك سعود 0

محمد بن طيفور السجاونديعلل الوقوف
(560 هـ)

مكتبة الرشد -  الرياض تحقيق
د. محمد بن عبد اهللا العبيدي

أبي بكر ، محمد بن القاسم بنإيضاح الوقف واالبتداء في كتاب اهللا عز وجل
األنباري (328 هـ)

دار الكتب العلمية - 
بيروت

تحقيق
أحمد مهدلي

دار الكتب العلمية - محمد بن عبد الكريم األشمونيمنار الهدى في بيان الوقف واالبتداء
بيروت

تحقيق
شريف أبو العال العدوي
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