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 الرحيمن ٰـ الرحمبسم الله 
 

محمد وعلى  نبينا ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،والعاقبة للمتقين ،الحمد لله رب العالمين

 بعد:أما  ،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ،آله وصحبه أجمعين

وذلك  ،فسير وعلوم القرآنالتعوالي كتب الذي يضم  الفهرس هذاالقيام ب –بمنه وفضله  –قد يسر الله ف

وقد ذكرت مع اسم   ،العلم الشرعي لطلبة العلم ودور النشر والمكتبات العامةفي تقريب مساهمة متواضعة مني 

مع الوضع في لتيسير الحصول على الكتاب من مصدره،  ،كل كتاب اسم المؤلف والمحقق ودار النشر

على  في االستدالل الكتب القائمة ، وذلك بانتقاء أفضل طبعات الكتاب إخراجا ومضمونااختيار  االعتبار

  .والسلوك والشريعةلح في العقيدة وطريقة السلف الصا ،كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم

، لتقريب الوصول إلى المعلومة الفهرسوفي الصفحة التالية وضعُت ِفهرسا للمواضيع العلمية المندرجة تحت 

 المطلوبة.

الفهرس الكبير لمؤلفات أهل السنة «هو في الحقيقة فهرس متفرع من الفهرس األم الموسوم وهذا الفهرس 

 ، والذي يضم فهارس لثالثين فنا من الفنون العلمية.»والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك

ي وما كان من خطأ فبقصور  ،فما كان من صواب فبتوفيق الله وحده ال شريك له ،جهد المقل: فهذا وبعد

 .في الحديثجاء كما فالدين النصيحة   ،خل علي بنصحهفمن كان عنده إضافة أو تصويب فال يب ،وتقصيري

فعلى من أراد أن يحصل على  ،مستمرةبصفة  هذا الـثـَّـبت؛ فإنه يتم تحديث المعلومات المحتواة في وللعلم

 www.saaid.net/kutobفي صفحتي الخاصة  الـثـَّـبتالنسخة الحديثة أن يرجع إلى موقع 

وعلى آله وصحبه وسلم  ،وصلى الله على نبينا محمد ،وال حول وال قوة إال بالله ،والله حسبي وعليه التكالن

 هجري. ٢٥/٣/١٤٤٣وكتبه أبو سليمان / ماجد بن سليمان الرسي، في ،، ،ومن تبعهم بإحسان

 majed.alrassi@gmail.com - 00966-505906761هاتف عودية، المملكة العربية الس
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

:املوضوع  أصول تفـسـيـر
01:الفئة  تفـسـيـر

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(375 - 329/13وتقع يف جمموع الفتاوى )مقدمة يف أصول التفسري 
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 

ابن عثيمني، حممد بن صاحلالبن تيمية« مقدمة التفسري»شرح 
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

ابن قاسم، عبد الرمحن بن حممدالبن تيمية« مقدمة التفسري»شرح 
( هـ1392)

الرايض- دار القاسم 

الرايض- دار أشبيليا سعد بن انصر الشثريلعبد الرمحن بن قاسم« مقدمة التفسري»شرح 

الدمام- دار ابن اجلوزي مساعد بن سليمان الطيارالبن تيمية« مقدمة يف أصول التفـسري»شرح 

مؤسسة وقف الشيخعبد الرمحن بن انصر الرباكتوضيح مقدمة التفسري لشيخ اإلسالم ابن تيمية
الرباك

-مكتبة دار املنهاج صاحل بن عبد العزيز آل الشيخالبن تيمية« مقدمة التفسري»شرح 
الرايض

1332)حممد مجال الدين القامسي ( هـ911)جلالل الدين السيوطي  (أصول التفسري)شرح 
(هـ

-دار املعراج الدولية 
الرايض

تعليق وختريج
خالد بن خليل الزاهدي

مكة- دار طيبة اخلضراء خالد بن عثمان السبتللسيوطي (رسالة يف أصول التفسري)شرح 

63   من 1صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  أصول تفـسـيـر

01:الفئة  تفـسـيـر

اخلرب- دار ابن عفان خالد بن عثمان السبت2/1مجعا ودراسة - قواعد التفسري 

معهد اإلمام الشاطيبمساعد بن سليمان الطيارالتحرير يف أصول التفسري
جدة- للقرآن وعلومه 

راجعه
جلنة من املتخصصني

معهد اإلمام الشاطيبمساعد بن سليمان الطيارامليسر يف أصول التفسري
جدة- للقرآن وعلومه 

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصرالقواعد احلسان لتفسري القرآن
( هـ1376)

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
خالد بن عثمان السبت. د

ابن عثيمني، حممد بن صاحلالتعليق على القواعد احلسان املتعلقة بتفسري القرآن
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

املدينة- دار امليمنة ( هـ1397)حمسن بن جعفر بو مني تسهيل املسري إىل علم التفسري دراسة وحتقيق
حممد بن سعيد بكران

ابن عثيمني، حممد بن صاحلأصول يف التفسري
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

ابن عثيمني، حممد بن صاحل(أصول يف التفسري)شرح 
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

الرايض- دار التدمرية سعد بن انصر الشثريللشيخ حممد بن عثيمني (أصول من التفسري)التحبري شرح 

63   من 2صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  أصول تفـسـيـر

01:الفئة  تفـسـيـر

مصر- دار الفرقان محد بن إبراهيم العثمانالتحبري لقواعد التفسري

املؤلففهد بن عبد الرمحن الرومياملغين يف أصول التفسري ومناهجه

الدمام- دار ابن اجلوزي إبراهيم بن صاحل احلميضياملهذب يف أصول التفسري

معجم شامل ملا يهم املفسر معرفته من أصول التفسري- مفاتيح التفسري 
2/1وقواعده ومصطلحاته ومهماته 

الرايض- دار التدمرية أمحد بن سعد اخلطيب

الرايض- دار التدمرية حمسن بن حامد املطرييأتصيل وتقومي- تفسري القرآن ابلقرآن 

مقدمة أتصيلية مع دراسة حديثية ألحاديث التفسري- التفسري النبوي 
2/1النبوي الصريح 

-دار كنوز أشبيليا خالد بن عبد العزيز الباكري
الرايض

الرايض- دار التدمرية انصر بن حممد الصائغ2/1مجعا ودراسة - الرتجيح ابلسنة عند املفسرين 

الرايض- دار القاسم حسني بن علي احلريب2/1قواعد الرتجيح عند املفسرين  تقدمي
مناع بن خليل القطان

الرايض- دار التدمرية عبد هللا بن عبد الرمحن الروميتنازع قواعد الرتجيح عند املفسرين

63   من 3صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  أصول تفـسـيـر

01:الفئة  تفـسـيـر

التحرير)قواعد الرتجيح املتعلقة ابلنص عند ابن عاشور يف تفسريه 
2/1 (والتنوير

الرايض- دار التدمرية عبري بنت عبد هللا النعيم تقدمي
فهد بن عبد الرمحن الرومي. د

دراسات يف قواعد الرتجيح املتعلقة ابلنص القرآين يف ضوء ترجيحات
1/2دراسة نظرية تطبيقية – الرازي 

الرايض- دار التدمرية عبد هللا بن عبد الرمحن الرومي

لندن- جملة احلكمة عبد الرمحن بن صاحل الدهش(رسالة دكتوراة)األقوال الشاذة يف التفسري ، نشأهتا وأسباهبا وآاثرها 

الرايض- دار التدمرية عبد السالم بن صاحل اجلار هللا(دراسة نظرية تطبيقية)نقد الصحابة والتابعني للتفسري 

–دار املرياث النبوي حممد بن عمر ابزمول2/1القراءات وأثرها يف التفسري واألحكام 
اجلزائر

مركز تفسري للدراساتمساعد بن سليمان الطيارشرح مقدمة تفسري الطربي
الرايض- القرآنية 

احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز حملمد)شرح مقدمة تفسري ابن عطية 
( هـ541)عبد احلق بن غالب بن عطية األندلسي 

الدمام- دار ابن اجلوزي مساعد بن سليمان الطيار

تعليقات مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز على مقدمة تفسري ابن كثري
وتفسري سورة الفاحتة

الرايض- مدار الوطن  إعداد
اللجنة العلمية مبؤسسة الشيخ ابن ابز اخلريية

الرايض- دار الصميعي هيفاء بنت مقعد العتييبدراسة نظرية تطبيقية- احلمل على الظاهر وأثره يف التفسري 

63   من 4صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
:املوضوع  أصول تفـسـيـر

01:الفئة  تفـسـيـر

دراسة وصفية موازنة بني املؤلفات املسماة بـ- أصول التفسري يف املؤلفات 
((أصول التفسري))

مركز تفسري للدراسات
الرايض- القرآنية 

63   من 5صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
(مرتبة على اتريخ الوفاة)التفسري ابملأثور  :املوضوع 

01:الفئة  تفـسـيـر

مكة- دار طيبة اخلضراء خالد بن عثمان السبتنظرات يف التفسري ابملأثور

رواية احلسن بن حممد الزعفراين عن حجاج بن حممد- تفسري القرآن 
املصيصي

ابن جريج، عبد امللك بن عبدالعزيز
( هـ150)

-دار الكمال املتحدة 
دمشق

دراسة وحتقيق
عبد الرمحن بن حسن قائد. د

الدار- دار املعرفة  ( هـ179)تفسري اإلمام مالك بن أنس 
البيضاء

مجع وحتقيق
محيد حلمر. د

ابن وهب، عبد هللا بن وهب4/1 (التفسري، علوم القرآن، الدعاء، األنساب، الصمت، اخلامت)- اجلامع 
( هـ197)املصري 

ديب- مجعية دار الرب  تعليق/حتقيق
ميكلوش موراين وحممد احملمادي

الرايض- دار التدمرية 3/1 ( هـ204)تفسري اإلمام الشافعي  مجع/دراسة/حتقيق
أمحد مصطفى الفران

-دار أجيال التوحيد ( هـ207)الواقدي، حممد بن عمر 6/1 ( حديثا435منتخب من كتبه وفيه )تفسري القرآن 
جدة

مجع وترتيب زختريج
علي بن أمحد الرازحي

211)عبد الرزاق بن مهام الصنعاين 2/1تفسري القرآن 
(هـ

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
مصطفى مسلم حممد. د

211)عبد الرزاق بن مهام الصنعاين 3/1تفسري عبد الرزاق 
(هـ

-دار الكتب العلمية 
بريوت

دراسة/حتقيق
حممود حممد عبده. د

الرايض- دار الصميعي 2/1مجعا ودراسة  - ( هـ224)تفسري اإلمام أيب عبيد القاسم بن سالم  مجع ودراسة
غزيل بنت دحيم الدوسري. د

63   من 6صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
(مرتبة على اتريخ الوفاة)التفسري ابملأثور  :املوضوع 

01:الفئة  تفـسـيـر

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

الرايض- دار األلوكة ( هـ227)سعيد بن منصور  حتقيق
جلنة من احملققني

جمموع من طبقات ابن سعد ، حممد بن سعد بن منيع)تفسري ابن سعد 
(( هـ235)الزهري 

-مكتبة عباد الرمحن 
مصر

مجع
علي بن أمحد الرازحي

الرايض- دار املؤيد 4/1يف التفسري  ( هـ241)مروايت اإلمام أمحد بن حنبل  مجع
حكمت بن بشري بن ايسني. د

بريوت- دار ابن حزم ( هـ249)عبد بن محيد الكشَّى قطعة من تفسري عبد بن محيد عناية
خملف بـنـيه العرف

307)إسحاق بن إبراهيم البسيت تفسري القرآن
(هـ

مصر- دار الفالح  حتقيق
صربي عبد اخلالق

ابن جرير، حممد بن جرير الطربي26/1جامع البيان يف أتويل القرآن 
( هـ310)

مصر- دار هجر  حتقيق
عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي. د

الرايض- الرتاث الذهيب إسالم بن منصور بن عبد احلميد3/1خمتصر تفسري الطربي  تقدمي الشيخ
عبد هللا بن عبد الرمحن السعد

جامع)دليل األعمال والدراسات العلمية املتعلقة بتفسري ابن جرير الطربي 
(البيان عن أتويل آي القرآن

مركز الدراسات واملعلومات القرآنية
مبعهد الشاطيب

مركز الدراسات
واملعلومات القرآنية مبعهد

-استدراكات ابن عطية يف احملرر الوجيز على الطربي يف جامع البيان 
2/1عرضا ودراسة 

-اجلامعة اإلسالمية شايع بن عبده األمسري
املدينة

63   من 7صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
(مرتبة على اتريخ الوفاة)التفسري ابملأثور  :املوضوع 

01:الفئة  تفـسـيـر

ابن املنذر، حممد بن إبراهيم(قطعة منه) 2/1كتاب تفسري القرآن 
( هـ318)النيسابوري 

املدينة النبوية- دار املآثر  تقدمي/حتقيق
عبد هللا الرتكي. د/ سعد السعد . د

تفسري القرآن العظيم مسندا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والصحابة
17/1والتابعني 

ابن أيب حامت، عبد الرمحن بن أيب
( هـ327)حامت الرازي 

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
جمموعة من الباحثني

تفسري القرآن العظيم مسندا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والصحابة
15/1والتابعني 

ابن أيب حامت، عبد الرمحن بن أيب
( هـ327)حامت الرازي 

مصر- دار اللؤلؤة  حتقيق
سيد بن بيومي

-دار الكتاب الثقايف ( هـ360)الطرباين، سليمان بن أمحد 6/1التفسري الكبري ، تفسري القرآن العظيم 
األردن

حتقيق
هشام البدراين

ابن أيب زمنني، حممد بن عبد هللا5/1تفسري القرآن العزيز 
( هـ399)

-مكتبة الفاروق احلديثة 
مصر

حتقيق
حسني بن عكاشة وحممد الكنـز

الثعليب ، أمحد بن حممد النيسابوري33/1الكشف والبيان عن تفسري القرآن ، املعرف بتفسري الثعليب 
( هـ427)

جدة- دار التفسري  حتقيق
جمموعة من الباحثني

إمساعيل بن أمحد النيسابوري الضرير(أربع رسائل دكتوراه من اجلامعة اإلسالمية) 10/1الكفاية يف التفسري 
( هـ430)

مركز تفسري للدراسات
الرايض- القرآنية 

ابن عباس- نقول حتوي تفسري سعيد بن جبري ) 8/1موسوعة مدرسة مكة 
(عطاء بن أيب رابح- عكرمة - طاووس بن كيسان - جماهد - 

القاهرة- دار السالم 

الرايض- دار طيبة 4/1 (الكتب الستة ومسند أمحد)جامع التفسري من كتب األحاديث  إشراف
خالد بن عبد القادر آل عقدة

63   من 8صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
(مرتبة على اتريخ الوفاة)التفسري ابملأثور  :املوضوع 

01:الفئة  تفـسـيـر

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحن17/1الدر املنثور من التفسري ابملأثور 
( هـ911)ابن الكمال 

مصر- دار هجر  أشرف على حتقيقه
عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي. د

املدينة النبوية- دار املآثر حكمت بن بشري بن ايسني4/1موسوعة الصحيح املسبور من التفسري ابملأثور - التفسري الصحيح 

صلى هللا عليه)أكرب جامع لتفسري النيب  - 24/1موسوعة التفسري املأثور 
والصحابة والتابعني واتبعيهم، معزوا إىل مصادره األصلية (وسلم

مركز الدراسات واملعلومات القرآنية
جدة- مبعهد الشاطيب 

بريوت- دار ابن حزم  إشراف
مساعد بن سليمان الطيار. د

63   من 9صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
(مرتبة على اتريخ الوفاة)كتب متأخرين يف التفسري قبل املائة العاشرة  :املوضوع 

01:الفئة  تفـسـيـر

الراغب األصفهاين، احلسني بنتفسري الراغب األصفهاين
( هـ425)حممد بن املفضل 

الرايض- مدار الوطن  حتقيق
عادل بن علي الشدي. د

دمشق- دار القلم ( هـ468)الواحدي، علي بن أمحد 2/1الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز  حتقيق
صفوان داوودي. د

جامعة اإلمام حممد بن( هـ468)الواحدي، علي بن أمحد 25/1التفسري البسيط 
الرايض- سعود 

حتقيق ودراسة
جلنة من الباحثني

الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، ومعه حاشي توفيق العزيز على الوجيز يف
تفسري القرآن العزيز

مصر- دار اللؤلؤة ( هـ468)الواحدي، علي بن أمحد  حتقيق
شعبان بن سليم العودة

الرايض- مكتبة الرشد ( هـ479)علي بن فضال اجملاشعي 2/1 (نكت املعاين على آايت املثاين)النكت يف القرآن  دراسة/حتقيق
إبراهيم احلاج علي

516)البغوي، احلسني بن مسعود 8/1" معامل التـنـزيل"تفسري البغوي املسمى 
(هـ

الرايض- دار طيبة  حتقيق
سليمان احلرش/عثمان ضمريية / حممد النمر 

الرايض- دار السالم (معامل التنزيل)خمتصر تفسري البغوي املسمى  اختصار وتعليق
عبد هللا بن أمحد الزيد. د

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن عليزاد املسري يف علم التفسري
( هـ597)البغدادي 

-املكتب اإلسالمي 
بريوت

عز الدين عبد الرزاق الرسعينرموز الكنوز يف تفسري الكتاب العزيز
( هـ661)احلنبلي 

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
حممد بن صاحل الرباك. د

63   من 10صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
(مرتبة على اتريخ الوفاة)كتب متأخرين يف التفسري قبل املائة العاشرة  :املوضوع 

01:الفئة  تفـسـيـر

الرايض- مكتبة الرشد ( هـ671)القرطيب، حممد بن أمحد 15/1 (تفسري القرطيب)اجلامع ألحكام القرآن  حتقيق
عبد الرزاق املهدي

وزارة األوقاف والشؤون( هـ671)القرطيب، حممد بن أمحد (تفسري القرطيب)اجلامع ألحكام القرآن 
قطر- اإلسالمية 

إشراف
عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي. د

الدمام- دار ابن اجلوزي (7/1)تفسري شيخ االسالم ابن تيمية  مجع وتعليق
إايد بن عبد اللطيف القيسي

اختيارات ابن تيمية وترجيحاته يف التفسري من أول سورة األنفال إىل آخر
2/1مجعا ودراسة - سورة اإلسراء 

الرايض- دار التدمرية  إعداد
حممد بن عبد العزيز املسند. د

اختيارات ابن تيمية وترجيحاته يف التفسري من أول سورة املائدة إىل آخر
(مجعا ودراسة) 2/1سورة اإلسراء 

الرايض- دار التدمرية  مجع/دراسة
حممد بن عبد العزيز املسند

الطائف- مكتبة املزيين حممد بن زيلعي هندياختيارات ابن تيمية يف التفسري ومنهجه يف الرتجيح

التعليقات على املسائل العقدية للشيخ: التسهيل لعلوم التنزيل، وهبامشه
عبد الرمحن بن انصر الرباك حفظه هللا

ابن جزي، حممد بن أمحد الكليب
( هـ741)األندلسي 

مكة- دار طيبة اخلضراء  حتقيق
علي بن محد الصاحلي

الرايض- مكتبة العبيكان 2/1 ( هـ748)تفسري اإلمام الذهيب  مجع
سعود بن عبد هللا الفنيسان. د

الدمام- دار ابن اجلوزي 3/1 (جمموع كالم ابن القيم يف التفسري)بدائع التفسري  مجع
يسري السيد حممد

63   من 11صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
(مرتبة على اتريخ الوفاة)كتب متأخرين يف التفسري قبل املائة العاشرة  :املوضوع 

01:الفئة  تفـسـيـر

حملى أبحكام الشيخ حممد انصر الدين األلباين) 4/1تفسري القرآن العظيم 
(على األحاديث

774)ابن كثري، إمساعيل بن عمر 
(هـ

اجلبيل- دار الصديق 

اختيارات ابن القيم وترجيحاته يف التفسري من أول القرآن الكرمي إىل آخر
2/1سورة اإلسراء 

-كرسي القرآن الكرمي حممد بن عبد هللا بن جابر القحطاين
جامعة امللك سعود

774)ابن كثري، إمساعيل بن عمر 7/1 (املعروف بتفسري ابن كثري)تفسري القرآن العظيم 
(هـ

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
حكمت بشري ايسني. د/أبو إسحاق احلويين

774)ابن كثري، إمساعيل بن عمر 8/1تفسري القرآن العظيم 
(هـ

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق وتعليق وختريج
شعيب األرانؤوط وحممد اخلن

-دار البشائر اإلسالمية حممد خري رمضان يوسفتفسري ما مل يفسره ابن كثري
بريوت

الكويت- دار غراس حممد بن محد احلمود النجدي4/1حسن التحرير يف هتذيب تفسري ابن كـثري 

الرايض- دار السالم املصباح املنري خمتصر تفسري ابن كثري اختصار
مكتب التحقيق ابلدار

الدمام- دار ابن اجلوزي حكمت بن بشري بن ايسنيفتح الكرمي ملختصر تفسري القرآن العظيم لإلمام ابن كثري

مصر- دار الوفاء ( هـ1377)أمحد بن حممد شاكر 3/1 (خمتصر تفسري القرآن العظيم)عمدة التفسري عن احلافظ ابن كثري  إعداد
أنور الباز

63   من 12صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
(مرتبة على اتريخ الوفاة)كتب متأخرين يف التفسري قبل املائة العاشرة  :املوضوع 

01:الفئة  تفـسـيـر

-مؤسسة اجلريسي علي بن مصطفى خملوفعبارة عن نص تعليقات ابن كثري على اآلايت- خمتصر تفسري ابن كثري 
الرايض

مكرر يف ملح) 2/1فوائد من تفسري اإلمام ابن كثري - الروض النضري 
(العلم

-مكتبة اإلمام الذهيب غزاي بن محدان الوهيب
الكويت

الرايض- مكتبة األديب هاين احلاجالتحبري لألوهام والتنبيهات الواردة يف تفسري احلافظ ابن كثري

 من187تعليقات مساحته على اآلايت - مسائل اإلمام عبد العزيز بن ابز 
 من سورة يونس26سورة البقرة إىل اآلية 

الدمام- دار ابن اجلوزي  تقييد
حممد بن عبد العزيز بن سعد. د

تفسري القرآن)دليل األعمال والدراسات العلمية املتعلقة بتفسري ابن كثري 
(العظيم

مركز الدراسات واملعلومات القرآنية
مبعهد الشاطيب

مركز الدراسات العلمية
مكة- 

الرايض- دار العاصمة 2/1تفسري ابن رجب احلنبلي  تعليق/مجع
طارق بن عوض هللا

( هـ911)جالل الدين السيوطي تفسري اجلاللني
( هـ864)وجالل الدين احمللي 

الرايض- دار السالم  تعليق
صفي الرمحن املباركفوري

( هـ911)جالل الدين السيوطي من سورة غافر إىل الناس- تفسري اجلاللني 
( هـ864)وجالل الدين احمللي 

الرايض- مدار الوطن  تعليق
الشيخ عبد الرزاق عفيفي

الرايض- دار الصميعي حممد بن عبد الرمحن اخلميسأنوار اهلاللني يف التعقبات على اجلاللني

63   من 13صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
(مرتبة على اتريخ الوفاة)كتب متأخرين يف التفسري قبل املائة العاشرة  :املوضوع 

01:الفئة  تفـسـيـر

حممد بن مجيل زينو(تفسري اجلاللني)و  (قرة العينني)تنبيهات مهمة على 

جمري الدين العليمي، عبد الرمحن بن7/1فتح الرمحـٰن يف تفسري القرآن 
( هـ928)حممد املقدسي 

دمشق- دار النوادر  حتقيق وختريج
نور الدين طالب

63   من 14صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
(مرتبة على اتريخ الوفاة)كتب متأخرين يف التفسري بعد املائة العاشرة  :املوضوع 

01:الفئة  تفـسـيـر

القاهرة- دار احلديث ( هـ1250)الشوكاين، حممد بن علي 5/1فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري  حتقيق
سيد بن إبراهيم

مصر- دار الوفاء ( هـ1250)الشوكاين، حممد بن علي 5/1فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري  حتقيق
عبد الرمحن عمرية. د

الدمام- دار ابن اجلوزي ( هـ1250)الشوكاين، حممد بن علي 10/1فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري  حتقيق وتعليق
حممد صبحي بن حسن حالق

الدمام- دار ابن اجلوزي حممد بن عبد الرمحن اخلميسعذب الغدير يف بيان التأويالت يف كتاب فتح القدير

1430)حممد بن سليمان األشقر زبدة التفسري من فتح القدير
(هـ

الثقبة- دار اهلجرة 

املدينة- دار اإلمام مسلم زيد بن علي مهارش5/1هتذيب تفسري الشوكاين 

اآللوسي، حممود بن عبد هللا30/1روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين 
( هـ1270)

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
ماهر حبوش

ابن ابديس، عبد احلميد القسنطيين2/1جمالس التذكري من كالم احلكيم اخلبري : جمالس بن ابديس ، أو
( هـ1358)اجلزائري 

الرايض- دار ابن حزم  عناية وختريج
أبو عبد الرمحن، حممود اجلزائري

ويقع ضمن السلسلة السلفية) 4/1توفيق الرمحن يف دروس القرآن 
(للرسائل والكتب النجدية

فيصل بن عبد العزيز آل مبارك
( هـ1376)

الرايض- دار العاصمة  عناية
حممد بن صاحل الرباك. د

63   من 15صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
(مرتبة على اتريخ الوفاة)كتب متأخرين يف التفسري بعد املائة العاشرة  :املوضوع 

01:الفئة  تفـسـيـر

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصر4/1تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان 
( هـ1376)

الدمام- دار ابن اجلوزي 

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصرتيسري اللطيف املنان يف خالصة تفسري القرآن
( هـ1376)

الرايض- مكتبة الرشد 

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصراملواهب الرابنية من اآلايت القرآنية
( هـ1376)

الدمام- رمادي للنشر  عناية
مسري املاضي

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصرفوائد مستنبطة من قصة يوسف
( هـ1376)

الرايض- دار القاسم  حتقيق
عبد العزيز السيد

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

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصر
( هـ1376)

الدمام- دار ابن اجلوزي 

حممد األمني بن حممد املختارأضواء البيان يف تفسري القرآن ابلقرآن
( هـ1393)الشنقيطي 

مكة- دار عامل الفوائد  إشراف
بكر بن عبد هللا أبو زيد. د

مكة- دار عامل الفوائد 4/1العذب الـنـمري من جمالس الشنقيطي يف التفسري  إعداد
خالد بن عثمان السبت. د

ابن عثيمني، حممد بن صاحلتفسري القرآن الكرمي
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

األردن- دار النفائس ( هـ1433)عمر بن سليمان األشقر (من أول القرآن إىل سورة النور) 4/1املعاين احلسان يف تفسري القرآن 

63   من 16صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
(مرتبة على اتريخ الوفاة)كتب متأخرين يف التفسري بعد املائة العاشرة  :املوضوع 

01:الفئة  تفـسـيـر

هتذيب التفسري وجتريد التأويل مما أحلق به من األابطيل ورديء األقاويل
5/1

الرايض- مكتبة املعارف عبد القادر بن شيبة احلمد

مراكش- النبالء للكتاب حممد بن عبد الرمحن املغراوي40/1التدبر والبيان يف تفسري القرآن بصحيح السنن 

الظهران- الدرر السنية القسم العلمي مبؤسسة الدرر السنيةالتفسري احملرر للقرآن الكرمي مراجعة
خالد بن عثمان السبت. د

1439)أبو بكر بن جابر اجلزائري أيسر التفاسري لكالم العلي القدير
(هـ

-مكتبة العلوم واحلكم 
املدينة

للشيخ أيب بكر (أيسر التفاسري لكالم العلي الكبري): نظرات يف كتاب
جابر اجلزائري

عبد العزيز بن عبد هللا الرومي
( هـ1421)

الرايض- مكتبة التوبة 

عون الرمحن يف تفسري القرآن وما فيه من اهلداايت والفوائد واألحكام
25/1

الدمام- دار ابن اجلوزي سليمان بن إبراهيم الالحم
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
أجزاء يف التفسري :املوضوع 

01:الفئة  تفـسـيـر

-مؤسسة اجلريسي فضل إهلي ظهريفضل آية الكرسي وتفسريها
الرايض

الرايض- مكتبة الرشد ( هـ885)إبراهيم بن عمر البقاعي الفتح القدسي يف آية الكرسي حتقيق
سعود بن عبد هللا الفنيسان. د

اجلزائر- دار الفضيلة عبد الرزاق بن عبد احملسن البدرآية الكرسي وبراهني التوحيد

مكتبة دار املنهاج القوميتفسري سورة الفاحتة لشيخ اإلسالم اإلمام ابن قيم اجلوزية
دمشق- 

مجع
يوسف عمر مبيض

ابن خطيب الناصرية، علي بن حممدالطيبة الرائحة يف تفسري سورة الفاحتة
( هـ843)احلليب 

-مركز امللك فيصل 
الرايض

دراسة وحتقيق
عمار سعيد متالت

-كرسي القرآن الكرمي عبد الرزاق بن عبد احملسن البدرمن هداايت سورة الفاحتة
جامعة امللك سعود

الرايض- دار التوحيد صاحل بن عبد العزيز آل الشيخاجلامع يف تفسري سورة الفاحتة

الرايض- مدار الوطن أمحد بن أمحد الطويل(سورة الفاحتة)أعظم ما نزل من القرآن 

تعليقات مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز على مقدمة تفسري ابن كثري
(تقدم يف كتب أصول التفسري)وتفسري سورة الفاحتة 

الرايض- مدار الوطن 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
أجزاء يف التفسري :املوضوع 

01:الفئة  تفـسـيـر

-موضوعاهتا - مقاصدها - فضائلها - تفسريها )تفسري سورة الفاحتة 
(مسائلها الفقهية- بالغة آايهتا - فوائدها 

الظهران- الدرر السنية  إعداد
القسم العلمي مبؤسسة الدرر السنية

سعيد بن علي بن وهف القحطاينتفسري سورة الفاحتة من كتب أئمة تفسري القرآن الكرمي
( هـ1440)

-مؤسسة اجلريسي 
الرايض

يوسف بن عبد هللا األرميوينالقول املعتمد يف تفسري قل هو هللا أحد
( هـ958)الشافعي 

بريوت- دار ابن حزم  عناية
حممد خري رمضان يوسف

الرايض- مكتبة الرشد ( هـ1206)حممد بن عبد الوهاب تفسري سورة الفلق حتقيق
فهد بن عبد الرمحن الرومي. د

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابنتفسري سورة النصر
( هـ795)أمحد 

الرايض- دار الصميعي  حتقيق
حممد بن انصر العجمي

الرايض- دار التوحيد عبد الرمحن بن انصر الرباكتفسري جزء عم وأحكامه وفوائده فسر اآلي
عبد احملسن العسكر. د

الدمام- دار ابن اجلوزي أمحد بن عبد الرمحن القاضيالتفسري الَعقدي جلزء عم

 فائدة عقدية ووعظية وتربوية1000تفسري جزء عم واستنباط أكثر من 
وفقهية

الرايض- دار العقيدة حممد بن مبارك الشرايف

الرايض- دار احملدث مساعد بن سليمان الطيارجزء عم- منت التفسري 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
أجزاء يف التفسري :املوضوع 

01:الفئة  تفـسـيـر

الرايض- دار املنهاج عبد الرمحن بن انصر الرباكتفسري جزء تبارك وفوائده وأحكامه عناية
عبد احملسن العسكر. د

عبد احملسن/ عبد الرمحن الرباكتفسري جزء الذارايت وفوائده وأحكامه
العسكر

الرايض- دار التوحيد 

استنبط الفوائد الشيخ عبد)تفسري جزء األحقاف وفوائده وأحكامه 
(الرمحن الرباك

مكة- املكتبة األسدية  فسر اآلي
عبد احملسن العسكر. د

مصر- مكتبة دار احلجاز صاحل بن عبد العزيز آل الشيختفسري املفصل من سورة ق إىل سورة احلديد حتقيق
عادل بن حممد مرسي رفاعي

ومقارنتها بكائنة املسلمني مع)كشف النقاب عن معامل سورة األحزاب 
(التتار يف القرن الثامن

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الرايض- دار الصميعي  حتقيق
علي بن حسن احلليب

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(427 - 280/15وهو يف جمموع الفتاوى )تفسري سورة النور 
( هـ728)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

مكرر يف اآلداب (قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم)تفسري قوله تعاىل 
(الشرعية

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

مصر- دار اإلمام أمحد  عناية
عبد اجمليد مجعة اجلزائري

تفسري سورة املسد، ويليه زايدات حملمد بن حممد ابن احملب املقدسي
( هـ788)

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

مركز تفسري للدراسات
الرايض- القرآنية 

دراسة وحتقيق
عبد الرمحن بن حسن بن قائد

مفاتح الرضوان يف تفسري الذكر ابآلاثر)تفسري ابن األمري الصنعاين املسمى 
2/1 (والقرآن

الصنعاين، حممد بن إمساعيل
( هـ1182)

-مركز الكلمة الطيبة 
اليمن

حتقيق
هدى بنت حممد القباطي
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
أجزاء يف التفسري :املوضوع 

01:الفئة  تفـسـيـر

جامعة اإلمام حممد بن( هـ1206)حممد بن عبد الوهاب (ويقع ضمن جمموع مؤلفاته)كتاب التفسري 
الرايض- سعود 

الرايض- مكتبة التوبة سعود بن عبد هللا الفنيسان( حديث200)مروايت أم املؤمنني عائشة يف التفسري 

ابن انصر الدين الدمشقي، حممد بناآلية...(لقد من هللا على املؤمنني)جمالس يف تفسري قوله تعاىل 
( هـ842)عبد هللا القيسي 

دار القبلة للثقافة
جدة- االسالمية 

حتقيق
حممد عوامة

وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا اىل يوم)وبل الغمامة يف تفسري 
(القيامة

مكتبة دار البيان احلديثة( هـ1250)الشوكاين، حممد بن علي 
الطائف- 

حتقيق
حممد صبحي بن حسن حالق

-دار علماء السلف ( هـ1430)أمحد بن حيىي النجمي (واعبدوا هللا وال تشركوا به شيئا)تفسري آية 
االسكندرية

مصر- دار الفرقان عبد املالك بن أمحد الرمضاينمن كل سورة فائدة

عبد هللا بن مسلم، ابن قتيبة(مكرر يف احلديث)املسائل واألجوبة يف احلديث والتفسري 
( هـ276)الدينوري 

دمشق- دار ابن كثري  حتقيق
مروان العطية وحمسن خرابة

-دار الكلم الطيب ( هـ1420)عطية حممد سامل السؤال واجلواب يف آايت الكتاب
دمشق

مصر- دار اإلمام أمحد دروس علمية شرحها مساحة الشيخ  عبد العزيز بن ابز- فوائد من التفسري  تقدمي الشيخ/مجع
صاحل الفوزان/عبد السالم السليمان
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
أجزاء يف التفسري :املوضوع 

01:الفئة  تفـسـيـر

جمموع تفسري آايت من القرآن الكرمي لسماحة الشيخ عبد العزيز بن ابز
(جمموع كالمه يف التفسري يف حبوثه وحماضراته)

الرايض- مدار الوطن  إشراف/مجع
عبد العزيز السدحان/يزيد الروعان

–دار املرياث النبوي حممد بن عمر ابزمولقطوف التحريرات واالستنباطات من اآلايت احملكمات
اجلزائر

-دار أطلس اخلضراء عبد هللا بن صاحل السيفاملنتقى يف تفسري القرآن الكرمي
الرايض

تقدمي
مساعد بن سليمان الطيار. د

الرايض- مكتبة العبيكان حممد صاحل املنجدتفسري الزهراوين البقرة وآل عمران

الرايض- ديوان املسلم انصر بن سليمان العمرتفسري تدبري موضوعي لسورة الكهف- إشراقات سورة الكهف 

معهد اإلمام الطربيعقيل بن سامل الشمريتدبُـّر سورة الكهف
السعودية- لعلوم القرآن 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
(مرتبة غالبا على اتريخ الوفاة)تفسري آايت األحكام  :املوضوع 

01:الفئة  تفـسـيـر

-دار كنوز أشبيليا سعد بن انصر الشثريالتفسري الفقهي
الرايض

204)الشافعي، حممد بن إدريس أحكام القرآن
(هـ

الرايض- آفاق املعرفة  دراسة وحتقيق
عبد هللا شرف الدين الداغستاين

القاهرة- دار الذخائر ( هـ458)البيهقي، أمحد بن احلسني مجعه البيهقي من كالم اإلمام الشافعي- أحكام القرآن  حتقيق وتعليق
أيب عاصم الشوامي

مركز البحوث اإلسالمية( هـ321)الطحاوي، أمحد بن حممد (كان مفقودا)أحكام القرآن الكرمي 
استانبول- 

حتقيق
سعد الدين أوانل. د

-دار الكتب العلمية ( هـ370)اجلصاص، أمحد بن علي بيان ألحكام القرآن على املذهب احلنفي- أحكام القرآن 
بريوت

حتقيق
عبد السالم شاهني

ابن العريب املالكي، حممد بن عبد هللابيان ألحكام القرآن على املذهب املالكي- أحكام القرآن 
( هـ543)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
حممد عبد القادر عطا

-مكتبة البيان احلديثة حممد عبد الرمحن األهدلتعقبات حديثية على ابن العريب يف أحكام القرآن
الطائف

حممد بن علي املوزعي الشافعي2/1تيسري البيان ألحكام القرآن 
( هـ825)

مكة- جامعة أم القرى  إعداد
حممد أمحد اليحىي املقري

حممد بن علي املوزعي الشافعي4/1تيسري البيان ألحكام القرآن 
( هـ825)

وزارة األوقاف والشؤون
الكويت– اإلسالمية 

عناية
عبد املعني احلرش
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
(مرتبة غالبا على اتريخ الوفاة)تفسري آايت األحكام  :املوضوع 

01:الفئة  تفـسـيـر

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحن3/1اإلكليل يف استنباط التـنزيل 
( هـ911)ابن الكمال 

-دار األندلس اخلضراء 
جدة

دراسة/حتقيق
عامر بن علي العرايب

الرايض- دار الداعي ( هـ1250)الشوكاين، حممد بن علي 2/1فيوض العالم على تفسري آايت األحكام 

حممد صديق بن حسن القنوجي2/1نيل املرام من تفسري آايت األحكام 
( هـ1307)

الدمام- رمادي للنشر  حتقيق
يوسف البكري/ رائد بن صربي 

ابن عثيمني، حممد بن صاحلاإلملام ببعض آايت األحكام تفسريا واستنباطا
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

ابن عثيمني، حممد بن صاحل2/1أحكام من القرآن الكرمي 
( هـ1421)

مؤسسة الشيخ حممد ابن
صاحل العثيمني اخلريية

الرايض- دار العاصمة سليمان بن إبراهيم الالحمتنوير العقول واألفهام يف تفسري آايت األحكام

مكة- جامعة أم القرى نورة بنت زيد الرشودآايت األحكام على املذهب احلنبلي تقدمي
الشيخ سعد بن انصر الشثري

سرد جلميع آايت األحكام حبسب األبواب)بلوغ املرام من آايت األحكام 
(الفقهية

الرايض- دار التوحيد عبد الرمحن بن علي احلطاب

–دار املرياث النبوي صاحل بن فوزان الفوزان2/1 (سورة آل عمران والنساء)من أحكام القرآن 
اجلزائر

عناية
العياشي بن العريب براهيمي
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
(مرتب على اتريخ الوفاة)أسباب النـزول والناسخ والنسوخ  :املوضوع 

01:الفئة  تفـسـيـر

أبو عبيد، القاسم بن سالم اهلرويالناسخ واملنسوخ يف القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن
( هـ224)

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
حممد بن صاحل املديفر. د

الرايض- دار العاصمة ( هـ338)النحاس، أمحد بن حممد 3/1الناسخ واملنسوخ يف كتاب هللا عز وجل واختالف العلماء يف ذلك  حتقيق
سليمان إبراهيم الالحم. د

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

دمشق- دار ابن كثري  حتقيق
أمحد حسن فرحات

الرايض- دار امليمان ( هـ468)الواحدي، علي بن أمحد أسباب نزول القرآن حتقيق
ماهر بن ايسني الفحل. د

ابن حجر، أمحد بن علي العسقالينالعجاب يف بيان األسباب
( هـ852)

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
عبد احلكيم األنيس

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحنلباب النقول يف أسباب النـزول: أسباب النـزول ، املسمى
( هـ911)ابن الكمال 

حلب- دار القلم العريب 

رواية) 2/1املـحرر يف أسباب نزول القرآن من خالل الكتب التسعة 
(ودراية

الدمام- دار ابن اجلوزي خالد بن سليمان املزيين

من مسند- تيسري الباري يف فضائل وتفسري وأسباب نزول كالم الباري 
(مكرر يف كتب فضائل القرآن) 2/1اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين 

الرايض- دار الصميعي  مجع
عبد هللا بن إبراهيم القرعاوي

أول موسوعة علمية حديثية حمققة يف- االستيعاب يف بيان األسباب 
3/1أسباب نزول آي القرآن الكرمي 

الدمام- دار ابن اجلوزي سليم اهلاليل وحممد آل نصر
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
(مرتب على اتريخ الوفاة)أسباب النـزول والناسخ والنسوخ  :املوضوع 

01:الفئة  تفـسـيـر

صنعاء- دار اآلاثر ( هـ1422)مقبل بن هادي الوادعي الصحيح املسند من أسباب النـزول

63   من 26صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
املشكل واملتشابه واملبهم :املوضوع 

01:الفئة  تفـسـيـر

علوم: مكرر يف كتب) (أسبابه ، أنواعه ، طرق دفعه)مشكل القرآن الكرمي 
(القرآن

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد هللا بن محد املنصور

عبد هللا بن مسلم، ابن قتيبةأتويل مشكل القرآن
( هـ276)الدينوري 

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
سعد بن جندة عمر

بيان احلق ، حممود بن أيب احلسن4/1ابهر الربهان يف معاين مشكالت القرآن 
( هـ553بعد )النيسابوري 

-مركز إحياء الرتاث 
جامعة أم القرى

إعداد
سعاد بنت صاحل اببقي

تفسري آايت أشكلت على كثري من العلماء حىت ال يوجد يف طائفة من
2/1كتب التفسري فيها القول الصواب بل ال يوجد فيها إال ما هو خطأ 

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
عبد العزيز بن حممد اخلليفة

زكراي بن حممد األنصاري الشافعيفتح الرمحن بكشف ما يلتبس يف القرآن
( هـ926)اخلزرجي 

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق وتعليق
عبد احلميد هنداوي. د

مجعا)جهود الشيخ السعدي يف دفع توهم التعارض من خالل تفسريه 
(ودراسة

-دار كنوز أشبيليا أمساء املزيين ومنرية الرشود
الرايض

إشراف
نور مكاوي. د

حممد األمني بن حممد املختار(ويقع ضمن جمموع مؤلفاته)دفع إيهام اإلضطراب عن آايت الكتاب 
( هـ1393)الشنقيطي 

جدة- مكتبة اخلراز 

الرايض- دار الثبات عبد العزيز بن ابز وغريهشبهات وإشكاالت حول بعض األحاديث واآلايت

الدمام- دار ابن اجلوزي أمحد بن عبد العزيز القصرياألحاديث املشكلة الواردة يف تفسري القرآن الكرمي
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
املشكل واملتشابه واملبهم :املوضوع 

01:الفئة  تفـسـيـر

السهيلي، عبد الرمحن بن عبد هللاالتعريف واإلعالم ملا أهبم من األمساء واألعالم يف القرآن الكرمي
( هـ581)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حممد بن علي الغساين ، املعروفالتكملة واإلمتام لكتاب التعريف واإلعالم فيما أهبم من القرآن
( هـ636)اببن عسكر 

مكتبة نزار مصطفى الباز
مكة- 

حتقيق
أسعد حممد الطيب

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحنمفحمات األقران يف مبهمات القرآن
( هـ911)ابن الكمال 

بريوت- مؤسسة الرسالة  عناية
إايد خالد الطباع

عبد هللا األدكادي الشافعي2/1موسوعة األمساء واألعالم املبهمة يف القرآن الكرمي 
( هـ1184)

الرايض- مكتبة العبيكان 

خالد اخلنني وحمسن خرابة ومروانموسوعة األعالم املبهمة يف القرآن الكرمي
عطية

الرايض- مكتبة العبيكان 

حممد بن عبد هللا األصبهايندرة التنزيل وغرة التأويل
( هـ420) (اخلطيب اإلسكايف)

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق وتعليق
عبد احلميد هنداوي. د

حممود بن محزة الكرماين املقرىءالربهان يف متشابه القرآن ملا فيه من احلجة والبيان
( هـ505)

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق وتعليق
عبد احلميد هنداوي. د

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن عليجمالس ابن اجلوزي يف املتشابه من اآلايت القرآنية
( هـ597)البغدادي 

مصر- دار أصول  حتقيق
انصر حممدي حممد جاد

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(313 - 270/13يقع يف جمموع الفتاوى )اإلكليل يف املتشابه والتأويل 
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
املشكل واملتشابه واملبهم :املوضوع 

01:الفئة  تفـسـيـر

الرايض- دار عامل الكتب عبد الرمحن بن إبراهيم املطرودياحملكم واملتشابه يف القرآن العظيم

الكويت- دار غراس ( هـ1370)حممد بن راغب الطباخ وأين هو... ذو القرنني وسد الصني من هو  تعليق/ختريج/تقدمي
مشهور بن حسن آل سلمان
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
حبوث لغوية :املوضوع 

01:الفئة  تفـسـيـر

-دار الكتب العلمية ( هـ207)حيىي بن زايد الفراء 3/1معاين القرآن 
بريوت

عناية
إبراهيم مشس الدين

األخفش األوسط ، سعيد بن2/1معاين القرآن 
( هـ210)مسعدة 

بريوت- عامل الكتب  حتقيق
عبد األمري حممد الورد. د

األخفش األوسط ، سعيد بن2/1معاين القرآن 
( هـ210)مسعدة 

القاهرة- مكتبة اخلاجني  حتقيق
هدى قراعة

تويف بعد)حممد بن املستنري قطرب 3/1معاين القرآن وتفسري مشكل إعرابه 
( هـ214

الرايض- مكتبة الرشد  دراسة وحتقيق
حممد لقريز. د

أبو عبيد، القاسم بن سالم اهلروي6/1الغريبني يف القرآن واحلديث 
( هـ224)

مكتبة نزار مصطفى الباز
مكة- 

حتقيق
440

227)الدينوري، عبد هللا بن مسلم غريب القرآن
(هـ

مكة- دار طيبة اخلضراء  حتقيق وتعليق
عبد الرزاق بن حممد البكري. د

عبد هللا بن حيىي بن املبارك الزيديغريب القرآن وتفسريه
( هـ237)

القاهرة- عامل الكتب  حتقيق
حممد سليم احلاج

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

بريوت- عامل الكتب  حتقيق
عبد اجلليل عبده شليب

حممد بن عبد العزيز السجستايننزهة القلوب يف تفسري غريب القرآن العزيز
( هـ330)

بريوت- دار املعرفة  حتقيق
يوسف بن عبد الرمحن املرعشلي. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
حبوث لغوية :املوضوع 

01:الفئة  تفـسـيـر

القاهرة- دار احلديث ( هـ338)النحاس، أمحد بن حممد 2/1معاين القرآن  حتقيق
حيىي مراد

الراغب األصفهاين، احلسني بناملفردات يف ألفاظ القرآن
( هـ425)حممد بن املفضل 

مصر- مكتبة فياض  حتقيق وتعليق
الشيخ مصطفى بن العدوي

الرايض- دار الصميعي حممد بن عبد الرمحن اخلميسالتـعقيـبات املفيدة على كتاب مفردات القرآن

كتاب التنبيه على األلفاظ اليت وقع يف نقلها وضبطها تصحيف وخطأ يف
تفسريها ومعانيها وحتريف يف كتاب الغريبني أليب عبيد اهلروي

-دار كنوز أشبيليا ( هـ550)حممد بن انصر السالمي 
الرايض

دراسة/حتقيق
حسني عبد العزيز ابانجه

حممود بن أيب احلسن النيسابوري2/1إجياز البيان عن معاين القرآن 
( هـ553)

-دار الغرب اإلسالمي 
بريوت

دراسة/حتقيق
حنيف بن حسن القامسي

حممود بن أيب احلسن النيسابوري(رسالة دكتوراه)إجياز البيان عن معاين القرآن 
( هـ553)

الرايض- مكتبة التوبة  حتقيق
علي بن سليمان العبيد. د

حممد بن أيب بكر املديين األصفهاين6/1اجملموع املغيث يف غرييب القرآن واحلديث 
( هـ581)

-مركز إحياء الرتاث 
جامعة أم القرى

حتقيق
عبد الكرمي الغرابوي

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن علي2/1تذكرة األريب يف تفسري الغريب 
( هـ597)البغدادي 

الرايض- مكتبة املعارف  حتقيق
علي بن حسني البواب. د

حتفة األريب مبا يف القرآن: وهو نظم كتاب)ألفية العراقي يف غريب القرآن 
(( هـ745)من الغريب، أليب حيان األندلسي 

العراقي، عبد الرحيم بن احلسني
( هـ806)

–دار األوراق الثقافية 
جدة

حتقيق ودراسة
إمساعيل بن إبراهيم الزكي
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
حبوث لغوية :املوضوع 

01:الفئة  تفـسـيـر

-دار الكتب العلمية ( هـ666)حممد بن أيب بكر الرازي تفسري غريب القرآن العظيم
بريوت

أبو حيان األندلسي، حممد بنتفسري النهر املاد من البحر احمليط
( هـ745)يوسف 

مؤسسة الكتب الثقافية
بريوت- 

السمني)أمحد يوسف ، املعروف بـ 4/1عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ 
( هـ756 )(احلليب

بريوت- عامل الكتب  حتقيق
حممد التوجني

ابن امللقن، عمر بن علي األنصاريتفسري غريب القرآن
( هـ804)الشافعي 

بريوت- عامل الكتب  حتقيق
مسري طه اجملذوب

نظم يف غريب القرآن يف- أنيس الغريب وجليس األريب يف نظم الغريب 
 بيت1780

نصر هللا بن أمحد التسرتي البغدادي
( هـ812)

املدينة- الناشر املتميز  حتقيق وتعليق
ممدوح بن تركي القحطاين. د

شهاب الدين ، أمحد بن حممد بنالتبيان يف تفسري غريب القرآن
( هـ815) (ابن اهلائم)عماد 

-دار الغرب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
ضاحي عبد الباقي حممد. د

الدمام- دار ابن اجلوزي مساعد بن سليمان الطيارالتفسري اللغوي للقرآن الكرمي

ابن قطلوبغا، قاسم بن قطلوبغامعجم غريب القرآن
( هـ879)السودوين احلنفي 

دمشق- دار النوادر  حتقيق
عبد احلميد حممد الدرويش

-مكتبة دار املنهاج حممد بن عبد العزيز اخلضرييالسراج يف بيان غريب القرآن
الرايض
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
حبوث لغوية :املوضوع 

01:الفئة  تفـسـيـر

غريب القرآن بني كتايب املفردات للراغب األصفهاين وعمدة احلفاظ
للسمني احلليب

-كرسي القرآن الكرمي محد بن حممد احمليميد
جامعة امللك سعود

دمشق- دار ابن كثري حممد أحمزون6/1املعاين والدالالت - املصطلحات يف القرآن الكرمي 

الرايض- دار التدمرية عبد هللا بن عبد الرمحن الروميجوامع الكلم القرآنية

الرايض- دار التدمرية عبد هللا بن عبد الرمحن الروميآايت ودالالت- البحر يف القرآن الكرمي 

الرايض- دار التدمرية عبد هللا بن عبد الرمحن الروميوروده وأحوال نزوله- املطر يف القرآن 

-اجلامعة اإلسالمية عبد الرمحن بن حممد احلجيلياجلهود اللغوية يف القرون الثالث األوىل للهجرة وأثرها ابلقرآن الكرمي
املدينة
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
املتشابه اللفظي+ دراسات حنوية وبالغية  :املوضوع 

01:الفئة  تفـسـيـر

تويف بعد)حممد بن املستنري قطرب (مكرر يف حبوث لغوية) 3/1معاين القرآن وتفسري مشكل إعرابه 
( هـ214

الرايض- مكتبة الرشد  دراسة وحتقيق
حممد لقريز. د

بريوت- عامل الكتب ( هـ338)النحاس، أمحد بن حممد 5/1إعراب القرآن 

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

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
حامت صاحل الضامن. د

عبد القاهر بن عبد الرمحن اجلرجاين4/1درج الدرر يف تفسري اآلي والسور 
( هـ471)

بريطانيا- جملة احلكمة  حتقيق
وليد احلسني وإايد القيسي

ِقوام السنة، إمساعيل بن حممدإعراب القرآن
( هـ535)األصبهاين 

حتقيق
فائزة بنت عمر املؤيد. د

أبو البقاء العكربي، عبد هللا بنالتبيان يف إعراب القرآن
( هـ616)احلسني البغدادي 

بريوت- دار اجليل  حتقيق
علي البجاوي وحممد النجار

ابن األخنف اليمين، أمحد بن أيب5/1البستان يف إعراب مشكالت القرآن 
( هـ717)بكر 

-مركز امللك فيصل 
الرايض

دراسة وحتقيق
أمحد حممد اجلندي. د

أبو حيان األندلسي، حممد بن9/1تفسري البحر احمليط 
( هـ745)يوسف 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

زكراي بن حممد األنصاري الشافعيإعراب القرآن العظيم
( هـ926)اخلزرجي 

-دار النشر للجامعات 
مصر

حتقيق وتعليق
موسى علي موسى مسعود. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
املتشابه اللفظي+ دراسات حنوية وبالغية  :املوضوع 

01:الفئة  تفـسـيـر

حميي الدين بن أمحد درويش9/1إعراب القرآن الكرمي وبيانه 
( هـ1403)

دمشق- دار ابن كثري 

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

-دار املعراج الدولية عبد الكرمي بن حممد األسعد
الرايض

-دار املعرفة اجلامعية حممود سليمان ايقوت10/1إعراب القرآن الكرمي 
مصر

الرايض- مكتبة الرشد عبد الفتاح احلموز2/1التأويل النحوي يف القرآن الكرمي 

ديب- مركز مجعة املاجد ( هـ150)مقاتل بن سليمان البلخي الوجوه والنظائر يف القرآن العظيم حتقيق
حامت صاحل الضامن. د

اخلطيب اإلسكايف، حممد بن عبد هللادرة التنزيل وغرة التأويل يف بيان اآلايت املتشاهبات يف كتاب هللا العزيز
( هـ420)األصبهاين 

مكة- جامعة أم القرى  تعليق/حتقيق/دراسة
حممد مصطفى آيدين. د

-دار العلم للماليني ( هـ478)احلسني بن حممد الدامغاين إصالح الوجوه والنظائر أللفاظ كتاب هللا العزيز: قاموس القرآن ، أو
بريوت

ابن مجاعة، حممد بن إبراهيم الكناين مسألة يف لطائف القرآن674- كشف املعاين يف املتشابه من املثاين
( هـ733)

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق وتعليق
عبد احلميد هنداوي. د

ابن اجلوزي، عبد الرمحن بن عليمنتخب قرة العيون النواظر يف الوجوه والنظائر يف القرآن الكرمي
( هـ597)البغدادي 

الرايض- دار العاصمة  تعليق/دراسة/حتقيق
فؤاد بن عبد املنعم أمحد. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
املتشابه اللفظي+ دراسات حنوية وبالغية  :املوضوع 

01:الفئة  تفـسـيـر

أوائل النوادر يف الوجوه واألشباه والنظائر- من ينابيع علوم القرآن 
التصاريف ليحىي بن سالم ، ما اتفق لفظه واختلف معناه للمربد ، وجوه)

-دار النوادر القيمة 
مصر

حتقيق
جنف عرشي. د

الرايض- دار التدمرية أمحد الربيدي وفهد الضالع4/1موسوعة الوجوه والنظائر يف القرآن الكرمي 

بريوت- مؤسسة الرسالة عبد العال سامل مكرماملشرتك اللفظي يف احلقل القرآين

معرفة الوجوه والنظائر يف القرآن الكرمي: االستنباط عند املفسرين، ويليه
(مكرر يف علوم القرآن)

–دار املرياث النبوي حممد بن عمر ابزمول
اجلزائر

ابن قدامة، عبد هللا بن أمحدالربهان يف بيان القرآن
( هـ620)املقدسي 

الرايض- دار أشبيليا  حتقيق
سعود بن عبد هللا الفنيسان. د

الرايض- مكتبة التوبة عبد هللا بن محد الدايلدراسة صرفية- الوصف املشتق يف القرآن الكرمي 

-كرسي القرآن الكرمي أبو بكر بن حممد البخيتخصائص األسلوب القرآين
جامعة امللك سعود

الرايض- دار التوحيد إميان بنت عبد هللا العمودي2/1مجع ودراسة - كليات األساليب القرآنية عند املفسرين  تقدمي
إبراهيم بن سعيد الدوسري. د

األساليب العربية الواردة يف القرآن الكرمي وأثرها يف التفسري من خالل
(26اإلصدار )جامع البيان للطربي 

مركز تفسري للدراساتفواز بن منصر سامل الشاووش
الرايض- القرآنية 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
املتشابه اللفظي+ دراسات حنوية وبالغية  :املوضوع 

01:الفئة  تفـسـيـر

مجعا- العام املراد منه اخلصوص يف القرآن الكرمي وبيان أثره يف التفسري 
ودراسة

-كرسي القرآن الكرمي أمحد بن سعد املالكي
جامعة امللك سعود

الرايض- مكتبة التوبة فهد بن عبد الرمحن الروميالبَدهيات يف القرآن الكرمي

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم(497 - 400/20تقع يف جمموع الفتاوى )احلقيقة واجملاز 
( هـ728)

الرايض- دار القاسم 

(هللا ويل الذين آمنوا: رسالة يف تفسري قوله تعاىل)فتح اجلليل للعبد الذليل 
 نوعا من البديع120ذكر فيها 

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحن
( هـ911)ابن الكمال 

بريوت- شركة الراين  عناية
حممد رفعت زجنري. د

الرايض- مكتبة التوبة فهد بن عبد الرمحن الروميوجوه التحدي واإلعجاز يف األحرف اهلجائية املقطعة يف أوائل السور

-مكتبة دار الزمان ( هـ1079)إبراهيم بن حممد املأموين حمذوفات القرآن
املدينة

أشرف على الفريق العلمي
أمحد بن علي السديس
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
فضائل القرآن وحقوقه وآداب محلته :املوضوع 

01:الفئة  تفـسـيـر

أبو عبيد، القاسم بن سالم اهلرويفضائل القرآن
( هـ224)

دمشق- دار ابن كثري  حتقيق
مروان العطية وحمسن خرابة

ابن أيب شيبة، عبد هللا بن حممدمن مصنف ابن أيب شيبة الكويف- فضائل القرآن 
( هـ235)

حتقيق وتعليق
عبد الرمحن بن انيف األسلمي

حممد بن أيوب بن الضريس الرازيفضائل القرآن وما أنزل من القرآن مبكة وما أنزل ابملدينة
( هـ294)

مصر- دار اللؤلؤة  ختريج
ايسر الدسوقي اليماين

الرايض- مكتبة الرشد ( هـ301)الفراييب، جعفر بن حممد فضائل القرآن

بريوت- دار ابن حزم ( هـ432)جعفر بن حممد املستغفري 2/1فضائل القرآن  ختريج/حتقيق
أمحد بن فارس السلوم

774)ابن كثري، إمساعيل بن عمر فضائل القرآن
(هـ

جدة- مكتبة العلم  حتقيق
أبو إسحاق احلويين

ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن ابنموارد الظمآن إىل معرفة فضائل القرآن
( هـ795)أمحد 

القاهرة- مكتبة القرآن  حتقيق
يسري عبد الغين البشري

املال علي القاري، علي بن سلطانمجع األربعني يف فضائل القرآن املبني
( هـ1014)حممد 

األردن- دار عمار  ختريج/حتقيق
مشهور بن حسن آل سلمان
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
فضائل القرآن وحقوقه وآداب محلته :املوضوع 

01:الفئة  تفـسـيـر

الدمام- دار ابن اجلوزي وليد بن عثمان الرشوديشرح األربعني يف فضائل القرآن تقدمي
ماهر بن ايسني الفحل. د

الرايض- دار الصميعي أبو جابراألربعون حديثا يف فضل القرآن وآدابه

الرايض- مكتبة التوبة ( هـ1206)حممد بن عبد الوهاب (ويقع يف جمموع رسائل ومؤلفات الشيخ)كتاب فضائل القرآن  حتقيق
فهد بن عبد الرمحن الرومي. د

الرايض- دار التدمرية عبد السالم بن صاحل اجلار هللافضائل القرآن الكرمي

اهليئة العاملية لتخفيظأمحد بن عبد العزيز احلمدانإحتاف اإلخوان بفضائل القرآن
جدة- القرآن 

مصر- دار االستقامة حممد بن علي الصومعيالتبيان فيما صح يف فضائل سور القرآن

الدمام- دار ابن اجلوزي منرية حممد الدوسريأمساء سور القرآن وفضائلها تقدمي
فهد بن عبد الرمحن الرومي. د

ــمَّان- الدار األثرية فخر الدين بن الزبري احملسـيالدرر من صحيح فضائل اآلايت والسور َعــ

من مسند– تيسري الباري يف فضائل وتفسري وأسباب نزول كالم الباري 
(تقدم يف كتب أسباب النزول) 2/1اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين 

الرايض- دار الصميعي  مجع
عبد هللا بن إبراهيم القرعاوي
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
فضائل القرآن وحقوقه وآداب محلته :املوضوع 

01:الفئة  تفـسـيـر

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ311)اخلالل، أمحد بن حممد فضائل سورة اإلخالص وما لقارئها
بريوت

حتقيق
أبو بكر علي الصديق. د

قل هو)جواب أهل العلم واإلميان بتحقيق ما أخرب به رسول الرمحن من أن 
(205 - 5/17وتقع يف جمموع الفتاوى )تعدل ثلث القرآن  (هللا أحد

ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم
( هـ728)

الرايض- دار القاسم  حتقيق
عبد العزيز السيد

-دار الكتب العلمية ( هـ360)اآلجري، حممد بن احلسني أخالق أهل القرآن
بريوت

ختريج/حتقيق
حممد عمرو بن عبد اللطيف

مصر- دار املستقبل عبد الرزاق بن عبد احملسن البدرحملمد بن احلسني اآلجري (أخالق محلة القرآن)التبيان شرح 

مكة- دار طيبة اخلضراء خالد بن عثمان السبتلآلجري (أخالق محلة القرآن)شرح خمتصر 

-دار الرسالة العاملية ( هـ676)النووي، حيىي بن شرف التبيان يف آداب محلة القرآن
بريوت

حتقيق وتعليق
حممد رضوان عرقسوسي

صنعاء- دار اآلاثر ( هـ676)النووي، حيىي بن شرف التبيان يف آداب محلة القرآن تعليق/حتقيق
أم عبد هللا بنت الشيخ مقبل بن هادي الوادعي

مركز الدراسات واملعلومات القرآنية(يف آداب محلة القرآن الكرمي)حلية أهل القرآن 
مبعهد الشاطيب

مركز الدراسات
واملعلومات القرآنية مبعهد

مركز الدراساتدخيل بن عبد هللا الدخيلمنهجه وشروطه وأساليبه وآدابه- إقراء القرآن الكرمي 
واملعلومات القرآنية مبعهد
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
فضائل القرآن وحقوقه وآداب محلته :املوضوع 

01:الفئة  تفـسـيـر

كتاب حملات األنوار ونفحات األزهار وري الظمآن ملعرفة ما ورد من اآلاثر
3/1يف ثواب قارىء القرآن 

حممد بن عبد الواحد الغافقي
( هـ619)

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

دراسة/حتقيق
رفعت فوزي عبد املطلب. د

الرايض- دار الفضيلة بدر بن انصر البدرحال السلف مع القرآن

الدمام- دار ابن اجلوزي حافظ بن حممد احلكميالنصيحة لكتاب هللا
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
حبوث قرآنية وفتاوى واستدراكات وقصص أنبياء وجهود علمية :املوضوع 
01:الفئة  تفـسـيـر

أمحد بن إبراهيم بن الزبري الثقفيالربهان يف تناسب سور القرآن
( هـ708)الغرانطي 

الدمام- دار ابن اجلوزي  حتقيق
سعيد بن مجعة الفالح. د

القاهرة- مكتبة ابن تيمية ( هـ885)إبراهيم بن عمر البقاعي 22/1نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور 

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحنتناسق الدرر يف تناسب السور
( هـ911)ابن الكمال 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
عبد القادر حممد عطا

حبث يف العالقات بني مطالع)مراصد املطالع يف تناسب املقاطع واملطالع 
(سور القرآن وخواتيمها

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحن
( هـ911)ابن الكمال 

-مكتبة دار املنهاج 
الرايض

حتقيق
عبد احملسن العسكر. د

مراصد املطالع يف تناسب املقاطع): علم املناسبات يف السور واآلايت، يليه
للسيوطي (واملطالع

–دار املرياث النبوي حممد بن عمر ابزمول
اجلزائر

املختارات من: اجلزء الثاين من كتاب: مناسبات ختم اآلايت، يليه
املناسبات بني اآلايت

الرايض- دار الصميعي روال حجازي/ ابتسام العمودي 

مكة- دار طيبة اخلضراء دالل بنت عبد اجلليل القرعاينلوامع البينات ملا يف ختم اآلايت أبمساء هللا احلسىن من دالالت تقدمي
عبد هللا بن عبد العزيز العواجي. د

الرايض- مكتبة الرشد من فتاوى األئمة األعالم حول القرآن مجع
عبد الكرمي الدرويش

الرايض- مدار الوطن ابن جربين- ابن عثيمني - ابن ابز سبعون فتوى يف احرتام القرآن مجع
علي بن حسني أبو لوز
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
حبوث قرآنية وفتاوى واستدراكات وقصص أنبياء وجهود علمية :املوضوع 
01:الفئة  تفـسـيـر

الدمام- دار ابن القيم طارق بن عوض هللا(جمموعة فتاوى)كتاب القرآن 

-دار األندلس اخلضراء حممد بن موسى الشريف2/1جمموع فتاوى القرآن الكرمي من القرن األول إىل القرن الرابع عشر 
جدة

حبوث فقهية يف مسائل: مكرر يف)األحكام الفقهية اخلاصة ابلقرآن الكرمي 
(معينة

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد العزيز بن عبد هللا احلجيالن

الرايض- دار الفضيلة عبد العزيز بن حممد احلجيالنفتح اللطيف يف أحكام املصحف الشريف

مكرر يف) 2/1مجعا ودراسة - املسائل االعتقادية املتعلقة ابلقرآن الكرمي 
(كتب العقيدة

-دار التوحيد للنشر حممد هشام بن لعل حممد طاهري
الرايض حممد بن عبد الرمحن اخلميس. د

الرايض- دار التحبري خليل بن عبد الرمحن الرباك(فئة الفقه- مكرر يف كتب النوازل )النوازل الفقهية املتعلقة ابلقرآن الكرمي  تقدمي
سعد بن تركي اخلثالن. د

الكويت- ركائز للنشر عبد اجمليد بن حممد الوعالنالدالالت العقدية لآلايت الكونية

مجعفتاوى وأقوال العلماء- حكم قراءة القرآن ابملقامات املوسيقية واألحلان 
سيد بن خمتار بن أبو شادي

الرايض- دار العاصمة ( هـ1429)بكر بن عبد هللا أبو زيد مروايت دعاء ختم القرآن
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
حبوث قرآنية وفتاوى واستدراكات وقصص أنبياء وجهود علمية :املوضوع 
01:الفئة  تفـسـيـر

القاهرة- دار احلرمني أمحد بن أمحد شرشالردود القرآن على ذوي اجلحود واإلنكار

-كرسي القرآن الكرمي وليد بن عبد احملسن العمرياملقوالت اليت أبطلها القرآن ومنهجه يف إبطاهلا
جامعة امللك سعود

تكوين للدراساتمنقذ بن حممود السقارتنزيه القرآن الكرمي عن دعاوى املبطلني
جدة- واألحباث 

-دار البشائر اإلسالمية عبد احملسن بن زبن املطرييدعاوى الطاعنني يف القرآن الكرمي يف القرن الرابع عشر اهلجري والرد عليها
بريوت

سعود بن خالد بن سعود الكبري آلأثر مقاصد القرآن يف حل مشكالت األمة ودفع معوقات هنوضها
سعود

اجلمعية العلمية السعودية
جامعة– للقرآن الكرمي 

هل القرآن: رد على كتاب)شبهات املشككني حول القرآن وعلومه 
2/1رسالة ماجستري ودكتوراه من جامعة األزهر  - (معصوم؟

مصر- دار التقوى حممد عبد السميع بدير السيد

الرايض- دار التدمرية علي بن سليمان العبيدمقاصد سور القرآن الكرمي

-املكتب اإلسالمي منذر حممد سعيد أبو شعرمقاصد سور القرآن الكرمي
بريوت

مكرر يف)النهي الصريح عن اتباع األهواء وأهلها يف القرآن الكرمي 
((كتب يف اهلداية- إميانيات )

املؤلفعبد هللا بن عبد الرمحن الشثري
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
حبوث قرآنية وفتاوى واستدراكات وقصص أنبياء وجهود علمية :املوضوع 
01:الفئة  تفـسـيـر

-دار الكتب العلمية ( هـ386)علي بن عيسى الرماين النكت يف إعجاز القرآن
بريوت

حتقيق وشرح وتنقيح وزايدة
عبد هللا عباس الندوي

الرايض- دار التوحيد ( هـ388)اخلطايب، محد بن حممد بيان إعجاز القرآن حتقيق ودراسة
يوسف بن عبد هللا العليوي. د

عبد القاهر بن عبد الرمحن اجلرجايندالئل اإلعجاز
( هـ471)

جدة- دار املدين  تعليق
حممود حممد شاكر

حملمد (دالئل اإلعجاز)اإجناز بوعد التعليق على : دالئل اإلعجاز، ويليه
الطاهر ابن عاشور

عبد القاهر بن عبد الرمحن اجلرجاين
( هـ471)

الرابط- دار األمان  دراسة وحتقيق وتعليق
إبراهيم بن أمحد الوايف. د

إعجاز القرآن الكرمي عند شيخ اإلسالم ابن تيمية مع املقارنة بكتاب
للباقالين (إعجاز القرآن)

-مكتبة دار املنهاج حممد بن عبد العزيز العواجي
الرايض

تقدمي
حكمت بن بشري بن ايسني. د

-كرسي القرآن الكرمي حسن بن عواد العويفإعجاز القرآن الكرمي عند ابن القيم
جامعة امللك سعود

 -((التحرير والتنوير))إعجاز القرآن الكرمي عند ابن عاشور يف تفسريه 
عرضا ودراسة

-كرسي القرآن الكرمي حممود بن علي البعداين
جامعة امللك سعود

شرح ملقدمة ابن عاشور يف إعجاز)األزهار املتناثرة على املقدمة العاشرة 
(القرآن

الرايض- دار التوحيد عبد احملسن بن عبد العزيز العسكر

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحن3/1معرتك األقران يف إعجاز القرآن 
( هـ911)ابن الكمال 

لبنان- دار الفكر  عناية
علي حممد البجاوي
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
حبوث قرآنية وفتاوى واستدراكات وقصص أنبياء وجهود علمية :املوضوع 
01:الفئة  تفـسـيـر

اهليئة العاملية لإلعجازعبد هللا بن عبد العزيز املصلحمنهج التدريس اجلامعي- اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة 
العلمي يف القرآن والسنة

الدمام- دار ابن اجلوزي مساعد بن سليمان الطياراإلعجاز العلمي إىل أين؟ مقاالت تقوميية لإلعجاز العلمي

مناذج من اإلشارات القرآنية إىل علوم- حقائق علمية يف القرآن الكرمي 
األرض

بريوت- دار املعرفة زغلول راغب النجار

الرايض- دار السالم ذاكر انيكهل هناك تضاد بني القرآن والعلوم العصرية

قصة موسى مع اخلضر عليهما السالم وما فيها من الدروس والفوائد
( فائدة297)والقواعد والعرب 

-دار سبيل املؤمنني حممد بن جربيل بن حسني
القاهرة

الدمام- دار ابن اجلوزي أمحد فريدتيسري املنان يف قصص القرآن

282)احلسني بن الفضل بن عمري األمثال الكامنة يف القرآن
(هـ

الرايض- مكتبة التوبة  حتقيق
علي بن حسني البواب. د

ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن(حيوي كتاب األمثال وزايدة من كتبه املتفرقة)اجلامع يف أمثال القرآن الكرمي 
( هـ751)أيوب 

القاهرة- مكتبة ابن تيمية  مجع/ترتيب/حتقيق
أبو أويس الكردي

-اجلامعة اإلسالمية عبد هللا بن عبد الرمحن اجلربوع3/1األمثال القرآنية القياسية املضروبة لإلميان ابهلل 
املدينة
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
حبوث قرآنية وفتاوى واستدراكات وقصص أنبياء وجهود علمية :املوضوع 
01:الفئة  تفـسـيـر

458)عبد هللا بن احلسني بن انقيا كتاب اجلمان يف تشبيهات القرآن
(هـ

حتقيق ومراجعة
حممود حسن الشيباين. د

الرايض- دار احلضارة  فائدة من تفسري ابن القيم1000أكثر من - تدبرات ابن القيم رمحه هللا  مجع
عبد الرمحن بن حممد السبهان

-صياغة معاصرة ألكثر من عشرة آالف هداية - هداايت القرآن الكرمي 
بصائر للسائرين وتذكرة للمتدبرين

الرايض- معامل التدبر جلنة من الباحثني

الرايض- دار احلضارة خالد بن عثمان السبتدراسة أتصيلية- اخلالصة يف تدبر القرآن الكرمي 

:مكرر يف)الكنز الثمني من تدبر العالمة حممد بن صاحل العثيمني 
(اإلميانيات

جمموعة آايت لإلعالم
الرايض– القرآين 

مجع وإعداد
انصر بن علي القطامي

الرايض- معامل التدبر (إميانيات: مكرر يف)ثالثون جملسا يف التدبر  إعداد
ــر)اللجنة العلمية يف مركز  (تدبُـّ

املدينة- دار اجلوهرة ( هـ1420)عطية حممد سامل 5/1آايت اهلداية واالستقامة يف كتاب هللا تعاىل 

جمد الدين ، حممد بن يعقوب الفريوز6/1بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز 
( هـ817)أابدي 

بريوت- املكتبة العلمية  حتقيق
حممد النجار وعبد العليم الطحاوي

فتح الرحيم امللك العالم يف علم العقائد والتوحيد واألخالق واألحكام
املستنبطة من القرآن

ابن سعدي، عبد الرمحن بن انصر
( هـ1376)

الدمام- دار ابن اجلوزي  عناية
عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر. د
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01:الفئة  تفـسـيـر

حممد بن علي الكرجي القصاب4/1نكت القرآن الدالة على البيان وأنواع العلوم واألحكام 
( هـ360)

اخلرب- دار ابن عفان  حتقيق
440

الرايض- دار احلضارة بدر بن انصر البدردراسات يف القرآن وتفسريه

-دار كنوز أشبيليا عطية بن نوري الفقيه(مجعا ودراسة)أسانيد نسخ التفسري واألسانيد املتكررة يف التفسري 
الرايض

مصر- مكتبة السنة حممد بن حممد أبو شهبةاإلسرائيليات واملوضوعات يف كتب التفسري

مركز تفسري للدراساتجلنة من الباحثنيمراجعات يف اإلسرائليات
الرايض- القرآنية 

مصر- دار الغدير حممد أمحد عيسى2/1موسوعة اإلسرائيليات واملوضوعات يف كتب التفسري 

اخلرب- دار ابن عفان عبد الرزاق حسني أمحد(اىل سورة االسراء)املكي واملدين يف القرآن الكرمي 

بريوت- دار املعرفة ( هـ1388)حممد فؤاد عبد الباقي املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي

دمشق- دار القلم إبراهيم بن حممد اجلرمي(علوم القرآن ، التفسري ، التجويد ، القراءات)معجم علوم القرآن 
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ابن القيم، حممد بن أيب بكر بنالتبيان يف أميان القرآن
( هـ751)أيوب 

مكة- دار عامل الفوائد  حتقيق
عبد هللا بن سامل البطاطي

املوصول لفظاً املفصول معىًن يف القرآن الكرمي ، من أول سورة يس إىل
آخر القرآن الكرمي

الدمام- دار ابن اجلوزي خلود شاكر العبديل تقدمي
مساعد بن سليمان الطيار. د

الرايض- دار الصميعي حنان بنت قاسم العنزياالحرتاس يف القرآن الكرمي تقدمي
صاحل بن حسني العايد. د

اإلشارة عند املفسرين واألصوليني والبالغيني- اإلشارات يف التفسري 
والنحاة

مؤسسة العلم والتأصيلخالد بن عثمان السبت

-كرسي القرآن الكرمي سلطان بن فهد الصطاميمجعا ودراسة - (هي أصل يف الباب)اآلايت اليت قال عنها املفسرون 
جامعة امللك سعود

الرايض- دار الصميعي عمر بن عبد هللا املقبلقراءة يف التاريخ واألثر- القواعد القرآنية 

الرايض- دار احلضارة عمر بن عبد هللا املقبل قاعدة قرآنية يف النفس واحلياة50- قواعد قرآنية 

عقيدة، تفسري،)القواعد احلسان من كالم شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية 
(حديث، أصول، فقه، لغة، عام

الرايض- دار العاصمة  مجع
حممد بن عبد العزيز املسند. د

داللة السياق القرآين على مسائل االعتقاد من خالل تقريرات شيخ
اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا

املدينة- الناشر املتميز أبصار اإلسالم بن وقار اإلسالم
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مركز إجالل للدراساتفيصل بن مجيل الغزاويمفهومها وأحكامها- احملاكاة يف قراءة القرآن الكرمي 
الرايض- واالستشارات 

-كرسي القرآن الكرمي (مكرر يف كتب املواعظ)مواعظ املفسرين 
جامعة امللك سعود

انتقاء/ترتيب
عمر بن عبد هللا املقبل. د

املؤلفعبد هللا بن عبد الرمحن الشثري(مكرر يف كتب اآلداب)املعاين واهلداايت - أمجع آية ملكارم األخالق 

كتب ومسائل: مكرر يف)دراسة موضوعية - اإلخالص يف القرآن الكرمي 
(متنوعة يف التوحيد

الرايض- دار التوحيد محد بن حممد الوهييب

الرايض- مدار الوطن أمحد بن أمحد الطويلحمتوايت سور القرآن الكرمي

ــ  ـــ -يف القرآن  ((قل))خطاب هللا جل جالله للنيب صلى هللا عليه وسلم ب
دراسة موضوعية

-كرسي القرآن الكرمي يوسف بن جاسر اجلاسر
جامعة امللك سعود

 موضوًعا من354مجعت يف تناوهلا ) 36/1موسوعة التفسري املوضوعي 
(املوضوعات القرآنية

مركز تفسري للدراساتجمموعة من الباحثني
الرايض- القرآنية 

الطائف- دار الطرفني عبد العزيز بن أمحد احلميدي(مكرر يف كتب الرد على النصارى)موقف كبار القساوسة من القرآن الكرمي 

املنعقدة يف جممع- ندوة طباعة القرآن الكرمي ونشره بني الواقع واملأمول 
(6/1) 1436امللك فهد ابملدينة املنورة يف صفر 

جممع امللك فهد لطباعة
املدينة- املصحف 
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حبوث قرآنية وفتاوى واستدراكات وقصص أنبياء وجهود علمية :املوضوع 
01:الفئة  تفـسـيـر

-ندوة ترمجة معاين القرآن الكرمي ، تقومي للماضي وختطيط للمستقبل 
(6/1) 1423املنعقدة يف جممع امللك فهد ابملدينة املنورة يف صفر 

جممع امللك فهد لطباعة
املدينة- املصحف 

دراسة- استدراكات السلف يف التفسري يف القرون الثالثة املفضلة األوىل 
جامع استدراكات السلف يف التفسري: نقدية مقارنة، ويليه

-دار أجيال التوحيد انيف بن سعيد الزهراين
جدة

الرايض- دار احلضارة بدر بن انصر البدرمنهج السلف يف العناية ابلقرآن الكرمي

مؤسسة العلم والتأصيلخالد بن عثمان السبتقاعدة اجلزاء من جنس العمل وتطبيقاهتا يف القرآن الكرمي

املؤلفحممد بن مجيل زينوالتحذير اجلديد من خمتصرات الصابوين يف التفسري

مكة- املكتبة األسدية يعقوب بن حممد اهلوساوياستدراكات اآللوسي على الفخر الرازي يف التفسري

-استدراكات ابن عطية يف احملرر الوجيز على الطربي يف جامع البيان 
2/1عرضا ودراسة 

-اجلامعة اإلسالمية شايع بن عبده األمسري
املدينة

مؤسسة الشيخ عبدالعزيزحممد بن سريع السريعجهود مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز يف تفسري القرآن الكرمي
ابن ابز اخلريية

تفسري القرآن)دليل األعمال والدراسات العلمية املتعلقة بتفسري ابن كثري 
(العظيم

مركز الدراسات واملعلومات القرآنية
مبعهد الشاطيب

معهد اإلمام الشاطيب
جدة- للقرآن وعلومه 
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01:الفئة  تفـسـيـر

دراسة)أمهيتها، فوائدها، آاثرها - األلوان الوارد ذكرها يف القرآن الكرمي 
(يف التفسري املوضوعي

الرايض- دار الصميعي لؤلؤ بنت صاحل العلي

الدمام- دار ابن اجلوزي إبراهيم بن صاحل احلميضينقد دعوى اإلعجاز العددي يف القرآن الكرمي

دمشق- دار ابن كثري حممد أخمزون3/1السنن االجتماعية يف القرآن الكرمي وعملها يف األمم والدول 
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01:الفئة  تفـسـيـر

على (( هـ543)البن العريب املالكي )تسهيل البيان برتتيب أحكام القرآن 
2/1األبواب الفقهية مع هتذيب مسائله وتقريبها 

مكة- دار طيبة اخلضراء حممود حممد الكبش

الزركشي، حممد بن عبد هللا بن هبادر4/1الربهان يف علوم القرآن 
( هـ794)الشافعي 

بريوت- دار املعرفة  حتقيق
إبراهيم الكردي/مجال الذهيب/يوسف املرعشلي

التسهيل لعلوم)علوم القرآن عند اإلمام ابن جزي الكليب وأثرها يف تفسريه 
(التنزيل

-كرسي القرآن الكرمي طارق بن أمحد الفارس
جامعة امللك سعود

الدمام- دار ابن اجلوزي مساعد بن سليمان الطيار( هـ741) (البن جزي)شرح مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل 

حممد: مؤلف الكتاب األصل) 2/1دراسة وتقومي - كتاب مناهل العرفان 
(( هـ1367)عبد الباقي الزرقاين 

اخلرب- دار ابن عفان خالد بن عثمان السبت

مكة- دار طيبة اخلضراء خالد بن عثمان السبت(مناهل العرفان يف علوم القرآن)هتذيب 

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحن7/1اإلتقان يف علوم القرآن 
( هـ911)ابن الكمال 

وزارة الشؤون اإلسالمية
السعودية- 

حتقيق
مركز الدراسات القرآنية

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحناإلتقان يف علوم القرآن
( هـ911)ابن الكمال 

مؤسسة الرسالة انشرون عناية
مصطفى شيخ مصطفى

غاية البيان يف ختريج: ، ومعه(اإلتقان يف علوم القرآن)ترتيب وهتذيب 
2/1أحاديث وآاثر وهتذيب وترتيب اإلتقان 

–دار املرياث النبوي حممد بن عمر ابزمول
اجلزائر
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علوم القرآن :املوضوع 

01:الفئة  تفـسـيـر

من الدراسات القرآنية (اإلتقان يف علوم القرآن)موارد السيوطي يف كتابه 
مجعا ودراسة- ومنهجه فيها 

الرايض- دار التدمرية عبد هللا بن عبد الرمحن الرومي

، جلالل الدين(إمتام الدراية لقراء النقاية)من كتاب  (علم التفسري)شرح 
السيوطي

–دار املرياث النبوي حممد بن عمر ابزمول
اجلزائر

حممد بن أمحد بن عقيل املكي5/1الزايدة واإلحسان يف علوم القرآن 
( هـ1150)

مركز تفسري للدراسات
الرايض- القرآنية 

حتقيق
جلنة من احملققني

-مكتبة أهل األثر محد بن إبراهيم العثمان2/1اجلامع يف علوم القرآن 
الكويت

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

-دار اإلمام البخاري 
قطر

مجع وحتقيق
حممد هشام. د/الشيخ عبيد اجلابري

الرايض- دار التدمرية علي بن سليمان العبيدالوجيز يف علوم القرآن العزيز

من (الكتاب)شرح وحتليل لقسم - علوم القرآن عند اإلمام الشاطيب 
املوافقات

مركز تفسري للدراساتمساعد بن سليمان الطيار
الرايض- القرآنية 

-كرسي القرآن الكرمي عمر بن عبد العزيز الدهيشيعلوم القرآن يف األحاديث النبوية
جامعة امللك سعود

الرايض- دار التدمرية بريك بن سعيد القرينعلوم القرآن عند الصحابة والتابعني تقدمي
عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي. د
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معهد اإلمام الشاطيبمساعد بن سليمان الطياراحملرر يف علوم القرآن
جدة- للقرآن وعلومه 

مركز الدراسات واملعلومات القرآنيةامليسر يف علوم القرآن
مبعهد الشاطيب

معهد اإلمام الشاطيب
جدة- للقرآن وعلومه 

راجعه
مساعد بن سليمان الطيار. د

الرايض- مكتبة التوبة فهد بن عبد الرمحن الروميدراسات يف علوم القرآن

الرايض- مكتبة املعارف ( هـ1420)مناع بن خليل القطان مباحث يف علوم القرآن

-املكتب اإلسالمي صابر حممد أبو سليمانروائع البيان يف علوم القرآن
بريوت

-دار البشائر اإلسالمية ( هـ1338)طاهر بن صاحل اجلزائري التبيان لبعض املباحث املتعلقة ابلقرآن على طريق اإلتقان
بريوت

عناية
عبد الفتاح بو غدة

الرايض- دار احلضارة يوسف بن عبد العزيز الشبلالدرر البهية على املنظومة الزمزمية يف علوم القرآن

املدينة- دار امليمنة ( هـ976)عبد العزيز الزمزمي املكي منظومة التفسري املشهورة مبنظومة الزمزمي تقريظ
مجاعة من مشيخة القراءات والتفسري

النظم)املنهل النمري شرح النظم احلبري يف علوم القرآن وأصول التفسري 
(للشارح

بريوت- دار ابن حزم سعود بن إبراهيم الشرمي
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املنظومة للشيخ عبد العزيز بن علي)رغبة التيسري يف شرح منظومة التفسري 
( نوعاً من أنواع علوم القرآن55وتتضمن  ( هـ976)املكي الزمزمي 

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد الكرمي بن عبد هللا اخلضري

الرايض- دار عامل الكتب صابر حممد أبو سليمانأضواء البيان يف اتريخ القرآن

الرايض- مكتبة التوبة فهد بن عبد الرمحن الروميخصائص القرآن الكرمي

الدمام- دار ابن اجلوزي مساعد بن سليمان الطيارمفهوم التفسري والتأويل واالستنباط والتدبر واملفسر

مركز الدراساتانيف بن سعيد الزهرايناملفهوم واملنهج- علم االستنباط من القرآن 
واملعلومات القرآنية مبعهد

معرفة الوجوه والنظائر يف القرآن الكرمي: االستنباط عند املفسرين، ويليه
(مكرر يف الدراسات النحوية والبالغية)

–دار املرياث النبوي حممد بن عمر ابزمول
اجلزائر

مشكل: مكرر يف كتب) (أسبابه، أنواعه، طرق دفعه)مشكل القرآن الكرمي 
(القرآن

الدمام- دار ابن اجلوزي عبد هللا بن محد املنصور

الرايض- مدار الوطن حممد بن عبد العزيز اخلضريي(رسالة ماجستري)اإلمجاع يف التـفسري 

الرايض- مكتبة الرشد أمحد قشريي سهيلدراسة أتصيلية- املفسر، شروطه، آدابه، مصادره 
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علوم القرآن :املوضوع 

01:الفئة  تفـسـيـر

الرايض- دار الصميعي علي بن جريد العنزياملقدم واملؤخر يف القرآن الكرمي

بريوت- دار ابن حزم عبد العزيز بن علي احلريبحتزيب القرآن

الرايض- دار التدمرية حممد بن عبد الرمحن الشايعمعجم مصطلحات علوم القرآن

حتقيق موقف الصحايب اجلليل عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه من اجلمع
العثماين

-كرسي القرآن الكرمي حممد بن عبد الرمحن الطاسان
جامعة امللك سعود

مركز الدراسات واملعلومات القرآنيةدليل مصنفات علوم القرآن املسندة املطبوعة
مبعهد الشاطيب

مركز الدراسات
واملعلومات القرآنية مبعهد

مكة- دار طيبة اخلضراء فواز بن منصر سامل الشاووشدراسة وصفية حتليلية- املسائل املشرتكة بني علوم القرآن وعلوم احلديث 

مركز تفسري للدراساتفهد بن مبارك الوهيباملسائل املشرتكة بني علوم القرآن وأصول الفقه وأثرها يف التفسري
الرايض- القرآنية 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مناهج مفسرين :املوضوع 

01:الفئة  تفـسـيـر

الدمام- دار ابن اجلوزي حممد بن محد العتييبدراسة أتصيلية تطبيقية- تفسري الصحايب للنص النبوي  تقدمي
أمحد معبد عبد الكرمي. د

دار وقف أصولخالد بن يوسف الواصلاترخيه وأعالمه ومصادره- تفسري السلف 
الشاطبية للنشر

قرأه وقدم له
مساعد بن سليمان الطيار. د

منهج أم املؤمنني السيدة عائشة رضي هللا عنها يف التفسري واجتهاداهتا
2/1الفقهية 

بريوت- دار اجليل حممد نور األمني نوري

السيد بن أمحد اإلمام اجلكين(اجلامع الصحيح)منهج اإلمام البخاري يف التفسري من خالل كتابه 
الشنقيطي

مكة- دار طيبة اخلضراء 

مركز تفسري للدراساتعدد من الباحثنياإلمام ابن جرير الطربي وتفسريه
الرايض- القرآنية 

دراسة- منهج اإلمام ابن جرير الطربي يف الرتجيح بني األقوال التفسريية 
2/1نظرية تطبيقية 

مركز تفسري للدراساتحسني بن علي احلريب
الرايض- القرآنية 

دراسة يف منهج ابن جرير الطربي يف االستدالل- االستدالل يف التفسري 
على املعاين يف النفسري

مركز تفسري للدراساتانيف بن سعيد الزهراين
الرايض- القرآنية 

اإلمام املفسر ابن مردويه ومنهجه يف تفسريه مقاران مع أشهر التفاسري
املأثورة

اسطنبول- دار اللباب حممد بن عبد هللا اخلضريي

القاهرة- دار وهبة حممد حسني الذهيب3/1التفسري واملفسرون 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مناهج مفسرين :املوضوع 

01:الفئة  تفـسـيـر

القاهرة- دار االعتصام حممد حسني الذهيباالجتاهات املنحرفة يف تفسري القرآن الكرمي

الرايض- مدار الوطن عادل بن علي الشدياالجتاهات املنحرفة يف التفسري يف العصر احلديث

-مكتبة اإلمام الذهيب حممد بن محد احلمود النجديالقول املختصر املبني يف مناهج املفسرين
الكويت

الدمام- دار ابن اجلوزي إبراهيم بن صاحل احلميضيمناهج املفسرين

الرايض- دار التدمرية علي بن سليمان العبيدمناهج املفسرين

الرايض- الرتاث الذهيب فاحل عبد هللا ارتيبانأضواء على كتب املفسرين وشراح احلديث القدماء واملعاصرين تقدمي
حممد بن محد احلمود النجدي. د

مكرر يف كتب) 4/1املفسرون بني التفسري واإلثبات يف آايت الصفات 
(العقيدة

بريوت- مؤسسة الرسالة حممد بن عبد الرمحن املغراوي

الرايض- مكتبة العبيكان حممد بن عبد الرمحن الشايعأسباب اختالف املفسرين

الرايض- دار أشبيليا سعود بن عبد هللا الفنيسان(رسالة دكتوراه)أسبابه وآاثره - اختالف املفسرين 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
مناهج مفسرين :املوضوع 

01:الفئة  تفـسـيـر

مركز تفسري للدراساتحممد صاحل حممد سليماناختالف السلف يف التفسري بني الـتـنظري والتطبيق
الرايض- القرآنية 

الرايض- مكتبة التوبة فهد بن عبد الرمحن الرومياجتاهات التفسري يف القرن الرابع عشر

بريوت- مؤسسة الرسالة فهد بن عبد الرمحن الرومي2/1منهج املدرسة العقلية احلديثة يف التفسري 

الرايض- مكتبة التوبة فهد بن عبد الرمحن الروميمنهج املدرسة األندلسية يف التفسري

الرايض- مكتبة التوبة فهد بن عبد الرمحن الروميقول الصحايب يف التفسري األندلسي حىت القرن السادس

-دار كنوز أشبيليا حسني بن علي احلريبأقوال املفسرين ، توجيهاهتا ومسالك التوفيق بينها
الرايض

-كرسي القرآن الكرمي حممد بن راشد الربكة(13اإلصدار )اجتاهاهتا ومناهجها - التفاسري املختصرة 
جامعة امللك سعود

-كرسي القرآن الكرمي علي بن حسان بن علي بن حسانعرض ودراسة- التفسري يف اليمن 
جامعة امللك سعود
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
جتويد :املوضوع 

01:الفئة  تفـسـيـر

منحة ذي اجلالل يف شرح حتفة األطفال يف جتويد القرآن ، للعالمة سليمان
( هـ1208كان حيا )اجلمروزي 

-دار أضواء السلف علي بن حممد الضباع
الرايض

عناية
أشرف بن عبد املقصود

زكراي بن حممد األنصاري الشافعيشرح املقدمة اجلزرية يف علم التجويد
( هـ926)اخلزرجي 

دمشق- دار املكتيب  حتقيق
نسيب نشاوي. د

عبد هللا بن عبد الرمحن أاببطنيرسالة يف جتويد القرآن
( هـ1282)

-كرسي القرآن الكرمي 
جامعة امللك سعود

حتقيق وتعليق
عبد هللا بن صاحل العبيد. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
قراءات :املوضوع 

01:الفئة  تفـسـيـر

-دار كنوز أشبيليا عبد العزيز بن سليمان املزيينمباحث يف علم القراءات
الرايض

عبد املنعم بن عبيد هللا بن غلبون2/1كتاب اإلرشاد يف القراءات عن األئمة السبعة 
( هـ389)املقري 

جائزة األمري سلطان
الدولية يف حفظ القرآن

دراسة وحتقيق
ابسم بن محدي السيد. د

ــكات القرآن قبل)عبد هللا بن أمحد املقرىء نُــ
( هـ395

-دار كنوز أشبيليا 
الرايض

حتقيق
عدد من الباحثات

طاهر بن عبد املنعم بن غلبون2/1التذكرة يف القراءات الثمان 
( هـ399)

-الزهراء لإلعالم العريب 
القاهرة

حتقيق
عبد الفتاح حبريي. د

القاسم بن فريه بن خلف الشاطيب(حرز األماين ووجه التهاين يف القراءات السبع)املعروف بــ  (الشاطبية)منت 
( هـ590)

-مكتبة دار اهلدى 
املدينة

ضبط وتصحيح ومراجعة
حممد متيم الزعيب

الآلىلء الفريدة يف شرح»، املسمى « الشاطبية»شرح الفاسي على 
3/1« القصيدة

الرايض- مكتبة الرشد ( هـ652)حممد بن احلسن الفاسي  حتقيق
عبد الرزاق بن علي بن إبراهيم موسى

جالل الدين السيوطي، عبدالرمحنشرح قصيدة اإلمام أيب القاسم الشاطيب
( هـ911)ابن الكمال 

الرايض- دار العاصمة  عناية
حممد العمر. عبد هللا الشثري ود. د

مكة- دار عامل الفوائد علي بن حممد الطباعشرح إحتاف الربية بتحريرات الشاطبية دراسة وحتقيق
عمر بن سامل بن حسن

-دار الصحابة للرتاث ( هـ833)حممد بن بن حممد اجلزري 2/1النشر يف القراءات العشر 
مصر

حتقيق
مجال الدين حممد شرف
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
قراءات :املوضوع 

01:الفئة  تفـسـيـر

مكة- دار عامل الفوائد ( هـ833)حممد بن بن حممد اجلزري منجد املقرئني ومرشد الطالبني عناية
علي بن حممد العمران. د

بريوت- دار ابن حزم ( هـ1117)أمحد بن حممد بن البنا 3/1خمتصر إحتاف فضالء البشر يف القراءات األربعة عشر  حتقيق واختصار
شعبان حممد إمساعيل. د

-كرسي القرآن الكرمي أمحد بن سعد املطرييعرضا ودراسة- كتاب السبعة يف القراءات البن جماهد 
جامعة امللك سعود

الرايض- دار عامل الكتب صابر حممد أبو سليمانالتيسري يف القراءات السبع املشهورة

حممد عبد هللا بن الشيخ حممداحلسبة بشرح منظومة إحتاف الُصحبة مبا خالف فيه حفصاً شعبة
الشنقيطي

معهد اإلمام الشاطيب
جدة- للقرآن وعلومه 

مسالكه، أسبابه، قواعده، آاثره،- االختالف يف وقوف القرآن الكرمي 
رموزه، مع دراسة تطبيقية للرموز يف سورة البقرة

-كرسي القرآن الكرمي عادل بن عبد الرمحن السنيد
جامعة امللك سعود

560)حممد بن طيفور السجاوندي علل الوقوف
(هـ

الرايض- مكتبة الرشد  حتقيق
حممد بن عبد هللا العبيدي. د

أبو بكر ، حممد بن القاسم بنإيضاح الوقف واالبتداء يف كتاب هللا عز وجل
( هـ328)األنباري 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
أمحد مهديل

-دار الكتب العلمية حممد بن عبد الكرمي األمشوينمنار اهلدى يف بيان الوقف واالبتداء
بريوت

حتقيق
شريف أبو العال العدوي
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