ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻹﺳﻼم اﻟﺼﺎﻲﻓ– ٣٤
ﺛﺒﺖ ﺑﻌﻮاﻲﻟ ﻛﺘﺐ اﺤﻛﻔﺴﺮﻴ وﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن اﻤﻟﺨﺘﻠﻔﺔ
www.saaid.net/kutob

ﺖ ﺑﻌﻮاﻟﻲ ﻛﺘﺐ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ
ﺛَـ ـﺒَـ ـ ٌ
وﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺗﺄ ﻒ
أ ﺳﻠﻴﻤﺎن ،ﻣﺎﺟﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺮ

ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﻤﺣ ٰـﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
اﺤﻟﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻤﻟﻦﻴ ،واﻟﻌﺎﻗﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻘﻦﻴ ،واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﺒﻟ أﺮﺷف اﻷﻧﺒﻴﺎء واﻤﻟﺮﺳﻠﻦﻴ ،ﻧﺒﻴﻨﺎ
ﺤﻣﻤﺪ وﺒﻟ آ وﺻﺤﺒﻪ أﻤﺟﻌﻦﻴ ،وﻣﻦ ﺗﺒﻌﻬﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎن إﻰﻟ ﻳﻮم ا ﻳﻦ ،أﻣﺎ ﺑﻌﺪ :

َّ
ﻓﻘﺪ ﻳﺮﺴ اﷲ – ﺑﻤﻨﻪ وﻓﻀﻠﻪ – اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺬا اﻟــــﺜــــﺒَـــﺖ ا ي ﻳﻀﻢ ﻋﻮاﻲﻟ ﻛﺘﺐ اﺤﻛﻔﺴﺮﻴ

وﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن اﻤﻟﺨﺘﻠﻔﺔ ،وذﻟﻚ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ ﻣﻲﻨ ﻲﻓ ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺮﺸﻲﻋ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻌﻠﻢ
ودور اﻟﻨﺮﺸ واﻤﻟﻜﺘﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻗﺪ ذﻛﺮت ﻣﻊ اﺳﻢ ﻞﻛ ﻛﺘﺎب اﺳﻢ اﻤﻟﺆﻟﻒ واﻤﻟﺤﻘﻖ ودار اﻟﻨﺮﺸ،
ﺤﻛﻴﺴﺮﻴ اﺤﻟﺼﻮل ﺒﻟ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ ﻣﺼﺪره ،ﻣﻊ اﻟﻮﺿﻊ ﻲﻓ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﺧﺘﻴﺎر أﻓﻀﻞ ﻃﺒﻌﺎت اﻟﻜﺘﺎب
إﺧﺮاﺟﺎ وﻣﻀﻤﻮﻧﺎ ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎء اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻲﻓ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺒﻟ ﻛﺘﺎب اﷲ وﺳﻨﺔ رﺳﻮ ﺻﻰﻠ
اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﻠﻒ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻲﻓ اﻟﻌﻘﻴﺪة واﻟﻌﺒﺎدة واﻟﺴﻠﻮك.
وﺑﻌﺪ :ﻓﻬﺬا ﺟﻬﺪ اﻤﻟﻘﻞ ،ﻓﻤﺎ ﺎﻛن ﻣﻦ ﺻﻮاب ﻓﺒﺘﻮﻓﻴﻖ اﷲ وﺣﺪه ﻻ ﺮﺷﻳﻚ  ،وﻣﺎ ﺎﻛن ﻣﻦ ﺧﻄﺄ
ﻓﺒﻘﺼﻮري وﺗﻘﺼﺮﻴي ،ﻓﻤﻦ ﺎﻛن ﻋﻨﺪه إﺿﺎﻓﺔ أو ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻓﻼ ﻳﺒﺨﻞ ﻋﻲﻠ ﺑﻨﺼﺤﻪ ،ﻓﺎ ﻳﻦ
اﺠﺼﻴﺤﺔ ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻲﻓ اﺤﻟﺪﻳﺚ.

َّ
وﻟﻠﻌﻠﻢ؛ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺤﺗﺪﻳﺚ اﻤﻟﻌﻠﻮﻣﺎت اﻤﻟﺤﺘﻮاة ﻲﻓ ﻫﺬا اﻟـﺜــﺒﺖ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ،ﻓﻌﻰﻠ ﻣﻦ أراد أن
َّ
ﺤﻳﺼﻞ ﺒﻟ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﺤﻟﺪﻳﺜﺔ أن ﻳﺮﺟﻊ إﻰﻟ ﻣﻮﻗﻊ اﻟـﺜــﺒﺖ ﻲﻓ ﺻﻔﺤﻲﺘ اﺨﻟﺎﺻﺔ
www.saaid.net/kutob

واﷲ ﺣﺴﻲﺒ وﻋﻠﻴﻪ اﺤﻛﺎﻠﻜن ،وﻻ ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮة إﻻ ﺑﺎﷲ ،وﺻﻰﻠ اﷲ ﺒﻟ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﺤﻣﻤﺪ ،وﺒﻟ آ
وﺻﺤﺒﻪ وﺳﻠﻢ وﻣﻦ ﺗﺒﻌﻬﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎن،،،
وﻛﺘﺐ:
أﺑﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎن  /ﻣﺎﺟﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺮ  ٢١ ،ﺷﻌﺒﺎن ،ﺨم  ١٤٣٨ﻫﺠﺮي.
اﻤﻟﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ﻫﺎﺗﻒ ٠٠٩٦٦-٥٠٥٩٠٦٧٦١
majed.alrassi@gmail.com

١

الدليل إلى مراجع أهل السنة والجماعة في العقيدة والشريعة والسلوك
الفئة :
الموضوع :

01
أصوؿ تفػسػيػر

اسم الكتاب

تفػسػيػر
المؤلف

مقدمة في أصوؿ التفسير (وتقع في مجموع الفتاوى  )375 - 329/13ابن تيمية ،أحمد بن عبد الحليم
( 728ىػ)

نوع الدراسة

الناشر

تحقيق
محمد صبحي بن حسن حبلؽ

مكتبة المعارؼ -

إعداد
د .عبد اهلل بن محمد الطيار

مدار الوطن  -الرياض

الرياض

شرح «مقدمة التفسير» البن تيمية

محمد بن صالح بن عثيمين

شرح «مقدمة التفسير» البن تيمية

ابن قاسم  ،عبد الرحمن بن محمد

دار القاسم  -الرياض

شرح «مقدمة التفسير» لعبد الرحمن بن قاسم

سعد بن ناصر الشثري

دار أشبيليا  -الرياض

شرح «مقدمة في أصوؿ التفػسير» البن تيمية

مساعد بن سليماف الطيار

دار ابن الجوزي  -الدماـ

شرح «مقدمة التفسير» البن تيمية

صالح بن عبد العزيز آؿ الشيخ

مكتبة دار المنهاج -

قواعد التفسير  -جمعا ودراسة 2/1

خالد بن عثماف السبت

دار ابن عفاف  -الخبر

التحرير في أصوؿ التفسير

مساعد بن سليماف الطيار

( 1421ىػ)

( 1392ىػ)

الرياض

راجعو
لجنة من المتخصصين

مركز الدراسات بمعهد
الشاطبي  -جدة

صفحة  1من 49

الفئة :
الموضوع :

تفـسـيـر

01
أصول تفـسـيـر

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

القواعد الحساف لتفسير القرآف

عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي

تحقيق
د .خالد بن عثماف السبت

دار ابن الجوزي  -الدماـ

التعليق على القواعد الحساف المتعلقة بتفسير القرآف

محمد بن صالح بن عثيمين

دار ابن الجوزي  -الدماـ

أصوؿ في التفسير

محمد بن صالح بن عثيمين

دار ابن القيم  -الدماـ

التحبير لقواعد التفسير

حمد بن إبراىيم العثماف

دار الفرقاف  -مصر

بحوث في أصوؿ التفسير ومناىجو

فهد بن عبد الرحمن الرومي

مكتبة التوبة  -الرياض

مفاتيح التفسير  -معجم شامل لما يهم المفسر معرفتو من أصوؿ

أحمد بن سعد الخطيب

دار التدمرية  -الرياض

تفسير القرآف بالقرآف  -تأصيل وتقويم

محسن بن حامد المطيري

دار التدمرية  -الرياض

التفسير النبوي  -مقدمة تأصيلية مع دراسة حديثية ألحاديث التفسير

خالد بن عبد العزيز الباكري

دار كنوز أشبيليا -

الترجيح بالسنة عند المفسرين  -جمعا ودراسة 2/1

ناصر بن محمد الصائغ

دار التدمرية  -الرياض

التفسير وقواعده ومصطلحاتو ومهماتو 2/1

النبوي الصريح 2/1

( 1376ىػ)

( 1421ىػ)
( 1421ىػ)

الرياض

صفحة  2من 49

الفئة :
الموضوع :

تفـسـيـر

01
أصول تفـسـيـر

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

قواعد الترجيح عند المفسرين 2/1

حسين بن علي الحربي

تقديم
مناع بن خليل القطاف

دار القاسم  -الرياض

تنازع قواعد الترجيح عند المفسرين

عبد اهلل بن عبد الرحمن الرومي

قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تفسيره (التحرير

عبير بنت عبد اهلل النعيم

دراسات في قواعد الترجيح المتعلقة بالنص القرآني في ضوء ترجيحات

عبد اهلل بن عبد الرحمن الرومي

دار التدمرية  -الرياض

األقواؿ الشاذة في التفسير  ،نشأتها وأسبابها وآثارىا (رسالة دكتوراة)

عبد الرحمن بن صالح الدىش

مجلة الحكمة  -لندف

نقد الصحابة والتابعين للتفسير (دراسة نظرية تطبيقية)

عبد السبلـ بن صالح الجار اهلل

دار التدمرية  -الرياض

القراءات وأثرىا في التفسير واألحكاـ 2/1

محمد بن عمر بازموؿ

دار الميراث النبوي –

شرح مقدمة تفسير الطبري

مساعد بن سليماف الطيار

مركز تفسير للدراسات

والتنوير) 2/1

الرازي – دراسة نظرية تطبيقية 1/2

تعليقات سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز على مقدمة تفسير ابن كثير
وتفسير سورة الفاتحة

دار التدمرية  -الرياض
تقديم
د .فهد بن عبد الرحمن الرومي

دار التدمرية  -الرياض

الجزائر

القرآنية  -الرياض

مدار الوطن  -الرياض
إعداد
اللجنة العلمية بمؤسسة الشيخ ابن باز الخيرية
صفحة  3من 49

الفئة :
الموضوع :

تفـسـيـر

01

كتب التفسير بالمأثور (مرتبة على تاريخ وفاة المؤلف)
نوع الدراسة

الناشر

جمع وتحقيق
د .حميد لحمر

دار المعرفة  -الدار

تحقيق/تعليق
ميكلوش موراني ومحمد المحمادي

جمعية دار البر  -دبي

تحقيق/دراسة/جمع
أحمد مصطفى الفراف

دار التدمرية  -الرياض

تفسير القرآف 2/1

عبد الرزاؽ بن ىماـ الصنعاني

تحقيق
د .مصطفى مسلم محمد

مكتبة الرشد  -الرياض

تفسير عبد الرزاؽ 3/1

عبد الرزاؽ بن ىماـ الصنعاني

تحقيق/دراسة
د .محمود محمد عبده

دار الكتب العلمية -

جمع ودراسة
د .غزيل بنت دحيم الدوسري

دار الصميعي  -الرياض

تحقيق
لجنة من المحققين

دار األلوكة  -الرياض

تفسير ابن سعد (مجموع من طبقات ابن سعد  ،محمد بن سعد بن منيع

جمع
علي بن أحمد الرازحي

مكتبة عباد الرحمن -

مرويات اإلماـ أحمد بن حنبل ( 241ىػ) في التفسير 4/1

جمع
د .حكمت بن بشير بن ياسين

دار المؤيد  -الرياض

اسم الكتاب

المؤلف

تفسير اإلماـ مالك بن أنس ( 179ىػ)

الجامع ( -التفسير ،علوـ القرآف ،الدعاء ،األنساب ،الصمت ،الخاتم)

3/1

ابن وىب ،عبد اهلل بن وىب
المصري ( 197ىػ)

تفسير اإلماـ الشافعي ( 204ىػ) 3/1

( 211ىػ)
( 211ىػ)

تفسير اإلماـ أبي عبيد القاسم بن سبلـ ( 224ىػ)  -جمعا ودراسة 2/1
تفسير سعيد بن منصور (يقع ضمن (سنن سعيد بن منصور )8-6

(ويضم تفسير السور من سورة إبراىيم إلى آخر القرآف)
الزىري ( 235ىػ))

سعيد بن منصور ( 227ىػ)

البيضاء

بيروت

مصر

صفحة  4من 49

الفئة :
الموضوع :

تفـسـيـر

01

كتب التفسير بالمأثور (مرتبة على تاريخ وفاة المؤلف)

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

قطعة من تفسير عبد بن حميد

عبد بن حميد َّ
الكشى ( 249ىػ)

عناية
مخلف بػنػيو العرؼ

دار ابن حزـ  -بيروت

جامع البياف في تأويل القرآف 26/1

ابن جرير ،محمد بن جرير الطبري

تحقيق
د .عبد اهلل بن عبد المحسن التركي

دار ىجر  -مصر

كتاب تفسير القرآف ( 2/1قطعة منو)

ابن المنذر ،محمد بن إبراىيم

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

دار المآثر  -المدينة

تفسير القرآف العظيم مسندا عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم

ابن أبي حاتم ،عبد الرحمن بن أبي

تحقيق
أسعد محمد الطيب

مكتبة نزار مصطفى الباز

التفسير الكبير  ،تفسير القرآف العظيم 6/1

الطبراني  ،سليماف بن أحمد

تحقيق
ىشاـ البدراني

دار الكتاب الثقافي -

تفسير القرآف العزيز 5/1

ابن أبي زمنين ،محمد بن عبد اهلل

تحقيق
حسين بن عكاشة ومحمد الكنػز

مكتبة الفاروؽ الحديثة

الكشف والبياف عن تفسير القرآف  ،المعرؼ بتفسير الثعلبي 33/1

الثعلبي  ،أحمد بن محمد

تحقيق
مجموعة من الباحثين

دار التفسير  -جدة

والصحابة والتابعين 14/1

( 310ىػ)

النيسابوري ( 318ىػ)

حاتم الرازي ( 327ىػ)
( 360ىػ)
( 399ىػ)

النيسابوري ( 427ىػ)

موسوعة مدرسة مكة ( 8/1نقوؿ تحوي تفسير سعيد بن جبير  -ابن

 مكةاألردف

 -مصر

دار السبلـ  -القاىرة

عباس  -مجاىد  -طاووس بن كيساف  -عكرمة  -عطاء بن أبي رباح)

جامع التفسير من كتب األحاديث (الكتب الستة ومسند أحمد) 4/1

النبوية

إشراؼ
خالد بن عبد القادر آؿ عقدة

دار طيبة  -الرياض

صفحة  5من 49

الفئة :
الموضوع :

تفـسـيـر

01

كتب التفسير بالمأثور (مرتبة على تاريخ وفاة المؤلف)

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

الدر المنثور من التفسير بالمأثور 17/1

جبلؿ الدين السيوطي ،عبدالرحمن

أشرؼ على تحقيقو
د .عبد اهلل بن عبد المحسن التركي

دار ىجر  -مصر

بن الكماؿ ( 911ىػ)

التفسير الصحيح  -موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور  4/1حكمت بن بشير بن ياسين
موسوعة التفسير بالمأثور  - 24/1أكبر جامع لتفسير النبي (صلى اهلل

عليو وسلم) والصحابة والتابعين وتابعيهم ،معزوا إلى مصادره األصلية

مركز الدراسات والمعلومات

القرآنية بمعهد الشاطبي  -جدة

دار المآثر  -المدينة
النبوية

إشراؼ
د .مساعد بن سليماف الطيار

دار ابن حزـ  -بيروت

صفحة  6من 49

الفئة :
الموضوع :

تفـسـيـر

01

كتب متأخرين في التفسير قبل المائة العاشرة (مرتبة غالبا على تاريخ وفاة المؤلف)

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

تفسير الراغب األصفهاني

الراغب األصفهاني  ،الحسين بن

تحقيق
د .عادؿ بن علي الشدي

مدار الوطن  -الرياض

النكت في القرآف (نكت المعاني على آيات المثاني) 2/1

علي بن فضاؿ المجاشعي (479

تحقيق/دراسة
إبراىيم الحاج علي

مكتبة الرشد  -الرياض

تفسير البغوي المسمى "معالم التػنػزيل" 8/1

الحسين بن مسعود البغوي (516

دار طيبة  -الرياض
تحقيق
محمد النمر  /عثماف ضميرية /سليماف الحرش

زاد المسير في علم التفسير

ابن الجوزي  ،عبد الرحمن بن علي

محمد بن المفضل ( 425ىػ)

ىػ)
ىػ)

المكتب اإلسبلمي -
بيروت

البغدادي ( 597ىػ)

رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز

عز الدين عبد الرزاؽ الرسعني

تحقيق
د .محمد بن صالح البراؾ

دار ابن الجوزي  -الدماـ

الجامع ألحكاـ القرآف (تفسير القرطبي) 15/1

القرطبي  ،محمد بن أحمد (671

تحقيق
عبد الرزاؽ المهدي

مكتبة الرشد  -الرياض

الجامع ألحكاـ القرآف (تفسير القرطبي)

القرطبي  ،محمد بن أحمد (671

إشراؼ
د .عبد اهلل بن عبد المحسن التركي

وزارة األوقاؼ والشؤوف

تفسير شيخ االسبلـ ابن تيمية ()7/1

جمع وتعليق
إياد بن عبد اللطيف القيسي

دار ابن الجوزي  -الدماـ

اختيارات ابن تيمية وترجيحاتو في التفسير من أوؿ سورة المائدة إلى

دراسة/جمع
محمد بن عبد العزيز المسند

دار التدمرية  -الرياض

آخر سورة اإلسراء ( 2/1جمعا ودراسة)

الحنبلي ( 661ىػ)

ىػ)
ىػ)

اإلسبلمية  -قطر

صفحة  7من 49

الفئة :
الموضوع :

تفـسـيـر

01

كتب متأخرين في التفسير قبل المائة العاشرة (مرتبة غالبا على تاريخ وفاة المؤلف)
نوع الدراسة

الناشر

اختيارات ابن تيمية وترجيحاتو في التفسير من أوؿ سورة األنفاؿ إلى

إعداد
د .محمد بن عبد العزيز المسند

دار التدمرية  -الرياض

بدائع التفسير (مجموع كبلـ ابن القيم في التفسير) 3/1

جمع
يسري السيد محمد

دار ابن الجوزي  -الدماـ

اسم الكتاب

المؤلف

آخر سورة اإلسراء  -جمعا ودراسة 2/1

اختيارات ابن القيم وترجيحاتو في التفسير من أوؿ القرآف الكريم إلى

محمد بن عبد اهلل بن جابر

تفسير القرآف العظيم (المعروؼ بتفسير ابن كثير) 7/1

ابن كثير  ،إسماعيل بن عمر

تفسير القرآف العظيم ( 4/1محلى بأحكاـ الشيخ محمد ناصر الدين

ابن كثير  ،إسماعيل بن عمر

تفسير القرآف العظيم 8/1

ابن كثير  ،إسماعيل بن عمر

تفسير ما لم يفسره ابن كثير

محمد خير رمضاف يوسف

دار البشائر اإلسبلمية -

حسن التحرير في تهذيب تفسير ابن كػثير 4/1

محمد بن حمد الحمود النجدي

غراس  -الكويت

آخر سورة اإلسراء 2/1

األلباني على األحاديث)

المصباح المنير مختصر تفسير ابن كثير

كرسي القرآف الكريم -

القحطاني

( 774ىػ)

جامعة الملك سعود

دار ابن الجوزي  -الدماـ
تحقيق
أبو إسحاؽ الحويني/د .حكمت بشير ياسين
دار الصديق  -الجبيل

( 774ىػ)
( 774ىػ)

تحقيق وتعليق وتخريج
شعيب األرناؤوط ومحمد الخن

مؤسسة الرسالة  -بيروت

بيروت

اختصار
مكتب التحقيق بالدار

دار السبلـ  -الرياض

صفحة  8من 49

الفئة :
الموضوع :

تفـسـيـر

01

كتب متأخرين في التفسير قبل المائة العاشرة (مرتبة غالبا على تاريخ وفاة المؤلف)

اسم الكتاب

المؤلف

فتح الكريم لمختصر تفسير القرآف العظيم لئلماـ ابن كثير

حكمت بن بشير بن ياسين

عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير (مختصر تفسير القرآف العظيم)  3/1أحمد بن محمد شاكر ( 1377ىػ)

نوع الدراسة

الناشر
دار ابن الجوزي  -الدماـ

إعداد
أنور الباز

دار الوفاء  -مصر

مختصر تفسير ابن كثير  -عبارة عن نص تعليقات ابن كثير على اآليات

علي بن مصطفى مخلوؼ

مؤسسة الجريسي -

الروض النضير  -فوائد من تفسير اإلماـ ابن كثير ( 2/1مكرر في ملح

غزاي بن حمداف الوىبي

مكتبة اإلماـ الذىبي -

التحبير لؤلوىاـ والتنبيهات الواردة في تفسير الحافظ ابن كثير

ىاني الحاج

مكتبة األديب  -الرياض

العلم)

الرياض

الكويت

تفسير اإلماـ الذىبي ( 748ىػ) 2/1

جمع
د .سعود بن عبد اهلل الفنيساف

مكتبة العبيكاف -

تفسير ابن رجب الحنبلي 2/1

جمع/تعليق
طارؽ بن عوض اهلل

دار العاصمة  -الرياض

التسهيل لعلوـ التنزيل ،ومعو تقريرات للشيخ عبد الرحمن بن ناصر

ابن جزي ،محمد بن أحمد الكلبي

تحقيق
علي بن حمد الصالحي

دار طيبة الخضراء -

تفسير الجبللين

جبلؿ الدين السيوطي ( 911ىػ)

تعليق
صفي الرحمن المباركفوري

دار السبلـ  -الرياض

البراؾ على المواضع المشكلة في العقيدة والسلوؾ 4/1

األندلسي ( 741ىػ)

وجبلؿ الدين المحلي ( 864ىػ)

الرياض

مكة

صفحة  9من 49

الفئة :
الموضوع :

تفـسـيـر

01

كتب متأخرين في التفسير قبل المائة العاشرة (مرتبة غالبا على تاريخ وفاة المؤلف)

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

تفسير الجبللين  -من سورة غافر إلى الناس

جبلؿ الدين السيوطي ( 911ىػ)

تعليق
الشيخ عبد الرزاؽ عفيفي

مدار الوطن  -الرياض

أنوار الهبللين في التعقبات على الجبللين

محمد بن عبد الرحمن الخميس

تنبيهات مهمة على (قرة العينين) و (تفسير الجبللين)

محمد بن جميل زينو

فتح الرحمػٰن في تفسير القرآف 7/1

مجير الدين العليمي  ،عبد الرحمن

وجبلؿ الدين المحلي ( 864ىػ)

بن محمد المقدسي ( 928ىػ)

دار الصميعي  -الرياض

تحقيق وتخريج
نور الدين طالب

دار النوادر  -دمشق

صفحة  10من 49

الفئة :
الموضوع :

تفـسـيـر

01

كتب متأخرين في التفسير بعد المائة العاشرة (مرتبة على تاريخ وفاة المؤلف)

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير 5/1

الشوكاني  ،محمد بن علي

تحقيق
سيد بن إبراىيم

دار الحديث  -القاىرة

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير 5/1

الشوكاني  ،محمد بن علي

تحقيق
د .عبد الرحمن عميرة

دار الوفاء  -مصر

عذب الغدير في بياف التأويبلت في كتاب فتح القدير

محمد بن عبد الرحمن الخميس

دار ابن الجوزي  -الدماـ

زبدة التفسير من فتح القدير

محمد بن سليماف األشقر

دار الهجرة  -الثقبة

( 1250ىػ)

( 1250ىػ)

روح المعاني في تفسير القرآف العظيم والسبع المثاني 30/1

محمود بن عبد اهلل اآللوسي

تحقيق
440

مؤسسة الرسالة  -بيروت

مجالس بن باديس  ،أو :مجالس التذكير من كبلـ الحكيم الخبير 2/1

عبد الحميد بن باديس القسنطيني

عناية وتخريج
أبو عبد الرحمن ،محمود الجزائري

دار ابن حزـ  -الرياض

توفيق الرحمن في دروس القرآف ( 4/1ويقع ضمن السلسلة السلفية

فيصل بن عبد العزيز آؿ مبارؾ

عناية
د .محمد بن صالح البراؾ

دار العاصمة  -الرياض

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كبلـ المناف 4/1

عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي

دار ابن الجوزي  -الدماـ

تيسير اللطيف المناف في خبلصة تفسير القرآف

عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي

مكتبة الرشد  -الرياض

للرسائل والكتب النجدية)

البغدادي ( 1270ىػ)

الجزائري ( 1358ىػ)

( 1376ىػ)
( 1376ىػ)

( 1376ىػ)

صفحة  11من 49

الفئة :
الموضوع :

تفـسـيـر

01

كتب متأخرين في التفسير بعد المائة العاشرة (مرتبة على تاريخ وفاة المؤلف)

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

المواىب الربانية من اآليات القرآنية

عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي

عناية
سمير الماضي

رمادي للنشر  -الدماـ

فوائد مستنبطة من قصة يوسف

عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي

تحقيق
عبد العزيز السيد

دار القاسم  -الرياض

الدالئل القرآنية في أف العلوـ واألعماؿ النافعة العصرية داخلة في الدين

عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي

أضواء البياف في تفسير القرآف بالقرآف

محمد األمين بن محمد المختار

اإلسبلمي

( 1376ىػ)

( 1376ىػ)

دار ابن الجوزي  -الدماـ

( 1376ىػ)

الشنقيطي ( 1393ىػ)

العذب الػنػمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 4/1

إشراؼ
د .بكر بن عبد اهلل أبو زيد

دار عالم الفوائد  -مكة

إعداد
د .خالد بن عثماف السبت

دار عالم الفوائد  -مكة

تفسير القرآف الكريم

محمد بن صالح بن عثيمين

دار ابن الجوزي  -الدماـ

المعاني الحساف في تفسير القرآف ( 4/1من أوؿ القرآف إلى سورة النور)

عمر بن سليماف األشقر (1433

دار النفائس  -األردف

تهذيب التفسير وتجريد التأويل مما ألحق بو من األباطيل ورديء

عبد القادر بن شيبة الحمد

مكتبة المعارؼ -

التدبر والبياف في تفسير القرآف بصحيح السنن 40/1

محمد بن عبد الرحمن المغراوي

النببلء للكتاب  -مراكش

األقاويل 5/1

( 1421ىػ)
ىػ)

الرياض

صفحة  12من 49

الفئة :
الموضوع :

تفـسـيـر

01

كتب متأخرين في التفسير بعد المائة العاشرة (مرتبة على تاريخ وفاة المؤلف)
نوع الدراسة

الناشر

اسم الكتاب

المؤلف

التفسير المحرر للقرآف الكريم

القسم العلمي بمؤسسة الدرر السنية مراجعة
د .خالد بن عثماف السبت

الدرر السنية  -الظهراف

أيسر التفاسير لكبلـ العلي القدير

أبو بكر بن جابر الجزائري

مكتبة العلوـ والحكم -

نظرات في كتاب( :أيسر التفاسير لكبلـ العلي الكبير) للشيخ أبي بكر

عبد العزيز بن عبد اهلل الرومي

مكتبة التوبة  -الرياض

جابر الجزائري

( 1421ىػ)

المدينة

صفحة  13من 49

الفئة :
الموضوع :

تفـسـيـر

01
أجزاء في التفسير

نوع الدراسة

الناشر

اسم الكتاب

المؤلف

تفسير آية الكرسي

محمد بن صالح بن عثيمين

دار ابن الجوزي  -الدماـ

فضل آية الكرسي وتفسيرىا

فضل إلهي ظهير

مؤسسة الجريسي -

الفتح القدسي في آية الكرسي

برىاف الدين  ،إبراىيم بن عمر

آية الكرسي وبراىين التوحيد

عبد الرزاؽ بن عبد المحسن البدر

( 1421ىػ)

البقاعي ( 885ىػ)

تفسير سورة الفاتحة لشيخ اإلسبلـ اإلماـ ابن قيم الجوزية ( 751ىػ)

الرياض

تحقيق
د .سعود بن عبد اهلل الفنيساف

مكتبة الرشد  -الرياض
دار الفضيلة  -الجزائر

جمع
يوسف عمر مبيض

مكتبة دار المنهاج
القويم  -دمشق

من ىدايات سورة الفاتحة

عبد الرزاؽ بن عبد المحسن البدر

كرسي القرآف الكريم -

الجامع في تفسير سورة الفاتحة

صالح بن عبد العزيز آؿ الشيخ

دار التوحيد  -الرياض

أعظم ما نزؿ من القرآف (سورة الفاتحة)

أحمد بن أحمد الطويل

مدار الوطن  -الرياض

تعليقات سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز على مقدمة تفسير ابن كثير
وتفسير سورة الفاتحة (تقدـ في كتب أصوؿ التفسير)

جامعة الملك سعود

مدار الوطن  -الرياض

صفحة  14من 49

الفئة :
الموضوع :

تفـسـيـر

01
أجزاء في التفسير

اسم الكتاب

المؤلف

تفسير سورة الفاتحة (تفسيرىا  -فضائلها  -مقاصدىا  -موضوعاتها -
فوائدىا  -ببلغة آياتها  -مسائلها الفقهية)

نوع الدراسة

الناشر

إعداد
القسم العلمي بمؤسسة الدرر السنية

الدرر السنية  -الظهراف

تفسير سورة الفاتحة من كتب أئمة تفسير القرآف الكريم

سعيد بن علي بن وىف القحطاني

القوؿ المعتمد في تفسير قل ىو اهلل أحد

يوسف بن عبد اهلل األرميوني

تفسير سورة الفلق

محمد بن عبد الوىاب ( 1206ىػ) تحقيق
د .فهد بن عبد الرحمن الرومي

الشافعي ( 958ىػ)

مؤسسة الجريسي

للتوزيع  -الرياض

عناية
محمد خير رمضاف يوسف

مكتبة الرشد  -الرياض

تفسير سورة النصر

ابن رجب الحنبلي  ،عبد الرحمن

تفسير جزء عم وأحكامو وفوائده (فسر اآلي :د .عبد المحسن بن عبد

عبد الرحمن بن ناصر البراؾ

دار التوحيد  -الرياض

العقدي لجزء عم
التفسير َ

أحمد بن عبد الرحمن القاضي

دار ابن الجوزي  -الدماـ

العزيز العسكر)

بن أحمد ( 795ىػ)

تحقيق
محمد بن ناصر العجمي

دار ابن حزـ  -بيروت

دار الصميعي  -الرياض

تفسير جزء تبارؾ وفوائده وأحكامو

عبد الرحمن بن ناصر البراؾ

عناية
د .عبد المحسن العسكر

دار المنهاج  -الرياض

تفسير المفصل من سورة ؽ إلى سورة الحديد

صالح بن عبد العزيز آؿ الشيخ

تحقيق
عادؿ بن محمد مرسي رفاعي

مكتبة دار الحجاز -
مصر

صفحة  15من 49

الفئة :
الموضوع :

تفـسـيـر

01
أجزاء في التفسير

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

كشف النقاب عن معالم سورة األحزاب (ومقارنتها بكائنة المسلمين مع

ابن تيمية ،أحمد بن عبد الحليم

تحقيق
علي بن حسن الحلبي

دار الصميعي  -الرياض

تفسير سورة النور (وىو في مجموع الفتاوى )427 - 280/15

ابن تيمية ،أحمد بن عبد الحليم

تفسير ابن األمير الصنعاني المسمى (مفاتح الرضواف في تفسير الذكر

الصنعاني  ،محمد بن إسماعيل

كتاب التفسير (ويقع ضمن مجموع مؤلفاتو)

محمد بن عبد الوىاب ( 1206ىػ)

جامعة اإلماـ محمد بن

مرويات أـ المؤمنين عائشة في التفسير ( 200حديث)

سعود بن عبد اهلل الفنيساف

مكتبة التوبة  -الرياض

تفسير قولو تعالى ( :يا نساء النبي) اآلية

محمد بن صالح بن عثيمين

دار العاصمة  -الرياض

أخذ الميثاؽ في قولو تعالى "وإذ أخذ ربك من بني آدـ من ظهورىم

عبد العزيز العثيم

مكتبة أضواء السلف -

التتار في القرف الثامن)

باآلثار والقرآف) 2/1

ذريتهم"

( 728ىػ)

دار الكتب العلمية -

( 728ىػ)

( 1182ىػ)

بيروت

تحقيق
ىدى بنت محمد القباطي

مركز الكلمة الطيبة -
اليمن

سعود  -الرياض

( 1421ىػ)

الرياض

مجالس في تفسير قولو تعالى (لقد من اهلل على المؤمنين)...اآلية

ابن ناصر الدين الدمشقي  ،محمد

تحقيق
محمد عوامة

دار القبلة للثقافة

وبل الغمامة في تفسير (وجاعل الذين اتبعوؾ فوؽ الذين كفروا الى يوـ

الشوكاني  ،محمد بن علي

تحقيق
محمد صبحي بن حسن حبلؽ

مكتبة دار البياف الحديثة

القيامة)

بن عبد اهلل القيسي ( 842ىػ)

( 1250ىػ)

االسبلمية  -جدة

 -الطائف

صفحة  16من 49

الفئة :
الموضوع :

تفـسـيـر

01
أجزاء في التفسير

اسم الكتاب

المؤلف

تفسير آية (واعبدوا اهلل وال تشركوا بو شيئا)

أحمد بن يحيى النجمي (1430

تفسير قولو تعالى (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارىم) مكرر في اآلداب

ابن تيمية ،أحمد بن عبد الحليم

من كل سورة فائدة

عبد المالك بن أحمد الرمضاني

المسائل واألجوبة في الحديث والتفسير (مكرر في الحديث)

ابن قتيبة  ،عبد اهلل بن مسلم

السؤاؿ والجواب في آيات الكتاب

عطية محمد سالم ( 1420ىػ)

الشرعية)

نوع الدراسة

دار علماء السلف -

ىػ)

( 728ىػ)

الدينوري ( 276ىػ)

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

الناشر
االسكندرية

عناية
عبد المجيد جمعة الجزائري

دار اإلماـ أحمد  -مصر
دار الفرقاف  -مصر

تحقيق
مرواف العطية ومحسن خرابة

دار ابن كثير  -دمشق
دار الكلم الطيب -
دمشق

دار اإلماـ أحمد  -مصر
جمع/تقديم
عبد السبلـ السليماف/الشيخ صالح الفوزاف

باز

مجموع تفسير آيات من القرآف الكريم لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
(مجموع كبلمو في التفسير في بحوثو ومحاضراتو)
المنتقى في تفسير القرآف الكريم

عبد اهلل بن صالح السيف

تفسير الزىراوين البقرة وآؿ عمراف

محمد صالح المنجد

جمع/إشراؼ
يزيد الروعاف/عبد العزيز السدحاف

مدار الوطن  -الرياض

تقديم
د .مساعد بن سليماف الطيار

دار أطلس الخضراء -
الرياض

مكتبة العبيكاف -
الرياض

صفحة  17من 49

الفئة :
الموضوع :

تفـسـيـر

01

تفسير آيات األحكام (مرتب على تاريخ وفاة المؤلف)
نوع الدراسة

الناشر

اسم الكتاب

المؤلف

بلوغ المراـ من آيات األحكاـ (سرد لجميع آيات األحكاـ بحسب

عبد الرحمن بن علي الحطاب

دار التوحيد  -الرياض

تنوير العقوؿ واألفهاـ في تفسير آيات األحكاـ

سليماف بن إبراىيم البلحم

دار العاصمة  -الرياض

فيوض العبلـ على تفسير آيات األحكاـ 2/1

الشوكاني  ،محمد بن علي

دار الداعي  -الرياض

نيل المراـ من تفسير آيات األحكاـ 2/1

محمد صديق بن حسن القنوجي

اإللماـ ببعض آيات األحكاـ

محمد بن صالح بن عثيمين

مؤسسة الشيخ محمد

أحكاـ من القرآف الكريم (الفاتحة والبقرة وجزء من آؿ عمراف) 2/1

محمد بن صالح بن عثيمين

مدار الوطن  -الرياض

األبواب الفقهية)

( 1250ىػ)
( 1307ىػ)

تحقيق
رائد بن صبري  /يوسف البكري

( 1421ىػ)

رمادي للنشر  -الدماـ

ابن صالح العثيمين

( 1421ىػ)

من أحكاـ القرآف (سورة آؿ عمراف والنساء) 2/1

صالح بن فوزاف الفوزاف

عناية
العياشي بن العربي براىيمي

دار الميراث النبوي –

أحكاـ القرآف الكريم (كاف مفقودا)

أبو جعفر  ،أحمد بن محمد

تحقيق
د .سعد الدين أوناؿ

مركز البحوث اإلسبلمية

أحكاـ القرآف  -بياف ألحكاـ القرآف على المذىب الحنفي

أبو بكر  ،أحمد بن علي الجصاص

تحقيق
عبد السبلـ شاىين

دار الكتب العلمية -

الطحاوي ( 322ىػ)

( 370ىػ)

الجزائر

 -استانبوؿ

بيروت

صفحة  18من 49

الفئة :
الموضوع :

تفـسـيـر

01

تفسير آيات األحكام (مرتب على تاريخ وفاة المؤلف)

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

أحكاـ القرآف  -بياف ألحكاـ القرآف على المذىب المالكي

ابن العربي المالكي  ،محمد بن

تحقيق
محمد عبد القادر عطا

دار الكتب العلمية -

تعقبات حديثية على ابن العربي في أحكاـ القرآف

محمد عبد الرحمن األىدؿ

عبد اهلل ( 543ىػ)

أحكاـ القرآف للشافعي

بيروت

مكتبة البياف الحديثة -
الطائف

جمع
البيهقي  ،أحمد بن الحسين ( 458ىػ)

دار القلم  -دمشق

تيسير البياف ألحكاـ القرآف 2/1

محمد بن علي الموزعي الشافعي

إعداد
محمد أحمد اليحيى المقري

جامعة أـ القرى  -مكة

تيسير البياف ألحكاـ القرآف 4/1

محمد بن علي الموزعي الشافعي

عناية
عبد المعين الحرش

وزارة األوقاؼ والشؤوف

اإلكليل في استنباط التػنزيل 3/1

جبلؿ الدين السيوطي ،عبدالرحمن

تحقيق/دراسة
عامر بن علي العرابي

دار األندلس الخضراء

آيات األحكاـ على المذىب الحنبلي

نورة بنت زيد الرشود

تقديم
الشيخ سعد بن ناصر الشثري

جامعة أـ القرى  -مكة

( 825ىػ)
( 825ىػ)

بن الكماؿ ( 911ىػ)

اإلسبلمية – الكويت

 -جدة

صفحة  19من 49

الفئة :
الموضوع :

تفـسـيـر

01

أسباب النـزول والناسخ والنسوخ (مرتب على تاريخ وفاة المؤلف)

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

الناسخ والمنسوخ في القرآف العزيز وما فيو من الفرائض والسنن

أبو عبيد  ،القاسم بن سبلـ الهروي

تحقيق
د .محمد بن صالح المديفر

مكتبة الرشد  -الرياض

الناسخ والمنسوخ في كتاب اهلل عز وجل واختبلؼ العلماء في ذلك 3/1

النحاس  ،أحمد بن محمد (338

تحقيق
د .سليماف إبراىيم البلحم

دار العاصمة  -الرياض

اإليضاح لناسخ القرآف ومنسوخو ومعرفة أصولو واختبلؼ الناس فيو

مكي بن أبي طالب القيسي (437

تحقيق
أحمد حسن فرحات

جامعة اإلماـ محمد بن

أسباب نزوؿ القرآف

علي بن أحمد الواحدي ( 468ىػ)

تحقيق
د .ماىر بن ياسين الفحل

دار الميماف  -الرياض

العجاب في بياف األسباب

ابن حجر  ،أحمد بن علي

تحقيق
عبد الحكيم األنيس

دار ابن الجوزي  -الدماـ

أسباب النػزوؿ  ،المسمى :لباب النقوؿ في أسباب النػزوؿ

جبلؿ الدين السيوطي ،عبدالرحمن

دار القلم العربي  -حلب

المػحرر في أسباب نزوؿ القرآف من خبلؿ الكتب التسعة ( 2/1رواية

خالد بن سليماف المزيني

دار ابن الجوزي  -الدماـ

ودراية)

( 224ىػ)

ىػ)
ىػ)

العسقبلني ( 852ىػ)

بن الكماؿ ( 911ىػ)

جمع
عبد اهلل بن إبراىيم القرعاوي

تيسير الباري في فضائل وتفسير وأسباب نزوؿ كبلـ الباري  -من مسند

اإلماـ أحمد بن حنبل الشيباني ( 2/1مكرر في كتب فضائل القرآف)

االستيعاب في بياف األسباب  -أوؿ موسوعة علمية حديثية محققة في
أسباب نزوؿ آي القرآف الكريم 3/1

سليم الهبللي ومحمد آؿ نصر

سعود  -الرياض

دار الصميعي  -الرياض

دار ابن الجوزي  -الدماـ

صفحة  20من 49

الفئة :
الموضوع :

تفـسـيـر

01

أسباب النـزول والناسخ والنسوخ (مرتب على تاريخ وفاة المؤلف)

اسم الكتاب

المؤلف

الصحيح المسند من أسباب النػزوؿ

مقبل بن ىادي الوادعي (1422

ىػ)

نوع الدراسة

الناشر
دار اآلثار  -صنعاء

صفحة  21من 49

الفئة :
الموضوع :

تفـسـيـر

01
المشكل والمتشابه والمبهم

اسم الكتاب

المؤلف

مشكل القرآف الكريم (أسبابو  ،أنواعو  ،طرؽ دفعو) (مكرر في كتب:

عبد اهلل بن حمد المنصور

علوـ القرآف)

نوع الدراسة

الناشر
دار ابن الجوزي  -الدماـ

تأويل مشكل القرآف

ابن قتيبة  ،عبد اهلل بن مسلم

تحقيق
سعد بن نجدة عمر

مؤسسة الرسالة  -بيروت

باىر البرىاف في معاني مشكبلت القرآف 4/1

بياف الحق  ،محمود بن أبي

إعداد
سعاد بنت صالح بابقي

مركز إحياء التراث -

تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء حتى ال يوجد في طائفة من

ابن تيمية ،أحمد بن عبد الحليم

تحقيق
عبد العزيز بن محمد الخليفة

مكتبة الرشد  -الرياض

الدينوري ( 276ىػ)

الحسن النيسابوري (بعد  553ىػ)

جامعة أـ القرى

كتب التفسير فيها القوؿ الصواب بل ال يوجد فيها إال ما ىو خطأ 2/1

( 728ىػ)

دفع إيهاـ اإلضطراب عن آيات الكتاب (ويقع ضمن مجموع مؤلفاتو)

محمد األمين بن محمد المختار

مكتبة الخراز  -جدة

شبهات وإشكاالت حوؿ بعض األحاديث واآليات

عبد العزيز بن باز وغيره

دار الثبات  -الرياض

األحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآف الكريم

أحمد بن عبد العزيز القصير

دار ابن الجوزي  -الدماـ

التعريف واإلعبلـ لما أبهم من األسماء واألعبلـ في القرآف الكريم

السهيلي  ،عبد الرحمن بن عبد اهلل

دار الكتب العلمية -

التكملة واإلتماـ لكتاب التعريف واإلعبلـ فيما أبهم من القرآف

محمد بن علي الغساني  ،المعروؼ

الشنقيطي ( 1393ىػ)

( 581ىػ)

بابن عسكر ( 636ىػ)

بيروت

تحقيق
أسعد محمد الطيب

مكتبة نزار مصطفى الباز

 -مكة

صفحة  22من 49

الفئة :
الموضوع :

تفـسـيـر

01
المشكل والمتشابه والمبهم

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

مفحمات األقراف في مبهمات القرآف

جبلؿ الدين السيوطي ،عبدالرحمن

عناية
إياد خالد الطباع

مؤسسة الرسالة  -بيروت

موسوعة األسماء واألعبلـ المبهمة في القرآف الكريم 2/1

عبد اهلل األدكادي الشافعي

مكتبة العبيكاف -

موسوعة األعبلـ المبهمة في القرآف الكريم

خالد الخنين ومحسن خرابة ومرواف

مكتبة العبيكاف -

اإلكليل في المتشابو والتأويل (يقع في مجموع الفتاوى - 270/13

ابن تيمية ،أحمد بن عبد الحليم

دار القاسم  -الرياض

المحكم والمتشابو في القرآف العظيم

عبد الرحمن بن إبراىيم المطرودي

دار عالم الكتب -

ذو القرنين وسد الصين من ىو  ...وأين ىو

محمد بن راغب الطباخ (1370

)313

بن الكماؿ ( 911ىػ)

الرياض

( 1184ىػ)

الرياض

عطية

( 728ىػ)

ىػ)

الرياض

تقديم/تخريج/تعليق
مشهور بن حسن آؿ سلماف

غراس  -الكويت

صفحة  23من 49

الفئة :
الموضوع :

تفـسـيـر

01
بحوث لغوية

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

معاني القرآف 3/1

يحيى بن زياد الفراء ( 207ىػ)

عناية
إبراىيم شمس الدين

دار الكتب العلمية -

معاني القرآف 2/1

األخفش األوسط  ،سعيد بن

تحقيق
د .عبد األمير محمد الورد

عالم الكتب  -بيروت

معاني القرآف 2/1

األخفش األوسط  ،سعيد بن

تحقيق
ىدى قراعة

مكتبة الخانجي -

الغريبين في القرآف والحديث 6/1

أبو عبيد  ،القاسم بن سبلـ الهروي

تحقيق
440

مكتبة نزار مصطفى الباز

غريب القرآف وتفسيره

عبد اهلل بن يحيى بن المبارؾ

تحقيق
محمد سليم الحاج

عالم الكتب  -القاىرة

معاني القرآف وإعرابو 5/1

الزجاج  ،إبراىيم بن السري (311

تحقيق
عبد الجليل عبده شلبي

عالم الكتب  -بيروت

نزىة القلوب في تفسير غريب القرآف العزيز

محمد بن عبد العزيز السجستاني

تحقيق
د .يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي

دار المعرفة  -بيروت

معاني القرآف 2/1

النحاس  ،أحمد بن محمد (338

تحقيق
يحيى مراد

دار الحديث  -القاىرة

المفردات في ألفاظ القرآف

الراغب األصفهاني  ،الحسين بن

تحقيق وتعليق
مصطفى العدوي

مكتبة فياض  -مصر

مسعدة ( 210ىػ)
مسعدة ( 210ىػ)

( 224ىػ)

الزيدي ( 237ىػ)
ىػ)

( 330ىػ)
ىػ)

محمد بن المفضل ( 425ىػ)

بيروت

القاىرة

 -مكة

صفحة  24من 49

الفئة :
الموضوع :

تفـسـيـر

01
بحوث لغوية

نوع الدراسة

الناشر

اسم الكتاب

المؤلف

التػعقيػبات المفيدة على كتاب مفردات القرآف

محمد بن عبد الرحمن الخميس

دار الصميعي  -الرياض

كتاب التنبيو على األلفاظ التي وقع في نقلها وضبطها تصحيف وخطأ

محمد بن ناصر السبلمي ( 550ىػ) تحقيق/دراسة
حسين عبد العزيز باناجو

دار كنوز أشبيليا -

في تفسيرىا ومعانيها وتحريف في كتاب الغريبين ألبي عبيد الهروي

الرياض

إيجاز البياف عن معاني القرآف 2/1

محمود بن أبي الحسن النيسابوري

تحقيق/دراسة
حنيف بن حسن القاسمي

دار الغرب اإلسبلمي -

إيجاز البياف عن معاني القرآف (رسالة دكتوراة)

محمود بن أبي الحسن النيسابوري

تحقيق
د .علي بن سليماف العبيد

مكتبة التوبة  -الرياض

المجموع المغيث في غريبي القرآف والحديث 6/1

محمد بن أبي بكر المديني

تحقيق
عبد الكريم الغرباوي

مركز إحياء التراث -

تذكرة األريب في تفسير الغريب 2/1

ابن الجوزي  ،عبد الرحمن بن علي

تحقيق
د .علي بن حسين البواب

مكتبة المعارؼ -

تفسير غريب القرآف العظيم

محمد بن أبي بكر الرازي (666

دار الكتب العلمية -

تفسير النهر الماد من البحر المحيط

أبو حياف األندلسي  ،محمد بن

مؤسسة الكتب الثقافية

عمدة الحفاظ في تفسير أشرؼ األلفاظ 4/1

أحمد يوسف  ،المعروؼ بػ

( 553ىػ)
( 553ىػ)

األصفهاني ( 581ىػ)
البغدادي ( 597ىػ)

ىػ)

جامعة أـ القرى
الرياض

بيروت

يوسف ( 745ىػ)

(السمين الحلبي) ( 756ىػ)

بيروت

 -بيروت

تحقيق
محمد التونجي

عالم الكتب  -بيروت

صفحة  25من 49

الفئة :
الموضوع :

تفـسـيـر

01
بحوث لغوية

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

تفسير غريب القرآف

ابن الملقن ،عمر بن علي

تحقيق
سمير طو المجذوب

عالم الكتب  -بيروت

التبياف في تفسير غريب القرآف

شهاب الدين  ،أحمد بن محمد بن

تحقيق
د .ضاحي عبد الباقي محمد

دار الغرب اإلسبلمي -

معجم غريب القرآف

ابن قطلوبغا  ،قاسم بن قطلوبغا

تحقيق
عبد الحميد محمد الدرويش

دار النوادر  -دمشق

التفسير اللغوي للقرآف الكريم

مساعد بن سليماف الطيار

دار ابن الجوزي  -الدماـ

السراج في بياف غريب القرآف

محمد بن عبد العزيز الخضيري

مكتبة دار المنهاج -

غريب القرآف بين كتابي المفردات للراغب األصفهاني وعمدة الحفاظ

حمد بن محمد المحيميد

كرسي القرآف الكريم -

جوامع الكلم القرآنية

عبد اهلل بن عبد الرحمن الرومي

دار التدمرية  -الرياض

البحر في القرآف الكريم  -آيات ودالالت

عبد اهلل بن عبد الرحمن الرومي

دار التدمرية  -الرياض

المطر في القرآف  -وروده وأحواؿ نزولو

عبد اهلل بن عبد الرحمن الرومي

دار التدمرية  -الرياض

للسمين الحلبي

األنصاري الشافعي ( 804ىػ)

عماد (ابن الهائم) ( 815ىػ)
السودوني الحنفي ( 879ىػ)

بيروت

الرياض

جامعة الملك سعود

صفحة  26من 49

الفئة :
الموضوع :

تفـسـيـر

01
بحوث لغوية

اسم الكتاب

المؤلف

الجهود اللغوية في القروف الثبلث األولى للهجرة وأثرىا بالقرآف الكريم

عبد الرحمن بن محمد الحجيلي

نوع الدراسة

الناشر
الجامعة اإلسبلمية -

المدينة

صفحة  27من 49

الفئة :
الموضوع :

تفـسـيـر

01
دراسات نحوية وبالغية  +المتشابه اللفظي

نوع الدراسة

الناشر

اسم الكتاب

المؤلف

إعراب القرآف 5/1

النحاس  ،أحمد بن محمد (338

التبياف في إعراب القرآف

أبو البقاء العكبري  ،عبد اهلل بن

تفسير البحر المحيط 9/1

أبو حياف األندلسي  ،محمد بن

إعراب القرآف العظيم

زكريا بن محمد األنصاري الشافعي

إعراب القرآف الكريم وبيانو 9/1

محيي الدين بن أحمد درويش

مشكل إعراب القرآف 2/1

مكي بن أبي طالب القيسي (437

إعراب القرآف الكريم 10/1

محمود سليماف ياقوت

دار المعرفة الجامعية -

معرض اإلبريز من الكبلـ الوجيز عن القرآف العزيز (إعراب  -تصريف -

عبد الكريم بن محمد األسعد

دار المعراج الدولية -

التأويل النحوي في القرآف الكريم 2/1

عبد الفتاح الحموز

مكتبة الرشد  -الرياض

قراءات  -معاف لكلمات وآيات) 5/1

عالم الكتب  -بيروت

ىػ)

الحسين البغدادي ( 616ىػ)

تحقيق
علي البجاوي ومحمد النجار

دار الكتب العلمية -

يوسف ( 745ىػ)

الخزرجي ( 926ىػ)

بيروت

تحقيق وتعليق
د .موسى علي موسى مسعود

دار النشر للجامعات -
مصر

دار ابن كثير  -دمشق

( 1403ىػ)
ىػ)

دار الجيل  -بيروت

تحقيق
د .حاتم صالح الضامن

مؤسسة الرسالة  -بيروت

مصر

الرياض

صفحة  28من 49

الفئة :
الموضوع :

تفـسـيـر

01
دراسات نحوية وبالغية  +المتشابه اللفظي

نوع الدراسة

الناشر

اسم الكتاب

المؤلف

الوجوه والنظائر في القرآف العظيم

مقاتل بن سليماف البلخي ( 150ىػ) تحقيق
د .حاتم صالح الضامن

مركز جمعة الماجد -

درة التنزيل وغرة التأويل في بياف اآليات المتشابهات في كتاب اهلل العزيز

الخطيب اإلسكافي ،محمد بن عبد دراسة/تحقيق/تعليق
د .محمد مصطفى آيدين
اهلل األصبهاني ( 420ىػ)

جامعة أـ القرى  -مكة

قاموس القرآف  ،أو :إصبلح الوجوه والنظائر أللفاظ كتاب اهلل العزيز

الحسين بن محمد الدامغاني

دار العلم للمبليين -

( 478ىػ)

دبي

بيروت

كشف المعاني في المتشابو المثاني 674 -مسألة في لطائف القرآف

ابن جماعة  ،محمد بن إبراىيم

تحقيق
مرزوؽ علي إبراىيم

دار الشريف  -الرياض

منتخب قرة العيوف النواظر في الوجوه والنظائر في القرآف الكريم

ابن الجوزي  ،عبد الرحمن بن علي

تحقيق/دراسة/تعليق
د .فؤاد بن عبد المنعم أحمد

دار العاصمة  -الرياض

تحقيق
د .نجف عرشي

دار النوادر القيمة -

الكناني ( 733ىػ)

البغدادي ( 597ىػ)

من ينابيع علوـ القرآف  -أوائل النوادر في الوجوه واألشباه والنظائر

(التصاريف ليحيى بن سبلـ  ،ما اتفق لفظو واختلف معناه للمبرد  ،وجوه

مصر

موسوعة الوجوه والنظائر في القرآف الكريم 4/1

أحمد البريدي وفهد الضالع

دار التدمرية  -الرياض

المشترؾ اللفظي في الحقل القرآني

عبد العاؿ سالم مكرـ

مؤسسة الرسالة  -بيروت

االستنباط عند المفسرين ،ويليو :معرفة الوجوه والنظائر في القرآف

محمد بن عمر بازموؿ

دار الميراث النبوي –

الكريم (مكرر في علوـ القرآف)

الجزائر

صفحة  29من 49

الفئة :
الموضوع :

تفـسـيـر

01
دراسات نحوية وبالغية  +المتشابه اللفظي

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

البرىاف في بياف القرآف

ابن قدامة  ،عبد اهلل بن أحمد

تحقيق
د .سعود بن عبد اهلل الفنيساف

دار أشبيليا  -الرياض

الوصف المشتق في القرآف الكريم  -دراسة صرفية

عبد اهلل بن حمد الدايل

مكتبة التوبة  -الرياض

خصائص األسلوب القرآني

أبو بكر بن محمد البخيت

كرسي القرآف الكريم -

األساليب العربية الواردة في القرآف الكريم وأثرىا في التفسير من خبلؿ

فواز بن منصر سالم الشاووش

مركز تفسير للدراسات

العاـ المراد منو الخصوص في القرآف الكريم وبياف أثره في التفسير -

أحمد بن سعد المالكي

كرسي القرآف الكريم -

الب َدىيات في القرآف الكريم

فهد بن عبد الرحمن الرومي

مكتبة التوبة  -الرياض

الحقيقة والمجاز (تقع في مجموع الفتاوى )497 - 400/20

ابن تيمية ،أحمد بن عبد الحليم

دار القاسم  -الرياض

فتح الجليل للعبد الذليل (رسالة في تفسير قولو تعالى :اهلل ولي الذين

جبلؿ الدين السيوطي ،عبدالرحمن

وجوه التحدي واإلعجاز في األحرؼ الهجائية المقطعة في أوائل السور

فهد بن عبد الرحمن الرومي

جامع البياف للطبري (اإلصدار )26
جمعا ودراسة

آمنوا) ذكر فيها  120نوعا من البديع

المقدسي ( 620ىػ)

جامعة الملك سعود
القرآنية  -الرياض

جامعة الملك سعود

( 728ىػ)

بن الكماؿ ( 911ىػ)

عناية
د .محمد رفعت زنجير

شركة الرياف  -بيروت

مكتبة التوبة  -الرياض

صفحة  30من 49

الفئة :
الموضوع :

تفـسـيـر

01
فضائل القرآن وحقوقه وآداب حملته

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

فضائل القرآف

أبو عبيد  ،القاسم بن سبلـ الهروي

تحقيق
مرواف العطية ومحسن خرابة

دار ابن كثير  -دمشق

كتاب فضائل القرآف

الفريابي  ،جعفر بن محمد (301

مكتبة الرشد  -الرياض

فضائل القرآف 2/1

جعفر بن محمد المستغفري ( 432تحقيق/تخريج
أحمد بن فارس السلوـ
ىػ)

دار ابن حزـ  -بيروت

( 224ىػ)

ىػ)

فضائل القرآف

ابن كثير  ،إسماعيل بن عمر

تحقيق
أبو إسحاؽ الحويني

مكتبة العلم  -جدة

موارد الظمآف إلى معرفة فضائل القرآف

ابن رجب الحنبلي  ،عبد الرحمن

تحقيق
يسري عبد الغني البشري

مكتبة القرآف  -القاىرة

جمع األربعين في فضائل القرآف المبين

المبل علي القاري  ،علي بن سلطاف

تحقيق/تخريج
مشهور بن حسن آؿ سلماف

دار عمار  -األردف

كتاب فضائل القرآف (ويقع في مجموع رسائل ومؤلفات الشيخ)

محمد بن عبد الوىاب ( 1206ىػ) تحقيق
د .فهد بن عبد الرحمن الرومي

( 774ىػ)

بن أحمد ( 795ىػ)

محمد ( 1014ىػ)

أسماء سور القرآف وفضائلها

منيرة محمد الدوسري

فضائل القرآف الكريم

عبد السبلـ بن صالح الجار اهلل

تقديم
د .فهد بن عبد الرحمن الرومي

مكتبة التوبة  -الرياض
دار ابن الجوزي  -الدماـ

دار التدمرية  -الرياض

صفحة  31من 49

الفئة :
الموضوع :

تفـسـيـر

01
فضائل القرآن وحقوقه وآداب حملته

نوع الدراسة

الناشر

اسم الكتاب

المؤلف

التبياف فيما صح في فضائل سور القرآف

محمد بن علي الصومعي

دار االستقامة  -مصر

الدرر من صحيح فضائل اآليات والسور

فخر الدين بن الزبير المحسػي

الدار األثرية  -عماف
جمع
عبد اهلل بن إبراىيم القرعاوي

دار الصميعي  -الرياض

تيسير الباري في فضائل وتفسير وأسباب نزوؿ كبلـ الباري – من مسند
فضائل سورة اإلخبلص وما لقارئها

الخبلؿ  ،أحمد بن محمد (311

تحقيق
د .أبو بكر علي الصديق

دار البشائر اإلسبلمية -

جواب أىل العلم واإليماف بتحقيق ما أخبر بو رسوؿ الرحمن من أف قل

ابن تيمية ،أحمد بن عبد الحليم

تحقيق
عبد العزيز السيد

دار القاسم  -الرياض

أخبلؽ أىل القرآف

اآلجري  ،محمد بن الحسين

تحقيق/تخريج
محمد عمرو بن عبد اللطيف

دار الكتب العلمية -

التبياف في آداب حملة القرآف

النووي  ،يحيى بن شرؼ ( 676ىػ) تحقيق وتعليق
محمد رضواف عرقسوسي

التبياف في آداب حملة القرآف

دار اآلثار  -صنعاء
النووي  ،يحيى بن شرؼ ( 676ىػ) تحقيق/تعليق
أـ عبد اهلل بنت الشيخ مقبل بن ىادي الوادعي

اإلماـ أحمد بن حنبل الشيباني ( 2/1تقدـ في كتب أسباب النزوؿ)

ىو اهلل أحد تعدؿ ثلث القرآف (وتقع في مجموع الفتاوى - 5/17

كتاب لمحات األنوار ونفحات األزىار وري الظمآف لمعرفة ما ورد من

اآلثار في ثواب قارىء القرآف 3/1

ىػ)

( 728ىػ)
( 360ىػ)

محمد بن عبد الواحد الغافقي

( 619ىػ)

تحقيق/دراسة
د .رفعت فوزي عبد المطلب

بيروت

بيروت

الرسالة العالمية  -بيروت

دار البشائر اإلسبلمية -
بيروت

صفحة  32من 49

الفئة :
الموضوع :

تفـسـيـر

01
فضائل القرآن وحقوقه وآداب حملته

نوع الدراسة

الناشر

اسم الكتاب

المؤلف

حاؿ السلف مع القرآف

بدر بن ناصر البدر

دار الفضيلة  -الرياض

تحزيب القرآف

عبد العزيز بن علي الحربي

دار ابن حزـ  -بيروت

النصيحة لكتاب اهلل

حافظ بن محمد الحكمي

دار ابن الجوزي  -الدماـ

صفحة  33من 49

الفئة :
الموضوع :

تفـسـيـر

01

بحوث قرآنية وفتاوى واستدراكات وقصص أنبياء وجهود علمية

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

البرىاف في تناسب سور القرآف

أحمد بن إبراىيم بن الزبير الثقفي

تحقيق
د .سعيد بن جمعة الفبلح

دار ابن الجوزي  -الدماـ

نظم الدرر في تناسب اآليات والسور 22/1

برىاف الدين  ،إبراىيم بن عمر

الغرناطي ( 708ىػ)

مكتبة ابن تيمية -
القاىرة

البقاعي ( 885ىػ)

تناسق الدرر في تناسب السور

جبلؿ الدين السيوطي ،عبدالرحمن

تحقيق
عبد القادر محمد عطا

دار الكتب العلمية -

مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع (بحث في العبلقات بين

جبلؿ الدين السيوطي ،عبدالرحمن

تحقيق
د .عبد المحسن العسكر

مكتبة دار المنهاج -

علم المناسبات في السور واآليات ،يليو( :مراصد المطالع في تناسب

محمد بن عمر بازموؿ

مطالع سور القرآف وخواتيمها)
المقاطع والمطالع) للسيوطي

بن الكماؿ ( 911ىػ)
بن الكماؿ ( 911ىػ)

من فتاوى األئمة األعبلـ حوؿ القرآف

بيروت

الرياض

دار الميراث النبوي –
الجزائر

جمع
عبد الكريم الدرويش

مكتبة الرشد  -الرياض

سبعوف فتوى في إحتراـ القرآف

ابن باز  -ابن عثيمين  -ابن جبرين جمع
علي بن حسين أبو لوز

مدار الوطن  -الرياض

كتاب القرآف (مجموعة فتاوى)

طارؽ بن عوض اهلل

دار ابن القيم  -الدماـ

مجموع فتاوى القرآف الكريم من القرف األوؿ إلى القرف الرابع عشر 2/1

محمد موسى الشريف

دار األندلس الخضراء
 -جدة

صفحة  34من 49

الفئة :
الموضوع :

تفـسـيـر

01

بحوث قرآنية وفتاوى واستدراكات وقصص أنبياء وجهود علمية
نوع الدراسة

الناشر

اسم الكتاب

المؤلف

األحكاـ الفقهية الخاصة بالقرآف الكريم (مكرر في :بحوث فقهية في

عبد العزيز بن عبد اهلل الحجيبلف

دار ابن الجوزي  -الدماـ

المسائل االعتقادية المتعلقة بالقرآف الكريم  -جمعا ودراسة ( 2/1مكرر

محمد ىشاـ بن لعل محمد طاىري

دار التوحيد للنشر -

مسائل معينة)

في كتب العقيدة)

حكم قراءة القرآف بالمقامات الموسيقية واأللحاف  -فتاوى وأقواؿ

د .محمد بن عبد الرحمن الخميس

الرياض

جمع
سيد بن مختار بن أبو شادي

العلماء

مرويات دعاء ختم القرآف

بكر بن عبد اهلل أبو زيد (1429

دار العاصمة  -الرياض

ردود القرآف على ذوي الجحود واإلنكار

أحمد بن أحمد شرشاؿ

دار الحرمين  -القاىرة

المقوالت التي أبطلها القرآف ومنهجو في إبطالها

وليد بن عبد المحسن العمري

كرسي القرآف الكريم -

تنزيو القرآف الكريم عن دعاوى المبطلين

منقذ بن محمود السقار

رابطة العالم اإلسبلمي -

دعاوى الطاعنين في القرآف الكريم في القرف الرابع عشر الهجري والرد

عبد المحسن بن زبن المطيري

دار البشائر اإلسبلمية -

النهي الصريح عن اتباع األىواء وأىلها في القرآف الكريم (مكرر في

عبد اهلل بن عبد الرحمن الشثري

المؤلف

عليها

(إيمانيات  -كتب في الهداية))

ىػ)

جامعة الملك سعود
مكة

بيروت

صفحة  35من 49

الفئة :
الموضوع :

تفـسـيـر

01

بحوث قرآنية وفتاوى واستدراكات وقصص أنبياء وجهود علمية
نوع الدراسة

الناشر

اسم الكتاب

المؤلف

أثر مقاصد القرآف في حل مشكبلت األمة ودفع معوقات نهوضها

سعود بن خالد بن سعود الكبير آؿ

دالئل اإلعجاز

عبد القاىر بن عبد الرحمن

إعجاز القرآف الكريم عند شيخ اإلسبلـ ابن تيمية مع المقارنة بكتاب «

محمد بن عبد العزيز العواجي

إعجاز القرآف الكريم عند ابن القيم

حسن بن عواد العوفي

كرسي القرآف الكريم -

إعجاز القرآف الكريم عند ابن عاشور في تفسيره ((التحرير والتنوير)) -

محمود بن علي البعداني

كرسي القرآف الكريم -

األزىار المتناثرة على المقدمة العاشرة (شرح لمقدمة ابن عاشور في

عبد المحسن بن عبد العزيز

دار التوحيد  -الرياض

معترؾ األقراف في إعجاز القرآف 3/1

جبلؿ الدين السيوطي ،عبدالرحمن

اإلعجاز العلمي إلى أين؟ مقاالت تقويمية لئلعجاز العلمي

مساعد بن سليماف الطيار

دار ابن الجوزي  -الدماـ

حقائق علمية في القرآف الكريم  -نماذج من اإلشارات القرآنية إلى علوـ

زغلوؿ راغب النجار

دار المعرفة  -بيروت

إعجاز القرآف» للباقبلني

عرضا ودراسة

إعجاز القرآف)

األرض

الجمعية العلمية

سعود

الجرجاني النحوي ( 471ىػ)

السعودية للقرآف الكريم

تعليق
محمود محمد شاكر

دار المدني  -جدة

تقديم
د .حكمت بن بشير بن ياسين

مكتبة دار المنهاج -

جامعة الملك سعود
جامعة الملك سعود

العسكر

بن الكماؿ ( 911ىػ)

الرياض

عناية
علي محمد البجاوي

دار الفكر  -لبناف

صفحة  36من 49

الفئة :
الموضوع :

تفـسـيـر

01

بحوث قرآنية وفتاوى واستدراكات وقصص أنبياء وجهود علمية
نوع الدراسة

الناشر

اسم الكتاب

المؤلف

ىل ىناؾ تضاد بين القرآف والعلوـ العصرية

ذاكر نايك

دار السبلـ  -الرياض

قصة موسى مع الخضر عليهما السبلـ وما فيها من الدروس والفوائد

محمد بن جبريل بن حسين

دار سبيل المؤمنين -

تيسير المناف في قصص القرآف

أحمد فريد

دار ابن الجوزي  -الدماـ

والقواعد والعبر ( 297فائدة)

القاىرة

الجامع في أمثاؿ القرآف الكريم (يحوي كتاب األمثاؿ وزيادة من كتبو

ابن القيم  ،محمد بن أبي بكر بن

تحقيق/ترتيب/جمع
أبو أويس الكردي

مكتبة ابن تيمية -

األمثاؿ الكامنة في القرآف

الحسين بن الفضل بن عمير

تحقيق
د .علي بن حسين البواب

مكتبة التوبة  -الرياض

كتاب الجماف في تشبيهات القرآف

عبد اهلل بن الحسين بن ناقيا

تحقيق ومراجعة
د .محمود حسن الشيباني

المتفرقة)

أيوب ( 751ىػ)

( 282ىػ)
( 458ىػ)

القاىرة

الكنز الثمين من تدبر العبلمة محمد بن صالح العثيمين (مكرر في كتب

جمع وإعداد
ناصر بن علي القطامي

مجموعة آيات لئلعبلـ

ثبلثوف مجلسا في التدبر (مكرر في :إيمانيات)

إعداد
اللجنة العلمية في مركز (تدبُّػػر)

دار الحضارة  -الرياض

تحقيق
محمد النجار وعبد العليم الطحاوي

المكتبة العلمية  -بيروت

اإليمانيات)

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز 6/1

مجد الدين  ،محمد بن يعقوب
الفيروز أبادي ( 817ىػ)

القرآني – الرياض

صفحة  37من 49

الفئة :
الموضوع :

تفـسـيـر

01

بحوث قرآنية وفتاوى واستدراكات وقصص أنبياء وجهود علمية

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

فتح الرحيم الملك العبلـ في علم العقائد والتوحيد واألخبلؽ واألحكاـ

عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي

عناية
د .عبد الرزاؽ بن عبد المحسن البدر

دار ابن الجوزي  -الدماـ

نكت القرآف الدالة على البياف وأنواع العلوـ واألحكاـ 4/1

محمد بن علي الكرجي القصاب

تحقيق
440

دار ابن عفاف  -الخبر

دراسات في القرآف وتفسيره

بدر بن ناصر البدر

دار الحضارة  -الرياض

أسانيد نسخ التفسير واألسانيد المتكررة في التفسير (جمعا ودراسة)

عطية بن نوري الفقيو

دار كنوز أشبيليا -

اإلسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير

محمد بن محمد أبو شهبة

مكتبة السنة  -مصر

موسوعة اإلسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير 2/1

محمد أحمد عيسى

دار الغدير  -مصر

المكي والمدني في القرآف الكريم (الى سورة االسراء)

عبد الرزاؽ حسين أحمد

دار ابن عفاف  -الخبر

المعجم المفهرس أللفاظ القرآف الكريم

محمد فؤاد عبد الباقي ( 1388ىػ)

دار المعرفة  -بيروت

معجم علوـ القرآف (علوـ القرآف  ،التفسير  ،التجويد  ،القراءات)

إبراىيم بن محمد الجرمي

دار القلم  -دمشق

المستنبطة من القرآف

( 1376ىػ)

( 360ىػ)

الرياض

صفحة  38من 49

الفئة :
الموضوع :

تفـسـيـر

01

بحوث قرآنية وفتاوى واستدراكات وقصص أنبياء وجهود علمية

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

التبياف في أيماف القرآف

ابن القيم  ،محمد بن أبي بكر بن

تحقيق
عبد اهلل بن سالم البطاطي

دار عالم الفوائد  -مكة

الموصوؿ لفظاً المفصوؿ معنًى في القرآف الكريم  ،من أوؿ سورة يس

خلود شاكر العبدلي

تقديم
د .مساعد بن سليماف الطيار

دار ابن الجوزي  -الدماـ

االحتراس في القرآف الكريم

حناف بنت قاسم العنزي

تقديم
د .صالح بن حسين العايد

دار الصميعي  -الرياض

اآليات التي قاؿ عنها المفسروف (ىي أصل في الباب)  -جمعا ودراسة

سلطاف بن فهد الصطامي

كرسي القرآف الكريم -

القواعد القرآنية  -قراءة في التاريخ واألثر

عمر بن عبد اهلل المقبل

دار الصميعي  -الرياض

قواعد قرآنية  50 -قاعدة قرآنية في النفس والحياة

عمر بن عبد اهلل المقبل

دار الحضارة  -الرياض

خطاب اهلل جل جبللو للنبي صلى اهلل عليو وسلم بػ ػ ػ ((قل)) في القرآف

يوسف بن جاسر الجاسر

كرسي القرآف الكريم -

المحاكاة في قراءة القرآف الكريم  -مفهومها وأحكامها

فيصل بن جميل الغزاوي

مركز إجبلؿ للدراسات

إلى آخر القرآف الكريم

 -دراسة موضوعية

مواعظ المفسرين (مكرر في كتب المواعظ)

أيوب ( 751ىػ)

جامعة الملك سعود

جامعة الملك سعود

واالستشارات  -الرياض

ترتيب/انتقاء
د .عمر بن عبد اهلل المقبل

كرسي القرآف الكريم -

جامعة الملك سعود

صفحة  39من 49

الفئة :
الموضوع :

تفـسـيـر

01

بحوث قرآنية وفتاوى واستدراكات وقصص أنبياء وجهود علمية
نوع الدراسة

الناشر

اسم الكتاب

المؤلف

أجمع آية لمكارـ األخبلؽ  -المعاني والهدايات (مكرر في كتب

عبد اهلل بن عبد الرحمن الشثري

المؤلف

اإلخبلص في القرآف الكريم  -دراسة موضوعية (مكرر في :كتب

حمد بن محمد الوىيبي

دار التوحيد  -الرياض

محتويات سور القرآف الكريم

أحمد بن أحمد الطويل

مدار الوطن  -الرياض

موقف كبار القساوسة من القرآف الكريم (مكرر في كتب الرد على

عبد العزيز بن أحمد الحميدي

دار الطرفين  -الطائف

اآلداب)

ومسائل متنوعة في التوحيد)

النصارى)

ندوة طباعة القرآف الكريم ونشره بين الواقع والمأموؿ  -المنعقدة في

مجمع الملك فهد

ندوة ترجمة معاني القرآف الكريم  ،تقويم للماضي وتخطيط للمستقبل -

مجمع الملك فهد

لطباعة المصحف

مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة في صفر )6/1( 1436

لطباعة المصحف

المنعقدة في مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة في صفر )6/1( 1423
تنبيهات ىامة على كتاب (صفوة التفاسير) لمحمد بن علي الصابوني

محمد بن جميل زينو

استدراكات اآللوسي على الفخر الرازي في التفسير

يعقوب بن محمد الهوساوي

المكتبة األسدية  -مكة

جهود سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز في تفسير القرآف

محمد بن سريع السريع

مؤسسة الشيخ

الكريم

تقديم
الشيخ صالح بن فوزاف الفوزاف

عبدالعزيز بن باز الخيرية
صفحة  40من 49

الفئة :
الموضوع :

تفـسـيـر

01
علوم القرآن

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

البرىاف في علوـ القرآف 4/1

الزركشي  ،محمد بن عبد اهلل بن

دار المعرفة  -بيروت
تحقيق
يوسف المرعشلي/جماؿ الذىبي/إبراىيم الكردي

علوـ القرآف عند اإلماـ ابن جزي الكلبي وأثرىا في تفسيره (التسهيل

طارؽ بن أحمد الفارس

كرسي القرآف الكريم -

شرح مقدمة التسهيل لعلوـ التنزيل (البن جزي) ( 741ىػ)

مساعد بن سليماف الطيار

دار ابن الجوزي  -الدماـ

كتاب مناىل العرفاف  -دراسة وتقويم ( 2/1مؤلف الكتاب األصل:

خالد بن عثماف السبت

دار ابن عفاف  -الخبر

اإلتقاف في علوـ القرآف 7/1

جبلؿ الدين السيوطي ،عبدالرحمن

ترتيب وتهذيب (اإلتقاف في علوـ القرآف) ،ومعو :غاية البياف في تخريج

محمد بن عمر بازموؿ

دار الميراث النبوي –

موارد السيوطي في كتابو (اإلتقاف في علوـ القرآف) من الدراسات القرآنية

عبد اهلل بن عبد الرحمن الرومي

دار التدمرية  -الرياض

شرح (علم التفسير) من كتاب (إتماـ الدراية لقراء النقاية ،لجبلؿ الدين

محمد بن عمر بازموؿ

دار الميراث النبوي –

الزيادة واإلحساف في علوـ القرآف 5/1

محمد بن أحمد بن عقيل المكي

لعلوـ التنزيل)

محمد عبد الباقي الزرقاني ( 1367ىػ))

أحاديث وآثار وتهذيب وترتيب اإلتقاف 2/1

ومنهجو فيها  -جمعا ودراسة
السيوطي

بهادر  ،الشافعي ( 794ىػ)

بن الكماؿ ( 911ىػ)

( 1150ىػ)

الناشر

جامعة الملك سعود

تحقيق
مركز الدراسات القرآنية

وزارة الشؤوف اإلسبلمية
 السعوديةالجزائر

الجزائر

تحقيق
لجنة من المحققين

مركز تفسير للدراسات

القرآنية  -الرياض

صفحة  41من 49

الفئة :
الموضوع :

تفـسـيـر

01
علوم القرآن

اسم الكتاب

المؤلف

الجامع في علوـ القرآف 2/1

حمد بن إبراىيم العثماف

إمتاع ذوي العرفاف بما اشتملت عليو كتب شيخ اإلسبلـ  ،اإلماـ ابن

نوع الدراسة

الناشر
مكتبة أىل األثر -
الكويت

دار اإلماـ البخاري -
جمع وتحقيق
طاىري
الشيخ عبيد الجابري و د .محمد ىشاـقطر

تيمية  ،من علوـ القرآف

الوجيز في علوـ القرآف العزيز

علي بن سليماف العبيد

دار التدمرية  -الرياض

علوـ القرآف عند اإلماـ الشاطبي  -شرح وتحليل لقسم (الكتاب) من

مساعد بن سليماف الطيار

مركز تفسير للدراسات

علوـ القرآف في األحاديث النبوية

عمر بن عبد العزيز الدىيشي

كرسي القرآف الكريم -

علوـ القرآف عند الصحابة والتابعين

بريك بن سعيد القرني

المحرر في علوـ القرآف

مساعد بن سليماف الطيار

مركز الدراسات بمعهد

دراسات في علوـ القرآف

فهد بن عبد الرحمن الرومي

مكتبة التوبة  -الرياض

مباحث في علوـ القرآف

مناع بن خليل القطاف ( 1420ىػ)

مكتبة المعارؼ -

الموافقات

القرآنية  -الرياض

جامعة الملك سعود
تقديم
د .عبد اهلل بن عبد المحسن التركي

دار التدمرية  -الرياض

الشاطبي  -جدة

الرياض

صفحة  42من 49

الفئة :
الموضوع :

تفـسـيـر

01
علوم القرآن

نوع الدراسة

الناشر

اسم الكتاب

المؤلف

روائع البياف في علوـ القرآف

صابر محمد أبو سليماف

التبياف لبعض المباحث المتعلقة بالقرآف على طريق اإلتقاف

طاىر بن صالح الجزائري (1338

أضواء البياف في تاريخ القرآف

صابر محمد أبو سليماف

دار عالم الكتب -

خصائص القرآف الكريم

فهد بن عبد الرحمن الرومي

مكتبة التوبة  -الرياض

مفهوـ التفسير والتأويل واالستنباط والتدبر والمفسر

مساعد بن سليماف الطيار

دار ابن الجوزي  -الدماـ

االستنباط عند المفسرين ،ويليو :معرفة الوجوه والنظائر في القرآف

محمد بن عمر بازموؿ

دار الميراث النبوي –

مشكل القرآف الكريم (أسبابو  ،أنواعو  ،طرؽ دفعو) (مكرر في كتب:

عبد اهلل بن حمد المنصور

دار ابن الجوزي  -الدماـ

اإلجماع في التػفسير (رسالة ماجستير)

محمد بن عبد العزيز الخضيري

مدار الوطن  -الرياض

التبياف في أقساـ القرآف

ابن القيم  ،محمد بن أبي بكر بن

الكريم (مكرر في الدراسات النحوية والببلغية)

مشكل القرآف)

ىػ)

أيوب ( 751ىػ)

المكتب اإلسبلمي -

بيروت

عناية
عبد الفتاح بو غدة

دار البشائر اإلسبلمية -
بيروت

الرياض

الجزائر

عناية
محمد شريف سكر

دار إحياء العلوـ -
بيروت

صفحة  43من 49

الفئة :
الموضوع :

تفـسـيـر

01
علوم القرآن

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

التبياف في أقساـ القرآف

ابن القيم  ،محمد بن أبي بكر بن

عناية
فواز أحمد زمرلي

دار الكتاب العربي -

المفسر ،شروطو  ،آدابو  ،مصادره  -دراسة تأصيلية

أحمد قشيري سهيل

مكتبة الرشد  -الرياض

معجم مصطلحات علوـ القرآف

محمد بن عبد الرحمن الشايع

دار التدمرية  -الرياض

تحقيق موقف الصحابي الجليل عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنو من

محمد بن عبد الرحمن الطاساف

كرسي القرآف الكريم -

الجمع العثماني

أيوب ( 751ىػ)

لبناف

جامعة الملك سعود
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الفئة :
الموضوع :

تفـسـيـر

01
مناهج مفسرين

نوع الدراسة

الناشر

اسم الكتاب

المؤلف

التفسير والمفسروف 3/1

محمد حسين الذىبي

دار وىبة  -القاىرة

االتجاىات المنحرفة في تفسير القرآف الكريم

محمد حسين الذىبي

دار االعتصاـ  -القاىرة

المفسروف بين التفسير واإلثبات في آيات الصفات ( 4/1مكرر في

محمد بن عبد الرحمن المغراوي

مؤسسة الرسالة  -بيروت

أسباب اختبلؼ المفسرين

محمد بن عبد الرحمن الشايع

مكتبة العبيكاف -

اختبلؼ المفسرين  -أسبابو وآثاره (رسالة دكتوراة)

سعود بن عبد اهلل الفنيساف

دار أشبيليا  -الرياض

اتجاىات التفسير في القرف الرابع عشر

فهد بن عبد الرحمن الرومي

مكتبة التوبة  -الرياض

منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير

فهد بن عبد الرحمن الرومي

مكتبة التوبة  -الرياض

منهج المدرسة األندلسية في التفسير

فهد بن عبد الرحمن الرومي

مكتبة التوبة  -الرياض

قوؿ الصحابي في التفسير األندلسي حتى القرف السادس

فهد بن عبد الرحمن الرومي

مكتبة التوبة  -الرياض

كتب العقيدة)

الرياض
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الفئة :
الموضوع :

تفـسـيـر

01
مناهج مفسرين

نوع الدراسة

الناشر

اسم الكتاب

المؤلف

أقواؿ المفسرين  ،توجيهاتها ومسالك التوفيق بينها

حسين بن علي الحربي

دار كنوز أشبيليا -

التفاسير المختصرة  -اتجاىاتها ومناىجها (اإلصدار )13

محمد بن راشد البركة

كرسي القرآف الكريم -

التفسير في اليمن  -عرض ودراسة

علي بن حساف بن علي بن حساف

كرسي القرآف الكريم -

القوؿ المختصر المبين في مناىج المفسرين

محمد بن حمد الحمود النجدي

مكتبة اإلماـ الذىبي -

الرياض

جامعة الملك سعود
جامعة الملك سعود
الكويت
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الفئة :
الموضوع :

تفـسـيـر

01
تجويد

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

منحة ذي الجبلؿ في شرح تحفة األطفاؿ في تجويد القرآف  ،للعبلمة

علي بن محمد الضباع

عناية
أشرؼ بن عبد المقصود

دار أضواء السلف -

شرح المقدمة الجزرية في علم التجويد

زكريا بن محمد األنصاري الشافعي

تحقيق
د .نسيب نشاوي

دار المكتبي  -دمشق

رسالة في تجويد القرآف

عبد اهلل بن عبد الرحمن أبابطين

تحقيق وتعليق
د .عبد اهلل بن صالح العبيد

كرسي القرآف الكريم -

سليماف الجمروزي (كاف حيا  1208ىػ)

الخزرجي ( 926ىػ)

( 1282ىػ)

الرياض

جامعة الملك سعود
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الفئة :
الموضوع :

تفـسـيـر

01
قراءات

اسم الكتاب

المؤلف

مباحث في علم القراءات

عبد العزيز بن سليماف المزيني

نوع الدراسة

الناشر
دار كنوز أشبيليا -
الرياض

كتاب اإلرشاد في القراءات عن األئمة السبعة 2/1

عبد المنعم بن عبيد اهلل بن غلبوف

دراسة وتحقيق
د .باسم بن حمدي السيد

جائزة األمير سلطاف

التذكرة في القراءات الثماف 2/1

طاىر بن عبد المنعم بن غلبوف

تحقيق
د .عبد الفتاح بحيري

الزىراء لئلعبلـ العربي

متن (الشاطبية) المعروؼ ب ػ (حرز األماني ووجو التهاني في القراءات

القاسم بن فيره بن خلف الشاطبي

ضبط وتصحيح ومراجعة
محمد تميم الزعبي

مكتبة دار الهدى -

شرح الفاسي على «الشاطبية»  ،المسمى «الآللىء الفريدة في شرح

محمد بن الحسن الفاسي (652

تحقيق
عبد الرزاؽ بن علي بن إبراىيم موسى

مكتبة الرشد  -الرياض

شرح قصيدة اإلماـ أبي القاسم الشاطبي

جبلؿ الدين السيوطي ،عبدالرحمن

عناية
د .عبد اهلل الشثري ود .محمد العمر

دار العاصمة  -الرياض

شرح إتحاؼ البرية بتحريرات الشاطبية

علي بن محمد الطباع

دراسة وتحقيق
عمر بن سالم بن حسن

دار عالم الفوائد  -مكة

النشر في القراءات العشر 2/1

محمد بن بن محمد الجزري

تحقيق
جماؿ الدين محمد شرؼ

دار الصحابة للتراث -

منجد المقرئين ومرشد الطالبين

محمد بن بن محمد الجزري

عناية
د .علي بن محمد العمراف

دار عالم الفوائد  -مكة

السبع)

القصيدة» 3/1

المقري ( 389ىػ)

( 399ىػ)
( 590ىػ)
ىػ)

بن الكماؿ ( 911ىػ)

( 833ىػ)

( 833ىػ)

الدولية في حفظ القرآف
 القاىرةالمدينة

مصر
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الفئة :
الموضوع :

تفـسـيـر

01
قراءات

اسم الكتاب

المؤلف

نوع الدراسة

الناشر

مختصر إتحاؼ فضبلء البشر في القراءات األربعة عشر 3/1

أحمد بن محمد بن البنا (1117

تحقيق واختصار
د .شعباف محمد إسماعيل

دار ابن حزـ  -بيروت

كتاب السبعة في القراءات البن مجاىد  -عرضا ودراسة

أحمد بن سعد المطيري

كرسي القرآف الكريم -

التيسير في القراءات السبع المشهورة

صابر محمد أبو سليماف

دار عالم الكتب -

الصحبة بما خالف فيو حفصاً شعبة
الحسبة بشرح منظومة إتحاؼ ُ

محمد عبد اهلل بن الشيخ محمد

مركز الدراسات بمعهد

االختبلؼ في وقوؼ القرآف الكريم  -مسالكو ،أسبابو ،قواعده ،آثاره،

عادؿ بن عبد الرحمن السنيد

كرسي القرآف الكريم -

رموزه ،مع دراسة تطبيقية للرموز في سورة البقرة

ىػ)

جامعة الملك سعود
الرياض

الشاطبي  -جدة

الشنقيطي

جامعة الملك سعود

علل الوقوؼ

محمد بن طيفور السجاوندي

تحقيق
د .محمد بن عبد اهلل العبيدي

مكتبة الرشد  -الرياض

إيضاح الوقف واالبتداء في كتاب اهلل عز وجل

أبو بكر  ،محمد بن القاسم بن

تحقيق
أحمد مهدلي

دار الكتب العلمية -

منار الهدى في بياف الوقف واالبتداء

محمد بن عبد الكريم األشموني

تحقيق
شريف أبو العبل العدوي

دار الكتب العلمية -

( 560ىػ)

األنباري ( 328ىػ)

بيروت
بيروت
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