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 هـ10/8/1341 - عبدالرمحن بن معاضة الشهري : إعداد  -    (باتك 100) دراسات القرآنيةكتب ال نم ىقتنملا

 مالحظات الكتاب القسم م
 للنووي التبيان يف آداب محلة القرآن( 1)  ومقدمات آداب  1

 إبراهيم احلميضي لدكتور ل( آن الكرميفصول يف آداب أهل القر) مجال القراء (2)
 حلازم حيدر  املدخل إىل التعريف باملصحف الشريف (4)
 .للدكتور مساعد الطيار  أنواع التصنيف املتعلقة بتفسري القرآن (3)
 عبدالعزيز احلريب لدكتور ل حتزيب القرآن (1)
 .عبدالسالم اجلار اهلل لدكتور ل الكرمي رآنفضائل الق (6)
 .محادةللدكتور فاروق  الصحيح من فضائل القرآن (7)

 

 .فهد جممع امللك، امليسرتجويد ال (1) القرآن جتويد  2
 .احلمد قدوري غامن للدكتور  جلزريةعلى املقدمة از يوجشرح الال (2)
 .احلمد قدوري غامن للدكتور  شرح املقدمة اجلزرية (4)
 للدكتور عبدالعزيز بن عبدالفتاح القارئ سنن القراء ومناهج اجملودين (3)
 .للدكتور غامن قدوري احلمد أحباث يف علم التجويد (1)
 .حلسني بن سعد املطريي جتويد اللفظ يف قراءة القرآن الكرمي يف القرون اخلمسة األوىل (6)

 

 .للدكتور أمحد شكري وآخرين  علم القراءاتمقدمات يف  (1) القراءات  4
 لعبداحلليم حممد قابة تارخيها، ثبوهتا، حجيتها، وأحكامها: القرآنية القراءات ( 2)
 .للدكتور عبدالعزيز احلريب  توجيه مشكل القراءات العشرية الفرشية (4)
 .للدكتور عبداهلادي محيتو اختالف القراءات وأثره يف األحكام (3)

 

 .للدكتور حممد اخلضريي  غريب القرآنبيان السراج يف  (1) غريب القرآن  3
 .للدكتور عبدالعزيز احلريب الكاشف عن معاين كالم الواحد القهاروجه النهار  (2)
 .(هـ811ت)البن اهلائم  التبيان يف تفسري غريب القرآن (4)
 .لراغب األصفهاين ل ألفاظ القرآن مفردات (3)
 .حملمد حسن جبل  أللفاظ القرآن الكرمياملعجم االشتقاقي املؤصل  (1)

 

 .من مركز تفسري للدراسات القرآنية  املختصر يف التفسري (1) التفسري  1
 .لإلجيي  فسري القرآنجامع البيان يف ت (2)
 .تفسري ابن كثري (4)
 .للبيضاوي  أنوار التنزيل (3)
 .البن عطية احملرر الوجيز (1)
 .البن اجلوزي زاد املسري يف علم التفسري (6)
 .بن جرير الطريالجامع البيان عن تأويل آي القرآن ( 7)
 .للقرطيب  اجلامع ألحكام القرآن (8)

 

 .شعل احلداري مل علوم القرآنالوجيز يف  (1) علوم القرآن  6
 .لعبداهلل اجلديع  املقدمات األساسية يف علوم القرآن (2)
 .للدكتور مساعد الطيار  احملرر يف علوم القرآن (4)
  .للدكتور فضل حسن عباس إتقان الرهان يف علوم القرآن (3)
  .للسيوطي اإلتقان يف علوم القرآن (1)
 . ، مجعه ورتبه حسن عبداملنعم شليباجلامع يف أسباب النزول (6)
 .للدكتور خالد املزيين احملرر يف أسباب النزول( 7)
 .حلازم سعيد حيدر  علوم القرآن بني الرهان واإلتقان( 8)
 .للدكتور عدنان زرزور  وتاريخ توثيقه علوم القرآن وإعجازه (9)
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 مالحظات الكتاب القسم م
 .للدكتور مساعد الطيار التحرير يف أصول التفسري (1) أصول التفسري  7

 .يللدكتور موالي عمر محاد حماولة يف البناء: علم أصول التفسري ( 2)
 .للدكتور مساعد الطيارشرح مقدمة ابن تيمية يف التفسري  (4)
 .للدكتور حسني احلريب قواعد الترجيح عند املفسرينخمتصر  (3)
 .للدكتور حمسن املطريي تفسري القرآن بالقرآن (1)
 .للدكتور خالد الباتلي التفسري النبوي (6)
  .خلالد السبت قواعد التفسري (7)

 

 . ، للدكتور حممد أبو زيد خمتصر مناهج املفسرين (1) وترامجهم مناهج املفسرين  8
 .للدكتور حممد حسني الذهيب التفسري واملفسرون (2)
     .منظمة اإليسسكو معجم تفاسري القرآن الكرمي (4)
 . الروميللدكتور فهد  اجتاهات التفسري يف القرن الرابع عشر اهلجري (3)
 .لعادل نويهض معجم املفسرين (1)

 

 . ، للدكتور سامر رشواين دراسة نقدية: منهج التفسري املوضوعي للقرآن الكرمي  (1) التفسري املوضوعي  9
 .للدكتور مصطفى مسلم. مباحث يف التفسري املوضوعي  (2)
 .هلل، لألستاذ الدكتور زيد عمر عبدا التأصيل والتمثيل: التفسري املوضوعي  (4)

 

  .، مجع وترتيب أمحد فريد تيسري املنان يف قصص القرآن (1) قصص القرآن  10
  .للدكتور فضل حسن عباس قصص القرآن الكرمي (2)
 .للدكتور أمحد نوفل مناهج البحث والتأليف يف القصص القرآين (4)

 

  .للدكتور حممد جابر فياض األمثال يف القرآن الكرمي أمثال القرآن  11
  .للباقالين إعجاز القرآن (1) إعجاز القرآن  12

 .رجاين خلطايب واجلاللرماين و ثالث رسائل يف إعجاز القرآن (2)
 .حملمد عبداهلل دراز النبأ العظيم (4)
 .ملصطفى صادق الرافعي إعجاز القرآن (3)
 .ألمحد بسام الساعي ( إعادة قراءة اإلعجاز اللغوي يف القرآن) املعجزة (1)
 . ، هلند شليب لتفسري العلمي للقرآن الكرمي بني النظريات والتطبيقا (6)
 . للدكتور مساعد الطيار اإلعجاز العلمي إىل أين ؟ (7)

 

 .للدكتور صاحل العايدغوية يف القرآن الكرمي نظرات ل( 1) بالغة القرآن  14
 .للدكتورة هيفاء عثمان فدازيادة احلروف بني التأييد واملنع وأسرارها البالغية يف القرآن الكرمي ( 2)
 .للدكتور صاحل بن عبداهلل الشثري املتشابه اللفظي يف القرآن الكرمي وأسراره البالغية( 4)
 .لسامي عبدالعزيز العجالن الوحدة السياقية للسورة يف الدراسات القرآنية( 3)
 .أبو موسىحممد للدكتور حممد  البالغة القرآنية يف تفسري الزخمشري (1)
 .للدكتور يوسف بن عبداهلل العليوي ،التوجيه البالغي آليات العقيدة يف املؤلفات البالغية (6)

 

 لغامن قدوري احلمد رسم املصحف (1) متفرقات  13
 .الطاسانبن عبدالرمحن حملمد  والرد على الشبهات املثارة حوهلالصحابة املنسوبة لصاحف امل( 2)
  .ملساعد الطيار للقرآن الكرمي التفسري اللغوي (4)
 .لعلي العبيد  مناهج تفاسري آيات األحكام( 3)
 .لفهد الوهيب  منهج االستنباط من القرآن( 1)
 .للدكتور فهد الرومي منهج املدرسة العقلية يف التفسري( 6)
 .للدكتور زياد العامر  آيات العقيدة املتوهم إشكاهلا (7)
 .للدكتور حممد بن علي اجليالين الشتيوي التغري الداليل وأثره يف فهم النص القرآين( 8)
 .حملمد املختار السالمي  يف اللغة ويف القرآن ُمَسالَق( 9)
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 مالحظات الكتاب القسم م
 .للدكتور حممود توفيق حممد سعد استنباط املعاين من القرآن والسنة ُلُبُس (10)
 .للدكتور إبراهيم عبدالرمحن خليفة  احملكم واملتشابه يف القرآن الكرمي( 11)
 .بشري حسن احلمريي.للجعري بتحقيق د دَدد يف معرفة فن الَعَدامَل ُنْسُح( 12)
 .تجلون ديفنبور دفاع واعتذار حملمد صلى اهلل عليه وسلم والقرآن( 14)
 .للدكتور عبداهلادي محيتو قراءة اإلمام نافع عند املغاربة( 13)
 .للدكتور أمحد بن إدريس الطعان العلمانيون والقرآن الكرمي( 11)
 .أليب الزبري الغرناطي مالك التأويل القاطع لذوي اإلحلاد والتعطيل( 16)
 .للدكتور حممد ندمي فاضل  التضمني النحوي يف القرآن الكرمي( 17)
 .للدكتور عبدالصبور شاهني  تاريخ القرآن( 18)
 .للدكتور عبداحملسن املطريي دعاوى الطاعنني يف القرآن الكرمي( 19)
 .ملىن حممد الشافعي التيار العلماين احلديث وموقفه من تفسري القرآن( 20)
 .للدكتور أمحد حممد الفاضل دراسة ونقد :االجتاه العلماين املعاصر يف علوم القرآن الكرمي( 21)
 .صاحل سليمانحملمد  اختالف السلف يف التفسري بني التنظري والتطبيق (22)
 .لنايف بن سعيد الزهراين استدراكات السلف يف التفسري (24)
 .للدكتور بريك القرين علوم القرآن عند الصحابة والتابعني (23)
 .للدكتور حممد بن عبدالرمحن الشايع أسباب اختالف املفسرين (21)
 .لدكتور أمحد بن حممد اخلراطل مشكل إعراب القرآناجملتىب من  (26)
 .للدكتور عبداهلل بن محد املنصور مشكل القرآن الكرمي (27)
 .للدكتور عبداهلل بن حممد األمني الشنقيطي اآليات املنسوخة يف القرآن الكرمي (28)
 .حملمد رؤوف أبو سعدة  من إعجاز القرآن يف أعجمي القرآن (29)

 

 :باحثون ينصح بقراءة كتبهم 

 (.هـ1439ت)الشيخ عبداحلميد الفراهي  .1
 .(.هـ1478ت)حممد عبداهلل دراز .د .2
 .غامن قدوري احلمد . د.أ .4
 .عبداهلادي محيتو .د .3
 .فضل حسن عباس .د.أ .1
 .فهد بن عبدالرمحن الرومي .د.أ .6
 .حممد بن حممد أبو موسى.د.أ .7
 .رئعبدالعزيز بن عبدالفتاح القا.د .8
 .مساعد بن سليمان الطيار .د .9

 .عبدالعزيز بن علي احلريب.د .10
 .حازم بن سعيد حيدر .د .11

 


