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 مقدمة

كر، والصالة والسالم  ه للذِّ احلمد هلل الذي أنزل القرآن عىل سبعِة أحرف، ويَّسر

عىل َمْن أنزل اهلُل عليه القرآَن ليبلِّغه إىل الناس، ويبِّيِّ هلم هداياته الكريمة، ومعانيه 

لتعلقه ؛ علم القراءات القرآنية من أرشف العلوم وأجلها، أما بعد؛ فإن العظيمة

، والقراءة سنة متبعة يأخذها الطالب عن الشيخ، ، وأعظم بيانبأرشف كالم

عن  ×عن رسول اهلل  ×والشيخ عن شيخه، وهكذا إىل صاحب رسول اهلل 

؛ فيا له من رشف! وال شك أن العارف جربيل عليه السالم عن اهلل عز وجل

؛ ةبالقراءات احلافظ هلا له مزية عىل من مل يعرف ذلك، وال يعرف إال قراءة واحد

فزيادة القراءات كزيادة اآليات، ويف هذا زيادة يف املعاين والبيان، وقد قيض اهلل 

ثم هيرأ هلا من جيمعها ويضبطها  هلا من حيفظها حتى تواترت،سبحانه وتعاىل 

اإلمام  -وقد يكون أوهلم-إىل طالهبا، ومن أولئك وحيررها ويوجهها ويقرهبا 

القراءات فقد نظم هـ( رمحه اهلل، 590)ت  بن خلف الشاطبي هْير القاسم بن فِ 

نافع وابن كثي وأيب عمرو وابن عامر وعاصم ومحزة  :السبع املتواترة عن األئمة

؛ "حرز األماين ووجه التهاين"سامها بيًتا؛  1173يف ؛ ؛ يف قصيدة رائعةوالكسائي

نها كتاب  ؛ يادةوز هـ(444أليب عمرو الداين )ت "التيسي يف القراءات السبع"ضمر

لذا برموز عجيبة، وإشارات لطيفة؛ ؛ ملن ألِفها ل الصعبوسهر  ،أبدع فيها وأوجز

، حفًظا، وقراءة بمضمنها عليها يف سائر األعصار واألمصار طالب القراءات أقبل

وقد تعاقب العلامء عىل رشحها أو رشح بعض  واشتهرت شهرة مل حتصل لغيها،

أو الزيادة، واملوازنة بينها وبِّي غيها من أبواهبا ومسائلها، واالستدراك عليها 

الكتب يف موضوعها، ومعارضتها، والتأليف عىل منواهلا، وتطبيقها، والدراسة 

 النظرية الوصفية هلا.
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التي وردت يف  وسنذكر فيام يأيت األعامل العلمية املتعلقة باملنظومة الشاطبية

ات؛ ألن النسخ اخلطية لبعض قاعدة بيانات أوعية املعلومات القرآنية إال املخطوط

نذكر األعامل  كام أننا ملسع حتى لذكر بعضها، تواملقال ال يتلك األعامل كثية جًدا، 

فتح املجيد يف مثل:  ؛قراءة من القراءات السبع من طريق الشاطبيةالتي تناولت 

تنبيه الصغار عىل ما هـ(، و1313قراءة محزة من القصيد، ملحمد بن أمحد املتويل )ت

، لعيل بن خفي عن بعض األفكار يف رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية

رش من واملعروف ب هداية املريد إىل رواية أيب سعيدهـ(، و1314عمر امليهي )ت

، مع أهنا داخلة فيام سميناه هـ(1380تاع )طريق القصيد، لعيل بن حممد الضبر 

ما  ؛ اقترصنا عىل ذكرلكثرهتا لكن؛ وهي كالرشح العميل للشاطبية، تطبيق الشاطبية

األعامل  -أيًضا-نذكر  وملدون قصد التتبع واالستقصاء،  تناول أكثر من قراءة،

؛ كنهج القراءات الزائدة عىل القراءات السبع املضمنة يف الشاطبيةالتي تناولت 

هـ(، والدرة املضية يف قراءات 732للجعربي )ت ،الدماثة يف نظم القراءات الثالثة

معارضات الشاطبية؛   نوردملوهـ(، 833ة الثالثة املرضية، البن اجلزري )تاألئم

كطيبة النرش يف القراءات العرش، البن اجلزري، وغيث واملؤلفات عىل منواهلا؛ 

ألن هـ(؛ 1118 )تيسالنفع يف القراءات السبع، لعيل بن حممد النوري الصفاق

غي -ارشة، مع أن عامتها عالقة هذه األعامل بالشاطبية عالقة شكلية؛ غي مب

  خمطوطة. -املذكورةاألمثلة 

األعامل الوارد  بعضالعلمية املتعلقة بالشاطبية يف  الدراسات ذكرسبق وقد 

 :أبرزهاذكرها يف هذا الدليل، و

 :جملة دار احلديث احلسنية يف ،نيسة الغازي، ألالشاطبية ورشوحهامقال:  -1

 .237 - 229ص  - 7ع  - م1989=هـ1409 ،الرباط
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 ؛دراسة مقارنة :"حرز األماين"رشوح " أمحد الوطايس أطروحةو -2

 .م1999 ،دكتوراه -الرباط  :كلية اآلداب -التهامي الراجي اهلاشمي  :إرشافب

  هذه األطروحة واملقال الذي قبلها. ومل نقف عىل

ومقدمة حتقيق كتاب العقد النضيد يف رشح القصيد، للسمِّي احللبي  -3

عن دار نور املكتبات حتقيقه صدر  وقدمن رشدي سويد، أيلدكتور هـ( ل756)ت

 .م2001هـ= 1422عام  للنرش والتوزيع بجدة،

رشاح منظومة: حرز األماين ووجه التهاين يف القراءات السبع "ومقال  -4

هـ(: 590املعروفة اختصاًرا بـ )الشاطبية( أليب القاسم بن فيه الشاطبي )ت 

جملة عامل  يف، ريس الطاهريدد إلدكتور موالي حممل "عرض ببليوغرايف

 -حمرم يف السنة السادسة من عمرها، بتاريخ )الرياض، ب املخطوطات والنوادر

 .243ـ  229ص (، هـ1422مجادى اآلخرة 

زعيم املدرسة األثرية يف القراءات وشيخ قراء املغرب واملرشق "كتاب و -5

يف القراءات( اإلمام أبو القاسم الشاطبي: دراسة عن قصيدته )حرز األماين 

عبد لدكتور ل "رشح وإشعاعها العلمي، وتعريف برشوحها التي زادت عىل مائة

الذي صدر عن دار أضواء السلف بالرياض، عام ، اهلادي بن عبد اهلل محيتو

 .م2005هـ=1425

األعامل  -وفقهم اهلل-الثالثة )أيمن ومحيتو والطاهري( باحثون الوقد تتبع 

وهذه جداول توضح ، التي وردت يف املصادر والفهارس يةالشاطبالعلمية املتعلقة ب

 تصنيفهم لألعامل العلمية املتعلقة بالشاطبية، وأعدادها عند كل واحد منهم:
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األعمال 
العلمية 
املتعلقة 

 ابلشاطبية

احلواشي  الشروح
على 

 الشروح

التعليقات 
 على متنها

املقارنة  االختصار
بينها 
وبني 
 غريها

التكملة 
مبا ليس 

ا من فيه
قراءات 
 السبعة

إحالة 
املوضع 
املتأخر 

إىل 
شاهده 

 السابق  

بيان 
 زايداهتا

حترير 
 طرقها

 اجملموع

د. أمين 
 سويد

62 3 3 2 3 3 2 1 12 91 

 

األعمال 
العلمية 
املتعلقة 

 ابلشاطبية

معارضاهتا  التكملة االختصار الشروح
والنظم 

على 
 منواهلا

اجلمع 
بينها 
وبني 

 هاغري 

زايدهتا 
على 

 التيسري

حترير 
 مسائلها 

 

التذييل 
 عليها 

 

أتليف 
حواش 
ونكت 

 عليها

 اجملموع إعراهبا

د. 
موالي 
حممد 

إدريس 
 الطاهري

59 2 
)ذكرمها 

على 
سبيل 
 املثال(

1 
)ذكره 
على 

سبيل 
 املثال(

2 
ا )ذكرمه
على 

سبيل 
 املثال(

1 
)ذكره 
على 

سبيل 
 املثال(

1 
)ذكره 
على 

سبيل 
 املثال(

0 
)أشار 
إليها، 

ومل 
يذكر 
شيًئا 
 منها(

0 
)أشار 
إليها، 

ومل 
يذكر 
شيًئا 
 منها(

0 
)أشار 
إليها، 

ومل 
يذكر 
شيًئا 
 منها(

0 
)أشار 
إليها، 

ومل 
يذكر 
شيًئا 
 منها(

66 

 

األعمال العلمية 
املتعلقة 

 ابلشاطبية

شروح جزئية  الشروح
وحواش 

 وتعليقات

املقارنة 
بينها 
وبني 
 غريها

الزوائد عليها 
 والتكمالت

معارضاهتا 
ونظائرها 

املنظومة على 
 منواهلا

 اجملموع

د. عبد اهلادي 
 محيتو

96 21 6 34 26 183 

عىل وفيات أصحاهبا حسب  مرتبةاألعامل املتعلقة بالشاطبية  واوقد ذكر

، وقف عليه منها امتعريًفا موجًزا بالدكتور محيتو م وقدر  اإلمكان كلام تأتى ذلك،

 .ام مل يقف عليه باإلحالة عىل من ذكرهيكتفى فاو
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 واصاملخطوطات، ومل يستق واذكر مأهنوبِّي هذا الدليل:  أعامهلموالفرق بِّي 

ومل  علم وجوده،يُ  الما  واالنسخ اخلطية للمخطوطات التي هلا نسخ عديدة، وذكر

، عرشة سنة أكثر من اثنتيب لأقدم من هذا الدلي هلمعامأذكر ذلك يف هذا الدليل، ويُ 

أنه خمطوط فقط؛ ورد ذكره يف هذا الدليل مطبوًعا أو حمقًقا  واوهلذا فإن كثًيا مما ذكر

العقد "كتاب  أنه خمطوط فقط؛الدكتور محيتو ا ذكر بل إن مميف رسالة جامعية، 

مع الدكتور أيمن سويد، حققه الذي للسمِّي احللبي، ، "النضيد يف رشح القصيد

الدكتور م هبا وأصله رسالة دكتوراه؛ تقدر ، الدكتور محيتو قبل صدور كتاب بعطُ أنه 

 م .1998هـ= 1419جلامعة أم القرى، عام أيمن 

ا ذكر بيانات طبع ووبِّي هذا الدليل أهنم مل يلتزم أعامهلمومن الفروق بِّي 

 كاملة. ؛الرسالة اجلامعيةبيانات و ،الكتاب املطبوع

، ومقاالت عن الشاطبيةاحلديثة الدراسات النظرية : وهرومن الزيادة عىل ما ذك

 .إىل ذلك اومل يتطرق مالدوريات؛ فإهن

وهذه جداول توضح تصنيف مركز الدراسات واملعلومات لألعامل العلمية 

 املتعلقة بالشاطبية، وأعدادها يف هذا الدليل:
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أو كتور أيمن لداما ذكره واألعداد الواردة يف اجلداول السابقة ال يلزم منها أن 

؛ يف الصنف أقل مما ذكره الدكتور محيتوالدكتور الطاهري أو مركز الدراسات 

الواحد من األعامل )املشرتك بينهم(؛ لالختالف يف تصنيف بعض األعامل، مع ما 

 تقدم من أنه ذكر املخطوطات، وما ال ُيْعلم وجوده، واملركز مل يذكر ذلك.

 ذكره مركز الدراساتيف اجلداول السابقة أن ما  كام ال يلزم من األعداد الواردة

؛ يف الصنف الواحد من األعامل أكثر مما ذكره الدكتور أيمن أو الدكتور الطاهري

بيانات وعائه،  إذا اختلفت ؛العنوان الواحد عدر ر ركز يكرِّ املألن  ؛)املشرتك بينهم(

 .الباحثون املذكورونوال يفعل هذا 

آلخرين يف تصنيف األعامل العلمية املتعلقة بالشاطبية؛ ويظهر أن ال أحد تأثر با

 تهالتي استخرجها من قاعد العلمية املتعلقة بالشاطبيةصنرف األعامل فاملركز 

قبل أن يطلع عىل  ؛بيانات أوعية املعلومات القرآنيةاإللكرتونية التي أنشأها لرصد 

والدكتور محيتو مل هلم، عامأعىل  ومل يغيِّ تصنيفه بعد االطالع، أعامل الباحثِّي الثالثة

جاءت تصنيفات اجلميع  ؛يطلع عىل كتاب الدكتور أيمن كام سبق، ومع ذلك

ال توجد يف عمل  الباحثِّي الثالثة؛من أسباب وجود تصنيفات عند ، ومتقاربة

: أن األعامل التي وضعت يف تلك التصنيفات -مثالً -؛ كاختصار الشاطبية املركز

داخلة يف رشط عمل املركز )يف هذا الدليل(، وقد  أهنا ليستمجيعها خمطوطة؛ أي 

 .تقدمت اإلشارة إىل ذلك

ف بمحتواها؛ كر مَ ال ُيتَ التي األوعية و ُيعتمد ن من االطالع عليها أو عىل ما يعرِّ

  واهلل املوفق. ...النظر إىل عنواهنا فحسبيف تصنيفها عىل 
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 حتقيق منت الشاطبية

حرز األماين ووجه التهاين/ القاسم بن فيه بن خلف بن أمحد  -كتاب[]- 1 

: املولوي طبع احلجر باهتامم؛ هـ( 590الرعيني األندليس الشاطبي الرضير )ت 

 ص 499 -م[ 1862 – 1861]هـ = 1278، (اكستان)ببشاور –نصي أمحد 

، : شعلة-ملعروف بأليب عبد اهلل حممد ا برشوح ثالثة؛ األول: كنز املعاين ىحمش)

 .(1) (باللغة الفارسية.. والثالث: الكشف، والثاين: رشح مال عيل قاري

جمموع مشتمل عىل متن الشاطبية والدرة والطيبة/ جمموعة من  -]كتاب[- 2

هـ = 1319مكتبة أمحد عيل املليجي الكتبي: القاهرة،  - املؤلفِّي/ الباحثِّي

 سم. 15×  19 -ص  189 - م1901

حرز األماين ووجه التهاين يف القراءات السبع/ القاسم بن فيه بن  -[]كتاب- 3 

؛ مراجعة هـ( 590خلف بن أمحد الرعيني األندليس الشاطبي الرضير )ت 

اإلحتاد العام جلامعة القراء:  -وتصحيح: عيل بن حممد بن حسن بن إبراهيم الضباع 

 سم. 12×  16 -ص  111 - م1937القاهرة، 

الشاطبية املسمى حرز األماين ووجه التهاين يف القراءات السبع/  متن -]كتاب[- 4 

؛ هـ( 590القاسم بن فيه بن خلف بن أمحد الرعيني األندليس الشاطبي الرضير )ت 

هـ 1409دار املطبوعات احلديثة: املدينة،  -تصحيح ومراجعة: حممد متيم الزعبي 

 ص. 102 -1ط  -م 1989= 

                                                           
 .َدِمهيمكن أن يصنرف أيًضا يف رشوح الشاطبية، وقد أوردناه يف أول تصنيٍف؛ لقِ ( 1)
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جه التهاين يف القراءات السبع/ القاسم بن فيه بن حرز األماين وو -]كتاب[- 0 

 : ؛ تصحيح ومراجعةهـ(590الرضير)تخلف بن أمحد الرعيني األندليس الشاطبي 

 4ط  -م 2004هـ=1425مكتبة دار اهلدى: املدينة املنورة،  -حممد متيم الزعبي 

 سم. 14×  20 -ص  102 - مصححة

 شروح الشاطبية

بي يف رشح قصيد الشاطبي أليب العباس أمحد بن عيل املهند القاض -]أطروحة[- 5

هـ( دراسة وحتقيقًا/ أمحد بن عيل 640بن حممد بن عيل بن سكن األندليس )ت نحو 

؛ دراسة وحتقيق: يوسف مصلح هـ( 640بن حممد بن عيل بن سكن األندليس )ت 

الردادي؛ إرشاف: فيصل بن مجيل حسن غزاوي؛ مناقشة: مصطفى حممد حممود 

 1434دكتوراه،  -جامعة أم القرى  -أبو طالب، حممد إلياس حممد أنور  حسِّي

 هـ.

فتح الوصيد يف رشح القصيد لعلم الدين السخاوي حتقيق  -]أطروحة[- 6 

ودراسة من أول الكتاب إىل آخر سورة البقرة/ عيل بن حممد بن عبد الصمد بن عبد 

؛ حتقيق هـ( 643خاوي )ت األحد بن عبد الغالب اهلمداين املرصي علم الدين الس

 -ودراسة: نبيل حممد إبراهيم اجلوهري؛ إرشاف: جودة حممد أبو اليزيد املهدي 

 سم. 21×  31 -ص  477 - م1995دكتوراه،  -جامعة األزهر 

فتح الوصيد رشح القصيد لإلمام السخاوي/ عيل بن حممد بن  -]أطروحة[- 7 

اين املرصي علم الدين السخاوي عبد الصمد بن عبد األحد بن عبد الغالب اهلمد
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جامعة  -؛ حتقيق: أمحد عدنان الزغبي؛ إرشاف: أمحد عيل اإلمام هـ( 643)ت 

 ص. 890 - م1997دكتوراه،  -القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية: السودان 

كتاب فتح الوصيد يف رشح القصيد لعلم الدين عيل ابن حممد  -]أطروحة[- 8 

وحتقيق/ عيل بن حممد بن عبد الصمد بن عبد األحد  دراسة -هـ 643السخاوي ت 

؛ حتقيق هـ( 643بن عبد الغالب اهلمداين املرصي علم الدين السخاوي )ت 

 -ودراسة: موالي حممد اإلدرييس الطاهري؛ إرشاف: التهامي الراجي اهلاشمي 

 م. 2000دكتوراه،  -كلية اآلداب: الرباط 

القصيد/ عيل بن حممد بن عبد الصمد كتاب فتح الوصيد يف رشح  -]كتاب[- 9 

؛ هـ( 643بن عبد األحد بن عبد الغالب اهلمداين املرصي علم الدين السخاوي )ت 

مكتبة الرشد: الرياض،  -دراسة وحتقيق: موالي حممد اإلدرييس الطاهري 

ص )سلسلة الرشد للرسائل  1512 -ج  4 - 1ط  -م 2002هـ = 1423

 (.93اجلامعية؛ 

فتح الوصيد رشح القصيد/ عيل بن حممد بن عبد الصمد بن عبد  -]كتاب[- 10 

؛ حتقيق: هـ( 643األحد بن عبد الغالب اهلمداين املرصي علم الدين السخاوي )ت 

 م.2004هـ=1425دار الصحابة للرتاث: مرص،  -مجال الدين حممد رشف 

 )ت الدرة الفريدة يف رشح القصيدة/ املنتجب بن يعقوب اهلمذاين -]كتاب[- 11 

مكتبة املعارف للنرش والتوزيع:  -؛ حتقيق وتعليق: مجال حممد طلبة السيد هـ( 643

 ج. 5 - 1ط  -م 2012هـ = 1433الرياض، 
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الدرة الفريدة يف رشح القصيدة للمنتجب بن يعقوب اهلمذاين  -]أطروحة[- 12 

 هـ( من أول الكتاب إىل هناية باب سورة أم القرآن/ املنتجب بن يعقوب643)ت

؛ حتقيق: هال بنت عبداهلل الزعاقي؛ إرشاف: عبد الرمحن بن هـ( 643اهلمذاين )ت 

معاضة بن حنش بن عبد اهلل البكري الشهري؛ مناقشة: زيد بن عمر بن عبد اهلل 

 -جامعة امللك سعود: السعودية  -العيص، أمحد بن عيل عبد اهلل السديس 

 هـ. 1433ماجستي، 

يدة يف رشح القصيدة أليب عبداهلل الفايس/ حممد بن الآللئ الفر -]أطروحة[- 13 

؛ دراسة هـ( 656حسن بن حممد بن يوسف الفايس، مجال الدين، املغريب املقري )ت 

 -كلية اآلداب: اجلديدة  -وحتقيق: احلسن صدقي؛ إرشاف: حممد الديباجي 

 م.1993دكتوراه، 

حسن بن حممد بن  الآللئ الفريدة يف رشح القصيدة/ حممد بن -]أطروحة[- 14 

؛ إعداد: عبد اهلل بن عبد هـ( 656يوسف الفايس، مجال الدين، املغريب املقري )ت 

جامعة أم القرى  -املجيد نمنكاين؛ إرشاف: حلمي عبد الرؤوف حممد عبد القوي 

 سم. 21×  32 -ص  1016 -هـ 1420ماجستي،  -

لفريدة يف رشح رشح الفايس عىل الشاطبية املسمى بالآللئ ا -]كتاب[- 15 

القصيدة/ حممد بن حسن بن حممد بن يوسف الفايس، مجال الدين، املغريب املقري 

؛ تقديم/ تقريظ: عبد اهلل ربيع حممود حسِّي؛ تقديم/ تقريظ: عبد هـ( 656)ت 

م 2005هـ = 1426مكتبة الرشد: الرياض،  -الرازق بن عيل بن إبراهيم موسى 

 ج. 3 - 1ط  -
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لئ الفريدة يف رشح القصيدة جلامل الدين أيب عبد اهلل حممد الآل -]أطروحة[- 16 

بن حسن بن حممد الفايس احللبي/ حممد بن حسن بن حممد بن يوسف الفايس، مجال 

؛ حتقيق: زيد مهدي خالوي العنزي؛ إرشاف: هـ( 656الدين، املغريب املقري )ت 

 -ص  255 -م 2006ماجستي،  -جامعة الكويت  -عبد الفتاح أمحد احلموز 

 سم. 21×  30

سور األعراف واألنفال والتوبة ويونس وهود ويوسف من  -]أطروحة[- 17 

خمطوط الآلىلء الفريدة يف رشح القصيدة/ حممد بن حسن بن حممد بن يوسف 

؛ دراسة وحتقيق: هدايت هـ( 656الفايس، مجال الدين، املغريب املقري )ت 

ماجستي،  -جامعة الكويت  -أفنديتش؛ إرشاف: عبد الفتاح أمحد احلموز 

 سم. 21×  29 -ص  300 -م 2006

الآللئ الفريدة يف رشح القصيدة/ حممد بن حسن بن حممد بن  -]كتاب[- 18 

هـ(؛ حتقيق: مجال الدين حممد  656يوسف الفايس، مجال الدين، املغريب املقري )ت 

 - ج 2 - 2ط  -م 2007هـ=1427دار الصحابة للرتاث: طنطا: مرص،  - رشف

 ص. 1376

الآللئ الفريدة يف رشح القصيدة رشح الفايس عىل الشاطبية/ حممد  -]كتاب[- 19 

؛ هـ( 656بن حسن بن حممد بن يوسف الفايس، مجال الدين، املغريب املقري )ت 

 ج. 3 -م 2011دار الكتب العلمية: بيوت،  -حتقيق: عبد الرحيم الطرهوين

املسمى: كنز املعاين رشح حرز األماين/ رشح شعلة عىل الشاطبية  -]كتاب[- 20 

د بن أمحد بن احلسِّي املوصيل شمس الدين )شعلة( ـمـحـن مـد بـمـن أحـد بـمـحـم
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؛ تصحيح: متويل عبد اهلل الفقاعي، حممد سليامن صالح؛ تقديم/ هـ(656)ت 

تقريظ: عبد الفتاح عبد الغني القايض، عيل بن حممد بن حسن بن إبراهيم الضباع 

 ص. 656 - 1ط  - م1954حتاد العام جلامعة القراء: القاهرة، اال -

رشح شعلة عىل الشاطبية املسمى: كنز املعاين رشح حرز األماين/  -]كتاب[- 21 

د بن أمحد بن احلسِّي املوصيل شمس الدين )شعلة( ـحمـن مـمد بـن أحـد بـحمـم

 :الكتب العلمية دار ،مكتبة عباس أمحد الباز -؛ حتقيق: زكريا عمياتهـ(656)ت

 ص. 408 - 1ط  -م 2001بيوت،  ،مكة املكرمة

أليب عبد اهلل املوصيل )شعلة( من -كنز املعاين رشح حرز األماين -]أطروحة[- 22 

أول الكتاب إىل آخر سورة األنعام دراسة وحتقيق/ حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد 

اسة وحتقيق: عبد ؛ درهـ( 656بن احلسِّي املوصيل شمس الدين )شعلة( )ت 

الرحيم بن عبد اهلل بن عمر حممد األمِّي الشنقيطي إرشاف: حممد بن حممد مخيس 

 م.2008هـ = 1428دكتوراه،  -اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة  -شعبان 

رشح شعلة عىل الشاطبية، املسمى، كنز املعاين يف رشح حرز  -]كتاب[- 23 

ن أمحد بن احلسِّي املوصيل شمس الدين )شعلة( األماين/ حممد بن أمحد بن حممد ب

دار الصحابة للرتاث: طنطا،  -؛ حتقيق: مجال الدين حممد رشف هـ( 656)ت 

 ص. 591 -م 2008هـ = 1428

رشح الشعلة للشاطبية املسمى كنز املعاين/ حممد بن أمحد بن حممد  -]كتاب[- 24 

؛ حتقيق: أمحد بن هـ( 656بن أمحد بن احلسِّي املوصيل شمس الدين )شعلة( )ت 

 ص. 518 -هـ 1431عامل الكتب: بيوت،  -يوسف القادري 
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املفيد يف رشح القصيد لعلم الدين اللورقي حتقيق ودراسة/  -]أطروحة[- 25 

 661القاسم بن أمحد بن أيب السداد املوفق بن جعفر األندليس املريس اللورقي )ت 

روجيح العلوي الصاعدي؛ إرشاف: ؛ دراسة وحتقيق: عبد احلميد بن سامل بن هـ(

قسم القراءات بكلية القرآن الكريم:  -حممد بن سيدي حممد بن حممد األمِّي 

 هـ. 24/11/1426دكتوراه،  -اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة 

املفيد يف رشح القصيد/ القاسم بن أمحد بن أيب السداد املوفق بن  -]كتاب[- 26 

؛ حتقيق: خي اهلل الرشيف بن أمحد هـ( 661لورقي )ت جعفر األندليس املريس ال

دار الغوثاين للدراسات القرآنية:  -رشيف؛ تقديم/ تقريظ: أيمن رشدي سويد 

ة )دار ــيـعـامـجـل الــائـرسـة الــلـسـلـص )س 424 -م 2008هـ=1429ق، ـشـدم

 (.2؛  ي(ـانـوثـغـال

القراءات السبع/ عبد الرمحن بن إبراز املعاين من حرز األماين يف  -]كتاب[- 27 

 665إسامعيل بن إبراهيم بن عثامن بن أيب بكر، أبو شامة املقديس الدمشقي )ت 

كلية القرآن الكريم  -؛ حتقيق وتعليق: حممود بن عبد اخلالق حممد جادو هـ(

 ج. 4 - 1ط  -هـ 1413باجلامعة اإلسالمية: املدينة املنورة، 

من حرز األماين يف القراءات السبع/ عبد الرمحن بن إبراز املعاين  -]كتاب[- 28 

 665إسامعيل بن إبراهيم بن عثامن بن أيب بكر، أبو شامة املقديس الدمشقي )ت 

 مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي: مرص. -؛ حتقيق: إبراهيم عطوة عوض هـ(

عبد اهلل فرائد املعاين يف رشح حرز األماين ووجه التهاين أليب  -]أطروحة[- 29 

هـ )السفر األول(: حتقيق ودراسة/ حممد بن 723حممد بن حممد داود الصنهاجي ت 
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؛ حتقيق ودراسة: عبد الرحيم عبد هـ( 723حممد بن داود الصنهاجي الفايس )ت 

دكتوراه،  -جامعة أم القرى  -السالم نبوليس؛ إرشاف: سليامن بن إبراهيم العايد 

 هـ. 1418

يف رشح القصيد ألمحد بن حممد بن حممد بن عبد الويل بن  املفيد -]أطروحة[- 30 

جبارة املقديس: دراسة وحتقيق جزء من الكتاب: من أوله حتى هناية باب اإلدغام 

الكبي/ أمحد بن حممد بن عبد الويل بن جبارة املرداوي املقديس الصاحلي احلنبيل )ت 

: حممود مصطفى ؛ حتقيق: خي اهلل الرشيف بن أمحد رشيف؛ إرشافهـ( 728

 سم. 21×  32 -ص  469 -م 2003ماجستي،-اجلامعة اللبنانية: لبنان-حالوي

 كنز املعاين يف رشح حرز األماين لإلمام برهان الدين اجلعربي -]أطروحة[- 31 

هـ( من أول الكتاب إىل آخر باب اهلمزتِّي من كلمتِّي دراسة وحتقيق/ 732)ت 

اخللييل الشافعي تقي الدين برهان الدين )ت  إبراهيم بن عمر بن إبراهيم اجلعربي

؛ حتقيق ودراسة: يوسف بن حممد شفيع عبد الرحيم؛ إرشاف: حممد بن هـ( 732

ماجستي،  -اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة  -سيدي حممد بن حممد األمِّي 

 هـ.1412

يم بن عمر كنز املعاين يف رشح حرز االماين ووجه التهاين/ إبراه -]أطروحة[- 32 

؛ إعداد: هـ( 732بن إبراهيم اجلعربي اخللييل الشافعي تقي الدين برهان الدين )ت 

 م.1993ماجستي،  -جامعة األزهر  -صالح الدين عبد الرمحن سلطان 

كنز املعاين يف رشح حرز األماين لإلمام اجلعربي: دراسة  -]أطروحة[- 33 

اخللييل الشافعي تقي الدين برهان  وحتقيق/ إبراهيم بن عمر بن إبراهيم اجلعربي
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؛ دراسة وحتقيق: أمحد اليزيدي؛ إرشاف: التهامي الراجي هـ( 732الدين )ت 

 هـ.1419دكتوراه،  -كلية اآلداب: الرباط  -اهلاشمي 

اجلعربي ومنهجه يف كنز املعاين يف رشح حرز األماين ووجه التهاين  -]كتاب[- 34 

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية:  - ليزيديأمحد امع حتقيق نموذج من الكنز/ 

 ج. 2 -م 1998املغرب: الدار البيضاء، 

كنز املعاين يف رشح حرز األماين وجه التهاين للجعربي/ إبراهيم  -]أطروحة[- 35 

؛ هـ( 732بن عمر بن إبراهيم اجلعربي اخللييل الشافعي تقي الدين برهان الدين )ت 

 م.1999دكتوراه،  -جامعة األزهر  -بو طالب إعداد: إسامعيل عبد الرمحن أ

كنز املعاين يف رشح حرز األماين ووجه التهاين للجعربي املتويف  -]أطروحة[- 36 

دراسة لغوية مع حتقيق النص من أول سورة الصافات إىل آخر  "هـ 732سنة 

ن إبراهيم بن عمر بن إبراهيم اجلعربي اخللييل الشافعي تقي الدين برها /"الكتاب 

 -جامعة األزهر  -؛ إعداد: أمحد عبد املريض سيد أمحد هـ( 732الدين )ت 

 م.2000ماجستي، 

كنز املعاين يف رشح حرز األماين لإلمام برهان الدين اجلعربي  -]أطروحة[- 37 

هـ( من أوله إىل آخر فرش سورة البقرة حتقيق ودراسة/ إبراهيم بن عمر 732)ت 

؛ دراسة هـ( 732الشافعي تقي الدين برهان الدين )ت بن إبراهيم اجلعربي اخللييل 

وحتقيق: يوسف حممد شفيع بن عبد الرحيم؛ إرشاف: حممد بن سيدي حممد بن 

قسم القراءات بكلية القرآن الكريم: اجلامعة اإلسالمية باملدينة  -حممد األمِّي 

 هـ.20/10/1427ماجستي،  -املنورة 
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حرز األماين ووجه التهاين لإلمام أيب إسحاق كنز املعاين يف رشح  -]أطروحة[- 38 

هـ( من بداية حروف قربت خمارجها إىل باب  732إبراهيم بن عمر اجلعربي )ت

ياءات الزوائد )آخر األصول( دراسة وحتقيق/ إبراهيم بن عمر بن إبراهيم اجلعربي 

حيم ؛ حتقيق ودراسة: عبد الرهـ( 732اخللييل الشافعي تقي الدين برهان الدين )ت 

قسم القراءات بكلية القرآن الكريم: اجلامعة  -بن لطف اهلل بن عبد القيوم العبايس 

 هـ.4/7/1430دكتوراه،  -اإلسالمية باملدينة املنورة 

كنز املعاين يف رشح حرز األماين ووجه التهاين لإلمام أيب إسحاق  -]أطروحة[- 39 

ة مريم إىل هناية الكتاب/ هـ( من أول فرش سور 732إبراهيم بن عمر اجلعربي )ت 

إبراهيم بن عمر بن إبراهيم اجلعربي اخللييل الشافعي تقي الدين برهان الدين )ت 

قسم القراءات بكلية القرآن  -؛ حتقيق: أمحد بن عبد اهلل درويش سليامين هـ( 732

 هـ.21/11/1430دكتوراه،  -الكريم: اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة 

الفريدة البارزية يف حل القصيدة الشاطبية يف القراءات السبع  -]أطروحة[- 40 

هـ(/ هبة اهلل بن عبد الرحيم بن 738لإلمام هبة اهلل بن عبد الرحيم بن البارزي ت)

؛ حتقيق: هـ( 738إبراهيم بن هبة اهلل بن املسلم اجلهني احلموي ابن البارزي )ت 

يامن املورعي احلريب، حممد حبيب عبد اهلل حامد السليامين؛ إرشاف: أمحد نافع سل

ماجستي،  -جامعة أم القرى  -اهلل بن سيدي عبد اهلل بن مايايب اجلكني الشنقيطي 

 هـ.1418
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العقد النضيد يف رشح القصيد للسمِّي احللبي: حتقيق ودراسة  -]أطروحة[- 41 

 من أول الكتاب إىل هناية باب الراءات/ أمحد بن يوسف بن عبد الدائم بن حممد

؛ دراسة وحتقيق: أيمن رشدي سويد؛ إرشاف: عبد هـ(756احللبي السمِّي )ت 

 هـ.1419دكتوراه،  -جامعة أم القرى  -الفتاح بحيي إبراهيم 

العقد النضيد يف رشح القصيد )رشح القصيدة الشاطبية يف  -]كتاب[- 42 

 756)تأمحد بن يوسف بن عبد الدائم بن حممد احللبي السمِّي  / القراءات السبع(

هـ = 1422دار نور املكتبات: جدة،  -(؛ حتقيق ودراسة: أيمن رشدي سويد هـ

 ص. 1470 -ج  2 - 1ط  -م 2001

العقد النضيد يف رشح القصيد/ أمحد بن يوسف بن عبد الدائم  -]أطروحة[- 43 

؛ حتقيق ودراسة: أمحد بن عيل بن حيان هـ( 756بن حممد احللبي السمِّي )ت 

 -جامعة أم القرى  -د القيوم بن عبد الغفور السندي حرييص؛ إرشاف: عب

 ص. 475 -م 2003ماجستي، 

العقد النضيد يف رشح القصيد، لشهاب الدين أمحد بن يوسف  -]أطروحة[- 44 

هـ( من باب فرش احلرف من أول سورة مريم إىل 756املعروف بالسمِّي احللبي )ت 

عبد الدائم بن حممد احللبي  آخر سورة ص، دراسًة وحتقيقًا/ أمحد بن يوسف بن

؛ دراسة وحتقيق: طالل بن خلف بن حمفوظ احلساين؛ هـ( 756السمِّي )ت 

إرشاف: عبد الرزاق بن فراج الصاعدي؛ مناقشة: حمسن بن سامل العميي، عبد 

دكتوراه،  -اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة  -السالم بن عبد الرمحن العويف 

 هـ.1433
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هـ( من 769اجلوهر النضيد يف رشح القصيد البن اجلندي )ت -]أطروحة[- 45 

أول باب الكتاب إىل هناية باب اإلدغام الكبي دراسة وحتقيق/ عبد اهلل بن آي 

؛ دراسة وحتقيق: عبد الرزاق حممد كامل الياس؛ هـ( 769دوغدي ابن اجلندي )ت 

ك املغريب، حممد إرشاف: حممد بن حممد مخيس شعبان؛ مناقشة: أمحد بن حممود مبار

 هـ.1429دكتوراه،  -اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة  -بن سيدي بن احلبيب 

اجلوهر النضيد يف رشح القصيد لإلمام أيب بكر بن أيدغدي  -]أطروحة[- 46 

هـ( من أول باب احلرفِّي املتقاربِّي يف كلمة ويف  769الشهي بابن اجلندي )ت

النون الساكنة والتنوين دراسة وحتقيقًا/ عبد اهلل بن آي كلمتِّي إىل هناية باب أحكام 

؛ دراسة وحتقيق: خالد حممد عبد الرحيم؛ هـ( 769دوغدي ابن اجلندي )ت 

إرشاف: حممد بن سيدي حممد بن حممد األمِّي؛ مناقشة: أمحد بن حممود مبارك 

قسم القراءات بكلية القرآن الكريم: اجلامعة  -املغريب، حممد حممد مخيس 

 هـ.19/2/1431دكتوراه،  -اإلسالمية باملدينة املنورة 

اجلوهر النضيد يف رشح القصيد لإلمام أيب بكر بن أيدغدي  -]أطروحة[- 47 

هـ( من أول سورة آل عمران إىل هناية سورة املائدة  769الشهي بابن اجلندي )ت

وحتقيق:  ؛ دراسةهـ( 769دراسة وحتقيقا/ عبد اهلل بن آي دوغدي ابن اجلندي )ت 

عبد اهلل سامل مطر البلويش؛ إرشاف: حممد بن سيدي حممد بن حممد األمِّي؛ 

 -مناقشة: أمحد بن حممود مبارك املغريب، أمحد بن عبد اهلل بن عبد املحسن الفريح 

دكتوراه،  -قسم القراءات بكلية القرآن الكريم: اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة 

 هـ.28/6/1432
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هـ( من 769اجلوهر النضيد يف رشح القصيد البن اجلندي )ت -وحة[]أطر- 48 

دراسة  -اول باب الفتح واإلمالة وبِّي اللفظِّي إىل هناية باب ياءات الزوائد 

؛ دراسة وحتقيق: حممد هـ( 769وحتقيق/ عبد اهلل بن آي دوغدي ابن اجلندي )ت 

مد األمِّي؛ حمفوظ حممد أمِّي الشنقيطي؛ إرشاف: حممد بن سيدي حممد بن حم

 -مناقشة: سامل بن غرم اهلل بن حممد الزهراين، عادل بن إبراهيم بن حممد الرفاعي 

 هـ. 1433دكتوراه،  -اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة 

هـ( من 769اجلوهر النضيد يف رشح القصيد البن اجلندي )ت -]أطروحة[- 49 

كلمتِّي إىل هناية باب أحكام النون أول باب إدغام احلرفِّي املتقاربِّي يف كلمة ويف 

 769دراسة وحتقيق/ عبد اهلل بن آي دوغدي ابن اجلندي )ت  -الساكنة والتنوين 

؛ دراسة وحتقيق: خالد بن حممد إسحاق بن عبد الرحيم إبراهيم؛ إرشاف: حممد هـ(

 دكتوراهـ. -اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة  -بن سيدي حممد بن حممد األمِّي 

اجلوهر النضيد يف رشح القصيد لإلمام أيب بكر بن أيدغدي  -]أطروحة[- 50 

عبد اهلل  /"دراسة وحتقيقاً "هـ( سورة البقرة بكاملها  769الشهي بابن اجلندي )ت

؛ دراسة وحتقيق: عبد اهلل بن عيل برناوي؛ هـ( 769بن آي دوغدي ابن اجلندي )ت 

مناقشة: سامي حممد سعيد عثامن  إرشاف: حممد بن سيدي حممد بن حممد األمِّي؛

ة ـيـكلـقسم القراءات ب -عبد الشكور، أمِّي حممد أمحد الشيخ أمحد الشنقيطي 

وراه، ـدكت –ورة ـمنـة الـنـديـمـالـة بــالميـة اإلسـعـامـجـم: الـريـرآن الكــالق

 هـ.1/2/1433
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هـ( من 769اجلوهر النضيد يف رشح القصيد البن اجلندي )ت -]أطروحة[- 51 

دراسة وحتقيق/ عبد اهلل بن آي دوغدي  -ىل هناية سورة األنفال اول سورة األنعام إ

؛ دراسة وحتقيق: حممد بن أمحد بن حسِّي بن عيل هـ( 769ابن اجلندي )ت 

برهجي؛ إرشاف: حممد بن سيدي حممد بن حممد األمِّي؛ مناقشة: نبيل حممد 

ية باملدينة اجلامعة اإلسالم -إبراهيم اجلوهري، عبد القيوم بن عبد الغفور السندي 

 دكتوراهـ. -املنورة 

اجلوهر النضيد يف رشح القصيد لإلمام أيب بكر بن أيدغدي  -]أطروحة[- 52 

هـ( من أول سورة التوبة إىل هناية سورة احلجر 769الشهي بابن اجلندي )ت

؛ دراسة هـ( 769عبد اهلل بن آي دوغدي ابن اجلندي )ت  /"دراسة وحتقيقاً "

ن نويفع بن دخيل اهلل امليموين؛ إرشاف: حممد بن سيدي وحتقيق: عبد الكريم ب

حممد بن حممد األمِّي؛ مناقشة: أمحد بن عبد اهلل بن عبد املحسن الفريح، حسِّي بن 

قسم القراءات بكلية القرآن الكريم: اجلامعة اإلسالمية  -حممد بن صالح العواجي 

 هـ.5/7/1433دكتوراه،  -باملدينة املنورة 

اج القارىء املبتدي وتذكار املقريء املنتهي: رشح منظومة رس -]كتاب[- 53 

األماين ووجه التهاين أليب حممد بن فيا بن أيب القاسم الشاطبي/ عيل بن عثامن بن 

مكتبة  - هـ( 801حممد بن أمحد بن احلسن العذري البغدادي ابن القاصح )ت 

 سم. 21×29-ص 420-3ط-م1954ومطبعة مصطفى البايب احللبي: القاهرة،

يل ـرساج القارئ املبتدي وتذكار املقرئ املنتهى)رشح الشاطبية(/ ع -]كتاب[- 54 

ن احلسن العذري البغدادي ابن القاصح )ت ـمد بـن أحـد بـمـحـن مـان بـثمـن عـب
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 هـ1419دار الكتب العلمية: بيوت،  -؛ حتقيق: حممد عبد القادر شاهِّي هـ( 801

 ية املعرفة(.ص )إسالم 349 - 1ط  -م 1999 =

مربز املعاين يف رشح قصيدة حرز األماين يف القراءات السبع  -]أطروحة[- 55 

هـ حتقيق ودراسة/ حممد بن عمرو/ عمر بن عيل 862ملحمد بن عمر العامدي ت:

؛ حتقيق ودراسة: سامي حممد سعيد عثامن عبد هـ( 862بن أمحد العامدي )ت 

اجلامعة اإلسالمية  -مد األمِّي الشكور؛ إرشاف: حممد بن سيدي حممد بن حم

 هـ. 1427دكتوراه،  -باملدينة املنورة 

مربز املعاين يف رشح قصيدة حرز األماين ووجه التهاين للحافظ  -]أطروحة[- 56 

 862حممد بن عمر بن عيل العامدي/ حممد بن عمر بن عيل بن أمحد العامدي )ت 

اف: مصطفى حممد حممود حسِّي ؛ حتقيق: عيل عبد اهلل غرم اهلل الغامدي؛ إرشهـ(

 ص. 420 -هـ  1429ماجستي،  -جامعة أم القرى  -أبو طالب 

كتاب حل الشاطبية لإلمام عبد الرمحن بن أيب بكر العيني احلنفي  -]أطروحة[- 57 

؛ حتقيق: حممد هـ( 893دراسة وحتقيق/ عبد الرمحن بن أيب بكر العيني احلنفي )ت 

جامعة تكريت:  -اف: خلف حسِّي صالح اجلبوري عبد القادر حاتم سلطان؛ إرش

 م. 2009ماجستي،  -العراق 

رشح الشاطبية/ عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد بن أيب بكر بن  -]كتاب[- 58 

؛ حتقيق: مركز قرطبة للبحوث العلمية والدراسات هـ( 911عثامن السيوطي )ت 

 ص. 455 - 1ط  -م 2004مؤسسة قرطبة: القاهرة، -اإلسالمية وحتقيق الرتاث؛
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رشح الشاطبية للعالمة أيب الفضل السيوطي من أول الكتاب إىل  -]أطروحة[- 59 

آخره دراسة وحتقيق/ عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد بن أيب بكر بن عثامن 

؛ دراسة وحتقيق: خلف بن محود بن سامل الشغديل؛ إرشاف: هـ( 911السيوطي )ت 

 –اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة  -األمِّي حممد بن سيدي حممد بن حممد 

 .هدكتورا

رشح قصيدة اإلمام أيب القاسم الشاطبي/ عبد الرمحن بن أيب بكر  -]كتاب[- 60 

؛ حتقيق: عبد اهلل بن عبد هـ( 911بن حممد بن أيب بكر بن عثامن السيوطي )ت 

اصمة للنرش دار الع -الرمحن الشثري، حتقيق: حممد بن فوزان بن محد العمر 

 ص. 608 - 1ط  -م 2007هـ = 1428والتوزيع: الرياض، 

الفتح الداين من كنز حرز األماين تأليف العالمة املحدث املقرئ  -]أطروحة[- 61 

هـ( دراسة وحتقيق/ أمحد بن حممد  923شهاب الدين أمحد بن حممد القسطالين )ت 

احلسِّي بن عيل القسطالين  بن أيب بكر بن عبد امللك بن أمحد بن حممد بن حممد بن

؛ حتقيق: امبارك األوخامي؛ إرشاف: عبد املنعم بشنايت؛ هـ( 923شهاب الدين )ت 

مناقشة: عيل الغا، عبد العزيز عيد حاجي/ احلاجي، أمحد سعيد اللدن، حازم 

دكتوراه،  -جامعة اجلنان: بيوت  -سعيد حيدر سعيد الكرمي 

 م.09/07/2011

عالمة ابن عبد احلق السنباطي عىل حرز األماين رشح ال -]أطروحة[- 62 

للشاطبي: حتقيق ودراسة/ أمحد بن أمحد بن عبد احلق السنباطي املرصي الشافعي 

؛ حتقيق ودراسة: حييى بن حممد حسن زمزمي؛ إرشاف: هـ( 997شهاب الدين )ت 

 هـ.1418دكتوراه،  -جامعة أم القرى  -حممد ولد سيدي ولد حبيب 
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ت( دراسة 1014رشح الشاطبي لإلمام مال عيل القاري ) -]أطروحة[- 63 

 1014وحتقيق ألصول الشاطبية/ عيل بن سلطان حممد اهلروي، املال القاري )ت 

جامعة امللك سعود:  -؛ حتقيق ودراسة: عزيزة بنت حسِّي إسامعيل اليوسف هـ(

 هـ.1424ماجستي،  -السعودية 

عاين يف حرز األماين يف القراءات الفتح الرمحاين: رشح كنز امل -]كتاب[- 64 

؛ حتقيق: رشيف بن هـ( 1198السبع/ سليامن بن حسِّي بن حممد اجلمزوري )ت 

 ص.176 -م 2002هـ = 1422دار الكتب العلمية: بيوت،-أيب العالء العدوي

الفتح الرمحاين: رشح كنز املعاين بتحرير حرز األماين/ سليامن بن  -]كتاب[- 65 

؛ حتقيق وتعليق: عبد الرازق بن عيل بن هـ( 1198مزوري )ت حسِّي بن حممد اجل

 ص. 288 - 1ط  -م 2005دار ابن عفان: القاهرة،  -إبراهيم موسى 

الفتح الرمحاين: رشح كنز املعاين بتحرير حرز األماين/ سليامن بن  -]كتاب[- 66 

؛ حتقيق: عبد الكريم إبراهيم عوض هـ( 1198حسِّي بن حممد اجلمزوري )ت 

 ص. 144 -م 2006هـ=1426دار الصحابة للرتاث: طنطا: مرص،  -لح صا

فتح املقفالت ملا تضمنه احلرز والدرة من القراءات للعالمة  -]أطروحة[- 67 

هـ من أول سورة األنبياء 1311الشيخ أبو عيد رضوان حممد املخلاليت املتوىف عام 

؛ دراسة هـ(1311 )تإىل آخر سورة النور/ رضوان بن حممد بن سليامن املخلاليت

وحتقيق: خلود طالل حممد احلساين؛ إرشاف: شعبان حممد إسامعيل؛ مناقشة: 

 هـ.1429ماجستي،  -جامعة أم القرى  -مصطفى حممد حممود حسِّي أبو طالب 
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فتح املقفالت ملا تضمنه نظم احلرز والدرة من القراءات للعالمة  -]أطروحة[- 68 

 )حتقيق ودراسة( من أول سورة سبأ إىل آخر سورة الشيخ رضوان بن حممد املخلاليت

؛ دراسة وحتقيق: هـ( 1311فصلت/ رضوان بن حممد بن سليامن املخلاليت )ت 

جامعة أم القرى  -حجيج حيي إدريس اهلوساوي؛ إرشاف: شعبان حممد إسامعيل 

 ص. 232 -هـ 1429ماجستي،  -

ىل مقصود القصيد/ عيل بن رشح الشاطبية املسمى: إرشاد املريد إ -]كتاب[- 69 

مكتبة ومطبعة حممد عيل  -هـ(  1380حممد بن حسن بن إبراهيم الضباع )ت 

 ص. 319 -صبيح: القاهرة 

الوايف يف رشح الشاطبية يف القراءات السبع/ عبد الفتاح بن عبد  -]كتاب[- 70

 -م 1983هـ=1404مكتبة الدار: املدينة املنورة،  - هـ( 1403الغني القايض )ت 

 ص. 400

تقريب املعاين يف رشح حرز األماين يف القراءات السبع/ سيد  -]كتاب[- 71 

مكتبة دار  - هـ(، خالد بن حممد احلافظ العلمي 1432الشِّي أبو الفرج )ت 

 ص. 471 - 1ط  -م 1992هـ = 1413الزمان: املدينة املنورة، 

د العزيز منصور، املزهر يف رشح الشاطبية والدرة/ حممد خالد عب -]كتاب[- 72 

أمحد حممد مفلح القضاة، حممد موسى آل نرص، أمحد خالد يوسف شكري شابسوغ، 

 - خالد سيف اهلل سيفي، إبراهيم حممد اجلرمي، حممد عصام مفلح مصطفى القضاة

ر للنرش والتوزيع: عامن )األردن(،  ص  551 - 1ط  -م 2002هـ = 1422دار عاما

 (.2)سلسلة علوم القراءات؛ 
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هتذيب كنز املعاين برشح حرز األماين: رشح الشاطبية يف القراءات  -]كتاب[- 73 

تقديم/  ؛السبع لإلمام حممد بن أمحد املوصيل/ ياسِّي جاسم املحيميد/ املحيمد

دار إحياء الرتاث العريب: بيوت،  -تقريظ: عبد احلق عبد الدائم سيف القايض 

 ص. 373 - 1ط  -م 2002هـ = 1423

الرواد لإلعالم  - تقريب الشاطبية/ إهياب أمحد فكري حيدر -]كتاب[- 74 

 ص. 576 - 1ط  -م 2006هـ = 1426والنرش؛ املكتبة اإلسالمية: القاهرة، 

الزهور الندية يف رشح متن الشاطبية يف القراءات السبع/ حممد  -]كتاب[- 75 

 .ص 352 - 1ط-م2007دار الفضيلة للنرش والتوزيع: القاهرة، -مصطفى بالل

اجلامع املفيد يف رشح الشاطبية يف القراءات السبع/ عيل إسامعيل  -]كتاب[- 76

دار القمة لتوزيع الكتاب والرشيط واليس دي؛ دار اإليامن:  - هنداوي

 ص. 560 -م 2011اإلسكندرية، 

رشح الشاطبية حزر األماين ووجه التهاين يف القراءات السبع/  -]كتاب[- 77 

دار السالم للطباعة والنرش والتوزيع والرتمجة:  - يلةحممد الدسوقي أمِّي كح

 (.5ص )سلسلة الوجيز يف رشح املتون؛  248 -هـ 1434القاهرة، 

 شروح بعض أبواب الشاطبية أو مسائلها

املفخم واملرقق من احلروف اهلجائية يف الكلامت القرآنية عن  -]أطروحة[- 78 

؛ إرشاف: أمحد حممد إسامعيل ريم أمحدطريق املنظومة الشاطبية/ بدر الدين عبد الك

م 1999ماجستي،  -جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية: السودان  -البييل 

 سم. 21×  30 -ص  151 -
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 دراسات تتعلق مبضامني الشاطبية

التأثي اللفظي للوقف يف القراءات العرش من طريق الشاطبية  -]أطروحة[- 79 

 -جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية: السودان  - والدرة/ بشي مهدي عيل

 م. 1998ماجستي، 

املسائل النحوية والترصيفية يف كتاب إبراز املعاين من حرز  -]أطروحة[- 80 

؛ إرشاف: السعيد األماين أليب شامة مجعا ودراسة/ سعيد بن حممد بن عيل آل موسى

ماجستي،  -سعود اإلسالمية جامعة اإلمام حممد بن  -عبد العظيم السعيد نرص 

 سم. 32 -ج  2 -م 2003

نزول القرآن عىل سبعة أحرف: دراسة لرأي اإلمام الشاطبي/  -]أطروحة[- 81 

أكاديمية الدراسات اإلسالمية  -؛ إرشاف: عبد الرشيد أمحد حممد زبي بن دين

 ص. 125 -م 2004ماجستي،  -بجامعة ماليا 

ية والرصفية للقراءات القرآنية يف كتاب الدرة التوجيهات النحو -]أطروحة[- 82 

هـ/ عبد الرشيد هأميى 643الفريدة يف رشح القصيدة للمنتجب اهلمذاين املتويف سنة 

 م. 2004دكتوراه،  -جامعة األزهر  - التايالندي

الفروق الصوتية يف القراءات السبع من طريق الشاطبية/  -]أطروحة[- 83 

اجلامعة اإلسالمية باملدينة  -إرشاف: ناجح مربوك ؛ منصور سعيد أمحد أبو راس

 ص. 412 -هـ  1432دكتوراه،  -املنورة 

منهج اإلمام السخاوي يف الرد عىل الطاعنِّي يف القراءات  -]أطروحة[- 84 

؛ القرآنية من خالل كتابه فتح الوصيد يف رشح القصيد/ أمحد خلف عبد الكريم عيل
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جامعة املنيا:  -محن عبد النارص سيد سلطان إرشاف: وجيه حممود أمحد، عبد الر

 ص. 383 -م 2014ماجستي،  -مرص 

الدروس املنهجية من املنظومة الشاطبية/ عبد الرحيم بن عبد اهلل  -]دورية[- 85 

جملة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية:  - بن عمر حممد األمِّي الشنقيطي

 71ص  -ص  38 -9، س 18ع- م2014= سبتمرب هـ 1435ذو احلجة  -جدة 

-  109. 

املعاين اإلشارية يف متن الشاطبية/ أمحد حلمي عبد الرؤوف عبد  -]أطروحة[- 86 

جامعة  -؛ إرشاف: عبد الكريم صالح، مجال عبد الفتاح متويل منصور القوي

 ص. 369 -م 2014ماجستي،  -طنطا: مرص 

دراسة استقرائية وصفية/ عبد علوم العربية يف منظومة الشاطبية:  -]دورية[- 87 

جملة معهد اإلمام الشاطبي  - الرحيم بن عبد اهلل بن عمر حممد األمِّي الشنقيطي

، س 20ع  -م 2015هـ= أكتوبر  1436ذو احلجة  -للدراسات القرآنية: جدة 

 .204 - 165 ص - ص 40 - 10

 إعراب الشاطبية

ة/ حسن بن عمر بن عبد كتاب الكواكب الدرية يف إعراب الشاطبي -]كتاب[- 88 

دار ابن حزم للطباعة والنرش والتوزيع:  - هـ( 1347اهلل بن عمر السيناوين )ت 

 ص. 600 - 1ط  -م 2004هـ = 1425بيوت، 
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 كات على الشاطبيةااالستدر

الشاطبية: دراسة وتعليق/ سامي  عىلاستدراكات اإلمام أيب شامة  -]كتاب[- 89 

 ص. 258 -القاهرة  - عبد الفتاح هالل

تعديالت بعض رشاح الشاطبية وتقييداهتم يف أبياهتا/ عبد القيوم  -]دورية[- 90 

جملة البحوث والدراسات القرآنية: جممع امللك فهد  - بن عبد الغفور السندي

ص  - 2، س 3ع  -م 2007هـ = يناير 1428لطباعة املصحف الرشيف، حمرم 

21 -  156. 

لشاطبية واستدراكات العلامء عليها/ حممد أمحد حتقيقات أبيات ا -]أطروحة[- 91 

 م. 2007ماجستي،  -جامعة اإليامن: اليمن  - حييى احلاج

؛ استدراكات رشاح الشاطبية عليها/ حامد رضوان عبد اهلل فرج -]أطروحة[- 92 

 -جامعة األزهر  -إرشاف: سامي عبد الفتاح هالل، املوايف الرفاعي البييل 

 ص. 607 -م 2013دكتوراه، 

 حترير الشاطبية

للشيخ/ أيب حممد عبد اهلل بن حممد  رسالة يف مشكالت الشاطبي -]أطروحة[- 93 

هـ( دراسة وحتقيقًا/ عبد اهلل بن 1167بن يوسف املعروف بيوسف أفندي زاده )ت

؛ هـ( 1167حممد بن يوسف بن عبد املنان األمايس اإلسالمبويل أفندي زاده )ت 

بن عبد املجيد نمنكاين؛ إرشاف: عبد الرزاق حممد كامل دراسة وحتقيق: إبراهيم 
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 -احلافظ؛ مناقشة: أمحد بن عيل عبد اهلل السديس، فهد بن مطيع بن عائج املغذوي 

 -قسم القراءات بكلية القرآن الكريم: اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة 

 هـ.3/12/1431

طبية/ حسن بن خلف منظومة إحتاف الربية بتحريرات الشا -]كتاب[- 94 

 -؛ ضبط: إلياس بن أمحد حسِّي بن سليامن الربماوي هـ( 1342احلسيني )ت 

 ص. 27 -م 2009مكتبة دار الزمان: املدينة املنورة، 

منظومة ربح املريد يف حتريرات الشاطبية/ حممد حممد هاليل  -]كتاب[- 95 

لرشيد بن عجمي ؛ حتقيق وتعليق: وليد بن رجب بن عبد اهـ( 1343األبياري )ت 

 ص. 64 - 1ط  -م 2007مكتبة أوالد الشيخ: القاهرة،  -

خمترص بلوغ األمنية: رشح حترير رسائل الشاطبية/ عيل بن حممد بن  -]كتاب[- 96 

دار  -؛ حتقيق: مجال الدين حممد رشف هـ( 1380حسن بن إبراهيم الضباع )ت 

 .ص 104 -م 2004هـ = 1424الصحابة للرتاث: طنطا )مرص(، 

رشح إحتاف الربية بتحريرات الشاطبية املسمى خمترص بلوغ  -]كتاب[- 97

؛ دراسة وحتقيق: هـ( 1380األمنية/ عيل بن حممد بن حسن بن إبراهيم الضباع )ت 

عمر بن مامل أبه بن حسن بن عبد القادر املراطي؛ تقديم/ تقريظ: حسنِّي إبراهيم 

دار أضواء السلف: الرياض،  -حممد عفيفي جربيل املرصي، كامل حممد املهدي 

 ص. 313 - 1ط  -م 2007هـ = 1428

دواعي املَّسة يف األوجه العرشية املحررة من طريقي الشاطبية  -]أطروحة[- 98 

هـ( من أول النظم إىل 1429والدرة لإلمام العالمة إبراهيم بن عيل السمنودي )ت 
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قًا ورشحاً/ إبراهيم عيل هناية باب أقسام اإلدغام واإلشامم واإلخفاء دراسة وحتقي

؛ رشح وحتقيق ودراسة: ضيف اهلل بن حممد هـ( 1429عيل شحاتة السمنودي )ت 

الشمراين؛ إرشاف: أمحد بن عيل عبد اهلل السديس؛ مناقشة: فهد بن مطيع بن عائج 

قسم القراءات بكلية القرآن الكريم: اجلامعة  -املغذوي، باسم محدي حامد السيد 

 هـ.29/6/1433ماجستي،  -نة املنورة اإلسالمية باملدي

دار  - التحفة املرضية من طريق الشاطبية/ حممد إبراهيم حممد سامل -]كتاب[- 99 

 ص. 300 -ج  2 - 1ط  -م 2005هـ = 1426البيان العريب: القاهرة، 

املقدم أداء عند القراء وتطبيقات ذلك يف قراءة نافع من طريق  -]أطروحة[- 100 

جامعة األمي عبد القادر للعلوم  -؛ إرشاف: حممد بوركاب مد سحيمالشاطبية/ حم

 م. 2007ماجستي،  -اإلسالمية: اجلزائر 

التحريرات الصغرى عىل الشاطبية والدرة والقراءة/ حممد سيد  -]كتاب[- 101 

 ص. 110 -م 2012دار الكوثر: القاهرة،  - عبد اهلل

 به من الشاطبية/ أرشف مصطفى حسنِّيالدرر البهية فيام ال يقرأ  -]كتاب[- 102 

 ص. 96 - 1ط  -م 2012هـ = 1433دار الصحابة للرتاث: طنطا،  -

األوجه املقدمة يف األداء للقراء السبعة من طريق الشاطبية/  -]أطروحة[- 103 

؛ إرشاف: يارس عتيق حممد عيل اليمني؛ مناقشة: عبد بسام بن عبد امللك عبد احلميد

 -جامعة عدن: اليمن  -نصوري، زفر عبد احلبيب عبد احلميد اهلل عثامن عيل امل

 هـ. 1435ماجستي، 
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الوجوه املقدمة أداء يف القراءات العرش املتواترة من طريقي  -]أطروحة[- 104 

؛ الشاطبية والدرة دراسة نظرية تطبيقية يف فرش احلروف/ أمحد الرداد اهلرجان

يصل بن مجيل حسن غزاوي، مصطفى إرشاف: حممد احلبيب الشنقيطي؛ مناقشة: ف

ماجستي،  -جامعة مكة املكرمة املفتوحة  -سِّي أبو طالب ـحمود حـد مـمـحـم

 هـ. 1435

 الزيادات على الشاطبية

التهذيب فيام زاد عىل احلرز من التقريب/ عبد الرمحن بن أمحد بن  -]كتاب[- 105 

؛ دراسة ـ(ه 853حممد بن حممد بن يوسف بن عياش الدمشقي املكي )ت 

ن، ـامـدار ع -مود الرويثي ـد حـمـق: أحـيـقـحـوت م 2012ار للنرش والتوزيع: عاما

 ص. 179 -

التنوير فيام زاده النرش عىل احلرز والتيسي للشيخ املقرئ أمحد  -]أطروحة[- 106 

هـ( دراسة وحتقيق ورشحا/ أمحد بن أمحد بن بدر الدين 979بن أمحد الطيبي )ت:

؛ دراسة وحتقيق: عبد العزيز هـ( 979ي الدمشقي الشافعي )ت الطيبي الصاحل

اجلامعة  -سليامن ابراهيم املزيني؛ إرشاف: حسِّي بن حممد بن صالح العواجي 

 ماجستي. -اإلسالمية باملدينة املنورة 

رشح منحة مويل الرب فيام زاده كتاب النرش يف القراءات العرش عىل  -]كتاب[- 107 

دار السالم  - هـ(1403عبد الفتاح عبد الغني القايض )ت الشاطبية والدرة/ 

 ص. 176 -هـ 1429للطباعة والنرش والتوزيع والرتمجة: مرص، 
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اإلفصاح عام زادته الدرة عىل الشاطبية/ حممد حممد سامل حميسن  -]كتاب[- 108 

 ص. 148 - 1ط  -م 1978هـ = 1398مكتبة القاهرة: مرص،  -هـ(  1422)ت 

الطريقة البهية يف حترير ما زاده محزة من الطيبة عىل الشاطبية/  -]كتاب[- 109 

هـ =... 138املكتبة املحمودية التجارية: القاهرة،...  - أمحد عبد احلميد شعبان

 سم. 14×  20 -ص  18 -م 196

 - إحتاف حرز األماين برواية األصبهاين/ احلسِّي طلعت خطاب -]كتاب[- 110 

 ص. 479 - 1 ط -م1988=  هـ1408دار الفكر: دمشق، 

يف الشاطبية والدرة  إرشاد أويل الذكر فيام زاده كتاب النرش عىل ما -]كتاب[- 111 

املؤلف: الرياض،  - من أوجه القراءات العرش/ حممد عارف عثامن موسى اهلرري

 ص. 272 - 1ط  -م 2009هـ = 1430

الشاطبية والدرة/ مؤمن حلية السفرة الربرة فيام زادته الطيبة عىل  -]كتاب[- 112 

؛ مراجعة: حسن سعيد السكندري؛ مراجعة: حممود أمِّي سعيد حسن السكندري

مصطفى مصطفى احللوس؛ تقديم/ تقريظ: حممد عبد احلميد عبد اهلل ، طنطاوي

مكتبة املورد للنرش  -خليل، حممد إبراهيم سكر؛ إرشاف وتنسيق: عبي آدم 

 ص. 192 -والتوزيع: السعودية 

 نة بني الشاطبية وغريهااملواز

البيان يف اجلمع بِّي القصيدة والعنوان أليب زكريا القيني  -]أطروحة[- 113 

؛ حتقيق: هـ( 770األندليس حتقيق ودراسة/ أبو زكريا حييى القيني األندليس )ت 

 -هشام بن سليامن حممد الزريري؛ إرشاف: أمِّي حممد أمحد الشيخ أمحد الشنقيطي 

 ماجستي. -ة باملدينة املنورة اجلامعة اإلسالمي
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حتفة اإلخوان يف اخللف بِّي الشاطبية والعنوان إلمام القراء  -]أطروحة[- 114 

هـ( دراسة وحتقيق/ حممد بن حممد بن حممد بن حممد 833العالمة ابن اجلزري )ت:

؛ دراسة وحتقيق: أمحد محود محيد هـ( 833بن عيل بن يوسف العمري اجلزري )ت 

اف: حسِّي بن حممد بن صالح العواجي؛ مناقشة: أمِّي حممد أمحد الرويثي؛ إرش

ماجستي،  -اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة  -الشيخ أمحد الشنقيطي 

 هـ.13/3/1427

حتفة اإلخوان يف اخللف بِّي الشاطبية والعنوان البن اجلزري/  -]دورية[- 115 

؛ هـ( 833لعمري اجلزري )ت حممد بن حممد بن حممد بن حممد بن عيل بن يوسف ا

جملة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات  -دراسة وحتقيق: خالد حسن أبو اجلود 

 - 3، س 3ع  -م 2007يوليو  -هـ = يونيو 1428مجادى اآلخرة  -القرآنية: جدة 

 .418  - 325ص 

حتفة اإلخوان يف اخللف بِّي الشاطبية والعنوان/ حممد بن حممد  -]كتاب[- 116 

مد بن حممد بن عيل بن يوسف العمري اجلزري الدمشقي ثم الشيازي )ت بن حم

 :كنوز إشبيليا للنرش والتوزيع -؛ حتقيق: أمحد محود محيد الرويثي هـ( 833

 ص. 263 - 1ط  -م 2009هـ=1430الرياض، 

بيان اخلالف والتشهي وما وقع يف "حتقيق ودراسة كتاب  -]أطروحة[- 117 

أليب زيد عبد الرمحن بن أيب القاسم بن القايض/  " التيسياحلرز من الزيادات عىل

عبد الرمحن بن أيب القاسم، ابن القايض، املكنايس األصل الفايس الدار واملنشأ )ت 

 -؛ حتقيق ودراسة: صليحة زيان؛ إرشاف: حممد بن عيل بالوايل/ بلوايل هـ( 1082

 م. 1996دبلوم الدراسات العيل،  -كلية اآلداب: وجدة 
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أوجه االختالف بِّي طريق الشاطبية والدرة والطيبة يف قراءات  -]أطروحة[- 118 

 -؛ إرشاف: أمحد عيل اإلمام القراءات العرشة/ رضوان عبد الرب سيف الرشوري

 م. 2000دكتوراه،  -جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية: السودان 

خراجا ودراسة/ وسيلة زيادات الشاطبية عىل التسيي است -]أطروحة[- 119 

جامعة األمي عبد القادر للعلوم اإلسالمية:  -؛ إرشاف: حممد بوركاب صاحلي

 م. 2005ماجستي،  -اجلزائر 

أصول قراءة نافع بِّي الشاطبي وابن بري من خالل كتاب  -]دورية[- 120 

جملة اجلامعة  - )التيسي(/ السامل حممد حممود أمحد مولود اجلكني الشنقيطي

 .166  - 111ص  - 39، س 137ع  -هـ 1427 -سالمية: املدينة املنورة اإل

ما زاده اإلمام الشاطبي يف حرز األماين عىل التيسي لإلمام الداين  -]دورية[- 121 

جملة معهد اإلمام  -جدة  - بِّي القراءة واملنع/ سامي حممد سعيد عثامن عبد الشكور

ص  116 - 4، س 8ع  -هـ 1430جة الشاطبي للدراسات القرآنية: جدة، ذو احل

 .128  - 13ص  -

حاالت الشاطبية مع التيسي/ عبد الرحيم بن عبد اهلل بن عمر  -]دورية[- 122 

 -جملة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية: جدة  - حممد األمِّي الشنقيطي

 .38  - 11ص  -ص  28 - 5، س 9ع  -هـ 1431مجادى اآلخرة 

 تطبيق الشاطبية

الطوالع البدرية يف ضبط كل آية عسية يف القراءات السبع عن  -]كتاب[- 123 

؛ حتقيق وتعليق: وليد هـ( 1343طريق الشاطبية/ حممد حممد هاليل األبياري )ت 
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ط  -م 2008مكتبة أوالد الشيخ: اجليزة،  -بن رجب بن عبد الرشيد بن عجمي 

 (.2لقراءات؛ ص )سلسلة مؤلفات العالمة األبياري يف ا 72 - 1

منظومة ملعة الضياء يف قراءة الكسائي فيام خالف فيه الكسائي  -]كتاب[- 124 

مكتبة أوالد  - هـ(1343 حفًصا من الشاطبية/ حممد حممد هاليل األبياري )ت

ص )سلسلة مؤلفات العالمة األبياري يف  120 -م 2008الشيخ: اجليزة، 

 (.3القراءات؛ 

هرة يف القراءات العرش املتواترة من طريقي الشاطبية البدور الزا -]كتاب[- 125 

والدرة مقدما بكتاب تاريخ القراء العرشة ورواهتم وتواتر قراءاهتم ومنهج كل يف 

القراءة ومذيال بكتاب القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب/ عبد الفتاح بن 

التوزيع والرتمجة: دار السالم للطباعة والنرش و - هـ(1403عبد الغني القايض )ت 

 ص. 358 - 2ط  -م 2005هـ=1426القاهرة، 

اإلرشادات اجللية يف القراءات السبع من طريق الشاطبية/ حممد  -]كتاب[- 126 

مؤسسة شباب اجلامعة: اإلسكندرية،  -هـ( 1422حممد سامل حميسن )ت 

 ص. 519 - 1ط  -م 1985هـ=1405

السبع من طريق الشاطبية/ حممد  اللؤلؤ املصفوف يف القراءات -]كتاب[- 127 

دار الصحابة للرتاث: طنطا )مرص(،  -ب: حممود فؤاد زيدان ؛ كتْ أبو اخلي

 ص )الكتاب موضوع بطريقة اجلداول ومكتوب بخط اليد(. 557 -هـ 1413

القراءات العرش املتواترة من طريق الشاطبية والدرة يف هامش  -]كتاب[- 128 

؛ إعداد: حممد كريم بن سعيد راجح، مد بن أمحد بلفقيهالقرآن الكريم/ علوي بن حم
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ط  -م 1994 هـ=1414دار املهاجر: املدينة املنورة،  -إعداد: حممد فهد خاروف 

 ص. 612 - 2

مفردات القراء العرشة من طريق الشاطبية والدرة/ حممد بن  -]كتاب[- 129 

مكتبة  -لفوزان ؛ تقديم/ تقريظ: حممد بن صالح بن حممد اعوض زايد احلرباوي

ص )سلسلة القراءات  116 - 1ط  -م 2001هـ = 1422التوبة: الرياض، 

 (.4العرش؛ 

القبسات النية يف القراءات العرش املتواترة من طريقي الشاطبية  -]كتاب[- 130 

املؤلف:  -؛ مراجعة: مصطفى أبو بكر الراودي والدرة/ خالد عبد الرازق الشوحيي

 سم. 25×  32 -ص  520 -م 2003القاهرة، 

 - القراءات العرش من الشاطبية والدرة/ حممود خليل احلرصي -]كتاب[- 131 

 ص. 320 - 1ط  -م 2003مكتبة السنة: القاهرة، 

املنح اإلهلية يف مجع القراءات السبع من طريق الشاطبية/ خالد بن  -]كتاب[- 132 

هـ = 1426ينة املنورة، دار الزمان للنرش والتوزيع: املد - حممد احلافظ العلمي

 ص. 814 -ج  2 - 2ط  -م 2005

الفرقان املبِّي يف إفراد ومجع أصول القراءات العرش املتواترة من  -]كتاب[- 133 

؛ مراجعة: أمية باكي؛ طرق الشاطبية والدرة وطيبة النرش/ حممد بن عبد اهلل عبده

ن،  -مراجعة: يَّسي عبد كنعان   -م 2006هـ=1427مطبعة اخلط العريب: عاما

 (.2ص )سلسلة القراءات القرآنية؛  783
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رواية الدوري عن أيب عمرو والكسائي من طريق الشاطبية  -]أطروحة[- 134 

اجلامعة  -؛ إرشاف: حممد خازر املجايل مقارنة وتوجيهًا/ خالد حممد إبراهيم حممود

 ص. 198 -م 2007ماجستي،  -األردنية 

خالفات الرواة عن القراء من طريقي الشاطبية الرياض الغناء يف  -]كتاب[- 135

والدرة: اخلالفات بِّي كل راويِّي عن نفس القارئ للقراء العرشة يف األصول وفرش 

دار الصحابة للرتاث: طنطا:  - احلروف/ وليد بن رجب بن عبد الرشيد بن عجمي

 ص. 80 - 2ط  -م 2008هـ=1428مرص، 

ح األلفية لإلمام أبى إسحاق الشاطبي القراءات القرآنية يف رش -]أطروحة[- 136 

دكتوراه،  -جامعة األزهر  - أمحد السيد مكي أمحد /"مجعا ودراسة وتوجيها  "

 م. 2008

الرسالة الوافية يف باب وقف اإلمام محزة عىل اهلمز من الشاطبية  -]كتاب[- 137 

م 2009كتبة أوالد الشيخ: القاهرة، م - وزيادات الطيبة/ وائل بن فتح اهلل احلمدي

 ص. 120 - 1ط  -

النجوم املنية يف القراءات العرش املتواترة من طريقي الشاطبية  -]كتاب[- 138 

؛ تقديم/ والدرة: مجع تعليمي للقراءات العرش/ مالك يوسف إبراهيم جليدان

يع دار السالم للطباعة والنرش والتوز -تقريظ: أمحد عيسى حسن املعرصاوي 

 سم. 24×  32 -ج  2 - 1ط  -م 2010هـ = 1431والرتمجة: القاهرة، 
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إحتاف املهرة يف مجع القراءات العرش املتواترة من طريقي الشاطبية  -]كتاب[- 139 

والدرة مع البيان والتفصيل والتحريرات وذكر الدليل/ قدري بن حممد بن عبد 

 ج. 3 - 1ط  -م 2011هـ = 1432مكتبة ابن كثي: القاهرة،  - الوهاب

امليَّس يف القراءات العرش أصول وفرش القراءات العرش من  -]كتاب[- 140 

دار املؤلف  - طريقي الشاطبية والدرة/ مويض بنت عبد العزيز بن عيل القبييس

 ص. 675 - 1ط  -هـ 1433القصيم،  -للنرش: عنيزة 

 تعليم الشاطبية

؛ تقديم/ تقريظ: يز فاضل العنزيدليل معلم الشاطبية/ عبد العز -]كتاب[- 141 

املنابر القرآنية جلمعية النجاة اخليية:  -عبد الرازق بن عيل بن إبراهيم موسى 

 ص. 476 -م 2007الكويت، 

استخدام احلاسب اآليل يف تعليم القرآن العظيم بالقراءات السبع  -]كتاب[- 142 

فهد لطباعة املصحف جممع امللك  - من طريق الشاطبية/ رفعت حسن حممد الزنفيل

 -م 2009أكتوبر  15-13هـ = 1430شوال  26-24الرشيف: املدينة املنورة، 

 ص. 22

أثر استخدام اخلرائط الذهنية يف تقريب العلوم القرآنية، الشاطبية  -]ملتقى[- 143 

 -وعلومه كريس القرآن الكريم  - واجلزرية أنموذجا/ فيصل عباس محد الرشيدي

 .160  - 111ص-ص50-1-4-3-2015الرياض، جامعة امللك سعود: 
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 دراسات عن منهج الشاطبية وأثرها

السعودية  - الشاطبي وأثره يف علم القراءات/ عبد العزيز أمحد -]دورية[- 144 

 .5ع  -م 1982جملة رسالة طالب العلم: السعودية،  -

ث احلسنية: جملة دار احلدي - الشاطبية ورشوحها/ أنيسة الغازي -]دورية[- 145 

 .237  - 229ص  - 7ع  -م 1989هـ = 1409الرباط، 

؛ إرشاف: منهج اإلمام الشاطبي يف القراءات/ حممد غوردو -]أطروحة[- 146 

 م. 1992دبلوم الدراسات العليا،  - الرباط : كلية اآلداب - التهامي الراجي اهلاشمي

ألماين لكتاب اإلمام الشاطبي ومنهجه يف منظومة حرز ا -]أطروحة[- 147 

جامعة القرآن الكريم  - التيسي يف القراءات السبع/ عبد العزيز إبراهيم حممد عمر

 م. 1998ماجستي،  -والعلوم اإلسالمية: السودان 

؛ دراسة مقارنة/ أمحد الوطايس - "حرز األماين"رشوح  -]أطروحة[- 148 

 م. 1999كتوراه، د -كلية اآلداب: الرباط  -إرشاف: التهامي الراجي اهلاشمي 

رشاح منظومة: حرز األماين ووجه التهاين يف القراءات السبع  -]دورية[- 149 

هـ( عرض 590)الشاطبية( أليب القاسم بن فيه الشاطبي )ت  ـاملعروفة اختصاًرا ب

جملة عامل املخطوطات والنوادر:  - ببليوغرايف/ موالي حممد اإلدرييس الطاهري

 .243  - 229ص  - 6هـ، س 1422خرة الرياض، حمرم = مجادى اآل

زعيم املدرسة األثرية يف القراءات وشيخ قراء املغرب واملرشق  -]كتاب[- 150 

اإلمام أبو القاسم الشاطبي دراسة عن قصيدته )حرز األماين يف القراءات( 

وإشعاعها العلمي وتعريف برشوحها التي زادت عىل مائة رشح/عبد اهلادي بن 

 . ص 262 -1ط-م2005هـ=1425دار أضواء السلف: الرياض، -عبد اهلل محيتو
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 كشاف األعمال العلمية املتعلقة بالشاطبية

 
 أرقام التسجيالت العمل العلمي

 4 - 1 ......................................................  الشاطبية حتقيق منت
 77 - 5 ............................................................. الشاطبية شروح

 78 .................................. أو مسائلها الشاطبية شروح بعض أبواب
 87 - 79 ....................................... الشاطبية دراسات تتعلق مبضامني

 88 ............................................................ لشاطبيةا إعراب
 92 - 89 ............................................... ى الشاطبيةاالستدراكات عل

 104 - 93 ............................................................ الشاطبية حترير
 112 - 105 .................................................... ى الشاطبيةالزيادات عل
 122 - 113 ......................................... وبني غريها الشاطبية املوازنة بني

 140 - 123 ........................................................... الشاطبية تطبيق
 143 - 141 ............................................................. الشاطبية تعليم

 150 - 144 ....................................... وأثرها الشاطبية دراسات عن منهج
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 ف العناوينكشا
 27.................................. إبراز املعاين من حرز األماين يف القراءات السبع

 28..................................إبراز املعاين من حرز األماين يف القراءات السبع

ن إحتاف املهرة يف مجع القراءات العرش املتواترة من طريقي الشاطبية والدرة مع البيا

 139...........................................والتفصيل والتحريرات وذكر الدليل

 110...........................................إحتاف حرز األماين برواية األصبهاين

أثر استخدام اخلرائط الذهنية يف تقريب العلوم القرآنية، الشاطبية واجلزرية 

 143......................................................................أنموذجا

إرشاد أويل الذكر فيام زاده كتاب النرش عىل مايف الشاطبية والدرة من أوجه القراءات 

 111.........................................................................العرش

 126.......................ن طريق الشاطبيةاإلرشادات اجللية يف القراءات السبع م

استخدام احلاسب اآليل يف تعليم القرآن العظيم بالقراءات السبع من طريق 

 142......................................................................الشاطبية

 89........................الشاطبية: دراسة وتعليق استدراكات اإلمام أيب شامة عىل

 92...............................................استدراكات رشاح الشاطبية عليها

 120............أصول قراءة نافع بِّي الشاطبي وابن بري من خالل كتاب )التيسي(

 108.........................................اإلفصاح عام زادته الدرة عىل الشاطبية

الشاطبي ومنهجه يف منظومة حرز األماين لكتاب التيسي يف القراءات  اإلمام

 147.........................................................................السبع

أوجه االختالف بِّي طريق الشاطبية والدرة والطيبة يف قراءات القراءات 

 118........................................................................العرشة

 103......................األوجه املقدمة يف األداء للقراء السبعة من طريق الشاطبية
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البدور الزاهرة يف القراءات العرش املتواترة من طريقي الشاطبية والدرة مقدما بكتاب 

لقراءة ومذيال بكتاب تاريخ القراء العرشة ورواهتم وتواتر قراءاهتم ومنهج كل يف ا

 125.....................................القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب

البيان يف اجلمع بِّي القصيدة والعنوان أليب زكريا القيني األندليس حتقيق 

 113.......................................................................ودراسة

 79..............اللفظي للوقف يف القراءات العرش من طريق الشاطبية والدرة التأثي

 101.............................التحريرات الصغرى عىل الشاطبية والدرة والقراءة

 115....................حتفة اإلخوان يف اخللف بِّي الشاطبية والعنوان البن اجلزري

لشاطبية والعنوان إلمام القراء العالمة ابن اجلزري حتفة اإلخوان يف اخللف بِّي ا

 114...................................................هـ( دراسة وحتقيق833)ت:

 116.................................حتفة اإلخوان يف اخللف بِّي الشاطبية والعنوان

 99...............................................التحفة املرضية من طريق الشاطبية

بيان اخلالف والتشهي وما وقع يف احلرز من الزيادات عىل "حتقيق ودراسة كتاب 

 117........................أليب زيد عبد الرمحن بن أيب القاسم بن القايض "التيسي

 91..............................حتقيقات أبيات الشاطبية واستدراكات العلامء عليها

 90.............................تعديالت بعض رشاح الشاطبية وتقييداهتم يف أبياهتا

 74.................................................................تقريب الشاطبية

 71...........................تقريب املعاين يف رشح حرز األماين يف القراءات السبع

فيام زاده النرش عىل احلرز والتيسي للشيخ املقرئ أمحد بن أمحد الطيبي  التنوير

 106...........................................هـ( دراسة وحتقيق ورشحا979)ت:

 105........................................التهذيب فيام زاد عىل احلرز من التقريب
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اين: رشح الشاطبية يف القراءات السبع لإلمام حممد هتذيب كنز املعاين برشح حرز األم

 73.................................................................بن أمحد املوصيل

التوجيهات النحوية والرصفية للقراءات القرآنية يف كتاب الدرة الفريدة يف رشح 

 82..................................هـ643القصيدة للمنتجب اهلمذاين املتويف سنة 

 76................................اجلامع املفيد يف رشح الشاطبية يف القراءات السبع

اجلعربي ومنهجه يف كنز املعاين يف رشح حرز األماين ووجه التهاين مع حتقيق نموذج 

 34........................................................................من الكنز

هـ( من أول باب إدغام 769اجلوهر النضيد يف رشح القصيد البن اجلندي )ت

 -احلرفِّي املتقاربِّي يف كلمة ويف كلمتِّي إىل هناية باب أحكام النون الساكنة والتنوين 

 49..................................................................دراسة وحتقيق

هـ( من اول باب الفتح 769د يف رشح القصيد البن اجلندي )تاجلوهر النضي

 48..............دراسة وحتقيق -واإلمالة وبِّي اللفظِّي إىل هناية باب ياءات الزوائد 

هـ( من أول باب الكتاب إىل 769اجلوهر النضيد يف رشح القصيد البن اجلندي )ت

 45..........................................هناية باب اإلدغام الكبي دراسة وحتقيق

هـ( من اول سورة األنعام إىل 769اجلوهر النضيد يف رشح القصيد البن اجلندي )ت

 51.............................................دراسة وحتقيق -هناية سورة األنفال 

ي اجلوهر النضيد يف رشح القصيد لإلمام أيب بكر بن أيدغدي الشهي بابن اجلند

هـ( من أول باب احلرفِّي املتقاربِّي يف كلمة ويف كلمتِّي إىل هناية باب أحكام  769)ت

 46...........................................النون الساكنة والتنوين دراسة وحتقيقاً 

اجلوهر النضيد يف رشح القصيد لإلمام أيب بكر بن أيدغدي الشهي بابن اجلندي 

 47.......ة آل عمران إىل هناية سورة املائدة دراسة وحتقيقاهـ( من أول سور 769)ت

اجلوهر النضيد يف رشح القصيد لإلمام أيب بكر بن أيدغدي الشهي بابن اجلندي 

 50............................."دراسة وحتقيقاً "هـ(  سورة البقرة بكاملها  769)ت
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دغدي الشهي بابن اجلندي اجلوهر النضيد يف رشح القصيد لإلمام أيب بكر بن أي

 52........."دراسة وحتقيقاً "هـ( من أول سورة التوبة إىل هناية سورة احلجر 769)ت

 122...................................................حاالت الشاطبية مع التيسي

 3......................................حرز األماين ووجه التهاين يف القراءات السبع

 1.........................................................حرز األماين ووجه التهاين

 112.......................حلية السفرة الربرة فيام زادته الطيبة عىل الشاطبية والدرة

هـ( من أول 643الدرة الفريدة يف رشح القصيدة للمنتجب بن يعقوب اهلمذاين )ت

 12............................................اية باب سورة أم القرآنالكتاب إىل هن

 11..................................................الدرة الفريدة يف رشح القصيدة

 102.........................................الدرر البهية فيام ال يقرأ به من الشاطبية

 85..........................................ملنظومة الشاطبيةالدروس املنهجية من ا

 141...........................................................دليل معلم الشاطبية

دواعي املَّسة يف األوجه العرشية املحررة من طريقي الشاطبية والدرة لإلمام العالمة 

من أول النظم إىل هناية باب أقسام اإلدغام هـ( 1429إبراهيم بن عيل السمنودي )ت 

 98.......................................واإلشامم واإلخفاء دراسة وحتقيقًا ورشحاً 

الرسالة الوافية يف باب وقف اإلمام محزة عىل اهلمز من الشاطبية وزيادات 

 137.........................................................................الطيبة

للشيخ/ أيب حممد عبد اهلل بن حممد بن يوسف املعروف  رسالة يف مشكالت الشاطبي

 93................................هـ( دراسة وحتقيقاً 1167بيوسف أفندي زاده )ت

 134.....رواية الدوري عن أيب عمرو والكسائي من طريق الشاطبية مقارنة وتوجيهاً 

يف خالفات الرواة عن القراء من طريقي الشاطبية والدرة: اخلالفات الرياض الغناء 

 135.....بِّي كل راويِّي عن نفس القارئ للقراء العرشة يف األصول وفرش احلروف
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زعيم املدرسة األثرية يف القراءات وشيخ قراء املغرب واملرشق اإلمام أبو القاسم 

ات( وإشعاعها العلمي وتعريف الشاطبي دراسة عن قصيدته )حرز األماين يف القراء

 150...........................................برشوحها التي زادت عىل مائة رشح

 75..........................الزهور الندية يف رشح متن الشاطبية يف القراءات السبع

 119...............................زيادات الشاطبية عىل التسيي استخراجا ودراسة

رساج القارىء املبتدي وتذكار املقريء املنتهي: رشح منظومة األماين ووجه التهاين 

 53........................................أليب حممد بن فيا بن أيب القاسم الشاطبي

 54....................)رشح الشاطبية( رساج القارئ املبتدي وتذكار املقرئ املنتهى

واألنفال والتوبة ويونس وهود ويوسف من خمطوط الآلىلء الفريدة يف سور األعراف 

 17..................................................................رشح القصيدة

 144...............................................الشاطبي وأثره يف علم القراءات

 145...........................................................الشاطبية ورشوحها

رشاح منظومة: حرز األماين ووجه التهاين يف القراءات السبع املعروفة اختصاًرا بـ 

 149.......هـ( عرض ببليوغرايف590)الشاطبية( أليب القاسم بن فيه الشاطبي )ت 

 97...............رشح إحتاف الربية بتحريرات الشاطبية املسمى خمترص بلوغ األمنية

ت( دراسة وحتقيق ألصول 1014القاري ) رشح الشاطبي لإلمام مال عيل

 63........................................................................الشاطبية

 69..........................رشح الشاطبية املسمى: إرشاد املريد إىل مقصود القصيد

 77.....................ر األماين ووجه التهاين يف القراءات السبعرشح الشاطبية حز

رشح الشاطبية للعالمة أيب الفضل السيوطي من أول الكتاب إىل آخره دراسة 

 59.........................................................................وحتقيق

 58..................................................................رشح الشاطبية
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 24........................................رشح الشعلة للشاطبية املسمى كنز املعاين

 62..رشح العالمة ابن عبد احلق السنباطي عىل حرز األماين للشاطبي: حتقيق ودراسة

 15..............ةرشح الفايس عىل الشاطبية املسمى بالآللئ الفريدة يف رشح القصيد

 20..................رشح شعلة عىل الشاطبية املسمى: كنز املعاين رشح حرز األماين

 21..................رشح شعلة عىل الشاطبية املسمى: كنز املعاين رشح حرز األماين

 23...............كنز املعاين يف رشح حرز األماين :رشح شعلة عىل الشاطبية، املسمى

 60.........................................قصيدة اإلمام أيب القاسم الشاطبي رشح

رشح منحة مويل الرب فيام زاده كتاب النرش يف القراءات العرش عىل الشاطبية 

 107........................................................................والدرة

 148.........................................مقارنةدراسة  - "حرز األماين"رشوح 

 109.....................الطريقة البهية يف حترير ما زاده محزة من الطيبة عىل الشاطبية

 123..الطوالع البدرية يف ضبط كل آية عسية يف القراءات السبع عن طريق الشاطبية

 42......بية يف القراءات السبع(العقد النضيد يف رشح القصيد )رشح القصيدة الشاط

العقد النضيد يف رشح القصيد، لشهاب الدين أمحد بن يوسف املعروف بالسمِّي 

هـ( من باب فرش احلرف من أول سورة مريم إىل آخر سورة ص ، 756احللبي ) ت 

 44..................................................................دراسًة وحتقيقاً 

قد النضيد يف رشح القصيد للسمِّي احللبي: حتقيق ودراسة من أول الكتاب إىل الع

 41...............................................................هناية باب الراءات

 43...................................................العقد النضيد يف رشح القصيد

 87.......................الشاطبية: دراسة استقرائية وصفيةعلوم العربية يف منظومة 

الفتح الداين من كنز حرز األماين تأليف العالمة املحدث املقرئ شهاب الدين أمحد بن 

 61....................................هـ( دراسة وحتقيق 923حممد القسطالين )ت 



 (ه1439)ذو احلجة         والعشرون سادسالعدد ال         جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية
 

 417 

 65.............................األماينالفتح الرمحاين: رشح كنز املعاين بتحرير حرز 

 66.............................الفتح الرمحاين: رشح كنز املعاين بتحرير حرز األماين

 64...............الفتح الرمحاين: رشح كنز املعاين يف حرز األماين يف القراءات السبع

مة الشيخ أبو عيد رضوان فتح املقفالت ملا تضمنه احلرز والدرة من القراءات للعال

 67....هـ من أول سورة األنبياء إىل آخر سورة النور1311حممد املخلاليت املتوىف عام 

فتح املقفالت ملا تضمنه نظم احلرز والدرة من القراءات للعالمة الشيخ رضوان بن 

 68........حممد املخلاليت )حتقيق ودراسة( من أول سورة سبأ إىل آخر سورة فصلت

 7.......................................الوصيد رشح القصيد لإلمام السخاويفتح 

 10.......................................................فتح الوصيد رشح القصيد

فتح الوصيد يف رشح القصيد لعلم الدين السخاوي حتقيق ودراسة من أول الكتاب 

 6..............................................................إىل آخر سورة البقرة

فرائد املعاين يف رشح حرز األماين ووجه التهاين أليب عبد اهلل حممد بن حممد داود 

 29............................هـ )السفر األول(: حتقيق ودراسة723الصنهاجي ت 

واترة من طرق الشاطبية والدرة الفرقان املبِّي يف إفراد ومجع أصول القراءات العرش املت

 133...................................................................وطيبة النرش

 83..........................الفروق الصوتية يف القراءات السبع من طريق الشاطبية

ة اهلل بن عبد الفريدة البارزية يف حل القصيدة الشاطبية يف القراءات السبع لإلمام هب

 40.................................................هـ(738الرحيم بن البارزي ت)

 130.........القبسات النية يف القراءات العرش املتواترة من طريقي الشاطبية والدرة

 128....القراءات العرش املتواترة من طريق الشاطبية والدرة يف هامش القرآن الكريم

 131...........................................ات العرش من الشاطبية والدرةالقراء
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مجعا ودراسة  "القراءات القرآنية يف رشح األلفية لإلمام أبى إسحاق الشاطبي 

 136...................................................................."وتوجيها 

 88.......................................الشاطبيةكتاب الكواكب الدرية يف إعراب 

 57...كتاب حل الشاطبية لإلمام عبد الرمحن بن أيب بكر العيني احلنفي دراسة وحتقيق

 -هـ 643كتاب فتح الوصيد يف رشح القصيد لعلم الدين عيل ابن حممد السخاوي ت 

 8....................................................................دراسة وحتقيق

 9...............................................كتاب فتح الوصيد يف رشح القصيد

أليب عبد اهلل املوصيل )شعلة( من أول الكتاب إىل آخر -كنز املعاين رشح حرز األماين

 22.....................................................سورة األنعام دراسة وحتقيق

 33..................كنز املعاين يف رشح حرز األماين لإلمام اجلعربي: دراسة وحتقيق

هـ( من أوله 732كنز املعاين يف رشح حرز األماين لإلمام برهان الدين اجلعربي )ت 

 37........................................إىل آخر فرش سورة البقرة حتقيق ودراسة

هـ( من أول 732)ت   رشح حرز األماين لإلمام برهان الدين اجلعربيكنز املعاين يف

 31........................دراسة وحتقيق :الكتاب إىل آخر باب اهلمزتِّي من كلمتِّي

 35...........................كنز املعاين يف رشح حرز األماين وجه التهاين للجعربي

التهاين لإلمام أيب إسحاق إبراهيم بن عمر كنز املعاين يف رشح حرز األماين ووجه 

هـ( من بداية حروف قربت خمارجها إىل باب ياءات الزوائد )آخر  732اجلعربي )ت

 38........................................................األصول( دراسة وحتقيق

هيم بن عمر كنز املعاين يف رشح حرز األماين ووجه التهاين لإلمام أيب إسحاق إبرا

 39................هـ( من أول فرش سورة مريم إىل هناية الكتاب 732اجلعربي )ت 

دراسة  "هـ 732كنز املعاين يف رشح حرز األماين ووجه التهاين للجعربي املتويف سنة 

 36................."لغوية مع حتقيق النص من أول سورة الصافات إىل آخر الكتاب 
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 32....................................ح حرز االماين ووجه التهاينكنز املعاين يف رش

 19......................الآللئ الفريدة يف رشح القصيدة رشح الفايس عىل الشاطبية

 13.............................الآللئ الفريدة يف رشح القصيدة أليب عبداهلل الفايس

امل الدين أيب عبد اهلل حممد بن حسن بن حممد الآللئ الفريدة يف رشح القصيدة جل

 16...................................................................الفايس احللبي

 14.................................................الآللئ الفريدة يف رشح القصيدة

 18.................................................الآللئ الفريدة يف رشح القصيدة

 127.........................اللؤلؤ املصفوف يف القراءات السبع من طريق الشاطبية

ما زاده اإلمام الشاطبي يف حرز األماين عىل التيسي لإلمام الداين بِّي القراءة 

 121.........................................................................واملنع

مربز املعاين يف رشح قصيدة حرز األماين يف القراءات السبع ملحمد بن عمر العامدي 

 55.......................................................هـ حتقيق ودراسة862ت:

مربز املعاين يف رشح قصيدة حرز األماين ووجه التهاين للحافظ حممد بن عمر بن عيل 

 56.........................................................................العامدي

 4................متن الشاطبية املسمى حرز األماين ووجه التهاين يف القراءات السبع

 2...................................جمموع مشتمل عىل متن الشاطبية والدرة والطيبة

 96................................حترير رسائل الشاطبية خمترص بلوغ األمنية: رشح

 72..................................................املزهر يف رشح الشاطبية والدرة

املسائل النحوية والترصيفية يف كتاب إبراز املعاين من حرز األماين أليب شامة مجعا 

 80.........................................................................ودراسة

 86.................................................املعاين اإلشارية يف متن الشاطبية

املفخم واملرقق من احلروف اهلجائية يف الكلامت القرآنية عن طريق املنظومة 

 78........................................................................الشاطبية
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 129..............................مفردات القراء العرشة من طريق الشاطبية والدرة

املفيد يف رشح القصيد ألمحد بن حممد بن حممد بن عبد الويل بن جبارة املقديس: دراسة 

 30.................وحتقيق جزء من الكتاب: من أوله حتى هناية باب اإلدغام الكبي

 25........................املفيد يف رشح القصيد لعلم الدين اللورقي حتقيق ودراسة

 26...........................................................املفيد يف رشح القصيد

 100..........املقدم أداء عند القراء وتطبيقات ذلك يف قراءة نافع من طريق الشاطبية

 132.........................ية يف مجع القراءات السبع من طريق الشاطبيةاملنح اإلهل

 94........................................منظومة إحتاف الربية بتحريرات الشاطبية

 95.........................................منظومة ربح املريد يف حتريرات الشاطبية

اءة الكسائي فيام خالف فيه الكسائي حفًصا من منظومة ملعة الضياء يف قر

 124......................................................................الشاطبية

منهج اإلمام السخاوي يف الرد عىل الطاعنِّي يف القراءات القرآنية من خالل كتابه فتح 

 84........................................................الوصيد يف رشح القصيد

 146.............................................منهج اإلمام الشاطبي يف القراءات

املهند القاضبي يف رشح قصيد الشاطبي أليب العباس أمحد بن عيل بن حممد بن عيل بن 

 5..................................هـ( دراسة وحتقيقاً 640سكن األندليس )ت نحو 

 140...والدرة امليَّس يف القراءات العرش أصول وفرش القراءات العرش من طريقي الشاطبية

النجوم املنية يف القراءات العرش املتواترة من طريقي الشاطبية والدرة: مجع تعليمي 

 138...............................................................للقراءات العرش

 81......................رآن عىل سبعة أحرف: دراسة لرأي اإلمام الشاطبينزول الق

 70......................................الوايف يف رشح الشاطبية يف القراءات السبع

الوجوه املقدمة أداء يف القراءات العرش املتواترة من طريقي الشاطبية والدرة دراسة 

 104................................................نظرية تطبيقية يف فرش احلروف
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 كشاف املؤلفني واملساهمني

 93.........................................................إبراهيم بن عبد املجيد نمنكاين

 732إبراهيم بن عمر بن إبراهيم اجلعربي اخللييل الشافعي تقي الدين برهان الدين )ت 

 39-35، 33 -31....................................................................هـ(

 28..................................................................إبراهيم عطوة عوض

 98.....................................هـ( 1429إبراهيم عيل عيل شحاتة السمنودي )ت 

 72..................................................................جلرميإبراهيم حممد ا

 113........................................هـ( 770أبو زكريا حييى القيني األندليس )ت 

 104..................................................................أمحد الرداد اهلرجان

 136................................................................يد مكي أمحدأمحد الس

 148.......................................................................أمحد الوطايس

 34، 33.....................................................................أمحد اليزيدي

 106.........هـ( 979د بن أمحد بن بدر الدين الطيبي الصاحلي الدمشقي الشافعي )ت أمح

 62......هـ( 997أمحد بن أمحد بن عبد احلق السنباطي املرصي الشافعي شهاب الدين )ت 

 52، 47...........................................أمحد بن عبد اهلل بن عبد املحسن الفريح

 39.......................................................اهلل درويش سليامينأمحد بن عبد 

 43..........................................................أمحد بن عيل بن حيان حرييص

 5...........................هـ( 640أمحد بن عيل بن حممد بن عيل بن سكن األندليس )ت 

 98، 93، 12................................................عبد اهلل السديسأمحد بن عيل 

أمحد بن حممد بن أيب بكر بن عبد امللك بن أمحد بن حممد بن حممد بن احلسِّي بن عيل 

 61.................................................هـ( 923القسطالين شهاب الدين )ت 
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 30...(ـه 728لويل بن جبارة املرداوي املقديس الصاحلي احلنبيل )ت أمحد بن حممد بن عبد ا

 47 -45.....................................................أمحد بن حممود مبارك املغريب

 24...............................................................أمحد بن يوسف القادري

 44 -41..............هـ( 756الدائم بن حممد احللبي السمِّي )ت أمحد بن يوسف بن عبد 

 86...................................................أمحد حلمي عبد الرؤوف عبد القوي

 116، 114 ،105.................................................أمحد محود محيد الرويثي

 72.............................................................أمحد خالد يوسف شكري 

 84............................................................أمحد خلف عبد الكريم عيل

 61......................................................................أمحد سعيد اللدن

 109..............................................................أمحد عبد احلميد شعبان

 36.............................................................أمحد عبد املريض سيد أمحد

 7......................................................................أمحد عدنان الزغبي

 118،  7..................................................................أمحد عيل اإلمام

 138........................................................أمحد عيسى حسن املعرصاوي

 78..............................................................أمحد حممد إسامعيل البييل

 72................................................................لح القضاةأمحد حممد مف

 40.......................................................أمحد نافع سليامن املورعي احلريب

 35.........................................................إسامعيل عبد الرمحن أبو طالب

 102..............................................................مصطفى حسنِّي أرشف

 94.............................................إلياس بن أمحد حسِّي بن سليامن الربماوي

 61......................................................................امبارك األوخامي

 133............................................................................باكيأمية 
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 114-113، 50....................................أمِّي حممد أمحد الشيخ أمحد الشنقيطي

 145........................................................................أنيسة الغازي

 42 -41، 26.........................................................يمن رشدي سويدأ

 74...............................................................إهياب أمحد فكري حيدر

 98...............................................................باسم محدي حامد السيد

 78............................................................الدين عبد الكريم أمحد بدر

 103.......................................................بسام بن عبد امللك عبد احلميد

 79.......................................................................بشي مهدي عيل

 148، 146 ،33، 8..............................................التهامي الراجي اهلاشمي

 96، 23، 18، 10.................................................مجال الدين حممد رشف

 86.........................................................مجال عبد الفتاح متويل منصور

 11.................................................................مجال حممد طلبة السيد

 6............................................................جودة حممد أبو اليزيد املهدي

 61.......................................................حازم سعيد حيدر سعيد الكرمي

 92.............................................................حامد رضوان عبد اهلل فرج

 68.........................................................حجيج حيي إدريس اهلوساوي

 94...............................................هـ(1342حسن بن خلف احلسيني )ت 

 88............................هـ( 1347سن بن عمر بن عبد اهلل بن عمر السيناوين )ت ح

 112..............................................................حسن سعيد السكندري

 13.........................................................................احلسن صدقي

 97............................................إبراهيم حممد عفيفي جربيل املرصيحسنِّي 

 114، 106 ،52.......................................حسِّي بن حممد بن صالح العواجي
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 110...............................................................احلسِّي طلعت خطاب

 14..................................................حممد عبد القوي حلمي عبد الرؤوف

 49..........................................خالد بن حممد إسحاق بن عبد الرحيم إبراهيم

 132، 71...................................................خالد بن حممد احلافظ العلمي

 115................................................................خالد حسن أبو اجلود

 72..................................................................خالد سيف اهلل سيفي

 130...........................................................خالد عبد الرازق الشوحيي

 134............................................................يم حممودخالد حممد إبراه

 46................................................................خالد حممد عبد الرحيم

 59........................................................خلف بن محود بن سامل الشغديل

 57..........................................................لح اجلبوريخلف حسِّي صا

 67.............................................................خلود طالل حممد احلساين

 30، 26..................................................خي اهلل الرشيف بن أمحد رشيف

 68 -67.............................هـ( 1311بن سليامن املخلاليت )ت رضوان بن حممد 

 118...................................................رضوان عبد الرب سيف الرشوري

 142............................................................رفعت حسن حممد الزنفيل

 103..........................................................يدزفر عبد احلبيب عبد احلم

 21........................................................................زكريا عميات

 12........................................................زيد بن عمر بن عبد اهلل العيص

 16............................................................نزيزيد مهدي خالوي الع

 48......................................................سامل بن غرم اهلل بن حممد الزهراين

 120......................................السامل حممد حممود أمحد مولود اجلكني الشنقيطي
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 92، 89...........................................................ح هاللسامي عبد الفتا

 121، 55، 50.......................................سامي حممد سعيد عثامن عبد الشكور

 80.......................................................سعيد بن حممد بن عيل آل موسى

 80.......................................................السعيد نرص السعيد عبد العظيم

 29...............................................................سليامن بن إبراهيم العايد

 66 -64............................هـ( 1198سليامن بن حسِّي بن حممد اجلمزوري )ت 

 71..................................................هـ( 1432)ت  سيد الشِّي أبو الفرج

 64..........................................................رشيف بن أيب العالء العدوي

 68 -67............................................................شعبان حممد إسامعيل

 32.......................................................ن سلطانصالح الدين عبد الرمح

 117.........................................................................صليحة زيان

 98...........................................................ضيف اهلل بن حممد الشمراين

 44.....................................................فوظ احلساينطالل بن خلف بن حم

 48.....................................................عادل بن إبراهيم بن حممد الرفاعي

 73.....................................................عبد احلق عبد الدائم سيف القايض

 25.......................................مل بن روجيح العلوي الصاعديعبد احلميد بن سا

 141، 65، 15......................................عبد الرازق بن عيل بن إبراهيم موسى

 1082عبد الرمحن بن أيب القاسم ، ابن القايض ، املكنايس األصل الفايس الدار واملنشأ )ت 

 117..................................................................................هـ(

 57....................................هـ( 893عبد الرمحن بن أيب بكر العيني احلنفي )ت 

 60 -58......هـ( 911عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد بن أيب بكر بن عثامن السيوطي )ت 
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 حمد بن يوسف بن عياش الدمشقي املكيـن مـد بـحمـن مـد بـمـن أحـن بـمـد الرحـعب

 105........................................................................ هـ( 853)ت

عبد الرمحن بن إسامعيل بن إبراهيم بن عثامن بن أيب بكر، أبو شامة املقديس الدمشقي 

 28 -27....................................................................هـ( 665)ت

 12...........................عبد الرمحن بن معاضة بن حنش بن عبد اهلل البكري الشهري

 84...................................................عبد الرمحن عبد النارص سيد سلطان

 19.................................................................عبد الرحيم الطرهوين

 122، 87، 85، 22................عبد الرحيم بن عبد اهلل بن عمر حممد األمِّي الشنقيطي

 38........................................عبد الرحيم بن لطف اهلل بن عبد القيوم العبايس

 29........................................................عبد الرحيم عبد السالم نبوليس

 44........................................................عبد الرزاق بن فراج الصاعدي

 93.........................................................عبد الرزاق حممد كامل احلافظ

 45..........................................................عبد الرزاق حممد كامل الياس

 81.......................................................................عبد الرشيد أمحد

 82..........................................................عبد الرشيد هأميى التايالندي

 44......................................................عبد السالم بن عبد الرمحن العويف

 147........................................................عبد العزيز إبراهيم حممد عمر

 144......................................................................عبد العزيز أمحد

 106....................................................يم املزينيعبد العزيز سليامن ابراه

 61......................................................عبد العزيز عيد حاجي / احلاجي

 141............................................................عبد العزيز فاضل العنزي

 17 -16..........................................................موزعبد الفتاح أمحد احل
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 41.............................................................عبد الفتاح بحيي إبراهيم

 125، 107، 70، 20....................هـ( 1403)ت  عبد الغني القايضبن عبد الفتاح 

 90، 51، 43...........................................فور السنديعبد القيوم بن عبد الغ

 66......................................................عبد الكريم إبراهيم عوض صالح

 52.............................................عبد الكريم بن نويفع بن دخيل اهلل امليموين

 86.....................................................................عبد الكريم صالح

 52 -45.................................هـ( 769عبد اهلل بن آي دوغدي ابن اجلندي )ت 

 60........................................................عبد اهلل بن عبد الرمحن الشثري

 14.........................................................جيد نمنكاينعبد اهلل بن عبد امل

 50................................................................عبد اهلل بن عيل برناوي

دي زاده ــي اإلسالمبويل أفنـاسـان األمـنـمـد الــبـن عـف بــوسـن يــد بـمـحـن مـد اهلل بـبــع

 93........................................................................هـ(1167 )ت

 40................................................................عبد اهلل حامد السليامين

 15.............................................................عبد اهلل ربيع حممود حسِّي

 47..............................................................عبد اهلل سامل مطر البلويش

 103.........................................................عبد اهلل عثامن عيل املنصوري

 61......................................................................عبد املنعم بشنايت

 150..........................................................عبد اهلادي بن عبد اهلل محيتو

 112.............................................................................عبي آدم

 63...................................................عزيزة بنت حسِّي إسامعيل اليوسف

 128........................................................علوي بن حممد بن أمحد بلفقيه

 76..................................................................عيل إسامعيل هنداوي



 دليل األعمال العلمية املطبوعة املتعلقة ابلشاطبية                         مركز الدراسات واملعلومات القرآنية   

 428 

 63..............................هـ( 1014عيل بن سلطان حممد اهلروي، املال القاري )ت 

 هـ( 801عيل بن عثامن بن حممد بن أمحد بن احلسن العذري البغدادي ابن القاصح )ت 

.................................................................................53- 54 

 97-96، 69، 20، 3 .......................... عيل بن حممد بن حسن بن إبراهيم الضباع

عيل بن حممد بن عبد الصمد بن عبد األحد بن عبد الغالب اهلمداين املرصي علم الدين 

 10 -6 ..........................................................هـ( 643السخاوي )ت 

 56 ..........................................................عيل عبد اهلل غرم اهلل الغامدي

 61 ..............................................................................عيل الغا

 97 ........................................عمر بن مامل أبه بن حسن بن عبد القادر املراطي

 98، 93 ..................................................فهد بن مطيع بن عائج املغذوي

 104، 5 ....................................................فيصل بن مجيل حسن غزاوي

 143 ..........................................................فيصل عباس محد الرشيدي

مريس اللورقي ـالي ــدلسـر األنـفـعـن جـق بــوفـمـداد الــي السـن أبـد بـمـن أحـم بــاسـالق

 26 -25 ...................................................................هـ( 661)ت 

ر ــريـبي الضـاطـشـي الــسـدلـي األنـنـيـرعـد الـمـن أحــف بــلـن خـره بـــيـن فــم بــاسـقــال

 4 -3، 1 ...................................................................هـ( 590)ت 

 139 ......................................................قدري بن حممد بن عبد الوهاب

 97 .....................................................................كامل حممد املهدي

 138 .......................................................مالك يوسف إبراهيم جليدان

 20 .................................................................متويل عبد اهلل الفقاعي

 2 ..........................................................جمموعة من املؤلفِّي / الباحثِّي

 44 ................................................................حمسن بن سامل العميي
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 112 ..................................................................حممد إبراهيم سكر

 99 ...............................................................حممد إبراهيم حممد سامل

 127 .......................................................................حممد أبو اخلي

 91 .................................................................حممد أمحد حييى احلاج

 104 ..............................................................حممد احلبيب الشنقيطي

 77 ............................................................حممد الدسوقي أمِّي كحيلة

 13 ........................................................................حممد الديباجي

 5 ..................................................................حممد إلياس حممد أنور

 51 ...............................................بن عيل برهجي حممد بن أمحد بن حسِّي

ِّي املوصيل شمس الدين )شعلة( ـحسـن الـد بــمـن أحـد بـــمـحـن مـد بــمـن أحـد بـمـحـم

 24 -20...................................................................هـ(  656)ت 

ن، املغريب املقري ــديـال الـمـي، جـاسـفـف الـوسـن يـد بـمــحـمن ـن بـســن حـد بـمـحـم

 19 -13 ...................................................................هـ( 656)ت 

 45 ............................................................حممد بن سيدي بن احلبيب

 59، 55، 52 -46، 37، 31، 25 ...................مد األمِّيحممد بن سيدي حممد بن حم

 129 .....................................................حممد بن صالح بن حممد الفوزان

 133 ...............................................................حممد بن عبد اهلل عبده

 117 .........................................................وايلحممد بن عيل بالوايل / بل

 56 -55هـ(  862)ت  .............................حممد بن عمر بن عيل بن أمحد العامدي

 129 ......................................................حممد بن عوض زايد احلرباوي

 60 ..........................................................مرحممد بن فوزان بن محد الع

 29 ...............................هـ( 723حممد بن حممد بن داود الصنهاجي الفايس )ت 
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هـ(  833مد بن حممد بن حممد بن عيل بن يوسف العمري اجلزري )ت ـحـن مـد بـمـحـم

..............................................................................114- 116 

 45، 22 ......................................................حممد بن حممد مخيس شعبان

 119، 100 ................................................................حممد بوركاب

 4 .......................................................................حممد متيم الزعبي

 40 .........................حممد حبيب اهلل بن سيدي عبد اهلل بن مايايب اجلكني الشنقيطي

 134 ...................................................................حممد خازر املجايل

 72 .........................................................رحممد خالد عبد العزيز منصو

 81 .....................................................................حممد زبي بن دين

 100 .........................................................................حممد سحيم

 20 ...................................................................حممد سليامن صالح

 101 ...................................................................حممد سيد عبد اهلل

 111 ....................................................حممد عارف عثامن موسى اهلرري

 112 ......................................................د عبد اهلل خليلحممد عبد احلمي

 57 .........................................................حممد عبد القادر حاتم سلطان

 54 ...............................................................حممد عبد القادر شاهِّي

 72 ....................................................ام مفلح مصطفى القضاةحممد عص

 146 ........................................................................حممد غوردو

 128 ..................................................................حممد فهد خاروف

 128 ..........................................................م بن سعيد راجححممد كري

 48 .....................................................حممد حمفوظ حممد أمِّي الشنقيطي

 46 .....................................................................حممد حممد مخيس
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 126، 108 ........................................هـ( 1422مد سامل حميسن )ت حممد حم

 124 -123، 95 ..............................هـ( 1343حممد حممد هاليل األبياري )ت 

 75 ...................................................................حممد مصطفى بالل

 72 ..................................................................رصحممد موسى آل ن

 62 ...........................................................حممد ولد سيدي ولد حبيب

 112 ................................................................حممود أمِّي طنطاوي

 27 ......................................................اخلالق حممد جادوحممود بن عبد 

 131 ...............................................................حممود خليل احلرصي

 127 ...................................................................حممود فؤاد زيدان

 30 ...............................................................فى حالويحممود مصط

 58 ...................مركز قرطبة للبحوث العلمية والدراسات اإلسالمية وحتقيق الرتاث

 130 ...........................................................مصطفى أبو بكر الراودي

 104، 67، 56، 5 .................................ود حسِّي أبو طالبمصطفى حممد حمم

 112 ..........................................................مصطفى مصطفى احللوس

 12 -11 .......................................هـ( 643املنتجب بن يعقوب اهلمذاين )ت 

 83 ...........................................................منصور سعيد أمحد أبو راس

 92 ..................................................................املوايف الرفاعي البييل

 140 ..............................................مويض بنت عبد العزيز بن عيل القبييس

 149، 9 -8 .............................................الطاهريموالي حممد اإلدرييس 

 1 ......................................................................املولوي نصي أمحد

 112 .......................................................مؤمن سعيد حسن السكندري

 83 ..........................................................................ناجح مربوك
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 51، 6 ........................................................نبيل حممد إبراهيم اجلوهري

هبة اهلل بن عبد الرحيم بن إبراهيم بن هبة اهلل بن املسلم اجلهني احلموي ابن البارزي 

 40 .........................................................................هـ( 738)ت

 17 ......................................................................هدايت أفنديتش

 113 ......................................................هشام بن سليامن حممد الزريري

 12 .............................................................الزعاقي اهلل هال بنت عبد

 137 ............................................................وائل بن فتح اهلل احلمدي

 84 .....................................................................وجيه حممود أمحد

 119 ......................................................................احليوسيلة ص

 135، 123، 95 ................................وليد بن رجب بن عبد الرشيد بن عجمي

 103 .........................................................يارس عتيق حممد عيل اليمني

 73 .................................................................املحيمدياسِّي جاسم 

 62 ...........................................................حييى بن حممد حسن زمزمي

 133 ....................................................................يَّسي عبد كنعان

 37، 31 ...............................................حممد شفيع عبد الرحيميوسف بن 

 5 .................................................................يوسف مصلح الردادي

 

 

 


