


 (ه1440)ذو احلجة           والعشرون ثامنال  العدد     جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية    

421 

 الدراسات القرآنية املتعلقة بكتب السنة
 يف قاعدة بيانات أوعية املعلومات القرآنية

 قائمة ببليوجرافية
 إعداد

 سات واملعلومات القرآنيةمركز الدرا
 مبعهد اإلمام الشاطيب

 :مقدمة
احلمد هلل الذي ال إله إال هو، والصالة والسالم عىل رسول اهلل الذي أرسله  

ظهره عىل الدين كله، وأنزل إليه الذكر؛ ليبني للناس ما نزل باهلدى ودين احلق؛ لي

 إليهم. 

 أما بعد:

فهذه قائمة ببيانات أوعية الدراسات القرآنية املتعلقة بكتب السنة يف قاعدة 

ات القرآنية، ويطلق عىل مثل هذه الدراسات التي تتعلق بأكثر بيانات أوعية املعلوم

، وهتدف إىل حتقيق "دراسات البينيةال"من علم أو حقل من حقول املعرفة: 

 . (1)التكامل بني العلوم واملعارف، وتعميق فهمها

ومن أوىل العلوم التي ينبغي الربط بينها علوم الكتاب والسنة، وهلذا توجهت 

اد قائمة ببليوجرافية بالدراسات القرآنية املتعلقة بكتب السنة؛ إرادتنا إىل إعد

املعلومات القرآنية بمعهد اإلمام الشاطبي، وبحثنا فعمدنا إىل قاعدة بيانات أوعية 

 فيها عن: 

 
نرش: مركز األبحاث الواعدة يف البحوث  - ومها وأهدافها ومعوقاهتا[: مفه نيةالدراسات البي]: ينظر ( 1)

 .م2017= ـه1438، بجامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن االجتامعية ودراسات املرأة
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 مسند  موطأ الكتب التسعة  الكتب الستة  كتب السنة 
 الصحيحان  مستخرج  مستدرك  معجم  مصنف

 جامع الرتمذي  سنن الرتمذي  صحيح مسلم  صحيح البخاري ي الصحيح
 ي شرح النوو  فتح الباري  سنن النسائي  سنن ابن ماجه  سنن أيب داود 
 عبد الرزاق  ابن حبان  ابن خزمية  عون املعبود  حتفة األحوذي 
 الدارقطن  الطربان  الطحاوي  الدارمي  ابن أيب شيبة 

    البيهقي  احلاكم 
 فوجدنا قريًبا من سبعني تسجيلة يمكن وضعها يف القائمة التي أردناها.

 ثم وجدنا أنه يمكن تصنيفها إىل ثامنية أقسام؛ وهي:

 ة. ـــتـب الســــتــك ـالــ ة بـــقــل ــعــ تـمـة الـــــــــيــــرآنــــ ق ـــت الاــــــــ سدراـــــال  -أوًل 
 ن.ــــ يــحـــيــحــ ص ـال ـــ ة بـــــقــ لـع ـتــمـة الــــــ ــيــــ رآنـــات الق ــــــــدراســال  -ا ـــًـــ يــانـــ ث
 اري وشروحه.ــ خالبيح ــة بصحــق ـلـ عـة املتــيــرآن ـ ات القــــ الدراس  -لثًا اث

 ه. ــروح ـــلم وشـ ح مسـيــح ـة بصــــلق ــعـة املتــــيـرآنـات القــالدراس  -رابًعا 
 روحه. ـامع الرتمذي وشـ جـة بــ قـلـ عـة املتــ رآنيـات القــــ الدراس  -خامًسا
 ه. ـروحــن أيب داود وشــ ة بسنــعلقــ ة املتــي ــرآنـالق  اتــــالدراس -سادًسا 
 ه. ـــروحــــائي وشـ سـ نـن الــ نـة بسـقـلـ عــة املتــ يـرآنـات القـــاس الدر  -سابًعا
 الدراسات القرآنية املتعلقة بكتب السنة غري الكتب الستة.  -اثمًنا

وقد أحلقنا بالقائمة فهرًسا هلذه املوضوعات، كام أحلقنا هبا كشاًفا لعناوين  

 ة فيها، وكشاًفا ألسامء أصحاهبا.الدراسات الوارد

وجد يف القائمة مما بحثنا عنه، كسنن ابن ماجه وصحيحي ابن خزيمة ال يوما 

وابن حبان وغريها؛ فهذا يعني أننا مل نجد يف قاعدة بيانات أوعية املعلومات 

 القرآنية دراسة تتعلق به.
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ا وال يدخل يف موضوع القائمة كتب السنة التي يكون موضوعها خاًص 

ندة )أو التفسري املأثور(، والكتب املسندة  املسسنة بالقرآن؛ ككتب تفسري القرآن بال

يف أسباب نزول القرآن، وفضائل القرآن، والناسخ واملنسوخ،   ×إىل رسول اهلل 

ونحوها من الكتب التي ذكرناها يف دليل كتب علوم القرآن املسندة، لكننا أوردنا 

ا عن احلافظ ت عليها؛ فأوردنا كتابً ثناء البحث من الدراسات التي أجريما وقع لنا أ

( ومنهجه يف  ـه360:داود وكتابه املصاحف، ورسالة عن الطرباين )تابن أيب 

التفسري، ومل نستقص هذا النوع من الدراسات؛ ألهنا ليست يف موضوع القائمة، 

وإنام أوردنا هاتني الدراستني هلذا التنبيه.  

لقة  ؛ أي: دراسة حديثية متعلقائمة ما هو بعكس موضوعهاع يف اوقد وق  

وهي: زوائد أحاديث كتاب تفسري البغوي عىل أحاديث بكتب علوم القرآن، 

الكتب الستة، كام وقع فيها ما يمكن أن يعد دراسة حديثية وقرآنية متعلقة بكتاب 

من املعجم   من كتب السنة، وهي: ختريج األحاديث واآلثار املتعلقة بالتفسري

هام من  ني الدراستني، ومل نحذفلطرباين، وقد تركنا هاتاألوسط أليب القاسم ا

 القائمة؛ ليحصل بالتنبيه عليهام هنا متييز ملوضوع القائمة.      

 وهللا ويل التوفيق.
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 الدراسات القرآنية املتعلقة بالكتب الستة -أواًل
 لبقرة من الكتب الستة/لسوريت الفاحتة وا × تفسري الرسول -]أطروحة[- 1

 م.1987ماجستري،  -جامعة األزهر  -سيد عيل  ة زينرشيف

يف سوريت املائدة واألنعام من الكتب  ×تفسري رسول هللا  -]أطروحة[- 2 
  -سلمة أمحد حممد زين  الستة مع بيان املكي واملدن والناسخ واملنسوخ فيهما/

 م. 1987ماجستري،  -األزهر  جامعة

من خالل الكتب الستة  × التفسري املرفوع إىل النيب -]أطروحة[- 3 
جامعة األزهر   -حممد أمحد حممد السيد  )دراسة من سورة األعراف إىل سورة طه(/

 م. 2005ماجستري،  -

 ن خالل الكتب الستة من م × التفسري املرفوع إىل النيب -]أطروحة[- 4 
حممد سليامن حممد حنفي؛ إرشاف:  أول سورة األنبياء إىل آخر القرآن الكرمي/

 م. 2008دكتوراه،  -األزهر  جامعة -حممد هريدي، حممد حممود بكار  جماهد

التفسري املرفوع إىل النيب من خالل الكتب الستة مجعا  -]أطروحة[- 5 
جامعة  -رم الشيخ ناجي ريان أمحد حم  الكرمي/ من الربع األول من القرآن ودراسة

 م. 2002ماجستري،  -األزهر 

 آلاثرب األحاديث جيمع األحاديث واجامع التفسري من كت -]كتاب[- 6 

جمموعة من املؤلفني؛  الواردة يف التفسري من الكتب الستة ومسند اإلمام أمحد/

التوزيع: الرياض، دار طيبة للنرش و -إرشاف: خالد بن عبد القادر آل عقدة 

 ص.  2610 -مج  4 -  1، طـه1421

  األربع دراسة األحاديث املخصصة لعموم آايت السور  -]أطروحة[- 7 

عبد العزيز بن حممد بن الطوال البقرة آل عمران النساء املائدة يف الكتب الستة/

اجلامعة اإلسالمية  -إبراهيم عبد اللطيف؛ إرشاف: عمر عبد العزيز الشيلخاين 

 . ـ ه1399، ماجستري -دينة املنورة بامل
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 اشدينالرواايت الواردة يف التفسري املوقوفة على اخللفاء الر  -]أطروحة[- 8 

كامل نارص أمحد نارص؛ إرشاف: خمتار   من خالل الكتب الستة وجممع الزوائد/

  -جامعة األزهر  -مرزوق عبد الرحيم؛ مناقشة: عادل حممد أمحد عبد ربه 

 سم.  21×   31 -ص  412 -م 2011دكتوراه، 

 زوائد أحاديث كتاب تفسري البغوي على أحاديث الكتب -]أطروحة[- 9 

ماجد عبد الكريم حممد السبع؛ إرشاف: نافذ حسني   سة وخترجًيا/الستة مجًعا ودرا

 . (1)  م2008ماجستري،  -اجلامعة اإلسالمية: غزة  -عثامن محاد 

يوسف عمر الستة/صحيح التفسري النبوي من الكتب  -]كتاب[- 10 

 ص.  160  - 1م، ط2007منار للنرش والتوزيع: دمشق،  -مبيض 

 ن الثالثة األوىلفة املسندة للخلفاء الراشدياملروايت املوقو  -]أطروحة[- 11 

 دةوبقية العشرة يف التفسري مجع ودراسة وختريج من كتب التفسري ابملأثورة املسن

 بواب التفسري يف املصنفات احلديثةومسانيد الصحابة املشهورة والكتب الستة وأ

عويد بن  فيصل عابد عياد اللحياين؛ إرشاف:  رآن إىل هناية سورة طه/من أول الق

 . ـه1423دكتوراه،   -معة أم القرى جا -عياد بن عائد املطريف 

 الدراسات القرآنية املتعلقة بالصحيحني -ثانًيا
ودللت  ×لنيب اآلايت القرآنية اليت استشهد هبا ا -]دورية[- 12  

 -عصام بن عبد املحسن بن نارص احلميدان أحاديث الصحيحي(/  استشهاده هبا )

جة ، ذو احل3س 6ع  -مام الشاطبي للدراسات القرآنية: جدة جملة معهد اإل

 . 81ص   - 11ص  -م 2008=ديسمرب )كانون األول( ـه1429

 أتصيلية تطبيقية يف الصحيحي/التفسري ابملأثور: دراسة  -]أطروحة[- 13 

 
 .ينظر: ما كتب عن هذه املادة يف مقدمة القائمة (1)
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دكتوراه،  -اجلامعة األردنية  -طه عليوه؛ إرشف أمني القضاة  عزيزة صالح

 ص.  253 -م  2012

 طعون املعاصرين يف أحاديث الصحيحي اخلاصة أبسباب -]أطروحة[- 14 

عيل صالح عيل مصطفى؛  : دراسة نقدية/النزول والتفسري بدعوى خمالفة القرآن

 ص.  310 -  م2010دكتوراه،  -اجلامعة األردنية  -عيد الصاحب ف: حممد اإرش

 اللمنهج الشيخي البخاري ومسلم يف التفسري من خ -]أطروحة[- 15 

حافظ حممد عيل الورد؛  كتاب التفسري يف صحيحيهما: دراسة موضوعية موازنة/

 م2012ماجستري،  -جامعة املنيا: مرص  -ميد حممد إرشاف: عبد الرمحن عبد احل 

 ص.  320 -

 الدراسات القرآنية املتعلقة بصحيح البخاري وشروحه -ثالًثا
 البخاري مفسًرا(اجتاهات التفسري يف صحيح البخاري ) -]أطروحة[- 16

جامعة أم  -مطامنة عبد الكريم شهوات؛ إرشاف: حممد آدم صديق  السبع الطوال/

 ص.  424  -م 1998ماجستري،  -سالمية درمان اإل

 م البخاري يف التفسري اليت مل يعزها إىل أحداختيارات اإلما -]أطروحة[- 17

اف: عبد العزيز  عايد بن عبد اهلل بن عيد احلريب؛ إرش يف صحيحه: عرض وحتليل/

 . ـه1409ماجستري،  -ة اإلسالمية باملدينة املنورة اجلامع -حممد عثامن 

 ناختيارات اإلمام البخاري يف تفسري آايت األحكام م -]أطروحة[- 18
اف: عادل بن عيل بن أمحد  حممد عبد الرمحن اليحيى؛ إرشصحيحه )مجع ودراسة(/

 . ـه1425ستري،  ماج -جامعة امللك سعود: السعودية  -الشدي 

 اإلمام ابن حجر وجهوده يف التفسري وعلوم القرآن من -]أطروحة[- 19

 -جامعة األزهر  -عيل عبد العزيز إبراهيم حسن  اري"/خالل كتابه "فتح الب

 م. 2002دكتوراه، 
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 اإلمام القسطالن وجهوده يف التفسري وعلوم القرآن من -]أطروحة[- 20

عبد اهلل موسى حممد أبو  صحيح البخاري"/ خالل كتابه "إرشاد الساري لشرح

 م. 2004دكتوراه،  -جامعة األزهر  -املجد 

 ء القرآنية يف اكتساح األحاديث اإلسرائيلية وتطهرياألضوا -]كتاب[- 21

م  1974رم الصناعية: مرص، رشكة مطابع حم  -السيد صالح أبو بكر  البخاري منها/

أحاديث الصحيحني اخلاصة طعون املعارصين يف "ص. )يف رسالة:  384 -

الواردة يف هذه  "ن: دراسة نقديةبأسباب النزول والتفسري بدعوى خمالفة القرآ

 ( مناقشٌة ملوضوع هذا الكتاب(. 14لقائمة برقم )ا

 أقوال ابن بطال يف التفسري من خالل كتابه شرح صحيح -]أطروحة[- 22

رشاف: حجاج عريب سيف بن منرص بن عيل احلارثي؛ إ البخاري: مجًعا ودراسة/

ماجستري،   -امعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ج -رمضان أمحد 

 . ـه1425التسجيل 

قرآن من جهود اإلمام ابن بطال يف التفسري وعلوم ال -طروحة[]أ - 23
جامعة  -أمني حممد عطيان  عبد النارص نسيم شرحه لصحيح البخاري/ خالل

 م. 2006دكتوراه،   -األزهر 

 البجريي يف التفسري وحتقيق جزء من مستخرج هود اإلمامج -]كتاب[- 24

بن بكر بن إبراهيم بن أمحد  حممد  على صحيح البخاري اجلزء فيه فضائل القرآن/

=  ـه 1430حلكم، دار العلوم واحلكم: السعودية، سوريا، مكتبة العلوم وا -عابد 

 ص.  162 -م  2009

قرآن الكرمي من احلافظ بن حجر وجهوده يف علوم ال -]أطروحة[- 25
فازع مهنا أمحد اخلزاعي؛ إرشاف: سليامن الصادق سليامن  كتابه فتح الباري/ خالل

 سم.  21×   29 -ص  875  -م 2001ماجستري،  -جامعة أم القرى  -البرية 
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 دراسة بالغية آلايت الرضا يف القرآن الكرمي ومواطنه يف -]أطروحة[- 26

ماجستري،   -جامعة األزهر  -صعيدي هنلة صربي قطب السيد ال  صحيح البخاري/

 م. 2001

 ا ودراسة/ــ عـ مـ اري جــــ ح البـــتـي فـة فـــريــ ات التفسيــ الرواي -ة[ـروحــ ]أط- 27
بن عبد اهلل بن سيدي   إرشاف: حممد عمر حويه ؛عبد املجيد شيخ عبد الباري

 . ـ ه1419دكتوراه،  -إلسالمية باملدينة املنورة اجلامعة ا  -األمني الشنقيطي 

عبد املجيد  الرواايت التفسريية يف فتح الباري مجعا ودراسة/ -]كتاب[- 28

=   ـ ه1426ريي: الرياض، اللجنة العلمية بوقف السالم اخل -شيخ عبد الباري 

سلسلة اإلصدارات العلمية: وقف  ) -ص  1664 -مج 3 - 1م، ط 2006

 (. 3ياض؛ الر السالم اخلريي:

 رها وهو شرح علىالشرعية ألول اآلية وآخمشولية األحكام  -كتاب[]- 29

 ابب )إان أرسلناك شاهًدا ومبشًرا ونذيًرا( من كتاب التفسري من صحيح البخاري/

 ص.  58 -املطبعة السلفية: مرص  -النيفر  حممد البشري

 القرآن عند احلافظ ابن حجر من خالل كتابه فتح علوم -حة[]أطرو - 30

الدومري؛ إرشاف: البدري عاطف  ن حممد حسنإبراهيم ب الباري: مجًعا ودراسة/

 . ـ ه 1418ماجستري، التسجيل    -جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية   -عيل حممد 

حممد  البخاري/ الفعل )كاد( يف القرآن الكرمي ويف صحيح -]دورية[- 31

= ـ ه1408، 2ع  -جملة كلية اآلداب: جامعة امللك سعود  - أبو الفتوح حسني

 . 254ص   - 225ص  -ص  30 -م  1988

عبد  كلمات القرآن من صحيح اإلمام البخاري رمحه هللا/  -]كتاب[- 32

م =  2008دار احلضارة للنرش والتوزيع: الرياض،  -اهلل بن إبراهيم اللحيدان 

 ص. 262  - 1، ط-ـه1429
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 مروايت اإلمام البخاري يف التفسري يف غري صحيحه مجعا -]أطروحة[- 33

  -ي شيخ عيل؛ إرشاف: أمحد بن عبد اهلل العامري الزهراين أمحد هاد ودراسة/

 . ـه1415ماجستري،  -املنورة اجلامعة اإلسالمية باملدينة 

من  مصادر احلافظ ابن حجر وآراؤه يف مسائل القراءات -]دورية[- 34
  -حييى بن حممد حسن زمزمي  ح الباري بشرح صحيح البخاري(/كتابه )فتخالل  

، ربيع األول  22ع  -ى لعلوم الرشيعة واللغة العربية وآداهبا جملة جامعة أم القر

 .127ص  -  51ص  -ص  77 -م  2001= مايو  ـه1422

مصادر احلافظ ابن حجر وآراؤه يف مسائل القراءات من  -]دورية[- 35
  -حييى بن حممد حسن زمزمي  بشرح صحيح البخاري(/ح الباري كتابه )فتخالل  

، ربيع األول 22ع  -الرشيعة واللغة العربية و جملة جامعة أم القرى لعلوم 

 .127ص  -  51ص  -ص  77 -م  2001= مايو  ـه1422

وكتاب   املضامي الرتبوية لفريضة الصيام يف القرآن الكرمي -]أطروحة[- 36

ازي ياسني مصطفى؛ إرشاف: حممد فخري انتصار غ البخاري/ الصوم من صحيح

 ص.  125 -م  1997ستري، ماج -جامعة الريموك: األردن  -مقدادي 

عبد  معجم غريب القرآن مستخرًجا من صحيح البخاري/ -]دورية[- 37

،  24س -جملة األزهر )نور اإلسالم(: القاهرة  -اهلل بن إبراهيم اللحيدان 

 ص.  - 502ص  -م 1953= ـه1372

معجم غريب القرآن مستخرًجا من صحيح البخاري وفيه  -]كتاب[- 38
حممد فؤاد عبد الباقي بن  طريق ابن أيب طلحة خاصة/ ورد عن ابن عباس من ما

 ص.   292  -م  1950=  ـ ه 1369القاهرة،   دار إحياء الكتب العربية:  -صالح بن حممد 

يف  م البخاريمناهج أئمة شراح اجلامع الصحيح لإلما -]أطروحة[- 39
جامعة أم  -عبد اهلل عبد الكريم العويض  تاب التفسري: دراسة مقارنة/ك شرح

 . ـه1415دكتوراه،   -رى الق
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منهج اإلمام البخاري يف التفسري من خالل كتابه  -]أطروحة[- 40
جامعة أم  -سيد أمحد اإلمام خطري؛ إرشاف: حممد اخلرض الناجي  الصحيح/

 . ـه 1417ماجستري،  -القرى 

 احلافظ ابن حجر يف الستدلل ابلقراءات من خاللمنهج  -ة[]دوري- 41

جملة  -حييى بن حممد حسن زمزمي  رح صحيح البخاري(/كتابه )فتح الباري بش

= ـ ه1425، صفر 29ع  -وم الرشيعة واللغة العربية وآداهبا جامعة أم القرى لعل

 ص.  77 -م 2004مارس 

ءات من خالل  ل ابلقرا الستدلمنهج احلافظ ابن حجر يف -]دورية[- 42
جملة  -ن زمزمي حييى بن حممد حس كتابه )فتح الباري بشرح صحيح البخاري(/

= مارس  ـ ه1425، صفر 29ع  -جامعة أم القرى لعلوم اللغة العربية وآداهبا: 

 ص.  77 -م  2004

 موارد ابن حجر العسقالن يف علوم القرآن من كتاب فتح -]أطروحة[- 43

  -د عمر؛ إرشاف: حكمت بشري ياسني حسني حب بن حمم د أنور صاحمم  الباري/

 . ـه1414ماجستري،  -املنورة اجلامعة اإلسالمية باملدينة 

 الدراسات القرآنية املتعلقة بصحيح مسلم وشروحه -رابًعا
يف ( ـه676)ت توجيه القراءات القرآنية عند اإلمام النووى -]أطروحة[ - 44

ف: حممد حممد عثامن يوسف، بليل؛ إرشافؤاد حممد خالد شرحه لصحيح مسلم/ 

ماجستري،   -جامعة سوهاج: مرص - أبو القاسم حممد أبو شامة، آمال حممد عوض

 ص.  275  -م  2013

ليىل حمسن عيل األكوع؛  كتاب التفسري يف صحيح مسلم/  -]أطروحة[ - 45 

  ماجستري،  -جامعة صنعاء: اليمن  -إرشاف: عبد الوهاب لطف زيد الديلمي 

 ص.  657  -م  2005
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 الدراسات القرآنية املتعلقة جبامع الرتمذي وشروحه -خامًسا
جهود اإلمام املباركفوري يف الدراسات القرآنية من خالل   -]أطروحة[- 46

حمسن عبد العظيم   كتابه حتفة األحوذي شرح جامع الرتمذي: عرض ودراسة/

 . م2005ماجستري،  -جامعة األزهر  -الشاذيل 

 فسري القرآن من جامع الرتمذي: عرض ونقد/كتاب ت -ة[]أطروح- 47

ي؛ إرشاف: أمحد سيد حممد، حممد عبد احلكم عبد  فوزية قائد عبده صائل العريق

 ص.  606  -م 2004ماجستري،  -مرص جامعة أسيوط:  -الباقي 

مناهج أئمة شراح جامع الرتمذي يف كتاب شرح التفسري  -]أطروحة[- 48
 . ـ ه1422ماجستري،  -جامعة أم القرى  -زام ء حممد عيل عالزهراازنة/دراسة ومو 

أسامء سايت  ي/فسري يف سنن اإلمام الرتمذموضوعات الت -]أطروحة[- 49

ماجستري،   -جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية: السودان  -عبد الرمحن 

 م. 2001

 الدراسات القرآنية املتعلقة بسنن أبي داود وشروحه -سادًسا
 اإلمام اخلطايب وجهوده يف الدراسات القرآنية من خالل -طروحة[]أ - 50

 ومعامل السنن يف شرحه لصحيح البخارى وسنن أيب داود/ كتابيه إعالم السنن 

 م. 2005دكتوراه،  -جامعة األزهر  -ربعي سامي إسامعيل حسني ال

يف  (ـه1329 -ـه1273)جهود مشس احلق العظيم آابدي  -روحة[]أط- 51
م  إبراهي /وعلوم القرآن من خالل كتابه عون املعبود شرح سنن أيب داودالتفسري 

 م.2008دكتوراه،   -األزهر  جامعة -مد سامل مهدي متويل حم 

وداد خرض أمحد  مروايت أيب داود السجستان يف التفسري/ -]أطروحة[- 52

دكتوراه،  -جامعة أم درمان اإلسالمية  -اف: حممد آدم صديق حممد؛ إرش

 م. 2002
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 الدراسات القرآنية املتعلقة بسنن النسائي وشروحه -سابًعا
اإلمام النسائي )مجع ص التفسريية يف مصنفات النصو   -]أطروحة[ - 53 

عواطف حممد  ودراسة وتوثيق( من أول سورة الفاحتة إىل آخر سورة الكهف/

  -جامعة أم درمان اإلسالمية   -مدين؛ إرشاف: الطاهر أمحد عبد القادر سعيد 

 ص.  884  -م 2002دكتوراه، 

 الدراسات القرآنية املتعلقة بكتب السنة غري الكتب الستة -ثامًنا
تفسري ابن عروة احلنبلي من الكواكب الدراري من اآلية   -]أطروحة[ - 54 

عيل بن حسني بن زكنون بن عروة  راسة/من سورة البقرة حتقيق ود 127-152

ز العواجي؛ راسة: عبد اهلل بن عبد العزياملرشقي احلنبيل الدمشقي؛ حتقيق ود

ماجستري،   -اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة   -إرشاف: سليامن صالح اخلزي 

 . ـه1416

الكواكب الدراري يف تفسري القرآن الكرمي )من   -]خمطوط[ - 55 
عيل بن  لدراري يف ترتيب مسند اإلمام أمحد على أبواب البخاري(/الكواكب ا

  -ص  256  -ه  827بيل الدمشقي، زكنون بن عروة املرشقي احلنحسني بن 

 . 3396   - 63/  2تشسرتبيتي 

الكواكب الدراري يف تفسري القرآن الكرمي )من   -]خمطوط[ - 56 
عيل بن بواب البخاري(/ الكواكب الدراري يف ترتيب مسند اإلمام أمحد على أ

/  1دار الكتب/ القاهرة   -حسني بن زكنون بن عروة املرشقي احلنبيل الدمشقي 

59 -   645 . 

مروايت اإلمام عبد الرزاق الصنعان يف التفسري من  -]أطروحة[ - 57 
جامعة أم    -حممد بن عيل بن صالح الغامدي  خالل كتابيه املصنف واألمايل/

 دكتوراه.  -درمان اإلسالمية 
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 /(ـه281)النصوص التفسريية يف مصنفات ابن أيب الدنيا  -]أطروحة[ - 58 

جامعة إفريقيا العاملية:   -يونس؛ إرشاف: حممد آدم صديق  جليلة السيد بابكر

 م.2002ماجستري،   -السودان 

 مروايت أيب بكر بن أيب شيبة يف التفسري من خالل كتابه -]أطروحة[ - 59 

عبد الباسط  أول الكتاب إىل آخر ابب النكاح: شرح ودراسة/"املصنف" من 

 م. 2009دكتوراه،   -جامعة األزهر   -ف أبو بكر أمحد عبد اللطي

مروايت ابن أيب شيبة يف التفسري من خالل مصنفه من  -]أطروحة[ - 60 
رشيف عبد  كتاب الطالق إىل آخر كتاب فضائل القرآن مجًعا ودراسة/ أول

إرشاف: خمتار مرزوق عبد الرحيم؛ مناقشة: حممود نرص عبد النعيم  العليم حممود؛ 

 ص.  542  -م  2012دكتوراه،   -امعة األزهر ج  -سيد 

جهود اإلمام الطحاوي يف التفسري وعلوم القرآن يف    -]أطروحة[ - 61 
عيل حممد عبد قدادة؛ إرشاف: مصطفى إبراهيم املشني  كتابه شرح مشكل اآلاثر/

 ص.  248  -م  2000ماجستري،   -ردنية اجلامعة األ  -

عمران  ل معاجم الطربان يف سورة آمروايت التفسري يف  -]أطروحة[ - 62 
الرئاسة العامة   -منى عمر السليم؛ إرشاف: توفيق حممد علوان مجعا ودراسة/ 

 . ـ ه1420ماجستري،   -لتعليم البنات  

لتفسري من املعجم ختريج األحاديث واآلاثر املتعلقة اب  -]أطروحة[ - 63 
أمحد بن عمر بن ر القرآن/ األوسط أليب القاسم الطربان من سورة املائدة إىل آخ

جامعة أم   -امل بازمول؛ إرشاف: نايف بن قبالن بن ريف بن قيسان العتيبي س 

 .(1) م 2005دكتوراه،    -القرى 

 
 .املادة يف مقدمة القائمةينظر: ما كتب عن هذه  (1)
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ناية اإلمام احلاكم النيسابوري: وكتابه )املستدرك( مع الع -]كتاب[ - 64 
القاهرة،  مؤسسة املختار للنرش والتوزيع:  -عادل حسن عيل  بكتاب التفسري منه/

 ص.  316  -م  2003

النصوص التفسريية يف مصنفات البيهقي من سورة   -]أطروحة[ - 65 
مها عيفان نوار اخلليدي؛ إرشاف: حممد  الفاحتة إىل التوبة )مجع ودراسة وتعليق(/

 ص.  474  -م 2001ماجستري،   -ن اإلسالمية جامعة أم درما  -آدم صديق 

كتابه نوادر   لالرتمذي التفسريية من خال مروايت احلكيم  -]أطروحة[- 66 
سمية املك  يف القرآن الكرمي: دراسة وتوثيق/ × األصول يف أحاديث الرسول

 . سم 30-ص  441-م 2004ماجستري،  -جامعة أم درمان اإلسالمية  -يوسف 

لبلخي النظائر يف القرآن الكرمي بي مقاتل بن سليمان ا -]دورية[ - 67 
جملة   -ن قاسم النفري التونيس ب حممد بن أمحد وحممد بن علي احلكيم الرتمذي/

 . 121ص  - 116ص   -ص  6  -م 1977، 15س 1ع  -اللسان العريب: الرباط 

 احلكيم الرتمذي وكتاب األمثال من الكتاب والسنة/ -]أطروحة[ - 68 

 م. 1984وراه، دكت  -جامعة أولودوغ: تركيا  -صالح الدين يلامز 

رجاء مصطفى حزين أبو  اًث/سًرا وحمداحلكيم الرتمذي مف -]أطروحة[ - 69 

 . 1985دكتوراه،   -جامعة األزهر   -زيد 

حممد بن عبد الرمحن   أيب داود وكتابه املصاحف/احلافظ ابن -]كتاب[ - 70 

 .(1) ص 136-ـ ه1435دار الصميعي للنرش والتوزيع: الرياض، -الطاسان

منى رفعت  التفسري/ومنهجه يف  (ـه360)ت الطربان   -]أطروحة[ - 71 

دكتوراه،   -جامعة القاهرة   -عيس عبد الرازق؛ إرشاف: حممد إبراهيم رشيف أد

 ص.  375  -م  2012

 
 .هذه املادة والتي تليها يف مقدمة القائمة ا كتب عنينظر: م (1)
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 فهرس املوضوعات
 الصفحة  أرقام التسجيالت  املوضـوع

 424 11-1   .. ....... ...... الدراسات القرآنية املتعلقة ابلكتب الستة -أوًل 
 425 15-12 .. ................ ة ابلصحيحيالدراسات القرآنية املتعلق -اثنًيا

ح  ــيــصحـة بــقـعلـمتـة الـــيـرآنــ الدراسات الق -اـًـــ ثـالـث
 426 43-16 .. . .......................................................... وشروحه اريـــخـبـال
 لم ـ سـح مـيــصحـة بــــقـلـعـتـمـة الـــــي ــرآنــات القـــالدراس -ًعاــراب

 430 45-44 .. . .......................................... ............................... هحوشرو 
امع  ــــجـة بـــقـعلـتـمـة الــــــيـرآن ــات القــــالدراس -خامًسا

 431 49-46 ..... .......................................................... وشروحه الرتمذي
ن أيب  ـــة بسنـقـعلـتـمـة الـــــيـرآن ـات القــــــالدراس -اـًـــ ادســـس

 431 52-50 . .................................................................... وشروحه داود
ن  ــنــسـ ة بــــقـلـ عـتـمـة الـــــــيـرآن ــات القـــــالدراس -اـعً ـابــس

 432 54 ................................ ...............................  النسائي وشروحه
ة  ــالسنب ــبكتة ـــقـعلـمتـة الــــيـرآنـــات القــــــدراسـال -ًناـامــث

 432 71-55 ........................................................... ...  الكتب الستة غري
 643 ...................................... ............................................. ...........  كشاف العناوين
 442 ... ............................................................................................ كشاف املؤلفي
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 كشاف العناوين
ل  ات التفسري يف صحيح البخاري )البخاري مفرسا( السبع الطوا ـجاهـات 

 (. 16)]أطروحة[ 

ها إىل أحد يف صحيحه عرض ي مل يعزاختيارات اإلمام البخاري يف التفسري الت

 (. 17)وحتليل ]أطروحة[ 

اختيارات اإلمام البخاري يف تفسري آيات األحكام من صحيحه )مجع ودراسة( 

 (. 18)]أطروحة[ 

اح األحاديث اإلرسائيلية وتطهري البخاري منها ـة يف اكتســي ـرآنـواء القــاألض

 (. 21)[ ]كتاب

: مجًعا ودراسة رشح صحيح البخاري ل كتابهبطال يف التفسري من خال أقوال ابن

 (. 22)]أطروحة[ 

فتح الباري   "اإلمام ابن حجر وجهوده يف التفسري وعلوم القرآن من خالل كتابه 

 (. 19)]أطروحة[ 

اإلمام احلاكم النيسابوري : وكتابه )املستدرك( مع العناية بكتاب التفسري منه  

 (. 64)]كتاب[ 

القرآنية من خالل كتابيه إعالم السنن ومعامل  لدراسات يب وجهوده يف ااإلمام اخلطا

 (. 50)السنن يف رشحه لصحيح البخارى وسنن أيب داود ]أطروحة[ 

اإلمام القسطالين وجهوده يف التفسري وعلوم القرآن من خالل كتابه إرشاد الساري 

 (. 20)لرشح صحيح البخاري ]أطروحة[ 

استشهاده هبا )أحاديث ودالالت  ×النبي تي استشهد هبا اآليات القرآنية ال

 (. 12) الصحيحني( ]دورية[ 

ختريج األحاديث واآلثار املتعلقة بالتفسري من املعجم األوسط أليب القاسم 

 (. 63)الطرباين من سورة املائدة إىل آخر القرآن ]أطروحة[ 
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من سورة  152-127اآلية تفسري ابن عروة احلنبيل من الكواكب الدراري من 

 (. 54)]أطروحة[  ق ودراسةالبقرة حتقي

 . (1)لسوريت الفاحتة والبقرة من الكتب الستة ]أطروحة[  ×تفسري الرسول 

من خالل الكتب الستة )دراسة من سورة األعراف  ×التفسري املرفوع إىل النبي 

 (.3)إىل سورة طه( ]أطروحة[ 

ء إىل من خالل الكتب الستة من أول سورة األنبيا ×بي ملرفوع إىل النالتفسري ا

 (. 4)ر القرآن الكريم ]أطروحة[ آخ

التفسري املرفوع إىل النبي من خالل الكتب الستة مجعا ودراسة من الربع األول من 

 (.5)القرآن الكريم ]أطروحة[ 

 (. 13)ة[ لصحيحني ]أطروح: دراسة تأصيلية تطبيقية يف االتفسري باملأثور

لستة مع بيان املكي الكتب ا يف سوريت املائدة واألنعام من ×تفسري رسول اهلل 

 (. 2)واملدين والناسخ واملنسوخ فيهام ]أطروحة[ 

يف رشحه لصحيح مسلم  هـ( 676)ت توجيه القراءات القرآنية عند اإلمام النووى 

 (. 44)]أطروحة[ 

األحاديث واآلثار الواردة يف التفسري من  األحاديث جيمع جامع التفسري من كتب 

 (. 6)تاب[ أمحد ]ك الكتب الستة ومسند اإلمام

جهود اإلمام ابن بطال يف التفسري وعلوم القرآن من خالل رشحه لصحيح  

 (. 23)البخاري ]أطروحة[ 

جهود اإلمام البجريي يف التفسري وحتقيق جزء من مستخرج عىل صحيح البخاري  

 (. 24)تاب[ ضائل القرآن ]كاجلزء فيه ف

ح مشكل اآلثار كتابه رش جهود اإلمام الطحاوي يف التفسري وعلوم القرآن يف

 (. 61)]أطروحة[ 
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جهود اإلمام املباركفوري يف الدراسات القرآنية من خالل كتابه حتفة األحوذي 

 (. 46)]أطروحة[  "عرض ودراسة  "رشح جامع الرتمذي 

يف التفسري وعلوم القرآن من   هـ(1329 -هـ 1273)جهود شمس احلق العظيم آبادي 

 (. 51)داود ]أطروحة[ سنن أيب خالل كتابه عون املعبود رشح 

 (. 70)اود وكتابه املصاحف ]كتاب[ احلافظ ابن أيب د

احلافظ بن حجر وجهوده يف علوم القرآن الكريم من خالل كتابه فتح الباري  

 (. 25)]أطروحة[ 

 (. 69)احلكيم الرتمذي مفرًسا وحمدًثا ]أطروحة[ 

 (. 68)ة[ كيم الرتمذي وكتاب األمثال من الكتاب والسنة ]أطروحاحل

الطوال البقرة آل عمران دراسة األحاديث املخصصة لعموم آيات السور األربع 

 (. 7)النساء املائدة يف الكتب الستة ]أطروحة[ 

دراسة بالغية آليات الرضا يف القرآن الكريم ومواطنه يف صحيح البخاري  

 (. 26)]أطروحة[ 

 (. 27)[ تفسريية يف فتح الباري مجعا ودراسة ]أطروحةالروايات ال

 (. 28)الروايات التفسريية يف فتح الباري مجعا ودراسة ]كتاب[ 

روايات الواردة يف التفسري املوقوفة عىل اخللفاء الراشدين من خالل الكتب الستة ال

 (.8)وجممع الزوائد ]أطروحة[ 

ة مجًعا ودراسة زوائد أحاديث كتاب تفسري البغوي عىل أحاديث الكتب الست

 (.9) وخترجًيا ]أطروحة[

ك ولية األحكام الرشعية ألول اآلية وآخرها وهو رشح عىل باب )إنا أرسلناشم 

 (. 29) شاهًدا ومبرًشا ونذيًرا( من كتاب التفسري من صحيح البخاري ]كتاب[ 

 (. 10) صحيح التفسري النبوي من الكتب الستة ]كتاب[ 



 (ه1440)ذو احلجة           والعشرون ثامنال  العدد     جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية    

439 

 (. 71) روحة[ ومنهجه يف التفسري ]أطهـ( 360)ت الطرباين 

حاديث الصحيحني اخلاصة بأسباب النزول والتفسري  ين يف أطعون املعارص

 (. 14)دية ]أطروحة[ بدعوى خمالفة القرآن : دراسة نق

علوم القرآن عند احلافظ ابن حجر من خالل كتابه فتح الباري . مجعا ودراسة  

 (. 30)]أطروحة[ 

 (. 31)الفعل )كاد( يف القرآن الكريم ويف صحيح البخاري ]دورية[ 

 (. 45)حيح مسلم ]أطروحة[ سري يف صكتاب التف

 (. 47): عرض ونقد ]أطروحة[ كتاب تفسري القرآن من جامع الرتمذي

 (. 32)القرآن من صحيح اإلمام البخاري رمحه اهلل ]كتاب[ كلامت 

الكواكب الدراري يف تفسري القرآن الكريم )من الكواكب الدراري يف ترتيب 

 (. 55)خمطوط[ ] مسند اإلمام أمحد عىل أبواب البخاري(

الكواكب الدراري يف تفسري القرآن الكريم )من الكواكب الدراري يف ترتيب 

 (. 56)واب البخاري( ]خمطوط[ مسند اإلمام أمحد عىل أب

مرويات ابن أيب شيبة يف التفسري من خالل مصنفه من أول كتاب الطالق إىل آخر  

 (. 60)كتاب فضائل القرآن مجعا ودراسة ]أطروحة[ 

من أول  "املصنف"ن أيب شيبة يف التفسري من خالل كتابه بيب بكر مرويات أ

 (. 59)[ ( ]أطروحةرشح ودراسةالكتاب إىل آخر باب النكاح ) 

 (. 52) مرويات أيب داود السجستاين يف التفسري ]أطروحة[ 

 (. 33) صحيحه مجعا ودراسة ]أطروحة[  مرويات اإلمام البخاري يف التفسري يف غري 

عاين يف التفسري من خالل كتابيه املصنف واألمايل ق الصنبد الرزامرويات اإلمام ع

 (. 57)]أطروحة[ 

 . ( 62)   ودراسة ]أطروحة[ سورة آل عمران مجعا  ات التفسري يف معاجم الطرباين يف  روي ـ م 
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مرويات احلكيم الرتمذي التفسريية من خالل كتابه نوادر األصول يف أحاديث  

 (. 66)طروحة[ ثيق ]أتو: دراسة ويف القرآن الكريم ×الرسول 

الثالثة األوىل وبقية العرشة يف التفسري  املرويات املوقوفة املسندة للخلفاء الراشدين 

مجع ودراسة وختريج من كتب التفسري باملأثورة املسندة ومسانيد الصحابة املشهورة 

والكتب الستة وأبواب التفسري يف املصنفات احلديثة من أول القرآن إىل هناية سورة 

 (. 11)حة[ طروطه ]أ

خالل كتابه )فتح الباري  مصادر احلافظ ابن حجر وآراؤه يف مسائل القراءات من 

 (. 34)برشح صحيح البخاري( ]دورية[ 

مصادر احلافظ ابن حجر وآراؤه يف مسائل القراءات من خالل كتابه )فتح الباري  

 (. 35)برشح صحيح البخاري( ]دورية[ 

الكريم وكتاب الصوم من صحيح لقرآن يام يف ااملضامني الرتبوية لفريضة الص

 (. 36)البخاري ]أطروحة[ 

 . (37)قرآن مستخرًجا من صحيح البخاري ]دورية[ معجم غريب ال

معجم غريب القرآن مستخرًجا من صحيح البخاري وفيه ما ورد عن ابن عباس 

 (. 38)من طريق ابن أيب طلحة خاصة ]كتاب[ 

: دراسة اب التفسري بخاري يف رشح كتإلمام المناهج أئمة رشاح اجلامع الصحيح ل 

 (. 39)مقارنة ]أطروحة[ 

الرتمذي يف كتاب رشح التفسري دراسة وموازنة مناهج أئمة رشاح جامع 

 (. 48)]أطروحة[ 

 (. 40)منهج اإلمام البخاري يف التفسري من خالل كتابه الصحيح ]أطروحة[ 

)فتح الباري   ل كتابهمنهج احلافظ ابن حجر يف االستدالل بالقراءات من خال

 (. 41)البخاري( ]دورية[ برشح صحيح 
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ءات من خالل كتابه )فتح الباري  منهج احلافظ ابن حجر يف االستدالل بالقرا

 (. 42)برشح صحيح البخاري( ]دورية[ 

  : يف صحيحيهام  كتاب التفسري منهج الشيخني البخاري ومسلم يف التفسري من خالل 

 (. 15)[ دراسة موضوعية موازنة ]أطروحة

 (. 43)]أطروحة[ القرآن من كتاب فتح الباري موارد ابن حجر العسقالين يف علوم

 (. 49)نن اإلمام الرتمذي ]أطروحة[ موضوعات التفسري يف س 

 (. 58)]أطروحة[  (هـ281)النصوص التفسريية يف مصنفات ابن أيب الدنيا 

ول يق( من أالنصوص التفسريية يف مصنفات اإلمام النسائي )مجع ودراسة وتوث 

 (. 53)ة[ سورة الفاحتة إىل آخر سورة الكهف ]أطروح

 التوبة )مجع ودراسة النصوص التفسريية يف مصنفات البيهقي من سورة الفاحتة إىل

 (. 65)وتعليق( ]أطروحة[ 

النظائر يف القرآن الكريم بني مقاتل بن سليامن البلخي وحممد بن عيل احلكيم 

 (. 67) الرتمذي ]دورية[ 
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 كشاف املؤلفني
 (. 30) إبراهيم بن حممد حسن الدومري

 (. 51) يل حممد ساملإبراهيم مهدي متو

 (. 63) أمحد بن عمر بن سامل بازمول

 (. 33)أمحد هادي شيخ عيل

 (.49)أسامء سايت عبد الرمحن 

 (. 36)انتصار غازي ياسني مصطفى

 (.58)جليلة السيد بابكر يونس

 (. 15) ردعيل الو حافظ حممد

 (. 44)خالد فؤاد حممد بليل

 (. 69)رجاء مصطفى حزين أبو زيد 

 (. 5)ناجيريان أمحد حمرم الشيخ 

 (. 48)مد عيل عزامالزهراء حم 

 (. 50)سامي إسامعيل حسني الربعي

 (. 2)سلمة أمحد حممد زين

 (. 66)سمية املك يوسف 

 (.40)سيد أمحد اإلمام خطري

 (. 21)السيد صالح أبو بكر

 (. 22) بن عيل احلارثيبن منرص سيف 

 (.60)رشيف عبد العليم حممود

 (. 1)رشيفة زين سيد عيل

 (. 68)صالح الدين يلامز
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 (. 64)عادل حسن عيل

 (. 17) بن عيد احلريبعايد بن عبد اهلل

 (.59)عبد الباسط أمحد عبد اللطيف أبو بكر

 (. 7) عبد العزيز بن حممد بن إبراهيم عبد اللطيف

 (. 37،  32) دانيم اللحيعبد اهلل بن إبراه

 (. 39) عبد اهلل عبد الكريم العويض

 (. 20)عبد اهلل موسى حممد أبو املجد

 (. 27) جيد شيخ عبد الباريعبد امل

 (. 28) عبد املجيد شيخ عبد الباري

 (. 23)عبد النارص نسيم أمني حممد عطيان

 (. 13)عزيزة صالح طه عليوه

 (. 12)عصام بن عبد املحسن بن نارص احلميدان

 (. 56-54)بن زكنون بن عروة املرشقي احلنبيل الدمشقيبن حسني عيل 

 (.14)عيل صالح عيل مصطفى

 (. 19)عيل عبد العزيز إبراهيم حسن 

 (. 61)عيل حممد عبد قدادة

 (. 53)عواطف حممد سعيد مدين

 (.25)زع مهنا أمحد اخلزاعيفا

 (. 47)فوزية قائد عبده صائل العريقي

 (. 11)فيصل عابد عياد اللحياين

 (.8)أمحد نارصل نارص كام

 (. 45) ليىل حمسن عيل األكوع 
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 (. 9)ماجد عبد الكريم حممد السبع 

 (. 6)جمموعة من املؤلفني؛ إرشاف: خالد بن عبد القادر آل عقدة

 (. 46)حمسن عبد العظيم الشاذيل

 (. 3)السيد حممد أمحد حممد

 (. 29)حممد البشري النيفر

 (. 43)حممد أنور صاحب بن حممد عمر

 (. 67)قاسم النفري التونيسأمحد بن حممد بن 

 (. 24)حممد بن بكر بن إبراهيم بن أمحد عابد

 (. 70)الطاسانحممد بن عبد الرمحن 

 (. 57)حممد بن عيل بن صالح الغامدي

 (.31)حممد حسني أبو الفتوح

 (.4)حممد سليامن حممد حنفي

 (.18)د الرمحن اليحيىحممد عب

 (. 38) حممد فؤاد عبد الباقي بن صالح بن حممد

 (. 16) امنة عبد الكريم شهواتمط

 (. 71) منى رفعت أدعيس عبد الرازق 

 (. 62)منى عمر السليم

 (.65)مها عيفان نوار اخلليدي

 (. 26)هنلة صربي قطب السيد الصعيدي

 (.52)وداد خرض أمحد حممد

 (. 42، 41، 35،  34)حييى بن حممد حسن زمزمي

 (. 10)مر مبيضيوسف ع


