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 وادصادر ادراجعأهم 

 ادديـة ادـورة.  -ضبعة جمؿع ادؾك ففد لطباعة ادصحف الرشيف  -الؼرآن الؽريم  -

 م. 7003آيات اإلعجاز العؾؿي: إرض دم الؼرآن الؽريم لؾدكتور زغؾول الـجار، دار ادعرفة، بروت لبـان،  -

 م. 7003دم الؼرآن الؽريم لؾدكتور زغؾول الـجار، دار ادعرفة، بروت لبـان،  سامءآيات اإلعجاز العؾؿي: ال -

 أيات العؾؿقة: عبد الرزاق كوفل، مؽتبة إكجؾو ادرصية. -

 هـ .7273أبحاث ادممتر العادي الثامن لإلعجاز العؾؿي دم الؼرآن والسـة بدولة الؽويت  -

 .هـ 7271دم الؼرآن والسـة ديب  أبحاث ادممتر العادي السابع لإلعجاز العؾؿي -

 هـ .7247أبحاث ادممتر العادي العاذ لإلعجاز العؾؿي دم الؼرآن والسـة بدولة تركقا  -

 م.7001إردن،  -ةجامعة الزرقاء إهؾق   -ة الرشيعة السابع إعجاز الؼرآن الؽريمأبحاث مممتر كؾق   -

، حتؼقق عبدالعزيز الرصودي د بن أيب بؽر بن إشامعقل البوصريإحتاف اخلرة ادفرة بزوائد ادساكقد العرشة، ٕمح -

 .اجلامعة اإلشالمقة -رشالة ماجستر كؾقة احلديث  -

 .هـ7454، شـة 2هـ ، مطبعة احلؾبي، الؼاهرة ط577دم عؾوم الؼرآن، لؾسقوضي ت  اإلتؼان -

  .بروت، حتؼقق: عيل حمؿد البجاوي، دار ادعارف، ٓبن العريب ،نآأحؽام الؼر -

 . ، دار إحقاء الساث العريب، بروتأحؽام الؼرآن لؾجصاص -

  .، دار إحقاء الساث العريب، بروتإرصاد العؼل السؾقم إىل مزايا الؽتاب الؽريم ٕيب السعود -

 الدار السعودية لؾـرش والتوزيع. د. حمؿد عيل البار، إرسار الطبقة وإحؽام الػؼفقة دم حتريم اخلـزير، -

  م .7002، 7الؽون بني العؾم والؼرآن: عبد الدائم الؽحقل: ط أرسار -

أشامء شور الؼرآن الؽريم، د. حمؿد الشايع، اجلؿعقة العؾؿقة السعودية لؾؼرآن الؽريم وعؾومه، ط إوىل،  -

 هـ.7247

قةة ادرصية اإلصارات العؾؿقة دم الؼرآن الؽريم: عؾم الـبات دم الؼرآن الؽريم: السقد عبد الستار ادؾقجي، اهل -

 م .7001، 7العامة لؾؽتاب، ط

 هـ. 7204ضبع الرئاشة العامة إلدارة البحوث العؾؿقة، الرياض،  ،، لؾشقخ حمؿد الشـؼقطيأضواء البقان -

الدكتور وعبد اهلل بن عبد العزيز ادصؾح  اإلعجاز العؾؿي دم الؼرآن والسـة: مـفج التدريس اجلامعي، الدكتور -

 م.7004دار جقاد لؾـرش والتوزيع ، عبد اجلواد الصاوي ، 

 م.7002، 7اإلعجاز العؾؿي دم الؼرآن  والسـة : كايف مـر فارس، دار ابن حزم ، ط -

 م.7004إعجاز الؼرآن الؽريم دم العامرة والعؿران: حيي وزيري، عامل الؽتب ،  -

 م.7551الثؼافة، آكتشافات العؾؿقة احلديثة ودٓلتفا دم الؼرآن الؽريم د.شؾقامن عؿر غوش، دار  -

ٍد الّسؾامِن رمحه اهلل -  .، ضبعة الرياضإكوار الساضعات ٔيات جامعات لؾشقخ َعبِد اْلَعِزيِز ْبِن حُمَؿ 

 .، دار الػؽر، بروتأكوار التـزيل، البقضاوي -

 إجياز البقان دم شور الؼرآن، حمؿد عيل الصابوين، مؽتبة الغزايل، مؽة ادؽرمة.  -

 .بدون ذكر الطبعة ،بؽر اجلزائري، أيب أيرس التػاشر -
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  .بقان إعجاز الؼرآن لؾخطايب -

 .هـ 7270، ضبعة ممشسة التاريخ، بروت، ابن عاصور ادعروف بتػسر التحرير والتـوير -

  .، ٓبن جزيء، دار الػؽر، بروتالتسفقل لعؾوم التـزيل -

تر ودكتوراه دم جامعة أم الؼرى، هـ عرشة رشائل ماجس443ت  ٓبن ايب حاتم الرازي ،الؼرآن العظقمتػسر  -

 ادديـة ادـورة. -مؽتبة الدار  -مؽتوبة عذ ألة الؽاتبة، وضبع مـفا جمؾدان 

 . ، دار الػؽر، بروتيب حقان إكدلي، ٕتػسر البحر ادحقط -

 .، دار ادعرفة، بروتتػسر البغوي -

 .الؼقي، دار ابن اجلوزي، مجعه وعؾق عؾقه: إياد تػسر صقخ اإلشالم ابن تقؿقة -

، موشوعة التػسر ادسبور من التػسر بادلثور، إعداد أ.د. حؽؿت بن بشر ياشني، دار ابن التػسر الصحقح -

 .اجلوزي

، ضبعة دار الػؽر، بروت، الطبعة الثاكقة، شـة مجال الدين الؼاشؿيدحؿد حماشن التلويل تػسر الؼاشؿي، ادسؿى  -

 .هـ 7454

 الدمام.  -تػسر الؼرآن العظقم، لؾحافظ ابن كثر، حتؼقق حؽؿت بن بشر ياشني، دار ابن اجلوزي  -

 .، دار الـجاح لؾؽتاب، الؼاهرةابن عثقؿنيػضقؾة الشقخ تػسر الؼرآن الؽريم ل -

 .، دار الػؽر، بروتلرازيالػخر ا ،التػسر الؽبر -

 م. 7002ادـفل، ط إوىل، التػسر ادـفجي، جمؿوعة من ادػرسين، دار  -

 .، دار الػؽر، بروتلزحقيلد. وهبة بن مصطػى ا دم العؼقدة والرشيعة وادـفج،التػسر ادـر  -

  .التػسر من شـن شعقد بن مـصور -

التػسر ادوضوعي، شور الؼرآن الؽريم، إعداد كخبة من ادػرسين إذاف د. مصطػى مسؾم، جامعة الشارقة، ط  -

 هـ. 7247إوىل، 

 ، إحقاء الساث العريب، بروت.، د. وهبة الزحقيلالتػسر الوجقز ومعجم معاين الؼرآن العزيز -

  .التػسر الوشقط، حمؿد شقد ضـطاوي -

، ضبع وزارة الشمون ن لؾشقخ عبدالرمحن بن بن كارص السعديآن دم خالصة تػسر الؼرتقسر الؾطقف ادـا -

 .اإلشالمقة، الرياض

 .، ضبعة الرياضدم تػسر كالم ادـان، لعبدالرمحن بن كارص السعديتقسر الؽريم الرمحن  -

 .، لشقخ اإلشالم اين تقؿقةاجلواب الصحقح -

الطزي، مطبعة مصطػى البايب احلؾبي وأوٓده، وكسخة  يل الؼرآن ٕيب جعػر حمؿد بن جريرجامع البقان عن تلو -

وكسخة بتحؼقق معايل  -دار ادعارف بؿرص  -بتحؼقق حمؿود حمؿد صاكر ومراجعة أمحد حمؿد صاكر الطبعة الثاكقة 

 إشتاذ الدكتور عبد اهلل السكي.  

 .ٓبن تقؿقةجامع الرشائل  -

 ار إحاء الساث العريب، بروت.هـ، ضبعة د237اجلامع ٕحؽام الؼرآن لؾؼرضبي، ت  -
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 م.7554داء اإليدز وإمراض التـاشؾقة، تللقف الػاضل العبقد عؿر، ط دار الـػائس شـة  -

 .، ضبعة جامعة اإلمام حمؿد بن شعود اإلشالمقة، الرياضدرء تعارض العؼل والـؼل -

  .بروت، الؼؾم، حتؼقق: د. حمؿد أمحد اخلراط، دار ، السؿني احلؾبيالدر ادصون -

 . ، دار إحقاء الساث العريب، بروتن العظقم والسبع ادثاين، دحؿود صؽري ألودآروح ادعاين دم تػسر الؼر -

 .هـ7454هـ، دار الؽتب العؾؿقة، لبـان شـة 727، ٕمحد بن حـبل الشقباين ت الزهد -

 .لؾخطقب الرشبقـي الرساج ادـر -

 .هـ7455ادؽتب اإلشالمي، دمشق، الطبعة الثاكقة ، لؾشقخ إلباين ،السؾسؾة الصحقحة -

شـن الدرامي، لإلمام الدارمي، حتؼقق وختريج وففرشة فواز أمحد زمريل وخالد السبع العؾؿي، كرش دار الريان  -

 هـ.  7203الطبعة إوىل  ،لؾساث الؼاهرة

 السـن الؽزى، لإلمام البقفؼي ومعه اجلوهر الـؼي، لؾعالمة ادارديـي، حتؼقق عبد الؼادر عطا، ضبعة دار الػؽر.  -

 م .7542، 7شـن اهلل الؽوكقة: الدكتور حمؿد أمحد الغؿراوي، مطبعة جلـة التللقف والسمجة والـرش، ط -

 إزهرية.السرة الـبوية ٓبن هشام، حتؼقق ضه شعد، مؽتبة الؽؾقات  -

، حتؼقق: زهر الشاويش وصعقب إركاؤوط، الطبعة إوىل، ادؽتب اإلشالمي لبغويإلمام ال ة،ذح السـ -

 .هـ7450

 . الطبعة اهلـدية، دائرة ادعارفصورة عن ، صعب اإليامن لؾبقفؼي -

 دار الؽتب العؾؿقة، بروت. ،ابن تقؿقةعذ صاتم الرشول، لشقخ اإلشالم  الصارم ادسؾول -

ؤوط، اصحقح ابن حبان بستقب ابن بؾبان، تللقف إمر عالء الدين عيل بن بؾبان الػارد، حتؼقق صعقب إرك -

 هـ.  7،7272ط  -بروت  -ممشسة الرشالة 

 .4ط -بروت  -صحقح البخاري، حتؼقق مصطػى البغا، دار ابن كثر  -

 هـ.  7207الطبعة الثالثة  -دمشق  -صحقح اجلامع الصغر، لؾشقخ إلباين، ادؽتب اإلشالمي  -

صحقح شـن ابن ماجه باختصار السـد، لؾشقخ إلباين، كرش مؽتب السبقة العريب لدول اخلؾقج، الطبعة الثالثة  -

 هـ.  7204

السبقة العريب لدول اخلؾقج، الطبعة إوىل كرش مؽتب  -صحقح شـن أيب داود باختصار السـد، لؾشقخ إلباين  -

 هـ.  7205

كرش مؽتب السبقة العريب لدول اخلؾقج، الطبعة إوىل  -لؾشقخ إلباين  -صحقح شـن السمذي، باختصار السـد  -

 هـ.  7204

إوىل  كرش مؽتب السبقة العريب لدول اخلؾقج، الطبعة -صحقح شـن الـسائي باختصار السـد، لؾشقخ إلباين  -

 هـ.  7202

 هـ.  7270الصحقح ادسبور من التػسر بادلثور، حؽؿت بشر ياشني، دار ادآثر، ط إوىل،  -

دار  -حتؼقق الدكتور حمؿد فماد عبد الباقي  -صحقح مسؾم، لإلمام مسؾم بن احلجاج الؼشري الـقسابوري  -

 لبـان. -بروت  -إحقاء الساث العريب 
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 هـ.7240عيل الصابوين، دار الؼرآن الؽريم، بروت، ط الرابعة، صػوة التػاشر دحؿد  -

 صور إعجازية دم الؼرآن الؽريم: الدكتور مجال حمؿد الزكي، الػا لؾـرش والتوزيع. -

 .الطب حمراب لاليامن د. خالص جؾبي -

  .هـ7272 ، حتؼقق زكريا عؿرات، دار الؽتب العؾؿقة، ط إوىل،لؾـقسابوري ورغائب الػرقان غرائب الؼرآن -

كسخة  -بروت  -هـ، ضبعة دار الػؽر  417ت  -فتح الباري برشح صحقح البخاري، ٓبن حجر العسؼالين  -

 مصورة عن الطبعة السؾػقة ادرصية. 

 .هـ7277، ادؽتبة العرصية، صقدا، لصّديق حسن خان دم مؼاصد الؼرآن، فتح البقان -

 .هـ7272ط الثالثة، دار الوفاء،  حتؼقق د. عبدالرمحن عؿرة، ،لشوكاينإلمام ال فتح الؼدير -

 . هـ7240، الرياض 2ط ، تللقف محدي بن محزة الرصيرصي،فك أرسار ذي الؼركني ويلجوج وملجوج -

 .دار ادعرفة، بروت ،الؽشاف عن حؼائق غوامض التـزيل، لؾزخمرشي -

 .بحاصقة البغوي، دار الػؽر، بروت اخلازن لباب التلويل دم معاين التـزيل، ٕبو احلسن عيل بن حمؿد -

  .الؾباب دم عؾوم الؽتاب ٓبن عادل -

، بروت، الطبعة الثاكقة، شـة الؽتب العؾؿقةهـ ، دار 577ت لإلمام السقوضي  ،لباب الـؼول دم أشباب الـزول -

 . م7535

 م.7004، 2ط دمشق، مباحث دم إعجاز الؼرآن: مصطػى مسؾم ، دار الؼؾم، -

، إصدار اهلقةة العادقة إلعجاز الؼرآن الؽريم (44، 43، 42، 44، 73، 71، 77) داعداإلعجاز العؾؿي: إجمؾة  -

 .مؽة ادؽرمة -رابطة العامل اإلشالمي  -

هـ، بتحرير احلافظني العراقي 403ت  عيل بن أيب بؽر بن شؾقامن اهلقثؿيـور الدين ل ،جمؿع الزوائد ومـبع الػوائد -

 م.7523 7وابن حجر، مطبعة دار الؽتاب، بروت، ط

 .، مطابع الرياضابن تقؿقةشقخ اإلشالم ل ،جمؿوع الػتاوى -

 .هـ7451، حتؼقق ادجؾس العؾؿي بػاس، بن عطقةٓ، حرر الوجقز دم تػسر كتاب العزيزاد -

 ادؾك بن عبد اهلل بن دهقش، مؽتبة الـفضة، مؽة ادؽرمة.، لؾضقاء ادؼدد، حتؼقق: د. عبد ادختارة -

 خمترص الػتاوى ادرصية لشقخ اإلشالم ابن تقؿقة.  -

  .، دار الػؽر، بروتمدارك التـزيل لؾـسػي -

 ادستدرك عذ الصحقحني، لؾحافظ احلاكم، وبذيؾه التؾخقص، لؾحافظ الذهبي صورة عن  الطبعة اهلـدية.  -

 حـبل، حتؼقق كخبة من العؾامء، إذاف معايل د. عبداهلل السكي.مسـد اإلمام أمحد بن  -

 .جمؾس دائرة ادعارف الـظامقة، اهلـد ،، أبو داود الطقاليسـداد -

 -اهلـد  -ادصـف دم إحاديث وأثار، لإلمام ابن أيب صقبة، حتؼقق خمتار أمحد الـدوي، مطبوعات الدار السؾػقة  -

 هـ. 7207الطبعة إوىل

 .بروت -دار ادعرفة  - ٓبن حجر العسؼالين ادطالب العالقة بزوائد ادساكقد الثامكقة، -

 .الدمام -دار ابن اجلوزي  - معاين الؼرآن لؾزجاج -
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 .هـ7271 ، حتؼقق: د. حمؿود الطحان، مؽتبة ادعارف، الرياض، الطبعة إوىللطزاينؾحافظ ال ،ادعجم إوشط -

 .حتؼقق: محدي عبدادجقد السؾػي، مؽتبة ابن تقؿقة، الؼاهرة ،لطزاينؾحافظ ال ،ادعجم الؽبر -

  ، بروت.فةرع، لألصػفاين، دار ادادػردات دم غريب الؼرآن -

ادؼتطف من عقون التػاشر دصطػى احلصن ادـصوري، حتؼقق حمؿد عيل الصابوين، دار الؼؾم، دمشق، ط إوىل،  -

 هـ.7272

 م. 7005 عامن، -،  دار ادسرة 7ط خالد فائق العبقدي، ادـظار اهلـدد دم الؼرآن: -

 .دار الػؽر، بروت ،ادؽتػى دم الوقف واإلبتداء لإلمام أبو عؿرو عثامن بن شعقد بن عثامن الداين -

، اجلؿعقة العؾؿقة السعودية لؾؼرآن الؽريم وعؾومه، الطبعة ادؽي واددين من السور وأيات، د. حمؿد الػالح -

  .هـ7244إوىل، 

 م.7003 احلقوان دم الؼرآن الؽريم: زغؾول الـجار، دار ادعرفة، بروت لبـان، من آيات اإلعجاز العؾؿي: -

 .ه7273، عامل الؽتب، بروت، 7الدكتور مجال الدين الػـدي، ط من روائع اإلعجاز دم الؼرآن: -

 مـفاج السـة الـبوية، لشقخ اإلشالم ابن تقؿقة. -

 .ادوضوعيموشوعة التػسر  -

 بروت.  -ضبعة دار الؽتب العؾؿقة  -موضل مالك مع ذحه تـوير احلوالك لؾسقوضي  -

 .، لؾبؼاعي، دار الؽتب العؾؿقة، بروتكظم الدرر -

 ادؽتبة اإلشالمقة بؿرص.  ،الـفاية دم غريب احلديث وإثر، ٓبن إثر، حتؼقق ضاهر الزاوي، وحمؿود ضـاحي -

جامعة الشارقة، ط إوىل،  حتؼقق جمؿوعة من الباحثني، ،الؼقي مؽي بن أيب ضالب إىل بؾوغ الـفاية، اهلداية -

 .هـ7275

 

 ادواقع آلؽسوكقة:

 ./http://www.elnaggarzr.com موقع الدكتور زغؾول الـجار -

 ./http://nabulsi.com موقع الدكتور حمؿد راتب الـابؾي -

 .http://www.nazme.net/ar/?p=home موقع الدكتور كظؿي خؾقل أبو العطا  -

 ./http://kaheel7.com  موقع ادفـدس عبد الدائم الؽحقل -

 ./http://quran-m.com موقع موشوعة اإلعجاز العؾؿي دم الؽتاب والسـة -

 ./http://www.eajaz.org موقع اهلقةة العادقة لإلعجاز العؾؿي دم الؽتاب والسـة -

  .http://www.youtube.com  موقع القوتقوب -
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http://nabulsi.com/
http://www.nazme.net/ar/?p=home
http://kaheel7.com/pdetails.php?id=253&ft=37
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http://www.eajaz.org/
http://www.youtube.com/

