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 قائمة املراجع واملصادر
 

 القرآن الكرمي.
هـ( ، 852ابن حجر،  أمحد ، بن علي، بن دمحم الكنان ايلعسقالين )ادلتوىف: 

 بريوت: دار الكتب  )بدون طبعة وبدون اتريخ( اإلصابة ىف متييز الصحابة
ابن كثري، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي 

حتقيق: عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، البداية والنهاية ، هـ(، 774)ادلتوىف: 
الرايض: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن )بدون طبعة وبدون 

 اتريخ(
(, 3, )ط : لسان العربهـ(,  71ابن منظور، دمحم بن مكرم )ادلتوىف : 

 ه(  1414بريوت : دار صادر, )
مسننند اإلمنناد بننند بنن) قنبنن ،   قينن   هـــ(، 241أمحــد، بــن حنبــل )ادلتــوىف: 

  بريوت: مؤسسة الرسالةشعيب األرنؤوط وآخرون(، 
صر م) بمور اجلامع املسند الصحيح املختالبخارى، دمحم، بن إمساعيل، 
، حتقيق: دمحم فؤاد عبد صحيح البخارىادلشهور بـ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وسننه وبايمه

 هـ  1419دار السالم، سنة   :الباقي، الرايض
، حتقيـق: سنن) الممن ي الرتمذى، دمحم بن عيسى أبو عيسى الرتمـذي السـلمي،
 عرىبأمحد دمحم شاكر وآخرون، بريوت: دار إحياء الرتاث ال
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هــ   748الذهىب، االمام مشس الـدين دمحم بـن أمحـد بـن عثمـان الـذهو )ادلتـوىف 
الطبعـــة التاســـعة سنننع ب ننند الننننبن ،  م(، حتقيــق: شـــعيب ا،ر ؤط،  1374

 .21 3  م( : 1993   1413سنة 
املسند  هـ(،261مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري )ادلتوىف: 

)حتقيق: دمحم الصحيح املختصر بنق  العدل  ) العدل إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، 
  . فؤاد عبد الباقى( ، بريوت: دار إحياء الرتاث العرىب:

اإلتقان يف  لود هـ(،  911ادلتوىف: (جالل الدين عبد الرمحن السيوطي 
 ، بريوت: دار مكتبة اذلالل  القرآن

هـ(، 833مشس الدين أبو اخلري ابن اجلزري، دمحم بن دمحم بن يوسف )ادلتوىف: 
 ،  جدة: دار اذلدى النشر يفي اْلقيَراَ اتي اْلَعْشري 

، فتح رب الربية شرح املقدمة اجلزرية يف  لم التجويدصفوت زلمود سامل ، 
 جدة: دار نور ادلكتبات

شرح هـ( ، 857النـَُّوْيري )ادلتوىف:  دمحم بن دمحم بن دمحم، أبو القاسم، زلب الدين
 ، بريوت: دار الكتب العلمية طيبة النشر يف القرا ات العشر 

، ادلوصل: مكتبة ، املعجم الكبعسليمان بن أمحد بن أيوب أبو القاسم الطرباىن
 احلكم والعلوم

مشس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أمحد بن عثمان بن قَاْْياز الذهىب )ادلتوىف : 
 ، بريوت: مؤسسة الرسالةسع ب ند النبن هـ(، 748
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أبو نعيم أمحد بن عبد هللا بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن مهران ا،صبهاين 
، بريوت، دار الكتاب قلية األوليا  وطبقات األصفيا هـ(، 430)ادلتوىف: 
 العريب،

 د القرآن،مناه  العرفان ىف  لو هـ(، 1367دمحم عبد العظيم الزرقاىن )ادلتوىف: 
 مطبعة عيسى البايب احللو وشركاه،

أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخُلْسَرْوِجردي اخلراساين البيهقى )ادلتوىف: 
، بريوت: دار الكتب دالئ  النبوة ومعرفة بقوال صاقب الشريعةهـ(، 458

 العلمية 

دمشقي أبو القاسم شهاب الدين عبد الرمحن بن إمساعيل بن إبراهيم ادلقدسي ال
، بروت:  املرشد الوجيز إىل  لود تتعل  ابلكتاب العزيزهـ( ، 665)ادلتوىف : 
 دار صادر 

أبو القاسم هبة هللا بن احلسن بن منصور الطربي الرازي الاللكائي )ادلتوىف: 
 ، السعودية: دار طيبة  شرح بصول ا تقاد به  السنة واجلما ة،هـ(، 418

مناهج تعليم القرآن الكرمي م) بداية نزول الوقي وقىت عثمان دمحم حامد العامل، 
رللة كلية القرآن الكرًن العدد الثالث القرن السابع اهلجري "دراسة وصفية، 

 م ،2009هـ 1430

سن) الدارمى هـ(   255عبد هللا بن عبد الرمحن بن الفضل الدارمى )ادلتوىف: 
 .بريوت:  دار الفكر 
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،  املعجم األوسطهـ ( ، 360اين ، )ادلتوىف: أبو القاسم سليمان أمحد الطرب 
 القاهرة: دار احلديث ،

, اخلرطوم: دار ، بصوات القرآن كيف نتعلمها ونعلمهايوسف اخلليفة أبو بكر
 ادلركز االسالمي االفريقي للطباعة

 


