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 المراجع

 المراجع العربية .1

 القرآن الكرًن
 .الدعوة دار:  لبنان ،الوسيط ادلعجم، ( م9333)  وأصحابو مصطفى إبراىيم،

بريوت: ادلكتبة ، أوصح ادلسالك إىل ألفية ابن مالك، (م8002) ابن ىشام األنصاري 
  .العصرية

التحرير ، ، (ىـ 9321)زلمد الطاىر بن زلمد بن زلمد الطاىر ،بن عاشور التونسيا
 .الدار التونسية - تونس، والتنوير

زاد ، (م9321 –ىـ 9101)زلمد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهللابن قيم اجلوزية، 
مكتبة ادلنار  -لرسالة مؤسسة ا -الكويت  –بريوت  ادلعاد يف ىدي خري العباد،

  .اإلسالمية

 .دار الكتب العلمية - بريوت ، تفسري القرآن العظيم(، ه9193)بن كثري ا

الوسيط يف تفسري ، م( 9331/ه 9191أيب احلسن علي ابن أمحد الوحدي النيسابوري )
 ، بريوت: دار الكتب العلمية.القران اجمليد

: احملقق القرآن، تفسري، (م9331ىـ/ 9191)أبو زلمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم
 .دار ابن حزم ، بريوتالوىيب،  إبراىيم بن اهلل عبد الدكتور

 شعيب :احملقق حنبل، بن أمحد اإلمام مسند، (م 8009 - ىـ 9189)حنبل بن أمحد
 الرسالة. مؤسسة  ،األرنؤوط وآخرون

-اجلينية-اذلندوسية -الكربى اذلند أديان( 1) األديان الدكتور،مقارنة (،8000شبلى ) أمحد
 .ادلصرية النهضة مكتبة ،البوذية

، مصر: شركة مكتبة وادلطبعة تفسري ادلراغيم(،  9311ىـ/  9611أمحد مصطفى ادلراغي )
 مصطفى الباجي اكليب وأوالده.
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 ،العربيةالعادلية ادلوسوعةم.(، 9333جلنتو) ادلؤسسة وأصحاب الدكتور رئيس مهدي، أمحد
 الرياض.: والتوزيع للنشر ادلوسوعة أعمال مؤسسة

ادلستدرك على ،  م(9330 – ه9199)بن عبداهلل أبو عبداهللزلمد  احلاكم النيسابوري،
تعليقات الذىيب يف : ، حتقيق : مصطفى عبد القادر عطا، مع الكتابالصحيحني

 .دار الكتب العلمية -بريوت  ،التلخيص

البحر م(، 9336-ىـ9196)األندلسي، أبو حيان زلمد بن يوسف بن علي بن يوسف
 .العلمية، دار الكتب احمليط يف التفسري

 ادلكتبة: ، بريوتمالك ابن ألفية إىل ادلسالك أوصح ،(م 8002) ىشام األنصاري، ابن
 العصرية.

أنوار ، (ىـ 9192) البيضاوي، ناصر الدين أبو سعيد عبد اهلل بن عمر بن زلمد الشريازي
  .دار إحياء الرتاث العريب -بريوت ، التنزيل وأسرار التأويل

دار  ،اجلواىر احلسان يف تفسري القرآنأبو زيد عبد الرمحن بن زلمد بن سللوف،   الثعاليب،
 .بريوت –إحياء الرتاث العريب 

ادلدينة ادلنورة، أيسر التفاسري لكالم العلي الكبري،  (،م8006ىـ/9181)أبو بكر اجلزائري،
  .مكتبة العلوم واحلكم -ادلملكة العربية السعودية 

، )دار حياة احليوان الكربىه(، 9181-م8001)زلمد بن موسىالدمريي، كمال الدين 
 .دمشق-البشائر

دار إحياء الرتاث  -بريوت  ،مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري(، ىـ9180)فخر الدين الرازي،
 .العريب

 ،التفسري ادلنري يف العقيدة والشريعة وادلنهج (،ه9192) الزحيلي، د. وىبة بن مصطفى
 .دار الفكر -دمشق
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تفسري الكشاف عن حقائق غوامض ، (ه 9101) الزسلشرى، أيب القاسم زلمود بن عمر
 .دار الكتاب العريب - ، بريوتالتنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل

، لبقر، وما ذُكر يف القرآن والسنة، رسالة سلتصرة يف حكم أكل حلم احيىي بن موسى ،الزىراين
 .وأقوال أىل العلم والطب

 يف الرمحن الكرًن تيسريم(،  8000- ىـ9180) اهلل عبد بن ناصر بن الرمحن عبد السعدي،
 .الرسالة مؤسسة اللوحيق، معال بن الرمحن عبد: ، احملققادلنان كالم تفسري

احملقق: ياسر بن إبراىيم ، القرآن تفسري، (م9331-ىـ9192) سمعاين، منصور بن زلمدال
 .الوطن دار -الرياض  ،وغنيم بن عباس بن غنيم

 اليوم. أخبار مطابع: الناشر ،الشعراوي تفسري م( ،9331 متويل ) زلمد الشعراوي،

فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية م(،، 8001-ىـ9181) الشوكاين، زلمد بن علي
 .بريوت -دار الفكرمن علم التفسري، 

 .القاىرة-دار الصابوىنصفوة التفاسري،  م(، 9331 -ىـ  9191)الصابوين، زلمد بن علي 

 جامع ،(م8000 - ىـ9180)اآلملي غالب بن كثري بن يزيد بن جرير بن زلمد الطربي،
 .الرسالة مؤسسة شاكر، زلمد أمحد:  احملقق ،القرآن تأويل يف البيان

، زلاسن التأويلىـ(،  9192 ) القامسي،زلمد مجال الدين بن زلمد سعيد بن قاسم احلالق
 . العلميودار الكتب -بريوت 

 - ىـ9621)، القرطيب، أبو عبد اهلل زلمد بن أمحد بن أيب بكر بني فرح مشس الدين
 ، أطفيش وإبراىيم الربدوين أمحد حتقيق ، اجلامع االحكام للقرآن،(م9311
 .ادلصرية الكتب دار-القاىرة 

عجائب ادلخلوقات واحليوانات م(، 8000-ىـ9189) القزويين، زكريا بن زلمود الكويف
  .لبنان-بريوت -، مكتبة اإلسكندريةغرائب ادلوجوداتو 

 .دار الثريا -الرياض  ،احلديد –احلجرات  تفسري(، م 8001)العثيمني
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 .هنضة مصر كيف نتعامل مع القرآن؟،، (م8001)الغزايل، زلمد

، احملقق : د. زلمد أمحد الكاملم(، 9331-ىـ9192) ادلربد، أبو العباس زلمد بن يزيد
   .مؤسسة الرسالة الدايل،

، ادلوسوعة الكربى لإلعجاز العلمي يف القران الكرًن(، 8181/8001زلمد ) حسن
 القاىرة: دار التقوى.

 ،الرياض مكتبةالنبوية السنة يف العلمي اإلعجاز ،(ه 9189الدكتور ) محد،أ بن صاحل رضا
 العبيكان.

،  القاىرة: مكتبة الشروق الكرًنتفسري األيات الكونية يف القران مـ(،  8002زغلول النجار )
 الدولية.

 القرآن يف احليوان -العلمى اإلعجاز آيات من م( ،8001الدكتور) األستاذ راغب، زغلول
  ادلعرفة. دار -لبنان  -بريوت الكرًن،

 يف ادلعاين (، روحم 9331ىـ/ 9191األلوسي ) احلسيين عبداهلل ابن زلمود الدين شهاب
 ، بريوت: دار الكتب العلمية.ادلثاين والسبع العظيم القرآن تفسري

القاىرة: دار ، ادلعجم ادلفهرس أللفاظ القرآن الكرًن(،  8001زلمد فؤاد ) ،عبد الباقي
 .احلديث

، السنة  القران و اإلعجاز العلمي يف، (م8002 – ه9183)عبد اهلل ابن عبد العزيز ادلصلح
العادلية لإلعجاز العلمي يف القرآن اذليئة  ،إلعجاز العلمي يف القران و السنةا

 .والسنة

،  رللة حيوانات يف القرآن البقرة  حيونات متعدد اإلستخدامات، (8096) عبد اهلل متوىل
  .الراي اإلسالمي

 .األثر األمين لتعليم القرآن الكرًن على الفرد واجملتم، عبد العزيز الريس
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 القرآن يف العلمية الثوابت القرآين الطب علم من ه(،9330الدكتور) الشريف، عدنان
 للماليني. العلم دار - لبنان-بريوتالكرًن، 

 حقوق ،مجيعواألعالم اللغة يف ادلنجد (،8002وأصحاب ) األزدي اذلُنائي احلسن بن علي
 ادلشرق. دار -بريوت  زلفوظة،

البحث ، أمساء احليوان يف القرآن الكرًن، (8099/8098السنة اجلامعية  )عليوي، عمر
 .اجلزائر-العلمي جامعة فرحات عباس، سطيف

، حيونات طبية ذكرهتا الكتب السماوية مظفر أمحد ، ،ادلوصليود.  قاسم احليايلد. ،فاطمة
 .دار ابن األثري -جامعة ادلوصل  -العراق

آيات اهلل  يف /ادلوسوعة الكونية الكربى ،ىـ(9182-م8001)الدكتور ماىر أمحد الصَّويف،
 .ادلكتبة العصرية-بريوت –صيدا  ،احليوانات الربية والبحرية وبعثها وحساهباخلق 

 . القاىرة: مكتبة الشروق الدويل.ادلعجم الوسيطم( ،  8001رلمع اللغة العربية )

 .دار الفكر العريب، زىرة التفاسري، زلمد بن أمحد بن مصطفى بن أمحد ادلعروف بأيب زىرة

 .ادلطبعة ادلصرية ومكتبتها، أوضح التفاسري، (م9311 -ىـ 9626) زلمد بن اخلطيب

 .دار صادر - بريوت لسان العرب،، (8008)ابن منظور ، زلمد بن مكرم

ة دار الفتوى إذاع -،  ندوات إذاعية حليب األبقار، (8006)الدكتور، زلمد راتب النابلسي
  .اإلعجاز العلمي -

 .دار هنضة مصر -القاىرة  ،للقرآن الكرًنالتفسري الوسيط ، (9331) زلمد سيد طنطاوي

 الـــغــــذائـــيـــة. وقـــيــمــتهــا اللحــــــــوم مــــكــونـــات الدكتور، خان، سيف زلمد

 -، َبريوتفتحُ البيان يف مقاصد القرآن، (م9338 -ىـ9198)زلمد صديق خان احلسيين 
كتبة العصريَّة

َ
 .ادل
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لبنان: دار -، بريوت اإلسالم واألديان،  (ىـ9181 -م8001الدكتور ) ،مصطفى حلمي
 .الكنب العلمية

 ادلسلم. دار -الرياض  ،العلمي إعجاز يف مباحث ه(،9191الدكتور) مسلم، مصطفى

 .الرياض: مكتبة ادلعارفمباحث يف علوم القرآن، ، (م8000-ىـ9189) مناع القطان

 .ادلكتبة ادلصري احلديث، يوم 800حول العامل يف ، (م9322) أنيس ، أ.منصور

   ادلعرفة. عامل ،الشعوب لدى الدينية ادلعتقدات م(،9312بار) جعفري نادر،

 -ىـ 9160)حتت إشراف الدكتور عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي  خنبة من أساتذة التفسري، 
ادللك فهد لطباعة ادلصحف رلمع  -السعودية التفسري ادليسر، ،  (8003
 .الشريف

ن الكرًن آموسوعة اإلعجاز العلمي يف القر م(،  8006ىـ/ 9181) احلاج أمحديوسف 
 .، دمشق: مكتبة دار ابن حجروالسنة ادلطهرة

موسوعة اإلعجاز العلمي للصغار اإلعجاز م(،   8001ىـ/  9181)___________
 .، دمشق: مكتبة دار ابن حجر1احليوان  يف

 .دار الشروقبريوت: ، النبوية كيف نتعامل مع سنة، ه(9312) يوسف القرضاوي

قسم اإلنتاج احليواين، كلية الزراعة، اجلامعة  تغذية وإدارة األبقار،يونس حرب، أ. د. زلمد، 
 .األردنية

 

 اللغة األجنبية: .2

http://denmark.dk/en/green-living/sustainable-projects/cow-dung-a-source-of-

green-energy/ )Cow dung – a source of green energy ( 

http://www.uaepigeon.com/vb/uaepigeon6400/      

http://www.uaepigeon.com/vb/uaepigeon6400/
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