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 المراجع العربية . أ

 القرآن الكرمي -

 م(. ٜٜٛٔ –ه ٛٔٗٔ. دار النفائس،) اليوم األخري اجلنة و الناراألشقر. عمر سليمان،  -

ه ٚٓٗٔدار الشعب :القاهرة،)اجلامع الصحيح. البخاري، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم،  -

 م(. ٜٚٛٔ -

 اجليل: بريوت.. دار صحيح مسلم   النيسابوري، مسلم بن احلجاج. -

 مطالع البدور مع منازل السرور يف وصف احلور العني نساء اجلنة.السيد ، جمدى فتحى.  -

 م(. ٜٜٓٔ –ه  ٓٔٗٔدار الصحابة الرتاث بطنها،) 

 . بريوت: دار الفكر.روح البياناإلستانبويل ،إمساعيل حقي بن مصطفى.  -

 ٕٛٓٓبريوت: ادلكتبة العصرية،) .أوصح ادلسالك إىل ألفية ابن مالك ،ابن هشام األنصاري -

 .م(

 .دار صادر: بريوتلسان العرب.األفريقي ادلصري، ابن منظور حممد بن مكرم.  -

أيسر التفاسري لكالم العلي  جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر اجلزائري. -

العلوم واحلكم،) . الطبقة اخلامسة. ادلدينة ادلنورة، ادلملكة العربية السعودية: مكتبة الكبري

 .م(ٖٕٓٓهـ/ٕٗٗٔ

 مطالع البدور مع منازل السرور يف وصف احلور العني نساء اجلنة.السيد ، جمدى فتحى.  -

 .م ( ٜٜٓٔ –ه  ٓٔٗٔ.دار الصحابة الرتاث بطنها،)  الطبعة الثاين

 .. دار اجليل اجلديدالتفسري الواضححجازى،د. حممد حممود.  -
  



بن يزيد. جامع البيان يف تأويل القرآن. الطبعة األوىل. أبو جعفر الطربي، حممد بن جرير  -

 .م( ٕٓٓٓ -هـ  ٕٓٗٔمؤسسة الرسالة ،) 

 .فتح الباريإبن حجر. -

الرياض، ادلملكة  اجلامع ألحكام القرآن. مشس الدين القرطب، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد. -

 م(. ٖٕٓٓهـ/  ٖٕٗٔالعربية السعودية :دار عامل الكتب،) 

هـ ، ٛٓٗٔ، )  مؤسسة الكتب الثقافية بريوت:البعث والنشور. د بن احلسني. البيهقي، أمح -

 م(.ٜٛٛٔ

ه،  ٕ٘ٗٔببريوت: دار إحياء الرتاث العريب ،)  التفسري ادلظهرى.ادلظهري، العثماين.  -

 م(. ٕٗٓٓ

ادلناوي،اإلمام احلافظ زين الدين عبد الرؤوف. التيسري بشرح اجلامع الصغري. الطبعة الثالثة.  -

 .م(ٜٛٛٔ -هـ ٛٓٗٔرياض: مكتبة اإلمام الشافعي ،) ال

دار العمل  حادي األرواح إىل بالد األفراح.اجلوزية، حممد بن أيب بكر بن أيوب بن قيم.  -

 .الفوائد

 .دار الدعوة ادلعجم الوسيط.إبراهيم مصطفى. -

)دار بالقرآن.أضواء البيان يف إيضاح القرآن الشنقيطي، حممد األمني بن حممد بن ادلختار. -

 .م ٜٜ٘ٔ -هـ ٘ٔٗٔلبنان(. –الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بريوت 

لطبعة األوىل. مؤسسة الرسالة  تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم ادلنان.ناصر بن السعدي. -

 .م( ٕٓٓٓ-هـ ٕٓٗٔا،) 

 .قرآناجلواهر احلسان يف تفسري الالثعاليب، أبو زيد عبد الرمحن بن حممد بن خملوف،  -

  



فتح القدير اجلامع بني فين الرواية و الدراية من علم الشوكاين، حممد بن علي بن حممد،  -

 .التفسري

 .احملرر الوجيزابن عطية، أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن متام،  -

الِقنَّوجي، أبو الطيب حممد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف اهلل احلسيين البخاري  -

كتبة العصريَّة للطَباعة والّنْشر.-، َبريوتفتحُ البيان يف مقاصد القرآنه(،  ٕٔٗٔ)
َ
 ادل

 ، دار طيبة للنشر والتوزيع.معامل التنزيلهـ(،  ٚٔٗٔأبو حممد احلسني بن مسعود ) ،البغوي -

. بريوت: حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذيركفوري،حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم. ادلبا -

 .دار الكتب العلمية

دار إحياء الرتاث   .تفسري ادلقاتل.البلخى، أبو احلسن مقاتل بن سليمان بن بشري األزدي  -

 (.ٕٕٓٓ – ٖٕٗٔبريوت، )

 .ادلنثور يف التأويل بادلأثورالدر السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر جالل الدين،  -

 .زاد ادلسري يف علم التفسريمجال الدين عبد الرمحن بن علي بن حممد، ، اجلوزي -

 .البحر ادلديد يف تفسري القرآن اجمليدأبو العباس أمحد بن عجيبة احلسين، ، النطواين -

 مفاتيح الغيب.أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني، ، الرازي -

 ،م( ٜٗٙٔأبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي) القرطيب، -

 .القاهرة : دار كتب ادلصرية، اجلامع ألحكام القرآن



لبنان/  . . الطبعة : األوىلتفسري البحر احمليط حممد بن يوسف الشهري بأيب حيان األندلسي. -

 م {. ٕٔٓٓ -هـ  ٕٕٗٔبريوت : دار الكتب العلمية ،  

 دار الفكر ادلعاص.:بريوت دمشق التفسري ادلنري. الزحيلى، وهبة بن مصطفى. -

 ، بريوت : دار اجليل اجلديد.التفسري الواضح ه(، ٖٔٗٔاحلجازي، حممد حممود) -

. الطبعة : الثانية .دار طيبة للنشر والتوزيع، تفسري القرآن العظيمإمساعيل بن عمر بن كثري. -

 م( ٜٜٜٔ -هـ ٕٓٗٔ

 .التسهيل لعلوم التنزيلالغرناطي، حممد بن أمحد بن حممد بن جزي الكليب،  -

 .مدارك التنزيل وحقائق التأويل، النسفي، أبو الربكات عبد اهلل بن أمحد بن حممود -

 المراجع األجنبية . ب

 com/ٖhttp://mawdoo.هايل اجلازي. "ما هو الزعفران ؟". من: ما هو الزعفران  -
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