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املراجع واملصادر

املراجع العربية.أ

.القرآن الكرمي

-، دارالكتبالعلميةمفاتيح الغيبالرازي، اإلمامالعاملالعالمةواحلربالبحرالفهامةفخرالدينمحمدبنعمرالتميمي، 

.م،2000-هـ1421- بريوت

.دعوة احلق: ، املدينة املنورةتاريخ القرآن الكرمي، }هـ1414{حميسن حممد سامل 

.،.بريوتدمشق. ، دارالفكراملعاصرالتفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج، الزحيلى، وهبةبنمصطفى

.2766ر . دار طوق النجاة: ، بريوتصحيح البخاري، حممد بن إمساعيل أبو عبداهللا البخاري اجلعفي

العدل عن العدل إىل املسند الصحيح املختصر بنقل، مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري

.1492ر . بريوت:دار إحياء الرتاث العريب، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

، اهليئةاملصريةالعامةللكتاب، )هـ911: املتوىف(،اإلتقان للسيوطيعبدالرمحنبنأبيبكر،جالاللدينالسيوطي،

.م،1974/ هـ1394

).العلميةاملكتبة : مدينة(، معجم الوسيطإبراهيم مصطفى، 

.، دار اجليل ، بريوتمعجم مقاييس اللغة) : هـ395ت( ابن فارس ، أمحد 

.لسان العرب: ابن منظور 
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.،1391بريوت،- داراملعرفةالربهانفيعلومالقرآن،الزركشيأبوعبداهللا، حممدبنبهادربنعبداهللا،

.، دارالكتبالعلميةـبريوتتوالسورنظمالدررفىتناسباآليابرهانالدينأبواحلسنإبراهيمبنعمر،/ ، إلماملبقاعيا

.، دار السالم للطباعة والنشر ، القاهرة3، طاألساس يف التفسري: حوى ، سعيد

: املتوىف(،القلمونياحلسيين

.اهليئةاملصرية: )تفسرياملنار(تفسريالقرآناحلكيم)هـ1354

، مؤسسة الرسالة فكرة إعجاز القرآن منذ البعثة النبوية حىت عصرنا احلاضر: نعيم. احلمصي ، د

.إعجاز القرآن: فضل ، وابنته . وانظر  حسن عباس ، د . 95،بريوت   ص 

.القاهرة،ه، 1398،التفسري واملفسرونالذهىب، الدكتورحممدحسني،

حتقيق الدكتور أمحد حجازي السقا، دار ،من العلم اإلهلياملطالب العاليةاإلمام فخر الدين الرازي، 

.ـه1408الكتاب العريب، الطبعة األوىل سنة 

. رياض، مكتبة املعارف للنشر والتوزيعمباحثفيعلومالقرآن،القطان، مناع بن خليل ، 

،لسان امليزان،)هـ852: املتوىف(العسقالين، أبوالفضألمحدبنعليبنمحمدبنأمحدبنحجرا

.لبشائراإلسالمية،دارا

املشهور باسم حاجي خليفة أو احلاج ،كشف الظنون،مصطفى بن عبد اهللا كاتب جليب ،القسطنطيين

.، ، بغدادهـ1067: املتوىف(خليفة 
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، 1دار الفلم، ط: دمسق(, تعريف الدارسني مبناهج املفسرينصالح عبد الفتاح ، . اخلالدي، د

).مـ2002

.دار اللواء: الرياض. املدخل لدراسة القرآن الكرمي، }مـ1407-هـ1987{حممد، أبو شهبة حممد 

.جامعة املوصل/ قسم اللغة العربية/ كلية االداب/ زهراء خالد العبيدي.د/ مقالة

.طدارالفكرالعريب241يراجعأصواللفقهألبيزهرةص

6/430إنعامعكاويضمنسلسلةاخلزانةاللغوية. يراجعمعجماملفصلفيعلومالبالغةمجعوترتيبد

.طدارالكتبالعلمية

.سراجاملريدينللقاضيأبيبكرابنالعربينقالعناإلتقان

.حبث حول تفسري الرازي للشيخ عبدالرمحن املعلمي

.الرسالة املاجستري للشيخ إينداد مسدد

املراجع األجنبية.  ب

http://vb.tafsir.netموقع اإلنرتنيت

http://majles.alukah.netموقع اإلنرتنيت

ar.wikipedia.org/wiki/الرازي_الدين_فخرموقع اإلنرتنيت

Fakhruddin al-Razi, Kitab Ruh dan Jiwa
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فخر الدين الرازي، كتاب الروح والنفس

Mahmud basuni faudah, Tafsi-Tafsir Al-Quran: perkenalan

dengan metodologi tafsir, terjemah mochtar zoerni dan abdul

qodir hamid,(bandung: penerbit pustaka, 1987)

: بندوغ(املعرفة مبنهج التفسري، الرتمجة خمرت زورين وعبد القدير محيد، : حممود باسوين فودة، تفاسري القرآن

)1987املكتبة، 

Fakhruddin Al-Razi, Ruh dan Jiwa: Tinjauan Filosofis Dalam

perspektif Islam, terjemah Mochtar Zoerni dan Jakos Kahlan

(Surabaya: Risalah Gusti,2000)

ناهية الفلسفة يف اإلسالم، الرتمجة خمرت زورين وجاكوس كحالن : فخر الدين الرازي، الروح والنفس

) الرسالة غوسيت: سوربويا(

Dinasti Ghurriyah didirikan oleh Sultan Ghiyat al-Dhin

(memerintah tahun 558-559 H/1163-1203 M) lihat Sayyid

Husain Nashr, Ensiklopedi Tematis Filsafat Islam, (Bandung:

Mizan, 2003),

http://xahrialzone.blogspot.com/2013/12/imam-fakhruddin-al-

razi.htmlموقع اإلنرتنيت

http://www.sunnionline.us/arabic/index.phpموقع اإلنرتنيت
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Lihat Fakhruddin al-Razi, al-Mabahith al-Mashriqiyyah fi ‘Ilm al-

Ilahiyyat wa al-Tabi’iyyat, Editor Muhammad al-Mu’tasim Billah

al-Baghdadi (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, Cet pertama, 1990)

فخر الدين الرازي، املباحث املشرقية يف علم اإلالهيات والتيعيات، احملرر حممد املعتصم باهللا البغدادي 

) 1990( ب، الطبعة األوىل،دار الكتاب العر : بريوت(

https:/www.facebook.com/1.Juta.Orang.Menolak.Wahabi موقع

اإلنرتنيت

Said Agil Al-Munawar, Al-quran Membangun Tradisi Kesalehan

Hakiki, (Jakarta: Ciputat Pres, 2002)

Thamem Ushama, Metodologi Tafsir Al-Quran: Kajian Kritis,

Objektif dan Komprehensip, Terjemah Hasan Basri dan

Amroeni, (Jakarta, Riora Cipta, 2000),

http://tafsiracademy.com/blogموقع اإلنرتنيت


