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المراجع

القرآن الكرمي

دار املعارف: القاهرة لسان العرب، ابن املنظور، 

دار الكتب العلمية، الطبعة : ، بريوتعون املعبود شرح سنن أيب داود، )1415(آبادي، حممد مشس الدين 

.الثانية

دار الفكر:، بريوت معجم مقاييس اللغة،)1979(ابن زكريا، أبو احلسني أمحد بن فارس 

دار ااملعرفة: ،بريوتإحياء علوم الدين، )1988(أبو حامد، حممد بن حممد الغزايل

روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم ، )ه1415(األلوسي، شهاب الدين حممود بن عبد اهللا احلسيين 

دار الكتب العلمية: ، بريوتوالسبع املثاين

دار احلديث: القاهرة. رآن، املعجم الفهرس أللفاظ الق)1991(الباقي، حمحد فؤد 

دار : ،  القاهرةاجلامع الصحيح، )1987–1407(البخاري، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية

الشعب

دار إحياء الرتاث : ، بريوت، اجلامع الصحيح سنن الرتمذي)1975(الرتمذي، حممد بن عيسى أبو عيسى 

العريب 

دار عامل الكتب: ، بريوتاقتضاء الصراط املستقيماحلراين، أمحد بن عبد احلليم بن تيمية،

املكتب اإلسالمي: بريوت. ،العبودية_____
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دار اهلداية: رياضتاج العروس من جواهر القاموس،احلسيين، حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق، 

، العظيمتفسري القرآن ، )م1999- هـ 1420(الدمشقي، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي

دار طيبة للنشر والتوزيع: رياض

دار الكتب احلديث: ، القاهرةالتفسري واملفسرون، )هـ1396(الذهيب، الدكتور حممد حسني 

دمشق دار الفكر (، التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج، )ه1418(الزحيلي، وهبة بن مصطفى

املعاصر 

دمشق دار الفكر املعجم املفهرس ملعاين القرآن، ، )م1995–ه 1416(الزين، حمحد بسام رشدي 

املعاصر 

، حقوق موارد الظمآن لدروس الزمان موارد الظمآن لدروس الزمان، )2004(السلمان، عبد العزيز احملمد 

الطبع حمفوظة على املؤلف

دار الشروق: ، القاهرةالل القرآنيف ظ، )ه1412(الشاريب، سيد قطب إبراهيم حسني

أضواء البيان يف إيضاح القرآن ، )1995(الشنقيطي، حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكين 

دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع: ، بريوتبالقرآن

مسند أمحد بن ،)م1998هـ ، 1419(الشيباين، أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد

عامل الكتب: ، بريوتحنبل

مؤسسة الرسالة: ، بريوتفضائل الصحابة، )1403(______

جامع البيان يف تأويل ، )2000(الطربي، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر

مؤسسة الرسالة: ، بريوتالقرآن
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دار :  بريوتفتح الباري شرح صحيح البخاريز،  )1379(العسقالين، أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل 

املعرفة

منشورات مؤسسة :، ، لبنان،)1973(الكاشاين، املوىل حمسن الفيض 

االعلمي للمطبوعات

دار القاسم: ،رياض اين حنن من هؤالء؟القاسم،عبد املالك، 

دار الكتب العلمية: ، بريوتاضع واخلمولالتو ، )1989(القرشي، عبد اهللا بن حممد أبو بكر

مكتبة املعارف للنشر والتوزيع : رياض . مباحث يف علوم القرآن، )م2000- هـ 1421(القطان،مناع 

، دار الدعوة نسخة مكتبة الشاملةاملعجم الوسيطمصطفى وأصحابه، , إبراهيم

مكتبةاهلالل:،بريوتأدبالدنياوالدين،)1975(املاوردي، أبياحلسنعليبنمحمدبنحبيبالبصري

دار : بريوتحتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي،املباركفورى، أبو العال حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم، 

الكتب العلمية

دار : بريوتحتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي،املباركفورى، أبو العال حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم، 

الكتب العلمية

،تفسري اجلاللنيدين حممد بن أمحد  وجالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي ، احمللي، جالل ال

دار احلديث: القاهرة

دمشق :دارالبيان، خمتصرمنهاجالقاصدين، )1978(إلمامامحدبنعبدالرمحنبنقدامة ااملقدسي،

جمموعة زاد: اململكة السعودية العربية سلسلة أعمال القلوب،، )2009(املنجد، حممدصاحل 



98

دار : ، بريوتاملنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج، )1392(النووي، أبو زكريا حيىي بن شرف بن مري 

إحياء الرتاث العريب

اجلامع الصحيح املسمى صحيح ، )ه1374(النيسابوري، أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي 

يل دار اجل: بريوت، مسلم

مكتبة امللك فهد: ، الرياضاملعجم العريب بني يديك، )ه 1420(حسني وخمتار الطاهر

دار املعرفة: بريوت.أخالق املؤمن، )2002(خالد، عمرو 

: القاهرةالتفسري الوسيط للقرآن الكرمي،، )1997(طنطاوي، حممد سيد

والتوزيع

نضرة النعيم يف الشيخ صاحل بن عبد اهللا بن محيد إمام وخطيب احلرم املكي،عدد من املختصني بإشراف

دار الوسيلة للنشر والتوزيع: جدةصلى اهللا عليه وسلم،- مكارم أخالق الرسول الكرمي 

عيدار األندلس للنشر والتوز : ، جدةحممد حسن عقيل، ، موسى


