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المراجع

بيةالعر المراجع .أ

القرآن الكرمي
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مكتبة املعارف للنشر : رياض . مباحث يف علوم القرآن، )م2000- هـ 1421(القطان،مناع 
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.، دار الدعوة نسخة مكتبة الشاملةاملعجم الوسيطمصطفى وأصحابه، , إبراهيم

.دار العلوم االنسانية:دمشقضح يف علوم الفرآن، الواديب البغا، مصطفى ، 

.استانبول، املعجزة الفرآنية، )هارون حيىي(أوكتار، عدنان 

.ةضكلية الرتبية البدنية والرياجامعة امللك سعودعلم التشريح للرياضيني، ، داود، هيثم

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

.الرسالةمؤسسة : ، بريوتتأويل القرآن
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روح املعاين يف تفسري القرآن ، )ه1415(األلوسي، شهاب الدين حممود بن عبد اهللا احلسيين 
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أضواء البيان يف إيضاح ، )1995(الشنقيطي، حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكين 

.دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع: ، بريوتالقرآن بالقرآن

.الدار الذهبية: القاهرة ، من عجائب اخللق ىف جسم اإلنساناجلاويش، حممد إمساعيل، 

.خصائص اجللد وتركيبه، )حماضرة(اجللد وتركيبهخصائص بدران، أيهم، 

مقالة ىف مادة احلرف الرتاثية، حبث عن اجللود، جامعة بنها كلية اهلندسة بشربا قسم اهلندسة 

.املعمارية

.مكتبة الطاهر: القاهرة آيات سبقت العلم، مها حممد فريد، ، عقل

.الصحاح يف اللغةأبو نصر إمساعيل بن محاد، ، اجلوهري

: بريوت، حماسن التأويل، )هـ 1418(محد مجال الدين بن حممد سعيد بن قاسم احلالق ، القامسي

.دار الكتب العلميه

.حبر العلوم، السمرقندي، أبو الليث نصر بن حممد بن أمحد بن إبراهيم

.دار الفكر العريب، زهرة التفاسريحممد بن أمحد بن مصطفى بن أمحد، ، أبو زهرة
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.، املطبعة املصرية ومكتبتهاأوضح التفاسري، )م1964(عبد اللطيف بن اخلطيب حممد ، حممد

.اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن، الثعاليب،أبو زيد عبد الرمحن بن حممد بن خملوف

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

.احملرر الوجيز، حممد عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن متامابن عطية، أبو 

1412(أبو الطيب حممد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف اهللا احلسيين البخاري، الِقنَّوجي

.املَكتبة العصريَّة للطَباعة والّنْشر- ، َبريوتفتُح البيان يف مقاصد القرآن، )ه

.، دار طيبة للنشر والتوزيعمعامل التنزيل، )هـ1417(أبو حممد احلسني بن مسعود،البغوي

.الدر املصون يف علم الكتاب املكنون، احلليب، السمني

.أبو السعود حممد بن حممد بن مصطفى، العمادي، أبو السعود حممد بن حممد بن مصطفى

.الدر املنثور يف التأويل باملأثور، عبد الرمحن بن أيب بكر جالل الدين، السيوطي

.الوجيز يف تفسري الكتاب العزيزالواحدي، أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن علي، 

.زاد املسري يف علم التفسري، مجال الدين عبد الرمحن بن علي بن حممد، اجلوزي

.أبو العباس أمحد بن عجيبة احلسين، ، النطواين

.مفاتيح الغيببن عمر بن احلسن بن احلسني، أبو عبد اهللا حممد، الرازي
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،اجلامع )م1964(القرطيب،أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي

.دار كتب املصرية: القاهرة ، ألحكام القرآن

عامل : ، بريوت معاين القرآن وإعرابه،)هـ1408(إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج

.الكتب

.دار اجليل اجلديد: ، بريوت التفسري الواضح،)ه1413(احلجازي، حممد حممود

، النكت والعيونأبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي، ، املاوردي

.دار الكتب العلمية-بريوت

.التسهيل لعلوم التنزيل، الغرناطي، حممد بن أمحد بن حممد بن جزي الكليب

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

.1، دار البشري، طتقارير علمية، )م1991(كوسا، حيىي أمحد
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