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المصادر العربية .أ

مكتبة ابن : الناسر. جامع البيان عن تأويل القرآنأيب جعفر حممد ، ،بن جرير الطربيا
.تيمية

: الناشر.، رمضان)السادسة: الطبعة(أوضح التفاسيرحممد عبد اللطيف ،،بن اخلطيبا
.)م1964- هـ 1383. (املطبعة املصرية ومكتبتها

مكتلة : الناشر). الطبعة األوىل ( األصول في أحاديث الرسولجامع اجلزري ،،ابن األثري
.مكتبة دار البيان- مطبعة املالح-احللواين

.الدار التنوية: الناسر. تفسير التحرير والتنويرحممد الطاهر ،،ابن عاشور

وزارة الشؤون : الناسر). الطبعة الرابعة(كتاب التوحيدصاحل بن فوزان ، ،بن عبد اهللا الفوزانا
.)ه1423(اإلسالمية و األوقات والدعوة، 

. زاد المسير في علم التفسيرمجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي ، ،بن حممد اجلوزيا
).هـ1422-األوىل (، بريوت–دار الكتاب العريب : الناشر

دار الفكر : الناشر).األوىل: الطبعة (التفسير الوسيط للزحيليوهبة ،،بن مصطفى الزحيليا
).هـ1422(، دمشق–

\ه 1423( احتاد الكتاب العرب،: الناشر. مقاييس اللغةأيب احلسني أمحد ، ،بن فارسا
.)م2002
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مكتبة اوالد الشيخ : الناشر). الطبعة األوىل(القرآن العظيمأيب الفداء إمساعيل ، ،بن كثريا
.للرتاث

دار : ، الناشر)الطبعة األوىل ( لسان العربحممد بن مكرم ، ،األفريقي املصريبن منظور ا
.صادر ببريوت

. تنوير المقباس من تفسير ابن عباسجمد الدين أبو طاهر حممد ،،بن يعقوب الفريوزآبادىا
.لبنان–دار الكتب العلمية :الناشر

.ببريوت- دار الفكر: الناشر. سنن ابن ماجةحممد بن يزيد ، ،أبو عبد اهللا القزويين

.دار الفكر العريب: الناشري.زهرة التفاسيرأمحد املعروف ، ،أيب زهرة

تزكية النفوس و تربيتها كما يقرره علماء ابن رجب احلنبلي وابن القيم ، ،أيب حامد الغزايل
.بريوت–دار القلم لبنان : اشرالن. السلف

-دار العلمية ببريوت: الناشري.)الطبعة األوىل(البحر المحيطتفسير أيب حيان ،،األندلسي
.)م1993/ه1413(،لبنان

دار : الناشر). الطبعة االوىل(صحيح البخاريحممد بن إمساعيل أبو عبداهللا ،،البخاري اجلعفي
.اةطوق النج
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-ببريوتدار الكتب العلمية : الناشر. )الطبعة الثالثة(السنن الكبرىأبو بكر ،،البيهقي
).م 2003/ه1424( ،لبنان

مكتبة: الناسر. )الطبعة اخلامسة ( أيسر التفاسير لكالم العلي الكبيرأبو بكر ،،اجلزائري
).1424/2003(، العلوم واحلكم، املدينة املنورة

.http://www.alwarraq.com: املصدر الكتاب. في اللغةالصحاحاجلوهري،

.)م2005/ه1426(،دار الوفاء: الناشر.مجموع الفتاوىابن تيمية ، ،احلراين

-الفكردار:الناشر. التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجالدكتور وهبة ،،الزحيلي
.الربامكة- دمشق

: الناشر. )الطبعة األوىل(المنانتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم اهللا ،عبد ،السعدي
.)م200/ه1420(،مؤسسة الرسالة

،دار الكتب العلمية: الناشر. )الطبعة األوىل(تفسير بحر العلومابراهيم ،،السمرقندي

.)م1993/ه1413(

،القاهرة- دار الصابوين: الناشر. )بعة األوىلالط(صفوة التفاسيرعلي ،حممد، الصابوين
.)م1997/ه1417(

.مكتبة نزار املصطفى الباز: الناشر. المفردات في غريب القرآن، الرغب ،األصفهاين
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ململكة دار ابن اجلوزي ا: الناشر. القول المفيد على كتاب التوحيدحممد الصاحل ، ،العثيمني
.العربة السعودية

،لبنان- ببريوتمؤسسة الرسالة : الناشر. الجامع األحكام القرآنأيب بكر ، ،القرطيب
).م2006/ه1427(

منشورات يف العصر :الرياض. الطبعة الثالثةمباحث في علوم القرآن،, مناع،القطان
.)م 1990(،احلديث

2000( ،. مكتبة املعارف:الرياض،)الطبعة الثانية(مباحث في علوم القرآنمناع،،القطان
.)هـ1421/م

كلية العلوم جامعة صاقريا: الناشر. في تفسير الكالم الربانيغاية األماني عثمان ،،الكوراين
).م2007- هـ 1428(،تركيا–االجتماعية 

دار : الناشر.)طبعة األوىلال(تأويالت أهل السنةتفسير الماتريديأبو منصور ،،املاتريدي
.)م2005/ه1426(،لبنان-الكتب العلمية بريوت

اإللهية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم القرآنية والحكم الفواتح حممود ،،النخجواين
-هـ 1419(،الغورية، مصر- دار ركايب للنشر : الناشر. )األوىل: الطبعة(الفرقانية
).م1999

.دار األفاق اجلديدة ببريوت: ناشرال. الجامع الصحيحاملسلم القشريي ، ،النيسابوري
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مكتبة العلوم واحلكم بااملدينة : الناشر. الطبعة الثامنةالمسلممنهاج أبو بكر ،،جابر اجلزائر
).م 2003/ه1423( ،املنورة

القرآن الكريم و بهامسه تفسير الجاللين،جالل الدين احمللى،جالل الدين السيوطى
.لبنان-ببريوت: الناشر

).م2007- ه1428(،لبنان- دار الفكر بريوت: الناشر. فقه السنةشيخ سيد ،،سابق

).1947/ه1366(،دار املنار: الناسر.)الطبعة الثانية(تفسير المنارحممد رشيد ، ،رضا

املَكتبة العصريَّة : الناشر. فتُح البيان في مقاصد القرآنأبو الطيب حممد ، ،صديق خان
).م1992-هـ 1412(.َبريوت–للطَباعة والّنْشر، َصيَدا 

مكتبة دار الرتاث، : ، القاهرةبورهان في علوم القرآنإمام بدر الدين حممد ، ،عبد اهللا الزركثي
 )1987(.

مركز : ناشر، ال) األوىل الطبعة(،موسوعة األخالق و الزهد و الرقائقياسر ، ،عبد الرمحن
.)م2007/ه1428(،السالم للتجهيز الفين

( ،لبنان-دار الفكر بريوت: الناشر. )األوىلالطبعة (مفاتيح الغيبحممد الرزي ، ،فخر الدين
).م1981/ه1401
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وزارة الشؤون اإلسالمية : الناشر.أصول اإليمان في ضوء الكتاب والسنةخنبة من العلماء،
.)ه1421(،اململكة العربية السعودية–والدعوة واإلرشاد واألوقاف

( الرياض،. المعجم العربي بين يديك،بد الرمحن الفوزان و خمتار حسنيع،حممد فضل
1425.(

–المعجم الوسيطإبراهيم مصطفى و أمحد الزيات و حامد عبد القادر ، ،حممد النجار
.دار الدعوة: الناشر. موافق للمطبوع

.)ه1414( املدينة املنورة،: الناشر. حممد سامل ، تاريخ القرآن الكرمي،حميسن

-لفكردار ا:الناشر. التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجالدكتور ،،وهبة الزحيلي
.الربامكة- دمشق
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