
المصادر و المراجع 

القرآن الكرمي

فتح الرمحن لطالب آيات القرآنفيض اهللا احلسيىن املقدسي، 

مكتبة املعارف للنشر والتوزيع: الرياض .مباحث يف علوم القرآن. مناع القطان
لسان العرب. حممد بن منظور

الصحاح. إمساعيل اجلوهرى
. أبو منصور األزهرى
فتح العلى املالكى يف الفتوى على مذهب اإلمام مالك. حممد أمحد عليش

الفوائد املشّوق إىل علوم القرآن وعلم البيان. مشس الّدين حمّمد بن أيب بكر بن أيّوب الّزرعي
كتاب العني. اخلليل بن أمحد. الفراهيدي

تاج العروس من جواهر القاموس. حممد مرتضى. الزبيدي
الفروق اللغويةمعجم. أبو هالل
جممع البيان يف تفسري القرآن. أبو علي الفضل بن احلسن. الطربسي
التبيان يف تفسري القرآن. حممد بن احلسن. الطوسي

فتح الباري يف شرح صحيح البخاري. ابن حجر. العسقالين
ل القرآنجامع البيان يف تأوي. حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطربي

تفسري القرآن العظيم. أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي 
فتُح . أبو الطيب حممد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف اهللا احلسيين البخاري الِقنَّوجي

البيان يف مقاصد القرآن 
زهرة التفاسري . حممد بن أمحد بن مصطفى بن أمحد املعروف بأيب زهرة

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

معامل التنزيل. حميي السنة ، أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي
رر الوجيز أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن متام بن عطية األندلسي احملاريب احمل

تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان .عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهللا السعدي



فتح القدير اجلامع بني فين الرواية و الدراية من علم التفسري . حممد بن علي بن حممد الشوكاين
يلمدارك التنزيل وحقائق التأو . أبو الربكات عبد اهللا بن أمحد بن حممود النسفي

أيسر التفاسري. أبو بكر اجلزائري
اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن. أبو زيد عبد الرمحن بن حممد بن خملوف الثعاليب

حبر العلوم . أبو الليث نصر بن حممد بن أمحد بن إبراهيم السمرقندي
احملرر الوجيز. أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن متام بن عطية األندلسي احملاريب 

إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي. أبو السعود العمادي حممد بن حممد بن مصطف
أوضح التفاسري. حممد حممد عبد اللطيف بن اخلطيب

الدر املنثور يف التأويل باملأثور. عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي
سران املبنيالفوز العظيم واخل. عارف، هندجياين فرد

الربهان يف علوم القرآن. الزركشي، بدر الدين يزيد بن عبد اهللا
اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن. الثعاليب، عبد الرمحن

الدر املنثور. السيوطي، جالل الدين
اإلسالم يقود احلياة. الصدر، حممد باقر

معارف القرآناليزدي، حممد تقي املصباح، 
التسهيل لعلوم التنزيل. د بن جزي الكليب الغرناطي املالكيحممد بن أمحد بن حمم


