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 املراجع

  العربية املراجع  . أ

  .الكرمي نآالقر

 دار: القاهرة. والتربوية النفسية العلوم يف البحث مناهج. حممود رجاء عالم، بوأ
  .٢٠١١ للجامعات، النشر

 جمهول العلمية، الكتب دار: لبنان-وتبري. الكبري التفسري. الدين تقي تيمية، ابن
  .السنة

 الكتب دار: لبنان-بريوت. احلاجب ابن كافية شرح. الدين رضي ستراباذي،ألا
  .2007 العلمية،

 جمهول. الفكر دار: املكان جمهول. البيان روح تفسري. حقي مساعيلإ الربسوي،
  .السنة

-بريوت. ايد آنالقر معىن لكشف: لبيد مراح. نووي عمر بن حممد اجلاوي،
  . 1971 العلمية، الكتب دار: لبنان

: املنورة املدينة. الكبري العلي لكالم: التفاسري أيسر .جابر بكر أيب اجلزائري،
 .م 2007-ه 1428 واحلكم، العلوم مكتبة

 تفسري. الطائي أمحد بن حممد بن علي بن حممد الدين حميي بكر أيب احلامتي،
 .2011 العلمية، الكتب دار: لبنان-تبريو. الكرمي القرآن

. الكتاب علوم يف اللباب. الدمشقي عادل ابن علي بن عمر حفص أيب احلنبلي،
 .1971 العلمية، الكتب دار: لبنان-بريوت



60 
 

 عناية املسماة: الشهاب حاشية. عمر بن حممد بن أمحد الدين شهاب اخلفاجي،
 ه 1417 العلمية، كتبال دار: لبنان – بريوت .الراضي وكفاية القاضي

  .م 1997 –

 دار: لبنان-بريوت. العظيم القرآن تفسري. كثري ابن احلافظ الفداء أيب الدمشقي،
  .م 1994-ه 1414 العلمية، الكتب

-1427 الفكر، دار: املكان جمهول. احلكيم نآالقر تفسري. رشيد حممد رضا،
  .م 2007 / هـــ 1428

. املنان كالم تفسري يف: الرمحن الكرمي تيسري. ناصر بن الرمحن عبد السعدى،
  .م 1995-ه 1415 الفكر، دار: لبنان-بريوت

 املكتبة: سورابايا. اخلالّن تشويق. السماراين سامل بن معصوم حممد السفاطوىن،
  .السنة جمهول العلمية،

 املسمى: السمرقندي تفسري .الليث أبو أمحد بن حممد الدين نصر السمرقندي،
  .م 1996- ه 1416 الفكر، دار: لبنان- بريوت."ومالعل حبر"

 العلمية، الكتب دار: لبنان-بريوت. البالغة جواهر. محدأ السيد اهلاشيمى،
  .السنة جمهول

 اخلالصة شرح يف: الشافية املقاصد. موسى بن أبراهيم أسحاق أيب الشاطيب،
 1428 الطباعة، جمهول: املكرمة مكة. مالك بن ألفية شرح الكافية

 .م 2007- ــه

 الوفاء، دار: املكان جمهول. القدير فتح. حممد بن علي بن حممد الشوكاين،
  .م 2005 - هــ 1426
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-بريوت. املثاين السبع و العظيم القران تفسري يف: املعاين روح. الدين شهاب
  .م 2003 - هــ 1432 الفكر، دار: لبنان

-ه 1432 الفكر، دار: لبنان-بريوت. التفاسري صفوة. علي حممد الصابوين،
  .م 2011

 العلمية، املكتبة: لبنان-بريوت. العرب خطب مجهرة. زكي أمحد صفوت،
  .السنة جمهول

 جمهول. حتديده ج مع وحديثا قدميا التعليمي النحو تيسري. شوقى ضيف،
  .1119 املعارف، دار: املكان

  .والسنة لطباعةوا املكان جمهول. ساسيألا العريب املعجم. وآخرون أمحد العايد،

 الكتب دار: لبنان-بريوت. عباس ابن تفسري من املقباس تنوير. ابن عباس،
  .م 1992- ه 1412 العلمية،

 دار: القاهرة. الكرمي نآالقر ألسلوب دراسات. اخلالق عبد حممد عضيمة،
 .م 2004-ه 1425 احلديث،

 ملكتبةا: لبنان-بريوت. العربية الدروس جامع. مصطفى الشيخ الغاليني،
  .م 1972- ه 1392 العصرية،

 هـــ 1412 الشروق، دار: املكان جمهول. نآالقر ظالل يف. سيد قطب،
  .م 1992 -

: السنة أهل تأويالت .حممود بن حممد بن حممد منصور أيب اإلمام املاتريدي،
 .2005 العلمية، الكتب دار: لبنان-بريوت. املاتريدي تفسري
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 تفسري على: الصاوي حاشية. اخللويت املصري الصاوي حممد بن أمحد املالكي،
  .2011 العلمية، الكتب دار: لبنان-بريوت. اجلاللني

: لبنان-بريوت. مسلم صحيح. القُشيِري احلجاج بن مسلم اإلمام سابوِري،الني
  .م 1994- ه 1415 العلمية، الكتب دار
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