
 

  العربية املراجع

  

 دار: لبنان- بريوت. (القرآن من يلئبس ما شرح الرمحن فتح. زكريا ،حممد إبن
  ).السنة جمهول العلمية،      تبكال

 السعودية مكتبة ( الرابعة الطبعة. الوسيط املعجم. ضيف الدكتور األستاذ شوقي،
  ).م 2004– ه1425: الدولية

: بريوت(2ج. ايد القرأن التفسري يف املديد البحر. العالمة أإلمام احلسيىن، عجيبة إبن
  )السنة جمهول. العلمية الكتب دار

 أو العظيم القرآن تفسري .عمر بن إمساعيل الفداء أبو ،الدمشقي القرشي كثري بنإ
  ).ھ1420 والتوزيع، للنشر طيبة دار( 4جكثري، ابن تفسري

 -ه 1388( 1ج. القرأن تأويل عن البيان جامع. حممد جغفر أيب الطربي، جرير إبن
  ).م 1968

 العلم دار: لبنان- بريوت. (إنكليزي-عريب قاموس املورد. روحي الدكتور البعلبكي،
  )1995 للمليني،

-بريوت. (الكرمي القرأن غريب تفسري يف املفصل املعجم. حممد الدكتور التنجي،
  ).م 2011العلمية،  الكتب دار: لبنان

  ).السنة جمهول: القاهرة. (األساسية العربية املعجم. العرب الغويني كبار من مجاعة

  )م 1994 قاهرة،.( الوجيز املعجم. العربية مصر مجهورية



 

 دار( 1ج. القاموس جواهر من العروس تاج. احلسيىن مرتضى حممد سيد الزبيد،
  ).م 1972 -ه 1392 اهلداية

 دار (12ج. القاموس جواهر من العروس تاج. احلسيىن مرتضى حممد سيد الزبيدي،
  ).م 1972 -ه 1392 ،اهلداية

    الكتب دار: لبنان- بريوت. (عريب - عريب القاموس. حممد و اللحام حممد سعيد،
  ).م 2008العلمية،

 مؤسس (1ج. الطربي تفسري أو القرآن تأويل يف البيان جامع .جعفر أبو ،الطربي
 ).م2000 - ھ1420األوىل الرسالة،

 آمبيل، سونن جامعة: سوربايا( .الداللة علم يف مذكر. زين غفران حممد العامل،
1997(  

 جمهول والثقافة، العلم دار: القاهرة (1ج.اللغوية الفروق. هالل أبو العسكري،
  ).السنة

 مشس اخلزرجي األنصاري فرح بن بكر أيب بن أمحد بن حممد اهللا عبد أبو ،القرطيب
 عامل دار: الرياض. (1ج. القرطيب تفسري أو القرآن ألحكام اجلامع .الدين

  ).م2003 - ھ1423 الكتب،

  ).ھ1402- م1982 والتوزيع، للنشور العروبة دار مكتبة. (الداللة علم. أمحد خمتار،

  ).1119 املعارف، دار: القاهرة (1ج. العرب لسان .ابن ،منظور
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