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 قائمة ادلراجع وادلصادر
 ادلراجع العربية -1

 سورة مرمي يف القرآن الكرمي
دار  .صحيح مسلم .1791 .أيب احلسن مسلم بن حّجاج القشريي النيسابوري

 .اجمللد الثاين .لبنون -بريوت .الكتب العلمية
 .مكتبة العلوم واحلكم. أيسر التفاسري لكالم العلي الكبري ز.بكر جابر اجلزائريأيب 

 .رة،اجلزء الثالثادلدينة ادلنو 
)دار ادلصباح ادلنري يف هتذيب تفسري ابن كثري. . 3112إمساعيل بن عمر بن كثري. 

 السالمة للنشر والتوزيع. رايض.
  .ر الفكر للطباعة والنشر والتوزيعدا .تفسري روح البيان .إمساعيل حقي الربوسوي

 .تب العلميةدار الك. للغة العربيةالقواعد األسسية  .1791 .السيد أمحد اذلامشي
 .لبنون .بريوت

 فقه اللغة العربية مدخل  لدراسة موضوعات فقه اللغة. 3117. أوريل حبر الدين
Malang. UIN Malang-Press. 

لد اجمل .سورااباي.ر العلماد .تفسري القرآن العظيم . بن أمحد احليجالل الدين دمحم
 .الثاين

الكافية يف علم النحو والشافية يف علمي أبو بكر.  بن مجال الدين عثمان بن عمر
 مكتبة اآلداب: القاهرة.. م 3111/ 1321. هالتصريف واخلط

)دار ابن اجلوزي. اجلزء تفسري القرآن العظيم. حكمت بن بشري بن ايسني. 
 اخلامس.

اجمللد  .دار بن عفان .ةالقاهر . قواعد التفسري مجعا ودراته .خالد بن عثمان السبت
 .األول
والتوزيع   دار السالم للطبعة والنشر .1772 .األساس يف التفسري .سعيد حّوى

 .الطبعة الرابعة .اجمللد السادس .والرتمجة
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، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية شيخ أمحد بن عبد الرزاق الدويش
 الرابع. . اجلزءادلملكة العربية السعودية –الرايض . )دار ادلؤيد.واإلفتاء

ري القرآن د األلوسي البغدادي، روح ادلعاين يف تفسمو زلشهاب الدين السيد 
 –بريوت  .إدارة الطباعة ادلنريية .اجلزء السادس عشر. العظيم والسبع ادلثاين

 .لبنان
نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور لإلمام  .1791 .عبد الرزاق غالب ادلهدي

اجلزء  .ريوت : لبنانب .إبراهيم بن عمر البقاعيبرهان الدين أيب احلسن 
 .العلمية دار الكتب .الرابع

 .مكتبة وهبة. القاهرة. ادلنهج يف اللغة العربية .علي إمساعيل دمحم
 .دار الكتب العلمية  .بريوت .م 1792 .التعريفاتعلي بن دمحم اجلرجاين, 

 الثقاقة  اإلسالمية.. دار بريوت .. ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة
الكواكب الدرية على متممة  األهدل و عبد هللا حيىي الشعيب, دمحم بن أمحد

 .بريوت-دار الكتب العلمية. 1329, 3119 .اآلجرومية
دار . اجلزء الثالث .ينياخلطيب الشرب تفسري .ي ادلصرييدمحم بن أمحد اخلطيب الشربن

  .لبنان-بريوت .الكتب العلمية

. دار الكتب تفسري البحر احيط بن يوسف الشهري يبيب حيان األندلوسي. دمحم
 العلمية. اجلزء السادس. الطبقة الثالثة. لبنان.

اجلزء  .لتونسيةالدار ا .تفسري التحرير والتنوير. 1793 .طاهر بن عاشوردمحم 
 . تونسالسادس عشر.  
. دار رلدالوي. والصرفالواضح يف قواعد النحو  .1771 .دمحم عبد الرحيم عدس

 .الطبعة األوىل. االردن -عمان
مكة  .ة ادللك عبد العزيزعجام. اجمللد الثاين  .صفوة التفاسري  .دمحم علي الصابوين

 .ادلكرمة
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 إخبار اليوم. مصر.تفسري الشعراوي. . 1771دمحم متويل الشعراوي. 
 .اجمللد الثاين .بريوت .دار اجليل .1772 .تفسري الواضح .دمحم زلمود حجازي

 عة العاشرةبالط
 .اجلزء السادس .تفسري البحر احيط .1772. بن يوسف الشهيد أيين حياندمحم 

 .لبنان –بريوت  .دار الكتب العلمية
  .دار الفكر .بريوت .3119. جامع الدروس العربيةمصطفى الغالييين, 

 .دار الراف. من أوابد ادلسائل بغية السائل .وليد ادلهدي
التفسري ادلنري يف الغقيدة والشريعة وادلنهج يف آخر الكتاب وفهرسه  .وهبة الزحيلي

  .لبنان-بريوت .دار الفكر. اجلزء اخلامس عشر .ألفبائية شاملة
  .دار ادلعرفة .بريوت 3119 .علوم القرآن الكرمي .يوسف ادلرعشلي
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