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 ادلراجع ادلصادر قائمة
 

 ادلصدر .ُ
 القرآف الكرًن، سورة الكهف

 
 ادلراجع العربية : .ِ

 )بَتكت: دار الكت ب العلمية(أضبد بن عبد البارم األىداؿ، الكواك ب الدرية على متممة اآلجرمية، 
مصحف اؼبدينة اؼبنٌورة، )قطر: كداة األكقاؼ كالشؤكف ،  زبدة التفسَت هبا مش دمحم سليماف عبد هللا ،األشقر

 ـ(ََِٕ-قُِْٖاإلسالمية، 
   مكتبة دار الشرؽ_شارع سوربيا(:دمحم، اؼبنهاج ُب قواعد كاإلعراب )بَتكت ، األنطاكي

عارؼ دبصر _كورنيش النيل، على كمصطفى أمُت،  النحو الواضح َب قواعد اللغة العربية ) دار اؼب، اعباـر
ُُُٗ) 

 ـ( ََِْ، حاشية الٌصاكم على تفسَت اعباللُت، )بَتكت:دار الفكر، دمحم ،صبيل
 )األزىار: اؼبكتبة العلمٌية( شزؿ العرؼ َب فن الصرؼ ،، اضبد ،مالكماغب

بُت اؼبذاى ب اإلسالمية،  جعفر شرؼ، اؼبوسوعة القرآنية، جزء اػبامس ، )بَتكت: دار التقري ب ،الدين
 ىػ(َُِْ

 (ْٕٗ)دار الناضة العربية: بَتت عبد، التطبيق الصرؼ،  ،الرجحي
عبد بن دمحم بن ـبلوؼ الثعاليب، تفيسر الثعاليب : اعبواىر اغبساف ُب تفسَت القرآف، اعبزء الثاين،  ،الرضبن

 ق(ُِّٕمؤسسة األعلمي للمطبوعات، لبناف:  -)بَتكت
 ـ( َُِّ-ق ُّْْدار ابن  كثَت ، : فاضل، الصرؼ العريب  أحكاـ  كمعاين، )بَتكت ،الٌسامرٌائي

 دبصر_ كورنيش النيل القاىر ، َب علم النحو اعبزء الثاىن )دار اؼبعلرؼأمُت على ،الٌسيد
 )سورابيا: نور اؽبدل(جالؿ الٌدين كجالؿ الٌدين اٌلي، تفسَت القرآف جزء األكؿ،  ،السيوطي
 لشعراكل اإلسالمية، )القاىرة: صبهورية مصر العربية(دمحم متوىل، اخبار اليـو قطاع الثقافة مكتبة ا ،الشعراكل
  ـ(ََِّ: دار الكت ب االسالمية، ، التبياف ُب علـو القرآف، )بَتكتدمحم على ،الصابوين
 (ََِٗ)عماف: دار الفكر، عبد علي، النحو العربية،  ،صاّب
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مؤسسة األعلمي  لبناف:-)بَتكت، اؼبيزاف ُب تفسَت القرآف، اعبزء السابع، دمحم حسُت ،الطباطبائي
 (ُٕٗٗللمطبوعات، 

عبد الرضبن بن دمحم بن ـبلوؼ الثعاليب، تفيسر الثعاليب : اعبواىر اغبساف ُب تفسَت القرآف، اعبزء الثاين، 
 ق(ُِّٕمؤسسة األعلمي للمطبوعات، لبناف:  -)بَتكت

 ق(ُِّْاين اعبوزم،  دمحم بن صاّب ، تفسَت القرآف الكرًن: سورة الكهف، ) دار ،العثيمُت
  للنسر كالتوزيع عماف األردف( ، الواضح َب قواعد النحو كالٌصرؼ )دار جدالكم_الٌرضبندمحم عبد ، عدس

 ـ( َُِْ /ق  ُّْٓمصطفى، جامع الدركس العربية، )لبناف دار الكت ب العلمية _ بَتكت،  ،الغاليُت
 ، )بَتكت:دار القلم(، ـبتصر الصرؼعبد اؽبادم ،الفضيلي
 عسر اغبديث، ؾبهوؿ السنة(، مباحث ُب علـو القرآف، )دكف اؼبكاف: منشورات المناع ،القطاف
 لبناف: دار اعبليل، ؾبهوؿ السنة(اضبد ، النحو كالصرؼ كاإلعراب، )، قيش

 ـ(ُِٗٗ-قُُّْعبنة من العلماء، التفسَت الوسيط للقرآف الكرًن ، )اؼبصحف الشريف، 
لبناف : دار الكت ب العلمية، -لبيد لكشف معٌت القرآف اجمليد، اعبزء األكؿ، )بَتكتدمحم أمُت الضٌناكم، مراح  

 ـ(ُٕٗٗ-قُُْٕ
 دمحم بن على بن دمحم الشوكاىن، فتح القدير اعبزء الثٌالث، )بَتكت : دار اؼبعرفة، دكف السنة(

 ق(ُِْٖلبناف: دار اؼبعرفة، –كت دمحم بن علي بن دمحم السوكاين ، فتح القادر، )بَت 
 ق(ُِْٖلبناف: دار اؼبعرفة، – دمحم بن علي بن دمحم السوكاين ، فتح القادر، )بَتكت

-قُّٓٔ، تفسَت اؼبراغي، اعبزء اػبامس عشر، )مصر: مصطفى البايب اغبليب ، أضبد مصطفى ،اؼبراغي
 ـ(ُْٔٗ

 (ُِٕٗمعجم الوسيط َب معجم اؼبعاىن )قاىرة، 
 ـ(ََُُِب التفسَت ، الطبعة األكىل،) القاىرة: الدار اؼبصرية،  أضبد ، منهج اإلماـ الطاىر بن عاشور ،نبيل
 (UIN MALIKI PRESSََُِ_أضبد مزكى ، َب علم الصرؼ )، اؽبدل

 ـ(ََِّ)دمشق: دار الفكر، التفسَت اؼبنَت ُب العقيدة كالشريعة كاؼبنهج، كىبة الٌزحيلي، 
، )بَتكت: دار الفكر ُٔ-ُٓكاؼبنهج، اعبزء كىبة بن مصطفى الزحيلي، التفسَت ُب العقيدة كالشريعة 

 ـ(ََِٗ-قَُّْاؼبعاصر، 
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