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 المراجعقائمة 

 المراجع العربية

 .6991عمان: دار عمار،  ،حبوث منهجية يف علوم القرآن الكرميموسى بن إبراهيم، اإلبراهيم. 

مقدمة ، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن أيب القاسم بن حممدابن تيمية. 

 .6991./ هـ 6991، دار مكتبة احلياة بريوت: ،يف أصول التفسري

 هـ. 6911القاهرة: مؤسسة دار العلوم،  .احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز .عبد احلق بن عطية،ا

شعبة  ،)الرسالة العلمية "اإلجتاه اإلجتماعي يف تفسري القرآن عند املدرسة العقلية احلديثة" .جوهري طنطاوي محدأ

أصول الدين والعلوم اإلنسانية، جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية،  كليةالتفسري واحلديث،  

    .2162 ملتطلبات احلصول على الشهادة اجلامعية األوىل،، بنجرماسني

 .6991د.م: دار املعرفة،  ،مناهج املفسرين مساعد مسلم.آل جعفر. 

 اإلسالمي، اإلرشاد الثقافة وزارت والنشر الطباعة مؤسسةد.م:  ،ومنهجهم حياهتم املفسرون .علي حممد أيازي،

 .هـ 6111

 .هـ 6922، دار طوق النجاةد.م: ، 6، ج. صحيح البخاري، اجلعفي .حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري،

ج.  حماضرات يف علوم القرآن، .محد بن صاحل آل موسى فرج الناصريبو عبد اهلل غامن بن قدوري بن أ التكرييت،

 .2111عمان،  عمان: دار ،6

 القاهرة: جامعة األرهر، د.ت. ،دراسات يف مناهج النفسرينإبراهيم عبد الرمحن،  خليفة،
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)الرباط: دار  تفسري القرآن الكرمي بني املنهجني اللغوي واملقاصدي: عرض وحتليل عبد اهلادي.  اخلمليشي،

  .احلديث احلسنية، د.ت

 Risalah Rabbiku One Million الدراسة عن كتاب التفسري العلمي للقرآن الكرمي:" خري احلسىن.

Phenomena Good News for Modern Men شعبة  )الرسالة العلمية، "لفهمي باشا

التفسري واحلديث، كلية أصول الدين والعلوم اإلنسانية، جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية، 

 .2161بنجرماسني، ملتطلبات احلصول على الشهادة اجلامعية األوىل، 

  ت.القاهرة: دار الفاضلة، د.. التعريفات بن حممد.علي  اجلرجاين، 

 .2161سيدورجو: مكتبة لسان عريب،  ،أصوله ومناهجهعلم التفسري  .حممد عفيف الدين دمياطي،

دمشق: دار الكلم الطيب،  ،6ج.  الواضح يف علوم القرآن، .ي الدين ديب مستووحممصطفى  ديب البغا،

6999. 

 .م 2119/ـ.ه 6929القاهرة: مكتبة مصعب بن عمري،  ،التفسري واملفسرون .حممد حسي الذهيب،

 .2119عب بن عمري اإلسالمية، د.م: مكتبة مص، 6، ج. واملفسرونالتفسري  .حممد حسني الذهيب،

السعودية: اململكة العرابية،  ،جتاهات التفسري يف القرن الرابع عشرإ فهد بن عبد الرمحن بن سليما. الرومي،

6991. 

 .الرياض: مكتبة التوبة، د.تحبوث يف أصول التفسري،  فهد بن عبد الرمحن بن سليمان. ،الرومي

الرياض: مكتبة  ،منهج املدرسة األندلسية يف التفسري صفاته وخصائصه فهد بن عبد الرمحن بن سليما. الرومي،

 م. 6991./هـ 6961التوبة، 
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، وشركاهمطبعة عيسى البايب احلليب د.م: ، 2، ج. مناهل العرفان يف علوم القرآن .حممد عبد العظيم الزرقاين،

 د.ت.

ت: دار املعرفة، ، بريو 6، ج. القرآنالربهان يف علوم  .الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادرأبو عبد اهلل بدر  الزكشي،

 .م 6991./هـ 6111

 .2119بريوت: دار املعرفة، . الكشاف .أبو القاسم حممود عمر الزخمشري،

   .م 2111القاهرة: دار نوبار،  آن.القرحول معامل  .حممد ،زكي إبراهيم

جملة كلية العلوم  ،خصائص مناهج املفسرين يف القرن الثامن اهلجري )عرض وحتليل( عبد اجلواد. سامل عثمان،

 .2111هـ./ 6929اإلسالمية جامعة املوصل اجمللد األول العدد األول 

 د.م: دار ابن عفان، د.ت.، 6، ج. قواعد التفسري مجعا ودراسةخالد بن عثمان، السبت. 

 . 6999الكتب،  بريوت: عامل ،القرآنالتبيان يف علوم  .حممد علي الصابوين،

 .1 ،د.م: د.ط، د.ت ،املفسرين مناهج .الشيخ آل صاحل

 .6991بريوت: املكتب اإلسالمي،  ،حملات يف علوم القرآن واجتاهات التفسري .حممد لطفي الصباغ،

 ..هـ 6922د.م: دار ابن اجلوزي،  ،التفسري اللغوي للقرآن الكرمي .مساعد بن سليمان الطيار،

 .6999الرياض: دار ابن اجلوزي، ، فصول يف أصول التفسري مساعد بن سليمان. الطيار،
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)الرسالة العلمية: شعبة  "تفسري آية الكرسي عند العلماء البنجريني: دراسة حتليلية عن منهج التفسري" عاملشه.

اإلسالمية احلكومية، علوم القرآن والتفسري، كلية أصول الدين والعلوم اإلنسانية، جامعة أنتساري 

 .2161عية األوىل، بنجرماسني، ملتطلبات احلصول على الشهادة اجلام

 .2119الرياض: مكتبة الرشد، . دليل فهم القرآن اجمليد .أبو عبد امللك أمحد بن مسفر العتيب،

 .6999. بريوت: دار املعرفة، معامل التنزيل .أبو حممد البغوي،

  .د.م: مؤسسة إحياء الرتاث الشيعي، د.ت، مقدمات يف علم التفسري السيد صدر الدين. القباجني،

 6912ردن، ألمكتبة النهضة االسالمية: ا ،جتاهات التفسري يف العصر الراهنإ .عبد اجمليد عبد السالم احملتسب،

 ..م6992./هـ

بريوت: دار  ،6. ج، حققه جمدي باسلومتفسري املاتريدي )تأويالت أهل السنة(،  .حممد بن حممد بن حممود

 . 2119الكتب العلمية، 

 6991، جدة: دار الشروق، نآزبدة اإلتقان يف علوم القر  .حممد بن علوي امللكي احلسيين،

  .6999غزة: مطبعة املقداد، ، التفسري ومناهج املفسرين مجال حممود وعصام العبد زهد. ،اهلويب

 .6991دار الفكر املعاصر، بريوت: . واملنهجالتفسري املنري ىف العقيدة والشريعة  .الزحيلي ،وهبة
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