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 المراجع

 ية:ربا١تراجع الع

يل بَتكت )بَتكت: دار اٞت صحيح مسلمالقشَتم النيسابورم، أبو اٟتسُت مسلم بن اٟتجاج بن مسلم 
 .+ دار األفاؽ اٞتديدة(

بَتكت: دار ) ِاٞتزء  صحيح مسلمأبو اٟتسُت مسلم بن اٟتجاج بن مسلم القشَتم النيسابورم، 
 .(اٞتيل بَتكت

 ،لنشر كالتوزيع)دار طيبة ل تفسَت القرآف العظيمأبو الفداء إٝتاعيل بن عمر بن كثَت القرشي الدمشقي، 
 .(ـ ُٗٗٗ -ىػ َُِْ

 .()بَتكت: دار الكتب العلمية ِاٞتزء  ابن ماجو السنن، الربعي بن ماجوأبو عبد اهلل ٤تمد بن يزيد 
)بَتكت: دار الكتب  سنن الًتمذمعيسى ٤تمد بن عيسى بن سورة الًتمذم، اٞتامع الصحيح:  وأب

  (.َُُِ، العلمية

)مكة ا١تكرمة:  ُ زءاٞت سنن البيهقي الكربلأبو بكر البيهقي،   أٛتد بن اٟتسُت بن علي بن موسى
 .(ُْٗٗ – ُُْْمكتبة دار الباز، 

: )مكة ا١تكرمة ْ زءاٞت سنن البيهقي الكربلأٛتد بن اٟتسُت بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي،  
 (.ُْٗٗ – ُُْْمكتبة دار الباز، 

  )القاىرة: ا١تكتبة األزىرية للًتاث(.  ا١تآثر الشاذليةا١تفاخر العلية يفٛتد بن ٤تمد بن عباد احمللى ،أ
 .تفسَت البيضاكمالبيضاكم، 

ا١تدينة ،)أيسر التفاسَت لكالـ العلي الكبَت، جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر اٞتزائرم
 .(ـََِّىػ/ُِْْا٠تامسة،  : الطبعةا١تنورة: مكتبة العلـو كاٟتكم 

 (.ر ماسُت: توكو بوكو موتيارا، د.ت، )بنجؤمنسنجات محسُت قدرم، 
)مكة: دار عامل ، مدارج السالكُت بُت منازؿ إياؾ نعبد إياؾ ستعُتمشس الدين إبن القيم اٞتوزية، 

 (.ُٔٗٗكفوائد، 
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 .(ُُِٗ،)بَتكت: دار الفكر للطبعة شهاب الدين األلوسي، ركح ا١تعاين
)تونس:دارسحنوف للنشر  ٓزء اٞت ر الطبعة التونسية، التحرير كالتنويالشيخ ٤تمد الطاىر بن عاشور

 .)ـ ُٕٗٗكالتوزيع
)٣تلة الشرعية كالدراسات  حقيقتو ، أ٫تيتو، حكمو، كضوابطو: العالج بالقرآفعبد اٟتق ٛتيش، 
 .(ََِٕ/ُِْٖ اإليسالمية

 ََِٖ)رياض: دار التدمرية(،  فضآئل القرآف الكرًنعبد السالـ بن صاحل بن سليماف اٞتار اهلل، 
   .)ُٗٗٗ)جدة: دار الكتب اإلسالمية:  ِزء اٞت صفوة التفاسَتعلي الصابوين، 

 . )، د.تاإلسالمية)بَتكت: دار الكتب الفسَت الكبَت، فخرالدين الرازم، 
 .)الكتاب : موقع ٣تمع ا١تلك فهد( َُزء اٞت مصدر التفسَت ا١تيسر٣تموعة من العلماء، 

الطبعة  ،ابن كثَت -)بَتكت  ْزء اٞت صحيح البخارمخارم اٞتعفي، ٤تمد بن إٝتاعيل أبو عبداهلل الب
 .       (ُٕٖٗ – َُْٕ، الثالثة

 .، )بَتكت: دار الفكر(ّ زءاٞت كتاب التسهيل لعلـو التنزيل٤تمد بن جزام الكليب، 
)بَتكت: دار  ُزء اٞت ، ا١تستدرؾ على الصحيحُت٤تمد بن عبداهلل أبو عبداهلل اٟتاكم النيسابورم

  .)َُٗٗ – ُُُْالطبعة األكىل ،  الكتب العلمية
)بَتكت: دار  ِاٞتزء  ، ا١تستدرؾ على الصحيحُت٤تمد بن عبداهلل أبو عبداهلل اٟتاكم النيسابورم

  (.َُٗٗ – ُُُْالطبعة األكىل ، ،الكتب العلمية
 .،)القاىرة: دار اٟتديث(ُاٞتزء  اللؤلؤ كا١ترجافؤاد عبد الباقى، ف٤تمد 

 .)إندكنيسيا: اٟترمُت جايا(رياض الصاٟتُت، النوكم، شرؼ  ٭تِت بن زكريا أبوين ِت الد٤ت
)إندكنسيا: اٟترمُت األذكار: من كالـ سيد األبرار الدين أيب زكريا ٭تي بن شرؼ الدين النوكم،  ٤تِت

 .(ُالطبعة  ،جايا
 .ٔ زءاٞت السنن الكربل،النسائ، 

مركز )ا١تدينة ا١تنورة:  ِزء اٞت،  مسند اٟتارث بن أيب أسامة بغية الباحث عن زكائدنور الدين ا٢تيثمي، 
 .)ُِٗٗ – ُُّْ، خدمة السنة كالسَتة النبوية الطبعة : األكىل

  .(قُُِْ-ـ َََِ، )القاىرة: دار الشركؽ، كيف نتعامل مع القرآف العظيميوسف القرضاكل،  
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