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 المراجع

 بالعربية –أوال 

ؤسسة ة : مال اسم الدائر . باملوسوعة القرآنيةهــ(. 1405إبراهيم بن إمساعيل األبياري. )
 .املكتبة الشاملة –سجل العرب 

. )بال دياملاور ري بأبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي، الشه
املكتبة  –ية لعلمدار الكتب ا بريوت : تفسري املاوردي = النكت والعيون. سنة(.

 .الشاملة
 =لسعود يب اري أتفس. )بال سنة(. أبو السعود العمادي حممد بن حممد بن مصطفى

ث العريب الرتا حياءإدار  بريوت : إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي.
 .املكتبة الشاملة –

 .ةملكتبة الشاملا –. الرياض : دار الوطن تفسري القرآنهــ(. 1418أبو املظفر. )
ملدينة . اب القرآناجملتىب من مشكل إعرا(. 1426أبو بالل, أمحد بن حممد اخلراط. )

 .لةملكتبة الشاما –املنورة : جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف 
لمي سن الساحل أبو حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم بن

:  تبريو . دي()وهو اختصار لتفسري املاور  تفسري القرآن(. 1996. )الدمشقي
 .لةاملكتبة الشام -دار ابن حزم 

ألندلسي اين مث ريوابن أيب طالب محمّوش بن حممد بن خمتار القيسي الق أبو حممد مكي
قرآن علم معاين ال اهلداية إىل بلوغ النهاية يفهــ(. 1429القرطيب املالكي. )

شريعة ية الجامعة الشارقة, كلوتفسريه، وأحكامه، ومجل من فنون علومه. 
 .ةكتبة الشاململا –جمموعة حبوث الكتاب والسنة  والدراسات اإلسالمية
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روف لبريي املعري، اإلامل أيب زمممِنني, أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن عيسى بن حممد
 – يثةدالفاروق احل . القاهرة :تفسري القرآن العزيز هـــ(.1423بابن املالكي. )
 .املكتبة الشاملة

نزيل يف تفسري مل التمعاهــ(. 1417البغوي ,حميي السنة، أبو حممد احلسني بن مسعود. )
 .لةملكتبة الشاما –دار طيبة للنشر والتوزيع القرآن = تفسري البغوي. 

 هــ(.1418) ازي.البيضاوي, ناصر الدين أبو سعيد عبد اهلل بن عمر بن حممد الشري 
 .بة الشاملةاملكت –لعريب ادار إحياء الرتاث  بريوت :أنوار التنزيل وأسرار التأويل. 

 ملعرفة.بريوت: دار ادالئل اإلعجاز. هــ(. 1331. )اجلرحاىن, عبد القهار
سمني. وف بالملعر ااحلليب, أبو العباس، شهاب الدين، أمحد بن يوسف بن عبد الدائم 

ملكتبة ا –م ر القلدا دمشق :الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون. )بال سنة(. 
 .الشاملة

 ملنريادمشق : دار  .رآن الكرميإعراب القهـــ(. 1425الدعاس, أمحد عبيد و اصحابه. )
 بة الشاملة.املكت –و دار الفارايب 

القرآن وإعرابه.  معاينهــ(. 1408الزجاج, إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق. )
 .ملكتبة الشاملةا –بريوت : عامل الكتب 

ال ب –حبر العلوم  نة(.السمرقندي, أبو الليث نصر بن حممد بن أمحد بن إبراهيم. )بال س
 الشاملة. املكتبة -مطبوع 

ري. سابو الشافعي, أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن علي الواحدي، الني
 ريوت :بقلم , دمشق : دار الالوجيز يف تفسري الكتاب العزيز. هــ(. 1415)

 ملكتبة الشاملة.ا –الدار الشامية 
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(. 2000ي. )ملاآلحممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب  ,أبو جعفر,الطربي 
ملكتبة ا - ةرسالمؤسسة ال. بال مكان املطبعة : جامع البيان يف تأويل القرآن

 الشاملة.
يف إعراب  لتبياناة(. العكربي, أبو البقاء عبد اهلل بن احلسني بن عبد اهلل. )بال سن

 .ملكتبة الشاملةا –عيسى البايب احلليب وشركاه القرآن. 
بنان: ل –ريوت بجامع الدروس العربية. (. 2011) الغاليني, مصطفى بن حممد سليم.

 املكتبة األساسية.
حماسن هــ(. 1418القامسي, حممد مجال الدين بن حممد سعيد بن قاسم احلالق. )

 ملكتبة الشاملة.ا –بريوت : دار الكتب العلميه التأويل. 
 ينحلسياهلل الِقنَّوجي, أبو الطيب حممد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف ا

كتبة ال :. بمريوت فتُح البيان يف مقاصد القرآنهــ(. 1412البخاري. )
م
ريَّة صعامل

ا   ملكتبة الشاملة.ا –للطبماعة والّنْشر، صميدم
ح املعاين يف تفسري رو هــ(. 1415األلوسي, شهاب الدين حممود بن عبد اهلل احلسيين. )

 شاملة.تبة الاملك –مية : دار الكتب العل بريوتالقرآن العظيم والسبع املثاين. 
مكتبة ومطبعة  مصر : شركةتفسري املراغي. هــ(. 1365املراغي, أمحد بن مصطفى. )

 ملكتبة الشاملةا –مصطفى الباىب احلليب وأوالده 
 املةملكتبة الشا –. بال مكان للمطبة أيسر التفاسري . )بال سنة(.أسعد, حومد

 لةالشام املكتبة –ة : دار احلديث . القاهر تفسري اجلاللنيجاللني. )بال سنة(. 
مللقب الرازي مي اخطيب الري, أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التي

. بريوت : كبريمفاتيح الغيب = التفسري الهــ(. 1420بفخر الدين الرازي. )
 ملكتبة الشاملة.ا –دار إحياء الرتاث العريب 
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مركز جدة: . قرآناحملرر يف علوم ال (.2008. )بن سليمان بن ناصر الطيار د مساعد
 .لشاملةااملكتبة  – الدراسات واملعلومات القرآنية مبعهد اإلمام الشاطيب

لقاهرة: املطبعة . اأوضح التفاسريهــ(. 1383عبد اللطيف ,حممد حممد بن اخلطيب. )
 ملكتبة الشاملة.ا –املصرية ومكتبتها 

دار الكتب  بنان :. لاساملقباس من تفسري ابن عب تنويرلعبد اهلل بن عباس. )بال سنة(. 
 كتبة الشاملة.امل –العلمية 

للغة ام الرتبية . باندونج: قسالتصريف االصتالحي و اللغوي(. 2004ماصر فردوس. )
 العربية, جامعة إندونسيا الرتبوية.

 دمشق :الكرمي.  اجلدول يف إعراب القرآنهــ(. 1418حممود بن عبد الرحيم صايف. )
 ملكتبة الشاملة.ا –سة اإلميان. بريوت : مؤس -دار الرشيد، 

إجياز ـ(. هـ1415)سم. جنم الدين ,حممود بن أىب احلسن بن احلسني النيسابوري أبو القا
 شاملة.ملكتبة الا –دار الغرب اإلسالمي  بريوت :البيان عن معاين القرآن. 

 سالمية.فة اإللثقاريوت: دار ا. بملخص قواعد اللغة العربيةنعمة فؤاد. )بال سنة(. 
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