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 مصادر املبحث  ثامنا : 
 مصادر البحث األساسية : -

 تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم،  2002/  1423السعدي، عبد الرمحن بن ناصر، 
 ، الطبعةاألوىل، بريوت، مؤسسة الرسالة. ادلنّان 

 تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم،  1999/  1419السعدي، عبد الرمحن بن ناصر، 
 الطبعة األوىل ، الرياض ، دار العاصمة.، ادلنّان  

 ري كالمــــــــتيسري الكرمي الرمحن يف تفس،  2013/  1434السعدي، عبد الرمحن بن ناصر، 
 ، بريوت، ادلكتبة العصرية.ادلنّان 

 

 مصادر البحث الثانوية : -

 ري كالمــــــــــــــــــــتيسري الكرمي الرمحن يف تفس،  2013/  1434السعدي، عبد الرمحن بن ناصر، 
 ، بريوت، ادلكتبة العصرية.ادلنّان 

 القواعد احلسان ادلتعلقة بتفسري القرآن،  2009/  1431السعدي، عبد الرمحن بن ناصر ، 
 الرياض ، دار ابن اجلوزي. األوىل ،، الطبعة  

 ول الفقوــــــــــــــــــــلطيفة جامعة يف أصرسالة ، 1998/  1419السعدي، عبد الرمحن بن ناصر ، 
 الرياض ، مكتبة أضواء السلف. األىل،، الطبعة ادلهمّة 

 ـــــــــــــــــــــــول اجلامعةالقواعد واألص،  2008/  1430السعدي، عبد الرمحن بن ناصر، 
 عثيمني.، عنيزة ، مؤسسة الشيخ ابن ، الطبعة األوىل  الفروق التقاسيم البديعة النافعة 
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 مراجع البحث : -

 ، الطبعة اإلحكام يف أصول األحكام ،  2003/  1424اآلمدي، علي بن حممد ، 
 األوىل ، الرياض ، دار الصميعي. 

 ، الطبعة األوىل  باه والنظائرـــــــــــــــاألش،  1983/  1403ابن جنيم، زين الدين بن إبراىيم ، 
 ، دمشق ، دار الفكر. 

 الواضح يف أصول الفقو للمبتدئني،  2008/  1428سليمان،  األشقر، الدكتور حممد بن
 ، الطبعة السابعة ، عّمان ، دار النفائس. 

 ، دراسة يف التفسري ادلوضوعي للقرآن الكرمي،  2007/  1428األدلعي، زاىر بن عواض، 
 الطبعة الرابعة ، الرياض ، مكتب ادللك فهد الوطنية. 

 م ـــــــــــــــــــــادلعج،  2004/  1425أنيس، إبراىيم وزمالؤه من فريقة جمّمع اللغة العربية مبصر، 
 ، الطبعة الرابعة ، القاىرة ، مكتبة الشروق الدولية.الوسيط 

 الوجيز يف إيضاح قواعد الفقو،  1983/  1404الربنو، الدكتور حممد صدقي بن أمحد ، 
 ، الطبعة األوىل ، بريوت ، مؤسسة الرسالة. الكلية 

 إهباج ادلؤمنني بشرح منهج ،  2006/  1427اجلربين، عبد هللا بن عبد الرمحن ، 
 الرياض ، ،الثالثة، اجمللد األول والثاين ، الطبعة السالكني وتوضيح الفقو يف الدين  
 دار الوطن. 

 ، لفية شرح األربعني النوويةــــــــــــــــــــــــــــــالسالدرر ، 2003/  1424احلويطي، سيد بن إبراىيم، 
، الدكتور عبد العظيم بن بدوي، اخللقيالقاىرة، مركز فجر للطباعة والنشر. 
 الطبعة الرابعة ، القاىرة، دار ،  الوجيز يف فقو السنة والكتاب العزيز، 2009/  1430

 ،الوجيز يف أصول الفقو.الزيدان، الدكتور عبد الكرمي، دون سنة الطبع، عنب رجب
 م ادلدينة، مؤسسة الرسالة.ـــــــــــدون اس

 ، الطبعةتفســـــــــــــــــــــــري آيات األحكام ،  2009/  1430السايس، حممد بن علي وزمياله، 
 السادسة ، دمشق ، دار ابن كثري.  

 األشباه والنظائر يف قواعد وفروع،  1983/  1403عبد الرمحن،  السيوطي، جالل الدين
 ، الطبعة األوىل ، بريوت، دار الكتب العلمية.فقو الشافعي  
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 ، بريوت،  الثالثة، الطبعة الرســـــــــــــــــــــــــالة ،  2014/  1435، الشافعي، حممد بن إدريس
 دار الكتب العلمية. 

 ، الطبعة ولـــــــــــــــشرح األصول من علم األص،  2009/  1431العثيمني، حممد بن صاحل ، 
 الرياض، دار ابن اجلوزي. الثالثة، 

 ، التعليق على القواعد األصولية اجلامعة،  2003/  1430العثيمني، حممد بن صاحل، 
 ؤسسة الشيخ ابن عثيمني.عنيزة ، م األوىل ،الطبعة 
 العّدة يف أصول،  1990/  1410القاضي أبو يعلى حممد بن احلسني البغدادي، الفرّاء، 

 ، حتقيق الدكتور أمحد بن علي ادلباركي ، الطبعة الثانية ، الرياض ، جامعةالفقو  
 اإلمام. 

 يف ســـــــــــــــــــــــعديمجع احملصول يف رسالة ابن ،  2003/  1423الفوزان، عبد هللا بن صاحل ، 
 الرياض ، دار ادلسلم. األوىل ،، الطبعة األصول  

 اطـــــــــــــــــــالقرآن الكرمي، بإشراف وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة اإلشراف، خبّط اخلطّ 
 ، ادلدينة ادلنورة، جممع بالرسم العثماين القرآن الكرمي،  2005/  1426عثمان طو 

 الشريف.ادللك فهد لطباعة ادلصحف 
 وراتـــــــــــــــــــ، بدون ادلدينة، منش مباحث يف علوم القرآن،  1974/  1393القطّان، مناع، 

 العصر احلديث. 
 ادلصباح ادلنري يف هتذيب تفسري ابن كثري،   2000/  1421ادلباركفوري، صفي الرمحن ، 

 ، الطبعة الثانية ، الرياض ، دار السالم. 
 ،  تفسري غريب القرآن البن ادللّقن  حتقيق،  1987/  1404،  اجملذوب، مسري طو

 الطبعة األوىل ، بريوت ، دار عامل الكتب.  
 ، اجلداول اجلامعة يف العلوم النافعة، 1995/ 1415الياسني، جاسم بن حممد وزمياله، 

 يت، مؤسسة الكلمة للنشر والتوزيع.الطبعة السادسة، الكو  
 


