مَراجع الرتمجَة
 التفطير الوضيط ،للذهتىر دمحم صيذ طىطاوي ،دار نهضت مصرللطباعت واليشر والتىزيع ،اللاهرة3999-3991 ،م.

 املىتخب في تفطير القزآن الكزيم ،لىخبت مً علماء ألازهر ،وزارةألاوكاف (املجلط ألاعلى للشئىن إلاصالميت) ،اللاهرة3991 ،م.

 -املصباح املىير في تهذيب تفطير ابً كثير ،لإلمام إصماعيل بً

 -تفطير الطعدي (جيضير الىريم الرحمً في جفضير هالم املىان)،

عمر ابً هثير ،إعذاد جماعت مً العلماء بئشراف الشيخ صفي

للشيخ عبذ الرحمً بً هاصر الضعذي ،مؤصضت الرصالت،

الرحمً املبارهفىري ،دار الضالم للطباعت واليشر والتىزيع

2132م.

والترجمت ،الرياض2111 ،م.
 تفطير البغوي (معالم التنزًل) ،ألبي دمحم الحضين بً مضعىدالبغىي ،دار طيبت لليشر والتىزيع3991 ،م.
 تفطير الطبري (جامع البيان عً جأويل اللرآن) ،ملحمذ بً جريرالطبري ،مؤصضت الرصالت ،جحليم أحمذ دمحم شاهر2111 ،م.
 -تفطير القزطبي (الجامع ألحيام اللرآن) ،ملحمذ بً أبي بىر

 تفطير التحزيز والتىويز ،للعالمت الشيخ دمحم الطاهر بً عاشىر،الذار التىوضيت لليشر3991 ،م.
 التفطير الوجيز ،للذهتىر وهبت السحيلي ،دار الفىر ،دمشم،2119م.
 صفوة البيان ملعاوي القزآن ،للشيخ حضىين دمحم مخلىف ،دارالشروق ،اللاهرة3991 ،م.

شمط الذًً اللرطبي ،دار الىتب املصريت ،اللاهرة3991 ،م.

 -ري الغليل مً محاضً التأويل (مختصر جفضير اللاصمي)،

 -تفطير الجاللين ،لإلمامين الجليلين جالٌ الذًً املحلي وجالٌ

للشيخ صالح الذًً أركه دان ،دار الىفائط ،بيروث3991 ،م.

الذًً الضيىطي ،دار املعرفت ،بيروث2111 ،م.
 تفطير اليطفي (املضمى مذارن التنزًل وحلائم التأويل) ،ألبيالبرواث عبذ هللا بً أحمذ بً محمىد اليضفي ،دار الىتب
العلميت ،بيروث ،جحليم الشيخ زهريا عميراث2119 ،م.
 سبدة التفطير مً فتح القديز (مختصر مً جفضير إلامامفني ّ
الذراًت ّ
الشىواوي املضمى "فتح اللذًر الجامع بين ّ
والرواًت
مً علم التفضير") ،للذهتىر دمحم صليمان عبذ هللا ألاشلر ،وزارة
ألاوكاف والشؤون إلاصالميت ،اليىيت3999 ،م.
 التفطير امليطز ،لىخبت مً العلماء ،مجمع امللً فهذ لطباعتاملصحف الشريف ،املذًىت املىىرة2132 ،م.

 خواطز الشعزاوي حىٌ جفضير اللرآن ،للشيخ دمحم متىليالشعراوي ،مطابع أخبار اليىم ،اللاهرة3991 ،م.
 ألاضاص في التفطير ،لضعيذ حىي ،دار الضالم للطباعت واليشروالتىزيع والترجمت2119 ،م.
 لباب الىقول في أضباب النزول ،لعبذ الرحمً بً أبي بىر جالٌالذًً الضيىطي ،مؤصضت الىتب الثلافيت2112 ،م.
 أضباب هشول القزآن ،لإلمام الىاحذي الىيضابىري ،دار الىتبالعلميت ،بيروث2119 ،م.
 إعزاب القزآن الكزيم ،ألحمذ عبيذ الذعاش ،أحمذ دمحمحميذان ،وإصماعيل اللاصم ،دار الفارابي ،دمشم2111 ،م.

