






















































































































































































 قائمة املراجع

السيقوضي  قؼقي : دؿيد عبد الرمحن بن أيب بؽر اإلتؼون يف عؾوم الؼرآن:  

 دار الساث. أيب الػضل إبراهقم  ط.

اآلحود وادثوين: أمحد بن عؿرو بن الضحوك  قؼق : بوشم فقصل اجلوابرة   

 هي.1411الريوض  الطبعي األوىل   -ط. دار الرايي 

جوبر: عبداهلل بن جعػر بين حقيون األهيبفوين  أحوديٌ أيب الزبر عن غر  

الرييوض  الطبعيي األوىل  -قؼق : بدر بن عبداهلل البدر  ط. مؽتبي الرصيد

 م.1996

األحوديٌ ادختورة: ضقوء الدين دؿد بن عبيد الواحيد ادؼيدد  قؼقي :  

عبد ادؾك بن عبيد اهلل بين دهيقش  ط. مؽتبيي الـفضيي  الطبعيي الرابعيي  

 هي.1421

يٌ عػون بن مسؾم الصػور: عػون بن مسيؾم الصيػور  قؼقي : محيزة أحود 

 م.2004الؼوهرة  الطبعي األوىل   -أمحد الزين  ط. دار احلديٌ 

 بروت. –  دار ادعرفي إحقوء عؾوم الدين: دؿد بن دؿد الغزايل 

اآلجري  قؼق : الشقخ دؿد عؿرو عبد  دؿد بن احلسني :أخالق أهل الؼرآن

دار الؽتى العؾؿقي     ط.ا  ادؽتى السؾػي لتحؼق  الساثبنذ  الؾطقف

 هي. 1424الثولثي  ي الطبعلبـون   –بروت 

  مػؾي  ادؼيدد  قؼقي : صيعقى األركيموط دؿد بيناآلداب الرشعقي:  

 هي.1419وعؿر الؼقوم  الطبعي الثولثي  

دار  الـووي  قؼق : عبيد الؼيودر األركيموط  ط.حيقى بن ذ  األذكور:  

 هي.1422  اهلدى  الطبعي الثومـي

تػسير أيب »إرصود العؼل السيؾقم إىل مزاييو الؽتيوب احلؽيقم ادعيرو  بيي 

مؽتبيي    قؼق : عبد الؼيودر عطيو  ط.دؿد بن دؿد أبو السعود :«السعود

 الريوض احلديثي.



 .الصـعوين  ط. ادـريي دؿد بن إشامعقلإرصود الـؼود إىل تقسر االجتفود:  

ط. دار   لشيـؼقطياأضواء البقون يف إيضوح الؼرآن بولؼرآن: دؿيد األميني  

 .هي1426  الطبعي األوىل  عومل الػوائد

  قؼق : دؿد بن أيب بؽر ابن ققم اجلوزييإعالم ادوقعني عن رب العودني:  

 هي.1424ابن اجلوزي  الطبعي األوىل   مشفور آل شؾامن  ط.

  دؿد بين أيب بؽير ابين قيقم اجلوزيييطون: مصويد الشقمن  إغوثي الؾفػون 

 هي.1428  دار ابن اجلوزي  الطبعي الثولثي قؼق : عيل احلؾبي  ط.

 أمحيد بين عبيد احلؾيقماقتضوء الناط ادستؼقم دخولػي أهحوب اجلحقم:  

 الطبعي األوىل. الريوض  - الرصد   قؼق : كورص العؼل  ط.ابن تقؿقي

عيل ادعرو  بوخلطقيى البغيدادي  قؼقي : اقتضوء العؾم العؿل: أمحد بن  

بيروت  الطبعييي  -دؿيد كييورص اليدين األلبييوين  ط. ادؽتيى اإلشييالمي 

 هي.1397الرابعي  

: عبيد اهلل بين أكوار التـزيل وأرسار التلويل ادعرو  بي)تػسر البقضيووي  

  .ممشسي صعبون البقضووي  وهبومشه حوصقي الؽوزروين  ط.عؿر 

    قؼقي : عيودل عبيد ادوجيودؿد بن يوشف ابن حقيوندالبحر ادحقط:  

 هي.1413دار الؽتى العؾؿقي  الطبعي األوىل   وعيل معوض  ط.

بغقي البوحٌ عن زوائد مسـد احلورث: عيل بن أيب بؽر اهلقثؿي  قؼقي : د.  

 -حسني أمحد هول  البيوكري  ط. مركيز خدميي السيـي والسيرة الـبوييي 

 هي.1413األوىل  ادديـي ادـورة  الطبعي 

بقون الوهم واإلهيوم يف كتوب األحؽوم: عيل بن دؿد ابن الؼطيون  قؼقي :  

 .هي1418 األوىل  الطبعي  الريوض –د. احلسني آيً شعقد  ط. دار ضقبي 

يى ب دؿيد بين دؿيد هر الؼيوموس:اتوج العروس مين جيو  ودرتهي اُدَؾؼَّ

 .يدار اهلداي ط.ت: جمؿوعي من ادحؼؼني  لؾزبقدي  

توريخ بغداد: أمحد بن عيل ادعرو  بوخلطقى البغدادي  قؼق : بشور عواد  

 .هي1422األوىل    الطبعي بروت –دار الغرب اإلشالمي معرو   ط. 



الـووي  قؼق : بشير عقيون   حيقى بن ذ التبقون يف آداب محؾي الؼرآن:  

 هي.1426  ط. مؽتبي البقون  الطبعي الرابعي

ط. اليدار   بين عوصيوربين دؿيد الطيوهر لطوهر دؿد االتحرير والتـوير:  

 التوكسقي.

آل الشيقخ  قؼقي : بن عبيد اليرمحن عبد الؾطقف : قػي الطولى واجلؾقس 

  الطبعيي الثوكقيي  العبد الؽيريم  ط. دار العوهيؿيبن برجس عبد السالم 

 .هي 1410

 ط. دار الػؽر.بن جزي  : دؿد بن أمحد التسفقل لعؾوم التـزيل 

 اجلرجوين  ط. مؽتبي لبـون.عيل بن دؿد التعريػوت:  

عييل بين دؿيد  :تػسر اخلوزن ادسؿى )لبوب التلوييل يف معيوين التـزييل  

 . هي1399  بروت –البغدادي الشفر بوخلوزن  ط. دار الػؽر 

: شعقد بن مـصور اجلوزجيوين  )ملخوذ من شــه  تػسر شعقد بن مـصور 

قيي : د شييعد بين عبييد اهلل بيين عبيد العزيييز آل محقييد  ط. دار دراشيي وقؼ

 هي. 1417الصؿقعي لؾـرش والتوزيع  الطبعي األوىل  

بين أيب زمـيني  قؼقي : حسيني دؿيد بين عبيد اهلل تػسر الؼرآن العزييز:  

 هي.1423  دار الػوروق احلديثي  الطبعي األوىل ودؿد الؽـر  ط.  عؽوصي

دار  .يورس شالمي  ط :ت بن كثر  عقل بن عؿرإشامتػسر الؼرآن العظقم:  

 هي.1420 الثوكقي ضقبي  الطبعي 

تػسر الؼرآن العظقم: دؿد عبد الرمحن ابن أيب حوتم  قؼق : أشعد دؿيد  

ادؿؾؽي العربقي السعوديي  الطبعيي  -الطقى  ط. مؽتبي كزار مصطػى البوز 

 هي. 1419 -الثولثي 

تػسر الؼرآن من اجلومع البن وهى: عبد اهلل بن وهيى ادنيي  قؼقي :  

 م.2003مقؽؾوش موراين  ط. دار الغرب اإلشالمي  الطبعي األوىل  

 الزخمرشي  ط. دار الػؽر. دؿود بن عؿر :تػسر الؽشو  



 بن قتقبي  قؼقي : أمحيد هيؼر  ط. عبد اهلل بن مسؾمتػسر غريى الؼرآن:  

 هي.1398  قيدار الؽتى العؾؿ

بن شؾقامن: مؼوتل بن شؾقامن البؾخي  قؼق : أمحد فرييد  ط.  تػسر مؼوتل 

 .هي1424دار الؽتى العؾؿقي  الطبعي األوىل  

دار الػؽير لؾطبوعيي   ط. اجليوزيبين تؾبقس إبؾقس: عبد الرمحن بن عييل  

 .هي1421ت  الطبعي األوىل  وبر - والـرش

و أصيؽل مـيه عين بيوادر التصيحقف تؾخقص ادتشوبه يف الرشم ومحويي مي 

واليوهم: أمحييد بيين عييل ادعييرو  بوخلطقييى البغيدادي  قؼقيي : شييؽقـي 

 م.1985دمش   الطبعي األوىل   -الشفويب  ط. ضالس 

بين بين كيورص تقسر الؽريم الرمحن يف تػسر كيالم ادـيون: عبيد اليرمحن  

الطبعي الثوكقي   دار ابن اجلوزي ؿقل  ط.الّص بن فواز شعدي  قؼق : شعد 

 هي.1426

 بن جريير الطيزي وليه ضبعتيون:دؿد جومع البقون عن تلويل آي الؼرآن:  

من البداييي  :ادعور   الطبعي الثوكقيدار دؿود صوكر  ط. : بتحؼق  األوىل:

 .إىل شورة إبراهقم

دار هجير  واعتؿيد و مين شيورة  عبيد اهلل السكيي  ط.: بتحؼقي  الثوكقي:     

 .هي1422  الطبعي األوىل  هنويي التػسر إبراهقم إىل

السمذي  قؼق : بشور عيواد معيرو   ط.  دؿد بن عقسىاجلومع الؽبر:  

 م.1996الغرب اإلشالمي  الطبعي األوىل  عوم 

  قؼقي : شيؿر البخيوري  اجلومع ألحؽوم الؼرآن: دؿد بن أمحد الؼرضبي 

 هي.1423الريوض   –ط. دار عومل الؽتى 

مين جواميع الؽؾيم: عبيد  م واحلؽيم يف ذح سسيني حيديثوً جومع العؾو 

  إبيراهقم بيوجسو   : صعقى األركيموط  قؼقالرمحن بن أمحد بن رجى

 .هي1422الطبعي السوبعي    بروت –ممشسي الرشولي  ط.



البقفؼي  حؼؼه: عبد العييل حوميد   أمحد بن احلسني :اجلومع لشعى اإليامن 

 هي.1423عوم دار الرصد  الطبعي األوىل   ط.

اجلواهر احلسون يف تػسر الؼرآن: عبد الرمحن بن دؿيد الثعيولبي  قؼقي :  

بيروت   –دؿد عيل عوض  وعودل أمحد  ط. دار إحقوء اليساث العيريب 

 هي.1418الطبعي األوىل  

  قؼق : دؿد خر رمضون يوشيف  عبد اهلل بن دؿد ابن أيب الدكقو :اجلوع 

 .هي1417الطبعي األوىل   بروت  – دار ابن حزم ط.

 –السعودة حؾقي األولقوء وضبؼوت األهػقوء: أمحد بن عبداهلل أبو كعقم  ط.  

 .هي1394دوفظي من   بجوار

الداء والدواء: دؿد بن أيب بؽير ابين قيقم اجلوزييي  قؼقي : دؿيد أ يل  

نِذا : بؽر بن عبيد باإلهالحي  خرج أحوديثه: زائد بن أمحد الـشري  

 أبو زيد  ط. دار عومل الػوائد.اهلل 

السيقوضي  قؼقي : عبد الرمحن بن أيب بؽر  :الدر ادـثور يف التػسر بودلثور 

 هي.1424  عبد اهلل السكي  ط. دار هجر  الطبعي األوىل

دالئل الـبوة: أمحد بن احلسني البقفؼي  قؼق : د. عبدادعطي قؾعجيي  ط.  

 هي.1408اث  الطبعي األوىل  دار الؽتى العؾؿقي  ودار الريون لؾس

عبد الرمحن بن أمحد بين رجيى  قؼقي : عبيد  :الذيل عذ ضبؼوت احلـوبؾي 

 هي.1425  الرمحن العثقؿني  ط. العبقؽون  الطبعي األوىل

مؽتبيي احلؾبيي الشوفعي  قؼق : أمحد صوكر  ط.  دؿد بن إدريس :الرشولي 

 .هي1358من  الطبعي األوىل   –

بين عبيد اهلل دؿيود  :تػسر الؼرآن العظيقم والسيبع ادثيوينروح ادعوين يف  

 .بروت - إحقوء الساث العريب دار لود  ط.األ

تعؾقي : زهير اجلوزي  بن عبد الرمحن بن عيل  :زاد ادسر يف عؾم التػسر 

 هي.1404بروت  الطبعي الثولثي    - ادؽتى اإلشالمي .طالشوويش  



لبـيون  الطبعيي  –  ط. دار الؽتيى العؾؿقيي بن دؿد بن حـبل الزهد: أمحد 

 هي. 1420األوىل  

  قؼق : حبقى اليرمحن األعظؿيي  ط. زيوعبد اهلل بن ادبورك ادرالزهد:  

 بروت.  –دار الؽتى العؾؿقي 

صيعقى األركيموط : قؼقي الؼزويـيي   دؿيد بين يزييد :شـن ابين موجيه 

 هي.1430 وآخرين  ط. دار الرشولي العودقي  الطبعي األوىل 

: قؼقي   ادشفور بليب داود السجستوين شؾقامن بن األصعٌ :شـن أيب داود 

 هي.1425  وممشسي الريون  الطبعي الثوكقي  دار الؼبؾي دؿد عوامي  ط.

شـن السمذي: دؿد بن عقسى السمذي  قؼق : بشور عواد معيرو   ط.  

 م.1998دار الغرب اإلشالمي  بروت  

بن احلسني البقفؼي  قؼق : عبد ادعطي أمني قؾعجي   السـن الصغر: أمحد 

 هي.1410كراتم  الطبعي األوىل  -ط. جومعي الدراشوت اإلشالمقي 

  ط. اهلـدييي  تصيوير مؽتبيي ابين أمحد بن احلسني البقفؼي السـن الؽزى: 

 تقؿقي.

ومعييه حوصييقتي  –الـسييوئي : أمحييد بيين صييعقى شييـن الـسييوئي الصييغرى 

قؼق : عبد الػتوح أبو غدة  ط. مؽتبي ادطبوعوت  - السقوضي والسـوبـدي

 هي.1414    الطبعي الثولثيحؾى - اإلشالمقي

شـن الـسوئي الؽزى: أمحيد بين صيعقى الـسيوئي  قؼقي : د. عبيدالغػور  

شؾقامن البـداري  شقد كرسوي حسين  ط. دار الؽتيى العؾؿقيي  الطبعيي 

 هي.1411األوىل  

أمحد الذهبي  قؼقي : جمؿوعيي مين ادحؼؼيني شر أعالم الـبالء: دؿد بن  

بنذا  الشقخ صعقى األركموط  ط. ممشسيي الرشيولي  الطبعيي الثولثيي  

 هي. 1405

بين  يورسأبو متقم بطول  قؼق :  عيل بن خؾف ابنذح هحق  البخوري:  

 .هي1423الريوض  الطبعي الثوكقي  – الرصد   ط.إبراهقم



  قؼق : عبداهلل بن عؿر اليدمقجي  ط. الرشيعي: دؿد بن احلسني اآلجري 

 هي. 1420الريوض  الطبعي الثوكقي   –دار الوضن 

دؿد بن أيب بؽر صػوء العؾقل يف مسوئل الؼضوء والؼدر واحلؽؿي والتعؾقل:  

   قؼق : عؿر احلػقون  ط. العبقؽون. ابن ققم اجلوزيي

العؾيم  دار   قؼقي : عبيد الغػيور عطيور  ط.إشامعقل بن محيودالصحوح:  

 .هي 1407بروت  الطبعي الرابعي   – لؾؿاليني

هحق  أيب داود: دؿد كورص الدين األلبيوين  ط. ممشسيي غيراس لؾـرشي  

 .هي 1423 األوىل  الطبعي  الؽويً –والتوزيع 

هحق  ابن حبون بستقى ابن بؾبون: دؿيد بين حبيون أبيو حيوتم  قؼقي :  

الطبعييي الثوكقييي   بييروت  -صييعقى األركييموط  ط. ممشسييي الرشييولي 

 هي.1414

هحق  ابن خزيؿي: دؿد بن إشحوق بن خزيؿي  قؼقي : دؿيد مصيطػى  

 .بروت –األعظؿي  ط. ادؽتى اإلشالمي 

قؼق : دؿد زهر بن كورص دؿد بن إشامعقل البخوري   :هحق  البخوري 

 هي.1422الـورص  ط. دار ضوق الـجوة  الطبعي األوىل  

جوج الـقسيوبوري  قؼقي : دؿيد فيماد عبيد مسؾم بن احل :هحق  مسؾم 

 هي.1417  دار عومل الؽتى  الطبعي األوىل :البوقي  تصوير

ابن ققم اجلوزيي  دؿد بن أيب بؽر الصواع  ادرشؾي عذ اجلفؿقي وادعطؾي:  

 هي.1418قؼق : عيل الدخقل  ط. دار العوهؿي  الطبعي الثولثي  

الطبؼوت الؽزى: دؿد بن شعد اهلوصؿي  قؼقي : عييل دؿيد عؿير  ط.  

 اخلوكجي.

ضري  اهلجرتني وبوب السيعودتني: دؿيد بين أيب بؽير ابين قيقم اجلوزييي   

نِذا : بيقؼق : دؿد أ ل اإلهالحي  خرج أحوديثه: أمحيد الـشيري  

 هي.1429 بؽر بن عبد اهلل أبو زيد  ط. دار عومل الػوائد  الطبعي األوىل 



العؼقدة الواشطقي: أمحد بن عبد احلؾقم ابن تقؿقي  قؼقي : أيب دؿيد أذ   

 .هي1420  الثوكقي الطبعي  الريوض –بن عبد ادؼصود  ط. أضواء السؾف 

عؿل القوم والؾقؾي: أمحد بن صعقى الـسوئي  قؼق : د. فوروق محيودة  ط.  

 .هي 1406 الثوكقي  الطبعي  بروت –ممشسي الرشولي 

غرائى الؼرآن ورغوئى الػرقون )تػسر الـقسيوبوري : احلسين بين دؿيد  

الـقسوبوري  قؼق : زكريو عؿران  ط. دار الؽتى العؾؿقي  الطبعي األوىل  

    هي.1416

  غريى احلديٌ: الؼوشم بن شالم اهلروي  قؼقي : عبيد السيالم هيورون 

 اهلقئي العومي لؾؿطوبع األمريي. وحسني ذ   ط.

 : عبيد قيؼقبن حجير  أمحد بن عيل  :البوري برشح هحق  البخوريفت   

 هي.1421  دار العبقؽون  الطبعي األوىل الؼودر صقبي احلؿد  ط.

دؿيد بين عييل فت  الؼدير اجلومع بني فـي الدراييي والرواييي يف التػسير:  

ادـصيورة  الطبعيي  – عبد الرمحن عؿرة  ط. دار الوفوء قؼق : لشوكوين ا

 هي.1415األوىل  

فضوئل الصحوبي: أمحد بن دؿد بن حـبيل  قؼقي : وا اهلل عبيوس  ط.  

 هي.1427دار ابن اجلوزي  الطبعي الثوكقي  

  قؼقي : أمحيد اهليروي الؼوشيم بين شيالم :فضوئل الؼرآن ومعوده وآدابه 

 ي.ه1415  وزارة األوقو  ادغربقي  الطبعي األوىل ط.اخلقوضي  

فضوئل الؼرآن: جعػر بن دؿد الػريويب  قؼق : يوشف جزيل  ط. مؽتبي  

 هي.1420الرصد  الطبعي الثوكقي  

 -ضؿن السـن الؽزى لؾـسوئي – الـسوئيفضوئل الؼرآن: أمحد بن صعقى  

قؼقيي : د. عبييدالغػور شييؾقامن البـييداري  شييقد كرسييوي حسيين  ط. دار 

 ي.ه1411الؽتى العؾؿقي  الطبعي األوىل  

 –الػوائد: دؿد بين أيب بؽير ابين قيقم اجلوزييي  ط. دار الؽتيى العؾؿقيي  

 .هي 1393 الثوكقي  الطبعي  بروت



ادـيووي   عبد الرؤو  بن توج العورفنيفقض الؼدير ذح اجلومع الصغر:  

 دار الػؽر. ط.

   الطبعيي األوىل  دار ابن عػون قواعد التػسر: خولد بن عثامن السبً  ط. 

 هي.1417

دؿيد بين أيب بؽير ابين قيقم ؾػرقيي الـوجقيي: لكتصور االالؽوفقي الشوفقي يف  

  اهلل العؿيير  ط. دار العوهييؿي  الطبعييي األوىل   قؼقيي : عبييداجلوزيييي

 هي.1422

الؽومل يف الضعػوء: عبد اهلل بن عدي اجلرجوين  قؼق : شيفقل زكيور  ط.  

 هي.1409دار الػؽر  الطبعي الثولثي  

قوم الؾقل: عبد اهلل بن دؿد ابن أيب الدكقو  قؼق : مصيؾ  كتوب التفجد وق 

 الطبعيي  الرييوض –بن جزاء بين فيدغوش احليورثي  ط. مؽتبيي الرصيقد 

 .م1998 األوىل 

الؽػويي يف عؾم الروايي: أمحد بن عيل ادعرو  بوخلطقى البغدادي  قؼقي :  

 هي.1423أيب إشحوق الدمقوضي  الطبعي األوىل  

أيوب بن موشى الؽػوي  قؼق  عيدكون دروييش وزمقؾيه  ط.  :الؽؾقوت 

 .هي1412ممشسي الرشولي  الطبعي األوىل  

بروت  الطبعيي  – دار هودر .  طدؿد بن مؽرم بن مـظورلسون العرب:  

 .هي1414الثولثي  

ليديـوري  قؼقي : مشيفور آل أمحد بن ميروان اادجولسي وجواهر العؾم:  

 هي.1417  الطبعي األوىلدار ابن حزم   شؾامن  ط.

الـيووي  قؼقي : دؿيد كجقيى  حيقيى بين ذ ادجؿوع ذح ادفذب:  

 ادطقعي  ط. اإلرصود.

أمحد بين عبيد احلؾيقم ابين تقؿقيي  جمؿوع فتووى صقخ اإلشالم ابن تقؿقي:  

 .هي1416  بن قوشم  ط. جمؿع ادؾك ففدقؼق : عبد الرمحن بن دؿد 



 بين دؿيد  ول الديندؿد   : ر الؼوشؿيتػس)دوشن التلويل ادعرو  بي 

الؼوشؿي  هححه ووقف عذ ضبعه: دؿد فماد عبد البوقي  مطبعي عقسى 

 هي.1376  البويب احلؾبي وذكوئه  الطبعي األوىل

  قؼقي : الرحوليي الػيوروق ابن عطقييعبد احل  بن غولى  :ادحرر الوجقز 

قطير  الطبعيي الثوكقيي   -وزمالئه  ط. وزارة األوقو  والشئون اإلشالمقي 

 هي.1428

قؼقي : يوشيف الشيقخ دؿيد  . لرازيدؿد بن أيب بؽر ا :خمتور الصحوح 

هيقدا  الطبعيي  –بيروت  –اليدار الـؿوذجقيي  –الـوذ: ادؽتبي العنيي 

 .هي 1420اخلومسي  

خمتن الصواع  ادرشؾي عذ اجلفؿقي وادعطؾيي: دؿيد بين دؿيد اليبعيل   

 األوىل  الطبعيي  مني –الؼيوهرة  -قؼق : شقد إبراهقم  ط. دار احلديٌ 

 .هي1422

-خمتن ققوم الؾقل وققوم رمضون: أمحيد بين عييل ادؼرييزي  ط. اهلـدييي   

 هي.1403  الطبعي الثوكقي  -مصورة عومل الؽتى

بين قداميي  قؼقي : عييل أمحد بن عبيد اليرمحن وج الؼوهدين: خمتن مـف 

 هي.1422  الطبعي الثولثي دار عامر  احلؾبي  ط.

دؿد بن أيب بؽر ابين  مدارج السولؽني بني مـوزل إيوك كعبد وإيوك كستعني: 

 هي.1375  أكصور السـي ادحؿديي .حومد الػؼي  ط :  قؼق ققم اجلوزيي

قؼقي : مؼبيل بين  ؿد بين عبيد اهلل احليوكم د :ادستدرك عذ الصحقحني 

 .هي1417الؼوهرة   –. دار احلرمني ط هودي الوادعي 

مسـد إشحوق بن راهويه: إشحوق بن إبراهقم بن راهويه  قؼقي : د. عبيد  

ادديـيي ادـيورة  الطبعيي  -الغػور بن عبد احل  البؾور  ط. مؽتبي اإليامن 

 هي.1412األوىل  



مسـد اإلموم أمحد بن حـبل: أمحيد بين دؿيد بين حـبيل  قؼقي : صيعقى  

عودل مرصيد  وآخيرون  إذا : عبيد اهلل بين عبدادحسين  –األركموط 

 هي.1421السكي  ط. ممشسي الرشولي  الطبعي األوىل  

مسـد الدارمي ادعرو  بيي )شيـن اليدارمي : عبيد اهلل بين عبيد اليرمحن  

الدارمي  قؼق : حسني شؾقم أشد الداراين  ط. دار ادغـي لؾـرش والتوزيع 

 .يه 1412ادؿؾؽي العربقي السعوديي  الطبعي األوىل   -

الطحووي  قؼق : صيعقى األركيموط  أمحد بن دؿد  :مشؽل اآلثورذح  

 م.1994  شولي  الطبعي األوىلط. ممشسي الر

لػقيومي  قؼقي : أمحيد بين دؿيد ايف غريى الرشح الؽبر:  ادصبوح ادـر 

 الرشولي. عودل مرصد  ط.

اُدَصـَّف: عبد اهلل بين دؿيد بين أيب صيقبي  قؼقي : دؿيد عواميي  ط. دار  

 الؼبؾي.

عظؿيي  الصـعوين  قؼق : حبقى الرمحن األبن مهوم ف: عبد الرزاق ـَّ َص ادُ  

اهلـيد  وبوكسيتون  وجـيوب أفريؼقيو  توزييع:  -الـوذ: ادجؾس العؾؿيي 

 .هي1403بروت  الطبعي الثوكقي   - ادؽتى اإلشالمي

معومل التـزيل ادعرو  بي)تػسر البغيوي : احلسيني بين مسيعود البغيوي   

عثامن ضؿريي وآخرين  ط. دار ضقبي  الطبعي األوىل مين اإلهيدار  :قؼق 

 هي.1423  الثوين

: عبيد اجلؾقيل ؼقي لزجيوج  قإبراهقم بن الرسيي ا :معوين الؼرآن وإعرابه 

 هي.1408  عومل الؽتى  الطبعي األوىل صؾبي  ط.

معجم األدبوء  ادسؿى: )إرصود األريى إىل معرفي األدييى : ييوقوت بين  

 –عبد اهلل احلؿوي  قؼقي : إحسيون عبيوس  ط. دار الغيرب اإلشيالمي 

 .هي 1414 األوىل  الطبعي  بروت



ادعجم األوشط: شؾقامن بن أمحد الطزاين  قؼق : ضورق بن عوض اهلل بن  

الؼيوهرة   -دؿد  وعبدادحسين بين إبيراهقم احلسيقـي  ط. دار احليرمني 

 هي.1415

معجم الصحوبي: عبداهلل بن دؿد البغوي  قؼق : دؿد األميني بين دؿيد  

 هي.1421  الطبعي األوىل  الؽويً -اجلؽـي  ط. مؽتبي دار البقون 

ادعجم الصغر لؾطزاين: شؾقامن بن أمحد الطيزاين  قؼقي : دؿيد صيؽور  

بييروت  عييامن  الطبعييي األوىل   -دؿييود احلييوج أمرييير  ط. دار عييامر 

 هي.1405

ادعجم الؽبر: شؾقامن بن أمحيد الطيزاين  قؼقي : محيدي بين عبدادجقيد  

 هي.1404ادوهل  الطبعي الثوكقي   -السؾػي  ط. مؽتبي العؾوم واحلؽم 

 ت أمحيد الزييو  إبيراهقم مصيطػى) ادعجم الوشقط: جمؿع الؾغيي العربقيي 

 .دار الدعوة ط.   دؿد الـجور  حومد عبد الؼودر

ادعرفي والتوريخ: يعؼوب بن شػقون الػسوي  قؼق : د. أكرم الُعَؿري  ط.  

 م.1981ممشسي الرشولي  بروت  الطبعي األوىل  

 البفقي. .  طدؿد بن عؿر الرازي :مػوتق  الغقى 

مػييوتق  تييدبر الؼييرآن: خولييد بيين عبييد الؽييريم الالحييم  الطبعييي األوىل   

 هي.1425

  قؼق : عييل حسين دؿد بن أيب بؽر ابن ققم اجلوزييمػتوح دار السعودة:  

 هي.1416  دار ابن عػون  الطبعي األوىل احلؾبي  ط.

لراغى األهيػفوين  قؼقي : دؿيد ادعرو  بواحلسني بن دؿد ادػردات:  

 ط. دار ادعرفي.  شقد كقالين

مؼويقس الؾغي: أمحد بن فورس بن زكريو  قؼق : عبد السيالم هيورون  ط.  

 هي.1399دار الػؽر اإلشالمي  



كظم الدرر يف تـوشى اآلييوت والسيور: إبيراهقم بين عؿير البؼيوعي  ط.  

 الؼوهرة. -الؽتوب اإلشالمي 

الواحدي  قؼقي : هيػوان  عيل بن أمحد تػسر الؽتوب العزيز: الوجقز يف 

 هي.1415  والدار الشومقي  الطبعي األوىل  دار الؼؾم .دي  طوداو

العؼل وففم الؼرآن: احلورث بن أشد ادحوشبي  قؼقي : حسيني الؼيوتيل   

 هي.1391ط. دار الػؽر  الطبعي األوىل  

الم احلؽقم اخلبير: عبيد احلؿقيد تػسر ابن بوديس يف جمولس التذكر من ك 

دؿد بن بوديس   ع وترتقى: د. توفق  دؿيد صيوهني وزمالئيه  ط. دار 

 هي. 1416بروت  الطبعي األوىل   –الؽتى العؾؿقي 

كتوئٍ األفؽور يف ختريٍ أحوديٌ األذكور: أمحد بن عيل بن حجير  قؼقي :  

 هي. 1429ثوكقي  محدي عبد ادجقد السؾػي  ط. دار ابن كثر  الطبعي ال

قؼق : ضيوهر   الـفويي يف غريى احلديٌ واألثر: ادبورك بن دؿد ابن األثر 

بيروت  -ادؽتبيي العؾؿقيي    ط.دؿيود دؿيد الطـيوحيو  أمحد اليزاوى

 .هي1399

روايي: أمحد بين دؿيد اديروزي. قؼقي :  /الورع: أمحد بن دؿد بن حـبل 

 الطبعي  السعوديي –الريوض  -الصؿقعي شؿر بن أمني الزهري  ط. دار 

 .هي1418 األوىل 
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