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  .520، ص 3الرازي ،التفسیر الكبیر ، ج  18

 .502، ص2عبد الرحمن بن الكمال جالل الدین السیوطي، اإلتقان في علوم القرآن، المكتبة الشاملة، ج 19

  .5أبو توحید لقمان حسن أمین،(د.ت) ،الترتیب الفرید من شروحات كتاب التوحید، المكتبة الشاملة ، ص  20

 .360،ص 2، ج ،التفسیر الكبیر (مفاتح الغیب) ، دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت )محمد بن عمر المعروف بفخر الدین الرازي،(د.ت 21

 .366،ص 2، جالمصدر نفسھ  22

  .270، 269، ص 2، ج المصدر نفسھ  23

  .18، ص 7الرازي ،التفسیر الكبیر ، ج  24

 .54رجالھ، المكتبة الشاملة، ص التفسیر و(د.ت)،محمد الفاضل بن عاشور، 25

 .55نفسھ ، ص  26

  .56نفسھ ، ، ص  27

َاِضل بن عاشُور، التفسیر ورجالھ،  28 د الف   .54، ص  مرجع سبق ذكرهُمحمَّ

راھیم 29 ن إب رحمن ب د ال ق عب ل ،تحقی عودیة  زین الدین محمد بن أبى بكر بن عبد القادر الرازي ،أنموذج جلیل في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزی ة الس ة العربی ب المملك الم الكت المطرودى ، دار ع
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