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TheAbstract
 The previous historical

heritageof theancientArabic
culture had more losing and
missingsciencesduetoseveral
reasons based on the human
ideologies which each person
movewhich thesevaried fac-
tors coupled with this ideolo-
gies such as political social
doctrine and else moreover
the suffering of this heritage
from theaging timewhich re-
sulttodrawingandextinction

Thisresearch themissing
opinions of AlFiraa from the
Meanings’ Book through Al
Tha’alibi Explanation Collect-
ing and Investigation which
seeking in the opinions ofAl
Firaa which is lost in his han-
dled bookamong our hands
which is AlQuranMeanings
forknowledgethatthisopin-
ionswhichourstudyrevealed
through the notification and
detecting explanation which
popularas AlTha’alibiExpla-
nationistransferredfromthe

AlQuran Meanings book
according to the statement
of AlTha’alibi Explanation
book which give the reason
to the researcher firstly inves-
tigate in book document sup-
port Meanings’ Book and
the supportwhich theauthor
dependonitforthatthisisthe
titleofthefirstresearch

 And the second research
showtheopinionswhichexist
in the AlTha’alibi Explana-
tion which the author con-
fess in transferring from the
AlQuranMeaningsbookbut
withbacking to this lastbook
theresearcherdon’tfindthese
opinions therefore we make
documentation foreachopin-
ionwiththeversewhichmen-

tionedinitstransfer
 And before showing the

two researches the research
headedwith introductionand
conclusion which explain the
most important resultsof this
study


