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 مراجع

 اللغة العربية

 القاهرة: دار الفكر العربي. .القرآن وإعجازه العلمي(. ٢٠١٠ابراهيم، محمد اسماعيل. )

. لبنان: دار احياء التراث أسد الغابة في معرفة الصحابة(. ٢٠١٠ابن ألاثير، أبو حسن. )

 العربي.

بيروت: الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع. (. ٢٠٠٩ابن ثابت الخطيب، أحمد بن علي. )

 مؤسسة الرسالة.

 . بيروت: دار الصادر.وفيات ألاعيان(. ٢٠١٠ابن خلكان. )

الجماهيرية العربية تفسير التحرير والتنوير. (. ٢٠١٠ابن عاشور، محمد الطاهر. )

 الليبية: الدار الجماهيرية.

 ار احياء التراث العربي.. لبنان: دالبداية والنهاية(. ١٩٨٨ابن كثير. )

 . سوريا: دار الفكر.مختصر تاريخ دمشق(. ٢٠١٠ابن منظور. )

القاهرة: شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب. (. ٢٠٠٩ابن هشام، عبد هللا بن يوسف. )

 دار الطالئع.

 مغني اللبيب عن كتب ألاعاريب. القاهرة: دار السالم.(. ٢٠١٤___________________، )

 )د.م(: دار الفكر.تفسير البحر املحيط. (. ١٩٨٣حيان. )أبو 

 بيروت: دار املعرفة.املفردات في غريب القرآن. (. ٢٠١٠ألاصفهاني. )
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 بيروت: دار الفكر. من تاريخ النحو العربي.(. ٢٠١٤ألافغاني، سعيد. )

 بيروت: دار الفكر.روح املعاني في التفسير القرآن العظيم والسبع املثاني. (. ١٩٨٣ألالوس ي. )

أم اللغات دراسة في خصاىص اللغة العربية والنهوض بها. (. ٢٠٠٢بيومي، سعيد أحمد. )

 القاهرة: مكتبة آلاداب.

 القاهرة: مكتبة وهبة.العربية خصائصها وسماتها. (. ٢٠٠١حامد هالل، عبد الغفار. )

 از وأوهام الخصوم.كمال اللغة القرآنية بين حقائق إلاعج(. ٢٠٠٧داود، محمد محمد. )

 القاهرة: دار املنار.

بيروت: دار التفسير املنير في العقيدة والشريعة واملنهج. (. ٢٠١٠الزحيلي، وهبة بن مصطفى. )

 الفكر.

لبنان: دار احياء الكتب العربية عيس ى البرهان في علوم القرآن. (. ١٩٥٧الزركش ي، بدر الدبن. )

 البابى الحلبي وشركائه.

بيروت: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون ألاقاويل في وجوه التأويل. (. ٢٠١٠الزمخشري. )

 دار الفكر.

 القاهرة: الهيئة املصرية العامة للكتاب. الكتاب: كتاب سيبويه.(. ٢٠١٤سيبويه. )

 القاهرة: دار الطيبة. .تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي (. ٢٠١٠السيوطي، جالل الدين. )

 . القاهرة: مكتبة آلاداب.إلاقتراح في علم أصول النحو(. ٢٠١٣___________، )___

بيروت: منشورات املكتبة املزهر في علوم اللغة وأنواعها. (. ٢٠١٤______________، )

 العصرية.
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 . بيروت: دار الفكر.تاريخ مدينة دمشق(. ١٩٩٥الشافعي، أبو قاسم. )

 القاهرة: دار الفكر العربي.أسلوب الالتفات في البالغة القرآنية. (. ١٩٨٨طبل، حسن. )

 . املدينة املنورة: مكتة الدار.معرفة الثقات(. ١٩٨٥العجلي. )

 . لبنان: دار احياء العلوم.جواهر القرآن(. ١٩٨٥الغزالي، أبو حامد. )

 القاهرة: دار السالم.جامع الدروس العربية. (. ٢٠٠٩الغالييني، مصطفى. )

 القاهرة: الهيئة املصرية العامة للكتاب.معاني القرآن. (. ٢٠١٠الفراء. )

 القاهرة: دار الصحوة.إعراب القرآن الكريم. (. ٢٠١٠قاض ي، محمد محمود. )

 القاهرة: دار الرشيد.مباحث في علوم القرآن. (. ٢٠٠٠القطان، مناع. )

بيروت: مؤسسة الكتب  النحاة.انباه الرواة على أنباه (. ٢٠١٠القفطي، جمال الدين. )

 الثقافية.

 . لبنان: دار الكتب العلمية.تاريخ النحو العربي في املشرق واملغرب(. ٢٠٠٨املختار، محمد. )

 الليبية : دار الكتب الوطنية.الشامل في اللغة العربية. (. ٢٠٠٣النقراط، عبد هللا محمد. )

لبنان: دار الكتب  معرفة حوادث الزمان.مرآة الجنان وعبرة اليقظان في (. ٢٠١٠اليافعي. )

 العلمية.
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