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* القرآن الكريم
*ابراهيم انس  ،من اسرار اللغة  ،مكتبة األنجلو الصرية ,ط .4
*د .مهدي المخزومي ,في النحو العربي ,نقد و توجيه ,الطبعة المصرية للطباعة و النشر,
صيدا ,لبنان.
*الشيخ مصطفى الغالييني ,جامع الدروس العربية ,راجعه و نقحه الدكتور عبد المنعمخفاجة
 ،منشورات المكتبة العصرية  ،صيدا  ،بيروت .
* فاضل صالح السمرائي  ،الجملة العربية  ،تأليفها وتقسيمها  ،دار ابن حزم 1427 ( 26 .
هــ  2007 ،م ) ( القاهرة )  ،دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع 2003 ،
* محمد ابراهيم عبادة  ،الجملة العربية  ،مكوناتها انواعها وتحليلها  ،الناشر  ،مكتبية ،
االدب العربي ط ) 2001(، 1422
* جمال الدين محمد عبد هللا ابي هشام النحوي  ،نص محمد ابو فضل عاشور  ،دار احياء
التراث دار الفكر بيروت  ،ط 1418 ( 1هــ)1997 ،
* جمال الدين هشام االنصاري  ،شح قطر الندى وبل الصدى  ،نص يوسف الشيخ محمد
البقاعي بدمشق دار الفكر بيروت  ،ط1
* ابو بركات االنباري  ،اسرار العربية تحقيق محمد بهجة البيطار  ،مطبوعات المجمع
العلمي العربي بدمشق
* اسماعيل بن حمادة الجوهري  ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  ،تحقيق احمد عبد
الغفور العطار  ،ط  ، 2بيروت  ،دار العلم للماليين  ، 1399مادة بدأ
* محمد الدين ابي الفيض السيد محمد مرتضى الحسيني الوسطى الزبيدي الحنفي  ،نزل
مصر المطبعة الخيرية  1306 ،هــ
* على ابو المكارم  ،الجملة االسمية  ،مؤسسة المختار للنشر و التوزيع  ،القاهرة 2007 ،
* ابن منظور  ،لسان العرب دار الكتب العلمية  ،بيروت  ،لبنان ،ط1988، 1م
* خليل عمايرة  ،في تحليل اللغوي  ،مكتبة المنار  ،ط 1
* عبد القادر المهري  ،نظرات في التراث اللغوي العربي  ،دار الغرب االسالمي .
* االمام بهاء الدين ابن عقيل  ،كتاب التسهيل البن مالك في تسهيل الفوائد  ،محمد كامل
بركات دار المدني و النشر  ،جدة
* خديجة الحديثي  ،موقف النحاة من االحتجاج من الحديث الشريف  ،دار الرشد للنشر ( ،
) 1265،1981
الخليل ابن احمد الفراهدي  ،العين  ،تح مهدي المخزومي  ،ابراعيمالسمرائي  ،مكتبة دار
الهالل
_ بدر الدين العيني  ،نواسخ الجملة االسمية في شرح سنن ابي داوود  ،مجلة كلية العلوم
االسالمية
 عبد السالم هارون  ،االساليب االنشائية في النحو العربي  ،مكتبة الخانجي بمصر ،ط،3
 سعيد السكري  ،ديوان امرؤ القيس  ،تحقيق انوار عليان ابو شوهم ومحمد على ،مركز زيد للتراث و التاريخ  ،ط  2000، 1421( ، 1م )
 صبور عبد النور  ،المعجم االدبي  ،دار الماليين  ،ط183
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 ابن عبدرية  ،العقد الفريد  ،تحقيق عبد المجيد القريني  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت ،ط. 1404 ، 1
 ابي عبد هللا الحسوني  ،بن احمد الزوزني  ،ضرح المعلقات السبع  ،دار الفكرللطباعة و النشر و التوزيع  ،بيروت  ،لبنان ( 1421،1432م)
الشيخ محمد علي طه الدرة  ،المعلقات العشر الطوال  ،مكتبة السولودي للتوزيع و الطباعة و
النشر ط. )1989 ، 2
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