
والمراجع المصادر قائمة   ورش روایة القرآن الكریم  عن نافع              

  المصادر :أوال

 القبلي خلیل فاطمة ودراسة وتحقیق جمع رسائل الیونسي مسعود بن الحسن أبو )1

   .1981 سنة ، ط الثقافة دار

 محمد تحقیق ، األدباء وسراج البلغاء منھاج القرطاجني حازم حسن أبو) 2

   .سناة لبنان بیروت اإلسالمي الغرب دار ) ع . ت . ط. ر ( خوجة نب الحبیب

 1ج لبنان ، 2 ط الھالل مكتبة دار ملحم أبو علي تحقیق ، والتبین البیان الجاحظ)3

   .1996 سنة، 

 نواف تحقیق القاموس جواھر من العروس تاج الحسین مرتضي محمد الزبیدي) 4

  . 2011 سنة 1 ط ، األبحاث دار ، الجراح

 الحلیم عبد تحقیق القاموس جواھر في العروس تاج مرتضي الزبیدي محمد -

  .1984  بالكویت واألدب والفنون لثقافة الوطني المجلس ) ط . د ( الطاطوي

  القاھرة ، 1ط الجدید ، القد دار ،جاد أحمد تحقیق النبویة السیرة ھشام ابن) 5

    .2007 سنة . 4 ج  مصر

 الحمید عبد تحقیق ، العلوم مفتاح ، السكاكي محمد بن یوسف یعقوب أبو) 6

    .2000 سنة ، لبنان ، بیروت العملیة الكتب دار 1 ط الھنداوي

 تحقیق  القران ألحكام الجامع هللا عبد أبو القرطبي األنصاري أحمد بن محمد) 7

 سنة ، 1ط 24 مج الرسالة مؤسسة النشر دار ، التركي المحسن عبد بن هللا عبد

2006.  

 في األقوال وعیوب الترتیل الحقائق عن الكشاف  يرالزمخش عمر بن محمود) 8

 ، لبنان بیروت ، العربي الكتاب دار ، 3 ط ، أحمد حسین مصطفى تحقیق التأویل

    .1 مج ، 1987

 دار ت،  ) ط. ر ( وآخرون الكبیر علي هللا عبد تحقیق العرب لسان منظور ابن) 9

   .3 مج : بالقاھرة المعارف

 دار ، 1 ط ، المعاصرة األدبیة المصطلحات معجم . علوش سعید سنة) 10  )2

   .م 1985 البیضاء بالدار وسوشبریس لبنان بیروت اللبناني الكتاب



 شحادة خلیل األستاذ تحقیق خلدون ابن مقدمة ، خلدون بن الرحمان عبد) 11

 سنة لبنان بیروت والتوزیع والنشر للطباعة الفكر دار ) ع ط ر ( زكار وسھیل

2001.   

 ، 3 ط ، شاكر محمود تحقیق ، اإلعجاز دالئل ، الجرجاني ھراالق عبد) 12

  .1992 بالقاھرة والتوزیع والنشر للطباعة الخانجي  مكتبة

 الكتب دار حسین ط تحقیق ، النثر نقد : جعفر بن مقدامة فرج أبو) 13

    .1 مج . المصریة

  الت�راث دار مكتب�ة ، 2 ط : ص�قر أحم�د قتحقی� الق�ران مشكل تأویل ةبقتی ابن) 14

  .1973 سنة  بالقاھرة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



  المراجع :ثانیا

 

 والتوزیع للنشر غریب دار والحادثة المعصرة بین األسلوب دراسة درویش أحمد/ 1

  .مصر ، القاھرة

أحمد بدوي أسس النقد األدبي عند العرب مكتبة النھضة مصر القاھرة  د ط سنة / 2

1964.  

 المصریة الكتب دار )  ع ط   د ( فضل صالح تقدیم،  القول فن ، الخولي أمین/ 3

  .1996 القاھرة

  .1971 مصر القاھرة سنة 2أحمد صفوت جمھرة رسائل العرب مكتبة البابلي ط/4

 1لبنان ج) ط،د( احمد الھاشمي جواھر األدب دار الفكر للطباعة والنثر والتوزیع / 5

  . 2007سنة 

الجزائر ) د ط( النشأة والتطور دیوان المطبوعات الجامعیة تد مؤمن اللسانیاأحم/ 6

   . 2002سنة 

أحمد الشایب األسلوب دارسة بالغیة تحلیلیة األصول واألسالیب األدبیة مكتبة / 7

  .1999مصر  ، 13النھضة المصریة للطبع والنشر ط

 1 عھد النبوة دار الفكر العربي ط1جابر قمحیة أدب الرسائل في صدر اإلسالم ج/ 8

   . 1986سنة 

   .1930 سنة 3 ج الھالل مطبعة العربیة اللغة اداب تاریخ كتاب زیدان جرجي/ 9

   .1972 سنة بیروت . 1 ط .للمالیین العلم دار االدبي المعجم النور عبد جبور/ 10

   .1971 سنة . 1ط . اللبناني الكتاب دار الجدید العرب بیان غالب حسین/ 11

 والتوزیع للنشر المسیرة دار ، 1ط ، والتطبیق الرؤیة األسلوبیة العدوس أبو یوسف/ 12

    .2007 سنة األردن عمان والطباعة

  المؤسسة الوطنیة للكتاب 2ط، 2أبو القاسم سعد هللا تاریخ الجزائر الثقافي ج/ 13

  . 1985الجزائر سنة 



 سنة 1ج القاھرة المصریة الكتب دار اإلنشاء صناعة في األعشى صبح . القلقشندي/ 14

1922.    

 سوریا 1محمود مقداد تاریخ الترسل النثري عند العرب في الجاھلیة دار الفكر ط/ 15

  . 1993سنة 

 النحو دار واألسلوبیة األسلوب دراسة في الموجز ، رضا علي عدنان النحوي محمد/ 16

    .2003 سنة والتوزیع والنشر

مي یوسف خلیف النثر العربي بین صدر اإلسالم والعصر األموي دار قباء للنشر / 17

  . والتوزیع

    .1996 سنة 1محمد یونس في النثر العربي مكتبة لبنان ط/  18

 بیروت العربي الكتاب دار ، 1 ط ، العرب أداب تاریخ الرافعي صادق مصطفى/ 19

   .2003 لبنان

 سنة . 1ط .بیروت صادر ، دار ، العرب لسان مكرم بن الدین حالل منظور ناب/ 20

    .أرسل مادة 3 ج 1997

 سنة بیروت ناشرون لبنان مكتبة ، 1 ط ، واألسلوب البالغة المطلب عبد محمد/ 21

1994.   

 سنة الحضاري نماء اإل مركز ، 1 ط الخطاب وتحلیل األسلوبیة عیاش منذر/ 22

2002 .  

    .1998سنة بالقاھرة الشروق دار 1ط واجراءاتھ مبادئھ األسلوب علم فضل صالح/ 23

 بیروت . 2 ط العربیة النھضة دار األندلس في العربي األدب عتیق العزیز عبد/ 24

    .1976 سنة لبنان

  . 1972 سنة 2ط) ت.د.ط.د ( عبد العزیز عتیق في النقد األدبي دار النھضة العربیة   -

 لیبیا للكتاب العربیة الدار 3 ط ) ط . د ( واألسلوب األسلوبیة ، لمسديا السالم عبد/ 26

    .1977 تونس،  

 عمان األردن 1عبد القادر الجلیل األصوات اللغویة دار صفاء للنشر والتوزیع ط/ 27

   . 1998سنة 



 والنشر للدراسات العربیة المؤسسة 1ط األدبي النقد في مقدمة ، الطاھر جواد علي/ 28

    .1979 لبنان روتبی، 

   .1981 سنة . 1 ط .العباسیة الخالفة ظل في األدب مھنا جمیل علي/ 29

 سنة 5دار العلم للناللین لبنان ط" األدب القدیم "عمر فروخ تاریخ األدب العربي  / 30

1984.   

  .1969 سنة 1عمر فروخ تاریخ األداب العربي دار العلم للمالین بیروت لبنان ج -

  .1991الترسل في القرن الثالث الھجري دار المعرفة الجامعیة سنة فوزي سعد / 32

 سنة 1ط ، األردن الحدیثة الكتب عالم الخطاب وتحلیل اللسانیات بوخوش رابح/ 33

2007.    

 مصر 7شوقي ضیف تاریخ األدب العربي العصر األسالمي دار المعارف ط/ 34

   .1989 سنة 2ج) ت،د(

 القاھرة العامة مبارك مكتبة ، 2 ط األسلوب علم في مبادئ عیاد محمد شكري/ 35

1992.   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  




