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 املراجع

 املراجع العربية

 .القرآن الكرمي

 .م 4222 - ه4, 1241عمان, ط –احلسناوي, دمحم, الفاصلة يف القرآن , دار عمار

أنسام خضري خليل ،اجلرس و اإليقاع يف الفواصل القرآنية ،جملة اآلداب،جامعة بغداد قسم 

 . 27علوم القرآن،العدد 

  .3،دار غريب للطباعة و النشر القاهرة ط شفيع الّسيد، أساليب يف البالغة العربية 

كمال الدين عبد الغين مرسي ،فواصل اآلايت القرآنية ،ادلكتب اجلامعي احلديث اإلسكندرية 

 .1ط 

عبد هللا بن عبد العزيز ادلصلح ، اإلعجاز العلمي يف القرآن و السنة منهج التدريس اجلامعي ، 

 .م4226سنة1ط دار جياد للنشر و التوزيع 

عد أمحد فضيلة، ادلناسبة بني الفواصل القرآنية وآيلتها دارسة تطبيقية يف سولر جزء ّعم، أس

 م4212 اجلامعة اإلسالمية غزة قسم التفسري و علوم القرآن

 . نور الدين دمحم عقيالن ،ادلناسبة بني الفواصل القرآنية دراسة تطبيقية لسورة البقرة ،جامعة غزة

ني الفواصل القرآنية وآايهتا دراسة تطبيقية لسوريت األنفال وائل علي فرج ، ادلناسبة ب

 .التفسري وعلوم القرآنوالتوبة،اجلامعة اإلسالمية غزة قسم 
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بريوت  -عبد هللا بن يوسف اجلديع ،ادلفتوحات األساسية يف علوم القرآن توزيع مؤسسة الراين 

 م. 4211,1لبنان ط -

شكاًل وبالغًة،إصدار مركز الد ا رسات اإلسالمية و عمار توفيق أمحد بدوي الفاصلة القرآنية 

 .1ادلخطوطات واإلفتاء ط

 .دمحم متكلي الشعراكم –تفسري الشعراكم 

 .دار سحنوف –مساحة األستاذ واالمام الشيخ/ دمحم الطاهر ابن عاشكر  –التحرير والتنوير 

 .2/444- سيد قطب  -يف ظالل القرآن 

 دار -ه 1221الديف بن أمحد مصطفى درويش تويف حميي –إعراب القرآن وبيانه 

 .ه 1213 –الطبعة الرابعة  –سوراي  –محص  –اإلرشاد دلشئوف اجلامعية 

 .4/1146- سعيد حوى  -األساس يف التفسري 

 .دمحم سيد طنطاوي -التفسري الوسيط 

عمر االمام برهان الديف أبو احلسف ابراهيم بن  –نظـم الدور يف تناسب اآلايت والسور

 .م4224\ه124-الطبعة الثالثة  –بريوت  –دار الكتب العربية  –البقاعي 

 –دمحم بن على بن دمحم الشوكاين  –فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والرواية من علم التفسري 

 الطبعة الثالثة – عمرية .حققه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد الرمحن –ه1432توىف بصنعاء 

 .رةو ع ادلنص.م.ج –زيع و التو النشر و طباعة للار الوفاء م. د4223\ه1244

أبك عبد هللا دمحم بن أمحد بف أيب بكر بن فرح األنصارم اخلزرجي  -اجلامع ألحكام القرآن 

 ه. 451تويف  –مشس الديف القرطيب 
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بيت األفكار  –ه424ت  –احلافظ ابو عبد هللا دمحم إمساعيل البخاريصحيح البخاري 

 .الطبعة األوىل – الدكلية دلنشر

ت  –اإلمام أيب احلسف مسمم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري  –صحيح مسلم 

 م. 4224\ه 1241الطبعة االوىل -دار ابن رجب –رمحه هللا تعاىل  ه 441
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