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المصادر والمراجع

المراجع العربية.1

القرآن الكرمي

املوافقات يف أصول إبراهيم بن موسى الشاطيب، حتقيق وضبط حممد عبد اهللا دراز ، 

املكتبة التجارية الكربى: ، مصرالشريعة

، ) م2003/ ه1423(إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقيأبو الفداء

دار احلديث: القاهرة، العظيمالقرآنتفسري 

معامل التنزيل يف ، )م1985/ ه1405(أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي 

.دار الفكر: ، بريوتالتفسري والتأويل

الوسيط يف ، )م1994/ه1415(أيب احلسن علي ابن أمحد الوحدي النيسابوري 

دار الكتب العلمية: ، بريوتالقرآنتفسري 

شركة مكتبة : ، مصرتفسري املراغي، )م1946/ هـ1365(أمحد مصطفى املراغي 

.واملطبعة مصطفى الباجي اكليب وأوالده

: ،  القاهرةتفسري األيات الكونية يف القرآن الكرمي، )مـ2008(ذغلول النجار 

.مكتبة الشروق الدولية

،  مية يف القرآنإعجازات حديثة علمية ورق، )م1993/هـ1413(رفيع أبو سعود 

.دار املعرفة: دمشق
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، روح)م1994/هـ1415(د ابن عبد اهللا احلسيين األلوسي حممو الدينشهاب

.دار الكتب العلمية: ، بريوتاملثاينوالسبعالعظيمالقرآن تفسرييفاملعاين

: عرض ودراسة، مصر" سورة الرمحن وسور قصار ، )هـ 1390(شوقي ضيف  

حتقيق حممد أبو الفضل ،1ج. منشورات دا حممد بن 

.  دار املعرفة ر املعارف: بريوت.  إبراهيم

اإلعجاز العلمي يف السنة النبوية،، )م2001/ هـ1421(صاحل ابن أمحد رضا 

مكتبة العبيكان: الرياض

و السنة  تارخه و القرآناإلعجاز العلمي يف ، عبد اهللا ابن عبد العزيز املصلح

.ضوابطه

اإلعجاز العلمي ، )ه1429(عبد اهللا ابن عبد العزيز املصلح و عبد اجلواد الصاوي

.دار اجلياد يف النشر والتوزيع: جدة،)منهج التدريس اجلامعي(و سنة  القرآنيف 

.1ج.مطبعة الرتقي: ، دمشقمعجم املؤلفني، )م 1960/ هـ1379(عمر كحالة

القاهرة ،والسنةالقرآناإلعجاز العلمي يف مقاالت ، )م 2003( غنيمكارم السيد 

. والسنةالقرآنجامعة األزهر مجعية اإلعجاز العلمي يف : 

.مكتبة الشروق الدويل: القاهرة. املعجم الوسيط، ) م2004(جممع اللغة العربية 

القرآناملعجم املفهرس أللفاظ ، )م1945/ه1364(حممد فؤاد عبد الباقي 

.دار احلديث: القاهرة، الكرمي
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، املوسوعة الكربى لإلعجاز العلمي يف القرآن )2427/2006(حممد حسن 

.دار التقوى: الكرمي، القاهرة

يف حواس اإلنسان دراسة يف القرآناعجاز ،)م2000(حممد كمال عبد العزيز

.املكتية الساعي: الرياض ، واحلديثالقرآناألنف واألذن واحلنجرة يف ضوء الطب وعلوم 

مفاتح الغيب،، )م1401/1981(حممد الرازي فخر الدين ابن عالمة عمر  

.دار الفكر: القاهرة

الكرمي والعلم احلديث، مؤمتر العاملي القرآنحممود حممد شورى، حاسة السمع بني 

.والسنةالقرآنالسابع لإلعجاز العلمي يف 

. دار الشروق: ، جدة )م1974/ هـ 1394(الكرمي القرآن حممود شلتوت، تفسري

.الطبعة السادسة

).408(، العدد جملة الرسالةمقال للشيخ حممود شلتوت ،_______

مكتبة : ، الرياضالقرآنمباحث يف علوم ، )م2000/هـ 1421(مناء القطان 

.املعارف للنشر والتوزيع

اإلعجاز العلمي للصغار موسوعة ،  )م2004/ هـ1424(يوسف احلاج أمحد 

.مكتبة دار ابن حجر: ، دمشق2اإلعجاز يف اإلنسان 

القرآنموسوعة اإلعجاز العلمي يف ، )م2003/هـ1424(__________

.مكتبة دار ابن حجر: ، دمشقالكرمي والسنة املطهرة

.دار الشروق: بريوت، كيف نتعامل مع سنة النبوية، )ه1968(يوسف القرضاوي
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