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 كتب-

PDF ( ،12-10(، ص 2006)أسامة البحريى، تيسري البالغة 

)بريوت: اإلمام الشافعي, الطبعة الثامنة،  أبو عبد اهلل حممد بن إدريس الشافعي, ديوان
 م(2003دار الكتب العلمية,

أبو عبد اهلل حممد بن إدريس العّباس القرشي املليب، تفسري اإلمام الشافعي، )بريوت: دار 
 علميه(الكتب ال

 ،أمحد اسكندرى ومصطفي عناىن، الوسيط يف األدب وترخه، الطبعة الثامنة عشرة
 م(1916)مصر: دار املعارف، 

 ميد لساسس اداب، )درس البالغة العربية املدخ  يف عل  البالغة وعل  املعى،أمحد حب
PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta)  

)بنجر_ماسني : املركز للخدمة اللغوية سيطة، لبمحد ديراىب وأصحابه، قواعد العربية اأ
 ( 2003جبامعة استسارى اإلسالمية احلكومية، 

 أمخد شعىب، قاموس النور، ) سورابايا: حامل سورابايا(.
 ,Pustaka Progressif: Surabaya)البشري،قاموس اديب بشري و منّور عبد الفتاح، 

1999) 
 (11-10ص (، 2006أسامة البحريى، تيسري البالغة، )

)بريوت:  ،إمي  بديع يعقوب وميشال عاصي، املعج  املفّص  يف االدب، اجمللد الثاين
 دار العل  للماليني، دون الساسة(



-إسعام فّوال عّكاوي، املعج  املفص  يف علوم البالغة، )دار الكتب العلمية، بريوت
 268(. ص:2006لبنان، الطبعة الثالثة: 

، قواعد اللغة العربية، )مكتبة دياب وآخرى حنفى بك سصف وحممد بك خضرت
 ( 1961اهلداية، سورابايا: 

 (2010بريت، لبنان-)دتر الكاتب العلمية اإليضاح يف علوم البالغة،اخلطيب القزويى، 
 (1977الطبعة الثاسية والعشرون: )د. م،املنجد يف اللغة، د. ا, 

سلة الطبعة الثالثة، شارع سوريا، عباد توفق اهلامشي، ملدرس اللغة العربية، )مؤسسة الر 
1983) 

لبنان، الطبعة الثالثة: -عبد الرمحن املصطاوي، ديوان اإلمام الشافعي، )دار معرفة, بريت
2005) 
 (1996، )دار القل : دمشق، ، البالغة العربيةعبد الرمحن

الثاسية لبنان، الطبعة -عبد العزيز بن علي الريب، البالغة امليسرة، )دار ابن حزم، بريوت
2011) 

 لبنان(-عبد العزيز عتيق، عل  البديع، )دار النحضة العربية، بريوت
لبنان: الطبقة -) دار النهضة، بريوت عبد العزيز عتيق، يف البالغة العربية عل  البديع،

 الثاىن(
عبد املتعاىل الصعيدي، بغية اإليضاح لتلخيص املتاح يف علوم الالغة، )بريوت: مكتبة 

 دب(اآل
 (1961اجلارم و مصطفى أمني، البالغة الواضحة، )مكتبة اهلداية: سرابايا،  على

)البديع البيان واملعاين(، )املسسسة  ،حممد أمحد قاس  و حمي الدين ديب، علوم البالغة
 (2003احلديثة للكاتب، طرابلس_لبنان، الطبعة األوىل: 

وت: دار الكتب العلمية، حممد التوجني، املعج  املفّص  يف االدب اجلزء الثاين )بري 
 م( 1993



 حممد شكرى سن أسس،دلي  الواضح يف عل  البالغة، )دار الشاكرين(
حممد على سلطاين، املختارمن علوم البالغة والعروض، )دار العصماء، سرويا دمشق، 

 (2008الطبغة األوىل، 
 (1423، لبنان : املكتبة العصرية-مصطفى الغالييى، جامع الدروس العربية، )بريوت

سعي  زرزور، ديوان اإلمام الشافعي،) بريوت, لبنان: دار الكتب العلمية, الطبعة السابعة, 
2014) 

أيب متام: هو حبيب بن أوس الطائى الشاعر املشهور، كان وحيد عصره يف الغوص وراء 
 املعاىن وفصاحة الشعر وكثرة احملفوظ، وتويف باملوص  سنة

 
 المراجع األجنبية

 كتب-
Lexy J Malong, Metode Penelitian Kualitatif, (Remaja Rosdakarya, Bandung: 

2012) 

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2013) 

Moh. Ainin, Fenomena Pragmatik dalam Al-Quran, (Malang: Misykat, 2010) 

Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (PT Remaja 

Rosdakarya, Bandung: 2012) 


