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 قائمة المراجع

 

 المراجع العربية :

رسالة دكتوراه، اجلامعة . حتليل اخلطاب يف النّقد العريب احلديث .إبراىيم العتوم، مهى حممود
 م. ٕٗٓٓ .األردنية

 الرسالة مؤسسة: بريوت. احمليط القاموس .الفريوزآبادى يعقوب بن الدين جمد، حممد طاىر أبو
 م. ٕ٘ٓٓ .والتوزيع والنشر للطباعة

الرسالة،  . مؤسسةحنبل بن أمحد اإلمام مسنداهلل.  عبد ىالل، أبو بن حنبل بن حممد بن أمحد
 ىـ. ٕٔٗٔ

 دار . القاىرة: مطبعةاألنبياء .قصص الفداء البصري، أبو القرشي كثري بن عمر بن إمساعيل
 ىـ. ٖٛٛٔالتأليف. 

 .هٕٓٗٔ .دار طّيبة. إبن كثريتفسري الفداء.  البصري، أبو القرشي كثري بن عمر بن إمساعيل

أضواء البيان يف إيضاح القرآن . حممد بن حممد ادلختار بن عبد القادر اجلكين الشنقيطي، األمني
 .ىـ ٘ٔٗٔ. دار الفكر: لبنان. بالقرآن

اجلامع ادلسند الصحيح ادلختصر من أمور رسول اهلل . حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل ،البخاري اجلعفي
 .ىـٕٕٗٔ. دار طوق النجاة. عليو وسلم وسننو وأياموصلى اهلل 

 م. ٜٜٓٔ .دار العلوم ادلاليني.يةبمعجم ادلصطالحات األد .البعلبكي، رمزي

. آليات حتليل اخلطاب يف تفسري أضواء البيان للّشنقيطي حتديد ادلفاىيم النّظرية .بولنوار، سعد
 .ٕٔٔٓ .جامعة قاصدي مرباح برقلو
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 م. ٕٔٓٓ. بريوت: دار الكتب العلمية. ادلعجم ادلفصل يف علوم اللغة .حممد التوجني،

 م. ٕٗٔٓ .القاىرة: مؤّسسة ادلختار.آينر مجالية اخلطاب يف الّنّص الق .اجلودي، لطفي فكري حممد

 للطباعة الرسالة بريوت: مؤسسة. نشرح مائة ادلعاين والبيا .احلازمي، أمحد بن عمر بن مساعد
 والتوزيع. والنشر

بريوت: دار . تفسري البغوي .احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي الّشافعي، أبو حمّمد
 .ه ٕٓٗٔ.إحياء الّتواث العريب

 م. ٜٜٗٔ. ادلركز الثقفي العريب. اخلطاب الشرعي وطرق استثماره .إدريس محّادي،

 م.ٜٜٔٔناشرون. . لبنان: مكتبة لبنان معجم علم اللغة النظري .اخلويل، حممد علي

 .ه٘ٓٗٔ .دار إحياء الرتاث العريب:بريوت، .القرآن أحكام. أمحد بن علي أبو بكر، الرازي

 .هٜٜٖٔ .دار الفكر. بريوت: معجم مقاييس اللغة .أمحد بن فارس بن زكرياء القزويين الرازي،

 .ادلنورة بادلدينة اإلسالمية اجلامعة جملة. ادلدينة يف العربية علم أصول .الصاعدي فراج بن عبد، الرزاق
 .ىـٚٔٗٔ

، جمّلة جامعة األسوة احلسنة يف القرآن الكرًن و تطبيقها يف السريو النّبويّة .الّرشيد، عماد الّدين
 .دمشق للعلوم اإلقتصاديّة القنونية

 .ىـ ٛٓٗٔ. بريوت: عامل الكتب. معاين القرآن وإعرابو .الزجاج، أبو إسحاق

 ىـ. ٜٔٗٔىجر.  . مصر: دارالطيالسي داود أيب مسندداود.  داود، أبو بن سليمان

 القاىرة. وىبة مكتبة وادلفسرون. التفسري. حممد الذىيب، السيد حسني

 العلمية. الكتب . بريوت: دارالكربى اخلصائصالدين.  السيوطي، جالل
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 .العلمية الكتب دار: لبنان. التعريفات كتاب .الزين علي بن حممد بن علي، اجلرجاين الشريف
 .ىـٖٓٗٔ

 .وظذظارة الّشؤزن اإلسالمّية :الرّياض.القدوة مبادئ ومناذج .صاحل بن محيد

موسوعة نضرة النّعيم يف مكارم أخالق رسول اهلل صلىّ اهلل  .صاحل بن حمّمد و عبد الّرمحن بن حمّمد
 م. ٜٜٛٔ. سعودي: دار الوسيلة. عليو وسّلم

 ىـ. ٕٓٗٔالرسالة.  . مؤسسةالقرآن تأويل يف البيان جامعجعفر.  الطربي، أبو

 ابن دار. الكرًن القُرآن بتَفسري ادلتعلِّقة التَّصنيف أنواعنَاِصر.  بن ُسَلْيَمان بن ُمساِعدُ ، الطَّيَّار
 .ىـ ٖٗٗٔ .اجلوزي

 .اجلوزي ابن دار. تيمية البن التفسري أصول يف مقدمة شرح .نَاِصر بن ُسَلْيَمان بن ُمساِعدُ ، الطَّيَّار
 .ىـ ٕٛٗٔ

 ٜٔٛٔ. الثانية الطبعة ،الفكر دار .ادلعجم ادلفهرس أللفاظ القرآن الكرًن .حممد فؤاد عبد الباقي،
 م.

 .م ٜ٘ٛٔ .الكتب عامل: بريوت. القرآن علوم يف التبيان .حممد الّصبوين، علي

 .م ٜٙٚٔ .دار الفكرمكة ادلكّرمة: . صفوة التّفاسري تفسري القران الكرًن .حممد الّصبوين، علي 

إبراد: جدار للكتب و . اخلطاب القراىن دراسة يف العالقة بني الّنص والسّياق .العموش، خلود
 م. ٕٛٓٓ .احلديث

 م. ٜٙٛٔ.ادلؤسسة العربية للناشر ادلتحدين. معجم ادلصطالحات األدبية .فتحي، إيراىيم

 ٕٙٗٔ .بريوت: دار الكتب العلمية. السنة(تفسري ادلاتريدي )تأويالت أىل  .ادلاتريدي، أبو منصور
 .ىـ
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 ىـ. ٕٓٗٔالفكر.  سورية: دار .دمشقالقرآنية الظاىرةنيب،  بن اخلضر بن عمر احلاج بن مالك

 العلمية. . ادلكتبةالشيباين احلسن بن حممد برواية مالك موطأمالك.  بن أنس بن مالك

 .دار الفكر العريب. القاىرة: زىرة التفاسري، حممد بن أمحد بن مصطفى بن أمحد ادلعروف بأيب زىرة

 .ىـ ٗٔٗٔ .صادر دار: بريوت. العرب لسان .على بن مكرم بن حممد

 قبل ما تاريخ) السالم عليو آدم عهد منذ اإلسالمي التاريخ موجزالعسريي ،أمحد.  معمور
 م. ٜٜٙٔالوطنية.  فهد ادللك . الرياض: مكتبةاحلاضر عصرنا إىل( اإلسالم

 م. ٜٜٓٔ. القاىرة: عامل الكتب. التّوقف على مهمّات التّعاريفادلناوي، حمّمد عبد الّرؤزف. 

دار .خمتصر البيان يف توضيح منهج تفسري أضواء البيان .ناصر بن سعيد سيف الّسيف، أبو حالد
 .ابن خزمية

دار بريوت:. ادلدرسة واجملتمعأصول الرّتبية اإلسالمية و أساليبها يف البيت و  .عبد الّرمحن الّنحلوي،
 .الفكر

 .ىـ ٕٙٗٔ .ادلدينة ادلنورة: دار الزمان .التضمني النحوي يف القرآن الكرًن .حممد، ندًن فاضل

 .ويهض الثّقافّيةنلبنان: مؤّسسة . معجم ادلفسّرين .نويهض، عادل

 العريب. الفكر . القاىرة: دارللقرآن القرآين التفسري .عبد الكرًن ،يونس اخلطيب

 

 المراجع اإلندنسّي : 

Ahmad Hanafi, Segi-segi Kesusastraan Pada Kisah-kisah al-
Qur'an, (Jakarta : al-Husna, ٜٔٛٗ), cet ke-ٔ, hlm ٕٖ. 
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 Kreasi: يوجياكارتا، )Aliran-Aliran Tafsirآمني عبد اهلل، ادلدخل يف عبد ادلستقيم، 
Wacana ،ٕٓٓ٘  م(، صv. 

، Teras: يوجياكارتا، )Islam , Tafsir dan Dinamika Sosialحممد رضا، 
 .ٕٓ، ص ٔم(، ط  ٕٓٔٓ

 

 

 


