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قائمة املصادر واملراجع 
 

 املصدر .أ 
 القرآن الكرمي، سورة يوسف 

 املراجع العربية .ب 
 ع، جواهر البالغة يف املعاىن والبيان و البدي،لّسيد أمحد اذلامشيا

م 2000ر دار الفك: بريوت 
مكتبة نب : القاهرة تفسري الطربي،أبو جعفر دمحم بن جرير الطربي، 

دون سنة . تيمية
خمتصر تفسري القرآن الكرًن املسمى عمدة أمحد دمحم شاكر، 

الكتاب العادلي : لبنان-، بريوت(جزء الثاين)التفسري عن احلافظ ابن كثري 
 ه1431-م2010للنشر، اجمللد الثاين 

دار الكتب العلمية، : ، بريوت علوم البالغةأمحد مصطفى ادلراغي، 
م 1971

املعجم املفصل يف علوم البالغة، البديع إنعام قّوال عّكاوى، 
 م2006دار الكتب العلمية، : بريوتوالبيان واملعاين، 

التلخيص يف  جالل الدين دمحم بن عبد الرمحن القزويين اخلطيب ،
 1904 ، دار الفكر العريب. :د م  ، علوم البالغة
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 جالل الدين دمحم بن عبد الرمحن بن عمر بن أمحد بن أمحد بن دمحم،
دار الكتب : لبنان-بريوتااليضاح يف علوم البالعة املعاين والبيان والبديع، 

  م2003العلمية، 
حفين انصف، وحمدد دايب، ومصطفى طموم، وحممود عمر، 

دار الرمحة : ، سوراابايقواعد اللغة العربية لتالميذالدرسة الثانويةوسلطان دمحم، 
دون سنة . اإلسالمية

 سراج ادللة و يعقوب يوسف ابن أيب بكر حمحد بن علي السكاكي،
 م1987دار الكتب العلمية، : لبنان-، الطبعة الثانية بريوتمفتاح العلوم

، ادلكتبة العربية السعودية، علم املعاينعبد القدس أبو الصاحل، 
ه 1410

شرح )حسن الصياغة علم الدين دمحم ايسني بن عيس الفداين، 
-ه1428الربكة، الطبعة الثانية : رنبغ، جاواة الوسطى، (دروس البالغة

م 2007
: لبنان– ، بيزوت البالعة ىف علم املعان العربيةعبد العزيز العتيق، 

 م2009دار النهضة العربية،  
دار : لبنان-بريوت  علم املعاين يف البالغة العربية،عبد العزيز عتيق، 

  م2009-ه1430النهضة العربية،
دراسة حتليلية )املشرتك اللفظي يف سورة املائدة عبد اللطيف، 

كلية الرتبية والتعليم، جامع أنتسارة اإلسالمية احلكومية ,  رسالة العلمية،(داللية
م 2017بنجرماسني
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تنوير املقباس من تفسري حمبد الدين دمحم بن يعقوب الفريوز آابدي، 
دون سنة . دار الكتب العلمية: لبنان–بريوت  7ط ، بن عباسا

 اذلداية، دون سنة: ، سوراابايمنت اجلروميةدمحم الصنهاجى، 
 7ط ،(جزء األول)مراح البيد تفسري املنريدمحم نووي اجلاوي، 

. حرمني

دار القرآن : بريوت، (جرء الثاين)صفوة التفاسري  علي الصابوين، دمحم
م 1981 -ه1402الكرمية، الطبعة الرابعة 

علوم البالخة البديع والبيان , دمحم أمحد قاسم و حمي الدين ديب
م 2003  لبنان، .ىواملعانع

دار الكتب : بريوت جامع الدروس العربية،مصطفى الغاليني، 
 م2007العلمية، 

م 1993مطبة الصبل،: دمشق ،علوم القرآن الكرًن نور الدين عرت،

 املراجع األجنبية .ج 
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