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 قائمة ادلصادر وادلراجع
 

 القرآن الكرمي .أ 
 جع العربيةاادلر  .ب 

مدينة: دار الضياء للنشر . t.t.عند العربالداللة اللغوم  .عبد الكرًن ,اجملاىد
 .كالتوزيع

 بَتكت : دار العلـو العربية...t.tعلم البياف  .دمحم مصطفى ,ىرارة
عماف : مكتبة . َُُِث النوعي يف الًتبية كعلم النفس. البح ,اثئر أٛتد غبارم

 اجملتمع العريب. 
 .الكتب العلميةلبناف : دار . ُٔٗٗ.جواىر الببلغة .سيد أٛتد ,ا٢تامشي
هللا بن حامد ,اٟتامد الرايض:جامعة  . ُْٗٗ. سلسلة تعليم اللعة العربية. عبد

دمحم بن سعود   اإلسبلمية.اإلماـ 
ٚتيع اٟتقوؽ بَتكت:الببلغة ا١تيسٌرة.  ـ.َُُِ .عبد العزيز بن علي البحريب

 ٤تفوظة.
 العلمية.. بَتكت : دار الكتب ُُٕٗعلـو الببلغة.  .ٛتد مصطفىأ ,ا١تراغي
 . بَتكت : مكتبة العصرية.َََِ.جواىر الببلغة.  ٛتدأ ,ا٢تامشي 

دمحم بنعبد الرٛتن كا٠تطيب القزكييٍت التخليص يف علـو الببلغية.  ,جبلؿ الدين 
 . دار الفكر العريب.َُْٗ

 . جاكرات : ركضة فريسا.ََِٕألببلغة الواضحة.  ,علي اٞتاـر كمصطفى أمُت
 .دط.البياف كا١تعاين كالبديع ,لواضحةالببلغة ا .مصطفى أمُت علي اٞتاـر
 .ا١تكتبة العلمية .لبناف:بَتكت

: لبناف.. ُٖٗٗعلم البياف.  –الببلغة العربية   .دمحم مصطفى ,ىرارة  دار العلـو
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 بَتكت: دار النهضة العربية..ُٖٓٗعلم البياف. ـ  .عبد العزيز ,عتي 
. )البديع كالبياف كا١تعاين الببلغةعلـو   .٤تي الدين ديب ,دمحم أٛتد ,قاسم

 .لباانف-ا١تؤسسة اٟتريثة للكتب:طرابلس.  ََِّ
 :. القاىوةَُُِ. الكاّف يف الببلغة البياف البديع كا١تعاين .أدين الدين ,الغٍت عبد

 .دار التوفيقية للًتاث 
ا١تركز الثقفي . ُٔٗٗاه العقلي يف التفسَت القرآنية. االٖت .نصر حامد ,أبو زيد

 .العريب
 .علم البياف)دراسة ٖتليلية ١تسائل البياف( .َُِٓ. عبد الفتاح فيودبسيوين 
 .رة:مؤسسة ا١تختار للنشر كالتوزيعقاى
دار  ,بَتكت .يونس اجمللد األكؿ  –صفوة التفاسَت الفاٖتة  .دمحم على ,الصابوين

 .القرآف الكرًن
تفسَت  .ابن كثَت الدمشقيلئلماـ اٟتافظ عمادالدين ايب الفداء إٝتاعيل بن عمر 

دار  لباانف:-بَتكت. ق ُُْٗـ/ُٖٗٗ. اٞتزء األكؿ , القرآف العظيم
 .الكتب العلمية

 .دمش : دار الفكر .ََِٓ .التفسَت ا١تنَت .كىبة ,الزجلي
 ,بَتكت : دار القرآف الكرًن .ـ ُُٖٗ .صفوة التفاسَت .دمحم الصابوين ,الصابوين

 .الطبعة األكؿ ,اجمللد األكؿ
. ََِّاإلمامُت اٞتليلُت. تفسَت ا ,جبلؿ الدين احملٌلٌي ك جبلؿ الدين السيوطيٌ 

 الطبعة األكذل. ,ناف انشرين ش.ـ.ؿبَتكت: مكتبة لب
اإليضاح يف علم ـ. ََِّابن عبد الرٛتن.  دمحم بلؿ الدين ك ج كينا٠تطيب القز 

 الطبعة األكذل. ,بَتكت: دار الكتب العلميةالببلغة ا١تعاين كالبياف كالبديع.
 .بَتكت: الكتلب العلمية. ـُُٕٗ. مفتاح العلـو. أيب ,يعقوب

 إندونيسياادلراجع  .ج 
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