
 

 املراجعقائمة 

 املراجع العربية - أ
ابن دار بريوت: )تفسري القران العظيم،  ،أيب الفداء امساعيل بن عمر بن كثري

 (م 0222حزم،
ب، )مكتبة و أيب عبد هللا مصطفى بن العدوي، تفسري سورة الكهف يف سؤال وج

 (م 0222،مكة
والنشر للطباعة  هنضة مصر: القاىرة ) أمحد أمحد بدوي، من بالغة القرآن،

 ( 0222، والتزيع
 جواىر البالغة يف ادلعاين والبيان والبديع، )بريوت: ادلكتبة العصرية(أمحد اذلامشي، 

 (م ٥٩٩2جدة : مطبعة الثفر،)أمحد قالش، تيسري البالغة، 
 -أمحد مطلوب أمحد الناصري الصيادي الرفاعي، أساليب بالغية، الفصاحة 

 الكويت( –ادلطبوعات وكالة ، )ادلعاين –البالغة 
 (Malang: UIN-Malang Press ،022٩أوريل حبر الدين، فقو اللغة العربية، )

الكتب ، )بريوت:دار التلخيص يف علوم البالغة، جالل الدين دمحم بن عبد الرمحن
 (٥٩7٥: العلمية

حسني سليمان قورة، تعليم اللغة العربية دراسات حتليلية ومواقف تطبقية، )مصر: 
 (٥٩0٩دلعارف، دار ا

حضرات حنفى بك نصف ودمحم بك دايب وغريه، قواعد اللغة العربية، )سورااباي: 
 (٥٩9٥مكتبة اذلداية،
دار الكاتب العلمية  ، )بريوت:اإليضاح يف علوم البالغةاخلطيب القزويين، 

02٥2) 
عبد احلميد ىندوي، اإليضاح يف علوم البالغة، )القاىرة: مؤسسة ادلختار، 

 م( 0227



 

 

 

 (02٥٥عبد العزيز بن علي احلريب، البالغة ادليسرة، )بريوت: دار ابن حزم، 
 -ىـ  ٥83٥ دار ادلعارف بريوت:، )علي اجلارم ومصطفى أمني، البالغة الواضحة

 م(٥٩9٥
 (0220علي مدكور، تدريس فنون اللغة العربية، )القاىرة: دار الفكر العريب، 

البالغة )البديع والبيان وادلعاين(، )لبنان: ي الدين ديب، علوم يدمحم أمحد قاسم وحم
 (0228ادلؤسسة احلديثة للكتب، 

العربية دمحم بن رزق بن طرىوين، موسوعة فضائل سور واايت القرآن، )ادلملكة 
 ه( ٥22٩، السعودية: دار ابن القيم

 دمحم شكرى بن أنس، دليل الواضح يف علم البالغة، )دار الشاكرين(
 صفوة التفاسري، اجمللد الثاين، )بريوت: دار الكرًن(دمحم علي الصابوين، 

حممود شكري األلوسى البغدادي، روح ادلعاىن يف تفسري القرآن العظيم والسبع 
 ادلثاين، اجلزء اخلامس عشر، )بريوت: أحياء الرتاث العريب(

 م( 0227مصطفى الغالييين، جامع الدروس العربية، )يربوت: دار الفكر، 
 باحث يف علوم القرآن، )سورااباي: منشورات العصر احلديث(مناع القطان، م

وىبة الزىيلي، التفسري ادلنري يف العقيدة والشريعة وادلنهج، )دمشق: دار الفكر، 
0228) 
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