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 .0202، بريوت: دار الكتب العلمية، اإليضاح في علوم البالغة، إبراهيم مشس الدين
 بريوت، الطبعة اخلامسة. اجمللد السابع. -دار الكتب العلمية تفسير الطبري،ابن جرير، 

 .الفكر دار: بريوت ،البالغة أساس الزخمشري، أمحد بن عمرو بن حممود القاسم أبو
1990. 

 .0730، القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، الصناعتينأبو هالل عسكري، 
، بريوت:  دار الكتب جوهر البالغة في المعاني والبيان والبديعأمحد اذلامشي، 

 .0222 العلمية، الطبعة الرابعة.
العربية المدخل في علم البالغة وعلم دروس البالغة محد بامحيد لسانس اداب، أ

 .0991، جاكرتا: ف.ت. غرافيندو، المعاني
 .0221، بنجرماسني: الروضة، المجاز واستعماله في اللغة العربيةأمحد فهمي عارف، 

، الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة الثفر، مطبعة جدة: ،ةتيسير البالغ ،أمحد قراش
 .هـ0101

 .0930، بريوت : دار الكتب العلمية، البالغةعلوم أمحد مصطفى ادلراغي، 

 .0221 ر البالغة )علم البديع(،يتيسأسامة البحريى، 
، المعجم المفصل في علوم البالغة البديع والبيان والمعانيإنعام فوال عكاري، 

 .0221بريوت: دار الكتب العلمية، 
، ماالنج: اللغةمدخل لدراسة موضوعات فقه : فقه اللغة العربية، أوريل حبر الدين

 .0229جامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج، 



 دار صقر، أمحد السيد: حتقيق ،القرآن إعجاز، الطيب بن حممد بكر أبو ، الباقالين
 .ادلعارف

      .0220هايت، لينرتا: جاكرتا ، تفسير المصباح بصها ،قريش حممد من ترمجة
 .0930،بريوت: دار الكتب علمية، اإلتقان فى علوم القرآنجالل الدين السيوطى، 

 .0223 احلرمني: الطبعة  الرابعة، ،الجاللينتفسير  ،أمحدبن  جالل الدين حممد
دار الفكر العريب :  ، التلخيص في علوم البالغة جالل الدين حممد بن عبد الرمحن،

 .0921الطبعة األوىل سنة 
 .دون السنة. ، سنغافورة: احلرمنيالجوهر المكنونعبد الرمحن األخضري، 

 .0991. دمشق: دار القلم. الطبعة األوىل، البالغة العربيةعبد الرمحن، 
 الطبعة العريب الفكر دار: والنشر الطبع ملتزم .اإلصطالحية البالغة القلقية، العزبز عبد

 .0990: الثالثة
 لبنان: دار النهضة العربية -، بريوتعلم البديععبد العزيز عتيق، 

لبنان: دار ابن حزام. الطبعة  -بريوت البالغة الميسرة،بن علي احلزىب،  عبد العزيز
 . 0200الثانية. 

 .0910، سورابايا، ادلكتبة اذلداية، البالغة الواضحةعلى اجلارم و مصطفى آمني، 

، ادلؤسسة علوم البالغة البديع والبيان والمعانيحممد امحد قاسم وحمي الدين ديب، 
 .0227لبنان. احلديثة الكتاب: 

 رتافورا: بركة علم.م، اسعاف المريد في فهم البالغة ،حممد شكرى أونس
 .. بريوت: دار القرآن الكرميصفوة التفاسيرحممد علي، 

 .0010-0010. ص. كتاب المؤتمرحممد، 
 .0223، بريوت: دار الفكر،جامع الدروس العربيةمصطفى الغالييين، 

 - ه 0110، منشورات العصر احلديث ،القرآنمباحث في علوم  ،مّناع القطان
 .م 0992



 .0992 .ر دمشق للطباعة والنشر والتوزيعدا،  المرجع الكامل هناد تكريىت،
 UIN MALIKI الموجه لتعليم المهارات اللغوية لغير الناطقين بها.نور هادي. 

MALANG. 0200. 
 م، الطبعة األوىل. 0990سورية: دار الفكر، -، دمشقتفسير المنيرالوهبة الزحيلي، 
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