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 قائمة المصادر والمراجع
 :المصادر

الضياء يب بكر بن سامل، أحفيظ بن الشيخ احلبيب عمر بن حممد بن سامل بن 
 (٢٠٠٦، )سورابايا: دار املختار، الالمع بذكر مولد النبي الشافع

 :المراجع العربية
)بنجرماسني: دار نظرية وتحليلية،  –محاضرات في فقه اللغة أمحد ديرايب، 

 (٢٠٠9لنشار والتوزيع، احلميد ا
، )دار الفكر، ء لغة العربدب في أدبيّات وإنشاجواهر األ أمحد اهلامشي،

 دون سنة( طبع الثالثون
 (٢٠٠9، )القاهرة: شركة القدس، جواهر البالغةأمحد اهلامشي، 

لبنان: دار الكتب -، )بريوتالقواعد األساسية للغة العربيةأمحد اهلامشي، 
 العلمية، دون سنة(

 ,نىدرس البالغة العربية المدخل في علم البالغة وعلم المعاأمحد بامحيد، 
(Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada, 1996) Ed. 1, Cet. 1 

، الطبعة الرابعة، )بريوت: دار الكتب علوم البالغةأمحد مصطفى املراغي، 
 (1971العلمية، 
معجم المفصل في علوم البالغة البديع والبيان نعام فوال عكاوي، إ
 ة( طبعة ثالث٢٠٠٦، )لبنان: دار الكتب العلمية، والمعاني

، )دار الفكر دون اسرار البالغة في علم البيانمام عبد القاهر اجلرجاين، اإل
 سنة، دون مكان(

التلخيص في علوم مام جالل الدين حممد بن عبد الرمحن القزويين اخلطيب، اإل
 (19٠٤، الطبعة األوىل )دار الفكر العرىب، البالغة

 (pdf٢٠٠٦ ,، )تيسير البالغة علم البديع، أسامة البحريي
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 pdf، أندونيسي-قاموس المنوّر عربي، أمحد ورصان منّور

، )عمان: مكتبة البحث النوعي في التربية وعلم النفسثائر أمحد غباري، 
 .33(، ص. ٢٠11اجملتمع العريب، 

( طبعة 199٦بريوت: دار الفكر، ، تاريخ آداب اللغة العربيةجرجي زيدان، 
 وىلاأل

، )دم، دن، هادفه حول األصول الثالثةدراسة منهجية ، سعيد حوى اإلسالم
 ( الطبعة الثالثة1981

 ، )سنغافورة: احلرمني( الجوهر المكنونعبد الرمحن األخضري، 
، ٢ط ،الوسائل التعليمية إعدادها وطرق استخدامها، عثمان علي عثمان
 (198٦)بريوت: دار إحياء العلوم، 

اهرة: دار الفكر العرىب، ، )القالبالغة االصطالحيةعبده عبد العزيز قلقيلة، 
 (، الطبعة الثالثة199٢

-البيان-المفّصل في علوم البالغة العربية المعانيعيسى علي العاكوب، 
 pdf ,البديع

، دار البالغة الواضحة البيان والمعاني والبديععلي اجلارم ومصطفى آمني، 
 pdf املعارف

، )بنجرماسني: علمي، دليل إجرائي لكتابة البحث القسم تعليم اللغة العربية
 (٢٠1٢، مطبعة اجلامعة

 (٢٠٠7)بريوت: دار الفكر،  ،جامع الدروس العربيةمصطفي الغالييىن، 
 Yogyakarta:Penerbit Teras، )علم بالغة بين البيان والبديعمرجوكو إدريس، 

،٢٠٠7) 
، )مرتافورا: بركة العلم إسعاف المريد في فهم البالغةحممد شكرى أونس، 

1991) 



59 

 

، )الرياض: دون النشر، أساليب تدريس اللغة العربية. د علي اخلويلحمم
 ( طبعة ثالثة1989

، )كونتور فونوروكو: دار البالغة في علم البديعحممد غفران زين العامل، 
 السالم، دون سنة(

. )لبنان: دار الفكر احلديث، الطبعة فقه اللغة وخصائص العربية ,حممد مبارك
 هـ(19٢٤الثانية، 
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2010) 

Kitab Maulid ad-Dhiyaul Lami’-dengan terjemahan Bahasa Indonesia, 

pdf 

 


