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 املراجع

 املراجع العربية

 

 .9111 دار طيبة للنشر والتوزيع،.تفسري ابن كثري .يل بن عمر بن كثري القرشي البصريأبو الفداء إمساع

 .م9111-ه  9191ار الكتب العلمية، بريوت : د. اجلواهر احلسن يف تفسري القرآن .عبد الرمحن الثعاليب،

 .بريوت :دار الكتب العلمية، رلهول السنة. األنبياءقصص . أيب الفداء ابن الدمشقي ،احلافظ

 .مبعهد اإلسالمي لرياباي، دون سنةمدرسة هداية ادلبتدئني قديري:. اجلوهر ادلكنون. عبد الرمحن بن دمحم، اخلضري 

 .ادلطبع: دار ادلعارف، دون السنة دون. البالغة الواضحة. علي مصطفى أمني ،اجلارم

بريوت:دار الفكر ادلعاصر، . ج احلادى عشرالتفسري ادلنري: يف العقيدة والشريعة وادلنهج.  .وهية الزحيلي،

 . م9119-ه9199

 دون ادلطبع، دون السنة.. تفسري الشعراوي .دمحم متويل الشعراوي،

 .9199دار القرآن الكرًن،  بريوت:. صفوة تفاسري .دمحم علي الصابوين،

 .9119قاهرة: جامعة األزهار، . العالية علم ادلعاينالبالغة  .عبد ادلعتال الصعيدي،

، الطبعة القاهرة: دار السالم.أسباب النزول عن الصحابة و ادلفسرين . عبد الفتاح عبد الغين القاضي،

 .7001الثالثة،

 .7001بريوت: دار الكتب العلمية،. أسباب نزول القرآن .أيب احلسن علي بن أمحد الواحدي،
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 .7009، دلعرفةبريوت: دار ا. جواهر البالغة يف ادلعاين و البيان و البديع  ، امحد.اذلامشي

 .9109ليكية، بريوت: ادلطبعة الكاثوو . دلنجد يف اللغة و األدب و العلوما .لويس معلوف ،اليسوعي

 .7091ماالنج: درًن ليرتى بواىن، . الوجيز يف علم البالغة .متيم هللا

 7091صيغة األمر والنهي ومعانيهما يف سورة ادلائدة )دراسة حتليلية البالغية(. راحلة، أانين. 

 .السنةدار األلفاف العربية، دون  .اإلعجاز البالغيدمحم حسني  سالمة،

 . 7009جاكرات: لنتار هايت، . اح: الوصية واألثر واللؤم القرآنتفسري ادلصب .قريش صهاب،

 .م9110-ه9910القاهرة: اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية، . قصص األنبياء . عبد القادر، حامد

 . 7001ى القاهرة: دار األفاق العربية،علم ادلعاين. العزيز. عبد ، عتيق

، دون دمشق: دار الفكر. النور ادلضي يف أصول القواعد و اإلعراب و البالغة و العروض .اتج الدين عم علي،

 السنة

م القرى معهد مكة مكرمة:جامعة ا. اخلالصة يف البالغة .فضل فرج هللا دمحمالدكتور ، عبد التواب عوض ، دمحم

 .9191اللغة العربية،

 . 9191ونس :الدار التونسية للنشر، ت. التحرير والتنوير. دمحم بن دمحم الطاهر بن عاشور التونسي

بريوت :دار  .حقائق غوامض التنزيلالكشاف عن . الزسلشري جار هللا بن عمرو بن أمحدأبو القاسم ، زلمود 

 .9101 الكتاب العريب،
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 املراجع األجنبية
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