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 المراجع

 ةالمراجع العربي .٢

 القرآن الكريم

حمد أقّدمه  ،دب الكاتب والشاعرأمثل السائر في  .ضياء الدين ،ابن االثير

 : دون المطبع، دون السنة.صرم .الجوفي

 دار: بيروت .الطبعة الثانية، نهج البالغة تحقيق وشرحه .علي ،بي طالبأ ابن

 ه.٢١٢٠الجيل، 

دار النهضة : بيروت .علم البديع، الطبعة الثانية. محمود ،المراغي حمد حسينأ

 .م٢٠٠٠، العربية للطباعة والنشر

دار ى: دمشق .ولىبديع( الطبعة األكتاب البالغة )علم ال. محيي الدين ،السعدي

 .م١١١٧-ه٢١١٨العصماء، 

دار النهضة العربية،  :لبنان، بيروت .ولىعلم البديع، الطبعة األ. عبد العزيز ،العتيق

 دون السنة.

 .م٢٠٠١مطلعة االعتماد،  :مصر .فن الجناس .علي ،الجندي
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البرقوقي، الطبعة التخليص في علوم القران، تحقيقه عبد الرحمن  .خطيب ،القزويني

 .م٢٠٥١ ،القاهره ،دون المكان: المطبع. الثانية

. دون جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع ، الطبعة السابعة .حمدأ ،الهاشمي

 ه.٢١٢٨، سالميمركز النشر التابع للمكتب اإلالمكان: 

 :طنيةقسطن. ولىألجنان الجناس في علم البديع، الطبعة ا .صالح الدين ،الصفدي

 .ه٢١٠٠مطبعة الجوانب، 

 .تحقيق هلموت ريتر، الطبعة الثانية  سرار البالغة،أ .عبد القاهر ،الجرجاني

 .م٢٠٠١ مطبعة وزارة المعارف،: اسطنبول

مفتاح العلوم ، حققه عبد الحميد الهنداوي، الطبعة . بو يعقوبأ ،السكاكي

 .م١١١١ -ه٢١١١دون المطبع،  :لبنان، بيروت .ولىاأل

دون المطبع، دون  دون المكان:, رةدروس البالغة الميسّ  .القروي، محمد حسن

 السنة.

: اربو جامعة اليرموك. البالغة فنونها وافنانها، الطبعة التاسعة. فضل ،حسن عباس

 .م١١١١-ه٢١١١دار الفرقان، 
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 .ه٢١٥٧/م١١٢٠دون المطبع،  دون المكان: .منهجية البحث. كمال،  دشلي

 م.١١٢١كديري: ليربويو فريس،   هر المكنون.الجو زمرجي، محمد. 

فونوروكا :  البالغة في علم البيان.  .كلية المعلمين اإلسالمية دار السالم كونتور

 م.١١١٠/ه٢١١٧ بمعهد دار السالم كونتور،

 .م٢٠٠٨ : دون المطبع،االشرف النجف .ولى، مطبعة النعمانشكر،الطبعة األ

. ولىبية في فنونها ) البيان والبديع(، الطبعة األالبالغة العر  .محّمد ،علي السلطاني

 .م١١١٠-ه٢١١٠، دار العصماء دون المكان:

تقان في علوم القرآن، تحقيق اإل .جالل الدين ،عبد الرحمن بن بكر السيوطي

مطبعة المشهد الحسيني،  :١القاهره . براهيمإ الفضل بوأ محمّد ،وشرحه

 .م٢٠٠٧

 األجنبيةالمراجع  .١

Ahamadin , Dimyathi. Pedoman sekripsi. Malang: Unit penerbit Fak.UIN Malang ,

 2009. 

Winarno. Metodologi penelitian dalam pendidikan jasmani.  Malang: UM Press, 

2013. 
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 كترانيكيةلالمراجع اإل .٥

. 2019-7-15، اطّلع عليه بتاريخ www.aldiwan.net ،"أهاجك بالبيداء رسم المنازل"

13:27. 

 2019.13:21-07-15، اطّلع عليه بتاريخ www.almerja.com ،""الجناس

، اطّلع عليه بتاريخ www.alukah.net ،"المحسنات اللفظية: الجناس وأمثلة عليه"
15-07-2019.13:30 

 2019.13:30-07-15، اطّلع عليه بتاريخ www.marefa.org ،"جناس"

نواع البديع، تحقيق شاكر أنوار الربيع في أ .علي ،معصوم المدني صدر الدين ابن

، اطّلع عليه بتاريخ www.adab.com ،"على مثلها من أربٍُع ومالعبِّ " هادي

15-07-2019. .13:20. 

 .13:45 .2019-07-15، اطّلع عليه بتاريخ www.wikiwand.com، "علم البديع"

 كترانيكية األجنبيةلالمراجع اإل .١

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Dalailul_khairat. 13:45 

https://islam.nu.or.id/post/read/116956/wirid-dalailul-khairat--sejarah. 13:45 

https://islam.nu.or.id/post/read/116956/wirid-dalailul-khairat--sejarah. 13:45 

www.litmusbranding.com.14:13 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Dalailul_khairat
https://islam.nu.or.id/post/read/116956/wirid-dalailul-khairat--sejarah
https://islam.nu.or.id/post/read/116956/wirid-dalailul-khairat--sejarah
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