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  قائمة المراجع

 :المراجع العربي

العالمة جالل الدين حممح بن حممد احمللى والشيخ املتبجر جالل الدين عبد الرمحن بن 

  م٢٠٠٧، احلرمني، )اجلزء األّول(تفسري اجلاللنيايب بكر السيوطي،

العالمة جالل الدين حممح بن حممد احمللى والشيخ املتبجر جالل الدين عبد الرمحن بن 

  م٢٠٠٧، احلرمني، )اجلزء الثاين(تفسري اجلاللنيايب بكر السيوطي،

دار الكتب : لبنان- ، بريوت)البيان واملعاين والبديع(عاوم البالغة امحد مصطفى املراغي، 

 م ١٩٩٣العلمية،

البالغة مدرسة حلفا -النحو-حممد املصطفي حممد، مطبوعات املصطفى يف األدب

  ٩٩٩٨٦٧٨٠٠: حملية حلفا اجلديدة ت –اجلديدة الثانوية بنينوالية كسال 

، املصلحة، "احملسنات البديعية يف اآليات األحكام عن اجلهاد يف سبيل اهللا" أرديانشاه، 

 ٤٦١، ٢٠١٦أوكتوبر  ٠٢
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  قديرى دار السالمة،دون السنة) : العمريطى(الشيخ شرف الدين حيىي العمريطىي

  م١٩٩١،عمان،دار البشري، ،البالغة العربيةحممد بركات محدي أبو علي

البديع و البيان ( علوم البالغة الدوكتو حممد امحد قاسم والدوكتور حمي الدين ديب، 

  ٧٦، ص  ٢٠٠٣احلديثة للكتابة، سنة  املؤسسة: لبنان -، طرابلس)واملعاين

الرسالة املوسومة جوهر املكنون ىف ( العالمة الشيخ خملوف بن حممد البدوى املنياوى 

  ،دون السنة)املعاىن والبيان والبديع

 دون السنة م .بريت.صيدا:املكتب العص ية )  جواهر البالغة( امحد اهلاشسم

دار العصماء، :سوريا(املختار من علوم البالغة والعروض، ، حممد علي ،سلطاين

  ).م٢٠٠٨/ه١٤٢٦

دار : القاهرة(الطبعة األوىل. معجم البالغة العربية نقد ونقض،عبده عبد العزيز ،قلقيلة

  .)ه١٩٩١/ م ١٤١٢الفكر العريب،  
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الدكتبة : بًنوت ( ، الطبعة احلادية واألربعوننجد يف اللغة واألعالمامل، سلوي ،معلوف

  .)٢٠٠٥الشرقية، 

دار : عمارة الشرق األوسط(الطبعة األوىل البديع، -فنون البالغة البيان،مطلوب،أمحد

)م١٩٧٥/ ه١٣٩٥البحوث العلمية،   

/ ه٤١٠١, دار امعارف: مصر (البالغة الواضحة علىو مصطفى امني،  ،اجلارم

  .)م٤٩١٤

  م١٩٨٥النهضة اهلربية،الدكتور عبد العزيز عتيق،علم البيان بريوت،دار 

دار ابن حزم،  : لبنان-بريوت(الطبعة الثانية رة، البالغة امليسّ ، عبد العزيز بن علي ،احلريب

  دون السنة م .)ه١٤٣٢/ م٢٠١١

 ١٢٥ص  ١٩٩١دار صاددر، سنة : صفي الدين احللي، شرح الكافية البديعية،بريوت

۹۳: جلوهر املكنون يف جداول ولوحات، رابط هامشي، ا عبد العزيز عتيق، علم البيان، ١

دون السنة مدار النهضة العربية،بريوت،   
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: لبنان( ،)البديع وابيان واملعاين(علوم البالغة ، حممد أمحد قاسم و حمىي الدين ،ديبال

  ).٢٠٠٣املؤسسة احلديث للكتاب، 

Departemen Agama RI, Qur’an Tajwid dan terjemahnya, jakarta: 

maghfiroh pustaka, ٢٠٠٦, hal ٢٥٥ surat al ibrahim ’ 

Lexy J Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: 

Remaja Rosdakarya. ٩-٥ ,(٢٠١٠ 

Ahmadin,Dimyathi,Pedoman Skripsi (Malang:Unit penerbit 

Fak.UIN Malang,٢٠٠٩). 

Muzakki, Akhmad, Pengantar  Teori Sastra Arab (Malang:UIN 

Maliki Press, ٢٠١١). 

Sugiono, Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 

(Bandung:ALFABETA,٢٠٠٩). 

M.zamroji dan H Nailul Huda,Balaghoh praktis kajian dan Terjemah 

Nadzom Jauharul Maknun,santri salaf press, sumenang, Kediri  

Ali al –jarimi dan musthofa usman ١٩٩٥.Al –balagho wadhihah . 

terjemahan mujiyo. Nurkholis ,balagho wadhihah,bandung : sinar 

baru Ailgensido  
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Akhhori,imam. ١٩٨٢. Ilmu Balaghoh  Terjemahan Jauharul 

Maknun bandung: PT Al Ma’arif  

Ruslan,Adjun !٩٨٧.”Balaghoh Ilmu bayan”.Jakarta :Cv.Akomodo. 

 


