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المراجع

المراجع العربية.أ

،. بريوت: دار الكتب العلميةالبديع يف البديعأسامة بن مرشد بن على بن منقذ. 
.السنةجمهول
. هالوسيط يف األدب العريب وتارخي. بكيخ أمحد والشيخ مصطفى عناينشال،اإلسكندي

م.١٩١٦، ار املعارف. الطبعة الثامنة عشرةمصر: د
جمهول،رمني. احلالبالغة الواضحة البيان واملعاين والبديععلي اجلارم ومصطفى. ، أمني

.السنة
، الطبعة الثانية، بريوت: دار الكتب العلمية.املعجم املفصل يف االدبحممد. ، التوجني

م.١٩٩٩،اجلزء األّول
.١٤٠٥،قوراوان:صولو. مسط الدررعلي بن حممد بن حسني.احلبيب ، احلبشي
مسط الدرر للحبيب علي بن حسني احلبشي يف دراسة حتليلية أدبية .أمحد فيصل،خرياين

S.Humحبث تكميلي للدرجة اجلامعية (.مسيوتيكية

.م٢٠٠٧،كومية مباالنجبكلية العلوم اإلنسانية والثقافة. جامعة اإلسالمية احل
.تاريخ الشعراء احلضرمينيالسقاف، السيد عبد اهللا بن حممد بن حامد بن عمر. 

القاهرة: مطبعة حجاري، اجلزء الرابع، جمهول السنة.
.م١٩٦٦،. القاهرة: مكتبة الشبابصور البديعيةحفىن حممد. ،شرف

،القاهرة: دار املطبعة احملمدية. حماضرات يف علم البديع الطبعة األوىلشيخون، حممد. 
.م١٩٩٤

مكتبة القاهرة: . بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح يف علوم البالغةالصعيدي، عبد املتعال. 
سنة.ال، جمهولاجلزء الرابعالطبعة األىل، ،األدب
القرآن الكرمي
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بريوت: دار .املعاىن والبيان والبديعاإليضاح يف علوم البالغة، جالل الدين. قزويىنال
.السنةجمهول،الكتب العلمية
.م١٩٩٥،جدة: مطبعة الثغر. تيسري البالغةقالش، الشيخ أمحد.

دار الكتب بريوت:.البيان واملعاين والبديععلوم البالغةأمحد مصطفى. املراغي،
.م١٩٩٣، ةلثالطبعة الثاالعلمية، 

، : دار الفكردمشق. اململوكيحممود سامل. ، حممد
.هــ١٤١٧الطبعة األىل،

.م١٨٧٥،القاهرة: دار البحوث العلمية.فنون بالغيةأمحد. ،مطلوب
،الطبعة األربعون، : دار املشرقتبريو .املنجد يف اللغة واألعالممعلوف، لويس. 

م.٢٠٠٣
.م٢٠١٠األىل،، الطبعة . بريوت: دار الفكرجواهر البالغةالسيد أمحد. اهلامشي،

. بريوت: دار الكتاب للماليني. املعجم املفصل يف اللغة واألدبيعقوب، أميل بديع. 
.م١٩٨٧
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