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 .22لتراث، د.ط، ت، صــ كتاب البديع، دار الكتاب العربي ل8
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 .22ــ سورة يونس، اآلية: 13
 –مكتبة الخانجى ، محمد فواد سزگين تحقيق:أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمى البصري،  ،مجاز القرآن ــ 14

 .44/ 4ـ،ه 4874 :أولى ، طبعةالقاهرة
بشرح محمد بن حبيب، تحقيق: الدكتور نعمان محمد أمين طه، دار المعارف، القاهرة، الطبعة  ،هــ ديوان 15

 .4/281 م:2771الثالثة، 
محمد  تحقيق: أبو على الحسن بن رشيق القيرواني األزدي، ،ينظر: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهــ  16

 .2/12 م 4174 -هـ  4174الخامسة،  ، الطبعة:دار الجيل ، محيي الدين عبد الحميد
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ــ ينظر: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ابن األثير، تحقيق/أحمد الحوفي وبدوي طبانة، دار نهضة  17

 .2/428لقاهرة، الطبعة : الثانية، مصر للطبع والنشر، العجالة ـ ا
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 .4/41هـ ،  4178 -الثالثة  الطبعة:بيروت،  –الزمخشري الخوارزمي، دار الكتاب العربي 
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 .2/12 الثالثة، ، الطبعة:بيروت –دار الجيل ، محمد عبد المنعم خفاجي تحقيق/
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 .28ديوانه، شرح وتقديم/ طالل حرب، الدار العالمية، ص ــ  22

 .2/244أبو محمد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري، دار الكتب العلمية، بيروت،  ،عيون األخبار
 . 4/244م: 2772الدكتور وليد عرفات، دار صادر، بيروت،  /حققه وعلق عليه4ــ ديوانه، 23
 لطبعة:، اقدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد البغدادي، أبو الفرج ،مطبعة الجوائب، قسطنطينية، نقد الشعرـــ  24

 .4/28هـ، 4872األولى، 
كتاب الصناعتين الكتابة والشعر، أبو هالل الحسن بن عبد اهلل بن سهل العسكري، تحقيق /علي محمد ــ  25

 .812، 4/814م،  بيروت، 4172 -هـ4172البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية ، 
 ــ سورة الفاتحة. 26
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صدقي محمد جميل،  ، تحقيق :المحيط، محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان األندلسيتفسير البحر ــ  ينظر:  27

 .12، 4/14هـ، 4127دار الفكر ـ بيروت، 
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عبد الرحمن ، ، و البالغة العربية4/2741الدر المصون في علم الكتاب المكنون، السمين الحلبي، ـــ ينظر:  29
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 .71، 77 ـــ سورة مريم، اآليتان: 30
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 .8/221ـــ ينظر: البحر المحيط،  31
 .28ــ 27ـــ سورة يس، اآليات:  32
بير، شمس الدين، محمد بن أحمد السراج المنير في اإلعانة على معرفة بعض معاني كالم ربنا الحكيم الخــ  33

 .8/811،812، هـ 4272القاهرة،  –الخطيب الشر بيني الشافعي، مطبعة بوالق )األميرية( 
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تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير »لتحرير والتنوير ا، و 1/22ـــ ينظر: البحر المحيط، 34

 -اهر بن عاشور التونسي، الدار التونسية للنشر محمد الطاهر بن محمد بن محمد الط، «الكتاب المجيد

 .1/47، الكشاف، الزمخشري ، و22/827ـ ، ه 4171،:تونس
 .2/227، هـ 4172 الطبعة:إبراهيم بن إسماعيل األبياري، مؤسسة سجل العرب، ، الموسوعة القرآنيةــ  35
 .84،82سورة األنعام، اآليتان: 36
، القاهرة –هـ، دار الفكر العربي 4817الكريم يونس الخطيب )المتوفى: بعد عبد ، التفسير القرآني للقرآنــ  37

1/241. 
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أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني،  ،اللباب في علوم الكتابــ ينظر:  38

 ، الطبعة:/ لبنان بيروت -دار الكتب العلمية ، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض حقيق/ت

 .7/222، م4117-هـ  4141األولى، 
 .4،2ــ سورة الكوثر، اآليتان: 39
 .87/281ــ التحرير والتنوير:  40
 .28ــ سورة الزمر، اآلية:41
 .1/221،227، وتفسير أبي السعود، 1/242البحر المحيط:ـــ ينظر:  42
 .22/122مفاتيح الغيب: ـــ  43
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 .2ــ4ــ سورة الدخان، اآليات: 44
أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن ، . و فتُح البيان في مقاصد القرآن1/284الكشاف، ينظر: ــ 45

الَمكتبة ، خادم العلم َعبد اهلل بن إبراهيم األنَصاري عني بطبعِه وقّدم له وراجعه:لطف اهلل الحسيني البخاري، 

 .42/878، م 4112 -هـ  4142 ،َبيروت –العصريَّة للطَباعة والّنْشر، َصيَدا 
 .4،2،8ــ سورة الفتح، اآليات: 46
 .417،411/ 22التحرير والتنوير : ينظر:  ــ47
 .1ــ سورة فصلت، اآلية:48
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 .1/42البحر المحيط، ـــ ينظر: 49
 .1/224البحر المديد، ــ  50
 .8/274ـــ الكشاف،  51
هـ ، 4121ديوانه، اعتنى به/ عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة، بيروت، لبنان، الطبعة األولى،  ــ 52

 .82م، ص 2778

 
 .42، 44ــ سورة فصلت، اآليتان: 53
 .21/224التحرير والتنوير، ــ  54
 .28، 22ــ سورة يونس، اآليتان: 55
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 2/124البحر المديد، ــ  56
 .44/482ــ التحرير والتنوير،  57
أبو عبد اهلل محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين  ،ينظر: مفاتيح الغيب، مفاتيح الغيب = التفسير الكبيرــ  58

 هـ،. 4127 -الثالثة  ، الطبعة:بيروت –، دار إحياء التراث العربي لرازيالتيمي الرازي الملقب بفخر الدين ا
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دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، ، محمد سيد طنطاوي، للقرآن الكريمالتفسير الوسيط ــ ينظر:  60

إرشاد العقل السليم إلى ، و1/818،البحر المديد البن عجيبة، و44/17م، 4117،األولى ، الطبعة:القاهرة –الفجالة 

، بيروت –ربي مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى،دار إحياء التراث الع

شهاب الدين محمود بن عبد اهلل الحسيني  ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، و8/22

 .44/12 هـ 4142األولى،  ، الطبعة:بيروت –دار الكتب العلمية ، علي عبد الباري عطية تحقيق: األلوسي،
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