
user
Sticky Note
الكتاب: البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية.المؤلف: د. محمد حسنين أبو موسى. دار النشر: دار الفكر العربي. مكان النشر: القاهرة.الطبعة: بدون.========تم الرفع بواسطة أخيكم (فريد 1) -غفر الله له ولوالديهلا تنسونا من صالح الدعاء========تنبيه: عند النقل أشر للمصدرواكتب هذه العبارة: لا تنس الدعاء لمن قام بهذا العمل .
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