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  املقدمة

 ال م اّ  ود  ان؛ ا آم أْن م  َا      

   أ إ  ه وأماث أان  ا  م ، و )) أ

      ا م  ّا  ّا ا((     ا   إذ إّم ،

) (      عا ا ْ ٍ ٍدرا  ْم  إذ ،ا وم

           درا ْ ْ أّم إ ا م  تراّات ا دو  ّا

    ر  ث در راع واا ط و ، 

 ّ:  

  التمهيد

  تنظريي مدخل

ح ة ا ا  ّو   ا  أ  إّن أّوَل  ط

     ا   و ن) ٢٥٥ت (   لا ا أّن م و ،

     ،ذو م ّ دة م ة ما ّو ، د  ن

  ّا ة إّا  وأ ّة م ا ط    وو ،

 إطر مي؛ ا   ء ه  اء وو، ووا      

 ا   ةه ا أ   ّوا ،.  

  ظ) ا (       ّف اّ  ا   )) :

ّا  ٌو ا  بَْو ، ا  (()١(  

                       الدكتور األستاذ

   اهلالل إبراهيم السادة عبد خليل

        الباحث

   إبراهيم مجعة شهاب

  اآلداب  كلية  -   الكوفة جامعة
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إّن ال ا  ا ْ  ع اور، إذ إّن ا 

ارة د      (( ا  ره اي،  ورد  ان أّن  

    و ظ  با    و ء وا 

(()٢( ّة أو اا  رةأي أّن ا ، وا.  

   ،ّدا ّا    ا ا أ  ّ رة

      دّ أّم    ّا ه ا    أّن ا 

؛ ّن  )٣())ا ا ا  ا      ((وإّم .     ال 

ا وااط ا وا اّ   ارة  ر ((

  ا م(()٤( .  

ا  اع إ ا ا  ّل ا ات   

 ا  ة ن ّ رة زت أو ارات واوا.  

    ءا  ة ت  إذن زرة ا    ل 

  ّ  أو  ّرة إن ا لأو ا ا  ةّ

    و    ّا  آ  ن،  وما  ر

 ا  ا ا   ا ،ّ راتّ ٥(إ(.   

ل املبحث
ّ
   األو

  على القائمة الصورة
ِّ
  التشبيه فن

     ،ّا    يزّي اا ّا ن اأر أ  ا

 إ ا ا  ا  ٍة   ل ه ار ا   

    ا  ضأّن ا إ   ا ّا  هب، وا

 )) ل ٍء ء   ا   ا  ل (()٦ (  ،

وإّم ل ا إ  و ا ا  طّ ا رء    

       و ،د ر ور ،ا ّم   ّ ّ رة

     ا ن ط  ا  ى وأون أ رةأّن ا      
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  قوا ا ))    م أو ا  و ا  

 وا وا ٧())ا ( و ض ا  ا ،.  

ا  رب دتّ ) (  ا  رة اء ا 

   ا  ا م ) (          و ،آن اا  

وأ ،ذ و راوا ،ا ))ل اا ) (   ن 

 ة ام   وأ أ أ  ه   )٨())و  و ،

    ن ا إ ما ا  ةّا ّا ا) .(   ن 

 ًُّ  م و ، رآ  أْن إ.  

 ى ا  ا) (      ا  اّ ا م )  (  

  ذ و  لإ إ  ا ا و ،ّه ا 

.  

و و  أ ر إا رة ام، واى رة   

  وا  م ا وِ  ار وم    ات؛ ّم ا

ا) ( ا   ر ).  (  

  ) الدنيا صورة( 

  ا  ) (   ل إذ ما ورد و )) :     إم

، ون    ذ      )٩())ام   إ     ا      

ا ءأ ) (     ريا  اوي أل ا  ،ا :   ة إ

 اف اأط  ا )١٠(  ا ي وا أي أّن ا ،) (

  .ام ن  اب 

) (    أّن  وو ،ا ا ا اكآم مه ا  رّ

 ا ا) (  ءت ّو ا ن ا إذ ،ا ا د

   طا  أن إ  و ،ا أ ا ا ّ

اد ا ف  راو  ه).   (  
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 ا  أّن  وا) (      ّ  رةه ا 

  اّ؛ ّم ا   ، وإْن م ارة  أوج 

     م ا ا  ا اطدة واّر اا و 

 ه ا ّم و (       ،  (ر أّن ّ ا   )١١(ة

 ا   ن   اّ ن، وو  أداة مو.  

ا ال ا ا  اب اي أّول أ    و أّن

ه ا ا م  ) (ّن ؛ ىوا ))ا) (

    ا   ،ا ف إا    و أ 

       و ، ا  و ، ا     ا   ا

 ١٢())وا(    ا وأّو ص اأّن م   ّ إذن) ( 

              او ّ ا ن  أ   ج

، و ن ّ   ّت ا ّ إع ور    

  و ،وا و ،ا  )١٣(،         يا 

     ل اّا ّ ّ  ا ) (    ّا  

و دوج اظ)  (   ب ا ))   وا ّ أّن   

   ذ  و غ اإ دة، و ا د  دي  ،وا

 ا     ا ام ،  ا ا             ، ا

امو  (()١٤( .  

  ت اا   يظ  دّ ْ  يا ّ

مّ  ، و مّ ذا   ووا ُ ه ّ ف 

وإّم  م ّّي  ام       ،)١٥(ارةا ه " رون رت"

  .أ  ازددت ّة  ام وّ َا  أاره

 ا  ّ ن) (       رة  قى اا ا ّ أْن

ا)  (         ؛ّ ما طص اه ا  أ و ،ّا
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 مل ار ) (        إذ    او ، بو ،ّوو

  . ّه اّ وّّ  ّ وأ) ( ّاه

أ َو : ((  ٍ  ا ّ اّع اى وطل ا      ) )ل 

      إ َِْ ََْ ْ اَءَ َْو ْ َْما نإ  ا ََُِ ََُ  َِْء ِاَم

ََ(()١٦(   د ، ))  ءما  ءا (()١٧(    ّ أن  ،

  .                 ّ، ورو ارة   إذ ذا   امء ّ  ؟

  

  

                                     

                 ما      )ا و(  

  

  

  

ا إذن را) (ا  ّ ّم س ّ أْن)  ( و

   ة ا إ  َ  ا ما    ،اف اأط  

ا) (      ا د   ىرة أ  غرة وه ا

 ما     .  

ا ّ  ة ا ّ) (ا ) :  (  

 أو :ا  إذ أّن ق اّا) (  مّا  ا  ء  عّوإ

ا   ى، وا)(    ْ  درا م وإْن ،

            ا ن ا ّان، و ا  

 ما  وا ا  ءت أّم.  

 م :ا   وردت ظأ ّ) ( ا  رة إإ و) (

  )  اءّ و  موإّن ا أ ( )ما (   و

      
  الدنیا

  

 صبابة
 اإلناء

  
 الدنیا    

 حمرة
  الشمس
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    (( ا ل  ا  اام أّم  ) اء(

، وا ا ء ا   رة       ) ١٨()) أ  ء    

 ا) (  افأط  ة ا أ  َ  مّن ا 

 ا   .  

         ة ا أي و ا ا أّن   و

 ،) (   ّو ا ا إ   رة أ

أراد أْن  (    َّ(، واء ا اي و   أّم     )ّاء(

أ        ا  آ و أّن  ا إذا ن       

أرع اّم   و    ْر اي  ة  

 ا.  

  :     أّم و رة ا  آ أ ّ) (   ا  )  (  ّ

اس س  اّم وة ا ن  رة        

ا)  (ا و مّا  رة  ن أ ء

ا). (  

  ) املوت صورة( 

      سا  و ّ ا م   ترة ا ْ 

ا ّ و ،مرة ا) (   ه ور د رة اه ا

 ا  إ) . (  

ورد أّم ) ( رةس اا إ مأ     ّ   ّا

  هّ  ) (    أ   م ة إا  در إ

ا) ( ا ا ّا)ا ر(ل ،)) :    َْ سا ََِو

   ِا لَُر إ ا اَ َُُْ(()١٩(        يا ا   او

   ا) (          اردا ا م اّ  

 ا  ّدر أا.  
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   ل ا) (    ت را   ٍ  )) :    ّن سا أ 

ات  م ، ون ا  ّم و، ون اّ ن        

ان مّ أا، وم ا م    اات   ٌَ إ ر

           ِّوأ وا ّ َم  ، ون(()٢٠(    ا  ،

) (     ا  ا ته ا سّا ه وا  

       رة، وه ا ّ أْن  اُّ ا   ،ا ُّ  

  . د  اّ وأ  اس 

ا ذ   رةه ا و أّن) ( و م ء ا

 هّ     ّ أن) . (  

  ن ا ا ا ا ىإ ) (    ر

 ) (     ا  ر  زةه ا     ل  ّ) :(

ن اََْت ْ َ ََِمَِ ، َو ن اْ َ َِ ََم َوََ، َو         ((

ن اِي َمَى َِ اَْاِت ِ َ ٌَ إَْ َراَُِن، ُمَُُْ أَْاَُْ، َو   

َمََُْْ وَنَُُ م ،َُْاَُ ُ !     ََِو ُر ،ٍَِو َوا ٍَِوا  ََِم ْ ُ

ٍََِ َو ِدح ِ(()٢١(.  

 ا د ب اا  و) (    ا  ّ أْن إ) (

 ّن ا ؛ ان وا لا  أّن ،  ر ّزة و  

وا ،) (    رة  و ،در  أْن  ُّ  رأى أّم

ا) (   ن   ّ  وأ أ). (  

 ا ّم  يا ا ا أ  أّم  وا)  (

 ،ّا ا إ ُم  

 إذن  ا أن ا) (   رة اا) ( 

        ىه، و  رةه ا  ى ّ أراد أْن مو

ا) ( هّ  ىأ را  قا إ  إذ.  
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 ٍ ) (   ل ى ّ)) :    َا أ ِ ُدواوََ  ِ ِء

 ُْْمأ َم ،َِا َ ُُِْْ َو َِ ُِْْاِد، َو أا َ ُُِْد ْ ،ِءَا 

  َِِ وَنَُُْ ََ ُروَنَْ  ٍفُو ٍَ(()٢٢(   رة  ف ، )

   فو  ام      ون  رون (     ح 

ا   رةا) (   رة ا )(    ّ   ،

 ا ظ من  ا، وا  اان واى       (( 

    وا ا ا  وا ،م٢٣())ا(     ّا ا او ،

آ  أّول أا  ر) ( ) ( راتة إّ  

 أداة ا (   ( اظ  ) (رة ا  ) ّ )ه 

 ا  )(      لّا   ا ط و ،)  ا َ

ََو َِِوآ َِْ (   إذ ، ،ا ، ،اتا ،ّ  ) (

  ا ، ود ات و ا ات 

                              ا               ت   اا
         

     

      

      رة ا  ،را  ته ا  م ّو) (  ك

    اوا و اتأ ، ّ   رة ا  ) (    ّا

   اع اإ ّ  و ،) (         رةا  أّم 

 ،د  

ّن ا  ا  وبا ا) (وا) (    م

ّوا ا   ،وا ا  .ن) (إذا رأى ا) (

 رّ وإذا رأى أّن ا ا إ) ( ؛ا إ  ،ر

ّم) (ل يا )) :        ََِْر ِْ َسا ُِ ْ َْ ِِا  ُِا
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      ِا َ ِْ ُُِْْْ ْ َو ،ِا َرْوح ِْ ُُِْْْ ْ َو ،ِف   )٢٤())ا ،

ا ا  وبا ا أّن ذ إ)(   هّ   ّو ،

 ما ّ)ََو َِِوآ َِْ ا َ (  و) )) :(   َْما ُْأ

 ٌَِم ُْ َو ِْ ُرَُ ٍَ(()٢٥(  أّم   رةه ا ،) (  ل

     رة اا  ن ّإذ ا ا ب إا  رةه ا دئ 

  ط )          ون  رون  فو  أم إ (   

 ن ا رةه ا )     م و  ر  ما ى أّن  )أوم ،

 و ، ن ولا ا  ّم ة أيا ) ( ل :   أم 

  م  يا ا و ، ر   ما أ  

       ن ا  وا رة اه ا  فإذ ا) (  ل

   ا وو  ّ وا ّ ما  ،ا  رةا :  

م و  ذرو  رةا ّ وأرى أّن ،) ( ا)ر (

 إذ إّم ّا ) (       ّ  ء ا   ءا ا 

أّم  ،أ ام ) (ل ) :  ون  ما أ (   م 

    أ ْ و ا  وّه ا  رةا  ا  

  ا ّ ،ه ا  تا  أّن ا   دروا

  ترة ا  ا  لا .  

   الثاني املبحث

  على القائمة الصورة
ّ
  االستعارة فن

   ا ُا   رةا   رة اا ّ 

      ر ّ ، رةإذ إّن ا ،او إ  ل إ ا

        ة، و را   ع اوأداة ا ،ّا ن اأر 

 م ا أن  ل  ))          و  اس  

     ا و ،ا          رو  ة رة ّ
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، ُ ا ا، وال        )٢٦())ا ًّ   ر   

    ّ ٍ ٍ  ةز ا ،ءح، واة، واّا 

  .)٢٧( ّ  ااع

 ا   ّوا) (  ل، واا ا  ،ةّاع، وا

    س، وا  ا أ  ،أم ر اا  حوا

 ا   ا ّدد نذا  

 ٍ ) ( ل)) :  ةََِ ةَُ َم َْما ُُرَأ م

  َِ َََْ اِت َوََِ ُْ      َو ،لَِ ََْ َو ،ِِ َْو َرا ،ِِ

        َِ ،اَرةَ اَرة ،ََُْ َُُْ  َو ،َََُْ ُوَُ  ،ورُُِ َََْ

 ا أ ،ةََِ ةََِم ِ٢٨())َزا(  ا ا ا  ،    ةّ  اءى 

  ّو ،  تظ ا ا  رع  _آا _ 

     ورة اا ، يا ا  م )     م ما رّأ ّم

؛ إذ  ّه ارة ار(          ة ة   

 ا) ( ل ا )) :ة  أ ة م٢٩()) إن ا(   ،) (

ا  ا رة اه ا )  ََو َِِوآ َِْ ا َ (    ل

        ،ا   ا أ ة (ا )) :(

  ظ اا  ه اا أوّ  )٣٠())و أ و ،   م ل أ

    ،ا أ رح اا) ( ا ) )) (   را

وا  وق ا   اوة واة اّ  اوق   

و(()٣١( وا ،) )) (   أ م ةان اا  را إ

 أن ا  ةا إ  انا  اا  ا (( ،  )٣٢())أ

  اذا  را ا وو .    ّا   وإ

  .)٣٣())د إ ا وااذ ا دون  ااس 

ا ّ  سا ا) (ا )( وأّم ،) (  دا

ا م  ا) (وا  ّ.  
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      و   مرة ا ُ در رة اه ا )

  ّات، و ( إذ و   ن هو ،

ا : دا  ) ة ة ما ( أّم    إذن ) 

  ّات، و(ا  ّو ،) (    رةه ا  ))

 ا  وجوا او مت ا  كم  ر إأّن ا

            ات طو   م    إ  

   إ إ(()٣٤(   ّوأ ،) ) :(   ّ (  رة ن

ّ ام أة ا ّ و ر        ) (ذ أّم ا أ؛ إ

ّا )٣٥( ّ  وا ا   رة وم :    ة

           ،ما وا إ  ةو ،مّأة اا  رن ل، واء اأ 

ا ظ و) ( ما  إ .  

 رة اا ّأ )ّ ة، أ ةم ،زا  ،ارةّ ارةّ ا (

ا ّ  ) ( رة ا) ) (   ة ة مإّن ا أ (

   ا  ل  ؛ وذأ) (     رة، إذ إّنه ا ّه ا

و و ن ت ره ا        ءوا ،ا

 أواه   : اّول :  وراء، وو   ا ا اي ن     

      ا ّا)(   ه ةّو ،) (  ) (    ه ل 

 رت اا.  

 ما :م) (لّ سّا أ أّم)( ، طوار ،و ، 

   أّن ذ ف إ ،أ ا أو) (     إذ ّو ا  ا

ار    ((  ام   ) ) إ إء رة ة، ّ ث 

 اّارة و وع؛ وا ف اأو :  لة ا أي

   اعوا :      أ م را ا ٣٦())وو(  ّأ ،

 )( ) : ة ةم زا  (  إ رة أوإ  

 ىأ)(      أّم  ا   إ مأ وا ،)(  ّ ،
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            و ،ا   ء ا إ  َ  يا  ما

ا ّ وبا  و) (    رة، إذ اه ا ا ا

 اّم ّم زا أي م، وة أي ، و  ٌرة         

    ؛ ّم       ) أّ ا   (اّ، أ ّرة  

    أّن ا   ا  ءت) (    ررة اه ا 

 ))    ا   يان ا م٣٧())ا(    اّ و ،

ا) (ل إذ أا  و ا ) (   ؛م ه ا

             ون و    ل أ أّم م  ّن

  .)٣٨(ن

 ا ا ا ررة اا ) (   ا  )( ،

 ٍ  و) (  سّ و  ّ ت ا ّ و

ن اَُْ ََمّ))) :(  ْ ُى وا وذّ اّء واب ل  

ِا    َُْ ََ إُْ اََِْرة، َو....  ََ َْْ، َو ًُ َُْْ ْى 

    ٍَِ اٍبََ ََْ َْرَْمَو أ ،َِِِ ْْإ َ َو ،ُرة   )٣٩())ا ،

 )    اب ْي  روأم (    ا   )   َِْ ا َ

  ََو َِِوآ (    ل وا) )) :(     ٌم م    اب ْي 

(()٤٠(    رة ،)(؛ إذ )ا)     اب ا  را

           رفة ااب ا  ا ا    ّو .  وو

ا أّن امار ف ن  ذي ة س  م مل      

  ر با  اب اا     ار واما و 

اذب اا  وذ    (()٤١(.  

   الثالث املبحث

  على القائمة الصورة 
ِّ
  : الكِناية فن

             ا ُا  آ  ، ّرة اا ّ

اع  ه  أره، وإ إ ، وإاث ا اب    
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       ةر   ،حا  ا  وأو أ إذ إّن ا ،

ّ ّم ؛ّا  ا ا ر       ّ ،ّز رة ن

  .ا، وا ّ رأ  ر ا وارة 

 ا   ّرة اا ّ) (  وا  ا وم

    ا ّ ل  أّم ّ ا ّو ،ا ّا  ّا

 ا أُ ال ارة امّ أّ       ا ا، ودرا م

       ر أّول أا ظ  وو ،ّوا ّررة اا 

ا) (   رأى ا  ا م ) (   ل ار ام) (

 ء إوا ،ا) (ا أ  أْن) (    و ،ا ا

مء اى أّن ا) ( ل اّا أ) ( ْ  نا ا

ّد  أو ى م، وإّم أرى  اّ ا ،ّ و أّن   

ا  يا) (  لا  ) (     رةأّن ا  نا ا

    ا ل إ تا  ُ  ّل    اّا  ،

  ا) (  ا آ ؛ّ ّوا غ اإ وظ) (  أن

         توا اا  ُ ل   ط أ  

      ا   ا ّ ،ّرة اا  لا ) ( وا) (

 ا  ن.  

  او  ،زي واا   ّرة اا  

 دورا  ّ  اّو وال  ا ا، و إ ْر 

ا) ( هّ ى  )( ّا اإ   ،.  

ّرة ا ءت ّ و ا م  ور وردتة اّ 

 ره ا  ،ّا ا إ) ( سا  و  ٍ 

ن اْمََ َ ِْ ََِ َ، َو أْمُْ َو  _ََِد اَ_  ِ ا )) : َى

 َم َو ،نَ ِ َا ََو ا ،َاِطَِ ْزَو أ ،َاِطَِْ َءْتَ ْ
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 ََْمَو أ ،َِزَِ َْْأ ْ َم َو ،َاِطَِ َ ِْ َْو

َِِِ(()٤٢(   مر وا  ور ا ّرا ّرة ا ،

   )ن  وا وأراد )وأم ،ا   ّ ،

ا) ( رة اه ا  رّو   أْن )) 

ن وا   م   ا  (()٤٣(  ّ  وإذا ،

ا  إ اّ ه رةه ا ر)(إذ ا ،) (ا ّ

ا  ) ( ل ع، واِا  ا  ءت ا) َ

ََو َِِوآ َِْ ا )) :(ََْ َوا أَم ُُِْ(()٤٤(   د ،

) ( ريما ا    ا ل راوي ا  

) ( ا  ) (ن ا   )) : َِا َِِْْإ ََْ ُنَُ

 ُْرة  )٤٥())َوا  أدّق و ،ّوا ا  رة ،

ا)( و أّن دو ،ا أ او ّ ن ّن ا ؛

وا ّّا ب ا   رةا م إ ا ُ  

 ا   ير اا ا سّا  ا  وا ّب ا

م رة ! ا ا او )) ل ان ر عم) ( ،

م  ا إ ا، وَّب ذن ا، و ا اد 

 ،ّل ا   وا ز ور   رة

 ور و ا ا ز(()٤٦(  

     أّم   ) ( رةه ا))  ر  ر أّن

٤٧())ا(  . ّرة ال اا رة أّن ده ا   اءى

و) (  ْرة  ا أّْت  مّ اا ّه ا

  ُّى ااب ا ّ اّس ) (ارة ا ّ أّم اه

ءا  ر ه،  ّ ّر ة و م ه ارة، 

 ىأ ٍ   ه  )(ه ا  ،  
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 ّرة اا) وو ،اط وأز ،اط ءت  ّمو

 وأم ،ز أ  ّمو ،اط  ( ه ،

ّا رة اا    را) (ا ) َِْ ا َ

ََو ِِه )َوآ   ، ّلُ ل اأ  ل  ّ

إّم  ،ءا   ءت و أّم) ))( ةا  ا ذ أ

اّ أ ٌ ارة ا ( ّ(رة ا، )٤٨()) اء 

 ) ( فا ن، وا    وفا   

ظا  آ أ   ،نوا) (ت ا ) (

 )ّا( هّ  ّل ،).(  

  اخلامتة

        ه إ درا   ر يا ا  ا ّ:  

-  ا ّ) ( ، ،ث ت  ّا ّا 

وم مّ ه ) (وّ ّ ،رة ا ّ  واري،

  ا) ( رة وا ،   وا  ا ر

  اأ ُ ة را ه   ، ترة ا مّوا ، مّا

 ا  رآ). (  

- ر اّا  أّن ّ  ّ) ( ، ّا ا  ةّا

  إا  ا ، ّن اف اّم  اّرة ّ ، وّ أّن 

اء إ ا ا ن  د د ، و أّن ا اّ أب 

أو ا ا ا  ا ذ  را وأ .  

-  ا ّ) ( ّرر اّ ّرره ا ِء  ا م 

ا ّة ، و   ،  اّرة اّ إ اّرة 

  أو ّرا.  
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ّه ، ون أّول ) (  ا  اّر ا ) ّ)ه  -

 ا  ) ( ا  ّرة اّا). (  

Abstract: 
   What remains Nahj certain avail itself of it, researchers and 
preferred to choose your from this heritage and adding him 
Ocharfh and door, she started from the title ((impact artistic 

photography of oratory of the Prophet in Nahj (( ، the reason 

optional subject; because it combines speeches Prophet (peace 

him and his family) and Nahj ،since I could not find their 

University study, Coming from the nature of the subject and the 

study examined three Technical Investigation sham: 

     I: image-based art analogy included hubs, first: image world, 
and the second: a picture of death, I have chosen these two 

pictures of Nahj for two reasons, one: that the Imam  ) u) was 

often put pressure on these two issues (minimum - death), 
because both their relationship by the second, and two full link, 
and the second reason: I found in these two pictures prophetic 

speeches much impact. 

     The second section: image-based art metaphor, in this section, 

studied the impact of Imam  ) u) in building the image Alastaaria 

speeches Prophet and his creations  ) u) technical Ptkulaibh's 

Moot Prophet (Allah bless him and his family) to the image 

Alastaaria ،or vice versa, and generated new images simulators 

as well as his artistic creations. 

     The third topic: image-based art metaphor, and was the 
emergence of the first impact of the speeches of the Prophet 
(Allah bless him and his family) in Nahj in this section is the 

lack of use of the Imam  ) u) also studied the images Alknaúah 

which affected Imam  ) u) pictures Alknaúah prophetic 
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artistically. Then research found the most important results of the 

task, and the list of sources and references. 

  هوامش البحث

  

 ٣/١٣٢: اان ) ١(

 )ر(دة : ن اب ) ٢(

)٣ ( ا دا ٤١٣: ا 

 ١٤٢: ا ا واازمت ) ٤(

   ٢٣٩:م ا  ا اد . ظ ) ٥(

 ١٣٨: ارات وات ) ٦(

 ١٧٣: ارة ا  ااث اي وا  اب ) ٧(

)٨ ( ا   يا ا)( دا ،  ،س ا ،٤٦:  ١٧ 

 ٩٤: إز اآن ) ٩(

 ٩٤: ن .  . ظ ) ١٠(

 ١٤٢: ا ا واازمت . ظ ) ١١(

)١٢ ( ا ء ا  دب اا ر  :٥٥ 

  ٥٥: ن .  . ظ ) ١٣(

)١٤ ( و ل اا  :٩١ 

:  اب اد  ء ا ا ا، درا  م ا . ظ ) ١٥(

١٨٤ 

 ١/٨٥:م ا  ، ه ) ١٦(

)١٧ ( ا ح م ا أ  :٢/٣٠٨ 

)١٨ ( اما   ا ح م :٢/١٠٧ 

 ٤/٥٢٧: م ا  ،ه ) ١٩(

)٢٠ ( ا ر :١/٤٢٧ 

 ٤/٥٢٧: م ا  ، ه ) ٢١(

)٢٢ (  . ٢/٢٤٨: ن 

)٢٣ ( اما   ا ح م :٣/٢٥٤ 

)٢٤ (، ا ه   م  :٤/٥١٩ 
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)٢٥ (  . ٤/٥١٤: ن 

 ٣٤:  ن   ان ) ٢٦(

 ٩٣: ارة م ور . ظ ) ٢٧(

 ٢/١٨٧م ا  ، ه ، ) ٢٨(

 ٩٣: إز اآن ) ٢٩(

)٣٠ ( ا أ  ا ح م :٤/٢٢٨ 

)٣١ (   ا ح م ام٣/٨٢: ا 

)٣٢ ( ا ح م  دةح ا :٩/١٧٣ 

)٣٣ ( اما   ا ح م :٣/٨٢ 

)٣٤ (  . ٣/٨٣: ن 

 ٣/٨٣: ن .  . ظ ) ٣٥(

)٣٦ (  . ٣/٨٣: ن 

)٣٧ ( ا ح م  دةح ا :٩/١٨٠ 

 ١٨١،  ٩/١٨٠: ن .  . ظ ) ٣٨(

)٣٩ (ا م ا  ،  :١٣٤،  ١/١٣٣ 

 ٢/٣١٩: ر اي ) ٤٠(

)٤١ ( اما   ا ح م :٢/٢٩٢ 

 ٢/٣٠٨: م ا  ، ه ) ٤٢(

)٤٣ ( اما   ا ح م :٤/١٨٩ 

)٤٤ (   :٣٣٥ 

)٤٥ (  . ٣٣٥:ن 

)٤٦ (ا  ا ي ا١١٢:ا 

)٤٧ (  . ٥٢٦: ن 

)٤٨ ( اما   ا ح م:٤/١٨٩  

  واملرجع املصادرقائمة 

 * وا ذ ان ، أ د ا را ، رو رة ما

 ت اراا  و–  وا  ادار ا ، زا 

  .  ١٩٩٤ -  ١٤١٥ ، ا ام واز
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 *      ا ر  ، ا   ترات واا

 م٧٣٩ت ( ا   ( رو ا وو   ، : ا  اإ

ا دار ا ، وا ا   ن   رات ،  وت ،

–  وا ن ، ا١٤٢٣  - ٢٠٠٢  .  

 * ما ا    أ ا  ، آنز ا٤٠٣ت ( إ   (  ،

 دج أّو  :  رات ،     ح ا  أ

  

 * ، كوا ا ر ، يا ر يا      )٣١٠ – ٢٢٤ 

  (  ، :  رفدار ا ، ما ا ، اإ ا أ  ) ت . د.(  

 * وا ا و    ب أ  أ ر و ، ا ر

  ،  وفا ا ا : ّ ا   رات ،

ا  

 * ، ا  ، ا م  درا ، ا ء ا  دب اا 

 ب ، دب اد ارات ا– ٢٠٠٣ .  

 *  ، يا ا  ا ا : غ ، اّا    را

 وا ا ، ١٤٠٩ا  - ١٩٨٨ .  

 *  رذ اا  ، ت أ ،  ح   ا ا

  ) . . د (  ،  ٢٠٠٧م ، ا ا ا ب 

 * ا   و ن ان ، أ٢٥٥ – ١٥٠( ا   ( حو  ، : 

 ، رون  ا ،  دهوأو ا ا  و  

 ما ١٣٨٥ا  - ١٩٦٥  .  

 *  ، ا أ  ا ح م : ، دار ا ، اإ ا أ 

 وا وت ، ا١٤٠٧   ١٩٨٧  .  

 * ا أ ا ا  ،   يج اّا  

ا  ا ،  ار او : ، ا (    ٢٦١-  ٢٠٦( اري 

 ، ١٤١٩   - ١٩٩٨  ،  ) د . . (  

 * ر ، ا  رب ، اا  ي وااث اا  ّرة اا :

ا ، ا ا ا ا ١٩٩٢  .  
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 * ما ا ،   ، ريدل ا، و ل اا ١٣٨١ .  

: ،  (   ٧١١ت ( ن اب ،  ر ل ا ا  امري * 

 ، اث اء اي ، دار إدق ا ب  وا   ن أ– 

 ، ما وت ، ا ) ت . د. (  

 * ا ن ، دار ا سإ  ن ، اا   ن –  ، وت

 وا ٢٠١٠ا  .  

 ر ادب ا  ء ا ا ار د ام ، طان * 

١٣٨١  وا ١٣٨١، ا  ،  –  .  

 *  ، ا ح م  دةح ا : ا ، ي اا    :

 –  ما ا ، زم  ، انق  ١٤٢٨ش  ١٣٨٦ط.  

ا ، ا  –م ا  ا اد ، ار ح  ، دار اوق * 

 و١٤١٩ا  - ١٩٩٨، .  

 *  ، ا دا ا : وراه اود م ، ل   را

 ادب ارن  ارن، أذ ا وادب ارن ا  اة ، 

  .  ١٩٦٢ن ، ا ام  –دار ا ، دار ادة ، وت 

 *ا ا  ، تازموا  : ولا  ذأ ، دق ا 

ا ، دا ا  دنوا:،  ا ١٣٩٨  ١٩٧٨  ، 

  ). د ( 

  ات 

-  ا   يا ا دا ،   ،س ا ، :١٧ ا 

ا   

  

 


