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 اجلهاد يف القرآن الكريمالبناء اللغوي آليات 
 
  

: ا  
 ود ر او آن اا  (اء واوا ا) ر اا  ا 
   لا   ا آما أن ا     ، وا ى ا 

ر (اد)  دون   ا و أ وا ن ذ ض د ،  ذ د ا
 ا) د  – ا –    ا ا  م وا ( أو ا

 ،  أو م دة إا  د يا ا ط   ، دةد واوا ا  
ا ا  د  ا    يا  ذ   قوا ، 

. د او ا  
: ا  

 اد   أاب ا ، وم  ا اآم ا    د 
    ا ، وة ا وان ، وا ا   اطر اي إ اذ 

آت اد  اآن ا  ،  ا وا ، وأردم (آت اد) ا واء واال ، 
 ا :  ا   دةه ا أ أ ، وا آن اا  ا ا تو

وا (ا ا ر ، وا  د اوا ا   ا را ا 
  وادة ، ون ا ا  ظ  دة  دات   ات.

: ا : أو  
  م   و ، ا وم ن  يء اا  ، ا  أ را ا 

ا ا ا  دو ، و ، ن : أم ق ، واا  دة واا د 
:    ة ى واع أأم  رج نا  

: ا ا  
ار : ار أ دال  اث ا أو  ا  ، أ       - أ

  در ال ا اة ، وا ادة واة ، و     اس ،
  أوزان در ت ت أى  اث ، –-     اع 
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. و  د ا در و واما ، ر )١(در ا ا اد 
 آنا  دت اآ  اردةدر اا   إذ ، ا   رة ان ا 

 د ، أا در ا ،   و ، ود    ، ا
:  نورد وزم  دا ا در ا-  

١-  (ْ)– را ن : و   ا   وذ ())٢( )) :  ل ،اََُوأ ِِ 
ََْ ِْمَْأ ِ ُْْءَ َُُِْآ َِ(()٣(   وا)) وا وا ا  ا  (َْ) و

     إذا ط ، ب م  ا ا    ر و ، وا ا  
  .)٤(ا ، وه ا واض ا إذا   ا ، و  اء))

م   ان  –و  آت  –  ار () وات ا ا
:  اأ   نا  بأ   د (ا و  )  

  .)٥())ََْ إمََْ ُْأَِْمْ أَُاِِ أَُءاَِ آَُا اَِ َوَُل(( -١
٢- ))اََُوأ ِِ ََْ ِْمَْأ ِ ُْْءَ َآ ُُِّْ ََِ(()٦(.  
٣ - ))اََُوأ ِِ ََْ ِْمَْأ ََُْ ُا َ ُتَُ(()٧(.  
٤- ))ِِاََُوأ ََْ ِْمَْأ ِْ ََُْْأ َُُْ(()٨(.  
  .)٩())اَ إَْى ِْ أَْى َُم َْمَ ٌِءِ ُ أَِْمِِ ََْ ْ َوأَُا(( -٥

 () د ون ان واا ا و–  –  ي (تل ا٣١٠   ا (
 آ مرة ا ١٠٩ –    اأ أم ا  راإ  ل )) : ذ  و

(( ا ما أ أي ، ما)(ت )١٠ ا ا   اءا ل ا٧٧٤. و ا (
) رة ا٣٨  ( : -  ذ  ا  -و ا أم ا  ا  ل )) :

  .)١١( ه أم ، أي اوا  ا وا ان  أم   ا  ت... ))
) : (( ٣٩٥أ ان  ن  ا  ا ا ا ، ل ا رس (ت 
(( ... ، ط وا ...، ر     ، ا ال أء واوا ا)ل  )١٢و ،

  . )١٣() : (( و ه وده أي ط ))٥٣٨اي (ت 
زن اا    او ، وا وا ا : و ، ا :  (ا).  

٢-  (ْ)–  ن –  ا  : لو ، وا ا  ادو  () را و
. وء ا ار ة واة  اآن ا ، ل  : )١٤(أي ر   ل  ال 

))َِوَن َواَُِ إ َُُْْ وَنََُْ ُِْ ََِْ ُا ُِْْ  ( ()١٥( .  
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 ا  ق ذ و وو اد طن ا ،  ت و ،  () ء
 ، ط وذ  ا  ن  ون  )) : ه ا ا يل ا ، وا وا

 ن ا نو م((  ء  )١٦(.  
 ) ران–  –  و–  ا   أن ا  ا و وا أ (

ا وا ، وا ، و  وز  ا ا وا ، و   ل ا رس (ت 
  .)١٧(     ، ر... ))) : (( ا واء واال أ ا٣٩٥

 ا در ا  ره و   د س ء  ا ا ا أ
  ران و ()  ا  ر إذ ورد ، آن اا  دت اآ  ا

  .)١٨(ا) : اة ،  د  اآن ا (ال وا)  أن (
إن ال (اد   –وا أ  –. وو )١٩(و ورد (ال) : اد ، وذ  أر آت 

اآن ا دون (اة) و ران  ا  () أن ار اول 
 أ (دا)  د ، وا  : ل   وا  ه ا  
  مل :  اة.

  ، و م ار  ()ن اة –   أم م ()  ة 
 رة ا٢٠(ا(.  

  اد وا وا : -ب
ا د ود ا   ورد و ، (ان أو اا) و (ا)   دت اآ  

.  ااو وان (اون)   وع ا ا   )٢١(ا ا أر ات 
  (ا) نء واا و ، (ةة وا) ا ق ا ر   ء ا 

  أو م–  ا    ات ث وذ (ا)   ذ  
اا ر أو م أو ا ، أ د ا ا  ع  ا   ا ، وا 

 )) : ا  د  تا أ ، اا  ، ا     تا 
(( ا ا ا   و)٢٢( ، ا  اد  تا   (ونا) و .

 أن (ا) ا ذ ا    ا ا  ،    ،  مل : ان 
  .)٢٣()) َِ أْا اَ َِِ اََُِِ اُ َوَل  : (( ، وان ،

- : ا ا  
ا  اث ا  ، وا  ا من (ز )   ا ا ادة 
  ل ومه ا    ، ْا ، ُ ، َِ :  ، رع ، واوا ، 
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 ، ض : ل ا د ز ق أو اا  ا ا مع اا أ ، رع ، أو أ أو
   و    ع او  دو   ا ا و (يا ا) 

(( ا ا ء ا   ا  ))  أو  ا)٢٤(.  
)) :   نَوإ اكَََ َ نأ كُْ ِ ََْ  ِِ ٌِ  َُُِْ(()٢٥( ا () ا  .

 ، دت اأ ا ا   د ( لا ) فوا (ا ) ا 
ا   م   أ   ا (ا اي) م  ا ن  أراده 

.ز    ، ارا   ،  
 ا ا   دت اآ  ا ا ودرا-   ا ا ا ز و

   ا وارع وا ، ون اع  و ة ، و  : –اق 
- ا(ة ة ) ا )٢٦(.  
  .)٢٧(ا ارع ( ات) -
  .)٢٨( ا ( ات) -

 ا  ورد آن اا  دت اان آ   ، دةد واا   ا ا
)  ا ا             ، دا  و ( ىف أ دةا 

 ا ، وه ا ل  ار  وث ا  ()  .ر  ط أو 
أ إن ن اد  ااء  ا ، أو ن د ا أو ان ، و ن اد 

.(ف واط  درا  
: م- : ا-  

  ج  أم  ، ا  أو    ، آن اا  دت ا إن ا
: ا اا  

ا ا : و  د  ال ووظ  اق أو ا ، و ذ   -أ
.(رع ، وأو ، ض) ا    

 ا : و ذم أم ورد  ة ة  آت اد ، أ ه  ا   ا -
:   

١-  ا  ن ...ر م اء أنوا ب ا  و (( ا : طا ا
ا أ  ل ،  أن ن ا  ذ ، وز أن   ن 

. و )٣٠(. و ورد ا ا  () ق  ا ث ات )٢٩(ارع... ))
ا ن  أداة ا ، و ا ، وا ، وأداة ا  ات اث م (إْن) 



      ٢٠١٤السنة : -  ٤العدد:  -٣٩الد :                             جملة أحباث البصرة (العلوم اإلنسانية)         

  ............................................................الكريم القرآن يف اجلهاد آليات اللغوي البناء

 
 

١٩ 

ات اث  ان ء  آ ، و (َْ) آ واة ، أ ااب  ا  ه 
)) :  ل ، ااََو َََ َم َُُِ َِِِ(()٣١( نَوإ)) :  لاك ، وَََ كَُِْ ِ ََْ 

 ِِ ِ ٌ ((َُُِْ)٣٢(.  
ازاة) م  ج  ا (أو   ءت أداة ا (إْن) و أ وف ا (أو

. و ا ل . أ أداة ا  (َْ)  ا     ، و )٣٣(ااء)
 ( ادا ، ل : ((   : َْ ا    ، ٣٨١ق أ ا اراق (ت 

(إْن) و ا   ى ص ، أ ء اا  ر أن   ا و
  إن :  وإذا ،    أ ا أم ا ا أن ، أ   :  إذا أم

((    ق  ...أ ز)٣٤(.  
ء ا نأ  ته ا  اب ا أ وف ا   ء أووا ، ا

 م  (اوا) و      ن ان  م ))     
(( ا م () لا  و ...  ا )٣٥( ا ا   و .

، ا  () د ذ .ا  (إن) ود  
  ال : (( وال      ا   د  ا ا  ت  -٢

((  ه ا و ، ا    و ،)ل )٣٦ا   () ورد و .
ا  ا   ا   الا ٣٧(آن ا()) :  ل .ْأ َُِْْ نأ اَُْ َا َو 

َْ ُا َِا واََُ ِْ َََْو َِ(( )٣٨())ا :  لو ،َِوا َواََُ َِ ََُِْ َُُْ(()٣٩(  .
(ا)   ه ا   ، وءت ا  ا ا ،   ل ال 

  ) :٨٢٨ز ا اري (ت 
   ل و      ٤٠(و(  

 ااردة وأدوات ا )٤١(ا : ورد ا ا     () م ات  - ٣
:   ه   فا أ ، () و (اوا) -  

اد   ان واة : أر ات ، د     ا    -أ
 ، ور ا   ةا   نا او ،  ن راون إ  دا

)) :  ل ، ذ  ، َِا اَُآ واَََُو واَََُو ِ َِ ا ِْاَِِْ ِْمَوأ ُْأ ََدَر َِ 
٤٢(ِ))ا(.  

د    اد   ان : وذ ،   ن ان  اد ، اذ   -ب
)) :  ل ،ََُأ َِْ جَا َرةََِو َِِْا اََا َ ََْآ ِِ ََْوا ِِا ََََو ِ َِ ِ٤٣())ا(.  



      ٢٠١٤السنة : -  ٤العدد:  -٣٩الد :                             جملة أحباث البصرة (العلوم اإلنسانية)         

  ............................................................الكريم القرآن يف اجلهاد آليات اللغوي البناء

 
 

٢٠ 

-   ون ا  ،    اة : وا   دا ،  نا
)) : و  ل ،  ا   دا ن انإ َِا اَُآ ََِوا واََُ واَََُو ِ َِ ِا 

ِْوَن أَُْ َََْر ٤٤(ِ))ا(.  
اط  آت اد  اآن أ أدوات ا ااردة  (ااو) و () و د (اء) 

.ا  
-   ا  اك ا   ام ذ  وا ، وف ا أ )) او : وا

  وا ، و وف ا  زدة   ا...  م  ه اوف 
ا  رت ، ا    دةز  وا ،  رت دة اووا ، 

(( او أرت ا ا ، د واا )٤٥(  دت اآ  ط (اوا) وردت و .
نإ)) :  ل ، ا  َِا اَُآ ََِوا واََُ واَََُو ِ َِ ِا ْوأِ َنَُْ 

َََْر ((ِا)٤٦(.  
-  اأو ا وا ، وا ، ا  ر : اأ    ف : )٤٧( و .

وردت   وا ، ل  : (( إن ر  وا    ا  وا ووا إن 
(( ر ر   ر)٤٨( .  و ، (ةا)   ء ا ه ا  د

 وا ا  اكا   ا () وإ ، ا  اكا  ا (اوا) أداة ا
  ا وا أو اا  ، ن د  ا ، ل ا  ا (ت 

٧٧٤(    م   ام آ  ء )) :ا  ا ا 
ا  ا  ام أ اص ة ، ا د وأ وأا اء 

 ، واو ، ا  واو ، ا   اوام ، امو ان ار أم  
(( ...ر ر ، ا ا ا و ا  أي ،  )٤٩(.  

٤- )) :  ل ، وا   أ  ر     () ا ء اِ 
،  ه ا ا ءت () ا ا  )٥٠())َوأمَِْْ ِْاََُ ِْوا ََُ آَُا َواَِ اُُل

 ا  زوال ا  ،     ب )أ )٥١ (لا) .
 او ا  ا   ض  (وا) وا ( اآ ا)  و

 اوأ.، وا  ر   ا وا ،  ر       
  ا ارع :

   أر ، ا   آن اا  دت اآ  () رعا ورد ا
 ا ا  ل ة اا ة اا (ءا) رف ا)٥٢(  وا  و ،

: ا اا و ، طا ا  اء ا   
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١- )) :  ل ، ةوا آ  وذ : َناُُِْ ِِ ُِِوَن َوَرََُُِو ِ َِ ِه )٥٣())ا  د .
داة ا نا  ف ا ا.ا  اكا  ا (اوا)   

٢- )) :  ل ، ةوا آ  (ءا) نا اب ا   ََو َََ َم َُُِ 
َِِِ(()٥٤(.  

 َرُلِ َف ََِِِْ اََُن ا (إن) ار ، وذ ،   ل )) : َح - ٣
ِا اُن َوأ واَُُِ ِْاَِْ ِمَوأ ِْ َِ ((ِا)٥٥(.  

 (وا)  ا ا ق (إن) ار ا ، ا    ا  ه 
  رعن ا دا : وا ،  و ،  ز :  هو ا  عال : اأ 

  و  ا   وا ، ا ا   ، ه  ا  عوا ،  
 ا   اه و)دوات )٥٦ا أ ،    ا    (إن) وا .

ر (أن)ا  (وإذن ،  )  ىا )٥٧(.  
٤- )) :  ل ، ةوا آ  وردت و ،      َأَ َِا اَُآ َ ََْ ِْ َ 

ِِف ِدَْ ََِ ا ُِْ ٍُُِْ َُمَُِو ٍِذأ َ ٍَُِِْة اِأ َ َِوَن اَُُِ ِ َِ َِن اَََو َْ ِ(()٥٨(  ،
 () ىأ     (واو ا) ا ا رع وا ا  ا 

 هذ   )) : يل ا  ا ا و ا ء ا (ا   ون)
(( ...ا   ون ،     إن أر   أن)٥٩(.  

، وا  ات ا  در   )٦٠( ا : ورد  ا  آت اد  ات 
 ا–  و – )    ن ااء أ)) :  ل ،  أ (َأَ ِّا َُِِ 

 ِ َْوأمَِْ ِْاِ َوَُِوا َوِ ِ ، ول  : ((اْمُِوا )٦١()) َْْ َوا اََُِِ وَ اَر
َِ (( ِا)٦٢( :    دا   () ا  أ ،  

- )) :    ، ا   دا طا ا  ا ء ُِ َِا 
ََُِْو  ِِ داَِ   ًاِ(()٦٣(.  

- ا   ا)) :    ، ا أر  واو ا و ا واََُِو ِ 
ِا َ ِدِهَِ(()٦٤(.  

: ا  ظو ا ا  
  ا ا و  ا أو ا ، و      أن اء أماع 

  واع ، أ ادر ن   ا ود:   ،  در ، 
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- )) :     ، ابا   ،     ء اْ ماَن إ ُؤَآ ُْؤََْْوأ 
ْاُمََْوإ ُْْزَواَوأ ََُِْاٌل َوََْوأ َََُُا َرةََِن َوََْْ َدَهَ ََُِاَو ََمََْْ َأ ْإ َ ِا 

ٍُِِد َوَرََِو ِ َِِِ اََُ َ ََِ ُِه اِْ (()٦٥(     ا ه ا  (د)  ،
) (ر) و   و ا  ، .() ف ا    نوا (  

- )) :    ، ورا ا  رء اواََُِو ِ ِا َ ِدِهَِ(()٦٦(  (د)  .
.() ا  

ء ار   ن م ، وال ا ر ذ   ا ، أ ن اد  -
 ن م ه ، أو أو )٦٧()) :  ل ، دت اآ  ن م   ء و . 

ُِ َِا ََُِْو ِِ داَِ ِ((ا)٦٨(.  
. د أمع ا ، ن م  ل (د) ر  

) ال  وذ وط ، ل : (( ٥٣٨ء ار   ، وف اي (ت  -
 ا  و ...ا  ا   وذ ،  اب و ، ا  اا   
   ء  ن ، دا   رمو ، ا ا  و ، را ن أن

(( ...وا   : )٦٩( أ  ل ل أوا و .)د )٧٠ت اآ  ورد و .
)) :  ل ، وا  و وا و نإ ُْ ََُْْ ِداَ ِ َِِ ءََِْوا ََِْ(()٧١(.  

:   دت اآ  ا ا   ء ا اا أ  
-    ا   (ا) نء واا  ا ا  ٧٢(ورد( :  ل .

))ْمَََْو َ ََْم ََُِِا ِْ َو َِ٧٣())ا(   ل ، (م)   ل (ا)
)) :َ ُا ََُِِا ِْاَِْ ِْمَوأ َ َِِا َ٧٤())َدَر(  ل ا ه ا  (ا)  .

 .و م ا  را ا  وا .()  
-   ق ا و ، وا   (ونا) ناو واا  ا ا  ورد

 ا   ونر واا أو  ا  وني ا  )) :  ل ، ع أ
(()٧٥(  طاو اوا .(ونا) عا ا   ، او  (ونا) 

.ا  اكا  ل  
   (دا) دة م ذا (دا)  آم دات وردت و  

اد  ا  ن  ((  آم ا  أن  رة (  ا) ا  أن
((  ا ة د ا)٧٦(   وا (ا) دة وه ا  آم دات ك ن ،
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٢٣ 

 ا )٧٧(ا تود ا ن أود وت ا يء ا ا ا و .
  ال.

Abstract 
Title : Construction Linguistic Jihad verses in the Koran this research stems from the 

root triple gym and  distraction and dal in the Holy Quran and its use images and its 
implications at the level of the structure and composition . 

There is no doubt that the Quran text while using the formula given without other 
formulas. 

It originally one indicative this is for the purpose of example denote Jihad failed to 
sign the effort , and also the same thing in the actual buildings and varieties as well as 
the nature of the sentence or installation in which it appears the name or word actually is 
the context in which shows the significance and meaning accurately determines .  

  
ا ا  

  .١/٢٢، وارف  ١/١٧٩، وا  ١٤-٤/١٣ : اب  -١
  .٤٢، وط  ٥٣، وار  ٣٨، وا  ١٠٩، وام   : ٥٣رة اة  -٢
٣-  مرة ا١٠٩.  
٤-  ح اآن  ٤٣اظ ادات ا : ٢٠٨، و  س اوا ، () ن١/٢٨٦وا.  
  .٥٣رة اة  -٥
٦-  مرة ا١٠٩.  
٧-  رة ا٣٨.  
  .٥٣رة ار  -٨
٩-  ط رة٤٢.  
١٠-  يا ١٢/٣٧  آن اا  : ٢/١٦٤، و.  
١١-  آن اا ٢/٥٦٩.  
١٢-  ا  ٤٨٧-١/٤٨٦.  
١٣-  س ا١/١٤٤أ.  
١٤-  ح اوا ، () بن ا : ٤٣.  
١٥-  رة ا٧٩.  
  .١٠/١٩٤ اي  -١٦
١٧- ا   ١/٤٨٦.  
  .٦/٤٧، وح ا  ١/٧٢، وا  ٤/٨٠ : اب  -١٨
١٩-  رة ان  ٢٤٥٢، وا  ١، وا  ٧٨، وا.  
  . : ٤٩١دات اظ اآن  -٢٠
  .٣١(ث ات) ، ورة   ٩٥رة اء  -٢١
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٢٢-  ا م١٤٤.  
  .٩٥رة اء  -٢٣
٢٤-  دوات اا  ت٤٠درا.  
  .١٥رة ن  -٢٥
٢٦-  رة ا :  ن  ١٩ان  ١٥، و ت  ١٤٢، وآل٦، وا.  
٢٧ -  رة ا :  ١١  ة  ٨١، وا٥٤، وا.  
  .٩/ وا  ٧٣، وا   :  ٣٥رة اة  -٢٨
٢٩-  ا  ٢٨١ا.  
  .١٥، ون  ٨،  ٦رة ات  -٣٠
  .٦رة ات  -٣١
  .٨رة ات  -٣٢
٣٣-  ا  ا : ٢٧٨  ا ١/٥٥، و.  
٣٤-  ا  ٢٧٩ا.  
٣٥-  ر م٢٨٢-٢٨١ا.  
٣٦-  ١٤٢ا.  
  .٦٩، وات  ١٦، وا  ١٤٢رة آل ان  -٣٧
  .١٤٢رة آل ان  -٣٨
  .٦٩رة ات  -٣٩
٤٠ - )  ا ا) ا  ١٤٢.(  
٤١-  رة اة  ٢٠،  ١٩ل  ٢١٨، وام٧٥،  ٧٧،  ٧٢، وا  ات  ١١٠، وا١٥، وا.  
٤٢-  رة ال  ٢٠مرة ا : ان  ٧٥،  ٧٢، و ١٤٢، وآل.  
٤٣-  ات  ١٩رة اا : ١٥، و.  
  .١١٠، و : رة ا  ٢١٨رة اة  -٤٤
٤٥-  ا  ٢٣١ا.  
  .١٥، واات  ٧٥،  ٧٤،  ٧٢، وامل  ٢٠،  ١٩، و : ا  ٢١٨رة اة  -٤٦
٤٧ -  ا  : ١/٢٢٩.  
٤٨-  رة ا١١٠.  
٤٩-  ا  ٢/٥٨٨.  
٥٠-  رة ا٨٨.  
  . : ١٥٣ح  اى  -٥١
٥٢-  ا : ان  ١/٢٢٦د. ا / ا ٢٥٢/ و.  
٥٣-  رة ا١١.  
  .٦رة ات  -٥٤
٥٥-  رة ا٨١  : ٤٤، و.  
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٥٦-  ا  ا : ٧٠-٦٩.  
٥٧-  ر ما : ٧٦،  ٧١.  
  .٥٤رة اة  -٥٨
  .٦/٢٨٧ اي  -٥٩
٦٠-  رة ا : ٨٦،  ٧٣،  ٤١  ن  ٩، واة  ٥٢، وا٣٥، وا  ٧٨، وا.  
٦١-  رة ا٧٣.  
٦٢-  رة ا٤١.  
  .٩، وا  ٧٣، و : ا  ٥٢رة ان  -٦٣
٦٤-  رة ا٧٨ ا : و ، ة  ٨٦،  ٤١٣٥، وا.  
٦٥-  رة ا٢٤.  
٦٦-  رة ا٧٨.  
٦٧-  ا ى  ٣٢-٣١ا  ح٢٢٤، و . و  
  .٦٠رة ان  -٦٨
٦٩-  ٦٠ا.  
٧٠-  ر ما : ى  ٦٠ا  ح٢٢٦، و.  
٧١-  رة ا١.  
  .٣١(ن) و  ٩٥رة اء  - ٧٢
٧٣-   رة٣١.  
  .٩٥رة اء  - ٧٤
  .٩٥رة اء  -٧٥
٧٦-  آما ا  ات؟٧٩  
٧٧-  ر ما : ٨١-٧٨.
  

ا در واا  
- آن اا  
  .١٩٨٤،   (١ د.  اس ، /٧٤٥ارف اب  ن اب /  ن ام (ت  -
  .١٩٨٥،   ، (٣/٥٣٨أس ا / ي (ت  -
  ) ، دار إء ا ا (د.ت).٧٧٤ اآن ا / أ  ا (ت  -
  .١٩٦٨،   ، (٣/٣١٠ ان  و أي اآن /   اي (ت  -
  .١٩٩٠ون ا ا ، اد ، ) ، دار ا٣٩٢ا / ا  (ت  -
-  ا ون اي ، دار اا  .د / آما ا  ات– ) ، ا اد ، ا٥٣  (

٢٠٠٨.  
- / ، سا  .د / دوات اا  ت١٩٧٩،  ١درا.  
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  .١٩٦٣،  ادة ،  ،  ١١/ ه) ،٧٦١ح  اى / ا  (ت  -
  ) ، إدارة ا ا (د.ت).٦٤٣ح ا / ا  (ت  -
- / ، ركا  .د  ، راقا ا  / ا  ١ا  ، ٢٠٠٠، د.  
  .١٩٦٢ ا  رئ ا / د. د اان ، اة ،  -
  .١٩٨٣اس ا / وز أدي ، دار ا ، وت ،  -
  ،  ا ة (د.ت).  ، (٣/١٨٠اب /  (ت  -
  .١٩٩٩،  ا ، وت ،    (١ل م ، / ٨٢٨ ا / ز ا اري (ت  -
  وت (د.ت). –) دار در ٧١١ن اب / ا ر (ت  -
    (ن (د.ت).٧٧٠اح ا /  (ت  -
  .١٩٩٨، وت ،   ، (١/٧٦١ ا / ا  (ت  -
 :  (ان من داوودي ، دار ا ، د / اار ا ، ٥٠٢دات اظ اآن / ام (ت  -

  .١٤٢٥،  ٤،  /وت
  ) ، دار ا ، وت (د.ت).٥٣٨ا / ي (ت  -
  .١٩٦٩،    (٢ ا  رون ، / ٣٩٥ ا / ا رس (ت  -
  .   (١٩٦٣ ا ،   ا ، وت ، ٢٨٥ا / د (ت  -
-  / ت ا)  ٣٩٢/ ، أ او ،  اا  (١٩٥٤،  ١.  
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