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 عنوان الرسالة أو األطروحة :

 " صموات اهلل عميو " في المعاجم المغويةصورة اإلمام الحسين 
 

 ممخص الرسالة أو األطروحة :
إذ عنت بفمسفة أو نظرة أرباب المعاجم ، تيدف الدراسة إلى معرفة صورة اإلمام الحسين " صموات اهلل عميو " في كتب المعاجم المغوية      

ب المغوية ورؤيتيم لصورة اإلمام الحسين " صموات اهلل عميو " والتي لم تكن نظرة روائية نقمية تقميدية ، بل كانت عبارة عن تصوير لجوان
جيتيا عمى مقدمة ، وأربعة فصول ، اقتضت طبيعة ىذه الدراسة أن تستقر مني" صموات اهلل عميو " ، فوميادين عدة من صورة اإلمام الحسين 

 المغـوية المعـاجـم )) وخاتمة تضمنت أىم ما توصل إليو البحث من نتائج ، وقائمة بأىم المصادر والمراجع ، كان عنوان الفصل األول
)) المنظار التعريفي لمسيرة االعدادية والشخصية لإلمام الحسين " صموات اهلل عميو " ((  وانـــــوجاء الفصل الثاني بعنالفـكرية (( ،  ومعــطياتيــا

وتضمن  )) منظار الصورة العقائدية ومكانة اإلمام الحسين " صموات اهلل عميو " الروحية والعممية (( ، وانـــــا الفصل الثالث فحمل عنــــأم، 
 ن " صموات اهلل عميو " المؤثر في أحداث عصره وأبعاد ذلك التأثير مستقبميًا (( .)) صورة اإلمام الحسي الفصل الرابع دراسة
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Title Of Thesis : 

THE IMAGE OF IMAM HUSSEIN "GOD'S PRAYERS BE UPON HIM " IN DICTIONARIES 
 
Abstract Of Thesis : 
     This study aims to Know the Image of Imam Hussein (peace be upon him) in dictionaries. It pays 
considerable attention to the philosophy and views of the dictionary makers and opinions about Imam 
Hussein. This view is not traditional narrative about him, but it is a description about various aspects 
of Imam Hussein. This dissertation comprises an introduction, four chapters and a conclusion, as well 
as a list of sources. The first chapter is entitled " dictionaries and their intellectual productions" . 
Chapter two comes with the title "The definition of Imam Hussein's biography and his personality" . 
Chapter three is the ideological prospect of Imam Hussein and his spiritual and scientific values . 
Chapter four studies the influential image of Imam Hussein during his time events and its future 
effects . 
 


