



  العظیم اهللاصدق                                                    










































 



 





































































  ا هللا ) الذین امنو اشد حب

 ) قل ان كنتم تحبون اهللا فأتبعوني یحببكم اهللا ویغفر لكم ذنوبكم(  


































ةطاالحا
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  تةوةرى دووةم                                     
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 2008 
 الصدر الشھیدمحمد السید فكر في التخصصیة الدراسات مركز من الصادرة 2008 سنة 2 العدد ) المنھج ( مجلة  
 __2001 
 والبحوث للدراسات رینالصد الشھیدین مركز من الصادرة الثانیة السنة 4 / العدد ) النھج ( مجلة . 
 2000 دھوك _ بكر محمد .د وتقدیم مراجعة دوسكي امین محمد _ الجزیرى شعر في االلھي العشق فلسفة  

 


