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قاااااال   اااااا    :

   ْمَر ِنْ َلتَييييَن َْمِتيييين َأْنَ ْلييييَ  َعَ ييييْن َوَعَ يييي َْ َأْريييي َربِّ أوزِْعِنيييين َأ

َلِتييييَن ِ يييين ِعََييييَِ َن  ُْ َ َتْرَخييييَ م َوَأْ ِتْ ِنيييين ََِر  ُ َْ َأْعَلييييَح َ ييييَِم َْ َوَأ َوَِمييييَ 

 ََ ي ُِ  َمْ َِم

 َم ظيم  ق َهلل 

 (19سورة َمنلح ، آية   ) 
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 اإلهداء

الجىىوازىىتركمىىنهوايزىىباب مىىببلىىببا ىىى طليىىنابييإلىىكايزىى طليب ىىبإلىىك ىى 

طلعنطقطلذي ونضاال وا ي

إلكونغونمزى بتليىباطلنيوىااطلنةت ىااننبمزى إلىكوجىتل طلعتىااالروى طلىدةت 

تبل طلماف قاطلعزت ا،ةلكهللا ؤم ز نضتهتا ي  لى فى بتألليتناطلت  اطلزهتناه مي

ةونهتي

إلكون ت شعانبىنز غن ىقيلىتزبييإلىكوىنأاإىتز إلىكطلين ىقييييأو طليزازا

أب نوىرطلعيىت فرز بخ نطلدز تالعتدةطآلخنة،إلكطلإي حإلكونأنف بتنطًاجىالآلزبي

يطلذيةتوز أهو اطلقتزانيي

إلكونأزتناطدنب بقزتد  طلوعنفاانفعاطةنين ق يجنةةثنم يياغفناطلتلىتز 

  رلاالتوياز ةتك  لهاةييييإلك  طلذ نأم مهايتلبتًةت هافنةياز بلخت ي

إلكونشتن از أفنطي اأيرطز ،معب انطيم يييإلكطلذ ن تزاطألنمدم طألةرط ييي

نوع نلتيىباطلعيىت ييإلىكطلىذ ن ىتزاطإىدنطًيزازىتًطلىزدإلى هاجب زى يى نخ نلزدل اخ 

أمعبييي

لهاجو عتًأهديهذهطلنلتلاةنفتزتًبجو ت اطلذيل ظ وزبعىتًال زضىبلهلهىتااطألدب

 ايلنطلختقي
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 شكر وتقدير

 يجيييب أن تقيييدم كلمييية شيييكر لكيييل مييين وقيييف إليييى جانبهيييا  وفيييي نهايييية هيييذه الدراسييية

يسيييعدني وقيييد انتهييييت باضيييل   ورعايتيييا مييين اعيييداد هيييذه الدراسييية المتواضيييعة أن حيييي  

  اليييذي القهييييوي أشيييرف" محميييد" أتوجيييا إليييى   بالحميييد والشيييكر  وأدييير باليييذكر اليييدكتور 

تاضييل علييي بقبييول اإلشييراف علييى رسييالتي  والييذي لييم يتييوان أبييدال بتقييديم يييد العييون والنصيي  

أننييييي أتوجييييا بالشييييكر إلييييى كييييل شييييدر سيييياهم بتزويييييدي لييييي دييييلل هييييذه المرحليييية  كمييييا 

 بالمعلومات اللزمة إلثراء هذه الرسالة.

كمييييا أتوجيييييا بالشيييييكر إلييييى اءسييييياتذن اءفاضيييييل أعضيييياء لجنييييية المناقشييييية لتاضيييييلهم 

بييييا طلن ومناقشيييية الرسييييالة  مقييييدرال جهييييودهم المعبيييير عنهييييا بالتصييييويبات السييييديدن التييييي 

كييييل أسيييياتذتي بجامعيييية اإلسييييراء الييييذين باضييييلهم أثييييرت مييييا جيييياء بمضييييمون الرسييييالة  وإلييييى 

وصييييلت إلييييى هييييذه المرحليييية  إلييييى كييييل هييييؤ ء الشييييكر والتقييييدير  وأسييييال   أن يحقييييق لهييييم 

 رضى الدالق وتقدير الدلق.
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 ت من قبلإعد

 نور الهدى عباس شهاب

 أشرف عليها

 الدكتور "محمد أشرف" القهيوي 

دطخى طلقلىنيولىؤال اطلودز ىاةىنطلزىراكمزتال هىذهطلدنطلىاواضىاةتًهتوىتًاهىاطل

إذهىىدف طلدنطلىىاإلىىكب ىىتنوفهىىااطلزىىراكطلقلىىني،بشىى  ةىىتااطلعىىنطقبشىى  خىىت طلىىدا 

فىم ونوشى تاطلدنطلىافى ةىدا فت ىاناطةىدطلولىؤال اطلودز ىااطلولؤال اطلودز اطلزتجواةزىب،

اإ جتدزظتانتزاز  وزحطلزتري ن تو ابقت طلزتري ننلن تًدطخ دالهابدانمعا ض،اويتال

ييقانهاونخى طلمعا ض



اندأشتن طلدنطلاإلكأنهزتهطخمىففقه يا ألىت ولىؤال اطلدالىاةىنأخيىت 

لألفنطددطخ دالهاب نزظن ت طلخينطلوفمنضاميو طلمبع اطلقلنيواظف هتطلولببالتزراك

لولىىؤال اطلودز ىىاطلوبز ىىاةتىىكطلخيىىنالملىىماةبطلوزترةىىت ازظن ىىاطلضىىوتني وىىتأنناطةىىدط

لألفنطددطخ دالهازظنطًلإعابت ممعتقبإثبت ن ىنطلخيىنان ىنطلقلنيطلزتشئاةنطلزراك

طلضنناطلعىناطللىبب ا،لىذلهظهىنطمجىته زىتديبميب ىقناطةىدطلولىؤال اطلواضىاة ااميقىق

ماماض حذله تبونخى فإا هذهطلدنطلايطلولؤال الوجنداناعطلضنن،اند

 


