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 شكر وتقدير

ن شفاًء للعالمين، وهدى ورحمة للمؤمنين آالحمُد هلل الذي أنار قلوب عباده المتقين، وجعل القر 

ي فتح هللا به أعيننا، مين، الذألانبياء وأشرف المرسلين، سيدنا محمد النبي ألاوالصالة والسالم على خاتم 

ونور به طريقنا، وأخرج الناس من الظلمات إلى النور، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المهديين، 

 ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

إال أن أعترف لكل ذي فضل علي بفضله، فإن أهل  الرسالةال يسعني وقد أنهيت إعداد هذه 

 والثناء.الفضل والعطاء هم أهٌل للشكر 

، الرسالةشراف على هذه إلاي منحني شرفًا بذال فارس جميل الصوفي دكتورلأتقدم بالشكر الجزيل ل

 الكثير، مما أنار لي دروب البحث،وعاش معي متاعبها، فقد قدم لي من وقته وعلمه، وخبراته الشي 

الح ، فجزاه هللا عني كل تراموساعدني في التغلب على كثير من صعوباته، فله مني كل الشكر والتقدير وا 

 هللا الرزق الوفير. قطع النظير ومنحهوالسرور المن بالخير والفرح خير واستبدل عناؤه

كما أتقدم بالشكر لألساتذة الفاضلين الذين  ،كما أتقدم بالشكر والعرفان ألعضاء لجنة المناقشة

 حّكموا أداة دراستي بكل ما اتيح لهم من رحابة صدر وسعة صبر.
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 اإلهداء
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 )ق ل اعملوا فسيرى هللا عملكم ورسوله والمؤمنين(
 صدق هللا العظيم

إلهي ال يطيب إال بشكرك وال يطيب النهار إلى بطاعتك.. وال تطيب اللحظات إال بذكرك.. وال تطيب اآلخرة إال  
 بعفوك.. وال تطيب الجنة إال برؤيتك

 ل جالله""هللا ج
 إلى من بلغ الرسالة وأدى األمانة.. ونصح األمة.. إلى نبي الرحمة نور العالمين

 "سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم"  
إلى من كلله هللا بالهيبة والوق ار.. إلى من علمني العطاء بدون انتظار.. إلى من أحمل أسمه بكل افتخار.. أرجو  

قد حان قطافها بعد طول انتظار وستبقى كلماتك نجوم أهتدي بها اليوم    من هللا أن يمد في عمرك لترى ثمارا  
 وفي الغد وإلى األبد

 "والدي العزيز"
 معنى الحب وإلى معنى الحنان والتف اني.. إلى بسمة الحياة وسر الوجودإلى مالكي في الحياة.. إلى  

 إلى من كان دعائها وحنانها بلسم جراحي إلى أغلى الحبايب
 ة""أمي الحبيب

شمعة تنير ظلمة  من هم    إلىمعا ....  الدرب خطوة بخطوة    ناسر و منذ أن حملنا حق ائب صغيرة    رافقونيإلى من  
 إخواني وأخواتي    حياتي..

 وبيان"  وايه  "أشرف وشرف وأسعد ورشا ورزان
 . إلى من يملىء البيت فرحا  وحبا  .إلى من أنار بيتنا وق لوبنا بضوء ابتسامته .
 ابن أخيإلى الطف ل المدلل  

 "مروان أشرف"
إلى األخوة واألخوات، إلى من تحلو باإلخاء وتميزوا بالوف اء والعطاء إلى ينابيع الصدق الصافي إلى من معهم  

الحلوة والحزينة سرت إلى من كانوا نعي على طريق النجاح والخير إلى من    سعدت، وبرفقتهم في دروب الحياة
 عرفت كيف أجدهم وعلموني أن ال أضيعهم

 أصدق ائي""
 الباحث                                                                    
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