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ی    یېئ   ىئ  ىئ  ىئ  یچ 

  چی  جئ  حئ  مئ
 

 (111اآلية ) النساءسورة 
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 داءـــــــــــــــــــــــإه
 

 
 إلى .... ُأهدي ثمرة هذا البحث 

 روح والدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي ال دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداهرة 

 
 التدددددددددددددددددددت است ددددددددددددددددددد رها    مدددددددددددددددددددا سدددددددددددددددددددر 

 
 والتدددددددددددددددددددددددت   ددددددددددددددددددددددد  إلدددددددددددددددددددددددى الحددددددددددددددددددددددد  

 
 وندددددددددددددددددددددددددددددددددا   إلدددددددددددددددددددددددددددددددددى التو  دددددددددددددددددددددددددددددددددد

 
 وجاهدددددددددددددددددددددددددددددددد   دددددددددددددددددددددددددددددددت سدددددددددددددددددددددددددددددددب   اه

 
إنه هو البر   شآب ب ر مته و ال أن ُينزل  لى قبره  جَ سائلة اه

 الر  م . 
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 شكر و ر ان

 الشكر أولُه وآخره وأجزله هلل الواحد القهار الذي قّيض لي أسباب النجاح . 

والشكر موصول لوالدتي احلبيبة اليت دعت بإحلاح وبذذلت دو  الذ ل أو مذ ل    

 .الدالتور/ حممذد اببذارا الاذماني   ي وامتناني ألخوسهرت دو  تربم  . وفائق شكري 

 واألخ الطيب الاماني. 

ىل أستاذي اجلليذ  الاالذ    الشكر والتقدير والعرفا  إالما أتقدم بأمسى آيات 

/ حممذذد وروا احلاذذذ الذذذي أشذذره علذذى ةذذذه الرسذذالة منذذذ بذذدايتها إىل أ      الذذدالتور

نصذائ  الااليذة   إنذه   يبلذ  علذي بشذي  مذذ التوجيذه واورشذاد وال        ثاستقام عودةا حيذ 

يبارا له يف علمذه وعملذه وذريتذه وأ     أ  ة سائلة اهلل أ  ميتعه بالصحة والعافية وياالنا

 جيعله ذخرًا للب د. 

أعضذذا  جلنذذة ابناقشذذة لتاضذذله  بقبذذول     والشذذكر الذذذلس لذسذذتاذيذ ابذذوقريذ  

 مناقشة ةذه الرسالة 

 الدالتور/ حبيب اهلل علي إبراةي  مناقشًا داخليًا . 

 التور/ خالد بابكر ةاش  مناقشًا خارجيًا . والد

اة العربيذة وأسذا    ةذو  ،ومرشذّدي األجذ     ،إىل آبذائي الراذا   الشكر فومذ ث  

 أساتذتي بكلية اللاة العربية .  ،ابعرفة 

 بالعرلة . والشكر أيضًا بكتبة جامعة أم درما  اوس مية

وأخذذب بالشذذكر  المذذا ي ياذذوت  أ  أشذذكر لمذذا اللاذذة العربيذذة بذذا ر وم       

 علي أاد حممد بابكر.  ر ياوالربوف

اذذذ وأقذذر بشذذكري اجلزيذذ  إىل أسذذاتذة مذذدار  ابهندسذذ( ا اصذذة  بذذن(  حل     

النذذور يوسذذ  بربذذي الكذذري  لذسذذتاذ اشذذكري  . وأجذذزلمعذذيتعاملذذه   قذذيَّصذذنيعه  وُر

 . الدوري 

وعلى رأسه  حافظ الاماني، وأخواتي وخالب شكري وحيب وتقديري ألخوتي 

 . وبيدة الاماني الطيبواألخت الشقيقة  ،  حليمةوعااه، يف اهلل  

وأخريًا أبته  إىل اهلل تبارا وتعاىل أ  جيزي خريًا ال  مذ أعان  على إمتام ةذه 

 الرسالة. 

 .واآلخرة إنه على ال  شي  قدير أ  يوفق اجلميا با فيه خري الدنيا اسألو اهلل 
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 مقدمة
له  م اهد،ك  الال  مدله  الال رهك    له  م   عهددل  الال مله   م  له   الحمد هلل الذي ال عدل  

دت أهه  مههب ذلهه  لههل أكدم مههد رهه   د لهه  الال الالههد  اللههل  صههب لهه  فههدحأح الال ص ههالا  أحههد  الل هه
   ك هه  ا تعههل ل ملههش مههب  رههد  مههب دكت فهها الوبههالب م هه     تهه     الأكههد مههد ا ههت أدلتهه 

  . ت     ح   فا العوالل تالل ت    فحت  ملش مد اتضحت لدي ل  عأدده  دعدة  
دلع امش  فحأهده مهب أهدلعب هد  المهب المكاتهب أمهب الهدك دت      ي د محمهد الفض  

تأهد  الخفه  مهب دك هدت ال  هالة أهدلحز اض ه ل المهب اض  أق دل صكامته  أدلو هل اضفضه 
  ال عب ههد مههب أ،هه  اوقههكاك الاو مههدب أهه  الأمههد  الاضفههحدب الاضحأههدب أدل فههيب اضالفههك

 .  دعد مل   ال د  أ  
 د أعد :لل أم

فدلرهههعك فهههب مهههب أرهههكم ف هههالب الكهههجل ع هههد العهههكب لهههذل   عبهههاله ديهههالاب عبهههالم ل 
الرهههد،د فهههالا  ل الخأههه  ل الأفهههج  يك عهههالب مل ههه  فههها الكليهههك مهههب عبهههالم ل   الأخأهههدك،ل
 الحصم ل. 

التمتع العكبا فا ال د،ب ح أحز ص يك مب الحك ح فا الوالل الالعمه  ضهمب مأهدك 
 ح ذ، هد  فهدف د  الره دعح  هددكة الفهوبت  أ هدل الال، ته  الأ  عهح الفهحكاال   م تمع  الو بها

العهههكب الال هههدت اض هههالات التههها يبتوههها في هههد ال هههد   فههها مالاقيهههت معي هههح مهههب صههه  عهههدل  
لوههد  الرههعك  ل  ضههالا حههالا   ل مههب تأههددل اض ههك  الالت ههدكة الالهه الاج  التأههددل الخأههب الا 

 فههحش الفهها اض ههالات المالا ههل الحههل  ههدأت الب ههح العكب ههح ال  الههذي  عههدد م دقههب الو يبههح
ل ح الوكآب الكك ل فا الت بالك الصدب ذل  ق ي   ه الل الوهكآب الاعته  العكبها م هذ ال د،ب هح 
 أدل فدحح الالأجغح الصدب الرعك أا ك ف الب الوالل ع د العكب الأر ك،د الأ يك،د ذصكا . 
الالبفههالا ا ههل  أبهههم عبههش  مدعههح مهههب العههكب فهها عفهههك ال د،ب ههح  عهههالدالب 

عهب قد ال  هد فأهكدالا  هبأح الو يبهح الالا أدت هد  خهدك الب كالب ألوأد   مختب ح  صد الا ال  و  
 مب قأد ب ل ال،ل مب الرعكا  الم يديب القفد د،ل تعد مب عيالب الرعك العكبا. 

الامت ب ،ؤال  البفالا غه ال الوأد ه  القأهع الأهكت ال  هب اضمهالال  اللهل  عتكفهالا 
مههد أد  ملههش خبع ههل مههب ق هه  مأدلمعد،ههدات الاالت دق ههدت  ههيب قأههد ب ل الالوأد هه  اضخههك  
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كد الاللههالكة الال ضههب ففههدكت ح ههدت ل لالك ههح تحههدكب رههقأههد ب ل الأدلتههدلا عدرههالا ح ههدة الت
 ال وك الاالضأ دد الت عش لبتحكك فا رصب  المتمكد. 

  الرهههعك،ل  متهههد  أدل وهههد  ال هههددكة  هههح لرههه دعت لاال د ت معاهههل قفهههد د،ل ك القهههد  ههه
دالي ال ميههه  ال هههعح الخ هههدل الف ههه  مهههب الالأ هههدأح الالتع يهههك المأدرهههك الالوهههالة الال  هههم ال ههه

 الحصمح الرا  الكليك. 
أرها  مهب الت فهي  الالتحبيه  أد  هح مهب ،هؤال  الرهعكا   الفا ،ذا الأحث  ت هدالل

 ل تعكم عبش أغكاض ل الرعك ح الأ،ل ال مدت الالخفد ا ال   ح لوفد د،ل. 
صد ههت فههبتا الل وههح أههدضدب ال ههد،با م ههذ أ ههدل الدكا ههح ال دمع ههح  الحههيب أكدت 
معداد ك دلح المد  تيك ا تالق ت ا أعض المالضالعدت فا عفالك مختب ح م  د الوهد ل 
الالحديث فد ت الا ا رعك الرهعكا  البفهالا حهيب  هوو ديهالا  ل فها يهدي أل هد  أحلها 

 عب الدالاال ب المختب ح.
 أسباب اختيار املوضوع: 

، دلههه  أعهههض اض هههأدب التههها دفعت ههها ملهههش اخت هههدك مالضهههال  ،هههذا الأحهههث ال مصهههب 
 كض ل د ف مد يبا: التع

 معكفح الرعكا  البفالا الالتعكض ضرعدك،ل أدلدكا ح الالتحبي .  – 1
 التعك ف أدلعفك ال د،با الب دب مجمح  ال  د  ح الاال تمدع ح الال صك ح.  – 2
   دب مع ش أ،م ح ع د ح العبمد  أدلرعك ال د،با.  – 3
لكهههب ،هههذا  -عبهههش حهههد عبمههها –أب ،هههذا المالضهههال  دك ههه  الداك هههالب قهههد مد   – 4

 كة ،ذا ال وا.والعم  عدت عب   يد ال مدب فصدب ال د مب عم    د ل
تود ل مددة عبم ح الفيكة تخدل الب ح العكب ح الأ  دل هد الكاغأهح فها صرهف خأد هد  -5

 ص ال  ،ذا التكاث. 

 -،ه  -
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 أهداف البحث: 
 تتمل  أ،ل أ،دام ،ذا الأحث فا اآلتا: 

 كبا.     الد العبمد  فا خدمح الرعك العا ك م -
ل الكج هها  أ الالأمحههدب الوي هها  التعك ههف أهها،ل الرههعكا  البفههالا ال،ههل  الوت ههد -

ْ مك ال عدي     مدل   ب حك ل ال مدا ا الٌفكعدب  ب اضعكم(. اض ح 
د الرههعكا  البفهههالا التكصيهه  عبههش أ،ههل اضغههكاض الالمالضههالعدت التهها ت دالل هه -

 ض. ال  د  الال  ل الغيك،د مب اضغكا  صمحالح  مل  : الالفف
 دكا ههههح اضال اب الالوههههالافا الب ههههد   ال   ههههح  لرههههعك البفههههالا ا  الخفههههد ا ههههك م -

 الوفيدة أدوضدفح لبتفال ك ال د عا. 
 منهج البحث: 

اتأعههههت فهههها ،ههههذا الأحههههث المهههه  ل الالفهههه ا التحبيبهههها الههههذي اعتمههههدت ف هههه  عبههههش 
 تالض ح  مدت ،ذا الم  ل فا اآلتا: اال تدالل الاال ت أدط ال مصب 

 بم ح.  مع المددة الع -
 تالليم ال فالا.  -
 اآل دت الوكآ  ح.  ملأدت -

 _ تخك ل اضحدديث ال  ال ح.
 ركح الكبمدت ال ك أح.  -

 خطة البحث: 
 . المودمح

 أ،م ح الأحث.  -
 أ أدب اخت دك المالضال .  -
 أ،دام الأحث.  -
 م  ل الأحث .  -
 خأح الأحث .  -
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 فهرس املوضوعات
 الصفحة الموضوع

 أ اآل ح 
 ب ا  م،د

 ج رصك العكفدب 
 ال – د المودمح 

 ح –   ف ك  المالضالعدت 
 9-1 التم يد 
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