حبث مقدم الستكمال متطلبات احلصول
على درجة الليسانس بعنوان

احلكمة يف شعر زهري بن أبي سلمى
 إعداد الطالبة :

منى بالعيد علي بالعيد
حتت إشراف :

أ  /نعيمة مفتاح

العام اجلامعي

 7102ـ  7102م
أ

بسم اهلل الرمحن الرحيم
( وقل عملوا فسريى اهلل عملكم ورسوله واملؤمنون وسرت
دون إىل عامل الغيب والشهادة فينبكم مبا كنتم تعلمون)

صدق اهلل العظيم


سورة التوبة  ،اآلية 501 :






ب

إهـــــداء
إىل أبي وأمي الذين كان هلما الفضل بعد اهلل
يف إكمال دراسيت اجلامعية وشجعوني على
االستمرار  ،،،إىل أخوتي وأخواتي الذين مدو لي
يد العون واملساعدة .
إىل املدرسني واملدارسات الذين متكنوا من أداء
األمانة وأوصلوها إىل كل طالب وطالبة .
إىل زمالئي الطلبة والطالبات الذين درسوا معي
يف مرحلة الدراسة اجلامعية .
إليهم مجيعا أهدي مثرة هذا البحث



الباحثة



ج



كلمة الشكر
قال تعاىل :
( وقال رب أوزعين أن أشكر نعمتك اليت أنعمت علي )
صدق اهلل العظيم
أمحد اهلل واشكره الذي وفقين وشد أزري وقوى عزمييت إلمتام هذا العمل ،
والذي أرجوا من اهلل العزيز القدير أن يكون خالصاً لوجهه الكريم ،
وأن يكون مفيداً لكل قارئ  ،ويعود بالنفع على اجلميع .
يسرني أن أتقدم خبالص الشكر وأثم العرفان والتقدير لألتستاة الفالل  /نعيم
مفتاح  ،كما أتقدم لكل من زرع يف عقولنا وقلوبنا بذر العلم واملعرف ،
والذين وهبوا حياهتم من أجل إنار عقول األجيال  ،أتساتذتي الكرام  ،وإىل
القسم الذي احتضنين طول فرت دراتسيت ( قسم اللغ العربي ) .
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