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 33االسراء / اآلية سورة                                                       

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

)وال تقتلوا النفس التي حرم اهلل اال باحلق ومن قتل مظلوما  
 رف يف القتل انه كان منصورا(فقد جعلنا لوليه سلطانا فال يس

 صدق اهلل العظيم

 



 االهداء

 أهـــــــــــــدي مثر جهدي

إىل مالك الرمحة على وجه األرض إىل من اجلنة حتت 

اقدامها )والدتي العزيزة( 

إىل من كان السند واملعني يل يف كل خطوة اخطوها  

()والدي العزيز 

إىل رمز الطيبة والصدق إىل اخواني وخواتي 

إلــــــــــــــــــى زمالئي وزميالتي...... 
 

 

 الباحث



 



 

يسعين هنا إىل التقدم جبزيل الشكر واالمتنان إىل كل من مد يل يد العون 

وساهم يف اجناز هذا البحث... 

ا البحث املتواضع واخص واني اشكر اهلل تعاىل الذي وفقين إلمتام هذ

بالشكر واالمتنان والتقدير إىل مشريف واستاذي الفاضل )أ. م. 

عبدالرزاق طالل جاسم( الذي قدم يل العلم والعون يف حبثي هذا وكذلك  

إىل  االساتذة  واهليئة  التدريسية  يف  كلية  القانون  والعلوم  السياسية  وإىل  

ن  اجلهد  جتاه  الكلية  وكذلك  إىل  قسم عميد  الكلية  الذي  قدم  كثري  م

يف  مسرية  العون  يل  لتقدميها القانون  وكذلك  اشكر  مكتبة  الكلية  وذلك  

مجيع املسلمنيهذا  البحث.  سائالً اهلل تعاىل ان يوفقين ويوفق  

 الباحث
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