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 اإلْــــــــــــذاء

 ئ٠ُ ٖٓ ػ٢ِ٘ٔ ذؼذ هللا ٓح ُْ أًٖ أػِْ ....

 ئ٠ُ ٖٓ هشأ ػ٠ِ هِر٢ ٝجُوِْ ٝٓح ٣غطشٕٝ...  

 إنٗ أثٙ انـبنٙ

 ئ٠ُ ٖٓ ٣ؼؿض جٌُالّ ػٖ ٝفلٜح... 

 ٣ٝطٞهق ج٤ُشجع ػٖ جُ٘طن ذحعٜٔح... 

 ئ٠ُ ٖٓ خؿِص جُٞسٝد ٖٓ أٗلحعٜح ... 

 إنٗ أيٙ انحجٛجخ

 ئ٠ُ ٖٓ ؽؿؼ٢ٗٞ ٝٝهلٞج ئ٠ُ ؾحٗر٢ 

ٍٕ ٝع٘ذ،   ًٝحٗٞج خ٤ش ػٞ

 أخٕرٙ األػضاء

 أهدي ثمرة جهدي لكم شكراً وعرفاناً 
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 شكش ٔروذٚش 

ذورٍٞ  ٢ّ أضوذّ ذخحُـ جُؾٌش ٝجُطوذ٣ش ئ٠ُ أعطحر١ جُلحمَ جُذًطٞسز ٤ٛحّ جُؾٞجذٌس جُط٢ ضلنِص ػِ

جإلؽشجف ػ٠ِ سعحُط٢، ٝجُط٢ ُْ ضطٞج٠ٗ أذذجً ذطوذ٣ْ ٣ذ جُؼٕٞ ٝجُ٘قف ٢ُ خالٍ ٛزٙ جُٔشقِس، ًٔح 

 أ٢٘ٗ أضٞؾٚ ذحُؾٌش ئ٠ُ ًَ ؽخـ عحْٛ ذطض٣ٝذ١ ذحُٔؼِٞٓحش جُالصٓس إلغشجء ٛزٙ جُشعحُس.

حهؾس ًٔح أضٞؾٚ ذحُؾٌش ئ٠ُ جألعحضزز جألكحمَ أػنحء ُؿ٘س جُٔ٘حهؾس ُطلنِْٜ ذحالهالع ٝٓ٘

جُشعحُس، ٓوذسجً ؾٜٞدْٛ جُٔؼرش ػٜ٘ح ذحُطق٣ٞرحش جُغذ٣ذز جُط٢ أغشش ٓح ؾحء ذٔنٕٔٞ جُشعحُس، 

ٝئ٠ُ ًَ أعحضزض٢ ذؿحٓؼس جإلعشجء جُز٣ٖ ذلنِْٜ ٝفِص ئ٠ُ ٛزٙ جُٔشقِس، ئ٠ُ ًَ ٛإالء جُؾٌش 

  ٝجُطوذ٣ش، ٝأعحٍ هللا إٔ ٣كون ُْٜ سم٠ جُخحُن ٝضوذ٣ش جُخِن.
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 انًهخض

 أحكبو ششؽ انزجشثخ كٙ ػوذ انؼًم انلشد٘ كٙ انوبٌَٕ األسدَٙ

 إػذاد انطبنت

 طوش يشٕٓس انلبٚض

 إششاف انذكزٕسح

 ْٛبو انشٕاثكخ

جأل٤ٔٛوس كو٢ أٜٗوح ضركوع أقوذ ؾحءش ٛزٙ جُذسجعس ذٜذف جُٞهٞف ػ٠ِ ٓٞموٞع كو٢ ؿح٣وس 

جُٔٞمٞػحش جُٜحٓس ٝجُط٢ ضركع ك٢ جُؼالهس ذ٤ٖ جُؼحَٓ ٝسخ جُؼَٔ، ئر ضؼطروش كطوشز جُطؿشذوس قون 

ٓؾشٝع ُشخ جُؼَٔ أهشٙ جُٔؾشع جألسد٢ٗ ٝرُي ألٗٚ ُْ ٣ؾأ إٔ ٣لشك ػ٠ِ فحقد جُؼَٔ ػحٓالً 

ٓوَ هوذ رٜوش خوالٍ ٓوذز ؿ٤ش ًقء، أٝ ؿ٤ش ٓ٘طؽ، أٝ ؿ٤وش فوحُف ُِؼٔوَ ذك٤وع ٣ػروص ُذ٣وٚ إٔ جُؼح

جُطؿشذس ػذّ ًلحءضٚ ذحُؼَٔ أٝ مؼلحً ٓؼ٤٘حً ك٢ أدجتٚ، أٝ ئٗطحؾٚ أٝ عوًِٞٚ كوارج غروص ئخلوحم جُؼحٓوَ 

خالٍ كطشز جُطؿشذس ؾحص ئٜٗحء جُؼَٔ دٕٝ ئؽوؼحس، ٝٓوٖ ٛ٘وح ضٌٔوٖ أ٤ٔٛوس جُذسجعوس كو٢ جُركوع كو٢ 

ألسدٗو٢، ٝٓوذٟ هح٤ٗٞٗوس ٛوزج جألقٌحّ جُخحفس ُؾشه جُطؿشذس ك٢ ػووذ جُؼٔوَ جُلوشد١ كو٢ جُووحٕٗٞ ج

 جُؾشه ك٢ جُؼوٞد جُٔكذدز جُٔذز.

هذ ٛذكص جُذسجعس ذؾٌَ ست٤غ٢ ئ٠ُ ضكو٤ون ٓؿٔٞػوس ٓوٖ جألٛوذجف، ق٤وع ضٔػوَ جُٜوذف ٝ

جُشت٤غ٢ ك٢ جُذسجعس ك٢ ذ٤حٕ جالقٌحّ جُخحفس ُؾشه جُطؿشذس ك٢ ػووذ جُؼٔوَ جُلوشد١ كو٢ جُووحٕٗٞ 

شف ػِو٠ ٓلٜوّٞ ػووذ جُؼٔوَ جُلوشد١، ٝأٗوٞجع ػووذ جألسد٢ٗ"، أٓح جألٛوذجف جُلشػ٤وس كطٔػِوص ذوحُطؼ

جُؼَٔ جُلشد١، ٝؽشه جُطؿشذس ك٢ جُؼوٞد جُٔكذدز ٝؿ٤ش جُٔكوذدز ٝجُٔشًوض جُووح٢ٗٞٗ ُِؼحٓوَ ضكوص 

جُطؿشذس، ئمحكس ئ٠ُ ضٞم٤ف أقٌحّ ضكذ٣ذ كطشز جُطؿشذس، ٝذ٤حٕ عِطس سخ جُؼَٔ ك٢ ئٜٗحء خوذٓحش 

ٝهوذ ٝفوَ جُرحقوع ئُو٠ ٓؿٔٞػوس  ٜٗحء ٓذز جُطؿشذوس.جُؼحَٓ ضكص جُطؿشذس، ٝج٥غحس جُٔطشضرس ػ٠ِ ئ

 ٖٓ جُ٘طحتؽ ٝجُطٞف٤حش ٖٓ أٜٛٔح.

جالفَ جٕ ؽشه جُطؿشذس ك٢ ػوذ جُؼٔوَ ٣ٌوٕٞ ٓووشس ُقوحُف جُطوشك٤ٖ ئال أٗوٚ كو٢ جُٞجهوغ  -ٔ

 ٣ٌٕٞ جُخ٤حس ُقحقد جُؼَٔ ذحػطرحسٙ هشكحً أهٟٞ ك٢ ػوذ جُؼَٔ.

 ألًػش ٖٓ ٓشز ك٢ جُؼوذ رجضٚ ُٝ٘لظ جُؼحَٓ. إٔ جُٔؾشع ُْ ٣٘ظْ أقٌحّ ضٌشجس ٓذز جُطؿشذس -ٕ
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ضلؼ٤َ جُشهحذس ػ٠ِ عِطس فحقد جُؼَٔ ذاٜٗوحء ػووذ جُؼٔوَ خوالٍ ٓوذز جُطؿشذوس ذنوشٝسز  -ٖ

 ئغرحش ػذّ ًلحءز جُؼحَٓ.
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