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  ؼسفبْاٌشىس واٌ
 

 تُحِا ُا  وّاب َُ  ػٍ فُا  ِجبزوابً   ِجبزوابً  طُجبً وثرياً هلل محداً واٌشىسُ احلّدُ
وّاب َبجياٍ لاوي و هاه وػظاُُ كاٍجمبٔه ولادن واٌ اوح          ُ ٌه احلّادُ هُاٌٍّ.. وَسضً 

 اهلل ( . سِىُشََّ مل بضَاٌبّ سِىُشََّ مل ْٓواٌسوَ ػًٍ زكىٌه ؤجُه اٌمبئً ) َِ

 . ؤمحداهلل ػص و ً ػًٍ ِب  وػىٔ  ألمتبَ هرا اٌجحث يف اٌجداَخ  

  آِبٌ  ، اىل ِٓ اىل اٌرٌ وهجين وً ِب ميٍه حزً ؤحمك ٌ َجمُت ايل اْ اهدٌ حبثٍ هرا 

اىل اٌرٌ كهس  ،اىل األٔسبْ اٌرٌ ؤِزٍه األٔسبُٔخ ثىً لىح  ،حنى االِبَ  وبْ َدفؼين لدِبً

وّب اهدٌ  ؤثٍ اٌيبيل ػًٍ لٍيب ؤطبي اهلل يف ػّسه     ،ػًٍ رؼٍٍُّ ورؼت ِؼبٌ يف دزاكيت 

اىل اٌزً صربد ػًٍ  ،ح وجدهب وً اٌؼجمبء واحلببْ اىل اٌزً وهجذ فٍرحبثٍ هرا اَضبً 

ووبٔذ دػىاهب يل  ،اٌزً زػزين حك اٌسػبَخ ووبٔذ كبدٌ يف اٌشدائد  ،وً شٍ 

اىل ِٓ ازحتذ وٍّب رروسد ؤثزسبِزهب يف  ،يف ػٍٍّ  ربثؼزُين خجمىح خبجمىح  ،ثبٌزىفُك 

ػًٍ اٌمٍت واٌؼني  صاهب اهلل ػين خري الصاء يف اٌدازَٓ  و هٍ ٔجغ احلببْ ؤٍِ ؤػص ِألن 

 اٌُهّب ؤهدٌ هرا اٌؼًّ املزىاضغ ؤدخً ػًٍ لٍجهّب شُئأ ِٓ اٌسؼبدح اىل ؤخىأٍ وؤخىارٍ اٌرَٓ 

 .اٌرَٓ رمبمسىا ِؼٍ ػتء احلُبح واىل وً األصدلبء واألحجبة ِٓ دوْ اكزثببء 

حمّد حمّىد حبِد "  وّب ؤهدٌ مثسح  هدٌ ألكزبذٌ اٌىسَُ اٌدوزىز

  فإٔبزهب يل ووٍّب دة اٌُإض يف ُؤِبٍِ لإد اٌ " اٌرٌ وٍّب رظٍُ اٌجمسَك املوحسٓ 



ٔفسٍ شزع األًِ ألكري لدِأ ووٍّب كإٌذ ػٓ ِؼسفخ شودٍٔ هبب ووٍّب طٍجذ وُّخ 

اىل وً وورٌه اهدٌ هره اٌثّسح   ،ِٓ ولز  اٌثّني وفسه يل ثبٌسغُ ِٓ ِسؤوٌُبر  املزؼددح 

 بررح لسُ ادازح اٌزسىَك  ؤك

 واىل وً ِٓ َؤِٓ ثإْ ثروز جنبح اٌزيُري هٍ يف ذواربب ويف ؤٔفسبب لجً اْ رىىْ يف          

 ؤشُبء ؤخسي ....
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