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 كلمة تمهيدية 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا  

ٔ صثحاٌ انحًذ هلل انزٖ ْذاَا نٓزا ٔيا كُا نُٓرذ٘ نٕال أٌ ْذاَا هللا، 

 انز٘ أعطاَا عهًا َافعا ال عهى نُا إال يا عهًرُا إَّ ْٕ انضًٛع انعهٛى.

ٔانصالج ٔانضالو عهٗ حثٛة هللا دمحم صهٗ هللا عهّٛ ٔانضالو ٔعهٗ آنّ 

 ..ٔصحثّ أجًعٍٛ

فثٓذاٚح هللا ذعانٗ ٔ عُاٚرّ ٔ ذٕفٛقّ أيكٍ كراتح انشصانح انثضٛطح 

الصرٛفاء تعط انششٔط انًطهٕتح نهحصٕل عهٗ شٓادج صشجاَا انرشتٛح 

سٚش انجايعح تشعثح ذذسٚش انهغح انعشتٛح كهٛح انرشتٛح ٔ عهى انرذ

تًُاصثح ذًاو كراتح ْزِ انشصانح، أقذو اإلصاليٛح انحكٕيٛح كُذاس٘. 

ٔانذ٘ انكشًٍٚٛ انزٍٚ ستٛاَٙ ذشتٛح جزٚهح انشكش ٔٔفائق االحرشاو إنٗ 

ٔعهٗ كم انرٕجّٛ ٔانذعاء  صانحح ٔ أدتاَٙ ذأدٚثا إنٗ صٍ انثهٛغ انًششذ

ى كراتح ْزا انثحث فٙ ٔ ًّ ٌّ أذ ٔ أدعٕ هللا  قد يعٍٛانخانص يًُٓا إنٗ أ

 : ًٓا كًا ستٛاَٙ صغٛشا. ٔٔشكش إنٗأٌ ٚشحً



 

 

انًاجضرٛش. يذٚشج ، انفشٔفٛضٕس انذكرٕسج فائزج تُد آٔض .1

انجايعح اإلصاليٛح انحكٕيٛح كُذاس٘ انرٙ قذ أعطاءخ حافزا فٙ 

 ٔصائم ذعهٛى  انطالب.

ّ٘ انزاٌ ٚشتٛاَٙ ُٔٚثٓاَٙ إنٗ انخٛش حرٗ أصٛم إنٗ ْزِ  .2 ٔانذ

عضٗ هللا أٌ ٚثاسك فٙ عًشًْا ٔٚشحًًٓا كًا ستٛاَٙ  انُقطح.

 صغٛشا.

انذكرٕس يضذٍٚ، انًاجضرٛش. عًٛذ كهٛح انرشتٛح ٔ عهى انرذسٚش  .3

انجايعح اإلصاليٛح انحكٕيٛح كُذاس٘ انز٘ قذ تزل جٕٓدِ نرطٕٚش 

 كهٛح انرشتٛح ٔ عهى انرذسٚش. 

انذكرٕس عثذ انعزٚز، انًاجضرٛش. سئٛش شعثح ذذسٚش انهغح  .4

نعشتٛح كهٛح انرشتٛح ٔ عهى انرذسٚش انجايعح اإلصاليٛح انحكٕيٛح ا

 كُذاس٘.

انّرٙ قذ فضهد تاإلششاف انراو ٔ  انًاجضرٛش اسفانذكرٕسج عثذ انغ .5

انًشاجعح انذقٛقح عهٗ انثحث تإسشادْا ٔ ذعهًٛٓا إنٗ أٌ أذى 

 انثحث.

عثذ انعزٚز، ، انًاجضرٛش، ٔاألصرار عثذ انغفاس األصرار انذكرٕس .6

كانًًرحٍُٛ  انًاجضرٛش، عثاسانذكرٕسج  انًاجضرٛش، ٔاألصرار

ٔانًًرحُاخ ٔانرٙ قذ فضهٕا تاإلششاف انراو ٔانًشاجعح انذقٛقح 

 عهٗ انثحث تإسشادْى ٔذعهًٛٓى إنٗ أٌ أذى انثحث

ٔ انًٕظفٍٛ انًحرشيٍٛ انزٍٚ عهًَٕٙ  اخاررصاذز ٔ األصجًٛع األ .7

 انعهٕو انكثٛشج انًفٛذج حرٗ أصرطٛع أٌ أذى دساصرٙ فٙ انجايعح.



 

 

نجًٛع انطالب ٔ انطانثاخ فٙ كهٛح انرشتٛح ٔ عهى انرذسٚش انزٍٚ  .8

قذ فضهٕا تًذ أٚذ٘ يعَٕرٓى انًادٚح ٔ انًعُٕٚح فٙ إذًاو ْزا 

 انثحث.       

ٗ أٌ ٚقثم أعًانٙ ٔ أعًانٓى، ٔ جزاَا خٛش ٔأخٛشا، أصأل هللا ذعان       

 انجزاء ٔ ْذاَا إنٗ انصشاط انًضرقٛى ٔ انحًذ هلل سب انعانًٍٛ.

7272 أكتىبر 72كنداري،     

ةتىقيع الباحث    

 

 دوي مىلدية        

16212127262 

 

 

 


