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 شكر و عرفان
 

 املتٛاضع بححأشهس  اهلل تعاىل ع٢ً تٛفٝكٞ هلرا ايٚ أمحد
 َٔ مل ٜصهس ايٓاس مل ٜصهس اهللٚ

 ...ٖٞ ضطٛز ايصهس ٚايجٓا٤ تهٕٛ يف غا١ٜ ايصعٛب١ عٓد ايصٝاغ١ دا٥ُا «

 » ... ســبكصٛزٖا ٚعدّ إٜفا٥ٗا حل َٔ ْٗدٜ٘ ٖرٙ األضط دًَٚا،زمبا ألْٗا تصعسْا 
 

.. تتبعجس نًُات.يف َجٌ ٖرٙ ايًحظات ٜتٛقف ايرياع يٝفهس قبٌ إٔ رنط احلسٚف يٝجُعٗا يف  ٚ
ضطٛزًا نجري٠ متس يف اخلٝاٍ ٚال ٜبك٢ يٓا يف ْٗا١ٜ  عبجًا إٔ ذناٍٚ جتُٝعٗا يف ضطٛز... األحسف ٚ

عًٝٓا شهسِٖ  فٛاجب ٚصٛز جتُعٓا بسفام ناْٛا إىل جاْبٓا ...املطاف إال قًٝاًل َٔ ايرنسٜات
 ...ٚٚداعِٗ ٚحنٔ خنطٛ خطٛتٓا األٚىل يف غُاز احلٝا٠

 
ايصهس ٚاالَتٓإ ٚايتكدٜس ٚاحملب١ إىل ايرٜٔ محًٛا أقدس  أمس٢ آٜاتقبٌ إٔ منطٞ تكدّ  ٚ

ٚإىل َٔ ٚقف ع٢ً  ...إىل نٌ َٔ أشعٌ مشع١ يف دزٚب عًُٓا ...ٚزضاي١ يف احلٝا٠
ٚ ... املعسف١ إىل ايرٜٔ َٗدٚا يٓا طسٜل ايعًِ ٚ ...املٓابس ٚأعط٢ َٔ حص١ًٝ فهسٙ يٝٓري دزبٓا

 ....َٔ ايطٛز االبتدا٥ٞ إىل ايٓٗا٥ٞ  إىل مجٝع أضاترتٓا األفاضٌ
 

  تٛج٘ بايصهس اجلصٌٜ إىلْٚ 

 بٔ ع١ًٝ محٝد ايدنتٛز
 

 تفطٌ باإلشساف ع٢ً ٖرا ايبحح فجصاٙ اهلل عٓا نٌ خري فً٘ َٓا نٌ ايتكدٜس ٚاالحرتاّ ايرٟ
 :ايرٟ ْكٍٛ ي٘ بصساى قٍٛ زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ

 "إٕ احلٛت يف ايبحس ، ٚايطري يف ايطُا٤ ، يٝصًٕٛ ع٢ً َعًِ ايٓاس اخلري"
 

مل تطتطع فهٔ َتعًُا، فإٕ مل تطتطع فأحب ايعًُا٤، فإٕ مل تطتطع فال  نٔ عاملا .. فإٕ
 "تبػطِٗ

ٝد ب اَْٚد ،ايعٕٛ ٓاٚقدّ ي ايبحح ع٢ً إمتاّ ٖراا ْنٌ َٔ ضاعد إىلاخلاص  ْاصهستكدّ بْ ٚ

 ٘ ٚ يٛ به١ًُ طٝب١...باملعًَٛات ايالش١َ إلمتاَ اٚشٚدْ ،املطاعد٠

، َٚٔ  اتٛج٘ بايصهس أٜطا إىل نٌ َٔ مل ٜكف إىل جاْبٓٓف اآلخسأَا ايصهس ايرٟ َٔ ايٓٛع 
 ٓافًٛال ٚجٛدِٖ ملا أحطط  ، ٘، ٚشزع ايصٛى فٝٓاٚعسقٌ َطري٠ حبج اكٜٓٚقف يف طس

نٌ  اإيٝ٘ فًِٗ َٓ ٓا إىل َا ٚصًٓا، ٚال حال٠ٚ املٓافط١ اإلدناب١ٝ، ٚيٛالِٖ ملا ٚصً ايبحح مبتع١
 ......ايصهس

 



 إهـداء
 ...شعيب... إىل ٚطين... إىل أَيت إىل

َٔ ٜبحجٕٛ عٔ ايك٠ٛ يف  ايتٓٛع، إىلإىل َٔ ٜبحجٕٛ عٔ ايٛحد٠ يف َاعٕٛ 

غريْا اضتطاع إٔ ٜٛحد ْفط٘ ٖٚٛ ال ميًو  ..احلكٝك١.إىل َٔ ٜبحجٕٛ عٔ  ايٛحد٠،إطاز 

غريْا عسف َطاز ايفسق١ فطعٞ إىل ايٛحد٠ ، ٚذام َساز٠ احلسب  حنٔ،أضباب ايٛحد٠ نُا 

 ٚايتٛحد،فًٓبدأ َعا َصسٚع ايٛحد٠  ايطالّ، ٚاتعظ َٔ عرب املاضٞ فصٓع االحتاد.فأحب 

 بدزاض١ ايتازٜذ ٚٚعٞ احلاضس، ٚاضتصساف املطتكبٌ...

إىل َالنٞ يف احلٝا٠ .. إىل َع٢ٓ احلب  ٚ إىل َع٢ٓ احلٓإ ٚ ايتفاْٞ .. إىل بط١ُ 

بًطِ جساحٞ إىل أغ٢ً  إىل َٔ نإ دعا٥ٗا ضس جناحٞ ٚحٓاْٗا...احلٝا٠ ٚضس ايٛجٛد

  احلباٜب

 أمي احلبيبة

إىل َٔ نًً٘ اهلل باهلٝب١ ٚايٛقاز .. إىل َٔ عًُين ايعطا٤ بدٕٚ اْتظاز .. إىل َٔ أمحٌ 

َٔ اهلل إٔ ميد يف عُسى يرت٣ مثازًا قد حإ قطافٗا بعد طٍٛ  افتداز أزجٛأمس٘ بهٌ 

 .. اْتظاز ٚضتبك٢ نًُاتو جنّٛ أٖتدٟ بٗا ايّٝٛ ٚيف ايػد ٚإىل األبد

 والدي العزيز

َٔ  إىل ...ْفطِٗأ َٔ آثسْٚٞ ع٢ً إىل ...اهللإىل ضٓدٟ ٚقٛتٞ َٚالذٟ بعد 

 .َٔ أظٗسٚا يٞ َا ٖٛ أمجٌ َٔ احلٝا٠ إىل...عًُْٛٞ عًِ احلٝا٠

 إخوتي

إىل َٔ محًٛا  ٚ زعٛا طفٛييت ، إىل َٔ ٚجٗٛا شبابٞ، إىل َٔ اختازٚا طسٜل ايعًِ 

 دزبٞ

 أقاربي

اآلٕ تفتح األشسع١ ٚتسفع املسضا٠ يتٓطًل ايطف١ٓٝ يف عسض حبس ٚاضع َظًِ ٖٛ حبس احلٝا٠ ٚيف ٖرٙ 

 ذنسٜات األخ٠ٛ ايبعٝد٠ إىل ايرٜٔ أحببتِٗ ٚأحبْٛٞايظ١ًُ ال ٜط٤ٞ إال قٓدٌٜ ايرنسٜات 

 أصدقائي

 إىل ٖرٙ ايصسح ايعًُٞ ايفيت ٚاجلباز

 كل  أساتذتها و طاقمها. و اىل جامعة زيان عاشور باجللفة


