
 اٌّذبضشح اٌضبِٕخ / اٌّشدٍخ اٌضب١ٔخ 

 اإليجاز واإلطناب والمساواة

)اال٠جبص(: ٘ٛ ٚضغ اٌّؼبٟٔ اٌىض١شح فٟ أٌفبظ ألً، ِغ ٚفبئٙب ثبٌغشك اٌّمقٛد 

 ٚسػب٠خ اإلثبٔخ ٚاإلفقبح ف١ٙب.

 ٚ )اإلطٕبة(: ص٠بدح اٌٍفع ػٍٝ اٌّؼٕٝ ٌفبئذح.

 ٠ىٓ داع ٌإل٠جبص ٚاالطٕبة.ٚ )اٌّغبٚاح(: رغبٚٞ اٌٍفع ٚاٌّؼٕٝ، ف١ّب ٌُ 

ّّٟ: )اخالالً(.  وّب أٔٗ ارا ٌُ رف اٌؼجبسح ثبٌغشك ع

ّّٟ: )رط٠ٛالً(  ٚارا صاد ػٍٝ اٌغشك ثذْٚ داع ع

 (.1فّضبي اإل٠جبص، لٌٛٗ رؼبٌٝ: )خز اٌؼفٛ ٚأِش ثبٌؼشف ٚأػشك ػٓ اٌجب١ٍ٘ٓ()

ٝ غّٕٟ ٌٟٚ ِٚضبي االطٕبة، لٌٛٗ رؼبٌٝ: )لبي ٟ٘ ػقبٞ أرٛوؤ ػ١ٍٙب ٚأّ٘ؼ ثٙب ػٍ

 (.2ف١ٙب ِآسة اُخشٜ()

ًّ أغبْ أٌضِٕبٖ طبئشٖ فٟ ػٕمٗ...()  (.3ِٚضبي اٌّغبٚاح، لٌٛٗ رؼبٌٝ: )ٚو

 ِٚضبي اإلخالء، لٛي ا١ٌؾىشٞ:

ـٓ ػـبػ وّذاً             ٚاٌؼ١ؼ خ١ش فٟ اٌــظال ّّ  ي إٌٛن ِ

٘زا أساد: أْ اٌؼ١ؼ اٌشغذ دبي اٌذّك، أفضً ِٓ اٌؼ١ؼ إٌىذ فٟ ظالي اٌؼمً، ٚ

 اخالي.

 ِٚضبي اٌزط٠ًٛ، لٛي اثٓ ِبٌه:

 ِّـــب ثٗ ػٕٗ ِج١ٕبً ٠خجش            وزا ارا ػبد ػ١ٍٗ ِضّش

 ألغبَ اإل٠جبص

ّْ اال٠جبص ػٍٝ لغ١ّٓ:  صُ ا

ٝ ا٠جبص اٌجالغخ، ٚرٌه ثؤْ ٠زضّٓ اٌىالَ اٌّؼبٟٔ اٌىض١شح  1 ّّ ـ ا٠جبص اٌمقش، ٠ٚغ

ّْ 4)ٚارا ِّشٚا ثبٌٍّغٛ ِّشٚا وشاِبً()فٟ أٌفبظ ل١ٍٍخ ِٓ غ١ش دزف، ومٌٛٗ رؼبٌٝ:  ( فب

ِمزضٝ اٌىشاِخ فٟ وً ِمبَ ؽٟء، ففٟ ِمبَ اإلػشاك: اإلػشاك، ٚفٟ ِمبَ إٌٟٙ: 

 إٌٟٙ، ٚفٟ ِمبَ إٌقخ: إٌقخ، ٚ٘ىزا.. ٚ٘ىزا..



 ـ ا٠جبص اٌذزف، ٚرٌه ثؤْ ٠ذزف ؽٟء ِٓ اٌؼجبسح، ال٠خً ثبٌفُٙ، ِغ ٚجٛد لش٠ٕخ. 2

 اصٕٟ ػؾش ؽ١ئبً:ٚلذ دقشٚا اٌذزف فٟ 

 ( أٞ: ٌُٚ أوٓ.5ـ اٌذشف، لبي رؼبٌٝ: )ٌُٚ أن ثغ١ّبً() 1

 ( أٞ: فٟ عج١ً هللا.6ـ اإلعُ اٌّضبف، لبي رؼبٌٝ: )ٚجب٘ذٚا فٟ هللا دّك جٙبدٖ() 2

 ( أٞ: ثؼؾش ١ٌبي.7ـ االعُ اٌّضبف ا١ٌٗ، لبي رؼبٌٝ: )ٚأرّّٕب٘ب ثؼؾش() 3

 ( أٞ: ػّالً فبٌذبً.8ٚػًّ فبٌذبً()ـ االعُ اٌّٛفٛف، لبي رؼبٌٝ: )ِٚٓ ربة  4

( أٞ: ِضبفبً اٌٝ 9ـ اإلعُ اٌقفخ، لبي رؼبٌٝ: )فضادرُٙ سجغبً اٌٝ سجغُٙ() 5

 سجغُٙ.

 ( أٞ: فبْ ارَّجؼزّٟٛٔ ٠ذججىُ.11ـ اٌؾشط، لبي رؼبٌٝ: )فبرَّجؼٟٛٔ ٠ُذجِجىُ هللا() 6

: ٌشأ٠ذ أِشاً ( أ11ٞـ جٛاة اٌؾشط، لبي رؼبٌٝ: )ٌٚٛ رشٜ ار ٚلفٛا ػٍٝ إٌبس() 7

 ػظ١ّبً.

ّٓ هللا () 8 ( 12ـ اٌّغٕذ، لبي رؼبٌٝ: )ٌٚئٓ عؤٌزُٙ ِٓ خٍك اٌغّبٚاد ٚاالسك ١ٌمٌٛ

ّٓ هللا.  أٞ: خٍمٙ

 ـ اٌّغٕذ ا١ٌٗ، ومٌٛٗ: )لبي ٌٟ و١ف أٔذ؟ لٍذ: ػ١ًٍ( أٞ: أٔب ػ١ًٍ. 9

ب ٠فؼً ُٚ٘ ٠ُغئٍْٛ() 11 ّّ ب 13ـ اٌّزؼٍّك، لبي رؼبٌٝ: )ال٠ُغئً ػ ّّ  ٠فؼٍْٛ.( أٞ ػ

خ ٚادذحً فجؼش هللا إٌج١١ّٓ() 11 َِّ  ( أٞ: فبخزٍفٛا.14ـ اٌجٍّخ، لبي رؼبٌٝ: )وبْ إٌبط اُ

( أٞ فؤسعٍٟٛٔ اٌٝ 15ـ اٌجًّ، لبي رؼبٌٝ: )فؤسعٍْٛ، ٠ٛعف أ٠ّٙب اٌقّذ٠ك() 12

ـّ ػ١ٍٗ اٌشإ٠ب ٚأعزؼجشٖ ػٕٙب، فؤربٖ، ٚلبي: )٠ٛعف...(.  ٠ٛعف أل ل

 دٚاػٟ اإل٠جبص

ّْ دٚا ُّ أ  ػٟ اإل٠جبص وض١شح ٔؾ١ش اٌٝ ثؼضٙب:ص

 ـ اإلخزقبس. 1

 ـ رذق١ً اٌّؼٕٝ ثبٌٍّفع ا١ٌغ١ش. 2

 ـ رمش٠ت اٌفُٙ. 3

 ـ رغ١ًٙ اٌذفع 4



 ـ ض١ك اٌّمبَ. 5

 ـ اٌضجش ٚاٌغآِخ. 6

 ـ اخفبء االِش ػٍٝ غ١ش اٌغبِغ، ٚغ١ش رٌه. 7

 مواقع االيجاز

ّْ ِٛالغ اإل٠جبص اٌّزٟ ٠غزذغٓ ف١ٙب وض١شح ٔزوش ث ُّ ا  ؼضبً ِٕٙب:ص

 ـ اٌؾىش ػٍٝ إٌؼُ. 1

 ـ اإلػززاس. 2

 ـ اٌٛػذ. 3

 ـ اٌٛػ١ذ 4

 ـ اٌؼزبة. 5

 ـ اٌزٛث١خ. 6

 ـ اٌزؼض٠خ. 7

 ـ ؽىٜٛ اٌذبي. 8

 ـ االعزؼطبف. 9

 ـ أٚاِش اٌٍّٛن ٚٔٛا١ُ٘ٙ. 11

 أقسام الزيادة

 ٠ٕمغُ اٌضائذ ػٍٝ أفً اٌّشاد اٌٝ صالصخ ألغبَ:

ب، وّب رمذََّ.ـ اإلطٕبة، ٚ٘ٛ رؤد٠خ اٌّؼٕٝ  1 ِّ  ثؼجبسح أوضش ِٕٗ ٌغشك 

ـ اٌزط٠ًٛ، ٚ٘ٛ رؤد٠خ اٌّؼٕٝ ثؼجبسح أوضش ثال فبئذح، ِغ وْٛ اٌض٠بدح فٟ اٌىالَ غ١ش  2

 ِزؼ١ّٕخ ٔذٛ لٛي اٌؼجبدٞ:

ِ٘ؾ١ٗ ١ٕب            ٚلّذدد األد٠ُ ٌشا َِ  ٚأٌفٝ لٌٛٙب وزثبً ٚ

 ِٕٙب، ٌقالد١خ وً ِّٕٙب ٌزٌه.فبْ )اٌىزة( ٚ)ا١ٌّٓ( ٠ّؼٕٝ ٚادذ، ٚال ٠زؼ١ّٓ اٌضائذ 



اٌذؾٛ، ٚ٘ٛ رؤد٠خ اٌّؼٕٝ ثؼجبسح أوضش ثال فبئذح، ِغ وْٛ اٌض٠بدح ِزؼ١ّٕخ فٟ  - 3

 اٌىالَ غ١ش ِفغذح ٌٍّؼٕٝ ٔذٛ لٛي اٌؾبػش:

 ٌٚىٕٕٟ ػٓ ػٍُ ِب فٟ غٍذ ػّٟ            ٚاػٍُ ػٍُ اٌــ١َٛ ٚاألِظ لجٍٗ

ّْ وٍّخ )لجٍٗ( صائذح ٌٛضٛح اْ االِظ لجً  ا١ٌَٛ. فب

 أقسام اإلطناب

 ٌٚإلطٕبة ألغبَ وض١شح:

ـ روش اٌخبؿ ثؼذ اٌؼبَ، لبي رؼبٌٝ: )دبفظٛا ػٍٝ اٌقٍٛاد ٚاٌقٍٛح  1

 (.16اٌٛعطٝ()

َّٞ ٌّٚٓ دخً ث١زٟ ِئِٕبً  2 ـ روش اٌؼبَ ثؼذ اٌخبؿ، لبي رؼبٌٝ: )سةَّ اغفش ٌٟ ٌٚٛاٌذ

 (.17ٌٍّٚئ١ِٕٓ ٚاٌّئِٕبد()

ّْ داثش ـ رٛض١خ اٌىالَ اٌّجُٙ ثّب  3 ٠فغِّشٖ، لبي رؼبٌٝ: )ٚلض١ٕب ا١ٌٗ رٌه األِش ا

 (.18٘ئالء ِمطٛع ِقجذ١ٓ()

ـ اٌزٛؽ١غ، ٚ٘ٛ أْ ٠ئرٝ ثّضٕٝ ٠فّغشٖ ِفشداْ، ومٌٛٗ )ػ١ٍٗ اٌغالَ(: اٌؼٍُ ػٍّبْ:  4

 (.19)ػٍُ االد٠بْ ٚػٍُ االثذاْ()

 الغشاك:ـ اٌزىش٠ش ٚ٘ٛ روش اٌجٍّخ أٚ اٌىٍّخ ِّشر١ٓ أٚ صالس ِّشاد فقبػذاً،  5

ُّ والّ عٛف رؼٍّْٛ() -أ   (.21ٌٍزؤو١ذ، ومٌٛٗ رؼبٌٝ: )والّ عٛف رؼٍّْٛ ص

ٌزٕبعك اٌـــىالَ، فـــال ٠ضشٖ طــــٛي اٌفقً، لـــبي رؼبٌٝ: )أّٟ سأ٠ذ أدذ  -ة 

( ثزىش٠ش )سأ٠ذ( ٌئال ٠ضّشٖ 21ػؾش وٛوجبً ٚاٌؾّظ ٚاٌمّش سأ٠زُٙ ٌٟ عبجذ٠ٓ()

 طٛي اٌفقً.

 ٌٗ: )أال فبدخٍٛا سجالً سجالً...(.ٌإلعز١ؼبة، ومٛ -ط 

َّْ ِٓ أصٚاجىُ ٚأٚالدوُ  -د  ٌض٠بدح اٌزشغ١ت فٟ ؽٟء، وبٌؼفٛ فٟ لٌٛٗ رؼبٌٝ: )ا

ّْ هللا غفٛس سد١ُ()  (.22ػذٚاً ٌىُ فبدزسُٚ٘ ٚأْ رؼفٛا ٚرقفذٛا ٚرغفشٚا فب

ؼْٛ العزّبٌخ اٌّخبطت فٟ لجٛي اٌؼظخ، ومٌٛٗ رؼبٌٝ: )ٚلبي اٌزٞ آِٓ ٠ب لَٛ ارّج -٘ـ 

ّْ ا٢خشح ٟ٘ داس  أ٘ذوُ عج١ً اٌشؽبد ٠ب لَٛ أّب ٘زٖ اٌذ١بح اٌذ١ٔب ِزبع ٚا

 ( ثزىش٠ش )٠ب لَٛ(.23اٌمشاس()

 ٌٍز٠ٕٛٗ ثؾؤْ اٌّخبطت، ومٌٛٗ: )ػٍٟ سجً سجً سجً...(. -ٚ 



 ٌٍزشد٠ذ دضبً ػٍٝ ؽٟء، وبٌغخبء فٟ لٌٛٗ: -ص 

ّٟ ٚأٔـٗ  ٌىض١ش لش٠تّ لش٠ت ِٓ اٌخ١ش ا            لش٠ت ِـٓ هللا اٌغخ

 ٌٍزٍّزر ثزوشٖ ِىّشساً، ومٌٛٗ: -ح 

ّٟ سضــٟ ّٟ             ػٍــٟ ٚفــٟ ػٍــ ّٟ ٔمـــ ّٟ رمــــــٟ ػٍــ  ػٍــــ

 ٌٍذش ػٍٝ االجزٕبة، ومٌٛٗ: )اٌذ١خ اٌذ١خ أً٘ اٌذاس...(. -ط 

إلصبسح اٌذضْ فٟ ٔفغٗ أٚ اٌّخبطت، ومٌٛٗ: )أ٠ب ِمزٛي ِبرا وبْ جشِه أ٠ب  -ٞ 

 .ِمزٛي...(

َُّ أٌٚٝ ٌه فؤٌٚٝ() -ن   (.24ٌإلسؽبد اٌٝ اٌخ١ش، ومٌٛٗ رؼبٌٝ: )أٌٚٝ ٌه فؤٌٚٝ ص

 (.25ٌٍز٠ًٛٙ ثبٌزىش٠ش، ومٌٛٗ رؼبٌٝ: )اٌذبلّخ ِب اٌذبلّخ ِٚب أدسان ِب اٌذبلخ() -ي 

 االػزشاك، ثؤْ ٠ئرٝ فٟ أصٕبء اٌىالَ ثجٍّخ ٌج١بْ غشك ِٓ االغشاك، ِٕٙب: - 6

 أ ـ اٌذػبء، ومٌٛٗ:

 لذ أدٛجذ عّؼٟ اٌٝ رشجّبْ            اٌضّــــــــب١ٔٓ ـ ٚثٍُّغزٙــــــب ـاْ 

 إٌذاء، ومٌٛٗ: -ة 

 ص٠ـــــذ دّــــــبس دق ثـبٌٍجــــبَ            وـــبْ ثــــشرْٚ أثــب ػقــــبَ ـ

 اٌزٕج١ٗ ػٍٝ ؽٟء، وفض١ٍخ اٌؼٍُ، فٟ لٌٛٗ: -ط 

 ْ عٛف ٠ؤرٟ وً ِب لُذساا            ٚاػٍُ ـ فؼٍُ اٌّشء ٠ٕفؼٗ ـ

 (.26اٌزٕض٠ٗ، لبي رؼبٌٝ: )٠ٚجؼٍْٛ هلل اٌجٕبد عجذبٔٗ ٌُٚٙ ِب ٠ؾزْٙٛ() -د 

ٗ ٕٚ٘بً ػٍٝ  ِّ ٘ـ ـ اٌّجبٌغخ فٟ اٌزؤو١ذ، لبي رؼبٌٝ: )َٚٚف١ّٕب اإلٔغبْ ثٛاٌذ٠ٗ دٍّزٗ أ

َّٝ اٌّق١ش()  (.27ٚ٘ٓ ٚفقبٌٗ فٟ ػب١ِٓ أْ اؽىش ٌٟ ٌٚٛاٌذ٠ه اٌ

 ٌٗ:اإلعزؼطبف، ومٛ -ٚ 

 ٠بجـــّٕزٟ ٌشأ٠ذ ف١ٗ جّّٕٙب            ٚٚج١ت لٍت ٌٛ سأ٠ذ ١ٌٙجٗ

 (.28اٌز٠ًٛٙ، لبي رؼبٌٝ: )ٚأّٗ ٌمغُ ٌٛ رؼٍّْٛ ػظ١ُ() -ص 



اال٠غبي، ثؤْ ٠خزُ اٌىالَ ثّب ٠ف١ذ ٔىزخ ٠زُ ثذٚٔٙب اٌّؼٕٝ، لبي رؼبٌٝ: )ٚهلل ٠شصق  - 7

 (.29ِٓ ٠ؾبء ثغ١ش دغبة()

ثؼذ اٌجٍّخ االٌٚٝ ثجٍّخ اُخشٜ رؾزًّ ػٍٝ ِؼٕب٘ب ٚرٌه  ـ اٌزز١٠ً، ٚ٘ٛ أْ ٠ؤرٟ 8

 ألدذ أِش٠ٓ:

 ّْ األٚي: اٌزؤو١ذ، ٚ٘ٛ اِب رؤو١ذ إٌّطٛق، لبي رؼبٌٝ: )ٚلً جبء اٌذّك ٚص٘ك اٌجبطً ا

 ( ٚاِب رؤو١ذ اٌّفَٙٛ، ومٌٛٗ:31اٌجبطً وبْ ص٘ٛلبً()

ّٞ اٌشجبي            ٌٚغذ ثّغزجك أخـبً الرٍّـــــّٗ  اٌّٙزة؟ ػٍٝ ؽؼش أ

فمذ دٌذ اٌجٍّخ االٌٚٝ ثؼذَ ٚجٛد اٌشجً اٌىبًِ فؤّوذ٘ب ثبٌجٍّخ اٌضب١ٔخ: أٞ اٌشجبي 

 اٌّّٙزة؟

 اٌضبٟٔ: اٌزز١٠ً، ٚ٘ٛ اِب ٠غزمً ثّؼٕبٖ ٌجش٠بٔٗ ِجشٜ اٌّضً، ومٌٛٗ:

 ِـــب أؽجٗ ا١ٌٍٍخ ثــبٌجبسدـــــخ            وـــــٍّىُ أسٚؽ ِـــٓ صــــــؼٍت

 ذَ جش٠بٔٗ ِجشٜ اٌّضً، ومٌٛٗ:أٚ ال ٠غزمً، ٌؼ

ٍٗ ِّ  رشوزَٕٟ أفذت اٌذ٠ٕب ثــال أًِ            ٌُ ٠جك جٛدن ٌٟ ؽ١ئبً اُإ

اإلدزشاط، ٚ٘ٛ أْ ٠ؤرٟ ثىالَ ٠ُٛ٘ خالف اٌّمقٛد ف١ؤرٟ ثّب ٠ذفغ اٌُٛ٘، ٚ٘ٛ  -9

 ػٍٝ ٔذ٠ٛٓ:

 أ: أٗ لذ ٠ؤرٟ ثٗ ٚعظ اٌىالَ، ومٌٛٗ:

 ُٛة اٌشث١غ ٚد٠ّخ رّٟٙف            فغمٝ د٠بسِن غ١ش ِفغذٖ

 فمذ لبي: )غ١شِفغذٖ( دفؼبً ٌزُّٛ٘ اٌذػبء ٌٍّطش ػبِخ دزٝ اٌّفغذ ِٕٗ.

 ة: ٚلذ ٠ؤرٟ ثٗ آخش اٌىالَ، ومٌٛٗ:

١ٙتُ             دــ١ٍُ ارا ِــب اٌذىُ ص٠ّٓ أٍ٘ٗ َِ  ِغ اٌذٍُ فــٟ ػ١ٓ اٌؼذٚ 

 ٌىالَ، ومٌٛٗ:ـ اٌزز١ُّ، ٚ٘ٛ ص٠بدح ِفؼٛي أٚ دبي أٚ ٔذّٛ٘ب، ١ٌض٠ذ دغٓ ا 11

 دػبء اٌفزٝ اٌّخزبس ٌٍذك ألشة            دػٛٔب ػ١ٍُٙ ِــىش١٘ٓ ٚأـّب

 فـ )ِىش١٘ٓ( ٠ض٠ذ دغٓ اٌىالَ وّب ال ٠خفٝ.



رمش٠ت اٌؾٟء اٌّغزجؼذ ٚرؤو١ذٖ ٌذٜ اٌغبِغ ٔذٛ لٌٛٗ: )سأ٠زٗ ثؼ١ٕٟ ٠فؼً وزا(  - 11

 ٚ)عّؼزٗ ثؤرٟٔ ٠مٛي وزا(.

ٚاإلدبطخ، لبي رؼبٌٝ: )فخّش ػ١ٍُٙ اٌغمف ِٓ اٌذالٌخ ػٍٝ اٌؾّٛي  - 12

ّْ اٌغمف ال ٠خّش االّ ِٓ فٛق، ٌىٓ ثزوشٖ )ِٓ فٛلُٙ( دّي ػٍٝ اٌؾّٛي 31فٛلُٙ() ( فب

 ٚاإلدبطخ.

 ِٛاسد اإلطٕبة

 ٕٚ٘بن ِٛاسد ٠غزذغٓ ف١ٙب اإلطٕبة، ِٕٙب:

 ـ اٌقٍخ ث١ٓ األفشاد، أٚ اٌجّبػبد، أٚ اٌؼؾبئش. 1

 ـ اٌزٕٙئخ ثبٌؾٟء. 2

 اٌّذح ٚاٌضٕبء ػٍٝ أدذ.ـ  3

َّ ٚاٌٙجبء الدذ. 4  ـ اٌز

 ـ اٌٛػع ٚاإلسؽبد. 5

خ. 6 ِّ  ـ اٌخطبثخ فٟ أِش ِٓ االِٛس اٌؼب

 ـ سعبئً اٌٛالح اٌٝ اٌشإعبء ٚاٌٍّٛن. 7

 ـ ِٕؾٛساد اٌشإعبء اٌٝ اٌؾؼت. 8

 ألغبَ اٌّغبٚاح

الصَ اإلر١بْ )اٌّغبٚاح( ٟ٘ األفً فٟ رؤد٠خ اٌّؼٕٝ اٌّشاد، فال رذزبط اٌٝ ػٍّخ، ٚاٌ

 ثٙب د١ش ال رٛجذ دٚاػٟ اال٠جبص ٚاإلطٕبة، ٟٚ٘ ػٍٝ لغ١ّٓ:

ـ اٌّغبٚاح ِغ سػب٠خ االخزقبس، ٚرٌه ثزؤد٠خ اٌّشاد فٟ أٌفبظ ل١ٍٍخ االدشف وض١شح  1

 (.32اٌّؼٕٝ، ٔذٛ لٌٛٗ رؼبٌٝ: )ً٘ جضاء االدغبْ اال اإلدغبْ()

شاد ثال سػب٠خ اإلخزقبس، ـ اٌّغبٚاح ِٓ دْٚ اخزقبس، ٚرٌه ثزؤد٠خ اٌّؼٕٝ اٌّ 2

ًّ اِشٜء ثّب وغت س١٘ٓ() ( ٚلٌٛٗ عجذبٔٗ: )ِٚب رمّذِٛا 33ٔذٛ لٌٛٗ رؼبٌٝ: )و

( ٚٔذٛ لٌٛٗ )فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ ٚعٍُ(: )أّّب 34ألٔفغىُ ِٓ خ١ش رجذٖٚ ػٕذ هللا()

ًّ اِشٜء ِب ٜٔٛ() ( فبْ اٌىالَ فٟ ٘زٖ االِضٍخ ال ٠غزغٕٝ ػٓ 35االػّبي ثب١ٌّٕبد ٌٚى

ّْ اٌٍّفع ف١ٗ ػٍٝ لذس ٌ ًّ ِؼٕبٖ، ٚرٌه أل فع ِٕٗ، ٌٚٛ دزفٕب ِٕٗ ٌٚٛ ٌفظبً ٚادذاً الخز

 اٌّؼٕٝ ال ٠ٕمـ ػٕٗ ٚال ٠ض٠ذ ػ١ٍٗ.



 خبرّخ اٌّؼبٟٔ

ّْ والً ِٓ اإل٠جبص ٚاإلطٕبة ٚاٌّغبٚاح ٠ذزبط ا١ٌٙب فٟ ِذٍّٗ ثذ١ش ال ٠غّذ  ال ٠خفٝ أ

 خ فٟ اٌج١ّغ ٘ٛ اٌزٚق اٌغ١ٍُ.أدذ٘ب ِىبْ ا٢خش، ٚوزا ثم١ّخ اٌّجبدش، ٚاٌّشجّ 

 ١ٌٚىٓ ٘زا آخش ِب أسدٔب وزبثزٗ فٟ ػٍُ اٌّؼبٟٔ، ٚهللا اٌّغزؼبْ.

ب ٠قفْٛ، ٚعالَ ػٍٝ اٌّشع١ٍٓ، ٚاٌذّذ هلل سّة اٌؼب١ٌّٓ،  ّّ عجذبْ سثّه سّة اٌؼّضح ػ

 ٚفٍّٝ هللا ػٍٝ ِذّذ ٚآٌٗ اٌطب٘ش٠ٓ.


