


بقولي:)القول الرزين في صفات رب العالمين نظم: (متن العقيدة الطحاوية) تحت عنوان: (هذا
ع0ــار.ي ن1 ن5ــــــور.ه. أ0ش1 ت0ل1ه.ما6 م. س1 ــــد. ال1ق0ه>ــــار.  *    م: اح. ل0ه. ال1و0 م. ال. ــس1 بـ.
ــــار. فـ> مA غ0 ن1ــــع. بB م: ـــــر.م1 بــــ.ر0 ف1و.ه.   *    أ0ك1 با6 ف.ي ع0 اغ. يد.ي ر0 أ1 ق0ص. أ0ب1د0

ت0ار. خ1 ـــد0 ال1م: م0 ن>ة. أح1 ن1 أ0ه1ل. س: ه:     *   م. ر: ك1 ا ذ. ةA ج0 ق.يد0 ا ب0ي0ان: ع0 ه0ــذ0
ار.ي ي:وس:ف: ال0ن1ص0 ام0 و0 ان: ر0 ـــا الت.ي  *     ن:ع1م0 ل>ت.نـ0 ـــــه0اء: م. ـت1 ب.ه. ف:قـ0 انـ0 1د0

ـــار. ار0 ف.ي ال0ق1طـ0 د1 س0 ه: قـ0 ر: ك1 ن1 ذ. ــه.    *    م0 انـ. م0 ــــان.ي ف0ر.يد: ز0 ي1بـ0 ذ0اك0 ش0 ك0 و0
ـــار. فـ0 س1 ـم. ال. ائـ. رA د0 ن0اء. ف0ج1 ان0ةA    *    ك0س0 يـ0 ل. د. ــأ0ص1 ــق0دA بـ. تـ0 ع1 ـــاب. م: ي بـ0 فـ.
ه0ار. ج0 ف0ا و0 كA ف.ي ال1خ0 ر1 ن1 ك:لU ش. ل0    *   ع0 ال.قن0ا ع0 يــد. خ0 ح. ـــول: ف.ي ت0و1 ن0قـ:

ــار. ــــظـ> ــة. النـ5 يـ0 ؤ1 ـــن1 ر: ها6 ع0 Uت0ن0ز ه:   *     م: م: دUس0 اس1 قـ: كA و0 ر1 ن1 ش. ق0د1 جـ0ل> ع0
ـــــه>ـــار. ــــوت.ه. ال1قـ0 ل0ك: اك0 ف.ي م0 ذ0 ك0 وت.ه.   *     و0 ب0ر: ث1ـــل: اللــه. ف.ي ج0 ء0 م. ـــي1 ل0 ش0

ار. ــــل0ى أ0ق1ــــد0 فا6 ف.يـــــه0ا ع0 Uـــر ـــص0 تـ0 ل0ت1   *    م: ـــه: ع0 تـ: ر0 ه:، ف0ق:د1 ء0 ي:ع1جـــ.ز: ـــي1 ل0 ش0
ار. ـي الثـ0 ـــــوح: فـ. ـلـ: ـمـ.يــــن0 يـ0 ــــع0الـ0 ـــه:    *    للـ. ـــانـ0 ــب1ــح0 ه: س: ي1ــر: ــن1 إ.لــــهA غ0 ـا م. م0

ــــــــار. امA س0 ـل0 ان1تـــــ.ه0اءA ف.ي د0و0 بـ. ا *      و0 ــان0 ب.ل0 اب1ت.د0 اء. ك0 يــ0 ـب1ل. ذ.ي ال0ش1 ـن1 قـ0 م.
ك:ون: ف.ي إ.ظ1ه0ار. ـــــن1 ف0يـ0 ء. ك: ه:    *   ل.لش>ي1 ر: ـــى، أ0م1 ل0ي1س0 ي0ف1ــــنـ0 ل. ل ي0ب.ـيـــــــــد: و0

ــار. ن1 أ0ف1ك0 ـى ا: ع0 ه.، ت0ع0ـــالـ0 ــحــ.    *   ـــيط: بـ. ـمj يـ: ــــه1 ل0 فـ0 ـــم: ي0ب1ــل:غ:ـــــــه:، و0 ه1  ل0 الــو0
ار. ــو0 ي1ــــر: تـ0 غ0 تA و0 ـل0 مــــ.و1 ـــــــيm بـ. ى  *  ح0 ر0 ب.يـــهA ف.ي ال1ــو0 ــــن1 ش0 دj ت0ع0ــــال0ى ع0 أح0

ـــار. ن1ه: ب.ال0بـــ1ص0 ـــذ: م. ـــأ1خ: م0 يـ0 ـو1 اجات.ه.م1    *   ل0 نـ0 ل0ى ح0 ــ:ومj ع0 oن. ق0يـ ـــــو1 ف.ي ال1ك0
ه:م1 ـــت0اج: و0 ل0م1 ي0ح1 ه1 ، و0 ل1ق0 ل0ق0 ال1خ0 ار *خ0 و0 ـــل0 أك1 ــه:ــــم1 بـ. قـ: ز: ــر1 ال0 يـ0 ــا ز0 2 م0

Aــن1 د:ون. ل1ي ثj   *  م. ـاع. اف0ة.، بـ0 خ0 يت: ب.ل0 م0 م. ــو0 ال1م: ه1 ار 3و0 ي ال0ق1بـ0 اك.نــــــ. س0
ار. ـــــق1د0 اد0 ف.ي ال1م. د0 ــا از1 نه.م1 م0 بــك0و1 يمـــــا6 ق0ب1ل0ه:ـم1    *   و0 ـب1ق0ى ق0د. ــــه. يـ0 فـاتـ. ـص. بـ.

ـار. ــــــبـ0 ك1 ال. ـــــد. و0 ــج1 ـال1م0 ـــةj بـ. ونـ0 ق1ــــر: ــــةj    *   م0 يـ> ـــــد. ــــةj أ0بـ0 ل.يـ> ـــه: أ0ز0 فــــاتـ: ف0ص.
ـــاري م. ال1بـ0 ل0 اس1 ة6 و0 د0 ـائـ. ال0 فـ0 ـد1 نـ0 ه.   *    قـ0 م. ل1ق. ل0ي1س0 ب.إ.س1 ـل1ق. ال1خ0 ـد. خ0 ـع1 ـن1 بـ0 م.
ــار.ي ل1ـقA ج0 خ0 ـرت.يبA و0 ــي1ر. تـ0 ــن1 غ0 ــال.قA    *    م. ن0ى خ0 ع1 م0 ــــةj، و0 ـيـ0 بــوبـ. ـه: ر: ـلـ0 فـ0

ار.ي! ي1ف0 ت:م0 ي0اه:م1 ف0ك0 ن1 ق0بــــ1ل. إ.ح1 ه:    *  م. م: ي0ا، اس1 ـا أ0ح1 ـد0 م0 ع1 ت0ى بـ0 و1 ي.ي ل.م0 ح1 م:
ا ال0ظ1ـــه0ار. ر0 ــــاه:م1 و0 ن1 ق0ب1ل. إ.ن1ش0 ال.قA  *     م. -ب0ل0ى-م:س0م>ى خ0 ق> ت0ح0 ا اس1 ـذ0 ك0 و0

ـــــــــــــــق. ذ:و ت0ف1ـق0ار. ل1 إ.ل0ي1ــه. ك:ل5 ال1خ0 ــــــــس>رj   *   و0 يـ0 اء: م: ا ي0ش0 م0 ، و0 ير: و0 ال1ق0د. ف0ه1
ار. ال0ب1ص0 ــع. و0 ــــو.ي5 الس>م1 "، قـ0 jء ث1ل.ه.    *   ش0ي1 "ل0ي1س0 ك0م. ه: و0 و.ج: ءj ي:ح1 ل0 ش0ي1
ار. ائ.ر0 ال0ق1ـــــد0 ـد>ر0 س0 ل1ــــق. قـ0 ه.    *    ل.ل1خ0 ل1م. ود. ب.ع. ج: ـــا ف.ي ال1و: ايـ0 ل0ق0 ال1ب0ر0 خ0

ار. ــم0 ن0 ال0ع1 ــــن0 م. : ن0ق0ص1 اد0 أ0و1 ــا ز0 ـه0ا   *   م0 ق0اتـ. ال0 ف.ي أ0و1 ى الج0 ه:م1 ق0ض0 لـ0 و0
ــن0اء. الـــد>ار. اب1تـ. ل.يــــق0ة. و0 ي1ه.م:   *   ق0ب1ـــــل0 ال1خ0 ل0ي1ه. ل0د0 ءA ع0 ن1 ش0ي1 ف0 م. م1 ي0خ1 لـ0
ار. ر0 ن0 ال0س1 ــــام. ر.ك: ك0 ــد1 ي.ه.م1    *  ف.ي ال1غ0ي1ب. يـ: ع1 ب.س0 ـــال.ه.م1 و0 و0 ال1ع0ل.يم: ب.ح0 ه1 و0

- أعني به: أبا يوسف يعقوب بن إبراهيم النصاري، و(الشيباني) عنيت به: أبا عبد ال محمد بن الحسن الشيباني.1
-الكوار مفردها كور: المسائل التي يتزود منها النسان.2
-من دون لي، أي: من غير مشقة.3



ار. ن1ك0 ال. ـــان. و0 يـ0 ــن. ال1عص1 ــــه:وا ع0 نـ: اب.هA  *    و0 ــو0 ت.ه.، ل.ن0ي1ل. ثـ0 ـــط0ـــــاع0 وا بـ. ر: أ:م.
ــــار. بـ0 ع. ل0 الج1 و1 ـــــو ل0ه: ب.الطـ> نـ: ع1 ه:   *   يـ0 ير: ى ت0ق1د. ر0 ءA ق0د1 ج0 ـي1 ــلU ش0 ي ك: فـ.
ار. يـ0 ن0 أ0ي> خ. ــــل0 ي:ع1ط0ـــــو1 ر.ي فـ0 ه.   *    ت0س1 ـــاد. بـ0 ـــلU ع. يئ0تـ0ه: ب.ك: ش. ى م0 ت0ر0 و0

ار. ق1ــر0 ــــــن1 ف0ع0ل0ي1ــك0 ب.ال. . ل0م1 ي0ك: أ1   *   ل0م1 ا ل0م1 ي0ش0 م1 م0 ل.ك: ذ0 ، ك0 اء0 ا ك0ان0 ش0 م0
ط0ــــار. ن1 أ0خ1 ـــيه. م. ب.ل:ط1ف.ه. ي:ن1ج. ــع0ف1و.ه.  *   و0 اء: بـ. ن1 ي0ش0 ـــد.ي إ.ل0ي1ه. م0 ـــه1 يــ0
ار. س0 ــبا6 ل.م0 Uيـ خ0 ن1ه:، م: ل. م. ى    *   ب.ال1ع0د1 ت0ه: ال1ه0و0 ير0 ى ب0ص. م0 ن1 أ0ع1 ل5 م0 ي:ض. و0
ــث0ار. ك1 ل.ه. ال1م. د1 ل.ه. أو: ع0 ن1 ف0ض1 يئ0ةA   *     م. ش. عا6 ل.م0 اض. ال1ك:ل5 ي0ب1ـــق0ى خ0 و0

ت0ار. ش1 ــــــائ.ه. ال1م: ي. ق0ض0 ـــــر1 دm ل.ج0 ، ل0   *   ر0 اد. اد. وال0ن1د0 د0 ن. ال0ض1 ل:و ع0 ي0ع1
ــــب>ار. ر. ال1ج0 ام. ـــــال.بـــــا6 ل0و0 : غ0 ى   *    أ0و1 ر0 ع0قUب0 ف.ي ال1و0 ه. ل0. ل0 م: م. ك1 ل.ح: و0

ار. ق1ــــــــد0 ل0ى م. ن1ه: ع0 ـــــــلm أ0ت0ى م. ـــه.   *     ك: أ0ي1ـــــــــق0ن>ا بـ. ـــن>ا و0 اك0 آم0 ب.ــــــــذ0 و0
ت0ار. خ1 ى م: ت0ض0 ــر1 ــن1 م: ــه. م. م1 بـ. ظ. ــــه:   *   أ0ع1 س:ولـ: ر0 ه: و0 ــــب1د: د: ع0 ــــم> ح0 ــــه0 م: طـ0
ار. ـــــع0 ال0ن1و0 اط. ، ت0ن1ش:ر: س0 اء0 ح0 ةA    *   س0م1 ع0 ر1 ام0 ب.ش. ـــــت0م0 الن>ب.يئ.ين0 ال1ـــــــك.ر0 خ0

ين0 ال1ب0ار.ي ـــم. بU ال1ع0ــــالـ0 ب.يـــب: ر0 ح0 فj   *     و0 ـــش0ر> ل.ين0 مــ: س0 ـــر1 يUدj ل.ل1م: ــو0 س0 هــ:
ار. س0 ض: خ0 ح1 م0 ــــه: و0 تـ: و0 ال1ــغ0ي5 د0ع1 ه:    *    فـ0 ــــد0 وة0، ب0ع1 م0 الن5بـ: ع0 ــن1 ز0 ـــلU م0 ل.ك: و0
ــار.ي ياء. الس> oبـالض ،Aإ.ن1ــــــس ، و0 Bن ل1ق.ه.      *  ج. ـــخ0 ل0ه:  لـ. ف0ه1و0 الذ.ي ب0ع0ـــث0 ال.

ــــه0ـــار. ـــه ونـ0 ــي1لـ. ـــي لـ0 ـه: فـ. ــاتـ: ـد1 أ:ن1ــز.ل0ت1   *     آيـ0 آن: ال1ـــه:د0ى قـ0 ــر1 ع0ل0ي1ه. قـ: فـ0
ن1 ـع0ــد5 م. ــك> ف.يــه. يـ: ـــن1 ش0 ى     *   م0 ر0 ل: ال1ــو0 ــــو1 ــل0م: ا. ل0 قـ0 ا ك0 4ه0ـــــذ0

ار.  ك:فـ>
ار.ي ــل0م0 ا. د:ون0 ت0م0 ــم1 ك0 ــلـ0 ى   *    فـ0اع1 ج0 ـا ال1ح. ، أ0خ0 وم. لى ال1ع:م: ان0 ع0 إ.ن> ال1ق:ر0

ـار. تـ0 ــخ1 ـى ال1ــم: ــــلـ0 ل0ه: ع0 أ0ن1ـــز0 ل6 و0 ـو1 ــــي1فــيةA    *    قـ0 ـل0 ك0 ا بـ. ـــد0 ي1ـــب0 مــ.ن1ــه: بـ0 ل0 ر0
ار. د0 ص1 ـة. ال. ــق.يــــقـ0 ـح0 ـن:وا بـ. أ0ي1ــقـ0 ـو    *   ن0 و0 نـ: م. ؤ1 ـاة: الم: قــه: الت5ــقـ0 ــد> ص0 ــيــا6 و0 ح1 و0

ار. ن1 أ0ب1ش0 ــل1ق. م. ا ال1خ0 ـــــل0م. ه0ذ0 ك0 ا ف.ط1ن0ةA    *    ك0 ـن1 ذ0 ــل:وقا6، ف0كــ: ــخ1 ــان0 م0 ــا ك0 م0
ـــار. ن1 نـ0 هـــا م. ب:ك0 ن0ار: س1 ح0 ـرا6، و0 ــقـ0 ــه.     *   س0 Uك ـش0 ـه: لـ. ل0ه: اللـ0 ، أ0ص1 ــك> ــن1 ش0 م0
ـار. ـالــنـ> ـائ.ـــــــــه. بـ. ـقـ0 ــنــ1د0 لـ. ــاه: ع. دا6   *     إ.يـ> Uع ـــت0و0 ت0ق1ــــب.حـــا6 م: ــه: مـ:س1 م> ـد1 ذ0 قـ0

ار. ر0 ن1 ب0ن.ي ال0ش1 ك0 م. ـأ1 ب.ن0ف1س. بـ0 ـار1 ـا   *    فـ0 ـنـ0 Uبـ ــن1 ر0 ـه. م. يــئـ. ــج. ـيل: م0 لـ. ا د0 ه0ــذ0
ـى ال1ك:فــار. ـــــى إ.لـ0 ـن1ــم0 ر.يــةA، يـ: ـش0 ائ.ص0    *    بـ0 ص0 ـن0ا ب.خ0 بـ> ـن1ــع0ت: ر0 ام0 يـ0 ــن1 ر0 م0
ار. ي1ر0 ث.م0 ــاء0 خ0 ــا ش0 نــــــ.ي ب.ه. م0 رA، ب0ل0ى  *     ي0ج1 ا ب0ص0 قU ذ0 ـال1ــح0 ــت0د0ى بـ. ــن. اع1 م0 و0
ار. ب.ــــهــــا6 ب0ش0را6 ذ0و.ي إ.ق1ــص0 ش1 ــه.   *     ل0 م: ف0اتـ. ل0م: أن>ه: ب.ص. ـع1 ــي1ـــــث: يـ0 ــن1 ح0 م.
ار. ع0 ال0ق1د0 ــن>ا م0 ا ع0 ـــض0 ف0ى ال1قـ0 ـه:  *   أخ1 ل0ي1ــــــــن0ا أنـ> ـار.ي ع0 ـــن1 أ0ن1ــع:ــم. ال1بـ0 م.

ار.! ـة. ال0ب1ــر0 ــــنـ> oــل. ال1ج ـــى ل0ه1 ـوبـ0 ، ب0ل0ى   *   طـ: mـــــــق بUــنـــــ0ا ح0 ــــة: ر0 يـ0 ؤ1 ر: ا و0 ه0ــذ0
ار. ــن1 إ.ب1ـــــص0 ــل> م. ، ف0ج0 ــم5 ي1ــــف.يةA   *   ف.يـه0ـا ت0تـ. ــاط0ــةA. ك0 ـغ0ــــي1ر. إ.ح0 ـك.ــن1 بـ. لـ0

ــار. ـــــم0 ـغ0ــــــي1ر. تـ0 ــن1ــــــه: بـ. ةj م. اد0 إ.ر0 ل1مـــــ.ه.   *   و0 ـه. ب.ع. ن1ـــــد0 اللـ0 ه: ع. ــيـــر: ـف1س. تـ0
ار. ذ0 ه1 ى ال1م. ن0 ال1ه0و0 ك0 م. ه.   *    أ0ب1د0ى، ف0د0ع1 يثـ. د. يح: ح0 ح. ا ص0 س:ول. ك0م0 د0ى الر> لـ0 و0

ـــــار. ـق. ال0ف1ــك0 الـ. ـز0 م0 ع1 بـ. ـقـ0 ـي1 ل0 تـ0 ل6     *    ك0 Uــــأ0و ـــتـ0 ـــه. م: ـت1نـ. ل0ن1 ف.ي مــ0 خ: ــد1 ل0 تـــ0
ــت0ار. ــخ1 ـب.ي ال1ــم: النـ> ـــم0 و0 ــلـ0 ـــه. إل> الذ.ي     *    ل. أ0س1 ينـ. ن1 ف.ي د. ــل0م0 ـس1 ـم1 يـ0 لـ0

 -ويقال: فلن يعتبر من الشعراء المجيدين، والصواب فلن يعد في الشعراء المجيدين، أو: في عدادهم أو: منهم، كما في: (معجم الخطاء4
). 663 رقم: 162الشائعة) (ص: 



ــــب0ار. ت.ك1 ه. ب.ل0 اس1 ــل1ــما6 ل.ع0ــــــال.م. ه:    *     ع. د> ـر: ت.ب0اه. فـ0 ش1 ــت0 ف.ي ال. ـع1 قـ0 ا و0 إ.ذ0 و0
ار. الق1ر0 يــق. و0 د. ـص1 ـى التـ> ــلـ0 مj ع0 ـد0 ه:     *    قـ0 oــن1ــد ـث1ب:ت: ع. ـأن> الدUين0 تـ0 ــل0م1 بـ. اع1 و0

ــار. م0 ـــو0 د0 ـح1 ـق0اد: نـ0 اك0 يـ: ــذ0 ـــق1ن0ع1 بـ. ـم1    *     يـ0 لـ0 ـورA و0 ظـ: ــح1 ل1م0 م0 ــة0 ع. ـم> ام0 ثـ0 ــن1 ر0 م0
ت0ار. ــته1 ـيد. ف.ي اس1 ص. الت>وح. الـ. ـن1 خ0 ه:    *  ع0 اد: ـــؤ0 ـــــاد0 فـ: يـــ0ت:ه: ف0ح0 ت1ـه: ب:غ1 ـــــبـ0 ـج0 ح0

ــار. الن1ــك0 ـــل5 و0 ـض0 ــــين. يـ0 قـ. ي1ـن0 ال1يـ0 ا    *    بـ0 ـــان. ذ0 اليم0 ـف1ـر. و0 ي1ــــــن0 ال1ـك: اه: بـ0 ر0 تـ0 فـ0
ه0ـــار. ـــــــاف.را6 ب.ج. : ك0 نا6 أ0و1 م. ــــؤ1 ــــوك.ــه.    *     ل0 م: ك: ش: يه.ـه. و0 ـتـ. ل.يل: بـ. ــو0 الض> ـه1 فـ0
ـــــار. ــــمA ج0 ــه1 ـفـ0 ـه: بـ. لــ0 ـأ0و> : تـ0 ـ    *    ــــمA أ0و1 ه1 ض: و0 ح1 لUي0 م0 ت0أ0ى أن> الت>ج0 ن. ار1 م0 و0
ار. ــــاك0 ق.ص0 ــةA ه:نـ0 ــن.ح0 ـأ0ج1 ــر.ي بـ. ـس1 حA   *      يـ0 ح> ــي1ر: م:ص0 ي0 غ0 ؤ1 ـالر5 ه: بـ. ــــانـ: إ.يــم0
ار. ـة. الب1ــر0 ــبـ0 يــن. ال1ــع:ــص1 ـد. لA     *   أ:سm لـ. ـأو5 ك: تـ0 ـر1 تـ0 ـل.يــــــمA و0 وم: ت0س1 ـــــــز: ف0لـ:
ــار. ـف1س0 التـ> ــل.يــل. و0 ـح1 ن. التـ> ـو ع0 لـ: ـةA      *   ت0ع1 ـيـ> انـ. ــد0 ح1 ــوفj ب.و0 ص: ــــــو1 ـال: م0 فـ0
ار. ال0ط1و0 ات. و0 ــــاء. والد0و0 ض0 ال1ــ   *    ـــأ0ع1 ان. و0 ك0 ال0ر1 ــات. و0 ن. ال1غ0ـايـ0 مــــ:و ع0 ي0س1

ار. غ0ار.ه.ن> ك.بـ0 ــــــه.ن> ص. يع. م. د:و    *    د. ج0 ـلU ال1ح: ـن1 ك: ه0ات. السUتU ع0 ن. ال1ج. ع0 و0
ــار. ث.يــــلA ج0 : م0 بــ1هA أو1 ــلU ش. ــن1 ك: ها6    *    ع0 Uت0ن0ز ـــي ال1ــع:ــل0 م: ب5ك0 فـ. ل> ر0 ـد1 ج0 قـ0

ـار.ي ــن1 بـ0 ـةj م. ــــايـ0 ــنـ0 ـتــــ.ل1ك0 ع. ي1ــنj فـ0 ةj     *   ع0 ــار0 ــبـ> ةj ج0 ر0 ـــــد1 ـــــــذا قـ: ـدj ك0 ه: يـ0 ـلـ0 فـ0
ب0ار. ق.ــــــيق0ة: الت>د1 ـل1ك0 ح0 ـتـ. شA فـ0 ــر1 ـى    *  ع0 لـ0 ات. ع0 ـــــاو0 اه: ف.ي الس>م0 ــت.و0 ــا اس1 أ0م>
ــــار. بـ0 ت.خ1 ـل0 اس1 ومj بـ. ـلـ: ـع1 ـم0 شA فـ0 ر1 ل0ى    *    ع0 ءA ع0 ـد1 ـي بـ0 ن. فـ. م0 ح1 ا الر> ـت.و0 ــا اس1 أ0م>
ار.! ذ0 ال. ح0 ؤ0 ن0 الس5 ار. م. ذ0 ـن1ـه:، ح0 ــةj     *    ع0 ع0 ـد1 ـك0 بـ0 الـ: ه:ــولj، س:ؤ0 ج1 ي1ف: م0 ال1ــك0 و0
ار. ـد0 قU ل0ي1ــس0 بـ. ـال1ــح0 ل1ف0ه:، بـ. : خ0 ـمA     *     أ0و1 الـ0 ــل0 ع0 اخ. ـال0 د0 ـد1 قـ0 ــا الـــذ.ي قـ0 أ0م>

ـــار. ه5ــم0 ال0ف1ـــــك0 ـو0 ــلU تـ0 0َ ـخ0 ءj فـ0 ــي1 ــــه:    *     ش0 ــث1ـلـ: ــا م. قA م0 ــالـ. ــن1 خ0 ـه: م. انـ0 ــب1ح0 س:
ار. ـو0 ه.يـــن: بـ0 ـمA ر0 نـ0 ـى ص0 ــلـ0 ــك.ــفj ع0 ى    *   ع0 ر0 ـال1ــو0 ل.يــــــق0ة. بـ. ب> ال1خ0 بUــــــهj ر0 ش0 م: و0
ــت0ار. ــه: الــمــ:ح1 و.يــــم0 ـه1 ــه. تـ0 ــف1س. ي نـ0 ـه:     *    فـ. ــد0مــا6 لـ0 ـدا6 ع0 ــابـ. ل0 ع0 Uو ــؤ0 ى ال1م: أ0ر0 و0

ار. و إ.ب1ــر0 ـل>مــا6 ذ0و: ن. ع0 ــــــــو1 ي ال1ـك0 دا6      *   فـ. اح. ا6 و0 oبـ يـت0 ر0 ــــون0 ه:ـد. تـ: ـث1ـبـ. ال1ـم: و0
ار. ـي ال0ب1ـــــص0 لـ. ـا أ:و1 ـيه0ـا يـ0 ــك> فـ. ق.يق0ةj    *      ل0 ش0 ين. ح0 ـــا ال0م. ـنـ0 قـ. ــاد. اج: ص0 ـر0 ــع1 م.
ــــــــار.ي يــــة6 ب.الس> ش. اق: ع0 ج0 ال1ب:ر0 ـر0 ه.     *   ع0 ص. ـاء. ب.ش0خ1 ــو0 الس>م0 ـح1 ــو.ه. نـ0 ح1 ي ص0 فـ.

ــار. ك0 ـذ1 ـن1 تـ0 ــاد0 ع0 ح0 ، و0 ــــام. نـ0 ن1د0 الم0 ه.   *    ع. وح. وج: ب.ر: ـــم0 الع:ــر: ع0 ه0ــم0 الــذ.ي ز0 و0
ت0ار. ــا ب.ـــــــل0 أ0س1 تـ0 ر0 ي1نــــ0اه: أ0ب1ــــص0 ـن0 ال1ع:ــل0   *    ع0 ـه: م. ــاء0 اللـ0 ــا ش0 إذ1 ذ0اك0 م0

ــــار.ي ـاء: ال1بـ0 ـا ي0ش0 ـى ب.م0 ح0 إ.ل0ي1ــــه. أو1 ا    *   و0 ــا ي0ش0 ي> ب.م0 م0 ا: الن>بـ. ـر> ـد1 ك0 قـ0
ار. ــــع: ال0ن1ـــــو0 ــاط. ــــج: س0 ق5 أ0ب1لـ0 ا رأ0ى"    *     ف0ال1ــح0 اد: م0 ـــؤ0 ذ0ب0 ال1ــفـ: ا ك0 وا. "م0
ـار. ـــيـ0 ك.ــب0 ال0ط1 ــو1 ــوm م0 ــم> ج0 ــا ض0 لUمj      *    م0 س0 ــــــــو0 م: ه1 ل0يـــــ1ه. ا: و0 ل>ى ع0 ص0

ــــــب>ار. ــال1ـــج0 ــق0اك0 بـ. اة0 لـ. ـــد0 ــــــقm غ0 ا الن5ه0ى   *     ح0 ض: الش>ر.يف: أ0خ0 و1 ل.ك0 ال1ح0 ــــذ0 ك0 و0
بـــــ0ار. ــاء0 ف.ي الخ1 ـد1 ج0 ــا قـ0 0َ ــم0 ــقm ك0 ف0ات.ه.     *    ح0 ه1ي0 ب0ع1ض: ص. ة0 و0 ف0اع0 ف. الش> أض.
ن1 أ0ظ1ه0ـــــــار. ـــذ. م. اة0 ال0خ1 ــد0 ـرA غ0 ش0 ـي      *      بـ0 ـى ب0نـ. لـ0 ـه. ع0 ــيثــــــ0اق: اللـ0 م. ا و0 ه0ذ0

ار.  ! ــذ0 ار. ح0 ذ0 رA ح0 ك1 ن1 ذ. ـع1ش: ع0 ن1       *    ل0 تـ0 لUم0 س0 ــــــن1ه: و0 م0 ال1ـز0 ك0 فـ0 لـ. ذ0 ــــــقm ك0 ح0
اك0 أه1ل الن>ار. ذ0 ــــــــان0 ك0 نـ0 ـج: ال1ــج. ـلـ. د0 الــــــــذ.ي    *     يـ0 ــد0 ه: ع0 ــد0 ح1 ـــم: و0 ـلـ0 ـع1 ا: يـ0

ار. ــو0 ر.يــــــــم. ج. ن1 ك0 ك0 م. Uبـ ـر0 ــــــف0ى بـ. ك0 ـق.م1      *       و0 تـ0 ـاس1 ة0 فـ0 ـاد0 ل0 ز.يـ> ـم> و0 ـق1ـــــص0 ثـ0 ل0 نـ0
ار. اه: ذ:و ت0ي1ـــــــس0 ـــــــو> ـا س0 ــــــم0 ــــلm لـ. ى    *        ك: ر0 ي0ف1ع0ل:ه: ال1ـــــو0 ا س0 ـم0 و0 ال1ـع0ل.يـــــــم: بـ. ـه1 فـ0



ار. ـــر0 س0 ـــــم0 و0 اتـ. ــــــــو0 خ0 ـــــــــا بـ. ال:نـ0 م0 ا      *     أ0ع1 ك0 إ.ن>م0 ي1ــح0 ئ1ت0 و0 ا ق0د1 ش. ـم0 ـل1 بـ. م0 ـاع1 فـ0
ار. ت.ن1ك0 ب: اس1 اح. ـص0 ــــــي5 فـ0 قـ. ا الش> ى     *      أم> ــــض0 ا قـ0 يــد: ب.م0 يد0 ه:و0 الس>ع. ع. إن> الس>

ار. ه. ال0ق1ـــــــد0 ـــــع0ــد5 لــ.ه0ـــــــذ. لj يـ: ل1ق.ــــــه.     *     أ0ص1 ن1 ف.ي خ0 ل0م0 ن. ف0اع1 ه0ي1ـــــم. ر5 ال1م: س.
ـع1 ـــلـ. ـطـ> ـم1 يـ0 5لـ0

ـــت0ار. خ1 لA م: ن1ــز0 ــــــلj ذ:و م: س0 ــر1 : م: بj       *    أو1 ـر> ــقـ0 ل0ي1ــه. م: ـكj ع0 ــلـ0  م0
ار. ـــــــد0 ه1 ال. ل0ن. و0 ذ1 ن0 ال1خ. ــن1 م. ــــبA * ت0أ1م0 غ0يـ> ون. م: ق0 ف.ي ش:ؤ: ـد0ع. الت>ع0ـــم5 فـ0
ـــي>ار. ه. الس> م. ك1 ح: اء. و0 ــض0 ــل1ـم0 ال1قـ0 ى * ع. ر0 ــن. ال1ــــو0 ـام. ع0 ب5 النـ0 ى ر0 ر.ف0ل0ق0د1 ط0و0
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ـــه>ــــــار. بUه ال1قـ0 ـر0 ـــــور: بـ. فـ: ـو0 ال1ـك0 ه1 ه.  * فـ0 اد. ـنـ0 ع. ــــــاب.ن0ا بـ. ــم0 ك.تـ0 ــك1 د> ح: ــن1 ر0 م0
ار. م0 ل. ع0 ــودj لج1 ج: ــو1 ـل1ق. م0 ل1مj ب0ل0ى  *   ف.ي ال1ــخ0 -ع. ت0ف.د1 -اس1 ــــــــان. ل1م0 ـــــل1م: ع. ف0ال1ع.
ــــار. تـ0 اء. س. ر0 ـــودj و0 ــف1قـ: ل1ـــق. م0 ال:ه:     *    ف.ي ال1ــخ0 نـ0 ـز5 م0 ـع. ل1ــمj يـ0 ــن1ــب.ه. ع. ب.ج0 و0

ار. ر0 م: الس1 ــالـ. ة. ع0 ر.يـ> ب5 ال1بـ0 ه:* ر0 ف1ت0اح0 ـكj م. ــالـ. ـي1ـبA، م0 ل1ـم: غ0 ه:و0 ع.
ـف>ار. ـة. ال1ــك: ـلـ> ـلj ف.ي م. ـت0غ0ـل1غ. ـدj  * م: ل1ـح. م: ـام. فـ0 ــن0 ال0نـ0 ــاه: م. ــن. اد>ع0 ف0م0
ـار. الن1ك0 قU و0 ــــف1ي. ال1ـح0 ـاب. نـ0 ــن1 بـ0 ـــدA*  م. ــوج0 ـل1مA م: ـذيبj ل.ع. اك0 ت0ك1 ذ0 ك0 و0

ظ0ـار. ح1 ف1ق0د. ال1م. ك. ال1م: ت0ر1 ــودA و0 ــو1 * ج: ان: د:ون0 ق0ب:ول. م0 ل0 ي0ث1ب:ت: اليم0
لي من السطار. ، وما فيه رقم * وبكل ما أ:م1 باللوح والقلم.

ار.ي : ج0 ــنj أو1 ائـ. ط> أنoه: كــ0 ـــــد1 خ: ءA  * قـ0 ل0ى ش0ي1 ع:ـوا ع0 ت0م0 ى اج1 ر0 ف0ل0و. ال1ــو0
ار. ءA ب.ل0 ت0ق1ـد0 ـل0ى ش0ي1 ا6 ع0 oر ا * طـ: : ال1ت0ق0و1 ـل0يـ1ه.، أو1 دا6 ع0 وا أبـ0 ر: ـم1 ي0ق1د. لـ0

ار. ـس0 لU والخ1 ك.ـــس:وا ف.ي الذ5 : أ:ر1 وا* ب0ل1 ا أف1ل0ح: نـا6، م0 ـائـ. وه ك0 ع0لـ: ــي1 ي0ج1 ك0
ــــار. ك0 ن1 أ0ذ1 و0 م. ـــــار1 ة. فـ0 ت>ى ال1ق.يـام0 ائ.نj * ح0 ا ه:ـو0 ك0 اع: ب0ل0ى ب.م0 ـــــف> ال1ي0ر0 ج0

ـالل>ي1ــــــل. أو: ب.نـه0ـار. يـب0ه: بـ. ـم1 ي0ك:ن1 * ل.ي:ص. ر0 لـ0 ي0س> ط0أ0 ال1ع0بـ1د0 ال1م: ــا أخ1 م0
ـو1 ب.ع0ث0ار. لـ0 ئ0ه: و0 ـط. دا6 ل.ي:خ1 ن0ى *  أبـ0 ، ن.ل1ت0 ال1م: ـه: ل0م1 ي0ك:ن1 ـابـ0 ا أ0ص0 أو: م0

ار. ــم0 ال0ق1ـد0 ك0 ح1 ق0د>ر م: ل1ـمـا6 و0 هـ:ن0ا *  ع. ـاط0 إلـ0 ءA ق0د1 أ0ح0 ف0ب.ك:لU ش0ي1
ـــــــي0ار. ــــــــع0ى إ.لى الت>غ1 ـئj ي0س1 الـ. ـــم0 م: ع0قUبj  * و0 ل0ي1ــــس0 م: ــــــاق.ضj فيــــــه. و0 ل0 نـ0

ار. ــــــم0 ع1 ه. ال1م. ض. ــــــــائ.ه. أو: أر1 م0 ــه. * ب.س0 ل1قـ. ــن1 خ0 ائ.ــــــدj م. ــــصj ل0 ز0 ـاقـ. ل0 نـ0
ــــــه>ار. ة. ال1قـ0 ــد0 ح1 ـو0 اف: بـ. ـــــر0 تـ. ع1 ع0ار.فA * وال. ــــل. م0 أ0ص1 ــق1د. إ.يمـــــ0انA و0 ــن1 ع0 م.

ار. ن0 الق1د0 رA م. ــــد0 ف1ــر. ف.ي قـ0 ـال1ــك: بUه. * بـ. ـر0 صــــ.يم0 لـ. ــار0 ال1ــخ0 ــن1 ص0 ي1ــلj ل.م0 و0
ار. ر0 ت>م. ال0س1 ك0 ف0 م: ، ك0ش1 را6*  ف.ي ذ0اك0 ، ن0اظ. Aق.يــــم وم: ذ:و ق0ل1ــــــبA س0 ر: أ0يـ0

ــــار. ضـــا6 ل.ت0بـ0 ــــع0ر> ـيه. م: ل. فـ. ـال1ــــق0و1 ـــائ.با6*  بــ. ــــــاكـــا6 أ0ث.يـــــما6 خ0 ي0ع:ــود: أ0فـ> س0
ــار. ـالن1ك0 ــــــال0 بـ. ــن1 قد قـ0 ــــــل0 م0 يــ1 ــا و0 نــا * يـ0 ن1د0 قm ع. ــــــي5 ح0 س. ــر1 ال1ك: ش: و0 ال1ــع0ـر1

ار. ق1د0 ــل0لــة. ال1ــم. ـج0 ـةA بـ. ن1يـــــــ0 ش. أو: ما دون0ه:  * ف.ي غ: ا ال1ع0ـــر1 ن1 ذ0 ا: ع0 و0
ط0ــار. ــــي الو1 ـم. ائـ. ل1قا6 د0 ن1 ذ0اك0 خ0 زا6 * ع0 ع1ج. ءA م: ـي1 ـلU ش0 ـيط: ب.ك: ح. ـو0 ال1ـم: ه1 فـ0

ت0ار. خ1 اه.يم وال1م: ـل0ى إ.ب1ــر0 ت1 ع0 ص0 ــلـ0 ــل>ةA *  خ0 ــن> ب.خ: ــن0 م0 ــم0 ح1 ـــر0 الر> ـم1 تـ0 أ0و0 لـ0
ـات. والث0ار. ـــــم. اليـ0 ك0 ــح1 ـي م: ل.يمA  ل0ه: * فـ. ـت0ك1 ــــى بـ. ــوس0 ــل0ى م: ا ع0 ــذ0 ك0 و0

ـــــــار. بـ0 ـات. مــــن أخ1 ــم. اليـ0 ك0 ــح1 ـى    *     ف.ي م: ــا أتـ0 دUق: م0 ن: إذ1 ن:ص0 م. ــــؤ1 اك0 نـ: ب.ذ0 و0
ـار. يـــــــــثـ0 ال. ـــــاء. و0 فـ0 ص1 و ال. س:لj ذ0و: ـا    *    ر: ث1ــل0م0 ل0ئ.ــــــك. م. ـال1ــم0 ــن: بـ. م. اك0 ن:ؤ1 ــذ0 ك0 و0

 قلت ل بد من تشديد الطاء في يطلع هكذا يطLلع.-5
-السيار، أي: الذي يسير في الخلق. ومنه يقال: النجم السيار6



فـــــ0ار. ن1 أ0س1 ب:ك0 ت.ل1ك0 م. س1 ح0 ــت1بA، و0 ن1     *     ك: ــن: م. م0 ح1 ل0 الر> ــــد1 أ0ن1ــز0 ــا قـ0 ـلU م0 ك: بـ. و0
ــار. م0 اة0 ذ0 م0 ــقB ح: ل0ى ح0 وا ع0 ـــــــــانـ: ـــــــه0د: أ0ن>ه:م1    *   ك0 ــل. ا. ن0ش1 س1 ـــــــيع. ر: ـم. ج0 لـ.

ار. ـى إ.ق1ــر0 ــلـ0 ه0ــــــــادتنا ع0 ـــــانA ش0 إ.يـــ    *  ـــم0 ــــل0مA و0 ـــــن0ا ب.إس1 ــــــل. ق.ب1ـــــل0تـ. ـأ0ه1 بـ. و0
ــه0ـار. ي إ.ظ1 ــــون0 فـ. ـــــر.فـ: تـ0 ع1 ـم> م: ي    *    ب.ه. ثـ0 ـبـ. ــاء0 النـ> ا ج0 ـم0 ـو بـ. ه:ــــــم: ام0 أ0نـ> ــا د0 م0

ار.ي ـي الدUين. ل0ي1س0 ن:م0 ن0ا، فـ. Uبـ ـي ر0 د0ى   *  فـ. ل0ى ال1م0 وض0 ع0 ل0ن1 ن0خ: وض: و0 ل0. ل0 ن0خ:
ـار.ي ــل0م: ال1بـ0 ــــــر.ف:ه:: ك0 ن: ن0ع1 ـح1 ة6     *    إ.ذ1 نـ0 تـ> ل: بـ0 ــــاد. ج0 ـل0 نـ: ان. فـ0 ـر0 ا ال1قـ: ــذ0 بـ. و0

 Uل دا6  *   إياه:، ص0 م0 ـع0ـل>م0 أ0ح1 ه.، فـ0 ـيــن: بـ. ل0 ال0م. ز0 عليه يا ذا القارينـ0
ار. ـي أ0ق1د0 ــت>ف.ق.يــن0 فـ. ي. م: ـة6   *   ل.ل1ـه0ـد1 ـاع0 ـم0 ر5 ج0 ـقـ. وقا6، نـ: ـلـ: ـخ1 ــان0 م0 ــا ك0 م0

ار. ــــــو0 ــتـ0 ا م: ـل1ق. ذ0 ل ال1ـخ0 ــــــو1 ـاو.ه.    *    ش0يءj وقـ0 ي1ـس0 ي:س0 ـل0م: ا. لـ0 ا ك0 ه0ذ0
ار. ز0 ــن1 أ0و1 ــــــض. م. ـع1 ـالبـ0 ـى بـ. ــدا6 أ0تـ0 ةA     *    أ0ح0 ـب1ـلـ0 ـي قـ. ــن1 أ0ه0ــالـ. ـر: م. Uفـ ـك0 ــــن0ا نـ: ـس1 لـ0

ار. ار.ع الن1ــــــذ0 ـــــو0 ــــــــــــد.ع1 ب.قـ0 0َ ت0 ـر1 ـــــــدا6    *    ل0م1 يـ0 ــام. ـحل>ه: ع0 ــتـ0 ـــــــان0 اس1 ا ك0 إل> إ.ذ0
ار. ــــــر0 ــــــى إ.ض1 ت.ــيــــــــه. إ.لـ0 ن1ـــــبj ل. ه.     *     ذ0 ـانـ. ــع1 إ.يــم0 ود: م0 ـقـ: ــــــول:: يـ0 ـقـ: ــن0ا نـ0 ل0س1

ار. ـــع0د. د0 ـه:م1 ل0س1 ــلـ: خ. ـــــــــد1 يـ: ـو و0 فـ: ـع1 ـن0ا    *    يـ0 Uبـ ـا ف.ي ر0 نـ0 ــاؤ: ج0 ـن.ـــــــيـن0 ر0 ـس. ــح1 ل.ل1م:
ار. ــذ0 ـــب5ــل. الع1 قـ0 ـتـ0 ـه:ـم1 بـ. ا لـ0 ـــ  *  ــهــد: ذ0 ل0ي1ــــــس0 ن0ش1 نــــ.ين0 و0 ل0ي1ه.ـــــم1 آم. ن0ا ع0 ل0س1

ث1ل0 صحاب.ه. ال0ط1ه0ـار. ز. م. ـو1 ا   *     ك0 ال1فـ0 ـذ0 س:ول: ل0ه: بـ. ه.د0 الر> ا الذ.ي ش0 اش0 ح0
ـه0ــار. نـ0 ـــــةA و0 ـنـ> ــي ج0 ـه:م1 فـ. ن.ـــــيــ    *   ـــن0 ب.ـــــــأ0نـ> م. ــؤ1 م: ة: ل.لت5ق0اة. و0 ــا الش>ه0ــــــاد0 أ0م>
ار. ــرU ق0ر0 ـــــوا ل.ش0 ـيـقـ: ـــــــه:ـم1 س. أ0نـ> ـر.ك.ـيــ    *    ـــن0 بـ. ش1 ـاة. ال1ـم: ــه0ـادة: للع:تـ0 ا الش> ــذ0 ك0 و0

ار. تـ0 ـــخ1 ـد0 ال1م: م0 ـــــــة. أح1 ـنـ> س: ا بـ. ــذ0 ك0 ه.   *    و0 أ1نـ. ش0 ــــاب: بـ. د0 ال1ك.تـ0 ر0 ـد1 و0 ــل5 قـ0 ـال1ـك: فـ0
ـار. ـفـ0 ت.ـــــغ1 س1 ـال. و بـ. ع: ـــــد1 ه: نـ0 ن1 لـ0 يـــــــئ.ه.م1    *     ف.يـم0 س. ـل0ى ل.م: ــو بـ0 ع: ـــد1 ــــــن0ا نـ0 ـك.نـ> لـ0
ار. ــج0 ض1 ـه: إل0ى ال. ـــــم: ـلـ. س1 نـ: ، فـ0 ـن1ـه:ـم1 ــدا6   *   م. اح. ــــط: و0 Uنـ ـقـ0 ي1ـه.ـم1 ل0 نـ: ـلـ0 ـى ع0 ـش0 خ1 نـ0

ــــــــار. ـيـ0 ـــــل0م. د:ون0 خ. ــة. الس1 ـلـ> ــن1 م. ــــع0ـا    *   ع0 ــــل0 م0 قـ0 د1 نـ0 ـــــاس: قـ0 يـ> ال. ـن: و0 ال0م1 و0
ار. ــــــللء. ب.ـــــــال0ن1ــــــو0 ــة. الـ> ــــ   *   ــــل. ال1قـــــ.ب1ــلـ0 ا له1 ي1ـــــن0ه:م0 ــــــقU بـ0 ا ال1ـح0 ب.يل: ه0ـذ0 س0 و0

ــــــــــــار. ـدA ف.ـــيـــــه. ذ.ي آثـ0 ـــــح1 ـج0 ا   *    إل> بـ. ــان. ذ0 ـن0 اليـم0 ـــب1ـدj م. ـن1 ع0 ج0 ـر: ـخ1 ل0 يـ0
ار. ـر0 ـب1ل: ذ:و إ.م1 ال1ــح0 ا، و0 نـ0 ن1ـــــد0 ــل>مـا6   *    ب.ـــــــه. ع. س0 ـاو.ي1 ذاك ل0ي1س0 م: ـــح0 7قال الطـ>

تـــــار. ــــــت0 أ0يU س. ح1 ل1ــــــه0ا تـ0 قـ: م1 يـ0 ــــــاف.رj   *     إ.ن1 لـ0 ـم: ك0 لـ. س1 ـيـــــد. يـ: ح. و1 ـه0ـادة. التـ> ش0 بـ.
ار. ـــــفـ0 ك1 ـــل. ــــــاه: لـ. ـى إ.ن1ــم0 ــــض0 ــــا اق1ــتـ0 ةj   *     مم> بـ0 و1 تـ0 ـــــان: فـ0 ـط0ــق0 اللUس0 ه0ــــــا نـ0 ا بـ. إ.ذ0 فـ0

ار. نـ0 م0 ـــــاد.قA و0 ص0 ـن. ف.يـه. و0 ع1 الطـ> ــار.جا6  *   بـ. ــــب.ح: خ0 ـل0م. ي:ص1 ة. الس1 ـلـ> ـن1 م. 8ع0

ار. ج0 ال0ح1 ـب. و0 ـد. الن5ـص1 ـص1 قـ0 ، و0 ه:ـم1 ـا  *  لـ0 ال1ت.ــــــج0 ى و0 تـ0 ـو1 م0 يـــسA لـ. ق1ـد. تـ0 ا بـ. ــذ0 ك0 و0
ـار. ــتـ0 ــخ1 ـــة. ال1م: نـ> ـــل0ص. ب.س: يــن. ال1خ0 ـن1  *   د. ه: م. ر.ج1 ل5ـــــه0ا ت:خ1 ائ.ــــــل: ك: س0 ه0ذ.ي ال1م0

ـــار. ـا إ.ب1ص0 ـــــادا6 ك:ـن1 أ0خ0 قـ0 ـتـ. ا اع1 ــذ0 ك0 ل1   *  و0 ــــــم0 ع0 ل6 و0 ـو1 ـان0 قـ0 ر0 اليـــــــم0 ــــم1 تـ0 أو0 لـ0
ــب0ار. ـي ال0خ1 ــاء فـ. ـد1 ج0 ا قـ0 ـــــم0 ــــي0ه1    *   ي0ن1ق:ص1 ك0 ع1ص. ب.م0 ةA و0 ـط0ــــــاع0 ز.يـد: بـ. ــــو، يـ0 ن1ـم: يـ0

ـــــــار. ـــــبـ0 ـل0 إ.ج1 ةA بـ. ـــئـ0 ج. ــــر1 ــم: لj لـ. ــــو1 ا    *  قـ0 ــن0 اليمــــــ0ان. ذ0 ــــــل6 م. ـــم0 ـه: ع0 اج: ـر0 إ.خ1
ــار. ـــــــيـ0 ــى الت>خ1 لـ0 ــــه. ع0 تـ. ح> ص. طj لـ. ـر1 ــيA عـن1ـده:م1    *   ش0 ع1 ــل5 س0 ارج: ك: ـو0 ــا ال1ــخ0 أ0م>

ار.: ــد0 ــان. ف.ي الص1 ــــقـ0 ت>فـ. ــــــــان. م: م0 ــه:  *    ق.س1 ا لـ0 ــــــن>ة. ال1ــغ0ــــــر> ــــــاة. الس5 ع0 ـد0ى ر: لـ0 و0

-المرار: إعادة إحكام ربط الحبل بعد حله.7
-عنيتZ بالصادق: سيدنا محمداX عليه الصلة والسلم، وبالمنار: القرآن الكريم.8



ــار. ـخ0 ـلU فـ0 ـك: ـــــلj  لـ. ــعــا6 أ0ه1 ــــــا م0 ه:ـم0 ه.   *    و0 ـــــــالـ. م0 ط: ك0 ـــر1 ش0 ه. و0 تـ. ـح> ـص. طj لـ. ــر1 ش0
"ط0ه0" ن1 ـح> ع0 ا ق0د1 ص0 يع: م0 م. ج0 9و0

ــــــار. ــــــن0ح1 إلى الن1ك0 ــــــل0 ت0ج1 ، فـ0 mــــق ط0ف0ى  *  ح0  الم:ص1
ار. ق1ـــــد0 ـك0 ال1م. لـ. ي ذ0 ا فـ. ــــــو0 ر.ه.ــم1    *    ل0ي1ــس:ـوا س0 د1 ت. قـ0 ــاو: فـ0 ـــــل0ى تـ0 ــــون0 ع0 نـ: م. ؤ1 ال1م:

يـــــن0 ــد. اش. غ0ي1ـــــر.ه.   *   والر> ـل. ا. ل0ي1ـــــــــس0 ك0 س1 ـــــان: ر: 10إيــم0
ـار. ــــيـ0 ــال0غ1 ـي1ـس0 ك0 لـ0  فـ0
ـــــار.ي؟! ي1ـــف0 ت:م0 ك0 ـانA فـ0 ــلU إ.يـم0 ي ك: نـــــ0ا   *    فـ. ــيض. ذ0و.ي ال1خ0 ل0ى ن0قـ. ـــون0 ع0 نـ: م. ؤ1 ال1م: و0
ار.ي ن.ــــــج0 بUـــــــك0 والت5ــــــق0ى و0 ــل1ـمA ب.ر0 ن1   *    ع. ا ف.ي الق0ل1ب. م. ـــب0 م0 س1 ت: ح0 ـاو: اك0 الت>فـ0 11ذ0

ـار. ــفـ0 ال0س1 ــلU و0 ــــــي ال1ح0 ــه0ـــا فـ. وم. ـز: لـ: ى    *    و0 ذ. ال1ــه0ـــــو0 بــــــــ1 ــع1 نـ0 . م0 < ــــــي0ةA ل. ــــش1 ب.خ0 و0
ار. ــــــــو0 ـــــــي1ــر. ج. ـخ0 ا لـ. و1 ــــد1 آو0 .، قـ0 < ـةA     *     ل. ـو.ل0يـ0 يــــــع:ـــــــه:م1 بـ. م. ـــــون0 ج0 ــنـ: م. ـؤ1 ال1ــم: و0
ـار.ي ل. ال1ــبـ0 ــــــو1 ـقـ0 ـعــــــــه:ـم1 لـ. .، أ0ت1ــبـ0 < ــةA    *     ل. ــل5ــه:ـم1 ف.ي ط0ــــاع0 ـون0 أ0ج0 ـــــــنـ: م. ــؤ1 ال1ــم: و0

ـــــل. الك.رام. الع:ن1صر. س1 ه0ر.   *    منه:م1 على الر5 دA م:ش1 ـر1 يــــــل. فـ0 ـف1ـص. ــن1 تـ0 ع0ـدU ع0 12فـ0

ار. ــــــد0 قـ0 ــــــرA و0 مA آخ. ــــــو1 يـ0 ــــــلA و0 س: ت:ب1    *   ر: ـك. وال1ك: ـــلئـ. ال1ــم0 ــن: و0 م. ـؤ1 ب.ــاللـــــه. نـ:
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ـار. بـ> ى الج0 ر0 بU ال1ـــــو0 ــن1 ر0 ــل5 م. ــــال1ــك: ه.    *    فـ0 Uـــــــر ل1ـــــــو.ه. أ0و: م: ــرB ح: ش0 ــــــي1ــرA و0 خ0
ـــار. يـ0 ــن1 أ0خ1 ــل: ا. م. س1 ـف.ــيـــــك0 ر: ـن0ا   *    ي0ك1 يــقـ: ــد. ـص1 ـــه. تـ0 وا بـ. ــاء: ـا ج0 ــلU م0 ـك: بـ. و0

ق1ب0ى الـــد>ار. ــــن. ع: ــم0 ح1 ــن0 الر> ــو م. ج: ـر1 يــع:ـــــن0ا    *   نـ0 م. ــــون0 ج0 ــنـ: م. ؤ1 ـك0 م: لـ. ــلU ذ0 ـك: بـ. و0
ار. الق1ر0 د.يق. و0 ت0د5 ب.الت>ص1 ه.   *    ن0ع1 ق: ب0ي1ن0 أن1ب.يoائـ. Uن0ا ن:ف0ر 14ل0س1

ار. ـي النـ> ـد:وا فـ. ــلـ: ـخ1 ـن1 يـ0 ط0ف0ى، لـ0 ــةA    *   ل.ل1م:ص1 ــن1 أ:م> ــــر0 م. ـــــائـ. ــل: كـــــ0بـ0 أ0ه1 ا و0 ه0ــــــذ0
ار. ــذ0 ح1 ــبA م. اغ. ــة. ر0 بـ0 ــــو1 ــي1ـــر. تـ0 ـي غ0 ا    *    فـ. يد. ذ0 ـــوح. ـوا على التـ> ــاتـ: ـد1 م0 ام0 قـ0 ــا د0 م0

ار. ــة. د0 ــــــج0 ــه1 م: ــــرفA و0 تـ0 ــع1 اد. م: ـؤ0 ـفـ: ــدا6    *    بـ. ـو غ0 ب>ه:ــــم: ن0 ر0 ـــــو1 ــل1ــــقـ0 ـــــه:ـم1 يـ0 إ.ذ1 أ0نــ>
ـار. ــــــفـ0 ــــد1 ب.غ. : ي0ج: ــر.م: أو1 ــاء0 ي0ح1 ه.    *    إن1 ش0 ـــم. ك1 ع ح: اس. و0 ــــه. و0 ــتـ. يئـ0 ـش. ـي م0 ه:ــم1 فـ.

ــــــار. ــن1 نـ0 و م. ه:ــــم: ــر.ج1 ـخ1 ــةA يـ: ــم0 ح1 ـر0 بـ. ــه.    *   و0 لـ. ع0ــد1 ــــاك0 بـ. ـه:ــم1 ه:ـنـ0 بـ0 ــذ> ــــــاء0 ع0 إن1 ش0
ـار. ــبـ0 ـي إ.ك1 فـ. ــــــبB و0 ـي ح: ـــد:وه: فـ. ــبـ0 ـى   *    ع0 ت.ه. ال:لــ0 ــل. ط0ــاع0 ــة أ0ه1 ـاع0 ــفـ0 ا ش0 ــذ0 ك0 و0

ــــتــار. ــن1 س0 ــــــن0 م. ـم0 ح1 ظ0ــم0 الر> ــا أ0ع1 ـات.ه   *     م0 ـــــنـ> ن ثـم> ي0ب1ع0ــــث:ه:م1 إلى ج0 م.
ــالن5ــــــكـار. اريــــن ك0 ـــع0 الــد> ـوا م0 ــلـ: ع. ــا   *   ج: م0 ـــةA و0 ـــــر.فـ0 ع1 ــل0 م0 ــــى أ0ه1 لـ> ـو0 د تـ0 ـــــقـ0 لـ0 فـ0

ـار. ض0 ح1 ن1ـك.يل0 ف.ي ال. وا التـ> ـأه0ــلـ: تـ0 ـاس1 ـه:ــم      *  فـ0 ت.ه. لـ0 ايـ0 ـن1 ه.ــد0 ـوا م. ــابـ: ـأ:ل0ء. خ0 فـ0

" أي: تصبح الهاء-9  كأنها غير موجودة.قلت: حتى يستقيم الوزن فإن "طه" تقرأ "ط[
-أي: وإيمان الخلفاء الراشدين.10
ارj هZو: ال[صhلZ الطgيب.11 -النkج[
 (القصيدة الثلثون بعد المائة:-قال الشاعر المفلق أبو أحمد محمد الزهيري-حفظه ال-بعد أن قرأ هذه القصيدة ما نصه:12

jرامjالك jل hسpعلى الر hمZمنه ** jه[ر hشZم rدhر]sف jيل jصhف]sت h ع[ن kع[د]sفjصرhنZالع 
البيت موزون ولكن القافية اختلت ولم تأتش على نسق القصيدة، وأقترح التعديل التالي: 

jمنهم على الرسل الكرام، حذار ** rمشهر rعن تفضيل فرد kدLفع
-أي: والقدر.13
 (القصيدة الثلثون بعد المائة:-قال الشاعر المفلق أبو أحمد محمد الزهيري-حفظه ال-بعد أن قرأ هذه القصيدة ما نصه:14

jر[ارhsو[الق jيقjدhصgالتjب pت[دhع]sن   * *   jهsjائLيjبhن[ أنhي]sب Zقkف[رZsن[ا ن hل[س
ومن أجل الوزن قلت:

لسنا نفرق قط بين المرسs ** sلين نلوذ بالتصديق والقرار



ــــــــار. ن1ــش0 ــــد0 ال. ع. و1 ت>ى م0 ـل0م. ح0 ل0ى ال1ـــ *  ــــــإس1 ـت1ن0ا ع0 Uــن: ث0بـ م0 ح1 ا ر0 ــوك0 يـ0 ع: ـد1 نـ0
ــار. ـــــج> ــن0 ال1ــفـ: ـــدA م. ا أ0ح0 ر0 ــن1 و0 : م. ـــــقA    *    أ0و1 تـ> ــــــرB م: اء0 بـ0 ر0 ــل0ة0 و0 ى الــص> ـر0 نـ0 و0
ــة0 استغـفار. ــبـ0 غ1 ن1ــــــه:م1 ر0 ــات0 م. ـد1 م0 ن1    *    قـ0 ـو ل.مـــــ0 ع: ا ن0د1 ـذ0 ــــن0ا ك0 ب1ـل0تـ. ل. قـ. ن1 أ0ه1 م.
ار. ــــــــو0 ــــام0 بـ0 ــقـ0 ــــه: م0 لـ: Uـــــــز : ن:نـ0 ا   *    نــا6 أ0و1 نـ0 ـــــدا6 ج. و أ0ح0 ن1ه:ـــــم: ل: م. Uل0. ل0 ن:ن0ز
ـــــه0ــار. ـــا إ.ظ1 ـم0 ـــــاقA، د:ونـ0 ـفـ0 ، نـ. Aك ــر1 ، ول0    *   ش. ـه0ــد1 ـش1 ف1ـر. ل0 نـ0 ـال1ــك: ــو بـ. ل0ي1ه.م: ع0 و0

ار. ـــر0 ــن1 أ0ض1 ، ت0ن1ــــج: م. ـر0 ائـ. ــــر0 ر. الس> ـذ0 ـه.م1   *    فـ0 ــآلـ. م0 ـه.م1 و0 ــالـ. ـح0 ـيــم. بـ. ـى ال1ــع0ــلـ. إ.لـ0 و0
ـالن1ــوار. ـب1ــــــع:ــــــــوث. بـ. ــــــة. ال1ــم0 ــن1 أ:م> ــد1    *   م. ل0ى أ0ح0 ــن> ال1ــق.ت0ال. ع0 ى ش0 ـر0 ا نـ0 ـنـ0 س1 لـ0
ار. ن1ـــــذ0 ال. ـــــــح. و0 ـالــــن5ــص1 ــر1 بـ. د0ج. ـز1 ـم1 يـ0 ـن0ا     *   لـ0 ــوفـ: يـ: ــلــي1ــه. س: ـت1 ع0 ـــــبـ0 ج0 ا و0 إ.ل> إ.ذ0

ار. ـــــــو0 ـــــــلU ج. ــم. ك: غ1 ـر0 ــور. بـ. ـــي ال:م: ا    *   ك0 أ:ولـ. ـــــــذ0 ـــــت.ن0ا، ك0 ل0ى أئ.م> وج: ع0 ــر: ــا ال1ــخ: أ0م>
ار. ق1ــر0 ـا مــــــن0 ال. نـ0 ـد0 ــن1 يـ0 ــــــن1ــز.ع0 : نـ0 ــو   *     أو1 ل0ي1ـــــه.م: ع: ع0 ـد1 ل0ي1ـس0 نـ0 اه:، و0 ـر0 ــن0ا نـ0 ل0س1

ـار. ـــــــــــــبـ0 ج1 ال. ض. و0 ـر1 ـال1ــفـ0 ـة6 بـ. ونـ0 ــق1ــر: ـــا    *   م0 ـنـ0 Uبـ ة. ر0 ـاع0 ــطـ0 ــــه:م1 بـ. تـ0 ـاع0 ى إ.طـ0 ـر0 نـ0 و0
ار. ر0 ــــــــك: ال0ز1 ـك> فـ0 اك0 م: ـــــــذ0 ــوا    *   حــــــل6o، فـ0 م: Uــر ـح0 يـ: مــا6، و0 ر0 ح1 وا م: ــلـ5 ـح. ـم1 يـ: ــا لـ0 م0

ــار. ــن1 ع0 ـه:ـــــــم1 م. ـاةA لـ0 ــع0ــــــــافـ0 ا م: ــذ0 ك0 ــو ب0ل0ى   *     و0 ــــه.م: ــالـ. ــل0ح. ح0 ـه:ــم1 ب.ص0 ــو لـ0 ع: ـد1 نـ0
ــــاج. ف0خـــــار. اء0 تـ0 ـــــر> ـــــــةA غ0 ـــــنـ> ـس: بـ. ـا   *     و0 نـ0 ــر0 ـا أ0م1 نـ0 ــق0د1 ـد1 ع0 ــة. قـ0 ــاع0 ــم0 ــع0 ال1ــج0 م0 و0

ار. ــــــر0 ــــــة: ال0ح1 ــايـ0 ــــــد0 غ0 ح5 ـو0 ق0ة6    *    إن> الـــتــ> ف:ر1 ، و0 ـــذ:وذ0 ل0 ش: ـــل0ف0 و0 ل0. ل0 خ.
ار. ـــــــد0 غ1 ال. ر. و0 ــــــو1 ـــــل0 ال1ج0 ـج5 أ0ه1 ـم: نـ0 ـــــة   *    و0 ــانـ0 أ0م0 ا و0 ل. ذ0 ــل0 ال1ــع0ـد1 ــب5 أ0ه1 ـح. نـ: و0

ار. د0 ـور. و0 ال:م: ــــــــم: بـ. ــلـ0 ـا   *    ا: أ0ع1 نـ0 ن1ــد0 ـل0ب>س0 ع. ـد1 تـ0 ا قـ0 ـيـــــم0 ـول: فـ. ـقـ: نـ0 و0
Aف0ر ف>ي1ن. في س0 ل0ى ال1خ: حا6 ع0 س1 م0
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اء في الث0ار. ا ق0د1 ج0 ى * حقا6 ك0م0  ن0ر0

ــار. ن1ـــك0 ة0 ال. ــار0 ــل: ش0 ــــم. ـح1 ي1ط0ــان يـ0 ـه:ــــــو1    *  ش0 ن1ــــــه: فـ0 ـة6 ع0 ــبـ0 غ1 ــــــن1ـه: ر0 ك0 ـت1ــر: ن1 يـ0 م0
ـار. ــفـ0 ــي ال0س1 لــــــى أ0خ. ـم5 ع0 ـتـ. طj يـ0 ــر1 ــــــه0ا   *   ش0 ـاف1ــقـ0 ــــل0ثj فـ0 ح. أيــــــامj ثـ0 ــس1 ل.ل1ــم0

ــار. ــــض> ــن1 ح: ــــــان0 م. ــــا إن1 ك0 ـم0 ــيـ> ه0ــا    *   ل0 س. ـــه0ــار: نـ0 ـل0يــــــ1لــةj و0 ــيــم: فـ0 قـ. ــا ال1ــم: أ0م>
ــار. ض0 ا السoقم. والو1 ــــف1 ذ0 ا أض. ــه.ـم0 ز1  *   ع. ـنـ0 ضا6 بـ. ر0 ــي م0 ــش. ــن1 خ0 ـم0 ــدU لـ. ـل0 ت0ح0 بـ. و0

ــن0 ال0ط1ــه0ــار. ـا م. ــــنـ0 نـ: م. ــــــؤ1 ــرA، ف0م: ـــــه1 ل0ى    *  طـ: ا ع0 ـه.ــم0 ائـ. ـد0 تـ. ط. ار1 ــر1 ـى ش0 ــلـ0 ـك.ــن1 ع0 لـ0
ط>ـــــــار. ة الش5 م0 ـــــــز1 ن1 ع0 ت0 م. ب0ح1 إ.ل1ـــ   *  ــــل0 أ0ص1 ــصـا6 و0 خ0 ـفj ر: ــالـ. ــخ0 وط. م: ــر: ــن0 الش5 م. و0

ــار. ـج> ال1ــفـ: ــــــرU و0 ـــــــين0 ال1ــبـ0 ــــل.م. ــس1 ةj   *   ل.ل1ــــم: ــه0ــــاد: ف0ر.يض0 ال1ــج. ــم1 و0 ــلـ0 ـاع1 ــج5 فـ0 ال1ــح0 و0
ــار.ي ـــــة0 س0 ـــــال0 ث0م> ـق1ــض0 ل0 إب1ــطـ0 ع0ى ل0ه0ا  *    ل0 نـ0 ــاعــــــة. ال1ـي:س1 ـام. الس> ـــــيـ0 ـى قـ. تـ> ح0
ار. م0 ف. والض1 ــش1 ــدj ف.ي ال1ك0 ك> ــؤ0 ــــيــ    *  ـــــن0 م: ظ. ــافـ. ـين0 ال1ــح0 ـبـ. ــاتـ. ـال1ــك0 ـــا بـ. ــان:نـ0 إ.يــم0
ـار. ــبـ> ى ال1ــج0 و إ.لـ0 ــــــنـ: ـع1 ــلj، يـ0 ــوك0 ل1ــ   *   ـــق. م: ــــوس خ0 ـب1ــــض. ن:فـ: ـقـ0 ل0كj بـ. ك:م1 م0 لـ. ــذ0 ك0 و0

ار. ــر0 ض. ــن1 أ0ذى6 و0 ع: م. ــــــف1ــــــــز0 ــــــــه. نـ0 ـه1  *     ل.لـ> ـاه.لـ: ــتـ0 ــس1 ـــــب1ــرA ل.لــذ.ي يـ0 اب: قـ0 ـــــذ0 ع0 و0
ـار. ـــــتـ0 ــــــــخ1 ال1ــم: يــن. و0 Uالــد ـه. و0 Uبـ ـــــن1 ر0 ا   *  ع0 ـي1ـه.م0 ـك.ــيــرA ك.ــلـ0 ــع1 نـ0 ــر0 م0 ــن1ــك0 ال. م: ــؤ0 س: و0

ـار. ـــــيـ0 ــن1 أخ1 اب. م. ـــــح0 ال0ص1 ـه0 و0 ــن1 طـ0 ى   *   ع0 ـلـ0 ـــــه: بـ0 اي0تـ: ــت0ت1 ر.و0 ـبـ0 ا الــذ.ي ثـ0 ه0ــذ0
ـار. ة ف.ـــــي الــنـ> ـــف1ــــــر0 : ح: ــةA أو1 وش0 ــر: ــع1 ـــــ0ةA      م0 oنـ ـــــــةj ف.ي ج0 ض0 و1 ــا ر0 ـبــــ1ر: إ.م> ال1ــقـ0 و0

ار. ض. والحــــش0 ــــــن0ا ف.ي ال1ع0ـــــــر1 ــالـ. ــم0 ل0ى   *    أ0ع1 ا ع0 ـذ0 اء. ك0 ز0 ال1ج0 ــن: و0 م. ـؤ1 ــث. نـ: ـع1 ــال1ــبـ0 بـ.
ار. ــــش0 ـــة. الح1 اح0 ــــــاب0 ب.س0 قـ0 ا ال1ــع. ــذ0 ا   *  ب0 ك0 ـو0 ـــــاب. ب0ل0ى الــثـ> ة0 ل.ل1ك.تـ0 اء0 ـــر0 ف. ال1قـ. أ0ض.
سـار. ـــــا إ.خ1 ـم0 ن: د:ونـ0 ـوز0 ــال تـ: ــم0 انj ب.ه. ال1ــ    *    ــأ0ع1 يــــــــز0 اط ي0ل.يــــه. م. ر0 .َ Uـم> الص ثـ:

-قولي: (في سفر)، فيه: حذف الواو مع ما ع[طفت أي: (في سفر وحضر) ومنه في التنزيل: (سرابيل تقيكم الحر)، أي: والبرد.15



ـــــار. ثـ0 د0 ـل0 ف0نــــــا6 و0 ـــــان. بـ. ــوق0تـ0 ــلـ: ـخ1 ان: ذ.ي   *   م0 ـــاء: والنUيــــــر0 ة: الــع0ل1يـ0 ـــــنـ> وال1ــج0
ار. ى ال0ق1ــد0 ـــض0 ق1تـ0 ا أ0ه0ــــــالA م: ه:ــــــم0 ـضـى  *    لــ0 ل1ــــق. وا ارتـ0 ـا ق:ب0ي1ـــــل الخ0 ــل.قـ0 خ:
ــــار. و للنـ> ن1ه:ـــــم: ل6-م. ــــد1 -ع0 ــاء0 : ش0 ل6   *    أو1 ن0ان. ت0ف0ض5 ــن1ـــــــه:ــم1 ل.ل1ج. ــاء0 م. ــن1 ش0 م0

Uث1ل: الش>ر ي1ر: م. ال1خ0 ه0او0 ي0ار. ق0د>ر0 ن0 ال0خ1 ، ف0ك:ن1 م. ب0اد. ل0ى ال1ع.  اللـ0 * ـه: ع0
ـار. الت>ي1س0 ــــــان. و0 ــلن1س0 ل. لـ. ي    *   بال1ف.ع1 ف.يـقA ت0ج. ــب0 ت0و1 ـس1 ة ح0 ت.ط0اع0 س1 ال. و0
ار. ــــــد0 ــــب1ــل0 بـ0 س0ل0مة. الل0ت. قـ0 نA   *    و0 ك5 ت0م0 ع0ةA و0 س1 ـة: و: ـت.ط0اع0 ا اس1 أم>
ب1 ب.ع0ـث0ار. ك0 أن1 ت:ص0 ف1س. ب0أ1 ب.نـ0 ةj    *   ف0ار1 ه1ج0 ــعA م: س1 ي1ــر0 و: ـل>ف: غ0 إ.ذ1 ل0 ت:ك0

ـار. ـــــيـ0 ــــــوا إيــــــاه0ــــــا د:ون0ما إخ1 بـ: ــــا   *    ك0س0 ـه.نـ0 ــل1ــق: إلـ0 ـام. خ0 أف1ع0ـــــال: ذ.ي ال0نـ0
ار. ز0 ــن1 أ0و1 ــــــط> م. ــم1 ح0 ـــــــان0ه: ك0 ـب1ح0 ا   *    س: ــن1ـــــه: ذ0 ـع0ــــونA م. ـوا إل> بـ. ـفـ: Uــلـ ــا ك: م0
ى ب.أ0زار. و0 ــــار.ي س. ـــــــة. ال1ــبـ0 ــة. ط0ــاع0 ل0ى إق0ا   *   م0 ــــط5 ع0 ء. قـ0 ر1 ة6 ل.ل1ـم0 ــــــو> ل0 قـ:
ار. ـل0 ت0ق1ــص0 ــاري بـ. ـف0 ال1ــبـ0 ــــــلـ> ـد1 ك0 ــا  *     قـ0 ــد> م0 يق: أ0ش0 ا ي:ط. ــــــف0 ذ0 لـ> ك0 إن> ال1م:

ــار. كل> ي0س0 ــف.ــيــــــفA و0 ـخ1 تـ0 ــــــفA و0 ـط1 ا    *    لـ: اه: ذ0 ــــــر0 ـاد. تـ0 ـــبـ0 ـال1ــع. ك0 بـ. بـ> ـك.ــن> ر0 لـ0
جA على * احدA بفضلA منه دوما6 جاري ر0 ن1 ح0 ن1 ف.ي الدUين. م. ع0لـ0 ل0م1 ي0ج1

ـهـــــار. ــا ال1ــقـ0 ــــنـ0 Uبـ ن ر0 ـة م. ــيــئـ0 ــش. ـم0 ى   *    بـ. و0 ءA س. ن1 ش0ي1 ود. ي0روج: م. ج: ا ف.ي ال1و: م0
ار. ـــــاف.ذ. ال0ق1ــــــد0 ــيــرj ب.نـ0 ـس. ا يـ0 ـــــــذ0 ك0 ـــــه:    *   و0 انـ0 ــب1ــح0 ـه. س: ائـ. ق0ض0 ــل1مــــــ.ه. و0 ـع. بـ. و0
ـــــــار. ـك> ــائ.ـــــــد. ال1م: ــك0 د5 م0 ــاه: ر0 ـض0 قـ0 ى   *    و0 ر0 ـات. ال1ــو0 يئـ0 ش. ت:ه: م0 يئـ0 ش. ـت1 م0 ـبـ0 ــلـ0 غ0
ـك.بــار. : لـ. ـــــــأن. أو1 غ0ــار. الش> ـص. ل1ـــ    *   ــمA  لـ. غ0ـي1ـر. ظـ: ـا ي0شاء: بـ. ـف1ــع0ــل: م0 ت0راه: يـ0 و0
ار. ـذ0 ـح1 ــــقى6 م. تـ> ــي1ــــــــن. م: ــلU ح0 ــن1 ك: ــه:    *  ع0 ـــم: ق0د>س0 اس1 د1 تـ0 ــوءA قـ0 ــلU س: ــن1 ك: ع0
ار. ــد0 ــك1 ــــــم. ال1ــم. ـال1ـع0ـالـ0 ـــقA بـ. ــل1ـح0 ي1ــ    *  ــنA م: ش0 ي1ـــبA و0 ا ع0 ــــن1 أ0يU م0 ها6 ع0 Uت0ن0ز م:

ــــــي0ار. ن1 ت0خ1 ل0ي1س0 م. ون0 و0 ـــــأ0لـ: ـس1 ه:   *   ه:ــم1 يـ: ب0اد: ع. ـل.ه.، و0 ن1 ف.ع1 أ0لن1 ع0 س1 ل0 يـ:
ار. م0 ذ:خ0 ل0م1 بنفع دعاء حيo حينما * يدعو لموتى، ذاك ن.ع1 اع1 و0

ط0ــــــار. الو1 ــــــاج. و0 ـــــقA ل.ل1ــح0 Uـقـ ــح0 م: ــا  *   و0 ع0 يبA للد5 ج. ــن1 م: بUك0 م. ـر0 ـي بـ. ــفـ. ـك1 يـ0
ار.ي ـــــك0 د0 ، ف0إنـ> jء ــــــه: ش0ي1 ـك: ــلـ. ـم1 ـــــث.ل1  *    ل0 يـ0 تـ0 ءA ف0ام1 ــــــلU ش0ي1 ـك: ك: ـــــالـ. ا: م0

ــــف>ار. ــــــن1 ك: ن1ــه: ف0م. ــــــن1 ع0 ــبـ0 غ0 ـر1 ــن1 يـ0 ــق1ـل0ةA     *   م0 ف0ة. م: ـر1 طـ0 ــن1ــه: لـ. نى6 ع0 ن1 غ. ـا م. م0
ـــــار. يـ0 ــالغ1 ى ل0ي1ــــس0 ك0 ض0 اك0 ي0ر1 ــذ0 ك0 ه.  *    و0 ب0اد. ث1ل0 ع. ـب: ل0ي1ــــــس0 م. ــض0 ـغ1 ا: يـ0 و0
ار. ـــــك0 و ب.نـ: ــاب. الن>ب.ي    *   ن0ق1ل0ى الــــــــذ.ي ي0ق1ل0ه:ـــــــم: ح0 ـيع0 أ0ص1 ــم. ب5 ج0 ـا ن:ح. إنـ>

ر ال1ك:ف>ار. ع0ـــــاش. ـــهـــ:ود. م0 ــــد0 ال1ــيـ0 ـفـ0 ـــوا   *  ح0 ت.م: كA أ:خ1 ـــــر1 ةA ب.ش. اف.ض0 ين. ر0 ــن1 ط. م.
ــــــي0ار. ــــع0 الخ1 ه:ــم1 م0 ــر: ك: ـذ1 نـ0 ، و0 ـه:ــــــم: اك.ــرj  *    لـ0 يل0ة. ذ0 ى ال1ف0ض. و0 س. ا الــذ.ي بـ. ــذ0 ك0 و0
ف>ار. يـــــــم: ك: م. ـو ص0 ـه:ـم: ـــض: ـغ1 بـ: ــانj و0 ـــ    *   ــس0 إ.ح1 ــانj و0 إ.يــم0 يــنj و0 ــب5ــه:ـــــم1 د. إ.ذ1 ح:

ار. ــن0 ال0ب1ـــــــر0 ــن1ــــــــز.لــه. م. ـم0 ــف1ـــــــؤj لـ. ـــــه0ــــا   *    ك: رA لـ0 و ب0ك1 ـة: ذ.ي أ0بـ: ل0فـ0 ا ال1ــخ. أ0م>
ن0ار. ي1ــــر0 م0 يــــن. خ0 Uا الــد ـه0ــذ0 ـــــوا لـ. ــانـ: ـي1   *   ك0 ــلـ. ــانj ع0 ث1م0 ــرj ع: م0 ه. ع: ــد. ـع1 ــن1 بـ0 م.
ار. ــــر0 ار قـ0 ـاء. د0 ـة. ال1ع0ــــــل1يـ0 ــــنـ> ـال1ــج0 ةA   *   بـ. ار0 ــل: ب.ش0 اء: أ0ه1 ـص0 ــلـ0 ة: الخ: ــر0 ال1ــع0ـش1 و0
ار.ي و0 ـد: ح0 ع1 ، س0 ب0ي1ر: ز: ةj، و0 ل.ي1ـ   *   ــي5 ط0ل1ـــــح0 ث1مانj ع0 ع: ، و0 jر م0 ا ع: ذ0 رA، ك0 و: أ0ب:و ب0ك1 ف0ه:م:
ــــــت0ار. ــخ1 ـــــة. ال1م: يــــــن: الم> ا أ0م. ذ0 ب0ي1ـ  *   ــد و0 ـي ع: ـف0ن1 ب.أبـ. ط. اع1 ف.ي و0 ــو1 يدj ع0 ع. ف0س0
ار. ب1ــــر0 يـ   *  ـــن0 وزاد فــي الحســــــان وال. ع. م0 ن1ــــه:م1 أ0ج1 ـر5 ع0 ه: ال1ــبـ0 ـي0 اللـ0 ض. ر0

ل.ــــــــه. الزواج ن0بــــــع. ط:هـــــار. أ0ه1 س:ـو   *    ل. و0 اب. الر> ح0 أ0ص1 ل6 بـ. ن0ن1 ق0و1 ــس. ـح1 ــن1 يـ: م0



ار. ـــــر0 ة. الش1 ــــــر0 م1 ــــن1 ز: ـأى ع0 ن1ـــــتـ0 ـــه.    *   ف.ي م: ــــط. ه1 ر0 ــن0 النUف0اق. و0 ف0هو الــــبر.يء: م.
ار. ــل: الن1ـــــــو0 اع. ــــش0 ـابعـــــــون م0 و العلـــوم من السلـــف1   *   والـــتـ> الــس>ابق:ون0 ذ0و: و0

ـــــــي0ار. ـح1 ــــــو0 ف.ي تـ0 ه1 ل.ك0 فـ0 د> ذ0 ــن1 ر0 ا  *   م0 و0 Uـيل. على الس م. ى ال1ج0 و0 وا ب.س. ـر: ك0 ذ1 ل0م1 يـ:
ار. ق1ـــد0 ـــــين0 ف.ي ال1م. ـــــيئـ. ن0 الن>بـ. ــدA م. يB ل. على  *    أ0ح0 لـ. ــن1 و0 ـل: م. Uـض ـفـ0 ـــــن0ا نـ: ل0س1
ــار. ـض0 ــح1 ــــم ال1م. ــــاء. هذا الــع0ـــــالـ0 يـ> ــــــلU أو1    *   لـ. ن1 ك: ــدA م. ـيءA واح. ــى ن0بـ. م0 أ0س1
ـــــب. ث:ق0ات.نـــ0ا الن5ظ>ار. س1 ، ب.ح0 ن1 م. ـــــــؤ1 ات.ه.م1    *    نـ: م0 ر0 ن1 ك0 ــاء0 م. ـد1 ج0 ــا قـ0 ــلU م0 ـك: بـ. و0

ــار. ــن: د:ون0 أ0يU ت0م0 م. ؤ1 ــو1  *    عــدهــا فنـ: ه:ود م0 ش1 ــــة. ال1م0 اط: ت.ل1ك0 الس>اع0 ر0 أ0ش1
ار. اء. وجاء ف.ي إ.ن1ذ0 ن1 الس>م0 ول عيـ * سى م. ، كذاك ن:ز: Aال oوج. د0ج ك0خر:

ار. ـــــــو0 ــن1 أغ1 ض. م. وج. د0اب. ال0ر1 ــــــر: خ: ـــرب   *   و0 ــغ1 ــن1 م0 ن1ــد0ها م. سA ع. ط:ل:وع. ش0م1 و0
ار. ح> ـــــــه>ـــــان. والس5 ي1بــــــ0ة0 ال1ك: فا6   *    يـــــ0ا خ0 ر> ـــــــاه.نا6 أو: ع0 دU ق: ك0 ــــص0 ا نـ: نـ0 ل0س1

ــار. ـــــج> ه: ف.ي ال1ــفـ: د1 ــد: ـاع1 ــــن>ة6 فـ0 : س: فا6  *    أ0و1 ح0 ال.ف: م:ص1 ي1ئا6 ي:خ0 ــي ش0 ـد>ع. ــن1 يـ0 م0
ار. ـــو0 ذ0اب بـ0 ـــــل1 ع0 ي1ـــــغا6 بـ0 ل1ــف0 ز0 ال1خ: ـل0ى   *   و0 قoا6 بـ0 ـا ح0 أ1ي0نـ0 ــة0 ر0 ــاع0 ــم0 ى ال1ج0 ـر0 نـ0 و0
ــــار. ـــيـ0 الــ.ف: الخ1 ـــو0 د0ان0 س0 ــــا و0 نـ> ـه.   *     د. ـــــل0مj بـ. ــن1ــــد0 ا. إس1 يـــــن: ع. Uالـــد
ــار. ــج0 اله1 ـه0ــا ذ:و الف1ــك. و0 ــو لـ0 ع: ـد1 ـي   *    يـ0 ــاويــة: التـ. يـــــانــات الس>م0 Uــا الــد أم>

ــار. ــص> ــــل0م. ب.ــالـــــــــبـ: ـل.س1 ــن1 أ0ي1ــن0 لـ. ــرA   *   م. ـص> ــبـ0 ـم: ــنj لـ. Uـــيـ ــــل0لj بـ0 ه0ـــــــذ0ا ض0
ــار. ا إ.ن1ــك0 ل: ذ0 ـو1 ا ال1ــقـ0 ـــــان0 ه0ــذ0 ــا ك0 و.يــةj   *   م0 ــعj س0م0 ائـ. ر0 ـل1ــك0 ش0 : تـ. ـيـل0 ـو1 قـ. لـ0
ــار. س0 ــــأي5 م0 . فـ0 Aــــــيل ــط. ت0ع1 ــ   *  ــب.يــه، و0 ش1 تـ0 ق1صـير.، و0 ي1ن0 تـ0 بـ0 ، و0 Uي1ن0 ال1ـغ:ل:و بـ0
ــار. ك0 ا ت0ذ1 ـــــن1 أ0خ0 ك: ، و0 ـذ0اك0 ـم1 بـ. ــلـ0 ـاع1 ةA     *  فـ0 أس0 يـ0 ، و0 ـان. ال1ــق0د0ر.، الم0 ب1ر.، و0 ال1ج0 و0

ط0ار. ــن1 أس1 ر> م. ـــد1 م0 ــا قـ0 ــلU م0 ـك: ــــل0     *   ف. لـ. ــن0 ال1خ. لـــــه. م. ــــل. اءj لـ. ـــر0 ــا بـ: إنـ>
ار. الق1ــــــــر0 ـــــان و0 ا اليــم0 ــل.ه.   *    ت0ث1ب.ــيـــــت0 ذ0 ـض1 ــن ا. الكــريــم. ب.فـ0 ــو م. ج: ـر1 نـ0
ف. الف1ـــــكــار. ــط0ر5 ــى وتـ0 ــــلـ0 ا بـ0 ــو0 ف. ال1ــ  *   ـــأه1 اص. ن1 ع0 ة6 م. م0 ص1 ت0ام. وع. ن0 ال1خ. س1 ح:

ـــار. ــبـ0 ــــــن1 إ.ج1 ــز.لj وم. ــــــتـ0 مــ:ع1 ــه0ـةj و0 ــــب1oـ    *   ــبـ0 ش0 ــــةA مــ.نــه0ـــا م: يـ> د. اه.ــب. ر0 ــــذ0 م0 و0
ار. س0 ين0 بالع1 Uا الد ق:وا ذ0 ن1 ط0و> اه:م: * م0 و0 س. جهميةj، قدريةj و0

ديـف. ف.ي الق1دار. ن0 التoج1 ر1 م. ذ0 اح1 ـان1ــت0ب.ه1  *     و0 ـقoا6 فـ0 ل>ل. ح0 ــن0 الـض5 ـو م. ف0ه:ـم:
ع0ار. ائـق. الش1 ن1 ر0 ا م. ــت1   *   في الش>أن. ذ0 ا الق0ر.يحة: أ0ب1ــد0ع0 ا م0 ـاح. هoـذ0 ـا ص0 يـ0

ـه0ار. ـم0 ـــت1 بـ. ــج0 Uبـ ر. د: اد. ـــــــو0 ـاب0 النـ> ـــف.ه.  *    بـ0 ص1 ان0 الش>ه.ير. ب.و0 ــو0 ـط1 ن. تـ. ــج1 ــن1 س. م.
ــــار. ـف0كU إس0 ــل1 بـ. ج. ن0ا ع0 بـ> ا ر0 ه: وثــــــوابه:     *    يــ0 ـفـ0 ط1 ـأل: لـ: ا0 ن0س1
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