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         )1 (مدـ محابن آب واسمهالَ ـ قَ-1

مد ـورِ أَح ـلِّ اُألم ـاَهللا في كُ                                
  نتقَى   املُ  مصلِّـيا علَى الرسولِ -2
                              آلـو ه حصـوذَوِي الت قَىـبِه 
3-عبـ وفَالقَص ظُومِ   ـدبِذَا املَن د  

                               نهِيلُ مسـت ـثُورِ اب ومِـنِ آجر 
4-فْـ لح ادأَر نـما     ظَهرسعو   

                              حأَنْ ي هلَيـعاـا قَـفَظَ مرثن د   
  ني في كُلِّ عملْ ـ أَستع  واَهللا-5

                              هإِلَي ي ـقَصلَ  دعـواملُت هكَلْـي   

  َ��ُب ا�ََ�ِم
6-نع ا ـ إِنَّ الكَالَمند   عمتسفَلْت  
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                             ـلَفْظٌ م م كَّبرقَ ـف ـيد عضو د 
7-ـ أَقْسي عالَّت هى    ـامنبا يهلَي  

                             مسا عفـوح ـلٌ ثُمم فىـرنع  
  
  
8-وِينِ أَونبِالتبِاخلَفْضِ و مسفَاال   

 دخولِ أَلْ يعرف فَاقْف ما قَفَـوا                                  
9- يهو اجلَر وفربِحإِلَى  و نم  

  وعن وفي ورب والبـا وعلَـى                                  
10-والَّالَم الكَافا    والتو اووو   

ــى                              تــلّ ح لَعــذُ و نمــذْ و مو         
11-فوسنيِ ولُ بِالسعالفو بِقَدو   

   نِيـث ميـزه ورد    فَاعلَم وتا التأْ                              

12-عي فاحلَرالَـ وقْببِأَالَّ ي فر    

          السمٍ والَ فعـلٍ دلـيالً كَبلَـى                                   

�َ�اِب                    ْ�                  َ��ُب اِ
13-مرِ الكَلاخأَو يريغت ابرعاال   
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 تقْديرا او لَفْظًا فَذَا احلَـد اغْتـنِم                                   
14-ضال يِريغالت كذَلابِ  ـ ورط  

ــرابِ                              ِإلعلُ لخــد ــلٍ ت اموع       
15-ـ أقْسعبأَر هةٌ ـام ـت      مؤ  

  زمـب ثُم خفْض جـع ونصـرفْ                           
  عا  ــ فَاَألوالَن دونَ ريبٍ وقَ-16

 في االسمِ والفعلِ املُضارِعِ معـا                                 
   فَاالسم قَد خصص بِاجلَر كَما     -17

        قَد خصص الفعلُ بِجزمٍ فَاعلَمـا                                 

                    �  َ��ُب َ�َ�َ"�ِت ا�� ْ�ِ
18-ـ ضأَل اووو ـمالنو ونُ   ـف  

ــونُ                              ــا تكُ ــعِ بِه ــةُ الرفْ الَمع        
  ماِء  ـس فَارفَع بِضم مفْرد اَأل-19

    كَجاَء زيـد صـاحب العـالَءِ                                  
   وارفَع بِه اجلَمع املُكَسر وما -20

ــسلما                             ــث فَ نؤم ــن م ــع مج         
21-ارِعالَّ كَذَا املُض ي لَذمي تلْص  
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                     ـ  يٌء       ش ـ هي كَ ه بِ تد ـ كَي و يلْص       
  ع بِواوٍ خمسةً أَبوك  ـ وارفَ-22

                         ـأَخذُو م ـوكمـالٍ حفُوك وك  
23-رِففَاع يححالص عكَذَا اجلَمهو   

                                  بِـاَألل هـْــت     فورفْع مـا ثَني
   وارفَع بِنون يفْعالَن يفْعلُونْ    -24

                            فْعتــو الَن فْعـتفْعت نيلُونْـل  
  َ��ُب َ�َ�َ"�ِت ا�% ْ$ِ#

   عالَمةُ النصبِ لَها كُن محصيا  -25
   كَـسر ويـا   الفَتح واَأللـف والْ                                

26-  بِه حي الفَتفَالَّذ ونن ذْفحو   
      ذَا النهــى لنــصبِه عالَمــةٌ يــا                             

  سر اجلُموعِ ثُم املُفْرد  ـ مكَ-27
                                   دعـسي كَتالَّـذ ارِعاملُـض ثُم   

28-بِاَألل  زِما التهبصةَ نساخلَم ف  
                                 ملس أْنِيثت عمرٍ جبِكَس بصانو 

  واملُثَنى   م بِأَنَّ اجلَمع ـ واعلَ-29
                            بصـنا بِاليمـهيىـاِء حـنثُ ع   
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30-الُ نةُ اَألفْعساخلَمو   تا ثَبهبص  
                                                           تبـصـا نا إِذَا مونِهن ذْفبِح

                 َ��ُب َ�َ�َ"�ِت ا�َ)ْ'ِ&                    
   عالَمةُ اخلَفْضِ الَّتي بِها يفي -31

                             ـكَسيو اٌءـرفَت ـ ثُم ح   ففَاقْت  
  رد وفَا ـض بِالكَسرِ لمفْـ فَاخلَفْ-32

 وجمعِ تكِْسريٍ إِذَا مـا انـصرفَا                                   
33-جـ ولس أْنِيثعِ تى ــمنيمِ املَب  

  واخفض بِياٍء يا أَخـي املُثَنـى                                   
34- رِفتاعو رِفةَ فَاعساخلَمو عاجلَمو   

    رِفصناالَ يحٍ كُلَّ مبِفَت ضفاخو       

                                                   َ��ُب َ�َ�َ"�ِت ا�َ*ْ(ِم
35-ا ذَوِي اَألذْهكَونَ يـ إِنَّ الس ان  

ــ                              ــانواحلَ تالَممِ عــز لجل ذْف     
36-ضنيٍ مكسبِت زِمى   ـ فَاجا أَتارِع  
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   م يقُم فَتىـرِ كَلَـح اآلخـصحي                           
  

   واجزِم بِحذْف ما اكْتسى اعتالَالَ-37
ــاالَ  ةَ اَألفْعــس اخلَمو هــر آخ           

       ا5َْ��4َِل َوَأ0َْ�ِ"َ/�َ��ُب ِ.ْ-َ,ِ+ 
38-هثَـ و ـيضالَ   ـالَثَةٌ مخ قَد ي  

                            عفلُ ـو ـأَمضمـرٍ وع الَ ـارِع  
  اضي مفْتوح اَألخريِ أَبدا  ـ فَاملَ-39

  ارتدى واَألمر بِاجلَزمِ لَدى البعضِ                                
40-رِهدي صي فالَّذ ارِعاملُض ثُم   

                                   رِهفَـاد ـتأَين ـدائوى زدإِح    
41-جإِذَا ي فْعالر هكْمحــ و  در  

     دعـسـازِمٍ كَتجبٍ واصن نم     
   َ��ُب َ;َ:ا9ِِ# ا�ُ,�8َِرِع

42-صنبِأَنْـ و هب    كَيإِذَنْ و لَنو   
                                   ـيا أُخي ودالَمِ اجلُح الَمِ كَيو 

  واب بِالفَا  ـ كَذَاك حتى واجلَ-43
        طْفَاـم أَو رزِقْت اللُّـواوِ ثُـوال         
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  َ��ُب َ=َ:اِزِم ا�ُ,�8َِرِع

44-جـ وتدإِذَا أَر هما   ـ اجلَزمز  
ــا                                أَلَم ــم ــا وأَلَ لَمو ــم            بِلَ

45-الَمِ اَألمـ واِء  ثُمعالدالَ    رِ و   
                            عالديِ وهي النـفاَألم الَ ـاِء نِلْت  

46-مإِنْ وـ وما ـا ومهى مأَنو ن      
ــا                              إِذْم ــن ــانَ أَي ــى أَي تم أي        

  إِذَا   ما ثُم ـما وكَيفَـ وحيثُ-47
  في الشعرِ الَ في النثْرِ فَادرِ املَأْخذَا                              

  ا�َ,ْ�ُ�:َ��ُت ِ"َ@ ا5َْ?َ,�ِء
Aِ�  َ��ُب ا�'�ِ

  فَاعلَ ارفَع وهو ما قَد أُسنِدا      ال-48
       قَبلَـه قَـد وجِـدا     إِلَيه فعـلٌ                                 

   وظَاهرا يأْتي ويأْتي مضمرا     -49
                كَاصطَاد زيد واشتريت أَعفُـرا    

      
  

�ِ@ ا�َ'�ِ�Aَِ��ُب                     َ #ِBِ� %ا�   
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   إِذَا حذَفْت في الكَالَمِ فَاعالَ    -50
 مختصرا أَو مبهِمـا أَو جـاهالَ                                   

51-   ولِ بِهفْعلمل ريأْخجِبِ التفَأَو   
 نتبِـه والرفْع حيثُ ناب عنـه فَا                                  

     فَأَولَ الفعلِ اضممن وكَسر ما   -52
                             يلَ ـقُب ـآخـرِ املُض ي تا            ـحم  

53-مـ وـا قُبلَ آخارِعِ      ـيرِ املُض  
ــازِعِ                              نــالَ م ــه بِ حفَت ــب        يجِ

  اهرا ومضمرا أَيضا ثَبت   ـوظَ -54
    تـرِبض دنهو دنه تكَأُكْرِم 

�ِCَ(َِإ َوا�EَFَCْ,َُ��ُب ا�                       
55-للٍ ساموع نم ما اسدتـ املُب      م  

                                    ـمسو فْـعٍ قَـدبِر وهو ةيلَفْظ    
  مضمرا      ويأْتي  وظَاهرا يأْتي-56

   و مفْترىـولُ يستقْبح وهـكَالقَ                             
  

57-ماِإلس راخلَبا    )1( ونِدأُس ي قَدالَّذ   
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ــدا                              أَب مــز ــه ال فَاعتارو ــه إِلَي       
58-مـفْ وا يدفْـرم رغَيي وـأْت      در  

     فَأَولٌ نحـو سـعيد مهتـدي                                   
  ةٌ مجرور      ـلْ أَربعـ والثَّانِي قُ-59

                             ــورجي ــنمــةُ لقُوبالع ــوحن      
   ير عند أَهلنا   والظَّرف نحو اخلَ-60

                             الفـولُ مـعفَاع كَقَـع ها          ـلنلو  
  تدا مع اخلَبر       ـد أَتى واملُبـ زي-61

           طَـرذُو ب ـوهأَب يـدز هِملكَقَو
�/َGِا:َHََ��ُب َآ�َن َوَأ  

62-نو مساال كفْعرو      راخلَب كبص  
                                   ـربتعم كْـمـالِ حاَألفْع هذبِه    

   كَانَ وأَمسى ظَلَّ بات أَصبحا         -63
                           صى وحـأَضم عم سلَي اـاررِحاب  

  
  
  

64-ئَ ما فَتمو فَكا انالَ مازاـ م     
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 دام وما منها تـصرف احكُمـا                                   
  ائما      ـها كَكَانَ قَـه بِما لَـ لَ-65

  زيد وكُن برا وأَصـبِح صـائما      

�/َGِا:َHََ��َب ِإن  َوَأ                  
66-مِإلنَّ أَنْ        ـلُ كَـ ع هكْسانَ ع  

ــأَنْ                              ــلَّ وكَ لَعو ــت لَي ــن لَك       
ـًا لَعــ تقُ-67   الم            ـولُ إِنَّ مالك

  ادمـيب قَـت احلَبِـلُه لَيـومثْ                             
  كَأَنْ    ـإِنَّ أَنَّ شبه بِـد بِـ أَكِّ-68

                                   ـنع اكردـتسالاحِ لا صي نلَك 
69-ح مهدنع تي لَينملتللْ            ـ وص   

ــلْ   ــعِ لَع ــي والتوقُّ جرلتلو          

�/َGِا:َHََوَأ  @Kَ َ��ُب  
   انصب بِأَفْعالِ القُلُوبِ مبتدا           -70

                            بخـوها وـرظَن ـيجو تاـند    
  

   رأَى حِسبت وجعلْت زعما        -71
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   كَذَاك خلْـت واتخـذْت علمـا                                 
   تقُولُ قَد ظَننت زيدا صادقَا    -72

 في قَوله وخلْت عمـرا حاذقَـا      

�ا�F َ:اُ�ِ  
    Lِ4ْ %َ��ُب ا�  

   النعت قَد قَالَ ذَوو اَأللبابِ           -73
   يتبع للمنعـوت فـي اِإلعـرابِ                                  

   كَذَاك في التعرِيف وِالتنكريِ   -74
                            اَء ـكَج ص يدـزاَألم بريِـاح    

  ا�َ,4ِْ�َ�ُ+ َوا�% َِ�ُة
75-لَماعو         رِفَهأَنَّ املَع دشالر تيده   

                                   رِفَـهـلِ املَعأَه دنا عيةُ أَشسمخ 
76-مالض يهـ و         لَمالع مساال ثُم ري  

   م املُبهمـم االسـَألداة ثُذُو اـفَ                             
  
  

77-مـ وعبي اَألرذه دـا إِلَى أَح   ه  
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                                   ـهعباتثَـالَ ومِ املفَـافْه يفأُض    
78-حـ نأَن ـونهـا والغو ـد            الَم  

                             ــن ابو ذَاكو ــام ــا اهلُم نمع        
79-     ِسهي جِنا فعائا شمى اسرإِنْ تو   

                                    فْـِسهـي نا فـداحو نيعي لَمو   
80-ـ فَهاملُن ـوهمو ـكَّرا تـم           رِد  

ـْــتدي  تقْرِيب حده لفَهمِ                                 املُب
  الَّمِ       ـف والـاِ َأللـ مكُلُّـ فَ-81

                            صـي سِـالفَـكَ  لُحر  الغالَمِـ و  
NِOْ4ََ��ُب ا�  

82-           ابِعا تضأَي طْفإِنَّ العذَا وه   
                             عــام ــا س ةٌ يرــش ع ــه        حروفُ

  ا ثُم أَو إِما وبلْ  ـ الواو والفَ-83
  اجهد تنلْـلَكن وحتى الَ وأَم فَ                           

  
  

  د                        ـ كَجاَء زيد ومحمد وقَ-84
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                             قَيس      ـدثَم نا مديعس ا أَورمع ت 
85-رٍ سامعو داللُ خقَوـ و     دد  

     ـدشالر لْقي مقتسيو بتي نمو 

EِPِآ: Fَ��ُب ا�     
86-بتياملُـ و كَّـعي                ـؤف يدوكالت د  

                              بٍ ثُمصنفْعٍ ور   رِففْضٍ فَـاعخ  
   كَذَاك في التعرِيف فَاقْف اَألثَرا   -87

هـو هـأَلفَ ذكَم ـاظُهىـا تر  
88-ـفْ النس و ـالعين أَلُّكُ و جمع   

و                            ـمأَا لجـمـ لَعدـهِيمي تـبع   
  صـولُ ـد نفْسـه ي كَجاَء زي-89

                      ــم ي كُلَّهمــو ــدولُ                   وإِنَّ قَ ع 
90-و مـالقَا بِ  ذَـرأَمِـو جمعا ـين  

ا             ينــبِا منساالً حــثَــ مظْفَاح                            فَــ
                             
  

  َ��ُب ا�EَCَِل
  اسم ابدلَ منِ اسمٍ ينحلُ                                  إِذَا -91
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                            ـإِععالفو هابض لُ ـرلُ                        اـًأَيدبي 
92-ـ أَقْسعبأَر هـةٌ فَـام               رِدإِنْ ت  

                            صإِح    دفتـسي تقَولل عما فَاساَءه 
   فَبدلُ الشيِء من الشيِء كَجا                  -93

    زيد أَخـوك ذَا سـرورٍ بهِجـا                                   
94-  نالكُلِّ كَم نضِ معلُ البدبو   

                              فًا نِصيغأْكُلْ ري    نالـثَّم ـطعي فَه  
  نِي                   ـ وبدلُ اشتمالٍ نحو راقَ-95

ــشاقَنِي                               ــه فَ ــد جمالُ محم         
96-  بكر قَد وحن لَطلُ الغدبو   

      ـبـي اللَّعغبا يسا فَرارمح يدز            

      
  
  
  

  ا�َ,ْ%ُ$:َ��ُت ِ"َ@ ا5َْ?َ,�ِء           
     Qِ�ِ َ��ُب ا�َ,ْ'4ُ:ِل  

97- لُ بِهعالف قَعا ومى اسرا تمهم   
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                                  ـبِهـصـولٌ فَقُـلْ بِنفْعم فَذَاك    
  العالم اَألديبا                    لِ زرت ـ كَمثْ-98

  رس النجِـيباـت الفَـد ركبـوقَ                           
   وظَاهرا يأْتي ويأْتي مضمرا                -99

ــرا                               ــا ذُك م ــه ــأَولٌ مثَالُ           فَ
   والثَّانِي قُلْ متصلٌ ومنفَصلْ     -100

   ـي ونِي أَخارـلْ   كَزأَص ـاهإِي     

RِSَOْ,َُ��ُب ا�َ,ْ'4ُ:ِل ا�         
   واملَصدر اسم جاَء ثَالثًا لَدى  -101

  تصرِيف فعلٍ وانتـصابه بـدا                                   
ـً وهو لَدى كُلِّ فَ-102 ت                   وِيحى ن  

                              ــوِي نعمو ــيلَفْظ نــي ــا ب م                   
    
  

103-م لَفْـ فَذَاك افَقـا و                      هلعظَ ف  
                               هلفَــضةً لــارزِي ــهتركَز                  

104-ذَا مفـ وابِـو اهنعمل الَ   ـق  
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     لَفْظ كَفَرِحـت جـذَالَ     قِوِفَا

  َ��ُب ا�U ْ�ِف
   الظَّرف منصوب علَى إِضمارِ في             -105

                             ـًا م ـًا بِـزمانِي ـكَانِيفي ـذَا ي  
106-ـ أَموحفَن انِيما  ا الزى                   مرت  

        اليوم واللَيــلَةَ ثُـم سـحرا                                   

  دا                         ـرةً ثُم غَـدوةً وبكْـ وغُ-107
ـًا أَمـدا وأَبـدا                                    ـًا ووقْتـ ينح      

108-متعـ واحبص اًء اوسا                   ـةً م  
    فَاستعملِ الفكْر تنـلْ نجاحـا                                  

  را  ـكَانِي مثُالُه اذْكُـ ثُم املَ-109

ــف وورا                               ــدام وخلْ ــام قُ أَم                                   

      
110-نع تحت قفَوـ وإِز عم اَءا           د    

ــذَاَءا   ــا ح نهو ــم ــاَء ثَ           تلْقَ

                       َ��ُب ا��Vَِل
111-                                          مهبا انمل أَي ئَاتيلهاحلَالُ ل 
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                                   مـتحان هبـصنا ورفَـسا مهنم      

   كَجاَء زيد ضاحكًا مبتهِجا          -112
                             بـوصو احلرمع ا ـاعجرسانَ م  

113-إِنـ وـنِي لَقمع تـيائا راـرد     

       فَعِ املثَـالَ واعـرِف املَقَاصـدا                                   

احِ                                          ـا صـرةً يـه نكـونـ وكَ-114
ــضاحِ                               ــيُء بِات ــضلَةً يجِ              وفَ

ـًا ذُو احلَـ والَ يكُ-115   الِـونُ غَالب
ـًا فـي االسـتعمالِ                        إِالَّ معرف

     
  
  

,ْ Fَ��ُب ا�)ِPPِ              
116-سـ ابم ـمن1( ي(مـ ل  مهبان ا قَد  

                                  ـمسييزٍ وممِ تبِاس اتالذَّو نم 

   فَانصب وقُلْ قَد طَاب زيد نفْسا  -117
ــسا                              ــونَ فَلْ عبأَر ــه لَيــي ع لو            

118-خأَكْـ و دـالم ما    ـررٍو أَبمع ن                                         
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  اـد وجبـرةً قَـه نكـونـوكَ                             
 َ��ُب اWْFِ?ْXَِ%�ِء

   إِالَّ وغَري وسوى سوى سوا                        -119
  خالَ عدا وحاشا االستثْنا حـوى                                  

120-                             بوجم وهو مت إِذَا الكَالَم   
                                    بـصنإِالَّ ي ـدعب نى ما أَتفَم    

  ولُ قَام القَوم إِالَّ عمرا  ـ تقُ-121
                                 وقَد أَتـانِي النـاس إِالَّ بكْـرا                                    

     
  
  

122-متفْيٍ وإِنْ بِنـ وا                    ـامٍ حلِّي  
                             فَأَب    سبِ جِيْء مصبِالن لَ اوادثْنِيت 

 يقُم أَحد االَّ صالح                                               مـ كَلَ-123
                                   حـالنِ صـذَيل وا فَهحالص أَو    

 أَو كَانَ ناقصا فَأَعرِبه علَى                                                        -124
  حسبِ ما يجِيُء فيـه العمـالَ                                   

   كَما هدى إِالَّ محمد وما  -125
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                             بـعإِالَّ اَهللا فَاط ـدتالس ا ـرم  
126-هاحلَـ و موي دبلُوذُ العرِ                        ـلْ يش  

ــشرِ                               عِ البيــف ش ــد مإِالَّ بِأَح           

  م ما استثْنته غَري وسوى                                 ـ وحكْ-127
 سوى سواٌء أَنْ يجر الَ سـوى                                   

                                    وانصب أَوِ اجرر ما بِحاشا وعدا   -128
ــتثْنيته معتقــدا                              اس ــالَ قَــدخ                                    

    
  

129-ي حـ فبِ بِهصالن ـالَة    هيلعا الف  
                             فــا احلَر بِه ــر ــة اجلَ ــهوحالَ ي                

  ام القَوم حاشا جعفَراـ تقُولُ قَ-    130
  أَو جعفَرٍ فَقس لكَيمـا تظْفَـرا      

Xَ َ��ُب        
131-صنبِـ ا كَّـبنالَ                                ـالَ مصتا مر  

  إذَا أَفْـردت الَ   من غَريِ تنـوِينٍ                                  

ابِ                                             ـانَ للمرتـولُ الَ إِميـ تقُ-132
ـْب في الكـومثْ                                تابِ ـلُه الَ ري
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133-ماِإلهو اركْرالت جِبيالُ    ـ و  
ــ                              الُلَهــص فان ــع ــا وقَ ا إِذَا م            

   تقُولُ في املثَالِ الَ في عمرِو                              -134
 شح و الَ بخلٌ إِذَا ما اسـتقْرِي                                    

135-جـ و                              لَهصتم تركَرإِنْ ت از            
                             لَــهمهكُــونَ مأَنْ تــا والُهمإِع                             

    
   الَ       ولُ الَ ضد لربنا وـ تقُ-136

      نِد ومن يـأْت بِرفْـعٍ فَـاقْبالَ       

                    َ��ُب ا�ُ,َ%�َدى
  دى في الكَالَمِ يأْتي إِنَّ املُنا-137

                                   ـاةحى الناعٍ لَـدـوةُ أَنسمخ        

لَم ثُم النكره                                                       ـرد العـ املُفْ-138
 ملُـشـتهِره أَعنِي بِها املَقْصودةَ ا                                

139-ض تـ ثُمه ـد                                              بِهتفَان هذ
  هـبه بِـاف واملُشــم املُضـثُ                             

  بِالضم                                  ما ـاَألوالَن ابنِهِـ فَ-140
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       أَو ما ينوب عنه يـا ذَا الفَهـمِ                                     

  ا زهير    ـيا شيخ وي ولُ ـ تقُ- 141
ــر الَ غَي هنـبــص ي فَانــاق البو                 

          
  
  

QِSِ=ْ5َ َ��ُب ا�َ,ْ'4ُ:ِل  
142-     ببسـًا ل                         وهو الَّذي جاَء بيان

                                  بـصتانو يـهلِ فامالع ةوننكَي    

  ذَا احلبرِ   ـمت إِجالَالً لهـ كَقُ-143
 ــر ــاَء البِ غتاب ــد مأَح ترزو     

Qُ4َ"َ َ��ُب ا�َ,ْ'4ُ:ِل                       
144-اس وهـ وبصتان معاوِ     ـ بو د    

            معيــة فــي قَــولِ كُــلِّ راوِي                            

145-حا        ـ نقُب شاجلَيو ريى اَألمأَت و  
                            سـو ار  يدالطَّ زـوه ا ـرِيقارِب  

  ا�َ,ْ)ُ':َ]�ُت ِ"َ@ ا5َْ?َ,�ِء
   اِ�َ]�َ�ِ+َ��ُب
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146-                              افَهبِاِإلضو فبِاحلَر اخلَفْض   
                                  افَـهأَبِي قُح ناب ترثْلِ ز1( كَم(                       

    
  
  

147-عـ نببِالتو ـم      لَتي خالَّت ةيع  
                              لَتــص ــا وفُ هابوأَب ترــر          وقُ

148-ي املُضلا يمي                                   ـ وفبِالَّالمِ ي اف  
       تقْديره بِمـن وقيـلَ أَو بِفـي                                    

149-خ فَادتنِي اسارِ  ـ كَابضن يمات  
ـارِ      وهالنـلِ وكْـرِ اللَّيم وحن 

            Gِ�Hَـــــــــــــــــــــَ,ـٌ+
150-                        ـئَهشي أَنْ أُنل حيا أُتم مت قَد   

                                   ائَـهمو أَلْـفو رِينشامِ عي عف 

151-ـ بِحنِ عسحا ونبر دـم   نِهو  
  نه ــله ومــده وفَضــورِفْ                             

152-ظُومنقَـ مائـةَ اَأللفَـةً ر                               اظ  
                               فَكُن     فَاظحـتذَا اس ـهتوا حمل                      
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 153-عي              ـ جدتبكُلِّ مل ا اللَّـهلَه  

 )1( )بِحب أَحمـد  (دائمةَ النفْعِ                                

154-ـ صنبر هلَيا         اـلَّى علَّمسو   
ــا                                                        مكَرت بِهــح صو ــه آلو

   


