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 بسم اهلل الرمحن الرحقم

   

ــــ ور م  -8 ــــن وصــــى ش  ــــول مش  ســــ   يؼ

  

ــــــــي ــــــــن  مؽ ــــــــد  ب ـــــــــين أمح  احلس

   

ـــــــــه-2 ـــــــــذ كع   ـــــــــد  هلل    احلؿ

  

ــــــه   ــــــن آ   رش م  بــــــارين الــــــو ن  محــــــدا ي 

   

ـــــدا-3 ـــــال   م ـــــالة  والس ـــــم الو  ث

  

ــــــــدا ــــــــػق  أمح ــــــــه الش ــــــــذ كبق   

   

ــــــرزوا-4 ــــــن ض ــــــه وَــــــحبه مش  وآل

  

ـــــــرز ـــــــبؼا أح ـــــــد  وش ـــــــرود ق  واب

   

ـــــ  الورن -5 ـــــا غـو ـــــاا    الم ـــــا غ  ق  ق

  

قـــــــا    دوغـــــــرو  ـــــــرين  ـــــــذ احل  ؿن  الؼ 

   

ــــن كظــــم  -6  ررن الــــدن  وبعــــد   ادؼوــــود  م 

  

رن  "جـــــام   "ضـــــبط  رمـــــوز   ـــــرش  حـــــازش الغ 

   

ــــ-7 ــــن ايحاديــــ  الو  ـــــدام   حاح  شش

  

ــــــز حلش
ــــــقوضين    1 ــــــ  الس ــــــدا  2 رص   بؾ

   

ــــمن  قــــدن    3رمــــلب لؾبخــــارين اخلــــاا   -8 ق   ر 

  

ـــــقو ـــــل   م  اد ـــــمن  رم ؾش ـــــرد  العش ـــــؾم  الػ  مس

   

                                                           

 بػتح احلاء وكرسها لغتان, وهو العامل. 1

 بإسؽان القاء ألجل الوزن. 2



ــــا   و-9 ــــى الؼ ــــا    ــــلب ي ــــني رم  4لإلثـ

  

 ثب ـــــــــــــــا دالب داودش    5كـــــــــــــــ ا  يب

   

ـــــاا  و-89 ـــــ ي ال   رمـــــلب لإلمـــــا  السم

  

ـــــــــ  أراد  اح ـــــــــ ي وكـــــــــاك    6ئين والـوسش

   

ـــةش -88 ـــن ماج ـــ اب  ب ـــا  7ك ـــؿ     8اهل   اش

  

ـــــــ ب و ـــــــ    أرب ـــــــ  ايرب ـــــــدين ل ؾ  هـ

   

ــــال ب كــــ ا -82 ــــد ث ــــم  هـ شــــمن رقن  يٍّ رش

  

 هلــــم شــــوج ابــــن ماجــــة مــــلوج احلؽــــم

   

ـــــقمب -83 ـــــااب وم ــــــد ن  ح س ـــــد   م   أمح

  

  بـــــــــه   زا ــــــــد ن   ــــــــنيب ومــــــــقمب 

   

مـــل  احلـــاكم الػـــرد   والؽـــا   -84  اللكـــي رش

  

 مؼّقــــــــــدا   غــــــــــر  ا ادســــــــــ درب  

   

ــــــا-85 ــــــه روا  أضؾؼ ــــــ ب يؽــــــن ب   

  

ـــــــاحػ ن  ـــــــا   ـــــــه تلكوؼ وض  ـــــــا رش  كظام

   

ـــــــااب ودالب -86 ـــــــارين  خ ــــــا 9  ايدبن  لؾبخ ــــــااب وخش ــــــ ن  ت ــــــاري   كس ــــــه ب   ل

                                                                                                                                                                             

 بإسؽان القاء ألجل الوزن. 3

 يف كسخة: 4

 والؼاف رمز لالثـني...

 بتسفقل اهلؿزة ألجل الوزن. 5

 سا, وبإسؽان القاء ألجل الوزن.أوجه الـسبة إىل ك  بغر ألف عذ إحدى  6

 والصحقح أكه هباٍء وقػا ووصال, وقؾت يف هذا: 7

ْب به يزيد  صاِح  إن تصْل  ماجْه هباءٍ   فاعرِف  أو تؼِف= لؼِّ

 ويف ادسللة بسط حمؾه مؽان آخر.

 بالؼرص ألجل الوزن. 8



     

ــــااب -87 ــــ كي حــــااب وب ــــاب ال ــــن حب   ب

  

ــــــــــــ    ــــــــــــحقحه  اش ؿس  و اب   َ

   

ـــــــا   -88 ـــــــزاي ولإلم ـــــــا   ال   احل

  

ــــــــااب  ــــــــر   ضــــــــااب وب   ــــــــاي 10  كب

   

ـــني  -89 ـــ ن ش ـــاا  م ـــط   وال  ـــه   ايوش  ل

  

ــــــا ــــــاد  وال  ــــــبط   والو ــــــغر  اض َ   

   

ــــعقد    ا-29 ــــور  ش ــــن مـو ـــــشنن و ب  لسن

  

ـــــشن َــــادب  بش ن  ا السو س  ــــاتن  غضــــوب الّ ــــرن

   

ــــن ايب-28 ــــم     11و ب ــــا  ا الػف  12صــــقبة ي

  

ـــــــنيب  ـــــــرقم   ص ـــــــالل ال ـــــــوح    خ  تؾ

   

 الــــــــرزا    13 ابــــــــد  ولإلمــــــــا  -22

  

ـــــــا ـــــــنيب وبش ـــــــ   ـــــــام  ا ح  14ا   دب ج

   

ـــــنيب -23 ــــــد ن   15 يب   س ـــــذ و ا   م   يع

  

ـــــــا  ن  قـــــــا ب وضش
 لؾـــــــدارق ـين  اق ـــــــد 

   

ــــــــنن -24 ـــــــدن      الس ـــــــه مع   و ا ل

  

ــــــنن  ــــــ ضال ب  ؾ ــــــ بن يؽــــــن نــــــا     

   

                                                                                                                                                                             

 يعـي: األدب ادػرد. 9

 يعـي: ادعجم الؽبر. 10

 بتسفقل اهلؿزة ألجل الوزن. 11

 ادػفم. :يف األصل 12

 يف كسخة: العابد. 13

  يتقبن  ي معـا..هؽذا, ومل 14

 بتسفقل اهلؿزة. 15



ـــــــااب ورااب -25 ـــــــديؾؿي   ـــــــا  ال  لإلم

  

ــــــ ســـــــد الػ  ــــــقغمبؿ   16ردوس يــــــا  ا الضو

   

ــــــة    17 يب-26 ؾق ــــــاب احل  ــــــقم    ك   كع

  

ـــــــيو - حـــــــااب و  ب  ـــــــا أ خ ـــــــ    -ي  أثب

   

ــــي-27 ــــل البقفؼ ــــ ب رم ــــع  ا ي    ص

  

ــــــرش ادـ ــــــ هــــــااب وبــــــااب  ن  زهن  ق   ــــــاجن

   

نش الســــنن  واهلـــاا مـــ ن قـــا   -28 ـــؿن  لـــه ض 

  

ــــــنن  ــــــ  احلس ــــــدي   ي ا ؿ ــــــه الب  ك اب

   

 ها  بــــن  ــــديبعــــدش   ــــنيب ودالب -29

  

ــــــدي ــــــدي    اه  ــــــت احل ــــــلب لؽام  18رم

   

ـــــا ب -39 ـــــنيب وق ـــــػا   ـــــقفن رَ  لؾعؼ

  

ـــــــــعػا ـــــــــاب  الضن ـــــــــلب   ك   و اب رم

   

 لؾخ قـــــ  قّقـــــدا واخلـــــاا  وال ـــــا-38

  

ــــــــ ــــــــاري  اهل ــــــــن روج ب   دج ب مل يؽ

   

ـــــه-32 ـــــ ب يؽـــــن مـ ـــــا   19   روا  أضؾؼ

  

ــــــ وكؼش مــــــوز  م   اوقــــــد أتــــــى كظــــــم  الرن

   

 ؾـــــ ن ومخســـــني تش   20   ـــــا   شـــــ ة  -33

  

ــــــ ن  ــــــد خؾ ــــــني ق ــــــن ادئ  لعرشــــــة  م

   

ــــــــا -34 ــــــــذ ا   ــــــــد  هلل    واحلؿ

  

 محــــــــدا يبــــــــاري وا ــــــــرش ا كعــــــــا   

   
                                                           

 الضقغم: األسد, ولؾعالمة السقوطي جزء مػرد يف أسامئه, ولغر.. 16

 بتسفقل اهلؿزة ألجل الوزن. 17

 بإثبات القاء لغًة. 18

 سؼطت من :ب, ويف األصل: من. 19

 يف األصل: ست. 20



 وأ ضـــــــت  الوـــــــالة والســـــــال   -35

  

  ـــــــذ الـبــــــــّي الســـــــقد ال  فــــــــامي

   

ــــــــه وَــــــــحبه  الؽــــــــرا   -36  وآل

  

ـــــا    ـــــدج اخل  ـــــ ب ل سن
هم م  ـــــر  ـــــن   كن  مش

   

 

 

 

 حتر   قفا لػ  قبس  ىل ققس.

 كسخة أخرج

 



 

 كسخة ثالثة
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