
ٌُ مُ ُ:ُأيُ ُاسُ ـنُ ــالُاراة ُدُ ــمُ  • ،ُومُ تمالهُ واحُ ُهمُ ت ُـب ُـحُ صُ ُنُ ــسُ ـوحُ ُمُ ـهُ ت ُـن ُـال ُله م  ُالجناح  ض 
ُكُ رُ ـتُ ،ُوخف 

.ُقالُأبوُسلٌمانُالخطابً:كُ ـن ُـرواُعُ ـلئالٌُنفُ ُ؛ُفًُالقولُ ُلهمُ ُالظُ ـاإلغُ   

داراِةـالُم اِري َدـِف َتـا أْنـمـإّنـَف ○ ُمـُهـّلاَس ُكـاِر الّنا فَدـّيَح َتْمما ُد  

رُ ُنُ مُ ُوذُباللُ نعُ ُ• و  ُالك  ُبعد  ر  و  ُمنُ ُنُ مُ ؤُ المُ ُحالُ ُلُ دُ ها،ُوتبُ الحُ صُ ُدُ عُ بُ ُورُ األمُ ُفسادُ ُنُ مُ ُأيُ ُ:ُالح 

.بُ رُ ـ:ُالحُ ُمُ ـعُ ـشُ ـقُ ُأمُ ُ/.هُ ـن ُـٌـول ُُهُ ـت ُـقُ ورُ ُنهُ ـسُ :ُحُ ُقُ ـلـالخُ ُةُ ـاثـمُ دُ /ُ.ءُ ًُ إلىُالسُ ُنُ الحسُ   

ُ.ٌلةُ ـقل ُُ:ُأيُ جاة ُزُ مُ ُضاعةُ الب ُُفإنُ /ُ.ةُ صُ ـقُ ـنُ مُ ال،ُبُ ٌ ُـعُ ال:ُُةُ ضاضُ غُ الُ•  

ُكُ ارُ ـهـالف ٌُ ـةُفمُ ـل ُس  ،ُوف هُ ـ:ُف هُ ُاـهدُ رُ ـفُ ةُمُ ارس س  ،ُوعُ ـر  ت  س  ر  ة،ُوف ه  س  تُ ُهات ُـٌُ ب ُرُ ر  .:ُالثـب   • 

ت ـهُ   ـد  ج  ُفأن  ـدن ًُفالن  ج  ـن  ت  ُ.هُ ـت ُـن ُـًُفأعُ ب ُُانُ ـعت ُـاسُ ُأي ُُ:ُاس  • 

ُ.تُ بُ :ُصُ تانا ُهُ تُ ُماءُ السُ ُهتنتُ ُ/.رةُ ـشاعُ ُعُ مُ جُ ُ:ُرُ ـواعُ الشُ   • 

ُزهُ مُ جُ  • هـهُ :ُزُ ُرةُ ـع  ُوأز  .ـر  ُفـهُ أماُالزُ ُ/ار  ُزهُ السُ ُرُ ـزهُ ُ:ُالُ ـقـٌ ُـور  ُرقُ ـوراُإذاُأشُ راج 

ُمعناه ُ:ُالمُ ألألوتُ  مُ ٌُ ـق ـال ُ:ُ/.باحُ صُ ،ُوالسراج  ُز  ُقل ُـفالن  ُالم روءة ُأي  .ٌُل هاـر   

فُ ـت ُـالمُ  • فُ ـت ُـًُ:ُهللا ،ُأماُالمُ ـو  .ُتُ ـٌ ُـمُ ـللُلُ اـقـت ُـىُفُ ـو   

.ُهُ سُ ـجال ُنُ :ُهُ ن ُـثافُ نُ ُةُ سُ ـجال ُ:ُالمُ ةُ ن ُـثافُ ـالمُ ُ/.أيُشدٌدة ُُ:ُةـٌ ُـعاتُ ُحُ ـٌرُ    • 

قُ ٌقال ُ،ُنةُ ـداهُ والمُ ُلُ ـذل ُـت ُـالهوُ:ُقُ ـلـمُ ـت ُـال • لـ  ُ؛ُف النُفالنُ ُتم  ل قـه  ُا:ُم  ُأي  د  د  نُـٌ ُـولُ،ُإلٌهُ ٌُهُ ـإلتو 

ه ُماُلٌسُ وأبدىُلهُمنُالوُ ُ،ُلُ ـوتذل ُُ،ُكالم  مُ ،ُفهوُمُ فًُقلبهُ ُد  ُوالمُ ـل ُـت  مُ ق  ت  . قُ ـل ُـفعول ُم   

.نُ حُ الطُ ُدُ ـن ُـىُعُ حُ الرُ ُتُ تحُ ُشُ رُ ـفُ ـٌُ ُدُ ـلُ :ُجُ الُ ـفُ ـث ُـال •  

ُ.ةُ:ُـل ُـخاتُ ،ُوالمُ ُهُ ـداعُ خُ ُ:ُأيُ ُمُ ـصُ ـالخُ ُلُ ـت ُـخُ  • ة  غ  ُوالمراو  ة  ع  :ُخالش خُ ُ:ُخت لُالمخاد  ُهُ دعُ ـص 

.ُ:ُالمرٌضُ ُلُ ـٌـل ُـالعُ /ُ.ُطشُ العُ ُرارة ُـحُ ـل ُ:ٌُـل ُـالغُ ُ/.ٌُاءُ واإلعُ ُبُ عُ ـالتُ :ُوبُ غُ ل ُـال/ُ.ُعنُغفلةُ   

ٌُ ت ُـعُ ا ُ • .والنُ ُلُ ٌ ُـ:ُالل ُلوانُ المُ ُُ/.فُ ـ:ُاألنُ نُ ـٌـنُ رُ ـالعُ /ُ.ُارُ تُ :ُاخُ ٌُاماـت ُـاعُ ُامُ ـت ُـعُ امُ هار   

• ُ .هُ ـتُ ـحُ صُ ُنُ مُ ُقُ ـقـحُ تُ ُونُ ودُ ُةُ ٌُ وُ والُرُ ٌُرُ ـكُ ـالُتفُ بُ ٌُهُ ـلقُ ٌُ ُ:ُأيُ هُ نُ اهُ وُ علىُعُ ُالمُ ـًُالكُ قُ ـٌ لُ فالن   

ق ـاالُ ُبُ رُ إلىُالحُ ُالقومُ ُلُ ـقُ أرُ  • وا.عُ رُ أسُ ُأيُ ُ:إر   

ُـتُ اسُ  • .رُ دُ ـًُالوهُ ُةُ مُ أل ُـالُسُ ب ُـ:ُل ُلُ ـجُ الرُ ُمُ أل  ع   

ٌُ ُعُ ضُ وُ ـ:ُالمُ ةُ ـوالمثابُ ُابُ ـثالمُ  • ٌُ ُابُ ـثـالذيُ ُُ.إلٌهُ ُعُ ـجُ رُ ـٌُ ُ،ُأيُ ُهُ إل  

ًُ ُلُ ـكُ ُنُ مُ ُرُ وُ ـالغُ ُ• مُ رُ ـعُ :ُقُ ءُ ش ،ُالجمُ ه ُوع  :ُغُ قه  وارُ ـع  ُوأغ  .ٌُران   

ُ 


