( حرف الخاء )
ْ
َّالل ُه َم َص ِّ ِّل َع َلى َس ِِّّيـ ِّـدن َـا ُم َح َّم ٍد الف َــات ِّـ ِّح ِّل َما ُاغ ْـ ِّل َقَ ،والخ َــات ِّـ ِّـم ِّل َما س َـب َـ َـقَ ،ن ِّاص ِّر ال َح ِّ ِّق
ِّب ْال َح ِّ ِّقَ ،واله َـ ِّـادي َ
إلى ِّصر ِّاط َك ُالم ْس َـت َـق ِّـ ِّـيمَ ،و َع َلى ا ِّل ِّه َحـ َّـق َقـ ْـد ِّر ِّه َو ِّم ْق َـد ِّار ِّه َالع ِّظـيـ ِّـم،
َص َالة َت َه ُبَ 1ل َنا ب َها ُذ ِّر َيةَ 2ط ِّي َب َة 3أال ْف َعال َصا ِّل َح َة أال ْح َوال َكـ ِّث َير َة أال ْف َراخ 4ا ِّم َ
ينَّ .الل ُهمَ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ْ
ْ
َص ِّ ِّل َع َلى َس ِِّّيـ ِّـدن َـا ُم َح َّم ٍد الف َــات ِّـ ِّح ِّل َما ُاغْـ ِّل َقَ ،والخ َــات ِّـ ِّـم ِّل َما س َـب َـ َـقَ ،ن ِّاص ِّر ال َح ِّ ِّق ِّبال َح ِّ ِّق،
َواله َـ ِّـادي َ
إلى ِّصر ِّاط َك ُالم ْس َـت َـقِّـ ِّـيمَ ،و َع َلى ا ِّل ِّه َحـ َّـق َقـ ْـد ِّر ِّه َو ِّم ْق َـد ِّار ِّه َالع ِّظـيـ ِّـمَ ،ص َالة
َت ْر ُزُق َنا ب َهاَ 5س َع َة ْال َع ْيشَ 6و َّالر َّخاخَ ،7و َت ْج َع ُل َنا ب َها م َّمن ْاس َت َغ َ
اثَ 8و ْاس َت ْص َر َخ ِّب َك َع َلى
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
َج ِّميع أال ْع َد ِّاء 9أا َّي ْاس ِّت ْص َراخ ا ِّم َ
ينَّ .الل ُه َم َص ِّ ِّل َع َلى َس ِِّّيـ ِّـدن َـا ُم َح َّم ٍد الف َــاتِّـ ِّح ِّل َما ُاغْـ ِّل َق،
ٍ
ِّ
َوالخ َــات ِّـ ِّـم ِّل َما س َـب َـ َـقَ ،ن ِّاص ِّر ْال َح ِّ ِّق ِّب ْال َح ِّ ِّقَ ،واله َـ ِّـادي َ
إلى ِّصر ِّاط َك ُالم ْس َـت َـق ِّـ ِّـيمَ ،و َع َلى
ا ِّل ِّه َحـ َّـق َقـ ْـد ِّر ِّه َو ِّم ْق َـد ِّار ِّه َالع ِّظـيـ ِّـمَ ،ص َالة َت ْم ُالِّ 10ب َها ُق ُل َوب َنا ِّبالنو ِّر َّالر ِّاس ِّخَ ،11و َت ْج َع ُل َنا
َ
َّ 15 َ َ َ َ َ 14 ُ َ ْ َ َ 13
َ َ َ ْ ُ َ َ 12
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
ِّبها من العلم ِّاء الرس ِّاخ  ،وتحفظ ِّبها عزا ِّئمنا ِّفي مرضا ِّتك ِّمن الن ِّحال ِّل

1ـ تهب بفتح الفوقية والهاء من وهب يهب ،وكسر الهاء لحن عامي.
2ـ ذرية بضم الذال المعجمة وكسرها :ولد الرجل ما تناسل.
3ـ طيبة األفعال :أي األقوال واألفعال.
4ـ األفراخ جمع فرخ كفلس :الولد.
5ـ ترزقنا بفتح الفوقية وضم الزاي من رزقه هللا كنصر :أوصله رزقه.
6ـ العيش كفلس :ما يعاش به.
7ـ الرخاخ بخاءين معجمتين كسحاب العيش :الواسع.
8ـ استغاث :استنصر واستصرخ واستغاث به.
9ـ األعداء جمع عدو :ضد الصديق.
10ـ تمأل بفتح الفوقية والالم ،من مأل اإلناء :غمره بالماء.
11ـ الراسخ :الثابت الذي ال يتحول.
12ـ العلماء جمع عالم كصلحاء جمع صالح :العالم من اتقى هللا وخشي الرحمن بالغيب وإال فهو جاهل.
13ـ الرساخ بضم أوله كرمان جمع راسخ :الثابت القديم في العلم المتقن له إتقانا محكما.
14ـ تحفظ بفتح الفوقية والفاء من حفظ كعلم ،وكسر فاء المضارعة لحن عامي.
15ـ عزائمنا جمع عزيمة من عزم الشيء :أراد فعله وصمم عليه.

َوال ْن ِّت َقاضَ 16وال ْن ِّف َساخ 17ا ِّم َ
ينَّ .الل ُه َم َص ِّ ِّل َع َلى َس ِِّّيـ ِّـدن َـا ُم َح َّم ٍد الف َــاتِّـ ِّح ِّل َما ُاغْـ ِّل َق،
ِّ
ِّ
َوالخ َــات ِّـ ِّـم ِّل َما س َـب َـ َـقَ ،ن ِّاص ِّر ْال َح ِّ ِّق ِّب ْال َح ِّ ِّقَ ،واله َـ ِّـادي َ
إلى ِّصر ِّاط َك ُالم ْس َـت َـق ِّـ ِّـيمَ ،و َع َلى
ْ
َ
ا ِّل ِّه َحـ َّـق َقـ ْـد ِّر ِّه َو ِّم ْق َـد ِّار ِّه َالع ِّظـيـ ِّـمَ ،ص َالة َت َه ُب ل َنا ِّب َها ِّفي ِّال ْس َال ِّم ال َق َد َمَّ 18الر ِّاس َخ،19
24 َ َ َ ُ َ ْ َّ َ 23
َو َت ْج َع ُل َنا ب َها ِّفي ال ْه ِّت َد ِّاءِّ 20م َن الشمَّ 21الر َو ِّاسيَّ 22
الش َو ِّام ِّخ  ،و ِّممن له ِّبها شـرف
ِّ
ِّ
ينَّ .الل ُه َم َص ِّل َعلىَ
َب ِّاذخَ ،25و ِّم َّم ْن ْاس َت َم َع ْال َب ِّاط َل َف أا َش َاحَ 26و ْال َح َّق َف أا َص َاخ 27ا ِّم َ
ِّ
ْ
ْ
َس ِِّّيـ ِّـدن َـا ُم َح َّم ٍد الف َــات ِّـ ِّح ِّل َما ُاغ ْـ ِّل َقَ ،والخ َــات ِّـ ِّـم ِّل َما س َـب َـ َـقَ ،ن ِّاص ِّر ال َح ِّ ِّق ِّبال َح ِّ ِّقَ ،واله َـ ِّـادي
َ
إلى ِّصر ِّاط َك ُالم ْس َـت َـق ِّـ ِّـيمَ ،و َع َلى ا ِّل ِّه َحـ َّـق َقـ ْـد ِّر ِّه َو ِّم ْق َـد ِّار ِّه َالع ِّظـيـ ِّـمَ ،ص َالة ُت ِّب ِِّّل ُغ َناِّ 28ب َها
َ أ َّ َ َ 32
َم َناز َل ُك َّمل 29أال ْش َياخَ ،30و َت ْن َف ُع ب َه َذا ْال ِّكـ َ
ابَ 31سا ِّئ َر ِّال ْخ َو ِّان وال ِّحب ِّة و ِّالفر ِّاخ
ت
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ا ِّم َ
ينَّ .الل ُه َم َص ِّ ِّل َع َلى َس ِِّّيـ ِّـدن َـا ُم َح َّم ٍد الف َــاتِّـ ِّح ِّل َما ُاغْـ ِّل َقَ ،والخ َــات ِّـ ِّـم ِّل َما س َـب َـ َـقَ ،ن ِّاص ِّر
ْال َح ِّ ِّق ِّب ْال َح ِّ ِّقَ ،واله َـ ِّـادي َ
إلى ِّصر ِّاط َك ُالم ْس َـت َـق ِّـ ِّـيمَ ،و َع َلى ا ِّل ِّه َحـ َّـق َقـ ْـد ِّر ِّه َو ِّم ْق َـد ِّار ِّه
ْ
ْ
َالع ِّظـيـ ِّـمَ ،ما ْاس َت َن َار ْتِّ 33ب ُنو ِّر ِّه ال َب َر ِّاز ُخَ ،34و َر َّب ْتِّ 35ب ِّع َن َاي ِّت ِّه َو ِّه َّم ِّت ِّه ال َم َشا ِّئ ُخ،36
16ـ االنتقاض.
17ـ واالنفساخ :عطف تفسير على ما قبله.
18ـ القدم كسبب :السابقة والمرتبة في الخير.
19ـ الراسخ الثابت ال يتحرك وال يتزلزل.
20ـ االهتداء :الداللة واإلرشاد إلى هللا تعالى.
21ـ الشم بضم أوله جمع أشم :الجبل العالي المرتفع.
22ـ الرواسي جمع راسية كالعوالي جمع عالية وزنا ومعنى.
23ـ الشوامخ جمع شامخة :الجبال العالية المرتفعة جدا ،قال تعالى( :وجعلنا فيها رواسي شامخات)
24ـ شرف كسب :المجد وعلو الحسب والنسب.
25ـ باذخ بالذال المعجمة ،من بذخ :عال وسما وارتفع.
26ـ أشاح بالشين المعجمة وحاء مهملة :أعرض بوجهه كراهية له وإلهله.
27ـ فأصاخ بالخاء المعجمة :استمع إليه محبة ورغبة فيه وفي أهله.
28ـ تبلغنا بضم الفوقية وكسر الالم المشددة ،من التبليغ.
29ـ كمل جمع كامل البالغ الغاية والنهاية في الوالية والتقوى.
 30ـ األشياخ جمع شيخ من بلغ مرتبة التربية بالهمة والحال والفعل والقال باإلذن الخاص من الكبير المتعال.
31ـ بهذا الكتاب :الطيب الفائح ،أي وبغيره مما من هللا به علينا من التآليف.
32ـ الفراخ بكسر أوله ككتاب جمع فرخ كفلس :الولد ،وهو في األصل ولد الطائر وكل صغير من حيوان.
33ـ استنارت :استضاءت.
34ـ البرازخ جمع برزخ كجعفر :هو من يوم الموت إلى يوم القيامة ،فكل من مات دخله.
35ـ وربت بتشديد الموحدة :من التربية :التأديب والتهذيب والتعليم.
 36ـ المشايخ جمع مشيخة كمرحلة جمع شيخ فهو جمع الجمع يرسم بياء رعيا لألصل ،أو بهمزة رعيا للحالة الراهنة.

َو ْاس َت َم َّدِّ 37م ْن َب ْحر ِّهَ 38سا ِّئ َر ْال ُع َل َم ِّاء الر َّساخ 39ا ِّم َ
ينَّ .الل ُه َم َص ِّل َع َلى َس ِِّّيـ ِّـدن َـا ُم َحم ٍدَّ
ِّ
ِّ
ِّ
الف َــاتِّـح ِّل َما ُاغْـ ِّل َقَ ،والخ َــات ِّـ ِّـم ِّل َما س َـب َـ َـقَ ،ن ِّاص ِّر ْال َح ِّ ِّق ِّب ْال َح ِّ ِّقَ ،واله َـ ِّـادي َ
إلى ِّصر ِّاط َك
ِّ
ُالم ْس َـت َـق ِّـ ِّـيمَ ،و َع َلى ا ِّل ِّه َحـ َّـق َقـ ْـد ِّر ِّه َو ِّم ْق َـد ِّار ِّه َالع ِّظـيـ ِّـمَ ،ص َالة ُت َط ِِّّه ُرَنا ِّب َها ِّم ْن َج ِّم ِّيع
َ َ َ 43 َ َ َ ْ َّ َ 42
أال ْد َر ِّانَ 40و أال ْو َس ِّاخَ ،و ُت ِّع ُيذ َنا ِّب َها ِّم َّم ْن َج َارَ 41و َت َع َّدى وزاخ  ،و ِّممن توانى
اس َل ِّفي َم ْر َضا ِّت َك َو َرا َخ 44ا ِّم َ
َو َت َك َ
ينَّ .الل ُه َم َص ِّ ِّل َع َلى َس ِِّّيـ ِّـدن َـا ُم َح َّم ٍد الف َــاتِّـ ِّح ِّل َما ُاغْـ ِّل َق،
َوالخ َــات ِّـ ِّـم ِّل َما س َـب َـ َـقَ ،ن ِّاص ِّر ْال َح ِّ ِّق ِّب ْال َح ِّ ِّقَ ،واله َـ ِّـادي َ
إلى ِّصر ِّاط َك ُالم ْس َـت َـق ِّـ ِّـيمَ ،و َع َلى
َ ْ ُ ْ 46 ْ ْ َ 45
ا ِّل ِّه َحـ َّـق َقـ ْـد ِّر ِّه َو ِّم ْق َـد ِّار ِّه َالع ِّظـيـ ِّـمَ ،ص َالة ُت ِّع ُيذ َنا ِّب َها ِّمن العج ِّب وال ِّكب ِّر
َو ُ
الك َماخَ ،47و ِّم َن َّالت َكبرَ 48وا ِّل ْق َماخَ ،49و ِّم َن ْال َم ْسخَ 50وال ْم ِّت َصاخ 51ا ِّم َ
ين َّ ،الل ُه َم
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ْ
ْ
َص ِّ ِّل َع َلى َس ِِّّيـ ِّـدن َـا ُم َح َّم ٍد الف َــات ِّـ ِّح ِّل َما ُاغْـ ِّل َقَ ،والخ َــات ِّـ ِّـم ِّل َما س َـب َـ َـقَ ،ن ِّاص ِّر ال َح ِّ ِّق ِّبال َح ِّ ِّق،
َواله َـ ِّـادي َ
إلى ِّصر ِّاط َك ُالم ْس َـت َـق ِّـ ِّـيمَ ،و َع َلى ا ِّل ِّه َحـ َّـق َقـ ْـد ِّر ِّه َو ِّم ْق َـد ِّار ِّه َالع ِّظـيـ ِّـمَ ،ع َد َد ُك ِّ ِّل
السب َــاخ 54ا ِّم َ
السـ َـخاخَ 53و ِّ ِّ
َم ْن ُسوخَ 52و َن ِّاسخ َو َع َد َد َّ
ينَّ .الل ُه َم َص ِّ ِّل َع َلى َس ِِّّيـ ِّـدن َـا ُم َح َّم ٍد
ٍ
ٍ
ِّ
ِّ
إلى ِّصر ِّاطكَ
الف َــاتِّـح ِّل َما ُاغْـ ِّل َقَ ،والخ َــات ِّـ ِّـم ِّل َما س َـب َـ َـقَ ،ن ِّاص ِّر ْال َح ِّ ِّق ِّب ْال َح ِّ ِّقَ ،واله َـ ِّـادي َ
ِّ
37ـ استمد :طلب المدد واإلعانة والزيادة.
38ـ من بحره :الطامي الذي ال حد له وال قطر يزيد وال ينقص.
39ـ الرساخ كرمان جمع راسخ :الثابت القدم في العلم المتقن له إتقانا محكما.
40ـ األدران جمع درن بدال مهملة كوسخ بفتحتين وزنا ومعنى.
41ـ جار :ظلم وتعدى على خلق هللا.
42ـ زاخ :بزاي وخاء معجمتين :جار وعتا وطغى وظلم عباد هللا.
43ـ توانى كتراخى وزنا ومعنى.
44ـ راخ ،براء مهملة وخاء معجمة :تراخى وتوانى وضعف عن العمل.
45ـ العجب بضم أوله كقفل :الكبر والزهو ونظر الشخص إلى نفسه بعين الرضا وإلى غيره بعين السخط واالحتقار.
46ـ الكبر كضرس :اإلثم العظيم والتجبر والعظمة واالستخفاف بالناس.
47ـ الكماخ كغراب :التكبر والتجبر والتعاظم على عباد هللا.
48ـ التكبر بفتح الفوقية وضم موحدة مشددة :تعظيم المرء نفسه واحتفاره غيره.
49ـ اإلقماخ بكسر الهمزة مصدر أقمخ الرجل بأنفه :تكبر وتشمخ وتعالي.
50ـ المسخ كفلس :تحول صورة إلى أخرى أقبح وأشنع إما حسا وإما معنى.
51ـ االمتصاخ بصاد مهملة :بمعنى المسخ.
52ـ منسوخ :أي لفظا أو حكما أوهما معا .والنسخ :إزالة شيء بشيء يعقبه.
53ـ السخاخ بخاءين معجمتبن كسحاب :األرض اللينة الطيبة.
54ـ السباخ بكسر أوله ككتاب جمع سبخة كقصة أو تمرة :أرض ذات ملح ال تنبت شيئا.
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55ـ صرخ كنصر :صاح صيحة شديدة.
56ـ صارخ :الديك والمستغيث.
57ـ صراخ كغراب :الصوت الشديد.
58ـ أذنت بكسر معجمة كعلم :استمع وأطاع وأجاب.
59ـ الصماخ ككتاب :األذن أو ثقبها.
60ـ ترسخ بضم الفوقية وبكسر السين من أرسخه أثبته وأحكمه وأتقنه.
61ـ الرواسخ جمع راسخة :العوالي المرتفعة بها.
62ـ تحفظها بفتح الفوقية والفاء وبهاء غيبة :أي تحفظ محبته صلى هللا عليه وسلم في قلوبنا.
63ـ بها بموحدة :أي ببركة الصالة عليه صلى هللا عليه وسلم ،وفي نسخة فيها بالفاء :في قلوبنا ،وما وجد في بعض النسخ وتحفظنا بنون التكلم سبق
قلم.
64ـ النسخ :اإلزالة والتحول والتبديل.
65ـ أشهى :أي أكثر من كل ما يشتهى.
66ـ أحلى :أي أكثر حالوة ولذة من كل ما يستحلى ويستلذ.
67ـ العذب :ضد الملح.
68ـ الزالل كغراب :الماء البارد الصافي السهل اللين.
69ـ النقاخ بنون فقاف كالزالل وزنا ومعنى ،وهللا تعالى أعلم.

