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ـه( رمحه اهلل، 964الواحد املكنايس املغريب )ت قال الشيخ عبد العزيز بن عبد 

 :(1)ناظًما مثلَّثاِت قُطرب
 المقدمة

ندددددامْ   -1
م
ْدددددًدا ِئددددداِرِ  ا   محم

  
دددددالمْ   دددددالمُ  مال َّ  ثُدددددمَّ ال َّ

دددددامْ     مدددددا ندددددا م ِ   م ْ   -2     محم
  

يِبْ   م الرَُّسددددددددوِل العمددددددددرم  لَعم
دددددددددددددددددددْ بِهِ   -3      م آِِلِ  مصم

  
  ممددددْن ممددددال ِمددددْن ِحْز ِددددهِ  

دددددددددد ِيلمُه ِ  ُحب ددددددددددهِ   -4     سم
  

 لَعم ممممدددددددددر  ا ِقمدددددددددِ   
 فمالقمْ دددددُد بِمدددددا : م مْعددددددُ   -5   

  
    ْ ْمتُدددددددددُه  م ِ نمظم  اممدددددددددل

ُمبْددددددُ  نُِظمددددددا  -6     قمدددددْد َنم 
  

 ا لُِقْطددددددددددرُِب ُمثملَّثًدددددددددد 
مً   -7    م ُمقمدددددددددد   ا فمتًْ دددددددددا لَعم

  
الدكمْ ددددد  دددددْم ُمْ ددددد م  ر  فمضم

م الددددددددوِ   -8     ال مـهمكمددددددددلا لَعم
  

مُّددددددددِ   انمْظًمدددددددد  م م الَّتَّ  لَعم
يْتُُه بِدددددددددالْممْورِِ    -9    دددددددددمَّ  سم

  
  ِ ِ الُمثملَّدددددددددِ  ل َِ  ُمْشددددددددد

يُّددددِ    -11    ِ مددددا ممرم َْ دددد
ِم  ِمددددْن 

  
ميْدددددددِ  ا رمِب    ؟ممدددددددْن ِي بِا

دددْ  ِمدددنم الممدددْو م العمدددِ ْ   -11      مسم
  

ْفدددددددددرانم ُ   الزَّ   مددددددددد ِ ُِ  ل
ُمبُددددددولم العمممدددددد ِ   -12     ثُددددددمَّ 

  
 الُمقمدددددددرَِّب بِالُمْ دددددددطم م  

دددددلَّ عملميْدددددِه  ُ  الُعدددددال  -13     صم
  

م   لمدددددْع ُمدددددْزن  لَعم  مدددددا ـهمطم
   14-   

م
 ُمْقدددددبِالْضددددد م رم ْدددددأ  فم 

  
ي دددددِ     ِمدددددْن ُ   نمدددددْو    م

     

                                                 

راِجُع على أصِل هذه النسخة يف الشبكة، منسوخًة جبهدِ ( ع  1)
ُ
، جزاه هللا أحد اإلخوة األفاضل ثر امل

ها وتنسيق ها حىت باألخطاء والتصحيفات. فراجع   . لكنها كانت طافحةً خريا ها وأعاد تصحيح 
 ذا الوجه املرضيِ  إن شاء هللا.خرجْت هب
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 المثلثات

 الغمْمددددددُر مددددددا    مددددددُزرا  -15
  

  مالِغْمدددددُر ِحْقدددددد  ُسدددددَِّتا 
م   -16    ْردددددد    م   مالُغْمددددددُر  ُ   م

  
مدددددددْم ُ مدددددددر ِب   ل  فِيدددددددِه  م

دددددالمْ   -17    ِيَّدددددُم الممدددددرِْ  ال َّ  َتم
  

ددددالمْ   مِ ال     ماْسددددُم ا ِ ددددارم
دددالمْ   -18      مالِعدددْرُِف ِ  الكمدددُّ  ال ُّ

  
 رم م ْهُ ِ  لمْفددددددددِ  ا َّددددددددِ ْ  

مْ   -19    ّمدددددا ا مدددددِدمُ  فمدددددال م
م
 أ
  

  ماجلُددددْرُ  ِ  الممددددرِْ  الددددِ مْ  
دددلُْ  الددددُ مْ   -21      مالمموِْضدددُأ ال ُّ

  
ددددددددلُِّ  لِلْيُدددددددد ِْ      ماتلَّ م

مُ ا ِ ددددددددددارم ام   -21     هْ  مددددددددددرَّ
  

مُ ا مددددددددددرارم    هْ  ما ِددددددددددرَّ
مُ الُمْ تدددددددددارم   -22     هْ  ما ُدددددددددرَّ

  
دددددناِت العمدددددرمِب    ِمدددددْن ُنْ م

ِ مددددمْ ام   -23   
م
  ملْددددُم ثمْقدددد   ِ  ا 

  
  ا ِلْدددُم ِمدددْن ُ لْدددِي الكمدددِريمْ  

  ما ُلْددددُم ِ  ا َّددددوِم العمِمدددديمْ   -24   
  

   ْ
م
دددددددْدِِف أ  بِالكمدددددددِلِب بال َّ

ددددددبُْع ممددددددْوم  ُعبِدددددددا  -25     ال َّ
  

دددددبُْع نمْعددددد   مُحِددددددا    مال  
دددددبُْع نمبْدددددع   ُِ ددددددا  -26      مال ُّ

  
دددددددِ    ْ  سم ْ م

م
عمممدددددددر  أ    مم

دددددرامْ   -27    مِ ا مدددددر  ال َّ  لِِشددددددَّ
  

لِلن بدددددداِل قُددددددْ     ِسددددددرامْ  : م
ددددرامْ   -28    ددددْمِ  ال ُّ لِِضدددديا الشَّ   م

  
ْغدددددددرِِب دِ  ممْشددددددد  ْ  مم

م
 ِرِف  أ

ا  -29    مُ العمبْددددددددِد ا ُّ   م مْعددددددددوم
  

مُ الممددددددددرِْ  ا  ا    مِ ْعددددددددوم
م  مددددددا ُصددددددنِعا  -31      م ُْعددددددوم

  
لمدددددِ    قْدددددعم الطَّ ْكدددددِ   م

م
 لأل
دددددام   -31    مادلشَّ ْدددددُأ ا ُّددددددم  رُْب َجم

  
ددددد  دددددِ  قُِ دددددماد الش   رُْب حم

ددددد  -32     رُْب فِْعددددد   ُعلِمددددداد مالشُّ
  

: مدددددداُ  الِعنمددددددِ    ُِيدددددد م   م
ُظمدددداخلمددددْرُِف مددددا ام   -33     قمددددْد مم

  
  اخلِددددددْرُِف ُحددددددِر كمُرمددددددا 

 اللُّؤممدددددا ماخلُدددددْرُِف مُحْدددددُي   -34   
  

 !فمِمنْدددددُه ُذدددددْن  ا ـهمدددددرمِب  
ْم للْممدددددرِْ  اللَّ دددددا  -35    ُ  عمدددددلل

  
قِْشددددد  مُ الُعدددددوِ  الل  ددددداد م  رم
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ْددددددُأ ِ ْيمددددددم  لُدددددد م   -36   مَجم
  

ددددم   مالكمْ دددد   دِر ُحددددِ ْ بِالضَّ
دددددْور  ُرفِضددددداام   -37     لقمْ دددددُو  م

  
  مالِقْ دددددُو عمدددددْدل  فُرِضدددددا 

دددد  -38     ىد مالُقْ ددددُو ُعددددو   ُمْرممضم
  

يَّدددددددددِ    ْرفِدددددددددِه الُمطم  لعم
ي دددددُ  ام   -39     لعمدددددرُْي ِريددددد    م

  
ُب   دددددْب  ُ نْددددددم   الِعدددددرُْي صم

ِدددددُ   -41   
ْمدددددر   م

م
  مالُعدددددرُْي أ

  
يمددددِ     عنْدددددم اْرمِ دددداِب الر 

دددددددهْ  :جِلِنَّدددددددم  قُدددددددْ    -41    ممَّ  ل
  

دددددددددهْ      لِمَّ
ْ
دددددددددْعُر رمأ   شم

دددددددهْ   -42    ْددددددُأ نددددددا   لُمَّ   مَجم
  

دددِ ْ   ْرددد    مصم  (2)مدددا نمدددْهم كم
ُْ ِ دددْ   مدددا ُ دددالمْ ام   -43     لممْ ددد

  
ُْ ِمددْن ِ يددِ  الِكددرمامْ     مالِمْ دد

عددددامْ   -44    ُْ بُلْغمددددُم الطَّ   مالُمْ دددد
  

دددِ  مم   مشم ْم ِمدددْن    ْ دددِا الفمددد
  مْ ددددُر ِ  اَِّددددوِب ا مددددامْ ام   -45   

  
 ا مددددرامْ  ا ِْ ددددُر بِائميددددِع  

 الُرمدددددامْ  انْنُددددده ُحْ دددددر    -46   
  

 (3)قمددددداِْ  العمدددددرمِب  امدددددُر ُ  
ددددقُو  ملْددددام   -47     ج  قمددددْد عمددددرال َّ

  
دددْقُو مدددا ممدددْرِ  الممدددرا    مال  

نْددددد  قمددددْد  مرم   -48    ددددقو دم   مال ُّ
  

ددددددددوْ    ِه  مالغميْرمددددددددِ  ئِ ِ  ضم
هْ  :قُدددددددددْ    -49    َّ   ُلَّدددددددددم  ِ   م

  
هْ   م  ِ  ِ َّ   قِدددددددددددددددددددددرَّ

هْ   -51      مِ ْرقمددددددددددددددددددم  ِ  ُ َّ
  

 مْشدددددُد  مم  ِمدددددْن  مـهمدددددِ   
م ام   -51     لُعْشددددُ  مُدددددْد م بِدددددال م

  
دددددددددِم الدددددددددِ م     لِلِْ راسم

م   -52    ُُ ْددددددددددُأ ُ ْيمددددددددددم     مَجم
  

ِب  
م
ْ ِ   أ َُ   م  لددددددددددددددددد

ِب ام   -53   
م
 جلمدددددددددددددددددددُّ  اِ ُ ا 

  
  ماجِلددددددُّ ِضدددددددُّ اللَِّعددددددِ   

  ماجلُددددددُّ ِعنْددددددم العمدددددرمب  -54   
  

  اِت اخلمددددددددرمِب  ئِدددددددد ُ ام  
   

                                                 

( يف بعض الطبعات: ]ما بني  شخٍص وصيْب[، وال معىن هلذا التقسيم؛ لذا رأيُت أن لفظ )كهل( أْوىل من حيث 2)
 املعىن. 

املصروِف )ُحْجُر(، فغريتُه  منعُ  ، هياملطبوعة: ]وُحْجُر والُد اهلماْم * امرِئ قيِس العرِب[، وفيه ضرورة ( يف النسخ3)
 إىل الصيغِة املثب تة للخروج من الضرورة.
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  اِريمددددم  دِْحددددددم  اجلمدددددوارْ   -55
  

ُر اجلددددداِر اجِلدددددوارْ     ممْ ددددددم
دددددوْت  اجلُدددددوارْ   -56      مرمْفدددددُأ صم

  
ْ  كمددددددرمِب  

م
ددددددأ  أ  مددددددْن  م م

ممدددددددددرمْت   -57      م ارُهُ قمدددددددددْد مم
  

مً     معمِمدددددددددرمْت  ،ِعمدددددددددارم
ْم   -58    ُمددددرمْت  ،نمْفددددُ  الفمدددد   ممم

  
ْم نمْعددددددم اخلمدددددرمِب    أرُْضددددد

َ  ا ممددددددامْ   -59    ددددددِر َْ  شم دددددد   م
  

  مالممدددوُْت قُدددْ  فِيدددِه: ا ِمدددامْ  
  معملمًمدددددا  دددددا م ا ُمدددددامْ   -61   

  
  ًْ م فمدددددددد   ُمنَْمِ دددددددددِ  لَعم

اعمدددددُم اّ ددددداِ  الممدددددالم   -61     َجم
  

 انِددددديِرْم ِمدددددالم  
م
قُدددددْ  : أ   م

 الُمددددددالم  ِئاُسددددددرْم ِمددددددنم   -62   
  

   ِ ددددددر  ُمددددددلمـهَّ
بْقم  ِمددددددْن مم

دددددْهُ ام   -63    ُ مم َْ ددددد  الِمثْددددد ِ لشَّ
  

لِ   ُ ُحْ دددددددُن ا َّ َْ ددددددد   مالش 
ُميْدددددُد الُغدددددد     -64     ُ َْ ددددد   مالشُّ

  
افمددددددددددمم اتلَّوم ُّددددددددددِ     َمم

قددددداِْف   -65    ْمدددددِ  الرَّ  ُمتَِّ دددددُ  الرَّ
  

قددددداِْف     مِِف ممِ دددديِ  املددددا الر 
قددددددداِْف   -66    ِفَّ الرُّ ُ دِْن رم ْْ   ماخلُددددددد

  
 مُقدددددداُل ِعنْدددددددم العمددددددرمِب  

ددددددهْ  مُسددددددؤْ   -67    ُممَّ ْدددددد     ُر َلم
  

دددددددددوْ   دددددددددهْ  رمأُ   م     قِمَّ
ْ ددددددد  -68    دددددددهْ  ،رـِهادبِ م   مالُقمَّ

  
ددددددددددِ    ْز ملمددددددددددم  لِلْقمشم  مم

دددددد ُّ ام   -69    ُ  ل َّ ددددددوت  نمدددددده   صم
  

ددددد ُّ   ددددد  مال   ُ اْ حم  ش  لمددددده 
دددددد ُّ   -71    ددددددم  ُمنْدددددد  مال ُّ  ِتُ  م

  
مددددددْم ممِطددددددِ   ،ُ ددددددبِخم    أ  ل

دددددال  -71    دددددْ   كمِ يددددد   الطَّ  ظم
  

دددال : ماخلمْمدددُر قُدددْ  فِيِردددا   الط 
ددددددلم   -72      مُ لْيمددددددم  ِمددددددنم الطُّ

  
   ِ ْم الُمدددددلمـهَّ  ِ يدددددُد الفمددددد

ددددددددد  -73    مَّ
م
   أ

ْ
ُم رمأ ددددددددد َّ  هْ شم

  
قددددددالُوا: دِّمددددددهْ    مُددددددْد م  م

دددددددددددهْ  ،ِ ِْعممدددددددددددم    -74    مَّ
ُ
  مأ

  
ددددددم   معمددددددرمِب    ِمددددددْن عم م

ّمددددددا الغمددددددزاُل فمالرَّشددددددا  -75   
م
 أ
  

لْدددددِو الر شددددددا    ا مبْدددددُ  لِ َّ
  م ددددددْلُل مددددددال  الرُّشددددددا  -76   

  
 اِذم  ُمْ ددددددددتمْ ِِ  ِ دددددددد 
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نُْفددددِ  الزَّ ددددا ْ   -77 رم دددد ُّ القم  حم
  

 ْرمدددددداِ  الز  ددددددا ْ  ُّ االم  مدُ  
لِلْقمددددددددواِريِر الزُّ ددددددددا ْ   -78      م

  
دددددِ  ـْهددددد م   ِيدددددُأ العمطم  وم  م

دددددُم ائميْدددددِع اللَّددددد م   -79     ُكناسم
  

ددددرِْب الل قددددا    الزَّْحددددُُّ لِل م
قْدددددعم اللُّقدددددا  -81    ْحرم

م
نْدددددعم أ

م
  مأ
  

ددددد   بِاللَّرمددددددِ  ِمدددددْن    عم م
 ُم اْسددددددُم الممنَّددددددهْ ممدددددد ُ ام   -81   

  
 ِمنَّدددددددددمْ ال ماالِْمتِنددددددددداُن  

مُ   -82     اْسددددددُم الُمنَّددددددهْ    مالُقدددددوَّ
  

   مَِلددددددددُ  الغملمددددددددِ   مْهم  
 لممددددددْتُ لِلْممددددددرِْ  القمددددددراام   -83   

  
دددديُِّْ الِقدددددرم   نُددددُزُل الضَّ    م

ْددددددُأ قمْريمددددددم  قُددددددرم   -84      مَجم
  

ددددددددددم    يمددددددددددْ ِِب  كمممكَّ   م
لْدددددمُ   -85     ِريدددددُي ا مبِيدددددِ  الظَّ

  
لْددددددددمُ   عدددددددداِم الظ    مِِف ا َّ

لْددددددمُ  ،فمْ دددددد     -86    ّمددددددا الظُّ
م
  مأ

  
ددددِ     فمدددداجْلمْوُر ِمددددْن ِ    مضم

يْددددد   سددددداكُِ  ام   -87    ِم ْطدددددُر   لقم
  

  مالِقْطدددددُر ُصدددددْفر   ائِدددددُ   
  مالُقْطدددددُر ُعدددددو    الِدددددُ    -88   

  
ْركمدددددِ    م  ِ  المم  ِمدددددْن ُعددددددَّ

    

 الخاتمة

ِ  مدددددا  -89 ْ  ـهمدددددلا مممدددددامُ  م
  

ما  ددددددمم ممددددددْن  مقمدددددددَّ  نمظم
 مبدددددداِ  الُعلممددددددا  -91   

ُ
 ِمددددددْن أ

  
 لُِقْطدددددددددرُِب  اُمثملَّثًددددددددد 

بمددددددددددُه لِلِْ دددددددددد     -91    لَّ  ـهم
  

ْفددددددِو الددددددرَّب     رم ددددددا م مم
ددددذم ِمددددْن  منْددددِ    -92    ّمددددا  م  مم

  
ْغددددِريِبْ   ِزيددددِز المم بْددددُد العم  مم

دددددددددل    -93    دددددددددل يًا ُم م  ماُم م
  

م رمُسدددددددوِل    الُكرممدددددددالَعم
ْصدددددد اِب مددددددا  -94   

م
  ماآلِل  ما 

  
 الم م بمِريددددددددُي  مددددددددْ ِِب  

   
 


