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 ما يُتقرب به من البّر إليه تعالى قربانا 27

 ترجع بإثم قتلي إذا قتلتني تبُوء بإثمي 29
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 يحفر فيها ليدفن ُغرابا قتله يبحُث في األرض 31

 جيفته أو عورته سوأة أخيه 31

 كلمةُ جزع وتحسر يا ويلتا 31

 يُبعدوا أو يُسجنوا يُنفوا من األرض 33

 ذّل وفضيحةٌ وعقوبة خزي   33
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 ضاللتهُ وُكفرهُ أو إهالكهُ  فتنته 41

 افتضاح وذل خزي   41

شا أكالُون للسُّحت 42  للمال الحرم , و أفحُشهُ الرُّ

 بالعدل , وهوحكم اإلسالم بالقسط 42

 العادلين فيما ُولّوا وحكموا فيه المقسطين 42
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 مضت خلت 75
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 أهلكوها و غبنوها بالكفر خسروا أنفسهم 12
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 من بلغه القرآن إلى قيام الساعة من بلغ 19
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 أغطية كثيرة أِكنّة 25
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 تفتد بكّل فداء تعدل كّل عدل 70
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 شيئا أخضر غّضا خضرا 99
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