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الشافية نظم الوافية
النيساري

م1995 هـ1415-  - مكة المكية / المكتبة النشر دار
: الوألى الطبعة
 العثمان أحمد : حسن تحقيق

الرحيم الرحمن الله بسم
يصرف الذي لله الحمد
تعصف حين الرياح بلطفه

2- 
المباني أمثلة صرفت ما
المعاني بنطقها صرحت وأ
3- 
العالي السلم وأ الصلة ثم

اللآ وأ المصطفى النبي على
4- 
الشافية صرف فاحفظن بعد وأ
بالوافية منظومة سإمها وأ
5- 

الحفيا وألدي يا بها وأاغن
مهديا كرامة في زلت ل

التصريف تعريف
6- 

مفهم بأصولآ علم الصرف
الكلم مباني أحوالآ بهن

البنية أنواع
7- 
الثلثي هي أنواع السإم وأ

الخماسإي مع الرباعي ثم
8- 
السماع على نوعان الفعل وأ

الرباعي مع الثلثي هما
الصرفي الميزان

9- 
الكلم في الصولآ توزن وأ

اللم ثم العين ثم بالفاء
10- 
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المبدلآ وأ بلفظه زائد وأ
يجعل تاء الفتعالآ تاء من
11- 

للتضعيف كرر زائد وأ
كالرديف يوزن غيره أوأ

12- 
الزياده أحرف من أتى إن وأ

ازدياده أثبت بأمر إل
13- 
وأزن بفعليل حلتيت ثم من

قرن بفعلولآ سإحنون كذاك
14- 

عثنون كذا فعلونا ليس وأ
فعلون ء يجى وألم يجي لما
15- 

سإحنون في يصح إن الفتح وأ
حمدوأن كما فعلون فذاك

16- 
بالعلم يختص وأوأزنه
الكلم في الفعلولآ لندرة

17- 
ضعف خرنوب وأ صعفوق ذاك وأ
الصحف في ذكرا اثبت ضمه وأ

18- 
قالوا ما على فعلن سإمنان

خزعالآ وأزنهم في نادر وأ
19- 

ضعف قرطاس وأ بطنان فعلن
يحف ظهران نقيض أنه مع
20- 
يبدلآ قلب الموزوأن في يك إن

كأعفل فآدر ميزانه
القلب به يعرف ما
1- 

أحكما نأي مع يناء ناء كما بأصله القلب يعرف ( وأ
22- 

باسإتناد القسي وأ الجاه وأ كالحادي له باشتقاقات وأ
23- 

مستأنسا اسإتعماله قلة وأ أيسا مثل المقلوب صحة وأ
24- 

تسامي أدوأر مع آدر وأ الرام مع آرام كمثل
25- 

فقد إن الهمزتين باجتماع وأ
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فانتقد جاء نحو الخليل عند
26- 

سإبب غير من الصرف بامتناع وأ
تؤب أشياء نحو الصح على
27- 

باللفعاء توزن فإنها
الكسائي لدى كأفعالآ هي وأ

28- 
الفراء وأزانه في قالآ وأ

أفعلء البناء وأ أفعاء
29- 

مفهما فل فقل كالقلب الحذف وأ
فيهما أصل بين إذا إل

معتل وأ صحيح إلى البنية تقسيم
30 - 

الحل عند الصولآ انقسم وأ
معتل إلى وأ صحيح إلى
31- 

علة حرف فيه ما معتلهم
محله خلفه صحيحهم

32- 
المثالآ هو بالفاء عتل ما

الوصالآ وأ اليسار مثاله
33- 

أجوفا يسمى عينه معتل
بالصفا كطفت ثلثة ذا وأ

34- 
مربعه كحميت لما اعتل ما

الربعة ذا كذا منقوصا سإمي
35- 

قرنا لفيف العين وأ بالفاء
فاقرنا لم وأ بالعين كذاك

36- 
فرقا لفيف اللم وأ بالفاء
اتقى ما التقي الله وأقى مثل
المجرد الثلثي السإم أبنية
37- 

جرى ثلثي مجرد لسإم
عشرا اثني جملة من عشرة

38- 
فعل مثل فعل منها أسإقط
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جعل منقول النادر الدئل وأ
39- 

على يحمل حبك يحقق إن وأ
تل قد اللغتين في تداخل

40- 
ذهب وأ فلس العشرة أمثلة

عنب حبر عضد ذوأ كتف ذوأ
41- 
صرد بعده وأ قفل إبل ذوأ
وأرد قد بعض نقل وأ عنق ذوأ

42- 
أخذ حلق من ثانية فعل في

فخذ وأ فخذ وأ فخذ كفخذ
43- 

شهد كقولنا الفعل كذلك
شهد مع شهد وأ شهد أتى فيه
44- 

كتف مثل في جاء كتف وأ كتف
عرف عضد نحوه وأ عضد في
45- 
إبل في وأ أتى عنق عنق في
نقل قد بلز وأ إبل بلز أوأ

46- 
على جاز قفل قفل نحو في
نقل عسر سإين فضم رأي
المجرد الرباعي السإم أبنية
47- 

علقم قمطر للرباعي وأ
درهم وأ برثن وأ زبرج وأ

48- 
جخدب نحو الخفش أثبت وأ

طحلب فتح الفراء حكى كما
49- 

الجندلآ الحركات توالي من وأ
ليعتدلآ جنادلآ إلى رد

50- 
العلبط التوالي من هكذا وأ

ليرتبط علبط إلى ضم
الخماسإي السإم أبنية

 -51 المجرد
سإفرجل أتى للخماسإي وأ

قذعمل جحمرش قرطعبهم
 -52 فيه المزيد
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تكثر فيه المزيد أبنية
يحصر قليل الخماسإي في وأ

53- 
ترى وأخزعبيل عضرفوط من

قبعثرى بعده قرطبوس وأ
54- 

الكثر عند منه خندريس وأ
فابصر لديهم أصلي فالنون
البنية أحوالآ

55- 
البنية حالآ أن ليعلمن وأ

مفضيه إليها لحاجة إما
56- 

المعمولآ المضارع وأ كالماض
المفعولآ وأ الفاعل وأ المر وأ

57- 
التفاضل في التفضيل أفعل وأ
الفاعل اسإم المشبهة الصفة وأ

58- 
للمباني المنشأ المصدر وأ
المكان وأ الفعل زمان اسإم وأ

59- 

يصغر ما وأ الفعل آلة وأ
يذكر جمع وأ منسوب كذاك

60- 
مردفا الساكنين التقاء ثم
فقفا وأقف ثم البتداء وأ

61- 
مراده منطق في أوأسإعة

الزياده وأذي المد وأ كالقصر
62- 
كفى كإمالة لجناس أوأ
خففا همز مثل ثقل دفع أوأ

63- 
البدالآ وأ العللآ في كذاك
تالآ حذف وأ إدغام كمثل
الماضي الفعل أبنية

 -64 المجرد
الثلثي للمجرد الماض

ثلثا في تحصر أبنية
65- 
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فعل ثم فعل أوأ فعل
سإهل مثل الثالث يلزم وأ

 -66 فيه المزيد
أتى ماض من فيه للمزيد وأ

ثبتا بناء عشروأن وأ خمس
67- 

بفعلل وأزنه في فملحق
حوقل ثم الشائب كشملل

68- 
بيطرا وأ لبسا قلسى قلنس

جهورا فيه الحق هكذا وأ
69- 

تجلببا من بالتاء ملحق وأ
تجوربا كما المرء ترهوك

70- 
تشيطنا إذ الساكت تغافل
تمسكنا إذ الصامت تكلم
71- 

لحرنجما موازن ملحق وأ
أحجما لضعف اسإلنقى كاقعنسس

72- 
أخرجا كمثل ملحق غير وأ
فرجا ثم المقبل قاتل وأ

73- 
وأاجتمعا به المرء انطلق وأ
معا بالمد وأ اشهب اسإتخرج وأ

74- 
اغدوأدنا ثم البعير اعلوط وأ

بنا عشروأن وأ خمس فهذه
75- 

بالقياس اسإتكان في المد وأ
التباس بل كان من يك إن
76- 

السكون من صيغ يكن إن وأ
القانون عن شذ فمده

الصيغ معاني
 -77 فعل معاني

فعل فمعاني أماالمعاني
مستعمل فشا كما كثيرة
 -78 المغالبة باب

تفعله حين غالبت ما باب وأ
فأفعله فعلته على يبنى
79- 
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أعد أوأ يسرت أمثالآ غير في
يرد فالكسر رميت أوأ أوأبعت

80- 
فأشعره شاعرته في الفتح وأ

تبصره لعين الكسائي عن
 -81 فعل معاني

الضداد وأ الحزان فعل في
تفاد إذ السإقام كذا شاعت

82- 
البدان حلى مجموع جاء وأ

اللوان وأ كالعيوب عليه
83- 

عجما ضما وأ كسرا أتى قد وأ
أدما سإعيد وأ لزنا سإمرت

84- 
حمقا زيد وأ سإقم من عجفت
خرقا عمروأ وأ عجب من رعنت
 -85 فعل معاني

حتم الطبيعي الفعل فعل في
لزم ثم فمن القبح وأ كالحسن

86- 
الدار رحبتك فيه شذ وأ

تختار ما ضمنه أوأ بك أي
87- 

حذفا لواوأ قلت في الضم وأ
عرفا لياء بعت في كالكسر

88- 

الصواب على للنقل ليس وأ
الباب كشف خفت في لحظوا وأ

 -89 أفعل معاني
للتعديه غالبه في افعل
الردية أراك من أجلس كمثل

90- 
المعدى في للتعريض صيغ وأ

تعدى إذ العبد ابعت مثل
91- 

كذا ذا لصار يأتي هكذا وأ
الذى من إبلي أغدت نحو
92- 

البلد زرع أحصد قد منه وأ
فليقصد به النخل أصرم وأ
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93- 
على إياه لوجدانك كذا

العل أبخلت وأ كأحمدت وأصف
94- 

الفتى كأشكيت للسلب وأسإيق
أتى أقلته قلته مثل وأ

 -95 فعل معاني
للتكثير الغالب في فعل
للتعمير البواب كفتح

96- 
كذا طوفت وأ جولت قطعت

فليؤخذا أنعامهم موتت وأ
97- 

التقي فرحت نحو للتعدي وأ
الشقي المنافق فسقت منه وأ

98- 
عهدا قد جلدته في للسلب

وأردا قد كزلته زيلته
 -99 فاعل معاني
إلى أصله فاعل في ينسب

مسجل لغيره مشارك
100- 

بالتضمن يلزم فعكسه
التفطن أوألي باحثت كنحو
101- 

باللزوأم الفعل يعدي لذا
مخزوأم أبا كارمت كمثل
102- 

شاركه ما للذي تعدى إن وأ
المشاركه على لثنين عدى
103- 
الكتابا أخي جاذبت كنحو

أجابا الذي شاتمت مثل ل
104- 

فعل بمعنى جاء ربما وأ
فعل معنى وأ ضاعفت كمثل

 -105 تفاعل معاني
تفاعل في المران اشترك وأ

تبادل كقولنا مصرحا
106- 
المشاكله في الباب هذا ثم من

المفاعلة عن مفعول ينقص
107- 
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انتفى أمر إظهار في جاء وأ
عرفا بأمر تجاهلت نحو

108- 
فعل بمعنى جاء هكذا وأ

حصل لضعف توانيت مثل
109- 

باعدا نحو فاعل طاوأعت وأ
تباعدا بتائه طاوأعه
 -110 تفعل معاني
لفعل مطاوأع تفعل

تحصل حصلته فطاوأعت
111- 

للتكلف يجيء تارة وأ
تصلف بل تشجعت نحو

112- 
الحجر كتوسإد لتخاذ وأ
للحذر كتأثم لجتناب وأ

113- 
المكرر للعمل هكذا وأ

صبري تجرع نحو مهلة في
114- 

السإتفعالآ بمعنى أتى قد وأ
الخيالآ من تكبرت نحو

 -115 انفعل معاني
فعل حتما النفعالآ طاوأع
فانفصل فصلته قد تقولآ
116- 

ندرا لكن الفعالآ طاوأع وأ
ظهرا وأانزعاج كالنسفاق

117- 
انصرما فهو بالعلج اختص وأ

منعدما خطؤوأا ذاك أجل من
 -118 افتعل معاني

مطاوأع غالبا وأالفتعالآ
وأاقع جمع بعد فالجتماع

119- 
كاشتوى للتخاذ أتى قد وأ

الشوى لنفسه المرء أخذ أي
120- 

كما تفاعل معنى في جاء وأ
الحمى في يشتركون هم تقولآ
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121- 
للتصرف يجيء ربما وأ

بالتعرف السوء اكتسبت نحو
 -122 اسإتفعل معاني

للسؤالآ السإتفعالآ باب وأ
الحوالآ غالب في مطرد
123- 

السإتعلج نحو صريحا إما
السإتخراج كمثل غيره أوأ

124- 
للتحولآ يجيء هكذا وأ

التبدلآ من الطين كاسإتحجر
125- 

فعل معنى أفاد ربما وأ
اسإتعمل حيث اسإتقر وأ كقر
الرباعي الفعل أبنية

 -126 المجرد
رسإخا بناء للرباعي وأ

دربخا وأ دحرجته كقولنا
 -127 فيه المزيد

البنا في المزيد للرباعي وأ
فليتقنا لزمة ثلثة
128- 
احرنجما وأ جلده اقشعر مثل

رمى عندما الصخرة تدحرج
المضارع

29- 
على مضارع فعل في يزاد

أوأل أتين من حرف ماضيه
 -130 فعل مضارع

فعل على مجردا يكن فإن
حل مثل تكسر وأ عينه تضم
131- 

الحلق حروأف في جاء الفتح وأ
محق كمنع لم أوأ عين في

132- 
الروأيه عن يأبى أبى شذ
فعاميره يقلى قلى أما

133
-

تركن ثم ركنت في وأالفتح
يتقن بحكم تداخل فمن
134- 
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لزم بالواوأ الجوف في الضم وأ
فالتزم منها المنقوص في كذاك
135- 

يجب بالياء النوعين في الكسر وأ
فليطب يميز وأ يرمي كمثل
136- 

توها ممن أتوه يقل من وأ
وأجها إذ عنده يتيه شذ

137- 
يطوح مع يطيح هكذا وأ

يصحح تداخل على إل
138- 

ف معتل من العين يضم لم وأ
ضعفا ضما يجدن قوله وأ

139- 
الضم المعدي المضاعف في وأ

يضم ضمه مثل يلزم
 -140 فعل مضارع

فعل وأزن على ماض يكن إن وأ
عجل مثل عينه تفتح بالكسر

141- 
المثالآ في العين كسر جاء وأ

للمالآ ترثا زيدا تمق كأن
142- 

لقي يلقى في تقولآ ء طيى وأ
بقي فيما هكذا وأ لقى يلقى
143- 

تفضل ثم فضلت قولهم وأ
نقلوا ما على تداخل فيه

 -144 فعل مضارع
فعل على له ماض أتى إن وأ

ثقل مثل عينه ضمت بالضم
145- 

مضى مجرد غير يكن إن وأ
افترضا الخير قبل ما فكسر
146- 

بتا ماضيه أوألآ يكن لم ما
مثبتا كتصدى يغير فل

147- 
يؤفعل في للهمز رفضهم وأ

أؤفعل في الهمزين حذر من
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148- 
ينتظما كي الجميع فخففوا

يؤكرما لن أهل شذذوأا وأ
المر

49- 
المفعولآ وأ كالفاعل المر
التفضيل أفعل مثل النحو في

المشبهة الصفة
 -150 فعل من

الفرح وأزن على غالبا يجيء فرح نحو من التشبيه ذوأ ( الوصف
151- 

حذر مثل عجل وأ ندس في ذكر الكسر مع للعين الضم وأ
152- 

أخذ غيور وأ صفر وأ حر كذا وأ سإليم وأ شكس جاء وأ
153- 

أشهل مثل كالعيوب أفعل على الحلى وأ اللوان من هو وأ
 -154 فعل من

جنب وأ جبان على أتى قد وأ قرب باب من القريب يغلب وأ
155- 

اطمأن وأوأقور شجاع مثل حسن وأ صلب وأ صعب خشن وأ
 -156 فعل من

كأبى عينا المفتوح في قل وأ
أشيبا وأ ضيق حريص مثل
 -157 الجميع من

العطش لمعنى الكل في جاء وأ
غشي قد لضد فعلن الجوع وأ

158- 
جوعان كذا عطشان كمثل

الشبعان وأ الريان ضداهما
المصدر

 -159 المجرد الثلثي مصدر أبنية
فلتعدد فشت الثلثي من المجرد في المصدر ( أبنية
160
دهمه وأ بعدها من محنة وأ رحمه شغل ثم فسق وأ - قتل
161

غفران كما حرمان وأ بشرى ليان بعدها ذكرى وأ - دعوى
162- 

هدى ثم صغر وأ خنق مع صدى وأ نزوأان فيها جاء وأ
163- 

لحقه إياب وأ ذهاب ثم سإرقه مع غلبة أتى قد وأ
164- 

أخذا خشوع ثم سإيادة كذا زهادة وأ سإؤالآ ثم
165- 
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مرجع وأ مدخل وأ سإهولة يقع وأوأجيف قبولآ ثم
166- 

كماهيه بها فاعرف بغاية رفاهيه مغفرة مرحمة
 -167 فعل مصدر

كالدخولآ اللزم فعل في بالفعولآ المصدر يغلب وأ
168- 

وأجبا وأوأعد القتل وأ كالضرب غلبا فعل منه المعدى في وأ
169- 
بطاله عبارة كتابة فعاله وأنحوها صنعة في

170- 
فعالآ على الداء وأ الصوت وأ عالآ اضطراب في الفعلن وأ

171- 
المحل لدى مصدره ما تدر لم فعل جاء إذا فراء قالآ وأ

172- 
بالمعمولآ الفعل للحجاز وأ فعولآ على للنجد فاجعله

173- 
هدى أمثالآ بالمنقوص خص وأ

مطردا قرى أشباه كذاك
174- 
الطلب بنحو الضم ذوأ اختص _ وأ

الجلب مثل اسإتثني الغلب وأ
 -175 فعل مصدر

فعل من لزم في فعل وأ

جهل مثل الفعل المعدى في وأ
176- 
العيوب وأ اللوان في فعلة

المحبوب كبلجة الحلى في وأ
 -177 فعل مصدر
فعل في فعولة فعالة

نقل قد كرم مع عظم وأ
 -178 فيه المزيد مصدر
الرباعي وأ المزيد في يقاس
إجماع على أجمعت فنحو
179- 

تفعله وأ به تفعيل فعلت
له الكذاب مع كذاب جاء وأ

180- 
الجازه في التعويض التزموا وأ

اسإتجازه وأ كذاك توصية
181- 

المفاعله وأ الفعالآ لفاعل
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له القيتالآ كذا مراء شذ وأ
182- 

الفتى تكرم تكرمت قل وأ
أتى تملق تملقت في وأ

183- 
على حثيثى وأ ترداد نحو وأ

نقل فيما التكثير إفادة
 -184 الميمي المصدر

مجرد من الميمي المصدر وأ
كمصعد مفعل من قياسإه
185- 

به المعون وأ المكرم يندر وأ
فانتبه التا لذي جمعان قيل وأ

186- 
يجي لغيره مفعولآ وأوأزن

مدحرج مستخرج كمخرج
 -187 قليل المصدر عليه جاء ما
الميسور المصادر في قل وأ
المعسور وأ المفتون مثله وأ

188- 
الكاذبه مثل ذلك من أقل

كالعاقبة باقية عافية
 -189 المجرد الرباعي مصدر

في وأ بالكسر الدحراج دحرج في
يفي بالفتح وأ بالكسر زلزلآ
وأالهيئة المرة اسإما

 -190 الثلثي من
الثلثي المجرد مرة وأ

الحداثا لدى تاء عن يخل إن
191- 
قتله كمثل بالفتح فعلة

قتله نحو بالكسر نوعه وأ
 -192 غيره من
المستعمل كالمصدر غيره في

للمجمل كاسإتفصالة بالتاء
 -193 الشاذ

جاءه حيث التيانة شذ وأ
لقاءه لقيته كقولهم

المكان وأ الزمان اسإما
 -194 يفعل وأ يفعل من

يفعل من أوأ يفعل من بالفتح مفعل المكان وأ الزمان ( اسإم
195- 
مهنى مشرب وأ مهرب وأ المعنى مثل المنقوص في كذاك
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 -196 المثالآ وأ يفعل من
محللآ محفل وأ كموجل المثالآ وأ المكسور في الكسر وأ

 -197 الشاذ
منخر وأ منبت وأ منسك وأ مجزر عين مضموم من جاء وأ

198- 
مفرق وأ مرفق وأ مسقط وأ مشرق وأ مغرب وأ مطلع وأ

199- 
منتن كمثل فرع منخر وأ المسكن نحو المسجد هكذا وأ

200- 
المقرره على الضم وأ بالفتح المقبره نحو بالقياس ليس وأ

 - 201 فيه المزيد من

كالممرد المفعولآ بصيغة المجرد سإوى فيما اسإمهما وأ
اللة اسإم
02- 
أوأ مفعل على الفعل آلة ( وأ

رأوأا كما مفعلة أوأ مفعالآ
 -203 الشاذ

منخل مدق مسعط شذ وأ
مستعمل مدهن وأ مكحلة

المصغر
 -204 التصغير معنى

يراد به لتقليل فيه يزاد ما السإماء ( مصغر
 -205 المصغر في يعمل ما
يدخل ثان فتح بعد الياء وأ الوألآ منه ضم يتمكن إن

206- 
تبعه ما أوأ التأنيث بتا إل الربعة في بعدها ما كسروأا وأ

207- 
بنوا قد لجمع أفعالآ الف أوأ المزيدتين وأ ألفين من

208- 
أدخل ياء بعد من أربعة على مر ما غير في يزد لم وأ

209- 
يفصل كما فعيعيل ثم فعيعل أوأ فعيل فحده
 -210 الخماسإي تصغير

فضل قد خامس فحذف ضعف على الخماسإي يصغر إن وأ
211- 

سإفيرجل أخفشهم حكى قد وأ يزلآ زائدا أشبه ما قيل وأ
 -212 أصله إلى يرد ما

حول ناب مع كباب أصل إلى موقظ وأ ميزان يرد
213- 

يوالي أدد أوأ قائم ل للعللآ الموجب ذهب إذ
214- 
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العواد وأ العويد عن فرقا كالعياد العييد يبدلوا لم
215
كضويربان وأاوأا أبدلآ ثان مزيد مد يكن - فإن
 -216 الحرفين بنات تصغير

علما كل في كالكيل أسإقط ما حرفين على إسإم في يرد
217- 
دم في وأ عيدة وأ عدة في

فاعلم منيذ وأ دمي مذ وأ
218- 
جار بنت وأ ابن باب كذاك
هار ثم الميت باب خلف
219- 

ألف أوأ ياءه وأاوأ يل إن
يعرف بأصل الياء إلى يقلب
220- 
ألف بعد مبدلآ همز كذاك
تخف عصية عرية فقل
221- 

يقل جديل في وأاوأ تصحيح
نقل لضابط الفصحى اللغة في
 -222 ياءات ثلثا فيه ما

حذف ياءات ثلثا أتت فإن
عرف قد قولآ خير في أخيرها

223- 
أدية إداوأة في تقولآ
غوية غاوأية في كذاك
224- 
معاوأية في يجيء معية
وأافية عطاء في عطي كما

225- 
ينصرف ل وأ أحوى في أحي

يصرف أحي بل عيسى قالآ وأ
226- 

على وأ أحي عمروأ بو قالآ وأ
مرسإل أحيو يأتي أسإيود
 -227 المؤنث تصغير

السماعي المؤنث في تزاد
الرباعي في تزاد ل وأ تاء

228- 
أذن في أذينة كقولهم

فأذن عريس عرس في شذ وأ
229- 

بالتوطئه عقرب في عقيرب
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وأريئه أوأ قديديمة شذت
230- 

الرابعه غير التأنيث ألف وأ
للمتابعه تحذف مقصورة

231- 
ثبتا قد جحجبى في جحيجب

أتى حويلي بحوليا كما
 -232 التصغير ياء بعد مد فيه ما

كما مطلقا المد ذات تثبت
محكما بعلبك ثاني يثبت
233- 

المصغر كسرة بعد المد وأ
السري ككريديس ياء يقلب

 -234 زيادتان فيه ما
المدة غير الزيادتين ذي في

عدة أقل كان ما يحذف
235- 

محترف في يقالآ محيرف
منحرف محرف محارف

236- 
تثبتا أن تساوأيا إن خير
أتى حبينط وأ حبيط مثل

237- 
فضلها غيرها الثلثا ذي في

جلها مقيعس كما تبقى
238- 

عدا الرباعي زيادات أما
طردا قد فكلها مدتها
239- 

حام مقشعر في قشيعر
الحرنجام في حريجيم كما

240- 
عوضا كسر بعد مد جاز وأ

مضى بمغتم مغيميم كما
 -241 الكثرة جمع تصغير

إلى اسإما ل كثرة جمع وأرد
مكمل صغر ثمت قلته
242- 

فاجمعا منه الواحد صغر أوأ
سإمعا ما على سإلمة جمع
243- 
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غلمان في بالرد غليمة
الثاني بالطريق غليمون

244- 
تصغر إن الدوأر في أدير

المقرر على الدوأيرات أوأ
 -245 التصغير شواذ

المقدمة الوأجه خلف شذ
الغيلمه وأ النيسيان مثل

246- 
عشيشيه عشية في شذ وأ
أصيبيه صبية في هكذا وأ

247- 
على فويقه وأ هذا دوأين
منزل بينهما ما تقليل
248- 

أحيسنه ما التصغير في شذ وأ
حسنه قد الذي تصغير القصد وأ

 -249 مصغرا وأرد ما
ضعا وأ كعيت وأ جميل نحو

سإمعا كميت مثل مصغرا
 -250 الترخيم تصغير
يحذفا أن على ترخيم تصغير
اصطفى في صفي نحو مزيده
 -251 المتمكن غير تصغير
وأالشاره بالموصولآ خولف
العباره آخر قبل بالياء
252- 

ألف منها آخر في ألحقت وأ
صرف وأ اللذيا وأ ذيا فقيل
253- 

الضمائر في التصغير يرد لم
النظائر وأ الشرط اسإم وأ الظرف وأ

254- 
عامل السإم تصغير ء يجى لم وأ

محامل حويمل يجز فلم
النسب
 -255 تعريفه

طرفه اليا لحق ما منسوبهم
ردفه قد الذي إلى لنسبة
 -256 قياسإه

كذا وأ قياسإا التاء يحذف وأ
أخذا جمع وأ اثنين زيادة
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257- 
أعربا قد علما يكونا لم ما

نسبا فلتقرا بالحركات
258- 
دئل مثل نمر ثاني يفتح

نقل ذا فصيح في تغلبي ل
259- 

الفعيله من الياء تحذف وأ
الفعوله من الواوأ هكذا وأ

260- 
تضعف لم وأ العين صحت إن

الحنفي وأ نسبة كالشنئي
261- 

فعيله من الياء يحذفون وأ
كيله فأوأف مضاعف غير

262- 
وأكذا بأزد سإليمي شذ
أخذا ما على سإيلقي شذ

263- 
جذيمه بني في الجذمي وأ

الضميمه ضمتها من أشذ
264- 
في النسبة لدى خريبي شذ

ثقفي ثقيف في وأ خريبة
265- 

الفقمي مثل شذ القرشي وأ
منتمي مليح في الملحي وأ

266- 
في الناقص من الياء تحذف وأ

فينتفي غيره وأ مذكر
267- 

فالغني وأاوأا الخير يقلب وأ
الموي مثل فيه غنوي قل

268- 
التتبع على أميي جاء

الربع بين بالجمع لصله
269- 

غنوي حذف بدوأن ء يجى لم وأ
الموي فتح شذ وأ لكسرة

270- 
جرى تحية في التحوي وأ
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ترى لصورة فعيلة مجرى
271- 

في وأ عدوأي قل عدوأ في وأ
اصطفى المبرد عند عدوأة
272- 

العدوأي فيه سإيبويه قالآ وأ
الشنئي مثل اللم صحيح نحو

273- 
المهيم من الثاني يحذف وأ

متيم سإيد من أصلكذا
274- 
المهوم مصغر يكن فإن
ينتمي حين المهييمي فهو

 -275 ألف آخر ما إلى النسب
الخيره اللف يقلبون وأ

الوتيرة على وأاوأا ثالثة
276- 
المنقلبه الرابعة كذلك

المنتسبه من ياء أوأ وأاوأ عن
277- 

الملهوي وأ عصا في كالعصوي
مرموي وأ رحى في الرحوي وأ

278- 
كالحبلي يحذف غيرهما

القبعثري وأ الجمزي وأ
279- 

حبلوأي وأ جا حبلوي وأ
وأاوأي جمزى في ء يجى لم وأ

 -280 ياء آخره ما
عم من أوأ شج نحو من الياء وأ

ينتمي فتح بعد وأاوأا تقلب
281- 

قاضي من الفصح في يحذف
كمقتضي زاد ما يسقط

282- 
كذا وأ محوي محيي باب
أخذ ما على محيي جاء
 -283 قبلها ما سإاكن ياء أوأ وأاوأ آخره ما
غزوأة وأ قنية وأ ظبية وأ
رشوة وأ عروأة وأ رقية وأ

284- 
سإيبويه عند القياس على

لديه خارج القروأي وأ



مشكاة مكتبة                 الشافية نظم الوافية
 السإلمية

285- 
الغزوأي في فقط الفتح ليونس

الظبوي في معا القلب وأ الفتح وأ
286- 

وأكذا ظبي باب في اتفقا وأ
شذذا البدوأي فتح وأ غزوأ

 -287 علة حرف قبلها ياء آخره ما
حيوي طووأي حي وأ طي

روأي كوي وأ دوأي خلف
288- 
مرموي وأ مرمي يقالآ
المرمي ينسب ما إذا أيضا

 -289 ثلثة بعد مشددة ياء آخره ما
مشدده زائدة تكن إن وأ

الممهده في كالكرسإي تحذف
 -290 مدة بعد همزة آخره ما
للمؤنث المد بعد الهمز وأ

التحدثا لدى للواوأ يقلب
291- 

صحراوأي الصحراء فنسبة
حمراوأي الحمراء نسبة وأ

292- 
صنعاني صنعاء في شذ وأ

بهراني بهراء في كذاك
293- 

شذذا لديهم جلولي ثم
كذا حروأري حروأراء في وأ

294- 
أصليه همزته تكن وأان

بالروأيه الكثر على تثبت
295- 

قرائي القراء في فشاع
قراوأي بالقلة جاء وأ

296- 
كعلباوأي فوجهان ل أوأ
علباوأي وأ ككسائي أوأ
 -297 ألف بعد ياء أوأ وأاوأ آخره ما
عهد سإقائي سإقاية في وأ
يرد شقاوأي شقاوأة في وأ

298- 
رائي راية راي باب وأ
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رايي كذا راوأي جاء وأ
 -299 الحرفين بنات

تحركا إن حرفين على اسإم وأ
تركا منه وأاللم سإطه أوأ

300- 
بدا أوأ وأصل همز يعوض لم وأ

فليرددا ناقصا فاء محذوأف
301- 

الخوي وأ أب في كالبوي
الوشوي وأ سإت في الستهي وأ

302- 
يرى بالياء الوشيي الخفش وأ

تقررا الذي الصل على حمل
303- 

ردي غيرها وأ اللم صحت إن
وأعدي كسهي رد يأت لم

304- 
عده في عدوأي أيضا جاء وأ
ليعضده أتى بل ردا ليس وأ

305- 
كالغدوأي غيرهما في جهان وأ

بنوي غدي ابني كذلك
306- 

سإكن الصل ما الخفش سإكن وأ
علن جرحي وأ كغدوأي فيه

307- 
سإيبويه عند كابن البنت وأ
عليه جرى قد الكلوي وأ

308- 
كلتوي وأ بنتي يونس

كلتاوأي وأ كلتي وأ فيه
 -309 المركب

المركب من للصدر ينسب
كرب لمعدي معدي يقالآ
310- 

في الخمسي كذا وأ تأبطي
لموقف نسبة عشر خمسة

311- 
العداد في إليه ينسبوا لم

بالمراد الخللآ عن صونا
312- 

قصد الثاني إن الضافي في وأ
اقتصد بالزبيري الزبير كابن
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313- 
فذا القيس ء امرى مثل يكن إن وأ

أخذا انتساب في بالمرئي
 -314 الجمع

النسب في جمعا الواحد إلى رد
انتسب الكتب إلى كتابي مثل

315- 
الفرضي وأ نسبة الصحفي وأ

ارتضي الفرائض في وأ صحف في
316- 

مساجد في جاء مساجدي
لماجد علما اسإما يكن إن

317- 
الكلبي وأ النصاري كمثل

انتساب في خالف ما شذ وأ
 -318 ياء بغير النسب

الفعالآ كثر قد حرف في
الجمالآ وأ الحمالآ مثاله
319- 

كذا ذي بمعنى جاء فاعل وأ
أخذا قد لبن وأ كتامر
320- 

براضيه عيشة وأصف منه وأ
الماضيه بدعوى الكاسإي الطاعم وأ

التكسير جمع
 -321 فعل اسإما المذكر الثلثي

فعولآ غالبا فلس نحو في
منقولآ كلهما افعل وأ

322- 
الثواب يغلب ثوب باب في

الثياب أتى سإيل سإوى في وأ
323- 
الغرده كمثل بطنان رئلن

أنجده شذت وأ جاءت سإقف وأ
 -324 فعل
الحمولآ وأ الحمالآ حمل في

معمولآ كثرة وأ لقلة
325- 

الصنوان وأ بالقداح جاء وأ
ذؤبان قردة أرجل وأ

 -326 فعل
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القراء وأ القروأء على قرء
للرائي قلة وأ كثرة في

327- 
قرطه خفاف وأ فلك جاء وأ

وأسإطه أعلل العيدان على عود
 -328 فعل
الجمالآ وأ الجمالآ الجمل في

اعتللآ به تيجان التاج وأ
329- 

الخربان وأ الزمن جاءت وأ
حملن جيرة ذكور حجلى

 -330 فعل
عسر دوأن من الفخاذ الفخذ في

نمر وأ نمور ذاك في جاء وأ
 -331 فعل
العجاز غلب قد عجز في
يستجاز السباع السبع في

332- 
الرجل بتكسير رجلة ليس وأ

تحل حيث راجل جمع اسإم بل
 -333 فعل
وأقع غالبا العناب العنب في

ضلع في ضلوع أضلع جاء وأ
334- 
البالآ غلب قد إبل في
تنالآ كثرة وأ قلة في

 -335 فعل
بالشياع الصردان الصرد في

الرباع وأ بالرطاب جاء وأ
 -336 فعل
أعناق نحوه وأ عنق في
تنساق كثرة وأ قلة في

 -337 الممتنع
الجوف في أفعل من امتنعوا وأ
أسإيف وأ أقوس نحو شذ وأ

338- 
فعالآ عن الياء في أعرضوا وأ
للمثالآ الثياب وأ الواوأ ل

339- 
الفعولآ يستعمل لم الواوأ في

الخيولآ ل الفووأج شذت وأ
 -340 فعلة اسإما المؤنث الثلثي

غلب قد قصاع فتحا قصعة في
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وأنوب بدوأر جاء بدر مع
 -341 فعلة

جزى كسرا جزية في شائع وأ
جوزا لقاح مثل أنعم وأ

 -342 فعلة
عرى ضما عروأة في غالب وأ
جرى قد البرام وأ بالحجوز وأ

 -343 فعله
أشهر الرقاب على رقبة

تير بدن وأ أينق جاء وأ
 -344 فعلة فعلة

كلمه في كلم عنهم شاع وأ
تخمه في تخم قالوا كذاك
 -345 اسإما المؤنث عين حكم

المشهوره في الفتح للتمرات
للضروأره وأالسإكان الجمع في

346- 
ميل دوأن الجوف يسكن وأ
هذيل في النوعان يستوي وأ

347- 
تجمع بالكسرات كسرة وأ

تسمع ما على الكسر وأ بالفتح
348- 

الجوف ثم الواوأي الناقص وأ
يصرف إذ يفتح أوأ يسكن
349- 

حجره جمع عند وأالحجرات
مستمرة بالفتح أوأ بالضم
350- 

بالياء ناقص وأ أجوفها
البناء في يفتح أوأ يسكن
351- 

كسرات في تسكن قد العين وأ
حجرات في وأ التميمي عند

 -352 بالسإكان الصفات
ضعفا ما كلها في سإاكن وأ
صرفا بالسكون الصفات في وأ

353- 
لمحا ربعات لجبات في

فتحا إذ صفية وأ اسإمية
354- 
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جمعا عرس وأ الهل وأ الرض وأ
سإمعا ما على كالعير بالتاء
 -355 الحرفين بنات
السنونا جاءت قد سإنة في

الثبونا وأ القلون مثلها وأ
356- 

الثبات وأ جاء السنوات وأ
الهنات بعدها العضوات وأ

357- 
المه تكسير عند آم جاء وأ

للكمه مكسرا كآكم
 -358 فعل صفة المذكر الثلثي

صعاب غالبا صعب نحو في
يستطاب بالشياخ الشيخ وأ

359- 
غدان وأ سإحل وأرد جاء وأ
الضيفان الشيخة السمحاء وأ

360- 
الكهل جمع الكهولآ جاءت وأ
رطل في رطلة هكذا وأ

 -361 فعل
ندر أجلف وأ بأجلف جلف

اسإتمر جمعه الحرار على حر
 -362 فعل
الذكران وأ البطالآ البطل في

وأالخوان الحسان النصف وأ
 -363 فعل
وأجاع أوأ أنكاد نكد في
يشاع مجموعها خشن أوأ

364- 
وأجع في جاعى وأ أيضا أتى قد وأ

سإمع قد حذارى وأ حباطى كذا
 -365 فعل
اسإتقل للجمع اليقاظ اليقظ في

قل التكسير وأ التصحيح بابه وأ
 -366 فعل
جمع الكل وأ الجناب الجنب في

وأضع إذ للعاقلين بواوأه
 -367 بالتصحيح الصفات

صفات من أنث الذي أما
كالعبلت غير ل فسالم

368- 
خرج مكسر فيها ء يجى لم وأ
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علج وأ كماش وأ عبالآ إل
 -369 فعالآ مذكرا اسإما ثالثة مدة زيادته ما

أزمنه زمان نحو في للسإم
أمكنه مكان في وأ غالبة
370- 

القذلآ ثم الغزلن أتى قد وأ

نقلوا فيما العنوق هكذا وأ
 -371 فعالآ

أحمره وأ حمر حمار في وأ
أسإوره سإوار ففي غالبة
372- 

الصوار في الصيران جاءت وأ
البرار شمائل اشتهرت وأ

 _373 فعالآ
تعد إذ غراب جمع أغربة

قرد وأزقان غربان جاء وأ
374- 

ندرا ذب وأ قلت غلمة وأ
كسرا ذباب وأ غلم جمع

 -375 تاء بغير منها المؤنث
أعنق فالجميع تؤنث إن وأ
تتفق أعقب وأ أذرع وأ

376- 
المكان في شذ قد أمكن وأ

البنيان مذكر لنه
 -377 فعيل

رغفان رغف رغيف في وأ
الظلمان قلت وأ أرغفة
378- 

الفائل وأ بالفصالآ جاء وأ
نائل نصيب في النصباء وأ

379- 
دسإر وأزن على جاء ربما وأ

سإرر وأ سإرير نحو مضاعفا
 -380 فعولآ

أعمده وأ عمد عمود في وأ
مطرده كثرة وأ قلة في

381- 
مؤنثا الثالثة المدة ) ذوأ الملء الذنائب أتى كما الفلء وأ القعدان جاءت ( وأ

 -382 بالتاء
العلمه بالفعائل ( يجمع
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 -383)  عمامه ذؤابة هكذا وأ
ثالثة مدة زيادته ما ) وأ معمولة سإفن أيضا جاء وأ الحموله وأ كذاك ( سإفينة

 -384 فعالآ مذكرا وأصفا
 -385 ) فعالآ الصنع ثم الجياد يذكر وأ يقع جبان في الجبناء ( وأ
كنز كناز وأ هجان في ( وأ
 -386 ) فعالآ يبرز جمع عند هجان كذا
 -387 ) فعيل الشجعان وأ الغر الشجعاء وأ بالشجعان جاء شجاع في ( وأ
 -388)  الخصيان وأ اصدقاء أشراف ثنيان نذر نذير في ( وأ
سإموا قد كرماء كرام هم ( وأ
 -389 ) فعولآ نموا أشحة وأ ظروأف ثم
مفعولآ بمعنى ) فعيل ترى العداء مثل الودداء وأ مشتهرا صبر صبور في ( وأ

390- 
) قتلى جرحى كمثل جمعه في فعلى يقاس مفعولآ ( فعيل

391- 
جمع إذ أسإارى فيه أتى قد وأ
فاسإتمع القتلء فيه شذ وأ

392- 
تصحيحا جمعه ليجوز وأ

صريحا فاعل ذي عن للفرق
393- 

حمل مريض في مرضى نحو وأ
حصل لوصف جرحى على ضعا وأ

394- 
حملوا عليه كانوا إذا هم وأ

أمثل فالمريض موتى وأ هلكى
395- 

أيامى جمعهم في كحملهم
يتامى كذا وأ جاعى وأ على

 -396 صفة ثالثة مدة زيادته مما المؤنث
الفصائح الكلم في صبيحة
الصبائح وأ الصباح على جاءت
397- 

قول فيه جاء الخلفاء وأ

أوألى الخليف جمع جعله وأ
398- 

الفاعل اسإم في الفعولآ مؤنث
بالفعائل كالعجوز يجمع
 -399 مذكرا اسإما فاعل

الحيوان كاهل في كواهل
الحجران مع جنان جاء وأ

 -400 مؤنثا وأهو



مشكاة مكتبة                 الشافية نظم الوافية
 السإلمية

وأاصب بحكم التاء ذي السإم في
كواثب على تأتي كاثبة

 -401 بمنزلته فاعلء
فاعلء السإم في نزلوا وأ

كقاصعاء التاء ذي منزلآ
 -402 مذكرا صفا وأ فاعل

جهالآ على جاهل نحو وأ
الحوالآ غالب في جهل وأ

403- 
فسقه كثيرا فيه جرى قد وأ

بالحذقه تجمعه كحاذق
404- 

دعاة على يأتي ناقصه
السعاة وأ العلم رعاة مثل

405- 
الصحبان وأ القعود أتى قد وأ

بانوا شعراء تجار بزلآ
406- 

الفارس العاقلين صفات من وأ
الفوارس تكسيره في فشذ

 -407 مؤنثا هو وأ
روأائض روأض من رائضة

حوائض حيض من كحائض
 -408 اسإما باللف المؤنث

اللف بحرف مؤنث اسإم
التصرف مختلف رابعة
409- 
صحارى على صحراء فنحو
فليدارا الناثا على أنثى

 -410 صفة هو وأ
الحرامى على كالحرمى الوصف
فليحاما العطاش على عطشى

411- 
بطاح على بطحاء نحو وأ
بالعشارصاح العشراء وأ

412- 
الفعل على أفعل فعلى جمع وأ

الفضل الحرميات تقولآ كما
413- 

كالحبارى الخامس اللف ذوأ
يجارى إذ الحباريات على
 -414 اسإما أفعل
الفاعل على السإمي أفعل
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كالجادلآ التصريف أتى كيف
415- 

الحوص لجمع حوص قولهم وأ
الحوص صف وأ للمح علم في

 -416 صفة هو وأ
الفعلن على الوصف أفعل وأ
الحمران وأ الحمر مثل الفعل وأ

417- 
ليفرقا جمعه يصحح لم وأ

يحققا كي التفضيل أفعل عن
418- 

خضراوأات الخضراء في جاء وأ
فعلوأات فجاء غلبت إذ

419- 
بالفاضل الفضل يجمع وأ
الماثل السادة الفضلين وأ

 -420 اسإما فعلن
السرحان وأ الشيطان يكسر
السلطان كذا الشياطين على
 -421 صفة وأهو

غضاب على غضبان نحو وأ
الخطاب في جاء بالسكارى وأ

422- 
فعالى على ضمت أربعة

يبالى فل جاز فتحها وأ
423- 

سإكارى بعدها كسالى هي وأ
غيارى بعدها عجالى ثم

 -424 فيعل
أبيناء جياد فيعل في

يجاء بها أموات كذاك
 -425 بالتصحيح فيه اسإتغني ما

فعالآ في بالتصحيح اسإتغن وأ
الفعالآ مشبه من نحوه وأ

426- 
صديقونا حسانون كمثل

مرزوأقونا مكرمون معطون
427- 

بالمفاعل وأ بالمفاعيل وأ
كالمطافل السماع وأقع قد

 -428 الرباعي تكسير
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يجرد الذي الرباعي في وأ
مطرد له جمع فعالل
429- 
ما وأ قراطيس قرطاس نحو في

لزما قد مجراهما وأازهما
430- 

الجعافره وأ الجواربة ثم
وأافره النسيب وأ العجمي في

 -431 الخماسإي وأ
الخماسإي في التكسير اسإتكره وأ

لللباس منه حرف بحذف
 -432 الجمع وأاسإم

الصح في جمعا ليس تمر باب وأ
صلح لوضعه مصنوع غير وأ

433- 
اللبن مثل بالقياس ليس وأ

منحني سإفين وأ قلنس كذا
434- 

ذا بعكس جبأة وأ كمأة وأ
أخذا تاء بغير وأاحدها

435- 
الحق في جمعا ليس ركب نحو وأ

حلق وأ سإراة ثم كجامل
436- 

لغزي وأ فرهة جمعا ليس وأ
ملغز غير التؤام هكذا وأ

 -437 التكسير شواذ
السماع جهة من أتى قد وأ

بالتساع الموازين بعض
438- 
الهالي مع أحاديث مثل
الليالي مع أعاريض كذا

 -439 الجمع جمع
كالجمائل يجمع قد الجمع وأ

الفضائل أوألي بيوتات كذا
الساكنين التقاء

 -440 منه المغتفر
مطلقا اللتقاء جاز الوقف في
منتقى سإواه أوأ مد حرف من

441- 
بمد مسبوقا المدغم في جاز وأ

يشد إذ كالضالين كلمة في
442- 
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يركب لم وأ عد الذي في وأ
الكتب كتهجي وأوأصل وأقفا
443- 

المجلسا زان المير نحو وأ
يلبسا لئل الله وأآيمن
444- 

الله وألها الله إي جاز وأ
اشتباه بل المد ظاهرة

445- 
يشذ بالمد البطان حلقتا وأ
أخذ كما مدغما ثان ليس إذ

 -446 مدة كان إن الساكنين أوألآ يحذف
مد وأالسابق مر قد ما غير في

يعد لم وأ أعد قل مد يحذف
447- 

وأارمي اغز كذا ارمن وأ اغزن وأ
المرمي نرمي القوم نغزوأا نحن وأ
 -448 ذلك غير كان إن يحرك وأ

السإد خف في بالتحريك يعن لم
الحد خافن خلف مثله وأ

449- 
أوأله في حركوا مد دوأن وأ

أبله لم كذا وأ اذهب اذهب نحو
450- 
كانا حيث الله ميم كذاك
الرحمانا اخشي الله اخشوا مثل

451- 
اخشين وأ اخشون قيل هنا من وأ

قرن قد انفصالآ كذي لنه
452- 

مكاني عن انطلق بنحو إل
أبان يلده لم وأوأالد
453- 

تميم في يرد لم نحو وأ
لتتميم الخير حرك إذ

454- 
الصح على به يتقه ليس وأ

وأضح كما مضمر فيه فالهاء
 -455 للساكنين التحريك في الصل الكسر

فمتى كسر التحريك في الصل وأ
أتى لعارض فالخلف خولف
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456- 
ملزما مذ أوأ الجمع ميم كضم

يفخما كي الله ميم فتح وأ
457- 

أصل ضم حيث ضم سإوغ وأ
تحصل بعده ثان لفظ في

458- 
ملك من اغزي قالت اخرج كقالت

هلك امرؤ إن وأ ارموا قالت ل
459- 

اللما فإن الحكم إن ل وأ
مقاما برأسإها مفردة

460- 
الرحمانا اخشو في ضم حسن وأ

النا خرجنا اسإتطعنا لو عكس
461- 

معا الفتح وأ الضم سإوغ مثل وأ
يتبعا كي أوأ يخف كي رد في

462- 
الكثر في المنتقى رد نحو ل

فليكسر سإاكن يليه مما
463- 

للتخفف الفتح كالتزام وأ
اللف قبل بالهاء ردها في

464- 
بالفصيح الضم فرض مثل وأ

تقبيح ذوأ الكسر وأ رده في
465- 

أجازا إذ غلط ثعلب وأ
جازا ما على بحمله فتحا
466- 
الصحف من في الفتح حتم وأمثل

ضعف خلفه وأ ابني من عكس
467- 

ثقل ما بكسر الصل على عن وأ
الرجل عن في يستضعف الضم وأ

468- 
النقر هذا مغتفر في جاء وأ
البقر هي دأبة علمه وأ

469- 
تأمروأني نحو في ء يجى لم وأ

السكون ذي تحريك مشددا
البتداء باب
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470- 
تحركا بما إل يبتدا ل

حركا ما ل الساكن على وأقف
471- 
سإكنا لفظ أوألآ يكن فإن
يتقنا حتى الوصل بهمز يبدأ

472- 
سإمع أسإماء عشرة في ذاك وأ

تبع قد ابن وأ اثنتان وأ اثنان
473- 

ايمن مع ابنم وأ اسإت ابنه وأ
سإني اسإم وأ امرؤ ثم امرأة وأ

474- 
عرف مصدر كل في هكذا وأ

اللف بعد فعله في أربعة
475- 

السإتنهاض ثم كالنتهاض
ماضي من أوأ أمر من فعله وأ

476- 
المجرد من المر صيغة وأ
مفرد ميم وأ تعريف لم وأ

477- 
حصل ما سإوى الهمز يكسر وأ

أصل ضم فيه سإكون بعد
478- 

ارموا ل اغزي وأ كاقتليه الضم وأ
وأايم وأايمن آلآ في الفتح وأ

479- 
الختيار في لحن قطعه وأ
للضطرار الشعر في شذ وأ

480- 
ألفا يجعلوه أن التزموا وأ

ألفا فصيح في بين بين ل
481- 
للخفا قام آلمير نحو في

الشرفا يمين الله وأآيمن
482- 

الفتى لهو من الهاء سإكون أما
أتى لعارض فهو نحوه وأ

483- 
فليفرحوا في المر لم كذاك
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ليسرحوا ثم وأ أهو شبهوا وأ
484- 

عرفا قليل هو يمل أن وأ
ضعفا فيه السإكان سإبب إذ

الوقف باب
485- 

الكلمه قطع الكلم في الوقف
ملزمه وأجوه هو وأ تل عما

486- 
المكان وأ الحسن في اختلفت

السإكان مجرد أوألها
487- 

الحركة خفي إظهار الروأم وأ
مدركه فاعرف المفتوح في قل وأ

488- 
الشفه بضمات مضموم إشمام

تصفه كي أسإكنته ما بعد من
489- 

لدى الروأم وأ الشمام يرى ل وأ
بدا تأنيث هاء في أكثرهم

490- 
العارضه الحركات في هكذا وأ
عارضه كدهاهم جمع ميم وأ

491- 
اللف إبدالآ الوقف وأجوه من وأ

عرف كما تنوينه عن النصب في
492- 

مفر بل اضربن في وأ إذا في وأ
وأجر رفع لدى الياء وأ الواوأ ل

493- 
اللفا يبدلون باتفاق وأ

قفا مثل رحى باب في للوقف
494- 

ألف كل قلب وأ قلبها وأ
فقف ضعيف الوقف لدى همزا
495- 
إلى الحبلى مدة قلب كذاك
فاعدل ياء وأ وأاوأ أوأ همز
496- 

بها رحمة أمثالآ في الوقف وأ
تنتبها كي الحوالآ أكثر في

497- 
فقفا وأقفا هيهات في قل وأ
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ضعفا سإالمات في وأسإوقه
498- 

متى بالهاء العرقات في الوقف وأ
فبتا إل وأ نصبا فتحته
499- 

أربعه ثلثة قالآ من فتح وأ
أتبعه همز لتحريكه نقل

500- 
القرآن في الله ميم خلف

سإاكنان بالوصل التقى إذ
501- 

اللف زيادة وأجوهه من وأ
وأقف بلكنا ثم من أنا في

502- 
أنه في قليل بالهاء الوقف وأ
موطنه فاعرفن مه قوله وأ

503- 
ملزمه بهاء الوقف أتى قد وأ

مه مثل وأ مه ضرب وأ وأقه في
504- 

فتى يا وأاغزه وأارم اخشه في جاز وأ
مثبتا مه إلى مه حتى علم
505- 

موجها تحريكه ما كل وأ
مشبها ل وأ إعرابا يك لم

506- 
ل وأ الماضي في ذلك يجز فلم
رجل ل أوأ أحمد يا باب في

507- 
ههنا في إلحاقه جائز وأ
أحسنا وأ نحوه وأ هؤلء وأ

508- 
غلمي من الياء حذف جاز وأ

كالمرامي سإكن أوأ حرك
509- 

داع عكس أكثر إثباتها
إجماعي مري يا في ذكرها وأ

510- 
كما الياء وأ الواء ذكر يفصح

يحكما حتى السجع في حذفهما
511- 
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يقل ترم لم أمثالآ في الحذف وأ
نقل كما صنعوا في كذا سإجعا
512- 

مطلقا لوقف الواوأ يحذف وأ
ألحقا إن صدهم وأ صده في

513- 
به من كذاك الياء تحذف وأ
فانتبه ته مثل هذه وأ

514- 
العرب بعض الهمزة يبدلآ وأ

الخبي كذي تحريكته بحرف
515- 

الردي ذي وأ البطي ذي وأ الكلي ذي وأ
المورد في الردى رد الردوأ هذا

516- 
يسمع حيث يقولآ بعضهم وأ

فيتبع البطو من الردي هذا
517- 

حركا صحيحا حرفا ضعفوا وأ
تحركا قبله ما همزة ل

518- 
جعفر شد مثل قليل هو وأ

مضطر الفصيح وأ القصبا شذ
519- 

اتصل قد ما تحريكه نقل وأ
قل الفتحة سإوى صح بساكن

520- 
بكر جاء خبو شاع قد تقولآ

يكر حين بكر عند بخبي خذ
521- 

الفتح نقل الهمزة في جاء وأ
قدح بغير الخبا كيخرج

522- 
ل وأ البكر أشتري ل تقل ل وأ

أهمل إذ قفل من وأ حبر هذا
523- 

ء البطى من الردؤ هذا جائز وأ
ء بطى غير من يتبع بعضهم وأ

الممدوأد وأ المقصور باب
524- 

باللف ختمه ما مقصورهم
الطرف في كالعصا همز غير من

525- 
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ألف منه آخر ما ممدوأدهم
يقف ل كعطاء همز يتلوه
526- 

في الفتح يكون أن قصر قياس
الطرف قبل الصحيح نظيره
527- 

الطرف يكون أن مد قياس
اللف النظير من يسبقه
528- 

وأجب مجتبي وأ معطى في فالقصر
منتخب وأ مكرم النظير إذ

529- 
فاقصرا الزمان كاسإم مصدر وأ

منصرا يوازي إذ مغزى وأ ملهى
530- 
كفعل فعل مصدر في كذاك
فعل أوأ فيه فعلن أوأ أفعل
531- 
العشى أوأ الطوى أوأ الصدى مثل

أوأعطشا فرقا موازيات
532- 
مولع أي غر من غراء شذ

الصمعي القاس على يقصره
533- 
فعلة أوأ فعلة جمع يقصر
للعلة جزى ثم عرى مثل

534- 
كالرماء الشتراء يمد

الجائي النزالآ وأ للقتتالآ
535- 

الفتتاح في الضم ذوأ الصوت وأ
كالنباح فهو العواء مثل

536- 
لقبيه مفرد يمد كذا

أنديه بناء شذ الندا في وأ
537- 

يرى للسماعي نظير ل وأ
فليبصرا الصفا وأ الصفاء مثل

الزيادة ذي باب
 -538 الزيادة حروأف

ملحقا أوأ مضعفا غيرها وأ مطلقا تزاد ( سإألتمونيها
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 -539 اللحاق معنى
أزيدا كمثالآ مثالآ جعل بدا أينما باللحاق القصد وأ

540- 
مفعل المكان معنى في قيس إذ مقتل ل كجعفر فقردد
541- 

ملحقا فليس للمعنى قيس قد أصدقا مثل صدق هكذا وأ
542- 

فعلل ذي من المصدر فعل وأ أفعل ذي من المصدر خالف وأ
543- 

الطلق حسب حشوا السإم في اللحاق ألف يصادف لم وأ
544- 
فليدركا صغرت أوأ كسرت إن تحركا أن يلزم لنها

 -545 الزيادة به تعرف ما
الطلق في للنظير الفقد وأ باشتقاق الزائد يعرف وأ

546- 
اجتهاد تعارض عندما وأ يزاد ما ازدياد كثرة وأ

 -547 مقدم المحقق الشتقاق
مطلقا الجميع على مقدم تحققا حيثما الشتقاق وأ

548- 
عنسل حكما ثلث ذا أجل من

شمألآ وأ شأمل وأ نئدلآ وأ
549- 

فرسإن بلغن ثم حطائط
رعشن وأ قمارص دلمص

550- 
هرماس زرقم ترنموت وأ
فرناس أوأ قنعاس بعده وأ

551- 
لدد من أفنعل ألندد
للتمعدد كالفعل معد

552- 
ل وأ بتمدرع يبالوا لم وأ

جل قد الشذوأذ إذ تمندلآ
553- 

أتى قد إذ فعالل مراجل
ثبتا بميم ممرجل ثوب
554- 

للضهياء فعل ضهيأ وأ
جائي لغصن فعلن فينان
555- 

يعد حين فعالل جرائض
وأرد بمعناه جروأاضا فإن

556- 
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ينبي لمعز فعلى على معزى
سإنب من فعلته سإنبتة
557- 

بلهنيه في بلهاء عيشة وأ
فعلنيه ذا أجل من فوزنها
558- 

اعترض من فعلنة عرضنة
تفترض إذ فعلة على ليست
559- 

الوألآ أجل من أفعل أوألآ وأ
وأألآ من ل وأوألآ من حقه وأ

560- 
كبرا لشيخ إنفعل إنقحل

طرا قد ليبس الشيء قحل من
561- 

موضحا أفعلن الفعوان وأ
ضحى من إفعلن الضحيان وأ

562- 
خفق من فنعليل خنفقيق وأ

رفق قد بفعلنى عفرنى كما
 -563 وأاضحين اشتقاقين إلى الكلمة رجوع

لشتقاق وأجهان يضح فإن
بالتفاق المران يصح
564- 
راط يقالآ إذ أرطى كمثل
المواطي للكل وأآرط
565- 

مألوق أتى حيث أوألق وأ
مولوق أتى كما وأصفه في

566- 
لذا بحسان المنع وأ الصرف وأ

فليؤخذا كذا قبان حمار

 -567 وأضوحا اختلفا فإن
وأضوحا اختلفا يكونا فإن

مرجوحا وأدع الوألى فرجح
568- 

الكا من كمفعل فملك
ملكا من فعالآ بعض عند وأ

569- 
مفعل فهو اليساء من موسإى

يجعل ففعلى ماس من قيل وأ
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570- 
كالفعلن النسان أنس من

النسيان من إفعان قيل وأ
571- 
أنيسيان جاء لنه

النسيان شيمته من كان وأ
572- 

ترب من فعلوت التربوت وأ
كالترب فالذلولآ لسيبويه

573- 
كالفعلولآ السبروأت يجعل وأ
محصولآ بل سإبر من قيل وأ

574- 
فعلله تنبالة في قالآ وأ
فكالتفعاله نبل من قيل وأ

575- 
سإرارا فعلية سإرية

اختيار فعيلة قيل وأ
576- 

كالفعوله مان من مؤوأنة
ثقيله فذي أوأن من قيل وأ

577- 
الفراء وأزانها في قالآ وأ

العياء هو اين من تشتق
578- 
منقولآ جنقوا منجنيق في
فمنفعيل اعتد به فإن

579- 
اعتددنا إن وأبالمجانيق

وأزنا ففنعليل جمعه في
580- 

سإلسبيل كثرة يرى من وأ
فعلليل وأزان يجعله
581- 

قيل قد ما كل طرحت إن وأ
فعلنيل الوزن في جعلته
582- 

تحتمل الثلثا المجانيق في وأ
المحتمل في مثله منجنون وأ

583- 
منجنين معناه في جاء إذ
يبين ل فيه منفعيل وأ

584- 
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المضبوط في ذلك ء يجى لم لو
كعضرفوط الوزن في لكان
585- 

منجنين مثل خندريس وأ
التبيين لدى الحتمالين في
 -586 الشتقاق فيه فقد ما
يستعلم اشتقاقها فقد إن
الكلم أصولآ عن الخروأج من

587- 
تتفل تاء وأ ترتب كتاء

الكنهبل مع كنتألآ وأنون
588- 

خنفساء وأ قنفخر نون وأ
السإماء من كنهور دوأن
589- 

يخرجا أن من يعرف ربما وأ
خرجا فيها آخر موازن
590- 
ترتب وأ تتفل تاء كمثل

ترتب وأ تتفل مع مضمومة
591- 

قنفخر أوأ خنفساء نون وأ
القنفخر وأ خنفساء وأضع مع

592- 
ألنجج في الهمزة مثله وأ

أرج لعود اللنجوج مع
593- 
خرجا عنها الوزنين كل فإن

تخرجا متى أيضا فزائد
594- 
يلي حنطأوأ وأ نرجس كنون

يقبل لم جخدب إن جندب وأ
595- 

الزياده شذت ما إذا إل
باسإتفاده برناسإاء كنون
596- 

مرزنجوش لفظة من الميم وأ
المنقوش بالضابط نونها ل

597- 
القياس لدى كنأبيل أما
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التباس بل فكالخزعبيل

 -598 الزيادة بغلبة الزائد معرفة
السإتفاده في تخرج لم هي إن

الزياده غلب من به يحكم
599- 
موضع في له تضعيف كمثل

موقع ثلثا مع موضعين أوأ
600- 

كقردد غيره أوأ لملحق
مورد مرمريس وأ عصبصب

601- 
الخفش وأ همرش هكذا وأ

هنمرش أصله إن يقولآ
602- 

الكلم من فعلل ء يجى لم إذ
علم حيث يظهروأا لم ذا أجل من

603- 
خول لنحو الثاني الزائد وأ
الوأل ذاك الخليل يجعل وأ

604- 
المرين جوز سإيبويه وأ

الوجهين تعارض رأى حيث
605- 

باطراد اللفظ في ء يجى لم وأ
بالنفراد الفاء تكرر
606- 

كما رباعي زلزلت نحو وأ
انتمى الواوأ إلى وأالياء ضوضيت

607- 
زياده ل وأ تكريرا ليس وأ

شهاده بل الحكم وأ للفصل
608- 

سإلسبيل سإبيل هكذا وأ
كفعلليل خماسإي فهو

609- 
العلم الكوفه أهل قالآ وأ

القدام به زلآ من زلزلآ
610- 

صركما من صرصر هكذا وأ
لزما لمعنى دم من دمدم
 -611 الهمزة زيادة

مع الوألآ في جاء همز مثل وأ
تقع الصل في فحسب ثلثة
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612- 
وأالصطبل أفعل فأفكل
فعلل مضى قرطعب وأزان
 -613 الميم

وأاطرد مزيدا كالهمز الميم وأ
كالمسترد جرى الفعل على فيما
 -614 الياء

عل فما ثلثة مع الياء وأ
أوأل بحرف الرباعي إل

615- 
جرى الفعل على رباعي سإوى
مقررا علما يقوقي مثل

616- 
تقفيه عضرفوط فيستعور

السلحفيه من الياء زيدت وأ
 -617 الواوأ وأ اللف

عل فما ثلثة مع اللف وأ
أوأل حرف عند إل كالواوأ
618- 
وأرنتل في الوزن كان ثم من
فعنلل على جحنفل مثل

 -619 النون
اللف بعد الخر في النون وأ
العرف في مسكنا ثالثا وأ

620- 
المضارع في وأ شرنبث مثل

كالمطاوأع المزيد يطرد
 -621 السين

باطراد اسإتفعل في السين وأ
بالنفراد اسإطاع في شذ وأ

622- 
سإيبويه عند أطاع هو وأ

لديه يسطيعه في فالضم
623- 

للفراء يسطيع في الفتح وأ
التاء حذف الهمز كفتح شذ

624- 
مستلزم كسكس سإين وأعد
يحكم ل كشكش شين لعد

 -625 اللم
زيدلآ مثل اللم مزيد قل

فعلل وأزان على عبدلآ وأ



مشكاة مكتبة                 الشافية نظم الوافية
 السإلمية

626- 
طيسل في بعضهم يقولآ حتى

فيعل وأزن الطيس اتفاق مع
627- 

هيقله وأ فيشلة في قالآ وأ
فيعله وأزان أوأهيق فيش مع

628- 
عوج ذي فحجل وأزن قالآ وأ

أفحج اطراد مع كجعفر
629 الهاء

المبرد يعدها ل الهاء وأ
يرد ل لرده ره نحوه وأ

630- 
المعاني أحرف من فإنها

المباني ل التنوين وأ كالباء
631- 

أمهتي يلزمه إنما وأ
مثبت أم جمع أمهات وأ

632- 
معلومه لها الفعل صيغة وأ
المومه مصدرها في جاء إذ

633- 
أمهه تكون أن جاز قيل وأ

أبهه مثالآ على فعلة
634- 

تأمها اتخاذها في جاء إذ
فافقها كل أصلية جاز وأ

635- 
معا ثرثار وأ ثرة كمثل

وأضعا دمثر ثم دمث أوأ
636- 

أهراقا يلزمه إنما وأ
أراقا أصله وأ إهراقة

637- 
الخفش عند الطويل الهجرع وأ

مفترس من للسهل جرع من
638- 

أتى بلع من الكولآ الهبلع وأ
أثبتا فيما الخفش نوزع وأ

639- 
الهركوله في الخليل يحكم وأ
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هفعوله بأنها لضخمة
640- 
ركاله مشيها في لنها

قاله فيما الخليل خولف وأ
 -641 فيه الزيادة الغالب تعدد ما
على هو وأ غالب يتعدد إن

اشتمل الصولآ من ثلثة
642- 

عرف بزيادة فيه فالحكم
ألف وأ نون فيه حبنطى نحو

643- 
يرجح وأاحد يعين فإن

يطرح لم إن بالخروأج زاد ما
644- 
مدين ميم وأ مريم كميم

بالتبين اليدع همزة وأ
645- 

بتيحان الياء هكذا وأ
فيعلن وأزان على فهو

646- 
عزوأيت في التاء ذاك مثل وأ

الفعليت ل الفعويل عدم من
647- 
لولى اذ لم مثل قطوطى طاء

فعولى ل وأ افعولى ليست إذ
648- 

حوليا من الياء دوأن الواوأ وأ
فعليا أوأزانهم من فليس
649- 

التضعيف وأ اليهير أوألآ وأ
يحيف إذ ياءيه من الثاني ل

650- 
أروأنان همزة هكذا وأ
أنبجان غير فقدنا إن وأ

651- 
يرجح كلهما خرجا إن
فيطرح ازدياده كثر ما

652- 
سإمعا قد كوألل من كالواوأ

معا وأوأاها حنطأوأ نون وأ
653- 

تيفان تضعيف هكذا وأ
تفعلن دوأن ففعلن
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654- 
يقدم يخرجا لم هما فإن
يدغم لم مظهر شذوأذ بذي

655- 
مخرج اشتقاق شبه من قيل وأ
مأجج في اختلفوا هناك من وأ

656- 
المضعف مؤكد محبب وأ

خفي غير اشتقاقه لكنه
657- 

الشتقاق شبهة فيهما إن
باتفاق فبالظهار لحت
658- 

نقل اسإم في مهدد من كالدالآ
فعلل اجعل فوزنه لمرأة
659- 

إظهار لفظه في يكن لم إن
يصار إذ الشتقاق فشبه
660- 
معلى ميم وأ موظب كميم

أعلى كل وأزن في فمفعل
661- 

يرجح هل الوزنين أغلب وأ
مسرح هناك للرأي عليه
662- 
قيل ما على رمان ثم من

عديل له شاع إذ فعالآ
663- 

معا فيهما الشبهة لحت إن
فاسإمعا وأزنا بالغلب رجح
664- 

اختلف ثم من بالقيس قيل وأ
عرف حومان دوأن من مورق في

665- 
الوزنان ندر بلفظ فإن

أرجوان كمثل احتمل
666- 

الشتقاق شبهة فقدت إن
لرتفاق بالغلب يحكم
667- 

أوأتكان وأ أفعى من كالهمز
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مهان إمعة من الميم وأ
668- 

كأسإطوانه جاز ندرا إن
وأزانه افعوالة ثبت إن

669- 
فليثبتا ففعلوانة ل أوأ
أتى أسإاطين على جمعها إذ

المالة باب
 -670 تعريفها

عسره بغير اللفظ إمالة
الكسره نحو الفتحة تنحي أن

 -671 سإببها
المناسإبه إرادة وأوأجهها

مصاحبه لكسرة أوأ لياء
672- 

انقلب قد ألف لتلقي أوأ
انتسب الكسر إلى وأاوأ أوأ ياء عن

673- 
فتحا ياء يصير ألف أوأ
كالضحى الفقرات لفصولآ أوأ

674- 
الماله في الوجه يكون قد وأ

مماله سإابقه ألف من
675- 

الممالآ اللف قبل فالكسر
الشمللآ وأ العماد مشبه في

676- 
درهمان نحو في سإوغها

ثان شذوأذ وأ هاء خفاء
677- 

الورى هادي عالم في بعده وأ
طرا فالكسر قل كلم من وأ

678- 
جار لراء دار من خلف

التكرار صفة من به لما
679- 

قدرا ما إذا الصلي الكسر وأ
قررا ما على كلفظه ليس
680- 
العفاف من فاعل اسإم مثل
عاف عند الوقف سإكون دوأن
681- 

المقلوبه اللف تمالآ ل وأ
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مصحوبه لكسرة وأاوأهم عن
682- 
شذذا وأ الكبا ذاك من فشذ
أخذا إذ ماله وأ بابه من

683- 
سإبب غير من أميل إذ شذ وأ

انقلب حيث المكا وأ مالآ وأ باب
684- 

القياس عن شذ هكذا وأ
الناس مثل الحجاج إمالة
685- 

أميل فإنه الربا أما
تميل فل الراء جهة من

686- 
الممالآ اللف قبل الياء وأ
سإيالآ أوأ شيبان في بعد ل

687- 

كسر وأاوأ عن المقلوب اللف وأ
حذر من كخاف بالفعل يختص
688- 

فتى وأ كناب الياء أصله ما
أتى ثم رمى إذ فاض وأ سإالآ
689- 

فتحا ياء الصائر اللف وأ
وأرحى حبلى وأ جمعا العلى مثل

690- 
الحالآ عليه حالآ أوأ جالآ ل
تمالآ لفصلها الضحى وأ وأ

691- 
الماله جاءت عمادا في وأ

المماله للسابقة الثان في
692- 

التنوين ألف يمالآ قد وأ
تلوين ذوأ هو وأ زيدا كخفت

 -693 المالة يمنع ما
تسوغا أن السإتعلء يمنع
صغا وأ طاب خاف باب غير في

694- 
أوأ بحرف متصل مقدما
رأوأا رأي على لفظ في حرفين

695- 
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الثر في متصل بعدها وأ
الكثر بقولآ بحرفين كذا

696- 
يتصل ان كسر ذا ل الراء وأ

الجندلآ كرامي كمستعل يمنع
697- 

اللف بعد المكسور يغلب وأ
قفي مكسور غير وأ مستعليا

698- 
يمالآ غارم وأ فطارد

يقالآ هكذا قرار من وأ
699- 

يؤثر لم الراء تناء إن وأ
الثر بحكم الغلب وأ المنع في

700- 
بقادر ل يمالآ فكافر

التجاوأر في يعكس بعضهم وأ
701- 

محدثا وأقف عند يمالآ قد وأ
المؤنث في الهاء قبل كان ما

702- 
تحسن وأ حقه في توسإطت

تستهجن كدرة في رحمة في
703- 

جعل إن لكن يمالآ ل الحرف وأ
ينتقل إليه فحكمه اسإما
704- 

أمال بلى وأ يا بعضهم وأ
إمال قولهم في ل كذاك
705- 
الجمله مناب نابت لنها
مستقله الجملة على فهي
706- 

أتى كالحرف مكن ما غير وأ
متى مثل كبلى أنى وأ ذا وأ

707- 
عسى كلمهم في أميل قد وأ

مونسا عنهم عسيت أتى حيث
708- 

الضرر أوألي في الفتح يمالآ قد وأ
الكبر من كقوله نحوه وأ

الهمزة تخفيف باب
709- 
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عينا تقر كي همز تخفيف
بينا بين وأ إبدالآ وأ حذف
710- 

شكلته حرف بين وأ بينه أي
قبلته في ما شكلة أوأ قيل وأ

711- 
أوأل يكون ل أن شرطه وأ
كل في الخير للهمز الحذف وأ

 -712 الساكنة الهمزة
فيبدلآ سإاكن إما وأالهمز
يتصل ما تحريكة بحرف
713- 

ائتمن الذي وأ سإؤت بئر كرأس
دن ائت الهدى إلى ائذن يقولآ من وأ

 -714 قبلها ما الساكن المتحركة
سإكنا ما تل فإن غيره أوأ

البنا مزيدي ياء أوأ وأاوأ من
715- 

بدل إليه إلحاق لغير
مرسإل فيه الساكن أدغم وأ

716- 
مقروأه بدت خطية نحو
مكلوه غدت أفيس ثم

717- 
البريه وأ النبي في ليس وأ

القضيه كثر بل ملتزما
718- 

ألفا همز قبل ما يكن إن وأ
وأصفا قد سإابقا بين فبين
719- 

عله ذا أوأ صحيحا يكن إن وأ
الشكله نقل بعد يحذف سإواه
720- 
خب ثم سإو ثم شي نحو

حوب في جيل مع مسلة
721- 
مضى امرهم ذوأ امرهم اتبعي
قضى أيوب أبو بيك قاضوا
722- 

يدغم قد وأسإو شيء باب وأ
يدغم بزائد مشبها
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723- 
يرى باب في التخفيف وأالتزم

كثرا إذ يري أرى هكذا وأ
724- 

أمرا سإل في التخفيف يكثر وأ
المرا فاعرفن للهمزتين

725- 
تطرفا الذي الهمز في الوقف وأ

يخففا أن بعد بمقتضاه
726- 

السكون وأ وأالشمام فالروأم
يكون خب هذا قولنا في

727- 
مدغما بري مقروأ كذاك
أدغما أوأ نقل وأسإو شي
728- 
وأقفا ألف بعد همزا لكن
ألفا يأتي بالسكون عليه
729- 

تسهيل ل وأ نقل يجز لم إذ
التطويل وأ القصر فيه فجاز
730- 

فقف كالوصف التسهيل تعين وأقف بالروأم ذلك على إن وأ
 -731 قبلها ما المتحرك المتحركة

فليدركا ترى التسع فالصور محركا محرك تل إن وأ
732- 

تحور إذ الثلثا قبلها وأ مكسور أوأ مضموم أوأ مفتوح
733- 

سإئلوا مستهزئين سإئموا إذ تؤجل مائة عن سإألتهم
734- 

تهمز تسع فهي مستهزئون برزوأا برؤوأس رؤوأف هو وأ
735- 
بالسواء بالواوأ مؤجل بالياء تخفيفها فمائة
736- 

سإئلوا في كذا بالثاني قيل وأ الوألآ بين بين مستهزئون
737- 

باللف سإالآ وأ منساة جاء وأ عرف بالذي بين بين الباق وأ
738- 

الوصل عند الواجي خففوا وأ
الصل خلف وأهو بقلبه
739- 

وأاقفا بالفهروأاجى قوله وأ
خالفا سإيبويه وأ بأصله
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 -740 وأمر كل وأ خذ
مر وأ كل وأ بخذ الحذف التزموا وأ
وأمر وأصلمن أفصح أتى أمر وأ

 -741 الحمر باب
الحمر باب همز يخفف إن وأ

الكثر نهج اللم همز فذكر
742- 
فلوفى كذا وأ الوفى فقل

يوفى عندما لوفى من مع
743- 
مسمعا لوفى القل على وأقل

معا لوفى وأفي لوفى من كذاك
744- 

عادوأل جاء بالقل وأ

معمول نونه يحرك لم إذ
745- 

اقل ل وأ اسإل في يعيدوأا لم وأ
السبل فاعرف الكلمة لوحدة
 -746 كلمة في الهمزتين أحكام
سإكنا ثان وأ لفظ في همزان
أوأمنا آمن كاليمان يقلب
747- 

آجره منه ليس الحاجبي
للمؤاجره فاعل لنه

748- 
مسكنا وأتل يحرك إن وأ

المنى كسالآ بإدغام يثبت
749- 

التحق ما ياء يقلب حركا إن
سإبق قد ما أوأ بالشكل ينكسر إن

750- 
قادم جاء نحو فواوأا ل اوأ

أوأادم يدم أوأ أيمة
751- 

خطايا تقديره في منه وأ
كالبرايا الخليل خالف وأ

752- 
في التحقيق وأ التسهيل أتى قد وأ

تخلف بل عنهم أئمة
753- 

الثاني حذف أكرم في جاء وأ
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المباني كسائر ملتزما
754- 

فتح ياء منفردا قلبه وأ
فليصح مطايا باب في يلزم

 -755 كلمتين في هما وأ
لفظين في همزان يكن إن وأ

سإيين خففا أوأ يحققا
756- 

على منهما الواحد خفف أوأ
نقل ما إلى فارجع قياسإه
757- 

إلى قبل من يشاء في جاء وأ
رسإول في كما الثاني في الواوأ
758- 

ينحذف أن اتفقا فيما جاز وأ
ليخف ثان يقلب أوأ وأاحد
العللآ باب

 -759 تعريفه
العله حرف تغيير إعللهم
العله فادر التخفيف ليحصل
 -760 أقسامه
تبان ثلثة أقسامه
وأالسإكان وأالبدالآ الحذف
 -761 حروأفه
وأألف وأياء وأاوأ حروأفه

وأصف قد فيما الصل وأالوألن
 -762 مواقعها

وأردا وأيسر وأعد في فأين
وأجدا وأبيع قولآ في عينين
763- 
القوم وأرمي الغزوأ في لمين

يوم كويل كل قدمت وأ
764- 

لما اليا على الواوأ قدم وأ
العاما شويت إذ طويت مثل

765- 
ليحتمل بعكسه ء يجى لم وأ

بدلآ الياء عن حيوان وأوأاوأ
766- 

يدينا في وأ يين في الياء وأ
وأعينا جاوأفا وألما فاء

767- 
لما عينا وأ فاء هكذا وأ
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كلما ل يييت في جاء قد
768- 

الصح على أوألآ إل الواوأ ل
اتضح بالذي وأجهين في الواوأ وأ

 -769 فاءين الياء وأ الواوأ
الوألآ في همزة وأاوأ يقلب
يصل أوأ أوأاصل في وأ حتما
770- 

وأوأريا خلف الثاني حرك إذ
أوأريا مثل الجوه في جاز وأ

771- 
نقل قد إشاح في المازني وأ
الوألآ نهج على الوألى التزم وأ

772- 

أناة أوأ أسإماء في القلب وأ
آت قياس بل أحد أوأ

773- 
قلب التاء إلى كالياء الواوأ وأ

يجب لم وأ اتسروأا وأ اتعدوأا في
774- 

فيقلبا اتزروأا يقالآ ل وأ
منقلبا أتى همز من كان ما

775- 
ماانكسرا إذا الواوأ تبدلآ وأ

جرى كميعاد ياء قبلها ما
776- 

إذا الواوأ إلى الياء تقلب وأ
موقذا فأبدلآ انضم قبلها ما

777- 
يرد نحو من الواوأ يحذفون وأ

مطرد بأصل الكسر وأ للياء
778- 
الكلم في وأددت يفتح لم ثم من

لزم يد في إعللين لجل
779- 

جرى كالياء الحرف سإائر وأ
مقررا كعد المر صيغة وأ

780- 
مستعمل عارض عين فتح وأ

يوجل في ل المعلوم يسع في
781- 
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التجارب في بالكسر شبها وأ
سإارب لعروأض التجاري في وأ

782- 
ييأس نحو تحذف ل الياء وأ
يئس قلت ياءس أتى قد وأ

783- 
تعد يا بابه في أتى كما

موتعد فاعله في وأاشتق
784- 

ييجل في وأاوأه قلب شذ وأ
ييجل مثل ياجل في كذاك
785- 

مقه نحو في الواوأ حذف شاع وأ
محققه قليلة وأوأجهة

 -786 عينين الياء وأ الواوأ
حركا إن ألفا يقلبان وأ
مدركا جاء قبل فيما الفتح وأ

787- 
ما وأ فعله وأ الثلثي اسإم في

مقوما أتى محمول عليه
788- 
أنابا إذ تاب ناب كباب

اسإتطابا كما وأاغتاب وأانجاب
789- 
كالكثر ل اسإتكان ذلك من

المصدر لقرب وأ مد لبعد
790- 
المقام وأ المقام كذلك

يقام به بيع أوأ قولآ ل
791- 

جل يا كذاك طائي شذ وأ
تقاوألوا قاوألوا يعل لم وأ

792- 
تقوما ما بين إذ بايع
قوما ما على المر تبين
793- 

القود وأ أخيلت نحو شذ وأ
الصيد وأ أغيمت وأ أغيلت وأ

794- 
قوي باب هكذا وأ هوى صح

روأي الذي في إعللين لرفض
795- 

طويا يعلوا لم ذاك بعد وأ
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كحييا هوى فرع لنه
796- 

يقاي في الضم للزوأم أوأ
يحاي أوأ يطاي في كذاك
797- 

حيي باب في الدغام يكثر وأ
قوي باب ل الفاء كسر فجاز
798- 
الدغام على العللآ لن

الكلم صيغ في مقدم
799- 

يحيا في يدغموا لم هنا من وأ
يعيا كمثل يحواوأي وأ يقوى
800- 

وأاحوياء الحويواء جاء وأ
فاحووأاء الشهباب قالآ من

801- 
اقتتالآ في يدغم من عند وأ

قتالآ على حواء فذاك
802- 

أحيى دوأن أحيي في جاز وأ
اسإتحيى في ل اسإتحيي في كذاك
803- 

لما يستحيي نحو في امتنعوا وأ
انتمى الرفض إلى ضم من يلزم
804- 

فعل يقوى باب من بنوا ما وأ
مثل بضم أوأ عين بفتح
805- 

التكلم في الواوأين كراهة
فاعلم قووأت أوأ قووأت مثل

806- 
القوه كذاك الجو وأ البو وأ

الصوه مثل الدغام محتمل
807- 

الجوف في أفعله ما باب وأ
التصرف عدم من مصحح

808- 
على محمولآ التفضيل أفعل وأ

حصل فعل للبس أوأ ذلك
809- 
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اجتوروأا وأ ازدوأجوا يعل لم وأ
يذكر إذ تفاعلوا لنه

810- 
وأل وأاعور اسإود يعلوا لم وأ

حصل لبس لرفع ممدوأده
811- 

سإودنا إذ عورت صححوا وأ
المعنى في كمثله لنه

812- 
صحا مما يشتق ما كل وأ

يصحا أن التصريف في يلزم
813- 

محاوأرا اسإتعورته كقولك
عاوأرا وأ مبايعا أعورته

814- 
أعارا يقل عار يقل من وأ
اسإتعارا وأ بالهمز عائر وأ

815- 
مقوالآ كما مخياط صح وأ

تقوالآ كذا وأ لبس لرفع
816- 

بعضهما مقولآ وأ مخيط وأ
فسلما معناهما أديا أوأ

817- 
أعل قد يبيع أوأ يقولآ نحو
نحل قد للبس مر ما بغير
818- 
فاقبل طويل وأ جواد صح

بالفعل أوأ بالفاعل للبس
819- 

على جاريا يأت لم أنه أوأ
اسإتعمل كيف فيستعمل فعل
820- 

أتى قد الحيوان وأ الحيدى وأ
مثبتا الجولن وأ كالصورى

821- 
تحركه من يخطر لنه

مدركه ببالآ المعنى تحرك
822- 

وأافيا يعل لم الموتان وأ
نافيا للحيوان أتى قد إذ

823- 
وأل الفعل على يجر لم حيث أوأ
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اسإتعمل حيث فصح وأافقه
824- 

أعين وأ أقوس نحو صح وأ
بالتبين اللتباس لرفع
825- 

على جاريا جاء ما أنه أوأ
فانفصل خالفه ل وأ فعل
826- 

خروأع وأ جدوألآ نحو صح وأ
رعي الحاق لحفظ عليب وأ

827- 
فاعل في همزة يبدلن وأ

قائل كمثل عينه أعل
828- 

يحاكي صايد وأ عاوأر ل
شاك ضم وأ بالكسر شذ وأ

829- 
كما مقلوب الخليل لدى جاء

حكما القياس غيره وأ شاك
830- 
كالدوأائر كان فيما كذاك

كالخيائر الجموع منتهى من
831- 
اللف قبل فيه يكون مما

فاعرف وأياء وأاوأ بعده وأ
832- 

كائن بياء عواوأير دوأن
الضياوأن في الواوأ حفظ شذ وأ

833- 
العواوأر من الواوأ صححوا وأ
التجاوأر لدى الياء حذفوا إذ

834- 
يصحح فلم العيائيل عكس

دحي فبالياء الكسر أشبع إذ
835- 

المقاوألآ من صححوهما وأ
الرسإائل عن فرقا نحوه وأ

836- 
في وأ الهمز المعايش في يضعف
فاقتف سإمعا يلزم مصائب

837- 
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قلب الواوأ إلى اسإما فعلى ياء وأ
فانتدب كوسإى ثم طوبى كمثل
838- 

كسر لكن صفة في ينقلب لم
فادكر اليا ليسلم قبله ما

839- 
التبختر لدى حيكى كمشية

التجبر من ضيزى قسمة وأ
840- 

كسر بيض باب في هكذا وأ
ذكرا قد ما غير في اختلفوا وأ

841- 
سإيبويه قياس ثانيهما

لديه مضوفة فشذذت
842- 

مفعله يجوز معيشة في وأ
مفعله جازت وأ وأحده بالنقل
843- 

قاسإا فيه الوألآ الخفش وأ
قياسإا مضوفة يرى فهو

844- 
معيشه مفعلة عنده وأ

المعوشه يلزم ل كي بالكسر
845 - 3

تبيع بيعهم من فترتب
تبوع غيره لسيبويه

846- 
كسرا وأاوأ المصدر في تقلب

قررا ما على ياء قبلها ما
847- 
قيما عياذا وأ قياما نحو

فانتظما أفعالها حولت إذ
848- 

كالقود حول حالت شذ وأ
يجرد لم حين لواذا دوأن
849- 
تير وأ جياد نحو في تقلب
يقر لم وأ مفرد أعل حيث
850- 
الديار وأ الرياح في كذاك

المطار الدائمة الديم وأ
851- 
كذا وأ طويل من طيالآ شذ
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شذذا جواد من خيل جياد
852- 
لما ريان جمع روأاء صح
فليسلما صرفين من يلزم
853- 

ناوأ جمع النواء صحت وأ
بالواوأ مفردها أتى حيث
854- 
سإكن إذ رياض نحو في يبدلآ
علن بعد ألف مع وأاحد في

855- 
كوزه أوأ عودة تنقلب لم
مجوزه ألف فيها ليس إذ

856- 
اللف لفقدان شذت ثير وأ

عرف قد بقياس ثور جمع في
857- 

اتفقا ما إذا الواوأ يقلب وأ
سإبقا قد ما سإكن إن بالياء
858- 

يكسر ثم يدغم بعده وأ
مظهر ضم كان إن قبله ما

859- 
اليام وأ السيد مثاله

القيام وأ القيوم هكذا وأ
860- 

كذا وأ رفع عند مسلمي وأ
فلتؤخذا مرمية دلية

861- 
لوي من ألوى جمع لي جاء وأ

روأي قد ما على الكسر وأ بالضم
862- 

فاركن نهو نهي من شذ وأ

ضيون مثل حيوة هكذا وأ
863- 

شذ القيم كذا شذ صيم وأ
أشد منهما النيام أرق وأ

864- 
يصون أوأ يبيع في النقل وأ
المعون وأ المبيت هكذا وأ

865- 
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مفعولآ في النقل بعد الحذف وأ
المقولآ وأ المبيع كصيغة

866- 
حذف مفعولآ وأاوأ سإيبويه وأ
عرف قد كل وأ العين الخفش وأ

867- 
انقلبا لديه مفعولآ وأاوأ وأ

ذهبا إذ اصليهما فخالفا
868- 
مهوب كذا وأ مشيب شذ

المشوب وأ المهيب الفصح وأ
869- 

مديون في التصحيح يكثر وأ
مصووأن في قل وأ نحوه وأ

870- 
ندرا تلووأا وأ يستحيي إعللآ

جرى قد بعت وأ قلت في الحذف وأ
871- 

ملتزم ياء مع فاء كسر وأ
فيضم ل أوأ العين كسر عند وأ

872- 
علن فيه لما تكسر لم لست وأ

سإكن فياؤه الحرف شبه من
873- 

تقولآ من فهو قل من يحذف
تقيل من الياء بحذف قل وأ

874- 
القامه من العين تحذف وأ

السإتقامه مثل للساكنين
875- 

كينونه باب من حذفها وأ
يحكونه كما جاز سإيد وأ

876- 
أتى قد بيع وأ قيل في الياء وأ
ثبتا أيضا وأالشمام الواوأ وأ

877- 
اتصل لمه مسكن به فإن

حصل الضم وأ وأالشمام فالكسر
878- 

متبع فأنت عبد يا كبعت
ترجع فلست قولآ يا قلت وأ

879- 
فيهما كذاك وأانقيد وأاختير
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فافهما وأاسإتقيم أقيم دوأن
880- 

ما وأ الثلثي غير من وأالسإم
علما ما على الفعل على يجري
881- 

أن منه عين إعللآ في يشرط
اقترن بشكل الفعل يوافق
882- 

بنا أوأ بمزيد اختلف مع
زكنا ما على وأضعا به خصا
883- 
مسجد مثل بنيت لو ثم من

مرصد بيع لفظ من ء تحلى وأ
884- 
مبيع وأزانه في لقلت
تبيع هكذا وأ تعله
885- 

تفلح مثل منه بنيت لو وأ
تصحح إذ تبيع له قلت
 -886 لمين الياء وأ الواوأ

حركا إن ألفا فيقلبان
مدركا قبل كان ما منفتحا

887- 
تل قد فتح موجب يكن لم إن

عل من يقوى وأ يحيى رمى مثل
888- 

وأكذا مينا وأر كغزوأنا ل
أخذا رمي وأ غزوأ مع يخشين

889- 
ملبسا العصوان كمثل ل وأ
البسا إذ رميا أوأ غزوأا أوأ

890- 
تخشيا لن يحتدي إذ اخشيا ل وأ
خشيا ل شبيه فهو اخشين ل وأ

891- 
اخشين وأ اخشون وأ اخشوا في القلب وأ

تقترن بهن أمثالآ وأ اخشي وأ
892- 

منكسرا يكن إن ياء الواوأ وأ
فأكثرا رابعا أوأ قبلها ما

893- 
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منضما قبله ما يكن لم وأ
عما دعيت إذ رضيت مثل

894- 
يغزيان وأ أغزيت كذاك

يرضيان القاضي الغازي وأ
895- 

للدنيا صنوه يدعو خلف
دنيا كعمي شذت قنية وأ

896- 
ألفا ياء تقلب ء طيى وأ

كفى شره وأ الخصم فنى قد في
897- 

تنقلب تطرفت إن الواوأ وأ
يعرب اسإم في الضم بعد للياء
898- 

كما كسرة الضمة فتقلب
محكما كالترامي ياء ذات في

899- 
فيعل قاض مثل يصير فهو

تشتمل قلنس وأ أدلآ كمثل
900- 

قلنسوه في جاء وأاوأ خلف
قمحدوأه كذا وأ هاء قبل من

901- 
العلل في القوباء وأاوأ كذاك
يعل لم الخيلء ياء كنحو
902- 

أتى وأ عتي للعاتي الجمع وأ
عتا من عتو على مصدره

903- 
يتبعا حتى الفاء كسر جاز وأ
فاتبعا نحو النحو في شذ وأ

904- 
أتى قد كثيرا مغزى نحو وأ
ثبتا قياس ذاك في الواوأ وأ

905- 
تطرفا همزان يقلبان وأ

ألفا مزيد بعد موقع في
906- 
شمل وأرداء كساء نحو

أصل ثاي مثل زاي خلف
907- 
في القياس على بالتاء يعتد
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الطرف في لزمت إذ شقاوأة
908- 

صلءه في الهمزة شذت وأ
عباءه كما عظاءة مثل

909- 
فعلى في قلبت وأاوأا الياء وأ

فعل بقوى ثم كتقوى اسإما
910- 

ريا صديا كنحو صفة ل
تهيا إذ وأالري الصدى من

911- 
فعلى في أبدلت ياء الواوأ وأ

تجلى بياء الدنيا كما اسإما
912- 

حزوأى كمثل القصوى شذت وأ
كالغزوأى فاضلة صفة ل

913- 
يروأى بواوأ فعلى في فرق ل

شهوى كدعوى الوصف وأ السإم في
914- 
اليا في بضم فعله في كذاك
القضيا فتيا مثل وأوأصف لسإم
915- 

ألف بعد همزة بعد الياء وأ
وأصف كما مفرده يكن لم وأ

916- 
ألفا مطايا باب في يقلب

فاعرفا كخطايا ياء الهمز وأ
917- 

جعل مهموز جمع كالصليا وأ
أعل قد فكل منقوص جمع أوأ

918- 
شاوأيه جمع عند الشوايا كذا

شائيه جمع فهو شواء دوأن
919- 

جمعا جواء وأ شواء ل وأ
فليسمعا جائية شائية
920- 

أداوأى في المفرد وأروأعي
هراوأى كذا وأ علوأى في وأ

921- 
وأيقضي يغزوأ باب في أسإكنا وأ
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خفض برفع القاضي وأ الرفع في
922- 

جر وأ رفع في شذ ياء تحريك
ظهر أينما النصب سإكون مثل

923- 
كاللف إثباتهما شذ وأ

الطرف حذف فالقياس الجزم في
924- 

حذف تقضون وأ تغزوأن لم وأ
عرف قد ما على اغزن وأ كاغزن

925- 
دم وأ اسإم نحو بالقياس ليس وأ
تحترم أخت وأ أخ يد ابن وأ

البدالآ باب
 -926 تعريفه
حرف جعل البدالآ حقيقة
الصرف بعرف غيره مكان

 -927 البدالآ به يعرف ما
المشتقه بالمثلة يعرف

الحقه الجوه وأ التراثا مثل
928- 

اسإتعمالآ بقلة هكذا وأ
ثعالي على ثعلب كجمع
929- 

زائد ذاك وأ فرعا كونه وأ
رائد وأحذاه روأيد مثل

930- 
أصل هو وأ الفرع في كونه أوأ

فصل قولآ هو وأ مويه نحو
931- 

جهل بناء ذي بلزوأم أوأ
اصطلى بعدما الماء هراق مثل

 -932 أحرفه
اشتباه بل البدالآ أحرف
طاه جد زلآ يوم أنصت
933- 
اسإمعا لجل السين أدخل من

معا بالظاء وأ بالذالآ ألزم
 -934 الهمزة إبدالآ
اللينيه من الهمز فيبدلآ

الروأيه على الهاء وأ العين وأ
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935- 
لزم اعتللآ اللين من فهو
دائم طريق بائع نحو في

936- 
روأعيا وأرداء كساء في وأ
أوأريا مثل الجوه في جاز وأ

937- 
دأبه في الهمزة شذت وأ
شأبه شئمة وأ مؤقد وأ

938- 
طما قد أباب ذاك من أشذ

لزما لكن وأ الماء في شذ وأ
 -939 اللف
اللف اللين في أختيه من يبدلآ

فقف الوقف لدى النون وأ الهمز وأ
940- 

في وأ قالآ في يلزم فمنهما
قفي قولآ على آلآ في وأ باع

941- 
لزما لكن وأ طائي شذ وأ
وأسإما بضعف مبدل جل يا

942- 
في وأ راس في الهمزة من هو وأ

يفي رأي على الهاء من آلآ
 -943 الياء

من وأ أختيه من الياء يبدلآ وأ
قرن بتضعيف حرف من وأ همز
944- 

الباء كمثل العين وأ النون وأ
بالسإتقراء الثاء وأ السين وأ

945- 
ميعاد في يلزم فمنهما

عاد حياض وأ قيام في وأ
946- 

صيم نحو وأ حبلى في شذ وأ
المقدم ييجل وأ صبية وأ

947- 
وأقعا ذيب نحو في همزة من

سإمعا كثيرا بواقيها من وأ
948- 
المللآ من أمليت كنحو

البدالآ على كالناسإي وأ
949- 
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الثعالي مع السادي يضعف وأ
الثالي كذاك وأ الضفادي مثل

 -950 الواوأ
أتى أختيه وأ همز من الواوأ وأ

أثبتا فيما يلزم فمنهما
951- 
حوي وأ جوير وأ جوار مثل

عصوي بقوى وأ طوبى موقن وأ
952- 

كذا وأ نهو ممضو يضعف
شذذا قد كلها وأ جباوأة
953- 

علن قد بقولآ الواوأ أبدلآ وأ
جون في وأ جونة في همزة من

 -954 الميم
يبدلآ لم وأ وأاوأ من الميم وأ
يمثل كما الباء وأ النون وأ

955- 
فم عند لزوأما الواوأ من فهو

أم اللم في ء طيى في ضعفت وأ
956- 

عنبر مثل نون في لزم وأ
يختر لم طامه في مضعف

957- 
كثم في أتى الباء من هو وأ
فافهم مخر بنات راتم وأ

 -958 النون
كصنعاني وأاوأ من النون وأ

كبهراني شذت نسبة في
959- 

لعن في ضعيف اللم من هو وأ
علن ما فاعرف لعل أصله وأ

 -960 التاء
اتعد في وأياء وأاوأ من التاء وأ
وأرد قد الفصيح على اتسروأا وأ

961- 
انفردا وأ أتلجه في شذ وأ

مفردا تاء السين بقلب طست
962- 

في وأ الصاد من لصت في يضعف
المحرف بائه من ذعالت
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 -963 الهاء
السماع على همز من الهاء وأ

الراعي هرحت وأ هرقت نحو
964- 
كذا طي في فعلت هن هياك
أذا يعني الذي هذا لهنه

965- 
أنه في هاء يشذ ألف من

مسكنه بهاء مه وأ حيهله
966- 

يرى من بعض عند هناه يا وأ
ترى بهذه ياء من الهاء وأ

967- 
لدى التاء من الهاء يبدلآ وأ

مطردا رحمة بباب وأقف
 -968 اللم

الطجع في رديا ضاد من اللم وأ
وأقع النون من أصيللآ في وأ

 -969 الطاء
اصطبرا في لزما التا من الطا وأ
يعتبرا فل حصط في شذ وأ

 -970 الدالآ
وأادكر ازدجرت تاء من وأالدالآ

الثر في وأفزد اجدز في وأشذ
971- 

تولج من دوألج في شذذت وأ
المخرج قرب أجل من وأاجدمعوا

 -972 الجيم
تقف إذ يشد ياء من الجيم وأ

عرف شذوأذه فقيمج نحو
973- 
علج أبي نحو في أشذ

بالعشج اللحم المطعمان وأ
974- 

حجتج قبلت في أشذ ثم
بج يأتيك كما مشدوأد غير من

975- 
أمسجا وأ أمسجت ما في أشذ
لهجا ما به ياء من أبدلآ

 -976 الصاد
خاء تلها سإين من الصاد وأ
طاء أوأ كذا قاف أوأ غين أوأ

977- 
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صقر مس كذا وأ صراط مثل
البقر صلخ وأ الماء اصبغ وأ

 -978 الزاي

وأقعا صاد وأ سإين من الزاي وأ
موقعا سإاكنين دالآ أمام
979- 

قد وأهو فزدي وأ الثوب كيزدلآ
وأرد سإين ل الزاي صوت يشم
980- 

محركا أشمه ربما وأ
أدركا صغيرا الصدر كصدق

981- 
اسإتقر بالذي البيان الكثر وأ
زقر مس كلبية أتى قد وأ

982- 
الجدر وأ أشدقهم في قل وأ

فاجهر جيم وأ الشين تضارع
الدغام باب

 -983 تعريفه
مع بالساكن نطقك إدغامهم

اجتمع حيث مخرج من محرك
 -984 الدغام فيه يكون ما
مثلين في يكون قد ذاك وأ

متقاربين أوأ اجتمعا
 -985 المثلين في

الوألآ سإكون عند فواجب
فاقبل كلمتين أوأ كلمة في

986- 
سإألآ عدا بهمزين إل
فعالآ عدا مما نحوه وأ

987- 
الدغام اللف في ء يجى لم وأ

المرام تعذر لنه
988- 
في وأ للبس قووألآ في كذاك
يخفف حيثما وأرئيا تؤوأي
989- 

يوم في ما وأ قالوا هكذا وأ
القوم بفتوى المد ليحفظ

990- 
كلمه في حركا إن وأوأاجب
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لزمه لبس وأ إلحاق غير من
991- 
كحيي لفيف في إل كرد

عيي مثل إدغامه فجائز
992- 

تتنزلن في يجب لم وأ
تتقاتلن وأ وأاقتتلوا

993- 
سإبق كان إن ينقل تحريكه
كمحق بلين ليس بساكن

994- 
الحركه مثل الوقف سإكون ثم
أدركه حين الدغام يمنع ل

995- 
كلمتين باب من مكنني

شين دوأن جاز بل يجب فلم
996- 

في المثلين في الدغام امتنع وأ
اللف مثل الكثر على همز
997- 

الثاني سإكون لدى هكذا وأ
الجاني كمسست وأقف لغير
998- 

يدغم رد نحو تميم في وأ
ملتزم فكه الحجاز في وأ

999- 
بزنه لبس وأ إلحاق عند وأ

متضنه وأسإرر كقردد
1000- 

سإاكن صحيح عند هكذا وأ
مازن قرم نحو كلمتين في

1001- 
نقل ذاك في القراء عن ما وأ

حمل للمثل الخفاء على فهو
1002- 

ذكرا قد ما غير في جائز وأ
السرى أمية يا اخشي كقولك

 -1003 المتقاربين في
المخرج في تقاربا ما ذان وأ

يجي مقامه وأصف أوأ هناك
 -1004 الصلية الحروأف مخارج

النظر حق مخرج حرف لكل
عشر سإتة بالتقريب الكل وأ
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1005- 
التعرف لدى الهاء وأ للهمز
اللف كمثل الحلق نهاية

1006- 
الحاء ثم للعين أوأسإطه
الخاء ثم للغين مبدؤه
1007- 

الحنك وأ اللسان أقصى خذ للقاف
الدرك عند يليهما ما للكاف
1008- 
وأسإطه وأياء الشين وأ للجيم

تضبطه إذ حنك من عل ما وأ
1009- 

السإنان مع الضاد مخرج وأ
لسان حافتي إحدى أوألآ

1010- 
أيسر منها اليسر من هو وأ

الكثر يأتي بالضاد فهكذا
1011- 

إلى حافة دوأن ما خذ للم
موصل علها ما وأ آخرها
1012- 
المخرج في يليهما ما للراء
يجي به متصل ما للنون

1013- 
طرفه تاء وأ الطاء وأ للدالآ

تكنفه ثنايا من الصولآ مع
1014- 
أتى السين مع الزاي وأ للضاد

مثبتا الثنايا وأ ذاك بين ما
1015- 
طرفه ثاء وأ الذالآ وأ للظاء

تكنفه ثنايا عليا هكذا وأ
1016- 

العليا الثنايا أطراف للفاء
تهيا إذ الشفة باطن وأ

1017- 
خرجا وأوأاوأ الميم وأ للباء

مخرجا الشفتين بين جاء ما
 -1018 الفصيح المتفرع مخرج

تفرعا ما مخرج وأوأاضح
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فرعا مما الفصيح وأثمن
1019- 

بينا بين همزة ثلثة
أتينا إذ للغنة النون وأ

1020- 
للترخيم الممالآ اللف وأ
التعظيم وأ للتفخيم اللم وأ

1021- 
العلنيه لدى كالزاي الصاد وأ
ثمانيه فذي كالجيم الشين وأ
 -1022 المستهجن وأ

كالتاء الذي الطاء وأاسإتهجن
كالباء الذي الفاء هكذا وأ

1023- 
ضعفا صاد وأ كالسين الصاد وأ
ضعفا فكل كالجيم الكاف وأ

1024- 
تحققا ما الكاف مثل الجيم وأ

فليطلقا الشين مثل كالجيم
 -1025 الحروأف صفات

تلتمس حين الحروأف مجهورة
النفس جري ينحصر يحرك إن ما

1026- 
سإلكت حروأف غير في الجهر وأ

سإكت شخص فحثه قولنا في
1027- 
مثل وأ مهموسإة خلفها

فصل إذ ككك وأ ققق في
1028- 

يهتمس فقالآ البعض خالف وأ
يلتمس كت في الجهر وأ ضظغزيعذ

1029- 
المحسوسإه الشدة أن ظن وأ

المهموسإه صفة عن بعيدة
1030- 
انحصر صوته جري ما شديدة

ظهر إسإكان حالة مخرج في
1031- 
الشده حروأف قطبت أجدك

معده خلفها وأرخوة
1032- 
يصار إذ فيه ما بينهما
وأالنحصار الجري يعتدلآ
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1033- 
المثل في جمعتها يروأعنا لم
خل وأ الطش وأ بالحج مثلت وأ

1034- 
المطبقه عند الحنك ينطبق

بالثقه صضطظ هي وأ المحل على
1035- 

المنفتحه الصفة في خلفها
المفتتحه الربعة عدا مما

1036- 
المدرك عند السإتعلء ذات في

الحنك نحو اللسان يرتفع
1037- 
خاء وأقاف غين حروأفه

طاء ظاء وأ الضاد وأ الصاد وأ
1038- 
المنخفضه الصفة في خالفها

عرضه مما اللسان فاسإتفل
1039- 

تدلآ بذلقة حروأف أما
بنفل مر يجمعها فستة

1040- 
بالقياس يخل لم التي هي وأ

خماسإي ل وأ رباعي عنها
1041- 

صمتا إذ مصمتة غيرها وأ
فاثبتا عنها النوعين صيغ في

1042- 
في الضغطة القلقلة في ينضم
بالتعرف الشدة إلى وأقف

1043- 
الثقه عند جد قطب يجمعها

اللقلقه بحروأف تسمى قد وأ
1044- 

صفر بها ما الصفير أحرف وأ
فاعتبر سإين ثم وأزاي صاد

1045- 
سإواء مدها لين حروأف

الياء ثم اللف وأ الواوأ
1046- 

منحرف اصطلحهم في اللم وأ



مشكاة مكتبة                 الشافية نظم الوافية
 السإلمية

ينحرف عنده اللسان إذ
1047- 

بالمكرر سإمي قد الراء وأ
بالتعسر ذلك في فالنطق
1048- 

اتسع لنه الهاوأي اللف وأ
ارتفع عندما الصوت هواء به

1049- 
التاء وأصف المهتوت يجعل وأ

الخفاء هتة من به لما
 -1050 المتقاربين إدغام طريق

يدغم حيث المتقاربين في
ينتظم به قلب من بد ل

1051- 
يعرض لم إن القياس الوألآ وأ

رضي إذ اذبحتودا في كما أمر
1052- 

افتعل تاء بعض في هكذا وأ
كاصطلى فيها التغيير كثر إذ

1053- 
معهم في مدغما محم يضعف

يلزم هو وأ شذ سإت السدس في
1054- 

يلتبس ما إدغام يجز لم وأ
يؤنس ففك زنماء كمثل

1055- 
وأطدا ل طدة قالوا ثم من

وأتدا ألغوا وأ لبس أوأ لثقل
1056- 

وأاطيرا امحى في يبالوا لم وأ
تغيرا إذا اللبس أمن إذ

1057- 
وأتد في تميم عن وأد جاء وأ
للسند يكفي الوأتاد جمعه إذ

1058- 
ضوي مشفر حروأف يدغموا لم

يلتوي لضعف يدانيها فيما
1059- 

أدغما قد وألية سإيد وأ
يدغما أن قبل أعل حيث

1060- 
تدغم وأراء لم في النون وأ
فيلزم نبرتها كرهت إذ
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1061- 
اشتركا حيث الميم في أدغمت وأ

أدركا حين الغنة صفة في
1062- 

الياء مثل الواوأ في هكذا وأ
بالبقاء الغنة أمكن إذ

1063- 
لي وأاغفر بهم نخسف أتى قد وأ

المثل بغير شأنهم لبعض

1064- 
الصفير أحرف يدغمون ل

التغيير عن حفظا غيرها في
1065- 

سإواه في المطبق يدغموا لم
حواه لما إطباق غير من

1066- 
كانا فيما الحلق حروأف ل وأ

اسإتبانا بالذي منه أدخل
1067- 
الحاءا يدغمون قد لكنهم

سإواءا ل وأ الهاء وأ العين في
1068- 

مدغما اذبحتودا قالوا ثم من
لتدغما بحاذه إذ كذلك

1069- 
الحا في عين وأ الحاء في فالهاء

الها في كذاك العين في الحاء وأ
1070- 
ثبتا ما على حاء فيقلبا
أتى النار عن زحزح فمن لكن

1071- 
خدمك كبلغ الخاء في الغين وأ
غنمك كسلخ الغين في الخاء وأ

1072- 
نخلقكم كما الكاف في القاف وأ
يدغم كذاك القاف في الكاف وأ

1073- 
جاءا ما على الشين في الجيم وأ

شاءا أخرج أدغم من قولآ في
 -1074 المعرفة اللم إدغام

وأفي اللم في التعريف ذوأ اللم وأ
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أحرف من لزما عشر ثلثا
1075- 

ظاء ذالآ وأ الثاء وأ التاء
طاء دالآ وأ الزاي وأ الراء وأ

1076- 
النون وأ كذا الضاد وأ الصاد وأ
قانون فذا الشين وأ السين وأ

1077- 
لزم المثل في التعريف ذي غير وأ
علم قد ما على ران بل نحو وأ

1078- 
سإألآ كهل جائز البواقي في وأ

المثل شاع هل وأ تدري هل كذاك
 -1079 الساكنة النون إدغام

النونا يدغمون السكون في وأ
يرملونا حروأف في بالفرض
1080- 

الياء عند الغنة الفصح وأ
الراء في أوأ اللم في ل الواوأ وأ

1081- 
يقلب ميما الباء قبل النون وأ

يطيب بعنبر كمنبر
1082- 

الحلق حروأف غير في النون وأ
للخلق حاله فخمس يخفى
1083- 

تحركا إذا النون يدغم وأ
أدركا قد كالذي الجواز على

1084- 
الدالآ كذاك الطاء وأ التاء وأ
الذالآ وأ كذا الظاء وأ الثاء وأ

1085- 
وأفي البعض في يدغم فبعضها

يقتفي سإين ثم وأزاي صاد
1086- 

الطلق لدى فرطت نحو في
الطباق مع إدغام كان إن

1087- 
طار بطاء إتيان فذاك

اعتبار في سإاكنين جمع وأ
1088- 
النون في غنة كذاك ليست
القانون على يبقيها فيمن
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1089- 
السينا ثم الزاي ثم الصاد وأ

يدغمونا البعض في فبعضها
1090- 

أدغما وأفاء الميم في الباء وأ

مدغما يشاء من يعذب نحو
1091- 

افتعل تاء يدغم أن جاز وأ
قتل أوأ كقتل مثلها في

1092- 
مقتلونا جاء عليهما

مقتلونا أوأ قاف بفتح
1093- 

فينا مرد أيضا أتى قد وأ
روأينا كذا إتباعا بالضم
1094- 

أدغما افتعالآ تاء في الثاء وأ
كاثأرتما الوجهين على فرضا

1095- 
شذوأذا أدغمت فيها السين وأ

مأخوذا كاسإمع شذوأذ على
1096- 

تذهب إذ اتمعت يجوز ل وأ
تطلب هي وأ الصفير فضيلة
1097- 

المطبقه بعد الفتعالآ تاء وأ
منطبقه لترى طاء تقلب

1098- 
يطعم في الدغام فيلزم

يظطلم في الوجهان جوز وأ
1099- 

فيظطلم في الثلثا جاءت وأ
علم قد لزهير شعر بيت في

1100- 
اصطبرا في شذوأذه على شذ

اطبرا للصفير يجوز ل إذ
1101- 

اضطرب في الشذوأذ على هكذا وأ
اطرب للسإتطالة يجز لم إذ

1102- 
قلبا دال الفتعالآ تاء وأ
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فاقلبا وأزاي الذالآ وأ الدالآ في
1103- 

ادثر الوجوب على أدغمت وأ
ادكر في قويا الدغام جاء وأ

1104- 
اذكرا كمثل بالذالآ جاء وأ
اذدكرا كمثل بالفك جاء وأ

1105- 
يزدجر في الدغام يضعف وأ
يدجر مضى لما يجز لم إذ

1106- 
خبط شذذت خبطت في وأ

حصط عد ثم فزد كذاك
 -1107 تتنابزوأا وأ تتنزلآ تاء إدغام

وأصل عندما تتنازلون في
نقل إدغام تتنزلون أوأ

1108- 
سإكنا صحيح يصاحبه لم إن

البنا معلوم كان وأ مقدما
1109- 

تدغم قد تفعل من التاء وأ
تدغم بها التي الحرف في

1110- 
تجتلب لها الوصل فهمزة

وأاطيبوا وأازينوا كاثاقلوا
 -1111)  السإتفعالآ سإين إدغام

مع الدغام على اسإطاعوا ما نحو وأ
وأقع نادرا السين صوت بقاء
الحذف باب

112- 
ذكر سإابقا للعللآ الحذف وأ
زبر النحو في للترخيم الحذف وأ

1113- 
تسربل في التاء حذف جاء وأ

تنزلآ ل هي وأ تنازعون
1114- 
ثبتا كأحستم مستم وأ ظلتم

أتى يستيع وأ يسطيع اسإطاع وأ
1115- 

علماء أتى الماء على في وأ
ملماء أتى الماء من في وأ

1116- 
قد بلعنبر العنبر بني في وأ
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وأرد قد فيما كبلحارثا جاء
1117- 

يتقي يشدد لم بتاء شذ
مرتقي ببيت الله تق منه

1118- 
تخذا قد قولهم منه ليس وأ

أخذا أصل فهو فتحا يتخذ
1119- 

اسإتخذا جاء اسإتتخذ من ثم
اتخذا لتاء إبدالآ قيل وأ

التمارين مسائل باب
120- 

كذا مثل كذا من يبنى وأكيف
أخذا وأزان منه إذا يعني

1121- 
صرفا القياس بمقتضى ثم

يعرفا حتى ينطق به كيف
1122- 

القياس في قالآ الفارسإي وأ
السإاس في زيد قد ما تزيد

1123- 
حذفا قد ما تحذف هكذا وأ

عرفا قياس على أصله في
1124- 

حذف ما حذف آخرين عند وأ
تصف إذ قياس غير أوأ قياسإا

1125- 
ضرب من محوي مضربي

النسب في مضري علي أبو
1126- 

وأغد كاسإم دعا من دعو وأ دعو
يعتقد للخرين دع وأادع

1127- 
دعا من باتفاق دعايا ثم

اخترعا ما على صحائف مثل
1128- 

عمل من كعنسل عنمل وأ
قنول جاء قالآ من مثله وأ

1129- 
يلبسا ل كي النون يدغمون ل

خمسا مثل المشدوأد بفعل
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1130- 
عنمل كذا قنفخر مثل وأ

قنولآ كما علكد للبس
1131- 

جعل أوأ كسرت نحو من يبن لم
ثقل أوأ للبس جحنفل مثل

1132- 
أبلم مثالآ أوأء وأأى من وأ
مدغم بواوأ أوأ أوأى من وأ

1133- 
إجرد وأزان إي وأأى من وأ
فاقصد إي وأ إي أوأى من وأ

1134- 
العزه وألة عند منهما وأ

إوأزه من إياة أوأ إيئاة
1135- 

ايأيا وأأى من كاطلخم وأ
ايويا وأزانه أوأى من وأ

1136- 
الله شاء ما مثالآ أوألق من
بناه إذ علي ابو قالآ

1137- 
اللق ألق ما وأزانه

اللق ثم المقولآ فاللق
1138- 
جعل قد أنه ذاك وأوأجه
فوعل فيه أوأغل اذ أوألقا

1139- 
في أجاب قد ذلك على هو وأ

يقتفي بألق أوأ بألق اسإم
1140- 

خالويه لبن الفارسإي وأ
لديه مسالة في حاوأر

1141- 
مسطارا آءة من زن فقالآ
فحارا به مفعال فظن

1142- 
مساء له السإتاذ فقالآ

يجاء إذ مستطار فالصل
1143- 

سإأله جني ابن الفتح أبو كذا
نقله وأأي لفظ من كوكب عن

1144- 
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جمعه نون مع بواوأ ثم
معه أضافه الياء إلى ثم

1145- 
سإألآ ما جواب في أيضا فحار
المثل في أوأي الفتح أبو قالآ

1146- 
كعنكبوت منسوجا باع من

ببيععوت ذاك في يجاب
1147- 

ابيععا وأزنا كاطمأن وأ
يدعا فل الياء مصحح
1148- 

قل فاقووألآ كاغدوأدن قلت من

ثقل فالواوأ اقويل وأالخفش
1149- 
اقووأوأل وأاوأ اغدوأدن على أظهر
اغووأوأل مثل ابيويع كذلك

1150- 
المسفور مقوي قوة من

العصفور قوي هكذا وأ
1151- 
قذعمله قضيت من قضية

المسأله في عضد في قض هو وأ
1152- 

القضيه في كالقذعميلة وأ
الروأيه على فالقضوية

1153- 
البناء في كالحمصيصة وأ

القضاء على فالقضوية
1154- 

عمل كقضوت ملكوت في
جعل قد كقضيي جحمرش

1155- 
كجحمرش حيو حييت من وأ
نقش القضيضاء كالحلبلب وأ

1156- 
قراءه من دحرجت في قرأيت

جاءه كسبطر قرأي ثم
1157- 

باقرأيأت اطمأننت على أتوا
يأتوا أن حالهم يقرئي وأ
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1158- 
الشافيه صرف الله بعون تم

الوافيه نظمي فقلت وأرخته
1159- 
عليه بليغة أبياتها
قويه منظومة عدتها

1160- 
قوام سإلكها في ناظمها

 ختام لها كالمسك الحمد وأ


