


  

  

٢  

   
ٌمقدمة َ ُِّ َ 

ِِاحلمـــد هللا الـــداعي إىل بابـــه، املوفـــق مـــن شـــاء لـــصوابه،  ِّ َّ ُ ْ َ
َأنعـم بـإنزال كتابـه، يـشتمل علـى حمكـم ومتـشابه، فأمـا الــذين يف  َ َّ ُ ُ َ

ِ ِ

َّقـلـــو�م زيـــغ فيتبعـــون مـــا تــــشابه منـــه، وأمـــا الراســـخون يف العلــــم  َ َ َ َ ٌ َْ ُُ

ِفيقولون آمنا بـه، أمحـده علـى اهلـدى وتيـسري أسـبابه ِ ْ، وأشـهد أن َ

ْال إلــه إال اهللا وحــده ال شــريك لــه شــهادة أرجــو �ــا النجــاة مــن 
ِ َ ًْ َ َ َ َّ ِ

ًعقابــه، وأشــهد أن حممــدا عبــده ورســوله أكمــل النــاس عمــال يف  َ َّ ُ َ ُ ُ ً َّ ِ

ْذهابــــه وإيابــــه، صــــلى اهللا عليــــه وعلــــى صــــاحبه أيب بكــــر أفــــضل  ٍ َّ

ين َأصحابه، وعلى عمر الذي أعـز اهللا بـه الـدِّ ْ
ِ ِ َّ َ ُ َ

ِ َّ َ َ واسـتـقامت الـدنـيا َ َْ ُّ ِ َ َ ْ
ِّبـه، وعلـى عثمــان شـهيد داره وحمرابــه، وعلـى علــي املـشهور حبــل  َْ ِ ٍِّ َ َِ ِ

َ
ِ ِ ِ َ َ َ

ِ

ْاملشكل من العلوم وكشف نقابه، وعلى آله وأصحابه ومن كـان 
ِ ِ ِِ ََ َ

ِ ْ َْ ِ
ُ

ًأوىل به، وسلم تسليما َ
َّ ِِ َ ْ .  

  



  

  

٣  

ِضبط المتشابهات ُة الدنفاسي في َومُظْنَم
َِ َ َ

ِ
ْ َ  

  

  لدينه القومي واجــــــتبانا   هللا الذي هـــــــدانااحلمد

  على النيب صاحب الكتاب  مث الصالة امللك الوهاب

  اذكر هذا النظم يف الفرود  وبعد محد الظاهر الودود

  مصليا على النــيب األواه  فقلت مبتدئا بســـــــم اهللا

  أن احليوة بالنصب اثنا عشر: فصل ــ

  اثنا عشر معدودة يف الكتب  صبأن احليوة أفردت بالن

  هود وإبراهيم فافهم قويل  يف البكر والنساء مث النحل

  والنجم وامللك بال ارتياب  طه والقصص مع األحزاب

  خذها بقول ثابت مصحح  والنازعات مث سورة سبح

  خالدين فيها أبدا إحدى عشر:فصل ــ

  عشرة أحرف وحرفا زائدا  إين وجدت خالدين أبدا

  سبحان اهللا رافع السماء  ها لدى النساءثالثة من



  

  

٤  

  شهر�ا كشهرة البنود  ورابع يف آخر العقود

  ال يلتبس عليك منهم البس  وخامس يف توبة وسادس

  عند اختتامها من الكتاب  وسابع يف سورة األحزاب

  خذ العلوم وأحسن بالتحاسن  وثامن يف سورة التغابن

  فاقسلمنا اهللا من الن  وتاسع يف سورة الطالق

  إحدى عشر يف مل يكن مبنية  وعاشر يف سورة اجلنية

  يقولوا بواو بعد الالم: فصل  ــــ

  سبعة عشر يف حمكم التنزيل  يقولوا بالياء مع التطويل

  وسورتا األعراف واإلسراء  ثالثة منها لدى النساء

  والعنكبوت والقصص والطور  واحلج مث الشعراء والنور

  وتوبة وهود بالبيان  نوسورة األنعام فيها اثنا

  الغرييوجد على اإلطالق  وسورة القمر مع النفاق

  ما نزل اهللا بال خالف: فصل ـ



  

  

٥  

  يف امللك والقتال واألعراف  ما نزل اهللا بال خالف

  مايف السموات واألرض إحدى عشر:فصل ـ

  يا سائال وجد�م إحدى عشر  مايف السموات واألرض يعترب

  والثاين يف لكن اهللا يشهد  أوهلم يف البكر جاء مفرد

  ورابع يف يونس اإلمام  وثالث يف سورة األنعام

  يف أول احلزب وقال اهللا  وخامس يف النحل ال تنساه

  فاحفظ ياأخى وكن نبيه  وسادس يف النور جاء فيه

  يف سورة لقمان أيضا ثبت  وسابع يف العنكبوت قد أتى

  ويف التغابن متام الذكر  وسورة احلديد مث احلشر

  من يف السموات واألرض تسعة:فصل ـــ

  يف آل عمران ابتداء العدة  من يف السموات واألرض تسعة

  واألنبياء والنور أيضا فافهم  والرعد واإلسراء مث مرمي

  وسورة الرمحن يف املنظوم  وسورة النمل كذا والروم



  

  

٦  

  خريا لكم ففتح الراء اثنان:فصل ـ

  خر النسوانوجد�ا يف آ  خريا لكم مفتوحة حرفان

  حكيم عليم مخسة:فصل ـ

  جتدهم مخسا فكن فهيم  اقرأ حكيم بعده عليم

  ورابع يف احلجر بانتظام  ثالثة يف سورة األنعام

  يف أول النصف فكن أواه  وخامس يف النمل ال تنساه

  أبآؤهم بضم اهلمزة الثانية أربعة:فصل ـ

  وسورة األعوان مث هود  أبآؤهم بالضم يف العقود

  سلمنا اهللا من الوقود  دأ ياسني يف املعهودومبت

  شركاءكم بفتح اهلمزة أربعة:فصل ـ

  أربعة فال تكن مستهز  وشركاءكم بفتح اهلمز

  والثانية يف يونس واألوصاف  اوهلما يف سورة األعراف

  والرابعة يف فاطر معنية  والثالثة يف القصص مبنية



  

  

٧  

  مبنية بكر الياء ثالثة:فصل ـ

  ثالثة قد صح فافهم وادر   بالكسرمبنية لقد أتى

  وسورة الطالق خذ صواب  يف سورة النساء واألحزاب

  غيب السموات بكسر الباء واحدة:فصل ـ

  يف فاطر فرد بال امرتاء  غيب السموات بكسر الباء

  غيب السموات بفتح الباء اثنان:فصل ـــ

  حرفان قد أتى بال امرتاء  غيب السموات بفتح الباء

  الغريهم يف مجلة القرآن  ت مث األعوانيف احلجرا

  غيب السموات بضم الباء ثالثة:فصل ــ

  ثالثة يف حمكم اهلجائي  غيب السموات بضم الباء

  ثالث أحرف بغري خلف  يف هود والنحل أيت والكهف

  جنت عدن بكسر التاء مخسة:فصل ــــ

  مخسة أحرف فثبت وادر  ِجنت عدن يا أخي بالكسر



  

  

٨  

  وغافر والصف يامن يفهم   مرمييف توبة وصاد مث

  ليقولن بفتح الالم مخسة:فصل ــ

  مخسة أحرف علي التمام  خذ ليقولن بفتح الالم

  واثنان يف هود فخمس كملت  ففي النساء والروم مث فصلت

  كل نفس ما كسبت أربعة:فصل ــ

  أربعة يا سائلي قد مجعت  كل نفس بعدها ما كسبت

  رابع إبراهيم قد أتاينو  يف البكر والعمران قل حرفان

ُرسلنا بنصب الالم ستة:فصل ــ َ  

  يف سورة احلديد والفالح  ونصبوا رسلنا يا صاحي

  ويونس أيضا �ا اثنان  وغافر الذنب �ا حرفان

  هدى ورمحة بفتح التاء سبعة:فصل ـ

  سبعة أحرف ألهل النصح  هدى ورمحة أتت بالفتح

  نظاميفافيهما واعترب   فأوال يف سورة األنعام



  

  

٩  

  وآخر يوسف بال اختالف  وثانيا يف سورة األعراف

  وسادسا يف قصص يا مثلي  ورابعا وخامسا يف النحل

  فهذه عد�م يا تابع  وسورة لقمان فيها السابع

  موعظة بضم التاء أربعة:فصل ــ

  أربعة يف حمكم اهلجاء  موعظة فاعلم بضم التاء

  يانويونس وهود بالب  يف سورة األعوان والعمران

  املسكني بفتح النون اثنان:فصل ــ

  يف النور واألعوان خذ فنوين  خذ املسكني بفتح النون

  أعينهم بنصب النون اثنان:فصل ــ

  يف املائدة واقرتب البعيدة  أعينهم بالنصب المزيده

  امللؤا بالواو أربعة:فصل ــ

  ثالثة يف النمل بالتعديل  امللؤا بالواو يا خليل

  كذا رووا يف الكتب الصحاح   الفالحوواحد يف أول



  

  

١٠  

   واحدةىءاتـــن:فصل ــ

  بياء إمالة يف الوسط النون   يف النمل قال تروينى ء اتـــن

  إن ما بالكسر مقطوعة واحدة:فصل ــ

  مقطوعة فاعلم بالايهام  وان ما بالكسر يف األنعام

  وان ما بالفتح مقطوعة حرفان:فصل ــ

  رة احلج مع لقمانيف سو  وأن ما مقطوعة حرفان

  تك بسقط النون سبعة:فصل ــ

  سبعة أحرف على البيان  تك بسقط النون يف القرآن

  حرفني يف هود كذاك فامسعا  يف سورة النساء حرف ومعا

  والسابع يف غافر بال تقصان  والنحل مث مرمي ولقمان

  قلو�م بنصب الباء مخسة:فصل ــ

  ال امرتاءمخسة أحرف ب  قلو�م فاعلم بنصب الباء

  حرف يف توبة وصف فامسعا  يف سورة العقود حرفان معا



  

  

١١  

  متامهم مخس فكن أواه  واحلجرات فيها ال تنساه

  َوابن السبيل بفتح النون ثالثة:فصل ــ

  يف البكر واإلسراء وحرف الروم  وابن السبيل قد أتى يا قوم

  ءاهلة بضم التاء أربعة:فصل ــ

  ة األعراف واإلسراءيف سور  ءاهلة فاعلم بضم التاء

  هم أربع أتو على بيان  واألنبياء أيضا �ا حرفان

  ُبعد بضم الدال تسعة: فصل ــ

  تسعة أحرف على البيان  ُبعد بضم الدال يف القرآن

  والروم والشعراء والقتال  يف البكر والعقود واألنفال

  تسعة أحرف على الصواب  والتني واحلديد واألحزاب

  فرعون بضم النون أحدى وعشرون: فصل ــ

  أحدى وعشرون فخذ فنون  ُفرعون يا آخى بضم النون

  ورابع يف سورة اإلسراء بال خالف  ثالثة يف سورة األعراف



  

  

١٢  

  كذا أتى النص فخذ بيان  ويونس أيضا �ا حرفان

  وغافر فيها ثالث تقرأ  وقصص وصاد يامن يقرأ

  ذ كالمي معتربواحلاقة فخ  وزخرف وقاف مث يف الزمر

  أهل الكتب بضم الالم ثالثة: فصل ــ

  ثالث أحرف على التمام  ُأهل الكتب بضم الالم

  وسورة احلديد بالوفاء  يف آل عمران كذا النساء

  ُأنفسهم بضم السني عشرة:فصل ــ

  عشرة أحرف فخذ تبييين  ُأنفسهم فاعلم بضم السني

  ّة املنانثالثة يف توب  يف األنبياء والسجدة والعمران

  والنور مع النمل يا إنسان  وسورة العقود قل حرفان

  ُمالئكة بضم التاء اثنان: فصل ــ

  يف سورة التحرمي واإلسراء  مالئكة فاعلم بضم التاء

  ُامل ير  بغري واو مخسة: فصل ــ



  

  

١٣  

  مخسة أحرف كذاك ثبتا  ُامل ير بغري الواو يا فىت

   بال خالفوسورة النحل  يف سورة األنعام واألعراف

  الغريهم يف حمكم التنزيل  والنمل مع ياسني يا خليلي

  احلكيم العليم اثنان:فصل ــ

  يف زخرف والذاريات بالبيان  احلكيم العليم يف القرآن اثنان

  يقول بنصب الالم ثالثة: فصل ـــ

  ثالثة عند ذوى اإلفهام  يقول جاء فاعلم بنصب الالم

  نافقون أيضا فاذكرويف امل  يف آل عمران ويف املدثر

  



  

  

١٤  

ُالفهرس ِ ْ ِ  

ٌمقدمة َ ُِّ َ.........................................................................٢  

ِمنظومة الدنفاسي في ضبط المتشابهات َ ِْ َ َ
ِ َ ُ َ َُ ْ.....................................٣  

  ٣........................................أن الحيوة بالنصب اثنا عشر: فصل ــ

  ٣........................................خالدين فيها أبدا إحدى عشر:فصل ــ

  ٤................................................ميقولوا بواو بعد الال: فصل  ــــ

  ٤................................................ما نزل اهللا بال خالف: فصل ـ

  ٥.................................مافي السموات واألرض إحدى عشر:فصل ـ

  ٥......................................من في السموات واألرض تسعة:فصل ـــ

  ٦............................................خيرا لكم ففتح الراء اثنان:فصل ـ

  ٦....................................................حكيم عليم خمسة:فصل ـ

  ٦.......................................أبآؤهم بضم الهمزة الثانية أربعة:فصل ـ

  ٦............................................شركاءكم بفتح الهمزة أربعة:فصل ـ

  ٧...................................................ياء ثالثةمبنية بكر ال:فصل ـ

  ٧...................................غيب السموات بكسر الباء واحدة:فصل ـ



  

  

١٥  

  ٧......................................غيب السموات بفتح الباء اثنان:فصل ـــ

  ٧......................................غيب السموات بضم الباء ثالثة:فصل ــ

  ٧.......................................جنت عدن بكسر التاء خمسة:فصل ــــ

  ٨.............................................ليقولن بفتح الالم خمسة:فصل ــ

  ٨.............................................كل نفس ما كسبت أربعة:فصل ــ

ُرسلنا بنصب الالم ستة:فصل ــ َ...............................................٨  

  ٨.........................................هدى ورحمة بفتح التاء سبعة:ل ـفص

  ٩................................................موعظة بضم التاء أربعة:فصل ــ

  ٩............................................المسكين بفتح النون اثنان:فصل ــ

  ٩.............................................أعينهم بنصب النون اثنان:فصل ــ

  ٩.....................................................الملؤا بالواو أربعة:فصل ــ

  ١٠....................................................... واحدةىءاتـــن:فصل ــ

  ١٠.......................................إن ما بالكسر مقطوعة واحدة:فصل ــ

  ١٠.......................................وان ما بالفتح مقطوعة حرفان:فصل ــ

  ١٠..............................................تك بسقط النون سبعة:فصل ــ



  

  

١٦  

  ١٠.........................................قلوبهم بنصب الباء خمسة:فصل ــ

  ١١.......................................َوابن السبيل بفتح النون ثالثة:فصل ــ

  ١١...............................................ءالهة بضم التاء أربعة:فصل ــ

  ١١..............................................ُبعد بضم الدال تسعة: فصل ــ

  ١١................................دى وعشرونفرعون بضم النون أح: فصل ــ

  ١٢.......................................أهل الكتب بضم الالم ثالثة: فصل ــ

  ١٢..........................................ُأنفسهم بضم السين عشرة:فصل ــ

  ١٢............................................ُمالئكة بضم التاء اثنان: فصل ــ

  ١٢............................................ُالم ير  بغير واو خمسة: فصل ــ

  ١٣.................................................الحكيم العليم اثنان:فصل ــ

  ١٣............................................يقول بنصب الالم ثالثة: فصل ـــ

ُالفهرس ِ ْ ِ......................................................................١٤  
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