



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	باب الهمزة
	فصل: الهمزة ، الباء
	فصل: التاء، الثاء، الجيم
	فصل: الحاء
	فصل: الخاء
	فصل: الدال
	فصل: الذال
	فصل: الراء
	فصل: الزاي
	فصل: السين، الشين
	فصل: الصاد، الضاد
	فصل: الطاء
	فصل: الظاء، العين، الغين
	فصل: الفاء
	فصل: القاف
	فصل: الكاف
	فصل: اللام
	فصل: الميم
	فصل: النون
	فصل: الواو
	فصل: الهاء
	فصل: الياء

	باب الباء
	فصل: الهمزة
	فصل: الباء
	فصل: التاء
	فصل: الثاء
	فصل: الجيم
	فصل: الحاء
	فصل: الخاء
	فصل: الدال
	فصل: الذال
	فصل: الراء
	فصل: الزاي
	فصل: السين
	فصل: الشين
	فصل: الصاد
	فصل: الضاد
	فصل: الطاء
	فصل: الظاء
	فصل: العين
	فصل: الغين
	فصل: الفاء
	فصل: القاف
	فصل: الكاف
	فصل: اللام
	فصل: الميم
	فصل: النون
	فصل: الواو
	فصل: الهاء
	فصل: الياء

	باب التاء 
	فصل: الهمزة، الباء
	فصل: التاء
	فصل: الثاء، الجيم، الحاء
	فصل: الخاء
	فصل: الدال، الذال
	فصل: الراء، الزاي، السين
	فصل: الشين، الصاد
	فصل: الضاد
	 فصل: ط ، ظ ، ع ، غ ، ف 
	فصل: القاف
	فصل: الكاف
	فصل: اللام
	فصل: الميم
	فصل: النون
	فصل: الواو، الهاء
	فصل: الياء

	باب الثاء
	فصل: الألف، الباء
	فصل: التاء
	فصل: الثاء، الجيم
	فصل: الحاء
	فصل: الخاء
	فصل: الدال، الراء
	فصل: الزاي، الشين
	فصل: الصاد، الضاد
	فصل: الطاء، العين
	فصل: الغين، الفاء
	فصل: القاف، الكاف
	فصل: اللام
	فصل: الميم
	فصل: النون، الواو
	فصل: الهاء، الياء

	باب الجيم
	فصل: الهمزة، الباء
	فصل: التاء، الثاء، الجيم
	فصل: الحاء
	فصل: الخاء
	فصل: الدال
	فصل: الذال، الراء
	فصل: الزاي
	فصل: السين
	فصل: الشين
	فصل: الصاد، الضاد 
	فصل: الطاء،الظاء، العين
	فصل: الغين، الفاء
	فصل: القاف
	فصل: الكاف، اللام
	فصل: الميم
	فصل: النون
	فصل: الواو
	فصل: الهاء
	فصل: الياء

	باب الحاء
	فصل: الهمزة، الباء
	فصل: التاء
	فصل: الثاء، الجيم
	فصل: الحاء
	فصل: الدال، الذال
	فصل: الراء
	فصل: الزاي، السين
	فصل: الشين
	فصل: الصاد
	فصل: الضاد
	فصل: الطاء
	فصل: الفاء
	فصل: القاف
	فصل: الكاف
	فصل: اللام
	فصل: الميم
	فصل: النون
	فصل: الواو
	فصل: الياء

	باب الخاء
	فصل: الهمزة، الباء
	فصل: التاء،الثاء،الجيم 
	فصل: الخاء، الدال
	فصل: الذال، الراء
	فصل: الزاي، السين
	فصل: الشين
	فصل: الصاد
	فصل: الضاد، الطاء
	فصل: الظاء، العين، الفاء
	فصل: القاف، الكاف
	فصل: اللام، الميم
	فصل: النون
	فصل: الواو، الهاء
	فصل: الياء

	باب الدال
	فصل: الهمزة
	فصل: الباء
	فصل: التاء
	فصل: الثاء
	فصل: الجيم
	فصل: الحاء
	فصل: الخاء
	فصل: الدال
	فصل: الذال، الراء
	فصل: الزاي
	فصل: السين
	فصل: الشين
	فصل: الصاد
	فصل: الضاد، الطاء
	فصل: العين
	فصل: الغين
	فصل: الفاء
	فصل: القاف
	فصل: الكاف
	فصل: اللام
	فصل: الميم
	فصل: النون
	فصل: الواو
	فصل: الهاء
	فصل: الياء

	باب الذال
	فصل: الهمزة
	فصل: الباء، التاء، الجيم
	فصل: الحاء
	فصل: خ ، د ، ذ ، ر ، ز 
	فصل: السين، الشين
	فصل: الصاد، الطاء، العين
	فصل: الغين، الفاء، القاف
	فصل: الكاف، اللام
	فصل: الميم، النون
	فصل: الواو
	فصل: الهاء

	باب الراء
	فصل: الهمزة
	فصل: الباء
	فصل: التاء
	فصل: الثاء
	فصل: الجيم
	فصل: الحاء
	فصل: الخاء
	فصل: الدال
	فصل: الذال
	فصل: الراء
	فصل: الزاي
	فصل: السين
	فصل: الشين
	فصل: الصاد
	فصل: الضاد
	فصل: الطاء
	فصل: الظاء
	فصل: العين
	فصل: الغين
	فصل: الفاء
	فصل: القاف
	فصل: الكاف
	فصل: اللام، الميم
	فصل: النون
	فصل: الواو
	فصل: الهاء
	فصل: الياء

	باب الزاي
	فصل: الهمزة، الباء
	فصل: التاء، الجيم
	فصل: الحاء
	فصل: الخاء
	فصل: الدال، الذال، الراء
	فصل: الزاي، السين، الشين
	فصل: الضاد
	فصل: الطاء، العين
	فصل: الغين
	فصل: الفاء
	فصل: القاف
	فصل: الكاف
	فصل: اللام
	فصل: الميم
	فصل: النون
	فصل: الواو
	فصل: الهاء

	باب السين
	فصل: الهمزة
	فصل: الباء
	فصل: التاء
	فصل: الجيم
	فصل: الحاء
	فصل: الخاء
	فصل: الدال
	فصل: الذال، الراء
	فصل: السين
	فصل: الشين
	فصل: الصاد
	فصل: الضاد، الطاء
	فصل: العين
	فصل: الغين
	فصل: الفاء
	فصل: القاف
	فصل: الكاف
	فصل: اللام
	فصل: الميم
	فصل: النون
	فصل: الواو
	فصل: الهاء
	فصل: الياء

	باب الشين
	فصل: الهمزة، الباء
	فصل: التاء، الثاء، الجيم
	فصل: الحاء
	فصل: الخاء
	فصل: الدال، الذال، الراء
	فصل: الزاي، الشين، الطاء
	فصل: الظاء، العين
	فصل: الغين
	فصل: الفاء
	فصل: القاف
	فصل: الكاف
	فصل: اللام
	فصل: الميم
	فصل: النون
	فصل: الواو
	فصل: الهاء
	فصل: الياء 

	باب الصاد
	فصل: الهمزة، الباء
	فصل: التاء، الجيم، الحاء
	فصل: الخاء
	فصل: الدال
	فصل: الراء
	فصل: الشين
	فصل: الصاد 
	فصل: العين
	فصل: الغين، الفاء
	فصل: القاف
	فصل: الكاف
	فصل: اللام
	فصل: الميم
	فصل: النون
	فصل: الواو
	فصل: الهاء، الياء

	باب الضاد
	فصل: الهمزة
	فصل: الباء
	فصل: التاء، الجيم
	فصل: الحاء
	فصل: الخاء
	فصل: الدال، الراء
	فصل: الشين، الضاد، العين
	فصل: الغين
	فصل: الفاء
	فصل: القاف
	فصل: الكاف، اللام، الميم
	فصل: النون
	فصل: الواو، الهاء، الياء

	باب الطاء
	فصل: الهمزة، الباء
	فصل: الثاء، الجيم
	فصل: الحاء
	فصل: الخاء
	فصل: الدال، الذال، الراء
	فصل: الزاي
	فصل: السين
	فصل: الشين
	فصل: الصاد، الضاد
	فصل: الطاء، الظاء، العين
	فصل: الغين
	فصل: الفاء
	فصل: القاف
	فصل: الكاف
	فصل: اللام
	فصل: الميم
	فصل: النون
	فصل: الواو
	فصل: الهاء، الياء

	باب الظاء
	فصل: الهمزة، الباء، الجيم
	فصل: الحاء، الخاء، الدال
	فصل: الراء، الشين، العين
	فصل: الغين، الفاء، القاف
	فصل: الكاف، اللام
	فصل: الميم، النون، الواو
	فصل: الياء

	باب العين
	فصل: الهمزة، الباء
	فصل: التاء
	فصل: الثاء، الجيم
	فصل: الخاء
	فصل: الدال
	فصل: الذال
	فصل: الراء
	فصل: الزاي
	فصل: السين
	فصل: الشين
	فصل: الصاد
	فصل: الضاد
	فصل: الطاء
	فصل: الظاء، العين، الفاء
	فصل: القاف 
	فصل: الكاف
	فصل: اللام
	فصل: الميم
	فصل: النون
	فصل: الواو
	فصل: الهاء
	فصل: الياء

	باب الغين
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	فصل: التاء، الثاء، الجيم
	فصل: الدال، الذال، الراء
	فصل: الزاي، السين
	فصل: الشين، الصاد
	فصل: ض ، ط ، ظ ، غ ، ف
	فصل: الكاف، اللام
	فصل: الميم، النون
	فصل: الواو
	فصل: الهاء

	باب الفاء
	فصل: الهمزة
	فصل: الباء، التاء
	فصل: الثاء، الجيم
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	فصل: الغين
	فصل: الفاء
	فصل: القاف
	فصل: الكاف
	فصل: اللام
	فصل: النون
	فصل: الواو
	فصل: الهاء
	فصل: الياء

	باب القاف
	فصل: الهمزة
	فصل: الباء
	فصل: التاء
	فصل: الثاء، الجيم
	فصل: الحاء
	فصل: الخاء
	فصل: الدال
	فصل: الذال، الراء
	فصل: الزاي
	فصل: السين
	فصل: الشين
	فصل: الصاد
	فصل: الضاد، الطاء
	فصل: العين
	فصل: الغين
	فصل: الفاء
	فصل: القاف
	فصل: اللام
	فصل: الميم
	فصل: النون
	فصل: الواو
	فصل: الهاء
	فصل: الياء

	باب الكاف
	فصل: الهمزة
	فصل: الباء
	فصل: التاء
	فصل: الثاء، الجيم، الحاء
	فصل: الخاء، الدال
	فصل: الذال، الراء
	فصل: الزاي
	فصل: السين
	فصل: الشين
	فصل: الصاد، الضاد
	فصل: الطاء، العين
	فصل: الغين، الفاء
	فصل: الكاف
	فصل: اللام
	فصل: الميم
	فصل: النون
	فصل: الواو
	فصل: الهاء
	فصل: الياء

	باب اللام
	فصل: الهمزة
	فصل: الباء
	فصل: التاء
	فصل: الثاء
	فصل: الجيم
	فصل: الحاء
	فصل: الخاء
	فصل: الدال
	فصل: الذال
	فصل: الراء
	فصل: الزاي
	فصل: السين
	فصل: الشين
	فصل: الصاد
	فصل: الضاد
	فصل: الطاء
	فصل: الظاء، العين
	فصل: الغين
	فصل: الفاء
	فصل: القاف
	فصل: الكاف
	فصل: اللام
	فصل: الميم
	فصل: النون
	فصل: الواو
	فصل: الهاء
	فصل: الياء

	باب الميم
	فصل: الهمزة
	فصل: الباء
	فصل: التاء
	فصل: الثاء
	فصل: الجيم
	فصل: الحاء
	فصل: الخاء
	فصل: الدال
	فصل: الذال، الراء
	فصل: الزاي
	فصل: السين
	فصل: الشين
	فصل: الصاد
	فصل: الضاد
	فصل: الطاء
	فصل: الظاء
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	فصل: اللام
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	فصل: الواو
	فصل: الهاء
	فصل: الياء
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	فصل: الهمزة
	فصل: الباء
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	فصل: الثاء
	فصل: الجيم
	فصل: الحاء
	فصل: الخاء
	فصل: الدال
	فصل: الذال
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	فصل: الميم
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	فصل: الواو
	فصل: الهاء
	فصل: الياء

	باب الهاء
	فصل: الهمزة
	فصل: الباء
	فصل: التاء، الثـاء، الجيم
	فصل: الحاء، الدال
	فصل: ذ ، ر ، ز ، س
	فصل: الشين
	فصل: الصاد
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	فصل: القاف
	فصل: الكاف
	فصل: اللام، الميم
	فصل: النون
	فصل: الواو
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	فصل: الهمزة
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