الباب الثالث
نظرة عامة عن الكتابُت
أ -كتاب منت األجرومية
 -1خصائص كتاب منت اآلجرومية
أ ) مصنف كتاب منت اآلجرومية
منت األجرومية ىي كتاب أساسي يف فن علم النحو ألّفو الشيخ
أبو عبد اهلل ؿبمد بن ؿبمد الصنهاجي  ،وىو نسبة اىل صنهاجو وىي
قبيلة باؼبغرب وكان من أىل فاس ،ولد سنة اثنُت وسبعُت وستمائة وتويف سنة
ثالث وعشرين وسبعمائة ودفن داخل باب اغبديد دبدينة فاس ببالد اؼبغرب
 ،حكي أنو ألف ىذا اؼبنت ذباه البيت الشريف وحكي أيضا ؼبػّا ألػ ػّػفو ألقاه
يف البحر وقال إن كان خالصا هلل تعاىل فال يبل وكان األمر كذالك  ،فهذا
سباب بركة ىذا الكتاب يف أكباء األرض  .1وىذا الكتاب واحد من متون
الكتاب اليت يستخدمو بعض الطالب للتعليم األساسي يف علم النحو
للمبتدئُت يف مبداء التعلم الفٍت .ونظام كتابة ىذا الكتاب بالنثر  .ويشتمل
ىذا الكتاب ستة وعشرين بابا .
وانتفع هبذا الكتاب خلق كثَت خصوصا اؼببتدؤن ىف النحو ،قال
الشيخ شرؼ الدين حيي العمرطي رضبو اهلل تعاىل ىف كتابو الدرة البهية نظم
اآلجرومية :
وانتفعت أجلّة بعلمها  #مع ما تراه من لطيف حجمها
1

الشيخ حسن الكفراوي  ،شرح منت اآلجرومية  ( ،إندونسيا  :اؽبداية  ،سورابايا  ،بدون تاريخ ) ص 4
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نظمتها نظما بديعا مقتدى  #باألصل ىف تقريبو للمبتدى

2

وقال الشيخ إظباعيل اغبامدى اؼببتدئ ىو من مل يصل اىل حد
تصوير اؼبسئلة ويقابلو اؼبتوسط وىو من قدر على التصوير واؼبنتهى ىو من
3
وصل اىل ذلك مع قدرتو على إقامة األدلّة وربصيلو للقواعد والضوابط .
ب ) مزايا كتاب منت اآلجرومية
-1
-2
-3
-4
-5
-6

ىو كتاب أصل ىف القواعد النحوية
ىو كتاب شهَت بُت الطالب ىف اؼبعاىد واؼبدار
ىو كتاب القواعد النحوية شهَت اؼبستعمل بُت الناس
ىو كتاب صغَت اغبجم كثَت النفع
4
شرح ىذالكتاب وترصبو
قد كثر من ّ
صنف ىذا الكتاب بالنثر

ومن فبيزات النثر يف عصر اعباىلية :
أ) قلة تأنفهم يف انتقاء األلفاظ اؼبنتاسبة الوزن اؼبتشاهبة يف النغم واغبرس
 .وإمنا يعمدون يف تأدية اؼبعٌت اىل ألفاظ تطابقو على ما يتفق وكما
يكون .
ب) قلة إستعماؽبم اعبمل والعبارات اؼبتواردة على معٌت واحد كما يفعل
اعباحظ وأشباىو من الوالدين .
 2الشيخ إبراىيم البيجوري  ،شرح نظم اآلجرومية ( ،إندونسيا  :مكتبة العلوية  ،ظباراع  ،بدون تاريخ ) ص 5

 3الشيخ اظباعيل اغبامدي  ،حاشية على شرح الكفروي (إندونسيا  :اؽبداية  ،سورابايا  ،بدون تاريخ ) ص 4
M.Fikril Hakim, Annahwiyyah Terjemah Matan Al-Ajurumiyah (Kediri, Al
Aziziyyah Press,3102) cet. 0 hal.Xi
4
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ج) قلة ولوعهم بالتكلف يف صوغ عباراهتم وأساليبهم وسجعهم  ،اللهم
عراؼ
إال ما وقع من سجع كاىن أو ّ
د) قصر اعبمل أو توسطها  ،وكثَتا ما يلتزمون ذلك يف اغبكم واألمثال
والوصايا.
ه) ميلهم إىل اإلجياز من غَت إخالل باؼبعٍت .
و) كثرة استعماؽبم الكناية القريبة اؼبنال  ،اتقاء التصريح دبا يستهجن ،
أو ربريكا للنفس يف إستحضار صورة اؼبكٌت عنو بذكر أخص صفاتو
ز) قلة تعمقهم يف استخراج اؼبعاين البعيدة ويف استقصاء األفكار العويصة
5
ربتاج اىل كد خاطر أودرس علم .
يف تعليم ىذا الكتاب يستلزم الطالب أن يفهموا وحيظوا كل قواعدىا
لتسهيل مفهوم اؼبادة السابقة .
 -2مواد كتاب منت اآلجرومية
أ) ؿبتويات كتاب منت اآلجرومية
أما ؿبتويات ىذا الكتاب فكما يلي :
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
5

باب الكالم
باب اإلعراب
باب معرفة عالمات اإلعراب
فصل يف اؼبعربات قسمان
باب األفعال
باب مرفوعات األظباء
باب الفاعل

أضبد اإلسكندري وأخرون  ،الوسيط ىف األداب العريب وتارخيو ( القاىرة  :دار اؼبعارؼ  ) 1978 :ص 22-21
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يسم فاعلو
 )8باب اؼبفعول الذي مل ّ
 )9باب اؼببتداء واػبرب
 )11باب العوامل الداخلة على اؼببتداء واػبرب
 )11باب النعت
 )12باب العطف
 )13باب التوكيد
 )14باب البدل
 )15باب منصوبات األظباء
 )16باب اؼبفعول بو
 )17باب اؼبصدر
 )18باب ظرؼ الزمان واؼبكان
 )19بال اغبال
 )21باب التمييز
 )21باب اإلستثناء
 )22باب ال
 )23باب اؼبنادى
 )24باب اؼبفعول من أجلو
 )25باب اؼبفعول معو
6
 )26باب ؿبفوضات األظباء
ب) منوذج من مواد كتاب منت اآلجرومية
6

السيد زيٍت دخالن  ،شرح ـبتصر جدا ( إندونيسيا،سربان  :مكتبة إمارة اهلل ،بدون تاريخ ) ص 28
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اؼبادة يف ىذا الكتاب لتكون األمثلة مصدر
سيأخذ الباحث بعض ّ
البيانات لتحليلها  .أما األمثلة اليت تؤخذ فهي :
 )1باب الكالم
باب الكالم
الكالم ىو اللفظ اؼبركب اؼبفيد بالوضع  ،وأقسامو ثالثة اسم
وفعل وحرؼ جاء ؼبعٌت  ،فاإلسم يعرؼ باػبفض والتنوين
ودخول األلف والالم وحروؼ اػبفض وىي من واىل وعلى
ورب والباء والكاؼ والالم وحروؼ القسم وىي
وعن ويف ّ
الواو والباء والتاء  ،والفعل يعرؼ بقد والسُت وسوؼ وتاء
التأنيث الساكنة  ،واغبرؼ ما ال يصلح معو دليل اإلسم وال
7
دليل الفعل
 )2باب معرفة عالمات اإلعراب
باب معرفة عالمات اإلعراب
للرفع أربع عالمات  :الضمة والواو واأللف والنون  ،أما
الضمة فتكون عالمة للرفع يف اربعة مواضع  :يف اإلسم اؼبفرد
وصبع التكسَت وصبع اؼبؤنث السامل والفعل اؼبضارع الذي مل
يتصل بأخره شيء  .وأما الواو فتكون عالمة للرفع يف
موضعُت  :ىف صبع اؼبذكر السامل وىف األظباء اػبمسة وىي :
أبوك وأخوك وضبوك وفوك وذو مال  .وأما األلف فتكون
عالمة للرفع يف تثنية األظباء خاصة  .وأما النون فتكون عالمة

7

السيد زيٍت دخالن  ،شرح ـبتصر جدا  .ص 5
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للرفع ىف الفعل اؼبضارع إذا اتصل بو ضمَت تثنية أو ضمَت صبع
أو ضمَت اؼبؤنثة اؼبخاطبة.
وللنصب طبس عالمات  :الفتحة واأللف والكسرة والياء
وحذؼ النون  ،أما الفتحة فتكون عالمة للنصب ىف ثالثة
مواضع  :ىف اإلسم اؼبفرد وصبع التكسَت والفعل اؼبضارع إذا
دخل عليو ناصب ومل يتصل بأخره شيء  .وأما األلف فتكون
عالمة للنصب يف األظباء اػبمسة كبو  :رأيت أباك وأخاك
وما أشبو ذلك  .وأما الكسرة فتكون عالمة للنصب ىف صبع
اؼبؤنث السامل  .وأما الياء فتكون عالمة للنصب يف التثنية
واعبمع  .وأما حذؼ النون فتكون عالمة للنصب ىف األفعال
اػبمسة اليت رفعها بثبات النون .
وللخفض ثالث عالمات  :الكسرة والياء والفتحة  ،فاما
الكسرة فتكون عالمة للخفض ىف ثالثة مواضع  :ىف اإلسم
اؼبفرد اؼبنصرؼ وصبع التكسَت اؼبنصرؼ وصبع الؤنث السامل .
وأما الياء فتكون عالمة للخفض ىف ثالثة مواضع  :ىف االظباء
اػبمسة والتثنية واعبمع وأما الفتحة فتكون عالمة للخفض ىف
اإلسم الذي ال ينصرؼ .
وللجزم عالمتان  :السكون واغبذؼ  ،فأما السكون فيكون
عالمة للجزم يف الفعل اؼبضارع الصحيح األخر .وأما اغبذؼ
فيكون عالمة للجزم يف الفعل اؼبضارع اؼبعتل األخر وىف
8
األفعال اليت رفعها بثتاب النون.
8

السيد زيٍت دخالن  ،شرح ـبتصر جدا  .ص 9 -6
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 )3باب الفاعل
باب الفاعل
الفاعل ىو اإلسم اؼبرفوع اؼبذكور قبلو فعلو وىو على قسمُت
ظاىر ومضمر فالظاىر كبو قولك قام زيد ويقوم زيد وقام
الزيدان ويقوم الزيدان وقام الزيدون ويقوم الزيدون وقام الرجال
ويقوم الرجال وقامت ىند وتقوم ىند وقامت اؽبندان وتقوم
اؽبندان وقامت اؽبندات وتقوم اؽبندات وقامت اؽبنود وتقوم
اؽبنود وقام أخوك ويقوم أخوك وقام غالمي ويقوم غالمي وما
أشبو ذلك واؼبضمر كبو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت
بنت وضرب وضربت وضربا وضربوا
وضربتما وضربتم وضر ّ
9
وضربن .
 )4باب العوامل النواسخ
باب العوامل الداخلة على اؼببتداء واػبرب
فأما كان
وظن وأخواهتا ّ ،
وىي كان وأخواهتا وإ ّن وأخواهتا ّ
فإّنا ترفع اإلسم وتنصب اػبرب وىي كان وأمسى
وأخواهتا ّ
وظل وبات وصار وليس وما زال زما انفك
وأصبح وأضحى ّ
تصرؼ منها كبو كان ويكون وكن
وما فتئ ومابرح وما دام وما ّ
عمرو
وأصبح ويصبح وأصبح تقول كان زي ٌد قائم ػاً وليس ٌ
فإّنا تنصب اإلسم
شاخصػاً وماأشبو ذالك  ،وأما إ ّن وأخواهتا ّ
ولعل تقول إ ّن زيداً
وترفع اػبرب وىي إ ّن وأ ّن ولكن وكأ ّن وليت ّ
شاحص ومعٌت إ ّن وأ ّن للتوكيد ولكن
قائم وليت عمراً
ٌ
ٌ
9

السيد زيٍت دخالن  ،شرح ـبتصر جدا  .ص 13 -12
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ولعل للًتاجي والتواقع ،
لألستدراك وكأ ّن للتشبيو وليت ّ
للتمٍت ّ
فإّنا تنصب اؼببتداء واػبرب على أّنما
وأما ظننت وأخواهتا ّ
مفعوالن ؽبا وىي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت
وعلمت ووجدت و ّازبذت وجعلت وظبعت تقول ظننت زيداً
11
منطلقاً وخلت اؽبالل الئحا وما أشبو ذلك .
 )5باب النعت
باب النعت
النعت تابع للمنعوت يف رفعو ونصبو وخفضو وتعريفو وتنكَته
تقول قام زيد العاقل ورأيت زيداً العاقل ومررت بزيد العاقل،
واؼبعرفة طبسمة أشياء اإلسم اؼبضمر كبو أنا وأنت واإلسم
العلم كبو زيد ومكة واإلسم اؼببهم كبو ىذا وىذه وىؤالء
واإلسم الذي فيو األلف والالم كبو الرجل والغالم وما أضيف
أىل واحد من ىذه األربعة  ،وأما النكرة كل إسم شائع يف
جنسو ال خيتص بو واحد دون أخر وتقريبو كل ما صلح
11
دخول األلف والالم عليو كبوالرجل والغالم.
 )6باب اؼبصدر
باب اؼبصدر
وىو اإلسم اؼبنصوب الذي جييء ثالثا يف تصريف الفعل كبو
قولك ضرب يضرب ضربا وىو قسمان لفظي ومعنوي فإن
وافق لفظو لفظ فعلو فهو لفظي كبو قولك قتلتو قتال وإن وافق
11
11

السيد زيٍت دخالن  ،شرح ـبتصر جدا  .ص 18 -16
السيد زيٍت دخالن  ،شرح ـبتصر جدا  .ص 19 -18
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معٌت فعلو دون لفظو فهو معنوي كبو جلست قعودا وقمت
12
وقوفا .
 )7باب اغبال
باب اغبال
اؼبفسر ؼبا انبهم من اؽبيئآت كبو
اغبال ىو اإلسم اؼبنصوب ّ
مسرجا ولقيت عبد اهلل راكبا وما
جاء زي ٌد راكباً وركبت الفرس ّ
أشبو ذلك واليكون اغبال إال نكرة وال يكون إال بعد سبام
13
الكالم وال يكون صاحبها إال معرفة.
ب -كتاب نظم ىداية الولدان
 -1خصائص كتاب نظم ىداية الولدان
أ) مصنف كتاب نظم ىداية الولدان
كتاب نظم ىداية الولدان ىو كتاب علم النحو الذي ألفو
الشيخ العامل العالمة مصلح بن عبد الرضبن اؼبراقي  ،واؼبراقي ىو مراقبُت قرية
من قرى دماك  ،ولد سنة شبانية وتسعمائة والف ىجرية  ،وتويف سنة احدي
وشبانُت وتسعمائة والف ىجرية  14.كتب ىذا الكتاب لتسهيل اؼببتدئُت يف
تعليم علم النحو  ,ويشتمل ىذا الكتاب ستة وثالثُت ( )36بابا.

12
13

السيد زيٍت دخالن  ،شرح ـبتصر جدا  .ص 22
السيد زيٍت دخالن  ،شرح ـبتصر جدا  .ص 23
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15

وانتفع هبذا الكتاب خلق كثَت من الطالب ىف اؼبعاىد واؼبدارس،
خصوصا اؼببتدؤن ىف النحو ألن غرض اؼبؤلف ىف تأليفو أوال ىو تعليم
اؼببتدئُت ىف النحو ،قال الشيخ ؿبمد رضوان ىف شرح نظم ىداية الولدان :
ظبيتها ىداية الولدان  #أسأل ريب النفع مع رضوان
يعٍت ظبى هبداية الولدان معناه اؽبداية لألوالد اؼببتدئُت ىف النحو .

16

ب) مزايا كتاب نظم ىداية الولدان
 -1ىو كتاب أصل ىف القواعد النحوية للمبتدئُت
 -2ىو كتاب القواعد النحوية الشهَت دبراقبُت وما حوؽبا
 -3صنف ىذا الكتاب بالنظم ويقفى ببحر الرجز وىو
مستفعلن مستفعلن مستفعلن #
17
مستفعلن مستعلن مستفعلن
وعرفو
عند العرب  ،النظم ىو القسم الثاين من قسم الكالم ّ ،
اؼبوزن اؼبقفى قصدا  .ويرادفو الشعر عندىم  .أما
العروضيون بأنو الكالم ّ
احملققون من األدباء فيخصون الشعر بأنو الكالم الفصيح اؼبوزون اؼبقفى اؼبعرب
غالبا عن صور اػبيال البديع  .إذ كان اػبيال أغلب مادبتو أطلق بعض
العرب ذبوزا لفظ الشعر على كل كالم تضمن خياال ولو مل يكن موزونا
مقفى  .وىو يوفق رأي قدماء األفرنج وؿبدثهم يف شعرىم ورأي اؼبناطقة
أيضا  .ألن اؼبنطق مستمد من اليونان .
15

الشيخ ؿبمد رضوان  ،سلم الصبيان شرح نظم ىداية الولدان ( إندونيسيا،ظباراع  :كريا طو فوترا ) ص 2

 16الشيخ ؿبمد رضوان  ،سلم الصبيان  .ص 8
07
الشيخ عبد البصَت ضبزة  ،منحة اعبليل ترصبة نظم ىداية الولدان ( إندونيسيا،ظباراع  :فوستكا العلوية ) ص 6-1
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 -2مواد نظم ىداية الولدان
أ) ؿبتويات نظم ىداية الولدان
أما ؿبتويات ىذا الكتاب  ،فكما يلى :
 )1مقدمة
 )2باب الكالم وما يًتكب منو
 )3باب عالمات اإلسم
 )4باب عالمات الفعل
 )5باب عالمات اغبرؼ
 )6باب اإلعراب
 )7باب معرفة عالمات اإلعراب
 )8باب عالمات النصب
 )9باب عالمات اػبفض
 )11باب عالمات اعبزم
 )11فصل
 )12باب األفعال
 )13باب مرفوعات األظباء
 )14باب الفاعل
 )15باب نائب الفاعل
 )16باب اؼببتداء واػبرب
 )17باب كان وأخواهتا
 )18باب إن وأخواهتا
 )19باب ظن وأخواهتا
43

)21
)21
)22
)23
)24
)25
)26
)27
)28
)29
)31
)31
)32
)33
)34
)35
)36

18

باب النعت
باب اؼبعرفة والنكرة
باب العطف
باب التوكيد
باب البدل
باب منصوبات األظباء
باب اؼبفعول بو
باب اؼبصدر
باب الظرؼ
باب اغبال
باب التمييز
باب اإلستثنػ ػػاء
باب ال النافية للجنس
باب اؼبنادي
باب اؼبفعول من أجلو
باب اؼبفعول معو
18
باب ؿبفوضات األظباء
ب) منوذج من مواد نظم ىداية الولدان
 )1باب الكالم
باب الكالم وما يًتكب منو
كالمهم لفظ مركب مفيد  #بالوضع كبو جائنا من يستفيد
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وكػ ػ ػ ػ ػػلمػػة لفػػظ فػ ػريد دال  #مع ػ ػ ػ ػػٌت ك ػزيد وإالّ وقػ ػ ػ ػػال
عمنا  #فػ ػ ػ ػعل وحرؼ قد أتى ؼبعٌت
أقسام ػها إسم كبكر ّ
19
وكػ ػ ػلم ؾبموع ػها ثالث  #كإ ّن ع ػ ػمراً قػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػائم حي ػاث
باب عالمات اإلسم
فاإلسم معلوم بتنوين وجر  #وأل ندا ومسند وحرؼ جر
رب وبا
ومن حروؼ اػبفض من إىل وعن  #على ويف ّ
كللمنن
21
وأحرؼ القسم وىي واو  #وبا وتاء كبو تاهلل رووا
باب عالمات الفعل
ومن عالماتو قد والسُت  #سوؼ وتاء أنّثت وتسكن
21
اغبق كبو قد رمت
ويعرؼ اؼباض بتاء أنثت  #وقد ّ
يدل ّ
باب عالمات اغبرؼ
22
تدل
واغبرؼ ما ليس لو دليل  #السم وال للفعل قد ّ
 )2باب معرفة عالمات اإلعراب
باب معرفة عالمات اإلعراب
للرفع أربع عالمات ألف  #واو وضمة ونون وألف
فارفع بضمة لفرد صبع  #مكسر كهذه مسامعي
كذالك اعبمع اؼبؤنّث السامل  #وغابر ال شيء يف اػبوامت
وارفع بواو ىف مكانتُت  #يف صبع ذكر سامل مبُت
19
21
21
22
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وىف أسام طبسة وىي حم  #أب أخ فم وذو معلوم
فلًتفعن باأللف اؼبثنيات  #كعفت اؽبندان واؼبلتحقات
23
وكبو يفعالن يفعلون  #يرفع بالنون وتفعلُت
باب عالمات النصب
للنصب طبس وىي فتحة ألف  #وكسرة ياء ونون تنخذؼ
مكسر كانظر لنا جوامعا
بالفتحة انصب مفردا وصبعا ّ #
كذا مضارع إذا ناصب حال  #وما بأخره شيء اتصل
باأللف انصب يف صبيع األظبا  #اػبمسة اؼبعروؼ فيما قدما
وصبع سامل مؤنثا انصب  #بكسرة كإ ّن مؤمنات يب
وانصب بياء ىف اؼبثنيات  #واعبمع كبو الشاىدين ىات
وانصب حبذؼ النون يف األفعال  #قد رفعت بالنون ىف
24
األحوال
باب عالمات اػبفض
ثالثة للخفض كسرة ويا  #وفتحة نائبة اصليا
فاحفض بكسرة لفرد منصرؼ  #وصبع تكسَت كذاك منصرؼ
كذالك اؼبؤنث السامل  #كبو مع اؽبندات عبد علّمو ا
واخفض وجوبا طبسة األظباء  #تثنية وصبعها بالياء
وجر ىف اإلسم الذي الينصرؼ  #بفتحة كبو اىل أضبد صف
ّ
25

باب عالمات اعبزم
23
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وكان للجزم عالمتان  #سكن وحذؼ كبو مل سبتهن
وىف اؼبضارع الصحيح األخر  #سكن لدى اعبزم كلم تستأخر
واجزم مضارعا عليال أخره  #حبذؼ علّة وىذا أخره
واػبمسة اليت رفعتها بالنون  #إذا جزمتها فكن حبذؼ النون
26

 )3باب الفاعل
باب الفاعل
الفاعل اسم رفعو بالفعل  #قبلو كبو جائٍت ذواؼبال
فاألول الذي كسار الشعرا
وىو أتاك ظاىرا ومضمرا ّ #
أومثٌت أو ؼبا  #صبع ذكرا أو مئنّثػػا ظبا
وىو لفرد ّ
والثاين إثٌت عشر ذاك حيصر  #على ثالثة وطبس حاضر
27
ومتكلّم لو اثنان كذا  #وطبسة لغائب فليحتذى
 )4باب العوامل النواسخ
باب كان وأخواهتا
فارفع بكان اؼببتدا اظبا وانصب  #خربه ككان زيد صاحيب
ظل بات أصبحا  #صار وليس وكذاك أضحا
ككان أمسى ّ
ماانفك وما فتئ ما  #برح وما دام كصر معلّما
مازال
ّ
28
صرؼ منها شبّو  #هبا ككن مباعدا للسفو
كل ما ّ
و ّ
باب إ ّن وأخواهتا
فانصب بإ ّن اإلسم وارفع اػبرب  #كإ ّن زيدا سامع على اػبرب
26
27
28
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ولكن كأن  #كبو كأ ّن مؤمنا قد استعان
ومثلها أ ّن ّ
ومعٌت إ ّن أ ّن للتأكيد  #فأ ّكد النسبة لإلسناد
لكن معنها لإلستدراك  #فيها تع ّقب الكالم اؼبدرك
ّ
29
لعل للًتاجى احملصن
كأ ّن للتشبيو ّ
للتمٍت  #ليت ّ
ظن وأخواهتا
باب ّ
بظن اؼببتدا واػبرب  #مفعوليتُت كبو ظنٍّت أرى
فانصب ّ
كذا حسبت خلتو زعمتو  #رأيتو وجدتو علمتو
31
كذا ازبذتو جعلتو ظبع  #زيد اخاه قال بالنصح السميع
 )5باب النعت وما دخل عليو
باب النعت
31
كل إعراب وىيئة جلي
النعت تابع ؼبنعوت يلي  #يف ّ
باب اؼبعرفة والنكرة
وانقسمت معرفة للخمسة  #وذلك اؼبضمر كبو أنت
وعلم ومبهم واسم يلي  #أل كبو جا الغالم للفىت العلى
32
خاصة
مثّ لواحد أضيف النكرة  #ما شاء ىف جنس بغَت ّ
 )6باب اؼبصدر
باب اؼبصدر

29
31
31
32
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اؼبصدر اسم ذوانتصاب جاء ىف  #تصريف فعل ثالثا
منصرؼ
إن وفق الفعل فلفظيا أتى  #كاجلس جلوسا وثبوتا ان اثبتا
33
وإن يوافقن ؼبعٌت كاخبلي  #شخا فذاك معنوي ينجلي
 )7باب اغبال
باب اغبال
أخرت
اغبال وصف مبهم ؽبيئة  #منتصب من ّكر ّ
34
وعرفن ذااغبال ال تنكرى  #كجاء زيٍت ماشيا مع قمرى
ّ

33
34
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