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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 املقدمة

احلمددد هلل الددصط ى ددلصال  اللددم   السددم       
 علال النيب املللصال  آله الغر اهلدا  شرفًا.

ملا  جد هصه املنظومة تنصع اللالب  تزيد يف      
حصظ امللالب النحوية  قدد عتدم مدن بتد      
التلمدداا االجددما يف ال ندداا علددال هددصه املنظومددة. 

   احدد ممدا رمدر يف تر دة      قد نظمدم يف يدو  
نصسه الشريصة  تساعد اللالب يف مترفدة النحدو   
 حصظ قواعده  فهم متاب اإلجر ميدة بلدو     
ى ضددف فددداإ   قي هقيقهددا  تر ددة نا مهددا   
 مقابلتها مع النص ليكون لللالب عونًا له  مما 
يندغددا التنديدده قنددا  جددد  ضمضددة مواضدديع يف      
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صتدو  متده    اإلجر مية مل تدنظم  هدا ابداب امل   
 باب ااملصتو  الجله   باب شدر  عمد) ا     
 عمدد) اىن  فرشددر  علددال ىحددد املتنددي  بهددصا  
الشددرن ىن يدددنظم هدددصه امللالدددب فلددددال الللدددب  
مشددكو ًا.  نسددر  اهلل قدددو  عملنددا  احلدد  مددن  

 سيئاتنا  جتا ز عن ىخلائنا.
ق)  با زإنا علمًا  

 تر ة النا م:
 نسده    إته:

تضددال الشدديا عدددال بددن الشدديا هددو ىبددو املر     
حسن  احب اىنوا  الصقاهة  بن الشيا جتصر 
الكدددص  دداحب امشددا الغلدداا   هددو الددصط    
لقدددم االسددر  بدده اقدددل ىسددرا هم   لددد يف     
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هددد  نشددر يف بيددم  1253النجددا االشددرة سددنة 
التلم  الزعامة فدلغ  محه اهلل شرنًا  فيتًا  نا  

ة  ملدع  مكانة سامية يف م ص من التلو  اإلسدممي 
جنمه ب  ىجما علماا علره ضم ىسدتق) زعامدة   
اللائصة اجلتصرية بتد  فا  ابن عمه جدنا الشيا 

 عدال اقدل سرهما .

  صاته:
مان اقدل سره  فقيهًا ى وليًا سريع النظم      

السه) املمتندع  ىن رلدال   يتدد شديئًا قرا قدي       
جبملة قد ه يف الصقه  غصه من التلدو  الشدريصة   

  محه اهلل علال جانب عظيم من حسن  مان 
 االخمق  طيب النص   سممة القلب 
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 التواضع  الدو    التقدال  الزهدد  مدان بهدا      
 الللتة لليا املتشر.

 مشاخيه:
لقد ترجم اقدل سره  نصسه بقلمه الشريا      

علددال  لددة ا ختلددا   رمددر مشدداخيه   ددن      
 نصمرهم مما يلا:

عندده النحدو                                    الشيا قبراهيم قصلان/ فقد قرى -1
 اللددرة  املنلددل  الديددان  خم ددة احلسدداب  

 للدهائا  باب احلاإط عشر يف التقائد.
الشدديا دمددد حسدد  االعسددم/ قددرى عنددده      -2

 املتامل  شرائع اإلسم .
الشدديا مهدددط بددن الشدديا علددا بددن الشدديا    -3

 جتصر الكدص اقدل سرهم .
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 سره . الشيا االنلا ط اقدل-4

 تممصته:
حضددر عليدده عدددإ مددن طددمب التلددم  ىهدد)      

الصضددد) بتدددد مدددا  دددا  مدددن علمددداا النجدددا    
املتد إين  املد س  االفاض) مما تتلمص علدال  
يده جدنا اهلداإط اقددل سدره   الدم نظمدم      
الصائقدددة الجلددده تتسددده) لد اسدددة االجر ميدددة    

  حصظها.

 آضا ه:
الصقده   لقد ترك الشيا ا محده اهلل  آضدا ًا يف       

  اال و   االإب  الشتر:
 الصوائد اجلتصرية يف قواعد الصقه  اال و .-1
 منه) الغما  يف شرح شرائع اإلسم .-2
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 شرح اللمتت  قي متاب اللم .-3
  سالة يف مداحث االلصا .-4
  سالة يف الرإ علال املصم اآللوسا.-5
  سالة يف اإلمامة.-6
 شرح جنا  التداإ.-7
نجصية  ها منظومة السيد حبدر  شرح الد   ال-8

 التلو   نظمًا. 
 املاا ما عال بالترة مبا

 من نابع اال ض  من قلر السما                     
 منظومة يف احلج تزيد علال االلا بيم.-9

منظومة االجر مية االصائقة  هصه الم بد   -10
يددديال  الددصط نظمددم بللددب ابددن عمدده جدددنا   

من نظمها سنة الشيا هاإط اقدل سره   فرغ 
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هد مما ى خها  قد قّرضها التممة السديد   1301
 دمد القز يين يف اال جوز   قا :

 يقو   اجدا عصو  ٍب رط َمنْن        
 خنددُة مهدطٍّ خليدصِة احلسدْن                             

 ملدا  ىيم  نْظم ماشِا الِغلدا  
 ُم)َّ نظٍم  َنَملا نظمًا يصوُق                              

 فقلم قر ىجلدم فيده َطرفدا   
 ُمَقّرضًا يتجُز عنه   صدا                              

 مندظومة التداِل خيدُر متجدز 
 ُتقّرُب االقلال بلصٍظ ُمْوجِز                            

 َحَوْ  من اإلعراب  النحو امُلهْم  
 دلمدٌة بدددها مدم  قددد ُيَؤْ  م                            

 



8

 فهدا برغِم حاسٍد رط ُسخْدِ   
 فائدقدٌة ىلصيدَة  ْبددِن  ُمْتدِلْا                               

  هدو بدمدا ىفاإندددا  تدجيددًم    
 مستوجٌب ضنائدا  اجلميم                               

 مدم فكرٍ  لده ىحالم نظدرًا   
 فرعليم مدا ىعليته خربا                               

  مدم  لده  ى جدوز   در َّ    
 مصرإً  جااْتاَل  ى   مكّر                                

 ىخله  بالصضد)  املدح ممدا  
 قد خلص الصت) برن ينجزما                         

 يقو   هاإط قر حداه مدا نظم   
 مممنا لصظ مصيٌد  مرستِقْم                              
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 لقدد حداندا هصدة  َسِنيده     
 مقا د النحدو  بدها  دويه                              

 تكمد) النقص  ى ى فوائدده   
  اخلرب اجلدزا املتم الصائدد                               

 فلم ىقد)  الصض)  فيه  ضدتدا   
زيدددد مدددنص  جهددده  نتدددم                                  

 الصتال

  فاته:
 1323تويف يف ال امن عشدر مدن  جدب سدنة          

هجرية  شيع بك) تدجي)  احتصا  مددص  إفدن   
يف مقرب  ىسرته املتر فدة مدع آبائده   ضداه بتد       
الشتراا  ى خ عا   فاتده  لدده التممدة الشديا     

 مرتضال فقا :
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 بسحاب الرمحة اهلُل      ياله من مرقد خله     

 طاب للتدال ى خته          جبنان اخللد م ددددددواُه

 عقده:
ىعقب اقدل سره  ضمضة ى  إ هم الشديا       

مرتضال  الشيا علا  الشيا دمدحسن. مدان  
من ىه) الصض)  الكمدا  تدويف ضانيهمدا يف سدنة     
 فددا   الددده  ىمددا الشدديا علددا فلددم يددصمر لدده يف 

الغلداا  ىمدا الشديا مرتضدال      جماميع آ  ماشا
فله عدإ من الرتاجم يف م ص من الكتدب  تدويف   

 هجرية. 1349سنة 
 املرتجم                                                    
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الشدددديا ىسددددتد بددددن                                     
 الشيا علا    

ا ماشددددددددددددد                                              
 الغلاا

النجددا االشددرة                                         
 هد 1414

 ىحدمدك  اللدهَم خدَص  منتٍم     
 مُللديًا  علدددددال النددددا  االمدرِ                        

  آلدِه الغِر الدهداِ  الكدرمدا  
  دلال عليهم إائدمًا  ُب السدما                       

 لصتال التداُل ماشا الغلدا     قا  ا
جنَّددددُده الرحددددمُن مدددن حدددرِة                           

 اخَللا
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 يسرُلندا الصلدصُ  من فدؤاإط           
  قدددرُ  التدِ  الصريدددُد  الدهدداإط                      

 منظومًة ملتدن االجدر ميدْة           
 دصدددوُل ُمّلدددُدها شددددددهيدْةلدددها الن                      

  مان لا عن راك إهٌر  اإُ      
 ُسْقدٌم   ققدددمٌ   ِخدد)ٌّ  شاسددُع                      

 
 لكدن حدمدُ  ُمندِزَ  الدمِا         

 فددددا حددالدِة السددددراا  الضددراِا                      
       لسُم ممدن يدتدُد اهلَل  فدإْن  

 ى اَب خدصًا ى  خم مل  َيْلمدِئْن                     
  جاا منظومدًا علدال  الدديهْة          

  لي  فدددا النظم يددرى َشديهدَددْه                      
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  فقده اهلل لنيد) مدا َقلَدْد          
 ى  يدده بالدّجِد فمن جدددَّ  َ جدْد                     

 اَ  لدا سلدوَ  نصٍ  ىبددا           إ
 ىبدددرَّ مولدددددوٍإ بدمن قددد   لدددددا                      

  مان لدا من  احِل  االعماِ   
  خدص مددصخددددوٍ  لكددددِ) حددداِ                       

 
 باب الكم   الكلمة

 مممُدنا لصدٌظ مصيدٌد ُ ّمددا       
 بالوضِع  و انتشر ا ىيددط َسدا                       

  القوُ   املصرُإ َحددُّ  الكلمدْة         
 هددددددددددا قلدددددددددددال ضمضدددددددددٍة                          

 منقدسدمدْة
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 لإلسِم  الصتِ)  للحرة قضدال          
 بصلال التقُ)  قدددوُ  املرتضدددال                       

 عمئم اإلسم
 االسدِم  بدجٍر  نِددا         ميدز

 الدددددددمِ   التنويدددددِن ى  مدددددددا                         
 ُىسنِددا

  ىحرُة اخلصِ  الم تقضا جبْر        
 ممن علال  عن قي قحدى عشْر                     

  فدا  حدتال ُ بَّ  الوا   هلدا        
  بالم  انتدهال الدداُا  الكاة                          

  الوا   الدداا حر ة  الَقَسِم          
  التدددا متداهلِل املدليال املنتددددددم                         
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 عمئم الصت)  احلرة
 بقد  فدا سوة  هنا  الس            

  تدددداِا  ترنديٍث مدع التسكِ                             
 ممدددددْه          تدميز  الصدتُ)     ع
  1اللحرِة تداليدِه    ىمدامَدْه                            

 
 االعراب  الدناا
  ىعدرِب االسدماَا ق  ماَإندا   

 من َشَدِه احلرِة له احلكُم   الِدنا                       
  سكدن املدنداَّ لأل ِ)  قد   

 لَصْتُف  مددع الكسِر َ َ ْإُيدَضدمُّ  ا                       
  راك قحددى  عشدر  بتُد            

                                                           
1
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  مم  خلي) ىمسدددال  افدال  يتُد                       
 قدد حدإ ا االعراب بالتغيص             

 لصددظدًا   بدالدمحِ)  بالتدقدديدددِر                         
   تغيدر  فيه ى اِخدُر  الَكِلْم         

 عند اختمِة التامِ) الصط  ُعِلْم                     
 ىقساُمدُه ى بتدٌة َفْلُتتْدَتَددْر          

  فدٌع  نلٌب ضم جزٌ  ضم جَدْر                          
  الرفع يف ا سم  يف الصت) متا       

  فيهما النلب مددددصا  قددد عتدا                    
 قلوٌ  علال ا سِم فقْ         اخلصُ  م

  اجلزُ  يف الصتِ) علال راك النَّمْ                     
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 عمئم الرفع
  الرفع بالضمِة   الوا  ىتدددال          

  االلدا ىعددرابدا  ندوندًا  ضدتدددا                         
 فالضمُّ يف مصرإ اسٍم  يدظهدددُر           

  جدمدددِع ما ُمدسددِدرَّ ى  ُيقدددَددَُّ                          
  جدمِع ما  ُىِنّث   ع  سامل           

  مدا عرى عن نا ب  جاز                          
 

  الواُ  يف السامل من َجْمِع الَصَمْر     
  ستة ا سدما مصا فيما ىشتهْر                         
  فدددوَك االشدنُب  ىٌخ َحدددٌم منددها 

 مدصاك  ر  مدداِ  هددٌن ضدم  ىُب                         
 ماا     االلْدُا فدددا ت نيِة  االسدددددددد
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 عممدددُة الرفددددِع  بم  اسدت نداا                          
  الندددددوُن يف مضا ٍ  بدده اتدََّلْ)         

 ىلا ت نيدِه   ا  اجلدمددع يدددد)                         
 يداا الدخلدداِب  م )  تدصدتلديدنددا           

  تصدتدددمِن تصدتدددلدون الزيندددددا                         

 عمئم النلب
 بصتحدة ى  مسر  ى  برلِدْا           

  حصِة نوٍن  بيا النلب ُعِرْة                       
  سم    ٍع  ُمِسرا            يف مصرِإ ا

 بالصتف فددددا النلب  ىن تقدد ا                      
  هكدصا مضددا ٌ  قرا انتدلددْب             

 بنا ٍب يرتدددددا َفَصْتحدُدُه َ جدَددْب                      
  االلُا فدددا الستة مدما  ُغّيرا           
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 عممُة الَنْلِب مصا ما قْن   ى ى                      
  جدمددُع ترنيٍث برلدِا  َ ِبتدددددا  

 ُيْنَلُب فدددا الكسددرِ  فيما   َضَدتا                       
  النلُب فدا ت نيِة  االسدددماِا            

  سالددم اجلدمددع مددددصا  باليدددداِا                       
 تصتدلينا     ىنلْب حبصة النوِن

مددددددددددددددددصا   تدصددتدددددددددددددمِن                          
 تدصددتدلدددوندددا

 
 عمئم اخلص 
 بكسددددرٍ   فتحدٍة   اليددددا  َ َ ْإ   

 عمئدُم املخصوِض فاْغَنِم الَتَدْإ                        
 فالكسُر فدا مؤنث اجلدمِع  يف        
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 ِ  تكسددديدٍر  مصددرٍإ  يدصاجدمددو                       
  الياُا فددددا ِشْددِه ىٍب  الت نيددْة       

  جدمددِع تدصمديددٍر  خبص   مدينة                       
 مجئين  بالزيدين ى  جاا  باالِب  

 ى  عدامريددن فددددا مم  الترِب                       
       الصتُف يف االسم الصط  َيْنَلِرْة   

 عممددُة اخلدصِ  لدده مدما ُعِرْة                       

 
 عمئم اجلز 

  الصتُ) بالتسكِ  منده  َيْنَجدِزْ          
  منده ما باحلصِة فيما قد ُعِلْم                         

 فاجلزُ   فدا مضا ِ   االفتددداِ    
 ه مدن قعددددمِ متدددال خدم تاليد                         
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 تسددكينُدُه    مددددصا  مدا اعدتدّم                         
 ى  مان م )  َيدَّعون  الصضدم                         

 فجزمده  خبدصة  ىلا الِتلدددددَّْة     
 ى   ا هدددا  اليددداا فيددما علددْه                         
 صتُ)  ى تصع     نوُن ىفتداٍ  بدها ال
 فجزمُدُه حبصفدددها جددَدْزٌ   َيقددَدْع                         

 باب املتربا 
 باحلدرماِ  ىعربدوا   ال اندا       

 مدا بالدحر ِة  اغتنم  بيانا                           

 
 املترب باحلرما 

  ىعربددددوا بالدحرمدداِ  ىْ بَدتددَدْة        
 مددصدددرإ قسددددٍم جدمع تكسص َمتَدْه                    
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 مضا ُ  الصتدِ) اللحيِف اآلخدِر  
 جددمدُع تددرنديدٍث يددُدتددددد حا ددددِدِر                    

 فدكددلدُّدددها بدضمدددٍة  ترَّتددددصدددددُع     
 الندلددددددُب بالصدتدحدددددِة َجدددددْزمًا                       

 ُعَيقددَد
  اخلدصُ  بالكسدرِ  هكدصا َ َ ْإ    

  اجلدزُ  بالسكدوِن ندحو لدم يَدِزْإ                    
  اْسَتْ ِن من رلال مدا   ينلِرْة   

 َ جدمَع تدرنيٍث  فدت) ُمْكَتدنِدْا                        
 بددده حدددر ٌة َسدَدقْم للدتلددددّدْة      

 مدنحدو لدددم يتددز  خيددش امِللدّدْة                        
 فاجلزُ  باحلصِة  خصِ  اال ِ       

 بصتدحِه  النلب لل اندا اْجَتدِ)                        
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 بكدسدددر  التددداا مُمسددددلمدداِ      
  احلددقدو بددددصاَك ىر عددددددددداِ                         

 
 املترب باحلر ة

 َدال جدمع تصميدر سلم    مامُلَ ّن
  ستدة االسدماا فدا حكم علم                        

 
  مخسُة االفتاِ  فدا اإلعدراِب    

 خدددددوا ُج اال دددِ) بدم ا تيددداِب                    

 ىعراب امل نال
  ى فْع برلٍا  بيا جُر   انلِب   

 ددددًا فددا املصهددِببدددها امل نددددال ىبد                    
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 ىعراب اجلمع املصمر السامل
  اجلدمُع بالدوا  متدال ما ُ فتا      

 فاخلددصدُ   النلُب بيدداٍا  قَدتدددددا                    

 ىعراب االعاا اخلمسة
  ى فْع بواٍ  ما برلٍا َتْنِلْب    

  اجْر بياٍا ما ستِة االعاا ُتِلْب                    
 

 ىعراب االفتا  اخلمسة
  تدصدتدمن م د) تصدتلديندا              

  تددصددتددلدددون اضدم لرفدددٍع نددوندددددا                   
  النلب  الدجز  حبصفدها َبددا          

 مدددلدم تددكددددوندا عددالدمددد  ىبددددددا                   
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 موانع اللرة
 ده لز    االسم ملر ة   رف

 مدددن علددد) تدمندتددده متددددال سدلدم                    
 فرلا التدرنيث  حددددها اعدتدددر    

 يف منع  رة االسم حسدما رمر                    
  مدا عرى عدن َشدَدٍه مْن   َجْمِع    

 فدمدصددددرإًا خددددص بدددصاك املندددددِع                    
 ا   َمنْدَع فدددددا منصددرِإ     سدواهدم

 ق  بشددصدٍع  احددددددٍد لدم َيدددصدددددِدِد                     
 يد دقُ) مدالصتدِ) فدلن يدلدحدقددددُه        

 خددصدٌ   تنويدددٌن  مرندا حَدقددددددَُّه                     
  لي  خيلدو ىبددًا عدن َ  ددْدِا   

 ى  َعَلٍم فدا اجلمع َمْنع اللدرة                      
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 مدا جامع الرتميب غيدر املتَرَفْة  
  التجمُة التدرنيث فاتدرك اللصددْه                     

  غيدرها التددُ    زُن الصتدددِ)       
 االلدددددُا  الندددددددوُن بدقددددددددو                         

 الكددِ)
   جتامع الو ا  يربال التلددَم

  اعترب ا يف الو ِا شرطه ملتزْ                    
 

   يقد) التداا مدع اال الْة 
 فديلددددددرة الصاقدددددد   دالدددددددْة                     

 فر مد)  ى ندددب ِ ْندددددددددوان     
 مندلدددرة االعدددراب  التريدداِن                     

 لب ُ ِرْة      و هنٍد سامن الق
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  جداَز فيدددِه  اجحدًا   َيْنَلدددِرْة                     
 اْجت) من املمندوِ  َبْلخًا  َسَقْر   

  شدِدددْدهَدْه فددددا املندِع  زندًا مُتمَدْر                     
  زُن فتداِ   بدددددراا لدم ُيْخَتِم     

 يددم خبددددمِة املتدددظمعندددددد تدمدد                     
 قعرابُدُه ىعراُب مدا   َيْنَلدِرْة    

  اللدرُإ ى لدال مللقدا مما ُعدِرْة                     

 
 ىقسا  الصت)

 لألمدددددِر  املاضددددا  للمضددا     
 ينقسُم الصتدُ) مما فدا الشائدِع                        

 اْسَتَقْ)         ُمد)ُّ مداٍض هدددو بالتداا 
  االمددُر باليداِا  بالندوِن ىتدََّلْ)                        
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  سّكدن االمَر سدددددوى مدا اعتَدمَّ   
  مدددن لدحوِق الندوِن قد َتخّلدال                        

  مدا مقددددو  مدا شدددده ا عدددمِ      
 ْدنددددال حبدصِة التالددددافرمْدُرها ُي                        

  الصتُف لآلخدِر فدا املاضا ىطَّرْإ    
 مجزِ  تالدا املدر  اللدرُإ اهدَّْد                        

  الضمُّ فدا ُمْسَتْقَدِ) الصتدِ) متدال   
 عددددراُه نددددوُن هدمزٍ  يددداًا  تدددا                        

 دازِ        قدد خدم من نا ب  ى  جد
ميظدددددهر التددددددَ   دهددددددوُ                              

 القائدِم
  ان يكن فدا نسوِ  الندوِن اقرتْن        

 فرخّدِر الصتدَ) مما جداا سكدْن                         
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  الصتُف فدا تدوميِد ندوٍن اقدددْدَرُب    
 عدربدوامندويدة ى    بدتد  ى                          

 النوا ب
  ينلب الصتدَ) حر ٌة َعَشدرْ    

 مدرن  لدن مدا  ىرن مقدرّ                             
  ُ  اجلدحددددوِإ ضدم  ُ  ضانديدددددْة        

 تسددُل مدا  دو لكدا تمقيدْه                          
  بتدد حتدال  اجلدواب املتل)      

 بالصداا  الدوا   ىْ  فديما ُنِقدْ)                          

 اجلواز 
  الصتد) فدا لدما  لدم ضددم ىمل        

 مدصا الدما  زمدًا قدد اندجز                          
  الم     االمدر ى     الدعدا       
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   ُؤُه  النهدا فيدما سدمدتدا                          

 جواز  الصتل 
 متددال  ان  ما  مدن  مدهدمدا      

 تددجددز  ِفددْتددددلْيددن  ىيدددن قر مددددددا                   
  حي دما  هكددددصا  بريدنددددمدا    

 تدتدد  بده الريدف  ىيضًا ميا مدا                   
  جداا فدا ضر    الشتر قرا      

 الن ر مدما نددصا  جدزمدها فدا                        

 
 مرفوعا  الصاع)
  احلكم فدا الصاع) ىن يرتصدتا     

 بدصدتله الدمضمر  الدداإط متدا                       
  الصاعد) الظاهدر مضمددر مما      
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 فددا ىنَم ىنِم ىنتدن ىنتدم ىنتمدا                        
  غيدره مدددؤند ددددا مدددصمدددددددرا    

 متدددرفدة جدددداا  جددددا مُدندّكدَدرا                        
 جدمتًا  فدرإًا  م ندال مللددقدا      

  هدو علدال عاملده لدن يسدقدا                           
  قدد يكدون مضمرًا مستدرتا   

 مدد ددد) ىندْددب َتدلدْدَل مليددكدا غدصددددرا                  

 
 الصط مل يسَم فاعله املصتو  

 انائب الصاع) 
 ىندب منداب فاعددددددد) مصتددددوً        

 لدتامدددد) ُبنددددددا لددددده مدجدددهددددددوً                   
 بّضَم فاا الصت)  امسر ما   )    
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 بالددم  ماضدديده  بدالددصدتدف تلدددد)                  
 ا سدل   ى جب لده الرفدع بنحو مدد

 حكما  موضوعًا علدال راك النسدْل                  

 باب ا شتغا 
  اسم تمه عام) قدد اشدتدغ)    

 بدمضددمددر  شددددهه عددن التدم)                      
 فدرن تدم التدام) ما  ُيلدددَددَُّ        

فدالدرفددددددع للسددابددددددل حتمددددددا                         
 رمدر ا

  ان يكددددن بدتدددد قرا املقددّد      
 فمددددتددددددى   فدددددتددددده مددلدتدددز                       

  اخرت لده النلب قرا ما  قدتا      
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عقددددديب مدددددا اختدددددص بصتدددد)                       
 اجدمتا

 مرْن حدديددًا ز تده يا حددددددددصا        
 دددد)  هدددم بد)  للشددر  قرا ه                      

  غيدر ما فدا  مدددددن اخدتيدا        
  فدتددددًا  ندلددددًا ىنم بالدخددديدا                       

  ىن يكن من قد) فت) رط طلب      
 ى  يتلو شددهده اهلدمز  النلب ىَحْب                

  الرفدع للسدا ق قد) فاقلدتوا     
مدددددددُدَؤ ٌَّ   الددخددددددددر الصددددددددا                         

 تدمندددع    
  الندلب لألندتا  فدا الصدددرقان       



34

بددددان  ىمدددددددددر  فيدددددددده مدددن                           
 تدديداِن

 باب التناز 
  ىعم) الواحد فدا اسم قد تم      

 يدتدمدددم لتاملددد  اقدتدضدديا ىن                        
  يلدز  ا ضدمدا  عنددددد التم)     

 لدما اقدتدضاه ىبددا فدا الدمهم)                        
  ع  السابَل بدتددُ  السددلِا     

 فرهدم) اآلخدر  الصدرق خدصدا                        
  غيدر مرفدو  بده لن يضمددددرا        

 ف قد) الصمر مدا قدد رمدرا                          
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 باب املدتدى  اخلرب
  مدا من االسدماا قدد جتدددرإا        

 مدددن عامد) لصدظًا فدصاك املدتددى                        
  اخلددر املسدند مرفدوعًا ىتددال    

  املدتدددددى ضميددددر  فدددع ضددتددددا                        
 ندم  هددددما       و ىندا ندحن  ى

 هددددددم  هددددددن ىنتددددّن ىنتددددددم                          
 ىنتمدا

  هكصا الداقدا الضندال  رَمدْر       
 جدمتًا  فدرإا غايددًا  مدن حضر                      

  مصدرإ جددداا  غيدر مصددددرإ       
 باملسددندد مددددا عددرفددددوه خددددرًا                        

  رفدًا  مدجر  ًا  جاا  لة    
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 ىسددددميدة  فاعددددم  فددِدْتدددلددددَدُه                        

 باب مان الناقلة  ىخواتها
 مان  مدا شابدهها فدا االشهِر     

 تنسددا حكدم املدتدددددى  الدخددِر                        
 ى   للخددر الندلُب بدها  املدتدد

 ترفدته اسدما بدتدها حيث بددا                        
   دوها ىضحدال  ىمسال ى دحا     

   دد) مدددازا  مدددصا مدا بددرحدا                       
  لي  مداإا   مدددا اندصال  مددددا      

 فتدددال فقديدرًا  ئمدا ى  مدتدمدددا                       
   ا  ابدن احلسدْن      م لها با  

 مسيدويده الندحو را ندظم حسدن                       
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 باب ىن املشدهة بالصت)  ىخواتها
  اندلب بدما شدده باالفدتددددا     

 مدن احلر ة املدتددى فدا احلدا                         
  اخلددر ى فدتده مرن املرتضددال     

 قمدددا  حدددل  بددده اهلل قضدددددال                        
  قن لدكددددددن مددددان  لدتددددد)              

    لندصدا اجلند  فدا هدصا التم)                   
 فاستدد ك االمر بدلدكددددنَّ  قن     

 ى إ  تددددرمديدددددددددًا بددرْن  بدددإْن                      
 استدتمم            للتمندا  الدرتجدا 

 ليم لدت) الدخ) مدن هجدر خدم                     
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 باب  ّن
  ىنلب بظن املدتددى  اخلددددددرا       

  مدددددا مبدتنددداها مخدددلدم  إ ى                     
 مدصا حسددم   جد   زعدم       

  مدا يضاهيدها قلدال را احلكم عدم                     

 
 باب التوابع

 نتم  تددددددومديد  ابدددددا  حلدل       
  التدلا قسدمان بيداٌن  َنَسدْل                        

 النتم
  الندتم   دا يتدددع املو وفدا

 تصميدرًا ى  تدنكيدرًا ى  تتريدصدا                          
  مصددددرإًا مددان  مددان جدمتددددًا         
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تدرني دددددا ى  ندددددلدًا  خدددددصضًا                           
  فدتدا

  هكدددصا املندتدددوُ  قْر يُد دنددّددال       
يتدددددع فدددددا اللصدددددظ لدهدددددا                              

  املدتنددال

 
 املترفة  النكر 
 ُمتدرََّة االسدماا مهما انقسمدا     

 دًا ى  عدلدمداجداا ضميدرًا مللق                         
  قُدّ) مدا يدوضددع لإلشددددددددا ْ        

 مدصى  راك اللدهدو  التدجدا                           
 مدصا احمللدال منده بالم   مددددددددا       

 اضيدا للدواحددددد مدمدا علدما                         
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  املددهم املو دو   دو مدا  مدن       
 مدزا  من ىهدواه بالوجده احلسدن                     

  مددد) اسدددم شايدددع مشددتدهددِر       
 فددددا جندسددده يدتددرة بامُلنّكَدِر                         

     تدتريدا بدها يدتدل)        
 عليده فدا االحدوا  مًم تدخد)                       

 باب حر ة التلا
 ا بالدددوا   بدالدصددداا   إ     التلد

  ضدم ىمدددا ى  علدددال راك الندضدد                      
  هكدددصا     لكدددن بدتددددد بد)    

  راك فدددا حتدال مدما قالدوه قد)                      
  حكدم متدلوة عليده حكم مدا   

 علدماتدتلا فدا االعدراب مدما                      
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  جداز عدلا جدمدلدة بدجدملدددْة    
  اعتدددددددر ا فيدما بنددددا َمَحلددددددَّْه                     

 
 باب التوميد

 دد  ىمدد ا بالندص   التيدن  قدد     ق
 يكدددون فددددا مددد)  ىجدمدع   إ                     

      ىمدددتددددع  ىبدددتددددع  اندددلدددددددع   
   جدمع فدا اللصدظ مد) تدتدددع                        

  هدو مع املتددوِ  حكمدًا يسدتدوط    
فدمنددددددددده لدصددظدددددددٌا  منددددددددده                         

 مدتدندوط
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 باب الدد 
 للدت  ى  للكد) ى  لدما اشدتدم)   

 د ى  غلدٍ  فدا اللصدظ ُقّسدَم الدد                      
 َمدِرْإُه خدمرًا  اسددقدِه ُ ضددددابدددا   

  رقدددده مدددداًا جدددرعدددًة عدددابدددددا                      
  ىبدد  املضمدددر غائدددا  فددددددا   

 ىبددالده مدن حاضدر شر  يدصدا                       
 فدا بدد  الكد)  فدا اشدتدما   

 سدواهدما مدا فديده مدن قبددا                            

 باب املنلوبا 
 مصدتدوً  ى   رفدًا  ملدد ًا نلْب  

  احلداُ   التميديدُز فيهدما يدجدْب                       
  مددددا تدددم قّ   يدا ِعدْندددَد اِلندددددا    
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  بتدددد مدا تنسدا ُحْكدَم امُلْدتددى                        
  مللدُل املصدتدددوِ  َمتدددْدُه  لددددددْه       

  فيدددده  الظددددرة مددصا للَشدددِه                        
  تدابدُع املندلوِب مدما سددُدمتدددا     

 َيتْددَدتُدُه نلددًا سدوى ما انقدلدتا                        

 
 باب املصتو  به

  َ قدددَدْع        مدا عليده فددتدُ) فاعددددٍ)
 فدصاك مصدتدوٌ  بده مد االرجدَز َإْ                     

 لظاهدٍر  مضمدِر قددددد اْنَقسددَددْم      
 مالصاعد) املاضدا  راك احلكدُم َعدْم                 

 اتدل) الضميدُر ى  قدد ىنْدصَدَلْ)    
 دْدُه بدالتدمْ)ما ددلددندع اخليددددَر  ِزند                  
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 باب امللد  ااملصتو  املللل 
  امللددُ  املندلوُب فدا التدتريدِا       

 لدصدتددلددِه ال الِث فدا التدلدريدِا                      
  قن يوافل مدا بدددِه قددددد ُعِمدددددددم        

 لصدظدا  باملتندال فدصاك استدتدمدم                      
 َعنْدُه بتدُ  االسدما فدا الَتَمْ)     ناب

 قن مدان مندها مدا علدال امللددِ  َإْ                   

 
  رة الزمان  املكان
  درُة الزمداِن  املكداِن انتدلددا      

 بدتامدددد) يَدددلددْددر مدديددومدًا رَهددددا                     
   حيسدن التدقدديدُر فيدهمدا بصدا     
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 مداُعْتدمَدًة جددداَا   اُبْكدددَرً  يدصدددا                    
  ليلدًة ى  سحدرًا ى  فدا املسددا     

 ى  جداا حيدندًا  هدو مندز ُ  الِكسدا                   
 مدصا اجلهداُ  الِسدمُّ لإلندسدان    

 كددددددانضددَدمدددََّة مدمددا مددددددددان للدمد                    

 
 باب احلا 

  مدّ) مدا فسدر مدا قددددد بدددُدِهمدددا      
 مدددن هدديدئدددٍة   دصدا فدحدددا  قنتدمدا                  

  نلدددددده بالصدتد) مدما لددددزمدددا     
مجددددددددددداا َزيدددددددددْدٌد  امدددددددددددا ى                     
 مدتددلدمدددددا

 دا       تَدرَّفدددد  احدُب احلداِ  ىتدال ُم
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  احلدددداُ  بالتدندكدديددددِر لدصدظدا ُعدِرفدا                  
  ُمدّ) مدا قدد مان بدتدد املتدِرفدْة     

 من  لدة فدا القدو  حداٍ   ِ صَدْة                  

 
 باب التميز

  مددهدم الصا  قِن اسدمًا ُفسِدّرا     
 ددددصاك تدددمددديددديدٌز قرا تدندكدددددددددددرافد                  

  َندْلدددددُدُه بدصدتدددلِدِه قدددد َ َجددددددددددا     
مددزيددددددٍد علدددددددال مندددال ُىمدددددّا                          

  َىبدا
 بتدد املقاإيدر  مددددا بدتددد التددددددددإ       

 هدا  فدا مدم   إ بتدد ا سدتدصد                      
 مكومددًا مدددن بتدد قحددى  عدشدر   
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   دا  تدمرا عسدم مدما ىشدتدهر                      
  مددددددا ىتددددددددال ِلندْسدددِة مدصدسدددددرا     

 مدحدددددو  ى    مدمدددا قدد رمددرا                      
     اشدتدت) الرىل مشيدددا مدقمددددددرًا    

  امدتدأل الكدرل عدقدا ًا ىحدمددرا                      

 املست نال
  اندلب بداقّ   مد) مدا ُيْسدتد دندال    

 مددددن  جدددب فيدده تدما  املتندددال                      
  اخلدصد  فدا متدلو غيدر  سدوى     

 ىملتدز  فدا اللدصدظ فيدهدما سدو                      
  النلدب فدا ليد     يكدددددون     

  مدددا خددددم مدما عددددا مدقدر ن                      
  فدا خدم حاشدا  م دلها عددددددا    
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 نلددا َ خَدْصدضًا سائدغدًا قدد   إا                      
 متدلم جدددداا  جددددا منقدلدتدددا      

 لددددو قيدجدددداٍب  ندصدددٍا َ قَدتدا تد                      
  احلكدُم فدا املتدلِ) اإلبددددداُ      

  الندلُب فدا منقدلع قدد قالدوا                       
  فيدهدما الندلُب متددددددال ُيدقَددَُّ      

ملديدددددد  لددددددددددا ق  عليدددددددددًا                         
 ُمكددددْدِرُ 

 صَدرَّغدًا مدما مضددددال     مدا ىتددددال ُم
 فمدتدرب بدتدامدٍ) ميا قضدال                         

  راك مستد دندال مدن الدمحدص ِة    
 مدمدا ىتدددال ق  غدزا  اخلديدا                          
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 باب اإلضافة
 ملدصدرإ ا سدم ىضدا  للجدمدْ)      

 دصدٍظ ى  مدح) حكدمده اخلدصد  لل                  
 لصدظدديدة تدلدددددز  لأل  دددددددداة   

 مسدالدب القدلدب احلدديدب اجلانددددا                  
  قدد  الم   فددددا  مددددن بدمدا    

ىضدددصم فددددا املتنددددال محددددصة مخدددر              
 اللمال
 

    تدضدا مُدتَدرَّفدًا ُمندددددددَدوَّندًا      
 مَدْتدُلدددوَّ ندددوٍن ُمتْدددَربدًا  ر  الددندا                      

  سداغ مدا من ندوٍن ى   ٍ  َخدم     
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مدديدددددددا خليدددلدددددددَداَّ  ياَ ددددددْدَا                        
 الصددم

  الو دُا قر ُيدجْدَمُع ى  ُي دنَّدال       
 متدنداليُدضداُة بالدمِ  َ ّ َدف الد                      

  قدد ىضافدوا مدا من المِ  خدَدم     
 قلدددال امُلَحلددَّدال للمحلددال ىن تددم                      

  مدددا َتدم الم  ملدا بددده اقدتدددرن       
 فملدلدقا يضداة  القدو  احلسدن                     

 باب املناإى
    بتدد يدا ى  مدا ميا ىنلب فدا النددا   

 مضدافدا ى  شدده مضاة  جدددا                       
  مدصددددرإًا ْمنَدكددّدَدرًا مل يدقلدد      

  الدرفدع فدا ُمدتَدرٍَّة من مدصدرإ                       
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  التابدع املدو دددو  ملدلقا برْ     
يدتددددددددع لألخديددددددددر لصدددظدددددددا                         

  مدحد)
 يدددا جدددددا  ىّ بدددا  اللديدُر     مدد

  النددلب فيددده قددد   اه الغديدُر                       
  مدا ىضيدا يتدددع الدمحدددددم                   

 مدجدددرإًا ىن هدددو مددا تدحدلدددددال                       
  نتدم ىطٍّ  فدتددددددوا بدالتَددَدِع     

 لصدظا ميدا ىيدتدها الندصُ  ىْ جِدِع                        
  فدا سدوى اسم إلشا ٍ  َ جَدْب    

 فدا نتدتدها ِلْلّم  تدتدريا  حدب                    
 

  غيدره من َنَسدٍل ى  مْن بدَدَدْ     
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 فكدامْلنداإى ُحْكدمُدُه متدال ىْسَتدَقْ)                      

 
 باب املرخم

 داز ترخديم املنداإى املدترفَدْة       ج
حبددددصِة تدالديددددددِه فدددددصا قدددد                             

 خّصَدصَدْه
  مدددن مدرمب ممتددط َمدِربددا      

 عندد النِددا فيدها تدُزيدُ) الُكدَربدا                         

 باب املستغاث
    ُخدصَّ يا مِدْن َىحْدُرِة النددددِدداِا 

 مبستدغديٍث من ُعدرى الدددما                            
 ُيدْصدَتدُف  ُ  املستدغداِث فدا النددا             

 َ جدددددَدرُُّه بديدددا بندظدددم َ  إا                            
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 ق  مبدتدلددددوِة  لدم تدكددددددرِ      
 يدددددددا متدكدددددددلم يدددددا ى  تدددددددم                       

 امسددددِر

 
 باب الندبة

  نددبدة بدوا  يداا لدم تلدتدد      
 مقدتدلددرًا علديددددهدما    تدقد                        

  زيدد هداا بتدد ىلدِا النُدْدبَدْة    
  قدصًا لددوا زيدددداه ى   اه عُدتْددددْه                       

 
 باب اسم الصت)

 م) اسدم الصدت) م ) الصت)      يدت
 فدا  داهدر  مضمدر فدا القدو                        
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  إا    مصدددتدددلده علددددددال الددندا    

  مندددده حدتددمدا  جدددوازًا  ندددوندا                      
  حدصفده عنددددها بددده قدد عدمددددم       

 كددددددصا تدرخيددددره قدد اهدمدم هدد                     
  جداا فددددا الصمددددر مدتداب اهلل  

 علديدكددددم ى لدددددده مداالشددددددددددداه                     
  فدا جدواب طلب منده حدل)    

 يدجدز  مستدقدد) فدت) فدا التم)                     

 باب اسم الصاع)
 درة     عمد) اسدم الصداعد) الدمت

 بدالددددم  مالددصدتددد) بددم تدوقددا                     
  اشرتطدوا فيما سدوى من الم  َخدم  
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فيمددددا سددددوى املاضددددا لنددددلب                      
 عمم

 متتدمدًا لصدظًا  قدد  ان عمد)     
بددددم اعدتددددماإ فددددا مقددددا  ى                          

 م د)
 دا ندصدٍا  يف استدصدهاِ       ِ ْلدُه ف

ى  خمدددددددر عدددددددددن راك فددددددا                          
 الكدم 

  ى   الصمدر علدددددال احلدكايدددة     
 فدا بداسد  مما ىتدال فدا اآليدْة                        

  هكدددصا فددددا الندظم للخدديدر       
 لتدقدديدم  الترخيدرمدمدًم علدال ا                       

  مدّ) مدا حددددو  للمداَلدَغدددددددْة     
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قعمدداُلددددددددها م دددددددد) فدتديدددددد)                        
 سائدغدْة

  جداا فيدهم مزقدددون عرضدا      
 ىعمددالدددده بد) شدداهدًا للددتد                        

 
 باب اسم املصتو 
 ال     مد) حكدم  سدم فاعد) مضد

 فاسدم مصدتدو  بده السص قضدال                        

 باب اللصة امُلَشدَّهة
  عمد) اسدِم الصداعدِ) ىعلال َشدَدهدْه    

مدددددددددن  ددصدددددددددٍة ضابدتدددددددددٍة                           
 ُمَشددددددَّهدْة

 فدا الرفدِع  الندلِب بم تدصدضيدِ)     
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 ماحلسدِن الوجددِه  مالدجدمديِ)                         
  ىّخدِر املدتدمددوَ  حدتدمًا  اْجتَدِنْب        

 من اجدننٍب  بدظدرة   يدجدب                        
   وُغدها مدددن امُلتدددَددَّى َيمْدتَدِنْع       

  تدلال للحاضدِر إ ن املندقِدلدْع                        
 لدددددَدها ددص فددْة         تدجددددز قعما
  الدمُ  فيددددددها مدددا عددددددا تدتريدصَدْه                  

  جداز فدا فداِعدلها اإلبددددددددددداُ    
  فدتدددددًا  بالندلِب ِلْشددددددٍه قدالدددددوا                  

  غيدر مدا بالمِ  من تلال اقْدتَدَرْن     
 ُيدضاُة للمتدموِ  فدا َ ْجدٍه َحسَدْن                  

  اسدُم قضدال بالصدضِ)  املشا مدْة      
 يدتدمددُ) مالدصتِ)  لددددن ُيدشاِ مدددددَدْه                  
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 فدا ندلِب مصدتدوٍ    فدِع الظاهدِر   
 قّ  بدددددم  ىْ  بديدددددداا الدددظدددددداهدددِر                  

 ددددع فددددا َمسدددرلدٍة ُمشْدتدهدرْ      الرف
 بالكدحددددِ) مسدددمدوٌ  َ مدُددٌ) َرَمددَرْه                  

 من ُمتَدتَدّد ْ ديدَغ ىْ  مِدْن  زِ    
  اخليدر  الشدر بدحدصٍة  ز                           

  اجدر  مبن مدا بتدده متدال بددا   
 مدددددن  ٍ  ى  قضدافدٍة مُدجَدرَّإا                          

  ىن يدُكدْن ُىضيدَا للُمندّكددددَدِر      
ىفدددْدرْإُه فددددا احلاليددددن بدددد)                             

 َ ِرمّدِر
  مدا هلدددددال طابدل املو دوفدا     
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ىفددددددددراإا ىْ  تدصميدددددددددرًا ى                             
 تدتريدصدا
 ى    ِلصاَك اْسُتدتْدِمدم     ملاِبدقدًا

  فددددا مضداٍة لدُمدتَدّرٍة تدم                          

 باب التتجب
   ْغ ملدا حيدُدُث للتدتدجدُِّب     

 فدا الندصدِ  فدتلد  بلدوغ الترِب                   
 افدت) بددده متندددددال ممدا افدتلده    

 احسِدْن بزيدد راك ما ىجْدمَدلَدُهم                        
  ليد  ُيدْدندال من سدوى امُلجَدرَِّإ   

علدددددال ضلددددث م ددددددٍم فدددددا                             
 االجدوِإ

  م لدما بدحداجددددددتدا اعدندددددداه       
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 مدددُددَؤ َّ   الدددددد  قددددد قددّواُه                         
  مالصدتدددد)      مدلمدا اسدُم فاعدٍ)
 للصدت)   ُت دنددِه م د) االسده)                         

 َ ِ ْلدُه ىن مان لشرطدددِده َفدقددَدْد    
بددددما يضاهددددا ىْشددددُدْإ ى  مددددا                         

 َىشَدْد  
  ملددُ  التداإِ  ندلب ى  بدجر    

  مدا ىشدْد قدر    بالداا غيدر ىشددْإ                       

 باب الوقا
  ىْبدِد  التداَا بدها فدا الرمحدْة     

  مدا يضاهديها بدوقدا َجدمدَّْة                           
  اضدددم التددددداا َبديَدتْدمددددددددَدمٍ      

 فدددا مد) حداٍ  م د) مسلدمداِ                        
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 ُ فْع     اإخد) النقدَص علدال قاٍض 
  ُجدرَّ بالدحدصِة ليا مما ُسدمِدع                        

  مدا هلَّدال منددده قددددا بداليددددددداِا   
  التكُ  مسدمدوٌ  ما سدتدواِا                        

  اضددم اليداا لقداٍض ِتدلدددددْدَو َىْ       
  حيد ما ىتدََّلْ)نلدددًا  بالتندويدِن                       

  احُلكْدُم يف املنلوِب َ ْقٌا باالِلْا   
  فدددددا قرن َ َنْسدصَدتًا عليدِه ِقدْا                       

  قدا علدال الندظِم فدقد مت الَغدَرْض   
 من جدوهدٍر قدد  يدغ   من الَتَرْض                

    مانوسدة اللددِع لدها الَوجْدَه احَلسددَدْن
 طدددددرَّزها التدداُل راك اْبدددُن احَلَسدْن                

  ُ نْدُتدها بالدُدِ  من حلدال الندجا   
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  حيدن  افدال الوقدُا عن نظِم َ قَدْا                
 فائدقدٌة ندظَم االْ لدال قدددد سددددددقدوا      

 ددددددرُقِزْإهددددددا  ىِ ْخ تلاَل بددددٌ  مشد                
هصا ما سرلين فيه من بالنص  ىفديه  ىمحد اهلل 
تتاي  ى لا علال  صوته  بنيه، ما غرإ 
القمرط علال الغلون  لدال املليب يف مكة 

  احلجون آم .
 
 
 
 
 
 



63

 دليل الكتاب
     املوضوع                                              رقم الصفحة

 1 ........................................... املقدمة
 2 .................................... ترمجة الناظم
 2 ..................................... نسبه ووالدته

 3 ............................................ صفاته
 4 ........................................... مشاخيه
 5 ........................................... تالمذته

 5 ............................................. آثاره
 9 ............................................. وفاته
 10 ........................................... عقبه

 13 ............................ باب الكالم والكلمة
 13 ................................... ئم اإلسمعال

 14 ........................... عالئم الفعل واحلرف
 15 ................................. األعراب والبناء



64

     املوضوع                                              رقم الصفحة
 16 .................................... عالئم الرفع

 17 .................................. عالئم النصب
 19 .................................. عالئم اخلفض

 20 .................................... عالئم اجلزم
 20 ................................... باب املعربات

 21 ............................... املعرب باحلركات
 22 ................................ املعرب باحلروف

 23 ................................... أعراب املثنى
 23 ..................... أعراب اجلمع املذكر السامل

 23 ......................... أعراب األمساء اخلمسة
 24 .......................... أعراب األفعال اخلمسة

 24 .................................. موانع الصرف
 27 .................................... أقسام الفعل

 28 ...................................... النواصب



65

     املوضوع                                              رقم الصفحة
 29 ........................................ اجلوازم

 29 .................................. جوازم الفعلني
 30 ............................... مرفوعات الفاعل

 31 ...................... املفعول الذي مل يسَم فاعله
 31 ................................. )نائب الفاعل(
 31 .................................. باب االشتغال

 33 ..................................... باب التنازع
 34 ............................... باب املبتدأ واخلرب

 35 ...................... باب كان الناقصة وأخواتها
 36 ................. اتهاباب أن املشبهة بالفعل وأخو

 37 ....................................... باب ظّن
 37 .................................... باب التوابع

 38 .......................................... النعت
 38 .................................. املعرفة والنكرة



66

     املوضوع                                              رقم الصفحة
 39 ............................ باب حروف العطف

 40 .................................... باب التوكيد
 41 ...................................... باب البدل

 42 ................................. باب املنصوبات
 42 .................................. باب املفعول به

 43 .................... باب املصدر )املفعول املطلق(
 44 ............................ ان واملكانظرف الزم
 44 ...................................... باب احلال
 45 ..................................... باب التميز

 46 ........................................ املستثنى
 48 ................................... باب اإلضافة
 49 .................................... باب املنادى
 51 ..................................... باب املرخم

 51 .................................. باب املستغاث



67

     املوضوع                                              رقم الصفحة
 52 ...................................... باب الندبة

 52 ................................. باب اسم الفعل
 53 ............................... باب اسم الفاعل
 54 ............................... باب اسم املفعول

 55 .............................. باب الصفة امُلَشبَّهة
 57 ................................... باب التعجب

 58 ..................................... باب الوقف

 61 دليل الكتاب

 

 

 



68

 


