1

معهد عالی علوم اسالمی اهل سنت و جماعت جنوب ایران  /سرفصل دروس  /رشته تفسیر  /نحو و صرف 2

شناسنامه ماده:
کد ماده

دوره

کارشناسی
رشته

عنوان ماده

نوع ماده

واحد

نحو و صرف 2

اصلی

2

نوع واحد ساعات هفتگی

نظری

2

تفسیر

روش تدریس القايي -خودخوان-كتابخانه اي -كار در كالس
اين ماده به بررسي قواعد نحوي و صرفي بر اساس كتاب الفیه ابن مالک (از اول باب ابتداء تا اول باب ظن و اخواتها و از اول
تعریف ماده

باب جمع التكسیر تا اول باب التصغیر) مي پردازد و به منظور مسلط شدن طالب بر قواعد نحوي و صرفي است تا طالب
بتوانند نصوص شرعي را دقیق تر فهم نمايند .لذا مي بايست طالب ابیات الفیه را حفظ نموده و بتوانند آن را شرح دهند.
طالب بتوانند قواعد نحوي و صرفي خوانده شده در الفیه را شرح داده ،آن را بر نصوص تطبیق دهند و معاني درست نص را

اهداف ماده

فهم نمايند.
آشنايي با اختالفات مشهور در ابواب نحوي و صرفي و اثر اختالفات بر تغییر معاني.
پس از تدريس اين توانايي در طالب ايجاد مي شود:

دستاورد

 .1استفاده از قواعد عربي در درک صحیح از نصوص.

آموزشی

 .2حفظ ابیات الفیه و شرح آنها.
 .3فهم اختالفات مشهور در ابواب نحوي و صرفي و اثر آنها در تغییر معاني.

جدول ارزیابی و امتحانات:

رديف

مورد

حداقل

حداكثر

1

حفظ نحو

18%

18%

2

حفظ صرف

7%

7%

3

اعراب

15%

30%

4

شرح متن نحو

10%

25%

5

شرح متن صرف

4%

20%

6

نحو :تعريفات ،تقسیمات ،شروط

5%

20%

7

صرف :تعريفات ،تقسیمات ،شروط

2%

15%

توضیحات

يک چهارم نمرات از صرف باشد.
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مراجع و مصادر:

 -1شرح ابن عقیل :المؤلف :ابن عقیل ،عبد اهلل بن عبد الرحمن العقیلي الهمداني المصري (المتوفى769 :هـ) ،محقق :محمد محیي الدين عبد
الحمید
ناشر :انتشارات ناصرخسرو ،تهران ،چاپ نهم 1384هـ.ش1426 -هـ.ق
 -2أوضح المسالک إلى ألفیة ابن مالک :المؤلف :عبد اهلل بن يوسف بن أحمد بن عبد اهلل ابن يوسف ،أبو محمد ،جمال الدين ،ابن هشام
(المتوفى761 :هـ) ،المحقق :يوسف الشیخ محمد البقاعي ،الناشر :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع
 -3شرح األشموني على ألفیة ابن مالک :المؤلف :علي بن محمد بن عیسى ،أبو الحسن ،نور الدين األُشْمُوني الشافعي (المتوفى900 :هـ) ،الناشر:
دار الكتب العلمیة بیروت -لبنان ،الطبعة :األولى 1419هـ1998 -مـ
 -4حاشیة الصبان على شرح األشمونى أللفیة ابن مالک :المؤلف :أبو العرفان محمد بن علي الصبان الشافعي (المتوفى1206 :هـ) ،الناشر :دار
الكتب العلمیة بیروت-لبنان ،الطبعة :األولى  1417هـ 1997-م
 -5شرح الكافیة الشافیة :المؤلف :محمد بن عبد اهلل ،ابن مالک الطائي الجیاني ،أبو عبد اهلل ،جمال الدين (المتوفى672 :هـ) ،المحقق :عبد المنعم
أحمد هريدي ،الناشر :جامعة أم القرى مركز البحث العلمي وإحیاء التراث اإلسالمي كلیة الشريعة والدراسات اإلسالمیة مكة المكرمة
 -6البهجة المرضیة :المؤلف :عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين السیوطي (المتوفى911 :هـ)
 -7النحو الوافي :المؤلف :عباس حسن (المتوفى1398 :هـ) ،الناشر :دار المعارف
 -8القواعد األساسیة للغة العربیة (حسب منهج األلفیة البن مالک و خالصة الشراح البن هشام وابن عقیل واألشموني) ،المؤلف :السید أحمد
الهاشمي ،الناشر :دار الكتب العلمیة بیروت – لبنان
 -9توضیح النحو :المؤلف :عبدالعزيز محمد فاخر ،الناشر :المكتبة األزهرية للتراث
 -10معاني النحو :المؤلف :فاضل صالح السامرائي ،الناشر :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع – األردن
 -11نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة :المؤلف :الشیخ محمد الطنطاوي رحمه اهلل ،المحقق :أبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إسماعیل ،الناشر:
مكتبة إحیاء التراث اإلسالمي ،الطبعة :األولى 2005م1426-هـ
 -12الحدود في علم النحو :المؤلف :أحمد بن محمد بن محمد البجائي األٌبَّذيٌ ،شهاب الدين األندلسي (المتوفى860 :هـ) ،المحقق :نجاة حسن
عبد اهلل نولي ،الناشر :الجامعة اإلسالمیة بالمدينة المنورة
 -13قواعد إعراب الضمیر في القرآن الكريم :أبو أنس أشرف بن يوسف بن حسن ،دار السلف الصالح ،قاهره چاپ اول1434-2012 ،
 -14شرح األزهرية :المؤلف :خالد بن عبد اهلل بن أبي بكر بن محمد الجرجاويّ األزهري ،زين الدين المصري ،وكان يعرف بالوقاد (المتوفى:
905هـ) ،الناشر :المطبعة الكبرى ببوالق ،القاهرة
 -15المنصف البن جني ،شرح كتاب التصريف ألبي عثمان المازني :المؤلف :أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي (المتوفى392 :هـ) ،الناشر :دار
إحیاء التراث القديم ،الطبعة :األولى في ذي الحجة سنة 1373هـ  -أغسطس سنة 1954م
 -16نحو غائب :دكتر عمر يوسف عكاشه ،ترجمه دكتر عدنان طهماسبي و دكتر جواد اصغري ،انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ اول1390
 -17الممتع الكبیر في التصريف :المؤلف :علي بن مؤمن بن محمد ،الحَضْرَمي اإلشبیلي ،أبو الحسن المعروف بابن عصفور (المتوفى669 :هـ)،
الناشر :مكتبة لبنان ،الطبعة :األولى 1996
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سرفصل های ماده:
جلسات هفتگی

موضوعات

مقرر تدریس

1

نحو :اقسام مبتدا ،تعريف مبتدا،
مطابقت و عدم مطابقت وصف
(مشتق) با مرفوع آن و حكم اعرابي
آن ،عامل رفع مبتدا و خبر همراه با
اختالف علما.

 5بیت
االبتداء:
 -113مبتدأ زيد وعاذر خبر إن قلت زيد عاذر من اعتذر
 -114وأوّل مبتدأ والثاني فاعل اغنى في أسار ٍ ذان
 -115وقس كاستفهام النفي وقد يجوز نحو فائز أولو الرّشد
 -116والثاني مبتدا وذا الوصف خبر إن في سوى اإلفراد طبقا ً استقر
 -117ورفعوا مبتدأ باالبتدا كذاک رفع خبر ٍ بالمبتدا
توضیح النحو186-197 :؛ حاشیة الصبان275-283 :؛ المرادي177-180 :؛ أوضح المسالک-109 :
106؛ نحو الوافي 400-404 :و 410-413؛ شرح ابن عقیل188-201 :
 5بیت
 -118والخبر الجزء المتم الفائدة كاهلل برواأليادي شاهده
 -119ومفردا ً يأتي ويأتي جمله حاوية ً معنى الذي سیقت له
 -120وإن تكن إيّاه معنى اكتفى بها كنطقي اهلل حسبي وكفى
 -121والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمیر ٍ مستكن
 -122وأبرزنه مطلقا ً حیث تال ما لیس معناه له محصّال
توضیح النحو197-205 :؛ حاشیة الصبان284-291 :؛ المرادي180-185 :؛ أوضح المسالک-111 :
109؛ نحو الوافي419-427 :؛ شرح ابن عقیل201-208 :
 7بیت
جمع التكسیر:
 -792أفعلة ّ أفعل ثمّ فِعله تمَّت أفعال ّ جموع قلة
 -793وبعض ذي بكثرة ٍ وضعاً يفي كأرجل ٍ والعكس جاء كالصُفيّ
 -794لفعل ٍ اسماً صحّ عیناً أفعل وللرباعيّ اسماً أيضا يُجعل
 -795إن كان كالعناق والذراع في مدٍّ وتأنیث ٍ وعدِّ األحرف
 -796وغیر ما أفعل فیه مطّرد من الثالثي اسماً بأفعال ٍ يرد
 -797وغالباً أغناهم فعالن في فعل ٍ كقولهم صردان
 -798في اسم ٍ مذكّر ٍ رباعيٍّ بمد ثالث ٍ افعلة عنهم اطّرد
شرح ابن عقیل452-456 :؛ نحو الوافي577-588 :؛ توضیح الصرف48-81 :
 5بیت
 -123وأخبروا بظرف ٍ أو بحرف جر ناوين معنى كائن ٍ أو استقر
 -124وال يكون اسم زمان ٍ خبرا عن جثة ٍ وإن يفد فأخبرا
ما لم تفد كعند زيد ٍ نمرة
 -125وال يجوز االبتدا بالنّكرة
ورجل من الكرام عندنا
 -126وهل فتى ً فیكم فما حللنا
بر يزين ولیقس ما لم يقل
 -127ورغبة في الخیر خیر وعمل
نحو الوافي 431-435 :و 440-443؛ أوضح المسالک112-114 :؛ المرادي185-187 :؛ حاشیة
الصبان292-304 :؛ توضیح النحو206-216 :؛ شرح ابن عقیل209-227 :
 4بیت
 -128واألصل في األخبار أن تؤخرا وجوّزوا التقديم إذ ال ضررا
 -129فامنعه حین يستوي الجزءان عرفا ونكرا عادمي بیان
أو قصد استعماله منحصرا
 -130كذا إذا ما الفعل كان الخبرا
أو الزم الصّدر كمن لي منجدا
 -131أو كان مسندا لذي الم ابتدا
توضیح النحو216-223 :؛ حاشیة الصبان305-310 :؛ المرادي188-195 :؛ أوضح المسالک-117 :
115؛ نحو الوافي448-452 :؛ شرح ابن عقیل227-338 :

2

نحو :تعريف خبر ،انوع خبر،
حالتهاي خبر مشتق به نسبت مبتدا
و حكم ابراز ضمیر ،روابط مبتدا و
خبر.
تمرينِ اعراب

صرف :معرفي جمع تكسیر ،انواع
جمع تكسیر.

3

4

نحو :ادامهي انواع خبر ،كیفیت خبر
از اسم ذات ،مواضع تجويز مبتداي
نكره.
تمرينِ اعراب

نحو :ترتیب مبتدا و خبر ،جواز
تقديم خبر ،وجوب تقديم خبر
تمرينِ اعراب
5
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صرف :اوزان جمع تكسیر.

6

نحو :مواضع وجوب تقديم خبر،
جواز حذف هريک از مبتدا و خبر.
تمرينِ اعراب
7

8

نحو :مواضع وجوب حذف خبر،
ابن مالک مواضع وجوب حذف
مبتدا را در الفیه ذكر نكرده است،
مواضعي كه مبتدا وجوباً حذف شده
در غیر ابیات الفیه ،كیفیت تعداد
خبر از يک مبتدا ،مواضع اقتران خبر
به فاء.
تمرينِ اعراب
صرف :اوزان جمع تكسیر.

9

10

نحو :وجه تسمیه افعال ناقصه ،افعال
ناقصه و كیفیت عمل آنها ،اختالف
علما در مورد لیس ،كیفیت عمل
افعال ناقصه و متصرفات آن.
تمرينِ اعراب

4

 7بیت
 -799والزمه في فعال ٍ أو فِعال مصاحبي تضعیف ٍ أو اعالل
 -800فعل لنحو أحمر ٍ وحمرا وفعلة ّ جمعاً بنقل ٍ يُدرى
 -801وفعل ّ السم ٍ رباعيٍّ بمد قد زيدّ قبل الم ٍ اعالال ً فقد
 -802ما لم يضاعف في األعمّ ذو األلف وفعل ّ جمعاً لفعلة ٍ عُرِف
 -803ونحو كبرى ولفعلة ٍ فعل وقد يجئ جمعه على فعل
 -804في نحو رام ٍ اطّرادٍ فعله وشاع نحو كامل ٍ وكمله
 -805فعلى لوصف ٍ كقتیل ٍ وزمن وهالک ٍ ومیّتّ به قمن
نحو الوافي595-589 :؛ شرح ابن عقیل456-460 :؛ توضیح الصرف48-81 :
 6بیت
 -132ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فیه تقدّم الخبر
مما به عنه مبینا يخبر
 -133كذا إذا عاد علیه مضمر
كأين من علمته نصیرا
 -134كذا إذا يستوجب التصديرا
كما لنا إال اتباع أحمدا
 -135وخبر المحصور قدّم أبدا
تقول زيد بعد من عندكما
 -136وحذف ما يعلم جائزكما
فزيد استغني عنه إذ عرف
 -137وفي جواب كیف زيد قل دنف
نحو الوافي؛  456-457و 460-467؛ أوضح المسالک117-121 :؛ المرادي190-192 :؛ حاشیة
الصبان311-314 :؛ توضیح النحو216-227 :؛ القواعد االساسیة125-142 :؛ شرح ابن عقیل-246 :
239
 5بیت
حتم وفي نصیمین ٍ ذا استقر
 -138وبعد لوال غالبا حذف الخبر
كمثل كلصانع ٍ وما صنع
 -139وبعد واو عیّنت مفهوم مع
عن الذي خبره قد أضمرا
 -140وقبل حال ٍ ال يكون خبرا
 -141كضربي العبد مسیئا ً وأتم تبییني الحق منوطا ً بالحكم
عن واحد كهم سراة شعرا
 -142وأخبروا باثنین أو بأكثرا
توضیح النحو288-236 :؛ حاشیة الصبان315-330 :؛ المرادي192-195 :؛ أوضح المسالک-124 :
121؛ براي مبحثِ «مواضع اقتران خبر به فاء» ر.ک .نحو الوافي487-489 :؛ نحو الوافي472-477 :
و 480-483؛ شرح ابن عقیل246-260 :
 7بیت
 -806لفعل ٍ اسماً صحَّ الماً فعله والوضع في فعل ٍ وفعل قلله
 -807وفُعَّل ّ لفاعل ٍ وفاعله وصفین نحو عاذل ٍ وعاذله
 -808ومثله الفعّال فیما ذكّرا وذان في المعلِّ الماً تدرا
 -809فعل ّ وفعلة ّ فِعال ّ لهما وقلَّ فیما عینه الیا منهما
 -810وفعل ّ أيضاً له فعال ما لم يكن في المه اعتالل
 -811أو يک مضعفاً ومثل فعل ذو التا وفعل مع فعل ٍ فاقبل
 -812وفي فعیل ٍ وصف فاعل ٍ ورد كذاک في أنثاه أيضا اطّرد
نحو الوافي598-595 :؛ شرح ابن عقیل460-464 :؛ توضیح الصرف48-81 :
 5بیت
كان وأخواتها:
 -143ترفع كان المبتدا اسما ً والخبر تنصبه ككان سیدا عمر
 -144ككان ظلبات أضحى أصبحا أمسى وصار لیس زال برحا
 -145فتئ وانفكوهذي األربعة لشبه نفى أو لنفي متبعه
 -146ومثل كان دام مسبوقا ً بما كأعط ما دمت مصیبا ً درهما ً
 -147وغیر ماض ٍ مثله قد عمال إن كان غیر الماض منه استعمال
نحو الوافي 494-499 :و  503-504و  507و 509-514؛ أوضح المسالک125-130 :؛ المرادي:
198-196؛ حاشیة الصبان331-340 :؛ توضیح النحو :جزء دوم صص 4-13؛ شرح ابن عقیل:
271-261
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11

نحو :جواز توسط اخبار ناقصه ،آيا
تقديم خبر دام صحیح است؟،
تقديم خبر افعال ناقصه منفي،
منظور از افعال تامه در اين باب.
تمرينِ اعراب

صرف :اوزان جمع تكسیر.

12

13

14

نحو :احكام معمول خبر ،در صورت
تقديم معمول خبر بر عامل چگونه
بايد تاويل كرد؟ ،انواع كان (ناقصه،
تامه ،زائده) و شروط آنها ،حالتهاي
حذف كان و معمول آن ،شروط
حذف نون از مضارع كان.
تمرينِ اعراب

نحو :شروط عمل ما و الي شبیه
لیس ،اختالف نحاة
در مورد عمل اِنَّ ،عمل الت از نظر
جمهور.
تمرينِ اعراب

صرف :اوزان جمع تكسیر.

15

5

 4بیت
 -148وفي جمیعها توسّط الخبر أجز وكل سبقه دام حظر
 -149كذاک سبق خبر ٍ ما النافیة فجيء بها متلوّة ً ال تالیة
 -150ومنع سبق خبر ٍ لیس اصطفي وذو تمام ما برفع ٍ يكتفي
 -151وما سواه ناقص والنقص في فتىء لیس زال دائما ً قفي
توضیح النحو14-21 :؛ حاشیة الصبان341-348 :؛ المرادي198-201 :؛ أوضح المسالک-136 :
130؛ نحو الوافي515-519 :؛ شرح ابن عقیل271-279 :
 7بیت
 -813وشاع في وصف ٍ على فعالنا أو انثییه أو على فعالنا
 -814ومثله فعالنة ّ والزمه في نحو طويل ٍ وطويلة ٍ تفي
 -815وبفعول ٍ فعِل ّ نحو كبد يُخصُّ غالباً كذاک يطّرد
 -816في فعل اسماً مطلق الفا وفعل له وللفُعال فعالنّ حصل
 -817وشاع في حوت ٍ وقاع ٍ مع ما ضاهاهما وقلَّ في غیرهما
 -818وفعال ً اسماً وفعیال ً وفعل غیر معلِّ العین فعالنّ شمل
 -819ولكريم ٍ وبخیل ٍ فعال كذا لما ضاهاهما قد جُعِال
نحو الوافي601-598 :؛ شرح ابن عقیل464-468 :؛ توضیح الصرف48-81 :
 6بیت
 -152وال يلي العامل معمول الخبر إال إذا ظرفا ً أتى أو حرف جرّ
 -153ومضمر الشان اسما ً انو ان وقع موهم ما استبان أنّه امتنع
 -154وقد تزاد كان في حشو كما كان أصحعلم من تقدّما
 -155ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثیرا ً ذا اشتهر
 -156وبعد أن تعويض ما عنها ارتكب كمثل أمّا أنت برّا فاقترب
 -157ومن مضارع ٍ لكان منجزم تحذف نون وهو حذف ما التزم
نحو الوافي :زيادة و تفصیل صص 521-523و 524-536؛ أوضح المسالک136-143 :؛ المرادي:
205-202؛ حاشیة الصبان349-362 :؛ توضیح النحو23-36 :؛ القواعد األساسیة143-148 :؛ شرح
ابن عقیل279-300 :
 6بیت
فصل في ما وال والت وإن المشبهات بلیس
 -158إعمال لیس أعملت ما دون إن مع بقا النّفي وترتیب زكن
 -159وسبق حرف جر أو ظرف ٍ كما بي أنت معنیّا ً أجاز العلما
 -160ورفع معطوفٍ بلكن أو ببل من بعد منصوبٍ بما الزم حیث حل
 -161وبعد ما ولیس جرّالبا الخبر وبعد ال ونفي كان قد يجر
 -162في النّكرات أعملت كلیس ال وقد تلي الت وإن ذا العمال
 -163وما لالت في سوى حین ٍ عمل وحذف ذي الرّفع فشاو العكس قل
توضیح النحو41-52 :؛ حاشیة الصبان363-378 :؛ المرادي206-210 :؛ أوضح المسالک-156 :
143؛ نحو الوافي537-551 :؛ القواعد األساسیة156-158 :؛ شرح ابن عقیل301-321 :
 6بیت
 -820وناب عنه أفعالء في المعلّ الماً ومُضعَف ٍ وغیر ذاک قل
 -821فواعل ّ لفوعل ٍ وفاعل وفاعالء مع نحو كاهل
 -822وحائض ٍ وصاهل ٍ وفاعله وشذّ في الفارس مع ما ماثله
 -823وبفعائل اجمعن فعاله وشبهه ذا تاءٍ أو مزاله
 -824وبالفعالي والفعالى جُمِعا صحراء والعذراء والقیس اتبعا
 -825واجعل فعاليَّ لغیر ذي نسب جُدِّد كالكرسيّ تتبع العرب
نحو الوافي657-601 :؛ شرح ابن عقیل468-471:؛ توضیح الصرف48-81 :

معهد عالی علوم اسالمی اهل سنت و جماعت جنوب ایران  /سرفصل دروس  /رشته تفسیر  /نحو و صرف 2

16

17

نحو :تعريف اعمال مقاربة  ،نظر
علما در مورد فعلیت افعال مقاربة،
معاني افعال مقاربة ،كیفیت خبر
افعال مقاربة.
تمرينِ اعراب

نحو :افعال مقاربة به اعتبار تصرف
و عدم تصرف ،حالتهاي افعال
مقاربة به اعتبار تام و ناقص بودن.
تمرينِ اعراب

صرف :اوزان جمع تكسیر.

18

19

20

نحو :قسم دوم نواسخ ،معرفي اِن و
أخوات اِنَّ ،معاني و عمل اِنَ و
أخواتش ،اختالف نحاة در عمل آنها
در خبر ،عدم جواز تقديم خبر ،عدم
جواز تقديم معمول خبر ،كیفیت
حركات همزه در اِنَّ ،حالتهاي
وجوب كسر و فتح همزه اِنَّ.
تمرينِ اعراب

نحو :جواز كسر و فتح همزه اِنَّ،
دخول الم ابتدا بر خبر اِنَّ ،حالت
دخول الم بر خبر منفي.
تمرينِ اعراب

6

 6بیت
أفعال المقاربة:
 -164ككان كاد وعسى لكن ندر غیر مضارع ٍ لهذين خبر
 -165وكونه بدون أن بعد عسى نزر وكاد األمر فیه عكسا
 -166وكعسى جرى ولكن جعال خبرها حتما بأن متصال
وبعد أوشک انتفا أن نزرا
 -167وألزموا اخلولق أن مثل حرى
وترک أن مع ذي الشروع وجبا
 -168ومثل كاد في األصح كربا
 -169كأنشأ السائق يحدو وطفق كذا جعلت وأخذت وعلق
نحو الوافي556-564 :؛ أوضح المسالک157-166 :؛ المرادي211-215 :؛ حاشیة الصبان-387 :
379؛ توضیح النحو55-64 :؛ شرح ابن عقیل322-337 :
 4بیت
 -170واستعملوا مضارعا ً ألوشكا وكاد ال غیر وزادوا موشكا
غنى ً بأن يفعل عن ثان فقد
 -171بعد عسى اخلولق أوشک قد يرد
 -172وجرّدن عسى أو ارفع مضمرا بها إذا اسمقبلها قد ذكرا
 -173والفتح والكسر أجز في السین من نحو عسیت وانتفا الفتح زكن
أوضح المسالک166-169 :؛ المرادي215-216 :؛ حاشیة الصبان388-395 :؛ توضیح النحو-73 :
65؛ نحو الوافي564-569 :؛ القواعد األساسیة151-153 :؛ شرح ابن عقیل337-344 :
 8بیت
 -826وبفعالل وشبهه انطقا في جمع ما فوق الثالثة ارتقى
 -827من غیر ما مضى ومن خماسي جُرِّد اآلخر انف ِ بالقیاس
 -828والرّابعُ الشبیه بالمزيد قد يحذف دون ما به تمّ العدد
 -829وزائد العادي الرباعي احذفه ما لم يک لیناً إثره اللذ ختما
 -830والسّین والتا من كمستدع أزل إذ ببنا الجمع بقاهما مُخِلّ
 -831والمیمُ أولى من سواهُ بالبقا والهمز والیاء مثله إن سبقا
 -832والیاء ال الواو احذف ان جمعت ما كحَیْز بون ٍ فهو حكمّ حُتِما
 -833وخیّروا في زائدي سرندى وكلِّ ما ضاهاه كالعلندى
نحو الوافي617-607 :؛ شرح ابن عقیل471-476 :؛ توضیح الصرف48-81 :
 7بیت
إن وأخواتها:
 -174الن أن لیت لكن لعل كأن عكس ما لكان من عمل
 -175كإنزيدا ً عالمبأنّي كفءولكنابنه ذو ضعن
 -176وراع ذا الترتیب إال في الذي كلیت فیها أو هنا غیر البذي
 -177وهمز إنافتح لسدمصدر مسدّها وفي سوى ذاک اكسر
 -178فاكسر في االبتدا وفي بدء صله وحیث إنلیمین ٍ مكمله
 -179أو حكیت بالقول أو حلّت محل حال ٍ كزرته وإنّي ذو أمل
 -180وكسروا من بعد فعل ٍ علّقا بالالم كاعلم إنّه لذو تقى
نحو الوافي570-590 :؛ حاشیة الصبان396-406 :؛ المرادي217-221 :؛ أوضح المسالک-174 :
170؛ توضیح النحو76-84 :؛ شرح ابن عقیل345-355 :
 5بیت
 -181بعد إذا فجاءةٍ أو قسم ال الم بعده بوجهین نمي
 -182مع تلوفا الجزا وذا يطّرد في نحو خیر القول إنّي أحمد
 -183وبعد ذات الكسر تصحب الخبر الم ابتداءٍ نحو إنّي لوزر
 -184وال يلي ذي الالم ما قد نفیا وال من األفعال ما كرضیا
لقد سما على العدا مستحوذا
 -185وقد يلیها مع قد كإن ذا
نحو الوافي592-601 :؛ حاشیة الصبان406-415 :؛ المرادي221-225 :؛ أوضح المسالک-176 :
174؛ توضیح النحو94-93 :؛ شرح ابن عقیل355-370 :
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نحو :دخول الم ابتدا بر معمول خبر
و ضمیر فصل و اسم اِنو شروط آن،
حالت اِن هنگام اتصال ماي زائده
اعراب معطوف بر اسم اِنقبل و بعد
از تكمیل خبر ،حكم عمل اِن مخففه
تمرينِ اعراب

نحو :آيا اسم اِن َمخففه از مثقله
واجب الحذف است؟ ،كیفیت خبر
اِنَ مخففه ،چگونگي حذف اسم كأن
مخفف از مثقله.
تمرينِ اعراب

نحو :فرق الي نفي جنس با الي
نافیه ،شروط عمل الي نفي جنس،
انواع اسم ال و حكم هر كدام ،حكم
معطوف بر اسم ال همراه با تكرار ال.
تمرينِ اعراب

نحو :حكم عطف بر اسم ال بدون
تكرار ال،
حكم دخول همزه بر ال ،حذف خبر
ال همراه قرينه.
تمرينِ اعراب

7

 6بیت
والفصل واسما حلقبله الخبر
 -186وتصحب الواسط معمول الخبر
 -187ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل
 -188وجائزرفعک معطوفا على منصوب إنبعد أن تستكمال
 -189وألحقت بإن لكن وأن من دون لیت ولعل وكأنّ
 -190وخفّفت إن فقل العمل وتلزم الالم إذا ما تمهل
 -191وربّما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا
توضیح النحو93-103 :؛ أوضح المسالک176-186 :؛ المرادي226-230 :؛ حاشیة الصبان-426 :
416؛ نحو الوافي602-614 :؛ شرح ابن عقیل370-381 :
 5بیت
 -192والفعل إن لم يک ناسخا فال تلفیه غالبا ً بإن ذي موصال
 -193وإن تخفف أن فاسمها استكن والخبر اجعل جملة ً من بعد أنّ
 -194وإن يكن فعال ً ولم يكن دعا ولم يكن تصريفه ممتنعا
 -195فاألحسن الفصل بقد أو نفي أو تنفیس ٍ أو ولو قلیل ذكر لو
 -196وخفّفت كأن أيضا فَنُوِي منصوبها وثابتا ً أيضا روي
أوضح المسالک186-192 :؛ المرادي230-233 :؛ حاشیة الصبان426-434 :؛ نحو الوافي-621 :
615؛ توضیح النحو104-110 :؛ القواعد األساسیة159-168 :؛ شرح ابن عقیل381-392 :
 4بیت
ال التي لنفى الجنس:
 -197عمل إناجعل لال في نكره مفردة ً جاءتک أو مكرّرة
 -198فانصب بها مضافا أو مضارعه بعد ذاک الخبر اذكر رافعه
 -199ووكّب المفرد فاتحا ً كال حول وال قوّة والثان اجعال
 -200مرفوعا ً أو منصوبا ً أو مركبا ً وإن رفعت أوّال ال تنصبا
توضیح النحو114-123 :؛ نحو الوافي622-638 :؛ المرادي234-237 :؛ أوضح المسالک-202 :
193؛ شرح ابن عقیل393-404 :
 5بیت
 -201ومفردا ً نعتا ً لمبني يلي فافتح أو انصبن أو ارفع تعدل
 -202وغیر ما يلي وغیر المفرد ال تبن وانصبه أو الرّفع اقصد
 -203والعطف إن لم تتكرّر ال احكما له بما للنّعت ذي الفصل انتمى
 -204وأعط ال مع همزة استفهام ما تستحق دون االستفهام
 -205وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر
توضیح النحو123-129 :؛ نحو الوافي639-647 :؛ المرادي203-241 :؛ أوضح المسالک-206 :
203؛ القواعد األساسیة169-176 :؛ شرح ابن عقیل404-415 :

