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 سرفصل های ماده:

جلسات 

 هفتگی
 مقرر تدریس موضوعات

1 

؟، شاهد «ظَنَّ وَأَخَوَاتُهَا»الفاظ و معاني بابِ: 

« وَنَرَاهُ قَرِيبًا ❊إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِیدًا »در آيات 

 چیست؟، 

 ظَنَّ وَأَخَوَاتُهَا:
 أَعْنِي رَأَى خَالَ عَلِمْتُ وَجَدَاانْصِبْ بِفِعْلِ الْقَلْبِ جُزْأَيِ ابْتِداَ

 ظَنَّ حَسِبْتُ وَزَعَمتُ مَعَ عَدْ    حَجَا دَرَى وَجَعَلَ اللَّذْ كَاْعْتَقَدْ
وَهَبْ تَعَلَّمْ وَالَّتِي كَصَیَّرَا    أَيْضَاً بِهَا انْصِبْ مُبْتَدَاً وَخَبَرَا
 قد ألزماوخصّ بالتعلیق واإللغاء ما    من قبل هب واألمر هب 

 كذا تعلّم ولغیر الماض من    سواهما اجعل كلّ ماله زكن
؛ أوضح المسالک: 35تا  3صص  2؛ نحو الوافي: ج434تا  416شرح ابن عقیل: صص 

 208تا  207صص 

2 

چه موقع جايز است يکي از مفعولها يا هر دو 

را حذف كرد؟ چه موقع جايز نیست؟، شرايط 

تمرينِ  واتش،الغاء و تعلیق در باب ظن و اخ

 همراه با اعراب ابیات ألفیة اعراب

 وَجَوِّزِ اإلِلْغَاءَ الَ فِي االِبْتِدَا    وَانْوِ ضَمِیرَ الشَّانِ أَوْ الَمَ ابْتِدَا
 فِي مُوهِمٍ إِلْغَاءَ مَا تَقَدَّمَا    وَالْتَزِمِ التَّعلِیقَ قَبْلَ نَفْيِ مَا

 قَسَمْ    كَذَا وَاالِسْتِفْهَامُ ذَا لَهُ انْحَتَمْوَإِنْ وَالَ الَمُ ابْتِدَاءٍ أَوْ 
 لعلم عرفان وظنّ تهمه    تعدية لواحد ملتزمه

 ولرأى الرؤيا اثم ما لعلما    طالب مفعولین من قبل انتمى
؛ أوضح المسالک: 44تا  38؛ نحو الوافي: صص 442تا  434شرح ابن عقیل: صص 

 224تا  218صص

3 

استعمال قول به معني ظن چه شرايطي دارد؟، 

 همراه با اعراب ابیات ألفیة تمرينِ اعراب

 وَالَ تُجِزْ هُنَا بِالَ دَلِیلِ    سُقُوطَ مَفْعُولَیْنِ أَوْ مَفْعُولِ
 وَكَتَظُنُّ اجْعَلْ تَقُولُ إِنْ وَلِي    مُسْتَفْهَمَاً بِهِ وَلَمْ يَنْفَصِلِ

 وَإنْ بِبعْضٍ ذِي فَصَلْتَ يُحْتَمَلْ     كَظَرْفٍ أوْ عَمَلْبِغَیْرِ ظَرْفٍ أوْ 
 وَأُجْرِيَ القَوْلُ كَظَنٍّ مُطْلَقَا    عِنْدَ سُلَیْمٍ نَحْوُ قُلْ ذَا مُشْفِقَا

؛ أوضح المسالک: 57تا  46؛ نحو الوافي: صص 450تا  443شرح ابن عقیل: صص 
 230تا  224صص 

4 

؟، «ي كَیْفَ تُحْيِ الْمَوْتَىرَبِّ أَرِنِ»ي اعراب آيه

 چیست؟، « ذُوْ ائْتِسَا»معناي لغويِ 

 همراه با اعراب ابیات ألفیة تمرينِ اعراب

 أعْلَمَ وَأَرَى:
 إِلَى ثَالَثَةٍ رَأَى وَعَلِمَا    عَدَّوْا إِذَا صَارَا أَرَى وَأَعْلَمَا

 وما لمفعولي علمت مطلقا    للثان والثالث أيضا حققا
 تعديّا لواحد بال    همز فالثنین به توصّالوإن 

 وَالثَّانِ مِنْهُمَا كَثَانِ اثْنَيْ كَسَا    فَهْوَ بِهِ فِي كُلِّ حُکْم ٍذُوْ ائْتِسَا
 وَكَأَرَى السَّابِقِ نَبَّا أَخْبَرَا    حَدَّثَ، أَنْبَأَ، كَذَاکَ، خَبَّرَا

؛ أوضح المسالک: 62تا  58؛ نحو الوافي: صص 461تا  452ابن عقیل: صص 
 232تا  231صص
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 مثنىرا به صورت مَرْفُوعَيْ چرا ابن مالک 

 گويد ولي سه )جمع( مثال میزند؟مي

 همراه با اعراب ابیات ألفیة تمرينِ اعراب

 :اَلْفَاعِلُ
 اَلْفَاعِلُ الَّذِي كَمَرْفُوعَيْ أَتَى    زَيْدٌ مُنِیراً وَجْهُهُ نِعْمَ الْفَتَى 

 فاعل فإن ظهر    فهو وإال فضمیر استتروبعد فعل 
 وجرّد الفعل إذا ما أسندا    الثنین أو جمع كفاز الشّهدا

 وقد يقال سعدا وسعدوا    والفعل للظاهر بعد مسند
 ويرفع الفاعل فعل ّ أضمرا    كمثل زيد في جواب من قرا

ص ؛ أوضح المسالک: ص76تا  63؛ نحو الوافي: صص 461تا  452ابن عقیل: صص 
 241تا  233

6  

فَأَصْبَحُوا ال تُرَى إِالَّ »شاهد در قرائتِ 

تمرينِ ( چیست؟، 25)األحقاف « مَسَاكِنُهُمْ

 همراه با اعراب ابیات ألفیة، اعراب

 وَتَاءُ تَأْنِیثٍ تَليِ المَاضِي إِذَا    كَانَ ألُِنْثَى كَأَبَتْ هِنْدُ األَذَى
 ذات حروإنما تلزم فعل مضمر    متصل أو مفهم 

 وَقَدْ يُبِیْحُ الْفَصْلُ تَرْکَ التَّاءِ فِي    نَحْوِ أَتَى الْقَاضِيَ بِنْتُ الْوَاقِفِ
 والحذف مع فصل بإال فضّال    كما زكا إال فتاة ابن العال

 والحذف قد ياتي بال فصل ومع    ضمیر ذي المجاز في شعر وقع
؛ أوضح المسالک: صص 80تا  76؛ نحو الوافي: صص 480تا  475ابن عقیل: صص 

 244تا  241

7 

إِذَا جَاءَکَ »و « قَالَتْ األَعْرَابُ»شاهد در آياتِ 

ي در آيه الْیَتِیمَچیست؟، آيا تقديم « الْمُؤْمِنَاتُ

وجوبي است؟ چرا؟، « فَأَمَّا الْیَتِیمَ فَال تَقْهَرْ»

تمرينِ ؟ «وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِیمَ رَبُّهُ»ي اعرابِ آيه

 همراه با اعراب ابیات ألفیة اعراب

 وَالتَّاءُ مَعْ جَمْعٍ سِوَى السَّالِمِ مِنْ    مُذَكَّرٍ كَالتَّاءِ مَعْ إِحْدَى اللَّبِنْ
 والحذف في نعم الفتاة استحسنوا    ألن قصد الجنس فیه بیّن

 واألصل في الفاعل أن يتصال    واألصل في المفعول أن ينفصال
 صل    وقد يجى المفعول قبل الفعلوقد يجاء بخالف األ

 وَأَخِّرِ الْمَفْعُولَ إِنْ لَبْسٌ حُذِرْ    أَوْ أُضْمِرَ الْفَاعِلُ غَیْرَ مُنْحَصِرْ
 وما بإالّ أو بإنما انحصر    أخّر وقد يسبق إن قصدٍ ظهر
 وشاع نحو خاف ربّه عمر    وشذّ نحو زان نوره الشّجر

؛ نحو الوافي: صص 251تا  246المسالک: صص؛ أوضح 498تا  481ابن عقیل: صص 
 94تا  80

8 

مَنْ »چیست؟، اعرابِ: « فِیمَا لَهُ»مصاديق 

 ؟،«طَابَتْ سَرِيرَتُهُ حُمِدَتْ سِیرَتُهُ

 همراه با اعراب ابیات ألفیة تمرينِ اعراب

 :النَّائِبُ عَنِ الفَاعِلِ
كَنِیلَ خَیْرُ نَائِلِيَنُوبُ مَفْعُولٌ بِهِ عَنْ فَاعِلِ    فِیمَا لَهُ 

 فأوّل الفعل اضممن والمتصل    باآلخر اكسر في مضيّ كوصل
 وَاجْعَلْهُ مِنْ مُضَارِعٍ مُنْفَتِحَا    كَیَنْتَحِي الْمَقُولِ فِیهِ يُنْتَحَى

 وَالثَّانِيَ التَّالِيَ تَا الْمُطَاوَعَهْ    كَاألَوَّلِ اجْعَلْهُ بِالَ مُنَازَعَهُ
 بهمز الوصل    كاألول اجعلنّه كاستحلىوثالث الذي 

  وَاكْسِرْ أَوَ اشْمِمْ فَا ثُالَثِيٍّ أُعِلّ    عَیْنَاً وَضَمٌّ جَا كَبُوعَ فَاحْتُمِلْ
؛ نحو الوافي: صص 252-253؛ أوضح المسالک: صص 505تا  499ابن عقیل: صص

 107تا  97

9 

چیست؟، چه چیزهايي « بَابِ كَسَا»مقصود از 

جاي فاعل را بگیرد؟، اگر فعلي تواند مي

متعدي به دو مفعول باشد كدام يک نائب 

 شود؟ فاعل مي

 همراه با اعراب ابیات ألفیة تمرينِ اعراب

 وإن بشکل خیف لبس يجتنب    وما لباع قد يرى لنحو حبّ
 وَمَا لِفَا بَاعَ لِمَا الْعَیْنُ تَلِي    فِي اخْتَارَ وَانْقَادَ وَشِبْهٍ يَنْجَلِي

 وَقَابِلٌ مِنْ ظَرْفٍ أَوْ مِنْ مَصْدَرِ    أَوْ حَرْفِ جَرٍّ بِنِیَابَةٍ حَرِي
 وال ينوب بعض هذي إن وجد    في اللفظ مفعول به وقد يرد

 وَبِاتِّفَاقٍ قَدْ يَنُوبُ الثَّانِ مِنْ    بَابِ كَسَا فِیمَا الْتِبَاسُهُ أُمِنْ
 رْ    وَالَ أَرَى مَنْعَاً إِذَا الْقَصْدُ ظَهَرْفِي بَابِ ظَنَّ وَأَرَى الْمَنْعُ اشْتَهَ

 وَمَا سِوَى النَّائِبِ مِمَّا عُلِّقَا    بِالرَّافِعِ النَّصْبُ لَهُ مُحَقَّقَا
؛ نحو الوافي: صص 260تا  253؛ أوضح المسالک: 515تا  505شرح ابن عقیل: صص 

 121تا  111
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اركان اشتغال؟، شروط باب اشتغال؟، آيا 

تواند از بابِ مي« وَرَهْبَانِیَّةً ابْتَدَعُوهَا»عبارتِ 

صْبِ بِنَ»اشتغال باشد؟ چرا؟، باء در عبارتِ 

چه نوع بائي است؟، در باب اشتغال، « لَفْظِهِ

كدامند؟ هر يک چه اعرابي  المفسَّر والمفسِّر

همراه با اعراب ابیات  تمرينِ اعرابدارند؟ 

 ألفیة

 عَنِ المَعْمُولِ:اشْتِغَالُ العَامِلِ 
 إِنْ مُضْمَرُ اسْمٍ سَابِقٍ فِعْالً شَغَلْ    عَنْهُ بِنَصْبِ لَفْظِهِ أَوِ الْمَحَلّ

 فَالسَّابِقَ انْصِبْهُ بِفعْلٍ أُضْمِرَا    حَتْمَاً مُوَافِقٍ لِمَا قَدْ أُظْهِرَا
 والنّصب حتم إن تال السّابق ما    يختصّ بالفعل كإن وحیثما

؛ نحو الوافي: صص 262-261؛ أوضح المسالک: صص 516-522ل:شرح ابن عقی
132-124 
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مواضع وجوبي رفع كدامند؟، مواضع ترجیح 

همراه با اعراب  تمرينِ اعرابرفع بر نصب؟، 

 ابیات ألفیة

 وَإِنْ تَالَ السَّابِقُ مَا بِاإلِبْتدَا    يَخْتَصُّ فَالرَّفْعَ الْتَزِمْهُ أَبَدَا
 تال ما لم يرد    ما قبل معموال لما بعد وجدكذا إذا الفعل 

 وَاخْتِیرَ نَصْبٌ قَبْلَ فِعْلٍ ذِي طَلَبْ    وَبَعْدَ مَا إِيالَؤُهُ الْفِعْلَ غَلَبْ
 وَبَعْدَ عَاطِفٍ بِالَ فَصْلٍ عَلَى    مَعْمُولِ فِعْلٍ مُسْتَقِرٍّ أَوَّالَ

؛ نحو الوافي: 262-265؛ أوضح المسالک: صص 523-526شرح ابن عقیل: صص 
 132-135صص
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مربوط به « وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ»ي آيه

كدام يک از مواضع باب اشتغال است؟، جائز 

دهد؟، چه الوجهین در چه مواضعي رخ مي

تمرينِ موقع رفع بر نصب ترجیح دارد؟،  

 همراه با اعراب ابیات ألفیة اعراب

 الْمَعْطُوفُ فِعْالً مُخْبَرَا    بِهِ عَنِ اسْمٍ فَاعْطِفَنْ مُخَیَّرَاوَإِنْ تَالَ 
 والرّفع في غیر الذي مرّ رجح    فما أبیح افعل ودع ما لم يبح

 وَفَصْلُ مَشْغُولٍ بِحَرْفِ جَرِّ    أَوْ بِإِضَافَةٍ كَوَصْلٍ يَجْرِي
 عْلِ إِنْ لَمْ يَکُ مَانِعٌ حَصَلْوَسَوِّ فِي ذَا الْبَابِ وَصْفاً ذَا عَمَلْ    بِالْفِ

 وَعُلْقَةٌ حَاْصِلَةٌ بِتَابِعِ    كَعُلْقَةٍ بِنَفْسِ االِسْمِ الوَاقِعِ
؛ نحو الوافي: 265-267؛ أوضح المسالک: صص 527-532شرح ابن عقیل: صص

 136-138صص
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هَلْ » تعريف فعل متعدي؟، نوع افعال در آيه

« يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ ال يَعْلَمُونَيَسْتَوِي الَّذِينَ 

 چه چیز/« هَاءَ غَیْرِ مَصْدَرٍ»در بیت،  چیست؟،

 تمرينِ اعراب كند؟چیزهايي را خارج مي

 همراه با اعراب ابیات ألفیة

 تَعَدِّي الفِعلِ وَلُزُومُهُ:
 نَحْوُ عَمِلْعَالَمَةُ الْفِعْلِ الْمُعَدَّى أَنْ تَصِلْ    هَا غَیْرِ مَصْدَرٍ بِهِ 

 فَانْصِبْ بِهِ مَفْعولَهُ إِنْ لَمْ يَنُبْ    عَنْ فَاعِلٍ نَحْوُ تَدَبَّرْتُ الْکُتُبْ
 والزم غیر المعدّى وحتم    لزوم أفعال السجايا كنهم

 كذا افعللّ والمضاهي اقعنسسا    وما اقتضى نظافة أو دنسا
 أو عرضا ً أو طاوع المعدّى    لواحد  كمدّه فامتدّا

؛ نحو الوافي: 268-269؛ أوضح المسالک: صص 533-537شرح ابن عقیل: صص
 150-157صص 
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إِذَا قِیلَ أَيُّ »شاهد براي اين باب، در بیتِ 

أَشارَتْ كُلَیْبٍ باألَكُفِّ     النَّاسِ شَرٌّ قَبیلَةً

چیست؟، اگر فعلي دو مفعول داشته « األَصابِعُ

رينِ تمباشد كدام يک معنا فاعل است؟،  

 همراه با اعراب ابیات ألفیة اعراب

 وَعَدِّ الَزِماً بِحَرْفِ جَرِّ    وَإِنْ حُذِفْ فَالنَّصْبُ لْلِمُنْجَرِّ
 نَقْالً وَفِي أَنَّ وَأَنْ يَطَّرِدُ    مَعْ أَمْنِ لَبْسٍ كَعَجِبْتُ أَنْ يَدُوا

 واألصل سبق فاعل معنىً كمن    من ألبسن من زاركم نسج الیمن
 ويلزم األصل لموجب عرا    وترک ذاک األصل حتما قد يرى

 وحذف فضلة أجر إن لم يضر    كحذف ما سیق جوابا أو حصر
 وَيُحْذَفُ النَّاصِبُهَا إِنْ عُلِمَا    وَقَدْ يَکُونُ حَذْفُهُ مُلْتَزَمَا

؛ نحو الوافي: 269-272؛ أوضح المسالک: صص 544-537شرح ابن عقیل: صص 
 158-185صص 
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ضابطه تنازع؟، عامل مهمل چگونه عمل 

آتُونِي أُفْرِغْ عَلَیْهِ »ي میکند؟، اعراب آيه

همراه با اعراب ابیات  تمرينِ اعراب؟، «قِطْرًا

 ألفیة

 التَّنَازُعُ فِي العَمَل:
 إِنْ عَامِالَنِ اقْتَضَیَا فِي اسْمٍ عَمَلْ    قَبْلُ فَلِلْوَاحِدِ مِنْهُمَا الْعَمَلْ

 والثاني أولى عند أهل البصره    واختار عکسا غیرهم ذا أسره
 وَأَعْمِلِ الْمُهْمَلَ فِي ضَمیِرِ مَا    تَنَازَعَاهُ والْتَزِمْ مَا الْتُزِمَا

 كَیُحْسِنَانِ وَيُسِيءُ ابْنَاكَا    وَقَدْ بَغَى وَاعْتَدَيَا عَبْدَاكَا
؛ نحو الوافي: 273-279؛ أوضح المسالک: صص 545-550شرح ابن عقیل: صص 

 186-200صص 
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 وَالَ تَجِىءْ مَعْ أَوَّلٍ قَدْ أُهْمِالَ    بِمُضْمَرٍ لِغَیْرِ رَفْعٍ أُوهِالً همراه با اعراب ابیات ألفیة تمرينِ اعراب
 بَلْ حَذْفَهُ الْزَمْ إِنْ يَکُنْ غَیْرَ خَبَرْ    وَأَخِّرَنْهُ إِنْ يَکُنْ هُوَ الْخَبَرْ

 وَأَظْهِرِ انْ يَکُنْ ضَمِیرٌ خَبَرَا    لِغَیْرِ مَا يُطَابِقُ الْمُفَسِّرَا
 نَحْوُ أَظُنُّ وَيَظُنَّانِي أَخَا    زَيْداً وَعَمْراً أَخَوَيْنِ فِي الرَّخَا

؛ نحو الوافي: 279-280؛ أوضح المسالک: صص 551-556شرح ابن عقیل: صص 
 197-200صص 
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فَال »ي مطلق؟، اعرابِ آيهوجه تسمیه مفعول 

فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً »و « تَمِیلُوا كُلَّ الْمَیْلِ

تمرينِ ؟، «فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً»و « مَوْفُورًا

 همراه با اعراب ابیات ألفیة اعراب

 المَفْعُولُ المُطْلَقُ:
 كأمن من أمنالمصدر اسم ما سوى الزمّان من    مدلولي الفعل 

 بمثله أو فعل أو وصف نصب    وكونه أصال لهذين انتخب
 توكیدا او نوعا يبین أو عدد    كسرت سیرتین سیر ذي رشد

 وَقَدْ يَنُوبُ عَنْهُ مَا عَلَیْهِ دَلّ    كَجِدَّ كُلَّ الْجِدِّ وَافْرَحِ الْجَذَلْ
و الوافي: ؛  نح281-282؛ أوضح المسالک: صص 557-562شرح ابن عقیل: صص 

 204-218صص 
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؟، «وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا»ي: نوع مصدر در آيه

فَإِذَا لَقِیتُمُ الَّذِينَ »ي: محل شاهد و اعراب آيه

كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ 

حَتَّى تَضَعَ  فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً

همراه با  تمرينِ اعراب؟، «الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا

 اعراب ابیات ألفیة

 وَمَا لِتَوْكِیدٍ فَوَحِّدْ أَبَدَا    وَثَنِّ وَاجْمَعْ غَیْرَهُ وَأَفْرِدَا
 وَحَذْفُ عَامِلِ الْمُؤَكِّدِ امْتَنَعْ    وَفِي سِوَاهُ لِدَلِیلٍ مُتَّسَعْ

 عَ آتٍ بَدَالَ    مِنْ فِعْلِهِ كَنَدْالً اللَّذْ كَانْداُلَوَالْحَذْفُ حَتْمٌ مَ
 كإمّا منّا    عامله يحذف حیث عنّا وما لتفصیل

؛ نحو الوافي: 283-287؛ أوضح المسالک: صص 562-568شرح ابن عقیل: صص 
 218-228صص 
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؟، «لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ عُرْفَا»عامل عرفا در عبارتِ: 

حذف عامل در مفعول مطلق چه موقع ممنوع 

چه موقع جائز و چه موقع واجب است؟، 

 همراه با اعراب ابیات ألفیة تمرينِ اعراب

 كَذَا مُکَرَّرٌ وَذُو حَصْرٍ وَرَدْ    نَائِبَ فِعْلٍ الِسْمِ عَیْنٍ اسْتَنَدْ
  فَالْمُبْتَداَوَمِنْهُ مَا يَدْعُونَهُ مُؤَكِّدَا    لِنَفْسِهِ أَوْ غَیْرِهِ

 نَحْوُ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ عُرْفَا    وَالثَّانِ كَابْنِي أَنْتَ حقَّاً صِرْفَا
 كَذَاکَ ذُو التَّشْبِیهِ بَعْدَ جُمْلَهْ    كَلِي بُکَاً بُکَاءَ ذَاتِ عُضْلَهْ

؛ نحو الوافي: 287-288؛ أوضح المسالک: صص 562-572شرح ابن عقیل: صص 
 228-235صص 
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 فَعْلٌ وَفَعْلَةٌ فِعَالٌ لَهُمَا    وَقَلَّ فِیمَا عَیْنُهُ الْیَا مِنْهُمَا همراه با اعراب ابیات ألفیة تمرينِ اعراب
 وفعل  أيضاً له فعال    ما لم يکن في المه اعتالل

 أو يک مضعفاً ومثل فعل    ذو التا وفعل مع فعل فاقبل
 أيضا اطّردوفي فعیل وصف فاعل ورد    كذاک في أنثاه 

 .462-464شرح ابن عقیل: صص 
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 وشاع في وصف على فعالنا    أو انثییه أو على فعالنا همراه با اعراب ابیات ألفیة تمرينِ اعراب
 ومثله فعالنة والزمه في    نحو طويل  وطويلة تفي
 وبفعول فعِل نحو كبد    يُخصُّ غالباً كذاک يطّرد

 حصل له وللفُعال فعالن في فعل اسماً مطلق الفا وفعل   
 وشاع في حوت وقاع مع ما    ضاهاهما وقلَّ في غیرهما

 464-467شرح ابن عقیل: صص 
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 وفعال اسماً وفعیال وفعل    غیر معلِّ العین فعالن شمل همراه با اعراب ابیات ألفیة تمرينِ اعراب
 ولکريم وبخیل فعال    كذا لما ضاهاهما قد جُعِال

 أفعالء في المعلّ    الماً ومُضعَف وغیر ذاک قلوناب عنه 
 فواعل  لفوعل وفاعل    وفاعالء مع نحو كاهل

 وحائض وصاهل وفاعله    وشذّ في الفارس مع ما ماثله
 وبفعائل اجمعن فعاله    وشبهه ذا تاءٍ أو مزاله

 467-470شرح ابن عقیل: صص 
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 وبالفعالي والفعالى جُمِعا    صحراء والعذراء والقیس اتبعا همراه با اعراب ابیات ألفیة تمرينِ اعراب
 واجعل فعاليَّ لغیر ذي نسب    جُدِّد كالکرسيّ تتبع العرب

 وبفعالل وشبهه انطقا    في جمع ما فوق الثالثة ارتقى
 من غیر ما مضى ومن خماسي    جُرِّد اآلخر انف بالقیاس

 ما به تمّ العددوالرّابعُ الشبیه بالمزيد قد    يحذف دون 
 وزائد العادي الرباعي احذفه    ما لم يک لیناً إثره اللذ ختما

 470-473شرح ابن عقیل: صص 
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 والسّین والتا من كمستدع أزل    إذ ببنا الجمع ِ بقاهما مُخِلّ همراه با اعراب ابیات ألفیة تمرينِ اعراب
 إن سبقا والمیمُ أولى من سواهُ بالبقا    والهمز والیاء مثله

 والیاء ال الواو احذف ان جمعت ما    كحَیْزبون فهو حکمّ حُتِما
 وخیّروا في زائدي سرندى    وكلِّ ما ضاهاه كالعلندى

 474-476شرح ابن عقیل: صص 

 


