1

معهد عالی علوم اسالمی اهل سنت و جماعت جنوب ایران  /سرفصل دروس  /رشته تفسیر  /نحو و صرف 6

شناسنامه ماده:
کد ماده

دوره

کارشناسی
رشته

عنوان ماده

نوع ماده

واحد

نحو و صرف 6
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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 (نحو :از ابتداي باب التعجب تا انتهاي باب البدل و
تعریف ماده

صرف :كل بابهاي الوقف و اإلمالة ) 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.
 .1طالب بتوانند قواعد نحوي و صرفي خوانده شده در الفیه را شرح داده ،آن را بر نصوص تطبیق دهند و معاني درست نص را
فهم نمايند.

اهداف ماده

 .2آشنايي 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.

مراجع و مصادر:

 -1شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالک :المؤلف :ابن عقیل ،عبد اهلل بن عبد الرحمن العقیلي الهمداني المصري (المتوفى769 :هـ) ،المحقق:
محمد محیي الدين عبد الحمید ،الناشر :دار التراث  -القاهرة ،دار مصر للطباعة ،سعید جودة السحار وشركاه.
 -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 -م.
 -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).
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 -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.
 -12شرح األلفیة البن مالک :المؤلف :الحسن بن قاسم المرادي ،التحقیق :الدكتور فخرالدين قباوة ،دار مكتبة المعارف للطباعة والنشر بیروت-
لبنان ،الطبعة األولي1428 :هـ2007-م.
 -13توضیح الصرف :المؤلف :عبدالعزيز محمد فاخر ،مطبعة السعادة1408 ،هـ1988 .م.
سرفصل های ماده:
جلسات هفتگی

مقرر تدریس

موضوعات

تعجب چند صیغه قیاسي و چند صیغه غیر التعجّب:
قیاسي دارد؟ ،در آيهي «أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ  .474بِأَفْعَلَ انْطِقْ بَعْدَ مَا تَعَجُّبَا أَوْ جِيءْ بِأفْعِل قَبْلَ مَجْرُورٍ بِبَا

يَأْتُونَنَا» هِمْ چه نقش اعرابي دارد؟ ،فرق صیغه -وتلو أفعل انصبنّه كما أوفى خلیلنا وأصدق بهما
هاي تعجبي ما افعله و افعل به از لحاظ معنايي وحذف ما منه تعجّبت استبح إن كان عند الحذف معناه يضح
1

چیست؟ ،با چه شرطي متعجب منه ميتواند وفي كال الفعلین قدما لزما منع تصرّف بحكم حتما
حذف شود؟ ،شروط فعلهايي كه صیغه تعجب وصغهما من ذي ثالث صرّفا قابل فضل تمّ غیر ذي انتفا
از آن ساخته ميشود؟ ،اختالف اعرابي در وغیر ذي وصف يضاهي أشهال وغیر سالک سبیل فعال
شرح ابن عقیل :صص 147-154؛ معاني النحو السامرائي؛ نحو الوافي ج  3صص
عبارت «مَا أحْسَنَ زيدًا» چیست؟
352-339؛
اگر كلماتي فاقد شروط ساختن تعجب باشد وأشدد أو أشدّ أو شبههما يخلف ما بعض الشّروط عدما
چگونه صیغه تعجب ساخته ميشود؟ ،روش ومصدر العادم بعد ينتصب وبعد أفعل جرّه بالبا يجب

2

ساختن تعجب از افعال مجهول؟ ،آيا معمول وبالنّدور احكم لغیر ما ذكر وال تقس على الذي منه أثر
فعل تعجب ميتواند مقدم شود؟ ،بین ما و فعل وفعل هذا الباب لن يقدّما معموله ووصله به الزما
تعجب چه چیزهايي ميتواند فاصله ايجاد كند؟ وفضله بظرف او بحرف جرّ مستعمل والخلف في ذاک استقر
تمرينِ اعرابِ ابیات الفیة و درس گذشته؟

شرح ابن عقیل :صص 154-159؛ نحو الوافي ج  3صص 353-362؛

نقش اعرابي «اسْمَیْنِ» در بیت ابن مالک نِعْمَ وبئس وما جرى مجراهما:
چیست؟ ،فاعل نعم و بئس چند نوع است؟ .485 ،فِعْالَنِ غَیْرُ مُتَصَرِّفَیْنِ نِعْمَ وَبِئْسَ رَافِعَانِ اسْمَیْنِ
اختالف نحاة در جمع بین تمییز و فاعل ظاهر؟ ،مقارني أل أو مضافین لما قارنهما كنعم عقبى الكرما
3

اگر ما بعد از نعم بیايد ،ما چه اعرابي دارد؟
تمرينِ اعرابِ ابیات الفیة و درسهاي گذشته؟

ويرفعان مضمرا يفسّره ممیّز كنعم قوما معشره
وجمع تمییز وفاعل ظهر فیه خالف عنهم قد اشتهر
وما ممیّز وقیل فاعل في نحو نعم ما يقول الفاضل

4

شرح ابن عقیل :صص 160-166؛ نحو الوافي ج  3صص 367-375؛
منظور از مخصوص به ذم و مخصوص به مدح ويذكر المخصوص بعد مبتدا أو خبر اسم لیس يبدو أبدا
چیست؟ نقش اعرابي آنها؟ ،چه فعلي به جاي وإن يقدّم مشعر به كفى كالعلم نعم المقتنى والمقتفى
بئس در ذم ميتواند بیايد؟ ،اختالف علماء در واجعل كبئس ساء واجعل فعال من ذي ثالثةٍ كنعم مسجال
ومثل نعم حبّذا الفاعل ذا وإن ترد ذمّا فقل ال حبّذا
اعراب حبذا و الحبذا؟
تمرينِ اعرابِ ابیات الفیة و درسهاي گذشته؟ وأوّل ذا المخصوص أيا كان ال تعدل بذا فهو يضاهي المثال
وما سوى ذا ارفع بحبّ أو فجرّ بالیا ودون ذا انضمام الحا كثر
شرح ابن عقیل :صص 166-173؛ نحو الوافي ج  3صص 376-387؛
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شروط ساختن صیغه افعل تعجب؟ ،اگر كلماتي أفْعَل التفضیل:
فاقد شروط ساختن افعل تفضیل باشد چگونه صغ من مصوغ منه للتعجب أفعل للتفضیل وأب اللذ أبي
صیغه افعل تفضیل ساخته ميشود؟ ،افعل وما به إلى تعجّبٍ وصل لمانع به الى التفضیل صل
5

تفضیل چند نوع است؟ حكم هر يک از آنها؟

وأفعل التفضیل صله أبدا تقديرا أو لفظا بمن إن جرّدا

تمرينِ اعرابِ ابیات الفیة و درسهاي گذشته؟

وإن لمنكور يضف أو جرّدا ألزم تذكیراً وأن يوحّدا
وتلوُ أل طبق وما لمعرفه أضیف ذو وجهین عن ذي معرفه
هذا إذا نويت معنى من وإن لم تنو فهو طبق ما به قرن
شرح ابن عقیل :صص 174-183؛ نحو الوافي ج  3صص 394-426؛

در چه صورتي مجرور بر مفضول مقدم مي -وإن تكن بتلو من مستفهما فلهما كن أبداً مقدّما
شود؟ ،مسئله كحل در باب افعل تفضیل كمثل ممّن أنت خیر ولدى إخبار التقديم نزرا وردا
6

چیست؟

ورفعه الظاهر نزر ومتى عاقب فعال فكثیراً ثبتا

تمرينِ اعرابِ ابیات الفیة و درسهاي گذشته؟

كلن ترى في النّاس من رفیق أولى به الفضل من الصّدّيق
شرح ابن عقیل :صص 183-189؛ نحو الوافي ج  3صص 427-433؛

تعريف تابع؟ ،تعريف نعت چیست؟ ،هر يک از النّعت:
قیود تعريف نعت براي چیست؟ ،نعت در چه يتبعُ في اإلعراب األسماء األول نعت وتوكید وعطف وبدل
اموري متبوع خود را تبعیت ميكند؟ ،شروط فالنّعت تابع متمُّ ما سبق بوسمه أو وسم ما به اعتلق
7

نعت؟ ،منظور از «سواهما» در بیت ابن مالک ولیعط في التعريف والتنكیر ما لما تال كامرر بقوم كرما
چیست؟
تمرينِ اعرابِ ابیات الفیة و درسهاي گذشته؟

وهو لدى التوحید والتذكیر أو سواهما كالفعل فاقف ما قفوا
وانعت بمشتق كصعبٍ وذرب وشبهه كذا وذي والمنتسب
شرح ابن عقیل :صص 190-195؛ نحو الوافي ج  3صص 434-461؛

نقش اعرابي «منكرا» در بیت ابن مالک چیست؟ ،ونعتوا بجملةٍ منكراً فأعطیت ما أعطیته خبراً
شروط نعت واقع شدن جمله؟ ،فرق جمله طلبیه وامنع هنا إيقاع ذات الطلب وإن أتت فالقول أضمر تصب
8

و جمله خبريه؟ ،آيا نعت ميتواند مصدر منكر ونعتوا بمصدر كثیراً فالتزموا اإلفراد والتذكیرا
باشد؟ ،تعدد نعت براي منعوت متعدد چه ونعت غیر واحدٍ إذا اختلف فعاطفاً فرّقه ال إذا انتلف
ونعت معمولي وحیدي معنى وعمل أتبع بغیر استثنا
شروطي دارد؟
تمرينِ اعرابِ ابیات الفیة و درسهاي گذشته؟

شرح ابن عقیل :صص 195-203؛ نحو الوافي ج  3صص 460-488؛

تعدد نعت براي منعوت واحد چگونه است؟ ،وإن نعوت كثرت وقد تلت مفتقراً لذكرهنّ أتبعت
نعت مقطوع به چه معناست؟ ،عاملِ رفعِ نعتِ واقطع أو اتبع إن يكن معیّنا بدونها أو بعضها اقطع معلنا
مقطوع چیست؟ ،عاملِ نصبِ نعتِ مقطوع وارفع او انصب إن قطعت مضمرا مبتدأ أو ناصباً لن يظهرا
9

چیست؟ ،آيا هر يک از نعت و منعوت ميتوانند وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يق ّ
ل
حذف شوند؟ ،براي منعوت واقع شدن «سَفِینَة» شرح ابن عقیل :صص 203-205؛ نحو الوافي ج  3صص 488-500؛
در آيهي« :وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِکٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِینَةٍ
غَصْبًا» استدالل كنید.
تمرينِ اعرابِ ابیات الفیة و درسهاي گذشته؟
تعريف توكید؟ ،توكید معنوي چند نوع است؟ ،التوكید:
توكید با كل ،كال و كلتا چگونه است؟ ،نوع الف بالنفس أو بالعین االسم اكدا مع ضمیر طابق المؤكدا
و الم در الضمیر بكار رفته در بیت ابن مالک واجمعهما بأفعل إن تبعا مالیس واحدا تكن متبعا

10

چیس؟ ،منظور از النافلة در بیت ابن مالک كال اذكر في الشمول وكال كلتا جمیعا بالضمیر موصال
چیست؟

واستعملوا أيضا ككلٍّ فاعله من عمّ في التوكید مثل النافلة

تمرينِ اعرابِ ابیات الفیة و درسهاي گذشته؟

شرح ابن عقیل :صص 206-208؛ نحو الوافي ج  3صص 501-516؛
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اجمع و فروع آن؟ ،توكید نكره چگونه است؟ ،وبعد كلٍّ أكّدوا بأجمعا جمعاء أجمعین ثم جمعا

آيا مثني با مثنايِ اجمع و جمعاء توكید مي -ودون كلٍّ قد يجىء أجمع جمعاء أجمعون ثم جمع
شود؟ ،توكید ضمیر متصل مرفوع به چه صورت وإن يفد توكید منكور قبل وعن نحاة البصرة المنع شمل
11

است؟

واغن بكلتا في مثنّى وكال عن وزن فعالء ووزن أفعال

تمرينِ اعرابِ ابیات الفیة و درسهاي گذشته؟

وإن تؤكد الضمیر المتصل بالنفس والعین فبعد المنفصل
عنیت ذا الرّفع وأكّدوا بما سواهما والقید لن يلتزما
شرح ابن عقیل :صص 209-213؛ نحو الوافي ج  3صص 517-525؛

توكید لفظي چگونه است؟ ،توكید حروف چه وما من التوكید لفظيّ يجي مكرّرا كقولک ادرجي ادرجي
وال تعد لفظ ضمیر متّصل إال مع الفظ الذي به وصل
شروطي دارد؟،
كذا الحروف غیر ما تحصّال به جواب كنعم وكبلى

12

ومضمر الرّفع الذي قد انفصل أكّد به كلَّ ضمیر اتصل
شرح ابن عقیل :صص 213-217؛ نحو الوافي ج  3صص 525-537؛
تعريف عطف؟ ،عطف بیان چیست؟ ،هر چیزي العطف:
كه بتوان عطف بیان گرفت ،بدل هم ميتواند العطف إمّا ذو بیان أو نسق والغرض اآلن بیان ما سبق
فذو البیان تابع شبه الصفه حقیقة القصد به منكشفه
باشد؛ مگر در دو مسأله؟
13

تمرينِ اعرابِ ابیات الفیة و درسهاي گذشته؟

فأولینه من وفاق األوّل ما من وفاق األوّل النّعت ولي
فقد يكونان منكّرين كما يكونان معرّفین
وصالحا لبدلیّة يرى في غیر نحو يا غالم يعمرا
ونحو بشر تابع البكريّ ولیس أن يبدل بالمرضي
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تعريف عطف نسق؟ ،انواع حروف عطف؟ ،واو
براي چه نوع عطفي است؟ ،شرط عطف با فاء؟،
با توجه به شروط صله اعرابِ كاملِ عبارتِ
«الذي يطیر فیغضبُ زيدٌ الذبابُ»؟ ،احكام خاص
فاء؟ ،شروط عطف با ثم؟
تمرينِ اعرابِ ابیات الفیة و درسهاي گذشته؟

حتي چگونه عاطف ميشود؟ ،انواع أم؟ ،انواع
أو؟
تمرينِ اعرابِ ابیات الفیة و درسهاي گذشته؟
15

16

احكام إمّا؟ ،لكن ،ال و بل چه خصوصیت و
شروطي براي عطف دارند؟ ،عطف بر ضمیر
مرفوع متصل چگونه است؟ عطف بر ضمیر
مجرور چطور؟
تمرينِ اعرابِ ابیات الفیة و درسهاي گذشته؟

شرح ابن عقیل :صص 218-223؛ نحو الوافي ج  3صص 538-554؛
عطف النسق:
تالٍ بحرف متبع عطف النّسق كاخصص بودٍّ وثناءٍ من صدق
فالعطف مطلقا بواو ثمّ فا حتى أم أو كفیک صدقّ ووفا
وأتبعت لفظاً فحسب بل وال لكن كلم يبد امرؤ لكن طال
فاعطف بواو سابقا أو الحقا في الحكم أو مصاحبا موافقاً
واخصص بهاعطف الذي ال يغني متبوعة كاصطفّ هذا وابني
والفاء للترتیب باتصال وثمّ للترتیب بانفصال
واخصص بفاءٍ عطف ما لیس صله على الذي استقرّ أنه الصّلة
شرح ابن عقیل :صص 224-228؛ نحو الوافي ج  3صص 555-578؛
بعضا بحتّى اعطف على كلٍّ وال يكون إال غاية الذي تال
وأم بها اعطف إثر همز التسوية أو همزة عن لفظ أيٍّ مغنیه
وربما أسقطت الهمزة إن كان خفا المعنى بحذفها أمن
وبانقطاع وبمعنى بل وفت إن تک ممّا قیّدت به خلت
خیّر أبح قسّم وأبهم واشكک وإضرابّ بها أيضا نمي
وربّما عاقبت الواو إذا لم يلف ذو النطق للبس منفذا
شرح ابن عقیل :صص 228-233؛ نحو الوافي ج  3صص 580-610؛
ومثل أو القصد إمّا الثانیة في نحو إمّا ذي وإمّا النّائیة
وأول لكن نفیا أو نهیا وال نداءً او أمرا أو اثباتاً تال
وبل كلكن بعد مصحوبیها كلم أكن في مربع بل تیها
وانقل بها للثان حكم األوّل في الخبر المثبت واألمر الجلي
وإن على ضمیر رفع متصل عطفت فافصل بالضمیر المنفصل
أو فاصل مّا وال فصل يرد في النّظم فاشیا وضعفه اعتقد
شرح ابن عقیل :صص 234-239؛ نحو الوافي ج  3صص 611-634؛
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عطف بر ضمیر مجرور چه شروطي دارد؟ ،فاء و وعود خافض لدى عطف على ضمیر خفض الزما قد جعال
واو در چه صورتي حذف ميشوند؟ ،آيا ولیس عندي الزما إذ قد أتى في النّظم والنّثر الصّحیح مثبتا
معطوف علیه حذف ميشود؟ ،عطف فعل بر والفاء قد تحذف مع ما عطفت والواو إذ ال لبس وهي انفردت
17

اسم شبیه به فعل و عكس آن چگونه است؟

بعطف عامل مزال قد بقي معموله دفعا لوهم اتقي

تمرينِ اعرابِ ابیات الفیة و درسهاي گذشته؟

وحذف متبوع بدا عنا استبح وعطفک الفعل على الفعل يصحّ
واعطف على اسم شبه فعل فعال وعكسا استعمل تجده سهال
شرح ابن عقیل :صص 239-246؛ نحو الوافي ج  3صص 635-662؛

تعريف بدل و انواع آن؟ ،حكم بدل از اسم البدل:
استفهام؟ ،آيا فعل از فعل بذل ميآيد؟ ،اعرابِ  .565التَّابِعُ المَقْصُودُ بِالحُكْمِ بِالَ وَاسِطَةٍ هُوَ المُسَمَّى بَدَالَ
كامل عبارتِ« :أنّک ابتهاجک استمال»؟

مطابقاً أو بعضا او ما يشتمل علیه يلفى أو كمعطوف ببل

تمرينِ اعرابِ ابیات الفیة و درسهاي گذشته؟

وذا لالضراب اعز إن قصدا صحب ودون قصد غلط به سلب
كزره خالدا وقبّله الیدا واعرفه حقه وخذ نبال مُدى
ومن ضمیر الحاضر الظاهر ال تبدله إال ما إحاطة جال
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أو اقتضى بعضا او اشتماال كأنّک ابتهاجک استماال
وبدل المضمّن الهمز يلي همزا كمن ذا أسعید أم علي
ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلینا يستعن بما يعن
شرح ابن عقیل :صص 247-254؛ نحو الوافي ج  3صص 663-688؛
تعريف وقف؟
تمرينِ اعرابِ ابیات الفیة و درسهاي گذشته؟

الوقف:
 .882تَنْوِينَاً اثْرَ فَتْحٍ اجْعَلْ أَلِفَا وَقْفَاً وَتِلْوَ غَیْرِ فَتْحٍ احْذِفَا
واحذف لوقف في سوى اضطرار صلة غیر الفتح في اإلضمار
وأشبهت إذاً منوناً نُصِب فألِفاً في الوقف نونها قلِب
وحذفُ يا المنقوص ذي التنوين ما لم يُنصَب اولى من ثبون فاعلما
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وغیرُ ذي التنوين بالعكس وفي نحو مر لزوم ردِّ الیا اقتفي
وغیرها التأنیث من مُحرُّک سكِّنه أو قِف رائم التحرک
أو أشمِم الضّمّة أو قف مُضعِفا ما لیس همزاً أو علیال إن قفا
محرِّكاً وحركات انقال لساكن تحريكُهُ لن يُحظال
شرح ابن عقیل :صص 508-512؛
تمرينِ اعرابِ ابیات الفیة و درسهاي گذشته؟

ونقلُ فتح من سوى المهموزال يراه بصريّ وكوف نقال
والنقل إن يُعدم نظیر ممتنع وذاک في المهموز لیس يمتنع
في الوقف تا تأنیث االسم ها جُعِل إن لم يكن بساكن صحَّ وُصِل
وقلَّ ذا في جمع تصحیح وما ضاهى وغیرُ ذين بالعكس انتمى
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وقف بها السكت على الفعل المُعل بحذف آخر كأعط من سأل
ولیس حتماً في سوى ماكَع أو كیَع مجزوماً فراع ما رعَوا
شرح ابن عقیل :صص 512-516؛
تمرينِ اعرابِ ابیات الفیة و درسهاي گذشته؟

وما في االستفهام إن جُرَّت حُذِف ألِفها وأولها الها إن تقف
ولیس حتماً في سوى ما انخفضا باسم كقولک اقتضاء مَ اقتضى
ووصل ذي الهاء أجز بكلِّ ما حرِّک تحريک بناءٍ لزما
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ووصلها بغیر تحريک بنا أديم شذَّ في المُدام استحسنا
لربّما أعطى لفظُ الوصل ما للوقوف نثراً وفشا منتظماً
شرح ابن عقیل :صص 516-519؛
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تعريف اماله؟

اإلمالة:

تمرينِ اعرابِ ابیات الفیة و درسهاي گذشته؟

األلِفُ المبْدَلَ مِن يا في طرف أمِل كذا الواقعُ منه الیا خلف
دون مزيدٍ أو شذوذٍ ولِما تلیه ها التأنیث ما الها عَدِما
وهكذا بَدَلُ عین الفعل إن يؤل الى فلت كماضي خف ودِن

22

كذاک تالي الیاء والفصل اغتفر بحرف أو مع هاكجیبها أدِر
كذاک ما يلیه كسرّ أو يلي تالي كسرٍ أو سكون قد ولي
كسراً وفصلُ الها كال فصل يُعدّ فدرهماک من يمله لم يص ّد
شرح ابن عقیل :صص 520-523؛
تمرينِ اعرابِ ابیات الفیة و درسهاي گذشته؟

وحرف االستعال يكُفُّ مُظهرا من كسر أو يا وكذا تُكَفُّ زا
إن كان ما يكفُّ بعد متصل أو بعد حرف ٍ أو بحرفین فصِل
كذا إذا قدِّم ما لم ينكسر أو يسكُن إثرَ الكسر كالمطواع مِر
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وكُفَّ مُستعل ورا ينكفُّ بكسر را كغارماً ال أجفو
وال تُمِلْ لسببٍ ما لم يتصل والكفُّ قد يوجبه ما ينفصل
شرح ابن عقیل :صص 523-526؛
تمرينِ اعرابِ ابیات الفیة و درسهاي گذشته؟

وقد أمالوا لتناسبٍ بال داع سواها كعمادا وتال
وال تُمِل ما لم ينل تمكّنا دون سماع غیرها وغیرنا
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والفتح قبل كسر راءٍ في طرف امِلْ كلأليسر مل تكف الكُلف
 .915كَذَا الَّذِي تَلِیهِ هَا التَّأْنِیثِ فِي وَقْفٍ إِذَا مَا كَانَ غَیْرَ أَلِفِ
شرح ابن عقیل :صص 526-528؛
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