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 شناسنامه ماده:

 

 ساعات هفتگی نوع واحد واحد نوع ماده عنوان ماده کد ماده دوره

 2 نظری 2 اصلی 8نحو و صرف   کارشناسی

 تفسیر رشته

 كار در كالس -كتابخانه اي-خودخوان -القايي روش تدریس

 مادهتعریف 

از ابتداي باب إعراب الفعل تا انتهاي باب نحو: اين ماده به بررسي قواعد نحوي و صرفي بر اساس كتاب الفیه ابن مالک )

( مي پردازد و به منظور مسلط شدن طالب بر قواعد نحوي و صرفي است تا از ابتداي باب اإلبدال تا الخاتمة و صرف: الحكاية؛

 دقیق تر فهم نمايند. لذا مي بايست طالب ابیات الفیه را حفظ نموده و بتوانند آن را شرح دهند.طالب بتوانند نصوص شرعي را 

 اهداف ماده

طالب بتوانند قواعد نحوي و صرفي خوانده شده در الفیه را شرح داده، آن را بر نصوص تطبیق دهند و معاني درست نص را  .1

 فهم نمايند.

 نحوي و صرفي و اثر اختالفات بر تغییر معاني.آشنايي با اختالفات مشهور در ابواب  .2

دستاورد 

 آموزشی

 پس از تدريس اين توانايي در طالب ايجاد مي شود:

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

 حفظ ابیات الفیه و شرح آنها. .2

 فهم اختالفات مشهور در ابواب نحوي و صرفي و اثر آنها در تغییر معاني. .3
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 سرفصل های ماده:

جلسات 

 هفتگی
 مقرر تدریس موضوعات

چرا ابن مالک فعل را به صورت مطلق گفته است؟، 
 عامل رفع فعل مضارع؟، عوامل نصب فعل مضارع؟

 

 إعراب الفعل:
 نَاصِبٍ وَجَازمٍ كتَسْعَدُ. ارْفَعْ مُضَارِعاً إِذا يُجرَّدُ   مِن 676

 وبلن انصبه وكي كذا بأن   ال بعد علمٍ والتي من بعد ظنّ
 فانصب بها والرّفع صحّح واعتقد   تخفیفها من أنّ فهو مطّرد

وبعضهم أهمل أن حمالً على   ما أختها حیث استحقّت عمال
 ؛261-285صص  4نحو الوافي ج  ؛341-343شرح ابن عقیل: صص 

اهمال أن در برخي لغات؟، شروط ناصبه  دلیل نحوي
بودن إذن؟، شروط ناصبه بودن أن مضمره؟، محل شاهد 

فَمَا   ألَسْتَسْهِلَنَّ الصَّعْبَ أَوْ أُدْرِکَ المُنَى  »در بیتِ 
 ؟«انْقَادَتِ اآلمَّالُ إِالَّ لِصَابِرِ

 تمرينِ اعراب همراه با اعراب ابیات ألفیة

 إن صدّرت والفعل بعد موصال   . ونصبوا بإذن المستقبال680
 أو قبله الیمین وانصب وارفعا   إذا إذن من بعد عطفٍ وقعا

 وبین ال والم جرٍّ إلتزم   إظهار أن ناصبةً وإن عُدِم
 ال فأن اعمل مظهراً أو مضمراً   وبعد نفي كان حتماً أضمرا

كذاک بعد أو إذا يصلح في   موضعها حتى أو واال أن خفي
 ؛289-311صص  4نحو الوافي ج  ؛343-348: صص شرح ابن عقیل

شروط ناصبه بودن أن مضمره؟، با چه شروطي واو 
كند؟، شروط جزم بعد از نهي؟ معیت مثل فاء عمل مي

وَزُلْزِلُوا »ي: اسم خالص به چه معناست؟، شاهد در آيه
 ؟«حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ

 تمرينِ اعراب همراه با اعراب ابیات ألفیة

 وبعد حتى هكذا إضمار أن   حتم كجد حتى تُسَرّد ذا حزن
 وتلو حتّى حاالً أو مؤوالً   به ارفعنّ وانصب المستقبال

 وبعد فا جواب نفيٍ أو طلب   محضین أن وسترها حتمّ نصب
 والواو كالفا إن تفد مفهوم مع   كال تكن جلداً وتظهر الجزع

 والجزاء قد قُصِد وبعد غیر النفي جزماً اعتمد   إن تسقط الفا
وشرط جزمٍ بعد نهي أن تضع   إن قبل ال دون تخالفٍ يقع

 ؛315-373صص  4نحو الوافي ج  ؛348-357شرح ابن عقیل: صص 
حسبک »ديگر مواضع نصب فعل؟، اعراب عبارتِ 

 ؟«الحديثُ فینامُ الناس
 تمرينِ اعراب همراه با اعراب ابیات ألفیة

 تنصب جوابه وجزمه اقبال   واألمر إن كان بغیر افعل فال
 والفعل بعد الفاء في الرّجا نُصِب   كنصب ما الى التمنّى ينتسب

 وإن على اسمٍ خالصٍ فعل عُطِف   تنصبه أن ثابتاً أو منحذف
وشذّ حذف أن ونصب في سوى   ما مرّ فاقبل منه عدل روى

 ؛373-380صص  4نحو الوافي ج  ؛357-363شرح ابن عقیل: صص 

جزم چند نوع است؟، ادواتي كه دو نوع فعل را ادوات 
أَيّاً مَا تَدْعُوا فَلَهُ األَسْمَاءُ »ي كنند؟، اعراب آيهطلب مي
 ؟«الْحُسْنَى

 تمرينِ اعراب همراه با اعراب ابیات ألفیة

 عوامل الجزم:
 بال والمٍ طالباً ضع جزما   في الفعل هكذا بلم ولمّا

 متى أيّان أين إذ ماواجزم بإن ومن وما ومهما   أيٍّ 
 وحیثما أتى وحرفّ إذ ما   كإن وباقي األدوات أسما
 فعلین يقتضین شرط قدِّما   يتلو الجزاء وجواباً وُسِما

وماضیین أو مضارعین   تلفیهما أو متخالفین
 ؛381-398صص  4نحو الوافي ج  ؛364-372شرح ابن عقیل: صص 

اگر  اگر فعل شرط ماضي باشد چه احكامي دارد؟،
جواب صالحیت شرط واقع شدن نداشته باشد، چه 

يِ: احكامي دارد؟، اذاي فجائیه چیست؟، يغفر در آيه
وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ »

گیرد، هر كدام به چه سه اعراب مي« فَیَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ
 اعتباري است؟

 اعراب همراه با اعراب ابیات ألفیةتمرينِ 

 وبعد ماضٍ رفعک الجزا حسن   ورفعه بعد مضارعٍ وهن
 واقرن بفا حتماً جواباً لو جُعِل   شرطاً إلن أو غیرها لم ينجعل

 وتخلف الفاء إذا المفاجأة   كإن تجد إذا لنا مكافأة
 والفعل من بعد الجزا إن يقترن   بالفا أو الواو بتثلیثٍ قمِن

او نصب لفعلٍ إثر فا   أو واوٍ ان بالجملتین اكتُنِفا وجزم
-458و  398-444صص  4نحو الوافي ج  ؛373-379شرح ابن عقیل: صص 

 ؛445
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شود؟، احكام اجتماع چه موقع جواب شرط حذف مي 
در بیت ابن مالک « ذو خبر»شرط و قسم؟، منظور از 

چیست؟، شرط و جواب شرط براي إن در انتهاي بیتِ: 
كَانَ فَقَیِراً مُعْدِماً قَالَتْ    قَالَتْ بَنَاتُ الْعَمِّ يَا سَلمْى وَإنْنْ»

 چیست؟« وإنْنْ
 تمرينِ اعراب همراه با اعراب ابیات ألفیة

 والشرط يُغني عن جوابٍ قد عُلِم   والعكس قد يأتي إن المعنى فُهِم
 واحذف لدى اجتماع شرطٍ وقسم   جواب ما أخّرت فهو ملتزم

 والیا وقبل ذو خبر   فالشّرط رجّح مطلقاً بال حذروإن ت
وربّما رُجِّح بعد قسم   شرط بال ذي خبرٍ مقدّم

-458و  398-444صص  4نحو الوافي ج  ؛379-384شرح ابن عقیل: صص 
 ؛445

انواع استعمال لو؟، لو شرطیه؟، حكم فعل مضارعي كه 
 آيد؟بعد از لو شرطیه مي

 اعراب ابیات ألفیةتمرينِ اعراب همراه با 

 فصل لو:
 لو حرف شرطٍ في مضيٍّ ويقلّ   إيالؤه مستقبالً لكن قبِل

 وهي في االختصاص بالفعل كإن   لكنّ لو أنّ بها قد تقترن
وإن مضارع تالها صُرِفا   الى المضيِّ نحو لو يفي كفى

 ؛459-469صص  4نحو الوافي ج ؛ 385-389شرح ابن عقیل: صص 

احكام تالي تالي أمّا؟، انواع استعمال لوال و معناي أمّا؟، 
وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ »ي: لوما؟، ادات تحضیض؟، در آيه

 لوال از كدام نوع است؟« قُلْتُمْ
 تمرينِ اعراب همراه با اعراب ابیات ألفیة

 أمّا ولوال ولوما:
 أمّا كمهما يک من شيءٍ وفا   لتلو تلوها وجوباً ألفا

 الفا قلَّ في نثرٍ إذا   لم يک قول معها قد نُبِذاوحذف ذي 
 لوال ولوما يلزمان االبتدا   إذا امتناعاً بوجودٍ عقدا
 وبهما التحضیض مز وهال   أالّ أال وأولینها الفعال
وقد يلیها اسم بفعلٍ مُضمَرٍ   علّق أو بظاهرٍ مؤخّر

 ؛470-481صص  4نحو الوافي ج  ؛390-397شرح ابن عقیل: صص 
 زيد منطلق: أخبر عن زيد باالسم الموصول؟

 تمرينِ اعراب همراه با اعراب ابیات ألفیة
 اإلخبار بالذي واأللف والالم:

 ما قیل أخبر عنه بالذي خبر   عن الذي مبتدأ قبل استقر
 وما سواهما فوسّطه صله   عائدها خلف معطي التكملة

 المأخذانحو الذي ضربته زيد فذا   ضربت زيداً كان فادر 
 وباللذين واللذين والتي   أخبر مراعیاً وفاق المثبت
 قبول تأخیرٍ وتعريفٍ لما   أخبر عنه هاهنا قد حتما

 كذا الغِني عنه بأجنبيٍّ أو   بمُضمَرٍ شرط فراع ما رعوا
 وأخبروا هنا بأل عن بعض ما   يكون فیه الفعل قد تقدّما

 وقى اهلل البطلإن صحّ صوغ صلةٍ منه ألل   كصوغ واقٍ من 
 وإن يكن ما رفعت صلة أل   نمیر غیرها أبین وانفصل

 398-404شرح ابن عقیل: صص 
ها؟، احكام تمییز اعداد احكام اعداد سه و ده و مابین آن

 ها؟، تمییز عدد مركب؟سه و ده و مابین آن
 تمرينِ اعراب همراه با اعراب ابیات ألفیة

 العدد:
 في عدِّ ما احادُهُ مذكّره   ثالثةً بالتاء قل للعشره

 في الضِّدِّ جرِّد والممیز اجرر   جمعاً بلفظ قلةٍ في األكثر
 ومائةٍ واأللف للفرد أضِف   ومائة بالجمع نزراً قد رُدف

 وأحد ذكر وصلنه بعشر   مركّباً قاصِد معدودٍ ذكر
 وقل لدى التأنیث إحدى عشره   والشین فیها عن تمیمٍ كسره

 وإحدى   ما معهما فعلت فافعل قصداومع غیر أحدٍ 
 ولثالثةٍ وتسعةٍ وما   بینهما إن رُكِّبا ما قدّما

 ؛482-495صص  4نحو الوافي ج  ؛405-409شرح ابن عقیل: صص 
 تمییز عدد مفرد و معطوف آن؟، اضافه عدد مركب؟

 تمرينِ اعراب همراه با اعراب ابیات ألفیة
 أثنى تشا أو ذكراوأول عشرة اثنتي وعشرا   إثني إذا 

 والیا لغیر الرّفع وارفع باأللف   والفتح في جزأي سواهما ألف
 ومیّز العشرين للتسعینا   بواحدٍ كأربعین حینا
 ومیّزوا مركّباً بمثل ما   مُیِّز عشرون فسوّينهما

 وإن أضیف عدد مركّب   يبق البنا وعجز قد يُعرَبُ
 ؛500-514صص  4نحو الوافي ج  ؛409-412شرح ابن عقیل: صص 
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 احكام و معناي اشتقاق عدد بر وزن فاعل؟ 
 تمرينِ اعراب همراه با اعراب ابیات ألفیة

 وصغ من اثنین فما فوق إلى   عشرةٍ كفاعلٍ من فعال
 واختمه في التأنیث بالتا ومتى   ذكّرت فاذكر فاعالً بغیر تا
 وإن تُرِد بعض الذي منه بُنِي   تضف إلیه مثل بعضٍ بیّن

 وإن ترد جعل األقل مثل ما   فوق فحكم جاعل له احكما
 وإن أردت مثل ثاني اثنین   مركّباً فجئ بتركیبین

 أو فاعالً بحالتیه أضف   الى مركّبٍ بما تنوي يفي
 وشاع االستعنا بحادي عشرا   ونحوه وقبل عشرين اذكرا

 وبابه الفاعل من لفظ العدد   بحالتیه قبل واوٍ يُعتمد
 ؛515-523صص  4نحو الوافي ج  ؛413-419قیل: صص شرح ابن ع

وَكَأَيِّنْ »ي: كم استفهامیه؟، كم خبريه؟، اعراب كامل آيه
 ؟«مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ
 تمرينِ اعراب همراه با اعراب ابیات ألفیة

 كم وكأيِّن وكذا:
 بمثل ما   میَّزت عشرين ككم شخصا سمامیِّز في االستفهام كم 

 وأجز أن تجرّه من مضمرا   إن ولیت كم حرف جرٍّ مظهرا
 واستعملنها مخبراً كعشره   أو مائةٍ ككم رجالٍ أو مره

 ككم كأيِّن وكذا وينتصب   تمییز ذين أو به صل من تصب
 ؛528-541صص  4نحو الوافي ج  ؛420-422شرح ابن عقیل: صص 

 
 اعراب همراه با اعراب ابیات ألفیةتمرينِ 

 الحكاية:
 احک بأيٍّ ما لمنكورٍ سئل   عنه بها في الوقف أو حین تصل

 ووقفاً احکِ ما لمنكورٍ بمن   والنّون حرّک مطلقاً وأشبعن
 وقل منان ومنین بعد لي   إلفان بابنین وسكِّن تعدِل
 مسكنهوقل لمن قال أتت بنت منه   والنّونُ قبل تا المثنّى 

 والفتح نزر وصل التا واأللف   بمن بإثر ذا بنسوةٍ كل
 وقل منون ومنین مُسكناً   إن قیل جا قومّ لقومٍ فطنا

 وإن تصل فلفظ من ال يختلف   ونادر منون في نظمٍ عُرف
 . وَالْعَلَمَ احْكِیَنَّهُ مِنْ بَعْدِ مَنْ   إِنْ عَرِيَتْ مِنْ عَاطِفٍ بِهَا اقْتَرَن757ْ

 ؛423-428بن عقیل: صص شرح ا

-معرفي حروف ابدال؟، مواضعي كه واو و ياء ابدال مي

 شوند؟
 تمرينِ اعراب همراه با اعراب ابیات ألفیة

 اإلبدال:
 . أَحْرُفُ االِبْدَالِ هَدَأْتُ مُوْطِیَا   فَأَبْدِلِ الْهَمْزَةَ مِنْ وَاوٍ وَيَا944
 فَاعِلِ مَا أُعِلَّ عَیْناً ذَا اقْتُفِي. آخِراً اثْرَ أَلِفٍ زِيدَ وَفِي   945

 والمدُّ زيدَ ثالثاً في الواحد   همزاً يُرى في مثل كالقالئد
 كذاک ثاني لیّنین اكتنفا   مدَّ مفاعل كجمعٍ نیّفا

 وافتح ورُدَّ الهمز يا فیما أعِلّ   الماً وفي هراوةٍ جُعِل
 ووُفيَ األشدُّواواً وهمزاً أوّل الواوين رُدَّ   في بدء غیر شبه 

 ؛695-703صص  4نحو الوافي ج  ؛548-552شرح ابن عقیل: صص 
شود؟، در چه مواضعي مواضعي كه الف به ياء بدل مي

 شود؟الف و واو به ياء بدل مي
 تمرينِ اعراب همراه با اعراب ابیات ألفیة

 ومدّاً ابدِل ثانيَ الهمزين من   كلمةٍ ان يسكُنْ كآثر وائتمن
 اثر ضمٍّ او فتحٍ قُلِب   واواً وياء إثر كسرٍ ينقلب إن يُفتح

 ذو الكسر مطلقا كذا وما يُضمُّ   واواً أصر ما لم يكن لفظاً أتمُّ
 فذاک ياءً مُطلقاً جا وأؤمُّ   ونحوهُ وجهین في ثانیه أم
 وياءً اقلب ألِفاً كسراً تال   أو ياءَ تصغیرٍ بواوٍ ذا افعال

 أو   زيادتي فعالن ذا أيضاً رأوا في آخرٍ أو قبل تا التأنیث
 في مصدر المعتلِّ عیناً والفعل   منهُ صحیح غالباً نحوُ الحِوَل

 ؛702-739صص  4نحو الوافي ج  ؛553-558شرح ابن عقیل: صص 
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 شود؟چه موقع ياء به واو قلب مي 
 تمرينِ اعراب همراه با اعراب ابیات ألفیة

 فاحكم بذا اإلعالل فیه حیث عنّوجمعُ ذي عینٍ أعِلَّ أو سكن   
 وصحَّحوا فعلةً وفي فِعَل   وجهان واإلعاللُ أولى كالخِیَل

 والواو الماً بعد فتحٍ يا انقلب   لمعطیان يرضیان ووَجَب
 إبدالُ واوٍ بعد ضمَّ من ألِف   ويا كموقنٍ بذا لها اعتُرف

 ويُكسرُ المضمومُ في جمعٍ كما   يُقالُ هیم عند جمع أهیما
 وواواً اثرَ الضّمَّ رُدَّ الیا متى   ألفي الم فعلٍ او من قبل تا

 كتاء بانٍ من رمى كمقدره   كذا إذا كسَبُعان صیَّرَه
 وإن تكن عیناً لِفعلَى وصفاً   فذاک بالوجهین عنهم يُلفى

 ؛702-739صص  4نحو الوافي ج  ؛558-563شرح ابن عقیل: صص 

 شود؟ميچه موقع واو و ياء به الف قلب 
 تمرينِ اعراب همراه با اعراب ابیات ألفیة

 فصل:
 من الم فعَلى اسماً أتى الواو بدل   ياءٍ كتقوى غالباً جا ذا البدل

 بالعكس جاء الم فُعلى وصفاً   وكونُ قصوى نادراً ال يخفى
 فصل:

 إن يَسْكن السابق من واوٍ ويا   واتصال ومن عروضٍ عزيا
 وشذَّ مُعطى غیر ما قد رُسما   فیاءَ الواو اقلِبن مُدغما

 من واوٍ أو ياءٍ بتحريک أصِل   ألِفاً أبدِل بعد فتحٍ مُتّصل
 إن حُرِّک التالي وإن سُكِّنَ كفّ   إعالل غیر الالم وهي ال يُكفّ

 إعاللها بساكنٍ غیر ألِف   أو ياء التشديدُ فیها قد ألِف
 وصحّ عینُ فعَلٍ وفعِال   ذا أفعَل كأغیَدٍ وأحوال

 ؛702-739صص  4نحو الوافي ج  ؛564-568شرح ابن عقیل: صص 

 شود؟په موقع نون به میم قلب مي
 تمرينِ اعراب همراه با اعراب ابیات ألفیة

 وإن يبِنْ تفاعل من افتعل   والعینُ واوّ سَلِمَت ولم تُعلّ
 وإن لحرفین ذا اإلعاللُ استُحِق   صُحِّحَ أوّل وعكس قد يحِق

 اخرهُ قد زيدَ ما   يخصُّ االسمَ واجبّ أن يسلماوعینُ ما 
 وقبل يا اقلب میماً النونَ إذا   كان مسكّناً كمن بتّ انبذا

 ؛702-739صص  4نحو الوافي ج  ؛568-571شرح ابن عقیل: صص 

 احكام اعالل به نقل چیست؟، 
 تمرينِ اعراب همراه با اعراب ابیات ألفیة

 فصل:
 التحريک من   ذي لینٍ آتٍ عین فعل كابِنلساكنٍ صحَّ انقل 

 ما لم يكن فعلَ تعجُّبٍ وال   كابْیَضَّ أو أهوى بالمٍ عُلِّال
 ومثلُ فعلٍ في ذا االعالل اسمُ   ضاهي مضارعاً وفیه وسمُ

 ومِفعَل صحِّح كالمفعال   وألِف اإلفعال واستفعال
 رُبَّما عرَضأزل لذا اإلعالل والتا الزم عِوَض   وحذفها بالنّقل 

 ؛702-739صص  4نحو الوافي ج  ؛571-574شرح ابن عقیل: صص 
شود؟، اسم اسم مفعول از معتل العین چگونه ساخته مي

 شود؟مفعول از معتل الالم چگونه ساخته مي
 تمرينِ اعراب همراه با اعراب ابیات ألفیة

 وما إلفعالٍ من الحذف ومن   نقلٍ فمفعول به أيضا قمَن
 مبیعٍ ومصونٍ وندر   تصحیح ذي الواو وفي ذي الیا اشتهرنحوُ 

 وصحِّح المفعول من نحو عدا   وأعلل ان لم تتحرَّ األجودا
 كذاک ذا وجهین جا الفعُولُ مِن   ذي الواو الم جمعٍ او فردٍ يعنّ

 وشاع نحوُ نیَّمٍ في نُوِّم   ونحو نُیَّامٍ شذوذهُ نُمي
 ؛702-739صص  4الوافي ج نحو  ؛575-579شرح ابن عقیل: صص 
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احكام ابدال حرف لین به تاء؟، ابدال تاء به طاء؟ حذف  
 واو از مثال واوي چگونه است؟، 

 تمرينِ اعراب همراه با اعراب ابیات ألفیة

 فصل:
 ذو اللین فاتا في افتعالٍ أبدال

 ... وشذّ في ذي الهمز نحو ائتكال
 طاتا افتعالٍ رُدَّ إثرَ مُطبق

 ادَّانَ وازدد وادَّكِر داال ً بقي... في 
 فصل:

 فا أمرٍ او مضارعٍ من كوعَد   احذِف وفي كعدةٍ ذاک اطَّرد
 وحذفُ همز أفعَلََ استمرَّ في   مضارعٍ وبنیتيْ مُتَّصف

 ظِلت وظَلت في ظَلِلتُ استعمِال   وقِرنَ في اقرِرنَ وقَرنَ نُقاِل
 ؛702-739ص ص 4نحو الوافي ج  ؛580-585شرح ابن عقیل: صص 

تعريف ادغام؟، مواضع جايزي ادغام و فک؟، مواضع 
 وجوبي فک؟

 تمرينِ اعراب همراه با اعراب ابیات ألفیة

 اإلدغام:
 . أول مِثلینِ مُحركَین في   كِلمَةٍ ادغِم ال كمِثل صُفف992ِ

 وذُلُلٍ وكِلَلٍ ولَبَبَ   وال كَجُسَّسٍ وال كاخصص ابي
 ونحوهِ فکّ بنقلٍ فَقبِل   وال كهیللٍ وشذَّ في ألل

 وحیي افكک وادّغم دون حذر   كذاک نحوُ تتجلى واستتر
 وما بتاءين ابتُدِي قد يُقتصر   فیه على تا كبَیَّن العِبَر

 وفکَّ حیثُ مُدغمّ فیه سَكن   لكونه بمُضمَر الرّفع اقترن
 نحوُ حللت ما حللته وفي   جزم ٍ وشبه الجزم تخییر قفي

 أفعَل في التعجُّب التزم   والتزم اإلدغامُ أيضاً في هلُم. وفکَّ 999
  الخاتمه:

 . وَمَا بِجَمْعِهِ عُنِیْتُ قَدْ كَمَلْ   نَظْمَاً عَلَى جُلِّ الْمُهِمَّاتِ اشْتَمَلْ 1000
 . أَحْصَى مِنَ الْكَافِیَةِ الْخُالَصَهْ   كَمَا اقْتَضَى غِنَىً بِالَ خَصَاصَه1001ْ
 هلل مصلیاً على   محمَّدٍ خیر نبيٍّ أُرسال. فأحمد ا1002
 . وآله الغرَّ الكرام البررة   وصحبه المنتخبین الخیرة1003

 ؛702-739صص  4نحو الوافي ج  ؛586-592شرح ابن عقیل: صص 
 


