
 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 سیوطی



البهجة المرضیّهکتاب  نکات....  2

 

   Http://www.tt-ej.ir   «طلبگی تا اجتهاد»گروه 

ِ ِب   ِس  ِاِم  ِِلل  مِالر ِح  ِِن  ِالر ِح  ِی 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
ن ای عنی در شد، در تشخیص و تولید خودکار اعراب خواهد خواننده و ورزیدگی ذهن پویایی از جلوگریی باعث شده گذاری اعراب اشعار   1

 شاهدهم را صحیح اعراب و کرده وعرج پاورقی به میتوانید نشوید متوجه را اعراب شام که جایی هر که متن اشعار اعراب گذاری نشده است اما

بخوانید. صحیح صورت به را شعر خودتان کنید سعی حتام اول درجه در که است این ما توصیه اما کنید
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إعمال اسمه باب إعمال المصدر و فيه

 2«أل»مضافا أو جمّردا أو مع                                ملاملصدر أحلق يف الع 1: بفعله1

 دار در عمل کردن به فعلش ملحق کن ...« ال»یا « ال»مصدر را در حالت های مضاف یا مجرد از اضافه و 

 شرائط اعمال مصدر

 3حمّله و السم مصدر عمل                        ، حيّل «ما»أو « أن»: إن کان فعل مع 2

ی مصدریه بتواند جایگزین آن مصدر شود. برای اسم مصدر نیز عمل «ما»مصدریه یا « أن»... اگر فعلی همراه با 

 کردن وجود دارد.

 اضافه مصدر به فاعل یا مفعول

 5کّمل بنصب او برفع عمله                             اضیف له 4: و بعد جّره اّلذي3

اسمی که به آن اضافه شده است، عملِ آن مصدر را با منصوب یا مرفوع کردنِ ]معمولِ بعد از جر دادنِ مصدر به 

 دومِ مصدر[ کامل کن. 

                                                             
 مفعول   زمرجع ضمری هاء در بفعله: املصدر )عود به متأخر لفظی و متقدم رتبی، زیرا زیرا جایگاه مفعول بی واسطه )مفعوٌل به: املصدَر( باالتر ا 1

با واسطه )جار و جمرور: بفعل ه( است.(

ْق يف العمل   2  ُمضافًا أو جمّردًا أو َمَع أل                               ب فعل ه املصدَر َأحل 

ُه و السم  مصدٍر َعَمٌل                          أو ما، حَيُل  « أن»إن کاَن فعٌل مع  3 حملَّ

 هاء در جره به مصدر. الذی: مفعول به جرَّ و عود   4

یَف َله 5 ه  اّلذي ُاض  ْل بنصٍب او برفٍع َعَمَلهُ                                  و بعَد َجرِّ َکمِّ
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 اعراب تابع فاعل یا مفعولی که مضاف اليه مصدر شده

 2فحسن 1راعي يف االتباع املحّل                              : و جّر ما یتبع ما جّر و من4

مجرور شده ]با مصدر )مضاف الیه آن([ تبعیت میکند، مجرور کن. کسی که در تبعیت، محِل  کلمه ای را که از کلمه

 ]متبوع[ را رعایت کند، ]عملش[ نیکوست.

، صيغة مبالغه و اسم مفعولباب إعمال اسم الفاعل

 «الـ»شرط عمل اسم فاعل بدون 

 5 4مضّیه بمعزل 3إن کان عن                         : کفعله اسم فاعل يف العمل5

اسم فاعل در عمل کردن همانند فعلش است، اگر ]اوال[ اسم فاعل، دور و برکنار از ماضی اش باشد )ماضی نباشد( 

... 

 8أو مسندا 7أو نفیا أو جا صفة  استفهاما أو حرف ندا                  6: و ويل6

ی که صفت یا مسند است آمده باشد، ]همانند فعلش ... و ]دوما اگر[ به دنبال استفهام، حرف ندا یا نفی یا در حال

 عمل میکند[

 اعمال اسم فاعل معتمد بر موصوف محذوف

 9فیستحّق العمل اّلذي وصف                    : و قد یكون نعت حمذوف عرف7

                                                             
املحلَّ مفعول به راعی است. 1

 راَعي يف  االتباع  املحلَّ فَحَسنٌ                                و ُجرَّ ما َیتبُع ما ُجرَّ و َمن 2

ل 3 عن مضیّه: متعلق به َمعز 

ل: اسم مكان به معنای قرنطینه و  4 ٍل عن کذا»معز   او از فالن چیز دور و برکنار است.« هو بمعز 

عل ه  اسُم فاعٍل يف  العمل   5 ل                          َکف  إن کان َعن ُمضیِّه  بَمعز 

6  َ بدنبال او شد. ان ولی استفهامًا: اگر اسم فاعل به دنبال استفهام آمد.  [ فالنًا: به او نزدیك شد، َوْلیًا وويل-  َويل 

صفًة به تقدیر موصوفًا و مسندًا دو حال از اسم فاعل 7

َ استفهامًا أو حرَف ن دا                    أو نفیًا أو جاَء صفًة أو مسنداً  8 و َويل 

َف  9 َف فیَ              و َقد َیكوُن نعَت حمذوٍف ُعر  ق  العمَل اّلذي ُوص  ستح 
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 گاهی اسم فاعل، صفتِ محذوفِ شناخته ای است، پس همچنان شایسته عملی که توصیف شد، است.

  

 دار« الـ»سم فاعل اعمال ا

 1و غریه إعامله قد ارتيض                           ففي امليض« أل»: و إن یكن صلة 8

 واقع شود پس عمل کردنش در ماضی و غیر ماضی پسندیده است.« ال»اگر اسم فاعل صله برای 

 اعمال صيغه مبالغه

 2بدیل« فاعل»يف کثرة عن                                 «فعول»او « مفعال»أو « فّعال: »9

 وزن های فعال و مفعال و فعول در مبالغه، بدل از وزن فاعل هستند.

 3«فعل»قّل ذا و « فعیل»و يف   : فیستحّق ماله من عمل                           11

 «فعیل»در وزن های پس آنچه که از عمل برای اسم فاعل وجود دارد برای این اوزان شایسته است. این عملکرد 

 اندک است.« فَعِل»و 

  

 عمل مثنی و جمع از اسم فاعل و مبالغه

 5يف احلكم و الّّشوط حیثام عمل                  جعل 4: و ما سوي املفرد مثله11

ر اآنچه از اسم فاعل و اوزان مبالغه مفرد نباشد )مثنی و جمع( در حکم و شرایط در زمان عمل کردن مانند مفرد قر

 داده شده است.

                                                             
لَة أل َففي امليُض   1 َ              و إن َیُكن ص 

ه  إعامُلُه َقد ُارُتيض  و غری 

فعاٌل او َفعوٌل  2 يف کثرٍة عن فاعٍل َبدیٌل                      َفّعاٌل أو م 

یٍل َقلَّ ذا 3 ن عمٍل                    و يف  َفع  ّق ما َله م   و َفع لٍ  فیَستح 

مثَل: مفعول دوم ُجع ل 4

َوي املفرد  مثَلُه ُجع ل 5 َل           و ما س  يف احلكم  و الّّشوط  حیُثاَم َعم 
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 اضافه اسم فاعل به مفعول

 1و هو لنصب ما سواه مقتض           : و انصب بذي اإلعامل تلوا و اخفض12

با اسمِ فاعلِ عمل کننده، واژه ]بالفاصله[ مابعد آن را نصب یا جرّ بده و اسم فاعِل عمل کننده، برای واژه های غیر 

 عنوان مفعول به[ دارد.  ]بالفاصله[ مابعد آن، اقتضای نصب ]به

 اعراب تابع مفعولِ اسم فاعل در حاليکه اسم فاعل به آن اضافه شده

 5«4 3جاه و ماال من هنض 2مبتغي»کـ     ر أو انصب تابع اّلذي انخفض: و اجر13

 تابعِ آنچه مجرور شد را جرّ یا نصب بده مانند: آنکه با نشاط به پا خیزد، طلب کننده جاه و مال است. 

  

 اعمال اسم مفعول

 8اسم مفعول بال تفاضل 7یعطي     السم فاعل                     6: و کّل ما قّرر41

  همه آنچه که برای اسم فاعل تثبیت شد، بدون کم و کاستی به اسم مفعول داده میشود.

                                                             
ْض  1 ي اإلعامل  ت ْلوًا و ا خف  ْب ب ذ  واُه ُمقتَضی        و ا نص  و هو ل نَصب  ما س 

 ابتغی الشیَء: اراده و طلبه. وسیط 2

ضا و نشیطًا: با نشاط و شادی برخواست. وسیط : قاَم یق  -َ هَنََض  3

ترکیب مثال: مبتغی اسم فاعل است و نمیتوان گفت که مانند فعل آن را عامل بگرییم و َمن را فاعلش، بلكه چون اسم است باید نقش داشته  4

 است.باشد و میگوییم که َمن موصوله به علت معرفه بودن شایسته تر است برای مبتدا شدن، پس مبتغی خرب

ْب تابَع اّلذي انَخَفَض  5  «ُمبتغ ي جاٍه و ماالً َمن هَنَض»کـ                    و اجُرر أو ا نص 

قّرره: ثبّتَه: آن را تثبیت کرد. ُقّرر: تثبیت شد.  6

ست. نائب فاعل  یعطی، ضمری هو مسترت است که به کل برمیگردد. اسَم مفعول یعطی است که قبال مفعول دوم بوده ا 7

سم  فاعٍل                   8 َر ال  ُیعَطي اسَم مفعوٍل بال َتفاضلٍ   و کل  ما ُقرِّ
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 3«فيکفافا یكت 2املعطي»معناه کـ                       صیغ للمفعول يف 1: فهو کفعل51

اسم مفعول در معنا، مانند فعلی که برای مفعول ساخته شده )فعل مجهول( است مانند: آن کسی که کفاف )روزی 

 کافی( به او داده میشود، ]به این روزی[ بسنده میکند.  

 اضافه اسم مفعول به نائب فاعلش

 4«الورعحممود املقاصد »معني، کـ    : و قد یضاف ذا إىل اسم مرتفع            61

اصِد محمودُ المق»گاهی این اسم مفعول به اسمی که در معنا مرفوع است )نائب فاعلِ تقدیری( اضافه میشود مانند: 

 شخصی که ورع دارد )فردِ پارسا(، نیت هایش ستایش شده است.« همقاصدُالورعُ یُحمَدُ »به تقدیر « الوَِرعُ

فصل أبنية المصادر

 5«رّدا« »ردّ »من ذي ثالثة کـ                            ّدىقیاس مصدر املع« َفْعل: »71

 است مانند: برگرداند برگرداندن« فَعل»وزن قیاسیِ مصدر فعل متعدی از بِنای ثالثی مجرد 

 6«شلل»و کـ« جوي»و کـ« فرح»کـ«                     َفَعل»، الاّلزم بابه، «َفع َل »: و 18

است مانند شاد شدن، اندوهگین شدن و شل « فَعَل»ب آن الزم است، مصدرش بر وزنِ که با« فَعِلَ»فعل بر وزن 

 شدنِ دست.

 7«غدا»باّطراد کـ« ُفُعول»له    «                            قعدا»الاّلزم مثل « َفَعل»: و 19

                                                             
کفعل: متعلق به حمذوف و خرب هو. 1

ب فاعل ئاعطی الشیَء فالنًا: به دو صورت میتوان این فعل را جمهول کرد و هر یک از دو مفعول آن میتواند نائب فاعل شود در این مثال فالناً نا 2

 شده است.

یَغ للمفعول  يف 3 ي»معناه کـ                َفهَو کفعٍل ص  «امُلعَطي َکفافًا َیكتف 

عُ »و َقد ُیَضاُف َذا إىل اسٍم ُمرَتَفٍع                          معنًي کـ 4 «حمموُد املقاصد  الَور 

ى 5 ن                             َفْعٌل قیاُس مصدر  امُلَعدَّ ي ثالثٍة کَردَّ َردَّا م 
ذ 

ُم باُبُه َفَعٍل                             6  کَفَرٍح و کَجًوي و کَشَللٍ  و َفع َل الاّلز 

 َلُه ُفعوٌل ب اطِّراٍد کَغَدا و َفَعَل الاّلزُم مثَل َقَعَدا                                7
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ست، مانند: در بامداد برای مصدرش قیاسا رایج ا« فُعُول»که الزم است مانند نشست، وزن « َفعَلَ»فعل بر وزن 

 رفت.

 1«َفَعاال»فادر أو « َفَعالنا»أو    «                           ف َعاال»: ما مل یكن مستوجبا 21

این وزن )ُفعول( برای مصدر فعل تا زمانی که فعلِ گفته شده سزاوار اوزان مصدرِ ِفعال و فََعالن و فَعَال نشده باشد، 

 برقرار است.

 2و الّثان لّلذي اقتيض تقّلبا      «                            أبى»امتناع کـ : فأّول لذي21

پس وزن اول )فِعال( مصدر برای افعالی است که معنای امتناع دارند، مانند: پرهیز کرد و وزن دوم )فَعاَلن( برای 

 افعالی است که اقتضای دگرگون شدن داشته باشند.

 3«هلص»کـ« الَفع یل»سریا و صوتا         صوت و شمل      أو ل« ُفَعال« »االدّ »: لـ22

شامل ]مصادرِ افعالِ با معنای[ سیرکردن )مانند: ذَمَلَ « فَعِیل»وزن سوم، فُعال برای درد یا صدا به کار میرود و وزن 

 )شتر به نرمی راه رفت(( و صدادادن )مانند: نََعبَ )قارقارکردن(( میشود مانند: شیهه کشید.

 4«زید جزال»و « سهل األمر»کـ      «                      َفُعاَل »لـ« َفَعاَلة« »ُفُعوَلة: »23

 وزن های فُعُوله و فَعَاله مصدر برای فعل های دارای وزن ماضیِ فَعُل هستند مانند: کار آسان شد و زید بزرگ شد.

 5«رىض»و « سخط»به النّقل کـفبا                            : و ما أتى خمالفا ملا مىض24

آنچه با معنای مخالف آنچه گذشت می آید پس باب آن ]از عرب به صورت سماعی[ نقل ]شده[ است مانند 

 خشمگین شدن و خشنود شدن. 

 6«الّتقدیس« »قّدس»مصدره کـ                                   : و غری ذي ثالثة مقیس25

 )ثالثی( مصدرش قیاسی است مانند: شایسته پرستش شد، شایسته پرستش بودن.غیر از ]فعل[ دارای سه حرف 

                                                             
بًا ف َعااَل            1 أو َفَعالنًا َفاْدر  أو َفَعاال                 ما مَل َیُكن ُمستَوج 

ي امتناٍع کأَبى 2 بَا                             فأّوٌل ل ذ  ي اقتيََض َتَقل  و الثّان ی ل لَّذ 

َل                    3 ا ُفعاٌل أو ل صوٍت و َشم  َسریًا و َصوتا الفعیُل کَصَهَل  ل لدَّ

کَسُهَل األمُر و َزیٌد َجُزاَل  َفُعال                                   ُفُعوَلٌة َفعاَلٌة ل   4

ىًض                          و َما َأَتى خُمال فًا مل َا َمىَض  5 َفباُبُه النَّقُل کُسْخٍط و ر 

یٌس  6 یُس                               و غرُی ذ ي َثالثٍة َمق  َس التَّقد   مصدُرُه کُقدِّ
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 1«إمجال من جتّمال جتّمال         أمجال                       »و « تزکیة« »زّکه»: و 26

 و آن را پیراست، پیراستن و آراسته کن آراسته کردنِ کسی که برای زیبا کردن آرایش کرده است.

 2لزم« الّتا»و غالبا ذا « اقامة»             «أقم»ثّم « ستعاذةا« »استعذ»: و 27

 و پناه ببر، پناه بردن سپس به پا دار، به پا داشتن و غالباً این تاء )تاء مصدرِ باب افعال( الزم است.

 3مع کرس تلو الّثان ممّا افتتحا  : و ما یيل اآلخر مّد و افتحا                   28

دنبال آخرین حرف می آید ممدود میگردد و حرف سوم مکسور میشود از آن فعلی که آغاز میشود و حرفی که به 

... 

 4«قد تلملام»یربع يف أمثال   و ضّم ما               « اصطفي»وصل کـ «مهز»ـ: ب29

 میشود )تَلَمْلُم(. مضموم« فراهم آورد»... با همزه وصل مانند: برگزیده شد، حرف چهارمِ مصادرِ افعالِ رباعی مانند: 

 5و اجعل مقیسا ثانیا ال أّوال      «                      َفْعَلاَل »لـ« َفْعَلَلة»او « ف ْعاَلل: »31

همچنین وزن های فِعالل و فَعلله هم برای فعل رباعی )فعل با ماضی بر وزنِ فَعلَلَ( مصدر هستند و دومی )فَعلَلَ( 

 عالل( را ]زیرا اولی سماعی است[.را قیاسی قرار بده نه اولی )فِ 

َعال« »َفاَعَل »: لـ31  6و غری ما مّر الّسامع عادله      «                  املَُفاَعَلة»و « الف 

برای باب مفاعله ]با وزن ماضیِ[ فَاعَلَ، فِعال و مُفاعله را مصدر قرار بده، و غیر از این دو که گذشت ]باقی اوزان[ 

 ادر است )سماعی هستند(. سماع معادلِ آن مص

 7«جلسة»هلیئة کـ« ف ْعَلة»و        «                         جلسة»ملّرة کـ« َفْعَلة»: و 32

                                                             
ه  َتزک یًة و َأمج اَل                          1 اَل  و َزکِّ الً جَتَمَّ  إمجاَل َمن جَتَم 

َعاَذًة ُثمَّ َأق مْ  2
مَ                             و ا ْستَع ْذ ا ست   ا قامًة و غال بًا َذا التَّاء  َلز 

َر ُمدَّ و ا ْفتََحا                    3 َ اآلخ 
َّا افتُت َحامَ  و َما َیيل 

َع َکرس  ت ْلو  الثَّان ی مم 

ي و ُضمَّ َما                     4
مز  َوصٍل کُاصُطف  َیرَبُع يف  َأمثال  َقد َتَلْمَلاَم  ِب 

ال ف ْعاَلٌل او َفْعَلَلٌة ل َفْعَلاَل                            5 یسًا ثانیًا ال أوَّ
و ا ْجَعْل َمق 

عاُل  6 امُع َعاَدَلهُ  و املُفاَعَلة                          ل َفاَعَل الف   و غرُی َما َمرَّ السَّ

ٍة کَجْلَسٍة                         7 َرَّ
ْلَسةٍ   و َفْعَلٌة مل  َیْئٍَة کج  و ف ْعَلٌة هل 
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وزن فَعْله برای مصدر مرّه است مانند جَلْسه )یک بار نشستن( و وزن فِعله برای مصدر هیئت است مانند جِلسه 

 )نوع و حالت نشستن(.

 1«ةاخلمر»ـو شّذ فیه هیئة ک     املّرة                     « الّتا»بـ : يف غری ذي الّثالث33

غیر فعل دارای سه حرف )غیر ثالثی مجرد( مصدر مرّه اش ]همان مصدرِ معمولی است که[ با تاء ]همراه شده[ 

ه خِمْرَة ]از اختمر باست )مانند: اِفعالَةً برای باب افعال(؛ مصدر هیئت در غیر ثالثی مجرد خالف قاعده است مانند 

 معنای نوعِ روسری پوشیدن[.

فصل أبنية أسماء الفاعلين و الصّفات المشبهة بها

 2«غذا»صغ اسم فاعل إذا                           من ذي ثالثة یكون کـ« َفاع ل»: کـ34

 بساز.« لفاع»)خوراک داد( باشد از آن اسم فاعل بر وزن « غذا»زمانی که فعل ثالثی مجرد مانند 

َل »و « َفُعْلُت »: و هو قلیل يف 35  3«َفع ل»غری معّدي بل قیاسه                        «َفع 

ساخت اسم فاعل بر وزن فاعل قلیل است، « فَعِلَ»و فعل غیرمتعدی )الزم( بر وزن « فَعُلَ»در فعل ماضی بر وزن 

 و ...« فَعِل»بلکه وزن قیاسی ]اسم فاعل[ در آنها 

 4«األجهر»و نحو « صدیان»و نحو «                    أرش»نحو « َفْعاَلن« »َأْفَعل»: و 36

 است مانند: خودپسند، و مانند: تشنه کام و مانند: نابینا زیر نور خورشید« فَْعالن»و « افعَل... »

 5«مجل»عل و الف« اجلمیل»و « الّضخم»کـ«                َفُعَل »بـ« َفع یل»أويل و « َفْعل»: و 37

وزن اسم فاعل فَعْل و فَعِیل شایسته تر است مانند: سِتَبر و زیبا در حالی « فَعُلَ»برای ثالثی مجرد با وزن ماضیِ 

 که فعل آن جَمُلَ )زیبا شد( است.

ل»و بسوي                       «َفَعل»فیه قلیل و « َأْفَعل»: و 38  6«َعَل فَ »قد یغني « الفاع 

                                                             
ُة                         1  ب التَّا املَرَّ

مَرة  و َشذَّ ف یه  َهیْئٌَة  يف  غری  ذ ي الثِّالث   َکاخل 

ن ذ ي َثالَثٍة َیكوُن َکَغَذا کفاعٍل ُصْغ ا سَم فاعٍل إ َذا                            2 م 

ي َبْل قیاُسُه َفع ٌل                         َو هَو قلیٌل يف  َفُعْلُت و َفع َل  3 غرَی ُمعدًّ

4                           ٍ  حُو َصْدیان  و َنحُو األَْجَهر  و ن و أفعٌل َفعالٌن َنحُو أرَش 

یٌل ب َفُعَل                 5 ْعُل مَجَُل  و َفْعٌل أَويَل و َفع 
یل  و الف  ْخم  و اجلَم   کالضَّ

ل  َقد َیْغنَي َفَعَل                        و َأفَعٌل فیه قلیٌل و َفَعٌل  6 َوي الفاع   و ب س 
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وزن افعل و فََعل اندک است و گاهی ثالثی مجرد با وزن فََعلَ ]با اسمی «( َفعُلَ»ی مجرد با وزن ماضیِ در آن )ثالث

 بر وزنِ[ غیر از وزن فاعل ]از داشتنِ اسم فاعل[ بی نیاز میگردد.

 1«املواصل»من غری ذي الّثالث کـ                        : و زنة املضارع اسم فاعل39

ر فعل دارای سه حرف )ثالثی مزید( بر وزن مضارع ساخته میشود مانند مُواِصل )تماس گیرنده( اسم فاعل از غی

 به این صورت که ...

 2زائد قد سبقا« میم»: مع کرس متلّو األخری مطلقا                           و ضّم 41

)حرف ماقبل آخر( مطلقا و ضمّه ... این وزن همراه با مکسور کردنِ حرفی که حرِف آخر از پی آن درآمده است 

 دادن به میم زائده پیشی گیرنده )میم زائده جایگزین حرف مضارعه( ساخته میشود.

 3«املنتظر»صار اسم مفعول کمثل     : و إن فتحت منه ما کان انكرس              41

یشود مانند: مورد انتظار اگر آنچه کسره داده شد )حرف ماقبل آخر( را مفتوح کردی از آن اسم مفعول ساخته م

 واقع شده.

 4«قصد»کآت من « َمْفُعول»: و يف اسم مفعول الّثالثي اّطرد                      زنة 42

 در اسم مفعول از ثالثی مجرد وزن مفعول شایع است )قیاسی است( مانند اسم مفعولِ آمده از قَصَدَ )مقصود(.

 5«فتاة أو فتي کحیل»نحو                                      «َفع یل»: و ناب نقال عنه ذو 43

اسم مفعولِ دارای وزن َفعِیل از اسم مفعول بر وزن مفعول به صورت سماعی نیابت میکند مانند: دختر یا پسرِ جواِن 

 سرمه کشیده.

                                                             
لٍ  1 ع  اسُم فاع  َنُة امُلضار  ل                           َو ز  ن َغری  ذ ي الثَّالث  کاملُواص   م 

ری  ُمطلقًا                            2 یٍم زائٍد َقْد َسبََقا َمْع َکرس  َمتُلوِّ األخ   و َضمِّ م 

نه ما کاَن ا نَكرَسَ               3 صاَر ا سَم مفعوٍل َکمثل  املُنتَظَر   و إ ْن َفتَْحَت م 

ن َقَصدَ  سم  مفعوٍل الث الث ي  ا طََّرَد                      و يف  ا 4 َنُة َمفعوٍل َکآٍت م  ز 

یْلٍ                                 و َناَب َنْقالً َعنُه ُذو َفع یلٍ  5  َنحُو َفتاةٍ أو َفتًي َکح 
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باب إعمال الصّفة المشبهة باسم الفاعل

 2معني ِبا، املشبهة اسم الفاعل                             جّر فاعل 1: صفة استحسن44

 به وسیله آن نیکوشمرده شده، صفتِ شبیه به اسم فاعل است.« فاعلِ از نظر معنا»صفتی که جرّ دادنِ 

 تفاوت اسم فاعل و صفت مشبهه

 3«مجیل الّظاهر« »طاهر القلب»کـ    : و صوغها من الزم حلارض                      45

 از فعل الزمی است که برای زمانِ حاضر )حال( باشد مانند: پاک دل، زیبا ظاهر ساختِ صفتِ مشبهه

 4هلا عيل احلّد اّلذي قد حّدا                               : و عمل اسم فاعل املعّدى46

 برای صفت مشبهه همان عمل اسم فاعل متعدی با همان حدود و شرایطی که برای آن تعیین شد، وجود دارد.

 6ذا سببّیة وجب 5و کونه                                  و سبق ما تعمل فیه جمتنب :47

از پیشی گرفتنِ آنچه صفت مشبهه در آن عمل میکند )معمولِ صفت مشبهه( بر خود صفت مشبهه، پرهیزشده است، 

 موصوفِ صفت مشبهه مانند:و صاحبِ سببیت بودنِ معمولِ صفت مشبهه )دارابودنِ ضمیرِ ظاهر یا مقدرِ عائد به 

 [( واجب است.هُو زیدٌ حَسَنُ الوجهِ ]مِن هُزیدٌ حَسَنٌ وجهُ

 صورت آن 18عمل صفت مشبهه و 

 7و ما اّتصل« أل»مصحوب « أل»و دون              «أل»: فارفع ِبا و انصب و جّر مع 48

که آن صفت با ال یا بدون ال است معمولی را به وسیله صفت مشبهه، مرفوع، منصوب و مجرور کن، در حالی 

 )الحَسَن یا حَسَن( و در حالی که آن معمول، همراه ال یا متصل شده ...
                                                             

استحسنه: عّده حسنا. وسیط. 1

َن جر  فاعلٍ  2
معنًي ِبا املُشب َهُة اسَم الفاعل                            صفٌة اسُتحس 

ر   3 ٍ                      کطاهر  القلب  مجیل  الظَّاه  ارض  ن الزٍم حل  و َصوُغَها م 

ى 4 ا                        و عمُل اسم  فاعل  املَُعدَّ ي َقْد ُحدَّ  هَلَا َعيَل احلدِّ الَّذ 

 ه )معمول( است.کوُنه: مرجع ضمری ـه، ما تعمُل فی 5

 جُمْ  6
و کوُنُه ذا َسبَب یٍَّة َوَجَب                       تَنٌَب و سبُق َما َتعَمُل ف یه 

ْب و ُجرَّ َمَع أل 7
ا و ا ْنص   و دوَن أل، مصحوَب أل و َما ا تََّصَل             فارَفع ِب 
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 1خال« أل»سام من « أل»جترر ِبا مع       : ِبا مضافا أو جمّردا و ال                   49

د از ال و اضافه است )الوجُه ... به صفت مشبهه در حالِ مضاف بودن، یا متصل شده به صفت مشبه در حالِ تجر

ی صفتی که در حالت ال دار است، اسمِ ]معمولی[ را که خالی از ال  و یا وجهُه یا وجهُ(؛ و مجرور نکن به وسیله

... 

 3 2ساممل خيل فهو باجلواز و                : و من إضافة لتالیها و ما                51

خالی از ال و اضافه به مابعدش نیست پس آن به جایز بودنِ ]اضافه کردنِ ... اضافه به مابعدش است و آنچه که 

 4صفت به آن[ عالمت گذاری شده است.

 

ْل »ء بـأو جي                 5تعّجبا« ما»انطق بعد « َأفَعَل »: بـ51  6«با»قبل جمرور بـ« َأْفع 

گویش کن یا وزنِ أفِعلْ ای که قبل از ]اسم[ « أفعَلَ»ر[ وزن به وسیله ]فعل ب« ما»برای ]انشاء[ تعجب پس از واژه 

 مجرور به باء قرار میگیرد بیاور.

 7«ما                                 أوىف خلیلینا و أصدق ِبام»انصبنّه کـ« َأْفَعَل »: و تلو 52

 ستگویند.اسم پس از افعَلَ را منصوب کن مانند: دو دوست ما چه وفادارند و آن دو چه را

  

                                                             
َا ُمضافاً أو جُمّردًا و ال                1 ن أل َخاَل جَتْ            ِب  َا َمْع أل ُساًم م  ُرْر ِب 

َم: عالمتگذاری شده. 2 وسم الشیَء: جعل له عالمًة ُیعرُف ِبا. منجد. ُوس 

ن إ ضافٍة لتَال یها و ما                3 اَم      و م   مَل خَيُْل َفْهَو ب اجلواز  ُوس 

 حالت متصّور است:36دن  برخی حاالت، برای اعراب صفت مشبهه و معمول آن، بدون در نظر گرفتن  ممتنع بو 4

لت حاشش حالت اعراب معمول صفت مشبهه یعنی رفع و نصب و جر( * ) سهحالت ال گرفتن صفت مشبهه یعنی ال دار و بی ال( * ) دو)

دن ضمری و اضافه شوضعیت معمول: جمرد از ال و اضافه، ال دار بودن، اضافه شدن به ال دار، اضافه شدن به ضمری، اضافه شدن به مضاف به 

 حالت اجیاد خواهد شد. 118اگر حاالت  اعرابی خود  صفت )رفع و نصب و جّر( را نیز در نظر بگرییم که  به جمرد از ال و اضافه(

 «َعَلی»تعجبًا: حال، مفعول له یا منصوب بنزع خافض   5

ي 6 بًا                       أو ج  ْق َبعَد َما َتَعج 
 ْء ب َأفع ْل َقبَل جَمروٍر ب باء  ب أفَعَل ا ْنط 

بَنَُّه َکام                    7 ْق ِب  ام        و ت لَو أْفَعَل ا نص   َأوىَف َخل یَلیْنَا و َأْصد 
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 حذف متعجب منه در صورت امن لبس

 2إن کان عند احلذف معناه یضح               ما منه تعّجبت استبح 1: و حذف53

 حذف آنچه که از آن شگفت زده شده ای را مباح بدان اگر در زمان حذف آن معنایش واضح باشد.

  

 منع صرف دو صيغه تعجب

 5 4منع ترّصف بحكم حتام                                  لزما   3: و يف کال الفعلنی قدما54

در هر دو فعل )افعله و افِعل به( منع تصرف از زمان قدیم به حکم حتمیِ ]تمام نحویون[ الزم بوده است )از قدیم 

 این افعال غیرمتصرف بوده اند(

 شرائط ساخت فعل تعجب

 7قابل فضل تّم غری ذي انتفا                            6: و صغهام من ذي ثالث رّصفا55

صفت را داشته باشد:[ متصرف باشد، قابل تفضیل باشد،  8و آن دو صیغه تعجب را از ثالثی مجردی بساز که ]این 

 تامّ باشد )ناقصه نباشد(، غیرمنفی باشد )مثبت( ...

ل و غری سالك سبی«                       أشهال» 9ذي وصف یضاهي 8: و غری56

 ... صفتی که شبیه اشهل است نباشد )دال بر عیب و رنگ و حلیه نباشد(، و رونده در راه فُِعلَ نباشد )مجهول نباشد(

                                                             
حذَف: مفعول به استبح که فعل امر است. 1

بَْت ا ستَب ْح  2 نه َتَعجَّ
ُح              و حذَف َما م  ند احلذف  َمعناُه َیض  إ ن کان ع 

. این در زمان قدیم بوده است. 3 ق ْدماً من اسامء الزمان  ُیقال کان کذا ق دمًا: فی الزمان القدیم 

 َحتَم االمَر: َاحَكَمه )آن را حمكم و استوار ساخت(. 4

َما                5 عَلنی ق ْدمًا َلز  ٍف ب حكٍم ُحت اَم مَ  و يف  ک ال الف  نُع َترَص 

ذیفا مجله وصفیه برای رّص  6

فا        و ُصْغُهام  7 ن ذ ي َثالٍث رُصِّ  قابل  فضٍل َتمَّ غری  ذ ي ا نتََفا  م 

: صفتی دیگر برای ذی از بیت قبل 8 غری 

ی. از ماده ضهی در باب مفاعله. ضاهاُه: شاَِبَُه. وسیط. شبیه او شد. مضاهی: شبیه. 9
ُیَضاه 

ي  11 غری  سالٍك سبیَل ُفع اَل  و «          أشهال»و غری  ذ ي وصٍف ُیَضاه 
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 ساختن تعجب از فاقد شروط

 3 2ما بعض الّّشوط عدما 1أو شبههام                   خيلف« أشدّ »أو « أشدد»: و 57

به این دو شبیه است، جانشین آن ماده هایی که بعضی از این شروط را نداشته باشند الفاظِ اشدِد و اشَدَّ یا آنچه 

  میشود.

 4بجی« البا»جّره بـ« َأْفع ْل »و بعد                         : و مصدر العادم بعد ینتصب58

عد از ]ساخت تعجب با مصدرِ فعلِ از دست دهنده شرایط بعد از آنها )اشدِد و اشدّ و شبه آنها( منصوب میشود و ب

 وزن[ أَفعِل مجرور کردنِ مصدر به وسیله باء واجب است.

 5و ال تقس عيل اّلذي منه أثر       : و بالنّدور احكم لغری ما ذکر                       59

م کن برای غیر آنچه بیان شد )موارد فاقد شروط و بدون اشدِد و ...( به نادر بودنِ ]ساخت تعجب با آنها[ حک

 )مانند ما اَخْصَرَهُ از ِاختصر( و به آنچه ]از صیغه تعجب[ که از این مواردِ نادر نقل شده است قیاس نکن.

 عدم جواز تقدیم معمول فعل تعجب بر آن

 7معموله و وصله به الزما                                  6: و فعل هذا الباب لن یقّدما61

م شدنِ معمولش بر آن هرگز واقع نخواهد شد و به متصل ]و بالفاصله[ آوردِن فعل این باب )باب تعجب( مقد

 معمول، بعد از فعلِ ]تعجب[ ملتزم باش.  

                                                             
: فالناً خْلفًا: صار َخْلَفه: پشت  ر آن قرار گرفت.ُ-َخَلف  1

َم  2   املاَل: فقده. نمیتوان جمهول خواند زیرا عائد به ما موصوله از بنی مریود.-َ َعد 

ْد أو أَشدَّ أو شبُهُهام                 3 َما و َأْشد   خَيُلُف ما َبعُض الّّشوط  َعد 

ُه ب الباء  جَی ُب                     و مصدُر العاد م  َبعُد ُینتََصُب  4 ْل َجر 
و بعَد أفع 

نُه ُأث رَ  و ب الن دور  ُاْحُكْم ل َغری  ما ُذک َر               5 ي م  ْس َعيل اّلذ  و ال َتق 

َم امل 6 َم: جلو انداخته شد. َلْن ُیَقدِّ َمُه: آن را جلو انداخت. ُقدِّ [ َقدَّ [  ←تكلُم معموَل الفعل  وعلی الفعل  َم معموُل الفعل  وعلی الفعل  جمهول:َلْن ُیقدَّ

 )مقدم شدن  معمول  فعل بر آن هرگز واقع نخواهد شد.(

َما                 7  معموُلُه و َوصَلُه ب ه  الَزَما و ف عُل هذا الباب  َلْن ُیقدَّ
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 توسع ظرف در باب تعجب

 1: و فصله بظرف أو بحرف جّر                مستعمل و اخللف يف ذاك استقّر 61

وسیله ظرف یا حرف جرّ ]در زبان عربی[ مورد استفاده جداکردنِ ]و فاصله انداختن بین[ معمول ]و فعل تعجب[ به 

 است. ]البته[ در این مطلب ]میان نحویون[ اختالف واقع شده است. 

 

 3 2رافعان اسمنی« بئس»و « نعم»                                   : فعالن غری مترّصفنی62

   [، یک اسم را رفع میدهند ... نعم و بئس دو فعل غیرمتصرفی هستند که ]هر یک

 فاعل نعم و بئس

 6«5الكرما 4نعم عقبي»قارهنا کـ    : مقارين أل أو مضافنی ملا                             63

 ... ]این دو اسم یا[ مقارن ال )ال دار( یا مضاف به لفظِ مقارنِ ال )ال دار( هستند. مانند: نِعم عُقَبی الکُرَماءِ ]الجنَُّة[

 [7چه خوب عاقبتی برای کریمان است ]بهشت

 8«نعم قوما معّشه»ممّیز کـ                                    : و یرفعان مضمرا یفرّسه64

                                                             
 َجرٍّ        1

ستََقرَّ        و فصُلُه ب ظرٍف أو ب حرف 
ُمستَعمٌل و اخُلْلُف يف  ذاَك ا 

يَن  2 آن. فعالن  نعم مبتدا و بئس عطف به أو ُمضافنی ملا قاَرهَنا[« أل»مرتب شده بیت: نعم و بئس، فعالن غری مترصفنی، رافعان اسمنی ... ومقار 

 عان ... وو مقارنی ال، صفت  اسمنی و مضافنی، عطف به مقارنی[خرب  نعم و غرُی صفت اول آن. رافعان  صفت دوم  فعالن و اسمنی  مفعول به  راف

َفنی   3 رافعان  ا سَمنْی  « ب ئَس »و « ن عمَ »                       ف عالن  غرُی ُمترَصِّ

. وسیط.  4 تُه. جزاُء االمر  ُر کلِّ شیٍء او خاِت  الُعقبی: اآلخره. آخ 

 ورت شعری مهزه آن حذف و مقصور شده است.ُکَرماٌء و ک راٌم: مجُع کریٍم. به علت رض 5

يَن  6 َقاَرهَنا کن عم ُعقبَي الُكَرماء   أو ُمضاَفنی  مل َا                           « أْل »ُمقار 

خمصوص به مدح حمذوف است و نمیتوان گفت مهان مضاف الیه خمصوص مدح است و این ترمجه اشتباه است: عاقبت  کریامن چه نیكوست،  7

، البته میتوان این مثال را به نوعی برای حالت  ال دار بوزیر ن  فاعل نیز در دا اگر این معنا مورد نظر بود باید گفته میشد: نعم العاقبُة عقبی الكرماء 

نظر گرفت، هر چند در این صورت شاهد مثال در تقدیر خواهد بود که رایج نیست.

هُ  8 ُ ممیٌّز کن ْعَم قوماً َمعُّشهُ                و َیرفَعان  ُمضَمراً ُیَفرسِّ
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دو فعل بیان شده ضمیر مستتری را که تمییزی آن را تفسیر میکند، رفع میدهند. مانند: چه نیکو قومی هستند از 

 حیث قوم بودن عشیره او!

 بين تمييز و فاعل اسم ظاهرجمع 

 1فیه خالف عنهم قد اشتهر            : و مجع ِتییز و فاعل ظهر                         65

 با هم آمدنِ تمییز و فاعل نیز آشکار شده است ]البته[ در آن اختالف نظرِ مشهوری میان نحویون وجود دارد.

 «بئسما»و « نِعِمّا»ترکيب ما در 

 2«نعم ما یقول الفاضل»يف نحو                                  ّیز و قیل فاعلمم« ما»: و 66

تمییز است و گفته شده که فاعل است. )ترجمه تمییزی: به تقدیر « نعم ما یقول الفاضل»در مواردی همچون « ما»

ترجمه  ن که فاضل، آن را میگوید(،)چه نیکو گفتاری است، از حیث گفتاربود« نعم ]هو[ شیئاً)قوالً( یَقوُلهُ الفاضلُ»

 چه نیکوست آن گفتار که فاضل آن را میگوید( « ءُ )القولُ( یَقوُلهُ الفاضلُنعم الشی»فاعلی: به تقدیر 

  

 اعراب مخصوص به مدح و ذمّ 

 5أبدا 4أو خرب اسم لیس یبدو                           3: و یذکر املخصوص بعد مبتدا67

یا ذمّ پس از آن ]فاعل[ بیان میشود در حالی که مبتداست یا خبرِ اسمی است که هرگز  اسم مخصوص به مدح

 آشکار نمیشود )ضمیر منفصل مرفوعی واجب الحذف(

                                                             
الٌف َعنُهم َقْد ا شتََهر  و مَجُع ِتییٍز و فاعٍل َظَهَر            1 ف یه  خ 

يف نحو  ن عَم ما َیقوُل الفاضُل                    و ما مُمَیٌِّز و ق یَل فاعٌل  2

مبتدًء: حال از خمصوُص  3

 ُبُدّوًا: ظاهر شد. -ُ بدا  4

 أو خرَب اسٍم َلیَس َیبُدو أَبداً  املخصوُص َبعُد ُمبتدًء              و ُیذَکُر  5
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 حذف مخصوص

 1«العلم نعم املقتني و املقتفى»کـ                          : و إن یقّدم مشعر به کفى68

ر در جمله آمده باشد، ]برای حذف مخصوص به مدح[ کافی است اگر داللت کننده ای بر اسم مخصوص پیشت

 مانند: علم چه نیکو اندوخته و چه نیکو پیشوایی است.

  

 همانندی ساء و بئس حکماً و معنًی

 2مسجال« نعم»من ذي ثالثة کـ«         َفُعاَل »و اجعل « ساء« »بئس»: و اجعل کـ69

از ثالثی مجرد را مانند نعم قرار بده، مطلقا )یعنی در همه ماده ها، حتی  «فَُعلَ»بئس را مانند ساء قرار بده و وزنِ 

 ماده های علم و جهل و سمع( 

 همانندی حبّذا و نعم و همچنين الحبّذا و بئس حکماً و معنًی

 3«ال حّبذا»و إن ترد ذّما فقل «                        ذا»الفاعل « حّبذا« »نعم»: و مثل 71

 فاعل آن است. اگر اراده نکوهش کردی ]به جای حبذا[ بگو الحبّذا.« ذا»د نعم است و حبذا نیز مانن

 همواره مفرد است« حبّذا»در « ذا»

 5فهو یضاهي املثال« ذا»ذا املخصوص أّیا کان، ال                   تعدل بـ 4: و أول71

عدول « ذا»قرار بده، و از « ذا»پس از -هر چه که میخواهد باشد)مذکر، مؤنث، مفرد، مثنی یا جمع(-مخصوص را 

 شبیه ضرب المثل شده است.« حّبذا»نکن )ذا را با تغییر مخصوص به مدح، صرف نکن(، زیرا 

                                                             
ٌر ب ه  َکَفى 1 ْم ُمشع  کالعلُم ن عَم املُقتَنَي و املُْقتََفى                       و إن ُیَقدَّ

ن ذ ي َثالَثٍة َکن عَم ُمسَجاَل  و ا ْجَعْل َکب ئَس َساَء و ا جَعْل َفُعاَل                2 م 

عَم َحبََّذا الفاعُل َذا                         3
ْد َذّماً َفُقْل ال َحبََّذا و مثُل ن  و إ ْن ُتر 

: باب افعال از ماده َوَلی  4 و دو مفعولی. 7 ، امر صیغه - اول 

ْل ب ـ و َأْول  َذا املخصوَص َأّیًا کاَن اَل                 5 ي املَ « َذا»َتْعد  ثاََل َفْهُو ُیَضاه 
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 نکته

 1کثر« احلا»انضامم « ذا»و دون « البا»بـ  أو فجّر          « حّب »ارفع بـ« ذا»: و ما سوي 72

حبَّ آمده است( را به وسیله حبَّ مرفوع کن یا به وسیله باء، آن را باشد )فاعلِ غیرِ ذا که برای « ذا»آنچه غیر از 

 جرّ بده و ضمّه دادن به حاء در ]حبّذای[ بدون ذا )حبَّ( فراوان است.

 

 شرط ساخت افعل تفضيل

 4الّلذ أيب 3للّتفضیل و أب« 2َأْفَعل»                     : صغ من مصوغ منه للّتعجب73

گانه است(، برای ]بیان[  8ز ]فعلی که[ از آن، ]صیغه ای[ برای تعجب ساخته شده است )آنچه دارای شرایط ا

 برتری، افعل ]تفضیل[ بساز، و بپرهیز از آنچه که ]در ساختنِ صیغه تعجب از آن[ پرهیز شده است.

  

 ساختن تفضيل از فاقد شروط

 5ملانع به إيل الّتفضیل صل                                    : و ما به إيل تعّجب وصل74

و به وسیله آنچه با آن ]هنگامی که[ مانعی ]برای ساخت صیغه تعجب[ وجود داشت، به صیغه تعجب رسیده شد 

 )اشدّ و ...(، به وسیله آن، به تفضیل نیز بِرِس.

  

                                                             
َوي َذا ا ْرَفْع ب َحبَّ أَو َفُجرَّ         1 امُم احلاء  َکثُرَ    و َما س  ب الباء  و دوَن َذا ا ْنض 

 افعَل: مفعول ُصغ. 2

ّد ناشی از این قاعده ختفیف مهزه؛ حرف م 1ا یَب: فعل امر از اَبا َیْأَبی ا باًء. بپرهیز. طبق تبرصه قاعده  ←ختفیف مهزه  1قاعده  ←ا ْئَب  ←َتأَبی  3

الة در صورت حذف مهزه اول )مهزه وصل  کمكی ابتدای فعل امر( به حالت اول خود )مهزه( برمیگردد مانند آیه رشیفه َو ْأُمْر َأْهَلَك ب الصَّ

( 71اهْلَُدى اْئت نا )انعام/ (. البته طبق این قاعده، مهزه امر گاهی در کتابت حذف و گاهی باقی مانده است، مانند َیْدُعوَنُه إ ىَل 132)طه/

ن َمُصوٍغ منه للتَّعُجب   4 َ             ُصْغ م  ْذ ايُب   أفعَل للتّفضیل  َو اَْب اللَّ

َل  5 ْل                    و َما ب ه  إيَل َتَعّجٍب ُوص  یل  ص  ملانٍع؛ به إيل التَّفض 
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 استعماالت سه گانه افعل تفضيل

 2ّرداإن ج« من»تقدیرا او لفظا بـ                الّتفضیل صله أبدا       « 1أفعل»: و 75

به مِن متصل ساز در حالی که این اتصال، تقدیری یا  -اگر مجرد ]از ال و اضافه[ بود-همواره افعل تفضیل را 

 لفظی است.

 4تذکریا و أن یوّحدا 3ألزم       : و إن ملنكور یضف أو جّردا                             76

 عل بر اسم نکره ای اضافه یا مجرد ]از ال و اضافه[ شده باشد، مذکر و مفرد آمدنِ افعل، واجب شده است.و اگر اف

 7معرفة 6أضیف ذو وجهنی عن ذي   طبق و ما ملعرفة                 « أل» 5: و تلو77

عرفه شده که اضافه به م ]افعلِ تفضیلِ[ قرارگیرنده بعد ال )ال دار( مطابق ]با موصوفش[ است و آن افعل تفضیلی 

باشد، دو وجهی است بنابر همان دوجه ]روایت شده[ از صاحبان معرفت )یا مطابق از حیث جنس و تعداد یا مفرد 

  مذکر(.

 11 9مل تنو فهو طبق ما به قرن                            و إن« نم  »إذا نویت معني  8: هذا78

نای من را قصد کرده باشی و اگر ]معنای من را[ قصد نکردی، پس افعل این ]حکم ذو وجهین[ هنگامی است که مع

  تفضیل با آنچه که افعل تفضیل با آن جمع شده است )موصوفش( مطابق است.

                                                             
اسم سابق اگر اسم عاّم نباشد، راجح النصب است و اگر اسمی عاّم باشد افعل: طبق باب اشتغال، اگر فعل  موجود، طلبی باشد، اعراب   1

آن  ر)مانند آیه السارُق و السارقُة ...( واجب الرفع است. اینجا نیز وزن افعل، اسمی برای یک وزن عاّم است که ریشه های بسیاری میتواند د

قرار گرید، پس واجب الرفع است.

ْلُه أَ  2 یل  ص  ن»َتقدیرًا او لفظًا ب ـ َبدًا                 و أفعُل التَّفض  َدا« م  إن ُجرِّ

َم افعُل تذکریًا: مذکر بودن بر افعل واجب شد. 3  الزم فالنًا الشیَء: اوجبه علیه. آن چیز را بر او واجب کرد. ُالز 

َم َتذک ریًا و  4 دا                              ُالز  َداو إْن مل نكوٍر ُیَضْف أو ُجرِّ  أن ُیَوحَّ

تلُو کلِّ شیٍء: ما یتلوه و یتبَُعه. آنچه بعد از آن شیء می آید. دنباله یا دنباله رو هر چیز. تلُو ال: دنباله رو ال یعنی ال دار. 5

عن ذی: جار و جمرور متعلق به حمذوف و صفت  وجهنی.  6

یَف ذو و ت لُو أل ط بٌق و َما مل عرفٍة                   7  َوجَهنی  ع ن ذي معرفةٍ ُأض 

هذا: حكم دو وجهی بودن. 8

َن افعُل به )مرجع هاء ما موصوله است(  9 َن: مجع شده. ُقر  : مَجََع. آن شیء را با آن شیء مجع کرد. ُقر 
َقَرَن الشیَء بالشیء 

ن»هذا إذا َنویَت معني  11 نَ              و إن« م  مل َتنو  فْهَو طبُق ما ب ه  ُقر 
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 بر افعل تفضيل« مِن»موضع جواز تقدیم 

 1فلهام کن أبدا مقّدما     مستفهام                            « نم  »: و إن تكن بتلو 79

]افعل تفضیل[ اسم استفهام قرار گرفته بود پس آن دو )مِن و اسم استفهام( را همواره مقدم بیاور « مِنِ»پس از اگر 

 )پیش از افعل تفضیل قراربده(.

 2إخبار الّتقدیم نزرا وردا                                  و لدى« ممّن أنت خری»: کمثل 81

جمالت خبری پیش آوردنِ مِن در موارد بسیار کمی ]در کالم عرب[ وارد  مانند: تو از چه کسی نیکوتری؟، و در

 شده است.

 رفع دادن افعل به ضمير ظاهر نادر بودن 

 5 4فعال فكثریا ثبتا 3عاقب                                     : و رفعه الّظاهر نزر و متى81

 زمانی که افعل تفضیل از پی فعل درآمده باشد )جانشین رفع دادنِ آن )افعل تفضیل( به اسم ظاهر بسیار کم است و

فعل شده باشد یا به عبارت دیگر بتوان فعلی به جای آن قرار داد( این عمل )رفع دادنِ افعل تفضیل به اسم ظاهر( 

َرجالً یَحسُنُ  معادل: ما رأیتُ ←بسیار واقع میشود )مانند: ما رأیتُ َرجالً أَحسَنَ فی عینه الکحلُ مِنهُ ِفی عینِ زیدٍ 

  فی عینه الکحلُ کزیدٍ(

 6«أويل به الفضل من الّصّدیق   لن تري يف النّاس من رفیق                     »: کـ82

 «صِدِّیق»مانند: هرگز در میان مردم رفیقی را نمیابی که فضیلت به او شایسته تر باشد از 

                                                             
ماً و إ   1 اًم                            َفَلُهام ُکن أَبَدًا ُمَقدِّ ن ُمستفه   ن َتكْن ب ت لو  م 

َّْن أنَت خرٌی َو َلَدى 2
ثل  مم   إخباٍر التّقدیُم َنْزراً َوَرَدا                           َکم 

ب ه  )در پی آن آمد( 3 عاقَب فالنًا: جاَء ب َعق 

 عل آن ضمری مسترت هو عائد به رفُعه الظاهرَ ثبَت: فعل ماضی و فا 4

َعاَقَب ف ْعالً َفكث ریًا َثبَتَا                   و رفُعُه الّظاهَر َنْزٌر و َمتَى 5

ن َرفیٍق                      6 یق  أَ  َکَلْن َتَري يف  النّاس  م  دِّ ن الصِّ
 ويَل ب ه  الفضُل م 
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: النّعتاالول

 4نعت و توکید و عطف و بدل                   3األول 2سامءيف اإلعراب األ 1: یتبع83

  پیشین تبعیت میکنند. 5در اعراب نعت و تأکید و عطف و بدل از اسم های

 9 8اعتلق 7أو وسم ما به 6بوسمه                                 : فالنّعت تابع متّم ما سبق84

ه عالمتگذاری آن )نعت حقیقی( یا عالمت گذاریِ آنچه به آن تعلق نعت، تابعی است که اسم پیش آمده را به وسیل

 ( کامل میکند.10دارد )نعت سببی

 12«امرر بقوم کرما»کـ 11ملا تال  : و لیعط يف الّتعریف و الّتنكری ما                        85

ذر انند: به گروه بزرگواران گمآنچه از معرفه و نکره بودن برای ما قبلش واقع شده است باید به آن نعت داده شود 

  کن.

                                                             
)اسامء و ُاَول بنابر نائب فاعل بودن مرفوع میشود( هم میتوان خواند. یتبع: َیتبَُع، ُیتب ُع و ُیتبَعُ  1

االسامَء مفعول یتبُع، االَُول، صفت االسامء، نعٌت فاعل یتبع 2

(271ُاَول: مجع مكرس از ُاولی است و ُاوَلی، مؤنث اّول است )رصف ساده ص  3

 َنعٌت و َتوکیٌد و عطٌف و بدٌل        َیتبَُع يف  اإلعراب  األسامَء االَُوَل                4

فه یاالسامء قید غالبی است، به این معنا که تبعیت در اعراب در تأکید لفظی، عطف نسق و بدل، از غری اسم نیز مشاهده شده است. مثال آیه رش 5

.( که تاکید مجله است6و5َفإ نَّ َمَع اْلُعرْس  ُیرْسا * إ نَّ َمَع اْلُعرْس  ُیرْسا )الّشح/

اول. « ما»مرجع هاء در بوسمه:  6

 وسم ما اعتلق وهو: ما[ به وه : اسم سابق[ 7

اعتلقه و به: َاَحبَُّه ُحبًّا شدیدا )اینجا منظور ارتباط اسنادی است(. 8

مٌّ ما َسبََق  9
ه  أو َوْسم  َما ب ه  ا ْعتََلَق                     فالنّعُت تابٌع ُمت  ب َوْسم 

، عاملاً با اینكه در حقیقت صفت  أب است و آن را عالمت گذاری میكند اما به علت آنكه سبب اجیاد «رأیُت رجالً عاملاً ابوه»نند نعت سببی: ما 11

 ست. )حاشیهاصفتی )ابُن العامل( در رجل نیز میشود آن را سببی نامیده اند، بنابراین عاملًا، نعت  سببی برای رجالً است نه أب و أب معمول عاملًا 

(331حسینی دشتی ص 

 (ملا تال: ما موصوله و فاعل تال، هو است که به نعت برمیگردد  و مفعول به تال و عائد  موصول، ضمری متصل منصوبی  حمذوف )هاء در تالهُ  11

است.

 مل ا َتاَل، کُامُرْر ب قوٍم ُکَرماءٍ  َو ْلُیْعَط يف  التَّعریف  و التَّنكری  ما                12
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 2ما قفوا 1سوامها کالفعل فاقف   : و هو لدي الّتوحید و الّتذکری أو                86

نعت، در اِفراد )تعداد( و تذکیر )جنس(، یا غیر از این دو )تثنیه و جمع و تأنیث( مانند فعل است. پس دنباله رَوی 

 روی کرده اند. آن پی کن از آنچه )قواعدِ فاعل( نحاة از

  

 چيز می تواند نعت واقع شود4

 7 6و املنتسب« ذي»و « ذا»و شبهه کـ            «5درب»و « 4صعب»بمشتّق کـ 3: و انعت87

به وسیله مشتق، مانند صعب و دَرِب و شبهِ مشتق مانند: ذا )اسم اشاره( و ذی )به معنای صاحب( و اسم منسوب، 

 وصف کن.

 8فأعطیت ما أعطیته خربا      بجملة منّكرا                                   : و نعتوا 88

نحویون اسم نکره را به وسیله جمله وصف کرده اند پس به این جمله هر آنچه به خبر داده میشد )ضمیر عائد( 

  داده میشود. 

                                                             
ف رص: فعل امر از ریشه قفو و جمزوم به حذف حرف عله. از ماده قفاه یقفوه به معنای قفا الشیَء: به دنبال آن چیز رفت. قفا مانند فعل دعا ُاْقُف  1

آن َقَفْوا میباشد. 3میشود: بنابراین صیغه 

عل  فَ  َو ْهَو َلَدي التَّوحید  و التَّذکری  أو                       2 وامُها کالف  اْقُف ما َقَفواس 

 : َوَصَفُه. ا نَعْت: وصف کن. -ََنَعتَه  3

َصْعب: صفت مشبهه به معنای سخت.  4

ْب: کارکشته و ورزیده. 5 َدر 

خواند، نتَسب م انتََسَب: َنَسبَن ی فانتََسبُت َلُه )مرا به چیزی نسبت داد پس من به آن چیز نسبت داده شدم( مطاوعه َنَسَب و الزم، بنابراین نباید 6

 گرچه در فارسی اینگونه به جای واژه منسوب، استفاده میشود.

ٍب  7 ٍب               َو ا ْنَعْت ب مشتقٍّ َکَصْعٍب و َدر  ه کذا و ذ ي و املُنَتَس  به  و ش 

رًا                          8 فُاْعط یَْت ما ُاعط یَتُْه خرباً  و َنَعتُوا ب ُجمَلٍة ُمنكَّ
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 جمله طلبيه، نعت قرار نمی گيرد

 4 3أضمر تصب 2و إن أتت فالقول                 ذات الّطلب 1: و امنع هنا إیقاع89

]گرچه جمله طلبی خبر واقع میشود اما[ در اینجا )جمله وصفیه(، واقع کردنِ جمله طلبی را ]به عنوان جمله  

ای در کالم عرب[ آمد پس ]لفظی از[ ماده قول را در تقدیر بگیر تا به مسیر وصفیه[ منع کن و اگر ]چنین جمله

 قواعد نحوی حرکت کنی(. درست برسی )طبق

 5فالتزموا اإلفراد و الّتذکریا         : و نعتوا بمصدر کثریا                                  91

و عرب زبانان در موارد زیادی توصیف را به وسیله مصدر انجام داده اند. پس در این موارد به ]مطابقت در[ افراد 

 د.)تعداد( و تذکیر )جنس( ملتزم میشون

  

 نعت برای مثنی و جمع]مررتُ برجلين عالمٍ و جاهلٍ[

 9ال إذا ائتلف 8فعاطفا فّرقه                            اختلف 7غری واحد إذا 6: و نعت91

 غیر واحدِ )مثنی و جمع( ]موصوفِ غیر واحد[، هنگامی که ]صفت ها در معنا[ اختالف ]همچنین در موردِ[ صفت 

ای )میان نعت ها حرف عطف میاوری(، آن صفت ها را تفکیک کن؛ ]و این کار[ که تو عطف کننده دارند، در حالی

مررت »مربوط به زمانی نیست که نعت ها با یکدیگر الفت و نزدیکی دارند )هم معنا هستند( ]وجوب تفکیک مانند: 

 «[ مررت برجلین عاقلین»و وجوب تألیف مانند: « بِرجلین عالم و جاهل
                                                             

به فعل امر ا من ع. ایقاَع: مفعول 1

ر که امر باب افعال است 2 .القوَل: مفعول به اضم 

ب: فعل مضارع جمزوم يف جواب فعل امر مقدر : إن تضمره تصب )ِترین الطالب( 3  ُتص 

ْب             َو ا ْمنَْع ُهنا إ یقاَع ذات  الّطلب   4 ْر ُتص  و إْن أََتْت َفالقوَل َأضم 

فالتََزُموا اإلفراَد و التَّذک ریا  ریًا                و َنَعتُوا ب َمصدٍر َکث 5

نعت: فّرقه باب اشتغال است و نعت اسم سابق است و میدانیم هنگامی که فعل باب اشتغال، طلبی است اگر اسم سابق عام باشد، واجب  6

ادی دارد پس واجب الرفع است و بنابراین نقش آن الرفع است مانند آیه و السارق و السارقُه. اینجا نیز نعت اسمی عاّم است که مصادیق زی

مبتدا و مجله رشط و جواب رشط خرب آن است.

قه است.  7 ْقه است و عاطفًا حال از انت مسترت در فرِّ اذا رشطیه است و مجله رشط، اختلف و جواب رشط فرِّ

َمها. اشیاء را تقسیم کرد. 8 َق االشیاَء: َقسَّ  فرَّ

ْقُه ال إَذا ا ْئتََلَف                    إذا ا ختََلَف و َنعُت َغری  واحٍد  9 فًا َفرِّ
َفَعاط 
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 دو معمولِ دو عامل]ذهب زیدٌ و انطلقَ عمرٌو العالمان[نعت 

 1و عمل أتبع بغری استثنا                               : و نعت معمويل وحیدي معنى92

بدون استثناء نعتِ دو معمولِ ]دو عاملی که[ در معنا و عمل یکسان هستند را تابعِ ]در اعراب معمول ها[ قرار بده 

 زیدٌ و اِنطلقَ عمروٌ العاقالن(.)مانند: ذَهَبَ 

 چند نعت برای یک منعوت

 2مفتقرا لذکرهّن أتبعت                                  : و إن نعوت کثرت و قد تلت93

اگر صفات فراوان شدند و پس از ]اسمی[ آمدند که آن اسم نیازمند به ذکر آنها بود ]برای توضیح در معارف و 

 ه آنها در اعراب، تابعِ آن اسم قرار داده میشوند.تخصیص در نکرات[ هم

 4بدوهنا، أو بعضها اقطع معلنا         إن یكن معّینا                  3: و اقطع أو اتبع94

ی آن صفات معین باشد پس یا قطع ]در اعراب[ کن یا تابع بیاور و اگر با بعضی و اگر ]اسمِ موصوف[ بدون همه

معین میشود پس آن بعضِ معین کننده را تابع بیاور و مابقی را تابع بیاور یا[ آشکارا قطع  از آنها، ]اسمِ موصوف

 ]در اعراب[ کن.

  

 نعت مقطوع

 5مبتدأ أو ناصبا لن یظهرا        : و ارفع أو انصب إن قطعت مضمرا                95

                                                             
یَدْي َمعنًى 1 و َعَمٍل َأْتب ْع بغری  ا ْست ثْنَا                 و َنْعَت َمعمويَل َوح 

نَّ ُأْتب                            َو إْن ُنُعوٌت َکثَُرْت و َقد َتَلْت  2
ه  ْکر  رًا ل ذ  َعْت ُمَفتَق 

ده است.اَاتب ْع: امر از باب افعال به معنای تابع قرار بده. فتحه مهزه امر با اینكه قطع است اما حرکت خود را به رضورت شعری به واو ماقبل د 3

قَطْع أو َاتب ْع إن َیُكْن ُمعیَّنَا                        4
ا أو َبعَضها ا قَطْع ُمعل نَا و ا   ب دوهن 

بًا َلْن َیظَهراو ا رَفْع  5 رًا                  ُمبتداً أو ناص  ْب إْن َقَطْعَت ُمضم  أو ا نص 
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ه فت را به عنوان خبر رفع بده یا به وسیلاگر قطع ]در اعراب[ کردی به وسیله ضمیرِ مقدری که مبتدا است، آن ص

 عامل نصبِ مقدری آن را نصب بده که این دو عامل هرگز ظاهر نخواهند شد.

 حذف منعوت یا نعت معلوم

 1جیوز حذفه و يف النّعت یقّل                 : و ما من املنعوت و النّعت عقل96

 حذف آن جایز است و این حذف در مورد صفت کم است. ای معنایش پایبند شده استمنعوت و نعتی که با قرینه

الثانی: التوکيد

 . تأکيد معنوی1

 3مع ضمری طابق املؤّکدا  أّکدا                       2االسم« العنی»أو بـ« النّفس»: بـ97

متصل به )، تأکید کن در حالی که این نفس یا عین همراه با ضمیر هستند «عین»یا « نفس»اسم را به وسیله لفظ 

  ضمیرند( که این ضمیر با آنچه تأکید شده است )مؤکَّد( مطابقت میکند. 

 4ما لیس واحدا تكن مّتبعا      إن تبعا                      « َأْفُعل»: و امجعهام بـ98

دند( با بو هر دو )نفس و عین( را اگر از غیر واحد )مثنی یا جمع( تبعیت کنند )برای تأکیدِ متبوعِ غیرواحد آمده

 بیاور تا ]از قاعده[ تبعیت کرده باشی.« أَفُعل»وزن 

 5بالّضمری موصال« مجیعا« »کلتا»      «         کال»اذکر يف الّشمول و « کاّل »: و 99

صل را در حالی که به ضمیر مت« جمیع»و « کلتا»، «کلِا»، «کُلّ»در تأکیدی ]که مقتضی[ فراگیربودن است، الفاظ 

 ((00)حجر/ اور )فَسَجَدَ الْماَلئِکَةُ کُلُّهُمْ أَجْمَعُوناند، بیشده

                                                             
َل  1 ن املَنعوت  و النَّعت  ُعق  ل  جَیُ                َو َما م  وُز َحذُفُه و يف  النَّعت  َیق 

َدا هم میتوان خواند که در این صورت ماضی جمهول از باب افعال است و  2 الف  آن از نوع اطالق است اما در حالت  قرائت  معلوم به االسُم ُاکِّ

جای نون تأکید خفیفه است.

َدا             3 َدا ب النّفس  أو بالعنی  االسَم َاکِّ مَع ضمرٍی َطاَبَق املَُؤکَّ

ا َلیس واحدًا َتكْن ُمتَّب َعامَ  إْن َتب َعا                « أفُعلٍ »و ا مَجْعُهام بـ 4

مول  و ک ال                و ُکالًّ  5 مری  ُموَصاَل  ُاْذُکْر يف  الش  لتَا مجیعًا ب الضَّ
 ک 
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َلة« »کّل »: و استعملوا أیضا کـ111  1«نّافلةال»من عّم يف الّتوکید مثل «              َفاع 

]در  را« فاعِلَة»، ]لفظی بر وزن[ «کلّ»عرب همچنین ]برای تأکیدی که مقتضی شمول باشد[ همانند ]استعمال[ 

، در تأکید استعمال میکند و ]تاء در این فاعله[ همانند ]تاء در[ نافله 2شتق[ از عَمَّ ]یَعُمُّ[ است )عامَّة(حالی که م

 است ]که برای مؤنث و مذکر جایزاالستعمال است[، )مانند: جاء القومُ عامَّتُهم(

 3«امجع»ثّم « أمجعنی« »مجعاء» «                 أمجعا»أّکدوا بـ« کّل »: و بعد 111

)برای مؤنث(، اجمعین )برای جمع مذکر( و  5)برای مذکر(، جَمعاء 4«اجمعَ»عرب بعد از لفظ کلّ، به وسیله الفاظِ 

 )برای جمع مؤنث( تأکید میکند. 6جُمَع

 7«مجع»ثّم « أمجعون« »مجعاء»              «أمجع»ء قد جیي« کّل »: و دون 112

 ُجنُودُ وَ)مثل :  8ع، بدونِ لفظ کلِّ ]واقع شده در ماقبل آنها[ می آیند.گاهی الفاظ اجمع، جمعاء، اجمعون و جُمَ

 ((55شعراء ) أَجْمَعُونَ إِبْلیسَ

  

 تأکيد نکرة   

 9و عن نحاة البرصة املنع شمل                          : و إن یفد توکید منكور قبل113

ری، [ قبول شده است و ممنوع دانستنِ تأکید توسط نحویون بصاگر تأکید ]اسم[ نکره فایده داشته باشد، ]نزد کوفیون

 شاملِ ]نکره حتی در حالتی که فایده داشته باشد نیز[ شده است.

                                                             
ثُل النّاف َلة   1 َلًة               من َعمَّ يف التَّوکید  م 

 1و استَعَمُلوا أیضًا کُكلٍّ فاع 

مهانند الفاظ قبلی به ضمری متصل باشد. بایدمشاهده میكنیم که عاّمه هم  244و بدائة النحو ص  441با توجه به کتاب موسوعه ص  2

ُدوا بـ 3 نَی ُثمَّ مُجََعا«                 أمَجََعا»و َبعَد ُکلٍّ َأکَّ
مَجَْعاَء أمَجع 

امجَع: غریمنرصف به اسباب وزن فعل و وصفیت، در شعر به علت این حرکت حرف آخر آن فتحه است الف اطالق گرفته است. 4

سبب تأنیث با الف ممدوده زائده. مَجعاء: غریمنرصف به 5

مُجَع: غری منرصف است به اسباب عدل و وصفیت و مهانند امجع الف اطالق گرفته است. 6

مَجْعاُء َأمَجُعوَن ُثمَّ مُجَعُ                 ُء َأمجعُ و دوَن کلٍّ قد جَی ي 7

امجع، مجعاء و مجع مهگی غری منرصف هستند و تنوین نمی گریند. 8

ْد َتو و 9 َل            کیُد َمنكوٍر ُقب َل إ ْن ُیف  و َعن ُنحاة  البرصة  املَنُع َشم 
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 1«أفعال»و وزن « فعالء»عن وزن «           کال»يف مثنّي و « کلتا»: و اغن بـ114

مع )اج« أفعَل»)جمعاء برای مؤنث( و وزِن « ءفَعْال»در مثنی از ]آوردِن الفاظی بر[ وزِن « کال»و « کلتا»به وسیله 

 برای مذکر( بی نیاز شو.  

 تأکيد ضمير متصل بوسيله تأکيد معنوی

 2نفصلفبعد امل« العنی»و « الّنفس»بـ                  : و إن تؤّکد ألّضمری املّتصل115

ل واقع د[ بعد از ]آوردنِ[ ضمیر منفصتأکید شود پس ]این تأکی« عین»و « نفس»اگر ضمیر متصل به وسیله ]الفاظ[ 

 میشود )مانند: قوموا انتم انفسُکم او اعیُنُکم(

 3سوامها و القید لن یلتزما      : عنیت ذا الّرفع و أّکدوا بام                     116

عین(  ومنظورم ضمیر صاحب رفع )متصل مرفوعی( بود و نحویون ]ضمیر متصل را[ به وسیله غیر از آن دو )نفس 

 در حالی که این قید )تأکید با ضمیر منفصل( الزم نیست، تأکید کرده اند.

 . تأکيد لفظی2

 4«أدرجي ادرجي»مكّررا کقولك      ء              : و ما من الّتوکید لفظي جیي117

 آنچه از تأکید لفظی به صورت مکرر می آید مانند: تو یک مؤنث مرحله ای باال برو باال برو.

 کيد ضمير متصل و حرف با تأکيد لفظیتأ

 5إاّل مع الّلفظ اّلذي به وصل                     : و ال تعد لفظ ضمری مّتصل118

 لفظ ضمیر متصل را تکرار نکن مگر به همراه لفظی که به آن وصل شده است )مانند: رأیتُکَ رأیتُک(

                                                             
َو ا ْغن  ب ك لتا يف  ُمثَنَّي و ک ال                َعْن َوزن  َفْعالَء َو َوزن  َأْفَعاَل  1

مرُی املتّصُل  2 ْد ألضَّ نی  َفبَعَد املُنفصل  ب النَّفس  و العَ                َو إ ْن ُتَؤکَّ

ُدوا ب ام                3 ا و الَقیُْد َلْن ُیلتََزَماَعنَیُت َذا الّرفَع و َأکَّ وامُهَ
 س 

يٍّ جَی ي 4
ن التَّوکید  َلفظ  يُء           و َما م  ي ُادُرج  رًا َکَقول َك ُأْدُرج   ُمَكرَّ

ٍل          5 ْد َلفَظ َضمرٍی ُمتَّص  َل    و ال ُتع  ي ب ه  ُوص   إاّل َمَع اللَّْفظ  الَّذ 
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 1«بىل»و کـ« نعم»به جواب کـ          : کذا احلروف غری ما حتّصال                  119

حروف نیز مانند ضمیر متصل میباشند )آنچه به آنها وصل شده باید در تأکید تکرار شود مانند: فی الدارِ فی الداِر 

 «.بَلَی»و « نعم»زیدٌ( به غیر از حروفی که جواب به وسیله آنها حاصل میشود مانند 

 تأکيد ضمير متصل با ضمير منفصل

 2أّکد به کّل ضمری اّتصل         مر الّرفع اّلذي قد أنفصل                 : و مض111

ضمیر رفعیِ منفصل ]را به کار ببر و[ به وسیله آن هر ضمیرِ متصلِ ]متناسبی[ را تأکید کن )مانند: اسْکُنْ أَنْتَ وَ 

 ((05زَوْجُکَ الْجَنَّةَ )بقره/

الثالث: عطف البيان

 3و الغرض اآلن بیان ما سبق                  ان أو نسق: العطف إّما ذو بی111

 عطف یا عطف بیان است یا عطف نسق و هدف در حال حاضر بیان مورد پیشین )عطف بیان( است.

 4حقیقة القصد به منكشفة      : فذو البیان تابع شبه الّصفة                   112

ه حقیقی )متبوع( ]یا حقیقتِ مقصود )حقیقت متبوع([ به وسیلپس عطف بیان تابعی مانند صفت است که مقصود 

 آن واضح و آشکار میشود.

 6ما من وفاق األّول النّعت ويل                           من وفاق األّول 5: فأولینه113

بیان  مورد( همان را بر عطف 4آنچه که از موافقت با اول )متبوع(، صفت دارا و سرپرست آن است )تبعیت در 

 حاکم کن.

                                                             
اَل                           1 ب ه  جواٌب ک نََعْم و َکبىََل  َکَذا احلروُف َغرَی َما حَتَصَّ

ي َقْد ا نَفَصَل                     2 فع  اّلذ  ْد ب ه  ُکلَّ َضمرٍی ا تََّصَل  و ُمَضَمُر الرَّ َأکِّ

 و الَغَرُض اآلَن َبیاُن َما َسبََق                  ّما ُذو َبیاٍن أو َنَسٍق العطُف إ   3

َفة                     4 بُه الصِّ
َفةٌ  َفذو البیان  تابٌع ش  حقیقُة القصد  ب ه  ُمنَكش 

: فعل امر صیغه  5 نَیْ
مَر: آن فالنی را  رپرست آن امر کرد. َاولنَی خواصَّ نعٍت . َاوَلی فالنًا اال- با نون تأکید خفیفه، باب افعال از ماده َوَلی  7ُأول 

مورد( را بر عطف بیان حاکم و  رپرست کن.  4عطَف بیاٍن: خواّص نعت )تبعیت در 

ل   6  األَوَّ
فاق  ن و  َ                     فَأْول یَنُْه م  فاق  األّول  النَّعُت َويل  ن و  َما م 
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 1کام یكونان معّرفنی       : فقد یكونان منّكرین                                    114

 گاهی هر دو )عطف بیان و متبوعش( نکره میشوند، همانگونه که گاهی هر دو معرفه میشوند.

 فرق عطف بيان با بدل

 2«یا غالم یعمرا»يف غری نحو                                : و صاحلا لبدلّیة یرى115

 ، عطف بیان برای بدلیت نیز شایسته در نظر گرفته میشود. «یَعْمُر»در غیر از ]مواردی[ مانند: ای پسر ای 

 3و لیس أن یبدل باملرّض                                 «البكرّي »تابع « بّش»: و نحو 116

لبکریِّ بِشرٍ( بدل گرفته شدنِ پسندیده نیست )باید حتما عطف بیان گرفته باشد )ا« بکری»که تابعِ « بِشْر»مانند 

 شود(.

الرابع: عطف النسق

  4«اخصص بوّد و ثناء من صدق»کـ              «عطف النّسق»ال بحرف متبع : ت117

ایش حبت و ستبه همراه حرف تابع گرداننده، عطف نسق است، مانند: کسی که اهل راستی است به م در پی آینده

 مخصوص گردان.

  5«فیك صدق و وفا»کـ« أو« »أم« »حتّي»           «فا« »ثمّ « »واو»: فالعطف مطلقا بـ118

عطف به طور مطلق چه در لفظ و چه در معنا به وسیله واو، ثم، فاء، حتی، ام و او واقع میشود، مانند: راستی و 

 وفا در تو است.

                                                             
َریْ  1 َفنْی   ن                        َفَقد َیُكوَنان  ُمنَكَّ  ُمَعرَّ

َکاَم َیكوَنان 

یٍَّة ُیَرى 2
ًا ل بََدل   يف  َغری  َنحو  َیا ُغالُم َیْعُمَرا                              و َصاحل 

يِّ  3 ِّ                           و َنحُو ب ٍّش تابع  البَكر 
 و َلیَس َأْن ُیبَدَل ب املَرض 

کاْخُصْص ب ُودٍّ و َثناٍء َمن َصَدَق                   رٍف ُمتب ٍع ُعطُف النََّسق  تاٍل بٍح 4

دٌق و َوَفاءٌ  فالعطُف ُمطلقًا ب واٍو ُثمَّ فاٍء                        5 یَك ص  َحتَّي أْم أْو َکف 
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  2لكن کلم یبد امرؤ لكن طال                      فحسب بل و ال 1: و أتبعت لفظا119

کلمه تابع ]از متبوع[ تنها از حیث لفظ تبعیت میکند، در بل، ال و لکن، مانند: مردی نمایان نشد اما بچه آهویی 

 ]نمایان شد[

  3يف احلكم أو مصاحبا موافقا الحقا أو سابقا                      « واو»: فاعطف بـ121

له واو، آنچه را که در ]متصف شدن به[ حکم، ]نسبت به معطوفش[ پیشی گیرنده ]از نظر زمان[ یا در پی به وسی

 آینده یا همراهِ همزمان است، عطف کن. 

  4«اصطف هذا و ابني»متبوعه کـ             : و اخصص ِبا عطف اّلذي ال یغني121

نِ معنا از وجودش[ بی نیاز نمیشود، به واو اختصاص بده. عطف کردنِ معطوفی که معطوفٌ علیهِ آن ]برای کامل شد

 مانند: این شخص و پسرم به صف شده اند )زیرا به صف شدن توسط یک نفر بی معناست(.

  5انفصالبللرّتتیب « ثمّ »و                                      للرّتتیب باّتصال« الفاء»: و 122

طوف علیه ]در حکم[ به صورت پیوسته ]و بالفاصله[ و ثمّ برای همین منظور فاء برای متصل کردنِ معطوف و مع

 به صورت غیرپیوسته ]و با فاصله[ استفاده میشود.

  6عيل اّلذي استقّر أّنه الّصلة  عطف ما لیس صلة             « فاء»: و اخصص بـ123

 را به فاء اختصاص بده. عطف کردنِ غیرصله )آنچه صالحیت صله شدن را ندارد( به ]جمله[ صله 

  7یكون إاّل غایة اّلذي تال     اعطف عىل کّل و ال                 « حّتى»: بعضا بـ124

                                                             
در بعضی  ه نزع خافض نمیتواند باشد زیرا حرف فی کهلفظًا: ِتییز، توجه: ظرف گرفتن به دلیل نداشتن  وزن  ظروف صحیح نیست و منصوب ب 1

 از اعراب االلفیه ها خافض  مقدر دانسته شده است، غریمؤثر  در معنای اتبعت است و حذف آن نیز سامعًا شنیده نشده است.  

 اَل و َأْتبََعْت لفظاً َفحْسُب َبْل و اَل                    لك ْن َکَلْم َیبُْد ا ْمُرٌؤ ل كن طَ  2

بًا ُمواف قاً  3 قاً أو ساب قًا                      يف احلكم  أو ُمصاح   َفا ْعط ْف ب واٍو الح 

ي ال ُیغن ي 4 َا َعطُف الَّذ  َمتبوُعُه َکا َصطَفَّ هذا و ا بن ي          و ُاْخُصْص ِب 

ت یب  ب اتِّصاٍل                           5 َصالٍ و   و الفاُء ل لرتَّ ت یب  ب اْنف  ُثمَّ ل لرتَّ

َلًة    و ُاْخُصْص ب   6 َلةُ    فاٍء َعطَف َما َلیَس ص  ْستََقرَّ َأنَُّه الصِّ
ي ا  َعيَل اّلذ 

ي َتالبعضاً ب َحتَّى ا ْعط ْف َعىَل ُکلٍّ و ال             7 َیُكوُن إاّل َغایَة الَّذ 
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بعضِ ]از یک مجموعه[ را به وسیله حتی به کلِ ]آن مجموعه[ عطف کن و آن بعض، چیزی جز ]عضو یا اعضای[ 

[ نیست که آن بعض در پی آن قرار گرفته است )مانند: -از نظر کاستی یا فزونی در درجه  -انتهاییِ آن مجموعه ]

 أَکَلْتُ السَّمَکَةُ حَتَّی َرأسَها )یک ماهی را خوردم حتی کله آن را((

  1مغنیة« أي»ظ عن لف «مهزة»الّتسویة              أو  «مهز»ِبا اعطف إثر « أم»: و 125

یّ بی نیاز میکند ]معطوف را[ عطف کن )همزه تسویه به وسیله أم، در پیِ همزه تسویه، یا همزه ای که از لفظ ا

(، همزه بی نیاز کننده از ایّ مانند: أَ َأنْتُمْ أَشَدُّ خَْلقاً أَمِ السَّماءُ 21مانند: سَواءٌ عَلَْینا أَ جَزِعْنا أَمْ َصبَرْنا )ابراهیم/

 ()به جای: ایُّکم اشدُّ خلقاً((.27)نازعات/

  2کان خفا املعني بحذفها أمن                           : و رّبام أسقطت اهلمزة إن126

 افتد )حذف میشود(.چه بسیار که همزه تسویه در زمان ایمنی از پوشیدگی معنا می

  3إن تك ممّا قّیدت به خلت                             وفت« بل»: و بانقطاع و بمعني 127

از دو همزه مذکور آمدن( خالی بود، برای انقطاعِ ]کالم[ و ]در عین حال[ به ]أم[ اگر از آنچه به آن مقید شد )بعد  

 معنای بل، وافی است )استفاده میشود(.

  5و اشكك و إرضاب ِبا أیضا نمي                     و أِبم« أو»قّسم بـ 4: خرّی أبح128

نسبت « اَو»همچنین اضراب کردن نیز به مخیر کن، مباح کن، تقسیم کن، مبهم کن و تشکیک کن و « او»به وسیله 

 داده شده است.

  6مل یلف ذو النّطق للبس منفذا    إذا                       « الواو»: و رّبام عاقبت 129

 میشود.« واو»جانشین « او»گاهی هنگامیکه گوینده منفذی برای ورودِ کج فهمی ]در کالم[ نیابد، 

  7«ةإّما ذي و إّما النّائی»نحو  الّثانیة                     يف «إّما»يف القصد « أو»: و مثل 131

                                                             
ا ا ْعط ْف إ ثْ  1 َیٍة              َو أْم ِب  ز  التَّسو  یَّةٍ  َر مَهْ

 أيٍّ ُمْغن 
أو مَهَزٍة َعن لفظ 

َطت  اهلَْمَزُة إنْ  2 اَم ُأْسق  نَ                            و ُربَّ کان َخَفاَء املَعنَي ب حذف ها ُأم 

طاٍع و ب َمعنَي َبْل َوَفْت  3 َّا قُ                           و ب اْنق 
یََّدْت ب ه  َخَلْت إْن َتُك مم 

تفاوت اباحه و ختیری در این است که در اباحه مجع بنی موارد جایز است اما در ختیری تنها انتخاب یک مورد جایز است.  4

ْم ب َأْو و َأِْب مْ  5 ْ َأب ْح َقسِّ َي                       َخریِّ ا أیضًا ُنم  و ُاْشُكْك و إ رْضاٌب ِب 

اَم عاَقبَ  6  َیُلْف ُذو الن طق  ل َلبٍس َمنَفذاً مَلْ  ت  الواَو إ ذا                          و ُربَّ

ثُل َأْو يف  الَقصد  إ ّما الثَّان یُة                      7 يف  نحو  إّما ذ ي و إّما النَّائ یةَ  و م 
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 در بیان مقصود عمل میکند در جمالتی مانند: یا این یا آن دورترِ مؤنث.« او»ی دوم مانند «امّا»

  1نداء أو أمرا أو إثباتا تال         نفیا أو هنیا و ال                       « لكن»: و أول 131

 ا پس از نفی یا نهی بیاور و ال پس از نداء، امر یا اثبات )جمله خبریه مثبت( می آید. لکِن ر

  2«مل أکن يف مربع بل تیها»کـ               بعد مصحوبیها      « لكن»کـ« بل»: و 132

لکه در ودم باست هر گاه بعد از دو مصاحبش )نفی و نهی( بیاید، مانند: در اقامت گاه بهاری نب« لکن»مانند « بل»

 بیابان بودم.

  3يف اخلرب املثبت و األمر اجليل                      : و انقل ِبا للّثان حكم األّول133

 در جمالت خبری مثبت و امر آشکار، حکم اولی )معطوف علیه( را به دومی )معطوف( منتقل کن.« بل»به وسیله 

 شرائط عطف به ضمير متصل مرفوع

  4عطفت فافصل بالّضمری املنفصل                  ری رفع مّتصل: و إن عيل ضم134

 اگر به ضمیر رفعی متصلِ ]بارز یا مستتر[ عطف کردی، پس به وسیله ضمیر منفصل، فاصله ایجاد کن.

  5يف النّظم فاشیا و ضعفه اعتقد     : أو فاصل ّما و بال فصل یرد                    135

میان معطوف علیه و حرف عطف وجود داشت دیگر نیازی به آوردنِ ضمیر منفصل نیست[، یا ]اگر[ هر فاصلی ]

در شعر به صورت فراوان ]و در نثر به صورت اندک[ این عطف بدون ]هرگونه[ فاصله ]اعم از ضمیر منفصل و ...[ 

 وارد شده است در حالی که من به ضعیف بودنِ اینگونه عطف ]از نظر نحوی[ معتقدم. 

                                                             
 أو أمرًا أو إثباتًا َتاَل ن داًء  و َأْول  َلكْن َنفیًا أو هَنیًا و ال                            1

َکلْم أکْن يف  َمرَبٍع َبْل َتیَْهاءَ  و َبْل َکلكْن َبعَد َمصحوَبیَْها                           2

َا ل لثَّان  ُحكَم األّول   3 ِّ                       َو ُاْنُقْل ِب 
يف  اخلرب  املُثبت  و األمر  اجليَل 

لٍ و إْن َعيَل َضمری  َرفٍع مُ  4 ل                     تَّص  مری  املُنَفص  ْل ب الضَّ َعَطْفَت َفاْفص 

ُد                     5 ا و ب ال َفصٍل َیر  دُ  أو َفاصل  مَّ یًا و َضْعُفُه اَْعتَق  يف  النَّظم  َفاش 
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 عطف به ضمير مجروری شرائط

  1ضمری خفض الزما قد جعال                    : و عود خافض لدي عطف عىل136

 تکرار جرّ دهنده در عطف بر ضمیر مجروری واجب قرار داده شده است.

  2النّظم و النّثر الّصحیح مثبتا يف                    : و لیس عندي الزما إذ قد أتى137

 رّ دهنده واجب نیست زیرا در نظم و نثرِ صحیحِ ثابت شده )مانند قرآن( آمده است.نزد من تکرار ج

 عطف عامل محذوف با بقاء معمولش -حذف فاء و واو، و معطوفشان در امن لبس

  3إذ ال لبس؛ و هي انفردت« الواو»و           قد حتذف مع ما عطفت« الفاء»: و 138

]هنگامی که ایمنی از کج فهمی وجود داشته باشد[ حذف میشود و واو نیز  گاهی فاء همراهِ آنچه عطف کرده ای

 هنگامی که هیچگونه کج فهمی وجود نداشته باشد ]گاهی حذف میشود[. واو به تنهایی ...

  4معموله دفعا لوهم اّتقي                                   : بعطف عامل مزال قد بقي139

ملِ از بین رفته )محذوف( ایست که معمولش برای برطرف کردنِ توهّمی که ]از آن[ پرهیز ی عطف کردنِ عا... ویژه

 شده است، باقی مانده است. 

 عطف فعل بر فعل و اسم شبه فعل -حذف متبوع ظاهر

  5و عطفك الفعل عيل الفعل یصّح                 : و حذف متبوع بدا هنا استبح141

متبوعی )معطوف علیه( که آشکار است را مباح بدان و عطف کردنِ فعل بر فعل در اینجا )باب عطف نسق( حذف 

 توسط تو صحیح است. 

                                                             
مًا َقد ُجع                       و َعوُد خاف ٍض َلَدي َعطٍْف َعىَل  1  اَل َضمری  َخْفٍض الز 

ماً إْذ َقد َأَتى 2 ي الز  نْد  یح  ُمثبَتاً                    و َلیَس ع  ح   يف  النَّظم  و النَّثر  الصَّ

َي ا ْنَفَرَدْت ...           و الَفاُء َقد حُتَذُف َمَع َما َعطَْفَت  3 و الواُو إ ْذ ال َلبَس و ه 

َي  4 َي                             ب َعطف  عامٍل ُمزاٍل َقد َبق  ق  َمعموُلُه َدْفعًا ل وْهٍم ُات 

ح                َو َحذَف َمتبوٍع َبَدا ُهنَا ا ْستَب ْح  5
عَل َعيل الفعل  َیص  و َعطُفَك الف 
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 1و عكسا استعمل جتده سهال   : و اعطف عيل اسم شبه فعل فعال              141

 ابی.یبر اسم شبه فعل، فعل را عطف کن و عکس ]این عطف[ را به کار بِبر ]اگر اینگونه کردی[ آن را آسان می

الخامس: البدل

  2واسطة هو املسّمي بدال                : الّتابع املقصود باحلكم بال                 142

 تابعی که بدون واسطه توسط حکم قصد شود آن ]لفظی[ است که بدل نامیده میشود.

 اقسام بدل

  3«بل»کمعطوف بـ علیه یلفي أو                     : مطابقا أو بعضا أو ما یشتمل143

بدل یا مطابق )بدل کّل از کلّ( یا بعض ]از کلّ[ یا آنچه مشتمل بر مبَدلٌ منه است )بدل اشتمال( یا مانند معطوف به 

 بل )بدل اضراب یا بداء( یافت میشود.

  4و دون قصد غلط به سلب               : و ذا لإلرضاب اعز إن قصدا صحب144

طوف به بل( را اگر همراه اراده متکلم باشد )کالم ارادی( به اضراب نسبت بده و اگر بدون این مورد اخیر )بدل مع

 اراده متکلم )ناآگاهانه( باشد، به وسیله آن غلطی ]از کالم[ گرفته شده است )اصالح شده است(. 

  6«5خذ نبال مدى»و « اعرفه حّقه» و«                   قّبله الیدا»و « زره خالدا»: کـ145

مانند: زیارت کن او را خالد را، و ببوس او را دستش را، بشناس او را حقش را، بگیر تیرها را چاقوهای بزرگ 

 را.

                                                             
به  ف عٍل ف عالً               1 ْل جَت ْدُه َسهالً  َو ا ْعط ْف َعيَل ا سٍم ش   و َعكسًا ا ْستَعم 

ي َبَداَل  ب احُلكم  ب ال                           التَّاب ُع املقصودُ  2 طٍة هو املُسمَّ
واس 

ُل  3 علیه ُیلَفي أو َکمعطوٍف ب بَْل                  ُمطاب قاً أو َبعضاً أو ما َیشتَم 

َب  4 و دوَن َقْصٍد َغلٌط ب ه  ُسل َب             و َذا ل إل رْضاب  ُاْعُز إ ْن َقْصداً َصح 

ع املُْدیة به معنای چاقوی بزر..مَدی: مج 5

ُه و ُخْذ َنبْالً ُمَدى َکُزْرُه خالدًا و َقبِّْلُه الیََدا                        6 ْفُه َحقَّ ْعر 
و ا 
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 بدل ظاهر از ظاهر و ظاهر از ضمير

  1تبدله إاّل ما إحاطة جال      : و من ضمری احلارض الّظاهر ال                146

کلم( بدل نیاور مگر آنچه که احاطه و شمول را آشکار کند )کل از کل( اسم ظاهر را از ضمیر حاضر )مخاطب و مت

... 

  2«أّنك ابتهاجك استامال»کـ          : أو اقتيض بعضا أو اشتامال                      147

 ... یا اقتضای بعض )بعض از کل( یا اشتمال نماید مانند: دلِ تو را شادمانی تو را به دست آورد. 

 م استفهامبدل از اس

  3«؟من ذا ؟ أ سعید أم عىل»کـ «امهز»                    یىل «اهلمز»: و بدل املضّمن 148

بدل از اسمِ دربردارنده ]معنای[ همزه استفهام )اسم استفهام(، بعد از همزه ]استفهام[ واقع میشود مانند: این کیست؟ 

 آیا سعید است یا علی است؟ 

 بدل فعل از فعل

  4«یصل إلینا یستعن بنا یعن                      من»بدل الفعل من الفعل کـ: و ی149

 فعل نیز از فعل بدل آورده میشود مانند: هر کسی به ما متصل شود، ]یعنی[ از ما کمک بخواهد یاری میشود.

                                                             
َر ال                      1 ن َضمری  احلارض  الّظاه  ْلُه إاّل َما إ حاطًة َجاَل  و م  ُتبد 

َك ا بتهاَجَك ا ْستاََماَل  امالً                            أو ا ْقتيََض َبعضًا أو ا ْشت   2 َکأ نَّ

ن  اهلَمَز َیىل   3 مهزًا َکَمْن ذا أ سعیٌد أم عىلٌّ ؟                        و َبدُل امُلَضمَّ

عل  َکَمنْ  4 ن الف  عُل م  ْن ب نَا ُیَعنْ                     و ُیبَدُل الف  ْل إ لینا َیستَع  َیص 
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مباحث اصلی

 حروف ندا

  2«هیا»ثّم « أیا»کذا « آ»و « أي»و                      1«یا»: و للمنادي النّاء أو کالنّاء 151

و « یا»برای منادا )مورد ندا واقع شده( ی دور یا شبِه دور )مثال شخص خواب یا غافل و حواس پرت( ]حروف[ 

 ]وضع شده است[.« هیا»و سپس « أیا»و همچنین « آ»و « أی»

  3دي الّلبس اجتنبل« وا»و غری  «یا»أو         ملن ندب« وا»للّدان و  «اهلمز»: و 151

برای مندوب )مورد گریه و زاری « یا»یا « وا»]به تنهایی بدون الف[ برای ]منادی[ نزدیک است و « ء»و همزه 

)یعنی یا( در ]هنگام وجود احتمال[ کج فهمی « وا»واقع شده( ]وضع شده است[ و ]استفاده از حرف ندبه[ غیرِ 

 اجتناب شده است.

  

 حذف حرف ندا

  4جا مستغاثا قد یعّري فاعلام       مندوب و مضمر و ما             : و غری152

منادای غیر مندوب و غیر ضمیر و غیر منادایی که به صورت مستغاث می آید، گاهی عاری ]از حرف ندا[ میشود 

  پس بدان! 

  5قّل و من یمنعه فانرص عاذله           : و ذاك يف اسم اجلنس و املشار له153

                                                             
یا: مبتدای مؤخر و للمنادی خرب مقدم. 1

و َأْي و آ َکَذا َأیا ُثمَّ َهیَا و ل لُمناَدي النَّائ ی أو َکالنَّائ ی َیا                    2

َب  3 أو یا و َغرُی وا َلَدي اللَّبس  ُاجتُن َب                و اهلمُز ل لّدان ی و َوا مل َْن ُند 

ي فا ْعَلَمنْ  ٍر و ما                 و َغرُی َمندوٍب و ُمضم 4  جاَء ُمستَغاثًا َقد ُیَعرَّ

 َقلَّ و َمن َیمنَْعُه َفُاْنرُصْ َعاذ َلهُ               و َذاك يف  اسم  اجلنس  و املُشار  َلهُ  5
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]حذف[ در اسم جنسی ]که منادای مقصوده واقع شده است[ و آنچه که به وسیله آن اشاره شده است )اسم این 

اشاره(، اندک است و یاری کن مالمت کننده هر کسی را که این حذف را منع میکند )یعنی من موافق این حذف 

  هستم(.

 . مفرد معرفه1اقسام منادا: 

  1عيل اّلذي يف رفعه قد عهدا                      : و ابن املعّرف املنادي املفردا154

منادای مفرد معرفه را بر اعرابی که در رفعش قرارداد شده است )مانند ضمه، الف در تثنیه و واو در جمع سالم 

  مذکر(، مبنی کن. 

  2و لیجر جمري ذي بناء جّددا  : و انو انضامم ما بنوا قبل الّندا              155

ودنِ آن منادایی را که قبل از ندا مبنی کرده اند، در تقدیر بگیر و چنین منادایی باید ]همچون لفظِ[ تازه مضموم ب

 مبنی شده ]در کالم[ جریان داده شود )در نظر گرفتنِ ضمه مقدر برای آن(

  

 . نکره غيرمقصوده، مضاف و شبه مضاف2-3-4

  4خالفا 3و شبهه انصب عادما       : و املفرد املنكور و املضافا                 156

منادای مفرد نکره ]غیرمقصوده[ و منادای مضاف و شبه مضاف را نصب بده در حالی که تو از دست دهنده اختالفِ 

]قابل اعتنایی[ هستی )یعنی اعرابی میدهی که مخالفِ قابل توجهی ندارد(/ نصب بده، نصبی که اختالفِ ]قابل 

 توجهی[ در آن نیست.

                                                             
َف املُناَدي املُفرَد                     1 دَ  و اْبن  امُلعرَّ ه  َقد ُعه   عيل اّلذي يف  َرفع 

امَم ما َبنَوا َقبَل النِّداء                     2 دَ  و ا نو  ا نض   َو ْلُیْجَر جَمَْري ذ ي ب ناٍء ُجدِّ

ب و احتامل دیگر صفت  مفعول  مطلق  حمذوف )نصبًا عادمًا(. 3 عادماً: مشهور حال از ضمری مسترت ا نص 

ب   و املُفرَد املَنكوَر و املضاَف                       4 الفاً و ش  ْب َعاد مًا خ  َهُه ا ْنص 
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 «إبن و إبنة»ای مفردِ علمِ موصوف به مناد

  1«أ زید بن سعید ال هتن»نحو                     ضّم و افتحّن من« زید»: و نحو 157

]منادای مفرد )غیرمضاف( معرفه[ مانند زید را ]مبنی[ بر ضمه یا فتحه گردان در جمالتی مانند: ای زیدِ پسر سعید  

 اهانت نکن / سستی نکن.

  2علم قد حتام« االبن»أو یل        علام                    « االبن»ّضّم إن مل یل : و ال158

بعد از ]اسمِ[ عَلَمی آمده باشد، یا اسم علمی بعد از آن « ابن»]مبنی بر[ ضمه ]کردن منادای موصوف به ابن[ اگر  

 آمده باشد، حتمی شده است. 

 منادای مفرد معرفه عند االضطرار 

  3ممّا له استحقاق ضّم بّینا        أو انصب ما اضطرارا نّونا              : و اضمم159

از میان مناداهایی که برای آنها شایستگیِ مبنی شدن بر ضمه بیان )مفرد معرفه و نکره مقصوده( آنچه از باب 

رفع و نصب  وینضرورت ]شعری[ تنوین گرفته است را مضموم یا منصوب بیاور )اگر مجبور بودی تنوین بدهی تن

 بده(.

 «الـ»و  «یا»جمع بين 

  4إاّل مع اّللّ و حمكّي اجلمل    «                أل»و « یا»: و باضطرار خّص مجع 161

و جمالت نقل قول شده، مخصوص « اهلل»تعریف در غیر از لفظ جالله « ال»با هم آمدنِ ]حروفِ نداء مانند[ یاء و 

 حالت اضطرار ]شعری[ شده است. 

                                                             
ن 1 ْفتََحنَّ م 

«هُت ْن / هَت نْ »بَن َسعیٍد ال  «َزیُد/زیدَ »نحو  أ                     و نحَو َزیٍد ُضمَّ و ا 

م  إْن مَلْ َیل  االبُن َعَلاًم                      2 بَن َعَلٌم َقد ُحت َم  و الضَّ أو َیل  اال 

َن             َو ُاْضُمْم أو ا   3 رارًا ُنوِّ
ْب ما ا ضط  َ  ْنص  ستحقاُق َضمٍّ ُبنیِّ

ّا َلُه ا   مم 

يِّ اجلَُمل   َو ب اضطراٍر ُخصَّ مَجُع یاٍء و َأْل                 4
إاّل َمَع اّللّ  و حَمْك 
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 «اللهمّ »ميم مشدد در 

  1الّلهّم يف القریض« یا»و شّذ                                 : و األکثر الّلهّم بالّتعویض161

به شکل جایگزین شدنِ ]میم از حرف نداء[ می آید و ]آمدنِ[ یا اللهم در شعر خالف قاعده « اللّهم»در اکثر موارد 

 است.

  فصل فی أحکام توابع المنادى

  3«أ زید ذا احلیل»لزمه نصبا کـأ                 «أل»ذي الّضّم املضاف دون  2: تابع162

 ها.در مورد تابع منادای مبنی بر ضمّ در حالت مضاف بدون ال، ملتزمِ نصب دادنش باش، مانند: ای زیدِ دارای حیله

 اعراب تابع منادای مضموم

  4نسقا و بدال کمستقّل                   : و ما سواه ارفع أو انصب و اجعال   163

آنچه غیر از مورد گفته شده )تابعِ منادای مبنی بر ضمّ( است، آن را رفع بده یا منصوب کن و مانندِ معطوفِ به 

 عطفِ نسق و بدل، آن را منادایی مستقل قرار بده.

 6 5ینتقىففیه وجهان و رفع       ما نسقا            « أل»: و إن یكن مصحوب 164

اگر تابعِ عطفِ نسق شده دارای ال بود پس در آن دو وجه جایز است در حالی که رفع دادن ]در آن[ برگزیده شده 

 است.

                                                             
 الَقریضٍ و َشذَّ یا الّلهمَّ يف                               و األکثُر الّلُهمَّ ب التَّعویض   1

تابَع: اسم سابق بر فعل طلبی در باب اشتغال و راجح النصب و جایز الرفع به ابتدائیت )خالد( 2

مِّ املضاَف دوَن أل 3 ي الضَّ
ْمُه َنصبًا کأ زید ذا احلیل                   تابَع ذ  َألز 

ْب و ا ْجَعَلْن                  4 واُه ا ْرَفْع أو ا ْنص  لٍّ َنَسقًا و َبَدالً.و َما س  ت ق  َکُمس 

ا نتََقی الشیَء: آن را برگزید. 5

َق                   6 یه  َوْجهان  و َرفٌع ُینتََقى و إْن َیُكْن َمصحوَب أْل َما ُنس   َفف 
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 «أیّ »حکم ندای 

 2 1بعد صفة               یلزم بالّرفع لدي ذي املعرفة« أل»مصحوب « أّّيا»: و 165

فت و مرفوع است، نزد صاحبان معرفت )نحویون برتر( مالزم است ایّها با لفظ ال دارِ بعد ]از آن[، در حالی که ص

 )یعنی مابعد ایها همواره صفتِ ایُّها، ال دار و مرفوع است(.

  3یردّ  هذا بسوي «أي» وصف و                      ورد «اّلذي أّّيا» ،«هذاأي»: و 166

وصوف به موصوالت( در کالم عرب وارد شده است، )ایّ م« ایها الذی»)ایُّ موصوف به اسماء اشاره( و « ایّ هذا»

 وصف آمدن برای ایُّ به غیر از این سه مورد )ال دار، اسم اشاره و موصول( رد شده است. 

 حکم ندای اسم اشاره

  4إن کان ترکها یفیت املعرفة   يف الّصفة                        « أي»: و ذو إشارة کـ167

ادا واقع شدن[ اگر ترک صفت )نیاوردنِ صفت( موجبِ از بین رفتنِ معرفه بودن گردد، اسم اشاره نیز ]در زمان من

)مانند: یا هذا الرجُل، در زمانی که هذا به تنهایی منادا را تعیین و تعریف  .در ]لزومِ داشتنِ[ صفت همانند ایّ است

 (.نکند

 حکم منادای مفرد مکرر

  5ثان و ضّم و افتح اّوال تصب     ینتصب        « سعد سعد األوس»: يف نحو 168

سعد دوم منصوب میشود و سعد اول را مضموم یا مفتوح کن تا ]به راه درست « ای سعد ای سعدِ اوسی»در مثل 

 نحوی[ برسی.  

                                                             
فًة                   1 ا َمصحوُب أْل َبعُد ص  َفة    و أّي  َیلَزُم ب الّرفع  َلَدي ذ ي املَعر 

تبدای اول و مصحوُب مبتدای دوم است و یلزُم خرب مبتدای دوم و کل مجله خرب مبتدای اول و عائد به مبتدای اول ـه بعد از بعُد است که اّيا م 2

 برای این بیت آورده شده است. نیز در کتاب اعراب االلفیه خالد دو ترکیب دیگرالبته  حذف شده و آن را مبنی بر ضم کرده است.

ي َوَرَد                          و أي  َهذا أ 3 ا الَّذ  َوي هذا ُیَرد    ّيَّ
 و َوصُف أيٍّ ب س 

َفة                          4  کأيٍّ يف  الصِّ
َفةَ   و ُذو إشارةٍ یُت املَعر   إْن کان َتْرُکها ُیف 

ُب         « سعُد / سعدَ »يف نحو   5 ْفتَْح اوَّ  سعَد األوس  َینْتَص 
ْب ثاٍن و ُضمَّ و ا   الً ُتص 
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 فصل فی المنادی المضاف إلى یاء المتکلم

  1«عبدا عبدیا عبد عبدي عبد»کـ  «                   یا»: و اجعل منادي صّح إن یضف لـ169

منادایی که صحیح االخر است را اگر به یاء ]متکلم[ اضافه شود، مانند عبدِ عبدِی عبدَ عبداً عبدِیَا ]در اعراب و 

 حرف آخر[ قرار بده.

  2«یا ابن أّم یا ابن عّم ال مفرّ »يف        استمّر             « الیا»: و الفتح و الكرس و حذف 171

ای پسرِ مادرم، ای پسر عمویم، گریزگاهی »منادی در حالتِ حذف یاءِ ]متکلم[ همواره در مانندِ  فتحه یا کسره دادنِ

 استمرار دارد.« نیست

  3عوض« التّا« »الیا»و اکرس أو أفتح و من                 عرض« أّمت« »أبت»النّدا  : و يف171

]حرف آخرِ این موارد را[ کسره بده یا مفتوح کن و  در نداء، آمدِن ابت و امّت، ]در زبان عربی[ رخ داده است و

 ]بدان که[ در آنها تاء عِوض از یاء است. 

فصل فی األسماء الالزمة للنّداء 

  4کذا و اّطردا« نومان« »لؤمان»بعض ما خيّص بالنّدا                         « ُفُل »: و 172

به معنای فالنی[ یکی از الفاظی است که مختص نداست ]که فقط، برای مؤنث، « فُلَةُ»]برای مذکر و همچنین « فُلُ»

)بسیار پرخواب، خوابالو( نیز مختص « نَومان»)بسیار پست(، « لؤمان»همراه حرف نداء استفاده میشود[ و همچنین 

 نداء هستند و ]به صورت[ قیاسی ]ساخته[ شده است ...  

  5و االمر هكذا من الثالثي             «              یا خباث»: يف سّب األنثي وزن 173

، ]اسمِ[ فعلِ امر ثالثی «[َفعالِ»... در دشنام دادن به مؤنث ها ]ی منادا[، وزنِ یا خباثِ )ای زن خبیث( ]یعنی وزنِ 

 مجردِ ]تامّ متصرف[ نیز بر این وزن )فَعالِ( آمده است.

                                                             
ْجَعْل ُمناَدي َصحَّ إْن ُیَضْف ل یاٍء              1

َیا  و ا  ي عبَد عبداً عبد  کعبد  عبد 

ْستََمرَّ               2
 ال َمَفرَّ  (َعمَّ /عمِّ )َیا ابَن  (ُأمَّ /امِّ )يف  َیا ابَن  و الفتُح و الكرُس و حذُف الیاء  ا 

َت أُ ) (أََبت  /أَبَت )و يف  النّداء   3  /أمَّ
َوٌض                   َعَرٌض  (مَّت   التّاُء ع 

ن الیاء  ْ أو أ ْفتَْح و م 
و ا ْکرس 

ُلْؤماُن َنْوَماُن َکذا و ا طََّردَ   و ُفُل َبعُض َما خُيَص  ب النِّداء                           4

يِّ و االمُر هكذا م    يف  َسبِّ األُنثَي َوزُن َیا َخباث                5
َن الُثالث 
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  1«لف»و ال تقس و جّر يف الّشعر    «                 ُفَعُل »: و شاع يف سّب الّذکور 174

ت به صور« فُلُ»شایع است، البته ]بر این وزن )فُعَل([ قیاس نکن؛ در شعر « فُعَل»در دشنام دادنِ مذکرها، ]وزن[ 

 مجرور )فُلِ( آمده است.

االستغاثة 

  2«ىضیا للمرت»مفتوحا کـ« الاّلم»: إذا استغیث اسم منادي خفضا                 بـ175

 زمانی که اسم منادا مورد استغاثه واقع شود، با الم مفتوحه مجرور میگردد مانند: ای مرتضی به فریاد رس!

  3و يف سوي ذلك بالكرس ائتیا  «            یا»: و افتح مع املعطوف إن کّررت 176

ا لَزیدٍ و یا لَبکرٍ لِقُرَیٍش )ای را تکرار کردی، ]الم را[ به همراه معطوف، مفتوح کن )مانند: ی« یاء»اگر حرف نداء 

زید و ای بکر به فریاد قریش برسید(( در غیر از این حالت )آمدنِ مستغاث و معطوف به آن بدون یاء( ]الم را بر 

 سر معطوف[ مکسور بیاور )مانند: یا لَزیدٍ و لِبکرٍ لِقُرَیشٍ(   

  7مثله اسم ذو تعّجب ألفو «                ألف» 6استغیث عاقبت 5ما« 4الم»: و 177

الف، جایگزینِ الم ]مفتوحِ ابتدای[ آنچه استغاثه شده است )مستغاث( میشود. اسمِ متعجبٌ منه ای که مأنوس است، 

 یا عَجَبا( ←مانندِ همین الم ]در جانشینیِ الف به جای آن[ است )یا لَلْعجب 

النّدبة 

  8نّكر مل یندب و ال ما أِبام           : ما للمنادي اجعل ملندوب و ما             178

                                                             
کور  ُفَعُل  1 ْعر  ُفُل                      و َشاَع يف  َسبِّ الذ  ْس و ُجرَّ يف  الشِّ

و ال َتق 

َض                 2 ب الاّلم  َمفتوحًا َکیَا َلْلُمرَتىَض   إ َذا ُاْسُتغ یَث ا سٌم ُمناًدي ُخف 

ْرَت یاًء    3  إْن َکرَّ
َوي ذلك ب الكرس  ا ْئت نَیْ              و ا ْفتَْح َمَع املعطوف   و يف  س 

 الم: مفعول به عاقبت و منصوب 4

 ما: موصوله و مضاف الیه. 5

ب ه  )در پی آن آمد( - فاعل آن الٌف. 4عاقبت: فعل ماضی صیغه  6 عاقَب فالنًا: جاَء ب َعق 

یَث َعاَقبَْت ألٌف                   7 ثُلُه  و الَم َما ُاسُتغ  ٍب ُأل َف و م  سٌم ذو َتَعج 
ا 

َر مَلْ ُینَدْب و ال َما ُأِْب مَ   َما ل لمناَدي ا ْجَعْل مل َندوٍب و ما                 8  ُنكِّ
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آنچه برای منادی گفته شد را برای مندوب قرار بده. نکره، مندوب واقع نمیشود و اسم مبهم نیز همچنین ]مندوب 

 واقع نمیشود[.

  1«روا من حف»یيل « بئر زمزم»کـ  : و یندب املوصول باّلذي اشتهر                179

مشهور است، ]همراه صله اش مندوب واقع میشود[ مانند: ای کسی که چاه زمزم را حفر موصول، به صله ای که 

 کرد )عبدالمطلب( به فریاد برس! 

  2متلّوها إن کان مثلها حذف                 «األلف»: و منتهي املندوب صله بـ181

 لف بود( حذف میشود.انتهای مندوب را به الف متصل کن، حرف ماقبل این الف اگر مانند آن بود )ا

  3من صلة أو غریها نلت األمل                          : کذاك تنوین اّلذي به کمل181

)مضاف الیه و جزء دومِ ترکیب مزجی(  همچنین ]در اجزای متصل به مستغاث،[ تنوینِ آنچه از صله یا غیر صله

ار را انجام دهی[ به آرزویت )ساختنِ استغاثه( میرسی که به وسیله تنوین کامل شده اند، ]حذف میشود و اگر این ک

 زمزما( ←)مانند: وا مَن حفر بئرَ زمزمٍ 

  6إن یكن الفتح بوهم البسا       جمانسا               5حتام أوله 4: و الّشكل182

اور رکت را بیاگر فتحه، ایجاد کننده کج فهمی بر اثر توهم باشد بعد از حرکتِ ]حرف آخرِ مندوب[ همجنسِ آن ح

 اشتباه نشود( 4تا با واغالمهاه صیغه  1)مانند: وا غالمَهوه برای صیغه 

 منادای مندوب مضاف به یاء متکلم

  7ال تزد« اهلا»إن تشأ فاملّد، و و     : و واقفا زد هاء سكت إن ترد                   183

 واستی به الف مدّ بده و هاء اضافه نکن.اگر خواستی در حالتِ وقف، هاء سکت بر مستغاث بیفزا و اگر خ

                                                             
 کب ئْر  َزمَزٍم َیيل  َوا َمْن َحَفرَ  و ُینَدُب املَوصوُل ب اّلذي ا ْشتََهَر                   1

ْلُه ب األلف   2 َف                و ُمنتََهي املَندوب  ص  ثَلها ُحذ  ها إْن کان م  َمتُلو 

ي ب ه  َکَمَل  3 ها ن ْلَت األََمَل                     َکذاك َتنویُن اّلذ  َلٍة أو َغری  ن ص  م 

الشكل: مفعول به باب اشتغال و راجح النصب. 4

: از پی آن در بیاور. 5 اول ه 

كَل َحتاًم َأْول ه  جُمان سًا       6  إْن َیُكْن الفتُح ب وهٍم الب ساً                    و الشِّ

ْد                      7 ْد هاَء َسكٍت إْن ُتر  دْ  و واقفًا ز  و إْن َتَشْأ َفاملَد  و اهلاَء ال َتز 
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  2ذا سكون أبدى 1«الیا» النّدا من يف«                    وا عبدا« »وا عبدیا»: و قائل 184

 دار آشکار کرده است.، ضمیرِ یاءِ ]متکلم[ را در نداء به صورت ساکن«واعبدا»و « واعبدِیا»ی گوینده

التّرخيم

  3«سعادا»فیمن دعا « یا سعا»کـ                          نادى: ترخیام أحذف آخر امل185

 از کسی که سعاد را میخواند.« یا سُعا»آخر منادا را برای ترخیم حذف کن مانند گفتنِ 

 4و اّلذي قد رّّخا« اهلا»اّنث بـ : و جّوزنه مطلقا يف کّل ما                      186

 هاء تأنیث، ترخیم را جایز بدان و آنچه مرّخم شده است ...مطلقاً در مورد همه مؤنث ها با 

 5قد خال« اهلا»ترخیم ما من هذه      : بحذفها وّفره بعد و احظال               187

به وسیله حذف هاء تأنیث به طور وافر آن را بیاور )حرف دیگری از آن کم نکن(، از ترخیم منادایی که مجرد از 

 کن ... هاء تأنیث باشد پرهیز

 6دون إضافة و إسناد متمّ                              : إاّل الّرباعي فام فوق العلم188

 ... مگر علمِ چهارحرفی و بیشتر که به وسیله غیر از ترکیب اضافی و اسنادی تمام شده باشد.

 شروط حذف دو حرف در منادای مرخّم

 7إن زید لینا ساکنا مكّمال                : و مع اآلخر احذف اّلذي تال              189

 ی ... با حرف آخر، حرف ماقبل را نیز حذف کن اگر زاید شده است به عنوانِ ]حرفِ[ لِینِ ساکنِ کامل کننده

                                                             
الیاء: مفعول مقدم  ابدی و منصوب. 1

َیا وا َعبَدا                           2 داء  الیاَء َذا سكوٍن أَْبَدىَمن يف  النِّ و قائٌل: وا َعبد 

َر املُناَدى 3 ْف آخ   کیا ُسعا ف یَمن َدَعا ُسَعادَ                        َترخیاًم أ حذ 

َزْنُه ُمطلقاً يف  ُکلِّ ما                      4 مَ   و َجوِّ  ُانَِّث ب اهلاء  و اّلذي َقد ُرخِّ

ْرُه َبعُد و ُاحُظَلْن     5 ه  اهلاء  َقد َخاَل             ب حذف ها َوفِّ ن هذ   َترخیَم ما م 

يَّ َفام َفوُق الَعَلمُ  6
مٍّ                        إاّل الّرباع 

دوَن إضافٍة و إسنادٍ ُمت 

ي َتاَل                        7 ْف اّلذ  ر  ا ْحذ  الً  و َمَع اآلخ  نًا ُمَكمِّ
ْیَد ل یْنًا ساک   إْن ز 
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 1ِبام فتح قفى« یاء»و « واو»   : أربعة فصاعدا و اخللف ىف                         191

باالتر. در مورد حذف واو و یائی که ]حرکت ماقبلشان از جنسشان نیست بلکه[  ... ]در جایگاه حرفِ[ چهارم و

 ی ماقبل قرارگرفته به آنها چسبیده باشد، اختالف است.فتحه

 سایر احکام ترخيم

 2ترخیم مجلة و ذا عمرو نقل               : و العجز احذف من مرّکب و قّل 191

کن. ترخیم جمله اندک است. ترخیمِ ترکیبِ مزجی را سیبویه ]از عَجُز )قسمت آخر( را از مرکب مزجی حذف 

 عرب زبانان[ نقل کرده است.

 3فالباقي استعمل بام فیه ألف               : و إن نویت بعد حذف ما حذف192

اگر آنچه حذف شده است را پس از حذف در تقدیر گرفتی، بقیه لفظ را با همان حرکتِ پیشین ]قبل از حذف[ به 

 کار بِبَر. 

 4لو کان باآلخر وضعا ِتاّم       : و اجعله إن مل تنو حمذوفا کام                     193

اگر آنچه حذف شده است را در تقدیر نگرفتی، لفظ را همان گونه قرار بده که گویی از حیث وضع با همین حرف 

 ی ]بعد از ترخیم[ تمام شده است.آخرِ باقی مانده

 5«یا»ـعيل الّثاين ب« یا ثمي»و « ثمو      یا           « »ثمود»األّول يف  : فقل عيل194

و بر مبنای عملیات دوم )در « یا ثمو»بر مبنای عملیات اول )در تقدیر گرفتنِ محذوف( در ]ترخیِم[ ثمود، بگو 

وص قواعد اعالل مخص)اصل آن ثَمُوُ بوده است که واو ماقبل مضموم طبق « یا ثمی»تقدیر نگرفتنِ محذوف( بگو 

 به اسم به یاء تبدیل شده است(.

                                                             
َى  أربعًة فصاعدًا و 1 اخللُف ىف                          واٍو و یاٍء ِب  ام فتٌح ُقف 

ن ُمرّکٍب و َقلَّ  2 ْف م  َترخیُم مُجلٍة و ذا َعمرٌو َنَقَل               و الَعُجَز ا ْحذ 

َف  3 ْل ب ام ف یه  ُأل َف               و إْن َنَوْیَت َبعَد حذٍف ما ُحذ   َفالباق ي ا ْستَعم 

ِّمَ و ا ْج  4 ر  َوْضعًا ُِت
َعْلُه إْن مَل َتنْو  حَمذوفًا کام                     لو کان ب اآلخ 

ل  يف  ثَ  5 ي َعيل الثّاين  ب یاءٍ  موَد یا                        َفُقْل َعيَل األَوَّ َثُمو و یا َثم 
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 1«َمسَلمة»و جّوز الوجهنی يف کـ «                        ُمسل مة»: و التزم األّول يف کـ195

 )لفظِ دارای تاء« مَسلَمه»)لفظِ دارای تاء تأنیثِ وصفی( به عملیات اول ملتزم باش، در مانند « مُسلِمَه»در مورد 

 تائی که برای ایجاد تمایز در مذکر و مؤنث نیست( هر دو عملیات را جایز بدان.   عَلَم یعنی

 2«أمحدا»ما للنّدا یصلح نحو   : و الضطرار رّّخوا دون ندا                        196

 د.انبرای ضرورت ]شعری[ در غیر از ندا نیز آنچه را که صالحیت ترخیم در نداء دارد مانند احمد، ترخیم نموده 

االختصاص

 3«نیاارجو»بإثر « أّّيا الفتي»کـ«                              یا»: االختصاص کنداء دون 197

که « جوانمرد»اختصاص ]از حیث لفظ[ مانند نداءِ است ]اما در آمدن[ بدون حرف ندا ]با آن تفاوت دارد[ مانند: 

 امیدوار باشید(. -ین جوانمردیچن-بیاید )به منی « به من امید داشته باشید»بعد از 

 4«نحن العرب أسخي من بذل»کمثل         «أل»تلو « أي»یري ذا دون  : و قد198

 )ال دار( می آید. مانند: ما عربها بخشنده ترینِ بخشش کنندگانیم.« ال»، ]بلکه[ در پی «ایّ»گاهی اختصاص بدون 

التّحذیر و اقسام و احکام

     6حمّذر، بام استتاره وجب        نحوه نصب                            و« 5إّیاك و الّّشّ : »199

و ]مواردی[ مانند آن، ]ایاک را[ به وسیله آنچه « خود را از شرّ حفظ کن»شخصِ هشداردهنده ]در عبارتی مانند:[ 

 واجب االستتار است )فعلی مانند َحذِّرْ یا قِ(، منصوب کرده است.

                                                             
ْم األّوَل يف  َکُمسل َمٍة                         1 ْز الَوجهنی  يف  کَمسَلَمةٍ و َج  و ا لتَز  وِّ

ُوا دوَن نداٍء                         2 راٍر َرّخَّ
ضط  َما ل لنِّداء  َیصَلُح نحُو أمَحَدَ  و ال 

3  َ ا الَفتَي ب إْثر  ُارُجوين  داٍء دوَن یاٍء                              کأّي 
االختصاُص کن 

 کمثل  َنحُن الُعْرَب أَْسَخي َمن َبَذَل               و َقد ُیَري ذا دوَن أيٍّ ت لَو أْل  4

احتامال نصب رّش بنابر عطف بر ایاک است. 5

َّ و نحَوُه َنَصَب                            6 ٌر ب ام ا ستتاُرُه َوَجَب  إّیاَك و الّشَّ حُمَذِّ
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 1سواه سرت فعله لن یلزما     انسب و ما                   « اّیا»لـ: و دون عطف ذا 211

اَک نسبت بده )مانند: إیّ« ایّا»بدون حرف عطف نیز این حکم )منصوب شدن به وسیله عامل واجب االستتار( را به 

ر فعلش هرگز الزم شود[، استتااألسدَ )از شیر بپرهیز(( و ]آن تحذیری که همراه با[ غیر از آن )ایّا( ]آورده می

 نیست )مانند: نَفَسکَ الشَّرَّ )خود را از شرّ حفظ کن(( ...

 2«الّضیغم الّضیغم یا ذا الّساري»کـ : إاّل مع العطف أو الّتكرار                    211

 و نوبت آب خوردن ... مگر ]در تحذیر[ به وسیله عطف )مانند: ناَقةَ اللَّهِ وَ ُسقْیاها )از تعرض به ماده شتر خداوند

 آن بپرهیزید(( یا تکرار، مانند:  بسیار مراقب شیر باش! ای شب رو!

 تحذیر برای متکلم و غائب

 3و عن سبیل القصد من قاس انتبذ  أشّذ                   « إّیاه»و « إّیاي»: و شّذ 212

]از آن[ بیشتر خالف قاعده است. « ایّاهُ[ »]در تحذیر[ خالف قاعده است و ]به کار بردنِ« ایّای»]به کاربردنِ[ واژه  

 هر کس ]بر استعمال این دو واژه در شعر برای متکلم و غایب[ قیاس کند، از راه حق منحرف شده است.

االغراء:

 4مغري به يف کّل ما قد فّصال  : و کمحّذر بال إّیا اجعال                           213

)احسان به برادرت را دریاب( یا « أخاک و االحسانَ الیه»مانند اخاک در لفظی که به آن تشویق شده است )

)برادرت را دریاب(( را در همه احکامی که تفصیل داده شد، همانندِ محذَّرِ )هشدار داده شده( بدوِن « اخاکَ اخاکَ»

 ایّا )تحذیر با عطف و تکرار( قرار بده.  

                                                             
یَّا ُاْنُسْب و َما                    1

واهُ  و دوَن َعطٍف َذا ال  َسرْتُ فعل ه  َلن َیلَزمَ  س 

ي إاّل َمَع العطف  َأو التَّكرار                      2 ار  یغَم یا َذا السَّ یَغَم الضَّ کالضَّ

و َعن َسبیل  الَقصد  َمن قاَس ا ْنتَبَذَ   و َشذَّ إّیاَي و إّیاُه أشذ                     3

ٍر ب ال إّیا ا ْجَعَلْن           4 َل مُ                   و َکُمحذَّ  يف  ُکلِّ ما َقْد ُفصِّ
 ْغَري ب ه 
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 تعریف اسم فعل

 1«مه»و « أّوه»هو اسم فعل و کذا           «صه»و « شّتان»عن فعل کـ : ما ناب214

آنچه از ]اسم که از[ فعل نیابت کند مانند: جدایند و ساکت باش، اسم فعل است و همچنین است: آزرده خاطر 

 میشوم و بس کن!.

 اقسام اسم فعل

 2نزر« هیهات»و « وي»و غریه کـ     کثر         « آمنی»کـ« ا ْفَعْل »: و ما بمعني 215

آنچه ]از اسم فعل که[ به معنای اِفعَلْ است )امر است( فراوان است، مانند: بپذیر؛ ]اسم فعلِ[ غیر از امر مانند در 

 شگفتم و دور شد، اندک است. 

 اسم فعل منقول از ظرف، حرف جرّ و مصدر

 6ـا«إلیكـ»مع « دونك»و هكذا        ـا               «5علیكـ» 4من أسامئه 3: و الفعل216

 )برتو الزم است(، از اسم هایِ به کار رفته برای فعل است. همچنین اند: بگیر و دور شو. « علیک»

 7و یعمالن اخلفض مصدرین     ناصبنی                            « بله« »روید»: کذا 217

نصب دهنده اند )مفعول به گرفته اند( و عمل جرّدادن را همچنین است: مهلت بده و رهاکن در حالی که هر دو 

 ایجاد میکنند در حالی که به صورت مصدر به کار روند.

                                                             
ْه و َمهْ                ما َناَب َعْن ف عٍل َکَشتَّاَن و َصهْ  1 عٍل و کذا َأوِّ

 ُهو اسُم ف 

نْی َکثَُر                      2 و غرُیه َکَوْي و َهیهاَت َنُزرَ   و ما ب معنَي ا ْفَعْل َکآم 

الفعُل: مبتدا 3

ن اسامئه: خرب علیک 4 م 

علیَک: مبتدای دوم 5

ن أسامئ ه  َعلیَك                           6  و َهكذا دوَنَك مع إلیَك  و الفعُل م 

و َیعماَلن  اخلَفَض َمصدَرین   کذا ُرَویَد َبْلَه َناصبَنی                              7
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 اعمال اسم فعل

 2  1هلا و أّخر ما لذي فیه العمل                  تنوب عنه من عمل : و ما ملا218

ای اسم فعل نیز است؛ مؤخر کن آنچه را که آنچه از عمل برای کلمه ایست که اسم فعل جایگزین آن شده است بر

  برای این ]اسم فعل[  عمل کردنِ در آن )معمولِ اسم فعل( واقع شده است.

  3منها و تعریف سواه بنّی                                  : و احكم بتنكری اّلذي ینّون219

 ه بودنِ غیر از آن )غیر منوّن( آشکار است.به نکره بودنِ آن قسمی از اسم فعل که منوّن است، حکم کن. معرف

 اسم صوت

 4من مشبه اسم الفعل صوتا جیعل                 : و ما به خوطب ما ال یعقل211

 آنچه از ]الفاظِ[ شبیه اسم فعل که به وسیله آن غیر عاقل مورد خطاب واقع میشود، ]اسم[ صوت قرار داده میشود. 

 5و الزم بنا النّوعنی فهو قد وجب             «قب»ـ: کذا اّلذي أجدي حكایة ک211

همچنین است آنچه حکایتی را بیان میکند مانند: صدای برخورد شمشیر با چیزی؛ مبنی بودنِ این دو نوع را الزم 

 بدان زیرا آن بِناء قطعا واجب است.

 

  6«اماقصدهن»و « اذهبنّ »کنوين      للفعل توکید بنوننی، مها                            :212

برای فعل تأکیدی است که به وسیله دو نون واقع میشود، آن دو همانند نونهای ]این دو مثالند:[ قطعاً برو، حتما آن 

 دو را قصد کن.

                                                             
العمُل: مبتدای مؤخر و خربش فیه. 1

ن َعَملٍ و َما مل   2 ي ف ی ه الَعَمُل                    ا َتنوُب َعنُه م  ْر ما ل ذ  هَلا و َأخِّ

نُ  3 ي ُینَوَّ
ٌ                            و ُاْحُكْم ب تنكری  اّلذ  واُه َبنیِّ

نها و تعریُف س  م 

ُل  4 عل  َص               و َما ب ه  ُخوط َب َما ال َیعق  ن ُمشب ه  ا سم  الف  وتًا جُیَعُل م 

كاَیًة َکَقْب  5 ي َأجَدي ح  و ا لَزْم ب نَاَء النَّوَعنی  َفُهَو َقْد َوَجَب               َکذا الَّذ 

، مُها                               6 عل  َتوکیٌد ب نوَننی  َدهْناَُم  ل ْلف  ذَهبَنَّ َو ا ْقص 
 کنُويَنْ ا 
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 حکم آخر فعل مؤکد به نون -موارد الحاق نون تأکيد

  3تالیا« إّما»طلب أو رشطا  2ذا                        1آتیا« َیْفَعُل »و « ا ْفَعْل »یؤّکدان  :213

]این دو نون[ فعل امر )افعل( و فعل مضارع )یفعل( را تأکید میکنند، در حالی که مضارع، به صورت طلبی یا  

 باشد ...« اِمّا»متضمن معنای شرط آمده باشد که در پی 

  6«ال»و بعد « مل»و « ما»بعد  ّل و ق                          5يف قسم مستقبال 4أو مثبتا :214

 ی مثبت و در جواب قسم باشد. کم است ]آمدنِ نون تأکید بر مضارع[ بعد از ما و لم و ال ...... یا آینده

  9«8ابرزا»و آخر املؤّکد افتح کـ من طوالب اجلزا                           « إّما» 7و غری :215

آخرِ ]کلمه[ تأکیده شده را مفتوح کن، مانند: حتما «. اِمّا»)ادوات شرط( به جز  ... و بعد از ]کلماتِ[ خواهانِ جزاءِ

 آشکار شو.

  11جانس من حتّرك قد علام             قبل مضمر لنی بام                      11و اشكله :216

، حرکات سیله آنچه ازحرفِ آخرِ قبل از ضمیر لین )حرف علّه ساکن: واو جمع، الف تثنیه، یاء مخاطبه،( را به و

 حرکت بده. متناسب دانسته شده است

                                                             
 آتیًا: حال از یفعل 1

ال از هو مسترت در آتیًا که به یفعل باز میگردد.ذا: حال بعد از ح 2

ا تال یاً  3 طًا إ مَّ دان  ا فَعْل و َیفَعُل آت یًا                            ذا َطَلٍب أو رَشْ  ُیَؤکِّ

مثبتًا: عطف به ذا  4

مستقبال: صفت  مثبتاً  5

 و َقلَّ بعَد َما و مَل و بعَد ال   أو ُمثبَتًا يف  َقَسٍم ُمستَْقب الً                           6

: معطوف به ال در بیت قبل 7 غری 

ََ الی الفضاء  ُ-برَز  8  بروزًا: َخَر

د  ا ْفتَْح َکُاْبُرَزن 9 َر املَُؤکَّ ن طَوالب  اجلََزا                            و آخ  ا م  و غری  إ مَّ

ازمیگردد.ضمری ـه در اشكله: به آخَر املؤکد در بیت قبل ب 11

ٍك َقْد ُعل مَ      ب اَم                       و ُاْشُكْلُه قبَل ُمضَمٍر ل نیٍ  11 ر  ن حَتَ
جاَنَس م 
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  2«ألف»ل يف آخر الفع 1و إن یكن«                     األلف»و املضمر احذفنّه إاّل  :217

ضمیر را به جز الف )ضمیر تثنیه( حذف کن؛ اگر الف در آخر فعل وجود داشته باشد )مانند افعال ناقص یائی مانند 

 یخشی( ...

  4«3اسعنّی سعیا»کـ« یاء»، «لواوا»و             «          الیا»نه رافعا غری فاجعله م :218

... آنگاه الفِ فعلِ رفع دهنده به ضمایرِ غیر از یاء و واو )ضمایر تثنیه )الف( و ضمایر مستتر( را یاء قرار بده مانند: 

 حتما حتما تالش کن.

  5شكل جمانس قفي« یا»و « واو»                      و احذفه من رافع هاتنی و يف :219

الف را از فعلِ رفع دهنده به آن دو )ضمیر یاء و واو( حذف کن، در ]مورد ضمیر[ واو و یاء، حرکتِ متناسب )ضمه 

 و کسره( در پی آورده میشود ...

  7مستویاو اضمم و قس « قوم اخشون              یا  »بالكرس و « یا هند 6اخشنی»نحو  :221

... مانند: ای هند حتما بترس، ]که یاءِ ضمیرش[ با کسره ]حرکت داده شده است[ و ای قوم حتما بترسید، ]که ضمیر 

 را در آن[ ضمّه بده؛ به صورت یکسان )همانند مورد اخیر( قیاس کن. 

 موارد اختصاصی نون خفيفه

 8لكن شدیدة و کرسها ألف                             «األلف»و مل تقع خفیفة بعد  :221

نون تأکید خفیفه بعد از الف تثنیه قرار نمیگیرد اما نون تأکید ثقیله و کسره گرفتنِ آن ]بعد از الف تثنیه[ مألوف 

 است )رایج است(.

                                                             
یكن: تاّمه و فاعل آن الٌف  1

َفنَُّه إ اّل األَل َف                      2 ر  الفعل  ألٌف  و امُلضَمَر ا ْحذ   و إ ْن َیُكْن يف  آخ 

تأکیدی است و نباید تالش کردنی )مفعول مطلق نوعی( ترمجه شود.  سعیًا: مفعول مطلق 3

نه رافعًا غرَی اْلیاء                                4 ْسَعنَیَّ َسْعیاً  َفا ْجَعْلُه م 
 و الواو  یاًء َکا 

ن رافع  هاَتنی  و يف   5 ْفُه م  َي واٍو و یاٍء َشْكٌل جُمان ٌس قُ                        َو ا حذ  ف 

: اصل آن ا خَشی ی )صیغه  6 ْ خَشنی 
خَشی نْیْ  ←( + نون تأکید خفیفه 11ا 

خَشنْیْ  ←ا 
ْ  ←ا   ا خَشنی 

نُد ب الكرس  و یا           7 ْ َیا ه  خَشنی 
یاً  َنحُو ا   قوم  ا ْخَشُوْن و ُاْضُمْم و ق ْس ُمْستَو 

یَفٌة َبعَد األَل ف   8 یدٌة و َکرُسها ُأل َف                           و مَلْ َتَقْع َخف  لك ْن َشد 
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 1اإلناث أسندا «نون»زد قبلها مؤّکدا                                  فعال إيل « ألفا»و  :222

از نون تأکید اضافه کن در حالی که این نون تأکید کننده فعلی است که به نون اناث اسناده داده شده  الفی را قبل

 (.12و  6است )صیغه 

 2و بعد غری فتحة إذا تقف                               و احذف خفیفة لساکن ردف :223

حذف کن و همچنین بعد از حرکتِ غیر فتحه نون تأکید خفیفه را به علت حرف ساکنی که پس از واقع میشود را 

 اِضرِبُ( ←در وقف  ←)ضمه و کسره(، زمانیکه وقف میکنی، )مانند: یا زیدون اضرِبُنْ 

 3من أجلها يف الوصل کان عدما  و اردد إذا حذفتها يف الوقف ما                 :224

 نون تأکید را در وقف حذف کردی، بازگردان.  آنچه به خاطر نون تأکید در حالت وصل مفقود شده است را زمانیکه

 4«قفا» «قفن»وقفا کام تقول يف «                                ألفا»و أبدلنها بعد فتح  :225

نون تأکید خفیفه را بعد از فتحه در حالت وقف به الف تبدیل کن همان گونه که در مورد قِفَن )حتما بأیست( ]در 

 .وقف[ قِفا گفته میشود

 

 وجه تسميه

 5معني، به یكون االسم أمكنا الرّصف تنوین أتى مبّینا                            :226

می آید در حالی که تبیین کننده ی معنایی است )معنای  بر سر اسماء معرب )متمکن(صرف همان تنوینی است که 

 امکن )منصرف( می شود.، متمکنعدم مشابهت با فعل( و بوسیله آن اسم 

                                                             
داً                                   1 ْد َقبَلها ُمَؤکِّ ناث  ُأسن دَ  و ألفًا ز  ف عالً إ يل ُنون  اإل 

یَفًة ل ساک ٍن َرد َف  2 ْف َخف  و بعَد غری  َفتَحٍة إ ذا َتق َف                          َو ا حذ 

مَ  َذْفتَها يف  الوقف  َما                و ُارُدْد إ ذا َح  3  من أجل ها يف  الَوصل  کان ُعد 

َلنْها َبعَد َفتٍح َألفًا                                 4 َوقفًا َکاَم َتُقوُل يف  ق َفْن ق َفا و َأبد 

5                            ً یٌن أَتى ُمبَنیِّ ُف َتنو  سُم أمَكنَ  ي، ب ه  َیُكونُ َمعنً الرصَّ اال 
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 اسباب منع صرف

 . الف تأنيث1  

 1رصف اّلذي حواه کیفام وقع                        فألف الّتأنیث مطلقا منع :227

پس الف تانیث  در هر شرایطی )مقصوره یا ممدوده(، از صرف شدن اسمی که حاوی اوست )حاوی الف تانیث 

اه معرفه باشد مانند زکریاء و کربالء و رَضوی یا نکره باشد مانند صحراء است( به هر گونه ای که واقع شود ) خو

و ذکری و مفرد باشد یا جمع مانند جرحی و اصدقاء و علم باشد یا وصف مانند حبلی و حمراء( جلوگیری می 

 کند.

 زائده ]+ وصف[« ان. »2

 2بتاء تأنیث ختممن أن یري                       يف وصف سلم «فعالن»و زائدا  :228

مانع صرف و دو حرف زائد وزن فعالن نیز در وصفی که از دیده شدن )به کار رفتن( با تای تانیث سالمت است

. )مثال ندمان که مونثش ندمانة است منصرف و سکران که مونثش سکری است و لحیان که مونث شدن می شود

 (.ندارد غیر منصرف اند

 . وزن فعل ]+ وصف[3

 4ـا«أشهلـ»ـا                         ممنوع تأنیث بتا کـ«3أفعلـ»صف أصيل و وزن : و و229

و هر وصف اصلی که با وزن افعل به کار رود و ممنوع التانیث بوسیله ی تاء مربوطه باشد )مونث به تاء تانیث 

ا أکمر نثش فُضلی است ینداشته باشد( نیز غیر منصرف است. )مانند أشهل که مونثش شَهالء است و أفضل که مو

 )بزرگ حشفه( که مونث ندارد.(

                                                             
ي َحَواُه َکیَفام َوَقعَ  رَصَف                            َفَأل ُف التّأن یث  ُمطَلقًا َمنَعَ  1 اّلذ 

ن أَ                     َو زائدا فعالن يف َوصٍف َسل مَ  2  ن ُیَري ب تَاء  َتأنیٍث ُخت مَ م 

 : مضاف الیه وزن و جمرور به فتحهافعل  3

«أشَهَل »َکـ «تاء»مَمنُوَع َتأنیٍث ب ـ                         «َأفَعَل »أصيٌل َو وزُن  َو َوصٌف  4
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 1و عارض اإلسمّیة «أربع»: و ألغنّی عارض الوصفّیة                                کـ231

وصفیت آن عارضی است مانند  بر وزن افعل است ولیو الغاء کن )انجام نده( غیرمنصرف کردن وصفی را که 

 اسمیتش عارضی است.أربع و همچنین آنچه را که 

 4منع  انرصافه 3يف األصل وصفا                   لكونه وضع 2القید «األدهم»: فـ231

پس ادهم که همان قید )پابند و غل و زنجیر( است برای آنکه در اصل به عنوان وصف )به معنی سیاه( وضع شده 

 کار می رود.( است منصرف شدنش ممنوع است )در حالی که االن به عنوان علم به

 5مرصوفة و قد ینلن املنعا                            «أفعى»و  «أخیل»و  «أجدل»: و 232

و اجدل )نام پرنده ای شبیه باز( و اخیل )نام پرنده ای خال خالی( و افعی )نام نوعی مار( منصرف هستند )به علت 

گوشه نظر به معنی وصفیشان( به غیر منصرف شدن  اسم بودن در وضع اولیه و اصلی( و گاهی)به خاطر لمح و

 نائل می شوند .

 . عدل ]+ وصف[4

 6«رأخ»و  «ثالث»و  «مثني»: و منع عدل مع وصف معترب                   يف لفظ 233

و منع صرف کردن )غیر منصرف کردن( عدل )عدول از اصل( همراه با وصف بودن معتبر است )قابل قبول است( 

عدل از ثالثه ثالثه( و أخر )جمع  -عدل از اثنین اثنین( و ثالث )سه تا سه تا  -ای مثنی )دوتا دو تا در لفظه

 (.7عدل از آخَر -أُخری که مونث آخَر است 

                                                             
یَّة                                 1

َض الَوصف  یَّة   «َأرَبعَ »َکـ و َألَغنَیَّ َعار 
َض اإل سم   و َعار 

قید : بدل از ادهم 2

 وضع بنابر تضمن معنای جعلول دوم وصف: حال از نایب فاعل وضع یا مفع 3

عَ  «األدَهمُ »فـ 4 یُد ل َكون ه  ُوض  اُفُه ُمن عَ يف  األَ                       الق  صل  َوصفًا ا نرص 

رُصوَفٌة َو َقد َینَلَن املَنعَ مَ                     «َأفَعى» و «َأخیَُل »َو  «َأجَدُل »و  5

َلفظ  َمثنَي َو ُثالَث و ُأَخرَ يف        ُمعترََبٌ                    َو َمنُع َعدٍل َمَع َوصٍف  6

مقتضای قاعده ی صفت تفضیل به صورت وصف برای موصوف بدون ال آن است که به صورت مفرد مذکر آورده شود یعنی گفته شود نسوة  7

 دل از آَخر در نظر گرفته می شود.آَخر ولی گفته می شود نسوة ُاَخر که ُاَخر ع

http://www.tt-ej.ir/


البهجة المرضیّهکتاب  نکات....  64

 

   Http://www.tt-ej.ir   «طلبگی تا اجتهاد»گروه 

 1فلیعلام «أربع»ـل «واحد»من      کهام                  «ثالث»و  «مثني»: و وزن 234

عال( برای اعداد یک تا چهار مانند کلمات مثنی و ثالث غیر منصرف و وزن مثنی و ثالث )یعنی وزن َمفَعل و فُ

است. )یعنی موحد و احاد و ثناء و مثلث و رباع و مربع هم غیر منصرف هستند و همچنین زجاج و کوفیون برای 

 نیز این اوزان را قیاسا غیرمنصرف می دانند( 8تا  5

 . جمع]: منتهی الجموع[5

لـَمفَ »: و کن جلمع مشبه 235 یل»أو   ـا                              «اع   2بمنع کافال «املََفاع 

و برای جمعی که وزنش شبیه به مفاعل )مثل مساجد و دراهم( یا مفاعیل )مثل مصابیح و قنادیل( است منع صرف 

 0را عهده دار شو.

 4«ساري»ّرا أجره کـرفعا و ج                           «اجلواري»: و ذا اعتالل منه کـ236

را در حالت رفع و جر مانند ساری  ]در موردش اعالل را به صورت  جمع منتهی الجموعو صاحب اعالل از آن

 تبدیل یاء به تنوین جر [اجراء کن.

 5شبه اقتيض عموم املنع                                  ِبذا اجلمع « راویل»: و لـ237

یل )مفرد غیر عربی به معنی شلوار( شباهتی به این جمع )جمع منتهی الجموع( است که و برای کلمه ی سراو

اقتضای عمومیت منع صرف و غیر منصرف شدن دارد. ) یعنی سراویل هم غیر منصرف است البته برخی گفته اند 

 جمع سروالة است و به این دلیل غیر منصرف است و برخی هم آن را دو وجهی گرفته اند(. 

                                                             
رَبعٍ  «ُثالَث »و  «َمثنَي»َو َوزُن  1 ٍد أل  ن َواح   َفلُیعَلمَ  َکُهاَم                      م 

َل                               أَ  2 َمٍع ُمشب ٍه َمَفاع  یَل ب َمنٍع َکاف الً َو ُکن جل   و املََفاع 

 که با این اوزان مجع شد مجع بستن جمدد آن جایز نیست. به این دو صیغه صیغه های مجع منتهی اجلموع گفته می شود یعنی اسمی 3

وزن مفاعل یعنی وزنی که حرف اول آن مفتوح و حرف سوم آن الف غری معوضی است که بعد از آن دو حرف دیگر آمده باشد که اولنی این دو 

 و فواعل و ...حرف مكسور باشد )مگر بواسطه ی عارض شدن اعاللی کرسه افتاد باشد مثل عذاری( مثل فعالل 

الیل است مثل فع وزن مفاعیل مهه ی رشوط مفاعل را باید داشته باشد با این تفاوت که بعد از الف سه حرف وجود دارد که حرف وسط ساکن

 و فواعیل و ...

ي 4 نُه َکاجلََوار  يَرف                           َو َذا اَعت اَلٍل م  ه  َکَسار   عًا َو َجّرًا َأجر 

ََذا اجلَمع   وَ  5 یَل ِب  او  رَسَ
 ُعُموَم املَنَع  َشبٌَه ا قتيََض                                  ل 
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 1به فاالنرصاف منعه حيّق                                    و إن به سّمي أو بام حلق :238

و اگر سراویل به عنوان جمع یا آنچه به جمع ملحق می شود نشان گذاری شود پس غیر منصرف شدنش )با داشتن 

 2یک علت جانشین دو علت( شایسته است.

 [. مرکب مزجی یا لفظ دارای ان زائد ]+ علم6

 3ـا«معدیكربـ»ترکیب مزَ نحو   : و العلم امنع رصفه مرّکبا                        239

 و اسم علم را در حالی که مرکب مزجی است مانند معدی کرب صرفش را منع کن )غیر منصرف در نظر بگیر(.

 4ـا«انـإصبه»و کـ «غطفان»ـا                         کـ«فعالنـ»: کذاك حاوي زائدي 241

همچنین است )غیر منصرف است( اسم علم دارای ان زائده بر وزن فعالن مانند غطفان )اسم جد قبیله بنی غطفان( 

 و اصبهان )اسم شهر(.

 . تاء تأنيث ]+ علم[7

 5و رشط منع العار کونه ارتقى   مطلقا                          «هاء»: کذا مؤّنث بـ241

ف است( اسم علم مونث دارای هاء )تاء تانیث( مطلقا )خواه برای مذکر باشد مثل طلحه همچنین است )غیر منصر

یا برای مونث باشد مثل فاطمه( و شرط غیر منصرف شدن برای علم مونث عاری از تای تانیث این است که 

 حروفش بیشتر باشد...

 6أة ال اسم ذکراسم امر «زید»أو            «سقر»أو  «جور»: فوق الّثالث أو کـ242

                                                             
َق  1 َي أو ب اَم حَل   ُسمِّ

اُف َمنُعُه حَي ق                                 َو إن ب ه  نرص  ب ه  َفاال 

ّول به  راویل(: و اگر چیزی به لفظ  راویل یا آنچه به این لفظ ملحق می ترمجه ی دیگر بر اساس نظر مكودی )بازگشت ضمری هاء در ب ه  ا 2

 شود )مثل رشاحیل و حماویل( نام گذاری شود )و این الفاظ برای آن علم شوند( پس غری منرصف شدن این الفاظ شایسته است.

باً                         3 ٍَ نَ    َو الَعَلُم امنَع رَصُفُه ُمَرکَّ َب َترک یَب َمز یَكر  حُو َمعد 

ي َزائ َدي َفع 4  َکَغطَفاَن َو َکإصبََهانَ                         اَلنَ َکذاَك َحاو 

ُمطَلَقا                         َو رَشُط َمنع  الَعار  ُکوُنُه ا رَتَقى «ـهاء»َکَذا ُمَؤنٌَّث ب ـ 5

یُد ا سُم ا مَرأَةٍ اَل اسُم َذَکرٍ                 َفوَق الثَّاَلث  َأو َکَجوَر َأو َسَقَر   6  َأو ز 
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... از سه حرف یا مانند جور و سقر )سه حرفی غیر عربی باشد( یا مانند زیدی باشد که به عنوان اسم زن به کار 

 رفته است نه اسم مرد )در حالی که زید اسم برای مذکرهاست در اصل(.

 1و املنع أحّق  «هند»و عجمة کـ                    : وجهان يف العادم تذکریا سبق243

و در سه حرفی ساکن الوسط ندارنده ی تذکیری که سابق باشد بر تانیثش )یعنی اصیل باشد در وضع  به عنوان 

مونث ( و ندارنده ی عجمه )غیرعربی بودن( مانند هند )که نه سابقه ی تذکیر دارد و نه عجمه( دو وجه وجود دارد 

 ف بودن شایسته تر است.)منصرف بودن و غیر منصرف بودن( و غیر منصر

 . عجمة ]+ علم[8

 2زید عيل الّثالث رصفه امتنع               : و العجمي الوضع و الّتعریف مع244

و اسم غیر عربی هم در وضع شدن و علم شدن که همراه با زیادت بر سه حرف باشد )بیش از سه حرف داشته 

راهیم )به خالف لجام که گرچه معرب لگام فارسی است باشد( نیز صرفش ممتنع است )غیر منصرف است( مثل اب

 (.اما در عربی علم شده است و لذا عجمی التعریف نیست بلکه عربی التعریف است

 . وزن فعل ]+ علم[9

 «یعىل»و  «أمحد»کـ 3: کذاك ذو وزن خيّص الفعال                          أو غالب245

 «یُعلى»وَ  «أحمَد»أَو غَالِبٍ کَـ                          کَذَاکَ ذُو وَزنٍ یَخُصُّ الفِعلَ

همچنین است )غیر منصرف است( اسم دارای وزنی که مخصوص فعل باشد )و به ندرت در غیر فعل یافت شود 

 مانند شمّر بر وزن فعّل( یا آنکه غالبا این وزن متعلق به فعل باشد مانند احمد و یُعلی

  

                                                             
نَد َو املَنُع َأَحق                      َوجَهان  يف  الَعاد م  َتذک ریًا َسبََق  1 َو ُعجَمًة َکه 

یف  َمع 2 َزیٍد َعيَل الثَّاَلث  رَصُفُه ا متَنَعَ             َو الَعَجمي  الَوضع  َو التَّعر 

زن خاص بالفعل او غالب فی الفعل(غالب : عطف علی التوهم بر حمل مضاف الیهی فعل خيص )عطف اسم بر اسم ماخوذ از فعل ) ذو و 3
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 ه + علمالف مقصوره ی ملحق

 1زیدت إلحلاق فلیس ینرصف                     «ألف»: و ما یصری علام من ذي 246

و آنچه از اسماء دارای الف مقصوره ی زائده ی برای الحاق، که علم شده است )مثل ارطی( منصرف نیست )به 

 خالف موارد غیر علم و یا موارد دارای الف ممدوده(

 عدل+ علم

 2«ثعال»کفعل الّتوکید أو کـ     رصفه إن عدال                          : و العلم امنع247

و صرف شدن اسم علم را ممنوع کن اگر از وزن اصلی عدول کرده بود مانند فعل توکید )جُمَع و توابع آن( و یا 

 که عدل از ثاعل است یا عُمَر که عدل از عامر است مانند ثُعَل 

  

 3إذا به الّتعینی قصدا یعترب                      «سحر»یف مانعا : و العدل و الّتعر248

و عدل و تعریف )عرفه بودن( دو مانع صرف شدن سحر هستند هر گاه به وسیله ی سحر تعیین و ظرف بودن سحر 

 روز خاصی اعتبار شود مثل )جئتُ یومَ الجمعةِ سَحَرَ(

 در زمان تنکير منصرفغير علم منصرف شدن  -« عالِ فُ »بر وزن علم مؤنث 

 4«جشام»مؤّنثا و هو نظری      علام                           «ُفعال  »: و ابن عيل الكرس 249

و اسم بر وزن ُفعال را در صورت علمیت و تانیث مبنی بر کسر کن )نزد اهل حجاز( و این مبنی شدن مانند مبنی 

 شدن جُشَم است ...

 5من کّل ما الّتعریف فیه أّثرا    ّكرا                       : عند ِتیم و ارصفن ما ن251

                                                             
ن ذ ي َأل ٍف                   1 ُف        َو َما َیصرُی َعَلاَم م  حلَاٍق َفَلیَس َینرَص   

یَدت إل  ز 

عل  التَّوک ید  أو کثَُعَل                َو الَعَلُم امنَع رَصَفُه إن َعَدَل            2  َکف 

 إَذا ب ه  التَّعی نُی َقصَدا ُیعترََب  َو الَعدُل َو التَّعریُف َمان عا َسَحر                   3

ثَا َو هَو َنظ رُی ُجَشمَ  4  َو ابن  َعيَل الَكرس  ُفعال  َعَلاًم                          ُمؤنَّ

نَد َِتیٍم َو  5 َر                       ع  َفن َما ُنكِّ یُف ف یه  ُأثِّرَ      ارص  ن ُکلِّ َما التَّعر  م 
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.. در نزد بنی تمیم )که به خاطر علمیت و عدول از وزن فاعلة مبنی شده است( و هر آنچه  از مواردی را که معرفه 

 کَرِبٍ  بودن )علم بودن( در غیر منصرف شدنش موثر بود در زمان نکره شدن منصرف گردان. مانند رُبَّ مَعدِی

 اعراب منقوص غير منصرف

 1یقتفي «َجوارٍ »إعرابه هنج                                : و ما یكون منه منقوصا ففي251

و هر آنچه از اسماء غیر منصرف که منقوص باشد در اعرابش مانند جواری )که در اعراب رفع و جر از یاء آن 

 تنوین جر عوض می آید( پیروی می شود.

 ت شعری و غير منصرفضرور

 2ذو املنع و املرصوف قد ال ینرصف              : و الضطرار أو تناسب رصف252

و برای ضرورت شعری یا تناسب در ابتدای آیات و سجع و مانند آن )مثل سبأ غیر منصرف که منصرف شده است 

یر منصرف دارای وزن منتهی الجموع که ( به خاطر مشابهت با نبأ و مثل سالسل تنوین دار غ22در سبأٍ بنبأٍ )نمل 

( به خاطر مشابهت با اغالال منصرف شده است و مثل قواریرا که 4در قرائتی در آیه ی سالسل و اغالال )انسان 

در ابتدای آیه ی سوره ی انسان منصرف شده است یا مثل یغوث و یعوق تنوین دار در قرائتی در آیه ی : وَ ال 

(( غیر منصرف منصرف می شود و گاهی منصرف غیر 20سُواعاً وَ ال یَغُوثَ وَ یَعُوقَ وَ نَسْراً )نوح  تَذَرُنَّ وَدًّا وَ ال

 منصرف می شود.

 

فعل مضارع رفع

 3«تسعد»من ناصب و جازم کـ         : إرفع مضارعا إذا جیّرد                         253

 مل ناصب و جازم مجرد است رفع بده مانند تَسعَدُ )سعادت مند می شوی(فعل مضارع را زمانی که از عا

                                                             
ي 1 نُه َمنُقوصًا َفف  ي                          َو َما َیُكوُن م  إ عَراب ه  هَنُج َجَواٍر َیقتَف 

َف  2 ضط َراٍر أو َتنَاُسٍب رُص  ُف  ُذو املَنع  َو املرَُصوف                        َو ال  َقد ال َینرَص 

ُد                           3 رَّ عًا إذا جُیَ ٍب َو َجازٍم کـَ        إرَفع ُمَضار  ن َناص   «َتسَعدُ »م 
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نصب فعل مضارع

 2و اّلتي من بعد ظنّ  1ال بعد علم            «أن»کذا بـ «کي»أنصبه و  «لن»: و بـ254

 مصدریه آن )فعل مضارع( را منصوب کن مگر «أن»و حرف  «کی»و همچنین حرف  «لن»و به وسیله ی حرف 

مزمل ) بعد از ماده ی علم باشد )که آن را أن تفسیریه گویند مانند ِ عَلِمَ أَنْ سَیَکُونُ مِنْکُمْ مَرْضى «أن»مواردی که 

 ( و مواردی که بعد از ماده ی ظن باشد....20

 ناصبه« أن»خصوصيات 

 3ّطردمفهو  «أنّ »: فانصب ِبا و الّرفع صّحح و اعتقد                 ختفیفها من 255

(( و همچنین رفع 2نصب بده )بنا بر مبنای ارجح مانند  َأ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ یُتْرَکُوا )عنکبوت  «أن».... را بوسیله ی 

( و 71فعل مضارع را نیز در این موارد صحیح بدان )مانند قرائت رفع در آیه ی  وَ حَسِبُوا أن ال تَکُونَ فِتْنَة )مائده 

 مثقله معتقد شو و این تخفیف فراگیر است. «أنّ»از  «أن»به مخففه شدن این زمانی که رفع دادی 

 6حیث استحّقت عمال 5أختها «ما»                عىل 4محال «أن»: و بعضهم أمهل 256

و برخی از اعراب بنابر حمل کردن بر مای مصدریه که خواهر و شبیه این أن مصدریه است آن را در مواردی که 

 اق عمل دارد، مهمل از عمل در نظر گرفته اند.استحق

 خصوصيات إذن ناصبه

 8 7إن صّدرت و الفعل بعد موصال       املستقبال                «إذن»: و نصبوا بـ257

                                                             
 (135)اعراب االلفیه ص  بعد علم ال بعد علم :  معطوف عىل حمذوف و التقدیر و انصبه بلن و کي و کذا انصبه بأن بعد غری علم ال 1

بُه وَ  2 ل                                َکي َکَذا ب أن َو ب َلن أنص   َظنَّ اَل َبعَد ع 
ن َبعد  ت ي م   ٍم َو َالَّ

د                 خَتف   3 ح َو ا عتَق  فَع َصحِّ َا َو الرَّ ب ِب 
دٌ َفانص  ن أنَّ َفهَو ُمطَّر  یَفها م 

ل له یا منصوب به خافض بای سببیهمحال : مفعو 4

 اخت : بدل یا عطف بیان از ما 5

ت َعَمالً ُأخ «َما»                             َو َبعُضُهم َأمَهَل َأن مَحالً َعىَل  6 ت َها َحیُث ا ستََحقَّ

 موصل : حال از مبتدا )فعل( بنابر مبنای غری مشهور یا حال از ضمری کان حمذوف )متعلَّق ظرف یعنی بعده( 7

الً إ ن ُصدِّ              املُستَقب َل                    «إ َذن»َو َنَصبُوا ب ـ 8 عُل َبعُد ُموص  َرت َو الف 
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و اعراب  بوسیله ی اذن فعل مضارع دارای معنای استقبال را نصب دادند به شرط آن که اوال اذن در صدر جمله 

 د و دوما فعل مضارع ما بعد اذن و منصوب به آن به صورت متصل و چسبیده به اذن آمده باشد.آورده شده باش

 1من بعد عطف وقعا «إذن»: أو قبله الیمنی و انصب و ارفعا                   إذا 258

ن ذیا این که قبل از فعل مضارع منصوب )بین اذن و منصوبش( قسم فاصل شود. و همچنین به مضارع مابعد ا

( 76نصب یا رفع بده زمانی که اذن بعد از حرف عطف قرار گیرد ) مانند وَ إِذاً ال یَلْبَثُونَ خِالفََک إِالَّ قَلیالً )اسراء 

 در قرائات مشهور و متواتر(

 ناصبه« أن»ادامه خصوصيات 

 2و إن عدمناصبة  «أن»إظهار                                و الم جّر التزم «ال»: و بنی 259

 و میان الی نافیه و الم جر به ظاهر کردن أن ناصبه ملتزم باش و اگر الی نافیه معدوم و مفقود شد ...

 4اضمرا 3أعمل مظهرا أو مضمرا                   و بعد نفي کان حتام «أن»فـ «ال»: 261

 «أن»وارده بر فعل مضارع بعد از نفی باشد  خواه ظاهر باشد یا در تقدیر. و اگر الم جاره «أن»... پس عمل بده به 

 حتما در تقدیر قرار داده می شود.

 6 5خفي «أن» «إاّل »أو  «حّتي»موضعها           إذا یصلح ىف «أو»: کذاك بعد 261

به  «أو»باشد)حتای انتهای غایت به معنی الی( یا  «حتی»به معنی  «أو»زمانی که  «أو»و همچنین بعد از حرف 

 است مخفی می شود و در تقدیر است. «إال»معنی 

                                                             
ب َو ارَفع                   إ   1 نُی َو انص  ن َبعد  َعطٍف َوَقعَ َأو َقبَلُه الیَم   َذا إَذن م 

م 2 مَ إ ظَها                               َو َبنَی اَل َو الَم  َجرٍّ ا لتَز  بًَة َو إ ن ُعد   َر أَن َناص 

ت مفعول مطلق حمذوف اضامرا حتام حال از ضمری اضمر یا صف حتام : 3

ل ُمظَهرًا َأو ُمضَمراً                   َو بَ  4 رَ اَل َفأَن أَعم   عَد َنفٍي َکاَن َحتاًم ُاضم 

َی خيَفی الزمی به صورت معلوم خواند و هم می شود بنابر صیغه ی َخَفی خي 5 ورت جمهول متعدی به ص  ف یخفی : هم می شود بنابر صیغه ی َخف 

 خواند.

ع                            َکَذاَك َبعَد َأو إ َذا َیصَلُح ىف   6 َي َموض  َها َحتَّي أو إاّل أَن ُخف 
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 أن واجب االضمار بعد از حتی

 1«جد حّتي ترّس ذا حزن»حتم کـ                  «أن»هكذا إضامر  «حّتي»: و بعد 262

و همچنین بعد از حتی مقدر شدن أن ناصبه حتمی و وجوبی است مانند : بخشش کن تا شخص دارای غم و اندوه 

  شحال شود.خو

 3حاال او مؤّوال                           به ارفعّن و انصب املستقبال «حّتي» 2: و تلو263

و بعد از حتی اگر زمان فعل مابعد حتی نسبت به ما قبل آن حال بود یا تاویل به حال می رفت )سِرتُ البارحه 

همزمانی سیر با دخول در دیشب( فعل مابعد  -حتی أدخلها : دیشب سیر می کردم تا اینکه داخل در دیشب شدم 

)بقره  را رفع بده )مانند قرائت نافع مبنی بر رفع برای فعل مضارع در آیه ی شریفه ی وَ زُلْزِلُوا حَتَّى یَقُوَل الرَّسُولُ

ی رفت م(( و نصب بده فعل بعد از حتی را اگر زمان آن نسبت به ماقبل مستقبل بود یا تاویل به زمان مستقبل 214

( در قرائت شش نفر غیر 214( وَ زُلْزِلُوا حَتَّى یَقُولَ الرَّسُولُ )بقره 5ءَ )حجرات )مانند  فَقاتِلُوا الَِّتی تَبْغِی حَتَّى تَفِی

 نافع(

 6نصب 5حتم 4و سرتها «أن»حمضنی            جواب نفي أو طلب «فاء»: و بعد 264

صَرْحاً  ا نهی محض می آید )مثل امر : وَ قالَ فِرْعَوْنُ یا هامانُ ابْنِ لیو بعد از فائی که در جواب طلب محض ی

(، نهی : وَ 06عَلَیْهِمْ فَیَمُوتُوا )فاطر  (، نفی :  ال یُقْضى07)غافر  ( أَسْبابَ السَّماواتِ َفأَطَّلِع06َلَعَلِّی أَبْلُغُ الْأَسْبابَ )

قُلُوبِهِمْ فاَل یُؤْمِنُوا )یونس  َأمْوالِهِمْ وَ اشْدُدْ عَلى (، دعاء : رَبَّنَا اطْمِسْ عَلى81)طه  غَضَبِیال تَطْغَوْا فِیهِ فَیَحِلَّ عَلَیْکُمْ 

(، عرض، 70(،  تمنی : یا لَیْتَنِی کُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوز )نساء 50(، استفهام : فَهَلْ لَنا مِنْ شُفَعاءَ فَیَشْفَعُوا لَنا )اعراف 88

: )عبس ( ، ترجی : لَعَلَّهُ یَزَّکَّى أَوْ یَذَّکَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّکْرى10)المنافقون:  أََجلٍ قَرِیبٍ فَأَصَّدَّقَ ال أَخَّرْتَنِی إِلى تحضیض: لَوْ

 ((  أن در حالی که در تقدیر گرفتن آن واجب و حتمی است به فعل مضارع مابعد نصب می دهد.4 -0

                                                             
 ُجد َحتَّي َترُسَّ َذا َحَزنٍ َحتٌم کَ                       َو َبعَد َحتَّي َهَكَذا إ ضاَمُر َأن 1

تالی( و مفعول به ارفعنتلو : مصدر به معنی فاعل ) 2

الً                     َو ت لَو َحتَّي َحاالً َأو مُ  3 ب املُستَقب َل َبَه ا      َؤوَّ رَفَعنَّ َو انص 

رت به معنی ساتر است و َسرت مصدر آن ا 4  ست که در اینجا متناسب مصدر است.س 

ها حتم : مجله حالیه یا اعرتاضیهو سرت 5

  َأن َو َسرُتَها َحتٌم َنَصَب حَمَضنی                     ب  َنفٍي أَو َطَلٍب َو َبعَد َفا َجَوا 6
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 1«ال تكن جلدا و تظهر اجلزع»کـ        «مع»ن تفد مفهوم إ «الفا»ـک «واو»ـ: و ال265

و واو نیز اگر مفهوم معیت را افاده کند مانند فاء است و فعل مضارع مابعدش منصوب می شود مانند جمله ی : 

)مثل پوست نباش که تا دردش گرفت سرخ و کبود می اظهار نکن مانند پوست نباش و جزع و فزع خویش را 

)آل عمران  روی خود می آورد(. )و مثل آیه ی : وَ لَمَّا یَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِینَ جاهَدُوا مِنْکُمْ وَ یَعْلَمَ الصَّابِرِین شود و به

( و هنوز خداوند مجاهدان را و همراه با آن صابران را معلوم نفرموده است و آیه ی شریفه ی  یا َلیْتَنا نُرَدُّ وَ 142

ای کاش ما بازگردانده شویم و همراه با این بازگردانده شدن  (27رَبِّنا وَ نَکُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِین )انعام  ال نُکَذِّبَ بِآیاتِ

 2آیات پروردگارمان را تکذیب نکنیم و از مومنان شویم(

 3و اجلزاء قد قصد «الفاء»: و بعد غری النّفي جزما اعتمد                إن تسقط 266

غیر نفی )به دلیل این که امر ونهی متضمن معنای شرط است( به جزم اعتماد کن )و جزم بده( اگر و بعد از موارد 

فاء ساقط شود در حالی که از فعل مابعد فای ساقط شده جزاء قصد شود. )مااند آیه ی شریفه ی قُلْ َتعالَوْا أَتُْل  

 ((151)انعام 

 شرط جزم بعد از نهی

 4دون ختالف یقع «ال»قبل  «إن»                     : و رشط جزم بعد هني أن تضع267

و شرط مجزوم شدن فعل مضارع )بدون فاء( بعد از فعل نهی آن است که بتوانی بدون وقوع خالفت در معنا حرف 

 «(ال تدن منه یأکلک»بخالف « ال تدن من األسد تسلم»قبل از ال بگذاری. )مثل  «إن»شرط 

 فظ خبر یا اسم فعلحکم فعل بعد از امر به ل

 5فال                       تنصب جوابه و جزمه اقبال «افعل»: و األمر إن کان بغری 268

                                                             
د َمفُهوَم َمع ء  َو الَواُو َکالَفا 1 َر اجلََزعَ َکاَل تَ                  إن ُتف  لدًا َو ُتظه   ُكن ج 

 در نظر گرفته می شود. «مع أن»به معنی  «و»در این موارد نكته :  2

د                َو َبعَد َغری   3 دَ إن َتسقُ        النَّفي  َجزمًا ا عتَم  ط الَفاء َو اجلَزاُء َقد ُقص 

بَل اَل ُدوَن خَتاُلٍف َیَقعُ إن قَ                      َو رَشُط َجزٍم َبعَد هَنٍي أَن َتَضعَ  4

ب َو اأَلمُر إن َکاَن ب َغری  ا فَعل َفاَل                       َتن 5 َجَواَبُه َو َجزَمُه اَقب لص 
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و امر کردن اگر بوسیله ی غیر صیغه ی افعل )اوزان امر( باشد )مثل خبر در مقام انشاء امر یا اسم فعل( پس جواب 

 («ه أحدّثکص»این امر را نصب نده و به جزم دادنش روی آور. )مثل 

 نصب فعل مضارع بعد از فاء در رجاء

 1کنصب ما إيل التمنّي ینتسب                 : و الفعل بعد الفاء يف الّرجا نصب269

و فعل مضارع مابعد از فاء در مقام رجا منصوب می شود مانند نصب دادن آن فعلی که به مقام تمنی منتسب است. 

 ((07و  06)غافر  ی أَبْلُغُ الْأَسْبابَ أَسْبابَ السَّماواِت فَأَطَّلِعَ)مانند آیه ی شریفه ی : لَعَلِّ 

  

 نصب فعل معطوف بر اسم خالص

 2ثابتا أو منحذف «أن»تنصبه،                   : و إن عيل اسم خالص فعل عطف271

عطف  صفت مشبهه نباشد(و اگر  فعلی بر اسم خالصی )خالص از شباهت به فعل، یعنی اسم فاعل و اسم مفعول و 

شد )با واو و فاء و أو و ثمّ(  آن را نصب می دهی خواه أن ثابت )موجود( باشد یا محذوف باشد )مثل :  وَ ما کانَ 

ورده ( و شعر معروف و تنها شعر آ51لِبَشَرٍ أَنْ یُکَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْیاً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أَوْ یُرْسِلَ َرسُوال )شوری 

 (شده در صمدیه:  و لبس عباءة و تقرّ عینى

 ناصبه« أن»نصب فعل با حذف 

 3ما مّر فاقبل منه ما عدل روى              و نصب يف سوى «أن»: و شّذ حذف 271

و حذف أن ناصبه و منصوب شدن فعل مضارع مابعد در غیر از موارد مرور شده شاذ و خالف قاعده است پس 

 ناصبه که نحویون عادل روایت کرده اند را قبول کن. آنچه از حذفِ أن

                                                             
َب  1 َجا ُنص   يف  الرَّ

عُل َبعَد الَفاء   َما إ يَل التََمنِّي ُینتََسُب َکنَصب                    َو الف 

ُف َتن                  َو إن َعيَل اسٍم َخال ٍص ف عٌل ُعط َف  2 بُه أن َثاب تًا أو ُمنَحذ   ص 

َوىَو َشذَّ َحذُف أن َو َنصٌب يف   3 نُه َما َعدٌل َرَوى َما َمرَّ                   س  َفاقبَل م 
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جزم فعل مضارع

 عوامل الجزم

 . جازم یک فعل1

 1«املّ »و  «مل»طالبا ضع جزما                        يف الفعل هكذا بـ «الم»و  «ال»: بـ272

و لما فعل مضارع ما بعد را بوسیله ی الی نهی و الم امر در حالی که طلب کننده هستی و همچنین بوسیله ی لم 

 مجزوم قرار بده.

 . جازم دو فعل2

 2«إذما» «أین» «أّیان» «متي» «أي»              «مهام»و  «ما»و  «من»و  «إن»: و اجزم بـ273

و جزم بده بوسیله ی إن شرطیه و من شرطیه و مای شرطیه و مهما و ای شرطیه و ایان و این شرطیه و اذما. )مثال 

ما: ما تَفْعَلُوا مِنْ خَیْرٍ یَعْلَمُْه اللَّهُ )بقره  -(120من: مَْن یَعْمَلْ سُوءاً یُجْزَ ِبهِ )نساء  -( 54إن:  إِنْ یَشَأْ یَرْحَمْکُمْ )اسرا 

أیّان: أیّان  - (110)اسرا  أىّ: أَیًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى -(102مهما: مَهْما تَأْتِنا بِهِ مِنْ آیَةٍ )اعراف   -(157

 ( (78این: أَیْنَما تَکُونُوا یُدْرِکْکُمُ الْمَوْتُ )نساء  - أفعلْ تفعلْ

 4و باقي األدوات أسام «إن»کـ                     «إذما» 3و حرف «أيّن » «حیثام»: و 274

ی ادوات جزم اسم هستند.  )مثال  و جزم بده همچنین بوسیله حیثما و انی. و اذما مانند إن حرف است و بقیه

 5کوفیون کیف را هم در جزو ادات جزم دهنده شمرده اند. و اذا در شعر(  - حیثما :حیثما یک أمر صالح فکن

                                                             
عل  هَكَذا ب َلم َو ملَّايف      ب اَل َو اَلٍم َطال بًا َضع َجزمًا                            1   الف 

م ب إ ن َو َمن َو َما َو َمهاَم                    2  أي  َمتَي أّیاَن أیَن إذَما      َو اجز 

«اذما»حرف : خرب مقّدم برای  3

 إن َو َباق ي األَدَوات  أسامءٌ کَ         َو َحیُثاَم أيّن َو َحرٌف إ ذَما                         4

 بفعل النحوینی بعضنكته ی مهم سیوطی در اعراب اسامء رشط : ّ ما کان من هذه االسامء للّزمان أو املكان فموضعه نصب بفعل الّّشط )و قال  5

من  :جزاء الّشط و هو باطل(، و ما کان لغری الزمان او املكان )من و ما و کیف( فموضعه رفع عىل اإلبتداء إن اشتغل عنه الفعل بضمریه ) نحو

، ص: 1ه و رشح مغني األدیب،َ و ترمج 96، ص: 1راجع  : مغني اللبیب،َ  -( ترضبه أرضبه.( و إاّل فینصب به ) نحو: من ترضب أرضب

91 
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 جمله شرط و جزاء و اقسامش

 4وسام 3و جوابا 2یتلو اجلزاء   قّدما                           1: فعلنی یقتضنی، رشط275

فعل اقتضاء می کنند و ادات شرطی مقدم داشته می شود که این گونه صفت  دوکهسمائی هستند و باقی ادوات ا 

 دارد که جزاء مابعد آن واقع می شود و جواب شرط نامگذاری می شود.

 5تلفیهام أو متخالفنی : و ماضینی أو مضارعنی                                    276

یا هر دو   8اسرا -در حالی که هر دو ماضی هستند )مثل: وَ إِنْ عُدْتُمْ عُدْنا  و فعل شرط و جزاء را می یابی

( یا یکی ماضی و دیگری 284بقره  -مضارع هستند )مثل: إِنْ تُبْدُوا ما ِفی أَْنفُسِکُمْ أَوْ تُخْفُوهُ یُحاسِبْکُمْ بِهِ اللَّهُ 

 مضارع است )متخالف اند(

 رفع جزاء

 6و رفعه بعد مضارع وهن      جلزا حسن                   : و بعد ماض رفعك ا277

و بعد از فعل شرط ماضی، رفع دادن به فعل جزاء حسن است )هر چند مختار جزم آن است( و بعد از فعل شرط 

 مضارع رفع دادن به فعل جزاء ضعیف است.

 وجوب آوردن فاء رابطه بر سر جواب شرط

 7أو غریها مل ینجعل «إن»رشطا لـ               و جعلحتام جوابا ل «فا»: و اقرن بـ278

                                                             
«قدم»رشط : مبتدا و خرب آن  1

اجلزاء : یتلوه اجلزاء : صفت رشطیتلو  2

«وسم»جوابا : مفعول دوم  3

َم                         4 نَی رَشٌط ُقدِّ مَ یَ      ف عَلنی  َیقتَض   تُلو اجلَزاُء َو َجوابًا ُوس 

َعنی   5 یَنی  َأو ُمضار 
اَم َأو ُمتََخال َفنی                                  َو َماض   َتلَفیه 

ٍع َوَهنٌ َو      َو َبعَد َماٍض َرفُعَك اجلََزاَء َحَسٌن             6 َرفُعُه َبعَد ُمَضار 

ن ب فاٍء َحتاًم َجَوابًا َلو ُجع َل  7 َها مَل َینَجع ل رَشطاً                    َو اقر  ن أَو َغری  إل 
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و  به صورت وجوبی مقرون بفاء کن )بر سر آن فاء جواب شرط بیاور( جوابی را که اگر فعل شرط برای إن و غیر 

  1إن واقع شود این فعل شرط شدن را نمی پذیرد.

 فجائيه به جای فاء رابطه« اذا»جانشينی 

 2«إن جتد إذا لنا مكافأه»کـ                            املفاجأه «إذا» «الفاء»: و ختلف 279

بیابی ناگهان برای ما مکافات و کیفر خواهد  ما راو گاهی به جای فاء جزاء، اذای فجائیه می آید مانند : اگر 

ی جبران خواهیم کرد( بود. )یا بنابر خوانش تَجُد:  اگر به ما جود و بخشش کنی آنگاه ما هم با بخشش و نیک

 (06روم  - )مثال قرآنی :  وَ إِنْ تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَیْدِیهِمْ إِذا هُمْ یَقَْنطُون

 اعراب فعل واقع بعد از جزاء مقترن به فاء، واو، ثم  

 4 3نبالفا أو الواو بتثلیث قم                       : و الفعل من بعد اجلزا إن یقرتن281

                                                             
 :را نمی پذیردمواردی که جواب فعل رشط شدن  1

 ( 41کهف  - َريبِّ َأْن ُیْؤت نَی  :ماضی غری مترصف مثل عسی )مثل :  َفَعسى1 

ْن َقبْل2  َق َأٌخ َلُه م   ( 77یوسف  - : ماضی لفظی و معنوی ) مثل :  َفَقْد  َرَ

ب  3  ب وَن اّللََّ َفاتَّ
ات  َو  31آل عمران  -ُعوين  : امر و هنی لفظی یا معنوی  ) مثال امر لفظی : إ ْن ُکنُْتْم حُت  احل  َن الصَّ

و مثال امر معنوی:  َو َمْن َیْعَمْل م 

ٌن َفال خَياف  ( ای ال خَيَف( 112)طه  ُهَو ُمْؤم 

ُع َلُه ُأْخرى4  ض  ُتْم َفَسرُتْ ْفُتْم َعیَْلًة َفَسْوَف  -  6طالق  - : فعل مقرون به سنی و سوف )مثل :  َ إ ْن َتعا َرْ
ْن َفْضل ه َو إ ْن خ   ( 28توبه  - ُیْغنیُكُم اّللَُّ م 

ْن َخرْیٍ َفَلْن ُیْكَفُروه )آل عمران 5 ْن َأْجر )یونس   -( 115: فعل منفی به لن و ما و إن ) مثل :  َ ما َیْفَعُلوا م  یُْتْم َفام َسَأْلُتُكْم م  إن  -(72َفإ ْن َتَولَّ

 ( تنكروين فإن أدري أصدقتم يف إنكارکم أم کذبتم

 (17األنعام  -ٍء َقدیر لِّ َشْ کُ  : مجله اسمیه :  )مثل :  َو إ ْن َیْمَسْسَك ب َخرْیٍ َفُهَو َعىل6

ْرُه  )توبة   کنَی اْستَجاَرَك َفَأج  َن املُّْْش  ( گفته می شود که مجله ی اسمیه مجله ی رشط نیست و فعل 6نكته : در مورد آیه ی رشیفه ی: َو إ ْن َأَحٌد م 

ستجارک بعد از إن در تقدیر است.ارشط 

أة                             2  َکإن جَت د إذا َلنا ُمكاَفأةٌ    و خَتُلُف الَفاَء إذا املُفاج 

(141) إعراب األلفیة ص   الفعلقمن: بفتح القاف و کرس املیم صفة مشبهة بمعنى حقیق خرب 3

نُ  4 ن َبعد  اجلَزاء  إن َیقرَت  عُل م  نٌ ب الَفا                 َو الف  ء  أو الَواو  ب تَثلیٍث َقم 
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و فعل معطوف آمده بعد از فعل جزاء اگر چسبیده به فاء و یا واو باشد به هر سه وجه )جزم و رفع و نصب( شایسته 

 1است.

 2إن باجلملتنی اکتنفا «واو»أو                        «فا»: و جزم أو نصب لفعل إثر 281

ف به فعل شرطی که در پی فاء یا واو واقع و مجزوم شدن و یا منصوب شدن )و نه مرفوع شدن( برای فعل معطو

 (شده است اگر این فعل معطوف در میان دو جمله قرار گیرد ثابت شده است. )مثل : إن تأتنی فتحدّثنی أحدّثک

 بی نيازی جواب از شرط و بالعکس

 3و العكس قد یأيت إن املعني فهم          : و الّّشط یغني عن جواب قد علم282

جواب دانسته شده باشد فعل شرط بی نیاز از جواب است و عکس این مطلب نیز اگر معنا فهمیده و گاهی اگر 

 أَوْ سُلَّماً رْضِ شود گاهی در کالم می آید. )مثل : وَ إِنْ کانَ کَبُرَ عَلَْیکَ ِإعْراضُهُمْ فَإِنِ اسَْتطَعَْت أَنْ تَْبتَِغیَ َنفَقاً فِی الْأَ 

 ( ای فافعل(05بِآیَة )انعام  فِی السَّماءِ فَتَأْتِیَهُمْ

 حذف یکی از شرط و قسم

 4جواب ما أّخرت فهو ملتزم                : و احذف لدى اجتامع رشط و قسم283

و در هنگام همزمان و باهم آمدن شرط و قسم در کالم، جواب هر کدام که موخر بود را خذف کن و این قاعده 

 (إن تأتنی و اللّه أکرمک -ه إن أتیتنی ألکرمنّک التزامی و وجوبی است. )مثل : و اللّ

                                                             
ُر مل َ «أن»نكته سیوطی:  یرفع عيل اإلستیناف و جیزم عيل العطف و ینصب عىل إضامر  1  اّللَُّ َفیَْغف 

بُْكْم ب ه 
ْن َیشاُء َو ، و قري بالوجوه الثالثه:  حُياس 

ُب َمْن َیشاُء )بقره   جاز الرفع و اجلزم فقط. «مّ ث»(  فإن اقرتن بـ284ُیَعذِّ

َل )الشورى:  یک :أن مضمره : برای مثال دو نكته :  جاٍب َأْو ُیْرس  ْن َوراء  ح  َمُه اّللَُّ إ الَّ َوْحیًا أَْو م  بََّشٍ َأْن ُیَكلِّ
لبس عباءة و  دو : –( 51َو ما کاَن ل 

  تقر عیني )مثال صمدیه(

 افَ ن  اکتُ  نی  تَ ملَ اجلُ إن ب   و واوٍ أَ                     عٍل إثر  َفاٍء َو َجزٌم أو َنصٌب ل ف   2

ُط ُیغن ي َعن َجواٍب َقد ُعل مَ  3 مَ  َو الَعكُس              َو الّشَّ َقد َیأيت إن املَعنَي ُفه 

ف َلَدى اجت امع  رَشٍط َو َقَسمٍ  4 رَت َفهَو ُملتََزمٌ             َو احذ  َجواَب َما َأخَّ
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 ترجيح شرط بر قسم

 2فالّّشط رّجح مطلقا بال حذر     ذو خرب                       1: و إن توالیا و قبل284

و اگر در پی هم قرار گرفتند و قبل از آن دو صاحب خبر )مبتدا( قرار گرفت، بدون محذور و سختی همیشه )چه 

 زید و اللّه -باشد و چه قسم( آوردن جواب برای شرط را ترجیح بده. )مثل : زید إن تقم و الّله یقم شرط جلو 

 (إن تقم یقم

 3رشط بال ذي خرب مقّدم        : و رّبام رّجح بعد قسم                                   285

بتدا( پیش از آن آمده باشد نیز ترجیح داده و گاهی پیش می آید که شرط بعد از قسم بدون این که صاحب خبر )م

 می شود )در آوردن جواب(

(ادات شرط غيرجازمو ... ) فصل فی لو

 گاهی مستقبله -شرطيه ماضویه 

 4إیالؤه مستقبال لكن قبل           حرف رشط يف ميض و یقّل               «لو»: 286

ضویت بر امتناع شرطش و استلزام شرط و جزایش نیز لو حرف بیان شرط در زمان ماضی است )و عالوه بر ما

داللت می کند( و در پی آمدن فعل مضارع با معنی مستقبل برای آن کم است ولی مورد قبول همه ی نحویون 

 است.

 «إن»و « لو»شباهت و تفاوت 

 5أّن ِبا قد تقرتن «لو»لكّن                «إن»: و هي يف االختصاص بالفعل کـ287

                                                             
نای عوض از مضاف الیه گرفته است.هام بوده که ضمه ی بقبل : قبل 1

ح ُمطَلقًا ب ال َحَذرٍ َفالّّش        َو إن َتواَلیَا َو َقبُل ُذو َخرَبٍ                       2  ُط َرجِّ

َح َبعَد َقَسٍم                                   رَش  3 مٍ َو ُرّبام ُرجِّ ٌط ب ال ذ ي َخرَبٍ ُمَقدَّ

ل                4 ٍّ و َیق 
ُ ميض   إیالُؤُه ُمستَقب الً لك ن ُقب َل       َلو َحرُف رَشٍط يف 

عل  َکإن 5 خت صاص  ب الف  َي يف  اال  نَّ               َو ه 
نُ  لك  َا َقد َتقرَت  َلو أنَّ ِب 
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و در اختصاص داشتن به جمله ی فعلیه و ورود بر سر فعل مانند إن است )که مابعدش باید فعل بیاید( ولیکن و ل

گاهی جمله ی بعد از لو مقترن و همراه با أن می شود. )مانند آیه ی شریفه ی :  وَ لَوْ أَنَّ ما فِی الَْأرْضِ مِنْ شَجَرٍَة 

  ((27أَْقالمٌ )لقمان 

 ارع بعد از لومعنای ماضی برای مض

 1«لو یفي کفى»إيل امليض نحو           : و إن مضارع تالها رصفا                  288

و اگر فعل مضارعی در پی آن درآید معنایش به ماضی منصرف می شود )بازگردانده می شود( مانند : اگر وفا 

الم بر جواب آن بیشتر از عدم دخول الم  کرده بود کفایت می کرد. )نکته : اگر فعل بعد از لو مثبت باشد دخول

( لَْو 20است و اگر منفی باشد قضیه برعکس است مثل آیات شریفه ی :  وَ لَوْ عَلِمَ اللَّهُ ِفیهِمْ َخیْراً لَأَسْمَعَهُمْ )انفال 

  ((250وا )بقره ( وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَل5ُتَرَکُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّیَّةً ضِعافاً خافُوا )نساء 

 «أمّا»

 2لتلو تلوها وجوبا ألفا                        «فا»و  «ءمهام یك من شى»کـ «أّما»: 289

)یعنی شرط با فعل شرط صادق قطعی( است )از ادات شرط و   «اگر چیزی در عالم موجود است»ا مثل شرط أمّ

ی مابعد آن )یعنی جواب شرط که بعد از کلمه ی مابین فعل شرط تشکیل شده است( و فاء جزاء به در پی آینده 

ا و جواب شرط کراهت از ا و جوابش می آید( به صورت وجوبی ملحق می شود. )علت فاصله افتادن بین امّامّ

  م.ا زید فقائجزای شرط است( مثل: أمّا و پی هم آمدن ادات شرط امّ

 3مل یك قول معها قد نبذا        : و حذف ذي الفا قّل يف نثر إذا               291

و حذف این فاء )فاء متصل به جواب امّا( در نثر زمانی که ماده ی قول به همراه آن نیامده باشد کم است )به خالف 

)آل عمران حالتی که ماده ی قول دارد مثل آیه ی شریفه ی :  فَأَمَّا الَِّذینَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَ َکفَرْتُمْ بَعْدَ إِیمانِکُم

 ( در حالت وجود ماده ی قول حذف فاء همراه قول وجوبی است(  106

                                                             
َف                  1 ٌع َتالَها رُص  ِّ َنحُو لَ إ يَل       َو إن ُمضار 

ي َکَفىامليُض   و َیف 

ن َش  2 ا َکَمهاَم َیُك م  َها ُوُجوبًا ُأل َف ل   ٌء َو َفاُء                  ىَأمَّ  ت لو  ت لو 

 َنثٍر إَذا               ملَ  3
 َیُك َقوٌل َمَعَها َقد ُنب ذَ  َو َحذُف ذ ي الَفاء َقلَّ يف 
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 «أال»، «أالّ »، «هالّ»، «لوما»، «لوال»

 2بوجود عقدا 1إذا امتناعا      یلزمان االبتدا                 «لوما»و  «لوال»: و 291

امتناع حصول چیزی را به وجود چیز دیگری و لوال و لوما مالزم با وجود مبتدا در پیشان هستند در مواردی که 

 ((01-)سبا  گره بزنند. )مثل آیه ی شریفه ی :  لَوْ ال أَنْتُمْ لَکُنَّا مُؤْمِنِین

ز و 292  3و أولینها الفعال «أال»، «أاّل »                        «هاّل »: و ِبام الّتحضیض م 

لّا و أال تحضیض )طلب با ازعاج و عتاب( را مشخص کن )البته بنابر و به وسیله ی این دو )لوال و لوما( و هلّا و أ

گفته ی مصنف در کافیه أال برای عرض یعنی طلب با نرمی و خواهش است که ضد تحضیض است( و در پی این 

 ((7ماَلئِکَةِ )حجر ( لَوْ ما تَأْتِینا بِال21ْادات فعل را وجوبا قرار بده )لَوْ ال أُنْزِلَ عَلَْینَا الْماَلئِکَةُ )فرقان 

 4عّلق أو بظاهر مؤّخر  : و قد یلیها اسم بفعل مضمر                    293

مقدم مقدّری یا به فعل ظاهر موخّری است. )مثال فعل  متعلق به فعل و گاهی در پی این ادات اسمی می آید که

عل مثال ف - ج نکردی تا با او عشق بازی کنیچرا با زن باکره ای ازدوا -بِکرا تالعبها  تزوّجتمقدم مقدر: هال 

 ( که اذ متعلق به قلتم است(16)نور  ال إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمموخر ظاهر:  وَ لَوْ

 

 5ّر مبتدأ قبل استق «اّلذي»خرب                        عن  «أخرب عنه باّلذي»: ما قیل 294

آنچه گفته می شود )خبر بده از او به وسیله الذی( در خروجی این تمرین خبر از الذی است در حالی که الذی 

مبتدا واقع می شود و قبل از این اسم سابق مستقر می شود. )تمرینی نحوی است که به این صورت است که الذی 

را خبر الذی قرار می دهی، مثال وقتی گفته می شود  را در جمله ی اولیه به عنوان مبتدا قرار می دهی و اسم سابق

 : زید جاء را در حالت اخبار به الذی استعمال کن باید گفته شود : الذی جاء زید( 

                                                             
 امتناعا : مفعول به عقدا  1

َما 2 بت َداء                َو َلواَل َو َلوَما َیلز   َذا امت ناعًا ب ُوُجوٍد َعَقَداإ  ن  اال 

ز َو َهالَّ                      3 یَض م  ع َو ِب  اَم التَّحض   َل أَالَّ أَاَل َو أوَلیَنَها الف 

عٍل ُمضَمٍر                   4 رٍ   َو َقد َیلیَها اسٌم ب ف  ٍر ُمَؤخَّ  ُعلَِّق أو ب ظاه 

ذ   َما ق یَل  5 ستََقرَّ َعن  الَّ ي َخرَبٌ                    َأخرب  َعنُه ب الَّ
ي ُمبتََدًأ َقبُل ا  ذ 
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 1عائدها خلف معطي الّتكملة      : و ما سوامها فوّسطه صلة                       295

در حاله که صله ی الذی است در میان الذی و خبرش بیاور. و آنچه غیر از این دو است )الذی و خبر الذی( آن را 

 و عائد این الذی جانشین اعطا کننده ی تکمیل جمله ) یعنی اسم سابق که االن خبر شده( است .

 2کان فادر املأخذا «رضبت زیدا»فذا                        «اّلذي رضبته زید»: نحو 296

 بود است پس ماخذ و جمله اصلی را دریاب. «ضربت زیدا»جمله همان پس این  «الذی ضربته زیدا»مانند 

 3أخرب مراعیا وفاق املثبت                            «اّلتى»و  «اّلذین»و  «الّلذین»: و بـ297

یرا ز و بوسیله ی اللذین و الذین و التی و مانند آنها از موصوالت اسمی غیرمبهم خبر بده )منظور خبر معنوی است

اینها در جمله ظاهرا مبتدا هستند و اسم سابق ظاهرا خبر است( در حالی که رعایت کننده موافقت صیغه ی این 

 موصوالت با ثابت شده )خبر یعنی همان اسم سابق( هستی.

 و فروعش« الذی»شرط اخبار به 

 4ا قد حتامأخرب عنه ههن  : قبول تأخری و تعریف ملا                               298

می و وجوب حتقبول تاخیر و معرفه بودن برای اسم سابقی که در معنا بوسیله الذی در اینجا از آن خبر داده میشود 

. )به خالف ضمیر شان و اسم استفهام که تاخیر پذیر نیستند و حال و تمییز که تعریف پذیر در نظر گرفته شده است

 (.نیستند

 5بمضمر رشط فراع ما رعوا                                : کذا الغني عنه بأجنبي أو 299

همچنین عالوه بر این دو شرط امکان استغناء از آن بوسیله اجنبی )یعنی مثال اسم دیگری مثل عمرو جانشین زید 

در مثال باال شود( و امکان جایگزینی ضمیر نیز شرط است پس مراعات کن آنچه را نحویون مراعات کرده اند. 

                                                             
َلًة                        1 طُه ص  ا َفَوسِّ وامُهَ

َلة  َعائ ُدَها َخَلُف ُمعط ي التَّ     َو َما س  كم 

بتُُه َزیٌد َفَذا                        2 ي رَضَ بُت     َنحُو الَّذ  یدًا َکاَن َفادر  املَأَخذَ زَ  رَضَ

ت ى 3 یَن َو الَّ َذین  َو الَّذ  َفاَق املُثبَت  َأخرب                              َو ب اللَّ یًا و    ُمَراع 

یٌف مل َا                                4 رٍی َو َتعر  َ َعنُه هُهنَا َقد ُحت مَ َقبُوُل َتأخ  ُأخرب 

نَي َعنُه  5  ضَمٍر رَشٌط َفَراع  َما َرَعواب مُ   ب أجنَبيٍّ أو                           َکَذا الغ 
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ه خالف ضمیر ها در زید ضربته که نمی توان در مورد آن اخبار بالذی را جاری کرد( )در تسهیل و کافیه شرط )ب

 یکی از دو جمله ی نبودن و مثبت بودن نیز افزوده شده است(

 موصوله« الـ»شرط اخبار به 

 1اّدمیكون فیه الفعل قد تق  عن بعض ما                     «أل»: و أخربوا هنا بـ311

و خبر می دهند بوسیله ی ال )مشتق ال دار می آورند( از بعضی از آنچه که )در انواع کالم واقع می شود و( در 

 آن فعل متصرفی مقدم شده است. )مثال به جای وقی اهللُ البطل می گویند الواقی البطل اهللُ (

 یکون : ناقصه یا زائده

 2«وقي اّللّ البطل»کصوغ واق من                  «أل»: إن صّح صوغ صلة منه لـ311

تن دار ساخت( مثل ساخ «ال»اگر صحیح باشد ساختن صله ی ال از آن) یعنی متصرف باشد و بشود از آن مشتق 

. )اخبار ب ال در ای مثال برای اهلل می شود : الواقی البطلَ اهللُ و «وقی اهلل البطل»واقی از فعل وقی در جمله ی 

 می شود : الواقیه اهللُ البطلَ(برای بطل 

 موصوله« الـ»حکم ضمير عائد به 

 3ضمری غریها أبنی و انفصل                           : و إن یكن ما رفعت صلة أل312

و اگر آنچه صله ی ال )ضمیر بعد از ال( به آن به عنوان فاعل رفع می دهد ضمیر مربوط به غیر ال موصول بود، 

د الضاربه انا زی -می شود  -) ضربت زیدا  مشتق الدار جدا می شود و منفصل آورده می شود . ضمیر برای فاعل

 (المبلّغ أنا منهما إلى العمروین رسالة الزّیدان -می شود  -بلّغت من الزّیدین إلی العمرین رسالة   ----

                                                             
عُل قَ  1 وا ُهنا ب َأل َعن َبعض  َما                    َیُكوُن ف یه الف  مَ َو أخرَبُ  د َتقدَّ

ل 2 ن َوَقي اّللَُّکَصوغ  وَ                         إ ن َصحَّ َصوُغ َصَلٍة َمنُه أل   البَطََل  اٍق م 

َلُة أَل 3 َها ُأب نَی َو انَفَصَل َضمریَ                        َو إ ن َیُكن َما َرَفَعت ص   َغری 
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 10تا  3

 3يف عّد ما آحاده مذّکرة                                   2«لعّشة»بالّتاء قل لـ «1ثالثة»: 313

  در شمارش آنچه که مفردش )معدودش( مذکر است با لفظ سه تا ده مونث بالتاء تکلم کن.

 4مجعا بلفظ قّلة يف األکثر       : يف الّضّد جّرد و املمّیز اجرر                      314

)مثل : ُ قُلْ  (( لفظ را از تای تانیث تجرید کن و معدود را مجرور کندر ضد مورد قبل )مونث بودن مفرد )معدود

در حالی که در بیشتر موارد این معدود جمعی است که از صیغه جمع قله است. ) جمع  (10فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَر )هود 

( و جمع سالم مثل:  َسبْعَ سَماواتٍ )ملک 160)انعام  فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها  -(7)حاقه  قله مثل: سَبْعَ َلیالٍ وَ ثَمانِیَةَ أَیَّامٍ

 ((228)بقره -( و جمع مکسر با لفظ کثرة، مثل: ثاَلثَةَ قُرُوءٍ 0

 1000و  100

 5باجلمع نزرا قد ردف «مائة»و                  للفرد أضف «األلف»و  «مائة»: و 315

(، 255عدود مفرد اضافه کن )مثل :  بَلْ َلبِثْتَ مِائَةَ عامٍ )بقره را به  م و صدتایی های مابین این دوو صد و هزار 

(( و قلیال در پی صد )مائة(، معدود جمع هم قرار می گیرد. )مثل قرائت کسائی 14فَلَبِثَ ِفیهِمْ َألْفَ سَنَةٍ )عنکبوت 

 ((25: ّ وَ لَبِثُوا فِی کَهْفِهِمْ ثَالثَ مِائَةِ سِنِینَ )کهف 

                                                             
ثالثة : مفعول قل و منصوب 1

للعّشة : الم به معنی إلی 2

 َرةٌ َعدِّ َما آَحاُدُه ُمَذکَّ  َثاَلَثًة ب التَّاء  ُقل ل لَعَّشة                               يف   3

د َو املََُمیََّز ُاجُرر                     مَجعاً  4 دِّ َجرِّ لٍَّة يف  األَکثَر   يف  الضِّ  ب َلفظ  ق 

ف 5 اَئٌة َو األَلُف ل لَفرد  َأض  اَئَ                     َو م  ٌة ب اجلَمع  َنزرًا َقد ُرد َف َو م 
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 2قاصد معدود ذکر 1مرّکبا                         «عّش»اذکر و صلنه بـ «أحد»: و 316

و به آخر هر دو و احد را ذکر کن و آن را به عشر وصل کن در حالی که این دو را ترکیب مزجی قرار می دهی 

 ((4کَوْکَبا )یوسف و در حالی که  معدود مذکر را قصد می کنی. )مثل:  رَأَیْتُ َأحَدَ عَشَرَ  فتحه می دهی

 4 3و الّشنی فیها عن ِتیم کرسة              «إحدي عّشة»: و قل لدي الّتأنیث 317

بگو احدی عشرة و در حرف شین این لفظ)عشرة( از  دو جزء را مونث کن و و در حالت مونث بودن معدود 

 (.ی گویند)به خالف حجازیین که شین را ساکن م .تمیم مکسور شدن را نقل کرده اند

 19تا  13

 6 5ما معهام فعلت فافعل قصدا                               : و مع غری أحد و إحدى318

و در حالی که میانه رو هستی آنچه با احد و احدی انجام دادی )از تانیث و تذکیر( با غیر از احد و احدی نیز 

 انجام بده.

 7بینهام إن رّکبا ما قّدما                      و ما            «تسعة»و  «ثالثة»ـ: و ل319

و آنچه پیشتر گفته شد )از ثبوت تاء در تذکیر و سقوط آن در تأنیث( را محقق کن برای عدد سه تا نه و ما بین 

 «(ثالث عشرة امرأة»و « عندی ثالثة عشر رجال»مرکب شدند. )مثل :   با عشر یا عشرةاین دو اگر 

                                                             
 حال برای انت و مرکب : اسم فاعل  1

َلنُه ب َعَّشٍ                         ُمرَ َو َأَحد ُاذکُ  2 َد َمعُدوٍد َذَکرٍ ر َو ص  باً َقاص   کِّ

کرَسه : مفعول به َرَووا حمذوف 3

َة             4 نُی ف یَها َعن َِت یٍم َکرَسهُ َو الشِّ   َو ُقل َلَدي التَّأن یث  إ حَدي َعَّشَ

َعُهاَم َفَعلَت َفافَعل َقصداً َما مَ                             َو َمَع َغری  َأَحٍد َو إحَدى 5

)  تقدیر بیت :  افعل حال کونك مقتصدا مع غری أحد و إحدى احلكم الذي فعلته لعّش معهام من إسقاط التاء مع املذکر و إثباهتا مع املؤنث 6

را طور دیگری فهمیده است.طی بیت ( البته سیو145إعراب األلفیة املسامة بتمرین الطالب يف صناعة اإلعراب، ص: 

مَ َو ل ثَاَلَثٍة َو ت سَعٍة َو َما                                َبی 7 بَا َما ُقدِّ  نَُهاَم إن ُرکِّ

(145، ص: تقدیر بیت :  و احلكم الذي قدم ثابت أو حمّقق لثالثة و تسعة و الذي استقر بینهام إن رکبا مع العّشة )إعراب األلفیة  8
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 1إذا أنثي تشا أو ذکرا «اثني»                    «عّشا »و  «اثنتى»، «عّشة»: و أول 311

و در پی آور برای اثنتی، عشرة را و برای اثنی، عشر را زمانی که خواستی مونث بشماری یا مذکر. )لف و نشر 

 ((06ةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً )توبه (، إِنَّ عِد60َّمرتب( )مثل :  فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثنتی عَشْرَةَ عَْیناً )بقره 

 ، متعدی به دو مفعول أول: فعل أمر از أولى یولى 

 19تا  11اعراب و بنای دو جزء 

 2و الفتح يف جزأي سوامها ألف        «ألف»لغری الّرفع و ارفع بالـ «الیا»: و 311

یاء اعراب برای غیر رفع )نصب و جر( است و با الف رفع بده و  ثنتی(در این دو که معرب هستند )اثنی و او 

مونث و مذکر( پیوند زده شده و تالیف می شود.  12سوای این دو )  15تا  11اعداد فتحه ی بناء را به دو جزء 

 )به دلیل تضمن معنای واو عطف و اخفّ حرکات بودن فتحه(

 99تا  11تمييز 

 3«أربعنی حینا»ـبواحد ک       سعینا                              : و مّیز العّشین للتّ 312

بیاور مانند  نکره ی منصوبو  برای عشرین تا تسعین )بیست و سی و ... تا نود( تمییز عددی به صورت مفرد 

 ((142: اربعین حیناً ) و مثل: ثاَلثِینَ لَیْلَةً )اعراف 

 5 4مّیز عّشون فسّوینهام                                  : و مّیزوا مرّکبا بمثل ما       313

                                                             
 ي إَذا ُأنثَي َتشاُء أو َذَکراً ا ثنَ      ول  َعَّشًة ا ثنَتَى َو َعّشًا                    َو أَ  1

فع  َو ارَفع ب األَل ف   2 َغری  الرَّ
ا ُأل َف َو الَفت               َو الیَاُء ل  َوامُهَ

ُح يف  ُجزأَي س 

یَن ل لتِّسع نَی                               3 ٍد َکـب و َو َمیِّز الع ّش  یناً »اح   «أرَبعنَی ح 

نون تاکید خفیفه و مفعول به مها فسّوینهام : فعل امر مفرد حارض به مهراه 4

ثل  َما                                 5 بًا ب م  َینُهاَم مُ  َو َمیَُّزوا ُمَرکَّ ُّشوَن َفَسوِّ
 یَِّز ع 
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و تمییز عددی آوردند در اعداد مرکب ) مثل یازده و ... و بیست و یک و ...( بوسیله ی تمییزی مانند آنچه تمییز 

ز مرکب با تمیی (50تا  20)قرار داده شد برای بیست پس این دو را مساوی و مثل هم قرار بده ) تمییز دهگان ها

 (1( أی فرقة أسباطا160ماً )اعراف و قَطَّْعناهُمُ اثْنََتیْ عَشْرََة أَسْباطاً أُمَ« عندی أحد عشر رجال»ها ( )مثل :  

 بقای بناء در دو جزء عدد مرکب بعد از اضافه

 3قد یعرب 2یبق البنا و عجز                            : و إن أضیف عدد مرّکب314

ب ) به جز اثنی و اثنتی عشر( اضافه شود، بنای دو جزء آن باقی می ماند )مثل : هذِهِ خَمسَة و اگر عدد مرک

 عَشَرَک( و گاهی هم جزء دوم و انتهایی معرب می شود )در لغت ردیّه : هذِهِ خمسةَ عشرُک(.

 

 از اعداد« فاعل»ساخت و احکام وزن 

 4«َفَعاَل »من  «فاع ل»عّشة کـ                        فام فوق إىل «اثننی»: و ُصغ من 315

که )به عنوان اسم فاعل و صفت( از َفعَلَ مشتق می شود  «فاعل»و از دو و باالتر ز آن تا ده، الفاظی را هم وزن 

 بساز. )مانند : ثانی، ثالث .... عاشر(

 5«تا»غری ب «فاعال»ذّکرت فاذکر              و متى «الّتاء»ـ: و اختمه يف الّتأنیث ب316

و این صفات را در استعمال با موصوف )معدود( مونث، به تاء تانیث مختوم کن  و زمانی که موصوف معدود را 

 مذکر آوردی همان وزن فاعل را بدون تای تانیث ذکر کن.

 6نّی ب «بعض»تضف إلیه مثل                         : و إن ترد بعض اّلذي منه بني317

                                                             
وجود دارد که الزم است مراجعه شود دیگری هم توجیهات در مورد این آیه ی رشیفه که ظاهرا خالف این قاعده است 1

ز نیز  –َعُجز  –در این واژه )به معنی دنباله و جزء پایانی یک سلسله( سه لغت صحیح است: َعجز  2 ج  ز .. و اگر عنی الفعل آن حلقی بود ع  َعج 

واژه فخذ( و تلج العروس ذیل  42تا  41ص 1صحیح بود. )رجوع کنید  رشح شافیه مرحوم رضی َ 

ٌب  3 یَف َعَدٌد ُمَرکَّ لب نَاُء َو َعُجز َقد ُیعَرُب َیبَق ا                            َو إ ن ُأض 

ن ا ثنَنی  َفاَم َفوُق إ ىَل  4 ن َفَعَل                         َو ُصغ م  ٍل م  ٍة َکَفاع   َعَّشَ

رَت                  َو اخت مُه يف  التَّأن یث  ب التّاء  َو َمتَى 5 الً ب َغری  َتاءٍ  َذکَّ  َفاذُکر َفاع 

نُه ُبن ي 6 ي م  د َبعَض الَّذ  َ َتض                       َو إ ن ُتر  ثَل َبعٍض ُبنیِّ  ف إ َلیه  م 
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ز آنچه را که این عدد از مجموع آنها ساخته شده است را مقصود قرار می دهی، صفت بر وزن فاعل و اگر بعضی ا

را به خود عدد اضافه کن )مثال در مورد یکی از دوتا بگو ثانی اثنین و در مورد یکی از سه تا بگو ثالثُ ثالثهٍ( 

 1که در جای خود احکامش بیان شده است. «بعض»همانند لفظ 

 2له احكام «جاعل»فوق فحكم     ترد جعل األقّل مثل ما                 : و إن 318

قرار دهی )یعنی مثال به سه یکی بیفزایی و آن را چهار  از آن بیشتر یکیو اگر خواستی عدد کم را مثل عدد 

ه یا تنوین بدرا برای آن حکم کن و جاری کن. )یعنی یا اضافه کن  «جاعل»قرار دهی( پس حکم اسم فاعل مانند 

عض به خالف قبلی که به معنی ب ،بوی فعل دارد ،وزن فاعلاستعمال و بوسیله آن مابعدش را منصوب کن، زیرا این 

 بود و مثال رابع ثالثة یعنی چهار تا کننده ی سه تا(

 3ء برتکیبنیمرّکبا فجي                                 : و إن أردت مثل ثاين اثننی319

پس هر  و بعض از آنها را اراده کنی قصد کردی که مثل ثانی اثنین در مورد اعداد مرکب عبارت بسازی  و اگر

 «ثانی عشر اثنی عشر»بیاور )یعنی هم لفظ بر وزن فاعل و هم اصل عدد را مثل:  با عشر و عشرةدو را مرکب 

 «.(ثانیة عشرة اثنتی عشرة»و 

 4إيل مرّکب بام تنوي یفي                               : أو فاعال بحالتیه أضف321

یا این که لفظ بر وزن فاعل را در دو حالتش )تذکیر و تانیث( )بدون آوردن عجز یعنی عشر و عشرة( به عدد 

و این لفظ به آنچه نیت می کنی وفادار است «.(ثالثة ثالث عشرة»و « ثالث ثالثة عشر»مرکب اضافه کن  )مثل : 

 ا می رساند()مقصود تو ر

 5و نحوه و قبل عّشین اذکرا : و شاع االستغنا بحادي عّشا                  321

                                                             
هم عدد خود  نكته : مهان گونه که لفظ بعض جز به کل خود اضافه نمی شود اسم فاعل عددی که از آن اراده بعض شود نیز جزء به معدود 1

دد ع اضافه نمی شود و برای اشاره به یكی از سه تا گفته نمی شود ثانی ثالثة. هم چننی مهان گونه که بعض دائم االضافه است این گونه کاربرد

 در حالت منن بودن انجام نمی دهد.بر وزن فاعل هم دائم االضافه است و عمل نصب 

ثَل َما 2 د َجعَل األََقلِّ م  ٍل َلُه ُاحُكمَفوُق َفُحكَم                         َو إ ن ُتر   َجاع 

ثَل َثاين  ا ثنَنی   3 باً فَ                             َو إ ن َأَردَت م  يُمَرکَّ ء ب رَتک یبنَی  ج 

ف 4 الً ب َحاَلتَیه  َأض  يإيَل                                 َأو َفاع  ي َیف  ٍب ب اَم َتنو    ُمَرکَّ

ست غنَاُء ب َحاد ي َعَّشَ                  َو َشا 5 یَن ُاذُکرَو نَ   َع اال  ه  َو َقبَل ع ّش   حو 
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و بی نیاز شدن )از آوردن دو عدد مرکب در پی هم برای اشاره به بعض مثل، حادی عشر احد عشر( فراگیر است 

انه، از اعداد عقود هشتگ «اعلف»بوسیله ی حادی عشر و مثل آن ) ثانی عشر ...تا تاسع عشر( و برای ساخت لفظ 

 قبل از عشرین و باب آن )تا تسعین( ذکر کن...

 1بحالتیه قبل واو یعتمد          : و بابه الفاعل من لفظ العدد                       322

ود قلفظ فاعل را از لفظ عدد مربوطه در دو حالتش )تانیث و تذکیر( قبل از واوی که به آن تکیه می شود )عدد ع

  2«(حادیة و تسعون»، «حادی و عشرون»به آن تکیه می کند( )مثل : 

 

 3«امکم شخصا س»کـ «عّشین»مّیزت       بمثل ما     «کم»: مّیز يف االستفهام 323

نصوب مفرد بیاور( متمییز بیاور در کم استفهامیه بوسیله مانند آنچه که با آن برای عشرین تمییز آوردی )یعنی تمییز 

  مثل )چند نفر باال رفتند؟ بلندی یافتند؟( 

 4حرف جّر مظهرا «کم»مضمرا                      إن ولیت  «من»: و أجز أن جتّره 324

و اگر کم در پی یک حرف جر ظاهر آمده، مجاز بدان این را که تمییز این کم را یک مِن در تقدیر مجرور کند. 

  تَصَدّقتَ ؟ به تقدیر: مِن درهمٍ ( )مثل بِکم درهمٍ

 5«کم رجاٍل أو مرةٍ »کـ «مائة»أو                       «عّشة»: و استعملنها خمربا کـ325

و کم را استعمال کن در حالی که خبریه است )به معنی چه بسیار( مثل استعمال عشره ) با تمییز جمع مجرور( یا 

کم مرةٍ »چه بسیار مرد که نزد من آمده است! . یا  «کم رجالٍ جاؤونی!»انند مثل مئة )با تمییز مفرد مجرور( م

  چه بسیار زن که زائیده است! «ولدت!

                                                             
ن َلفظ  الَعَدد                        ب حَ  1 َل م   اَلتَیه  َقبَل َواٍو ُیعتََمدُ َو َباب ه  الَفاع 

من عدد ما فوق فطریقته أن جتعل الفاعل املشتق من عدد الفوق قبل  نكته :  یعني إن أردت أن جتعل العدد األقل مثل ما فوق بسبب اسم الفاعل 2

و  دعّشین مثال و تعطف علیه )عّشین( بواو فتقول ثاين و عّشون کام تقول هذا الیوم الثاين و العّشون من الشهر، أي: هذا الیوم جاعل الواح

 حسینی دشتی بر سیوطی()حاشیه  العّشین اثننی و عّشین.

ثل  َما              َمیِّز يف   3 ست فَهام  َکم ب م  ّشیَن َکَكم َشخصاً َساَم َمیَّ        اال   زَت ع 

ن ُمضَمراً                       4 ُه م  رَّ ز أن جَتُ
یَت َکم َحرَف َجرٍّ ُمظَهراً إن وَ     َو َأج 

 ل 

ا َکَعَّشًة                           أو 5 َلنَها خُمرب  َائةً  َو ا ستَعم  جاٍل أو َمَرةٍ  م   َکَكم ر 
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 1صبت «من»ِتییز ذین أو به صل              و ینتصب «کذا»و  «کأّین» «کم»: کـ326

ود( و همچنین کذا )در افاده ی تکثیر و مانند کم است کأیّن )در افاده ی تکثیر و ابهام و بناء و صدرات طلب ب

ابهام و بناء(. و با این تفاوت که تمییز این دو )کاین و کذا( منصوب می شود یا این که می توانی مِن جاره )در 

هَا قَتمییز کاین( بیاوری که با این کار به صواب می رسی. )مانند آیه ی شریفه ی :  وَ کَأَیِّنْ مِْن دَابٍَّة ال تَحْمِلُ ِرزْ

 ((60اللَّهُ یَرْزُقُها )عنکبوت 

 

                                                             
بَِتی                          َکَكم َکأّین َو َکَذا َو ُینتََصُب  1 ن َتص  ل م   یُز َذین  أو ب ه  ص 
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