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کان و اخواتش

 عمل کان و اخوات

 

سازد ]در حالی که آن خبر، خبر است  خبر را منصوب میمبتدا را مرفوع می سازد در حالی که آن مبتدا اسم است برای آن کان، و « کان»

 .بودعمر آقا کان[ مانند: برای آن 

 ظلّ، بات، اضحی، اصبح و امسی، همانند کان هستند و همچنین صار، لیس، زال و بَرِحَ ...

د.)از پی ستن... فتِئَ و انفَکَّ نیز همانند کان هستند و این چهارتای اخیر)زال، بَرِحَ، فتئ و انفکّ( برای شبه نفی یا نفی از پی درآورده شده ه

 ( .نفی یا شبه نفی می آیند

                                                             

http://www.tt-ej.ir/


7      ترجمه روان ابیات الفیه ابن مالک

 

 

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

هنگامی که یا مادامیکه دست یابنده «: درهما 2ما دُمتَ مُصیبا 0أعطِ»آمده باشد. مانند: « ما»، همانند کان است در حالی که قبل از آن «دام»و 

 بودی درهمی را، عطا و بخشش کن.

 4کنند، البته اگر از این افعال، غیر از زمان ماضی، استعمال شده باشد. ]افعالِ ناقصه ای که[ غیر ماضی باشند قطعا همانندِ ماضی عمل می
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 پیشی گرفتن خبر افعال ناقصه
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 جمیع این افعال توسط خبر)قرار گرفتن خبر میان فعل و اسمش( جایز کن و کلّ ]نحات[ از پیش افتادنِ خبر از دام منع کرده اند.و در 

را بیاور در حالی که خبر از پی آن درآمده است نه در حالی که بعد از خبر همچنین پیش افتادن خبر مای نافیه منع شده است پس ما نافیه 

 قرار گرفته است. 

 و منع سبقت گرفتنِ خبر بر لیس، اختیار شده است ...

 ناقصه و تامّه

 خواهد( کند)ضرورتاً منصوب نمی ... و تامّه ]این افعال[ آن فعلی است که به مرفوع اکتفا می

 بودن در فتئ، لیس و زال همواره در نظر گرفته شده است.کند، ناقص است و ناقص  و به جز آنچه به مرفوع اکتفا می
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 وقوع معمول خبر پس از عامل

 

 و مجرور آمده باشد. گیرد مگر هنگامی که به صورت ظرف یا جار و معمولِ خبرِ ]افعال ناقصه[ بعد از عامل)فعل ناقصه( قرار نمی

ه ک و ضمیر شأنی را در حالی که اسمِ ]فعل ناقصه[ است در نیت بگیر، اگر برای تو واقع شد ]در کالم عرب[، وَهْم ایجاد کننده ای برای آنچه

 معمولِ خبر بعد از فعل ناقصه(. امتناعش برای تو آشکار است)آمدنِ
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 «کان»خصائص 

 1زیادت کان

 

 انند: چه صحیح است علمِ پیشینیان!در اثنای کالم اضافه میشود، م« کان»گاهی 
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 حذف کان با معمول

 

 

 

 

 

 و عرب حذف میکند کان ]به همراه اسمش[ را و باقی میگذارد خبرش را و این حذف، بعد از اِن و لو ]شرطیه[، کثیراً منتشر شده است.

 ، انجام شده است. مانند: نزدیک شو، زیرا تو نیکوکاری!«کان»به جای « ما»]مصدریه[ عِوض آوردنِ  «أن»و بعد از 

 حذف نون از مضارع کان

 ، حذف میشود و این حذفی است که الزم نشده است.01[ کان مضارعِ مجزومِ 02نونِ ]آخِر
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حروف شبیه به لیس

 «ما»اِعمال 

، البته در حالی که نفی آن باقی بوده و دارای ترتیبی باشد شودبه کار گرفته می  باشد، از نوع عمل دادن لیس« إن»درحالی که بدون « ما»

 دانسته شده)ما+اسم ما+خبرما(.که 

 تو مقصود من نیستی.دانند. مانند:  شبیه به لیس[ جایز می« ما»علماء، سبقت گرفتنِ حرف جر یا ظرف را ]بر اسمِ  
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 «ما»معطوف به خبر 

 

 

 

 

 عطف شده باشد را هر جایی که وارد شده باشد، الزم بدان.« ما»به منصوبِ « بل»یا « لکن»رفع دادنِ معطوفی که با حرف عطف 
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 دخول باء زائده بر سر خبر

کند، و بعد از الی شبیه به لیس و بعد از کان منفی،]نیز[ گاهی خبر  بعد از مای شبیه به لیس و لیس، حرف جرّ باء، ]گاهی[ خبر را  مجرور می

  شود. ]با باء[ مجرور می
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 «ال، الت، إن»

  

 پردازند. ، به انجام این عمل )عمل لیس( می«إن»و « الت»شود، و گاهی  ال، در نکِرات، مانند لیس به کار گرفته می
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کند( و حذف صاحب رفع)مرفوع: اسمِ الت( رایج است و عکس  نیست)الت در غیر حین عمل نمی عملی« حین»و برای الت در غیر از لفظ 

 این حذف )حذف خبر( قلیل است. 
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هأفعال مقارب

 عمل افعال مقاربه

 

 خبر برای این دو در حالی که غیر مضارع باشند، نادر است.)یعنی کثیراً خبر این دو، مضارع می آید(کاد و عسی مانند کان هستند اما ]آمدنِ[ 
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با أن می آید( و در کاد، این بودنِ خبری که مضارع است، بدونِ أن و بعد از عسی، نادر است)یعنی اکثراً مضارعی که خبرِ عسی است، 

 ( امر)همراه بودنِ خبری که مضارع است با أن( عکس شده است)در کاد اینگونه است که اکثراً خبرِ مضارع، بدون أن می آید

 ه أن قرار داده شده است.و حری، مانند عسی است اما خبرِ آن، حتما متصل ب

 نیز واجب کرده اند، و بعد از اوشک نیامدنِ أن نادر است.« اخلولق»را همانندِ وجوبش برای حری، بر « أن»نحات یا عرب، 

  .و کرب بنا بر قول صحیح مانند کاد است و ترک کردن ذکر أن با ]خبر[ افعال شروع واجب است

 ، و طفق و همچنین جعلتُ و اخذتُ و عَلِقَ هستند.«شعر خواندن کرد سوق دهنده شتران)ساربان( شروع به»]ذی الشروع)افعال شروع([ مانند:  
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 تصرفات افعال مقاربه

 

عرب مضارعِ اوشک و کاد را استعمال کرده است و نه غیر این دو)یعنی غیر این دو از افعال شروع به شکل مضارع استعمال نشده است( و 

 موشِک را نیز ]به مضارع آن[ افزوده اند.  
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 «عسی، اخلولق، اوشک»سه حکم خاص برای 

 

 شود. از اسم دومی)خبری( که مفقود شده است، بی نیازی حاصل می« أن یفعل»گاهی پس افعال عسی، اخلولق و اوشک، به وسیله 

و عسی را یا عاری کن ]از ضمیر[ یا ]به وسیله عسی[، ضمیری را رفع بده هنگامی که اسمی ]که متناسب با اسم عسی قرار گرفتن است[ 

 قبل از عسی قطعاً ذکر شده باشد. 

 تُ جایز بدان در حالی که برگزیدنِ فتحه بهتر دانسته شده است.و فتحه و کسره را در سینِ عسی

                                                             

←←
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انّ و اخواتها

 وجوه شباهت به افعال
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 معانی این حروف

 

 برای اِنّ، أنّ، لیت، لکن، لعل وجود دارد. شد )رفع اسم و نصب خبر(عکس آن عملی که برای کان ثابت 

شدیداً کینه ورز  )پسر زید( ( اما پسرشبرای ازدواج مانند: همانا زید عالم است به اینکه من توانای در انجام کار هستم)یا مناسب و هم کفؤ

 است.
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 تقدیم خبر این حروف بر اسم آنها

 

 ااین ترتیب)اول اسم سپس خبر( را رعایت کن مگر در آنچه مانند این مثال باشد)خبر، ظرف یا جار و مجرور باشد(: ای کاش مردِ با ادب اینج

 یا در آن)مرجِعِ ها( بود. 
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 «أنَّ»موارد وجوب فتح 

 

 ان را مفتوح کن به خاطر قرار گرفتنِ مصدر در مکانِ قرارگیری اَنّ و در غیر از این مورد، ]به همزه انّ[ کسره بده.همزه 
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 «إنَّ»موارد وجوب کسر 

 

 باشد(. و در ابتدای جمله صله و جایی که اِنّ برای قسم، کامل کننده باشد)جواب قسمپس ]همزه انّ را[ مکسور کن در ابتدای کالم 
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ارت کردم او را در حالی که من یا ]در جایی که[ اِنَّ همراه با قولی حکایت شده باشد، یا ]در جایی که[ انّ در محل حال قرار بگیرد. مانند: زی

 آرزومند بودم.

قی تا او مُو عرب ]همزه انّ را در جایی که[ بعد از فعلِ ]قلبی[ که با الم ابتدا، تعلیق شده باشد قرار گیرد، مکسور کرده اند، مانند: بدان همان

 است.  

 « انّ»موارد جواز کسر یا فتح 
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 همزه انّ بعد از اذا فجائیه و قسمی که بعد از آن الم تأکید نیامده باشد، به دو وجه)فتحه و کسره( اسناد داده شده است.

ن کوتری]همچنین در حالتِ[ واقع شدنِ انّ بعد از فاء جزا ]دو وجه اسناد داده شده است[ و این اسناد در جمالتی مانند این مثال، شایع است: نی 

 کنم. سخن این است که همانا من ستایش می

 «إنَّ»ز الم مزحلقه بعد ا
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 و بعد از انّ مکسور، خبر، مصاحبِ الم ابتدا می شود)الم ابتدا میگیرد(، مانند: همانا من پناهگاه هستم.

 و بعد از این الم)مزحلقه(، جمله منفی و افعالی مانند رضی) متصرف و مجرد از قد( واقع نمی شود.

می شود. مانند این  جمله : همانا بر دشمنان چیره شد در حالی که آنان را احاطه و گاهی فعل ماضی متصرف همراه قد، بعد از الم)ابتداء( واقع 

 کرده بود. 

با ضمیر فصل و اسمی و همراهی می کند با معمول خبر در حالی که آن معمول وسط اسم و خبر قرار گرفته باشد و همچنین همراهی می کند 

 که خبر پیش از آن آمده باشد.

 «إنّما، أنّما»اهمال یا عمل 

 و وصل کردن ما به این حروف )إن و أن( باطل کننده ی عمل کردن آنهاست و گاهی هم عمل باقی می ماند.
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 و اخوات« إنّ»عطف بر منصوب 

 

و  رفع دادن تو به معطوفی که بر منصوب إنّ عطف شده است جایز است در صورتی که إن )با گرفتن خبر( کامل شده باشد)معطوف بعد از 

 خبر إن قرار گیرد نه قبل از آن(.
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 مثقّلهأنّ مخفّفه از 

 

)موارد( عمل کردن آن کم می شود و زمانی که مهمل )بی عمل( نشده باشد وجوبا )آوردن( الم مزحلقه  )بر خبر  پسو إنّ مخففه می گردد ، 

 آن( الزم می آید.

ین او چه بسا بی نیازی حاصل شود از آوردن الم مزحلقه اگر آنچه متکلم اراده کرده است ظاهر شود، در حالتی که متکلم اعتماد و اطمینان به 

 ظهور دارد.
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 وصل شده به اِن ]مخففه[  نمیابی.و فعل اگر ناسخ نبود )جزو افعال ناقصه و اخواتش مانند کان و کاد نبود(، پس آن را غالبا در حالت 

 .را جمله ای که بعد از أن آمده است قرار بده و اگر أنّ مخفف شود پس اسم آن در تقدیر است و خبر 

 یز ممتنع نباشد ... )متصرف باشد(.اگر ]خبرِ أن مخففه جمله[ فعلیه باشد و ]در عین حال این جمله فعلیه[ دعا نباشد و تصریف آن فعل ن

 ... پس ]در این حالت[ احسن این است که به وسیله قد، یا نفی یا تنفیس)س، سوف( یا لو، فصل ایجاد شود در حالیکه آوردنِ لو قلیل است.
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 کأن مخففه از مثقله)و سایر حروف(

 

 و همچنین کأنّ هم مخففه می شود پس منصوب آن در تقدیر گرفته می شود و ثبوت )ظهور( این منصوب به صورت لفظ هم نقل شده است.
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نفی جنس« ال»

 «ال»حاالت اسم  

 

  

فی قرار بده عملِ إنّ را برای ال ]ی نفی جنس[ در ]جایی که اسم آن[ نکره باشد و در حالی که این اسم نکره، نزد تو مفرد ]مانند ال رجلَ 

 الدار[ یا مکرّر ]مانند ال حولَ و ال قوّةَ[ آمده باشد. 

پس منصوب کن به وسیله الی نفی جنس ]اسمِ[ مضاف ]به نکره[ یا شبیه آن را و بعد از این اسم، ذکر کن خبر را در حالی که رفع دهنده ی 

 آن خبر هستی.
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 «(ال حول و ال قوة اال باهلل»مکرر) مسأله « ال»حکم اسم 

 

ر به گترکیب کن )ال را( با مفرد )واقع شونده بعد از ال ( را در حالی که تو فتح دهنده )به آن( هستی. مانند ) هیچ توانی و هیچ قوتی نیست م

 مدد خدای متعال( و دومی )معطوف به اسم ال( را قرار بده ... 
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ا د...  و دومی )معطوف به اسم ال( را قرار بده به صورت مرفوع ) عمل لیس برای ال دوم یا عطف بر محل بعید اسم الی اول قبل از نسخ : مبت

ل و زائده گرفتن الی دوم ( یا مرکب ) مرکب مزجی و مبنی بر فتح و زائده گرفتن الی دوم( یا منصوب )عطف بر محل قریب اسم الی او

 مانند احدَ عشرَ( و اگر اسم اول را رفع دادی معطوف را نصب نده.

 «ال»توابع اسم 
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الی نفی جنس( واقع می شود یا فتحه بده )مبنی بر فتح کن( و یا منصوب کن و یا رفع بده تا عدالت  و نعت مفردی را که به دنبال مبنی )اسم

 پیشه کنی.

ه آن نصب بده یا رفع دادنش را مقصود خود قرار بده )اراده و آنچه در پی اسم الی نفی جنس نمی آید و یا غیر مفرد می آید را مبنی نکن و ب

 و اختیار کن(. 

 نسبت داده شده بود. « غیرمتصل»که برای صفت  بنما« حکمی»حکم به همان « معطوف»باشد برای آن « ال»و عمل عطف اگر بدون تکرار  
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 «همزه استفهام+ ال»عمل یا اهمال 

 

 شایسته( آن است. و به الی نفی جنس در حالت همراهی با همزه استفهام همان عملی را بده که در حالت بدون همزه استفهام مستحق )

 «  ال»حذف خبر 

 و در این باب )اسم و خبر الی نفی جنس(، زمانی که مراد با افتادن خبر نیز ظاهر باشد، افتادن خبر فراگیر است.
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 ظن و أخواتها

http://www.tt-ej.ir/


 البهجة المرضیّهنمودار مطالب کتاب     41

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

 به وسیله فعل قلبی دو جزء ابتدا )مبتدا و خبر( را منصوب کن، منظورم از فعل قلبی اینهاست: رای و خال و علم و وجد و ...

 و عدّ و حجا و دری و جَعَلِ  مانند اعتقد... ... ظن و حسب و زعم

 .... و هب و تعلّم.  و همچنین به وسیله آن افعالی که مانند صیّر هستند نیز مبتدا و خبر را منصوب کن
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 الغاء و تعلیق افعال قلوب
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« هب»ذکر شد به تعلیق و الغاء اختصاص یافته است ) در مورد آن اختصاصا تعلیق و الغاء جاری می شود( و فعل « هب»و آنچه قبل از فعل 

 شده است(.به امر آورده شدن مُلزَم شده است )امر آمدن در مورد آن واجب 
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ه کفعل تعلم نیز اینچنین است )تنها به صورت امر می آید( و برای غیر ماضی از این افعال نیز، به جز این دو )هب و تعلم( کلیه آن احکامی 

 قرار بده. برای ماضی آنها دانسته شده است را )مورد عمل(

 و الغاء را از موارد جوازی بدان، مگر در حالتی که فعل قلبی در ابتدای جمله قرار گیرد و ...

رد قرار ا... و در موارد وهم انگیز برای الغاء شدن )یا نشدن( فعل پیشی گیرنده )از دو معفول(، ضمیر شأن یا الم ابتداء در تقدیر بگیر و در مو

 گرفتن فعل قلبی قبل از مای نافیه ملتزم تعلیق باش )تعلیق را واجب بدان(.

آمدن( )و در موارد آمدن إن )نافیه( و ال)نفی( و الم ابتداء و )الم( قسم نیز اینچنین است)افعال قلبی تعلیق وجوبی می شوند(. و همچنین برای 

 استفهام )بعد از فعل قلبی( نیز این حکم قطعی است.
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 1افعال یک مفعولیِ شبیه به افعال قلوب

 

 برای علم به معنی عرفان و ظن به معنی تهمت زدن متعدی شدن به یک مفعول مورد التزام و پایبندی )نحویون( است.

 رأی از مصدر رؤیا)خواب دیدن( همان حکمی را که پیش از این برای فعل طالب دو مفعول از ماده عَلِمَ نسبت داده شد، نسبت بده.برای 
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 ز حذف دو مفعول یا یک مفعول فعل قلبیاعدم جو

 

 باب)افعال قلوب( حذف شدن دو مفعول یا یک مفعول را بدون دلیل جایز ندان.در این 

 «تظنّ»به معنای « تقول»
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 م و تظن( فاصله نیانداز ]به وسیله[ ...و تقول را مانند تظن قرار بده اگر پس از ادات استفهام واقع شود و میان این دو)ادات استفها

 .... ]فاصله نیانداز[ به وسیله غیر ظرف یا شبه ظرف یا معمولِ فعل؛ و اگر به وسیله بعضی از این سه مورد فاصله انداختی، اشکالی ندارد

 در ]زبان[ قبیله سلیم مانند ظنّ به صورت مطلق ]و بال شرط[ عمل داده شده است، مانند: گمان کن ایشان مهربان است.  « قول»و 

  

                                                             

http://www.tt-ej.ir/


47      ترجمه روان ابیات الفیه ابن مالک

 

 

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

 و انواع آنها« أعلم و أرى»
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 رای و عَلِمَ را زمانی که به صورت اری و اعلم در می آیند، عرب به سه مفعول متعدی کرده اند.

الغاء و تعلیق و حذف دو یا یک مفعول( برای مفعول دوم و سوم نیز  و آنچه ]از عمل[ برای دو مفعول باب علمتُ ثابت شد، مطلقا)از حیث

 محقق شده است. 

ه وسیله همزه به دو مفعول و اگر بدون همزه)بدون بردن به باب افعال( این دو فعل)رَاَی و عَلِم( متعدی به یک مفعول شده باشند، پس ب

 شوند. متوصل)متعدی( می

ز کند)ا و مفعول دوم از دو مفعولِ ]اعلم و اری[ مانند مفعول دوم فعل کسا است، پس آن مفعول در کلیه احکام به مفعولِ دوم کسا اقتدا می

 کند(.  تبعیت میآن 

 و نبأ، اخبر، حدث، انبا و همچنین خبّر مانند اری سابق هستند.
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هذا باب الفاعل و فیه المفعول به
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 تعریف فاعل

 اش نورانی بود، چه خوب جوانی است(. چهرهآمد در حالی که  زیدفاعل آن لفظی است که مانند دو مرفوع این جمله باشد: )

 رتبه فاعل

و بعد از هر فعلی فاعلی است. پس اگر ]اسمی با قابلیت فاعل شدن[ ظاهر شد که فاعل، همان ]اسم ظاهر[ است و اگر ظاهر نشد پس فاعل 

 ضمیری است که مخفی شده است.

 حکم تطابق فعل و فاعل
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 فعل را آنگاه که به مثنی یا جمع نسبت داد شود، مجرد از ضمیر بیاور، همچون: شهیدان رستگار شدند.

 مثنی و جمع مانند سَعِدا و سعدوا آورده میشود.و گاهی فعل به فاعل ظاهرِ بعد از آن نسبت داده میشود و به صورت 

 حذف فعل و ابقاء فاعل

 

 ؟خواندو ]در بعضی موارد)وجود قرینه([ فعلی که در تقدیر گرفته شده است، فاعل را رفع می دهد، مانند زیدٌ در پاسخ پرسش: چه کسی 
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 الحاق تاء تأنیث به فعل
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 و تاء تأنیث به دنبال فعل ماضی می آید زمانی که فعل برای مؤنث آمده باشد مانند: ابا کرد هند از آزار دادن.

 و تاء تأنیث واجب میشود با فعلی که یا به ضمیر متصل یا به اسم ظاهری که فهماننده صاحبِ فرج)مؤنث حقیقی( است، اسناد داده شود.

تاء را ]برای فعلِ اسناد داده شده به مؤنث حقیقی[ مباح میکند، مانند: دختر پدری که واقف بود، نزد قاضی و گاهی فاصله انداختن نیاوردنِ 

 آمد. 

 گر دخترِ پسرِ عال برتری داده شده است مانند: پیراسته نشد م« الّا»و حذفِ همراه با فصل به وسیله 

و این حذف)حذف تاء تأنیث( گاهی بدون فاصله افتادن ]میان فعل و فاعل[ رخ میدهد و ]این حذف[ برای ضمیر مؤنث مجازی نیز در شعر 

 واقع میشود.

)مفرد آن 8و ]آمدن یا نیامدنِ[ تاء تأنیث با جمعی غیر از جمع مذکر سالم)جمعِ مکسر و جمع مؤنث سالم( همانند تاء تأنیث است با مفرد لَبِن

 لَبِنَة است، به این معنا که دو وجهی است همانگونه که در مؤنث مجازی دو وجهی است(.

 بهتر دانسته اند زیرا اراده جنس در آن آشکار است.« نعم الفتاة)چه خوب دختران جوانی هستند!(»و حذف را در مانند 

                                                             

http://www.tt-ej.ir/


55      ترجمه روان ابیات الفیه ابن مالک

 

 

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

 اصل در اتصال و انفصال فاعل و مفعول به

 و اصل در فاعل این است که متصل بیاید و اصل در مفعول منفصل آمدن است.

 احکام تقدیم و تأخیر فاعل و مفعول
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 شود و گاهی مفعول قبل از فعل می آید. و گاهی ]کالمِ دارای فاعل و مفعول[ به خالف اصل آورده می

 و مؤخر کن مفعول را اگر از خطا و بدفهمی کالم پیش گیری شده باشد، یا اگر فاعل به صورت ضمیر غیرمحصورِ ]به الّا و انّما[ باشد. 

 رو آنچه ]از مفعول یا فاعل[ به اال یا انما محصور واقع شود آن را مؤخر بیاور و گاهی محصور به اال و انما پیش می افتد اگر مقصود ظاه

 شده باشد)قصد گوینده مشخص باشد(.

، و مانند این مثال خالف قاعده)عود به متأخر لفظی و رتبی( است: درخت را شکوفه اش از خدایش ترسید مرعو مانند این مثال شایع است: 

 زینت بخشید.
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هذا باب النّائب عن الفاعل إذا حذف
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 مفعول به جایگزین فاعل می شود در هر آنچه متعلق به آن است مانند: بهترین عطاکننده مورد عطا قرار گرفت.

 طریقه ساخت فعل مجهول)صرف(
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 پس در ]ساخت مجهول از فعل[ ماضی حرف اول فعل را ضمه بده و متصل به آخر)حرف ماقبل آخر( را مکسور کن مانند وصل شد.
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مضارع[ مفتوح قرار بده مانند ینتحی)به یک سو رفت( که در و حرف متصل به آخر)ماقبل آخر( از فعل مضارع را ]در ساخت فعل مجهول 

 «.به یک سو برده شد»مورد آن گفته میشود یُنتَحَی 

 وم قرار[ بده، بدون اینکه اختالفی در این قاعده باشد.ی مطاوعه می آید، مانند حرف نخست آن را ]مضم«تا»و دومین حرفی که در پیِ 

 و حرف سومِ فعلی که همزه وصل دارد)باب استفعال و افتعال( را مانند حرف اول ]مضموم[ قرار بده، مثل: استحلی

الفعل  ءفاء الفعلِ ماضی ثالثی معتل العین را کسره بده یا اشمام)اشاره کردن با دستگاه تکلم به ضمه همراه با تلفظ کسره( کن و مضموم شدنِ فا

 جاء مانند فاء الفعلِ بوعَ محتمَل است)جایز است(.

ز یو اگر در شکلی از شکل های یاد شده)مضموم و مکسور کردنِ فاءِ فعلِ معتل العین( بیم اشتباه باشد الزم است از آن پرهیز شود، و گاهی ن

 آنچه برای باعَ بیان شد، برای مانند حَبَّ نیز دیده می شود.

 و آنچه برای فاء الفعل باع ثابت است برای حرف پیش از عین الفعل در فعل اختار و انقاد و شبیه آنها نیز ظاهر می شود. 
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 الفاظ با یا بدون قابلیت نائب فاعل شدن
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 و دارنده شرایط اعمّ از ظرف و مصدر و جار و مجرور سزاوار نیابت از فاعل است.

فاعل قرار نمی گیرند و گاهی نیز قرار گرفتن این و اگر لفظ مفعول به در جمله وجود داشته باشد این سه)ظرف، مصدر و جار و مجرور( نائب 

 سه با وجود مفعول به وارد شده است.

 تقابل مفعول به و غیر آن در نائب فاعل شدن
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 از فاعل« کسی»نیابت مفعول دوم باب 

 

 در آن کالمی که از لبس ایمن است، نائب فاعل قرار می گیرد. « کَسَی»و به اتفاق نحویّون گاهی مفعول دوم باب 
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 سه مفعولی« ظنّ، أری»نیابت مفعول دوم 

 

 مفعول دوم[ فراگیر شده است و منعی در این نیابت نمی بینم هنگامی که مقصود متکلم آشکار است.در باب ظن و اری منع ]نائب فاعل شدنِ 

 و آنچه غیر از نائب فاعل به فعل رفع دهنده متعلق است، اعراب نصب برای آن محقق است.
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