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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 حصحی اعراب و کرده رجوع 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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 4عنه بنصب لفظه أو املحل                     شغل 3: إن مضمر اسم سابق فعال1

هرگاه ضمیر اسم پیش آمده ای فعلی را از نصب دادن آن اسم پیش آمده به نصب دادنِ لفظ یا محلِ خودش 

 مشغول کند ...

ابق انصبه بفعل اضمرا      2  6موافق ملا قد أظهرا 5حتام               : فالس 

 ... پس اسم پیش آمده را حتما به وسیله فعلِ مقدری منصوب کن که این فعل مقدر موافق با فعل ظاهر شده است(

 . واجب النصب1

ابق ما         3  7«ثامحی»و « إن»خيتص  بالفعل کـ        : و الن صب حتم إن تال الس 

                                                             
َر فعٌل أو شبُهه 1 َم اسٌم و یتأخ   ضعه(لعمل فیه أو يف مو يف ضمریه أو سببه()لو ال ذلك )قد عمل تعریف سیوطی از باب اشتغال: هو أن َیتََقدَّ

 حالت دارد: واجب النصب، واجب الرفع، راجح النصب، راجح الرفع، مساوی 5نکته : اسم سابق 

نکته : اگر منصوب باشد داخل اشتغال مصطلح است وگرنه از تعریف اشتغال خارج می شود.

 ساختار اشتغال: اسم مقدم+ فعل یا شبه فعل+ ضمیرِ راجع به اسم مقدم)یا خافضِ آن ضمیر( 2

 انواع چیدمان:

 یدًا رضبتُه: ]رضبُت[ ز1

؛ و اجلباَل ارساها، و االرَض مددناها؛ و السامَء رفعها؛  رناه؛ ای اَی فاتقون   و القمَر قد 

 مثال از این سنخ در قرآن داریم( 25)

 : ]جاَوزُت[ زیدًا مررُت به2

 بار( 2کاًل رضبنا له االمثال، عینًا یرشُب هبا ) 

 نمونه قرآنی داریم(3)از این قالب فقط 

 َهنُت[ زیداً رضبُت غالَمه: ]اَ  3

 از این نمونه در قرآن نیامده

 فعال: مفعول به شغل 3

 َعنُه بنصب  لفظ ه أو املحل          إن ُمضَمُر اسٍم سابٍق فعالً َشَغَل  4

حتامً حتاًم: صفت  مفعول مطلق حمذوف به تقدیر اضامراً  5

َرا            6 بُْه بفعٍل ُاضم  ابَق انص  راحت    فالس   اًم موافٍق مل ا َقد أظه 

ابُق ما   و الن ص 7  خيتصُّ بالفعل  َکـ إن و حیثام    ُب حتٌم إن تال الس 
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پی آنچه که مختص فعل است مانند إن و حیثما بیاید، منصوب شدنِ اسم پیش آمده حتمی اگر اسم پیش آمده در 

 است.

 . واجب الرفع2

ابق ما باالبتدا                    4 فع التزمه أبدا       : و إن تال الس   1خيتص  فالر 

، پس به مرفوع کردنِ آن اگر اسم پیش آمده در پی آنچه به جمله اسمیه مختص است )مانند أذا فجائیه( بیاید

 همواره ملتزم باش )مانند: خرجت فإذا زید لقیته )بیرون رفتن پس ناگهان زید را مالقات کردم((

 2ما قبل معموال ملا بعد وجد    : کذا إذا الفعل تال ما مل یرد                   5

یگیرد )اسماء صدارت طلب: ادات شرط همچنین هنگامی که فعل بعد از آنچه که ما قبلش معمولِ مابعدش قرار نم

 و استفهام و مای نافیه( ]اسم پیش آمده واجب الرفع است[

 . راجح النصب3

 3و بعد ما إیالؤه الفعل غلب   : و اختری نصب قبل فعل ذي طلب          6

 فهام، ادات نفی)ما و القبل از فعل طلبی )امر، نهی، دعا( و بعد از آنچه غالباً فعل بعد از آن واقع میشود )همزه است

 و إنِ( و حیثُ( منصوب کردنِ اسم پیش آمده اختیار شده است )ترجیح داده شده است(

المعمول فعل مستقر                              : و بعد عاطف بال فصل عىل7  4أو 

رفِ[ د از معمولِ فعل ]متصای که بدون فاصله بعی قرارگرفته[ بعد از حرف عطف کنندهو همچنین ]در اسم پیش آمده

پیشین آمده است  ]نیز منصوب کردنِ اسم پیش آمده اختیار شده است[ )مانند: ضربتُ زیدا و ]اکرمتُ[ عمرا أکرمته 

)در صورت مرفوع گرفتنِ اسم پیش آمده، جمله معطوف اسمیه و جمله معطوف علیه فعلیه خواهد بود در حالی 

 است((که عطف جمله فعلیه به فعلیه راجح 

                                                             
مُه أبداً  1 فَع التز  ابُق ما باالبتدا                         خيتصُّ فالر   و إن تال الس 

د                          ما قبُل مع 2 دَ کذا إذا الفعُل تال ما مَل َیر   موالً مل ا بعُد ُوج 

 و اخت رَی نصٌب قبَل فعٍل ذي طلٍب            و َبعَد ما إیالؤُه الفعَل َغَلَب  3

ال                      و بعَد عاطٍف بال فصٍل عىل 4  فعٍل مستقرٍّ أو 
 معمول 
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 . تساوی نصب و رفع4

ا      : و إن تال املعطوف فعال خمربا                  8 به عن اسم فاعطفن خمری 
1 

اگر معطوف پس از فعلی قرار گیرد که توسط آن فعل از اسمی خبر داده شده است )جمله کبری: وقوعِ جمله فعلیه 

 در تقدیر بگیر و جمله فعلیه بساز)نصب اسم پیش آمده( به عنوان خبر در جمله اسمیه( پس به اختیار خود ]یا فعل

و آن را به خبرِ جمله پیشین که فعلیه است عطف کن و یا فعل در تقدیر نگیر و جمله اسمیه بساز)رفع اسم پیش 

 آمده( و آن را به کل جمله پیشین[ عطف کن )تساوی رفع و نصب(.

 . راجح الرفع5

فع يف غری ال ذي مر  ر9  2فام أبیح افعل و دع ما مل یبح                 حج: و الر 

در  غیر از آن مواردی که بیان آنها گذشت )واجب النصب، واجب الرفع، راجح النصب و تساوی رفع و نصب( 

مرفوع شدنِ اسم پیش آمده راجح است پس آنچه که جایز شده است را انجام بده و آنچه که جایز نیست را رها 

 کن.

 چند نکته

 3أو بإضافة کوصل جيرى      و فصل مشغول بحرف جر                          : 11

]احکام جواز و وجوبِ و رجحان و تساوی رفع و نصب[ در حالت فاصله شدنِ حرفِ جرّ یا مضاف بینِ ضمیرِ  

وصل شدِن ضمیر همانند «( زیداً اکرمتُ غالمَهُ»و « زیداً مررتُ بها»و فعل مشغول شده )مانند:  مشغول کننده

 جاری میشود. «( زیداً اکرمتُه»مشغول کننده به فعل مشغول شده )مانند 

 4بالفعل إن مل یك مانع حصل  : و سو  يف ذا الباب وصفا ذا عمل            11

                                                             
ا و إن تال املعطوُف فعالً خُمرَبًا             1 َفْن خمری 

 به عن اسٍم فاعط 

فُع يف غری ال ذي مر  َرَجح                 2  فام ُابیَح ا فعْل َوَدْع ما مل ُیبَْح   و الر 

 جرٍّ            3
ى  و فصُل مشغوٍل بحرف   أو بإضافٍة کوصل  جَيْر 

 و سو  يف ذا الباب  وصفا ذا عمٍل                     بالفعل  إن مل یُك مانٌع َحَصَل  4
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موصول بر سر وصف[ حاصل نشده بود ]حکمِ جواز و وجوبِ و « ال»در این باب )اشتغال( اگر مانعی ]مانند 

 تساویِ رفع و نصبِ اسم پیش آمده از[ وصفِ )شبه فعل( عامل را با فعل مساوی بدان.رجحان و 

 1کعلقة بنفس االسم الواقع  : و علقة حاصلة بتابع                            12

گره خوردن فعل به تابعِ اسم مضاف به ضمیرِ مشغول کننده همانند گره خوردنِ فعل به خود اسمِ مضاف به ضمیر 

 «أ زیدا ضربتَ أخاه»این مثال دقیقا همانند حالتِ « أ زیدا ضربتَ عمرا و أخاه»شغول کننده است. )مانند مثال م

إّن »است و این تابع واقع شدن به سه حالت است، تابع با حرف عطف، مانند مثال فوق، صفت واقع شدن مانند 

 2«(یدا ضربت عمرا أخاهأز»، عطف بیان واقع شدن مانند «زیدا رأیتَ رجالً مُحِبَّهُ

 

 عالمت فعل متعدی

ي أن تصل13  3«عمل»غری مصدر به نحو « ها»                     : عالمة الفعل املعد 

)مثال در فعل عمل، « عَمِلَ»غیر ]عائد به[ مصدر به آن متصل میشود مانند « ها»نشانه فعل متعدی این است که 

 به مصدری که مفعول به است متصل میشود مانند عَمِلَهُ( هاء غیرعائد

 4«تدب رت الکتب»عن فاعل نحو          : فانصب به مفعوله إن مل ینب             14

پس به وسیله این فعل متعدی مفعولش را منصوب کن اگر مفعولش از فاعل نیابت نکرده باشد )نائب فاعل نباشد( 

 م.مانند: در کتابها اندیشید

                                                             
 لٌة بتابٍع                 کُعلقٍة بنفس  االسم  الواقع  و ُعْلَقٌة حاص 1

 نکته: ابن مالک این مطلب را در کتاب رشح کافیه به ترتیب زیر بیان کرده است: 2

)به نظر مریسد منظور از لفُظ الفعل، لفٌظ للفعل است، یعنی لفظ  متعل ق به فعل)تعلق به معمولیت یا تالی شدن( عنی فتًی ی و إذا کان لفُظ الفعل 

  فاحلکم معه)اجنبی( کاحلکم مع السببى املحض. -در مثال است و نوع اضافه المیه است( أجنبیا، و له تابٌع سببٌى 

تابع «.)رشا و أخاهعمرا أکرم ب»، و «زیدًا َاحرتم فتى أحب ه»فمثال األجنبى املتبوع بسببى)سبب اشتغال: مضاف به ضمری راجع به اسم سابق(: : 1

 را ذکر نکرده است( عطف بیان

دیق احفظ ود ه»، و «زیدا احرتم حمب ه»و مثال السببى املحض: : 2  فإىل مثل هذا اإلشارة بقوىل:«. الص 

 (279، ص: 1رشح الکافیة الشافیة، ج) )اخاه( *** کعلقة بنفس االسم الواقع)سببی بدون تابع اجنبی(و علقة قد حصلت بتابع

ي أن  3 َل عالمُة الفعل  املعدَّ َل          َتص   ها غری  َمْصدٍر به نحُو َعم 

ْب به مفعوَلُه إن مَل َینُْب             َعن فاعٍل نحو َتَدبَّرُت الُکتَُب  4  فانص 
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 فعل الزم و مواردش

ي و حتم                     : و الزم غری امل15 جایا کـ          عد   1«هنم»لزوم أفعال الس 

]فعل[ الزم، غیر از ]فعل[ متعدی است )آن فعلی که متعدی نیست الزم است( ]و آن فعلی است که ضمیرِ غیرمصدر  

است[ و افعالِ ]داللت « متعدی به حرف جرّ»و « یرمتعدیغ»، «قاصر»به آن متصل نمیشود و نامهای دیگر آن 

کننده بر معنای[ سجایا مانند نَهِمَ )پرخورشد( ]و مانند ظَرُفَ )زیرک شد(، کَرُمَ )بزرگوار شد(، شَرُفَ )شریف شد([ 

 حتماً الزم هستند.  

 2و دنساو ما اقتيض نظافة أ     «               اقعنسسا»و املضاهي «  افعلل»: کذا 16

]مانند اقشَعَرَّ )مو بر تنش سیخ شد( و أطمأنَّ )دل آرام شد( هستند « افعللَّ»همچنین ]الزم اند افعالی که بر وزنِ[ 

و همچنین ]وزنِ  اِفعَنلَلَ[ مشابه اِقعَنسَسَ و ]احرنجم و همچنین آنچه که الحاق می شود به افعللَّ و اِفَعنلَلَ مانند 

آنچه اقتضای معنای نظافت )مانند طَهُرَ )پاک شد(، َنظُفَ )نظیف شد(( یا اقتضای معنای پلیدی  اِکوَهَدَّ[ و ]همچنین[

 )مانند دَنِسَ )پلید شد(، وَسِخَ )چرک آلود شد(، نَِجسَ )نجس شد(( یا ... 

ى17 ا»لواحد کـ                                       : أو عرضا أو طاوع املعد  ه فامتد   3«مد 

 : آن را کشید پس کشیده شد.مانند باشد مفعول یک به متعدی فعل یبر عَرَض داللت کند یا مطاوعهیا  

 منصوب بنزع خافض -اسباب تعدیه

 4و إن حذف فالن صب للمنجر           : و عد  الزما بحرف جر                         18

اص یک فعل[حذف شده باشد، حرکت نصب برای فعل الزم را به وسیله حرف جرّ متعدی کن و اگر حرف جرِّ ]خ

 مجرور ]قرارداد شده[ است.

  5«عجبت أن یدوا»مع أمن لبس کـیط رد                   « أن»و « أن  »: نقال و يف 19 

                                                             
ي و ُحت َم                   1 مَ   و الزٌم غرُی املعد  جایا کنَه   السَّ

 لزوُم أفعال 

ي اْقَعنَسَسا   2  و َما اقتيََض ن ظافًة أو َدن ساً           کَذا اْفَعَللَّ و امُلضاه 

ى 3 ا                  أو َعَرضاً أو طاَوَع امُلَعدَّ ُه فامتَدَّ  ل واحٍد کَمدَّ

 جرٍّ                         4
مًا ب حرف  َف فالن صُب للُمنَجرٍّ  و عد  الز   و إن ُحذ 

ُد                 5 بُت أْن َیُدوا     نقالً و يف أنَّ و أْن َیطَّر  َمْع أمن  َلبٍس کَعج 
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در صورتی که اشتباهی -« أن»و « أنّ»و آنچه در بیت قبل آمد  به صورت سماعی است و حذف حرف جرّ در 

  .دهندی( است. مانند: عجبت ان یدوا: تعجب کردم از اینکه دیه میشایع )قیاس -رخ ندهد

 مفعول بهاالول: 

 1«ألبسن من زارکم نسج الیمن»من          «من»: و األصل سبق فاعل معنى کـ21

 زارکم من ألبسن» در «من» یاصل و قاعده پیشی گرفتن فاعل در معنا )مفعولِ در معنا فاعل( است مانند واژه

 .بپوشانید کندمی زیارتتان که کسی بر را یمنی یپارچه «لیمنا نسج

 2و ترك ذاك األصل حتام قد یرى                    : و یلزم األصل ملوجب عرى21

 گرفتن اهاشتب در افتادن از ترس) دارد وجود که ایرعایت این اصل )پیشی گرفتن فاعل در معنا( برای واجب کننده

 عنا(( الزم است.م در مفعول) دوم و( معنا در فاعل)اول

 حذف مفعول به یا عاملش

 3کحذف ما سیق جوابا أو حرص    : و حذف فضلة أجز ان مل یرض             22

(« 3)ضحی/ما وَدَّعَکَ رَبُّکَ وَ ما قَلی»حذف فضله )مفعول به( را مجاز بدان اگر زیانی به جمله وارد نکند )مانند 

مَن »خالف آنچه زیان وارد میکند[ مانند حذفِ آنچه پاسخ به سؤال است )زیداً در جواب به تقدیر قالکَ( ]به 

 یا محصورٌ فیه قرار داده میشود )مانند ماضربتُ اال زیداً(. «( ضربتَ؟

 4و قد یکون حذفه ملتزما   : و حيذف الن اصبها إن علام                        23

معلوم باشد، ]جوازاً[ حذف میگردد )مانند حالت وجود قرینه حالیه: مَکَةَ؟ به اگر عاملِ نصبِ مفعول به )فضله( 

تقدیر أ تُریدُ مکةَ و الحجَّ؟ در مقام سؤال از کسی که احتماال عازم حج است و حالت وجود قرینه مقالیه: مَن 

 اب اشتغال(.ضربتَ؟ ]ضربُت[ زیداً( و گاهی حذف آن عامل واجب است )مانند حذف عاملِ اسم سابق در ب

                                                             
ن ألب َسْن َمن زاَرُکم َنسَج الیمن          و األصُل َسبُْق فاعٍل َمعنًى کَمن 1  م 

 و ترُك ذاَك األصل  حتاًم قد ُیَرى                 و َیلَزُم األصُل مل وجٍب َعَرى 2

3               
ْز ا ن مَل َیرض  َ  و حذَف َفضلٍة أج 

یَق جوابًا أو ُحرص  کحذف  ما س 

بَها إن ُعل اَم                         4
َماً  و حُيَذُف النَّاص  و قد َیکوُن حذُفه ُملتَز 
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 1قبل فللواحد منهام العمل                        : إن عامالن اقتضیا يف اسم عمل24

 اگر دو عاملِ قبل از اسمی اقتضای عمل کردن در آن را داشته باشند، پس عمل کردن برای یکی از آنهاست. 

 اختالف بصری و کوفی در عمل

 2و اختار عکسا غریهم ذا أرسة        لبرصة                 : و الث ان أوىل عند أهل ا25

عامل گرفتنِ عاملِ دوم نزد اهل بصره اولی است و غیر از آنها )کوفیون( در حالی که دارای جمعیت زیاد و قوی 

 هستند، برعکس اختیارِ بصریون را انتخاب کرده اند.

 اضمار در عامل مهمل

 3تنازعاه و التزم ما التزما                                : و أعمل املهمل يف ضمری ما  26

عمل بده عامل مهمل )عمل داده نشده در اسم ظاهر( را در ضمیر اسمی که دو عامل بر سر آن تنازع کرده اند و 

 واجب شمار آنچه را که واجب شمرده شده است )تطبیق ضمیر با اسم ظاهر در تعداد و جنسیت(.

 4«قد بغي و اعتدیا عبداکا»و  «                            ء ابناکایسى حيسنان و»: کـ27

 «دو بنده تو سرکشی و ستم کرده اند»و « دو پسرتو نیکی و بدی میکنند»مانند: 

ل قد أمهال                           : و ال جتى28  5بمضمر لغری رفع أوهال        ء مع أو 

ته شده ضمیری که برای غیر رفع شایسته گردیده )مانند ضمیر منصوبی و مجروری( با عامل اول که مهمل گذاش 

 میاور ... 

                                                             
 قبُل فللواحد  منهام الَعَمُل  إن عامالن  ا قتََضیا يف اسٍم َعَمالً                 1

ةٍ   و الث ان  أوىل عنَد أهل  البرصة                 2  و اختاَر َعْکسًا غرُیُهم ذا َارْسَ

ل  املهمَل يف ضمری  ما             3 ما و َأعم  ْم ما التُز   َتنَاَزَعاُه و التَز 

ى 4 نان و ُیس   و قد بَغي و اعتََدیا َعبَداکا  ُء اْبنَاَکا             کُیحس 

ٍل قد ُامه ال                      و ال جَت ى 5 ال ْء َمَع أو   بُمضمٍر لغری  رفٍع ُاوه 
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رنه إن یکن هو اخلرب    : بل حذفه الزم إن یکن غری خرب                    29  1و أخ 

ذف آن ... بلکه حذف آن ضمیرِ ]منصوبی و مجروری[ را اگر خبرِ ]کان و ظنّ و مفعول اول ظنَّ و آنچه که ح 

 باعث لبس میشود[ نباشد، الزم بدان و اگر ضمیر، خبر باشد )موارد فوق(، آن را مؤخر بیاور.

 خروج از باب تنازع

ا  : و أظهر ان یکن ضمری خربا                              31  2لغری ما یطابق املفّس 

ثال شد به جای آن اسم ظاهر بیاور )مثال در ماگر ضمیر، خبر برای چیزی که با مفسِّر )متنازٌع فیه( مطابق نیست با

زیر برای خبرِ یظنانی، اخاً بیاور نه ایّاه زیرا ایاه ضمیر مفرد است و با اخوین که مثنی است مطابقت ندارد و اگر 

ایّاهما برای تطبیق بیاوریم، با مفعول اول در یظنانی )یاء متکلم( مطابقت نخواهد داشت پس باید اسم ظاهر آورده 

 ود(.ش

خا    أظن  و یظن اين أخا                           »: نحو 31  3«زیدا و عمرا أخوین يف الر 

 مانند: زید و عمرو را در حالت آسایش برادر میپندارم و آن دو نیز مرا برادر میپندارند.

 

الثانی: المفعول المطلق

 4«أمن»من « أمن»مدلويل الفعل کـ                مان من: املصدر اسم ما سوي الز  32

مصدر، اسِم یکی از آن دو چیزی که فعل به آن داللت میکند )دو مدلول فعل: حدث و زمان( است که آن مدلول، 

 غیر از زمان است)یعنی حدث است(؛ مانند مصدرِ اَمْن از فعل اَمِنَ 

  

                                                             
َرْنُه إن َیُکن هو اخلربَ  بل حذَفُه اْلَزْم إن َیُکن َغرَی خرٍب                        1  و أخ 

ْر ا ن َیُکْن ضمرٌی خربًا                   2 ا و أظه   لَغری  ما ُیطاب ُق املُفّس 

َخا        نحو َأُظنُّ و َیُظنَّاين  أخًا                     3  زیدًا و عمرًا أَخَوین  يف الرَّ

ن 4 مان  م  َوي الز 
نَ           املصدُر اسُم ما س  ن أم  عل  کأْمٍن م   َمدلويَل  الف 
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 عامل در مفعول مطلق

 1و کونه أصال هلذین انتخب                    وصف نصب : بمثله أو فعل او33

 اقاشتق منشأ) بودنِ اصلْ و شود]آن مصدر[ به وسیله ]مصدری[ همانند خودش یا فعلی یا وصفی، منصوب می 

  .است شده اختیار و انتخاب( وصف و فعل) دو آن برای مصدر( بودن

 انواع مفعول مطلق

 2«رست سریتنی سری ذي رشد»کـ   دد                      : توکیدا او نوعا یبنی أو ع34

آن مصدر، تأکید، نوع یا عدد را آشکار میکند؛ مانند: سرتُ سَیرَتین: راه رفتم، دو بار راه رفتن. سرتُ سَیرَ ذِی 

  رَشَدٍ: راه رفتم همانند راه رفتن فرد صاحبِ رشد و هدایت

 3«جد  کل  اجلد  و افرح اجلذل»کـ                     : و قد ینوب عنه ما علیه دل  35

مضاف به مصدر یا مصدر هم معنا(، ]در گرفتنِ نقش  بعضِ و کلّ مانند) میکند داللت مصدر بر که ایو گاهی کلمه

« لَالجَذَاِفرَحِ »بکوش کوششی کامل و تمام و « الجِدِّ کلَّجِدَّ »اعرابیِ نصب[ از آن مصدر نیابت میکند، . مانند: 

  4قطعاً شاد شو. 

د أبدا                     : و ما لتوکید ف36  5و ثن  و امجع غریه و أفردا          وح 

و مصدری که برای تأکید آورده میشود )مفعول مطلق تأکیدی( را همواره به صورت مفرد بیاور و غیر آن )مفعول  

 .مطلق نوعی و عددی( را به صورت مثنی و جمع و مفرد ذکر کن

  

                                                             
ب بمثل ه  أو فعلٍ  1 َب           او َوصٍف ُنص  َذین  اْنتُخ   و کوُنُه أصالً هل 

ْ     ُیب نُی أو عددًا           توکیدًا او نوعاً  2
 ُت َسریَتنی  َسرَی ذي َرَشدٍ کّس 

د  َو اْفَرح  اجلََذَل                 نه ما علیه َدلَّ و قد َینُوُب ع 3 دَّ ُکلَّ اجْل   کج 

توجه: نباید شاد شو، شادشدنی ترمجه شود زیرا مفعول مطلق تأکیدی است نه نوعی 4

ْد أَبَدا                5 داو َثن       و ما لتَوکیٍد فَوح   و امْجَْع غرَیُه و اَفر 
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 حذف عامل مفعول مطلق

د امتنع37  3 2مت سع 1و يف سواه لدلیل                               : و حذف عامل املؤک 

حذف عامل مفعول مطلق تأکیدی ممتنع است. اما حذف عاملِ غیر آن )مفعول مطلق نوعی و عددی( در صورتی 

 که قرینه ای وجود باشد، جایز است.

 4«اندال»الل ذ کـ« ندال»آت بدال                        من فعله کـ: و احلذف حتم مع 38

حذف ]عاملی از جنس فعل[ که مصدر به صورت بدل از آن آمده، واجب است. مانند: نَدْالً )دزدیدن( ای که بدل 

  از ُاندُلَنْ )حتماً بدزد( آمده باشد.

ا من ا»: و ما لتفصیل کـ39  5عامله حيذف حیث عن ا                  «                         إم 

()خواه بعد 4عاملِ مصدری که برای تفصیل ]عاقبت جمله ماقبل[ آمده است، مانند: اِمّا مَنّا ]بَعْدُ وَ إِمَّا فِداءً[ )محمد/

 از جنگ منت نهید و ]رایگان آزادشان کنید[ خواه فدیه بگیرید(  هر جا که رخ دهد، واجب است که حذف شود.

ر و ذو حرص ورد                         14   7فعل السم عنی استند 6نائب    : کذا مکر 

همچنین حذف عامل ]در دو حالت دیگر[ واجب است، ]اوال مصدری[ که مکرر بیاید )مانند: زیدٌ سیراً سیراً( و  

یدٌ سیراً(. ]در این دو حالت مصدر[ به عنوان ]ثانیاً مصدرِ[ محصور ]به اال و انما[ بیاید )مانند: ما زیدٌ اال سیراً، انما ز

 نائب فعلِ محذوفی که به یک اسم عین استناد داده شده است، آمده باشد.  

دا                                 41  8لنفسه أو غریه؛ فاملبتدا      : و منه ما یدعونه مؤک 

ت، واجب است. پس مورد اول)تأکید کننده همچنین حذف عاملِ مصدری که تأکید کننده خود یا غیرخودش اس

 خودش( ...

                                                             
لدلیٍل: جار و جمرور متعلق به عامل حمذوف و نه متعلق به متسع زیرا معمول مصدر به آن مقدم نمیشود. 1

ع: مصدر میمی و مبتدای مؤخر 2 متسَّ

واُه لدلیٍل ُمتََّسعٌ  3 د  اْمتَنََع                   و يف س   و حذُف عامل  املؤکَّ

ْذ َکاْنُدال   َع آٍت َبَدالً                  و احلذُف حتٌم مَ  4  من فعل ه  َکنَْدالً اللَّ

ا َمنَّا                5 تَفصیٍل کإم 
 عامُله حُيَذُف َحیُث َعنَّا           و ما ل 

.میگرددنائَب: حال از ضمری مسترت در ورد که به مصدر بر  6

ٌر و ُذو َحرْصٍ َوَرد             7  نائَب فعٍل السم  َعنٍی ا ْستَنَدَ         کذا مکر 

َدا                      8 نه ما َیدُعوَنه ُمؤک  ه؛ فاملُبتدا    و م  ه أو َغری   لنفس 
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ا رصفا»و الث ان کـ«                            له عىل  ألف عرفا»: نحو 42   1«ابني أنت حق 

... مانند: برای او بر ذمّه من هزار ]درهم[ وجود دارد اعترافاً)اعتراف میکنم(؛ و دومی)تأکید کننده غیرخودش( 

  .هستی حقیقتاً فقطمانند: پسر من تو 

 2«يل بکا بکاء ذات عضلة»کـ : کذاك ذو الت شبیه بعد مجلة                         43

 ملمشت جمله آن که] است واجب باشد، شده واقع ای جمله از بعد که ایهمچنین ]حذف عامل مصدرِ[ تشبیه کننده

 یبتمص زن یمرا گریه ایست همچون گریه« ذاتِ عُضلَةٍلی بکاً بکاءَ »و  فاعلِ آن باشد[. مانند: مصدر آن معنای بر

 .زده

الثالث: المفعول له

 4«جد شکرا و دن»أبان تعلیال کـ                    له املصدر إن 3: ینصب مفعوال44

مصدر در حالی که مفعول له است )به عنوان مفعول له( نصب داده میشود، اگر تعلیل را بیان کند. مانند: بخشش 

 کن و متدین باش برای شکرگذاری.

 5وقتا و فاعال؛ و إن رشط فقد  : و هو بام یعمل فیه مت حد                   45

و ]شروط دوم و سوم این است که[ آن مصدر با عاملی که در آن عمل میکند اتحاد زمانی و فاعلی دارد. اگر یک 

 شرط از این شروط وجود نداشت ...

  

 جواز جرّ مفعول له

وط کـ                      : فاجرره باحلرف و لیس یمتنع46  6«لزهد ذا قنع»مع الرش 

                                                             
فاً »و الث ان  كَ    «                 له عىلَّ ألٌف ُعْرفا»نحو: 1 ْ

ًا رص   «اْبن ي أنَت حق 

 «يل  ُبکاً ُبکاَء ذات  ُعضَلةٍ »ك        کذاك ذو التَّشبیه  بعَد مجَلٍة           2

مفعوال: حال از مصدر 3

 أبان تعلیالً کُجْد ُشکرًا و د ن               ُینَصُب مفعوالً له املصدُر إن 4

 َو ْهَو بام َیعَمُل فیه مت حد                      وقتاً و فاعالً؛ و إن رشٌط ُفق د 5

وط  ك            ن عُ فاجُرْره باحلرف و لیس َیمتَ  6  «ل ُزهٍد ذا َقن عَ »َمَع الرش 
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... آن مصدر را با حرف جرّ ]ی که فهماننده معنای تعلیل باشد مانند: لِ ، فی ، من و باء[ مجرور کن، و آوردن  

  رای زهد قناعت کرد.حرف جر با وجودِ شرایط الزم )سه شرط مذکور(، ممتنع نیست. مانند: این شخص ب

د            47  1و أنشدوا:« أل»و العکس يف مصحوب  : و قل  أن یصحبها املجر 

]تعلیل[ همراهی کند )الم تعلیل بگیرد(، برعکس، « المِ»و اضافه، با « ال»اندک است مواردی که مفعولٌ لهِ مجرد از 

 ]تعلیل[ می آید بیشتر است. چنانکه سروده اند: ... همراهی کند، مواردی که ]مفعول له[ با الم« ال»زمانی که با 

 2«و لو توالت زمر األعداء   اهلیجاء                        ال أقعد اجلبن عن: »48

در عرصه جنگ از ترس نمینشینم ]و از جنگ روی نمیگردانم[ حتی اگر گروه های دشمنان پیاپی ]به سویم[  

 آیند.

الرابع: المفعول فيه

نا                  ظ رف وقت أ: ال49  3يف باط راد کهنا امکث أزمنا  و مکان ضم 

ظرف، زمان یا مکانی است که اغلب و به صورت متعارف ]بتواند[ دارای ]معنای[ فی در نظر گرفته شود مانند: در 

 این مکان مدتها مکث و درنگ کن.

را    : فانصبه بالواقع فیه مظهرا                           51  4کان و إال  فانوه مقد 

ظرف را به وسیله عاملی )مصدر، فعل یا شبه فعل( که در این ظرف واقع شده، در حالی که آن عامل ظاهر است 

 نصب بده؛ و در غیر این صورت )اگر عامل ظاهر نبود(، پس عامل را در حالی که مقدر است، در نیت بگیر.

 اقسام ظرف

 5یقبله املکان إال  مبهام  ا                             : و کل  وقت قابل ذاك و م51

                                                             
ُد            1  و َأنَشُدوا« أل»و الَعکُس يف َمصُحوب     و قلَّ أن َیْصَحبََها امُلجرَّ

 و لو َتواَلْت ُزَمُر األعداء    ال أَقُعُد اجلبَن عن اهلیجاء                2

نَا        3  يف باط راٍد کُهنا اْمُکْث َأزُمنَا   الظ رُف وقٌت أو مکاٌن ُضم 

بُْه بالواقع  فیه ُمظَهراً             4 راً    فاْنص  ه  ُمَقدَّ  کاَن و إال  َفاْنو 

 و کلُّ وقٍت قابٌل ذاك و ما               َیقبَُله املکاُن إال  ُمبهام 5
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و همه ظرف های زمانی این منصوب شدن را قبول میکنند و این منصوب شدن را فقط ظرف مکانیِ مبهم قبول 

 میکنند.

 1«رمى»من « مرمي»صیغ من الفعل کـ : نحو اجلهات و املقادیر و ما              52

میدان یا سیبل »آنچه که ]با صیغه های اسم زمان و مکان[ از فعل ساخته شده است، مانند  مانند جهات، مقادیر و

 «.تیر انداختن»از فعل « تیراندازی

 2ظرفا ملا يف أصله معه اجتمع  : و رشط کون ذا مقیسا أن یقع                35

ت که این ظرف، ]معمول[ برای عاملی شرط قیاسی بودنِ نصب ]در اسم مکانی که از فعل ساخته شده است[ این اس

  واقع شود که در ماده با هم اجتماع داشته باشند. )هر دو از یک ماده باشند(.

 فف و غير متصرّ ظرف متصرّ 

ف يف العرف                        : و ما یري ظرفا و غری ظرف54  3فذاك ذو ترص 

 است.« ظرفِ متصِّرف»حوییون، اصطالحاً اسمی که به حالت ظرف و غیرظرف دیده میشود، در عرف ن

ف ال ذي55  5ظرفی ة أو شبهها من الکلم                       لزم 4: و غری ذي الت رص 

ظرف غیرمتصرف آن اسمی از کلمات است که مالزمِ ظرفیت )مانند: قطُّ( یا شبه ظرفیت )مانند: مجرور به عندَ( 

 باشد.

 نيابت مصدر از ظرف

مان یکثر          ب عن مکان مصدر          قد ینو : و56  6و ذاك يف ظرف الز 

 گاهی یک مصدر، از ظرف مکان نیابت میکند و این اتفاق در ظرف زمان کثرت بیشتری دارد.
                                                             

َهات   1 یَغ من الفعل   و املقادیر  و ما                نحُو اجل  ن َرَمى ص   کَمرَمي م 

 ظرفًا مل ا يف  أصل ه  َمَعُه اْجتََمعَ  و رشُط کون  ذا مقیسًا أن َیَقَع               2

ٍف يف الُعرف   و ما ُیَري ظرفًا و غرَی ظرٍف                  3  فذاك ذو َترَصُّ

 الذی: خرب  مبتدا )غرُی( یا برعکس.  4

ف  ال ذي لَ  5 مَ و غرُی ذي التَّرَصُّ  ظرفی ًة أو شبَهها من الَکل م                    ز 

مان  َیکثُرُ  و قد َینُوُب عن مکاٍن مصدُر                   6  الز 
 و ذاك يف ظرف 
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الخامس: المفعول معه

 1«سریي و الط ریق مّسعة»يف نحو                  مفعوال معه« الواو»: ینصب تايل 57

ز واو درآید، در حالی که مفعول معه است، منصوب میشود. مانند: تو یک مؤنث به همراه راه، روانه اسمی که بعد ا

  .شو در حالت شتابان

 عامل در مفعول معه

 2ق  يف القول األح« الواو»ذا الن صب ال بـ                 : بام من الفعل و شبهه سبق58

ت و ل یا شبهه فعلی است که ]از مفعولٌ معه[ سبقت و پیشی گرفته اساین نصب، بنابر قول شایسته تر، به وسیله فع

 به وسیله واو نیست.

 3مضمر بعض العرب« کون»بفعل          نصب« کیف»استفهام او « ما» : و بعد59

ول ع، به وسیله فعلِ ]از جنسِ[ کونِ پنهان شده )مقدر( ]مف«کیفَ»استفهامیه و « ما»بعضی از عرب زبانان، بعد از 

  .اندمعه را[ منصوب کرده

 اقسام اسم واقع بعد از واو

 4و الن صب خمتار لدي ضعف الن سق        : و العطف إن یمکن بال ضعف احق  61

عطف کردن اگر بدون ضعف ممکن باشد، ]مانند عطف بر ضمیر منصوبی به خالف موارد ضعیف مانند عطف بدون 

ر خافض )جرّ دهنده( بر ضمیر مجروری[، شایسته تر است و نصب فاصل بر ضمیر مرفوعی و عطف بدون تکرا

 دادن ]اسمِ مابعد واو[ به هنگام ضعف عطف نسق پسندیده تر است.

                                                             
َعة»يف نحو              ُینَصُب تايل  الواو  مفعوالً َمَعه 1 ریي و الط ریَق ُمّس   «س 

ه  َسبََق  2  ذا الن صُب ال بالواو يف القول  األحق                بام من الفعل  و شبه 

بفعل  کون  ُمضَمٍر بعُض الَعَرب                   و بعَد ما استفهاٍم او کیَف َنَصَب  3

 و الن صُب خمتاٌر َلَدي َضعف  النََّسق               و العطُف إن ُیمک ْن بال ضعٍف احق   4
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 2 1أو اعتقد إضامر عامل تصب                   صب إن مل جيز العطف جيب: و الن  61

قدیرِ عاملی معتقد شو تا راه صواب پیموده اگر عطف جایز نباشد نصب دادنِ ]اسم مابعد واو[ واجب است یا به ت

 باشی.

 

 3و بعد نفي أو کنفي انتخب                مع متام ینتصب« إال  »: ما استثنت 62

وب استثناء کند، منص -با تامّ بودن )وجود مستثنی منه در کالم( ]و موَجب بودن )مثبت بودن جمله([  -« الّا»آنچه 

« غیرموجَب»استثنای[ بعد از نفی یا شبه نفی ]یعنی نهی، استفهامِ انکاری و توبیخی که به این استثناء میشود. و در ]

  میگویند[ انتخاب کن ...

 4و عن متیم فیه إبدال وقع                 : إتباع ما ات صل و انصب ما انقطع63

اشد( را، و مستثنای ]تامِّ غیرموجَبِ[ منقطع را ... تابع آوردنِ مستثنایِ متصل )مستثنی داخل در مستثنی منه ب

  منصوب ساز، و در قبیله بنی تمیم، بدل آوردن آن واقع شده است.

 اعراب مستثنای مقدم بر مستثنا منه

 6إن ورد 5: و غری نصب سابق يف الن في قد             یأيت و لکن نصبه اخرت64

ستثنای پیشی گرفته از مستثنی منه آمده است، اما اگر ]در کالم[ گاهی در ]کالم[ منفی، اعراب غیر منصوب برای م

 اینگونه ]اسلوبی )تقدم مستثنی بر مستثنی منه([ وارد شد، منصوب آوردن آن راجح است.

                                                             
یُب به معنای به هدف زدن و راه درست پیمودن. جواب رشط  7تصب: فعل جمزوم صیغه  1 حمذوف و از ماده َاصاَب ُیص 

ْز العطُف جَي ب 2 ْب                  و الن صُب إن مل جَيُ ْد إضامَر عامٍل ُتص  أو اعتَق 

ب 3 َب            َما اْستَثنَْت إال  َمْع مَتاٍم َینتَص   و بعَد نفٍي أو َکنفٍي انُتخ 

ب ما اْنَقطَع إتباَع ما 4  و عن متیٍم فیه إبداٌل َوَقع            اتََّصْل، و انص 

: فعل امر صیغه  5 خرَتْ
ُ  7ا   اعالل( ا خرَتْ  11)قاعده ←اعالل( اختَاْر  8)قاعده ←ا خترَی   ←از ماده خ ی ر باب افتعال. ََتترَی 

ْن نصبَُه اْخرَتْ إن َوَردَیأيت  و لَ  و غرُی َنصب  سابٍق يف الن في  َقد              6
 ک 
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 مستثنای مفرغ

غ سابق 65  2عدما« إال  »کام لو  1بعد، یکن    ملا                             « إال  »: و إن یفر 

پیشی گیرنده از الّا، برای ]عمل کردن در[ آنچه بعد از الّا می آید ]از معمولش که مستثنی منه است[  اگر ]عاملِ[

فارغ شده باشد )یعنی استثناء خالی از مستثنی منه باشد(، ]اعراب مستثنی[ همانند این است که الّا وجود نداشته 

 باشد )یعنی مستثنی، اعرابِ مستثنی منه محذوف را میگیرد(.  

 مستثنيات متکرره -متکرّر« االّ »

 4«مترر هبم إال  ألفتي إال  العال  ال                        »توکید کـ 3ذات« إال  »: و ألغ 66

 ایی که تأکیدی است را ملغی از عمل گردان، مانند: بر ایشان گذر مکن مگر بر جوانمرد، مگر بر واالمقام.الّ

ر، ال لتوکید فمع67  5تفریغ الت أثری بالعامل دع                                : و إن تکر 

  اگر اال تکرار شد اما نه به قصد تأکید و کالم نیز مفرغ بود، اثردادنِ عامل را واگذار کن )یعنی عمل بده( ...

 6و لیس عن نصب سواه مغني                              استثني« إال  »: يف واحد مم ا بـ68

 آن زا غیر نصبِ از ای نیازکننده بی و( میکند عمل آنها از یکی در عامل یعنی) اال به هاییکی از مستثنی ... در

  (.)یعنی الباقی مستثنی ها باید منصوب شوند .ندارد وجود[ است شده عمل آن در که] مستثنی یک

م69  7م به و التزمنصب اجلمیع احک                           : و دون تفریغ مع الت قد 

ها بر مستثنی منه[ مقدم شوند، حکم به نصب همه «اال»]به همراه  هاچنانچه کالم غیرُمفرَّغ )تامّ( باشد و مستثنی

 آنها کن و این حکم را الزم بدان )مانند قام اال زیداً اال عمراً اال خالداً القومُ(.

  
                                                             

َیُکن: جواب رشط و جمزوم 1

ْغ سابٌق  2 َما« إال  »بعُد َیُکن کام َلْو  مل ا                   « إال  »و إن ُیَفرَّ  ُعد 

 ذاَت: حال از اال و منصوب به تأویل صاحب. 3

م إال  ألَفتَي إال  الَعاَل مَتُْرْر هب َذاَت َتوکیٍد کال                        « إال  »و َأْلغ   4

ْر ال ل توکیٍد َفَمع 5  َتفریٍغ التَّأثرَی بالعامل  َدعْ                        و إ ن ُتَکرَّ

 ا بـ 6
واُه ُمغن ي                         استُثن ي« إال  »يف واحٍد مم   و لیس عن نصب  س 

م 7 م                      و دوَن تفریٍغ َمَع التَّقدُّ  َنْصَب اجلمیع  اْحُکْم ب ه  و التَز 
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 1منها کام لو کان دون زائد      ء بواحد                   : و انصب لتأخری و جي71

ر مستثناها[ آنها را به سبب مؤخر شدن از مستثنی مِ مستثاها بر مستثنی منه؛ در حالتِ تأخّ]بر خالفِ حالتِ تقدّ 

منه، نصب بده و فقط یکی از مستثنی ها را به همان گونه که اگر مستثنای زائدی با آن نبود ]به آن اعراب میدادیم[، 

 مانند زمانی که آن یکی به تنهایی در جمله می آمد به آن اعراب بده(.بیاور )یعنی ه

ل                     «2مل یفوا إال  امرؤ إال  عىل»: کـ71  3و حکمها يف القصد حکم األو 

مانند: وفا نکردند، مگر مردی مگر علی. و حکم دیگر مستثنی ها در قصد و معنا، همچون حکم مستثنی اول 

 خواهد بود.

 «سوی»و « غير»مستثنا به 

 4نسبا« إال  »بام ملستثنى بـ     معربا                              « غری»: و استثن جمرورا بـ72

را مستثنی قرار بده، در حالی که واژه غیر معرب به اعرابی شده باشد که آن اعراب به مستثنی به « غیر»مجرور به 

  اال نسبت داده شده است.

 5جعال« غری»عيل األصح  ما لـ     اجعال              « سواء« »سوى« »سوي»: و لـ73

  قرار داده شده است را برای سِوی، سُوی و سَواء قرار بده.« غیر»بنابر بر قول صحیح، آنچه برای 

 «ليس، الیکون، خال، عدا، حاشا»مستثنا به 

 6«ال»بعد « یکون»و بـ« داع»و بـ    «            خال»و « یسل»: و استثن ناصبا بـ74

  .کن منصوب ،(الیکونُ) بیاید «ال» از بعد که ای«یکون»و « عدا»، «خال»، «لیس»مستثنی را به وسیله 

                                                             
ي 1 رٍی و ج  ْب ل تَأخ  نَها َکاَم َلو کان دوَن زائد   ْء ب واحد               َو انص   م 

ر نظر دعلی: یا میتوان امرٌؤ را مرفوع و علی را منصوب در نظر گرفته و وقف به حذف الف، َبنا به لغت ربیعه در رضورت شعری را برای آن  2

بگرییم یا امرًؤ را منصوب قرائت کنیم و علی را مرفوع دانسته و به آن وقف کنیم.

ل                  «مل َیُفوا إال  امرٌؤ إال  علیاً »کـ 3  حکُم األو 
و حکُمها يف القصد 

بَانُ « إال  »ب ام مل ستَثنًى بـ ُمعَربا                   « غریٍ »و استَثْن  جمَرورًا بـ  4
 س 

ًوي ُسًوى َسَواٍء اْجَعاَل                     5  ُجع اَل «َغریٍ »عيل األَصح  ما ل   و لس 

 و ب عدا و بیَکوُن بعد ال  و اْستَثْن  ناصبًا ب لیَس و خال          6
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 1انصب و انجرار قد یرد« ما»ان ترد                و بعد « یکون»: و اجرر بسابقي 75

ن مستثنی را مجرور کنی، و ]اگر ای -و عدا بود  که خال -اگر میخواهی میتوانی به وسیله دو اسم سابق بر یکون 

قرار گیرند )ماعدا و ماخال( باید مستثنی را منصوب کنی، البته گاهی مجرور شدِن آنها نیز « ما»خال و عدا[ بعد از 

  ]در کالم عرب[ وارد شده است. 

ا فهام حرفان76  2إن نصبا فعالن کام مها                                         : و حیث جر 

  هر جا که این دو )خال و عدا( جرّ بدهند، حرف هستند، همانطور که هر جا نصب بدهند، فعل هستند.

 3فاحفظهام« حشا»و « حاش»و قیل     «  ما»و ال تصحب « اشاح« »خال»: و کـ77

حاشَ و حَشا نیز گفته  همراه نمیشود، و واژه حاشا به صورت« ما»با « حاشا»است و « خال»نیز همانند « حاشا»

 شده پس این دو را به خاطر بسپار.

 

 4«فردا أذهب»ك « يف حال»مفهم                       : احلال وصف فضلة منتصب78

در حاِل »حال، صفتی است که ]در کالم[، فضله ]و غیررکن[ است، و ]حکم آن[ منصوب است و فهماننده معنای 

  است. مانند: میروم در حالی که تنهایم....« ... در حالتِ 

اقسام حال

ا                        : و کونه منتقال79 ا           مشتق   5یغلب، لکن لیس مستحق 

حال غالبا منتقل )غیرثابت و زایل شدنی مانند ضاحک( و مشتق است اما این مطلب حقِّ ]واجب[ آن نیست ]و 

 غیر از آن هم ممکن است رخ دهد[

                                                             
د         1 د« ما»و بعَد  و اْجُرْر ب ساب َقي َیکوُن ا ْن ُتر  َراٌر قد َیر  ْب، َو اْنج  انص 

اً فُهام حرفان   و 2 کام مُها إن َنَصبَا ف عالن                     حیُث َجر 

 فاحَفْظُهام« َحَشا»و « حاَش »و قیل  «        ما»و ال َتْصَحُب « َحاَشا« »َخاَل »و ك 3

ٌب                 4 ُم يف حاٍل َك  احلاُل َوْصٌف َفْضَلٌة، ُمنتَص   «فرداً َأذَهُب »ُمْفه 

ا                  و کوُنهُ  5 ا  ُمنتَق الً ُمـشتَقَّ  َیْغل ُب، َلک ْن َلیَس ُمـستََحقَّ
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ل بال تکل ف                                         : و یکثر اجلمود يف سعر و يف81  1مبدي تأو 

جامد آمدن حال در نرخ )بیان قیمت اجناس( و در آن چیزی که آشکارکننده تأویل ]به مشتقی[ بدون دشواری 

 است )یعنی تأویل آن به راحتی قابل فهم است(، فراوان است. 

ا بکذا یدا بیدب»: کـ81   2أي کأسد« کر  زید أسدا»و    «                                 عه مد 

مانند: بفروش آن را به صورت پیمانه ای به فالن مبلغ و همچنین به صورت دست به دست )نقدی(، و مانند: زید  

  همانند شیر پیاپی حمله کرد.

 حکم حال از نظر معرفه نکره

ف82  3«وحدك اجتهد»تنکریه معنى کـ     عتقد                لفظا فا : و احلال ان عر 

  اگر حال از حیث لفظ، معرفه باشد، به نکره بودن آن از حیث معنا معتقد باش، مانند: به تنهایی بکوش.

 مصدر نکره به عنوان حال

ر حاال یقع83  4«ة زید طلعبغت»بکثرة کـ                                       : و مصدر منک 

  مصدر نکره بسیار زیاد حال واقع میشود، مانند: زید ناگهان نمایان شد.

 ذو الحال معرفه نکره

ر غالبا ذو احلال إن84 ص أو یبن                          : و مل ینک  ر أو خيص   6 5مل یتأخ 

                                                             
ٍل ب ال َتَکلُّف                 و َیکثُُر اجلُُموُد يف  سـْعٍر و يف   1 ي َتَأوُّ

 ُمبد 

ًا بکَذا یداً ب ـیَد»كَ  2  َأي کَأَسد« َکرَّ زیٌد َأسداً »و  «                 ب ْعُه ُمد 

د                 و ا 3 َف َلفظًا َفاْعتَق  ْن ُعر 
د»َتنک رَیُه َمعنًى ك حلاُل ا   «َوحَدَك اْجتَه 

ٌر حاالً َیَقُع                     4  «َبْغتًَة َزیٌد َطَلع»ب َکثَْرٍة ك و مصدٌر ُمنَکَّ

  1( صیغه - ب ن: مضارع جمزوم از ماده ب ی ن )بان مل یَ  5

ْر غا 6 ، إ نْ و مَل ُینَکَّ ْص َأو َیب نْ                   لبًا ذو احلال  ْر َأو خُيَصَّ  مَل َیتََأخَّ
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د ]از حال[ نیاید، دوما ]نکره[ مخصصه و غالباً ذوالحال نکره نیست، اگر ]این سه شرط را داشته باشد:[ اوال بع

 )تخصیص خورده با وصف یا اضافه( نباشد و سوما آشکار نشود ... 

 1«یبغ امرؤ عىل امرئ مستسهال      ال                    »ـ: من بعد نفي أو مضاهیه ک85

دازی بر مردی به آسانی دست ان... بعد از نفی یا شبه نفی )نهی و استفهام انکاری و توبیخی(، مانند: نباید مردی 

  کند.

 تقدیم حال بر ذو الحال

 2أبوا و ال أمنعه فقد ورد        : و سبق حال ما بحرف جر  قد                           86

نحویون از پیشی گرفتن حال بر ذوالحالی که مجرور به حرف جرّ است پرهیز کرده اند اما من آن را منع نمیکنم 

  ین استعمالی ]در کالم عرب[ وارد شده است.زیرا قطعا چن

 شرائط حال از مضاف اليه 

 3إال  إذا اقتيض املضاف عمله                      : و ال جتز حاال من املضاف له87

آوردن حال از مضاف الیه را جایز مدان مگر ]در سه حالت: اول[ زمانی که مضاف اقتضای عمل در حال را داشته 

  ل در حال باشد(باشد. )عام

 4أو مثل جزئه فال حتیفا  : أو کان جزء ما له أضیفا                                 88

... یا ]دوم زمانی که[ مضاف، جزئی از مضاف الیه باشد یا ]سوم زمانی که[ همانند جزئش باشد )به این معنا که 

ودت یا به زبان عربی ظلم نکن ]و از این قاعده اگر مضاف را حذف کنیم خللی در کالم ایجاد نشود(، پس به خ

 پیروی کن[

  

                                                             
یه  ك 1 ن َبـعد  نفٍي َأو ُمَضاه  اَل                 ال  »م  ئ ُمْستَْسه   «َیـبْغ  اْمُرٌؤ َعـىَل اْمر 

 ُعُه َفَقد َوَردو َسبَْق حاٍل َما ب َحرٍف ُجرَّ َقد                   َأَبْوا، و ال َأْمنَ 2

ن ا 3  إال  إذا اْقتيََض املضاُف َعَمَله                     ملضاف  َلهو ال جُت ْز حاالً م 

یَفا                     4  أو مثَل جزئ ه  َفال حَتیفا        أو کاَن جزَء ما َله ُأض 
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 تقدیم حال بر عامل

فا                        89 فا      : و احلال إن ینصب بفعل رص   1أو صفة أشبهت املرص 

  اگر حال با فعل متصرف یا صفتی که شبیه فعل متصرف است منصوب گردد ...

 2«خملصا زید دعا»و « ذا راحل                         مّسعا       »: فجائز تقدیمه کـ91

... پس تقدیم آن ]بر عامل[ جایز است، مانند: این موجود به حالت شتابان کوچ کننده است، و زید خالصانه دعا 

  کرد.

ن معني الفعل ال                         91 را لن یعمال     : و عامل ضم   3حروفه مؤخ 

ی معنای فعل است و نه حروف آن؛ اگر بعد از حال قرار گیرد ]به علت ضعفِ در عامل دارندهعاملی که در بر

شدن، در حال[ عمل نمیکند. )حالِ چنین عاملی بر آن مقدم نمیشود و نباید آنچه بر این عامل مقدم است را حال 

  (.برای آن تصور کنیم

ا يف هجر»نحو           و ندر           « کأن  »و « لیت« »تلك»: کـ92  4«سعید مستقر 

... مانند: تلک، لیت، کَأنّ، ]لعلّ، هاءِ تنبیه، ظروف متضمن معنای استقرار، مانند: زیدٌ عندی جالساً )زید نزد من 

است در حالی که نشسته است([ و موردی همانندِ سعید در َهجَر )شهری نزدیک مدینه( در حالی که استقرار یافته، 

  5ر است.به سر میبرد، ناد

 6مستجاز لن هين« عمرو معانا                           زید مفردا أنفع من»: و نحو 93

جایز دانسته « و مانند: زید در حالی که تنهاست سودمندتر است از عمرو در حالی که ]عمرو[ یاری شده باشد

  شده و ]استعمال[ ضعیفی نخواهد شد.  

                                                             
َفا                    1 عٍل رُص  َفا أو و احلاُل إْن ُینَْصْب ب ف  َفٍة َأشبََهت  املرَُصَّ  ص 

یُمُه کـ 2 َعا                      »َفجائ ٌز َتقد  ٌل و خُمل صًا زیٌد َدَعا ُمّس   َذا َراح 

عل  ال                      3 َن َمعنَي الف  رًا َلْن َیعَماَل  و عامٌل ُضم   حروَفُه ُمَؤخَّ

ًا يف َهَجرٍ               کتلَك، َلیَت، و َکَأنَّ و َنَدر             4 ر 
 نحو: سعیٌد ُمستَق 

یُت، هاء تنبه: متضمن  5 : متضمن معنای َتَرجَّ : متضمن معنای َشبَّهُت، لعل  عنای متلک: متضمن معنای َارشُت، لیت: متضمن معنای مت نیُت، کأن 

: متضمن معنای استقرَّ  ر 
 َنبَّهُت، ظرف ُمستق 

 مستجاٌز َلْن هَي ن« عمرٍو ُمَعاناً                    نزیٌد مفرداً أْنَفُع م  »و نحُو  6
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 اد و جمعحکم حال و ذوالحال بحسب افر

د                             : و احلال قد جيي94  1ملفرد فاعلم و غری مفرد       ء ذا تعد 

پس بدان که گاهی حال به شکل متعدد )چند حال( برای ذوالحال مفرد و ]گاهی به شکل متعدد برای ذوالحالِ[ 

  متعدد، می آید. 

 حال مؤک ّدة

دا   95  3«يف االرض مفسدا 2ال تعث»يف نحو                 : و عامل احلال هبا قد أک 

 قطعاً عاملِ حال به وسیله حال، تأکید شده است. «. در زمین به فتنه و فساد مپرداز»در مثالِ  

د مجلة فمضمر                                   96 ر       : و إن تؤک   4عاملها، و لفظها یؤخ 

  د، پس عامل اش در تقدیر است و لفظ حال مؤخر آورده میشود.اگر حال، جمله ای را تأکید کن

 گاه جمله یا ظرف، حال واقع می شود

 5«جاء زید و هو ناو رحلة»کـ    ء مجلة                         : و موضع احلال جتى97

قصد کوچ کردن  جمله ]هم[ در محلِ حال ]و به عنوان جمله حالیه[ واقع میشود، مانند: زید آمد، در حالی که

  داشت. 

                                                             
ٍد                    ملفرٍد فاْعَلْم و غری  مفرد  و احلاُل قد جَي ي 1  ُء ذا َتَعدُّ

: أفَسَد اَشدَّ االفساد  )به شدت فساد اجياد کرد(-ََعثَی  2

َدا                  يف نح 3 َدا»و  و عامُل احلال  هبا قد ُأک   «ال َتْعَث يف االرض  ُمفس 

ْد  4 رُ    مجلًة فُمضَمٌر                و إن تؤک   عامُلها، و لفُظها ُیَؤخَّ

حَلةٌ »کـ     ُء مجلٌة          ال  جَت ىو موضَع احل 5  «جاَء زیٌد و ْهَو ناٍو ر 
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 رابط جمله حاليه

  1خلت «الواو» من و ضمریاً  حوت                 : و ذات بدء بمضارع ثبت 98

  ای که با فعل مضارعِ مثبت شروع میشود، حاوی ضمیری است و خالی از واو است. ی حالیهجمله

 2اجعلن مسندا له املضارع    بعدها انو مبتدا               « واو»: و ذات 99

ای که ]شروع شونده با فعل مضارع مثبت و[ دارای واو است بعد از آن مبتدایی را در تقدیر بگیر و جمله حالیه

مضارع را به عنوان خبر، مسند قرار بده )مانند: نَجَْوتُ و ]انا[ أرهَنُهُم مالِکا )نجات یافتم در حالی که مالک را در 

 گرو آنها میگذاشتم((.

 3أو بمضمر أو هبام « واو»بـ  مجلة احلال سوى ما قدما                : و 111

 جمله حالیه غیر از آنچه گذشت یا با واو، یا با ضمیر عائد و یا با هر دو می آید.

 حذف حال یا عاملش

 5و بعض ما حيذف ذکره حظل                    4: و احلال قد حيذف ما فیها عمل111

]در صورت وجود قرینه[ حذف میشود و بعضی از آنچه که حذف میشود )عاملِ در حاِل گاهی عامل در حال 

 محذوف( ذکرش جایز نیست.

 

ه   مبنی نکرة                         « من»: اسم بمعني 112  6ینصب متییزا بام قد فّس 

                                                             
ْت ضمریًا و من الواو  َخَلتَحوَ  ٍع َثبََت                             ضار  مُ و ذاُت َبْدٍء ب   1

 َع اْجَعَلنَّ ُمسنََداضار  َله املُ  و ذاُت واٍو بعَدها ا ْنو  ُمبتدًأ                2

َما                 3 َوى َما ُقد   بواٍو أو بمضمٍر أو هب  ام و مجلُة احلال  س 

َل: نائب فاعل حُيذف 4 ما فیها َعم 

َل و احلاُل َقد حُيَذُف َما ف   5 و بعُض ما حُيَذُف ذ کُرُه ُحظ َل                  یها َعم 

ن»اسٌم ب معنَي  6 ه ، ُمب نٌی َنک َرة                  «م  َ  ُینَصُب متییزًا بام قد َفّسَّ
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که بیان کننده و نکره است، در حالی که تمییز ...«( از جنسِ »)مِن جنسیه )بیانیه( به معنای «: مِن»اسمی به معنای 

دهنده و رفع ابهام کننده است، به وسیله آنچه ]که این تمییز[ آن را تفسیر کرده )ذات یا نسبت مبهم(، منصوب 

  میشود.

 اقسام اسم مبهم

اقفی»و « شرب أرضا»: کـ113  1«منوین عسال و مترا»و «                                    ز بر 

  .]مساحت[ مانند: یک وجب زمین، و ]پیمانه مانند[ یک پیمانه گندم، ]وزن مانند[ دو من عسل و خرما 

 جرّ تمييز و نصبش

 2«مد  حنطة غذا»أضفتها کـ : و بعد ذي و شبهها اجرره إذا                       114

هنگامی که ]تمییز[ بعد از اینگونه اسامی ]ای که دارای ابهام هستند[ و مشابه های آنها ]قرار میگرد[ و زمانی که 

  . یخوراک گندمِ( کیلو یک حدود ایآنها را به تمییز اضافه میکنی، تمییز را مجرور ساز، مانند: یک مدّ )پیمانه

 3«ء األرض ذهبامل»کان مثل إن   ب بعد ما أضیف وجبا          : و الن ص115

نصب دادنِ ]تمییزِ قرار گرفته[ بعد از اسم مبهمی که ]به غیر از تمییز[ اضافه شده است )مضاف الیهی میان تمییز و 

( به تأویلِ 19ءُ األرضِ ذَهَبَا )آل عمران/اسم مبهم فاصله ایجاد کرده(، واجب است اگر مانند این مثال باشد: مِل

  ةُ مِن الذهبِ )به مقدار زمین پر از طال(.االرضُ المملوَّ

 تمييز بعد از افعل تفضيل و تعجب

ال»: و الفاعل املعني انصبن بـ116  4«أنت أعىل منزال»کـ« أفعال                       مفض 

 تمییزی که در معنا فاعل است را به وسیله افعل تفضیل منصوب ساز، مانند: تو از حیث منزلت برتری. 

  
                                                             

رٍب أْرضاً »کـ 1 اً »و « ش   «َمنََوْین  َعَسالً و مَتْرا» و«                      قفیٍز ُبر 

ها اْج و بعَد ذ ي و ش   2 ذا»أَضْفتَها َکـ    ُرْرُه إ ذا               به  نَطٍة غ   «ُمدُّ ح 

ثَل  3 یَف َوَجبَا                 إن کاَن م  ل»و الن صُب بعَد ما ُأض   «ُء األرض  َذَهبَام 

بَْن ب أَفَعاَل               4 الً کـ    و الفاعَل املعنَي اْنص  الً »ُمَفض   «أنت أعىل َمنْز 
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با                             می ز کـ711  1«أکرم بأيب بکر أبا»: و بعد کل  ما اقتيض تعج 

 پس از هر چیز که اقتضای تعجب دارد، تمییز بیاور، مانند: ابی بکر چه بخشنده است! از حیث پدر بودن.

  

 «م ن»جرّ تمييز با 

 4«3نفسا تفد 2طب»ملعني کـو الفاعل ا    إن شئت غری ذي العدد    « من»: و اجرر بـ118

اگر خواستی، تمییزِ غیر عدد و تمییزی که در معنا فاعل نیست را با مِن ]بیانیه[ مجرور کن، مانند: از جهت نفس  

 پاک باش تا بهره مند گردانده شوی.

 تقدیم عامل بر تمييز و عکسش

م مطلقا                119  5یف نزرا سبقاو الفعل ذو الت رص   : و عامل الت مییز قد 

عامل تمییز را مطلقاً )خواه ذات باشد یا فعل و شبه فعلِ جامد یا متصرف( مقدم بدار و در حالتی که عامل، فعل 

 متصرف است، به ندرت مورد پیشی گرفتنِ ]تمییز[ واقع شده است )تمییز بر عامل مقدم شده است(.

                                                             
با                         1 ْم بأيب َبکٍر أبا»َمی ْز کـ و بعَد کل  ما اْقتيََض َتعجُّ  «أکر 

ط ْب نفسًا ُتَفد: به تأویل  ل تَط ْب نفُسَک )نفس تو باید پاک شود( در این تأویل، نفس، فاعل در معناست. 2

ضمری مسترت به تقدیر أنت ُتَفد: فعل مضارع جمهول و جمزوم در جواب أمر، و نائب فاعل آن 3

ن»و اجُرْر بـ 4 ئ« م  «ط ْب نفسًا ُتَفدْ »و الفاعل  املعنَي کـَت غرَی ذ ي الَعَدد            إْن ش 

ْم ُمطلقًا                           5  و الفعُل ذو الت رصیف  َنْزرًا ُسب قا و عامُل الت مییز  َقد 
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جرّ الحروف باب 

 4 3«عىل« »عن« »يف« »عدا« »حاشا« »خال« »حت ي» إىل        « »من« »يه»جلر  و ا 2حروف 1: هاك111

 حروف جرّ را دریاب و آنها عبارت اند از: من، الی، حتی، خال، حاشا، عدا، فی، عن، علی ...

م« »رب  « »منذ« »مذ: »111  5«متى»و « لعل  »و « الباء»و « الکاف»و        «    تا»و « واو« »کي« »الال 

  منذُ، الم، کَی، واو، تاء، کاف، باء، لعل، متی. ... مذ،

 ویژگی مجرور به حرف جرّ 

 6«الت ا»و « رب  »و « الواو»و « الکاف»و                       «حت ى»و « مذ« »منذ»: بالظ اهر اخصص 112

  منذ، مذ، حتی، کاف، واو، رب و تاء را به اسم ظاهر اختصاص بده.

را و   «                   رب  »وقتا و بـ« ذمن»و « مذ»: و اخصص بـ113  7ّلل  و رب  « الت اء»منک 

  مذ و منذ را برای زمان و ربّ را برای اسم نکره و تاء را برای اهلل و رَبّ، اختصاص بده.

 8و نحوه أتى« کها»نزر، کذا «                          رب ه فتى»: و ما رووا من نحو 114

روایت نموده اند، اندک است. همانند آن مواردی « ّبه فتی: چه بسا او به او عنوان یک جوانر»و آنچه مانند 

همچون وارد شدن کاف بر ضمیر مانند کها و مانند آن ]کهو، کهنّ و ...[ نیز آمده است، اما این موارد هم اندک 

  است.

                                                             
هاک: اسم فعل به معنای ُخذ.  1

وَف: مفعول به اسم فعل هاکحر 2

ن، إىل              3  َحت ي خال حاشا عدا يف عن َعىل هاَك ُحُروَف اجلر  َو ْهَي: م 

 این شعر برای حفظ حروف جر  مناسب است: 4

ن عدا فی َعن علی حتی ا لی باُء تاُء الُم واُو کاُف منُذ ُمذ خال              ُربَّ حاشا م 

ُم َکْي واٌو َو َتا                          و الکاُف و الباء و َلَعلَّ و َمتَى ُمْذ ُمنُْذ ُربَّ  5  الالَّ

 و الکاَف و الواَو و ُربَّ و الت ا                      بالظ اهر  اخُصْص منُذ مْذ و َحتَّى 6

راً و الت ا 7  ُء ّلل    و َرب  و اخُصْص بُمذ و ُمنذ وقتًا و ب ُرب                    ُمنَکَّ

ن نحو   8 ُه َفتَى» و ما َرَوْوا م   و نحُوُه أَتى« کها»َنْزٌر، کذا                       «ُربَّ
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 معانی حروف جرّ 

 1ة، و قد تأيت لبدء األزمن«من»بـ      : بع ض و بنی  و ابتدء يف األمکنة              115

، تبعیض کن )اشاره به بعضی از مواردِ اسمِ مجرور( ]جنس را[ بیان کن و آغاز در ]سیر از[ مکان «مِن»به وسیله 

  ها ]را نشان بده[، و البته گاهی ِمن برای ]بیان[ آغازِ زمانها آورده میشود.

 2«ما لباغ من مفر  »نکرة کـ                    : و زید يف نفي و شبهه فجر             116

در نفی و شبهه نفی، ]به صورت[ زایده ]آورده[ شده است و اسم نکره را مجرور میسازد، مانند: برای «[ مِن]» 

  گنهکار گریزگاهی نیست.

 3یفهامن بدال «باء»و  «من»و                      «إىل»و  «الم»و  «حت ى»: لالنتها 117

  معنای بدل را میفهمانند.« باء»و « مِن»برای معنای انتها ]ی غایت[ هستند و « الی»، «الم»، «تیح»

م»: و 118  4تعدیة أیضا و تعلیل قفي  للملك و شبهه و يف                          « الال 

عل ه )متعدی کردنِ فیافتنِ چیزی به چیزی( است، و همچنین در تعدی« اختصاص)»برای مِلکیت و شبه آن « الم»

  الزم( و تعلیل )بیان علت( دنبال میشود )استفاده میشود(.

ب «يف»و                             «با»ـ: و زید و الظ رفی ة استبن ب119  5باو قد یبی نان الس 

انگر یالم همچنین زائد نیز می آید، خواستار واضح شدن ظرفیت شو به وسیله باء و فی، گاهی این دو حرف ب

  معنای سببیت هستند.

ض ألصق« البا»: بـ121  6هبا انطق« عن»و « من»و « مع»و مثل                استعن و عد  عو 

نِ چیزی )وصل کرد« الصاق»]چیزی با چیزی[ و « تعویضِ»، «تعدیه»)کمک گرفتن(، « استعانت»، «باء»به وسیله 

 د مع و مِن و عن سخن بگو.، همانن«باء»به چیزی( را انجام بده و به وسیله 

                                                             
ْء يف األمک نَة                      1 ْ و ابتَد  ن»بـ  َبع ْض و َبنی  نَة«م   ، و قد َتأيت  ل بَْدء  األزم 

 َفَجرَّ  2
ه  به  یَد يف َنفٍي و ش  ن َمَفرٍّ »َنک َرًة ك                           َو ز 

 «َما ل باٍغ م 

نت ها: َحتَّى و الٌم و إىل 3 اَمن  َبَداَل                                ل ال  ن و باٌء ُیفه   و م 

، و يف                                         4 ه  به  لك  و ش  ُم ل لم  ي تعدیٍة أیضا و تعلیلٍ  و الال   ُقف 

ْیَد، و الظَّرفی َة اْستَب ْن ب   5 بَبَا« يف»و  «                                       َبا»و ز   السَّ
 و قد ُیبَی نان 

ق« ءالبَا»ـب   6 ْض، َألص  ، َعو  ْن، و َعد 
ثَْل                     اْستَع  نْ »و « َمعْ »و م  َا اْنط ق« َعنْ »و « م   هب 
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 1جتاوزا عني من قد فطن« عن»بـ                  «عن»و « يف»لالستعال و معني « عيل: »121

  برای استعالء و معنای فی و عن است. مردِ هوشیار به وسیله عن، تجاوز )مجاوزه( را قصد کرد.« علی»

 2قد جعال« عن»موضع « عيل»کام                        «عىل»و « بعد»ء موضع : و قد جتي122

  گاهی عن در معنای بعد و عَلَی می آید، همانطور که علی نیز گاهی در معنای عن قرار داده میشود.

 3و هبا الت علیل قد                          یعني، و زائدا لتوکید ورد« کاف»: شب ه بـ123

وسیله آن تعلیل قصد شده است. همچنین به صورت زائده برای تأکید به وسیله کاف، تشبیه کن و همچنین گاهی به 

  نیز وارد شده است.

 4دخال« من»من أجل ذا علیهام                   «عىل»و « عن»: و استعمل اسام و کذا 124

ن خاطر همیکاف به عنوان اسم نیز به کار رفته است، و همچنین عن و علی نیز به عنوان اسم استفاده شده اند، به 

  بر این دو داخل شده است.« من»است که حرف جرِّ 

 5«جئت مذ دعا»أو أولیا الفعل کـ       اسامن حیث رفعا      « منذ»و « ذم»: و 125

مذ و منذ هر جایی که رفع دهند )مانند: ما رأیُته مُذ یومان )از دو روز پیش او را ندیده ام( یا بر سر فعل در آیند، 

  .: آمدم آنگاه که دعوت کرداسمند، مانند

ا يف ميض  فکـ126  6تبناس« يف»مها، و يف احلضور معنى «                   من»: و إن جير 

و اگر مذ و منذ در زمان ماضی جرّ دهند، پس ]از لحاظ معنا[ همانند مِن هستند، و در اگر در زمان حاضر جرّ 

  دهند، ]برای آن دو[ معنای فی را آشکار کن. 

                                                             
 جَتاُوزًا َعنَي َمْن َقد َفط ن« َعن»ـب                        «عن»و  «يف»الستعال و َمعنَي ل  « َعيَل » 1

َع و ََقْد جَت ي 2 َع « عيل»َکاَم                              «عىل»و « بعدٍ »ء َموض   قد ُجع ال« عن»َموض 

ا الت علیُل َقد                     3  ُیْعنَي، و زائداً لتوکیٍد َوَرد                  َشب ْه ب کاٍف، و هب 

َل اساًم، و کذا  4 ام                      «عىل»و « نع»و اسُتعم  ن َأجل  َذا علیه  ن»م   دَخاَل « م 

عَل ك  اساَمن  حیُث َرَفَعا                          « منذُ »و « ُمذ»و  5 یَا الف 
 «جئُت ُمذ َدَعا»َأو َأْول 

ٍّ َفَك  و 6
ا يف ُميض  رَّ ن»إن جُيَ  اْستَب نْ « يف»مها، و يف احلضور  َمعنَى          «                         م 
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 بعد حروف جرّ « ما»یادت ز

 2عن عمل قد علام 1فلم یعق          «     ما»زید « باء»و « عن»و « من»: و بعد 127

 بعد از مِن، عن و باء، ما، افزوده میشود و این ما، آن حروف را از عملی که شناخته شده است بازنمیدارد.

و قد یلیهام و جر  مل یکف                        فکف  « الکاف»و « رب  »: و زید بعد 128
3 

بعد از این دو « ما»و ما، پس از ربّ و کاف، اضافه شده است )ربّما، کما( و ]آنها را[ از عمل بازداشته و گاهی هم 

 می آید و جرّ دادنِ آنها بازداشته نمیشود )همچنان جرّ میدهند(.

  

 جرّ دادن ربّ و ... در حال حذفش

ت ب« رب  »: و حذفت 129  4شاع ذا العمل« الواو»و بعد « الفا»و                 «بل»عد فجر 

همچنان جرّ میدهد، و این عمل )جرّ دادن( ربّ بعد از « فاء»و « بل»ف شده است ولی بعد از ذ]گاهی[ ربّ ح 

  حرف واو شایع است.

 5رداحذف، و بعضه یري مط                               لدى« رب  »: و قد جير  بسوي 131

و گاهی ]سماعاً اسم[ به وسیله حرف جرّ محذوفی غیر از ربّ مجرور میشود و بعضی از این موارد، به شکل 

 فراگیری )به صورت قیاسی( دیده شده اند.

                                                             
: منعُه منه.-ُ عاق  1  عن الشیء 

 فلم َیُعْق َعن َعَمٍل َقد ُعل اَم «                     ما»زیَد « من و عن و باءٍ »و بعَد  2

یَد بعَد  3 ام و جرٌّ مل ُیَکف  فَکف                   « اف  کو ال« ُربَّ »و ز  یه 
 و قد َیل 

َفْت  4  ، و بعَد الواو  َشاَع َذا الَعَمل«الفا»و                   «بل»ْت بعَد َفَجرَّ « ُربَّ »و ُحذ 

َوي ُربَّ َلَدى 5 رُّ ب س  َداحذٍف، و َبعُضُه ُیَري ُمطَّ                                 و قد جُيَ  ر 
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هباب اإلضاف

 حذف تنوین و نون مضاف

 1«طور سینا»مم ا تضیف احذف کـ   : نونا تيل اإلعراب أو تنوینا                  131

ی که پس از ]حروف[ اعراب می آید و تنوینِ ]ظاهر یا مقدر[ را از اسمی که مضاف میکنی، حذف کن. مانند: نون

 «طورِ سینا»

  

 جارّ مضاف اليه

م خذا« يف»أو « من»: و الث اين اجرر و انو 132  2إذا            مل یصلح إال  ذاك، و الال 

گام[ حروف جرّ مِن یا فی را در نیت بگیر، هنگامی که در نیت اسم دوم )مضاف الیه( را مجرور ساز و ]در این هن

 گرفته شدنِ چیزی غیر از این دو، صالحیت را نداشته باشد، و الم را در نیت بگیر ...

 اضافه معنویه و لفظيه و فوائدش

ال               133  3أو أعطه الت عریف بال ذي تال     : ملا سوي ذینك، و اخصص أو 

که الزم باشد حرفی غیر از آن دو )مِن و فی( را در نیت بگیری، و اولی )مضاف( را تخصیص بزن )اگر  ... هنگامی

 مضاف الیه نکره باشد( یا تعریف کن )اگر مضاف الیه معرفه باشد( به وسیله آنچه در پی می آید )مضاف الیه(

 4ن تنکریه ال یعزلوصفا، فع                           «یفعل»: و إن یشابه املضاف 134

)وزن فعل مضارع( ]که دارای زمان حال یا آینده است[ شد، از « یَفَْعلُ»اگر مضاف در حالتی که صفت است، شبیه 

 نکره بودنِ خود برکنار نمیشود. 

                                                             
ْف ك  نوناً َتيل  اإلعراَب أو َتنوینًا          1 یُف اْحذ   «ُطور  سینَا»مم ا ُتض 

َ اْجُرْر َو اْنو   2
َم ُخَذا      إَذا         « يف»أو « من»و الثَّاين   مل َیْصُلح  إال  َذاك، و الال 

اَل          3 َوي َذْین َك، َو اْخُصْص أوَّ  عریَف ب ال ذي َتالأو َأعط ه  التَّ  مل ا س 

ه ال ُیعَزُل            «َیْفَعُل »و إ ْن ُیَشاب ه  املضاُف  4  وصفًا، َفَعن َتنکری 
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ع القلب قلیل احلیل                                رب  راجینا عظیم األمل»: کـ135  1«مرو 

 یدوارِ بر ما که بزرگ آرزوی ترسیده دلِ کم حیله است.مانند: چه بسا ام

 2و تلك حمضة و معنوی ه   : و ذي اإلضافة اسمها لفظی ة                        136

است و ]نام[ آن اضافه )اضافه ای که مضاف از مضاف الیه « لفظیه»و نام این اضافه )اضافه صفت به معمولش( 

 است.« معنویه»یا « محضه»ضافه کسب تعریف یا تخصیص میکند( ا

 گرفتن مضاف در اضافه لفظيه« الـ»شرائط 

عر»بذا املضاف مغتفر           إن وصلت بالث ان کـ« أل»: و وصل 137  3«اجلعد الش 

د: شد، مجاز است. ماننبه این نوع از مضاف )لفظیه( اگر به اسم دوم )مضاف الیه( نیز ال وصل شده با« ال»اتصالِ 

 وی.پیچیده م

ارب رأس اجلاين»کـ                            : أو بال ذي له أضیف الث اين138  4«زید الض 

یا هنگامی که مضاف الیه به اسمی که ال به آن متصل شده است، اضافه شده باشد، مانند: زید زننده سرِ جنایت 

 کار است.

 5مثن ى او مجعا سبیله ات بع                        : و کوهنا يف الوصف کاف إن وقع139

وجود ال بر سر مضافی که صفت است، اگر این صفت، مثنی یا جمعی باشد که از روش مثنی پیروی کند )جمع 

 [ )مانند: مررت بالضّاربَی زیدٍ(.سالم(، کافی است ]و دیگر مضاف الیه نیازی به ال ندارد

                                                             
ینَا َعظ یم  األمل  »ك 1 یَل               ُربَّ راج  ع  القلب  َقلیل  احل   «ُمَرو 

یٌَّة               2
 نویَّةٌ و ت لك حَمَْضٌة و َمع و ذ ي اإلضافُة اسُمها َلفظ 

َلْت ب الثَّان  ك ب َذا امُلضاف  ُمْغتََفٌر        « أل»َو َوْصُل  3 َعر  »إْن ُوص   «اجلَْعد  الشَّ

یَْف الثَّاين   4 ارُب رأس  اجلاين  »کـ             أو بال ذي َلُه ُأض   «زیٌد الض 

بَعَ  ُمثَنَّى، او مَجعاً               و کوهُنا يف الوصف  کاٍف إ ْن َوَقعَ  5 سبیُلُه اتَّ
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 دو فائده دیگر اضافه معنویه

ال                          : و رب ام أکسب ثان 141  1تأنیثا ان کان حلذف موهال  أو 

چه بسا مضاف الیه به مضاف در گرفتن تأنیث کمک کند در جایی که مضاف، اهلیت حذف را داشته باشد )با حذف 

 مضاف خللی در معنا ایجاد نشود(.

 اضافه اسم به هم معنایش

د               141 ا إذا ورد      : و ال یضاف اسم ملا به احت  ل مومه  معنى و أو 
2 

ی ]معنویه[ نمیشود )مثال گفته نمیشود: لیثُ أسدٍ، رجُل هیچ اسمی به چیزی که در معنی با آن متحد است اضافه

قائمٍ یا قائمُ رجلٍ به خالف صالحُ المؤمنِ که اضافه لفظیه است( و اگر چنین موردی که موجب توهم میشود، وارد 

 أویل کنی.شود باید آن را ت

 اسماء دائم االضافه

 . اسماء دائم االضافه به مفرد1

 3و بعض ذا قد یأيت لفظا مفردا           : و بعض األسامء یضاف أبدا   142

بعضی از اسم ها همواره دائما اضافه میشوند و بعضی از این اسماء )دائم االضافه( گاهی از نظر لفظ به صورت 

 مفرد می آیند.

 4إیالؤه اسام ظاهرا حیث وقع                       ا یضاف حتام امتنع: و بعض م143

 بعضی از این اسماء دائم االضافه هر جا واقع شوند آمدنِ اسم ظاهر بعد از آنها ممتنع است.

 5«لب ي»لـ« یدي»و شذ  إیالء                   «سعدي« »دوايل»و « لب ي« »وحد»: کـ144

                                                             
اَل               1 اَم أَکَسَب َثاٍن أو  ذٍف ُموَهاَل  و ُربَّ  تأنیثًا ا ْن کاَن حل 

َد          2 َ  احتَّ
ًا إذا َوَردَ  و ال ُیَضاُف اسٌم مل َا ب ه  ْل ُمومه   معنًى، و َأو 

 فرداً و بعُض ذا َقد َیأيت  لفظاً مُ  و بعُض األسامء  ُیضاُف أبدًا          3

 إیالُؤُه اساًم ظاهرًا َحیُث َوَقعَ         و بعُض ما ُیضاُف حتاًم ا متَنَعَ  4

َلبَّْي             کوحَد َلبَّْي و َدوايَلْ َسعَدْي  5
 و َشذَّ إیالُء َیَدْي ل 
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 والی و سعدی که چنین اند و آمدنِ یدَی بعد از لبی خالف قاعده است.مانند وحدَ لبی و د

 . اسماء دائم االضافه به جمله2

ن حيتمل« إذ»و « حیث»                    : و ألزموا إضافة إىل اجلمل145  1و إن ینو 

 بیاید، محمتل است )جایز با تنوین« اذ»را به جمله الزم گرفته اند و اگر « اذ»و « حیثُ»و نحویون اضافه کردنِ 

 است( ...

 2«حنی جا نبذ»أضف جوازا نحو              «    إذ»معني کـ« إذ»و ما کـ ؛«إذ»: إفراد 146

است، پس جوازا آن را به جمله اضافه کن « اذ»... مفرد آمدنِ آن )بدون جمله مضاف الیه(. آنچه از نظر معنا مانند 

 مانند: آنگاه که آمد افکنده شد.

 3و اخرت بنا متلو  فعل بنیا  قد أجریا                  « إذ»: و ابن أو اعرب ما کـ471

جاری شده باشد )از نظر معنا( آن را مبنی و معرب گردان و مبنی نمودن را پس از فعل مبنی « اذ»آنچه مانند 

 اختیار کن.

 4فلن یفن داأعرب و من بني  : و قبل فعل معرب أو مبتدا                    148

و قبل از فعل معرب یا مبتدا آن )آنچه در معنا مانند اذ باشد( را معرب گردان. کسی که آن را مبنی نماید سرزنش 

 نمیشود.

 5«هن إذا اعتىل»مجل االفعال کـ                               : و ألزموا إذا إضافة إىل149

الزم در نظر گرفته اند، مانند فروتنی کن آنگاه که برتری طلبی نحویون اضافه شدنِ اذا را به جمله های فعلیه 

 میکند.

                                                             
ْن حُيتََمْل                     و َألَزُموا إضافًة إىل اجلَُمل 1  حیُث و إذ و إْن ُینَوَّ

ْف جوازًا نحَو حنَی َجاَء ُنب ذإف 2  راُد إذ و ما کإذ معنًي کإذ                   َأض 

َیا          و اخرَتْ ب نَاَء َمتُلو  فعٍل ُبن یَا 3 ْب ما کإ ذ َقد ُأجر   و ابن  أو ا ْعر 

ْب و َمن َبنَي َفَلْن ُیَفنَّدَ ٍب أو ُمبتَدا                   و قبَل فعٍل ُمعر 4  اَأعر 

 مُجل  االفعال  کُهْن إَذا ا عتىََل                           إىل و َألَزُموا إذا إضافةً  5
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ف بال                                  151 ق أضیف  : ملفهم اثننی معر   1«کال»و « کلتا»تفر 

 هاضاف[ عطف به] تَفرُقِ[ دارای اسمِ دو] نه و ذات دو یفهماننده یکال و کلتا بدون فاصله به ]یک اسمِ[ معرفه

 «(.کاِل زیدٍ و عمروٍ»و گفته نمیشود « کال الرجلینِ»)مانند  میشوند

ف151 رهتا فأضف« أی ا»                                     : و ال تضف ملفرد معر  و إن کر 
2 

 را تکرار کردی، اضافه کن ...« ایّ»را ]به صورت معمول[ به اسم مفرد معرفه اضافه نگردان ولی اگر « ایّ»

فة« ای ا»تنو االجزا؛ و اخصصن باملعرفة           موصولة  : أو152  3و بالعکس الص 

صفیه رفه و ایّ و... و نیز اگر اجزاء چیزی را در تقدیر گرفتی ]ایّ را به معرفه اضافه کن[. ایّ موصوله را به اسم مع

 را به عکس آن )اسم نکره( مختص کن.

ل هبا الکالما       : و إن تکن رشطا أو استفهاما                        153 فمطلقا کم 
4 

 مطلقا )خواه اّی مضاف به معرفه یا نکره باشد( کامل کن. اگر ایّ شرطیه یا استفهامیه باشد پس کالم را

 5هبا عنهم ندر« غدوة»فجر                        و نصب « لدن»: و ألزموا إضافة 154

را الزم در نظر گرفته اند پس با آن ]مضاف الیه را[ جرّ بده و ]مشاهده[ منصوب شدِن « لدن»نحویون اضافه کردنِ 

 ن از عرب زبانان نادر است.به وسیله لد« غدوه»

 6فتح و کّس لسکون یت صل                        فیها قلیل و نقل« مع»، «مع»: و 155

کم است. فتحه و کسره گرفتنِ عین در مع به دلیل اتصال حرف ساکن به آن نقل « مَعْ»]کاربرد[ لغت « مَعَ»در واژه 

 شده است.

 7له أضیف ناویا ما عدما                        : و اضمم بناء غریا ان عدمت ما  156

                                                             
ٍف ب اَل             1 م  اْثنَنی  ُمَعرَّ ُفه 
یَف ک لتَا و ک اَل            مل  ٍق ُأض   َتَفرُّ

فرٍد ُمعرَّ  2
ْف مل  ْف أًیا و إ ن کَ                            ٍف و ال ُتض  رهَتَا فَأض   رَّ

َفٍة               3 َفةُ  أو َتنو  االجَزا و اخُصَصْن ب املَعر  موصوَلًة اًیا و ب الَعکس  الص 

ا الکالماً    و إن َتُکْن رَشطًا أو ا ستفهامًا                 4 ْل هب   فُمطلقًا َکم 

ا َعنُهم َنَدرَ  و ألَزُموا إضافًة َلُدن َفَجرَّ                        5  و َنصُب ُغدَوٍة هب 

َل  6 ُل فَ                         و َمَع َمْع ف یَها َقلیٌل و ُنق   تٌح و َکٌّس ل سکوٍن َیتَّص 

مَت َما            و اْضُمُم ب ناًء َغری 7 َما  ًا ا ْن َعد  یَف َناویًا ما ُعد   َله ُأض 
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را در صورتی که فاقد مضاف الیهِ ظاهر باشد در حالی که برای آن مضاف الیهِ مفقود را در تقدیری « غیر»واژه 

 میگیری، مبنی بر ضمّ گردان.

ل« »حسب« »بعد« »غری»کـ« قبل: »157  1«عل»و اجلهات أیضا و « دون»و             «أو 

 قبل و حسبُ، اولُ و دون و جهات ششگانه و همچنین علُ از جهت حکم مانند غیر هستند.

را                       3إذا ما 2: و أعربوا نصبا158  5و ما من بعده قد ذکرا 4«قبال»  نک 

  و آنچه مابعدش آمد را در زمانی که نکره آورده شوند، به وسیله نصب اعراب داده اند.« لقب»نحویون 

 جانشينی مضاف اليه از مضاف محذوف

 6عنه يف االعراب إذا ما حذفا       : و ما یيل املضاف یأيت خلفا                     159

 اف، در اعراب جانشین مضاف میگردد. اسم مضاف الیه ای که پس از مضاف قرار میگیرد در زمان حذف شدنِ مض

 مجرور بودن مضاف اليه عليرغم حذف مضاف

وا ال ذي أبقوا کام                    161 ما        : و رب ام جر   7قد کان قبل حذف ما تقد 

از حذف مضاف باقی گذاشته اند )مضاف الیه( را به همان حالتِ قبل از حذفِ اسمی که بر آن  گاهی آنچه بعد

 پیشی گرفته است )مضاف(  مجرور مینمایند ... 

 8مماثال ملا علیه قد عطف                           : لکن برشط أن یکون ما حذف161

                                                             
ُل  1  و دوُن و اجلهاُت أیضاً و َعُل                         َقبُل َکغرُی َبعُد َحسُب أو 

 نصبًا: حال از واو اعربوا به تقدیر ناصب نی و مهچننی منصوب به نزع خافض به تقدیر حرف جر  با )ب نصٍب(  2

 هدئازمای  3

به اعربواعول فم 4

را                        5 ه َقد ُذک َرا  و َأعَرُبوا َنصبًا إذا ما ُنک  ن َبعد   قبالً و ما م 

َفا   َخَلَفا                     و ما َیيل  املضاَف َیأيت   6  عنُه يف  االعراب  إذا َما ُحذ 

ي أبَقوا َکاَم                    7 وا ال ذ  اَم َجرُّ َما    و ُربَّ  َقد کاَن َقبَل حذف  َما َتَقدَّ

َف   8  الً مل ا علیه  َقد ُعط َف مُماث                     َلک ن ب رشط  أن یکوَن ما ُحذ 
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... اما ]این جرّ دادن[ به شرط آن است که ]در عطفِ دو ترکیب اضافی به هم[ اسم حذف شده )مضافِ یکی از 

ءٍ تَحسَبِینَ امرءً و ]کلَّ[ ناٍر تُوَقَُّد آنها( با آنچه به آن عطف شده است )مضاِف دیگری( همسان باشد. )کلَّ امرى

سان مانندی را تو انسان واقعی میپنداری و هر آتشی که در شب روشن میشود را آتش حقیقی باللیلِ ناراً )هر ان

 )برای هدایت مهمان و گمشده( میپنداری((

 ابقاء مضاف بدون تنوین عليرغم حذف مضاف اليه

ل162  1کحاله إذا به یت صل                                  : و حيذف الث اين فیبقي األو 

گاهی دومی )مضاف الیه( حذف شده و اولی )مضاف( به حال خود هنگامی که مضاف الیه به آن متصل بود باقی 

 میماند ...

المثل ال ذي له أضفت                          : برشط عطف و إضافة إىل163  2األو 

... به شرط آنکه ]این ترکیب اضافی[ معطوف ]به ترکیب اضافی مشابهی شده[ باشد و اضافه شدنِ دومی به ]مضافٌ 

 ]مَن قالها[ و رِجلَ مَن قالَها( الیهی[ مثل مضاف الیه ]محذوف[ اولی باشد )مانند: َقطَعَ اهللُ یدَ

 فاصله افتادن ميان مضاف و مضاف اليه

 3مفعوال او ظرفا أجز و مل یعب              : فصل مضاف شبه فعل ما نصب164

اف الیهِ آن[ به وسیله آنچه این شبه فعل به عنوان ظرف یا مفعول به فاصله انداختن میان مضافِ شبه فعل ]و مض

علی ) شُرَکاؤُهُمْ لِیُرْدُوهُم أَوْالدَهُمْآن نصب داده است، را جایز بدان )مانند: وَ کَذِلکَ زَیَّنَ لِکَثیٍر مِنَ الْمُشْرِکینَ قَتَْل 

 (( و عیبی ندارد ...931قرائةٍ انعام/

طرارا وجدا                          بأجنبي  أو بنعت أو ندا: فصل یمنی، و اض165
4 

... فاصله انداختنِ قسم ]میان مضاف و مضاف الیه[. در ضرورت شعری فاصله انداختن با اجنبی )واژه بی ربط به 

 و نعت و ندا یافته شده است. اضافه(

                                                             
ُل و حُيَذُف ا 1 ُل                          لث اين  فیَبَقي األو  کحال ه  إذا ب ه  َیتَّص 

ال                            ب رشط  َعطٍف و إضافٍة إىل 2 ي َله َأَضْفَت األوَّ  مثل  ال ذ 

ْز و مَل ُیَعْب                 َفصَل مضاٍف شبه  فعٍل َما َنَصَب  3  مفعوالً او ظرفًا َأج 

َدا                     4  ب أجنَب يٍّ أو ب نَعٍت أو ن َدا  َفصُل َیمنٍی و اضط رارًا ُوج 
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 احکام مضاف به یاء متکلم

 1«قذا»و « رام»مل یك معتال  کـ       اکّس إذا              « لیا»: آخر ما أضیف لـ166

)اسم مقصور( « قَذَی»)اسم منقوص( و « راِمی»یاء متکلم را هنگامی که معتل مانند حرف آخرِ اسم مضاف به 

 نیست کسره بده. 

 2بعد فتحها احتذي« الیا»مجیعها                  فذي« زیدین»و « ابننی»: أو یك کـ167

یا اینکه ]مضاف[ مانند ابنین و زیدین ]مثنی[ باشد )در این صورت نیز حرف قبل از یاء متکلم مکسور نمیشود(. 

 )قاضِیَّ و عَصَایَ و زیدایَ و زَیدَیَّ( .پس در همه این واژه ها فتحه گرفتنِ یاء متکلم اختیاری است

ضم  فاکّسه هين« واو»ما قبل                   و إن« الواو»فیه و « الیا»: و تدغم 168
3 

یاء و واو ]آخر کلمه[ در یاء متکلم ادغام میشود و اگر حرف پیش از واو مضموم شده باشد آن را مکسور کن تا 

 آسان ]تلفظ[ شود.

 4حسن« یاء»سل م و يف املقصور عن                        هذیل انقالهبا « ألفا»: و 169

انسته نیکو دالف را در آخر اسم مضاف به یاء سالم بگذار و تبدیل شدنِ الفِ اسمِ مقصور به یاء در قبیله هَذَیل، 

 شده است.

                                                             
لیَ  1

یَف ل  َر َما ُأض  ْ إذا                آخ 
 مَل َیُك ُمعتاًل َکراٍم و َقَذا   ا اْکّس 

ي 2 يمَجیُعَها الیَا بعَد فتُحَها اُ                   أو َیُك کابننَی  و َزیَدین  َفذ  حتُذ 

ُه هَيُنْ                   و ُتدَغُم الیَا ف یه و الواُو و إ ن 3 ْ
 ما قبَل واٍو ُضمَّ َفاکّس 

نقالهُبَا یاًء َحَسنٌ و َأل فًا َسل ْم و يف  املَقصور  َعن                 4
ُهَذیٍل ا 
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