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ا  ِلَعيْـِن ُمضاِرٍع يَِلـي 9 ِدْم     َكْْسً
َ
 َفَعال. ......................................َوأ

ََتٰ      َكَذا الُْمضاَعُف الِزًما َكَحنَّ َطال01
َ
ْو َكأ

َ
ِو اْْلا َعيْنًا أ

َ
 . َذا الْواِو فاًء أ

آید. )در صورتی که(  می َفَعَل یشه عین الفعل مضارعی را کسره بده که بعد از هم. 01و9

ََتٰ  فاء الفعل، واو، یا عین الفعل، یاء، یا مانند
َ
د. همچنین مضاعف الزم باش )الم الفعل، یاء( أ

 بچه آهو ]مادرش را[ صدا زد. َحنَّ َطال = مانند:

 شرح:

 آید: می َفَعَل َیْفِعُل در چهار صورت 

، به شرطی که الم الفعل از حروف حلق )همزه، وََعَد يَِعدُ مانند:  . فاء الفعل واو باشد،0

َوَقَع آید، مانند:  می َیْفَعُل َفَعَل هاء، حاء، خاء، عین، غین( خالی باشد. زیرا در این صورت 
 .َیَقُع، وََضَع يََضعُ 

 بَاَع يَِبيُع، َساَر يَِسيُ مانند:  . عین الفعل یاء باشد،2

ِت  :مانند . الم الفعل یاء باشد،3
ْ
ََتٰ يَأ

َ
، به شرطی که عین الفعل از حروف حلق )همزه، أ

 َنََهٰ َینََْهٰ آید، مانند:  می ْفَعُل َفَعَل یَ هاء، حاء، خاء، عین، غین( نباشد. زیرا در این صورت 

ََبٰ اما فعل 
ْ
ََبٰ يَأ

َ
 ُكل فرماید:  شاذ است. در حدیثی رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم می أ

ِت  مَّ
ُ
، َمنْ  ِإالَّ  اْْلَنَّةَ  يَْدُخلُونَ  أ ََبٰ

َ
، رَُسوَل  يَا: قَالُوا أ ِ ؟ َوَمنْ  اَّللَّ ََبٰ

ْ
َطاَعِن  َمنْ : قَاَل  يَأ

َ
 َدَخَل  أ

ََبٰ  َفَقدْ  َعَصاِن  َوَمنْ  اْلَنََّة،
َ
 .0827بخاری . أ

 گوید:  در این بیت، شاعر طبق قیاس می

ِِبَ       َماٌء َرَواٌء َو نِِِصٌّ َحْوِْلَه
ْ
بُُه َفتَأ

ْ
 يَا إِبِِِل َما َذأ

کند. آب سیراب کننده و علف خوب  ای شترم! چیست که از سریع رفتن امتناع می
 اطرافش است.

. :مانند مضاعف الزم باشد،. 4 نل  َحنَّ ََیِ
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اهُ 00  اْحتََماَل  َضم   َذا اَلِزمٌ  َكما َذا         َكْْسٍ  َوَينُْدرُ  . وَُضمَّ َعْْيَ ُمَعدَّ

اه00  .............         .......................................... . وَُضمَّ َعْْيَ ُمَعدَّ

 ]مضاعفی[ که متعدی است.وضمه بده عین الفعل مضارع 
 شرح:

آید.  می َیْفُعُل بود مضارع آن بر وزن  َفَعَل اگر فعل مضاعف متعدی، ماضی آن بر وزن 

 .ریختَصبَّ يَُصبل َصبًّا:  .دشنام داد، قطع کردَسبَّ يَُسبل َسبًّا: مانند: 

 ٌم َذا َضم  اْحتََماَل . ..............................َوَينُْدُر َذا       َكْْسٍ َكما اَلزِ 00
در است )مضاعف متعدی، مضارع آن( دارای کسره باشد. همان طوری که مضارع از و نا

 دار احتمال دارد.  مضاعف( الزم، ضمه
 شرح:

آید اما  می َفَعَل َیْفُعُل در ابتدای مصراع اول آمد که مضاعف متعدی طبق قیاس بر وزن 

 آمدند شاذند. َفَعَل َیْفِعُل اگر افعالی از مضاعف متعدی بر وزن 

َفَعَل گونه که در بیت دهم گذشت مضاعف الزم، طبق قیاس بر وزن  همچنین همان
 آمدند شاذند. َفَعَل َیْفُعُل آید اما اگر افعالی از مضاعف الزم بر وزن  می َیْفِعُل 

 .یک وجهی و دو وجهیشوند:  افعال شاذ از هر دو نوع به دو دسته تقسیم می

 ها خارج از قیاس به یک وجه تلفظ زده شده است: مضارع آن وجهی: الف( یک

 . در بیت بعدی خواهد آمد.َحبَّ ََیِبل مثال برای مضاعف متعدی: 

 خواهد آمد. 32تا 31. در ابیات َهبَّ َیُهبل مثال برای مضاعف الزم: 

 .است شده زده تلفظ قیاس مخالف و موافق وجه، دو به ها آن مضارع :وجهی دو( ب

.: موافق قیاس: َشدَّ مثال برای مضاعف متعدی:  و  38. در ابیات يَِشدل مخالف قیاس:  يَُشدل

 خواهد آمد. 31

.: موافق قیاس: َشحَّ مثال برای مضاعف الزم:  و  31. در ابیات يَُشحل مخالف قیاس:  يَِشحل

 خواهد آمد. 83و 87
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ي بَِكْْسٍ َحبَُّه......     . فَ 21  ...................................    ُذو اتلََّعدِّ
َحبَّ  پس )فعل مضارع از مضاعفِ( متعدی )که خالف قیاس( به کسر آمده: .02

 باشد. می
 شرح:

َحبَُّه ََیِبل فعل مضارع از مضعف متعدی که بر یک وجه، شاذ آمده تنها یک فعل است: 
 : او را دوست داشت.ُحبًّا، ِحبًّا

به روایت عُطاردی، شاذ قرائت شده است:  13ی  ی آل عمران آیه این فعل در سوره

 .﴾اتَِّبُعوِِن ََیِْببُْكُم اللُ ﴿فَ 

َحبَّ َُیِبل اما لغت مشهوری که به همین معناست 
َ
 باشد. می أ
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 َعلَُّه َعلاََل . ...............................َوِع َذا        وَْجَهْْيِ َهرَّ وََشدَّ 01
01..................................        ...................  . َوَبتَّ َقْطًعا َوَنمَّ
، َنمَّ  دو وجهی را )از مضعف متعدی( حفظ کن:. 03و02 ، بَتَّ ، َعلَّ ، َشدَّ  .َهرَّ

 شرح:

 آیند: های مضارعی که از مضعف متعدی، دو وجهی می فعل

 
 مضارع شاذ مضارع قیاسی ماضی

 يَِهرل  َیُهرل  َهرَّ 
 يَِشدل  يَُشدل  َشدَّ 
 يَِعلل  َیُعلل  َعلَّ 
 يَِبتل  َیبُتل  بَتَّ 
 يَِنمل  َینُمل  َنمَّ 

 

 مصدر و معانی این افعال:

ا، َهِرْيًرا:  .0 ُء َهرًّ ْ      ن را ناپسند دانست.آَهرَّ الَّشَّ
 مضارع آن فقط به کسر آمده است. به بانگ در آورد،سرما سگ را َهرَّ الََْكَْب الََْبُْد:  اما
ا: . 2 ُه َشدًّ                  آن را بست، کشید، سفت کرد.َشدَّ

3 .: پی در پی  دوباره آب نوشید،َعلَّ اْْلََمُل:  آن را دوباره آب نوشاند.َعلَُّه َعلاًَل، َعالًّ

   .نوشیدن دوم َعلَل:الْ  نوشیدن اول،انلََّهل:  آب نوشید.
فعلی دو  آورد تا بفهماند. آنَعلَُّه  را به همراهَعلاََل  در وشاح الحره آمده است: ابن مالک

: َكُُثَْت َماُءَها،  وجهی است که آشامیدن بار دوم معنا دهد، اما: رُْض بَِمْعََنٰ
َ
طبق َعلَِّت اْْل

 آید زیرا الزم است. به کسر میيَِعلل  قاعده
فَُه را قید آورد به خاطر احتراز از:  َعلاََل  ت:و در مناهل الرجال آمده اس َعلَّ إِبِلَُه إَِذا ََصَ

 : هرگاه شترش را قبل از سیر آشامیدن، چرخ داد. زیرا مضارع آن طبق قیاس به َقبَْل الرَّيِّ

 آید. ضم  می
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     طناب را قطع کرد، برید.بَتَّ اْْلَبَْل َبتًّا، َبتًَّة: . 4
ا: . 5  چینی کرد.  سخنجهت فساد َنمَّ اْْلَِديَْث َنمًّ

    حضرمی در این بیت، چهار فعل به این افعال افزوده است:

ْصلََح الَْعَماَل 
َ
ْي أ

َ
ُه أ ُه َرمَّ ضَّ

َ
ُه َوَكَذاَك      أ  َوِمثُْل َهرَّ َینُثل َشجَّ

 
 مضارع شاذ مضارع قیاسی ماضی

 يَِنثل  َینُثل  نَثَّ 
 يَِشجل  يَُشجل  َشجَّ 
ضَّ 

َ
 يَئِضل  يَؤُضل  أ

 يَِرمل  يَُرمل  َرمَّ 
 

 مصدر و معانی این افعال:             

 روغن مالید. زخم رانَثَّ اْْلَْرَح: خبر را فاش کرد. نَثَّ اْْلَََبَ َنثًّا: .  0

ا: . 2 َسُه َشجًّ
ْ
بیابان َشجَّ الَْمفاَزَة: دریا را شكافت. َشجَّ اْْلَْحَر: سرش را شكست. َشجَّ َرأ

 را پیمود.                                        

ا: . 3 ضًّ
َ
ِنَ الَْفْقُر إَِْلَْك أ ضَّ

َ
ْمُر: فقر مرا به سویت مضطر گردانید. أ

َ
ِنَ اْْل ضَّ

َ
این کار مرا أ

 بسیار مشقت داد.                    

ًة: . 4 ا، َمَرمَّ ُه َرمًّ نَُه: آن را اصالح و نیكو کرد. َرمَّ
ْ
 حال او را نیكو کرد.َرمَّ َشأ

نویسد: در صحاح  حضرمی در فتح األقفال در مورد علت دو وجهی بودن این افعال می
  آیند. اند زیرا گاهی الزم و گاهی متعدی می جوهری آمده است: این افعال دو وجهی آمده
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 .....................َواْضـُمـَمـنَّ َمـَع الْـ       ـلُـُزوِم ِِف اْمـُرْر بِِه وََجلَّ ِمثُْل َجاَل . 01
ْي َذَمـاَل 01

َ
جَّ َكــرَّ َهـمَّ بِــِه      وََعــمَّ َزمَّ وََســحَّ َمــلَّ  أ

َ
 . َهـبَّـْت وََذرَّْت َوأ

بَّ 01
َ
لَّ لَْمًعا وََصـرًْخـا َشـكَّ أ

َ
ْي َدَخاَل . َوأ

َ
ْي َعَدا َشقَّ َخشَّ َغلَّ أ

َ
 وََشـْد     َد أ

ْصلُُه ثَلاََل 01
َ
 . َوقَـشَّ قَْوٌم َعلَيِْه اللَّيُْل َجـنَّ َورَْشـ     ـَش الُْمـْزُن َطشَّ َوثَـلَّ أ

ْت نَاقٌَة بِ 01 ْي َراَث َطلَّ َدٌم َخبَّ اْْلَِصاُن َوَنبْـ     ـٌت َكـمَّ ََنٌْل  وََعسَّ
َ
 ـَخاَل . أ

ْت.....01  ............................................      ............................... قَسَّ
 شرح:

فَرَّ شود، مانند:  می َیْفِعُل""از مضعف الزم، مضارع آن  "َفَعَل"در بیت دهم گذشت، ماضی 
. ، تَبَّ يَِتبل  يَِفرل

گیرند در ابیات فوق،  بر خالف قیاس، ضمه میاما بعضی افعال وجود دارند که شاذند و 
 فعل اشاره کرد که عبارتند از: 82ابن مالک به 

ا:. 0 ا، َمرًّ  عبور کرد، گذشت. َمرَّ بِِه َیُمرل ُمُروًرا، َمَمرًّ

به همین  َجاَل ََیلُو َجاَلءً از دیارش کوچ کرد.  َجلَّ الرَُّجُل َعن َوَطِنِه ََیُلل ُجلُواًل:. 2

 معناست.

 َجلَّ به معنای کوچ کرد. زیرا  َجاَل  مانند َجلَّ  : یعنیَجلَّ ِمثُل َجاَل ابن مالک فرمود: 

لل َجاَلاًل، َجاَللًَة:  آید. عظیم گشت، مضارع آن بنابر قیاس به کسر می قَْدرُُه ََیِ

يُح َتُهبل ُهُبوًبا، َهبًّا:. 3  ار شد.: از خواب بیدَهبَّ ِمن نَوِمهِ باد وزید.  َهبَِّت الرِّ

مُس تَُذرل َذرًّا، ُذُروًرا:. 4  خورشید شعاع خود را به زمین زد، خورشید باال آمد. َذرَِّت الشَّ

نمک را  َذرَّ الِْملَْح يَُذرل َذرًّا:را با تاء تأنیث آورد به خاطر احتراز از:  َذرَّت ابن مالک

 پاشاند، زیرا که آن متعدی و موافق قیاس است.

ِت . 5 جَّ
َ
ِجيًْجا:أ

َ
ا: آتش زبانه زد که صدا از آن برآمد. انلَّاُر تَُؤجل أ جًّ

َ
ِليُْم أ جَّ الظَّ

َ
 أ

ُجوًجا:شترمرغ نر دوید که صدا از بالش در آمد. 
ُ
جَّ اْلْاُء أ

َ
 آب شور و تلخ شد. أ

ا، از او برگشت.  َكرَّ َعنُْه يَُكرل ُكُروًرا:. 6 ٰ َعُدوِّهِ َكرًّ  ُكُروًرا، تَْكَراًرا:َكرَّ الَْفارُِس لََعَ

 پس از فرار بر دشمنش بازگردید.

ا:. 7  گرفت، دست بكار شد، قصد کرد. تصمیم َهمَّ بِالَْعَمِل َیُهمل َهمًّ
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ًة:را قید آورد به خاطر احتراز از:  َهمَّ بِهِ ابن مالک  ا، َمَهمَّ ْمُر فاَُلنًا َیُهمل َهمًّ
َ
او را  َهمَّ اْْل

ْحَم:بیماری، اندام او را الغر کرد،  َقُم ِجْسَمُه:َهمَّ السَّ اندوهگین کرد،  فالنی  َهمَّ فاَُلٌن الشَّ

ْمُس اثلَّلَْج: پیه را گداخت، ی این موارد، متعدی  زیرا همهخورشید برف را ذوب کرد،  َهمَّ الشَّ

 اند. و موافق قیاس

ا:. 8  گیاه بلند شد.  َعمَّ انلَّبُْت َیُعمل ُعُموًما، َعمًّ

َء ُعُموًما: َعمَّ اما  ْ ا:و  آن را فرا گرفت، الَّشَّ قوم را به بخشش  َعمَّ الَْقْوَم بِالَْعِطيَِّة َعمًّ

 عام کرد، این موارد متعدی و موافق قیاس است.

ا: . 9 نِْفِه يَُزمل َزمًّ
َ
  کشی کرد. تكبر ورزید و گردنَزمَّ بِأ

ا:اما    موافق قیاس است.کاالیش را محكم بست، متعدی و  َزمَّ َمتاَعُه َزمًّ

ا:. 01  باران بسیار بارید. َسحَّ الَْمَطُر يَُسحل َسحًّ

00. :  باسرعت رفت.  َملَّ َیُملل َمالًّ

ْي َزَماَل ابن مالک قید آورد: 
َ
:، به خاطر احتراز از: أ ِو اْْلُْْبَ َمالًّ

َ
با خاکستر،  َملَّ اللَّْحَم أ

 قیاس است.گوشت یا نان را گرم کرد. زیرا متعدی و موافق 

:اما  آمده  فَِعَل َیْفَعُل دلتنگ و خسته گشت، ملول شد، از باب  َملَُّه و َملَّ ِمنُه َیَملل َمالًّ

     است.   

02 .  : الًّ
َ
يُْف يَُؤلل أ لَّ السَّ

َ
ِْلاًْل: شمشیر درخشیدأ

َ
لَّ الَْعِليُْل يَُؤلل أ

َ
مریض ناله سر داد. أما  أ

لَّ در قاموس المحیط 
َ
لَّ ناله کردن فقط به کسر مضارع و  بمعنایأ

َ
بمعنای درخشیدن به دو  أ

 وجه )کسر و ضم( آمده است.
لَّ لَْمًعا َوََصًْخا ابن مالک 

َ
: را قید آورد به خاطر احتراز از أ الًّ

َ
ُ يَُؤلل أ َّلَّ

َ
او را با نیزه زد، او أ

: را راند و طرد کرد. و به خاطر احتراز از:  لَّ اثلَّوَْب يَُؤلل
َ
جامه را دوخت. زیرا متعدی و موافق أ

    قیاس با ضم عین الفعل آمده است. 
03 . : ْمِر يَُشكل َشًّكًّ

َ
  شک کرد، در کار تردد نمود.َشكَّ ِِف اْْل

:  أما ْمِح يَُشكل َشًّكًّ ُه بِالرل قیاس به ضم  متعدی و موافق نیزه را در بدنش فرو برد،َشكَّ

 عین الفعل آمده است.
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بَّ يَ . 04
َ
بًّا أ

َ
بابًا وُؤبل أ

َ
بِيًْبا وأ

َ
بابًَة: وأ

َ
المحیط و  برای سفر آماده شد. اما در قاموسأ

بًّا  العروس به دو وجه )کسر و ضم( آمده است. تاج
َ
بَّ إََِلٰ َوَطِنِه يَُؤبل أ

َ
بابًا:  وأ

َ
آرزومند وطن أ

بَّ إََِلٰ َوَطِنِه  العروس آمده است: العرب و تاج شد. و در لسان
َ
"  وف نزد ابن دُرَیدمعرأ به "يَئِبل

 کسر است.
ا: . 05   با سرعت رفت، دوید.َشدَّ الرَُّجُل يَُشدل َشدًّ

ْي َعدا: ابن مالک قید آورد
َ
،  به خاطر احتراز از: َشدَّ أ گونه  همانَشدَّ َمتاَعُه يَُشدل ويَِشدل

 گذشت، متعدی و دو وجهی است. 38که در بیت 

ا  .06 ْمُر يَُشقل َشقًّ
َ
ًة: وَشقَّ َعلَيِْه اْْل  کار بر او دشوار شد.َمَشقَّ

ا: . 07 ِء ََيُشل َخشًّ ْ  در کار داخل شد.َخشَّ ِِف الَّشَّ
ْي َدَخال: ابن مالک قید آورد

َ
: به خاطر احتراز از: أ چوب را در بینی : َخشَّ اْْلَِعْيُ ََيُشل

 اس به ضم عین الفعل آمده است.شتر قرار داد، زیرا متعدی و موافق قی

08 . : ِء َیُغلل َغالًّ ْ  در کار داخل شد.َغلَّ ِِف الَّشَّ
ْي َدَخال: ابن مالک قید آورد

َ
مخفیانه کاال : َغلَّ الَْمتاَع َیُغلل ُغلُواًل: به خاطر احتراز از: أ

: َغلَّ از ازرا دزدید، زیرا متعدی و موافق قیاس به ضم عین الفعل آمده است. و همچنین احتر
اش پر از حقد و حسد و کینه شد، زیرا الزم و موافق قیاس  سینهَصْدرُُه يَِغلل ِغالًّ وَغِلياًْل: 

 به کسر عین الفعل آمده است.

فربه بعد از الغری، قَشَّ ُفالٌن َیُقشل قُُشوًشا:  رفتند.قَشَّ الَْقْوُم َیُقشل قُُشوًشا:  .09

   بهبود یافت.شد؛ بعد از محنت و بیماری 

: به خاطر احتراز ازَقشَّ قَْوٌم:  ابن مالک قید آورد: گیاه : قَشَّ انلَّباُت َیُقشل وَيِقشل

 خشک شد، زیرا الزم و دو وجهی به کسر و ضم آمده است.
ا: همچنین احتراز از َء َیُقشل قَشًّ ْ آن چیز را جمع کرد، زیرا متعدی و موافق : قَشَّ الَّشَّ

 عین الفعل آمده است.قیاس به ضم 

 شب بر او تاریک گشت، شب آن را پوشاند.َجنَّ َعلَيِْه اللَّيُْل ََیُنل َجنًّا وُجنُونًا:  .21

نل َجنًّا: به خاطر احتراز از: َعلَيِْه اللَّيُْل: ابن مالک قید آورد در رحم : َجنَّ اْْلَِنْْيُ ََیِ

 ین الفعل آمده است.پوشیده گردید، زیرا الزم و موافق قیاس به کسر ع
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ا:  .20  باران ریز ریز بارید.رَشَّ الُْمْزُن يَُرشل رَشًّ
ا:به خاطر احتراز از: رَشَّ الُْمْزُن: ابن مالک قید آورد آب را پاشاند،  : رَشَّ الَْماَء يَُرشل رَشًّ

 زیرا متعدی و موافق قیاس به ضم عین الفعل آمده است.

ا:  .22 َماُء َیُطشل َطشًّ ِت السَّ  از شود که به بارانی گفته می َطش   باران ریز ریز بارید،َطشَّ
اند. در قاموس و تاج آمده که این فعل دو وجهی  تر باشد، بعضی عكس آن گفته ضعیفرَش  

 است.

ِو اْْلَِماُر َیثُلل ثَلاًَل:  .23
َ
 فضله انداخت.ثَلَّ الَْفَرُس أ

ْصلُُه ثَلاَل، آوردابن مالک قید 
َ
از أعراض است و قیاسِ ثَلَل  اشاره به اینكه اگر چه: أ

 آید اما این مصدر به فتح آمده است. مصدرِ أعراض به کسرِ عین الفعل می

ْي راَث: همچنین قید آورد
َ
:به خاطر احتراز از: أ خاك چاه را بیرون  : ثَلَّ اْْلِْْئَ َیثُلل ثاَلًّ

خانه را منهدم کرد، زیرا این افعال متعدی  ثَلَّ اْْلَيَْت: قوم را هالك کرد و َم:ثَلَّ الَْقوْ  آورد، و

 اند. و موافق قیاس به ضم عین الفعل آمده

24.  :  خواهی نشد. خون او هدر شد، خونَطلَّ َدُمُه َیُطلل َطالًّ

رْ به خاطر احتراز از: َطلَّ َدٌم: ابن مالک قید آورد
َ
َماُء اْْل باران ریز بر  َض:: َطلَِّت السَّ

ُه: زمین بارید، و او را بازداشت، زیرا این  َطلَّ فاُلنًا:حق او را ناچیز و کم گردانید و  َطلَّ َحقَّ

 اند. افعال متعدی و موافق قیاس به ضم عین الفعل آمده

رشد نبات باسرعت َخبَّ انلَّبُْت:  باسرعت رفت.َخبَّ اْْلَِصاُن ََيُبل َخبًّا وَخِبيْبًا:  .25

 کرد و بلند شد.
: َخبَّ الرَُّجُل ََيَبل ِخبًّا: به خاطر احتراز از: َخبَّ اْْلَِصاُن َوَنبٌْت: ابن مالک قید آورد

 باشد. میفَِعَل َیْفَعُل  فریبنده گشت، زیرا از باب
ا َوُكُموًما:  .26  ی خرما از غالف خارج شد. غورهَکمَّ انلَّْخُل يَُكمل َكمًّ

ا:به خاطر احتراز از: َکمَّ ََنٌْل: وردابن مالک قید آ َء يَُكمل َكمًّ ْ آن را  : َکمَّ الَّشَّ

دهان شتر را محكم بست، زیرا این افعال، متعدی و موافق قیاس به َکمَّ اْْلَِعَي: پوشاند، 

    اند. ضم عین الفعل آمده

ا وَعَسًسا:  .27 ِت انلَّاقَُة َتُعسل َعسًّ   .چریدشتر در محل خالی َعسَّ
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ا وَعَسًسا:به خاطر احتراز از: نَاقٌَة ِِبَال: ابن مالک قید آورد َء َیُعسل َعسًّ ْ  : َعسَّ الَّشَّ

قوم را چیز اندکی خورانید، زیرا این افعال، متعدی و موافق َعسَّ الَْقْوَم: آن را طلب کرد، 

 قیاس به ضم عین الفعل آمده اند.

ا:  .28 ا و قُسًّ ِت انلَّاقَُة َتُقسل قَسًّ   چرید.شتر در محل خالی قَسَّ
ْت َكَذا: ابن مالک قید آورد ْت  یعنی: قَسَّ ْت بمعنای  قَسَّ است. و همچنین به خاطر  َعسَّ

ا:احتراز از قوم را با حرف زشت آزار داد، زیرا متعدی و موافق قیاس  : قَسَّ الَْقْوَم َیُقسل قَسًّ

 الفعل آمده است.به ضم عین 

. 0فعلی که ابن مالک بیان کرد، در سه مورد به ایشان اعتراض وارد شده است:  82از این 
لَّ 

َ
بَّ 1أ

َ
  .. َطشَّ 1. أ

ها را در سه بیت به نظم در آورده  فعل بر ابن مالک استدراک دیده و آن 08حضرمی 

 است:

ْي َسـَعـالَوَمـْع ثَماِنيَـٍة َعْشـٍر َكـَمـرَّ بِـِه       
َ
حَّ أ

َ
 َیُمـتل ثَـجَّ وََسـجَّ أ

دَّ وََحدَّ َعـرَّ َحصَّ َولَْطـ       ـَطْت ناقَـٌة َكفَّ َشقَّ َطْرفُُه َفَعال
َ
ْت َوأ  َسخَّ

نا َحنَّ َعنُْه ُمْعرًِضا َكُمال مل
ُ
ْمـ       ـَمْت أ

َ
 َوَبقَّ فَـكَّ وََعـكَّ اْْلَْوُم َغمَّ  َوأ

 با او پیوند خویشی کرد.َقرابٍَة َیُمتل َمتًّا: َمتَّ إَِْلِْه بِ  .0
لَْو َیُمتل َمتًّا:  اما دلو را کشید، متعدی و موافق قیاس به ضم عین الفعل آمده َمتَّ ادلَّ

 است.

يًْجا:  .2  آب روان شد.ثَجَّ الَْماُء َیثُجل ََثًّا وَُثُوًجا وََثِ
آب را جاری و : ثَجَّ الَْماَء َیثُجل ََثًّا: آید اند این فعل متعدی می بعضی از اهل لغت گفته

 باشد. روان کرد. در این صورت موافق قیاس با ضم عین الفعل می

ا:  .3  ی او رقیق شد.  شكم او نرم شد، فضلهَسجَّ َبْطنُُه يَُسجل َسجًّ
ا:اما  ْطحَ اندود کرد و  دیوار را گل َسجَّ اْْلائَِط يَُسجل َسجًّ : پشت بام را گل زد، َسجَّ السَّ

 متعدی و موافق قیاس به ضم عین الفعل آمده است.

ا:  .4 حًّ
َ
حَّ يَُؤحل أ

َ
 سرفه زد.أ

ا:  .5 ِت اْْلَراَدُة تَُسخل َسخًّ  ملخ، دم به زمین فرو برد تا تخم نهد.َسخَّ
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ا:  .6 دًّ
َ
دَّ اْْلَِعُي يَؤُُد أ

َ
 شتر صدا و فریاد زد.أ

دَّ اْْلَبَْل يَؤُُد  اما
َ
ا: أ دًّ

َ
طناب را کشید، متعدی و موافق قیاس به ضم عین الفعل آمده أ

 است.

ا وَحَدًدا:  .7  بر او خشم گرفت.َحدَّ َعلَيِْه ََیُدل َحدًّ
ا:  اما ا: دشنام دهنده را حد زد، وَحدَّ الْقاِذَف ََیُدل َحدًّ ْمِر ََیُدل َحدًّ

َ
 َحدَّ الرَُّجَل َعِن اْْل

َْي: شخص را از کاری منع کرد، و  كِّ برای  َحَدْدُت اْْلَيَْت:کارد را تیز کردم، و َحَدْدُت السِّ

 متعدی و موافق قیاس به ضم عین الفعل آمده است.افعال،  خانه حد قرار دادم، این

دل اما  ٰ َزوِْجها ََیُدل وََیِ ُة لََعَ
َ
ِت الَْمْرأ  آمد.خواهد  32دو وجهی است و در بیت َحدَّ

ِليُم َیُعرل ِعراًرا وُعراًرا: عَ  .8   شتر مرغ بانگ زد.رَّ الظَّ
ا:  اما ُه َیُعرل َعرًّ رَْض:  او را مكروهی رسانید وَعرَّ

َ
ْعَر:  زمین را کود داد،َعرَّ اْْل مو َعرَّ الشَّ

 متعدی و موافق قیاس به ضم عین الفعل آمده است.این افعال، را از بیخ کند، 

بُِل:  اما  31و  32سرگین انداخت، الزم و دو وجهی است که در شرح ابیات شتر َعرَِّت اْْلِ

 خواهد آمد. 87و 

االغ در حال دویدن گوش را راست کرد و دم را  َحصَّ اْْلَِماُر ََیُصل ُحَصاًصا: .9

 جنبانید.
ا: اما  َسُه ََیُصل َحصًّ

ْ
م عین الفعل آمده مو را سترد، متعدی و موافق قیاس به ضَحصَّ َرأ

 است.

ا:  .01 ِت انلَّاقَُة بَِذنَِبها تَلُطل لَطًّ  ها درآورد. شتر دم را میان رانلَطَّ
ا:  اما َء:  در را بست ولَطَّ اْْلَاَب يَلُطل لَطًّ ْ لَطَّ الرَُّجُل  آن را پوشیده داشت. ولَطَّ الَّشَّ
ُه:  ُه بِالَْعَصا:  حق او را انكار کرد. وَحقَّ ی این موارد متعدی و  را با چوبدستی زد، همه اولَطَّ

 اند. موافق قیاس به ضم عین الفعل آمده

ا: .00 ُه يَُكفل َكفًّ  نابینا گشت. َكفَّ بَََصُ
ا:اما  ناَء يَُكفل َكفًّ َء:  َكفَّ ظرف را پر کرد و  َكفَّ اْْلِ ْ آن را فراهم آورد، این دو الَّشَّ

 اند. الفعل آمدهمورد متعدی و موافق قیاس به ضم عین 

ا:  .02 ماُء:  زیاد سخن گفت،َبقَّ ِِف لََكِمِه َیبُقل َبقًّ ِت السَّ  سخت بارید.َبقَّ
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ا:  اما مال خود را پخش َبقَّ فاَُلٌن َماََّلُ:  به ما عطای زیادی نمود وَبقَّ نَلَا الَْعَطاَء َیُبقل َبقًّ

َء:  کرد و ی این موارد متعدی و موافق قیاس به  مهه چه در آن بود را خارج کرد، آنَبقَّ الََّشْ

 اند. ضم عین الفعل آمده

ا:  .03  چشم محتضر باز ماند.َشقَّ بَََصُ الَْميِِّت يَُشقل َشقًّ
ا:  اما َء يَُشُق َشقًّ ْ اش را پاره کرد، آن را چاك  جامهَشقَّ ثَْوَبُه:  آن را شكافت وَشقَّ الَّشَّ

 الفعل آمده است.داد، متعدی و موافق قیاس به ضم عین 

04.  :  روز گرم شد و باد نوزید.َعكَّ يَْوُمنا َیُعكل َعًّكًّ
:  اما ُه َعْن َحاَجِتِه َیُعكل َعًّكًّ ْوِط:  او را از حاجتش باز داشت. وَعكَّ ُه بِالسَّ با تازیانه َعكَّ

َم:  او را زد. و یاس به ضم ی این موارد متعدی و موافق ق همه .کالم را بیان کردَعكَّ اللََْكَ

 اند. عین الفعل آمده

05.  :  پیر و فرتوت گشت.فَكَّ الرَُّجُل َیُفكل فًَّكًّ
:  اما َء َیُفكل َفًّكًّ ْ گره را باز کرد. این دو مورد َفكَّ الُْعْقَدَة:  آن را جدا کرد. وفَكَّ الَّشَّ

 اند. متعدی و موافق قیاس به ضم عین الفعل آمده

ُموَمًة:  .06
ُ
ُة تَُؤمل أ

َ
ِت الَْمْرأ مَّ

َ
 دار شد. در گشت، بچهماأ

ا:  اما مًّ
َ
ُه يَُؤمل أ مَّ

َ
 قصد آن کرد. متعدی و موافق قیاس به ضم عین الفعل آمده است.أ
ا:  .07  روز ما گرم شد.َغمَّ يَْوُمنَا َیُغمل َغمًّ
ا:  اما ُه َیُغمل َغمًّ نورِ ماه، ستارگان را َغمَّ الَْقَمُر انللُجوَم: او را اندوهگین کرد. و َغمَّ

َء: ها را پوشانید. و  فراگرفت و آن ْ ی این موارد  همه، آن را پوشانید، آن را بستَغمَّ الَّشَّ

 اند. متعدی و موافق قیاس به ضم عین الفعل آمده

08.  :  از او اعراض کرد.َحنَّ َعنُْه ََیُنل
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ْت َوثَرَّْت َجدَّ َمْن َعِمال. ..............َوِع وَْجَه 01 ُ َحدَّ ْْ ثَّ وََخْر       َر الصَّ
َ
  َصدَّ أ

ْي  َِبِال09
َ
ْت وََشـذَّ َشـحَّ أ  . تَرَّْت َوَطرَّْت وََدرَّْت َجمَّ َشبَّ َحصا       ٌن َعـنَّ فَحَّ

ُء َحرَّ نَها       11 ْ اُر نَسَّ  الَّشَّ ِت ادل   ٌر............................................ وََشطَّ
 شرح:

آیند اما در این ابیات،  میَفَعَل َیْفِعُل اند بر وزن  هائی که مضعف الزم قبال خواندیم فعل

 آیند. این افعال به قرار زیراند: ابن مالک هجده فعل را نام برده که دو وجهی می

 
 مضارع شاذ قیاسیمضارع  ماضی مضارع شاذ مضارع قیاسی ماضی

مل  َجمَّ   ََیُمل  ََیِ
 يَُشبل  يَِشبل  َشبَّ 
 َیُعنل  يَِعنل  َعنَّ 
 َیُفحل  يَِفحل  فَحَّ 
 يَُشذل  يَِشذل  َشذَّ 
 يَُشحل  يَِشحل  َشحَّ 
 يَُشطل  يَِشطل  َشطَّ 
 يَنُسل  يَنِسل  نَسَّ 
رل  َحرَّ    ََیُرل  ََیِ

 يَُصدل  يَِصدل  َصدَّ 
ثَّ 

َ
 يَؤُثل  يَئِثل  أ

رل  َخرَّ   ََيُرل  ََيِ
رل  َحدَّ   ََیُرل  ََیِ
 َیُُثل  يَُِثل  ثَرَّ 

دل  َجدَّ   ََیُدل  ََیِ
 َیُتل  يَِتل  تَرَّ 

 َیُطرل  يَِطرل  َطرَّ 
 يَُدرل  يَِدرل  َدرَّ 

 
 

 مصدر و معانی این افعال:

ا وُصُدوًدا:  .0  ِء َصدًّ ْ  از او نالید.َصدَّ ِمنُْه َصِديًدا: از آن اعراض کرد، َصدَّ َعِن الَّشَّ

ُه َعْن َكذا يَُصدل َصًدا:  اما او را از آن بازداشت، متعدی و موافق قیاس به ضم عین َصدَّ

 الفعل آمده است.
ثُوثًا:  .2

ُ
ثاثًَة وأ

َ
ثاثًا وأ

َ
ْعُر َوانلَّباُت أ ثَّ الشَّ

َ
 مو و نبات زیاد شد و در هم پیچید.أ
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ا وُخُروًرا:  .3 ُ َخرًّ ْْ ِ ساِجًدا:  نگ از باال به پایین افتاد،سَخرَّ الصَّ برای سجده َخرَّ َّلِله

 اهلل عزوجل بر زمین افتاد. کردنِ
ا وِحداًدا:  .4 ٰ َزوِْجها َحدًّ ُة لََعَ

َ
ِت الَْمْرأ  زن برای وفات شوهرش ترك زینت کرد.َحدَّ

ا وثُُروًرا:  .5  چشم پر از اشک شد.ثَرَِّت الَْعْْيُ ثَرًّ
َء ِمْن يَِدهِ:  به خاطر احتراز از:ثَرَّْت،  ابن مالک تاء تأنیث را قید آورد: ْ آن را از ثَرَّ الَّشَّ

: دستش متفرق و پخش کرد. و  اَب َیُُثل آب را ریخت. این دو مورد متعدی و موافق ثَرَّ الَّشَّ

 اند. قیاس به ضم عین الفعل آمده

ا:  .6  در کارش تالش و کوشش کرد.َجدَّ ِِف َعَمِلِه ِجدًّ
ا:  به خاطر احتراز از:َجدَّ َمْن َعِمال  ابن مالک قید آورد: جامه را َجدَّ اثلَّوَْب ََیُدل َجدًّ

 اند.  چید، آن را برید. زیرا متعدی و موافق قیاس به ضم عین الفعل آمده

عْ همچنین به خاطر احتراز از: 
َ
ا:َجدَّ ِِف أ دل َجدًّ در چشم قوم بزرگ گشت. و  ُْيِ الَْقْوِم ََیِ

: دل  اند.  . زیرا الزم و موافق قیاس به کسر عین الفعل آمدهجامه جدید گشت َجدَّ اثلَّوُْب ََیِ

ا وتُُروًرا:  .7  استخوان جدا شد.تَرَّ الَْعْظُم:  دستش افتاد و جدا شد،تَرَّْت يَُدُه تَرًّ
ُه َیُتل تَ  اما ا وتُُروًرا: تَرَّ  آن را برید، متعدی و موافق قیاس به ضم عین الفعل آمده است.رًّ
ا:  .8 ْطِح: دست او افتاد، جدا شد، َطرَّْت يَُدُه َطرًّ  مرد از بام افتاد.َطرَّ الرَُّجُل ِمَن السَّ

ا: اما  بَِل َیُطرل َطرًّ با شدت شتران را راند، شتران را از اطراف و جوانب جمع کرد. و َطرَّ اْْلِ

َْي:  كِّ َء:  اندود کرد. و حوض را گلَطرَّ اْْلَوَْض: کارد را تیز کرد. و َطرَّ السِّ ْ آن را َطرَّ الَّشَّ

 اند. متعدی و موافق قیاس به ضم عین الفعل آمده برید،
ََبِ َدرًّا: .9

اُة بِاللَّ گیاه بسیار شد و درهم  َدرَّ انلَّباُت:گوسفند بسیار شیر داد.  َدرَِّت الشَّ

 پیچید.

الزم و موافق قیاس به کسر عین الفعل  .اسب سریع دوید َدرَّ الَْفَرُس يَِدرل َدِريًرا:اما 

 آمده است.

 گوشت استخوان بسیار گردید. َجمَّ الَْعْظُم:آب بسیار شد.  َجمَّ اْلْاُء ُُجُوًما: .01

 هایش را بلند کرد و با نشاط شد. اسب دست اْْلَِصاُن َشبابًا وَشِبيْبًا: َشبَّ  .00
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:  به خاطر احتراز از: ِحَصانٌ  َشبَّ  ابن مالک قید آورد: آتش را افروخت. َشبَّ انلَّاَر يَُشبل

 زیرا متعدی و موافق قیاس به ضم عین الفعل آمده است. 

الزم و  کودك جوان گردید. زیرابَّ الُْغالُم يَِشبل َشبابًا: شَ همچنین به خاطر احتراز از: 

 موافق قیاس به کسر عین الفعل آمده است.

ُء َعنًّا وَعنَنًا وُعنُونًا: .02 ْ ِء:برای او ظاهر شد. و  َعنَّ ََّلُ الَّشَّ ْ اعراض  َعنَّ َعِن الَّشَّ

 کرد، رو گردانید.

ا  .03 ْفََعٰ فَحًّ
َ
ِت اْْل فَحَّ مار فیش فیش کرد، از دهان خود صدا خارج کرد،  وفَِحيًْحا:فَحَّ

 خور و پف کرد. انلَّائُِم:

ا: .04  از جماعت منفرد شد. َشذَّ َعِن اْْلََماَعِة َشذًّ

ا: .05 ا وُشحًّ  به مالش بخل ورزید. َشحَّ بَِماَِّلِ َشحًّ

ا وُشُطوًطا: .06 اُر َشطًّ ِت ادلَّ  خانه دور گشت. َشطَّ

ْت  لک به تاء تأنیث قید آورد:ابن ما َشطَّ َعلَيِْه ِِف ُحْكِمِه يَِشطل  به خاطر احتراز از:َشطَّ
در حكم خود جور و ظلم کرد، زیرا الزم و موافق قیاس به کسر عین الفعل آمده َشَطًطا: 

 است. 

 رفت.گوشت و نان خشک شد و رطوبت آن نَسَّ اللَّْحُم واْْلُْْبُ نَِسيًْسا ونُُسوًسا:  .07
ا:  اما بَِل يَنُسل نَسًّ متعدی و موافق قیاس به ضم عین الفعل  شتران را سوق داد.نَسَّ اْْلِ

 آمده است.

ا وَحَراَرًة:  .08 فَِعَل  بر وزنَحرَّ ََیَرل  روز گرم شد. این فعل بر لغتی دیگرَحرَّ انلَّهاُر َحرًّ
 نیز آمده است.َیْفَعُل 

يًَّة:  به خاطر احتراز از:َحرَّ نَهاٌر   ابن مالک قید آورد به: بنده َحرَّ الَْعبُْد ََیَرل َحراًرا وُحرِّ

 آمده است.فَِعَل َیْفَعُل  آزاد شد. زیرا بر وزن
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ها را در دو بیت به نظم در آورده  حضرمی هشت فعل را بر ابن مالک استدراک دیده و آن

 است:

زَّ الِْقْدُر ِحْْيَ َغالَو ِمثُْل َصدَّ بِوَْجَهيِْه 
َ
 ثَماِنيٌَة       َعرَّْت وََشتَّ َوأ

ْي َهَزال
َ
ْت ناقٌَة َكذا       َرزَّ اْْلَـراُد َوَكـعَّ َخـلَّ أ صَّ

َ
 قَرَّ انلَّهاُر َوأ

 
 مضارع شاذ مضارع قیاسی ماضی

 َیُعرل  يَِعرل  َعرَّ 
 يَُشتل  يَِشتل  َشتَّ 
زَّ 
َ
 يَُؤزل  يَِئل  أ

 َیُقرل  يَِقرل  قَرَّ 
صَّ 

َ
 يَؤُصل  يَئِصل  أ

 يَُرزل  يَِرزل  َرزَّ 
 يَُكعل  يَِكعل  َكعَّ 
 ََيُلل  ََيِلل  َخلَّ 

 

 مصدر و معانی این افعال:

ا وُعُروًرا:  .0 بُِل َعرًّ  دار گشت، سرگین انداخت. شتر جربَعرَِّت اْْلِ

 گردید. پراکنده و متفرقَشتَّ َشتاتًا وَشتًّا وَشِتيْتًا:  .2
ا وقَِريًْرا:  .3  روز ما سرد شد.قَرَّ يَْوُمنا قَرًّ

 نیز آمده است.فَِعَل َیْفَعُل  بر وزنقَرَّ َیَقرل  یگرلغتی د
زاًزا:  .4

ُ
ِزيًْزا وأ

َ
زَّ الِْقْدُر أ

َ
 دیگ به جوش آمد، صدای غلیان دیگ بلند شد.أ

ا:  .5 صًّ
َ
ِت انلَّاقَُة أ صَّ

َ
 شتر فربه شد.أ

 بگذارد.ملخ دمش را در زمین فرو برد تا تخم َرزَّ اْْلَراُد َرزًّا:  .6
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:  اما ِء يَُرزل ْ َء ِِف الَّشَّ ْ متعدی و موافق قیاس به  آن را بر آن ثابت و استوار کرد.َرزَّ الَّشَّ

 ضم عین الفعل آمده است.

ا وُكُعوًًع:  .7 ِء َكعًّ ْ  ضعیف و ترسو شد.َكعَّ َعِن الَّشَّ
 الغر و نحیف شد.َخلَّ َْلُْمُه َخالًّ و ُخلُواًل:  .8
:  اما َء ََيُلل ْ بَِل:  آن را سوراخ کرد.َخلَّ الَّشَّ شتران را در چراگاه نیكو چراند. و َخلَّ اْْلِ

 اند. این دو مورد متعدی و موافق قیاس به ضم عین الفعل آمده
 

 
 


