
1 
 

 
 

َعالِ  ََلِمَيةِ  َنْظم    اْْلَف ْ
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مُ 21 ُكح  قَدح بُِذَل  . ...................................       ................َو ٰهَذا اْلح
ِ ََنحُو قََل 22  . لَِما ِلـبَذِّ ُمَفاِخـٍر َولَيحَس ََلُ        َداِِع لُُزُوُم انحِكَساِر الحَعْيح
ُم قَدح بُِذَل لَِما ِِلَذِّ ُمَفاِخرٍ ) .11و12 ُكح ُعُل(  و اين حكم :(َوٰهَذا اْلح براي )َفَعَل َيفح

 ي مفاخره داده شده است. غلبه

 شرح:

خواهد بفهماند بر كسي يا قومي چیره شده و  ه شخص ميزماني ك مفاخره:معناي 

ُعُل(  خواهد فخر فروشي كند در اين صورت فعل را به باب مي برد تا اين مفهوم  مي)َفَعَل َيفح

ِبُق( مضارع آن)َسبََق(  را به مخاطب برساند. مثال فعل به كسر عین الفعل آمده است اما  )يَسح

بُُق. شود: گیرد و مي الفعل آن ضمه ميبراي مفاخره، عین   يَسح
بُُقهُ  مثال: سح

َ
نَا أ

َ
تُُه فَأ تُُه فََسبَقح  َساَبقح

تُُه(  تُُه(  با او مسابقه دادم)َساَبقح بُُقُه(  پس از او سبقت گرفتم)فََسبَقح سح
َ
نَا أ

َ
پس من در )فَأ

 كنم. مسابقه بر او غلبه مي

ِ ََنحُو قََل َو لَيحَس ََلُ َداِِع لُُزُوُم ) .11 هائي كه  كننده و براي آن جلب(: انحِكَساِر الحَعْيح

ِل  )سبب( لزوم كسره گرفتن عین الفعل هستند، نباشد. مانند:  .َقََلٰ َيقح
 شرح:

در بیت قبل گذشت كه اگر بخواهیم معناي مفاخره و مغالبه به مخاطب برسانیم، فعل را 

ُعُل  به باب ي كسره باشد در اين  كننده أموري طاري شد كه جلببريم. اما اگر  ميَفَعَل َيفح

ِعُل  صورت براي مفاخره بايد فعل را در همان باب يعني باب نگه داشت، اين أمور َفَعَل َيفح

 عبارتند از:

ِعُدهُ مانند:  فاء الفعل واوي باشد، (2)
َ
نَا أ

َ
تُُه فَأ تُُه فَوََعدح ي وعده دادن  با او مسابقه: َواَعدح

 تر وعده گذاشتم. بردم و بیشگذاشتم از او 

بِيُعهُ مانند:  عین الفعل یائی باشد، (1)
َ
نَا أ

َ
ي خريد و فروش  با او مسابقه: بَاَيعحتُُه فَِبعحتُُه فَأ

 تر از او خريد و فروش كردم. دادم پس بر او غلبه كردم و بیش

نَا مانند:  الم الفعل یائی باشد، (3)
َ
قحِليهِ قَاََلحتُُه َفَقلَيحتُُه فَأ

َ
بر همديگر خشم گرفتیم پس : أ

 در خشم گرفتن بر اوغالب آمدم.

 قاعده کلی:
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هرگاه بین جالب كسر و فتح، يا فتح و ضم، يا كسر و ضم تنازعي پیش آمد، همیشه 
شود مگر جائي كه  جالب كسر بر جالب ضم و فتح، و جالب ضم بر جالب فتح مقدم كرده مي

 شود. و بعد از آن جالب ضم در نظر گرفته مي شذوذ داخل شود. پس اول جالب كسر

 مثال:

ِويفعل   كننده دارد:  سه جلب َشَوٰی يَشح

ُعُل چون براي مفاخره بايد به باب  ي ضم، کننده جلب (2)  ببريم.  َفَعَل َيفح

ُعُل چون عین الفعل آن واوي است بايد به باب  ي ضم، کننده جلب (1)  ببريم.  َفَعَل َيفح

ِعُل  چون الم الفعل آن يائي است بايد به باب ي کسر، کننده جلب (3)  ببريم. َفَعَل َيفح

پس مي بینیم كه دو جالب ضم و يک جالب كسر وجود دارد اما جالب كسر را بر جالب 

ِويحِه.شود:  ي آن چنین مي كنیم و مفاخره ضم مقدم مي شح
َ
نَا أ

َ
 َشاَويحتُُه فََشَويحتُُه فَأ

  



5 
 

ُح 22 ِلـِه     َعِن َما َحرحُف َحلح . َوَفتـح وَّ
َ
ُر أ  َحَصَل َذا انلَّوحِع قَدح  اِِئِّ ِف الحِكسَ  ٍق َغيـح

22 َ ى اْلح ِ ٰهَذا ِِلِ ـٍٍ  ِيي. ِف َغْيح ـَ َِِّفـاِ   ِش ح     بِاِل
َ
ا أ ِِيِ َفتحا 

َل لح
َ
 َغ ِمنح َسـأ

وح       52
َ
ٍة أ َ َهرح بَِكْسح فحَت ِمنح َدَخَل . إِنح لَمح يَُضاَعفح َولَمح يُشح يَبحِِغ َوَما ََصَّ ـَ  َضمٍّ 

ها نباشد، در اين نوع از كسائي،  )در باب مفاخره( آن افعالي كه حرف حلق در اول آن .13
 فتح )عین الفعل مضارع( حاصل است. 

 شرح:
ها حروف حلق باشد رأي كسائي بر اين  در مورد افعالي كه عین الفعل يا الم الفعل آن

 گیرد.  است كه عین الفعل مضارع، فتحه مي

َعُرُه. مثال براي عین الفعلي كه حروف حلق باشد: شح
َ
نَا أ

َ
نَا فَأ نَا فََشَعرح  َشاَعرح

نَا فََصَ  مثال براي الم الفعلي كه حروف حلق باشد: َُعُه.َياَرعح َصح
َ
نَا أ

َ
نَا فَأ  عح

گويند: اگر عین يا الم الفعلي از حروف حلق  جمهور علماست كه مياما قول أصح، قول 

ُعُل  باشد هیچ تأثیري ندارد و در مفاخره بر وزن نَا  مانند:آيد،  ميَيفح
َ
نَا فَأ نَا فََشَعرح َشاَعرح

ُُعُه. َصح
َ
نَا أ

َ
نَا فَأ عح نَا فََصَ ُعُرُه. َياَرعح شح

َ
 أ

 جا بحث مفاخره به پايان رسید. تا اين

در غیر اين نوع )كه داللت بر مفاخره ندهد( به اتفاق علما، فتحه دادنِ عین الفعلِ  .12

َل  مضارع شايع است، مانند مضارعي كه از
َ
شود )چون عین الفعل آن حلقي  ساخته مي َسأ

ُل َيفح  است پس بر وزن
َ
أ   آيد. ميَعُل: يَسح

 شرح:

َعُل، َيفح  آيد: باشد مضارع آن بر سه حالت مي َفَعَل در گذشته خوانديم كه اگر ماضي 
ُعُل. ِعُل، َيفح  َيفح

ِعُل  پیرامون ُعُل  ، وَفَعَل َيفح به تفصیل خوانديم. در اين بیت، ناظم رحمه اهلل بیان  َفَعَل َيفح

آيد كه عین الفعل يا الم الفعل از حروف حلق باشد. در اين  زماني مي َعُل َفَعَل َيفح كند  مي

 حكم علما اتفاق دارند و اختالفي در آن نیست.

َهُر، مثال براي عین الفعل كه از حروف حلق باشد:  َاُر، َجَاَد ََيحَاُد، َظَهَر َيظح َسَاَر يَسح
َهُر.  َقَهَر َيقح
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َرُع، نََسَخ يَنحَسُخ، نََصَح َينحَصُح، مثال براي الم الفعل كه از حروف حلق باشد:  قََرَع َيقح
.
ُ
ََل  َيمح

َ
 َمََل

َعُل ). 12 آيد كه عین يا الم الفعل از حروف حلق باشد به شرطي كه(  زماني ميَفَعَل َيفح

 صرف شود.  َدَخَل چه از  ، و آنَيبحِِغ  اگر مضاعف نباشد و به كسر يا ضم مشهور نباشد، مانند:

 شرح:

َعُل   آيد كه عین يا الم الفعل از حروف حلق باشد، مگر: زماني ميَفَعَل َيفح
. مضاعف الزم باشد: (2)  َيحَّ يَِصحُّ
.مضاعف متعدي باشد (1)  : َدعَّ يَُدعُّ
ُعُل  براي مفاخره باشد، زيرا براي مفاخره به باب (3)  شود. برده ميَفَعَل َيفح

َبََغٰ َيبحِِغ، َنََعٰ َينحِِع، نََضَح َينحِضُح، رََجَ   در بین عرب به كسره مشهور نباشد: (2)
ُع. ِ

 يَرحِجُ ، َنَهَق َينحِهُق، نََزَع َيْنح
ُخ، َنَفَخ َينحُفُخ، َقَعَد  در بین عرب به ضمه مشهور نباشد: (2) ُ َخ يَصح ُخُل، ََصَ َدَخَل يَدح

ُخُذ، َطلَ 
ح
َخَذ يَأ

َ
ُعُد، أ ُعُم.َيقح لُُ ، بَلََغ َيبحلُُغ، ََنََل َينحُخُل، َزَعَم يَزح  َ  َيطح
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52 َ حَمبحِِّيِّ ِمنح َعتََل . َعْيح حُمَضاِرِع ِمنح َفَعلحُت َحيحُ  َخَل     ِمنح َجاِلِ  الحَفتحِح لَال   ال
وح . 52

َ
ـَرٍة أ ـِد ُشهح ُممح إَِذا تَِعيُْي َبعحِضِهَما    ِلَفقح ِو اضح

َ
ِْسح أ ـح تَـَزَل فَا  َداٍع قَـِد اعح

 ي فتح، خالي شد مانند ساخته شده از: كننده هرگاه از جلبَفَعَل  عین الفعل مضارع از. 12
 .َعتََل.

پس )اگر بخواهي( كسره يا ضمه بده. هرگاه تعیین يكي از اين دو )كسر و ضم( به  .12
 ي كسر و ضم منعدم شد.  كننده سبب شهرت )نزد عرب( يا فقدان جلب

 شرح:

كه عین الفعل آن فتحه دارد مضارع آن از عرب شنیده نشده )َعَتَل(  هرگاه فعلي همانند

هاي فتح وجود ندارند. پس در  كننده اند. در چنین افعالي دواعي و جلب كه چگونه تلفظ زده

َعتََل  چنین مواردي اختیار داري كه عین الفعل مضارع را كسره يا ضمه بدهي، مانند:
ِتُل  ضارع آن راتواني م مي تُُل  و َيعح  تلفظ بزني.َيعح

 : او را با شدت و عنف گرفت و جذب كرد.َعتََل  معناي

 ي آن چه گذشت: خالصه

ُعُل  بود، مضارع آن فقطَفُعَل  اگر ماضي  آيد. ميَيفح
َعُل  بود، مضارع آنفَِعَل  اگر ماضي عِ كه بر وزن شاذ  آيد مگر افعال ميَيفح و  اند آمده ُل َيفح

 ها گذشت. ذكر آن

ِعُل  بود، در چهار حالت، مضارع آنَفَعَل  اگر ماضي ُعُل  و در چهار حالت، مضارع آنَيفح َيفح
َعُل  مضارع آن ها از حروف حلق بود آيد. اما اگر عین يا الم الفعل آن مي آيد به شرطي  ميَيفح

 كه جالب كسر و ضم نیايد و در بین عرب به كسر و ضم مشهور نباشد.
ِعُل  باشد اختیار دارد كه مضارع آن َفَعَل  ها فعلي ديده شد كه ماضي آن اگر غیر از اين َيفح

ُعُل  يا  تلفظ بزند.َيفح

ِعُل ها جايز است كه  و مضارع آن َفَعَل ها  مثال براي افعالي كه ماضي آن ُعُل  يا َيفح  َيفح
 خوانده شود:

 جلب كرد.َجلََ  ََيحِلُ  ََيحلُُ :  (2)

 دوشید.َحلََ  ََيحِلُ  ََيحلُُ :  (1)
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ُتُ :  (3) ِتُ  َيعح  مالمت و سرزنش كرد.َعتََ  َيعح

 نسب او را ذكر كرد.نََسَ  يَنحِسُ  يَنحُسُ :  (2)

ُبُت:  (2) ِبُت يَسح  بسیار خوابید.َسبََت يَسح

 شخم زد.َحَرَث ََيحِرُث ََيحُرُث:  (2)

 دمید.َنَفَ  َينحِفُ  َينحُفُ :  (2)

 عهدشكني كرد.نََكَ  َينحِكُ  َينحُكُ :  (8)

 بافت.نََسَج يَنحِسُج يَنحُسُج:  (9)

 حسد ورزيد.َحَسَد ََيحِسُد ََيحُسُد:  (21)

(22)  :  پخش كرد.َنََثَ يَنحَِثُ يَنحَُثُ

 

 


