
1 
 

 
 

َعالِ  ََلِمَيةِ  َنْظم    اْْلَف ْ
 

 :تألیف

 ابوعبداهلل الدین جمال مالک، ابن

 :وفات

 قمری هجری 276 سال

 

 :و شرح ترجمه

 سید مسلم تخت دار

 

 

 مدرسه امیریه

 گیاهدان –جزیره قشم 

  



2 
 

 
 
 
 
 

 
  



3 
 

 فَْصٌل ِفي الُْمَضاريعي 

ِتي الُْمَضاريَع اْفتَتيْح َوََلُ      73
ْ
َل  . بيبَْعضي نَأ َباِعي ُمْطلًَقا وُصي  َضمٌّ إيَذا بيالرُّ

ِتي  فعل مضارع را با بعضی از حروف .73
ْ
 افتتاح کن. و هرگاه فعل مضارع به رباعینَأ

 وصل کرده شد، )اول آن را( به طور مطلق ضمه بده.

َل،  الف در تنبیه:  الف اطالق است.وُصي

 شرح:

ِتي الُْمَضاريَع اْفتَتيْح:
ْ
 بيبَْعضي نَأ

همزه،  گردد، حروف مضارعه عبارتند از: فعل مضارع همیشه با حروف مضارعه آغاز می

َنيُْت،  توان جای داد: نون، تاء، یاء. جهت سهولت حفظ، آن را در این کلمات می
َ
، أ َتْْيَ

َ
، أ ِتي

ْ
نَأ

يُْت، تيينَا. 
َ
 مانند:نَأ

 
 مع الغیرمتکلم  متکلم وحده مونث مخاطب مذکر مخاطب مونث غایب مذکر غایب

ْفَعُل  َتْفَعليْيَ  َتْفَعُل  َتْفَعُل  َيْفَعُل 
َ
 َنْفَعُل  أ

 َتْفَعَلني  َتْفَعَلني  َتْفَعَلني  َيْفَعَلني 
 َتْفَعلْنَ  َتْفَعلُونَ  َيْفَعلْنَ  َيْفَعلُونَ 
 

َل:  َباِعي ُمْطلًَقا وُصي  َوََلُ َضمٌّ إيَذا بيالرُّ
 شود، مانند: آن ضمه داده میگر فعل ماضی چهار حرفی بود اول مضارع ا

ُع              قَاتََل ُيَقاتيُل  َع ُيَقطِّ ُم              َقطَّ ْكَرَم يُْكري
َ
 أ

 تعبیر آورده شد، احتمال دو معنا دارد: )ُمْطلًَقا(  در بیت فوق به

 شود. به طور مطلق نزد تمام عرب به اتفاق ضمه داده می الف(

ْْسََف شود، چهار حرفی از ثالثی مزید باشد، مانند:  به طور مطلق ضمه داده می ب(
َ
أ

ُح  -يُْْسيُف  َح ُيَفرِّ َدْحَرَج ، یا چهار حرفی از رباعی مجرد باشد، مانند: ََعلََج ُيَعاليجُ  -فَرَّ
ُج،  ُل.یا چهار حرفی ملحق به رباعی مجرد باشد، مانند: يَُدْحري  َهْرَوَل ُيَهْروي
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َل 78 ْن فَعي ْز ِفي اْْلتي مي جي
َ
ا أ ًل بيَغْْييهي َوليَغيْـ       ـري اْْلَاءي َكْْسً  . َواْفتَْحُه ُمتَّصي

 و )حروف مضارعه را( فتحه بده در حالی که به غیر از )رباعی مجرد( متصل باشد.. 73

َل )َيْفَعُل(  و در فعلی که از جایز  تاء( راآید، کسر )حروف مضارعه: همزه، نون و  میفَعي

 بدان، به غیر از یاء )که هرگاه حرف مضارعه یاء بود کسر آن را ممتنع بدان(. 

َل  الف در تنبیه:  برای اطالق است.فَعي

ًل بيَغْْييهي: شرح:  َواْفتَْحُه ُمتَّصي

 اگر ماضی چهار حرفی نبود یعنی سه حرفی، پنج حرفی یا شش حرفی بود، در این
 شود. فتحه داده میموارد اول فعل مضارع 

 نَََصَ َينَُْصُ                           َذَهَب يَْذَهُب     مثال به سه حرفی:
 اْفتََتَح َيْفتَتيُح      اْنَطلََق َينَْطليُق                    مثال به پنج حرفی:

ُج           مثال به شش حرفی: ُّ      اْسَتْخَرَج يَْستَْخري  اْطَمََئَّ َيْطَمَئي
اگر  شود و در باال گذشت که اگر ماضی چهار حرفی بود اول مضارع آن ضمه داده می

مانند: قریش و  شود. تمام قبایل عرب بر این حکم اتفاق دارند، غیر از این بود فتحه داده می
اما  و ربیعه.تمیم، قیس  همچنین بنی کنانه که اهل حجازند و به لغت آنان قران نازل شده و

 دانند. تمیم، قیس و ربیعه در سه حالت، کسر اول مضارع را نیز جایز می بنی
َل: اولین حالت: ْن فَعي ْز ِفي اْْلتي مي جي

َ
ا أ  َوليَغْْيي اْْلَاءي َكْْسً

َل َيْفَعُل( تمیم، قیس و ربیعه در باب بنی را  در اول فعل مضارع، تلفظ زدن کسره )فَعي

َح. شرطی که حروف مضارعه، همزه یا نون یا تاء باشد، مثال:دانند به  جایز می ري
 فَ

فَْرُح َنْفَرُح َتْفَرحُ  موافق اهل حجاز با فتحه:
َ
 .أ
 .إيفَْرُح نيْفَرُح تيْفَرحُ  مخالف اهل حجاز با کسره:

َل َيْفَعُل( گر در اول فعل مضارع باباما ا حجاز  حرف یاء آمده باشد همانند اهل )فَعي

 .َيْفَرحُ  دهند، مانند: میفقط فتحه 
لَْم إيْعَهْد إيَْلُْكمْ ﴿ در قرائت شاذ آمده است: فایده:

َ
 06سوره یس، آیه  .﴾أ

ُكُم انلَّارُ ﴿ يَن َظلَُموا َفتََمسَّ ي   111سوره هود، آیه  .﴾َوََل تيْرَكنُوا إيََل اَّلَّ

َل َيْفَعُل(  زیرا باب این دو فعل َد َيْعَهُد  باشد: می)فَعي  .َركيَن يَْرَكنُ  -َعهي
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َر 73 ْو َماتََصدَّ
َ
وي اتلَّا   فييهي  ُزالْوَْصلي َهمْ . أ

َ
ٰ َوهْ       أ ًدا َكتَـَزَّكَّ َل ـُء َزائـي  َو قَْد نُقي

ْو َما ََلُ الَْواُو فَاًء ََنُْو قَْد 04
َ
ََبٰ       أ

َ
َقا  بيأ لْـحي

ُ
َل . ِفي اْْلَا َوِفي َغيْـريَها إيْن أ  وَجي

ی وصل در آن آغاز شود. یا اول ماضی تاء زائد بیاید، مانند:  یا آن چه همزه .04و73

 .ٰ ها )یعنی  و آن )یعنی کسره دادن حرف مضارعه( در یاء و غیر یاء نقل شده است اگر آنتََزَّكَّ

ََبٰ  حروف مضارعه( به
َ
َل. آن فعلی که فاء الفعل آن واوی است، مانند:یا ملحق شوند. أ  وَجي

 شرح:

: حالت دوم: َر َهْمُز الْوَْصلي فييهي ْو َما تََصدَّ
َ
 أ

 تمیم، قیس و ربیعه، کسره را در ی وصل آغاز شود بنی هرگاه فعل ماضی با همزه
 اْفتََتَح. دانند، مانند: حروف مضارعه به استثنای یاء جایز می

ْفتَتيُح َنْفتَتيُح َتْفتَتيحُ  موافق اهل حجاز با فتحه:
َ
 أ
 إيْفتَتيُح نيْفتَتيُح تيْفتَتيحُ  مخالف اهل حجاز با کسره:

 در قرائت شاذ آمده است: فایده:

يْستَعيْيُ ﴿  4سوره فاتحه، آیه . ﴾َوإييَّاَك ن

يْسوَدُّ وُُجوهٌ ﴿   160سوره آل عمران، آیه . ﴾يَْوَم تيبْيَضُّ وُُجوٌه َوت

 .اْسوَدَّ  –اْبيَضَّ  –اْستََعاَن  شود: ی وصل آغاز می ها با همزه زیرا ماضی آن
ٰ: حالت سوم: َّكَّ وي اتلَّاُء َزائيًدا َكََتَ

َ
 أ

گاهی  شود و یا اول ماضی، تاء زائد بیاید که این تاء، تاء معتاده یعنی قیاسی نامیده می

َل  -َتَفاَعَل  آید، مانند: برای مطاوعه می  َتَفْعلََل  -َتَفعَّ
تمیم، قیس و ربیعه، کسره را در حروف  آغاز شود بنیهرگاه فعل ماضی با تاء معتاده 

ٰ. دانند، مانند: مضارعه به استثنای یاء جایز می  تََزَّكَّ
ٰ  موافق اهل حجاز با فتحه: َّكَّ ٰ َتََتَ َّكَّ ٰ َنََتَ تََزَّكَّ

َ
 أ
ٰ  مخالف اهل حجاز با کسره: َّكَّ ٰ تيََتَ َّكَّ ٰ نيََتَ  إيتََزَّكَّ

َل ِفي اْْلَا  :َوْهَو قَْد نُقي ََبٰ
َ
ْْليَقا بيأ

ُ
 َوِفي َغْْييَها إيْن أ

ها )یعنی  و آن )یعنی کسره دادن حرف مضارعه( در یاء و غیر یاء نقل شده است اگر آن

ََبٰ  حروف مضارعه( به
َ
 ملحق شوند.أ
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( تمیم، قیس و ربیعه در مضارع فعل بنی ََبٰ
َ
، فتحه و کسره دادن به حرف مضارعه را )أ

 ل نیستند که حرف مضارعه یاء باشد یا غیر آن.دانند و فرقی قائ جایز می

ََبٰ  موافق اهل حجاز با فتحه:
ْ
أ
َ
ََبٰ  شود: که میأ

ْ
ََبٰ يَأ

ْ
ََبٰ تَأ

ْ
 .آََبٰ نَأ

   مخالف اهل حجاز با کسره:

 نييََبٰ  شود: که با تسهیل میإييََبٰ           نيئََْبٰ  شود: که با تسهیل میإيْئََبٰ 
 يييََبٰ  شود: که با تسهیل میتييََبٰ          ييئََْبٰ  شود: میکه با تسهیل تيئََْبٰ 

َل: ْو َما ََلُ الَْواُو فَاًء ََنُْو قَْد وَجي
َ
 أ

َل. آن فعلی که فاء الفعل آن واوی است، مانند:یا   وَجي
هائی که فاء الفعل واوی دارند، فتحه و کسره  تمیم، قیس و ربیعه در مضارع فعل بنی

دانند و فرقی قائل نیستند که حرف مضارعه یاء باشد یا  دادن به حرف مضارعه را جایز می

َل يَوَْجُل.غیر آن. مانند:   وَجي

وْ  موافق اهل حجاز با فتحه:
َ
 نَوَْجُل تَوَْجُل يَوَْجُل  َجُل أ

   اهل حجاز با کسره:مخالف 

 نييَْجُل  شود: که میإيْْيَُل          نيوَْجُل  شود: که میإيوَْجُل 
 يييَْجُل شود:  که میتييَْجُل          ييوَْجُل شود:  که میتيوَْجُل 

َل( ظم رحمه اهلل با مثال نا معلوم نمود اگر فاء الفعل، واوی باشد همیشه جایز )وَجي

َل يَوَْجُل( نیست که حروف مضارعه کسره داده شود مگر هرگاه همانند:  َل  بر وزن)وَجي )فَعي
 بیاید.َيْفَعُل( 

ُل  ، و یاَوفَُر يَْوفُرُ  باشد، مانند:َفُعَل َيْفُعُل  ها بر وزن اما افعالی که فاء الفعل آن َل َيْفعي فَعي
ُل  ، و یاَوريَث يَريُث  د، مانند:باش ُل  باشد، مانند:َفَعَل َيْفعي ی این موارد به  ، در همهوََصَل يَصي

 شوند. اتفاق قبایل عرب، حروف مضارعه فتحه داده می

  



7 
 

َل . 14 يهي قَْد ُحظي ْن      َذا اْْلَابي يَلَْزُم إيْن َماضي ري الُْمَضاريعي مي  َوَكْْسُ َما َقبَْل آخي
ََل 04 ـري اْفتَـَحْن  بيوي ًَل َوإيْن َحَصلَْت       لَـُه َفَما َقبَْل اْْلخي وَّ

َ
َيـاَدَة اتلَّـاءي أ  . زي

َل  يهي قَْد ُحظي ْن       َذا اْْلَابي يَلَْزُم إيْن َماضي ري الُْمَضاريعي مي  َوَكْْسُ َما َقبَْل آخي
َياَدَة اتلَّاءي  ًَل .................زي وَّ

َ
 .............................................      ..  أ

ی حرف قبل از آخر فعل مضارع از این باب )یعنی افعالی که بیش از سه حرف  کسره
 اگر ماضی آن از تاء در اول آن باز داشته شود.شود )به شرطی که(  دارند( الزم می

 شرح:
در ابیات آغازین، پیرامون حرکات حرف اول از ماضی و مضارع در افعال ثالثی مجرد 
توضیحات مفصلی ارائه شد. ناظم رحمه اهلل در این دو بیت به حرکت ما قبل از آخر در فعل 

 پردازد.   مضارع از غیر از ثالثی مجرد می
ضارع آن کسره ترند، حرکت حرف قبل از آخر در فعل م افعالی که از سه حرف بیش

 گیرد، فرقی ندارد که این کسره ظاهر یا مقدر باشد. می

 مثال به كسره كه ظاهر باشد:

ُم   چهار حرفی: ْكَرَم يُْكري
َ
 أ

ُل   پنج حرفی:  اْنَفَصَل َينَْفصي
جُ  شش حرفی:  اْستَْخَرَج يَْستَْخري

 مثال به كسره كه مقدر باشد:

،  چهار حرفی: دُّ َعدَّ يُعي
َ
ُد   چنین است:زیرا اصل آن أ ْعَدَد ُيْعدي

َ
 أ

 اْختََْيَ ََيْتَييـُر چنین است:  زیرا اصل آناْختَاَر ََيْتَاُر،  پنج حرفی:
يُم،  شش حرفی: مُ چنین است:  زیرا اصل آناْستََقاَم يَْسَتقي  اْستَْقَوَم يَْستَْقوي

ََل  ري اْفتََحْن بيوي  ...................... َوإيْن َحَصلَْت       ََلُ َفَما َقبَْل اْْلخي
)ی قبل(، فتحه از آخر فعل مضارع به دنبال فتحه و اگر)تاء زائده( یافته شد پس ما قبل

 بده. 
 شرح:

در باال خواندیم که به غیر از سه حرفی همیشه یک حرف قبل از آخر مضارع، کسره 
فرقی ندارد  شود. گیرد مگر هرگاه اول آن تاء معتاده بیاید که در این صورت فتحه داده می می

 که این کسره ظاهر یا مقدر باشد.
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 مثال به كسره كه ظاهر باشد:

ُع          تََساَبَق يَتََساَبُق          تََدْحَرَج َيتََدْحَرجُ  َع َيتََقطَّ  َتَقطَّ
 مثال به كسره كه مقدر باشد:

 .ََتَاتََت َيتََحاتَُت  زیرا اصل آن چنین است: ََتَاتَّ َيتََحاتُّ 
 

 
 


