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يمِ ِمْسِب ِِ َِن الرَّ   اِ  الرَِّنب

 مقدمه شارح
د   َمب ِ  اْلب َ  رَبي  لِِلٰ َلم   َلة  َوالصَّ  البعالَِميب ى  َوالسَّ د   َسييِدنا ََعَ َمَّ َِف  ُم  ْشب

َ
 أ

نبِبياءِ 
َ َ  اْلب ربَسِليب بم  ى  َوال بِهِ  آِلِ  وَََعَ َ  وََصحب َِعيب ْجب

َ
 .أ

ای به شمار  های متوسطه از جمله کتاب «مراح األرواح»کتاب 

شود  آید که در بسیاری از مناطق به صورت درسی تدریس می می

فرسایی کنم و شرحی ساده و  این راستا قلملذا نیاز دیدم که در 

 عقید به زبان فارسی بر آن بنویسم.دور از ت

شرح  و ها را روانۀ سفر کردم از اهلل عزوجل، نوشته دادماستبا 

در کنار این و  ها توشه فرستادم دیکنقوز را برای آنن باشا و حس

ها را  آن دیگر گهگاهی متفرقۀ های کتاب از جهت رفع عطش ،دو

های  نوشتهم تا اینکه اهلل عزوجل لطف نمود و جرعه نوشاند رعهج

 د.رسیدن به منزلگه مسافر

هایی را  ای که باید به آن اشاره کنم این است که عنوان نکته

 ها را بین دو کروشه ] [ قرار دادم. به کتاب افزودم و آن

کنم باران قبولیت بر آن  از اهلل عزوجل عاجزانه تمنا می

نیات و اعمال ما را خالص برای خود قرار دهد، ما را و و  بباراند

پدران و مادران، شیوخ و اموات ما را جملگی بیامرزد و تاج عزت 

 در سرای آخرت بر سر نهد.
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ي  ََعَ  ا َ  إِنَّ  ء   ك  وبَل  َوِل، يَِسيب   ا ِ  ََعَ  لَِك ذى  َوإِنَّ  ،قَِديبر   ََشب  َوِل َِ
ةَ   .البَعِظيبمِ  ِلي البعَ  بِا ِ  إِِّل  ق وَّ

ى  ا    وََصّلَّ  د   َسييِدنا ََعَ َمَّ ى  ُم  بِهِ  آِلِ  وَََعَ د   ،وََسلَّمَ  وََصحب َمب ِ  َواْلب  لِِلٰ
َ  رَبي   .البعالَِميب

 دار سید مسلم تخت

 گیاهدان –جزیره قشم 

 امیریه مدرسه

   شمسی 10/10/1400
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َ الرَّ  ا ِ  ِمْسِب  يمِ ِِ الرَّ  ِن ِنب
 مقدمه مؤلف

ب  اَل قَ  ب   ا ِ َل إِ  ر  قِ تَ فب م  ال  1ودِ د  وَ ال
َ
َ ، أ ي  ن  بب  د  ِنب  َل   ا    رَ فَ ، غَ ود  ع  سب مَ  ِن بب  ََعِ

ِ وَ   ، وَ هِ يب اِلَ وَ ل
َ
 : هِ َلب إِ ا وَ مَ هِ َلب إِ  نَ سَ ِب أ

، احمد دار( )بسیار دوست نیازمند و محتاج به خداوند ودود

رش را خداوند متعال او را و پدر و ماد -بن علی بن مسعود 

 گفت:  -بیامرزد و به او و به آنان احسان کند 
  مب لَ اعب 

َ
ب  مَ لب عِ  نَّ أ   ِف الّصَّ

 
  وَ حب انلَّ وَ  ومِ ل  ع  الب  مُّ أ

َ
 ى ِف وَ قب يَ ا، وَ وهَ ب  أ

 ، 6اوهَ ر  َع  5اِت ايَ وَ  الري ِف  4َغ طب يَ وَ ، 3اوهَ ار  دَ  2اِت ايَ رَ الي 

                                                           
؛ و گاهی «صابر»مبعنای « صبور»آید، مانند:  مبعنای فاعل می« فعول»گاهی .  1
 «.حملوب»مبعنای « حلوب: »آید، مانند مبعنای مفعول می« فعول»

شود: خداوند  مبعنای اسم فاعل است معنای آن چننی می« ودود»حال اگر بگوییم 
 متعال دوستدار پیامربانش و اولیاء و صاحلنی است.

مبعنای اسم مفعول بگریمی، معنا چننی است: خداوند متعال در قلوب « ودود»و اگر 
 پیامربان و اولیایش حمبوب است.

 رَاََيت مجع الد  رَایَة است.الد   .  2
: دانست..  3 ْریَةا و َدَرََيًنا و د ْرََيًنا و ُدر َيا  َدَرى َیْدر ي َدْرَيا و د ْرَيا و َدْریَةا و د 

ي، و اسم فاعل نكره ی هاسم  فاعل  معرف ار ي مهانند: اْلَقاض  ی آن: َداٍر مهانند:  آن: الدَّ
 اُروَن.شود: دَ  شود. و مجع َداٍر می قَاٍض مي

4 .  :  .از حد گذرانید، سرکش و متجاوز شدَطَغا و َطغ َي َیْطَغى طَْغیاا و طُْغَیاًنا و ط ْغَیاًنا
 الر  َواََيت مجع الر  َوایَة است..  5
: خلت و برهنه شد..  6  َعر َي یَ ْعَرى ُعْریَةا وُعْرَيا
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و  ها است، پدر آن ،ان که علم صرف، مادر علوم و علم نحوبد

العلوم )یعنی: علم  أمشوند که  در علوم عقلی کسانی قوی می

شوند که از  می پُررا بدانند، و در علوم نقلی کسانی  (صرف

کنایه خالی بودن ) باشندعاری و خالی  العلوم )یعنی: علم صرف( أم

 است(.جاهل و نادان بودن از 
  اِح رَ مَ »ـا بِ وم  س  وب ا مَ اب  تَ كِ  يهِ فِ  ت  عب مَ جَ فَ 

َ ِ  وَ ه  ، وَ «اِح وَ رب اْلب  اح  نَ جَ  ِبي لصَّ ل
  اح  فَّ ت   ل  ثب مِ  احَ رَ  يَ ِِ  هِ تِ دَ عِ  مَ ِف ، وَ اح  رَ ِب رَ  اح  رَ وَ  اِح جَ انلَّ 

َ
 ، اح  رَ  وب أ

 َمَراح  »به  دم کهآوری نمو پس در علم صرف کتابی را جمع
ربَواِح 

َ برای بچه )نوآموز،  نامگذاری شده است و آن کتاب 1«اْلب

)علم و  است 2و کف دست وسیع و موفقیتبال کامیابی  مبتدی(

                                                                                                                  

ي، و اسم فاع ی هاسم  فاعل  معرف ی آن: َعاٍر مهانند:  ل نكرهآن: اْلَعار ي مهانند: اْلَقاض 
 .َعاُرونَ : شود می َعارٍ  مجع وشود.  قَاٍض مي

مجع ُروح مبعنای جان و روان است. پس  «اْْلَْرَواح» است. مکان اسم« َمَراح».  1
 ها. ها و روان روح راحتییعنی: مکان « مراح اْلرواح»
 آن رد اندکی چیز ابشد کوچک اگر دست کف .است کنایه وسیع دست کف.  2

 کتاب پس گرید می جای آن در زَيدی چیز ابشد وسیع دست کف اگر و گرید می جای
 و است داده جای خود در را زَيدی چیزهای وسیع، دست کف مهانند «اْلرواح مراح»

 یجا اش حافظه در رااؤ علم صرف  زَيدی مسائل رساند امتام به را کتاب این که کسی
 .دهد می
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مانند  شود وارد میکه هنگامی  آن بچه )مبتدی( 1صرف( در معدۀ

 است.  2سیب و شراب

  ا ِ بِ وَ 
َ
  هِ بِ وَ  م  ِص ا يَ مَّ عَ  م  ِص تَ عب أ

َ
ب  مَ عب نِ  وَ ه  ، وَ ي  عِ تَ سب أ  مَ عب نِ  وَ َل وب مَ ال

ب   .ي  عِ م  ال
هتک حرمتم  هایی که برم از لغزش و به خداوند متعال پناه می

و او بهترین سرپرست و بهترین یاور جویم،  و از او کمک می کند

 است.

  

                                                           
 ظه و مغز است.کنایه از حاف« معده».  1
گونه که سیب و شراب هرگاه وارد معده شد برای معده ًنفع واقع  یعنی: مهان.  2

نیز اگر در ذهن وارد شد برای « مراح اْلرواح»گرداند کتاب  شود و آن را قوی می می
 گرداند. شود و شخص را در علم صرف قوی می مبتدی ًنفع واقع می
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  مب لَ اعب 
َ
  اَل عَ تَ  ا    كَ دَ عَ سب أ

َ
َّ  نَّ أ   ةِ فَ رِ عب مَ  ِف  اج  تَ َيب  اَف الّصَّ

َ إَِل  انِ زَ وب اْلب
 
َ ، َواْلب بِمثَال  ، َوال وز  م  بَمهب ، َوال بم َضاَعف  ، َوال ِحيح  : الصَّ ببَواب 

َ
، َسببَعِة أ وَف  جب

. ، َواللَِّفيف   َوانلَّاقِص 
که  –خداوند متعال تو را سعادتمند گرداند  –بدان 

کننده در شناخت أوزان به هفت باب احتیاج دارد: صحیح،  صرف

 مضاعف، مهموز، مثال، اجوف، ناقص، لفیف.

 شرح:

 تقسیم دسته دو به حروف نوع لحاظ از اسماء و افعال

 .معتل و صحیح: شوند می

 نباشد؛ ها آن در[ ی ا و] حروف که افعالی به: صحیح (1) 

 .گویند می صحیح

 : شود می تقسیم دسته سه به صحیح

 و بوده خالی[ ی ا و] حروف از که افعالی به: سالم( الف

 حَسِبَ، نَصَرَ،: مانند. گویند می سالم باشند؛ نداشته همزه و تشدید

 .     کَرُمَ

 داشته تشدید ها آن اصلی حروف که افعالی به: مضعف( ب

 .نَمَّ شَدَّ، حَبَّ،: مانند. گویند می مضاعف یا مضعف باشد

 باشد؛ داشته همزه ها آن اصلی حروف که افعالی به: مهموز( ج

 .بَدَأَ سَأَلَ، أَمَرَ،: مانند. گویند می مهموز
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 ها آن در[ ی ا و] حروف از یکی که افعالی به: معتل (2)

 .گویند می معتل باشد؛

 : شود می تقسیم دسته چهار به معتل

 واقع الفعل فاء در یعنی اول، در عله حرف اگر: مثال( الف

 .یَسَرَ وَعَدَ،: مانند. شود

 واقع الفعل عین در یعنی وسط، در عله حرف اگر: أجوف( ب

 . خَافَ بَاعَ، قَالَ،: مانند. شود

 واقع الفعل الم در یعنی آخر، در عله حرف اگر: ناقص( ج

 .سَرُوَ رَضِیَ، ،رَمَی: نندما. شود

 لفیف باشد؛ داشته عله حرف دو فعلی، اگر: لفیف( د

 : شود می تقسیم نوع دو به لفیف. گویند می

 لفیف باشند؛ یکدیگر کنار در عله حرف دو اگر: مقرون -

 .قَوِیَ ،لَوَی ،شَوَی: مانند. نامند می مقرون

 لفیف باشند؛ جدا یکدیگر از عله، حرف دو اگر: مفروق -

  .وَلِیَ ،وَقَی ،وَفَی: مانند. نامند می مفروق

بَل   تَقب بم سب بَماِض َوال : ال ، َوِِهَ َدر  ي َمصب يَاَء ِمنب ك  شب
َ
َعِة أ تَِقاق  تِسب َواشب

لَِة،  َماِن َواْلب بَمََكِن َوالزَّ ع وِل َوال بَمفب م  البَفاِعِل َوال ر  َوانلَّهب  َواسب مب
َ َواْلب

ت ه  ََعَ  ب : فََكَّسَّ ببَواب 
َ
 َسببَعِة أ
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ها: ماضی،  و اشتقاق نه چیز از هر مصدری است، و آن

مستقبل، امر، نهی، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مکان، اسم زمان، و 

 اسم آلت هستند. پس آن را در هفت باب جمع کردم.
  



17 

 

ِحيِح  : ِف الصَّ ل  وَّ
َ َاب  اْلب  اْلب

َقابَ  ِي لَيبَس ِف م  َو اَّلَّ : ه  ِحيح  ربف  الصَّ َِ ِم  ِ َوالَلَّ لَِة البَفاِء َوالبَعيب
 : َزة ، ََنبو  ِعيف  وََهمب بِب »ِعلَّة  َوتَضب  .«الَّضَّ

صحیح: آن چیزی است که در مقابل فاء الفعل و عین الفعل و 

 «.الضَّرْب»الم الفعل، حرف عله و تضعیف و همزه نباشد، مانند: 
 ِ م  ل ت صَّ البَفاء  َوالبَعيب  َوالَلَّ وِف َواخب ر   ِ وَن ِفيِه ِمنب  َّتَّ يَك  َِ لبَوزبِن 

 . ء  َلبِق ََشب بوََسِط َواْلب َفِة َوال  الشَّ
و حرف فاء، عین و الم برای وزنِ فعل اختصاص داده شده 

تا اینکه در لفظ از حروف شفه )لب، یعنی: فاء(، وسط )یعنی: الم( 

 و حلق )یعنی: عین( چیزی باشد.

 شرح:

دهد که اگر گفته  مقدری را می مصنف رحمه اهلل جواب سوال

« فعل»یعنی:  –شود: چرا برای پیدا کردن وزن از فاء و عین و الم 

 گیریم؟ کمک می-

هم حرف شفه و هم حرف وسط « فعل»دهد که در  جواب می

و هم حرف حلقی وجود دارد بنابرین به نیابت از حروف شفه، 

 اند. وسط و حلقی آمده

که حروف  –ی انجام دادن و دیگر اینکه در هر فعلی معنا

عمل خوردن را انجام دادن، « أکل»وجود دارد. مثال  –فعل باشد 

 یعنی عمل نوشیدن را انجام دادن و...« شرب»و 
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اما هر فعل دیگری استفاده کنیم چنین معنایی در آن وجود 

 ندارد تا اینکه برای پیدا کردن وزن از آن استفاده کنیم.
َا:  بب  »َفَقوبنل  .« الَّضَّ َعة  يَاء  التيسب شب

َ َدر  َيتََولَّ  ِمنبه  اْلب  َمصب
مصدری است که اشیاء نُه گانه از آن « الضَّرْب» پس گفتۀ ما:

 آید. بوجود می

 شرح:

  اضْرِبْامر:  فعل ماضی: ضَرَبَ   فعل مضارع: یَضْرِبُ  

  : مَضْرُوبمفعول اسم فاعل: ضَارِب      اسم       نهی: لَا تَضْرِبْ 

 : مِضْرَبَۀ آلت اسم : مَضْرِب    زمان اسم: مَضْرِب   مکان اسم
تَِقاِق[ ل  اِِلشب صب

َ
 ]أ

 ، د  ِِ وَمه  َوا ه  نَّ َمفب
َ
ييَي، ِْل ِ َّصب تَِقاِق ِعنبَد اْلب ل  ِف اِِلشب صب

َ
َو أ وَه 

 ِِ بَوا َماِن، َوال ََدِث َوالزَّ َِلتَلِِه ََعَ اْلب د ، ِلَ تََعدي وَم البِفعبِل م  ه  د  َقببَل َوَمفب
ا. يبض 

َ
تََعليَقاتَِها أ َل  لِم  صب

َ
ون  أ فبَعاِل يَك 

َ َل  لِْلب صب
َ
ِد، َوإَِذا ََكَن أ تََعدي بم   ال

و مصدر نزد بصریون اصل در اشتقاق است زیرا مفهوم آن 

یکی است و مفهوم فعل متعدد است به خاطر داللت دادن آن بر 

از متعدد است  حدث )یعنی: رخداد و حادثه( و زمان، و واحد قبل

و هرگاه که مصدر برای افعال اصل بود برای متعلقات آن نیز 

 شود. اصل می
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 شرح:

گویند: اصل اشتقاق از اسم است و برای خود  بصریون می

دالیلی دارند که مصنف رحمه اهلل در اینجا به سه دلیل ایشان 

 اشاره کرد.

 دلیل اول: مفهوم مصدر یکی است و مفهوم فعل متعدد است

یعنی: مصدر فقط معنای رخداد در آن است اما فعل بر رخداد و 

دهد و همیشه فرع هم معنای اصل در خود دارد  زمان داللت می

و هم معنای اصل، اما اصل فقط معنای خودش را به همراه دارد 

دانیم  نه معنای فرع. مثال آب اصل است و آب میوه فرع. و ما می

آب و میوه تشکیل شده ولی از  -که فرع است  -که آب میوه 

 فقط از آب تشکیل شده است.   -که اصل است  -آب 
ن  َعِن البِفعبِل. 

تَغب سب م  م  ، َواِِلسب م  نَّه  اسب
َ
 َوِْل

 نیاز است. و زیرا مصدر اسم است و اسم از فعل بی

 شرح: 

نیاز است اما فعل  دلیل دوم: در تألیف کالم، اسم از فعل بی

فهوم آن تجلی پیدا کند. یعنی اینکه فعل نیاز به اسم نیاز دارد تا م

شود پس فعل به فاعل  به فاعل دارد و بدون فاعل فعلی ظاهر نمی

نیازمند است و فاعل اسم است. اما اسم نیازی به فعل ندارد که 

 دهد.  مفهوم آن را تکمیل سازد بلکه مستقال معنا می
نَّ 

َ
؛ ِْل َدر  َقال  َل : َمصب ا ي  يبض 

َ
. َهِذهِ  َوأ ر  َعنبه  د  يَاَء تَصب شب

َ  اْلب
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شود زیرا این چیزهای  و همچنین به مصدر، مصدر گفته می

 شود. گانه از آن صادر می نُه

 شرح:

دلیل سوم: مصدر گرفته شده از: صدر عن المکان وعن الماء: از 

 جا و از محل آب بازگشت. آن

اسم مکان است یعنی: مکان بازگشت.. و علت « مصدر»و 

صدر نیز همین معنا است که مکان صدور تمام نامگذاری م

 مشتقات مصدر است. 

تَِقاِق[ نبَواع  اِِلشب
َ
 ]أ

بَمعبََن. ِظ َوال ب ا ِف اللَّفب ِ َتنَاس  َ اللَّفبَظيب َد َبيب نب ََتِ
َ
َو أ تَِقاق  ه   َواِِلشب
: نبَواع 

َ
َو ََعَ ثَََلثَِة أ  وَه 

نا باشد. و و اشتقاق آنکه بین دو لفظ، تناسبی در حروف و مع

  اشتقاق بر سه نوع است:
 : ِتيِب، ََنبو  ب وِف َوالتَّ ب  ِف اْلب ر  َما َتنَاس  وَن بَيبنَه  نب يَك 

َ
َو أ : وَه  َصِغي 

بِب »ِمَن  «ََضََب »  .«الَّضَّ
اشتقاق صغیر: آنکه بین آن دو لفظ در حروف و ترتیب 

 «.الضَّرْب»از « ضَرَبَ»تناسبی باشد، مانند: 
: وَ  ِتيِب، َوَكبِي  ب ِظ د وَن التَّ ب  ِف اللَّفب َما َتنَاس  وَن بَيبنَه  نب يَك 

َ
َو أ ه 

 : ِب »ِمَن  «َجبَذَ »ََنبو  َذب  .«اْلب
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و اشتقاق کبیر: آنکه بین آن دو لفظ در حروف به غیر از 

 «. الْجَذْب»از « جَبَذَ»ترتیب تناسبی باشد، مانند: 
َما  وَن بَيبنَه  نب يَك 

َ
َو أ : وَه  ََب  كب

َ
وِف َوأ َرِج د وَن اْلب ر  بَمخب ب  ِف ال َتنَاس 

 : ِتيِب، ََنبو  ب ِق »ِمَن  «َنَعَق »َوالتَّ  .«انلَّهب
و اشتقاق اکبر: آنکه بین آن دو لفظ در مخارج حروف تناسبی 

  . 2«الْنَهْق»از  1«نَعَقَ»باشد به غیر از حروف و ترتیب، مانند: 
ورِ  ك  بَمذب تَِقاِق ال َراد  ِمَن اِِلشب بم  ِغِي. َوال تَِقاق  الصَّ نَا اشب  ه 

 و مراد از اشتقاق مذکور در اینجا اشتقاق صغیر است.

نَّ إِعبََلَل  
َ
؛ ِْل َل  صب

َ
وَن البِفعبل  أ نب يَك 

َ
وِفيُّوَن: يَنببَِِغ أ َوقَاَل البك 

ود ا فَِِف  ا و ج  مَّ
َ
ا. أ ود ا وََعَدم  َدِر و ج  بَمصب  ،«يَِعد  ِعَدة  »َمَدار  ِْلِعبََلِل ال

ا»وَ  ا فَِِف «قَاَم ِقيَام  ا َعَدم  مَّ
َ
ا»وَ  «يَوبَجل  وََجَل  »، وَأ ، َوَمَداِريَّت ه  «قَاَوَم قَِوام 
َصاتَلِِه.

َ
لُّ ََعَ أ  تَد 
 خود برای و است فعل از اشتقاق اصل :گویند می یونکوف

 نایشا دلیل سه به اینجا در اهلل رحمه مصنف که دارند دالیلی

 .کرد اشاره

شایسته است که فعل اصل باشد؛ زیرا اعالل فعل،  دلیل اول:

محور و اساسی بر اعالل مصدر است از جهت وجود و از جهت 

                                                           
یقاا و نُ َعاقاا اْلُغَراُب: کالغ قارقار کرد. نَ َعَق الرَّاع ی ب غََنم ه : چواپن َق یَ ْنَعُق نَ ْعقاا و نَع  عَ ن َ .  1

 بر سر گوسفندانش داد زد.
َهاقاا احلْ َماُر: خر عرعر کرد..  2 ُهُق و یَ ْنه ُق نَ ْهقاا و َنَ یقاا و نُ َهاقاا و تَ ن ْ َهُق و یَ ن ْ  نَ َهَق یَ ن ْ
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ا»و  ،«يَِعد  ِعَده  »عدم. اما از جهت وجود، پس در  و اما از  ،«قَاَم ِقيَام 

ا قَاَومَ »و  «وََجَل   يَوبَجل  »جهت عدم، پس در  پس اساس بودن  «.قَِوام 

 دهد. ل داللت میفعل بر اصالتِ فع

 شرح:

یعنی: هرگاه در فعل، اعالل صورت گرفت در اسم نیز اعالل 

گیرد و هرگاه در فعل اعاللی حادث نشد در اسم نیز  صورت می

اعالل رخ داده پس  «قَامَ »شود، بنابرین چون در  اعاللی حادث نمی

ا»در مصدر آن  نیز اعالل رخ داده است و این منظور کتاب  «ِقيَام 

ود او  »از  باشد، یعنی: زمانی که در فعل، اعالل وجود دارد در  می «ج 

 مصدر نیز اعالل وجود دارد.

اعاللی حادث نشده پس در  «قَاَومَ »و عکس آن، چون در 

ا»مصدر آن   منظور این ونیز اعاللی حادث نشده است  «قَِوام 

ا» از کتاب  باشد، یعنی: تا زمانی که در فعل، اعالل منتفی می «َعَدم 

 شود. و معدوم باشد در مصدر نیز اعالل منتفی و معدوم می

 تنبیه:

ا»پس باید دقت کنیم و اشتباه نگیریم که  مصدر برای  «ِقيَام 

ا»ثالثی مجرد و   مصدر برای ثالثی مزید است.    «قَِوام 

 : د  البِفعبل  بِِه، ََنبو  ا ي َؤكَّ يبض 
َ
ب ا»َوأ ببت  ََضب لَِة «ََضَ ِ

َو بَِمْنب ببت  »، وَه  ََضَ
ببت   ِد.«ََضَ َؤكي بم  ل  د وَن ال صب

َ
د  أ َؤكَّ بم   ، َوال
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ببت  »شود، مانند:  و همچنین فعل با مصدر توکید کرده می  ََضَ
ب ا ببت  »که به منزلۀ  ،«ََضب ببت   ََضَ است و توکید شده اصل  «ََضَ

 است بغیر از توکید کننده.

 شرح:

ببت  »دلیل دوم:  ب ا ََضَ ی است و با آن مفعول مطلق توکید «ََضب

ببت  »کنیم پس در  فعل را توکید می توکیدی وجود ندارد اما  «ََضَ

ببت  »اگر گفتیم:  ب ا ََضَ کنیم که با شدت زدیم، گویی  تاکید می «ََضب

ببت  » ایم: ایم و گفته آن فعل را دو بار تکرار کرده ببت   ََضَ  .«ََضَ
 پس وقتی معلوم شد که فعل تاکید شده و مصدر تاکید کننده

است باید بدانیم که تاکید شده همیشه اصل و متبوع است و 

 تاکید کننده فرع و تابع.  
َدر  »َوي َقال  َل :  : «َمصب َقال  ور ا َعِن البِفعبِل، َكَما ي  د  نِِه َمصب ، لَِكوب

ب  » َب  َعذب َكب  فَارِه  »وَ  «َمْشب ي: «َمرب
َ
وب  »، أ ك وب  »وَ  «َمْشب   .«َمرب
شود به خاطر اینکه از فعل صادر  و به مصدر، مصدر گفته می

َب  »شود:  گونه که گفته می شده است، همان  یعنی: «َعذبب   َمْشب

َكب  »نوشیده شدۀ گوارا، و  یعنی: مرکوب یا سواره شدۀ  «فَارِه   َمرب

وب  »: یعنی ،چابک و چاالک ك وب  »و  «َمْشب   «.َمرب

 شرح:

 دلیل سوم: 
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اند اما کوفیون  هرا اسم مکان در نظر گرفت« َمصَدر»بصریون 

َعل»، «َمصَدر»مصدر میمی؛ که در هر دو صورت وزن  « َمفب
 باشد. می

گویند که مصدر، مصدر نامگذاری  با این تفصیل.. کوفیون می

بینیم که کوفیون، مصدر  شده چون از فعل صادر شده است. اما می

ور»را به معنای  اند که اسم مفعول  یعنی صادر شده گرفته« َمصد 

 است. 

آید که شما گفتید ما مصدر میمی در  س اشکال پیش میپ

گیریم اما چرا وقتی معنا کردید به اسم مفعول معنا  نظر می

 کردید؟ 

گوید چون مصدر میمی بمعنای مفعول  مصنف رحمه اهلل می

َكب  »آید، مانند:  زیاد می  شدۀ سواره یا مرکوب: یعنی «فَارِه   َمرب

 رکاب. خوش

بمعنای « خلق»آید، مانند:  مفعول میو همچنین مصدر بمعنای 

 «.ملفوظ»بمعنای « لفظ»و « خملوق»
ِف  َشاََكَِة َِل لِلبَمَداِريَِّة، َكَحذب َدِر لِلبم  بَمصب : إِعبََلل  ال ق لبنَا ِف َجَوابِِهمب

بَواِو ِف  َزةِ ِف « تَِعد  »ال بَهمب ِرم  »َوال  «.ت كب
هم  شکل همگوییم: اعالل مصدر برای  ما در جواب کوفیون می

و )مانند ، «تَِعد  »بودن است نه محوریت، مانند حذف واو در 

 «.ِرم  ت كب »حذف( همزه در 
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 شرح: 

مصنف رحمه اهلل در تایید رأی بصریون و در رد قول کوفیون 

گوید: اعالل مصدر برای موافقت و یکسان بودن و مطرد شدن  می

چون «. يَوِعد  »باب است نه برای علت أصالت، همانند حذف در 

اما «. يَِعد  »واو بین یاء و کسره واقع شده پس حذف گردیده و شده 

وِعد  و نَوِعد  »در 
َ
، أ بینیم که واو بین یاء و کسره واقع  می« تَوِعد 

ها  نشده اما به خاطر یکسان بودن و مطرد بودن باب، واو از این

،» هم حذف شده و گردیده: ِعد   تَِعد 
َ
 «.نَِعد   و أ

نیز به خاطر مطرد بودن و یکسان بودن « كِرم  ت  »و همزه در 

 همزه باب، این از مضارع فعل اصلباب حذف شده است زیرا 

 کنار همزه دو ،وحده متکلم ی صیغه به آن بردن هنگام اما دارد

نَا»: گیرند می قرار همدیگر
َ
ِرم   أ كب

َ
أ
 
 شود، می سنگین آن تلفظ چون. «أ

ِرم  »: ودش می نماید، می حذف را آن ی همزه عرب كب
 
 ی بقیه. «أ

: شوند می چنینو جهت یکسان بودن باب  آن تبع به نیز ها صیغه

ِرم   كب
َ
ِرم  =  ن أ ِرم       ن كب كب

َ
ِرم  =  ت أ كبِرم       ت كب

َ
ِرم  =  ي أ  ي كب

َراِب،  ِعب تَِقاِق بَلب ِف اْلب َصالَِة البِفعبِل ِف اِِلشب
َ
لُّ ََعَ أ ِديَّة  َِل تَد  َؤكَّ بم  َوال

 .«َجاَءِن َزيبد  َزيبد  »َما ِف كَ 
دهد  و مؤکد بودن بر اصل بودن فعل در اشتقاق داللت نمی

طوری  دهد(، همان بلکه )بر اصل بودن فعل( در اعراب )داللت می

 است.« َزيبد   َزيبد   َجاَءِن »که در 
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 شرح:

دهد  و مؤکد بودن بر اصل بودن فعل در اشتقاق داللت نمی

کنیم که زید اول، مؤکَّد  مشاهده می« َزيبد   َزيبد   ِن َجاءَ »زیرا در مثال 

و زید دوم، مؤکِّد است ولی زید دوم از زید اول مشتق نشده بلکه 

ببت  »هر دو جامدند. پس در  ب ا ََضَ نیز بر اشتقاق مصدر از  «ََضب

دهد  دهد بلکه بر اصالت فعل در اعراب داللت می فعل داللت نمی

 فعول مطلق معمول آن است.یعنی اینکه فعل، عامل و م

 : مب ل ه  َب  َعذبب  »َوقَوب َكب  فَارِه  »وَ « َمْشب ر  »ِمنب بَاِب « َمرب  «َجَرى انلَّهب
بِمزَياب  »وَ   .«َساَل ال

َب  »و گفتۀ آنان:  َكب  »و  «َعذبب   َمْشب  َجَرى»از بابِ « فَارِه   َمرب
ر   بِمزَياب   َساَل »و  «انلَّهب  است.« ال

 شرح: 

َب  مَ »و گفتۀ آنان:  َكب  »و  «َعذبب   ْشب از باب مجاز « فَارِه   َمرب

عقلی است که محل، یاد شده اما حال اراده شده است همانند: 

ر   َجَرى» بِمزَياب   َساَل » و «انلَّهب آیا رودخانه و ناودان )آبریز( جاری ، «ال

شده یا آبی که داخل آن است؟ مسلما خودِ ناودان و رودخانه 

شود بلکه آبی که داخل آن دو وجود  کند و جاری نمی حرکت نمی

شود پس نسبت جاری شدن به رودخانه و ناودان  دارد جاری می

نسبت مجازی است. در اینجا نیز چنین شده که محل ذکر شده 

اما حال اراده شده است نه از قبیل ذکر مصدر و ارادۀ مفعول 
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دو  «مْشب و مركب»گویید. یعنی  گون که شما )کوفیون( می همان

مکانی است که مقصود از این دو، آن چیزی است که در آن  اسم

آبی است که در آن ، «مْشب»مکان واقع شده، پس مقصود از 

اسبی است که در آن قرار گرفته « مركب»قرار گرفته و مقصود از 

آب شیرین است و معنای « مْشب عذب»است. پس معنای 

رودخانه گونه که گفتیم  رکاب است همان اسب خوش« مركب فاره»

مکانی است که مراد از آن، آن چیزی است که در آن قرار دارد 

آب در آن جاری شد. ، «جری انلهر»و آن آب است پس معنای 

بمعنای  «مْشب و مركب»کنیم که  پس ما )بصریون( قبول نمی

اسم مفعول باشند تا اینکه بدین طریق لفظ مصدر را بمعنای 

اسم مکان است و مجاز  معنا کنید بلکه« مصدور»مفعول یعنی 

 عقلی اراده شده است.
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َدر   َجرَِّد[ ]َمصب بم   اثلََُّلِثي ال
ِ َوثَََلِثَي  تَِِق إَِل اثبنَيب ، وَِعنبَد ِسيبََويبِه يَرب َدر  اثلََُّلِثي َكثِي  َوَمصب

 :  بَاب ا، ََنبو 
و مصدر ثالثی مجرد بسیار است، و نزد سیبویه به سی و دو 

 مانند: رسد، وزن می
ق1َقتبل» غبل2، فِسب َة3، ش  َدة4، رَِنب َرة،5، نِشب دب ، 8، ِذكبَري7َدعبوَى 6، ك 
َى َمان10، َلَّان9ب ْشب رب ِِ َران11،  فب ، 4، ِصَغر3، َخنِق2،  َطلَب1، نََزَوان12، غ 

                                                           
: كشت، سربرید. 1  . قَ َتَل یَ ْقُتُل قَ ْتالا
ُق َوَفُسَق یَ ْفُسُق ف ْسقاا َوُفُسوقاا:  2  سو یک به صواب و حق ۀاز جاد. َفَسَق یَ ْفُسق ویَ ْفس 

 .کرد فجور و فسق شد، بدکار شد،
: مشغول كرد. 3  . َشَغَل َیْشَغُل َشْغالا وُشْغالا
َم یَ ْرَحُم َرْْحَةا وَمْرَْحَةا وُرْْحاا وُرُْحاا: خبشایش آورد، رحم كرد. 4  . رَح 
ا ون ْشَداًنا ون ْشَدةا الضَّالََّة:   5 ُد َنْشدا  و طلب کرد. گمشده را جستجو. َنَشَد یَ ْنُشَد ویَ ْنش 
. َكَدَر َیْكُدُر وَكد َر َیْكَدُر وَكُدَر َیْكُدُر َكَدراا وَكَدارَةا وُكُدوراا وُكُدورَةا وُكْدرَةا: ًنصاف شد،  6

 كدر و تریه شد.
 ْعَوى: او را صدا زد، او را فراخواند.. َدَعا َیْدُعو ُدَعاءا ودَ  7
 . ذََكَر َیْذُكُر ذ ْكَرى: به َيد آورد.  8
 مژده دادن. . بشارت و 9

: كار خود را از من  ن   َرُه عَ ى یَلو ي َأمْ . َلوَ  10 لَیاا  َلَوى یَ ْلو ي پوشیده داشت،لَیاا ولَیَّاًنا
 اد، امروز و فردا كرد. ند ولَیَّاًنا ُه َدیْ َنُه وب َدیْن ه : بدهي او را

ْرَمةا وَحر ميَةا:  11 ْرَماًنا وَحر ماا وح  ْرماا وَحر مياا وح  آن چیز را از او . َحَرَم ََيْر ُم وَحر َم ََيَْرُم ح 
 حمروم کرد، از او منع کرد.

 وَغف ریاا وَغف ریَةا وُغْفَراًنا وَمْغف َرةا: آمرزید، پوشانید. . َغَفَر یَ ْغف ُر َغْفراا 12
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د ى قَة6، َغلَبَة5ه  َؤال9، ِِصَاف8، َذَهاب7، ََسِ ، 12، ِدَرايَة11، زََهاَدة10، س 
ول وبَة15وَِجيف، 14، َقب ول13د خ  ه  َخل16، ص  َعاة18، َمربِجع17، َمدب ، 1، َمسب
 .«2َُمبِمَدة

                                                                                                                  
1  . : ُزو نَ ْزواا ونَ َزَواًنا گریی   پرید، خیز گرفت. نر بر روی ماده پرید و اب آن جفتنَ َزا یَ ن ْ

 کرد.
 . طََلَب َیْطُلُب طََلباا: خواستار شد، طلب كرد، فراخواند.  2
قاا وَخن قاا: او را خفه كرد. 3  . َخَنَق ََيُْنُق َخن ْ
: خرد و ریز شد. . َصغ َر َیْصَغُر َصَغراا وَصَغارَةا وَصغ راا 4  وُصْغَراًنا
َدایَةا: او را راهنمایي كرد. 5  .َهَدى یَ ْهد ي ُهداى وَهْدَيا وه 
بر او چریه . َغَلَب یَ ْغل ُب َغْلباا وَغَلباا وَغَلَبةا وَمْغَلباا وَمْغَلَبةا وُغُلَّبَّ وغ ل َّبَّ وُغُلبَّةا وَغاَلب َیةا:  6

 شد، بر او غلبه کرد.
: دزدید، سرقت كرد. . َسَرَق َیْسر قُ  7  َسَرقاا وَسر قاا وَسَرَقةا وَسر َقةا وَسْرقَاًنا
 سپری شد، وفات َيفت.. َذَهَب َیْذَهُب َذَهاابا وُذُهوابا وَمْذَهباا: رفت،  8
َرافاا:   9  .گشت، گردانید، میل کرد، رد کرد. َصَرَف َیْصر ُف ص 

 طلب کرد، خواست، پرسید.: َسَأَل َیْسَأُل ُسَؤاًلا وَسأََلةا وَمْسأَلَةا .  10
ا وزََهاَدةا:  11 َد یَ ْزَهُد وزَُهَد یَ ْزُهُد زُْهدا  گریی کرد. از آن چیز دوری جست و کناره. زَه 
 . َدَرى َیْدر ي َدْرَيا د ْرَيا وَدْریَةا ود ْریَةا وَدَرََيًنا ود ْرََيًنا وُدر َيا ود رَایَةا: دانست. 12
: داخل شد.. َدَخَل َیْدُخُل ُدُخوًلا و  13  َمْدَخالا
14  :  قبول کرد، پذیرفت.. قَب َل یَ ْقَبُل قَ ُبوًلا وقُ ُبوًلا
یفاا وَوْجفاا وُوُجوفاا: لرزید، آشفته شد. 15  . َوَجَف ََي ُف َوج 
. َصه َب َیْصَهُب ُصُهوابا وُصُهوبَةا وَصَهباا وُصْهَبةا: مو متمایل به سرخي شد َي سرخ  16

 مایل به زرد شد.
: داخل شد. . َدَخلَ  17  َیْدُخُل ُدُخوًلا وَمْدَخالا
18  : َعةا ورُْجَعى ورُْجَعاًنا عاا وَمْرج  ُع رُُجوعاا وَمْرج   برگشت، ابزگردید، رجوع کرد.. رََجَع یَ ْرج 
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 شرح:

گونه که مصنف رحمه اهلل بیان کرد مصادر ثالثی مجرد  همان

ها را به سی و دو مصدر رسانده و اما ابن  بسیارند. سیبویه آن

مالک در نظم المیه االفعال نام چهل و هشت وزن را ذکر کرده 

 است.

ها را ذکر نمود به ترتیب زیر  رحمه اهلل آن اوزانی که مصنف

 است:

                                                                                                                  
 . َسَعى َیْسَعى َسْعیاا وَمْسَعاةا: كار كرد، دوید. 1
ا وحَمْمَ  2 ا وحَمْم دا ا وحَمَْمدا َد ََيَْمُد َْحْدا وحَمْم َدةا: او را مدح و ستایش كرد بر او ثنا َدةا . ْحَ 

  فرستاد.



31 

 

 َقتبل = َفعبل.
َة = َفعبلَة.  رَِنب

وَى  = َفعبَّل. َدعب
 = َفعبََلن. َلَّان

 = َفَعََلن. نََزَوان
 = فَِعل. ِصَغر
قَة  = فَِعلَة. ََسِ
َؤال َعال. س   = ف 

ول  = ف ع ول. د خ 
وبَة ه  ع ولَة. ص   = ف 
َعاة َعلَة. َمسب  = َمفب

 ق = فِعبل.فِسب 
َدة  = فِعبلَة. نِشب

َري  = فِعبَّل. ِذكب
َمان رب  = فِعبََلن. ِِ

 = َفَعل. َطلَب
ى د   = ف َعل. ه 
 = َفَعال. َذَهاب
 = َفَعالَة. زََهاَدة
 = َفع ول. َقب ول

َخل َعل. َمدب  = َمفب
ِعلَة َُمبِمَدة   .= َمفب

غبل = ف عبل.   ش 
عبلَة. َرة = ف  دب    ك 

َى عبَّل. ب ْشب   = ف 
َرانغ     = ف عبََلن. فب

  = فَِعل. َخنِق
  = َفَعلَة. َغلَبَة

  = فَِعال. ِِصَاف
  = فَِعالَة. ِدَرايَة

  = فَِعيل. وَِجيف
ِعل. َمربِجع   = َمفب

 : ع وِل، ََنبو  بَمفب َمِ البَفاِعِل َوال
ا»َويَِِجء  ََعَ اسب ، َوقَوبل   «ق مبت  قَائِم 

ت   بَمفب م  ال ييك 
َ
: َتَعاَل: ﴿بِأ بَالََغِة، ََنبو  ﴾، َويَِِجء  لِلبم  َداِر، »ون  اتلَّهب

َّل  لي ِثييََث، َوالي  .«َواتلَّلبَعاِب، َواْلب
و مصدر )ثالثی مجرد( بر )شکل و هیأت( اسم فاعل و اسم 

ا ق مبت  »آید )اما بسیار قلیل است( مانند:  مفعول )نیز( می و  ،«قَائِم 

ييك   :فرمودۀ خداوند متعال
َ
ت ون   م  ﴿بِأ بَمفب آید،  و برای مبالغه می ،1﴾ال

َدار»: مانند ِثييََث »و  ،«و اتلَّلبَعاب اتلَّهب َّل  اْلب لي  .«و الي
 شرح:

                                                           
 .اند که مصدر است معنا کرده« فتنه»در اینجا به « املفتون».  1
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آید که قلیل است  می «مفعول»و « فاعل»گاهی مصدر بر وزن 

 است.« مفعول»تر از  اندک« فاعل»و آمدن مصدر بر وزن 

 مانند:، «ةفاعل»د شو تاء افزوده می، «فاعل»گاهی بر وزن 

  معافاة. أي، عفية، ا  عفاه
  عقبا. أي عقبة، أبيه مَكن فَلن عقب

مب  تََرى ﴿َفَهلب : تعالى قوله و ﴾ ِمنب  لَه   بقاء. أي: بَاِقيَة 

َعِتَها ﴿لَيبَس  :تعالى قوله و ﴾ لَِوقب  كذب. أي: ََكِذبَة 
 «:مفعول»اما مثال برای وزن 

   َّسب ع   بمعنای: ور س  عب مَ            َّسب ي  بمعنای:  ورس  يب مَ 

      ع ضب وَ بمعنای:   وعض  وب مَ        ع  فب رَ  بمعنای: وعف  رب مَ 

 لقب عَ بمعنای:  ولق  عب مَ 
َعالتَ »وزن  برای مبالغه و کثرت در مصدر « فِعييَل »و « فب

 آید. می

َعال»مثال به وزن   مانند:، «َتفب

َدار:   ن.بسیار ناچیز کردن، بسیار جوشیداتلَّهب

َذار:    بسیار هذیان گفتن.اتلَّهب

  بسیار بازی کردن.اتلَّلبَعاب: 

بَداد:    بسیار رفت و آمد و تردد کردن.التَّ

َوال:   بسیار جوالن زدن.اتلَّجب
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ََكر:    بسیار ذکر و یادآوری کردن.اتلَّذب

َرار:    کاری را چندین بار انجام دادن.اتلَّكب

 از این وزن شاذ است.  تاء کسره ب «اءاتليلبقَ » و «اتليببيَان» أما و

 مانند:« فِعييَّل »بر وزن 

برانگیختن بسیار، تشویق کردن بسیار و تحریک  اْلِثييََث:

 کردن بسیار از دو طرف.

َل: لي   مبالغه کردن در دلیل. الي

يَّا: مي  شلیک کردن و پرتاب کردن زیاد از دو طرف. الري

 دن به خالفت. بسیار مشغول بو اْلِلييَِف:

َِل : شده روایت عنه اهلل رضی عمر امیرالمؤمنین از اثر در  لَوب
ِلييَف  ذَّنبت   اْلب

َ
)یعنی: کثرت مشغولیت امر خالفت و  خالفت اگر :َْل

  .بودم مؤذن من نبودرسیدگی به مشکالت مردم( 

به زمخشری گفته شد: آیا قیاسی است یا سماعی؟ گفت: 

شود پس شایسته است  زیاد استفاده میبرای مبالغه، این دو وزن 

 که قیاسی باشد.

 آیند. سیبویه گفت: اوزان مبالغه فقط از ثالثی می

اند. کالم ابن کمال  اما جمهور صرفیین مطلقا آن را اجازه داده

 باشا به پایان رسید.
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] ِ اثلََُّلِثي َدر  َغيب  ]َمصب
ِ اثلََُّلِثي يَِِجء  ََعَ سَ  َدر  َغيب ، إِِلَّ ِف َوَمصب د  ِِ يَِِجء   «ََكَّمَ »ََن  َوا

ا» م  َل »، َوِف «قِتَاِل  َوِقيتَاِل  » «:قَاتََل »، َوِف «ّلِِكَّ اِل  » «:ََتَمَّ مَّ ، َوِف «َِتِ
بَزَل » بَزاِل  » «:َزل  .«ِزل

 ََكَّمَ »آید مگر در  مصدر غیر ثالثی مجرد به یک طریقه می
ا م  َل » و در ،«ِقيتَاِل  و  قِتَاِل   قَاتََل » و در ،«ّلِِكَّ اِل   ََتَمَّ مَّ بَزَل » و در ،«َِتِ  َزل
بَزاِل    آید. )سماعی( می «ِزل

 شرح:

 اوزان ثالثی مزید و مصادر قیاسی آنان:

 

 :است باب «سه» دارای( حرفي چهار) حرف یک به مزید ثالثي

 
 

 مصدر مضارع ماضی

فبَعَل 
َ
ِعل   أ فب  إِفبعال ي 

َل  َفعيل   َفعَّ ِعيل ي   َتفب
َفاَعلَة ي فاِعل   فَاَعَل   م 
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 :است باب «پنج» دارای( حرفي پنج) حرف دو به مزید ثالثي

 

 مصدر مضارع ماضی

 اِنبِفعال َينبَفِعل   اِنبَفَعَل 
تَِعل   اِفبتََعَل   اِفبتِعال َيفب
َعلُّ  اِفبَعلَّ   اِفبِعَلل َيفب
َل  ل   َتَفعَّ  َتَفعُّل َيتََفعَّ

 َفاع لتَ  َيتََفاَعل   تَفاَعَل 
 

 :است باب «چهار» دارای( حرفي شش) حرف سه به مزید ثالثي

 

 مصدر مضارع ماضی

َعَل  تَفب ِعل   اِسب تَفب تِفبعال يَسب  اِسب
َعوبِعل   اِفبَعوبَعَل   اِفبِعيبعال َيفب

َل  ل   اِفبَعوَّ َعوي  اِفبِعوَّال َيفب
عالُّ  اِفبعالَّ   اِفبِعيَلل َيفب

 

 :و رباعی مجرد اوزان سماعی مصادر ثالثی مزید

ال و ِفيعال»وزن  «فَاَعَل »مصدر سماعی باب  شنیده  «فِعال و فِعَّ

 شده است، مانند:
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.قَ   اتََل قِتَاِل  و قِتَّاِل  و ِقيتَاِل 
َل » باب سماعی مصدر ال» وزنِ «َتَفعَّ  :مانند ،باشد می «تِِفعَّ

ق ا َتَملََّق  َل  - تِِمَلَّ اِل   ََتَمَّ مَّ  َِتِ
َل » باب سماعی مصدر همچنین ال» وزنِ «َفعَّ  :مانند ،است 1«فِعَّ

َب  اب ا َكذَّ ا ََكَّمَ   - ِكذَّ م   ّلِِكَّ
ب وا: آمده کریم قران در اب ا﴾ بِآيَاتِنَا ﴿َوَكذَّ  . 2ِكذَّ

  مانند: ،است «فِعبََلل» وزن «َفعبلََل »باب  سماعی مصدر

َرجَ  ِب ا َد َراج  ِب  ِد
 نكته:

 «فِعبََلل»ضاعف بود هم در مصدر سماعی رباعی مجرد اگر م
 توان گفت، مانند: می «َفعبََلل»و هم 

بَزَل  بَزاِل   َزل بَزاِل  و َزل ا –ِزل َواس  ا و وَسب َواس  وَسب وِسب  وَسب
 : نكته

 :است شده شنیده باب این برای دیگری قیاسی غیر مصدر دو

َقرَ : َفعبلََّل . 1 َقَری َقهب  َقهب

عبل َّل . 2 فََص : ف  ف َص  قَرب  و گذاشت زمین به گاه نشیمن اههرگ :ق رب

 .گرفت را ساق دست، دو با و چسباند شکم به را ران

  
                                                           

 لغت اهل مين است. دیکنقوز.« ف عَّال»وزن .  1
 .28 آیه نبأ، سوره.  2
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َجرَِّد[ بم  ببَواب  اثلََُّلِثي ال
َ
 ]أ

َدِر ََخبَسة  َوثَََلث وَن بَاب ا: ِستَّة  لِلثََُّلِثي  بَمصب تَقُّ ِمَن ال فبَعال  الَِِّت ت شب
َ اْلب

 : َجرَِّد، ََنبو  بم  ِب  »ال ت ل  »َو « ََضََب يََّضب َفتََح »َو « َعِلَم َيعبلَم  »َو « َقتََل َيقب
تَح   م  »َو « َيفب ر  َم يَكب ِسَب َيبِسب  »َو « َكر  َِ .» 

باب است:  1شود سی و پنج افعالی که از مصدر مشتق می

ِب   ََضََب » برای ثالثی مجرد است، مانند: 2شش باب  َقتََل »، « يََّضب
ت ل   تَح   تَحَ فَ »، « َيعبلَم   َعِلمَ »، « َيقب مَ »، « َيفب م   َكر  ر  ِسَب »، « يَكب  .«َيبِسب   َِ

َرََكتِِهنَّ ِف  َِ ِتََلِف  ببَواِب، ِِلخب
َ َول  َدَعئَِم اْلب

َوي َسَّمَّ اثلَََّلثَة  اْلب 
. تِِهنَّ َ بَِل َوَكْثب تَقب بم سب بَماِض َوال  ال

                                                           
 سی و پنج اببی که خواهد آمد:.  1
 شش ابب ثالثی جمرد. -
 .دوازده ابب ثالثی مزید -
 یک ابب رابعی جمرد. -
 سه ابب رابعی مزید. -
 شش ابب ملحق به رابعی جمرد. -
 پنج ابب ملحق به رابعی مزید اْحَرْْنََم. -
 دو ابب: ملحق به رابعي مزید َتَدْحَرَج. -
 شش ابب ثالثي جمرد:.  2

 فَ َعَل یَ ْفَعُل                   َفع َل یَ ْفَعلُ 
 َفع َل یَ ْفع لُ                    فَ َعَل یَ ْفع لُ 
 فَ ُعَل یَ ْفُعلُ                    فَ َعَل یَ ْفُعلُ 
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شود به خاطر  سه باب اول، ستون و ارکان ابواب نامیده می

ها در ماضی و مضارع و زیاد بودن )افعال(  ت آناختالف حرکا

 ها. آن

 شرح:

 َل عَ فَ  -ل  عَ َيفب  َل عِ فَ »ثالثی مجرد شش باب دارد که سه باب 
 َل ع  فَ  - ل  عِ َيفب  َل عِ فَ  -ل  عَ َيفب  َل عَ فَ »اصول ابواب و  «ل  ع  َيفب  َل عَ فَ  - ل  عِ َيفب 

ع ل    شود. فروع ابواب نامیده می «َيفب

شوند زیرا حرکات عین الفعل  یده میسه باب اول، اصول نام

گونه که ماضی و  ها در ماضی و مضارع فرق دارد یعنی همان آن

مضارع با همدیگر فرق دارند و معنای این دو متفاوت است و 

دهد؛ حرکات  یکی بر گذشته و دیگری بر حال یا آینده داللت می

 ماضی و مضارع این سه باب نیز با همدیگر متفاوت است بنابرین

 اند. گوییم این ابواب طبق اصل آمده می

و دیگر اینکه افعال بسیاری از این سه باب آمده است بنابرین 

 لیاقت اصل بودن را دارند.

اند چون حرکات  اما سه باب بعدی را فرع معرفی کرده

اند  ها مثل هم است پس بر خالف اصل آمده ماضی و مضارع آن

اید با همدیگر اختالف زیرا اصل این است که ماضی و مضارع ب

 گیرند. داشته باشند بنابرین وقتی از اصل خارج شدند فرع نام می
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و دیگر اینکه بر خالف سه باب قبلی که افعال زیادی بر آن 

 آیند. آمد از این سه باب، افعال اندکی می ابواب می

تَح  »وَ  تََِل « َفتََح َيفب َعئِِم، ِِلنبِعَداِم اخب ل  ِف الَّ خ  ََرََكِت، َِل يَدب ِف اْلب
َلبِق.  ربِف اْلب َِ  ِ يئِِه بَِغيب  َوانبِعَداِم ََمِ

تَح  » شود به خاطر نداشتن  در ارکان ابواب داخل نمی «َفتََح َيفب

 اختالف حرکات و نیامدن آن مگر از حروف حلق.

 شرح:

َعل   َفَعَل »علت اصل نبودنِ باب   این است که: «َيفب

 ی است. ها یک ( حرکات ماضی و مضارع آن1)

شود مگر عین الفعل یا الم  ( هر فعلی بر این باب داخل نمی2)

ها از حروف حلق باشد پس این یک ضعفی است که آن  الفعل آن

 سازد. را از اصالت خارج می

 قاعده:

َعل   َفَعَل »  حروف از الفعل الم یا الفعل عین که آید می زمانی «َيفب

 . باشد حلق

 .غین و عین خاء، و حاء هاء، و همزه: از عبارتند حلق حروف

َل »: باشد حلق حروف از که الفعل عین برای مثال
َ
، َسأ ل 

َ
أ  يَسب

، َسَحرَ  َحر  ، َجَحدَ  يَسب ، َظَهرَ  ََيبَحد  َهر  َهر   َقَهرَ  َيظب   .«َيقب

، َمنَعَ »: باشد حلق حروف از که الفعل الم برای مثال نَع   قََرعَ  َيمب
، َرع  ، نََسخَ  َيقب ، نََصحَ  يَنبَسخ    َينبَصح 

َ
  َمَْل

 
َْل  .«َيمب
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ا  مَّ
َ
َكن  »َوأ ََب »َو « َرَكَن يَرب

ب
ََب يَأ

َ
َواذي. « أ تََداِخلَِة َوالشَّ بم   فَِمَن اللَُّغاِت ال

َكن  »اما  ََب »و « َرَكَن يَرب
ب
ََب يَأ

َ
از باب تداخل لغات و )از باب(  «أ

 شواذ است.

 شرح: 

َعل  »ما گفتیم که باب  پذیرد که عین  افعالی را می «َفَعَل َيفب

آید  ها حرف حلق باشد اکنون سوال پیش می الفعل یا الم الفعل آن

َكن  »که  ََب »و « َرَكَن يَرب
ب
ََب يَأ

َ
َعل  »بر باب  «أ اند اما نه  آمده «َفَعَل َيفب

 ها. ها حرف حلق است و نه الم الفعل آن عین الفعل آن

َكن  »شود که:  جواب داده می آمده از  که بر این باب «َرَكَن يَرب

باب تداخل لغات است بدین معنا که در اصل، دو لغت وجود 

َكن  َركِ »و دیگری  «ن  َرَكَن يَربك  »دارد یکی  ، پس ماضی را از «َن يَرب

َكن  »گرفته و مضارع را از لغت دومی  «َرَكنَ »لغت اولی  گرفته  «يَرب

َكن  »و شده   .اند . بنابرین دو لغت با همدیگر ادغام شده«َرَكَن يَرب

 » فعل اما
َ
ََبى  ََبى أ

ب
الفعل  الفعل آن و الم کنیم که عین مشاهده می «يَأ

َعل   َعَل فَ »آن از حروف حلق نیست ولی بر وزن  از عرب شنیده  «َيفب

 . و از قاعده خارج است 1شده بنابرین این فعل شاذ

                                                           
 شود: شاذ به سه قسمت تقسیم می.  1

 بوده است.« َأَجل  »که أصل آن « َأْجَلل»الف( خمالف قیاس و استعمال، مانند: 
که عرب، خمالف قیاس « َمْسک ن»ب( خمالف قیاس ولی موافق استعمال، مانند: 

 منوده است. استعمال
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نب ي تِمَّ ن ورَه ﴾.در قران آمده: 
َ
ََب ا   إِِلَّ أ

ب
  1﴿َويَأ

ُّ : فرماید می وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول حدیثی در ِِت  ك  مَّ
 
 أ

ل ونَ  خ  َنَّةَ  يَدب ََبى  َمنب  إِِلَّ  اْلب
َ
وَل  يَا: قَال وا ،أ ، رَس  ِ ََبى  َوَمنب  الِلَّ

ب
 َمنب : قَاَل  ؟يَأ

َطاَعِن 
َ
ََبى  َفَقدب  َعَصاِن  َوَمنب  اْلَنََّة، َدَخَل  أ

َ
   2.أ

ا  مَّ
َ
َّل »َو « ََن َفََنى َيفب »َو « َبََقى َيببََق »َوأ وا « قََّلى َيقب ، قَدب فَرُّ ء  فَل َغات  ََطي

ةِ إَِل البَفتبَحِة.  َ  ِمَن البَكَّسب
ََن  َفََنى »و « َيببََق  َبََقى »اما  َّل  قََّلى »و « َيفب لغت طیّء است که  «َيقب

 اند. از کسره به فتحه فرار کرده

 شرح:

َعل  »ها باب  اصل این  فَِنَ »و « َيببََق  بَِِقَ » است، مانند: «فَِعَل َيفب
ََن  َّل  قَِلَ »و « َيفب  .«َيقب

م  »وَ  ر  َم يَكب نَّه  َِل يَِِجء  إِِلَّ ِمَن « َكر 
َ
َعئِِم، ِْل ل  ِف الَّ خ  َِل يَدب

وِت. بَائِِع َوانلُّع   الطَّ
م  »و  ر  َم يَكب شود زیرا فقط از  ارکان ابواب داخل نمی در« َكر 

 آید. طبایع و صفات می

                                                                                                                  

که طبق قیاس است اما عرب « َمْسَکن»ج( موافق قیاس ولی خمالف استعمال، مانند: 
 چننی استعمال ننموده است.

 از این سه، استعمال قسم اول فصیح نیست اما استعمال  دو قسم آخر، فصیح است. 
 .32توبه/.  1
 .7280 خباری.  2
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 شرح:

َل َفع  » باب بر دهند، داللت ثابت طبائع و غرائز بر که افعالی
ع   مَ » :مانند آیند، می «ل  َيفب م ، َكر  ر  َ  يَكب ، َجب  ، َظر َف  ََيبب   ر ف  مَ  َيظب  وَس 

، م  ل   َْج َل  يَوبس   .«ََيبم 
ع   َل َفع  »علت اصل نبودنِ باب  این است که: حرکات  «ل  َيفب

ندکی بر این باب ها یکی است و افعال ا ماضی و مضارع آن

 آیند.  می

اما مصنف رحمه اهلل گفت که چون بر طبائع و نعوت ثابت 

ع   َل َفع  »دهد بدین معنا که چنین صفاتی بر باب  داللت می  «ل  َيفب
 ها یکی است. آید و این باب، ماضی و مضارع آن می

و چرا عرب، اوصافی که بر غرائز و طبایع ثابت داللت 

ع   َل َفع  »دهند را بر باب  می  اند؟ قرار داده «ل  َيفب

چون این اوصاف در وجود انسان بر لزوم و انضمام داللت 

لزوم یعنی: مالزم شخص است و انضمام یعنی: با آن  –دهد  می

پس خواستند در عین الفعل حرکتی را قرار  –شخص جمع است 

است که از انضمام « ضمه»دهند که بر انضمام داللت دهد و آن 

آید و برای اینکه بر لزوم داللت دهد برای آن  یدو لب بوجود م

ع   َل َفع  »یک باب را در نظر گرفتند که  باشد و مالزم یک  «ل  َيفب

 باب باشد.
ِسَب َيبِسب  »وَ  َعئِِم لِِقلَّتِِه.« َِ ل  ِف الَّ خ   َِل يَدب
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ِسَب َيبِسب  »و  شود به خاطر  ابواب داخل نمی در ارکان« َِ

 قِلَّت و اندکی آن.

 ح:شر

عِ  َل فَعِ »علت اصل نبودنِ باب   این است که: «ل  َيفب

 ها یکی است.  ( حرکات ماضی و مضارع آن1)

آیند. چون اگر این باب، اصل  ( افعال اندکی بر این باب می2)

باشد باید افعال زیادی را در خود جای دهد بنابرین اندکی افعال 

 دهد. آن بر فرع بودن آن داللت می

 «:َعل  فب يَ  ِعَل فَ » باب

َعل  يَ » وزن بر همیشه آن قیاسی مضارع ،«ِعَل فَ » باب  آیید  میی  «فب

ِعـل  يَ » را آن مضیارع  شده شنیده عرب از که  افعال بعضی مگر  «فب
 گفتیه  قییاس  از خیارج  و شیاذ  افعیال  دسیته  این به. اند زده تلفظ

 : اند دوگونه افعال نوع این. شود می

شینیده شیده    «ِعل  فب يَ » یک وجهی: مضارع آنها فقط بر وزن (1)

 است. 

  



44 

 

ِعل  يَ » فقط ها آن مضارع قیاس، خالف بر این باب که افعال  «فب
 :هستند  شنیده شده؛ سیزده فعل

 
 معنا مصدر مضارع ماضي

،ِوراثَةَا يَِرثَ  َوِرثََ  برد إرث ِإْرًثا
 شد نزدیک آن به: مِنْهُ وَلِيَ. یافت دست آن بر وََِليَةا،َوََليَةَا يَِلي َوِلََ

 خشمگين ورزید، تكبر: أَنْفُهُ وَرِمَ. كرد ورم كرد، باد َوَرمااََََََََ يَرِمَ  رِمََوََ
 شد

 گزید دوری شبهات از گردید، پرهيزگار َوَرعا،َورَاعاة يَرِعَ  َورِعََ
 داشت دوست ِمَقة،ََوْمقاا َيَِقَ  َوِمقََ

 اسب: الْفَرَسُ فِقَوَ آمد، در مقصود با موافق كار َوفْ قااَََ يَِفقَ  َوِفَقَاْْلَْمرَ 
 گشت نيكو

 كرد اطمينان ثَِقةَا يَِثقَ  َوِثقََ
ََََََََيَرِيََورِيََ  چاقي بر دالّ شد، پر چربي و پيه از استخوانََوْرًيا

دَ  َوِجَدَبِهَِ ا َيَِ  شد اندوهگين: عَلَيْهِ وَجِدَ. داشت دوست بسيار را او َوْجدا

ا يَِقهَ  َوِقَهََلهَ   كرد اطاعت و شنيد او از َوقْ ها
 شد غمگين وَْكماا َيِكمَ  وَِكمََ
ا يَرِكَ  َورِكََ  خوابيد پهلو یک به و گذاشت زمين بر را نشيمنگاه َورْكا
 شتابيد كرد، عجلهََوْعقااَيَِعقَ ََوِعقََ
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َعـل  يَ » دو وجهی: مضارع آنها بر وزن (2) ِعـل  يَ »و  «فب شینیده   «فب

 شده است.

َعل  يَ » ها آن مضارع قیاس، خالف بر که باب این افعال و  «فب

ِعل  يَ »  :هستند  فعل دوازده شده؛ شنیده «فب
 

 مضااااارع ماضي
 قياسي

 مضااااارع
 شاذ

 معنا مصدر

 پنداشت برد، گمان ِحْسَبانَا ََیِْسبَ  ََیَْسبَ  َحِسبََ
 شد حسد و حقد از پر اش سينه َوْغراا،ََوِغراا يَِغرَ  يَ ْوَغرَ  َصْدر هَ َوِغرََ

 گرفت خشم و كينه او بر َوْحراا،ََوِحراا َیَِرَ  رَ يَ ْوحََ َوِحَرََعَلْیهَِ
 شد فراخ او زندگي شد، خوش نَ ْعَمةَا يَ ْنِعمَ  يَ ْنَعمَ  نَِعمََ

 شد بد او زندگي شد، محتاج ب  ْؤساا يَ ْبِئسَ  يَ ْبَئسَ  بَِئسََ
 شد نااميد ََیْساا يَ ْیِئسَ  يَ ْیَئسَ  يَِئسََ
 گردید سرگشته دوهان و عشق از َوََلاا يَِلهَ  يَ ْولَهَ  َولِهََ

 رفت آن رطوبت شد، خشک يَ َبساا،َي  ْبساا يَ ْیِبسَ  يَ ْیَبسَ  يَِبسََ
 كرد فراموش ترسيد، َوَهلاَ يَِهلَ  يَ ْوَهلَ  َوِهلََ
 زد دهان( ظرف در) سگ و ل وغاا يَِلغَ  يَ ْوَلغَ  اْلَکْلبَ ََوِلغََ
 شد هالک َوبْ قاا،ََمْوبِقاا يَِبقَ  يَ ْوَبقَ  َوِبقََ
 گرفت ویار حامله زنَِوَحاماا،َوََحااََتَِمَ ََحمَ تَ وَََْوِحمََ
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َعل  »َوقَدب َجاَء  َت تََكاد  »ََعَ ل َغِة َمنب قَاَل: « َفع َل َيفب دب ، َوِِهَ «ك 
ة ، َكـ ل  »َشاذَّ وم  »َو « فَِضَل َيفبض  َت تَد   «.ِدمب

َعل  »و  َل َيفب َت »اند:  بر لغت کسانی آمده است که گفته« َفع  دب  ك 
َت دِ »و « ل  َيفبض  َل فَِض »و این )هم( شاذ است، مانند: « تََكاد   وم   مب  .«تَد 

 شرح:

َت » قیاس دب َت كِ » شود: می« تََكاد   ك  َل فَعِ »باب  «تََكاد   دب
َعل     .«َيفب

َفَعَل »باب  «ل  َل َيفبض  فََض »شود:  می« ل  َل َيفبض  فَِض » و قیاس
ع    .«ل  َيفب

َت دِ » و قیاس وم   مب َت د  »شود:  می «تَد  وم   مب ع  »باب  «تَد  َل َيفب  .«ل  َفع 
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ببَواب  
َ
بَمِزي]أ  [ِفيهِ  دِ اثلََُّلِثي ال

: َواثبنَا  ، ََنبو  نبَشِعبَِة اثلََُّلِثي ا»َعَْشَ لِم  َرام  كبَرَم إِكب
َ
عَ »، وَ «أ ، «َقطَّ

َل »، وَ «قَاتََل »وَ  تََقرَ »، وَ «انبَّصََف »، وَ «تََضارََب »، وَ «َتَفضَّ ِب ، «ا
َرجَ »وَ  تَخب َشوبَشنَ »، وَ «اسب لَوَّذَ »، وَ «اخب َارَّ »، وَ «اجب َرَّ »، وَ «1اِنب َما: «2اِنب ل ه  صب

َ
، أ

َاَررَ » ََررَ »وَ  «اِنب لُّ َعلَيبِه «3اِنب دبِغَما لِلبِجنبِسيَِّة، َويَد 
 
َو  2،«1اربَعوَى»، فَأ وَه 

نبِسيَّةِ  ،«إِفبَعلَّ »نَاقِص  ِمنب بَاِب  ِ
َغم  ِِلنبِعَداِم اْلب  ، 3َوَِل ي دب

                                                           
 صرف ماضي آن:.  1

اْْحَاَرْرت   -اْْحَاَرْرَت اْْحَاَرْرمُتَا اْْحَاَرْرُُتْ  -اْْحَارَّْت اْْحَارَََّت اْْحَاَرْرَن  -اراووا ا ْْحَاَرَّ اْْحَارَّا اْحَْ 
 اْْحَاَرْرُت اْْحَاَرْرًَن. -اْْحَاَرْرمُتَا اْْحَاَرْرُتنَّ 
 صرف مضارع آن:

ََتَْمار  یَن  -ََتَْماراو ََتَْمارَّان  ََتَْماراووَن  -َمار ْرَن ََتَْماراو ََتَْمارَّان  َيَْ  -ََيَْماراو ََيَْمارَّان  ََيَْماراووَن 
 َأْْحَاراو ََنَْماراو. -ََتَْمارَّان  ََتَْمار ْرَن 

 صرف ماضي آن:.  2
ْرت  اْْحََرْرمُتَا اْْحَرَ  -اْْحََرْرَت اْْحََرْرمُتَا اْْحََرْرُُتْ  -اْْحَرَّْت اْْحَرَََّت اْْحََرْرَن  -ا ْْحَرَّ اْْحَرَّا اْْحَراووا 

 اْْحََرْرُت اْْحََرْرًَن. -اْْحََرْرُتنَّ 
 صرف مضارع آن:

ََتَْمر  یَن ََتَْمرَّان   -ََتَْمراو ََتَْمرَّان  ََتَْمراووَن  -ََتَْمراو ََتَْمرَّان  ََيَْمر ْرَن  -ََيَْمراو ََيَْمرَّان  ََيَْمراووَن 
.  -ََتَْمر ْرَن   َأْْحَراو ََنَْمراو

اند  ، دو حرف هم جنس  )یعنی: دو راء(کنار هم آمده«ا ْْحََررَ  -ا ْْحَاَرَر »اصل آن: .  3
َر( و در مهدیگر رْ اْحَْ  -َر رْ اند بنابرین حرف اول را ساکن منوده )اْْحَا و هر دو متحرک

(.  -شوند: )اْْحَارَّ  ادغام می  اْْحَرَّ
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 و دوازده باب برای منشعب شده از ثالثی مزید است، مانند:

َرمَ  كب
َ
ا، أ َرام  عَ  إِكب َل  ،َوقَاتََل  ،َوَقطَّ تََقرَ  ،َوانبَّصََف  ،َوتََضارََب  ،َوَتَفضَّ ِب  ،َوا

َرجَ  تَخب َشوبَشنَ  ،َواسب لَوَذَّ  ،َواخب َارَّ  ،َواجب ، ،َواِنب َرَّ : اصل این دو َواِنب

َاَررَ » ََررَ »و  «اِنب جنس بودن )دو راء( در  به خاطر هم ،است «اِنب

 ،دهد داللت می «اربَعوَى»اند، و بر این ادغام  همدیگر ادغام شده

ادغام صورت  «اربَعوَى»است. و در  «إِفبَعلَّ »زیرا ناقص از باب 

                                                                                                                  
 سه از بیش که شده واقع مکانی در واو چون. اْرَعَووَ :  آن اصل فعل ماضي اْرَعَوی:.  1

 قرار فتحه آن از قبل و متحرك َيء،. اْرَعَويَ : شود می تبدیل َيء به پس است حرف
 .اْرَعَوى: شود می تبدیل الف به َيء لذا گرفته

 سه از بیش که شده واقع مکانی در واو چون: یَ ْرَعو وُ : آن اصل«: یَ ْرَعو ي»فعل مضارع 
 ساکن را آن است سنگنی َيء بر ضمه. یَ ْرَعو يُ  :شود می تبدیل َيء به پس است حرف

  .یَ ْرَعو ي: کنیم می
، )اْْحََرَر( بوده که هر دو راء، فتحه دارند، «اْْحَرَّ »مصنف رْحه اهلل گفت: اصل .  2

 دانیم که هر دو راء، فتحه دارند؟ اکنون اگر سوال پیش آید از کجا می
بینیم که یک حرف مانده  آمده و می« ا فْ َعلَّ »زیرا از ابب  ،«ا ْرَعَوی»دهد: از  جواب می

ي تقدیری دارد زیرا آخر فعل ماضی،  به آخر آن، فتحه دارد و حرف آخر آن که فتحه
 مبنی بر فتحه است. 

ادغام « اْحر»دهد که پس چرا در  مصنف رْحه اهلل به سوال مقدر دیگری اپسخ می.  3
 م بوجود نیامد؟ ادغا« ارعوی»صورت گرفت ولی در 

جنس )دو راء( کنار هم واقع شدند اما در  دو حرف هم« اْحر»دهد: زیرا در  اپسخ می
اند بلکه )واو و الف( هستند پس  جنس کنار هم واقع نشده دو حرف هم« ارعوی»

 جموزی برای ادغام کردن ندارمی. 
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و « واو»نگرفته زیرا از یک جنس نیستند )چرا که در آخر آن، 

 قرار گرفته است(.« یاء»

 شرح:

هلل گفت: دوازده باب برای منشعب شده از مصنف رحمه ا

 ثالثی مزید است، این ابواب به شرح ذیل است:

 :است باب «سه» دارای( حرفي چهار) حرف یک به مزید ثالثي

 

 مصدر مضارع ماضی

فبَعَل 
َ
ِعل   أ فب  إِفبعال ي 

َل  َفعيل   َفعَّ ِعيل ي   َتفب
َفاَعلَة ي فاِعل   فَاَعَل   م 

 

 :است باب «پنج» دارای( حرفي پنج) رفح دو به مزید ثالثي

 مصدر مضارع ماضی

 اِنبِفعال َينبَفِعل   اِنبَفَعَل 
تَِعل   اِفبتََعَل   اِفبتِعال َيفب
َعلُّ  اِفبَعلَّ   اِفبِعَلل َيفب
َل  ل   َتَفعَّ  َتَفعُّل َيتََفعَّ

 َتَفاع ل َيتََفاَعل   تَفاَعَل 
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 :است باب «چهار» دارای( حرفي شش) حرف سه به مزید ثالثي

 

 مصدر مضارع ماضی

َعَل  تَفب ِعل   اِسب تَفب تِفبعال يَسب  اِسب
َعوبِعل   اِفبَعوبَعَل   اِفبِعيبعال َيفب

َل  ل   اِفبَعوَّ َعوي  اِفبِعوَّال َيفب
عالُّ  اِفبعالَّ   اِفبِعيَلل َيفب

 
 : ، ََنبو  بَاِِعي د  لِلرُّ ِِ َرجَ »َوَوا ِب  .«َد

َرجَ »د: و یک باب برای رباعی مجرد است، مانن ِب  «.َد

 شرح:

لَلَة  آید:  رباعی مجرد فقط بر یک باب می َفعبِلل  َفعب  و َفعبلََل ي 
 .فِعبََلِل  

 : ، ََنبو  بَاِِعي نبَشِعبَِة الرُّ َمَ »َوثَََلثَة  لِم  َرْنب ِب َرجَ »وَ  «اقبَشَعرَّ »، وَ «ا ِب  .«تََد
شود )یعنی: رباعی مزید(:  و سه باب از رباعی منشعب می

َمَ » َرْنب ِب َرجَ »و  «اقبَشَعرَّ »و  «ا ِب  «.تََد
 شرح:

 رباعی مزید بر دو نوع است: پنج حرفی و شش حرفی 

 (:حرفی پنج) حرف یک به مزید رباعی برای مثال
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 َتَفعبل َل          َيتََفعبلَل           َتَفعبلََل  (1)

 رباعى مزید به دو حرف )شش حرفی(:

َعنبلََل  (2) َعنبِلل          اِفب  اِفبِعنبَلِل          َيفب
َعِللُّ          اِفبَعلَلَّ  (3)  ِل  اِفبِعَلَّ          َيفب
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] َاق  ْلب ِ
 ]اْلب

لبَحِق  َرجَ »وَِستَّة  لِم  ِب : «َد قََل »وَ  «َشمبلََل »، ََنبو  وب  «َبيبَطرَ »وَ  «َِ
َورَ »وَ   .«قَلبنََس »وَ  «قَلبَس »وَ  «َجهب

َرجَ دَ »و شش باب ملحق به  وبقََل »و  «َشمبلََل »مانند:  ،«ِب و  «َِ

َورَ »و  «َبيبَطرَ »  .«قَلبنََس »و  «قَلبَس »و  «َجهب

 شرح:

مصنف رحمه اهلل شش وزن از ملحقات رباعی مجرد را نام 

 برد، که به ترتیب زیر است:

لََل: (1) :مانند:  َفعب لَلَة  ِلل  َشمب لََل ي َشمب  با سرعت راه رفت. َشمب

 (.ش م ل: )آن اصلی حروف

:: انندم فَوبَعَل،( 2) قَلَة  وب َِ قِل   َوب قََل ي  وب با سرعت رفت در  َِ

ها به هم نزدیک بود، بعلت سالخوردگی از جماع  حالی که قدم

ح : )آن اصلی حروفضعیف شد، راه رفت و ضعیف و ناتوان شد. 

 (.ق ل

َوَل، (3) َوَرة :: مانند َفعب ِور  َجهب َهب َوَر َي   حروفبلند حرف زد.  َجهب

 .(ج هی ر: )آن اصلی

. کرد معالجه را حیوانات :َبيبَطَر ي بَيبِطر  َبيبَطَرة  : مانند َفيبَعَل، (4)

 (.ر ط ب: )آن اصلی حروف

َّلى  (5) ا ي َسلبِِق َسلبَقيَة   َزيبد   َسلبََقى : مانند ،َفعب ر   را عمرو زید، :َعمب

 (.ق ل س: )آن اصلی حروف. انداخت پشت به
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نََل،( 6) َقلبنِس  قَلبنََسة   َزيبد   قَلبنََس : مانند َفعب ا ي  ر   را او زید :َعمب

 (.س ل ق: )آن اصلی حروف. پوشاند کاله

غیر از این اوزان، ابن مالک در المیه األفعال این اوزان را نام 

 برد: می

:: مانند :َفعبيََل  (7) يََفة  يَِف َْشب يََف ي َْشب برگ زرع را قطع  َْشب

 (ش ر ف: )آن اصلی حروف. کرد

َلبِبس  َخلببََسة  : مانند :َفعبلََس  (8)  گمراه داد، فریب :َخلببََس ُي 

 (ب ل خ: )آن اصلی حروف. کرد

َعَل ( 9) ِهِ ي َسنبِبس  َسنببََسة   ِف  َسنببََس : َسنببََس : مانند :َسفب  با :َسيب

: معنای به نَبَسَ ،(س ب ن: )آن اصلی حروف. رفت سرعت

 .گفت سخن جنبید، کرد، تحرک

َفَل، (10)  َزقَة  : ندمان َفعب ِزق  زَهب َزَق ي َزهب . خندید بسیار :زَهب

 (. ق  هی ز: )آن اصلی حروف

َعَل، (11) َهلبِقم  َهلبَقَمة   َهلبَقمَ : مانند َهفب َعاَم ي   سریع را طعام :الطَّ

 (.م ق ل: )آن اصلی حروف. بلعید سریع یا خورد

َعَل، (12) َمَس : مانند َفهب َمسَ  رَهب بَمييَت ي َرهبِمس  رَهب  را میت :ة  ال

ت   کرد، دفن َمسب ءَ  رَهب مبس پوشاندم، را آن :الََشب  حروف. قبر :الرَّ

 (.س م ر: )آن اصلی



54 

 

َرنَ : مانند َفعبلََن، (13) َرنَة   َقطب ِرن  َقطب ََمَل ي َقطب  با را شتر :اْلب

 صنوبر همانند درختانی از بعضی از که روغنی صمغ) قطران

 (.ر ط ق: )نآ اصلی حروف. کرد مال روغن( گیرند می

َعَل، (14) َمَس : مانند َتفب َمَسة   تَرب َتبِمس  تَرب ل  ي   جنگ از :الرَّج 

 اصلی حروف. کرد خالی شانه مهم کار از یا کرد غیبت و ترسید

 (.س م ر: )آن

ل  ي َكلبتِب  ََكبتَبَة   ََكبتََب : مانند َفعبتََل،( 15)  نفاق و مداهنه :الرَّج 

 (.ب ل ک: )آن اصلی حروف. ورزید

َمَل،( 16) َلبِمط  َجلبَمَطة   َجلبَمَط : مانند َفعب َسه  َي 
ب
 را سرش :رَأ

 (.ط ل ج: )آن اصلی حروف. تراشید

لََم، (17) َغلبِصم  َغلبَصَمة   َغلبَصمَ : مانند َفعب اةَ ي   گلوی :الشَّ

 (.ص ل غ: )آن اصلی حروف. برید را گوسفند

ربع  ي سَ  َسنببََل : مانند َفنبَعَل، (18)  زراعت، :نببِل  َسنببَلَة  الزَّ

 (.ل ب س: )آن اصلی حروف. کرد خارج را هایش دانه و ها خوشه

َعَل، (19) لََق : مانند َفمب لََقة   َزمب ِلق  َزمب  منی اسب، :البَفرَس  ي َزمب

 (.ق ل ز: )آن اصلی حروف. کرد خارج جماع از قبل را خود

لبَحِق  َرجَ »وَََخبَسة  لِم  ِب : «تََد  «تََشيبَطنَ »وَ  «ََتَوبرََب »وَ  «لَبََب ََتب »، ََنبو 
وَكَ »وَ  َكنَ »وَ  «تََرهب  .«َتَمسب

َرجَ »و پنج باب ملحق به  ِب و  «ََتَوبرََب »و  «ََتبلَبََب »: مانند ،«تََد

وَكَ »و  «تََشيبَطنَ » َكنَ »و  «تََرهب  .«َتَمسب
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لبَحِق  َمَ »َواثبِناِن لِم  َرْنب ِب : «ا َعنبَسَس »، ََنبو  لَنبََق »وَ  «اقب  .«اسب
َمَ »و دو باب ملحق به  َرْنب ِب َعنبَسَس » مانند: ،«ا لَنبََق »و  «اقب  .«اسب

 شرح:

مصنف رحمه اهلل هفت وزن از ملحقات رباعی مزید را نام 

 برد، که به ترتیب زیر است:

 َجلببََب  مطاوع :اب  ب  لب ََتَ  ب  بَ لب جَ تَ يَ  ََتَلببََب : مانند َتَفعبلََل، (1)

. پوشید جلباب پس پوشاند جلباب را او :بَبَتب َفتََجلب  َجلببَبََها: آید می

 (.ب ل ج: )آن اصلی حروف

 َجوبرََب  مطاوع :اب  ر  وب ََتَ  ب  رَ وب جَ تَ يَ  ََتَوبرََب : مانند َتَفوبَعَل، (2)

. پوشید جوراب پس پوشاند جوراب را او :َفتََجوبرََب  َجوبَربَه  : آید می

 (.ب ر ج: )آن اصلی حروف

َوَل، (3) وَكَ : مانند َتَفعب . رفت سرعت با :َك  و  هب رَ تَ  ك  وَ هب َتَ يَ  تََرهب

 (.ک  هی ر: )آن اصلی حروف

َ  ن  طَ يب شَ تَ يَ  تََشيبَطنَ : مانند َتَفيبَعَل، (4)  شیطان به شبیه :ان  ط  يب شَ ت

 (.ن ط ش: )آن اصلی حروف. شد

کمر را  ا:اس  سَ نب عِ اقب  س  سِ نب عَ قب يَ  َس سَ نب عَ اقب مانند:  ،َل لَ نب عَ افب ( 5)

 نه را سپر کرد. حروف اصلی آن: )ق ع س(.راست و سی

َعنبَّلى  (6) لَنبََقى : مانند ،افب َ  اسب  دراز خود پشت بر :اء  قَ نب لِ  اسب ِِق نب لَ سب ي

 (.ق ل س: )آن اصلی حروف. کشید
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َعَل،( 7) َكنَ : مانند َتَمفب  اظهار :ان  ك  سب مَ تَ  ن  كَ سب مَ تَ يَ  َتَمسب

 (.ن ک س: )آن اصلی حروف. کرد نداری و بیچارگی

غیر از این اوزان، ابن مالک در المیه األفعال این اوزان را نام 

 برد: می

(8) ،
َ
َعنبَْل  : مانند افب

َ
بَنبَطأ ِب ل   ا ِب  ئ  طِ نب بَ َيب  الرَّج   سبب به :اء  طَ نب بِ ا

 (.ط ب ح: )آن اصلی حروف. کرد ورم او شکم بیماری،

َونبَصَل : مانند افبَونبَعَل،( 9) ِب ائِر   ا ِب  ل  ِص نب وَ َيب  الطَّ  پرنده :اِل  َص نب وِ ا

 حروف. برد درون به را خود سنگدان و کرد خم را خود گردن

 (.ل ص ح: )آن اصلی

(10 )، لَّ : مانند افبوََعلَّ
َ
َوأ ل   اكب  مرد آن :ِل  ََل ئب وِ اكب  لُّ ئِ وَ كب يَ  الرَّج 

 (.ل أ ک: )آن اصلی حروف. است قد کوتاه

عَ ( 11) َشَف : مانند َل،َتَفهب اَب  تََرهب َ  آب :اف  ش  هب رَ تَ  ف  شَ هب َتَ يَ  الْشَّ

 (.ف ش ر: )آن اصلی حروف. معناست همین به :رََشَفه   مکید، را

(12) ، لَّ
َ
َعأ ظَّ : مانند افب

َ
َفأ ل   اجب  مشرف :ااظ  ظَ ئب فِ اجب  ظُّ ئِ فَ ََيب  الرَّج 

ِت . شد مرگ به ظَّ
َ
َفأ يبَفة   اجب ِ

: آن اصلی حروف. کرد ورم جیفه :اْلب

 (.ظ ف ج)

(13) ، لََهمَّ : ندمان افبلََعلَّ ل   اسب َ  الرَّج   ی چهره :اام  مَ هب لِ اسب  مُّ هِ لَ سب ي

 س: )آن اصلی حروف. یافت تغییر سفر یا خورشید آثار از شخص

 (.م  هی
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َل،( 14) َس : مانند افبَعمَّ َ دب يَ  اللَّيبل   ادبلَمَّ ِ ادب  س  مي ل  تاریکی :ااس  مَّ ل

 (.س ل د: )آن اصلی حروف. گرفت شدت شب

َعنبلََس،( 15) لَنبَكَس : نندما افب عبر   اعب  مو :اس  ََك نب لِ اعب  س  كِ نب لَ عب يَ  الشَّ

 (.ک ل ع: )آن اصلی حروف. شد متراکم

َل، (16) لَوََّط : مانند افبَعوَّ َِعيَ  اعب  شتر گردن :ااط  وَّ لِ اعب  ط  وي لَ عب يَ  اْلب

 حروف. شد شتر سوار پاالن و زین بدون شد، سوار و گرفت را

 (. ط ل ع: )آن اصلی

لََل،افبعَ  (17) ثَوبَججَ : مانند وب َِعي   اعب  شتر :ااج  جَ وب ثِ اعب  ج  جِ وب ثَ عب يَ  اْلب

 (.ج ث ع: )آن اصلی حروف. رفت سرعت با گردید، تنومند

َّلى  (18) َ  ََق لب سَ تَ يَ  تََسلبََقى : مانند ،َتَفعب  مطاوعه برای ا:ي  قِ لب سَ ت

. تاداف پشت به پس انداخت پشت به را او :فَتََسلبََقى  َسلبَقاه  : آید می

 (.ق ل س: )آن اصلی حروف

َعيََّل،( 19) بَيَّخَ . است متروک وزن این افب ل   اهب  تکبر :الرَّج 

بَيَّخَ . ورزید ِبُّ  اهب )حروف اصلی آن: )هی ب  .گردید چاق بچه :الصَّ

 خ(.

َدَريبِن. بَمصب َاد  ال َاِق اَتي ْلب ِ
َداق  اْلب  َوِمصب

 به( است. دلیل الحاق: یکی بودن دو مصدر )ملحق و ملحق و

 شرح:

بریم که  کند که از دو مصدر پی می مصنف رحمه اهلل بیان می

جزو ملحقات است زیرا اگر ملحق به رباعی مجرد باشد بر وزن 
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لَلَة  » و اگر ملحق به رباعی مزید باشد بر اوزان رباعی مزید  «َفعب

 آید. می

زیرا مصدر اصل است و هرگاه بین دو لفظ در مصدر اتحاد 

 در سایر تصاریف نیز اتحاد برقرار خواهد شد. برقرار شد

تر ندارند پس  و چون تمامی ملحقات، سه حروف اصلی بیش

شود زیرا در رباعی باید حروف اصلی از  به آنان رباعی گفته نمی

 چهار حرف تشکیل شده باشد.
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بَماِض  ل  ِف ال  فَصب
 : ا: ََنبو  ه  رببََعَة َعَْشَ وَجب

َ
َو يَِِجء  ََعَ أ ببنَا»إَِل...  «ََضََب »وَه   . «ََضَ

ببنَا.تا... ََضََب آید، مانند:  فعل ماضی بر چهارده صیغه می  ََضَ

 شرح: 

 چهارده صیغۀ فعل ماضی به قرار زیر است:

 

 سه صیغۀ مذكر غایب:

  فاعل آن معنا مضارع فعل صیغه

وَ  انجام داد َفَعَل  غایبمفردمذکر  ه 
 تثنیه الف دادند انجام َفَعََل  مثنی مذکر غایب

 واو جماعه انجام دادند َفَعل وا جمع مذکر غایب
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 سه صیغۀ مؤنث غایب:

 فاعل آن معنا فعل مضارع صیغه

 ِِهَ  انجام داد 1َفَعلَتب  مؤنث غایبمفرد
 الف تثنیه انجام دادند 2َفَعلَتَا مثنی مؤنث غایب

 نون نسوه انجام دادند َفَعلبنَ  جمع مؤنث غایب

 

 صیغۀ مذكر مخاطب: سه

 فاعل آن معنا مضارع فعل صیغه

 تاء خطاب انجام دادی َفَعلبَت  مخاطبمفردمذکر
 (ت َما)ضمیر دادید انجام 3َفَعلبت َما مثنی مذکر مخاطب

 (ت مب ضمیر ) انجام دادید 4َفَعلبت مب  جمع مذکر مخاطب

 

                                                           
 است. دهد فاعل مؤنث . َتء: َتء أتنیث است یعنی َتء مؤنث، که دًللت می 1
دهد فاعل دو  . َتء: َتء أتنیث است. الف: الف تثنیه است یعنی مثنی، که دًللت می 2

 نفر است.
 . َتء: َتء خطاب؛ و میم: عماد؛ و الف: الف تثنیه است. 3
 است. واو: واو مجاعه. َتء: َتء خطاب؛ و  4
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 سه صیغۀ مؤنث مخاطب:

 فاعل آن معنا مضارع فعل صیغه

 تاء خطاب انجام دادی َفَعلبِت  مخاطب مفردمؤنث
 (ت َما)ضمیر دادید انجام َفَعلبت َما مثنی مؤنث مخاطب

َّ  جمع مؤنث مخاطب  (ت نَّ ضمیر ) انجام دادید 1َفَعلبت 

 

 دو صیغۀ متکلم:

  فاعل آن معنا فعل مضارع صیغه

 تاء متکلم دهم انجام می َفَعلبت   متکلم وحده
 (نَاضمیر ) دهیم انجام می لبنَاَفعَ  متکلم مَعَ الغیر

 
  

                                                           
 َتء: َتء خطاب؛ و نون: نون نسوه است. . 1
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َراِب ِفيِه. ِعب وِجِب اْلب بَماِض لَِفَواِت م   إِنََّما ب ِنَ ال
 فعل ماضی مبنی شده زیرا موجب اعراب در آن وجود ندارد.

 شرح:

موجب اعراب: فاعلیت )یعنی تمام مرفوعات( و مفعولیت 

 ت( است.)یعنی تمام منصوبات( و مضاف الیه بودن )تمام مجرورا

 یا فاعلیت چون فعل ماضی موجب اعراب ندارد یعنی

  را ندارد پس مبنی است. بودن الیه مضاف یا مفعولیت
 : ق وِعِه ِصَفة  لِلنَِّكَرةِ، ََنبو  َم ِف و  َشاَبَهتِِه اِِلسب ََرَكِة؛ لِم  وَََعَ اْلب

ل  ََضََب وََضارِب  »  .«َمَرربت  بِرَج 
ر مشابهت آن به اسم در و بر حرکت )مبنی شده( به خاط

.واقع شدنش صفتی برای نکره، مانند:  ل  ََضََب وََضارِب   َمَرربت  بِرَج 
 شرح:

دانستیم که فعل ماضی مبنی است اما اصل در مبنی، سکون 

 شود؟ است پس چرا مبنی بر حرکت )فتحه( می

 دهد: مصنف رحمه اهلل جواب می

سم است و ماضی مبنی بر حرکت شده زیرا اندکی شبیه به ا

 همین اندک شباهت سبب شده که حرکت را از اسم کسب کند.

و وجه شباهت ماضی با اسم این است که همانند اسم، صفت 

گونه که اسم برای نکره، صفت  شود. یعنی همان برای نکره واقع می
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.مانند: شود،  واقع می ل  َضارِب  ماضی نیز برای نکره،  َمَرربت  بِرَج 

ل  ََضََب. انند:شود، م صفت واقع می  َمَرربت  بِرَج 
، فعل َزيبد  قَائِم  شود، مانند:  گونه که اسم، خبر واقع می و همان

 َزيبد  قَاَم. شود، مانند: ماضی نیز خبر واقع می

و اما ماضی به اعراب نرسیده زیرا مشابهت آن با اسم، 

 شده سبب شباهت اندک این مشابهت ناقصی است و تام نیست و

 قبول را حرکت ،اسم زیرا کند کسب اسم از را اتحرک مقداری

 . کند می

است « تام»فعل مضارع معرب شده زیرا مشباهت آن با اسم 

  )تحقیق آن خواهد آمد(. 

لِِف.
َ زبء  اْلب نَّ البَفتبَحَة ج 

َ
وِن؛ ِْل ك  و السُّ خ 

َ
نَّه  أ

َ
 وَََعَ البَفتبِح ِْل

اینکه فتحه  و بر فتح )مبنی شده( زیرا برادر سکون است برای

 جزئی از الف است.

 شرح:

و مبنی بر فتح شده زیرا فتحه برادر سکون است بدین معنا 

که فتحه جزئی الف است یعنی قبل از فتحه همیشه الف وجود 

توان گفت: فتحه  دارد پس فتحه جزئی از الف است. همچنین می

شود و الف همیشه سکون را یدک  را بکشیم به الف تبدیل می

 کشد. می
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پس اگر چه اصل در مبنی، سکون است و فعل ماضی مبنی 

شود زیرا فتحه برادر سکون است  بر فتحه شده مشکلی ایجاد نمی

 گونه که بیان شد. همان

ذب ِمنبه  البَعَمَل، ِِبََِلِف  ؛َولَمب ي عبَربب  خ 
ب
َم البَفاِعِل لَمب يَأ نَّ اسب

َ
ِْل

خَ 
َ
َم البَفاِعِل أ نَّ اسب

َ
بَِل؛ ِْل تَقب بم سب َراب  َل  ال ِعب ِطَي اْلب عب

 
َذ ِمنبه  البَعَمَل، فَأ

َشاَبَهتِِه َل . ةِ م  َ وب لَِكْثب
َ
ا َعنبه  أ  ِعوَض 

و فعل ماضی معرب نشده زیرا اسم فاعل، عمل از او نگرفته 

است بر خالف فعل مضارع؛ زیرا اسم فاعل از فعل مضارع عمل 

بل آن گرفته است پس به فعل مضارع اعراب داده شده در مقا

)عملی که مضارع به اسم فاعل داده است( یا به خاطر شدت 

مشابهت فعل مضارع به اسم فاعل )است که از اسم فاعل اعراب 

 گرفته است(.

 شرح:

در مورد معرب بودن مضارع و مبنی بودن ماضی، مصنف 

 کند: رحمه اهلل دو مطلب بیان می

رع گیرد پس مضا ( چون اسم فاعل از فعل مضارع عمل می1)

یک خدمتی به اسم فاعل انجام داده در مقابل این خدمت، اسم 

 فاعل، اعراب را به مضارع تقدیم کرده است. 

عکس آن چون اسم فاعل از ماضی عمل نگرفته پس ماضی 

 بر مبنی بودن باقی مانده است. 
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( شبهات مضارع به اسم فاعل تام است یعنی هم از لحاظ 2)

فاعل شبهات دارد پس اعراب را  لفظ و هم از لحاظ معنا به اسم

 از آن گرفته است. 

اما ماضی شبهات آن به اسم فاعل ناقص است پس نتوانسته 

اعراب را از آن کسب کند و این شباهت کم و ناقص سبب شده 

 گونه که گذشت.  که فقط حرکت را از آن بگیرد همان

 از لحاظ لفظ: 

نان وزن عروضی هر دو یکی است یعنی حرکات و سکنات آ

یکی است، مانند: ضَاْرِبٌ و یَضْرِبُ. هر دو در حرف اول: فتحه، در 

حرف دوم: سکون، و در حرف سوم: کسره دارند. و مانند: مُدَحْرِجٌ 

 و یُدَحْرِجُ.

 از لحاظ معنا: 

 چون در هر دو اشتراک و تخصیص وجود دارد. 

شود،  یعنی: هرگاه در اسم تنوین وارد کردیم مشترک می

تابٌ، و هرگاه الف و الم بر آن داخل کردیم معرفه مانند: ک

 آید. شود و از اشتراک و نکره بودن بیرون می می

مضارع نیز بین حال و استقبال مشترک است هرگاه سین و 

شود و هرگاه الم در آن  سوف بر آن داخل کنیم مستقبل می

دهد پس در این دو حالت از اشتراک  داخل کنیم حال معنا می

 د و خاص شد.  بیرون آم
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َم. َشاَبَهتِِه اِِلسب وِن لَِعَدِم م  ك  ر  ََعَ السُّ مب
َ  َوب ِنَ اْلب

و فعل امر مبنی بر سکون شده زیرا هیچ مشابهتی با اسم 

 ندارد.

ل لبَن ََعَ  َّتَّ يَدب َِ بَواو  َوانلُّون  ِف آِخرِهِ  لِف  َوال
َ َما»َوِزيَدِت اْلب  «ه 

و»وَ  م  نَّ »وَ  «ه   .«ه 
و « هُمَا»و و نون در آخر ماضی زیاد شده تا اینکه بر الف و وا

 داللت دهند.« هُنَّ»و « هُمُو»

 شرح:

بَا»الف در  بَتَا»و  «ََضَ ببت َما»و  «ََضَ وارد شده تا اینکه بر  «ََضَ

است « مثنی»داللت بدهد تا اینکه بدانیم این فعل « أَنْتُمَا»و « هُمَا»

بَ »پس الف در  بَتَ »و  «اََضَ ببت مَ »و  «اََضَ : «اأنتم» و «اهم»و در  «اََضَ

 الف تثنیه است.

ب وا»واو در  داللت بدهد تا « هُمُو»وارد شده تا اینکه بر  «ََضَ

و در « اوضَرَبُ»است پس وا در « جمع مذکر»اینکه بدانیم این فعل 

 گویند. می« واو جماعه»واو جمع مذکر است که به آن «: وهُمُ»

ببنَ »نون در  َّ ََضَ »و  «ََضَ و « هُنَّ»وارد شده تا اینکه بر  «ببت 

است « جمع مؤنث»داللت بدهد تا اینکه بدانیم این فعل « أَنْتُنَّ»

بب »پس نون در  ببت  »و  «نَ ََضَ : نون جمع «نَّتُنْأَ»و « نَّهُ»و در  «نَّ ـََضَ

 گویند. می« نون نسوه»مؤنث است که به آن 
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َاء  ِف  مَّ اْلب ب وا»وَض  لِ «ََضَ جب
َ
بَواِو، ِِبَََلِف  ؛ ِْل بِميَم «َرَموبا»ال نَّ ال

َ
؛ ِْل

مَّ ِف  وبا»لَيبَستب بَِما َقببلََها، وَض  َّتَّ « رَض  َِ اد  بَِما َقببلََها  ِن الضَّ َوإِنب لَمب يَك 
ِة. مَّ ةِ إَِل الضَّ َ  َِل يَلبَزَم اْلب ر وج  ِمَن البَكَّسب

ب وا»و با در  خالف به خاطر واو، ضمه داده شده به  «ََضَ

؛ زیرا )حقیقتا( میم قبل از واو نیست )که به تبعیت از واو، «َرَموبا»

وب »ضمه بگیرد(، و در  ضمه داده شده و اگر چه ضاد قبل از  «ارَض 

واو نیست تا اینکه خروج از کسره )حقیقی( به ضمه )تقدیری( 

 الزم نیاید.

 شرح:

دارد پس « فتحه»قبال خواندیم که آخر فعل ماضی در اصل 

بینیم که  می«. ضَرَبَوا»شود:  تی واو جماعه بر آن داخل شد میوق

قبل از واو، فتحه قرار گرفته بنابرین حرکت فتحه را به ضمه نقل 

 «.ضَرَبُوا»شود:  کنیم؛ زیرا با واو، ضمه مناسبت دارد، می می

، قبل از «رَمَوا»شود که پس چرا در  اکنون اعتراض وارد می

در اصل « رَمَوا»اب این است که: واو، ضمه نگرفته است؟ جو

بوده پس میم که فتحه دارد قبل از واو واقع نشده که ما « رَمَیُوا»

آن را ضمه بدهیم. اما یا حذف شده زیرا یا متحرک و قبل از آن 

در این «. رَمَاْوْا»شود:  فتحه قرار گرفته لذا یاء به الف قلب می

 «.رَمَوا»شود:  میآید الف حذف  مرحله التقاء ساکنین بوجود می
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بوده « رَمَوا»نیز همانند « رَضُوا»شود که  باز اعتراض وارد می

است و ضاد خودش کسره دارد و قبل از « رَضِیُوا»یعنی اصل آن: 

واو واقع نشده که آن را ضمه بدهیم پس چرا ضمه گرفته و 

 با آن معامله نشده است؟« رَمَوا»همانند 

ا اینکه خروج از کسره دهد: ت مصنف رحمه اهلل جواب می

 الزم نیاید. 1)حقیقی( به ضمه )تقدیری(

بوده، « رَضِیُوا»اصل آن: « رَضُوا»طبق گفتۀ مصنف رحمه اهلل: 

التقاء «. رَضِیْوْا»شود:  ضمه بر یاء سنگین است لذا ساکن کرده می

سپس ضاد، «. رَضِوا»شود:  آید یاء حذف می ساکنین بوجود می

؛ تا اینکه خروج از کسرۀ حقیقی )ضاد( به «رَضُوا»ضمه داده شده: 

 ضمۀ تقدیری )یعنی: واو( الزم نیاید، بدین معنا که: 

بخوانیم هنگام تلفظ زدن « رَضِوا»اگر ضاد را ضمه ندهیم و 

باید از کسره به واو برویم و این سنگین خواهد بود بنابرین برای 

 «.رَضُوا»دهیم:  اینکه از این سنگینی خارج شویم ضاد را ضمه می

لِف  ِف 
َ تَِب اْلب ب وا»َوك  ِف ِف «: ََضَ ِع َوَواِو البَعطب َمب َ َواِو اْلب ِق َبيب لِلبَفرب

ََّضَ َوتََكلََّم َزيبد  »ِمثبِل:  ِد «َِ ِِ بَوا ِع َوَواِو ال َمب َ َواِو اْلب ِق َبيب ، َوِقيَل: لِلبَفرب
و»ِف ِمثبِل:  ع  ع وا»وَ  «لَمب يَدب  .«لَمب يَدب

                                                           
 او است.تقدیری: و  ی . منظور از ضمه 1
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نوشته شده: به خاطر فرق بین واو جمع و « ضَرَبُوا»و الف در 

، و گفته شده: جهت فرق بین زَیْدٌ وَتَکَلَّمَ حَضَرَواو عطف در مانند: 

 .یَدْعُوا وَلَمْ یَدْعُو لَمْ واو جمع و واو مفرد در مانند:

 شرح:

چرا الف نوشته « ضَرَبُوا»در جمع مذکر غایب همانند: 

 شود؟ می

 دهد: جواب میمصنف رحمه اهلل دو 

تا اینکه واو جماعه با واو عطف اشتباه گرفته نشود،  الف(

این عبارت امکان دارد مراد این باشد:  «. حضر و تکلم زید»مانند: 

صیغۀ « حَضَرُو»مفرد و واو، واو عطف باشد و ممکن است « حَضَرَ»

« الف»جمع مذکر غایب و واو، واو جماعه باشد. بنابرین وقتی که 

شود که فعل، جمع  رود و دانسته می ین التباس از بین میآوردیم ا

از این رو است «. حَضَرُوا وَتَکَلَّمَ زَیْدٌ»شود:  مذکر غایب است و می

 نامیده شده است.« الف فارقه»که این الف، 

تا اینکه تفاوتی باشد بین واو جماعه و واو اصلی که الم  ب(

. لذا اگر در جمع مذکر، دْعُوایَ وَلَمْ یَدْعُو لَمْ الفعل است به مثل:

مفرد است یا « یَدْعُو لَمْ»شود که  الف افزوده نشود دانسته نمی

 جمع مذکر.

توان حمل کرد که هنگام مجزوم کردن، واو  و این بر لغتی می

کنند. اما اگر بر لغتی حمل کنیم که  را حذف نمی –حرف عله  –
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کنند،  را حذف می –حرف عله  –هنگام مجزوم کردن، واو 

 باشد. ، و تعلیل آوردن به آن صحیح نمی«یَدْعُ لَمْ»شود:  می

 اصلی واو و جماعه واو بین باشد تفاوتی اینکه تا اما اگر بگوییم:

بهتر خواهد بود و  .یَدْعُوا وَلَنْ یَدْعُوَ لَنْ: مثل به است الفعل الم که

 اشکالی پیش نخواهد آمد.

 لف داده شده است.  و جهت یکی بودنِ باب به بقیه نیز ا
َؤنَِّث ِف  ِعلَِت اتلَّاء  َعََلَمة  لِلبم  بَتب »وَج  نَّ اتلَّاَء ِمَن «ََضَ

َ
؛ ِْل

ِليِق، وََهِذهِ اتلَّاء  لَيبَستب  ا ثَان  ِف اتلَّخب يبض 
َ
َؤنََّث أ بم  َرِج اثلَّاِن َوال بَمخب ال

.  بَِضِمي  َكَما يَِِجء 
قرار داده شده؛ زیرا « ضَرَبَتْ»و تاء عالمتی برای مؤنث در 

قرار دارد و مؤنث نیز در آفرینش در مرتبۀ  1تاء در مخرجِ دوم

قرار دارد )زیرا اول آدم علیه السالم سپس حوا علیها السالم  2دوم

گونه که خواهد  آفریده شده است(. و این تاء، ضمیر نیست همان

« تاء تأنیث ساکنه»آمد )بلکه عالمت تأنیث است بدین خاطر 

 میده شده است(.نا

                                                           
 . منظور از خمرج دوم: وسط زابن است. خمرج اول: لب، و خمرج انتها: حلق است. 1
. خداوند متعال فرموده است: ﴿ََي َأی اوَها النَّاُس ات َُّقوا رَبَُّكُم الَّذ ي َخَلَقُكْم م ْن نَ ْفٍس  2

ُهَما ر َجاًلا َكث ریاا ن ْ َها َزْوَجَها َوَبثَّ م  ن ْ َدٍة َوَخَلَق م  َون َساءا َوات َُّقوا هللَا الَّذ ي َتَساَءُلوَن ب ه   َواح 
 [.1َواْْلَْرَحاَم إ نَّ هللَا َكاَن َعَلْیُكْم رَق یباا﴾ ]النساء: 
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َاء  ِف ِمثبِل:  ِكنَِت اْلب سب
 
ببنَ »َوأ ببَتِِ»وَ  «ََضَ بَع   ؛«ََضَ رب

َ
َّتَّ َِل ََيبتَِمَع أ َِ

ف   َدةِ، َوِمنب َثمَّ َِل ََي وز  البَعطب ِِ بَوا َو ََكلبََكَِمِة ال تََواِلَات  ِفيَما ه  َرََكت  م  َِ

َقا ِكيِد، فَََل ي 
ب
ِ اتلَّأ : ََعَ َضِميِهِ بَِغيب ببَت َوَزيبد  »ل  : «ََضَ َقال  ببَت ». بَلب ي  ََضَ

نبَت َوَزيبد  
َ
  «.أ

ساکن « و ضَرَبْتُ ضَرَبْتِ، ، ضَرَبْتَضَرَبْنَ»در مانند « باء»و 

درپی در لفظی که مانند یک کلمه  شده تا اینکه چهار حرکت پی

و از آنجا است که عطف بر ضمیر آن )فعل(  نشود جمعاست، 

، بلکه وَزَیْدٌ ضَرَبْتَشود:  نیست، پس گفته نمیبدون توکید جایز 

 .وَزَیْدٌ أَنْتَ ضَرَبْتَ شود: گفته می

 شرح:

چهار حرکت پیاپی در یک لفظ، ثقیل است لذا عرب عادت 

تر باشد بعد از یک یا  دارد در یک کلمه اگر چهار حرفی یا بیش

 دهد: دو یا سه حرکت، ساکن قرار می

 س.یدَرِنْجَل، خَرْفَهَم، سَرْدر اسم مانند: دِ

رَجَ، خْتَسْرَجَ، اِحْقَطَعَ، تَدَنْرَجَ، اِحْلَسَ، دَجْدر فعل مانند: أَ

 جَمَ.نْرَحْاِ

اما اگر چهار حرکت پیاپی در یک کلمه نباشد اشکالی ندارد و 

ََن﴾ـَووََجَدَك عَ ﴿داند، مانند:  عرب آن را ثقیل نمی غب
َ
  1.ائَِل  فَأ

                                                           
 .8. الضحى/ 1
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مبنی بر فتحه « ضَرَبَنَ»، اصل آن «ضَرَبْنَ»اکنون در مانند 

 بوده سپس باء، ساکن شده است.

، یک کلمه نیست «ضَرَبَنَ»آید که در مانند  سوال پیش می

، فعل و نون نسوه اسم است پس از «ضَرَبَ»که سنگین شود بلکه 

 ای که مثال آوردیم. دو کلمه تشکیل شده همانند دو آیه

)مانند: نون و تاء( به جواب داده شده که: ضمایر رفع فاعلی 

یعنی: چون همیشه مالزم و  -ها به فعل  جهت شدت اتصال آن

اند پس همانند  گویی به یک کلمه تبدیل شده -همراه فعل هستند 

 شود. ها برخورد می یک کلمه با آن

آورند جایز  و چون آن را همانند یک کلمه به حساب می

زیرا اسم )یعنی: زید( را به ؛ «وَزَیْدٌ ضَرَبْتَ»شود که گفته شود:  نمی

توان  فعل )یعنی: ضربت( عطف کردیم و این جایز نیست. و نمی

گفت که اسم )یعنی زید( بر اسم )یعنی تاء در ضربت( عطف 

 شده؛ به همان علتی که گفتیم.

تا «. وَزَیْدٌ أَنْتَ ضَرَبْتَ» :پس صحیح این است که بگوییم

 م )یعنی: أنت( عطف شود.   اینکه در ظاهر، اسم )یعنی: زید( بر اس
بَتَا»ِِبََِلِف  وِن، َوِمنب «ََضَ ك  ِم السُّ ِ كب َرَكَة اتلَّاِء ِفيِه ِف  َِ نَّ 

َ
؛ ِْل

لِف  ِف 
َ ق ط  اْلب ََرَكِة َعرَِضة  إِِلَّ ِف ل َغة  رَِديئَة  « َرَمتَا»َثمَّ يَسب ِن اْلب لَِكوب
ل َها:  هب

َ
ول  أ  «.َرَماتَا»َيق 
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؛ زیرا حرکت تاء در آن در حکم سکون «اضَرَبَتَ»بر خالف 

افتد زیرا حرکت  می« رَمَتَا»است و از آنجا است که الف در 

 «.رَمَاتَا»گویند:  عارضی است مگر در لغت پستی که اهل آن می

 شرح:

گفتیم که چهار حرکت پیاپی در یک لفظ سنگین است اکنون 

 چطور؟« ضَرَبَتَا»آید پس در  سوال پیش می

گونه که از نامش  ود: زیرا تاء تأنیث ساکنه همانش گفته می

پس در مثنی نیز «. ضَرَبَتْ»است، مانند: « ساکن»پیدا است اصالتا 

کند که قبل از آن  ولی چون الف اقتضا می«. ضَرَبَتْا»شود:  می

بریم که فتحه  در نتیجه پی می«. ضَرَبَتَا»شود:  باشد، می« فتحه»

 است.عارضی است و عارضی کالعَدَم 

« رَمَتَا»دلیل آن که تاء اصالتا ساکن است و فتحه ندارد 

بوده است و در ظاهر مشاهده « رَمَاتَا»است؛ زیرا اصل آن 

بشود اما اگر به « رَمَتَا»کنیم که موجبی برای اعالل نداریم که  می

« رَمَاْتْا»بینیم که تاء تأنیث، ساکن است پس  اصل بازگردیم می

نین رخ داده حرف عله )یعنی: الف( حذف شده است. التقاء ساک

 گردیده است.« رَمَتَا»شده و 

زنند که بر  بدون اعالل تلفظ می« رَمَاتَا»اما در لغت پستی 

 خالف لغت فصیح است. 
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بََك »َوِِبََِلِف  نَّ َضِميَه  «ََضَ
َ
َدةِ؛ ِْل ِِ بَوا نَّه  لَيبَس ََكلبََكَِمِة ال

َ
؛ ِْل

. وب   َمنبص 
؛ زیرا مانند یک کلمه نیست؛ زیرا ضمیر «کَضَرَبَ»و بر خالف 

 آن منصوب است.

 شرح:

نیز چهار حرکت پیاپی آمده است اما به سکون « ضَرَبَکَ»در 

ضمیر منصوب و مفعول است و « کاف خطاب»تبدیل نشده زیرا 

ضمایر منصوب همیشه مالزم و همراه فعل نیستند بر خالف 

که به خاطر شدت ضمایر فاعلی مانند: نون نسوه و تاء خطاب 

 اتصال آنان به فعل، همانند یک کلمه به حساب آورده شدند.
َدبِد  »َوِِبََِلِف  لَبِط  »وَ « ه  َما «ع  لَه  صب

َ
نَّ أ

َ
ببِد  »؛ ِْل َدا ََلببِط  »وَ  «ه  ، «ع 

ا َكَما ِف  : « خِمبيَط  »ث مَّ ق ِّصَ ل ه  صب
َ
 .«خِمبيَاط  »أ

و  «هُدَاْبِد»ین دو زیرا اصل ا ؛«عُلَبِط»و  «هُدَبِد»و بر خالف 

: که اصل آن «مِخْیَط»بوده و کوتاه شده است همانند « عُلَاْبِط»

 بوده است.« مِخْیَاط»

 شرح:

در ظاهر که چهار حرکت  1«عُلَبِط»و  «هُدَبِد»دو کلمۀ 

بینیم که  ها بازگردیم می متحرک پیاپی دارند اما اگر به اصل آن

 چهار حرکت پیاپی ندارند. اند پس بوده «بِطعُلَاْ» و «بِدهُدَاْ»

                                                           
 ی گوسفندان. یعنی: گله« ُعَلب ط»یعنی: شری غلیظ، و « ُهَدب د» . 1
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 اگر گفته شود آیا دلیلی بر قصرِ الف وجود دارد؟

دهد: آری، عرب چنین قصری را  مصنف رحمه اهلل جواب می

 .است بوده «مِخْیَاط: »آن اصل که 1«مِخْیَط» دهد، مانند: انجام می

آمده  «مِفْعَل»اسم آلت بر وزن  «مِخْیَط»و اگر گفته شود: 

« مِفْعَال»بر وزن  «مِخْیَاط» کنید می تصور شما هک گونه آناست و 

 نیست. 

بگیریم  «مِفْعَل» نوز بر «مِخْیَط»شود: اگر  جواب داده می

طبق قاعده: چون حرف عله متحرک و قبل از آن حرف صحیح 

. «طیْمِخَ»شود:  ساکن قرار گرفته حرکت آن به حرف قبل نقل می

ا فتحه، الف مناسبت دارد بینیم که قبل از یاء، فتحه آمده و ب می

اما از عرب چنین شنیده «. مِخَاط»شود:  پس یاء به الف قلب می

 .«طمِخْیَ»اند:  نشده بلکه گفته

: آن اصل «مِخْیَط»گونه که مصنف رحمه اهلل گفت:  پس همان

 و الف آن قصر شده است. بوده «مِخْیَاط»

ِذفَِت اتلَّاء  ِف   ِ ببنَ »َو َّتَّ َِل ََيبتَ « ََضَ ِنيِث َكَما ِف َِ
ب
ِمَع َعََلَمتَا اتلَّأ

ِلَمات  » سب د  ثِلَِقِل البِفعبِل ِِبََِلِف «م  ِِ ونَا ِمنب ِجنبس  َوا ، َوإِنب لَمب تَك 
ببلَيَات  » نبِسيَِّة.« ِ  ِ

 لَِعَدِم اْلب
حذف شده تا اینکه دو عالمت تأنیث  «ضَرَبْنَ»و تاء در 

است،  «مُسْلِمَات»در  گونه که )یعنی: تاء و نون( جمع نشوند همان

                                                           
َْیط. » 1 ْفَعل « خم  ْفَعَلة  –اسم آلت است، و اسم آلت سه وزن دارد: م  ْفَعال. –م   م 
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و اگر چه )در فعل، دو عالمت تأنیث، یعنی: تاء و نون( از یک 

؛ زیرا «حُبْلَیَات»جنس نیستند زیرا فعل سنگین است بر خالف 

 )دو عالمت تأنیث، یعنی: الف و تاء( از یک جنس نیستند.

 شرح:

شود: ضَرَبَتْ، ضَرَبَتَا،  صرف فعل ماضی از مؤنث غایب می

 .ضَرَبْنَ

بینیم که در مفرد و مثنی، تاء تأنیث وجود دارد اما در  می

جمع مؤنث، تاء تأنیث حذف شده است. زیرا نون، عالمت تأنیث 

، در «ضربتن»شود:  است پس اگر تاء را به آن ملحق کنیم، می

 آیند که مقبول نیست. نتیجه دو تأنیث کنار هم می

 شود: جمع کنیم، میکه اگر بخواهیم با )ات(  «ةُمْسل مَ »همانند: 

شوند. لذا تاء اول  . دو تاء تأنیث در یک کلمه واقع می«مُسْلِمَتَات»

 گردد. می «مُسْلِمَات»شود و  حذف می

که الف آن « حُبْلَى»اگر اعتراض وارد شود: پس چرا در 

عالمت تأنیث است به هنگام جمع کردن با )ات( حذف نشده و 

ع آن: الف و تاء، دو عالمت شود به تب خوانده می 1«حُبْلَیَات»

 شوند؟ مؤنث در یک کلمه کنار هم واقع می
                                                           

آیدکهچراالفبهایءتبدیلشدهاست. سوال پیش می« ُحْبَلَیات»، «ُحْبَلى». مجع   1
است؟ 

در نتیجه «. ُحْباَلْْات» شود: شود: اگر الف را به َيء قلب نکنیم می جواب داده می
 کنیم.  ر میدهد پس اب قلب الف به َيء از التقاء ساکننی فرا التقاء ساکننی رخ می
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که حذف  «مُسْلِمَات»دهد: در  مصنف رحمه اهلل جواب می

شد زیرا هر دو عالمت تأنیث، )تاء( بود که از یک جنس بودند 

حذف نشد زیرا دو عالمت تأنیث، یکی )الف( و  «حُبْلَیَات»اما در 

جنس نبودند به همین خاطر حذف  دیگری )تاء( بود که از یک

 نشد.

شود که اگر این طور باشد پس در  اعتراض دیگری وارد می

نیز چنین است زیرا دو عالمت تأنیث از یک جنس  «ضَرَبْنَ»

نیستند زیرا یکی )تاء( و دیگری )نون( است پس چرا همانند 

 حذف نشد؟ «حُبْلَیَات»

 ن است.       زیرا فعل سنگی :دهد می جواب اهلل رحمه مصنف
بَاَراِت لِِقلَِّة  ِخب َ اْلب َخاَطبَِة َوبَيب بم  َخاَطِب َوال بم  َ تَثبنِيََِتِ ال ويَي َبيب وَس 
ِبَاِس ِف  َِيَاِز، وََعَدِم اِِلتلب

َمائِِر لِْلب ِع الضَّ َماِل ِف اتلَّثبنِيَِة، َووَضب ِتعب اِِلسب
بَاَراِت. ِخب  اْلب

و مثنی مؤنث مخاطب و ها( بین مثنی مذکر مخاطب  و )صیغه

الغیر یکسان قرار داده شده: به خاطر  بین متکلم وحده و متکلم مع

کمی استعمال در مثنی، و وضع ضمایر برای اختصار )در همه( و 

 عدم اشتباه در متکلم.

 شرح:

                                                                                                                  

 و اگر گفته شود چرا الف به واو قلب نشد؟
 شود، مانند: تَ ُقوم نَی. شود: زیرا َيء گاهی عالمت أتنیث می جواب داده می
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« ضَرَبْتُمَا»کند که چرا  مصنف رحمه اهلل به این نکته اشاره می

 مخاطب مؤنث مثنی و مخاطب مذکر مثنیرا برای دو صیغۀ 

بطور یکسان قرار داده شده و بین مذکر و مؤنث تفاوتی قائل 

 نشده است؟

دهد: زیرا استعمال مثنی اندک است زیرا همۀ  جواب می

)یعنی مفرد( هستند اما مثنی زمانی صدق پیدا « یکی»افراد، 

دانیم که اکثرا انسان یک  کند که دو نفر با هم باشند و ما می می

 ها است تا دو نفر. نفر و تن

تر است زیرا مثنی فقط بر دو داللت  و جمع نیز از مثنی بیش

دهد پس معلوم شد  دهد اما جمع بر سه و بیشمار داللت می می

تر است لذا استعمال آن نیز به  که مثنی از مفرد و جمع اندک

نسبت بقیه اندک خواهد بود و چون استعمال آن اندک است پس 

افتد که در مذکر و مؤنث آن اشتباه کرده  میبسیار اندک اتفاق 

 کند. شود لذا یک لفظ برای هر دو کفایت می

( در شرح لإلیجاز الضمائر وضعشرح گفتۀ مصنف رحمه اهلل: )

  دیکنقوز چنین است:

عرب، ضمیر را جهت اختصار کردن، وضع نموده است پس 

مختصر ، با آوردن ضمیر، کالم را «الزیدان»به جای اینکه بگوییم: 

 «.هما»گوییم:  کنیم و می می
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)در اینجا نیز بعلت کمی استعمال و عدم اشتباه، جهت 

 باشد.( می« تُمَا»گیریم که آن  اختصار یک ضمیر را بکار می

 شرح در( لإلیجاز الضمائر وضع: )اهلل رحمه مصنف گفتۀ شرح

 :است چنین ابن کمال باشا

نث یک صیغه عرب جهت ایجاز برای تثنیۀ مذکر و تثنیۀ مؤ

است پس وقتی که ضمیرِ دو « أنتما»را قرار داده است و آن 

تثنیه، یکی شد واجب است که ضمیر بارز آن دو نیز یکی باشد 

 است.« ضَرَبْتُمَا»که آن 

همچنین در متکلم برای مفرد مذکر و مفرد مؤنث، یک صیغه 

است و برای مثنی و جمع آن نیز یک « أنا»را قرار دادند که آن 

که ضمایر  است پس چون« نحن»یغۀ دیگری قرار دادند که آن ص

« نحن»و « أنا»الغیر در دو لفظِ  منفصل متکلم وحده و متکلم مع

ها نیز باید در دو لفظ منحصر شوند  منحصر شدند ضمیر بارز آن

 هستند.  « ضَرَبْنَا»و « ضَرَبْتُ»که آن دو 

ر داده شده قرا« ضَرَبْتُ»و برای متکلم وحده نیز یک صیغه 

گوید من زدم، اگر مرد آن را گفته باشد  زیرا وقتی کسی می

برای مذکر استعمال شده و اگر  «ضَرَبْتُ»شود که  دانسته می

برای مؤنث  «ضَرَبْتُ»شود که  مؤنث آن را گفته باشد دانسته می

 طور. نیز همین «ضَرَبْنَا»الغیر  استعمال شده است. در متکلم مع
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بمِ  ببت  »يم  ِف َوِزيَدِت ال بَاِع ِف «امَ ََضَ ِشب لِِف اْلب
َ
َّتَّ َِل يَلبتَِبَس بِأ َِ ؛ 

اِعِر: ِل الشَّ  1قَوب
اضافه شده تا اینکه به الف اشباع اشتباه « امَضَرَبْتُ»و میم در 

 گرفته نشود در مانند گفتۀ شاعر: 
نب 
َ
لى  فََكيبَف أ ِ

يَّاَك اْلب َِ ك    َو ة  وَِضحب ََكَْشَ و م  خ 
َ
وَك أ خ 

َ
 اتَ أ

خداوند تو را زنده  -برادرت، برادری اهل تبسم و لبخند بود 

 ای؟  تو چرا این گونه -نگه بدارد 
بِميم  ِف  ِت ال صَّ ببت  »وَخ  نَّ ََتبتَه  «امَ ََضَ

َ
نبت  »؛ ِْل

َ
دبِخلَتب « امَ أ

 
، َوأ َمر  م ضب

نب »ِف 
َ
َرِج، َوِقيَل « ات مَ أ بَمخب بِميِم إَِل اتلَّاِء ِف ال ربِب ال ا لِـ"ه  لِق  ا" َكَما مَ : َتبَع 

ِت اتلَّاء  ِف  مَّ ، وَض  بب »يَِِجء  نََّها َضِمي  البَفاِعِل، َوف تَِحتب «َمات  ََضَ
َ
اتلَّاء  ؛ ِْل

ِبَاَس  تَََكيِم َوَِل اتلب بم  ِبَاِس بِال ف ا ِمَن اِِلتلب َخاَطِب؛ َخوب بم  ِد ال ِِ بَوا ِف  ِف ال
 ِ َرَكَة اتلَّاِء ِمنب اتلَّثبنِيَِة، َوِقيَل: اتيبَاع  ل َِ بِميَم َشَفِويَّة  فََجَعل وا  نَّ ال

َ
لبِميِم؛ ِْل

 . َفوِيُّ مُّ الشَّ َو الضَّ  ِجنبِسَها وَه 
اختصاص داده شده؛ زیرا تحت آن ضمیرِ « امضربت»و میم در 

 قرار دارد. « امأنت»

                                                           
 ها این بیت آمده: در بعضی از نسخه . 1

لر  ْزق   َضام ن   فَإ نَّكَ  ْنتَ  َما نَ ْفسٍ  ُكلاو  تُ َوّفَّ    َحّتَّ  اب   اَضم 
 را آن تو آنچه گرفت کامل نفسی هر که جایی َت هستی یروز  و رزق ضامن تو قطعا

  .کردی تضمنی
ْنتَ »شاهد در آن: فعل   است.« اَضم 
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به « میم»داخل کرده شده زیرا در مخرج، « امأنت»و )میم( در 

 در میم، )«امه»ت. و گفته شده: به تبعیت از نزدیک اس« تاء»

 گونه که خواهد آمد. همان 1داخل شده است(« امضربت»

ضمه داده شده؛ زیرا تاء ضمیر فاعل « امضربت»و تاء در 

( فتحه داده شده؛ تَ، و تاء در مفرد مذکر مخاطب )ضَرَب2ْاست

( تُرود که با متکلم وحده )ضَرَبْ زیرا )اگر ضمه بدهیم( بیم آن می

 . 3آید اشتباه گرفته شود و در مثنی این اشتباه پیش نمی

ضمه « امتُ»و گفته شده: به خاطر تبعیت از میم )به تاء در 

داده شده است(؛ زیرا میم شفوی است پس حرکت تاء از جنس 

 میم قرار داده شده و آن ضمه است که شفوی است.

بِميم  ِف  ببت مب »َوِزيَدِت ال َّتَّ َيطَّ «ََضَ َِ  رَِد بِاتلَّثبنِيَِة. ؛ 
زیاد شده تا اینکه با مثنی )ضربتما( « ضربتم»و میم در 

 یکسان و هماهنگ شود.
لَه   صب

َ
نَّ أ

َ
؛ ِْل بَواو  َو ال ، وَه  وف  ِع ِفيِه َُمبذ  َمب وا»وََضِمي  اْلب ببت م  ، «ََضَ

ِم، َوَِل ي وجَ  لَِة اِِلسب ِ
بِميَم بَِمْنب نَّ ال

َ
؛ ِْل بَواو  ِذفَِت ال ِم َواو  فَح  د  ِف آِخِر اِِلسب

                                                           
میم وجود دارد به تبعیت از آن، در « مها»گونه که در مثنای غایب  یعنی: مهان . 1

 نیز میم داخل کرده شده است. « أنتما»مثنای خماطب 
، ضمری متصل «ضربتما»و در  است ضمه رفع، اصلی عالمت و است مرفوع فاعل . 2
 گرید. فاعل است پس ضمه می« َتء خطاب»
نی نگاه از مهدیگر اولضمه دارد ولی اب « َضَربُت و َضَربُتما»زیرا اگر چه َتء در  . 3

 شوند. تشخیص داده می
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م وم  إِِلَّ ِف  وَ »َقببلََها َمضب َقال  ِف َْجبِع «ه  و  »، َوِمنب َثمَّ ي 
ب دبل  »: «َدل

َ
ل ه  «أ صب

َ
، أ

دبل و  »
َ
، ِِبََِلِف «أ بَواو  يَاء  ب وا»، ق ِلبَِت ال لَِة «ََضَ ِ

نَّ بَاَءه  لَيبَس بَِمْنب
َ
؛ ِْل

ِم، َوِِبََِلِف  ببت م  »اِِلسب رَِف بَِسبَِب «وه  ََضَ بَواَو قَدب َخَرَج ِمَن الطَّ نَّ ال
َ
؛ ِْل

ِمِي َكَما ِف   . «َعَظايَة  »الضَّ
است؛ « واو»محذوف است و آن « ضربتم»و ضمیر جمع در 

بوده و واو حذف گردیده است؛ زیرا میم « ضربتموا»زیرا اصل آن 

 که قبل از« واو»و )همچنین( در آخر اسمی  1به منزلۀ اسم است

و از اینجا است که در «. هُوَ»شود مگر در  آن ضمه باشد پیدا نمی

بوده است که « أدلو»، اصل آن «أدل»شود:  گفته می« دلو»جمع 

؛ زیرا باء آن به «ضربوا»و بر خالف  2واو به یاء قلب شده است

؛ زیرا به سبب )ملحق «ضربتموه»و بر خالف  3منزلۀ اسم نیست

                                                           
شود که  می« ُمکر م»را در اول آن داخل کنیم « میم»، اگر «ُیکر مُ »زیرا در مهانند .  1

 ی اسم است. م فاعل است. پس میم، فعل را به اسم تبدیل کرد لذا به منزلهاس
2  . : واو در آخر کلمه و «. َأْدُلُونْ »شود:  اگر تنوین را به نون ساکن تبدیل کنیم، میَأْدُلو 

«. َأْدُلنُیْ »شود:  تر است بنابراین به َيء قلب می جایی واقع شده که از سه حرف بیش
«. شود َت اینکه حرکت اب َيء مناسبت پیدا کند: َأْدل نُیْ  به کسره نقل میی قبل از َيء  ضمه

شود  التقاء ساکننی حادث می«. َأْدل نْیْ »کنیم:  ضمه بر َيء سنگنی است آن را ساکن می
 «.َأْدلٍ »شود:  نویسیم، می اب تنوین می«. َأْدل نْ »شود:  کنیم، می َيء را حذف می

 کند. اسم تبدیل منی، فعلی را به «ابء»زیرا .  3
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گونه  ر( آخر )کلمه( خارج شده همانشدن( ضمیر، از )واقع شدن د

 است.  1«عَظایَه»که در 
َد انلُّوبن  ِف  دي َّ »وَش  ببت  ببنَ »د وَن  «ََضَ لَه  «ََضَ صب

َ
نَّ أ

َ
ببت مبنَ »؛ ِْل ، «ََضَ

َة  َرِج، َوِمنب َثمَّ بَمخب بِميِم ِمَن انلُّوِن ِف ال ربِب ال بِميم  ِف انلُّوِن لِق  دبِغَم ال
 
فَأ

بمِ  ََب  »يم  ِمَن انلُّوِن َكَما ِف ت ببَدل  ال ل ه   ،«َعمب صب
َ
 .«َعنبََب  »أ

تشدید « ضَرَبْنَ»تشدید داده شده ولی در « ضَرَبْتُنَّ»و نون در 

بوده است و میم در  2«ضَرَبْتُمْنَ»، «ضَرَبْتُنَّ»داده نشده؛ زیرا اصل 

و از  3نون ادغام شده زیرا در مخرج، میم به نون نزدیک است

نی: به علت نزدیکی مخرج میم و نون به همدیگر( است اینجا )یع

« عَنْبَر»، نون به میم تبدیل شده، و اصل آن «عَمْبَر»که در مانند: 

 است.

                                                           
 نوعی مارمولک..  1

بینیم که بعد از الف زائده، َيء آمده اما واجب نیست که به مهزه تبدیل   می« عظایه»در 
کرده شود زیرا َيء در آخر واقع نشده بلکه َتء مربوطه در آخر واقع شده؛ پس جایز 

 اب مهزه تلفظ زده شود. « عظاءه»اب َيء، و « عظایه»است که 
، الف تثنیه متصل شده در نتیجه «ضربتم»گونه که در مثنای مؤنث به  نی: مهانیع.  2
، نون نسوه متصل شده در «ضربتم»شده است در مجع مؤنث آن نیز به « اضربتم»

 شده است.« نضربتم»نتیجه 
شود لذا  هاي جلو تلفظ زده مي زیرا میم شفوي و نون ما بنی طرف زابن و دندان.  3

 دیگر نزدیک است.خمرج این دو به مه
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ل ه   صب
َ
َ »َوِقيَل: أ ببت  وَن َما َقببَل انلُّوِن َساِكن ا؛ «ََضَ نب يَك 

َ
ِريَد أ

 
، فَأ

مب  رَِد ِِبَِميِع ن ونَاِت النيَساِء، َوَِل ي  َِطاِب؛ ِلَطَّ ََكن  تَاِء اْلب ِكن  إِسب
نََّها َعََلَمة  َوالبَعََلَمة  َِل 

َ
َها؛ ِْل ف  ذب َِ ، َوَِل ي مبِكن   ِ اِكنَيب تَِماِع السَّ ِِلجب

دبِغَم فََصاَر 
 
ربِب انلُّون  ِمَن انلُّوِن ث مَّ أ ؛ لِق  دبِخَل انلُّون 

 
، فَأ بَذف  َت 

« َّ ببت   .«ََضَ
)بدون تشدیدِ نون( بوده « نَضَرَبْتُ»و گفته شده: اصل آن 

است پس خواسته شده که قبل از نون، ساکن باشد تا اینکه با همۀ 

و ساکن کردنِ تاء خطاب امکان  1های نسوه هماهنگ شود نون

توان  و تاء خطاب را نمی 2دهد. ندارد زیرا التقاء ساکنین رخ می

شود پس  حذف کرد؛ زیرا عالمت است و عالمت حذف کرده نمی

؛ زیرا نون به نون نزدیک است سپس 3در آن داخل کرده شدنون 

 گردید.« ضَرَبْتُنَّ»ادغام کرده شد و 

ببت  »فَإِنب ِقيَل: لَِم ِزيَدِت اتلَّاِء ِف  نَّ ََتبتَه  «ََضَ
َ
نَا»؟ ق لبنَا: ِْل

َ
 «أ

تِيَِت  ِبَاِس، فَاخب وفِِه؛ لَِِلتلب ر   ِ يَاَدة  ِمنب  ، َوَِل ي مبِكن  الزي َمر  اتلَّاء   م ضب
َخَواتِِه.

َ
وِدهِ ِف أ  لِو ج 

                                                           
)اصل آن:  نَّ َن، هُ بْ َن، َیْضر  بْ . زیرا قبل از نون نسوه مهیشه ساکن است، مانند: َضرَ  1
 َن(.نْ )اصل آن: َأنْ تُ نَّ  َن(، َأنْ تُ نْ هُ 
 .نَ بْ ْت َضرَ ، مانند: شود چننی می. زیرا  2
 .شود َن مینْ اب دخول نون: َضَربْ تُ .  3
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گوییم:  زیاد کرده شد؟ می« ضَرَبْتُ»گفته شود: چرا تاء در 

ممکن « أنا»پنهان است. ولی زیاده از حروف « أنا»زیرا تحت آن، 

انتخاب شد « تاء»پس  1آید شود زیرا التباس و اشتباه پیش می نمی

 .2زیرا در أخواتش وجود دارد

ببنَا»ون  ِف َوِزيَدِت انلُّ  نَّ ََتبتَه  «ََضَ
َ
، ث مَّ ِزيَدِت  «ََنبن  »؛ ِْل َمر  م ضب

َّتَّ َِل يَلبتَِبَس بِ  َِ لِف  
َ ببنَ »ـاْلب ببنَا»فََصاَر  «ََضَ نَّ ََتبتَه  «ََضَ

َ
، َوِقيَل: ِْل

.  «إِنَّنَا» َمر   م ضب
پنهان « نحن»اضافه شد زیرا تحت آن، « ضَرَبْنَا»و نون در 

اشتباه « ضَرَبْنَ»آن افزوده شد تا اینکه با است سپس الف به 

گردید. و گفته شده: زیرا تحت آن، « ضَرَبْنَا»گرفته نشود پس 

 پنهان است.« إِنَّنَا»

  

                                                           
بینیم که در  ست و ابید از حروف أًن استفاده شود اما می، أًن پنهان ا«َضَرْبتُ »زیر .  1
 از َتء استفاده شده است.  «َضَرْبتُ »

استفاده کنیم اشتباه « أًن»دهد: زیرا اگر خبواهیم از حروف  مصنف رْحه اهلل جواب می
اشتباه  « َضَرابَ »گرید. یعنی: اگر خبواهیم از مهزه َي الف آن کمک بگریمی اب  صورت می

شود. بنابراین  اشتباه گرفته می« َضَرْبنَ »شود و اگر از نون آن کمک بگریمی اب  یگرفته م
 کمک بگریمی.« أًن»امکان نداشت که از حروف 

 ، زیرا مهه فاعل هستند.«ضربَت و ضربت  »در اخواتش وجود دارد یعن: در .  2
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َمَرات   بم ضب  ال
تَِِق إَِل ِستيَي  َخَواتِِه، َوِِهَ تَرب

َ
بَماِض َوأ َمَرات  ِف ال بم ضب ل  ال خ  َوتَدب

 
َ نََّها ِف اْلب

َ
؛ ِْل ُّ نَوبع  ، ث مَّ يَِصي  ك  ور  وب  َوََمبر  ف وع  َوَمنبص  : َمرب ِل ثَََلثَة  صب

ا إَِل اتيَصاِلِ َوانبِفَصاِلِ  ِ َنَظر  د  اثبنَيب ِِ  .َوا
شوند  و ضمایر در ماضی و اخواتش )مضارع و امر( داخل می

اند:  یابند؛ زیرا ضمایر در اصل سه گونه و به شصت نوع ارتقا می

و مجرور. سپس از لحاظ اتصال و انفصال، دو  مرفوع و منصوب

 گردند. دسته می
وَر  ر  بَمجب ِرِج ال خب

َ
، ث مَّ أ َّتَّ يَِصَي ِستَّة  َِ ِ ِف اثلَََّلثَِة  ِِب اِِلثبنَيب فَاَضب

 : َقال  ، فَََل ي  َاري وِر ََعَ اْلب ر  بَمجب ِديم  ال َّتَّ َِل يَلبَزَم َتقب َِ نبَفِصَل  بم  َمَرربت  »ال
: «َزيبد  ِب  َقال  تَِّصل  «َمَرربت  بَِزيبد  »، بَلب ي  ف وع  م  : َمرب ، َفبَِِقَ لََك ََخبَسة 

 . تَِّصل  ور  م  ، َوََمبر  نبَفِصل  تَِّصل  َوم  وب  م  ، َوَمنبص  نبَفِصل   َوم 
پس دو را در سه ضرب کن تا اینکه شش شود سپس مجرور 

زم منفصل را از آن خارج کن تا اینکه تقدیم جار بر مجرور ال

شود:  ، بلکه گفته می1«بِ زَیْدٌ مَرَرْتُ»شود:  نیاید زیرا گفته نمی

                                                           
در حالت جری  توان اسم ظاهر را گونه که منی ضمایر جمرور منفصل ندارمی زیرا مهان.  1

 «ب   زَْید   َمَرْرتُ »بر جار مقدم کرد در ضمایر نیز جایز نیست. پس در اسم ظاهر 
 هم َمَرْرتُ »توان گفت لذا در ضمایر هم جایز نیست منفصل کرده شود و گفته شود:  منی
 .«مب    َمَرْرتُ » توان متصل آورد و گفت: ، بلکه فقط می«ب  

توان   ، و مهچننی میتُ مْ رَ كْ أَ  ارا مْ عَ وَ  لَ عَ ف َ  د  یْ زَ ن گفت: توا اما در ضمایر رفعی و نصبی می
 .تُ مْ رَ كْ أَ  كَ َيَّ إ  وَ  لَ عَ ف َ  وَ هُ گفت: 
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( ضمایر مرفوع 1ماند: ) می پس پنج نوع باقی «. بِزَیْدٍ مَرَرْتُ»

( منصوب 4( منصوب متصل. )3( مرفوع منفصل. )2متصل. )

 ( مجرور متصل.   5منفصل. )
تَِّصِل وَ  بم  ف وِع ال بَمرب رب إَِل ال َو َيبتَِمل  َثَماِنيََة َعَْشَ نَوبع  ِف ث مَّ انبظ  ه 

ََِكيَِة.  َخاَطبَِة، وَِستَّة  ِف اْلب بم  ِل: ِستَّة  ِف البَغيببَِة، وَِستَّة  ِف ال  البَعقب
سپس به مرفوع متصل نظر کن که از نظر عقلی احتمال 

و  2، شش نوع در مخاطب1هجده نوع دارد: شش نوع در غایب

 .3شش نوع در متکلم
َمالَِها،  تِعب ِتَاِك اتلَّثبنِيَِة؛ لِِقلَِّة اسب َسة  ِف البَغيببَِة بِاشب ت ِِفَ ِِبَمب َواكب
تَََكيَم  بم  نَّ ال

َ
؛ ِْل ِ َظيب ََِكيَِة بِلَفب َخاَطبَِة، َوِف اْلب بم  َخاَطِب َوال بم  َوَكَذلَِك ِف ال

                                                           
 شش نوع غایب:.  1

 مفرد مذکر غایب   مفرد مؤنث غایب
 مثنی مذکر غایب   مثنی مؤنث غایب
 مجع مذکر غایب   مجع مؤنث غایب

 شش نوع خماطب:.  2
 خماطب مفرد مذکر خماطب   مفرد مؤنث

 مثنی مذکر خماطب   مثنی مؤنث خماطب
 مجع مذکر خماطب   مجع مؤنث خماطب

 شش نوع متکلم:.  3
 مفرد مذکر متکلم   مفرد مؤنث متکلم
 مثنی مذکر متکلم   مثنی مؤنث متکلم
 مجع مذکر متکلم   مجع مؤنث متکلم
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وبِت  لَم  بِالصَّ عب وب ي 
َ
َواِل، أ ِب َ َْثِ اْلب

كب
َ
، َفبَِِقَ لََك  ي َرى ِف أ َؤنَّث  وب م 

َ
ر  أ َذكَّ نَّه  م 

َ
أ

.  اثبنَا َعَْشَ نَوبع 
و به پنج صیغه در غایب اکتفا کرده شد زیرا بعلت کمی 

. و همچنین در مثنای 1اند ها( مشترک استعمال در مثنی )صیغه

مذکر مخاطب و مثنای مؤنث مخاطب )به پنج صیغه اکتفا کرده 

فظ )اکتفا کرده شد(؛ زیرا در اکثر احوال، . و در متکلم به دو ل2شد(

شود که او مذکر یا مؤنث  شود یا با آواز دانسته می متکلم دیده می

برای تو باقی  3)یا مفرد یا مثنی یا جمع( است پس دوازده نوع

 ماند.
َسِة اثبَنب َعَْشَ نَوبع   َمب قبَساِم اْلب

َ د  ِمنب تِلبَك اْلب ِِ م  َوا فَإَِذا َصاَر قِسب
َسِة ِف اثبَنب فَ  َمب ل  لََك بََِّضبِب اْلب ص  د  ِمنبَها ِمثبَل َذلَِك، َفيَحب ِِ ُّ َوا يَِصي  ك 

.  َعَْشَ ِستُّوَن نَوبع 

                                                           
« مها» غایب وضع شده کهمؤنث غایب و مثنی  مذکریعنی: یک ضمری برای مثنی .  1

 ماند: هو، مها، هم، هی، هن.  ابشد در نتیجه برای غایب، پنج صیغه می
خماطب وضع شده که مؤنث خماطب و مثنی  مذکریعنی: یک ضمری برای مثنی .  2
،  ابشد در نتیجه برای خماطب نیز پنج صیغه می« أنتما» ماند: أنَت، أنتما، أنتم، أنت 

 أننت. 
 دوازده نوع: .  3

 ب: هو، مها، هم، هی، هن.پنج ضیغه غای
، أنتم، أنتما، أنَت،پنج صیغه خماطب:   .أننت أنت 

 دو صیغه متکلم: أًن، َنن. 
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پس وقتی که یک قسم از اقسام پنجگانه به دوازده نوع رسید 

گردند. پس با ضربِ  ها مانند آن )دوازده نوع( می هر کدام از آن

 1شود. برایت حاصل میپنج در دوازده، شصت نوع 

                                                           
 شصت نوع عبارتند از:.  1

 ضمایر مرفوع متصل

 ، َضَرْبَن.ا، َضَربُوا، َضَرَبْت، َضَربَ تَ اَضَرَب، َضَربَ  غایب:
،امَ تُ َضَرْبَت، َضَربْ  مخاطب:  ، َضَربْ نُتَّ. امَ تُ َضَربْ  ، َضَربْ ُتْم، َضَرْبت 

 َضَرْبُت، َضَربْ َنا.  متكلم:
 ضمایر مرفوع منفصل

 ، هن.مها، هم، هی، مهاهو،  غایب:
، أنتم، ،أنتما أنَت، مخاطب:  . أننت، أنتما أنت 

 أًن، َنن. متكلم:
 ضمایر منصوب متصل

 ، َأْكَرَمُهنَّ. امَ هُ مَ رَ كْ أَ ، َأْكَرَمُهْم، َأْكَرَمَها، امَ هُ مَ رَ كْ أَ َأْكَرَمُه،  غایب:
، امَ كُ مَ رَ كْ أَ َأْكَرَمَك،  مخاطب:  ، َأْكَرَمُكنَّ.امَ كُ مَ رَ كْ أَ ، َأْكَرَمُكْم، َأْكَرَمك 

، َأْكَرَمَنا. متكلم:  َأْكَرَمن 
 ضمایر منصوب متصل

ُهْم، ،امهَُ َيَّ إ   ،هُ َيَّ إ   غایب: َها،  إ َيَّ  .نَّ هُ َيَّ إ  ، امهَُ َيَّ إ  إ َيَّ
ُكْم، امَ كُ َيَّ إ   ،كَ َيَّ إ   مخاطب: .امَ كُ َيَّ إ   ،ك  َيَّ إ  ، إ َيَّ ُكنَّ  ، إ َيَّ

 .ًنَ َيَّ إ  ، يَ َيَّ إ   متكلم:

 مجرور متصل ضمایر

 ب  نَّ. ،امَ ه   ب   ا،ب َ  ،مْ ب    ،امَ ه   ب   ،ه  ب   غایب:
،ب   ،مْ كُ ب   ،امَ كُ ب   َك،ب   مخاطب:  ، ب ُكنَّ.امَ كُ ب   ك 

 .انَّ ب   ،ب   متكلم:
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ِمي  ا تَِّصل  ]الضَّ بم  ف وع  ال بَمرب  [ل
 : تَِّصِل ََنبو  بم  ف وِع ال ببنَا»إَِل..  «ََضََب »اثبنَا َعَْشَ لِلبَمرب ، َواثبنَا «ََضَ

َو  : ه  نبَفِصِل، ََنبو  بم  ف وِع ال ببنَا»إَِل..  «ََضََب »َعَْشَ لِلبَمرب  .«ََنبن  ََضَ
 ضَرَبَ مرفوع متصل است، مانند:دوازده صیغه برای ضمایر 

. و دوازده صیغه برای ضمایر مرفوع منفصل است، 1ضَرَبْنَا.. تا

 .  2ضَرَبْنَا نَحْنُ.. تا ضَرَبَ هُوَ مانند:
ل  ِف  صب

َ وَ »َواْلب َقاَل: « ه  نب ي 
َ
و وا»أ َوا، ه  َو، ه  بَواو  «ه  ِعَل ال ، َولَِكنب ج 

 َ ِع ِِلَتي َمب ا ِف اْلب ول ِميم 
رَِف، اْلب  بَواَويبِن ِف الطَّ تَِماِع ال اِد خَمبرَِجِهَما َواجب

و»فََصاَر  م  بَواو  لَِما َمرَّ ِف «ه  ِذفَِت ال  ِ وا»، ث مَّ  ببت م  لَِت اتلَّثبنِيَة  «ََضَ ِ ، وَِن 
. بِميِم البَقوِيي َّتَّ َتَقَع البَفتبَحة  ََعَ ال َِ  َعلَيبِه، َوِقيَل: 

هُوُوا. اما در  هُوَا، هُوَ، فته شود:این است که گ« هو»و اصل در 

تبدیل کرده شده: به خاطر یکی بودنِ  3جمع، واو اولی به میم

. پس 4مخرج واو و میم، و قرار گرفتن دو واو کنار هم در گوشه

                                                           
 ،ت  بْ رَ ضَ  ،مْ تُ ب ْ رَ ضَ  ،امَ تُ ب ْ رَ ضَ  ،تَ بْ رَ ضَ  ،نَ بْ رَ ضَ  ،اتَ ب َ رَ ضَ  ،تْ بَ رَ ضَ  ،وابُ رَ ضَ ، ابَ رَ ضَ  ،بَ رَ ضَ .  1

 .انَ ب ْ رَ ضَ  ،تُ بْ رَ ضَ  ،نُتَّ ب ْ رَ ضَ  ،امَ تُ ب ْ رَ ضَ 
 ،تَ بْ رَ ضَ  تَ نْ أَ  ،نَ بْ رَ ضَ  نَّ هُ  ،اتَ ب َ رَ ضَ  امهَُ  ،تْ بَ رَ ضَ  يَ ه   ،وابُ رَ ضَ  مْ هُ ، ابَ رَ ضَ  امهَُ  ،بَ رَ ضَ  وَ هُ .  2
 نُ َنَْ  ،تُ بْ رَ ضَ  ًنَ أَ  ،نُتَّ ب ْ رَ ضَ  نُتَّ ن ْ أَ  ،امَ تُ ب ْ رَ ضَ  امَ تُ ن ْ أَ  ،ت  بْ رَ ضَ  ت  نْ أَ  ،مْ تُ ب ْ رَ ضَ  مْ تُ ن ْ أَ  ،امَ تُ ب ْ رَ ضَ  امَ تُ ن ْ أَ 

 .انَ ب ْ رَ ضَ 
 است. گردیده «مُهُو»بوده سپس واو اول به میم تبدیل شده و « ُهُوو»ابتدا .  3
 دو نیز بر سنگینی افزوده است.ترین حروف عله است و اجتماع آن  زیرا واو سنگنی.  4
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گونه که در  شود. سپس واو حذف شده همان می« همو»

 گذشت.  1«ضربتموا»

نکه فتحه بر مثنی بر جمع حمل شده است. و گفته شده: تا ای

 2میم قوی واقع شود.
بِميم  ِف  دبِخَل ال

 
نبت َما»َوأ

َ
ببت َما»َكَما َمرَّ ِف  «أ ع  َعلَيبِه.«ََضَ َمب َل اْلب ِ  ، وَِن 

« ضربتما»گونه که در  همان 3داخل شده« أنتما»و میم در 

 5و جمع بر آن حمل شده است. 4گذشت
بَذف  َواو   وَ »َوَِل ي  وفِ « ه  ر   ِ بَذف  إَِذا لِِقلَِّة  الِِح، َوي  ِر الصَّ ِه ِمَن البَقدب

رَِف  بَواِو ِف الطَّ ق وِع ال َعاَنَقِة َمَع و  بم  ةِ اْلب ر وِف بِال َ ء  آَخَر لَِكْثب َتَعاَنَق بََِشب
 : اِلِ، ََنبو  َِ ا ََعَ  وم  م  بَهاء  َمضب بَهاء  إَِذا ََكَن َما «َل  »َفيَببََق ال ََّس  ال . َوي كب

                                                           
 شود که در آخر آن واو قرار بگرید و قبل از آن ضمه ابشد. زیرا امسی َيفته منی.  1
، فتحه بر روی واو قرار گرفته در حالی که واو ضعیف است پس واو «ُهَوا»زیرا در .  2

خمرج  ی حروف قوی استفاده نشد زیرا به میم تبدیل شد زیرا میم قوی است و از بقیه
ابشد به مهنی علت از  میم به واو نزدیک است عالوه بر آن، میم از حروف زَيده نیز می

 ی حروف از میم استفاده شد. میان بقیه
 .أننتَ  أنتا أنت   أنتو أنتا أنتَ زیرا اصل این است که گفته شود: .  3
شود  انسته منیو د«. ضربتا»شود:  َت اینکه اب الف اشباع اشتباه گرفته نشود زیرا می.  4

 مفرد است که الف آن اشباع شده َي مثنی است که الف آن الف تثنیه است.
که « نمضربت» و «واضربتم»، پس مانند «أنتمن»و « أنتموا»شوند:  یعنی می.  5
و « أنتم»گردیدند در اینجا نیز مهنی عملیات اْنام گرفت که « ضربنت»و « ضربتم»
 شدند.« أننت»



92 

 

ةِ َقببلَه  َمكب  َ َّتَّ َِل يَلبَزَم اْلب ر وج  ِمَن البَكَّسب َِ وب يَاء  َساِكنَة  ِفيِه 
َ
ور ا، أ س 

ِة، ِف ََنبِو:  مَّ  . «ِفيهِ »وَ  «غ ََلِمهِ »إَِل الضَّ
تر  کم 1حذف نشده زیرا حروف آن از قدر صالح« هو»و واوِ 

 2شود هرگاه با چیز دیگری معانقه کرد است. و اما حذف می

شود  را با معانقه کردن، حروف آن زیاد می)متصل شد( زی

بر حال خودش « هاء»شود پس  همچنین واو در گوشه واقع می

شود هرگاه  و هاء کسره داده می«. لَهُ»ماند، مانند:  دار باقی می ضمه

ما قبلش کسره داشت یا یاء ساکن در آن بود تا اینکه خروج از 

 .3فِیهِو  غُلَامِهِ کسره به ضمه الزم نیاید در مانند:

بَعل  يَاء   بَعل  ِف « ِِهَ »َوَي  ا َكَما َي  لِف 
َ
يَا »، َوِف «يَا غ ََلَما« »يَا غ ََلِم »أ

 «. يَا بَاَداة  « »بَاِديَة  

                                                           
 حرف است.« سه»قدر صاحل لفظ، .  1
منظور از معانقه این است که به اول ضمری متصل چیزی متصل شود که گوَي جزوی .  2

افتد که آن چیز در ضمری عامل ابشد و آن  از آن شده است و این زمانی اتفاق می
، َي حرف جر بر غالمه ضمری متصل: َي اسم به آن  داخل شود و مضاف شود، مانند:

  ضربه.: ، َي فعل بر آن داخل شود و مفعول شود، مانندهل: آن داخل شود، مانند
ی اتصال استفاده نکرد َت اینکه  ی تعانق استفاده کرد و از کلمه مصنف رْحه اهلل از کلمه

، زیرا ًلم که بر ضمری داخل «احلیوان هلي» و ،«البالء هلو»ایراد وارد نشود به مانند: 
دهد. زیرا ما گفتیم به ضمری متصل داخل شود  ای که تفسری کردمی منی شده معنای معانقه

 ولی در اینجا به ضمری منفصل داخل شده است.
هُ  شود: ی بر روی هاء را اگر به کسره تبدیل نکنیم می زیرا ضمه.  3  ف یُه.  و ُغاَلم 
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 ،«غُلَامِی یَا»گونه که در  ، الف گردانده شده همان«هِیَ»و یاء 

 .شده استگردانده  1«بَادَاۀُ یَا» ،«بَادِیَۀُ یَا» و در ،«غُلَامَا یَا»

ِعيِف َمَع  َّتَّ َِل َتَقَع البَفتبَحة  ََعَ الضَّ َِ ا ِف اتلَّثبنِيَِة  بَعل  ِميم  َوَي 
َد ن ون   دي ِفَها، وَش  نَّ »َضعب َّ »َكَما َمرَّ ِف « ه  ببت   «.ََضَ

، میم گردانده شده تا اینکه فتحه با وجود 2و )یاء( در مثنی

تشدید « هُنَّ»نونِ  ضعیف بودنش بر )یاء( ضعیف قرار نگیرد و

 گذشت.  « ضَرَبْتُنَّ»گونه که در  داده شده همان
ِمي  ا تَِّصل  ]الضَّ بم  وب  ال بَمنبص   [ل

 : تَِّصِل، ََنبو  بم  وِب ال بَه  »َواثبنَا َعَْشَ لِلبَمنبص  بَنَا» ..إَِل  «ََضَ  «.ََضَ
 تا« ضَرَبَهُ»و دوازده صیغه برای منصوب متصل است، مانند: 

  .3«ضَرَبَنَا»

ع وِل ِف ِمثبِل:  بَمفب تَِماع  َضِميَِي البَفاِعِل َوال َوَِل ََي وز  ِفيِه اجب
ببتََك » ببت ِن »وَ « ََضَ ع وِل  « ََضَ د  فَاِعَل  َوَمفب ِِ بَوا ص  ال خب َّتَّ َِل يَِصَي الشَّ َِ

                                                           
شود که در آخر واقع شود چه حقیقتا در آخر ابشد،  َيء زمانی به الف تبدیل می.  1

 َيَ » ؛ و چه ُحکما در آخر ابشد، مانند:«ُغاَلَما َيَ »شود:  می ،«م يُغاَل  َيَ » مانند:
 شود.   کالعدم حمسوب می« َتء» ،«اَبد یَة». در «اَبَداةُ  َيَ »شود:  می ،«اَبد یَةُ 

 «.امَ ُه »اما در مثنی، َيء به میم تبدیل شده است،  ا ابشد.یَ ه   يَ ه  در اصل ابید .  2
 صرف آن: .  3

 َضَربَ ُهنَّ.  ،امَ هُ ب َ رَ ضَ  ،اهَ ب َ رَ ضَ مؤنث غایب:        .مْ هُ ب َ رَ ضَ  ،امَ هُ ب َ رَ ضَ  ،هُ بَ رَ ضَ مذکر غایب: 
،  ْم.   مؤنث خماطب:كُ ربَ ضَ  ،امَ كُ بَ رَ ضَ  ،كَ بَ رَ ضَ مذکر خماطب:    .نَّ كُ بَ رَ ضَ  ،امَ كُ بَ رَ ضَ َضَرَبك 

 .انَ ب َ رَ ضَ  ،ن  بَ رَ ضَ متکلم: 



94 

 

 : ل وِب، ََنبو  فبَعاِل البق 
َ
َدة  إِِلَّ ِف أ ِِ الَة  َوا َِ تََك فَاِضَل  »ِف  « َعِلمب

ت ِن فَاِضَل  »وَ  َِقيَقِة، «عِلمب ع ول  ِف اْلب َل لَيبَس بَِمفب وَّ
َ ع وَل اْلب بَمفب نَّ ال

َ
؛ ِْل
ِديرِهِ:  لََك »َولَِهَذا ِقيَل ِف َتقب ِل »، وَ «َعِلمبَت فَضب  «.َعِلمبت  فَضب

و در )ضمایر منصوب متصل( اجتماع دو ضمیر فاعل و مفعول 

شود تا اینکه یک  جایز نمی 1«بْتُنِیضَرَ»و  «ضَرَبْتَکَ»در مانند: 

زمان( در یک حالت، فاعل و مفعول نگردد مگر در  شخص، )هم

؛ زیرا مفعول «فَاضِلًا علِمْتُنِی»و  «فَاضِلًا عَلِمْتَکَ»افعال قلوب، مانند: 

به همین خاطر است که در تقدیر  2اول در حقیقت مفعول نیست

 .«فَضْلِی عَلِمْتُ»و  ،«فَضْلَکَ عَلِمْتَ»آن گفته شده: 

ِمي   وب  ]الضَّ بَمنبص  نبَفِصل   ال بم   [ال

                                                           
. دو ضمری متصل از یک جنس کنار مهدیگر «َضَربْ ُتن  » و «َضَربْ َتكَ »اگر بگوییم: .  1

شوند در اولی: َتء خطاب و کاف خطاب، و در دومی: َتء متکلم و َيء  واقع می
 متکلم. و این جایز نیست.

ي» و «َضَرْبَت نَ ْفَسكَ » بلکه ابید گفت: . َت اینکه دو ضمری متصل از یک «َضَرْبُت نَ ْفس 
ء خطاب و در دومی َتء متکلم هر دو جنس کنار مهدیگر واقع نشوند. پس در اولی َت

 اند.   که اسم ظاهر است در کنار هم واقع شده« نفس»ضمری متصل هستند و 
الا  َعل ْمَتكَ »بلکه در حقیقت مفعول، مضمون این دو است، پس در .  2 ، در «فَاض 

« فاضال»مفعول اول. « کاف خطاب»فعل و فاعل. « علمتَ » کنیم: ظاهر اعراب می
  مفعول دوم.

مفعول است زیرا تقدیر آن « فضل»مفعول نیست بلکه « کاف خطاب»اما در تقدیر 
 ابشد.  می «َفْضَلكَ  َعل ْمتَ »
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 : نبَفِصِل، ََنبو  بم  وِب ال إِيَّانَا » ..إَِل  «إِيَّاه  ََضََب »َواثبنَا َعَْشَ لِلبَمنبص 
 «.ََضََب 

 إِیَّاهُ»و دوازده صیغه برای منصوب منفصل است، مانند: 

 .1«ضَرَبَ إِیَّانَا تا ضَرَبَ
ب  ِمي  ال ور  ]الضَّ ر  [ َمجب تَِّصل  بم   ال

 : تَِّصِل، ََنبو  بم  وِر ال ر  َوِف «. َضاِرب نَا» ..إَِل  «َضاِرب ه  »َواثبنَا َعَْشَ لِلبَمجب
دبِغَم َكَما ِف «َضاِرِبَّ »

 
بَواو  يَاء  ث مَّ أ ِعَل ال ل ه  «َمهبِدي  »، ج  صب

َ
وبي  »، أ  «. َمهبد 

 تا ضَارِبُهُ» و دوازده صیغه برای مجرور متصل است، مانند:

، واو به یاء قلب کرده شده سپس در «ضَارِبِیَّ»و در  .2«ضَارِبُنَا

                                                           
 صرف آن: .  1

 .وابُ رَ ضَ  مْ هُ َيَّ إ   ابَ رَ ضَ  امهَُ َيَّ إ   بَ رَ ضَ  هُ َيَّ إ  مذکر غایب: 
  .نَ بْ رَ ضَ  نَّ هُ َيَّ إ   اتَ ب َ رَ ضَ  امهَُ َيَّ إ   تْ بَ رَ ضَ  اهَ َيَّ إ  مؤنث غایب: 
 .مْ تُ ب ْ رَ ضَ  مْ كُ َيَّ إ   امَ تُ ب ْ رَ ضَ  امَ كُ َيَّ إ   تَ بْ رَ ضَ  كَ َيَّ إ  مذکر خماطب: 
 .نُتَّ ب ْ رَ ضَ  نَّ كُ َيَّ إ   امَ تُ ب ْ رَ ضَ  امَ كُ َيَّ إ   ت  بْ رَ ضَ  ك  َيَّ إ  مؤنث خماطب: 

   .انَ ب ْ رَ ضَ  ًنَ َيَّ إ   تُ بْ رَ ضَ  يَ َيَّ إ  متکلم: 
 صرف آن: .  2

 ار بُ ُهْم.ار بُُه، َضار بُ ُهَما، ضَ مذکر غایب: ضَ 
  .َضار بُ ُهنَّ  ا،مَ هُ ب ُ ار  ضَ  ،اهَ ب ُ ار  ضَ مؤنث غایب: 

 َضار ُبُكنَّ. َما،َضار ُبكُ  ،مذکر خماطب: َضار ُبكَ 
 .َضار ُبُكمْ  َضار ُبُكَما، ،مؤنث خماطب: َضار ُبك  

   َضار بُ َنا. ،متکلم: َضار ب  
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 اصل آن 2«مَهدِیٌّ»گونه که در  همان 1اند همدیگر ادغام شده

 است. «مَهْدُوْیٌ»

] تَِت  بم سب ِمي  ال  ]الضَّ
تَِت  ِف ََخبَسِة َمَواِضَع: ِف البَغائِِب  تَّصل  يَسب بم  ف وع  ال بَمرب : َوال ، ََنبو 

ِبب » ، َوَِل يََّضب ِبب ََّضب ، َولب ِب  : «ََضََب، َويََّضب ، »؛ َوِف البَغائِبَِة، ََنبو  بَتب ََضَ
ِبب  ، َوَِل تََّضب ِبب ََّضب ، َوتلب ِب  بَماِض، «َوتََّضب ِ ال ِي ِف َغيب َخاَطِب اَّلَّ بم  ؛ َوِف ال

 : ِبب »ََنبو  ، َوَِل تََّضب ِبب ، َواَضب ِب   «. تََّضب
 شود:  پنج جا مستتر میو ضمیر متصل در 

 . 3یَضْرِبْ وَلَا وَلْیَضْرِبْ، وَیَضْرِبُ، ضَرَبَ،در غایب، مانند:  (1)

 وَلَا وَلْتَضْرِبْ، وَتَضْرِبُ، ضَرَبَتْ، و در مؤنث غایب، مانند:( 2)

  .4تَضْرِبْ

                                                           
گرید و  ن منیاصل آن: )َضار بُوَن + ي( مضاف و مضاف الیه است. مضاف تنوی.  1

واو «. َضار بُويَ »شود:  چون نون عوض تنوین در اسم مفرد است بنابراین نون حذف می
شود:  اند که اولی ساکن است لذا واو به َيء قلب می و َيء کنار هم قرار گرفته

کنیم:  جهت مناسبت اب َيء، حرکت قبل از آن را به کسره نقل می«. َضار بُ ْیيَ »
اند که اولی ساکن و دومی متحرک  جنس کنار هم واقع شده ف همدو حر «. َضار ب ْیيَ »

َّ »شوند:  است لذا در مهدیگر ادغام می  «.َضار ب 
« َضار بُویَ »مراحل اعالل آن مهانند «. َمْهُدْوي  »شود:  می« َمْفُعول  »اصل آن بر وزن .  2

 که توضیح دادمی.
   مفرد مذکر غایب است. ها ی آن مسترت و صیغه« هو»در هر چهار فعل، ضمری .  3
   ها مفرد مؤنث غایب است. ی آن مسترت و صیغه« هی»در هر چهار فعل، ضمری .  4
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 تَضْرِبُ، و در مخاطبی که در غیر ماضی باشد، مانند:( 3)

   .1تَضْرِبْ وَلَا وَاضْرِبْ،

َاء  ِف  بِيَ »َوالب ِ تَِت  ِعنبَد « تََّضب سب َِطاِب، َوفَاِعل ه  م  َعََلَمة  اْلب
ِة ِِهَ َضِمي  بَاِرز  لِلبَفاِعِل َكَواِو  َفِش، وَِعنبَد البَعامَّ خب

َ ب ونَ »اْلب ِ  «. تََّضب
عالمت خطاب و فاعل آن « تَضْرِبِینَ»نزد أخفش، یاء در 

مهور نحویون: یاء ضمیر بارز است و نزد ج« أنتِ»ضمیر مستتر 

 .2)که فاعل( است« تَضْرِبُونَ»در « واو»برای فاعل است همانند 
َاِء لَِمِجيئِِه ِف  يينَِت الب َمة  ا ِ »َوع 

َ
ِنيِث.« َهِذي أ

ب
 لِلتَّأ

 هَذِی» ( یاء تعیین شده زیرا یاء در )مانند:(«تَضْرِبِینَ»و )در 

  .3آید برای تأنیث می «اهللِ أَمَۀُ
بِيَ »َولَمب ي زَدب ِف  ِ ر وِف « تََّضب  ِ نبِت »ِمنب 

َ
ِبَاِس بِاتلَّثبنِيَِة « أ ؛ لَِِلتلب ء  ََشب

َراِر اتلَّاَءيبِن ِف  ِ ِف انلُّوِن، َوتَكب َنيب تَِماِع انلُّوب لبِف، َواجب
َ ِف ِزيَاَدةِ اْلب

 اتلَّاِء. 
اضافه نشد زیرا با « أنتَ»چیزی از حروف  «تَضْرِبِینَ»در 

و با افزودن نون، دو  1شود افزودن الف با مثنی اشتباه گرفته می

                                                           
   ها مفرد مذکر خماطب است. ی آن مسترت و صیغه« أنتَ »در هر چهار فعل، ضمری .  1
: َيء: عالمت مؤنث، نون عالمت رفع و فاعل آن أنت  «َتْضر ب نیَ »نظر أخفش در .  2

  است.
 گویند: َيء مؤنثه خماطبه، فاعل و نون عالمت فرع است.  هور َنویون میمج
مفرد مؤنث این است که َيء گاهی عالمت أتنیث  «نَ ی َتْضر ب  »علت انتخاب َيء در .  3

 «. يَهذ  »شود، مانند:  می
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و با افزودن تاء، دو تاء تکرار  2شوند نون با همدیگر جمع می

 .3شوند می
ببِرَز 

 
َاء  »َوأ َرقب ِِبََرَكِة َما َقببَل «الب فب َ َْجبِعِه، َولَمب ي  ِق بَيبنَه  َوبَيب ؛ لِلبَفرب

َّتَّ َِل يَلبتَِبَس  َِ ِف  انلُّوِن  وَرةِ، َوَِل ِِبَذب َِفيَفِة ِف الصُّ بِانلُّوِن اثلَِّقيلَِة َواْلب
َخاَطِب. بم  ِر ال َذكَّ بم  َّتَّ َِل يَلبتَِبَس بِال َِ  انلُّوِن 

و یاء بارز شده تا اینکه بین مفرد مؤنث مخاطب و جمع 

. و با حرکت ما قبل از نون فرق 4مؤنث مخاطب فرق ایجاد شود

ینکه با نون ثقیله و خفیفه در شکل ظاهری ایجاد کرده نشد تا ا

و با حذف نون فرق ایجاد کرده نشد تا اینکه  5اشتباه گرفته نشود

 . 1با مذکر مخاطب اشتباه گرفته نشود

                                                                                                                  
 «. نتضراب»شوند:  زیرا هر دو می.  1
و نون اول که ما به آن نون دوم عالمت رفع است، «. ننتضرب»شود:  زیرا می.  2

 افزودمی. 
پس َتء در اول و َتء دوم هر دو عالمت أتنیث اب مهدیگر «.  نتضربت»شود:  زیرا می.  3

 شوند.  در یک کلمه واقع می
مسترت است اما در مؤنث آن « أنتَ »، فاعل «تضرب»در مفرد مذکر خماطب .  4
اینجا نیز به تبعیت از مذکر، ابرز است چرا در « َيء مؤنثه خماطبه»، فاعل «تضربنی»

 فاعل مسترت نشد؟
. در نتیجه اب مجع مؤنث «نَ َتْضر بْ »شود:  ضمری را مسترت کنیم، می «نَ  یَتْضر ب  »اگر در 

 شود. خماطب مشتبه می
. در نتیجه اب «نَ َتْضر بْ »شود:  ضمری را مسترت کنیم، می «نَ  یَتْضر ب  »ما گفتیم اگر در .  5

 شود. به میمجع مؤنث خماطب مشت
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 : تَََكيِم، ََنبو  بم  َضاِرِع ال بم  ِب  »َوِف ال ِب  َونََّضب َضب
َ
: «أ َفِة، ََنبو  ، َوِف الصي

 رِهِ.إَِل آخِ « َضارِب  وََضاِربَانِ »
  «.نَضْرِبُ»و  «أَضْرِبُ»و در متکلم، مانند:  (4)

 .تا آخر آن« ضَارِبَانِ»و  «ضَارِبٌ»: مانند ،صفت و در (5)

 شرح:

شود سه مورد را  خواندیم که در پنج مورد ضمیر، مستتر می

 شود: خواندیم و اکنون دو مورد آخری که ضمیر، مستتر می

« نحن»، ضمیر «نَضْرِبُ»در  و ؛«أنا»: ضمیر «أَضْرِبُ»( در 4)

 .مستتر است

                                                                                                                  

قبل از َيء کسره آمده و اکنون که َيء را حذف کردمی  «نَ  یَتْضر ب  »حال اگر گفته شود در 
. اب این حال اب مجع مؤنث خماطب اشتباه گرفته «نَ ب  َتْضر  »آن کسره حمفوظ بدارمی َت شود: 

 شود زیرا قبل از نون  مجع مؤنث خماطب سکون قرار دارد. منی
ید اگر چننی کاری کنیم اب نون توکید ثقیله و خفیفه در شکل گو  مصنف رْحه اهلل می

گذاری بنویسیم،  شود زیرا وقتی آن را بدون اعراب ظاهری )نه در تلفظ زدن( مشتبه می
شود که مفرد مؤنث خماطب است َي فعل  در نتیجه دانسته منی«. تضربن»شود:  می

 مضارع اب نون توکید.
و اب مجع مؤنث خماطب « تضربن»شود:  ترت کنیم، میگفتیم اگر خبواهیم َيء را مس.  1

شود حال اگر گفته شود بنگام حذف َيء، بیاییم نون را حذف کنیم َت اب  اشتباه گرفته می
 مجع مؤنث خماطب اشتباه گرفته نشود. 

در «. تضرب»شود:  دهد: اگر چننی کاری اْنام دهیم، می مصنف رْحه اهلل جواب می
 شود. اطب اشتباه گرفته مینتیجه اب مفرد مذکر خم
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( در صفت، مانند: اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، 5)

 شود. اسم تفضیل، نیز ضمیر مستتر می

 ، ضمیر أنا یا أنتَ یا هو مستتر است. «ضارب»در 

 ، ضمیر نحن یا أنتما یا هما مستتر است.«ضارابن»در 

 تر است.، ضمیر نحن یا أنتم یا هم مست«ضاربون»در 

 ، ضمیر أنا یا أنتِ یا هی مستتر است.«ضاربة»در 

 ، ضمیر نحن یا أنتما یا هما مستتر است.«ضاربتان»در  

 ، ضمیر نحن یا أنتن یا هن مستتر است.«ضارابت»در 

زبِء  لَِة ج  ِ
نَّه  بَِمْنب

َ
وِر؛ ِْل ر  بَمجب وِب َوال بَمنبص  ف وِع د وَن ال بَمرب تََتَ ِف ال َواسب

  البِفعبِل.
و ضمیر در مرفوع مستتر است به غیر از منصوب و مجرور؛ 

 زیرا ضمیر مرفوعی به منزلۀ جزئی از فعل است.

 شرح:

قبال خواندیم که ضمیر مرفوعی از جهت شدت اتصالی که به 

شود و چون جزئی از فعل به  فعل دارد جزئی از فعل محسوب می

، مستتر آید تنها به لفظ فعل اکتفا کرده شد و ضمیر حساب می

ای که به چیزی مشهور  گونه که گاهی آخر کلمه کرده شد همان

شود و آنچه باقی است بر محذوف داللت  است حذف کرده می

 گونه که در ترخیم است. دهد همان می
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همچنین چون منصوب و مجرور در کالم، فضله هستند زیرا 

این دو مفعول هستند و مرفوع، فاعل است و فاعل جزئی از فعل 

گونه که گذشت پس ضمیر مرفوع شدیدا به فعل  ت هماناس

متصل و چسبیده و با فعل مخلوط شده است بغیر از ضمیر 

 منصوب و مجرور.

شوند زیرا جزئی از  اما ضمایر منصوبی و مجروری مستتر نمی

 شوند. فعل محسوب نمی

َمب  تََتَ ِف البَغائِِب َوالبَغائِبَِة د وَن اتلَّثبنِيَِة َواْلب تِتَاَر َواسب نَّ اِِلسب
َ
ِع؛ ِْل

تَََكيِم  بم  َل، د وَن ال وب
َ
ابِِق أ َفرِِد السَّ َِفيِف لِلبم  َطاء  اْلب ، َوإِعب َخِفيف 

ببَراَز  ِ
تِتَاَر قَِرينَة  َضِعيَفة  َواْلب نَّ اِِلسب

َ
بَماِض؛ ِْل يبِن ِف ال َ َخاَطِب الَّلَّ بم  َوال

ببَرازِ  ِ
َطاء  اْلب ، فَإِعب َخاَطِب البَقوِيي  قَِرينَة  قَِويَّة  بم  تَََكيِم البَقوِيي َوال البَقوِيي لِلبم 

َل.  وب
َ
 أ

و ضمیر در مفرد مذکر غایب و مفرد مؤنث غایب مستتر 

است و دادن  1است به غیر از مثنی و جمع؛ زیرا استتار خفیف

، سزاوارتر است به غیر از 2خفیف برای مفردی که سابق است

                                                           
 شود.  زیرا تلفظ زده منی.  1
توان اصل قرار داد و مطرد کرد پس  چون استتار ضعیف است و ضعیف را منی.  2

 دهیم و اولی مفرد است نه مثنی و مجع. استتاری که ضعیف است را فقط به اولی می
ند و غایب مهچننی در میان متکلم و خماطب و غایب، متکلم و خماطب قوی هست

ضعیف. زیرا متکلم در ابتدای کالم و خماطب در انتهای کالم قرار دارد یعنی متکلم  
کند. و معنای لفظ هم پرَتب کردن  زند و خماطب کالم را درَيفت می کالم را تلفظ می
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؛ زیرا استتار دلیل ضعیفی 2ی هستندکه در ماض 1متکلم و مخاطب

است و إبراز دلیل قوی، پس دادن إبراز قوی برای متکلم و 

 مخاطب قوی سزاوارتر است.

ِق. تَََكيِمِه؛ لِلبَفرب بَِل َوم  تَقب بم سب َاَطِب ال تََتَ ِف خم   َواسب
الغیر مضارع،  و در مفرد مذکر مخاطب و متکلم وحده و مع

 فرق )با ماضی(. ضمیر، مستتر است به خاطر

 شرح:

در عبارت قبلی خواندیم که در مفرد مذکر مخاطب 

الغیر  )ضربتَ(، و در متکلم وحده )ضربتُ(، و در متکلم مع

آید که در مضارع  )ضربنا(، ضمیر، بارز است. حال سوال پیش می

 ؟3چرا بارز نیست و مستتر شده

                                                                                                                  

گرید و خماطب، هدف و انتهای   است پس پرَتب کردن کالم از طرف متکلم صورت می
کند اما غایب نه اول و نه انتهای کالم  فظ به او اصابت میگردد که ل کالم واقع می

 است. 
 شود.  حال که دانستیم غایب، ضعیف است پس استتار که ضعیف است مناسب او می

شود هلذا مصنف رْحه اهلل به  در متکلم )ضربُت( و خماطب )ضربَت( ضمری ابرز می.  1
( و خماطب )تضرب( مسترت ماضی قید آورد زیرا در مضارع، ضمری در متکلم )أضرب

 است. 
( یعنی: در غائب و غائبة، ضمری، مسترت است خماطب و متکلم از غری بهاش: ) گفته.  2

 اما در متکلم و خماطب  ماضی ضمری ابرز است. 
ضمری  ،(ضربتُ ) وحده متکلمدر  وضمری )أنت(؛  ،(تضربُ ) خماطب مذکر مفرد در.  3

   .است مسترت ،(َنن) ضمری ،(اضربن) الغری مع متکلمدر  و)أًن(؛ 
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 دهد: تا اینکه با ماضی فرق داشته باشد. جواب می

کرده نشد زیرا ماضی اصل است و ابراز قوی است و عکس 

 پس سزاوار است که قوی به اصل داده شود.
َو  ِلِل، وَه  وِد الَّ َِها؛ لِو ج  بَمَواِضِع د وَن َغيب تََتَ ِف َهِذهِ ال َوِقيَل: اسب

ببَراِز ِف ِمثبِل  ِ
بَتب »، َواتلَّاء  ِف ِمثبِل «ََضََب »َعَدم  اْلب َاء  «ََضَ ِف ِمثبِل ، َوالب

ِب  » ِب  »، َواتلَّاء  ِف ِمثبِل «يََّضب َزة  ِف ِمثبِل «تََّضب بَهمب ِب  »، َوال َضب
َ
، َوانلُّون  «أ

ِب  »ِف ِمثبِل   . «نََّضب
و گفته شده: ضمیر در این مواضع )پنجگانه که گذشت( 

ها؛ زیرا )در این مواضع( دلیل وجود دارد و  مستتر شده بغیر از این

و یاء  ،«ضَرَبَتْ»، و تاء در مانند 1«ضَرَبَ»مانند  آن، عدم ابراز در

 و همزه در مانند ،«تَضْرِبُ» و تاء در مانند ،«یَضْرِبُ» در مانند

  . 2است« نَضْرِبُ» و نون در مانند ،«أَضْرِبُ»
                                                           

عدم ابراز یعنی: عدم ظهور فاعل؛ چون فعل ابید فاعل ظاهر داشته ابشد و اگر .  1
، فاعل ظاهر و «َضَربَ »نبود ضمری ابرز و اگر نبود ضمری مسترت. پس وقتی که مانند 

شود که ضمری مسترت است. و چون عدم ابراز دلیل ضروری است  ابرز نداشت معلوم می
ها وجود دارد و  صنف رْحه اهلل در بقیه، دلیل دیگری ذکر کرد چون دلیل دیگر در آنم

 شود.   ها هم می اگر چه عدم ابراز که برای او لی دلیل آوردمی شامل این
« هی»دهد که فاعل، ضمری مسترت  َتء أتنیث ساکنه در آخر )َضَرَبت(، دلیل می.  2

 است.
 است.« هو»دهد که فاعل، ضمری مسترت  دلیل می ،(َیْضر بُ ) ماننداول  در َيء و
« أنتَ »َي  «هی» مسترت ضمری فاعل، که دهد می دلیل ،(ْضر بُ تَ ) مانند اول در ءَت و

 .است
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 . َماء  سب
َ
ر وف  لَيبَستب بِأ  ِ  َوِِهَ 

 .1ها )یاء، تاء، همزه و نون( حروف هستند و اسم نیستند و این
َفة  ِف ِمثبِل   «. َضارِب  َضاِربَاِن َضاِرب ونَ »َوالصي

 در تاء)همانند « ضَارِبُونَ ضَارِبَانِ ضَارِبٌ»و صفت در مانند 

 . 2دهد( و.. بر صیغۀ آن داللت می «ضَرَبَتْ» مانند
وَن تَاء   نب يَك 

َ
بَتب »َوَِل ََي وز  أ ـ َتِِ»َضِمي ا َكتَاِء « ََضَ بب وِد « ََضَ لِو ج 

: عَ  اِهَرةِ، ََنبو  فَِها بِالبَفاِعلَِة الظَّ ذب َِ بَتب ِهنبد  »َدِم   «. ََضَ
ضمیر  «ضَرَبْتَُِ» همانند تاء «ضَرَبَتْ»شود که تاء  و جایز نمی

شود،  باشد زیرا )این تاء، یعنی: تاء تأنیث( با فاعل ظاهر حذف نمی

  .3«هِنْدٌ ضَرَبَتْ» مانند:

                                                                                                                  

 .است «أًن» مسترت ضمری فاعل، که دهد می دلیل ،(ْضر بُ أَ ) مانند اول در مهزه و
   .است «َنن» مسترت ضمری فاعل، که دهد می دلیل ،(ْضر بُ نَ ) مانند اول در نون و
شوند. این را ذکر کرد و اگر چه واضح است زیرا  چون اسم نیستند پس فاعل منی.  1

( و الف در ن( و نون در )ضربتُ و َضَربْ  ت  ، َضَربْ تَ قبال بیان کرد که َتء در )َضَربْ 
 ن( اسم هستند پس شاید کسی دچار توهم یا( و َيء در )تضربو ( و واو در )ضربا)ضرب 
    نیز اسم هستند لذا این توهم را دفع کرد. (نون و مهزه َتء، َيء،)که شود  

: بر مجع مذکر، َضار بَة : بر َضار بُونَ  : بر مثنی مذکر،َضار اَبن   : بر مفرد مذکر،َضار ب  .  2
: بر مجع مذکر دًللت می : بر مثنی مذکر، و َضار اَبت      دهد. مفرد مؤنث، َضار بَ َتان 

ْند   َضَرَبتْ : »نندمازیرا در .  3 اگر بگوییم )َتء( ضمری فاعل است پس دو فاعل در  «ه 
    شود که جایز نیست. یک فعل مجع می
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لِ 
َ
وَن أ نب يَك 

َ
َضِمي ا؛ « َضاِرب ونَ »َوَواو  « َضاِربَانِ »ف  َوَِل ََي وز  أ

لِِف 
َ
ِمي  َِل َيتََغيَّ  َكأ ، َوالضَّ َري ِب َواْلب الَِة انلَّصب َِ نَّه  َيتََغيَّ  ِف 

َ
ِْل
بَانِ » ِ  «.يََّضب

 «ضَارِبُونَ» و واو در «ضَارِبَانِ»شود که الف در  و جایز نمی

شود:  خورد )و می یضمیر باشد؛ زیرا در حالت نصب و جر تغییر م

خورد، مانند:  ، و ضمیر )هرگز( تغییر نمی1(«نَضَارِبی» و «نِضَارِبَیْ»

 .«یَضْرِبَانِ»
تِتَار  َواِجب  ِف ِمثبِل:  َعل  »َواِِلسب َعل  َوَنفب فب

َ
َعل  َوأ َِللَِة «اِفبَعلب َوَتفب ؛ ِلَ

ببِح  يَغِة َعلَيبِه، َوق  َعل  َزيب »الصي َعل  َزيبد  اِفبَعلب َزيبد  َوَتفب فبَعل  َزيبد  َوَنفب
َ
 «.د  َوأ

، واجب است «وَنَفْعَلُ وَأَفْعَلُ وَتَفْعَلُ اِفْعَلْ» استتار در مانند: و

و  «زَیْدٌ تَفْعَلُ»و  «زَیْدٌ اِفْعَلْ»دهد و  زیرا صیغه بر آن داللت می

 .2قبیح است «زَیْدٌ نَفْعَلُ»و  «زَیْدٌ أَفْعَلُ»

  

                                                           
    پس الف و واو، عالمت رفع و َيء عالمت نصب و جر است و ضمری نیست..  1
، ضمری )هو( و )هي( جایز اًلستتار است زیرا فاعل، اسم «َضَرَبتْ »و « َضَربَ »در .  2

توان گفت:  و مهچننی می« َضَربَ »توان گفت:  توان قرار دارد. پس می را می ظاهر
 «.َضَرَب زَْید  »

 زیرا است اًلستتار واجب( أنَت، أًن و َنن) ضمری ،«َونَ ْفَعلُ  َوَأفْ َعلُ  َوتَ ْفَعلُ  ا فْ َعلْ » دراما 
 َوَأفْ َعلُ  لُ َوتَ ْفعَ  ا فْ َعلْ : »گفت توان می پس. دارد قرار توان یمن را ظاهر اسم فاعل،
     .«زَْید   نَ ْفَعلُ » و «زَْید   َأفْ َعلُ » و «زَْید   تَ ْفَعلُ » و «زَْید   ا فْ َعلْ : »گفت توان یمن ، اما«َونَ ْفَعلُ 
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تَ  سب بم  : ِف ال ل  بَلِ فَصب  قب
 : ا، ََنبو  ه  بََعَة َعَْشَ وَجب رب

َ
ا ََعَ أ يبض 

َ
َو يَِِجء  أ ِب  »وَه   اه. « يََّضب

 تا آخر. «یَضْرِبُ»آید، مانند:  مضارع نیز بر چهارده صیغه می

 شرح:

 چهارده صیغۀ فعل مضارع به قرار زیر است:

 سه صیغۀ مذكر غایب:

  آن فاعل معنا مضارعفعل صيغه

َعل   غایبمفردمذکر وَ  دهد می انجام َيفب  ه 
َعََلنِ  مذکر غایب مثنی  تثنیه الف دهند می انجام َيفب

َعل ونَ  مذکر غایب جمع  جماعه واو دهند انجام می َيفب

 

 سه صیغۀ مؤنث غایب:

 فاعل آن معنا فعل مضارع صيغه

َعل   مؤنث غایب مفرد  ِِهَ  دهد انجام می َتفب
َعََلنِ  مثنی مؤنث غایب  الف تثنیه دهند جام میان َتفب

َعلبنَ  جمع مؤنث غایب  نون نسوه دهند انجام می َيفب
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 سه صیغۀ مذكر مخاطب:

 آنفاعل معنا مضارع فعل صيغه

َعل   مخاطبمفردمذکر نبَت  دهی می انجام َتفب
َ
 أ

َعََلنِ  مثنی مذکر مخاطب  الف تثنیه دهید انجام می َتفب

َعل ونَ  جمع مذکر مخاطب  جماعه واو دهید انجام می َتفب

 

 سه صیغۀ مؤنث مخاطب:

 فاعل آن معنا مضارع فعل صيغه

َعِليَ  مخاطب مفردمؤنث نبِت  دهی می انجام َتفب
َ
 أ

َعََلنِ  مثنی مؤنث مخاطب  تثنیه الف دهید انجام می َتفب

َعلبنَ  جمع مؤنث مخاطب  نون نسوه دهید انجام می َتفب

 

 دو صیغۀ متکلم:

  آن اعلف معنا مضارع فعل صيغه

فبَعل   متکلم وحده
َ
نَا دهم انجام می أ

َ
 أ

َعل   الغير مَعَ متکلم  ََنبن   دهیم می انجام َنفب
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نَاه .  بَاِل ِف َمعب تِقب وِد َمعبََن اِِلسب ؛ لِو ج  بَل  تَقب سب  َوي َقال  َل  م 
 معنایشود: زیرا در معنایش،  و مستقبل به آن گفته می

 وجود دارد. استقبال
َشابِه  بِـ َوي َقال   نَّه  م 

َ
؛ ِْل َضاِرع  ََرََكِت 1«: )َضارِب  »َل  م  ( ِف اْلب

وِف، ) َكنَاِت وََعَدِد اْلب ر  ق وِعِه ِصَفة  لِلنَِّكَرةِ ِف ِمثبِل: 2َوالسَّ ( َوِف و 
ِب  » ل  يََّضب وِل َِلِم اِِلببتَِداِء، 3، )«َضارِب  »، َمَقاَم «َمَرربت  بِرَج  ( َوِف د خ 

 : وم  »ََنبو  ا لََقائِم  َوَلَق  م وِم 4، )«إِنَّ َزيبد  نبِس ِف البع  ِ
ِم اْلب ( َوبِاسب

ِد، َكَذلَِك  نبِس َُيبتَصُّ بََِلِم البَعهب ِ
َم اْلب نَّ اسب

َ
وِص، َيعبِن: َكَما أ َواْلب ص 

ِب  »َُيبتَصُّ  ِي، )« يََّضب ِ »( َوبِـ5بَِسوبَف َوالسي َ « البَعيب ِتَاِك َبيب ِف اِِلشب
بَاِل.ا تِقب َاِل َواِِلسب  ْلب

)یعنی: اسم « ضَارِبٌ»، زیرا به 1شود و مضارع به آن گفته می

 فاعل( شباهت دارد:

 .3و تعداد حروف 2( در حرکات و سکنات1)

                                                           
مشتق شده است. گوَي هر « الضرع» مشابه، که از در لغت یعنی:« مضارعة»زیرا .  1

مهدیگر هستند و چون اند پس این دو، برادر رضاعی  دو از یک پستان شری خورده
 گفته شد.« مضارع»مستقبل به اسم شباهت دارد به آن 

« سکنات»ها: ضمه، فتحه و کسره هستند.  است و آن« ةحرک»مجع « حرکات».  2
شود « حرکات»شکل  مجع بسته شده َت هم« سکنات»به « سکون»مجع سکون است. 

 است.« َسَواک ن»مجع تکسری آن 
نیز از چهار حرف  «َضار ب» از چهار حرف تشکیل شده، «َیْضر بُ »گونه که  مهان.  3

، حرف اول، سوم و چهارم، حرکت «َیْضر بُ »گونه که در  تشکیل شده است و مهان
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 مَرَرْتُ»( در واقع شدنش صفتی برای نکره در مانند: 2)

 .«ضَارِبٍبِرَجُلٍ  مَرَرْتُ» به جای ،«یَضْرِبُ بِرَجُلٍ

زَیْدًا  إِنَّ»خل شدن الم ابتدا )بر هر دو(، مانند: ( در دا3)

 .«یَقُومُلَ زَیْدًا إِنَّ»و  «قَائِمٌلَ

گونه که  ( و به اسم جنس در عموم و خصوص، یعنی: همان4)

نیز با سین و  «یَضْرِبُ»شود،  اسم جنس با الم عهد خاص می

 .1شود سوف )به استقبال( خاص می

   .2حال و استقبال در اشتراک بین« عین»( و با 5)
ر وف    ِ بَماِض  َ »ِزيَدتب ََعَ ال َتيب

َ
نَّ « أ

َ
؛ ِْل بََل  تَقب َّتَّ يَِصَي م سب َِ

ِل  وَّ
َ الِِح، َوِزيَدتب ِف اْلب ِر الصَّ قَلَّ ِمَن البَقدب

َ
َصاِن ِمنبه  يَِصي  أ ِديِر انلُّقب بِتَقب

بَما ِخِر يَلبتَِبس  بِال نَّ ِف اْلب
َ
ِخِر؛ ِْل  ِض.د وَن اْلب

                                                                                                                  

ابشد یعنی: وزن عروضی این  نیز چننی می «َضار ب»دارد و حرف دوم ساکن است در 
 .دو، یکی است

ر مردی را بر سبیل بدل بودن ، نکره است و ه«رجل  »گونه که مثال  یعنی: مهان.  1
، به یک نفر «جاء الرجل»به آن ملحق شد و گفته شد: « ال»شود و هرگاه  شامل می

دهد اما  َيبد، فعل مضارع نیز چننی است که بر حال و استقبال دًللت می اختصاص می
« ًلم»َيبد و هرگاه  هرگاه سنی و سوف بر آن داخل شد به زمان مستقبل اختصاص می

 َيبد. ، به زمان حال اختصاص می«لیضرب»داخل شد و گفته شد بر آن 
مشرتک است در معنای: چشمه، چشم، جاسوس، « عنی»گونه که لفظ  یعنی: مهان.  2

 طال و..، فعل مضارع نیز بنی حال و استقبال مشرتک است.
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به ماضی افزوده شد تا اینکه مستقبل بگردد؛  «أَتَیْنَ»حروف 

تر  زیرا به تقدیر کم کردن حروف از آن، از قدر صالح کم

، و )حروف مضارعه( در اول افزوده شده نه در آخر؛ 1گردد می

 .   2شد شد( با ماضی اشتباه گرفته می زیرا )اگر( در آخر )افزوده می
بَما ت قَّ ِمَن ال لُّ ََعَ اثلَّبَاِت.َواشب نَّه  يَد 

َ
 ِض؛ ِْل

و مضارع از ماضی گرفته شده؛ زیرا ماضی بر ثبات داللت 

 . 3دهد می

َد  بَمِزيَد َعلَيبِه َبعب نَّ ال
َ
بَماِض؛ ِْل بَِل د وَن ال تَقب بم سب َوِزيَدتب ِف ال

عب 
 
بَماِض، فَأ َد َزَماِن ال بَِل َبعب تَقب بم سب َجرَِّد، َوَزَماَن ال بم  ابِِق ال ابِق  لِلسَّ ِطَي السَّ

ِق. ِِ ق  لَِلَّ ِِ  َوالَلَّ

                                                           
دهد که برای تبدیل ماضی به مضارع،  مصنف رْحه اهلل جواب سوال مقدری را می.  1

 شد که حروفی را از آن کم کرد. حروفی به آن افزوده شد؟ میچرا 
تر خواهد شد. قبال خواندمی که قدر صاحل، سه  دهد: زیرا از قدر صاحل کم جواب می

 حرف است.
اشتباه گرفته « ضراب»، الف را بکار گریمی اب «أتنی»زیرا اگر در آخر ماضی از حروف .  2

اشتباه گرفته « ت، ضربَت، ضربت  و ضربتُ ضرب»شود و اگر َتء افزوده شود اب  می
شود. و َيء بکار گرفته  اشتباه گرفته می« ضربن»شد اب  شود و اگر نون افزوده می می

 شود به خاطر ْحل قلیل بر کثری. نشد و اگر چه اب چیزی از ماضی مشتبه منی
ما دهد ا که گذشته پس حمقق شده است لذا گفت که بر ثبات دًللت می ماضی چون.  3

دهد لذا ثبات در آن نیست و امکان دارد که  مضارع چون بر حال و استقبال دًللت می
 دهد به اصل بودن أوًلتر است. حمقق نشود. بنابراین آنچه بر ثبات دًللت می
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و )حروف( در مستقبل زیاد کرده شد نه در ماضی؛ زیرا مزید 

باشد، پس  بعد از مجرد، و زمان مستقبل بعد از زمان ماضی می

)مجرد که( سابق )است( به )ماضی که( سابق )است( داده شد و 

 ق )است داده شد(.)مزید که( الحق )است( به )مضارع که( الح

َلبِق،  قبَص اْلب
َ
لَِف ِمنب أ

َ نَّ اْلب
َ
ِد؛ ِْل ِِ بَوا تَََكيِم ال لِف  لِلبم 

َ يينَِت اْلب َوع 
َواَفَقِة  َم. َوِقيَل: لِلبم   البلََكَ

 
ِي َيببَدأ َو اَّلَّ تَََكيم  ه  بم  بَمَخاِرِج، َوال  ال

 
َو َمببَدأ وَه 
 َ نَا»بَيبنَه  َوبَيب

َ
 .«أ
،( الف برای متکلم وحده تعیین شده؛ زیرا )مخرج( فْعَلُأَو )در 

الف از انتهای حلق است و آن ابتدای مخارج است و متکلم کسی 

کند )پس بین این دو مناسبت وجود  است که کالم را آغاز می

 دارد(. 

، فْعَلُأَنَا أَ در)و گفته شده: از جهت موافقت بین آن و بین أنا 

ضمیر؛ الف وجود دارد در ابتدای گونه که در ابتدای  یعنی: همان

 .(فعل نیز الف داده شده است

َخاَطب   بم  بَمَخاِرِج، َوال نبتَََه ال نِِه م  َخاَطِب؛ لَِكوب بَواو  لِلبم  يينَِت ال َوع 
بَواَوات   َّتَّ َِل ََتبتَِمَع ال َِ ؛  بَواو  تَاء  م  بِِه، ث مَّ ق ِلبَِت ال ِي يَنبتَِه البلََكَ َو اَّلَّ ه 

ي ََكَِمة  َِل « َوَووبَجل  »ِل ِف ِمثب  ل  ِمنب ك  وَّ
َ ِف، َوِمنب َثمَّ ِقيَل: اْلب ِف البَعطب

نَّ َواَو 
َ
ِكَم بِأ  ِ بَواِو، َو ل ح  لِلِزيَاَدةِ ال .« َوَرنبتَل  »يَصب ِل  صب

َ
 أ

و واو برای مخاطب انتخاب شده؛ زیرا از انتهای مخارج 

شود،  هی میباشد و مخاطب کسی است که کالم به او منت می
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سپس واو به تاء قلب شده؛ تا اینکه به هنگام عطف، چند واو در 

جا جمع نشوند و از اینجا است که گفته شده:  یک «وَوَوْجَلُ»مانند: 

حکم شده  1«لوَرَنْتَ»زیادۀ واو در اول کلمه صالحیت ندارد. و در 

 که واو اصلی است )و زائده نیست(.

 شرح:

حرف مضارعه در مخاطب گوید:  مصنف رحمه اهلل می

بوده است یعنی: )وفعل(. وعلت انتخاب واو « واو»)تفعل(، اصالتا 

برای مخاطب این است که واو از حروفی است که در انتهای 

شود پس  مخرج قرار دارد و مخاطب نیز کالم به او منتهی می

 میان این دو، مناسبت وجود دارد.

 اما چرا واو به تاء تبدیل شده است؟

 «وَوَوْجَلُ»دهد: زیرا هنگام عطف کردن در مانند  میجواب 

شوند که سنگین  چند واو در ابتدای کالم با همدیگر جمع می

 است. و واو زائده صالحیت ندارد که در اول کالم بیاید.

اما مانند آوَوْا وَنَصَرُوا مستکره نیست زیرا چند واو در یک 

وصل، این سنگینی  کلمه واقع نشده و همچنین با ادغام به هنگام

 شود. دفع می

 فایده:

                                                           
ی دشوار، بالی بسیار  . به معنای: مصیبت، حادثهلفَ نْ عَ جَ مانند:  ،لْ لَ نْ عَ ف َ  وزن آن:.  1

 شد. اب سخت. ًنم شهری نیز می
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 تبدیل شدن واو به تاء در زبان عربی وجود دارد، مانند: 

 تراث، اصل آن: وراث. حروف اصلی آن: )و ر ث(.

 تقوی، اصل آن: وقوی. حروف اصلی آن: )و ق ی(.

 تجاه، اصل آن: وجاه. حروف اصلی آن: )و ج ه(.

 
َ
َاء  لِلبَغائِِب؛ ِْل يينَِت الب َو َوع  َاَء ِمنب وََسِط البَفِم، َوالبَغائِب  ه  نَّ الب

َخاَطِب. بم  تَََكيِم َوال بم  َ ال ِم َبيب ِي ِف وََسِط البلََكَ  اَّلَّ
ء برای غایب انتخاب شده؛ زیرا یاء از وسط یافْعَلُ،( یَ)در و 

شود و غایب آن کسی است که در وسط کالم،  دهان خارج می

 د.بین متکلم و مخاطب قرار دار
لَِك ِف  تَََكيِم إَِذا ََكَن َمَعه  َغيب ه ؛ تِلََعيُّنَِها َِّلَ يينَِت انلُّون  لِلبم  َوع 

ببنَا»  «.ََضَ
َو  ء ، وَه  ر وِف البِعلَِّة ََشب  ِ نَّه  لَمب َيببَق ِمنب 

َ
؛ ِْل َوِقيَل: ِزيَدِت انلُّون 

وِجَها َعنب َهَواءِ  ر  ر وِف البِعلَِّة ِف خ   ِ وِم. قَِريب  ِمنب  َيبش   اْلب
فْعَلُ،( نون برای متکلم انتخاب شده هرگاه همراهش نَو )در 

الغیر انتخاب شده(؛  دیگری نیز باشد )یعنی: نون برای متکلم مع

انتخاب شده است )پس مناسبت  «انَضَرَبْ»زیرا نون در ماضی 

 دارد(.
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زیاد شده؛ زیرا از حروف عله ( نَفْعَلُ، در)و گفته شده: نون 

، و نون به حروف عله نزدیک است از جهت 1باقی نماندهچیزی 

 خارج شدن آن از هوای خیشوم )یعنی انتهای بینی(.  
َو:  ، وَه  بَاِِعي ِة إِِلَّ ِف الرُّ لََل »َوف تَِحتب َهِذهِ اْلب ر وف  لِلبِخفَّ ، «َفعب

فبَعَل »وَ 
َ
َل »، وَ «فَاَعَل »، وَ «أ بَ «َفعَّ بََعَة ر  رب

َ نَّ َهِذهِ اْلب
َ
بَاِِعُّ فَربع  ؛ ِْل ، َوالرُّ اِعيَّة 

. َمالِِهنَّ تِعب ا فَربع  لِلبَفتبِح، َوِقيَل: لِِقلَِّة اسب يبض 
َ
ة  أ مَّ ، َوالضَّ  لِلثََُّلِثي

این حروف، جهت خفت و سبکی فتحه داده شده مگر در 

 ،«أَفْعَلَ»وَ ،«فَعْلَلَ» ها: رباعی )که ضمه داده شده است(، و آن

زیرا این چهار فعل، رباعی )چهار حرفی(  ؛هستند «عَّلَفَ»وَ ،«فَاعَلَ»وَ

گونه که ضمه، فرعی از  هستند و رباعی، فرعِ ثالثی است همان

    .2ها است فتحه است. و گفته شده: به خاطر کمی استعمال این
ا  مَّ

َ
، أ وفِِهنَّ ر   ِ ةِ  َ ؛ لَِكْثب نَّ تَح  َما َوَراَءه  ِريق  »َوي فب هب : « ي  ل ه  صب

َ
، «ي ِريق  »أ

بَهاء  ََعَ ِخََلِف البِقيَاِس. ، فَِزيَدِت ال بَاِِعي َو ِمَن الرُّ  وَه 

                                                           
 داده شد. (فْ َعلُ أَ ) به و الف ،(ْفَعلُ ت َ ) به ءَت ، و(یَ ْفَعلُ )زیرا َيء به .  1
تر است به  تر است پس فتحه که سبک زیرا به نسبت ثالثی، استعمال رابعی کم.  2

تر است و ضمه به رابعی داده شد که استعمال آن   ثالثی داده شد که استعمال آن بیش
 تر است. کم
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ها )یعنی: خماسی و سداسی( فتحه داده شد؛ زیرا  و بعد از این

و  «یُرِیقُ» اصل آن: «یُهْرِیقُ»اما  1ها زیاد است. تعداد حروف آن

 .2پس بر خالف قیاس، هاء به آن اضافه شد ،از رباعی است

ََّس   َضارََعِة ِف َبعبِ  اللَُّغاِت، إَِذا ََكَن َماِضيِه َوت كب بم  ر وف  ال  ِ  
 : بَماِض، ََنبو  ةِ ال َ لَّ ََعَ َكَّسب َّتَّ تَد  َِ َزةِ  بَهمب وَر ال س  وب َمكب

َ
وَر البَعِي أ س  َمكب

، َونِعبلَم  » لَم  ، َوإِعب ، َوتِعبلَم  لَم  تَنبِّص  »، وَ «يِعب ، وإِسب تَنبِّص  ، َوتِسب تَنبِّص  ، يِسب
تَنبِّص    «. َونِسب

شود هرگاه  در بعضی از لغات، حروف مضارعه کسره داده می

الفعل، کسره یا همزۀ مکسور داشت تا اینکه بر  ماضی آن در عین

 یِعْلَمُ،» ماضی داللت دهد، مانند:«( لَعِفَ»الفعل  کسره )در عین

 .«وَنِسْتَنْصِرُ وإِسْتَنْصِرُ، تَنْصِرُ،وَتِسْ یِسْتَنْصِرُ،»و  ،«وَنِعْلَمُ وَإِعْلَمِ، وَتِعْلَمُ،

 شرح:

وارد است که حروف مضارعه را کسره  1در بعضی از لغات

 دهند با شروط ذیل: می

                                                           
شود پس فتحه داده شد که سبک است و  کثرت حروف، کلمه سنگنی می  و چون اب.  1

 ضمه داده نشد زیرا ضمه سنگنی است.
دهد که مشا گفتید اول  پنج حرفی و شش  مصنف رْحه اهلل به سوال مقدر جواب می.  2

کنید که پنج حرف  حرفی فتحه گرفت پس اب این فعل )َأْهَراَق یُ ْهر یُق إ ْهَراقاا( چکار می
 ت اما اول  آن فتحه نگرفته است؟اس

( است،  جواب می دهد: این فعل اصالتا چهار حرفی است و از ابب )َأفْ َعَل یُ ْفع ُل إ فْ َعاًلا
 شود: )َأْهَرَق یُ ْهر ُق إ ْهَراقاا(. معنای آن: رَيت. پس می
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 فْرَحُ.نِفْرَحُ إِفْرَحُ تِالف( در باب )فَعِلَ یَفعَلُ(. فَرِحَ، مضارع آن: 

ب( آنچه با همزۀ وصل آغاز شود. مانند: اِفْتَتَحَ، مضارع آن: 

 فْتَتِحُ.نِفْتَتِحُ إِتَتِحُ فْتِ

ج( یا اول ماضی، تاء زائد بیاید )مصنف رحمه اهلل این را بیان 

   تَزَکَّى.نِتَزَکَّى إِتَزَکَّى تِکَّى، مضارع آن: نکرد(. مانند: تَزَ
َاِء. ةِ ََعَ الب َ ؛ ثِلَِقِل البَكَّسب َاء  ََّس  الب  َوِف َبعبِ  اللَُّغاِت َِل ت كب

شود زیرا  ات )بنی اسد(، یاء، کسره داده نمیدر بعضی از لغ

 کسره بر یاءِ، سنگین است.

 شرح:

، بلکه به فتح یاء «فْرَحُیِ»گویند:  ، نمی«فْرَحُیَ»پس در مانند: 

فْرَحُ إِفْرَحُ تِ زنند، مانند: زنند. اما در بقیه به کسر تلفظ می تلفظ می

 فْرَحُ.  نِ
َضارََعِة؛  بم  ر وف  ال  ِ يينَتب  بَماِض؛ َوع  ةِ البِعِي ِف ال َ َِللَِة ََعَ َكَّسب لدِلَّ

َها َزائَِدة . نَّ
َ
 ِْل

 ِ ، َوبَِكَّسب َرََكت  َِ بََع  رب
َ
ِ البَفاِء تََواِِل أ نَّه  يَلبَزم  بَِكَّسب

َ
َوِقيَل: ِْل

 َ ِبَاس  َبيب ِ يَلبَزم  اِِلتلب َعل  »البَعيب ِعل  »وَ « َيفب ِم يَلبَزم  «َيفب ِ الَلَّ ، َوبَِكَّسب
َراِب.إِ  ِعب  ببَطال  اْلب

                                                                                                                  
ی قبایل قیس، بنی متیم و ربیعه است، اما اهل حجاز هرگز حرف مضارعه  این هلجه.  1
 دهند. کسره منی  را
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)بر این لغت( حروف مضارعه انتخاب شده )که کسره بگیرد(؛ 

الفعل در ماضی داللت دهد؛ زیرا زائده است  تا اینکه بر کسرۀ عین

 )و تغییر دادنِ زائد، أوالتر است(.

و گفته شده: زیرا با کسره دادنِ فاءالفعل، چهار حرکت پیاپی 

 «یَفْعِلُ»و  «یَفْعَلُ»الفعل بین  نِ عینآید و با کسره داد را الزم می

الفعل، باطل کردنِ  شود و با کسره دادنِ الم اشتباه گرفته می

 آید. اعراب را الزم می

 شرح:

ما گفیتم که بنابر این لغت، گاهی حرف مضارعه کسره 

گیرد. و آنان چنین تصرفی انجام دادند تا اینکه دانسته شود  می

 «.فْرَحُتِحَ رِفَ»ره دارد، مانند: الفعل در ماضی آن کس عین

آید چرا برای داللت دادنِ کسره در  اکنون سوال پیش می

 الفعل ماضی، به حرف مضارعه کسره داده شد نه چیز دیگر؟ عین

دهد: زیرا حرف مضارعه، حرف زائدی است و بقیه  جواب می

الفعل حروف اصلی هستند پس  الفعل و الم یعنی: فاءالفعل، عین

دادن در حروف زائد اوالتر است تا اینکه در حروف اصلی تغییر 

 تغییر ایجاد کنیم.

اند: اگر در حرف مضارعه کسره ندهیم، سه  بعضی جواب داده

 راه وجود دارد:
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شود:  الف( یا باید در فاءالفعل کسره وارد کنیم که می

 شود. ، در نتیجه چهار حرکت پیاگی در یک کلمه واقع می«رَحُفِتَ»

: شود می که کنیم وارد کسره الفعل عین در ایدب یاب( 

بوده « یَفْعَلُ»شود که مضارع آن  مشخص نمی نتیجه در ،«حُرِتَفْ»

 شود. لبس ایجاد می« یَفْعِلُ»و « یَفْعَلُ»است پس میان 

، «حِتَفْرَ»شود:  الفعل کسره وارد کنیم که می ج( یا باید در الم

 شود. در نتیجه حرکت اعراب باطل می

ای نداریم جز اینکه کسره را در حرف مضارعه  چاره پس

 داخل کنیم.

بَذف  اتلَّاء  اثلَّاِنيَة  ِف ِمثبِل:  َت  »َوَت  ؛ «َتتََقدلَّ  َوتَتَبَاَعد  َوتَتَبَخب
ِدبََغِم.  ََكِن اْلب ، وََعَدِم إِمب د  ِِ ِ ِمنب ِجنبس  َوا َفيب َرب تَِماِع اْلب  ِِلجب

شود؛  حذف می «وَتَتَبَخْتَرُ وَتَتَبَاعَدُ دُتَتَقَلَّ» تاء دوم در مانند:

پذیر  و ادغام امکان 1شوند زیرا دو حرف از یک جنس جمع می

 .2نیست
. بَذف  ، َوالبَعََلَمَة َِل َت  وَل َعََلَمة 

نَّ اْلب 
َ
ِف؛ ِْل يينَِت اثلَّاِنيَة  لِلبَحذب  َوع 

                                                           
 علت آن: سنگینی است..  1
. علت آن: این است که ساکن در اول  گرید منی صورت ادغام کلمه، اول در زیرا.  2

توان کلمه را آغاز کرد. و اگر خبواهیم جهت  شود و اب ساکن منی ( واقع میَتَقلَّدُ ت ْ کلمه )
پذیر نیست  (، ابز هم امکاندُ َتَقلَّ ات ْ ی وصل بیاورمی ) خالصی از آغاز کلمه اب سکون، مهزه

 شود. ی وصل در مضارع وارد منی زیرا مهزه
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تاء دومی برای حذف انتخاب شده؛ زیرا تاء اولی عالمت 

 .1شود رعه( است و )قاعده است که( عالمت حذف نمی)مضا
ِكنَِت البَفاء  ِف  سب

 
ِب  »َوأ بَِع.«يََّضب رب

َ ََرََكِت اْلب  ؛ فَِرار ا َعنب تََواِِل اْلب
الفعل ساکن کرده شده؛ به خاطر فرار از  فاء ،«رِبُضْیَ»در 

 . 2چهار حرکت پیاپی

نَّ تَوَ 
َ
ََكِن؛ ِْل ِسب يينَِت البَفاء  لِْلب ََكن  َوع  َاِء، فَإِسب ََرََكِت لَِزَم ِمَن الب اِِلَ اْلب

ببَن؛  َاء  ِف ََضَ يينَِت اْلب وَل، َوِمنب َثمَّ ع 
َ
َو قَِريب  ِمنبه  أ ِي ه  َربِف اَّلَّ اْلب

ِي لَِزَم ِمنبه  تََواِِل  نَّه  قَِريب  ِمَن انلُّوِن اَّلَّ
َ
ََكِن؛ ِْل ِسب ََرََكِت لِْلب بَعِ  اْلب رب

َ  .اْلب
(؛ زیرا پیاپی شدنِ رِبُضْیَل برای سکون انتخاب شده )فاءالفع

چهار حرف متحرک از یاء الزم آمده )و نشأت گرفته( است پس 

 ساکن کردن حرفی که به یاء نزدیک است سزاوارتر است.
بَِل؛ تَقب بم سب َخاَطِب َوالبَغائِبَِة ِف ال بم  َ ال ويَي َبيب  ِف  امَ هِ ائِ وَ تِ سب ِِل  وَس 

ب   «.َت َّصب نَ »وَ  ،«تب َّصَ نَ » :و  ََنب  ،اِض مَ ال
ضْرِبُ( تَضْرِبُ( و مفرد مؤنث غایب )تَو مفرد مذکر مخاطب )

در مضارع برابر و یکی کرده شده؛ زیرا در ماضی )نیز( یکی 

   .«تَنَصَرْ»و  ،«تْنَصَرَ» هستند، مانند:

                                                           
گویند که حمذوف دومی است و اما نظر کوفیون بر این است که حمذوف  بصریون می.  1

 اولی است.
گانه فتحه دادمی زیرا گفتیم که مضارع  . و از میان حرکات سه«ر بُ ضَ یَ : »شود می زیرا.  2

 فتحه دارد.« َربَ ضَ »ود و فاءالفعل در ماضی ش از ماضی ساخته می
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وَرةِ اِِلببتِ  بَِل؛ لََِّض  تَقب بم سب َكن  ِف ََغئِبَِة ال َداِء، َوَِل َولَِكنب َِل ت سب
وِل ِف ِمثبِل  ه  بَمجب َّتَّ َِل يَلبتَِبَس بِال َِ ؛  َدح  »ت َضمُّ َّتَّ َِل «ت مب َِ ََّس   ، َوَِل ت كب

 «. تِعبلَم  »يَلبتَِبَس بِل َغِة 
شود  اما در مفرد مؤنث غایبِ مضارع، ساکن کرده نمی

 ، به خاطر ضرورت ابتدا به ساکن.1ضْرِبُ(تْ)

شود تا اینکه با مجهول در  نمیو )حرف مضارعه( ضمه داده 

 اشتباه گرفته نشود. «مْدَحُتُ»مانند: 

 «عْلَمُتِ»و )حرف مضارعه( کسره داده نشد تا اینکه با لغت 

 اشتباه گرفته نشود.  
َخاَطِب َوالبَغائِبَِة؟  بم  َ ال ا بِالبَفتبَحِة َبيب يبض 

َ
ِبَاس  أ فَإِنب ِقيَل: يَلبَزم  اِِلتلب

ِة البَفتبَحِة. ق لبنَا: ِف البفَ  َخَواتَِها َمَع ِخفَّ
َ
َ أ َواَفَقة  بَيبنََها َوبَيب  تبِح م 

اگر گفته شود: )حاال که فتحه دادیم( باز هم با فتحه در مفرد 

شود )زیرا هر دو  مذکر مخاطب و مفرد مؤنث غایب اشتباه می

 ضْرِبُ( هستند(؟تَ)

جود گوییم: در فتحه موافقتی بین آن و بین اخوات آن و می

 عالوه بر آن، فتحه )نسبت به کسره و ضمه( خفیف است. 2دارد
                                                           

و  ْضر بُ تَ )گفتیم در مفرد مؤنث غایب به تبع  ماضی، َتء قرار داده شده است، .  1
(، پس تْ َصرَ نَ )آید که َتء أتنیث ابید ساکن ابشد، مانند:  (. اکنون سوال پیش میتْ َنَصرَ 

 چرا در مضارع ساکن نشد؟ 
 کن متعذر است.  دهد: زیرا ابتدا به سا  جواب می

.تَ ی اخوات آن نیز فتحه دارند، مانند:  یعنی: بقیه.  2     ْضر اَبن 
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نَّ آِخَر البِفعبِل 
َ
فبِع؛ ِْل بَِل ن ون  َعََلَمة  لِلرَّ تَقب بم سب دبِخَل ِف آِخِر ال

 
َوأ

لَِة وََسِط البََكَِمِة، إِِلَّ ن وَن  ِ
ببنَ »َصاَر بِاتيَصاِل َضِمِي البَفاِعِل بَِمْنب ِ ، «يََّضب

َو َعََل  ِنيِث َكَما ِف وَه 
ب
َّتَّ َِل «َفَعلبنَ »َمة  اتلَّأ َِ َاِء؛  َقال  بِالب ، َوِمنب َثمَّ ي 

َاء  ِف  ِنيِث، َوالب
ب
بِيَ »ََيبتَِمَع َعََلَمتَا اتلَّأ ِ .« تََّضب  َضِمي  البَفاِعِل َكَما َمرَّ

در آخر مضارع، داخل شده است زیرا آخر  رفع عالمت نون،

عل به آن به منزلۀ وسط کلمه فعل با متصل شدن ضمیر فا

گونه  همان 2که عالمت تأنیث است ،«یَضْرِبْنَ»، مگر نون 1گردد می

)نون، عالمت تأنیث است(، از اینجا است که به یاء  «فَعَلْنَ»که در 

، و 3( گفته شده است تا اینکه دو عالمت تأنیث جمع نشودیَضْرِبْنَ)

   گونه که گذشت. ضمیر فاعل است همان «تَضْرِبِینَ»یاء در 
نَّه  « لَمب »َوإَِذا َدَخَل 

َ
بَماِض؛ ِْل نَاه  إَِل ال بَِل يَنبتَِقل  َمعب تَقب بم سب ََعَ ال

بِط.  َشابِه  بَِكِلَمِة الْشَّ  م 

                                                           
و  وبُ َیْضر   ا وبَ  ا و َتْضر  بَ ر  ضْ شود: )یَ  زیرا در اب ملحق شدن الف به مثنی و مجع می.  1

شود و اعراب در وسط کلمه  که آخر فعل است در وسط واقع می« ابء»و(. لذا بُ َتْضر  
که عالمت اعراب است در آخر قرار داده شد َت اعراب « نون»گرید بنابراین  قرار منی

 در آخر واقع شود.    
 ها در آخر مضارع، عالمت رفع نیست.     ی نون یعنی: مانند بقیه.  2
یعنی: چون )نون(، عالمت أتنیث است پس در اول مجع مؤنث غایب، َتء آورده .  3

 شوند.       ست و دو عالمت کنار مهدیگر واقع مینشد زیرا َتء نیز عالمت أتنیث ا
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بر مضارع داخل شد معنای آن به ماضی انتقال  «لَمْ»و هرگاه 

 .1یابد؛ زیرا شبیه به کلمۀ شرط است می

  

                                                           
 َي ماضی فعل بر شرط( إ ن) هرگاه و شوند می داخل فعل بر دو هر که جهت این از.  1

 هم به شبیه جهت این از پس دهد می انتقال مستقبل به را آن معنای شود داخل مضارع
 .      هستند
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رِ  مب
َ ل  ِف اْلب ِ  فَصب  َوانلَّهب

 : لَب  بَِها البِفعبل  َعِن البَفاِعِل، ِمثبل  ر  ِصيَغة  ي طب مب
َ ِبب »اْلب « اَِضب

ِبب »وَ  ََّضب  الخ. « لب
ای است که با آن، کاری از فاعل طلب کرده  امر صیغه

  . تا آخر آن «لْیَضْرِبْ»وَ «اِضْرِبْ» شود، مانند: می

 ِ َضاِرِع؛ ل بم  ت قَّ ِمَن ال َو َما اشب بَاِلَِّة.وَه  تِقب َما ِف اِِلسب َشابَِهة  بَيبنَه   م 
امر از مضارع گرفته شده؛ زیرا بین این دو در مستقبل بودن 

 هند(. مشابهت وجود دارد )یعنی: هر دو بر مستقبل داللت می
بَمَخاِرِج، َوالبَغائِب   َها ِمنب وََسِط ال نَّ

َ
م  ِف البَغائِِب؛ ِْل َوِزيَدِت الَلَّ

ا وَسَ  يبض 
َ
َوائِِد. أ ا ِِهَ ِمَن اْلب ر وِف الزَّ يبض 

َ
َخاَطِب، َوأ بم  تَََكيِم َوال بم  َ ال  ط  َبيب

اِعِر: َمل َها قَوبل  الشَّ : ِِهَ الَِِّت يَشب َوائِد   َواْلب ر وف  الزَّ
َمانَا ا َهِويت  السي م  نبت  قِدب َماَن فََشيَّبَتبِن   َوقَدب ك   َهِويت  السي

رو َف َهِوي  ِ  : يب
َ
َماَن.أ  ت  السي

الم در امر غایب افزوده شده؛ زیرا مخرج آن وسط است و 

غایب نیز بین متکلم و مخاطب قرار دارد و همچنین )الم( از 

 حروف زائد است.

حروف زائد آن حروفی است که گفتۀ شاعر )ابوعثمان مازنی( 

 ها را جمع کرده است: آن

یرا برای زنان چاق را دوست دارم، آنان مرا پیر کردند )ز

 های زیادی را متحمل شدم(. رسیدن به آنان مشقت و سختی
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 من از قدیم األیام، زنان چاق را دوست داشتم.

 است.« السِّمَان هَوِیتُ»یعنی: )حروف زائد،( حروف 
. فَا ِعلَّة  رب َِ َّتَّ َِل ََيبتَِمَع  َِ ر وِف البِعلَِّة   ِ  َولَمب ي زَدب ِمنب 

تا اینکه دو حرف عله کنار  1از حروف عله زائد کرده نشده

 همدیگر جمع نشوند.
نَّ 

َ
ةِ؛ ِْل َارَّ ِم اْلب َشابَِهة  بِالَلَّ نََّها م 

َ
ِر البَغائِِب؛ ِْل مب

َ م  ِف اْلب َِّسَِت الَلَّ َوك 
َماِء. سب

َ َري ِف اْلب لَِة اْلب ِ
فبَعاِل بَِمْنب

َ َم ِف اْلب َزب  اْلب
جاره مشابهت در امر غایب، الم کسره داده شده؛ زیرا به الم 

 است. 2دارد زیرا جزم در افعال مقابل جر در اسماء
 : ، ََنبو  بَواو  َوالبَفاء  ِكنَِت ال سب

 
ِبب »َوأ ََّضب ِبب »وَ « َولب ، َكَما «فَلبيََّضب

ِكنَتب ِف  سب
 
بَواِو «فَِخذ  »أ وَ »، َونَِظي ه  ِف ال ونِ « وَهب ك  بَهاِء. بِس   ال

ساکن کرده شده،  «فَلْیَضْرِبْ»و  «وَلْیَضْرِبْ»واو و فاء در مانند 

ساکن کرده شده است و نظیر آن در  1«فَخِذ»گونه که در  همان

 .  2باشد می« هاء»به سکون  «وَهْوَ»واو 

                                                           
ذ، َشه د( به سه الفعل آن حرف حلق و کسره داش ثالثی که عنی.  1 ته ابشد مانند: )َفخ 

ه د(. حالت می ْهد، ش  ذ( و )َشْهد، ش   توان تلفظ زد: )َفْخذ، ف ْخذ، ف خ 
فع و نصب در فعل، مقابل رفع و نصب در اسم است و در اسم، جر وجود ر . زیرا  2

مقابل جر در  ،پس جزم در فعل .دارد که در فعل نیست بلکه در فعل، جزم وجود دارد
مهانند شکل  شکلش  گرید میدر مقابل جار  قرار جازم  بر این اساس قرار گرفتاسم 
 .  شود میجار  
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] ر  مب
َ  ]اْلب

ِر  مب
َ
َ أ ِق َبيب َخاَطِب؛ لِلبَفرب بم  بَاِل ِف ال تِقب ربف  اِِلسب َِ ِذَف   ِ َو

ِر البَغائِِب. مب
َ
َخاَطِب وَأ بم   ال

در مخاطب حذف شده تا اینکه بین امر حرف مضارعه 

 مخاطب و امر غایب فرق باشد.
َماِل، َوِمنب َثمَّ َِل  تِعب ةِ اِِلسب َ َخاَطِب؛ لَِكْثب بم  َذبف  ِف ال َ اْلب يي َوع 

 : َقال  عبِن: ي 
َ
وِلِ، أ ِم ِف ََمبه  بَذف  َمَع الَلَّ َبب »ي  َماِلِ.«تِل َّضب تِعب  ؛ لِِقلَِّة اسب

رف مضارعه( در مخاطب انتخاب شده؛ به و حذف )الم و ح

خاطر کثرت استعمال. و از آنجا است که همراه الم مجهول آن 

به خاطر کمی  ؛«لِتُضْرَبْ» شود: شود، یعنی: گفته می حذف نمی

 استعمال آن. 
ِع[ ِل َوالبَقطب بوَصب َزة  ال  ]َهمب

َضارََعِة  بم  ربِف ال َِ ِف  ذب َِ َزة  َبعبَد  بَهمب ت ِلبَِت ال َده  َواجب إَِذا ََكَن َما َبعب
 َساِكن ا؛ لَِِلفبتِتَاِح.

                                                                                                                  
الفعل تلفظ  به سكون عنی« دبْ کَ »و « دضْ عَ »توان  که می« دب  کَ »و « دضُ عَ ». مهانند  1

 زد.
الفعل تلفظ  به سكون عنی« دبْ کَ »و « دضْ عَ »توان  که می« دب  کَ »و « دضُ عَ ». مهانند  2

 زد.
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شود هرگاه بعد  بعد از حذف حرف مضارعه، همزه آورده می

از حرف مضارعه ساکن بود؛ به خاطر ابتدا کردن )به کلمه، زیرا 

 توان ابتدا کرد(.  به ساکن نمی
ل  ِف َهَمَزاِت ا صب

َ
ةَ أ َ نَّ البَكَّسب

َ
َزة ؛ ِْل بَهمب َِّسَِت ال ِل، َولَمب َوك  بوَصب ل

ََّسب ِف ِمثبِل  وج  ِمَن «ا كبت بب »ت كب ةِ يَلبَزم  اْلب ر  َ ِديِر البَكَّسب نَّ بِتَقب
َ
؛ ِْل

اِكَن َِل  نَّ السَّ
َ
اِكِن؛ ِْل تِبَاَر لِلبََكِف السَّ ِة، َوَِل اعب مَّ ةِ إَِل الضَّ َ البَكَّسب

ِعَل  ، َوِمنب َثمَّ ج  مب ِصين ا ِعنبَده  َِ ا  اِجز  َِ ون   : « قِنبَوة  »َواو  يَك  ، َوي َقال  يَاء 
م  لَِِلتيبَاِع.«قِنبيَة  »  ، َوِقيَل: ت ضَّ

های وصل، کسره اصل  همزه کسره داده شده؛ زیرا در همزه

 فْتَحْ(.اِجْلِسْ و اِاست )مانند: 

کسره داده نشده زیرا اگر ضمه تقدیر شود  «کْتُبْاُ»در مانند 

آید. و  بْ( الزم میتُکْاِه ضمه ))و قرار داده شود( خروج از کسره ب

شود زیرا نزد عرب، ساکن مانع  به کافِ ساکن اعتبار داده نمی

به یاء تبدیل کردند و  1«قِنْوَۀ»قوی نیست از آنجا است که واوِ 

 گفتند. «قِنْیَۀ»

                                                           
اند: قبل از واو، کسره آمده و اب کسره،  ، واو به َيء قلب شده زیرا گفته«ق ْنَوة». در  1

آید که قبل از  َيء مطابقت دارد بنابراین واو به َيء قلب شده است. حال سوال پیش می
 واو، کسره نیست بلکه ساکن است. 

وجود ندارد و  شود پس گویی که  شود که: ساکن، مانع قوی حمسوب منی جواب داده می
  کالعدم است.
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بْ( ضمه داده شده تُکْاُالفعل، ) و گفته شده: به خاطر اتباعِ عین

 است. 
لِف  

َ
ن  اَ »َوف تَِحتب أ نَّه  َْجبع  « يبم 

َ
ل؛ ِْل نِِه لِلبوَصب ه  «يَِمي  »َمَع َكوب لِف 

َ
، َوأ

لِف  
َ
، َوف تَِح أ َماِل  تِعب تِِه اسب َ ِظ لَِكْثب ِل ِف اللَّفب ِعَل لِلبوَصب ِع، ث مَّ ج  لِلبَقطب

ا.  يبض 
َ
تِِه أ َ  اتلَّعبِريِف؛ لَِكْثب

فتحه داده شده با وجودی که همزۀ آن همزۀ  «أَیْمُن»الف 

است و همزۀ آن همزۀ قطع است  1«یَمِین»وصل است؛ زیرا جمع 

سپس از جهت کثرت استعمال به هنگام تلفظ زدن به وصل 

 تبدیل کرده شده است.

لرَّجُل( فتحه داده شده باز هم به خاطر اَو الف تعریف )مانند: 

 کثرت استعمال.

 شرح:

 :کلمات ذیل، همزۀ وصل دارند

 :سداسی و خماسی فعالا مصدر و أمر ماضی، فعل (1)

 :     خماسی مثال

   اِفْتِتاح: مصدر           اِفْتَتِحْ: أمر         اِفْتَتَحَ: ماضی

 :     سداسى مثال

 اِسْتِخْراج: مصدر       اِسْتَخْرِجْ: أمر    اِسْتَخْرَجَ: ماضى

                                                           
ابشد که  می ةمجع ميَ نی: َأمْيُن بر وزن َأفْ ُعل است. و این وزن یکی از اوزان مجع قل.  1

  ی آن مهزه قطع است، مانند: َكْلب = َأْكُلب. مهزه



128 

 

 : مجرد ثالثى از أمر فعل (2)

 اِذْهَبْ ، اُکْتُبْ ، اِضْرِبْ: مثال

 : بگیرد تعریف( ال) که اسمى هر (3)

 الْمَرْأَۀ ، الرَّجُل: مثال

 :باشند می وصل ی همزه دارای اسم ده این (4)

  اِثْنَتَیْن -5 اِثْنَیْن     -4 اِبْنَۀ     -3 اِبْنُم     -2 اِبْن     -1

  اَیْمُنْ -10 اِست    -9 اِسْم     -8   اِمْرَأَۀ -7 اِمْرِء    -6

 :نكته

 ی همزه شد، برده نام که اسمی ده این فقط عربی زبان در

: مانند. باشند می قطع ی همزه دارای اسامی ی بقیه. دارند وصل

 ... .و أمان أسماء، أشْرَف، أمیر،

 :نكته

: شود می گفته. رود می کار به قسم در که است تعبیری: اَیْمُنْ

 .اهللِ اَیْمُنُ

 محذوف، خبر. الیه ضافم: جالله لفظ. مبتدا: اَیْمُنُ: آن اعراب

 .قَسَمِی اهللِ اَیْمُنُ: آن تقدیر

 :نكته

 آن به میم مبالغه، برای سپس بوده،( اِبْن) آن اصل: اِبْنُم

 .است شده افزوده

 های وصل: حرکت همزه

 گیرند، مگر: های وصل، کسره می تمام همزه



129 

 

ها ضمه  الفعل آن که عین کْتُبْ(اُهای امری همانند ) الف( فعل

 گیرند. می ضمه دارد،

تعریف دارند مانند: « ال»هایی که  و اسم« یْمُنُاَ»ب( کلمۀ 

    گیرند. می فتحه، در این دو حالت، «لْکِتَاباَ»
لِف  

َ
كبِرمب »َوف تَِح أ

َ
، «أ ع  لِف  َقطب

َ
، بَلب أ ر  مب

َ
لِِف أ

َ
نَّه  لَيبَس ِمنب أ

َ
؛ ِْل

وف  ِمنب  ِرم  »َُمبذ  تَِماِع «ت َؤكب ِذفَتب ِِلجب  ِ ِ ِف ،  َزَتيب بَهمب ِرم  »ال كب
َ
أ
 
 «. أ

بلکه  1زیرا همزۀ امر نیست فتح داده شده؛ «أَکْرِمْ» همزه در

و به خاطر جمع  حذف شده است. «تُؤَکْرِمُ»همزۀ قطع است که از 

 .2حذف گردیده است «أُأَکْرِمُ»شدن دو همزه در 

َّتَّ َِل يَ  َِ ؛  َطي ِل ِف اْلب بوَصب لِف  ال
َ
بَذف  أ ر  ِمنب بَاِب َوَِل َت  مب

َ لبتَِبَس اْلب
ِر « َعِلمَ » مب

َ
َك  «َعلَّمَ »بِأ َجام  ي تب ِعب َجاِم، ق لبنَا: اْلب ِعب عبلَم  بِاْلب ، فَإِنب ِقيَل: ي 

 َ ق وا َبيب َمرَ »َكثِي ا، َوِمنب َثمَّ فَرَّ ِذَف ِف « َعمبر و»وَ « ع   ِ بَواِو. َو ِمْسِب »بِال
َمالِ « ا ِ  تِعب ةِ اِِلسب َ بَذفب ِف لَِكْثب ِم َربيَك »، َولَمب َت   بِاسب

ب
لِِقلَِّة « اقبَرأ

َماِلِ.  تِعب  اسب
شود تا اینکه امر از  همزۀ وصل در نوشتن حذف کرده نمی

اشتباه گرفته نشود. اگر گفته شود « عَلَّمَ»با امر از باب « عَلِمَ»باب 

گوییم: خیلی  شود. می گذاری دانسته می گذاری و حرکت با نقطه

                                                           
  .است وصل ی مهزه -« ا فْ َعلْ » مانند -امر  فعل در مهزه زیرا . 1

 .شود یکی ابب، اینکه َت شده حذف (، مهزهْكر مُ یَُ  ،مُ ْكر  نَُ  ،ْكر مُ )أتَُ  بقیه در . 2
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« عُمَر»شود. و از اینجا است که بین  ها اعجام ترک کرده می وقت

 با واو فرق گذاشتند. 1«عَمْرو»و 

به خاطر کثرت استعمال، همزۀ  «اهللِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیم بِسْمِ»در 

به خاطر کمی استعمال  ﴾رَبِّکَ سْمِابِ اقْرَأْ﴿وصل حذف شده و در 

 آن، همزۀ وصل حذف نشده است.

ِزَم آخِ  َشابَِهة  بَِكِلَمِة وَج  َم م  نَّ الَلَّ
َ
؛  ِْل َاع  ِم إِْجب ر ه  ِف البَغائِِب بِالَلَّ

ِل. بِط ِف انلَّقب  الْشَّ
آخر مضارع در غایب به اجماع )کوفیین و بصریین( مجزوم 

با کلمۀ شرط )إن( در انتقال دادن شبیه « الم»شده است؛ زیرا 

  .2است

                                                           
« واو»شود بنی این دو اب  چون در حالت رفع و جر، عمر و عمرو اشتباه گرفته می . 1

 فرق گذاشته شد. مانند: جاء عمر فعمرو، ومررت بعمر فعمٍرو.
 نیست. مانند:« واو»شود نیازی به  اما در حالت نصب، چون اب اعراب مشخص می

منصرف « عمرو»گرید و  ًل ینصرف است و تنوین منی« عمر»رأیت عمر فعمرا. زیرا 
 شوند. گرید پس اب الف از مهدیگر تشخیص داده می است و تنوین می

هرگاه به فعل ماضی داخل شد معنای آن را به استقبال « إنْ »گونه که  یعنی: مهان . 2
ی آن را از قطعیت خارج کرده و به و معنا« تُ بْ رَ ضَ  تَ بْ رَ ضَ  إنْ »: برد، مانند می

هرگاه بر خرب داخل شد معنایش را از إخبار به « ًلم»کند، مهچننی  مشکوکیت منتقل می
پس وقتی که اب آن شباهت پیدا کرد عمل «. د  یْ زَ  بْ ر  ضْ یَ ل  »: دهد، مانند إنشاء انتقال می

 دهد و آن جمزوم کردن است. آن را اْنام می
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َخاَطب  ِعنبَد  بم  وِفيييَ َوَكَذلَِك ال َل  ؛البك  صب
َ
نَّ أ

َ
ِبب »ِْل ِبب « اَِضب تِلََّضب

 انلَِّبُّ َصّلَّ ا   َعلَيبِه وََسلََّم: ﴿فَبَِذلَِك 
َ
، َوِمنب َثمَّ قََرأ مب ِعنبَده 

وا﴾  ِ َر  .1فَلبتَفب
بَاِل؛  تِقب ِذَف َعََلَمة  اِِلسب  ِ َماِل، ث مَّ  تِعب ةِ اِِلسب َ م  لَِكْثب ِذَف الَلَّ فَح 

ِق  َضاِرِع، َفبَِِقَ لِلبَفرب بم  َ ال اد  »بَيبنَه  َوبَيب َزة  « الضَّ ت ِلبَتب َهمب َساِكن ا فَاجب
ثَر  َعََلَمِة 

َ
ِطَي َل  أ عب

 
بَاِل، َوأ تِقب ِل، فَو ِضَعتب َموبِضَع َعََلَمِة اِِلسب بوَصب ال

ِطَي لِـ عب
 
بَاِل، َكَما أ تِقب اِعِر: ِف ِمثبِل قَوبلِ « ر بَّ »َعَمل  « فَاِء ر بَّ »اِِلسب  الشَّ

بِولِ  بَهيبت َها َعنب ِذي َتَمائَِم ُم  ل
َ
ربِضِع    فَأ ببَّل قَدب َطَرقبت  َوم   ِ  2فَِمثبِلِك 

معرب و  همچنین امر مخاطب نزد کوفیین )مانند امر غایب،

بوده است  لِتَضْرِبْ :«اِضْرِبْ»مجزوم است(؛ زیرا نزد ایشان، اصلِ 

 هلل علیه وسلم قرائت نموده:که رسول اهلل صلی ا 3و از اینجا است

 .«فَلْتَفْرَحُوا فَبِذَلِکَ»

حذف شده « الم»)پس در لِتَضْرِبْ( به خاطر کثرت استعمال، 

)تَضْرِبْ(، سپس حرف مضارعه حذف شده )ضْرِبْ(؛ تا اینکه بین 

                                                           
 .58. یونس/ 1
ی متیمه  شبانه بر زن آبسنت و شریدهنده وارد شدم و او را از بچه ،سا مهانند تو. چه ب 2

 ی یک ساله به خود مشغول ساختم.  بسته
است رسول اهلل صلی اهلل علیه  (ل َتْضر بْ ) «:اْضر بْ »أصل   یعنی: از آن جایی که . 3

 .«افْ َرُحوافَ »وسلم ﴿فَب َذل َك فَ ْلَتْفَرُحوا﴾ را اب َتء قرائت کرده به جای 
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ساکن ماند لذا همزۀ وصل « ضاد»پس  1امر و مضارع فرق باشد

ده شد )اضْرِبْ(. و حکم آورده شد و جای حرف مضارعه قرار دا

حرف مضارعه )که اعراب باشد( به الف داده شد )زیرا الف جای 

داده « رُبَّ»عمل « فاء رُبَّ»گونه که به  تاء نشسته است( همان

 شد در مانند قول شاعر:

بِولِ  2فَِمثبِلِك  بَهيبت َها َعنب ِذي َتَمائَِم ُم  ل
َ
ربِضِع    فَأ ببَّل قَدب َطَرقبت  َوم   ِ 

َ  دَ نب عِ وَ  ِ اْلب   ؛ِن  بب مَ  يَ يي ّصب
َ
  نَّ ِْل

َ   ِف  َل صب اْلب
َ ِ  الِ عَ فب اْلب

 إِ وَ  .اء  نَ اْلب
  امَ نَّ

 
 َب رِ عب أ

ب  ِ  ع  ارِ َض م  ال َ بَ وَ  ه  نَ يب بَ  ة  هَ ابَ شَ م  ل َ وَ  ،مِ سب اِِل  يب ب  َق بب تَ  مب ل َ بَ وَ  ه  نَ يب بَ  ة  هَ ابَ شَ م  ال  يب
 
َ ب  ِف رب َِ  ِف ذب ِِبَ  ؛رِ مب اْلب  ب  رَ عب م   «واِ  رَ فب تَ لب فَ » :يَل قِ  مَّ ثَ  نب مِ وَ  ،ةِ عَ ارِ َض م  ال

ِ بِ  َ اْلب ِ  ؛اِع ْجب ِ  ةِ لَّ عِ  ودِ ج  و  ل ب  ف  رب َِ  ِِهَ وَ  ،اِب رَ عب اْلب  .ةِ عَ ارِ َض م  ال
فعل امر نزد بصریین معرب است؛ زیرا اصل در افعال، مبنی 

بودن است. مضارع معرب شده زیرا بین آن و بین اسم مشابهت 

(. اما بین اسم و فعل امر گونه که قبال خواندیم وجود دارد )همان

مشابهتی باقی نمانده )که معرب شود( زیرا حرف مضارعه حذف 

به اجماع  «فَلْتَفْرَحُوا»و از اینجا است که گفته شده:  3شده است

                                                           
که شبیه فعل مضارع « َتْضر بْ »ماند:  ابقی می« ل َتْضر بْ »زیرا بعد از حذف ًلم از  . 1

 به هنگام وقف است.
. پس فاء حذف شد و عمل  2 ْثل ك  که جر ابشد به فاء داده « ُربَّ ». تقدیر: فَ ُربَّ م 

 شد. 
مر حاضر چون دهد و در ا یعنی: حرف مضارعه بر معرب بودن کلمه دًللت می . 3

مبنی است حرف مضارعه در آن حذف شده است پس در عکس آن اگر حرف 
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معرب است زیرا علت اعراب وجود دارد و آن حرف مضارعه 

  است.  
ِكيِد[ ]ن ونَا

ب
 اتلَّأ

  رِ آخِ  ِف  تب يدَ زِ وَ 
َ  اتلَّ  اونَ ن   رِ مب اْلب

ب
 تِلَ  ؛يدِ كِ أ

ب
:ََنب  ،ِب لَ الطَّ  يدِ كِ أ  و 

ِ ِلَ » ببنَاني نَّ بَ َّضب ِ ، ِلََّضب بَاني ِ ، تِلََّضب بَنَّ ِ ، تِلََّضب ب نَّ ِ ، ِلََّضب بَاني ِ ، «، ِلََّضب
ِ ذَ كَ وَ  ِ اِ »ِف  َك ل ،، اِ نَّ بَ َضب بَاني ِ ،اِ  َضب ب نَّ ِ بِنَّ  َضب ِ ،اِ  ،اَِضب بَاني ِ ببنَاني اِ  َضب ِ ، «َضب
َ  حَ تِ ف  وَ  ِ ِلَ »ِف  اء  اْلب ِ نَ اكِ السَّ  اِع مَ تِ اجب  ِن مِ  اار  رَ فِ  «نَّ بَ َّضب  ون  انلُّ  حَ تِ ف  وَ  ،يب
 ِ ِ ِلَ  او  وَ  َف ذِ ِ  وَ  ،ةِ فَّ خِ لب ل ِ » اء  يَ وَ  ،ةِ مَّ الضَّ بِ  اء  فَ تِ اكب  واب  َّضب  اء  فَ تِ اكب  «ِب اَضب
َ كَ الب بِ  َ وَ  ،ةِ َّسب ب  مب ل   فب ذَ ي 

َ
ب بِ  َس بِ تَ لب يَ  َِل  َّتَّ َِ  ةِ يَ نِ ثب اتلَّ  ف  لِ أ ِِ وَ ال   .دِ ا

در آخر امر، جهت تأکید طلب، دو نون توکید )خفیفه و ثقیله( 

 لِتَضْرِبَنَّ، لِیَضْرِبُنَّ، لِیَضْرِبَانِّ، لِیَضْرِبَنَّ،»اضافه شده است، مانند: 

 اِضْرِبُنَّ، اِضْرِبَانِّ، اِضْرِبَنَّ،» همچنین در ،«لِیَضْرِبْنَانِّ لِتَضْرِبَانِّ،

  .«اِضْرِبْنَانِّ ضْرِبَانِّ،اِ اِضْرِبِنَّ،

فتحه داده شده )اگر چه واجب بود که  «لِیَضْرِبَنَّ»)باء( در 

ساکنین. و نون، فتحه  التقاء از فرار خاطر بهساکن گردانده شود( 

حذف شده از « لِیَضْرِبُوا»داده شده زیرا فتحه خفیف است. واو در 

 جهت اکتفا کردن به ضمه.

                                                                                                                  

که به سبب « فَ ْلتَ ْفَرُحوا»شود، مانند:  مضارعه حذف نشده ابشد آن کلمه معرب می
 معرب است.  دو گروه وجود حرف مضارعه به امجاع 
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  .1ذف شده از جهت اکتفا به کسرهح« اضْرِبِی»و یاء در 

  . 2الف تثنیه حذف نشده تا اینکه با مفرد اشتباه گرفته نشود

  دَ عب بَ  ة  يلَ قِ اثلَّ  ون  انلُّ  َِّسَ ك  وَ 
َ
نََّها  ؛ةِ يَ نِ ثب اتلَّ  ِف لِ أ

َ
 ونِ ن  بِ  ة  هَ ابِ شَ م  ِْل

ِ يَ  َهلب » لِ ثب مِ  ِف  عِ فب الرَّ  ََعَ  لُّ د  تَ  ِِهَ  ِِت الَّ  ون  انلُّ  ِت فَ ذِ ِ  وَ  ،ةِ يَ نِ ثب اتلَّ   ؛«اني بَ َّضب
 
َ
  ا؛ي  نِ بب مَ  ي  ِص يَ  ةِ يلَ قِ اثلَّ  ونِ انلُّ  َل بب قَ  امَ  نَّ ِْل

َ
  امَ نَّ إِ  ه  نَّ ِْل

 
ِ  َب رِ عب أ  هِ تِ هَ ابِ شَ م  ل

 .مِ سب اِِل بِ 
نون توکید ثقیله بعد از الف تثنیه کسره گرفته زیرا به نون 

ر آن حمل ( شبهات دارد )و جمع مونث نیز بنِمثنی )مانند: الزَّیْدَا

زیرا مانند بقیه، نون توکید بعد از الف آمده  نِّشده، مانند: یَضْرِبْنَا

 کند(.  است و اشتراک در علت، اشتراک در حکم را ایجاب می

دهد  نونی که بر رفع داللت می «یَضْرِبَانِّ هَلْ»در مانند: 

گردد زیرا )قبال(  حذف شده زیرا ما قبل نون توکید ثقیله مبنی می

ب کرده شده چون به اسم شباهت داشت )و اکنون که نون بر اعرا

شود در  آن داخل شده و چون نون توکید فقط به فعل متصل می

                                                           
واب داده شود؟ ج اگر گفته شود واو و َيء دو عالمت هستند و عالمت حذف منی . 1

شده: دو حرکتی که قبل از واو و َيء قرار دارند )یعنی: ضمه و کسره( بر حذف واو و 
 اند. دهند پس گویی حذف نشده َيء دًللت می

آید که طبق قیاس در مثنی، الف ابید حذف شود و به فتحه  اکنون سوال پیش می . 2
اکتفا کرده شد؟ مصنف گونه که در مجع، واو حذف شد و به ضمه  اکتفا کرده شود مهان
 شود می گرفته اشتباه مفرد ابدهد که در این صورت به هنگام وقف  رْحه هللا جواب می

 خواهد شد. «َیْضر َبن ْ »زیرا 
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گردد و نون  کند پس مبنی می نتیجه جانب فِعلِیَّت رجحان پیدا می

شود زیرا اعراب و بناء در یک  که عالمت اعراب باشد حذف می

 گردند(. کلمه با همدیگر جمع نمی

 وَ 
 
  ِت لَ خِ دب أ

َ ِ ِلَ »ِمثبِل  ِف  ة  لَ اِص فَ الب  ف  لِ اْلب  اِع مَ تِ اجب  ِن مِ  اار  رَ فِ  «اني نَ بب َّضب
 .اِت ونَ انلُّ 

داخل کرده شده به خاطر  1«لِیَضْرِبْنَانِّ»الف فاصل در مانند 

 .2ها با همدیگر فرار از جمع شدن نون
َ  م  كب ِ  وَ    ِلَّ إِ  ةِ يلَ قِ اثلَّ  مِ كب ِ  ِمثبل   ةِ يفَ فِ اْلب

َ
 دَ عب بَ  ل  خ  دب تَ  َِل  اهَ نَّ أ

 
َ ِ فَ لِ اْلب ِ نَ اكِ السَّ  اِع مَ تِ جب ِِل  ؛يب ِ غَ  ََعَ  يب  ااس  يَ قِ  ل  خ  دب تَ  َس ون  ي   دَ نب عِ وَ  ،هِ دي َِ  يب
 .ةِ يلَ قِ اثلَّ  ََعَ 

حکم نون توکید خفیفه همانند حکم نون توکید ثقیله است 

شود زیرا  داخل نمی 3مگر اینکه نون توکید خفیفه بعد از دو الف

                                                           
نون توكید فاعل و دو نون آخر،  ،اب سه نون است نون اول «ل َیْضر بْ َننَّ »أصل آن:  . 1
 .ندسته
توان حذف کرد چون ضمری فاعل است و  ا منیر إًنث  مجع   نون  از میان این سه نون:  . 2

رود پس واجب  توان حذف کرد زیرا مقصود که توکید ابشد از بنی می نون توکید را منیدو 
ای قرار داده شود و برای فاصله دادن، الف انتخاب شده زیرا خفیف  شود که فاصله می

 و سبک است.

 است. «ن   ا ل َیْضر بْ نَ »و الف فاصله در  «ن   ال َیْضر بَ » منظور از دو الف: الف تثنیه در: . 3
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اما نزد  1شوند و ساکن بر غیر تعریفشان با همدیگر جمع مید

شود از جهت  یونس: نون توکید خفیفه بعد از دو الف داخل می

 قیاس بر نون توکید ثقیله.
َما يَ  ه  ََلنِ دب َولِِكَ ِ  عَ اِض وَ مَ  ةِ عَ بب سَ  ِف  خ  : ايهَ فِ  ِب لَ الطَّ  ََن عب مَ  ودِ ج  و  ل

 
َ ِ تَ  َِل » :و  ََنب  هب  انلَّ وَ  ،رَّ مَ  امَ كَ  ر  مب اْلب :  ام  هَ فب تِ سب اِِل وَ  ،«نَّ بَ َّضب  لب هَ »ََنبو 

ِ تَ  ِ تَ  َك تَ َلب »: و  ََنب  ني مَ اتلَّ وَ  ،«نَّ بَ َّضب  »: و  ََنب  ض  رب عَ الب وَ  ،«نَّ بَ َّضب
َ
ِ تَ  َِل أ  ،«نَّ بَ َّضب

  ا ِ وَ : و  ََنب  م  سَ قَ الب وَ 
َ
ِ َْل ِ انلَّ بِ  ة  هَ ابِ شَ م   يَل  لِ قَ  ِفب  انلَّ وَ  ،نَّ بَ َضب  َِل » :و  ََنب  هب

ِ تَ   «.نَّ بَ َّضب
شوند  هر دو نون )خفیفه و ثقیله( در هفت موضع داخل می

 زیرا در این هفت موضع، معنای طلب وجود دارد: 

  .«اِضْرِبَنَّ»گونه که گذشت )مانند:  ( امر همان1)

  .«تَضْرِبَنَّ لَا»( نهی، مانند: 2)

 . «تَضْرِبَنَّ هَلْ»( استفهام، مانند: 3)

 . «تَضْرِبَنَّ لَیْتَکَ»( تمنی، مانند: 4)

 . «تَضْرِبَنَّ أَلَا» ( عرض، مانند:5)

 لَأَضْرِبَنَّ.  وَاهللِ قسم، مانند: (6)

دهد( اما چون به نهی شباهت  نفی )بر طلب داللت نمی (7)

  .«تَضْرِبَنَّ لَا»آید، مانند:  دارد ولی کم می
                                                           

التقاء ساکننی زمانی جایز است که حرف اول، حرف مد و حرف دوم در دیگری  . 1
ابَّة»ادغام شده ابشد، مانند:   .«ل َیْضر بْ َنان   »و « ل َیْضر اَبن   »و « الدَّ
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  ل  ثب مِ  هب  انلَّ وَ 
َ ب  يعِ َْجِ  ِف  رِ مب اْلب   ِلَّ إِ  وهِ ج  و  ال

َ
ِ بِ  ب  رَ عب م   ه  نَّ أ َ اْلب  .اِع ْجب

نهی از تمام جهات مانند امر است مگر اینکه به اجماع علما، 

  نهی معرب است.
] ول  ه  بَمجب  ]ال

ب  ء  ِِج يَ وَ    نَ مِ  ول  ه  جب مَ ال
َ ب  اءِ يَ شب اْلب ب  نَ مِ  ةِ ورَ ك  ذب مَ ال ِ » :و  ََنب  اِض مَ ال  «َب َض 

ب  نَ مِ وَ  ،هِ رِ آخِ  َل إِ  َ ي  » :و  ََنب  لِ بَ قب تَ سب م  ال  .هِ رِ آخِ  َل إِ  «ب  َّضب
مجهول از چیزهای ذکر شده )یعنی از: ماضی، مضارع، امر و 

تا آخرش و از مستقبل  «ضُرِبَ»، از ماضی به مانند: آید می نهی(

تا آخرش )امر و نهی را ذکر نکرد زیرا همانند  «یُضْرَبُ»به مانند 

مانند:  شوند. نهی، مانند: لَا یُضْرَبْ؛ و امر، مضارع ساخته می

  لِیُضْرَبْ(.
َ  امَّ إِ  هِ عِ ضب وَ  نب مِ  ض  رَ غَ الب وَ    لِ اعِ فَ الب  ةِ اسَ سَ ِْل

َ
  هِ تِ مَ ظَ عَ لِ  وب أ

َ
ِ  وب أ   .هِ تِ رَ هب ش  ل

یا  1مقداری فاعل هدف از وضع مبنی للمجهول، یا پستی و بی

 است. 3یا مشهور بودنش 2عظمت و بزرگی فاعل

                                                           
باشد پس ترک فاعل مقدار و کفو امری ن . مانند: ُشت َم اْلَم رُی. اگر شاُت شخصی بی 1

 جهت آلوده نکردن دهان است. 
، در اینجا فاعل ابعظمت. مانند: ُضر َب الل    2 تر از این است که ًنمش را بر زابن  صاو

 بیاورمی. 
نَساُن. در اینجا چون فاعل مشهور و شناخته شده است و مهه  3 . مانند: ُخل َق اإل 

 دانند که آفریدگار انسان، اهلل عزوجل است. می
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ب  ِف  «ف ِعَل » ةِ يغَ ِص بِ  صَّ ت  اخب وَ    ؛اِض مَ ال
َ
 وَ ه  وَ  ،ول  ق  عب مَ  يب  غَ  اه  نَ عب مَ  نَّ ِْل

ب  َل إِ  لِ عب فِ الب  اد  نَ سب إِ    ه  ت  يغَ ِص  َل عِ ج  فَ  ،ولِ ع  فب مَ ال
َ
َ غَ  اض  يب أ  ِِهَ وَ  ة  ولَ ق  عب مَ  يب

ئِ »وَ  «و ِعل  » ِلَّ إِ  ة  مَ ََكِ  ةِ يغَ الصي  هِ ذِ هَ  ََعَ  ء  ِِج يَ  َِل  ةَ مَّ ثَ  نب مِ وَ  ،«َل عِ ف  »  «.ل  د 
اختصاص داده شده زیرا معنای آن  در ماضی «فُعِلَ»ی  صیغه

غیر متعارف است و آن )یعنی غیر متعارف بودن(، اسناد فعل به 

مفعول است )زیرا متعارف و اصل این است که اسناد فعل به 

 «فُعِلَ»و آن  1فاعل باشد( پس صیغۀ آن نیز غیر متعارف شد

ای به این صیغه نیامده مگر  است به همین خاطر است که کلمه

        .2«دُئِل»و  «لوُعِ»
ب  ِف وَ  فب » ََعَ  لِ بَ قب تَ سب م  ال   «َعل  ي 

َ
 ِف « ل  لَ عب ف  » ل  ثب مِ  ةَ يغَ الصي  هِ ذِ هَ  نَّ ِْل

 َ   ة  مَ ََكِ  هِ يب لَ عَ  ء  ِِج يَ  َِل وَ  اِت نَ كَ السَّ وَ  ِت َكَ رَ اْلب
َ
 .اض  يب أ

آید زیرا این صیغه  می «یُفْعَلُ»و )مجهول( در مضارع بر وزن 

حرکات و سکنات است و بر این وزن نیز در  «فُعْلَلٌ»مانند 

آید )در اینجا نیز چون معنای مجهول غیر متعارف  ای نمی کلمه

       ی غیر متعارف قرار داده شده است(. است برای آن صیغه
ب  ِثي ََل اثلُّ  نَ مِ  دِ ائِ وَ الزَّ  ِف  ء  ِِج يَ وَ    مي َض بِ  دِ رَّ جَ م  ال

َ ِ كَ وَ  لِ وَّ اْلب  َل بب قَ  امَ  َّسب
ب  ِف  رِ خِ اْلب  : اِض مَ ال كبِرمَ »، ََنبو 

 
  مي َض بِ وَ  ،«أ

َ  ِف  رِ خِ اْلب  َل بب قَ  امَ  ِح تب فَ وَ  لِ وَّ اْلب
ب  ِ  اع  بَ تَ  لِ بَ قب تَ سب م  ال   ةِ عَ بب سَ  ِف  ِلَّ إِ  ِثي ََل لثُّ ل

َ
  نَّ إِ فَ  ،اب  وَ بب أ

َ
ب  َل وَّ أ  مُّ َض ي   كِ ري حَ تَ م  ال

                                                           
 .آید مطابق معنا اب لفظ اینکه َت.  1

 : جانوری شبیه به راسو.«ُدئ ل» : بز کوهی.«ُوع ل».  2
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  مي َض  عَ مَ 
َ  َل وعِ ف  ت  وَ  َل عي ف  ت  »: ِِهَ وَ  ،رِ خِ اْلب  َل بب قَ  امَ  ََّس  كب ي  وَ ِفيَها  لِ وَّ اْلب

 «.َل وعِ ع  فب ا  وَ  َل عِ فب ت  سب ا  وَ  لَّ ع  فب ا  وَ  َل عِ ف  نب ا  وَ  َل عِ ت  فب ا  وَ 
 مجهول در زیادتر از ثالثی مجرد:

در ماضی به ضمِ حرفِ اول و کسرِ یک حرف قبل از آخر 

. و در مضارع به ضمِ حرفِ اول و فتحِ یک «أُکْرِمَ» آید، مانند: می

آید مگر در هفت باب،  آخر به تبعیت از ثالثی می حرف قبل از

شود و  که اولین متحرک بهمراه ضمِ اول در ماضی، ضمه داده می

شود، و آن هفت باب:  یک حرف قبل از آخر کسره داده می

   .1هستند «اُفْعُوعِلَو  اُسْتُفْعِلَ، اُفْعُلَّ، اُنْفُعِلَ، اُفْتُعِلَ، تُفُوعِلَ، تُفُعِّلَ»

                                                           
 ی ساخت ماضی جمهول: طریقه.  1
اگر حروف صحیح داشته ابشند، حرف اول را ضمه و یک حرف مانده به آخر را   -

 دهیم، مانند: کسره می
 ْلب َس.َضَرَب = ُضر َب. َقطََّع = ُقط  َع. َأْلَبَس = أُ 

 :زد تلفظ توان می حالت سه: اجوف جمرد ثالثی -
 .شود می داده کسره آن از قبل و کرده تبدیل َيء به را الفعل عنی( الف
 ب ْیعَ =  ابعَ                         ق یلَ =  قال: مانند

 .شود می داده ضمه آن از قبل و کرده تبدیل واو به را الفعل عنی( ب
 بُوعَ =  ابعَ                         ُقولَ =  قال: مانند

 را ضمه ابتدا. کسره و ضمه حرکت از خملوطی یعنی امشام: شود می خوانده امشام اب( ج
 را خود تلفظ، در فقط امشام. شود می زده نطق کسره به فوراا  سپس زده تلفظ سریع
 .گردد منی ظاهر نوشنت در و دهد می نشان
 بُ ْیعَ =    ابعَ                             قُیلَ =    قال: مانند



140 

 

                                                                                                                  

 : ابشند مضعف اما صحیح حروف دارای هرگاه ا نْ َفَعلَ  و ا فْ َتَعلَ  ابب -
 . دارند حالت سه ،قبلي ماننده ب

 .امشام اب و اُْنُضبَّ  و ا ْنض بَّ =  ا ْنَضبَّ : مانند
خر شود، حرف اول و سوم را ضمه و یک حرف مانده به آ گر اب الف وصل آغاز میا  -

 دهیم، مانند: را کسره مي
َر. اْجَتَمَع = ُاْجُتم َع. . اْنَكَسَر = اُْنُكس  اْْحَارَّ = ُاْْحُورَّ. اْسَتْخَرَج =  اْْحَرَّ = ُاْْحُرَّ

بَ  .ُاْسُتْخر جَ  . اْجَلوََّذ = اْعَشْوَشَب = ُاْعُشوش  . اْحَرْْنََم = ُاْحُرْْن َم. اْقَشَعرَّ = اُْقُشع رَّ
 ُاْجُلو  َذ.

 : دارد الف ها آن الفعل عنی اما شوند، می آغاز وصل ی مهزه اب كه هایي فعل -
 .زد تلفظ توان می حالت سه به

 .شود می کرده تبدیل َيء به الف و کسره را اول حرف( الف
 ا ْخت رْیَ =  ا ْختارَ                           ا نْق ْیدَ =  ا ْنقادَ : مانند

 .شود می کرده تبدیل واو به الف و ضمه را اول حرف( ب
 ُاْخُتْورَ =  ا ْختارَ                           اُنْ ُقْودَ =  ا ْنقادَ : مانند

 .شود مي زده تلفظ امشام اب( ج
َ =  ا ْختارَ                           ا ِِنبِقيبدَ =  ا ْنقادَ : مانند تِيب  ا ِِخب

 یك و ضمه ها آن دوم و اول حرف: شوند می شروع َتء اب که مزیدی رابعی و ثالثی -
 .شود می داده کسره آخر، به مانده حرف
 ُتُدْحر جَ =  َتَدْحَرجَ            تَ َقاَتَل = تُ ُقوت لَ            ُتُصرب  َ =  َتَصربََّ : مانند

 : مضعف هاي فعل -
،: مانند ، َمدَّ ، ُمدَّ،: شود مي ها آن جمهول. َشدَّ  َقدَّ  .ُشدَّ  ُقدَّ

 هول:ساخت مضارع جم
 به مانده حرف یک و ضمه را اول حرف مضارع، فعل از للمفعول مبنی ساخت جهت
  دهیم؛ می فتحه را آخر

 :مانند. ابشد مقدر َي ظاهر فتحه، این كه ندارد فرقي* 
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  ِف  اء  فَ الب  مَّ ض  وَ 
َ ِ لَ وَّ اْلب  «َل عَّ فَ » َِعب ارِ َض م  بِ  اسَ بِ تَ لب يَ  َِل  َّتَّ َِ ؛ يب

 «.فَاَعَل »وَ 
شود  ( ضمه داده میتُفُوعِلَ فاءالفعل در دو باب اول )تُفُعِّلَ و

 . 1آمیخته نشود «فَاعَلَ»و  «فَعَّلَ»تا اینکه با مضارعِ 
                                                                                                                  

 :ابشد ظاهر كه فتحه به مثال -
 .ُیَكاَتبُ =  ُیَكات بُ            ُیْض َربُ =  َیْضر بُ 

 :شداب مقدر كه فتحه به مثال -
 .یُ ْرَددُ : آن اصل یُ َرداو،=  یَ ُرداو 

 .    ُیْسَتْمَددُ : آن اصل ُیْسَتَمداو،=  َیْسَتم داو 
 .یُ ْخَتیَ رُ : آن اصل َُيَْتاُر،=  ََيَْتارُ 

. ابشد حرفی شش َي و حرفی پنج حرفی، چهار حرفی، سه كه ندارد فرقي مهچننی و* 
 :مانند
 .ُیْض َربُ =  َیْضر بُ : ثالثی برای مثال
 .  یُقاَتلُ =  یُقات لُ : رابعی برای مثال
 .  یُ ْنَبَثقُ =  یَ ْنَبث قُ : مخاسی برای مثال
 .ُیْسَتْنَتجُ =  َیسَتْنت جُ : سداسی برای مثال
 :تنبیه
 تبدیل الف به را آن ابشد مد حرف آن، آخر به مانده حرف یک مضارعی فعل اگر
 .کنیم می

 ُیْسَتطاعُ =  َیْسَتط ْیعُ              باعُ یُ =  یَب ْیعُ           یُقالُ =  یَ ُقولُ 
 :کنیم می تبدیل الف به را آن ابشد مد حرف آن آخر مضارعی فعل اگر

 َُيْنَ ى  =  ََيْن  ي              یُ َؤدَّى  =  یُ َؤد  ي              َُيَْف ى  =  ََيُْفو
ها وقف کنیم،  خبواهیم بر آن وع َل( ضمه ندهیم وفُ ع  َل و ت ُ فُ زیرا اگر فاءالفعل را در )ت ُ .  1

 شود: )تُ َفع  ْل و تُ َفاع ْل(.  می
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  مَّ ض  وَ 
َ
ب  ل  وَّ أ َ  ِف  كِ ري حَ تَ م  ال َ  ةِ سَ مب اْلب  بِ  َس بِ تَ لب يَ  َِل  َّتَّ َِ  ؛ةِ يَ اقِ اْلب

َ  ِف  رِ مب اْلب
ب  ب  ِف  اءِ اتلَّ  ِح تب فَ بِ  «لب عِ تَ افب وَ »: َت لب ق   اذَ إِ  ِن عب يَ  ؛ِف قب وَ ال ب  ِف  ولِ ه  جب مَ ال  ِف قب وَ ال
ب  لِ صب وَ بِ    ِف  «لب عِ تَ افب وَ » ،ةِ زَ مب هَ ال

َ ِ اِِل  م  زَ لب يَ  ؛رِ مب اْلب  ،هِ اتَلِ زَ ِْلِ  اء  اتلَّ  مَّ ض  فَ  ،اس  بَ تلب
َ  ِس قِ فَ   .هِ يب لَ عَ  اِقَ اْلب

مانده ضمه داده شد  به اولین حرف متحرک در پنج باب باقی

تا اینکه به هنگام وقف کردن با فعل امر آمیخته نشود؛ یعنی 

، و «عِلْتَوَافْ»هرگاه در مجهول به هنگام وقف با همزۀ وصل گفتی: 

الزم ؛ درآمیختگی و اشتباه گرفتن «عِلْتَوَافْ»در امر نیز گفتی: 

( تا اشتباه دفع «عِلْتُوَافْ»آید پس تاء، ضمه داده شد )و گردید:  می

 شود، و باقی را بر آن قیاس بگیر.

  

                                                                                                                  

 )تُ َفع  ْل و تُ َفاع ْل(. شود: به هنگام وقف می« فَاَعلَ »و « فَ عَّلَ »مضارع دو ابب 
      ها ًنممکن. شوند و تشخیص آن در نتیجه هر دو مثل هم می
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: ل  مِ  ِف  فَصب  البَفاِعلِ  اسب
وِث  َضاِرِع لَِمنب قَاَم بِِه البِفعبل  بَِمعبََن اْلب د  بم  تَق  ِمَن ال شب م  م  َو اسب وَه 

نَاَسبَتِهِ  ت قَّ ِمنبه  لِم  ِهِ.َواشب ق وِع ِصَفة  لِلنَِّكَرةِ َوَغيب بو   َما ِف ال
کار بوسیلۀ او  اسم فاعل از مضارع مشتق شده برای کسی که

 آید.  و به معنای حدوث و تجدد می انجام گرفته است

اسم فاعل از مضارع مشتق شده زیرا در واقع شدن صفت 

  .1برای نکره و غیر آن، بین این دو مناسبت وجود دارد
بَاِل «. فَاِعل  »يَغت ه  ِمَن اثلََُّلِثي ََعَ َوزبِن وَِص  تِقب ِذفَتب َعََلَمة  اِِلسب  ِ َو

ِب  »ِمنب  ِل «يََّضب وَّ
َ نَّ ِف اْلب

َ
؛ ِْل ِ َ البَفاِء َوالبَعيب تَِها َبيب لِف  ِْلِفَّ

َ دبِخَل اْلب
 
، َوأ

َشا ِخِر يَِصي  م  تَََكيِم، َوِف اْلب بم  ا بِال َشابِه  بَماِض. يَِصي  م  ا بِتَثبنِيَِة ال  بِه 
است. )چون اسم « فَاعِل»و صیغۀ آن از ثالثی مجرد بر وزن 

 «یَضْرِبُ»شود پس( حرف مضارعه از  فاعل از مضارع گرفته می

الفعل، الف در آن داخل کرده  حذف شده و بین فاءالفعل و عین

شده برای اینکه خفیف و سبک است؛ زیرا اگر الف را در اول 

شود و اگر الف را در  کنیم با متکلم وحده )أفعل( مشتبه میداخل 

 شود.  آخر قرار دهیم با مثنای ماضی )فعال( مشتبه می

ا بَِماِض  َشابِه  ِب يَِصي  م  ِديِر انلَّصب نَّ بِتَقب
َ
؛ ِْل َِّسَ َعيبن ه  َوك 

َفاَعلَةِ » بم  ِ «ال ِديِر البَكَّسب ، َوبِتَقب ل  مي َيثبق  ِديِر الضَّ ا يَلبَزم   ، َوبِتَقب يبض 
َ
أ

ِر بَاِب  مب
َ
ِبَاس  بِأ َفاَعلَةِ »اِِلتلب بم  وَرةِ. «ال ببِِقَ َمَع َذلَِك لِلَّضَّ 

 
 ، َولَِكنب أ

                                                           
 .گذشت« عل مضارعوجه تشابه اسم فاعل اب ف»حبث آن در اول کتاب  پریامون .  1
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تَق  ِمَن  شب َر م  مب
َ نَّ اْلب

َ
َل؛ ِْل وب

َ
ِر أ مب

َ ِبَاِس بِاْلب تِيَار  اِِلتلب َوِقيَل: اخب
َشابِه  بِِه. َضاِرِع َوالبَفاِعل  م  بم   ال

ل( کسره داده شده؛ زیرا اگر فتحه تقدیر عِاالفعل آن )ف عین

)به هنگام وقف( شبیه « مفاعله»ل( با ماضی باب عَکنیم )فا

شود، و اگر  ل( سنگین میعُگردد، و اگر ضمه تقدیر کنیم )فا می

درآمیختگی « مفاعله»ل( باز هم با امر باب عِکسره تقدیر کنیم )فا

به همین صورت آید اما با وجود این، از جهت ضرورت  الزم می

 باقی گذاشته شده است )زیرا راه دیگری نمانده است(.

و گفته شده: اینکه اختیار کنیم با امر مشتبه شود اَولَی است؛ 

زیرا امر از مضارع مشتق شده و اسم فاعل به مضارع مشابهت 

 دارد )همچنین از مضارع گرفته شده است(.
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َفة  ] َشبََّهة   الصي بم   [ال
: َويَِِجء  الصي  ببنِيَِة، ََنبو 

َ َشبََّهة  ََعَ َهِذهِ اْلب بم  ، »َفة  ال ، وََشكبس  فَِرق 
َشاَن،  ، َوَعطب َجاع  ، وَش  ، وََجبَان  ، وََخِشن  َسن  َِ ، َو ن ب  ، وَج  ، َوِملبح  ب 

لب وَص 
َوَل  ِب َ

 «.َوأ
 ،شَکْس ،فَرِق» آید، مانند: صفت مشبهه بر این اوزان می

  .1«أَحْوَل ،عَطْشَان ،شُجَاع ،جَبَان ،شِنخَ ،حَسَن ،جُنُب ،مِلْح ،صُلْب
بتَص  بِبَاِب  َو خم  ، فَإِنََّها تَِِجء  ِمنب بَاِب « فَِعَل »وَه  َل »إِِلَّ ِستَّة  ، «َفع 

 : عبَجَف »ََنبو 
َ
َمَر، َوأ سب

َ
ربَعَن، وَأ

َ
َرَق، َوآَدَم، َوأ خب

َ
ََق، َوأ ِنب

َ
َوَزاَد «. أ

 : َمِِعُّ صب
َ مَ »اْلب َعجب :  ، َوقَاَل «اْلب اء  َق  »البَفرَّ ِنب

َ
َق »ِمنب « أ َو ل َغة  ِف «َِنِ ، وَه 

عبِن  ،«وََعِجَف  وََسِمرَ  َخِرَق » يَِِجء   َوَكَذلَِك  «.َِن َق »
َ
  . ِفيِهنَّ  ل َغة   «فَِعَل »: أ

است « فَعِلَ»و آن )یعنی: وزن أَحْوَل= أَفْعَل( مخصوص باب 

 آیند، مانند: می ()بر وزن أَفْعَل« فَعُلَ»مگر شش کلمه که از باب 

: أصمعی افزوده است. 2«أَعْجَف ،أَسْمَر ،أَرْعَن ،آدَم ،أَخْرَق ،أَحْمَق»

 . 3«أعَجْم»

                                                           
اب  ،سخت. م ْلٍح: شور ،بد اخالق. ُصْلٍب: سفت ،َفر ٍق: ترسو. َشْكٍس: تندخو . 1

ٍن: ز بر. َجَباٍن: ترسو، بزدل. ُشَجاٍع. َعْطَشاَن:  منك. ُجُنٍب: بیگانه. َحَسٍن: نیکخو. َخش 
 تشنه. َأْحَوَل: دو بنی.

َأمْسََر:   : گندمگون. َأْرَعَن: ُشل و فروافتاده.. َأْْحََق: َكْوَدن. َأْخَرَق: ًنسازگار. آَدمَ  2
 گندمگون. َأْعَجَف: ًلغر.

 .ًلل و گنگ، زابن بسته.  3
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لغتی « حَمِقَ»و این  ،است «حَمِقَ» از «أَحْمَق: »فراء گفته است

 .است «حَمُقَ» در

« فَعِلَ»، منظورم این است که «عَجِفَ، سَمِرَ، خَرِقَ» همچنین

   . باشد یز میها ن لغتی در این
فبَعل  »َويَِِجء  

َ
ا « أ َ َمِزيد  ِفيِه، ِممَّ ِضيِل البَفاِعِل ِمَن اثلََُّلِثي َغيب تِلَفب

.  لَيبَس بِلَوبن  َوَِل َعيبب 
آید از  و برتریِ فاعل از ثالثی مجرد می برای تفضیل «أَفْعَلُ»

  آن چیزهایی که رنگ و عیب نباشند.
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ِضيِل[ فبَعل  اتلَّفب
َ
 ]أ

ر وفَِها ِف   ِ يِع  َاَفَظِة َْجِ ََكِن ُم  بَمِزيِد ِفيِه؛ لَِعَدِم إِمب َوَِل يَِِجء  ِمَن ال
فبَعَل »

َ
نَّ ِفيِهَما يَِِجء  «أ

َ
؛ ِْل فبَعل  »، َوَِل ِمنب لَوبن  َوَِل َعيبب 

َ
َفِة، « أ لِلصي

 . ِبَاس   َفيَلبَزم  اِِلتلب
امکان  «عَلأَفْ»آید زیرا در  افعل التفضیل از مزید فیه نمی

 ندارد که تمام حروف مزید فیه را حفظ کنیم.

آید زیرا افعل وصفی  و افعل التفضیل از رنگ و عیب نیز نمی

 دهد. آید پس اشتباه رخ می از این دو )یعنی: از رنگ و عیب( می
ِضيِل البَفاِعِل.  َّتَّ َِل يَلبتَِبَس بِتَفب َِ ع وِل؛  بَمفب َوَِل يَِِجء  تِلَفبِضيِل ال

. ق لبنَا: فَإِ  ِبَاس  َّتَّ َِل يَلبَزَم اِِلتلب َِ ِس؛  بَعل  ََعَ البَعكب نب ِقيَل: لَِم َِل َي 
ِم،  لَة  ِف البلََكَ ع وَل فَضب بَمفب ود ، َوال نَّ البَفاِعَل َمقبص 

َ
َل؛ ِْل وب

َ
َجعبل ه  لِلبَفاِعِل أ

ع وِل.  بَمفب ِميم  ِف البَفاِعِل د وَن ال مبِكن  اتلَّعب ا ي  يبض 
َ
 َوأ

آید تا اینکه با تفضیل و  و برای تفضیل و برتری مفعول نمی

 برتری فاعل مشتبه نشود.

اگر گفته شود: چرا عکس قرار داده نشد )یعنی: برای تفضیل 

مفعول بکار گرفته شود بغیر از فاعل( تا اینکه اشتباه پیش نیاید؟ 

گوییم: آن را برای فاعل قرار دهیم أَولَی است زیرا در کالم،  می

فاعل اصل، عمده و مقصود است ولی مفعول، فضله است. همچنین 

شود نه در مفعول )زیرا فاعل از  عام کردن در فاعل ممکن می

شود اما مفعول فقط از متعدی، لذا افعل  الزم و متعدی ساخته می
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تر خواهد بود اما اگر  تر و شامل التفضیل اگر از فاعل بسازیم عام

 توانیم بسازیم. م از افعال الزم نمیبخواهیم از مفعول قرار دهی
ِ »َوََنبو   يَيب َغل  ِمنب َذاِت انليحب شب

َ
ع وِل، وَ « أ بَمفب ِضيِل ال مب »تِلَفب َطاه  عب

َ
َو أ ه 

مب  َِله  وب
َ
َوائِِد، وَ  1«َوأ َق  ِمنب َهبَنََّقةَ »ِمَن الزَّ ِنب

َ
ي وِب، َشاذ .« أ  ِمَن البع 

)از صاحب دو کوزه « نِیَیْالنِّحْ ذَاتِ مِنْ أَشْغْلُ»و مانند: 

که برای تفضیل مفعول بکار برده شده، و مانند:  تر است( مشغول

)فالنی بسیار بخشندۀ دینار است و بسیار « وَأَوْلَاهُمْ أَعْطَاهُمْ هُوَ»

و مانند:  ،که از مزید فیه گرفته شده دهد( کار خوب انجام می

که از عیوب گرفته  تر است( )از هَبَنَّقَه کودن« بَنَّقَۀَهَ مِنْ أَحْمَقُ»

  .اند.. شاذ هستند شده
ر  «. نَِصي  »، ََنبو  «فَِعيل  »َويَِِجء  البَفاِعل  ََعَ  َذكَّ بم  تَوِي ِفيِه ال َويَسب

 : ع وِل، ََنبو  بَمفب َؤنَّث  إَِذا ََكَن بَِمعبََن ال بم  َ «قَتِيل  وََجِريح  »َوال ق ا َبيب ؛ فَرب
ع وِل؛  بَمفب : البَفاِعِل َوال َماِء، ََنبو  سب

َ ِعلَِت البََكَِمة  ِمنب ِعَداِد اْلب إِِلَّ إَِذا ج 
 «. َذبِيَحة  َولَِقيَطة  »

ََت  ِلِ َتَعاَل: ﴿إِنَّ رَِنب َو بَِمعبََن البَفاِعِل، ََنبو  قَوب َوقَدب ي َشبَّه  بِِه َما ه 
ِسنَِي﴾. بم حب  اِ  قَِريب  ِمَن ال
)یاری  «نَصِیر» مانند: ،آید می «فَعِیلٍ» گاهی فاعل بر وزن

 . دهنده(

                                                           
فالن "أعطاهم"؛ أي أكثرهم إعطاء للدینار "وأوًلهم"؛ أي أكثرهم إیالء؛ أي إعطاء  . 1

 للمعروف.
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به معنای مفعول آمد مذکر و مونث آن، یکی « فَعِیل»اما اگر 

تا ؛ )کشته شده و مجروح شده( «جَرِیح قَتِیل و: »مانند ،شود می

مگر اینکه کلمه در شمار  ؛اینکه بین فاعل و مفعول فرق باشد

ه جهت ها قرار داده شود )یعنی در اصل صفت بوده اما ب اسم

 ذَبِیحَۀ و» کثرت استعمال، در شمار اسم قرار گرفته است(، مانند:

 . )سر بریده شده و افتاده در راه( «لَقِیطَۀ

که به معنای فاعل است شبیه به مفعول کرده « فَعِیل»گاهی 

شود(،  شود )یعنی مذکر و مونث آن همانند مفعول یکی می می

مَتَ اهللِ قَرِیبٌ مِنَ إِنَّ رَحْ﴿مانند فرمودۀ خداوند متعال: 

 .1﴾الْمُحْسِنِینَ

  

                                                           
  فاعل مبعنای لَفع یبر وزن َفع یل مبعنای فاعل آمده است و در « قریب»در این آیه:  . 1

گفتیم که مذکر و مونث آن یکسان نیست و ابید گفته شود: َرْْحَة  َقر یَبة . اما چننی نشده 
 َرْْحَة  بلکه مهانند اسم مفعول که مذکر و مونث آن یکسان است حکم داده شده است: 

 .َقر یب  
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ب  ِصيَغ  ]  [هِ غَ الَ بَ م  ال
: « َفع ول  »َويَِِجء  ََعَ  بَالََغِة، ََنبو  ر  «َمن وع  »لِلبم  َذكَّ بم  تَوِي ِفيِه ال ، َويَسب

 : ، ََنبو  َؤنَّث  إَِذا ََكَن بَِمعبََن فَاِعل  بم  ة  َصب ور  »َوال
َ
َرأ ل  َصب ور  َوامب ، «رَج 

ع وِل: وَ  بَمفب ل وبَة  »ي َقال  ِف ال َِ تَِواء  ِف « نَاقَة   ِطَي اِِلسب عب
 
« فَِعيل  »َوأ

ع وِل، َوِف  ِل.« َفع ول  »لِلبَمفب  لِلبَفاِعِل َطلَب ا لِلبَعدب
)بسیار  «مَنُوع: »مانند ،آید برای مبالغه می «فَعُول» بر وزن

ی فاعل مذکر و مؤنث در آن یکسان است اگر بمعنا ،منع کننده(

)بسیار صبر کننده(. و  «صَبُورٌ امْرَأَۀٌ»و  «صَبُورٌ رَجُلٌ»باشد، مانند: 

  )شتر مادۀ شیرده(. «حَلُوبَۀٌ نَاقَۀٌ: »شود در مفعول گفته می

 «فَعُول» و در ،به مفعول «فَعِیل» یکی بودن مذکر و مؤنث در

  .به فاعل داده شده تا اینکه عدالت برقرار شود
: َويَِِجء  لِلب  بَالََغِة، ََنبو  َ «َصبَّار  وََسيبف  َِمبَزم  »م  َتَك  َبيب شب َو م  ، وَه 

 : بَالََغِة البَفاِعِل، ََنبو  َ م  لَِة َوبَيب ابَة  »اْلب َمة  َونَسَّ وَّال  وََعَلَّ بَار  َوط  يق  َوك  فِسي
َقام  وَ  َكة  َوَِمبَذاَمة  َوِمسب حب َحَكة  وَض  «. ِمعبِطي  َوَراِويَة  َوفَروقَة  وَض 

. ِخَيةِ لِِقلَّتِِهنَّ
َ َعِة اْلب َؤنَّث  ِف التيسب بم  ر  َوال َذكَّ بم  تَوِي ال  َويَسب

)بسیار  «مِجْزَمٍ سَیْفٍصَبَّار و : »آید، مانند برای مبالغه می

بین اسم آلت و مبالغه  و وزن )مِفْعَل( ،صبر کننده و شمشیر بُرّان(

 مشترک است. 
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 رَاوِیَۀ، نَسَّابَۀ، عَلَّامَۀ، طُوَّال، فِسِّیق، کُبَار،» و برای مبالغه مانند:

در نه مورد . 1«مِعْطِیر مِسْقَام، مِجْذَامَۀ، ضُحْکَۀ، ضُحَکَۀ، فَروقَۀ،

 آخری، مذکر و مؤنث یکسان است زیرا اندک هستند.

مب  ل ه  ا قَوب مَّ
َ
ِكينَة  »َوأ ول  ََعَ « ِمسب م  ِِهَ » ، َكَما قَال وا:«فَِقَية  »َفَمحب

ة  ا ِ  وَّ بَهاء  ِف «َعد  ِل ال خ  ِي لِلبَفاِعِل؛ َِنبَل  َل  ََعَ « َفع ول  »، َوإِنب لَمب يَدب اَّلَّ
.«َصِديَقة  » ه  نَّه  نَِقيض 

َ
 ؛ ِْل

حمل شده )زیرا در معنا  «فَقِیرَۀ» بر 2«ینَۀمِسْکِ»اما گفتۀ آنان: 

و  ،«اهللِ عَدُوَّۀُ هِیَ: »اند گونه که گفته همان ،نظیر و شبیه آن است(

که بمعنای فاعل است داخل  «فَعُول»اگر چه تاء تأنیث در 

 .3زیرا نقیض آن است ؛«صَدِیقَۀ» شود از جهت حمل بر نمی

  

                                                           
یق: بسیار فاسق. ُكَبار: بسیار بزرگ. ُطوَّال: بسیار طوًلنی. عَ  . 1 َمة: عامل بزرگ. ف س   الَّ

َنسَّابَة: بسیار نسب شناس. رَاو یَة: بسیار روایت کننده. َفروَقة: بسیار بزدل و ترسو. 
َْذاَمة: بسیار بُ ر ان.  ُضَحَكة: بسیار خندان. ُضْحَكة: مایه ی خنده، مبعنای مفعول است. جم 

 م ْسَقام: سخت بیمار، رْنور و علیل. م ْعط ری: بسیار خوشبو.
بینیم   کینه جزو نه مورد آخری است که مذکر و مؤنث آًنن یکسان است اما میمس . 2

 که َتء أتنیث گرفته است.
   شود. در زابن عربی گاهی به دو نظری َي دو نقیض، حکم نظری َي نقیضش داده می.  3
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ِ غَ  ِمنب  لِ اعِ فَ الب  م  ]اسب  ب  ِثي ََل اثلُّ  يب  [دِ رَّ جَ م  ال

بَِل  تَقب بم سب ِ اثلََُّلِثي ََعَ ِصيَغِة ال وَمة  وَِصيَغت ه  ِمنب َغيب م  بِِميم  َمضب
 : ِخِر، ََنبو  ِ َما َقببَل اْلب ِرم  »َوَكَّسب كب ربِف البِعلَِّة، «م  َِ ِر  ؛ تِلََعذُّ بِميم  تَِي ال ، فَاخب

 َ ِق بَيبنَه  َوبَيب ؛ لِلبَفرب بِميم  مَّ ال ، وَض  نَِها َشَفِويَّة  بَواِو ِف َكوب بِميِم ِمَن ال َوق ربِب ال
بَموبِضِع.  ال

از غیر ثالثی مجرد بر صیغۀ مضارع  ی اسم فاعل صیغه

دار در اول و کسرِ یک حرف مانده به آخر،  آید با میمِ ضمه می

 . «مُکْرِم»مانند: 

میم در اول اختیار کرده شد به خاطر متعذر بودن حرف عله 

شود: یَضْرِب، تَضْرِب، أَضْرِب، لذا  )زیرا اگر حرف عله بگذاریم، می

و نزدیک بودن مخرج میم به واو  گردد( دوباره به مضارع بازمی

زیرا هر دو از حروف شفوی هستند. و میم ضمه داده شد تا اینکه 

  بین آن و بین اسم زمان و مکان فرق باشد. 
 : َهب  »ََنبو  سب ع وِل ِمنب « م  بَمفب َهَب »لِلبَفاِعِل ََعَ ِصيَغِة ال سب

َ
« يَافِع  »، وَ «أ

َفعَ »ِمنب  يب
َ
 َشاذ .«.. أ
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گو( برای اسم فاعل بر صیغۀ  )پُرگُو، زیاده «بمُسْهَ: »مانند

)به سن رشد رسیده،  «یَافِع»و  ،گرفته شده «أَسْهَبَ»مفعول که از 

  .1شاذ است گرفته شده، «أَیْفَعَ» بالغ، بُرنا( که از
ََرَكِة ِف ََنبِو:  ِنيِث ََعَ اْلب

ب
نَّه  َصارَ «َضاِربَة  »َوب ِنَ َما َقببَل تَاِء اتلَّأ

َ
 ؛ ِْل

بَِة، وَََعَ البَفتبَحِة  ِكيِد َويَاِء النيسب
ب
لَِة وََسِط البََكَِمِة َكَما ِف ن وِن اتلَّأ ِ

بَِمْنب
ِة.  لِلبِخفَّ

ما قبل از تاء تأنیث بر حرکت بنا گذاشته  «ۀبَضَارِ»در مانند: 

گونه که در نون  شده؛ زیرا )باء( به منزلۀ وسط کلمه شده همان

یٌّ( )قبل از نون توکید بر رِو در یاء نسبت )بَصْنَّ( بَتوکید )لِیَذْهَ

 فتحه و قبل از یاء نسبت بر کسره، بنا گذاشته شده( است. 

( حرکت آن بر فتحه بنا گذاشته شده «ۀبَضَارِ»و )در مانند: 

 زیرا خفیف و سبک است.

  

                                                           
اسم اما بر وزن  است گو زَيده که کسی: یعنی دهد می فاعل اسم معنای «ُمْسَهب. » 1

اب کسر  هاء  «بُمْسه  »چون در اصل ابید اسم فاعل است  آمده «َأْسَهبَ »مفعول از
 .بیاید پس شاذ است

فعال آمده لذا إب بر اب« َأیْ َفعَ »گرفته شده شاذ است زیرا« أَیْ َفعَ »که از « ََيف عٍ »مهچننی 
   اسم فاعل از ثالثی جمرد است.« ََيف ع»ابشد و اما « ُموف ع»ابید اسم فاعل آن 
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ب  مِ  اسب : ِف ل  صب فَ   ولِ ع  فب مَ ال
تَق  ِمنب  شب م  م  َو اسب َعل  »وَه  فب . ، لَِمنب «ي   َوَقَع َعلَيبِه البِفعبل 

مشتق شده برای کسی که کار بر او  «یُفْعَلُ»اسم مفعول از 

  انجام گرفته و فعل بر او واقع شده است.
ع ول  »وَِصيَغت ه  ِمَن اثلََُّلِثي ََعَ َوزبِن  : «َمفب وب  »، ََنبو  َو «َمَّضب  ، وَه 

تَق  ِمنب  شب َب  »م  نَاَسبَة  بَيبنَه  «ي َّضب ِر ؛ لِم  ائِِد تِلََعذُّ بِميم  َمَقاَم الزَّ دبِخَل ال
 
َما، فَأ

ربِف البِعلَِّة، فََصاَر:  َب  »َِ ع وِل «م َّضب َّتَّ َِل يَلبتَِبَس بَِمفب َِ بِميم   ، ث مَّ ف تَِح ال
فبَعاِل، فََصاَر:  ِ

َب  »بَاِب اْلب َّتَّ َِل يَلبتَِبَس «َمَّضب َِ اء   مَّ الرَّ ، ث مَّ ض 
بَموبِضِع، فََص  ة  ِِلنبِعَداِم «َمَّضب ب  »اَر: بِال مَّ بَِع الضَّ شب

 
ع ل  »، ث مَّ أ ِف « َمفب

ِ اتلَّاِء، فََصاَر:  ِمِهمب بَِغيب وب  »ّلَِكَ  «.َمَّضب 
 ،است «مَفْعُول»صیغۀ اسم مفعول از ثالثی مجرد بر وزن 

به خاطر مناسبتی  ؛مشتق شده «یُضْرَبُ» که از .«مَضْرُوب: »مانند

ل مجهول وجود دارد )و آن نامعلومی فاعل که بین آن و بین فع

پس به جای حرف زائد، میم داخل کرده شد به خاطر  است(.

شود:  متعذر بودن حرف عله )زیرا اگر حرف عله بگذاریم، می

یُضْرَب، تُضْرَب، أُضْرَب، لذا دوباره به مضارع مجهول 

. سپس میم «مُضْرَب: »پس با اضافه کردنِ میم، شد گردد(. بازمی

، 1تحه داده شد تا اینکه با اسم مفعول باب إفعال مشتبه نشودف

سپس راء ضمه داده شد تا اینکه با اسم  .«مَضْرَب: »پس گردید

                                                           
 شود: ُمْفَعل. پس اسم مفعول این ابب میَأفْ َعَل یُ ْفع ُل، فعال: إب . اب 1
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سپس ضمه به ،«مَضْرُب: »پس گردید ،زمان و مکان مشتبه نشود

در کالم عرب  1بدون تاء «مَفْعُل»واو اشباع کرده شد زیرا وزن 

  .«وبمَضْرُ: »وجود ندارد، پس گردید
َّتَّ  َِ بَموبِضِع؛  َفَعاِل َوال

َ ع وِل َسائِِر اْلب ع ول  اثلََُّلِثِ د وَن َمفب َ َمفب يي َوغ 
َ البَفاِعل  ِمنب  يي عبِن: غ 

َ
ِم البَفاِعِل، أ يِِي بِاسب ا ِف اتلَّغب َشابِه  َعل  »يَِصَي م  « َيفب

ع ل  »وَ  ل  فَ »وَ « فَاَعل  »، َوالبِقيَاس  «فَاِعل  »إَِل « َيفب ا «اع  يبض 
َ
ع ول  أ بَمفب َ ال يي ، َفغ 

َما. َؤاَخاة  بَيبنَه   لِم 
اسم مفعول ثالثی مجرد تغییر داده شد اما اسم مفعول سایر 

افعال و همچنین اسم زمان و مکان تغییر داده نشد تا اینکه در 

و  «یَفْعَلُ» فاعل از :تغییر شبیه به اسم فاعل گردد، منظورم

تغییر داده شده است در صورتی که قیاس این  «لفَاعِ» به «یَفْعُلُ»

پس مفعول نیز تغییر داده شد  ،باشد «فَاعُل»و  «فَاعَل» است که

 .2زیرا بین اسم فاعل و اسم مفعول برادری وجود دارد

ِخِر،  ِ اثلََُّلِثي ََعَ ِصيَغِة البَفاِعِل بَِفتبِح َما َقببَل اْلب وَِصيَغت ه  ِمنب َغيب
 : َرج  م  »ََنبو  تَخب  «.سب

                                                           
 ، مانند: َمْكُرَمة. «ةَمْفُعلَ » شود: اب َتء وجود دارد که می «َمْفُعل»اما وزن .  1
از ثالثی جمرد در این است که هر دو از مضارع مشتق  مفعولو  فاعل بنیبرادری .  2

اند یکی در طرف صدور )صادر شدن  قرار گرفته ی فعل اند و هر دو در دو گوشه شده
گونه که در  فعل از آن( و دیگر در طرف وقوع )یعنی واقع شدن فعل بر آن(، مهان

 آمده است.  مفصل شرح
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صیغۀ اسم مفعول از غیر ثالثی مجرد بر صیغۀ اسم فاعل 

شود، مانند:  آید البته یک حرف مانده به آخر، فتحه داده می می

)اما در اسم فاعل، یک حرف مانده به آخر کسره داده  «جرَمُسْتَخْ»

  .(«جرِمُسْتَخْ»شود، مانند:  می
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: ل  َمِ  ِف  فَصب
بَمََكِن َوالزَّ اسب  َمانِ  ال
تَق  ِمنب  م  م شب بَمََكِن اسب م  ال َعل  »اسب  لَِمََكن  َوَقَع البِفعبل  ِفيِه.« َيفب
برای مکانی است که فعل  «یَفْعَلُ»اسم مکان: اسم مشتق از 

   شود. در آن واقع می

بَواو   َما َولَمب ي زَِد ال نَاَسبَة  بَيبنَه  ع وِل لِم  بَمفب بِميم  َكَما ِف ال َّتَّ فَِزيَدِت ال َِ

 َِل يَلبتَِبَس بِِه. 
گونه که در مفعول است زیرا بین  ن افزوده شد همانمیم به آ

واو به آن افزوده )همانند مفعول،( اما  1این دو مناسبت وجود دارد

 نشد تا اینکه با اسم مفعول مشتبه نشود.

 : َعل  َعل  »وَِصيَغت ه  ِمنب بَاِب َيفب َهِب »َكـ« َمفب بَمذب بِمثَاِل  ؛ إِِلَّ ِمنَ «ال ال
 : ِ ِفيِه، ََنبو  ِ البَعيب بَموبِعد  »فَإِنَّه  بَِكَّسب بَموبِجل  َوال نَّ «ال

َ
َّتَّ َِل ي َظنَّ أ َِ ؛ 

نَه   بَمََكِن، َوَِل «َجوبرَب  »ِمثبل  « فَوبَعل  »َوزب َماِن َوال ِم الزَّ نَّه  لَيبَس ِمِن اسب
َ
؛ ِْل

نَّ 
َ
؛ ِْل ِ .َِل « فَوبِعَل  »ي َظنُّ ِف البَكَّسب ِمِهمب  ي وَجد  ِف ّلَِكَ

؛ مگر «مَذْهَب»است، مانند: « مَفْعَل»ی آن از یَفْعَلُ:  صیغهو 

و مَوْجِل »آید، مانند:  الفعل در آن می از مثال چرا که به کسر عین

 است مانند:« فَوْعَل»تا اینکه گمان برده نشود که وزن آن ؛ «مَوْعِد

الفعل  در کسرِ عینو ، زیرا اسم زمان و مکان نیست؛ «جَوْرَب»

 .  شود در کالم عرب یافته نمی« فَوْعِل»وزن  زیرا؛ گمان برده نشود

                                                           
 مکان وقوع فعل هستند. ،. زیرا هر دو 1
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 : ِعل  ِعل  »َوِمنب بَاِب َيفب ِلِس »َكـ« َمفب بَمجب ؛ إِِلَّ ِمَن انلَّاقِِص فَإِنَّه  «ال
 : ِ ِفيِه، ََنبو  َم »بَِفتبِح البَعيب بَمرب اِت.«ال  ؛ فَِرار ا َعنب تََواِِل البَكََّسَ

مگر از ناقص  ؛«مَجْلِس»است، مانند:  «فْعِلمَ: »یَفْعِلُ باب و از

به خاطر  ؛«مَرْمَى» الفعل در آن است، مانند: چرا که به فتحِ عین

ها )یکی یاء که حکم دو کسره دارد  فرار از پیاپی قرار گرفتن کسره

 ای که قبل از آن است(. و دیگر کسره

 : ع ل  ع ل  »َوَِل ي ببََن ِمنب َيفب َ « َمفب ه  َبيب ِسَم َموبِضع  ِة، َفق  مَّ ثِلَِقِل الضَّ
ِعل  » َعل  »وَ « َمفب : «َمفب ا، ََنبو  م  َد َعَْشَ اسب َِ َ

ِعِل أ ِطَي لِلبَمفب عب
 
بَمنبِسِك، »، َوأ ال

ِقِط،  بَمسب بَمغبرِِب، َوال ِق، َوال ِ بَمْشب ِلِع، َوال بَمطب بَمنبِبِت، َوال ِزِر، َوال بَمجب َوال
بَمسب  ِرِق، َوال بَمفب ِجِد.َوال بَمسب فِِق، َوال بَمرب  ِكِن، َوال

ِة البَفتبَحِة.  َعِل ِْلِفَّ َاِق لِلبَمفب  َواْلب
به خاطر سنگینی ضمه.  شود ساخته نمی «مَفْعُل»: یَفْعُلُ و از

 «مَفْعِل»و برای  ،تقسیم شد «مَفْعَل»و  «مَفْعِل» پس جایش به

 نْبِت، مَطْلِع،مَنْسِک، مَجْزِر، مَ: »یازده اسم قرار داده شد، مانند

  1مَسْجِد. مَرْفِق، مَفْرِق، مَسْکِن، مَسْقِط، مَغْرِب، مَشْرِق،

                                                           
د. معناي آن: زمان َي مكان سجود كردن.  1  . َسَجَد َیْسُجُد: َمْسج 

 َمْشر ق. معناي آن: زمان َي مكان ابًل آمدن، طلوع كردن.َشَرَقْت َتْشُرُق: 
 َغَرَبْت تَ ْغُرُب: َمْغر ب. معناي آن: زمان َي مكان دور شدن، غروب كردن.

 طََلَعْت َتْطُلُع: َمْطل ع. معناي آن: زمان َي مكان طلوع كردن.
 َجَزَر ََيُْزُر: زمان َي مكان ذبح كردن.

 اي آن: زمان َي مكان مهرابين كردن.رََفَق یَ ْرُفُق: َمْرف ق. معن
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آید زیرا فتحه خفیف و  می« مَفْعَل»بر وزن  یَفْعُلُ ازباقی 

 سبک است.
 : بَمََكِن، ََنبو  َماِن ِمثبل  ال م  الزَّ ِ »َواسب تَِل اْلب َسيب  «.َمقب

 «الْحُسَیْنِ مَقْتَلِ» اسم زمان مانند اسم مکان است، مانند:

)زمان شهادت حسین بن علی رضی اهلل عنه و اگر منظور ما اسم 

 .شود( مکان باشد، مکان شهادت معنا کرده می
  

                                                                                                                  

 فَ َرَق یَ ْفُرُق: َمْفر ق. معناي آن: زمان َي مكان جدایي، مكان انشعاب، فرق موي سر.
 َسَكَن َیْسُكُن: َمْسك ن. معناي آن: زمان َي مكان سکونت گزیدن.

ك. معناي آن: زمان َي مكان عبادت كردن.  َنَسَك یَ ْنُسُك: َمْنس 
 ْنب ت. معناي آن: زمان َي مكان روئیدن.نَ َبَت یَ نْ ُبُت: مَ 

 َسقَط َیْسُقُط: َمْسق ط. معناي آن: زمان َي مكان سقوط كردن، زادگاه.
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لَةِ  ِم اْلب : ِف اسب ل   فَصب
تَق  ِمنب  شب م  م  َو اسب َعل  »وَه  لَِة. وَِصيَغت ه  « َيفب َعل  »لِْلب َة «ِمفب ، َوِمنب َثمَّ

ِفيُّو ب  َن: قَاَل الّصَّ
لَـةِ  َعل  لِْلب بِمفب َعل  لِلبَموبِضِع        َوال بَمفب  ال
ةِ         َوالبِفعبلَة  لِلبَحالَةِ   َوالبَفعبلَـة  لِلبَمرَّ

بَموبِضِع، َويَِِجء  ََعَ َوزبِن  َ ال ِق بَيبنَه  َوبَيب بِميم  لِلبَفرب َِّسَِت ال َوك 
َعال  » : «ِمفب تَاح  »، ََنبو  َراض  َوِمفب : ، وَ «ِمقب بِميِم، ََنبو  ِ َوال وَم البَعيب م  يَِِجء  َمضب
لِ » نبخ  بم  ع ِط َوال بم سب نَّ «ال

َ
َماِء، َيعبِن: أ سب

َ ، قَاَل ِسيبََويبِه: َهَذاِن ِمنب ِعَداِد اْلب
َل » نبخ  بم  ع َط َوال بم سب َخَوات ه  « ال

َ
، َوَكَذا أ بوَِعِء َولَيبَس بِآلَة  م  لَِهَذا ال اسب

ِن َوا»َكـ ه  دب بم  قي ال د  بم   «.ل
و . برای آلت و ابزار است« یَفْعَلُ»اسم آلت: اسم مشتق از 

است از اینجا است که صرفیون )این دو بیت « مِفْعَل» صیغۀ آن از

 : اند را( گفته

برای اسم آلت، « مِفْعَل» برای اسم زمان و مکان،« مَفْعَل»

 برای اسم هیئت است.« فِعْلَۀ»و  برای اسم مَرّه،« فَعْلَۀ»

و میم کسره داده شده تا اینکه بین اسم آلت و اسم زمان و 

و  «مِقْرَاض» آید، مانند: نیز می« مِفْعَال»مکان فرق باشد و بر وزن 

  .1«مِفْتَاح»

  .1«مُنْخُل»و  «مُسْعُط»آید، مانند:  و مضمومِ عین و میم نیز می

                                                           
ْقَراض. » 1  ابزار ابز کردن، کلید.«: م ْفَتاح»ابزار چیدن، قیچی. «: م 
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ها هستند، یعنی:  سیبویه گفته است: این دو در شمار اسم

اسمی برای این ظرف هستند و اسمی « مُنْخُل»و  «مُسْعُط»اینکه 

و  «مُدْهُن» و همچنین اخوات آن، مانند: 2برای آلت و ابزار نیستند

 .3«مُدُقّ»

  

                                                                                                                  
 .آردگیز، أَلک، غرابل«:ُمْنُخل»دارو دان كه بدان، دارو در بین ریزند. «: ُمْسُعط» . 1
شود پس  یعنی: امسی برای ظرف خمصوصی است که داروی بینی در آن قرار داده می.  2

 جایز نیست به هر ظرفی اطالق شود که داروی بینی در آن گذاشته شود.
 ی هاون. كوبنده، دسته «:ُمُدق  »دان.  روغن«: ُمْدُهن» . 3
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َضاَعِف  بم  َاب  اثلَّاِن: ِف ال  اْلب
َصمُّ »َوي َقال  َل : 

َ َقال  َل  « اْلب تِِه، َوَِل ي  دِ «َصِحيح  »لِِشدَّ َِ َ
 ؛ لَِصيب وَرةِ أ

ربَف ِعلَّة  ِف ََنبِو:  َِ َفيبِه  رب َازِي»َِ  «.َتَقَّضَّ اْلب
شود. صحیح به  نیز گفته می 1«أَصَمّ»به خاطر شدتش به آن 

یکی از دو  2«الْبَازِی تَقَضَّى» شود زیرا در مانند آن گفته نمی

 .شود حرفش به حرف عله تبدیل می
: ، ََنبو  ببَواب 

َ
َو يَِِجء  ِمنب ثَََلثَِة أ ُّ » وَه  َع َّ »وَ « فَرَّ يَِفرَّ »وَ « ََسَّ يََّس 

ع ل  »، َوَِل يَِِجء  ِمنب بَاِب «َيَع ُّ  َل َيفب : « َفع  ، ََنبو  بَّ »إِِلَّ قَِليَل  َو « َِ َفه 
، وَ  بِيب  . « لَبَّ »َِ َو َْلِيب   َفه 

 وَ «یَفِرَّ فَرَّ»و  «یَسُرُّ سَرَّ»آید، مانند:  مضاعف از سه باب می

  .3«یَعَضُّ عَضَّ»

پس  1«حَبَّ» آید مگر اندک، مانند: نمی« یَفْعُلُ فَعُلَ»از باب 

 .3است« لَبِیب» پس او 2«لَبَّ»و  است« حَبِیب» او

                                                           
معنای دوم مراد است . َأَصم  دو معنا دارد: کر و ًنشنوا و سخت و شدید، در اینجا  1

 زیرا در تشدید شدت وجود دارد.
َيء «. ت اقاضَّيَ »بوده است، ضاد در آخر به َيء قلب شده: « تَ َقضَّضَ ». اصل آن:  2

عقاب «. ت اقاضَّى»شود:  متحرک و قبل از آن فتحه وجود دارد بنابراین به الف قلب می
 رو به اپینی آمد َت بنشیند.

 ی: شاد شد. َعَل یَ ْفُعُل، مبعناف َ ابب «: َسرَّ َیُسراو . » 3
 ابب فَ َعَل یَ ْفع ُل، مبعنای: فرار کرد، گرَيت.«: فَ رَّ یَف رَّ »
 ابب َفع َل یَ ْفَعُل، مبعنای: به دندان گرفت، گاز زد.«: َعضَّ یَ َعضاو »
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تََقاِربَاِن ِف  فَاِن م  رب َِ وب 
َ
د  أ ِِ فَاِن ِمنب ِجنبس  َوا رب َِ تََمَع  َوإَِذا اجب

بم   ل  ِف اثلَّاِن؛ ثِلَِقِل ال وَّ
َ َغم  اْلب َرِج ي دب بَمخب : ال ِر، ََنبو  إَِل آِخِرهِ، « َمدَّ »َكرَّ

 : ه  »َوََنبو 
َ
أ َرجب َشطب خب

َ
 «.َوقَالَتب َطائَِفة  »، «أ

هرگاه دو حرف از یک جنس یا دو حرف نزدیک به یک 

شود زیرا حرف  مخرج جمع شدند اولی در دومی ادغام می

 «مَدَّ: »جنس( مانند تکراری سنگین است، )مثال به دو حرف هم

تا آخرش، و )مثال به دو حرف نزدیک به یک  (دَدَ)اصل آن: مَ

  .«ائِفَۀٌطَ تْوَقَالَ» ،«طْأَهُشَ جْأَخْرَ»مخرج( مانند: 
ِ َكَذا ن ِقَل  َفيب َرب َاِث اْلب َداَر إِْلب َربِف ِف خَمبرَِجِه ِمقب َاث  اْلب ِدبََغم  إِْلب َواْلب

َمِة.   َعنب َجاِر اِ  البَعَلَّ
َ ََكن  اْلب ه  ِف اثلَّاِن.َوِقيَل: إِسب ِل َوإِدبَراج   وَّ

ادغام: ماندن حرف در مخرجش به مقدار ماندن دو حرف 

 است این چنین از عالمه جار اهلل زمخشری نقل شده است.

و گفته شده: ادغام: ساکن کردنِ حرف اولی و فرو بردن در 

 حرفِ دومی است.
فَان  ِف اللَّفب  رب َِ َغم  ِفيِه  دب بم  َغم  َوال دب بم  د  ِف البِكتَابَِة، ال ِِ ربف  َوا َِ ِظ َو

ِظ َوالبِكتَابَِة َكـ«َمدَّ »َكـ فَاِن ِف اللَّفب رب َِ وب 
َ
َِن »، أ  «.الرَِّنب

                                                                                                                  
 .دوست داشت.  1

 .خردمند و عاقل شد.  2

به  «لَ عُ ف َ » از «بَّ لَ » و «بَّ حَ » را ذکر کرد َت اینکه اثبت کند «یبب  لَ » و «یبب  حَ » . 3
 قلیل است.« فَ ُعلَ »از غری  « یلع  فَ »الفعل است زیرا آمدن   ضم عنی
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: در تلفظ زدن دو حرف و در نوشتن یک 1مدغم و مدغم فیه

یا در تلفظ زدن دو حرف و در نوشتن  ،«دَّمَ» حرف هستند، مانند:

    .«مَنحْلرَّا» نیز دو حرف هستند، مانند:
 ِ َكيب تََحري ونَا م  نب يَك 

َ
ل  أ وَّ

َ : اْلب َضب ب 
َ
ِ ََعَ ثَََلثَِة أ َفيب َرب تَِماع  اْلب َواجب

َاِقيَّاِت  ْلب ِ
ِدبََغم  إِِلَّ ِف اْلب :  ،ََيِب  ِفيِه اْلب َل «قَربَدد  »ََنبو  َّتَّ َِل َيببط  َِ  ،

وبَزاِن الَِِّت يَلبَزم  ِفيَها اِِل 
َ ، َواْلب َاق  ْلب ِ

: اْلب ، ِمثبل  ِبَاس  ، »تلب ر  ، َوَس   َصَكك 
، َوَمَدد   ، َوَطلَل  َدد  َّتَّ َِل ي لبتَبََس بِـ«وَج  َِ  ،« ، ، َوَطلٍّ دٍّ ، وَج  ٍّ ، َوَس  َصكٍّ

 «. َوَمدٍّ 
اول آنکه هر دو متحرک : اجتماع دو حرف بر سه نوع است

شود مگر در ملحقات، مانند:  باشند ادغام در آن واجب می

شود( تا اینکه الحاق باطل نشود، و )مگر  ادغام کرده نمی) ،«قَرْدَدٌ»

 ،صَکَک»آید، مانند:  در( اوزانی که درآمیختگی در آن الزم می

 ،صَکّ»تا اینکه اشتباه گرفته نشود با   ،2«مَدَد ،طَلَل ،جُدَد ،سُرُر

 .3«مَدّ ،طَلّ ،جُدّ ،سُرّ

                                                           
، «َمدَّ »شود، مانند در:  . به حرف اول، مدغم و به حرف دوم، مدغم فیه گفته می 1

 دال اول، مدغم و دال دوم، مدغم فیه است.
ٍد : خطی که در کمر اًلغ است. َصَكك: عیبی در اپی اسب. ُسُرر: ختت. ُجدَ  . 2

 ی خانه. َمَدد: کمک، َيری. طََلل: آاثر ابقیمانده
3 . : : .قاضی دفرت َصك  :  .ًنف ُسر   .کشیدن َمد : .ضعیف ابران َطل : .راه سر چاهُجد 
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، وََع َّ »َوَِل ي لبتَبََس ِف ِمثبِل  ، َوفَرَّ نَّ «رَدَّ
َ
عبلَم  ِمنب « رَدَّ »؛ ِْل « يَر دُّ »ي 

لَه   صب
َ
نَّ أ

َ
َضعََّف َِل يَِِجء  ِمنب «رََددَ »أ بم  نَّ ال

َ
ع ل  »؛ ِْل َل َيفب  «. َفع 

عبلَم  ِمنب « فَرَّ »وَ  ا ي  يبض 
َ
َضاَعَف َِل يَِِجء  ِمنب «يَِفرُّ »أ بم  نَّ ال

َ
فَِعَل »؛ ِْل

ِعل    «. َيفب
عبلَم  مِ « َع َّ »وَ  ا ي  يبض 

َ
َضاَعَف َِل يَِِجء  ِمنب «َيَع ُّ »نب أ بم  نَّ ال

َ
؛ ِْل

َعل  »  «.َفَعَل َيفب
آید که )وزن  اشتباه پیش نمی «وَعَضَّ وَفَرَّ، رَدَّ،» در مانند

 «یَرُدُّ» از «رَدَّ» زیرا ؛ها کدام است؟ فَعَلَ یا فَعِلَ یا فَعُلَ؟( آن

 ف از بابزیرا مضاع ؛بوده است «رَدَدَ» که اصلش شود می فهمیده

اصال نداریم بنابراین  «یَفْعُلُ لَفَعِ»آید )و باب  نمی «یَفْعُلُ فَعُلَ»

 . شود( تعیین می «یَفْعُلُ لَفَعَ»

 زیرا مضاعف از ؛شود فهمیده می «یَفِرُّ» همچنین از «فَرَّ»وزن 

 بنابراین نداریماصال  «لُیَفْعِ لَفَعُ» باب و)آید  نمی «یَفْعِلُ فَعِلَ»

  (.شود می تعیین «لُیَفْعِ فَعَلَ»

زیرا  ؛شود فهمیده می «یَعَضُّ» همچنین از «عَضَّ»وزن 

 نداریماصال  «لُیَفْعَ فَعُلَ» باب و)آید  نمی «یَفْعَلُ فَعَلَ» مضاعف از

  .(شود می تعیین «لُیَفْعَ لَفَعِ» بنابراین
َغم   ِيَ »َوَِل ي دب َّتَّ َِل َيَقعَ « َِ َِ َاِء  ِف َبعبِ  اللَُّغاِت؛  مُّ ََعَ الب الضَّ

ِعيِف ِف  ق ط  «. َيبَي »الضَّ َها تَسب نَّ
َ
؛ ِْل ِخَية  َغيب  َِلِزَمة 

َ َاء  اْلب َوِقيَل: الب
 : ي وا»تَاَرة ، ََنبو  َِ» : لَب  تَاَرة ، ََنبو   «.َيبَي »، َوت قب
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 درتا اینکه  ؛شود ادغام کرده نمی «حَیِیَ»در بعضی از لغات، 

یاء أخیر  و گفته شده:. 1ضمه بر یاء ضعیف واقع نشود، «یَحْیَى»

و  ،2«حَیُوا»افتد، مانند:  غیر الزم است و ثابت نیست؛ زیرا گاهی می

)پس وقتی که یاء دوم ثابت  3«یَحْیَى: »شود، مانند گاهی قلب می

شود بنابراین گویی که دو حرف هم  نیست وجودش کالعدم می

 .پس چگونه ادغام کرده شوند؟(اند  جنس کنار همدیگر واقع نشده
 : وَرت ا، ََنبو  ِدبََغم  ََض  ل  َساِكن ا، ََيِب  ِفيِه اْلب وَّ

َ وَن اْلب نب يَك 
َ
َواثلَّاِن: أ

ل  »ََعَ َوزبِن « َمدٍّ »
 «.َفعب

دوم: آنکه اولی ساکن باشد )و دومی متحرک(، ادغام در آن 

 .«فَعْلٍ» بر وزن «مَدٍّ»ضرورتا واجب است، مانند: 

تَنِع  لَِعَدِم وَ  مب ِدبََغم  ِفيِه م  وَن اثلَّاِن َساِكن ا، فَاْلب نب يَك 
َ
: أ اثلَّالِث 

ِل  وَّ
َ ِكِي اْلب َو ََتَرُّك  اثلَّاِن. َوِقيَل: َِلب دَّ ِمنب تَسب ِدبََغِم وَه  َْشبِط اْلب

                                                           
. دو َيء که حرف هم جنس هستند کنار هم واقع شدند اولی است «ََيَْیيُ »اصل آن  . 1

بینیم که  . می«ياو َيََ »شود:  کنیم، می ت آن به حرف قبل نقل میکنیم و حرک را ساکن می
 ی سنگنی بر َيء ضعیف قرار گرفت. ضمه

بوده است، ضمه بر َيء دوم سنگنی است آن را به حرف قبل « َحی یُ ْوا»اصل آن  . 2
شود  ، التقاء ساكننی حادث می«ْوایْ َحیُ »شود:  کنیم، می نقل کرده و خودش را ساکن می

 «.َحُیوا»شود:  کنیم، می حذف می َيء را
بوده است، حرف عله در آخر متحرک و قبل از آن فتحه « ََيَْیيُ »زیرا اصل آن  . 3

 .ََيَْي  شود: قرار دارد لذا به الف قلب می
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َرى، َوِقيَل: خب
 
تَِمع  َساِكنَاِن َفتَِفرُّ ِمنب َورََطة  َوَتَقع  ِف أ ِة  َفيَجب ِفَّ وِد اْلب لِو ج 

ِدبََغِم. اِكِن َمَع َعَدِم َْشبِط اْلب  بِالسَّ
سوم: آنکه دومی ساکن باشد )و اولی متحرک(، پس ادغام در 

که متحرک بودن حرف دوم  –آن ممتنع است زیرا شرط ادغام 

 . 1منتفی است –است 

البد و حتمی است که  (زیرا است ممتنع ادغامو گفته شده: )

شوند  شود با این حال، دو ساکن با همدیگر جمع میاولی ساکن 

 ای فرار کردی و در ورطۀ دیگری افتادی.  پس از یک ورطه

( چون با وجود ساکن، سبک است ممتنعو گفته شده: )ادغام 

 شده بهمراه منتفی بودنِ شرط ادغام.
تِ  ا إَِل اجب بَمَواِضِع َنَظر  َف ِف َبعبِ  ال َذب ز وا اْلب َماِع َولَِكنب َجوَّ

 : ، ََنبو  ِ تََجانَِسيب بم  ز وا البَقلبَب، ََنبو  ِف «َظلبت  »ال َتَقَّضَّ »، َكَما َجوَّ
َازِي  «.اْلب

با توجه به  2اما در بعضی از مواضع، حذف جایز دانسته شده

، «ظَلْتُ»، مانند: 3جمع شدن دو حرف متجانس با همدیگر

                                                           
هرگاه حرف دوم ساکن ابشد ادغام منتفی است و هرگاه حرف دوم متحرک ابشد .  1

 پذیرد. ادغام اْنام می
 .مساعی استو این حذف .  2
زیرا اجتماع دو متماثل، سنگنی و ختفیف مطلوب است، و ختفیف اب ادغام متعذر .  3

 است لذا یکی از آن دو را حذف کردند زیرا حذف نیز یکی از اسباب ختفیف است.
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( جایز گونه که قلب )یکی از دو متماثل از جهت تخفیف همان

 . «الْبَازِی تَقَضَّى» دانسته شده در مانند:
﴾ ِمَن  نَّ َن ِف ب ي وتِك  : َو﴿قِرب

َ
: «. البَقَرارِ »وََعلَيبِه قَِراَءة  َمنب قََرأ ل ه  صب

َ
أ

ِذفَِت «اِقبِرربنَ »  ِ َرَكت ه  إَِل البَقاِف، ث مَّ  َِ وَل َفن ِقلَتب 
اء  اْلب  ِذفَِت الرَّ ، فَح 

َزة  لَِعدَ  بَهمب تِيَاِج إَِلبَها، فََصاَر: ال ِب نَ »ِم اِِل  «. قِرب
 «.َوقََر يَِقر  َوقَار ا»َوِقيَل: ِمنب 

 :بر این است )بر حذف یکی از متماثل از جهت تخفیف(

: اصل آن. گرفته شده است «قَرَّ یَقِرُّ قَرَارا» از ﴾بُیُوتِکُنَّ فِی قِرْنَ﴿

ن به قاف نقل شده راء اولی حذف شده و حرکت آ ،است «اِقْرِرْنَ»

سپس همزه حذف شده زیرا دیگر احتیاجی به آن نیست،  «رْنَاِقِ»

 .«قِرْنَ»پس گردید: 

گرفته شده )که در این  «وَقَارًا یَقِرُ وَقَرَ» و گفته شده از:

صورت ربطی به بحث ما ندارد زیرا مثال واوی است و مضاعف 

  .نیست(
نَ »َوإَِذا ق رَِء  ون  ِمنب بَِفتبِح البَقا« قَرب بَمََكنِ »ِف يَك  قَرُّ بِال

َ
بَِفتبِح « أ

َو ل َغة  ف  قِرُّ »البَقاِف، وَه 
َ
ل ه  «أ صب

َ
ون  أ اِء «اِقبَرربنَ »، َفيَك  ، َفن ِقَل َفتبَحة  الرَّ

نَ »إَِل البَقاِف، فََصاَر   «. قَرب
در  «بِالْمَکَانِ أَقَرُّ»با فتح قاف قرائت شود از  «قَرْنَ» و اگر

پس در  ،1است «أَقِرُّ» شود و این لغتی در تح قاف میمضارع با ف

                                                           
 اب ادغام لغت متیم و بدون ادغام لغت حجاز است..  1
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و )بعد از حذف راء اول،( فتحۀ  ،باشد می «اِقْرَرْنَ» امر، اصل آن

 .«قَرْنَ»راء به قاف نقل شده و گردیده: 

 ، ه  ِدبََغم  وََعَدم  ا ََي وز  اْلب ا، َوإَِذا ََكَن َعرِض  ون ه  َِلِزم  ك  َهَذا إَِذا ََكَن س 
 : دب ا  »ََنبو  د  دَّ »وَ « مب ِة، وَ « م  اِل لِلبِخفَّ دي »بَِفتبِح الَّ َ « م  نَّ البَكَّسب

َ
ِ ِْل بِالبَكَّسب

اِكِن، وَ  ل  ِف ََتبِريِك السَّ صب
َ
دُّ »أ مي لَِِلتيبَاِع، َوِمنب ثَمَّ َِل ََي وز  « م  بِالضَّ
اِء لَِعَدِم اِِلتيبَاِع.« فِرُّ »  بَِضمي الرَّ

رگاه سکونش الزم و ثابت باشد، این )چیزهایی که گفتیم( ه

، مانند: 1اما اگر سکون عارضی باشد ادغام و عدم ادغام جایز است

با کسر  «مُدِّ»و  با فتح دال به خاطر سبکی فتحه. «مُدَّ»و  «اُمْدُدْ»

با ضم  «مُدُّ»زیرا در حرکت دادنِ سکون، کسره اصل است. و 

با ضم راء جایز  «فِرُّ» جهت تبعیت از ضمۀ قبل، از اینجا است که

 فتح با« فِرَّ»نیست به خاطر اینکه اتباع از ضمه وجود ندارد )و اما 

با کسر راء « فِرِّ»جایز است و همچنین  فتحه به خاطر سبکیِ راء

 .(است اصل کسره سکون، دادنِ حرکت در زیراجایز است 
ِدبََغم  ِف  دبنَ »َوَِل ََي وز  اْلب د  وَن ا«ا مب ك  نَّ السُّ

َ
ول  ؛ ِْل ثلَّاِنَ َِلِزم ، َوَتق 

دبنَاني »بِانلُّوِن اثلَِّقيلَِة  د  اني ا مب دَّ نَّ م  دي ، م  نَّ دُّ اني م  دَّ نَّ م  دَّ َِفيَفِة «م  ، َوبِاْلب
نب » دي نب م  دُّ نب م  دَّ م  البَفاِعِل «م  ع ول  « َماد  »، َواسب بَمفب ود  »إَِل آِخِرهِ، َوال ، «َممبد 

                                                           
آمده است پس بنابر اول: امر آن « راو قَ ی َ »و هم « راو ق  یَ »مضارع آن هم « قَ رَّ »زیرا .  1
شود که  می« ْرنَ ق َ »و این قرائت غری ًنفع و عاصم است، و بنابر دوم: امر آن « ْرنَ ق  »

 قرائت ًنفع و عاصم است.
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َماِن َوا م  الزَّ بَمََكِن َواسب لَِة «َمَمد  »ل م  اْلب ول  «ِمَمد  »، َواسب ه  بَمجب دَّ »، َوال م 
َمدُّ   «.ي 

زیرا سکون دوم الزم و  ؛شود جایز نمی «اُمْدُدْنَ»ادغام در 

 مُدَّانِّ مُدِّنَّ مُدُّنَّ، مُدَّانِّ مُدَّنَّ» گویی: و با نون ثقیله می ثابت است.

و در اسم  ،«مُدِّنْ مُدُّنْ مُدَّنْ» گویی: و با نون خفیفه می ،«اُمْدُدْنَانِّ

مَادَّانِ مَادُّونَ، مَادَّۀٌ مَادَّتَانِ تا آخرش ) «مَادٌّ»گویی:  فاعل می

 ،مَمْدُودُونَ ،، مَمْدُودَانِمَمْدُودٌ» :گویی میو در اسم مفعول  ،(مَادَّاتٌ

 :گویی می و در اسم زمان و مکان ،«مَمْدُودَاتٌ ،مَمْدُودَتَانِ ،مَمْدُودَۀٌ

)اصل آن: مَمْدَدٌ بر وزن مَفْعَلٌ، حرکت دال اول را به قبل  «مَمَدٌّ»

 گویی: و در اسم آلت می ،کنیم( نقل کرده، خودش را ساکن می

 قبل به را اول دال حرکت فْعَلٌ،مِ وزن بر مْدَدٌمِ: آن اصل) «مِمَدٌّ»

 دَّمُ»گویی:  و در مجهول می ،(کنیم می ساکن را خودش کرده، نقل

بوده است دال اول را « فُعِلَ»بر وزن « مُدِدَ»: مُدَّ اصلِ) «یُمَدُّ

یُفْعَلُ بوده است  وزن بر «یُمْدَدُ»شود. و  می« مُدَّ»کنیم،  ساکن می

کنیم،  حرکت دال اول را به قبل نقل کرده و خودش را ساکن می

 .(شود: یُمَدُّ می
 ]إِدبََغم  تَاِء اِِلفبتَِعاِل[

وِف  َوََي وز   ر   ِ ربف  ِمنب  َِ ِدبََغم  إَِذا َوَقَع َقببَل تَاِء اِِلفبِتَعاِل  اْلب
ز  َسَشص  َضط  َظوِيَ »

ذ  َتثَدب
َ
 «.أ
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و ادغام جایز است هرگاه قبل از تاء افتعال حرفی از حروف 

  .قرار گرفت «ظوی ضط سشص أتثدذز»
 : َذَ »ََنبو  : «اَّتَّ َو َشاذ ، َوََنبو  َرَ »، وَه  : ، َوََنب «اَتَّ رَ »و 

َ
، َوََي وز  ِفيِه «اِثَّأ

رَ »
َ
َها «اتَّأ وف  ر   ِ وِسيَِّة، َو م  بَمهب نَّ اتلَّاَء َواثلَّاَء ِمَن ال

َ
َحث َك »؛ ِْل َستَشب

وِسيَِّة، َوََي وز  لََك «َخَصَفهب  م  بَمهب ا إَِل ال د  َنَظر  ِِ ونَاِن ِمنب ِجنبس  َوا ، َفيَك 
ِدبََغم  ِِبَعبِل اتلَّاِء ثَاء  وَ  .اْلب  اثلَّاِء تَاء 

 .1و این شاذ است ،«اتَّخَذَ: »مانند

 .2«اتَّجَرَ: »و مانند

زیرا تاء و  ؛نیز جایز است 4«اتَّأَرَ» و در این ،3«اِثَّأَرَ: »و مانند

 ثُکَسَتَشْحَ» هستند و حروف مهموس 1ثاء جزو حروف مهموس

                                                           
گرفته شده است. مهزه ساکن است « َأَخذَ »از « ذَ خَ تَ ئ ْ ا  » زیرا در این حالت اصل آن . 1

سپس بر غری قیاس، «. ا یَتَخذَ »شود:  ء قلب میو قبل از آن کسره قرار گرفته لذا به َي
 «. ا ختََّذَ »شود  ، و سپس َتء در َتء ادغام می«ا تْ َتَخذَ »شود:  َيء به َتء قلب می

شود بلکه از جهت قیاس، َيئی  وجه شذوذ آن در این است که َيء ُمْبَدله به َتء قلب منی
 یم که َيء اصلی نیست.بین شود که اصلی ابشد. و در اینجا می به َتء قلب می

بگریمی پس شذوذی در آن نیست. و « أخذ و گرفنت»به معنای « ذَ ختَ  »اما اگر آن را از 
« ا ختََّذَ »تبدیل شد پس آن هم « اَتََّرَ »ماند که به  می« ََتَرَ »مهانند « ختَ ذَ »در این حالت 

 گردد. می
 «.اَتََّرَ »شود:  َتء ادغام میاست َتء در  «ا فْ َتَعلَ »بر وزن « َجرَ تَ ت ْ ا  » . اصل آن 2
 و اثء در اثء ادغام شده است.« ثْ ثََأرَ ا»است َتء به اثء قلب شده « ثْ َتَأرَ ا» . اصل آن 3
 و َتء در َتء ادغام شده است.« تْ َتَأرَ ا  »است اثء به َتء قلب شده « ثْ َتَأرَ ا» . اصل آن 4
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 ،پس از جهت مهموس بودن از یک جنس هستند ،است 2«صَفَهْخَ

 .شود با گرداندن تاء به ثاء و ثاء را به تاء م برایت جایز میو ادغا
 : نَّه  إَِذا «ادَّانَ »َوََنبو 

َ
اِل؛ ِْل اِل ِف الَّ ، َِل ََي وز  ِفيِه َغيب  إِدبََغِم الَّ

ِعلَِت اتلَّاء  َداِل   اِل ِمَن  -ج  ربِب الَّ وِسيَِّة َولِق  م  بَمهب اِل ِف ال ِدهِ ِمَن الَّ ِْل عب
َرِج اتلَّ  بَمخب . -اِء ِف ال َغم  د  َفي دب ِِ فَاِن ِمنب ِجنبس  َوا رب َِ ينَئِذ   ِِ  يَلبَزم  

جایز  4غیر از ادغام کردنِ دال در دال ،3«ادَّانَ»و مانند: 

به خاطر دوری  –شود زیرا هرگاه تاء به دال تبدیل کرده شد  نمی

رج و نزدیک بودن دال به تاء در مخ 5تاء از دال در مهموس بودن

                                                                                                                  
شود در  و حبس منی ها جرَين نَفس قطع . حروف مهموس: حروفی که اب َترک آن 1

ها  شوند و آن ی حروف الفبا می مقابل این حروف، حروف جمهور قرار دارند که بقیه
 شود. ها جرَين نَفس قطع و حبس می حروفی هستند که اب َترک آن

 ها را در این مجله قرار دادند.  . جهت سهولت حفظ این حروف، آن 2
اپفشاری در درخواست. معنای مجله:  یعنی احلاح و« الشحث» ًنم زنی است.« ةفَ صَ خَ »

 این زن در مسأله بر تو احلاح ورزید.
 .ص  خْ شَ  هُ ثَّ حَ فَ  تَ كَ سَ اند:  مهچننی این حروف را در این عبارت قرار داده

و دال در دال ادغام شده  «انَ ْددَ ا  »است َتء به دال قلب شده « ْدََتنَ ا  » . اصل آن 3
 است.

افتعال یکی از حروف )دال َي ذال َي زای( بود َتء . قاعده: هرگاه فاءالفعل ابب  4
از  (زای و ذال ،دال)شود. زیرا )َتء( از حروف مهموسه و  تبدیل می« دال»افتعال به 

حروف جمهوره هستند پس وقتی َتء به دال تبدیل شد چون دال جمهوره است اب حروف 
 شود.  تر می آید و تلفظ راحت مذکور که جمهوره هستند موافق می

 . یعنی: َتء، مهموس و دال، جمهور است پس بنی این دو، دوری وجود دارد. 5
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آید پس در  در این هنگام دو حرف از یک جنس الزم می –

   شوند.   همدیگر ادغام کرده می
 : اَل ِمَن «اذبَدَكرَ »وَ « ادََّكرَ »، ََي وز  ِفيِه «اذََّكرَ »َوََنبو  اَل َواَّلَّ نَّ الَّ

َ
؛ ِْل

ِعلَِت اتلَّاء  َداِل  َكَما ِف  وِريَِّة، فَج  ه  بَمجب وز  «ادَّانَ »ال ِدبََغم  ، َفيَج  لََك اْلب
َيَان   ، َواْلب اِل َداِل  اِل َذاِل  َواَّلَّ وِريَِّة ِِبَعبِل الَّ ه  بَمجب َاِدِهَما ِف ال ا إَِل اَتي َنَظر 

اِت. َاِدِهَما ِف اَّلَّ ا إَِل َعَدِم اَتي  َنَظر 
زیرا  ؛شود نیز جایز می «اذْدَکَرَ»و  «ادَّکَرَ» :1«اذَّکَرَ» و مانند:

تاء به « ادَّانَ»ز حروف مجهور هستند پس همانند در دال و ذال ا

پس با گرداندن دال به ذال و ذال به دال،  ،دال قلب کرده شد

شود نظر به اینکه این دو در مجهور بودن  ادغام برایت جایز می

یکی هستند و ادغام نکردن نیز جایز است از این جهت که در 

  ذات، یکی نیستند. 
 : ِدبََغم  ِِبَعبِل «اذََّكرَ »ِمثبل   ،«ازَّانَ »َوََنبو  ، َولَِكنب َِل ََي وز  ِفيِه اْلب

وبِت، َفيَِصي   تَِداِد الصَّ اِل ِف امب َظم  ِمَن الَّ عب
َ
اَء أ نَّ الزَّ

َ
؛ ِْل اِء َداِل  الزَّ

نَّه  ي َوازِي بِـ
َ
وب ِْل

َ
ِغَيةِ، أ َعِة البَكبَِيةِ ِف الصَّ ِع البَقصب ينَئِذ  َكوَضب  «.انَ ادي »ِِ

                                                           
و سپس دال به ذال قلب  «ْذدََکرَ ا  »است َتء به دال قلب شده « ْذَتَکرَ ا  » . اصل آن 1

 و بعد ذال در ذال ادغام شده است. «ْذذََکرَ ا  »شده 
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با گرداندن زای به دال،  ،است «اذَّکَرَ» مانند ،1«ازَّانَ» و مانند

 2شود )که بگوییم: اِدَّانَ( زیرا در امتداد صوت، زای ادغام جایز نمی

تر است پس مانند قرار دادن کاسۀ بزرگ در کاسۀ  از دال بزرگ

شود )و از همدیگر  می «ادِّانَ»شود یا اینکه همانند  کوچک می

  .شوند( داده نمی تشخیص
 : َمعَ »َوََنبو  نَّ اتلَّاَء «اسَّ

َ
ِل اتلَّاِء ِسين ا؛ ِْل ِدبََغم  ِِبَعب ، ََي وز  ِفيِه اْلب

؛ لِِعَظِم  ِي تَاء  ِدبََغم  ِِبَعبِل السي وِسيَِّة، َوَِل ََي وز  اْلب م  بَمهب َي ِمَن ال َوالسي
وبِت، وَ  تَِداِد الصَّ ِي ِمَن اتلَّاِء ِف امب نبِسيَِّة ِف السي ِ

َيَان  لَِعَدِم اْلب ََي وز  اْلب
اِت.  اَّلَّ

، با گرداندن تاء به سین، ادغام جایز است 3«اسَّمَعَ»و مانند: 

 گرداندن بازیرا تاء و سین هر دو جزو حروف مهموس هستند. و 

                                                           
و سپس دال به زای قلب  «ْزَدانَ ا  »است َتء به دال قلب شده « ْزََتنَ ا  » . اصل آن 1

 و بعد زای در زای ادغام شده است. «ْززَانَ ا  »شده 
. زیرا زای از حروف صفری است و حروف صفری سه حرف هستند: )صاد و زای و  2

تر  تر است سپس در زای، و در سنی ضعیف ی صفری صاد قوی سنی(. به ترتیب درجه
 است.

ت که هنگام تلفظ زدن این حروف مقصود از صفری؛ صدای زائدی است شبیه به سو 
 شود. شنیده می

شود َت اینکه این صفت از  از قواعد عرب است که حرف صفری در غری صفری ادغام منی
 بنی نرود. ابن کمال ابشا.  

و سپس سنی در سنی  «ْسَسَمعَ ا  »است َتء به سنی قلب شده « ْسَتَمعَ ا  » . اصل آن 3
 ادغام شده است.
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 سین از تاء صوت، امتداد در زیرا ستنی جایز ادغام ،سین به تاء

1است تر بزرگ
 در که جهت این از است جایز ردننک ادغام و 

  .  نیستند یکی ،ذات
 : بَهَ »َوََنبو  َمعَ »ِمثبل  « اشَّ  «.اسَّ

 .است «اسَّمَعَ» مثل 2«اشَّبَهَ»و مانند: 
ََبَ » :َوََنبو   َطََبَ »، ََي وز  ِفيِه «اصَّ ِليَِة «اصب تَعب بم سب اَد ِمَن ال نَّ الصَّ

َ
؛ ِْل

بََقِة، طب بم   ال
شود زیرا صاد از  جایز می «اصْطَبَرَ»در آن  3«اصَّبَرَ»و مانند: 

  حروف مستعلیۀ مطبقه است.
َها  - وف  ر   ِ ، «. َصطب َضظب َخَفقب »َو بََقة  طب ِليَة  م  تَعب سب وَل م 

بََعة  اْلب  رب
َ اْلب

ِليَة  َفَقطب  تَعب سب ِخَية  م 
َ  -َواثلَََّلثَة  اْلب

 چهار حرف .است 5«خَفَقْ ضَظْ صَطْ» 4و حروف مستعلیه -

 -و سه حرف آخر فقط مستعلیه است  1اول: مستعلیۀ مطبقه

                                                           
َعَ »ف صفری است پس جایز نیست گفته شود: . زیرا سنی از حرو  1  «.ا متَّ
و سپس شنی در شنی  «ْشَشَبهَ ا  »است َتء به شنی قلب شده « ْشَتَبهَ ا  » . اصل آن 2

 ادغام شده است.
 قلب صاد به طاء سپس و «ا ْصطَبَ رَ » شده قلب طاء به َتء است «ا ْصتَ بَ رَ » آن اصل.  3

  .است شده غاماد صاد در صاد بعد و «ا ْصَصبَ رَ » شده
 رود. . حروف استعالء حروفی هستند که هنگام تلفظ زدن، زابن به ابًل می 4
 اند. ترکیب منوده« ُخصَّ َضْغٍط ق ظْ ». بعضی این حروف را در  5
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َما، َوق ربِب  بَاَعَدة  بَيبنَه  ِعَل اتلَّاء  َطاء  لِم  نبَخِفَضِة، فَج  بم  َواتلَّاَء ِمَن ال
َرِج، فََصاَر  بَمخب اِء ِف ال َطََبَ »اتلَّاِء ِمَن الطَّ  ،«اصب

قلب کرده  3است پس تاء به طاء 2و تاء از حروف منخفضه

شد زیرا بین صاد و تاء دوری وجود دارد )چون صاد از حروف 

مستعلیه و تاء از حروف منخفضه است( و در مخرج، تاء به طاء 

نزدیک است )و طاء و صاد هر دو از مستعلیه مطبقه هستند که 

  گردید. «اصْطَبَرَ»با هم تناسب دارند( پس 
ل ه  «ِستٍّ »َكَما ِف  - صب

َ
س  »، أ ِعَل «ِسدب ربِب ، فَج  ال  تَاء  لِق  ي  َوالَّ السي

دبِغَم 
 
َرِج، ث مَّ أ بَمخب اِل ِف ال وِسيَِّة، َواتلَّاِء ِمَن الَّ م  بَمهب ِي ِمَن اتلَّاِء ِف ال السي

  -« ِست  »فََصاَر 
 4«سِدْس» اصل آن ،رخ داده است «سِتّ»گونه که در  همان -

ن به تاء در بوده پس سین و دال به تاء قلب شد برای اینکه سی

                                                                                                                  
 اطالق( طظ صض) حرف چهار استعالی ی درجه شدن زَيد به انطباق حروف.  1

 .دشو  می منطبق دهان سقف اب زابن که شکلی به شود می
گویند که در مقابل حروف استعالء قرار  . به این حروف، حروف استفال نیز می 2

 .گریند می
« طاء»از حروف مطبقه مستعلیه واقع شد وجواب به  بعد افتعال َتء . قاعده: هرگاه 3

 شود. قلب می
ْدس» آن اصل.  4 است. پس سنی آخری به َتء قلب شد زیرا هر دو مهموس  «س 

ْدت» هستند: َتء و دال در خمرج نزدیک به هم هستند لذا دال به َتء قلب شد:  .«س 
تْ » ت  ». سپس در مهدیگر ادغام شدند: «تس   «.س 
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مهموس بودن نزدیک است و در مخرج، تاء به دال نزدیک است 

 -گردید « سِتّ»سپس ادغام کرده شد و 
َاِدِهَما ِف  ا إَِل اَتي اِء َصاد ا؛ َنَظر  ِدبََغم  ِِبَعبِل الطَّ ث مَّ ََي وز  لََك اْلب

 : ِتعبََلِئيَِّة، ََنبو  ََبَ »اِِلسب ِ «اصَّ اِد َطاء  ، َوَِل ََي وز  لََك اْلب ِل الصَّ دبََغم  ِِبَعب
َقال   عبِن: َِل ي 

َ
اِد، أ ََبَ »لِِعَظِم الصَّ نبِسيَِّة ِف «اطَّ ِ

َيَان  لَِعَدِم اْلب ، َوََي وز  اْلب
اِت.  اَّلَّ

شود نظر  سپس با گرداندن طاء به صاد، ادغام برایت جایز می

 ابو  ،«اصَّبَرَ: »مانند ،به اینکه در مستعلی بودن یکی هستند

زیرا صاد بزرگ  شود مین جایز برایت ادغام ،صاد به طاء گرداندن

و فک ادغام  ،شود گفته نمی «اطَّبَرَ» منظورم این است که ،1است

 جنس هم نیستند. جایز است )یعنی: اِصْطَبَرَ( زیرا در ذات، هم

 : ََب »َوََنبو  ََبَ »ِمثبل  « اَضَّ عبِن: ََي وز  «اصَّ
َ
ََب »، أ طَ »وَ « اَضَّ ، «َرَب اضب

َرَب »َوَِل ََي وز   اِد.«اطَّ  ؛ لِِزيَاَدةِ ِصَفِة الضَّ
 منظورم این است که ،است «اصَّبَرَ» مثل 2«اضَّرَبَ»و مانند: 

 ؛جایز نیست «اطَّرَبَ» و اما ،جایز است «اضْطَرَبَ»و  «اضَّرَبَ»

 زیرا صفت ضاد از طاء زیادتر است.

                                                           
. زیرا صاد از حروف صفری است و گفتیم که حروف صفری در غری صفری ادغام  1

 شوند َت اینکه این صفت از بنی نرود. منی
 ضاد به طاء سپس و «ا ْضَطَربَ » هشد قلب طاء به َتء است «ا ْضتَ َربَ » آن اصل.  2

  .است شده ادغام ضاد در ضاد بعد و «ا ْضَضَربَ » شده قلب
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 : لََب »َوََنبو  ِ ِمنب ، َِل ََي وز  ِفيِه «اطَّ َفيب َرب تَِماِع اْلب ِدبََغم ؛ ِِلجب َغيب  اْلب
اِء ِف  ربِب اتلَّاِء ِمَن الطَّ ؛ لِق  د  َبعبَد قَلبِب تَاِء اِِلفبِتَعاِل بَِطاء  ِِ ِجنبس  َوا

َرِج. بَمخب  ال
بغیر از ادغام در آن جایز نیست زیرا بعد  ،1«اطَّلَبَ» و مانند:

یک جنس با همدیگر جمع  از قلب تاء افتعال به طاء، دو حرف از

  .شوند، زیرا تاء به طاء در مخرج نزدیک است می
 : لَمَ »َوََنبو  ؛ « اظَّ اِء َطاء  ، َوالظَّ اِء َظاء  ِدبََغم ، ِِبَعبِل الطَّ ََي وز  ِفيِه اْلب

اِت  نبِسيَِّة ِف اَّلَّ ِ
َيَان  لَِعَدِم اْلب َما ِف البِعَظِم، َوََي وز  اْلب َساَوات  بَيبنَه  ، لِم 

 : لَمَ »ِمثبل  لَمَ »وَ « اظَّ َطلَمَ »وَ « اطَّ  «.اظب
، با گرداندن طاء به ظاء و ظاء به طاء، ادغام 2«اظَّلَمَ» و مانند

در آن جایز است زیرا در بزرگی بین این دو، مساوات و برابری 

وجود دارد و فک ادغام نیز جایز است زیرا در ذات با یکدیگر 

 .«اظْطَلَمَ»و  «اطَّلَمَ»و  «اظَّلَمَ: »جنس نیستند، مانند هم
 : بَعلب تَاء  يَِصي  يَاء  «اتََّعدَ »َوََنبو  نَّه  إِنب لَمب َي 

َ
؛ ِْل بَواو  تَاء  ِعَل ال ، فَج 

 : ة  يَاِئي ا، ََنبو  ينَئِذ  َكوبن  البِفعبِل َمرَّ ِِ ةِ َما َقببلََها، َفيَلبَزم   َ ، «اِيتََعدَ »لَِكَّسب
ة  َواِوي ا ََنبو   تَِعد  : »َوَمرَّ اِت.«يَوب وب يَلبَزم  تََواِِل البَكََّسَ

َ
 ، أ

                                                           
 طاء در طاء سپس و «ا ْططََلبَ » شده قلب طاء به َتء است «ا ْطتَ َلبَ » آن اصل.  1

  .است شده ادغام
 قلب ظاء به طاء سپس و «ا ْظطََلمَ » شده قلب طاء به َتء است «ا ْظتَ َلمَ » آن اصل.  2

  .است شده ادغام ظاء در ظاء بعد و «ا ْظظََلمَ » شده
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واو به تاء قلب شد زیرا اگر واو به تاء قلب  ،1«اتَّعَدَ» و مانند:

گردد پس الزم  نشود بعلت کسره داشتنِ قبل از آن، یاء می

و گاهی واوی  ،«اِیتَعَدَ»آید که فعل گاهی یائی شود، مانند:  می

  .2آید ها الزم می یا پیاپی آمدنِ کسره ،«یَوْتَعِدُ»شود، مانند: 
 : َََّّسَ »َوََنبو  اِت، َولَمب «ات ؛ فَِرار ا ِمنب تََواِِل البَكََّسَ َاء  تَاء  ِعَل الب ، فَج 

َغمب ِف ِمثبِل  َزة  «اِيتََكَ »ي دب ، َيعبِن: يَِصي  َهمب َاَء لَيبَستب بََِلِزَمة  نَّ الب
َ
؛ ِْل

َغم  إَِذا َجَعلبتَه  ث ََلِثي ا َة َِل ي دب ِيَ »، َوِمنب َثمَّ ِف َبعبِ  اللَُّغِة، َوإِدبََغم  « َِ
َذَ »  َشاذ .« اَّتَّ

یاء به تاء قلب شد به خاطر فرار از پیاپی  ،3«اتَّسَرَ» و مانند:

زیرا یاء آن الزم  ؛ادغام نشد «اِیتَکَلَ»، و در مانند 4ها آمدنِ کسره

بگردانی به همزه )یعنی: به  ، یعنی: اگر آن را ثالثی5و ثابت نیست

                                                           
 ادغام َتء در َتء سپس و «ا تْ تَ َعدَ » شده قلب َتء به واو است «ا ْوتَ َعدَ » آن اصل.  1

  .است شده
، َيء حکم دو کسره دارد و قبل از آن نیز کسره آمده بنابراین «ا یتَ َعدَ ». زیرا در  2

   آید. ها بوجود می اجتماع کسره
 ادغام َتء در َتء سپس و «ا تْ َتَسرَ » شده قلب َتء به َيء است «ا یْ َتَسرَ » آن اصل.  3

 .است شده
ها به َتء تبدیل شد زیرا  بوده است بعلت پیاپی آمدن کسره «ا یْ َتَسرَ ». زیرا اصل آن  4

 ی دو کسره است و قبل از آن نیز کسره وجود دارد.  َيء به منزله
بوده و « ا ئْ َتَكلَ »شود که اصلی ابشد، اما در اینجا اصل  ء قلب می. زیرا َيئی به َت 5

اند که  گردیده است، زیرا دو مهزه کنار هم واقع شده« ا یَتَکلَ »سپس به َيء قلب شده و 
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در بعضی از لغات  «حَیِیَ»شود از آنجا است که  أَکَلَ( تبدیل می

  .2شاذ است «اتَّخَذَ»و اما ادغام  1شود ادغام نمی
ر وِف   ِ ِدبََغم  إَِذا َوَقَع َبعبَد تَاِء اِِلفبتَِعاِل ِمنب  ز  »َوََي وز  اْلب

تَدب ذ 
: «َسَص ب َطظ   ، َيَقتيل  »، ََنبو  م  ، َوَُيَصي م  ، َويَبَسي ر ، َويََْنيع  ، َويََعذي ل  ، َويَبَدي

 . م  ، َويَلَطي ر  ، َويَنَظي ل   َويَنَضي
شود هرگاه بعد از تاء افتعال یکی از حروف  ادغام جایز می

 وَیَعَذِّرُ، وَیَبَدِّلُ، یَقَتِّلُ،: »مانند ،واقع شود «طَظٍ سَصَضْ ذُزٍ تَدْ»

 .3وَیَلَطِّمُ وَیَنَظِّرُ، ضِّلُ،وَیَنَ وَیَخَصِّمُ، بَسِّمُ،وَیَ وَیَنَزِّعُ،
                                                                                                                  

ی اول  ی دوم به حرف جمانس اب حرکت مهزه اولی متحرک و دومی ساکن است لذا مهره
 شود. قلب می

گونه که خواندمی چون َيء دوم گاهی مهانند  م و اثبت نیست مهان. زیرا َيء دوم آن ًلز  1
 شود.   حذف و گاهی مهانند ََيَْي قلب می« َحُیوا»
اب مهزه بوده و سپس به َيء قلب شده: « ا ئْ َتَخذَ ». ابز هم خواندمی که اصل آن  2
 .  نیست اثبت و ًلزم آن َيءشده است بنابراین « ا ختََّذَ »و سپس  «َتَخذَ ا ی ْ »
 . از )ق ت ل( مانند:  3

 ماضي: ا قْ تَ َتَل، قَ تََّل، ق تََّل، ا ق تََّل.
 مضارع: یَ ْقَتت ُل، یَ َقت  ُل، یَق ت  ُل.

 مصدر: ا ْقت َتال، ا ق تَّال، ق تَّال، قَ تَّال.
 اسم فاعل: ُمْقَتت ل، ُمَقت  ل، ُمق ت  ل، ُمُقت  ل.

 ُقتَّل.اسم مفعول: ُمْقتَ َتل، ُمَقتَّل، ُمق تَّل، مُ 
 و از )خ ص م( مانند:

صََّم. صََّم، ا خ   ماضي: ا ْخَتَصَم، َخصََّم، خ 
ُم. ُم، َيَ ص   ُم، ََيَص    مضارع: ََيَْتص 
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؛  ِ ِدبََغم ، ِِبَعبِل اتلَّاِء ِمثبَل البَعيب َولَِكنب َِل ََي وز  ِف إِدبََغِمِهنَّ إِِلَّ اْلب
ِر. ؤَخَّ بم  َعِء ال تِدب  لَِضعبِف اسب

شود مگر ادغام با قرار دادن تاء  ها جایز نمی اما در ادغام آن

الفعل، به خاطر ضعفِ طلب کردنِ حرف آخری  ه مانند عینب

  .1حرف اولی را
َّتَّ َِل  َِ بَماِض؛  ِدبََغم  ِف ال ِفييَي َِل ََي وز  َهَذا اْلب ب وَِعنبَد َبعبِ  الّصَّ
َرَكة  اتلَّاِء إَِل َما َقببلََها َِ مب ت نبتََقل   نَّ ِعنبَده 

َ
ِعيِل؛ ِْل ، يَلبتَِبَس بَِماِض اتلَّفب

. تَِلبَة  بم جب َزة  ال بَهمب بَذف  ال  َوَت 
 : ِ البَفاِء، ََنبو  مَ »وَِعنبَد َبعبِضِهمب يَِِجء  بَِكَّسب مب «ِخصَّ نَّ ِعنبَده 

َ
، ِْل

 . ِ اِكنَيب َِقاِء السَّ َِّسَ البَفاء  ِِلتلب  ك 
 : تَِلبَِة، ََنبو  جب بم  مَ »وَِعنبَد َبعبِضِهمب يَِِجء  بِال ا إَِل س  «اِِخصَّ وِن ، َنَظر  ك 

ِلِه. صب
َ
 أ

شود؛  و نزد بعضی از صرفیین این ادغام در ماضی جایز نمی

درآمیخته نشود؛ زیرا نزد آنان « تفعیل»تا اینکه با ماضی باب 

                                                                                                                  

صَّام، َخصَّام. صَّام، خ   مصدر: ا ْخت َصام، ا خ 

م. م، خُمُص   م، خمُ ص   م، خُمَص    اسم فاعل: خُمَْتص 
 خُمُصَّم. اسم مفعول: خُمَْتَصم، خُمَصَّم، خمُ صَّم،

الفعل  الفعل  متأخر ضعیف است زیرا َتء، زائده و عنی طلب کردن َتء متقدم به عنی.  1
الفعل قلب کنیم  اصلی است و اصلی، قوی و زائد ضعیف است لذا اگر َتء را به عنی

   شود و این کار ضعیف است. قوی ضعیف می



182 

 

شود و همزۀ مجتلبه حذف  حرکتِ تاء به ما قبلش منتقل کرده می

 .1شود می

آید، مانند:  نزد بعضی از صرفیین با کسر فاءالفعل می

یرا نزد آنان به خاطر التقاء ساکنین، فاءالفعل کسره ز ،«خِصَّمَ»

  .2شود داده می

آید، مانند:  و نزد بعضی از صرفیین با الف مجتلبه می

 .3نظر به اینکه اصل آن ساکن است ،«اِخِصَّمَ»

 : بَماِض، ََنبو  َها َكَما ِف ال بَِلِه َكَّسب  البَفاِء َوَفتبح  تَقب سب َوََي وز  ِف م 
م  » م  )َوَُيِ َُيَصي  .«(صي

                                                           
ود و حرکت آن به خاء انتقال ش است، َتء به صاد قلب می« ا ْخَتَصمَ »اصل آن . زیرا  1

چون فاءالفعل اب حرف متحرک آغاز شده « ا َخْصَصمَ »شود:  َيبد و خودش ساکن می می
بینیم که اب ماضی ابب  می« َخصَّمَ »شود:  دیگر نیازی به الف جمتلبه نیست لذا حذف می

   شود. مشتبه می -« فَ عَّلَ »یعنی:  –تفعیل 
دو حرف هم  ،«َصمَ ا ْخصَ »شود  ت، َتء به صاد قلب میاس« ا ْخَتَصمَ »اصل آن . زیرا  2

شود  اند لذا اولی ساکن کرده می اند و هر دو متحرک جنس کنار هم واقع شده
توان حذف کرد پس خاء را کسره  دهد چیزی را منی ، التقاء ساکننی رخ می«َصمَ ا ْخصْ »

 ،«ْصَصمَ ا خ  » شود یدهیم زیرا هرگاه التقاء ساکننی رخ داد به کسره، حرکت داده م می
چون فاءالفعل اب حرف متحرک آغاز شده دیگر نیازی به الف جمتلبه نیست لذا حذف 

صَّمَ »شود:  می    «.خ 
ی کنونی عارضی است و به آن اعتبار داده  . یعنی: خاء در اصل ساکن است و کسره 3

   .شود ی جمتلبه حذف منی شود لذا مهزه منی
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و در مضارعش، کسرِ فاءالفعل و فتح آن )هر دو( جایز است 

  .1«(صِّمُخِ)و یَ صِّمُخَیَ»گونه که در ماضی جایز بود، مانند:  همان
 : َِها، ََنبو  وَن »َوِف فَاِعِلِه َضمُّ البَفاِء لَِِلتيبَاِع َمَع َفتبِحَها َوَكَّسب م  َصي خم 

 ِ م ونَ )َوخم   («.م ونَ صي َوخم    صي
و در اسم فاعلش، ضمِ فاءالفعل از جهت تبعیت )حرف قبل 

که میم باشد( بهمراه فتح فاءالفعل و کسر آن )هر سه وجه( جایز 

  .2(«صِّمُونَخُوَمُ صِّمُونَخِوَمُ) صِّمُونَخَمُ»است، مانند: 
َدر ه   ا»َويَِِجء  َمصب ام  ِ « ِخصَّ اِكنَيب َِقاِء السَّ َاِء ِِلتلب ِ اْلب وب بَِكَّسب

َ
، أ

َاِء. َويَِِجء   ةِ اتلَّاِء إَِل اْلب َ ِل َكَّسب ا»نِلَقب ام  ت َِبَتب « َخصَّ َاِء، إِِن اعب بَِفتبِح اْلب
َغِم ِفيَها، َويَِِجء   دب بم  اِد ال َرَكة  الصَّ ا»َِ ام  تِبَار ا « اِِخصَّ تَِلبَِة اعب جب بم  َزةِ ال بَِهمب

ِل. صب
َ وِن اْلب ك   بِس 

آید به خاطر التقاء  با کسرِ خاء می ،«خِصَّامًا» و مصدر آن

 ساکنین یا به جهت نقل کسرۀ تاء به خاء.

آید اگر حرکتِ صادی که در  با فتح خاء نیز می «خَصَّامًا» و

 تاء ادغام شده، اعتبار داده شود.

آید از جهت اعتبار دادن  با همزۀ مجتلبه نیز می «اِخِصَّامًا» و

  .1به سکون اصل

                                                           
 اضی است.  . عملیات این دو مهانند م 1
ُمونَ ». عملیات هر سه حالت مهانند ماضی است تنها در آخری  2 به تبعیت از  «خُمُص  

 شود.   حرکت میم، خاء ضمه داده می
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َغم   َزةِ َكَما « تَاء  »َوت دب بَهمب تََِلِب ال َدَها بِاجب َل َوَتَفاَعَل ِف َما َبعب َتَفعَّ
 : رَ »َمرَّ ِف بَاِب اِِلفبتَِعاِل، ََنبو  هَّ : «اِطَّ ل ه  صب

َ
رَ »، أ : « اِثَّاقََل »، وَ «َتَطهَّ ل ه  صب

َ
أ

 «. َتثَاقََل »
در ما بعد خود با جلب کردن همزه، « تَفَاعَلَ»و  «تَفَعَّلَ» تاءِ

 ،گذشت، مانند« افتعال»گونه که در باب  همان شود یادغام م

 .3«تَثَاقَلَ: »اصل آن «اِثَّاقَلَ»و مانند:  ،2«تَطَهَّرَ» اصل آن: ،«اِطَّهَّرَ»
َغم  ِف ََنبِو:  َعمَ »َوَِلي دب تَطب ا، َوِف ََنبِو: «اسب اِء ََتبِقيق  وِن الطَّ ك  ؛ لِس 

تََدانَ » ا، َولَِكنب ََي وز  « اسب ِدير  : َتقب بَمَواِضِع، ََنبو  ف  تَائِِه ِف َبعبِ  ال ذب َِ

ِطيع  » َطاَع يَسب َطاعَ »، َوإَِذا ق لبَت: «َظلبَت »، َكَما َمرَّ ِف «اسب سب
َ
بَِفتبِح « أ

لَه   صب
َ
نَّ أ

َ
ي  َزائَِدة ؛ ِْل ون  السي َزةِ يَك  بَهمب َطاعَ »ال

َ
بَهاِء ِف « أ َراَق »ََكل هب

َ
 «.أ

                                                                                                                  
 . عملیات هر سه حالت مهانند ماضی است.   1
 شد قلب طاء به َتء، سپس «ْتَطهَّرَ »، َتء ساکن کرده شد: «َتَطهَّرَ : »آن اصل.  2
سپس . «ْطَطهَّرَ ا  » شود توان کلمه را آغاز کرد مهزه آورده می ن اب ساکن منی. چو «َطهَّرَ طْ »

 «.رَ هَّ طَّ ا  »در مهدیگر ادغام شدند: 
، رَ كَّ ذَ تَ ، نَ یَّ زَ ت َ  ها:  اصل آن ، ا ضَّرََّب.عَ مسََّّ ا  ، رَ هَّ ظَّ ا  ، رَ ب َّ صَّ ا  ، عَ بَّ ت َّ ا  ، رَ ث َّ دَّ ا   ،رَ كَّ ذَّ ا  ، نَ یَّ زَّ ا  مهچننی: 

 .  بَ رَّ ضَ تَ ، عَ مَّ سَ تَ ، رَ هَّ ظَ تَ ، رَ ب َّ صَ تَ ، عَ بَّ ت َ ت َ ، رَ ث َّ دَ تَ 
 شد قلب ءاث به َتء، سپس «ثَاَقلَ ت ْ »، َتء ساکن کرده شد: «تَ ثَاَقلَ : »آن اصل.  3
سپس . «ثْ ثَاَقلَ ا  » شود توان کلمه را آغاز کرد مهزه آورده می . چون اب ساکن منی«ثَاَقلَ ث ْ »

  .«لَ قَ اثَّ ا  »در مهدیگر ادغام شدند: 
َبَع،: »مهچننی : ها آن اصل ا ظَّاَهَر، ا ضَّاَرَب، ا صَّابَ َر، ا سَّاَمَع، ا زَّایََن، ا ذَّاَكَر، ا دَّاَخَر، ا َيَّ
  .َتظَاَهرَ  َتَضاَرَب، َتَصابَ َر، َتَساَمَع، تَ َزاَیَن، َتَذاَكَر، َتَداَخَر، تَ َتاَبَع،
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، 1به خاطر سکونِ حقیقیِ طاء ؛شود ادغام نمی «اسْتَطْعَمَ» و در

 .2شود به خاطر سکونِ تقدیریِ دال ادغام نمی «اسْتَدَانَ»و در 

 سْطَاعَاِ»اما حذف تاء آن در برخی مواضع جایز است، مانند: 

با  «أَسْطَاعَ»و اگر  ،3گذشت «ظَلْتَ» گونه که در همان ،«سْطِیعُیَ

است  «أَطَاعَ»ن فتحِ همزه گفتی پس سین زائد است زیرا اصل آ

 .4«أَهْرَاقَ»همانند هاء در 

  

                                                           
ای ابشد که ادغام  گانه چه از حروف نهشود اگر  در ما بعدش ادغام منی استفعال َتء.  1

مهیشه ساکن است و از شروط ادغام  استفعال َتءشود زیرا بعد از  َتء در آن جایز می
 این است که دومی متحرک ابشد لذا ادغام ممتنع است.

 بینیم که دال، ساکن است. است. می« نَ یَ دْ تَ سْ ا  » . زیرا اصل آن 2
جهت ختفیف جایز است هنگامی که بعلت سکون  حذف متماثلنی. قبال خواندمی که  3

 حرف دوم، ادغام ممتنع ابشد.
 شود. به ضم  حرف مضارعه می« ُیْسط یعُ »، «َأْسَطاعَ »اگر از این ابب بگریمی مضارع  

نیز به آن « هاء»آمده است  «لُ ع  فْ ی ُ  لَ عَ ف ْ أَ » ابببر  که« َأرَاَق یُر یقُ ». قبال خواندمی که  4
 «.َراَق یُ ْهر یقُ َأهْ »اند:  افزوده

 شود. به ضم  حرف مضارعه می« ُیْسط یعُ »، «َأْسَطاعَ »اگر از این ابب بگریمی مضارع  
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وزِ  م  بَمهب : ِف ال َاب  اثلَّالِث   اْلب
َو  ربَف ِعلَّة  ِف اتلَّلبيِِي. وَه  َِ َزتِِه  ؛ لَِصيب وَرةِ َهمب َقال  َل  َصِحيح  َوَِل ي 

 : وِز البَفاِء، ََنبو  م  : َمهب َضب ب 
َ
َخذَ »يَِِجء  ََعَ ثَََلثَِة أ

َ
: ، َوالبعَ «أ ، ََنبو  ِ يب

َل »
َ
: «َسأ ِم، ََنبو   »، َوالَلَّ

َ
 «.قََرأ

)اگر چه همزه جزو حروف شود  صحیح گفته نمی ،به مهموز

ۀ آن به زیرا در نرم کردن، همزصحیح است و حرف عله نیست( 

 شود. حرف عله تبدیل می

. مهموز «خَذَأَ: »مانند ،مهموز فاء: آید مهموز بر سه نوع می

  .«أَقَرَ: »مانند ،. مهموز الملَأَسَ: »مانند ،عین

َفَّف   نََّها قَدب َّت 
َ
ِحيِح؛ إِِلَّ أ ربِف الصَّ َِ ِم  كب َزةِ َكح  بَهمب م  ال كب  ِ َو

ِي  َربِف اَّلَّ َ خَمبَرِج اْلب َ خَمبرَِجَها َوبَيب ي: َبيب
َ
، أ َ َ َبيب ل َها َبيب بِالبَقلبِب، وََجعب

زَ  بَهمب َ ال َرَكت َها، َوِقيَل: َبيب َِ َرَكة  َما ِمنبه   َِ ِي ِمنبه   َربِف اَّلَّ َ اْلب ةِ َوبَيب
ِف. َذب  َقببلََها، َواْلب

 حکم همزه، مانند حکم حرف صحیح است مگر که: 

 شود. مخفف و سبک کرده میگاهی با قلب کردن،  (1)
شود، یعنی: بین مخرج همزه و  بَین گردانده می و گاهی بَین (2)

و  .1بین مخرج حرفی که حرکت همزه از آن حرف است

                                                           
 مهزه اگرشود و  اگر مهزه مفتوح ابشد بنی خمرج مهزه و بنی خمرج الف تلفظ زده می.  1
 ابشد مفتوح مهزه اگر و شود می زده تلفظ َيء خمرج بنی و مهزه خمرج بنی ابشد کسورم

 است. مشهور بنی بنی  . این مهان شود می زده تلفظ واو خمرج بنی و مهزه خمرج بنی
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ما  حرکت که حرفی مخرج بین گفته شده: بین همزه و

 ، 1حرف است آن قبل از همزه از
 . شود کرده می حذفگاهی و  (3)

ء   لَب  بََِشب َك  َما َقببلََها، ت قب تََحري ون  إَِذا ََكنَتب َساِكنَة  َوم  : يَك  ل  وَّ
َ اْلب

اِكِن  َرَكَة َما َقببلََها؛ لِِلِي َعِريَكِة السَّ َِ َعِء َما َقببلََها،  ي َوافِق   تِدب َواسب
 :  «.بِي  »وَ « ل وم  »وَ « َراس  »ََنبو 

باشد که همزه، ساکن و قبل از آن متحرک  اول: زمانی می

شود که موافق با حرکت ما قبل همزه  باشد پس به حرفی قلب می

، 2باشد به خاطر ضعیفیِ طبیعتِ ساکن و طلب کردنِ ما قبلش

 .  3«بِیر» و« لُوم» و« رَاس» مانند:

َك  َما َقببلََها، ث مَّ تَثبب ت   تََحري َكة  َوم  تََحري ون  إَِذا ََكنَتب م  َواثلَّاِن: يَك 
 : ةِ َعِريَكتَِها، ََنبو  وَّ َل »لِق 

َ
مَ »وَ « َسأ ئَِل »وَ « لَؤ  ة  «س  َِ ت و ؛ إِِلَّ إَِذا ََكنَتب َمفب

بَعل  يَ  ا، َت  وم  م  وب َمضب
َ
ور ا أ س  : َوَما َقببلََها َمكب وب َواو ا، ََنبو 

َ
« ِمَي  »اء  أ

َون  »وَ  وِن. «ج  ك  لَب  َكَما ِف السُّ وِن ِف الليِي، َفت قب ك  نَّ البَفتبَحَة ََكلسُّ
َ
 ؛ ِْل

لَب  ِف  َل »فَإِنب ِقيَل: لَِم َِل ت قب
َ
؟ « َسأ ة  َضِعيَفة  َِ ت و َزت ه  َمفب ا، وََهمب لِف 

َ
 أ

يَّة    بَِفتبَحِة َما َقببلََها.  ق لبنَا: َفتبَحت ه  َصارَتب قَوي

                                                           
 شود. ، بنی مهزه و واو تلفظ زده می«لَ ُسئ  »پس در مانند: .  1
 کند به حرفی که موافقش ابشد. یعنی حرکت ما قبل از مهزه، قلب  مهزه را طلب می.  2
یعنی: « ب ْئر»نی: پست و فرومایه شدن، و یع« لُْؤم»یعنی: سر، « رَْاس»ها:  اصل آن.  3

 چاه.
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 : َتع  »َوََنبو  بَمرب  َشاذ .« َِل َهنَاِك ال
باشد که همزه، متحرک و قبل از آن نیز  : زمانی می1دوم

متحرک باشد. سپس )در این حالت( به خاطر قوی بودنِ طبیعت 

ماند  همزه )با متحرک بودن و حرکت داشتن ما قبلش( ثابت می

و  «لَؤُمَ»و  «سَأَلَ»گردد(، مانند:  نمیشود و قلب  )یعنی حذف نمی

  ؛2«سُئِلَ»

مگر که همزه، مفتوح و ما قبل از آن مکسور یا مضموم باشد 

زیرا فتحه در  ؛3«جُوَن»و  «مِیَر»شود، مانند:  یاء یا واو گردانده می

                                                           
 بنی  مشهور. دوم، یعنی: ختفیف مهزه اب گرداندن آن به بنی.  1
شود زیرا  مهزه، متحرک و قبل از آن نیز حرکت داشته ابشد به نُه قسم تقسیم می.  2

مهزه: َي مفتوح و َي مکسور و َي مضموم است و قبل از آن نیز مهینطور، پس 
 شود. ب سه در سه، نُه میضر  حاصل

، «ةائَ م  »، َي ما قبلش مکسور، مانند:«لَ أَ سَ »مهزه، مفتوح و ما قبلش نیز مفتوح، مانند: 
  «.لجَّ ؤَ مُ » َي ما قبلش مضموم، مانند:

 :مانند مکسور، قبلش ما َي ،«ُلُؤم»: مانند ،مضموم نیز شقبل ما و مضموم مهزه،
  «.فو ؤُ رَ »: مانند ،مفتوح قبلش ما َي ،«ُمْسَتْهز ُئونَ »

: مانند ،مضموم قبلش ما َي ،«ُمْسَتْهز ئ نیَ »: مانند ،مکسور نیز قبلش ما و مکسور مهزه،
بنی  گانه این است که بنی در حاًلت نه قیاس «.مَ ئ  سَ »: مانند مفتوح، قبلش ما َي ،«ُسئ لَ »

اهلل در  شود و مصنف رْحه بنی تلفظ زده منی تلفظ زده شود مگر در دو حالت که بنی
 پردازد. عبارت بعدی به آن می

  و عداوت است. مبعنای: دمشنی «ةرَ ئْ م  »مجع   ،«رئَ م  » اصل آن:«: م رَی ».  3
کشند و  مبعنای: سبد عطار که چرم دور آن می« ةنَ ؤْ جُ » مجع  « نؤَ جُ » اصل آن«: نوَ جُ »

 گذارند. مواد معطر در آن می
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ضعیف بودن همانند سکون است لذا همانند سکون قلب کرده 

 .1شود می

شود در  به الف قلب کرده نمی «أَلَسَ» اگر گفته شود: چرا در

  ؟حالی که همزۀ آن مفتوح و ضعیف است

گردد )زیرا یک  اش قوی می با فتحۀ ما قبلش، فتحه: گوییم می

 شود(. جنس با کمکِ جنس خودش قوی می

 .3شاذ است 2«الْمَرْتَعُ هَنَاکِ لَا» و مانند:
َكة  وَ  تََحري ون  إَِذا ََكنَتب م  : يَك  َساِكن ا َما َقببلََها، َولَِكنب َواثلَّالِث 

بَذف   اِكِن، ث مَّ َت  َجاَوَرةِ السَّ ِل  لِِلِي َعِريَكتَِها بِم  وَّ
َ
ت لَيَّ  ِفيِه أ

َرَكت َها لَِما َقببلََها، إَِذا ََكَن َما َقببلََها  َِ عبِطَي 
 
، ث مَّ أ ِ اِكنَيب تَِماِع السَّ ِِلجب

                                                           
 و «ُلوم» و «رَاس»که قلب شد به: « ب ْئر»و « ُلْؤم»، «رَْاس»در سکون، مانند: .  1
 .«ب ری»
 عُ تَ رْ مَ الْ  اك  نَ هَ  ًَل  ةُ ارَ زَ ف َ  ىعَ ارْ فَ ...  ةا یَّ ش  عَ  الُ غَ ب  الْ  ةَ مَ لَ سْ مب َ  تْ احَ رَ .  2

بن هبریه فزاری را هجو کرده زمانی که وًلیت  عمر است که فرزدقی  این بیت سروده
 رد.عراق را بعد از مسلمه بن عبدامللک تصاحب ک

دهد که مسلمه بن عبدامللک از عراق عزل شده و عمر بن  معنای بیت: فرزدق خرب می
کند   هبریه فزاری به جای او در منصب قدرت نشسته است و بر علیه بنی فزاره دعا می

که این به قدرت رسیدن، گوارای وجودشان نگردد و و این وًلیت برایشان مرتع و 
 چراگاه وخیمی بگردد. 

گفتید که چون مهزه، فتحه دارد و قبل از آن فتحه آمده « َسَألَ »فته شود در اگر گ.  3
را به الف « َهَنَأكَ »شود اکنون اب این بیت که شاعر  پس قوی گردیده لذا به الف قلب منی

 دهد که شاذ است. کنید؟ جواب می گفته، چکار می« َهَناكَ »تبدیل کرده و 
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وب يَ 
َ
وب َواَوا أ

َ
ا، أ ف ا َصِحيح  رب َِ : ، ََنبو  ِ لَِمعبَن  وب َمِزيَدَتيب

َ
ِ أ ِليَّيب صب

َ
اء  أ

 « َمَسلَة  »
َ
ل وَكِة، َوِِهَ « َملَك  »، وَ ة  لَ ئَ سب مَ  :ه  لَ صب أ

َ ، ِمَن اْلب ك 
َ : َمْلب ل ه  صب

َ
أ

 : ، َوََنبو  َر  »الريَسالَة  ِنب
َ وِن «َْلبَمر  »، ََي وز  ِفيِه «اْلب ك  ِل س  جب

َ
لَِف ِْل

َ نَّ  اْلب
َ
، ِْل

مِ  بَمرب »َوقَِد انبَعَدَم، َوََي وز   الَلَّ ِم.« اََْل َرَكِة الَلَّ َِ وي  ر    لِط 

ب َويُّوب  »وَ  «َجَوبَة  »وَ  «َجيَل  »وَ 
َ
ببتَِِغَ »وَ  «أ

َ
َره   أ  .«امب

باشد که همزه، متحرک و قبل از آن ساکن  سوم: زمانی می

زیرا همزه با  1شود باشد اما در این حالت ابتدا همزه نرم کرده می

ساکن، طبیعتش ضعیف گردیده است سپس به خاطر  مجاورت

شود سپس حرکت آن به قبلش  التقاء ساکنین حذف کرده می

 شود )به شرطی که( اگر قبل از آن:  داده می

 «مَسْئَلَۀ»: آن اصل که «مَسَلَۀ: »مانند) حرف صحیح باشد -

  .(است
این  اصل که «شَیٌ»سُوٌ و : مانندیا واو یا یاء اصلی باشد ) -

  .(است «شَیْءٌ»و « سُوْءٌ»: دو
 و «جَوَبَۀٌ»: مانند) یا واو یا یاء زائده به سبب الحاق باشد، -

  (.است «جَیْأَلٌ» و «جَوْأَبَۀٌ: »دو این اصل که «جَیَلٌ»

                                                           
 شود. یعنی: ساکن کرده می.  1
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که اصل  «مَلَک»و  مَسْئَلَۀ است،: که اصل آن «مَسَلَۀ: »مانند

و  فته شده است،بمعنای نامه گر ،1«الْأَلُوکَۀ» مَلْأَک است که از: آن

شود زیرا الف به  نیز جایز می «لَحْمَر» در آن: ،«الْأَحْمَر: »مانند

خاطر سکون الم آورده شده و اکنون سکونِ الم منتفی شده است 

نیز جایز است زیرا )الم در اصل ساکن بوده و( حرکت  «اَلَحْمَر»و 

 است.و عارضی الم بعداً بوجود آمده 

 .2«امْرَه أَبْتَغِیَ»و  «أَبُوَیُّوب» و «جَوَبَۀ»و  «جَیَل»و 

تَِها  وَّ يَاِء؛ لِق  شب
َ ر وِف البِعلَِّة ِف َهِذهِ اْلب  ِ ََرَكِة ََعَ  َوََي وز  ََتبِميل  اْلب

ََرَكِة َعلَيبَها. وي اْلب ر   َولِط 
و تحمیل کردنِ حرکت بر حروف عله در این اشیاء )یعنی در 

وی بودن حروف عله )زیرا به خاطر ق 1چهار مثال آخر( جایز است

                                                           
أ ل  »اصل آن َت اینکه بفهماند  شده گرفته «اْْلَلُوَكة»از  «َمْْلَك»آورد که از نص .  1

  «َمْْلَك»شود سپس مکان ًلم و مهزه جاجبا شده که  می «كَمْألَ »بوده است پس « ک
 .گردیده است

زائده « َجْعَفر»َيء آن جهت احلاق به  : اصل آن َجْیَأل است مبعناي كفتار.«َجَیل».  2
 است.

 آن َيءهای عرب در راه بصره.  َجْوَأبَة است مبعناي ًنم آبی از آب : اصل آن:«بَةَجوَ »
 .است زائده «َجْعَفر» به احلاق جهت

 َأبُو َأیاووب. اصل آن:  «َأبُ َویاووب»
 اصل آن: َأبْ َتغ ي َأْمَرُه. «ْمَرهُ  َأبْ َتغ يَ »
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حروف عله در اینجا اصلی یا در حکم اصلی هستند در حکم اصلی 

اند که الحاق باشد(  داری آورده شده یعنی: زائده برای معنای هدف

 و حرکت بر حروف عله بعدها بوجود آمده و عارضی است.
ا ن ِظَر، فَإِنب َكَ  ربَف لِي  َمِزيد  َِ وب يَاء  َوإَِذا ََكَن َما َقببلََها 

َ
َن َواو ا أ

ِعلَتب ِمثبل  َما َقببلََها، ث مَّ  ِغِي، ج  ةَ َكيَاِء اتلَّصب بَمدَّ بِه  ال وب َما ي شب
َ
، أ ِ َتيب َمدَّ

فبِِض إَِل ََتبِميِل  يَاِء ي  شب
َ ََرَكِة إَِل َهِذهِ اْلب َل اْلب نَّ َنقب

َ
دبِغَم ِف آِخرِهِ؛ ِْل

 
أ

 : ، ََنبو  َغم  ِعيِف، َفت دب ة  »وَ « ِطيَّة  خَ »الضَّ وَّ ر  فَييس  »وَ « َمقب
 
 «.أ

و هرگاه ما قبل از همزه، حرف لین )واو یا یاء( زائد باشد نظر 

 بود مد به شبیه شود اگر واو یا یاء مَددار یا مانند تصغیر کرده می

شود سپس در آخرش ادغام کرده  همزه مثل ما قبل گردانده می

ی: واو یا یاء( به تحمیل شود زیرا نقل حرکت به این چیزها )یعن می

 «خَطِیَّۀ» شود، مانند: پس ادغام کرده می 2کشاند کردنِ ضعیف می

  .1«أُفَیِّسٍ»و  3«مَقْرُوَّۀ»و 

                                                                                                                  
 ،«َجَوبَة» ،«لَجیَ »سوال مقدر است که حرکت بر حروف عله سنگنی است چرا در .  1
بر روی حروف عله حرکت قرار دادید در حالی که قبال  «اْمَره َأبْ َتغ يَ » و «َأبُ َویاووب»

 ساکن بودند؟.
َئة و أُفَ ْیئ س» در . 2 کنیم و حرکت آن را به قبل  اگر مهزه را حذف می ،«َمْقُرْوَؤة و َخط ی ْ

ابراین حرکت بر حرف لینی قرار . بن«َمْقُرَوة و َخط َیة و أُفَی س»شود:  ، مینقل کنیم
 .و حرکت دادن بر حرف لینی که ضعیف است جایز نیستضعیف است  گرید که می

یعنی: خوانده « َمْقُروَؤة»یعنی: خطا و لغزش و گناه، و « َخط یَئة»اصل این دو:  . 3
 شده، قرائت شده.
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َاء   َو الب ِدبََغِم وَه  ا ِف اْلب يبض 
َ
ِعيِف أ فَإِنب ِقيَل: يَلبَزم  ََتبِميل  الضَّ

ِليَّ  صب
َ
َاء  اثلَّاِنيَة  أ . ق لبنَا: الب ون  َضِعيَفة  َكيَاِء اثلَّاِنيَة  ، فَََل تَك   «.َجيَل  »ة 

آید و  اگر گفته شود: در ادغام باز هم تحمیلِ ضعیف الزم می

گوییم: یاء دوم،  آن یاء دوم است )که حرکت گرفته است(. می

 ضعیف نیست.« جَیَل»اصلی است پس همانند یاء 
 َ َ َبيب ِعَل َبيب ا، ج  لِف 

َ
ل  َوإِنب ََكَن َما َقببلََها أ لَِف َِل َيتََحمَّ

َ نَّ اْلب
َ
؛ ِْل

 : ِدبََغَم، ََنبو  ََرَكَة َواْلب  «.قَائِل  »وَ « َسائِل  »اْلب
شود  بین گردانده می و اگر ما قبل از همزه، الف بود، همزه بین

 .«قَائِل»و  «سَائِل»کند، مانند:  زیرا الف، حرکت و ادغام قبول نمی

َزتَاِن ِف ََكِ  تََمَع َهمب ة  َوإَِذا اجب َِ ت و وَل َمفب
َدة  َوََكنَِت اْلب  ِِ َمة  َوا

 : ا، ََنبو  لِف 
َ
لَب  اثلَّاِنيَة  أ ... ت قب ؛ إِِلَّ ِف «آَدم  »وَ « آَخذ  »َواثلَّاِنيَة  َساِكنَة 

ة  » يِمَّ
َ
ا َكَما ِف «أ لِف 

َ
َزت ه  أ ِعلَتب َهمب تَِماِع «آَخذ  »، ج  ِعلَتب يَاء  ِِلجب ، ث مَّ ج 

. ِ اِكنَيب  السَّ
تَِماع  وَ  َّتَّ َِل يَلبَزَم اجب َِ لِِف، 

َ لَب  بِاْلب وِفييَي َِل ت قب ِعنبَد البك 
. ِ َزَتيب بَهمب ِر﴾ بِال فب َة البك  ئِمَّ

َ
مب ﴿أ ، َوق رَِء ِعنبَده  ِ اِكنَيب  السَّ

اگر دو همزه در یک کلمه جمع شدند در حالی که اولی 

د، شو مفتوح و دومی ساکن بود حرف دوم به الف قلب کرده می

                                                                                                                  
، و تصغری مجع «َأفْ ُعل»بر وزن « َأفُ ْؤس»یعنی تَ رَب، مجع آن « فَْأس»اصل آن:  . 1

 «.أُفَ ی  س»و سپس « أُفَ ْیئ س»شود:  می
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که همزۀ آن به الف  ،2«أَیِمَّۀ» مگر در ؛1«آدَم»و  «آخَذ»مانند: 

سپس به خاطر  ،است «آخَذ»گونه که در  همان 3شود آمَّۀ قلب می

 .4اجتماع ساکنین به یاء قلب شده است

شود تا اینکه التقاء ساکنین در  نزد کوفیون به الف قلب نمی

با دو همزه  ﴾الْکُفْرِ ۀَأَئِمَّ﴿غیر حَدّش بوجود نیاید. نزد کوفیون 

  .قرائت شده است

                                                           
اصل آن « آَدم»آمده، و « َأفْ َعل»بر وزن « َأْأَخذ»اصل آن اسم تفضیل از « آَخذ» . 1

 مبعنای گندمگون بودن آمده است.« َأفْ َعل»بر وزن « أَْأَدم»صفت مشبهه از 
 ساکن دوم ی مهزه چون «ةمم َ أْ أَ » ن:اصل آ«. ز مام» مجع «ةمَّ ز  أَ »مانند:  ،«مامإ  » مجع . 2
 در که گونه مهان. «ةمم َ آ» شود می قلب الف به دوم ی مهزه دارد فتحه اول ی مهزه و
  .شد «آَخذ» ،«َأْأَخذ»
َة».  3 اند اولی را ساکن  اند هر دو متحرک دو حرف هم جنس کنار هم واقع شده«: آمم 

 «.آمَّة»یم کن سپس در مهدیگر ادغام می« آمْمَة»کنیم  می
بینیم که التقاء ساکننی حادث شده لذا الف را به  است می« أْامْمَة»در اصل «: مَّةآ. » 4

دهیم که از جنس خودش ابشد که آن   ، سپس به َيء حرکتی می«َأمْيَْمة»کنیم  َيء قلب می
 «.َأمي َّة»کسره است 

َة: »آن اصل گویند: بعضی می  اند شده واقع هم کنار)دو میم(   جنس هم حرف دو ،«َأْأمم 
دهیم  و حرکت آن را به قبل انتقال می کنیم می ساکن را اولی اند متحرک دو هر
ی دوم را به حرفی  سپس مهزه«. أَئ مَّة»کنیم  . دو میم را در مهدیگر ادغام می«َمةئ مْ أَ »»

شود:  کنیم که موافق حرکت آن است پس چون کسره دارد به َيء قلب می قلب می
 «.ةَأمي َّ »

   آنچه گفتیم قول بصریون است.
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، فَِلَم َِل ََي وز  ِف  هِ َجائِز  دي َِ ِ ِف  اِكنَيب تَِماع  السَّ ة  »فَإِنب ِقيَل: اجب « آمَّ
لِف  ِف «. َدابَّة  »َكـ

َ ة  »ق لبنَا: اْلب تَِماع  « آمَّ ون  اجب ة ، فََكيبَف يَك  لَيبَستب بَِمدَّ
هِ  دي َِ ِ ِف  اِكنَيب  ؟.السَّ

اگر گفته شود: اجتماع دو ساکن در حدّش جایز است پس 

 گوییم: الف در می. جایز نباشد؟ «دَابَّۀ»همانند  «آمَّۀ»چرا در 

پس چگونه اجتماع ساکنین در حدّش  1حرف مد نیست «آمَّۀ»

  .؟شود می
 : ، ََنبو  وَرة .. ت قبلَب  يَاء  س  بََّسب »َوإَِذا ََكنَتب َمكب  ، َوإَِذا ََكنَتب «اِي

 : لَب  َواو ا، ََنبو  .. ت قب وَمة  م  وثِرَ »َمضب
 
ا «أ مَّ

َ
ب »، َوأ ذب »وَ « ك  رب »وَ « خ   فََشاذ .«.. م 

اگر همزۀ اول مکسور و دومی ساکن باشد به یاء قلب 

 ساکن دومی و مضموم اول همزۀ اگرو  .2«اِیْسَرْ»شود، مانند:  می

                                                           
شود که حرف عله ابشد و حرف عله زمانی  زیرا الف زمانی حرف مد حمسوب می.  1

ابشد که از واو َي َيء منقلبه ابشد اما در اینجا چننی نیست بلکه الف از مهزه قلب  می
زیرا شده است. پس وقتی که الف، حرف مد نبود چگونه التقاء ساکننی در حد ش ابشد؟ 

گوییم که حرف مد ابشد و بعد از آن، دو حرف  در تعریف التقاء ساکننی در حدش می
   هم جنس بیایند.

 مبعنای: به اسارت گرفت.  ،«رُ س  یَْ  رَ سَ أَ » از أمرفعل .  2
رُ »ی ساخت امر:  طریقه افزاییم  كنیم و الف به آن می حرف مضارعه را حذف می«: أَتْس 

رْ »کنیم:  ون میو آخر آن را جمزوم به سک ی دوم، ساکن و قبل از آن کسره  مهزه«. ا ْئس 
رْ ا ی»شود:  قرار دارد لذا به َيء قلب می     «.س 
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و  «خُذْ»و  «کُلْ» او ام .1«رَأُوثِ: »مانند شود، می قلب واو به باشد

  .شاذ هستند 2«مُرْ»
َفَّف   .. َّت  ِ ا إَِذا ََكَنتَا ِف ََكَِمتَيب مَّ

َ
َدة ، َوأ ِِ َهَذا إَِذا ََكَنتَا ِف ََكَِمة  َوا

َِجاِز..  ِل اْلب هب
َ
َها﴾، وَِعنبَد أ اط  َ ْشب

َ
َِليِل، ﴿َوقَدب َجاَء أ اثلَّاِنيَة  ِعنبَد اْلب

َما، وَِعنبَد  ه  َفَّف  ّلِِكَ : َّت  ِل، ََنبو  لِف  لِلبَفصب
َ
َما أ َحم  بَيبنَه  َبعبِ  البَعَرِب.. ت قب

مُّ َسالِمِ »
 
مب أ

َ
نبِت َظببيَة  أ

َ
 «.آأ

این )حکم که اکنون خواندیم( زمانی است که دو همزه در 

یک کلمه باشند اما اگر در دو کلمه باشند، نزد خلیل بن احمد 

و نزد  ،﴾شْرَاطُهَاأَ ءَجَا وَقَدْ﴿شود، مانند:  کرده می 3دومی مخفف

شوند، و نزد بعضی از  اهل حجاز هر دو همزه مخفف کرده می

                                                           
كه شده: « ث رَ ؤْ أُ »است. اصل آن: « َأفْ َعَل یُ ْفع ُل إ فْ َعال»فعل ماضی جمهول از ابب .  1
    ، مبعنای: ترجیح داده شد، برگزیده شد.«ث رَ و أُ »
 :آید می چننی «َسَألَ  َأَمَر، َأَخَذ، َأَکَل،» فعل چهار از أمر.  2

 تنها شود واقع کالم وسط در َي کالم اول در که ندارد فرقی «َأَخذَ » و «َأَکلَ » فعل دو
 .«ُكلْ » و «ُخذْ »: شود می چننی آن أمر حالت، یك به

 اگر اما .«َسلْ » و «ُمرْ »: شود می آمد، کالم آغاز  در اگر «َسَألَ » و «َأَمرَ » فعل دو
 ،«فَاْسَألْ »: توان مي هم و زد تلفظ «َفَسلْ » ،«َفُمرْ » توان می هم آمد، کالم وسط در
   . زد تلفظ «فَْأُمرْ »
   شود. خمفف یعنی: بنی بنی خوانده می.  3
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شود، مانند قول شاعر:  عرب بین این دو همزه، الفی جا داده می

  .1«سَالِمِ أُمُّ أَمْ ظَبْیَۀٌ نْتِآأَ»
تَََكيِم ِف  بم  ةِ ال وَّ ِل البََكَِمِة لِق  وَّ

َ
َزة  ِف أ بَهمب َفَّف  ال اِِلببتَِداِء.  َوَِل َّت 

ِف ِف  َذب َها بِاْلب ل ه  « نَاس  »َوََّتبِفيف  صب
َ
نَاس  »أ

 
 َشاذ . « أ

َزةَ، َصاَر «إِلى  »َوَكَذلَِك  بَهمب لِف  «َِله  »، فََحَذف وا ال
َ دبِخَل اْلب

 
، ث مَّ أ

دبِغَم، فََصاَر 
 
م ، ث مَّ أ : «. ا   »َوالَلَّ ل ه  صب

َ
لى  »َوِقيَل: أ ِ

ِذفَِت «اْلب َزة  ، فَح  بَهمب ال
ِم، فََصاَر  َزةِ إَِل الَلَّ بَهمب َرَكة  ال َِ ، َون ِقلَتب  دبِغَم، فََصاَر «الََِله  »اثلَّاِنيَة 

 
، ث مَّ أ

 «.ا   »
شود به خاطر قوی بودن  در ابتدای کلمه، همزه حذف نمی

متکلم در ابتدای کالم. و اما تخفیف همزه با حذف در )ابتدای 

 . است، شاذ است «أُنَاس» که اصل آن «نَاس»کلمۀ( 

 )شاذ است(. «إِله»همچنین )حذف همزه در ابتدای کلمۀ( 

سپس الف و الم در آن  ،شد «لَاه»پس همزه را حذف کردند 

 . گردید «اهلل» داخل کرده شد )الاْله(، سپس ادغام کرده شد

                                                           
َیة   آَأْنت  »در مراح .  1 َیة  »آمده اما در شواهد كتب َنو بدون  «َسامل    ُأماو  َأمْ  ظَب ْ چننی « ظَب ْ

 .«َسامل    ُأماو  َأمْ  آَأْنت  » آمده:
 :الرمة ذي شعر از

 امل   سَ  ماو أُ  مْ أَ  ت  نْ آأَ  اقَ الن َّ  نْیَ ب َ وَ ...  لٍ ج  اَل جُ  نْیَ ب َ  اء  سَ عْ وَ الْ  ةَ یَ ب ْ ظَ  َيَ أَ 
 های شنزار بنی جالجل و نقا! آَي تو آهو هستی َي أم سامل؟ ای آهو در تپه

   اش که )َمیَّه( ًنم دارد. معشوقه ی وعساء و نقا ًنم دو مکانی است و أم سامل کنیه
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همزۀ دوم حذف  بوده است. «الْإِاله» و گفته شده: اصل آن

گردیده  «الاِله»ما قبل داده شده پس شده و حرکت همزه به 

 «اهلل» و سپس ادغام شده«( الْاله»)سپس الم اول ساکن شده 

 .گردیده است
ل ه  «يََرى»َكَما ِف  صب

َ
ي  »، أ

َ
ا لَِفتبَحِة َما َقببلََها، «يَربأ لِف 

َ
َاء  أ ِلبَِت الب ، َفق 

تََمَع ثَََلث  َسَواِكَن، فَ  َزة ، فَاجب بَهمب َ ال ِطَي ث مَّ ل يي عب
 
َزة ، َوأ بَهمب ِذفَِت ال ح 

اِء، َصاَر  َرَكت َها إَِل الرَّ  «.يََرى»َِ
 ،بوده است «یَرْأَیُ» اصل آن ،است «یَرَى» گونه که در همان

یاء به الف قلب شده زیرا )متحرک،( و قبل از آن فتحه قرار دارد 

سه ساکن  )یَرْأَیْ( سپس همزه )با سکون( نرم کرده شد )یَرْأْیْ(.

نار همدیگر قرار گرفتند همزه حذف شد و حرکت آن به راء ک

 .گردید «یَرَى»داده شد، 
ِفيف  َواِجب  ِف  َماِل « يََرى»وََهَذا اتلَّخب تِعب ةِ اِِلسب َ َخَواتَِها، لَِكْثب

َ
د وَن أ

َة َِل  َزةِ ِف البِفعبِل اثلَِّقيِل، َوِمنب ثَمَّ بَهمب ربِف البِعلَِّة بِال َِ تَِماِع  ََيِب   َمَع اجب
ى»

َ
ل  »، وَ «َيََن ِف َينبأ

َ
أ ِئ  »، وَ «يََسل  ِف يَسب  «.َمرِي  ِف َمرب

واجب است اما در سایر اخواتش  «یَرَى»این تخفیف در 

)سه شرط وجود دارد که در بقیۀ  «یَرَى»واجب نیست زیرا در 

( بهمراه 2( کثرت استعمال )1اخواتش نیست و آن سه شرط: )

( در فعل سنگین است. و از آنجا 3همزه ) جمع شدن حرف عله با

 در مَرِیٌّ»و  ،«یَسْأَلُ در یَسَلُ»و  ،«یَنْأَى در یَنَى» است که در
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شود )زیرا در مثال اول: شرطِ کثرت  حذف واجب نمی «مَرْئِیٌّ

استعمال منتفی است و در مثال دوم: حرف عله وجود ندارد و در 

 .مثال سوم: فعل نیست که سنگین باشد(
َمائِِر وَ  َاِق الضَّ ول  ِف إِْلب وبا»َتق 

َ
يَا َرأ

َ
ى رَأ

َ
َاِء « رَأ الخ، َوإِعبََلل  الب
بَل   تَقب بم سب  الخ. « يََرى يََريَاِن يََروبنَ »َسيَِِجء  ِف بَاِب انلَّاقِِص. ال

. و 1تا به آخر «رَأَوْا رَأَیَا رَأَى» گویی: در الحاق ضمایر می

 گویی: آمد. و در مستقبل می اعالل یاء در باب ناقص خواهد

 .1تا به آخر «یَرَوْنَ یَرَیَانِ یَرَى»
                                                           

 . رََأيَ : آن اصل.  1
 . رََأى  : شود مي قلب الف به َيء ینابنابر  قرار گرفته فتحه آن از قبل و متحرك َيء،

 : آن صرف
 .رََأیْ َنا رََأْیتُ  ،رََأیْ نُتَّ  رََأیْ ُتَما رََأْیت   رََأیْ ُتْم، رََأیْ ُتَما رََأْیتَ  رََأْیَن، رََأَتَ  رََأتْ  رََأْوا، رََأَيَ  رََأى  

 :پذیرد می صورت اعالل ذیل های صیغه در فقط بنابرین
 به لذا گرفته قرار فتحه آن از قبل و دار حرکت َيء،. رََأیُوا=  فَ َعُلوا: غایب مذکر مجع
 حذف الف نتیجه در دهد می رخ ساکننی التقاء مرحله این در. رََأْاْوا: شود می تبدیل الف
 .ارََأوْ : شود می

 به لذا گرفته، قرار فتحه آن از قبل و متحرک َيء،. رََأَیتْ =  فَ َعَلتْ : غایب مونث مفرد
 عل ه حرف نتیجه در دهد می رخ ساکننی التقاء مرحله این در. رََأْاتْ : شود می تبدیل الف

 .رََأتْ : شود می حذف
 الف به لذا گرفته قرار فتحه آن از قبل و متحرک َيء،: رََأیَ َتا=  فَ َعَلَتا: غایب مونث مثنی

 ساکن مهیشه اصل در أتنیث َتء که کنیم توجه ابید مرحله این در. رََأاَتَ : شود می تبدیل
 مهیشه الف از قبل گوید می قاعده و آمده الف آن از بعد چون جا این در اما. است
 گوییم می و گردمی برمی آن اصل به پس است عارضی فتحه این پس. گرید می قرار فتحه
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م   كب  ِ ِم « يََروبنَ »َو كب ِي «يََرى»َكح  لِف  اَّلَّ
َ ِذفَِت اْلب  ِ ، َولَِكنب 

ِع.« يََروبنَ »ِف  َمب ِ بَِواِو اْلب اِكنَيب تَِماِع السَّ  ِِلجب
 در اما اَلِفی که ،است «یَرَى» مِمانند حک «یَرَوْنَ» و حکم

است به خاطر اجتماع دو ساکن با واوِ جمع حذف شده « یَرَوْنَ»

 .است

                                                                                                                  

 حرف آن، از رهائی برای شود می حادث ساکننی التقاء نتیجه در. رََأْاَتْ : است ساکن َتء،
 .رََأَتَ : کنیم می حذف را عله

 تَ َرْوَن، تَ َرََين   تَ َرْینَ  تَ َرْوَن، تَ َرََين   تَ َرى   یَ َرْینَ  تَ َرََين   تَ َرى   یَ َرْوَن، یَ َرََين   یَ َرى   :آن صرف.  1
 .نَ َرى   َأَرى  

، ، یَ َرى  ، تَ َرى   آن از قبل و متحرك َيء،. نَ ْرَأيُ  َأرَْأُي، تَ ْرَأُي، یَ ْرَأُي،: ها آن اصل. نَ َرى   َأَرى 
،: شود می تبدیل الف به َيء لذا گرفته قرار فتحه ، یَ ْرَأى  ، تَ ْرَأى   ختفیف، جهت. نَ ْرَأى   َأرَْأى 
،: شود می داده انتقال راء به آن حرکت و کرده حذف مهزه ،ت َ  یَ َرى  ، َرى   .نَ َرى   َأَرى 

: اصل آن یَ ْرَأََين  بوده است ، تَ ْفَعاَلن   حرکت و کرده حذف مهزه ختفیف، جهت یَ ْفَعاَلن 
. :شود می داده انتقال راء به آن  یَ َرََين 

 قرار فتحه آن قبل ما و متحرك َيء،: است بوده یَ ْرَأیُ ْونَ  آن اصل: تَ ْفَعُلونَ  یَ ْفَعُلوَن،
 كه - الف پس دهد مي رخ ساكننی التقاء. یَ ْرَأْاْونَ : شود مي قلب لفا به َيء لذا گرفته

 حرکت و کرده حذف مهزه ختفیف، جهت. یَ ْرَأْونَ : كنیم مي حذف را - است الفعل ًلم
 .یَ َرْونَ : شود می داده انتقال راء به آن

 الف به پس دارد، فتحه آن از قبل حرف و متحرك َيء،. تَ ْرأَی نْیَ : تَ ْفَعل نیَ : مؤنث مفرد
 الفعل ًلم كه - الف دهد، مي رخ ساكننی التقاء مرحله این در. تَ ْرَأْاْینَ : شود مي تبدیل
 راء به آن حرکت و کرده حذف مهزه ختفیف، جهت. تَ ْرَأْینَ : كنیم مي حذف را - است
 .تَ َرْینَ : شود می داده انتقال

 .شود مني حادث اعاليل ها صیغه ي بقیه در
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َاء  ِف  َكِت الب ري  ِ ا؛ « يََريَانِ »َو لِف 
َ
َاء  أ لَب  الب ََرَكِة، َوَِل ت قب وي اْلب ر  لِط 

د   ِِ ، َفيَلبتَِبس  بَِوا بَذف  ، ث مَّ َت  ا، ََيبتَِمع  َساِكنَان  لِف 
َ
نَّه  إَِذا ق ِلبَتب أ

َ
ِف ِْل

 «.يََرى»ِف « لَنب يََرى»ِمثبِل 
به خاطر عارضی بودنِ حرکت، به یاء  «یَرَیَانِ» و یاء در

دو  2زیرا اگر به الف قلب کرده شود 1حرکت داده شده است

شود پس با  شوند سپس الف حذف می ساکن با همدیگر جمع می

  .شود مشتبه می «یَرَى» در «یَرَى لَنْ» مفرد در مانند
ل   صب

َ
يِيَ «: »تََريبنَ » َوأ

َ
ِن « تَربأ َعِليَ »ََعَ َوزب َزة  َكَما «َتفب بَهمب ِذفَِت ال ، فَح 

اِء، فََصاَر «يََرى»ِف  َرَكت َها إَِل الرَّ َِ َاء  «تََريِيَ »، َفن ِقلَتب  ِعلَِت الب ، ث مَّ ج 
ا بَِفتبَحِة َما َقببلََها، فََصارَتب  لِف 

َ
بيبنَ »أ  «تََرا

َ ِذفَِت اْلب  ِ تَِماِع ، ث مَّ  لِف  ِِلجب
، فََصارَتب  ِ اِكنَيب  «.تََريبنَ »السَّ

اش  همزه ،است «تَفْعَلِینَ» نِوز بر «تَرْأَیِینَ: »«تَرَیْنَ»اصل 

 حذف شده است. «یَرَى»گونه که در همزه در  حذف شده همان

                                                           
دهد چیزی را  بوده است پس التقاء ساکننی رخ می« ْى + ْان  یَ رَ »: اصل آن: «یَ َرََين  ».  1

شود جهت خالصی از آن از روی ًنچاری به  توان حذف کرد زیرا اب مفرد مشتبه می منی
دهیم اگر چه در اصل، حرکت بر الف سنگنی است اما در اینجا چون  َيء حرکت می

 شود. پس سنگنی منیحرکت عارضی است و حرکت عارضی کالعدم است 
َيء، متحرک و قبل از آن فتحه قرار گرفته پس به الف قلب «: یَ َرََيْن  »یعنی در .  2

اکنون اگر «. یَ َران  »شود  دهد الف حذف می ، التقاء ساکننی رخ می«یَ َرْاْان  »شود  می
رد و در مف «یَ َرا َلنْ »شود:  خبواهیم حرف نصب بر آن وارد کنیم به هنگام تلفظ زدن می

 شوند.  شود پس اب هم مشتبه می می «یَ َرى َلنْ »نیز 
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سپس  گردیده است. «تَرَیِینَ»سپس حرکت آن به راء نقل شده و 

ا متحرک و حرف قبل از آن فتحه دارد یاء به الف قلب شده زیر

سپس به خاطر التقاء ساکنین، الف  گردیده است. «تَرَاْیْنَ»پس 

  .گردیده است «تَرَیْنَ»حذف شده و 
ِديرِيي َكَما ِف  ِق اتلَّقب تَِفاء  بِالبَفرب َ َْجبِعِه اكب ويَي بَيبنَه  َوبَيب ِميَ »وَس  ، «تَرب

 ِص.وََسيَِِجء  ِف بَاِب انلَّاقِ 
( و جمع مؤنث مخاطب تَرَیْنَبین مفرد مؤنث مخاطب )

( یکی گردانده شده از جهت اکتفا کردن به فرق تقدیری، تَرَیْنَ)

. و در باب ناقص )بحث آن( 1است «تَرْمِینَ»گونه که در  همان

  .خواهد آمد
ِلِ تَ  بِط َكَما ِف قَوب دبِخلَِت انلُّون  اثلَِّقيلَة  ِف الْشَّ

 
ا َوإَِذا أ َعاَل: ﴿فَإِمَّ

َِّسَتب يَاء   ِم، َوك  ِذفَِت انلُّون  َعََلَمة  لِلبَجزب ا﴾، فَح  د  َِ َ
تََريِنَّ ِمَن الببََْشِ أ

                                                           
 :تَ َرْینَ در .  1

ْیَن رَ ی َن است سپس بعد از اعالل و حذف تَ  ْفَعل   ی َن بر وزن ت َ ْرَأی  مفرد مونث خماطب: تَ 
 شود. نْیَ میفَ شده پس وزن آن ت َ 

َن شده پس وزن َریْ ه، ت َ َن است سپس بعد از حذف مهز ْفَعلْ َن بر وزن ت َ ْرأَیْ اما مجع مؤنث: ت َ 
 َن است.َفلْ آن ت َ 

 در تَ ْرم نَی:
نَی ْرم  ی َن است سپس بعد از اعالل و حذف تَ  ل  ْفع   ی َن بر وزن ت َ ی  م  رْ مفرد مونث خماطب: تَ 

 شود. نَی میع  فْ شده پس وزن آن ت َ 
 َن است در اینجا چیزی تغیری خنورده است. لْ ْفع  َن بر وزن ت َ  یم  رْ اما مجع مؤنث: ت َ 
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ِكيِد َكَما ِف 
ب
رَِد ِِبَِميِع ن ونَاِت اتلَّأ َّتَّ َيطَّ َِ ِنيِث 

ب
َشِيَّ »اتلَّأ ، َويَِِجء  «اخب

ه  ِف بَاِب اللَِّفيِف.  َتَمام 
گونه که در  در شرط داخل کرده شد همان هرگاه نون ثقیله

نونی  ،﴾أَحَدًا الْبَشَرِ مِنَ 1تَرَیِنَّ فَإِمَّا﴿فرمودۀ خداوند متعال است: 

های  شود تا اینکه با تمام نون که عالمت جزم است حذف می

ها  تمامی این ،است 2«اخْشَیِنَّ»گونه که در  تاکید یکی شود همان

 .در باب لفیف خواهد آمد
 
َ ِر بِاْلب ا ِف «رَهب َريَا َروبا، رَيب َريَا َريبنَ »مب لِف 

َ
َاء  أ لَب  الب « َرَيا»، َوَِل ت قب

ا لِـ : « َهاءِ »، َوََي وز  بِـ«يََريَانِ »َتبَع  بَوقبِف، ََنبو  ت ه  «رَهب »ال ز  ِذفَتب َهمب ، فَح 
وِن.«يََرى»َكَما ِف  ك  ِل السُّ جب

َ
َاء  ِْل بَذف  الب  ، ث مَّ َت 

 به تبعِ «رَیَا»و در  ،3«رَیْنَ رَیَا رَیْ رَوْا، رَیَا رَهْ»شود:  یبا امر م

وقف « هاء»با  «رَهْ: »در مانند و ،شود یاء به الف قلب نمی «یَرَیَانِ»
                                                           

فعل،  نون عالمت رفع جهت جمزوم شدن   :)نون توكید ثقیله( . اصل آن: تَ َرْیَن + ْننَ  1
دهیم كه از جنس  یم یدهد به َيء حركت یكننی رخ م، التقاء سا «نَ یْ نْ تَ رَ » شود: یحذف م

 .«تَ َری نَّ »شود:  یغام نوشته م، كه اب اد«ْننَ ی  تَ رَ » خودش ابشد:
به َيء داده، كننی رخ : التقاء سا )نون توكید ثقیله( + ْننَ  اْخَشْي )فعل امر(. اصل آن:  2

شود:  یغام نوشته م، كه اب اد«ْننَ ی  اْخشَ » دهیم كه از جنس خودش ابشد: یم یحركت
َّ اْخشَ »  .«نی 
 :آن از حاضر أمر صرف.  3

 :ینابنابر  شود، مي ساخته خماطب مضارع فعل از امر فعل
 حذف به جمزوم را آن آخر. َرى  : كنیم مي ذفح را مضارعه حرف: تَ َرى  : مذكر مفرد

 .رَ : كنیم مي عله حرف
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گونه که  آن حذف شده همان ( همزۀرَهْپس در ) ،شود واجب می

حذف شده سپس مبنی بر حذف حرف عله شده است  «یَرَى»در 

  .که یاء باشد
، َريِنَّ َريَاني َريبنَاني »َوبِانلُّوِن اثلَِّقيلَِة  نَّ َاِء « َريَنَّ َريَاني َرو  َفيَِِجء  بِالب

وِن َكَما ِف «َريَنَّ »ِف  ك  ِمَيَّ »؛ ِِلنبِعَداِم السُّ ِع ِف «اِرب َمب بَذفب َواو  اْلب ، َولَمب َت 
نَّ » ِة َما َقببلََها، ِِبََِلِف « َرو  نَّ »لَِعَدِم َضمَّ  «.ا غبز 

 ، پس در1«رَیْنَانِّ رَیَانِّ رَیِنَّ رَوُنَّ، رَیَانِّ رَیَنَّ» و با نون ثقیله

آید زیرا مبنی بر حذف حرف عله منتفی شده  با یاء می «رَیَنَّ»

                                                                                                                  

 نون حذف به جمزوم را فعل آخر. َرََين  : كنیم مي حذف را مضارعه حرف: تَ َرََين  : مثن
 .َرَيَ : كنیم مي

 حذف به جمزوم را فعل آخر. َرْونَ : كنیم مي حذف را مضارعه حرف: تَ َرْونَ : مذكر مجع
 .َرْوا: كنیم مي نون

 حذف به جمزوم را فعل آخر. رَْینَ : كنیم مي حذف را مضارعه حرف: تَ َرْینَ : مونث مفرد
 .َريْ : كنیم مي نون
 .رَْینَ : كنیم مي حذف را مضارعه حرف: تَ َرْینَ : مونث مجع

 :ثقیله كیدتو  نون اب آن از حاضر أمر صرف.  1
 :ینابنابر  شود، مي ساخته خماطب مضارع فعل از امر فعل
 .رََینَّ : كنیم مي حذف را مضارعه حرف: تَ َرَینَّ : ذكرم مفرد
 .َرََين   : كنیم مي حذف را مضارعه حرف: تَ َرََين   : مثن
 .َرُونَّ : كنیم مي حذف را مضارعه حرف: تَ َرُونَّ : مذكر مجع
 .رَی نَّ : كنیم مي حذف را مضارعه حرف: تَ َری نَّ : مونث مفرد
 .رَیْ َنان   : كنیم مي حذف را مضارعه حرف: تَ َریْ َنان   : مونث مجع
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حذف  «وُنَّرَ»و واو جمع در  ،است «اِرْمِیَنَّ»گونه که در  است همان

که بر حذف آن ای وجود ندارد ) نشده زیرا قبل از آن، ضمه

)که واو جمع حذف شده زیرا قبل  «نَّزُاُغْ»داللت دهد( بر خالف 

ضمه وجود دارد که بر حذف  –که در اینجا زای باشد  –از آن 

 .واو داللت دهد(
َِفيَفِة  نب َريِنب »َوبِانلُّوِن اْلب  «.َريَنب َرو 
 شود. می 1«رَیِنْ رَوُنْ رَیَنْ» و با نون خفیفه

م  البَفاعِ  َزت ه  لَِما َسيَِِجء  ِف « َراء  »ِل َواسب بَذف  َهمب الخ، َوَِل ي 
ََرَكَة، َولَِكنب  بَل  اْلب لِف  َِل َتقب

َ ، َواْلب لِف 
َ
نَّ َما َقببلََها أ

َ
ع وِل، َوِقيَل: ِْل بَمفب ال

َ َكَما ِف  َ َبيب نب ََتبَعَل َبيب
َ
، َوقِسب ََعَ َهَذا «قَائِل  »وَ « َسائِل  »ََي وز  لََك أ

رَى ي رِي إَِراَءة  »
َ
 «.أ

به سبب  1شود اش حذف نمی همزه .2تا آخر «رَاءٍ» اسم فاعل

آنچه در اسم مفعول خواهد آمد، و گفته شده: زیرا ما قبل از 

                                                           
 :خفیفه كیدتو  نون اب آن از حاضر أمر صرف.  1

 :ینابنابر  شود، مي ساخته خماطب مضارع فعل از امر فعل
 .رََینْ : كنیم مي حذف را مضارعه حرف: تَ َرَینْ : مذكر مفرد
 .شود مني ساخته: مثن
 .َرُونْ : كنیم مي حذف را مضارعه حرف: تَ َرُونْ : مذكر مجع

 .رَی نْ : كنیم مي حذف را مضارعه حرف: تَ َری نْ : مونث فردم
 .شود مني ساخته: مونث مجع

 :شود می چننی آن صرف اسم فاعل از آن اگر نکره ابشد . 2
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اما برایت  2کند همزه، الف قرار گرفته و الف، حرکت قبول نمی

 ،جایز است «قَائِل»و  «سَائِل» گونه که در بین جایز است همان بین

 .بر همین قیاس بگیر را «1إِرَاءَۀً 2یُرِی 1أَرَی» و

                                                                                                                  

 .رَائ َیات   ائ َیَتان  رَ  ئ َیة  ارَ  اُؤوَن،رَ  ائ َیان  رَ  ءٍ رَا
گر تنوین اب نون بنویسیم راٍء: اصل آن در حالت رفعی و جری رَائ ی  و رَائ ٍی بوده است. ا 

. ضمه و کسره بر َيء سنگنی است پس آن را ساکن می می ْ گردانیم،  شود: رَائ نُیْ و رائ نی 
. در این مرحله التقاء ساكننی رخ مي در هر دو حالت می دهد برای خالصی  شود: رَائ نْیْ

 شود: رَاٍء. يشود: رَائ ْن. كه اب تنوین نوشته م كنیم. مي از آن، حرف عله را حذف مي
 پذیرد: رَائ یاا. اما در حالت نصب چون فتحه بر َيء سبک است اعالل صورت منی

دهیم و خودش را  ائ ُیوَن: ضمه بر َيء سنگنی است حركت آن را به قبل ميرَ مجع مذكر: 
دهد برای خالصی از آن، َيء را حذف  اُؤیْ ْوَن: التقاء ساكننی رخ ميرَ گردانیم:  ساکن می

 اُؤْوَن.رَ شود:  مي كنیم. مي
 اسم فاعل از آن اگر اسم معرفه ابشد:

 شود: اگر اسم فاعل از آن، معرفه به )ال( ابشد، صرف آن چننی می
 الرَّائ ي الرَّائ َیان  الرَّاُؤوَن، الرَّائ َیُة الرَّائ َیَتان  الرَّائ َیاُت.

 پذیرد:  تنها در مجع مذكر، اعالل صورت می
 شود: الرَّاُؤْوَن. مي مهانند نكرهوَن: مجع مذكر: الرَّائ یُ 

شود  شود اب وجودی که اسم فاعل از مضارع ساخته می ی اسم فاعل حذف منی مهزه . 1
شود پس مناسب است که در اسم فاعل نیز  و در مضارع آن، بدون مهزه استعمال می

حذف شود. مصنف رْحه هللا اپسخ داد که جواب آن بزودی در اسم مفعول خواهد 
 مد.آ
دهیم در  کنیم حرکتش را به حرف قبل انتقال می زیرا زمانی که مهزه را حذف می . 2

شومی که حرف قبل، الف است و  اینجا اگر مهزه را حذف کنیم اب این مشکل مواجه می
 کند.  الف حرکت قبول منی
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 . اصل آن: َأرَْأَي، بر وزن: َأفْ َعَل. 1

.  ین َيء به الف قلب ميابنابر  هقرار گرفتَيء، متحرك و قبل از آن فتحه  جهت شود: َأرَْأى 
 .َأَرى  شود:  ختفیف، مهزه حذف کرده و حرکت آن به راء انتقال داده می

 صرف آن:
 .َأرَیْ َناَأَرى  َأَرََي َأَرْوا، َأَرْت َأَرََت َأرَْیَن، َأرَْیَت َأرَیْ ُتَما َأرَیْ ُتْم، َأرَْیت  َأرَیْ ُتَما َأرَیْ نُتَّ، َأرَْیُت 

 پذیرد: های ذیل اعالل صورت می صیغهین فقط در ابنابر 
دار و قبل از آن فتحه قرار گرفته لذا به  . َيء، حرکترَْأیُوامجع مذکر غایب: َأفْ َعُلوا = أَ 

دهد در نتیجه الف حذف  . در این مرحله التقاء ساکننی رخ میَأْاْواشود: َأرْ  می قلبالف 
شود:  زه حذف کرده و حرکت آن به راء انتقال داده می. جهت ختفیف، مهَأْواشود: َأرْ  می
 .َأَرْوا

َيء، متحرک و قبل از آن فتحه قرار گرفته، لذا به  َأرَْأَیْت.مفرد مونث غایب: َأفْ َعَلْت = 
دهد در نتیجه حرف عل ه  . در این مرحله التقاء ساکننی رخ میَأْاتْ شود: َأرْ  می قلبالف 

فیف، مهزه حذف کرده و حرکت آن به راء انتقال داده . جهت ختَأرَْأتْ شود:  حذف می
 .َأَرتْ شود:  می

: َيء، متحرک و قبل از آن فتحه قرار گرفته لذا به َتامثنی مونث غایب: َأفْ َعَلَتا = َأرَْأی َ 
. در این مرحله ابید توجه کنیم که َتء أتنیث در اصل مهیشه َأرَْأْاَتَ شود:  الف تبدیل می

گوید قبل از الف  جا چون بعد از آن الف آمده و قاعده می اینساکن است. اما در 
گردمی و  گرید. پس این فتحه عارضی است پس به اصل آن برمی مهیشه فتحه قرار می

شود برای رهائی از  . در نتیجه التقاء ساکننی حادث میأَْاَتْ گوییم َتء، ساکن است: َأرْ  می
هت ختفیف، مهزه حذف کرده و حرکت آن به . جَأرَْأَتَ کنیم:  آن، حرف عله را حذف می

 .َأَرَتَ شود:  راء انتقال داده می
ضمه بر َيء سنگنی ها: یُ ْرئ ُي، تُ ْرئ ُي، ُأْرئ ُي، نُ ْرئ ُي.  . یُ ْفع ُل، تُ ْفع ُل، أُْفع ُل، نُ ْفع ُل. اصل آن 2

ه حذف کرده و یُ ْرئ ي، تُ ْرئ ي، ُأْرئ ي، نُ ْرئ ي. جهت ختفیف، مهز کنیم:  است آن را ساکن می
 شود: یُر ي، ُتر ي، ُأر ي، نُر ي. حرکت آن به راء انتقال داده می
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ع وِل  بَمفب م  ال ِئ  »َواسب ل ه  « َمرب صب
َ
ؤ وي  »الخ، أ ِعلَّ َكَما ِف «َمرب

 
، فَأ

ِلِه «َمهبِدي  » َزةِ ِف فِعب بَهمب ِف ال ذب َِ وَب  نَّ و ج 
َ
َزتِِه؛ ِْل ف  َهمب ذب َِ ، َوَِل ََيِب  

، فَ  َه .َغيب  ِقيَاِِسٍّ َكَما َمرَّ ع وَل َوَغيب بَمفب تَتببِع  ال  ََل يَسب
 «مَرْؤُویٌ» اصل آن تا آخرش. 2«مَرْئِیٌّ» و اسم مفعول آن

 «مَهْدِیٌّ»گونه که در  پس در آن اعالل صورت گرفته همان ،است
                                                                                                                  

ضمه بر َيء سنگنی است آن را به ما قبل ْفع ُلوَن: اصل آن یُ ْرئ ُیْوَن بوده است: یُ ْفع ُلوَن، ت ُ 
الفعل  آید ًلم . التقاء ساکننی بوجود مییُ ْرئُ ْیْونَ گردانیم:  نقل کرده و خودش را ساکن می

. جهت ختفیف، مهزه حذف کرده و حرکت آن به راء انتقال یُ ْرُؤْونَ کنیم:  را حذف می
 یُ ُرْوَن.شود:  داده می

مفرد مؤنث خماطب: تُ ْفع ل نْیَ = تُ ْرئ ی نْیَ: َيء، كسره دارد و قبل از آن نیز كسره آمده، در 
و حرکت آن  شود. برای خالصی از آن، َيء را ساکن منوده چننی حالتی تلفظ سنگنی می

دهد پس َيء  دهیم: تُ ْرئ ْینْیَ. در این مرحله التقاء ساكننی رخ مي را به حرف قبل انتقال می
كنیم: تُ ْرئ نْیَ. جهت ختفیف، مهزه حذف کرده و  را حذف مي -الفعل است  كه ًلم  -

 .شود: ُتر ْینَ  حرکت آن به راء انتقال داده می
ي ُتر ََين  یُر یَن، ُتر ي ُتر ََين  تُ ُروَن، ُتر یَن ُتر ََين  ُتر یَن، ُأر ي صرف آن: یُر ي یُر ََين  یُ ُروَن، ُتر  

 نُر ي.
1 . ، بر وزن: إ فْ َعاًلا  . اصل آن: إ ْرَءاَيا

. َيء بعد إ رَاَيا شود:  جهت ختفیف، مهزه حذف کرده و حرکت آن به راء انتقال داده می
. چون حذف اتفاق افتاده، َتء به آن إ رَاءا  شود: از الف واقع شده به مهزه تبدیل می

 افزوده شده است: إ رَاَءةا.
 . اسم مفعول از آن: 2

واو و َيء در در کنار مهدیگر  .«َمْهُدْوي  »مهانند « َمْرُؤْوي  » :َمْفُعول  بر وزن  اصل آن
شود:  ین واو به َيء قلب کرده میااند که اولی از آن دو ساکن است بنابر  واقع شده

پس نطق زدن سنگنی  قرار گرفتهَيء، ساکن و قبل از آن ضمه  .«ي  ، َمْهُدیْ ي  َمْرُؤیْ »
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شود زیرا  حذف همزۀ آن واجب نمی اعالل صورت گرفته است.

ونه که گ وجوبِ حذفِ همزۀ آن در فعل، غیر قیاسی است همان

  .تواند پیرو خود بگرداند گذشت پس اسم مفعول و غیر آن را نمی
َزة  ِف ََنبِو  بَهمب ِذفَِت ال  ِ ر ى»َو َو «م  تَتببِِعِه، وَه  ةِ م سب َ رَى ي رِي»؛ لَِكْثب

َ
« أ

َما.  َخَوات ه 
َ
 َوأ

رو زیادی دارد  همزه حذف شده زیرا دنباله 1«مُرًى»در مانند 

 .ها )یعنی امر و نهی( هستند اخوات آن و «یُرِی أَرَى» ها و آن
                                                                                                                  

دو حرف  .«ي  ، َمْهد یْ ي  َمْرئ یْ »شود:  شود برای رهایی از آن، قبل از َيء، کسره داده می می
، او لی ساکن و دومی متحرک است لذا در مهدیگر اند هم جنس کنار مهدیگر واقع شده

 .«ي  ، َمْهد  ي  َمْرئ  »شوند:  ادغام می
.   صرف آن: َمْرئ ي  َمْرئ یَّان  َمْرئ یاووَن، َمْرئ یَّة  َمْرئ یََّتان  َمْرئ یَّات 

 .ُمَرََيت   ُمَراََتن   ُمَراة   ُمَرْوَن، ُمَرََين   ُمراىصرف اسم مفعول:  . 1
 ی  و ُمْرَئٍی بوده است. اگر تنوین اب نونُمْرئَ ُمراى: اصل آن در حالت رفعی و جری 

. َيء حرکت گرفته و قبل از آن، فتحه قرار دارد بنابرین  بنویسیم می ْ شود: ُمْرئَ نُیْ و ُمْرَئنی 
دهد برای خالصی  شود: ُمْرََئْْن. در این مرحله التقاء ساكننی رخ مي َيء به الف قلب می

شود: ُمْرَئْن. جهت ختفیف، مهزه حذف کرده و  كنیم. مي از آن، حرف عله را حذف مي
 شود: ُمراى. شود: ُمَرْن.كه اب تنوین نوشته مي آن به راء انتقال داده می حرکت

. اما در حالت نصب چون فتحه بر َيء سبک است اعالل صورت منی  پذیرد: ُمَرَيا
: َيء، متحرك و ما قبل آن فتحه قرار گرفته اما به الف قلب مني شود  مثن مذكر: ُمْرئَ َیان 

 به آن حرکت و کرده حذف مهزه ختفیف، جهت اما تزیرا بعد از آن، ساکن آمده اس
.شود می داده انتقال راء  : ُمَرََين 

ین َيء به الف امجع مذكر: ُمْرَأیُوَن: َيء حرکت گرفته و قبل از آن، فتحه قرار دارد بنابر 
دهد برای خالصی از آن، الف را حذف  شود: ُمْرَأْاْوَن: التقاء ساكننی رخ مي قلب می
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بَموبِضع   يَاِء «ِمربئ  »َوآلَة  « َمربئ  »َوال شب
َ َزة  ِف َهِذهِ اْلب بَهمب ِذفَِت ال  ِ ، َوإَِذا 

. تَعبَمل  سب نَّه  َغيب  م 
َ
 ََي وز  بِالبِقيَاِس ََعَ َنَظائِرَِها، إِِلَّ أ

ول   ه  بَمجب ِئَ ي َرى»َوال  إَِل آِخرِِهَما.« ر 
هرگاه  .2«مِرْئً»، و اسم آلت 1«مَرْئً»اسم مکان و زمان آن 

در این چیزها )یعنی در اسم فاعل و مفعول و زمان و مکان و آلت 

، همزه حذف شود با قیاس بر نظایر «(یَرَی»از ثالثی مجرد همانند 

ها )همانند: مَسَلَۀ و غیره( جایز است مگر اینکه استعمال  آن

 .شود نمی

                                                                                                                  

شود: ُمْرَأْوَن. جهت ختفیف، مهزه حذف کرده و حرکت آن به راء انتقال  كنیم. مي مي
 شود: ُمَرْوَن. داده می

 داده انتقال راء به آن حرکت و کرده حذف مهزه ختفیف، جهت: ة  ُمْرأَیَ مؤنث:  مفرد
ین َيء به الف قلب اَيء حرکت گرفته و قبل از آن، فتحه قرار دارد بنابر ُمَریَة ،  :شود می
 .ة  اُمرَ د: شو  می

 داده انتقال راء به آن حرکت و کرده حذف مهزه ختفیف، جهت: ُمْرأَیَ َتان  مثن مؤنث: 
،  :شود می ین َيء به الف قلب اَيء حرکت گرفته و قبل از آن، فتحه قرار دارد بنابر ُمَریَ َتان 
.اُمرَ شود:  می  ََتن 

 داده انتقال راء به نآ حرکت و کرده حذف مهزه ختفیف، جهت: ُمْرَأََيت  : مؤنث مجع
،: شود می ويل به الف قلب  دارد قرار فتحه آن، از قبل و گرفته حرکت َيء ُمَرََيت 
 .شود شود زیرا بعد از آن ساکن آمده َي از جهت تلفظ اب مفرد مونث مشتبه می منی

َأیُْن: شود: َمرْ  اصل آن: َمْرَأي  بر وزن َمْفَعل . اگر تنوین را اب نون ساکن بنویسیم می . 1
شودگردانیم:َمْرأَْیْن.التقاءساکننیحادثمیضمه بر َيء سنگنی است آن را ساکن می

 شود:َمْرًئ.کنیم:َمْرَأْن.کهابتنوینمیایءراحذفمی
 مهانند اسم زمان و مكان. . 2
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 .تا به آخر این دو «2یُرَى 1رُئِیَ»مجهول 
 : ، ََنبو  ببَواب 

َ
وز  البَفاِء يَِِجء  ِمنب ََخبَسِة أ م  بَمهب ذ  »ال خ 

ب
َخَذ يَأ

َ
َدَب »وَ « أ

َ
أ

ِدب  
ب
َهب  »، وَ «يَأ

ب
َهَب يَأ

َ
َرج  »وَ « أ

ب
ِرَج يَأ

َ
ل  »وَ « أ س 

ب
َل يَأ س 

َ
 «.أ

 أَدَبَ»و  «یَأْخُذُ أَخَذَ»آید، مانند:  مهموز الفاء از پنج باب می

 .3«یَأْسُلُ أَسُلَ»و  «یَأْرَجُ أَرِجَ»و  «یَأْهَبُ أَهَبَ»و  ،«یَأْدِبُ
 : ، ََنبو  ببَواب 

َ
ِ يَِِجء  ِمنب ثَََلثَِة أ وز  البَعيب م  بَمهب ى يََرى»َوال

َ
يَئَِس »وَ « رَأ

س  
َ
م  »وَ « َييبأ َم يَلبؤ   «. لَؤ 

 سَیَئِ»و  «یَرَى رَأَى»آید، مانند:  مهموز العین از سه باب می

 .4«یَلْؤُمُ لَؤُمَ»و  «یَیْأَسُ
 : ، ََنبو  ببَواب 

َ
رببََعِة أ

َ
ِم يَِِجء  ِمنب أ وز  الَلَّ م  بَمهب نِئ  »َوال  َيهب

َ
 »وَ « َهنَأ

َ
َسبَأ

 
 
بَأ  »وَ « يَسب

 
َدأ ؤ  »وَ « َصِدئَ يَصب َؤ ََيبر   «. َجر 

                                                           
 َمایتُ ؤ  رُ  یت  ؤ  رُ  ْم،یتُ ؤ  رُ  امَ یتُ ؤ  رُ  یتَ ؤ  رُ  ،ینَ ؤ  رُ  ان  تَ ی َ ؤ  رُ  تْ یَ ؤ  رُ  ،واؤُ رُ  َيَ ؤ  رُ  يَ ؤ  رُ صرف ماضي:  . 1

 ُرؤ یَنا. یتُ ؤ  رُ ُرؤ ینُتَّ، 
 ن  َيَ رَ ت ُ  نَ یْ رَ ت ُ  ،نَ وْ رَ ت ُ  ن  َيَ رَ ت ُ  ىرَ ت ُ  ،نَ یْ رَ ی ُ  ن  َيَ رَ ت ُ  ىرَ ت ُ  ،نَ وْ رَ ی ُ  ن  َيَ رَ ی ُ  ىرَ ی ُ  :ضارعصرف م . 2
 .ىرَ ن ُ  ىرَ أُ  ،نَ یْ رَ ت ُ 
: «یََْهبُ  َأَهبَ » ضیافتی براپ داشت.: سور و «یَْد بُ  َأَدبَ » : گرفت.«یَُْخذُ  َأَخذَ » . 3

 َأُسلَ » : مردم صدا به گریه بلند کردند، ضجه و زاری کردند.«یَْرَجُ  َأر جَ » آماده شد.
 : دراز و صاف و نرم شد.«یَُْسلُ 

: فرومایه و پست و «یَ ْلُؤمُ  َلُؤمَ » : ًنامید شد.«یَ ْیَأسُ  یَئ سَ » : دید.«یَ َرى رََأى» . 4
 مقدار شد. بی
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 سَبَأَ»و  «یَهْنِئُ هَنَأَ»آید، مانند:  مهموز الالم از چهار باب می

 .1«یَجْرُؤُ جَرُؤَ»و  «یَصْدَأُ صَدِئَ»و  «یَسْبَأُ
 : وَز البَفاِء، ََنبو  م  بم َضاَعِف إِِلَّ َمهب نَّ يَِئُّ »َوَِل يَِِجء  ِمَن ال

َ
 «.أ

 .2«یَئِنُّ أَنَّ»آید مگر از مهموز الفاء، مانند:  مضاعف نمی
ربِف البِعلَِّة، َوِمنب َثمَّ  َِ َزة  ِف َموبِضِع  بَهمب َة َِل يَِِجء  ِف َوَِل َيَقع  ال

 : ِم، ََنبو  ِ َوالَلَّ وَز البَعيب م  بِمثَاِل إِِلَّ َمهب  »ال
َ
 »وَ « وََدأ

َ
 «. وََجأ

شود از اینجا است که  همزه در مکانِ حرف عله واقع نمی

آید مگر مهموز العین و مهموز الالم، مانند:  همزه در مثال نمی

 .3«وَجَأَ»و  «وَدَأَ»

                                                           
خی  «َیْسَبأُ  َسَبأَ » : به او غذا دارد، خورانید، عطا کرد.«یَ ْهن ئُ  َهَنأَ » . 1 : پوست را سال 

: بر او جسور شد، جرأت َيفت و «ََيُْرؤُ  َجُرؤَ » : زنگ زد.«َیْصَدأُ  َصد ئَ » کرد و کند.
 بر او َتخت.

 مبعنای: آه کشید، ًنلید.  . 2
هم جنس کنار هم واقع شده و هر دو دو حرف  َيء،ی یک َت پنج:  صیغهاز  :آن صرف
 شوند: اند، اولی ساکن کرده سپس در مهدیگر ادغام می متحرك

 = َأن ََّتا. َتا/ َأنَ نَ  تْ = أَنَّ  تْ / َأنَ نَ  وا= َأناو  وا/ َأنَ نُ  = َأًنَّ  ا= َأنَّ / َأنَ نَ  َأَننَ 
 ی شش َت آخر: صیغهاز 
 .ا، أَنَ نَّ تُ ، أَنَ نْ نُتَّ ، َأنَ نْ ُتما، َأنَ نْ ت  ، َأنَ نْ ُتمْ نَ نْ ، أَ ُتما، َأنَ نْ تَ ، َأنَ نْ نَّ َأنَ 

 مضارع آن:
 ن ناو نَئ ناو.یَئ ناو یَئ نَّان  یَئ ناووَن تَئ ناو تَئ نَّان  یَْن نَّ، تَئ ناو تَئ نَّان  تَئ ناووَن، تَئ ن  نَی تَئ نَّان  أَتْن نَّ، أَ 

 .زد کسی به دست اب َي اقوچ اب :«َوَجأَ »: آن چیز را صاف و مهوار کرد. «َوَدأَ » . 3
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جب 
َ ِم ِمنب ََنبِو: َوَِل يَِِجء  ِف اْلب وَز البَفاِء َوالَلَّ م  « آنَ »وَِف إِِلَّ َمهب

 «. َجاءَ »وَ 
آید مگر مهموز الفاء و مهموز الالم،  و همزه در اجوف نمی

 .2«جَاءَ»و  1«آنَ»مانند: 
  : ، ََنبو  ِ وَز البَفاِء َوالبَعيب م  ََب »َوِف انلَّاقِِص إِِلَّ َمهب

َ
ى»وَ « أ

َ
 «.رَأ

آید مگر مهموز الفاء و مهموز العین،  و همزه در ناقص نمی

  .«رَأَى»وَ 1«أَبَى»مانند: 
                                                           

 مبعنای: مدارا کرد، نرمش به خرج داد. . 1
 مهانند قال یقول، اصل آن: َأَوَن یَُْوُن است: آن صرف

. تْ ، آنَ واآنُ  ماضي: آَن آًنَ   آنَ َتا ُأنَّ أُْنَت أُنْ ُتَما أُنْ ُتْم أُْنت  أُنْ ُتَما أُنْ نُتَّ أُْنُت ُأًنَّ
ونُوَن، تَ ُؤُن تَ ُؤوًَنن  یَ ُؤنَّ، تَ ُؤوُن تَ ُؤوًَنن  تَ ُؤونُوَن، تَ ُؤون نَی تَ ُؤوًَنن  تَ ُؤنَّ، مضارع: یَ ُؤُن یَ ُؤوًَنن  یَ ؤُ 

 َأُؤُن نَ ُؤوُن. 
 :آن صرف . 2

.   شود مي قلب الف به لذا آمده فتحه آن از قبل و متحرك َيء،ی یک َت پنج:  صیغهاز 
 = َجاَءََت. َجَیَأَتَ /  َجاَءتْ =  َجَیَأتْ /  ُؤواَجا=  َجَیُأوا/  َجاَءا=  َجَیأَا/   َجاءَ =  َجَیأَ 
 ی شش َت آخر: صیغهاز 

  .َجَیْئنا، َجَیْأتُ ، َجَیْأُتنَّ ، َجَیْأمُتا، َجَیْأت  ، َجَیْأُتُْ ، َجَیْأمُتا، َجَیْأتَ ، َجَیْأنَ 
 :دنشو  مي برده َفع لَ  وزن به ابتدا
 .َجی ْئنا، َجی ْئتُ ، َجی ْئنُتَّ ، َجی ْئُتما، َجی ْئت  ، َجی ْئُتمْ ، َجی ْئُتما، َجی ْئتَ ، َجی ْئنَ 
 :گردد می ساکن َيء برده، قبل به را آن حرکت لذا است سنگنی َيء بر كسره
ْیْئنَ  ْیْئتَ ، ج  ْیْئُتما، ج  ْیْئُتمْ ، ج  ْیْئت  ، ج  ْیْئُتما، ج  ْیْئنُتَّ ، ج  ْیْئتُ ، ج  ْیْئنا، ج    .ج 
 :گردد مي حذف عله حرف دهد، مي رخ ساكننی التقاء

 .ْئنا، ج  ْئتُ ، ج  ْئنُتَّ ، ج  ْئُتما، ج  ْئت  ، ج  ْئُتمْ ، ج  ْئُتما، ج  ْئتَ ، ج  ْئنَ ج  
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 : ، ََنبو  ِ وَز البَعيب م  وِق إِِلَّ َمهب ر  بَمفب ى»َوِف اللَِّفيِف ال
َ
 «. َوأ

آید مگر مهموز العین، مانند:  و همزه در لفیف مفروق نمی

 .2«وَأَى»
                                                                                                                  

 قلب الف به لذا گرفته قرار فتحه آن از قبل و متحرک َيء،: َأَبَ : غایب مذکر مفرد . 1
 .َأَب  : شود می

 الف به َيء ماا آمده فتحه آن از قبل و متحرک َيء،: َیاْ أَب َ =  فَ َعاَلْ : غایب مذکر مثنی
 .است آمده ساکن آن از بعد زیرا شود منی قلب
 به لذا گرفته قرار فتحه آن از قبل و دار حرکت َيء،: ُیْواب َ أَ =  فَ َعُلوا: غایب مذکر مجع
 حذف الف نتیجه در دهد می رخ ساکننی التقاء مرحله این در. ْواَأابَْ : شود می قلب الف
 .ْواَأب َ : شود می

 به لذا گرفته، قرار فتحه آن از قبل و متحرک َيء،: َیتْ َأب َ =  فَ َعَلتْ : غایب مونث مفرد
 عل ه حرف نتیجه در دهد می رخ ساکننی التقاء مرحله این در. تْ َأابَْ : شود می قلب الف

 .تْ َأبَ : شود می حذف
 فال به لذا گرفته قرار فتحه آن از قبل و متحرک َيء،: َیَتاأَب َ =  فَ َعَلَتا: غایب مونث مثنی
 ساکن مهیشه اصل در أتنیث َتء که کنیم توجه ابید مرحله این در. َتَ َأابَْ : شود می قلب
 مهیشه الف از قبل گوید می قاعده و آمده الف آن از بعد چون جا این در اما. است
 گوییم می و گردمی برمی آن اصل به پس است عارضی فتحه این پس. گرید می قرار فتحه
 حرف آن، از رهائی برای شود می حادث ساکننی التقاء نتیجه در. َتْ َأابَْ : است ساکن َتء،
 .َتاَأب َ : کنیم می حذف را عله
 :مانند. پذیرد منی صورت اعالل ها صیغه ی بقیه در
 .ْیَناَأب َ  ْیتُ َأب َ  ْینُتَّ أَب َ  ْیُتَماأَب َ  ْیت  أَب َ  ْیُتمْ َأب َ  ْیُتَماَأب َ  ْیتَ َأب َ  نْیَ َأب َ 
 ل داد.مبعنای: وعده داد، قو  . 2

مفرد مذکر غایب: َوَأَي: َيء، متحرک و قبل از آن فتحه قرار گرفته لذا به  صرف آن:
. الف تبدیل می  شود: َوَأى 
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وَز البَفا م  وِن إِِلَّ َمهب ر  بَمقب يِف ال : َوِف اللَّفب وَى»ِء، ََنبو 
َ
 «.أ

 آید مگر مهموز الفاء، مانند: و همزه در لفیف مقرون نمی

  .1«أَوَى»
                                                                                                                  

مثنی مذکر غایب: فَ َعاَلْ = َوَأََيْ: َيء، متحرک و قبل از آن فتحه آمده اما َيء به الف 
 شود زیرا بعد از آن ساکن آمده است. تبدیل منی

دار و قبل از آن فتحه قرار گرفته لذا به  َعُلوا = َوَأیُ ْوا: َيء، حرکتمجع مذکر غایب: ف َ 
دهد در نتیجه الف حذف  شود: َوَأْاْوا. در این مرحله التقاء ساکننی رخ می الف تبدیل می

 شود: َوَأْوا. می
مفرد مونث غایب: فَ َعَلْت = َوَأَیْت: َيء، متحرک و قبل از آن فتحه قرار گرفته، لذا به 

دهد در نتیجه حرف عل ه  شود: َوَأْاْت. در این مرحله التقاء ساکننی رخ می ف تبدیل میال
 شود: َوَأْت. حذف می

مثنی مونث غایب: فَ َعَلَتا = َوَأیَ َتا: َيء، متحرک و قبل از آن فتحه قرار گرفته لذا به الف 
در اصل مهیشه ساکن شود: َوَأْاََت. در این مرحله ابید توجه کنیم که َتء أتنیث  تبدیل می

گوید قبل از الف مهیشه  جا چون بعد از آن الف آمده و قاعده می است. اما در این
گردمی و  ین به اصل آن برمیاگرید. پس این فتحه عارضی است بنابر  فتحه قرار می

شود برای رهائی از  گوییم َتء، ساکن است: َوَأْاَْت. در نتیجه التقاء ساکننی حادث می می
 کنیم: َوَأََت. ف عله را حذف میآن، حر 
پذیرد. مانند: َوَأْیَن، َوأَْیَت َوأَیْ ُتَما َوَأیْ ُتْم، َوَأْیت  َوأَیْ ُتَما  ها اعالل صورت منی ی صیغه در بقیه

 َوَأیْ نُتَّ، َوَأْیُت، َوَأیْ َنا.

مبعنای: در خانه فرود آمد، سکونت گزید، دلش برای او به رحم آمد، دلش به حال  . 1
 سوخت.او 

 اصل آن: َأَوَي. 
.  َيء، متحرك و قبل از آن فتحه دارد بنابرین َيء به الف قلب مي  شود: َأَوى 

 صرف آن: 
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َزةِ[ بَهمب  ]ِكتَابَة  ال
ِة  َواِل؛ ِْلِفَّ ِب َ ي اْلب لِِف ِف ك 

َ وَرةِ اْلب ِل ََعَ ص  وَّ
َ َزة  ِف اْلب بَهمب تَب  ال َوت كب

ةِ البََكتِِب ِعنبَد اِِلببتَِداءِ  لِِف، َوق وَّ
َ ََرََكِت. اْلب ِع اْلب  ََعَ وَضب

همزه در اول کلمه در تمامی احوال به شکل الف نوشته 

شود زیرا الف سبک است و نویسنده هنگام شروع نوشتن، بر  می

أُخِذَ، »و « أَخَذَ، أَب»گذاشتن حرکات قدرت و توانایی دارد )مانند: 

 .«(إِیمَان، إِبِل»و « أُمّ

                                                                                                                  

 َأَویْ َنا.َأَوى  َأَوََي َأَوْوا، َأَوْت َأَوََت َأَوْیَن، َأَوْیَت َأَویْ ُتَما َأَویْ ُتْم، َأَوْیت  َأَویْ ُتَما َأَویْ نُتَّ، َأَوْیُت 
 پذیرد: های ذیل اعالل صورت می صیغه ین فقط درابنابر 

دار و قبل از آن فتحه قرار گرفته لذا به  مجع مذکر غایب: فَ َعُلوا = َأَویُوا. َيء، حرکت
دهد در نتیجه الف حذف  شود: َأَوْاْوا. در این مرحله التقاء ساکننی رخ می الف تبدیل می

 شود: َأَوْوا. می
َيء، متحرک و قبل از آن فتحه قرار گرفته، لذا به  مفرد مونث غایب: فَ َعَلْت = َأَوَیْت.

دهد در نتیجه حرف عل ه  شود: َأَوْاْت. در این مرحله التقاء ساکننی رخ می الف تبدیل می
 شود: َأَوْت. حذف می

مثنی مونث غایب: فَ َعَلَتا = َأَویَ َتا: َيء، متحرک و قبل از آن فتحه قرار گرفته لذا به الف 
َواََت. در این مرحله ابید توجه کنیم که َتء أتنیث در اصل مهیشه ساکن شود: أَ  تبدیل می

گوید قبل از الف مهیشه  جا چون بعد از آن الف آمده و قاعده می است. اما در این
گوییم  گردمی و می گرید. پس این فتحه عارضی است پس به اصل آن برمی فتحه قرار می

شود برای رهائی از آن، حرف  قاء ساکننی حادث میَتء، ساکن است: َأَوْاَْت. در نتیجه الت
 کنیم: َأَوََت. عله را حذف می
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بوََسِط إَِذا ََكنَتب  َرَكِة َما َقببلََها، َوِف ال َِ تَب  ََعَ َوفبِق  َساِكنَة  ت كب
 : س  »ََنبو 

ب
م  »وَ « رَأ ب  »وَ « ل ؤب

َشاََكَِة.«ِذئب  ؛ لِلبم 
اگر همزه در وسط باشد هرگاه ساکن بود همانند حرکت 

 ؛«ذِئْب»و  «لُؤْم»و  «رَأْس»شود، مانند:  حرف ما قبلش نوشته می

 .لششکل شدن همزه با حرکت ما قب جهت هم
عبلََم  َّتَّ ي  َِ ِسَها؛  َرَكِة َنفب َِ تَب  ََعَ َوفبِق  .. ت كب َكة  تََحري َوإَِذا ََكنَتب م 

 : َرَكت َها، ََنبو  َل »َِ
َ
مَ »وَ « َسأ  «.َسئِمَ »وَ « لَؤ 

اگر همزه در وسط، متحرک بود به مانند حرکت خودش 

و  «سَأَلَ» شود تا اینکه حرکت آن فهمیده شود، مانند: نوشته می

 .«سَئِمَ»و  «ؤُمَلَ»
َرَكِة َما  َِ تَب  ََعَ َوفبِق  َكة  ِف آِخِر البََكَِمِة.. ت كب تََحري فَإَِذا ََكنَتب م 
 : ، ََنبو  َرِفيََّة َعرَِضة  ََرَكَة الطَّ نَّ اْلب

َ
ِسَها؛ ِْل َرَكِة َنفب َِ َقببلََها َِل ََعَ َوفبِق 

« 
َ
 »وَ « قََرأ

َ
 «.فَتِئَ »وَ « َطَرأ

کلمه متحرک باشد به مثل حرکت حرف اگر همزه در آخر 

شود نه همانند حرکت خود همزه؛ زیرا حرکت  ما قبلش نوشته می

 .«فَتِئَ»و  «طَرَأَ»و  «قَرَأَ» در آخر، عارضی است، مانند:
وي  ر  ؛ لِط  ء  وَرةِ ََشب تَب  ََعَ ص  َوإَِذا ََكَن َما َقببلََها َساِكن ا.. َِل ت كب

رَ  َِ َرَكتَِها، وََعَدِم  َِ : ء  »َكِة َما َقببلََها، ََنبو  ء  »وَ « َخبب  «.  ب ربء  »وَ « ِدفب
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و اگر )همزه در آخر کلمه قرار داشت و( ما قبل همزه، ساکن 

شود زیرا حرکت آن عارضی است  به شکل چیزی نوشته نمی بود

 .«بُرْءٍ»و  «دِفْءٍ»و  «خَبْءٍ: »و قبل از آن حرکتی ندارد، مانند
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ابِع   َاب  الرَّ بِمثَالِ  :اْلب  ِف ال
تِِه  ِحيِح ِف ِصحَّ نَّ َماِضيَه  ِمثبل  الصَّ

َ
؛ ِْل عبتَلي البَفاِء ِمثَال  َوي َقال  لِلبم 

 : وَِف، ََنبو  جب
َ ِر اْلب مب

َ
َره  ِمثبل  أ مب

َ
نَّ أ

َ
 «.ِزنب »وَ « ِعدب »وََعَدِم إِعبََلِلِ، َوِقيَل: ِْل

ه مثل شود؛ زیرا ماضی آن ب گفته می« مثال»به معتل الفاء 

صحیح است در صحیح بودن و عدم اعالل. و گفته شده: زیرا امر 

 . 1«زِنْ»و « عِدْ»آن مثل امر اجوف است، مانند: 

، َوَِل يَِِجء  ِمنب  ببَواب 
َ
َو يَِِجء  ِمنب ََخبَسِة أ ع ل  »وَه  ؛ إِِلَّ «َفَعَل َيفب

بَواو  ِف « وََجَد ََي د  » ِذَف ال ، فَح  ِف ل َغتِِهمب ثِلَِقِل « ََي د  » ِف ل َغِة بَِن َعِمر 
تببَِع لِـ

 
، فَأ َدَها، َوِقيَل: َهِذهِ ل َغة  َضِعيَفة  بَواِو َمَع َضمي َما َبعب ِف « يَِعد  »ال

ِف. َذب  اْلب
 مگر ؛آید نمی «یَفْعُلُ فَعَلَ»و از  2آید مثال از پنج باب می

 «یَجُدُ». بنابر این لغت، واو در 3در لغت بنی عامر «یَجُدُ وَجَدَ»

( سنگین است. دُوْجُحذف کرده شد زیرا واو با ضم ما بعد از آن )یَ

                                                           
« ز نْ »و  مبعنای: وعده داد، هتدید کرد. آمده« َوَعَد یَع دُ »مثال واوی از « ع دْ . » 1

 .مبعنای: آراست تزینی کرد آمده« زَاَن یَز ینُ »اجوف َيیی از 
 پنج ابب عبارتند از:.  2

  «.لُ جَ وْ ی َ  لَ ج  وَ »َفع َل یَ ْفَعُل مانند: «.               دُ ع  یَ  دَ عَ وَ »مانند: فَ َعَل یَ ْفع ُل 
  «.هُ جُ وْ ی َ  هَ جُ وَ » فَ ُعَل یَ ْفُعُل مانند:«.            بُ هَ ی َ  بَ هَ وَ »فَ َعَل یَ ْفَعُل مانند: 
 «.قُ ميَ   قَ م  وَ »َفع لَ یَ ْفع ُل مانند: 

 آمده است.« یَ ْفع لُ  فَ َعلَ »بر وزن « َوَجَد ََي دُ »در لغت غری بنی عامر: .  3
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 «یَعِدُ»پس در حذف، تابع  1و گفته شده: این لغت ضعیف است

  .2گردانده شد
ِحيِح،  ِم الصَّ كب ِل البََكَِمِة َكح  وَّ

َ
َاِء إَِذا َوَقَعتَا ِف أ بَواِو َوالب م  ال كب  ِ َو

: ََنب  قِرَ »وَ « وََعَد َوو ِعدَ »و  تَََكيِم «َينََع َوي نِعَ »وَ « َوقََر َوو  بم  ةِ ال وَّ ، َوَنَظائِرَِها؛ لِق 
 ِعنبَد اِِلببتَِداِء. 

حکم واو و یاء هرگاه در ابتدای کلمه واقع شدند همانند حکم 

 ،4«عَیُنِو  یَنَعَ»و  3«وُقِرَو  وَقَرَ»و  «وُعِدَو  وَعَدَ»صحیح است، مانند: 

 ها، به خاطر قوت و توانایی متکلم هنگام ابتدای سخن.  و مانند این
ربِف  َِ وب بِالبَقلبِب إَِل 

َ
وِن، أ ك  ون  بِالسُّ ِعبََلل  قَدب يَك  َوِقيَل: إِِذ اْلب

ا  مَّ
َ
وِن، أ ك  مبِكن  ِف اِِلببتَِداِء بِالسُّ ِف، َوثَََلَثت َها َِل ي  َذب وب بِاْلب

َ
البِعلَِّة، أ

ون  بِالسُّ  ل وَب بِِه ََغِْل ا يَك  بَمقب نَّ ال
َ
؛ ِْل ر هِ، َوَكَذلَِك البَقلبب  وِن فَِلتََعذُّ ك 

ِف  َذب ا بِاْلب مَّ
َ
ون  إِِلَّ َساِكن ا، َوأ ربف  البِعلَِّة َِل يَك  َِ ِِبَربِف البِعلَِّة، َو

الِِح ِف اثلََُّلِثي َوِِلتيبَاِع ا ِر الصَّ َصانِِه ِمَن البَقدب َوائِِد.فَِلن قب  ثلََُّلِثي ِف الزَّ
و گفته شده: زیرا اعالل: گاهی به سکون و گاهی به قلب به 

شود. و هر سه مورد در ابتدا به  حرف عله و گاهی به حذف می

 پذیر نیست.  سکون امکان

                                                           
 زیرا از قیاس و استعمال فصحاء خارج شده است..  1
 یعنی: قیاسی نیست بلکه به تبع بر این وزن در آورده شده است..  2
 اش کم َي َکر شد. ُوق َرْت ُأُذنُُه: گوشش سنگنی و شنوایی.  3
 وه رسید و شاداب شد.یَ َنَع یَ ْیَنُع و یَ ْین ُع یَ ْنعاا الثََّمُر: می.  4
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 اما ابتدا به سکون؛ چون امکان ندارد.

و همچنین قلب؛ زیرا آن چیز مقلوب در اغلب حرف عله 

 حرف عله باید ساکن باشد. باشد و می

شود و در  اما به حذف؛ زیرا از قدر صالح در ثالثی ناقص می

 مزید فیه هم به تبع ثالثی )تا اینکه باب یکسان شود(.
بَِل  تَقب بم سب َّتَّ َِل يَلبتَِبَس بِال َِ ِخِر  ِل واْلب وَّ

َ َعوَّض  بِاتلَّاِء ِف اْلب َوَِل ي 
و َدِر ِف َنفبِس اْلب ر  بَمصب ِل َوال وَّ

َ َة َِل ََي وز  إِدبَخال  اتلَّاِء ِف اْلب ِف، َوِمنب َثمَّ
ِبَاِس، َوََي وز  ِف « البِعَدةِ »ِف ِمثبِل  نِ »لَِِلتلب َ ِبَاِس. «اتلُّلَكب  ؛ لَِعَدِم اِِلتلب

)اگر گفته شود در ماضی، واو حذف کرده شود و تا اینکه 

گونه  همانعالمتی برای حذف باشد به آخر آن تاء افزوده شود 

، واو حذف کرده شده و در عوض حذف، تاء «وِعْد»که در مصدر 

شود( و به  دهد: واو حذف نمی افزوده شده است. جواب می« عِدَۀ»

شود تا اینکه )در اول(  جای آن تاء در اول و یا در آخر آورده نمی

و )در آخر با( مصدر «( تعد»شود:  با مضارع مشتبه نشود )زیرا می

در خود حروف )نه در «( عدۀ»شود  )زیرا می مشتبه نشود

 حرکات(. 

 از اینجا است که داخل کردن تاء در اول کلمه در مانند

)که مصدر است( جایز نیست زیرا با مضارع مشتبه  «عِدَۀ»

 ؛است( جایز است «کْلَانِوُ»)که اصل آن  1«کْلَانِتُ» شود اما در می

                                                           
 مصدر مبعنای: به کسی اعتماد کردن و کار خود را به او سپردن..  1
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به این شکل  شود )زیرا مضارعش زیرا با چیزی مشتبه نمی

 آید(. نمی
اِعِر:  ِل الشَّ ذبف  اتلَّاِء َكَما ِف قَوب َِ وَك »ِعنبَد ِسيبََويبِه ََي وز   لَف  خب

َ
َوأ

وا ِي وََعد  ِر اَّلَّ مب
َ َائَِزةِ ِعنبَد «. ِعَد اْلب وِر اْلب م 

نَّ اتلَّعبِويَ  ِمَن اْلب 
َ
ِْل

 ِسيبََويبِه.
قول شاعر  گونه که در نزد سیبویه حذف تاء جایز است همان

زیرا حذف کردن و تاء . 2«وَعَدُوا الَّذِی الْأَمْرِ 1عِدَ وَأَخْلَفُوکَ»آمده: 

 .را عوض قرار دادن نزد سیبویه جایز است )نه واجب(
وِف، إِِلَّ ِف  ذ  بَمحب نََّها ِعوَض  ِمَن ال

َ
؛ ِْل َذبف  اِء َِل ََي وز  اْلب وَِعنبَد البَفرَّ

َِض  نَّ اْلب
َ
َِضافَِة؛ ِْل م  اْلب ِ كب وم  َمَقاَمَها، َوَكَذلَِك  ِقَاَمةِ »افََة َتق 

« اْلب
تَِقاَمةِ »وَ  ِلِ َتَعاَل: ﴿َوإِقَاِم « اِِلسب ِذفَتب ِف قَوب  ِ َة  َوََنبوِِهَما، َوِمنب َثمَّ

ةِ﴾. َكوى ََلةِ َوإِيتَاِء الزَّ  الصَّ
شود؛ زیرا حذف در عوض محذوف  نزد فراء حذف جایز نمی

گیرد و  یرا اضافه جای محذوف را میاست مگر در اضافه؛ ز

                                                           
 که.  امری ی وعده: یعنی ي،ذ  الَّ  ر  مْ اْْلَ  ع َدةَ : آن اصل.  1
از  یكی املطلب عبد بن العزى عبد هلب أبی بن عتبة بن العباس بن فضل. بیت از  2

  .أموی دولت شعرای
 وادُ عَ وَ  يالَّذ   ْمر  اْلَ  ع دَ  َوَأْخَلُفوكَ ...  فَاْْنََرُدوا اْلَبنْیَ  داوواَأجَ  یطَ ل  اخلَْ  نَّ إ  

مهنشینان و ندميان دوری و فراق را جدید قرار دادند و جدا و دور شدند و به آن کاری  
 که وعده داده بودند )از دوام الفت و حمبت و مهنشینی طوًلنی،( خالف وعده کردند.
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و مانند این دو )زیرا تاء در  1«اسْتِقَامَۀ»و  «إِقَامَۀ»همچنین حکم 

این موارد جای واو محذوف آمده است(، از اینجا است که در 

تاء حذف  ﴾الزَّکَوۀِ وَإِیتَاءِ الصَّلَاۀِ وَإِقَامِ﴿فرمودۀ خداوند متعال 

واو حذف شده اما بعلت « امِإِقَ»شده است )زیرا اگر چه در 

  .مضاف بودن، تاء به آن ملحق نشده است(
َمائِِر  َاِق الضَّ ول  ِف إِْلب وا»َوَتق  الخ، َوََي وز  ِف « وََعَد وََعَدا وََعد 

ت  » ربِب خَمبرَِجِهَما.« وََعدب اِل ِف اتلَّاِء؛ لِق   بِإِدبَخاِل الَّ
. و 2تا آخر آن «وَعَدُوا وَعَدَا وَعَدَ»گویی:  در الحاق ضمایر می

شود  با فرو بردن )ادغام کردن( دال در تاء واجب می «وَعَدْتُ»در 

  .زیرا مخرج این دو به همدیگر نزدیک است
بَل   تَقب بم سب ل ه  « يَِعد  »ال صب

َ
نَّه  يَلبَزم  «يَوبِعد  »الخ، أ

َ
؛ ِْل بَواو  ِذفَِت ال ، فَح 

ِديرِ  ةِ اتلَّقب َ وج  ِمَن البَكَّسب ِة اْلب ر  مَّ ِديِريَِّة، َوِمَن الضَّ ِة اتلَّقب مَّ يَِّة إَِل الضَّ
َة َِل يَِِجء   ، َوِمنب َثمَّ ِقيِقيَِّة، َوِمثبل  َهَذا ثَِقيل  ةِ اتلَّحب َ ِديِريَِّة إَِل البَكَّسب اتلَّقب

ِن  ل  َوف ِعل  »ل َغة  ََعَ َوزب ب ك  »إِِلَّ « فِع  ِذفَتب ِف «د ئِل  »وَ « ِِ  ِ « تَِعد  »، َو
بَواو  ِمنب ِمثبِل  ِذَف ال  ِ َشاََكَِة، َو ا لِلبم  يبض 

َ
لَه  «يََضع  »أ صب

َ
نَّ أ

َ
« يَوبِضع  »؛ ِْل

                                                           
 ساكن صحیح حرف آن، از قبل و متحرك واو«. ام و ا ْست ْقَوامإ قْ وَ »این دو:  اصل.  1

 و ماْ إ قَ وْ »گردانیم:  می ساکن را خودش داده، انتقال قبل به واو حركت لذا است
و در عوض آن به  مناییم می حذف را عله حرف شود، می حادث ساکننی التقاء .«ماْ ا ْست َقوْ 

 .«ةماا ْست قَ  و ةمإ قَا» .افزاییم آخر، َتء مي
َوَعَدْت َوَعَدََت َوَعْدَن، َوَعْدَت َوَعْدمُتَا َوَعْدُُتْ، َوَعْدت  َوَعْدمُتَا  ،َوَعُدوا َوَعَدا َوَعدَ .  2

 .َوَعْدُتنَّ، َوَعْدُت َوَعْدًنَ 
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ِعَل  ، ث مَّ ج  بَواو  ِذفَِت ال بَذف  ِف « يََضع  »فَح  َلبِق، َوَِل َت  ربِف اْلب َِ ا إَِل  َنَظر 
لَه  «ي وِعد  » صب

َ
نَّ أ

َ
وبِعد  »؛ ِْل

َ
 «.ي أ

واو  ،است «یَوْعِدُ»اصل آن:  .تا آخر آن «یَعِدُ»مضارع آن 

حذف شده؛ زیرا خروج از کسرۀ تقدیری به ضمۀ تقدیری، و 

آید و مانند این  خروج از ضمۀ تقدیری به کسرۀ تحقیقی الزم می

 «فُعِلٍ»و  «فِعُلٍ»سنگین است. از اینجا است که لغتی بر وزن 

  .1«دُئِلٍ»و  «حِبُکٍ» آید مگر نمی

 همسان بودن باب حذف شده است. نیز برای  «تَعِدُ» و در

است  «یَوْضِعُ»واو حذف شده زیرا اصل آن  «یَضَعُ» در مانند

الفعل حرف حلق دارد  پس واو حذف شده سپس نظر به اینکه الم

  .«یَضَعُ»الفعل فتحه داده شده(  )به عین

)از باب أَفْعَلَ یُفْعِلُ(، واو حذف نشده زیرا اصل  «یُوعِدُ»در 

  .است «دُیُأَوْعِ»آن 
ر   مب

َ ع ول  « َواِعد  »الخ، َوالبَفاِعل  « ِعدب »اْلب بَمفب ود  »الخ، َوال ، «َموبع 
بَموبِضع   لَة  «َموبِعد  »َوال ةِ «ِميَعد  »، َواْلب َ ونَِها َولَِكَّسب ك  بَواو  يَاء  لِس  ِلبَِت ال ، َفق 

َاِجِز ِف ََنبِو  ِلب وَنَها َمَع اْلب مب َيقب َاِجِز « يَة  قِنب »َما َقببلََها، وَه  ِ اْلب َوبَِغيب
َل.  وب

َ
ون  البَقلبب  أ  يَك 

                                                           
ُبك».  1  .راسو به شبیه جانوری: «ُدئ ل» ای است. : ًنم قبیله«ح 
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 و اسم مفعول ،2تا آخر «وَاعِد» و اسم فاعل ،1تا آخر «عِدْ»امر 

واو  ،«مِیعَد»واسم آلت  ،«مَوْعِد» و اسم زمان و مکان ،3«مَوْعُود»

به یاء قلب شده زیرا واو، ساکن و قبل از آن کسره قرار دارد. در 

کند پس  عرب با حاجز حصین واو را به یاء قلب می «ۀقِنْیَ»مانند 

 .بدون حاجز، قلب واو به یاء اوالتر

  

                                                           
 . ع ْد ع َدا ع ُدوا، ع د ي ع َدا ع ْدَن. 1
 .. َواع د َواع َدان َواع ُدون، َواع َدة َواع َدََتن َواع َدات 2
 .. َمْوُعود َمْوُعوَدان َمْوُعوُدوَن، َمْوُعوَدة َمْوُعوَدََتن َمْوُعوَدات 3
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وَِف  جب
َ : ِف اْلب َاِمس  َاب  اْلب  اْلب

ِحيِح، َوي َقال  َل :  َربِف الصَّ ؛ ِْل ل وي َجوبفِِه ِمَن اْلب وَف  جب
َ َوي َقال  َل  اْلب

: ؛ لَِصيب وَرتِِه ََعَ ثَ «ذ و اثلَََّلثَةِ » تَََّكيِم، ََنبو  بم  ر ف  ِف ال ِب َ
، «ق لبت  »ََلثَِة أ

 : ، ََنبو  ببَواب 
َ
َو يَِِجء  ََعَ ثَََلثَِة أ ول  »وَه  َخاَف »وَ « بَاَع يَِبيع  »وَ « قَاَل َيق 

 «.َُيَاف  
شود؛ زیرا جوف و وسط آن از حرف  اجوف به آن گفته می

شود؛ زیرا در  به آن گفته می« ذُو الثَّلَاثَۀ»صحیح خالی است و 

 «.قُلْتُ»شود، مانند:  متکلم به سه حرف تبدیل می

و « بَاعَ یَبِیعُ»و « قَالَ یَقُولُ»آید، مانند:  اجوف بر سه باب می

 .1«خَافَ یَخَافُ»

ج  ِمنبه   ََلِل، َُيبر  ِعب َل  َشاِمَل  ِف بَاِب اْلب صب
َ
ِفييَي أ ب قَاَل َبعب   الّصَّ

بَمَسائِِل، وَه   يع  ال ِ البَفاِء َْجِ ر وِف البِعلَِّة ِف َغيب  ِ ََلَل ِف  ِعب : إِنَّ اْلب مب ل ه  َو قَوب
 ، ه  وبج 

َ
بََعة  أ رب

َ
وِف البِعلَِّة أ ر   ِ ر  ِف  تََصوَّ نَّه  ي 

َ
ا؛ ِْل ه  ر  ِستََّة َعَْشَ وَجب تََصوَّ ي 

ا َكَذلَِك، فَ  يبض 
َ
، َوِف َما َقببلََها أ ون  ك  ََرََكت  اثلَََّلث  َوالسُّ ِِب اْلب اَضب

اِكنََة  ا، ث مَّ اتبر ِك السَّ ه  َل لََك ِستََّة َعَْشَ وَجب َّتَّ َيبص  َِ بََعِة  رب
َ بََعَة ِف اْلب رب

َ اْلب

                                                           
بر « َخاَف ََيَافُ »بر وزن فَ َعَل یَ ْفع ُل. « اَبَع یَب یعُ »بر وزن  فَ َعَل یَ ْفُعُل. « قَاَل یَ ُقولُ . » 1

 ْفَعُل.وزن َفع َل ی َ 
آمده است به خاطر مهنی مصنف رْحه هللا به « َطُوَل َیْطُولُ »تنها « فَ ُعَل یَ ْفُعلُ »از ابب 

 آن اعتبار نداد.
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، َفبَِِقَ لََك ََخبَسَة َعَْشَ  ِ اِكنَيب تَِماِع السَّ ِر اجب ؛ تِلََعذُّ الَِِّت َقببلََها َساِكن 
ا: ه   وَجب

اند  ل ذکر کردهی کلی در باب اعال بعضی از صرفیون قاعده

 آید و آن گفتۀ ایشان است که که تمامی مسائل از آن بدست می

اعالل در حروف عله در غیر فاءالفعل، شانزده وجه تصور کرده 

شود:  شود زیرا در حروف عله، چهار وجه تصور کرده می می

گانه و سکون، و در ما قبلش نیز )چهار وجه(؛ پس  حرکات سه

تا اینکه برایت شانزده وجه بدست چهار را در چهار ضرب کن 

آید سپس وجهی که حرف عله ساکن و قبل از آن نیز ساکن 

است را رها کن زیرا التقاء ساکنین متعذر خواهد بود بنابراین 

 ماند. پانزده وجه باقی می
 : ا، ََنبو   ِ ت و : إَِذا ََكنَتب َما َقببلََها َمفب بََعة  رب

َ ، «َبيَعَ »، وَ «قَوبل  »اْلب
َل »، وَ «َف َخوِ »وَ   «.َطو 

 چهار وجه اول: اگر ما قبل از حرف عله مفتوح باشد، مانند:

  .«وُلَطَ»و  ،«وِفَخَ»و  ،«یَعَبَ»و  ،«وْلقَ»
ِعلَتب ِمنب ِجنبِس  ِكنَتب ج  سب

 
ربَف البِعلَِّة إَِذا أ َِ نَّ 

َ
وَل؛ ِْل

َوَِل ت َعلُّ اْلب 
اكِ  َرَكِة َما َقببلََها؛ لِِلِي َعِريَكِة السَّ َِ : َعِء َما َقببلََها، ََنبو  تِدب ِن َواسب

: « ِمزَيان  » ل ه  صب
َ
ل ه  « ي وَِس  »، وَ «ِموبَزان  »أ صب

َ
؛ إِِلَّ إَِذا انبَفتََح َما «ي يبَِّس  »أ

 : ، ََنبو  وِن، وَِعنبَد َبعبِضِهمب ََي وز  البَقلبب  ك  ِة البَفتبَحِة َوالسُّ َقببلََها؛ ِْلِفَّ
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:«قَال  » َزيبت  » ، َوي َعلُّ ََنبو  غب
َ
ل ه  «أ صب

َ
َزوبت  »، أ غب

َ
ا « أ بَِواو  َساِكن  َتبَع 

زِي»لِـ  «. ي غب
شود زیرا حرف عله هرگاه  ( اعالل نمیقَوْلمثال اول )یعنی: 

شود زیرا  ساکن کرده شد به جنس حرکت ما قبلش قلب می

کند،  طبیعت ساکن ضعیف است و حرکت قبل آن را طلب می

 که اصل آن «یُوسِرُ»و  ،است «مِوْزَان» که اصل آن «مِیزَان» مانند:

مگر قبل از آن فتحه باشد زیرا فتحه و سکون  ؛است «یُیْسِرُ»

شود، مانند:  خفیف هستند و نزد بعضی از عرب، قلب جایز می

 «أَغْزَوْتُ» اصل آن: شود که اعالل می «أَغْزَیْتُ» و مانند: ،«قَالٌ»

بوده « یُغْزِوُ»)زیرا اصل آن  1«یُغْزِی»با واوِ ساکن است به تبع از 

 .است(
 : بَواِو َوانبِفتَاِح َما «البَكوبنِ »ِمَن « َكيبن ونَة  »َوي َعلُّ ََنبو  وِن ال ك  ، َمَع س 

لَه   صب
َ
نَّ أ

َ
دبِغَمتب فََصاَر « َكيبَون ونَة  »َقببلََها؛ ِْل

 
َِليِل، فَأ ، «َكيَّن ونَة  »ِعنبَد اْلب

ل ه  « َمييت  »َكَما ِف  صب
َ
َفتب فََصارَتب «يبوِت  مَ »أ في َكَما « َكيبن ونَة  »، ث مَّ خ 

َفتب ِف  في  «.َميبت  »خ 
با  ،شود گرفته شده، اعالل می «کَوْن» که از «کَیْنُونَۀ»و مانند 

)و نباید  2وجودی که واو، ساکن و قبل از آن فتحه قرار دارد

                                                           
 شود. شود ماضی آن نیز به تبع از مضارع اعالل می چون مضارع آن، اعالل می.  1
صنف رْحه هللا  گونه که م . لذا مهان«نُونَةوْ كَ » اب واو است: «ُنونَةی ْ كَ »زیرا اصل .  2

 گفت: واو، ساکن و قبل از آن فتحه قرار دارد.
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اعالل شود اما بر خالف قاعده، اعالل شده( زیرا نزد خلیل بن 

 «کَیَّنُونَۀ»و  2پس ادغام شده ،است 1«کَیْوَنُونَۀ»حمد اصل آن ا

 اعالل شده، اصل آن «مَیِّت» گونه که در گردیده است همان

گونه  گردیده همان «کَیْنُونَۀ»سپس مخفف شده و  ،است 3«مَیْوِت»

 .مخفف شده است «مَیْت»که در 
ل ه   صب

َ
ون ونَة  »َوِقيَل: أ َّتَّ َِل يَِصَي ، بَِضمي البََكِف، ث  «ك  َِ مَّ ف تَِحتب 

َاء  َواو ا ِف ََنبِو  يب وَرةِ »الب بَواو  «البَقيبل ولَةِ »وَ « البَغيبب وبَةِ »وَ « الصَّ ِعَل ال ، ث مَّ ج 
بَواِويَّاِت َغيب   َة ِقيَل َِل يَِِجء  ِمَن ال تَِها، َوِمنب َثمَّ َ ا لِلبيَاِئيَّاِت لَِكْثب يَاء  َتبَع 

وَمةِ »وَ « ةِ البَكيبن ونَ » يبم  وَدةِ »وَ « الَّ يبد  وَعةِ »وَ « السَّ بَهيبع   «.ال
با ضمِ کاف است سپس  ،«کُونُونَۀ» و گفته شده: اصل آن

و  «صَیْرُورَۀ»در مانند:  4فتحه داده شده تا اینکه یاء، واو نگردد

                                                           
َعُلولَ »بر وزن  «نُونَةی ْوَ كَ ».  1 : پس در اصل واو، فتحه و قبل از آن ساکن قرار «ةفَ ی ْ

 دارد.
اند یکی از آن دو ساکن است لذا واو  واو و َيء کنار مهدیگر قرار گرفته «نُونَةی ْوَ كَ ».  2

اند اولی ساکن و دومی  . دو َيء کنار مهدیگر واقع شده«ُنونَةی َ ی ْ كَ »شود:  به َيء قلب می
 .«ُنونَةی َّ كَ »شوند:  متحرک است بنابراین در مهدیگر ادغام می

اند یکی از آن دو ساکن است لذا واو  واو و َيء کنار مهدیگر قرار گرفته «تْیو  مَ ».  3
اند اولی ساکن و دومی  ده. دو َيء کنار مهدیگر واقع ش«تْیی  مَ »شود:  َيء قلب می

 .«تی   مَ »شوند:  متحرک است بنابراین در مهدیگر ادغام می
آید َت اینکه حرکت فاءالفعل  زیرا اگر فتحه نگرید در َيئیات، ضم این وزن ًلزم می . 4

اب حرکت فاءالفعل َيئی از این وزن خمتلف نباشد زیرا در این صورت قلب َيء به واوی 
قبل از آن ضمه دارد  و این سنگنی است عالوه بر آن بنای این  آید چون واو ًلزم می
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سپس واو به یاء قلب شده به تبعیت از  ،1«قَیْلُولَۀ»و  «غَیْبُوبَۀ»

ها اندک(. از  ها بر این وزن زیاد هستند )اما واوی یائیها. زیرا  یائی

و  «کَیْنُونَۀ»آیند، مگر:  ها بر این وزن نمی اینجا است که از واوی

 .2«هَیْعُوعَۀ»و  «سَیْدُودَۀ»و  «دَیْمُومَۀ»
ر وف  البِعلَِّة ِفيَها   ِ َكن   ِخَيةِ ت سب

َ ِني ِف اثلَََّلثَِة اْلب
قَاَل اببن  اْلب

اِكِن: لِلبخِ  َعِء البَفتبَحِة َولِِي َعِريَكِة السَّ تِدب ا؛ ِِلسب لِف 
َ
لَب  أ ِة، ث مَّ ت قب فَّ

 َ نَّ َغيب َرَكت ه  َِ ، إَِذا ََكنَتب  ل 
م  ََعَ َوزبِن فِعب وب ِف اسب

َ
ل  أ

نَّ ِف فِعب إَِذا ك 
وِن، َوَِل  ك  ِم السُّ كب  ِ ون  َفتبَحة  َما َقببلََها ِف  ، َوَِل يَك  ون  َعرَِضة   يَك 

ََلَِلِن، َوَِل يَلبَزم  َضمُّ  ، َوَِل ََيبتَِمع  ِفيَها إِعب ِطَراب  ِف َمعبََن البََكَِمِة اضب
ِل. صب

َ َِللَِة ََعَ اْلب َك  لدِلَّ َضارِِعِه، َوَِل ي تب ر وِف البِعلَِّة ِف م   ِ 
، حروف عله از جهت 3ابن جنی گفته است: در سه مورد آخر

شوند زیرا  شوند سپس به الف قلب می میتخفیف، ساکن کرده 
                                                                                                                  

افزاید پس راه مناسب این است که فاءالفعل در  وزن طوًلنی است که بر سنگینی می
 واوی ضمه داده شود.

« یبُ غ  یَ  ابَ غَ » مصدر :ةوبَ بُ ی ْ غَ  مبعنای: گردیدن.« ریُ ص  یَ  ارَ صَ » مصدر :ةورَ رُ ی ْ صَ .  1
مبعنای چاشتگاه « یلُ ق  یَ  الَ قَ » مصدر :ةولَ لُ ی ْ ق َ  د و پنهان شدن.مبعنای غایب و ًنپدی

 خوابیدن، قیلوله کردن.
 :ةودَ دُ یْ سَ  مبعنای: دوام و ثبات و استمرار پیدا کرد.« اما وْ دَ  ومُ دُ یَ  امَ دَ » مصدر :ةومَ ميُْ دَ .  2

 :ةوعَ عُ ی ْ هَ  مبعنای: آقا و سرور ودارای جمد و شرف و بزرگواری شد.« ودُ سُ یَ  ادَ سَ » مصدر
 مبعنای: استفراغ کرد.« وعُ هُ ی َ  اعَ هَ » مصدر

مفتوح و خود حرف عله، ضمه َي کسره َي فتحه  ،در آنچه ما قبل از حرف عله . 3
 «.َطُولَ »و « َخو فَ »و « بَ َیعَ »داشته ابشد، مانند: 
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کند و طبیعت ساکن ضعیف است )اما با هفت  فتحه، الف طلب می

 شرط(: 

)زیرا فعل سنگین است  دباش در فعل یا اسمِ بر وزن فعل (1)

 . و اسم بر وزن فعل به سنگین شبیه است(
)زیرا عارضی کالعدم  حرکت حروف عله عارضی نباشد (2)

  است(.
)زیرا در این حالت  کم سکون نباشدفتحۀ ما قبلش در ح (3)

  ماند(. برای فتحه قوّتی نمی
)زیرا به  در آن کلمه معنای اضطراب و حرکت نباشد (4)

ماند که بر حرکت و  تقدیر اعالل، چیزی باقی نمی

  اضطراب داللت دهد(.
)زیرا به تقدیر دو  جمع نشودکلمه دو اعالل در آن  (5)

  شود(. اعالل در کلمه خلل وارد می
  .ارعش ضمِ حروف عله الزم نیایددر مض (6)
)زیرا به  به خاطر داللت دادن بر اصل، ترک کرده نشود (7)

رود که همان  تقدیر اعالل، غرض و مقصود از بین می

 .داللت دادن بر اصل باشد(
َعلُّ ََنبو   َة ي  ل ه  « قَاَل »َوِمنب َثمَّ صب

َ
ل ه  « َدار  »، وَ «قََوَل »أ صب

َ
؛ «َدَور  »أ

 َ وِد الْشَّ وَرةِ.لِو ج  ك  بَمذب  ائِِط ال
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 که اصل آن «قَالَ»شود مانند:  از اینجا است که اعالل می

زیرا شرایط  ؛است «دَوَر»که اصل آن  «دَار»و مانند  ،است «قَوَلَ»

  .مذکور را دارند
ِدهِ، َوِمثبل  « ِديار  »َوي َعلُّ ِمثبل   ِِ ا لَِوا ِلِه، َوِمثبل  « ِقيَام  »َتبَع  َتبََعا لِِفعب

لِِف « اط  ِسيَ »
َ
َشابَِهة  بِأ ِدهِ، َوِِهَ م  ِِ ا لَِواِو َوا ، « َدار  »َتبَع  نَِها َمييتَة  ِف َكوب

َعال   فب
َ
ِن أ ، َوَِل ََعَ َوزب فبَعاِل 

َ
نب أ يَاء  َوإِنب لَمب تَك  شب

َ عبِن: ت َعلُّ َهِذهِ اْلب
َ
أ

تَاَبَعِة.   لِلبم 
هم )و اگر چه فعل نیست و بر وزن فعل  «دِیار» و مانند

 شود.  نیست( به تبع از مفرد آن اعالل می

)و اگر چه فعل نیست و بر وزن فعل هم  «قِیَام»و مانند 

  شود. نیست( به تبع از فعلش اعالل می

 هم فعل وزن بر و نیست فعل چه اگر و) «سِیَاط»و مانند 

شود زیرا واو مفردش  به تبع از واو مفردش اعالل می (نیست

مُرده )یعنی: « دَار»است از جهت اینکه الفِ  «دَار»مشابه الفِ در 

شوند اگر  ها اعالل می برده ساکن( است، منظورم این است که نام

چه نه فعل هستند و نه بر وزن فعل، اما از جهت متابعت اعالل 

 .اند شده
 : َعلُّ ََنبو  ََوَكةِ »َوَِل ي  ََونَةِ »وَ « اْلب يََدى»وَ « اْلب ؛ «َصَورَى»وَ « َِ

وِجهِ  ل لبَن ََعَ ِْل ر  َّتَّ يَدب َِ ِنيِث، َوِقيَل: 
ب
نَّ َعنب َوزبِن البِفعبِل بَِعََلَمِة اتلَّأ

ِل. صب
َ  اْلب
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اعالل  1«صَوَرَى»و  «حَیَدَى»و  «خَوَنَۀ»و  «حَوَکَۀ»و مانند 

اند. و گفته  از وزن فعل خارج شده 2زیرا با عالمت تأنیث ؛شود نمی

 .ل خود داللت دهندشده: اعالل صورت نگرفته تا اینکه بر اص
 : مَ »َوََنبو  ََرَكِة.« َدَعو ا البَقوب وي اْلب ر   لِط 

اعالل نشده  زیرا حرکت آن عارضی  «الْقَوْمَ دَعَوُا» و مانند

 .است
 : تََورَ »وَ « َعِورَ »َوََنبو  ِم «اجب كب  ِ ِ َواتلَّاِء ِف  َرَكَة البَعيب َِ نَّ 

َ
؛ ِْل

 ِ ِم َعيب ِ كب : ِف  يب
َ
اِكِن، أ َورَّ ا»السَّ لِِف « عب

َ
 «.ََتَاَورَ »َوأ

زیرا حرکت عین و  ؛اعالل نشده 3«وَرَتَاجْ»و  «وِرَعَ» و مانند

تاء در حکم ساکن است )پس شرط سوم منتفی است(، یعنی: در 

 .4است «وَرَاْتَجَ» و الفِ «وَرَّعْا»حکم عینِ 

                                                           
: مجع خائن، یعنی: «َخَونَة» : مجع حائک، یعنی: مرد ابفنده، َنس اج.«َحوََكة» . 1

 خرامد. : خرامیدن و اب تبخرت و تکرب راه رفنت. درازگوشی که می«َحَیَدى» کار. نتخیا
 : ًنم آبی نزدیک به مدینه.«َصَوَرى»
 .عالمت أتنیث در دو مثال اول: َتء و در دو مثال بعدی: الف است . 2
هر دو یک معنا دارند یعنی: یک چشم خود را از دست داد.  :«اْعَورَّ »و « َعو رَ » . 3
 ی مهدیگر شدند. هر دو یک معنا دارند یعنی: مهسایه«: ََتَْاَورَ »و « اْجَتَورَ »

 گریند. دهند یک حکم می و چون هر دو بر یک معنا دًللت می

ها و عیوب  در اینجا ثالثی جمرد بر ثالثی مزید ْحل شده است زیرا اصل در رنگ . 4
ها و عیوب  و ابقی اوزانی که بر رنگ بیایند «الَّ عَ ف ْ ا  » و «لَّ عَ ف ْ ا  »بر وزن این است که 

گونه که اصلشان اعالل  شوند مهان آیند حمذوفات این دو هستند پس اعالل منی می
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 : َيََوانِ »َوََنبو  ِطَراِب « اْلب َرَكت ه  ََعَ اضب َِ لَّ  َّتَّ يَد  نَاه ،  َِ َمعب
بَمَوتَان  »وَ  .« ال ه  نَّه  نَِقيض 

َ
ول  َعلَيبِه؛ ِْل  َُمبم 

اعالل نشده تا اینکه حرکت آن بر اضطراب  «حَیَوَان» و مانند

بر آن حمل کرده شده  «مَوَتَان»و حرکتِ معنای آن داللت دهد و 

 .است زیرا نقیض آن است
 : َّتَّ َِل ََيبتَِمَع ِفيِه إِ « َطوَى»َوََنبو  ََلَِلِن، وَ َِ ول  َعلَيبِه، « َطَويَا»عب َُمبم 

 َوإِنب لَمب ََيبتَِمعب ِفيِه إِعبََلَِلِن.
در یک کلمه  1اعالل نشده تا اینکه دو اعالل «طَوَى»و مانند 

بر آن حمل شده است و اگر چه دو اعالل  «طَوَیَا»جمع نشود و 

 .2در آن جمع نشده است
 : ِيَ »َوََنبو  َّتَّ َِل يَلب « َِ عبِن: إَِذا ق لبَت َِ

َ
َضاِرِع، أ بم  َاِء ِف ال َزَم َضمُّ الب

ايَ » بَل ه  «.. َِ تَقب  «. َيَاي  »يَِِجء  م سب

                                                                                                                  

ای که ابید گفته شود این است که در اصل: مزید، َتبع  جمرد است اما در  شود. نکته منی
 اینجا جمرد، َتبع  مزید شده است به دلیل آنچه گفتیم.

، َيء متحرک و قبل از آن فتحه قرار دارد لذا به الف قلب «یَ َطوَ »اصل آن  . 1
 شود، می قلب الف به لذا دارد قرار فتحه آن از قبل و متحرک واو .«َطَوی»شود،  می
 .«یطَاَ »
شود،  ، واو متحرک و قبل از آن فتحه قرار دارد لذا به الف قلب می«َطَوَيَ »زیرا در  . 2
ْحل « َطَوى»شود اما اعالل نشده چون بر  تر واقع منی شبنابراین یک اعالل بی .«طَاَيَ »

 شده است.
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اعالل نشده تا اینکه ضمِ یاء در مضارع الزم  «حَیِیَ» و مانند

 «یَحَایُ» ، مضارع آن«حَایَ»نیاید، منظورم این است که اگر گفتی: 

 .1آید می
 : ِل.« البَقوَدِ »َوََنبو  صب

َ لَّ ََعَ اْلب َّتَّ يَد  َِ 
شود تا اینکه بر اصل خود داللت  اعالل نمی «قَوَد» و مانند

 دهد.

 : ا، ََنبو  وم  م  : إَِذا ََكَن َما َقببلََها َمضب بََعة  رب
َ يبَِّس  »اْلب و  »وَ « ب يِعَ »وَ « م  ز  « َيغب

وَ »وَ  ع   «. لَنب يَدب
مانند: چهار وجه دوم: اگر ما قبل حرف عله، ضمه باشد، 

  .«یَدْعُوَ لَنْ»و  «یَغْزُوُ»و  «بُیِعَ»و  «مُیْسِر»
اِكِن،  ِة َما َقببلََها، َولِِي َعِريَكِة السَّ وَل َواو ا؛ لَِضمَّ

بَعل  ِف اْلب  َي 
ا»فََصاَر  وَِس   «. م 

شود زیرا ما قبل آن، ضمه  در مثال اول: یاء به واو قلب می

 .گردید «مُوسِر»پس قرار دارد و طبیعت ساکن ضعیف است، 
ِة َما َقببلََها َولِِي  بَعل  َواو ا؛ لَِضمَّ ِة، ث مَّ َي  َكن  لِلبِخفَّ َوِف اثلَّاِنيَِة ت سب

اِكِن، فََصاَر  ربِف «ب وعَ »َعِريَكِة السَّ َِ َرَكة  َما َقببَل  َِ ِعلَتب  ، َوإَِذا ج 
 «. بِيعَ »البِعلَِّة ِمنب ِجنبِسِه، فََصاَر 

شود سپس به واو  هت تخفیف ساکن کرده میدر مثال دوم: ج

شود زیرا قبل از آن، ضمه قرار دارد و طبیعت ساکن  قلب می

                                                           
 .گرداند زیرا اعالل در ماضی، اعالل در مضارع را واجب می . 1
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گردد. و اگر حرکتِ ما قبلِ حرف عله  می« بُوعَ»ضعیف است پس 

 .شود می «بِیعَ»از جنس خودش گردانده شود 
ِة، فََصاَر  َكن  ِف اثلَّاثِلَِة لِلبِخفَّ وب »َوت سب ز   «. َيغب

شده  «یَغْزُوْ»ل سوم: جهت تخفیف، ساکن کرده شده و در مثا

 .است
َعلُّ  ِة َِل ي  ِة البَفتبَحِة، َوِمنب َثمَّ ابَِعة  ِْلِفَّ َعلُّ الرَّ يَبَة  »َوَِل ي  َوَِل « غ 

 «.ن َوَمة  »
شود زیرا فتحه خفیف است و از  مثال چهارم اعالل کرده نمی

 .شود ده نمیاعالل کر «نُوَمَۀ»و  «غُیَبَۀ»آنجا است که 
 : ور ا، ََنبو  س  : إَِذا ََكَن َما َقببلََها َمكب بََعة  رب

َ « َداِعَوة  »وَ « ِموبَزان  »اْلب
ِميِيَ »وَ « رَِضي وا»وَ   «. تَرب

اگر ما قبل از حرف عله مکسور باشد، مانند: : چهار وجه سوم

 .«تَرْمِیِینَ»و  «رَضِیُوا»و  «دَاعِوَۀ»و  «نمِوْزَا»
ب  وَل َي 

.َوِف اْلب   َعل  يَاء  لَِما َمرَّ
 .1شود به دلیل آنچه گذشت در مثال اول: به یاء قلب می

َعِء َما َقببلََها َولِِي َعِريَكِة البَفتبَحِة،  تِدب ؛ ِِلسب بَعل  يَاء  َوِف اثلَّاِنيَِة َي 
َعلُّ ِمثبل  «. َداِعيَة  »فََصاَر  َماَء الَِِّت لَ «ِدَول  »َوَِل ي  سب

َ نَّ اْلب
َ
يبَستب ؛ ِْل

َو  تَِها، إِِلَّ إَِذا ََكَن ََعَ َوزبِن البِفعبِل، وَه  ة  ِمَن البِفعبِل َِل ت َعلُّ ِْلِفَّ تَقَّ بِم شب
 لَيبَس ََعَ َوزبِن البِفعبِل.

                                                           
 .شود حرف عله هرگاه ساکن کرده شد از جنس حرف ما قبل گردانده می . 1
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شود، زیرا کسرۀ ما قبلش، یاء  و در مثال دوم: به یاء قلب می

. شد «دَاعِیَۀ»کند و طبیعت فتحه ضعیف است، پس  را طلب می

هایی نیست که از  زیرا از اسم ؛شود اعالل نمی «دِوَل»ما مانند ا

شود  فعل مشتق شده باشد و به خاطر خفیف بودنش اعالل نمی

بر وزن  «دِوَل»شود( و  مگر هرگاه بر وزن فعل باشد )اعالل می

 فعل نیست.
ا َِقاِء السَّ بَذف  ِِلتلب ِة، ث مَّ َت  َكن  لِلبِخفَّ ، فََصاَر: َوِف اثلَّاثِلَِة ت سب ِ ِكنَيب

وا»  «.رَض 
شود )و حرکتش  در مثال سوم: جهت تخفیف ساکن کرده می

شود( سپس به خاطر التقاء ساکنین حذف  به ما قبل انتقال داده می

 گردد. می« رَضُوا»شود و  می
ِعبََلِل. ابَِعة  ِمثبل َها ِف اْلب  َوالرَّ

 .1در مثال چهارم: مثل مثال سوم در اعالل است
: اثلَّ  : إَِذا ََكَن َما َقببلََها َساِكن ا، ََنبو  ل  »وَ « يَببيِع  »وَ « َُيبوَف  »ََلثَة  و   «. َيقب

َربِف  ةِ اْلب ر وِف البِعلَِّة َوق وَّ  ِ ؛ لَِضعبِف  نَّ نَّ إَِل َما َقببلَه  َرََكت ه  َِ ي عبَطى 
بَعل  ِف  ِحيِح، َولَِكنب َي  ا؛ لَِفتبَحِة َما قَ « َُيبوَف  »الصَّ لِف 

َ
ببلََها َولِِي أ

، ِِبََِلِف  اِكِن البَعارِِضي َوبِف »َعِريَكِة السَّ َن «اْلب « َُيَاف  »، فَِّصب
ول  »وَ « يَِبيع  »وَ   «.َيق 

                                                           
ی نْیَ » . 1 ْینْیَ : »شود رده میَيء اولی ساکن ک« تَ ْرم  قاء ساکننی َيء که به خاطر الت« تَ ْرم 

  «.تَ ْرم نیَ » شود: الفعل است خذف می ًلم
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اگر ما قبل از حرف عله، ساکن باشد، مانند: : سه وجه چهارم

 . «یَقْوُلُ»و  «یَبْیِعُ»و  «یَخْوَفُ»

روف عله شود زیرا ح ها به حرف قبلی داده می حرکات آن

به  «یَخْوَفُ» ضعیف هستند و حروف صحیح، قوی هستند اما در

زیرا قبل از آن فتحه قرار دارد )که الف را  ؛1شود الف قلب می

کند( و طبیعت ساکن عارضی ضعیف است بر خالف  طلب می

  .گردند می «یَقُولُ»و  «یَبِیعُ»و  «یَخَافُ» پس .2«خَوْف»
َعلُّ ََنبو   ي   »َوَِل ي  عب

َ
دبو ر  »وَ « أ

َ
فبَعاِل، َوََنبو  « أ

َ َّتَّ َِل يَلبتَِبَس بِاْلب َِ

َول  » ، َوََنبو  « َجدب َاق  ِْلب
َل اْلب َّتَّ َِل َيببط  مَ »َِ ِعبََلل  ِف « قَوَّ َّتَّ َِل يَلبَزَم اْلب َِ

ِعبََلِل، مب  » َوََنبو   اْلب َّتَّ  «الرَّ اِكن   يَلبَزمَ  َِل  َِ َرِب. آِخرِ  ِف  السَّ عب بم   ال
ها  شوند تا اینکه با فعل اعالل نمی 3«أَدْوُر»و  «أَعْیُن» انندو م

شود تا اینکه الحاق  اعالل نمی 1«جَدْوَل». و مانند 4مشتبه نشوند

                                                           
حرف عله متحرک و قبل از آن حرف صحیح ساکن قرار دارد حرکت آن « َوفُ َيَْ » . 1

حرف عله، ساکن «. ََيَْوفُ »گردانیم:  کنیم و خودش را ساکن می را به حرف قبل نقل می
  «.فُ ََيَا»شود:  و قبل از آن فتحه است به الف قلب می

  زیرا سکون آن عارضی نیست بلکه اصلی است. . 2
 مبعنای: چشم. « َعنْی »، مجع «َأفْ ُعل»بر وزن  «َأْعنُی » . 3
 مبعنای: حمل، مسکن، جای سکونت.« ُدور» مجع ،«ُعلَأف ْ » وزن بر «َأْدُور»
را اعالل کنیم ابتدا چون حرف عله، متحرک و قبل از آن، « َأْعنُی »زیرا اگر در  . 4
کنیم،  رف صحیح ساکن قرار دارد حرکت آن را به قبل نقل کرده خودش را ساکن میح

شود:  کنیم، می ی عنی را به کسره نقل می به مناسبت َيء، ضمه«. َأُعنْی »شود:  می
 شود مبعنای: جاری شدن. می« َأع نی»نیز « َعانَ »متکلم وحده از فعل مضارع «. َأع نی»
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شود تا اینکه اعالل در اعالل  اعالل نمی «قَوَّمَ»باطل نشود. و مانند 

شود تا اینکه در آخر  اعالل نمی «رَمْی». و مانند 2الزم نیاید

 .3ساکن الزم نیایدمعرب، 
 : ِويم  »َوََنبو  َوال  »وَ « تِببيَان  »وَ « َتقب َّتَّ َِل ََيبتَِمَع «خِمبيَاط  »وَ « ِمقب َِ ؛ 

ََلِل. ِعب ِديِر اْلب اِكنَاِن بِتَقب يَاِط » ِمنَ  َمنبق وص   «خِمبيَط  : »َوََنبو   السَّ بِمخب  ،«ال
َعلُّ  فَََل  ا ي   .َل   َتبَع 

                                                                                                                  

 صحیح حرف آن، از قبل و متحرک عله، حرف چون کنیم اعالل اگر نیز« َأْدُور»
: شود می کنیم، می ساکن را خودش کرده نقل قبل به را آن حرکت دارد قرار ساکن

، چرخ ندور زد: مبعنای شود می «َأُدور» نیز «َدارَ » مضارع فعل از وحده متکلم. «َأُدور»
    .زدن

در احکام لفظی اب آن مهانند شده َت اینکه  «َجْعَفر» به ملحق یعنی: رود کوچک، . 1
 «لاو  دَ جَ » و «لو  یْ دَ جُ » و «لوَ دْ جَ »شود:  معامله کرده شود لذا گفته می« َجْعَفر»

پس اگر اعالل کرده شود «. راف  عَ جَ » و «رف  یْ عَ جُ » و «رفَ عْ جَ » شود: گونه که گفته می مهان
  رود. مقصود احلاق از بنی می

متحرک است حرکت آن به قبل  کرده شود واو دومیاعالل  « قَ وََّم = قَ ْوَومَ »اگر .  2
واو دومی ساکن وقبل از آن فتحه قرار دارد به الف قلب «. قَ َوْومَ »شود:  داده می

«. قَْاْامَ »شود:  واو اولی نیز اب گذراندن این دو مرحله به الف قلب می«. قَ َوْامَ »شود:  می
آید و  ل در دو حرف متوالی پیش میبنابراین دو اعال«. قَامَ »دهد:  التقاء ساکننی رخ می
 این اجحاف است.

اگر اعالل کنیم: َيء، متحرک و قبل از آن حرف صحیح ساکن  آمده «: الرَّْمیُ ».  3
اکنون حرکت اعراب به «. الرَُّمی»شود:  دهیم، می پس حرکت آن را به قبل انتقال می

 وسط کلمه منتقل شد و اعراب در وسط کلمه ممتنع است.
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اعالل  «مِخْیَاط»و  «مِقْوَال»و  «تِبْیَان»و  «تَقْوِیم» و مانند

. و 1تا اینکه به تقدیر اعالل، دو ساکن جمع نگردند ؛شوند نمی

 «مِخْیَاط»به تبع از  ،است «مِخْیَاط» که کوتاه شدۀ «مِخْیَط» مانند

 شود. اعالل نمی

َعلُّ  ِقَاَمة  »فَإِنب ِقيَل: لَِم ي  ِ إِذَ « اْلب اِكنَيب تَِماِع السَّ وِل اجب ص   ِ ا َمَع 
ا لِـ َخَواتَِها؟ ق لبنَا: َتبَع 

َ
ِللَتب َكإِعبََلِل أ عب

 
 «.قَامَ »أ

اعالل شده با وجودی که هرگاه  «إِقَامَۀ» اگر گفته شود چرا

 ساکنین التقاءهمانند اخواتش )مانند: تَقوِیم( اعالل کرده شد 

 ؟ 2شود می حاصل

                                                           
َیان» و «تَ ْقو می»شود: در  را به تقدیر اعالل چننی میزی.  1 ْقَوال» و «ت ب ْ َْیاط» و «م   «خم 

حرف عله متحرک و قبل از آن حرف صحیح ساکن قرار گرفته لذا حركت آن به حرف 
َیْ » و «لاْ م َقوْ » و «ناْ ت بَ یْ » و «میْ َتق وْ »شود:  قبل نقل می التقاء ساکننی در غری  «طاْ خم 

 و «ْیمَتق  »شود:  هد و اگر خبواهیم ادامه دهیم حرف عله حذف مید حدش رخ می
 .«ْاطخم َ » و «ْالم قَ » و «ْانت بَ »

دهد و به تبع آن حرف عله  بنابراین اب اعالل کردن، عالوه بر اینکه التقاء ساکننی رخ می
 ، و در دومی اب جمهول«ق ْیمتُ »شود در اولی اب مضارع )ق و م( از ابب افعال  حذف می

 در وشود  مشتبه می -نه در حرکات  –در شکل ظاهری « تُ َبانُ »شود  که می« تَب نی»
و مهچننی در هر است  «فعال» َي «مفعل» وزن بر که فهمید توان منی چهارمی و سومی

 شود. چهار مورد، اجحاف در کلمه حاصل می
ار گرفته و قبل از آن حرف صحیح ساکن قر متحرک  ،واواست. « إ قْ َوام»اصل آن  . 2

واو، ساکن و قبل از آن فتحه قرار گرفته «. مَ اْ وْ ق َ إ  »شود:  حرکت آن به قبل داده می لذا
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« امَقَ» به تبع از «امَقَأَ» )یعنی: 1.«قَامَ»گوییم: به تبع از  می

به تبع از فعل « ۀإقامَ»اعالل شده که ثالثی اصیل است سپس 

اعالل شده است زیرا در اعالل، مصادر تابع « أَقَامَ»یعنی:  –خود 

  .«(قِیامًا امَقَ» افعال خود هستند همانند:
َعلُّ  ِويم  »فَإِنب ِقيَل: لَِم َِل ي  ا لِـ« اتلَّقب ِصي« قَامَ »َتبَع 

َ
َو ث ََلِث  أ ل  ِف وَه 

ل    ببَطَل قَوب
َ
ِعبََلِل؟ ق لبنَا: أ مَ »اْلب تِتببَاَع « قَوَّ ِصيَل  ِف « قَامَ »اسب

َ
َوإِنب ََكَن أ

ةِ  وَّ ِعبََلِل؛ لِق  مَ »اْلب ةِ َمَع « قَوَّ وَّ خ 
ِويمِ »ِف اْلب  ل ح  «اتلَّقب قَامَ »، َوَِل يَصب

َ
نب « أ

َ
أ

ي ا لِـ َقوي وَن م  نَّه  لَيبَس مِ «قَامَ »يَك 
َ
.؛ ِْل ِصيل 

َ
 نب ث ََلِثٍّ أ

اعالل  «قَامَ»به تبع از  «تَقْوِیم»اگر گفته شود: پس چرا 

 شود و آن ثالثی األصل  در اعالل است؟  نمی

را باطل  «تَقْوِیم»در  «قَامَ»دنبال کشاندن  «قَوَّمَ» گفتۀ متکلم

دارد )و  «تَقْوِیم»أخوّت و برادری قوی با  «قَوَّمَ»زیرا  2کرده است

                                                                                                                  

حرف  –شاهد اینجا است  –التقاء ساکننی رخ داده «. إ قَْاْام»شود  لذا به الف قلب می
 .«إ قَاَمة»شود:  عله حذف و در عوض آن به آخرش َتء افزوده می

و قبل از آن حرف صحیح ساکن قرار گرفته متحرک  ،واوت. اس« إ قْ َوام»اصل آن  . 1
واو، ساکن و قبل از آن فتحه قرار گرفته «. مَ اْ وْ ق َ إ  »شود:  حرکت آن به قبل داده می لذا

حرف  –شاهد اینجا است  –التقاء ساکننی رخ داده «. إ قَْاْام»شود  لذا به الف قلب می
 .«إ قَاَمة»شود:  عله حذف و در عوض آن به آخرش َتء افزوده می

نیز اعالل شده پس « أقام»اعالل شده و ثالثی مزید  «امَ قَ ». یعنی: ثالثی جمرد:  2
 شود. نیز به تبع فعلش اعالل می« ةإقام»مصدر آن 
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 «أَقَامَ»باشد(. اما  که در اعالل، مصدر تابع فعلش می گفتیم

زیرا ثالثی األصل  ؛باشد «قَامَ»صالحیت ندارد که قوی کنندۀ 

  .نیست
َعلُّ ِمثبل   قبَوَل  »َوَِل ي 

َ
ة  »وَ « َما أ

َ
بَمربأ يَلَِت ال غب

َ
وَذَ »وَ « أ تَحب َّتَّ «اسب َِ ؛ 

ِل.  صب
َ ل لبَن ََعَ اْلب  يَدب
اعالل  1«اسْتَحْوَذَ»و  «الْمَرْأَۀُ أَغْیَلَتِ»و  «هُأَقْوَلَ مَا» و مانند

 .تا اینکه بر اصل خود داللت دهند ؛شوند نمی
َمائِِر:  َاِق الضَّ ول  ِف إِْلب ل  « قَاَل قَاَِل قَال وا»َوَتق  صب

َ
«: قَاَل »الخ. َوأ

.«قََوَل » ا َكَما َمرَّ لِف 
َ
بَواو  أ ِعَل ال  ، فَج 

 اصل. 2تا آخر «قَالُوا قَالَا قَالَ»گویی:  و در الحاق ضمایر می

 طوری که گذشت.  واو به الف قلب شده همان ،است «قَوَلَ: »«قَالَ»
ل   صب

َ
تَِماِع «قََولبنَ «: »ق لبنَ »َوأ ِذفَتب ِِلجب  ِ ا، ث مَّ  لِف 

َ
بَواو  أ ِلبَِت ال ، َفق 

، فََصاَر  ِ اِكنَيب لَّ ََعَ «قَلبنَ »السَّ َّتَّ يَد  َِ مَّ البَقاف   بَواِو ، ث مَّ ض   ال

                                                                                                                  

اعالل نشده پس « قَ وَّمَ »اعالل شده و ثالثی مزید « قام»اما در اینجا: ثالثی جمرد 
که اعالل نشده، مانع « قَ وَّمَ »شود زیرا  ل منینیز به تبع فعلش اعال« َتقو می»مصدر آن 

   اعالل بدهد.« َتقو می»شده است که بتواند به « قَامَ »

: زن در حالی که آبسنت بود به فرزند «َأْغَیَلت  اْلَمْرَأةُ »چه گوَي است!. «: َما َأقْ َوَلهُ » . 1
 : تسلط َيفت، چریه شد.«اْسَتْحَوذَ » خود شری داد.

، قَاَلْت قَالََتا قُ ْلَن، قُ ْلَت قُ ْلُتمَا قُ ْلُتْم، قُ ْلت  قُ ْلُتَما قُ ْلنُتَّ، قَاُلوا قَاًَل  الَ قَ صرف آن:  . 2
 قُ ْلُت قُ ْلَنا.
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وفَِة. َوَِل ي َضمُّ ِف  ذ  بَمحب بَواِو «ِخفبنَ »ال َرَكِة ال َِ ل   ِل َنقب َل ِف انلَّقب صب
َ نَّ اْلب

َ
؛ ِْل

مبِكن  َهَذا ِف  وتَلَِها، َوَِل ي  ه  ِة.«ق لبنَ »لِس  َِ ت و بَمفب نَّه  يَلبَزم  َفتبح  ال
َ
 ؛ ِْل

سپس به  واو به الف قلب شده ،است «قَوَلْنَ: »«قُلْنَ» اصل

گردیده است. سپس قاف  «قَلْنَ»خاطر التقاء ساکنین حذف شده و 

 «خِفْنَ» ضمه داده شده تا اینکه بر واو محذوفه داللت دهد. و در

ضمه داده نشده زیرا اصل در نقل، نقل حرکت واو است به خاطر 

شود زیرا فتحِ مفتوحه الزم  ممکن نمی «قُلْنَ»و این در  ؛سهولت آن

 .1آید می
مب َِل َيعبتََِب وَن وَ  نَّه 

َ
ِر؛ ِْل مب

َ َؤنَِّث ِف اْلب بم  َ َْجبِع ال َرق  بَيبنَه  َوبَيب فب َِل ي 
ِديرِيي َكَما ِف  ِق اتلَّقب وَن بِالبَفرب تَف  ، َفيَكب ِنَّ مب ِتَاَك الضي َو «بِعبنَ »اِِلشب ، وَه 

وب وَ 
َ
ا، أ يبض 

َ
ه وِل أ بَمجب بَمعبل وِم َوال َ ال َتَك  َبيب شب بَواِضِع َكَما ِف م  ةِ ال َقَع ِمنب ِغرَّ

بَماِض ِف  ِر َوال مب
َ ََماَعِة ِمَن اْلب ِ َواْلب َل »اِِلثبنَيب  «.َتَفعبلََل »وَ « َتَفاَعَل »وَ « َتَفعَّ

شود  و بین جمع مونث در امر فرق گذاشته نمی «قُلْنَ»بین 

دهند  زیرا آنان به اشتراک ضمنی )یعنی: شکل ظاهری( اعتبار نمی

 ،است «بِعْنَ» طوری که در همان 2کنند ه فرق تقدیری اکتفا میو ب

یا واضع لغت  3نیز بین معلوم و مجهول مشترک است «بِعْنَ»زیرا 

                                                           
واو، فتحه دارد و قبل از آن نیز فتحه وجود دارد پس بردن فتحه « قَ َولنَ ». زیرا در  1

 به قبل، َتصیل حاصل است.
 است. « اُقْ ُوْلنَ »ل امر: ، و اص«قَ َوْلنَ »اصل ماضی: . زیرا  2
 است. « ی ْعنَ بُ »، و اصل ماضی جمهول: «بَ َیْعنَ »اصل ماضی معلوم: . زیرا  3
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گونه که در مثنی و جمع از امر و ماضی باب  همان 1غفلت ورزیده

 .نیز واضع غفلت ورزیده است «تَفَعْلَلَ»و  «تَفَاعَلَ»و  «تَفَعَّلَ»
َرق   فب َ  َوَِل ي  لبنَ »َبيب لبنَ »ِف ََنبِو « َفَعلبنَ »وَ « َفع  نَّه  «ق لبنَ »وَ « ط 

َ
؛ ِْل

عبلَم  ِمَن  ِويلِ »ي  َل « الطَّ صب
َ
نَّ أ

َ
لبنَ »أ لبنَ « »ط  نَّ «َطو 

َ
يَِِجء  ِمنب « البَفِعيَل »؛ ِْل

َل »بَاِب  َ « َفع  ق  َبيب عبلَم  البَفرب ِمنب « بِعبنَ »وَ « ِخفبنَ »ََغِْل ا، َكَما ي 
تَ  سب عبلَم  ِمنب م  عبِن: ي 

َ
بَِلِهَما، أ َل « َُيَاف  »قب صب

َ
نَّ أ

َ
نَّ «َخِوفبنَ «: »ِخفبنَ »أ

َ
؛ ِْل

َعل  »بَاَب  َلبِق، َوي عبلَم  ِمنب « َفَعَل َيفب ر وِف اْلب  ِ نَّ « يَِبيع  »َِل يَِِجء  إِِلَّ ِمنب 
َ
أ

َل  صب
َ
وََف َِل يَِِجء  ِمنب بَ «َبيَعبنَ «: »بِعبنَ »أ جب

َ نَّ اْلب
َ
ِعل  »اِب ؛ ِْل  «.فَِعَل َيفب

فرقی قائل  «قُلْنَ»و  «طُلْنَ» در مانند «فَعَلْنَ»و  «فَعُلْنَ» بین

 «طَوُلْنَ» :«طُلْنَ»شود که اصل  فهمیده می «طَوِیل» اند زیرا از نشده

  آید. می «فَعُلَ» از باب «فَعِیل»در اغلب  زیرا ؛است

ضارعشان فهمیده از م «بِعْنَ»و  «خِفْنَ»گونه که فرق بین  همان

شود که اصل  فهمیده می «یَخَافُ» شود منظورم این است که از می

فقط از حروف حلق  «یَفْعَلُ فَعَلَ» زیرا باب ؛است «خَوِفْنَ: »«خِفْنَ»

                                                           
برای مجع مؤنث در ماضی قرار داده سپس « قُلنَ »یعنی: واضع لغت ابتدا لفظ .  1

است پس اشرتاک  را بر مجع مؤنث در امر نیز گذاشته« قُلنَ »فراموش کرده و مهنی 
 صد پیش آمده است. لفظی بدون ق

شود که طبق رأی برخی، واضع لغت، انسان ابشد که شأن او  این دلیل زمانی درست می
فراموشی است اما اگر طبق رأی برخی دیگر، واضع لغت، اهلل عزوجل ابشد این تعبری 

 ابشد. ارزش و کامال ابطل می بی
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 ؛است «بَیَعْنَ: »«بِعْنَ»شود که اصل  فهمیده می «یَبِیعُ»آید، و از  می

 .آید نمی «یَفْعِلُ فَعِلَ»زیرا اجوف از باب 

بَل   تَقب بم سب ول  »ال ل ه  «َيق  صب
َ
ل  »، أ و  ِذفَِت «َيقب . فَح  ، َوإِعبََلل   َكَما َمرَّ

بَواو  ِف  لبنَ »ال .« َيق  ِ اِكنَيب تَِماِع السَّ  ِِلجب
است. اعالل آن  «یَقْوُلُ» اصل آن .«یَقُولُ» مضارع آن

به خاطر التقاء ساکنین  «یَقُلْنَ» گونه که گذشت. واو در همان

  .1ده استحذف ش
ر   مب

َ ل ه  «ق لب »اْلب صب
َ
لب »، أ بَواِو إَِل البَقاِف، ث مَّ «ا قبو  َرَكة  ال َِ ، َفن ِقلَتب 

تِيَاِج  ِب لِف  لَِعَدِم اِِل
َ ِذفَِت اْلب  ِ ، ث مَّ  ِ اِكنَيب تَِماِع السَّ بَواو  ِِلجب ِذفَِت ال  ِ

 إَِلبَها.
و الف  ، حرف مضارعه، حذف«تَقْوُلُ)» اصل آن .«قُلْ»امر آن 

حرکت واو به قاف نقل شده  ،است «اُقْوُلْ» شود:( به آن افزوده می

(. سپس لْقُاُ(. سپس به خاطر التقاء ساکنین واو حذف شده )لْقُوْاُ)

  .(لْقُ)الف حذف شده چون دیگر احتیاجی به آن نیست 
بَواو  ِف  ِذفَِت ال  ِ َقَّ »َو نَّ ، َوإِنب لَمب ََيبتَِمعب ِفيِه السَّ «ق ِل اْلب

َ
اِكنَاِن؛ ِْل

ا،  ِدير  وِن َتقب ك  ِم السُّ ِ كب ون  ِف  ، َوتَك  َاِرِِجي َصلَتب بِاْلب َِ ََرَكَة ِفيِه  اْلب
َما «ق ولَنَّ »وَ « ق وَِل »ِِبََِلِف  ، وَه  ِ َصلَتب بَِداِخِليَّيب َِ ََرَكَة ِفيِهَما  نَّ اْلب

َ
؛ ِْل

                                                           
کنیم  دش را ساکن میحرکت واو را به قبل انتقال داده خو «: یَ ْقَوْلنَ »آن اصل  . 1
. جهت دًللت دادن بر «ْلنَ یَ قَ »کنیم  التقاء ساکننی رخ داهد واو را حذف می« یَ َقْوْلنَ »

 .«ْلنَ یَ قُ »دهیم:  حذف واو، به قاف ضمه می
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 ِ َو بَِمْنب ِكيِد، وَه 
ب
لِف  البَفاِعِل َون ون  اتلَّأ

َ
َة َجَعل وا أ ، َوِمنب َثمَّ اِخِلي لَِة الَّ

 : َضاِرِع َمببنِي ا، ََنبو  بم  َعلَنَّ »َمَعه  آِخَر ال  «.َهلب َيفب
حذف شده و اگر چه دو ساکن در آن  «الْحَقَّ قُلِ» واو در

 1جمع نشده زیرا حرکت در آن به سبب شئ خارجی بوجود آمده

زیرا  ؛«قُولَنَّ»و  «ولَاقُ»و در حکم سکون تقدیری است بر خالف 

حرکت در آن دو به سبب شئ داخلی حاصل شده که آن دو، الف 

ی شئ داخلی  و نون توکید است و نون توکید به منزله 2فاعل

است و از آنجا است که با نون توکید، آخر فعل مضارع مبنی 

 .3«یَفْعَلَنَّ هَلْ»شود در مانند:  می
لِف  ِف 

َ بَذف  اْلب نَّ « اَدَعتَ »َوَت 
َ
لِِف البَفاِعِل؛ ِْل

َ
ََرَكة  بِأ َصَل اْلب َِ َوإِنب 

ِم ِف  ِس البََكَِمِة، ِِبََِلِف الَلَّ  «.ق ولَنَّ »وَ « ق وَِل »اتلَّاَء لَيبَس ِمنب َنفب
حذف شده اگر چه حرکت به سبب الف فاعل  «دَعَتَا» الف در

)که به منزلۀ داخلی است( حاصل شده زیرا تاء از خودِ کلمه 

ت )بلکه جهت بیان تأثیر فاعل آورده شده لذا به آن اعتبار نیس

                                                           
 «. ُقلْ »شود:  به علت التقاء ساکننی واو حذف می«: قُ ْولْ . » 1

ی عارض  کسره« قُ ْولْ »نی به آخر اکنون در )قُ ْوْل + احْلَقَّ( جهت فرار از التقاء ساکن
دهد. اما مصنف رْحه اهلل جواب  )قُ ْول  احْلَقَّ(. لذا التقاء ساکننی رخ منی دهیم: می
 شود. دهد که این حرکت، عارضی است و به آن توجه کرده منی می

 شود. . زیرا جزوی از فعل حمسوب می 2
 شود. ب در وسط واقع منیزیرا اب اتصال نون توکید، آخر فعل وسط شده و اعرا . 3
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)زیرا از خود  «قُولَنَّ»و  «قُولَا»شود( بر خالف الم در  داده نمی

 .کلمه است(
ِكيِد 

ب
ول  بِن وِن اتلَّأ ، ق ولِنَّ ق وَِلني ق لبنَانِ »َوَتق  ، «ق ولَنَّ ق وَِلني ق ول نَّ

َِفيَفِة   «.ق ولِنب ق ولَنب ق ول نب »َوبِاْلب
 ،«قُلْنَانِ قُولَانِّ قُولِنَّ قُولُنَّ، قُولَانِّ قُولَنَّ» شود: و با نون توکید می

  .«قُولِنْ قُولُنْ قُولَنْ» شود: و با نون توکید خفیفه می
ل ه  « قَائِل  »البَفاِعل   صب

َ
ِكَها «قَاِول  »الخ، أ ا تِلََحرُّ لِف 

َ
بَواو  أ ِلبَِت ال ، َفق 

ل ه  «ِكَساء  »َكَما ِف  -َقببلََها  َوانبِفتَاِح َما صب
َ
ا «ِكَساو  »، أ لِف 

َ
بَواو  أ ِعَل ال ، فَج 

َزة   لِف  َهمب
َ ِعَل اْلب رَِف، ث مَّ ج  ق وِعِه ِف الطَّ لِِف البَفاِعِل؛  -لِو 

َ
تِبَاَر ِْل َوَِل اعب

لَِفاِن َوَِل ي مبكِ 
َ
تََمَع أ ، فَاجب ِصينَة  َِ َها لَيبَستب ِِبَاِجَزة   نَّ

َ
َقاط  ِْل ن  إِسب

ِخَية ، 
َ َكِت اْلب ري بَماِض، فََكَذلَِك ِف اثلَّاِنيَِة، فَح  نَّه  يَلبتَِبس  بِال

َ
وَل؛ ِْل

اْلب 
َزة .  فََصارَتب َهمب

 ،است «قَاوِل» اصل آن .1تا آخر آن «قَائِل»شود  اسم فاعل می

 2واو به الف قلب شده زیرا متحرک است و ما قبلِ آن فتحه دارد

 3«کِسَاو» اصل آن ،رخ داده است «کِسَاء»گونه که در  همان –

                                                           
 .قائل قائالن قائلون، قائلة قائلتان قائالت.  1

قبل از واو، سکون قرار دارد و قبل از سکون، فتحه. اما به سکون « قَْاو ل». در  2
به سکون قبل از « ق ْنَوة»طوری که در  اعتبار داده نشد زیرا حاجز حصینی نیست مهان

 مشرده نشد. واو اعتبار داده نشد و حاجز حصینی
 مشردند. فتحه ی لهبه منز را الف که   تعلیل آوردتوان  می« قَْاو ل»و در 

 به الف  ساکن اعتبار ندادند.« کساو»گونه که در  . یعنی: مهان 3
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پس واو به الف قلب شد زیرا در گوشه واقع شده است  ،است

و به الف فاعل اعتبار داده  –سپس الف به همزه قلب شد 

شود زیرا مانع قوی نیست پس دو الف کنار هم جمع شدند  نمی

ه گرفته توان ساقط کرد زیرا با ماضی اشتبا الف اوّلی را نمی

طور است پس الف آخری حرکت  شود الف دومی نیز همین می

 .داده شد و همزه گردید
ِف ََنبو   َذب َعبِ  بِاْلب ل  «َِلع  »وَ « َهاع  »َويَِِجء  ِف اْلب صب

َ « َهائِع  »، َواْلب
ل ه  «َِلئِع  »وَ  صب

َ
ر ف  َهار ﴾، أ ل   َتَعاَل: ﴿ََعَ َشَفا ج  ، «َهائِر  »، َوِمنبه  قَوب

ل ه  «َشاك  »ِِجء  بِالبَقلبِب ََنبو  َويَ  صب
َ
اد  »، َوََنبو  «َشائِك  »، أ ل ه  «َِ صب

َ
، أ

د  » ِِ  «.َوا
 ،1«لَاعٍ»و  «هَاعٍ»آید مانند:  الفعل( می در بعضی با حذف )عین

و از آن است فرمودۀ خداوند  ،است «لَائِع»و  «هَائِع»اصل آن 

و با قلب  ،است 2«ائِرهَ» اصل آن ،﴾هَارٍ جُرُفٍ شَفَا عَلَى﴿متعال: 

                                                           
: از )ل و ع( گرفته «ًَلعٍ » : از )ه  و ع( گرفته شده مبعنای: استفراع کننده.«َهاعٍ . » 1

 ی عشق.  َتب و قرار، بیمار شده گنی و بیشده، مبعنای: ترسو و بزدل، اندوه
 ریزد. : از )ه  ی ر( گرفته شده مبعنای: منهدم و چیزی که فرو می«َهارٍ . » 2
 شود. : )فَال( می«َهارٍ »و  «ًَلعٍ » و «َهاعٍ »طبق رأی مصنف رْحه اهلل: وزن   

، «َهاو ع»اند که قلب مکانی رخ داده است. یعنی مثال:  اما برخی دیگر بر این رأی رفته
 «.َهاعٍ »شده « قَاضٍ »، سپس مانند «َهاع و»شده 
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 و مانند ،1است «شَائِک» اصل آن ،«شَاکٍ»آید مانند:  نیز می

  .2است «وَاحِد» اصل آن ،«حَادٍ»
ِمِهمب ََنبو   ل ه  «البِقِسي »َوََي وز  البَقلبب  ِف ّلَِكَ صب

َ
َم «ق و وس  »، أ دي ، َفق 

ي  فََصاَر  وبو  »السي وبو  »ِمثبل  « ق س  ِعَل «ع ص  بَواَويبِن « ق ِس  » ، ث مَّ ج  ق وِع ال لِو 
َدَها، فََصاَر  َِّسَ البَقاف  اتيبَاع  لَِما َبعب رَِف، ث مَّ ك  َكَما ِف « قِِس  »ِف الطَّ

 «.ِعِصٍّ »
و )تو را به شک و تردید نیندازد که در کالم عرب، قلب 

مکانی وجود ندارد بلکه( قلب مکانی در کالمشان جایز است 

بمعنای کمان( « قَوس»)جمع  «قُوُوس» اصل آن: ،«قِسِیّ» مانند:

گردید  «(فُلُوع»)بر وزن  «قُسُوْوٌ» پس سین مقدم شد و ،است

قلب شد زیرا دو  «قُسِیٌّ»به  سپس ،«(عصا»)جمع  «عُصُوْوٌ» مانند:

                                                           
الفعل و  گرفته شده یعنی: مسلح به سالح. جای عنی« شوك» از «كاو  شَ » اصل آن.  1

اعالل « ازٍ غَ » است و مهانند ،«عال  فَ » ، پس وزنش«واك  شَ »الفعل عوض شده است:  ًلم
  َشاك یاا. تُ یْ أَ رَ ، اكٍ شَ ب   تُ رْ رَ مَ ، اكٍ شَ  ين  اءَ جَ : شود شده و چننی اعراب می

الفعل  . حرف عله در عنیاكٍ شَ ب   تُ رْ رَ مَ ، ااكا شَ  تُ یْ أَ رَ  ،اك  شَ  ين  اءَ جَ اند:  کسانی که گفته أما
 اند. را از جهت ختفیف حذف کرده

ْدو»انتقال َيفته است « دال«به مکان « واو» «:داح  وَ » أصل آن.  2 و تلفظ به «. ْاح 
 مهانند سپس«. َحاد و»عوض شده: « حاء»ذا جای آن اب الف  ساکن متعذر شده ل

 است.« عالف» گردیده است، پس وزن آن« َحادٍ »و شده  اعالل «َغازٍ »
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سپس قاف به اتباع حرف بعد از خود  ،1واو در گوشه واقع شد

  .اتفاق افتاد «عِصِیٍّ» ه درگونه ک شد همان «قِسِیٌّ»کسره گرفت و 
ن ق  »َوِمنبه   يب

َ
ل ه  «أ صب

َ
نبو ق  »، أ

َ
بَواو  ََعَ انلُّوِن، فََصاَر «أ َم ال ، ث مَّ ق دي

ن ق  » وب
َ
ِ البِقيَاِس.«أ بَواو  يَاء  ََعَ َغيب ِعَل ال  ، ث مَّ ج 

 اصل آن ،است« أعْفُل»)بر وزن  «أَیْنُق»از قلب مکانی  و

سپس واو  ،یعنی: شتر ماده(« ناقۀ»، جمع «أَفعُل»)بر وزن  «أَنْوُق»

سپس بر غیر قیاس، واو به یاء  ،گردید «أَوْنُق»بر نون مقدم شده و 

 .قلب شد
ع ول   بَمفب ول  »ال ل ه  « َمق  صب

َ
و ول  »الخ، أ ِعلَّ َكإِعبََلِل «َمقب

 
ول  »، فَأ ، «َيق 

ول  »فََصاَر  بوَ «َمق  ِذَف ال تََمَع َساِكنَاِن، فَح  ائَِدة  ِعنبَد ِسيبََويبِه؛ ، فَاجب او  الزَّ
ائَِد  نَّ الزَّ

َ
َفِش؛ ِْل خب

َ ِلُّ ِعنبَد اْلب صب
َ بَواو  اْلب َل، َوال وب

َ
ائِِد أ َف بِالزَّ َذب نَّ اْلب

َ
ِْل

بَذف   . َوقَاَل ِسيبََويبِه ِف َجَوابِِه: البَعََلَمة  َِلَت  بَذف  َعََلَمة  َوالبَعََلَمة  َِل َت 
،  إَِذا لَمب ت وَجدب  بِميم  َرى َوِِهَ ال خب

 
َرى، َوِفيِه ت وَجد  َعََلَمة  أ خب

 
َعََلَمة  أ

ن ه  ِعنبَده   ون  َوزب عبل  »َفيَك  َفِش «َمف  خب
َ ول  »، وَِعنبَد اْلب  «.َمف 

 «مَقْوُول» اصل آن ،1است تا آخرش «مَقُول» اسم مفعول

گردیده  «مَقُول» اعالل شده و «یَقُولُ»پس همانند اعالل  ،است
                                                           

شود:  واو دوم در بیش از سه حرف واقع شده به َيء قلب می«: ُقُسْوو  » أصل آن.  1
است لذا واو واو و َيء در کنار مهدیگر قرار گرفتند و یکی از آن دو ساکن «. ُقُسْوي  »

. «ي  ُقسُ »شوند:  . سپس دو َيء در مهدیگر ادغام می«ُقُسْیي  »شود:  به َيء قلب می
سپس قاف نیز به پریوی از  «ي  ُقس  »شود:  ی سنی به مناسبت َيء کسره داده می ضمه

 .«ي  ق س  »سنی، کسره گرفت: 
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اند پس نزد سیبویه:  دو ساکن در کنار همدیگر جمع شده ت.اس

واو زائده حذف شده است زیرا حذف، به حرف زائد سزاوارتر 

اما نزد اخفش: واو اصلی حذف شده است زیرا حرف زائد  است.

شود. سیبویه در جوابش گفته  عالمت است و عالمت حذف نمی

یافته شود که عالمت دیگری  است: عالمت زمانی حذف نمی

نشود اما در اینجا عالمت دیگری وجود دارد و آن میم است پس 

 .است «مَفُول» و نزد اخفش وزن آن ،«مَفُعْل» نزد سیبویه وزن آن
ِعلَّ َكإِعبََلِل «َمبِيع  »َوَكَذلَِك 

 
، «َمب يبوبع  »، فََصاَر «يَِبيع  »، َيعبِن أ

بَواو  ِعنبَد سِ  ِذَف ال تََمَع َساِكنَاِن، فَح  َِّسَ «َمب يبع  »يبََويبِه، فََصاَر فَاجب ، ث مَّ ك 
، فََصاَر  َاء  لََم الب َّتَّ تَسب َِ َاء    «.َمِبيع  »اْلب

 «مَبُیْوْعٌ» و ،اعالل شد «یَبِیعُ» یعنی همانند ،«مَبِیع» همچنین

دو ساکن جمع شدند پس نزد سیبویه واو حذف شد و  گردید.

اینکه یاء سالم بماند و سپس باء کسره داده شد تا  ،گردید «مَبُیْعٌ»

  .گردید «مَبِیعٌ»
ة  لَِما َقببلََها َكَما َمرَّ  َ ِطَي البَكَّسب عب

 
، فَأ َاء  ِذَف الب  ِ َفِش  خب

َ وَِعنبَد اْلب
بَواو  يَاء  َكَما ِف «َمبِوبع  »، فََصاَر «بِعبنَ »ِف  ِعَل ال ون  «ِمزَيان  »، ث مَّ ج  ، َفيَك 

ن ه   َفِش ِعنبَد ِسيبَ « َمِفعبل  »َوزب خب
َ  «.َمِفيل  »َويبِه، وَِعنبَد اْلب

نزد اخفش: یاء حذف شده و کسره به ما قبلش داده شده 

سپس واو به  ،گردید «مَبِوْع» گذشت و «بِعْنَ» گونه که در همان

                                                                                                                  
 .توًَل قُ مَ  انتَ ولَ قُ مَ  ةولَ قُ مَ  ،ونولُ قُ مَ  وًلنقُ مَ َمُقول .  1
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پس نزد  ،قلب شده است «مِیزَان»گونه که در  یاء قلب شده همان

  .است «مَفِیل» و نزد اخفش: وزنش ،«مَفِعْل»سیبویه: وزنش 
بَموبِضع   ل ه  «َمَقال  »ال صب

َ
َول  »، أ ِعلَّ َكَما ِف « َمقب

 
 «.َُيَاف  »فَأ

است  «مَقْوَل» اصل آن ،است «مَقَال» اسم زمان و مکان آن

  .اعالل شده است «یَخَافُ» گونه که در پس اعالل شده همان
ل ه  «َمبِيع  »َوَكَذلَِك  صب

َ
ِعلَّ َكَما ِف « َمببيِع  »، أ

 
ت ِِفَ «يع  يَبِ »فَأ ، فَاكب

مب  عبتَََب  ِعنبَده  َو م  ع وِل، وَه  بَمفب ِم ال َ اسب بَموبِضِع َوبَيب َ ال ِديرِيي َبيب ِق اتلَّقب بِالبَفرب
لبِك »َكَما ِف  وِن «البف  ك  ونَه  َكس  ك  ربَت س  د  »، إَِذا قَدَّ سب

 
ا، « أ ون  َْجبع  يَك 

نبت مب ِف ا ِلِ َتَعاَل: ﴿إَِذا ك  ربَت ََنبو  قَوب ﴾، َوإَِذا قَدَّ لبِك وََجَريبَن بِِهمب بِِريح  لبف 
وِن  ك  ونَه  َكس  ك  لبِك « ق ربب  »س  ِلِ َتَعاَل: ﴿ِف البف  ا، ََنبو  قَوب د  ِِ ون  َوا يَك 

وِن﴾. ح  بَمشب  ال
است پس اعالل شده  «مَبْیِع» اصل آن ،«مَبِیع»همچنین 

اسم مکان و  اعالل شده است. پس بین «یَبِیعُ»گونه که در  همان

و فرق  ،اکتفا کرده شده است بین اسم مفعول به فرق تقدیری

است هرگاه  «فُلْک»گونه که در  تقدیری نزدشان معتبر است همان

شود مانند  تقدیر کنی جمع می« أُسْد» سکونش را مانند سکون

 1،﴾یحٍبِرِ بِهِمْ وَجَرَیْنَ الْفُلْکِ فِی کُنْتُمْ إِذَا﴿فرمودۀ خداوند متعال: 

                                                           
مجع آورده شده در حالی  « جرین»فعل  در اینجا مجع است نه مفرد، زیرا« فُ ْلک» . 1

گفته « ىَجرَ »مجع نبود بنابر اصل، « فُ ْلك»است. اگر « فُ ْلك»که مرجع ضمری به 
 شد بصورت مفرد مذکر. می
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شود،  تقدیر کنی مفرد می «قُرْب»اگر سکون آن را مانند سکونِ 

 .1﴾الْمَشْحُونِ الْفُلْکِ فِی﴿مانند فرمودۀ خداوند متعال: 
ول   ه  بَمجب ل ه  «ِقيَل »ال صب

َ
ِة، فََصاَر «ق ِوَل »، أ بَواو  لِلبِخفَّ ِكَن ال سب

 
، فَأ

َل » ةِ «ق وب مَّ ، ثِلَِقِل الضَّ َو ل َغة  َضِعيَفة  َرى  ، وَه  خب
 
بَواِو، َوِف ل َغة  أ َقببَل ال

بَواِو إَِل َما َقببلََها، فََصاَر  ة  ال َ ِطَي َكَّسب عب
 
َل »أ بَواو  يَاء  «قِوب ، ث مَّ َصاَر ال

وم . م  َل َما َقببلََها َمضب صب
َ نَّ اْلب

َ
عبلََم أ َّتَّ ي  َِ ةِ َما َقببلََها، َوِف ل َغة  ت َشمُّ  َ  لَِكَّسب

واو از جهت  ،است «قُوِلَ» اصل آن ست.ا «قِیلَ»اسم مفعول 

گردیده است و این لغت ضعیفی  «قُوْلَ»تخفیف ساکن شده و 

است زیرا ضمه قبل از واو سنگین است. و در لغت دیگری کسرۀ 

گردیده سپس واو به یاء قلب  «قِوْلَ» واو به ما قبلش داده شده و

غت دیگری (، زیرا قبل از آن کسره قرار دارد. و در للَشده )قِیْ

تا اینکه دانسته شود در اصل، ما قبلش  یْلَ()قُِشود  اشمام کرده می

  .مضموم است
تِيَ »وَ « بِيعَ »َوَكَذلَِك  ، َيعبِن: ََي وز  «بِعبنَ »وَ « ق لبنَ »، وَ «انبِقيدَ »وَ « اخب

َمام  ِف ِمثبِل  ِشب ، َوَِل ََي وز  اْلب ِقيمَ »ِفيِهنَّ ثَََلث  ل َغات 
 
مي َما ؛ لَِعَدِم َض «أ

ربِف  َِ بَواِو ِِلنبِضَماِم َما َقببَل  نَّ َجَواَز ال
َ
ا؛ ِْل يبض 

َ
بَواِو أ َقببلََها، َوَِل ََي وز  بِال

 . ود  َو لَيبَس بَِموبج   البِعلَِّة وَه 

                                                           
اگر مجع بود واجب بود که گفته شود  ، زیرااست مفرددر اینجا « فُ ْلک» . 1
زیرا تطابق بنی موصوف و صفت در تذکری و أتنیث «. املشحوًنت» َي «املشحونة»

 .واجب است
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 ،3«بِعْنَ»و  2«قُلْنَ»و  1«انْقِیدَ»و  «اخْتِیرَ»و  «بِیعَ»همچنین 

اشمام  «أُقِیمَ»مانند  شود. و در ها سه لغت جایز می در این: یعنی

شود زیرا ما قبل از آن، ضمه وجود ندارد )زیرا اصل آن  جایز نمی

بوده است( و همچنین به واو « أُقِیمَ»سپس « أُقِوْمَ»سپس « أُقْوِمَ»

جایز نیست زیرا جوازِ واو به خاطرِ ضمه داشتن ما قبلِ حرف عله 

 .است و ضمۀ ما قبل از حرف عله در اینجا وجود ندارد

                                                           
زنند  تلفظ می« ق یَل و ب یعَ »جمهول کردن  را به هنگام« قَاَل و اَبعَ »کسانی که  . 1
زنند و کسانی که به  تلفظ می« ا ْخت رَی و ا نْق یدَ »را به هنگام جمهول « ا ْخَتاَر و ا نْ َقادَ »

تلفظ « اُنْ ُقودَ »و « ُاْخُتورَ »گویند در جمهول  می« ُقوَل و بُوعَ »ن هنگام جمهول کرد
 زنند. می

َْن و ا ْنق ْدَن َت آخر»و اب اتصال ضمایر بنابر لغت اول:  ، و بنابر لغت دوم: «ا ْخرت 
 «.ُاْختُ ْرَن و اُنْ ُقْدَن َت آخر»
 و قاف ضمه ب ،«َت آخر نَ لْ ق ُ  اتَ ولَ قُ  تْ ولَ قُ  واولُ قُ  وًَل قُ  ولَ قُ » «:قُ ْولَ »بر لغت  جمهول . 2

در معلوم و جمهول به یک شکل اب ضم قاف « َت آخر نَ لْ ق ُ ». پس از ًلم سكون
 آیند.  می

به کسر قاف و «. ق یَل ق یاَل ق یُلوا ق یَلْت ق یَلَتا ق ْلَن َت آخر«: ق یلَ »اما جمهول بر لغت 
جمهول تفاوت وجود دارد ی شش َت آخر بنی معلوم و  سکون ًلم. بر این لغت از صیغه

 .«آخر َت ْلنَ ق  »شود و در جمهول  می «آخر َت قُ ْلنَ »در معلوم 
 و ابء ضمه ب ،«َت آخر نَ بُ عْ  اتَ بُوعَ  تْ بُوعَ  وابُوعُ  ابُوعَ  بُوعَ » «:بُ ْوعَ »بر لغت  جمهول . 3

ی شش َت آخر بنی معلوم و جمهول تفاوت وجود دارد  عنی. بر این لغت از صیغه سكون
 .«آخر َت نَ بُ عْ »شود و در جمهول  می «آخر َت نَ ب عْ »لوم در مع

به کسر ابء و سکون «. ب یَع ب یَعا ب یُعوا ب یَعْت ب یَعَتا ب ْعَن َت آخر«: ب یعَ »اما جمهول بر لغت 
 آیند. در معلوم و جمهول به یک شکل اب کسر ابء می« َت آخر نَ ب عْ »عنی. پس از 
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ويَي ِف ََنبِو  تَِفاء  « بِعبنَ »وَ « ق لبنَ »وَس  وِل؛ اكب ه  بَمجب بَمعبل وِم َوال َ ال َبيب
. ِديرِيي ِق اتلَّقب  بِالبَفرب

بین معلوم و مجهول یکسان کرده  «بِعْنَ»و  «قُلْنَ» در مانند

 .1شده است زیرا به فرق تقدیری اکتفا کرده شده است
ل   صب

َ
َقال  »َوأ ول  «: »ي  ِعلَّ َكإِعبََلِل ، «َيق 

 
 «. َُيَاف  »فَأ

اعالل  «یَخَافُ»پس همانند اعاللِ  ،است «یَقُولُ: »«یُقَالُ» اصل

 .2شده است

  

                                                           
 در «نَ ب عْ » اصلاست. و « ُقو ْلنَ »و در جمهول « قَ َوْلنَ »م در معلو « قُ ْلنَ »زیرا اصل  . 1

 .فرق تقدیری وجود دارددر هر دو پس  است «نَ بُی عْ » جمهول در و «نَ بَ یَ عْ » معلوم
کنیم  حرکت واو را به قبل انتقال داده خودش را ساکن می« یُ ْقَولُ »آن اصل  . 2
 «.یُ َقالُ »کنیم  واو را به الف قلب می« یُ َقْولُ »
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: ِف انلَّاقِِص  اِدس  َاب  السَّ  اْلب
نَّه  يَِصي  ََعَ 

َ
بََعِة ِْل رب

َ ِخِر، وَذ و اْلب َصانِِه ِف اْلب َوي َقال  َل  نَاقِص  نِل قب
ر   ِب َ

بََعِة أ رب
َ
: أ ِسَك، ََنبو  بَاِر َعنب َنفب ِخب َو َِل يَِِجء  ِمنب «. َرَميبت  »ف  ِف اْلب وَه 

ِعل  »بَاِب   «.فَِعَل َيفب
شود زیرا در آخرش نقص وجود دارد.  به آن ناقص گفته می

شود زیرا هنگام خبر دادن از خودت )یعنی:  و ذو األربعه گفته می

فَعِلَ »ناقص از باب «. تُرَمَیْ»گردد، مانند:  متکلم(، چهار حرف می

 .  آید نمی «یَفْعِلُ

َمائِِر:  َاِق الضَّ ول  ِف إِْلب ل ه  « َرَم َرَميَا َرَموبا»َفتَق  صب
َ
، «َرَمَ »الخ. أ

ا َكَما ِف  لِف 
َ
بَواو  أ  «.قَاَل »ق ِلبَِت ال

اصل . 1تا آخرش «رَمَوْا رَمَیَا رَمَى: »گویی در الحاق ضمایر می

 «قَالَ»گونه که در  واو به الف قلب شده همان ،است «رَمَیَ»آن 

  .قلب شده است
ل   صب

َ
ِكَها َوانبِفتَاِح َما «َرَمي وا«: »َرَموبا»َوأ ا؛ تِلََحرُّ لِف 

َ
َاء  أ ِلبَِت الب ، َفق 

، فََصاَر «َرَمابوب »َقببلََها، فََصاَر  لِف 
َ ِذفَِت اْلب تََمَع َساِكنَاِن، فَح  ، فَاجب

وا»، َوَكَذلَِك «َرَموا» َّتَّ َِل «رَض  َِ ِف  َذب َد اْلب اد  ِفيِه َبعب مَّ الضَّ نَّه  ض 
َ
؛ إِِلَّ أ

ِة. مَّ ةِ إَِل الضَّ َ  يَلبَزَم اْلب ر وج  ِمَن البَكَّسب
یاء به الف قلب شد زیرا متحرک  ،است «رَمَیُوا: »«رَمَوْا»اصل 

دو ساکن جمع  ،گردید «رَمَاْوْ»بود و قبل از آن فتحه داشت پس 

                                                           
 َمْیَنا.رََمى رََمَیا رََمْوا، رََمْت رََمَتا رََمنْیَ، رََمْیَت رََمْیُتما رََمْیُتْم، رََمْیت  رََمْیُتَما رََمْینُتَّ، رََمْیُت رَ  . 1
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 ؛«رَضُوا»گردید. همچنین  «رَمَوا»الف حذف شد و شدند پس 

، ضمه بر یاء سنگین است آن را ساکن «رَضِیُوا»)اصل آن: 

کنیم:  التقاء ساکنین رخ داده یاء را حذف می«. رَضِیْوْا»کنیم:  می

شود )رَضُوْا(،  مگر اینکه بعد از حذف، ضاد ضمه داده می«( رَضِوا»

 زم نیاید.تا اینکه خروج از کسره به ضمه ال

ل   صب
َ
َاء  َكَما ِف «َرَميَتب «: »َرَمتب »َوأ ِذفَِت الب  «. َرَموبا»، فَح 

گونه که  یاء حذف شده همان ،است «رَمَیَتْ: »«رَمَتْ» اصل

 .اتفاق افتاده است «رَمَوْا»در 
بَذف  ِف  نَّه  « َرَمتَا»َوَت 

َ
ا؛ ِْل ظ  اِكنَاِن لَفب ََيبتَِمع   َوإِنب لَمب ََيبتَِمعب ِفيِه السَّ

ه  قَدب َمرَّ ِف  ا، َوَتَمام  ِدير   «.ق وَِل »َتقب
حذف شده و اگر چه لفظا دو ساکن جمع نشدند  «رَمَتَا» در

  .گذشت «قُولَا»اند و تمام مطلب در  زیرا تقدیرا جمع شده
َعلُّ  َ »َوَِل ي   «.البَقوبلِ »لَِما َمرَّ ِف « َرَميب

  .1گذشت «قَوْل» ونه که درگ شود همان اعالل نمی «رَمَیْنَ»و 
بَل   تَقب بم سب م ونَ »ال ِميَاِن يَرب ِم يَرب ل ه  « يَرب صب

َ
ِم  »الخ. أ ِكنَِت «يَرب سب

 
، فَأ

َعلُّ ِف ِمثبِل  ِة َعلَيبَها. َوَِل ي  مَّ َاء  ثِلَِقِل الضَّ ِميَانِ »الب َرَكتَه  « يَرب َِ نَّ 
َ
ِْل

.  َخِفيَفة 

                                                           
شود اما  . گذشت که حرف عله اگر ساکن بود و قبل از آن غری فتحه بود اعالل می 1

شود زیرا فتحه و سکون سبک  ل منیاگر حرف عله ساکن و قبل از آن فتحه بود اعال
 هستند.
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 «یَرْمِیُ» اصل آن. 1تا آخرش «نَیَرْمُو یَرْمِیَانِ یَرْمِی» مضارع

یاء ساکن شده زیرا ضمه بر آن سنگین است. و در مانند  است.

 شود زیرا حرکت آن خفیف است. اعالل نمی «یَرْمِیَانِ»

ل   صب
َ
ونَ »َوأ م  ِمي ونَ «: »يَرب تَِماِع «يَرب ِذفَتب ِِلجب  ِ ، ث مَّ  َاء  ِكنَِت الب سب

 
، فَأ

. ِ اِكنَيب  السَّ
یاء ساکن شد )یَرْمِیْوْنَ(،  ،است «یَرْمِیُونَ: »«یَرْمُونَ»اصل 

، به مناسبت «یَرْمِوْنَ)» 2سپس به خاطر التقاء ساکنین حذف شد

 «(.یَرْمُونَ»واو، قبل از آن ضمه داده شد: 

َ الريَجاِل َوالنيَساِء ِف ِمثبِل  ويَي َبيب ونَ »وَس  ِق « َيعبف  َ البَفرب تَِفاء  َبيب اكب
ِديرِيي  َة اتلَّقب ِنيِث، َوِمنب َثمَّ

ب
، َوانلُّون  َعََلَمة  اتلَّأ ِليَّة  صب

َ
بَواو  ِف النيَساِء أ . ال

وَن﴾. نب َيعبف 
َ
ِلِ َتَعاَل: ﴿إِِلَّ أ ق ط  ِف قَوب  َِل تَسب

یکسان شد و  «یَعْفُونَ»بین جمع مذکر و جمع مؤنث در مانند 

لی است و . واو در جمع مؤنث اص3به فرق تقدیری اکتفا کرده شد

                                                           
َیان  تَ ْرم نَی، . 1 َیان  تَ ْرُموَن، تَ ْرم نَی تَ ْرم  َیان  یَ ْرم نَی، تَ ْرم ي تَ ْرم  َیان  یَ ْرُموَن، تَ ْرم ي تَ ْرم   یَ ْرم ي یَ ْرم 

 َأْرم ي نَ ْرم ي.
ُیْونَ »روشی که در تصریف زْنانی خواندمی:  . 2  به را آن ستا سنگنی َيء بر ضمه: «یَ ْرم 
 آید می بوجود ساکننی التقاء «.یَ ْرُمْیْونَ »: گردانیم می ساکن را خودش ،کرده نقل قبل ما

 «.یَ ْرُمْونَ »: کنیم می حذف را الفعل ًلم
الفعل  که ًلم  –واو  بوده است.« یَ ْفُعُلونَ »بر وزن « ْعُفُوونَ ی َ » زیرا در مجع مذکر، . 3

  «.یَ ْفُعونَ » بر وزن« یَ ْعُفونَ : »شدهحذف  –است 
 .«یَ ْفُعْلنَ »بر وزن « یَ ْعُفْونَ »است:  اما در مجع مونث هیچ حذفی حادث نشده
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نون عالمت جمع مؤنث است از آنجا است که در فرمودۀ خداوند 

  .1افتد نون نمی ﴾یَعْفُونَ أَنْ إِلَّا﴿متعال: 
ل   صب

َ
ِميَ »َوأ ِميِيَ «: »تَرب تَِماِع «تَرب ِذفَتب ِِلجب  ِ ، ث مَّ  َاء  ِكنَِت الب سب

 
، فَأ

َتَك  ِف اللَّفبِظ َمَع َْجَ  شب َو م  ، وَه  ِ اِكنَيب  اَعِة النيَساِء.السَّ
یاء ساکن شد سپس به خاطر  است. «تَرْمِیِینَ: »«تَرْمِینَ»اصل 

التقاء ساکنین حذف شد و مفرد مؤنث مخاطب و جمع مؤنث در 

 .2لفظ مشترک هستند

ق ط   َة تَسب ِم، َوِمنب َثمَّ َاَء َعََلَمة  لِلبَجزب ِقط  الب ََواِزَم ت سب دبَخلبَت اْلب
َ
َوإَِذا أ

َاء  ِف  ﴾، الب ِ ِلِ َتَعاَل: ﴿َواللَّيبِل إَِذا يََّسب فبِع َعََلَمة  لِلبَوقبِف ِف قَوب الَِة الرَّ َِ  
ِب، َولَمب ت نبَصبب ِف ِمثبِل  ِة انلَّصب دبَخلبَت انلَّاِصَب ِْلِفَّ

َ
لَنب »َوت نبَصب  إَِذا أ

ََرَكَة.«َُيبَش  لَِف َِل َيتََحمَّل  اْلب
َ نَّ اْلب

َ
 ؛ ِْل

اندازی از جهتی که  داخل کردی یاء را می هرگاه جوازم را

و از اینجا است که در حالت رفع، یاء ساقط  3عالمت جزم است

شود تا اینکه بر وقف داللت دهد در فرمودۀ خداوند متعال:  می

                                                           
 نون نسوه فاعل است.زیرا  . 1
الفعل  که ًلم  – َيء بوده است.« تَ ْفع ل نیَ »بر وزن « ْرم ی نیَ ت َ » ،مفرد مؤنثزیرا در  . 2

  «.تَ ْفع نیَ »بر وزن « تَ ْرم نیَ : »شدهحذف  –است 
 .«تَ ْفع ل نیَ » وزن بر «تَ ْرم نیَ »است:  در مجع مونث هیچ حذفی حادث نشدهاما 

 ی حرکت در صحیح است. زیرا حرف عله در ًنقص به منزله . 3
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گیرد زمانی که حروف نصب را  اما فتحه می ،1﴾یَسْرِ إِذَا وَاللَّیْلِ﴿

و لَنْ یَرْمِیَ(، زیرا فتحه سبک بر آن داخل کردی )مانند: لَنْ یَدْعُوَ 

فتحه داده نشد زیرا الف، حرکت را  «یَخْشَى لَنْ»است. و در مانند 

 کند. حمل نمی

ر   مب
َ ل ه  «اِربمِ »اْلب صب

َ
ِم، فََصاَر «اِربِم »، أ َاء  َعََلَمة  لِلبَجزب ِذفَِت الب ، فَح 

ل  «اِربمِ » صب
َ
وا»، َوأ ِمي وا«: »اِربم  ِكنَِت «اِرب سب

 
تَِماِع ، فَأ ِذفَتب ِِلجب  ِ ، ث مَّ  َاء  الب

 . ِ اِكنَيب  السَّ
یاء عالمت جزم حذف شد  ،است «اِرْمِی» اصل آن ،«اِرْمِ» امر

یاء ساکن شد  ،است «اِرْمِیُوا: »«اِرْمُوا» و اصل .2گردید «اِرْمِ»و 

 سپس به خاطر التقاء ساکنین حذف شد.

ل   صب
َ
ِمِيب «: »اِربِم »َوأ ِكنَ «اِرب سب

 
ِذفَتب ، فَأ  ِ ، ث مَّ  ِليَّة  صب

َ َاء  اْلب ِت الب
 . ِ اِكنَيب تَِماِع السَّ  ِِلجب

یاء اصلی ساکن شد )اِرْمِیْیْ(  ،است «اِرْمِیِیْ: »«اِرْمِی»اصل 

 .شد حذف ساکنین التقاء خاطر به سپس

                                                           
الفعل  که ًلم  – َيء بوده است.« تَ ْفع ل نیَ »بر وزن « ْرم ی نیَ ت َ » ،مفرد مؤنثزیرا در  . 1

  .«تَ ْفع نیَ »بر وزن « تَ ْرم نیَ : »شدهحذف  –است 
 .«تَ ْفع ل نیَ » وزن بر «تَ ْرم نیَ »است:  اما در مجع مونث هیچ حذفی حادث نشده

شود مانند:  گونه که در صحیح به هنگام وقف، حرکت انداخته می یعنی: مهان . 2
در حالت وقف « َیْسر ي»شود مانند:  ، در ًنقص نیز حرف عله انداخته می«زیدْ »
 شود. می« َیْسر  »
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ِكيِد 
ب
ول  بِن وِن اتلَّأ نَّ »َوَتق  ِميَاني اِربم  َِفي« اِربِمَيَّ اِرب َفِة الخ، َوبِاْلب

نب اِربِمنب » ِمَيب اِربم   «.اِرب
 ،1تا آخرش «اِرْمُنَّ اِرْمِیَانِّ اِرْمِیَنَّ» گویی: با نون توکید ثقیله می

  .«اِرْمِنْ اِرْمُنْ اِرْمِیَنْ» گویی: نون توکید خفیفه می اب و

ل ه  «َرام  »البَفاِعل   صب
َ
فب «َراِم  »، أ الَِة الرَّ َِ َاء  ِف  ِكنَِت الب سب

 
، ، فَأ َري ِع َواْلب

ِة  ِب ِْلِفَّ الَِة انلَّصب َِ بَذف  ِف  ، َوَِل َت  ِ اِكنَيب تَِماِع السَّ ِذفَتب ِِلجب  ِ ث مَّ 
ِب.   انلَّصب

یاء در حالت رفع و  ،است «رَامِیٌ»اصل آن  ،«رَامٍ» اسم فاعل

جر ساکن شد سپس به خاطر التقاء ساکنین حذف شد و در حالت 

 .2سبک است )رَامِیًا(شود زیرا فتحه  نصب حذف نمی

ل   صب
َ
ونَ »َوأ تَِماِع «َراِمي ونَ «: »َرام  ِذفَتب ِِلجب  ِ ، ث مَّ  َاء  ِكنَِت الب سب

 
، فَأ

َة. مَّ بَواِو الضَّ َعِء ال تِدب بِميم  ِِلسب مَّ ال ، ث مَّ ض  ِ اِكنَيب  السَّ

                                                           
َیان   ا   ا ْرم نَیَّ  . 1 .ا ْرُمنَّ  ْرم  یَنان   َیان   ا ْرم   ، ا ْرم نَّ ا ْرم 
بوده است. اگر تنوین  «يٍ م  ار »و  «ي  م  ار »: اصل آن در حالت رفعی و جری «رامٍ ».  2

ْ م  ار »و  «نُیْ م  ار »شود:  اب نون بنویسیم می . ضمه و کسره بر َيء سنگنی است پس آن «نی 
. در این مرحله التقاء ساكننی «نْیْ م  ار »شود:  گردانیم، در هر دو حالت می را ساکن می

. كه اب «نْ م  ار »شود:  كنیم. مي دهد برای خالصی از آن، حرف عله را حذف مي رخ مي
 .«مٍ ار »شود:  تنوین نوشته مي

 .«یاام  ار »پذیرد:  اما در حالت نصب چون فتحه بر َيء سبک است اعالل صورت منی
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 خاطر به سپس شد ساکن یاء ،است «رَامِیُونَ: »«رَامُونَ» اصل

سپس میم ضمه داده شد زیرا واو، ضمه  شد حذف ساکنین التقاء

  کند. را طلب می
لبَت  ِسَك َفق  َت اتلَّثبنِيََّة إَِل َنفب َضفب

َ
فبِع، « َراِميَايَ »َوإَِذا أ الَِة الرَّ َِ ِف 

َري ِف يَاِء « َراِمَيَّ »وَ  ِب َواْلب ، بِإِدبََغِم َعََلَمِة انلَّصب َري ِب َواْلب الَِة انلَّصب َِ ِف 
َِضافَ   ِة.اْلب

 گویی: هرگاه مثنی را به خودت نسبت دادی در حالت رفع می

با ادغام  .2«مِیَیَّرَا»گویی:  و در حالت نصب و جر می ،1«رَامِیَایَ»

کردن عالمت نصب و جر در یاء متکلم که مضاف الیه شده 

 است.

لبَت  ِسَك َفق  َع إَِل َنفب َمب َت اْلب َضفب
َ
يِع « َراِمِيَّ »َوإَِذا أ َواِل، ِف َْجِ ِب َ اْلب

فبِع  الَِة الرَّ َِ ل ه  ِف  صب
َ
وبيَ »َوأ فَاِن ِمنب «َرام  َرب تََمَع اْلب نَّه  اجب

َ
دبِغَم ِْل

 
، فَأ

د  ِف البِعلييَِّة. ِِ  ِجنبس  َوا
هرگاه جمع را به خودت نسبت دادی در تمامی احوال 

 ،بوده است «رَامُوْیَ» اصل آن در حالت رفع .«رَامِیِیَّ»گویی:  می

                                                           
َیان  + ی»اصل آن .  1 َیایَ »شود  اف، نون حذف میدر مض«. رَام   «. رَام 

یَ نْی  + ی»اصل آن .  2 یَ ْییَ »شود  در مضاف، نون حذف می«. رَام  اب ادغام: «. رَام 
 «. رَام َیيَّ »
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ادغام شد زیرا دو حرف از یک جنس در حرف عله بودن با پس 

 .1همدیگر جمع شدند

ع ول   بَمفب ِم  »ال ل ه  «َمرب صب
َ
وبي  »، أ م  دبِغَم َكَما ِف «َمرب

 
 «. َراِمَّ »، فَأ

پس ادغام شد  ،است «مَرْمُوْیٌ» اصل آن ،«مَرْمِیٌّ»اسم مفعول 

 .ادغام شد «رَامِیَّ»گونه که در  همان
لبَت َوإَِذا  َِضافَِة َفق  َت تَثبنِيَتَه  إَِل يَاِء اْلب َضفب

َ
ِميَّايَ »أ الَِة « َمرب َِ ِف 

َري  ِب َواْلب الَِة انلَّصب َِ فبِع، َوِف  َّ »الرَّ ِميَّ َت « َمرب َضفب
َ
، َوإَِذا أ بَِع يَاَءات  رب

َ
بِأ

لبَت  تَََكيِم َفق  بم  َع إَِل يَاِء ال َمب َّ »اْلب ِميي رب « َمرب
َ
ا بِأ يبض 

َ
ي أ بَِع يَاَءات  ِف ك 

َواِل. ِب َ  اْلب
مضاف  -که مضاف الیه است  -هرگاه تثنیه را به یاء متکلم 

، و در حالت نصب و جر «مَرْمِیَّایَ»گویی:  کردی در حالت رفع می

. و هرگاه جمع را به یاء متکلم 2با چهار یاء «مَرْمِیَّیَّ» گویی: می

 خوانی: چهار یاء میباز هم در تمامی احوال با  ،مضاف کردی

 .3«مَرْمِیِّیَّ»

                                                           
واو و َيء اب مهدیگر مجع شدند یکی از آن دو ساکن است لذا واو  «رَاُمْويَ »یعنی: .  1

. سپس به «يَّ رَامُ »شوند:  غام میسپس در مهدیگر اد «يَ رَاُمیْ »شود:  به َيء قلب می
 .«يَّ رَام  »شود:  مناسبت َيء، ضمه به کسره نقل می

یَ نْی  + ی»اصل آن .  2 ی ْ َیْي + ي»شود  در مضاف، نون حذف می«. َمْرم  ی ْ اب «. َمْرم 
 «. َمْرم یَّيَّ »ادغام: 

ْیی نْیَ + ی»اصل آن .  3 ْیی ْي +»شود  در مضاف، نون حذف می«. َمْرم  اب «. ي َمْرم 
ی  يَّ »ادغام:   «. َمْرم 



264 

 

بَموبِضع   م  »ال ِِتَ ََعَ َوزبِن «َمرب
ب
نب يَأ

َ
ل  ِفيِه أ صب

َ ِعل  »، َواْلب مب «َمفب نَّه 
َ
؛ إِِلَّ أ

اِت.  وا َعنب تََواِِل البَكََّسَ  قَدب فَرُّ
. در )یَفْعِلُ( اصل بر این 1است «مَرْمًى»اسم زمان و مکان 

های  مگر اینکه عرب از کسره ؛بیاید «مَفْعِل» است که بر وزن

 .2کنند متوالی فرار می

لَة   م  »اْلب ول  «ِمرب ه  بَمجب َم »، ال ِمَ ي رب َعلَّ « ر  ِمَ »إَِل آِخرِِهَما. َولَمب ي  « ر 
ِة البَفتبَحِة.  ِْلِفَّ

تا  3«یُرْمَى رُمِیَ» مجهول آن ،است «مِرْمًى» اسم آلت

 .فتحه سبک است اعالل نشد زیرا «رُمِیَ» و. آخرشان
ل   صب

َ
َم »َوأ َم  «: »ي رب ا َكَما ِف «ي رب لِف 

َ
َاء  أ ِلبَِت الب م  «َرَم »، َفق  كب  ِ ، َو

و» ز  ِم »ِمثبل  « َغَزا َيغب بَواَو يَاء  « َرَم يَرب ل وَن ال بَدي مب ي  نَّه 
َ
َواِل؛ إِِلَّ أ ِب َ ي اْلب ِف ك 

َزيبت  »ِف ََنبِو  غب
َ
ا لِـ« أ ببَداِل. ،«ي غبزِي»َتبَع  ِ

ر وِف اْلب  ِ َاَء ِمنب  نَّ الب
َ
 َمَع أ

                                                           
شود:  بوده است. اگر تنوین اب نون بنویسیم می «َمْرَمي  »: اصل آن «َمْرماى».  1
. «نْ َمْرَماْ »: شود َيء متحرک و قبل از آن فتحه قرار داد پس به الف قلب می. «نُیْ َمْرمَ »

را حذف  دهد برای خالصی از آن، حرف عله در این مرحله التقاء ساكننی رخ مي
 .«َمْرماى»شود:  . كه اب تنوین نوشته مي«نْ َمْرمَ »شود:  كنیم. مي مي

پس چند کسره بطور متوالی کنار هم « َمْرم يٍ »ی دو کسره است:  زیرا َيء به منزله.  2
 واقع شدند.

یُتْم، .  3 یُتَما رُم  َیَتا رُم نَی، رُم یَت رُم  َیْت رُم  َیا رُُموا، رُم  یُتَما رُم ینُتَّ، ماضی: رُم َي رُم  رُم یت  رُم 
یَنا.  رُم یُت رُم 

 مضارع: یُ ْرَمى یُ ْرَمَیاَن یُ ْرَمْوَن، تُ ْرَمى تُ ْرَمَیان  یُ ْرَمنْیَ، تُ ْرَمى تُ ْرَمَیان  تُ ْرَمْوَن، تُ ْرَمنْیَ تُ ْرَمَیان  
 .تُ ْرَمنْیَ، ُأْرَمى نُ ْرَمى
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گونه  یاء به الف قلب شد همان ،است «یُرْمَیُ: »«یُرْمَى» اصل

در  «یَرْمِی رَمَى» مثل 1«یَغْزُو غَزَا» قلب شد. حکم «رَمَى»که در 

به تبعیت  «أَغْزَیْتُ»مگر اینکه آنان در مانند  ؛تمامی احوال است

کنند بهمراه اینکه یاء از حروف  به یاء قلب میواو را  «یُغْزِی» از

 .ابدال است

  

                                                           
ْوَن، َغَزْوَت َغَزْومُتَا َغَزْوُُتْ، َغَزْوت  َغَزْومُتَا َغَزْوُُتْ، ماضي: َغَزا َغَزَوا َغَزْوا، َغَزْت َغَزََت َغزَ .  1

 َغَزْوت  َغَزْومُتَا َغَزْوُتنَّ، َغَزْوُت َغَزْوًَن.
 تَ ْغُزَوان   تَ ْغز ینَ  تَ ْغُزوَن، تَ ْغُزَوان   تَ ْغُزو یَ ْغُزوَن، تَ ْغُزَوان   تَ ْغُزو یَ ْغُزوَن، یَ ْغُزَوان   یَ ْغُزومضارع: 

 .نَ ْغُزو َأْغُزو ،تَ ْغُزونَ 



266 

 

 : ل  ببَدالِ ]فَصب ِ
 [ِف اْلب

َها  وف  ر   ِ َم َصال  ز ط  »َو تَنبَجَده  يَوب  «.اسب
  هستند. 1«طٌّزُ صَالٍ یَوْمَ اسْتَنْجَدَهُ» 1و حروف ابدال

                                                           
 ابدال یعنی: قرار دادن حرفی مکان حرفی دیگر نه برای ادغام. . 1

 «اقَ رَ هَ »: و در فعل، مانند، «راثوُ » آن  أصله «راثتُ »آید، مانند:  ابدال در اسم می
  «.تَ لْ عَ  ف َ ًَل  نْ أَ » آن أصله «تَ لْ عَ  ف َ ًلَّ أَ »: مانندحرف  در و، «اقَ رَ أَ » آن أصله

 خت ابدال:های شنا راه
، ثار  وَ ، ثُ ر  یَ ، ثَ ر  وَ »مشتقات آن: «. ُتراث»از طریق اشتقاق و صرف آن، مانند  -
 بدل از واو است.« ُتراث»برمی که َتء در  اکنون پی می «.اثریَ م  ، وثرُ وْ مَ 

؛ «بان  رَ اْْلَ » در «اين  رَ اْْلَ » و «بال  عَ الثَّ » در «ايل  عَ ثَّ ال»: از طریق قل ت استعمال، مانند -
 و الثََّعال ب» آمده اما به نسبت« و اْْلَرَان ب بال  عَ الثَّ » ایمبعن «اين  رَ اْْلَ و  ايل  عَ الثَّ » یراز 

شود که ابء در آن اصل و َيء بدل از  پس دانسته می، استعمال آن قلیل است «اْْلَرَان ب
 آن آمده است.

تصغری  «بر  یْ وَ ضُ » ابشد، مانند: فرع درحرف زائد  و أصل از یفرع ،اسم دربدل  -
 و« بار  ضَ »فرع  «بر  یْ وَ ضُ »دانیم که مصغر فرع مکرب است. پس  و ما می «.بار  ضَ »

بدل از الف در  «ُضَوْیر ب»شود که واو در  ه است بنابراین دانسته میزائد در آنألف 
 فرع آن است. «ُضَوْیر ب»اصل و  «َضار ب»است زیرا  «َضار ب»
، «اءمَ »تصغری  «هیْ وَ مُ »ابشد، مانند: بدل أصل  حرف   أصل و از یفرع ،اسم دربدل  -

 دلیل  ه ب است« اهمَ » «:اءمَ »أصل  زیرا؛ ی استأصل در آنهاء  و «اءمَ » از یفرع زیرا
 ها را به ، آنأشیاءدر تصغری زیرا ؛ بدل شده است هاء ه ازمهز پس ، «وهُ ميَُ  اهَ مَ »

  گرداند. شان ابزمیأصول
، حکم کرده «رَبَ طَ صْ ا  »گردد، مانند  ای می ًنشناخته اگر به ابدال حکم نشود یک وزن -

زیرا اگر ؛ ، و طاء بدل از َتء آمده است«ا فْ َتَعلَ »بر وزن « رَبَ تَ صْ ا  » شود که اصل آن می
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لِِف، ِف 1)
َ رِد ا ِمَن اْلب طَّ وب ا م  ببِدلَتب و ج 

 
َزة  أ بَهمب َراءَ » ََنبِو: ( ال ؛ «َصحب

لِِف 
َ
ِل َكأ صب

َ لِف  ِف اْلب
َ
َزَتَها أ نَّ َهمب

َ
َرى»ِْل َزة  «َسكب ِعلَتب َهمب ، ث مَّ ج 

َزة  ِف ََنبِو:  َة َِل ََي وز  َجعبل َها َهمب لِف  َزائَِدة ، َوِمنب َثمَّ
َ
ق وِعَها َطَرف ا َبعبَد أ لِو 

صب «َصَحارَى»
َ َزة  َْلَازَتب ، َيعبِن: لَوب ََكنَتب ِف اْلب ، «َصَحاِريئ»ِل َهمب

وَرة  َما، َكَما ََي وز  ِف ََنبِو  َزةِ ِف ص  بَهمب  «. َخِطيَّة  »بِال
رِد ا ِف ََنبِو:  طَّ وب ا م  بَواِو و ج  َواِصَل »َوِمَن ال

َ
تَِماِع «أ ؛ فَِرار ا َعِن اجب

بَواَواِت، َوََنبِو:  ، َوََنبِو: « قَائِل  »ال دبؤ ر  »َكَما َمرَّ
َ
بَواِو، «أ ِة ََعَ ال مَّ ؛ ثِلَِقِل الضَّ

بَواِو. «ِكَساء  »َوََنبِو:  تَِلَفِة ََعَ ال بم خب ََرََكِت ال ق وِع اْلب  ؛ لِو 
 : رِد ا، ََنبو  طَّ وب ا م  َاِء و ج  . « بَائِع  »َوِمَن الب  َكَما َمرَّ

 : وَمِة ََنبو  م  بَمضب بَواِو ال رِد ا َعِن ال طَّ وه  »وََجَواز ا م  ج 
 
ِة ََعَ ؛ «أ مَّ ثِلَِقِل الضَّ

بَواِو.   ال
 : وَمِة ََنبو  م  بَمضب ِ ال بَواِو البَغيب دب »وَ « إَِشاح  »َوِمَن ال ِي َ

دب أ ِي َ
ِف « أ

َِديِث.   اْلب
 : َاِء ََنبو  َديبهِ »َوِمَن الب

َ
َاِء.«َقَطَع ا   أ ََرَكِة ََعَ الب  ؛ ثِلَِقِل اْلب

 : بَهاِء ََنبو  صب «َماء  »َوِمَن ال
َ
ه  «َماه  »ل ه  ، أ َة يَِِجء  َْجبع   «. ِميَاه  »، َوِمنب َثمَّ

 : لِِف ََنبو 
َ تَئِِق »َوِمَن اْلب بم شب َق ال ِت َشوب : «َهيَّجب

َ
، َوََنبو  قَِراَءةِ َمنب قََرأ

ليَي﴾. 
َ
أ  ﴿َوَِل الضَّ

                                                                                                                  

ابشد و این وزن در افعال « لَ عَ طَ فْ ا  »شود که وزن آن  چننی حکمی نکنیم واجب می
 ًنشناخته و بدون کاربرد است.

 ی ُزط  در روز ْحله از او کمک طلبید. : قبیله. معنای عبارت 1
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 : ِ ََنبو  وقِ »َوِمَن البَعيب ك  زَه  ِِ بَاب  َِببر  َضا
 
َاِد خَمبرَِجِهنَّ « أ  .ِِلَتي

شود و این ابدال واجب و بسیار  همزه از الف ابدال می( 1)

زیرا همزۀ آن در اصل، الف همانند الف  ؛«صَحْرَاء»است در مانند: 

است. سپس به همزه قلب شده زیرا بعد از الف زائد در  «سَکْرَى»

 «صَحَارَى» که در مانند 2و از اینجا است 1گوشه واقع شده است

یعنی: اگر در اصل، همزه  ،زه قلب کردجایز نیست آن را به هم

با همزه به یک شکلی از اشکال خوانده  «ئیصَحَارِ»بود جایز بود 

نی « خطیئۀ»جایز است )که  «خَطِیَّۀ»گونه که در مانند  شود همان

اصلی نیست « صحراء»گردد که همزۀ  خوانده شود پس معلوم می

 . و از الف بدل شده است(

 است بسیار و واجب ابدال این و شود می ابدال واو از همزهو 

به خاطر فرار از جمع شدن واوها، و مانند:  ؛3«أَوَاصِل»: مانند در

: و مانند ،گونه که گذشت همان«( قَاوِل»)اصل آن:  «قَائِل»

)اصل آن  «کِسَاء»به خاطر سنگینی ضمه بر واو، و مانند:  ؛4«أَدْؤُر»

                                                           
بوده است سپس الف به آن افزوده « یرَ حْ صَ «: »یرَ کْ سَ ». یعنی در اصل مهانند  1

 گوشه در زائد الف از بعد زیرا شده قلب مهزه به َيء سپسگردیده « يارَ حْ صَ »شده و 
 .«َصْحَراء»: است شده واقع

« یصحر »ی آن الف است زیرا گفتیم ابتدا  ی: به خاطر اینکه در اصل مهزه. یعن 2
 شده است.« ءصحرا»و سپس « یصحرا»سپس 

 «.َواص ل»، مجع «َضَوار ب»بر وزن  «َوَواص ل: »آن اصل.  3
 مبعنای: مسکن و منزل.« َدار»، مجع «َأفْ ُعل»بر وزن  «َأْدُور: »آن اصل.  4
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عرابی( بر واو )ضعیف به خاطر وقوع حرکات مختلف )ا ؛«(کِسَاو»

 . به تقدیر عدم ابدال(

 است بسیار و واجب ابدال این و شود می ابدال یاء از همزه و

 گونه که گذشت.  همان «بَائِع»: مانند در

 و جایز ابدال این و شود می ابدالمضمومه  واو از همزه و

 به خاطر سنگینی ضمه بر واو. ؛1«أُجُوه» :مانند در است بسیار

و  2«إِشَاح»مانند:  شود می ابدال مضمومهغیر  واو زا همزه و

 . 3در حدیث «أَحِّدْ أَحِّدْ»

به خاطر  ؛4«أَدَیْهِ اهللُ قَطَعَ»: مانند شود می ابدال یاء از همزه و

 .سنگینی حرکت بر یاء

 1«مَاهٌ»اصل آن  ،«مَاء»: مانند شود می ابدال اءه از همزه و

 . آید می «اهٌمِیَ»از اینجا است که جمع آن  ،است

                                                           
 مبعنای: صورت و چهره.« جهوَ » مجع «وهجُ وُ » أصل آن.  1
ای است مرصع و جواهرنشان که ابنوان  شود. رشته به ضم و کسر واو خوانده می . 2

 خود ْحایل کنند.
دْ »اصل آن: .  3 ْد َوح    «.َوح  

او  َعَليَّ  َمرَّ : قَالَ  َوقَّاٍص، َأب   ْبن   َسْعد   َعنْ  ، َأْدُعو َوَأًنَ  َوَسلَّمَ  َعَلْیه   اهللُ  َصلَّى النَّب  ْصُبَعيَّ  ِبُ 
دْ : »فَ َقالَ  دْ  َأح   لسَّبَّابَة   َوَأَشارَ  ،«َأح    .3557، ترمذی 1499. صحیح، أبوداوود اب 

رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم از کنارم گذر کرد در حالی که من )در تشهد( اب دو 
کردم پس فرمود: خداوند را به یکتایی عبادت کن خدا را به یکتایی  انگشتم دعا می

 اده اشاره فرمود. عبادت کن. و به انگشت شه
 یعنی: خداوند دو دستش را قطع کند.«. َیَدْیه  »اصل آن .  4
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 ،3«2قِالْمُشْتَئِ شَوْقَ هَیَّجْتِ»: مانند شود می ابدال الف از همزه و

لييَ  َوَِل ﴿و مانند قرائت کسی که قرائت کرده: 
َ
أ  . 4﴾الضَّ

 ضَاحِکٍ بَحْرٍ 5أُبَابُ»: مانند شود می ابدال عین از همزه و

 ها است. ؛ به خاطر متحد بودن مخرج آن6«زَهُوقِ

                                                                                                                  
َیاه»و مجع کثرة آن « َأْمَواه»؛ زیرا مجع قل ة آن «َمَوه  »اصل آن  . 1 شود مهانند:  می« م 
َال»و « َأمْجَال»و « مَجَل» ابتدا چون واو متحرک و ما قبل از آن فتحه دارد به «. مج 

 «.َماء»شود:  سپس هاء به مهزه قلب می« َماه» شود الف قلب می
واو، متحرک و قبل از آن فتحه آمده به الف «. اْلُمْشَتو ق»اصل آن اسم فاعل .  2

 «.اْلُمْشَتاق»شود:  قلب می
، مهزه از واو ابدال شده است اما اگر بگوییم «اْلُمْشتَئ ق»شده « اْلُمْشَتو ق»اگر بگوییم 

 پس مهزه از الف ابدال شده است. « ُمْشَتئ قالْ »شده « اْلُمْشَتاق»
 بیت از رؤبه بن الَعجَّاج:.  3

 ق  ئ  تَ شْ مُ الْ  قَ وْ شَ  ت  جْ یَّ هَ  دْ قَ ف َ  ارْبا صَ      ق  ربَُ الْ  یك  اد  كَ دَ ب   يَّ مَ  ارَ دَ  َيَ 
مجع «: دََكاد یك» ی شاعر. ًنم معشوقه«: َمي  » منزل، حمل سکونت.«: َدار»مفردات: 

: زمنی ًنمهوار و سنگالخ که ةمجع بُ ْرقَ «: اْلرُبَق» های مرتاکم. اب شندَْکَداک: سرزمینی 
 .شن و ماسه دارد

ای منزل َمی  در سرزمنی شنی ًنمهوار و سنگالخ! مرا صرب بده، تو شوق و اشتتیاق 
 شوریده را به حرکت در آوردی.  شیفته و دل

: عمرو بن عبید ﴾َوًَل َجآن  ﴿قرائت ایوب سختیانی و عمرو بن عبید است. در .  4
 . ﴾َوًَل َجَأن  ﴿قرائت کرده: 

 مبعنای: ارتفاع آب. « ُعباب»اصل آن .  5
 ی آن معلوم نیست: در مصادری که در اختیار داشتم نوشته بودند سراینده.  6

كٍ  حَبْرٍ  ُأاَببُ      اْلَود ْیق   َماَل  َساَعات َوَماجَ   َوق  زَهُ  َضاح 
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: ( َوالسي 2) ببِدلَتب ِمَن اتلَّاِء ََنبو 
 
تََخذَ »ي  أ ل ه  «اسب صب

َ
َذَ »، أ ِعنبَد « اَِّتَّ

وِسيَِّة. م  بَمهب بِِهَما ِف ال رب  ِسيبََويبِه لِق 
 1. نزد سیبویه«اسْتَخَذَ»: مانند شود می ابدال تاء از سین و( 2)

است زیرا در مهموس بودن نزدیک به هم  «اِتَّخَذَ» اصل آن

 .هستند
(3 ) : بَواِو ََنبو  ببِدلَتب ِمَن ال

 
ََمة  »َواتلَّاء  أ ت  »وَ « َّت  خب

 
ربِب «أ ؛ لِق 

 خَمبرَِجِهَما. 
 : َاِء ََنبو  ل ه  « ثِنبتَانِ »َوِمَن الب صب

َ
نَت وا»، وَ «ثِنبيَانِ »أ سب

َ
ل ه  « أ صب

َ
نَي وا»أ سب

َ
؛ «أ

َاِء.  ََرَكة  ََعَ الب َّتَّ َِل َيَقَع اْلب َِ 
ِي ََنبو   ل ه  «ِستٍّ : »َوِمَن السي صب

َ
س  »، أ : «ِسدب ب وع  »، َوََنبو  و ببن  يَرب ر  َعمب

ار  انلَّاِت   «. ِْشَ
 : اِد ََنبو  ت  »َوِمَن الصَّ ل ه  «لِصب صب

َ
ص  »، أ وِسيَِّة. «لِصب بَمهبم  بِِهنَّ ِف ال رب  ؛ لِق 

 : َاِء ََنبو  َعلِِت »َوِمَن اْلب ل ه  « اَّلَّ صب
َ
َعلِِب »أ  «.اَّلَّ

                                                                                                                  

: فالت گرم ةمجع املاََل « اَل املَ » حلظات.«: َعاتَسا» موج زد.«: َماجَ »مفردات: 
كٍ  حَبْرٍ » مهان ُعباب: ارتفاع آب.« ُأاَببُ » شدت گرما.«: اْلَود ْیق» دار. سراب «: َضاح 

 عمیق و ژرف.«: َزُهَوق  » درَيی خندان یعنی: درَيی مو اج.
وشان رسد سراب مهانند درَيی ژرف و خر  حلظاتی که فالت گرم به شدت گرمای خود می

 زند. موج می
ذُ »کنند سنی از حروف ابدال ابشد،  اما نزد دیگران که انکار می.  1 « ا ْسَتَخَذ َیْسَتخ 

 است. 
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 ؛2«أُخْت»و  1«تُخَمَۀ»: مانند شود می ابدال واو از تاء و( 3)

 . زیرا مخرج این دو نزدیک به هم است

 3«ثِنْیَانِ». اصل آن «ثِنْتَانِ»: مانند شود می ابدال یاء از تاء و

تا اینکه حرکت  ؛است 4«أَسْنَیُوا» اصل آن .«أَسْنَتُوا»و مانند:  ،است

 . بر یاء واقع نشود

 5«سِدْسٌ» اصل آن ،«سِتٍّ»: مانند دشو می ابدال سین از تاء و

 . 6«النَّاتِ شِرَارُ یَرْبُوعٍ بْنُ عَمْرُو: »و مانند. است

                                                           
مبعنای:سوء هاضمه، رو دل   گرفته شده« ةامَ خَ وَ الْ »زیرا از  ؛است« ةمخََ وُ » أصل آن.  1

 کردن در اثر غذای سنگنی.
ضمه داده شد َت اینکه بر واو  است. واو حذف شد و مهزه، «و  خَ أَ » أصل آن.  2

 «.ُأْخت»دًللت دهد و خاء ساکن شد سپس َتء به آن افزوده شد: 
ا َن ث َ » زیرا از.  3 یعنی: دومنی نفر زید شد َي آن  ؛گرفته شده« ثَ َنْیُت الشَّْيءَ »و « زَیدا

 چیز را مجع کردم و به هم پیوست دادم.
یعنی: به قحطی و خشکسالی دچار  ،«انوَ نَ سَ » دلیله ب ،واوبه  «واوُ نَ سْ أَ » أصل آن.  4

 َيءاز  َتءسپس  «.إ فْ َعال»گردیده از ابب « وایُ نَ سْ أَ » ابدال شده و واو از َيء شدند.
 گردیده است.« واتُ نَ سْ أَ »ابدال شده و 

 در مورد آن قبال خواندمی..  5
 ند.ک را هجو می یربوع بن عمرو بن که در آن یشكرى أرقم بن علباءبیت از .  6

ْعالت   هللاُ  اَتلَ قَ ََي  َرار   یَ ْربُوعٍ  بن  و َعْمر      َبن  الس    النَّات   ش 
 وا َأع فَّاَء َوًَل َأْكَیات  لَْیسُ 

 نیز روایت شده است.« ََي قَ بََّح هللاُ »
بوده  «َأکَیاس» و «النَّاس»است که در اصل « َأکَیات»و « النَّات»شاهد در آن: 

   است.
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 1«لِصْصٌ» اصل آن ،«لِصْتٍ»: مانند شود می ابدال صاد از تاء و

 . زیرا در مهموس بودن نزدیک به همدیگر هستند ؛است

 اصل آن «الذَّعَالِت»: مانند شود می ابدال باء از تاء و

 .است 2«الذَّعَالِب»
(4 : بَواِو ََنبو  ببِدلَتب ِمَن ال

 
نبَعاِني »( َوانلُّون  أ ربِب انلُّوِن ِمَن «الصَّ ؛ لِق 

وِف البِعلَِّة.   اْلب ر 
 : ِم ََنبو  وِريَِّة.«لََعنَّ »َوِمَن الَلَّ ه  بَمجب بِِهَما ِف ال رب  ؛ لِق 

زیرا نون به  ؛3«الصَّنْعَانِیِّ»: مانند شود می ابدال واو ازنون ( 4)

 . حروف عله نزدیک است

                                                                                                                  

ْعالت» ی عمرو بن  اند: به قبیله گویند. حکایت کرده غول، به زن پلید نیز می هماد «الس  
ْعالت   َبن  »یربوع  غولی ازدواج کرد و فرزندانی  اند عمرو اب ماده گفته شده زیرا گفته« الس  

 ی بنی عمرو بن یربوع بوجود آمد.  به دنیا آورد و سپس نسل آًنن زَيد شد و قبیله
ی عمرو بن یربوع را  ی فرزندان زًنن پلید و خبیث، قبیله معنای بیت: خدواند قبیله

فهم  ها هستند. آًنن اپکدامن و تیزهوش و خوش هالک کند که بدترین و شرورترین انسان
  نیستند.

 یعنی: دزد، سارق.« ُلص  »َي « ل ص  ».  1
 مرغ.السری. و گفته شده: شرت  است. یعنی: شرت سریع« ةبَ ل  عْ ذ  » مجع «بال  عَ الذَّ ».  2
گفته « صنعاوي»، شهری در مين. قیاس این است که صنعاءمنسوب به «: صنعانی».  3

شود زیرا اسم ممدود منسوب کرده شد قیاس این است که مهزه به واو قلب شود و 
ای از ُقضاعه است که منسوب به این  ، قبیله«براء»گفته شود مهانند آن  «صنعاوی»

گردیده « َبرانی»شد اما واو به نون تبدیل شده و ابید اب« َبراوی»قبیله طبق قیاس 
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زیرا در مجهور  ؛1«لَعَنَّ»: مانند شود می ابدال الم از نون و

 .بودن نزدیک به همدیگر هستند
(5 : َدةِ ََنبو  َشدَّ بم  َاِء ال ببِدلَتب ِمَن الب

 
يم  أ ِ

ب و َعِلجٍّ »( اْلب
َ
َّتَّ َِل َتَقَع «أ َِ ؛ 

تَِلَفة  ََعَ  خب بم  ََرََكت  ال َاِء.اْلب  الب
 : َدةِ ََنبو  َشدَّ بم  َدةِ َِنبَل  ََعَ ال َشدَّ بم  ِ ال  َوَعنب َغيب

ِتيَك بِجب 
ب
ج  يَأ ِِ تِجب   فَََل يََزال  َشا جَّ َِ نبَت قَبِلبَت  مَّ إِنب ك   َِله 

تا  ؛3«عَلِجٍّ أَبُو»: مانند شود می ابدال 2یاء مشدده از جیم( 5)

 .یف( واقع نگردداینکه حرکات مختلف )اعرابی( بر یاء )ضع

                                                                                                                  

فقط در این دو صورت  نسبدر  واو از نون إبدال: گفته است  احلاجب ابناست. 
 است.

 از حروف مشبهه ابلفعل است.« َلَعلَّ »اصل آن: .  1
کنند.  بعضی از عرب، جیم را از َيء مشدد ابدال می: گفت  اْلَعاَلء   ابو عمرو بن.  2

از  : گفتم «.فُ َقْیم ج  »ی حنظله گفتم. تو از کجایی؟ گفت:  مردی از قبیله روزی به
 «.ُمر  ي   فُ َقْیم ي  » منظورش این بود:«. ُمر  ج  »: گفت ؟کدامنی  آًنن

 :مردی از اهل ابدیه چننی خواند: اَْلْحر گفت َخَلف.  3
ج   ابل اللَّْحمَ  املُْطع َمان       َعل ج    وَأبُو ُعَوْیف   خايل    َعش 

ْلَود    یُ ْقَلعُ      الرَبْن ج    ف َلقَ  وابلَغداة   یص ج    اب  لص    َواب 
ام ُعَویف و ابو علی هستند کسانی که شبانگاهان گوشت و صبحگاهان مقداری از  دایی

های چوبی و  خرماهایی که اب میخ دادند می طعام را خرماهای بَرن ی )نوعی خرمای ممتاز(
 . َکندند های گاو می شاخ

ج    ،َعل ج   »منظور از  ج   ، الرَبْن ج    ،الَعش  ی  » «:الص  یص  یص  ، الرَبْين   و الص   ي  ، الَعش   است.« َعل ي 
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 ابدالاز جهت حمل بر مشدده  مشددهغیر  یاء از جیمو 

 : مانند شود می

 1بِجْ یَأْتِیکَ شَاحِجٌ یَزَالُ فَلَا   حَجَّتِجْ قَبِلْتَ کُنْتَ إِنْ لَاهُمَّ

(6 : ببِدلَتب ِمَن اتلَّاِء ََنبو 
 
ال  أ وا»وَ « ف زبد  »( الَّ َدَمع  ربِب «اجب ؛ لِق 

 خَمبرَِجِهَما.
زیرا  ؛2«اجْدَمَعُوا»و  «فُزْدُ»: مانند شود می ابدال تاء از دال( 6)

 .مخرج این دو به همدیگر نزدیک هستند
(7 : َزةِ ََنبو  بَهمب ببِدلَتب ِمَن ال

 
بَهاء  أ  «. َهَرقبت  »( ال

 : لِِف ََنبو 
َ يََّهلَهب »َوِمَن اْلب نَهب »وَ « َِ

َ
 «. أ

َاِء ِف  َمة  ا ِ »َوِمَن الب
َ
ََفاِء؛ «َهِذهب أ وِف البِعلَِّة ِف اْلب نَاِسبَتَِها ِِب ر  ؛ لِم 

َِمالَة  ِف ِمثبِل  تَنِع  اْلب َة َِل َيمب بََها»َوِمنب َثمَّ ِ تَنِع  ِف ِمثبِل «لَنب يََّضب ، َويَمب
َكلبت  ِعنَب ا»

َ
 «. أ

                                                           
 شعر از مردی از اهل مين که ًنم او برده نشده است:.  1

ت ْج     قَب ْلتَ  تَ نْ كُ  إنْ  ُهمَّ ًَل  ج  شَ  یَزالُ  َفاَل  َحجَّ  ب جْ  یكَ ت  یَْ  اح 
 فَت جْ  َجْلد   َبلْ  ان  ْسنَ اْْلَ  د ْلق مُ  ًَل  وفْ َرت ْج     یُ َنز  ي نَ هَّاز   أْقَمرُ 

خداوندا! اگر حجَّم را بپذیری درازگوشم مهیشه مرا پیش تو خواهد آورد. درازگوش 
رود که )به سبب آن( موهای روی گوشم را به  برد و تند می سفیدی که سینه رو جلو می

هایش افتاده ابشد بلکه نریومند و  ت که دندانآورد. آن درازگوش پری نیس حرکت در می
 قوی و جوان و برًن است.  

 ابشد. می« ب  »و « َحجَّت  «: »ب جْ » و «َحجَّت جْ »مراد از 
 یعنی: مجع شدند. «َمُعوااْجتَ » یعنی: پریوز شدم. «فُ ْزتُ »اصل آن: .  2
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رِد ا ِف ََنبِو:  طَّ وب ا م  ِق بَيبنََها«َطلبَحةَ »َوِمَن اتلَّاِء و ج  َ اتلَّاِء  ؛ لِلبَفرب َوبَيب
 الَِِّت ِف البِفعبِل.

 . 1«هَرَقْتُ»: مانند شود می ابدال همزه از هاء( 7)

 . 2«أَنَهْ»و  «حَیَّهَلَهْ»: مانند شود می ابدال الف از هاءو 

به  ؛«اهللِ أَمَۀُ 3هَذِهْ»: ماننددر  شود می ابدال همزه از هاءو 

اینجا است که در  خاطر مناسبت آن با حروف عله در خفا؛ و از

 «عِنَبًا أَکَلْتُ»و در مثل  ،ممتنع نیست 4اماله «یَضْرِبَهَا لَنْ»مانند 

 . ممتنع است

                                                           
 ته شده  مبعنای: رَيتم.گرف« إ فْ َعال»ابب « َأرَاَق یُر یقُ »از  «َأرَْقتُ »اصل آن: .  1
 یعنی: َمن. «َأًنَ » یعنی: بشتاب و عجله کن. «َحیََّهاَل »اصل آن: .  2
، الف برای «اضرب» و «تضربنی» اببزیرا اثبت است که در  ؛«هذي»اصل آن: .  3

أتنیث است به خاطر مهنی است که بسیاری از َنویون، َيء را از عالمت أتنیث 
 اند. برمشرده

ی قبل از الف به کسره. برخی از مواضعی که اماله در  عنی: میل دادن فتحهاماله ی.  4
 افتد: ها اتفاق می آن

بینیم که قبل از  می«. ع َماد»اگر قبل از الف، فتحه و قبل از فتحه، کسره ابشد، مانند: 
الف بر روی میم فتحه قرار دارد و قبل از آن بر روی عنی، کسره قرار دارد پس الف 

 شود. اماله می
َي اگر قبل از الف، فتحه و قبل از فتحه، سکون و قبل از سکون، کسره ابشد، مانند: 

ْاَلل»  شود پس کالعدم است. ، زیرا سکون، حاجز حصینی حمسوب منی«مش 
 َلنْ » َي اگر قبل از الف، فتحه و قبل از فتحه، هاء و قبل از هاء، کسره ابشد، مانند:

شده است پس ابز هم قبل از  «َیْضر ابَ  َلنْ »وجود ندارد و . پس گوَي که هاء «َیْضر بَ َها
 شود. الف، فتحه و قبل از فتحه کسره است بنابراین الف اماله می
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و این ابدال واجب و مطرد است  شود می ابدال تاء از هاءو 

به  ؛«طَلْحَۀ»: مانندهای مؤنث به تاء به هنگام وقف(،  )در اسم

 خاطر فرق بین آن و بین تائی که در فعل است.

رِد ا ِف ََنبِو: 8) طَّ وب ا م  لِِف و ج 
َ ببِدلَتب ِمَن اْلب

 
َاء  أ َفيبتِح  »( الب  «. م 

 : رِد ا ََنبو  طَّ وب ا م  بَواِو و ج  ةِ َما َقببلََها. «ِميَقات  »َوِمَن ال َ  ؛ لَِكَّسب
 : رِد ا ََنبو  طَّ َزةِ َجَواز ا م  بَهمب  «. ِذيب  »َوِمَن ال

َفِ اتلَّضب  رب َِ ِد  َِ َ
: َوِمنب أ َازِي»ِعيِف ََنبو  . «َتَقَّضَّ اْلب  ، َكَما َمرَّ

 : نَاِِسي »َوِمَن انلُّوِن ََنبو 
َ
َاِء ِمَن انلُّوِن. «ِدينَار  »وَ « أ ربِب الب  ؛ لِق 

 : ِ ََنبو  ِ َما َقببلََها. «َضَفاِدي»َوِمَن البَعيب ِ َوَكَّسب  ؛ ثِلَِقِل البَعيب
 : . ؛ «ايبتََصلَتب »َوِمَن اتلَّاِء ََنبو  لَه  َواو  َساِكن  صب

َ
نَّ أ

َ
 ِْل

 : َاِء ََنبو   «. اثلََّعاِِل »َوِمَن اْلب
 : ِي ََنبو  اِدي»َوِمَن السي  «. السَّ
 : ةِ َما َقببلََها.«اثلَّاِِل »َوِمَن اثلَّاِء ََنبو  َ  ؛ لَِكَّسب

 است، مطرد و واجب ابدال این و شود می ابدال الف ازیاء ( 8)

 . 1«مُفَیْتِح»: مانند

                                                                                                                  

شود زیرا قبل از الف، فتحه وجود دارد اما قبل از آن  الف اماله منی« ع َنباا»اما مانند 
ی الف  نع امالهحرف متحرک و قبل از آن کسره قرار دارد لذا این حرف متحرک ما

 شود. می
ْفَتاح»مصغر « ُمَفْیت یح».  1 ْفَتاح»َيء اول، َيء تصغری و َيء دوم، الف  «. م  است که « م 

 چون قبل از آن کسره وجود دارد به َيء قلب شده است. 
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 است، مطرد و واجب ابدال این و شود می ابدال واو از اءی و

 . به خاطر کسرۀ ما قبلش ؛1«مِیقَات»: مانند

 است، مطرد و جایز ابدال این و شود می ابدال همزه از اءی و

 . 2«ذِیبٌ»: مانند

: مانند شود، می ابدال یکی از دو حرف تضعیف از یاء و

 . شتگونه که گذ همان ،«الْبَازِی 3تَقَضَّى»

به  ؛5«دِینَار»و  4«أَنَاسِیّ»: مانند شود، می نون ابدال از یاء و

 . خاطر نزدیکی یاء به نون

به خاطر  ؛6«ضَفَادِی»: مانند شود، می ابدال عین از یاء و

 . سنگینی عین و کسرِ ما قبل از آن

زیرا اصل آن:  ؛7«ایْتَصَلَتْ»: مانند شود، می ابدال تاء از یاء و

 . تواو ساکن اس

                                                           
 «.م یزان»که شده « م ْوزان»، مانند «م ْوقَات»اصل آن: .  1
 یعنی: گرگ. ؛«ذ ْئب»اصل آن: .  2
 گونه که در ابب مضاعف گذشت. مهان« تَ َقضَّضَ »آن:  اصل.  3
  «.حم ْصَبا »مجع  «حب یاَمصَ »مانند  است« انسَ نْ إ  » مجع زیرا ؛«نیس  ًنَ أَ »اصل آن .  4

نی»در   «.ي  س  ًنَ أَ »اند:  نون به َيء تبدیل شده و در مهدیگر ادغام شده« َأًَنس 
نْ َنار»اصل آن: .  5 شود. نون اولی به َيء تبدیل  ع بسته میمج« َدًَنن ری»است زیرا به « د 

 گردیده است.« د یَنار»شده و 
ْفدَع»مجع « َضَفاد ع»اصل آن: .  6  یعنی قورابغه.« ض 
اند:  واو به َتء تبدیل شده و در مهدیگر ادغام شده«. ا ْوَتَصَلتْ »اصل آن: .  7
 «.تْ ا تََّصلَ »
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 . «الثَّعَالِی»: مانند شود، می ابدال باء از یاء و

 . «السَّادِی»: مانند شود، می ابدال سین از یاء و

به خاطر کسرۀ ما  ؛«الثَّالِی»: مانند شود، می ابدال ثاء از یاء و

 .1ها )مراد سه مثال آخری است( قبل از این
(9 : لِِف ََنبو 

َ ببِدلَتب ِمَن اْلب
 
بَواو  أ بِِهَما ِف البِعلييَِّة «ارَِب َضوَ »( ال رب ؛ لِق 

. ِ اِكنَيب تَِماِع السَّ  َواجب
 : َاِء ََنبو  وقِن  »َوِمَن الب ِة َما َقببلََها. «م   ؛ لَِضمَّ

 : رِد ا ََنبو  طَّ َزةِ َجَواز ا م  بَهمب .«ل وم  »َوِمَن ال  ، َكَما َمرَّ
ر به خاط ؛2«ضَوَارِبَ»: مانند شود، می ابدال الف ازاو و( 9)

 نزدیکی این دو در حرف عله بودن و به خاطر التقاء ساکنین.

به خاطر ضمۀ ما  ؛3«مُوقِنٌ» :مانند شود، می ابدال یاء از واوو 

 قبل از آن.

 است، مطرد و جایز ابدال این و شود می ابدال همزه از واو و

 .گونه که گذشت همان ،4«لُومٌ»: مانند
بوَ 10) ببِدلَتب ِمَن ال

 
بِميم  أ : ( ال َاِد خَمبرَِجِهَما. «فَم  »اِو ََنبو   ؛ ِِلَتي

                                                           
یعنی: ششم. و « السَّاد س»: روابه. و یعنی« ثَ ْعَلب»مجع « الثََّعال ب»اصل این سه: .  1
 یعنی: سوم.« الثَّال ث»
 «.ضار ب»مجع .  2
 «.ُمْیق ن»اصل آن: .  3
 «.ُلْؤم»اصل آن: .  4
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ََلم :  ِلِ َعلَيبِه السَّ ِم ََنبو  قَوب ِصيَام  ِف »َوِمَن الَلَّ َِبِ امب لَيبَس ِمِن امب
َسَفرِ  وِريَِّة. «امب ه  بَمجب بِِهَما ِف ال رب  ؛ لِق 

 : اِكنَِة ََنبو  ََب  »َوِمَن انلُّوِن السَّ  «. َعمب
تََحري  بم  : َوِمَن ال َنَامِ »َكِة ََنبو  ِب اْلب بم َخضَّ ِك ال بِِهَما ِف «َوَكفي رب ؛ لِق 

وِريَِّة.  ه  بَمجب  ال
 : َاِء ََنبو  ا»َوِمَن اْلب َاِد خَمبرَِجِهَما. «َما ِزلبت  َراتِم   ؛ ِِلَتي

زیرا مخرج این  ؛1«فَمٍ» :مانند شود، می ابدال واو از میم( 10)

 . دو، یکی است

فرمودۀ رسول اهلل صلی اهلل  مانند شود، می ابدال الم از و میم

زیرا در مجهور  ؛2«سَفَرِمْا فِی صِیَامُمْا بِرِمْا مِنِ لَیْسَ»: علیه و سلم

 . بودن به همدیگر نزدیک هستند

 . 3«عَمْبَر» :مانند شود، می ابدال نون ساکن ازو میم 

 بِالْمُخَضَّ وَکَفِّکِ» :مانند شود، می ابدال نون متحرک ازو میم 

 . هستند نزدیک همدیگر به بودن مجهور در زیرا ؛5«4الْبَنَامِ

                                                           
هاء بر غری قیاس حذف شده و  «.اهوَ ف ْ أَ »مجع آن  دلیله ب «ه  وْ ف ُ » «:م  فَ » أصل.  1
 «.َفم  »گردیده و سپس واو به میم قلب شده است: « ُفو»
 .23679، اْحد 1664، ابن ماجه 2255ئی نسا.  2

 . «َفر  سَّ لا ف   َیامُ ص   لا رب   لْ ا م ن   لَْیسَ »شود:  اب ًلم می
 حبث آن گذشت.« َعْنرَب »اصل آن: .  3
 یعنی: سر انگشتان.« بَ َنانَة»مجع « بَ َنان»اصل آن: .  4
 بیت از ُرْؤبَة بن الَعجَّاج:.  5
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زیرا مخرج  ؛1«رَاتِبًا زِلْتُ مَا: »مانند شود، می ابدال باء از میم و

 .این دو، یکی است
(11 : ِي ََنبو  ببِدلَتب ِمَن السي

 
اد  أ بَغَ »( الصَّ صب

َ
ربِب خَمبرَِجِهَما.«أ  ؛ لِق 

 زیرا ؛2«أَصْبَغَ»: مانند شود، می ابدال سین از( و صاد 11)

  . است نزدیک به همدیگر ،)در صفیر( دو این مخرج
(12 : رِد ا ََنبو  طَّ وب ا م  تَيبَها و ج  خب

 
ببِدلَتب ِمنب أ

 
لِف  أ

َ  «. بَاعَ »وَ « قَاَل »( اْلب
 : رِد ا ََنبو  طَّ َزةِ َجَواز ا م  بَهمب .« َراس  »َوِمَن ال  لَِما َمرَّ

 این و شود می ابدال ش )واو و یاء(دو خواهر از الف( 12)

 . 3«بَاعَ»و  «قَالَ» :مانند است، مطرد و واجب ابدال

 است، مطرد و جایز ابدال این و شود می ابدال همزه از الف و

  .گونه که گذشت همان 4«رَاس: »مانند

                                                                                                                  

 ام  َبنَ الْ  ُمَخضَّب  الْ  وَكف  ك       ام  تَ التَّمْ  ط ق  َمنْ الْ  اتَ ذَ  الَ هَ  َيَ 
زنی که تندتند سخن بگوید و مراد خود را « متتام»ًنم معشوقه. « هاله»مفردات: 

 نرساند، کنایه از زن ابحیا.
آمیزی  زننده! قسم به آن کف دستانت که سر انگشتانش اب حنا رنگ ی تندحرف ای هاله

 شده است.   
 عنی: اثبت و ایستاده.ی« رَات باا»اصل آن: .  1
َوَأْسَبَغ َعَلْیُكْم ﴿فرماید:  یعنی: كامل کرد. خداوند متعال می« َأْسَبغَ »اصل آن: .  2

 هایش را بر مشا تکمیل کرد. . نعمت﴾ن َعَمهُ 
 «.بَ َیعَ »و « قَ َولَ »اصل این دو: .  3
 یعنی: َسر.« رَْأس»اصل آن: .  4



282 

 

(13 : ببِدلَتب ِمَن انلُّوِن ََنبو 
 
م  أ َصيبََلل  »( الَلَّ

 
 «. أ

اِد ََنب  : َوِمَن الضَّ بَطَجعَ »و  وِريَِّة. «اِل ه  بَمجب َاِدِهنَّ ِف ال  ؛ ِِلَتي
 . 1«أُصَیْلَال» :مانند شود، می ابدال نون از الم( 13)

زیرا در مجهور  ؛2«عَاِلْطَجَ» :مانند شود، می ابدال ضاد از الم و

 .بودن یکی هستند
(14 : ِي ََنبو  ببِدلَتب ِمَن السي

 
اء  أ  «.يَزبد ل  »( الزَّ

َاتِِم: َومِ  ِل اْلب اِد ََنبو  قَوب نَهب »َن الصَّ
َ
 «.َهَكَذا فَزبِدي أ

 .3«لُیَزْدُ»: مانند شود، می ابدال سین از زای (14)

 هَکَذَا»: قول حاتم طائی مانند شود، می ابدال ادص از زای و

  .4«أَنَهْ فَزْدِی
رِد ا ِف اِِل 15) طَّ وب ا م  ببِدلَتب ِمَن اتلَّاِء و ج 

 
اء  أ : ( الطَّ فبتَِعاِل ََنبو 

َطََبَ » ط  »، َوِف «اصب ربِب خَمبرَِجِهَما. «فََحصب  ؛ لِق 

                                                           
 عصراز  بعد وقتاست، یعنی:  «یلص  أَ »مجع « ُأْصاَلن» تصغری «ناَل یْ صَ أُ »اصل آن .  1
   .مغرب َت
 و گردید سپس نون به ًلم تبدیل شد« ناَل یْ صَ أُ » مصغر کرده شد و« ناَل صْ أُ »
 گردید.« ُأَصْیاَلل»
یعنی: هپلو بر زمنی َناد و دراز کشید. در اصل این فعل بر « ا ْضَطَجعَ »اصل آن: .  2

 َتء افتعال به طاء تبدیل شده است. «. ا ْضَتَجعَ »آمده « ا فْ َتَعلَ »ابب 
 یعنی: فروهشته و آویزان کرد، آوَيت.« َیْسُدلُ »اصل آن: .  3
یعنی: َمن، جهت « َأنَهْ »یعنی: رگ زدن. «: َفْصد«. »َفْصد ي َأنَهْ َهَكَذا »اصل آن: .  4

 زمن. أتکید آورده شده است یعنی: من چننی رگ می
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 و در افتعال، واجب ابدال این و شود، می ابدال تاء از طاء( 15)

زیرا مخرج  ؛2«فَحَصْطُ» و در مانند: ،1«اصْطَبَرَ»: مانند است، مطرد

 .این دو، به همدیگر نزدیک است
ِي لَمب  بَموبِضع  اَّلَّ َ  َوال ا َغيب ون  َجائِز  وَرةِ يَك  ك  بَمذب َوِر ال َقيَّدب ِمَن الصُّ ي 

  . رِد  طَّ  م 
های مذکور مشخص کرده  و مواضعی که از أشکال و صورت

 نشد.. جایز و غیر مطرد خواهد بود.

  

                                                           
 صرب و شکیبایی منود، انتقام گرفت.یعنی: « ا ْصَترَبَ »اصل آن: .  1
 یعنی: جستجو و َتقیق کردم.« َفَحْصتُ »اصل آن: .  2
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ابِع  ِف اللَِّفيِف  َاب  السَّ  اْلب
َفِ البِعلَِّة ِفيِه، وَ  رب َِ ر وق  َوي َقال  َل  لَِفيف  لِلَفي  : َمفب ِ بَيب َو ََعَ ََضب ه 

 . ر ون   َوَمقب
ر وق  ِمثبل   بَمفب ِم فَاِء «َوََق يَِِق »ال كب م  فَائِِهَما َكح  ِ كب ، «وََعَد يَِعد  »، 

ِم  كب م  َِلِمِهَما َكح  كب  ِ ِم »َو َخَواتِِهَما.«َرَم يَرب
َ
م  أ كب  ِ  ، َوَكَذلَِك 

جمع  شود زیرا دو حرف عله در آن لفیف به آن گفته می

 شده است. لفیف بر دو نوع است: مفروق و مقرون.

حکم فاءالفعل ماضی و مضارع ، «1یَقِی 1وَقَى»مفروق مانند: 

 الفعل این دو مال حکم ، واست «وَعَدَ یَعِدُ» مانند حکم فاءالفعل

                                                           
 فعل ماضي از لفیف مفروق: . 1

مفرد مذکر غایب: فَ َعَل = َوَقَي: َيء، متحرک و قبل از آن فتحه قرار گرفته لذا به الف 
. قلب می  شود: َوَقى 

تحرک و قبل از آن فتحه آمده اما َيء به الف مثنی مذکر غایب: فَ َعاَلْ = َوقَ َیْا: َيء، م
 شود زیرا بعد از آن ساکن آمده است. قلب منی

دار و قبل از آن فتحه قرار گرفته لذا به  مجع مذکر غایب: فَ َعُلوا = َوقَ یُ ْوا: َيء، حرکت
دهد در نتیجه الف حذف  شود: َوقَْاْوا. در این مرحله التقاء ساکننی رخ می الف قلب می

 د: َوقَ ْوا.شو  می
مفرد مونث غایب: فَ َعَلْت = َوقَ َیْت: َيء، متحرک و قبل از آن فتحه قرار گرفته، لذا به 

دهد در نتیجه حرف عل ه  شود: َوقَْاْت. در این مرحله التقاء ساکننی رخ می الف قلب می
 شود: َوَقْت. حذف می

آن فتحه قرار گرفته لذا به مثنی مونث غایب: فَ َعَلَتا = َوقَ یَ َتا: َيء، متحرک و قبل از 
شود: َوقَْاََت. در این مرحله ابید توجه کنیم که َتء أتنیث در اصل مهیشه  الف قلب می
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گوید قبل از الف  جا چون بعد از آن الف آمده و قاعده می ساکن است. اما در این
 و گردمی گرید. پس این فتحه عارضی است بنابراین به اصل آن برمی مهیشه فتحه قرار می

شود برای رهائی از  گوییم َتء، ساکن است: َوقَْاَْت. در نتیجه التقاء ساکننی حادث می می
 کنیم: َوقَ َتا. آن، حرف عله را حذف می

ُتْم، َوقَ ْیت   ها اعالل صورت منی ی صیغه در بقیه ُتَما َوقَ ی ْ پذیرد. مانند: َوقَ نْیَ، َوقَ ْیَت َوقَ ی ْ
نُتَّ، َوقَ ْیتُ  ُتَما َوقَ ی ْ َنا.َوقَ ی ْ  ، َوقَ ی ْ

 . فعل مضارع از لفیف مفروق: 1
الفعل لفیف مفروق مهانند مثال واوی؛ و به ًلم الفعل آن مهانند ًنقص حکم داده  به فاء

 شود: می
هایی مانند: "َوَعَد" هنگام صرف آن به مضارع، واو آن حذف  گونه که در فعل مهان
ی آخر آن به سکون تبدیل  ، ضمهگونه که در ًنقص شود: یَ ْوع ُد = یَع ُد، و مهان می
شود: یَ ْرم ُي = یَ ْرم ْي، لفیف مفروق نیز چننی است: یَ ْوق ُي، تَ ْوق ُي، َأْوق ُي، نَ ْوق ُي = یَق ي،  می

 َتق ي، َأق ي، نَق ي.
شود  ها بغری از حذف واو در فاءالفعل، در دو حالت، اعالل حادث مي ي صیغه در بقیه

 گردد: الفعل آن حذف می حالت، ًلمگونه که در ًنقص در دو  مهان
 الف( مجع مذکر:

یَ ُقْوَن: اصل آن "یَق یُ ْوَن" بوده است. ضمه بر َيء سنگنی است آن را ساکن منوده و 
ْوَن. در این مرحله التقاء ساكننی رخ  ی آن را به حرف قبل انتقال می ضمه دهیم: یَ ُقی ْ

 یم: یَ ُقْوَن.كن را حذف مي -الفعل است  كه ًلم  -دهد، پس َيء  مي
 ب( مفرد مونث:

َتق نْیَ: اصل آن "تَ ْقی نْیَ" بوده است. كسره بر َيء سنگنی است. برای خالصی از آن، َيء 
نْیَ. در این مرحله التقاء  را ساکن منوده و حرکت آن را به حرف قبل انتقال می دهیم: َتق ی ْ

 یم: َتق نْیَ.كن را حذف مي -الفعل است  كه ًلم  -دهد پس َيء  ساكننی رخ مي
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و حکم أخوات این دو نیز ، است «رَمَى یَرْمِی»الفعل  مانند حکم الم

 .  چنین است

ر   مب
َ ِكيِد «هب ِقيَا ق وا، ِق ِقيَا ِقيَ قِ »اْلب

ب
، قِنَّ »، َوبِن وِن اتلَّأ ِقَيَّ ِقيَاني ق نَّ

َِفيَفِة «ِقيَاني ِقينَاني   «.ِقَيب ق نب قِنب »، َوبِاْلب
 قِیَانِّ قِیَنَّ» و با نون توکید ثقیله ،1«قِینَ قِیَا قِی قُوا، قِیَا قِهْ» امر

  .1«قِنْ قُنْ قِیَنْ» و با نون توکید خفیفه ،2«قِینَانِّ قِیَانِّ قِنَّ قُنَّ،

                                                           
 . صرف أمر حاضر از لفیف مفروق: 1

 شود، بنابرین: فعل امر از فعل مضارع خماطب ساخته مي
كنیم: ق ي. آخر آن را جمزوم به حذف  مفرد مذكر: َتق ي: حرف مضارعه را حذف مي

. حرف عله مي  كنیم: ق 
: حرف مضارعه را حذف مي . آخر فعل را جم مثن: تَق َیان  زوم به حذف نون كنیم: ق َیان 

 كنیم: ق َیا. مي
كنیم: ُقوَن. آخر فعل را جمزوم به حذف  مجع مذكر: تَ ُقوَن: حرف مضارعه را حذف مي

 كنیم: ُقوا. نون مي
كنیم: ق نَی. آخر فعل را جمزوم به حذف  مفرد مونث: َتق نَی: حرف مضارعه را حذف مي

 كنیم: ق ي. نون مي
 كنیم: ق نَی. حذف ميمجع مونث: َتق نَی: حرف مضارعه را 

 . صرف أمر حاضر از لفیف مفروق اب نون توكید ثقیله: 2
 شود، بنابراین: فعل امر از فعل مضارع خماطب ساخته مي

 كنیم: ق نَیَّ.  مفرد مذكر: َتق نَیَّ: حرف مضارعه را حذف مي
: حرف مضارعه را حذف مي . مثن: تَق َیان    كنیم: ق َیان  

 كنیم: ُقنَّ. رف مضارعه را حذف ميمجع مذكر: تَ ُقنَّ: ح
 كنیم: ق نَّ. مفرد مونث: َتق نَّ: حرف مضارعه را حذف مي
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ع ول  «َواق  »البَفاِعل   بَمفب ِق  »، ال بَموبِضع  «َموب لَة  «َموبَق  »، َوال ، «ِميَق  »، َواْلب
ول   ه  بَمجب ِقَ ي وََق »ال  «. و 

 و اسم زمان و مکان ،3«مَوْقِیٌّ» اسم مفعول ،2«وَاقٍ»اسم فاعل 

 .«1یُوقَى 6وُقِیَ» مجهول ،5«یقًىمِ» و اسم آلت ،4«مَوْقًى»

                                                                                                                  

: حرف مضارعه را حذف مي . مجع مونث: تَق یَنان    كنیم: ق یَنان  
 . صرف أمر حاضر از لفیف مفروق اب نون توكید خفیفه: 1

 شود، بنابراین: فعل امر از فعل مضارع خماطب ساخته مي
: حرف مضارعه را حذف ميمفرد م .  ذكر: َتق نَیْ  كنیم: ق نَیْ

 شود. مثن: ساخته مني
 كنیم: ُقْن. مجع مذكر: تَ ُقْن: حرف مضارعه را حذف مي

 كنیم: ق ْن. مفرد مونث: َتق ْن: حرف مضارعه را حذف مي
 شود. مجع مونث: ساخته مني

.شود: َواٍق َواق َیان  َواُقوَن،  . مانند َغاٍز.  پس می 2  َواق َیة  َواق یَ َتان  َواق َیات 
. . مانند َمْرم ي .  پس می 3  شود: َمْوق ي  َمْوق یَّان  َمْوق یاووَن، َمْوق یَّة  َمْوق ی ََّتان  َمْوق یَّات 
َيء متحرک و «. َمْوقَ نُیْ »بر وزن َمْفَعل . اگر تنوین اب نون بنویسیم « َمْوَقي  »اصل آن . 4

دهد  التقاء ساکننی رخ می«. َمْوقَْانْ »شود  ارد لذا به الف قلب میقبل از آن فتحه قرار د
 «.َمْوقای»شود:  اب تنوین می«. َمْوَقنْ »کنیم:  َيء را حذف می

ْفَعل  »بر وزن « م ْوَقي  ». اصل آن:  5 واو ساکن و قبل از آن کسره قرار دارد لذا به «. م 
یَقنُیْ »شود:  َيء قلب می بل از آن فتحه قرار دارد لذا به الف َيء دومی متحرک و ق «.م 

یَقْانْ »شود  قلب می یَقنْ »کنیم:  دهد َيء را حذف می التقاء ساکننی رخ می«. م  اب «. م 
 «.م یقای»شود:  تنوین می

ُیوا(، ُوق َیْت ُوق یَ َتا ُوق نَی، ُوق یت  ُوق یُتَما ُوق یُتمْ  6 ، . ُوق َي ُوق َیا ُوُقوا )اصل آن ُوق ُیوا مانند رُم 
 ُوق یت  ُوق یُتَما ُوق ینُتَّ، ُوق یُت ُوق یَنا.
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 : ر ون  ََنبو  بَمقب وِي»ال اقِِص، َوَِل «َطوَى َيطب ِم انلَّ كب َما َكح  ه  م  كب  ِ ، َو
وَِف.  جب

َ َما َكَما َمرَّ ِف بَاِب اْلب َعلُّ َعيبن ه   ي 
. حکم ماضی و مضارع مانند «3یَطْوِی 2طَوَى» مقرون مانند:

گونه که  شود همان عالل نمیالفعل این دو ا عین ،حکم ناقص است

 .در باب اجوف گذشت
                                                                                                                  

. یُ ْوَقى )اصل آن: یُ ْوَقُي( یُ ْوقَ َیان  یُوَقوَن )اصل آن: یُوقَ ُیوَن(، ُتوَقى تُوقَ َیان  یُوقَ نْیَ  1
صل )اصل آن: یُوقَی نْیَ(، ُتوَقى ُتوقَ َیان  ُتوَقوَن )اصل آن: ُتوقَ ُیوَن(، ُتوَقى ُتوقَ َیان  ُتوقَ نْیَ )ا

 آن: ُتوقَی نَی(، ُأْوَقى نُ ْوَقى. 
 . اصل آن: َطَوَي. مانند: رََمَي. 2

.  َيء، متحرك و قبل از آن فتحه دارد بنابراین َيء به الف قلب مي ، رََمى   شود: َطَوى 
 شوند.  ها مهانند رََمى  صرف کرده می ی صیغه بقیه

ْیَت َطَویْ ُتَما َطَویْ ُتْم، َطَوْیت  َطَویْ ُتَما َطَویْ نُتَّ، َطَوْیُت َطَوى  َطَوََي َطَوْوا، َطَوْت َطَوََت َطَوْیَن، َطوَ 
 َطَویْ َنا.

 پذیرد: های ذیل اعالل صورت می بنابراین فقط در صیغه
 مجع مذکر غایب: )فَ َعُلوا = َطَویُوا. رََمیُ ْوا(: َطَوْوا، رََمْوا.
 رََمْت. مفرد مونث غایب: )فَ َعَلْت = َطَوَیْت، رََمَیْت(: َطَوْت،

 مثنی مونث غایب: )فَ َعَلَتا = َطَویَ َتا، رََمیَ َتا(: َطَوََت، رََمَتا.
 . اصل آن: َیْطو ُي. مانند: یَ ْرم ُي. 3

 کنیم: َیْطو ي، یَ ْرم ي.  ضمه بر َيء سنگنی است آن را ساکن می
 شوند.  ها مهانند یَ ْرم ي صرف کرده می ی صیغه بقیه

، َتْطو ي َتْطو ََين  َیْطو یَن، َتْطو ي َتْطو ََين  َتْطُووَن، َتْطو یَن َتْطو ََين  َتْطو ْیَن، َیْطو ي َیْطو ََين  َیْطُوونَ 
 َأْطو ي  َنْطو ي.

 پذیرد:  های ذیل اعالل صورت می بنابراین فقط در صیغه
یُ ْوَن: َیْطُوْوَن، یَ ْرُمْوَن. یُ ْوَن و َتْطو یُوَن، تَ ْرم   مجع مذكر: َیْطو یُوَن، یَ ْرم 



289 

 

ر   مب
َ ِوينَ »اْلب ِويَا اِطب وِي اِطب و ا، اِطب ِويَا اِطب ِو اِطب ِكيِد «اِطب

ب
، َوبِن وِن اتلَّأ

ِوينَاني » ِويَاني اِطب ِونَّ اِطب ، اِطب نَّ و  ِويَاني اِطب ِويَنَّ اِطب َِفيَفِة «اِطب ِويَنب »، َوبِاْلب اِطب
ِونب  نب اِطب و   «. اِطب

 و با نون توکید ثقیله ،«اِطْوِینَ اِطْوِیَا اِطْوِی اِطْوُا، اِطْوِیَا اِطْوِ» امر

و با نون توکید  ،«اِطْوِینَانِّ اِطْوِیَانِّ اِطْوِنَّ اِطْوُنَّ، اِطْوِیَانِّ اِطْوِیَنَّ»

 .«نْاِطْوِ اِطْوُنْ اِطْوِیَنْ» خفیفه
ول  ِمنب  َوى»َوَتق  ِكيِد  «اِربوَ «: »َروَِي يَرب

ب
اِربَويَنَّ »الخ، َوبِن وِن اتلَّأ

، اِربَويِنَّ اِربَويَاني اِربَويبنَاني  نَّ َِفيَفِة «اِربَويَاني اِربَوو  نب »، َوبِاْلب اِربَويَنب اِربَوو 
 «.اِربَويِنب 

و با  ،3تا آخرش «اِرْوَ: »گویی می «2یَرْوَى 1رَوِیَ» و در امر از

و با  ،«اِرْوَیْنَانِّ اِرْوَیَانِّ اِرْوَیِنَّ اِرْوَوُنَّ، اِرْوَیَانِّ اِرْوَیَنَّ»نون توکید ثقیله 

  .«اِرْوَیِنْ اِرْوَوُنْ اِرْوَیَنْ»نون توکید خفیفه 
                                                                                                                  

ی نْیَ: َتْطو ْیَن، تَ ْرم نْیَ.  مفرد مؤنث خماطب: تَ ْفع ل نْیَ = َتْطو ی نْیَ، تَ ْرم 
َي صرف کرده  1 . َرو َي: طبق اصل آمده، حروف اصلي آن: ر و ي. مهانند َرض 

 شوند.  می
و یُتْم، َرو یت  َرو یُتَما َرو َي َرو ََي َرُووا )اصل آن: َرو یُوا(، َرو َیْت َرو یَ َتا َرو یَن، َرو یَت َرو یْ ُتَما رَ 

 َرو ینُتَّ، َرو یُت َرو یَنا.
. . یَ ْرَوُي، تَ ْرَوُي، َأْرَوُي نَ ْرَوُي. می 2 ، َأْرَوى  نَ ْرَوى  ، تَ ْرَوى   شوند: یَ ْرَوى 

شوند: یَ ْرَوى  یَ ْرَوََين  یَ ْرَوْوَن )اصل آن:  مهانند یَ ْرَضى  صرف کرده می ی آنها صیغه
ى  تَ ْرَوََين  یَ ْرَوْیَن، تَ ْرَوى  تَ ْرَوََين  تَ ْرَوْوَن، تَ ْرَوْیَن )تَ ْرَوی نَی( تَ ْرَوََين  تَ ْرَوْیَن، َأْرَوى  یَ ْرَویُوَن(، تَ ْروَ 

.  نَ ْرَوى 
 ا، ا ْرَوْي ا ْرَوََي ا ْرَوْیَن.ا ْرَو ا ْرَوََي ا ْرَووْ شود:  سازمی، بنابراین می فعل امر از مضارع می 3
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ِكيِد ِف انلَّاقِِص َواللَِّفيِف.. 
ب
ََنِ اتلَّأ ََكَم نَوب ِب َ

نب َتعبرَِف أ
َ
رَدبَت أ

َ
َوإَِذا أ

ِة: إِ 
ربِف البِعلَّ َِ رب إَِل  نَّ فَانبظ 

َ
ِد؛ ِْل ِِ بَوا وفَة  ت رَدُّ ِف ال ِليَّة  َُمبذ  صب

َ
نب ََكنَتب أ

ِة البَفتبَحِة  تَح  ِْلِفَّ وِل انلُّوِن، َوت فب خ  َو اِنبَعَدَم بِد  وِن، وَه  ك  َفَها ََكَن لِلسُّ ذب َِ

 : َونَّ َواِربَويَنَّ »ََنبو  ز  ِويَنَّ َوا غب َوا َوِارب »َكَما ِف « اِطب ز  ِويَا َوا غب  «. َويَااِطب
اگر خواستی احکام دو نون توکید ثقیله و خفیفه را در ناقص و 

 لفیف بدانی.. به حرف عله نگاه کن: 

گردد زیرا حذف  ( اگر اصلی محذوف باشد در مفرد بازمی1)

آن به خاطر سکون بوده است و با داخل شدن نون تأکید، سکون 

ست، شود چون فتحه سبک ا از بین رفته است و فتحه داده می

 اُغْزُوَاو  اِطْوِیَا» گونه که در همان «اِرْوَیَنَّو  اُغْزُوَنَّو  اِطْوِیَنَّ» مانند:

 .شود حرف عله حذف نمی «اِرْوَیَاو 
َرَّك   ا.. َت   ِ ت و رب إَِل َما َقببلََها: إِنب ََكَن َمفب َوإِنب ََكنَتب َضِمي ا.. فَانبظ 

ِة َما َقبب  َرَكتَِها ِْلِفَّ َِ وي  ر  : لِط  نَّ َواِربَويِنَّ »لََها ََنبو  ِلِ َتَعاَل: «اِربَوو  ، َكَما ِف قَوب
بَذف  لَِعَدِم  .. َت  ت وح  َ َمفب مب﴾، فَإِنب ََكَن َغيب َل بَيبنَك  ﴿َوَِل تَنبَسو ا البَفضب

 : ِة ِفيَما َقببلََها ََنبو  ِفَّ ِونَّ »اْلب و نَّ َواِطب وا البَقوبمَ »َكَما ِف « اِطب يَا »وَ « ا غبز 
ة ! اغبزِي البَقوبمَ 

َ
َرأ  «.امب

 ( و اگر ضمیر باشد.. به ما قبل از آن نگاه کن: 2)

شود زیرا این حرکت  اگر فتحه داشت حرکت داده می -

عارضی است و حرکت قبل از آن که فتحه است نیز سبک است، 
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گونه که در فرمودۀ خداوند متعال  همان ،«اِرْوَیِنَّو  اِرْوَوُنَّ» مانند:

  .﴾بَیْنَکُمْ الْفَضْلَ تَنْسَوُا وَلَا﴿ت: اس

شود زیرا قبل از آن  حذف کرده می.. اگر فتحه نداشت -

 اُغْزُوا»گونه که در  همان ،«وَاِطْوِنَّ اِطْوُنَّ»سبک نیست، مانند: 

  .شود حرف عله حذف نمی «الْقَوْمَ اغْزِی! امْرَأَۀُ یَا»و  «الْقَوْمَ
َعلُّ َواو ه  َكَما ِف  ، َوَِل «َطاو  »البَفاِعل   ول  ِمَن «َطوَى»ي  «: الرَّيي »، َوَتق 

، َريَّا َريَّيَاِن ِرَواء  » َما يَاء  َكَما « َريَّان  َريَّانَاِن ِرَواء  بَعل  َواو ه  ا، َوَِل َي  يبض 
َ
أ

بَواِو الَِِّت ِِهَ َعيب  «ِسيَاط  »ِف  ََلَِلِن، قَلبب  ال ِعب َّتَّ َِل ََيبتَِمَع اْلب َِ البِفعبِل  ؛ 
َزة .  َاِء الَِِّت ِِهَ َِلم  البِفعبِل َهمب ، َوقَلبب  الب  يَاء 

 گونه که در شود همان واو آن اعالل نمی ،1«طَاوٍ»اسم فاعل 

 رَیَّانُ: »گویی می «الرَّیِّ»و اسم فاعل از  شود. اعالل نمی «طَوَى»

واو این دو به یاء قلب  .«رِوَاءٌباز هم  رَیَّیَانِ رَیَّا رِوَاءٌ، رَیَّانَانِ

تا اینکه دو اعالل  ؛شد قلب می «سِیَاطٍ»گونه که در  شود همان نمی

الفعل است به یاء قلب نگردد و  جمع نگردد، یکی: واوی که آن الم

 الفعل است به همزه قلب نگردد. دیگری: یائی که آن الم
ِب  الَِة انلَّصب َِ َؤنَِّث ِف  بم  ول  ِف تَثبنِيَِة ال َفبِ  َوَتق  ِ »َواْلب ِمثبل  « َريَّيَيب

« ِ َشيَيب تَََكيِم ق لبَت: «َعطب بم  تَه  إَِل يَاِء ال َضفب
َ
يبت  َريََّيَّ »، َوإَِذا أ

َ
َسِة «رَأ ، ِِبَمب

بَواِو الَِِّت ِِهَ َعيب  البِفعبِل، َواثلَّاِنيَة  َِلم   نبَقِلبَة  َعِن ال وَل م 
، اْلب  يَاَءات 

                                                           
.ش مانند: َغاٍز، پس می 1  ود: طَاٍو طَاو ََين  طَاُووَن، طَاو یَة  طَاو یَ َتان  طَاو ََيت 
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ِب، البِفعبِل، َواثلَّاثِلَ  ابَِعة  َعََلَمة  انلَّصب لِِف اتلَّثبنِيَِة، َوالرَّ
َ
نبَقِلبَة  َعنب أ ة  م 

َِضافَِة.  َاِمَسة  يَاء  اْلب  َواْلب
مانند:  «رَیَّیَیْنِ»گویی:  در تثنیۀ مؤنث در حالت نصب و جر می

گویی:  و هرگاه آن را به یاء متکلم اضافه کردی می ،«عَطْشَیَیْنِ»

با پنج یاء. یاء اولی: منقلب از واوی است که  ،«یَیَّرَیَّ رَأَیْتُ»

الفعل است، یاء سوم: منقلب از الف  یاء دوم: الم الفعل است،  عین

تثنیه است، یاء چهارم: عالمت نصب است، یاء پنجم: یاء متکلم 

 است که مضاف الیه شده است.

ع ول   بَمفب وِي  »ال بَموبِضع  «َمطب و ى»، ال لَة  «َمطب و ى» ، َواْلب ول  «ِمطب ه  بَمجب ، ال
وَى» وَِي ي طب  «.ط 

 و اسم آلت ،2«مَطْوًى» اسم زمان و مکان ،1«مَطْوِیٌّ» مفعول

 .«5یُطْوَى 4طُوِیَ» مجهول ،3«مِطْوًى»
                                                           

1 . اند یکی از آن  واو و َيء کنار مهدیگر واقع شده . اصل آن: َمْطُوْوی  بر وزن َمْفُعْول 
«. َمْطُوي  »شوند:  شود و در مهدیگر ادغام می دو متحرک است لذا واو به َيء قلب می

 کنیم: َمْطو ي   از آن را از ضمه به کسره نقل میبه مناسبت َيء، حرکت قبل 
. پس می ت  ن  َمْطو یاووَن، َمْطو یَّة  َمْطو ی ََّتان  َمْطو َيَّ  شود: َمْطو ي  َمْطو َيَّ

 . اصل آن: َمْطَوي  بر وزن َمْفَعل . 2
ْفَعل . 3  . اصل آن: م ْطَوي  بر وزن م 
، ُطو َیْت ُطو یَ َتا طُو ْیَن، ُطو ْیَت ُطو یْ ُتَما طُو یْ ُتْم، . ُطو َي ُطو ََي ُطُووا )اصل آن: ُطو یُوا( 4

 ُطو ْیت  َطو یْ ُتَما طُو یْ نُتَّ، ُطو ْیُت طُو یْ َنا.
. یُْطَوى یُْطَوََين  یُْطَوْوَن )اصل آن: یُْطَویُوَن(، ُتْطَوي ُتْطَوََين  یُْطَوْیَن، ُتْطَوى ُتْطَوََين   5

 وَن(، ُتْطَوْیَن )اصل آن: ُتْطَوی نَی( ُتْطَوََين  ُتْطَوْیَن، ُأْطَوى نُْطَوى.ُتْطَوْوَن )اصل آن: ُتْطَویُ 
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م  َعيبِنِهنَّ  كب  ِ ِم َِلِم انلَّاقِِص، َو كب يَاِء َكح  شب
َ م  َِلِم َهِذهِ اْلب كب  ِ َو

 ِ ِم َعيب كب ِديِر ِف البََكِ « َطوَى»َكح  ََلَِلِن بِتَقب ِعب تََمَع ِفيَها اْلب َمِة الَِِّت اجب
ِم  كب ا َكح  يبض 

َ
َها أ م  كب  ِ ون   ََلَِلِن يَك  ِعب ََللَِها، َوِف الَِِّت لَمب ََيبتَِمِع اْلب إِعب

تَابَِعِة، ََنبو  « َطوَى» وِيَ »وَ « َطاِويَانِ »وَ « َطَويَا»لِلبم   «. ط 
الفعل ناقص است، و حکم  الفعل این چیزها حکم الم حکم الم

ای که  است در کلمه «طَوَى»الفعل  ها مانند حکم عین الفعل آن عین

ای که  به تقدیر اعالل، در آن دو اعالل جمع شده باشد، و در کلمه

دو اعالل جمع نشده باشد به تبعیت، حکم آن نیز مانند حکم 

 .«طُوِیَ»و  «یَانِطَاوِ»و  «طَوَیَا»است، مانند:  «طَوَى»

َِعَي،  ْجب
َ
َحابِِه أ صب

َ
د  وَََعَ آِلِ وَأ َمَّ ]وََصّلَّ ا   ََعَ َسييِدنَا َونَِبيينَا ُم 

د  ِ  رَبي البَعالَِمَي[ َمب      َواْلب
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