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 ) صرف ( 

 تقسیمات فعل : 

 امر و مضارع و ماضیبر سه قسم است :  زمانـ فعل از نظر  1

 تقسیم می شوند . مزیدو  مجرد، که هریک از آنها به  رباعیو  ثالثیتشکیل دهنده بر دو قسم است : تعداد حروف ـ فعل از نظر  2

 تقسیم می شود . معتلو  صحیحتشکیل دهنده بر نوع حروف ـ از نظر  3

 تقسیم می شود . متعدیو  الزم )یا از نظر نیاز و عدم نیاز به مفعول( بهمعنا ـ از نظر  4

 تقسیم می شود . مجهولو  معلوم به آن معلوم نبودنیا معلوم بودن فاعل از نظر  ـ  5

 )غیر متصرف( تقسیم می شود . جامد )متصرف( و مشتق)صرف شدن به ماضی ، مضارع و امر یا عدم صرف( به  تصرف ـ ازنظر 6

 تقسیم می شود . مبنی و معرب بهعدم تغییر آخر آن یا  تغییر آخر آنـ از نظر  7

 دمضارع مؤکَّ

 نون تأکید خفیفهرا  این نون یا خفیف و ساکن است و آن هرگاه نون تأ کید در آخر فعل مضارع بیاید فعل مضارع دارای تاکید خواهد بود؛

 «.لَنَسْئَلَنَّ»مانند : ؛گویند مي تأکید ثقیلهاست که آن را نون  مشددیا  و؛ « لَنَسْفَعَنْ» مانند: ؛گویند مي

 برای صرف فعل مضارع با نون تأکید ذکر چند نکته الزم است :

 . آید نميدر  جمع مؤنثو  فعل تثنیهنون تأکید خفیفه  بر سر ـ  1

 . شود ها مکسور مي که در این صیغهجمع مؤنث و در  ها تثنیهاست مگر در  وحتهمیشه مفنون تأکید ثقیله ـ  2

 :  خفیفهو تأکید ثقیله  صرف فعل مضارع با نون 

 مضارع با نون خفیفه ثقیلهمضارع با نون  مضارع

 ْ یَضْرِبَن َّ یَضْرِبَن ُ یَضْرِب

 ------ ِّ یَضْرِبان ِ یَضْرِبان

 ْ یَضْرِبُن َّ یَضْرِبُن َ یَضْرِبُون

 ْ تَضْرِبَن َّ تَضْرِبَن ُ تَضْرِب

 ------ ِّ تَضْرِبان ِ تَضْرِبان

 ------ ِّ یَضْرِبْنان َ یَضْرِبْن

 ْ تَضْرِبَن َّ تَضْرِبَن ُ تَضْرِب

 ------ ِّ تَضْرِبان ِ تَضْرِبان
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 ْ تَضْرِبُن َّ تَضْرِبُن َ بُونتَضْرِ

 ْ تَضْرِبِن َّ تَضْرِبِن َ تَضْرِبِین

 ------ ِّ تَضْرِبان ِ تَضْرِبان

 ------ ِّ تَضْرِبْنان َ تَضْرِبْن

 ْ اَضْرِبَن َّ اَضْرِبَن ُ اَضْرِب

 ْ نَضْرِبَن َّ نَضْرِبَن ُ نَضْرِب

 

 موارد استعمال نون تأکید :

 «َّ ضْرِبَناِ» می آید؛ مانند : امر فعلالف( همراه 

 که برای آینده )مستقبل( باشد، می آید و در هفت مورد فعل مضارع معنای آینده دارد: فعل مضارعب ( بر سر 

 « هل تَحْسَبَنَّ »مانند :  ؛استفهامـ   1

 « لَعَلَّک ترفقَنَّ بی »:  مانند ؛یترجّـ  2

 «أال تجودَنَّ بزید» مانند: ؛)درخواست با مالیمت( ؛عرضـ  3

 «هلَّا تجتهدنَّ : » ؛ مانند(تندی)درخواست با  ؛تحضیضـ  4

 «ال تتکاسلنَّ » مانند:  ؛نهیـ  5

 «لَیْتَکَ تفوزنَّ بأمانیکَ » مانند:  ؛تمنیـ 6

 «أَصْنامَكُم  لَأَكیدَنَّ تَاللَّهِ» مانند:  ؛قسمـ  7

 مبنی می باشند .، و مابقی  معرب ،هستند مؤنث مخاطبو  جمع،  مثنینکته: از میان افعال مؤکد، آن دسته افعالی که دارای ضمایر 

  امربه الم -2امربه صیغه،  -1ساخته می شود و خود دو گونه است: مضارع فعل امر از فعل  ج ( فعل امر :

 « رِمْأکْ:» است  افعالنکته : تنها فعلی که امر آن باهمزه مفتوح می باشد ، امر باب 

 . با ) الم ( امر می شوند صیغه مجهولو چهارده  صیغه متکلم، دو  صیغه غائب  6لِـ ( :  ) ـ امربه الم 2

 برای ساختن امر به الم :

 الف ( الم مکسور) لِـ ( را بر سر مضارع می آوریم: لِیَضْرِبُ ، لِیضْرِبون 

 ب ( آخر آن را جزم می دهیم )ضمه تبدیل به ساکن و نون حذف می گردد ( : لِیضْرِبْ ، لِیَضْرِبوا 

 بیاید، می توان الم آن را ساکن کرد؛ مانند : لِیکتُبْ        وَلْیَکتُبْ « ثُمَّ»و یا « فاء»، « واو»نکته : هرگاه قبل از امر به الم 

 ثالثی و رباعی  ـ 2
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گویند؛ « مجردثالثی »به آن  فعلی است که دارای سه حرف اصلی باشد و اگر در اولین صیغه ماضی دارای هیچ حرف زائدی نباشد ثالثی :

 «جالَسَ، اِکتَسَبَ»گویند؛ مانند: « ثالثی مزید»و اگر دارای حرف و یا حروف زائد باشد، به آن « جَلَسَ ، کَسَبَ »مانند : 

و اگر در اولین صیغه ماضی دارای حرف یا حروف زائد باشد به آن « زلْزَلَ »فعلی است که دارای چهار حرف اصلی باشد؛ مانند :  رباعی :

 «تَزلْزَلَ ، اِحْرَنجَمَ»گفته می شود : « باعی مزیدر»

 وزن های فعل ثالثی مجرد : 

 گویند .« باب»صورت است که به هر یک از آن ها  6فعل ثالثی مجرد )با توجه به حرکت عین الفعل در ماضی و مضارع( دارای 

 فِرُعِلُ      مانند :  غَفَرَ     یَغْـ باب فَعَلَ      یَفْ 1

 تَحُعَلُ      مانند :  فَتَحَ     یَفْاب فَعَلَ      یَفْـ ب 2

 جُرُعُلُ      مانند :  فَجَرَ     یَفْـ باب فَعَلَ      یَفْ 3

 حَمُعَلُ      مانند :  رَحِمَ    یَرْـ باب فَعِلَ      یَفْ 4

 سِبُعِلُ      مانند :  حَسِبَ  یَحْـ باب فَعِلَ      یَفْ 5

 رُمُ عُلُ      مانند :  کَرُمَ     یَکْفَعُلَ      یَفْـ باب  6

 وزن های فعل ثالثی مزید :  

 وزن است و به سه دسته تقسیم می شود : 12ثالثی مزید دارای 

 الف ـ به سه باب آن یک حرف اضافه می شود .

 ب ـ به پنج باب آن دوحرف اضافه می شود .

 د .ج ـ به چهار باب آن سه حرف اضافه می شو

 معنای باب امر مصدر مضارع ماضی ردیف

 غالباً برای متعدی کردن ) تعدیه ( اَفعِلْ اِفعال یُفْعِلُ عَلَاَفْ 1

 غالباً  برای متعدی کردن ) تعدیه ( فَعِّلْ عِلَة، فَعال(تَفعیل)تَفْ لُیُفَعِّ فَعَّلَ 2

 مشارکتغالباً برای  فاعِلْ مُفاعَلَة)فِعال( یُفاعِلُ فاعَلَ 3

 غالباً برای اثرپذیری ) مطاوعه ( از باب تفعیل تَفَعَّلْ تَفَعُّل یَتَفَعَّلُ تَفَعَّلَ 4

 غالباً برای مشارکت تَفاعَلْ تفاعُل یَتَفاعَلُ تَفاعَلَ 5

 غالباً برای اثرپذیری ) مطاوعه ( از ثالثی مجرد اِفتَعِلْ اِفتِعال یَفْتَعِلُ تَعَلَاِفْ 6

 غالباً برای اثرپذیری ) مطاوعه ( از ثالثی مجرد اِنفَعِلْ اِنفِعال یَنْفَعِلُ فَعَلَاِنْ 7
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 غالباً داخل شدن فاعل در ماده فعل ) الدخول فی الصفة ( اِفعَلَّ اِفعِالل یَفْعَلُّ عَلَّاِفْ 8

 غالباً برای طلب اِستَفعِلْ اِستِفعال یَسْتَفعِلُ عَلَتََفْاِسْ 9

 برای مبالغه اِفعالَّ اِفْعِیالل یَفْعالُّ عالَّاِفْ 11

 برای مبالغه اِفعَوعِلْ اِفْعِیعال یَفْعَوعِلُ عَوعَلَاِفْ 11

 برای مبالغه اِفعَوِّلْ اِفْعِوّال یَفْعَوّلُ عَوَّلَاِفْ 12

 مثال برای ابواب ذکر شده به ترتیب یادشده : 

 سعید زید را نشاند )متعدی(« : أجلَسَ سعیدٌ زیداً»  زید نشست )الزم(           « : جَلَسَ زید»ـ  1

 خدا فرشته را فرود آورد )متعدی(«: نَزَّلَ الّلّهُ المَلِکَ » فرشته فرود آمد )الزم(             « : نَزَلَ المَلِکُ» ـ 2

 زید و بکر با یکدیگر زد و خورد کردند .«: ضارَبَ زیدٌ بَکراً »ـ  3

 زید را ادب کردم پس او ادب شد .«: تَأدّبَ اَدَّبتُ زیدٌ فَ»ـ  4

 زید و سعید با یکدیگر زد و خورد کردند .«: تَضارَبَ زیدٌ وسعیدٌ »ـ  5

 مردم را جمع کردم پس آنان جمع شدند . «: جَمَعتُ الناسَ فاجتَمعَوا »ـ  6

 شیشه را شکستم پس شکسته شد .«: کَسَرتُ الزُّجاجَ فَانکَسَرَ»ـ  7

 خرمای نارس وارد قرمزی شد . « : رَّ البُسرُاِحمَ»ـ  8

 از خداوند طلب آمرزش کردم .« : اِستَغفَرتُ اَللّه» ـ 9

 .شده است ادهیماما گرفته از ادهام، و است مفعال فعلشان وزن كه «مُدْهامَّتانِ» آهن بسیار سرخ شد. مثال قرآنی:«: اِحمارَّ الحدیدُ»ـ 11

 زمین بسیار پرگیاه شد . « :اِعشَوشَبَتِ االَرضُ» ـ 11

 شب بلند و طوالنی شد .« : اِجلَوَّذَ الَّیلُ» ـ 12

 « :تَفاعُل» و « تَفَعُّل»دو نکته درباره باب های 

 است یکی از آنها حذف شوند .  جایزدر کنار هم قرار می گیرند « تاء » در صیغه هایی که دو « تَفاعُل» و « تَفَعُّل»: در باب های 1نکته

 «الْعُدْوانِ وَ بِالْإِثْمِ عَلَیْهِمْ تَظاهَرُونَ» در آیه« تَظاهَرُونَ» مانند:

، یکی از دوازده حرف ) ت ، ث ، ج ، د ، ذ ، ز ، س ، ش ، ص ، ض ، ط ، « تَفاعُل» و « تَفَعُّل»: هرگاه فاء الفعل در باب های 2نکته 

 کنیم و درآن ادغام نماییم ؛ مانند :ظ ( باشد جایز است ) تاء ( این دو باب را از جنس فاء الفعل 

 ثَبَّتَ       ثَّبَّتَ         اِ ثَّبَّتَثَبَتَ )باب تَفَعُّل(:تَثَبَّتَ        ثَثَبَّتَ      ثْ

 ثَاقَلَ        اثَّاقَلَاثْ          ثاقَلَثْ   ثَقَُلَ) باب تَفاعُل (  : تَثاقَلَ         ثَثاقَلَ    

 «افتعال» درباره بابنکاتی  
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 این باب ) ص ، ض ، ط ، ظ ( باشد ، )تاء( باب ، تبدیل به ) طاء ( می شود ؛ مانند : فاء الفعل: هرگاه  1نکته 

 ضَرَبَ        اِضتَرَبَ         اِضطَرَبَ ،یَضطَرِبُ ، اِضطِرَاب               

 صطَبَرَ ، یَصطَبِرُ ، اِصطِبَارصَبَرَ        اِصتَبَرَ        اِ               

 طَلَعَ         اِطتَلَع َ       اِطَّلَعَ ، یَطَّلِعُ ، اِطِّلَاع               

 این باب ) د ، ذ ، ز ( باشد، ) تاء ( باب به ) دال ( تبدیل می شود ؛ مانند :  فاء الفعل: هرگاه  2نکته 

 اِزدَجَرَ        زَجَرَ         اِزتَجَرَ                

 ذَکَرَ        اِذتَکَرَ        اِذدکَرَ                

 «.اِدَّکَرَ» یا « اِذَّکَرَ:» در این صورت ، جایز است که ذال و دال را در یکدیگر ادغام کنیم 

، ش ، ص ، ض ، ط ، ظ ( باشد جایز : هرگاه عین الفعل فعلی در این باب ، یکی از دوازده حرف ) ت ، ث ، ج ، د ، ذ ، ز، س  3نکته 

است )تاء( باب را از جنس عین الفعل کنیم و در آن ادغام نماییم ؛ سپس فاء الفعل را مفتوح یا مکسور کنیم ، و چون از همزه باب بی 

 نیاز می شویم ، آنرا حذف می نماییم ؛ مانند :   

 بَ          اِجَذَّبَ      جَذَّبَ ، یَجِذِّبُجَذَبَ        اِجتَذَبَ         اِجذَذَ             

 صِّمُخَصَمَ        اِختَصَمَ         اِخصَصَمَ        اِخَصَّمَ        خَصَّمَ ، یَخِ            

 رباعی مجرد

 دارای یک وزن است :  رباعی مجرد

 لِلْلَلَة )فِعْالل ( فَعْعْلَلَ   یُفَعلِلُ    فََعْفََ

 زَلَة ) زِلْزال (  زَلْزِلْزِلُ   زَلْزَلَ  یُزَلْزَلْمثال : 

 دَحْرَجَ  یُدَحْرِجُ   دَحْرَجَة  دَحْرِجْ

 اوزان رباعي مزید :

 داراي سه وزن است :رباعي مزید 

 براي مطاوعه مجرد خود ) فعلَلَ ( مي باشد .          لُل     تَفَعْلَلْلَلُ     تَفَعْلَلَ      یَتَفَعْـ تَفَعْ 1

 براي مبالغه مي باشد ) صحیح : براي مطاوعه مجرد خود مي باشد (         لِلْعَنْالل    اِفْعِنْلِلُ     اِفْعَنْلَلَ     یَفْعَنْـ اِفْ 2

 براي مبالغه و مطاوعه مجرد خود مي باشد .     عَلِلَّ      عِلّال     اِفْعَلِلُّ      اِفْعَلَلَّ      یَفْـ اِفْ 3

 مثال :

 سنگ را لرزاندم پس لرزید .«: رَجَ تُ الحَجَر َفَتَدَحْرَجْدَحْ»ـ   1

 قوم راجمع كردم پس جمع شدند .«: رَنجَموا تُ القومَ فَاحْجَمْحَرْ»ـ   2
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 ، پس آرام گرفت .او را آرام كردم «: مَأَنَّ تُهُ فََاطْأنْطَمْ»ـ  الف ( مطاوعه ؛  3

 « رَبَّهُم یَخْشَوْنَ الَّذِینَ جُلُودُ مِنْهُ تَقْشَعِرُّ »دلش بسیار نفرت پیدا كرد  ؛  « : مَأزَّ قَلبُهُ اِشْ» ب ( مبالغه ؛      

كنار هم قرارمي گیرند جایز است یك « تاء » ، همانند باب هاي تَفَاعُل و تَفَعُّل درصیغه هایي از مضارع كه دو  تَفَعْلُلنكته : در باب 

 رَجُ(          تَدَحْ 4و 7رَجُ )حذف شود، مانن: تَتَدَحْ« تاء»حرف 

 فعل الزم و متعدي :ـ  3

ارت دیگر فعلي است كه براي كامل شدن معنا فقط به فاعل نیاز دارد؛ فعلي است كه اثر فعل در خود فاعل باقي مي ماند، به عب فعل الزم:

 درخت میوه داد .«: أثمَرَت ِ الشَّجَرَهُ » 

فعلي است كه اثر فعل از فاعل به مفعول سرایت مي كند به عبارت دیگر فعلي است كه براي كامل شدن معنا عالوه بر فاعل فعل متعدي: 

 قلم را تراشیدم .«: القَلَمَ  تُبَرَیْ» ، مفعول نیز مي طلبد؛ 

 فعل الزم : كردنمتعدي  طریقه

 به طور كلي از دو طریق مي توان فعل الزم را متعدي كرد :

 ( یعَل و ی، مِن ، عَن ، في ، إل ـبِ )؛ مانند حروفي چون :  ـ به وسیله برخي از حروف جر 1

 الكُرسي : روي صندلي نشستم  ؛  دَخَلتُ في البیت : داخل خانه شدممثال : ذَهَبتُ بزیدٍ : زید را بردم   ؛  جَلَستُ علي 

 استفعالو  مفاعله،  تفعیل،  إفعال: این باب ها عبارتند از :  ـ به وسیله بردن به برخي از باب هاي ثالثي مزید 2

 سعید را فرود آوردم «:اَنزَلتُ سعیداً » سعید فرود آمد                             «: نَزَلَ سعیدٌ :» مثال 

 دانشمند را بزرگ داشتم«: عَظَّمتُ العالِمَ » دانشمند با عظمت شد                           «: عَظُمَ العالمُ »

 زید را دور كردم«: باعَدتُ زیداً » زید دور شد                                             «: بَعُدَ زیدٌ »

 زید معدن را استخراج كرد«: اِستَخرَجَ زیدٌ المَعدِنَ » ارج شد                                         زید خ«: خَرَجَ زیدٌ »

 طریقه الزم كردن فعل متعدي :

 به طور كلي زماني كه فعل براي مطاوعه ) اثرپذیري ( ساخته شود ، الزم مي شود .

 «لَّمَ عَلَّمتُ زیداً فَتَعَ» ـ باب  تفعُّل     مانند:   1

 «كَسَرتُ الزُّجاجَ فَانكَسَرَ» ـ باب انفعال    مانند:   2

 «جَمَعتُ الناسَ فَاجتمعوا » ـ باب اِفتعال   مانند:   3

 «دَحرَجتُ الحَجَرَ فَتَدَحرَجَ » لُل    مانند:  ـ باب تَفَعْ 4

 نكته : بعضي از افعال گاه به صورت الزم و گاه به صورت متعدي به كار مي روند، مثال ها : 

 كتاب را اعراب گذاري كردم )در معناي متعدي( «: شَكَلتُ الكتاب َ»شَكَلَ  یَشكُلُ: اشتباه شد )در معناي الزم( ؛  -
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 خون را ریختم )در معناي متعدي(«: لدَّمَ سَفَحتُ ا»خون جاري شد )در معناي الزم( ؛ « : سَفَحَ الَّدمُ» -

 در معناي متعدي( «)تَأْویلُهُ  یَأْتي یَوْمَ»در معناي الزم(؛ «)مِنْكُمْ أَرْبَعَةً عَلَیْهِنَّ فَاسْتَشْهِدُوا نِسائِكُمْ مِنْ الْفاحِشَةَ یَأْتینَ  الالَّتي وَ» -

 فعل معلوم و مجهول  -4

 «بَرَي التلمیذُ قَلَماً  »دركالم ذكر شده باشد : : فعلي است كه فاعل آنفعل معلوم 

 «بُرِيَ القَلَمُ »: فعلي است كه فاعل آن حذف و مفعول به نائب فاعل قرار داده مي شود: فعل مجهول 

 روش مجهول ساختن افعال 

 رِجَ تُخْتُعُلِّمَ، اُسْ: حرف ما قبل آخر مكسور و تمامي حروف متحرك قبل از آن مضموم مي گردذ:  اُكِلَ،   ـ فعل ماضي 1

 رَجُتَخْ: حروف مضارعه ) أتین ( مضموم و حرف ماقبل آخر آن مفتوح مي گردد : یُؤكَلُ ، یُتَعَلَّمُ ، یُسْ ـ فعل مضارع 2

: امر مجهول از مضارع مجهول گرفته مي شود و طرز ساخت آن به این صورت است كه ابتداي تمام چهارده صیغه ) لِِـ (  ـ امرمجهول 3

 صَرْلِیُنْ       امر آورده مي شود و فعل را مجزوم مي كنیم : یُنْصَرُ  

 ل مي كنیم ؛: به وسیله حرف جر ـ كه فعل را متعدي مي كندـ فعل الزم را مجهو ـ مجهول فعل الزم 4

 «ذُهِبَ  بِبَكر«       »ذَهَبَ زیدٌ بِبَكر » 

 صرف ماضي مجهول متعدي به حرف جر 

 

 غائب      ذُهِبَ بِه     ذُهِبَ بِهما     ذُهب بِهِم                   مخاطب     ذُهِبَ بِكَ    ذُهِبَ بِكُما   ذُهِبَ بِكُم 

 هما     ذُهِبَ بِهِنَّ                                 ذُهِبَ بِكِ    ذُهِبَ بِكُما   ذُهِبَ بِكُنَّذُهِبَ بِها    ذُهِبَ بِ            

 متكلم      ذُهِبَ بِي                                                       

 ذُهِبَ بِنا                                                                   

 بنابراین آنچه گذشت فعل الزم مجهول در تمام حاالت مفرد مذكر است .

 فعل صحیح و معتل

 فعلي است كه هیچ یك از حروف اصلي آن علّه نباشد . فعل صحیح :

 فعلي است كه یك یا چند حروف اصلي آن علّه باشد . فعل معتل :

 صحیح

 تقسیم مي شود . مهموزو  مضاعفو  سالمفعل صحیح به 

 «بَدَلَ ، خَرَجَ » فعلي است كه هیچ یك از حروف اصلي آن همزه و یا مضاعف نباشد ؛ مانند :  فعل سالم :

 فعلي كه در آن دو حروف اصلي آن یکسان باشد . فعل مضاعف :
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 فعلي كه یكي از حروف اصلي آن همزه باشد . ل مهموز :فع

 «أمَرَ :» اگر حرف اول همزه باشد مهموز الفاء گویند ؛ مانند 

 «سَألَ :» اگر حرف دوم همزه باشد مهموز العین گویند ؛ مانند 

 «بَرَأ :» اگر حرف سوم همزه باشد مهموز الالم گویند ؛ مانند 

 :  ضاعفقواعد ادغام فعل م            

است ولي از صیغه ششم به بعد به دلیل اتصال به ضمیر  واجب، ادغام  مجهولو  معلومصیغه اول ماضي  5: در  ـ ادغام درفعل ماضي 1

 است . ممتنعرفع متحرك ادغام 

 نَ          مَدَّتا        مَدَدْ         مَدَّ        مَدّا         مَدّوا                      مَدَّتْ             

 تُنَّ                                                                  تُما     مَدَدْتِ       مَدَدْتُم                     مَدَدْتُما    مَدَدْتَ    مَدَدْمعلوم     مَدَدْ

 ناتُ    مَدَدْمَدَدْ                                             

 

 نَمُدَّتا       مُدِدْ       مُدَّ         مُدّا            مُدّوا                     مُدَّتْ             

 تُنَّ تُما    مُدِدْتِ      مُدِدْتُم                    مُدِدْتُما      مُدِدْتَ     مُدِدْمجهول   مُدِدْ

 ناتُ       مُدِدْمُدِدْ                                             

 است .                                                                               واجبو در بقیه صیغه ها  ممتنع، ادغام  مجهولو  معلوممضارع  جمع مونث: در دو صیغه  ـ ادغام درفعل مضارع 2

 معلوم       یَمُدُّ         یَمُدّانِ      یَمُدّون                  تَمُدُّ          تَمُدّانِ       یَمْدُدْنَ  

 تَمُدُّ          تَمُدّان      تَمُدّون                 تُمدّینَ       تَمُدّانِ       تَمْدُدْنَ             

 اَمُدُّ     نَمُدُّ        

 

 مجهول     یُمَدُّ         یُمَدّانِ     یُمَدّونَ                 تُمَدُّ          تُمَدّانِ       یُمدَدنَ

 تُمَدُّ         تُمَدّانِ     تُمَدّونَ                 تُمَدّینَ       تُمَدّانِ        تُمدَدنَ             

 اُمَدُّ     نُمَدُّ                                                 

 : ـ ادغام در فعل امر و مضارع مجزوم 3

  14و13و 7و 4و 1: در صیغه هاي ادغام جایز الف ( 

 ( 14)  دُدْ، لِنَمْ (      لِنَمُد13َّ)  دُدْ(       لِاَمُدَّ  ،  لِاَم7ْ، مُدَّ  ) دُدْ(       اُم4ْ، لِتَمُدَّ  ) (      لِتَمدُد1ْ،  لِیَمُدَّ  )  دُدْلِیَمْ

  12و 6در دو صیغه  ادغام ممتنع : ب( 
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 ( 12نَ )(            اُمدُد6ْنَ  )لِیَمدُدْ

 در بقیه صیغه ها ادغام واجب : ج( 

مفتوح و نكته: در ادغام جایز، اگر عین الفعل فتحه یا كسره باشد در هنگام بناء یا جزم، حرف آخر) دومین حرف مضاعف ( مي تواند ساكن یا 

، لِیَعَضَّ، لِیَعَضِّ ؛ و اگر عین الفعل ضمه باشد، چهار حالت سكون، فتحه، كسره و ضمه جایز است:  لِیَمدُدْ ، یا مكسور باشد، مانند: لِیَعضَضْ

 لِیَمُدَّ ، لِیَمُدِّ ، لِیَمُدُّ 

 قواعد تخفیف همزه در فعل مهموز 

 مي گویند، تخفیف همزه دو صورت دارد :  تخفیفهمزه فعل مهموز در برخي موارد در معرض تغییر است ، به این تغییر 

 تخفیف حذفي  -2 تخفیف قلبي، -1

 ـ تخفیف قلبي  1

 تخفیف قلبي دو قسم دارد :             

متحرك و دومي ساكن باشد واجب است همزه ساكن به  هرگاه دو همزه دركنار یكدیگر قرار گیرند به طوري كه اولي الف ( واجب :

 حرف مدّي از جنس حركت ماقبل تبدیل شود؛

 ـ اگر همزه اول مفتوح باشد همزه دوم ) همزه ساكن ( قلب به الف مي شود: اَ أْتی        آتی  1

 ـ اگر همزه اول مضموم باشد همزه دوم قلب به واو مي شود : أُؤْتِيَ        أُوتِيَ  2

 ـ اگر همزه اول مكسور باشد همزه دوم قلب به یاء مي شود : إِئْتاء        إیتاء 3

رَاس :» ي قلب شود؛ مانند هرگاه همزه ساكني، بعد از حرف متحركي غیر از همزه قرار گیرد ، جایز است همزه به حرف مدّجایز :  ب (

 «رَأْس ، شُؤْم ، ذِئْب» و جایز است به شكل اول باقي بماند :« ، شُوم ، ذیب

:» این نوع تخفیف قاعده مشخصي ندارد و گفته اند به دلیل كثرت استعمال، همزه آن ها حذف شده است؛ مانند تخفیف حذفي: ـ 2

 «خُذ ، كُل ، مُر»مزه آنها حذف مي شود: ، در امر حاضر)مخاطب( ه«أخَذَ ، أكَلَ ، أمَرَ 

 استعمال شده است .« اُومُر»و هم به صورت « مُر»حذف همزه جایز است یعني هم به صورت « مُر»در واژه 

 اقسام معتل : 

 ( مي گویند ؛ مانند :  وَجَدَ ، یَسَرَ  مثال ـ اگر حرف علّه در ) فاء الفعل ( كلمه هاي معتل باشد به آن معتل الفاء یا ) 1

 ( مي گویند ؛ مانند : قَوَلَ ، بَیَعَ  ) اجوفـ اگر حرف علّه در ) عین الفعل ( كلمه هاي معتل باشد معتل العین یا  2

 رَمَيَ ( مي گویند ؛ مانند : دَعَوَ ،  ناقص ـ اگر حرف علّه در ) الم الفعل ( كلمه هاي معتل باشد معتل الالم یا ) 3

 ( نامیده مي شود : لفیف ـ اگر در حرف اصلي كلمه اي دو حرف علّه وجود داشته باشد ) 4

 لفیف بر دو قسم است : 
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 در صورتي كه دو حرف علّه كنار هم باشند ؛ مانند : طَوَيَ ، قَوِيَ لفیف مقرون :  الف (

 انند :  وَصَيَ ، وَقَيَ در صورتي كه دو حرف علّة جداي از هم باشند ؛ ملفیف مفروق : ب ( 

مي گویند این تغییرات به قواعد اعالل معروفند قواعد اعالل  اعاللدركلمه هاي معتل، حرف عله در معرض تغییر است و به این تغییر 

 برخي نسبتاً عمومي هستند و برخي مخصوص نوع خاصي از كلمات هستند :

                                                

 قواعد مثال -1    

 قواعد اجوف -2 الف( قواعد عام             قواعد اعالل

 قواعد ناقص                  الف ( مفروق           -3ب( قواعد خاص                               

 قواعد لفیف                    ب ( مقرون      -4                                         

 قواعد خاص اسم        -5                                                 

 اعالل عام قواعد      

 قاعده اول :

متحرک اگر عین الفعل کلمه واقع شوند و ماقبلشان حرف صحیح  و ساکن باشد ، حرکتشان به ماقبل داده می شود ؛ « یاء » و « واو »  

 مانند : یَقْوُلُ        یَقُولُ             ؛           یَبْیِعُ         یَبیعُ 

 قاعده دوم : 

کلمه واقع شود؛ عین الفعل یا الم الفعل باشند و ماقبلشان حرف صحیح و متحرک باشد  مضموم یا مکسور اگر در وسط« یاء » و « واو» 

 پس از حذف حرکت ماقبل، حرکتشان به حرف ماقبل داده می شود .  

 نَ          ) یَدعُونَ ( وْوْعُلَ         ) قیلََ (         بُیِعَ        بیعَ        ؛     یَدْعُوُونَ         یَدْمانند : قُوِلَ         قِوْ

 قاعده سوم : 

 مضموم ماقبل مضموم و یاء مضموم یا مکسور ماقبل مکسور اگر در آخر کلمه قرار گیرند حرکتشان می افتد . « واو » 

  انیْثانِیُ        ث                مِیْمِیُ        یَرْیَرْ                 عُوْعُوُ         یَدْمانند : یَدْ

 قاعده چهارم :

 ساکن ماقبل مکسور قلب به یاء می شود: «  واو »  

 زان         مِیزان   لَ        قیلَ             مِوْمانند : قِوْ

 قاعده پنجم :

 در صورتی که الم الفعل باشد و ماقبل آن مکسور ، قلب به یاء می شود . « واو »  
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 داعٍ ( به خالف رَجُوَ و رَجَوَ ) رجا (         نْ نَ         دُعینَ         داعِوٌ         داعِیٌ ) داعِیْدُعِوْ         مانند : دُعِوَ        دُعِیَ 

 قاعده ششم : 

 در صورتی که الم الفعل باشد و ماقبل آن مفتوح،  قلب به یاء می شود  مشروط بر اینکه حرف چهارم به بعد کلمه باشد . « واو » 

 عَینَ      به خالف  دَعَوَ ) دَعا ( . عَونَ         یُدْعَی (       یُدْعَوُ        یُدعَیُ ) یُدْانند : یُدْم

باید توجه داشت که این قاعده بر قاعده هشتم اعالل مقدم است یعنی در مواردی که امکان اجرای هر دو قاعده باشد اول این قاعده جاری 

  می شود سپس قاعده هشتم .

 قاعده هفتم : 

 ساکن ماقبل مضموم قلب به واو می شود، مشروط بر اینکه فاء الفعل باشد .« یاء » 

 سِرُ         یُوسِرُ ،  مُیسِرُ         مُوسِرمانند : یُیْ

 قاعده هشتم : 

 نباشد؛  می شود، مشروط به این که حرکت آنها عارضی« الف » متحرک ماقبل مفتوح قلب به « یاء » و « واو» 

 عی عَیُ       یُدْعَوُ ( یُدْمانند : دَعَوَ        دَعا ) یُدْ

قبل از  .نسبت یا عالمت تثنیه یا نون تاکید  یا جهت رفع التقاء ساکنین باشد« یاء » یا « الف » به حرکتی گویند که قبل از  حرکت عارضی

نسبت : رَضَوِیّ / عالمت تثنیه : فَتَیانِ ، فَتَیَینِ / نون تاکید: إِخشَوُنَّ )صیغه نهم امر معلوم مؤکد به نون تاکید ثقیلیه « یاء » دَعَوَا / «: الف » 

 «.واخشَوُا اهللَ » ن : ( / جهت رفع التقاء ساکنَیْ

یعنی به جهت جریان قواعد اعالل سکونی در همین کلمه ساکن شده باشد؛ مانند :  و همچنین است اگر واو و یاء در موضع حرکت باشند

 فُ         یَخافُ     ،     یُبیَعُ         یُبَیعُ          یُباعُ یَخوَفُ       یَخَوْ

 «یَوَدُّ و تَیَسَّرَ»نکته : این قاعده در فاءالفعل جاری نمی شود؛ مانند: 

 قاعده نهم : 

 می شوند؛« یاء»ماقبل مکسور قلب به « الف»و « واو»اقبل مضموم قلب به م« الف » 

 مانند : قُابِلَ        قُوبِلَ      ؛     مِصباح          مُصَیبِاح           مُصَیبِیح   

 قاعده دهم : 

 حرف علّه در التقاء ساکنین حذف می شود .

  خَفْ         ؛  خافْ      بِعْ      ل        قُل     ؛    بِیع   مانند : قُوْ

 قواعد خاص اعالل:

 اول ـ قواعد مثال
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 مثال بر دو نوع است : 

 مانند : وَعَدَ ) وعده داد ( « واوی »ـ 1

 مانند : یَسَرَ ) آسان شد (« یایی » ـ2

در آخر آورده « تاء»بعد می افتد و به جای آن یک فاءالفعل پس از نقل حرکتش به ما« واو»باشد، غالبا « فِعل » ـ از مصدر آن اگر بر وزن 1

 مانند : وِعد ) وعده دادن(        عِدَة   ؛   وِصل        صِلَة  می شود؛

 سنگینی ( که اعالل صورت نگرفته است.«) ر وِزْ» : به ندرت این قاعده اجرا نمی شود ؛ مانند 1نکته

نیز قاعده فوق جاری می شود؛ مانند : وَسع        سَعَة   ، وَضع        ضَعة ؛ لکن غالبا  مثال واوی« فَعل» : گاهی در مصدر بر وزن 2نکته

 ن)زِنَة نیز گاهی به کار رفته است( و ... .جاری نمی شود مانند وَقت ، وَزْ

 عِدُ        یَعِدُ  یَوْمکسور العین ( باشد، فاءالفعل حذف می شود ؛ مانند : «  ) یَفعِلُ»ـ از مضارع معلوم آن اگر بر وزن 2

 نیز جاری می شود؛ از قبیل : «(  یَفعَلُ )» این قاعده در چند مضارع مفتوح العین 

 هَبُ       یَهَبُ  ذَرُ      یَذَرُ، یَوْوْطأُ        یَطَأُ، یَرَعُ       یَرَعُ، یَوْدَعُ        یَدَعُ، یَوْقَعُ        یَقَعُ، یَوْضَعُ        یَضَعُ،  یَوْسَعُ       یَسَعُ، یَوْیَوْ 

 عِدا   عِدوا     لِیَعِدا   لِیَعِدوا  .....  عِدْ   امر معلوم چنین افعالی نیز نظیر مضارع معلوم آن، محذوف الفاء خواهد بود ؛ مانند : لِیَعِدْ 

 نِ   ........  لِیُوعَد       لِیُوعَدا   حذف نمی شود ؛  یُوعَدُ    یُوعَدا« واو»اما در مضارع مجهول و امر مجهول 

 به تاء تبدیل می شود و دو تاء در یکدیگر ادغام می شوند؛ مانند:«  یاء» و « واو»هرگاه فعل مثال به باب افتعال برده شود  -3

 وَحَدَ         اِوتَحَدَ         اِتتَحَدَ        اِتَّحَدَ          

 اِوتَصَلَ         اِتتَصَلَ         اِتَّصَلَ     وَصَلَ             

 هرچند فاءالفعل آن همزه می باشد، قاعده فوق جاری می شود ؛ أَخَذَ         اِئتَخَذَ         اِتتَخَذَ        اِتَّخَذَ « أَخَذَ»نکته: در فعل 

  قواعد اجوف ـ دوم

 اجوف ثالثی مجرد دارای سه قاعده خصوصی می باشد که عبارتند از : 

مضارع معلوم اجوف ) چه واوی باشد و چه یایی ( اگر مضموم العین ) یَفعُلُ ( باشد ، ماضی معلوم و مجهول آن از صیغه ششم به بعد  -1

 ( باشد از صیغه ششم به بعد مکسور الفاء می گردد .  مضموم الفاء می شود و اگر مفتوح العین یا مکسور العین ) یَفعَلَ یا یَفعِلُ

 است ، چنین صرف می شود:« فَعَلَ یَفعُلُ » که از باب « قَوَلَ»مثال : فعل ماضی معلوم 

            قالَ   قاال   قالُوا                     قالَت     قالَتا    قُلنَ           قُلتَ.............

 است : قیلَ   قیال  قیلوُا    قیلَت    قیلَتا    قُلنَ   قُلتَ..... و مجهول آن چنین

است ، چنین صرف می شود : باعَ  باعا  باعوُا  باعَت  باعَتا   بِعنَ بِعتَ.....و در مجهول آن «فَعَلَ یَفعِلُ » که از باب« بَیَعَ»فعل ماضی معلوم 

 تا  بِعنَ  بِعتَ....چنین است : بِیعَ  بِیعا بِیعوُا   بِیعَت  بِیعَ
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 است ، چنین صرف می شود :« فَعِلَ  یَفعَلُ »که از باب « خَوِفَ»فعل ماضی معلوم 

 خافَ  خافا  خافوُا            خافَت   خافَتا    خِفنَ             خِفتَ........

 مجهول آن چنین است : خیفَ مِنهُ ، خیفَ مِنهُما ، خیفَ مِنهَم......

 قاعده ی مزبور جاری نمی شود و فاءالفعل درتمام صیغه ها مفتوح است :« لَیسَ»ماضی نکته: در فعل

 لَیسَ لَیسا  لَیسوُا                 لَیسَت    لَیسَتا    لَسنَ         لَستَ...... 

می شود مشروط بر « یاء»قلب به قرار گیرد، « الف»ماقبل مکسور، قبل از « واو»ـ اجوف واوی ـ مجرد باشد یا مزید ـ اگر در مصدر آن 2

 اینکه واو در ماضی آن اعالل شده باشد؛ مانند:

 قیاد ؛ قِواد        اِنْقِوام          قِیام        اِنْ

 می باشد و حرف عله در ماضی اعالل نشده است. « الوَذَ»که مصدر فعل « لِواذ»برخالف 

در آخر آورده می « تاء»که عین الفعل به دلیل قواعد اعالل حذف شد به جای آن یک ـ در مصدر اجوف باب افعال و استفعال پس از این3

 شود .

 اب         إِجَااب         إِجَاب        إِجَابَةوَاب        إِجَوْجَوَبَ         إِجْ

 اِستِخَارَة        ار        اِستِخَاار        اِستِخَاریار        اِستِخَیْخَیَرَ        اِستِخْ

 قواعدناقص -سوم 

که  14و  13و  7و  4و  1ثالثی مجرد ناقص دارای یک قاعده ی خصوصی است و آن اینکه در امر و در مضارع مجزوم آن در صیغه های 

دی ایجاد می کند از عالمتِ رفع، ضمّه ی الم الفعل است خود الم الفعل می افتد . جریان قواعد عمومی اعالل در ناقص نیز تغییرات زیا

 این رو بعضی از قسمت های آن را صرف می کنیم :

 الدُّعاء }الدَّعوَة{ ) خواندن ودعوت کردن ( ناقص واوی از باب فَعَلَ  یَفعُلُ است :

 ماضی معلوم :

 دَعا  دَعَوا  دَعُوا         دَعَت   دَعَتا   دَعَوْنَ      دَعَوْتَ        دَعَوتُما ...

 معلوم :مضارع 

 یَدعُو  یَدعُوانِ    یَدعُونَ           تَدعُو    تَدعُوانِ     یَدعُوْنَ

 تَدعُو    تَدعُوانِ    تَدعُونَ         تَدعینَ    تَدعُوانِ    تَدعُوْنَ               اَدعُو   نَدعو

 امر معلوم :

 لِتَدعُوا      لِیَدعُونَ لِیَدعُ   لِیَدعُوَا   لِیَدعُوْا              لِتَدعُ     

 اُدعُ    اُدعُوَا     اُدعُوْا               اُدْعِی    اُدعُوَا       اُدعُوْنَ                  لِأَدعُ      لِنَدعُ
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 ماضی مجهول:

 .... دُعِیَ   دُعِیا    دُعُوا                 دُعِیَت    دُعِیَتا      دُعیَن                   دُعیتَ

 مضارع مجهول :

 یُدعی   یُدعَیان    یُدعَونَ         تُدعی    تُدعَیانِ      یُدعَینَ 

 تُدعی   تُدعیانِ    تُدعَونَ         تُدعَینَ     تُدعَیانِ     تُدعَینَ             اُدعی      نُدعی

 امر مجهول :

 عَ    لِتُدعَیا    لِیُدعَینَ      لِتُدعَ.........لِیُدعَ     لِیُدعَیا    لِیُدعَوْا           لِتُد

 قواعد لفیف -چهارم

الف ( لفیف مفروق از جهت فاء الفعل مانند مثال و از جهت الم الفعل مانند ناقص است لذا قواعد عمومی و خصوصی هر دو قسم در آن 

 است :« فَعَلَ  یَفعِلُ»ب )نگهداشتن ؛ حفظ کردن( لفیف مفروق از با« اَلوَقی » جاری می شود مثال 

 ، مجهول آن به ترتیب : وُقی...یُوقی...لیُوقَ...«... قِ«...»لِیَقِ»، امر معلوم : « یَقی»، مضارع معلوم : « وَقی»ماضی معلوم : 

اری می شود و ب( لفیف مقرون نیز از جهت عین الفعل شبیه به اجوف و از جهت الم الفعل شبیه ناقص است اما در آن فقط احکام ناقص ج

)پیچاندن( لفیف « اَللّوی» در عین الفعل آن نه تنها قاعده ی خصوصی اجوف نمی آید، بلکه قواعد عمومی اعالل نیزجاری نمی شود مثالً 

 است :« فَعَلَ یَفعِلُ»مقرون از باب 

 ت ، مجهول آن به ترتیب : لُوِیَ...یُلویَ...لِیُلوَ...اس«... اِلوِ«...»لِیَلوِ»، امر معلوم : « یَلوی»، مضارع معلوم : « لَوی»ماضی معلوم :  

 قواعد خاص اسم ـ  پنجم

 به همزه : « یاء » و « واو » ـ قلب  1

 زاید در آخر کلمه ؛ مانند : دعاوٌ        دعاءٌ  ، رضاوٌ       رضاءٌ  ،  بقایٌ        بقاءٌ « الف»الف( بعد از 

 ( ، استوای        استواء ) باب افتعال (  اجرای        اجراء ) باب افعال

 فاعل مانند :  قاولٌ         قائلٌ                     بایعٌ        بائعٌ « الف»ب ( بعد از

ج ( جمع هایی که بر وزن فعائل یا مشابه این وزن باشند)یعنی جمع هایی که بعد از الف جمع دو حرف متحرک دارند( با یکی از دوشرط: 

جمع جدوَل( به خاطر « ) جداول » جمع فَرِیدة ( برخالف « ) فرائد»)جمع عَجُوز ( ، « عجائز»باشد مانند: مدّ زائد حرف سوم مفرد آن  -1

 )جمع معیشت( به خاطر عدم زائد بودن مدّ در مفرد آن.« معایش»و بر خالف « واو»متحرک بودن 

 « نیائف»جمع نیّف(       «)نیایف»،  « اوائل»جمع اوّل(        «)اواول»جمع بین دو حرف علّه قرار گیرد؛ مانند: « الف»هنگامی که  -2

 قلب واو به یاء  – 2
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ده و قلب نشده در کلمه و یا شبه کلمه در کنار هم باشند به شرط آن که حرفی که مقدم است ساکن بو« یاء»و « واو»الف ـ هنگامی که 

 ؛  دَیْوَار        دَیَّارباشد ؛ مانند : سَیْوِد         سَیِّد   ؛   ضاربوی          ضاربُیّ ) ضاربِیّ (     ؛    مَرمُوی         مَرمُیّ ) مرمِیّ (  

؛ چون حرف مقدم متحرک است و « یورغ»و « طویل»؛زیرا در یک کلمه نیستند و « ابو یاسر»؛ زیرا در کنار هم نیستند و « زیتون»برخالف 

 ؛ چون حرف مقدم )یاء( قلب شده است ) اصل آن دوّان بوده است ( « دیوان»

 قرار گرفته باشد و آن در دو مورد است : «الف »بین کسره و « واو » ب ـ هنگامی که 

 زید است .ثالثی م«         قِوام»؛ بر خالف « صیام»ـ در مصدر اجوف ثالثی مجرد ؛ مانند : 1

در مفرد ساکن باشد؛ مانند : دِوَار )مفرد:دار(       دیار ، ثِوَاب)مفرد:ثوْب(        ثِیاب ،          « واو»ـ در اسامی جمع؛ به شرط این که 2

 رِوَاض )مفرد:روْض(        رِیاض         

 متحرک الواو است .« طویل»)مفرد : طوِیل (       زیرا  « طِوال»برخالف  

 قفسه(       چون مفرد هستند اعالل نشده اند. «)صِوَان » النگو( و «)سِوَار» و برخالف

 ست :در آخر اسم معرب بیاید و ماقبل آن حرکت ضمه باشد، واو قلب به یاء می شود و آن در دو مورد ا« واو»ج ( هنگامی 

 فعل ناقص مانند :« تفاعل»و « تفعّل»ـ در دو مصدر 1

 الترجّو        الترجُّی )الترجِیّ(     ؛     التراضُو         التراضُی )التراضِی(

 ختم می شوند؛ مانند :« واو»جمع بسته شده و به « اَفْعُل » ـ اسامی جامدی که بر وزن2

 ) اَدلِی (اَدْلُو ) جمع دَلو (        اَدْلُی 

 ؛ مانند :« فُعلی » د ( هنگامی که واو سومین حرف اصلی و صفتی بر وزن 

 دُنْوی        دُنْیی ) دنیا (   ، عُلْوی        عُلْیی ) عُلیا (

 قلب یاء به واو -3

 باشد؛ مانند :« فَعْلی » سومین حرف  اصلی و موصوفی بر وزن «  یاء»هنگامی که 

 فَتْوی  ، تَقْیی       تَقْویفَتْیی         

 قلب ضمه به کسره  ـ4

 اولین حرف اصلی نباشد مانند :« یاء » تبدیل به کسره می شود به شرطی که « یاء»ضمه قبل از 

 مَبُیعَ         مَبِیع   ؛    مَرمُیّ          مَرمِیّ    ؛    تَرَجُّی        تَرَجِّی

 شده است .« واو»اولین حرف اصلی است قلب به « یاء»، چون « سریُو» که می شود «یُیسر»برخالف 

 مشتق و جامد )متصرف و غیر متصرف( -ششم

 ( افعال مشتق ) متصرف ( افعالی هستند که به ماضی و مضارع و امر صرف می شوند )اغلب افعال در عربی متصرف هستند(. 1
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 کل استعمال شده اند و دو نوع هستند :( افعال جامد ) غیر متصرف ( افعالی هستند که به یک ش 2

 «لَیس» ،« عَسی»الف ( افعال جامدی که تنها به صیغه ماضی هستند؛ مانند : 

 «تَعَال»، «هَبْ »ب ( افعال جامدی که تنها به صیغه امر هستند؛ مانند : 

ک هستند(؛ برخی از افعال مقاربه این چنین نکته : برخی از افعال هستند که به صورت ماضی و مضارع استعمال شده اند )این افعال اند

 هستند؛ مانند : مابَرَحَ ، ماانفکَّ ، مافتیء ، اَوشک ، کاد .

  فعل معرب و مبنیـ هفتم

 فعل معرب ، فعلی است که به سبب عوامل متعددی که بر آن داخل می شود ، آخر آن تغییر پیدا می کند ؛ مانند : 

 ن یَضرِبَیَضرِبُ        لَم یَضرِبْ ، لَ

 فعل مبنی ، فعلی است که به سبب عوامل متعددی که بر آن داخل می شود ، آخر آن تغییر پیدا  نمی کند ؛ مانند :

 یَضرِبنَ         لَم یَضرِبنَ ، لَن یَضرِبنَ

 درزبان عربی فعل های مبنی عبارتند از :

 ـ دو صیغه ی جمع مونث مضارع  3ـ چهارده صیغه ی فعل ماضی            1

 ـ برخی صیغه های مضارع مؤکَّد  4ـ شش صیغه ی امر حاضر                 2

لت : کلمه ای است که فی نفسه )بدون وابستگی به کلمه دیگر( و بدون این که همراه با یکی از زمان ها باشد، بر معنایی دالتعریف اسم

 می کند؛ مانند: زید، کتاب، عِلم، ضارِب، مفید. 

قبل از آغاز مبحث نگاهی اجمالی می افکنیم به مباحثی که در خصوص اسم مطرح می باشد و در تحلیل صرفی اسم به آن ها اشاره می 

 شود:

 ـ متصرف و غیر متصرف یکم

ـ افعل التفضیل؛ 4ـ صفت مشبهه؛  3ـ اسم مفعول؛ 2فاعل؛   ـ اسم1تقسیم می شود که مشتق عبارت است از:  مشتقو  جامدمتصرف به 

 ـ اسم آلت.8ـ اسم زمان؛ 7ـ اسم مکان؛ 6ـ اسم مبالغه ؛ 5

 ـ میمی3ـ مزید؛ 2ـ  مجرد؛ 1ـ مصدر :  دوم

 ـ مَرَّه و نوع( 3ـ اسم مصدر،س 2ـ مصدر صناعی، 1ملحقات مصدر)

 است و جمع سالم به جمع مذکر و جمع مؤنث تقسیم می شود. ـ مفرد و مثنی و جمع: جمع به سالم و مکسر منقسم سوم

 ـ مذکر و مؤنث . چهارم

 ـ منصرف و غیر منصرف ، است .3ـ اعراب تقدیری ؛ 2ـ اسم مقصور و ممدود و منقوص ؛ 1ـ معرب و مبنی: معرب شامل مباحث پنجم

 ـ مضاف.6؛ «ال»ـ معرفه به 5ـ اسم موصول؛ 4شاره؛ ـ اسم ا3ـ ضمیر؛ 2ـ علم؛ 1معرفه و نکره: معرفه شش قسم می باشد:  ـ  ششم
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 متصرف و غیر متصرف ـ 1

مَدِینَتَانِ ، »که گفته می شود: « مدینه»اسم متصرف اسمی است که قابلیت مثنی و جمع و تصغیر و منسوب شدن را داشته باشد مانند: 

 «.مُدُنٌ ، مُدَیْنَةٌ ، مَدَنِیٌّ

در حالت « مَنِ المَرْأة اآلتیةُ»؛ « مَنِ الرَّجُل اآلتی»در جمالت « مَنْ»لت بیشتر ندارد، مانند: اسم غیر متصرف اسمی است که یک حا 

 تذکیر و تأنیث و تثنیه و جمع به یک صورت استعمال می شود.

 اسم متصرف دو نوع می باشد:

 مشتقـ  2، جامد ـ1 

 « .ل ، دِرْهَمرَجُ»ـ جامد: اسمی است که از ریشه فعلی أخذ نشده باشد؛ مانند: 1

 « .ناظر ، مریض»ـ مشتق: اسمی است که از ریشه فعلی أخذ شده باشد؛ مانند: 2

ـ اسم 6ـ اسم مبالغه؛ 5ـ افعل التفضیل؛ 4ـ صفت مشبهه؛ 3ـ اسم مفعول؛ 2ـ اسم  فاعل؛ 1نوع می باشد که عبارتند از:  8اسامی مشتق 

 ـ اسم آلت .8ـ اسم زمان؛ 7مکان؛ 

 ای است که بر انجام عملی داللت می کند . : صیغهاسم فاعلـ 1

 کیفیت ساخت اسم فاعل:

 می باشد؛ مانند: شاکر ، حامد .« فَاعِل » : بر وزن ثالثی مجردالف( 

می کنیم و حرف « مُـ»به این صورت است که در فعل مضارع معلوم ، حرف مضارع )أ ، ت ، ی ، ن ( را تبدیل به  غیر ثالثی مجرد:ب( 

 تَغْفِرُمی کنیم ؛ مانند : یُکْرِمُ              مُکْرِمٌ  ؛   یَتَقَدَّمُ             مُتَقَدِّمُ  ؛  یَسْتَغْفِرُ             مُسْ« ـِ » ماقبل آخر را همواره مکسور 

 : صیغه ای است که داللت بر عملی می کند که بر روی آن انجام شده است . اسم مفعولـ 2

 کیفیت ساخت اسم مفعول :

 می باشد ؛ مانند: مَنْصُور ، مَهْزُوم .« مَفْعُول » : بر وزن ثالثی مجردالف( 

« مُـ » ارعه )أ ، ت ، ی ، ن ( را تبدیل به میم مضموم به این صورت است که در فعل مضارع مجهول ، حرف مض غیر ثالثی مجرد: ب( 

 می کنیم ، مانند : یُکَرَّمُ              مُکَرَّمٌ  ؛  یُنْتَظَرُ             مُنْتَظَرُ .

 «. یهمَغْضُوبٌ عَلَ»: اسم مفعول از فعل متعدی ساخته می شود، اگر فعل الزم باشد به واسطه حرف جر متعدی می شود؛ مانند: 1نکته

و « صَبُور»بین اسم فاعل و اسم مفعول مشترک هستند؛ زیرا گاهی به معنای فاعل هستند؛ مانند : « فَعِیل » و « فَعُول » : دو صیغه 2نکته

 « .جَرِیح»و « رَسُول»و گاهی به معنای مفعول هستند؛ مانند: « نَصِیر»

 ا بر معنای ثبوت داللت کند؛ مانند: حَسَنٌ ، کَرِیمٌ .: صیغه ای است که از فعل الزم، مشتق می شود تصفت مشبههـ 3
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نکته: منظور از ثبوت، وجود صفت بدون مقید بودن به زمان می باشد؛ بنابراین هر اسمی که از ثالثی گرفته شود و به معنای اسم فاعل 

 « .حٌ ، اَحْوَل ، شَبْعَان ، بَطَلٌ ، ضَخْمٌ ، شَرِیفٌفَرِ»باشد ولی بر وزن آن نباشد و بر معنای ثبوت داللت کند، صفت مشبه می باشد؛ مانند: 

 کیفیت ساختن صفت مشبهه:

 : از ثالثی مجرد به دو گونه است :ثالثی مجردالف( 

 ساخته می شود؛ مانند: اَسْوَد ، اَعْرَجْ ، اَبْلَجْ )به معنای زیبا(. « اَفْعَل»اگر به معنای رنگ یا عیب و یا زینت باشد بر وزن  -1

ل )سَیِّد( ، فَعِیل در غیر موارد باال، دارای وزن های مختلفی است؛ مانند: فَعْل )صَعْب( ، فُعْل )صُلْب( ، فَعَال )جَبَان( ، فُعَال )شُجَاع( ، فَیْعِ -2

 شان( ، فَعَل)بَطَل(.الن)عَطْ)کَرِیم( ، فُعْالن )عُرْیان( ، فَعِل )دَنِق : بخیل( ، فَعْلٌ )صَبٌّ( ، فَعْ

از غیر ثالثی مجرد مانند اسم فاعل می باشد یعنی در فعل مضارع معلوم ، حرف مضارع )أ ، ت ، ی ، ن ( را تبدیل  ر ثالثی مجرد:غی ب(

 می کنیم ، مانند : مُعْتَدِل ، مُسْتَقِیم ، مُطْمَئِن .« ـِ » کرده و حرف ماقبل آخر را همواره مکسور« مُـ » به 

 « .یُوسُفُ اَکْبَرُ مِنْ دَاوُد سنّاً»: صیغه ای است که بر توصیف چیزی بیش از دیگری داللت می کند؛ مانند :  افعل تفضیلـ  4

 کیفیت ساخت افعل تفضیل :

 « .اَکْرَم ، اَعْلَم»می باشد؛ مانند: « اَفْعَل »بر وزن  مجرد ثالثیاز  افعل تفضیلـ کیفیت ساخت  1

 بوده که همزه آن ها به دلیل کثرت استعمال افتاده است .« أخیر و أشرّ»یل هستند و اصل آن ها افعل تفض« خیرٌ و شرٌ » نکته : 

 شروط افعل تفضیل در ثالثی مجرد:

 که نمی توان ساخت؛ زیرا غیر ثالثی مجرد است .«              زاحَمَ»الف ـ ثالثی مجرد باشد؛ بر خالف 

 که نمی توان ساخت؛ زیرا جامد است .        «      نِعْمَ»ب ـ متصرف باشد؛ بر خالف 

 که نمی توان ساخت؛ زیرا مجهول است .«            حُمِدَ»ج ـ معلوم باشد؛ بر خالف 

 که نمی توان ساخت؛ زیرا ناقص است .«            کان»د ـ تام باشد؛ بر خالف 

 که نمی توان ساخت؛ زیرا قابلیت برتری دادن را ندارند .          «  فَنَی ، مَاتَ»ه ـ قابلیت برتری دادن داشته باشد؛ بر خالف 

 که نمی توان ساخت؛ زیرا داللت بر رنگ می کند .«            خَضَرَ»و ـ بر رنگ داللت نکند؛ بر خالف 

 که نمی توان ساخت؛ زیرا داللت بر عیب می کند .«              عَمی»ز ـ بر عیب داللت نکند؛ بر خالف 

 ـ کیفیت ساخت افعل تفضیل از غیر ثالثی مجرد ، رنگ ، عیب و زینت  2

برای ساختن افعل تفضیل از غیر ثالثی مجرد، رنگ، عیب و زینت آن ها را به صورت مصدر منصوب)که تمییز می باشد( بعد از واژگانی 

 «.اَعْیُنُکَ اَوْفَرُ دَعَجاً مِنْ عَیْنِهِ»، « هُوَ اَشَدُّ بیاضاً وَ اَکْثَرُ حَواَلً»، « رُ اِحْتِرَاماً لِأبِیههُوَ اَکْثَ»می آوریم؛ مانند: « اَشَدَّ ، اَکْبَر ، اَکْثَر ، اَعْظَم»چون 

 یجَْعَلُ حَیْثُ أَعْلَمُ اللَّهُ»گاهی افعل تفضیل معنای تفضیل ندارد و به معنای اسم فاعل و برای مبالغه استعمال می شود، مانند:  نکته:

 است .« عالم»در این آیه به معنای « أَعْلَمُ » که کلمه «  هُرِسَالَتَ
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 : صفتی به معنای اسم فاعل است که بیانگر فراوانی صفت است و فقط از ثالثی مجرد ساخته می شود . اسم مبالغهـ  5

 مشهورترین اوزان اسم مبالغه عبارتند از :

ـ 6ـ مِفْعِیل)مِعطِیر(؛ 5ـ فِعِّیل)صِدِّیق(؛ 4العدو(؛  على اإلقدام الكثیر الرجل مِفْعَال)مِقْدَام:ـ 3ـ فَعَّالَة)علَّامة(؛ 2ـ فَعَّال)ضَرَّاب(؛ 1

 ـ فَعُول)کَذُوب(.9ـ فَعِیل )رَحِیم(؛  8ـ فَعِل)حَذِر(؛ 7فُعَلَة)ضُحَکَة(؛ 

 :  اسم مکان و اسم زمانـ  7و  6

 « .مَطْبَخ»ند؛ مانند : : صیغه ای است که بر محل وقوع فعل داللت می ک اسم مکان

 «.مَغْرِب :» : صیغه ای است که بر زمان وقوع فعل داللت دارد؛ مانند  اسم زمان

 کیفیت ساخت اسم مکان و زمان :

 الف( ثالثی مجرد :

 « :مَفْعَل»ـ بر وزن  1

ند : یَرْقُبُ )مَرْقَب(  یا مفتوح العین باشد؛ الف ( از ثالثی مجردِ صحیح اآلخر، مشروط بر این که فعل آن در مضارع مضموم العین باشد؛ مان 

 مانند: یَجْمَعُ )مَجْمَع( باشد.

 « .مَرْمَی»، «مَغْزَی »ب ( از ثالثی مجردِ معتل اآلخر؛ مانند : 

 « :مَفْعِل»ـ بر وزن  2

باشد ؛ « الفاء»یا در ماضی معتل « مَجْلِس»از ثالثی مجردِ صحیح اآلخر؛ مشروط بر این که فعل آن در مضارع مکسور العین باشد؛ مانند: 

 « .مَوْرِد»مانند : 

مَغْرِب ، مَشْرِق ، مَسْجِد ، مَنْسِک »می آیند؛ مانند: « مَفْعِل»: برخی کلمات با وجود اینکه در مضارع مضموم العین هستند ولی بر وزن  نکته

 « .، مَسْکِن ( ، مَقْسِط)كشتزار( الرأْس ، مَجْزِر)کشتارگاه(، مَنْبِت، مَفْرِق)وسط

 ب( غیرثالثی مجرد :

 « .مُنْصَرَف ، مُجْتَمَع ، مُسْتَقَرّ»اسم مکان و اسم زمان غیرثالثی مجرد، مانند اسم مفعول در غیر ثالثی مجرد ساخته می شوند ؛ مانند : 

 غیر مشتق . : صیغه ای است که بر وسیله عمل داللت می کند و دو نوع می باشد: الف ( مشتق  ؛  ب ( اسم آلتـ  8

 الف ( مشتق : اسم آلت مشتق از فعل ثالثی مجرد متعدی ساخته می شود و دارای سه وزن می باشد که عبارتند از :

 چاقوی جراحی(  ؛  «)مِبْضَع»سوهان( ، «)مِبْرَد»ـ مِفْعَل :  1

 «  كَمِشْكاة نُورِهِ مَثَلُ الْأَرْضِ وَ ماواتِالسَّ نُورُ اللَّهُ »شن دان(  و مانند: «)مِرْمَلَة»، « مِکْنَسَة»ـ مِفْعَلَة :  2

 «مِصْباح فِیها كَمِشْكاةٍ نُورِهِ مَثَلُ»و مانند: « مِفْتَاح ، مِقْرَاض»ـ مِفْعَال :  3

  « .جَرَس ، سِکِّین»ب ( غیرمشتق: اوزان مختلفی دارد که بدون ضابطه و قاعده هستند؛ مانند: 
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 مصدر ـدوم 

 ـ میمی تقسیم می شود .3ـ مزید، 2ـ مجرد، 1حالت یا عملی داللت می کند، مصدر به مصدر اسمی است که بر 

 « .زَلْزَلَة » رباعی؛ مانند:  -؛   ب«   فَضْل » ثالثی؛ مانند:  -الف ـ مجرد:1

 در مبحث افعال ثالثی مزید و رباعی مزید به این نوع مصدر اشاره شد. ـ مزید:2

معنا فرقی با مصدر غیر میمی ندارد ولی در شکل و قالب برای ساختن آن در ابتدای هر فعلی حرف مصدری است که در  ـ مصدر میمی:3

 اضافه می شود .« میم»

؛ اگر مثال و « مَنْظَر ، مَضْرَب ، مَرْمَی»ساخته می شود ، مانند : « مَفْعَل»در ثالثی بر وزن  کیفیت ساخت مصدر میمی از ثالثی مجرد:

 یَشْري مَنْ النَّاسِ مِنَ وَ »)وَقَعَ ، یَقِعُ( و مانند: « مَوْقِع» )وَعَدَ ، یَعِدُ( ،« مَوْعِد» ساخته می شود ، مانند:« مَفْعِل » زن صحیح الالم باشد بر و

 «.اللَّهِ مَرْضاتِ ابْتِغاءَ نَفْسَهُ

در غیرثالثی مجرد مانند اسم مفعول ساخته می شود ؛ به این صورت که در فعل مضارع  کیفیت ساخت مصدر میمی از غیرثالثی مجرد:

 )یَزْدَحِمُ( .« مُزْدَحَم»)یُنْحَدَرُ( ، « مُنْحَدَر»)یُکْرَمُ( ، « مُکْرَم»را جایگزین حرف مضارعه می کنیم؛ مانند: « مُـ » مجهول، میم مضموم 

 مصدر مَرَّه و مصدر نوع -3اسم مصدر،  -2مصدر صناعی،  -1 ملحقات:

 تأنیث اضافه می شود و دارای معنای مصدر است و از اسامی ذیل ساخته می شود :« تاء»: اسم منسوبی است که به آن ـ مصدر صناعی 1

 الف ( اسم فاعل: جاهلیّة ، عالمیّة                                        ب ( اسم مفعول: مَعْذوریَّة ، مَسْؤولیَّة 

 ج ( افعل تفضیل: اَرجحیَّة ، اَسبَقیَّة                                      د ( اسم جامد: انسانیَّة، بشریَّة

 ه ( اسم علم : عُثمانیَّة                                                       و ( مصدر : اِسنادیَّة

 ز ( مصدر میمی : مصدریَّة  

« اعطاء»اسم مصدر « عَطاء»ست که دارای معنای مصدر است ولی حروف فعلی آن از مصدر کمتر است، مانند: اسمی ا ـ اسم مصدر:2

 نَباتاً أَنْبَتَها وَ حَسَنٍ قَبُولٍبِ رَبُّها فَتَقَبَّلَها »می باشد و مانند:« تذكّر» مصدر اسم ،«ذكرى» است(،« أعطی»مصدر فعل « إعطاء»است)

 .«حَسَناً

 «أخَذْتُهُ أخْذَةً» ،« ضَرَبْتُهُ ضَرْبَةً»مصدری است که بر وقوع یک بار فعل داللت می کند؛ مانند:  مَرَّه:ـ الف(مصدر 3

 وَ »، «خَبَرْتُهُ خِبْرَةَ الحَکِیم»؛ « وَثَبَ عَلَیه وِثْبَةَ األسَدِ» : مصدری است که بر چگونگی و نوع فعل داللت می کند؛ مانند: ب( مصدر نوع

 « .حِطَّةٌ قُولُواْ وَ سُجَّدًا الْبَابَ ادْخُلُواْ

؛ و نوع بر وزن « ضَرْبَة»، مانند: «فَعْلَة»در صورتی که فعل ثالثی مجرد باشد؛ مَرَّة بر وزن  کیفیت ساخت مصدر مَرَّة و نوع از ثالثی مجرد:

 ، ساخته می شود.«مِشْیَة»، مانند: «فِعْلَة»
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تأنیث ساخته می « تاء»در غیر ثالثی مجرد؛ مصدر مَرَّة و نوع از مصدر اَفعال به عالوه  ثی مجرد:کیفیت ساخت مصدر مَرَّه و نوع از غیر ثال

 « .اِلْتَفَتُّ التِّفَاتَةَ الظبی»، « اِنْطَلَقْتُ اِنطِالقَةً»شوند، مانند: 

د که مصدر مرة یا نوع است؛ : مصدری که در اصل مختوم به تاء است، الزم است که از واژگانی استفاده کرد تا مشخص شو1نکته 

باشد بر مرّة یا نوع داللت نمی کند مگر اینکه همراه با قرینه « خِبْرَة»مانند: « فِعْلَة»یا « رَحْمَة»مانند: « فَعْلَة»بنابراین اگر مصدری بر وزن 

 باشد و یا منفی باشد :

 «           تُهُ غَیْرَ رَحْمَةٍمَا رَحِمْ»؛  «   رَحِمْتُهُ رَحْمَةً وَاحِدَةً»مثال برای مرّة :  

 «  دَحْرَجْتُهُ دَحْرَجَةً الغَیْرُ»؛  «   خَبَرْتُهُ خِبْرَةً حِکْمِیَّةً »مثال برای نوع : 

 باشد برای ساختن مرّة و  نوع باید اعراب آن را تغییر داد .« فُعْلَة » : اگر مصدری بر وزن 2نکته 

 مرَّة            دَرْبَة            دَرَبْتُ بِالدَّرْسِ دَرْبَةً .                                   

 آمادگى(     نوع            دِرْبَة            دَرَبْتُ دِرْبَةَ النَّشِیطِ . و مانند : دُرْبَة)تمرین

یا صفت « اَلْعِلْم ، اَلْجَهْل ، اَلْجُبْن » باطنی مانند و بر فعل « جَلْسَة » : مصدر مرّة تنها بر فعل جوارح حسی داللت می کند مانند 3نکته 

 داللت نمی کند .« اَلْحُسْن ، اَلْکَرَم ، اَلْبُخْل»ثابت، مانند 

 سوم ـ مفرد، مثنی و جمع

 الف ( مفرد : اسمی است که بر یکی داللت می کند .

 ب ( مثنی : اسمی است که بر دو داللت می کند .

 بر بیش از دو داللت می کند . ج ( جمع : اسمی است که

 ب(کیفیت ساختن مثنی

 انتهای اسم مفرد مفتوح می شود و سپس :

 « .حَضَرَ الرَّجُالنِ»به آن اضافه می شود؛ مانند : « انِ » ـ در حالت رفع  1

 « .اِشْتَرَیا الْکِتابَیْنِ:» به آن اضافه می شود ؛ مانند « ینِ »ـ در حالت نصب و جر  2

 ق به مثنی:واژگان ملح

 گروه اول: اِثنانِ ، اِثْنَتانِ ، ثِنَتانِ .

 که به ضمیر اضافه شوند .« کِال ، کِلْتا»گروه دوم: 

مانند گروه « حَسَنَیْنِ ، مُحَمَّدَیْنِ » و اسامی مثنی مانند « اَلّشَّمْس و اَلْقَمَر » برای « اَلْقَمَرَانِ » و « اَالَب و اَلْاُمّ » برای « اَبَوَانِ » ـ 1نکته 

 اول و دوم هستند .
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حَضَرَ »، « لِی کِتابانِ کِالهُما فِی الْبَیْت»در صورتی حکم اعراب مثنی را دارند که به ضمیر اضافه شوند؛ مانند: « کال و کلتا»ـ 2نکته 

 « .رَأَیْتُ کِلَیْهِما»، « التِّلْمِیذانِ وَ سَلَّمْتُ عَلی کِلیْهِما

سَلَّمْتُ عَلی کاِل »ظاهر اضافه شوند، اعراب آن ها در حالت رفع و جر و نصب تقدیری خواهد بود؛ مانند: به اسم « کال و کلتا»و اگر 

 « .رَأَیْتُ کِلَا التِّلْمِیذَیْنِ»، « التِّلْمِیذَیْنِ

دن خبر صحیح تر و فصیح تر مبتدا واقع شوند، خبر آن ها می تواند مفرد و یا مثنی بیاید؛ اگر چه مفرد آم« کال و کلتا»ـ زمانی که 3نکته 

 «  أُكُلَها آتَتْ الْجَنَّتَیْنِ كِلْتَا»، مثال قرآنی برای مفرد آمدن خبر: «کِال الرَّجُلَیْنِ عَالِمٌ»، « کاِل الرَّجُلَیْنِ عَالِمانِ»است؛ مانند: 

 کیفیت ساخت مثنی از اسم مقصور :

 بود باز می گردد؛ مانند : عَصا           عَصَوانِ ، فَتی           فَتَیَانِ . به حرف اصلی خود که اعالل گردیده« الف»ـ در ثالثی  1

 همواره قلب به یاء می شود ؛ مانند: اَلْمُعْطَی            اَلْمُعْطَیانِ ،   اَلْمُصْطَفی            اَلْمُصْطَفیانِ .« الف»ـ در فوق ثالثی 2

 کیفیت ساخت مثنی از اسم منقوص : 

 حذف شده باشد در تثنیه باز می گردد ؛ مانند : هادٍ           هادِیانِ   ؛   مُهْتَدٍ            مُهْتَدیانِ .« یاء»در منقوص اگر 

 کیفیت ساخت مثنی از اسم ممدود :

 .ـ اگر همزه ممدود برای تأنیث باشد، همزه قلب به واو می شود؛ مانند: حَمْراء            حَمْراوانِ  1

 ـ اگر همزه ممدود جزء اسم باشد، بدون تغییر باقی می ماند؛ مانند: قَرَّاء            قَرَّاآنِ )قَرَّاءانِ( . 2

 باشد دو وجه جایز است ؛ مانند : دعاء : دُعاآنِ ، دُعاوانِ   ؛   کساء :کِساآنِ ، کِساوانِ .« یاء»یا « واو»ـ اگر همزه ممدود مقلوب از  3

 کردن اسامی ای که الم الفعل آن ها حذف شده است:کیفیت مثنی 

 ـ اگر حرف محذوف جایگزین نداشته باشد به هنگام تثنیه باز می گردد ؛ مانند : اَبٍ ، اَخٍ            أبَوانِ ، أخَوانِ . 1

 .که حرف محذوف باز نمی گردد ؛ مانند : یَدانِ ، فَمانِ « اَلْیَد و اَلْفَم » به جز در دو کلمه 

 ـ اگر حرف محذوف جایگزین داشتن داشته باشد با همان جایگزین مثنی می شود ؛ مانند : 2

 سَنَة             سَنَتانِ   ؛   اِسْمْ             اِسْمانِ   ؛   اِبْنْ            اِبْنانِ .

 ج ( کیفیت ساختن جمع :

 کیفیت ساختن جمع مذکر سالم:

 به اسم مفرد اضافه می شود ؛ مانند : مُرْسَل           مُرْسَلوُنَ .« ونَ » الف ( در حالت رفع 

 به اسم مفرد اضافه می شود؛ مانند : مُرْسَل           مُرْسَلِینَ« ینَ » ب ( در حالت نصب و جر 

 استثنائات قاعده فوق:
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جمع ، مکسور می گردد؛ « یاء»می گردد و ماقبل  جمع ، مضموم« واو»اسم منقوص حذف می شود و ماقبل « یاء»ـ در اسم منقوص؛  1

 مانند: هَادِیوُنَ            هَادُونَ   ؛  هَادِیینَ           هَادِینَ .

محذوف، باقی می ماند؛ « الف»جمع به نشانه « یاء»و « واو»اسم مقصور حذف می شود و حرکت فتحه قبل از « الف»ـ در اسم مقصور؛ 2

 مُصْطَفَوْنَ        ؛       مُصْطَفَی             مُصْطَفَیْنَ           مانند: مُصْطَفَی   

 بَنَّاؤُونَ / بَنَّاوُونَ  ـ حکم اسم ممدود؛ درجمع مانند حکم آن در تثنیه می باشد؛ مانند : وَضَّاء             وَضَّاؤُونَ      ؛         بَنَّاء          3

 ویژگی های جمع مذکر سالم:

 اسمی را می توان جمع مذکر بست که دارای یکی از ویژگی های زیر باشد :

 « .عبد اهلل»و مرکب نباشد؛ مانند: « معاویة » ـ اسم عَلَم باشد به شرط آنکه تاء تأنیث نداشته باشد؛ مانند:  1

 «.مُحَمَّدُونَ ، زَیْدُونَ»مثال صحیح و درست برای جمع مذکر سالم : 

 ط آن که :ـ صفت باشد به شر 2

 « .عالِمون»اضافه کرد ؛ مانند : « ة»الف ( بتوان به آن 

 « .اکبرون»ب ( افعل تفضیل باشد ؛ مانند: 

 « .لُبْنانِیُّون ، دِمَشْقِیُّون ، اِصْفَهانِیُّون» ج ( اسم منسوب باشد؛ مانند: 

 ملحقات به جمع مذکر سالم:

جمع مذکر سالم را ندارند ولی مانند آن ها جمع بسته می شوند از این رو به آن ها برخی از اسامی هستند با وجود این که ویژگی های 

 « .اُولُو ، ذوو، بَنُون ، أهْلُون ، عِلِّیُّون ، أرَضُون ، عَالَمُون ، سِنُون ، عِشْرُون تا تسعون»ملحقات گفته می شود و آن اسامی عبارتند از : 

 کیفیت ساختن جمع مؤنث سالم :

 بر اسم مفرد، بدون تغییر آن می باشد؛ مانند: مَرْیَم            مَرْیَمات .« ات»می در ساخت جمع مؤنث افزودن قاعده عمو

 استثنائات این قاعده: 

 ، اسم مفرد تغییر می کند که آن ها عباتند از :«ات»در سه مورد هنگام افزودن 

 ز آن حذف می شود؛ مانند: مُؤمِنَة            مُؤمِنات .ا« ة»حرف « ات»به هنگام اضافه شدن « ة»ـ اسم مختوم به  1

 ـ در اسم مختوم به الف مقصور یا الف ممدود مانند مثنی عمل می شود؛ مانند : 2

 فُضْلی            فُضْلَیات   ؛   رَمَی ، عَصَا            رَمَیات ، عَصَوات   ؛   صَحْرَاء            صَحْراوات .

 می گردد؛ مانند :« ـَ»الثی که موصوف و مفتوح الفاء است، اگر صحیح و سالم باشد ، عین الفعل آن مفتوح ـ اسم ث 3

 غَمْرَة            غَمَرات    ؛    هَمْزَة              هَمَزات

 اسامی ای که جمع مؤنث بسته می شوند عبارتند از :
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 «.هِنْد ، وَرْدَة»اسامی علم مؤنث؛ مانند :  -1

 «.جَمِیلَة ، حُمَّی)تَب( ، صَحْرَاء»ـ اسامی که به عالمت تأنیث منتهی می شوند؛ مانند :  2

 « .اِحْسان ، تَعْرِیف»مصادری که بیش از سه حرف)فوق ثالثی( هستند؛ مانند :  -3

 « .دُرَیْهِم ، مَعْدُود»اسامی مذکر غیر عاقل که مصغر یا وصف باشند؛ مانند:  - 4

 «. بَنات آوی ، ذوات القِعدة« :» اِبن آوي ، ذی القِعْدة:»بیاید؛ مانند « ذی»یا « ابن» اقل که در آغاز آن ها اسامی غیر ع -5

حَمَّامات ، اِصْطَبْالت ، سَماوات ، اُمَّهات ، ثَیِّبات)بیوه(، »: غیر از موارد مذکور واژگانی که جمع مؤنث هستند، سماعی می باشند؛ مانند: نکته

 « .رادِقات، سِجِلَّات)کارنامه،پرونده(شَماالت ، سُ

 ملحقات جمع مؤنث سالم: 

 « .بَنات ، أخوات ، أُوالت ، بَرَکات ، عَرَفات»واژگان ملحق به جمع مؤنث: 

 جمع مکسر:

 جمعی است که ساختار اسم مفرد آن تغییر می کند؛ به این ترتیب که :

 « .سَهام ، اَقْالم»نند : ـ بر حروف اصلی یک یا چند حرف افزوده می شود ؛ ما 1

 «.رُسُل ، کُتُب »از حروف اصلی کاسته می شود ؛ مانند :  ـ  2

 «(  عُصفور»جمع «)عَصافیر«  ـ حرکت آن تغییر می کند ؛ یا با فزونی در حروف ؛ مانند : 3

 «(  عماد»جمع «)عُمُد«  و یا با کاستی در حروف؛ مانند :

 «( .أسَد»انند : اُسُد)جمع یا بدون فزونی و کاستی در حروف؛ م 

 «فلک:»نکته : برخی از کلمات دارای تغییر مقدر)مفروض( هستند و جمع و مفرد آنان یکسان است ؛ مانند 

 ـ جمع کثرت  2ـ جمع قلّت ،  1 انواع جمع مکسر :

 داللت می کند و دارای چهار وزن است که عبارتند از : 11تا  3جمع قلت بر جمع قلّت :  ـ 1

 اَفْعُل )اَنْفُس( ؛ اَفْعال )اَجْداد( ، اَفْعِلَة )اَعْمِدَة : جمع عمود( ، فِعْلَة )فِتْیَة : جمع فتی( .

قلب یاء  : اوزان جمع کثرت عبارتند از : فُعْل )حُمْر: جمع أحمر( ، فُعُل )کُتُب( ، فُعَل )صُوَر( ، فِعَل )قِطَع( ، فُعَلَة )هُدَیة که با جمع کثرتـ  2

، فَعْلی )مَرْضی( ، فِعال ة می شود( ، فَعَلَة )سَحَرَة( ، فِعَلَة )فِیَلَة : جمع فیل( ، فُعَّل )رُکَّع( ، فُعَّال )عُذَّال : جمع عاذل به معنای عیب جو( هُدا

لْمان : جمع غالم( ، فُعاْلن )قُضْبان : جمع )جِبال( ، فُعُول )قُلُوب( ،فُعَالء )نُبَهاء : جمع نبیه به معنای نجیب( ، اَفعِالل )اَنْبِیاء( ، فِعْالل )غِ

 قضیب به معنای شاخه بریده شده( .

 : جمع مذکر سالم و جمع مؤنث سالم بین قلّت و کثرت مشترک می باشند . نکته

 جمع الجمع/ منتهی الجموع:
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 جمع الجمع نامند؛ مانند : هرگاه جمع مکسر به خاطر فراوانی افراد در برگیرنده دوباره جمع بسته شود آن را جمع الجمع:

 اَلْاَیادی            اَلْاَیْدِی           الیَد 

 اَکالِب            اَکْلُب            کلب 

 : جمعی است که به یکی از دو طریق زیر ساخته می شود :منتهی الجموع 

 «.، فَوَاصِل ، اَنامِل ، سَبائِک)جمع سبیکه:شمش(دَرَاهِم »بعد از الف ، جمع مکسر دارای دو حرف متحرک باشد؛ مانند :  -1

طَوامِیر، مَثاقیل، رَیاحین، قَراطیس، اَراجیز)جمع »بعد از الف، جمع مکسر دارای سه حرف باشد که حرف وسط آن ساکن باشد؛ مانند:  -2

 « .ارجوزه: شعر در بحر رجز(

 «.مَوادٌّ ، مَطایا)جمع مطیه: چهارپا،سواری»می باشند؛ مانند: : گاهی حرکت دو حرفی که بعد از الف هستند، در تقدیر  1نکته 

نمی توان به « اَفْضَل»جمع « اَفاضِل»، « صاحِبَة»جمع « صَواحِب»باشد؛ مانند : « اَفاعِیل»یا « اَفاعِل»: هرگاه جمع بر وزن  2نکته 

 ا را جمع بست ؛صورت جمع مکسر آن ها را جمع مجدد بست بلکه می توان به صورت جمع سالم آن ه

 مانند : صَواحِب           صَواحِبات   ؛   اَفاضِل           اَفاضِلون . 

 ـ جایز است دیگر جمع های مکسر که بر وزن منتهی الجموع نیستند با جمع سالم ، جمع بست ؛ مانند :  3نکته 

 اَندیات )باشگاه ،مجمع(.      سَادَة )جمع سَیِّد(            سَادات   ؛   اَندِیة )نادٍ(       

 اسم جمع و اسم جنس:

 « .خَیْل ، شَعْب»اسمی است که بر جمع داللت می کند بدون این که مفردی از حروف خود داشته باشد ؛ مانند: اسم جمع: 

اسم جنس جمعی یا شبیه نسبت اضافه کرد به آن « یاء»یا « ة»هرگاه اسم بر جمع داللت کند ولی برای مفرد کردن بتوان  اسم جنس:

 إفْرَنْج            إفْرَنْجیّ .   بَعُوض           بَعُوضَة  ؛ جمع گویند ؛ مانند: تُفَّاح            تُفَّاحَة   ؛ 

 )اَرْکُب( .ـ اسم جمع و شبه جمع مانند کلمات مفرد جمع بسته می شوند؛ مانند: قَوم )اَقْوَام( ، نَجْم )اَنْجُم( ، رَکْب  1نکته 

 مِنْ نَفَرَ ال فَلَوْ»، « الرَّکْبُ سَاروا»ـ با توجه به معنای اسم جمع می توان قواعد کلمات جمع را در ارتباط با آن جاری کرد ؛ مانند :  2نکته 

 كانَ إِبْراهیمَ إِنَّ»،« هَذا الشَّعْبُ الْعَظِیم»د ؛ مانند: و با توجه به لفظ آن، قواعد مفرد را جاری کر« الدِّین فِي لِیَتَفَقَّهُوا طائِفَةٌ مِنْهُمْ فِرْقَةٍ كُلِّ

 « .    حَنیفاً لِلَّهِ قانِتاً أُمَّةً

  «عَلَیْنا تَشابَهَ الْبَقَرَ إِنَّ» ، «كُمْمَساكِنَ ادْخُلُوا النَّمْلُ أَیُّهَا یا نَمْلَةٌ قالَتْ»این نکته در خصوص اسم جنس نیز جاری است؛ مثال:

          ذکر و مؤنث :چهارم ـ م

 « .أب ، أسَد»مذکر : اسمی است که بر ذکور در حیوانات و انسان ها داللت می کند ؛ مانند : 

 «.اُمّ ، لَبُوءَة)ماده شیر(»مؤنث : اسمی است که بر تأنیث در حیوانات و انسان ها داللت می کند ؛ مانند : 

 انواع مذکر و مؤنث:
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 تأنیث واقعی داللت کنند مذکر و مؤنث حقیقی گویند ؛ مانند مثال های ذکر شده . اسامی که بر تذکیر وحقیقی : 

اسامی اشیاء که برخی مذکر و برخی مؤنث فرض شده اند بدون اینکه تذکیر و تأنیث حقیقی در آن ها باشد ، مذکر مجازی و مجازی : 

 ی( .مؤنث مجازی گویند ؛ مانند : بَیْت )مذکر مجازی( ، دَواة )مؤنث مجاز

 عالئم مؤنث

 « .ضَارِبَة»مربوطه ؛ مانند : « تاء » ـ  1

 « .سَلْمیٰ»ـ الف مقصوره ؛ مانند :  2

 « .حَسْناء»ـ الف ممدود ؛ مانند :  3

 انواع مؤنث :

 « .، حَمْراءمُعاویة ، لَیْلیٰ»ـ لفظی : مؤنثی می باشد که در آن عالمت تأنیث می باشد ؛ مانند :  1

 «.مَرْیَم ، شَمْس ، دَار :» می باشد که بر مؤنث داللت می کند ولی در آن عالمت تأنیث نیست ؛ مانند  ـ معنوی : مؤنثی 2

 اقسام مؤنث معنوی:

 « .مَرْیَم»ـ علم های مونث؛ مانند:  1

 « .اُخْت ، اُمّ»ـ اسامی مختص به مؤنث؛ مانند:  2

 « .صْر، قُرَیْششَام، مِ»ـ اسامی سرزمین ها ، شهرها ، قبیله ها؛ مانند :  3

 « .عَیْن ، رِجْل ، یَد، اُذن»ـ اسامی بعضی از اعضای زوج بدن؛ مانند :  4

 «اَرْض، بِئْر، جَهَنَّم، حَرْب، دَار»: واژگان فراوانی هستند که مؤنث معنوی می باشند ولی جزء هیچ کدام از موارد یاد شده نیستند؛ مانند: نکته

 کیفیت مونث کردن صفات:

می شود، اما برخی صفات از این قاعده « مُؤمِنَة»که مؤنث آن « مُؤمِن»به آخرشان مؤنث می شوند؛ مانند: « ة»اً با افزودن صفات غالب

 تبعیت نمی کنند که عبارتند از : 

 غَضْبی .     سَکْران            سَکْری   ،   غَضْبان         ـ صفات بر وزن فَعاْلن بر وزن فَعْلی مؤنث می شوند ؛ مانند : 1

 ـ صفت مشبهه بر وزن اَفْعَل بر وزن فَعاْلء مؤنث می شود ؛ مانند : اَحْمَر           حَمْراء   ،   اَبْیَض           بَیْضاء . 2

 . ،   اَصْغَر           صُغْریٰ   ـ افعل تفضیل بر وزن فُعْلی مؤنث می شود ؛ مانند : اَکْرَم            کُرْمیٰ 3

 : صفاتی که برای مؤنث و مذکر کردن یکسان به کار می روند 

 « .اِمْرَاَةٌ عَلّامَةٌ»، « رَجُلٌ عَلّامَةٌ»ـ فَعّالَة :  1

 « .اِمْرَاَةٌ مِفْضالٌ»، « رَجُلٌ مِفْضالٌ»ـ مِفْعال :  2

 زود باور(«)مِیقانةٌ»، « مِیقان»در این وزن بندرت صفت، مؤنث می شود : 
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 « .اِمْرَاَةٌ مِعْطِیرٌ»، « رَجُلٌ مِعْطِیرٌ»ـ مِفْعِیل :  3

 « .مِسْکِینَة»، « مِسْکِین»در این وزن بندرت صفت، مؤنث می شود : 

 شجاع(. ستمگر،«)اِمْرَاَةٌ مِغْشَمٌ»، « رَجُلٌ مِغْشَمٌ»ـ مِفْعَل :  4

 « .اِمْرَاَةٌ ضُحَکَةٌ»، « رَجُلٌ ضُحَکَةٌ«  ـ فُعَلَة : 5

 « .اِمْرَاَةٌ قَتِیلٌ» ،« رَجُلٌ قَتِیلٌ»؛ «اِمْرَاَةٌ صَبُورٌ »، «رَجُلٌ صَبُورٌ « : »مَفْعول»و  فَعِیل به معنای « فاعل»معنای  ـ وزن فَعُول به 6

به آن ها افزوده می شود ؛ « تاء »اگر موصوف ذکر نشود در حالت مؤنث « مفعول»و فَعِیل به معنای « فاعل»: در فَعُول به معنای نکته

 )مؤنث( .« رَاَیْتُ جَرِیحَةً»)مذکر(   ؛   « رَاَیْتُ جَرِیحاً: » مانند

 معرب و مبنیـ  پنجم

 معرب : اسم یا فعلی است که با تغییر عوامل، حرکت حرف آخر آن تغییر می یابد .

 « .سَلَّمْتُ عَلی الْغائِبِ» ،  «   رَاَیْتُ الْغَائِبَ»،   «   قَدِمَ الْغائِبُ»مانند : 

 « .قَامَ الْفَتیٰ»تغییر در کلمه معرب، یا ظاهری است )مانند مثال های باال( و یا تقدیری است؛ مانند : :  نکته

 اسامی معرب

 ضمائر، موصوالت، اسامی شرط، استفهام، کنایات، اغلب اسم های اشاره و برخی اسامی دیگر، مبنی و مابقی اسم ها معرب هستند.

 افعال معرب

 (معرب می باشد.12و  6فعل مضارع ، به استثنای مضارع نون تأکید دار و مضارع نون تأنیث دار)صیغه های در میان افعال ، فقط 

 ـ معرب به حروف . 2ـ معرب به حرکات  ؛  1:  انواع معرب

 ـ معرب به حرکات 1

 ون ضمیر بارز مرفوع)افعال اربعه(این معرب چهار دسته می باشند: الف( اسم مفرد، ب( جمع مؤنث سالم، ج( جمع مکسر، د( فعل مضارع بد

 ویژگی های معرب به حرکات :

 است .« ـِ » می شوند به جز جمع مؤنث سالم که نصب آن به کسره «  ـ َ» و منصوب به فتحه « ـُ » ـ مرفوع به ضمه  1

 است .«  ـ َ» فتحه می شوند به استثنای غیر منصرف که جر آن به«ـِ » ـ اسم مفرد و جمع مؤنث سالم و جمع مکسر مجرور 2

 می شود به جز معتل اآلخر که حرف آخر آن حذف می شود ؛ مانند : « ـْ » ـ فعل مضارع )افعال اربعه( مجزوم به سکون  3

 « .لَمْ یَرمِ»، « لَمْ یَخْشَ»، « لَمْ یَدْعُ»

 معرب به حروفـ  2

 می باشند : معرب به حرف دارای اعراب نیابی هستند )نیابت از حرکات( و چهار دسته

 « .أبٌ ، أخٌ ، حَمٌ ، فَمٌ ، ذو»ـ اسماء خمسه :  1
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 «.مَرَرْتُ بِذِی فَضْلٍ»، « رَاَیْتُ ذَا مالٍ»، « هَذا ذو أدَبٍ»مجرور می شوند؛ مانند: « یاء»منصوب و با « الف»مرفوع، با « واو»این اسامی با 

 منصوب و مجرور می شوند ؛ مانند : «یاء»مرفوع ، و با « الف»ـ اسامی مثنی : اسامی مثنی با  2

 « .جَلَسْتُ مَعَ الرَّجُلَیْنِ»،   «   أجْلَسَتُ الرَّجُلَیْنِ»،   «   جَلَسَ الرَّجاُلنِ» 

 منصوب و مجرور می شوند ؛ مانند :« یاء»مرفوع و با « واو»ـ جمع مذکر سالم : با  3

 « .ذَهَبْتُ بُالْحَاضِرِینَ»،   «  أحْضَرْتُ الْغَائِبِینَ »،   «   جَاءَ الْقَادِمُونَ»

مخاطبه متصل شود از افعال خمسه می باشد، این افعال « یاء»جمع یا « واو»تثنیه یا « الف»ـ افعال خمسه : هر فعل مضارعی که به  4

 « .لَمْ تَنْجَحِی»، « لَنْ یَنْجَحا»با ثبوت نون مرفوع و با حذف آن منصوب و مجزوم می شوند ؛ مانند: 

 نیمب

 مبنی کلمه ای است که حرکت حرف آخر آن ثابت است.

 نکته : همه حروف مبنی هستند و اکثر اسامی معرب می باشند و در افعال ، اصل مبنی بودن است .

 اسم و فعل مبنی به الزم و عارضی تقسیم می شوند .

 اسامی مبنی الزم و عارضی :

که در همه حاالت ثابت هستند و عبارتند از: ضمائر، اسامی اشاره، موصوالت، اسامی ـ الزم : به آن دسته از اسامی مبنی گفته می شود 1

 شرط و استفهام، برخی از کنایات، بعضی از ظروف، اسم فعل ها، اسامی اصوات .

ده اند  و در ـ عارضی : به آن دسته از اسامی مبنی گفته می شود که در اصل معرب می باشند و در حالت جدید مبنی بودن را اقتضا کر 2

 صورتی که از این حالت خارج شود ، دیگر مبنی نخواهد بود ؛ این دسته از مبنی ها شش نوع هستند :

 الف ( منادای مفرده مقصوده ؛ حرف آخر آن همواره لفظاً و یا تقدیراً مبنی بر ضم است.

 می باشد.« واو»مبنی بر« یا مؤمنون»و « الف»مبنی بر« یا مؤمنان»نکته : جمله 

 « .لَا رَجُلَ فِی الدَّار»ب ( اسم الی نفی جنس در صورتی که مضاف یا شبه مضاف نباشد، حرف آخر آن مبنی برفتح است؛ مانند : 

 « .لَا مؤمِنَیْنِ و لَا مؤمِنِینَ فِی الْمَدِینَةِ»است؛ مانند: « یاء»نکته: در مثنی و جمع سالم مبنی بر 

 : جَاءَ اَحَدَ عَشَرَ غُالماً .؛ مانند 19تا  11ج ( اعداد مرکب از 

 «.جَاءَنِی اِثْنَا عَشَرَ رَجُالً و اِثْنَتَا عَشَرَةَ اِمْرَأةً»معرب می باشد ؛ « اِثْنَتَی عَشَرَةَ»و مؤنث آن « اِثْنَی عَشَرَ»نکته : قسمت اول عدد 

اَنْتَ جَارِي بَیْتَ »حال هایی که ترکیب مزجی هستند؛ مانند: ، و «أزُرُوهُ صَباحَ و مَساءَ«  د ( کلماتی که از ظروف تشکیل شده اند؛ مانند:

 « .مُالصَقاً»؛ اَیْ « بَیْتَ

 (16و15غافر«)بارِزُون... هُمْ یَوْمَ * التَّالقِ یَوْمَ لِیُنْذِرَ »ِ،« تَصافَینا یَومَ تَالقَینا»ه ( ظروفی که به جمله ها اضافه می شوند؛ مانند: 
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و اسامی که دارای معانی اسامی جهت و مشابه آن ها هستند: « فَوْق ، تَحْت ، یَمِین ، شِمَال ، خَلْف ، قُدام»ششگانه: و ( اسامی جهت های 

 «.جاء زیدٌ و عمروٌ من قبلُ»در صورتی که مضاف الیه آن ها حذف شده باشد، مبنی هستند؛ مثال: « قَبْلُ ، بَعْدُ ، اَوَّلُ ، دُونُ ، حَسبُ و غیرُ»

 مبنی الزم و عارضی : افعال

 به الف(فعل ماضی ؛ ب( فعل امر تقسیم می شود .الزم:  -1

 الف(فعل ماضی :

 « ضَرَبَ ، ضَرَبَا ، ضَرَبَت ، ضَرَبَتا»افعال ماضی مبنی بر فتح ظاهری:  -1

حرکت فتحه در « واو»ت به خاطرجمع هستند که در این صور« واو»افعال ماضی مبنی بر فتح مقدر: مابقی افعال ماضی )زیرا یا دارای  -2

 تقدیر است و یا دارای دیگر ضمایر رفع هستند که به خاطر سکون عارض، حرکت فتحه در تقدیر است(.

 ب( فعل امر:

یا امری که صحیح اآلخر است و به آن حرفی اضافه نشده است؛ « اِحْفَظْنَ»: امری که دارای نون تأنیث هست؛ مانند: مبنی بر سکونـ  1

 «.اِحْفِظْ: »مانند

 « .اُدْنُ»: امری که معتل است و به آخر آن حرفی اضافه نشده است؛ مانند: مبنی بر حذف حرف آخرـ  2

 « .اِحْفَظَا ، اِحْفَظُوا ، اِحْفَظِی»مخاطبه است؛ مانند: « یاء»جمع و یا « واو»تثنیه یا « الف»: امری که دارای مبنی بر حذف نونـ  3

 « .اِحْفَظَنَّ»امر مفرد مذکر که به آن نون تأکید اضافه شده است؛ مانند :   :مبنی بر فتحـ  4

 عارضی  ـ  2

 این قسم از مبنی فقط در فعل مضارع می باشد :

 « .اَنْتُنَّ تَذْهَبْنَ»، « هُنَّ یَذْهَبْنَ»(؛ مانند : 12و  6مضارعی که دارای نون تأنیث است )صیغهمبنی بر سکون:  ـ 1

 « .لِیَحْفَظَنَّ»به آن نون تأکید اضافه شود؛ مانند :  14و  13،  7،  4،  1مضارعی که در صیغه های تح: مبنی بر ف ـ 2

 مباحث معرب 

 ـ منصرف و غیر منصرف . 3ـ اعراب تقدیری؛  2ـ اسم مقصور، اسم ممدود، اسم منقوص؛  1مباحث معرب عبارتند از : 

  ـ اسم مقصور، اسم ممدود، اسم منقوص 1

 و صحیح اآلخر،  معرب با توجه به آخرین حرف مفرد خود به پنج دسته تقسیم می شود که عبارتند از : اسم مقصور ، ممدود ، منقوصاسم 

 شبه صحیح.

 « .، اَلْمُصْطَفَیٰ اَلْفَتیٰ»ختم می شود؛ مانند: « یٰ»الف ( اسم مقصور: اسمی است که به 

 « .سَماء ، اِعْطاء»شود؛ مانند: ختم می « اء»ب ( اسم ممدود: اسمی است که به 

 «.اَلدَّاعِی ، اَلْمُنادِی»ختم می شود؛ مانند: «( ـِ ی » الزم )متعلق به ریشه کلمه( ماقبل مکسور)«یاء»ج ( اسم منقوص: اسمی است که به 
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 « تابکِ»د( صحیح اآلخر: اسمی که به حروف صحیح غیر از همزه ختم شود، اسم صحیح اآلخر گفته می شود؛ مانند: 

ختم شود، شبه صحیح گفته می شود؛ مانند: «( ـْ ی » ماقبل ساکن)« یاء»و یا «( ـْ و » ماقبل ساکن)« واو»هـ( شبه صحیح: اسمی که به 

 « .دَلْوٌ ، ظَبْیٌ»

 اعراب تقدیریـ  2

 موارد تقدیر حرکات:

 اعراب این کلمات در حالت رفع، نصب و جر تقدیری می باشد. « :، یَخْشَیٰ اَلْفَتیٰ»ختم می شوند؛ مانند: « الف»ـ کلمات معربی که به 1

 «.مَرَرْتُ بِغُالمِی»ـ اسم مضاف به یاء متکلم؛ مانند: 2

 «.یَذهبُ الْقَاضِی»، «یَدْعُو الْقَاضِی»ختم شوند؛ مانند: «( ـِ ی»و یا یاء ماقبل مکسور)«( ـُ و»ـ کلمات معربی که به واو ماقبل مضموم)3

 ن کلمات در حالت رفع و جر تقدیری می باشد ولی در حالت نصب ظاهری می باشد.نکته: اعراب ای

 تقدیر حرف واو:

« سُجِنَ ضَاربيَّ »که نشانه رفع است در تقدیر می باشد؛ مانند: « واو»متکلم اضافه شود، « یاء»در صورتی که جمع مذکر سالم مرفوع، به 

 )در اصل ضَارِبوُی بوده است( .

 در فعل مضارعتقدیر نون رفع 

 اصل آن تَضْرِبانِنَّ بوده است( .«)هَلْ تَضْرِبانِّ»ـ قبل از نون تأکید:  1

 اصل آن تُکْرِمُوننی بوده است( .«)هَلْ تُکْرِمُونی»ـ قبل از نون وقایه:  2

 تقدیر سکون

 « .قُلُوبِكُمْ فىِ الْایمَانُ یَدْخُلِ لَمَّا»زمانی که بعد از سکون، حرف ساکن دیگری باشد، ساکن در تقدیر است؛ مانند : 

 معرب منصرف و معرب غیرمنصرف -3

، « رَاَیْتُ رَجُالً عَالِماً»، « جَاءَنا رَجُلٌ عَالِمٌ»اسم معرب منصرف اسمی است که هم تنوین و هم تمامی حرکات اعراب را می پذیرد؛ مانند: 

 « .مررتُ بِرَجْلٍ عَالِمٍ»

 « .سَمِعْتُ مِنْ یُوسُفَ»، « رَاَیْتُ یَعْقِوبَ»، « قَدِمَ اِبراهِیمُ»نه تنوین و نه کسره می پذیرد؛ مانند: اسم معرب غیرمنصرف اسمی است که 

 اسامی که غیرمنصرف هستند:

 ـ اسامی مفرد: الف( علم ؛ ب( صفت .1

 ـ صیغه های جمع بر وزن مَفَاعِل و مَفَاعِیل .2

 ـ اسامی مختوم به الف تأنیث .3

 . صفت( ب ؛ علم( الف:  ـ اسامی مفرد1
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 : اسامی علم در شش مورد غیرمنصرف هستند که آن شش مورد عبارتند از : الف ( علم

 « .عُثْمان، رِضْوَان، زِیْدان»زائد باشند؛ مانند: « ان » یکم ( زمانی که مختوم به 

 آمده باشد .« ان»زمانی است که سه حرف اصلی قبل از « ان»نکته : زائد بودن 

 « .یَزِید ، اَحْمَد ، تَغْلِب»زمانی که علم بر وزن فِعل باشد؛ مانند: دوم ( 

 « .بَعْلَبَکَّ ، بَیْتَ لَحْم»سوم ( زمانی که علم مرکب مزجی باشد؛ مانند: 

« یْهوَ»و اسامی مختوم به « خَمْسَةَ عَشَر»نکته: منظور از مرکب مزجی در غیرمنصرف مرکبی است که معرب باشد بر خالف اعداد مثل 

 با آن که مرکب مزجی می باشند، مبنی هستند.« سِیبوَیْه»مثل 

 « .مریم»، خواه مؤنث معنوی باشد، مانند: «معاویة»چهارم ( زمانی که علم مؤنث باشد؛ خواه مؤنث لفظی باشد، مانند: 

 « .اِبْرَاهِیم یَعْقُوب ،»پنجم ( زمانی که علم، اَعْجَمی )غیرعرب( باشد که بیش از سه حرف دارد؛ مانند: 

 صن»؛ اختصار آن «هود و لوط محمد، شعیب، نوح، صالح،»: منصرف هستند به جز شش اسم غیر أنبیاء در قرآن أسامی تمامی نکته:

 می باشد. «شمله

تغییر است و مراد از معدول این است که کلمه از صیغه اصلی خود « عامر»که معدول از « عمر»ششم ( زمانی که معدول باشد؛ مانند: 

 یافته است.

 ب ( صفت 

 شَبْعانةٌ شَبْعانٌ  و  )مؤنث: سَکْرَی(، برخالف « سَکْرَان»باشد ؛ مانند: « فَعْلَی» که مؤنث آن « فَعاْلن»یکم ( بر وزن 

 نث:فُضلی( .مؤ«) اَفْضَل»مؤنث:حَمراء ، عَرجاء( ، «)اَحْمَر ، اَعْرَج»مؤنث نشود ؛ مانند : « تاء»که با « اَفْعَل»دوم ( بر وزن 

 « .أُخَرَ أَیَّامٍ مِّنْ فَعِدَّةٌ» )مؤنث آخر( ؛ مانند :« اُخْری » معدول از « اُخَر»سوم ( زمانی که معدول از کلمه دیگری باشد؛ مانند: لفظ 

جَاءَ الْقَومُ اُحاد »منصرف می باشند؛ مانند: غیر « اُحاد / مَوْحَد ، ثُناء / مَثْنی تا عُشار / مَعْشَر »؛ در اعداد «فُعال ، مَفْعَل»نکته : اعداد بر وزن 

 ( . 1) فاطر /  «رُبَاعَ وَ ثُلَاثَ وَ  مَّثْنىَ أَجْنِحَةٍ أُوْلىِ» ؛« وَاحِداً وَاحِداً و خَمْسَةً خَمْسَةً » یعنی « و مَوْحَد ؛ ثُناء و مَثْنی الی عُشار و مَعْشَر

 صیغه های جمع بر وزن مَفَاعِل و مَفَاعِیل  ـ 2

 « .مَساجِد ، اَکارِم»باشد ؛ مانند :  «مَفَاعِل » یکم ( زمانی که بر وزن 

 « .مَصابِیح ، قَنادِیل)جمع قندیل: چراغ ها(، اَناشِید)جمع نشید: سرودها(»باشد ؛ مانند :  «مَفَاعِیل » دوم ( زمانی که بر وزن 

نباشد « تاء»که گذشت؛ همچنین شرط است که مختوم به نکته: زمانی صیغه جمع، غیرمنصرف است که منتهی الجموع باشد چنان 

 منصرف می باشند.« تَالمذة»و « أساتذة»بنابراین صیغه های جمعی چون 

 « ( .اء » ، الف ممدوده « یٰ» )الف مقصوره اسم مختوم به الف تأنیث -3
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و یا جمع باشد مانند: « و حَمْرَاء سَکْرَیٰ»باشد؛ مانند اسم مختوم به الف تأنیث بدون هیچ شرطی غیرمنصرف است یعنی اعم از اینکه مفرد 

)دوشیزه( « عَذْرَاء»باردار(، «)حُبْلَیٰ»پهن بینی( و یا صفت باشد مانند: «)خَنْساء»اسم زن(، «)سَلْمَیٰ»یا علم باشد مانند: « ، أصْدِقاء مَرْضَیٰ»

 غیرمنصرف هستند.

، « مَرَرْتُ بِأفْضَلِ الْعُلَمَاء»بر آن وارد شود، مجرور به کسره می شود؛ مانند: « ال»و یا  اسم غیرمنصرف هنگامی که مضاف واقع شود نکته: 

 «مَرَرْتُ بالمساجدِ»

 معرفه و نکره :   ششم ـ

 ـ مضاف.6، «ال»ـ معرفه به 5ـ اسم موصول، 4ـ اسم اشاره، 3ـ ضمیر، 2ـ علم، 1معرفه ها عبارتند از:  

 افراد همجنس خود به یک نفر داللت می کند . اسمی است که در میان ـ علم:1

 انواع اسم علم:

 «  سَلِیم»؛ مانند: ( مفرد 1

 ، تقسیم می شوند.«رَأیٰ مَن سُرَّ»و «تأبَّط شَرّاً»؛ ج( اسنادی: « بَیت لَحم»؛ ب( مزجی: « عَبْدُ اهلل»علم مرکب به الف( اضافی:  ( مرکب: 2

 اعراب علم های مرکب :

 ی، کلمه نخست معرب است و با توجه به عوامل، حرکت آن تغییر می کند و کلمه دوم همیشه مجرور است ؛ـ در علم اضاف 1

 « .رَاَیْتُ عَبْدَالْمَلِکِ»، « جَاءَ عَبْدُالْمَلِکِ»مانند :  

، «اَعْجَبَتْنِی بَیْتَ لَحْمُ»، « مَزُرْتُ بَیْتَ لَحْ»ـ در علم مزجی، کلمه نخست مبنی بر فتح است و کلمه دوم معرب غیرمنصرف است؛ مانند :  2

 «.اَقَمْتُ یَوْمَینِ فِی بَیْتَ لَحْمَ » 

 «.سِیبَوَیْهِ»ختم می شوند؛ کلمه اول مبنی بر فتح و کلمه دوم مبنی بر کسر است؛ مانند: « وَیْه»نکته : علم های مزجی که به 

 ت .ـ علم اسنادی، بدون تغیر باقی می ماند و اعراب آن تقدیری اس 3

 * تقسیم دیگر برای علم ها : الف ( کنیه  ؛  ب ( لقب .

 « .اُم عَامِر»، « اَبُو یُوسُف»آغاز می شوند ؛ مانند : « اُم » و « اَب » الف ( کنیه: اسم هایی که با 

)لقب ثابت « اَلْغَلِیظ الشَّفَتَیْن»معنای  به« الشَّنْفَرَی»لقب پیامبر( ، «)اَلْمُصْطَفی»ب ( لقب: اسم هایی که بر مدح یا ذم داللت دارند؛ مانند: 

 بن اوس از شعرای جاهلیت( .

 ، ولی در کنیه رعایت ترتیب الزم نیست .« عَمْرُو الْجَاحظ»، « هَارُون الرَّشِید»در جمله، لقب بعد از اسم می آید؛ مانند:  نکته : 

 نکره شدن علم

وارد « ال»نکره می شود و در این هنگام مثنی و جمع شده و مانند نکره ها بر سر آن زمانی که اسم علمی مشترک برای دو نفر باشد، علمْ 

 « .اَلْیُوسُفُون»، « اَلْیُوسُفان»می شود؛ مانند : 
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 : اسمی است که جایگزین اسم ظاهر می شود، که به دو دسته تقسیم می شود: منفصل و متصل .ـ ضمیر2

 .. ، اَنْتَ ، اَنْتُما ، اَنْتُم ، ....مرفوع : هو ، هما ، هم ، .             

 منفصل    منصوب : اِیَّاه ، اِیَّاهما ، اِیَّاهم ، ... ، اِیَّاکَ ، اِیَّاکُما ، اِیَّاکُم ، ... .

 مرفوع : تُ )در قُمْتُ( ، ا )در قَامَا( ، و )در قَامُوا( ، ن )در قُمْنَ( ، ی )در قُومِی(و... .          

 متصل  منصوب و مجرور : ه ، هُما ، هُم ، ها و ... 

 اسم اشارهـ  3

 « .هَذا ، ذَلِکَ ، تِلْکَ ، هَذَانِ ، هَاتَانِ ، هَذَیْنِ ، هَاتَیْنِ ، هَؤالءِ ، اُولَئکَ»اسمی است که داللت بر امر معینی با اشاره به آن می کند ؛ مانند : 

 اسامی اشاره مختص مکان 

 اشاره به مکان نزدیک ؛ ـ هُنا : برای 1

 ـ هُناکَ : برای اشاره به مکان متوسط ؛ 2

 ـ هُنالِکَ ، ثَمَّ ، ثَمَّة : برای اشاره به مکان دور . 3

 « .ذَهَبْنَا مِنْ هُناکَ إلی هُنالِکَ»، « جِئْنَا هُنا»نکته : اسامی اشاره مختص به مکان یا ظرف هستند و یا مجرور به حرف جر؛ مانند: 

 م موصولـ اس 4

 کامل می گردد و به خاص و مشترک تقسیم می گردد؛  -که صله نامیده می شود-اسمی است که معنای آن با جمله بعد از آن 

موصولی است که دارای مذکر و مؤنث و تثنیه و جمع است بر خالف موصول مشترک که همواره به یک صورت است.   ـ موصول خاص: 1

 موصول های خاص :

 مذکر:  اَلَّذي ، اَللَّذَانِ ، اَلَّذِینَ                     

 الف( مرفوع     مؤنث: اَلَّتِی ، اَللَّتَانِ ، اَللَّوَاتِی )اَللَّاتی و اَللَّائِی( . 

  مذکر:  اَلَّذي ، اَلَّذَیْنِ ، اَلَّذِینَ 

 ب ( منصوب و مخفوض )مجرور(   

 مؤنث: اَلَّتِی ، اَللَّتَینِ ، اَللَّوَاتِی )اَللَّاتی و اَللَّائِی( .                                           

 الْقُلُوبُ تَعْمَى»نکته : موصول های خاص به استثنای جمعش )که مختص عاقل است( برای عاقل و غیرعاقل استعمال می گردند؛ مانند: 

 « .الصُّدُورِ فِي  الَّتي

 « .، مَا ، ذَا ، اَیّ ، ال ، ذو مَنْ»؛ عبارتند از: ـ موصول های مشترک 2

و بر سر اسم فاعل و مفعول و اوزان مبالغه می آید و فرق آن با دیگر  «اَلَّذینَ»و «  اَلَّذى»به معناى   اسم استموصول، « ال: » 1نکته

هُوَ اللَّهُ الْخالِقُ »نند :ما موصوالت در این است که دارای اعراب مستقل نیست و اعراب آن وابسته به صله ای است که همراه آن است؛
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اَلسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ » :ند و مانندهست اسم فاعل« ء، مصوّر و خالقون خالق، بارى»كلمات ؛ «اَمْ هُمُ الْخالِقُونَ»، «ءُ الْمُصَوِّرُ الْبارِى

 .ندهست  اسم مفعول« مرفوع و مسجور»كلمات ؛  «الْمَسْجُورِ

 : و مبنّى بر سكون و مفرد مذكّر است می باشد« ىّطَ»نزدِ قبیله «  اَلَّذى»به معناى مال می شود و کم استع« ذو: » 2نکته

 «ذُو طَوَیْتُ ذُو حَفَرْتُ وَ  بِئْرى وَ    جَدّى وَ  فَاِنَّ الْماءَ ماءُ اَبى»

و جایز است برای غیر عاقل نیز استعمال شود؛ مانند: «  اِلَیْکَاِقْبَلْ عُذْرَ مَنِ اعْتَذَرَ »برای عاقل استعمال می شود؛ مانند: « مَن: » 3نکته

 « .یَدْعُو مِنْ دُونِ اهلل مَنْ الیَسْتَجِیب لهُ»

 هِلِلَّ یُسَبِّحُ»و جایز است برای عاقل نیز استعمال شود؛ مانند: « اِغْفِرْ لَنَا مَا فَرَّطَ مِنَّا»برای غیر عاقل استعمال می شود؛ مانند: « مَا: » 4نکته

 «الْأَرْضِ فِي ما وَ السَّماواتِ فِي ما

مَنْ »، « مَاذَا فَعَلْتَ»استفهام آمده باشد؛ مانند: « مَا»و « مَنْ»برای عاقل و غیرعاقل استفاده می شود به شرط آن که بعد از « ذا: » 5نکته

 )یعنی : مَا الَّذِی رَاَیْتَ( .« ذَا رَاَیْتَ

یَسُرُّنِی أیُّهُم »عاقل استفاده می شود و تفاوت آن با بقیه موصوالت در این است که معرب می باشد؛ مانند برای عاقل و غیر« اَیّ: » 6نکته

رَاَیْتُ »اضافه شود و ضمیری که در صدر صله قرار دارد، حذف شود در این صورت مبنی بر ضم خواهد بود؛ مانند: « اَیّ»اگر «. هُوَ قَادِمٌ

 لَنَنْزِعَنَّ ثُمَّ»باشد، حذف شده است، مثال قرآنی: « متضلِّعٌ»که می باید قبل از « هو»، در این مثال ضمیر مرفوع «عُلُوممِنَ الْ أیُّهُم مُتَضلِّعٌ

  «ننزعن»برای  به مفعول مبنی بر ضم و محلّا موصول اسم «:أَيُّ»؛ «عِتِیًّا الرَّحْمنِ عَلَى أَشَدُّ أَیُّهُمْ شِیعَةٍ كُلِّ مِنْ

 « ال»ـ معرفه به  5

 جنس .« ال»عهد ، ب ( « ال»معرفه دو قسم است ؛ الف ( « ال»

 حقیقت« ال»عهد حضوری                                                                          

 جنس    « ال»عهد     عهد ذکری                         ب ( « ال»الف ( 

 استغراق« ال»عهد ذهنی                                                                            

     عبارتند از: عهد «ال»بر اسم نکره وارد می شود و آن را معرفه می کند، انواع عهد  «ال»الف( 

 )زمانی که آن شخص حضور دارد( .« ضَرَبَنِی الرَّجُل»: مانند: عهد حضوری -1

 قبل از الرَّسُولَ ذکر شده است(« رَسوالً«)»فِرْعَونُ الرَّسُولَ کَمَا اَرْسَلْنَا اِلی فِرْعَونَ رَسوالً فَعَصیٰ:»مانند  :عهد ذکری -2

 )کتابی که بین تو و مخاطب شناخته شده است( . « اِشْتَرَیْتُ الْکِتابَ»: مانند: عهد ذهنی -3

 ن نکره معنای جنس )عموم افراد( را می دهد و به دو دسته تقسیم می شود:بر نکره داخل می شود و آ« ال»این  جنس:« ال»ب ( 

یعنی حقیقت و جنس مرد قوی تر « مِنَ الْمَرْأَةِ اَلرَّجُلُ اَقْویٰ»، حقیقت و ماهیتِ جنس را بیان می کند؛ مانند: «ال»این  حقیقت:« ال»ـ 1

 از حقیقت و جنس زن است و منظور این نمی باشد که تمام مردها این چنین هستند .
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 « .ضَعِیفًا الْانسَانُ خُلِقَ وَ»برای در بر گرفتن تمام افراد می باشد؛ مانند: « ال»: این استغراق« ال»ـ 2

 ـ مضاف 6

؛ بنابراین اگر مضاف « کتاب زیدٍ»شد که به اسم معرفه اضافه شود و در واقع از آن کسب تعریف می کند؛ مانند: زمانی مضاف معرفه می با

 «کتاب رجلٍ»به نکره باشد، معرفه نخواهد بود؛ مانند: 

 نسبت :

که با افزودن یاء نسبت می « ان لبن» مشدّد به آخر اسم تا بر انتساب چیزی بر آن داللت کند ، مانند « یاء » نسبت عبارت است از الحاق 

 « .لبنانیّ » شود: 

 کیفیت ساختن اسم منسوب از مؤنث، مثنی و جمع :

و از مثنی و جمع عالمت های تثنیه و جمع را حذف می کنیم و در هر سه مورد ماقبل یاء نسبت « تاء » برای ساختن منسوب از مؤنث ، 

 را مکسور می کنیم :

 « .ناصرِیّ » می شود  منسوب آن« ناصرة » مؤنث : 

 « .عراقِیّ » منسوب آن می شود « عراقِیَینِ » مثنی : 

 « .مَتجرِیّ » منسوب آن می شود « متاجر » جمع : 

 کیفییت ساختن اسم منسوب از اسامی ممدود ، مقصور و منقوص :

 ممدود :

 . «بیضاویّ » منسوب آن می شود « بیضاء » می شود ؛ مانند « واو » الف ( اگر همزه برای تأنیث باشد ، همزه قلب به 

 جایز است.« سمائیّ»و « سماویّ»منسوب آن: « سماء»اگر همزه بدل از حرف عله باشد، قلب و ثبوت همزه جایز است ؛ مانند:  (ب

 «قَرَّائیّ»منسوب آن می شود: « قَرَّاء»ج( اگر همزه اصلی باشد، تغییر نمی کند؛ مانند: 

 مقصور:

 «فتویّ»منسوب آن می شود: « فتی»می شود؛ مانند: « واو»قلب به « الف»رفی باشد، الف( اگر سه ح

 «مصطفیّ»منسوب آن می شود: « مصطفی»حذف می شود؛ مانند: « الف»ب( اگر پنج حرفی و بیشتر باشد، 

« معنوِیّ»منسوب آن می شود: « معنی»اگر چهار حرفی و حرف دوم ساکن باشد، هر دو وجه )قلب و حذف( جایز است؛ مانند:  -1ج( 

 «  دنیِیّ»و « دنیوِیّ»منسوب آن می شود: « دنیا»، « معنِیّ»،

 «یّبَرَدِ« :  »بَرَدَی»حذف می شود؛ مانند: « الف»اگر چهار حرفی و حرف دوم فتحه باشد،  -2

 منقوص:
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« الشّجِی»، حرف ماقبل آن مفتوح می گردد ؛ مانند: «واو»اسم منقوص مانند اسم مقصور می باشد، با این تفاوت که در صورت وجود 

 ،« الشّجَویّ » )نگران( منسوب آن می شود : 

 « .القاضِیّ »و«القاضَویّ»منسوب آن می شود:« القاضی » ، « المعتدِیّ » منسوب آن می شود : « المعتدی » 

 مشدّده :« یاء»کیفییت ساختن اسامی مختوم به 

 اول به اصل خود باز می گردد؛« یاء»می شود و « واو»دوم قلب به « یاء»زمانی که بعد از یک حرف باشند ،  -1

 «طوویّ«            »طیّ»،« حیوِیّ«            »حیّ»مانند:  

 «نبوِیّ«            »نبیّ»می شود ؛ مانند: « واو»دوم قلب به « یاء»حذف و  اول« یاء»زمانی که بعد از دو حرف باشند ،  -2

 زمانی که بعد از سه حرف یا بیشتر باشند ، واژه بر حالت خود باقی می ماند؛ مانند: -3

 «کرسیّ«            »کرسیّ»، « شافعیّ«            »شافعیّ»، « مرمیّ«             »مرمیّ»

 « :فعیلة»وزن اسامی دارای 

 «مَدَنیّ«           »مدینة»مفتوح می گردد؛ مانند: « یاء»آن ها حذف و ماقبل « یاء»هستند ،« فعیلة»اسامی ای که بر وزن 

ه ، قاعد« طَوِیلة»العین باشند؛ مانند: « واو»و یا « جلیلة»مضاعف باشند؛ مانند: « فعیلة»استثناء قاعده فوق: در صورتی که اسامی بر وزن 

 «طَوِیلیّ»و « جلیلیّ»عمومی بر آن ها جاری می شود : 

 اسامی دو حرفی :

 اسامی دو حرفی که سومین حرف اصلی آنها حذف شده است در هنگام نسبت حرف محذوف آن ها باز می گردد؛ مانند: 

 «أخویّ«            »أخ»، « أبویّ«            »أب»

 تصغیر:

،  «هِماتدُرَی»دومین حرف اسم معرب به خاطر بیان تقلیل)کمی(، تحقیر و یا تعجب را تصغیر گویند؛ مانند: ساکن بعد از « یاء»افزودن

 «بُنَیَّ» ، « شُوَیعِر»

 قاعده کلی ساخت اسم تصغیر:

مصغر که «رجُل»پس از حرف دوم؛ مانند:« یاء»قاعده کلی عبارت است از مضموم کردن حرف اول و مفتوح کردن حرف دوم و افزودن 

 «عُبَید» که مصغر آن می شود:« عبد»، «رُجَیل» آن می شود:

 کیفیت تصغیر اسامی رباعی و بیشتر از رباعی:

»  که مصغر آن می شود:« درهم»می باشد، مکسور می گردد؛ مانند: « یاء»، حرفی که بعد از در تصغیر اسامی رباعی و بیشتر از رباعی

 «.دُرَیهِم

 فوق مستثنی هستند: : موارد زیر از قاعدهنکته
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 که مصغر آن می شود:« سَلمی»، « مُهَیرَة» که مصغر آن می شود:« مُهَرَة»اسامی ای که مختوم به عالمت تأنیث هستند؛ مانند: -1

 «سُوَیداء»  که مصغر آن می شود:« سَوداء»، « سُلَیمَی»

 «اُوَیقَات»  شود:که مصغر آن می «اوقَات»اسامی ای که دارای الف جمع هستند ؛ مانند:  -2

که مصغر آن می «سَکرَان»، « سُلَیمَان» که مصغر آن می شود:«سلمَان»اسامی علم و صفتی که دارای الف و نون زائده هستند؛ مانند:  -3

 «سُکَیرَان» شود:

 ای که دومین حرف آنها عله می باشد: کیفیت تصغیر اسامی

ای که دومین حرف آن ها عله می باشد، در صورتی که اعالل قلب در آن ها واقع شده باشد در هنگام تصغیر به اصل خود باز می  اسامی

« مُیَیسِر» که مصغر آن می شود:«موسِر»، «نُوَیب» که مصغر آن می شود:« ناب»،« بُوَیب» که مصغر آن می شود:« باب»گردند؛ مانند: 

 « دُنَینِیر»اصل آن دِنّار بوده است(که مصغر آن می شود:«)دینار»، « مُوَیزین» شود: که مصغر آن می«میزان»،

 نکته: در صورتی که الف، قلب از همزه و یا زائده باشد ، الف به واو قلب می گردد ؛ 

 «اُوَیصال» که مصغر آن می شود:« آصال:»مثال الف قلب 

 « وَیدمخُ» که مصغر آن می شود:« خادم»مثال الف زائده : 

 ای که سومین حرف آنها عله می باشد: کیفیت تصغیر اسامی

تصغیر ادغام می « یاء»گردیده و با « یاء»می باشد، به هنگام تصغیر، قلب به « واو»یا « الف»ای که سومین حرف آن ها  الف( اسامی

 «عُجَیِّزٌ» که مصغر آن می شود:« عجوز»، « عُصَیٌّ» که مصغر آن می شود:« عصا»گردند؛ مانند:

« مریم»تصغیر ادغام می گردد؛ مانند: « یاء»آن ها با « یاء»می باشد، به هنگام تصغیر حرف « یاء»ای که سومین حرف آن ها  اسامی ب(

 «جُمَیِّل» که مصغر آن می شود:«جمیل»، « مُرَیِّم» که مصغر آن می شود:

 باشد: می«  الف»یا « واو»ای که چهارمین حرف آن ها  تصغیر اسامی

که مصغر « مفتاح»،« عُصَیفیر» که مصغر آن می شود:« عصفور»می گردند؛ مانند: « یاء»، قلب به  «الف»و « واو»در تصغیر این اسامی 

 «مُفَیتیح» آن می شود:

 مؤنث معنوی: تصغیر

، مانند: «شُمَیسة» ود:که مصغر آن می ش« شمس»مقدر ظاهر می گردد؛ مانند: « تاء»اگر مؤنث معنوی، ثالثی و موصوف باشد، 

 « أُریضة» که مصغر آن می شود:«أرض»

 «  مُرَیِّم» که مصغر آن می شود:« مریم»تصغیر می گردد؛ مانند: « تاء»و اگر مؤنث معنوی رباعی باشد، بدون 

 تصغیر اسامی دارای حرف محذوف :
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و « أُبَیوٌ» که مصغر آن می شود:«أب:»اگر دارای دو حرف از حروف اصلی باشد ، به هنگام تصغیر حرف محذوف باز می گردد ؛ مانند  الف(

 «.أُخَیٌّ» و نهایتاً «  أُخَیوٌ» که مصغر آن می شود:«أخ»، « أُبَیٌّ»نهایتاً 

که « ابن»مزه وصل حذف و حرف محذوف باز می گردد ؛ مانند: اگر به جای حرف محذوف ، همزه وصل آمده باشد به هنگام تصغیر ه ب(

 «سُمَیٌّ»و نهایتاً « سُمَیوٌ» که مصغر آن می شود:«اسم»، « بُنَیٌٌّ»و نهایتاً « بُنَیوٌ» مصغر آن می شود:

یز باقی می ماند ؛ تأنیث ن« تاء»تأنیث آمده باشد به هنگام تصغیر حرف محذوف باز می گردد و « تاء»اگر به جای حرف محذوف،  ج(

 «وُزَینَة» که مصغر آن می شود:«زِنَة»مانند: 

« تاء»مبسوط به « تاء»مبسوط آمده باشد به هنگام تصغیر حرف محذوف باز می گردد و« تاء»اگر به جای حرف محذوف،  د(

 «.بُنَیَّة» غر آن می شود:که مص« بِنت»، « اُخَیَّة» که مصغر آن می شود:« اُخت»منقوطه)مربوطه( تبدیل می گردد؛ مانند: 

 اعداد به دو دسته اصلی و ترتیبی تقسیم می شوند: اعداد:

 اعداد اصلی: اعدادی هستند که بر کمیت اشیاء مورد شمارش داللت می کنند.

 اعداد ترتیبی: اعدادی هستند که بر ترتیب اشیاء مورد شمارش داللت می کنند.

  انواع اعداد اصلی:

 تا ده ، صد)مائة( و هزار)الف( ؛مفرد : اعداد یک  -1

 مرکب : اعداد یازده تا نوزده ؛ -2

 عقود : اعداد بیست تا نود ؛ -3

 معطوف : اعداد بیست و یک تا نود و نه می باشند . -4

 اعداد مفرد : -1

 اعداد سه تا ده: اگر معدود مذکر باشد ، عدد مؤنث می آید ؛ و اگر معدود مؤنث باشد ، عدد مذکر می آید ؛ مانند :  الف(

  «     أَیَّام ثَالثَةَ النَّاسَ تُكَلِّمَ أاَلَّ آیَتُكَ قالَ» ثَالثَة :                   «سَوِیًّا  لَیالٍ ثَالثَ النَّاسَ تُكَلِّمَ أاَلَّ: »  ثَالث -

      «عَشْراً  وَ أَشْهُرٍ أَرْبَعَةَ بِأَنْفُسِهِنَّ یَتَرَبَّصْنَ» أَرْبَعَة :               «                   شَهادات  أَرْبَعَ تَشْهَدَ أَنْ» أَرْبَع : -

  «أَیَّامٍ سِتَّةِ  في الْأَرْضَ وَ السَّماواتِ خَلَقَ الَّذي هُوَ»سِتَّة :  -

                          «أَبْواب سَبْعَةُ لَها»سَبْعَة :                                 «سَماوات سَبْعَ فَسَوَّاهُنَّ: » سَبْعَ -

 «حِجَج ثَمانِيَ  تَأْجُرَني أَنْ  عَلى»ثَمانِي :               «أَزْواج ثَمانِیَةَ الْأَنْعامِ مِنَ لَكُمْ أَنْزَلَ وَ» ثَمانِیَة : -

  «رَهْطٍ تِسْعَةُ الْمَدینَةِ فِي كانَ وَ:»تِسْعَة                       «آیاتٍ تِسْعَ  مُوسى آتَیْنا لَقَدْ وَ»تِسْع :  -

 «مَساكینَ عَشَرَةِ إِطْعامُ فَكَفَّارَتُهُ:»عَشَرَة                  «أَمْثالِها عَشْرُ فَلَهُ بِالْحَسَنَةِ جاءَ مَنْ»عَشْر :    -

 بیاید:« من»هر گاه معدود اسم جمع یا اسم جنس باشد جایز است با حرف جرّ  نکته:
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 «.اربعة من الشجر» ،«عندی ثالث من الغنم»

 اعداد یک و دو )الواحد و االثنان(: در تذکیر و تأنیث از معدود خود پیروی می کنند ؛ مانند : ب(

 «واحِدَةً جُمْلَةً الْقُرْآنُ عَلَیْهِ نُزِّلَ ال لَوْ»،  «واحِدٌ إِلهٌ إِلهُكُمْ وَ» ،« رِالْقَهَّا الْواحِدِ لِلَّهِ بَرَزُوا وَ»الواحد:  -

 تأكید(  «اثْنَیْنِ» ، به یاء و منصوب به :مفعول«زَوْجَیْنِ»«)اثْنَیْنِ زَوْجَیْنِ كُلٍّ مِنْ فیها احْمِلْ قُلْنَا»االثنان:  -

 «إن السارق تقطع یداه االثنتان»

 اعداد صد و هزار )المائة و االلف( : همواره به یک لفظ به کار می روند و فرقی نمی کند معدود آن ها مذکر یا مؤنث باشد؛ مانند : ج(

 « عامٍ مِائَةَ اللَّهُ فَأَماتَهُ»،  « جَلْدَةٍ مِائَةَ مِنْهُما واحِدٍ كُلَّ فَاجْلِدُوا»المائة :  -

 «شَهْرٍ أَلْفِ مِنْ خَیْرٌ» ،  «سَنَةٍ أَلْفَ مِقْدارُهُ كانَ»االلف :  -

 اعداد مرکب :  -2

 : اگر معدود مذکر باشد ، قسمت اول مؤنث و قسمت دوم مذکر می گردد ؛ مانند :  19تا  13اعداد  الف(

 قرینه آیه بعد حذف شده است(به « ملکاً»مَلَئكَةً :واژه  إِلَّا النَّارِ أَصحَْبَ جَعَلْنَا مَا عَشَر}ملکاً{؛)وَ تِسْعَةَ عَلَیْها»

 «سَیْفاً عَشَرَ ثَلَاثَةَ فَوَجَدَ»

 و اگر معدود مؤنث باشد ، قسمت اول، مذکر و قسمت دوم، مؤنث می گردد ؛ مانند : 

 «رَكْعَة عَشْرَةَ ثَلَاثَ اللَّیْلِ مِنَ یُصَلِّي )ص( اللَّهِ رَسُولُ كَانَ»، « حَجَّةً عَشْرَةَ تِسْعَ حَجَجْتُ قَدْ إِنِّي» 

 :هر دو قسمت این دو عدد با معدودِ مذکر، مذکر و با معدودِ مؤنث ، مؤنث می آید؛ مانند: 12و  11اعداد  ب(

 «مَرَّة عَشْرَةَ إِحْدَى»عَشْرَةَ :  إِحْدَى«                        كَوْكَباً عَشَرَ أَحَدَ رَأَیْتُ إِنِّي»عَشَرَ:  أَحَدَ

 «نَقیبا عَشَرَ اثْنَيْ مِنْهُمُ بَعَثْنا وَ»عَشَرَ :  اثْنَيْ«         شَهْرا عَشَرَ اثْنا اللَّهِ عِنْدَ الشُّهُورِ عِدَّةَ إِنَّ:» عَشَرَ اثْنا

 «أَسْباطا اُمَماً عَشْرَةَ اثْنَتَيْ قَطَّعْناهُمُ وَ: » عَشْرَةَ اثْنَتَيْ«                 عَیْنا عَشْرَةَ اثْنَتا مِنْهُ فَانْفَجَرَتْ» عَشْرَةَ : اثْنَتا

 نکات:

: اعداد مرکب مبنی بر فتح هستند ، به استثنای عدد دوازده )إثنا عشر و إثنتا عشر( که قسمت اول آن حکم مثنی را دارد و قسمت  1نکته 

 دوم آن مبنی می باشد ؛ مانند مثال های پیش گفته.

، « ثالثة أعبُدٍ و آمٍ»ی که با معدود اول آمده است مطابقت می کند؛ مانند : دارای دو معدود باشد، عدد عدد مفرد: هنگامی که  2نکته 

، « خمسة عشر جاریةً و عبداً»باشد، عدد با معدود افضل)برتر( مطابقت می کند؛ مانند:  عدد مرکبو هنگامی که « ثالث آمٍ و أعبُدٍ»

خمس عشرة ناقةً و »دودی که مقدم است مطابقت می کند؛ مانند: و اگر میان آن ها افضلیت نباشد، با مع« خمس عشرة جاریةً و جمالً»

ستَّ عشرة بین جملٍ و »، البته این در صورتی است که میان معدود و عدد فاصله نیفتد زیرا در این صورت عدد مؤنث خواهد بود : «جمالً

 «.ناقةٍ
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 را در مفرد و مرکب و معطوف دارد؛ « تسعة»و  «تسع»که از آن سه تا ده اراده می شود( حکم «)بِضعة»و  « بِضع: » 3نکته 

 «بِضع سِنین»، « بِضعة أعوام» مثال مفرد: 

 «بِضع عشرة سنةً»، « بِضعة عشر عاماً»مثال مرکب: 

 «بِضع و عشرون سنةً»، « بِضعة و عشرون عاماً» مثال معطوف: 

اراده می شود:  11تا  1عقود، مائة و الف به کار می رود و از آن می باشد و فقط بعد از « تاء»برای مذکر و مؤنث بدون « نَیِّف» : 4نکته 

 «ألف و نیّف»و « مائة و نیّف»، «عشرون و نیّف»

 ( :91تا  21عقود) -3

 در عقود ؛ معدود خواه مذکر باشند ، خواه مؤنث ، عدد به یک شکل استعمال می گردد ؛ مانند :

  «لَیْلَةً ثاَلثینَ  مُوسى واعَدْنا وَ:» ثاَلثینَ         «شَهْراً ثَالثُونَ فِصالُهُ وَ حَمْلُهُ وَ:»ثَالثُونَ  -

 «لَیْلَة أَرْبَعینَ  مُوسى واعَدْنا إِذْ وَ »أَرْبَعینَ: -

 «عاماً خَمْسینَ إِالَّ سَنَةٍ أَلْفَ فیهِمْ فَلَبِثَ »خَمْسینَ: -

  «مِسْكیناً سِتِّینَ فَإِطْعامُ یَسْتَطِعْ لَمْ فَمَنْ» سِتِّینَ: -

 «رَجُالً سَبْعینَ قَوْمَهُ  مُوسى اخْتارَ وَ »سَبْعینَ: -

 «جَلْدَةً ثَمانینَ فَاجْلِدُوهُمْ »ثَمانینَ: -

 ( : 99تا  21معطوف) -4

در معطوف قسمت اول مانند عددِ مفرد می باشد؛ یعنی اگر معدود، مؤنث باشد، عدد مذکر می آید و اگر معدود مذکر باشد، عدد مؤنث می 

 دوم مانند عقود می باشد ؛ یعنی در معدود مذکر و مؤنث یکسان می آید ؛ آید ؛ و قسمت

 «نَعْجَةً تِسْعُونَ وَ تِسْعٌ لَهُ»معدود مؤنث:  -«   استجاب بها اللّه دعا من اسماً تسعون و تسعة جلّ و عزّ لِلّه»معدود مذکر:  -

 نکات تکمیلی عدد اصلی :

 اعراب معدودها : از عدد سه تا ده ، و در صد و هزار ؛ معدود مجرور می باشد و در مابقی منصوب می باشد؛  -1

 مفرد و جمع معدودها : از عدد سه تا ده ، جمع و در مابقی مفرد می باشد. -2

 تمییز از عدد بر سه جهت دان                  ز سه تا ده همه جمع است و مجرور

 د همه فرد است و منصوب          ز صد برتر همه فرد است و مجرورز ده تا ص

 معرفه شدن عدد :   -3

 «جاء االثنا عشر رسوالً»بر قسمت اول می آید ؛ مانند : « ال»الف( در عدد مرکب 

 «قرأت االربعة و العشرین فصالً»بر سر هر دو قسمت می آید ؛ مانند : «  ال»ب( در عدد معطوف 
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 رد سه وجه جایز است ؛ج( در عدد مف

 «ما فعلتَ بالعشرةِ دراهمَ»بر سر عدد؛ مانند : « ال»آمدن  -1

 «ما فعلتَ بعشرةِ الدراهمِ و مائةِ الدینار ِ»بر سر معدود؛ مانند : « ال » آمدن  -2

 «ما فعلتَ بالعشرةِ الدراهمِ و المائةِ الدینار ِ»بر سر عدد و معدود؛ مانند : « ال » آمدن  -3

 ترتیبی :عدد 

 عدد ترتیبی بر ترتیب اشیاء مورد شمارش داللت می کند.

 واژگان عدد ترتیبی :

 « .اوّل ، ثانٍ ، ثالثٌ ، رابعٌ ، خامسٌ ، سادسٌ ، سابعٌ ، ثامنٌ ، تاسعٌ ، عاشرٌ ، مائةٌ ، الفٌ»دوازده واژه هستند : 

ده می شود، البته دو واژه اخیر فقط در اعداد ترتیبی مرکب و معطوف نیز استفا« واحد، واحدة، حادی و حادیة»از « أوّل»نکته : به جای 

 استفاده می شوند .

 انواع عدد ترتیبی :

 « .عاشر » تا « أوّل » ـ مفرد : از  1

 « .تاسع عشر » تا « حادی عشر » ـ مرکب : از  2

 « .تاسع و تسعون » تا « واحد و عشرون » ـ معطوف : از  3

 « .الفٌ » و « المائة » ، « تسعون » تا « عشرون » ـ عقود : از  4

 تذکیر و تأنیث عدد ترتیبی :

المقالةُ الرابعةَ » ، « الْأُخْرى  الثَّالِثَةَ مَناةَ وَ» الف(در مفرد و مرکب و معطوف ، عدد در تذکیر و تأنیث از معدود خود پیروی می کند؛ مانند: 

 « .الجزءُ الخامس و العشرون» ، «   عشرةَ

 «.المقالة االلف » ، «المقالة المائة » ، «المقالة العشرون » ؛ عدد همواره به یک شکل می آید؛ مانند: « الفٌ » و « المائة » ب( در عقود و 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

42 

 نحو

 : جمله اسمیه و فعلیه

 ؛گویند مى فعلیّهو اگر فعل باشد  «اَللَّهُ یَرْزُقُ مَنْ یَشاءُ بِغَیْرِ حِسابٍ»مانند:  ؛گویند مى اسمیّهاى اسم باشد آن جمله را  هرگاه كلمه اولِ جمله 

كلمه بعد از  ، بنابراین اگرآید زیرا حرف به حساب نمى ،در نظر می گیرندو اگر حرف باشد كلمه بعد از آن را « یَخْلُقُ اللَّهُ مایَشاءُ» مانند:

 و نیز منظور از اولِ جمله« مَنْ تَزَكىَّ قَدْ اَفْلَحَ» مانند:؛ است فعلیّه باشد فعل و اگر ،«اللَّهِ ءَاِلهٌ مَعَ» مانند:؛ است اسمیّه، حرف اسم باشد

بوده و چون صدارت طلب بعد از فعل در اصل «  كَیْفَ »، زیرا كلمه  فعلیه است«  كَیْفَ جاءَ زَیْدٌ »اى است كه در اصل اول بوده پس  كلمه

 . بوده است «اَدْعُو عَبْدَاللَّهِ»باشد و در اصل  مى« اَدْعُو»فعل به جاى « یا»، زیرا كلمه  جمله فعلیّه است« اللَّهِ عَبْدَ یا»و نیز  است مقدّم شده

 مباحث فعل

 ( مضارع مجزوم تقسیم می شود.3( مضارع منصوب ، 2(مضارع مرفوع ، 1فعل مضارع به 

 :مضارع مرفوع (1

 و عوامل مبنی شدن با آن نباشد.املِ نصب و جزم واز ع د که هیچ یکبه فعل مضارعی گفته می شو 

 مضارع منصوب: (2

 قبل از آن بیایند :«  اِذَن ، كَىْ و ، لَنْ اَنْ »حروف به فعل مضارعی گفته می شود که یکی از  

 . (82الشعراء :) « اَطْمَعُ اَنْ یَغْفِرَلى  وَالَّذى»؛ مانند:  «اَنْ»  -1

 نکته ها :

شود نه  است و فعل بعدش مرفوع مى از ثقیله همخفّفناصبه نیست بلكه « اَنْ» ،بیاید كندمی داللت  یقین بعد از فعلى كه بر« اَنْ» اگر ـ1

؛ « اَنْ»داشته باشد جایز است  ظنّو  گمانمعناى « اَنْ» و اگر فعل قبل از( 21:)المزمل «منکم مرضی عَلِمَ اَنْ سَیَكُونُ»منصوب، مانند: 

ال  اَنْظننتُ » (، 2: العنكبوت«) النّاسُ اَنْ یُتْرَكُوا  اَحَسِبَ»مانند: از ثقیله باشد و در فعل بعدش نیز رفع و نصب جایز است،  هاصبه یا مخفّفن

 .باشدمی  «از ثقیله همخفّف» و در جمله دوم، «ناصبه»در جمله اول،  «اَنْ»؛ «یرجعون

 بیاید، تأویل به مصدر برده می شود؛ برای تأویل به مصدر، مصدر فعل به فاعل آن فعل اضافه می شود: « اَنْ»ـ هرگاه فعل مضارعی با 2

 مبتدا می باشد. «: صِیامُ»؛ است« صِیامُكُمْ خَیْرٌ لَكُمْ»: آن تقدیر برده می شود ومصدر به فعل مضارع تأویل  ؛«اَنْ تَصُومُوا خَیْرٌ لَكُمْ»مانند: 

« : اخراجَکم»می شود؛ « یُریدُ اخراجَکم»برده می شود و تقدیر آن مصدر به فعل مضارع تأویل  «أَرْضِكُمْ مِنْ یُخْرِجَكُمْ نْأَ یُریدُ»و مانند: 

 مفعول به است.

 « .لَنْ اُكَلِّمَ الْیَوْمَ اِنْسِیّاً»، « یَرْجِعَ اِلَیْنا مُوسى  لَنْ نَبْرَحَ عَلَیْهِ عاكِفینَ حَتّى» مانند: ؛ «لَنْ» -2

 : سه شرط الزم است آنبراى عمل كردنِ ؛  «اِذَنْ» -3
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كلمه دیگرى فاصله  قَسَمو  نفی و فعل مضارع غیر از« اِذَنْ»بین ـ 3؛ بیاید كالم صدردر « اِذَنْ»ـ 2؛ باشد مستقبلفعلِ بعد از آن  ـ 1

 .نشود

یا بین ، « زَیدٌ اِذَنْ یُكْرِمُكَ»مانند:  ؛در ابتداى كالم نباشد «اِذَنْ»یا و «  اِذَنْ اَظُنُّكَ صادِقاً» مانند:  ؛پس اگر مضارع به معناى حال باشد

 . است رفعِ مضارع واجب ،«اِذَنْ زَیْدٌ یُكْرِمُكَ»باشد؛ مانند:  «قَسَم» و« نفی» غیر از اذن و فعلِ مضارع

 و فعل مضارع« اِذَنْ» فاصله بین  ،«اِذَنْ وَاللَّهِ اُكْرِمُكَ»مانند: و قسم  «كَفَخل ااِذَنْ الیَلْبَثُو»چنان که گذشت در صورتی که نفی مانند: 

باشد، منصوب شدن فعل مضارع جایز خواهد بود)به دلیل جایز بودن، در مثال اول فعل منصوب شده و در مثال دوم فعل در حالت رفع خود 

 باقی مانده است(.

 « .شَیْئا عِلْمٍ بَعْدَ یَعْلَمَ ال لِکَی»و « كَثیراً نُسَبِّحَكَ كَيْ»؛ مانند:  «كَىْلِ»یا  «كَىْ» -4

 منصوب می شود :« اَنْ»فعل مضارع در موارد زیر با تقدیر 

 « . اُمِرْنا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعالَمینَ وَ » مانند:،  المِ تعلیلبعد از ـ 1

 «.اللَّهِ فَضْلِ مِنْ ءٍ شَيْ  عَلى یَقْدِرُونَ أاَلَّ الْكِتابِ أَهْلُ یَعْلَمَ لِئاَلَّ»ظاهر می گردد؛ مانند: محذوف « اَنْ»، دیایب «ال» بافعل مضارع نکته: اگر 

ما » ؛ مثالقرار گرفته باشد «یکن لَمْ»یا  «ما کان»فعل از  باید بعد الماین  نیز گفته می شود؛ الم جحودکه به آن  اکیدالمِ تبعد از ـ 2

 «.لَمْ یَكُنِ اللَّهُ لِیَغْفِرَ لَهُمْ»، مانند: «یکن لَمْ» و مثال« عَذِّبَهُمْما كانَ اللَّهُ لِیُ وَ»، مانند: «کان

 أَمْرِ  إِلى َ ءَ تَفى  حَتّى  تَبْغى  فَقاتِلُوا الَّتى» مانند: ؛باشد استقبالى ،كه فعل مضارع نسبت به زمانِ تكلّم ى جارّه به شرط آن«حَتّى»بعد از ـ 3

 «.سرتُ حتّی أَدخلُ المدینةَ»باشد، مرفوع خواهد بود؛ مانند:  ؛ اگر به معنای حال«اللَّهِ

 : قرار داد ی انتهائیه«اِلى»ى استثنائیّه یا «اِالّ» ؛ «اَوْ»جاى  بهعاطفه، مشروط به آن كه بتوان  «اَوْ»بعد از ـ 4

 («اِلّا اَنْ تَسْتَقیمَ» :به تقدیر« )ها اَوْ تَسْتَقیماكَسَرْتُ كُعُوبَ                      كُنْتُ اِذا غَمَزْتُ قَناةَ قَوْم وَ»   مانند: 

 (است «اِلّا اَنْ تَعُودُوا»به معناى ) «مِلَّتِنا  لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ اَرْضِنا اَوْ لَتَعُودُنَّ فى»و مانند: 

 می باشد(.« اُدْرِكَ الْمُنىاِلی اَن »به تقدیر « )ادَتِ الْامالُ اِلّا لِصابِرٍفَمَا انْق                 لَاَسْتَسْهِلَنَّ الصَّعْبَ اَوْ اُدْرِكَ الْمُنى» و مانند:

بیاید، « مَعَ»یا بعد از واو به معناى  هرگاه فعل مضارع بعد از فاء سببیّه: (عیتم«)مَعَ»به معناى  «واو»و   سببیّه «فاء» بعد ازـ  6و  5

 . واقع شود  یا طلبِ محض  محض، نفىِ « فاء»یا  «واو»كه قبل از این  مشروط بر

و رفعِ نخواهد بود  (خالصمحض) نفى ،زیرا در این دو حالت ؛نیاید «االّ»یا  «نفى»کلمه نفى محض این است كه بعد از نفى، منظور از 

 .«تُحَدِّثُنا ما تَأْتینا اِالّ وَ»و « ناثُما تَزالُ تَأتینا فَتُحَدِّ» مضارع واجب است؛ مانند:

 ؛نباشد «جمله خبریّه»یا « مصدر»یا  «اسم فعل»طلب محض این است كه طلب به وسیله و منظور از 

 منصوب نشده است.« حْسِنُاُ»؛ بنابراین  فعلِ امر است اسمِ« صَهْ»؛«  صَهْ فَاُحْسِنُ اِلَیْكَ»مانند:  ؛«اسم فعل» 

 منصوب نشده است. «ینامُ»مصدر است لذا « سکوتاً»؛ « سکوتاً فینامُ الناسُ»مانند:  ؛«مصدر»
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 منصوب نشده است.« أتَصَدَّقُ»خبری است لذا « رزقنی اهللُ ماالً»؛ چون جمله « رزقنی اهللُ ماالً فأتَصَدَّقُ به»مانند:  ؛«جمله خبریّه»

 . ترجّی و تمنّى،  تحضیض،  عرض،  استفهام ، نهى ، امر عبارت است از : طلبِ محض

 مثال برای نفی محض:

  « . عَلَیْهِمْ فَیَمُوتُوا  الیُقْضى»مانند:  ؛نفى و فاءمضارع منصوب بعد از  -

 « .یَعْلَمَ الصّابِرینَ لَمّا یَعْلَمِ اللَّهُ الَّذینَ جاهَدُوا مِنْكُمْ وَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ» ؛نفى و واومضارع منصوب بعد از  -

 مثال برای طلب محض:

 « . تَطْغَوْا فیهِ فَیَحِلَّ عَلَیْكُمْ غَضَبى ال»مانند:  ؛نهى و فاءمضارع منصوب بعد از  -

« اللَّبَنَتَأْكُلِ السَّمَكَ وَتَشْرِبَ  ال» ،« تَعْلَمُونَ أَنْتُمْ وَ الْحَقَّ تَكْتُمُوا وَ بِالْباطِلِ الْحَقَّ تَلْبِسُوا ال وَ»مانند:  ؛ىهن و واومضارع منصوب بعد از  -

 . كه واو به معناى مع است

 « .فَهَلْ لَنا مِنْ شُفَعاءَ فَیَشْفَعُوا لَنا» مانند:؛ استفهام و فاءاز  مضارع منصوب بعد -

 « .اَجَلٍ قَریبٍ فَاَصَّدَّقَ  اِلى  لَوْال اَخَّرْتَنى»، مانند:  تحضیض و فاءمضارع منصوب بعد از   -

 « . كُنْتُ مَعَهُمْ فَاَفُوزَ  یا لَیْتَنى »مانند:  ،  تمنّى و فاءمضارع منصوب بعد از  -

 « .یا لَیْتَنا نُرَدُّ واَلنُكَذِّبَ»، مانند:   تمنّى و واومضارع منصوب بعد از   -

وسیله این حروف ه قرار بگیرد و ب عاطفه« ، ثُمَّ و اَوْ ، فاء واو »فعل مضارع بعد از حروف  : هرگاه«اَوْ ،ثُمَّ  واو، فاء»ـ بعد از 11و  9و  8و  7

 ؛ ، عطف شودیعنی غیر قابل تأویل به فعل جامدبر اسمِ 

 جامدبر اسمِ « اَوْ »وسیله ه ب «یُرْسِلَ»كلمه « ما كانَ لِبَشَرٍ اَنْ یُكَلِّمَهُ اللَّهُ اِلّا وَحْیاً اَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ اَوْ یُرْسِلَ رَسُوالً»مانند: « اَوْ»از  بعد -

 ؛باشد مى«  اَنْ»عطف شده و منصوب به تقدیر «وَحْیاً»

 «اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ لَبْسِ الشُّفُوفِ                            تَقَرَّ عَیْنى وَلَبْسُ عَباءَةٍ وَ»   مانند:« واو»بعد از  -

 کرده است.عطف  «لَبْسُ» جامدمضارع را بر اسم فعل واقع شده كه  ی«واو»بعد از  است و« اَنْ»مضارعِ منصوبِ به  «تَقَرَّ»فعلِ

واقع شده  یی«فاء»بعد از  است ودر تقدیر « اَنْ»مضارعِ منصوبِ به  «تَمنَعَ »فعلِ؛ « لوال مشاغلی فَتَمنَعَنی لَزُرتُکَ» مانند:« فاء»بعد از  -

 کرده است.عطف  «مشاغل» جامدمضارع را بر اسم فعل كه 

 ( مضارع  مجزوم :3

 قبل از فعل بیایند: مضارع مجزوم است که یکی از ادوات جازمه فعلزمانی 

 . كنند م مىوجزمدو فعل را ادواتی که  ( 2؛ كنند م مىوجزمفقط یك فعل را ادواتی که  (1 : جزم دو گونه است ادوات

 ؛ مثال ها:كنند م مىوجزمفقط یك فعل را که «  ، لَمّا ، لَمْ ، ال الم » هستند: چهار حرف ،كنند م مىوجزمفقط یك فعل را ادواتی که  ( 1

 ، « لِیُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ»؛ مانند: «امرالم »  -
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 ، « تُشْرِكْ بِاللَّهِ ال»؛ مانند: «نهیالء »  -

 « .بِهِمْ یَلْحَقُوا لَمَّا مِنْهُمْ آخَرینَ وَ»، « قَدیرٌ ءٍ شَيْ كُلِّ  عَلى اللَّهَ أَنَّ تَعْلَمْ أَلَمْ»؛ مانند: « لَمّا ـلَمْ  » -

 : « لَمّا ولَمْ  »تفاوت های 

 . صحیح نیست«  اِنْ لَمّا تَفْعَلْ »، پس  آید نمى«  لَمّا »ولى با  « وَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ »، مانند:  آید مى« لَمْ»ادات شرط با  ( الف

از ماضی ساده این است که عمل فعل در گذشته انجام شده  معنای ماضی ساده)مطلق( را می دهد)منظور« لَمْ»به منفى فعل مضارع  ( ب

منفى فعل مضارع ولى است به این معنا كه ننوشتن زید تا زمانِ حال ادامه نداشته )زید ننوشت(« لَمْ یَكْتُبْ زَیْدٌ»، مانند: و تا حال ادامه ندارد

 .، ادامه داردتا زمان حالرا دارد به این معنا که  معنای ماضی نقلی منفی« لَمّا» به

 .ستنیجایز « لَم»به مجزومِ فعل حذفِ ، ولی «وَلَمّا اَدْخُلْها»یعنى  «قارَبْتُ الْمَدینَةَ ولَمّا»مانند:  ؛جایز است« لَمّا»به مجزومِ فعل حذفِ (  ج

  :كنند دو فعل را جزم مىادواتی که  ( 2

 «مَتى»،  «اَىُّ»،  «مَهْما»،  «ما»،   «مَنْ»،  «اِنْ» هستند که دو فعل را مجزوم می کنند و به آنها ادوات شرط گفته می شود: كلمه  زدهدوا

 « .کیفما»و « اَنّى» ، « حَیْثُما» ، «اِذْما»،  «اَیْنَما»،  «اَیّانَ»، 

 حرف و مابقی اسم هستند . «اِنْ»در میان این ادوات، 

 . نامند مى ی شرطجزا یا جوابدوّم را فعل و  شرطفعل فعل اوّل را  که كنند زده گانه در دو فعل عمل مىادوادات شرطِ 

 :  ده گانه از جهت معنا چنیننددوازكلمات 

 .«نَعُدْ اِنْ تَعُودُوا»؛ مانند: «اگر»به معنای « اِنْ » -

 .«اِذْما تَقُمْ اَقُمْ»مانند: ؛ «هر گاه»به معنای « اِذْما» -

 .«بِهِ مَنْ یَعْمَلْ سُوءً یُجْزَ» مانند:؛ «هرکس»به معنای  «مَنْ» -

 لَكَ نَحْنُ فَما بِها لِتَسْحَرَنا یَةٍآمَهْما تَأتِنا بِهِ مِنْ » و «ما تَفْعَلُوا مِنْ خَیْرٍ یَعْلَمْهُ اللَّهُ»مانند: ؛ «هر چه»به معنای « مَهْما»و « ما» -

 .«بِمُؤْمِنینَ

 .«تُكْرِمْنا نُكْرِمْكَ اَیّانَ»و  «الْعِمامَةَ تَعْرِفُونى اَضَعِ  مَتى»مانند: ؛ «هر وقت»به معنای « اَیّانَ»و « مَتى» -

فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ  كُنْتُمْ حَیْثُما»، «بِها تَأْتِها نَسْتَجِرْ  نّىاَ»، «اَلْمَوْتُ اَیْنَما تَكُونُوا یُدْرِكْكُمُ»مانند: ؛ «هر کجا»به معنای « ، حَیْثُما  ، اَنّىما اَیْنَ» -

 .«شَطْرَهُ

اَیُّهُمْ یَقُمْ اَقُمْ »به ترتیب مانند:  دباش« ماو اَیْنَ  ، مَتى ، ما مَنْ»پس ممكن است به معناى  ؛الیه است بعِ مضافااز جهت معنا ت« اَىُّ» -

 «.مَكانٍ تَجْلِسْ اَجْلِسْ ىَّاَ»،  «یَوْمٍ تَصُمْ اَصُمْ اَىَّ»،  «الدَّوابِّ تَرْكَبْ اَرْكَبْ اَىَّ»،  «مَعَهُ

 زائده می باشد(. «کیفما»در  «ما») «أجلسْ کیفما تجلسْ» مانند:؛ «هر طور»به معنای  «کیفما» -

 :واب شرطشرط و جاحکام 
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 شرط باید مقدم بر جواب شرط باشد؛ -1

 موارد در جواب شرط الزامی نیست؛خبری و متصرف باشد؛ اما رعایت این  ،جمله شرط الزم است فعلیّه )ماضى یا مضارع( -2

 شرط و جواب شرطی که هر دو فعل باشند؛ چهار حالت دارند: -3

 . واجب است هر دو فعلجزمِ ، در این حالت «اِنْ تَعُودُوا نَعُدْ»مانند:  ؛هر دو مضارع ( الف

 . واجب استمحالً  هر دو فعلجزمِ ، در این حالت «اِنْ عُدْتُمْ عُدْنا»مانند:  ؛هر دو ماضى(  ب

ماضى در محلِّ جزم است و مضارع، ، در این حالت «حَرْثِهِ  مَنْ كانَ یُریدُ حَرْثَ االخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فى»مانند:  ؛مضارع وابشرط، ماضى و ج(  ج

 است.مضارع و جواب شرط « نَزِدْ»،  فعل ماضى و شرط« كانَ»، در مثال باال: مرفوع باشدیا جایز است مجزوم و 

 . ماضى در محلِّ جزم است و مجزوم مضارع، در این حالت «ظَفِرتَ إن تصبرْ»مانند:  ؛ماضى وابشرط، مضارع و ج ( د 

 اسامی شرط :

صدارت طلب می باشند، در صورتی که قبل از آن  که حرف می باشد، مابقی اسم هستند. اسامی شرط« إن»از میان ادوات شرط به غیر از 

)در این مثال «لیس ما یسرُّک یُعجبُنی»؛  «یطلبُ یجدُ إنَّ منْ»یا مضاف بیاید از عمل شرط ساقط می شوند:  ها کلمه ای غیر از حرف جر

 ها اسامی شرط عمل نکرده اند(.

 اعراب)نقش( اسامی شرط:

 عمَّا تسألْ»مانند: اگر بعد از حرف جر بیایند مجرور به حرف جر و اگر بعد از مضاف بیایند، مضاف الیه و محالً مجرور می باشند؛  -1

 . «أضربْ تضربْ غالمُ منْ»؛  «أسألْ

 «اَیْنَما تَكُونُوا یُدْرِكْكُمُ اَلْمَوْتُ»و « الْعِمامَةَ تَعْرِفُونى اَضَعِ  مَتى»اگر معنای ظرف بدهند، محالً منصوب بنا بر ظرف بودن است؛ مانند:  -2

 « .أضربْ ضربٍِ تضربْ اَىَّ»مانند: ـ اگر بر حدثی واقع شود، مفعول مطلق می باشد؛  3

 « یَهْتَدي لِنَفْسِهِ فَإِنَّما  اهْتَدى مَنِ»ـ اگر بعدش فعل الزم بیاید مبتدا می باشد و فعل و جواب شرط خبرش می باشند؛ مانند:  4

 هر گاه  ضمیر مستتر فعل شرط به اسم شرط بازگردد؛ نقش اسم شرط مبتدا خواهد بود.نکته: 

و اگر فعل دارای ضمیر منصوبی باشد که به اسم شرط « هأضربْ تضربْ منْ»بعدش فعل متعدی بیاید، مفعول به خواهد بود؛ مانند: ـ اگر  5

 « .هأضربْ هُتضربْ منْ»باز گردد، اشتغال یا مبتدا خواهد بود؛ مانند: 

 : فاء در جواب شرط

 و آن در پنج جمله می باشد : بیاید «فاء»واجب است با  نداشته باشد،را كه صالحیّت شرط شدن ای  هر جمله وجوبی :ـ 1

اسمیّه است و  «ءٍ قَدیرٌ كُلِّ شَىْ  هُوَ عَلى»جمله «: ءٍ قَدیرٌ كُلِّ شَىْ  اِنْ یَمْسَسْكَ بِخَیْرٍ فَهُوَ عَلى»مانند:  باشد؛ جمله اسمیّه، جوابِ شرط (الف

 . است «قدیرٌ»متعلّق به  :«كُلِّ  عَلى» ،خبرش :«قَدیرٌ» ،مبتدا :«هُوَ»فاء آمده زیرا  با

 : باشد« ما»یا  «لَنْ»، منفی به  جوابِ شرط (ب 
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 «مایَفْعَلُوا مِنْ خَیْرٍ فَلَنْ یُكْفَرُوهُ وَ» مانند:« لَنْ»منفىّ به  -

 « .فَاِنْ تَوَلَّیْتُمْ فَما سَأَلْتُكُمْ مِنْ اَجْرٍ»مانند: « ما»منفىّ به  -

  شرط آمده باشند :  در اوّلِ فعلِ جواب« ، سَوْفَقَدْ، سینْ»سه حرفِ  (ج

 « .اِنْ یَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ اَخٌ لَهُ»مانند: « قَدْ»مقرون به  -

 « .اِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ اُخْرى وَ»مانند: « سین»مقرون به  -

 « .هُ مِنْ فَضْلِهِوَاِنْ خِفْتُم عَیْلَةً فَسَوْفَ یُغْنیكُمُ اللَّ »مانند: « سوف»مقرون به  -

 « .جَنَّتِك مِّن خَیراً یُؤْتِیَنِ أَن رَبّى  وَلَداً فَعَسى اِنْ تَرَنِ اَنَا اَقَلَّ مِنْكَ ماالً وَ»مانند:  باشد؛فعل جامد ، جوابِ شرط د(

 است. هآمدء با فاکه جوابِ شرط و فعل امرست «  اِتَّبِعُونى»«:  اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونى»مانند: باشد؛  طلبی فعل، جوابِ شرطه ( 

 جوازی است: « فاء»مضارع مثبت یا منفی باشد، آمدن  ،جوابِ شرط زمانی که ـ جوازی:2

  «یُعَذِّبْكُمْ یَشَأْ إِن أَوْ   یَرْحَمْكمُ یَشَأْ إِن»و « مِنْهُ اللَّهُ فَیَنْتَقِمُ عادَ مَنْ وَ» مانند:مضارع مثبت؛ 

 «غَیْرَهُ زَوْجاً تَنْكِحَ حَتَّى بَعْدُ مِنْ لَهُ تَحِلُّ فَال طَلَّقَها فَإِنْ»و « رَهَقاً ال وَ بَخْساً یَخافُ فاَل بِرَبِّهِ یُؤْمِنْ فَمَنْ» مانند:مضارع منفی؛ 

برای ضمیری است که این ضمیر مبتدای بیاید باید فعل مرفوع باشد و در این صورت خبر « فاء»نکته: در صورتی که فعل مضارع همراه با 

 محذوف می باشد.

 بر جواب شرط ممنوع است:« فاء»در سه مورد وارد شدن  امتناعی:ـ 3

( 18:اإلسراء«)لَهُ عَجَّلْنا الْعاجِلَةَ یُریدُ كانَ مَنْ» (،8:اإلسراء«)عُدْنا عُدْتُمْ إِنْ»باشد: مانند: « قد»از مجرد و  ماضی متصرفالف( جواب شرط، 

 « .من جادَ لم یندمْ»باشد، مانند: « لم»به  مضارع منفیب( جواب شرط، 

 «.ال تُحْصُوها اللَّهِ نِعْمَةَ تَعُدُّوا إِنْ وَ»یی باشد که صرفاً برای نفی می باشد و نه برای نفی آینده: «ال»به  مضارع منفیج( جواب شرط، 

ى شرطیّه باشد و «اذا»یا « اِنْ»اداتِ شرط،  ؛مشروط به آن كه اوّالًمی آید،   یّهى فجائ«اذا»شرط  بر سر جوابگاهى به جاى فاء، نکته : 

هُمْ »جمله  ، «یَقْنَطُونَ اِنْ تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ بِما قَدَّمَتْ اَیْدیهِمْ اِذا هُمْ«: »اِنْ»، مثال: باشدو غیر منسوخ  ثبتمخبری، جواب، جمله اسمیّه  ؛ثانیاً

 اَنْتُمْ تَخْرُجُونَ »، « تَخْرُجُونَ اِذا دَعاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْاَرْضِ اِذا اَنْتُمْ«: »اِذا»؛ مثال ى فجائیه است«اِذا»ط است و رابط آن جواب شر« یَقْنَطُونَ

 .باشد مىفجاییه ى « اِذا »، رابط آن  جواب شرط است« 

 مقدر :« إن»جزم فعل مضارع با 

« فاء»( واقع می گردد در صورتی که مقرون به ، عرض، تحضیض، تمنّى و استفهامترجّیامر، نهى، فعل مضارعی که در جواب طلب)

 .«لَحافِظُون لَهُ إِنَّا وَ یَلْعَبْ وَ غَداً یَرْتَعْ مَعَنا أَرْسِلْهُ»گردد؛ مانند:   مقدر مجزوم« إن»معیت نباشد، باید با « واو»سببیه و 

 

 اسممباحث 
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 مجرور و مرفوع، منصوب اعراب اسم سه نوع می باشد:

ـ  6، « کان»و اسم نظائر « کان»ـ اسم  5ـ خبر ، 4ـ مبتدا ، 3ـ نائب فاعل ، 2ـ فاعل ،  1در دوازده مورد اسم مرفوع است:  مرفوعات :

 ی نفی جنس.«ال»ـ خبر 12، « إنَّ»ـ خبر 11نفی کننده ، « ما ، إن ، ال و التَ»ـ اسم 11و  9و   8و  7،« کاد»و اسم نظائر « کاد»اسم 

خَلَقَ اللَّهُ »شود، مانند:  گیرد و به آن اسناد داده مى قرار مى  شبهِ فعلیا  تامِّ معلوم  كه بعد از فعلِ  است مرفوع  فاعل، اسمى فاعل:ـ 1

الْاَنْعامِ  الدَّوابِّ وَ وَمِنَ النّاسِ وَ»و مانند: اسناد داده شده است « اَللَّهُ»فعل تامِّ معلوم، به « خَلَقَ»است و « خَلَقَ»فاعلِ « اَللَّهُ» كه «السَّمواتِ

 .اسناد داده شده است« اَلْوانُهُ»اسم فاعل )شبهِ فعل( است و به « مُخْتَلِفٌ»كه « مُخْتَلِفٌ اَلْوانُهُ

 :از تعریف مذكور دانسته شد كه فاعل باید داراى این شرایط باشد  : فاعل شرایط

 ؛شود گر قبل از آن بیاید مبتدا مىبعد از فعل بیاید، زیرا ا ـ1

 ؛باشد نه فاعل فعلِ قبل ازآن تامّ باشد، زیرا اگر ناقصه باشد، اسمِ افعال ناقصه مى ـ 2

 ؛شود ب فاعل نامیده مىئفعلِ قبل از آن معلوم باشد، زیرا اگر مجهول باشد نا ـ3

  :شدبا مىو محالً مرفوع لفظاً مجرور  در دو موردو است فاعل مرفوع است و عاملش فعلى است كه به آن اسناد داده شده  ـ4

 «تُوعَدُونَ هَیْهاتَ هَیْهاتَ لِما»و  « بِاللَّهِ شَهیداً  كَفى»، « جائَنا مِنْ بَشیرٍ ما»مانند:  بیاید؛ده ئزا« المِ»و « باء»،  «مِنْ» الف(زمانی که همراه

  «تُوعَدُونَ هَیْهاتَ ما» و« كَفَى اللَّهُ شهیداً»و  «جائَنا بَشیرٌ ما»معناى ه ب

لَواْل »كه فاعل بوده اضافه شده است و تقدیرش « اَللَّهِ»مصدر است و به « دَفْعُ»؛ « دَفْعُ اللَّهِ النّاسَ لَواْل»مانند:  اضافه شود؛ مصدر ب( به

  .تبه وجود آمده اس «یَدْفَعُ»با فعل«  اَنْ» پس مصدر از ؛است« اَنْ یَدْفَعَ اللَّهُ النّاسَ

 اگر عامل فاعل، فعل باشد عامل صریح است و اگر غیر آن باشد، غیر صریح است و سه نوع می باشد: نکته :

 است.« بَعُدَ»ه معناي فعل ب«  هَیْهَاتَ»؛ «مِنَّا الذِّلَّة  هَیْهَاتَ»د: اسم فعل؛ مانن -1

 در چنان که بحث آن گذشت.مص -2

 : تفضیل، صیغه مبالغه، صفت مشبهه و افعل اسم فاعل -3

 می باشد.« قاسیة» : فاعل«قُلُوبُ»«:  اللَّهِ ذِكْرِ مِنْ قُلُوبُهُمْ لِلْقاسِیَةِ فَوَیْلٌ»اسم فاعل؛ مانند: 

  فعّال به : مفعول«ما» برای تقویت، زائده «الم»مستتر، « هو»؛ فاعل « یُرید لِما فَعَّالٌ»صیغه مبالغه؛ مانند: 

 رفع محلّ در مؤوّل مصدر« : عَنِتُّمْ ما»صفت رسولٌ ،«: عَزِیزٌ» ؛« عَنِتُّمْ ما عَلَیْهِ عَزِیزٌ أَنْفُسِكُمْ مِنْ رَسُولٌ جاءَكُمْ لَقَدْ»صفت مشبهه؛ مانند: 

 «.عَزِیزٌ» مشبّهه صفت فاعل

 «أجدرَ»فاعل « : الثناءُ»؛ « و لم أرَ تلمیذاً أجدرَ به الثناءُ من صاحبِ االجتهاد»افعل تفضیل؛ مانند: 

 ضمیر ـ2ظاهر،  اسم ـ1 دو نوع است: فاعل انواع فاعل :
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،  فعل ؛كند ، تغییر نمى است و با تثنیه یا جمع بودن فاعل مفرد اگر فاعل، اسم ظاهر باشد، مُسندش )فعل یا شبه فعل(: اسم ظاهرـ 1

 «قائِمٌ نِسْوَتُكَأ » ،«قائِمٌ اِخْوَتُكَأ »، «قائِمٌ اَخَواكَأ »، «اَخُوكَ قائِمٌأ »مانند:  ؛شبه فعل، «قالَ نِسْوَةٌ»، «قالَ رَجاُلنِ»، «قالَ اللَّهُ»مانند: 

 (گویند باشد و به آن اسم جمع مى لفظش مى از غیر« مَرْأَةُال»جمعِ « نِسْوَةُ»كلمه )

در « هو» ضمیرِ مستتر «اَلصِّدْقُ یُنْجى»مانند: ؛ و یا مستتر است« اَلْهِنْدانِ جَلَسَتا»، «اَلزَّیْدُونَ جَلَسُوا»یا بارز است؛ مانند: ضمیر  :ضمیر ـ2

 فاعل می باشد . «تَغْوى»در فعل «هی» ضمیر مستتر« اَلدُّنْیا تَغْوى»و مانند: فاعل می باشد  « یُنْجى» فعل

و یا غیر صریح است؛ فاعل غیر صریح از موصول حرفی و صله آن ساخته می شود؛ مانند:  -چنان که گذشت-فاعل یا صریح است  نکته:

 .است« یَكْفِهِمْ» فاعلِ«: انزال»؛ «اَوَلَمْ یَكْفِهِمْ اِنْزالُنا»به تأویل  «اَوَلَمْ یَكْفِهِمْ اَنّا اَنْزَلْنا »

 ه به فاعل ظاهر:با توج تأنیث فعلاحکام تذکیر و 

 فعلو تذکیر جواز تأنیث ـ 3، وجوب تأنیث فعلـ 2، فعل تذکیروجوب ـ 1

 زمانی که فاعل مذکر باشد اعم از این که فاعل مفرد یا مثنی یا جمع باشد؛ :فعل تذکیروجوب ـ 1

 « . رَبَّكُم وَ رَبِّي اللَّهَ اعْبُدُوا إِسْرائیلَ  بَني یا الْمَسیحُ قالَ»مفرد:  -

 « .  یَخافُون الَّذینَ مِنَ رَجاُلنِ قالَ» مثنی: -

 « .السَّماء مِنَ مائِدَةً عَلَیْنا یُنَزِّلَ أَنْ رَبُّكَ یَسْتَطیعُ هَلْ مَرْیَمَ ابْنَ عیسَى یا الْحَوارِیُّونَ قالَ إِذْ»جمع:  -

 « .جاء حمزةُ»نند: زمانی که فاعل عالمت تأنیث دارد ولی در معنا مذکر باشد باید فعل مذکر بیاید؛ ما نکته:

  :موارد وجوب تأنیث فعلـ 2

و « هِنْدٌ تَقُومُ» و« هِنْدٌ قامَتْ»مانند:  ؛حقیقىباشد)بین تأنیث حقیقى و مجازى تفاوتى نیست( تأنیث « هی»مستتر فاعل، ضمیرِ  ( الف

 بودنِ فاعل، فعل نیز با عالمت تأنیث آمده است و مانند:خاطر مؤنث ه كه ب« الشَّمْسُ تَطْلُعُ»و « اَلشَّمْسُ طَلَعَتْ»مانند:  ؛مجازىتأنیث 

اِمْرَأَتُ »است و به مؤنّث حقیقى  «هی»مستتر خاطر آن كه فاعلش ضمیرِ ه مضارع و مؤنث آمده ب« تُراوِدُ»كه  «اِمْرَأَتُ الْعَزیزِ تُراوِدُ»

مستتر كه فاعلش ضمیرِ  خاطر آنه مؤنث آمده ب« اَخَّرَتْ»و « قَدَّمَتْ»كه  «رَتْاَخَّ قَدَّمَتْ وَ عَلِمَتْ نَفْسٌ ما»و مانند: باز می گردد « الْعَزیزِ

 .برگشته است «نفس»و به مؤنث مجازى  می باشد« هی»

كه واجب  «اِذْ قالَتْ اِمْرَاَتُ عِمْرانَ»در « اِمْرَأَتُ عِمْرانَ»فاعل، اسم ظاهر و مؤنث حقیقى باشد و بدون فاصله بعد از فعل بیاید، مانند:  ) ب

 .مؤنّث بیاید «قالَتْ»است فعل 

 :فعل تذکیر و موارد جواز تأنیثـ 3

 »كه  «اِمْرَأَةٌ ی الصفِّاِل (ذَهَبَتْ)ذَهَبَ»و  «اِلّا هِنْدٌ )قامت(ماقامَ»مانند: ؛ دفتبیو فاعل فاصله فعل  میانفاعل، مؤنّث حقیقى باشد و (  الف

 .ه استافتادها و فعلشان فاصله  ند و بین آنمی باش فاعلمؤنّث حقیقى و «  اِمْرَأَةٌ هِنْدٌ و

 .باشد نیز جایز مى« غَرَبَ الشَّمْسُ»ه ك« غَرَبَتِ الشَّمْسُ»در مثال «  اَلشَّمْسُ»مانند: كلمه باشد؛ مؤنّث مجازى  فاعل،(  ب
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 .نیز جایز است« اَوْرَقَتِ الشَّجَرُ»كه  «جَرُاَوْرَقَ الشَّ»در مثال« اَلشَّجَرُ»مانند: كلمه  ،( باشداسم جنس) ج ( فاعل، شبه جمع

 «الْمُهِین الْعَذابِ فِي لَبِثُوا ما الْغَیْبَ یَعْلَمُونَ كانُوا لَوْ أَنْ الْجِنُّ تَبَیَّنَتِ خَرَّ فَلَمَّا»مانند: و 

 ،«تاء»بدون «كَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ» و «تاء»با  «كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ»در  «قَوْمُ»، مانند: باشد اسم جمع مذكر -1 فاعل؛ د (

« تَقُول الَّذي غَیْرَ مِنْهُمْ طائِفَةٌ بَیَّتَ»و  «قالَ نِسْوَةٌ فِى الْمَدینَةِ»هاى  مثال در «طائِفَةٌ»و « نِسْوَةٌ»، مانند: باشد جمع مؤنّث اسم -2 

   «.تاء»با « قالَتْ طائِفَةٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتابِ»و  «تاء»بدون

قامَ »و « مَنّاآقالَتِ الْاَعْرابُ »در « اَلرِّجالُ»و « اَلْاَعْرابُ»مانند:  ؛جمع مكسّرِ مذكر باشد؛ جمع مكسرِ مؤنّث و جمع مكسّرِ مذكره ( فاعل، 

 « .قامَتِ الْهُنُودُ»و « قامَ الْهُنُودُ»در  «اَلْهُنُودُ»مانند:  ؛و جمع مكسرِ مؤنّث« الرِّجالُ

 « .مَتِ الجاریةُنِعْ»و « مَ الجاریةُنِعْ»مَ ، بِئسَ و ساءَ)که برای ذم است( باشد؛ مانند: نِعْ»فعل و ( فاعل، مؤنث و 

 « . جاءت الْبَنُون»و « جاء الْبَنُون »ز ( فاعل، ملحق به جمع سالم باشد؛ مانند: 

 : وجوب تقدیم فاعل بر مفعولٌ به

 :تقدیم فاعل بر مفعولٌ به در سه مورد واجب است

  ضَرَبَ مُوسى» شود، مانند: باشد در این صورت فقط با تقدیم فاعل، مفعول از فاعل شناخته مى  تقدیرىجا كه اعراب فاعل و مفعول،  آن ـ1

 .مفعولٌ به است« عیسى»فاعل و « مُوسى»كه « عیسى

 .«بَطَنَ ما وَ مِنْها ظَهَرَ ما الْفَواحِشَ رَبِّيَ حَرَّمَ إِنَّما قُلْ»آید، مانند:  مى جملهجا كه مفعولٌ به محصور شود، زیرا كلمه محصور آخر  آنـ 2

كه  «لَرَأَیْتَهُ خاشِعاً»مانند:  ؛ مفعول به صورت ضمیر متصلجا كه فاعل، ضمیر متّصل و مفعول نیز ضمیر متّصل یا اسم ظاهر باشد آن ـ3

مفعولٌ « لنَّهارَاَ»فاعل و اسم ظاهر « نا»كه « لْنَا النَّهارَ مَعاشاًوَجَعَ»، مانند: مفعول به صورت اسم ظاهر ؛مفعولٌ به است «ه»فاعل و  «تَ»

 است. به

«: وَلَقَدْ جاءَ الَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ»مانند:  ؛جایز است مفعول بر فاعل مقدّم شود بنابراین ،موارد سه گانه، تقدیم فاعل، واجب نیستاز در غیر * 

 است . بر آن مقدم شده می باشد کهمفعول  :«الَ فِرْعَوْنَ»فاعل و « اَلنُّذُرُ»

 : بر فاعل وجوب تقدیم مفعولٌ به

 «الْآخِر الْیَوْمِ وَ بِاللَّهِ آمَنَ مَنْ اللَّهِ مَساجِدَ یَعْمُرُ إِنَّما»و « الْعُلَماءُ عِبادِهِ مِنْ اللَّهَ یَخْشَى إِنَّما»فاعل محصور باشد؛ مانند:  -1

 «یُؤْفَكُونَ أَنَّى اللَّهُ قاتَلَهُمُ»و « هُزُواً إِالَّ یَتَّخِذُونَكَ إِنْ كَفَرُوا الَّذینَ رَآكَ إِذا وَ»مانند: اسم ظاهر باشد؛  مفعول، ضمیر متصل و فاعل -2

  «صِدْقُهُم الصَّادِقینَ یَنْفَعُ یَوْمُ هذا اللَّهُ قالَ»  و «بِكَلِماتٍ رَبُّهُ إِبْراهیمَ  ابْتَلى إِذِ وَ»مانند: هر گاه به فاعل، ضمیر مفعول به متصل شود؛  -3

 : وجوب تقدیم مفعولٌ به بر فعل و فاعل

 » و« كَذَّبْتُمْ»هاى  مفعولٌ به است و بر فعل« فَریقاً»كه  «فَریقاً كَذَّبْتُمْ وَفَریقاً تَقْتُلُونَ»مانند: ؛ بر فعل گاهى جایز است به تقدیم مفعول

 :واجب در سه مورد است است که واجب مقدم شده است و گاهى «تَقْتُلُونَ
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ما تَدْعُوا فَلَهُ  اَیّاً»در  شرطاسمِ  مانند و «فَاَىَّ ایاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ»در  استفهاممانند اسم  ؛است صدارت طلب، به جایى كه مفعول ( الف

است و بر فعلشان به خاطر صدارت طلب بودن « تَدْعُوا»آیه دوم مفعولِ در « اَیّاً»و « تُنْكِرُونَ»در آیه اول، مفعولِ « اَىَّ» ؛«الْاَسْماءُ الْحُسْنى

 .اند مقدم شده

، در منصوبِ دیگرى نباشدمعمول ن كه براى آن عامل، ایبیاید مشروط به « اَمّا»در جواب  فاءِ جزائیّهبعد از  به جایى كه عاملِ مفعول ( ب

و گاهى مقدّر  «فَاَمَّا الْیَتیمَ فَالتَقْهَرْ»مانند:  )یعنی ذکر شده است(؛گاهى ظاهر است« اَمّا»كلمه  این صورت مفعول به وجوبا مقدم است.

 رَبَّكَ( بر فعل و فاعل مقدم شده است )اَلْیَتیمَ وبه در هر دو آیه مفعول  ؛است« اَمّا رَبَّكَ فَكَبِّرْ وَ»كه به تقدیر  «فَكَبِّرْرَبَّكَ  وَ»مانند:  ؛است

 . شود داخل نمى« فاء»بدون فاصله بر « اَمّا»این است كه  به دلیل وجوب تقدیم مفعول ؛

آن است و چون بر  به مفعول« اِیّاكَ»فعل و فاعل و « نَعْبُدُ»كه  «اِیّاكَ نَعْبُدُ»انند: م ؛است منصوبی ضمیر منفصل، به جایى كه مفعول ( ج

 .شود فعل مقدم شده به صورت منفصل آمده، زیرا ضمیر متّصل، از فعل جدا نمى

و « إِیَّاهُ إِالَّ تَدْعُونَ مَنْ ضَلَّ الْبَحْرِ فِي رُّالضُّ مَسَّكُمُ إِذا وَ»مانند: بیاید، واجب است مؤخّر بیاید؛ « إلّا»بعد از  ضمیر منفصلو در صورتی که 

 «. إِیَّاه إِالَّ تَعْبُدُوا أاَلَّ رَبُّكَ  قَضى وَ»

مانند:  ؛شود و فعل مجهول به آن اسناد داده مى بر آن مقدم گردیدهمجهول  فعلاست كه  اسم مرفوعینایب فاعل نائب فاعل : ـ 2

 «خُلِقَ الْاِنْسانُ ضَعیفاً»و مانند: « ضُرِبَ عَمْروٌ»

 طریقه ساختن جمالت مجهول :

 معلوم، مجهول می شود؛ فعل ـ 1

 ؛نشیند مىآن مفعول جاى  و بهحذف ، فاعل ـ 2

 ـ در صورت نیاز، صیغه فعل مجهول را بر اساس نائب فاعل تغییر می دهیم.3

« اًوعَمْر»حذف شده،  )که فاعل است(«زَیْدٌ»بعد از مجهول شدنِ فعل،  است که بوده« اًوضَرَبَ زَیْدٌ عَمْر» اصل« ضُرِبَ عَمْروٌ»در مثال 

 . از فاعل نیابت كرده و مرفوع شده است و در جاى آن نشسته)که مفعول به می باشد( 

 (.حال استدر این آیه « ضَعیفاً»كلمه )بوده است« خَلَقَ اللَّهُ الْاِنْسانَ ضَعیفاً»در اصل  ،«خُلِقَ الْاِنْسانُ ضَعیفاً»ل امثدر  

 نکات : 

 تمام احکام فاعل و فعل معلوم در مورد نائب فاعل و فعل مجهول جاری است. -1

 .نایب فاعل است« اَیْدي فى»، «اَیْدیهِمْ  وَلَمّا سُقِطَ فى» در مثال قرار گیرد؛نایب فاعل  به حرف جر مجروراست جایز  -2

حرف جرّ معناى تعلیل نداشته باشد، زیرا با نایبِ فاعل شدنِ مجرور، معناى علیّت فهمیده که  صحیح است به شرطینیابت مجرور، 

 .به معناى تعلیل است«  مِنْ »، چون  نایب فاعل نیست« بَأْسِهِ» «یُخافُ مِنْ بَأْسِهِ»؛ در مثالشود نمى

 صورتی که صفت یا مضاف الیه داشته باشد و یا علم باشد، می تواند نائب فاعل واقع گردد:ظرف در  -3
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 « صیمَ رمضانُ»؛         علم: «         صیمَ یومُ الجمعه»؛      اضافه: «         صیمَ یومٌ کاملٌ»وصف:  

براى نیابت  كه پس قواعد و شرایطى؛  شود مجهول ساخته مى، زیرا از فعل  فعل مجهول به نایب فاعل نیاز دارد ماننداسم مفعول نیز ـ 4

 «نَحْنُ»كلمه « مَحْرُومُونَ»نایب فاعلِ ، «بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ»فاعل در فعل مجهول گفته شد، براى اسم مفعول نیز موجود است مانند: 

اسمِ مفعول است و نایب فاعلش ضمیر منفصلِ « مُتْرَفینَ»، كلمه «فینَتْرَاِنَّهُمْ كانُوا قَبْلَ ذلِكَ مُ»باشد و مانند:  است كه در آن مستتر مى

نیابت جار  . درباشد مى« هِىَ» مستترضمیر  «مَمْنُوعَةٍ» و«  مَقْطُوعَةٍ »نایب فاعلِ  «المَقْطُوعَةٍ وَالمَمْنُوعَةٍ»باشد و مانند:  مى «هُمْ»مستتر 

 . است« اَلْمَغْضُوبِ»جار و مجرور در محلّ رفع و نایب فاعل براى « عَلَیْهِمْ»كه  «وبِ عَلَیْهِمْغَیْرِ الْمَغْضُ»مانند:  نیز چنین است؛ و مجرور

 مبتدا و خبر :  ـ 4و  3

 در« زَیْدٌ» مانند: در كالم ذكر شده، دادن اسمِ دیگرى به آن خاطر اسناده ب و می باشداسم مرفوعى است كه بدون عامل لفظى ، مبتدا

  .داده شده است به آن اسناد« وَلِىُّ الَّذینَ امَنُوا»اسم و بدون عامل لفظى است و « اَللَّهُ»كه  «اَللَّهُ وَلِىُّ الَّذینَ امَنُوا»و مانند:  «زَیْدٌ قائِمٌ»

 .هاى قبل مثالدر « وَلِىُّ الَّذینَ امَنُوا»و « قائِمٌ»مانند: كلمه  ؛گویند مى« خبر» ،شود به اسم یا فعلى كه به مبتدا اسناد داده مى

 نکات :

 است.داخل شده   حرفِ جرِّ زاید، بر آن مبتدا و« اِلهٍ»، « ما مِنْ اِلهٍ اِلَّا اللَّهُ» مانند:ـ گاهی مبتدا با حرف جر زائده می آید؛ 1

رود، مانند:  هى صریح نیست ولى به تأویل صریح مىو گا «اَللَّهُ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَشاءُ وَیَقْدِرُ»در « اَللَّهُ»مانند:  ؛است مبتدا گاهى صریحـ 2

 .باشد مى« صَبْرُكُمْ خَیْرٌ لَكُمْ»كه به تأویل  «اَنْ تَصْبِرُوا خَیْرٌ لَكُمْ»

 جایگاه مبتدا و خبر در جمله :

 «اَلْعِلْمُ حِرْزٌ»شود، مانند: حكم مىبه وسیله خبر بر مبتدا به گویند، زیرا  محكومٌ خبر به ؛گویند مى محكومٌ به و به خبر محكومٌ علیهبه مبتدا 

 .باشد مى واجب  و در بعضى موارد عكس آن  تقدیم مبتدا بر خبر است در بعضى موارد این تقدیم واجب مین دلیل اصله و به

 معرفه و نکره در مبتدا و خبر : 

مواردى كه مفید باشد  در مگر  ه بودنِ مبتدا صحیح نیستپس نكر «فَةٌآاَلْجُبْنُ »مانند:  ؛است نكره و اصل در خبر، معرفهدر مبتدا،   اصل

 .اند نامیده «مُسَوِّغ»وآن موارد را 

 :عبارتند ازمسوِّغات  

 .خبرش: «خَیْرٌ»، صفتش: «مَعْرُوفٌ»،ستا نكره و مبتدا «قَوْلٌ» ؛«مِن...قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَیْرٌ »؛ مانند:باشد دارای صفت نكرهـ مبتدای 1

ه اضافه شد« اَشْیاءَ»مبتدا و نكره است و به : «اَرْبَعَةُ»؛ «الیَعْرِفُ قَدْرَها اِلّا اَرْبَعَةٌ اَرْبَعَةُ اَشْیاءَ» ؛ مانند:باشد الیه مضافدارای  نكرهـ مبتدای 2

 . است

نكره و عامل است چون جار و  :«رغبةٌ»كه  «فی الخیرِ خیرٌ رغبةٌ»مانند:  )یعنی در ما بعد خود عمل کند(؛عامل باشد نكرهـ مبتدای 3

 .گردیده است واقعخبر « خیرٌ»كلمه  و ( به آن متعلِّق شدهفی الخیرِمجرور )
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 « .کُتَیِّبٌ هذَّبَ أخالقی»ـ مبتدا، تصغیر گردد؛ مانند: 4

 و دابَّةٍ»به ترتیب ه ك« اِلهٌ مَعَ اللَّهِ ءَ»مانند:  ؛و استفهام «اما مِْن دابٍَّة اِلّا هَُو اخٌِذ بِناصِیَتِه»نفى مانند:  ؛ذكرِ نفى یا استفهام قبل از نكره ـ  5

 . اند مبتداى نكره« اِلهٌ

 لَدَیْنا جَمیعٌ لَمَّا كُلٌّ إِنْ وَ»و « كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ»در«   كُلّ»مانند: لفظ )به عبارت دیگر عموم افراد مدنظر باشند(؛ نكره، عامّ باشدـ 6

 «نَمُحْضَرُو

 : دعا دو قسم است ؛نكره، معناى دعا داشته باشدـ 7

 .شد و معناى دعا داردمی بامبتدا  ونكره است  :«سَالمٌ» ؛«اِبْراهیمَ  سَالمٌ عَلى»مانند:  ؛دعاى خیرالف(

 .شد و معناى دعا داردمی بامبتدا  ونكره است  :«وَیْلٌ» ؛«وَیْلٌ لِلْكافِرینَ» مانند:؛ دعاى شرّ)نفرین(ب(

 « .اَقْبَحَ الْباطِلَ ما»در « ما»مانند:  ؛نكره، معناى تعجّب داشته باشدـ 8 

 : وجوب تقدیم مبتدا

  :در موارد ذیل، تقدیم مبتدا بر خبر واجب است

 :باشد تعجّب و مانند: شرط، استفهام آنجا كه مبتدا صدارت طلب -1

 ؛مبتدا است اسمِ شرط و «مَنْ» «:مِناًآمَنْ دَخَلَهُ كانَ »مانند:  ،شرط

 ؛معناى تعجّب دارد مبتدا و« ما»«: اَحْسَنَ الرِّضا اَقْبَحَ السَّخَطَ وَ ما»مانند:  ،تعجّب

 .مبتدا و معناى استفهام دارد« مَنْ» «:اِلَى اللَّهِ  مَنْ اَنْصارى»مانند:  ،استفهام

  .ابتداست آن مبتدا و المِ« لَعَبْدٌ» «:خَیْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ وَ»مانند:  ؛المِ ابتدا داخل شود ،جا كه بر مبتدا آن -2

است و « اِلّا»به  خبرِ مبتدا و محصور« رَسُولٌ» «:وَما مُحَمَّدٌ اِلّا رَسُولٌ»مانند:  ؛محصور شود« اِنَّما»یا « اِلّا ما و»وسیله ه هرگاه خبر ب -3

  .است «اِنَّما»خبرِ مبتدا و محصور به  :«ئُونَمُسْتَهْزِ» «:اِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ»مانند: 

مبتدا از خبر  شخیصاى نبوده تا سبب ت ند و قرینههست اى باشند كه در تعریف و تنكیر مساوي جا كه مبتدا و خبر، معرفه یا نكره آن -4

خبر و « اَللَّهُ»كه  «اِنَّ الَّذینَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ»مبتدا است و مانند: « اَللَّهُ»خبر و  «رَبُّنا»كه  «اَللَّهُ رَبُّنا وَرَبُّكُمْ»تساوى دو معرفه مانند:  ؛شود

 .مبتدا است« اَفْضَلُ مِنْكَ»خبر و  «اَفْضَلُ مِنّى» «:اَفْضَلُ مِنْكَ اَفْضَلُ مِنّى» مبتدا است و تساوى دو نكره مانند:« رَبُّنا»

در « یَقُوْمُ»و مانند: « زَیْدٌ قامَ»در « قامَ»مانند: که فاعل آن ضمیر مرفوعی است که به مبتدا باز می گردد؛ باشد  یجا كه خبر، فعل آن -5

  .شود نه مبتدا و خبر ، زیرا در صورت تقدیم خبر، جمله، فعل و فاعل مى« دارِ السَّالمِ  اَللَّهُ یَدْعُوا اِلى»در « یَدْعُوا» و مانند:« زَیْدٌ یَقُومُ»

تقدیمش د باش )اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبّهه و...( یا خبر، صفتو بارز را رفع بدهد  ظاهر یا ضمیرِ اگر خبر، فعل باشد و اسمته: نک

 :بر مبتدا جایز است

 « اَخَواكَ قاما»بارز مانند:  و با رفع ضمیر« زَیْدٌ قامَ اَبُوهُ» :فعل بودن خبر با رفع اسمِ ظاهرمثال برای  -
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 « زَیْدٌ قائِمٌ» :بودنِ خبر  صفت ایمثال بر -

 .گفت« قائِمٌ زَیْدٌ»و « قاما اَخَواكَ»، « قامَ اَبُوهُ زَیْدٌ»توان  مذكور مى مثال هایپس در   مبتدا است ادلیل جوازِ تقدیم، اشتباه نشدن خبر ب

 : وجوب تقدیم خبر

 است: بر مبتدا در موارد ذیل وجوب تقدیم خبر

 .ندهست  نكره «مَزیدٌ»و « مِصْباحٌ»كه  «لَدَیْنا مَزیدٌ»، « فیها مِصْباحٌ»مانند:  ؛نكره و خبر، ظرف یا جار و مجرور باشدجا كه مبتدا،  آن -1

اسمِ « اَیْنَ و اَیّانَ»ت و اس« یَوْمُ الْقِیامَةِ»و « اَلْمَفَرُّ»مبتدا  : «اَیّانَ یَوْمُ الْقِیامَة»، «اَیْنَ الْمَفَرّ»مانند:  ؛جا كه خبر، اسمِ استفهام باشد آن -2

 .باشد استفهام مى

كه در اصل  «اِنَّما وَلِیُّكُمُ اللَّهُ» و مانند: «ما عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْبَالغُ»مانند:  ؛محصور شود« اِنَّما»یا « اِلّا»نفی و  به وسیلهجا كه مبتدا  آن -3

 .بوده است «اَللَّهُ وَلِیُّكُمْ»و « البَالغُ عَلَى الرَّسُولِ»

  ؛كه با مبتدا ضمیرى باشد كه مرجعِ آن ضمیر، خبر است جا آن -4

از می ب« دارال»به  مبتدا است و ضمیرخبر « فِى الدّارِ»ا و مبتد« صاحِبُها» بوده« فِى الدارِ صاحبها» كه در اصل «صاحِبُها فِى الدّارِ» مانند:

 ؛ قبل خود باز گردد هب« صاحِبُها»مقدّم شده تا ضمیر « فِى الدّارِ»لذا گردد؛ چون ضمیر به کلمه بعد از خود باز نمی گردد 

 .قُلُوبٍ( برگشته پس باید خبر، مقدّم شود  مبتدا است و چون ضمیرش به خبر )عَلى« اَقْفالُها»كه  «قُلُوبٍ اَقْفالُها  اَمْ عَلى» و مانند:

 .فهماندن تعجّب است براى«   هِللَِّ» است، مقدم آمدن خبر« للَّهِ»مبتدا و « دَرُّهُ» :«فارِساً دَرُّهُ   لَّهِلِ»براى فهماندن معناى تعجّب، مانند:  -5

اسمِ اشاره مكانى و خبر  :«ثَمَّ»مبتداى مؤخّر و  :«وَجْهُ» «:فَاَیْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ»مانند:  ؛جا كه خبر، اسمِ اشاره مكانى باشد آن -6

 .مقدم است

 در غیر موارد مذکور تا زمانی که معنای جمله استوار باشد می توان خبر را مقدم یا مؤخر ذکر کرد . ته:نک

 .  شبه جملهو  جمله، مفرد: نوع می باشدسه  خبر انواع خبر :

 :  خبر مفردـ 1

  دو قسم است:خبرِ مفرد، و  نباشدو شبه جمله )جمله اسمیه( ، مبتدا و خبر)جمله فعلیه(منظور از مفرد، خبرى است كه فعل و فاعل

 « .اَلْكِذْبُ خِیانَةٌ»و  «اَلْجُودُ رِیاسَةٌ»مانند:  ؛جامدالف ( 

 «.غُلْفٌ قُلُوبُنا»و  «كِلٌآزَیْدٌ »مانند:  ؛مشتقّب ( 

 احکام خبر مفرد :

مبتدا و جمع است « اَلْمَواعِظُ» «:اَلْمَواعِظُ حَیاةُ الْقُلُوبِ»مانند:  می باشد؛مطابقتش با مبتدا الزم ن ،ضمیر نیست دربردارندهخبر جامد چون ـ 1

 «تاء»با  «عَالمَةُ»است و خبرش  «تاء»مبتدا و بدون « اَلْحِرْصُ» «:اَلْحِرْصُ عَالمَةُ الْفَقْر»و مانند:  ؛باشد مفرد مى «حَیاةُ»و خبرش 
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 الْبَنُونَ وَ الْمالُ»، و مانند: باشد مى «تاء»بدون  «رَأْسُ»است و خبرش  «تاء»مبتدا و با  :«اَلْقَناعَةُ» «:اَلْقَناعَةُ رَأْسُ الْغِنى»و مانند:  ؛باشد مى

 «.لَهُن لِباسٌ أَنْتُمْ وَ لَكُمْ لِباسٌ هُنَّ»( و مانند: 46:  الكهف«) أَمَالً خَیْرٌ وَ ثَواباً رَبِّكَ عِنْدَ خَیْرٌ الصَّالِحاتُ الْباقِیاتُ وَ الدُّنْیا الْحَیاةِ زینَةُ

ضمیر نیست زیرا فاعلش  دربردارنده« قائِمٌ» :«زَیْدٌ قائِمٌ اَبُوهُ»مانند:  ؛ضمیر نیست دربردارنده ،اگر فاعلش اسم ظاهر باشد  خبر مشتقـ 2

مطابقتِ در این صورت  گردد ضمیر مستترى است كه به مبتدا بر مى دربردارندهباشد و اگر فاعلش اسم ظاهر نباشد  مى «اَبُوهُ»اسم ظاهر 

 «هِنْدٌ قائِمةٌ»،  «اَلزَّیْدُونَ قائِمُونَ»، « اَلزَّیْدانِ قائِمانِ»،  «زَیْدٌ قائِمٌ»، تثنیه و جمع واجب است، مانند:  خبر با مبتدا در تأنیث و تذكیر و مفرد

آیه  سهدر این  «نَحْنُ مُصْلِحُونَ»، « اَنْتُمْ مُسْلِمُونَ» ،«نَحْنُ اَغْنِیاءُ اللَّهَ فَقیرٌ وَ قالُوا اِنَّ»و مانند: « اَلْهِنْداتُ قائِماتٌ»، «اَلْهِنْدانِ قائِمَتانِ»، 

 » «:عُرُوشِها  فَهِىَ خاوِیَةٌ عَلى»ند و مانند: هست  مبتدا و خبر، جمع مؤنّث «:هَلْ هُنَّ كاشِفاتُ ضُرِّهِ»ند و مانند: هست مبتدا و خبر جمع مذكّر

 می باشد. مفرد مؤنّث، خبرش« خاوِیَةٌ»مفرد مؤنث و  یمبتدا« هِىَ

مانند:  ؛یا اسم فاعل «ظَهیرٍ  اَلْحَقُّ اَقْوى»مانند:  ؛یا اسم تفضیل «رِئیسُ الْاَخْالقِ  اَلتَّقْوى»مانند:  ؛مشتق ممكن است صفت مشبّهه باشد ـ3

 « .قْرُونٌ بِالْحِرْمانِاَلْحَیاءُ مَ»مانند:  ؛یا اسم مفعول «اَلْفِكْرُ مُنیرُ الْقَلْبِ»

 جملهـ 2

 : شامل اقسام ذیل است  خبر جمله، باشد )جمله اسمیه(یا مبتدا و خبر )جمله فعلیه(فعل و فاعلدارای منظور از جمله، خبرى است كه 

خبر «: إِخْراجُهُم عَلَیْكُمْ مُحَرَّمٌ» مبتدا ، :«هُوَ»«: إِخْراجُهُم عَلَیْكُمْ مُحَرَّمٌ هُوَ»، مانند:  شود كالمى است كه با اسم شروع مى : اسمیّه ( الف

 : مبتدای موخر«إِخْراجُ»، «مُحَرَّمٌ»به  متعلق مجرور و جار :«عَلَیْكُمْ» : خبر مقدم،«مُحَرَّمٌ»هو، 

 الَّذِینَ وَ: »: خبر ؛ مثال دیگر«جَهَنَّمُ»: مبتدا، «مْمَأْواهُ»أولئك،  : خبر«جَهَنَّمُ مَأْواهُمْ»مبتدا،  «:أُولئِكَ: »«جَهَنَّمُ مَأْواهُمْ فَأُولئِكَ»مانند: و 

 خبر.«:  الْجَحِیم أَصْحابُ أُولئِكَ» : مبتدا، «الَّذِینَ»؛ «  الْجَحِیم أَصْحابُ أُولئِكَ بِآیاتِنا كَذَّبُوا وَ كَفَرُوا

 جمله فعلیه و خبر است. « بِالْحَقِّ  یَقْضى» مبتدا،«: اللَّهُ» «:بِالْحَقِّ  اللَّهُ یَقْضى وَ» مانند: ؛شود كالمى است كه با فعل شروع مى :فعلیّه (ب 

    (161:  األنعام«)أَمْثالِها عَشْرُ فَلَهُ بِالْحَسَنَةِ جاءَ مَنْ»مانند:  ؛ندهست  هاى شرطیه نیز اگر خبرِ مبتدا شوند، فعلیّه جمله: نکته

 : شبه جملهـ 3

 فَوْقَهُمْ اتَّقَوْا الَّذینَ»، «الورقاءُ فوقَ الشجرةِ»مانند: ؛ ظرف، زمانى و مكانى( و جار و مجرور است)منظور از شبه جمله، ظرف  بحث خبرمدر 

 .نداشمی ب خبر« غَفْلَةٍ  فى» و« یَوْمَ»، «فوقَ»كلماتِ ؛  «غَفْلَةٍ  هُمْ فى وَ»مانند:  ؛جار و مجرور (،212:  البقرة«) الْقِیامَةِ یَوْمَ

 .باشدمحذوف است و در واقع آن محذوف خبر می « یَكُونُ» فعلو یا « كائِنٌ» به وصف متعلَّقای که خبر واقع می شود شبه جمله  :نکته

 :بر خبر جزاء «فاء»دخول 

در این صورت مبتدا به باشد و خبر، بعد از آن ذكر شود جایز است فاءِ جزا بر خبر داخل شود، زیرا برای خبر سبب  به منزلههرگاه مبتدا 

 «.مُهینٌ عَذابٌ لَهُمْ فَأُولئِكَ بِآیاتِنا كَذَّبُوا وَ كَفَرُوا الَّذینَ»مانند:  ؛منزله اسم شرط و خبر به منزله جوابِ شرط است
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سر خبر آن ها  جزا را بر« فاء»هستند که وقتی اسم آن ها متضمن معنای شرط باشد می توان « إنَّ و لکنَّ»: در میان نواسخ تنها نکته

در غیر این دو حرف این اتفاق نمی افتد؛ « لکنَّ ما یُقضی فسوف یکون» مانند: و« إِنَّ الْمَوْتَ الَّذي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُالقیكُم»آورد؛ مانند: 

 جزا نیامده است. « فاء»، « له»که بر سر « لیس کل من ینظم الشعر له جائزة»مانند: 

 یُقْبَلَ فَلَنْ كُفَّارٌ هُمْ وَ ماتُوا وَ كَفَرُوا الَّذینَ إِنَّ»مدن این فاء جوازی است، از این روی در آیات قرآن گاهی آمده؛ مانند: چنان که گذشت آ

 وَ اللَّهِ لَعْنَةُ عَلَیْهِمْ أُولئِكَ كُفَّارٌ هُمْ وَ ماتُوا وَ كَفَرُوا الَّذینَ إِنَّ»( و گاهی نیامده است؛ مانند: 91:  عمران آل«)ذَهَباً الْأَرْضِ ءُ مِلْ أَحَدِهِمْ مِنْ

 (161:  البقرة«) أَجْمَعینَ النَّاسِ وَ الْمَالئِكَةِ

 : مبتداى وصفى

ی عمل کند آن صفت مبتدا و اسم یا ضمیر بعد از آن فاعل یا اسمِ ظاهر یا ضمیرِ منفصلواقع شود و در  یا استفهام  از نفىهر گاه صفت بعد 

اَقائِمٌ »مانند:  ؛ضمیرِ منفصل ،«اَقائِمٌ اَلزَّیْدانِ»مانند:  ؛اسمِ ظاهرل مبتدا می باشد و در این صورت دیگر نیازی به خبر نیست؛ نائب فاع

 «.اَنْتما

 ، اسم مفعول، صفت مشبّهه، اسم تفضیل و منسوب گفته شده و مبتداى وصفى، صیغه مبالغهوصف در اصطالحِ علم نحو به اسم فاعل

 :باشد مىمورد یكى از این پنج 

 .                                         «اَقائِمٌ هذانِ»مانند:  ؛اسم فاعلـ 1

 « .انِزیدما مَضْرُوبٌ »مانند:  ؛اسم مفعولـ  2

      « .عَیْنِ غَیْرِهِ  عَیْنِ زَیْدٍ اَلْكُحْلُ مِنْهُ فى  فى هَلْ اَحْسَنُ»مانند:  ؛اسم تفضیلـ  3

 در مؤوّل مصدر«:  توعدون ما»مبتدا، «: قَرِیبٌ» «:تُوعَدُونَ ما بَعِیدٌ أَمْ قَرِیبٌ أَ أَدْرِي إِنْ»، « الْوَجْهانِ هَلْ حَسَنٌ»مانند:  ؛صفت مشبّههـ  4

 « قَرِیبٌ»فاعل  رفع، محلّ

 « .ما قُرَشِىٌّ اَبَواكَ»مانند:  ؛منسوبـ  5

 وجوه اعرابی مبتدای وصفی :

 :در تركیبش سه احتمال است ،اسم مابعد خود را رفع دادهوصفى كه 

و « قائِمٌ»شدنِ  خبر، «اَقائِمٌ اَخَواكَ»مانند:  ؛جمع باشد وجوب مبتدا شدن و آن در صورتى است كه وصف، مفرد و فاعلش تثنیه یا ( الف

 ند.خبر مشتق باید از مبتدا در تثنیه تبعیت کزیرا ؛ جایز نیست« اَخَواكَ»مبتدا شدنِ 

« اَقائِمُونَ اِخْوَتُكَ»و « اَقائِمانِ اَخَواكَ» مانند: ؛وجوبِ خبر شدن و آن هنگامى است كه وصف درتثنیه و جمع، با فاعلش مطابق باشد ( ب

جایز نیست، زیرا مبتدا شدنِ وصف و خبر شدنِ اسمِ مابعد  .مبتداى مؤخّر است« اِخْوَتُكَ»و « اَخَواكَ»،  خبر مقدّم« قائِمُون»قائِمانِ و »كه 

، پس تثنیه یا جمع بودنش  وصف مانند فعل است در این كه هرگاه اسمِ ظاهر را رفع بدهد باید مفرد بیاید چه فاعلش تثنیه یا جمع باشد

 . صحیح نیست
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وصف  :«راغِبٌ» «:الِهَتى اَراغِبٌ اَنْتَ عَنْ»، مانند:  احتمال مبتدا یا خبر شدنِ وصف و آن هنگامى است كه وصف و فاعلش مفرد باشند ( ج

 . این آیه را به دو صورت زیر می توان ترکیب کرد :فاعلش و هر دو مفردند« اَنْتَ»و 

 : فاعل ؛                                     «اَنْتَ»مبتدا و  :«راغِبٌ»ـ 1

 : مبتدای مؤخر.«اَنْتَ»خبر مقدم  و  :«راغِبٌ»ـ 2

 : ضمیر فصل

است   اش این گیرد و فایده بین مبتدا و خبر قرار مى و اند گفته« فصل»آید و به همین جهت به آن  این ضمیر همیشه به صورت منفصل مى

 گفته اند .« عماد»که ما بعدش را از اشتباهِ به صفت حفظ می کند و به این جهت به آن 

اُولئِكَ هُمُ »بالفعل مانند:  و «اِنّا لَنَحْنُ الصّافُّونَ»در اصل مانند:  ؛آید برند مىاى كه در اصل یا بالفعل مبتدا و خ ضمیر فصل بین دو معرفه

 .  باشند ضمیر فصل مى« هُمْ»و « نَحْنُ» ؛«الْمُفْلِحُونَ

« لَهُم خَیْراً هُوَ فَضْلِهِ مِنْ اللَّهُ آتاهُمُ بِما یَبْخَلُونَ الَّذِینَ یَحْسَبَنَّ ال وَ »نکته: گاهی ضمیر فصل میان معرفه و نکره نیز واقع می شود؛ مانند: 

 1در این مثال ها ضمیر فصل می باشد.« هُوَ«: »خَیْراً هُوَ اللَّهِ عِنْدَ تَجِدُوهُ خَیْرٍ مِنْ لِأَنْفُسِكُمْ تُقَدِّمُوا ما وَ»،  

 قواعد ضمیر فصل :

كُنْتَ هُوَ »و « زَیْدٌ اِیّاهُ الْفاضِلُ» پس، تثنیه و جمع مطابق مبتدا است، مفرد و از جهت تذكیر، تأنیث، فصل همیشه مرفوع است ضمیرـ 1

گفته « اَنْتَ»بایست  آمد چون ضمیر فصل همیشه مرفوع است و در مثال دوم مى مى« هُوَ»زیرا در مثال اول باید  ،غلط است« الْفاضِلَ

از جهت تطبیق، صحیح است ولى ضمیر فصل « اِنَّكَ اِیّاكَ الْفاضِلُ»گشت و مانند:  كه مخاطب است مطابق مى« كانَ»شد تا با اسمِ  مى

 .باشد زیرا ضمیر فصل همیشه مرفوع مى،  نیست بلكه تأكید یا بدل است

 ـ ضمیر فصل محلی از اعراب ندارد .2

جمله اسمیه را تغییر می دهند.  که بر سر جمله اسمیه داخل می گردند و اعراب و معناید نشو ها یا حروفى گفته مى به فعلنواسخ  نواسخ :

ی « ال»ـ  5ـ حروف مشبهة بالفعل، 4ـ حروف شبیه به لیس )ما، إن، ال و الت(، 3ـ افعال مقاربه، 2ـ افعال ناقصه، 1نواسخ عبارتند از: 

 « .ظنّ»ـ افعال 6نفی جنس، 

 که عبارتند از : هشت اسم باقیمانده از انواع دوازده گانه مرفوعات، اسم و یا خبر نواسخ می باشند

ما، إن، ال و »اسم حروف شبیه به لیس) -6تا  3، «(کاد»و نظائر « کاد»اسم افعال مقاربه) -2، «(کان»نظائر « کان»اسم افعال ناقصه) -1

 ی نفی جنس .«ال»خبر -8، «( إنَّ»و نظائر « إنَّ)»خبر حروف مشبهة بالفعل  -7نفی کننده(، « الت

ی می باشند که بر سر مبتدا و خبر وارد شده و آن ها را دو مفعول خود می کنند، از این مطلب در منصوبات افعال« ظنّ»* نکته: افعال 

 سخن به میان خواهد آمد.

                                                           
 (143: ص ،29 ج القرآن، إعراب في الجدول  می باشد که معرفه است)رک:« من»زیرا مفضّل مجرور به حرف جر  .باشد می معرفه منزله به جا این در «خَیْراً»  .1
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 : افعال ناقصه

 فعل زدهها سی آن سازند و خبرِ خود، منصوب مى به عنواناین افعال بر مبتدا و خبر داخل شده، مبتدا را به عنوان اسمِ خود، مرفوع و خبر را 

 « .، مادامَ ، مافَتَئَ ، مَاانْفَكَّ ، مابَرَحَ ، مازالَ  ، اَمْسى ، باتَ ، ظَلَّ  ، اَضْحى ، اَصْبَحَ ، لَیْسَ ، صارَ كانَ»ند: سته

مانند: می باشند، « صارَ»دارای معنای « راحَ»و « غَدا»، «عادَ»، «آضَ»، «اِرْتَدَّ»، «تَحَوَّلَ»، «اِسْتَحالَ»، «وَجَعَ»، «آلَ»افعالِ  :* نکته

  .«َصیراً »و خبرش  ،«هو» ، اسمش ضمیر مستتر «صارَ»به معناى « اِرْتَدَّ: » «فَارْتَدَّ بَصیراً»

    معانى افعال ناقصه

 افعال ناقص دارای دو گروه معنایی می باشند: الف( معنای ناقص ، ب( معنای تام

 الف( معنای ناقص 

 « .واحِدَةً كانَ النّاسُ اُمَّةً»مانند:  است؛ گذشته اسم به خبر متّصف شده فهماند كه در زمان : مى كانَ

، «حَبِطَتْ اَعْمالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خاسِرینَ»مانند:  شد( هستند؛«)صار»این افعال در استعمال ناقص به معنای :  باتَ و، ظَلَّ  ، اَمْسى اَصْبَحَ، اَضْحى

اَبیتُ » ،« كَظیم هُوَ وَ مُسْوَدًّا وَجْهُهُ ظَلَّ  بِالْأُنْثى أَحَدُهُمْ بُشِّرَ إِذا وَ»، «جَارُهُ جَائِعا  شَبْعَاناً وَ أَمْسَى  مَنَ بِي مَنْ أَمْسَىمَا آ»، «زَیْدٌ غَنِیّاً  اَضْحى»

 « بُطُونٌ غَرْثى  مِبْطاناً وَحَوْلى

 « .اِنَّهُ لَیْسَ مِنْ اَهْلِكَ»مانند:  ؛در هر سه زمان  : به معناى نفى مضمونِ اسم و خبر است لَیْسَ

 «خَزَفاً صارَ الطّینُ»مانند:  ؛یا انتقال از ماهیّتى به ماهیّت دیگر «صارَ زَیْدٌ عالِماً»مانند:  ؛است دیگر  صفتى به صفت معناى انتقال از  : به صارَ

 « .مَحْدُوداً لَمْ یُولَدْ فَیَصیرَ»و مانند: 

و به این معنا با حرف نفى )ما  «بَنَوا ریبَةً  الیَزالُ بُنْیانُهُم الَّذى»مانند:  ؛به معناى مالزمت خبر با اسم است باشد« یَزالُ ، زالَ»: اگر از زالَ ما

مّه دهد و اگر تا معناى نفى دارد با آمدن حرف نفى دیگر معناى اثبات مى« زالَ»و چون  «ما زالَتْ تِلْكَ دَعْویهُمْ»آید و مانند:  یا ال( مى

 . آید باشد بدون حرفِ نفى مى

لَنْ  »ها نفى، در لفظ یا در تقدیر باشد، مانند:  مشروط به آن كه قبل از آن نیز به معناى مالزمت خبر با اسم است : ما انْفَكَّ ،فَتَئَ ما ،بَرَحَ ما

 «.مَا انْفَكَّ زَیْدٌ كَرامةً»و مانند: « فْتَؤُاالتَ»به تقدیر  «تَاللَّهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ یُوسُفَ»، «نَبْرَحَ عَلَیْهِ عاكِفینَ

اِجْلِسْ »مانند:  ؛ظرفیّه وقتیّه و قبلش جمله باشد« ما»كند به شرط آن كه  : فعل ماقبلِ خود را به مدّت ثبوتِ خبر براى اسم، مقیّد مى مادامَ

بِالصَّلوةِ وَالزَّكوةِ ما دُمْتُ   اَوْصانى» د نشسته ادامه یابد و مانند:فهماند جلوسِ مخاطب باید در مدت زمانى كه زی كه مى« مادامَ زَیْدٌ جالِساً

  .كه توصیه به نماز و زكات در تمام مدت حیاتِ متكلّم است «حَیّاً

« دوام»و مصدریّه به خاطر آن كه به تأویلِ مصدر  «ةمدّ»ظرفیّه به خاطر نیابت از ظرف   مصدریّه است و ظرفیّه« مادامَ»در « ما»كلمه 

 از ،منصوب شدن در «دوام»حذف شده و مضافٌ الیهِ آن «(ةمدّ» )کلمهسپس مضاف، بوده است«  مُدَّةَ دَوامِ حَیاتى»پس اصلِ آیه ، برد مى
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بوده « عَصْرِجِئْتُكَ وَقْتَ صَلوةِ الْ»از ظرفِ زمان نیابت كرده و در اصل « جِئتُكَ صَلوةَ الْعَصْرِ»در مثال« صَلوةَ»كه  ظرف نیابت كرده چنان

 .است

 : ب(معنای تام

، به عبارت دیگر فقط فاعل این است كه بعضى از افعالِ ناقصه به معناى دیگرى بیایند كه نیازى به خبر نداشته باشند« تامّ»منظور از  

 داشته باشند.

 « .كُنْ فَیَكُونُ»مانند:  ؛«ثَبَتَ»یا « حَصَلَ»به معناى  : كانَ

به معناى  و« تِهْرانَ  صارَ زَیْدٌ اِلى»شود، مانند:  مى استعمال« مِنْ»یا «  اِلى»وسیله ه از مكانى به مكان دیگر است و ب به معناى انتقال : صارَ

 « .تَنْتَهِى الْاُمُورُ اِلَى اللَّه»یعنى  «اِلَى اللَّهِ تَصیرُ الْاُمُورُ»مانند:  ؛انتها و رجوع است

 «حینَ تُصْبِحُونَ فَسُبْحانَ اللَّهِ حینَ تُمْسُونَ وَ»مانند:  ؛به معناى دخول در وقت صبح، ظهر و شب است :  اَمْسى،  اَصْبَحَ، اَضْحى

 «ظلَّ الرخاءُ »، مانند: « استمرَّ»به معنای ظلَّ : 

 یَأْذَنَ حَتَّى الْأَرْضَ أَبْرَحَ فَلَنْ»، «ةانفکَّ حلقاتُ السلسل»می باشند؛ مانند: « بَقِیَ»، «ذهب»، «انفصل»به ترتیب به معنای انفکَّ، برح و دام : 

 به معنای: بقیتم انصاراً للحقِّ(«)دُمتم انصاراً للحقِّ»، 1«لِي اللَّهُ یَحْكُمَ أَوْ أَبِي لِي

 « .وَالَّذینَ یَبیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَقِیاماً»مانند: « اَقامَ لَیْالً»یعنى  : باتَ

  :تامّه بودن این فعل در دو حالت است : زالَ

اِنَّ اللَّهَ یُمْسِكُ السَّمواتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوال ولَئِنْ زالَتا اِنْ اَمْسَكَهُما »مانند:  ؛است« اِنْتَقَلَ»معناى ه كه فعل الزم و ب «زالَ یَزُولُ»از  ـ الف

 « .مِنْ اَحَدٍ مِنْ بَعْدِه

 «فَمَیَّزْنا بَیْنَهُمْ»معناى ه ب «فَزَیَّلْنا بَیْنَهُمْ»مانند:  ؛است« مَیَّزَ»یعنى  «مازَ»معناى ه ل متعدّى به یك مفعول و بكه فع« زالَ یَزیلُ»از  ـ ب

 .به هر سه معنا آمده است« زالَ»پس در قرآن كریم كلمه 

 .اند و معناى تامّه ندارند همیشه ناقصه «مازالَ، لَیْسَ، مافَتَئَ»ـ 

 افعال ناقصه:قواعد اسم 

رابطه اسم با افعال ناقصه مانند رابطه فاعل با فعل است؛ به عبارت دیگر تمام قواعدی که در ارتباط با فعل و فاعل جاری می باشد،  -1

 میان افعال ناقص و اسم آن ها جاری است. 

 مانند رابطه مبتدا و خبر است. -رابطه اسم افعال ناقصه با خبر این افعال -2

 : ص كانَاخی ویژگی ها

                                                           
 كند داورى من حق در خدا یا دهد اجازه من به پدرم تا روم نمى سرزمین این از هرگز  -1
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و فعل « ما» میان دو کلمه ای که همواره با یکدیگر هستند می آید تا زمان ماضی را نشان دهد و آن اغلب اوقات میان« كانَ» ـ گاهی1

 زائده است و هیچ نقشی ندارد .« كانَ»در این صورت  «ما كانَ اَحْسَنَ زَیْداً»مانند:  ؛شودمی تعجّب واقع 

 برای اختصار حذف کرد:شرط، « لَوْ»و « اِنْ»بعد از آن را اسم و  «كانَ»جایز است ـ 2

 است .بوده « مَلِكاً  لَوْ كانَ الْباغى وَ»در اصل  ؛«لَوْ مَلِكاً بَغْىٍ وَ االیَأْمَنُ الدَّهْرُ ذ» مانند:« لَوْ»بعد از 

شَرّاً(  وَ حذف شده و خبر )خَیْراً« كانَ عَمَلُهُمْ»در دو مورد  ؛«اِنْ شَرّاً فَشَرٌّ خَیْرٌ وَجْزِیُّونَ بِاَعْمالِهِمْ اِنْ خَیْراً فَاَلنّاسُ مُ»مانند: « اِنْ»بعد از 

 ( .جَزائُهُمْ)خبر است براى مبتداى محذوف« شَرٌّ»و « خَیْرٌ»باقى مانده و 

 . «لِلْعَبیدِ بِظَالَّمٍ اللَّهُ كانَما »زائده می آید؛ مانند:  «باء»، «كانَ»منفی باشد بر سر خبر  «كانَ»ـ اگر  3

 زائده نیامده است. «باء»، «رِجالِكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبا مُحَمَّدٌ كانَ ما»زائده، وجوبی نیست؛ چنان که در آیه  «باء»البته آمدن 

 :با شرایط ذیل حذف شود« كانَ»مجزوم، نون مضارعِ جایز است در ـ  4

 نون؛ چنان که در افعال خمسه نون عوض رفع حذف می شود .و نه حذف  مضارع، مجزوم به سكونِ نون باشد ـ 1

 ؛حرف جرّ است ضمیرِ متّصل گاهى بدونِ واسطه؛ متّصل باشد، حذف نون جایز نیست متّصل نباشد پس اگر ضمیرِ بعد از نون، ضمیر ـ 2

 ؛واسطه حرف جرّ است و گاهى با «قَتْلِهِ  خَیْرَ لَكَ فى اِنْ لَمْ یَكُنْهُ فَال عَلَیْهِ وَاِنْ یَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلِّطَ »جمله در « لَمْ یَكُنْهُ»و «اِنْ یَكُنْهُ»مانند: 

 .است  فاصله شده «الم»كه بین نون و ضمیر، حرف جرّ  «وَلَمْ یَكُنْ لَهُ كُفُواً اَحَدٌ»مانند: 

 . «اللَّهُ لِیَغْفِرَ لَهُمْ  لَمْ یَكُنِ»انند: م ؛شود نون حذف نمىوجود همزه وصل ،  در صورتنباشد همزه وصل بعد از نون، ـ  3

 .  شود گفته مى« لَمْ اَكُنْ»وقف شود « لَمْ اَكُ»پس اگر به ؛ ، وقف نشودمفعلِ مضارع مجزو در ـ 4

 «.الكافِرینَ  عَوَالتَكُنْ مَ»مانند:  ؛شود و گاهى حذف نمى «لَمْ اَكُ بَغِیّاً» مانند:؛ شود حذف مى گاهى نون،یاد شده با وجود شرایط 

 افعال مقاربه :

 .دکن مى مبتدا را به عنوان اسم، مرفوع و خبر را به عنوان خبر، منصوب و خبر وارد می شوند؛ مبتدابر سر  افعال ناقصهمانند افعال مقاربه 

 قسم می باشند:سه فعل و  17افعال مقاربه 

 می کنند.ر داللت خببر نزدیکی وقوع « كادَ، كَرَبَ، اَوْشَكَ» الف(

 ر داللت می کنند.خببر امید به وقوع « ، اِخْلَوْلَقَ ، حَرى عَسى» ب(

 بر شروع داللت می کنند.« هبَّ، إبْتَدَأََ، قامَ و إنْبَری جَعَلَ،، عَلَقَ، اَخَذَ أقْبَلََ، ، اَنْشَأَ، طَفِقَشَرَعَ، » ج(

 .و دو گروه دیگر از باب تسمیه كل به اسم جزءاست رب خبر به اسم داللت دارداند به خاطر آن كه گروه اول بر قُ به این افعال، مقاربه گفته

 : افعال مقاربهشروط خبر 

 « .طَفِقا یَخْصِفانِ عَلَیْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَ»مانند:  باشد؛مضارع  ـ 1
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 »، فاعلباشد خبرش مى« یُضیئُ»و « یَكادُ» اسم :«زَیْتُها»؛ «یَكادُ زَیْتُها یُضیئُ»؛ مانند: گرددازكه به اسمش بباشد ى فاعل داراى ضمیر ـ 2

 باز می گردد . «زَیْتُ»هو مستتر می باشد که به  «یُضیئُ

 باشد . افعال مقاربه ، متأخر ازخبر ـ 3 

 : «اَنْ» بااز جهت همراهی یا عدم همراهی خبر آن ها  افعال مقاربهانواع 

 .« اِخْلَوْلَقَ»و « حَرى»باشد:  «اَنْ» باه آن ها همراخبرِ ـ افعالی که الزم است  1

 « .شَرَعَ و نظائرش»باشد:  «اَنْ» باآن ها همراه خبرِ ـ افعالی که نباید  2

 . «اَوْشَكَ»و «  عَسى»است:  «اَنْ» باآن ها همراه خبرِ افعالی که غالبا  ـ 3

 .« كَرَبَ»و « كادَ»نیست: « اَنْ» باآن ها همراه خبرِ ـ افعالی که غالبا  4

 : افعال مقاربهتام بودن 

باشند و به خبر نیاز ندارند،  مصدریّه است اسناد داده شوند، تامّه مى« اَنْ» به فعل مضارعى كه با« عَسى، اَوْشَكَ و اِخْلَوْلَقَ»هاى  هرگاه فعل

 به مفعول: «مَقاماً» ،اولبه مفعول  «:كاف»،  «عَسى»به تأویل مصدر، فاعلِ « كَاَنْ یَبْعَثَ» «:اَنْ یَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً  عَسى»مانند: 

 . «اَنْ یَبْعَثَكَ»فاعلِ  :«رَبُّكَ»، «مَقاماً»صفتِ  :«مَحْمُوداً »دوم، 

« اَوْشَكَ» به تأویل مصدر رفته و فاعلِ« اَنْ یَكُونَ» «:یَكُونَ مِنْهُمْقَوْمٍ اِلّا اَوْشَكَ اَنْ اِنْ لَمْ تَكُنْ حَلیماً فَتَحَلَّمْ فَاِنَّهُ قَلَّ مَنْ تَشَبَّهَ بِ»و مانند: 

 می باشد.

  «لیس» حروف شبیه به

 . «ما ، إن ، ال و الت»ز: عبارتند ا «لیس» حروف شبیه به

 : «ما»قواعد

 :شود ها اسم و خبرش مرفوع مى كند و با فقدان یكى از آن با سه شرط ذیل عمل مىی نافیه «ما»

كند و در  نمى عمل« ما»اگر خبر بر اسم مقدم شود اگر چه ظرف یا مجرور باشد،  بنابراین، بیاید خبر و سپس حفظ ترتیب: ابتدا اسم ـ 1

ولى تقدیم  عمل نکرده است(« ما»در این دو مثال «)عِنْدَكَ عَمْروٌ ما»و  «ما قائِمٌ زَیْدٌ»مانند:  ؛دنشو این حالت، اسم و خبر مرفوع مى

« كِالًآ»متعّلق به « عِنْدَكَ»كه چون  «كِالًآما عِنْدَكَ زَیْدٌ »مانند:  ؛ مجرور باشد جایز است كه ظرف یا جار و خبر بر اسم، درصورتى معمولِ

، عمل مجرور باشدجار و مجروراگر معمولِ خبر، غیرظرف یا  واست،  گردیده باشد مقدم مى« ما»اسم   كه« زَیْدٌ»بر  است معمولِ آن شده و

 عمل نکرده است.« ما»چون ظرف نیست  باشد و مى «كِلٌآ» فعول بهم« طَعامَكَ»كه  «كِلٌآما طَعامَكَ زَیْدٌ »مانند: نمی کند؛ 

و عمل نكرده « ما»آمده « اِلّا»خبر است و چون قبل از آن « رَسُولٌ»كه  «ما مُحَمَّدٌ اِلّا رَسُولٌ»مانند:  ؛قبل از خبر ذكر نشود« اِلّا»كلمه ـ  2

 .مرفوع شده است« رَسُولٌ»

 است .عمل نكرده « ما»كه « ما اِنْ زَیْدٌ قائِمٌ»مانند:  ؛نیاید زاید «اِنِ»،  «ما»بعد از  ـ 3
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 فَما»، «أُمَّهاتِهِمْ هُنَّ ما»و « ما هذا بَشَراً»مانند:  ؛نماید اسم بعد از خود را مرفوع و خبر را منصوب مى« ما»شرایط مذكور، كلمه رعایت با 

 «حاجِزِینَ عَنْهُ أَحَدٍ مِنْ مِنْكُمْ

 :  كند با دو شرط عمل مىنافیه « إن»

  نافیه می باشد، نه شبیه به لیس.  «إن»، تنها «بِهذا سُلْطانٍ مِنْ عِنْدَكُمْ إِنْ»بیاید؛ بنابراین در آیه  خبر و سپس حفظ ترتیب: ابتدا اسم ـ 1

 .ذكر نشود « ااِلّ»قبل از خبرش، كلمه  ـ 2

 « اَضْعَفِ الْمَجانینِ  اِلّا عَلى        اَحَدٍ  اِنْ هُوَ مُسْتَوْلِیاً عَلى»ی که دو شرط یاد شده در آن رعایت شده است:  «إن»برای  لامث

 است . قبل از خبر نیامده« اِلّا»خبر و كلمه « مُسْتَوْلِیاً» ،اسم :«هُوَ»

ذكر  «اِلّا»، كه قبل از خبر )مَلَكٌ(« اِنْ هذا اِلّا مَلَكٌ كَریمٌ»مانند:  نقض شده و عمل آن باطل می گردد؛ «اِالّ»با « اِنْ»خبر  بانکته : غال

 .شد گفته مى« مَلَكاً»،  كرد شده و اگر عمل مى

 : كند شرط عمل مىسه با ی نافیه «ال»

خبر است و چون بر اسم « قائِمٌ» :«قائِمٌ رَجُلٌ ال»مانند:  ؛كند پس اگر مقدّم شود عمل نمى بیاید، خبر و سپس حفظ ترتیب : ابتدا اسم ـ 1

 .   عمل نكرده است« ال»مقدم شده، 

 « .مِنْكَ اَحَدٌ اِلّا اَفْضَلُ ال»مانند: ؛ كند عمل نمى« اِالّ»پس با وجود  ،ذكر نشود« اِالّ»، كلمه  قبل از خبرش ـ 2

 «اًقائِم رجلٌ ال»، مثال صحیح: «زَیْدٌ قائِمٌ وَال عَمْروٌ ال»مانند:  ؛كند باشند، پس در صورت معرفه بودنِ اسم، عمل نمىاسم و خبر نكره  ـ 3

 : «ال»و  «ما»قواعد معطوف خبر  

 کنلو  ماًمقی الرَجُلٌ»و « بل جالسٌ زَیْدٌ قائِماًما »باشد، الزم است که معطوف، مرفوع باشد؛ مانند:  «کنل»و  «بل»هرگاه حرف عطف 

 . «اً زاهدالو  اًقنوع رَجُلٌما »باشد، معطوف منصوب می باشد؛ مانند:  «کنل»و  «بل»؛ اما اگر حرف عطف غیر از «راحلٌ

 « :التَ»قواعد 

، حینال»مانند:  اسم زمان باشد؛ ،اسم و خبرشید با« التَ»برای عمل  است. به آن افزوده شده  بوده و تاء مبالغه« ال»در اصل « التَ»

 « .و... ساعَةال ، وانَاالَ

 .بوده است« حینُ حینَ مَناصٍالالتَ »كه در اصل  «وَالتَ حینَ مَناصٍ»همیشه محذوف است؛ مانند: « التَ»اسم ضمنا 

 : بالفعل حروف مشبهةٌ

 « .، كَاَنَّ و لَعَلَّ ، لكِنَّ ، لَیْتَ ، اَنَّ اِنَّ»شش حرف هستند: حروف مشبهةٌ بالفعل 

می گویند و خبر را  ، اسم حروف مشبهة بالفعلبر سر مبتدا و خبر داخل می شوند مبتدا را منصوب کرده و به آن حروف مشبهة بالفعل

 « .اِنَّ اللَّهَ عَزیزٌ»گفته می شود؛ مانند:  خبر حروف مشبهة بالفعله آن، بمرفوع کرده و 

  معناى حروف مشبّهةٌ بالفعل
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فهماند: كه نسبت دوست  مى «اِنَّ اللَّهَ یُحِّبُ الْمُتَّقینَ» در ثالًم ؛كنند این دو كلمه اسنادِ میانِ اسم و خبر را تأكید مى ( :تأكید) اِنَّ و اَنَّ

 .حتمى و ثابت است « اَللَّهْ»اهل تقوى به  داشتن

هاى فرارى  افرادِ گریزانِ از پند و تذكّر، به االغ «: كَاَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ»مانند:  ؛باشد به معناى تشبیهِ اسمِ آن به خبرش مى ( :تشبیه) كَاَنّ

 .  است« حُمُرٌ»صفتِ  :«مُسْتَنْفِرَةٌ»خبر،  :«حُمُرٌ»، «كَاَنَّ»اسمِ  :«هُمْ» ؛اند تشبیه شده

كه ممكن است «  ما رَمَیْتَ اِذْ رَمَیْتَ وَلكِنَّ اللَّهَ رَمى وَ»به معناى استدراك است یعنى رفع توهّم از كالمِ قبل از آن، مانند:  ( :استدراك) لكِنَّ

 . شود برطرف مى«  لكِنَّ »از غیر خداوند صادر شده و این توهّم با «   رَمى »توهّم شود كه فعل «  رَمَیْتَ ما » از

ممكن:  غیرمثال  ؛ممكن كه حصول آن بعید و دور از انتظار است چیزیممكن یا  غیر چیزیبراى تمنّى است یعنى طلب  :( تمنّى) لَیْتَ 

كه  «ما اُوتِىَ قارُونُ مثلَیا لَیْتَ لَنا »ممكن:  ، مثالها به دنیا ممكن نیست كه بعد از مردن، برگشتِ آن «نُكَذِّبَ بِایاتِ رَبِّنا ال یا لَیْتَنا نُرَدُّ وَ»

 . ن دور از انتظار استاداشتن ثروتى هم چون ثروت قارون امرى است ممكن ولى براى متكلّم

كه وجودِ رقیب « لَعَلَّ الرَّقیبَ حاصِلٌ»اِشفاق یعنى امید و انتظارِ امرى كه وقوع آن مورد ترس و اكراه است، مانند:  ( :اشفاق و ترجّى) لَعَلَّ

لَعَلَّ الْحَبیبَ »مانند:  ؛ترجّى یعنى امید و انتظارِ امرى كه وقوع آن مورد عالقه و میل است ،از آن خایف استباشد و  مورد اكراه متكلّم مى

 «أَمْراً ذلِكَ بَعْدَ یُحْدِثُ اللَّهَ لَعَلَّ»و مانند:  كه رسیدن دوست خواسته متكلّم است «واصِلٌ

 ( :جب استتقدیم خبر بر اسم در سه مورد وا) اسمبر  تقدیم خبروجوب 

: ظرف و متعلق «مَعَ»، «اِنَّ»نكره و اسمِ  :«یُسْراً» ؛«فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً»مانند:  ؛جار و مجرور باشد یانكره و خبر، ظرف « اِنَّ»اسمِ  ـ الف

 (.7:  لقمان«)وَقْراً أُذُنَیْهِ  في كَأَنَّ»به خبر، و مانند: 

 .« اِنَّ فِى الدّارِ صاحِبَها»مانند:  باز گردد؛اسم دارای ضمیری باشد که به خبر  ـ ب

 .باشد خبرش مى: «لَنا» ،«اِنَّ»اسمِ  :«لَلْآخِرَةَ» ؛ « الْأُولى وَ لَلْآخِرَةَ لَنا إِنَّ وَ»مانند:  ؛بر اسمِ این حروف، المِ ابتدا داخل شودـ  ج

 : «اِنَّ»المِ ابتدا بر اسمِ وارد شدن 

 «:ذلِكَفی » ،«اِنَّ»اسمِ  :«عِبْرَةً» ؛«ذلِكَ لَعِبْرَةً  اِنَّ فى»مانند:  ؛ابتدا داخل شود« المِ»، سر آنبر اشد جایز است مؤخر ب «اِنَّ»اسمِ هر گاه 

 .باشد خبرش مى

ناپسند  فاصله دو حرف تأكید )اِنَّ و المِ ابتدا( بدونآمدن  ؛ اما چون است نکته : این الم چون صدارت طلب است جایگاه آن در آغاز جمله

 نیز گفته می شود . الم مزحلقهاست لذا فاصله میان آنها را نیکو شمرده اند ؛ به این الم، 

 : «اِنَّ»خبر  المِ ابتدا بروارد شدن 

 : در چهار مورد جایز است «اِنَّ» خبرِسر بر  «الم» آمدن

 « .عاءِلَسَمیعُ الدُّ  اِنَّ رَبّى»مانند:  باشد؛بعد از اسم آمده و مثبت  خبرـ  1

 « .الرجلُ مَعْنِاِنَّ زَیْداً لَ»مانند:  جامد)غیر متصرف( باشد؛ ماضىـ خبر، فعل  2



 

 

64 

 « . قد أصبتَاِنَّكَ لَ»باشد؛ مانند: « قد»مشتق)متصرف( و مقرون به  ماضىفعل  ـ خبر، 3

 « .صُدُورُهُم تُكِنُّ ما اِنَّ رَبَّكَ لَیَعْلَمُ»مانند:  باشد؛ مضارعـ خبر، فعل  4

 :«هُوَ» ،خبر :«اَلْقَصَصُ»،  «اِنَّ»اسم  :«هذا» ؛ «اِنَّ هذا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ»مانند:  نیز داخل می شود؛ بر ضمیر فصل نکته : این الم

ضمیر فصل و الم  :«حْنُنَ» ،خبرش«: اَلصّافُّونَ» ،«اِنَّ»اسمِ  :«نا» ؛«اِنّا لَنَحْنُ الصّافُّونَ»و مانند:  است ضمیر فصل و الم بر آن داخل شده

 است . بر آن داخل گردیده

  : ىِ كافّه«ما»

، به این جهت كند عمل مىکه همچنان « لَیْتَ»جز  از عمل ساقط می شوند، به ،اضافه شودمشبهةٌ بالفعل به حروف  هحرفیّىِ «ما»هر گاه 

 « .واحِد إِلهٌ إِلهُكُمْ إنَّما»گفته می شود؛ مانند:  ىِ كافّه«ما»به آن

قُلْ »مانند:  ؛شوند داخل مى نیز بر فعل ، این حروف دیگر به اسم اختصاص ندارند ومشبهةٌ بالفعلبر سر حروف  ىِ كافّه«ما»با اضافه شدن 

 « .السَّماء فِي یَصَّعَّدُ كَأَنَّما»؛  «اِلىَّ اَنَّما اِلهُكُمْ اِلهٌ واحِدٌ  ىاِنَّما یُوحَ

 : باشد عملِ این حروف نمى از ى مصدریّه یا موصوله بیاید، مانع«ما»عل اگر بعد از حروف مشبّهة بالف نکته:

 «.لَصادِقٌ تُوعَدُونَ إِنَّما»، و مانند: باشد مى« اِنَّ فِعْلَكَ جَمیلٌ»كه به تأویلِ  «اِنَّ ما فَعَلْتَ جَمیلٌ»مانند: ؛ مصدریّه

می باشد و  ، خبرشبا مابعد« نَّأفَ» ،«نَّأَ»اسمِ  و موصول :«ما»؛ «خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ   فَاَنَّ للَّهِ ءٍ اعْلَمُوا اَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْ وَ»مانند:  ؛موصوله

 و مرفوع. إنّ خبر «:كید»إنّ)جایز است، ما مصدریه باشد(،  اسم : موصول و«ما»؛ «ساحِر كَیْدُ صَنَعُوا إِنَّما»مانند: 

 نوشته می شود . جدا ه معموالی مصدریه یا موصول«ما»الزم به تذکر است 

 : «لكِنَّ»و  «كَاَنَّ»،  «اَنَّ»،  «اِنَّ» تخفیفِ قواعد

« الم»: هنگامی که تخفیف می یابد ترجیحاً از عمل لفظی ساقط می شود و اسم و خبر تبدیل به مبتدا و خبر می شود، در این صورت اِنَّ

بعد از  «الم» وجود این . خبر :«ساحِرانِ»، مبتدا: «هذانِ»مخفّفه «: اِنْ»؛ «اِنْ هذانِ لَساحِرانِ»مانند:  ابتداییت بر سر خبر وارد می شود

 . گویند ، المِ ابتدا مى مشدّده جایز است و در این صورت به آن« اِنَّ»واجب و بعد از  تخفیف،

 نیز می گویند . فارقه «الم»می آید  مخفّفه «اِن»بعد از ابتدائیت که « الم»به  : 1نکته

، «اِنْ وَجَدْنا اَكْثَرَهُمْ لَفاسِقینَ»، «اِنْ كِدْتَ لَتُرْدینِ»، «اِنْ كانَتْ لَكَبیرَةً»شود مانند:  بعد از تخفیف بر فعل و اسم داخل مى« اِنَّ» : 2نکته

 « اِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكاذِبینَ»، «لَیزلقونک اِنْ یَكادُ الَّذینَ كَفَرُوا»

غیر  فعل ،اسمیّه است و در این صورت بر سرجمله محذوف و خبرش جمله  شأن اسمش ضمیر می یابدتخفیف « اَنَّ»: زمانی که  اَنَّ

 ...«   اَلْحَمْدُ للَّهِ»جمله «: رَبِّ الْعالَمینَ   وَ اخِرُ دَعْویهُمْ اَنِ الْحَمْدُ للَّهِ»مانند:  ،جمله اسمیّه از نوعخبر  متصرف و فعل متصرف وارد می شود؛

 ،مخفّفه، ضمیر شأن اسمش: «اَنْ»؛ «اَنْ لَیْسَ لِلْاِنْسانِ اِلّا ما سَعى»مانند: متصرف،  غیر فعل از نوعخبر  و جمله اسمیه می باشد.« اَن»خبر 

 .می باشد بعد، خبرش با ما :«لَیْسَ»
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 ، لَوْ،)سین و سوف(ف تنفیسوقَدْ، حر»و خبر به وسیله یكى از حروف «  اَنْ»فعلِ متصرّف باشد واجب است بین«  اَنْ» اگر خبرِ نکته :

 ها: مثال ؛فاصله شود « نفى حروف

 « .اَنْ قَدْ صَدَقْتَنا نَعْلَمَ وَ» ؛ مانند:«قَدْ »فعل ماضى با 

 « .منکم مرضی عَلِمَ اَنْ سَیَكُونُ» ؛ مانند:«سین»فعل مضارع با 

 « .اَیَحْسَبُ اَنْ لَنْ یَقْدِرَ عَلَیْهِ اَحَدٌ»؛ مانند: «لَنْ»فعل مضارع با 

 « .اَیَحْسَبُ اَنْ لَمْ یَرَهُ اَحَدٌ»؛ مانند: «لَمْ» فعل مضارع با

 « .غَدَقاً ماءً لَأَسْقَیْناهُمْ الطَّریقَةِ عَلَى اسْتَقامُوا اَنْ لَوِ»؛ مانند: «لَوْ»فعل ماضى با 

 .  «نَشاءُ اَصَبْناهُمْ اَنْ لَوْ»؛ مانند: «لَوْ»فعل مضارع با 

  می باشد. ، فعل متصرّف با فاصله حروف مذكوره خبرشمحذوف)هُ( ضمیر شأن آن مخفّفه، اسم« اَنْ» ها در تمام این مثال

بعد از این حرف است، با این  محذوف و خبرش جمله  اسمش ضمیر شأنیعنی شد با مى« اَنَّ»: این حرف در قواعد تخفیف مانند  كَاَنَّ

 »: لامثمیان آن و فعل می آید؛ « لم»و اگر منفی باشد، « قد»اوت که هنگامی که بر سر فعل متصرف بیاید، اگر آن فعل مثبت باشد، تف

 . «كَاَنْ لَمْ یَسْمَعْها»، «غانُضكَاَنْ قَدْ وَرَدَتِ الْاَ

با واو  در هنگام تخفیف بهتر است همراه شود و فعلیّه داخل مىهاى اسمیّه و  كند و بر جمله عمل نمى، دبتخفیف یا« لكِنَّ»هرگاه :  لكِنَّ

 ما كانَ مُحَمّدٌ اَبا اَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ وَ» ،«لكِنْ الیَشْعُرُونَ وَ»، «لَعَلَّهُمْ یَتَّقُونَ  لكِنْ ذِكْرى وَ» لامث ؛ تمییز داده شود عطف« لکنِ»باشد تا از 

 « .بیّینَخاتَمَ النَّ لكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَ

 . مخفّف ندارد« لَعَلَّ»مشدّد نیست تا مخفّف شود و « لَیْتَ» زیرا ،تخفیف ندارند« لَعَلَّ و لَیْتَ»دو حرف  نکته:

 « :انَّ»قاعده فتح یا كسر همزه 

خبرش در موضعى قرار بگیرد كه با اسم و « انَّ»جا كه  شود هر خوانده شود با قاعده كلّى ذیل مشخّص مى «اَنَّ»یا « اِنَّ»مواردى كه باید 

و هرجا در موضعى كه آمدن جمله الزم  خوانده شود (به فتح همزه)«اَنَّ»باید  )بتوان مصدر را جایگزین آن کرد( آمدنِ مفرد الزم است

 . خوانده شود (به كسر همزه )«اِنَّ»باید  )نتوان مصدر را جایگزین آن کرد(، است

 : «اِنَّ» موارد وجوب كسر همزه

 :در موارد ذیل به كسر همزه است« اِنَّ»

 « .            اِنّا اَنْزَلْناهُ»مانند:  ؛شود جمله واقعابتداى  ـ1

 « .اللَّهِ عَبْدُ  قالَ اِنّى» مانند:باشد؛ « قالَ»ـ بعد از مشتقات 2

به  «اَنَّ»زیرا جواب قسم باید جمله باشد و اگر «)خُسْرٍ  لَفى الْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسانَ وَ»مانند:  ی باشد که فعل آن ذکر نشده باشد؛جواب قَسَم ـ3

 « .ی لَاُکافِئَنَّکاِنِّاُقسم بنفسی »باشد؛ مثال: الم همراه با « اِنَّ»( و اگر فعل آن ذکر شده، خبر شود مى فتح خوانده شود مفرد



 

 

66 

 مثال قرآنی برای« مَرَرْتُ بِرَجُلٍ اِنّهُ فاضِلٌ»مانند:  )ذات( باشد؛ اسمِ عینصفتِ و یا « زَیْدٌ اِنَّهُ عادِلٌ»مانند: ( باشد؛ ذاتعین )خبر اسمِ ـ 4

جمله  «:وَالْمَجُوسَ وَالَّذینَ اَشْرَكُوا اِنَّ اللَّهَ یَفْصِلُ بَیْنَهُمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ  اِنَّ الَّذینَ امَنُوا وَالَّذینَ هادُوا وَالصّابِئینَ وَالنَّصارى»(: ذاتعین )خبر اسمِ 

 .باشد خبر از اسمِ ذات )اَلَّذینَ امَنُوا( مى« ...اِنَّ اللَّهَ یَفْصِلُ»

 :و آن به دو صورت استواقع شود،   ابتداى جمله حالیّهـ 5

اِنَّ فَریقاً مِنَ الْمُؤْمِنینَ »؛ جمله «رِهُونَاِنَّ فَریقاً مِنَ الْمُؤْمِنینَ لَكا وَ  بِالْحَق بَیْتِكَ مِنْ رَبُّكَ أَخْرَجَكَ كَما»مانند:  ؛با واو« اِنَّ»آمدنِ الف( 

 جمله حالیه و محال منصوب می باشد.« لَكارِهُونَ

جمله حالیه و  «اِنَّهُمْ لَیَأْكُلُونَ الطَّعامَ»؛ جمله «وَما اَرْسَلْنا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلینَ اِلّا اِنَّهُمْ لَیَأْكُلُونَ الطَّعامَ»مانند:  ؛بدون واو« اِنَّ»آمدنِ ب( 

  محال منصوب است.

که صله آن مفرد است در « اَلْ»از موصول زیرا غیرِ «اتَیْناهُ مِنَ الْكُنُوزِ ما اِنَّ مَفاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ وَ» مانند:واقع شود؛  موصول بعد ازـ 6

اَنَّهُ   عِندى  جاءَ الَّذى»مانند:  ؛بگیرد فتح همزه آن واجب استدر وسط صله قرار « انَّ»ولى اگر ؛ صله باید جمله باشدها،  موصولبقیه 

 می باشد.مبتدا است و جمله مبتدا و خبر، صله موصول  ،با اسم و خبرش« اَنَّ»ظرف و متعلق به خبر محذوف، « عند» «:فاضِلٌ

 «. اِنَّهُمْ الیَرْجُونَهُ  مَرِضَ زَیْدٌ حَتّى»و « اَوْلِیاءَ اللَّهِاَال اِنَّ »مانند: ابتدائیه واقع شود؛  «حَتّى»ی استفتاحیه یا «اَال»ـ بعد از 7

 « . كَلّا اِنَّ الْاِنْسانَ لَیَطْغى»مانند: بیاید؛ « كَلّا»بعد از  ـ8

جِئْتُكَ اِذْ »و  «زَیْداً جالِسٌ جَلَسْتُ حَیْثُ اِنَّ»مانند:  ؛زیرا این دو كلمه باید برجمله داخل شوند واقع شود،  «اِذْ»یا « حَیْثُ»الیهِ   مضافٌـ 9 

 « .اِنَّ زَیْداً اَمیرٌ

 « .اللَّهُ یَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُولُه وَ»مانند:  بیاید؛ المِ ابتدا« اِنَّ»ـ بر سر خبر 11

 « :اَنَّ» موارد وجوب فتح همزه

است، « یَكْفِهِمْ» فاعلِ« انزال: »«اَوَلَمْ یَكْفِهِمْ اِنْزالُنا»به تأویل  «اَنْزَلْنااَوَلَمْ یَكْفِهِمْ اَنّا » مانند: ،فاعل باشد؛نایب فاعل یا  محلّ فاعل در ـ1

« وحِىَاُ»نایب فاعلِ  :«اِسْتِماعُ»؛ «اُوحِىَ اِلَىَّ اِسْتِماعُ نَفَرٍ مِنَ الْجِنِّ»به تأویلِ « قُلْ اُوحِىَ اِلَىَّ اَنَّهُ اِسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ» مانند: ؛نایب فاعل

 .است

با اسم و خبرش  «اَنَّ»در این معنا باید بر فعل ماضى داخل شود و در این صورت « لَوْ»، زیرا نیز همزه مفتوح است شرطیّه لوبعد از  نکته:

 ؛«حْنا عَلَیْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَالْاَرْضِامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَ  لَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرى وَ»مانند:  ؛شود رود و فاعل براى فعل مقدّر مى به تأویل مصدر مى

 .باشد مى...«  اِتِّقائُهُمْ لَفَتَحْنا وِ  لَوْ ثَبَتَ ایمانُ اَهْلِ الْقُرى» آن است و تقدیر« ثَبَتَ»فعلِ مقدّر، 

 می باشد.« وَالتَخافُونَ اِشْراكَكُمْ»آن تقدیر  «وَالتَخافُونَ اَنَّكُمْ اَشْرَكْتُمْ» :لامث ؛ «قول»از مشتقات در محل مفعول براى فعلِ غیرِ  ـ2

با ما بعدش به « اَنَّ»می باشد؛  «رُؤْیَتُكَ الْاَرْضَ خاشِعَةً مِنْ ایاتِهِ»آن تقدیر  «وَمِنْ ایاتِهِ اَنَّكَ تَرَى الْارْضَ خاشِعَةً»مانند:  ؛در محل مبتدا ـ3

 است.محذوف خبر مقدّم  : جار و مجرور و متعلق به«مِنْ ایاتِهِ»مبتداى مؤخّر و  :«رُؤْیَتُكَ»، است رفته« یَتُكَرُؤْ»تأویلِ 



 

 

67 

داخل شود كه در این   در این معنا باید بر مبتدایى كه خبرش حذف گردیده« لَوْال»، زیرا نیز همزه مفتوح است لوالىِ امتناعیّهبعد از نکته : 

*  فَلَواْل اَنَّهُ كانَ مِنَ الْمُسَبِّحینَ» مانند: ؛ است شود و خبرش حذف شده رود و مبتدا مى اسم و خبرش به تأویل مصدر مىبا « اَنَّ»صورت 

 .باشد مى« لَوْال كَوْنُهُ مِنَ الْمُسَبِّحینَ ثابِتاً»كه به تقدیر  «یُبْعَثُون یَوْمِ  إِلى بَطْنِهِ فِي لَلَبِثَ

« اَذانٌ»«: هُمِنَ الْمُشْرِكینَ وَرَسُولُ   اَذانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ... اَنَّ اللَّهَ بَرى وَ»، مانند: «قول»از مشتقات غیرِ   اسمِ معناىِدر محلّ خبر از ـ  4

می باشد، بنابراین تقدیر جمله خبر و  رفته« بَرائَةُ اللَّهِ مِنَ الْمُشْرِكینَ»به تأویلِ «   اَنَّ اللَّهَ بَرى»مبتدا است، نقش آن اسمِ معنا)مصدر( و 

 « .اَذانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ بَرائَتُهُ مِنَ الْمُشْرِكینَ» :چنین است

مجرور به باءِ جرّ شده و با مابعدش به تأویل مصدر رفته و تقدیرش « اَنَّ» : «ذلِكَ بِاَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ»مانند:  ؛درمحلّ مجرور به حرف ـ 5

 .است «لِكَ بِكَوْنِ اللَّهِ هُوَ الْحَقُّذ»

حال است و اضافه به « مِثْلَ» ،زایده« ما»«: ما اَنَّكُمْ تَنْطِقُونَمِثْلَ  لَحَقٌّ إِنَّهُ  الْأَرْض وَ السَّماءِ فَوَ رَبِّ»مانند: ؛ الیه در محل مضافـ  6

 د.باش مى« نُطْقِكُمْ مِثْلَ»شده و به تقدیرِ « اَنَّكُمْ»

عَجِبْتُ مِنْ »و « كَعِلْمَِ  عَرَفْتُ اُمُورَكَ حَتّى»به تقدیر  «:اَنَّكَ عالِمٌ  عَرَفْتُ اُمُورَكَ حَتّى»جارّه یا عاطفه، به ترتیب مانند: «  حَتّى»بعد از ـ  7

 . به كسر همزه است« اِنَّ»استینافیه، « تّىح»ولى بعد از « مُفاخَرَتِكَ  مِنْ اَحْوالِكَ حَتّى»به تقدیرِ « اَنَّكَ تُفاخِرُ  اَحوالِكَ حَتّى

اَنْعَمْتُ   اُذْكُرُوا نِعْمَتِىَ الَّتى»، مانند: به بر مفعول  معطوف ؛ مثالگانه كه ذكر شد براى یكى از موارد هفت« اَنَّ»معطوف یا بدل شدن  ـ 8

عَلَیْكُمْ  نِعْمَتى اُذْكُرُوا»عطف شده و تقدیرش  به بر مفعول« اَنّى فَضَّلْتُكُمْ»و  است« اُذْكُرُوا» به مفعول« نِعْمَتى» «:فَضَّلْتُكُمْ  اَنّى عَلَیْكُمْ وَ

دُكُمُ یَعِ»دومِ   به مفعول: «الطّائِفَتَیْنِ اِحْدَى» ؛«اِذْ یَعِدُكُمُ اللَّهُ اِحْدَى الطّائِفَتَیْنِ اَنَّها لَكُمْ»مانند:  به؛ باشد و بدل از مفعول مى« اِیّاكُمْ  وَتَفْضیلى

 .استدوم  به بدل اشتمال از مفعول :«ها لَكُمْكَوْنَ»به تأویلِ « اَنَّها لَكُمْ»و « اللَّهُ

 : نفى جنس ی«ال»

 .«  الرَجُلَ فِى الدّارِ »: لامثمانند: حروف مشبهه بالفعل اسم را منصوب و خبر را مرفوع می کند؛ نفى جنس،  ی«ال»

خبرش بر اسم ـ 4باشد، « ال»ـ اسم، متصل به 3، اسم و خبرش نكره باشندـ 2ـ عموم را نفی کند، 1: نفى جنس ی«ال»شرایط عمل 

 وارد نگردد .« ال»ـ حرف جر بر 5، مقدم نشود

 هر دو محال مبتدا می باشند.« ال»با « ال»مبنی بر فتح می باشد و اسم « ال»نکته: اسم 

 «:ال»حذف خبر 

اِلَّا  »بوده است و اغلب هنگامی که « ال بأس علیک»؛ در اصل « ال بأس»مانند:  می شود؛ حذفباشد  مشخص« ال»غالباً زمانی که خبر 

 « .موجودٌ اِلهَ ال»یعنی « اِلهَ اِلَّا اللَّهُ ال»ل امث می شود؛ حذف در جمله باشد، خبر« 

 : «شأن» ضمیر
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مانند:  ؛گویند. ضمیر شأن مى« شأن»و اگر مذكر باشد به آن « قصِّه»اگر ضمیر، مؤنث باشد به آن  ضمیر شأن، ضمیر مفرد غائب است؛

 « .تَعْمَى االَبْصارُ فَاِنَّها ال»در  «ها»مانند:  ؛تفسیر شده و ضمیر قصّه« اَللَّهُ اَحَدٌ»وسیله ه كه ب «اللَّهُ اَحَدٌ قُلْ هُوَ»در « هُوَ»

 دو نوع است: الف(منفصل، ب(متصل؛ ضمیر شأن  :«شأن» ضمیر حکم

 « .هی الدنیا تمکر بأهلها»و « هو الدین اساس التمدن»الف( ضمیر شأن منفصل، مبتدا می باشد؛ مانند: 

نْتُهُ ظَنَ»، «اُخبرتُ أنَّه یقوم االمیرُ»، «القناعةُ غنیًاِنَّها »ب( ضمیر شأن متصل بارز، اختصاص به حروف مشبهه بالفعل و افعال قلوب دارد: 

 «.الداءُ وبیلٌ

 منصوبات 

ـ 7ـ مستثنی، 6ـ مفعول معه، 5ـ مفعول فیه، 4ـ مفعول ألجله، 3ـ مفعول به، 2ـ مفعول مطلق، 1اسم در شانزده مورد منصوب می باشد: 

 ی نفی جنس.«ال»ـ اسم 16، «اِنَّ»ـ اسم 15شبیه به لیس، « ما، ال، الت، إن»ـ خبر 11-14ـ خبر کاد، 11ـ خبر کان، 9ـ تمییز، 8حال، 

ـ اغراء و تحذیر 1به عامل ظاهری یا عامل محذوف منصوب است؛ عامل مفعول به وجوباً در موارد زیر محذوف هست: « مفعول به»نکته: 

 ـ نداء .4ـ اشتغال، 3ـ اختصاص، 2، 

 :مفعول مطلق

 ان نوع فعل یا تعداد فعل ذکر شود . مفعول مطلق مصدری است که بعد از فعل هم لفظ خود برای تأکید فعل یا بی

 « .تَكْلیماً  مُوسى اللَّهُ كَلَّمَ وَ»، « تُقاة مِنْهُمْ تَتَّقُوا أَنْ إاِلَّ: »تأکید 

 « .الْجاهِلِیَّةِ ظَنَّ الْحَقِّ غَیْرَ بِاللَّهِ یَظُنُّونَ»، « الْآخِرَة وَ الدُّنْیا فِي شَدیداً عَذاباً فَأُعَذِّبُهُمْ كَفَرُوا الَّذینَ فَأَمَّا: » بیان نوع

 « .النُّجُومِ فِي نَظْرَةً فَنَظَرَ»، « ضِعْفَیْن الْعَذابُ لَهَا یُضاعَفْ: » تعداد فعل

 عامل مفعول مطلق :

 فعل، وصف، مصدر عامل مفعول مطلق سه نوع هست:

 « . مُبیناً خُسْراناً خَسِرَ فَقَدْ: » فعل

 « .صَفًّا الصَّافَّاتِ وَ»، « شَدیداً عَذاباً مُعَذِّبُوها أَوْ: » وصف

 «مَوْفُورا جَزاءً جَزاؤُكُمْ جَهَنَّمَ فَإِنَّ»، « سُررتُ بجدّکَ جدّاً فی طلب العلم: » مصدر

 نیابت از مفعول مطلق تأکیدی :

 دو مصدر، نائب مفعول مطلق واقع می شود :

است لذا « وَلَّوْا»فعل  مترادف مصدر «نُفُورا»؛ « نُفُورا أَدْبارِهِمْ  عَلى وَلَّوْا» ،« وفاًقمتُ فی المسجد وق»ـ مصدر مترادف فعل باشد؛ مانند: 1

 می باشد. « نَبْلُو»فعل  مترادف مصدر« فِتْنَةً»؛ « تُرْجَعُونَ إِلَیْنا وَ فِتْنَةً الْخَیْرِ وَ بِالشَّرِّ نَبْلُوكُمْ»می باشد ؛  مطلق نائب مفعول

 ـ مصدر از کلماتی باشد که با فعل، ریشه یکسان داشته باشد؛ مانند: 2
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 مصدر می باشد بنابراین مفعول اسم«: عُلُوّاً»؛ «عُلُوًّا یَقُولُونَ عَمَّا  تَعالى وَ سُبْحانَهُ»و « اُعطیک عطاءً»، « اغتسلتُ غسالً» اسم مصدر: الف ـ

 خواهد بود . از آن و نائب مطلق

 « .تَبْتیالً إِلَیْهِ تَبَتَّلْ وَ» یگر:مصدر فعل د ب ـ

 نیابت از مفعول مطلق مبیِّن)نوعی و عددی( :

 در هفت مورد مفعول مطلق مبین)نوعی و عددی(دارای جانشین خواهد بود .

 لَوْ وَ»، «جَدید خَلْقٍ  لَفي إِنَّكُمْ مُمَزَّقٍ كُلَّ مُزِّقْتُمْ إِذا»، «مِنْها یُؤْخَذْ ال عَدْلٍ كُلَّ تَعْدِلْ إِنْ وَ»به مصدر اضافه شوند:  بعض و حق، کلـ 1

 «.اجْتَباكُم هُوَ جِهادِهِ حَقَّ اللَّهِ فِي جاهِدُوا وَ»، «الْأَقاویلِ بَعْضَ عَلَیْنا تَقَوَّلَ

 نیزه(«)طعنتُهُ رُمحاً»، «جَلْدَةً ثَمانینَ فَاجْلِدُوهُمْ» مشخص برای فعل: ابزارو  عددـ 2

 دوم جانشین مفعول مطلق می باشد .« أُعَذِّبُهُ»در « ه»؛ «الْعالَمین مِنَ أَحَداً أُعَذِّبُهُ ال عَذاباً أُعَذِّبُهُ نِّيفَإِ: »ضمیرـ 3

 .  «تَشْكُرُون ما قَلیالً الْأَفْئِدَةَ وَ الْأَبْصارَ وَ السَّمْعَ لَكُمُ جَعَلَ وَ أَنْشَأَكُمْ الَّذي هُوَ قُلْ»، «كَثیراً رَبَّكَ اذْكُرْ وَ: »صفتـ 4

 « .یموت الکافر میْتةَ السوء و یعیش المؤمن عیشة راضیة: »نوع یا هیئتـ 5

 « .أکرمْتُه ذلک االکرام: »اسم اشاره ـ6

 :  شرطیهیا  استفهامیه« أیّ»و « ما»ـ 7

 مُنْقَلَبٍ أَيَّ ظَلَمُوا الَّذینَ سَیَعْلَمُ وَ»مانند:  ، مثال قرآنی؛«أیَّ عیشٍ تعیشُ؟»أیَّ کتابةٍ یکتب خطُّک(، «)ما یکتب خطُّک؟»استفهامیه؛ مانند: 

 «یَنْقَلِبُونَ

 « .أیَّ سیرٍ تَسِرْ أسِرْ»)أیَّ جلوسٍ شئْتَ فاجلس(، « ما شئْتَ فاجلسْ»شرطیه؛ مانند: 

 حذف فعل مفعول مطلق:

 فعلی که مفعول مطلق را منصوب می کند، در پنج مورد وجوباً حذف می شود :

 برای فعل مطلق مفعول «فریضة»؛ «حَكِیماً عَلِیماً كانَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهِ مِنَ فَرِیضَةً»مفعول مطلق جایگزین فعل خود باشد؛ مانند: ـ هرگاه 1

 محذوف است .

 ؛«أَوْزارَها الْحَرْبُ تَضَعَ تَّىحَ فِداءً إِمَّا وَ بَعْدُ مَنًّا فَإِمَّا الْوَثاقَ فَشُدُّوا»ـ هرگاه مصدر برای شرح ماقبل خود آمده باشد؛ مانند: 2

جمله می باشند  ؛ زیرا این دو مصدر برای بیان عاقبت برای فعلی می باشند که اظهار آن جایز نمی باشد مصدر منصوب «فداء» و «منّا» 

 « .فداء تفادوا أن إما و منّا تمنّوا أن فإما»با تقدیر گرفتن فعل منصوب شوند؛ تقدیر آن چنین است:  لذا واجب است

 « .الغالم بُکاءً بُکاءً»الف( هر گاه مصدری که تکرار شده به اسم ذات اسناد داده شود؛ مانند:           

 « .ما أنتَ إال سیراً»ـ      ب( هر گاه مصدری حصر شود؛ مانند: 3

 « .المریض ال أکالً و ال شرباً»ج( هر گاه مصدری بر مصدر معطوف گردد؛ مانند:          
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ـ هر گاه مصدری تأکید کننده خودش باشد و آن زمانی است که مصدر پس از جمله ای بیاید که نمی توان به آن جمله غیر آن مصدر را 4

 « .أعترفُ لهُ علیَّ الفٌ إعترافاً»در اصل چنین بوده است؛ مانند: « لهُ علیَّ الفٌ عُرفاً»حمل کرد؛ مانند: 

 « .  شُرِعَ لهُ المیراثُ شرعاً»چنین بوده است: در اصل « لهُ المیراثُ شرعاً»

 مطلق مفعول «:حَقًّا»؛ «حَقًّا الْكافِرُونَ هُمُ أُولئِكَ»ـ هرگاه مصدر برای رفع احتمال مجازی که در جمله است به کار برده شود؛ مانند: 5

 ست.بوده ا« حَقًّا ذلك حقّ»جمله و رفع احتمال آمده است و اصل آن  مضمون برای تأكید

 مفعول به :                                                                                     

 مفعول اسمی است که فعلِ فاعل بر او واقع شده است و سه قسم است :    

 «الرَّحْمن  ادْعُوا أَوِ اللَّهَ ادْعُوا قُلِ: »  اسم ظاهرالف(   

 «  أَلِیم  بِعَذَابٍ فَبَشِّرْهُم: »  ضمیرب(   

 « حَكیمٌ  عَزیزٌ اللَّهَ أَنَّ فَاعْلَمُوا: »  مؤوّل به صریحج(   

 نیز گفته می شود؛ مانند:  الم تقویتجارّه و زائده برای تأکید داخل شود و به آن « الم»: جایز است بر مفعول به  نکته

مفعول به مقدم است و الم آن زائده می باشد و چون « لِرَبِّهِمْ» ؛«یَرْهَبُونَ لِرَبِّهِمْ هُمْ لِلَّذینَ رَحْمَةٌ وَ دىًهُ»و « یُرید لِما فَعَّالٌ رَبَّكَ إِنَّ»

 زائده است ، محل تعلق ندارد .

صفت مشبهه ،  ـ6ـ اسم مفعول ، 5ـ صیغه مبالغه ، 4ـ اسم فاعل، 3ـ اسم فعل، 2ـ فعل ،1: عوامل مفعول به هشت مورد می باشند : نکته

 ـ أفعل تعجب .8ـ مصدر ، 7

 فعل : ـ 1

 مفعول ؛ برخی افعال یک مفعول را نصب می دهند و برخی افعال بیش از یک

 مفعول به : افعال دارای بیش از یک

 مفعول را نصب می دهند سه دسته می باشند : افعالی که بیش از یک

 مبتدا و خبر بوده اند که به آن ها افعال قلوب گفته می شود. الف ( افعالی که دو مفعول را نصب می دهند که در اصل

 ب ( افعالی که دو مفعول را نصب می دهند که در اصل مبتدا و خبر نبوده اند.

 ج ( افعال سه مفعولی

 الف ( افعالی که دو مفعول را نصب می دهند که در اصل مبتدا و خبر بوده اند )افعال قلوب( .

 هستند و به دو دسته تقسیم می شوند :فعل  14افعال قلوب 
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بر ظنّى بودن خبر داللت دارند، مانند: این افعال « ، زَعَمَ ، هَبْ ، عَدَّ ، حَجا جَعَلَ،  ، خالَ ، حَسِبَ ظَنَّ»دارای معنای رجحان : هاى  فعلـ 1

 زَعَمَ الَّذینَ كَفَرُوا اَنْ لَنْ یُبْعَثُوا »مفعول دوم است و مانند:  :«اِناثاً» ،مفعول اول :«كَةَاَلْمَالئِ»؛ « جَعَلُوا الْمَالئِكَةَ الَّذینَ هُمْ عِبادُ الرَّحْمنِ اِناثاً» 

 .شده است« زَعَمَ»مفعولِ  رفته و جانشین دو« عَدَمَ بَعْثِهِمْ»به تأویل « اَنْ لَنْ یُبْعَثُوا»كه  «

« تَجِدُوهُ عِنْدَاللَّهِ هُوَ خَیْراً»بر یقینى بودن خبر داللت دارند، مانند: «  ى، دَرَ ، تَعَلَّمْ  اَلْفى،  ، وَجَدَ ، عَلِمَ رَأَىَ» دارای معنای یقین:هاى  فعلـ 2

«  الّینَض »،  مفعول اوّل« ءَباآ»،  از افعال قلوب«  اَلْفَوْا» ، « بائَهُمْ ضالّینَآاِنَّهُمْ اَلْفَوْا » و مانند: ؛ فعول دوّم«  خَیْراً» ، مفعول اول، «هاء» ؛

 . مفعول دوّم است

«  و قَصَدَنَظَرَ ،  ، اِتَّهَمَ فَعَرَ»به ترتیب اگر به معناى «  ، حَجا ، رَأىَ ، ظَنَّ عَلِمَ »افعال قلوب همیشه دو مفعولى نیستند بلكه مانند:  نکته :

 « . التَعْلَمُونَ شَیْئاًوَاللَّهُ اَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ اُمَّهاتِكُمْ »  مانند: ؛اند باشند یك مفعولى

 : ملحقات

 افعالبه این افعال، « ، وَهَبَ ، صَیَّرَ ، تَخَذَ اِتَّخَذَغادَرَ ،  ، ، تَرَكَ ، رَدَّ جَعَلَ» عبارتند ازبه افعال قلوب هستند ؛ این افعال ملحق هشت فعل، 

 . دارندتحویل گفته می شود زیرا بر دگرگونی مفعول از یک شکل به شکلی دیگر داللت 

 .  « هَباءً »صفتِ «  مَنْثُوراً »،  مفعول دوم«  هَباءً» ،  مفعول اوّل«  هاء»  ؛« فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً»مانند:  « جَعَلَ »مثال 

 . مفعولٌ له«  حَسَداً »،  مفعول دوم«  كُفّاراً »،  مفعول اوّل«  كُمْ»  ،« لَوْ یَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ ایمانِكُمْ كُفّاراً حَسَداً»مانند: « رَدَّ»

 مِنْ قَطَعْتُمْ ما» و مانند: مفعول دوم است: «یَمُوجُ»،جمله  مفعول اوّل« بَعْضَ» ، « بَعْضٍ  وَتَرَكْنا بَعْضَهُمْ یَوْمَئِذٍ یَمُوجُ فى»مانند: «  تَرَكَ »

 « للَّهِا فَبِإِذْنِ أُصُولِها  عَلى قائِمَةً تَرَكْتُمُوها أَوْ لینَةٍ

 .  مفعول دوم «:خَلیالً»،  مفعول اوّل« اِبْراهیمَ» ،« اِتَّخَذَ اللَّهُ اِبْراهیمَ خَلیالً»مانند: « َ اِتَّخَذ »

 : متصرّف متصرّف و غیر

اند و در واقع  كه جامدند و به صورت امر حاضر استعمال شده«  تَعَلَّمْ» و «  هَبْ »غیر از دو فعل ؛ ندهست  تمام افعال قلوب، متصرّف كامل

«  تَعَلَّمْ»  و « حَرِّ نارِكَ  صَبَرْتُ عَلى  یا اِلهى  هَبْنى»، مانند:  « اِفْتَرِضْ » یا«  قَدِّرْ »یعنى «  هَبْ » نیستند«  تَعَلَّمَ »و « وَهَبَ»فعل امر از 

 « . فَبالِغْ بِلُطْفٍ فِى التَّحَیُّلِ وَالْمَكْرِ        شِفاءَ النَّفْسِ قَهْرَ عَدُوِّها تَعَلَّمْ»  ، مانند: « اِعْلَمْ »یعنى 

  .نیز جامد و مالزم با ماضى است، زیرا به غیر این هیئت نیامده است«  وَهَبَ» فعلِ 

 : تعلیق

 ( وشودمی باطل می گردد ) ل قلوب فقط لفظاً تعلیق، عمل افعاواقع شوندادات صدارت طلب ، كه بین افعال قلوب و دو مفعولشان زمانی  

در «  ظَنَنْتُ »طلب است و از عمل كردن  ىِ نافیه صدارت« ما »كه « ظَنَنْتُ ما زَیْدٌ عالِمٌ»باشد، مانند:  ها محلّاً منصوب مى دو مفعول آن

 .است  بعدش )زَیْدٌ عالِمٌ( لفظاً منع كرده ما

 « ادات استفهام و«  لعلَّ » خبری ، « کم » ، ، حروف نفى )ما، ال و اِنْ(  ، الم قسَم م ابتداال»  ازعبارتند اداتِ صدارت طلب 
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 مسدّ سدّ «اشتراه... من» جمله ابتداء ، و الم« لَمَن» در« الم« :»  خَالق مِنْ الْآخِرَةِ فِي لَهُ ما اشْتَراهُ لَمَنِ عَلِمُوا لَقَدْ وَ: »مانند ؛«الم ابتدا» 

 می باشد.« عَلِمُوا» مفعولدو 

جانشینِ دو  تمام این جمله در محل نصب، خبرش :«یَنْطِقُونَ»،  مبتدا :«هؤُالءِ»كه  «لَقَدْ عَلِمْتَ ما هؤاُلءِ یَنْطِقُونَ» مانند:ىِ نافیه « ما »

 .شده است« عَلِمْتَ»سببِ تعلیقِ  بوده ونافیه : «ما» است، گردیده« عَلِمْتَ»مفعولِ 

 »، مفعولِ  جمله اسمیّه با معطوفش )العَمْروٌ( در محل نصب«  زَیْدٌ عِنْدَكَ »كه  « عَمْروٌ زَیْدٌ عِنْدَكَ وَال عَلِمْتُ ال » مانند:ىِ نافیه « ال »

 . لفظاً از عمل ملغى گردیده است« ال»به وسیله «  عَلِمْتُ »باشد  مى«  عَلِمْتُ

 است. تعلیق شده«اِنْ»است و به خاطر وجود « تَظُنُّونَ»جانشین دو مفعولِ « لَبِثْتُمْ»جمله ؛ «لَبِثْتُمْ اِلّا قَلیالً وَتَظُنُّونَ اِنْ» مانند: ؛نافیه« اِن»

 یا حرف« مَتى»و « اَىُّ»گردد استفهام ممكن است اسم باشد، مانند:  ب واقع شود سبب تعلیق مىول قلافعا: هرگاه استفهام بعد از  استفهام

 « .همزه»و « هَلْ»، مانند: 

 ؛ در محل رفعو موصول  :«ما»، ؛ خبرمقدم با معطوفش )بَعیدٌ(  «قَریبٌ » :«اَقَریبٌ اَمْ بَعیدٌ ما تُوعَدُونَ  اِنْ أَدْرى وَ»مانند:  استفهام حرفى:

است به وسیله  كه فعل قلبى«   رىاَدْ »؛  «  اَدْرى »، مفعولِ  تمام مبتدا و خبر در محلّ نصب صله موصول«  تُوعَدُونَ »مبتدای موخر ،

 . ، تعلیق گردیده است همزه استفهام كه بعد از آن واقع شده

تمام مبتدا و خبر در  خبرش«   اَحْصى »،  اسمِ استفهام و مبتدا« اَىُّ» ؛«لِنَعْلَمَ اَىُّ الْحِزْبَیْنِ اَحْصى»مانند:  ؛اگر مبتدا باشد : استفهام اسمى

 . باشد مرفوع است ولى چون تعلیق گردیده محالّ منصوب مى« اَىُّ»به خاطر وجود  جمله مفعول، است« نَعْلَمَ» به محلّ نصب، مفعول

 و صله اش )یعنی جمله بعد از آن( جایگزین دو مفعول می شوند؛« أنْ » و صله اش)یعنی اسم و خبر أنَّ( و « أنَّ»  نکته :

 « .یُبْعَثُوا  لَنْ أَنْ كَفَرُوا الَّذینَ زَعَمَ» ، « صُنْعا  حْسِنُونَیُ أَنَّهُمْ یَحْسَبُونَ هُمْ وَ» مانند:  

 «لَمُرْسَلُون إِلَیْكُمْ إِنَّا یَعْلَمُ رَبُّنا قالُوا»در صورتی که همراه با الم مزحلقه بیاید، جایگزین دو مفعول می شود؛ مانند: « إنَّ»نیز 

 اصل مبتدا و خبر نبوده اند .ب ( افعالی که دو مفعول را نصب می دهند که در 

، رَزَق ، أطعَمَ ، سَقَی ، زاد ، زَوَّدَ ، أسکَنَ ،  اَعْطى ا ،كَسَ » تعداد این افعال بسیار است؛ اما آنهایی که بیشتر استعمال می شوند عبارتند از

 « .أنسی ، حَبَّبَ ، جَزی ، أنشَد ، استصنع و... 

 ج ( افعال سه مفعولی :

 « .حَدَّثَ،  اَخْبَرَ ، خَبَّرَ،  اَنْبَأَ،  نَبَّأَ،  اَعْلَمَ،  اَرى»مفعول را نصب می دهند، هفت فعل هستند: افعالی که سه 

  ممفعول سو :«حَسَراتٍ»مفعول دوم،  :«اَعْمالَ» ،مفعول اول :«هُمْ»فاعل،  :«اَللَّهُ»؛ «عَلَیْهِمْ حَسَراتٍ أَعْمالَهُمْ اللَّهُ یُریهِمُ كَذلِكَ»مثال: 

 می باشد.مفعول دوم و سوم در اصل مبتدا و خبر اول اسم مفرد یا ضمیر است و  مفعول در افعال سه مفعولی، نکته :

محلّ نصب  در« اِنَّكُمْ لَفى خَلْقٍ جَدیدٍ»مفعول اول و جمله  «:كُمْ»؛ «خَلْقٍ جَدیدٍ  یُنَبِّئُكُمْ اِذا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ اِنَّكُمْ لَفى»دیگر:  لامث

 . جانشین مفعول دوم و سوم است
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: مفعول اول «كاف»سه مفعولى است در هردو « اَرى»و  «یُرى»؛ «مَنامِكَ قَلیالً وَلَوْ اَریكَهُمْ كَثیراً لَفَشِلْتُمْ  فىاهللُ اِذْ یُریكَهُمْ »مثال دیگر: 

  . مفعول سوم است :«كَثیراً»و  «قَلیالً»مفعول دوم ،  :« هُمْ »، 

 اسم فعل : ـ 2

 اسم فعل کلمه ای است که از جهت معنا و عمل همانند فعل است ولی عالمت های فعل را ندارد .

عملِ ،  و اگر فعلش متعدى باشد«  اِلَیْنا وااقْتَرِب» ه معناى ب « هَلُمَّ اِلَیْنا »اسمِ فعل اگر فعلش الزم باشد، فقط دارای فاعل خواهد بود؛ مانند: 

 .«  اَحْضِرُوا شُهَدائَكُمْ »به معناى  « هَلُمَّ شُهَدائَكُمْ »، مانند:  كند فعلِ متعدّى مى

 اقسام اسم فعل

 .، اسمِ فعل مضارع و اسمِ فعلِ ماضى : اسمِ فعل امر اسمِ فعل نسبت به فعلى كه بر آن داللت دارد سه قسم است

 اسم فعل امر ـ 1

 :و دو قسم استتر  اسمِ فعل امر از اسمِ فعل ماضى و مضارع بیش

 »، مانند:  « عَجِّلْ »یا «  اَقْبِلْ »اسمِ «  حَىَّ »و «  اُسْكُتْ »اسمِ فعلِ «  صَهْ »، «  اِسْتَجِبْ »اسمِ فعلِ  « آمینَ »سماعى مانند:  ـ الف

 « . حَىَّ عَلَى الْفَالحِ »و  « حَىَّ عَلَى الصَّلوةِ

 « اِحْذَرْ »اسمِ فعلِ «  حَذارِ »مانند:  تامِّ متصرف استمجرد آن از فعلِ ثالثىِ  ساختو مبنّى بر كسر است و «  فَعالِ »وزن  قیاسى بر ـ ب

 .(نما جاى را تنگ)«اِزْحَمْ» (،فرودآى )«نْزِلْاِ»معناى ه ب«  زَحَمَ »و «  نَزَلَ »اسمِ فعلِ «  زَحامِ »و «  نَزالِ »،  « حَذَرَ »از فعلِ

 می باشند :، اسمِ فعلِ امر  كلمات ذیل 

 ضمیر فاعل آن و خذوا(، أمر)به معنى فعل اسم : هاؤم:«فَیَقُولُ هاؤُمُ اقْرَؤُا كِتابِیَهْ»، مانند:  است یعنى بگیر « خُذْ »اسم براى فعلِ : «هاء»

 اقرؤوا به مفعول «:كِتابِیَهْ» ،«أنتم»مستتر 

 .  ، باز دار یعنى رها كناست «  اِنْكَفِفْ »اسم براى فعلِ  : « مَهْ »

 . است یعنى واگذار«  دَعْ »اسم براى فعلِ  : « بَلْهَ »

 رَبَّ الْعَالَمِینَ.) الصحیفة السجادیة(  وَ اعْمُرْ بِي مَجَالِسَ الصَّالِحِینَ، آمِینَ« : »استجب» اسم است به معنای  : «آمِینَ»

 انت مستتر «هَیْتَ»:فاعل « قالَتْ هَیْتَ لَكَ وَ »یعنى شتاب كن مانند: باشند؛می «  اَسْرِعْ »اسم براى  :« هَىِّ »و «  هَیْتَ »

 . « هَلُمَّ شُهَدائَكُمْ »، مانند:  است یعنى حاضر كن « اَحْضِرْ »اسم براى  : « هَلُمَّ »

 . « اَنْفُسَكُمْعَلَیْكُمْ  »، مانند:  است یعنى الزم بدار«  اَلْزِمْ »اسم براى فعلِ  : « عَلَیْكَ »

  .است یعنى بیاور«  اِئْتِ »اسم براى فعل  : « حَیَّهَلْ »
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 .«الْكِتابَ اِلَیْكَ» مانند: است یعنى بگیر« خُذْ»یا اسمِ  « دُنْیا یا  اِلَیْكَ عَنّى » است یعنى دورشو مانند:« اُبْعُدْ »اسم براى فعلِ  : « اِلَیْكَ »

 یعنى در جاى خود ثابت باش ؛كند استعمال مى )وعده عذاب(است عرب این كلمه را در مقام وعید«  اَثْبِتْ »اسم براى فعل  : « مَكانَكَ »

 مانند: «  این جا باش كنایه از این كه در حصر و حبس هستى»  گویند چنان كه در فارسى در مقام بازداشتِ كسى مى

 اسم مستتر در ضمیر تأكید «:أنتم»،  مستتر «أنتم» فاعل آن أمر، فعل اسم «:مكانكم» :«وَشُرَكاؤُكُمْثُمَّ نَقُولُ لِلَّذینَ اَشْرَكُوا مَكانَكُمْ اَنْتُمْ »

 بر ضمیر معطوف «:شركاء» ، فعل بوده و محال مرفوعی باشد

  «الكتاب هذا دونك علي یا» :؛ مثال«خُذْ»فعل  به معناى است اسم «:دُونَكَ»

 )سوسک(. «اِیْهٍ اَباوَذَحَةَ »، مانند:  به معناى بیاور«  إِئْتِ »اسم است براى فعل  :« إِیْهٍ »

  اسم فعل مضارعـ  2

 ند:ستهكند و فاعلش واجب االستتار است كلمات ذیل اسمِ فعل مضارع  اسمِ فعلِ مضارع نیز عمل فعل خودش را مى

 . « اُفٍّ فَالتَقُلْ لَهُما »مانند: ،  ام حوصله قرار و بى یعنى بى«  اَتَضَجَّرُ »اسم است براى فعلِ  :اُفٍ

 . « وَیْكَأَنُّه الیُفْلِحُ الْكافِرُونَ »، مانند:  یعنى در شگفتم«  اَعْجَبُ »: اسم هستند براى  ، واهاً ، وا  وَىْ

 . «  ا الْقُرْانَ فَاَحْكَمُوهُورَؤُاَوَّهْ عَلى اِخْوانِىَ الَّذینَ قَ »، مانند:  یعنى دردناكم«  اَتَوَجَّعُ »اسم است براى فعلِ  :  اَوَّهْ

 . « عَظیمِ الْمَوْرِدِ بُعْدِ السَّفَرِ وَ طُولِ الطَّریقِ وَ آهٍ مِنْ قِلَّةِ الزّادِ وَ »، مانند:  « اَتَوَجَّعُ »اسم است براى فعلِ  :  آهٍ

 : اسمِ فعل ماضى ـ 3 

 می باشند :كلمات ذیل اسم فعل ماضى  ؛ اسمِ فعلِ ماضى گاهى اسم ظاهر و بیشتر ضمیر غایب است فاعلِ

 (36:  المؤمنون«) تُوعَدُونَ لِما هَیْهاتَ هَیْهاتَ »مانند: ؛  یعنى دور است«  بَعُدَ »اسم است براى فعل « : هَیْهات »

مَا بَیْنَ عَمَلَیْنِ عَمَلٍ تَذْهَبُ لَذَّتُهُ وَ تَبْقَى تَبِعَتُهُ وَ عَمَلٍ   شَتَّانَ ». مانند: چقدر فرق است یعنى«  اِفْتَرَقَ »اسم است براى فعل « :  شَتّانَ» 

 )نهج البالغة(  «تَذْهَبُ مَئُونَتُهُ وَ یَبْقَى أَجْرُه

 . كرد شتابیعنى  «عَجِلَ»و «وَشُكَ»، « سَرَعَ »اسم است براى «   عَجْالنَ »و « وَشْكانَ » ،«سَرْعانَ  »

 بخشد. ، یعنی سریع الخیر كسى است كه چیزى را قبل از وقت آن مى«ذا إِهَالةً  وَشْكَانَ»و « ذَا إِهَالَةً  رْعَانَسَ»مانند:

 . یعنى كندى كرد«  بَطَأَ »اسم است براى «  بَطْأَنَ» 

نَفْسَكَ  »و   «بِالْحَقِّ عَلَیْكَ»، جایز نیست  « نَفْسَكَعَلَیْكَ  »و « عَلَیْكَ بِالْحَقِّ» پس در ؛شود ها مقدم نمى بر آن اسم فعلمعمول  نکته :

 ش فاصله بیفتد .معمولو  اسم فعلهمچنین نباید میان  گفته شود«  عَلَیْكَ

 اسم فاعل و صیغه مبالغه : ـ 4و3

 ما وَ»، «الدِّینَ لَهُ مُخْلِصاً اللَّهَ فَاعْبُدِ»، « لَوْنُها فاقِعٌ صَفْراءُ بَقَرَةٌ إِنَّها»اسم فاعل؛ مانند: فعل، فاعل را رفع و مفعول را نصب می دهد؛ مانند: 

 (145:  البقرة«)بَعْض قِبْلَةَ بِتابِعٍ بَعْضُهُمْ ما وَ قِبْلَتَهُمْ بِتابِعٍ أَنْتَ



 

 

75 

 صیغه مبالغه مانند اسم فاعل عمل می کند و تنها چهار وزن صیغه مبالغه چنین ویژگی ای را دارند :

 ـ فَعیلٌ  4ـ فَعولٌ  3ـ مِفعالٌ  2ـ فعّالٌ  1

 «.ذاکَ مِعطاءُ النِّعَمِ » ؛ « ذاکَ مِعطاءٌ النِّعَمَ » ، « الْخَیْرِ  هذا مَنَّاعُ» ؛ « الْخَیْرَ  هذا مَنَّاعٌ» مثال : 

 اسم مفعول : ـ 5

زیدٌ » یا « زیدٌ محبوسٌ األخُ»ب فاعل است؛ مانند: اسم مفعول نیز مانند اسم فاعل عمل می کند با این تفاوت که اسم مرفوع آن نائ

« فِیهِ هُمْ ما مُتَبَّرٌ هؤُالءِ إِنَّ »، «  قُلُوبُهُم  الْمُؤَلَّفَةِ وَ عَلَیْها الْعامِلینَ وَ الْمَساكینِ وَ لِلْفُقَراءِ الصَّدَقاتُ إِنَّمَا» ؛ مثال های قرآنی: « محبوسُ األخِ 

 نائب فاعل می باشند.« ما»و در مثال دوم « قُلُوبُ»؛ در مثال اول 

: مانند باشند؛ حال یا ب(مستقبل باشند، «ال» بدون دهند که الف( می نصب و رفع مضارع، فعل در صورتی مانند مفعول و فاعل اسم نکته:

 داشت خواهند را ماضی فعل معنای زیرا کرد نخواهند عمل باشند، ماضی معنای به مفعول و فاعل اسم اگر .«غدا أو اآلن زیدا ضارب هذا»

 «أمس زید ضارب هذا: » گفت باید بلکه «أمس زیدا ضارب هذا» :شود نمی گفته لذا گردد، اضافه است الزم و

 أو اآلن زیدا الضارب هذا: » کرد خواهند عمل و حال ماضي، مستقبل زمان سه در صورت این در باشند «ال» با اگر مفعول و فاعل اسم

  «أمس أو غدا

 صفت مشبهه : ـ 6

 معمول صفت مشبهه سه گونه است :

أیُّهَا » ، « أیُّهَا الملکُ الکریمُ نسبُهُ » ـ معمول، همراه با ضمیر موصوف باشد و یا مضاف به اسمی باشد که در آن ضمیر موصوف است:  1

 « .الملکُ الکریمُ نسبُ أجدادِه 

أیُّهَا الملکُ الکریمُ » ، « أیُّهَا الملکُ الکریمُ نسباً » ورت نقش آن تمییز خواهد بود: ـ معمول، نکره یا مضاف به نکره باشد؛ در این ص 2

 « .نسبَ أجدادٍ 

است ؛ در این صورت لفظاً مضاف الیه و مجرور و محال « ال » باشد و یا مضاف به اسمی باشد که در آن « ال » ـ معمول همراه با  3

 « .أیُّهَا الملکُ الکریمُ نسبِ األجدادِ » ،  « الکریمُ النسبِ  أیُّهَا الملکُ» فاعل خواهد بود : 

 مصدر : ـ 7

 مصدر نیز عمل فعل را انجام می دهد:

 . «الظَّالِمِین عَلَى اللَّهِ لَعْنَةُ أَنْ بَیْنَهُمْ مُؤَذِّنٌ فَأَذَّنَ»: اگر مصدر معنای الزم داشته باشد به فاعل خود اضافه می شود؛ مانند:  1نکته

  و اگر معنای متعدی داشته باشد اغلب به فاعل خود اضافه می شود و مفعول به بعد از فاعل به صورت منصوب خواهد آمد : 

 « .  لَفَسَدَت األرضُ بِبَعْضٍ بَعْضَهُمْ النَّاسَ اللَّهِ دَفْعُ لَوْال» 

 ی مصدری را در تقدیر دانست .«ما»یا « أن»: زمانی مصدر مانند فعل عمل می کند که بتوان فعل را همراه  2نکته
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 : نحویون شروط دیگری برای عمل مصدر ذکر کرده اند؛ مهمترین آن ها عبارتند از: 3نکته

 «ساءَنی إکرامُک الکثیرُ عدوَّ أخی»الف(قبل از اتمام عملش موصوف واقع نشود؛ بنابراین گفته نمی شود: 

 «جاربُکَ الدهرَ إلَّا حُنکةً)پختگی(ما زادتک ت»ب(مفرد باشد؛ بنابراین گفته نمی شود: 

 «مروری بزیدٍ مُؤنسٌ و هو بعمروٍ موحشٌ»ج( اسم ظاهر باشد؛ بنابراین گفته نمی شود: 

و بین مصدر و معمولش جز ظرف « أعجبنی عمرواً ضربُ زیدٍ»د(آن چه متعلق به مصدر است بر آن مقدم نشود؛ بنابراین گفته نمی شود: 

 «  إنَّه علی ضربه لقادرٌ زیداً»گفته نمی شود:  فاصله نیفتد؛ بنابراین

 افعل تعجب : ـ 8

 ـ أفْعِلْ به: هر دو صیغه جامد بوده و همیشه مفرد هستند .2ـ ما أفْعلَه، 1تعجب دو صیغه دارد: 

«: یَأْتُونَنا یَوْمَ أَبْصِرْ وَ بِهِمْ أَسْمِعْ»به،  مفعول :«هُمْ»مستترً، « وهُ» فاعل جامد و فعل ماضی«: أَصْبَرَ»؛ «النَّار عَلَى أَصْبَرَهُمْ فَما»مثال: 

جارو مجرور « بِهِمْ» ضمیر ، :«هُمْ» و زائد جرّ حرف «:باء»به دلیل آمدنش به صورت أمر،  مقدّر فتح بر و مبنيّ جامد ماضی فعل «:أَسْمِعْ»

 .  «بهم  أبصر»  یعني مقدّر است فاعل و ، می باشد« أسمع »  مانند: «أَبْصِرْ »  می باشد ؛« أسمع»لفظاً و محال فاعل 

در یکی «أکثر ، أشدَّ ، أحسن ، أقبحَ و... » : اگر تعجب از ثالثي مزید یا رنگها و یا عیوب ساخته شود ، در این صورت واژگانی چون  1نکته

 أو انطالقه أشد ما» وب ذکر می گردد ؛ مانند: قرار گرفته و پس از آن مصدر ثالثي مزید یا رنگها و یا عی« أفْعَلَ ، أفْعِلْ » از دو وزن 

 « .حمرته  و بانطالقه أشدد»  و «حمرته 

 «.ما أحسن الریاضَ = ما أشد حُسنَ الریاضِ » : استفاده از این ساختار در غیر ثالثي مزید یا رنگها و یا عیوب نیز جایز است؛ مانند:  2نکته

 ویژگی های متعجب منه :

 « .ما أسعدَ رجالً یخاف اهللَ » و یا نکره مختصه باشد؛ مانند: « ما ألذَّ الثمرَ » معرفه باشد مانند: متعجب منه یا باید 

 جایگاه صیغه تعجب :

دو صیغه تعجب در ابتدای جمله قرار دارند و معمول بر آنها مقدم نمی گردد ، همچنین میان دو صیغه تعجب و معمول آنها فاصله نمی 

 « .أقبِح بهِ أن یکذبَ » ؛   «یصدقَ  أن أحسن بالرجل ما» و مجرور متعلق به فعل که مستثنا هستند ؛ مانند:  افتد، مگر ظرف و جار

 نحوه ساختن تعجب ماضی و مستقبل :

 «. ما کان أحسن الریاضَ»قرار می گیرد، مانند: « أفْعلَ » و « ما » زائده میان « کان » ماضی: برای ساختن تعجب ماضی  الف( 

 « ما أحسن ما یکون لقاؤُنا»ی مصدریه بعد از فعل تعجب قرار می گیرد: «ما»همراه با « یکون»ستقبل: برای ساختن تعجب مستقبل، ب( م

 « .ما أحسن ما کان لقاؤُنا » ی مصدریه بعد از فعل تعجب قرار گیرد: «ما » با « کان » : جایز است در زمان ماضی  1نکته

ی مصدریه( هر دو فعل تام خواهند بود و اسم مرفوع بعد از آنها فاعل محسوب می «ما»با « یکون»و « کان)»: در این ساختار  2نکته

 شود.
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 تحذیر و اغراء :

 « .إیّاکم و الشّرَ » : عبارت است از هشدار به مخاطب در رابطه با امری ناپسند تا آن را انجام ندهد ؛ مانند: تحذیر 

 « .الوفاءَ » طب در رابطه با امری پسندیده تا آن را انجام دهد ؛ مانند: عبارت است از هشدار به مخااغراء : 

 : قواعد تحذیر

 تحذیر به دو گونه می باشد : 

 و فروع آن )إیّاکما ، إیّاکم و...(« إیّاک » الف ( با واژه 

 د و محذّرٌ منه یا معطوف است؛باشد ، محذّرٌ منه منصوب به فعلی است که وجوباً مستتر می باش« إیّاک » زمانی که تحذیر با 

 )در تقدیر : قِ نفسَک واحْذَرْ تخشُّعَ النفاق(« إیّاک و تخشُّعَ النفاق و هو أن یرُی الجسد خاشعاً و لیس القلب بخاشع » مانند: 

 بالتفویض( .بالتفویض= قولَک  تقول )در تقدیر: قِ نفسَک أن«  بالتفویض  تقول أن إیاك»  و یا معطوف نیست ؛ مانند:

باشد ؛ در این حالت محذّرٌ منه یا دارای معطوف است و یا با تکرار می آید ؛ در این صورت منصوب به فعلی است « إیّاک » ب ( بدون واژه 

 وَ اللَّهِ ناقَةَ اللَّهِ ولُرَسُ لَهُمْ فَقالَ»)در تقدیر : قِ نفسَک واحْذَرْ األسدَ( و مانند:« نفسَک و األسدَ » که وجوباً مستتر است؛ معطوف، مانند: 

 .ناقة بر معطوف «سُقْیا» إلیه مضاف :«اللَّهِ» محذوف)احذروا( ، به فعل منصوب «ناقَةَ»«: سُقْیاها

 )در تقدیر : احْذَرْ الموتَ الموتَ( « الموتَ الموتَ » تکرار، مانند:

 «. اِحْذَرِ األسدَ»و جایز است، فعل ذکر شود؛ مانند: « األسدَ»و اگر خالی از عطف و تکرار باشد، جایز است فعل مستتر باشد؛ مانند: 

 « .الغرورِ أعظم من إیاك»استفاده شود؛ مانند: « من » نکته: جایز است محذّرٌ منه همراه حرف جر

 اغراء :  قواعد

یا به تنهایی می آید ؛ « مغری به » اسم نمی باشد؛ « إیّاک » قواعد اغراء مانند قواعد تحذیر می باشد ، با این تفاوت که اغراء با واژه 

 « .أخاک أخاک » و یا به صورت تکراری می آید؛ مانند:« أخاک و اإلحسان إلیه » یا به صورت معطوف می آید؛ مانند: « الوفاءَ » مانند: 

رار فعل وجوباً محذوف است و در مستتر می باشد و مانند تحذیر به هنگام عطف و تک« إلْزَمْ » منصوب به فعل « مغری به » نکته : اسم 

 غیر این دو مورد ذکر و عدم ذکر فعل هر دو جایز است؛ مانند:

 ( اللّه فطرة )الزموا محذوف برای فعل به : مفعول«فِطْرَتَ»« : عَلَیْها النَّاسَ فَطَرَ  الَّتي اللَّهِ فِطْرَتَ حَنیفاً لِلدِّینِ وَجْهَكَ فَأَقِمْ»

 الزموا( محذوف)به تقدیر برای فعل به : مفعول«مِلَّةَ»«: حَنِیفا إِبْراهِیمَ مِلَّةَ بَلْ قُلْ تَهْتَدُوا  نَصارى أَوْ هُوداً كُونُوا قالُوا وَ» 

 اختصاص :

می گویند؛ این اسم، منصوب به « مخصوص»اختصاص، اسم معرفه ای است که بعد از ضمیر متکلم یا ضمیر مخاطب می آید و به آن 

» ، « عقولهم بقدر الناس نكلم ان اُمرنا االنبیاء معاشرَ نحن»می باشد که وجوباً محذوف است؛ بعد از ضمیر متکلم مانند:  «أخصُّ » فعل 
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 الرِّجْسَ مُعَنْكُ لِیُذْهِبَ اللَّهُ یُریدُ إِنَّما» و بعد از ضمیر مخاطب مانند: « النّاس من فاألمثل األمثل ثمّ إلینا البالء ء شي أسرع األنبیاء معاشرَ إنّا

 «.تهتدوا  و لتؤمنوا التدبر و بالتفكر أولى العرب معاشرَ فأنتم» ، « تَطْهیراً  یُطَهِّرَكُمْ وَ الْبَیْتِ أَهْلَ

به « معشر»منصوب بودن « بهم معشر العرب ختمت المکارم » نکته: مخصوص بعد از ضمیر غائب و اسم ظاهر نمی آید؛ لذا در جمله 

« العالم » ؛ « بزیدٍ العالم تقتدی الناس » نمی باشد بلکه این کلمه بدل است و باید مجرور باشد؛ همچنین در جمله دلیل اختصاص صحیح 

 باید مجرور باشد؛ زیرا صفت است.

 انواع اسم مخصوص :

 اسم مخصوص سه گونه می آید :

 «.نحن العرب َ نرعی الذممَ » ؛ مانند: « ال » ـ معرفه به  1

 «.أفضلهم  أنا و إخوة األنبیاء معاشر إنّا»  ، «عقولهم  قدر على النّاس نكلّم األنبیاء معاشر إنّا » فه ؛ مانند:ـ مضاف به معر 2

 «.علیَّ أیُّهَا الشجاعُ یُعَوَّلُ فی القتال  » ـ أیُّهَا و أیَّتُهَا ؛ مانند: 3

می آید « أیُّهَا و أیَّتُهَا»که وجوباً محذوف است؛ اسم معرفه ای که بعد از  می باشند« أخصُّ » أیُّهَا و أیَّتُهَا ؛ مبنی بر ضم و مفعول به برای 

 مرفوع می باشد .« أیُّ » به واسطه تبعیت از لفظ 

 « .بِنا تمیماً یستنسر البغاث»نکته : اسم مخصوص بندرت، به صورت علم می آید؛ مانند: 

 اعراب جمله مخصوص :

 مخصوص تشکیل شده است، حال و منصوب می باشد .جمله مخصوص که از فعل محذوف و اسم 

 اشتغال :

اشتغال اسمی است که قبل از فعلی آمده که آن فعل دارای ضمیر منصوب )مفعول به( یا مجرور )مضاف الیه( است و مرجع آن ضمیر اسم 

 السماء بنینا» در تقدیر منصوب است)مشغول عنه می باشد( و بنا بر اشتغال «السماء»؛ « بِأَیْدٍ بَنَیْناها السَّماءَ وَ»قبل از فعل می باشد؛ مانند: 

بنا بر اشتغال منصوب است )مشغول عنه می « المعلمَ«: »المعلمَ أطعتَ أمرَه»به است،  مفعول و فاعل و فعل «بنیناها »  می باشد،« بنیناها

 باشد( و ضمیری که به آن باز می گردد ، مضاف الیه واقع شده است.

 مشغول عنه :

 ـ ترجیح رفع . 5ـ ترجیح نصب  4ـ جواز رفع و نصب  3ـ وجوب رفع  2ـ وجوب نصب 1مشغول عنه ، پنج نوع می باشد: 

 وجوب نصب : ـ 1

مشغول عنه زمانی وجوباً منصوب است که بعد از ادواتی بیاید که آن ادوات همیشه همراه فعل هستند؛ مانند: ادوات شرط، عرض،  

 . تثنای همزه(تحضیض و استفهام )به اس

 « علیه  فسلّم لقیته علیا إن و: »  ادوات شرط
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 « أال ذنبی تغفره : » عرض

 «فعلته  الخیر هلّا: » تحضیض

 «.أكرمته خالدا هل: »استفهام 

اسمی که بعد از ادوات مذکور، مرفوع می آید به اقتضای جایگاه خود در جمله ؛ می تواند فاعل، نایب فاعل یا اسم افعال ناقصه  نکته :

 الْوُحُوشُ إِذَا وَ»(، 1:نفطاراال«)انْفَطَرَتْ السَّماءُ إِذَا»(،6: التوبة«)اللَّه كَالمَ یَسْمَعَ حَتَّى فَأَجِرْهُ اسْتَجارَكَ الْمُشْرِكینَ مِنَ أَحَدٌ إِنْ وَ»باشد: 

 (5:  التكویر«) حُشِرَتْ

 وجوب رفع : ـ 2

زیدٌ ما »، « زیدٌ علیک»، « عمروٌ کأنَّه اسدٌ»الف ( هنگامی که عامل مشغول عنه فعل متصرف یا شبه فعل نباشد، وجوبا مرفوع است؛ مانند: 

 «.زیدٌ أنا ضاربُهُ أمسِ»، « أحسنه

سافرتُ و الشعبُ ینهاه الخطیبُ عن »  ،« الضَباب)مه(  یملؤه الجوُّ فإذا خرجت»  و واو حالیه بیاید؛ مانند: فجائیة إذا بعد از ب ( مشغول عنه

 و واو حالیه بر افعال داخل نمی شوند . فجائیة ؛ علت مرفوع بودن این است که إذا« الحرب 

 از الفاظ صدارت طلب بیاید؛ مانند:  قبل ج ( مشغول عنه

 «علیه  فسلم لقیته إن سعید: »  شرط «   أكرمته  هل علي» :  هاماستف أدوات

 «فعلته  ما الشر»  : نافیة «ما »   «          دعوته  هلّا خالد: » تحضیض  

 «أطیبه  ما الحسن الخلق: » تعجبیه  «ما «           » أفعله  ألنا الخیر: » ابتداء  الم 

 «أحبه  إني خالد: »  حروف مشبهه بالفعل «         أكرمته  كم زهیر: » خبریه  كم

از این جهت صحیح نمی باشد که چون این ادوات  می باشد ؛ منصوب بودن این کلمات خبر بعد از آنها جمله و مبتدا همه این موارد

 قبل خود عمل نمی کند . بعد از آنها در ما صدارت طلب هستند و فعل

 یر از مواردی است که در وجوب نصب و رفع گذشت . غ جواز رفع و نصب : ـ 3

 ترجیح نصب : - 4

 بعد از مشغول عنه فعل طلبی )مانند: امر و نهی و دعا( باشد؛ مانند:  الف (

 « .أخاک وفقه اهلل » :  دعاء؛ « تنهرْه  ال السائلَ» :  نهي ؛« أباک أکْرِمْه : »  امر 

 نفی : « ما ، ال و إن » ،  استفهام همزه اغلب بر سر فعل می آیند؛ مانندادواتی بیایند که  ب ( قبل از مشغول عنه

 « . ما الدرس أبغضه : »  نفی «ما » ؛  «نَتَّبِعُه  واحِداً مِنَّا بَشَراً أَ » : استفهام همزة 

 بعده المذكور یفسّره االشتغال على محذوف لفعل فاعل( بشر)  یَهْدُونَنا بَشَرٌ أَ* 



 

 

80 

معطوف بر جمله فعلیه شود ؛ توضیح اینکه اگر مشغول عنه منصوب گردد فعل در تقدیر خواهد داشت و یک جمله  ج ( مشغول عنه

 « .قام زیدٌ و عمرواً أکْرمْتُه » محسوب می شود ، در این صورت جمله فعلیه بر مانندِ خود معطوف خواهد بود، مانند: 

 « .ضربت زیداً و أمَّا عمرٌو فأکْرمْتُه » صب ترجیح دارد ، مانند: باشد رفع بر ن« أمَّا » اگر حرف عطف دهنده  نکته :

 « .أكرمت؟  من»  در پاسخ به کسی که می پرسد ،« أكرمته  علیا»  منصوب باشد؛ مانند: مشغول عنه پاسخ استفهام د (

 «.اَیُّهم ضربتَه؟» ی که می پرسد: در پاسخ به کس« زیدٌ ضربته»اگر استفهام مرفوع باشد رفع بر نصب ترجیح دارد؛ مانند:  نکته:

 ترجیح رفع : ـ 5

 «.أخوک رأیتُه»غیر از مواردی که در وجوب نصب و رفع و ترجیح نصب گذشت، رفع مشغول عنه ترجیح دارد؛ مانند: 

 تنازع:  

 «أخاک أفادنی و أفدتُ:»تنازع عبارت است از توجه دو عامل به یک معمول متأخر از آن دو ؛ مانند تعریف تنازع: 

 نکات:

 زمانی که دو عامل بر یک معمول اختالف دارند، جایز نیست هر دو عامل عمل کنند؛  بلکه الزم است یکی انتخاب و دیگری اهمال شود. -1

« أکرمتُزیداً أضفتُ و »زمانی که معمول بر دو عامل مقدم گردد و یا میان آن دو قرار گیرد، صحیح تر این است که تنازعی نباشد؛ مانند:  -2

 «أکرمتُ أخاک و أهاننی» و 

؛ در مثال «استنرتُ و ارشدتُ بعلمک»،« نبَّهتُ و نصحتُ أخاک»، « عزَّ و ساد ابوک:»گاهی دو عامل در طلب معمول، متفق هستند ؛ مانند  -3

 د.جارو مجرور برای عوامل خود هستن«: بعلمک»مفعول به، «: أخاک»فاعل، « : ابوک»های یادشده به ترتیب ؛ 

أفادنی و أفدتُ » و گاهی دو عامل در طلب معمول، مختلف هستند ؛ معمول برای یک عامل، رفع و برای دیگری، نصب می باشد؛ مانند:  

 برای عامل اول، فاعل و برای عامل دوم ،مفعول به می باشد.« : أخاک»؛ « أخاک

 شرط دو عامل:

 «أ متقِنٌ و حاذقٌ أخوک مهنَتَهُ»، « أ کتبتَ و قرأتَ هذه المقالةَ»فعل متصرف؛ مانند:  دو عامل یا باید فعل متصرف باشند و یا از اسامی شبه

 « أحسِن و أجمِل بعمروٍ»، « ما أجمل و ابدعَ منظرَ األفالک» تنازع میان دو فعل تعجب واقع می شود اگر چه هر دو غیر متصرف باشند؛  نکته:

 حکم دو عامل با معمول واحد :

 امل بر معمولی واحد وارد شوند ؛ عامل دوم عمل می کند :زمانی که دو ع

 «شرحا و أفادني أخواک»اگر عامل اول به رفع نیاز داشته باشد، ضمیر معمول، در حالت رفع با عامل اول می آید؛ مانند:  -

سلّمتُ و سلّم علیَّ »، « أخواک لتُ و أجابنيأس:»؛ مانند چیزی نمی آیدن آهمراه  ؛نیاز داشته باشد و اگر عامل اول به نصب و یا جرّ -

 «  خوتکإسلّمتُ علیهم و سلّم علیَّ »، « لتُهما و أجابني أخواکأس:»  ذا گفته نمی شودل« خوتکإ
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 « .یا رجلُ»منادی اسم ظاهری است که با حرف ندا مورد توجه واقع شده است ، مانند:  منادی : -

 « . ، هَیا ، أی ، همزه ، آ ، وا یا ، أیا » حروف نداء هفت حرف هستند: حروف نداء : 

 ـ شبه مضاف . 3ـ مضاف ،  2ـ مفرد ،  1منادی سه نوع می باشد انواع منادی : 

 وَ أَنْتَ آدَمُ اسْكُنْ یا قُلْنا وَ»: منادایی که مضاف و شبه مضاف نمی باشد، لذا اسامی مثنی و جمع جزء منادای مفرد هستند؛ مانند: مفرد ـ 1

»  ،«  مَعَه أَوِّبِي جِبالُ یا»می باشد و یا مانند:   منصوب محلّاً و بر ضم مبنيّ و علم مفرد مناداى «:آدم»نداء ،  از أدات «:یا»؛ «الْجَنَّةَ زَوْجُكَ

 منصوب می باشد. محالً و بر ضمّ و مبنيّ مفرد إشاره ، منادى اسم «:جِبالُ

از  «:یا» ؛«عَلَیْكُم أَنْعَمْتُ  الَّتي نِعْمَتِيَ اذْكُرُوا إِسْرائیلَ  بَني یا» شده باشد؛ مانند: : منادایی که از مضاف و مضاف الیه تشکیل مضاف ـ 2

 یاء می باشد .  نصبش عالمت و منصوب مضاف و منادى «:بني» نداء ، أدات

یا حسناً » مانند: عامل فاعل:  : عبارت از اسمی است که عامل فاعل یا مفعول یا مجرور باشد و یا دارای معطوف باشد؛شبه مضاف ـ 3

 «.یا ثالثةً وثالثینَ رجالً»، دارای معطوف « یا راغباً فی العلم » ، عامل مجرور: « یا محرزاً مَجداً » ، عامل مفعول: « وَجهُهُ 

 است.« حسرة»به  متعلّق «:بادالع على» منصوب و به مضاف شبه منادى «:حسرة» ، حرف نداء «:یا» ،«الْعِبادِ عَلَى حَسْرَةً یا»مثال قرآنی: 

 انواع منادای مفرد :

 « .یا مؤمنینَ » ، « یا رجالً » ـ نکره غیر مقصوده؛ مانند:  1

 « .یا رجالً عالماً » ـ نکره مقصوده موصوفه؛ مانند:  2

یا با « یا مَلِکاً یحبُّ العلماء»انند: یا با جمله؛ م« یا رجالً حکیماً»نکته : منادی نکره مقصوده موصوفه یا با مفرد توصیف می شود؛ مانند: 

 « . یا تلمیذاً فی المدرسهِ » شبه جمله؛ مانند: 

«: یا » ؛ «ماءَكِ  ابْلَعي أَرْضُ یا قیلَ وَ»، « یا مؤمناتُ » ، « یا مؤمنانِ » ، « یا رجالُ » ، « یا رجلُ»ـ نکره مقصوده غیرموصوفه؛ مانند:  3

 می باشد .  منصوب محلّاً و بر ضم مقصوده ، مبنيّ نكره منادى «أرض » ،  حرف ندا

 .می باشد  منصوب محلّاً و الف بر مقدّر مبنيّ بر ضمّ علم مفرد منادى «زكریّا » ؛ «  یَحْیى اسْمُهُ بِغُالمٍ نُبَشِّرُكَ إِنَّا زَكَرِیَّا یا» علم؛ مانند:  -4

 

  نمودار اعراب منادی مفرد :

 

 

 هر دو مبنی بر ضم و محالَ منصوب می باشند. 4و  3

در میان مناداهای مفرد، نکره مقصوده غیر موصوفه و علم، مبنی بر ضم و محال منصوب می باشند و نکره غیر مقصوده و نکره  نکته :

   مقصوده موصوفه، لفظا منصوب می باشند.

 ـ نکره مقصوده موصوفه، مانند: یا رجالً عالماً     2 

 

 ـ نکره غیر مقصوده ، مانند: یا رجالً، یا مؤمنین1َ
 هر دو منصوب

 ـ نکره مقصوده غیرموصوفه،مانند: یارجلُ ، یارجالُ ، یامؤمنانِ ، یامؤمناتُ 3

 ـ علم ، مانند: یا یوسف4ُ
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 :  منادای مضاف و شبه مضاف

 لَهَا یُضاعَفْ مُبَیِّنَةٍ بِفاحِشَةٍ مِنْكُنَّ یَأْتِ مَنْ النَّبِيِّ یا نِساءَ» منصوب می باشند؛ منادای مضاف؛ مانند:  منادای مضاف و شبه مضاف لفظاً

 مضاف و لفظاً منصوب می باشد؛ منادى «نساء »  و نداء حرف «یا »  ،« الْعَذابُ ضِعْفَیْنِ 

   منادای شبه مضاف و لفظاً منصوب می باشد .«: جمیالً » ، « یا جمیالً فِعلُهُ»منادای شبه مضاف مانند: 

 « :ال » منادای همراه با 

 به دو صورت می آید : « ال » منادای همراه با 

بر  مبنيّ مقصوده نكره منادى «أيّ »  نداء ، حرف «یا » ،  «رَبَّكُمُ  اعْبُدُوا النَّاسُ أَیُّهَا یا» ؛ مانند: « اَیّتُها » و « اَیُّها » ـ حرف نداء با  1

 است. «أيّ» از بیان عطف بدل یا «الناس»،  حرف تنبیه«: ها » و محالً منصوب،  ضمّ

بیان از  عطف یا بدل «:النفس» حرف تنبیه،«: ها» و محالًمنصوب، برضمّ مبنيّ مقصوده نكره منادى «:أیّةُ» ؛«الْمُطْمَئِنَّةُ النَّفْسُ یاأَیَّتُهَا»

 است. «أیّةُ»

و محالً منصوب می  مقدّر بر ضمّ و مبنيّ مفرد إشاره، مناداى اسم« هذا » ؛ «یا هذا الرجلُ » ندا با اسم اشاره نزدیک؛ مانند: ـ حرف  2

 است .  « هذا»  بیان از عطف یا بدل« الرجلُ » باشد ، 

می آید و جایز است حرف « یا»آن تنها با بدون واسطه ندا داده می شود و برای تکریم « ال»با وجود داشتن « اللّه»: اسم جالله  1نکته

« یا اللّهمَّ»بر سر آن نمی آید « یا»و در این حالت « اللّهمَّ»، میم مشدّد مفتوح بیاید: «اللّه»حذف شده و به جای آن در آخر کلمه « یا»

 غلط است .

واسطه فعل ندایی که وجوباً محذوف است، محالً منصوب می نکره مقصوده و مبنی بر ضم است و به « اَیَّتُها»یا « اَیُّها»در « اَیُّ» : 2نکته

 باشد.

 الف ( صحیح اآلخر    منادای مضاف به یاء متکلم

 ب ( معتل اآلخر                                         

 الف ( صحیح اآلخر به پنج صورت می آید :

منادای صحیح اآلخر غالباً به این صورت می آید ؛ « یا عبدِ » آید؛ مانند: متکلم می « یاء»ـ حذف یاء متکلم و در مقابل، کسره به جای 1

 محذوف است . «یاء»قبل از  مقدّره فتحه نصب، عالمت و منصوب مضاف و مناداى «:عباد» ؛«الْیَوْم  عَلَیْكُمُ خَوْفٌ ال عِبادِ یا» 

» ؛ «واسِعَةٌ   أَرْضي إِنَّ آمَنُوا الَّذینَ یا عِبادِيَ» ، «یاعَبدِیَ » ، « ی یاعَبدِ» متکلم به صورت ساکن یا مفتوح می آید؛ مانند: « یاء » ـ 2

 متكلم . به یاء مضاف منادى «:عِبادِيَ 

 منادى«: أسفى» ،  «یُوسُف  عَلى أَسَفى  یا وَ قالَ عَنْهُمْ وَتَوَلَّى» ، « یاعبدَا » ـ قلب یاء متکلم به الف )پس از قلب کسره به فتحه( مانند: 3

 مقدّره قبل از یاء متکلم . و منصوب به فتحة مضاف
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 « .یا عبدَ»ـ حذف الف )از مورد سوم( و باقی ماندن فتحه؛ مانند: 4

 « .یا عبدِیا » ـ آمدن الف پس از یاء متکلم؛ مانند: 5

  ب ( منادای معتل اآلخر :

 « .یا قاضیَّ » ، « یا موالیَ » مفتوح است ، مانند: به صورت « یاء » منادای معتل اآلخر یک وجه بیشتر ندارد و آن آمدن 

 :نکاتی درباره منادای مضاف به یاء متکلم

» ، « یامُکرِمِی»: اگر منادای صحیح اآلخر، وصف)اسم فاعل، اسم مفعول و صفت مشبهه( باشد، فقط وجه دوم جایز است؛ مانند:  1نکته

 « .یامُکرِمِیَ 

اضافه شوند ، عالوه بر وجوهی که در صحیح اآلخر گذشت جایز است به جای یاء متکلم ، « اُمّ » و « أب  »متکلم به « یاء » اگر  : 2نکته

؛ «كَوْكَبا  أَحَدَ عَشَرَ رَأَیْتُ إِنِّي یاأَبَتِ» ؛ « یا اَبَتا » ، « یا اَبَتَ » ، « یا اَبَتِ » همراه با الف بیاید ، مانند: « تاء » مکسور یا مفتوح یا « تاء » 

 مقدّره.  و منصوب به فتحة مضاف مناداى«: اَبَتِ » 

 حذف حرف نداء :

 علم، مبني منادى «یُوسُفُ  » ،« هذا  عَنْ أَعْرِضْ یُوسُفُ» حذف شود ، مانند: « ایُّها » جایز است حرف ندا قبل از منادای علم و مضاف و 

مضاف ،  منادى «آلَ  »؛ «شُكْراً  داوُدَ آلَ اعْمَلُوا» می باشد، « یُوسُفُ یا »و محالً منصوب، حرف ندا محذوف است و در تقدیر  ضم بر

و محالً  برضم مبني مقصوده نكره مناداى «أَيُّ  » ؛« أَیُّهَا الْمُرْسَلُون  فَما خَطْبُكُمْ قالَ» می باشد، « یا آل »  تقدیر حرف ندا محذوف و در

 . «أَيُّ  »از بیان عطف یا بدل ، «الْمُرْسَلُونَ  »،  تنبیه حرف« هاء »  می باشد،« أَیُّهَا یا » منصوب حرف ندا محذوف و در تقدیر 

 ـ ترخیم              3ـ ندبه، 2ـ استغاثه، 1ملحقات نداء : 

 استغاثه : ـ 1

 « .یا لَزیدٍ لِعَمرو » استغاثه عبارت است از ندای شخصی برای یاری دیگری ، مانند: 

مستغاثٌ له «: عَمرو»مستغاث و «: زیدٍ»)معین( مستغاث و به یاری شونده )معان( مستغاثٌ له گویند؛ بنابراین درمثال فوق  به یاری کننده

 می باشد.

 به سه طریق می آید :  مستغاث

 « یا لَزیدٍ للمظلوم » مفتوحه لفظاً مجرور گردد؛ مانند: « الم » ـ با  1

 ؛ ) قوما: مبنی بر ضمه مقدر است(     «ا للمظلوم یا قوم» ـ ختم به الف گردد؛ مانند:  2

 « .یا قومُ للغریقِ » ـ به شکل منادی باقی بماند؛ مانند:  3

 مفتوح می آید، لفظاً مجرور و محالً منصوب می باشد .« الم»مستغاثی که با 

 « .یا لَذَوِی المروءة لِلبُؤَساءِ » مستغاثٌ له با الم مکسور می آید ، مانند:  مستغاثٌ له :
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 «.یا لَعَمروٍ لِی»مگر در ضمیر متکلم وحده که به صورت مکسور می آید: « یا لَزِیدٍ لَک»اگر مستغاثٌ له ضمیر باشد مفتوح می گردد؛ مانند: 

« من » علیه( و نه به نفع کسی )مستغاثٌ له(، جایز است مستغاثٌ له با حرف جارّه  زمانی که استغاثه، علیه کسی باشد )مستغاثٌ نکته :

 « .یا لَالَبطالِ من العتاةِ المفسدینَ » بیاید ، مانند: 

  ندبه : ـ 2

وا » انَ: نشانه( ، عَنو«)وا عَنوانَ الوفاء»می باشد؛ مانند: « وا » ندبه عبارت است از نداء فاجعه دیده یا دچار درد شده و حرف ندای آن 

 «.وا قلباه » ، « مصیبتا 

 وجوه مندوب:

 مندوب سه گونه استعمال می شود :

 یوسفا: مبنی بر ضمه مقدر است(.            « ) وا یوسُفا » ـ در انتهای آن الف بیاید:  1

 « .وا یوسُفاه » ی سَکتِ در وقف ختم گردد: «ها » ـ به الف و  2

 « .وا یوسفُ » ـ بدون تغییر بیاید:  3

 ویژگی اسم مندوب :

 اسم مندوب باید یکی از سه ویژگی زیر را دارا باشد : 

 « .وا عبدَ اهللِ » ـ اسم معرفه معیّن باشد، مانند: اسم علم ، مثال  1

 )قربانی واجب شد( .« وا من ذهب ضَحِیَّةَ الواجب » موصوله همراه با صله مشهور باشد ، مثال « من»ـ  2

 « .وا فَخرَ الوطنِ وَ مَجدَ االُمَّهِ » مضاف به معرفه باشد )مضاف الیه معرفه باشد(، مانند: ـ  3

 نقش ترکیبی مندوب : 

مندوب مانند منادا در معرب و مبنی بودن می باشد یعنی اگر مفرد معیّن)علم( باشد مبنی بر ضم و محال منصوب می باشد و در غیر آن 

 « .وا حامیاً ذمارَ الوطنِ»، « وا اَمیرَ الشعراء»، « وا محمدُ»لفظاً منصوب است 

  )کوتاه کردن(ترخیم  ـ 3

 می باشد.« یا حارثُ»که ترخیم « یا حارِ » ترخیم عبارت است از حذف آخر منادی برای تخفیف ، مانند: 

 شرایط ترخیم :

 ز است؛ مانند: فاطِمَةُ      یا فاِطمَ      تأنیث باشد ترخیم در اسم علم و غیر علم جای« تاء»ـ اگر منادی مختوم به  1

 تأنیث نباشد ، باید علم، غیر مضاف و بیش از سه حرف باشد؛ مانند: سُعاد      یا سُعا« تاء»ـ اگر منادی مختوم به  2

 مفعولٌ له یا ألجله : 
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: «رِئاءَ»؛ «النَّاسِ رِئاءَ أَمْوالَهُمْ یُنْفِقُونَ الَّذینَ وَ» مفعول ألجله مصدری است که بعد از فعل می آید تا سبب وقوع فعل را توضیح دهد؛ مانند:

 می باشد.  ألجله مفعول

 و اضافه «ال»ـ بدون  1                            

  «ال»ـ  همراه با  2   احکام مفعول الجله

 ـ مضاف 3                             

 إاِلَّ بِالْآیاتِ نُرْسِلُ ما وَ»و اضافه باشد در اکثر موارد منصوب می آید؛ مانند: « ال»الجله بدون زمانی که مفعول  و اضافه:« ال»ـ بدون  1

 ألجله می باشد. : مفعول«تَخْوِیفاً  »؛ « تَخْویفا

أصفح عنه لِلشفقةِ »بیاید در اکثر موارد مجرور به حرف جر است؛ مانند: « ال»هر زمانی که مفعول الجله همراه با  « :ال»ـ همراه با  2

 جار و مجرور لفظاً و محالً مفعول الجله است .«: لِلشفقه»؛ «علیه

تَصدّقتُ البتغاءِ »یا « اءَ مَرضاتِ اهللتَصدّقتُ ابتغ»اگر مفعول الجله به صورت مضاف بیاید، نصب و جر جایز هستند؛ مانند:  ـ مضاف: 3

 « .مرضات اهلل

 شرایط مفعول الجله : 

 مفعول الجله برای این که منصوب باشد باید دارای شرایط زیر باشد و در صورت عدم تحقق مجرور می گردد:

فعل باطنی نمی باشد مجرور شده است،   «إِماْلق»چون  «القإِمْ مِنْ أَوْالدَكُمْ تَقْتُلُوا ال وَ»ـ از افعال باطنی و قلبی باشد؛ بنابراین در آیه 1

 می باشد .  ألجله فعل باطنی بوده و لذا مفعول «خَشْیَةَ» ؛«إِمْالقٍ خَشْیَةَ أَواْلدَكُمْ تَقْتُلُوا ال وَ»برخالف 

 مصدر نمی باشد . « حاجةٍ»، واژه «اَتیتُک لحاجةٍ»ـ مصدر باشد؛ بنابراین در 2

 زمان یکسان نیست ( .« ) جئتُکَ الیومَ لِإکرامی غداً»الجله و عاملش یکسان باشد        ـ زمان مفعول3

 فاعل یکسان نیست ( .« ) أکرَمتُه لِاِکرامه ایّای»ـ فاعل مفعول الجله و فاعل عاملش یکسان باشد      4

 لفظاً یکسان است ( .« ) اِیّایَاَدَّبتُکَ لِتأدیبِک »ـ مفعول الجله و عاملش لفظاً یکسان نباشند     5

 مفعولٌ فیه :

 ،«لبثنا»به  متعلق زمان : ظرف«یَوْماً»؛ «یَوْما لَبِثْنا قالُوا»در خود دارد؛ مانند: « فی»مفعولٌ فیه یا ظرف، اسم زمان و مکان است که معنای 

 .« استقر» به متعلق مكان ظرف :«مَكانَهُ»؛ «تَراني فَسَوْفَ مَكانَهُ اسْتَقَرَّ فَإِنِ»

در خود نداشته باشند؛ مانند سایر اسامی متعارف، مبتدا و خبر، یا فاعل و مفعول می باشند؛ مانند: « فی»اگر اسم زمان یا مکان معنای  نکته:

مضافٌ الیه و محالً  :«صِدْقُهُمْ الصَّادِقِینَ یَنْفَعُ»جمله  خبر و مرفوع به ضمه، «:یوم» مبتدا و :«هذا»؛ «الصَّادِقین صدقُهم یَنْفَعُ هذا یَوْمُ»

 فاعل می باشد . :«یَوْمٌ»، « اللَّه مِنَ لَهُ مَرَدَّ ال یَوْمٌ یَأْتِيَ أَنْ قَبْلِ مِنْ لِرَبِّكُمْ اسْتَجیبُوا» مجرور ، یا در آیه 

 انواع اسامی مکان منصوب:



 

 

86 

 اسامی مکان منصوب دو نوع هستند:

موصول  به فعل محذوف صله متعلق مكان : ظرف«خَلْفَكَ»؛ «آیَةً خَلْفَكَ لِمَنْ لِتَكُونَ»ادیر مانند: : مانند اسامی جهت ها و مق مبهم الف (

 تكون : خبر«آیَةً» ،

 « .فوق ، تحت ، امام ، خلف ، یمین و یسار»جهت ها شش تا هستند:  نکته:

 مكان : ظرف«مَكاناً»، « عَلِیًّا مَكاناً رَفَعْناهُ وَ»، مثال « مَقعَد»و « مَجلِس»: اسم مکانی که از مصدر ساخته شده است؛ مانند: مبهم ب ( غیر

 صفت می باشد. «عَلِیًّا» ،« رفعناه»به  و متعلق

 ظرف متصرف و غیر متصرف :

 مِنْ كَفَرُوا الَّذینَ یَئِسَ الْیَوْمَ»در آیه  «الْیَوْم» : ظرفی است که عالوه بر ظرف بودن، نقش های دیگر نیز می پذیرد، مانند:ظرف متصرف

 است . «ذلِكَ»خبر برای « یُوعَدُون كانُوا الَّذي الْیَوْمُ ذلِكَ» زمان است و در آیه ظرف «دینِكُمْ

» : ظرفی است که از ظرف بودن خارج نمی شود یا این که به واسطه حرف جر از ظرف بودن خارج می گردد؛ مانند: ظرف غیر متصرف

مجرور  «عِنْدِ»؛ «رَبِّنا مِنْ عِنْدِ كُلٌّ»  مكان است و در آیه ظرف «عِنْدَ»، «رَبِّكُمْ  عِنْدَ بِهِ لِیُحَاجُّوكُمْ» رای مثال در آیه ب« عند، متی، أینَ و... 

 به حرف جر است .

 :  مفعولٌ معه

: «الطَّیْرَ»؛ «وَ الطَّیْرَ یُسَبِّحْنَ داوُدَ الْجِبالَ مَعَ وَ سَخَّرْنا»است می آید؛ مانند: « مع»اسم منصوبی می باشد که بعد از واوی که به معنای 

 و محالً منصوب می باشد. معه  موصول، مفعول : اسم«ما»معیت،  «:واو» ؛ «یَفْتَرُون ما وَ فَذَرْهُمْ»مفعولٌ معه می باشد، و مانند: 

 شروط مفعولٌ معه:   

 ـ در جمله، زائد باشد.                       1

 ز آن، جمله بیاید.ـ قبل ا2

 ، تصریح در معنای معیت داشته باشد، به طوری که عطف به وسیله ی آن صحیح نباشد.«واو»ـ 3

  حال :

حال، وصفی مشتق، نکره و منصوب است که بعد از جمله تام )جمله ای که از نظر ترکیب و نقش کامل است( می آید و بیان گر حالت 

و منصوب   حال «مُؤْمِناً  »؛ «بَیْتِيَ مُؤْمِناً  دَخَلَ لِمَنْ وَ لِوالِدَيَّ وَ  لي اغْفِرْ رَبِّ» فعل است، مانند: صاحب خود )صاحب حال( در زمان صدور 

 می باشد.

 : اصل در حال نکره و مشتق بودن آن است و هنگامی که معرفه یا جامد بیاید تأویل به نکره مشتق می شود، مانند: 1نکته

 « .متشافهینِ » اَی « کَلَّمتُهُ فاهُ اِلی فیَّ « . » منفردا» أي مؤولة ، : حال«وَحْدَهُ»«: وَحْدَه  اللَّهَ لِنَعْبُدَ جِئْتَنا أَ قالُوا»
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: اگر اسم جامد بر حالت داللت کند، حال قرار گرفتن آن صحیح است و فرقی نمی کند که قابل تأویل به مشتق باشد،               2نکته

می باشد( و یا قابل « هاربین»در تقدیر در جایگاه حال و  )هَرَباً مصدر« هَرَبا نُعْجِزَهُ لَنْ وَ الْأَرْضِ فِي اللَّهَ نُعْجِزَ لَنْ أَنْ ظَنَنَّا اأَنَّ وَ» مانند: 

 حال و قابل تأویل به مشتق نمی باشد .« ذَهَباً » ؛ «لبست خاتمی ذَهَباً»تأویل به مشتق نباشد؛ مانند: 

 صاحب حال یا فاعل است یا مفعول یا مجرور )مضاف الیه و مجرور به حرف جر( . حال)ذو الحال( :صاحب 

به  و مجرور إلیه مضافٌ «مُسافِحِینَ  » حال دوم :«غَیْرَ » أول حال :«مُحْصِنِینَ»؛ «غَیْرَ مُسافِحین  مُحْصِنینَ بِأَمْوالِكُمْ تَبْتَغُوا أَنْ»  فاعل: -

 می باشد .« تَبْتَغُوا » فاعل در فعل « واو » یاء ، صاحب حال 

 می باشد .« أَرْسَلْناكَ »  در مفعول ضمیر از حال «حَفِیظاً  »، « حَفیظا  عَلَیْهِمْ أَرْسَلْناكَ فَما» مفعول به:  -

 می باشد.« فَجَزاؤُهُ»حال از ضمیر مضاف الیه در  «خالِدا»، « فیها خالِداً جَهَنَّمُ فَجَزاؤُهُ مُتَعَمِّداً مُؤْمِناً یَقْتُلْ وَمَنْ» مضاف الیه:  -

 می باشد .« بك » در ضمیر ، صاحب حال حال« شَهیدا » ؛ «شَهیدا هؤاُلءِ  عَلى بِكَ جِئْنا وَ» مجرور به حرف جر: -

شت برخوردار باشد، مانند: صاحب حال باید معرفه باشد و گاهی نکره می آید و آن زمانی است که از مجوزاتی که در مبتدا و خبر گذ نکته:

، و مانند «لِلنَّاسِ»برای  حال«: كَافَّةً«: »لِلنَّاسِ كَافَّةً إِالَّ أَرْسَلْناكَ ما وَ»در مبتدا و خبر. در حال و صاحب حال مانند: « فی الدار رجلٌ»

 صاحب حال مؤخر می باشد.« رجلٌ»حال مقدم و «راکباً «: » جاءَنی راکباً رجلٌ»

چون موصوف « رجلٌ » ؛ «أتی رجلٌ کریمٌ مبتسماً»و در حال و صاحب حال مانند: « رجلٌ کریمٌ فی الدار » بتدا و خبر مانند: همچنین در م

 واقع شده است ، ابتدا به نکره آمدن آن جایز است.  

 انواع حال وکیفیت ارتباط آن با صاحب حال :  

 

 

 

 

 

 إِلَى مُهاجِراً بَیْتِهِ مِنْ یَخْرُجْ مَنْ وَ»؛ مانند: مفردباشد فقط به واسطه ضمیر با صاحب حال مرتبط می شود،  شبه جملهیا  مفردـ اگر حال، 1

حال محذوف است و به ضمیر  به مكان، متعلق و ظرف فیه مفعول :«عِنْدَ»؛ «بارِئِكُم عِنْدَ لَكُمْ خَیْرٌ ذلِكُمْ»مانند: شبه جمله؛ ، «رَسُولِه وَ اللَّهِ

 به جارو مجرور متعلق «بِعِلْمِهِ»«: بِعِلْمِه إِالَّ وَ ال تَضَعُ  أُنْثى مِنْ وَ ما تَحْمِلُ»مستتر در حال محذوف، با ذو الحال مرتبط می باشد، و مانند: 

 « . بعلمه  متلبّسة إلّا» : أي «أنثى» محذوف  حال

 و ضمیر با صاحب حال مرتبط می شود ؛« واو » یا ضمیر یا هر دو، یعنی « واو » باشد به واسطه  جمله اسمیهـ اگر حال، 2

 می باشد.  «یحكّمونك » فاعل و حال از منصوبمحلّا  «التوراة عندهم» جملة«  التَّوْراةُ وَ عِنْدَهُمُ یُحَكِّمُونَكَ وَكَیْفَ» ؛ مانند: «واو» -

 انواع حال

 مفرد

 ( ظرف ، جارومجرورشبه جمله )

 جمله
 اسمیه

 فعلیه

 ماضی

 مضارع

 مثبت

 منفی

 مثبت

 منفی
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 أُولئِكَ» و حال می باشد، مثال دیگر:  منصوب محلّا« رابعهم  هو » جمله «:رابِعُهُمْ  هُوَ إاِلَّ ثَالثَةٍ  نَجْوى مِنْ یَكُونُ ما» ؛ مانند: ضمیر -

 می باشد.« النَّار »یا « أصحاب» و حال از  منصوب محلّا «خالدون  فیها هم » جملة «خالِدُون فیها هُمْ أَصْحابُ النَّارِ

» از  و حال منصوب محلّا «مُعْرِضُون  غفلة في هم» ؛ جمله«مُعْرِضُونَ غَفْلَةٍ  في هُمْ وَ حِسابُهُمْ لِلنَّاسِ اقْتَرَبَ»مانند:  و ضمیر؛« واو» -

 می باشد.« الناس

 باشد:« واو » ط با در جمله اسمیه در دو مورد واجب است که ارتبا : 1نکته

 « .سَهِرتُ و الناسُ نائمون » الف ( زمانی که خالی از ضمیری باشد که به صاحب حال ربط دهد؛ مانند: 

 هو » جمله «مَكْظُومٌ  هُوَ وَ  نادى إِذْ الْحُوتِ كَصاحِبِ تَكُنْ ال وَ» ب ( زمانی که ضمیر مرتبط با صاحب حال، در صدر جمله بیاید؛ مانند: 

 .و حال می باشد  منصوب محلّا «مكظوم 

 به جای آن است .« إذ » واو حالیه گفته می شود و ضابطه شناخت آن صحیح بودن قرار دادن « واو » به این  : 2نکته

 حال جمله فعلیه  ـ3

 مضارع منفی،   د (    مضارع مثبت،   ج (    ماضی منفی،   ب (    ماضی مثبتالف ( 

 أُخْرِجْنا قَدْ وَ اللَّهِ سَبیلِ  في نُقاتِلَ أَالَّ لَنا ما وَ قالُوا»  با صاحب حال مرتبط می شود ؛ مانند:« قد » و « واو » به وسیله :  ماضی مثبتالف ( 

 .«ظُلْما حَمَلَ مَنْ خابَ قَدْ وَ الْقَیُّومِ لِلْحَيِّ الْوُجُوهُ عَنَتِ وَ »و حال می باشد، و مانند:  منصوب محلّا «أخرجنا  قد » جمله« دِیارِنا  مِنْ

یَفْعَلُونَ  ما كادُوا وَ فَذَبَحُوها» با صاحب حال مرتبط می شود؛ مانند: « واو » ، فقط به وسیله «ما » : فعل ماضی منفی به  ماضی منفیب ( 

  .و حال می باشد  منصوب محلّا «یفعلون  كادوا ما »جمله « 

 یُریدُونَ وَالْعَشِيِّ بِالْغَداةِ رَبَّهُمْ یَدْعُونَ الَّذینَ مَعَ نَفْسَكَ وَاصْبِرْ» صاحب حال مرتبط می شود؛ مانند: : به وسیله ضمیر با  مضارع مثبتج (  

 .می باشد « یدعون »  فاعل و حال از  منصوب محلّا«  ... یریدون » جمله« وَجْهَهُ 

 اللَّهِ رَسُولُ أَنِّي وَ قَدْ تَعْلَمُونَ  تُؤْذُونَني لِمَ یاقَوْمِ» بیاید: « واو » ، « قد » باشد الزم است که قبل از « قد » و اگر قبل از مضارع مثبت 

 .می باشد « تؤذونني » فاعل  و حال از  منصوب محلّا«  ... تعلمون » جمله «إِلَیْكُمْ 

 : مضارع منفید ( 

 هم با ضمیر مرتبط می شود :  و« واو » باشد هم با « لمّا » یا « لَم » اگر مضارع منفی به  الف(

 و حال می باشد. منصوب محلّا «تجدواكاتبا لم» جمله« مَقْبُوضَةٌ فَرِهانٌ كاتِباً تَجِدُوا وَلَمْ سَفَرٍ  عَلى كُنْتُمْ وَإِنْ» ؛ مانند: «لَم»منفی به 

و حال از فاعل  محلّاً منصوب «تأویله لَمَّا یأتهم»؛ جمله «تَأْویلُهُ یَأْتِهِمْوَ لَمَّا  بِعِلْمِهِ یُحیطُوا بِمالَمْ كَذَّبُوا بَلْ»؛ مانند: «لمّا»منفی به 

 «.  یحیطوا»

 « جاء زیدٌ و لم تطلع الشمس»می آید؛ مانند: « واو » گاهی فقط با « لمّا » یا « لَم » مضارع منفی به  نکته:

 « زُرتُک ما اَخافُ منک شرّاً » ، « قمتُ ال اُبالی » باشد فقط با ضمیر مرتبط می شود؛ مانند: « ما » یا « ال » اگر مضارع منفی به  ب(
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 «.عِبادَتِهِ عَنْ یَسْتَكْبِرُونَ ال عِنْدَهُ مَنْ وَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ فِي مَنْ لَهُ وَ»، 

 یَعْلَمُ ما وَابْتِغاءَ تَأْویلِهِ وَ الْفِتْنَةِ ابْتِغاءَ مِنْهُ ما تَشابَهَ فَیَتَّبِعُونَ»  را در این حالت جایز دانسته اند؛ مانند:« واو » علمای علم بالغت دخول  نکته :

 و حال می باشد . منصوب محلّا« . .. تأویله ما یعلم » جمله«   اللَّه إِالَّ تَأْویلَهُ

 ل و صاحب حال : تعدد حا

جاءَ عمروٌ » ، « یَتَرَقَّب خائِفاً مِنْها فَخَرَجَ» ، « جاء زیدٌ راکباً متبسماً» حال مفرد یا جمله می توانند به صورت متعدد در جمله بیایند؛ مانند: 

 كانُوا قَدْ وَ ذِلَّةٌ تَرْهَقُهُمْ أَبْصارُهُمْ یَسْتَطِیعُون*خاشِعَةً فَال السُّجُودِ إِلَى یُدْعَوْنَ وَ ساقٍ عَنْ یُكْشَفُ یَوْمَ»و مانند: « یرکضُ وراء أبیه و هو فَرِحٌ 

 (.43-42 : القلم«)سالِمُونَ هُمْ وَ السُّجُودِ إِلَى یُدْعَوْنَ

 « .لقیتُ زیداً مصعداً منحدراً » نیز متعدد می آید؛ مانند:  صاحب حال

همه آنچه ماقبل خود است داشته باشد ، متعلق به اسمی است که در کنارش است ، بنابراین  اگر حال صالحیت حال بودن را برای نکته :

خواهد بود و اگر مراد ضمیر متکلم باشد، حال « زیداً » حال متعلق به « ماشیاً » ، «لقیتُ زیداً ماشیاً » اگر در جمله یک حال باشد در مثال 

اگر در جمله دو حال برای دو صاحب حال باشد؛ حال اول برای اسم اول و حال دوم برای اسم دوم  ، و«لقیتُ ماشیاً زیداً » باید مقدم بیاید: 

می باشد( که در صورت عدم ابهام، جابجایی این « تُ»و راکباً حال از « زیداً»)ماشیاً حال از « لقیتُ زیداً ماشیاً راکباً » می باشد در مثال 

 « .لقیتُ هنداً ضاحکاً عابسةً » ، « رَ مترنّماً رکبتُ البعی» ترتیب جایز است؛ مانند: 

 )رطل : نصف من(.« عندی رطل زیتاً » تمییز نکره جامدی است که ابهام ماقبلش را از میان می برد؛ مانند:  تمییز :

 تمییز بر دو قسم است : الف ( تمیز مفرد )رفع ابهام از اسم( .   ب ( تمییز نسبت )رفع ابهام از جمله( .

 ( تمییز مفرد در چهار مورد واقع می شود :الف 

 « .                    هذا ذراعٌ ارضاً » ؛ مانند: مساحتـ  1

 « .عندی رطلٌ عسالً » ؛ مانند: وزن ـ 2 

 ، )به این سه مورد اسماء مقادیر می گویند( .« اعطیتُ الفقیرَ مُدّاً قمحاً »؛ مانند: کیلـ  3

 ؛ بر دو قسم است :عدد ـ 4

 و منصوب  تمییز :«عَیْناً  » ،«   عَیْناً عَشْرَةَ اثْنَتا مِنْهُ فَانْفَجَرَتْ »؛ مانند: الف( صریح

 محال و منصوب لفظا جار و مجرور«: مَلَكٍ مِنْ»«: شَفاعَتُهُم   تُغْني ال السَّماواتِ فِي مَلَكٍ مِنْ كَمْ وَ» ؟ «کم سطراً کتبتَ»؛ مانند: ب( کنایه

 زائد است( . و جر حرف «مِنْ»تمییز)

 اسمی که بعد از اسماء مقادیر قرار گیرد ، چهار وجه اعرابی دارد:

 « .عندی رطلٌ زیتٌ » ـ رفع : بنا بر بدلیت ؛  2« .              عندی رطلٌ زیتاً » ـ نصب : بنا بر تمییز بودن ؛  1

 « .عندی رطلٌ مِن زیتٍ » ؛ « مِن » ـ جرّ : به وسیله  4    « .             عندی رطلُ زیتٍ » ـ جرّ : بنا بر مضاف الیه ؛  3
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 : به اسامی مقادیر موارد زیر ملحق می شود :نکته 

 : تمییز.«خَیْراً» به،  نقش آن مفعول شبه مقدار«: مِثْقالَ«: »یَرَهُ  خَیْراً ذَرَّةٍ مِثْقالَ یَعْمَلْ فَمَنْ» ـ اسامی شبه مقدار؛ مانند:  1

 « .مَن لنا بمثلِک بطالً » که بر مماثلت داللت می کنند؛ مانند:  ـ اسامی ای 2

 « .ما لنا غَیرک سنداً » ـ اسامی ای که بر مغایرت داللت می کنند؛ مانند:  3

 « .لی خاتمٌ ذهباً » ـ اسامی ای که از ممیز خود متفرع شده باشند؛ مانند:  4

 ب ( تمییز نسبت)مفسر ابهام جمله( :

 )فاض ماءُ االناء(.« فاضَ االناءُ ماءً » است :  فاعلمنقول از یا 

»  نسبت نسبت است، تمییز«: عُیُونا » ؛ « عُیُونا  الْأَرْضَ فَجَّرْنَا وَ» )حصدنا قمَح االرض( ، « حصدنا االرضَ قمحاً : »  منقول از مفعولیا 

  می باشد.« األرض  عیون فجرنا» ل آن است و اص آن إبهام مبین «عیونا »  و مبهم می باشد «أرض » به  «فجرنا 

 تمییز  «دِیناً  » ، « لِلَّه  وَجْهَهُ أَسْلَمَ مِمَّنْ دیناً أَحْسَنُ مَنْ وَ» )عقلُ زیدٍ ارجُح مِن عقلک( ، « زید ارجحُ منک عقالً : »  منقول از مبتدایا 

 منقول از مبتدا ؛

 « .کفی بالموتِ واعظاً » ، « فارسا  1لِلّه دَرُّه» ؛ مانند: از چیزی منقول نیست و گاه

لِلّه درُّه » جایز است: « مِن»: اگر تمییز منقول از فاعل یا غیر آن باشد نصب آن واجب و اگر غیر منقول باشد نصب آن و جرّش به نکته 

 « .کفی بالموت مِن واعظٍ » ، « مِن فارسٍ 

 

 :              استفهامیتمییز کنایات 

 ـ کم    خبری 1                    

 کأیّن  ـ  2تمییز کنایات     

 ـ کذا 3                   

 ـ کم : 1

 « .کم کتاباً قرأتم؟ » استفهامی مفرد و منصوب است؛ مانند: « کم»: تمییز  استفهامی« کم»تمییز  الف ( 

 « کم قرأتم من کتابٍ»بیاید: « من»که تمییز همراه با  استفهامی و تمییز آن فعل متعدی بیاید الزم است« کم»: در صورتی که بین 1نکته

بِکم درهمٍ » یا « بِکم درهماً اشتریتَ هذا الکتابَ؟» حرف جر بیاید ، منصوب یا مجرور بودن تمییز جایز است: « کم » اگر بر سر  : 2نکته

 مقدّر است .« مِن » بر اساس « درهمٍ » مجرور بودن « اشتریتَ هذا الکتابَ؟

 خبری به دو صورت مجرور می آید :« کم » : تمییز  تمییز کم خبری ب (

                                                           
 (.قاموس قرآن) اند گفته تعجب مقام در آنرا سپس خداست براى او خیر كه آنست درّه للّه معنى و شد زیاد شیر یعنى «اللبن درّ» است كثرت ،«درّ»یکی از معانی  -1
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 « .کم من مرّةٍ شاهدته «: » من » ـ به وسیله  2،    «   کم أجیرٍ فی بیتِ أبی «: » کم»ـ مضاف الیه به  1

 « .کتبٍ لیکم »خبری غالباً مفرد می آید )مانند: مثال های باال( و جایز است به صورت جمع بیاید : « کم » تمییز 

 کأیّن : ـ 2

و محال  : مبتدأ«كَأَیِّنْ  »«: لَها  أَمْلَیْتُ قَرْیَةٍ مِنْ كَأَیِّنْ وَ» ، « کأیّن من رجلٍ رأیتُ » می باشد: « مِن » تمییز کأیّن مفرد و مجرور به 

  تمییز. ا و محال: جارو مجرور لفظ«مِنْ قَرْیَةٍ  »مجرور،  اسم «قَرْیَةٍ  » زائد جر حرف «مِنْ  » مرفوع ،

 منصوب باشد .« کأیّن » به ندرت جایز است تمییز  نکته :

 کذا : ـ 3

 « .اشتریت کذا و کذا کتاباً » همیشه مفرد و منصوب است « کذا » تمییز 

 :افعل تفضیل 

 و مضاف الیه   « ال » الف( بدون                                        

 « ال » افعل تفضیل سه حالت دارد       ب ( همراه با 

 ـ مضاف الیه معرفه1ج( دارای مضاف الیه                                               

 ـ مضاف الیه نکره2                                                                       

ظاهری یا تقدیری آمده و مفضَّل علیه)اسمی که پس از « مِن»و مضاف الیه باشد همراه با « ال » ن افعل تفضیل در صورتی که بدو الف(

الرجالُ » ، « االسدُ أقوی من الرجل » تفضیل، مفرد و مذکر می باشد؛ مانند:  می باشد( مجرور خواهد بود، در این حالت اسم افعل« مِن»

 « .انتِ اکرمُ من اخیکِ » ، « افضلُ من األسد 

می آید و در عدد)مفرد، مثنی و جمع( و جنس)مذکر و مؤنث( از ماقبل « مِن»باشد بدون « ال » افعل تفضیل در صورتی که همراه با  ب (

 فیهَا یَذُوقُونَ ال»( ، 15:  ق«)الْأَوَّلِ بِالْخَلْقِ فَعَیینا أَ»و مانند: « المرأتان الفُضلیان » و « الرجالن األفضالن » خود تبعیت می کند؛ مانند: 

       (56:  الدخان«) الْأُولى الْمَوْتَةَ إاِلَّ الْمَوْتَ

می آید و تبعیت از ماقبل خود در عدد و « مِن»: افعل تفضیل در صورتی که مضاف به معرفه باشد بدون  دارای مضاف الیه معرفهـ 1 ج (

 « .مریمُ أفضلُ اَو فُضلی الناس » ، « الزیدان أفضل اَو أفضال الناس » جنس جایز است؛ مانند: 

» می آید و الزم است مفرد و مذکر بیاید؛ مانند: « مِن»: افعل تفضیل در صورتی که مضاف به نکره باشد بدون  دارای مضاف الیه نکرهـ 2

 « .هندٌ أخبَثُ امرأهٍ » ، « زیدٌ اَطمعُ رجلٍ 

نکره باشد، الزم است مضاف الیه از جنس مفضَّل باشد و در مفرد، مثنی و جمع با آن مطابقت کند؛ مانند:  الیه، در صورتی که مضافنکته: 

 «ساءٍالمریمات أفضل ن»، «زیدٌ أطمع رجلٍ»
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ساخته نمی شود و چنان که در فعل تعجب گذشت برای  عیوبو  رنگ ها ، ثالثی مزیدافعل تفضیل مانند فعل تعجب از افعال  تذکر:

 باید استفاده کرد .« اَکثَرَ، اَشَدَّ، اَحسَنَ، اَقبَحَ» استعمال آنها در جمله از واژگانی چون 

 افعال مدح و ذم :

 «نعم   الرجلُ   زیدٌ » افعال مدح و ذم ، افعالی هستند که برای مبالغه در مدح یا ذم وضع شده اند ، مانند:               

 « .نِعمَ ، حبّذا ، بئسَ و ساءَ » و چهار فعل هستند: 

 : همه افعال مدح و ذم جامد هستند و تنها به صورت ماضی استعمال می گردند .نکته 

 « : نِعمَ ، بئسَ و ساءَ» انواع فاعل 

 : فاعل ظاهریالف( 

 . «الْإِیمانِ بَعْدَ الْفُسُوقُ االسْمُ بِئْسَ»، « النَّصیرُ  نِعْمَ وَ  الْمَوْلى نِعْمَ» ، « نعم الرجلُ زیدٌ » جنس است؛ مانند: « ال » ـ معرفه به  1

 « .الظَّالِمینَ  مَثْوَى وَ بِئْسَ» ، « الْعامِلینَ  أَجْرُ وَنِعْمَ» ، « قاضی السوء زیدٌ بئس » است؛ مانند: « ال » ـ مضاف به اسمی که دارای  2

 « .ساءَ قاضی احکام الظلم زیدٌ » می باشد؛ مانند: « ال » ـ مضاف به اسمی که خود مضاف به کلمه ای است که دارای  3

 : فاعل مستترب( 

 ضمیر مستتر باشد:« اءنعم ، بئس و س» در دو صورت الزم است فاعل 

)رَبع: خانه(، تقدیر آن چنین می « نِعمَ رَبعاً دارُنا » ضمیر مستتر به وسیله اسم منصوبی که نقش آن تمییز است، تبیین شود؛ مانند:  -1

 «نعِم الربعُ رَبعاً دارُنا»می باشد: « الربعُ»همان کلمه « هو»، مقصود از «نعم هو ربعا دارُنا » باشد: 

» ، تقدیر آن چنین می باشد:« نعم ما زیدٌ » است، تبیین شود؛ مانند: « شیء»ی نکره ای که به معنای «ما»مستتر به واسطه  ضمیر -2

 »«:  هِي فَنِعِمَّا الصَّدَقاتِ تُبْدُوا إِنْ»و مانند: « نعم الشیء شیئاً زیدٌ» می باشد: « الشیء»همان کلمه « هو»، مقصود از «نعم هو شیئاً زیدٌ 

 تامة نكرة «ما  » بعدش است تفسیر می کند، مستتر می باشد و آن چه ضمیر فاعل و جامد ماضی فعل نعم: شرط، جواب فاء : :«نِعِمَّا فَ

 الخصلة»  تقدیر آن: محذوف مبتدای : خبر«هِيَ  »شرط،  جزم جواب محل در «فَنِعِمَّا  » جمله و و تمییز منصوب و محال بر سكون مبني

 «بِآیاتِنا كَذَّبُوا الَّذِینَ الْقَوْمُ مَثاَلً ساءَ »مانند: و «  هي 

 در اینجا تمییز است .« ما » نقش  : 1نکته

 موصوله خواهد بود و نقش آن فاعل و محالً مرفوع است: « ما»فعل بیاید این « ما » اگر بعد از  : 2نکته

 «بَغْیاً اللَّهُ أَنْزَلَ بِما یَكْفُرُوا أَنْ أَنْفُسَهُمْ بِهِ اشْتَرَوْا بِئْسَمَا»، و مانند: «الصنیع » أی « نِعمَ الذی صنعته هذا «         » نِعمَ ما صنعتَه»مثال 

 جایگاه و اعراب مخصوص :  

» غلط است، صحیح آن « نعم اخواک الرجالن » مخصوص پس از فاعل می آید و مقدم داشتن بر فاعل صحیح نمی باشد، بنابراین جمله 

 است.« الرجالن أخواک نعم 

 مخصوص  فاعل  فعل مدح
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أخواک نعم » که تقدیم مخصوص بر آن صحیح نمی باشد؛ مانند: « حبذا » جایز است مگر « مدح و ذم»تقدیم مخصوص بر فعل  : 1نکته

 غلط است .« زیدٌ حبذا»ولی « الرجالن 

و »أی « النحوَ علی استاذٍ فاضلٍ و نعمَ المدّرسُدرسنا » : اگر درجمله به مخصوص اشاره شده باشد حذف آن جایز می باشد؛ مانند:  2نکته

 «الْعَبْد سُلَیْمانُ نِعْمَ»أی « الْعَبْد نِعْمَ سُلَیْمانَ لِداوُدَ وَهَبْنا وَ»، مثال قرآنی: «نعم المدرس االستاذُ

 « .نعّما ، بئسما » می آید، حذف می گردد؛ مانند: « ما»در اغلب اوقات مخصوصی که بعد از:  3نکته

 ـ مبتدای مؤخر و جمله قبل خبر  دو قول مشهور 1                                                                                            

 ـ خبر برای مبتدای واجب الحذف 2                                                                                   

 ـ مبتدایی که خبر آن حذف شده                                                                          3وجه است        4: اعراب مخصوصی که پس از فعل و فاعل می آید  4نکته 

 ـ بدل از فاعل 4                                                                                            

 ـ زیدٌ نعم الرجل . 1        

 ـ نعم الرجلُ )الممدوحُ( زیدٌ . 2                

 ـ نعم الرجلُ زیدٌ )الممدوح( . 3بنا بر مثال   

 ـ نعم الرجل زیدٌ . 4                

 همواره مفرد و مذکر است. « ذا»است، اسم اشاره « ذا»می باشد ؛ حبَّ فعل ماضی و « ذا » و « حبّ » حبّذا مرکب از حبّذا: 

 « .ال حَبَّذا المتکبر» ی نفی آورده شود معنای ذمّ خواهد داشت ، مانند: «ال » ، « حَبّذا » اگر قبل از  : 1نکته

 « .حَبَّذا رجالً زیدٌ » را برطرف کند «( ذا»تمییز بیاید تا ابهام اسم اشاره)« حبّذا » جایز است بعد از  : 2نکته

حَبَّذا » حال بیاید و این حال می تواند قبل از اسم مخصوص و یا بعد از اسم مخصوص ذکر شود: « حبذا » جایز است که بعد از  : 3نکته

    « .حَبَّذا أخوک شاعراً » ، « شاعراً أخوک 

 « .جاء التالمذةُ اِلّا اخاک » د: اسمی است که بعد از ادوات استثناء می آید تا از حکم قبل از ادوات خارج گردد؛ مانن استثناء :

 را به آن ها ملحق کرده اند.« السِیّما، بَیدَ ، لیس و الیکونُ»و ادوات « إلّا ، غَیر ، سِوی ، خاَل ، عَدا و حاشا»شش تا هستند:  ادوات استثناء:

 انواع استثناء : 

 « .الْغابِرِینَ فِي عَجُوزاً أَجْمَعِینَ*إاِلَّ أَهْلَهُ وَ نَجَّیْناهُ إِذْ »انند: : استثنایی است که مستثنی از جنس مستثنی منه است، م استثناء متصلـ  1

 إِبْلِیسَ إِالَّ فَسَجَدُوا لِآدَمَ اسْجُدُوا لِلْمَالئِكَةِ قُلْنا إِذْ وَ »: استثنایی است که مستثنی از جنس مستثنی منه نمی باشد، مانند:  استثناء منقطعـ  2

 « .الْكافِرِین  مِنَ كانَ وَ اسْتَكْبَرَ وَ  أَبى

 ما وَ»، « بَصائِرَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ رَبُّ إاِلَّ هؤاُلءِ أَنْزَلَ ما»: استثنایی است که مستثنی منه آن حذف شده است، مانند:  استثناء مفرّغـ  3

 «الدُّنْیا حَیاتُنَا إِالَّ هِيَ إِنْ قالُوا وَ»، « أَنْفُسَهُمْ إاِلَّ یَخْدَعُونَ
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 « :اِلّا » موارد نصب مستثنی به وسیله 

)منظور از موجب ؛ نبودن نفی یا نهی یا استفهام انکاری قبل از « قام القومُ اِلّا زیداً » زمانی که استثناء متصل و موجب باشد؛ مانند: ـ  1

 مستثنی است( .

 إِلَّا تَعْبُدُونَ مِمَّا بَراءٌ إِنَّنِي»، «عاد الغائبونَ اِلّا دوابَّهم»باشد؛ منقطع و موجب؛ مانند: زمانی که استثناء، منقطع و موجب یا غیر موجب ـ  2

 .«وَ مِنْهُمْ أُمِّیُّونَ ال یَعْلَمُونَ الْكِتابَ إاِلَّ أَمانِيَّ»، «ما احترقت الدارُ اِلّا الثیابَ»منقطع و غیر موجب؛ مانند: « فَطَرَنِي الَّذِي

ما لی اِلّا مذهبَ » نی که مستثنی قبل از مستثنی منه بیاید، اعم از این که استثناء متصل باشد یا منقطع، استثناء متصل ؛ مانند: زماـ  3

 « .جاء إلّا فرساً القومُ » ، استثناء منقطع؛ مانند: «الحق مذهبٌ 

ما » یحاً اعراب مستثنی بدل از مستثنی منه است؛ مانند: زمانی که استثناء متصل غیر موجب باشد، ترج اعراب استثناء متصل غیر موجب :

 (56:الحجر«)الضَّالُّونَ إاِلَّ رَبِّهِ رَحْمَةِ مِنْ یَقْنَطُ مَنْ وَ»، « مِنْهُمْ قَلیلٌ إِالَّ فَعَلُوهُ ما»، « ال یعاقب اهللُ الناسَ اال االشرارَ»، « قام القومُ الّا زیدٌ 

ما » راب ترجیحی است لذا گاهی اوقات مستثنی بدل نیست بلکه به عنوان استثناء منصوب می گردد؛ مانند: البته چنان که گفته شد این اع

 « .جاء القومُ اِلّا زیداً 

 اعراب استثنای مفرّغ : 

بر می داریم تا نقش را از جمله « اِلّا»اقتضا می کند ، به عبارت دیگر ما « اِلّا»اعراب استثنای مفرّغ بر اساس نقشی است که عامل قبل از 

اگر  کلمه را در جمله بیابیم، بنابراین اگر عامل نیاز به مرفوع داشته باشد اعراب آن رفع ، اگر نیاز به منصوب داشته باشد اعراب آن نصب و

 «.ما مررتُ اِلّا بزیدٍ  »؛ « ما رأیتُ اِلّا زیداً»؛ «ما قام اِلّا زیدٌ » نیاز به مجرور داشته باشد اعراب آن مجرور خواهد بود؛ مانند: 

 «: سوی»و « غیر»مستثنی به 

 «.ما کلَّمنی التالمیذُ غیرُ خالدٍ»، «قام القومُ سوی زیدٍ» مضاف الیه و مجرور خواهد بود، مانند: « سوی»و « غیر»مستثنای به 

 می آید؛ مثال:« اِلّا» همان اعراب اسمی است که بعد از « سوی » و « غیر » اعراب در 

 مستثنای متصل«          کُلِّ داءٍ دواءٌ غیرَ الحماقة لِ» 

 مستثنای منقطع«          الشعراء محبوبون غیرَ غزلیاتهم المجنونیّة » 

 مستثنای متصل غیر موجب«          ال یقع احدٌ فی السوء غیرُ فاعِله » 

 مستثنی مفرّغ«          ال أتَّبع غیرَ الحقِّ » 

جاءنی »صفت برای اسم نکره قبل از خود می باشند و آن به دلیل وجود معنای اسم فاعل در آن ها است؛ مانند: « سوی» و« غیر» نکته:

 أی: مغایرک( در این صورت آن ها معنای استثنا نخواهند داشت. «)رجلٌ غیرُک

 بَیدَ:
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ـ صفت واقع نمی شود؛ 3ـ منصوب می باشد؛ 2ت؛ ـ مختص مستثنای منقطع اس1می باشد با این تفاوت ها که :« غیر»نیز مانند « بَید»

 «.أنا أفصح من نطق بالضاد بیدَ أنّی مِن نجد»و صله آن اضافه می شود؛ مانند: « أنَّ»به  -5ـ دائماً اضافه می شود؛ 4

 خال ، عدا و حاشا:

ل آن ها بر خالف اصل، وجوباً مستتر اگر فعل تلقی شوند، اسم بعد از آن ها مفعول به و منصوب است و فاع« حاشا»و « عدا»، « خال»

 « .فُصل القضاة خال )عدا/حاشا( زیداً » است؛ مانند: 

 « .فُصل القضاه خال أو عدا أو حاشا زیدٍ » و اگر حرف جر تلقی شوند، اسم بعد از خود را جر می دهند؛ مانند: 

 باشد .این جار و مجرور متعلق به ماقبل خود است و گفته اند متعلق به چیزی نمی 

مصدری بیاید باید فعل تلقی شوند و الزم است مستثنی، منصوب باشد و همراه آن ها نون « ما » ، « عدا و خال » زمانی که قبل از  نکته :

 « .ما خالنی » ، « ما عدانی»وقایه می آید، مانند: 

از معنای دو فعل، و مقدر به اسم فاعل می باشد؛ ، مصدری و بعد از آن به تأویل مصدر رفته و حال و منصوب است و مصدر مأخوذ «ما»

 «مجاوزین منه»أو « خالین منه»؛ به تأویل : « جاء القوم ما خال زیداً أو ما عدا زیداً»مانند:

 لیس ، الیکون : 

شان به ندرت استثناء واقع می شوند، در این صورت مستثنای آن ها خبرشان است که منصوب می باشد و اسم« الیکون»و « لیس»

« زرتمونا»ضمیر مستتر به اسم فاعلی که از «)زرتُمونا جمیعاً لیس )الیکون( أخاکم الصغیر»ضمیری است که وجوباً مستتر است ، مانند: 

 «( .لیس الزائرُ»فهمیده می شود باز می گردد؛ یعنی چنین است: 

 السیّما :

 ( نکره .دو حالت دارد : الف ( معرفه ، ب « السیّما»اسم مستثنای بعد از 

 « .أجاد الخُطباءُ و السیّما زیدٌ اَو زیدٍ » : در صورتی که معرفه باشد اعراب رفع و جر، جایز هستند؛ مانند:  معرفه الف(

رُبَّ عبرةٍ أصلحت أُمّةً و ال سیّما عِبرةٌ أو » : در صورتی که نکره باشد اعراب سه گانه )رفع و جر و نصب( جایز هستند؛ مانند: نکره  ب(

 « .عبرةٍ أو عبرةً بالکُبَراء

 علل رفع و نصب و جر اسم بعد از السیّما :

ال مثل الذی هو » خبر برای ضمیر محذوف : « ما » موصوله است یا نکره ناقصه )زیرا احتیاج به صفت دارد( و اسم بعد از « ما: » رفع

 « .ال مثل شیء هو عِبرةٌ بهم حاصلةٌ»، « عِبرةٌ بالکبراء موجودٌ

ال مثل شیءٍ »تمییز است: « السیّما» تامه )بی نیاز از صفت( یا زائده کافه از اضافه می باشد که در این صورت اسم بعد از « ما: » نصب

 زائده(.«)ال مثل عبرةً » )تامه( ؛ « عبرةً
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ست واگر تامه باشد اسم بعد از آن بدل یا زائده باشد؛ اسم بعد از آن مضاف الیه ا« ما»زائده غیر کافه از اضافه یا تامه باشد؛ اگر « ما: » جر

 تامه(.«)ال مثل شیءٍ عبرةٍ»زائده( ؛ «)ال مثل عبرةٍ»عطف بیان است : 

 بیاید؛« ال»بدون « سیّما»جایز نیست  : 1نکته

 اعتراضیه است.« و السیّما»واو در جمله  :2نکته

 اسامی مجرور 

 فٌ الیهـ مضا 2؛  ـ مجرور به حرف جر 1مجرورها عبارتند از : 

 مجرور به حرف جر :  ـ 1 

 سه دسته هستند:حروف جر : 

من ، إلی » الف ( حروف جری که میان اسم ظاهر و ضمیر ، مشترک هستند )یعنی هم بر سر ضمیر می آیند و هم اسم ظاهر( عبارتند از: 

 « .، عن ، علی ، فی ، لـ ، بـ ، عدا ، خَال و حاشا 

 « .رُبّ ، مُذ ، مُنذُ ، حتی ،کاف ، واو و تاء قسم و کی» هستند، عبارتند از: ب ( حروف جری که مختص اسم ظاهر 

 « .لوال » ج ( حروف جری که مختص ضمیر هستند عبارت است از:  

 حروف جر دارای متعلق هستند ، متعلقات حروف جر عبارتند از : متعلق حرف جر :

 ـ فعل و مشتقات آن )ماضی، مضارع و امر( . 1

 که به مشتق تأویل می شود )جامد مؤول به مشتق( .ـ آنچه  2

 ـ آنچه که در آن بوی فعل است )مانند: اسم فعل، مصدر، اسم فاعل و اسم مفعول و ...( . 3

رُبّ ، لوال ، » و همچنین حروفی که به منزله حروف زائد هستند، مانند: « ما جاء من احدٍ»: حرف جر زائد محل تعلق ندارد، مانند:  نکته

 « .زیدٌ کاألسد»تشبیه ، مانند: « کاف»و « لعلّ

 مضاف الیه )اضافه( : ـ 2

 «. سارقو البیت» ، « غالمُ زیدٍ » نون از اسم اول؛ مانند: اضافه اصطالحاً عبارت است از نسبت اسم به اسمی دیگر با حذف تنوین و 

 ـ اضافه معنوی 1                 

 ـ اضافه لفظی 2انواع اضافه    

 « .غالمٌ لزیدٍ»یعنی « غالمُ زیدٍ» : عبارت است از نسبت دادن اسمی به اسم دیگر با در برداشتن معنای حرف جر، مانند: اضافه معنویـ  1

 « .سارقُ البیت » : عبارت است از اضافه صفت به معمول خود؛ مانند: اضافه لفظیـ  2
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و اگر « بیت الجار:»در اضافه معنوی اگر مضاف به معرفه اضافه شود، افاده تعریف می کند؛ مانند ** تفاوت اضافه معنوی با اضافه لفظی: 

ولی اضافه لفظی افاده تعرف و تخصیص نمی کند و فقط برای تخفیف در  « بیت جارٍ:»به نکره اضافه شو،د افاده تخصیص می کند؛ مانند 

 لفظ می باشد.

 در اضافه معنوی سه معنای حرف جر وجود دارد : اضافه معنوی :

 ابریشم(«)ثوبُ  خزٍّ» ، «خاتمُ ذهبٍ » وجود دارد؛ مانند: « من»الف( زمانی که مضاف الیه جنس مضاف باشد در اضافه معنای 

 «درس المساء » ،  «صالةُ العصر » وجود دارد؛ مانند: « فی» که مضاف الیه ، ظرف مضاف باشد ، دراضافه معنای ب( زمانی 

 « عبدُ زیدٍ»، «کتابُ أخیک»وجود دارد؛ مانند: « لِـ»ج( زمانی که مضاف الیه، مالک یا شبه مالک مضاف باشد، در اضافه معنای

 اسامی دائم االضافه :

کل ، بعض ، مثل ، شبه ، غیر، سوی ، کال ، کلتا »خاطر اینکه به تنهایی ناقص هستند، همواره اضافه می شوند؛ مانند:  برخی از اسامی به 

نیست(، « ذو»که از لفظ « ذو»، نحو، قُبالة ، حذاء ، ازاء ، تجاه ، تلقاء ، سبحان ، معاذ ، مع ، سائر ، لَعَمرُ )در قسم( ، ذو، ذات ، اُولو )جمع  

نیست(، بینَ ، لَدی ، لَدُن ، عِندَ ، وَحدَ ، وَسَطَ، أوّل)أوّل ما : درست وقتی که(، عَلُ )مِن عَلُ : از باال( « ذات»که از لفظ « ذات»جمع اُوالت)

 « .، جهات شش گانه )خلف ، أمام ، فوق ، تحت ، یمین و شمال( دُونَ ، قبلَ ، بعدَ ، أَیّ ، حَسبُ و جمیع 

بعضی از ظروف به جمله خبری اضافه می شوند و جمالت خبری تأویل به مصدر می شوند؛  اضافه می شوند :اسامی ای که به جمله 

 « .جلستُ حیثُ جلس االمیر )جلست مکان جلوس االمیر( » و « زُرتُ صدیقک یوم زاره االعیان»مثال: 

 جمله خبری اضافه شوند .الف ( ظروفی که واجب است به                                               

 ظروفی که به جمله اضافه می شوند  ب( مذ و منذ : گاهی به مفرد اضافه می شوند و گاهی به جمله

 ج ( ظروف مبهم: ظروفی که جایز است به جمله اضافه شوند .                                              

 « .کتبتُ لمّا کتبتَ » ؛ مانند: « حیثُ ، إذ ، لمّا و إذا » ند؛ عبارتند از: ظروفی که واجب است به جمله خبری اضافه شو الف (

 «ما رأیتُهُ مُذ یومین» ،« ما رأیتُهُ مُذ رَحَلَ » جمله، مذ و منذ؛ مانند:  به گاهی و شوند می اضافه مفرد به ظروفی که گاهی ب(

جئت یوم جاء زیدٌ )یوم » ؛ « مُذ ، مُنذُ ، یوم ، حین و... » ظروف مبهم: ظروف متصرفی که جایز است به جمله اضافه شوند مانند:  ج (

 )حین انهزام الجیش( .« أقدمتُ حینَ الجیشُ منهزمٌ » ، « مجیء زیدٍ( 

 « الجمعة یوم العیدیوم »ظروفی هستند که گاهی اسم معرب به کار می روند؛ مانند:  ظروف متصرف،

: منظور از این ظروف اسامی ای هستند که معنای ظرف زمان دارند؛ حتی اگر این ظروف در حالت اعرابی غیر نصب )مفعول فیه(  1نکته

 .  «صِدْقُهُم  الصَّادِقینَ یَنْفَعُ یَوْمُ هذا اللَّهُ قالَ» باشند، مضاف واقع می شود؛ مانند: 

 غلط است .« جئت یوم جاء زید فیه » باید مشتمل بر ضمیری باشد که به مضاف برگردد ، بنابراین جمله : جمله مضاف الیه ن 2نکته

 اضافه لفظی زمانی است که اسم اول، صفت و اسم دوم، معمول آن صفت باشد و در سه مورد است : اضافه لفظی :
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  «الصَّالةِ الْمُقیمِي وَ أَصابَهُمْ ما  عَلى الصَّابِرینَ وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَتْ اللَّهُ ذُكِرَ إِذا الَّذینَ»ـ اضافه اسم فاعل به مفعول خود؛ مانند:  1

 « .الْغُیُوبِ عَالَّمُ أَنْتَ إِنَّكَ»؛ مانند: صیغه مبالغه نیز زیر مجموعه اسم فاعل محسوب می شود نکته : 

 « . كافِرُونَ بِهِ أُرْسِلْتُمْ بِما إِنَّا مُتْرَفُوها قالَ إاِلَّ نَذیرٍ مِنْ قَرْیَةٍ  في أَرْسَلْنا ما وَ »ـ اضافه اسم مفعول به نائب فاعل خود مانند:  2

 « .أنت الکریمُ االصلِ » ـ اضافه صفت مشبّهه به فاعل خود مانند:  3

 برسر مضاف داخل شود:« ال»بر مضاف داخل نمی شود ولی در اضافه لفظی با یکی از شرایط ذیل جایز است « ال»دراضافه معنوی  نکته:

 « .أنت المتّبعُ الحقِّ » باشد ؛ مانند: « ال » الف ( مضاف الیه دارای 

 « .غالمِ األمیرِ  أنت المکرمُ» باشد ؛ مانند: « ال » ب ( اسمی که به مضاف الیه اضافه شده دارای 

 « .الساکنو بیروتَ آمنون » ، «الفاتحا دمشق خالدٌ و ابو عُبیدَة » ج ( مضاف مثنی یا جمع مذکر سالم باشد ؛ مانند: 

 توابع 

 ـ عطف.4ـ بدل، 3ـ تأکید، 2ـ نعت، 1کلماتی هستندکه اعرابشان از اعراب کلمه ماقبل خود تبعیت می کند و عبارتند از: 

 : نعت تابعی است که :ت( نعت )صف -1

 « .هذا ثوبٌ ممزَّقٌ » الف ( داللت می کند بر صفتی از صفات منعوت خود و به آن نعت حقیقی گفته می شود؛ مانند: 

 « .هذا ثوبٌ ممزّقَةٌ أطرافُه » ب ( داللت می کند بر صفتی از صفات متعلق منعوت و به آن نعت سببی گفته می شود؛ مانند: 

 که متعلق به آن است را توصیف می کند .« أطراف ثوب » ، « ممزّقَةٌ » 

 الف( مشتق                  

 انواع نعت   

 ب( مؤول به مشتق )دارای معنای مشتق(             

 الف ( مشتق : نعت مشتق چهار نوع می باشد:

 « واحِدٌ إِلهٌ إِلهُكُمْ وَ : » اسم فاعلـ  1 

 «الْمَوْعُود الْیَوْمِ وَ * الْبُرُوجِ ذاتِ السَّماءِ وَ: » اسم مفعولـ  2 

 «التقیتُ برجلٍ شریفِ النسب : »  صفت مشبّههـ  3 

 (21:  )السجدة« یَرْجِعُونَ لَعَلَّهُمْ الْأَكْبَرِ الْعَذابِ دُونَ  الْأَدْنى الْعَذابِ مِنَ لَنُذیقَنَّهُمْ وَ: »  افعل التفضیل -4

 وع می باشد :ب ( مؤوّل به مشتق شش ن

 «هذا كَبِیرُهُمْ فَعَلَهُ بَلْ قالَ» ؛ و مانند: «المشار الیه»اَی « صادفتُ الفتی هذا » ـ اسامی اشاره غیر مکانی ؛ مانند:  1

  « .المخترع » أی « عرفتُ العالِمَ الذی اخترع الحاکی » دار می باشد ؛ مانند: « ال » ـ اسم موصول که در ابتدای آن اسم  2

 «بِالْغَیْب یُؤْمِنُونَ لِلْمُتَّقِین الَّذِینَ هُدىً فِیهِ رَیْبَ ال الْكِتابُ ذلِكَ»مانند: و 
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 «رابِعُهُم هُوَ إاِلَّ ثاَلثَةٍ  نَجْوى مِنْ یَكُونُ ما»و مانند : « معدودینَ بهذا العدد»أی « رأیتُ رجالً ثالثةً»ـ اسم عدد؛ مانند:  3

 « .منسوباً الی لبنان»ای « رجالً لبنانیّاً شاهدتُ»ـ اسم منسوب؛ مانند:  4

 « .المحتال»أی « الرجل الثعلبُ مکروهٌ»اسم جامد بر معنای مشتق داللت کند؛ مانند:  ـ  5

 و مانند:« صاحب فضل»أی « هذا رجلٌ ذو فضل»ـ ذو صاحبیه )دارای معنای صاحب( و فروع آن :  6

 «. فَأنبَتنا به حدائِقَ ذاتَ بَهجَهٍ»، « مَتْرَبَةٍ ذا مِسْكِیناً أَوْ مَقْرَبَةٍ* ذا یَتِیماً * مَسْغَبَةٍ ذِي یَوْمٍ فِي إِطْعامٌ أَوْ * رَقَبَةٍ فَكُّ»

 سه اسم دیگر، ملحق به آن ها هستند:

« مسکوبٌ»أی « ماءٌ سکبٌ»ـ مصدر ثالثی غیر میمی که جایگزین مشتق شده است و در این صورت الزم است مفرد و مذکر باشد:  1

 «.مکذوب»أی « كَذِبٍ بِدَمٍ قَمیصِهِ  عَلى جاؤُ وَ»، «عادلون»أی « شهودٌ عدلٌ»، « موثوق»أی « رجالٌ ثِقَةٌ»)ریخته شده( 

 )جدع : بریدن(« . عظیم»أی « ألمرٍ ما جَدَعَ قصیرُ أنفِهُ » یی که از آن ابهام مد نظر باشد؛ مانند: «ما»ـ 2

 التَّفَقُّهُ: الْكَمَالِ كُلُّ الْكَمَالُ»، «کاملٌ فی الصفه»أی « أنت فتیً أیُّ فتیً أو کُلُّ الفتی » مال داللت می کنند: که بر ک« کُلّ»و « أیّ»ـ  3

 «الْمَعِیشَةِ تَقْدِیرُ وَ النَّائِبَةِ، عَلَى الصَّبْرُ وَ الدِّینِ، فِي

 شرایط نعت حقیقی در تطابق با منعوت :

» ـ تعریف و تنکیر؛ مانند: 4ـ تذکیر و تأنیث، 3ـ مفرد، تثنیه و جمع، 2اعراب،  ـ 1رد از منعوت خود تبعیت کند: نعت حقیقی باید در چهار مو

 « .رأیتُ الوالدین العاقلین » ، « جاء الولدُ العاقلُ 

 نکات :

« الْقِسْطَ» ؛ « شَیْئا نَفْسٌ تُظْلَمُ فاَل الْقِیامَةِ لِیَوْمِ الْقِسْطَ الْمَوازینَ نَضَعُ وَ»زمانی که نعت مصدر باشد از منعوت خود پیروی نمی کند: : 1نکته 

 تبعیت نکرده است.« الْمَوازینَ» چون مصدر می باشد از منعوت خود

 تاًمَیْ بَلْدَةً بِهِ لِنُحْیِيَ »گاهی نعت و منعوت در جنس از یکدیگر تبعیت نمی کنند و در این صورت است که منعوت قابل تأویل باشد:: 2نکته

 .را دارد« مكان» در آیه معناى« بَلْدَة» ؛ « كَثیراً أَناسِيَّ وَ أَنْعاماً خَلَقْنا مِمَّا نُسْقِیَهُ وَ

وا فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضاً مُسْتَقْبِلَ أَوْدِیَتِهِمْ قَالُ »جایز است در صورتی که نعت اضافه لفظی باشد، همراه منعوت نکره به کار رود: مانند:: 3نکته 

می باشند و در اصل  لفظياضافه ،  «ممطرنا »و  «مستقبلَ أودیتهم  » ؛« هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِیحٌ فِیهَا عَذَابٌ أَلِیمٌ 

    «ممطرٌ لنا  »و  «مستقبالً أودیتَهَم » چنین بوده اند:

 شرایط نعت سببی در تطابق با منعوت :

 سببی دو حالت دارد :نعت 

 اسم ظاهر یا ضمیر بارزی را رفع دهد ، در این حالت موارد زیر باید رعایت شود :  الف (
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» ـ در تذکیر و تأنیث از مابعد خود پیروی می کند و همواره مفرد است؛ مانند: 2ـ در اعراب و معرفه و نکره از منعوت پیروی می کند؛ 1

 « .جاء الرجالُ الکریمُ معلموهم أو معلّموا ابناءهم»، « أو معلّمُ ابنه جاء الرجلُ الفاضلُ معلِّمُهُ 

نکته: چنان که اشاره شد در موارد باال نعت باید مفرد باشد ولی در صورتی که معمول جمع مکسر باشد جایز است، نعت جمع بیاید؛ مانند:  

 « .جاء الرجالُ الفُضاَلءُ آباؤهم»

رأیت »که به منعوت باز می گردد؛ در این حالت مانند نعت حقیقی می باشد و باید شرایط آن لحاظ گرد: ضمیر مستتری را رفع دهد  ب (

 « .رأیت رَجُلین کریمَی األب»، « رأیت فتاةً کریمةً نسباً»، « الفتاةَ الکریمَةَ النسبِ

 نعت مقطوع :

ا نصب آن به عنوان مفعولٌ به برای فعل محذوف می باشد ؛ منظور از نعت مقطوع، رفع نعت به عنوان خبر برای مبتدای محذوف است و ی

الحمد لِلّه الحمیدُ أو »نعت مقطوع زمانی است که ذکر آن برای منعوت الزم نباشد، مانند: نعتی که برای ذم یا مدح و یا ترحّم است: 

 أذم: محذوف برای فعل به لمفعو«: حَمَّالَةَ»؛ «الْحَطَبِ حَمَّالَةَ امْرَأَتُهُ وَ»مثال قرآنی : «. الحمیدَ

 : جمله نعتیه 

 جمله زمانی نعت واقع می شود که خبری یا شبه خبری باشد و الزم است که منعوت آن نکره باشد و یا تأویل به نکره شود : 

 « .أبصرتُ هذاراً فوق غصنٍ أو علی غصنٍ » ، « رأیتُ طائراً یصیح » 

 مذکور یا مقدر باشد که به موصوف بازگردد .: جمله خبریه باید مشتمل بر ضمیری  1نکته

رأیت رجالً »: هنگامی که اسمی با مفرد و جمله نعت شود ، اولی تقدیم مفرد بر جمله است چرا که اصل، مفرد بودن نعت است :  2نکته

 «شَي  لىعَ یَقْدِرُ ال مَمْلُوكاً عَبْداً مَثَالً اللَّهُ ضَرَبَ»، مثال قرآنی: « فقیراً یُحسن الیه أحدٌ

 تأکید :

 الف ( لفظی                                                                 

  تأکید تابعی است که برای تأکید متبوع خود می آید   ب ( معنوی

 الف ( تأکید لفظی :

و یا تکرار مترادف واژه؛ مانند: « نَعَم نَعَم»و « ههُوَ هوَ فَامسکو»و « سقطت سقطت بابل»تأکید لفظی عبارت است از تکرار خود واژه؛ مانند: 

 « .ألقیتُ الکتابَ رمیتُهُ من النافذِهِ»و « قمتَ أنتَ»

 ب ( تأکید معنوی :

 تأکید معنوی تابعی است که احتمال اینکه متبوعش دارای متعلقاتی)همراهانی غیر از خود( باشد مرتفع می سازد، مانند: 

 این مثال تأکید در آمدن امیر و نفی آن از دیگران مانند اطرافیان و فرستادگان امیر است( .)در « جاء االمیرُ نَفسُه»

 « . جاء القومُ کلُّهم»یا احتمال اینکه از کلمه عامی اراده خصوص شده باشد، می زداید: 
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 ـ تأکید نسبت 1                          

 ـ تأکید شمول 2انواع تأکید معنوی    

 می آید ؛« النفس و العین»: با واژگان  نسبت تأکیدـ  1

 می آید.« کِال، کِلتا، کل، أجمع )مؤنث : جمعاء(، جمیع و عامَّة»: با واژگان  ـ تأکید شمول 2 

 النفس و العین :

جاء »این دو واژه اسامی مفرد، مثنی و جمع را تأکید می کنند و در هنگام تأکید به ضمیری که به مؤکَّد باز می گردد، اضافه می شوند:  

 « .جاءت النساءُ اَعینُهنَّ»، « جاءت هندٌ عینها»، « جاء الرجالن أنفسهما»، « الرجل نفسُهُ أو عینُهُ

بیاید و هنگامی که مؤکَّد مثنی باشد، « أنفس و أعین»به صورت جمع « نفس و عین»الزم است که  : هنگامی که مؤکَّد جمع باشد 1نکته

 جمع آمدن این دو واژه ترجیحی است .

أقبل الکُبَراءُ »، « جاء زیدٌ بنفسه»زائده بیایند و محالً از اعراب متبوع خود تبعیت کنند؛ مانند: « باء»با « نفس و عین»: جایز است  2نکته

 « .نفُسِهمبأ

 کِال و کِلتا :

 این دو واژه اسامی مثنی را تأکید می کنند، اولی مذکر و دومی مؤنث را، همچنین باید به ضمیر مؤکَّد خود اضافه شوند : 

 « .سافرت اُختاک کلتاهما»، « سافر أخواک کالهما» 

 کل، أجمع )مؤنث:جمعاء(، جمیع و عامّة :

« آمن القومُ کُلُّّهم»عنا( قابلیت تجزیه شدن را دارند؛ اعم از این که مفرد باشند یا جمع، تأکید می کنند: این واژگان اسامی ای که )از نظر م

 « .بعتُ العبیدَ کُلَّهم»، « بعتُ الفَرَسَ کُلَّه»،

 تابعی است که جانشین کلمه قبلش )متبوعش( شده و مقصود اصلی از حکم ، همان بدل است . بدل : ـ 3

  انواع بدل:   

 دوم، بدل «یَوْمَ»؛ « هُمْ بارِزُون التَّالقِ*یَوْمَ یَوْمَ لِیُنْذِرَ»بدل کل از کل: بدلی است که به جای تمام مبدلٌ منه )متبوعش(می آید، مانند:  -1

 اول می باشد.« یَوْمَ » کل از کل

 آمَنَ مَنْ الثَّمَراتِ مِنَ أَهْلَهُ ارْزُقْ وَ:»ند و مان« طاب اخوک قلبه »بدل جزء از کل : بدلی است که جزیی از مبدل منه است، مانند:   -2

 می باشد. « أَهْلَ»جزء از کل بدل «مَنْ»؛ «بِاللَّه مِنْهُمْ

اعجبنی أخوک »بدل اشتمال: بدلی است که مبدل منه مشتمل بر آن است و بیان کننده ی یکی از متعلقات مبدل منه است، مانند:   -3

 است. « األخدود أصحاب» از اشتمال : بدل «النَّارِ»: «الْوَقُود ذاتِ الْأُخْدُود*النَّارِ أَصْحابُ قُتِلَ»؛ «علمه

 «حبیبی قمرٌ شمس »بدل مباین: بدلی است که مباین مبدل منه می باشد ، مانند:  -4
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د رعایت شروط مانند نعت نیاز نکته : تنها شرطی که باید بدل از مبدل منه تبعیت کند، اعراب است و در نکره و معرفه بودن و دیگر موار

 «الْأَرْض... فِي ما وَ السَّماواتِ فِي ما لَهُ الَّذِي اللَّهِ صِراطِ مُسْتَقِیمٍ* صِراطٍ  إِلى لَتَهْدِي إِنَّكَ » َنیست؛ مثال: 

 ارتباط بدل با مبدل منه به وسیله ضمیر :

، « طاب اخوک قلبه»مبدل منه دارند و این ضمیر یا ملفوظ است، مانند:  ـ بدل جزء از کل و بدل اشتمال نیاز به ضمیری برای ارتباط با 1

 « .من استطاع منهم»أی « هلل علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیالً »و یا مقدر است، مانند: « اعجبنی أخوک علمه»

 د .ـ بدل کل از کل نیازی به رابط ندارد زیرا که بدل کل در معنا عین مبدل منه می باش 2

 الف ـ عطف بیان                 

 ب ـ عطف نسق    عطفـ  4

 : الف ( عطف بیان 

 )زید مشهورتر از صاحب است( .« جاء صاحبک زیدٌ » عطف بیان، تابع جامدی است که مشهورتر از متبوع خود می باشد؛ مانند: 

 می باشد.« اَخُو»از  بیان عطف« نُوحٌ »«: تَتَّقُون أاَل نُوحٌ أَخُوهُمْ لَهُمْ قالَ إِذْ»و مانند: 

 نکته : شروط عطف بیان در تبعیت از متبوع خود مانند شروط نعت حقیقی در ارتباط با منعوتش است .

 ب ( عطف نسق :

 « .جاء زیدٌ و العمرٌو » ، « جاء زید و عَمرو » تابعی است که بین آن و متبوعش یکی از حروف عطف قرار دارد ؛ مانند: 

 : تنها شرطی که معطوف باید از معطوف علیه تبعیت کند، اعراب است . 1نکته 

 وَ »، « رغبت فیه و فی حدیثه » : هنگام عطف بر ضمیر مجرور، تکرار عامل جر، اعم از اسم باشد یا حرف، الزم است؛ مانند:  2نکته 

 (.78:  الكهف«) بَیْنِكَ وَ  بَیْني فِراقُ هذا قالَ »، « و بین زیدٍ  المال بینی» (، 22:  المؤمنون «)تُحْمَلُونَ الْفُلْكِ عَلَى وَ عَلَیْها

     
 جمله

ه جمله کالمی است که از ترکیب دو یا چند کلمه با یکدیگر تشکیل یافته و بین آن ها نسبت اسنادی برقرار است؛ و به دو دسته اسمیه و فعلی

 تقسیم می شود: 

 خبر و مسند است.« : أَشْهُرٌ» مبتدا و مسندالیه می باشد، «: الْحَجُّ»؛ « مَّعْلُومَات أَشْهُرٌ الْحَجُّ»جمله اسمیه؛ مانند:  -1

 مبتدا و مسندالیه است.« : اللَّهُ»فعل و مسند می باشد و « یَمْحَقُ»؛ « الرِّبَواْ اللَّهُ یَمْحَقُ»جمله فعلیه؛ مانند:  -2

و اگر   «قَریبٌ السَّاعَةَ لَعَلَّ»پس از آن توجه می شود؛ اگر اسم باشد، جمله اسمیه است؛ مانند: نکته: اگر در آغاز جمله، حرف بیاید، به کلمه 

 «الْأُمُورُ تُرْجَعُ اللَّهِ إِلَى»فعل باشد، جمله فعلیه است؛ مانند: 
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یرند، برخی دیگر از جمالت محلی برخی از جمالت دارای اعراب می باشند، و نقش خبر، حال، صفت و غیره می پذانواع جمله از نظر اعراب: 

 از اعراب ندارند، مانند: ابتداییه، معترضه و صله.

 هفت جمله می باشند:الف(جمالت دارای اعراب: 

 می باشد.« أُولئِكَ» مبتدا:  و خبر محال مرفوع« جَهَنَّم مَأْواهُمْ»؛ جمله « جَهَنَّم مَأْواهُمْ أُولئِكَ »خبر، مانند:  -1

 حال و محال منصوب است.« اللَّه آیاتُ عَلَیْكُمْ  تُتْلى أَنْتُمْ»؛ جمله « اللَّه آیاتُ عَلَیْكُمْ  تُتْلى أَنْتُمْ وَ تَكْفُرُونَ كَیْفَ وَ »حال، مانند:  -2

 مفعول به و محال منصوب است. « الْهُدى هُوَ اللَّهِ هُدَى إِنَّ»؛ جمله «الْهُدى هُوَ اللَّهِ هُدَى إِنَّ قُلْ»مفعول به، مانند:  -3

 مضاف الیه و محال مجرور می باشد.« وَجَدْتُمُوهُمْ»؛ جمله «وَجَدْتُمُوهُمْ حَیْثُ اقْتُلُوهُمْ وَ»مضاف الیه، مانند:  -4

و محال منصوب « یَوْماً»صفت« شَیْئا نَفْسٍ عَنْ نَفْسٌ تَجْزي ال»؛ جمله «شَیْئا نَفْسٍ عَنْ نَفْسٌ تَجْزي ال یَوْماً اتَّقُوا وَ»تابع مفرد، مانند:  -5

 است.

 نکته: این جمالت و جمالت مورد ششم)بعدی(، مانند توابع، اعرابشان)مرفوع، منصوب، مجرور یا مجزوم بودنشان( تابع قبل از خود می باشد.

معطوف بر جمله خبر )یُجِیرُ( و محال مرفوع است و « عَلَیْهِ یُجارُ ال» جمله؛ «عَلَیْهِ یُجارُ ال وَ یُجِیرُ هُوَ»تابع جمله ای که اعراب دارد، مانند:  -6

« هبِیَمِینِ مَطْوِیَّاتٌ السَّماواتُ»؛ جمله «بِیَمِینِه مَطْوِیَّاتٌ السَّماواتُ وَ الْقِیامَةِ یَوْمَ قَبْضَتُهُ جَمِیعاً الْأَرْضُ وَ قَدْرِهِ حَقَّ اللَّهَ قَدَرُوا ما وَ»مانند جمله 

 «بِها تُزَكِّیهِمْ وَ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةً أَمْوالِهِمْ مِنْ خُذْ »و محال منصوب است و مانند: « الْقِیامَةِ یَوْمَ قَبْضَتُهُ جَمِیعاً الْأَرْضُ»معطوف بر جمله 

 ی فجائیه است؛ «إذا»جزاء یا « فاء»جواب شرط مجزومی که همراه  -7

 جواب شرط و محال مجزوم می باشد.  « یُكْفَرُوهُ لَنْ»؛ جمله «یُكْفَرُوهُ فَلَنْ خَیْرٍ مِنْ یَفْعَلُوا ما وَ»جزاء، مانند: « فاء»

 جواب شرط و محال مجزوم می باشد.  « یَقْنَطُونَ هُمْ»؛ جمله «یَقْنَطُونَ هُمْ إِذا أَیْدیهِمْ قَدَّمَتْ بِما سَیِّئَةٌ تُصِبْهُمْ إِنْ وَ»ی فجائیه، مانند: «إذا»

 جمالتی که محلی از اعراب ندارند نیز هفت جمله می باشند:ب(جمالت بدون اعراب: 

 «الْأَرْض وَ السَّماواتِ خَلَقَ الَّذِي لِلَّهِ الْحَمْدُ »ابتداییه، مانند:  -1

 معترضه می باشد و محلی از اعراب ندارد.« تَعْلَمُونَ لَوْ»؛ جمله «عَظِیم تَعْلَمُونَ لَوْ لَقَسَمٌ إِنَّهُ وَ »معترضه، مانند:  -2

 مفسره می باشد.« بِعِلْمِهِ أَنْزَلَهُ» ؛ جمله «یَشْهَدُونَ الْمَالئِكَةُ وَ بِعِلْمِهِ أَنْزَلَهُ إِلَیْكَ أَنْزَلَ بِما یَشْهَدُ اللَّهُ لكِنِ »مفسره، مانند:  -3

 صله است. « مُؤْمِنُونَ بِهِ أَنْتُمْ» ؛ جمله «مُؤْمِنُونَ بِهِ أَنْتُمْ الَّذي اللَّهَ وَاتَّقُوا»صله، مانند:  -4

 جواب قسم می باشد.«  رَبُّكَ وَدَّعَكَ ما»؛ جمله « قَلى ما وَ رَبُّكَ وَدَّعَكَ ما  سَجى إِذا اللَّیْلِ وَ  الضُّحى وَ »جواب قسم، مانند:  -5

 اللَّهَ تَتَّقُوا إِنْ »ی فجائیه باشد؛ یا جمله جواب شرط غیر مجزوم. مثال جواب شرط مجزوم: «إذا»یا « فاء»ی که فاقد جواب شرط مجزوم -6

شرط غیر مجزوم جواب «  الْهُدى عَلَى جَمَعَهُمْ»؛ جمله « الْهُدى عَلَى لَجَمَعَهُمْ اللَّهُ شاءَ لَوْ »؛ مثال جواب شرط غیر مجزوم: «فُرْقاناً لَكُمْ یَجْعَلْ

 است.
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معطوف بر جمله « بِهِ أَدْراكُمْ ال»؛ جمله «بِهِ أَدْراكُمْ ال وَ عَلَیْكُمْ تَلَوْتُهُ ما اللَّهُ شاءَ لَوْ قُلْ »تابع جمله ای که محلی از اعراب ندارد، مانند:  -7

الذُّكُور  یَشاءُ لِمَنْ یَهَبُ وَ إِناثا یَشاءُ لِمَنْ یَهَبُ یَشاءُ ما یَخْلُقُ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ مُلْكُ لِلَّهِ »جواب شرط است که محلی از اعراب ندارد و مانند: 

 جمله استینافیه می باشد که محلی از اعراب ندارد.«یَشاءُ یَخْلُقُ ما»بدل از جمله « إِناثا یَشاءُ لِمَنْ یَهَبُ» ؛ جمله «

 فصل ششم

 حروف

حروف استفهام، جواب، نفی،  -4حروف عطف،  -3حروف قسم،  -2حروف جر،  -1حروف اقسامی دارند که مهمترین آن ها عبارتند از: 

حروف توقع،  -8حروف تفسیر، مفاجات و استقبال،  -7حروف شرط، تفصیل و مصدر،  -6حروف تنبیه و تحضیض،  -5ردع و استفتاح، 

 الم ها و زیادت 

 حروف جر: -1

 «و مُنذُ، رُبَّ، حتى، خَال، عدَا، حاشا، كي و لوال باء، مِن، إلى، عن، على، في، كاف، الم، واو و تاء قسم، مُذْ» جر عبارتند از: فحرو

 و مُنذُ، حتى، كاف، واو و تاء قسم و متى، فقط بر سر اسم ظاهر می آیند و مابقی بر سر اسم ظاهر و ضمیر وارد می شوند. نکته: رُبَّ، مُذْ

 عانی این حروف بر اساس اتقان سیوطی و استعمال آن ها در آیات به شرح ذیل می باشد:م

 دوازده معنا دارد: «باء»*  

 وَ بِوُجُوهِكُمْ فَامْسَحُوا» و  [6: المائدة] «بِرُؤُسِكُمْ امْسَحُوا وَ»الصاق است؛ حقیقی یا مجازی، حقیقی مانند: « باء»الصاق: اصل در معنای  -1

 )یعنی هنگامی که از مکانی نزدیک آنان بگذرند([31: المطففین] «یَتَغامَزُون بِهِمْ مَرُّوا إِذا وَ» مجازی مانند:  ،[6: المائدة] «مِنْهُ مْأَیْدِیكُ

 [ 21: البقرة] «بِسَمْعِهِمْ لَذَهَبَ اللَّهُ شاءَ لَوْ وَ» ،[17: البقرة] «بِنُورِهِمْ اللَّهُ ذَهَبَ»تعدیه: مانند:  -2

 .الرَّحِیم( الرَّحْمنِ اللَّهِ مانند باء بَسْمَلَة)بِسْمِ استعانت: -3

 «الْعِجْلَ بِاتِّخاذِكُمُ أَنْفُسَكُمْ ظَلَمْتُمْ» ،[41: العنكبوت] «بِذَنْبِهِ أَخَذْنا فَكُلًّا»مانند:  فعل داخل می شود، سبب یی است که بر«باء» سببیت: -4

 .نیز گفته می شودبه این باء، تعلیل  ،[54: البقرة]

: الحجر] «رَبِّكَ بِحَمْدِ فَسَبِّحْ» ،[171: النساء]«بِالْحَقِّ الرَّسُولُ جاءَكُمُ قَدْ» ،[48: هود]«بِسَالمٍ اهْبِطْ»: مانند ،«مع»هم معنای  مصاحبت: -5

98.]    

: عمران آل]«بِبَدْرٍ اللَّهُ نَصَرَكُمُ لَقَدْ وَ» ،[34: القمر]«بِسَحَرٍ نَجَّیْناهُمْ»مانند:  مكان(، و زمان اعم از ظرف«)في»هم معنای ظرفیت: -6

123.] 

« تَأْمَنْ»؛ باء در این آیه با فعل [75: عمران آل]«إِلَیْكَ یُؤَدِّهِ بِقِنْطارٍ تَأْمَنْهُ إِنْ مَنْ الْكِتابِ أَهْلِ مِنْ وَ»مانند:  ،«على»هم معنای استعالء: -7

با « أَمِنْتُ»، فعل [64: یوسف]«قَبْلُ مِنْ أَخیهِ  عَلى أَمِنْتُكُمْ كَما إاِلَّ عَلَیْهِ آمَنُكُمْ هَلْ قالَ»که در آیه می باشد چنان « على»معنای  به

 .استعمال شده است« على»
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 [.21: األحزاب] «أَنْبائِكُمْ عَنْ یَسْئَلُونَ» :به دلیل آیه ،«عنه» یعنی ،[59: الفرقان] «خَبِیراً بِهِ فَسْئَلْ»مانند:  ،«عن»مجاوزت: هم معنای -8

و مشتقات آن می باشد و برخی گفته اند چنین نیست، مانند: « سأل»برخی گفته اند استعمال حرف باء در معنای مجاوزت مختص به فعل 

 .[25: الفرقان] «بِالْغَمامِ السَّماءُ تَشَقَّقُ یَوْمَ وَ» ،«أیمانهم عن و»یعنی  ،[8: التحریم] «بِأَیْمانِهِمْ وَ أَیْدِیهِمْ بَیْنَ  یَسْعى نُورُهُمْ»

 .«منها»یعنی  ،[6: اإلنسان] «اللَّهِ عِبادُ بِها یَشْرَبُ عَیْناً»مانند:  ،«من»تبعیض: هم معنای -9

 «إلی»یعنی  ،[111: یوسف] «السِّجْن مِنَ  أَخْرَجَني إِذْ  بي أَحْسَنَ قَدْ»مانند:  ،«الی»غایت: هم معنای -11

 .[32: النحل]«تَعْمَلُونَ كُنْتُمْ بِما الْجَنَّةَ ادْخُلُوا»مانند:  یی است که در هنگام عوض دادن به کار می رود،«باء»مقابله:  -11

 زائده است که « باء»همان  تأكید: -12

غالبا بر فعل  و ،[38: مریم]«أَبْصِرْ وَ بِهِمْ أَسْمِعْ»: واجب است، مانند« أفعِل»بر فاعل داخل می شود: دخول آن بر فاعل فعل تعجب  -

 «اللَّهُ فَسَیَكْفِیكَهُمُ»: داخل نمی شود، مانند ،«وقى» به معناى«  كَفى»،)در [79: النساء] «شَهِیداً بِاللَّهِ  كَفى وَ»: داخل می شود، مانند«  كَفى»

 .([25: األحزاب] «الْقِتالَ الْمُؤْمِنِینَ اللَّهُ كَفَى وَ» ،[137: البقرة]

 فَلْیَمْدُدْ» ،[25: مریم] «النَّخْلَةِ بِجِذْعِ إِلَیْكِ هُزِّي وَ» ،[195: البقرة] «التَّهْلُكَةِ إِلَى بِأَیْدِیكُمْ تُلْقُوا ال وَ»: بر مفعول داخل می شود، مانند -

 [.25: الحج] «بِإِلْحادٍ فِیهِ یُرِدْ مَنْ وَ» ،[15: الحج] «السَّماءِ إِلَى بِسَبَبٍ

 .گرفته اند« في» برخی آن را به معنای. «أیّكم»: یعنی[ 6: القلم]« الْمَفْتُونُ بِأَیِّكُمُ»: مبتدا داخل می شود، مانند بر -

را منصوب  «الْبِرَّ» ، مطابق با قرائت کسانی که[177: البقرة]«ظُهُورِها مِنْ الْبُیُوتَ تَأْتُوا بِأَنْ الْبِرُّ لَیْسَ»: بر اسم لیس داخل می شود، مانند -

 .قرائت کرده اند

: برخی گفته اند بر سر خبر جمله مثبت داخل می شود، مانند ،[74: البقرة] «بِغافِلٍ اللَّهُ مَا وَ»: منفيّ داخل می شود، مانند بر سر خبر -

 [.27: یونس] «بِمِثْلِها سَیِّئَةٍ جَزاءُ»

 [.228: البقرة] «بِأَنْفُسِهِنَّ یَتَرَبَّصْنَ»: بر سر الفاظ تأکید داخل می شود، مانند -

 سیزده معنا دارد:« مِن* »

 ابتدای غایت مکانی یا ابتدای غایت زمانی یا غایت غیر مکان و زمان داللت دارد:« مِن»مشهورترین معنای  -1

 یَوْمٍ أَوَّلِ مِنْ  التَّقْوى عَلَى أُسِّسَ لَمَسْجِدٌ»ت زمانی: غای ،[1: اإلسراء]«الْحَرام الْمَسْجِدِ مِنَ لَیْالً بِعَبْدِهِ  أَسْرى الَّذي سُبْحانَ»غایت مکانی: 

   [.31: النمل] « سُلَیْمانَ مِنْ إِنَّهُ» ، غایت غیر مکان و زمان:[118: التوبة] «فیه تَقُومَ أَنْ أَحَقُّ

 [.92: عمران آل] « تُحِبُّونَ مِمَّا تُنْفِقُوا حَتَّى»بنشیند: « مِن»بتواند به جای« بعض»تبعیض: آن در جایی است که کلمه  -2

: البقرة] «آیَةٍ مِنْ نَنْسَخْ ما» ،[2:فاطر] «رَحْمَةٍ مِنْ لِلنَّاسِ اللَّهُ یَفْتَحِ ما»واقع می شود: « مهما»و « ما»تبیین: در بسیاری موارد بعد از  -3

 یُحَلَّوْنَ» ،[31: الحج]«الْأَوْثانِ مِنَ الرِّجْسَ فَاجْتَنِبُوا»: می آید« مهما»و « ام». گاه نیز بدون [132: األعراف]«آیَةٍ مِنْ بِهِ تَأْتِنا مَهْما» ،[116

 [.31: الكهف] «ذَهَب مِنْ أَساوِرَ مِنْ فیها
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 [.19: البقرة]«الصَّواعِقِ مِنَ آذانِهِمْ فِي أَصابِعَهُمْ یَجْعَلُونَ» ،[25: نوح]«أُغْرِقُوا خَطِیئاتِهِمْ مِمَّا»: تعلیل -4

: البقرة]«الْمُصْلِحِ مِنَ الْمُفْسِدَ یَعْلَمُ»: بر دومین متضاد داخل می شود، مانند« مِن»در جایی است که دو اسم متضاد ذکر شود و  :فصل -5

 [.179: عمران آل]« الطَّیِّبِ مِنَ الْخَبِیثَ یَمِیزَ حَتَّى» ،[221

 [.61: الزخرف]«الْأَرْضِ فِي مَالئِكَةً مِنْكُمْ لَجَعَلْنا»،  )یعنی به جای آن([38: التوبة]«الْآخِرَةِ مِنَ الدُّنْیا بِالْحَیاةِ رَضِیتُمْ أَ»: مانند :بدل -6

ی نفی جنس در «ال»همانند « مِن»گوید: این  زمخشری در كشاف[ 62: عمران آل] «اللَّهُ إِلَّا إِلهٍ مِنْ ما وَ»: مانند: عموم تنصیص -7

 .استغراق می کند مفید معناى« اللَّهُ إِلَّا إِلهَ ال»مثال

 «بطَرْفٍ»: یعنی ،[45: الشورى] «خَفِيٍّ طَرْفٍ مِنْ یَنْظُرُونَ»: مانند: «باء» معناى -8

 «علی الْقَوْمِ»: یعنی ، [77: األنبیاء] «بِآیاتِنا كَذَّبُوا الَّذینَ الْقَوْمِ مِنَ نَصَرْناهُ وَ »: مانند: «على» معناى -9

 مِنْ كانَ فَإِنْ» در آیه« مِن» :شافعيّ گوید «في یَوْمِ»: یعنی ، [9: الجمعة]«الْجُمُعَةِ یَوْمِ مِنْ لِلصَّالةِ نُودِيَ إِذا»: مانند: «في»  معناى -11

 است.« مُؤْمِنٌ هُوَ وَ»: ادامه جمله می باشد و آن به دلیل «في» به معناى[ 92: النساء] «مُؤْمِنٌ هُوَ لَكُمْ وَ عَدُوٍّ قَوْمٍ

می آید، « عن»با حرف جر « غفل»، ماده «غَفْلَةٍ عن هذا»: یعنی ،[ 97: األنبیاء]«هذا مِنْ غَفْلَةٍ فِي كُنَّا قَدْ»: مانند: «عن» معناى -11

 «تَعْمَلُونَ عَمَّا بِغافِلٍ اللَّهُ مَا وَ »مانند:

 «عند اللَّهِ»: یعنی ،[ 11: عمران آل] «اللَّهِ مِنَ أَوْالدُهُمْ ال وَ هُمْأَمْوالُ عَنْهُمْ تُغْنِيَ لَنْ»: مانند: «عند» معناى -12

 «یَعْلَمُها إِلَّا وَرَقَةٍ مِنْ تَسْقُطُ ما وَ»: استفهام قرار می گیرد، مانند یا نفي، نهي در این معنا زائده می باشد و در سیاق: تأكید معناى -13

 [.3: الملك] «فُطُورٍ مِنْ  تَرى هَلْ الْبَصَرَ فَارْجِعِ تَفاوُتٍ مِنْ الرَّحْمنِ خَلْقِ فِي  تَرى ما» ،[59: األنعام]

 مِنْ فِیها یُحَلَّوْنَ» ،[34:األنعام] الْمُرْسَلِینَ نَبَإِ مِنْ جاءَكَ لَقَدْ وَ»: مانند در جمالت مثبت نیز جایز است،« مِن»گروهی از نحویان آمدن این 

 [.31: النور]«أَبْصارِهِمْ مِنْ یَغُضُّوا» ،[43: النور]«بَرَدٍ مِنْ فیها جِبالٍ مِنْ السَّماءِ مِنَ یُنَزِّلُ وَ » ،[31: الكهف]«أَساوِرَ

 شش معنا دارد: «إلی»* 

: یا انتهای غایت مکانی، مانند [187: البقرة] « اللَّیْلِ إِلَى الصِّیامَ أَتِمُّوا ثُمَّ»: مانند انتهای غایت زمانی است،« إلی»مشهورترین معنای  -1

 یعنی منتهی به تو است. ،[33: النمل]« إِلَیْكِ الْأَمْرُ وَ»یا انتهای غایت غیر مکانی و زمانی، مانند:  [.1: اإلسراء]«الْأَقْصَى الْمَسْجِدِ إِلَى»

 مَنْ»رتباط به چیز دیگر ضمیمه شود، مانند: این معنا هنگامی است که چیزی در حکم به آن یا حکم علیه آن و یا در تعلق و ا: معیّت -2

 [.2: النساء]«أَمْوالِكُمْ  إِلى أَمْوالَهُمْ تَأْكُلُوا ال وَ» ،[6: المائدة]«الْمَرافِقِ إِلَى أَیْدِیَكُمْ وَ» ،[52: عمران آل]«اللَّهِ إِلَى أَنْصارِي

[ 18: النازعات]«تَزَكَّى أَنْ  إِلى لَكَ هَلْ» ، «في یَوْمِ»: یعنی ، [87: النساء]«الْقِیامَةِ یَوْمِ  إِلى لَیَجْمَعَنَّكُمْ»: مانند ظرفیت) به معنای في( ،  -3

 «تَزَكَّى في أَنْ»: یعنی ،

 در این آیه معنای انتهای غایت است.« إلی»، چنان که گذشت [33: النمل]« إِلَیْكِ الْأَمْرُ وَ»مانند:  ،«الم»به معنای  -4
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بغض یا آن چه به معنای آن دو است به کار  یا از ماده حبّ تفضیل اسم یا فعل تعجب« إلی»هر گاه بعد از  :مالك گوید ابن تبیین، -5

 [.33: یوسف] «إِلَيَّ أَحَبُّ السِّجْنُ رَبِّ»: مانند مبیّن فاعل بودن مجرورش خواهد بود،« إلی»رود، 

: یعنی «تَهْوَی» ، برخی قرائت کرده اند: [37: إبراهیم] «إِلَیْهِمْ تَهْوِي النَّاسِ مِنَ أَفْئِدَةً فَاجْعَلْ»: در این معنا زائده می باشد، مانند: تأكید -6

 زائده خواهد بود.« إلی»دوست می دارند(، در این صورت «) تهواهم»

 شش معنا دارد: «عن»* 

 .«عنه یبعدون و یجاوزونه» :یعنی[ 63: النور] « أَمْرِهِ عَنْ یُخالِفُونَ الَّذِینَ فَلْیَحْذَرِ»: است، مانند «عن»مجاوزت، مشهورترین معنای  -1

 [.48: البقرة] «شَیْئاً نَفْسٍ عَنْ نَفْسٌ تَجْزِي ال»: مانند: بدل -2

 عَنْ آلِهَتِنا بِتارِكِي نَحْنُ ما وَ»، « موعدة ألجل»: یعنی[ 114:التوبة] «مَوْعِدَةٍ عَنْ إِلَّا لِأَبِیهِ إِبْراهِیمَ اسْتِغْفارُ كانَ ما وَ»: مانند: تعلیل -3

 .«لقولك»: یعنی[ 53: هود] «قَوْلِكَ

 «علي نَفْسِهِ»: یعنی[ 38: محمد] «نَفْسِهِ عَنْ یَبْخَلُ فَإِنَّما»: ، مانند«على» به معنى -4

 [.27: المائدة]«أَحَدِهِما مِنْ فَتُقُبِّلَ» :به دلیل آیه ؛«عِبادِهِ منْ»: یعنی[ 114: اآلیة] «عِبادِهِ عَنْ التَّوْبَةَ یَقْبَلُ»: مانند ،«من» به معنى -5

 بَعْدِ مِنْ الْكَلِمَ یُحَرِّفُونَ»آیه:  به دلیل« مَواضِعِه بَعْد»: یعنی [13: المائدة] «مَواضِعِهِ عَنْ الْكَلِمَ یُحَرِّفُونَ»: مانند ،«بعد» به معنى -6

 یعنی حالتی بعد از حالتی.[ 19: االنشقاق]«طَبَقٍ عَنْ طَبَقاً لَتَرْكَبُنَّ»، مثال دیگر: [41: المائدة]« مَواضِعِه

 شش معنا دارد: «علی»* 

 كُلُّ» ،[22:المؤمنون]«تُحْمَلُونَ الْفُلْكِ عَلَى وَ عَلَیْها وَ»: ، استعال)حسی یا معنوی( است، استعالی حسی، مانند«عن»مشهورترین معنای  -1

: الشعراء]«ذَنْبٌ عَلَيَّ لَهُمْ وَ»: و مانند [253: البقرة] «بَعْضٍ  عَلى بَعْضَهُمْ فَضَّلْنا»: مانند استعالی معنوی، [.26: الرحمن] «فانٍ عَلَیْها مَنْ

14.] 

 «ظُلْمِهِمْ  عَلى لِلنَّاسِ مَغْفِرَةٍ لَذُو رَبَّكَ إِنَّ وَ»، «حبّه مع»: یعنی [177: البقرة] «حُبِّهِ  عَلى الْمالَ آتَى وَ»: مانند ،«مع»مصاحبت، به معنای  -2

 [.6: الرعد]

 «أَزْواجِهِمْ  عَلى إِلَّا حافِظُونَ لِفُرُوجِهِمْ»، «الناس من»: یعنی[ 2: المطففین] «النَّاسِ عَلَى اكْتالُوا إِذَا»: مانند ،«من»ابتدائیت، به معنای  -3

 «أَزْواجِهِمْمن »: یعنی[ 6. 5: المؤمنون]

 «.إیّاكم لهدایته»: یعنی[ 185: البقرة]«هَداكُمْ ما  عَلى اللَّهَ لِتُكَبِّرُوا وَ»: ، مانند«الم»همانند  تعلیل -4

 الشَّیاطِینُ تَتْلُوا ما اتَّبَعُوا وَ» ،«حین في»: یعنی[ 15: القصص] «أَهْلِها مِنْ غَفْلَةٍ حِینِ  عَلى الْمَدِینَةَ دَخَلَ وَ»: ، مانند«فی»ظرفیت همانند  -5

 .«ملكه زمن في»: یعنی[ 112: البقرة]«سُلَیْمانَ مُلْكِ  عَلى

 «.أَقُولَ بأن ال»: یعنی[ 115: األعراف] «أَقُولَ ال أَنْ  عَلى حَقِیقٌ»: مانند ،«باء»معنای  -6

 ده معنا دارد: «في»* 
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( 3) سَیَغْلِبُونَ غَلَبِهِمْ بَعْدِ مِنْ هُمْ وَ الْأَرْضِ أَدْنَى فِي( 2) الرُّومُ غُلِبَتِ»: زمانی؛ مانند یا مكانی ، ظرفیت است،«في»مشهورترین معنای  -1

 زمان است. ظرف« بِضْعِ فِي»مكان و در  ظرف« أَدْنَى فِي»در  «في[ »4 -2: الروم]«سِنِینَ بِضْعِ فِي

 فِي كانَ لَقَدْ» ،[179: البقرة]«حَیاةٌ الْقِصاصِ فِي لَكُمْ وَ»: مانند جازی است،م همچنین ظرف، یا حقیقی است مانند مثال های گذشته و یا

 [.61: األعراف]«مُبِینٍ ضَاللٍ فِي لَنَراكَ إِنَّا» ،[7: یوسف] «آیاتٌ إِخْوَتِهِ وَ یُوسُفَ

 [.12: النمل] «آیاتٍ تِسْعِ فِي» ،«أُمَمٍمع »: یعنی[ 38: األعراف]«أُمَمٍ فِي ادْخُلُوا»: مانند ،«مع»مصاحبت، به معنای  -2

 .[14: النور] «فِیهِ أَفَضْتُمْ فِیما لَمَسَّكُمْ» ،[32: یوسف] «فِیهِ لُمْتُنَّنِي الَّذِي فَذلِكُنَّ»: مانند تعلیل، -3

 «.علی جُذُوعِ»: یعنی[ 71: طه] «النَّخْلِ جُذُوعِ فِي لَأُصَلِّبَنَّكُمْ وَ»: مانند استعال، -4

 .«بسببه»: یعنی[ 11: الشورى] «فِیهِ یَذْرَؤُكُمْ»: مانند ،«باء» معناى -5

 «إلى أَفْواهِهِمْ»: یعنی[ 9: إبراهیم] «أَفْواهِهِمْ فِي أَیْدِیَهُمْ فَرَدُّوا»: مانند ،«إلى» معناى -6

 أُمَّةٍ كُلِّ مِنْ نَبْعَثُ یَوْمَ وَ»آیه  به دلیل ،«أُمَّةٍ من كُلِّ»: عنیی [89: النحل] «شَهِیداً أُمَّةٍ كُلِّ فِي نَبْعَثُ یَوْمَ وَ»: مانند ،«من» معناى -7

 .«شَهیداً

 «عن الْآخِرَةِ»: یعنی[ 72: اإلسراء]  «أَعْمى الْآخِرَةِ فِي فَهُوَ»: مانند ،«عن» معناى -8

 «قَلِیلٌ إِلَّا الْآخِرَةِ فِي الدُّنْیا الْحَیاةِ مَتاعُ فَما»: مانند الحق قرار گیرد، فاضل و سابق مفضول در این معنا زمانی می آید که میان مقایسه، -9

 [.38: التوبة]

 «.اركبوها»: یعنی[ 41: هود] «فِیها ارْكَبُوا قالَ وَ»: تأكید، در این معنا زائده می باشد، مانند -11

 سه معنا دارد: «کاف»* 

 [.24: الرحمن] «كَالْأَعْالمِ الْبَحْرِ فِي الْمُنْشَآتُ الْجَوارِ لَهُ وَ»: تشبیه است، مانند «کاف»مشهورترین معنای  -1

 یُفْلِحُ ال وَیْكَأَنَّهُ» ،[198:البقرة]«هَداكُمْ كَما اذْكُرُوهُ وَ»، [152 -151 :البقرة] «فَاذْكُرُونِي رَسُولًا... فِیكُمْ أَرْسَلْنا كَما»: تعلیل، مانند -2

 « آلِهَةٌ لَهُمْ كَما إِلهاً لَنا اجْعَلْ»است، یعنی به دلیل عدم رستگاری آنان تعجب کن، « ألَنَّهُ»به معنای « كَأَنَّهُ»[ 82: القصص]«الْكافِرُونَ

 [.138: األعراف]

 [11: الشورى]«ءٌ شَيْ كَمِثْلِهِ لَیْسَ»: تأكید، در این معنا زائده می باشد، مانند -3

 چهارده معنا دارد: «الم»* 

 وَیْلٌ» ،[4: الروم]«الْأَمْرُ لِلَّهِ» ،[1: الحمد]«لِلَّهِ الْحَمْدُ»: اسم ذات قرار می گیرد، مانند و معنا در این معنا، میان اسم استحقاق: -1

 [.114: البقرة]«خِزْيٌ الدُّنْیا فِي لَهُمْ» ،[1: المطففین]«لِلْمُطَفِّفِینَ

 [.11: النساء]«إِخْوَةٌ لَهُ كانَ فَإِنْ» ،[78: یوسف]«أَباً لَهُ إِنَّ»: اختصاص، مانند -2

 [.255: البقرة] «الْأَرْضِ فِي ما وَ السَّماواتِ فِي ما لَهُ»: مِلك، مانند -3
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؛ [81:عمران آل]«حِكْمَةٍ وَ كِتابٍ مِنْ آتَیْتُكُمْ لَما النَّبِیِّینَ مِیثاقَ اللَّهُ أَخَذَ إِذْ وَ» ،[8: العادیات]«لَشَدِیدٌ الْخَیْرِ لِحُبِّ إِنَّهُ وَ»: تعلیل، مانند -4

: به متعلّق ؛[1: قریش]«قُرَیْشٍ لِإِیالفِ»: مصدریه است، و مانند« ما»تعلیلیه و « الم»خوانده است، « لِما»را « لَما»حمزه که  مطابق قرائت

 [ 1: قریش و ،5: الفیل]«(1) قُرَیْشٍ * لِإِیالفِمَأْكُولٍ  كَعَصْفٍ فَجَعَلَهُمْ»قبلش است:  به ما است و گفته اند متعلق« فَلْیَعْبُدُوا»

 أَجَلٍ  إِلى یَجْري كُلٌّ»، به دلیل[2: الرعد] «مُسَمًّى لِأَجَلٍ یَجْرِي كُلٌّ» ،[5: الزلزلة]« لَها  أَوْحى رَبَّكَ بِأَنَّ»: ، مانند«إلى»به معنای  -5

 «.مُسَمًّى

 إِنْ وَ» ،[113: الصافات]«لِلْجَبِینِ تَلَّهُ وَ»، [12: یونس]«لِجَنْبِهِ دَعانا»،[119: اإلسراء] «ذْقانِلِلْأَ یَخِرُّونَ وَ»: ، مانند«على»به معنای  -6

 «.علیهم»یعنی  ؛[25:الرعد] «اللَّعْنَةُ لَهُمُ وَ» ،[7: اإلسراء]«فَلَها أَسَأْتُمْ

 لَیْتَنِي یا» ،[187: األعراف]«هُوَ إِلَّا لِوَقْتِها یُجَلِّیها ال» ،[47: األنبیاء] «الْقِیامَةِ لِیَوْمِ الْقِسْطَ الْمَوازِینَ نَضَعُ وَ»: ، مانند«في»به معنای  -7

 . «حیاتي في»؛ یعنی [24: الفجر]«لِحَیاتِي قَدَّمْتُ

« عند»قرائت کرده که به معنای « لِما» را« لَمَّا»، [5: ق]«جاءَهُمْ لَمَّا بِالْحَقِّ كَذَّبُوا بَلْ»: جحدريّ از آیه مانند قرائت ،«عند»به معنای  -8

 .است

 [.78: اإلسراء]«الشَّمْسِ لِدُلُوكِ الصَّالةَ أَقِمِ »: ، مانند«بعد»به معنای  -9

« عن الَّذِینَ» به معنای« ذِینَلِلَّ»؛ [11:األحقاف] «إِلَیْهِ سَبَقُونا ما خَیْراً كانَ لَوْ آمَنُوا لِلَّذِینَ كَفَرُوا الَّذِینَ قالَ وَ»: ، مانند«عن»به معنای  -11

 ، زیرا کافران سخن خود را خطاب به مؤمنان نگفتند بلکه با یکدیگر درباره مؤمنان سخن می گفتند. «درباره»است؛ یعنی 

 .«إذن»یا لفظی را که در معنای قول است، مانند« قول»ی است که جر می دهد اسم شنونده «الم»: تبلیغ -11

 [ 8: القصص]«حَزَناً وَ عَدُوًّا لَهُمْ لِیَكُونَ فِرْعَوْنَ آلُ فَالْتَقَطَهُ»: عاقبت نیز می نامند، مانند «الم»را  آن :صیرورت -12

تأكید، در این معنا زائده می باشد یا تقویت کننده عامل ضعیف است، و این ضعف عامل یا به دلیل فرعی بودن آن است و یا  -13

، )سه فعل یاد شده برای گرفتن [71: األنعام]«لِنُسْلِمَ أُمِرْنا وَ» ،[26: النساء]«لَكُمْ لِیُبَیِّنَ اللَّهُ یُرِیدُ» ،[72: النمل]«لَكُمْ رَدِفَ»: تأخیرش؛ مانند

 ،[43: یوسف]«رُونَتَعْبُ لِلرُّءْیا كُنْتُمْ إِنْ» ،[117: هود]«یُرِیدُ لِما فَعَّالٌ»تقویت شده اند(.  «الم»مفعول بی واسطه ضعیف هستند، لذا با آمدن

 [.78: األنبیاء] «شاهِدِینَ لِحُكْمِهِمْ كُنَّا وَ»

 -که مصدر است -«تَعْساً»مفعول به برای« هُمْ»؛ [8: محمد] «لَهُمْ فَتَعْساً»: یا مفعول به است، مانند تبیین، تبیین کننده فاعل «الم» -14

مفعول به « كَ» ؛ [23: یوسف]«لَكَ هَیْتَ» است،« هَیْهاتَ»فاعل برای« ما»؛ [36: المؤمنون]«تُوعَدُون لِما هَیْهاتَ هَیْهاتَ» می باشد،

 .است« هَیْتَ»برای

 قسم: «تاء و واو»* 

 [.23: األنعام] «مُشْرِكِینَ كُنَّا ما رَبِّنا اللَّهِ وَ»: قسم، مانند واو -

 .[57: األنبیاء] « أَصْنامَكُمْ لَأَكِیدَنَّ تَاللَّهِ وَ»: تعالى دارد، مانند «اللّه» اسم و قسم: اختصاص به تعجب تاء -
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 « و مُنذُ مُذْ»* 

 «.مُنذُ یومنا أو ما رأیتُهُ مُذْ»: می باشند؛ مانند« فی»می باشند و در مضارع به معنای « مِن»در ماضی برای ابتدای غایت زمانی و به معنای 

 «رُبَّ»* 

رود و به هنگام استعمال در صدر جمله واقع می گردد و مجرور آن اسم ظاهر و نکره می باشد؛  در معنای تقلیل یا تکثیر به کار می «رُبَّ»

 «. یَنْفَعُه لَا مَعَهُ عِلْمُهُ وَ جَهْلُهُ قَتَلَهُ قَدْ عَالِمٍ رُبَّ»مانند: 

صورت بر سر اسم معرفه و فعل نیز داخل ی کافه داخل می شود و غالبا آن را از عمل ساقط می کند و در این «ما»، «رُبَّ»نکته: گاه بر  

  .کافه است« ما»و « رُبَّ»مخفف از « رُبَ«: »رُبَما»؛ [2: الحجر]«مُسْلِمِینَ كانُوا لَوْ كَفَرُوا الَّذِینَ یَوَدُّ رُبَما»می گردد، مانند: 

 «حتى»* 

فقط بر سر اسم ظاهر  -1در این است که: « إلی»با  و برای انتهای غایت زمانی یا مکانی به کار می رود، و تفاوت آن« إلی»به معنای 

    [.5: القدر] «الْفَجْرِ مَطْلَعِ حَتَّى هِيَ سَالمٌ»آمده، وارد می شود، مانند: « حتی»بر آخرین جزء از اسمی که قبل از  -2داخل می شود، 

سه « حتی»می آید و به تأویل مصدر رفته و محال جار و مجرور می گردند، این « أن»با تقدیر  منصوب جاره، فعل مضارع« حتی»بعد از 

 معنا دارد:  

 .«رجوعه إلى»: یعنی ،[91: طه] « مُوسى إِلَیْنا یَرْجِعَ حَتَّى عاكِفِینَ عَلَیْهِ نَبْرَحَ لَنْ»، مانند: «إلى»با  مترادف

 «یَنْفَضُّوا حَتَّى اللَّهِ رَسُولِ عِنْدَ مَنْ  عَلى تُنْفِقُوا ال و» ،[217: البقرة]«یَرُدُّوكُمْ حَتَّى یُقاتِلُونَكُمْ زالُونَیَ ال وَ»تعلیلیه، مانند: « كي»با  مترادف

 [.9: الحجرات]«اللَّهِ أَمْرِ  إِلى ءَ تَفِي حَتَّى تَبْغِي الَّتِي فَقاتِلُوا»، مانند: «كي»و « إلى»احتمال   [.7: المنافقون]

 [.112: البقرة]«فِتْنَةٌ نَحْنُ إِنَّما یَقُوال حَتَّى أَحَدٍ مِنْ یُعَلِّمانِ ما وَ»استثناء، مانند:  ی«إلّا»با  مترادف

 : در مبحث استثناء به آن ها اشاره شد.«خَال، عدَا، حاشا»* 

 «: كي»* 

 حِینَ الضُّلَّالُ قَالَ كَمَا تَقُولُونَ لَا كَیْمَا لِلَّهِ حُجَجٌ زَمَانٍ لِكُلِّ» ی مصدریه را به همراه صله اش جر می دهد، مانند:«ما»معنای تعلیل دارد و یا 

دهد، مصدریه را به همراه صله اش جر می « أن»، و یا «نَخْزى وَ نَذِلَّ أَنْ قَبْلِ مِنْ آیاتِكَ فَنَتَّبِعَ رَسُولًا إِلَیْنا أَرْسَلْتَ ال لَوْ نَبِیُّهُمْ رَبَّنا فَارَقَهُمْ

 كَيْ النَّاسِ كَضُعَفَاءِ مَلْبَسِي وَ مَشْرَبِي وَ مَطْعَمِي وَ نَفْسِي فِي التَّقْدِیرَ عَلَيَّ فَفَرَضَ لِخَلْقِهِ إِمَاماً جَعَلَنِي اللَّهَ إِنَّ ع الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ قَالَ»مانند: 

 «نَاهُغِ الْغَنِيَّ یُطْغِيَ لَا وَ بِفَقْرِي الْفَقِیرُ یَقْتَدِيَ

 :«لوال* »

 « الْمَارِقُون وَ الْقَاسِطُونَ وَ النَّاكِثُونَ قُوتِلَ مَا لَوْلَايَ وَ الْفِتْنَةِ عَیْنَ فَقَأْتُ أَنَا»اگر بر ضمیر متصل داخل شود، حرف جر است؛ مانند:  «لوال»

حرف شبه زائد است و متعلق به چیزی نمی باشد و در  «لوال»: این ضمیر، مبتدا و محال مرفوع بوده و خبر آن محذوف است. 1نکته 

 ضمیر منفصل و اسم ظاهر عمل نمی کند.
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 و لواله »جاره نخواهد بود؛ مانند:  «لوال»: هر گاه اسم ظاهری بر ضمیر متصل عطف گردد، در این حالت مرفوع می باشد و 2نکته 

 «  الیوم إلى أثره بقى لما العظمى األمانة بهذه تحفّظه

 حروف قسم: -2

 حروف قسم به دو دسته تقسیم می شوند:

 «واو، تاء، باء»الف( حروف قسم، سه حرف می باشند: 

 [33المدثر:] «أَدْبَرَ إِذْ اللَّیْلِ وَ»مختص اسم ظاهر است؛ مانند: «: واو* »

 كُنَّا إِنْ وَ عَلَیْنا اللَّهُ آثَرَكَ لَقَدْ تَاللَّهِ قالُوا»است؛ مانند: « یاء»مضاف به کعبه یا مضاف به « ربّ»: مختص اسم جالله)اهلل( و «تاء* »

 «تربّی»، «تربّ الکعبة»[، 91:  یوسف«]لَخاطِئینَ

 أُقْسِمُ فَال»: بر هر اسمی که بدان قسم خورده می شود، داخل می گردد و از این روی جایز است فعل آن ظاهر گردد؛ مانند: «باء* »

 [82:  ص«]أَجْمَعینَ لَأُغْوِیَنَّهُمْ فَبِعِزَّتِكَ قالَ»[، 75:  الواقعة«]النُّجُومِ بِمَواقِعِ

 ، این حروف در موارد زیر به کار می روند:«ما، ال، إن»لَـ ،إنَّ، قد و حروف نفی »( حروف جواب قسم عبارتند از: ب

« إنَّ»و یا با  «وَ اللَّهِ إن صبرتم لَهو خیرٌ لکم»بیاید؛ مانند: « لَـ»هنگامی که جواب قسم، جمله اسمیه و مثبت باشد، واجب است یا با  -1

 [95:  یوسف«]الْقَدیمِ ضَاللِكَ  لَفي إِنَّكَ تَاللَّهِ قالُوا»بیاید؛ مانند: 

 إِنْ وَ عَلَیْنا اللَّهُ آثَرَكَ لَقَدْ تَاللَّهِ قالُوا»بیاید؛ مانند: « قد و لَـ» هنگامی که جواب قسم، جمله فعلیهِ ماضی و مثبت باشد، واجب است با  -2

 [91:  یوسف«] لَخاطِئینَ كُنَّا

 عَمَّا لَتُسْئَلُنَّ تَاللَّهِ»تأکید بیاید؛ مانند: « نون»باشد، واجب است با « لَـ»هنگامی که جواب قسم، جمله فعلیهِ مضارع و مثبت و مقرون به -3

 [56:  النحل«]تَفْتَرُونَ كُنْتُمْ

بر آن ها وارد می « ما، ال، إن»ی باشد؛ خواه اسمیه باشد، خواه فعلیه)ماضی یا مضارع(،یکی از حروف نفی هنگامی که جواب قسم، منف -4

 ما وَ رَبُّكَ وَدَّعَكَ ما *  سَجى إِذا اللَّیْلِ وَ *  الضُّحى وَ»[، 3-2:  القلم«]بِمَجْنُونٍ رَبِّكَ بِنِعْمَةِ أَنْتَ یَسْطُرُونَ*ما ما وَ الْقَلَمِ وَ ن»گردد؛ مانند: 

 [،3و1: الطارق«] حافِظٌ عَلَیْها لَمَّا نَفْسٍ كُلُّ الطَّارِقِ ... إِنْ وَ السَّماءِ وَ»[، 3-1: الضحى«] قَلى

و «  خُلُقِه سُوءِ وَ ظَنِّهِ بِسُوءِ لَّاإِ الْإِیمَانِ بَعْدَ مُؤْمِناً سُبْحَانَهُ اللَّهُ یُعَذِّبُ لَا اللَّهِ وَ»ی نفی بنابر مشهور به مضارع اختصاص دارد؛ مانند: «ال»نکته: 

ی نفی «ال»در تقدیر است. البته اگر « تَفْتَؤُا»قبل از « ال»؛ در این آیه [85: یوسف]«حَرَضاً تَكُونَ حَتَّى یُوسُفَ تَذْكُرُ تَفْتَؤُا تَاللَّهِ»مانند: 

 «شاعرٌ وال عمروٌ واهلل ال زیدٌ»تکرار شود بر سر غیر مضارع نیز داخل می شود؛ مانند: 

 وَ»، «بعیشک ارحم یتیماً»هنگامی که جواب قسم، فعل طلبی یا حرف متضمن معنای طلب باشد، به آن ها اکتفا می گردد؛ مانند:  -5

 « دقتَنی الخبرَباهلل إلّا ص»می آید؛ مانند: « إلّا»[. در غیر موارد یاد شده، حرف 5و1الفجر، «]حِجْر لِذِي قَسَمٌ ذلِكَ فِي هَلْ الْفَجْر...
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 أَوْ مُتُّمْ لَئِنْ وَ»قرار گیرد، جایز است، قسم حذف گردد؛ مانند: « لَـ و قد»شرطیه یا « إن»و « لَـ»نکته: هر گاه در ابتدای جمله جواب قسم 

 [65: البقرة] «السَّبْتِ فِي كُمْمِنْ اعْتَدَوْا الَّذِینَ عَلِمْتُمُ لَقَدْ وَ»، [158:  عمران آل]«تُحْشَرُونَ اللَّهِ لَإِلَى قُتِلْتُمْ

 لَمْ إِنْ وَ»می آید، موطئه یا مؤذِّنه گفته می شود و گاهی نیز حذف می گردد؛ مانند: « ما»و « إن»ی که همراه ادات شرط مانند «الم»به 

 مَعَكُمْ لِّمَا مُّصَدِّقٌ رَسُولٌ جَاءَكُمْ ثُمَّ حِكْمَةٍ وَ كِتَابٍ مِّن ءَاتَیْتُكُم لَمَا النَّبِیِّنَ مِیثَاقَ اللَّهُ أَخَذَ إِذْ وَ »، [73: المائدة]« لَیَمَسَّنَ یَقُولُونَ عَمَّا یَنْتَهُوا

 .[18: االعراف]«أَجْمَعِینَ مِنْكُمْ جَهَنَّمَ لَأَمْلَأَنَّ مِنْهُمْ تَبِعَكَ لَمَنْ»  ،[73: آل عمران]«لَتَنصُرُنَّهُ وَ بِهِ لَتُؤْمِنُنَّ

 [.121: األنعام] «لَمُشْرِكُونَ إِنَّكُمْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنْ وَ»موطئه محذوف: « الم»مثال

 حروف عطف: -3 

 می باشند و به سه قسم تقسیم می شوند:« واو، فاء، ثمَّ، حتّی، لکن، ال، بل، أم، أو و إمّا»حروف عطف 

 «واو، فاء، ثمَّ و حتّی»می دهند، آن ها عبارتند از:  الف( حروفی که دو طرف عطف)معطوف علیه و معطوف( را در حکم واحدی قرار

 «لکن، ال و بل»ب( حروفی که به یکی از دو طرف عطف به صورت مشخص حکم می کنند، آن ها عبارتند از: 

 «أم، أو و إمّا»ج( حروفی که به یکی از دو طرف عطف به صورت مبهم حکم می کنند، آن ها عبارتند از: 

 «:و حتّی واو، فاء، ثمَّ»الف( 

 [157: البقرة]«رَحْمَةٌ وَ رَبِّهِمْ مِنْ صَلَواتٌ»فقط برای جمع دو طرف عطف)در یک حکم( به کار می رود:  «:واو» -

 [15: القصص] « عَلَیْهِ  فَقَضى  مُوسى فَوَكَزَهُ»: مفید سه امر )برای دو طرف عطف( است؛ ترتیب، تعقیب)درپی آمدن( و سببیت: «فاء» -

  [118: المائدة] « عِبادُكَ فَإِنَّهُمْ تُعَذِّبْهُمْ إِنْ»عطف در جمالت شرطیه، رابط جواب شرط است؛ مانند:  «فاء»نکته: 

 ثُمَّ واحِدَةٍ نَفْسٍ مِنْ خَلَقَكُمْ»برای ترتیب همراه با مهلت و فاصله میان دو چیز)فاصله خواه کوتاه باشد خواه بلند( می آید؛ مانند: «: ثمَّ»  -

 [6: الزمر] «زَوْجَها مِنْها جَعَلَ

           » تأنیثِ ساکن یا مفتوح داخل می شود و در این هنگام بر عطف به جمالت اختصاص می یابد؛ مانند:  «تاء»، «ثمَّ»نکته: گاه بر 

 « یَعْنِیني ال قلتُ ثُمَّتَ فَمَضَیْتُ

جزیی از معطوف علیه  -3مفرد باشد)نه جمله(،  -2ظاهر باشد)نه ضمیر(،  اسم -1برای تدریج به کار می رود و معطوف باید: «: حتّی» -

 «مات الناسُ حتی الملوکُ»غایت ما قبل خود)در فزونی و کاستی( باشد؛ مانند:  -4باشد، 

 إِذا بِإِذْنِه حَتَّى تَحُسُّونَهُمْ إِذْ وَعْدَهُ اللَّهُ صَدَقَكُمُ لَقَدْ وَ»جمله بیاید، حرف ابتدا یا استیناف خواهد بود؛ مانند:  «حتّی»هنگامی که پس از  نکته:

  [152:  عمران آل«]الْأَمْرِ فِي تَنازَعْتُمْ وَ فَشِلْتُمْ

 «لکن، ال و بل»ب( 

 

 


