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   ١ س 
  

  

  حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد

 آقاي حسن بابانژاد  :آموزشيار 
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١

  مقدمه

رفع و نصب و جر، در نتيجه اسم از جهت اعراب : گيرد كه عبارتند ازاسم در ساختار زبان عربي سه نوع اعراب مي

  .شود و هر كدام از آنها داراي مواردي هستندبه سه قسم مرفوعات و منصوبات و مجرورات تقسيم مي

شود اولين مورد از منصوبات مفعول مطلق است كه در جلسه اول مورد منصوب مي 16اسم در زبان عرب در 

 .درباره تعريف و بيان اقسام و عامل مفعول مطلق بحث خواهد شد
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٢

  في المنصوبات
  :ينصب االسم في ستة عشر موضعاً وهي أن يكون

ما، «أو لـ » كاد«أو لـ  »كانَ«مطلقاً أو مفعوالً به أو ألجله أو فيه أو معه أو مستثنًى أو حاالً أو تمييزاً أو خبراً لـ  مفعوالً
  .النافية للجنس» ال«أو لـ » إنَّ«النافيات أو اسماً لـ » ال، الت، إِنْ

والمفعول به يكونُ منصوباً بعاملٍ ظاهرٍ أو محذوف.  
  .وجوباً فيباب اإلغراء والتحذير واالختصاص واالشتغال والنداء ويحذف عامله

 ماهو المفعول المطلق؟. 114
 كم نوعاً عامل المفعول المطلق؟. 115
 أي شيء ينوب عن المفعول المطلق المؤكد؟. 116
 أي شيء ينوب عن المفعول المطلق المبين؟. 117
 ق وجوباً؟المطل في كم موضعاً يحذف الفعل الناصب للمفعول. 118
و  »قََتلَ الحارس اللص قتالً«: ، نحوعدده أو نوعهأو بيان  لتأكيدههو مصدر يذكر بعد فعل من لفظه  المفعول المطلق. 108

  .»الساعةُ دقَّتينِ دقَّت«و  »اصبرْ صبراً جميالً«
  .القليل والكثير وهي التحتمل التعدد ركة بينال يثنى وال يجمع أل ّنه يدلُّ على الحقيقة المشت المؤكّدإنّ المصدر : فائدة  

أل نّه  »ثالثة عالجاتأو  عاَلجت المريض عالجين«و » أحكاماًأو  حكمت حكمينِ«: فيجوز فيه ذلك، نحو المبينوأما 
الفعل والوصف : عثالثة أنوا عامل المفعول المطلق. تحت الحقيقة وهي قابلة التعدد يدلّ على األنواع واألفراد المنَطوية

  .»سررت ِبجدك جِداً في طلب العلم«و  »رأيتك مجتهداً اجتهاداً«و  »فرحاً فَرحت«: والمصدر، نحو
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  في المنصوبات
  :ينصب االسم في ستة عشر موضعاً وهي أن يكون

ما، «أو لـ » كاد«أو لـ  »كانَ«أو تمييزاً أو خبراً لـ مفعوالً مطلقاً أو مفعوالً به أو ألجله أو فيه أو معه أو مستثنًى أو حاالً 
  .النافية للجنس» ال«أو لـ » إنَّ«النافيات أو اسماً لـ » ال، الت، إِنْ

والمفعول به يكونُ منصوباً بعاملٍ ظاهرٍ أو محذوف.  
  .ويحذف عامله وجوباً فيباب اإلغراء والتحذير واالختصاص واالشتغال والنداء

 هو المفعول المطلق؟ما.  114
 كم نوعاً عامل المفعول المطلق؟.  115
 أي شيء ينوب عن المفعول المطلق المؤكد؟.  116
 أي شيء ينوب عن المفعول المطلق المبين؟.  117
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٣

  المطلق وجوباً؟ في كم موضعاً يحذف الفعل الناصب للمفعول.  118
و  »َقَتلَ الحارس اللص قتالً«: ، نحوعدده أو نوعهأو بيان  أكيدهلتهو مصدر يذكر بعد فعل من لفظه  1المفعول المطلق. 108

  .»الساعةُ دقَّتينِ دقَّت«و  »اصبرْ صبراً جميالً«
  .القليل والكثير وهي التحتمل التعدد ال يثنى وال يجمع أل ّنه يدلُّ على الحقيقة المشتركة بين المؤكّدإنّ المصدر : فائدة  
أل نّه  »ثالثة عالجاتأو  عاَلجت المريض عالجين«و » أحكاماًأو  حكمت حكمينِ«: فيجوز فيه ذلك، نحو 2المبينوأما  

ثالثة  عامل المفعول المطلق. المفعول المطلق 109 تحت الحقيقة وهي قابلة التعدد يدلّ على األنواع واألفراد المنَطوية
سررت ِبجدك جِداً في طلب «و  »رأيتك مجتهداً اجتهاداً«و  »فرحاً فَرحت«: الفعل والوصف والمصدر، نحو: أنواع
 .»العلم
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  نمودار
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، 176البهيه المرضيه، ص [ مطلق يعني بدون قيد و چون مفعول مطلق خالي از هرگونه قيد است لذا مفعول مطلق ناميده شده است: وجه تسميه 

 ]، نشر بيكران451، ص 1نشر دارالحكمه، الحدائق النديه جلد

٢
  .مراد از مبين مفعول مطلقي است كه براي بيان عدد يا بيان نوع مي باشد 

 ].455ص ،1حدائق، ج. [كنددر جمع و تنبيه بسته شدن مفعول مطلق نوعي اختالف است مشهور قائل به جوازاند ولي سيبويه منع مي

  اقسام 

  

 عامل

 مفعول

  تأكيدي

  نوعي

 عدد

  فعل

  وصف

 مصدر
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٤

  چكيده

  .آيدمفعول مطلق مصدري است منصوب كه براي تأكيد يا بيان نوع يا عدد عاملش مي.1

  .تأكيدي، نوعي، عددي: مفعول مطلق بر سه قسم است. 2

  .آيدصرفاً براي تأكيد عاملش ميمفعول مطلق تأكيدي  3

  .آيدمفعول مطلق نوعي براي بيان نوع عاملش مي. 4

  .آيدمفعول مطلق عددي براي بيان عدد عاملش مي. 5

  .شوندمفعول مطلق تأكيدي هميشه مفرد است بر خالف عددي و نوعي كه تنبيه و جمع بسته مي. 6

  .عامل مفعول مطلق فعل يا مصدر و يا وصف است. 7
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٥

  آزمون

  مفعول مطلق در اين آيه كدام است؟» نوع«.1

  ]85سوره الحجر، آيه[ »انّ الساعه آلتيه فاصفح الصفح الجميل«

  �عددي) الف

  �نوعي) ب

  �تأكيدي) ج

  �هيچ كدام) د

  است؟ صحيحكدام گزينه درباره مفعول مطلق عددي . 2

  �.شودمفعول مطلق عددي جمع بسته مي) الف

  �.شودنيه بسته نميمفعول مطلق عددي تث) ب

  �.شودمفعول مطلق عددي تثنيه و جمع بسته نمي) ج

  �.شودمفعول مطلق عددي تثنيه و جمع بسته مي) د

  مفعول مطلق كدام است؟» عامل«در آيه زير . 3

  ]63آيه / سوره اسراء[ »فانّ جهنم جزاؤكم جزاء موفورا«

  �مصدر) الف

  �فعل) ب

  �وصف) ج

  �هيچ كدام) د

  ازاقسام مفعول مطلق نمي باشد؟ كدام گزينه.4

   �تاكيدي)الف

  �نوعي)ب

  �بياني)ج

  �عددي)د

  چه ا موري عا مل مفععول مطلق واقع مي شود؟)5

  �مصدر)الف

 �فعل)ب 

   �وصف )ج

   �هرسه گزينه)د
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  حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد

  آقاي حسن بابانژاد  :آموزشيار
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١

  مقدمه

گفته شد مفعول مطلق مصدر منصوب براي . در جلسه گذشته مطالبي پيرامون اولين قسم از منصوبات بيان شد

روشن شد؛ اول اين كه مفعول مطلق به تأكيدي و  از اين تعريف چند مطلب. تأكيد و بيان نوع و عدد عاملش است

شود و ديگر اين كه مفعول مطلق عامل نياز دارد و اشاره شد كه عامل يا فعل يا وصف يا عددي و نوعي تقسيم مي

  .شودمصدر است حال در اين جلسه درباره دو مسئله بحث مي

  .مسئله اول درباره شرايط هر كدام از عوامل است

  . شودتواند از مفعول مطلق تأكيدي نائب شود بحث مياره اموري كه ميمسئله دوم درب
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٢

 المفعول المطلق

قال: فائدة : عامل المفعول المطلق شترطُ في الفعل أن يكون متصرفاً تاماً فال يـسناً«: يما أحسنَ زيداً ح«  
  .»كنت في الحديقة كوناً«و ال 

وال  »أنت أكرم الناس َكرَماً«: ملُ أفعلُ التفضيل والالصفةُ المشبهة فاليقالويشترطُ في الوصف أن يدلّ على حدث فال يع
  .»أنت كريم َكرَماً«

طلَق لفظاً ومعنىشترطُ فيالمصدر أن يكون مماثالً للمفعول الما نحو. ويك «: قولك وأملوستصديقاً و ج عجبني إيمانُكي
  .يَفمن بابِ النيابة كما ستر »قعوداً

Sco1: 8:26 

                                                                                                                       المفعول المطلق 

قال: فائدة : عامل المفعول المطلق  شترطُ في الفعل أن يكون متصرفاً تاماً فال يـكنت في «و ال  »يداحسناما أحسنَ ز«: ي
  .»حديقة كوناًال

وال  »أنت أكرم الناس َكرَماً«: ويشترطُ في الوصف أن يدلّ على حدث فال يعملُ أفعلُ التفضيل والالصفةُ المشبهة فاليقال
  .»أنت كريم َكرَماً«

طلَق لفظاً ومعنىشترطُ فيالمصدر أن يكون مماثالً للمفعول الما نحو قولك. ويتصديق«: وأم عجبني إيمانُكك يلوساً و ج
 .َفمن بابِ النيابة كما سترى »قعوداً
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 :المفعول المطلق

  :شيئان المؤكِّدالمفعول المطلق  عن 1ينوب.  110
  .»قمت وقوفاً«: أي ما كان بمعناه، نحو مرادفه* 
َتبتَّلْ إليه «: ل آخر، نحوأو مصدر فع »أعطيك عطاء«و  »اغتسلت غُسالً«: في مادته كاسم المصدر له، نحو 2ماشاركه* 

 .أي تبتُّال »َتبتيالً
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  :مصدري كه مفعول مطلق است به دو شرط حذفش جائز است 

  .مصدر و عاملش يكي باشد] صيغه و حروف اصلي[ماده ) الف

 ]201، ص 2نحو وافي، ج. [قع شود وجود داشته باشددر كالم چيزي كه نائب از آن وا) ب

٢
  )17/نوح] (ًو اهللا أنبتكم من االرض نباتا[شود مانند آيه شريفه اسم عين نيز نائب از مفعول مطلق تأكيدي واقع مي 

 ]، نشر حكمت179البهيه المرضيه، ص[
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٣

  نمودار

  

      
  متصرف تام: فعل

  دال بر حدث: وصف

 لفظاً و معني مماثل: مصدر

 شرايط عامل

 لق تأكيدينائب مفعول مط

 مصدر مرادف

 لفظي كه در حرف اصلي مماثل

  اسم مصدر

 مصدر فعل باب ديگر
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٤

  چكيده 

  .فعلي كه عامل مفعول مطلق است الزم است متصرف و تام باشد.1

  .وصفي كه عامل مفعول مطلق است بايد بر حدث داللت كند. 2

  .در مصدري كه عامل است شرط آن است كه از نظر لفظ و معني مانند و هم شكل مفعول مطلق باشد. 3

  .تواند از مفعول مطلق تأكيد نيابت كندلفظي كه به معناي مفعول مطلق است مي. 4

تواند نائب از مفعول مطلق با مفعول مطلق تأكيدي شريك است مي] حروف اصلي[لفظي كه از حيث ماده . 5

  .تأكيدي واقع شود

  :لفظي كه از حيث ماده با مفعول مطلق مطابق است بر دو نوع است. 6

  مصدر فعل باب ديگر از همان ماده.2اسم مصدر؛ .1
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٥

  آزمون

  باشد؟متصرف بودن شرط كدام عامل مفعول مطلق مي.1

  �وصف) الف

  �فعل) ب

  �مصدر) ج

  �هيچ كدام) د

  شود؟چرا افعل تفصيل عامل مفعول مطلق نمي. 2

  �كندداللت بر حدث نمي) الف

  �متصرف نيست) ب

  �وصف نيست ) ج

  �تام نيست) د

  كدام مورد مثال براي مفعول مطلق تأكيدي است؟. 3

  �جليست قعودا) الف

  �ضربت ضرب االمير) ب

  �جلست جلوسا) ج

  �گزينه الف و ج) د

  مماثل بامفعول مطلق شرط كدام عامل است؟. 4

   �فعل)الف

  �مصدر)ب

   �وصف)ج

  �هيچكدام)د

  كدام گزينه نايب ازمفعول مطلق تاكيدي واقع مي شود؟.5

  �مرادف مفعول مطلق )الف

  �مفعول له)ب

  �مفعول به)ج 

  �حال)د
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  حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد

    آقاي حسن بابانژاد  :آموزشيار 
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١

  مقدمه

در درس گذشته درباره شروط عامل مفعول مطلق بحث شد كه فعل بايد تام و متصرف باشد و وصف بايد دال بر 

اشد، مطلب ديگري كه مطرح شد درباره نائب مفعول حدث كند و مصدر با مفعول مطلق لفظاً و معني مماثل ب

تواند نائب مفعول مطلق واقع شود؛ در پاسخ گفته شد كه دو چيز نائب مطلق بود كه سؤال شد چه چيزي مي

  .شود، حال در اين جلسه درباره نائب مفعول مطلق نوعي و عددي بحث خواهد شدمفعول مطلق تأكيدي مي
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٢

                                                                                                                       المفعول المطلق 

  :المفعول المطلق المبين سبعة أشياء ينوب عن. 111    
  .»مالَ بعض الميلِ«و  »جد الطالب كُلَّ الجِد«: مضافتين إلى المصدر، نحو» كلّ وبعض« *
 .»طعنُته رمحاً«و  »جلد المجرم خمسينَ جلدةً«: المعهودة لفعله، نحو واآللة العدد* 

Sco٩:١٨ :١ 

  .»علَّمتُك تعليماً ال أُعلِّمه أحداً«: ، نحوالضمير* 
  .»خاطبته أحسنَ خطاب«: ، نحوالصفة* 
  .»راضيةً يموت الكافرُ ميتةَ سوء ويعيش المؤمنُ عيشةً«: ، نحوالهيئةأو  النوعية* 
  .»أكرمُته ذلك اإلكرام«: ، نحواإلشارة* 
و  »ماشْئت فـاجلس«و  »أي عيشٍ تعيش؟«و » ماتكتب خطَّك؟«: االستفهاميتان أو الشرطيتان، نحو »أي«و  »ما«* 

  .»أي سيرٍ َتسرْ أسرْ
 نيابتها عنههذه جميعها تنصب على المفعولية المطلَقة كما ينصب المصدر ل: فائدة 

Sco١٨:١١ :٢ 

  المفعول المطلق

  :المبين سبعة أشياء ينوب عن.   111
  .»مالَ بعض الميلِ«و  »جد الطالب كُلَّ الجِد«: مضافتين إلى المصدر، نحو» كلّ وبعض« *
  .»طعنُته رمحاً«و  »جلد المجرم خمسينَ جلدةً«: المعهودة لفعله، نحو العدد واآللة* 
  .»علَّمتُك تعليماً ال أُعلِّمه أحداً«: نحو ،1الضمير* 
  .»خاطبته أحسنَ خطاب«: ، نحوالصفة* 
  .»يموت الكافرُ ميتةَ سوء ويعيش المؤمنُ عيشةً راضيةً«: ، نحوالهيئةأو  النوعية* 
  .»أكرمُته ذلك اإلكرام«: ، نحواإلشارة* 
و  »ماشْئت فـاجلس«و  »أي عيشٍ تعيش؟« و» ماتكتب خطَّك؟«: واالستفهاميتان أو الشرطيتان، نح »أي«و  »ما«* 

  .»أي سيرٍ تَسرْ أسرْ«
 .هذه جميعها تنصب على المفعولية المطلَقة كما ينصب المصدر لنيابتها عنه: فائدة 

Sco٢٥:١٢ :٣ 

                                                
١
 .عالمت ضمير و اسم اشاره اين است كه به مصدر برگردد و در نتيجه مصدر بتواند جانشين آن دو شود 
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٣

  نمودار

  

         

  

  كل و بعض. 1

  عدد و الت. 2

  ضمير. 3

  صفت. 4

  نوع و هيئت. 5

  اسم اشاره. 6

 اي و ما استفهاميه يا شرطيه. 7

 نائب مفعول مطلق

  ]هم معني[لفظ مرادف 

 لفظ مماثل در حروف

 تاكيدي

 عددي و نوعي

  اسم مصدر

 مصدر فعل باب ديگر
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٤

  چكيده

  :شودهفت چيز جانشين مفعول مطلق نوعي و عددي مي.1

  كل و بعض كه به مصدر اضافه شده باشد؛ -

  كند؛مخصوص فعل كه بر مصدر محذوف داللت مي] وسيله[عدد و آلت  -

  ضميري كه ائد به مصدر باشد؛ -

  صفتي كه براي مصدر محذوف باشد؛ -

  كند؛مصدر مي] شكل[لفظي كه داللت بر نوع و هيئت  -

  گردد؛اسم اشاره كه به مصدر باز مي -

-  كه براي استفهام يا شرط باشد؛ما و اي  

  .شودشود همان طور كه مصدر منصوب ميدر همه اين موارد بنابر مفعول مطلق بودن منصوب مي. 2
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٥

  آزمون

  در مثال زير كدام مورد از موارد جانشين مفعول مطلق است؟.1

  مشي العدو القهعري
  �آلت) الف

  �نوع) ب

  �ضمير) ج

  �عدد) د

  وردي است كه صفت نائب شده است؟كدام گزينه مثال براي م. 2

  �تكلمت احسن التكلم) الف

  �سقبت العاطش كربا) ب

  �اغتسلت غسال) ج

  �گزينه الف و ج) د

  تواند نائب از مفعول مطلق نوعي و عددي واقع شود؟كدام مورد نمي. 3

  �ضمير) الف

  �صفت) ب

  �هيئت) ج

 �اسم ذات) د

  فعول مطلق است؟در مثال زير كدام مورد از موارد جانشين م. .4

  طعنتٌٌه رمحاَ
  �عدد )الف

  �آلت)ب

  �صفت )ج

  �نوع)د

  زير كدام مورد از موارد جانشين مفعول مطلق است؟. 5

  �ضمير) الف

  �صفت) ب

  �هيئت) ج

  �هرسه گزينه)د
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 ���� ���٢  

 

��

٢  

   ٤ س 
  

  

  حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد

 آقاي حسن بابانژاد  :آموزشيار 
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١

  مقدمه

تواند از مفعول در مباحث گذشته مطالبي درباره مفعول مطلق بيان شد از جمله در درس قبل درباره اموري كه مي

مطلبي كه درباره مفعول مطلق اين است كه در كجا عامل مطلق عددي و نوعي نائب شد مطالبي مطرح شد، آخرين 

مورد حذف عامل مفعول مطلق واجب است كه 5شود در اين درس بيان خواهد شد كه در مفعول مطلق حذف مي

  .كندمورد را بيان مي 5مصنف اين 
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٢

  المفعول المطلق
  :في خمسة مواضع يحذف وجوباًالنَّاصب للمفعول المطلق  الفعلإنَّ . 112

  .قُم ال تقعد: أي »قياماً ال قعوداً«: من فعله، نحو المصدر بدالًإذا كان * 
اجتهاداً ال «و  »ضرباً الجاني«: أمراً ونهياً ودعاء أو استفهاماً للتوبيخ أو التعجب، نحو الطلبوهو قياسي في : فائدة 

  أَ لُؤماً وأنت كريم«: وكقولك. »قاً وجدعاً لرجال السوءَتباً وسح«و » الخير سقياً وسعداً ورعياً لرجال«و  »َتكاسالً
  .»أسجناً وقتالً واشتياقاً وغربةً«: و كقولك» الحسبِ

. »صبراً ال جزعاً«: وعند تذكُّر الشدة. »حمداً وشُكراً ال كفراً«: كقولهم عند تذكُّر النعمة الطلب فيستعمل قليالًأما في غير 
وعند » ومسرَّةً أفعلُ ذلك كرامةً«: وعند خطاب مرضيٍّ عنه »سمعاً وطاعةً«: وعند االمتثال. »عجباً« :وعند ظهور معجبٍ

  .»ال أفعلُ ذلك ال كيداً وال هماً«: خطاب مغضوبٍ عليه
Sco1: 7:02 

  المفعول المطلق
َفشدوا الوثاقَ فإما مّناً بعد «و  »إما هالكاًالناس يجاهدون للموت إما َخالصاً و«: ، نحوتفصيالً لعاقبة ماقبلهإذا أُتي به * 

داءا فوإم«.  
و  »ما أَنت إالّ سيراً«و  »الغالم بكاء بكاء«: عليه مصدر، نحو عطفأو  حصرَالمسنَد إلى اسم ذات أو  كرّر المصدرمتى * 
  .»المريض ال أكالً وال شرباً«

  .»له الميراثُ شرعاً«و  »له علي ألف عرفاً«: الواقع بعد جملةٍ ال تحمل غيره، نحو وهو. إذا كان المصدر مؤكِّداً لنفسه* 
 »أنت أخي حقاً«: متى استُعمل المصدر لدفع ما في الجملة التي قبله من احتمال المجاز، نحو* 

Sco١٥:٥٣ :٢ 

  المفعول المطلق
  :خمسة مواضع في يحذف وجوباًالنَّاصب للمفعول المطلق  الفعلإنَّ . 112

  .قُم ال تقعد: أي »قياماً ال قعوداً«: من فعله، نحو المصدر بدالًإذا كان * 
اجتهاداً ال «و  »ضرباً الجاني«: أمراً ونهياً ودعاء أو استفهاماً للتوبيخ أو التعجب، نحو الطلبوهو قياسي في : فائدة 

  أَ لُؤماً وأنت كريم«: وكقولك. »َتباً وسحقاً وجدعاً لرجال السوء«و » سقياً وسعداً ورعياً لرجال الخير«و  »َتكاسالً
  .»أسجناً وقتالً واشتياقاً وغربةً«: و كقولك» الحسبِ

. »صبراً ال جزعاً«: وعند تذكُّر الشدة. »حمداً وشُكراً ال كفراً«: كقولهم عند تذكُّر النعمة الطلب فيستعمل قليالًأما في غير 
  أفعلُ ذلك كرامةً«: وعند خطاب مرضيٍّ عنه »سمعاً وطاعةً«: وعند االمتثال. »عجباً«: هور معجبٍوعند ظ

  .»ال أفعلُ ذلك ال كيداً وال هماً«: وعند خطاب مغضوبٍ عليه» ومسرَّةً
  



  
ز((�� � ))ش ه�ي ��� ��ري �ز� ه�ي ����� �اه�ان �� ����آ��� �&ق ا$# ا"� �! �� �� ��آ

٣

َفشدوا الوثاقَ فإما مّناً بعد «و  »الناس يجاهدون للموت إما َخالصاً وإما هالكاً«: ، نحوتفصيالً لعاقبة ماقبلهإذا أُتي به * 
داءا فوإم«.  

و  »ما أَنت إالّ سيراً«و  »الغالم بكاء بكاء«: عليه مصدر، نحو عطفأو  حصرَالمسنَد إلى اسم ذات أو  كرّر المصدرمتى * 
  :وهو الواقع بعد جملةٍ ال تحمل غيره، نحو. إذا كان المصدر مؤكِّداً لنفسه*  .»المريض ال أكالً وال شرباً«
 .»له الميراثُ شرعاً«و  »له علي ألف عرفاً«

Sco٢٨:٠٦ :٤ 
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٤

  نمودار
     

  

  مصدر بدل از فعلش .1

  .مصدري كه بيان عاقبت ماقبل است .2

  .مصدر مسند به اسم ذات كه تكرار شده است. 3

  .مصدري كه محصور است. 4

  .گر باشدمصدري كه عطف به مصدر دي. 5

  مصدر تأكيد جمله ماقبل. 6

  .مصدري كه براي دفع توهم جمله ماقبل است. 7

 مفعول مطلق

 مصدر منصوب براي بيان نوع و عدد و تأكيد عامل: تعريف

 موارد حذف عامل

  تاكيدي

  بيان نوع

 بيان عدد

 اقسام

  فعل

  اقسام مصدر

 وصف

  نام متصرف: فعل

بيان  مماثل با مفعول مطلق لفظاً و معني: شروط  مصدر

 دال بر حدث: وصف

 عامل
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٥

  چكيده 

  .شودمورد وجوباً حذف مي 5عامل مفعول مطلق در .1

  .شودهرگاه مصدر بدل از فعلش باشد حذف مي. 2

و استفهام توبيخي و تعجبي ] امر، نهي، دعا[شود در طلب قع شدن مصدر از فعل كه باعث حذف فعل ميبدل وا. 3

  .قياسي است

  .شوددر صورتي كه مصدر براي بيان عاقبت ماقبل باشد عاملش حذف مي. 4

به مصدر در صورتي كه مصدر هستند به اسم ذات باشد و تكرار شود و با مصدر محصور باشد و يا اينكه عطف . 5

  .شود

در صورتي كه مصدر مضمون جمله ماقبل را تأكيد كند و غير از مصدر بعد از جمله ماقبل چيز ديگري نتواند . 6

  .بنشيند

  .وقتي كه مصدر براي دفع توهم چيزي عنوان شود كه در جمله قبل از مصدر احتمال آن وجود دارد. 7
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٦

  آزمون

  است؟ مثال زير كدام مورد از موارد حذف عامل. 1

    سكوتاً التكلماً
  �مصدر كه براي تفصيل ماقبل است) الف

  �مصدر بدل از فعل) ب

  �مصدر محصور) ج

  �مصدر هستند به اسم ذات) د

  .باشدكدام مورد از موارد قياسي بدل مصدر از فعل نمي. 2

  �امر و نهي) الف

  �استفهام توبيخي) ب

  �جمله خبري) ج

  �استفهام تعجبي) د

  مورد از موارد حذف عامل است؟ مثال زير كدام. 3

»داءا فوإم ّناً بعدا موا الوثاقَ فإمَفشد«  
  �مصدر بدل از فعل) الف

  �استفهام توبيخي) ب

  �استفهام تعجبي) ج

  �مصدر كه براي تفصيل ماقبل است) د

  كدام مثال از موارد حذف عامل نيست؟. 4

  �الغالم بكاء بكاء )الف

   � له الميراثُ شرعاً )ب

  � شرباً ال ًو الأكالض المري)ج

  �أكرمُته ذلك اإلكرام) د

  بايد مستند به چه اموري باشد؟) براي حذف عامل(درصورت تكرار مصدر.5

  �اسم ذات) الف

  � اسم معني)ب

  � اسم فاعل)ج

   � اسم مفعول) )د

  



زش ه�ي ��� ��ري �ز� ه�ي ����� �اه�ان �� ����((�� � ))آ��� �&ق ا$# ا"� �! �� �� ��آ
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٢  

  �٥ س  
  

  

  حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد

  آقاي حسن بابانژاد  :آموزشيار 
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١

  مقدمه

باشد، در ميان اقسام منصوبات مفعول به شود مفعول به ميدومين قسم از اقسام منصوبات كه مورد بحث واقع مي

مباحث پركاربرد در ادبيات عرب است كه در علم نحو درباره بيشترين استفاده را در كالم عرب دارد، لذا يكي از 

كند مفعول به هشت نوع عامل دارد كه اولين مورد از مؤلف كتاب اشاره مي. آن بحث فراواني واقع شده است

- در اين جلسه به تعريف مفعول به پرداخته مي. عوامل مفعول به فعل است و در زبان عربي استعمال زيادي دارد

  .شوند اشاره خواهد شدپس به كلماتي كه مفعول به واقع ميشود و س
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٢

  المفعول به
المفعول، الصفة المشبهة، المصدر و أفعل  عوامل المفعول به ثمانية، وهي الفعل، اسم الفعل، اسم الفاعل، أمثلة المبالغة، اسم

  .التعجب
  )عامل المفعول به األول وهو الفعل(

  ماهو المفعول به؟.  119
  متى يكون للفعل مفعول به؟.  120
  ماهي مرتبة المفعول به؟.  121
  متى يحذف المفعول به؟.  122
  .»بري التلميذُ قلماً«: الفاعل، نحو وقع عليه فعلهو ما  المفعول به. 113

: في قولك مفعوالً به» زيداً«المراد بوقوع الفعل عند النُّحاة وقوع النّسبة في الخارج من الفاعل ولذلك كان . 1: فوائد  
  »ما جاء زيد«: كما أ نَّه فاعلٌ في قولك »ماضربت زيداً«
  .»حفظ الطَّالب الدرس«: ، نحوظاهرالمفعول به إِما . 2 
  .كما مثَّلنا صريحاًويكون  »إِياك أعني«و» العلم اقتبستُه«: قولك من» الهاء و إِياك«: نحو مضمروإِما  
  .أي عرفت قدومك »عرفت أنَّك قادم«: حو، نمؤوالً بالصريحو  
 »الم التقوية«و تسمى  »لزيد ضربت« :لـمجرَّد التأكيد فقتول الجارة زائدة» الالم«المفعول به  يجوز أن تدخُل على. 3 

أنت «: اً في العمل، نحو، أولكونه فرع»لربهم يرهبونَ هدى و رحمةً للذين هم«: ألنّها تقوي عامالً ضعف إِما بتأخيره، نحو
الٌ لما ُتريدهي ال تـتعلق بشيء أصالًو. »فع.  

Sco1: 10:56 

  المفعول به
المفعول، الصفة المشبهة، المصدر و أفعل  عوامل المفعول به ثمانية، وهي الفعل، اسم الفعل، اسم الفاعل، أمثلة المبالغة، اسم

  .التعجب
  )عامل المفعول به األول وهو الفعل(

  ماهو المفعول به؟.  119
  متى يكون للفعل مفعول به؟.  120
  ماهي مرتبة المفعول به؟.  121
  متى يحذف المفعول به؟.  122
  .»بري التلميذُ قلماً«: الفاعل، نحو وقع عليه فعلهو ما  المفعول به. 113
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٣

: مفعوالً به في قولك» زيداً«لذلك كان المراد بوقوع الفعل عند النُّحاة وقوع النّسبة في الخارج من الفاعل و. 1: فوائد  
  »ما جاء زيد«: كما أ نَّه فاعلٌ في قولك »ماضربت زيداً«
  .»حفظ الطَّالب الدرس«: ، نحوظاهرالمفعول به إِما . 2 
  »إِياك أعني«و» العلم اقتبستُه«: قولك من» الهاء و إِياك«: نحو مضمروإِما  
  .كما مثَّلنا صريحاًويكون  
  .أي عرفت قدومك »عرفت أنَّك قادم«: ، نحومؤوالً بالصريحو  
 »الم التقوية«و تسمى  »لزيد ضربت« :لـمجرَّد التأكيد فقتول الجارة زائدة» الالم«المفعول به  يجوز أن تدخُل على. 3 

أنت «: ، أولكونه فرعاً في العمل، نحو»لربهم يرهبونَ ن همهدى و رحمةً للذي«: ألنّها تقوي عامالً ضعف إِما بتأخيره، نحو
الٌ لما ُتريدوهي ال تـتعلق بشيء أصالً. »فع. 

Sco١٩:٥٥ :٢ 
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٤

  نمودار

  

 مفعول به

 .شودچيزي كه فعل بر او واقع مي: تعريف 

 اماقس

  ظاهر

 ضمير

  اسم صريح

 اسم مؤول به صريح
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٥

  چكيده

  :شوند كه عبارتند ازهشت چيز عامل مفعول به واقع مي.1

  .تعجبفعل، اسم فعل، اسم فاعل، اوزان مبالغه، اسم مفعول، صفت مشبهه، مصدر، افعل 

  .شودمفعول به عبارت است از چيزي كه فعل بر او واقع مي. 2

  .منظور از وقوع فعل در تعريف مفعول به وقوع در خارج است. 3

  تقسيم مي شود. بندي مفعول به به ظاهر و ضميردر يك تقسيم. 4

  .بندي ديگر مفعول به به صريح و مؤول به صريح تقسيم مي شوددر تقسيم. 5

  .شودباشد كه به آن الم تقويت گفته ميشود كه براي مجرد تأكيدي ميمفعول به ال زائده واقع ميگاهي بر . 6

  نمودار.الم تقويت براي تقويت ضعف عامل است يا به خاطر تأخير عامل و يا اينكه عامل فرع در عمل است. 7
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٦

  آزمون

  مراد از وقوع فعل بر مفعول به در تعريف مفعول به چيست؟.1

  �وع نسبت در ذهنوق) الف

  �وقوع نسبت در خارج) ب

  �وقوع نسبت در زمان)ج

  �وقوع نسبت در مكان) د

  در مثال زير مفعول به چيست؟. 2

علمت انّ زيداً عالم  
  �اسم ظاهر) الف

  �اسم صريح) ب

  �اسم مؤول از صريح) ج

  �ضمير) د

  باشد؟كدام گزينه درباره الم تقويت صحيح نمي. 3

   �زائد است) الف

  �كندابعد را مجرور نميم) ب

   � براي تأكيد است) ج

  �نياز به متعلق ندارد) د

  چه كلماتي عامل مفعول به واقع مي شوند؟.4

  �فعل) الف

  �اسم فعل)ب

   �اسم فاعل ) ج

  �هرسه گزينه)د

  چه كلماتي مفعول به واقع مي شوند؟. .5

  �اسم ظاهر) الف

  �ضمير) ب

  �اسم صريح) ج

  �هرسه گزينه)د
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 ���� ���٢ 
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٢  

  �٦ س 
  

  

  حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد

  آقاي حسن بابانژاد  :آموزشيار 
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١

  مقدمه

شود، با توجه به  جلسه گذشته در تعريف مفعول به بيان شد كه مفعول به چيزي است كه فعل بر او واقع مي

در اين جلسه در پاسخ به اين سؤال . مفعول به استشود، كه كدام يك از اقسام فعل عامل  تعريف سؤالي مطرح مي

كند كه حذف مفعول به در جمله به  تواند مفعول به بگيرد، و مؤلف بيان مي اشاره خواهد شد كه فعل متعدي مي

  .شود خاطر ركن نبودن واقع ميِ
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٢

  المفعول به
  .»صب الساقي ماء«: ، نحومتعدياًمفعولٌ به متى كان  للفعليكون . 114

به وكان الغرض إِثبات الفعل لفاعله من غير تعلُّقه بالمفعول ُنزِّلَ المتعدي منزلة الفعل الالزم فلم  حذف المفعولإذا : فائدة 
  .أي عنده المقدرة على النَّظم وليست عندكم »هو ينظم وأنتم ال تنظمونَ«: يقدر له مفعولٌ، نحو

م عليه كما لفظي أو معنوي فيقد اعل ما لم يفضِ تأخيره عنه إلى إخاللٍعن الف المفعول به أن يؤّخراألصل في . 115
  .لعرفت في باب الفاع

Sco1: 7:17 

  المفعول به
  .»صب الساقي ماء«: نحو 1،متعدياًمفعولٌ به متى كان  للفعليكون . 114

بالمفعول ُنزِّلَ المتعدي منزلة الفعل الالزم فلم به وكان الغرض إِثبات الفعل لفاعله من غير تعلُّقه  حذف المفعولإذا : فائدة 
  .أي عنده المقدرة على النَّظم وليست عندكم »هو ينظم وأنتم ال تنظمونَ«: يقدر له مفعولٌ، نحو

م عليه كما عرفت عن الفاعل ما لم يفضِ تأخيره عنه إلى إخالللفظي أو معنوي فيقد المفعول به أن يؤخّراألصل في . 115
  .لفي باب الفاع

Sco2: 16:54 

  المفعول به
وإما . أي شرب الماء »شرب زيدفـارتوى«: نحوجوازاً، به إذا دلَّت عليه قرينة بينة وذلك إما  يحذف المفعول.  116

  )23:57(.أي أفدُته»أفدت وأفادني الصديقُ«: في مثل وجوباً

                                                
١

 .شوند عامل مفعول به همانطور كه فعل متعدي است، مشتقاات فعل متعدي مانند مصدر و اسم فاعل نيز واقع مي 
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٣

  نمودار

  
  

 جائز 

 فعل متعدي �فعول به عامل م

 حذف مفعول به

 واجب

 اصل تقديم فاعل بر مفعول
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٤

 چكيده

  .ستعامل مفعول به فعل متعدي ا -1 

  .در صورتي كه غرض اثبات فعل براي فاعل است حذف مفعول به جائز است -2

  .شود در صورت حذف مفعول به فعل متعدي نازل منزله فعل الزم مي -3

  .شود رتبه مفعول به مؤخر از فاعل است، لذا بعد از فاعل ذكر مي -4

  .شود گاهي مفعول به بخاطر اخالل در لفظ يا معني بر فاعل مقدم مي -5

  .شود حذف مفعول به با وجود قرينه گاهي جائز و در بعضي موارد واجب مي -6
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٥

  آزمون 

  ؟استكدام گزينه درباره عامل مفعول به صحيح  -1

  �فعل متعدي ) الف

  � عامل ندارد) ب

  �فعل الزم) ج

  �گزينه الف و ب ) د

  ؟نيستدام گزينه درباره مفعول به صحيح ك -2

  � .عامل مفعول به فعل متعدي است) الف

  � .در صورتي كه غرض اثبات فاعل براي فعل باشد حذف مفعول به جائز است) ب

  �تواند در هيچ صورت بر فاعل مقدم شود  مفعول به نمي) ج

  � شود حذف مفعول به با وجود قرينه واقع مي) د

  ؟نيستمورد حذف مفعول به صحيح كدام گزينه در  -3

  �حذف مفعول به جائز است) الف

  �حذف مفعول به واجب است) ب

  �شود حذف مفعول به با وجود قرينه واقع مي) ج

  �حذف مفعول به هيچ وجه جائز نيست) د

   در مثال زير مفعول به كدام است؟ -4

  هو ينُظم و انتم ال َتنظمون
  � هو) الف

  �انتم ) ب

  �محذوف) ج

  � گزينه الف و ب) د

  ؟...تقديم مفعول به بر فاعل -5

  �واجب ) الف

  �اصل عدم تقديم) ب

  �در صورت اخالل لفظي و معنوي جائز) ج

  � ج گزينه ب و) د
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  �٧ س  
  

  

  حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد

  آقاي حسن بابانژاد  :آموزشيار 
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١

  مقدمه

باشد و در جلمه فعليه از فعل و  باشند، كه در جمله اسميه مبتدا و خبر مي مسند و مسند اليه جزء اركان جمله مي

شود كه مقصود كالم  باشد ولي ذكر مفعول به باعث مي نميفاعل تشكيل شده است، مفعول به جزء اركان جمله 

باشد، و با جود قرينه  با توجه به اين كه مفعول به ركن نيست حذف آن مخلّ به كالم نمي. كاملتر و تمام باشد

در اين جلسه مطالبي پيرالمون حذف . شود حذف آن جائز است، هر چند كه برخي موارد حذف آن واجب مي

 .ذف عامل مفعول به ارائه خواهد شدمفعول به و ح
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٢

                                                                                                                                     مفعول به
  :ولكنَّه المفعول به خليق بالذكر لكونه مقصوداً في المعنى إلتمام الفائدة ؛. 1: فوائد       

  .أي العشب» رعت الماشيةُ«و  »شرب زيد فارتوى«كما في  معروفاًإذا كان  قد يحذف 
أي يغفرُ الذُّنوب، إلى غير ذلك من االعتبارات التي تراها  »لمن يشاء   يغفرُ اللّه«: ، نحوطلباً لالختصاروقد يحذف أيضاً  

  بالتفصيل في ُكتُب البيان
Sco1: 13:36 

  بهمفعول 
  :عاملُ المفعول به 1قد يحذف. 2 
  .أي أتيت أهالً ووطئت سهالً »أهالً وسهالً«: كقولك 2سماعاًإِما  
أي ضربت زيداً ؛ » من ضربت؟«في جواب » زيداً«: يكون جوازاً في جواب االستفهام كقولك: وذلك قياساًوإِما  

 .كما سترى في باب االشتغال وبابي النداء واالختصاص إلخ، ووجوباً
Sco٢٤:١٢ :٢ 

                                                
١

 ]339ص  2شرح رضي جلد [. حذف شودعامل مفعول به با وجود قرينه لفظيه و يا حاليه جائز است كه  

٢
 ]339ص  2شرح رضي جلد [در موارد سماعي حذف عامل واجب است  
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٣

  نمودار 

  

  

 عامل

 قياسي

 حذف

 سماعي

 حذف مفعول به

 وجوبي

 جوازي

 جوازي

 وجوبي
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٤

  چكيده 

  .شود اصل ذكر مفعول به است چون كه جمله با وجود مفعول به كاملتر مي -1

  .شود گاهي به خاطر شناخته بودن مفعول به، از جمله حذف مي -2

  .كنند گاهي نيز بخاطر اختصار در جمله مفعول به را حذف مي -3

  .زمند عامل استمفعول به معمول است لذا نيا -4

  .حذف عامل مفعول به يا ساماعي است و يا قياسي است -5

  .حذف قياسي مفعول به يا جائز و يا واجب است -6

  .حذف جوازي عامل مفعول به در جواب استفهام است -7

  .باشد مي.... حذف وجوبي عامل مفعول به در باب اشتغال، نداء، احتصاص  -8
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٥

  آزمون 

  ]رعت الماسيةٌ[در مثال زير علت حذف مفعول به چيست؟  -1

  � رعايت اختصار) الف

  �معروف بودن ) ب

  � جواب استفهام) ج

  �هيچكدام) د

  كدام گزينه درباره حذف مفعول به صحيح است؟ -2

  �حذف با وجود قرينه) الف

  �رعايت اختصار) ب

  �معروف بود) ج

  �هر سه گزينه ) د

  ]يغفرُ اهللاُ لمن يشاء[حذف مفعول به چيست؟ در مثال زير علت  -3

  �معروف بودن) الف

  �رعايت اختصار) ب

  �قياسي) ج

  �سماعي) د

  ؟نيستكدام گزينه درباره حذف عامل مفعول به صحيح  -4

  �حذف عامل در برخي موارد سماعي است) الف

  �حذف عامل در برخي موارد قياسي است) ب

  �ود قرينه جائز نيست حذف عامل مفعول به در صورت وج) ج

  �شود حذف عامل در صورتي قياسي به جائز و واجب تقسيم مي) د

  در مثال زير عامل مفعول به به چه دليل حذف شده است؟ -5

  من ذهب؟ زيداً
  �جواب استفهام) الف

  �جوازي) ب

  �سماعي) ج

  �الف و ب ) د
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  حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد

  آقاي حسن بابانژاد  :آموزشيار 
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١

 مقدمه

گيرند يعني دو  آنها بيش از يك مفعول مي  افعال متعدي كه نياز به مفعول به دارنده چند قسم هستند برخي از

نياز به دو مفعول دارند افعال قلوب هستند، دو مفعول افعال گيرند يكي از اين افعال كه  مفعول يا سه مفعول مي

در اين جلسه به تعريف و اقسام مفعول به . شوند قلوب در اصل مبتدأ و خبر هستند كه بنا بر مفعوليت منصوب مي

  .پرداخته خواهد شد
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٢

                                                                                                                                 مفعول به 
  تعدي الفعل إلى أكثر من مفعول

  ـ 1ـ 
  وهي أفعال القلوب في األفعال التي تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر

 كم هي أفعال القلوب؟.  123
 ماهو عمل أفعال القلوب؟.  124
 هل أفعال القلوب متصرفه كلها؟.  125
 ى يجوز اإلعمال واإللغاء في أفعال القلوب؟مت.  126
 متى تعلَّق أفعال القلوب عن العمل؟.  127
 بم تختص أفعال القلوب؟.  128
  :أربعة عشر وهي قسمان أفعال القلوب. 117

  .»ظنَّ ، خالَ ، حسب ، زعم ، جعلَ ، عد حجا و هب«: قسم يفيد الرجحان وهو*  
  .»رأى ، علم ، وجد ، ألفى ، درى و َتعلَّم«: هووقسم يفيد اليقين و*  
 .إِنَّما سميت أفعال القلوب ألنَّ أغلبها للشك واليقين المتعلقين بالقلب. 1: فوائد  

Sco١١:١١ :١ 

 مفعول به
  تعدي الفعل إلى أكثر من مفعول 
  .»صيرت الطينَ َخزَفاً«: ، نحو»وهب ، َتخَذَ اتَّخذَ و جعلَصيرَ ، رد ، ترك ، غادر ، «: ثمانية أفعال وهي يلحق بها. 2 
  .ألنَّها تدلُّ على تحويل الموصوف من هيئة إلى أُخرى أفعال التحويلويقال لها  

 و »وجدت العلم نافعاً«: لها، نحومفعولينبعد استيفاء فاعلها فتنصبهما  المبتدإ والخبرأفعال القلوب تدخل على . 118
  .»ظننت الدار قريبةً«
إذا كانت مستغنية عن المفعـول الثاني وحينئذ  تكتفي بنصب المفعول األولجميع أفعال القلوب وما أُلحقَ بها قد : فائدة  

 .خأي لقيتها إل »وجدت الضَّالَّة«أي عرفتها و  »علمت المسأَلة«: فتقول. ُتعتبر كسائر األفعال المتعدية إلى مفعول واحد
Sco٢١:٠٦ :٢ 
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٣

  نمودار

 افعال قلوب

 شوند افعالي كه دو مفعولي كه بر مبتدا و خبر داخل مي: عريفت

 اقسام

 بر يقين  دالّ

 دالّ بر رجحان 

 باشند  چون مربوط به قلب و درون مي: وجه تسميه

 افعال تحويل �ملحّقات 
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٤

 چكيده 

  .شوند افعال متعدي به يك مفعولي و دو مفعولي و سه مفعولي تقسيم مي -1

  .اند افعال قلوب دو مفعولي هستند و كه در اصل متبدا و خبر بوده -2

  .اند افعال قلوب چون با درون و قلب مربوط هستند لذا به افعال قلوب نامگذاري شده -3

  .كنند كنند و يا اينكه بر ؟؟؟ و رجحان داللت مي افعال قلوب يا بر يقين داللت مي -4

  .گويند باشند كه به آنها افعال تحويل مي چند فعل هستند كه ملحق به افعال قلوب مي -5

  .شوند مبتدا به عنوان مفعول اول و خبر به عنوان مفعول دوم منصوب مي -6

  .گيرند مي گاهي افعال قلوب يك مفعول -7
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٥

  آزمون 

  ؟باشد نميكدام گزينه جزء افعال قلوب  -1

  �فلنَّ، خالَ، حسب) الف

  �زعم، جعل، عد) ب

  �رأي، علم، وجد) ج

  �هب، الفي، قعد ) د

  باشد ؟؟؟، رد، ترك جزء كدام افعال مي -2

  �افعال دال بر يقين) الف

  �افعال دال بر رجحان) ب

  �ب ملحقات افعال قلو) ج

  �هيچكدام) د

  باشد؟ كدام گزينه افعال دال بر يقين مي -3

  �رأي، علم، وجد) الف

  �ألفي، دري، تعلَّم) ب

  �صيرَ، رد، تعلَّم) ج

  �گزينه الف و ب ) د

  افعال قلوب چند مفعولي هستند؟ -4

  �الزم) الف

  �دو مفعولي) ب

  �سه مفعولي) ج

  �هيچكدام) د

  ؟نيستافعال قلوب صحيح كدام گزينه درباره  -5

  �اند افعال قلوب دو مفعولي) الف

  �دو مفعول افعال قلوب در اصل متبدأ و خبر هستند) ب

  �افعال قلوب به معناي تحويل هستند ) ج

  �كنند افعال قلوب دال بر يقين و رجحان مي) د



  
ز((�� � ))ش ه�ي ��� ��ري �ز� ه�ي ����� �اه�ان �� ����آ��� �&ق ا$# ا"� �! �� �� ��آ

٦

  :پاورقي
مبتدا و خبر است و قرينه مطلب اين است كه حذف مبتدأ يا خبر  افعال قلوب در حقيقت متعدي به يك مفعول هستند و آن مفعول مضمون) 1(

  ]334صفحه  2شرح رضي جلد [. در مثال علمت ريداً قائماً در حقيقت قيام زيد مفعول است. اند به تنها قليل است كه مفعول واقع شده
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 ���� ���٢ 

 

��

٢  

  �٩ س  
  

  

  حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد

  آقاي حسن بابانژاد  :آموزشيار 
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١

 مقدمه

كنند، به اين صورت اعمال  شوند و آن دو را منصوب مي افعال قلوب افعالي بودند كه بر مبتدأ و خبر داخل مي

شوند كه در اين  دو مفعول يا بعد از دو مفعول واقع مي شود، و لكن گاهي افعال قلوب بين افعال قلوب گفته مي

شود، و گاهي مواقع بر سر دو مفعول  صورت لفظاً و محالً جائز است عمل نكنند كه به اين حالت الغاء گفته مي

در اين . شود كنند كه به اين حالت تعليق گفته مي شود كه افعال قلوب لفظاً عمل نمي ادات صدارت طلب واقع مي

  .شود ه مباحثي درباره الغاء و تعليق مطرح ميجلس



  
زش ه�ي ��� ��ري �ز� ه�ي ����� �اه�ان �� ����((�� � ))آ��� �&ق ا$# ا"� �! �� �� ��آ

٢

  مفعول به

  تعدي الفعل إلى أكثر من مفعول 
وكلُّ مايشتقُ . فاعل واسم مفعول ومصدر أي يْشَتقُّ منها مضارع وأمرٌ واسم 1تصرُّفاً تاماًكل أفعال القلوب تتصرَّف .  119

ب و تعلَّم« ماعدامنها يعمل عمل ماضيها  ال يستعمالن إالّ بصيغة األمر، نحوفإنّهما » هـ :»بِ األيامه  
  .»تعلَّم شفاء النفس قَهرَ عدوها«و  »مسالمةً

اعلم وهي خالف األمر من » َتعلَّم«بمعنى أعطى، ومعنى » وهب«قَدر وافترض فليست أَمراً من » هب«معنى : فائدة  
»تعلَّمي َتعلَّم«  

Sco1: 9:11 

  مفعول به

  دي الفعل إلى أكثر من مفعولتع
: فتقول مع اإلعمال 2اإلعمال واإللغاء بينهما جاز فيه توسطأو  إذا تأخَّر عن مفعولينمن أفعال القلوب  ما تَصرّفإنَّ . 120

»و  »آتياً تعلمونَ الموت»ومع اإللغاء . »تعلمونَ آتياً الموت»تعلمونَ الموت تعلمونَ«و  »آت الموت آت«.  
ظننت ما «: ، نحو3يعلَّق عن العمل الكالم ما له صدربينه وبين الجملة  إذا فصلمن أفعال القلوب  ما تصرَّفإنَّ  .121

  .»كالمك صدقٌ
الخبرية و » كم«الشرطية و » لو«القسم و » الم«االبتداء و » الم«النّافيات و » ما ، إن و ال«هي  المعلِّقات. 1: فوائد  
  و »علمت ليقومنَّ زيد«و » ظنـنـت لجريرٌ أَشعر من األخطل«و  »ال أدري متى السفرُ«: م، نحوو االستفها» لعلّ«
  .»إِن أدري لعلَّه فتنةٌ لكم« و »يرَوا كم أَهلكنا قبلَهم من القرونِ أَو لم«و  »لََنعلَم أي الحزبين أمضى سيفاً« 

Sco2: 25:34 

                                                
 .»فداك   وهبين اللّه«: ا تلزم املاضي كقوهلمفإِ» صير«مبعىن » وهب«إالّ . ١

   .فيكون اجلزءان مبتدأً وخرباً. إبطال العمل لفظاً وحمالً لغري مانع باإللغاءاملراد . ٢

 .»ظن«نصب بـ  مبتدأٌ وخرب واجلملة يف حملّ» كالمك صدق«يف املثل نافية و » ما«املراد بالتعليق إبطال العمل لفظاً ال حمالً ملانع، فـ . ٣
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٣

  نمودار

 افعال قلوب

 تام و متصرّف

 اقسام

 ابطال لفظاً و محالً: تعريف

  �مورد 
 قوع بين دو مفعولو

 وقوع بعد از دو مفعول

 تعليق

 ابطال لفظاً: تعريف

 بعد از افعال كلمه صدارت طلب واقع شود �مورد 
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٤

 چكيده

  .و تام هستند غيز از هب و تعّلم كه فقط امر دارند افعال قلوب متصرّف -1

  الغاء يعني اين كه عامل لفظاً و محالً در معمول عمل نكند -2

  .تعليق يعني اين كه عامل لفظاً در معمول عمل نكند ولي محالً عمل كرده باشد -3

  .هر گاه افعال قلوب بين دو مفعول يا بعد از دو مفعول واقع شوند الغاء جائز است -4

  .شوند هر گاه بعد از افعال قلوب ادات صدارت واقع شوند افعال قلوب تعليق مي -5
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٥

  آزمون

  كدام گزينه از افعال قلوب تام و متصرف نيستند؟ -1

  � راي و علم) الف

  �هب و علم) ب

  �لَّم وهب و َتع) ج

  �هب و تعلَّم ) د

  در مثال زير كدام گزينه صحيح است؟ -2

  علمت زيداً فاضالً
  �الغاء) الف

  �اعمال ) ب

  �تعليق) ج

  �هيچكدام) د

  باشد؟ الغاء به چه معناي مي -3

  �اعمال لفظاً و معناً) الف

  �اعمال لفظاً و نه محالً) ب

  �ابطال لفظاً و محالً ) ج

  �ابطال لفظاً) د

  كدام گزينه در مورد تعليق صحيح است؟ -4

  �وجدت زيداً عالماً) الف

  �وجدت لزيد قائم ) ب

  �زيد وجدت عالم) ج

  �وجدت زيد) د

  كدام گزينه از موارد صدارت طلب نيستند؟ -5

  �ما و ال نافيه) الف

  �الم ابتداء) ب

  �ان مصدريه ) ج

  �ان نافيه) د
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  حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد

  آقاي حسن بابانژاد  :آموزشيار 
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١

 مقدمه

واقع شود افعال قلوب در دو مفعول ... در صورتي كه بعد از افعال قلوب ادات صدرات مانند الزم ابتداء و الم قسم 
شود اين حكم تعليق واجب است،  كه به اين حالت تعليق گفته مي كند كند ولي محالً عمل مي خود لفظاً عمل نمي

شوند و همچنني در دو مورد بجاي دو مفعول جمله جانشين  بعد از تعليق جمله متبدأ و خبر جانشين دو مفعول مي
ل كند، و همچنين چند فعل هستند كه در تعليق ملحق به افعا شود كه در اين جلسه درباره آنها مؤلف بحث مي مي

شوند كه درباره آنها و نحو  باشند كه عبارتند از نَظَرَ، اَبصرَ، تفكَّرَ، سأَلَ، استنبأ كه در يك مورد تعليق مي قلوب مي
  .تعليقشان توضيح داده خواهد شد
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٢

                                     به                                                                                                 مفعول
  تعدي الفعل إلى أكثر من مفعول

فإن . سدت مسد المفعوَلين إِن كان الفعل يتعدى إليهما ولم ينصب األول كما في المثل الجملة بعد المعلِّقمتى وقعت . 2
الثاني ولم يكن في المسألة تعليقٌ على األصح ت مسددس هنَصب.  

  :شيئانِ مسد المفعولين يسد. 3
  .»يحسبونَ أنّهم يحسنونَ صنعاً«: ، نحو1و صلتها» أنَّ«: األول 
 .»االذينَ كفروا أَنْ لَن يبعثو زعم«: و صلتها، كقوله» أَنْ«: الثانى 

Sco1: 12:00 

                                                                                                                                    به مفعول
  تعدي الفعل إلى أكثر من مفعول

  .»نََظرَ، أَبصرَ تفكَّرَ، سأَلَ و استنبأ«في التعليق أفعالٌ ُتوافقُها في المعنى وهي  يلحق بأفعال القلوب. 4
نا أمضى عزيمةًَفلينظرو«: غير أ نّها ال تُعلَّق عن العمل إِالّ باالستفهام، نحو  كم «: وكقوله» ا أَيـ بصرونَ بأيـرُ و يَفسُتبص

  .»يستنبئونَك أَحقٌّ هو«و » الدين يسأَلونك أَيان يوم«و  »أَولم يتفكّروا ما بِصاحبهم من جّنة«: وكقوله» المفتون
إن «و  »رأيُتني في خطرٍ«: واحد، نحو، صاحبهمافاعلها ومفعولها ضميرين متَّصلينإنَّ أفعال القلوب يجوز أن يكون . 122

  .»فعلت َتجِدك مخطئاً
: فإِّنه يمتنع فيها ذلك كما يمتنع في غيرها من األفعال التي ليست من أفعال القلوب فال يقال» تعلَّم« ماعدا: فائدة  
 .»ضرَبت نفسي«بل  »َضرَبُتني«

Sco2: 22:54 

                                                
١
 .شوند شود و أنّ بر مبتدأ و خبر داخل مي أن مصدر بر فعل مضارع داخل مي. برند شان را تأويل به مفرد مي أنْ وأنّ صله 
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٣

  نمودار 

  
  

 افعال قلوب

 اقسام

 ويژگي

 دالّ بر يقين

 دالّ بر رجحان

 دو مفعول طلب

 دخول بر متبدا و خبر

 تام و متصرّف غير از هب و تعلَّم

 الغاء

 تعليق
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٤

  چكيده

  .شوند جانشين دو مفعول مي ]مبتدا و خبر[در صورتي كه معلِّقات بعد از افعال قلوب قرار گيرند جمله  -1
در صورتي كه افعال قلوب مفعول اول را نصب دهد و بعد از مفعول اول معلِّق بيايد جمله بعد از معلِّق  -2

  .شود جانشين مفعول دوم مي
  :شود دو چيز جانشين دو مفعول مي -3
  ]اسم و خبر [اش  اَنَّ وصله) فال

  اش أن وصله) ب
  .در تعليق محلق به افعال قلوب هستند ]نََظرَ، أبصرَ، تفكَّرَ، سألَ، إسَتْنبأ[پنج فعل  -4

  .شوند ملحقات فقط در صورتي كه استفهام بر سر جمله بيايد تعليق مي -5
  .رجع آن دو ضمير يكي باشدتواند ضمير متصل باشد كه م فاعل و مفعول افعال قلوب مي -6
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٥

 آزمون

  در مثال زير چه چيزي جانشين دو مفعول شده است؟ -1
  علمت أنَّ زيداً فاضلٌ

  �اش أنْ مصدريه وصله) الف
  �اش  أنَّ وصله) ب
  �اش إِنَّ وصله) ج
  �زبداً و فاصلٌ) د
  ؟نيستكدام گزينه در مورد افعال قلوب صحيح  -2

  �جواز الغاء) الف
  �وجوب تعليق) ب
  �اش از دو مفعول جانشيني أن وصله) ج
  �تقديم دو مفعول بر افعال قلوب واجب است ) د
  تواند فاعل و مفعولش ضمير متصل باشد؟ كدام يك از افعال قلوب نمي -3

  �علم و تعلَّم) الف
  �تعلَّم و رأي) ب
  �تعلَّم ) ج
  �علم) د
  د؟كدام گزينه از افعال در تعليق محلق به افعال قلوب هستن -4

  �نَظَرَ، أبصرَ، علم) الف
  �نََظرَ، ابصرَ، تفكَّر) ب
  �استنبا  سأَلُ،  َتفَكَّرَ،) ج
  �گزينه ب و ج ) د
  ؟نيستكدام گزينه درباره تعليق صحيح  -5

  �وجوب تعليق) الف
  �باشد الم قسم از معلِّقات مي) ب
  �اش جزء معّلقات هستند  أنَّ وصله) ج

  � هستندماوال نافيه جزء معلّقات )د
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 ���� ���٢  

 

��

٢  

   ١١ س 
 

 

  حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد

    آقاي حسن بابانژاد  :آموزشيار 
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١

 مقدمه

بحث در بيان دومين قسم از منصوبات بود در مورد مفعول به مباحثي مطرح شد، گفته شد فعلي كه عامل مفعول به 

برخي دو مفعولي و برخي سه مفعولي هستند، در مورد دو  برخي يك مفعولي و. شود است به سه قسم تقسيم مي

شوند كه افعال  اند كه بر مبتدا و خبر داخل مي مفعولي اين بحث مطرح شد كه برخي از افعال دو مفعولي افعالي

شوند، در اين جلسه هم بحث درباره افعال دو مفعولي هست، ولي فرقشان با افعال قلوب در اين  قلوب ناميده مي

كه دو مفعولشان دراصل مبتدأ و خبر نيست بخالف افعال قلوب، تعداد اين افعال زياد است به طوري كه است 

  .كند ضبطشان امكان ندارد، مصنف به تعداد از آنها كه كاربردشان زياد است اشاره مي
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٢

                                                                                                                                     مفعول به
  ـ 2ـ        

  األفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبراً
  كم هي األفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبراً؟.  129
  ماهي مرتبة المفعولين اللذين ليس أصلهما مبتدأ وخبراً؟.  130
  لرجوع إلى األصل؟متى يجب ا.  131
  متى يجب العدول عن األصل؟.  132
  :وأكثرها استعماالً هي.كثيرة ال يمكن ضبطها مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبراًاألفعال التي تنصب . 123

  .هافتعمل عمَل» أعطى ، َكسا ، رزق ، أطعم ، سقَى ، زود ، أَسكَنَ ، أنسى ، حبب ، جزى أنشد و استصنع إلخ«
كسا أَخوك الفقيرَ «: ، نحوالمعنى أن يقدم ماهو فاعل فياألصلُ في المفعولين اللذين ليس أصلهما مبتدأ وخبراً . 124
  .اللبس ويجوز عكس هذا الترتيب عند أمن »ثوباً

 .لمعنى إذ هو آخذٌ والثوب مأخوذٌالفقير فاعلٌ في ا :فائدة 
Sco٤:٢٣ :١ 

  مفعول به
  :األصل يجب الرجوع إلى. 125

  .1»أعطى األميرُ عمراً بكراً«: أحد المفعولين باآلخر، نحو متى التبس* 
  .2»ما أعطيت الصديقَ إالّ كتاباً«: ، نحومتى حصر المفعول* 
  .3»وهبتُك درهماً«: ، نحواسماً ظاهراًوالثانى  ضميراًكان األول  متى* 

تقديمه مانع لفظي كما لو اشتمل على  المعنى إذا اعترض دونأي تأخير ما هو فاعلٌ في  يجب العدول عن األصل. 126
  .ضميرٍ عائد على المفعول الثانى

 .4»أعطيت الكتاب صاحبه«: نحو 
Sco١٧:٥٣ :٢ 

  ـ 2ـ 
  األفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبراً

  كم هي األفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبراً؟.  129

                                                
 .بالتقدم فإنَّ كُلَّ واحد منهما ملا كان يصح أن يكون آخذاً ومأخوذاً وجب الترتيب مدلوالً على اآلخذ. ١

٢ .لو قلت ككتاباً إالَّ الصديق«: أل ن ل خبالف املقصود »ما أعطيتاحنصر املفعول األو. 

٣ .صاله وهو ممنوعي إىل فصل الضمري مع إمكان اتدؤل يألنَّ تأخري األو. 

٤ . فلو قُلت»الكتاب هصاحب ر لفظاً » أعطيتى ذلك إىل عود الضمري إىل متأخألدتبةً وهو ممنوعور. 



  
زش ه�ي ��� ��ري �ز� ه�ي ����� �اه�ان �� ����((�� � ))آ��� �&ق ا$# ا"� �! �� �� ��آ

٣

  ماهي مرتبة المفعولين اللذين ليس أصلهما مبتدأ وخبراً؟.  130
  متى يجب الرجوع إلى األصل؟.  131
  متى يجب العدول عن األصل؟.  132
  :وأكثرها استعماالً هي.كثيرة ال يمكن ضبطها مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبراًاألفعال التي تنصب . 123

  .فتعمل عملَها» زود ، أَسكَنَ ، أنسى ، حبب ، جزى أنشد و استصنع إلخ أعطى ، َكسا ، رزق ، أطعم ، سقَى ،« 
كسا أَخوك الفقيرَ «: ، نحوالمعنى أن يقدم ماهو فاعل فياألصلُ في المفعولين اللذين ليس أصلهما مبتدأ وخبراً . 124
  .اللبس ويجوز عكس هذا الترتيب عند أمن »ثوباً

  .لمعنى إذ هو آخذٌ والثوب مأخوذٌالفقير فاعلٌ في ا :فائدة  
  :يجب الرجوع إلى األصل. 125

  .1»أعطى األميرُ عمراً بكراً«: أحد المفعولين باآلخر، نحو متى التبس*  
  .2»ما أعطيت الصديقَ إالّ كتاباً«: ، نحومتى حصر المفعول*  
 .3»اًوهبتُك درهم«: ، نحواسماً ظاهراًوالثانى  ضميراًكان األول  متى*  

Sco٢٧:٣٤ :٣ 

أي تأخير ما هو فاعلٌ في المعنى إذا اعترض دونتقديمه مانع لفظي كما لو اشتمل على  يجب العدول عن األصل. 126
  .عائد على المفعول الثانى 4ضميرٍ

 .5»أعطيت الكتاب صاحبه«: نحو 
Sco٢٧:٣٤ :٤ 

  

                                                
 .فإنَّ كُلَّ واحد منهما ملا كان يصح أن يكون آخذاً ومأخوذاً وجب الترتيب مدلوالً على اآلخذ بالتقدم. ١

٢ .لو قلت ككتاباً إالَّ الصديق«: أل ن ل خبالف املقصود »ما أعطيتاحنصر املفعول األو. 

 .ري مع إمكان اتصاله وهو ممنوعألنَّ تأخري األول يؤدي إىل فصل الضم. ٣

٤
 ]153، البهجة المرضيه. [باشد بر ضمير مقدم باشد لذا رجوع ضمير به متأخر لفظي و رتبي جائز نمي رتبةًمرجع ضمير بايد لفظاً و يا  

٥ . فلو قُلت»الكتاب هصاحب أعطيت «تبةً وهو ممنوعر لفظاً ورى ذلك إىل عود الضمري إىل متأخألد. 
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٤

  نمودار 

  

   

 

 حصر مفعول دوم وجوب رعايت اصل

دو مفعول غير  اشتباه دو مفعول

 مبتدا و خبر

  كثير �موارد 

 مفعول اول ضمير و مفعول دوم اسم ظاهر

  تقديم مفعولي كه در معني فاعل است �اصل اولي

  يوجود مانع لفظ �وجوب عدول از اصل 
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٥

  چكيده 

  .افعالي كه دو مفعولشان مبتدأ و خبر نيستند زياد هستند به طوري كه ضبط آنها امكان ندارد -1

  .است مفعول اول و ديگري مفعول دوم است] انجام دهنده[اصلي اولي اين است كه مفعولي كه در معني فاعل  -2

  .تقديم مفعول دوم در صورتي كه از اشتباه ايمن باشيم جائز است -3

  :مورد رعايت اصل اولي واجب است در سه -4

  .در صورتي كه مفعول اول با مفعول دوم اشتباه شود -

  .در صورتي كه مفعول دوم محصور باشد -

  .در صورتي كه مفعول اول ضمير و مفعول دوم اسم ظاهر است -

اول ضمير  در صورتي كه مانع لفظي وجود داشته باشد عدول از اصل اولي واجب است مانند اين كه مفعول -5

  .متصل باشد كه به مفعول دوم برگردد
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٦

  آزمون 

  مالك تشخيص مفعول اول در دو مفعولي كه در اصل مبتدا و خبر نيست چيست؟ -1

  �آن مفعولي است كه در معني فاعل است) الف

  �در معني دال بر حدث) ب

  �در معني مفعول) ج

  �گزينه الف و ب) د

  باشد؟  صل اولي نميكدام گزينه در مورد وجوب رعايت ا -2

  �مفعول دوم محصور) الف

  �مفعول اول ضمير و دوم اسم ظاهر) ب

  �مفعول اول اسم ظاهر و دوم ضمير) ج

  �اشتباه دو مفعول) د

  :كدام گزينه در مورد مثال زير صحيح است -3

  أعطي زيد عمراً بكراً
  �تقديم مفعول دوم) الف

  �وجوب تقديم مفعول اول)ب

  �اوليجواز رعايت اصل ) ج

  �جواز تقديم مفعول دوم ) د

  كدام گزينه در مورد وجوب تقديم مفعول دوم بخاطر مانع لفظي صحيح است؟ -4

  �مفعول دوم محصور) الف

  �به مفعول دوم ضمير متصل باشد )ب

  �اشتباه دو مفعول) ج

  � .به مفعول اول ضمير متصل باشد كه مرجع آن معمول دوم است) د

  عدول از اصلي اولي؟ در چه صورت واجب است -5

  �مانع لفظي) الف

  �گردد در صورتي كه در مفعول اول ضميري باشد كه به مفعول دوم بر مي) ب

  �مفعول اول ضمير و مفعول دوم اسم ظاهر) ج

  �گزينه الف و ب ) د
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 ���� ���٢  

 

��

٢  

   ١٢ س 
  

  

  حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد

    آقاي حسن بابانژاد  :آموزشيار 
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١

  مقدمه

مصنف درباره تمام اقسام فعل كه عامل مفعول به است مفصل به بحث پرداخته است تا اين كه بحث جامع و 

فعل بود كه از جهت مفعول به اقسامي داشت، فعلي كه  كاملي ارائه شود، اولين و پركاربردترين عامل مفعول به

گيرد مگر اين كه از طُرقي  شود در مقابل فعل الزم كه اصالً مفعول نمي گرفت فعل متعدي ناميده مي مفعول به مي

  .متعدي شود، افعال در مفعولي دو صورت داشتند كه در جلسه قبل گذشت

كنند فاعل  گيرد افعال سه مفعولي در چهار چيز عمل مي مفعول مييكي از اقسام فعل متعدي فعلي است كه سه 

  .پردازد كند مؤلف در اين جلسه به بيان تعداد اين افعال و احكامش مي وسه مفعولش عمل مي
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٢

                                                                                                                                     مفعول به

  ـ 3ـ 

  األفعال المتعدية إلى ثالثة مفاعيل

  كم هي األفعال التي تتعدى إلى ثالثة مفاعيل؟.  133

  :مفاعيل سبعةٌ وهي تتعدى إلى ثالثةاألفعال التي . 127

  .»حسرات عليهم أعمالَهم   يريهم اللّه«: ، نحو»أرى ، أعلَم ، حدث ، خبر ، أخبرَ ، أنبأ و نبأ«

  .فأصلُهما مبتدأٌ وخبرٌالثاني والثالث يكون اسماً مفرداً أو ضميراً وأما  المفعول األول. 1: فوائد

إلغاء فيجوز . »أعلم و أرى«من مفاعيل  للثاني و الثالثمن األحكام يحقَّق مطلقاً » علم و رأَى«ُكلُّ ما حّقق لمفعولَي . 2

  »أعلمت زيداً لعمرٌو قائم«: ، نحويعلق الفعل عنهماو » زيد أَعلمتك قائم«: ، نحوبالنسبة إليهماالعامل 

  .واليجوز كل ذلك للمفعول األول

فلم تقع غالباً تعديتها إلى ثالثة مفاعيل في كالم العرَب إالَّ » َنبأ ، أنبأَ ، حدث ، َخبرَ و أخبر«أما بقية األفعال وهي . 3

 .»أُنبئت زيداً فاضالً«: ، نحولمجهولمبنية لوهي 
Sco٩:٤٠ :١ 

                                                                                                                                     مفعول به

  ـ 3ـ       

  األفعال المتعدية إلى ثالثة مفاعيل

  لتي تتعدى إلى ثالثة مفاعيل؟كم هي األفعال ا.  133

  :مفاعيل سبعةٌ وهي تتعدى إلى ثالثةاألفعال التي . 127

  .»حسرات عليهم أعمالَهم   يريهم اللّه«: ، نحو»أرى ، أعلَم ، حدث ، خبر ، أخبرَ ، أنبأ و نبأ«

  .فأصلُهما مبتدأٌ وخبرٌث الثاني والثاليكون اسماً مفرداً أو ضميراً وأما  المفعول األول. 1: فوائد

إلغاء فيجوز . »أعلم و أرى«من مفاعيل  للثاني و الثالثمن األحكام يحقَّق مطلقاً  1»علم و رأَى«كُلُّ ما حّقق لمفعولَي . 2

  »أعلمت زيداً لعمرٌو قائم«: ، نحويعلق الفعل عنهماو » زيد أَعلمتك قائم«: بالنسبة إليهما، نحوالعامل 

  .واليجوز كل ذلك للمفعول األول

فلم تقع غالباً تعديتها إلى ثالثة مفاعيل في كالم العرَب إالَّ » َنبأ ، أنبأَ ، حدث ، خَبرَ و أخبر«أما بقية األفعال وهي . 3 

 .»أُنبئت زيداً فاضالً«: ، نحومبنية للمجهولوهي 
Sco١٩:٢٦ :٢ 

                                                
١

اند و لذا أعلم و أري سه مفعول  اند و به باب افعال رفته باشد علم و رأي دو مفعولي بوده يكي از اسباب متعدي كردن فعل باب إفعال مي 

 ]142، صفحه البهجة المرضيه. [گيرند مي
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٣

  نمودار

  

 ويژگي
 مفعول دوم و سوم در اصل مبتدأ و خبر

 اسم مفرد يا ضمير مفعول اول 

 افعال سه مفعولي

  أنبأ و َنبأ  أري، أعلْم، حدث، َخبر، اَخْبرَ، �موارد 

 باشند غير از أري و أعلم مابقي غالباً مجهول مي
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٤

  چكيده

  أنبأ و نَبأ  أري، أعَلم، حدث، خَبر، اَْخبرَ،: ولي عبارتند ازافعال سه مفع -1

  .تواند باشد مفعول اول افعال سه مفعولي اسم مفرد يا ضمير مي -2

  .مفعول دوم و سوم در اصل مبتدا و خبر هستند -3

علم و أري نيز جاري تمامي احكامي كه درباره دو مفعول افعال قلوب جاري بود در مورد مفعول دوم و سوم أ -4

  .شود مي

  . شوند غالباً به صورت مجهول استعمال مي»نبأ، أنبأ، حدث، َخبرَ و أَخبرَ«پنج فعل  -5
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٥

  آزمون 

  كدام گزينه افعال سه مفعولي نيستند؟ -1

  �أري، أعلم، حدث) الف

  �َخبرَ، أخبرَ) ب

  �أنبأء نَبأ، حدثَ) ج

  �علم و رأي) د

  شود؟ و تعليق در مورد كدام افعال زير جاري ميالغاء  -2

  �أري، حدث، خَبر) الف

  �أري، أعلم، أنبأ) ب

  �أري، أعَلم، علم) ج

  �علم، أعلم، أنبأ) د

  كدام گزينه در مورد افعال سه مفعولي صحيح نيست؟ -3

  �مفعول اول اسم مفرد يا ضمير) الف

  �هستندمفعول دوم و سوم در اصل مبتدا و خبر ) ب

  �افعال سه مفعولي هميشه مجهولند) ج

  �باشند افعال سه مفعولي هفت فعل مي) د

  در مورد مثال زير كدام گزينه صحيح است؟ -4

قائم أعلمتُك زيد  
  �جو از الغاء) الف

  �وجوب تعليق) ب

  �جواز اعمال) ج

  �گزينه الف و ج) د

  كدام گزينه از افعال زير غالباً مجهول هستند؟ -5

  �نَبأ، أنبأ، حدث )الف

  �علم و رأي و أعلم) ب

  �حدث، خبر، أري) ج

  �هيچكدام) د
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  حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد

    آقاي حسن بابانژاد  :آموزشيار 
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١

  مقدمه

كند اولين قسم فعل متعدي  بحث در بيان عوامل مفعول به بود مؤلف گفت كه هشت عامل در مفعول به عمل مي
اما در اين . در جلسات گذشته به طور مفصل ارائه شدكردمباحث مربوط به فعل  بود كه در مفعول به عمل مي

پردازيم به دومين عامل مفعول به يعني دومين عاملي كه صالحيت دارد در مفعول به عمل كند و آن  جلسه مي
تواند عامل  عبارت است از اسم فعل، اسم فعل عاملي است كه لفظاً شبيه اسم است و معني شبيه فعل است لذا مي

  . شود سم فعل داراي احكاهي است كه به آن اشاره ميواقع شود، ا
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٢

  ـ 19ـ 
  1اسم الفعل

  )وهو عامل المفعول به الثاني(
  ماهو حكم اسم الفعل؟.  134
  .أى بعد »هيهات زيد«: فقط، نحو فاعالًرَفع  بمعنى الالزمإذا كان اسم الفعل . 128

 َفعي رهذا األمرَ«: فتقول. همفعوالً بونصب  فاعالًوإن كان بمعنى المتعد ْلهع هذا األمرَ«: كما تقولُ »بو  »د»أخاك يدور« 
  .»أمهلْ أخاك«: كما تقول

صه «: أو ضميراً مستتراً، نحو »هيهات العدو«: إما اسماً ظاهراً، نحو الالزم كان فاعلهبمعنى  اسم الفعلإذا كان . 1: فوائد 
يا غبي« يراً بارزاًضموال يكون . أي اسُكت.  

بنفسه » حيهلْ«إذا كان الفعل يتعدى بحرف من حروف الجرّ عدي اسم الفعل الذي بمعناه بذلك الحرف ومن ثم يعدى . 2
  إذا ذُكر«: ، نحو»عجلْ«إذا كان بمعنى » الباء«و بـ . »حيهلِ الماء«: ، نحو»ايت«إذا كان بمعنى 

هلْ بعلييلوا بذكر علي »الصالحونَ فَحلْ على المدينة«: نحو» أَقبلْ«إذا كان بمعنى » على«و بـ . أي فعجهيإذا كان . .»ح
أي  »إليك عني«أي الزَمه و  »عليك يوسف«: نحو. منقوالً عن ظرف أو حرف جر اتصل به ضمير الخطاب اسم الفعل

  وهذا الضمير محله من اإلعراب الجرّ. أي اثبت »مكانَك«أي خذْه، و » دونَك الكتاب«ابتَعد و 
بالحرف أو بالمضاف كما كان قبلَ نقلِ ما اتصل به.  

 »حذارِ يا فتى زيداً«وال » زيداً حذارِ« :فال يقال. أن يقدم على معموله وال يفصل عنه اسم الفعليشترط في . 4

Sco1: 9:04 

  ـ 19ـ 
  اسم الفعل

  )وهو عامل المفعول به الثاني(
  ماهو حكم اسم الفعل؟.  134
  .أى بعد »هيهات زيد«: فقط، نحو فاعالًرَفع  بمعنى الالزمإذا كان اسم الفعل . 128

 َفعي رهذا األمرَ«: فتقول. مفعوالً بهونصب  فاعالًوإن كان بمعنى المتعد ْلهع هذا األمرَ«: كما تقولُ »بو  »د»أخاك يدور« 
  .»أمهلْ أخاك«: كما تقول

صه «: أو ضميراً مستتراً، نحو »هيهات العدو«: إما اسماً ظاهراً، نحو الالزم كان فاعلهبمعنى  اسم الفعلإذا كان . 1: فوائد 
يا غبي« ضميراً بارزاًوال يكون . أي اسُكت.  

                                                
١

پذيرد و عوامل فعل  كند و متضمن معني و زمان و عمل آن فعل است و عالمات فعل را نمي اسمي كه بر فعل معين داللت مي: تعريف اسم فعل 
 ]137، ص4نحو وافي ، جلد . [كند در او عمل نمي
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٣

بنفسه » حيهلْ«م يعدى إذا كان الفعل يتعدى بحرف من حروف الجرّ عدي اسم الفعل الذي بمعناه بذلك الحرف ومن ث. 2
  إذا ذُكر«: ، نحو»عجلْ«إذا كان بمعنى » الباء«و بـ . »حيهلِ الماء«: ، نحو»ايت«إذا كان بمعنى 

هلْ بعلييلوا بذكر علي »الصالحونَ فَحلْ على المدينة«: نحو» أَقبلْ«إذا كان بمعنى » على«و بـ . أي فعجهيح«. 
Sco١٥:٢٩ :٢ 

 

 اسم الفعل

إليك «أي الزَمه و  »عليك يوسف«: نحو. منقوالً عن ظرف أو حرف جر اتصل به ضمير الخطاب اسم الفعلإذا كان . 3
  وهذا الضمير محله من اإلعراب الجرّ. أي اثبت »مكانَك«أي خذْه، و » دونَك الكتاب«أي ابَتعد و  »عني

  .اتصل بهبالحرف أو بالمضاف كما كان قبلَ نقلِ ما 
 .»حذارِ يا فتى زيداً«وال » زيداً حذارِ« :فال يقال. أن يقدم على معموله وال يفصل عنه اسم الفعليشترط في . 4

Sco٢٣:٠٣ :٣ 
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٤

  نمودار

  
  

  

 اقسام  

 متعدي

 الزم 

 شرائط

 متصل به معمول

 مقدم بر معمول

 بنفسه

  به حرف جر
 اسم فعل

 معني شبيه فعلاي كه در لفظ شبيه اسم و در  كلمه: تعريف
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٥

  چكيده 

  . باشد اسم فعل كلمه است كه در لفظ شبيه به اسم و در معني شبيه به فعل مي -1
  .دهد اعل را دفع مياسم فعل الزم فقط فقط ف -2
  . دهد اسم فعلي كه به معناي فعل متعدي است فاعل را دفع و مفعول را نصب مي -3
  .اسم فعل الزم فاعلش يا اسم ظاهر و يا ضمير مستتر است -4
  . شود فعلي كه متعدي به حرف جر باشد اسم فعلي هم كه به معناي آن فعل باشد با همان حرف جر متعدي مي -5
  .فعلي كه منقول از ظرف يا حرف جر است هميشه بايد متصل به ضمير مخاطب باشداسم  -6
  .شرط اسم فعل اين است كه اوالً مقدم بر معمولش باشد و ثانياً متصل به معمولش باشد -7
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٦

  آزمون 

  كدام گزينه در مورد اسم فعل صحيح هست؟ -1
  �اسم فعل فقط الزم است) الف
  �متعدي دارد اسم فعل هم الزم است و هم) ب
  �اسم فعل فقط متعدي است) ج
  �گيرد اسم فعل مفعول نمي) د
  باشد؟ كدام گزينه جز شرائط اسم فعل مي -2

  �اسم فعل مقدم بر معمول باشد ) الف
  �اسم فعل متصل به معمولش باشد) ب
  �اسم فعل منفصل از معمول باشد ) ج
  �گزينه الف و ب) د
  شد؟با كدام گزينه جز اسم فعل نمي -3

  �خُذُ اَلزِم، أمهِل) الف
  �هيهات، حيهل، عليك) ب
  �حذار، إليك، دونك) ج
  �دغ، صه، هيهات) د
  در مثال زير عامل مفعول به چيست؟ -4

  حذار زيداً، ألزِم زيداً
  �اسم فاعل، فعل) الف
  �اسم فعل، اسم فعل) ب
  �اسم فعل، فعل) ج
  �فعل، فعل) د
5- باشد؟ ي نميكدام گزينه اسم فعل متعد  

  �هيهات زيد) الف
  �صة يا زيد ) ب
  �بُله هذا االمر) ج
  �خُذُ الكتاب) د
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  حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد

    آقاي حسن بابانژاد  :آموزشيار 
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١

  مقدمه

عوامل مفعول به هشت نوع بود كه تا به حال دو نوع را بيان كرديم، قسم اول فعل بوده و قسم دوم اسم فعل كه در 

اسم . كند عبارتند از اسم فاعل و صيغه مبالغه ف با هم ذكر ميجلسه گذشته بيان شد قسم سوم و چهارم كه مؤل

شود و معني و عمل فعل را دارد، اسم فاعل عمل فعلي را دارد كه از آن  فاعل اسمي است كه از فعل مشتق مي

دهد و اگر از فعل متعدي مشتق شود عالوه بر رفع  مشتق شده است، اگر از فعل الزم مشتق شود فاعل را رفع مي

ما اسم فاعل متعدي است، اسم فاعل گاهي بدون الف و الم است  دهد كه مورد بحث اعل مفعول را هم نصب ميف

  .بيان خواهد شد] بدون الف و الم[دراين جلسه توضيح قسم اول . و گاهي با الف و الم
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٢

  ـ 20ـ 
  اسم الفاعل وأمثلة المبالغة

  )وهما عامال المفعول به الثالث والرابع(
  هو حكم اسم الفاعل؟ما.  135
  ؟»أل«ماهو حكم اسم الفاعل إذا كان مجرداً من .  136
  ؟»أل«ماهو حكم اسم الفاعل إذا كان مقروناً بـ .  137
  ماهو حكم اسم الفاعل إذا تعدى إلى أكثر من مفعول؟.  138
  ماذا يجوز في تابع مفعول اسم الفاعل؟.  139
  ماهو حكم أمثلة المبالغة؟.  140
  .1»ليس زيد ضارباً أبوه عمراً«و  »أبوه زيد قائم«: فيرفع فاعالً وينصب مفعوالً به، نحو عمل فعلهيعمل  الفاعلاسم . 129

  .إذا كان فعل اسم الفاعل الزماً اكتفى بالفاعل، وإذا كان متعدياً نصب مفعوالً به، كما مثَّلنا. 1: فوائد 
  .والثانية أن يكون مقروناً بها. »أل«من  األُولى أن يكون مجرّداً: السم الفاعل حالتان. 2

  :»أل«اسم الفاعل المجرَّد من . 130
  .»زيد قائم أبوه«: فقط، نحو فاعالًرفع  الزماًإذا كان * 
  .2»رأيت رجالً قائداً بعيراً«و  »أنا شاكرٌ همتَك«: نصب مفعوالً به، نحو االستقبالأو  بمعنى الحالوهو  متعدياًوإذا كان * 
  .3»أَغثنا يا باري الوجود«و  »ُكنت شاكرَ همتك«: أُضيف إلى مفعوله، نحو بمعنى الماضيوهو  متعدياًوإذا كان * 
  .»رأيت رجالً قائد بعيرٍ«و  »أنا شاكرُ همتك«: أن يضاف إلى مفعوله ولو كان بمعنى الحال أو االستقبال، نحو ويجوز* 

إذا لوحظ معنى الحال  االستمرار التجدديبمعنى الحال أو االستقبال ما أُريد به  يجرى مجرى ما كان. 1: فوائد 
  يعمل فقد لوحظ فيه جانب الماضي ولهذا لم» مالك يومِ الدين«: أما نحو »زيد مكرِم ضيفَه«: أواالستقبال، نحو

  .وأضيف مع أ ّنه بمعنى االستمرار
Sco٩:٤١ :١ 

  اسم الفاعل وأمثلة المبالغة
  :وذلك يكون. ليتقوى به يعتمد على شيء قبلهليعمل في المنصوب أن » أل«اشترطوا أيضاً في اسم الفاعل المجرَّد من  .2
  .»إنَّما مَنغّصةٌ المصيبةُ عيشي«و  »ما شاكرٌ السوقَ إالّ من راجت بِضاعُته«: إذا وقع بعد نفي ولو تأويالً، نحو*  

  .»مهينٌ زيد عمراً أم مكرمه«و » أَمنجِزونَ أَنتم مواعيد كم«: ه أو مقدر، نحوإذا وقع بعداستفهام ملفوظ ب* 
                                                

 .»ضارب«به لـ مفعول » عمراً«يف الثاين و » ضارب«يف األول و لـ » قائم«فاعل لـ » أبوه«: ففي املَثلني. ١

 .عندما مررت به؛ فهو مبعىن احلال» يقود بعرياً«أي . ٢

أما إذا كان مبعىن احلال أو االستقبال فهي لفظية كما سترى يف باب . وإضافته يف هذه احلالة معنوية. أغثنا اآلن يا من برأَ الوجود، وهو مبعىن املاضي. ٣

 .اإلضافة
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٣

  .»إنَّ الحقَّ ناصرٌ ذويه«: أو فياألصل، نحو »اَلحقُّ ناصرٌ ذويه«: إذا وقع خبراً عن مبتدإٍ في الحال، نحو* 
  .»الوئام خَطب هذا األديب حاضّاً القوم على«: إذا وقع حاالً، نحو* 
أي كم  »كم قائلٍ لك سوءاً«و  »سمعت طالباً ملقياً على أقرانه أسئلةً مفيدةً«: إذا وقع نعتاً لمنعوت مذكورٍ أو مقدرٍ، نحو* 

  .»يا رجالً طالعاً«إذ التقدير » يا طالعاً جبالً«: رجلٍ و نحو
 . »زيد بكراً ضارب«: الفاعل عليه فتقول اسم أن يتقدم معموليجوز . 3

Sco١٦:٠٢ :٢ 

  ـ 20ـ 
  اسم الفاعل وأمثلة المبالغة

  )وهما عامال المفعول به الثالث والرابع(
  ماهو حكم اسم الفاعل؟.  135
  ؟»أل«ماهو حكم اسم الفاعل إذا كان مجرداً من .  136
  ؟»أل«ماهو حكم اسم الفاعل إذا كان مقروناً بـ .  137
  ن مفعول؟ماهو حكم اسم الفاعل إذا تعدى إلى أكثر م.  138
  ماذا يجوز في تابع مفعول اسم الفاعل؟.  139
  ماهو حكم أمثلة المبالغة؟.  140
ليس زيد ضارباً أبوه «و  »أبوه زيد قائم«: فيرفع فاعالً وينصب مفعوالً به، نحو عمل فعلهيعمل  1اسم الفاعل. 129
  .2»عمراً

  .وإذا كان متعدياً نصب مفعوالً به، كما مثَّلنا إذا كان فعل اسم الفاعل الزماً اكتفى بالفاعل،. 1: فوائد 
  .والثانية أن يكون مقروناً بها. »أل«األُولى أن يكون مجرّداً من : السم الفاعل حالتان. 2

  :»أل«اسم الفاعل المجرَّد من . 130
  .»زيد قائم أبوه«: فقط، نحو فاعالًرفع  الزماًإذا كان * 
  .3»رأيت رجالً قائداً بعيراً«و  »أنا شاكرٌ همتَك«: نصب مفعوالً به، نحو االستقبالأو  لحالبمعنى اوهو  متعدياًوإذا كان * 
  .4»أَغثنا يا باري الوجود«و  »ُكنت شاكرَ همتك«: أُضيف إلى مفعوله، نحو بمعنى الماضيوهو  متعدياًوإذا كان * 

                                                
١
 .دشو تق مياسم فاعل از فعل مضارع معلوم مش 

 .»ضارب«مفعول به لـ » عمراً«يف الثاين و » ضارب«يف األول و لـ » قائم«فاعل لـ » أبوه«: ففي املَثلني. ٢

 .عندما مررت به؛ فهو مبعىن احلال» يقود بعرياً«أي . ٣

ا كان مبعىن احلال أو االستقبال فهي لفظية كما سترى يف باب أما إذ. وإضافته يف هذه احلالة معنوية. أغثنا اآلن يا من برأَ الوجود، وهو مبعىن املاضي. ٤

 .اإلضافة
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٤

  .»رأيت رجالً قائد بعيرٍ«و  »أنا شاكرُ همتك«: الستقبال، نحوأن يضاف إلى مفعوله ولو كان بمعنى الحال أو ا ويجوز* 
إذا لوحظ معنى الحال  االستمرار التجددييجرى مجرى ما كان بمعنى الحال أو االستقبال ما أُريد به . 1: فوائد 

  يعمل فقد لوحظ فيه جانب الماضي ولهذا لم» مالك يومِ الدين«: أما نحو »زيد مكرِم ضيفَه«: أواالستقبال، نحو
 .وأضيف مع أ ّنه بمعنى االستمرار

Sco٢٣:٠٨ :٣ 

  اسم الفاعل وأمثلة المبالغة
  :وذلك يكون. ليتقوى به يعتمد على شيء قبلهليعمل في المنصوب أن » أل«اشترطوا أيضاً في اسم الفاعل المجرَّد من . 2

  .»إنَّما مَنغّصةٌ المصيبةُ عيشي«و  »ما شاكرٌ السوقَ إالّ من راجت بِضاعُته«: إذا وقع بعد نفي ولو تأويالً، نحو* 
  .»مهينٌ زيد عمراً أم مكرمه«و » أَمنجِزونَ أَنتم مواعيد كم«: إذا وقع بعداستفهام ملفوظ به أو مقدر، نحو* 
  .»إنَّ الحقَّ ناصرٌ ذويه«: فياألصل، نحو أو »اَلحقُّ ناصرٌ ذويه«: إذا وقع خبراً عن مبتدإٍ في الحال، نحو* 
  .»الوئام خَطب هذا األديب حاضّاً القوم على«: إذا وقع حاالً، نحو* 
أي كم  »كم قائلٍ لك سوءاً«و  »سمعت طالباً ملقياً على أقرانه أسئلةً مفيدةً«: إذا وقع نعتاً لمنعوت مذكورٍ أو مقدرٍ، نحو* 

  .»يا رجالً طالعاً«إذ التقدير » جبالً يا طالعاً«: رجلٍ و نحو
 »زيد بكراً ضارب«: الفاعل عليه فتقول اسم أن يتقدم معموليجوز . 3

Sco٣٠:٥٢ :٤ 
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٥

  نمودار

  

 مجرد از أل

 متعدي

 رفع فاعل �الزم 

 ...مقرون أل 

 ]جرّ[اضافه به مفعول  �به معناي ماضي 

  به معناي حال يا استقبال
 ]جرّ[جواز اضافه به مفعول 

 جواز نصب مفعول
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٦

 چكيده

دهد و اگر متعدي  دهد اگر الزم باشد فاعل را دفع مي اسم فاعل عمل فعلي را كه از آن مشتق شده را انجام مي -1

  . دهد مفعول را هم نصب مي

  »أل«مقرون به  -2» أل«مجرد از  -1: اسم فاعل دو حالت دارد -2

  . دهد در صورتي كه الزم باشد فقط فاعل را دفع مي» أل«اسم فاعل مجرد از  -3

  . دهد اگر به معناي حال و استقبال باشد مفعول به را نصب مي» أل«اسم فاعل متعدي مجرد از  -4

  . شود اگر به معناي ماضي باشد به مفعول به اضافه مي» أل«اسم فاعل متعدي مجرد از  -5

  . تواند به مفعولش اضافه شود اسم فاعل به معناي حال و استقبال مي -6

اسم فاعل كه دالّ بر استمرار باشد در صورتي كه لحاظ حال واستقبال شود جاري مجراي اسم فاعلي است كه  -7

  . به معناي حال و استقبال است

  :كه عبارتند از. اسم فاعل در مفعول به اين است كه به چيزي قبل از خودش تكيه كندشرط نصب  -8

  بعد از نفي واقع شود  -

  بعد از استفهام واقع شود  -

  اسم فاعل خبر واقع شود  -

  اسم فاعل حال واقع شود  -

  اسم فاعل صفت واقع شود  -
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٧

  آزمون 

  در مورد مثال زير كدام گزينه صحيح است؟ -1

 عبده زيد ذاهب  
  �رفع عبد ) الف

  �جرَّ عبد) ب

  �رفع و جرّ هر دو ) ج

  �نصب عبد) د

  .گيرد مفعول به اسم فاعل مجرد از ال الم كه به معناي حال است چه اعرابي مي -2

  �نصب ) الف

  �جرَّ) ب

  �رفع) ج

  �نصب و جرَّ) د

  در مورد مثال زير كدام گزينه صحيح است؟ -3

  ُكنت شاكرَ همتك
  �اضافه شاكر به مفعولش  )الف

  �نصب همتك ) ب

  �جرّ همتك) ج

  �گزينه الف و ج) د

  در مورد اسم فاعل استمرار كدام گزينه است؟ -4

  �جاري مجراي اسم فاعل به معناي حال و استقبال) الف

  �جاري مجراي اسم فاعل به معناي ماضي ) ب

  �. ر حال و استقبال را دارددر صورت دال بر حال و استقبال حكم اسم فاعل دال ب) ج

  �هيچكدام ) د

  در مثال زير عّلت نصب اسم فاعل چيست؟ -5

  إنَّما مَنغّصةٌ المصيبة عيشي 
  �حضر ) الف

  �تكيه بر استفهام ) ب

  �تكيه بر نفي ) ج

  �حال) د
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  حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد

    آقاي حسن بابانژاد  :آموزشيار 
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١

  مقدمه

شود گاهي بدون الف و الم  سومين قسم از عوامل مفعول به اسم فاعل است اسم فاعل بر دو صورت استعمال مي

باشد كه در اين جلسه  ، و گاهي مقرون به الف و الم ميشود كه در جلسه گذشته درباره آن بحث شد استعمال مي

شود، و چهارمين عامل مفعول به صيغه مبالغه است كه در اين جلسه درباره آن  هاي آن اشاره مي احكام و ويژگي

رد كند و همان معناي را دا شود صيغه مبالغه تمام احكام اسم فاعل را دارد و عالوه بر آن دالّ بر مبالغه مي بحث مي

  .شود كه اسم فاعل دارد وداراي چهار وزن است كه در موردشان بحث مي
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  اسم الفاعل وأمثلة المبالغة
  :»1أل«اسم الفاعل المقرون بـ . 131

  .»زيد القائم أبوه حاضرٌ«: رفع فاعالً فقط، نحو الزماًإذا كان * 
) أو كنت( أنا«: ، نحو)لماضي أو الحال أو االستقبالأي سواء كان بمعنى ا(نصب مفعوالً به بال شرط  متعدياًوإذا كان * 

الذِّمار الرجلَ الحامي«.  
  .»الحامي الذِّمارِ«: أن يضاف إلى مفعوله فتقول أيضاً ويجوز
هما ضاربانِ «: تثبت عندالعمل، نحونون المثنى والجمع الفرق بين أن يكون اسم الفاعل مفرداً أو غير مفرد، إالّ أنَّ : فائدة 

  .»هم ضاربوا عمرٍو«و »هما ضاربا زيد«:وتحذف عند اإلضافة،نحو. »هم ضاربونَ زيداً«و »يداًز
السخي كاسي الفقيرِ «: أُضيف إلى األول وبقي ما بعده منصوباً به، نحو أكثر من مفعولإلى  2اسم الفاعل إذا تعدى. 132
  .»خالد معلم بكرٍ أخاه قادماً«و  »ثوباً

  .»السخي كاسٍ الفقيرَ ثوباً«: ضاً نصب المفعول األول فتقولأي يجوزو
هذا مبتغي «: جاز في تابعه إما الجرُّ مراعاةً للّفظ، أوالنصب مراعاةً للمحلّ فتقول مفعول اسم الفاعل مجروراًإذا كان . 133

   .»)أو و ماالً(جاه و مالٍ 
  :وعدمها، وهي أربعة» أل«مع  اسم الفاعلحكم أمثلة المبالغة في العمل حكم . 134

ذلك «و  »ذاك معطاء الّنعم أو معطاء الّنعمِ«و »منَّاع الخيرِأو  هذا منَّاع الخيرَ«: ؛ فتقول» فعالٌ ، مفعالٌ ، فعولٌ ، و فعيلٌ«
روبالح اضاضُالحروبِأو  خوجرّاً» َخو وهلم.  

» َفعل«وقد سمع إِعمال . أقلّ منها جميعاً» فعيل«وإِعمال . »مفْعال و َفعول«إِعمال أكثر من » فعال«إنَّ إِعمال . 1: فوائد 
هملوا على ندور عأيضاً ولكنّهم نص.  

 .»هذا سوقَ العداةِ ضروب بحد السيف«: عليها فتقول يجوز أن يتقدم معمول أمثلة المبالغة. 2

Sco1: 7:36 

  اسم الفاعل وأمثلة المبالغة
  :»3أل«سم الفاعل المقرون بـ ا. 131

  .»زيد القائم أبوه حاضرٌ«: رفع فاعالً فقط، نحو الزماًإذا كان * 
) أو كنت( أنا«: ، نحو)أي سواء كان بمعنى الماضي أو الحال أو االستقبال(نصب مفعوالً به بال شرط  متعدياًوإذا كان * 

الذِّمار الرجلَ الحامي«.  
                                                

 .اليكون إالّ موصولةً احلدوثالداخلة عى اسم الفاعل مبعىن » أل«واعلم أنّ . ١

 .، تقديره أعطيته درمهاً»أنا معطي زيد درمهاً أمس«: لشرائط العمل، وإالّ فالجيوز جر التايل ونصب ماعداه بفعلٍ مقّدرٍ، حنو هذا إذا كان اسم الفاعل واجداً. ٢

 .اليكون إالّ موصولةً احلدوثالداخلة عى اسم الفاعل مبعىن » أل«واعلم أنّ . ٣
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  .»الحامي الذِّمارِ«: ه فتقول أيضاًأن يضاف إلى مفعول ويجوز
هما ضاربانِ «: تثبت عندالعمل، نحونون المثنى والجمع الفرق بين أن يكون اسم الفاعل مفرداً أو غير مفرد، إالّ أنَّ : فائدة 

  .»هم ضاربوا عمرٍو«و »هما ضاربا زيد«:وتحذف عند اإلضافة،نحو. »هم ضاربونَ زيداً«و »زيداً
132 .ما بعده منصوباً به، نحو أكثر من مفعولإلى  1اسم الفاعل ىإذا تعد ل وبقيي الفقيرِ «: أُضيف إلى األوكاس خيالس
  .»خالد معلم بكرٍ أخاه قادماً«و  »ثوباً

  .»السخي كاسٍ الفقيرَ ثوباً«: أيضاً نصب المفعول األول فتقول يجوزو
هذا مبتغي «: النصب مراعاةً للمحلّ فتقول ز في تابعه إما الجرُّ مراعاةً لّلفظ، أوجا مفعول اسم الفاعل مجروراًإذا كان . 133

 .»)أو و ماالً(جاه و مالٍ 
Sco١٤:١٩ :٢ 

  اسم الفاعل وأمثلة المبالغة
  :وعدمها، وهي أربعة» أل«مع  اسم الفاعلحكم أمثلة المبالغة في العمل حكم . 134

ذلك «و  »ذاك معطاء الّنعم أو معطاء الّنعمِ« و »منَّاع الخيرِأو  هذا منَّاع الخيرَ«: ؛ فتقول» فعالٌ ، مفعالٌ ، فعولٌ ، و فعيلٌ«
روبالح اضأو  خواضجرّاً» الحروبِ َخو وهلم.  

» َفعل«وقد سمع إِعمال . أقلّ منها جميعاً» فعيل«وإِعمال . »مفْعال و َفعول«أكثر من إِعمال » فعال«إنَّ إِعمال . 1: فوائد 
هملوا على ندور عأيضاً ولكنّهم نص.  

 .»ضروب بحد السيف هذا سوقَ العداةِ«: عليها فتقول يجوز أن يتقدم معمول أمثلة المبالغة. 2
Sco١٩:١٨ :٣ 

                                                
 .، تقديره أعطيته درمهاً»»»»أنا معطي زيد درمهاً أمسأنا معطي زيد درمهاً أمسأنا معطي زيد درمهاً أمسأنا معطي زيد درمهاً أمس««««: جر التايل ونصب ماعداه بفعلٍ مقّدرٍ، حنوهذا إذا كان اسم الفاعل واجداً لشرائط العمل، وإالّ فالجيوز . ١
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  نمودار

    

  

 مجرد از أل

 متعدي

 رفع فاعل �الزم 

 ]جرّ[اضافه به مفعول 

 جواز نصب مفعول
 مقرون أل

 متعدي

 رفع فاعل �الزم 

 ]جرّ[اضافه به مفعول  �به معناي ماضي 

  به معناي حال يا استقبال
 ]جرّ[جواز اضافه به مفعول 

 جواز نصب مفعول
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  چكيده 

  .دهد ا رفع ميفاعلش ر» أل«اسم فاعل الزم مقرون به  -1

  .دهد بدون هيچ شرطي مفعول به را نصب مي» أل«اسم فاعل متعدي مقرون به  -2

  .شود نون اسم فاعل مثني و جمع در صورت اضافه شدن حذف مي -3

  .اسم فاعلي كه متعدي به چند مفعول است اضافه شدن و يا نصب مفعول به اول هر دو جائز است -4

  . كه مجرور است حالت جر و نصب هر دو جائز است در تابع مفعول اسم فاعل -5

  .فَعالُ، مفعال، فُعول و فَعيل: باشد كه عبارتند از امثله مبالغه داراي چهار وزن مي -6

  . شود تمام احكام اسم فاعل درباره صيغه مبالغه جاري مي -7

  . معمول امثله مبالغه جائز است كه بر آنها مقدم شود -8
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  آزمون 

  : م گزينه در مورد اسم فاعل الزم مقرون به أل صحيح استكدا -1

  �رفع فاعل) الف

  �نصب مفعول) ب

  �دفع فاعل و نصب مفعول) ج

  �هيچكدام) د

  :در مثال زير كدام گزينه صحيح است -2

  ُكْنت الرّجلَ أْلحامي المظلوم
  �نصب مظلوم) الف

  �اضافه الحامي به المظلوم ) ب

  �جرّ المظلوم) ج

  �ه گزينه هر س) د

  كدام گزينه در مورد اسم فاعل متعدي به در مفعول صحيح نيست؟ -3

  �جو از اضافه به مفعول اول ) الف

  �نصب مفعول دوم ) ب

  �جو از نصب مفعول اول) ج

  �وجوب نصب مفعول اول) د

  باشد؟ كدام گزينه جزء اوزان صيغه مبالغه نمي -4

  �َفعال، مفعال) الف

  �فواعل، ُفعول) ب

  �فَعيل، َفعول )ج

  �َفعيل، مفعال) د

  باشد؟ كدام گزينه در مورد تابع اسم مفعول مجرور صحيح مي -5

  �جرَّ تابع ) الف

  �نصب تابع) ب

  �جرّ و نصب ) ج

  �رفع تابع) د
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 حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد

   آقاي حسن بابانژاد  :آموزشيار
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١

  مقدمه

پنجمين عامل از عوامل مفعول به اسم مفعول است، اسم مفعول اسمي است كه از فعل مضارع مجهول ساخته 

كنند و به جاي ان ميم  حرف مضارع را حذف ميشود كه در ثالثي مجرد بر وزن مفعول و در فعل مزيد هم  مي

كنند، اسم مفعول دال بر كسي يا چيزي است كه فعل بر او  دهند و حرف ما قبل آخر را مفتوح مي مضموم قرار مي

واقع شده است بر خالف اسم فاعل كه دال بر كننده كار است فرق ديگر اسم مفعول از اسم فاعل اين است كه 

شود و لذا اسم مفعول  شود ولي اسم فاعل از فعل مضارع معلوم مشتق مي هول مشتق مياسم مفعول از فعل مج

  .كند در اين جلسه به كيفيت عمل اسم مفعول اشاره خواهد شد گيرد و در نائب فاعل عمل مي فاعل نمي



  
زش ه�ي ��� ��ري �ز� ه�ي �����((�� �اه�ان �� ���� آ��� �&ق ا$# ا"� �! �� �� ��آ�(( 

٢

  ـ 21ـ 
  اسم المفعول

  )وهو عامل المفعول به الخامس(
  ماهو حكم اسم المفعول في العمل؟.  141
  :كاسم الفاعل في العمل 1اسم المفعول. 135
وتجوز . »زيد محبوس أخوه«: وهو بمعنى الحال أو االستقبال رفع اسماً على النيابة، نحو »أل«مجرّداً من فإذا كان * 

س سافرَ زيد محبو«: وإذا كان بمعنى الماضي وجبت إضافته إلى معموله فيقال. »زيد محبوس األخِ«: إضافته إليه، نحو
  .»األخِ
جاء «: وتجوز إضافته إليه، نحو »سافَر زيد المحبوس أخوه«: رفعه مطلقاً على النيابة، نحو »أل«مقروناً بـ وإذا كان * 

  .»زيد المحبوس األخِ
مررت «: فإن حولَ عنه بطل عمُله فال يقال. عن وز نه األصلي ال يحوليشترط في إِعمال اسم المفعول أن . 1: فوائد 

  .مبتدأ مؤَخَّرٌ» أخوه«على أَ نَّه خبرٌ مقدم و » جريح أخوه«بل » برجلٍ جريحٍ أخوه
  .إذا كان بمعنى الحال أو االستقباللفظية و . إذا كان بمعنى الماضي معنويةاسم المفعول تكون  إضافةإنّ . 2
قال 2م به السم المفعولُكلُّ ما ذُكر من العمل والشروط واألحكام السم الفاعل يحك. 3 أَخوه ثوباً«: فيـ عطىم أو  »زيد
  .فعليك بالمراجعة. »معلَم األبِ أخاك فاضالً«أو  »بكرٌ معلَم أبوه أخاك فاضالً«و  »معطَى األخِ ثوباً«
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  ـ 21ـ 
  اسم المفعول

  )وهو عامل المفعول به الخامس(
  ؟ماهو حكم اسم المفعول في العمل.  141
  :كاسم الفاعل في العمل 3اسم المفعول. 135
وتجوز . »زيد محبوس أخوه«: وهو بمعنى الحال أو االستقبال رفع اسماً على النيابة، نحو »أل«مجرّداً من فإذا كان * 

محبوس  سافرَ زيد«: فيقال وإذا كان بمعنى الماضي وجبت إضافته إلى معموله. »محبوس األخِ زيد«: إضافته إليه، نحو
  .»األخِ

                                                
١

 .شود اسم مفعول از مضارع مجهول متعدي خواه بنفهس و خواه به حرف جرّ مشتق مي 

شود و اسم مفعول مفعول به ندارد، ولي اگر  اگر فعلي كه اسم مفعول از آن مشتق شده متعدي به يك مفعول باشد آن مفعول، نائب فاعل مي ٢

شود و مابقي مفعولها احكام مفعول را دارند و تمامي احكام اسم فاعل در اسم مفعول  متعدي به دو يا سه مفعول باشد مفعول اول نائب فاعل مي

 ]275، ص 3نحو وافي، جلد [. شود ري ميجا

٣
 .شود اسم مفعول از مضارع مجهول متعدي خواه بنفهس و خواه به حرف جرّ مشتق مي 
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٣

جاء «: وتجوز إضافته إليه، نحو »سافَر زيد المحبوس أخوه«: رفعه مطلقاً على النيابة، نحو »أل«مقروناً بـ وإذا كان * 
  .»زيد المحبوس األخِ

مررت «: قالفإن حولَ عنه بطل عمُله فال ي. عن وز نه األصلي ال يحوليشترط في إِعمال اسم المفعول أن . 1: فوائد 
  .مبتدأ مؤَخَّرٌ» أخوه«على أَ نَّه خبرٌ مقدم و » جريح أخوه«بل » برجلٍ جريحٍ أخوه

  .إذا كان بمعنى الحال أو االستقباللفظية و . إذا كان بمعنى الماضي معنويةاسم المفعول تكون  إضافةإنّ . 2
قال 1ُكلُّ ما ذُكر من العمل والشروط واألحكام السم الفاعل يحكم به السم المفعول. 3 أَخوه ثوباً«: فيـ عطىم أو  »زيد
 .فعليك بالمراجعة. »معلَم األبِ أخاك فاضالً«أو  »بكرٌ معلَم أبوه أخاك فاضالً«و  »معطَى األخِ ثوباً«

Sco2: 23:05 

  

                                                
شود و اسم مفعول مفعول به ندارد، ولي اگر  اگر فعلي كه اسم مفعول از آن مشتق شده متعدي به يك مفعول باشد آن مفعول، نائب فاعل مي ١

شود و مابقي مفعولها احكام مفعول را دارند و تمامي احكام اسم فاعل در اسم مفعول  مفعول باشد مفعول اول نائب فاعل مي متعدي به دو يا سه

 ]275، ص 3نحو وافي، جلد [. شود جاري مي
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٤

  نمودار

 مقرون به أل
 جواز جرّ معمول

 جواز رفع معمول

 جواز جرّ معمول

 جواز رفع معمول
 مجرد از أل

 به معناي حال يا استقبال

 وجوب جرّ معمول �به معناي ماضي 



  
زش ه�ي ��� ��ري �ز� ه�ي �����((�� �اه�ان �� ���� آ��� �&ق ا$# ا"� �! �� �� ��آ�(( 

٥

  چكيده 

دهد و  كه به معناي حال و استقبال است معمولش را بناء بر نائب فاعل بودن رفع مي» أل«مفعول مجرد از  اسم -1

  .دهد يا بنابر اضافه جرّ مي

  .اسم مفعول مجرد از أل به معناي ماضي واجب است كه به معمولش اضافه شود -2

  .دهد دهد و يا بناء بر اضافه شدن جرّ مي مياسم مفعول مقرون به أل معمولش را بناء بر نائب فاعل بودن رفع  -3

  .شرط عمل اسم مفعول اين است كه به وزن اصلي اش باشد -4

  .اضافه اسم مفعول به معناي ماضي معنوي است و به معناي حال و استقبال لفظيه است -5

  .شود تمام احكام و شرائط اسم فاعل در اسم مفعول نيز جاري مي -6



  
زش ه�ي ��� ��ري �ز� ه�ي �����((�� �اه�ان �� ���� آ��� �&ق ا$# ا"� �! �� �� ��آ�(( 

٦

  آزمون 

  باشد؟ رد معمول اسم مفعول مجرد از أل به معناي حال صحيح ميكدام در مو -1

  � رفع بنابر نائب فاعل) الف

  �جرّ بناء بر اضافه) ب

  �گزينه الف و ب ) ج

  �رفع بنابر فاعل) د

  در مورد مثال زير معمول اسم مفعول چه حكمي دارد؟ -2

  ذَهب زيد مقتول األخ
  �وجوب جرّ ) الف

  �وجوب نصب) ب

  �جواز جرّ) ج

  �جواز نصب) د

  باشد؟ كدام گزينه در مورد اسم مفعول مقرون أل صحيح نمي -3

  �جواز رفع معمول) الف

  �وجوب رفع معمول ) ب

  �جواز جرّ معمول) ج

  �گزينه الف و ج) د

  .شرط عمل اسم مفعول كدام است -4

  �دال بر ذات) الف

  �دال بر زمان) ب

  �بقاء بر وزن اصلي ) ج

  �هيچكدام) د

  اسم مفعول به معمولش به ترتيب به معناي ماضي و حال و استقبال كدام است؟ اضافه -5

  �لفظيه، معنويه، معنويه) الف

  �معنويه، لفظيه، معنويه) ب

  �لفظيه، معنويه، لفظيه) ج

  �معنويه، لفظيه، لفظيه ) د
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 حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد

   آقاي حسن بابانژاد  :آموزشيار



  
 ))آ��� ��ق ا
	 ا�� ����& �� ��آ% $��زش ه�ي "�� �!�ري ��ز� ه�ي ����� ��اه�ان �� ����((

١

  مقدمه

بحث در بيان عوامل مفعول به بود تا به حال پنج مورد از عوامل مفعول به بيان شده ششمين قسم از عوامل مفعول 

ناي اسم فاعل را دارد ولي با اين فرق كه اين وصف و به صفت مشبهه است صفت مشبهه آن صفتي است كه مع

شود، اما  پس اگر وصفي در موصوف دائمي نباشد اسم فاعل مي. معني در موصوفش حالت ثبوتي پيدا كرده است

شود،  اي كه در تمام حالت با او باشد و ملكه شده باشد صفت مشبهه مي اگر در موصوف دائمي باشد به گونه

داراي حالت مختلفي است كه در هر كدام از اين حالت صفت مشبهه عمل خاصي را انجام معمول صفت مشبهه 

  .شود در اين جلسه مفصالً درباره نحو عمل صفت مشبهه بحث مي. دهد مي

   



  
 ))آ��� ��ق ا
	 ا�� ����& �� ��آ% $��زش ه�ي "�� �!�ري ��ز� ه�ي ����� ��اه�ان �� ����((

٢

  ـ 22ـ 
  الصفة المشبهة

  )وهي عامل المفعول به السادس(
  كم حالة لمعمول الصفة المشبة؟.  142
  :ث حاالتلمعمول الصفة المشبهة ثال. 136
أيها «: أن يكون مقروناً بضمير الموصوف أو مضافاً إلى ما فيه ضمير الموصوف فيرفع على الفاعلية في األفصح، نحو* 

هأو » الملك الكريم نسب»أجداده الكريم نسب«.  
  .»الكريم نسب أجداد« أو» أيها الملك الكريم نسباً«: فينصب على التمييز، نحو. أن يكون منكراً أو مضافاً إلى نكرة* 
الكريم نسبِ «أو » أيها الملك الكريم النسبِ«: فيجر لفظاً، نحو. »أل«أو مضافاً إلى مافيه » أل«أن يكون مقروناً بـ * 

األجداد«.  
ريم الك«: الرفع على الفاعلية والنصب على كونه مشبهاً بالمفعول به، نحو» أل«يجوز أيضاً في المقرون بـ . 1: فوائد 
الكريم«و » النسب النسب«.  

زارني رجلٌ كريم «: كما مثَّلنا أو مجرَّدة منها فتقول» أل«تجرى هذه القواعد على الصفة المشبهة سواء كانت مقرونة بـ . 2
النسبِ أو نسبِ األجداد و كريم أجداد نسباً أو نسب أجداده و كريم أو نسب هنسب«.  

Sco1: 10:41 

  ـ 22ـ 

  لصفة المشبهةا
  )وهي عامل المفعول به السادس(

  كم حالة لمعمول الصفة المشبة؟.  142
  :لمعمول الصفة المشبهة ثالث حاالت. 136
أيها «: أن يكون مقروناً بضمير الموصوف أو مضافاً إلى ما فيه ضمير الموصوف فيرفع على الفاعلية في األفصح، نحو* 

هالكريم نس«أو » الملك الكريم نسبأجداده ب«.  
  .»الكريم نسب أجداد«أو » أيها الملك الكريم نسباً«: فينصب على التمييز، نحو. أن يكون منكراً أو مضافاً إلى نكرة* 
الكريم نسبِ «أو » أيها الملك الكريم النسبِ«: فيجر لفظاً، نحو. »أل«أو مضافاً إلى مافيه » أل«أن يكون مقروناً بـ * 

األجداد«.  



  
 ))آ��� ��ق ا
	 ا�� ����& �� ��آ% $��زش ه�ي "�� �!�ري ��ز� ه�ي ����� ��اه�ان �� ����((

٣

الكريم «: مشبهاً بالمفعول به، نحو 1الرفع على الفاعلية والنصب على كونه» أل«يجوز أيضاً في المقرون بـ . 1: ائد فو
الكريم«و » النسب النسب«.  

زارني رجلٌ كريم «: كما مثَّلنا أو مجرَّدة منها فتقول» أل«تجرى هذه القواعد على الصفة المشبهة سواء كانت مقرونة بـ . 2
النسبِ أو نسبِ األجداد و كريم أجداد نسباً أو نسب أجداده و كريم أو نسب هنسب«. 

Sco٢١:٢٢ :٢ 

                                                
١

. ل الزم مفعول به ندارد، و در نتيجه نصب معمول صفت مشبهه از باب تشبيه به مفعول به استشود و فع صفت مشبهه از فعل الزم مشتق مي 

 ]255ص  البهجة المرضيه[
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٤

  نمودار

  

اعراب معمول 

 صفت مشبهه
 نصب

 معمول مضاف به نكره

 معمول نكره

 رفع
 معمول مضاف به مقرون به ضمير موصوف

 گردد معمول مقرون به ضمير كه به موصوف برمي

 جرّ
 معمول مضاف به مقرون أل

 ]جواز رفع و نصب[ �معمول مقرون به أل 



  
 ))آ��� ��ق ا
	 ا�� ����& �� ��آ% $��زش ه�ي "�� �!�ري ��ز� ه�ي ����� ��اه�ان �� ����((

٥

  چكيده 

اي كه متصل  معمول صفت مشبهه كه متصل به ضميري باشد كه به موصوف برگردد و يا اينكه مضاف به كلمه -1

  .شود د مرفوع ميگرد ضميري كه به موصوف برمي

  .شود معمول صفت مشبهه كه نكره باشد يا مضاف به نكره باشد بناء بر تمييز بودن منصوب مي -2

اي كه مقرون به ال باشد لفظاً مجرور  معمول صفت مشبهه كه مقرون به أل است و يا اينكه مضاف به كلمه -3

  .شود مي

فاعل بودن و نصب بناء بر شبه مفعول بودن هر دو جائز معمول صفت مشبه كه مقرون به أل است رفع بناء بر  -4

  .است



  
 ))آ��� ��ق ا
	 ا�� ����& �� ��آ% $��زش ه�ي "�� �!�ري ��ز� ه�ي ����� ��اه�ان �� ����((

٦

  آزمون 

  شود؟ در چه صورتي معمول صفت مشبهه مرفوع مي -1

  �مقرون به ضمير كه به موصوف برگردد) الف

  �مضاف به كلمه كه متصل به ضمير كه به موصوف برگردد) ب

  �نكره باشد) ج

  �گزينه الف و ب ) د

  گيرد؟ ال زير چه اعرابي ميمعمول صفت مشبهه در مث -2

  زيد حسنٌ وجهه
  �رفع ) الف

  �نصب بنابر مفعول به) ب

  �نصب بنابر تمييز) ج

  �جرّ) د

  عّلت نصب معمول صفت مشبهه در مثال زير چيست؟ -3

  زيد حسن وجهاً
  �مفعول به) الف

  �نكره بودن) ب

  �تمييز بودن) ج

  �گزينه ب و ج ) د

  .ت مشبهه كه متصل به أل است صحيح استكدام گزينه در منورد معمول صف -4

  �نصب بنابر تمييز) الف

  �جرّ لفظاً ) ب

  �وجوب رفع) ج

  �هيچكدام) د

  .در مورد مثال زير چه اعرابي صحيح است -5

  زيد حسن الوجه
  �جرّ الوجه) الف

  �رفع الوجه) ب

  �نصب الوجه) ج

   �هر سه گزينه ) د
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 حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد

   آقاي حسن بابانژاد  :آموزشيار
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١

  مقدمه

ششمين قسم از عوامل مفعول به صفت مشبهه بود اگر چه اطالق عامل مفعول به براي صفت مشبهه خالي ازتسامح 

گيرد و در صورت نصب معمول صفت  به نمي ذا مفعولشود و ل نيست چرا كه صفت مشبهه از فعل الزم مشتق مي

گويم كه اين معمول تشبيه به مفعول به شده است و نصب گرفته است، در جلسه گذشته گفتيم صفت  مشبهه مي

مشبهه صفتي است كه در تمام حالت همراه موصوف است و براي موصوف ملكه شده است مانند صفات خداوند 

همچنين حاالت معمول صفت مشبهه بيان شد، كه در اين حالتها صفت مشبهه كه براي او ملكه شده است و 

  .شود كند، در اين جلسه مطالبي در تكميل صفت مشبهه بيان مي چگونه در آنها عمل مي



  
زش ه�ي ��� ��ري �ز� ه�ي ����� �اه�ان �� ����((�� � ))آ��� �&ق ا$# ا"� �! �� �� ��آ

٢

  الصفة المشبهة
الصفة المشبهة باسم الفاعل من الالزم واسم المفعول من المتعدي إلى واحد ينزّل كلٌّ منهما منزلة  1قصد الثبوتمتى . 3

  .»الصادقُ الوعدأو  الصادقُ وعداً وصادقُأو  الصادقُ وعده وصادقٌأو  زيد صادقٌ«: فتقول
  ).ألنَّ الصفة تُعتبرُ حينئذ ثابتة ال حادثة(في مثل هذه الحال فاعالً ال نائب فاعل  اسم المفعولويسمى مرفوع 

وما يحتمل التأويل من . »مررت برجلٍ لبنانيٍّ أبوه«: بالموصوف، نحو المشبهة، المنسوب المؤول مجرى الصفه يجرىو
  .»حلوٍ«والثاني بـ » قاسٍ«فإِنَّ األول يؤول بـ  »وردت منهالً عسالً ماؤُه«و  »مررت برجلٍ صخرٍ قلبه«: الجوامد، نحو

  .كون إالّ للحاضرالصفة المشبهة إلى معمولها التكون إالَّ لفظية أل نّها ال ت إضافة. 4
Sco1: 12:04 

  الصفة المشبهة
2قصد الثبوتمتى . 3

باسم الفاعل من الالزم واسم المفعول من المتعدي إلى واحد ينزّل كلٌّ منهما منزلة الصفة المشبهة   
  .»الصادقُ الوعدأو  الصادقُ وعداً وصادقُأو  الصادقُ وعده وصادقٌأو  زيد صادقٌ«: فتقول

  ).ألنَّ الصفة تُعتبرُ حينئذ ثابتة ال حادثة(في مثل هذه الحال فاعالً ال نائب فاعل  اسم المفعولفوع ويسمى مر
وما يحتمل التأويل من . »مررت برجلٍ لبنانيٍّ أبوه«: المشبهة، المنسوب المؤول بالموصوف، نحو مجرى الصفه يجرىو

  .»حلوٍ«والثاني بـ  »قاسٍ«فإِنَّ األول يؤول بـ  »دت منهالً عسالً ماؤُهور«و  »مررت برجلٍ صخرٍ قلبه«: الجوامد، نحو
 .الصفة المشبهة إلى معمولها التكون إالَّ لفظية أل نّها ال تكون إالّ للحاضر إضافة. 4

Sco2: 19:21 

                                                
١
شود و معني و احكام اسم فاعل را دارد  جائز است از اوزان صفت مشبهه حدوث را اراده كرد كه در اين صورت اسم فاعل ميبا وجود قرينه  

 ]292ص - 3نحو وافي جلد [

٢
 شود و معني و احكام اسم فاعل را دارد با وجود قرينه جائز است از اوزان صفت مشبهه حدوث را اراده كرد كه در اين صورت اسم فاعل مي 

 ]292ص - 3نحو وافي جلد [



  
زش ه�ي ��� ��ري �ز� ه�ي ����� �اه�ان �� ����((�� � ))آ��� �&ق ا$# ا"� �! �� �� ��آ

٣

  نمودار 

  

جاري مجراي 

 بههصفت مش

 اسم فاعل

 اسم مفعول

 اسم جاهد قابل تأويل به صفت

 اسم منسوب مؤول به صفت

 اراده دوام و ثبوت



  
زش ه�ي ��� ��ري �ز� ه�ي ����� �اه�ان �� ����((�� � ))آ��� �&ق ا$# ا"� �! �� �� ��آ

٤

  چكيده 

  .اسم فاعل الزم كه ثبوت و دوام از آن قصد شده باشد به منزله صفت مشبهه است -1

  .اسم مفعول متعدي به يك مفعول كه از آن ثبوت و دوام اراده شود به منزله صفت مشبهه است -2

  .باشد مرفوع اسم مفعول فاعل مي -3

  . شوند فت مشبهه مياسم منصوب مؤول و اسم جامد كه قابل تأويل است جاري مجراي ص -4

  .اضافه صفت مشبهه به معمولش اضافه لفظيه است -5



  
زش ه�ي ��� ��ري �ز� ه�ي ����� �اه�ان �� ����((�� � ))آ��� �&ق ا$# ا"� �! �� �� ��آ

٥

  آزمون 

  حكم اسم فاعل كه اراده دوام و ثبوت شده چيست؟ -1

  �جاري مجراي صفت مشبهه) الف

  �جاري مجراي اسم مفعول) ب

  �جاري مجراي فعل الزم ) ج

  �هيچكدام) د

  ر چيست؟رفع معمول اسم مفعول كه اراده دوام شده بناء ب -2

  �نائب فاعل بودن ) الف

  �مبتدأ بودن) ب

  �فاعل بودن ) ج

  �خبر بودن ) د

  اسم منسوب در مثال زير چه حكمي دارد؟ -3

  مررت بعالمٍ ايرانيٍّ ابوهه
  �جاري مجراي اسم فاعل ) الف

  �جاري مجراي صفت مشبهه ) ب

  �جاري مجراي صيغه مبالغه ) ج

  �جاري مجراي اسم مفعول) د

  . اي است صفت مشبهه به معمولش چه نوع اضافهاضافه  -4

  �معنويه) الف

  �معنويه و لفظيه) ب

  �لفظيه ) ج

  هيچكدام ) د

  كدام گزينه جاري مجراي صفت مشبهه نيست؟ -5

  �اسم فاعل دال بر دوام ) الف

  �اسم مفعول دالّ بر دوام ) ب

  �اسم منسوب مؤول به صفت ) ج

  �صيغه مبالغه ) د
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 حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد

   آقاي حسن بابانژاد  :آموزشيار
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١

  مقدمه

در جلسه گذشته مطالبي پيرامون نحو عمل صفت مشبهه و حاالت معمول صفت مشبهه بيان شد، گفتيم صفت 

توان در نظر گرفت يكي از  ل از دو جهت ميمشبهه شباهت به اسم فاعل دارد، شباهت صفت مشبهه به اسم فاع

جهت معني كه هر دو يك معني دارند و ديگري از جهت عمل يعني صفت مشبهه عملي را كه اسم فاعل دارد 

دهد، اما صفت مشبهه با اسم فاعل چندين فرق دارد در اين جلسه به ده فرق كه ميان اسم فاعل و صفت  انجام مي

  .دمشبهه است اشاره خواهيم كر
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٢

  الصفة المشبهة
  :من عشرة وجوه تفترق الصفة المشبهة عن اسم الفاعل. 5
  .أ نّه يصاغ من المتعدي والالزم وهي التُصاغ إالّ من الالزم .1
  .أ نّه يكون لألزمنة الثالثة وهي التكون إالّ للحاضر .2
وغيرمجارية وهو الغالب،  »اللسان منَطلقِ«: أ ّنه اليكون إالّ مجارياً للمضارع وهي تكون مجارية للمضارع، نحو .3

  .»وجميل ظريف«:نحو
Sco1: 87:35 

  الصفة المشبهة
  .»زيد وجهه حسنٌ«وال يجوز أن يتقدم منصوبها عليها  »زيد عمراً ضارب«: أن يتقدم عليه، نحو 1يجوز منصوبهأنّ  .4
أي الوجه منه، ويمتنع  »زيد حسنٌ وجهه أو الوجه«: إالّ سببياً تقول أنّ معموَله يكون سببياً وأجنبياً واليكون معمولها .5
  .»زيد حسنٌ عمراً«
 .أ نّه ال يخالف فعَله في العمل وهي تخالف فعلها فإنّها تنصب مع قصور فعلها .6

Sco١٧:٠٦ :٢ 

  الصفة المشبهة
  .أ نّه يجوز حذفه وبقاء معموله .7
كرمِ عدوه«: ضميره، نحو مضاف إلى الفاعل وإضافته إلى وف اسمموص أ ّنه اليقبح حذف .8 بمـ ويقبح  »مررت» مررت

نِ وجههسبح«.  
  .»زيد حسنٌ في الحرب وجهه«أَ نَّه يفصلُ مرفوعه ومنصوبه ويمتنع فيها عند الجمهور  .9

حرِ .10 ن ال يشترط المـيجوز إتباع مجروره على المحلّ عند م وال يجوز  »جاعل اللّيل سكناًو الشَّمس« :، نحو2زأ نَّه
 .بجرِّ الوجه ونصبِ البدن» هو حسنُ الوجه و البدن«

Sco٢٦:٣١ :٣  

                                                
. از سببي اين است كه به معمول ضميري متصل باشد كه به موصوف برگردد، و مراد از اجنبي اين است كه به معمول ضميري متصل نباشد مراد ١

 ]437، ص 3نحو وافي، جلد [

فإنها تطلب رفع الفاعل ارور » ما جاَءين من أحد«عند النحاة ما يطلب إعراب الكلمة املختص ا عند جريها على خالفه كالفاعلية يف حنو » احملرِز«و. ٢
 .وهو قد جرى على خالف املطلوب» من«بـ 
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٣

  چكيده  

  اسم فاعل از ده جهت با صفت مشبهه فرق دارد -

  .اسم فاعل مشتق از فعل الزم و متعدي است ولي صفت مشبهه از فعل الزم مشتق مي شود -1

  .رود رود ولي صفت مشبهه فقط براي زمان حال بكار مي فاعل براي هر سه زمان بكار مياسم  -2

تواند مطابقت  شود، ولي صفت مشبهه مي اسم فاعل از لحاظ تعداد و ترتيب حروف مطابق مضارع ساخته مي -3

  .نداشته باشد

  .صفت مشبهه مقدم شودتواند بر  تواند مقدم شود ولي منصوب صفت مشبهه نمي منصوب اسم فاعل مي -4

  .تواند سببي و يا اجنبي باشد، ولي معمول صفت مشبهه فقط اجنبي است معمول اسم فاعل مي -5

  .كند كند ولي صفت مشبهه مخالفت مي اسم فاعل در عمل با فعل خود مخالفت نمي -6

  .حذف اسم فاعل و بقاء معمولش جائز است ولي صصفت مشبهه چنين نيست -7

گردد صحيح است ولي  حذف موصوف اسم فاعل و اضافه اسم فاعل به ضميري كه به موصوف محذوف برمي -8

  .در صفت مشبهه قبح است

  .شود ولي در صفت مشبهه ممتنع است واقع مي ]مرفوع يا منصوب[فاصله افتادن بين اسم فاعل و معمولش  -9

ت آنچه را كه تابع لفظي مضاف اليه اسم فاعل است تابع دانند جايز اس از نظر كساني كه محرز را شرط نمي -10

  .محلش قرار دهيم ولي اين عمل در صفت مشبهه جائز نيست



  
)) !
آ� ���زش هي ��
 �	�ري ��ز� هي &�%�� $�اه
ان �" �� �� ����� 
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٤

  آزمون 

  باشد؟ كدام گزينه در مورد صفت مشبهه نمي -1

  �مشتق از فعل الزم) الف

  �دال بر زمان حال) ب

  �جواز حذف و بقاء معمول ) ج

  �معمول سببي) د

  باشد؟ رد اسم فاعل نميكدام گزينه در مو -2

  �معمول سببي و اجنبي) الف

  �امتناع تقدم معمول ) ب

  �جواز حذف عامل و بقاء معمول) ج

  �جواز فصل بين عامل و معمول) د

  حكم معمول صفت مشبهه در مثال زير چيست؟ -3

نِ وجههسبح مررت  
  �امتناع حذف موصوف) الف

  �قبح حذف موصوف ) ب

  �وجوب حذف موصوف) ج

  �هيچكدام) د

  عدم مخالفت با فعلش در عمل خصوصيات كدام گزينه است؟ -4

  �اسم فاعل ) الف

  �صفت مشبهه) ب

  �گزينه الف و ج) ج

  �هيچكدام) د

  است؟ ممتنعكدام گزينه در مورد صفت مشبهه  -5

  �زيد حسنّ الوجه) الف

  �زيد حسنٌ وجهه) ب

  �زيد حسن وجهاً) ج

  �زيد وجهه حسنٌ ) د
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٢  
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 حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد

   آقاي حسن بابانژاد  :آموزشيار
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١

  مقدمه

توانست در مفعول به عمل كند، يكي ديگر از عواملي كه صالحيت دارد مفعول به  بحث درباره عواملي بود كه مي

فعلش آن عمل را دارد، يعني اگر مصدر فعل الزم باشد دهد كه  مصدر عملي را انجام مي. عمل كند مصدر است

كنند مانند قيام كه مصدر قام است يعني فقط فاعل دارد و اگر مصدر فعل متعدي باشد عمل  عمل فعل الزم را مي

تواند عمل كند و هم در  دهد مانند َضرْب كه مصدر ضَرَب است يعني هم در فاعل مي فعل متعدي را انجام مي

تواند عمل كند، ولي تفاوتي كه مصدر با فعلش دارد در اين است كه مصدر غالباً به معمولش اضافه  ميمفعول 

شود، در اين جلسه به بيان حاالت  شود، حال در بعضي موارد به فاعل و در بعضي موارد به مفعول اضافه مي مي

  .پردازيم مصدر و نحو عمل مصدر مي



  
 ))آ��� �!�ق ا�� ا�� ����� �� ��آ� ���زش ه�ي ��� ���ري ��ز	 ه�ي ����� &�اه�ان �$ ��#"((

٢

  ـ 23ـ 
  1المصدر

  )به السابع وهو عامل المفعول(
  ماهو حكم المصدر؟.  143
  متى يعمل المصدر عمل فعله؟.  144
  ماذا يجوز في تابع معمول المصدر؟.  145
  :عمل فعله يعمل المصدر. 137

  .»حزنت لبعد الصديقِ«: أُضيف إلى فاعله، نحو الالزمفإذا كان من * 
سرَّني إنشاد أخيك «: بعده المفعول به منصوباً، نحو فاألكثر فيه أن يضاف إلى فاعله ويذكر المتعديوإذا كان من * 

2»األشعار.  
وعمله منوناً  »أو إْطعام فى يومٍ ذى مسغبةٍ يتيماً ذامقربةٍ«: أيضاً إذا كان منوناً، نحو قوله تعالى يعمل المصدر. 1: فوائد 

  .أوفق بالقياس وإن لم يكن كثيراً
ضعيف اليجدر استعماله إالّ في  مع أللكن عمُله » ضعيف النكاية أعداءه«: شاعر، كقول البألوقد يعمل إذا كان محلى 

 .الضرورة
Sco٥:٤٧ :١ 

  ـ 23ـ 
  المصدر

  )وهو عامل المفعول به السابع(
  ماهو حكم المصدر؟.  143
  متى يعمل المصدر عمل فعله؟.  144
  ماذا يجوز في تابع معمول المصدر؟.  145
  :عمل فعله يعمل المصدر. 137

  .»حزنت لبعد الصديقِ«: أُضيف إلى فاعله، نحو الالزمفإذا كان من * 
سرَّني إنشاد أخيك «: فاألكثر فيه أن يضاف إلى فاعله ويذكر بعده المفعول به منصوباً، نحو المتعديوإذا كان من * 

3»األشعار.  

                                                
١

 ]186 – 181، ص 1نحو وافي، جلد [مصدر مؤول  - 2مصدر صريح  - 1بندي به دو قسم است  مصدر در يك تقسيم 

 .حمال على أنهما فاعالن للمصدر فياملثل الثاين جمروران لفظاً مرفوعان» أخيك«يف املثل األول و » الصديقِ«. ٢

 .فياملثل الثاين جمروران لفظاً مرفوعان حمال على أنهما فاعالن للمصدر» أخيك«يف املثل األول و » الصديقِ«. ٣
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٣

وعمله نوناً  »ْطعام فى يومٍ ذى مسغبةٍ يتيماً ذامقربةٍأو إ«: أيضاً إذا كان منوناً، نحو قوله تعالى يعمل المصدر. 1: فوائد 
  .أوفق بالقياس وإن لم يكن كثيراً

ضعيف اليجدر استعماله إالّ في  مع أللكن عمُله » ضعيف النكاية أعداءه«: ، كقول الشاعربألوقد يعمل إذا كان محلى 
 الضرورة

Sco١١:٣٦ :٢ 

  المصدر
 »سرّني إنشاد أخيك«: إما إلى الفاعل وإما إلى المفعول به بدون ذكر شيء بعده، نحو تهيكتفي المصدر بإضافكثيراً ما  .2
  .1منصوب محال على المفعولية وقد حذف فاعلُ المصدر» األشعار«فـ » سرَّني إنشاد األشعارِ«و 
  .»إنشاد األشعار أَخوك سرَّني« :ويذكر بعده الفاعل مرفوعاً، نحو يضاف المصدر إلى مفعولهيجوز أيضاً أن  .3
 .»مالي اقتدار على ذلك«: نفسه، نحوتعدى المصدر بالحرف إذا كان الفعل من المتعدي بالحرف . 4

Sco٢٠:٥٦ :٣ 

                                                
» قيام زيد«: حنو: الف املصدر مع فاعلهخب. ال يلزم ذكر فاعل املصدر بل جيوز حذفه خبالف فاعل الفعل ألنّ الفعل مع فاعله مجلةٌ فال بدهلا من مسند إليه. ١

 .فإِنه ال يكون معه مجلة
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٤

  نمودار 

  

 متعدي

 مصدر

 اضافه به فاعل �الزم 

 اضافه به فاعل و نصب مفعول

 اضافه به فاعل يا مفعول

 اضافه به مفعول رفع فاعل
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٥

  چكيده 

  .دهد مصدر عمل فعلش را انجام مي -1

  .شود مصدر الزم به فاعلش اضافه مي -2

  .كند شود و مفعول به را منصوب مي مصدر متعدي غالباً به فاعلش اضافه مي -3

 .موافق قياس است هر چند قليل است ]دار تنوين[عمل مصدر منون  -4

  .كند عمل مي ضرورةعمل مصدر ال دار ضعيف است لذا فقط در  -5

  .اين كه چيزي پس از آن ذكر شودشود بدون  غالباً مصدر با اضافه شدن به فاعل يا مفعول استعمال مي -6

  .جائز است كه مصدر اضافه به مفعول شود و فاعل بعد از آن به صورت مرفوع ذكر شود -7

  .شود اگر فعلي متعدي به حرف جرّي باشد، مصدر نيز با همان حرف جرّ متعدي مي -8



  
 ))آ��� �!�ق ا�� ا�� ����� �� ��آ� ���زش ه�ي ��� ���ري ��ز	 ه�ي ����� &�اه�ان �$ ��#"((

٦

  آزمون 

  كدام گزينه در مورد مصدر صحيح است؟ -1

  �كند  عمل فعلش را مي) الف

  �كند مصدر فقط عمل فعل الزم مي) ب

  �مصدر عمل فعل متعدي ندارد) ج

  �كند مصدر فقط عمل فعل الزم را نمي) د

  در صورت الزم بودن مصدر حكم معمولش چيست؟ -2

  �رفع بنابر فاعل بودن) الف

  �جرّ بنابر اضافه ) ب

  �نصب بنابر مفعول بودن) ج

  �نصب بنابر تمييز بودن) د

  اعراب معمول مصدر چيست؟در مثال زير  -3

زيد عمر شديد نَّ َضرْبا  
  �جر زيد) الف

  �نصب عمر) ب

  �رفع عمر) ج

  �گزينه الف و ب ) د

  است؟................. حذف فاعل مصدر و اضافه مصدر به مفعول  -4

  �واجب) الف

  �ممتنع) ب

  �جائز ) ج

  �قبيح) د

  حكم علم مصدر منون چيست؟ -5

  �ق قياس اعمال مصدر مواف) الف

  �عدم اعمال مصدر) ب

  �اعمال مصدر خالف قياس) ج

  �عدم اعمال مصدر موافق قياس) د
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 حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد

  آقاي حسن بابانژاد  :آموزشيار
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١

  مقدمه

تا به حال شش مورد از عواملي كه صالحيت داشت مفعول به را منصوب كند بيان شد، در جلسه گذشته در مقام 

دهد اگر فعلش الزم باشد مصدر هم  لش را انجام ميبيان هفتمين عامل يعني مصدر بوديم، گفتيم مصدر عمل فع

كند و اگر فعلش متعدي باشد مصدر هم متعدي است، در نتيجه هم فاعل و هم  الزم است و فقط در فاعل عمل مي

تواند بپذيرد، و همچنين در نحو اعمال مصدر در معمولش مطالبي بيان شد، در اين جلسه خواهيم گفت  مفعول مي

اش به جاي مصدر بنشيند و در  عمل مصدر اين است كه بتواند أن و ما مصدر به همراه صله كه راه تشخيص

  .پردازيم شود، كه به توضيح مطلب مي صورت متصل شدن تاء به مصدر، عمل مصدر باطل مي
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٢

  المصدر
عجبت من ضربك «: المصدريتين، نحو »ما«أو » أن«بالفعل المقترن بـ  متى صح تقديرهيعمل المصدر عمل فعله . 138
  .»زيداً

 :المثال المذكور يصح أن يقال مكانه إذا أريد الماضى أو االستقبال فيؤول بأن، وإذا أريد الحال فيؤول بما، ففي. 1: فوائد 
  مما تضرب« إذا أريد المستقبل ؛ و »من أن تضرب زيداً«أُريد الماضي؛ و  إذا» عجبت من أن ضربت زيداً«

  .أي ألن بعد، أو لما يبعد بحسب الزمان» حزنت لبعد الصديق«: وقس عليه المصدر الالزم، نحو. د الحالإذا أُري »زيداً
Sco1: 11:29 

  المصدر
أعجبتني ضربتك «: فال يقال. الدالة على المرَّة لأ نّه اليصح فيه التقدير المذكور »التاء«يبطل عمل المصدر إذا لحقته . 2

نحو »رحمة«: بناء المصدر، نحو في أصل مالم تكن. »الغالم ،فيجوز إعماُله :»حمتُك الغالمأعجبتني ر«. 
Sco2: 17:19 

  المصدر
: كما تقول »ضرباً زيداً«: التقدير المذكور، نحو يهيعمل أيضاً المصدر عمل فعله إذا كان بدالً من فعله مع أّنه اليصح ف. 3
 .وحينئذ يتحمل ضميراً »اضرب زيداً«

Sco3: 21:02 
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٣

  نمودار

  

 صحت جانشيني أن و ما مصدري به جاي مصدر �اعمال 

 مصدر

 متصل به تاء مرّه �ابطال 

 ما مصدري �زمان حال 

 زمان ماضي

 زمان استقبال

 ان مصدري
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٤

  چكيده 

  .كند كه أن و ما مصدري بتواند به جاي مصدر بنشيند مصدر در صورتي عمل مي -1

مصدري بر  ماآيد، و اگر زمان حال باشد  مصدري بر سر فعل مي أندر صورتي كه زمان ماضي و استقبال باشد  -2

  .شود سر فعل وارد مي

  .كند در صورتي كه تاء دال مرّه بر مصدر متصل شود مصدر عمل نمي -3

اش  دهد ولو اينكه ان و ما مصدري با صله مصدر در صورتي كه بدل از فعلش باشد عمل فعل را انجام مي -4

  .صحيح نباشد جانشين مصدر شود
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٥

  آزمون 

  شود؟ أن مصدري در كدام مورد بر فعل وارد مي -1

  �زمان ماضي) الف

  �زمان حال) ب

  �زمان استقبال) ج

  �گزينه الف و ب ) د

  كدام گزينه در مورد ما مصدري صحيح است؟ -2

  �دخول بر فعل دالّ بر زمان ماضي) الف

  �دخول بر فعل دالّ بر زمان حال ) ب

  �دخول بر فعل دالّ بر زمان ؟؟؟) ج

  �هيچكدام) د

  حكم مصدر متصل به تاء مرّه چيست؟ -3

  �اعمال) الف

  �از اعمالجو) ب

  �ابطال عمل ) ج

  �جواز ابطال) د

  .شود در مثال زير به جاي مصدر كدام حرف مصدري جانشين مي -4

  فَرِحت من َقْتلك عدواً في يوم الجمعة الماضيه
  �أن مصدر) الف

  �ما مصدري ) ب

  �أن و ما مصدري) ج

  �هيچكدام) د

  مالك عمل مصدر چيست؟ -5

  �عدم اتصال به تاء مرّه) الف

  �صحت جانشيني ان و ما مصدري) ب

  �اتصال تاء مرّه) ج

  �گزينه الف و ب ) د
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 حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد

   آقاي حسن بابانژاد  :آموزشيار
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١

  مقدمه

قاعده كلي در عمل مصدر اين بود كه هر عملي را كه فعل داشته باشد مصدر هم همان عمل را دارد، راه تشخيص 

اش به تواند به جاي مصدر بنشيند و عمل مصدر  صله مصدر به به همراه» ما و أن«اعمال مصدر اين است كه 

كند، ولي  مشروط به عدم اتصال تاء مرّه است يعني در صورت اتصال تاء مرّه مصدر ديگر در معمولش عمل نمي

اند مؤلف در  عمل مصدر فقط مشروط به اين شرط نيست، علماي نحو براي اعمال مصدر شرائط ديگري ذكر كرده

كند، و از طرفي اسم مصدر هم احكام و شرائط مصدر را دارد، در اين جلسه به بيان و  يان ميكتاب پنج شرط را ب

  .توضيح اين مطالب پرداخته خواهد شد
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٢

  المصدر
  :ذكر النحاة إلعمال المصدر شروطاً أُخرى أهمها. 4
  .»ساءني إكرامك الكثيرُ عدو أخي«: أن يكون غير منعوت قبل تمام عمله فال يقال. أ

  .»ما زادتك تجاربك الدهرَ إالَّ حنكةً«: أن يكون مفرداً فال يقال. ب
  .»مروري بزيد مؤنس وهو بعمرٍو موحش«أن يكون مظهراً فال يجوز على األصح . ج
: وال يقال. »أعجبني عمراً ضرب زيد«: يقال  أن اليتقدم ما يتعّلق به عليه وأن اليفصل بينه وبينَ معموله بأجنبي فال. د
  .»ضرْبه لقادر زيداً إنَّه على«

 .»  وال تأخذكم بهما رأفةٌ فى دينِ الّله«: وإذا كان المعمول ظرفاً جاز ذلك، نحو
Sco٨:٥٤ :١ 

  المصدر
  :ذكر النحاة إلعمال المصدر شروطاً أُخرى أهمها. 4
  .»الكثيرُ عدو أخيساءني إكرامك «: أن يكون غير منعوت قبل تمام عمله فال يقال. أ

  .»ما زادتك تجاربك الدهرَ إالَّ حنكةً«: أن يكون مفرداً فال يقال. ب
  .»مروري بزيد مؤنس وهو بعمرٍو موحش«أن يكون مظهراً فال يجوز على األصح . ج
: وال يقال. »ني عمراً ضرب زيدأعجب«: يقال  أن اليتقدم ما يتعّلق به عليه وأن اليفصل بينه وبينَ معموله بأجنبي فال. د
  .»زيداً  ضرْبه لقادر إنَّه على«

 .»  وال تأخذكم بهما رأفةٌ فى دينِ الّله«: وإذا كان المعمول ظرفاً جاز ذلك، نحو
Sco١٥:٤٢ :٢ 

                                                                                                                                      المصدر
  .أي بمعاشرتك» بِعشرتك الكرام ُتعد منهم«: يعملُ عملَ المصدر بشروطه المتقدمة، نحو 1اسم المصدر. 5

: مراعاة للَّفظ، نحو والجرمراعاة للمحلّ الرفع وأُتبع الفاعل بتابع جاز في تابعه  أُضيف المصدر إلى الفاعلمتى . 139
  .»الصغيرُأو سرَّني إنشاد أخيك الصغيرِ «

أو  سرَّني إنشاد األشعارِ الرقيقةَ«: مراعاةً للَّفظ، نحو والجرمراعاة للمحلّ  النصبجاز في تابعه  أُضيف إلى المفعولومتى 
 .»الرقيقةِ

Sco٢٤:٠٣ :٣ 

                                                
١

نحو [. كند كند ولي اسم مصدر غير علم عمل مي اسم مصدر عَلم و غير عَلم، اسم مصدر علم عمل نمي. شود اسم مصدر بر دو نوع تقسيم مي 

 ]220، ص 3وافي، ج 
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٣

 چكيده

  :پنج شرط زير براي اعمال مصدر بايد رعايت شود -1 

  مصدر صفت بعد از معمول ذكر شود در صورت موصوف شدن -

  مصدر بايد مفرد باشد -

  مصدر بايد ظاهر باشد -

  معمول مصدر بر مصدر مقدم نشود -

  بين مصدر و معمولش اجنبي فاصله نشود -

  در صورتي كه معمول مصدر ظرف باشد تقدمش بر مصدر جائز است -2

  اسم مصدر در عمل و شرائط با مصدر يكسان است -3

  رت اضافه مصدر به فاعل در تابع فاعل رفع و جرّ هر دو جائز استدر صو -4

  .در صورتي كه مصدر به مفعول اضافه شودف در تابع مفعول نصب و جرّ هر دو جائز است -5
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٤

  آزمون 

  .كدام گزينه در مورد مثال زير صحيح است -1

  ساء ني إكرامك عدو أخي الكثيرُ
  �اعمال مصدر) الف

  �ابطال مصدر) ب

  �جواز ابطال) ج

  �هيچكدام) د

  مثال زير فاقد كدام شرط اعمال مصدر است؟ -2

خمةَ زيدعمراً ر أعجبت  
  �اتصال تاء) الف

  �مفرد نبودن مصدر) ب

  �تقدم معمول بر مصدر ) ج

  �ظاهر نبودن مصدر) د

  كدام گزينه جزء شرط اعمال مصدر نيست؟ -3

  �مفرد بودن) الف

  �ظاهر بودن) ب

  �معمول بر مصدرعدم تقدم ) ج

  �افعال صفت مصدر به مصدر ) د

  كدام گزينه در مورد اسم مصدر صحيح است؟ -4

  �عمل مصدر را دارد) الف

  �شرائط مصدر را دارد) ب

  �عمل و شرائط مصدر را دارد ) ج

  �هيچكدام) د

  اعراب تابع در مثال زير چيست؟ -5

الطفلِ الصغير زيد من َضرِب عجبت  
  �رفع الصغير) الف

  �نصب و جرّ الصغير ) ب

  �جرّ الصغير) ج

  �نصب الصغير) د
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 حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد

   آقاي حسن بابانژاد  :آموزشيار
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١

  مقدمه

بحثي كه در نحو عالي دو شروع كرده بوديم در معرفي منصوبات بود اولين قسم از منصوبات مفعول به مطلق بود، 

منصوبات در كالم عرب است، مفعول به معمول هست و  دومين قسم مفعول به هست كه يكي از پر كاربردترين

نياز به عامل دارد تا به حال هفت عامل از عوامل مفعول به را بيان كرديم، هشتمين و آخرين عامل از عوامل مفعول 

كند، افعل تعجب منحصر  افعل تعجب هيئتي است كه بوسيليه آن متكلم تعجبش را بيان مي. به افعل تعجب است

شود در اين جلسه به  خاصي نيست و لكن دو صيغه وجود دارد كه براي بيان تعجب از آن دو استفاده مي در اوزان

  .بيان اوزان صيغه تعجب خواهيم پرداخت



  
زش ه�ي ��� ��ري �ز� ه�ي ����� �اه�ان �� ����((�� � ))آ��� �&ق ا$# ا"� �! �� �� ��آ

٢

  ـ 24ـ 
  أفعل التعجب

  )وهو عامل المفعول به الثامن(
  كم صيغة للتعجب؟.  146
  من أين تبنى صيغتا التعجب؟.  147
  نه؟ما هو شرط المتعجب م.  148
  هل يجوز الفصل بين صيغتي التعجب ومعموليها؟.  149
  كيف العمل إذا أردت التعجب في الماضي أو المستقبل؟.  150
ما أَحسنَ «: صيغة اإلفراد، نحو التتحول أبداً عن جامدةوكلتاهما . »أفعلْ به«و » ما أفعَله« :للتعجب صيغتان. 140

بهذا األديبِ«و  »الرياض 1»أكرِم.  
: سواء كانَ مضموم العين باألصالة، نحو» فَعلَ«وقد تستخدم مكان الصيغتين المستعملتين للتعجب صيغة . 1: فوائد  
  .منه صالحاً لبناء التعجبوذلك بشرط أن يكون . »علُم«: أو بالتحويل، نحو »حسنَ«
أي ما أعَلمه وما  »جهلَ عمرٌو«و » لُم زيدع«وكذلك . أي ما أحسنه وأحسن به »حسنَ بزيد«و  »حسنَ زيد«: فتقول 

أجهَله.  
  .»يا لها حسرةً«و  »واهاً له«و  »د ره شاعراً   لّله«: وقد يعبر أيضاً عن التعجب بصور أُخرى، نحو. 2 
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  ـ 24ـ 
  أفعل التعجب

  )وهو عامل المفعول به الثامن(
  كم صيغة للتعجب؟.  146
  ن تبنى صيغتا التعجب؟من أي.  147
  ما هو شرط المتعجب منه؟.  148
  هل يجوز الفصل بين صيغتي التعجب ومعموليها؟.  149
  كيف العمل إذا أردت التعجب في الماضي أو المستقبل؟.  150

                                                
. »ما«عائد إىل » هو«فعل ماضٍ وفاعله ضمري مستتر فيه وجوباً على خالف األصل تقديره  ::::»»»»أحسنأحسنأحسنأحسن««««و . اسم نكرة تامة يف حمل رفع على االبتداء ::::»»»»ماماماما««««. ١

 ....»»»»شيٌء عجب جعلَ الرياض حسنةًشيٌء عجب جعلَ الرياض حسنةًشيٌء عجب جعلَ الرياض حسنةًشيٌء عجب جعلَ الرياض حسنةً««««: والتقدير» ما«واجلملة من الفعل والفاعل واملفعول به يف حمل رفع خرب . »ألحسن«مفعول به  ::::»»»»الرياضالرياضالرياضالرياض««««و 

و . »أكرِم«وع حمالً أل نه فاعل لفظاً مرف» الباء«جمرور بـ : : : : »»»»ذاذاذاذا««««و . للتنبيه ::::»»»»اهلاءاهلاءاهلاءاهلاء««««و . حرف جر زائد ::::»»»»الباءالباءالباءالباء««««و . فعل أمرٍ يراد به التعجب ال األمر ::::»»»»أكرِمأكرِمأكرِمأكرِم««««و  
 .أو عطف بيان عليه» هذا«بدل من  ::::»»»»األديباألديباألديباألديب««««
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٣

ا أَحسنَ م«: صيغة اإلفراد، نحو التتحول أبداً عن جامدةوكلتاهما . »أفعلْ به«و » ما أفعَله« :للتعجب صيغتان. 140
بهذا األديبِ«و  »الرياض 1»أكرِم.  

: كانَ مضموم العين باألصالة، نحو سواء» فَعلَ«وقد تستخدم مكان الصيغتين المستعملتين للتعجب صيغة . 1: فوائد  
  .منه صالحاً لبناء التعجبوذلك بشرط أن يكون . »علُم«: أو بالتحويل، نحو »حسنَ«
أي ما أعَلمه وما  »جهلَ عمرٌو«و » علُم زيد«وكذلك . أي ما أحسنه وأحسن به »حسنَ بزيد« و »حسنَ زيد«: فتقول 

أجهَله.  
  .»يا لها حسرةً«و  »واهاً له«و  »د ره شاعراً   لّله«: وقد يعبر أيضاً عن التعجب بصور أُخرى، نحو. 2 
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. »ما«عائد إىل » هو«فعل ماضٍ وفاعله ضمري مستتر فيه وجوباً على خالف األصل تقديره  ::::»»»»أحسنأحسنأحسنأحسن««««و . اسم نكرة تامة يف حمل رفع على االبتداء ::::»»»»ماماماما««««. ١

 ::::»»»»أكرِمأكرِمأكرِمأكرِم««««و      ....»»»»شيٌء عجب جعلَ الرياض حسنةًشيٌء عجب جعلَ الرياض حسنةًشيٌء عجب جعلَ الرياض حسنةًشيٌء عجب جعلَ الرياض حسنةً««««: والتقدير» ما«من الفعل والفاعل واملفعول به يف حمل رفع خرب  واجلملة. »ألحسن«مفعول به  ::::»»»»الرياضالرياضالرياضالرياض««««و 
 ::::»»»»ألديبألديبألديبألديباااا««««و . »أكرِم«لفظاً مرفوع حمالً أل نه فاعل » الباء«جمرور بـ : : : : »»»»ذاذاذاذا««««و . للتنبيه ::::»»»»اهلاءاهلاءاهلاءاهلاء««««و . حرف جر زائد ::::»»»»الباءالباءالباءالباء««««و . فعل أمرٍ يراد به التعجب ال األمر

 .أو عطف بيان عليه» هذا«بدل من 
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٤

  نمودار

  

   

  

  

 فَعلَ

 اوزان تعجب أْفعلْ به

 ما أفعلَه
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٥

  چكيده 

  .وضع شده است أفعلْ به، ما أفْعَلهتعجب دو صيغه براي افعل  -1

  .شوند اين دو وزن جامد هستند و صرف نمي -2

  .شود گاهي مواقع از صيغه فَعلَ براي بيان تعجب استفاده مي -3

  .گردد و هاء مفعول به است ما مبتدا و نكره تامه، أفعلَ فعل، ضمير مستتر فاعل كه به ما بر مي -4

  .باشد أْفعلْ فعل، باء حرف جز زائد، هاء مجرور و فاعل مي -5
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٦

  آزمون 

  ماء افعله چه ماي است؟ -1

  �نكره ناقصه) الف

   �نكره تامه  )ب

  �موصوله) ج

  �مصدريه) د

  مجرور باء أفعلْ به محالً چيست؟ -2

  �فاعل ) الف

  �مفعول به) ب

  �مبتدا) ج

  �تميز) د

  .افعله صحيح است كدام گزينه در مورد تركيب ما -3

  �ما مبتدا، أفعله خبر ) الف

  �ما موصول، أفعله صله) ب

  �ما مصدريه، افعله صله) ج

  �ما موصوفه، افعله جمله صفت) د

  كدام گزينه در مورد صيغه فَعلَ صحيح است؟ -4

  �مضموم العين اصالةً) الف

  �مضمون العين تحويالً) ب

  �گزينه الف و ب ) ج

  �هيچكدام) د

  باشد؟ زينه براي بيان تعجب نميكدام گ -5

  �ما أْكرَم زيداً) الف

  �أكْرِم بزيد) ب

  � َكرُم زيد) ج

  �اََكرَم بزيد) د
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 ���� ���٢  

 

��

٢  

   ٢٤ س 
  

  

 حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد

   آقاي حسن بابانژاد  :آموزشيار
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١

  مقدمه

آخرين عامل از عوامل مفعول به افعل تعجب است، براي افعل تعجب دو صيغه مخصوص است يكي ما أْفعَله و 

مطالبي بيان شد، و لكن بيان تعجب منحصر به اين دو وزن ديگري أفْعلُ به كه در مورد تركيبشان در جلسه گذشته 

اولين نكته درباره افعالي هستند كه صالحيت . كنيم نيست، در اين جلسه چند نكته پيرامون افعل تعجب بيان مي

دارند از آنها افعل تعجب ساخته شود، نكته بعدي اين است كه اگر فعلي شرائط ساختن افعال تعجب از آنها وجود 

  .شت براي بيان تعجب چه راهي وجود داردندا
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٢

                                                                                                                                 أفعل التعجب
  .التفضيل مستوفياً جميع شروطه» أفعل«مما يبنى منه  1تبنى صيغتا التعجب 141  

  .وُكل ما يمتنع في ذاك يمتنع في هذا. قياساً وشذوذاً للتعجبيرد  للتفضيلكل ما يرد . 1: ائد فو
: مثل من ثالثيٍّ يطابق المعنى المقصود،» أَفعلَ و أفعلْ«واأللوان والعيوب يبنى وزنا  مزيد الثالثيإذا أُريد التعجب من . 2
  ما أشد اسوداده وأكثر«: ياساً على أفعل التفضيل فتقولومما أشبه ذلك ق» أكثرَ وأشد وأحسنَ وأَقبح«
 و  »ما أقلَّ أالّ تزورنا«: فتقولالمنفي والمجهول غير أنّ المصدر يكون غير صريح في » بتقّلبه»ما ُضربت 2»وما أشد. 
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                                                                                                                               أفعل التعجب
  .التفضيل مستوفياً جميع شروطه» أفعل«مما يبنى منه  تبنى صيغتا التعجب 141

  .وُكل ما يمتنع في ذاك يمتنع في هذا. قياساً وشذوذاً للتعجبيرد  للتفضيلكل ما يرد . 1: فوائد 
: من ثالثيٍّ يطابق المعنى المقصود، مثل» أَفعلَ و أفعلْ«واأللوان والعيوب يبنى وزنا  يد الثالثيمزإذا أُريد التعجب من . 2
  ما أشد اسوداده وأكثر«: ومما أشبه ذلك قياساً على أفعل التفضيل فتقول» أكثرَ وأشد وأحسنَ وأَقبح«

و  »ما أقلَّ أالّ تزورنا«: قولفتالمنفي والمجهول غير أنّ المصدر يكون غير صريح في » بتقلّبه»ما ُضربت 3»وما أشد.  
Sco2: 15:50 

  أفعل التعجب
  :أن يكون المتعجب منهشرط . 142

  .»ما أَلذَّ الثَّمرَ«: ، نحومعرفة* 
  .»  ما أسعد رجالً يخاف الّله«: ، نحونكرة مختصةأو * 

  .لعدم الفائدة» ما أحسن رجالً«: اللم يصح التعجب منه فاليق نكرة مبهمةفإِن كان . 1: فوائد
أي  »لم يشك المريض األلَم فما كان أصبرَ«: دليلٌ جاز حذفه مجروراً كان أو منصوباً، نحو المتعجب منهإذا دلّ على . 2

  .أي أسمع وأبصر بهم» أسمع بهم وأبصرْ«و . أَصبرَه
Sco3: 23:34 

                                                
قابل زيادي  - 4متصرف باشد  -3ثالثي باشد  - 2فعل باشد  - 1: شود بايد هشت شرط داشته باشد كه عبارتند از فعلي كه افعل تعجب ساخته مي ١

 ]976، صفحه 3، جلد حاشية الصبان[مجهول نباشد  - 8وصفش بر وزن أفعل باشد  - 7مثبت باشد  -6تام باشد  - 5باشد 

أشدد «: من املضاعف وجب فك اإلدغام، حنو» أفعلْ«وإذا بين » ما أخوفَه وأخوِف به«: إذا بنيت صيغتا التعجب من األجوف وجب تصحيح العني، حنو. ٢
 .ن الثاينأي ما أَشده أل نه جيب سكو» به

أشدد «: من املضاعف وجب فك اإلدغام، حنو» أفعلْ«وإذا بين » ما أخوفَه وأخوِف به«: إذا بنيت صيغتا التعجب من األجوف وجب تصحيح العني، حنو. ٣
 .أي ما أَشده أل نه جيب سكون الثاين» به
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٣

  نمودار

 رط متعجب منهش

 شرط صيغه تعجب

 تمام شرائط افعل تفضيل �شرط فعل تعجب 

 معرفه باشد

 نكره مختصه باشد
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٤

  چكيده 

  .تواند ساخته شود كه از آن فعل بتوان افعل تفضيل ساخت صيغه تعجب از فعلي مي -1

  .تمام شرائطي كه براي افعل تفصيل وجود دارد در مورد افعل تعجب هم بايد رعايت شود -2

سن، اكثر، أشد، اح«براي بيان تعجب از فعل ثالثي مزبور كلمه كه به معناي عيب يا رنگ است كلماتي مانند  -3

  .كنيم بريم و قبل از اين سه ذكر مي بر وزن أفعلَ و أفعلْ مي» أقبح

  .شرط متعجب منه اين است كه معرفه يا نكره مختصه باشد -4

  .شود از نكره مبهمه متعجب منه واقع نمي -5

  .در صورت وجود قرينه حذف متعجب منه جائز است -6
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٥

  آزمون 

  شود؟ افعل تعجب از چه فعلي ساخته مي -1

  �از فعلي كه بتوان صيغه مبالغه ساخت) الف

  �از فعلي كه بتوان صفت مشبهه ساخت) ب

  �از فعلي كه بتوان افعل تفضيل ساخت ) ج

  �از فعلي كه بتوان اسم فاعل ساخت) د

  باشد؟ كدام گزينه جزء شرائط متعجب منه مي -2

  �معرفه) الف

  �نكره مبهمه) ب

  �نكره مختصه) ج

  �الف و ج ) د

  شود؟ كره مبهمه متعجب منه واقع نميچرا ن -3

  �عدم فائده ) الف

  �عدم قرينه) ب

  �گزينه الف و ب) ج

  �هيچكدام) د

  آيا حذف متعجب منه جائز است؟ -4

  �جائز نيست) الف

  �با وجود قرينه جائز است ) ب

  �مطلقاً جائز است) ج

  �با وجود قرينه جائز نيست) د

  مثال زير چرا صحيح نيست؟ -5

  �معناي عيب است چون به) الف

  �چون ثالثي مزيد است) ب

  �چون متعجب منه نكره مبهمه است ) ج

  �چون نكره مختصه است) د
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٢  

   ٢٥ س 
  

  

 حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد

  آقاي حسن بابانژاد  :آموزشيار
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١

  مقدمه

در مورد افعل تعجب تا به حال دو جلسه بحث كرديم، در جلسه اول گفتيم افعل تعجب به به سه صورت بيان 

د افعال تعجب واقع شوند مؤلف به طور خالصه گفت افعل توانستن شود، در جلسه قبل در بيان شرائط افعالي مي مي

  .تعجب شرائط افعل تفضيل را دارند

در . و همچنين اشاره شد به اين كه متعجب منه بايد معرفه يا نكره مخنصه باشد، تا بتوان تعجب فائده دانسته باشد

عل تعجب مقدم شود و ديگر اين كه تواند بر اف جلسه امروز چند سؤال مطرح است يكي اين كه آيا متعجب منه مي

آيا فاصله بين افعل تعجب ومعمولش جائز است يا نه كه به پاسخ آنها خواهيم پرداخت، در ادامه كيفيت بيان 

  .تعجب از زمان ماضي و استقبال بيان خواهد شد
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٢

                                                                                                                              التعجب افعل
فعلي التعجب ومفعوَليهما إالّ بالظرف  بين ال يفصلوكذلك . فال يقدم المعمول عليهما صدر الكالملصيغتي التعجب  143 

  .»أن يكذبأقبح به «و  »ما أحسنَ بالرَّجل أن يصدقَ«: نحو والمجرور بالحرف متعلَِّقين بالفعل،
ألنَّ المجرور والظرف غير متعلّقين   ما أحسنَ عندك جالساً«و ال » ما أَحسن بمعروف أمراً«: اليجوز أن يقال. 1: فوائد  

  .بالفعل بل بالمفعول
ي أبا أعزز عل«: بين فعلَي التعجب و معموليهما بالنداء نحو جواز الفصلورد في الكالم الفصيح ما يدلُّ على  وقد. 2 

 .»اليقظانِ أَن أراك صريعاً مجدالً

Sco: 12:31 

  التعجب افعل
144 . امضىإذا أردتب مملَ«و » ما«الزائدة بين » كانَ«فأدخل  التعجنحو»أفع ، :»ما كانَ أحسنَ الرياض«.  

  لَ«عن » يكون«أخَّرت  التعجب في االستقبالوإذا أردتة» ما«مسبوقةً بـ » أفعما أحسنَ مايكون «: ، نحوالمصدري
هنا تكون تامة رافعةً ما » كان«غيرَ أنّ : فائدة  .»ما أحسنَ ما كان لقاؤنا«: ويجوز ذلك في الماضي أيضاً، نحو. 1»لقاؤنا

  ما يكون أحسنَ«: أن تقول وال يجوز. المصدرية» ما«المسبوقة بـ  »يكون« وكذا حكم. بعدها على الفاعلية
 21:35(»الرياض( 

                                                

يف : وصلتها» ما«و . تامةٌ: »يكون«و . مصدرية: »ما«و . وفاعله مستتر فيه وجوباً على خالف األصل إخلفعل ماضٍ : »أحسن«و . مبتدأٌ نكرة تامة: »ما«. ١
مجلةٌ فعلية يف حمل رفع : ومجلة أحسن. مضاف إليه يف حملّ جر باملضاف: »نا«و الضمري » يكون«فاعل : »لقاؤنا«و . »أحسن«تأويل مصدر مفعول به لـ 

 .»ما أحسن ما كانَ لقاؤنا«وقس على ذلك إعراب . »ما أحسن كونَ لقائنا«: ديروالتق: خرب املبتدإ
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٣

  ودارنم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 نكره مختصه

 معرفه

 افعل تعجب

 فَعلَ

 صيغه تعجب أفعلْ به

 ما أفعلَه

 متعجب منه

 شرائط

 فعل

 عدم فاصله بين فعل و معمول

 عدم تقدم معمول بر فعل

 شرائط أفعل تفصيل

 متعجب منه

 ما أفْعلَ ما يكون �زمان استقبال 

 ما كان أفْعله �زمان ماضي 
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٤

  چكيده 

  .شود صيغه تعجب صدارت طلب است و معمولش بر آن مقدم نمي -1

  .بين افعل تعجب و معمولش نبايد چيزي فاصله شود -2

  .تواند بين فعل تعجب و مهولش فاصه شود ظرف و جار و مجرور متعلِّق به فعل تعجب مي -3

  .تواند فاصل بين فعل تعجب و معمولش واقع شود بنابر قول فصيح نداء مي -4

  .دهيم دهيم و يا اينكه ما كان بعد از ما أفعلَ قرار مي براي بيان تعجب از زمان ماضي كان بين ما و أفعلَ قرار مي -5

  .مدهي براي بيان تعجب از زمان استقبال ما يكون بعد از ما أفْعلَ قرار مي -6



  
��ق ا�� ا�	 ����� �� �	آ� ���زش ه�ي �
	 ���ري ��ز& ه�ي %�$
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٥

  آزمون 

  كدام گزينه در مورد افعل تعجب صحيح نيست؟ -1

  �صدرات طلب) الف

  �عدم تقدم معمول بر فعل ) ب

  �تقدم معمول بر فعل ) ج

  �عدم فاصله بين معمول و فعل) د

  عّلت عدم صحت مثال زير چيست؟ -2

  ما أكرَم عندك عالماً
  �نكره بودن متعجب) الف

  �تعجب  فاصل ظرف غير متعلّق به فعل) ب

  �تقدم معمول بر افعل تعجب) ج

  �حذف متعجب منه) د

  .كدام گزينه در مورد بيان تعجب زمان ماضي صحيح است -3

  �ما كان أحسنَ زيداً) الف

  �ما أحسنَ ما كان زيداً) ب

  �ما أحسن ما يكون زيداً) ج

  �گزينه الف و ب ) د

  .ح استكدام گزينه در مورد بيان تعجب زمان حال صحي -4

  �ما يكون أحسنَ زيداً) الف

  �ما أحسنَ ما يكون زيداً ) ب

  �ما أحسنَ يكون زيداً) ج

  �ما أحسن ما كان زيداً) د

  كان در افعال تعجب ؟؟؟ است؟ -5

  �كان تامه) الف

  �كان ناقصه) ب

  �كان تامه و ناقصه) ج

  �هيچكدام) د
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٢  

   ٢٦ س 
  

  

 حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد

  آقاي حسن بابانژاد  :آموزشيار
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١

  مقدمه

كند در مورد حذف عامل  بعد از اين كه مؤلف بحث مفصلي درباره عوامل مفعول به مطرح كرد بحث جديد باز مي

عبارتند از اغراء و تذير، اختصاص، اشتغال، نداء، حذف شود كه  مفعول به، عامل مفعول به در پنج مورد حذف مي

اولين قسم از موارد حذف مفعول به تحذير . عامل مفعول به در برخي موارد واجب و در برخي موارد جائز است

در اين جلسه به تعريف و . تحذير يعني آگاه كردن مخاطب بر امري كه مطلوب نيست و خطرناك است. باشد مي

  .شرائط آن خواهيم پرداختبيان احكام و 
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٢

  التحذير واإلغراء
  :المفعول به المنصوب بعامل محذوف هو االسم المنصوب فيتراكيب

  »النداءو االشتغال ،  االختصـاص،  التحذير،  اإلغراء«
  ـ 25ـ 

  التحذير واإلغراء
  ماهو التحذير واإلغراء؟.  151
  بأي شيء يكون التحذير؟.  152
  اء؟ماهي أحكام اإلغر.  153
  متى يجوز الرفع في المحذر منه والمغرى به؟.  154
  .»إِياك و الشّرَّ«: ليجتنبه، نحو مكروهتنبيه المخاَطب على أمر  التحذير. 145

   .»الوفاء«: ليفعَله، نحو محمودتنبيـهه على أمر  واإلغراء 
Sco1: 5:23 

  التحذير واإلغراء
  :بغيرهاعها أو وفرو إياكإما بلفظة  التحذيريكون . 146

إياك «أو  »إِياك والكذب«: نصب المحذّر منه بفعل مضمر وجوباً مع العطف أو بدونه، نحو 1»إياك«فإذا كان بـ *  
الكذب«.  

و  »نفسك واألسد«: وجب إضمار الفعل الناصب، نحو المحذر منه مع العطف والتكراروكان  إياكوإذا كان بغير *  
»الموت العامل، نحو خالياً من العطف والتكراروإن كان . »الموت أضمرت ر إنّ شئتمخي فأنت :»األسد«  
  .»احذرِ األسد«: وإن شئت أظهرته، نحو 
 »قِ َنفسك الكذب«وفي المثال الثاني » قِ نفسك واحذرِ الكذب أو األسد«: في المثال األول والثالث التقدير. 1: فوائد  

 .»احذر الموت الموت« :ل الرابعوفي المثا
Sco١٦:١٨ :٢ 

                                                                                                                       التحذير واإلغراء
  :المفعول به المنصوب بعامل محذوف هو االسم المنصوب فيتراكيب

  »النداءو االشتغال ،  االختصـاص،  التحذير،  اإلغراء«
  ـ 25ـ 

                                                
 :وقد جاَء لغريه نادراً كقول الشاعر. حكم هذا الضمري أن يكون للمخاطب. ١

 اهاك وإيوال تصحب أخـا اجلهل و إِي 
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٣

  التحذير واإلغراء
  ماهو التحذير واإلغراء؟.  151
  بأي شيء يكون التحذير؟.  152
  ماهي أحكام اإلغراء؟.  153
  متى يجوز الرفع في المحذر منه والمغرى به؟.  154
  .»الشّرَّإِياك و «: ليجتنبه، نحو مكروهتنبيه المخاَطب على أمر  التحذير. 145

   .»الوفاء«: ليفعَله، نحو محمودتنبيـهه على أمر  واإلغراء
  :بغيرهاوفروعها أو  إياكإما بلفظة  1التحذيريكون . 146
إياك «أو  »إِياك والكذب«: نصب المحذّر منه بفعل مضمر وجوباً مع العطف أو بدونه، نحو 2»إياك«فإذا كان بـ * 

الكذب«.  
و  »نفسك واألسد«: وجب إضمار الفعل الناصب، نحو المحذر منه مع العطف والتكراروكان  إياكغير وإذا كان ب* 

»الموت العامل، نحو خالياً من العطف والتكراروإن كان . »الموت أضمرت ر إنّ شئتمخي فأنت :»األسد«  
  .»احذرِ األسد«: وإن شئت أظهرته، نحو

 »قِ نَفسك الكذب«وفي المثال الثاني » قِ نفسك واحذرِ الكذب أو األسد«: في المثال األول والثالث التقدير. 1: فوائد 
 .»احذر الموت الموت« :وفي المثال الرابع

Sco٢٢:٠١ :٣ 

                                                
 ]122، ص 4نحو وافي، جلد [ ]امر نامطلوب[محذَّر منه  - 3 ]بمخاط[محذَّر  - 2 ]متكلم[محذِّر  -1: در تحذير سه ركن وجود دارد ١

 :وقد جاَء لغريه نادراً كقول الشاعر. حكم هذا الضمري أن يكون للمخاطب. ٢

 ـــــاهــــاك وإيوال تصحب أخـا اجلهل و إِي 

 



  
زش ه�((�� � ))ي ��� ��ري �ز� ه�ي ����� �اه�ان �� ����آ��� �&ق ا$# ا"� �! �� �� ��آ

٤

  نمودار

  
 

  

 انواع تحذير

 تحذير

 آگاه كردن مخاطب از امري نامطلوب و مكروه: تعريف

 عطفبدون 

 همراه عطف
 با اياك

 حذف جائز �خالي از عطف يا تكرار 

 حذف واجب �همراه عطف يا تكرار 
 بدون اياك

 حذف عامل واجب
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٥

  چكيده 

  .تحذير يعني آگاه كردن مخاطب از امري كه نامطلوب است براي اين كه از آن اجتناب كند -1

  .اغراء يعني آگاه كردن مخاطب از امري كه مطلوب است براي اين كه آن انجام دهد -2

  .شود با فعلي كه وجوباً محذوف است در صورتي كه تحذير با اياك باشد محذَّر منه منصوب مي -3

با فعلي كه  در صورتي كه تحذير به غير اياك باشد و محذّر منه يا عطف يا تكرار باشد محذَّر منه منصوب است -4

  .وجوباً محذوف است

  .در صورتي كه تحذير به غير اياك باشد و محذَّر منه خالي از عطف و تكرار باشد حذف عامل جائز است -5
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٦

  آزمون 

  حذف عامل محذَّر منه در مثل زير چه حكمي دارد؟ -1

   إياك و االسذ
  �واجب ) الف

  �جايز) ب

  �قبيح) ج

  �هيچكدام) د

  ر منه با اياك و عطف باشد عامل چه حكمي دارد؟در صورتي كه محذّ -2

  �وجوب حذف عامل ) الف

  �جواز حذف عامل) ب

  �وجوب ذكر عامل) ج

  �هيچكدام) د

  در مثال زير حكم عامل چيست؟ -3

الموت الموت  
  �وجوب ذكر عامل) الف

  �جواز ذكر عامل) ب

  �جواز حذف عامل) ج

  �گزينه ب و ج ) د

  ر صحيح نيست؟كدام گزينه در مورد تحذي -4

  �تحذير يعني آگاه كردن مخاطب از مكروه) الف

  �در تحذير به اياك حذف عامل واجب است) ب

  �در تحذير به غير اياك ذكر عامل مطلقاً جايز است ) ج

  �در تحذير به غير اياك در حال عطف حذف عامل واجب است) د

  اعراب محذّر منه در تحذير چيست؟ -5

  �بودن منصوب بنابر مفعول ) الف

  �منصوب بنابر تميز بودن) ب

  �منصوب بنابر حال بودن) ج

  �مرفوع بنابر خبر بودن) د
 

  



زش ه�ي ��� ��ري �ز� ه�ي ����� �اه�ان �� ����((�� � ))آ��� �&ق ا$# ا"� �! �� �� ��آ

   

 ���� ���٢  

 

��

٢  

   ٢٧ س 
  

  

 حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد

   آقاي حسن بابانژاد  :آموزشيار



  
زش ه�ي ��� ��ري �ز� ه�ي ����� �((�� �اه�ان �� ����آ��� �&ق ا$# ا"� �! �� �� ��آ(( 

١

  مقدمه

بحث در مورد حذف عامل مفعول به بود، اولين قسم از موارد حذف عامل تحذير است در برخي صور تحذير 
. فعلي كه محذوف است غالباً احذر است حذف عامل جائز و در برخي صور حذف عامل مفعول به واجب است،

دومين قسم از موارد حذف عامل مفعول به باب اغراء است اغراء يعني آگاه كردن مخاطب بر امري نيكو و مطلوب 
در اين جلسه به تعريف و احكام . شود تمام احكام و شرائط كه براي تحذير بود در اغراء نيز جاري مي. است

ادامه خواهيم گفت كه بعضي از ضرب المثلها در كالم عرب نيز ملحق به اغراء و  تحذير خواهيم پرداخت، در
  .باشند تحذير مي
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٢

  التحذير 
  .»إِياك من الكذبِ«: ، نحو»من«الجر بـ » إياك«يجوز أيضاً في المحذَّر منه بـ . 2
أي  »إياك أن تكذب«: ، نحو»أن«الجارة واقتران الفعل بـ » من«وجب بعدها إضمار  على فعل» إياك«إذا دخلت . 3

  .بذإِياك من أن تك
Sco1: 5:38 

  اإلغراء
أو . »الوفاء«: يكون مفرداً، نحو االسم المغرى به. »إياك«كأحكام التحذير إالّ أ ّنه يكون بغير  1أحكام اإلغراء. 147

  .»كأَخاك أَخا«: مكرراً، نحو أو. »أَخاك واإلحسانَ إليه«: معطوفاً عليه، نحو
وإِضماره واجب مع العطف والتكرار وجائز مع . في الجميع» الزَم«تقديرُه  ينصب بفعل مضمراالسم المغرى به . 1: فوائد 

  .غيرهما كما في التحذير
  :أُلحق بالتحذير واإلغراء في التزام إضمار الناصب بعض أمثالٍ وجملٍ منها ما يلي. 2
أي » عذيرَك«و . أي اصنع» كلَّ شيء وال هذا«و . ثلٌ يضرب لمن يذكر عظيماً بسوءأي وتذكر وهو م» من أنت وزيداً«

  .أي أتيت أهالً و وطئت سهالً» أهالً وسهالً«و . أَحضر عذيرك أو عذرك
ي أ »األسد األسد«: محذوف، نحو على تقدير مبتدإ يجوز فيه الرفعمكرراً أو معطوفاً عليه » المحذّر منه«إذا كان . 148

أو على تقدير خبر محذوف. هذا األسد أي في طريقك األسد. 
Sco١٢:٠٥ :٢ 

  اإلغراء
أو معطوفاً . »الوفاء«: يكون مفرداً، نحو االسم المغرى به. »إياك«كأحكام التحذير إالّ أ ّنه يكون بغير  2أحكام اإلغراء. 

  .»أَخاك أَخاك«: مكرراً، نحو أو. »أَخاك واإلحسانَ إليه«: عليه، نحو
واجب مع العطف والتكرار وجائز مع   وإِضماره. في الجميع» الزَم«تقديرُه  ينصب بفعل مضمراالسم المغرى به . 1: فوائد 

  .غيرهما كما في التحذير
  :ما يلي أُلحق بالتحذير واإلغراء في التزام إضمار الناصب بعض أمثالٍ وجملٍ منها. 2
أي » عذيرَك«و . أي اصنع» كلَّ شيء وال هذا«و . وهو مثلٌ يضرب لمن يذكر عظيماً بسوء أي وتذكر» من أنت وزيداً«

  .أي أتيت أهالً و وطئت سهالً» أهالً وسهالً«و . أَحضر عذيرك أو عذرك
أي  »األسد األسد«: على تقدير مبتدإمحذوف، نحو يجوز فيه الرفعمكرراً أو معطوفاً عليه » المحذّر منه«إذا كان . 148

هذا األسد .أو على تقدير خبر محذوفأي في طريقك األسد 
Sco٢١:٣٢ :٣ 

                                                
١

 ]132، صفحه 4نحو وافي، جلد [ ]وبامر مطل [مغرَي به  - 3 ]مخاطب[مغرَي - 2 ]متكلم[مغرِي  - 1: باشد در اغراء سه ركن مي 

٢
 ]132، صفحه 4نحو وافي، جلد [ ]امر مطلوب [مغرَي به  - 3 ]مخاطب[مغرَي - 2 ]متكلم[مغرِي  - 1: باشد در اغراء سه ركن مي 
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٣

  نمودار

  

 انواع

 مكرر

 اغراء

 معطوف عليه

 اعراب

 بنابر عامل محذوف وجوباً �نصب 

 رفع

 آگاه كردن مخاطب از امري مطلوب و نيكو: تعريف

 حذف عامل جائز �منصوب  �مفرد 

 مبتداي خبر محذوف

 خبر مبتدا محذوف
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٤

 چكيده

  .شود احكامي كه در مورد تحذير وجود دارد در مورد اغراء جاري مي -1 
  . گيرد اغراء با اياك صورت نمي -2
  .شود تعمال ميمغرَي به يا به صورت مفرد و يا معطوف عليه و يا مكرر اس -3
  .عامل نصب مغرَي به فعل إلزَم محذوف است -4
  .حذف عامل نصب مغرَي به در صورت عطف و تكرار واجب است و در غير اين دو صورت جائز است -5
  بعضي ضرب المثلها در كالم عرب ملحق به اغراء و تحذير هستند از جهت حذف عامل نصب -6
معطوف عليه رفع معذّر منه بنابر تقدير مبتدأ و يا تقدير خبر محذوف حائز در صورتي كه معذّر منه مكرر يا  -7

  .است
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٥

 آزمون

  عامل محذوف مفري به چه فعلي است؟ -1
  �إحذَر) الف
  �الْزَم ) ب
  �يلْزِم) ج
  �الزام) د
  در مثال زير اعراب االسد چيست؟ -2

داَلْأسد اَْلاَس  
  �نصب بنابر مفعول بودن) الف
  �نابر خبر بودنرفع ب) ب
  �رفع بنابر مبتدأ بودن) ج
  �هر سه گزينه ) د
  كدام گزينه در مورد اسم مفري به صحيح نيست؟ -3

  �مفرد) الف
  �جمع ) ب
  �معطوف عليه) ج
  �مكرر) د
  اعراب مفري به در مثال زير چيست؟ -4

الوفاء  
  �نصب بنابر مفعول بودن) الف
  �نصب بنابر تمييز بودن) ب
  �ل بودننصب بنابر حا) ج
  �رفع بنابر خبر بودن) د
  در صورتي كه مفري به مكرر يا معطوف عليه باشد اعرابش به ترتيب چيست؟ -5

  �منصوب، مرفوع) الف
  �مرفوع، منصوب) ب
  �منصوب، منصوب ) ج
  �مرفوع، مرفوع) د
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 حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد

  آقاي حسن بابانژاد  :آموزشيار
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١

  مقدمه

اسم در شانزده مورد . شود اسم معرب در كالم عرب به سه قسم موضوعات و منصوبات و مجرورات تقسيم مي

مفعول به معمول است و هر معمولي نيازمند . دومين قسم از موارد نصب اسم، مفعول به است. شود منصوب مي

تواند مفعول به را منصوب كند توضيح اين هشت عامل در جلسات گذشته مفصالً بيان  عامل است، هشت عامل مي

. شود يكي از موارد حذف عامل مفعول به باب اختصاص است ولكن گاهي عامل مفعول به حذف مي. شد

أَخُص  ز ضمير متكلم يا مخاطب اسم ظاهر معرفه ذكر شود كه بوسيلهبعد ا: اختصاص عبارت است از اين كه

است، باب اختصاص داراي احكام و شرايطي ... شود، غرض از اختصاص تحصيص، تواضع وفخر محذوف مي

  .پردازيم است كه در اين جلسه به بيان آنها مي
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٢

  ـ 26ـ 
   االختصاص

  ماهو االختصاص؟.  155
  خصوص؟كم نوعاً االسم الم.  156
  من أي شيء تتألف جملة االختصاص؟.  157
وهو منصوب بفعل  المخصوصهو أن يذكر بعد ضمير المتكلِّم أو المخاطَب اسم ظاهر معرفة يقاهللا  االختصاص. 149

»األُمة«: المحذوف وجوباً، نحو» أخص نحن معشرَ العلمِ نُصلح«.  
  .نفسه ال شخص آخر يخاطبه وكذا حكم ُكلِّ مخصوصٍ هنا المتكلّم» معشر العلم«المراد بـ . 1: فوائد 

2 .داةُ«: ، نحوزيادة البيانأو  التواضعأو  االختصاص الفخرمن  1الغرضتُذلَّلُ الع فقيرٌ «و  »بنا نحن الجنود ها العبدإِنّي أي
  .»ى النّاس للضيفنحن العرب أقر«: وكقولك. والعبد هو المتكلِّم نفسه ال شخص آخر. » إلى عفواللّه

 »أنا أفعلُ كذا أيها الفتى«: أن يقع بعد ضمير المتكلِّم، نحو شرط المخصوص. 3

Sco1: 6:23 

  ـ 26ـ 
  االختصاص

  ماهو االختصاص؟.  155
  كم نوعاً االسم المخصوص؟.  156
  من أي شيء تتألف جملة االختصاص؟.  157
وهو منصوب بفعل  المخصوصالمخاطَب اسم ظاهر معرفة يقاهللا هو أن يذكر بعد ضمير المتكلِّم أو  االختصاص. 149

»األُمة«: المحذوف وجوباً، نحو» أخص نحن معشرَ العلمِ نُصلح«.  
  هنا المتكلّم نفسه ال شخص آخر يخاطبه وكذا حكم ُكلِّ مخصوصٍ» معشر العلم«المراد بـ . 1: فوائد 

Sco2: 11:29 

2 .داةُ«: ، نحوزيادة البيانأو  التواضعأو  االختصاص الفخرمن  2الغرضتُذلَّلُ الع فقيرٌ «و  »بنا نحن الجنود ها العبدإِنّي أي
  .»نحن العرب أقرى النّاس للضيف«: وكقولك. والعبد هو المتكلِّم نفسه ال شخص آخر. » إلى عفواللّه

 »أيها الفتىأنا أفعلُ كذا «: أن يقع بعد ضمير المتكلِّم، نحو شرط المخصوص. 3
Sco١٨:١٣ :٣ 
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، 4نحو وافي جلد. [غرض اصلي از اختصاص تخصيص و قصر مي باشد ولكن در مورد فخر، تواضع و تفضيل مطلب نيز استعمال مي شود 

 ]116ص

٢
، 4ي جلدنحو واف. [غرض اصلي از اختصاص تخصيص و قصر مي باشد ولكن در مورد فخر، تواضع و تفضيل مطلب نيز استعمال مي شود 

 ]116ص
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٣

  چكيده 

اختصاص عبارت است از اين كه بعد از ضمير متكّلم يا مخاطب اسم ظاهر معرفه ذكر شد كه منصوب به فصل  -1

كه وجوباً محذوف است أخص.  

  .شود به اسم ظاهر معرفه مخصوص گفته مي -2

  .باشد مراد از ضمير و اسم مخصوص يك چيز مي -3

  .يا فخر و يا تواضع و يا زيادي در بيان است غرض از ختصاص -4

  .شرط مخصوص اين است كه بعد از ضمير متكلم يا مخاطب ذكر شود -5

  .شود مخصوص بعد از ضمير غائب و اسم ظاهر واقع نمي -6
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٤

 آزمون

  : در مثال زير عامل نصب العرب چيست -1

  نحن العرب اَْقرَي الّناس للّضيف
   � أقرَي مذكور) الف

  � أخص محذوف )ب

  � أمري مقدر) ج

  � نحن )د

  :كدام گزينه جزء اغراض اختصاص نيست -2

   � زيادي بيان) الف

  � فخر) ب

  � تخصيص) ج

  �تواضع) د

  شود؟ اسم مخصوص بعد از چه چيزي واقع مي -3

  �ضمير متكلم) الف

  � ضمير مخاطب) ب

  �ضمير غائب) ج

  � گزينه الف و ب) د

  ر مثال زير چيست؟د مفسر العرباعراب  -4

  بهم معشر العرب ُختمت المكارم
   � نصب) الف

  � رفع) ب

  � جرّ) ج

  � نصب و جرّ) د

  كدام گزينه در مورد اختصاص صحيح نيست؟ -5

   � حذف عامل مخصوص جائز است) الف

  � شود عامل مخصوص وجوباً حذف مي) ب

  � شود مخصوص بعد از ضمير متكلم و مخاطب ذكر مي) ج

  � شود عد از اسم ظاهر ذكر نميمخصوص ب) د
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 حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد

 آقاي حسن بابانژاد  :آموزشيار
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١

  مقدمه

بحث در مواردي بود كه عامل مفعول به حذف شده است يعني اسمي بوسيله عامل محذوف بنابر مفعول به بودن 

مين مورد كه عامل مفعول به حذف شده است سو. منصوب شده است در جلسه گذشته بحث درباره اختصاص بود

شد و بايد  كه به چند نكته اشاره كرديم، از جمله اين كه به اسم منصوب كه مفعول به است مخصوص گفته مي

است كه حذف آن واجب است، أخص حتماً بعد از ضمير متكلم يا مخاطب ذكر شود و عامل مخصوص هم فعل 

باشد و در نهايت  پردازيم و خواهيم گفت كه اسم مخصوص سه نوع مي ميدر اين جلسه به اقسام اسم مخصوص 

  .كنيم به اعرابت محل جمله اختصاص نيز اشاره مي
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  االختصاصـ 26ـ 
  :ثالثة أنواع االسم المخصوص. 150

  .»نحن العرب نرعى الذِّمم«: ، نحو»أل«المعرَّف بـ األول * 
: أو إلى غيره من المعارف، نحو »أنتم معاشرَ الفضل تجودونَ على البائسينَ«: نحو ،»أل«المضاف إلى المعرف بـ الثَّاني * 
  .»نحنُ بني ضبةَ أصحاب الجمل«

  .»علي أيها الشجاع يعولُ في القتال«: ، نحوأيها وأيتهاالثالث * 
  .»بنا تميماً يسَتنسرُ البغاثُ«: ، نحوعلماًوندر مجيئه * 

ويلزمهما أن يتْـبعا . المحذوف وجوباً» أخص«يبنيان على الضم في محل نصب على المفعولية بـ  »أيتهاأيها و «: فائدة 
  .يرفع إِتباعاً للفظهما» أل«باسمٍ محلّى بـ 

Sco1: 11:35 

  االختصاصـ 26ـ 
  :ثالثة أنواع االسم المخصوص. 150

  .»ممنحن العرب نرعى الذِّ«: ، نحو»أل«المعرَّف بـ األول * 
: أو إلى غيره من المعارف، نحو »أنتم معاشرَ الفضل تجودونَ على البائسينَ«: ، نحو»أل«المضاف إلى المعرف بـ الثَّاني * 
  .»نحنُ بني ضبةَ أصحاب الجمل«

  .»علي أيها الشجاع يعولُ في القتال«: ، نحوأيها وأيتهاالثالث * 
  .»تميماً يسَتنسرُ البغاثُبنا «: ، نحوعلماًوندر مجيئه * 

ويلزمهما أن يتْـبعا . المحذوف وجوباً» أخص«يبنيان على الضم في محل نصب على المفعولية بـ  »أيها و أيتها«: فائدة 
 .يرفع إِتباعاً للفظهما» أل«باسمٍ محلّى بـ 
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  االختصاص
 .سم المذكور وتكون فيموضع النصب على الحالمن الفعل المحذوف واال 1جملة االختصاصتتألف . 151
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  .نحن الحكام خُدام الوطنجمله اختصاص گاهي مواقع معترضه است مانند  

 ]121، صفحه 4نحو وافي جلد[
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  نمودار

  اختصاص

 ذكر اسم ظاهر معرفه منصوب به اخص محذوف بعد از ضمير متكلم يا مخاطب: تعريف

 غرض

  فخر
  تواضع

 زيادي در بيان

 مخصوص
 ذكر شود بعد از  �شرط مخصوص 

 انواع مخصوص

  اسم معرفه به ال
  اسم مضاف به اسم معربه ال

  أيها و ايُتها

  ضمير متكلم
  ضمير مخاطب
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 چكيده

  .شود عامل مخصوص به سه صورت ذكر مي -1

 اسم معرفه به ال -

 اسم مضاف به اسم ال دار -

  أيها و أيتها -

  .مخصوص واقع شدن اسم علم نادر است -2

  .باشد أيها و ايّتها مبني بر ضم هستند و محالً منصوب به أخص محذوف مي -3

  .تابع ايها و ايّتها بخاطر تبعيت از لفظ مرفوع است -4

  .جمله اختصاص بنابر حاليت منصوب است -5
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  آزمون 

  :در مثال زير مخصوص چه اسمي است: الف -1

  نحن العرب أُقري النّاس للضيف
   � ه الاسم معرفه ب) الف

  � اسم مضاف به ال) ب

  � اسم علم) ج

  � هيچكدام) د

  شود؟ كدام گزينه مخصوص واقع نمي -2

   � ايها) الف

  � اسم معرفه به ال) ب

  � اسم جنس) ج

  � ايتها) د

  كدام گزينه در مورد ايها صحيح نيست؟ -3

   � ايها مبني است) الف

  � ايها معرب است) ب

  � ايها محالً منصوب است) ج

  � گزينه الف و ج) د

  اعراب جمله اختصاص چيست؟ -4

   � منصوب در موضع تمييز) الف

  � منصوب در موضع مفعول به) ب

  � منصوب بنابر مفعول فيه) ج

  � منصوب بر موضع حال) د

  :در مثال زير اسم مخصوص چيست -5

  نحن معشرَ العلم نُصلح االُمة
   � علم) الف

  � اسم مضاف به ال دار) ب

  � اسم معرف به ال) ج

  � هيچكدام) د
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 حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد

   آقاي حسن بابانژاد  :آموزشيار
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١

  مقدمه

اغراد، تحزير و اختصاص ذكر شد مورد : تا به حال سه مورد از موارد حذف عامل مفعول به كه عبارت بودند از

وارد و حذف عامل مفعول به واجب است و در برخي چهارم باب اشتغال است، در باب اشتغال هم در برخي م

مؤلف بحث . باشد موارد جائز است، باب اشتغال يكي از مباحث مهم در علم نحو است كه داراي مطالب مهم مي

كند، اشتغال عبارت است از اين كه فعل بواسطه عمل كردن در ضمير  مفصل و جامعي درباره باب اشتغال باز مي

م ما قبل خود عمل كند و آن اسم ظاهر معمول عامل مقدر است، حال اعراب آن اسم ظاهر در نتوانسته است در اس

  .بعضي موارد منصوب است بنابر مفعول بودن براي عامل محذوف كه به توضيح آن خواهيم پرداخت
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٢

  ـ 27ـ 
  االشتغال

 ماهو االشتغال؟.  158
 كم حالة لالسم المشغول عنه؟.  159
 المشغول عنه؟ متى يجب نصب.  160
 متى يجب رفع المشغول عنه؟.  161
 متى يجوز رفع المشغول عنه ونصبه؟.  162
 متى يترجح نصب المشغول عنه؟.  163
 متى يترجح رفع المشغول عنه؟.  164
إلى االسم السابق أو في اسم مضاف  في ضمير عائد إلى ذلك 2عنه فعل عامل يتأّخراسم و يتقدمهو أن  1االشتغال. 152

  .4»المعلِّم أطعت أمرَه«و  »قرأتُه الكتاب«: نحو 3،قضمير االسم الساب
: مشتمل على ضمير المشغول عنه، نحو إنّ العامل يصح أن يشتغل أيضاً عن االسم المتقدم بأجنبي متبوع بتابعٍ. 1: فوائد  
»رجالً يبغضه ذممت و  »زيد»هبكراً عم عمرٌو رأيت«.  
  .إالّ بطل االشتغاللفظاً بذكر العامل المحذوف قبل االسم المشتغل عنه بل يكون مقدراً و يصرَّح اليجوز أن. 2
  .»رجالً ضربُته«؛ فال يقال  السابق مما يجوز االبتداء بهيجب أن يكون االسم . 3
بخالف الوصف الحتياجه إلى . »هزيداً أنت تضرب«: يشترط في الفعل أن ال يفصل بينه وبين االسم السابق ؛ فال يقال. 4

  .»زيداً أنت ضاربه«: مايعتمد عليه فتقول
Sco١١:١٧ :١ 

  االشتغالـ 27ـ 
 ماهو االشتغال؟.  158
 كم حالة لالسم المشغول عنه؟.  159
 متى يجب نصب المشغول عنه؟.  160
 متى يجب رفع المشغول عنه؟.  161
 متى يجوز رفع المشغول عنه ونصبه؟.  162

                                                
١

 2نحو وافي جلد ] [مشغول به[ضمير  -3] مشغول عنه[اسم ظاهر  - 2] مشغول، مشتغل[عامل  -1. در اشتغال سه چيز بايد وجود داشته باشد 

 ]124ص

 .زيداً أنت ضاربه اآلن أو غداً: وقد يكون العامل وصفاً، حنو. ٢

٣
 ]121، صفحه 2نحو وافي جلد. [شود اليه معمول باشد و يا اينكه ضمير متصل به تابع معمول باشد سببي گفته ميبه صورتي كه ضمير مضاف  

 .الفعلُ فياملثال األول عمل فيالضمري وفيالثاين فياملضاف إىل الضمري؛ واالسم املتقدم يسمى املشغول عنه. ٤
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٣

 متى يترجح نصب المشغول عنه؟.  163
 متى يترجح رفع المشغول عنه؟.  164
االسم السابق أو في اسم مضاف إلى  في ضمير عائد إلى ذلك 2عنه فعل عامل يتأّخراسم و يتقدمهو أن  1االشتغال. 152

  .4»المعلِّم أطعت أمرَه«و  »قرأُته الكتاب«: نحو  3ضمير االسم السابق،
: إنّ العامل يصح أن يشتغل أيضاً عن االسم المتقدم بأجنبي متبوع بتابعٍ مشتمل على ضمير المشغول عنه، نحو. 1: فوائد 

»رجالً يبغضه ذممت عمرٌو«و  »زيد هبكراً عم رأيت«.  
  .شتغالإالّ بطل االلفظاً بذكر العامل المحذوف قبل االسم المشتغل عنه بل يكون مقدراً و يصرَّحاليجوز أن . 2
  .»رجالً ضربُته«؛ فال يقال  السابق مما يجوز االبتداء بهيجب أن يكون االسم . 3
بخالف الوصف الحتياجه إلى . »زيداً أنت تضربه«: يشترط في الفعل أن ال يفصل بينه وبين االسم السابق ؛ فال يقال. 4

 .»زيداً أنت ضاربه«: مايعتمد عليه فتقول
Sco٢٢:٥٤ :٢ 

                                                
١

 2نحو وافي جلد ] [مشغول به[ضمير  -3] مشغول عنه[اسم ظاهر  - 2] مشغول، مشتغل[عامل  -1. در اشتغال سه چيز بايد وجود داشته باشد 

 ]124ص

 .زيداً أنت ضاربه اآلن أو غداً: وقد يكون العامل وصفاً، حنو. ٢

٣
 ]121صفحه ، 2نحو وافي جلد. [شود به صورتي كه ضمير مضاف اليه معمول باشد و يا اينكه ضمير متصل به تابع معمول باشد سببي گفته مي 

 .الفعلُ فياملثال األول عمل فيالضمري وفيالثاين فياملضاف إىل الضمري؛ واالسم املتقدم يسمى املشغول عنه. ٤
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٤

 چكيده

اشتغال عبارت است از اعراض عامل از عمل كردن در اسم ما قبل به خاطر عمل كردن در ضميري كه به اسم  -1 

  .گردد ظاهر بر مي

  .ضمير يا متصل به فعل است و يا مضاف اليه معمول است و متصل به تابع معمول عامل است -2

شود و در صورت ذكر از  به هيچ وجه ذكر نمي اسم ظاهر مقدم معمول عاملي است كه وجوباً محذوف است -3

  .شود باب اشغال خارج مي

  .اسم ظاهر مقدم بايد بتواند مبتدأ واقع شود -4

  .فعل باشد نبايد بين فعل و اسم ظاهر مقدم فاصله باشد] مؤخّر[اگر عامل  -5

يد وصف بر چيزي در ما وصف باشد جائز است بين وصف و اسم ظاهر فاصله باشد چون با] مؤخّر[اگر عامل  -6

  .قبل تكيه كند
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 آزمون

  :كدام گزينه در مورد فعل اسم مقدم صحيح است -1 

   � جواز حذف) الف

  � وجوب حذف) ب

  � امتناع حذف) ج

  � وجوب ذكر) د

  عّلت عدم صحت مثال زير چيست؟ -2

  عالماً نصرتُه
   � تواند مبتداً واقع شود عالم نمي) الف

  � معرفه بودن عالم) ب

  � نكره بودن عالم) ج

  � الف و ج) د

  :كدام گزينه در مورد اشتغال صحيح نيست -3

   � وجوب حذف عامل اسم مقدم) الف

  �اسم مقدم بتواند مبتدأ واقع شود) ب

  � اسم مقدم نكره باشد) ج

  � عدم فاصله بين اسم مقدم و فعل مؤخر) د

  باشد؟ كدام گزينه از باب اشتغال نمي -4

   � قرأْتهالكتاب ) الف

  � يبغضة زيد ذممت رجالً) ب

  � رأيت زيداً يبغض بكرٌ) ج

  � عمرُو رابت بكراً عمه) د

  كدام گزينه در مورد ضمير عائد به اسم ظاهر صحيح است؟ -5

   � شود ضمير متصل به فعل مي) الف

  �تواند باشد ضمير مضاف اليه معمول عامل مؤخر مي) ب

  � شود ول عامل مقدم ميضمير متصل به تابع معم) ج

 � هر سه گزينه) د
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 حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد

 آقاي حسن بابانژاد  :آموزشيار



  
زش ه�ي ��� ��ري �ز� ه�ي ����� �اه�ان �� ��((�� � ))��آ��� �&ق ا$# ا"� �! �� �� ��آ

١

  مقدمه

در جلسه گذشته بيان شد كه اشتغال يعني اعراض عامل از عمل كردن در اسم ما قبل به خاطر وجود ضميري كه به 

عول به عامل مقدر است و در ادامه به اين نكات اشاره شد گردد، اسم ظاهر در برخي موارد مف آن اسم ظاهر بر مي

و يا مضاف اليه معمول باشد و يا اين كه متصل به تابع معمول فعل باشد كه . كه بايد ضمير متصل به عامل باشد

تواند در اسم ظاهر عمل كند، واينكه نبايد بين اسم ظاهر مقدم و فعل  اين فعل بواسطه عمل در اين ضمير نمي

كنيم  اصله شود وهمچنين اسم ظاهر بتواند مبتدأ واقع شود، در ادامه چند نكته تكميلي درباره باب اشتغال بيان ميف

  .و سپس به حالتهاي اعراب اسم ظاهر اشاره خواهيم كرد



  
زش ه�ي ��� ��ري �ز� ه�ي ����� �اه�ان �� ��((�� � ))��آ��� �&ق ا$# ا"� �! �� �� ��آ

٢

  اشتغال
فإذا كانت . »اً تلَقه فأكرمهإِن زيد«: أداة الشرط الجازمة إذا كان فعل الشرط مجزوماً لفظاً فال يقال يمتنع االشتغال بعد. 5 

  »انْدم إذا أخاك ضربته«: أداة الشرط غير الجازمة أو كان الشرط مجزوماً محالً جازت المسألة، نحو
 .»إن أخاك لم تلَقه فـانتظرْه«و  »إِنْ أخاك ضربَته فاندم«و  

Sco1: 6:56 

  اشتغال
 .و ترجيح أحدهما رفع ، جواز األمرينوجوب النصب ، وجوب ال: خمس حاالت 1للمشغول عنه. 153

Sco٩:٤٨ :٢ 

  اشتغال
فإذا أمكن تسليط العامل المتأّخر على االسم . بفعل محذوف وجوباً يفسره الفعل الظاهر 2ينصب المشغول عنه. 1: فوائد 

  أي أضربت» أزيداً ضربته«: المتقدم بلفظه نُصب بمثله أي بفعل محذوف يوافق العامل المذكور في اللفظ، نحو
بالمعنى. زيداً ضربته نحو. وإالَّ نصب ِبما يوافقه :»رأسه أزيداً قطعت« رأْسه زيداً قطعت أزيداً مررت به«و . أي أقتلت «

زيداًمررت به أي أجاوزت.  
أهنته، ألنَّ ضرب الولد  أي هالَّ »هالَّ زيداً ضربت ولده«: فإن لم تكن الموافقة اللفظية أو المعنوية نُصب بالزم معناه، نحو

 .يستلزم إهانة األب
Sco١٥:٢٠ :٣ 

  اشتغال
فإذا أمكن تسليط العامل المتأّخر على االسم . بفعل محذوف وجوباً يفسره الفعل الظاهر 3ينصب المشغول عنه. 1: فوائد 

  أي أضربت» ضربته أزيداً«: المتقدم بلفظه نُصب بمثله أي بفعل محذوف يوافق العامل المذكور في اللفظ، نحو
بالمعنى. زيداً ضربته نحو. وإالَّ نصب ِبما يوافقه :»رأسه أزيداً قطعت« رأْسه زيداً قطعت أزيداً مررت به«و . أي أقتلت «

زيداًمررت ب فإن لم تكن الموافقة اللفظية أو المعنوية نُصب بالزم  أي أجاوزت  
 .أي هالَّ أهنته، ألنَّ ضرب الولد يستلزم إهانة األب »هالّ زيداً ضربت ولده«: معناه، نحو

Sco٢١:٥١ :٤ 

                                                
١

 ]124ص 2نحو وافي جلد. [شود به اسم ظاهر مقدم مشغول عنه اطالق مي 

٢
. شود علّت وجوب حذف عامل اسم مقدر اين است كه فعل ظاهر مفسّر و عوض از فعل محذوف است و عوض و معوض با هم يك جمع نمي 

 ]660، ص1حدائق جلد[

٣
. شود علّت وجوب حذف عامل اسم مقدر اين است كه فعل ظاهر مفسّر و عوض از فعل محذوف است و عوض و معوض با هم يك جمع نمي 

 ]660، ص1حدائق جلد[
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٣

  چكيده 

  .اشتغال در صورتي كه بعد از اداة شرط جازم باشد و فعل شرط لفظاً مجزوم باشد ممتنع است -1

  .اشتغال در صورتي كه بعد از أدات شرط غير جازم باشد و يا فعل شرط محالً مجزوم باشد صحيح است -2

  .وجوب نصب، وجوب رفع، راجع نصب، راجع رفع و جواز رفع نصب. غول عنه پنج حالت داردمش -3

  .اسم مشغول عنه منصوب است به فعل محذوفي كه فعل مذكور مفسّر آن است -4

  .در صورتي كه فعل مذكور بتواند در اسم ظاهر عمل كند -5

  .گيريم ند فعل هم معني با فعل مذكور در تقدير ميدر صورتي كه فعل مذكور نتواند لفظاً در اسم مقدم عمل ك -6

در صورتي كه فعل مذكور لفظاً و معني نتواند در اسم مقدم عمل كند، فعلي كه الزمه معناي مذكور است در  -7

  .شود تقدير گرفته مي
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٤

  آزمون 

  عّلت بطالن اشتغال در مثال زير چيست؟ -1

هإنُ زيداً تلَقه فأكرم  
   � رط جازموجود ادات ش) الف

  � وجود ادات شرط غير جازم) ب

  � فاصله بين اسم مقدم و فعل مؤخر) ج

  � هيچكدام) د

  كدام گزينه در مورد اسم مشغول عنه صحيح است؟ -2

   � وجوب نصب) الف

  �وجوب رفع) ب

  � جواز رفع و نصب) ج

  � هر سه گزينه) د

  در مثال زير عامل نصب مشغول عنه چيست؟ -3

  اسهأ زيداً قطعت ر
   � قَطَعت) الف

  � َقَتُلت) ب

  �قََطعت) ج

  � َقَتْلت) د

  اعراب اسم مشغول عنه در مثال زير چيست؟ -4

  هلَّا زيداً ضربت ولده
   � وجوب رفع) الف

  � جواز رفع) ب

  � وجوب نصب) ج

  � جواز رفع و نصب) د

  ؟باشد نمي كدام گزينه جزء حاالت مشغول عنه -5

   � وجوب رفع) الف

  � جر از نصب و جرّ) ب

  � وجوب نصب) ج

  � جواز نصب و رفع) د
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 حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد

  آقاي حسن بابانژاد  :آموزشيار
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١

  مقدمه

كه تا به . بحث در باب اشتغال بود بابي كه مفعول به در عبارت ذكر شده است و عامل مفعول به حذف شده است

چهارمين مورد باب اشتغال است كه در تعريف آن . ديمحال به سه قسم از موارد حذف عامل مفعول به اشاره كر

ما صورتي است كه   شاهد بحث. تواند داشته باشد مطالبي بيان شد، در ادامه بيان شد كه اسم مقدم پنج حالت مي

اي كه بايد به آن توجه داشت اين است كه   اسم مقدم منصوب باشد بنابر مفعول به بودن براي عامل محذوف نكته

شود بايد متصرف باشد به عبارت ديگر بتواند در اسم مقدم عمل كند كه در  محذوفي كه در تقدير برگرفته ميعامل 

  .پردازيم اين جلسه به توضيح و تكميل بحث مي
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٢

  اشتغال
حتى يسوغ تسليُطه على  2متصرفاً أو ما يشبهه 1يشترط في جميع موارد نصب المشغول عنه أن يكون العامل فعالً. 2
التفضيل والتعجب وال  ولذلك ال يتأتّى نصب المشغول عنه بالفعل الجامد وال بأفعل. لمشتغل عنه المتقدم وهو متأخِّرٌ عنها

 .بالصفة المشبهة وال باسم الفعل وال بالمصدر وال بالحروف ألنّها التعمل في ما قبلها
Sco٩:٣٧ :١ 

  اشتغال
والعرض والتحضيض واالستفهام ما سوى  3يليه إالّ الفعل كأدوات الشرطإذا وقع بعد ما ال يجب نصب المشغول عنه. 154

  .»عرفته هل الخبرَ«و  »هالَّ الشرَّ تجنَّبته«و  »أَال ذنبي تغفره«و  »العلم خدمتَه نََفعك إنِ«: الهمزة أل نّها أُم الباب، نحو

ى أ ّنه مبتدأ أل نَّه لو رفع لخرجت هذه األدوات عما في هذه األمثلة ونحوها رفع االسم المتقدم عل ال يجوز. 1: فوائد 
  .وضعت له من االختصاص بالفعل

كما أ ّنه يقبح في التحضيض و في االستفهام بغير . أدوات الشرط من» إذا«و » لو«و » إن«االشتغال في غير  يقبح. 2
 .الهمزة إالّ في الضرورة

Sco١٦:٢٥ :٢ 

  اشتغال
والعرض والتحضيض واالستفهام ما سوى  4إذا وقع بعد ما اليليه إالّ الفعل كأدوات الشرط نهيجب نصب المشغول ع. 154

  .»عرفته هل الخبرَ«و  »هالَّ الشرَّ تجنَّبته«و  »أَال ذنبي تغفره«و  »العلم خدمتَه نََفعك إنِ«: الهمزة أل نّها أُم الباب، نحو
ع االسم المتقدم على أ ّنه مبتدأ أل نَّه لو رفع لخرجت هذه األدوات عما في هذه األمثلة ونحوها رف ال يجوز. 1: فوائد 

  .وضعت له من االختصاص بالفعل
كما أ ّنه يقبح في التحضيض و في االستفهام بغير . أدوات الشرط من» إذا«و » لو«و » إن«االشتغال في غير  يقبح. 2

 الهمزة إالّ في الضرورة
Sco٢٤:١٧ :٣ 

  

                                                
١

 ]122، ص2نحو وافي جلد. [تواند فعل الزم و متعدي باشد عامل باب اشتغال مي 

الدرهم الدرهم الدرهم الدرهم ««««و  »»»»العسلَ أنا شرابهالعسلَ أنا شرابهالعسلَ أنا شرابهالعسلَ أنا شرابه««««: واسم الفاعل، وصيغة املبالغة، واسم املفعول، بشرط أن يكون كل واحد منها مستوفياً لشروط العمل، حن ::::يشبههيشبههيشبههيشبههواملراد مبا . ٢

 ....»»»»أنا معطاه اآلن أوغداًأنا معطاه اآلن أوغداًأنا معطاه اآلن أوغداًأنا معطاه اآلن أوغداً

٣
. كند در نتيجه از باب اشتغال نيست أما از ادوات شرط است كه شرط آن فعل الزم واجب الحذف است كه چيزي اين عامل را تفسير نمي 

 ]662، صفحه 1حدائق جلد[

٤
. كند در نتيجه از باب اشتغال نيست است كه چيزي اين عامل را تفسير نمي أما از ادوات شرط است كه شرط آن فعل الزم واجب الحذف 

 ]662، صفحه 1حدائق جلد[
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٣

  چكيده 

  .عامل مشغول عنه فعل متصرف يا شبهه فعل متصرفي باشد كه بتواند در اسم مقدم عمل كند -1

  .شود مصدر و حروف عامل اسم مقدم واقع نمي فعل تفضيل، تعجب، صفت مشبهه، اسم فعل، 1فعل جامد،  -2

د وجوباً منصوب شون اسم مشغول عنه در صورتي كه بعد از اموري واقع شود كه فقط بر سر فعل وارد مي -3

  .است

  .شوند بر سر فعل وارد مي... ادات شرط، عرض، تحضيض -4

  .شود همزه استفهام هم بر فعل و هم اسم داخل مي -5

  .اشتغال در غير از إن، لو و اذا از ادوات شرط قبيح است -6

  .اشتغال در تحضيض و استفهام به غيره همزه استفهام در غير ضرورت قبيح است -7
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 آزمون

  شود؟ كدام گزينه عامل باب اشتغال واقع نمي -1 

   � فعل جامد) الف

  � اسم فعل) ب

  � صفت مشبهه) ج

  � هر سه گزينه) د

  كدام گزينه جزء شرائط عامل باب اشتغال است؟ -2

  � فعل متصرف) الف

  � وصف متصرف) ب

  � گزينه الف و ب) ج

  � هيچكدام) د

  ه نيست؟كدام گزينه جزء موارد وجوب نصب مشغول عن -3

  � همزه استفهام) الف

  � عرض) ب

  � تحضيض) ج

  � ادات شرط) د

  در مثال زير اعراب مشغول عنه چيست؟ -4

  إنِ العلم خدمَته نَْفعك
   � وجوب رفع) الف

  � وجوب نصب) ب

  � راجع نصب) ج

  � راجع رفع) د

  كدام گزينه جزء موارد وجوب نصب مشغول عنه؟ -5

   � أال ذنبي تغفره) الف

  � ا زيد ضربت ولدههّل) ب

  � زيد أنا ضاربه أمس) ج

  � هل الخبر عرفَته) د
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 حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد

    آقاي حسن بابانژاد  :آموزشيار
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١

  مقدمه

اسم مشغول عنه پنج حالت اعرابي دارد در صورتي كه اسم مشغول عنه بعد از اموري مانع شود كه فقط بر فعل 

ا مفعول به براي فعل محذوف شود و اين كلمات نيز شوند دراين حالت نصب مشغول عنه واجب است ت داخل مي

بر جمله فعليه داخل شده باشند، توضيح اين حالت را در جلسه گذشته بيان كرديم، أما اسم مشغول عنه در سه 

مورد اول اين است كه عامل فعل متصرف و يا شبه متصرف نباشد، مورد دوم در . حالت واجب است مرفوع شود

از اذا يا واو حاليه قرار بگيرد و مورد سوم صورتي است كه اسم مشغول عنه قبل از الفاظي صورتي است كه بعد 

گذارند ما بعدشان در ما قبلشان عمل كند، در اين جلسه به توضيح موارد وجوب رفع خواهيم  قرار بگيرد كه نمي

  .پرداخت
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٢

  اشتغال
  :يجب رفع المشغول عنه. 155

زيد أنا «و» زيد ما أحسنَه«و  »زيد عليك« و» عمرٌو كأّنه أسد«: اً وال ما يشبهه، نحومتصرف العامل فعالًإذا لم يكن * 
  .»ضاربه أمسِ

Sco1: 6:05 

                                                                                                                                        اشتغال
سافرت و الشعب ينهاه «و  »دخلت البيت فإذا الولد يوبخه أبوه«: ، نحو2»واو الحال«و  1الفجائية» إذا«بعد إذا وقع *  

 .»الخطيب عن الحرب
Sco١١:٤٦ :٢ 

  اشتغال
  .اليعمل ما بعدها في ما قبلها قبل ألفاظإذا وقع * 

الصديقُ إن «: كأدوات الشرط، نحولها الصدارة األدوات التي  قبلها باأللفاظ التي ال يعمل مابعدها في مايراد . 1: فوائد 
 :االبتداء، نحو »الم«و  »أبوك هالَّ احترمته«: والتحضيض، نحو» العلم هل أتقنَته«: واالستفهام، نحو »زرتَه يكرمك

»كرمهة بالفعل، نحووالحروف المشبه» الفقيرُ كم أعطيته«: الخبرية، نحو» كم«و  »األُستاذ ألنا م :»الكسالنُ إني عاقبته «
  .»زيد الذي ضربتُه«: وكذلك الموصول، نحو

. بعد األدوات المختصة باالسم كان مبتدأً، أو بعدالمختصة بالفعل كان فاعالً أو نائب فاعل المشغول عنه مرفوعاًإذا كان . 2
 .االبتداء فعل و إالّ فيترجح الرفع علىال ويترجح الرفع على الفاعلية بعد األدوات التي يغلب دخولها على

Sco٢٠:٥٠ :٣ 

                                                
١

شوند و در حالت رفع، جملة  شود اين است كه اين دو بر جمله اسميه داخل مي عّلت اين كه اسم مشغول عنه بعد اذا و واو حالية مرفوع مي 

نحو وافي . [شود رفع واجب است هتر بود كه گفته شود هر گاه مشغول عنه بعد از الفاظي واقع شود كه بر جمله فعليه داخل ميلذا ب. شود اسميه مي

 ]162ص  المرضيه  البهجة، 129ص  2جلد 

أما رفع املشغول عنه بعد . ثبت كما يف املثلاحلال ختتص باالبتداء مىت وقع بعد االسم مضارع م: »واو«و . الفجائية اليليها فعل والمعمول فعل» إذا«ألنَّ . ٢

 .االبتداء هذه األدوات فعلى
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  نمودار

  

  

  

  

 موارد وجوب رفع

  عامل فعل و شبه فعل متصرف نباشد

  مشغول عنه بعد از اذا واو حاليه قرار بگيرد

  . مشغول عنه قبل از الفاظ صدارت طلب واقع شود

  ادرات شرط

  استفهام

  تحضيض

  الم ابتداء

  كم خبريه

حروف مشبهة 
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٤

  چكيده 

  .در سه صورت مشغول عنه واجب است مرفوع شود -1

  .در صورتي كه عامل فعل متصرف و شبه فعل متصرف نباشد -

  .در صورتي كه مشغول عنه از اذا يا واو حاليه قرار بگيرد -

  .گذارند مابعدشان در ما قبل عمل كند فاظي قرار بگيرد كه نميدر صورتي كه مشغول عنه قبل از ال -

  .كند الفاظ صدارت طلب هستند الفاظي كه ما بعدشان در ما قبل عمل نمي -2

  .اسم مشغول عنه مرفوع بعد از ادوات مختص به اسم قرار گرفته مبتدأ است -3

  .باشد گيرد فاعل با نائب فاعل مي اسم مشغول عنه مرفوع كه بعد از ادوات مختص به فعل قرار مي -4
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  آزمون 

  در مثال زير عّلت وجوب رفع مشغول عنه چيست؟ -1

  زيد عليك
  �عامل فعل متصرف نيست) الف

  �عامل شبه فعل متصرف نيست) ب

   �عامل فعل محذوف است )ج

  �گزينه الف و ب )د

  :صورتي كه اسم مشغول عنه بعد از اذا فجائيه قرار بگيرد چه اعراب دارددر  -2

  �وجوب رفع) الف

  �وجوب نصب) ب

  �رجحان نصب) ج

  �رجحان رفع) د

  در مثال زير اعراب مشغول عنه چه حالتي دارد؟ -3

  الفقير كم أعطيته
  �وجوب نصب) الف

  �وجوب رفع) ب

  �رجحان نصب) ج

  �رجحان رفع) د

  باشد؟ جزء موارد وجوب رفع نميكدام گزينه  -4

  �در صورتي كه مشغول عنه بعد از واو حاليه قرار بگيرد) الف

  �در صورتي كه مشغول عنه قبل از الفاظ صدارت طلب باشد) ب

  �در صورتي كه قبل از اذا فجائيه قرار بگيرد) ج

  �در صورتي كه عامل فعل متصرف نباشد) د

  يست؟كدام گزينه جزء موارد صدارت طلب ن) 5

  �العلم هل أَتقنَته) الف

  �أالستار لَأنا مكرمه) ب

  �زيد كأّنه أسد) ج

  �الصديقُ إن زرَته يكرمك) د
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 حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد

    آقاي حسن بابانژاد  :آموزشيار
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١

  مقدمه

در . گفتيم اسم مشغول عنه پنج حالت دارد موارد وجوب نصب و وجوب رفع را در جلسات گذشته بيان كرديم

فع نباشد رفع و نصب مشغول عنه هر دو جايز صورتي كه اسم مشغول عنه هيچكدام از موارد وجوب نصب و ر

در صورتي كه بعد از اسم مشغول عنه . أما گاهي موارد نصب رجحان دارد و گاهي موارد رفع رجحان دارد. است

فعل طلبي قرار بگيرد، و همچنين در صورتي كه اسم مشغول عنه بعد از الفاظي قرار بگيرد كه غالباً بر فعل داخل 

. كه اسم مشغول عنه به جمله فعليه عطف شود در اين سه حالت نصب مشغول عنه رجحان داردشود و يا اين  مي

مورد اول و دوم از رجحان نصب را در اين جلسه بيان خواهيم كرد و مورد سوم رجحان نصب و موارد رجحان 

  .رفع را در جلسه آينده توضيح خواهيم داد
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٢

  اشتغال
  .ما عدا المواضع التي تقدم ذكرهافي  يجوز رفع المشغول عنه ونصبه. 156
  :يترجح نصب المشغول عنه. 157

  .» أخاك وفَّقه اللّه«و  »السائلَ ال َتنتَهرْه«و  »أباك أَكرمه«: كاألمر والنهي والدعاء، نحو 1بعده فعل طلبيإذا وقع * 
وال في . »له   زيداً ال غفر الّله«: بر، نحوبين أن يكون بلفظ اإلنشاء كما رأيت أو بلفظ الخ الطلبال فرق في . 1: فوائد 
  .» عمراً ليرحمه اللّه«: بين أن يكون بالصيغة أو بالالم، نحو األمر

له  ينصرْك فَارع كلُّ من«: امتنع النصب ووجب الرفع، نحو الشرطاالسم معنى  وتضمن »الفاء«الفعلُ الطلبي بـ  اقترنإذا .2
 .وإالّ وجب النصب. »الجميلَ

Sco1: 8:25 

  اشتغال
  .في ما عدا المواضع التي تقدم ذكرها يجوز رفع المشغول عنه ونصبه. 156
  :يترجح نصب المشغول عنه. 157

  .» أخاك وفَّقه اللّه«و  »السائلَ ال َتنتَهرْه«و  »أباك أَكرمه«: كاألمر والنهي والدعاء، نحو بعده فعل طلبيإذا وقع * 
وال في . »له   زيداً ال غفر الّله«: بين أن يكون بلفظ اإلنشاء كما رأيت أو بلفظ الخبر، نحو الطلبي ال فرق ف. 1: فوائد 
  .» عمراً ليرحمه اللّه«: بين أن يكون بالصيغة أو بالالم، نحو األمر

له  ينصرْك فَارع كلُّ من«: امتنع النصب ووجب الرفع، نحو الشرطاالسم معنى  وتضمن »الفاء«الفعلُ الطلبي بـ  اقترنإذا .2
  .صبلنوإالّ وجب ا. »الجميلَ

Sco2: 13:49 

                                                                                                                                      اشتغال
و  »أكتابنا قرأته«: النافيات، نحو» ما ، ال و إن«و » ة االستفهامهمز«: دخولها على الفعل مثل تقدمته أدوات يغلب إذا* 
  .»ما الدرس أبغضه«

وإذا . »أأنت زيد تضربه«: عن االسم المشتغل عنه بغير الظرف فالمختار الرفع، نحو االستفهام» همزة«إذا فُصلت  :فائدة
 .»تضربه أكُلَّ يومٍ زيداً«: كان الفاصلُ ظرفاً فالمختار النّصب، نحو

Sco١٦:٤٨ :٣ 

                                                
شود كه مشغول عنه مبتدأ شود و فعل طلب خبر واقع  علّت اين كه مشغول عنه قبل از فعل طلب راجع نصب است اين است كه رفع باعث مي 1

 ]131ص  2نحو وافي جلد [شود در حالي كه خبر واقع شدن فعل طلب قليل است 
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٣

                                                                                                                                       اشتغال
و  »أكتابنا قرأته«: النافيات، نحو» ما ، ال و إن«و » همزة االستفهام«: دخولها على الفعل مثل تقدمته أدوات يغلب إذا* 
  .»ما الدرس أبغضه«

وإذا . »أأنت زيد تضربه«: عن االسم المشتغل عنه بغير الظرف فالمختار الرفع، نحو االستفهام» همزة«إذا فُصلت  :فائدة
 .»أكُلَّ يومٍ زيداً تضربه«: ب، نحوكان الفاصلُ ظرفاً فالمختار النّص

Sco٢٣:١١ :٤ 
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٤

  نمودار

  

  

  

  

  

  

  موارد رجحان نصب

  .بعد از مشغول عنه فعل طلبي باشد

  .شوند قرار بگيرد بر فعل داخل ميقبل از مشغول عنه أدواتي كه غالباً 

  .در صورتي كه مشغول عنه عطف به جمله فعليه شود
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٥

  چكيده 

  .در غير موارد وجوب رفع و نصب، رفع و نصب مشغول عنه جايز است -1

  .در صورتي كه بعد از مشغول عنه فعل طلبي قرار بگيرد نصب آن رجحان دارد -2

  .ري استطلب بعد از مشغول عنه اعم از لفظ إنشائي و لفظ خب -3

درصورتي كه فعل طلب متصل به فاء باشد و اسم مشغول عنه متضمن معناي شرط باشد رفع واجب و نصب  -4

  .ممتنع است در غير اين صورت نصب واجب است

  . شوند قبل از مشغول عنه باشند نصب رجحان دارد در صورتي كه الفاظي كه غالباً بر فعل داخل مي -5

  .شود ستفهام و مشغول عنه غير ظرف فاصله شود مرفوع ميدر صورتي كه بين همزه ا -6

  .شود در صورتي كه همزه استفهام و مشغول عنه ظرف فاصله شود منصوب مي -7
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٦

 آزمون

  در چه صورت رفع و نصب مشغول عنه هر دو جايز است؟ -1 

  �در غير موارد وجوب رفع) الف

  �در غير موارد وجوب رفع و نصب) ب

  �ب نصبدر غير موارد وجو) ج

  �در غير موارد رجحان رفع و نصب) د

  در مثال زير مشغول عنه چه حالتي دارد؟ -2

  أباك اكرمه
  �وجوب نصب) الف

  �وجوب رفع) ب

  �رجحان نصب) ج

  �رجحان رفع) د

  باشد؟ كدام گزينه مثال براي رجحان نصب نمي -3

  �السائلَ ال َتنتَهِرُه) الف

  �زيد الذي ضربته) ب

  �هللاُ لهزيداً ال غفرا) ج

  �أباك أكرمه) د

  در مثال زير اعراب مشغول عنه چيست؟ -4

  ُكلَّ من ينصرُك فَأرع له الجميل
  �وجوب رفع ) الف

  �رجحان نصب) ب

  �رجحان رفع) ج

  �وجوب نصب) د

  باشد؟ كدام گزينه جزء موارد رجحان نصب مي -5

  �أكتابنا قرأتَه) الف

  �ما ألدرس أبغَضَه) ب

  �رحمه اهللاعمراً لي) ج

  �هر سه گزينه) د
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٢  

   ٣٥ س 
  

  

 حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد

    آقاي حسن بابانژاد  :آموزشيار
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١

  مقدمه

باب اشتغال از ابوابي است كه در علم نحو مباحث مهم و زيادي را به خود اختصاص داده است به اسم مقدم 

ند داشته باشد كه عبارت بودند از وجوب نصب، وجوب توا شود، مشغول عنه پنج حاالت مي مشغول عنه گفته مي

رفع، رجحان نصب و رجحان رفع و تساوي رفع و نصب در جلسات گذشته موارد وجوب نصب و وجوب رفع 

بيان شد، و گفتيم كه در غير موارد وجوب رفع و نصب رفع و نصب هر دو جائز است، هر چند در بعضي موارد 

رد رفع رجحان دارد در جلسه گذشته مواردي از رجحان نصب بيان شد، در اين نصب رجحان دارد و در بعضي موا

جلسه به مواردي ديگر از رجحان نصب اشاره خواهد شد و سپس مواردي نيز در مورد رجحان رفع بيان خواهيم 

  .كرد
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٢

                                                                                                                                        اشتغال
إذا وقع المشغول عنه بعد عاطف على جملةٍ فعلية ألنّ النصب يقتضي إضمار الفعل فيكون عطف جملة فعلية على * 

 »قام زيد وعمراً أكرمُته«: مثلها، نحو

Sco1: 7:36 

                                                                                                                                      اشتغال
ألنّ  »ضربت زيداً و أما عمرٌو فأكرمُته«: ترجح الرفع على النصب، نحو» أما«فإذا فصل بين العاطف والمشغول عنه بـ 

 .مستأنف مقطوع عما قبَله» أما«الكالم بعد 
Sco١١:٢١ :٢ 

                                                                                                                                        اشتغال
أيهم «: باً لمن قالجوا »زيداً ضربتُه«: إذا كان االسم المشتغل عنه جواباً الستفهام منصوب لفظاً او محالً بما يليه، نحو*  

  .»منْ ضربت؟«و  »ضربت؟
ألنَّ حكم » أيهم ضربَته؟«: جواباً لمن قال» زيد ضربتُه«: وأما إذا كان االستفهام مرفوعاً في السؤال فيرجح الرفع فتقول

 .الجواب أن ينطبق على السؤال
Sco١٨:٣٤ :٣ 

                                                                                                                                    اشتغال
 .»أخوك رأيُته«: النصب، نحو إذا لم يكن ما يوجب الرَّفع أو النصب وال ما يرجح يترجح رفع المشغول عنه158

Sco٢٢:٥٣ :٤ 
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٣

  نمودار 

  باب اشتغال

 اعراض عامل از عمل كردن در اسم مقدم بواسطه عمل در ضمير: تعريف

 طشرائ

  وجوب حذف عامل مشغول عنه -1
  عدم وقوع فاصله بين مشغول عنه و عامل مؤثر -2
  امكان وقوع مشغول عنمه مبتدأ -3
  عامل فعل يا شبهه فعل متصرف -4
 ]لفظاً مجزوم شود[عدم دخول ادات شرط جازم  -5

حاالت اعراب 

 مشغول عنه

 شوند عنه بعد از اداتي واقع شوند كه بر فعل داخل مي در صورتي كه مشغول �وجوب نصب  -1

 وجوب رفع -2

  متصرف نباشد در صورتي كه عامل

  در صورتي كه بعد از واو حاليه و اذا فجائيه واقع شود

  كند در صورتي كه مشغول عنه بعد از اداتي واقع شوند كه ما بعدشان در ماقبل عمل نمي

 شوند در صورتي كه بعد از اموري واقع شوند كه بر سر جمله اسميه داخل مي

 در غير از موارد وجوب رفع و نصب �: جواز نصب و رفع -3

 رجحان نصب -4

  در صورتي كه بعد از مشغول عنه فعل طلبي واقع شود

  شوند در صورتي كه مشغول عنه واقع شود بعد اداتي كه غالباً بر فعل داخل مي

  در صورتي كه با حرف عطفي به جمله فعليه عطرف شوند

 در صورتي كه مشغول عنه جواب از استفهام منصوب واقع شود

 رجحان رفع -5

  در صورتي كه مشغول عنه جواب از استفهام مرفوع واقع شود

  در صورتي كه بعد از حرف عطف أما ذكر شود

 در صورتي كه هيچكدام از موجب رفع و نصب و رجحان نصب نباشد
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٤

  چكيده 

چون نصب موجب . تي كه بوسيله عاطفي به جمله فعليه عطف شودشود در صور مشغول عنه منصوب مي -1

  .شود شود كه باعث عطف جمله فعليه بر فعليه مي تقدير فعل مي

چون جلمه بعد از أما مستأنفه و . در صورتي كه بين عاطف و مشغول عنه أما فاصله شود رفع رجحان دارد -2

  .مقطوع از ما قبل است

  .باشد نصب رجحان دارد] لفظاً يا محالً[جواب از استفهام منصوب  در صورتي كه مشغول عنه -3

  .باشد رفع رجحان دارد] لفظاً يا محالً[در صورتي كه مشغول عنه جواب از استفهام مرفوع  -4

  .در صورتي كه هيچكدام از موجب رفع يا نصب و يا رجحان نصب نباشد رفع مشغول عنه رجحان دارد -5
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٥

  آزمون

  در مثال زير اعراب مشغول عنه كدام گزينه است؟  -1

  ذهب زيداً و عمراً ضربتُه
  � رجحان رفع) الف

  � رجحان نصب) ب

  � وجوب رفع) ج

  � وجوب نصب) د

  در صورتي كه بعد از عاطف أما قرار گيرد اعراب مشغول عنه چيست؟ -2

   � وجوب نصب) الف

  � وجوب رفع) ب

  � رجحان رفع) ج

  � و نصبتساوي رفع ) د

  در مورد اعراب مشغول عنه در مثال زير كدام گزينه صحيح است؟ -3

  ]منْ ضربت؟ زيد ضربُته[

   � رجحان نصب) الف

  � وجوب نصب) ب

  � وجوب رفع) ج

  � رجحان نصب) د

  در صورتي كه استفهام مرفوع باشد اعراب مشغول عنه چيست؟ -4

  � وجوب رفع) الف

  � وجوب نصب) ب

  � رجحان نصب) ج

  � رجحان رفع) د

  در مثال زير اعراب مشغول عنه چيست؟ -5

  عمراً ضربُته 
   � وجوب رفع) الف

  � وجوب نصب) ب

  � رجحان رفع) ج

  � رجحان نصب) د
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٦

  پاورقي

جب اصل اولي در جمله عدم تقدير است و اگر امرو اثر شد بين تقدير و چيزي و عدم تقدير، عدم تقدير بهتر است ولذا در مواردي كه مو) 1(

  ]165صفحه  البهجة المرضيه. [رفع و نصب نباشد رفع رجحان دارد چون موجب عدم تقدير است
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 حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد

    آقاي حسن بابانژاد  :آموزشيار
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١

  مقدمه

يكي از ابوابي كه مؤلف مورد بحث قرار داده است باب تفازع است، اين بحث را مؤلف به سبب مناسبت با باب 

. مفعول به و حذف عامل مفعول به است فارج است ها كه ذكر اشتغال مطرح كرده است هر چند از محل بحث

درباره . تنارع عبارت است از اين كه بعد از دو عامل معمولي ذكر شود كه اين دو عامل به اين معمول نياز دارند

اي كه بايد مورد توجه قرار بگيرد اين است  كنيم، ولكن نكته اين كه عمل را به كدام بدهيم در جلسه آينده بحث مي

والً اين دو عامل متنازع با يكديگر ارتباط داشته باشند و ثانياً اين معمول بعد از دو عامل ذكر شود و ثالثاً اين دو كه ا

خواهد كه در اين  خواهند و گاهي يكي فاعل و ديگري مفعول مي عامل گاهي هر دو فاعل يا مفعول و يا مجرور مي

  .پردازيم جلسه به تبيين اين نكات مي
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٢

  ـ 28ـ 
  تنازعال

  ماهو التنازع؟.  165
  ماحكم العاملين؟.  166
  ماهو حكم العاملين مع المعمول الواحد؟.  167
  .»وأفدت أخاك أفادني«: عنهما، نحو متأخر 1واحدإلى معمولٍ  عاملينعبارة عن توجه  التنازع. 159

بل يجب أن يختار أحدهما للعمل  واحد فيما إذا اختلفا في طلب المعمول على معمول عاملينال يجوز تسلّط . 1: فوائد 
  .في الظاهر وحده ويهمل اآلخر عن العمل فيه

أكرمت أخاك «و  »زيداً أضفت وأكرمت«: إذا تقدم المعمول على العامَلين أو توسط بينهما فال تنازع على األصح نحو. 2
  .»وأهانني

نبهت ونصحت «: أو مفعوالً، نحو» عزَّ وساد أبوك«: وفيكون فاعالً لهما، نح المعمولفي طلب  يتفق العامالنقد . 3
  .»استنرت وارتشدت بعلمك«: أو مجروراً، نحو »أخاك

فاعالً له » أخاك«فاألول يطلب » أفادني وأفدت أخاك«فيه فيطلب أحدهما رفعه واآلخر نصبه كما في يختلفانوقد
 .والثاني مفعوالً

Sco1: 6:43 

  ـ 28ـ 
  التنازع

  ماهو التنازع؟.  165
  ماحكم العاملين؟.  166
  ماهو حكم العاملين مع المعمول الواحد؟.  167
2واحدإلى معمولٍ  عاملينعبارة عن توجه  التنازع. 159

  .»أفادنيوأفدت أخاك«: عنهما، نحو متأخر 
يجب أن يختار أحدهما للعمل بل  واحدفيما إذا اختلفا في طلب المعمول على معمول  عاملينال يجوز تسلّط . 1: فوائد 

  .في الظاهر وحده ويهمل اآلخر عن العمل فيه
أكرمت أخاك «و  »زيداً أضفت وأكرمت«: إذا تقدم المعمول على العامَلين أو توسط بينهما فال تنازع على األصح نحو. 2

  .»وأهانني
                                                

١
نحو وافي . [شود ز بنا بر قول صحيح واقع نميشود ولي در حال و تميي واقع مي... تنازع در اكثر معمولها مانند مفعول به، مطلق، مفعول الُجله 

 ]179، صفحه 2جلد

٢
نحو وافي . [شود شود ولي در حال و تمييز بنا بر قول صحيح واقع نمي واقع مي... تنازع در اكثر معمولها مانند مفعول به، مطلق، مفعول الُجله 

 ]179، صفحه 2جلد
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٣

نبهت ونصحت «: أو مفعوالً، نحو» وساد أبوك عزَّ«: فيكون فاعالً لهما، نحو المعمولفي طلب  يتفق العامالنقد . 3
  .»استنرت وارتشدت بعلمك«: أو مجروراً، نحو »أخاك

فاعالً له » أخاك«فاألول يطلب » أفادني وأفدت أخاك«فيه فيطلب أحدهما رفعه واآلخر نصبه كما في يختلفانوقد 
 .والثاني مفعوالً

Sco١٦:١٩ :٢ 

 التنازع

ما أحببت وعاشرت إالَّ «: أو منصوباً، نحو .»إنَّما تاجرَ وَنجح هو«: ، نحومنفصالً مرفوعاًضميراً  المعمولاً قد يكون أيض. 4
  .»ماتَعزَّزت وتمنَّعت إالَّ بك«: نحومجروراً أو . »إياك

  :وقد يقع التنازع بين أكثر من عاملين وأكثر من معمولٍ كقوله. 5
  قعدت ولم أبغِ الندى بعد سائب طلبت فلم أُدرك بوجهي وليتني

 .»بعد«و » الندى«: والمتنازع فيه» طلبت ولم أُدرك ولم أبغِ«: فالعوامل المتنازعة هي
Sco٢١:٤٧ :٣ 
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٤

 چكيده

  .تنازع عبارت است از اين كه بعد از دو عامل معمولي ذكر شود كه هر دو عامل به آن نياز دارند -1

  .شود كند و ديگر از عمل اهمال مي ل عمل كنند بلكه يكي عمل ميتوانند در معمو هر دو عامل نمي -2

  .شود در صورت تقدم معمول بر هر دو عامل و يا بردوهي بحث از باب تنازع خارج مي -3

خواهند و يا اين كه هر دو مجرور  خواهند و يا هر دو مفعول مي دو عامل مقدم گاهي هر دو فاعل مي -4

  .خواهند مي

  .بعضي موارد مختلفند از جهت معمول يعني يكي فاعل و ديگري مفعول نياز دارد دو عامل در -5

  .تواند ضمير منفصل مرفوعي يا منصوبي يا مجروري باشد معمول مي -6

  . تنازغ بر معمول واحد گاهي در بيشتر از دو عامل است -7
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٥

  آزمون 

  كدام گزينه در مورد تعريف تنازع صحيح است؟ -1

   � مل بر معمول واحدتنازع دو عا) الف

  � وجوب تأخير معمول از دو عامل) ب

  � جواز اعمال دو عامل بر معمول) ج

  � گزينه الف و ب) د

  كدام مورد در مورد باب تنازع صحيح است؟ -2

   � زيداً أضفت و أكرهت) الف

  � اكرمت أخاك و أهانني) ب

  � عزَّ و ساد أبوك) ج

  � گزينه الف و ج) د

  در مورد معمول باب تنازع صحيح است؟كدام گزينه  -3

  � فاعل بر هر دو عامل) الف

  � مفعول بر هر دو عامل) ب

  � يكي فاعل و ديگر مفعول) ج

  � هر سه گزينه) د

  كدام گزينه مثال براي باب تنازع است؟ -4

   � انما تاجرَ و نجح هو) الف

  � ما أجبت و عاشرت اال اياك )ب

  � كاستنرت و ارتشدت بعلم) ج

  � هر سه گزينه) د

  در مورد تقدم معمول بر عاملين كدام گزينه صحيح است؟ -5

   � از باب تنازع خارج است) الف

  � شود باب تنازع جاري مي) ب

  �تنازع قبيح است ) ج

  � هيچكدام) د

  



زش ه�ي ��� ��ري �ز� ه�ي ����� �اه�ان �� ����((�� � ))آ��� �&ق ا$# ا"� �! �� �� ��آ

   

 ���� ���٢  

 

��
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   ٣٧ س 
  

  

 حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد

    آقاي حسن بابانژاد  :آموزشيار
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١

  مقدمه

باب تنازع عبارت بود از اين كه دو عامل بر سر يك معمول كه بعد از آنها ذكر شده است تنازع داشته باشند و بايد 

باشد، اگر عامل مقدم بر هر دو يا يكي از دو عامل شود از باب توجه داشت كه معمول بايد مؤخر از دو عامل 

شود و از طرفي اين دو عامل بايد داراي شرائطي باشند از جمله اين كه بايد اوالً بين دو عامل به  تنازع خارج مي

  . نحوي ارتباط باشد و ثانياً اين دو عامل فعل يا شبه متصرف باشد

ين علماء علم نحو در اعمال هر كدام از دو عامل اختالف وجود دارد برخي عمل حال با توجه به مطالب ذكر شده ب

كنند مؤلف  دهند و هر كدام هم براي نظر خودشان ادله ذكر مي را به عامل اول و برخي عمل را به عامل دوم مي

كه به آنها اشاره خواهيم كند  دهيم و براي آن اجماالً به دو دليل ذكر مي كتاب قائل است كه عمل را به عامل دوم مي

  .كرد
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٢

 التنازع
و  »أكَتبت وقرأت هذه المقالةَ«: نحو يشبهانهما في التصرُّف، اسمينمتصرّفين أو  فعلينأن يكونا  العاملينحكم . 160

»هَنتَهنٌ وحاذقٌ أخوك مأمتق«.  
أحسن به وأجمل «و  »منظرَ األفالك وأبدع ما أجمل«: وإن كانا غير متصرفين فتقول فعلي التعجبيقع التنازع بين 

 1»بعمرٍو
Sco٦:٥٤ :١ 

  التنازع
  :منهما 2أعملت الثانيواحد  عامالن على معمولإذا توارد . 161

  .»شرحا وأفادني أخواك«: ، نحومرفوعاًألحقت به ضمير المعمول  3إلى مرفوع األولفإن احتاج * 
. »سلَّمت وسلَّم علي إخوتك«و  »سألت وأجابني أخواك«: نحوفال يوصالن به،  مجرورأو  منصوبوإذا احتاج إلى * 

 .»سلَّمت عليهم وسلَّم علي إخوتُك«وال  »سألتهما وأجابني أخواك«فال يقال 
Sco١٧:٣١ :٢ 

                                                                                                                                       التنازع
  .»ملت إليه ومال عني زيد«: المجرور فتقول وجب ذكرإذا أدى الحذف إلى التباس . 1: فوائد 

بالعمل هو الثانى لقربِه وسالمته من  أحق العاملينلكن . »شرح وأفاداني أخواك«: أيضاً إعمالُ األول فتقول يجوز. 2
  .و األكثر استعماالًالفصل بينه وبين معموله وه

عاقبني ال «: العاطفة وجب إعمالُ األول وإهمال الثاني لئالّ يقع خللٌ في المعنى، نحو» ال«إذا ارتبط العامالن بـ . 3
 .فإذا أعملت الثاني اختلَّ المعنى. قصر الحكم على ماقبلها» ال«وذلك ألنّ فائدة العطف بـ  »عصيت أخواك

Sco٢٦:١٢ :٣ 

                                                
 .إنما اتصل العاملُ األولُ بضمري ارور بناًء على أ نه عمدة أل نه فاعل. ١

٢
د، كوفيون براي نظر در مورد اعمال باب تنازع دو نظر وجود دارد بصريون قائل به اعمال عامل دوم هستند و كوفيون قائل اعمال عامل اول هستن 

كنند، دليل نقلي اين است كه امثله فراواني در اعمال عامل اول وجود دارد و قياسي اين است كه چون عامل  به خود دو دليل نقلي و قياسي ذكر مي

  .شود اول سابق ذكر شده اعمالش اولويت دارد چون ابتداء ذكر شدن موجب قوت عامل مي

آورند دليل نقلي وقوع امثله در اعمال عامل دوم است و دليل قياسي اين است كه عامل دوم  ل نقلي و قياسي ميبصريون هم براي نظريه خود دلي

  .اقرب به معمول است

 ]173صفحه  البهجة المرضيه، 87، صفحه 1جلد االنصاف في مسائل الخالف[

٣
 ]173 البهجة المرضيه. [ابق اسم ظاهر باشدمراد از احتياج به مرفوع فاعل و يا نائب فاعل است كه در اين صورت ضمير مط 
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٣

  نمودار

  باب تنازع

 شرائط

 تنازع دو عامل بر معمول واحد: تعريف

  عدم جواز اعمال هر دو عامل -1
  عدم تقدم معمول -2
 دو عامل متصرف باشند -3

 علّت
  أقرب بودن عامل دوم به معمول

  عدم فاصله بين عامل دوم و معمول

 عامل دوم �اعمال 
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٤

  يده چك

  .دو عامل باب تنازع بايد فعل يا شبهه فعل متصرف باشند -1

  .شود تنازع در افعل تعجب با اين كه متصرف نيستند واقع مي -2

  .دهيم در تنازع دو عامل عمل را به عامل دوم مي -3

  .كنيم  اگر عامل اول نياز به مرفوع داشت به آن ضمير مرفوعي متصل مي -4

  .كنيم ه منصوب يا مجرور داشت معمول بر آن ذكر نمياگر عامل اول نياز ب -5

  .در صورتي كه حذف معمول مجروري موجب اشتباه شود ذكرش واجب است -6

  .اعمال عامل اول جائز است ولي بهتر اعمال عامل دوم است -7

  .چون عامل دوم أقرب به معمول است و بين عامل دوم و معمول فاصله نيست لذا اعمال عامل اول اوليت دارد -8

  .به هم ديگر عطف شوند اعمال عامل اول واجب است الدر صورتي كه دو عامل بوسيله  -9
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٥

  آزمون 

  در مورد عاملين باب تنازع كدام گزينه صحيح است؟ -1

   � فعل منصرف) الف

  � فعل جامد) ب

  � شبهه فعل منصرف) ج

  � گزينه الف و ج) د

  در مورد اعمال باب تنازع عمل با كدام عامل است؟-2

  �اعمال هر دو عامل) الف

  � اعمال عامل اول) ب

  � اعمال عامل دوم) ج

  � اعمال هر دو عامل) د

  در صورت اعمال عامل دوم معمول عامل اول چيست؟ -3

  � صلمعمول مرفوع ضمير مت) الف

  � معمول منصوب محذوف) ب

  � معمول مجرور محذوف) ج

  �هر سه گزينه ) د

  در صورت اشتباه معمول مجرور عامل اول حكمش چيست؟ -4

  � وجوب ذكر مجرور) الف

  � جواز ذكر مجرور) ب

  �وجوب حذف مجرور) ج

  � گزينه الف و ب) د

  عّلت اعمال عامل دوم چيست؟ -5

   � اَقرب به معمول) الف

  � فاصله بين عامل دوم و معمول عدم) ب

  � گزينه الف و ب) ج

  � هيچكدام) د
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   ٣٨ س 
  

  

 حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد

  آقاي حسن بابانژاد  :آموزشيار
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١

  مقدمه

بحث جديد كه . شود دو قسم از منصوبات در نحو عالي مورد بررسي قرار گرفت اسم در هشت مورد منصوب مي

  .شود ر جلسه مطرح ميباشد كه د آغاز كرديم آخرين بحث از مباحث نحو عالي دو مي

شود، پنجمين و آخرين مورد باب نداء است كه عامل مفعول به  گفتيم كه عامل مفعول به در چند مورد حذف مي

حروف نداء و مفادي : منادي از سه چيز تشكيل شده كه عباتند از. حذف شده است و مفعول به باقي مانده است

، در جمله نداء فعل نداء حذف ]متكلم[كند  ي كسي كه خطاب ميشود و مناد يعني كسي كه مورد خطاب واقع مي

گيرند، منادي مفعول به براي فعل محذوف است حذف  شود و حروف نداء عوض از آن فعل محذوف قرار مي نمي

  . شود و در ادامه حروف نداء بيان خواهند شد در اين جلسه تركيب جمله نداء بيان مي. باشد مثل نداء واجب مي
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٢

  ـ 29ـ 
  المنادى

 ماهو المنادى؟.  168
 كم هي أحرف النداء؟.  169
 كم نوعاً المنادى؟.  170
 ماهو حكم المنادى المفرد؟.  171
 ماهو حكم المنادى المضاف والمشبه به؟.  172
 ؟»أل«كيف يتوصل إلى نداء المقرون بـ .  173
 المتكلم؟» ياء«كم وجهاً للمنادى المضاف إلى .  174
 جوز حذف حرف النداء؟متى ي.  175
 هل يجوز حذف المنادى؟.  176
 ماذا يجوز في توابع المنادى؟.  177
  .»يا رجل«: ، نحوبحرف النداءإقباله  المطلوبهو االسم الظاهر  1المنادى. 162

فإنّ األصل  .ينوب مناب فعل النداء المحذوف حذفاً الزماً لكثرة االستعمال وداللة حرف النداء عليه النداءحرف : فائدة  
ولذلك ُتحسب العبارة جملةً ويجعل . ثم حذف الفعل للتخفيف وعوض منه بالحرف» أُنادي رجالً«مثالً » يا رجل«في 

  .المنادى مفعوالً به للفعل المحذوف وجوباً منصوباً لفظاً أو محالً

Sco1: 11:52 

 المنادى

  .»آ و وا،  مزةاله،  أي،  هيا،  أيا،  يا«: سبعةٌ أحرف النداء. 163
للمنادى البعيد وما ينزَّل منزَلَته، كالنائم والغافل فينادى بما  الباقيو . للندبة »وا«و . للمنادى القريب »أي والهمزة«: فائدة 

  وقد ينادى البعيد بحرف النداء الموضوع للقريب إذا كان مستحضراً. للبعيد من أدوات النداء وإن كان قريباً
  :بالفعل كقوله

 .سكَّانَ نعمانِ األراك تيّقنوا بأ ّنكم في ربع قلبي سكَّانُأَ
Sco٢١:٢١ :٢ 

  

                                                
١

ندائي حقيقي و ندائي مجازي، حقيقي ندائي است كه منادي اسم براي عاقل باشد براي اين كه نداء فايده داشته  - 1. باشد نداء بر دو قسم مي 

  .باشد

نحو . [گويند اصل در نداء براي ندائي حقيقي است  نباشد، به منادي مجازي، حكمي نيز مي ندائي مجازي ندائي است كه منادي اسم براي عاقل

 ]676، ص1حدائق جلد ] [5، ص4وافي جلد
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٣

  نمودار

  منادي

 ف نداءحرو

 شود اسمي كه مورد نداء و خطاب واقع مي: تعريف منادي

  أي، همزه: قريب
  وا: ندبه
 يا، أيا، هيا، آ، وا: بعيد

 يا عوض از فعل محذوف، منادي مفعول به براي فعل محذوف: تركيب منادي
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٤

  چكيده 

  .منادي عبارت است از اسم ظاهر كه بوسيله حرف نداء مورد خطاب واقع شده است -1

  .حروف نداء جانشين فعل نداء هستند -2

  .حذف فعل نداء بخاطر كثرت استعمال و داللت حرف نداء بر آن واجب است -3

  .اصل يا رجل، اُنادي رجالً بود و منادي مفعول به فعل اُنادي بود و فعل نداء حذف شده است -4

  .وا، آ يا، أيا، هيا، أي، همزه،: حروف نداء عبارتند از -5

  .شود باشد و باقي حروف براي مناداي بعيد استفاده مي ي ندبه ميبراوا براي مناداي قريب است، و  أي و همزه -6
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٥

  آزمون 

  حذف فعل نداء چه حكمي دارد؟ -1

   � واجب) الف

  � جائز) ب

  � ممتنع) ج

  � قبيح) د

  عّلت حذف فعل نداء چيست؟ -2

   � كثرت استعمال) الف

  � داللت حرف نداء) ب

  � تخفيف) ج

  �هر سه گزينه ) د

  باشد؟ حروف نداء نميكدام گزينه جزء  -3

   � يا، أيا، وا) الف

  � يا، أي، آ) ب

  � وا، هاء، هيا) ج

  � هيا، أيا، وا) د

  كدام گزينه براي منادي قريب است؟ -4

   � أي، هيا) الف

  � أي، همزه) ب

  � آ، يا) ج

  � يا، أيا) د

  :چيست] لفظاً، محالً[اعراب منادي  -5

  � لفظاً مرفوع، محالً منصوب) الف

  � اً و محالً مرفوعلفظ) ب

  � لفظاً و محالً منصوب) ج

  � محالً مرفوع، لفظاً منصوب) د
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   ٣٩ س 
  

  

 حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد

    آقاي حسن بابانژاد  :آموزشيار
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١

  مقدمه

پنجمين قسم از حذف عامل مفعول به باب منادي است كه عامل حذف شده است و حروف نداء كه هفت حرف 

. ند كه در جلسه گذشته به تركيب جمله نداء اشاره شدنشين هستند به جاي آن مي» يا، أيا، هيا، أي، همزه، آ، وا«

باشد كه عبارتند از منادي مفرد و منادي مضاف و شبه مضاف، مراد از منادي مفرد اين است  منادي بر سه قسم مي

باشد مناداي مفرد داراي اقسامي  كه مضاف و شبه مضاف نباشد و لذا تثنيه و جمع هم داخل در مناداي مفرد مي

  .پردازيم كند كه در اين جلسه به توضيح اعراب آن مي هر قسم اعراب منادي فرق مياست در 
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٢

  المنادي
  .مفرد، مضاف و شبيه بالمضاف: ثالثة أنواع 1المنادى. 164

كلُّ فهو  الشبيه بالمضافوأما . ما ليس بمضاف وال مشبه به فيدخل فيه المثنَّى والمجموع المفردالمراد بالمنادى : فائدة 
  اسمٍ تعلَّق به شيء من تمام معناه على غير جهة الصلة أو اإلضافة، و هذا التعلُّق قد يكون بالعمل في الفاعل،

أو بالعطف، . »يا راغباً في العلم«: أو فيالمجرور، نحو. »يا محرِزاً مجداً«: أو في المفعول، نحو. »يا حسناً وجهه«: نحو
  .»يا ثالثةً وثالثينَ رجالً«: نحو
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 المنادى
  .مفرد، مضاف و شبيه بالمضاف: المنادى ثالثة أنواع.164

فهو كلُّ  الشبيه بالمضافوأما . ما ليس بمضاف وال مشبه به فيدخل فيه المثنَّى والمجموع المفردالمراد بالمنادى : فائدة 
  ضافة، و هذا التعلُّق قد يكون بالعمل في الفاعل،اسمٍ تعلَّق به شيء من تمام معناه على غير جهة الصلة أو اإل

أو بالعطف، . »يا راغباً في العلم«: أو فيالمجرور، نحو. »يا محرِزاً مجداً«: أو في المفعول، نحو. »يا حسناً وجهه«: نحو
 .»يا ثالثةً وثالثينَ رجالً«: نحو

Sco١٤:٣١ :٢ 

  المنادى
  :المنادى المفرد. 165

  .»يا رجالً عالماً«و  »يامؤمنينَ«و » يارجالً«: نُصب لفظاً، نحو مقصودة موصوفةأو نكرة  قصودةمإذا كان نكرة غير * 
يا «و  »يا رجلُ«و  »يا يوسف«: بني على ما كان يرفع به قبلَ النداء، نحو نكرة مقصودة غير موصوفةأو  علماًوإذا كان * 

  .»يامؤمنات«و  »يا مؤمنانِ«و  »يا رجالُ«و  »رجالنِ
 »يا ملكاً يحب العلماء«و  »يا رجالً حكيماً« :إما بنكرة مفردةٍ أو بجملةٍ أو شبهها، نحو المقصودةتوصف النكرة . 1: فوائد 

  .»ياتلميذاً فيالمدرسة«و 
 .2قُدر الضم على الحرف األخير الشتغاله بحركة البناء »يا هذا«: ، نحومبنياً قبل النداءإذا نودي ما كان . 2

Sco١٩:٥٢ :٣ 

 المنادى
  :المنادى المفرد

                                                
١

اند مانند ابن  شود هر چند كه برخي علماء اجازه داده يكي از شرائط منادي اين است كه اسم ظاهر باشد و لذا ضمير به هيچ وجه منادي واقع نمي 

 ]679، صفحه 1حدائق جلد. [مالك ولي خالف اجماع است

٢ . موقع هيف بناء املنادى وقوع ة يف اخل» كاف«الوجهة لـ » أُناديك«طاب االمسياخلطاب احلرفية، حنو» كاف«املشا :»ه للـ » ذلكتة » كاف«مع مشااالمسي

 .اخلطاب واإلفراد والتعريف يف تضمنه معىن
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٣

  .»يا رجالً عالماً«و  »يامؤمنينَ«و » يارجالً«: نُصب لفظاً، نحو مقصودة موصوفةأو نكرة  مقصودةإذا كان نكرة غير * 
يا «و  »يا رجلُ«و  »يا يوسف«: بني على ما كان يرفع به قبلَ النداء، نحو نكرة مقصودة غير موصوفةأو  علماًوإذا كان * 

  .»يامؤمنات«و  »يا مؤمنانِ«و  »يا رجالُ«و  »رجالنِ
 »يا ملكاً يحب العلماء«و  »يا رجالً حكيماً« :إما بنكرة مفردةٍ أو بجملةٍ أو شبهها، نحو المقصودةتوصف النكرة . 1: فوائد 

  .»ياتلميذاً فيالمدرسة«و 
 .1قُدر الضم على الحرف األخير الشتغاله بحركة البناء »يا هذا«: ، نحومبنياً قبل النداءإذا نودي ما كان . 2

Sco٢٥:٠٧ :٤ 

                                                
١ . موقع هيف بناء املنادى وقوع ة يف » كاف«الوجهة لـ » أُناديك«اخلطاب االمسيحنو اخلطاب احلرفية،» كاف«املشا :»ه للـ » ذلكتة » كاف«مع مشااالمسي

 .اخلطاب واإلفراد والتعريف يف تضمنه معىن
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 نمودار

اعراب اقسام 

  منادي
 مفرد

  نكره غير مقصوده

 نكره مقصوده موصوفه

  مضاف

 شبه مضاف
 منصوب

 منصوب

  علم
 نكره مقصوده غير موصوفه

 رفع
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 چكيده

  شبه مضاف -3مضاف  - 2مفرد  -1. باشد منادي بر سه نوع مي -1 

  .مراد از مناداي مفرد مناداي است كه مضاف و شبه مضاف نباشد -2

  .كميل مغني به يك قسم نياز دارد كه صله و اضافه نباشدمناداي شبه مضاف عبارت است از مناداي كه براي ت -3

  .اعراب نكره غير مقصوده و نكره مقصوده موصوفه لفظاً منصوب است -4

  . اسم علم و نكره مقصود غير موصوفه مبني بر حالت رفع است -5

  . تواند نكره مفرد يا جمله و يا شبه جمله باشد صفت نكره مقصوده مي -6

 . شود منادي واقع شود ضمه جر حرف آخر واقع مي اگر كلمه مبني -7
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٦

  آزمون 

  باشد؟ كدام گزينه داخل در منادي مفرد مي -1

   � شبه مضاف) الف

  �مثني و جمع ) ب

  � جمع فقط) ج

  � هيچكدام) د

  اعراب منادي در يا رجل چيست؟ -2

   � نصب) الف

  � رفع) ب

  �جرّ ) ج

  � مبني بر ضم) د

  موصوفه چيست؟اعراب نكره مقصوده غير  -3

   � رفع) الف

  � مبني) ب

  � نصب) ج

  � هيچكدام) د

  حكم منادي در مثال يا زيد چيست؟ -4

   � لفظاً منصوب) الف

  � لفظاً مبني بر ضم) ب

  � لفظاً و محالً منصوب) ج

  � گزينه الف و ج) د

  شود؟ كدام گزينه صفت نكره مفصوده واقع مي -5

   � نكره مفرد) الف

  � جمله) ب

  � جملهشبه ) ج

  �هر سه گزينه ) د
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 حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد

    آقاي حسن بابانژاد  :آموزشيار
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  مقدمه

اند، و از آنجاي كه  و حرف نداء عوض از فعل نداء قرار گرفته. منادي مفعول به براي عامل محذوف فعل نداء است

اگر . اعراب منادي بستگي به نوع منادي دارد. واجب است شوند حذف فعل نداء عوض و معوض با هم جمع نمي

و چنانچه نكره مقصوده غير موصوفه و يا . شود منادي مفرد، نكره مقصود و با مقصوده موصوفه باشد منصوب مي

مناداي مضاف و شبه مضاف لفظاً منصوب هستند و تفاوتي بين اقسام آنها وجود . شود علم باشد مبني بر رفع مي

تواند منادي واقع شود مگر اين كه ماقبل آن كلمه أيها و يا اسم اشاره ذكر شود، البته از  سم متصل به أل نميا. ندار

شود، اين  مسئله فوق كلمه جالّله اهللا مستثني است كلمه اهللا با اين كه داراي أل است ولكن متصل به حرف نداء مي

  .پردازيم يح اين مطالب ميمطالب نيازمند به توضيح هستند در اين جلسه به توض
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                                                                                                                                      .المنادي
                             (5:14).»ياجميالً فعُله«و  »يا مصباح العلمِ«: به نصب لفظاً، نحو شبيهاًأو  مضافاًإذا كان المنادى 

  المنادى          
  :»أل«المقرون بـ  1إذا أُريد نداء. 167

  .»يا أيها الطالب«: التنبيه بها، نحو »ها«ملحقة » أي«أُتي قبله بـ * 
  .»يا هذا الرَّجلُ«: فيقال اإلشارة القريبويتوصلُ أيضاً إلى ندائه باسم * 

. »أيها األُم«و  »أيتها األُم«: تبقى بلفظ اإلفراد مع الجميع إالّ مع المؤنَّث فإنَّه يغلب فيهاالتأنيث فتقول» أي«. 1: فوائد 
  .النكرات المعينة وتكون في محل نصب بفعل النداء المحذوف وجوباً ُتبنى كسائرنكرة مقصودة وهي 

  .»يا أيها العالم«: ونعتاً إذا كان مشتقاً، نحو» يا أيها الرجلُ«: ، نحوجامداً كونه عطف بيان إذاكان أماتابعها فيرَفع على
ويجوز حذفها . تكريماً له أل نَّها أُم الباب» يا«وال ينادى إالَّ بـ  »  يا اللّه«: اسم الجاللة ينادى بدون واسطة فتقول. 2

عليه فال » يا«ويمتنع حينئذ دخول . وهو كثير االستعمال» همالّل«: مشددة مفتوحة فيĤخرِه فيقال» ميم«فيعوض منها بـ
  .»يا اللَّهم«: يقال
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  المنادى  
  :»أل«المقرون بـ  2إذا أُريد نداء. 167

  .»يا أيها الطالب«: التنبيه بها، نحو »ها«ملحقة » أي«أُتي قبله بـ * 

  .»يا هذا الرَّجلُ«: فيقال القريب اإلشارةويتوصلُ أيضاً إلى ندائه باسم * 
. »أيها األُم«و  »أيتها األُم«: تبقى بلفظ اإلفراد مع الجميع إالّ مع المؤنَّث فإنَّه يغلب فيهاالتأنيث فتقول» أي«. 1: فوائد 
ماتابعها فيرَفع أ. ُتبنى كسائر النكرات المعينة وتكون في محل نصب بفعل النداء المحذوف وجوباًنكرة مقصودة وهي 
  .»يا أيها العالم«: ونعتاً إذا كان مشتقاً، نحو» يا أيها الرجلُ«: جامداً، نحو كونه عطف بيان إذاكان على

ويجوز حذفها . تكريماً له أل نَّها أُم الباب» يا«وال ينادى إالَّ بـ  »  يا اللّه«: اسم الجاللة ينادى بدون واسطة فتقول. 2
عليه فال » يا«ويمتنع حينئذ دخول . وهو كثير االستعمال» اللّهم«: مشددة مفتوحة فيĤخرِه فيقال» ميم«فيعوض منها بـ

  (07 :17»يا اللَّهم«: يقال
  . المنادي 

                                                
١

شرط منادي اين است كه مجرد از أل باشد زيرا أل براي تعريف است و در نداء نيز منادي معرفه است و دو سبب تعريف با هم اجتماع  

 ]681، 679، صفحه 1حدائق جلد[ .اگر بخواهد اسم متصل أل منادي واقع شود بايد كلمه أيها يا اسم اشاره قبل از آن قرار بگيرد. كنند نمي

٢
شرط منادي اين است كه مجرد از أل باشد زيرا أل براي تعريف است و در نداء نيز منادي معرفه است و دو سبب تعريف با هم اجتماع  

 ]681، 679، صفحه 1لدحدائق ج. [اگر بخواهد اسم متصل أل منادي واقع شود بايد كلمه أيها يا اسم اشاره قبل از آن قرار بگيرد. كنند نمي
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٣

فيكون اسم اإلشارة » يا أيها ذا الرجلُ«: واسم اإلشارة معاً، نحو» أيها«يجوز اجتماع  جامداًالمقرون بالالم إذا كان . 3
 .تابعاً السم اإلشارة» الالم«والمقرون بـ » أي«تابعاً لـ 

Sco٢٠:٥٧ :٢ 
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٤

  چكيده 

  . مناداي مضاف و شبه مضاف لفظاً منصوب است -1

  . قبل از آن أي متصل به هاء تنبيه ذكر شود دار منادي واقع شود بايد الدر صورتي كه اسم  -2

  . شود گاهي قبل از منادي ال دار اسم اشاره قريب ذكر مي -3

  . شود شود ولي در حالت تأنيت غالباً مؤنث ذكر مي أي هميشه به لفظ مفرد ذكر مي -4

  . تأي نكره مقصود است و لذا مبني بر رفع است و محالً منصوب به فعل نداء محذوف اس -5

  . باشد شود و اگر مشتق باشد نعت مي تابع أي اگر جامد باشد عطف بيان مي -6

  . شود با اين كه ال دار است بدون واسطه متصل حرف نداء مي اهللاكلمه جالله  -7

  . شود شود كه با ياء ندا جمع نمي به جاي يا نداء هيم مشدد ذكر مي اهللاگاهي در نداءي كلمه جالله  -8

تي كه اسم ال دار جامد باشد اجتماع أيها و اسم اشاره جائز است كه اسم اشاره تابع أي است و اسم ال در صور -9

  . دار تابع اسم اشاره است
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  آزمون 

  اعراب منادي مضاف چيست؟ -1

   � لفظاً منصوب) الف

  �لفظاً مرفوع ) ب

  � لفظاً مجرور) ج

  � هيچكدام) د

  ست؟چي محرز مجداعراب منادي مثال يا  -2

   � مرفوع) الف

  � مبني بر ضم) ب

  � منصوب) ج

  � مجرور) د

  أي در صورتي چه حكمي دارد؟ -3

   � وجوب اتصال به هاء تنبيه) الف

  � مبني بر ضم) ب

  � آيد هميشه به لفظ مفرد مي) ج

  �هر سه گزينه) د

  نيست؟ اهللا كدام گزينه جزء احكام لفظ جالله-4

   � شود ء ميبدون واسطه متصل به حرف ندا) الف

  � جواز اتصال هيم مشدده به جاي يا نداء) ب

  � جواز اجتماع يا نداء و هيم مشدده) ج

  � و هيم مشدده  امتناع اجتماع ياء نداء) د

  حكم اسم جامد متصل به ال كدام است؟ -5

  � جواز اجتماع أيها و اسم اشاره) الف

  � وجوب اتصال أيها و يا اسم اشاره) ب

  � تصال اسم اشارهامتناع ا) ج

  � گزينه الف وب) د
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 حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد

    آقاي حسن بابانژاد  :آموزشيار
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١

  مقدمه

منادي سه نوع داشت كه عبارتند از مفرد، مضاف و شه مضاف، كه تعريف هر كدام در جلسات گذشته بيان شد، هر 
مضاف و شبه مضاف دائماً منصوب است و هيچ گونه  كدام از اين سه نوع حكم اعرابي خاصي دارند، منادي

شود و  منادي مفرد دو حالت دارد برخي موارد منصوب مي. تفاوتي بين اقسام منادي مضاف و شبه مضاف نيست
شود  مطلب جديدي كه مطرح مي. شود كه تفصيالً در جلسات گذشته بيان شد در برخي موارد مبني بر ضم مي

اسم در يك تقسيم بندي به صحيح و معتل تقسيم . ضاف مضاف به ياء متكلم استمربوط به احكام منادي م
اگر اسم صحيح مضاف به ياء متكلم منادث واقع شود پنج وجه در آن جايز است و اگر اسم معتل منادي . شود مي

  .پردازيم واقع شود فقط يك وجه در آن جايز است كه در اين جلسه به توضيح و تبيين اين مورد مي
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٢

  المنادي

  :المضاف إلى ياء المتكلمإنّ المنادى . 168

  :يجوز فيه خمسة أَوجه 1صحيح اآلخرإذا كان * 

  .»يا عبد«: حذف ياء المتكلم واالجتزاء عنها بالكسرة، نحو: ـ وهذا هو األكثر ـ األول

  .»ياعبدى«و  »يا عبدى«: إثباتها ساكنة أو مفتوحة، نحو :الثانى

  .»ياعبدا«: بعد قلب الكسرة فتحةً، نحو» ألفاً«ا قلبه :الثالث

  .»ياعبد«: حذف األلف وإبقاء الفتحة، نحو :الرابع

  (9:03).»ياعبديا«: إثباتها وبعدها ألف، نحو :الخامس

                                                                                                                                       المنادي

 »ياقاضي«و  »ياموالي«: فتقول مفتوحةفليس فيه إالّ وجه واحد وهو إثبات الياء  معتل اآلخرأما إذا كان المنادى *  

   .فراراً من اجتماع الساكنين

أي  وصفاًالمتكلّم » ياء«كان المضاف إلى  فإذا. جواز الوجوه الخمسة في صحيح اآلخر، مَقيد باإلضافة المعنوية. 1: فوائد 

  و »يامكرمي«: ساكنةً أو مفتوحةً، نحو» الياء«اسم فاعل أو مفعول أو صفة مشبهة لم يجز فيه إالّ إثبات 

 »كرمييام« 
Sco١٦:٤٠ :١  

  المنادي

نادى الصحيح اآلخر ؛ وجاز فيه جاز فيه ما جاز في الم» أُم«أو » أب«المتكلِّم » ياء«إذا كان المنادى المضاف إلى . 2

  يا أبت و يا أبت و«: ألف، فتقول» التاء«مكسورة أو مفتوحة وأن يزاد بعد » تاء» «الياء«زيادةً عن ذلك قلب 

 .وال يجوز اجتماع التاء والياء. إلخ» يا أُم«وقس عليه » يا أَبَتا
Sco٢١:٥٤ :٢ 

 

                                                
١

گويند كه حرف آخر آن كلمه حرف  علماء علم نحو به كلمه معتل مي. كلمه معتل در نزد علماء نحو غير از معتل در نزد علماء علم صرف است 
گويند كه يكي از حروف اصلي و  اي معتل مي گويند كه حرف آخر آن حروف عّله نباشد، علماء علم صرف به كلمه باشد و به كلمه صحيح مي عّله

 ]699، ص 4نحو وافي جلد . [گويند كه هيچكدام از حروف اصلي علّه نباشد يا بيشتر از يك حرف اصلي عّله باشد و به كلمه صحيح مي
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٣

نمودار

منادي مضاف 
 صحيح اآلخر  به ياء متكلم

  خرحذف يا و كسر حرف آ
  ذكر ياء ساكن يا مفتوح

  تبديل ياء به الف و تبديل كسره به فتحه
  حذف الف و ابقاء فتحه

 ذكر ياء و اضافه كردن الف بعد از ياء

 ذكر ياء مفتوح �معتل اآلخر 
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٤

  چكيده 

  . ف به ياء متكلم است پنج وجه داردمنادي صحيح اآلخر كه مضا -1
  حذف ياء متكلم و كسر حرف آخر -
  ذكر ياء به صورت ساكن يا مفتوح -
  تبديل ياء به الف و كسره ما قبل ياء به فتحه -
  حذف الف و ابتاء فتحه  -
  ذكر ياء و اضافه كردن الف بعد از ياء -
  . شود در منادي معتل مضاف به ياء متكلم ياء به صورت مفتوح ذكر مي -2
  . پنج صورت در منادي صحيح مضاف به ياء متكلم در صورتي است كه اضافه معنويه باشد -3
  . شود منادي صحيح مضاف به ياء متكلم در صورتي كه اضافه لفظيه باشد ياء به صورت ساكن يا مفتوح ذكر مي -4
أم در صورتي كه اضافه به ياء متكلم شوند در حالت منادي عالوه بر پنج صورت كه در منادي صحيح أب و  -5

  . جائز بود سه صورت ديگر نيز جايز است
  تبديل ياء به تاء مكسور -
  تبديل ياء به تاء مفتوح -
  تبديل ياء به تاء و اضافه كردن الف بعد از تاء  -
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٥

  آزمون

  يح مضاف به ياء متكلم صحيح است؟كدام گزينه در منادي صح -1 
   � حذف ياء و كسره حرف آخر) الف
  � ذكر ياء به صورت ساكن) ب
  � ذكر ياء به صورت فتحه) ج
  �هر سه گزينه ) د
  كدام گزينه مثال براي صحيح مضاف به ياء متكلم نيست؟ -2

   � يا عبد) الف
  � يا عبد) ب
  � يا عبد) ج
  � يا عبدي) د
  باشد؟ ثال براي معتل مضاف به ياء متكلم ميكدام گزينه م -3

   � يا موال) الف
  � يا موالي) ب
  � يا قاضي) ج
  � گزينه ب و ج) د
  كدام گزينه در اضافه لفظيه منادي صحيح مضاف به يائ صحيح است؟ -4

  � ذكر ياء ساكن يا مفتوح) الف
  � حذف ياء و كسر ما قبل آخر) ب
  � ذكر ياء به صورت كسره) ج
  � زينه الف و جگ) د
  مضاف به ياء صحيح است؟ أب كدام گزينه در منادي -5

   � يا أبت) الف
  � يا أبت) ب
  � يا أِبي) ج
  � هر سه گزينه) د
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 حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد

    آقاي حسن بابانژاد  :آموزشيار
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١

  مقدمه

منادي مضاف به ياء متكلم اگر صحيح اآلخر باشد در منادي پنج وجه جايز است و اگر منادي مضاف به ياء متكلم 

ين صور در جلسه گذشته بيان شد و همچنين به اين نكته اشاره معتل االخر باشد يك وجه بيشتر ندارد كه توضيح ا

شد كه پنج وجه در منادي صحيح مضاف به ياء متكلم در صورتي است كه اضافه معنويه باشد اما اگر اضافه لفظيه 

شود، نكته جديد درباره حذف حرف نداء و  باشد يك حالت بيشتر ندارد و ياء به صورت ساكن يا مفتوح ذكر مي

ذف منادي در جمله نداء است، حذف حرف نداء جائز است و حذف منادي جائز نيست و لكن هر كدام نياز به ح

توضيح و تبين دارد تا موارد آنها مشخص شود كه در اين جلسه به آن خواهيم پرداخت و در ادامه مطالبي را 

  .كنيم پيرامون توابع منادي مطرح مي
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٢

  المنادي
نصيرَ المظلوم أرفق «و  »نقضت الوعد؟ يوسف لماذا«: ، نحو»أيها«قبل العلَم والمضاف و  اءحذف حرف الند 1يجوز. 169

  .»أيها الكريم جد علي«و  »بي
منْ    يا رحم اللّه«: والجملة االسمية، نحو وحينئذ يقع بعدها الفعل والحرف. فقط» يا«إالّ بعد  حذف المنادىاليجوز . 170
محعالماًيا «و  »ر ليتني كنت«.  

لمجرَّد » يا«يجعلُ  ومنهم من. ونحو ذلك» يا رجلُ«و » يا قوم« التقديرويقدر ُكلُّ محذوف بما يليق بالمقام فيكون : فائدة 
  .التنبيه في هذه المواقع وهو أفضلُ من تكلُّف التقدير

Sco1: 8:23 

  المنادي
نصيرَ المظلوم أرفق «و  »نقضت الوعد؟ يوسف لماذا«: ، نحو»أيها«و قبل العلَم والمضاف  2حذف حرف النداءيجوز 169

  .»أيها الكريم جد علي«و  »بي
منْ    يا رحم اللّه«: والجملة االسمية، نحو وحينئذ يقع بعدها الفعل والحرف. فقط» يا«إالّ بعد  حذف المنادىاليجوز . 170
محعالماً«و  »ر يا ليتني كنت«.  

» يا«يجعلُ  ومنهم من. ذلك  ونحو» يا رجلُ«و » يا قوم« التقديرويقدر كُلُّ محذوف بما يليق بالمقام فيكون : دة فائ
 .لمجرَّد التنبيه في هذه المواقع وهو أفضلُ من تكلُّف التقدير

Sco١٣:٢٩ :٢  

  المنادي
به تكون توابعه منصوبة  شبيهاً أو المنادى مضافاًا كان و أما إذا كان تابع المنادى غير البدل أو المعطوف المجرد من أل، فإذ

  .»صاحب يعقوب  ياعبد الّله«و  »العاقلَ  ياعبداللّه« :مفردةً أو غير مفردة، نحو كلها سواء كانت التوابع
وإن  »ولَ السالميا زيد رس«: وجب نصبه، نحو »أل«من  مضافاً خالياً، فإن كانَ تابعه نعتاً المنادى مفرداًو إذا كان  171

يا «: للمحلّ، نحو أو مقروناً بها دون إضافة جاز فيه الرفع مراعاة للفظ، و النصب مراعاة» أل«مضافاً مقروناً بـ كان نعتاً 
ومثل الّنعت، التوكيد وعطف البيان والمعطوف المقترن بـ . »يا علي الفاضلُ أو الفاضلَ«و  »علي الكريم أو الكريم األبِ

يا فتى أحمد و «و  »يا قوم أَجمعونَ و أَجمعينَ«و  »يا قوم كلَُّهم«و  »يامسلمون أجمعون و أجمعين«: فتقول »أل«
و  »أَحمد»تابع  ، ما لم يكن التابع هو المقصود بالنداء وهو»يا سيبويه والخليلَ والخليلُ«و  »يافتى غالم زيد»مطلقاً  »أي

 .ةً إلى ندائه فإّنه يتعين فيهما الرفع كما علمتو تابع اسم اإلشارة الذي جعل وصل

                                                
١

اند به اين كه حذف سماعي است ولي كوفيون  بصريون قائل. در مورد قياسي بودن و يا سماعي بودن حذف حرف نداء دو نظريه وجود دارد 

 ]297المرضيه ص   البهجة. [فائلند كه حذف حروف نداء قياسي است

٢
اند به اين كه حذف سماعي است ولي كوفيون  بصريون قائل. در مورد قياسي بودن و يا سماعي بودن حذف حرف نداء دو نظريه وجود دارد 

 ]297المرضيه ص   البهجة. [فائلند كه حذف حروف نداء قياسي است
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٣

Sco١٧:٣٣ :٣  

  المنادي
به تكون توابعه منصوبة  شبيهاً أو المنادى مضافاًو أما إذا كان تابع المنادى غير البدل أو المعطوف المجرد من أل فإذا كان 

  .»صاحب يعقوب  ياعبد الّله«و  »العاقلَ  ياعبداللّه« :كلها سواء كانت التوابع مفردةً أو غير مفردة، نحو
وإن  »يا زيد رسولَ السالم«: وجب نصبه، نحو »أل«من  مضافاً خالياً، فإن كانَ تابعه نعتاً المنادى مفرداًو إذا كان  171

يا «: و النصب مراعاة للمحلّ، نحو أو مقروناً بها دون إضافة جاز فيه الرفع مراعاة للفظ،» أل«مضافاً مقروناً بـ كان نعتاً 
ومثل الّنعت، التوكيد وعطف البيان والمعطوف المقترن بـ . »يا علي الفاضلُ أو الفاضلَ«و  »علي الكريم أو الكريم األبِ

و  يا فتى أحمد«و  »يا قوم أَجمعونَ و أَجمعينَ«و  »يا قوم كلَُّهم«و  »يامسلمون أجمعون و أجمعين«: فتقول» أل«
و  »أَحمد»ما لم يكن التابع هو المقصود بالنداء وهو تابع »يا سيبويه والخليلَ والخليلُ«و  »يافتى غالم زيد ،»مطلقاً  »أي

كما علمت ن فيهما الرفعيتعي فإّنه عل وصلةً إلى ندائهو تابع اسم اإلشارة الذي ج. 
Sco٢٣:٠١ :٤  
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٤

  چكيده 

  . مضاف و أيها جايز است حذف حرف نداءمناداي علم، -1

  . منادي فقط بعد از حرف ياء جايز است حذف شود -2

  . شود در صورت حذف منادي حرف ياء بر فعل، حرف و جمله اسميه داخل مي -3

  . برخي علماء فائلند در صورت حذف منادي، ياء براي تنبيه است -4

  . شود مجرد از أل منصوب مي در منادي مضاف و شبه مضاف، تابع در غير از بدل و معطول -5

  . شود در منادي مفرد، تابع در نعت مضاف كه مجرد از أل است منصوب مي -6

تواند منصوب و  در منادي مفرد، تابع در نعت مضاف و متصل به أل، تأكيد، عطف بيان، معطوف متصل به أل مي -7

  . يا مجرور شود

  . شود مرفوع مي] دي مفرددر منا[در صورتي كه تابع مقصود يه نداء باشد  -8

  . تابع منادي در بدل و معطوف مجرد از أل حكم مناداي مستقل را دارد -9
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٥

  آزمون 

  از كدام مورد حذف حرف نداء جايز است؟ -1

   � عَلم) الف

  � مضاف) ب

  � أيها) ج

  �   هر سه گزينه) د

  در چه صورتي حذف منادي جايز است؟ -2

  �حذف بعد از ياء) الف

  � جايز است مطلقا) ب

  � حذف بعد از غير ياء) ج

  � گزينه الف و ب) د

  اعراب تابع در مثال زير چيست؟  -3

  يا غالم زيد العادل
   � مجرور) الف

  �منصوب) ب

  �مضموم) ج

  � گزينه ب و ج) د

  اعراب عطف بيان منادي چيست؟ -4

   � رفع) الف

  � نصب) ب

  � جرّ) ج

  � گزينه الف و ب) د

  ال زير چيست؟اعراب تابع در مث -5

  يا أيها القائم

   � جرّ) الف

  � رفع) ب

  � نصب) ج

  � هيچكدام) د
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 حجت االسالم و المسلمين ضيايي: استاد

 آقاي حسن بابانژاد  :آموزشيار
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١

  مقدمه

شود و تابع  تابع منادي مضاف و شبه مضاف در غير از بدل و معطوف مجرد از ال به صورت منصوب ذكر مي

در نعت متصل به ال و تاكيد و عطف بيان و منادي مفرد اگر نعت مجرد از ال باشد واجب است منصوب شود و 

معطوف متصل به ال دو حالت رفع به خاطر مراعات لفظ و نصب بخاطر مراعات محل جائز است كه در جلسه 

اي كه باقي مانده در مورد تابع بدل و معطوف مجرد از ال است، در اين دو صورت منادي در  گذشته بيان شد نكته

مضاف يك حكم دارد يعني تابع حكم منادي مستقل را دارد كه در اين جلسه به  سه حالت مفرد و مضاف و شبه

  .پردازيم و در ادامه به مطالبي در تكميل بحث اشاره خواهد شد توضيح آن مي
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                                                                                                                                    المنادى

يا أبا الحسنِ «: فحكمه حكم المنادى المستقل بنفسه فتقول» أل«من  معطوفاً مجرداًمنه أو  تابع المنادى بدالًإذا كان .  
و  »و خالد   هيا عبد الّل«و » و يا علي و يا أخانا   يا عبد الّله«: كما تقول »يا زيد أخانا« و »يا سمعانُ علي«و  »  عبد الّله

  .»يازيد و ِبشْرُ«
التي على آخر التابع ليست في الصحيح عالمة لرفعه فإنّ متبوعه ليس معرباً بل مبنياً وإّنما اجتلبت » الضمة«إنّ . 1: فوائد 

 .المشاكلة ظهورها حركه لقصد المشاكلة بين الّتابع و متبوعه، فالتّابع هنامنصوب بفتحة مقدرة منع
Sco٨:٤٩ :١ 

                                                                                                                                    المنادى

ة متّصلٍ به مضاف إلى علمٍ جاز فيه الضم على األصل والفتح على اإلتباع تخفيفاً َله لكثر» ابن«متى وصف المنادى بـ . 2 
  بين علمين وجب ضم »ابن«ومتى لم يقع . »ال تخف يا يوسفُ بنَ داود«: وروده في االستعمال، نحو

  »يا يوسف ابنَ أخي«: المنادى، نحو
Sco١٨:٤٩ :٢ 
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  نمودار

  

  

 

  

   

 

  

  اعراب تابع منادي

 مفرد

 حكم منادي مستقل �مجرد از أل 

  مضاف

 ه مضافشب

  رفع

 نصب

  تاكيد
 عطف بيان

 حكم منادي مستقل �بدل 

  منصوب �نعت، تاكيد، عطف بيان، معطوف متصل به ال 

 حكم منادي مستقل �بدل و معطوف مجرد از ال

  متصل به أل نعت

 مضاف متصل به أل

 منصوب �مضاف مجرد از أل 

  رفع

 نصب

  رفع

 نصب

 معطوف

  �متصل به أل 
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  چكيده

  .تابع منادي در بدل و معطوف مجرد از أل، حكم منادي مستقل را دارد -1 

  .ضمه در آخر برخي توابع عالمت رفع نيست چون متبوعش مبني است -2

  .تابع منادي مبني بر ضم محالً منصوب است -3

كه مضاف به علم باشد در منادي ضم و فتح هر دو جايز  إبندر صورتي كه منادي علم باشد و صفتش كلمه  -4

  .است

  .ددر صورتي كه مضاف اليه اين علم نباشد منادي مضموم شو -5
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  آزمون 

  اعراب تابع در مثال زير چيست؟ -1

  يا أبا الحسن عبداهللا
  � نصب) الف

  � رفع) ب

  � جر) ج

  � مبني) د

  اعراب بدل از منادي مفرد در مثال زير چيست؟ -2

  يا زيد أخانا
   � مبني بر ضم) الف

  � جرّ) ب

  �نصب ) ج

  � گزينه الف و ج) د

  حكم بدل منادي چيست؟ -3

   � تبوع را داردحكم اعراب م) الف

  �حكم مناداي مستقل دارد ) ب

  � در منادي مفرد مبني بر ضم) ج

  � در منادي مضاف رفع و نصب) د

  اعراب منادي در مثال زير چيست؟ -4

  يا زيد ابن عمر
   � ضم) الف

  � جرّ) ب

  � فتح) ج

  �گزينه الف و ج ) د

  اعراب تابع از مضاف در مثال زير چيست؟ -5

  يا غالم زيد و زيد

   � نصب) الف

  � مبني بر كسر) ب

  �رفع ) ج

  � گزينه الف و ج) د
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