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  تغييرات لفظی افعال غير سالم سُوَر کهف و اسراءمقاله:  عنوان

 نام نویسندگان: محمد فرجی، حجت االسالم والمسلمين حسن خانجانی )زید عزه(

 

 چکيده :

لفظی و  تواندکند حال این تغييرات میت که از تغييرات در کلمات بحث میعلم صرف علمی اس

شناخت تغييرات لفظی که شامل اعالل .برای رفع ثقالت یا معنوی و برای کسب معنای جدید باشد

باشد دارای قواعدی است که )تغيير حرف عله (تخفيف حرف همزه و ادغام در کلمات مضاعف می

و  عملیی روش بيانهای متفاوتی بيان شده است در این نوشتار عالوه بر در کتب مختلف با روش

ه کهف و ر مبارکوَبه بررسی افعال سُ آن با کتب علمای متقدم و معاصر رات و تطبيقيجدید در تغي

، بر مورد نظر هن آیضمعنای آن در ای این قواعد و نيز بررسی ریشه و بيان ماسراء از حيث اجر

عل، یعنی فاساس معاجم معتبر پرداخته شده است تا تسلط نسبی در مورد مهمترین اجزاء کلمه،

 کالم الهی و احادیث نبوی و علوی دارد.حاصل گردد که سهم به سزایی در فهم 

 

 

 

،مهموز،مضاعف،اعالل، تخفيف، ادغامعلم صرف، معتل :واژه کليد

 ب
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 مقدمه:
 

ه ها برانگيخت پيامبرانی را از بين خود آن ،خداوند متعال برای هدایت انسان ها در زمان های مختلف

باشند که خداوند به واسطه ایشان می , است از جمله پيامبران الهی خاتم االنبياء حضرت محمد

دین کامل و سازگار برای همه انسان ها در هر مکان و زمانی را ابالغ نمود این معارف الهی به زبان 

 قالب قرآن کریم نازل در-به تعقل واداشته است  که به فصاحت و بالغت شهره و انسان را-عربی

ياز به تعمق و برداشت شيوه ن [       م و ائمه اطهار و غيبت امام زمان شده است بعد از پيامبر اسال

ه هردو امانت ک [ صحيح زندگی از این کتاب مقدس و نيز جمالت گهربار اهل بيت

 ،از لوازم این کاوش. افزوده است بر عطش دانشمندان علوم دینی روزبه  زورستند ه     ,اکرمپيامبر

لم ع ،فراگيری ورشد علوم ادبيات عرب از جمله صرف، نحو، لغت، اشقاق و... بود از ميان این علوم

شود و عالمانی و بزرگانی چون رضی صرف به عنوان یکی از مهم ترین علوم ادبی محسوب می

برجای  هاین عرصنش پژوهان ی و سکاکی ميراث کتبی در این زمينه برای داالدین استر آبادی، ابن جنّ

رات لفظی است که در بررسی يشود تغيگذاشته اند از مباحث مهمی که در علم صرف بحث می

دارد  انیفراوآن ها و همچنين در برداشت معانی و حتی استنباط احکام فقهی تاثير ی کلمات و ریشه

و  1هنایو صرفه و ب القرآنالجدول فی اعراب بنابراین در این زمينه کتب مختلفی از جمله کتاب 

نگاشته شده که به بررسی تطبيق کلمات از این حيث به صورت  2و اعراب ئةفی اصول تجز سلسبیل

 موجز و مختصر پرداخته اند.

با ده که ش به طور تفصيلی بررسیسالم سُوَر مبارکه کهف و اسراء برخی از افعال غيردر این نوشتار 

قواعد این  آموزشیجدید توجه و اهتمام به روش قدما و تطبيق آموزه های آن ها بر روش های 

 .شده استتبيين  -شوددر فصل دوم به تفصيل بيان میکه - راتيتغي

باشد که این چند سطر مقدمه ای برای رشد مایه علمی و ارائه خدمات به جامعه علمی طالب علوم 

 دینی باشد.

   واهلل الموفِق

                                                           
اثر مرحوم محمود صافی  1  
اثر ابوالقاسم علیدوست   2  
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 فصل اول

 کليات و مفاهيم

 

 کليات سور مبارکه کهف و اسراء : گفتار اول

 بخش اول : سیمای  سوره مبارکه اسراء

، 62ى هپنج آی ،ت. البتّه بعضىه دارد و بنابر قول مشهور مکّى اس، یکصد و یازده آی«اسراء»ى سوره

 دانند.را مدنى مى 57و  75، 22، 26

و به سبب بازگویى « اسراء»معراج،  قضيهوبه خاطر« سبحان»اوّل آن، ى این سوره به جهت کلمه

 نامگذارى شده است.نيز « اسرائيلبنى»اسرائيل، داستان بنى

هاى مکّى، موضوعاتى از قبيل: توحيد، معاد، نصایح سودمند و در این سوره همچون دیگر سوره

دم ى آدى واجتماعى در تاریخ، تاریخچهها وقوانين فرمبارزه با هرگونه شرك، ظلم و انحراف، سنّت

و ابليس، پيامبر اسالم و موقعيّت آن حضرت در مکّه، بيان شده است. از مسائل عمده و قابل توجّه 

 در این سوره، معراج حضرت رسول صلى اهلل عليه و آله است.

 1و ستایش او.« حمد»خداست و پایان آن با « تسبيح»شروع سوره با 

فضيلت قرائت هاى جمعه سفارش شده و از جمله فوائد این سوره در شب لتفضيدر روایات به 

 6دانسته شده است. أ آن، دیدار امام زمان

                                                           
 11، ص 5تفسیر نور، ج.  1
   .«لیلة جمعة لم يمت حتّى يدرك القائم و يكون من اصحابهمن قرء سورة بنى اسرائیل فى كل » امام صادق علیه السالم فرمودند:. 2

 11ص  -12ج  تفسیر نمونه / 113ص  - 68بحاراالنوار ج 



3 
 

 
 

 بخش دوم : سیمای  سوره مبارکه کهف

ى آن در مکّه نازل شده است. در این سوره از ، همه67ى این سوره، یکصد وده آیه دارد، و جز آیه

و مسائل  1و داستان ذوالقرنين } حضرت موسى و حضرت خضرداستان اصحاب کهف و داستان 

 مبدأ و معاد بحث شده است.

مشرکان قریش افرادى را از مکّه به مدینه فرستادند تا ماجراى بعثت حضرت محمّد صلى اهلل عليه و 

و اى صداقت او را از علماى یهود بپرسند. علماى یهود به فرستادگان مشرکان گفتند: از آله و نشانه

ى پاسخ گذاشت، او صادق است. دربارهسه چيز سؤال کنيد؛ اگر دو چيز را جواب داد و یکى را بى

اصحاب کهف، ذوالقرنين و روح بپرسيد. اگر از اصحاب کهف و ذوالقرنين جواب داد، ولى از روح 

 6.2جواب نداد، او پيامبر است.

نميرد مگر آنکه شهيد ،کند تالوت  شب جمعه هرکس سوره کهف را دررمودند؛ ف      {صادقامام 

 4شود و خداوند او را با شهيدان مبعوث خواهد کرد ودر روز قيامت در صف شهيدان خواهد بود.

 

 مفاهيم  و کليد واژه ها : گفتار دوم

  علم صرف: -1

الف(در لغت : به معنی تغيير چيزی به چيز دیگر است مثال تصریف الریاح به گرداندن باد      

در صرف نيز اصل واحدی برای به دست آوردن معانی مختلف به صورت های 7شود.اطالق می

 2کند.مختلف تغيير می

                                                           
  اين سه داستان فقط در اين سوره بیان شده است.. 1

 تفسیر درّالمنثور. 2
 111، ص:  5تفسیر نور، ج. 1
 552ص  -1/ مجمع البیان ج  183ص  -12ج  تفسیر نمونه .4

 163، ص: 3لسان العرب، ج .5
21شذالعرف فی فن الصرف ص   .8  
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گویند،مجموعه قواعدی است که از به آن تصریف هم میعلم صرف که ب(در اصطالح:

رات گوناگون آنها و به عبارت دیگر حالت های غير اعرابی يطریق آن ساختار کلمات و تغي

 1شود.کلمات شناخته می

  معتل: -6

است و اعتالل  عول باب افتعال،عله به معنای مرضاز ریشه ع ل ل اسم مف در لغت :الف(

بيش از سایر حروف  از این رو حروف عله 6گویند.به مریض شدن و معتل به فرد مریض می

تواند این باشد که حال فرد بيمار بيش از فرد اند وجه این نامگذاری میدر معرض تغيير

 در معرض تغيير است.سالم 

گویند. به کلمه ای که حرف عله می «الف یاء، ،واو»ب( در اصطالح: به هر یک از حروف      

ی. اگر هر عَسَ (،لَوَ)قَالَقَ د،جَوَ: مانند 2یکی از حروف اصلی آن حرف  عله باشد معتل گویند.

از ب اعَل و بَقُ: مانندیک از این حروف بنا بر قاعده ای حذف یا به حرف دیگری تبدیل شوند 

 هم معتل هستند. 

  اعالل: -2

 بيمارییکی از معانی آن خارج کردن از  از ریشه ع ل ل و مصدر باب افعال، در لغت :الف(

 گيرد.روش قلبی سکونی و حذفی صورت می سهاعالل به   4.است

ه کدر اصطالح: هریک از حروف عله در معرض تغييراتی هستند که به این تغييرات  ب(

 7گویند.قواعد اعالل میگيرد، برای رفع ثقالت این حروف انجام می

 

 

 

                                                           
 1، ص: 1شرح شافیة ابن الحاجب، ج «.التّصريف علم بأصول تعرف بها أحوال أبنیة الكلم الّتى لیست بإعراب» .1
 411، ص: 11لسان العرب، ج .2
 15شذا العرف فی فن الصرف، ص: «و المعتلّ: ما كان أحد أصوله حرف علة» .1
 411، ص: 11لسان العرب، ج .4
 88، ص: 1شرح شافیة ابن الحاجب، ج«اإلعالل: تغییر حرف العلّة للتّخفیف» .5
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  مهموز: -4

ه م ز، اسم مفعول ثالثی مجرد . همزه به حرف اول زبان عربی )ء(  ةاز ریش در لغت :الف(

 1شود.ر تلفظ میبْا شدت و صفت نَبشود زیرا این حرف گفته می

. 6گوینداصلی آن همزه باشد مهموز میدر اصطالح: به کلمه ای که یکی از حروف  ب(

 مانند أمر، سأل، قرأ. 

حذف یا قلب به حرف مدی شود باز هم مهموز ، اگر بر اثر اجرای قواعد تخفيف، همزه

 (ألَ)سَ الَ(و سَذَخَ)أَ ذْاست. مانند خُ

  تخفیف: -7

رود به این به کاستن و سبک کردن است و چون ثقالت همزه از بين می در لغت :الف(

 2گویند.قواعد تخفيف می

در اصطالح: حرف همزه دارای ثقالت است و برای رفع این ثقالت قواعدی در آن  اجرا  ب(

روش حذفی و قلبی دو قواعد تخفيف به  4گویند.شود که به آن قواعد تخفيف همزه  میمی

 گيرد.انجام می

 مضاعف:  -2

آوردن و به معنای همانند و  ریشه ض ع ف و اسم مفعول باب مفاعله زا در لغت :الف(

رود چون در کلمات مضاعف دو حرف شبيه به هم گمان می 7افزودن و زیاد کردن است.

 شوند این نام برای آنها در نظر گرفته شده است.تکرار می

که فاء الفعل و عين الفعل آن متماثل  گویند،فعل ثالثی می در اصطالح: مضاعف به ب( 

باشند. در رباعی کلمه ای که فاءالفعل و الم الفعل اول آن و همچنين عين الفعل و الم الفعل 

 مدِّ )مدد( و عدّ )عدد(: مانند  .2گویندمی ،متماثل باشددوم آن 

                                                           
 421، ص: 5لسان العرب، ج .1
 11، ص: 1شرح شافیة ابن الحاجب، ج «األصلیة همزة فالمهموز ما أحد حروفه» .2
 63، ص: 3لسان العرب، ج .1
 81 ، ص:1شرح شافیة ابن الحاجب، ج .4
 182، ص: 2المصباح المنیر فى غريب الشرح الكبیر للرافعى، ج .5
ما  او المضاعف ما عینه و المه متماثالن ... أو ما فاؤه و عینه متماثالن... أو ما كرّر فیه حرفان أصلیان بعد حرفین أصلیین نحو زلزل، أم» .8

 14، ص: 1الحاجب، ج شرح شافیة ابن « فاؤه و المه متماثالن كقلق فال يسمى مضاعفا.
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  ادغام: -5

چيزی در چيز  به معنی داخل کردنز ریشه د غ م  و مصدر باب افعال و ا  در لغت :الف(

 شود.و در این قاعده حرفی در حرفی دیگر داخل می 1دیگر است.

در اصطالح: ادغام اختصاص به علم صرف ندارد.و مهم ترین قواعدی است که در  ب( 

به معنای ساکن کردن حرف اول و داخل کردن آن در حرف دوم سپس  شود،.افعال اجرا می

فيه  مٌدغَم و حرف دوم مُدغَحرف اول مُ در اینصورت به تلفظ مشدد حرف دوم است،

 6گویيم.می

 

 

 

                                                           
 81، ص: 8مجمع البحرين، ج .1
االدغام فی الصناعه اسكان حرف االول و ادراجه فی فی الثانی و يسمی االول مدغم و الثانی مدغم فیه و قیل هو الباث الحرف فی ».  2

 11التعريفات ص « مخرجه مقدار الباث 
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مدوّفصل   

اعالل، تخفيف و ادغامقواعد   
 

 

پردازیم و در فصل رات لفظی افعال میيپس از بيان و توضيح کليات در این فصل به بيان قواعد تغي

کنيم.باشد استفاده میسوم از این قواعد که برآمده از کتب معتبر صرفی می  

 

 گفتار اول ؛ قواعد اعالل1

؛شودتقسیم میبه اعتبار جايگاه قرار گرفتن حرف عله به پنج قسم كلمه معتل   

رَسَیَ :مانند شود.باشد مثال نامیده می حرف عله در فاءالفعلاگر  -1  

قالمانند: شود.اگر حرف عله در الم الفعل باشد اجوف نامیده می -2  

عادَمانند: شود.نامیده می اگر حرف عله در عین الفعل باشد ناقص -1  

شیوَ مانند: شود.اگر حرف عله در فاءالفعل و الم الفعل باشد لفیف مفروق نامیده می -4  

 5- اگر حرف عله در عین الفعل و الم الفعل باشد لفیف مقرون نامیده میشود.2 مانند: شَوی

كه در هر نوع از افعال معتل جاری شودی پرداخته میبندی  در اين فصل به بیان قواعدم سبراساس اين تقی

. (قواعد اختصاصی)يا به طور اختصاصی در يک نوع جريان دارد (قواعد عمومیاست )  

 قواعد عمومی

 1- واو ساکن ما قبل مکسور قلب به یاء میشود2. مانند: دُعِونَ       دُعِینَ

 6- واو ویاء متحرك ما قبل مفتوح قلب به الف میشود. 4مانند: بَیَعَ       باع 

                                                           
قواعدی كه اختصاص به اسم دارند خودداری می كنیم، همچنین قاعده دوّم مثال   . الزم به ذكر است با توجه به موضوع پژوهش از ذكر 1

 و چهارم اجوف كه در افعال اين دو سوره مصداق ندارند ذكر نمی شود.

81-85صرف میر ص  1. جامع المقدمات ج  2  
 61، ص: 1شافیة ابن الحاجب، جشرح « اعلم أن الواو إذا كانت ساكنة غیر مدغمة و قبلها كسرة، فال بد من قلبها ياء». 1

 113، ص: 1شرح شافیة ابن الحاجب، ج«و ألن الواو و الیاء ال تقلبان ألفا إال إذا كان ما قبلهما من حروف كلمتها مفتوحا».  4
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ابتدا آن  ، فتحه نباشد،باشنداگر حرکت قبل از واو و یاء مکسور یا مضمومی که در اثناء کلمه می -2

 حرکت حذف شده، سپس حرکت واو و یاء به حرف قبل منتقل میگردد.1 مانند: 

رَضِیُوا        رَضُوا           
 4- حرف عله در التقاء ساکنين حذف میشود.2 مانند:  هَدَيُوا       هَدَاوا        هَدَوْا 

اختصاصی مثال هعداق  

1- در مثال واوی اگر فعل مضارع بروزن یَفعِلُ باشد فاء الفعل از مضارع معلوم و امر معلوم آن 

 حذف میشود.2 مانند: یَوجِدُ       یَجِدُ  

شود که موارد آن سماعی است و اجراء می البته این قاعده در چند فعل مضارع مفتوح الفاء نيز

 مصادیق آن در این پژوهش وجود ندارد.

عد اختصاصی اجوفواق  

هرگاه واو مضموم یا مکسور و یاء مضموم یا مکسور، بعد از حرف صحيح و ساکن قرار گيرند.   -1

 حرکتشان به حرف ما قبل منتقل میشود.4 مانند : یَقْوُلُ       یَقُولُ

6- اگر واو و یاء مفتوح بعد از حرف صحيح وساکن قرار گيرند، پس از انتقال فتحه به حرف قبل، 

  قلب به الف میشود.7 مانند: یَخوَفُ         یَخافُ

                                                           
  با اندكی تغییر 2ده قاع133. صرف ساده ص 1

 3قاعده  112. صرف ساده ص 2

خفف المضارع ألدنى ثقل فیه، و ذلک كوقوع الواو فیه بین ياء …لوقوعها بین ياء و كسرة أصلیّةو تحذف الواو من ]نحو[ يعد و يلد؛ ». 1
 61،66، ص: ،1شرح شافیة ابن الحاجب، ج «مفتوحة و كسرة: ظاهرة كما فى يعد، أو مقدرة كما فى يضع و يسع

فعل قد أعل أصله باسكان العین أو فى اسم محمول علیه  إذا تحرك الواو و الیاء و سكن ما قبلها... لكن إن اتفق أن يكون ذلک فى».  4
ن الحاجب، شرح شافیة اب « سكّن عین ذلک الفعل و المحمول علیه؛ إتباعا ألصله، و بعد اإلسكان تنقل الحركة إلى ذلک الساكن المتقدم

 144، ص: 1ج
ان كانت فإن الواو و الیاء متحركان و ما قبلهما فى تقدير الفتح بالنظر إلى األصل الذى هو الماضى، فیقلبان ألفا، فیقال: يقام و يباع،... ».  5

افیة ابن شرح ش «…الحركة فتحة قلبت الواو و الیاء ألفا... و ألن الواو و الیاء ال تقلبان ألفا إال إذا كان ما قبلهما من حروف كلمتها مفتوحا
 113،144،145ص،1الحاجب، ج
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وزن یَفعُلُ باشد ماضی معلوم آن از صيغه ششم تا آخر مضموم الفاء مضارع اجوف بر فعل اگر  -2 

و اگر بر وزن یَفعِلُ یا یَفعَلُ باشد این صيغ مکسور الفاء خواهند شد. 1 مانند: باعَ یَبيعُ         بِعنَ، 

بِعتُم... بِعتُما،بِعتَ،   

 قواعد اختصاصی ناقص 

اگر واو ماقبل مضموم و یاء ماقبل مکسور در آخر کلمه مضموم یا مکسور باشند، حرکت آنها  -1

 حذف میگردد و در نتيجه به حرف مد تبدیل میشوند.6 مانند: یَدعُوُ        یَدعُو

6- در ناقص واوی، اگر واو حرف چهارم به بعد و قبل آن مفتوح باشد، قلب به یا میشود.2 مانند:     

 یُدعَونَ         یُدعَينَ 

2- در صيغه های 1و4و5و12و14 از مضارع مجزوم و امر، الم الفعل حذف میشود.4 

 مانند: یَدعُو         لِيَدعُ

  

  قاعده  اعالل لفیف

 لفیف مفروق :

ست و قواعد هردو در آن از جهت فاءالفعل در حکم مثال و از جهت الم الفعل در حکم ناقص ا

طرح شده و همان قواعد ممستقل بيان نشده است قواعد اعالل برای لفيف از این رو  شود.اجرا می

 7در مثال وناقص را داراست.

 

 

                                                           
 شرح شافیة ابن«و تحذفان فى نحو قلت و بعت و قلن و بعن، و يكسر األوّل إن كانت العین ياء أو مكسورة، و يضمّ فى غیره... . »1

 144، ص: 1الحاجب، ج
 162، ص: 1شرح شافیة ابن الحاجب، ج« مجرورا،... و مرفوعا الرّامى و الغازى و مرفوعین، يرمى و يغزو باب فى تسكّنان و». 2

183: ص ،1ج الحاجب، ابن شافیة . شرح 1  
 121. صرف ساده ص 4
 121. صرف ساده ص 5
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 لفیف مقرون :

ل افعا افعال شبيهو اعالل در فاءالفعل است.در نتيجه این  شوداعالل نمی لفيف مقرونعين الفعل در 

 1د.نشوناقص صرف می

 گفتار دوم ؛ قواعد ادغام مضاعف 

همانطور که در فصل اول گفته شد ادغام مبحثی عام است که اختصاص به علم صرف ندارد.قواعد 

 ؛نيمکشود.که در ادامه بيان میجوازی تقسيم می ادغام در افعال مضاعف به سه دسته ممتنع،واجب و

 ادغام واجب

هردو حرف متحرك و در یک کلمه باشند، برای این امر در صورتی که حرف پيش از اول ساکن 

کنيم . حرکت پذیر باشد با انتقال حرکت حرف اول به قبل آنها را ادغام می  

  یَمَسُّ        یَمسَس مانند:

 در غير اینصورت حرکت حذف میشود،6 مانند: مَسِسَ        مَسسَ        مسَّ

 ادغام جایز

مضارع مجزوم و امر؛ در این صيغه ها اگر بخواهيم ادغام فعل از  14و12و5و4و1ادغام در صيغه های 

ون چ قال حرکت عين الفعل به حرف ماقبل،کنيم )چون حالت فک ادغام نيز جایز است( پس از انت

ید آعالمت رفع نيز از الم الفعل حذف شده است التقاء ساکنين )اجتماع دو حرف ساکن(  پدید می

شود، حال اگر عين الفعل  مضموم باشد که برای رفع این حالت به الم الفعل حرکت عارضی داده می

انده والم الفعل با سه حرکت فتحه، کسره ضمه و در غير اینصورت با دو حرکت فتحه وکسره خ

 مانند:2شوند.می

ليمُدُّ،  ليمُدِّ ، ليمُدَّ               ليَمدُد          (    یَمُدُّ )یمدُدُ  

                                                           
 111، ص: 1شرح شافیة ابن الحاجب، ج«  و أما هوى فقد أعللت الالم أيضا بقلبها ألفا، فلم يكن لک سبیل إلى إعالل العین. حذرا من اإلعاللین،» . 1
 . 814: ص الشافیة، على النظام . شرح2
 131. صرف ساده ص 1
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 ادغام ممتنع 

 حرف دوم ساکن و متصل به ضمير فاعلی متحرك مثل »ن« یا »ت« باشد.1 مانند: فَرَرنَ

 جمع بندی احکام مضاعف در افعال مضاعف2 

واجب و در بقيه صيغ ممتنع است. الف(در پنج صيغه اول ماضی  

فعل مضارع ممتنع و در بقيه صيغ واجب است. 16و 2ج(ادغام در صيغه های   

مضارع امر و مضارع مجزوم جایز است ودر بقيه صيغ حکم فعل  14و12و5و4و1د(ادغام در صيغ 

 را داراست.

قواعد تخفیف همزهگفتار سوم؛   

شود، قواعد تخفيف به سه ثقالت قواعد تخفيف اجرا میهمزه دارای ثقالت است، و برای رفع این 

ود، شدسته قلبی و حذفی تقسيم شده که خود تخفيف قلبی به دو دسته وجوبی و جوازی تقسيم می

 که در ادامه بيان خواهد شد؛

 تخفیف قلبی 

حرف مد مناسب با زه ساکن هرگاه دریک کلمه بعد ازهمزه متحرك واقع شود به هم وجوبی : 

 حرکت همزه اول تبدیل میشود.2 )اُ أ - اِأ - اَأ          اُو- اِی – آ (

غير از همزه قرار گيرد به حرف مد مناسب با  بعد از حرف متحرکیهمزه ساکن هرگاه جوازی : 
 حرکت حرف پيش از خود تبدیل میشود.4

يتَجِ         ئتَوم / جِشُ        ؤم / شُ  اریخأریخ        تَمانند :تَ  

                                                           
ألنّهم لو أدغموا لوجب تحريک الثّانی و ال يستقیم، إذ ال يكون قبل ضمیر الفاعل المتحرّك إلّا »  868شرح النظام على الشافیة، ص:.  1

 « ساكن، و الم التّعريف ال تحرّك لإلدغام.
 124. دانش صرف ص 2
 54، ص: 1شافیة ابن الحاجب، جشرح  128. صرف ساده ص 1
 128صرف ساده ص  - 53و 13، ص: 1. شرح شافیة ابن الحاجب، ج4
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 تخفیف حذفی

در برخی موارد به صورت وجوبی و در  خصی ندارد و سماعی است وتخفيف حذفی قاعده مش

 برخی موارد به صورت جوازی شنيده شده است1.

:لَأَ(حذف جوازی همزه امر معلوم مخاطب از فعل س1َ  

انتقال حرکت همزه به فاء الفعل آن توان پس از می لُسأَیَ لَأَدر صيغ امر مخاطب معلوم از فعل سَ

 همزه را حذف نمود.6 إِسأَل       إِسَأل       إِسَل        سَل 

 در امر حاضر فعل سأل حذف همزه در ابتدای کالم ترجيح دارد ولی در بين آن ابقای آن بهتر است2.

«:رأی » ( حذف واجب همزه مضارع و امر از فعل 6  

( پس از انتقال فتحه همزه به فاء الفعل  عُمنَیَ عَنَفعل رأی )از باب مَدر مضارع مجهول و معلوم از 
 همزه وجوباً حذف میشود. این حذف وجوبی در امر معلوم و در مجهول نيز رخ میدهد.4

   یَرأَیُ          یَرَأیُ           یَرَیُ           یَری7

 

 

 

 

                                                           
 211. صرف جامع كاربردی)مغنی الفقیه( ص 1
 123صرف ساده ص  42، ص: 1. شرح شافیة ابن الحاجب، ج2

114دانش صرف ص  . 1  
 11، ص: 1شرح شافیة ابن الحاجب، ج.  4
  اساس قواعد اعالل است.تبديل ياء الم الفعل به الف بر . 5
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؛ فصل سوم  

در افعالبررسی قواعد جاری   

کهف و اسراءر مبارکه وَسُ  

 

در این فصل ضمن  -باشدمی که نتیجه نهایی پژوهش-پس از بیان کلیات و قواعد در این فصل

یرات و قواعد اجرا شده در افعال و بررسی ینیاز(به بررسی تغ آوردن آیات و تجزیه افعال)درحّد
 معانی آنها میپردازیم.1

«أ ت ی»مشتقات ریشه   

  الشیَء فالنًا : آن چیز را به فالنی داد.آَتی ُیؤِتی ایتاًء 

 (2-)اسراء  «…مُوسی الْکِتَابَ يْنَااتوَ ءَ» -1

 م ما دادیمعنای فعل در آیه: -معلومباب افعال،  ثالثی مزید، ،متکلم مع الغير ،14صيغه  فعل مضارع،

 آتينا    14صيغه آتی    قاعده تخفيف قلبی وجوبیأ أتی   :ْين ااتء  

 (62-)اسراء...« حَقَّهُ بیذَا الْقُرْ ءَاتِ وَ»  -2

 بده  معنای فعل در آیه: - معلومباب افعال،  ثالثی مزید،، مفرد مذکر مخاطب ،5صيغه  ،امرفعل 

 آتِ  قاعده تخفيف قلبی وجوبی أأتِ   امر+ قاعده اعالل ناقص5صيغه تُؤتِی     5صيغه یُؤتِی :  ء ات  

 2- » ...فَمَنْ أُوتِیَ کِتابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولئِکَ یَقْرَؤُنَ کِتابَهُمْ ...«  )اسراء-51(

                                                           
 .. معانی همه افعال با توجه به كتاب قاموس قرآن و مصادر و حركت عین الفعل ماضی و مضارع از كتاب معجم الوسیط أخذ شده است1
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داده  معنای فعل در آیه: -باب افعال، مجهول ، ثالثی مزید،مفرد مذکر غائب ،1صيغه  فعل ماضی، 

 شد

 أُوتِیَشرطيه = من  نْ+ مَأوتِیَ قاعده تخفيف قلبی وجوبی  أُأتِیَ      ماضی مجهولأُوتِیَ : أأتی 

 (105 -)اسرا«  عَلَيْهِمْ یَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً  الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذا یُتْلى أُوتُوا إِنَّ الَّذِینَ» -4

 داده شدند معنای فعل در آیه: -باب افعال، مجهول جمع مذکر غائب، ثالثی مزید، ،2صيغه  ،فعل ماضی

ی   صيغه2     أَؤتِيُوا   قاعده 2 اعالل مشترك   أُؤتُوا قاعده تخفيف قلبی وجوبی  أُوتُوا
 أ أت ی       مجهول    أُأت 

 (40-)کهف« خَيْراً مِنْ جَنَّتِکَ... أَنْ یُؤْتِيَنِرَبِّی  فَعَسى » -7

 اینکهمعنای فعل در آیه:  -معلومباب افعال،  ، ثالثی مزید،مذکر غائب جمع ،1صيغه  ،ضارعفعل م

 بدهد به من

 نِيَوتِأن یُ یجوازقاعده تخفيف قلبی  یؤتينِ أن   محذوف وکسره جانشين+ن وقایه+یاءمنکلم أن یُؤتِیَ  هبن ناص+ أ: یُؤتِیأَنْ یُؤْتِيَنِ

 (77-کهف«)مِنَ الْعِلْمِ إِالَّ قَلِيالً  ما أُوتِيتُمْوَ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی وَ » -2

داده معنای فعل در آیه:  -باب افعال، مجهول ، ثالثی مزید،مخاطبمذکر  جمع ،9،صيغه فعل ماضی

 یدشدن

ی   أُ    مجهول  أ أت ی   أُوتِيتُمْ:
   أُوتِيتُمْ    قاعده تخفيف قلبی وجوبی   م يتُؤتِأَ    9صيغهأت 

 ًبفالنٍ:فالنی را آوردند. أتی یَأتِی إتيانا 

 (77-)اسراء« ...بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ ال یَأْتُونَ بِمِثْلِه أَنْ یَأْتُوا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلى» -5
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 معنای فعل در آیه:  -، مجهول1«ض»باب  ،جرد، ثالثی مغائبمذکر  جمع ،2صيغه  ،ضارعفعل م 

 یدداده شد

 أن یَاتُوا     جوازیقاعده تخفيف قلبی أن یَأتُوا   + ان ناصيه   یَأتُونَ  اعالل مشترك   2قاعده یَأتِيونَ    2صيغه  یَأتِی 

«رأ ی»مشتقات ریشه   

 ی یَرَی رُؤیَتاً الشَیءَ: آن چيز را دیدرَأ 

 (99-)اسراء...« الْأَرْضَ قادِرٌ عَلىأَنَّ اللَّهَ الَّذِی خَلَقَ السَّماواتِ وَ  أَ وَ لَمْ یَرَوْا » -1

آیا  معنای فعل در آیه:  -علوم، م6«م»باب  ،جرد، ثالثی مغائبمذکر  جمع ،2صيغه  ،ضارعفعل م

 ؟دنندید

 لم یَرَوا جازمه+ لم  ونَیَرَ اعالل مشترك  4قاعده   یَرَاونَ اعالل مشترك6قاعده  یَرَیُونَ 2صيغه یَرَیُ خفيف حذفیت 6قاعدهیَرأَیُ    

 (26-)اسراء...« هذَا الَّذِی کَرَّمْتَ عَلَی أَ رَأَیْتَکَقالَ » -6

آیا معنای فعل در آیه:  -، معلوم«م»مذکر مخاطب، ثالثی مجرد، باب مفرد  ،5فعل ماضی، صيغه 

 دیدی خودت را؟

  أرَأَیتَکَ  همزه استفهام + ك    یتَأَرَ   5صيغهرَأَیَ   

 (29-کهف«) أَقَلَّ مِنْکَ ماالً وَ وَلَداًأَنَا  تَرَنِإِنْ … » -2

اگر معنای فعل در آیه:  -، معلوم«م»مذکر مخاطب، ثالثی مجرد، باب ،مفرد 5فعل مضارع، صيغه 

 مرا ببينی

                                                           
 ضَرَبَ يَضرِبُ. 1
 مَنَعَ يَمنَعُ. 2
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 إن تَرَیاعالل اختصاصی ناقص   2قاعده  یرَإن تَ  إن جاذمه+5صيغهیَرَی اعالل مشترك   6قاعده یَرَیُ  تخفيف حذفی     6قاعدهیَرَأیُ 

 إن ترنِ

 ُرِی إرَائة الشَیءَ فُالناً: آن چيز را به فالنی نشان دادأرَی ی. 

 (1-اسراء«)...مِنْ آیاتِنا لِنُرِیَهُ ... مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِی بارَکْنا حَوْلَهُ»-4

 تا نشان معنای فعل در آیه:  -، معلوم« م»،متکلم مع الغير، ثالثی مزید،باب 14فعل مضارع، صيغه 

 دهيم به او.

 لِنُرِیَه  + هاء ضمير  مقدرناصبه  أن+ 14صيغه  یُرِی اعالل اختصاصی ناقص     1قاعده یُرِیُ تخفيف حذفی     6قاعدهیُرإِیُ 

 (20-)اسراء«إِالَّ فِتْنَةً لِلنَّاس... أَرَیْناكَ وَ ما جَعَلْنَا الرُّؤْیَا الَّتِی»... -7

 نشانمعنای فعل در آیه:  -،متکلم مع الغير، ثالثی مزید،باب افعال ، معلوم 14فعل ماضی، صيغه 

 دادیم به تو.

 أرَینَاكَ+ کاف ضمير   4صيغهأرَیُ تخفيف حذفی    6قاعدهأرأیُ 

«ح و ط»مشتقات ریشه   

  َبر آن کار چيره شد و آنرا فراگرفت . :مرِاألة بِاطَإحَ يطُحِیُ اطَأح 

 (20-اسراء« )بِالنَّاسأَحاطَ وَ إِذْ قُلْنا لَکَ إِنَّ رَبَّکَ »  -1

احاطه معنای فعل در آیه:  –، معلوم افعالباب  مفرد مذکرغائب، ثالثی مزید، ،1صيغه فعل ماضی، 

 دارد.

 أّحَاطَاعالل مشترك    6قاعده أحوَطَ  

 محذوف وکسره جانشين+ن وقایه+یاءمتکلم 
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 (40-کهف«)بِهِ خُبْراً لَمْ تُحِطْ ما  وَ کَيْفَ تَصْبِرُ عَلى» -6

معنای فعل در آیه:  –، معلوم باب افعال مفرد مذکرمخاطب، ثالثی مزید، ،5فعل ماضی، صيغه 

 .نداشتیاحاطه 

 طحِلم تُ لم جازمه+اختصاصی ناقص اعالل2قاعده يطُحِتُ 5صيغهيطُحِیُاعالل مشترك  1قاعده  وطُحِیُاعالل اختصاصی اجوف 1قاعدهطُحوِیُ

«ر و د»مشتقات ریشه   

 .أراد یرید إرادة الشیء: آن چيز را خواست 

 (19-)اسراء«لَها سَعْيَها وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِکَ کانَ سَعْيُهُمْ مَشْکُوراً  الْآخِرَةَ وَ سَعى أَرادَ وَ مَنْ»  -1

معنای فعل در آیه:  –باب افعال، معلوم  مزید،مفرد مذکرغائب، ثالثی  ،1فعل ماضی، صيغه 

 بخواهد.

 أراداعالل مشترك    6قاعده أروَدَ  

 (12 -اسراء «)أَنْ نُهْلِکَ قَرْیَةً أَمَرْنا مُتْرَفِيها فَفَسَقُوا فِيها... إِذا أَرَدْناوَ  » -2

ه زمانی کمعنای فعل در آیه:  –، معلوم مزید،باب افعال،متکلم مع الغير، ثالثی 14فعل ماضی، صيغه 

 بخواهيم.

 أرَدنَا + إذا  اعالل مشترك 4قاعده أرَادنَا  14صيغهأرَادَ اعالل مشترك    6قاعده أروَدَ  

 3- » ...عَجَّلْنا لَهُ فِيها ما نَشاءُ لِمَنْ نُرِیدُ ثُمَّ جَعَلْنا لَهُ جَهَنَّمَ یَصْالها مَذْمُوماً مَدْحُوراً «) اسراء- 17(

معنای فعل در آیه:  –، معلوم باب افعال ، ثالثی مزید،متکلم مع الغير ،14، صيغه ضارعفعل م

 خواهيم .ب

 نُرِیدُاعالل اختصاصی اجوف 1قاعده نُریِدُ 
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«ز ی د »مشتقات ریشه   

 .زادَ یَزِیدُ زَیداً الشَیءَ : بر آن چيز افزود 

 (95-اسراء«)سَعِيرا زِدْناهُمْمَأْواهُمْ جَهَنَّمُ کُلَّما خَبَتْ  » -1

معنای فعل در آیه:  –، معلوم «ض»باب  متکلم مع الغير، ثالثی مجرد، ،14فعل ماضی، صيغه 

 افزودیم.

 ازِدنَاعالل مشترك   4قاعده زَادنَا  14صيغهزَادَ اعالل مشترك   6قاعده زَیَدَ 

  ًبر آن چيز افزود. :الشَیءَإزدَادَ یَزدَادُ إزدِیَادا 

 (67 -کهف«) تِسْعاً  ازْدَادُوا وَ لَبِثُوا فِی کَهْفِهِمْ ثَالثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَ »  -6

معنای فعل در آیه:  –، معلوم عالتباب اف مذکرغائب، ثالثی مزید، جمع ،2فعل ماضی، صيغه 

 .افزودند

 واادُزدَإ    2صيغه  ادَزدَإ  قاعده اعالل اختصاصی باب افتعال ادَزتَإاعالل مشترك   6قاعده  دَيَزتَإ

«ق و م»مشتقات ریشه   

 ُالة: نماز را اقامه کردالصَّ -: آنرا برپا داشت.یُقِيمُ إقَامَة أقَامَه 

 (57-اسراء«)غَسَقِ اللَّيْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ... الصَّالةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى أَقِمِ» -1

 به پا دار.معنای فعل در آیه: –، معلوم باب افعال مزید،مفرد مذکرمخاطب، ثالثی  ،5فعل امر، صيغه 

 مأقِ    اعالل مشترك4قاعده  يمأقِ و حذف حرف مضارعه و بازگشت همزه قطع محذوف 5فعل امر صيغه    یُقِيمُ
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 (55-کهف...«)قامَهفَوَجَدا فِيها جِداراً یُرِیدُ أَنْ یَنْقَضَّ فَأَ»-6

ا آنرا بر پمعنای فعل در آیه:  –، معلوم باب افعال مذکرغائب، ثالثی مزید،مفرد  ،1صيغه فعل ماضی،

 کرد.

 أقام اعالل اختصاصی اجوف  6قاعده أقوَمَ 

«أ و ی»مشتقات ریشه   

 :ِبه او پناه برد. أوَی یَأوِی أُوِیاً إلَيه 

 (12 -کهف «)إِلَى الْکَهْفِ یَنْشُرْ لَکُمْ رَبُّکُم...فَأْوُوا وَ إِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَ ما یَعْبُدُونَ إِالَّ اللَّهَ » -1

پناه معنای فعل در آیه:  –، معلوم «ض»باب  جمع مذکرمخاطب، ثالثی مجرد، ،9صيغه فعل امر، 

 برید.

 فأوُوا حذف حرف مضارعه و مجزوم شدن + فـ    ونَوُأیَاعالل مشترك  4قاعده  یونَأوُیَاعالل مشترك   2قاعده  ونَیُأوِیَ 9صيغه ی أو ی 

 وافاو                                      

 (10 -کهف«)الْفِتْيَةُ إِلَى الْکَهْفِ فَقالُوا رَبَّنا آتِنا مِنْ لَدُنْکَ رَحْمَة... أَوَىإِذْ » -6

پناه معنای فعل در آیه:  –، معلوم «ض»باب  مفرد مذکرغائب، ثالثی مجرد، ،1فعل ماضی، صيغه 

 برد.

 أوَیاعالل مشترك  6قاعده أوَیَ 

 سایر افعال

  رَبَّا یُرَبِّی تَربِيَة : او را بزرگ کرد،پرورش داد 

 (64-اسراء«)صَغِيرا رَبَّيانِیوَ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُما کَما »... -1

      جوازیقاعده تخفيف قلبی 
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دو  آنمعنای فعل در آیه:  –باب تفعيل، معلوم  ،مثنی مذکرغائب، ثالثی مزید ،6فعل ماضی، صيغه 

 مرا پرورش دادند.

 رَبَّيَانِی ن وقایه + یاء متکلم+ ا يَبَّرَاعالل اختصاصی ناقص   6قاعده ا وَبَّر6َصيغه  وَبَّرَ باب تفعيل وَبَرَ

  )مَشَی یَمشِی مَشياً :راه رفت )با راده 

 (97-اسراء«)مُطْمَئِنِّينَ... یَمْشُونَقُلْ لَوْ کانَ فِی الْأَرْضِ مَالئِکَةٌ »-6

راه معنای فعل در آیه:  -، معلوم«ض»باب  جمع مذکرغائب، ثالثی مجرد، ،2فعل مضارع، صيغه 

 روندمی

 یَمشُونَاعالل مشترك   4قاعده یَمشُيونَ اعالل مشترك   2قاعده یَمشِيُونَ   2صيغه یَمشِیُ 

  رَجَا یَرجُو رَجَاءً: اميد داشت 

 (110-کهف«)ا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَالً صالِحاً...یَرْجُوفَمَنْ کانَ »...-2

اميد معنای فعل در آیه:  -، معلوم1«ن»باب  ثالثی مجرد، مفرد مذکرغائب، ،1فعل مضارع، صيغه 

 دارد.

 یَرجُواعالل اختصاصی ناقص   1قاعده   وُرجُیَ

  بَغَی یَبغِی بَغياً: تجاوز و تعدی کرد 

 (107-کهف«)عَنْها حِوَالال یَبْغُونَ خالِدِینَ فِيها »-4

تجاوز معنای فعل در آیه:  -، معلوم«ض»باب  جمع مذکرغائب، ثالثی مجرد، ،2فعل مضارع، صيغه 

 نکردند.

                                                           
 نَصَرَ يَنصُرُ. 1
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 یَبغُونَاعالل مشترك   4 قاعده یَبغُيونَ  اعالل مشترك   2قاعده   یَبغِيُونَ  2صيغه یَبغِیُ   

   :َباد خاك را پراکنده کرد.ذَرَا یَذرُو ذَرُوا الرِیحُ التُّرَاب 

 (47-کهف«)الرِّیاحُ... تَذْرُوهُفَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيماً ...»-7

 فعل در آیه: معنای -، معلوم«ن»باب  ثالثی مجرد، مفرد مؤنث غائب، ،4فعل مضارع، صيغه 

 .پراکنندمی

 تَذرُو 4صيغه یَذرُو اعالل اختصاصی ناقص   1قاعده   یَذرُوُ

  .أبَی یَأبَی إبَاءً: امتناع کرد 

 (55-کهف«)أَنْ یُضَيِّفُوهُما ...فَأَبَوْا ...إِذا أَتَيا أَهْلَ قَرْیَةٍ اسْتَطْعَما أَهْلَها » -2

امتناع  معنای فعل در آیه: -، معلوم«ض»باب  مجرد،ثالثی  جمع مذکر غائب، ،2فعل ماضی، صيغه

 ند.کرد

  أبَوااعالل مشترك  4قاعده  أبَاوااعالل مشترك   6قاعده  أبَيُوا 2صيغه أبَی 

  .سَألَ یَسألُ فُالناً سُؤاالً: از فالنی درخواست کرد از او پرسيد 

 (101-اسراء«)بَنِی إِسْرائِيلَ إِذْ جاءَهُمْ... فَسْئَلْتِسْعَ آیاتٍ بَيِّناتٍ  ...وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسى» -5

پس معنای فعل در آیه:  -، معلوم«م»باب  ، مفرد مذکر مخاطب، ثالثی مجرد،5فعل امر، صيغه 

 .پرسب

 سَلحذف همزه وصل به علت رفع التقا به ساکن  سَلإِ حذف همزه سَألإِقاعده تخفيف حذفی جوازی سأَل إِ

  .وَعَدَ یَعِدُ وَعداً: وعده داد 
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 (24-اسراء«)وَ ما یَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ إِالَّ غُرُوراً... عِدْهُمْ...وَ » -7

 به آنهامعنای فعل در آیه:  -، معلوم«ض»باب  ، مفرد مذکر مخاطب، ثالثی مجرد،5صيغه مر، فعل ا

 .هدبوعده 

 د+هُمعِ حرف مضارعه و جزم آخر امر و حذف  5صيغه یَعِدُ اعالل اختصاصی ناقص  1قاعده یَوعِدُ 

  ًبریان کرد گوشت و امثال آنرا : حم و غيرهلال شَوَی یَشوِی شَيّا 

 (69-فکه«)الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرابُ وَ ساءَتْ مُرْتَفَقاً ...یَشْوِی ...إِنْ یَسْتَغِيثُوا یُغاثُوا بِماءٍ کَالْمُهْلِ » -9

بریان معنای فعل در آیه:  -، معلوم«ض»باب  مفرد مذکر غائب، ثالثی مجرد،، 1فعل مضارع، صيغه 

 .دنکمی

 یَشْوِیاعالل اختصاصی ناقص  1قاعده  یَشْوِیُ

  َو روی گرداند.: از اهُنة عَيَولِی تَلِّوَی یُلَّو 

 (42-اسراء«)...أَدْبارِهِمْ نُفُوراً عَلى وَلَّوْاوَ إِذا ذَکَرْتَ رَبَّکَ فِی الْقُرْآنِ وَحْدَهُ ...» -10

 رویمعنای فعل در آیه:  -، معلومتفعيلباب  غائب، ثالثی مجرد، جمع مذکر، 2فعل ماضی، صيغه 

 .ندگرداند

 وَلَّوا اعالل مشترك  4قاعده  وَلَّاوااعالل مشترك   6قاعده وَلَّيُوا  2صيغه وَلَّیَ  باب تفعيلوَلَیَ 

   ُیَرُدُّ رَدّاً: اورا باز گردانيد.رَدَّه 

 (2-اسراء«)...بِأَمْوالٍ وَ بَنِين مْدَدْناکُمْلَکُمُ الْکَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَ أَ رَدَدْناثُمَّ » -16و11

باز معنای فعل در آیه:  -، معلوم«ن»باب  ، متکلم مع الغير، ثالثی مجرد،14فعل ماضی، صيغه

 دیم.گردان



23 
 

 
 

 رَدَدنَاو قاعده ادغام ممتنع   14صيغه رَدَدَ 

  :ِاو را با مال فزونی داد. أمَدَّهُ یُمِدُّ إمدَاداً بِالمَال 

شمارا معنای فعل در آیه:  -باب افعال، معلوم  ، متکلم مع الغير، ثالثی مزید،14فعل ماضی، صيغه

 فزونی دادیم.

 أمدَدنَاو قاعده ادغام ممتنع   14صيغه مَدَدَ 

  َّلُّ ضَلّاً وَ ضَلَالَةً: گمراه شد.یَضِضَل 

 (17-اسراء«)عَلَيْها ...یَضِلُّ فَإِنَّما  ضَلَّ فَإِنَّما یَهْتَدِی لِنَفْسِهِ وَ مَنْ مَنِ اهْتَدى»-12

گمراه معنای فعل در آیه:  -، معلوم«ض»باب  ، مفرد مذکر غائب، ثالثی مجرد،1فعل مضارع، صيغه 

 .دوشمی

 یَضِللُ        یَضِلُّ  ادغام واجبقاعده یَضلِلُ  

 :ًگمان نمود. ظَنَّ یَظُنُّ ظَنّا 

 (76-اسراء«)إِنْ لَبِثْتُمْ إِالَّ قَلِيالً تَظُنُّونَ یَوْمَ یَدْعُوکُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَ »-14

گمان معنای فعل در آیه:  -، معلوم«ن»باب  ، جمع مذکر مخاطب، ثالثی مجرد،9فعل مضارع، صيغه 

 .ديکنمی

 تَظُنُّونَ  9صيغه تَظُنُّ          تَظُننُ  قاعده ادغام واجب  ظنُنُتَ

 .استَفَزَّ یَستَفِزُّ استِفزَازاً فُلَاناً: فالنی را راند 

 (24-اسراء«)...مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِکَ وَ أَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِکاسْتَفْزِزْ وَ »-17

 .انبرمعنای فعل در آیه:  -باب استفعال، معلوم ، مفرد مذکر مخاطب، ثالثی مزید،5فعل امر، صيغه 
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 یَستَفِزُّ  قاعده ادغام جوازی    

 

               

 َاو را کمک کرد.ةًانَإعَ ينُعِیُ هُانَأع : 

 (97-کهف«)بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَکُمْ وَ بَيْنَهُمْ رَدْماً  أَعِينُونِیقالَ ما مَکَّنِّی فِيهِ رَبِّی خَيْرٌ فَ» -12

به من معنای فعل در آیه:  -باب افعال، معلوم ، جمع مذکر مخاطب، ثالثی مزید،9، صيغه  امر فعل

 کمک کنيد.

 أَعِينُونِی   وقایه+یاء متکلم+ن أعينوا فعل امر و حذف حرف مضارعه و بازگشت همزه قطع محذوف یُعِينُونَ  9صيغهیُعِينُ 

 َتوان آنرا داشت.یءَالشَّ ةًاعَطَستِإ يعُطِستَیَ اعَطَاست : 

 (95-)کهف« لَهُ نَقْباً مَا اسْتَطاعُوافَمَا اسْطاعُوا أَنْ یَظْهَرُوهُ وَ »-15

 نتوامعنای فعل در آیه:  -باب استفعال، معلوم ، جمع مذکر غائب، ثالثی مزید،2فعل ماضی، صيغه

 .ندداشتن

 مَا اسْتَطاعُوا نفی + مای 2صيغهاسْتَطَاعَ  اعالل اختصاصی اجوف 6قاعدهاسْتَطوَعَ  

 َاو را باز گرداند.ةًادَعَإ يدُعِیُ هُادَأع : 

 (71-)اسراء« قُلِ الَّذِی فَطَرَکُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ...یُعِيدُنا ...فَسَيَقُولُونَ مَنْ »-17

از بمارا معنای فعل در آیه:  -باب افعال، معلوم مذکر غائب، ثالثی مزید،، مفرد 1فعل مضارع، صيغه 

 .گرداندمی

 یُعِيدُاعالل مشترك   1قاعده یُعِودُ   اجوفاعالل اختصاصی  1قاعده یُعوِدُ 

 جواز فک ادغام         استَفزِز  

 جواز فتحه)اخف حرکات(         استَفِززَ         استَفِزَّ  

 جواز کسره )التقاء ساکنين(         استَفِززِ         استَفِزِّ    
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 .أذَاقَ یُذِیقُ إذَاقَةً الشَّیءَفُلَاناً: به او چيزی را چشانيد 

 (57-)اسراء« ضِعْفَ الْحَياةِ وَ ضِعْفَ الْمَماتِ ثُمَّ ال تَجِدُ لَکَ عَلَيْنا نَصِيراً لَأَذَقْناكَ إِذاً »-19

 به تومعنای فعل در آیه:  -باب افعال، معلوم ، متکلم مع الغير، ثالثی مزید،14فعل ماضی، صيغه

 چشانيم.می

 لَأَذَقْناكَ + کاف ضميرتاکيد+الم   أذَقنَا اعالل مشترك   4قاعده أذَاقنَا  14صيغهأذَاقَ اعالل مشترك   6قاعده أذوَقَ 
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 نتيجه گيری:

 

ه با ک هستندباشد.افعال نيز قسمی از کلمات رسالت علم صرف بررسی کلمات خارج از جمله می

ه افعالی ب افعال غير سالمشوند.توجه به  نوع حروف اصلی به دو دسته سالم و غير سالم تقسيم می

یا همزه یا دو حرف متماثل در کنار  «یاء الف، ،اوو» حرف عله یا گویند که در حروف اصلی آنها می

الت گویند.این افعال برای رفع ثقهم قرار داشته باشند که به ترتيب افعال معتل، مهموزو مضاعف می

خفيف و عال به ترتيب اعالل، تدر این اف راتيرات لفظی نام دارد.این تغييراتی شده که تغييدچار تغي

 دی داردرات قواعيشود.درفصل اول به توضيح این مفاهيم پرداختيم.همچنين این تغيادغام ناميده می

 مضاعف به ممتنع،در مهموز به قلبی و حذفی و در معتل به انواع عمومی و اختصاصی و  در و

 بررسی واژگان ،همترین بخشواجب و جوازی تقسيم شد که فصل دوم را به آن اختصاص دادیم.م

 فعال انيز برطرف کردن غرض اصلی این  هم به تسلط کافی در این مباحث واز این حيث است که 

 که فهم دقيق معنای آیات را شامل شد، فصل سوم را به خود اختصاص داد.
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