
 االُمور التی
 ال یکون
 الفعل معھا
إال قاصراً

 و ھی
عشرون

 و الستة
 الباقیة: أن

 تدل

علی سجیة
کـَ: لَؤُمَ و جَبُنَ[و شَجُعَ

 بین این مالك و مالك اول عموم و خصوص من وجه است زیرا مالك اول سجیه و شبیه سجیه بود ولی این قسم فقط سجیه است
 قسم اول فقط بر وزن فعل بود ولی در این قسم وزن خاصی شرط نیست

خوشحال و فرحناك استکـَ: فَرِح و بطِر[و أشِرَ و حَزِنَ و کَسِلَأو علی عَرَضٍ[أي غیر ذاتيّ

کَـ: طھُر و وضُؤأو علی نظافة

أو دَنَسٍ
منظوراز دنس چرك باطنی نیست بلکه منظور چرك ظاهري است که قابل زوال است به سرعت

کـَ: نجِسَ و رَجِسَ
[و إحْمَرَّ و إحمارَّ و إسوادَّأو علی لون گندمگون و سبزه است کـَ: أدم و اخضرّ

أو حلیة
منظور اوصاف ظاهري است در مقابل سجایا که اوصاف باطنی اند

 کَـ: دعِج و کحِل[و
شَنِبَ و سَمِنَ

 چشم درشت است، چشم سرمه اي است(یعنی سیاهی چشمش غالب بر
سفیدي است) و سفید دندان و زیبا بود و غیرنحیف است

 اشکال دسوقی به مثال اخیر: این
مثال داللت بر حلیۀ ندارد

جمع بندي

 فعلی که
 مطاوِع فعل

 یک
مفعولی باشد

کسرته فانکسرمثال

إن قلت
مثال شما از باب انفعال است و قبال باب انفعال گذشت پس این مورد تکراري است

قلت
اوال این  عالمت، عالمت معنوي است و آن عالمت عالمت لفظی است پس با هم فرق دارند

ثانیا این امر اختصاص به باب انفعال ندارد بلکه در باب تفعل و تفاعل  نیز جاري است

 قانون در باب مطاوعه این است که فعل مطاوِعنکته
إن قلت یک مفعول از فعل مطاوع کمتر دارد

 گاهی مطاوِع ومطاوع با هم در تعداد مفعول مساویند همانطور که ابن برّي نیز این نکته را گفته است؛
مانند: استخبرته الخبر فأخبرنی الخبرَ و استفتیته فأفتانی

این مثال ها از باب طلب و اجابه است نه از باب مطاوعهقلت

رباعی مزید: باب تفعلل و افعنالل و افعلّال

اذاع متعدي است ولی متضمن فعل تحدث است که الزم استأذاعوا بهتضمن معناي فعل الزم در فعل متعدي

: البته وزن فَعلَ داخل در امر اول استافعال سجایا بر هر سه وزن فَعلَ و فعلَ و فعلَ

ض افعال عرَ
یعنی افعالی که داللت بر امور سریع الزوال می کند

مانند فرح و بطر

طهرافعال نظافت

نجسافعال دنس

اخضرّافعال رنگ

کحلافعال زینت

تدريس محمدرضا نظريان


