
مبحث تاکی  ا 
 لعربیةاتاب مبادی 

هر تبعی که تقرری متبوعش بکنیتعریف

 نو ع

معنوی

هبیعنی تکر ر لفظ  ول لفظی
 سم
ضمیر
فعل
حرف
جمله

جریان د رد
عین آن لفظ

که  ین نوع تاکی ردمر دف آن لفظ

یعنی رفع کردن
 حتمال آنچه که قبل  ا آوردن تاکیممکن بود
یاکه خود  ین تاکی معنوی  ر ده خصوص رد جایی که ظاهرش عام  ست

تاکی نسبت  ست
تاکی شمول  ست

با لفظ عین و نفس
هبا  لفاظ کل وککتا  ،لل و     أجمع و جمیع و عامل

جریان د رد ین نوع تاکی ففق رد  سم 

این نوع تاکید بحث 
خایص ندارد

اکثر مباحث این باب در خصوص 
این نوع از تاکید است

ی رد مؤکَّ

نفس و عین 

کل و ککتا
،لل   جمیع 

لماع  عمج    ة

می تو نی 
جمع باشی
مثنی باشی
در این صورت نفس و عین  م  مفدد مفرد باشی

جمع  بهثر استدر این صورت نفس و عین  خوامد بود
بسته شود
جمع  واجب استدر این صورت نفس و عین  
بسته شود

ی  ضافه شود نفس و عین یا جمع آنها بایی هب ضمیرمطابق مؤکَّ

حتما  سم مثنی  ست
همیشه هب ضمیر مثنی  ضافه میشود

چه  ین جزء د شتن هب  ععبارففق بایی شیء د ر ی  جز ء باشی 

غالباً  جمع بعی  ا ،لل  ستعمال می شود و لذ   ا  وردن مضاف  لیه بی نیاا می شود

خودش
عاملش

خودش و عاملش

چنی نکته 

تاکی ضمیر
رد تاکی لفظی
رد تاکی معنوی

ففق با ضمیر منفصل مرفوعی تاکی می شود
بایی قبلش با ضمیر منفصل تاکی شیه باشی

بیون نیاا هب ضمیر منفصل تاکی می شود با ،لل و بقیه  لفاظ
با عین و نفس

مونثش جعاء  ست و جمعش ُجمع  ست و غیر منصرف  ستکلمه  جمع
گاهی  واقت  ا  جمع نکره می شود و منصوب بنا رب حالیت می شود

رد تاکی لفظی جمله ایاد می شود که رد رب سر جمله حرف عطف ا ئی بیایی
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