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موضوع
مسائل: قضایاي علم

 مبادي: بھ
 دو دستھ

 امور، مبادي
 اطالق شده

است

مبادي تصوریھ و تصدیقیھ علم
(مانند تعریف کلمه به عنوان موضوع علم نحو و تعریف اسم و فعل و حرف به عنوان موضوعات مسائل آن علم) مبادي تصوریه: تعریف موضوع کلّی آن علم و موضوعات مسائل آن علم

) مبادي تصدیقیۀ: حصول تصدیق به مقدمات استفاده شده در استداللهاي آن علم يریدقت یشخی لعف بارعا سپ تسا يریدقت یفلا صقان بارعا ؛تسا یفلا صقان یشخی لعف :دننام دشاب رگید ملع هب طوبرم تامدقم نآ قیدصت رگا
(است : در این استدالل نتیجه جزء مسائل علم نحو است اما یکی از مقدمات [مقدمه اول] جزء علم صرف است و باید در آنجا به این مقدمه تصدیق حاصل گردد

 رئوس
 ثمانیھ(مقدمات
 رئیسھ و مھمّھ
(8گانھ آن علم

یعنی منفعتی که باعث شده واضع آن علم را وضع کند مانند غرض حفظ خطاي لسان براي نحوغرض آن علم

یعنی هر مصلحت و مفعتی که جویندگان یک علم ممکن است از آن علم داشته باشند.مانند منفعت فهم عمیق قرآن و حدیث براي علم نحومنفعت آن علم

سمۀ: عنوان آن علم و وجه تسمیه آن
 ابن فارس در معجم مقاییس اللغۀ: نحو به معناي قصد است و به نحو، نحو گفته شده است زیرا نحوي قصد می کند اصول کالم عرب را تا مانند آن تکلم کند و ممکن است این نام به خاطر کالم امیر المومنین به

 ابواالسود باشد زمانی که کلیاتی از علم نحو را در اختیار او گذاشتند و اقسام کلمه را براي او تعریف کردند و سپس فرمودند: أنح هذاالنحو و أضف الیها ما وقع علیک(به همین نحوه ترتیب نوشتن علم نحو را کامل
(این نحوه نوشتن تو بسیار خوب است) : ابواالسود می گوید به خاطر این جمله حضرت علم نحو، نحو نامیده شد کن) و بعداز تکمیل آن توسط ابواالسود، حضرت به او فرمودند: مااحسن هذاالنحو الذي نحوت.

 معرفی واضع یا
 مؤلف(تا اینکه متعلّم
(به کتاب اعتماد کند

 مؤلّف این
 کتاب ابن
هشام است

 اسم 7 تن از علماء ادبیات، ابن هشام
(است(الحدائق الندیۀ،ص869

عبدالملک بن هشام صاحب السیرة

 محمدبن یحیی بن هشام الخضراوي: او نیز مانند ابن
 هشام انصاري کتابی به نام مغنی دارد که در شرح
 رضی بر کافیه از او زیاد نقل شده است(قال ابن

 (هشام فی المغنی...) ابن هشام انصاري (متولد708
.قبل از رضی(متوفاي686) بوده است

متولد708ه.ق و متوفاي 761ه.ق

.متولد مصر و مقبره او در قاهره است

.نسبش به خزرج از انصار می رسد

.او در آخر عمرش حنبلی بوده ولی قبلش مدتی حنفی و سپس مدتی شافعی بوده است

اسمش عبداهللا و لقبش جمال الدین و کنیه اش ابومحمد است

 او وابسته به مکتب نحوي خاصی نیست زیرا در زمان او کشمکش بین مکتب هاي بصري و کوفی فروکش
.کرده بود و به هر دو استناد کرده است اگرچه استنادش به بصریون بیشتر است

.او ابتدا کتاب مغنی را در سال 749 در مکه تألیف نمود ولی در راه بازگشت به مصر مفقود شد لذا بار دیگر در سال 756 مجددا به مکه رفته و آن را تألیف نمود

 او 33 اثر علمی دارد (7اثرش در دست نیست)که مغنی اللبیب عن کتب
.االعاریب مهمترین اثر او و سبب شهرت ست

ط چهارتن از اساتید اسبق مدرسه علمیه این کتاب توس 
 تهذیب و تلخیص شده است به دلیل وجود اشعار مبتذل
 و نبود اشعار در مدح اهل بیت علیهم السالم و در برخی
 موارد وجود مثالهاي بیش از حد خسته کننده و عدم

.تناسب حجم زیاد کتاب با مدت فراگیري آن

.علماء بزرگی مانند سیوطی از او بسیار تجلیل کرده اند و ابن خلدون که تقریبا از معاصرین ابن هشام است او را از سیبویه نیز قوي تر و نحوي تر دانسته است

محمدبن احمدبن هشام اللخمی

(شیخ جمال الدین عبداهللا بن یوسف بن هشام االنصاري الحنبلی (صاحب کتاب مغنی اللبیب

.یکی از فرزندانش (محب الدین) و دو تن از نوادگان او نیز ابن هشام نام داشتند و از علماء ادبیات بوده اند

.یعنی آیا از علوم عقلی است یا نقلی؛ از علوم فرعی است یا اصلی: تا متعلم قبلش علوم مربوطه به آن را فرا گیردجنس آن علم

.تا اینکه علمی که قبلش باید فرا گیرد بعدش فرا نگیرد یا بالعکس؛ مثال علم صرف مقدم بر نحو و منطق مقدم بر فلسفه استجایگاه و مرتبه آن علم

(ذکر ابواب و فصول کتاب(دورنما
 مثال صاحب هدایه می گوید: رتبته علی تمهید و ثالثۀ ابواب و
بته علی مقدمۀ و  خاتمۀ؛ یا صاحب کتاب شمسیه می گوید: رتّ

ثالث مقاالت و خاتمۀ
دورنماي کتاب مغنی االدیب

.این کتاب داراي 8 باب است که به دلیل کمی فرصت تنها به فراگیري باب اول و چهارم که اهم ابواب است اکتفاء شده است

ابواب

الباب االول: فی تفسیر المفردات و ذکر احکامها

الباب الثانی: فی تفسیر الجمل و ذکر اقسامها و احکامها

.الباب الثالث: فی ذکر ما یتردد بین المفردات و الجمل و هو الظرف و الجار و المجرور و ذکر احکامها

الباب الرابع: فی ذکر احکام یکثر دورها و یقبح بالعمرب جهلها

.الباب الخامس: فی ذکر االوجه التی یدخل علی المعرب الخلل من جهتها

الباب السادس: فی التحذیر من امور اشتهرت بین المعربین و الصواب خالفها

الباب السابع: فی کیفیۀ االعراب

.الباب الثامن: فی ذکر امور کلیۀ یتخرج علیها ماالینحصر من الصورالحزئیۀ

.روش تقسم، تحلیل، تحدید و برهان است که براي فهم آن به صفحات آخر حاشیه مالعبداهللا و حواشی حاشیه مراجعه شود 4روش تعلیم در آن علم

معرفي شروح و حواشي کتاب مغني اللبیب

(الکالم علی مغنی ابن هشام(تقی الدین احمدبن محمد معروف به شمنّی

(تحفۀ الغریب بشرح مغنی اللبیب(شیخ محمدبن ابی بکردمامینی

{کافی المغنی{ابویاسرشمس الدین محمدبن عمارمالکی

(شرح المغنی و شواهده(عبداهللا بن اسماعیل صاوي

(تنزیه السلف عن تمویه الخلف(شیخ شمس الدین محمدبن عبدالرحمن بن صائغ

حاشیه محمدبن احمددسوقی

(حاشیۀ الکبیرعلی مغنی اللبیب(محمدبن محمدسنباوي

(فتح الغریب بشرح شواهد مغنی اللبیب عن کتب االعاریب(سیوطی

جلسه اول

مقدمات ورود به کتاب



 الباب
 األوّل في
 تفسیر
المفردات
 و ذکر 
احکامھا

هتکن

تفسیر المفردات

 دسوقی ص13/تفسیر به معناي بیان معناي لغوي یا عرفی است پس شامل معناي مجازي نیز
می شود

 ص: سوال: چرا در این باب در مورد تفسیر و معانى کلمات، بحث مى  شود در حالى که علم
 نحو عبارت است از {علم بأحوال أواخر الکلمات إعرابا و بناء} و تبیین معانى کلمات از شؤون

علم لغت است؟

 جواب: فلسفه تدوین علم نحو، درك صحیح معناى مراد از کالم است و چون علم
 لغت تنها از معانى افعال و اسماء بحث مى  کند، و معانى حروف را مورد تحقیق قرار

 نمى  دهد، علماى علم نحو به جهت جبران این مطلب از معانى حروف و اسماء متضمن
معناى آن بحث مى  کنند

  مانند و ذکر أحکامها

مثال: الم مفرده بر سه قسم استأقسام کلمات

جاره

جازمه

غیرعامله

مثال: انّ عامله و همزه مفرده، مهمله است و عمل نمیکندإعمال و إهمال

مثال: همزه گاهی حذف میشود و هل هیچگاه حذف نمیشودحذف و إثبات -دمامینی ص17

مثال: بعضی کلمات مانند إن، لکنّ و ... مخفف شده بعضی حروفشان حذف میشودتخفیف 

 :مقدمه
 شامل سه
مطلب

و المراد بالمفردات

نکته: مفرد داراي یازده معناست فلذا مصنف مراد خودش از مفردات اعالم می نماید

 الحروف

 و ما تضمن معناھا
 من االسماء

و الظروف
 دسوقی: عطف ظروف بر اسماء، عطف خاص بر عام است  و به خاطر اهمیت ظروف و کثرت کاربردشان جداگانه

ددرگ ریاغم رب ریاغم فطع ات دشاب "فورظب تسیل یتلا ءامسالا" ءامسالا زا دارم هداد لامتحا ینیمامد .دنا هدش رکذ .

 دمامینی ص40:أي أخذها و هو مخصوص باالجسام(دسوقی:االمور المحسوسۀ) لکنه استعمل هنا فی غیرها علی سبیل االستعارةو قد رتبتُھا علی حروف المعجم لیسھلَ تناولُھا

 و ربما ذکرت

نحو: بجل، کلّ ، کالوکلتااسماء غیر تلک

و افعال لمسیس الحاجھ الی شرحھا

نحو

{به علّت قرب و نزدیکى معناى آن با {لعلّ عسی

خال و عدا

به جهت اختالف در فعل یا حرف بودن آن  لیس

نکته : در مورد افعال نگفت: غیر تلک زیرا افعال از اول داخل در مفردات نبود/دمامینی ج1ص40

نکته لغوي: المنجد و المصباح المنیر ،هر دو مسیس را به معناي الجاء (وادارکردن) تفسیر نمودند

 و قد رتّبت علي حروف
المعجم، لیسھل تناولھا

 حروف معجم دو اصطالح دارد: حروف نقطه دار، حروف الفبا؛ که در اینجا دومی مقصود است و در این
اصطالح دوم از باب تسمیه شیء باسم جزئه به کلّ حروف الفبا حروف معجم اطالق گردیده شده است

.نکته از شرح استاد صفائی ج1ص14: ترتیب حروف معجم در زبان عرب به چهار طریق است(اهل مشرق، اهل مغرب، خلیل، سیبویه) و تنظیم کتاب بر مبناي ترتیب اهل مشرق است

 مفردات
 کلمه 104
 می باشند
 که اولی از
 آنها همزه

است

 حرف
الھمزة

 الھمزة
 المفردة
 تأتی
 علی
وجھین

 زبدة المغنی ص6:اشعار مربوط به اقسام همزه و مختصات همزه استفهام: االلف المفردة تأتی وجهان----حرف نداء لقریب یا اخوان  و الثانی أن تکون
لها احکاما / جواز حذفها و أنّها ترد---تصورا تطلب و هذا مطّرد / تدخل علی المفرد کذا االثبات---تمام تصدیر لها ثبات استفهاما---فانظر لها إنّ 

 نکته از کتاب ثورة نحویۀ ص11: بهتر بود که ابن هشام می گفت همزه بر سه وجه است : ندا، استفهام، تسویه؛ زیرا خود ابن هشام در 42 خواهد گفت که همزه تسویه، همزه استفهام نیست فلذا نیاز
به جواب ندارد؛ بنابراین اینجا که همزه تسویه را جزء اقسام همزه استفهام مجازي قرار داده است با آنجا در تضاد است

 األول: أن
 تکون
 حرفاً

 ینادی بھ
 القریب

دمامینی ج1ص41: سرّ اینکه همزه، حرف نداء قریب قرار داده شده است این است که مناداي بعید محتاج به باالبردن و کشیدن صدا دارد که همزه قابلیت آن را ندارد

 کقول ھند
بنت اُثاثة

 أ فاطمُ فَاصبرِی فَلَقَد أصابَتْ
 رَزِیئتُک التّھائمَ و النُّجُودا *

اى فاطمه، پس صبر کن، قسم به خدا محققا واقع شده است مصیبت تو بر تمام منطقه تهامه و نجد

 و نقل ابن
 الخباز عن

شیخھ

نکته: ابن خباز شارح کتاب الفیه ابن معط بوده است؛ بغیۀ الوعاة ص257: الشیخ شمس الدین ابن الخباز مات بموصل 637ه.ق

 أنھ للمتوسط
 و أن الذی
 {للقریب {یا

  و ھذا
 خرقٌ

إلجماعھم

ص: نکته

 ،در علم نحو، مراد از اجماع، اتفاق نحویون بصره و کوفه است
هرچند نحویون مکاتب دیگر نحو با آن مخالف باشند

 دمامینی ص43: و القدح بخرق اجماع النحاة مبنی علی أنّ اجماعهم فی
...االمور اللغویۀ معتبر یتعین اتباعه و وقع لبعض العلماء تردد فیه

 شمنی در ص20 و دمامینی ج1ص43 دو خرق اجماع در اینجا ذکر کرده اند؛
 شمنی می گوید: انهم اتفقوا علی أنّ الهمزة لنداء القریب و اتفقوا علی أن نداء

تسا هتفرگ تروص عامجا ود جرخ سپ "ای" یف ارصحنم سیل بیرقلا .

 نکته از
 شرح

استادصفائی

 کلمات در نحو داراى جنس، نوع، صنف و قسم هستند، جنس تمامى آنها کلمه، نوع آنها، اسم یا فعل و یا حرف است، و صنف آنها، عنوان
 نحوىِ خاصِ هریک و قسم، عبارت است از اقسام مختلف یک صنف. تطبیق با متن: {حرفا} بیانگرِ نوع و جنس است، چون هرنوعى بیانگر
 ،جنس خود نیز است.{ینادى به} بیانگر صنف (حرف نداء) است.{القریب} بیانگر قسم است، زیرا حروف ندا بر سه قسم هستند: قریب

متوسط و بعید

نکته از النحوالوافی ج4 ص1: همزه براي نداي قریب است و قریب بر دو قسم است: قریب حسی و قریب معنوي؛ مانند: أرب الکونِ مااعظم قدرتک

.نکته از صمدیه ص67: شیخ بهایی قائل به این است که همزه براي نداي قریب و متوسط هر دو می آید

 الثانی: أن تکون
 لالستفھام

ص: مقدمه

 اقسام
 همزه
استفهام

حقیقی

و حقیقتھ طلب الفھم
(کقولھ تعالی: فَلَمّا جاء السَّحَرَةُ قالُوا لِفِرعَوْنَ أَ إِنَّ لَنا ألجراً إنْ کنّا نَحْنُ الغالِبینَ (الشعراء/۴١

 و قد اُجیز
 الوجھان فی قراءة

 الحرمیّین و
 حمزة : أ مَنْ ھُوَ
 قانِتٌ آناءَ الَّیلِ

(الزّمر/٩)
 مجازي(توجه: به دلیل تقسیم بندي منطقی بحث استفهام
( مجازي بر بحث خصوصیات همزه استفهام مقدم گردید

خصوصیات همزه استفهام

تنبیھ

جلسه دوم

مغنی االریب/ص24-22



 الباب
 األوّل في
 تفسیر
المفردات
 و ذکر 
احکامھا

نکته

مقدمه: شامل سه مطلب

 مفردات 104
 کلمه می باشند
 که اولی از آنها

همزه است

 حرف
الھمزة

 الھمزة
 المفردة
 تأتی
 علی
وجھین

نکته

نکته

 األول: أن تکون حرفاً ینادی بھ القریب

 الثانی: أن تکون
 لالستفھام

ص: مقدمه

 اقسام
 همزه

استفهام

حقیقی

و حقیقتھ طلب الفھم
(کقولھ تعالی: فَلَمّا جاء السَّحَرَةُ قالُوا لِفِرعَوْنَ أَ إِنَّ لَنا ألجراً إنْ کنّا نَحْنُ الغالِبینَ (الشعراء/۴١

 و قد اُجیز
 الوجھان فی قراءة

 الحرمیّین و
 حمزة : أ مَنْ ھُوَ
 قانِتٌ آناءَ الَّیلِ

(الزّمر/٩)

نکته
8) بِیله  قُلْ تَمتَّع بِکُفْرِك قَلیالً  إِنَّک منْ أَصحابِ النَّارِ ن سلَّ عضا لِّیادأَند لَّهلَ لعج و لَیه (أي نسی التوبۀ) من قَبلُ  یدعواْ إِ نْه نَسی ما کاَنَ  (أي العافیۀ) م لَیه ثم إذا خَولَه نعمۀً یبا(تائبا) إِ ن م هبا رع(سقم) د (نزّلت فی ابی فصیل و کان ساحرا) ضُرٌّ (سوره زمر آیه مبارکه 8 و 9: و إِذَا مس الْانسانَ

(9) قال الصادق(ع):  فنحن الذین یعلمون، و عدونا الذین ال یعلمون، و شیعتنا أولوا األلباب بابِ لْ أَ و الَّذینَ لَا یعلَمونَ  إِنَّما یتَذَکَّرُ أُولُواْ الْ یعلَمونَ  ى الَّذینَ  یستَوِ و یرْجواْ رحمۀَ ربه  قُلْ هلْ  أَمنْ هو قَانت ءانَاء الَّیلِ ساجِدا و قَائما یحذَر االَخرَةَ 

نکته
) گویند، زیرا اولى مقیم {مدینه}و دومى مقیم {مکّه} است و ایندو و ابن همزه هر سه از قرّاء سبعه هستند.قرّاء سبعه عبارتند از یرَمفاذا کان فی غیر الناس قالوا: ثوب ح ،رْمی؛ یقال: رجل حرْمیرْمیین(قال الخطیب ج1ص71: و النسبۀ الی الحرم: حبه نافع و ابن کثیر اصطالحا ح : 

ابن عامر امام اهل شام 118ه.ق-ابن کثیر: امام قرّاء  مکّه120ه.ق؛ عاصم:127ه.ق؛ ابوعمروبن عالء امام بصره154ه.ق؛ حمزه156ه.ق؛ نافع امام مدینه169ه.ق؛ کسائی امام کوفه 189ه.ق

وجه اول: حرف ندا
 و کون

 الھمزة فیھ
 للنّداء ھو
قول الفرّاء

نکته
فرّاء از نحویین کوفه و یکى از شاگردان کسائى و صاحب کتاب {معانى القران} است؛ بغیۀ الوعاة ص750: یحیی بن زیاد بن عبداهللا بن مروان الدیلمی ابوزکریا معروف بالفرّاء(متوفّی207) کان اعلم الکوفیین بالنحو بعد الکسائی 

در این فرض {من} موصول و محل آن نصب بنابر منادا و جمله بعد، صله است

 و یبعده
نکته از دمامینی: این فعل را می توان از باب تفعیل دانست و می توان از باب افعال دانست و هر دو به یک معنا استعمال شده اند اما به قرینه مقابله (یقرّبه) بهتر است از باب تفعیل خوانده شود

{أنّھ لیس فی التنزیل نداء بغیر{یا
دسوقی: بنابراین اصل این است که ندا در قرآن به غیر همزه باشد  از باب حمل بر اکثر

...دمامینی ص44: فجعلُ الهمزة هنا للنداء حمل علی ما لم یقع له نظیر فی القرآن مع امکان السالمۀ منه و هو بعید

و یقرّبھ

 سالمتھ من
دعوی المجاز

 إذ ال یکون االستفھام
 منھ تعالی علی حقیقتھ

شمنی ص21 و دمامینی ص44 و45: ضرورة انّه یستلزم الجهل بالمستفهم عنه و الجهل علی اهللا سبحانه و تعالی مستحیل

 و
 [سالمتھ]
 مِن دعوی

 کثرة
 الحذف

 إذ التقدیر عند من جعلھا
 لالستفھام {أ من ھو قانت خیرٌ
أم ھذا الکافر؟} أی: المخاطب

 قرینه مقالیه در آیه
قبل براي فهم تقدیر

(بقولھ تعالی: تَمَتَّعْ بِکفْرِک قَلیالً (الزّمر/٨
ص: شأن نزول در مقام قیاس اهل تهجد با انسانهاى فراموش  کننده نعمتهاى الهى و مشرك است

 فحذف شیئانتوضیح کثرت حذف
(الخبر (خیرٌ

(و معادل الھمزة (أم
دمامینی ص45: بلکه سه چیز حذف شده است آندو مورد مذکور + مدخول معادل همزه

 راه برون
 رفت از
 کثرت
حذف

 و لک أن
 تقول ال حاجة
 إلی تقدیر
 معادل فی

 اآلیة

 لصحة تقدیر
 الخبر بنحو
 کمن لیس}
 {کذلک

توضیح: یعنی می توان همزه را براي طلب تصدیق گرفت که دیگر نیاز به معادل نداشته باشد

 این تقدیر دور از
 ذهن نیست زیر

نظائري در قرآن دارد

 و قد قالوا فی
 قولھ تعالی: أ
 فَمَنْ ھُوَ قائمٌ
 علی کلِّ  نَفْس

 بِماکسَبَتْ
(  الرعد/٣٣) إنّ
 التقدیر{کمن

 لیس کذلک} أو
 لم یوحّدوه} و}
 یکون (وَ جَعَلُوا

(� شُرَکاء
 (الرعد/٣٣)
 معطوفاً علی
 الخبر علی

التقدیر الثانی

رد "کلذک سیل نمک" لوا ریدقتربانب اریز:17ص یقوسدو 11صریما
 حکم مفرد است و نمی توان جمله را عطف بر مفرد نمود به عالوه اینکه

 استفهام بنابرتقدیر اول استفهام انکاري است و الزمه عطف دومی بر اولی
 نفی جعل است که عکس معناي آیه است پس در این صورت باید جمله

 دوم استینافیه بگیریم (قال محی الدین درویش فی اعراب القرآن ج4
فطع "هودحوی مل"مود ریدقت ربانب اما)اهیف لاوقالا نسحا اذه و :100ص

" هیلع فوطعم و فوطعم" ود ره ماهفتسا و دوب دهاوخ هلمج رب "اولعج "

.استفهام تعجبی است

هللا اولعج" فطع و )هودحوی مل(مود ریدقت ربانب :لاؤس:11صریما هیشاح
ارچ سپ دوبن فوطعم هلمج رد "هللا" رارکت هب يزاین رگید نآ رب "ءاکرش

 تکرار شده است؟ جواب امیر: اتیان لفظ الجاللۀ اظهار فی محلّ االضمار
  لمزید التشنیع

 متن مغنی اللبیب: براي تقدیر اول از آیات دیگر نظیر داریم: أَ و من کاَنَ
اتلُم ثَلُه فىِ الظُّ ن مفىِ النَّاسِ کَم شىِ بِهما ینُور لْنَا لَهع ج و نَاه یی أَح یتًا فَ م 

جٍ منه: انعام/122 یس بخارِ لَ

 عالمه طباطبائی در المیزان ج13ص366 تقدیر دوم و عالمه طبرسی در
 مجمع البیان ج8ص764 و زمخشري در کشاف ج2 ص289 تقدیر اول را
 .پذیرفته اند البته زمخشري تقدیر دوم را نیز به عنوان احتمال پذیرفته است

(من} موصول، مرفوع بنابر ابتدائیت، جمله بعد صله و خبر آن محذوف (قول ابوالبقاء}وجه دوم: همزه استفهام

 مجازي(توجه: به دلیل تقسیم بندي منطقی بحث استفهام
( مجازي بر بحث خصوصیات همزه استفهام مقدم گردید

خصوصیات همزه استفهام

تنبیھ

جلسه سوم

مغنی االریب/ص25



 الثانی أن
 تکون

لالستفھام

ص: مقدمه

اقسام همزه استفهام

 خصوصیات
 همزه

استفهام

 الھمزة
 أصل
 أدوات

االستفھام
 و لھذا ،
 خصّت
بأحکام

و کان الصواب أو االولی أن یقول و لهذا خصت بها احکام نکته از دمامینی ص25

(ادات استفهام یازده اسم است: من، ما، من ذا، ماذا، متى، أیان، أین، کیف، أنّى، کم و أى ؛ و دو حرف: همزه و هل. در هرصنف نحوي، یک کلمه، اصل آن صنف است و علّت اصالت، کثرت استعمال است  یعنی عرب غالبا با همزه ، استفهام می کند(ثورة نحویۀ ص12ص: نکته

األول: جواز حذفھا

سیبویه، محقق رضی و ابن هشام: این قاعده مختص ضرورت شعري استص: نکته

نکته از دمامینی ص25: مراد از حذفی که اختصاص به همزه دارد حذف استقاللی است نه حذف تبعی

االلف المفردة تأتی وجهان ....حرف نداء لقریب یا اخوان        والثانی أن تکون استفهاما .....فانظر لها إنّ لها احکاما       جواز حذفها و أنّها ترد ......تصورا تطلب و هذا مطّرد     تدخل علی النفی کذا اإلثبات .......تمام تصدیر لها ثباتخصوصیات همزه استفهام به صورت شعري از زبدة المغنی ص8

 سواء

 {تقدّمت علی {أم

.نکته: این همزه براي استفهام تصوري است

کقول امرؤ القیسمثال
تَروحُ  من الحی أم تبتکر * و ماذا علیک بأن تنتظِر 

آیا شبانگاه و یا صبحگاهان از قبیله مى  روى و چه چیزى بر تو است به جهت منتظر ماندنت 

 ص: از شعراى مشهور جاهلى که امیر المؤمنین علیه السالم  در پاسخ به سؤال از بهترین شاعر عرب و اصرار بر آن، گفتند امرءالقیس است
 و حضرت رسول صلّى اللّه علیه و آله فرمودند: «رفیع فی الدنیا خامل فی اآلخرة و شریف فی الدنیا وضیع فی اآلخرة، هو قائد الشعراء إلى

النار» و یکى از شعراى سبعه است که اشعار او آویزان به خانه خدا شد و آن اشعار را معلقات سبع  گویند

 أم لم تتقدمھا

.نکته: این همزه براي استفهام تصدیقی است

کقول الکمیت فی مدح أھل البیتمثال
 طَرِبْتُ و ما شوقاً إلی البیض أطْرَبُ * و ال لعباً منّی و ذُوالشیب یلعَبُ؟ 

 محققا خوشحال و فرحناك بوده  ام در حالى که طربناك نیستم به جهت اشتیاق به سفیدرویان و نه به جهت
ارتکاب لعب و اعمال بیهوده از شخص من، آیا کسى که صاحب موى سپید است افعال بیهوده انجام مى  دهد؟

 ،ص: کمیت از شعراى اواخر دوره مقدم ، معاصر فرزدق و جریر و أخطل، از قبیله بنى اسد، شیعه
خطیب، فقیه، و حافظ قرآن بوده است 

اختالف اقوال در جواز حذف

قائل به جواز

 و األخفش
 یقیس ذلك في
 االختیار (ای
 فی النثر)عند
 أمن اللبس و

حمل علیھ

معرّفی اخفش: ابوسعید سعید بن مسعدة ساکن بصره بوده ، بزرگتر از سیبویه بوده و نحو را بر او خوانده است متوفاي 210

 قولھ تعالي: وَ تِلكَ نِعْمَةٌ
 تَمُنُّھا عَلىّ أَنْ عَبَّدْتَ بَني 
(الشعراء/٢٢ (إِسْرائیلَ

(ترجمه صفوي: آیا این که بر بنى اسرائیل ستم کرده و آنان را برده خود ساخته اى، نعمتى است که آن را بر من منّت مى  نهى؟(استفهام انکاري

ت فینا منْ بِثْ و لَ لیداً  ینا و ف ک رَب م نُ  ص: قرینه حالیه: حضرت موسى علیه السالم در حال رد فرعون است که بر او منت تربیت و پرورش مى  گذاشت و مى  گفت: أَ لَ
ك سنینَ  (الشعراء/19) نه اینکه بخواهد اخبار دهد به وجود این منت . ابوالبقاء و عالمه طباطبایی قول اخفش را در این آیه پذیرفته اند رِ مع

 و قولھ تعالى: ھذا رَبّي
 األنعام /٧۶ـ٧٨) في)

المواضع الثالثة

 ص: چون پیامبران هیچگاه مشرك نبوده اند و باید آیه به تقدیر همزه استفهام انکارى باشد و الّا باید گفت حضرت ابراهیم علیه السالم در ابتدا ستاره  پرست بوده
و با این آیه به آن خبر مى  دهد، همچنین مواضع دیگر. زجاج و ابوالبقاء در این آیه با اخفش موافقند

ابن مالک، سیوطی، ابن عقیل و اشمونی این نظر را پذیرفته اندص: نکته

قائلین به عدم جواز
 والمحققون على أنّھ خبر و أنّ مثل ذلك
 یقولھ من یَنصف خصمھ مع علمھ بأنّھ
 مبطل، فیحكِي كالمھ ثمّ یكرّ علي الکالمِ

الباطل باإلبطال بالحُجّة

 ص: زیرا این کالم، اخبار به معتقدات خصم است که فعال متکلّم آن را به  عنوان یک مبنا براى جلب نظر خصم مطرح کرده، فرضا قبول مى  کند، سپس با آن کالم
 برخورد مى  کند. حضرت موسى علیه السالم در آغاز مى  گوید: این نعمتى بود فرضا که مرا در دامن خود پرورش دادى، سپس در رد آن مى  گوید: دلیل این عمل، به

 بردگى کشیدن و ظلمى بود که به قوم بنى اسرائیل روا داشتى- نه پرورش من-؛ وگرنه من در دامن مادر و در خانه او باید پرورش مى  یافتم، نه اینکه به علّت ترس در نیل
 انداخته شده و دیگر نوزادان نیز به قتل برسند. زمخشرى این توجیه را قبول نموده است. در آیه دوم نیز ابتداءا حضرت ابراهیم علیه السالم به هنگام طلوع ستاره براى

جلب  نظر ستاره  پرستان به گفتگو پرداخته است و زمخشرى، عالمه طباطبایى، شیخ طوسى و عالمه طبرسى اینگونه نظرداده اند

 الثاني: أنھا ترد

صفوي: و نمى  دانم آیا آنچه بدان تهدید شده  اید نزدیک است یا دور(نحو قولھ تعالى: وَ إنْ أدْري أ قَرِیبٌ أمْ بَعیدٌ ما تُوعَدُونَ (األنبیاء/١٠٩لطلب التصوّر

آیا مدح من و عاشقان على علیه السالم، آن حضرت را، از بین مى  رود از بین رفتنى؟ هرگز مدح به خاطر خدا از بین نمى  رود نحو قول حسّان: أ یذھب  مدحي و المحبّین ضائعا؟ * و ما المدح في ذات اإللھ بضائع و لطلب التصدیق

نکته: کاربرد تصوري و تصدیقی سایر ادوات استفهام
 (نحو: ھَلْ أدلُّكَ عَلى شَجَرَةِ الْخُلْدِ (طھ/١٢٠ و {ھل} مختصّة بطلب التّصدیق

 و بقیّة األدوات مختصّة بطلب التصوّر

دمآ دهاوخ هک )دناسر یم ار یقیقح ماهفتسا یهاگ و دناسر یم ار یلاطبا راکنا ماهفتسا الومعم و تسا "َأ لب" يانعم هب(هعطقنم مأ زا ریغ :14صریما هیشاح زا هتکن

(نحو مَتى نَصْرُهللا (البقرة/٢١۴
(مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا (یس/۵٢

 الثالث: أنھا
 تدخل على

 الرابع: تمام
التصدیر

 طرح بحث: اولین
 از مفردات همزه
 است که بر دو

 وجه استعمال می
 گردد وجه اول
 آن ندا است که
 گذشت و وجه
 دوم آن نیز

 استفهام است که
 بر دو قسم است

 حال از
 خصوصیات همزه
 استفهام بحث می
 کنیم منتها در

 کتاب این قسمت
 بین دو قسم همزه
 ذکر شده است که
ما مؤخر نمودیم

جلسه پنجم

مغنی االریب صفحه26-25



 الھمزة
 أصل

 أدوات
االستفھام
 و لھذا ،
 خصّت
بأحکام

األول: جواز حذفھا

 الثاني: أنھا ترد

 الثالث: أنھا
 تدخل على

 اإلثبات كما تقدّم

 نحوو على النفي
مْ بِأنّ هللا یَرى (العلق/١۴  (قولھ تعالى: اَ لَمْ یَعْلَ

آیا تو برادرِ پیامبر در هدایت و وصی او و داناترین فرد قبیله قریش در کتاب و سنت نیستی؟ و قول حسّان في مدح أمیرالمؤمنین (علیھ السالم) ألستَ أخاه في الھدى و وصیّھ * و أعلم فِھْر بالكتاب و بالسّنن؟

«ذكره بعضھم و ھو منتقض بـ«أم اشکال ابن هشام بر اختصاص این حکم به همزه
فإنھا تشاركھا في ذلك، تقول: أ قام زید أم لم یقم؟

 شمنی در کتاب المنصف این نقض را توجیه می کند به این بیان که أم اصال از ادات استفهام نیست(معناي موضوع له=مطابقی اش استفهام نیست بلکه استفهام مدلول تضمنی اش است آنهم نه همیشه بلکه دراکثر اوقات زیرا گاهی براي اضراب است فقط  مانند أم
هل تستوي الظلمات و النور)؛ قال الدسوقی ج1 ص35: و هذا بناءا علی القول بأنّ أم لالستفهام، و الحق أنّها لیست لالستفهام

 الرابع: تمام
التصدیر

ص: نکته: ادات صدارت طلب بر دو قسمند
تام: صدارت طلبى که هیچکدام از الفاظ جمله بر آن مقدم نمى  شوند

غیر تام: صدارت طلبى که بعض از أجزاء جمله مثل ادات نفى  و حروف عطف بر آن مقدم مى  شوند

بدلیلین

 أولّھما: أنّھا ال تذكر بعد
 أم} الّتي لإلضراب كما}

یذكر غیرھا

(نحو: أم ھَلْ تَسْتَوي الظّلماتُ و النُور (الرعد /١۶
یهألب :ریدقتلا :دیوگ یم ءاش مأ لبإل اّهنإ : لاثم ریدقت رد مأ ثحب رد ماشه نبا ؛تسا برع لامعتسا رد اهنت ناشقرف هک دهد یم باوج ریما :باوج ؟ددرگ یمن مدقم یمود رب یلو ددرگ یم مدقم یلوا رب هزمه هک دراد دوجو "لب" اب تسا بارضا يانعم هب هک هعطقنم مأ نیب یقرف هچ هک تسا هدرک لاکشا ّینمش :لاکشا

شاء؟ در حالی که اگر ایشان همزه را تام الصدر می داند باید در مقام تقدیر بگوید: أبل هی شاء و اال صدارت تام همزه با این گفته ابن هشام نقض خواهد شد

 ثانیھما: أنّھا إذا
 كانت في جملة
 معطوفة بالواو

 أو بالفاء أو
 بـ{ثُمّ} قدّمت
 على العاطف

نحو
 (أ وَ لَمْ یَنْظُرُوا في مَلَكُوتِ السَّمواتِ وَ األرضِ (األعراف /١٨۵

مْ یَسیرُوا في األرضِ فَیَنْظُرُوا كَیْفَ كانَ عاقِبَةُ الّذینَ مِنْ قَبْلِھِم (یوسف/١٠٩  (أ فَلَ
 (أ ثُمَّ إذا ما وَقَعَ آمَنْتُم بِھِ (یونس/۵١

 و أخواتھا تتأخّر عن حروف العطف، كما ھو قیاس جمیع أجزاء الجملة المعطوفةحکم سائر اخوات همزه

)(آل عمران/101 ولُهس ر م م آیات اهللا و فیکُ کُ ی لَ تلى ع م تُ تُ ونَ و أنْ رُ ف تَکْفُ ی  (نحو قوله تعالى و کَ

بونَ (التکویر/26 أینَ تَذْه  (و نحو فَ

م أین محبتی نی * فأین رجائی ثُ قنی بالنار یا غایۀ الم و نحو البیت المنسوب إلى اإلمام علی بن الحسین (علیهما السالم ): أ تحرُ

نکته عبارتی از امیر و دمامینی و دسوقی و خطیب
 بهتر بود می گفت: و اخواتها یتأخرن... زیرا اخوات جمع قله است و اولی در ارجاع ضمیر به جموع

قلّه، مطابقت است

ص: نکته
ال: شدت ارتباط معطوف و معطوف علیه در عطف به واسطه این سه بسیار ز جایز نیست، و تنها در بین حروف عطف، این سه حرف توجیه دارند. توجیه: اوهمزه تنها بر همین سه حرف عطف مقدم مى  شود زیرا تقدیم جزیى از جمله معطوف بر حرف عطف خالف اصل است، و ارتکاب خالف اصل بدون مجو 

 باالست به  طورى  که گویا معطوف و معطوف علیه، یک شى ء هستند، و تقدیمى از کلّ جمله صورت نگرفته است تا خالف اصل الزم آید. ثانیا این سه حرف عطف، فانى در معطوف و معطوف علیه مى  گردند و گویا اصال بعد از ایجاد ربط، وجود ندارند تا گفته شود که همزه مقدم از آنها شده است. بر اهل فن، مخفى
نیست که {حتى} عاطفه نیز اینگونه است، لکن چون همواره معطوف آن مفرد بوده و همزه استفهام فقط بر جمله داخل مى  شود، لذا در اینجا ذکر نشده است 

 اقوال
 پیرامون
این حکم

ھذا مذھب سیبویھ و الجمھورقائلین به جواز تقدیم همزه بر حروف علطف مذکور
ص: همچنین صبان، سیوطی، ابن حاجب، جامی، محقق رضی، شیخ طبرسی، طوسی و فّراء

 بغیۀ الوعاة ج2 ص229: سیبویه به معناي بوي سیب است که لقب ابوبشر عمرو بن عثمان بن قنبر است؛ اصالتا شیرازي بوده است ولی در بصره بزرگ  شده است، در سال 180 وفات نموده است و اسم کتاب او در نحو
الکتاب است

 قائلین
 به عدم
جواز

 و خالفھم
 جماعة
 أوّلھم

 الزمخشري

 توجیه مثال هاي مذکور
فزعموا أنّ الھمزة في تلك المواضع في محلّھا األصلي، و أنّ العطف على جملة مقدّرة بینھا و بین العاطف، فیقولون: التقدیر في {أ فلم یسیروا...}: أ مكثوا فلم یسیروا في األرض؟توسط قائلین به عدم جواز

 بنابراین زمخشري دلیل اول و
 دوم براي تمام التصدیر بودن را

رد کرد

 تضعیف
 قول آنها

 توسط ابن
هشام

 و یضعّف قولھم
 به دو
اشکال

ما فیھ من التكّلف، لِدعوى حذف الجملةتکلف

 عدم اطراد و شمول این قول نسبت به
تمام مثال ها

 و قد جزم الزمخشري في مواضع بما
 یقولھ الجمھور، منھا: قولھ في {أ فَأمِنَ
 أھْلُ القُرى}(األعراف /٩٧) إنّھ عطف
(على {فَأخَذْناھُمْ بَغْتَةً}(األعراف /٩۵

تى  عفَواْ و قَالُواْ نَۀَ ح سئَۀِ الحی کاَنَ السنَا م لْ دب م (94) ثُ رَّعونَ م یضَّ لَّه ع اء لَ رَّ ساء و الضَّ أْ ب لَها بِالْ بى إلّا أخذْنَا أَه ن نَّ ۀٍ می رْ نَا فىِ قَ لْ س ا أَرم و 
نَ م ات رَکَ م ب یه لَ نَا ع ح تَ اْ لَفَ اتَّقَو نُواْ و ام رَى ء (95) و لَو أَنَّ أَهلَ الْقُ ونَ رُ ع م لَا یشْ ه و تَۀً  غْ م ب خَذْنَاه أَ اء فَ رَّ الس و اء رَّ اباءنَا الضَّ ء سم قَد 

97) م نَائمونَ ه ا و یاتً ا ب نَ س أْ م ب یهت أْ رَى أَن ی منَ أَهلُ الْقُ أَ (96)أَ فَ بونَ کْسی انُواْ  م بِما کَ خَذْنَاه أَ کن کَذَّبواْ فَ أَرضِ و لَ ماء و الْ الس)

دسوقی: یقول به معناي یعتقد است فلذا مفعولش به صورت جمله نیامده است

 معرّفی زمخشري: ابوالقام محمود بن عمرو الخوارزمی؛ معتزلی مذهب و متولد 497 بوده است و ساکن مکّه بوده است وبه خاطر همین
.ملقّب به جاراهللا شده است او متوفاي 538 بوده است؛ از جمله کتاب هاي او تفسیر کشّاف و کتاب المفصل  است

دمامینی و دسوقی: حق این است که می گفت: منهم الزمخشري؛ زیرا قبل از زمخشري نحویین دیگري بوده اند که مخالفت با جمهور در این حکم کرده اندنکته از دسوقی و امیر

فایده
ح دارد، پس در انتخاب یکى از اینها، تعارض واقع است. در علم اصول نحو قاعده  اى است که بیان مى  کند در موارد تعارضِ خالف اصل، آنکه در هردو قول، یک خالف اصل وجود دارد، در قول جمهور تقدیم یکى از اجزاى جمله معطوف بر عاطف، و در قول دیگر، حذف جمله معطوف علیه است، بنابراین ترجیح هریک نیاز به مرج 

کمتر داراى خالف قاعده است، اخذ مى  شود. به همین جهت ابن جنى در خصائص  مى  گوید: {إذا حضر عندك ضرورتان ال بد من ارتکاب أحدهما، فائت بأقربهما و أقلّهما فحشا} قول جمهور خالف اصل آن کمتر است زیرا تقدیم حرف ساده  تر است از حذف جمله، عالوه بر اینکه در تقدیم همزه تنبیه بر کمال صدارت  طلبى آن نیز هست

 طرح بحث: اولین
 از مفردات همزه
 است که بر دو

 وجه استعمال می
 گردد وجه اول
 آن ندا است که
 گذشت و وجه
 دوم آن نیز

 استفهام است که
 بر دو قسم است و
 گفتیم همزه اصل
 ادوات استفهام
 است فلذا داراي
 خصوصیاتی است
 که دو خصوصیت
را ذکر نمودیم

مغني االريب ص۲۹-۲۷



 الباب
 األوّل
 في

 تفسیر
المفردات
 و ذکر 
احکامھا

هتکن

مقدمه: شامل سه مطلب

 مفردات
 کلمه 104
 می باشند
 که اولی از
 آنها همزه
است

 حرف
الھمزة

 الھمزة
 المفردة
 تأتی
 علی

وجھین

 نکته از کتاب ثورة نحویۀ ص11: بهتر بود که ابن هشام می گفت همزه بر سه وجه است : ندا، استفهام، تسویه؛ زیرا خود ابن هشام در 42 خواهد گفت که همزه تسویه، همزه استفهام نیست فلذا نیاز به جواب ندارد؛
بنابراین اینجا که همزه تسویه را جزء اقسام همزه استفهام مجازي قرار داده است با آنجا در تضاد است

 األول: أن تکون حرفاً ینادی بھ القریب
 الثانی: أن تکون لالستفھام

 در حقیقت این
 تنبیه وجه سومی
 را براي همزه

 مطرح می کند و
 آن همزه فعلیه

است

تنبیھ

ص: تنبیه در لغت یعنى آگاهانیدن و واقف نمودن بر مطلبى است و مراد از آن در اینجا، روشن نمودن نکته  اى است که در ارتباط با مسائل گذشته بوده که بصیرت بر آن الزم است

 قد تقع
 الھمزة
 فعالً و
 ذلك
 أنّھم

 یقولون

 {وَأَى}
 بمعنى
وَعَدَ

 بحذف الواو لوقوعھا بین یاء مفتوحة و كسرةو مضارعھ یَئِي

واألمر منھ إه

 بحذف
 الالم

 لألمر و
 بالھاء
 للسكت

في الوقف

 شرح کافیه
 رضی ج4

ص500

 در صورتی که از فعل یک حرف باقی مانده باشد در
 هنگام وقف آوردن هاء سکت واجب است یا دو

حرفی که یکی زائد باشد مانند لم یعِ

آ

و آ  بمد لندا من بعدا   سماعه من غیر عمرو وردا

و للمادي الناء أو کالناء یا......و أي و آ کذا أیا ثم هیاص: نوع آن حرف، و صنف آن از حروف نداء، و قسم آن از حروف نداء بعید است حرف لنداء البعید

ھو مسموع لم یذكره سیبویھ و ذكره غیره
 {ص: استعمال حقیقى {آ} براى نداء بعید شنیده شده ولى سیبویه آن را در حروف نداء ذکر نکرده و قبول ندارد زیرا او مى  گوید: أما االسم غیر المندوب فینبه بخمسۀ أشیاء بیا و أیا و هیا و أى و باأللف . سیوطى مى  گوید: {آى

بالمد و السکون و {آ} بالمد و هما للبعید و قد حکاهما الکوفیون عن العرب الذى یثقون بعربیتهم و ذکر األخفش فى کتابه الکبیر {آ} و جعلها ابن عصفور فى المقرب للقریب کالهمزه 

أَجَلْ

ص: ادات جواب بر دو قسمند{حرفُ جوابٍ مثل{نعم
مثبت: نعم، إى، بلى، جیر، انّ، و أجل

منفى: ال، لم، لما، لن، ما، إن و الت

فتکون{انواع کاربرد {أجل} همانند {نعم

 تصدیقاً للمخبر
چه مثبت باشد و چه منفی

. أجل نحو: قام زیدٌ

 إعالماً للمستخبر
چه استفهام از مثبت باشد و چه از منفی

نحو: أ قام زیدٌ؟ أجل

 وعداً للطّالب
یھنهچودشابرماهچ

! أجل نحو: اِضرب زیداً

 چند نکته مستفاد
از مغنی اللبیب

 ابن هشام در متن مغنی می گوید که اجل حرف جواب است و بین اینکه جمله ماقبل خبریه مثبت باشد یا منفی
 و امر باشد یا نهی و یا استفهام از نفی باشد یا اثبات تفاوتی نگذاشته است و قول سیوطی نیز همین است اما با

توجه به اختالفاتی که درباره اجل وجود دارد باید برخی اولوت ها را رعایت نمود

 بهتر است اجل بعد از جمله خبریه بیاید نه استفهامیه و امر و نهی؛ محقق رضی الزم دانسته است که
اجل همیشه بعد از جمله خبریه بیاید؛ شرح کافیه رضی ج4 ص431

بهتر است اجل بعد از جمله خبریه مثبت بیاید نه منفی

بهتر است اجل بعد از استفهام (چه مثبت و چه منفی) و امر و نهی واقع نگردد و اگر واقع گردید بهتر است استفهام از مثبت و یا امر باشد

بهتر است بعد از جمله خبریه مثبت از اجل استفاده کنیم نه از نعم و در باقی موارد بهتر است از نعم استفاده نماییم

 اگر در جواب جمله خبریه منفى مانند: {ما قام زید} آید، معناى آن تصدیق آن جمله خبریه منفى است. یعنى مجیب، تصدیق مى  کند که زید نیامده است و اگر در جواب جمله استفهامى منفى مثل: {أ ما قام زید؟} آمد، براى جواب به نفىص: نکته
آمدن زید است و اگر در جواب طلب منفى مثل: {ال تضرب زیدا!} آمد، براى وعده دادن به عدم زدن زید است، و اگر در جواب جمله خبریه یا استفهامیه یا طلبیه مثبت آمد، معناى آن تصدیق و جواب و وعده اثباتى به آن جمالت است

إذ

 على
 أربعة
أوجھ

واذ علی اربعۀ االوجه قد......اتت سما للزمن الماضی ورد/////ظرفا و مفعوال به و بدال...... منه و جرّ بمضاف ماثَال   

 الوجھ
 :األوّل
 أن

 تكون
 اسماً
 للزمن
الماضي

ص: نکته 1: اسم زمان نسبت به مدلول زمانیِ خود بر 4 قسم است

مختص به زمان ماضى، مانند: قطّ

مختص به زمان مستقبل، مانند: عوض

مختص به زمان حال، مانند: اآلن

غیرمختص به زمانی خاص، مانند: یوم

ص: نکته 2:  اسماء زمان از حیث استعمال و عناوین إعرابى بر دو قسم ند
ظروف متصرف: ظروفى که هم مفعول فیه واقع مى  شوند هم عناوین دیگر نحوى مانند: مبتدأ، خبر، فاعل و ...، مثل: یوم

ظروف غیرمتصرف: ظروفى که فقط مفعول فیه هستند، مانند: {عوض} و یا در بعضى از مواضع، مجرور به حرف جرّ {فی} گردند

 و لھا 
 أربعة

استعماالت

دناوت یم طقف اتیاهن و تسا ّفرصتم ریغ فورظ زا نایحوبا و روهمج لوق ربانب یلو ددرگ عقاو هب لوعفم دناوت یم و تسا ّفرصتم فرظ یضر و مشاه نبا لوق ربانب "ذإ"" :ص
مضاف الیه اسم زمان واقع گردد ولی مفعول به واقع نمی گردد؛ به حاشیه خطیب در ضمن این بحث مراجعه گردد

أحدھا: أن تكون ظرفاً و ھو الغالب

منصوب است. سیوطى قائل است که {إذ}     عالوه بر شباهت وضعى، شباهت افتقارى  ص: به علت شباهت وضعی به حروف، مبنی بوده و محالً 
نیز دارد؛ زیرا همواره نیازمند جمله مابعد خود است، و ابن انبارى مى  گوید: شباهت تضمنى نیز دارد، زیرا متضمن معناى {فی} است

(نحو: فَقَدْ نَصَرَهُ هللاُ إذ أخْرَجَھُ الّذین كَفَرُوا (التوبة/۴٠

 :الثّاني
 أن

 تكون
 مفعوالً

بھ

(نحو: وَاذكُرُوا إذْ كُنْتُمْ قَلیالً فَكَثَّرَكُمْ (األعراف /٨۶

 و الغالب
 على

 المذكورة
 في أوائل
 القصص

 في
 التنزیل أن

 تكون
 مفعوالً بھ
 بتقدیر
اُذكُرْ

٧٤صریماهیشاح

 این عبارت تعریض به ابوحیان است که در کتاب االعراب المحیط من تفسیر البحر المحیطش این إذ
ک بإِذْ قَالَ ر ها را ظرف گرفته است و با مفعول به گرفتنشان به شدت مخالفت کرده است مثال در آیه و 
حبنُ نُس ْنح و اءم الد کفسی ا ویهف دفْسن یا میهلُ فع ْیفَۀً  قَالُواْ أَ تجضِ خَللٌ فىِ الْأَراعج   ئکَۀِ إِنى  للْملَ
لَمون  سه قول نقل کرده است: 1. إذ زائده باش 2. إذ به ا لَا تَعم لَم أَع   قَالَ إِنى  لَک سنُقَد و ك دَمبح 

 معناي قد باشد 3. إذ مفعول به براي فعل مقدر باشد و هر سه را قول ضعیف قرار داده و گفته است که إذ
 ظرف براي قالوا که در مابعد آمده است می باشد؛ اما قول ابوحیان مردود است زیرا محال است که اذ

در دو زمان واقع گردد

 (نحو: و إذ فَرَقْنا بِكُمُ الْبَحرَ (البقرة/۵٠
 و بعض
 المعربین
 یقول في
 ذلك: إنّھ
 ظرف

 {لِـ{اُذكر
محذوفاً

خطیب ج2 ص8
 مراد از بعض المعربین استاد ابن هشام یعنی ابوحیان در تفسیرش به

نام البحر است

 و ھذا وَھَم فاحش، القتضاءه حینئذ األمر بالذكر في ذلك
 الوقت، مع أنّ األمر لالستقبال و ذلك الوقت قد مَضَى، و

إنّما المراد ذكر الوقت نفسھ ال الذكر فیھ

 :الثّالث
 أن

 تكون
 بدالً من
المفعول

بھ 

 :نحو
 وَاذْكُر في
 الكِتابِ
 مَریَمَ إذِ
 انْتَبَذَتْ

 مِنْ أھْلِھا
 مَكاناً
 شَرقیّاً
/مریم)
16) 

 {فـ{إذ
 بدل

اشتمال
 من 
مریم

 قال الخطیب عن العکبري ج2ص9: ألنّ االحیان تشتمل علی الجثث: یعنی بدل اشتمال باید مشتمل بر مبدل منه باشد و
 زمان نیز مشتمل بر جثّه ها در آن است و بدل اشتمال باید مشتمل بر ضمیري عائد به مبدل منه باشد و در اینجا نیز مضاف
 الیهش که با مضاف به منزله یک کلمه هستند مشتمل بر ضمیر عائد است؛ نکته دقیقی که باید بدان توجه نمود این است
 که بدل اشتمال آن است که یین بدل و مبدل منه اشتمال باشد فرقی نمیکند که بدل مشتمل بر مبدل منه باشد مانند مثال
 مذکور یا مبدل منه مشتمل بر بدل باشد مانند یسئلونک عن الشهر الحرام قتال فیه که شهر مشتمل بر قتال است زیرا قتال

در شهر واقع می گردد

 الرابع: أن
 تكون مضافاً

 إلیھا اسم زمان

 نحو: یومئذ و حینئذ. إِذا زُلْزِلَتِ األَْرْضُ زِلْزالَھا...یَوْمَئِذٍ صالح لالستغناء عنھ
(تُحَدِّثُ أَخْبارَھا (الزلزال/١-۴

(نحو: ربّنا ال تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إذ ھَدَیْتَنا (آل عمران/٨أو غیر صالح لھ
و زعم الجمھور أنّ {إذ} التقع إالّ ظرفاً أو مضافاً إلیھا

الوجھ الثّاني: أن تكون اسماً للزمن المستقبل
] للتعلیل الوجھ الثّالث: أنْ تكون [حرفاً

الوجھ الرابع: أن تكون للمفاجأة
{جمع بندي {اذ

مسألة

مغني االريب



إذ

 على
 أربعة
أوجھ

الوجھ األوّل: أن تكون اسماً للزمن الماضي

 و لھا 
 أربعة

استعماالت

أحدھا: أن تكون ظرفاً و ھو الغالب
الثّاني: أن تكون مفعوالً بھ

الثّالث: أن تكون بدالً من المفعول بھ
 الرابع: أن

 تكون مضافاً
 إلیھا اسم زمان

(نحو: یومئذ و حینئذ. إِذا زُلْزِلَتِ األَْرْضُ زِلْزالَھا...یَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبارَھا (الزلزال/١-۴ صالح لالستغناء عنھ
(نحو: ربّنا ال تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إذ ھَدَیْتَنا (آل عمران/٨أو غیر صالح لھ

و زعم الجمھور أنّ {إذ} التقع إالّ ظرفاً أو مضافاً إلیھا

ظرف لمفعول محذوف أي: و اذكروا نعمةَ هللا علیكم إذ كنتم قلیالً (و أنّھا في نحو: وَ اذكُرُوا إذ كُنْتُمْ قَلیالً (األعراف/٨۶

ظرف لمضافِ إلى المفعولِ محذوفٍ أي: و اذكر قصّةَ مریم اذ انتبذت و في نحو: إذْ انْتَبذَتْ

محذوف: صفۀ للمضاف

 ص: بنابراین {إذ} ظرف است براى {قصۀ} یا {حدیث} یا{نبأ} چنانکه شیخ طوسى و عالمه طباطبایى این رأى را دارند. عباس حسن در النحو الوافی مى  گوید: إذ ظرف للزمن الماضى
و أکثر استعمالتها ... و هى مبنیۀ على السکون غیرمتصرفۀ فی األغلب و تکون أحیانا مضافا الیه. بنابراین ایشان نیز مبناى جمهور را پذیرفته است 

نآياربفرظهندشاب)ةمعنلا(فوذحمهبلوعفمزالدبهکتسانياذإردرگيدلامتحا :هتکن

 و یؤید قول
 الجمھور التصریح

بالمفعول في

(وَ اذْكُرُوا نِعْمَةَ هللاِ عَلَیكُمْ إذْ كُنْتُمْ أعداءً (آل عمران/١٠٣
ص: نکته: این شیوه استنباط در نحو را قیاسِ محذوف بر مذکور گویند. بنابراین تمامى آیاتى که لفظى ندارد تا مفعولٌ باشد و توهم میشود که {إذ} مفعول به است، حمل و قیاس به این آیه شریفه مى  گردد، و گفته مى  شود همان طور که {إذ} در این آیه ظرف براى مفعول ٌ به مذکور است، در آن آیات نیز ظرف براى مفعول ٌبه محذوف است

الوجھ الثّاني: أن تكون اسماً للزمن المستقبل
(نحو: یَوْمَئذٍ تُحَدِّثُ أخْبارَھا (الزلزلة /۴

 ص: هرچند فعل {تحدث} متعلّق {یوم} است و {إذ} مضاف الیه براى {یوم} است، بنابراین {تحدث} متعلّق {إذ} نیست، لکن چون اضافه {یوم} به {إذ} بیانیه است و {إذ} نیز ظرف است، بنابراین حکم زمانى و کیفیت معنوى متعلّق {یوم} براى {إذ} نیز جارى است، پس همانطور که {تحدث} متعلّق {یوم} است، از حیث معنا، متعلّق {إذ} نیز است. و باید دانست که تنوین {إذ} تنوین
: یوم إذ زلزلت األرض  عوض از جمله مضاف الیه است، به تقدیرِ

محقق شده أي: من تنزیل المستقبل الواجب الوقوع منزلة ما قد وقع (و الجمھور ال یثبتون ھذا القسم، و یجعلون اآلیة من باب: وَ نُفِخَ في الصّور(الكھف/٩٩ معناي آینده واجب الوقوع در لفظ ماضیِ  نازل منزله گرفتنِ 

 الوجھ
:الثّالث

 أنْ 
 تكون
[حرفاً]

للتعلیل

در {تعلیل} مابعد علت ماقبل است و در {سببیت} ماقبل علت مابعد

 نحو: وَ
 لَنْ

 یَنْفَعَكُمْ
 الیَوْمَ إذْ
 ظَلَمْتُمْ

مْ في  أنّكُ
 العَذابِ

مُشْتَرِكُونَ

/الزخرف)
39)

أي: و لن ینفعكم الیومَ اشتراكُكم في العذاب، ألجل ظُلمكم في الدّنیا
} آنها که در آیه قبل مطرح شده است، میباشد! نظر ابن هشام بنابر نظر اول است، عالمه طباطبایی نیز در المیزان همین قول را فرمودند به این بیان که اشتراك عذاب در آخرت موجب نفع و تشفّی خاطر شما نیست زیرا عذاب اخروي از جنس عذاب دنیوي نیست که این نفع را  نکته: در ترکیب این آیه شریفه میان معربین اختالف است مبنی بر اینکه فاعل ینفعکم، مصدر مؤول {أنکم ...} است یا ضمیر راجع به {تمنیِ

.بدهد و یا به تعبیر مرحوم عالمه طبرسی در مجمع اشتراك در آتش موجب تخفیف آتش نیست زیرا براي هرکس بهره عظیم و کافی از آتش است؛ نکته: اگر فاعل را تمنّیکم بگیریم انکم فی العذاب منصوب به نزع خافض (الم) خواهد بود

ھل ھذه

ک در تسهیل حرف بمنزلة الم العلّة قول رضی ج2 ص115 و ابن مال

 أو ظرف و التعلیل مستفاد
 ،من قوّة الكالم ال من اللّفظ

قوالن

ک الحکمفإنّھ إذا قیل: {ضربتھ إذ أساء} و اُرید بـ {إذ} الوقتَ، اقتضى ظاھر الحال أنّ اإلساءة سبب الضّربتوضیح قول اول دمامینی ص315 و دسوقی ص213: ألن تعلیق الحکم بوصف مشعر بعلیۀ الوصف لذل

 اشکال
 به قول
دوم

 و یرد على الثّاني: أنّھ لو
 قیل: لن ینفعكم الیومَ وقتَ
ظُلمِكم االشتراكُ في العذابِ

الختالف زمني الفعلینلم یكن التّعلیل مستفاداًاشکال معنوي

 دسوقی ص214 و امیر ص76: وقتى تعلیل از تعلّق فعلى به ظرف زمانى
 خاص استفاده مى  شود که آن فعل با آن ظرف زمانى اتحاد زمانى داشته
 باشد، مانند {ضربته إذ أساء} که زمان زدن همان زمان اساءة ادب
است. به خالف آیه که زمان {ینفع} با زمان {ظلمتم} مختلف است

اشکال لفظی

 اگر {اذ} ظرف و اسم باشد
 داراي سه احتمال ترکیبی
 است که ابن هشام به همگی

اشکال کرده است

الختالف الزّمانینو أنّ {إذ} ال تبدل من الیوماشکال این ترکیب{بدل از {الیوم

 متعلق به
{ینفع}

 و ال تكون
 ظرفاً

{لـ{ینفع
[ألنّھ الیعمل في ظرفین [مختلفین زماناً

 متعلق به
{مشترکون}

 و ال
}لـ

مشتركون
}

 ألنّ معمول خبر األحرف الخمسة
 الحروفُ المشبھة بالفعل) ال یتقدّم)

 علیھا

فرع إنّ مفتوحه نیز گردد مگر اینکه توجیه کنیم که أنّ   نکته از دمامینی ص316: بهتر بود می گفت: االحرف الستۀ تا شامل أنّ 
مکسوره است و در شمارش نمی آید کمااینکه سیبویه نیز به حساب نیاورده است

از بین این  دمامینی اشکال کرده که حروف مشبهۀ بالفعل صدارت طلبند فلذا خبر یا معمول خبر بر آنها مقدم نمی شود اما أنّ 
 حروف صدارت طلب نیست پس این دلیل براي أنّ اشتباه است مگر اینکه مانند شمنی و امیر و صبان ج1 ص272 توجیه کنیم

است و ازباب حمل فرع بر اصل بگوییم تقدیم معمول خبر بر أنّ نیز جائز نیست که أنّ فرع إنّ 

 و ألنّ معمول الصّلة ال یتقدّم على الموصول
و ألنّ اشتراكھم، في اآلخرة ال في زمن ظلمھم

ص:  قول اول (قول به حرفیت {إذ}) داراى این دو اشکال معنوى و لفظى نیست بنابراین قول صحیح همان قول اول است

و الجمھور ال یثبتون ھذا القسم

جمهور نحویون این قسم {اذ} را نپذیرفته اند اما سؤال این است که پاسخ آنها به اشکاالت لفظی و معنوي مطرح شده چیست؟

توجیه اول

كُمُ الیَومَ إذ ظَلَمْتُمْ} مستشكالً إبدال {إذ} من {الیوم} فآخر ما تحصّل منھ: أنّ الدنیا و اآلخرة  قال أبوالفتح: راجعتُ أبا عليٍ مراراً في قولھ تعالى{وَ لَنْ یَنْفَعَ
متصلتان، و أنھما في حكم هللا تعالى سواء فكأنّ {الیوم} ماض أو كأنّ {إذ} مستقبلة انتھى

مکالمه ابوالفتح بن جنی با استادش ابوعلی فارسی

توضیح استاد حجت در مهدي االریب: زمان نسبت به خدا مطرح نیست زیرا خدا از باال می بیند زمان براي ما انسان ها مطرح است

 ابوالفتح و ابوعلی هردو شیعه بوده اند؛ بغیۀ الوعاة ص403: حسن بن احمد بن عبدالغفار بن محمد بن سلیمان االمام ابوعلی الفارسی المشهور واحد زمانه فی علی العربیۀ شاگر زجاج و ابن سراج بوده و بسیاري
از شاگردانش او را اعلم از مبرد می دانستند متوفاي 377؛ ص592: عثمان بن جنّی در صرف نسبت به نحو ماهرتر بوده است و 40 سال شاگردي ابوعلی را کرده است متوفاي 392

Subtopic 2

توجیه دوم: ظرف لـ{ثبت} محذوف
و قیل: المعنى: إذ ثبت ظلمكم

و علیھ أیضاً فـ {إذ} بدل من الیوم
 ص: {إذ} داخل بر فعل مقدرى است که زمان وقوع آن فعل، آینده است و آن زمان، وقت ثبوت و زمان عرضه اعمال انسان است که روز قیامت است، پس زمان {إذ} نیز استقبال است، پس اتحاد زمانى حاصل و بدلیت صحیح است. زمخشرى به این توجیه معتقد

است 

مضاف عن {بعد} محذوف نائب توجیه سوم: ظرف
و قیل: التقدیر: بعدَ إذ ظلمتم

{و علیھ أیضاً فـ{إذ} بدل من {الیوم
 {ص: {إذ} به تنهایى زمان ماضى داشته، و داللت بر حیات دنیوى مى  کند، لکن با تقدیر گرفتن کلمه {بعد} قبل از آن، تبدیل به زمان آینده مى  شود، زیرا بعد از حیات دنیا، آخرت است، بنابراین اتحاد زمانى نیز حاصل و بدلیت صحیح است. البته در حقیقت {بعد} بدل بوده است و {إذ

مضاف الیه است، لکن با حذف مضاف، مضاف الیه حکم آن را پیدا مى  کند

 :الوجھ الرابع
 أن تكون
للمفاجأة
{جمع بندي {اذ

مسألة

مغني االديب صفحه ۱۷-۱۶



إذ

 على
 أربعة
أوجھ

الوجھ األوّل: أن تكون اسماً للزمن الماضي
الوجھ الثّاني: أن تكون اسماً للزمن المستقبل

 الوجھ
:الثّالث

 أنْ 
 تكون
[ [حرفاً

للتعلیل

در {تعلیل} مابعد علت ماقبل است و در {سببیت} ماقبل علت مابعد

 نحو: وَ
 لَنْ

 یَنْفَعَكُمْ
 الیَوْمَ إذْ
مْ  ظَلَمْتُ

 أنّكُمْ في
 العَذابِ

مُشْتَرِكُونَ

/الزخرف)
39)

أي: و لن ینفعكم الیومَ اشتراكُكم في العذاب، ألجل ظُلمكم في الدّنیا

ھل ھذه

قول رضی ج2 ص115 و ابن مالک در تسهیل حرف بمنزلة الم العلّة

 أو
 ظرف

 و
 التعلیل
مستفاد

 من 
 قوّة

 الكالم
 ال من
 ،اللّفظ
قوالن

فإنّھ إذا قیل: {ضربتھ إذ أساء} و اُرید بـ {إذ} الوقتَ، اقتضى ظاھر الحال أنّ اإلساءة سبب الضّربتوضیح قول اول
 دمامینی ص315 و دسوقی ص213: ألن تعلیق الحکم

بوصف مشعر بعلیۀ الوصف لذلک الحکم

 اشکال
 به قول

دوم

 و یرد على
 الثّاني: أنّھ
 لو قیل: لن

 ینفعكم الیومَ
 وقتَ ظُلمِكم
 االشتراكُ في

العذابِ

اشکال معنوي
 لم یكن
 التّعلیل
مستفاداً

 الختالف
 زمني
الفعلین

 دسوقی ص214 و امیر ص76: وقتى تعلیل از تعلّق فعلى به ظرف زمانى خاص استفاده مى  شود که آن فعل با آن
 ظرف زمانى اتحاد زمانى داشته باشد، مانند {ضربته إذ أساء} که زمان زدن همان زمان اساءة ادب است. به

 خالف آیه که زمان {ینفع} با زمان {ظلمتم} مختلف است؛ اشکال صاحب کتاب ثورة: چه اشکال دارد زمان
 اذ ظرفیه تعلیلیه ماضی و زمان فعل ماقبلش مستقبل باشد؟! مانند:اضرب زیدا الیوم اذ اساء امس؛ بله اگر اذ ظرفیه

حقیقیه باشد به این معنا که بخواهد زمان وقع فعل را برساند باید از حیث زمان با عاملش یکی باشد

 اشکال
لفظی

 {اگر {اذ
 ظرف و
 اسم باشد
 داراي سه
 احتمال
 ترکیبی
 است که
 ابن هشام
 به همگی
 اشکال

کرده است

الختالف الزّمانینو أنّ {إذ} ال تبدل من الیوماشکال این ترکیب{بدل از {الیوم

 متعلق به
{ینفع}

 و ال تكون
 ظرفاً

{لـ{ینفع
[ألنّھ الیعمل في ظرفین [مختلفین زماناً

 متعلق به
{مشترکون}

 و ال
}لـ

مشتركون
}

 ألنّ معمول
 خبر األحرف

 الخمسة
 الحروفُ)
 المشبھة

 بالفعل) ال
 یتقدّم علیھا

 نکته از دمامینی ص316: بهتر بود می
 گفت: االحرف الستۀ تا شامل أنّ مفتوحه

 نیز گردد مگر اینکه توجیه کنیم که أنّ فرع
مکسوره است و در شمارش نمی آید  إنّ 
کمااینکه سیبویه نیز به حساب نیاورده است

 دمامینی اشکال کرده که حروف مشبهۀ بالفعل
 صدارت طلبند فلذا خبر یا معمول خبر بر آنها

 مقدم نمی شود اما أنّ از بین این حروف صدارت
 طلب نیست پس این دلیل براي أنّ اشتباه است

 مگر اینکه مانند شمنی و امیر و صبان ج1 ص272
 توجیه کنیم که أنّ فرع إنّ است و ازباب حمل
 فرع بر اصل بگوییم تقدیم معمول خبر بر أنّ نیز

جائز نیست

 و ألنّ معمول الصّلة ال یتقدّم على الموصول
و ألنّ اشتراكھم، في اآلخرة ال في زمن ظلمھم

ص:  قول اول (قول به حرفیت {إذ}) داراى این دو اشکال معنوى و لفظى نیست بنابراین قول صحیح همان قول اول است

 و
الجمھور

 ال 
 یثبتون

 ھذا
القسم

جمهور نحویون این قسم {اذ} را نپذیرفته اند اما سؤال این است که پاسخ آنها به اشکاالت لفظی و معنوي مطرح شده چیست؟

توجیه اول
مُ الیَومَ إذ ظَلَمْتُمْ} مستشكالً  قال أبوالفتح: راجعتُ أبا عليٍ مراراً في قولھ تعالى{وَ لَنْ یَنْفَعَكُ
 إبدال {إذ} من {الیوم} فآخر ما تحصّل منھ: أنّ الدنیا و اآلخرة متصلتان، و أنھما في حكم

هللا تعالى سواء فكأنّ {الیوم} ماض أو كأنّ {إذ} مستقبلة انتھى

مکالمه ابوالفتح بن جنی با استادش ابوعلی فارسی

توضیح استاد حجت در مهدي االریب: زمان نسبت به خدا مطرح نیست زیرا خدا از باال می بیند زمان براي ما انسان ها مطرح است

 ابوالفتح و ابوعلی هردو شیعه بوده اند؛ بغیۀ الوعاة ص403: حسن بن احمد بن عبدالغفار بن محمد بن سلیمان االمام ابوعلی الفارسی المشهور
 واحد زمانه فی علی العربیۀ شاگر زجاج و ابن سراج بوده و بسیاري از شاگردانش او را اعلم از مبرد می دانستند متوفاي 377؛ ص592: عثمان

بن جنّی در صرف نسبت به نحو ماهرتر بوده است و 40 سال شاگردي ابوعلی را کرده است متوفاي 392

توجیه دوم: ظرف لـ{ثبت} محذوف
و قیل: المعنى: إذ ثبت ظلمكم

و علیھ أیضاً فـ {إذ} بدل من الیوم
 ص: {إذ} داخل بر فعل مقدرى است که زمان وقوع آن فعل، آینده است و آن زمان، وقت ثبوت و زمان عرضه اعمال انسان است که روز قیامت است، پس

زمان {إذ} نیز استقبال است، پس اتحاد زمانى حاصل و بدلیت صحیح است. زمخشرى به این توجیه معتقد است 

مضاف عن {بعد} محذوف نائب توجیه سوم: ظرف
و قیل: التقدیر: بعدَ إذ ظلمتم

{و علیھ أیضاً فـ{إذ} بدل من {الیوم
 ص: {إذ} به تنهایى زمان ماضى داشته، و داللت بر حیات دنیوى مى  کند، لکن با تقدیر گرفتن کلمه {بعد} قبل از آن، تبدیل به زمان آینده مى  شود، زیرا بعد از حیات

 دنیا، آخرت است، بنابراین اتحاد زمانى نیز حاصل و بدلیت صحیح است. البته در حقیقت {بعد} بدل بوده است و {إذ} مضاف الیه است، لکن با حذف مضاف، مضاف
الیه حکم آن را پیدا مى  کند

 الوجھ
 :الرابع

 أن تكون
للمفاجأة

برخورد ناگهانی به مضمون و واقع جمله بعد از آن در خارج ص: تعریف

نصّ على ذلك سیبویھ

 و ھي
الواقعة

 بعد 
 {بینا}

 أو
{بینما}

نکته

 بینا , و بینما در اصل بین بوده اند و بین دائم االضافه به مفرد است و مفردي که در این موارد به آن اضافه شده است کلمه اوقات بوده که حذف گشته است و به جاي آن الف زائده که از اشباع فتحه بین ایجاد شده  یا میم و الف زائدتان آمده است و آن کلمه اوقات نیز مضاف به جمله
 اسمیه یا فعلیه ما بعد بوده است بنابراین جمله ما بعد محال مجرور بنابر اضافه اوقات به آن است و جمله ما بعد نیز مبتدا و خبر یا فعل و فاعل ترکیب می گردد؛ از کلمات رضی به دست می آید که بین متعلق به جمله مذکور بعد از اذ است و هیچ مانعی از این تعلّق وجود ندارد زیرا اذ در نزد
 رضی حرف  است و مضاف به مابعد نیست تا الزمه اش عمل کردن ما بعد مضاف در ما قبل مضاف باشد(استفاده از عبارات رضی ج3ص195 و النحو الوافی ج2ص269 این نظر رضی و فارسی و ابن جنی و ابن باذش بود اما نظر جمهور این است که ما در بینما کافّه نبوده و کلمه اوقات نیز

(در تقدیر نبوده و بین مضاف به جمله ما بعد است (الحدائق الندیه ص520) قول دیگري نیز وجود دارد که می گوید ما کافه بوده و اوقات نیز در تقدیر نبوده و جمله مابعد محلی از اعراب نخواهد داشت(نظر سیوطی در همع به نقل حاشیه النحوالوافی ص269

و ال یجیء بعد إذ المفاجاة إال الفعل الماضیشرح الکافیه للرضی ج3 ص196

(معنی بینا، بینما: میانِ اوقات ... (کلمه اوقات محذوف است

همانا اهل دنیا همانند کاروانى هستند، در میانِ زمانی که تازه بار انداخته  اند، ناگهان بانگ بر آنان کاروانساالرشان خواهد زد، پس برمى  خیزندكقول أمیرالمؤمنین (علیھ السالم): و إنّ أھل الدنیا كرَكْبٍ بیناھم حلّوا، إذ صاح بھم سائقھم فارتحلوا

طلب قضا و قدر خیر را از خداوند کن و راضى به آن باش، و در میان زمانِ سختی، ناگهان آسایشها واقع مى  گردندو قول الشاعر: فاستقدر هللاّ خیرا و ارضینّ بھ * فبینما العسر اذ دارت میاسیر

 اقوال پیرامون
ماهیت

ص: آیا معناى {ناگهان} از خود {إذ} فهمیده مى  شود یعنى {إذ} براى این معنا وضع شده و یا این معنا از سیاق کالم درك مى  گردد؟

ھل ھی

دظرفُ مکانٍ مبرِّ نظرِ 

نظرِ زجاج و ابوحیاناو ظرف زمانٍ

محقق رضی در شرح کافیه و ابن مالک او حرف بمعنی المفاجاة

ابن شجرياو حرف توکید، أی: زائد، اقوالٌ د مفاجات در جمله می دانند که این مفاجات توسط فاء داخله بر بین یا خود بین رسانده می شودنظرِ  امیر ص77: قائلین این قول اذ را زائده به معناي مؤکِّ

 و علی
 القول

 بالظرفیھ

فقال ابن جنّیّ
امیر ص77: تقدیر شعر مذکوربنابر قول ابن جنی: دارت میاسیر فی بین اوقات حصل العسر النھا غیر مضافة الیھعامل {اذ} الفعل الذی بعدھا

و عامل{بینا} او{بینما} محذوف یفسره الفعل المذکور
ص: تقدیر شعر بر مبناى ابن جنى: فدارت بینما العسر إذ دارت میاسیر

 و قال
الشلوبین

النّ المضاف الیھ ال یعمل فی المضاف و ال فیما قبلھ {اذ} مضافة الی الجملة، فال یعمل فیھا الفعل و ال فی {بینا} و {بینما}

 و انما عاملُ {بینا} و {بینما}محذوف
یدل علیھ الکالم و {اذ} بدل منھما

 ص: اینجا کالم حاکی از برخورد ناگهانى است پس آن فعل محذوف مى  تواند از ماده {مفاجات} یا {تصادف} باشد، که فاعل آن نیز از جنس فاعل فعل بعد از
 إذ} است، در این صورت {إذ} نیز بدل از {بینا} یا {بینما} است، پس شلوبین {إذ} را ظرف زمان مى  داند زیرا آن را بدل از ظرف زمان گرفت. تقدیر شعر بر}

سر بین اوقات حصل العسر إذ دارت میاسیر؛ معنی: پس آسانى واقع شد در زمان سختى که زمان دوران و آمدن آسانیهاست  مبناى شلوبین: فصادف الی

 العامل ما و قیل
{یلی {بین

 بناء علی اَنَّ {بینَ} مکفوفة عن االضافة الیھ (أی: ما یلی
 بینَ}) کما یعمل تالی اسم الشرط فیھ}

انیب رد فلا و امنیب رد ام طسوت لمع زا فک; :بیطخ

}، جاء است ن جائنی بکتابی فله درهمدر {م {نم} ِمانند اینکه عامل

) در جمله اسمیه بعد از آن است. هرچند سابقاً جمله بعد از {بینا} و {بینما} مضاف الیه آن بوده اما هم  اکنون به واسطه الحاق الف و {ما} از اضافه به جمله بعد منع  ص: در شعر اخیر عامل {بینا} خبر محذوف (حاصلٌ
شده و ملغا مى  باشند پس الفاظ جمله بعد مى  توانند در آنها عمل کنند.امیرص77: در این صورت {إذ} بدل از {بینا/بینما} است و تقدیر شعر اینگونه است: بینما العسر حاصلٌ إذ دارت میاسیر

 بین} خبر لمحذوف، و تقدیر قولك {بینما أنا قائم إذ جاء زید}؛ {[مجى ءُ زیٍد] بینَ أوقاتِ} و قیل
{قیامى}، ثم حذف المبتدأ مدلوال علیھ بـ{جاءَ زیدٌ

ص: در این حالت نیز {اذ} بدل از {بینا، بینما} است

بین] مبتدأ، و إذ خبره، و المعنى: حین أنا قائم حین جاء زید]و قیل
قائلین به اقوال چهارم و پنجم، {اذ} را ظرف متصرف میدانندنکته

{جمع بندي {اذ

اجماعی استظرف زمان ماضی

جمهور نحویون آن را قبول ندارندظرف زمان مستقبل

در آیه شریفه در صورت ظرف گرفتن {اذ} دو اشکال لفظی و معنوي ایجاد می شود که سه توجیه براي آن آورده شده است و جمهور نحویون این قسم را قبول ندارندتعلیلیه

سیبویه و محقق رضی آن را قبول دارند اما بسیاري از نحویون معناي {مفاجات} را از سیاق کالم دانسته و {اذ} را ظرف یا حرف زائده دانسته و قائلین به ظرفیه بودن آن بر سر عاملش داراي 5 نظر متفاوت هستندفجائیه

مسألة

مغني االديب صفحه ۱۷-۱۸



إذ

على أربعة أوجھ

مسألة

 {تلزم {إذ
 اإلضافة
إلى جملة

لیلٌ (انفال/26 إما اسمیة (نحو: و اذْکُرُوا إِذْ أَنْتُم قَ
دمامینی قام و سیوطی ص181 در همع الهوامع ج3ص179: در این صورت خبر مذکور بعد از اذ مفرد است و قبیح است که فعل ماضی باشد مانند: اذ زید

حاشیه خطیب به نقل از شیخ عضیمۀ در کتاب دراسات: در قرآن کریم بعد از اذ بیشتر جمله فعلیه قرار گرفته است

 أو فعلیة فعلھا ماض
قالَ ربک للْمالئکَۀِ لفظا و معنى  نحو: و إِذْ 

نحو: و إِذْ یرْفَع إِبراهیم الْقَواعدمعنى ال لفظا 

 و قد
اجتمعت
 الثالثة 

 فى
 قولھ
تعالى

 إِالَّ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ
 هللاَُّ إِذْ أَخْرَجَھُ الَّذِینَ
 كَفَرُوا ثانِيَ اثْنَیْنِ إِذْ

 ھُما فِي الْغارِ إِذْ یَقُولُ
 لِصاحِبِھِ ال تَحْزَنْ إِنَّ
(هللاََّ مَعَنا (توبھ/۴٠

 متن مغنی اللبیب: اذ اول ظرف براي نصر است و اذ دوم بدل از اذ اول است و اذ سوم را نمی توان بدل دوم
 گرفت زیرا تکرار بدل شنیده نشده است مگر در بدل اضراب و تعالی شأنه عن النسیان و الغلط بلکه اذ سوم

ظرف براي ثانی است و ثانی چون رائحه فعل (یکرّر) را دارد می تواند متعلق قرار گیرد
 چگونه اذ دوم را بدل از اذ اول میگرید در حالیاشکال

که زمانشان مختلف است؟
 جواب ابن هشام به نقل از ابن جنی در کتاب محتسب

ج1ص291: تقارب زمانی کفایت می کند

 دسوقی ص219 و دمامینی ص324: اذ سوم بر سر مضارع امده است از باب حکایت الحال  ماضیۀ؛ الحدائق الندیۀ ص376: حکایت حال ماضی به این معناست که خودت را در آن زمان ماضی فرض کرده و کأنّ همین االن واقع می شود و او از آن حکایت
می کند

[الرد علی اضافۀ {اذ} الی المفرد]

 و قد یحذف
 أحد شطرَى

 الجملة فیظن
 مَن ال خِبرَة لھ

 أنھا أضیفت
 إلى المفرد و

 التقدیر: إذ ذاك
كذلك

 :و قال األخطل
 كانت منازلَ أالّفٍ
 عَھِدْتُھم * إذ نحن
 إذ ذاك دون النّاس

 إخوانا

ص: خانه هایی براي دوستانی صمیمی بود که با آنها برادرانه عهد بستم، هنگامی که ما [صمیمی] بودیم، هنگامی که آن [همسایگی و مجاورت] در پیشگاه مردم بود

 ،«اُالّف» بضمّ الھمزة جمع «آلف» بالمدّ مثل: «کافر» و «کفّار»
 و«نحن» و «ذاک» مبتدأ ان حذف خبراھما. فالتقدیر: عھدتھم إخوانا

 إذ نحن متألّفون، إذ ذاک کائن، و ال تکون «إذ» الثانیة خبراً عن
 ،نحن»، ألنھ زمان و «نحن» اسم عین، بل ھی ظرف للخبر المقدّر»
 و «إذ» االُولی ظرف لِ «عھدتھم»، و «دون» إما ظرف لھ أو للخبر

» محذوفة، أی: متصافین دون الناس، و ال  المقدر أو لحال من «إخواناً
 یمنع ذلک تنکیر صاحب الحال؛ لتأخره، و الکونھ اسم عین؛ ألن

 دون» ظرف مکان الزمان و المشار الیھ ب «ذاک» التجاور»
.المفھوم من الکالم

 قال امیر:المفهوم من الکالم أي من المنازل و االخوان

چند نکته مهم استفاده می شود

وزن فُعال جمع فاعل است

رضی ج1 ص 248: خبر و حال و صفت  آوردن اسم زمان از ذات جائز نیست

خبر  یا حال آوردن اسم مکان از ذات صحیح است

در صورتی که حال مقدم بر ذوالحال گردد نکره آوردن ذوالحال جائز است

 اشکال: خبر آوردن اسم زمان از اسم عین جائز نیست مگر اینکه فائده داشته
 باشد که یکی از مواضع فائده اجایی است که مبتدا یا ذوالحال اسم عام مانند

نحن باشد بنابراین در این مثال خبر قرار گرفتن اذ از نحن باید صحیح باشد

ف} مجرور به اضافه به معنی دوستان صمیمی است،{عهدتهم}، صفت براى {الّاف} شاهد ص: ترکیب شعر: {کانت} فعل ناقصه و ضمیر مستتر {هى} اسم آن و مرجع آن مکان و منزل است، و {منازل} خبر آن و {اُلّاف} جمع {آل: 
 هردو {إذ} مضاف به جمله اي است که خبرش حذف شده، خبر اول{متألّفون}، و خبر دوم{کائن} و {إخوانا} مفعول دوم براى{عهدتهم}. تقدیر: {عهدتهم إخوانا إذ نحن متألفون إذ ذاك کائن دون الناس}. نمى  توان گفت که خبر

 مبتدأ بعد از {إذ} اول، یعنى {نحن} خود {إذ} دوم است زیرا هیچگاه اسم زمان، خبر از اسم ذات و جثه نمى  شود مگر در استعماالت خاصى که این شعر از موارد آن نیست بلکه {إذ} دوم ظرف است براى {متألفون} که خبر براى
نحن}است و {إذ} اول ظرف است براى فعل {عهدتهم} و {دون الناس} ظرف است براى {عهدتهم} یا ظرف است براي خبر ذاك یا متعلق به کان مقدر است که حال از اخوانا قرار گرفته است}

امیر ص79: احتمال دیگر در دون الناس: حال براي هم در عهدتهم

خطیب: من ال خبرة له أي من ال علم له بحکم اذ و هو اضافتها الی الجمله

یعوض]
 من 

 جملۀ
 مضافۀ
 الیها

[التنوین

و قد تحذف الجملة كلّھا للعِلم بھا، و یعوّض منھا التّنوین، و تكسر الذّال، اللتقاء السّاكنین
ص: تقدیر: یوم إذ یغلب الروم . طبرسى، زمخشري، شیخ طوسى و عالمه طباطبایى بر این نظرند (نحو: یَوْمَئذٍ یَفْرَحُ المُؤمنُونَ بِنَصْرِهللا (الروم/۴و۵

امیرص80:اخفش قائل است که این تنوین، تنوین تمکین است

 و زعم األخفش

 لزوال افتقارھا إلى الجملةدلیل از دست دادن بناء أن {إذ} في ذلك معربة
ألن الیوم مضاف إلیھادلیل اعراب جرّو أن الكسرة إعراب

 و ردّرد قول اخفش توسط ابن هشام با 3 دلیل

پس به خاطر شباهت وضعی مبنی شده است نه خاطر شباهت افتقاري تا با از دست دادن مضاف الیه، بناءش از بین برود بأن بناءھا لِوضعھا على حرفین

 و بأن العوض ینزَّل منزلة المعوّض عنھ
فكأن المضاف إلیھ مذكور

یعنی سلّمنا که بناءش به خاطر شباهت افتقاري باشد باز هم مضاف الیه کالمذکور است به دلیل وجود تنوین عوض

 و بأن االفتقار باق في المعنى
 كالموصول الذي تحذف صلتھ لدلیل

یعنی سلّمنا که تنوین عوض کافی در عوض بودن از لفظ مضاف الیه نباشد، ولی معناي مضاف الیه همچنان باقی است و همین در وجود افتقار کافی است

مغني االديب صفحه ۲۰-۱۹



إذا
 وجوه

 استعمالی
 علی

وجھین

 أن
 تکون

للمفاجأة

داللت بر وقوع ناگهانی ما بعد هنگام انجام فعل ما قبل می کندمعناي اذاي فجائیه

خصوصیات اذاي فجائیۀ

نکته از دمامینی: در این باره سه قول وجود دارد فتختصّ بالجمل االسمیة

ابن هشام و رضی و اشمونی و مشهور: اختصاص به جمله اسمیه دارد جهت فرق با اذاي شرطیه

کسائی: می تواند هم بر اسمیه داخل شود و هم بر فعلیه

 اخفش و عباس حسن در النحوالوافی ج2 ص263: می تواند بر اسمیه و بر فعلیه اي که قد بر سرش آمده
باشد وارد شود

زیرا شرطیه نیست که نیاز به جواب داشته باشدو ال تحتاج لجواب

یعنی در صدر کالم نمی آید زیرا داللت بر مفاجاة الزمه اش وقوع در وسط کالم استو ال تقع فی االبتداء

یعنی زمان وقوع ما بعدش با ماقبلش یکی باشدو معناھا الحال باعتبار ما قبلھا

نکته از النحو الوافی ج2 ص263: فائی که بر سر اذاي فجائیه می آید فاء زائده است(نحو: (فَألْقاھا فَإذا ھِی حَیةٌ تَسْعی)(طھ / ٢٠مثال

اختالف در نوع اذاي فجائیۀ

 و ھی حرف عند األخفشقائلین به حرفیت

 قول النحوالوافی و رضی نیز همین است؛ قال الرضی: االولی القول بحرفیۀ کلمتی المفاجاة کماهو مذهب
ابن برّي/شرح کافیه ج3ص199

مرجح قول اخفش

«و یرجّحھ قولھم: «خرجت فإذا إنّ زیداً بالباب» بکسر «انّ
 این که گفت بکسر إنّ به خاطر این است که اگر أنّ مفتوحه باشد می تواند مابعدش در ماقبلش عمل کند

زیرا أنّ صدارت طلب نیست به خالف إنّ بالکسر

» الیعمل ما بعدھا فیما قبلھادلیل رجحان قول اخفش  ألنّ «إنّ
 توضیح: اگر اذاي فجائیه حرف نباشد باید ظرف باشد و ظرف نیز نیاز به متعلَّق دارد در حالی که در این مثال
 نه ماقبل فاء می تواند در مابعدش عمل کند و نه مابعد إنّ در ماقبلش پس اذا در امثال این مثال بی متعلَّق می

ماند

قائلین به اسمیت

و ظرف مکان عند المبرّد
قول تمام کوفیین همان قول مبرد است/رضی ج3ص194

: االسد مبتداي مؤخّر و اذا در این صورت اذا خبر براي اسم مابعدش می شود مثال در مثال خرجت فإذا االسد 
خبر مقدم است یعنی اسد در آن مکان بود

 و ظرف زمان
 عند الزّجاج

دمامینی: این قول، قول ریاشی و ابن طاهر و ابن خروف و مبرّد و سیبویه و رمانی است

 بنابر این قول تقدیر مثال خرجت فإذا االسد بالباب اینگونه است: خرجت فقی الوقت استقرار االسد بالباب؛
باید بر سر اسد، مصدري را در تقدیر بگیریم زیرا اخبار اسم زمان از اسم عین جائز نیست

عامل اذا بنابر قول سوم

 از دیدگاه
زمخشري

 و زعم [الزمخشری] أن عاملھا فعل مقدر مشتق من لفظ المفاجأة، قال فی قولھ
)(الروم / ٢۵) إن التقدیر مَّ إذا دَعاکمْ دَعْوَةً مِنَ األرضِ إذا أنْتُمْ تَخْرُجُونَ  :تعالی: (ثُ

إذا دعاکم فاجأتم الخروج فی ذلک الوقت و ال یعرف ھذا لغیره

 نکته: عبارت زمخشري در کشاف ج3 ص202 اینگونه است: و تقدیره: ثم فاجأتم وقت کونکم بشرا منتشرین
 ظاهر عبارت زمخشري در کشاف این است که ایشان اذا را مفعول به براي فعل مقدر فاجأتم می داند نه

 ظرف زمان پس ظاهرا نقل ابن هشام از ایشان صحیح نیست اما اشکال قول زمخشري این است که اذا ظرف
غیر متصرف است و نمی تواند مفعول به واقع گردد/رضی ج1 ص273

 عامل اذا بنابر
 قول سوم از
 دیدگاه غیر

زمخشري

 در
 صورت
 ذکر خبر
بعد از اذا

 و إنما
 ناصبھا

 عندھم الخبر
 المذکور فی

 :نحو
 خرجت فإذا»

«زید جالس

 اشکال دسوقی به ابن هشام: این کالم به صورت مطلق صحیح نیست زیرا اگر بعد از اذا، إنّ ذکر گردد نمی
 :تواند خبري که ما بعد إنّ آمده در اذا عمل کند بلکه باید فعل مفاجاة در تقدیر گرفته شود؛ تقدیر مثال

خرجت ففاجأت االسد فی ذلک الوقت

 در
 صورت

 عدم
 ذکر

 خبر بعد
از اذا

جائز الوجهین

 أو [ناصبھا الخبر]المقدّر فی نحو: «فإذا األسد» أی: حاضرظرف زمان و متعلق به خبر مقدر

خبر و متعلق به افعال عموم
 و إذا قدّرت أنھا

 الخبر فعاملھا
 مستقر» أو»

«إستقر»

 بررسی
 استعمال اذا

در قرآن

 إذا و لم یقع الخبر معھا فی
 ،التنزیل إالّ مصرّحاً بھ

 نحو: (فإذا ھِی شاخِصَةٌ
(أبصارُ الّذینَ کفَرُوا

األنبیاء / ٩٧)
و اختار األوّل ابن مالک، و الثّانی ابن عصفور، و الثّالث الزمخشرینکته

تطبیق اقوال بر چند مثال

 :و إذا قیل
 خرجت فإذا»

 «األسدُ

نکته: در این مثال اسم مذکور بعد از اذا اسم عین است و خبري بعدش ذکر نشده است

صح کونھا عندالمبرد خبراً، أی: فبالحضرة األسدُ
و لم یصح[کونھا خبرا] عندالزجّاج؛ ألن الزمان ال یخبر بھ عن الجثة

و ال[یصحّ کونھا خبرا] عنداألخفش[قائال بحرفیّتھا]، ألن الحرف الیخبر بھ و ال عنھ

 «فإذا قلت: «فإذا القتالُ
نکته: در این مثال اسم مذکور بعد از اذا اسم معنی است و خبري بعدش ذکر نشده است

 [صحت خبریتھا عند غیر األخفش[ألنّھ قائل بحرفیّتھا

 و تقول: خرجت فإذا زید جالس أو [خرجت فإذا زید]جالساً

فالرفع علی الخبریة، و «إذا» نصب بھدر صورت رفع جالس

در صورت نصب جالس

و النصب علی الحالیة و الخبر «إذا» إن قیل: بأنھا مکان
[أی إن لم یُقَلْ بأنّھا مکان] فھو[أی الخبر] محذوف و إالّ

 نعم یجوز أن تقدّرھا خبراً عن الجثّة مع قولنا: إنھا زمان إذا قدّرتَ حذفَ
مضاف کأن تقدّر فی نحو: «خرجت فإذا األسد»: فإذا حضور األسد

 الثانی: أن تکون
لغیر المفاجأة

 طرح بحث: کتاب مغنی
 مشتمل بر هشت باب است
 که باب اول آن درباره

 مورد از مفردات بحث 104
 می کند که چهار یک از
 آنها خوانده شد که عبارت
 بودند از همزه، آ، اجل، اذ
 و هم اکنون پنجمین از

مفردات را آغاز می نماییم



إذا
علی وجھین

(األول (فجائیة

 الثانى أن
 تكون
 لغیر

المفاجأة

نوع و بناء اذا (از النحوالوافی ج2 ص260

این قسم از اذا اسم است  به دو دلیل
خبر واقع شدن مانند القیام اذا طلعت الشمس

بدل واقع شدن مانند: جئتک غدا اذا طلعت الشمس

اذا مبنی است زیرا
اگر معناي شرطیه را دارا باشد: به خاطر تضمن معناي إن شرطیه

اگر معناي شرطیه را دارا نباشد: به دلیل افتقار به جمله بعدش به عنوان مضاف الیه

دو نحوه استعمال اذاي غیر فجائیه

 و الغالب أن تكوناستعمال غالبی: داراي سه ویژگی
ظرفاً

للمستقبل
مضمّنة معنى الشرط

استعمال غیر غالبی: در صورت نداشتن یکی از ویژگی هاي فوق که بحثش در ضمن تنبیه خواهد آمد

 خصوصیات
 اذاي غیر
فجائیه

 و تختصّ بالدخول
 ،على الجملة الفعلیة

عكس الفجائیة

(كقول الفرزدق في مدح اإلمام علي بن الحسین (علیھما السالم
إذا رأتھ قریش قال قائلھا * إلى مكارم ھذا ینتھي الكرم 

اگر زمانى افراد قبیله قریش او را ببینند، سخنگوى آنان مى  گوید: به مکارم اخالق این بزرگ مرد پایان مى  پذیرد جود و کرم 

 و قد اجتمعتا في قولھ تعالى: ثُمَّ إذا
مْ دَعْوَةً مِنْ األرض إذا أنتُمْ  دَعاكُ

(تَخْرُجوُن (الروم/٢۵

 ص: {إذا} اول، غیر مفاجاة کثیر االستعمال و {إذا} دوم، فجائیه است و جمله بعد از آن، جواب اول است و {إذا} دوم جانشین فاء جوابیه شده زیرا
هرگاه جمله اسمیه جواب شرط شد، باید فاء یا نائبِ آن({إذا} فجائیه)، بر آن جمله داخل شود

 و یكون 
الفعل بعدھا

 ماضیاً كثیراً

 مختصر المعانی ص135 والنحوالوافی ج2 ص262: زیرا {إذا} از ادات شرطى است که براى استعمال در مواضعى که وقوع شرط و جوابِ مترتّب بر آن
ح الوقوع است وضع شده، به خالف {إن؛ اگر چه مانند إن فعل شرط و جواب در مابعدش معناي مستقبل می دهد حتمى و محقق الوقوع یا مرج}

كما تقدم و قال أمیرالمؤمنین (علیھ السالم) إذا سألت فاسأل تفقّھا و ال تسأل تعنّتا

(كقول العباس بن مرداس في مدح رسول هللا (صلى هللا علیھ وآلھ وسلمو مضارعاً دون ذلك
 یا خیرَ مَنْ رَكِبَ المطيُّ و مَن مَشى * فوقَ التّراب إذا تعدّ األنفس  

 اى بهترین کسى که بر اسبهاى تندرو سوار است، و اى برترین کسى که بر زمین
قدم برمى  دارد، زمانى که شمارش گردیده شود نفوس بشر

و قد اجتمعا في قول أبي ذؤیب
 و النفسُ راغِبةٌ إذا رَغَّبْتَھا * و إذا تُردُّ إلى قلیل تَقنع 

نفس انسان میل پیدا مى  کند اگر او را میل دهى، و اگر زمانى او را به قلیل عادت دهى قانع مى  گردد

 دمامینی ص351: چون احتمال رغبت به دنیا زیاد است و اسبابش قوي است از فعل ماضی استفاده نموده و جواب را نیز به
صورت اسمیه آورده تا ثبوت اثر ترغیب را برساند اما عادت نفس به کم چون بعیدتر است از مضارع استفاده نموده است

 اشکال به اختصاصِ
 اذا}غیرفجائیه به}
جمله فعلیه و پاسخ

 و إنما دخلت الشرطیة
 في نحو على االسم

 قولھ تعالى: إذا السَّماء
 (انْشَقّتْ (االنشقاق/١

 دسوقی ص242: جواب شرط به قرینه چند آیه بعد (یا ایها االنسان انک کادح الی ربک کدحا
 فمالقیه)حذف شده: إذا السماء انشقت القی االنسان کدحه(یعنی زحمتش یا نامه اعمالش؛ عالمه

در المیزان: جواب مقدر: القی االنسان ربه فحاسبه و جازاه علی ما عمل

و قول خَزِیمة بن ثابت
إذا نحن بایعنا علیّاً فحسبنا 

 أبو حسن ممّا تخاف من الفتن 
هنگامی که ما با علی بیعت کردیم پس کافی است ما را ابوحسن از آنچه ترسیده میشود از فتنه ها

 ألنھ فاعل بفعل
 محذوف على

 شریطة التفسیر، ال
مبتدأ، خالفاً لألخفش

 ص: این اسم، فاعل است براى فعل مقدري که فعل مذکور آن را تفسیر مى  کند؛ پس در حقیقت داخل بر فعل و جمله فعلیه گردیده نه داخل بر جمله اسمیه و مبتدأ، و این خالف مبناي اخفش است
که مى  گوید: تمامى ادات شرط بر جمله اسمیه مى  آیند، و همچنین خالف نظریه کوفیون  است که مى  گویند: ادات شرط مى  تواند بر اسم درآید و آن اسم، فاعل مقدم فعل مابعد باشد

مصباح المنیر ماده شرط: الشریطۀ فی معنی الشرط و جمعها شرائط

دمامینی ص352: ظاهر عبارت این است که اخفش فقط قائل به مبتدا بودن است در حالی که اخفش جائزالوجهین می داند: فاعل براي فعل محذوف، مبتدا

و ال تعمل {إذا} الجزم إالّ في الضرورة عمل اذاي غیر فجائیه

ص: فایده. جوازم از حیث عمل

فقط جازم یک فعل، مانند: لم

جازم دو فعل مطلقا، مانند: إن

جزم دادن فقط در ضرورت شعري، مانند: کیف، لو، اذا

نکته از رضی ج3 ص187: اذا به دلیل اینکه داللت بر تحقق وقوع مابعدش می کند معناي إن در او رسوخ نکرده فلذا جزم نمی دهد مگر در ضرورت شعري

كقول أعشى ھَمْدان
 و إذا تُصِبْك من الحوادث نكبة * فاصبر، فكل مصیبة ستكشّف

اگر زمانى اصابت کرد تو را از حوادث روزگار مصیبتى، باید صبر کنى، زیرا هرمصیبتى بزودى برطرف خواهد شد

 استعمال
تنبیھ. قیل: قد تخرج عن كلّ من الظرفیة و االستقبال و معنى الشرطغیرغالبی

اذالماع
مسألة في ناصب{إذا}الشرطیة مذھبان

مغني االديب صفحه ۲۲-۲۱
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 خصوصیت
 اذاي غیر 
فجائیه

عمل اذاي غیر فجائیه

 استعمال
غیرغالبی

 تنبیھ. قیل: قد
 تخرج عن كلّ
 من الظرفیة و
 االستقبال و
معنى الشرط

 أمّا األوّل
 خروجھا]

 من
[الظرفیة

شمنی ص199: در این صورت از شرطیت نیز خارج خواهد شد

 :فزعمھ:  أبوالحسن [االخفش] في قولھ تعالى
 سِیقَ الَّذِینَ كَفَرُوا إِلى  جَھَنَّمَ زُمَراً حَتَّى إِذا جاؤُھا

(فُتِحَتْ أَبْوابُھا (الزمر/٧١

صفوي: و آنان که کفر ورزیده  اند، گروه  گروه به سوى جهنّم رانده مى  شوند، تا چون بدان جا رسند، درهاى آن به رویشان گشوده مى  شود

{حیث قال: إنّ {إذا} جرّ بـ{حتّى

 در این صورت دیگر ظرف نخواهد بود زیرا ظرف منصوب است و
در اینجا مجرور به حتّی شده است

 نکته: این در صورتی است که حتی را جاره بگیریم (حتّی بر سه وجه است: جاره، ابتدائیه، عاطفه) اما مشهور
 حتّی را در این مثال ابتدائیه گرفته اند و رضی ج3 ص193تصریح نموده است که هرگاه حتی بر سر اذا وارد

شود ابتدائیه خواهد بود و اذا نیز ظرفیه شرطیه مستقبله خواهد بود

 و زعم أبوالفتح [بن جنی] في: إذا وَقَعَتِ
 الْواقعة لیس لوقعتھا كاذِبَةٌ خافِضَةً رافِعةً
 إذا رُجَّت األرض رَجّاً (الواقعة/١ـ۴علی

 (قرائةٍ

ءاف دیاب و تسا دماج لعف سیل الوا اریز ریخ :باوج ؟دشاب طرش باوج "اهتعقول سیل" دناوت یمن ایآ :لاؤس
 بگیرد ثانیا از لحاظ معنا صحیح نیست جواب شرط باشد ثالثا فعل جامد نمی تواند در ماقبلش که اذا باشد

عمل کند

 المیزان به نقل از مجمع ذیل آیه شریفه: کاذبۀ: مصدر است مانند عاقبت و عافیت و برخی گفته اند اسم فاعل
و صفت براي موصوف محذوف است أي: قضیۀ کاذبۀ

 فیمن نصب {خافضة رافعة} أنَّ {إذا} االُولى
 مبتدأ و الثانیة خبر و المنصوبین حاالن، و

 كذا جملة لیس و معمولیھا

 اما در صورتی که خافضۀ را مرفوع بخوانیم خبر براي مبتداي محذوف بوده و بر سرش فاء در تقدیر است و
 جواب شرط اذا خواهد بود و اذا نیز ظرف براي خافضۀ خواهد شد؛ سؤال: حذف فاء در غیر ضرورت جائز
 نیست پس چرا در این صورت می گویید فاء در تقدیر است؟ جواب:حذف تبعی فاء جائز است یعنی حذف

فاء به تبع مبتدائی که از مابعدش حذف شده است اما حذف استقاللی آن جائز نیست

 و المعنى: وقتُ وقوع الواقعة
 خافضة لقوم رافعة آلخرین ھو

وقت رجّ األرض

 زمانِ وقوعِ واقعه (قیامت) وقت از هم پاشیدن زمین است در حالى که براى وقوع آن
تکذیبى نیست و در حالى که آن واقعه گروهى را ذلیل و گروهى را عزیز کننده است

 و أنكر
 الجمھور

 خروجھا عن
الظّرفیة و قالوا

 إنّ {حتّى} في اآلیة االُولى حرف ابتداء دخل على الجملة بأسرھا و ال عمل لھا

 دسوقی و دمامینی: اگر حتی ابتدائیه باشد و اذا در مابعدش شرطیه باشد چگونه در این آیه جمله شرط و
 جواب غایت براي ماقبل قرار می گیرد؟ جواب: در حقیقت مصدر مؤول از جواب شرط غایت است که اذا
 نیز متعلق به جواب است تقدیر آیه: و سیق الذین کفروا الی جهنم زمرا إلی أن تفتح ابوابها وقت مجیئهم

وق فینقطع الس

 {و أمّا {إذا وقعت الواقعة} فـ{إذا
 الثانیة بدل من االُولى، واالُولى ظرف

 و جوابھا محذوف لفھم المعنى، و
 {حسّنھ طول الكالم، و تقدیره بعد {إذا
 الثانیة، أي: انقسمتم أقساماً و كنتم

أزواجاً ثالثةً

م بدل است از {إذا} اول و ظرف براى  شرط یا جواب شرط بنابر اختالفی که در عامل اذا وجود دارد } و داراى اذا دو 
} مقدر است و این آیه قرینه ۀً الثَ زواجاً ثَ  معناى شرط نیز است و جواب آن {انقسمتم أقساما} است که قبل از آیه {کُنْتُم أَ
 است البته مرحوم عالمه در المیزان جواب مقدر را فازالمومنون و خسر الکافرون گرفته اند اما اگر رافعه و خافضۀ را

مرفوع بخوانیم جواب شرط خواهد بود و همین دو وصف عامل در اذا خواهد بود

 و أمّا الثّاني
 خروجھا من]

[االستقبال
 و أمّا
 الثالث

 خروجھا]
 من معنی
[الشرط

عامل اذا
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 خصوصیت
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عمل اذاي غیر فجائیه
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 :تنبیھ. قیل
 قد تخرج

 عن كلّ من
 الظرفیة و

 االستقبال و
معنى الشرط

 أمّا األوّل
 خروجھا]

 من
[الظرفیة

 و أمّا الثّاني
 خروجھا من]

[االستقبال

 و أمّا
 الثالث

 خروجھا]
 من معنی
[الشرط

 فمثالھ قولھ
 تعالى: وَ

 إذا ما
 غَضِبُوا ھُمْ

 یَغفِرُونَ
/الشورى)

37) 

 فـ{إذا}فیھا ظرف لخبر
 المبتدأ بعدھا و لو كانت

 شرطیة و الجملة االسمیة
جواباً، القترنت بالفاء

{هم} است و{ما}زائده و جمله{غضبوا}مضاف الیه{إذا}است و {یغفرون}است که آن هم خبرِ ص: {إذا} ظرف 
 نمى  توان گفت{إذا}شرطیه بوده و جمله اسمیه{هم یغفرون}جواب است زیرا جمله اسمیه هرگاه جواب واقع شود

واجب است فاء جوابیه بر آن درآید

 و قول بعضھم إنھ على إضمار
 الفاء مردود بأنّھا التحذف إالّ

ضرورة

 ص: زمخشري، شیخ طبرسی و ابن انباري معتقدند{اذا}شرطیه و جمله اسمیه جوابِ آن بوده و فاء در تقدیر است اما حذف فاء فقط
در ضرورت شعري جایز است

 رضی اعلی اهللا مقامه در شرح کافیه ج3 ص191 فرموده: گاهی فاء از جواب شرط اذا حذف می شود به خاطر عدم اصالت اذا در شرطیت و حق نیز
 همین است زیرا در آیات قرآن حذف فاء از جواب اذا زیاد دیده شده است لذا حق این است که گفته شود آوردن فاء براي جواب شرط غیر اذا در 4 جا

واجب است: جمله اسمیه، فعل مقرون به قد، جمله انشائیۀ، فعل ماضی جامد؛ اما در جواب شرط اذا جائز است نه واجب

 و قول آخر: إنّ الضمیر توكید ال
 مبتدأ و إنّ ما بعده الجواب

ظاھر التعسّف

 ص: محقق رضی(شرح کافیه2/111)شیخ طبرسی و ابن انباري:{إذا} شرطیه و جمله{یغفرون}جوابش است، و ضمیر{هم} مبتدأ
 نیست، بلکه تأکید ضمیر مرفوع در{غضبوا} است، و دخول فاء بر جمله فعلیه  اى که فعل آن مضارع مثبت باشد الزم نیست. این

قول داراى فساد روشن است، زیرا که آیه در مقام تأکید فاعل{غضبوا} نیست تا{هم} تأکید آن باشد

ف به معناي بیراهه رفتن(االخذ علی غیر طریق) است که البته اینجا همانطور که دسوقی اشاره کرده است هیچ ظاهر التعس 
 تعسفی وجود ندارد فلذا قول رضی در آیه نیز همین است

 و قول آخر: إنّ جوابھا محذوف
 مدلول علیھ بالجملة بعدھا تكلّف مِن

غیر ضرورة

 ص و دسوقی ص259:{إذا}، شرطیه بوده و جواب آن، جمله فعلیه،{یغفرون} محذوف است {إذا ما غضبوا یغفرون هم یغفرون} و
 جمله اسمیه مذکور بعد از جواب مقدر، داللت بر آن مى  کند. زجاج چنین ترکیب کرده لکن این قول به مشقّت مبتال شدن بدون هیچ

ضرورتى است، زیرا تا وقتى مى  توان{إذا} را از شرطیت خارج کرد و این خالف اصلها را مرتکب نشد، ضرورتى به آنها نیست 

 و من
 ذلك{إذا}الّتي
 ،بعد القسم
 نحو: و الّیلِ
 إذا یَغشى
(اللیل/١)

 و لو کانت شرطیۀ کان ما
 ،قبلها جواباً فی المعنى

 [فیکون التقدیر: [اُقسم باللیلِ
 إذا یغشى اللّیل أَقسمت و

هذا ممتنع؛ لوجهین

 أحدھما: أن القسم
 اإلنشائي الیقبل

 التعلیق؛ ألن
 اإلنشاء إیقاع و
 المعلق یحتمل
الوقوع و عدمھ

 ،ص: انشاء معلّق بر وقوع شئِ دیگر نمی شود، زیرا انشاء، به محض تلفظ، ایجاد مى  شود، در حالی که شرط
داللت بر امکان مى  کند نه ثبوت

 اشکال به ابن هشام: انشاء بر دو قسم است: انشاء ایقاعی مانند أقسم و انشاء طلبی مانند اضرب؛ و آنچه که قابلیت تعلیق ندارد
 فقط قسم اول است نه قسم دوم فلذا آیات زیادي داریم که انشاء طلبی تعلیق بر شرط شده است مانند إن کنتم تحبون اهللا

فاتّبعونی/اتخاذ مطلب از ثوره نحویۀ ص18

 و الثاني: أن
 ،الجواب خبري

 فالیدل علیھ
 اإلنشاء لتباین

حقیقتھما

}مقدر را خبري می گیریم نه انشائی می گوییم در این توضیح: اگر در پاسخ اشکال قبل گفته شود براي رفع مشکل{اقسمت 
}که انشائی است نمی تواند قرینه براي جمله خبریه باشد زیرا قرینه و ذي القرینه باید هم سنخ باشند قسم باللیلِ  صورت{اُ

اشکال به ابن هشام: در دلیل و قرینه نیاز به اتحاد در حقیقت نیست بلکه اتحاد در لفظ کافی است/ثوره

عامل اذا
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عامل اذا
 مسألة في
{ناصب{إذا

 الشرطیة
مذھبان

 أحدھما: أنّھ
 شرطھا و ھو
 قول المحقّقین

 فتكون
 بمنزلة{متى و
{حیثما و أیّان

 محققین مانند رضی در شرح کافیه ج3 ص188: العامل فی حتّی و کلّ ظرف فیه معنی الشرط شرطه، علی ما
قال االکثرون و ال یجوز أن یکون جزاءه

 این کالم ابن هشام می گوید قول محققین اخالقی نیست یعنی همه بزرگانی که مخالف قول او را قائل شده
 !اند غیر محققند؟! بزرگان محققی چون اشمونی

{إذا}عند ھؤالء غیر مضافة كما یقولھ الجمیع إذا جزمتو قولُ أبي البقاء: إنھ مردود بأنّ المضاف إلیھ ال یعمل في المضاف، غیرُ واردٍ ألنّ
 امیرص89: کما یقول الجمیع اذا جزمت: زیرا جزم از خصائص افعال است و اضافه از خصائص اسماء است

فلذا ایندو با هم منافات دارند

 والثّاني: أنھ
 ما في

 جوابھا من
 فعل أو

 شبھھ، و ھو
 قول األكثرین
 و یرد علیھم

اُمور

 أحدھا: أن
 الشرط و

 الجزاء عبارة
 عن جملتین
 تربط بینھما

 األداة، و على
 قولھم تصیر

الجملتان واحدة

ألن الظرف عندھم مِن جملة الجواب، و المعمول داخل في جملة عاملھچگونه این قول الزمه اش یک جمله شدن دو جمله است؟
 ص: جمله جزاء و شرط دو جمله مستقلند که ادات با شرط، ارتباط تعلیقى پیدا مى  کنند، بنابراین طبق قول اکثرین، الزم است دو جمله تبدیل به یک جمله شوند، زیرا وقتى آنان، عامل{إذا}را لفظى در جواب مى  دانند، پس{إذا} از اجزاى جمله جواب بوده و بالتبع آن، جمله مضاف الیه {إذا} نیز که

جمله شرط است، جزء اجزاى جمله جواب مى  گردد، زیرا همیشه معمول، جزء جمله عاملش است. بنابراین دو جمله در واقع یک جمله مى  شوند، در حالى که دو جمله بودن این دو، مورد اتفاق جمیع نحویین است

 اشکال به ابن هشام: جمله شرط و جمله جواب قبل از اینکه بینشان شرطیت برقرار گردد دو جمله بودند ولی بعد از شرطیت تبدیل به یک جمله می شوند فلذا یک ادات سلب و ایجاب می گیرند کما اینکه در
النحوالوافی ج4 ص417 نیز اشاره به این نکته دارد

 الثّاني: أنھ
 یلزمھم في

 نحو{إذا
 جئتَني الیومَ

 {أكرمتُكَ غَداً
 أن

یعمل{أكرمتك
 في ظرفین {
 متضادین، و

ذلك باطل

ه به مضاف الیه، زمان آن تعیین می شود و زمان جمله بعد{الیوم} است ص: قول اکثرین مستلزم آن است که{أکرمتک}در دو ظرف زمان متضاد(غدا و اذا) عمل کند، متضادند زیرا {إذا} از ظروف زمانیه مبهم است که باتوج

اشکال فنی نحوي: وقوع یک فعل به طور کامل در دو زمان رخ نمی دهدعقالً إذ الحدث الواحد المعیّن الیقع بتمامھ في زمانین

اشکال معنوي: متکلّم قصد وقوع اکرام مخاطب را در فردا کرده است، لکن اگر اکرام، عامل و متعلّق{إذا} باشد، وقوع اکرام در{الیوم}خواهد بود که خالف قصد متکلم استو قصداً؛ إذ المراد وقوع اإلكرام في الغد ال في الیوم

 فإن قلت: فما
{ناصب{الیوم

 على القول
 األول، و كیف

 یعمل العامل
 الواحد في

 ظرفي زمان؟

 قلنا: لم یتضادا
 كما في الوجھ

 السابق، و عمل
 العامل في

 ظرفَي زمان
 یجوز إذا كان

 أحدھما أعم من
اآلخر

 نحو: آتیك
 یومَ الجمعةَ

سحرَ

نکته: اگر مراد از سحر، سحرِ روز مشخصی باشد غیر منصرف است به خاطر علمیت و عدول از السحر و اگر مراد مطلق سحر باشد نه سحر روز مشخصی مانند آیه شریفه نجیناهم بسحرٍ در این صورت منصرف خواهد بود

 اشکال به ابن هشام: همانطور که دمامینی متذکر شده است بین سحر و یوم تباین است نه عموم و خصوص مطلق زیرا سحر به معناي زمان نزدیک اذان صبح است در حالی که یوم زمان
ما بین اذان صبح و اذان مغرب را گویند مگر اینکه بگوییم مراد از سحر مجازا لحظات ابتدایی بعد از اذان صبح است

 و لیس بدالً؛ لجواز{سِیرَ
 {علیھ یومُ الجمعةِ سَحرَ

 ،برفع األول و نصب الثانى
نص علیھ سیبویھ

}بدل از{یوم}است و ظرف نیست گوییم در مثال فوق{یوم}نائب فاعل است اما{سحر}همچنان منصوب و ظرف است ص: اگر بگویند{سحرَ

و أنشد الفرزدق
متى تَرِدَنْ یوماً سفار تجد بھا

 اُدَیھم یَرمي المستجیز المعوّرا

م را که دور مى  کند طالب آب را که منع از برداشتن آب شده است  دیهِ هرزمان که وارد شوى چاه سفار را مى  یابى در کنار آن اُ

نْ: فعل مضارع مفرد مذکر مخاطب مؤکّد به نون تأکید خفیفه؛ سفارِ: مبنی بر کسر،اسم چاهی براي قبیله بنی مازن بن مالک؛ ادیهم: مصغّر ادهم به معناي اسود است که نام ادیهم بن ترد 
ر به معناي طرد شده مرداس است و او شخص خبیثی بوده است؛ مستجیز: به طالب آب براي زمین یا چهارپا گویند؛ معو

 فـ{یوماً}یمتنع أن یكون بدالً من{متى} لعدم اقترانھ بحرف
{الشرط و لھذا یمتنع في{الیوم} في المثال أن یكون بدالً من{إذا
 و یمتنع أن یكون ظرفاً لـ{تجد}؛ لئال ینفصل{ترد}من معمولھ و

{ھو{سفار} باألجنبي فتعیّن أنھ ظرف ثان لـ{ترد

 ص: زیرا{متى}اسم شرط است و اگر اسم غیر شرط بدل از اسم شرط قرار
 گیرد باید همراه ادات شرط باشد زیرا همواره بدل و مبدل منه باید از یک
 سنخ باشند و همچنین{یوما}ظرف{تجد}نیست تا شعر از شاهد بودن خارج
 شود زیرا اگر اینگونه بود بین{تردن} و مفعول آن{سفار} یک کلمه اجنبى

قرارنمی گرفت

اشکال به ابن هشام: دراین مثال ها می توان توجیه نمود که تقدیر اینگونه است: اذا جئتنی الیوم أردت أن اکرمک غدا؛ در این صورت در واقع جواب شرط اردت است که حذف شده است و زمان آن با إذا منافات ندارد

 الثّالث: أنّ الجواب ورد مقروناً

تُمْ تَخْرُجُونَ (الروم /٢۵بـ «إذا» الفجائیة، نحو مْ دَعْوةً مِنَ األرضِ إذا أنْ مَّ إذا دَعاكُ  (ثُ
إذا جئتني الیوم فإني اُكرمُكو بالحرف الناسخ، نحو

و كلّ منھما ال یعمل ما بعده فیما قبلھ
و ورد أیضاً و الصالح فیھ للعمل صفة، كقولھ تعالى

نکته از امیرص90: فاء را از جمله موانع ذکر نکرد زیرا در مانع بونش اختالف است

 اشکال به ابن هشام: اوال می توان در این گونه مثال ها بگوییم جواب شرط به قرینه جمله مذکور محذوف است و یا اینکه گفته شود در اذا به خاطر ظرف بودنش توسعه وجود دارد که مقدم گردد و یا اینکه گفته شود گاهی امور محال به خاطر بعضی از ضرورات مباح می گردد(الضرورات تبیح
م شده است؛ بنابراین به نظر می رسد قول مشهور صحیح است و عامل اذا، جواب شرط است و اذا نیز دائم االضافه است و دیگر الزم نیست زیر بار این کالم ضعیف که اذا قطع از اضافه می شود رفت خود ابن هشام نیز المحذورات) و در این گونه مثال ها نیز اذا به خاطر صدارت طلب بودنش مقد 

طرش هن تسا باوج ندوب لماع رد روهظ مالک نیا و ؛مکل مهتماقتسا ةدم مهل اومیقتسا :تسا هنوگنیا هیآ ریدقت تسا هتفگ مهل اومیقتساف مکل اوماقتسا امف هفیرش هیآ لیذ رد "ام" ثحب رد



إذا
علی وجھین

(األول (فجائیة

 الثانى أن
 تكون
 لغیر

المفاجأة

نوع و بناء اذا (از النحوالوافی ج2 ص260

دو نحوه استعمال اذاي غیر فجائیه

 خصوصیت
 اذاي غیر 
فجائیه

عمل اذاي غیر فجائیه

 استعمال
غیرغالبی

عامل اذا
 مسألة في
{ناصب{إذا

 الشرطیة
مذھبان

 أحدھما: أنّھ
 شرطھا و ھو
 قول المحقّقین

 فتكون
 بمنزلة{متى و
{حیثما و أیّان

 محققین مانند رضی در شرح کافیه ج3 ص188: العامل فی حتّی و کلّ ظرف فیه معنی الشرط شرطه، علی ما
قال االکثرون و ال یجوز أن یکون جزاءه

 این کالم ابن هشام می گوید قول محققین اخالقی نیست یعنی همه بزرگانی که مخالف قول او را قائل شده
 !اند غیر محققند؟! بزرگان محققی چون اشمونی

{إذا}عند ھؤالء غیر مضافة كما یقولھ الجمیع إذا جزمتو قولُ أبي البقاء: إنھ مردود بأنّ المضاف إلیھ ال یعمل في المضاف، غیرُ واردٍ ألنّ
 امیرص89: کما یقول الجمیع اذا جزمت: زیرا جزم از خصائص افعال است و اضافه از خصائص اسماء است

فلذا ایندو با هم منافات دارند

 والثّاني: أنھ
 ما في

 جوابھا من
 فعل أو

 شبھھ، و ھو
 قول األكثرین
 و یرد علیھم

اُمور

 أحدھا: أن
 الشرط و

 الجزاء عبارة
 عن جملتین
 تربط بینھما

 األداة، و على
 قولھم تصیر

الجملتان واحدة

ألن الظرف عندھم مِن جملة الجواب، و المعمول داخل في جملة عاملھچگونه این قول الزمه اش یک جمله شدن دو جمله است؟
 ص: جمله جزاء و شرط دو جمله مستقلند که ادات با شرط، ارتباط تعلیقى پیدا مى  کنند، بنابراین طبق قول اکثرین، الزم است دو جمله تبدیل به یک جمله شوند، زیرا وقتى آنان، عامل{إذا}را لفظى در جواب مى  دانند، پس{إذا} از اجزاى جمله جواب بوده و بالتبع آن، جمله مضاف الیه {إذا} نیز که

جمله شرط است، جزء اجزاى جمله جواب مى  گردد، زیرا همیشه معمول، جزء جمله عاملش است. بنابراین دو جمله در واقع یک جمله مى  شوند، در حالى که دو جمله بودن این دو، مورد اتفاق جمیع نحویین است

 اشکال به ابن هشام: جمله شرط و جمله جواب قبل از اینکه بینشان شرطیت برقرار گردد دو جمله بودند ولی بعد از شرطیت تبدیل به یک جمله می شوند فلذا یک ادات سلب و ایجاب می گیرند کما اینکه در
النحوالوافی ج4 ص417 نیز اشاره به این نکته دارد

 الثّاني: أنھ
 یلزمھم في

 نحو{إذا
 جئتَني الیومَ

 {أكرمتُكَ غَداً
 أن

یعمل{أكرمتك
 في ظرفین {
 متضادین، و

ذلك باطل

ه به مضاف الیه، زمان آن تعیین می شود و زمان جمله بعد{الیوم} است ص: قول اکثرین مستلزم آن است که{أکرمتک}در دو ظرف زمان متضاد(غدا و اذا) عمل کند، متضادند زیرا {إذا} از ظروف زمانیه مبهم است که باتوج

اشکال فنی نحوي: وقوع یک فعل به طور کامل در دو زمان رخ نمی دهدعقالً إذ الحدث الواحد المعیّن الیقع بتمامھ في زمانین

اشکال معنوي: متکلّم قصد وقوع اکرام مخاطب را در فردا کرده است، لکن اگر اکرام، عامل و متعلّق{إذا} باشد، وقوع اکرام در{الیوم}خواهد بود که خالف قصد متکلم استو قصداً؛ إذ المراد وقوع اإلكرام في الغد ال في الیوم

 فإن قلت: فما
{ناصب{الیوم

 على القول
 األول، و كیف

 یعمل العامل
 الواحد في

 ظرفي زمان؟

 قلنا: لم یتضادا
 كما في الوجھ

 السابق، و عمل
 العامل في

 ظرفَي زمان
 یجوز إذا كان

 أحدھما أعم من
اآلخر

 نحو: آتیك
 یومَ الجمعةَ

سحرَ

نکته: اگر مراد از سحر، سحرِ روز مشخصی باشد غیر منصرف است به خاطر علمیت و عدول از السحر و اگر مراد مطلق سحر باشد نه سحر روز مشخصی مانند آیه شریفه نجیناهم بسحرٍ در این صورت منصرف خواهد بود

 اشکال به ابن هشام: همانطور که دمامینی متذکر شده است بین سحر و یوم تباین است نه عموم و خصوص مطلق زیرا سحر به معناي زمان نزدیک اذان صبح است در حالی که یوم زمان
ما بین اذان صبح و اذان مغرب را گویند مگر اینکه بگوییم مراد از سحر مجازا لحظات ابتدایی بعد از اذان صبح است

 و لیس بدالً؛ لجواز{سِیرَ
 {علیھ یومُ الجمعةِ سَحرَ

 ،برفع األول و نصب الثانى
نص علیھ سیبویھ

}بدل از{یوم}است و ظرف نیست گوییم در مثال فوق{یوم}نائب فاعل است اما{سحر}همچنان منصوب و ظرف است ص: اگر بگویند{سحرَ

و أنشد الفرزدق
متى تَرِدَنْ یوماً سفار تجد بھا

 اُدَیھم یَرمي المستجیز المعوّرا

م را که دور مى  کند طالب آب را که منع از برداشتن آب شده است  دیهِ هرزمان که وارد شوى چاه سفار را مى  یابى در کنار آن اُ

نْ: فعل مضارع مفرد مذکر مخاطب مؤکّد به نون تأکید خفیفه؛ سفارِ: مبنی بر کسر،اسم چاهی براي قبیله بنی مازن بن مالک؛ ادیهم: مصغّر ادهم به معناي اسود است که نام ادیهم بن ترد 
ر به معناي طرد شده مرداس است و او شخص خبیثی بوده است؛ مستجیز: به طالب آب براي زمین یا چهارپا گویند؛ معو

 فـ{یوماً}یمتنع أن یكون بدالً من{متى} لعدم اقترانھ بحرف
{الشرط و لھذا یمتنع في{الیوم} في المثال أن یكون بدالً من{إذا
 و یمتنع أن یكون ظرفاً لـ{تجد}؛ لئال ینفصل{ترد}من معمولھ و

{ھو{سفار} باألجنبي فتعیّن أنھ ظرف ثان لـ{ترد

 ص: زیرا{متى}اسم شرط است و اگر اسم غیر شرط بدل از اسم شرط قرار
 گیرد باید همراه ادات شرط باشد زیرا همواره بدل و مبدل منه باید از یک
 سنخ باشند و همچنین{یوما}ظرف{تجد}نیست تا شعر از شاهد بودن خارج
 شود زیرا اگر اینگونه بود بین{تردن} و مفعول آن{سفار} یک کلمه اجنبى

قرارنمی گرفت

اشکال به ابن هشام: دراین مثال ها می توان توجیه نمود که تقدیر اینگونه است: اذا جئتنی الیوم أردت أن اکرمک غدا؛ در این صورت در واقع جواب شرط اردت است که حذف شده است و زمان آن با إذا منافات ندارد

 الثّالث: أنّ الجواب ورد مقروناً

تُمْ تَخْرُجُونَ (الروم /٢۵بـ «إذا» الفجائیة، نحو مْ دَعْوةً مِنَ األرضِ إذا أنْ مَّ إذا دَعاكُ  (ثُ
إذا جئتني الیوم فإني اُكرمُكو بالحرف الناسخ، نحو

و كلّ منھما ال یعمل ما بعده فیما قبلھ
و ورد أیضاً و الصالح فیھ للعمل صفة، كقولھ تعالى

نکته از امیرص90: فاء را از جمله موانع ذکر نکرد زیرا در مانع بونش اختالف است

 اشکال به ابن هشام: اوال می توان در این گونه مثال ها بگوییم جواب شرط به قرینه جمله مذکور محذوف است و یا اینکه گفته شود در اذا به خاطر ظرف بودنش توسعه وجود دارد که مقدم گردد و یا اینکه گفته شود گاهی امور محال به خاطر بعضی از ضرورات مباح می گردد(الضرورات تبیح
م شده است؛ بنابراین به نظر می رسد قول مشهور صحیح است و عامل اذا، جواب شرط است و اذا نیز دائم االضافه است و دیگر الزم نیست زیر بار این کالم ضعیف که اذا قطع از اضافه می شود رفت خود ابن هشام نیز المحذورات) و در این گونه مثال ها نیز اذا به خاطر صدارت طلب بودنش مقد 

طرش هن تسا باوج ندوب لماع رد روهظ مالک نیا و ؛مکل مهتماقتسا ةدم مهل اومیقتسا :تسا هنوگنیا هیآ ریدقت تسا هتفگ مهل اومیقتساف مکل اوماقتسا امف هفیرش هیآ لیذ رد "ام" ثحب رد



إذاً
فیھا مسائلٌ

 :المسألة االُولى
في نوعھا

 :قال الجمھور
ھي حرف

دلیل بر حرفیت
 ص: جمهور و سیبویه(الکتاب: 1/ 483) گویند حرف است، زیرا داراى تمامى خصوصیات حرف است. مثال

هرگز مسند و مسند الیه واقع نمى  شود

 قائلین به حرفیت چند
دسته شده اند

 :اذما بسیطه است
بر دو دسته

ابن هشام همین قول را اختیار کرده استخود اذن ناصبه است
 و على ھذا القول فالصحیح: أنّھا
 بسیطة، ال مركّبة من{إذ}و{أن} و

 على البساطة فالصحیح: أنّھا
الناصبة، ال{أن}مضمرة بعدھا

 أن مقدره در
مابعدش ناصبه است

 جناب رضی ج4ص44 و صبان و
 بعض کوفیین این قول را قبول کرده

اند

 زیرا گاهی بین اذن و فعل مضارع
 منصوب به واسطه ندا یا دعا یا قسم
 فاصله می شود پس معلوم می شود
 خود اذن ناصبه نیست زیرا بین حرف
 عامل و معمولش نمی تواند اجنبی

 فاصل گردد

 جناب رضی مصدر
 مؤول بعد از اذن را
 فاعل فعل مقدر یعنی

" دنا هتفرگ "عقو

 دمامینی: این قول یکی از دو قول خلیل است که طبق این قول همزه حرکتش را به ماقبل داده و به خاطراذما مرکّبه از اذ و أنْ
التقاء ساکنین حذف گشته است

 و قیل: اسم و األصل في {إذاً اُكرِمَك}: إذا جئتني
 ،اُكرِمك، ثمّ حذفت الجملة، و عوّض التنوین منھا

{و اُضمرت{أن

 اذن طبق این قول شرطیه است که تنوین عوض از شرط محذوف گرفته است و الف اذا در هنگام التقاء ساکنین با تنوین
حذف گشته است

 المسألة
 :الثانیة

 في
معناھا

 :قال سیبویھ
 معناھا: الجواب و

الجزاء

خود بر دو دسته شدند

فقال الشلوبین: في كل موضعجواب و جزاء در همه جا

جواب در همه جا و جزاء در اکثر موارد
 و قال أبو علي

 الفارسي: في األكثر و
قد تتمحّض للجواب

 :بدلیل أنّھ یقال لك: اُحبّك، فتقول 
 إذاً أظنّك صادقاً، إذ ال مجازاة ھنا

ضرورة. انتھى كالمھ

 دلیل بر اینکه اظنّک در این
مثال نمی تواند جزاء باشد

 النحوالوافی ج4ص291 وشمنّی به نقل از رضی: زیرا جزاء
 مسبب است و زمان مسبب باید بعد از سببش باشد پس نمی
تواند اظنّک جزاء باشد زیرا زمانش مقارن با ماقبل است

نکته

 و األكثر أن تكون
{جواباً لـ{إن

 أو{لو} ظاھرتین
أو مقدّرتین

(فاألوّل(ظاھرتین

كقول كُثَیّر عَزّة 
لئن عاد لي عبدالعزیز بمثلھا
 و أمكنني منھا إذاً ال اُقیلھا

 ،هرآینه اگر دوباره تکرار کند براى من به مثل آن مقاله و کالمى که گفت- حاجتى بخواه- و مرا قادر بر آن گرداندمعناي بیت
در این هنگام ترك نمى  کنم آن کالم و حاجت خود را- که مرا به جاى ابن رمانه قرار دهد

اذن در جواب إن ظاهره آمده است توضیح شاهد

اذن در جواب لو ظاهره آمده استتوضیح شاهد(و قولھ تعالى: قُلْ لَوْ أنْتُم تَمْلِكُونَ خَزائنَ رَحْمَةِ رَبّي إذاً ألمسَكْتُم (اإلسراء/١٠٠

(والثّاني(مقدرتین

 :كقول الرّسول (صلى هللا علیھ وآلھ وسلم)، حین سمع رجالً یقول
 اللّھُم آتني ما تؤتي عبادك الصالحین: إذاً یُعْقَر جوادك و تُھراق

 مُھْجتك في سبیل هللا

 اگر اینگونه دعا مى  کنى پس در آن هنگام، مجروح گردیده مى  شودمعناي حدیث
مرکب نجیبت و ریخته مى  شود خون از سرت در راه خدا

مقدرهتوضیح شاهد  اذن در جواب إنْ 

 و قال هللا تبارك و تعالى: مَا اتَّخَذَ هللاَُّ مِنْ
 وَلَدٍ وَ ما كانَ مَعَھُ مِنْ إِلھٍ إِذاً لَذَھَبَ كُلُّ
 إِلھٍ بِما خَلَقَ وَ لَعَال بَعْضُھُمْ عَلى  بَعْض  

(المؤمنون/٩١)

 خدا هیچ فرزندى نگزیده است و هیچ معبودى با او نیست؛ (و گرنه) در آن صورت حتماً هر معبودى آنچه رامعناي آیه
آفریده بود، مى  برد، و مسلماً برخى آنان بر برخى [دیگر] برترى مى  جستند

 اذن در جواب لو مقدره/سؤال: چرا لو در تقدیر گرفته شد نه إن؟ جواب: زیرا اوال شرط از امور محاله استتوضیح شاهد
ثانیا الم بر سر جواب لو می آید نه إن

النحوالوافی ج4 ص290: یعنی جواب از سؤال مذکور یا خیالی ماقبل استمعناي جواب بودن اذن

النحوالوافی: یعنی ماقبلش سبب براي مابعدش می باشدمعناي جزاء بودن اذن

المسألة الثّالثة: في لفظھا عند الوقف علیھا
المسألة الرابعة: في عملھا

إذما

درک دهاوخ ثحب نآ زا ماشه نبا هک تسا فالتخا لعف ای تسا مسا ایآ هک نآ عون رد و "هملک" نآ سنجأداة شرطصنف

(تعلیق و ترتّب وقوع جزاء بر شرط(اگرمعنی

 تجزم فعلینعمل
همانا تو اگر انجام دهى آنچه را که تو امرکننده  اى به آن، مى  یابى کسى را که امر کرده  اى او را، آورنده ي آن  نحو قولھ: و إنّك إذما تأتِ ما أنت آمر * بھ تُلفِ مَنْ إیاه تأمر آتیامثال

اقوال پیرامون نوعِ آن

 و ھي حرف عند سیبویھ بمنزلة {إن} الشرطیة
 ص: مانند {إن} شرطیه است ، نوعا و عمال و معنا. زیرا این کلمه مرکب از {إذ} و {ما} بوده و بعد از آنکه {إذ} با {ما} ترکیب شد، مانند شى ء واحد است، و دیگر معناى اول خود

ار دوخ ىلعف ىانعم }بح{ ظفل ،بیکرت زا دعب هک }اذبح{ :دننامه دش دهاوخ فرح هملکّ لک و هدرک هبلغ هملکّ لکرب "ام" تیفرح بناج و دهدىم تسد زا هدوب تیفرظ هک ار
(بنابر رأى بعضى از نحویین از دست مى  دهد. و به علّت غلبه شرافت اسم، به همراه {ذا} یک اسم مى  شوند(التصریح على التوضیح، 2/ 99 و 2/ 248

ص: ظرف زمان و به معناى{متى}است، زیرا اصل آن، {إذ} ظرفیه بوده و هنگامی که متضمن معناى شرطیت باشد، {ما} زائده براى فرق بین شرطیه و غیر شرطیه، ملحق به آن شده استو ظرف عند المبرّد و ابن السرّاج و الفارسي

 او قائل به حرفیت آن است، قال ابن هشام: جازم الفعلین و هو أربعۀ أنواع: حرف باتفاق و هو {إن} و حرف على األصح و هو {إذ ص: نظر ابن هشام
ما} و اسم باتفاق و هو من، ما، متى، أي، أین، أیان، أنّى و حیثما؛ و اسم على األصح و هو {مهما} (شذورالذهب334) 

ص: صحیح این است که عمل آن، هم در ضرورت و هم در اختیار و نثر است لکن اصل عمل آن قلیل است و عملھا الجزم قلیل ال ضرورة؛ خالفاً لبعضھمعمل

 :طرح بحث
 ششمین مفرد

 از 114
 مفردي که
 در باب اول
 بحث شده
 است اذما
 می باشد و
 هفتمین آن
اذن می باشد



إذاً
 فیھا

مسائلٌ

المسألة االُولى: في نوعھا

المسألة الثانیة: في معناھا

 المسألة الثّالثة: في
 لفظھا عند الوقف

علیھا
اقوال در تلفظ اذن درهنگام وقف 

 و الصحیح: أنّ نونھا تبدل ألفاً، تشبیھاً لھا بتنوین المنصوب

ص: زیرا نون آن جزء کلمه است به خالف تنوین نصب که عارضی استو قیل: یوقف بالـ{نون} ألنّھا كَـ{نون}{لَن و أن} رُوي عن المازني و المبرّد

اقوال در کتابتنکته
 و یبتني على الخالف في
 الوقف علیھا خالف في

كتابتھا

فالجمھور یكتبونھا باأللف و كذا رسمت في المصاحف
و المازني و المبرّد بالنون

 و عن الفراء: إن عملت كتبت باأللف، و إالّ كتبت بالنون للفرق
بینھا و بین {إذا} و تبعھ ابن خروف

 ص: زیرا اگر عمل نکند و با الف نوشته شود، با{إذا}شرطیه ظرفیه اشتباه مى  شود، لکن
وقتى عمل مى  کند، دیگر جاى این اشتباه نیست، زیرا{إذا} ظرفیه، عامل نیست

 المسألة
 الرابعة: في

عملھا

 و ھو نصب المضارع 

 بشرط

 تصدیرھا

اذن در ابتدا آمده باشد به خالف أجیئک فإنّی اذن اکرمک

عدم تصدیر اذن در سه جاستنکته از شمنی ص44 به نقل از رضی

اجیئک انا اذن اکرمکمانندمابعدش خبر ماقبلش باشد

إنْ تأتنی أنا إذن اکرمکمانندمابعدش جواب شرط براي ماقبلش باشد

اجیئک واهللا اذن اکرمکمانندمابعدش جواب براي قسم ماقبلش باشد

ص: زمان فعل مضارع، استقبال باشد و استقبالھ

و اتصالھما أو انفصالھما بالقسم أو بـ{ال} النافیة
 دلیل

صبان:فصل به ال: لضعفها مع الفصل عن العمل

امیرص20: فصل به قسم: زیرا قسم، تأکید است و فصل به تأکید کالفصل است

مرحوم رضی ج4 ص44 فصل به قسم و ندائ و دعا را نیز جائز دانسته است مانند: اذن رحمک اهللا اکرمک

مثال ها

 یقال: آتیك، فتقول: إذاً اُكرمَكمثال داراي شرائط

مثال هاي فاقد شرائط
و لو قلتَ {أنا إذاً} قلتَ {اُكرمُك} بالرفع لفوات التصدیر

و لو قیل لك {أحبُّك} فقلت {إذاً أظنُّك صادقاً} رفعت ألنھ حال
و لو قلتَ {إذاً یا عبدَهللا} قلتَ{اُكرمُك} بالرفع للفصل بغیر ما ذكرنا

 :نکته
 بررسی
 عمل اذن
 بعد از
 حرف

 عطف واو
و فاء

:تنبیھ

وقوع
 اذاً 
 بعد
 واو
و فاء

}بعد از{واو}یا{فاء}عاطفه واقع شود آیا عمل میکند؟ارتباط تنبیه با بحث شرائط عملنکته ص: با وجود شرط صدارت طلبی در عمل، اگر{اذاً

دو قول

 قول
مشهور

 جواز
وجهین

 قال جماعة 
 من النحویین
{إذا وقعت{إذاً
 بعد الواو أو
 الفاء جاز

فیھا الوجھان

ص: مانند ابن مالک، محقق رضى (شرح الکافیۀ: 2/ 237)، ابن حاجب و سیبویه(الکتاب: 5/ 481)وسیوطی اهمال را ترجیح داده و قرائت اعمال را شاذ می دانندقائلین به جواز وجهین

و قُرِئ شاذاً بالنصب (نحو: و إذاً ال یَلبثُون خالفكَ إالّ قلیالً (اإلسراء/٧۶مثال
 خ: فقد قرأ اُبی بن کعب و عبد اهللا

{بن مسعود {و اذاً ال یلبثوا

علت جواز وجهین
 ص: وقتی حروف عطف، اول جمله مستقلى را بر صدر جمله مستقل دیگرى عطف مى  کند، گویا اول جمله معطوف در صدر قرار گرفته پس{إذا} شرائط عمل را داراست و

 ،دلیل عدم عمل، این است که حروف عطف، عطف مى  کنند جمله مابعد خود را بر ماقبل به عنوان اینکه جمله معطوف، مکمل و در ادامه جمله معطوف علیه است
بنابراین{إذا} وسط واقع مى  شود و شرط اول عمل را ندارد و چون حروف عطف هردو خصوصیت مذکور را دارند بنابراین در{إذا} هردو وجه إعمال و إهمال جایز است 

 قول
 ابن
هشام

و التحقیق

معطوف در حکم معطوف علیه است یعنی اگر معطوف علیه اول کالم است معطوف اول کالم حساب می شود و اگر معطوف علیه وسط کالم است معطوف وسط کالم حساب خواهد شدمقدمه

أنھ إذا قیل
 إن}

 تَزُرنِي
 أزُرْك و

 إذاً اُحسِن
{إلیك
 فإن

  قدّرتَ
العطف

 على
 الجواب

 در این صورت معطوف نیز وسط کالم محسوب می گردد زیرا
 معطوف علیه که جواب باشد وسط کالم است و وقتی اذن عمل
نکرد معطوف همان اعراب معطوف علیه که جزم باشد را می گیرد

 جزمتَ و
 بطل

 {عمل{إذاً
 لوقوعھا

حشواً

 دمامینی: أي ذات حشو: بنابر این حشوا حال
 است و نمی تواند منصوب به نزع خافض
باشد زیرا در این مثال سماع نشده است

 أو على
 الجملتین

 جمیعاً

لتقدّم العاطف جاز الرفعُ و النصبُ
ص: اشمونى (شرح االشمونی: 3/ 289) این نظریه را صحیح مى  داند

 نصب به لحاظ اینکه معطوف در حکم معطوف علیه است و رفع بنابر اینکه به هر حال قبلش واو
آمده است و آن را از ابتدا بودن انداخته است یا اینکه واو را استینافیه می گیریم

 و قیل: یتعیّن
النصب

 إذ ما بعدھا مستأنف ألنّ
المعطوف على األوّل أوّل

 یعنی اصال حرف عطف جزء جمله بعد نیست پس قبل از جمله بعد چیزي نیامده و از
طرفی نیز بر ابتداي کالم عطف شده است و در حکم ابتداي کالم خواهد بود

آیا این مسأله تنها پیرامون{إذا}بعد از این  دو حرف عطف مطرح است؟ جواب: آرى این بحث مختص این دو حرف عطف است به جهت شدت اتّصال و ارتباط مابعد آنها به ماقبلشان کأنّ اصال آندو در کالم موجود نیستند اما در دیگر حروف عطف{إذا} قطعا عامل نیست زیرا قطعا اول کالم به حساب نمی آیند نکته

 :طرح بحث
 هفتمین مفردي که
 در باب اول بحث
 شده اذن می باشد
 که در چهار مسأله
 از آن بحث شده
 است که در جلسه
 قبل دو مسأله اول

خوانده شد



أل

على ثالثة أوجھیلامعتساهوجو

 :أحدھا
 أن
 تكون
 اسماً
موصوالً

حاشیه خطیب: در نوع آن اختالف استنوع ال موصوله

دلیل/حاشیۀ الصبان ج1 ص156مازنی و جمهور: اسم است

رجوع ضمیر به آن مانند الممرور به زید؛ و مانند: قد افلح المتقی ربه

قبیح نبودن حذف موصوف در مثال جاء الضارب؛ اگر ال، موصوله نمی بود حذف موصوف قبیح بود

 عمل کردن اسم فاعلی که زمانش ماضی است همراه با ال موصول؛ اگر ال، حرف می بود مانع از عملش
 می شد مانند ال تعریف که مانع است

دخولش بر سر فعل، زیرا ال حرفیه اختصاص به اسم دارد

 اخفش و ابن
 :یعیش و مازنی
حرف است

دلیل

 امکان ندارد اسم باشد زیرا
 اگر اسم می بود باید محلّ
 اعرابی می داشت در حالی

که ندارد

جواب رضی به ابن یعیش

 ال اسم است اما به خاطر شباهتش به أل حرفیه اعراب نمی
 گیرد اما اعرابش به ما بعدش که صله باشد منتقل می گردد
 مانند إلّاي وصفیه که اسم است اما اعرابش به ما بعدش

منتقل می گردد

) است بمعنى{الّذي}و فروعھمعناي ال موصوله ن، ما، ذو، ماذا، من ذا، اياز جمله موصولهاي مشترك (م

انواعِ صله ي آن
 و ھي
الداخلة
على 

 اسمي الفاعل و المفعول 
كقول أمیرالمؤمنین (علیھ السالم): لعن هللا اآلمرین بالمعروف التاركین لھ، والناھین عن المنكر العاملین بھ

 نکته: البته این بدین معنی نیست تمام ال هایی که بر سر اسم فاعل و اسم مفعول وارد می شوند ال موصوله
الضارب فأکرمت باشند بلکه گاهی براي عهد می آید مانند مثالی که دسوقی زده است: جاءنی ضارب

 قیل: و
 الصفات
المشبھة

این قول، قول ابن مالک است اماابن هشام نمی پذیرد و سیوطی نیز با ابن هشام هم نظر است/خطیب ص311

 و لیس بشيء ألن الصفة
 المشبھة للثبوت فال تُؤوَّل
 بالفعل، و لھذا كانت الداخلة
 على اسم التفضیل لیست

موصولة باتفاق

توضیح

 ص: زیرا اصل در صله، جمله فعلیه است و اسم فاعل و مفعول چون شبیه فعل مضارع معلوم و مجهول هستند تأویل به این
 دو فعل برده شده صله واقع می شوند، ولى صفت مشبهه را نمى  توان تأویل به فعل برد، زیرا فعل داللت بر حدوث فعل توسط
 فاعلش  را دارد، و صفت مشبهه داللت بر ثبوت صفت براى صاحبش مى  کند و شى ء ثبوتى را نمى  توان تأویل به حدوثى
 برد، به همین علت است که نحویین اجماع دارند که أفعل تفضیل نمى  تواند صله واقع شود، چون تأویل به فعل برده

 ،نمى  شود، زیرا اوال: معناى زیادت و افضلیت در آن أخذ شده که در فعل نیست. و ثانیا: همانند فعل نمى  تواند اسم ظاهر
فاعل آن گردد إلّا در مسأله کحل  وثالثا داللت بر ثبوت زیادت می کند ولی فعل دالّ بر حدوث است/دسوقی ص69

بنابراین ال داخله بر صفت مشبهه بنابر قول ابن هشام ال تعریف است نه ال موصول

 و
 ربّما
وصلت

بـ 

ظرف

 كقولھ من ال
 یزالُ شاكرا
على المَعَھ
 فَھْوَ حَرٍ

 بِعَیْشةٍ ذاتِ
 سَعَھ

 کسى که پیوسته سپاس گزار بر چیزى است که با اوست و داراى آن
است پس او سزاوار زندگى داراى وسعت و آسایش است 

 ،ان قلت: آیا نمیتواند ال
 براي تعریف باشد نه

موصوله؟

 قلت: خیر زیرا مع مضاف است و
 ال تعریف و مضاف با هم قابل

جمع نیستند

 جملة
اسمیة

 كقولھ من القوم
الرسولُ هللا منھم
 لھم دانت رقابُ

 بني مَعَدِّ

 او از قومى است که پیامبر خدا از آنان است و گردن هاى
فرزندان معد به خاطر آنان فرو آمده است 

 خ: قائل البیت غیر معروف و المراد بالقوم هنا بنوهاشم او
 قریش، دان: خضعت و أطاعت، معد: أبو العرب و هو ابن
عدنان و موضع الشاهد: الرسول، أي الذي رسول اهللا منهم

 [جملة]
 فعلیة
 فعلھا
 مضارع

 كقول الفرزدق: ما أنتَ بِالْحَكَمِ
التُّرضى حكومَتُھ

 و ال األصیل و ال ذي الرأي و
 الجَدَل

 تو نیستى داور و قاضى که قضاوت او مورد
 رضایت باشد و نیستى تو انسانى اصیل و
صاحب رأى و الیق سخن و گفتگو

 و الجمیع خاص
 بالشعر، خالفاً
 لألخفش و ابن
مالك في األخیر

 یعنی اخفش هر سه را در نثر نیز جاري می داند و ابن مالک دوتاي اول را مختص به
 ضرورت ولی سومی را در نثر نیز جاري می داند و دلیل ایشان این است که شاعر در
 مثال الترضی می توانست المرضی بگوید بدون اینکه به وزن شعري ضربه خورد پس
به خاطر ضرورت این کار را نکرده است بنابراین در نثر نیز جاري است/دسوقی ص70

 ص: به نظر اخفش
 دخول{ال}موصوله در
 هر سه مورد در نثر نیز

 جایز است اما ابن مالک
 قائل است فقط در مورد
 فعل مضارع در نثر نیز

جایز است

الثاني: أن تكون حرف تعریف
الوجھ الثّالث: أن تكون زائدة و ھي نوعان

بررسی کاربرد معنوي و ترکیبی ال در مثال

نیابت ال از ضمیر مضاف الیه

ال/قسمت اوّل



 و ھي
 :نوعان
 عھدیة و
 جنسیة و
 كلّ منھما
 ثالثة
 أقسام

 نکته: تقسیم ال به دو قسم عهدیه و جنسیه بنابر قول مشهور است اما بنابر قول ابوالحجاج یوسف بن معزوز و ابن عصفور ال تعریف فقط یک قسم است و آن عهدیه است که عهدیه را دو قسم می کند: شخصیه و جنسیه و شخصیه را نیز سه قسم می کند: حضوریه، ذهنیه، ذکریه؛ برخی نیز عهدیه را از اقسام
جنسیه قرار داده اند زیرا عهدیه همان جنسی است که در فرد خاص جمع شده است یعنی جنس متحقق در خارج را عهد و جنس ذهنی را جنسیه گویند که ممکن است در ضمن افراد در نظر گرفته شود(بشرط شیء) یاذهنی غیر مقید به وجود افراد/ماهیت البشرط

فالعھدیة
 إمّا أن
 یكون

مصحوبھا

معھوداً ذكریاً

 نحو: فیھا مِصباحٌ، المصباحُ في زُجاجَة، الزُّجاجةُ
 كَأنَّھا كَوْكبٌ دُرّيٌ (النور/٣۵) و عِبْرَةُ ھذه: أن یَسُدَّ

الضمیر مسدَّھا مع مصحوبھا
و عِبْرَةُ ھذه: أن یَسُدَّ الضمیر مسدَّھا مع مصحوبھامالك تشخیص این قسم

خ: عبرَةُ: أي عالمۀ هذه

 توضیح: مالك این نوع{ال}این است که بتوان به جاي آن و
مدخولش، ضمیر قرار داد بدون اینکه خللی در کالم ایجاد شود

الفرس مثال دیگر از مغنی اللبیب: اشتریت فرسا ثم بعت

أو معھوداً ذھنیّا 

ص: هم خداوند (متکلم) و هم مخاطبین مى  دانند آن درختى که در زیر آن بیعت واقع شد کدام است و آن شجره سمره بود که در تحت آن بیعت رضوان واقع شدتوضیح شاهد(نحو: إذ یُبایِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ (الفتح/١٨

مثال دیگر: اذ هما فی الغار

خطیب: مراد از معهود ذهنی این است که متکلم و مخاطب هر دو آن را در ذهن دارند ولی نه در نزد آنها حاضر است و نه ذکري از آن به میان آمده استتوضیح معهود ذهنی

أو معھوداً حضوریاً
ص: منظور از الیوم همان روز حاضر در زمان نزول بوده که روز غدیر است(نحو: الیَومَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُم (المائدة/٣

خ: هو ما یعرفه المتکلم و المخاطب و هو حاضر عند المتکلممراد از معهود حضوري

غالبا ال عهد حضوري بعد از اسماء اشاره مانند هذا الرجل یا بعد از أي ندائیه مانند یا ایها الرجل واقع می گردد نکته از النحو الوافی ج1 ص384

و الجنسیّة

إمّا الستغراق األفراد
مستثنی منه قرارگرفتن آن است زیرا مستثنی منه همواره عام استو ھي الّتي تخلفھا{كُلّ}حقیقةً } را حقیقتا به جایش گذاشت و مجاز نیز نباشد، عالمت دیگر که در متن نیست، صحیح بودنِ  ص: نشانه آن این است که بتوان کلمه{کلّ

دسوقی: به آن استغراق حقیقی یا عرفی گفته می شود

 (نحو: إنَّ اإلنْسان لَفِي خُسْر إالّ الّذینَ امَنوا (العصر/٢و٣

أو الستغراق خصائص األفراد

تعبیر دقیقتر این بود که می گفت: استغراق خصائص أو خصیصۀ االفراد؛ یعنی یاتوضیح
 داللت بر شمول نسبت به تمام خصائص تمام افراد مدخول را دارد مانند: انت الرجل یعنی تو یک نفر تمام خصائص نیک تمام مردان را دارا هستنی 

یا داللت بر شمول نسبت به یک خصیصه در تمام افراد را دارد مانند: انت الرجل علما: یعنی تو علم تمام مردان را دارا هستی

خطیب: به الف و الم، الم کمالیه نیز می گوینداسم دیگر

خطیب به نقل از سیوطی در همع الهوامع: به غرض مبالغه در مدح یا ذمغرض از استعمال این قسم

و ھي الّتي تخلفھا{كلّ}مَجازاًعالمت
نحو: زید الرجل علماً، أي: الكامل في ھذه الصفة

توضیح از دسوقی: یعنی این کتاب کلّ کتاب است از این جهت که هدایت افزایی تمام کتب را یکجا داردو نحو: ذالک الکتاب ال ریب فیه هدي للمتقین بقره/2مثال دیگر از کتاب مغنی اللبیب

 أو
لتعریف

الماھیة

ص: در این قسم نظر به صرف ماهیت است و به اَفراد و صفات توجهى نیست توضیحو ھي التي التخلفھا{كلّ}ال حقیقةً و ال مجازاًعالمت این قسم

مثال

(نحو قولھ تعالى: وَ جَعَلْنا مِنَ المآء كُلّ شَيء حَيّ (األنبیاء/٣٠
و قول اإلمام الحسن المجتبى (علیھ السالم): اللُؤم، أن ال تشكر النعمة

مثال هاي دیگر از مغنی اللبیب
واهللا ال اتزوج النّساء

و اهللا ال البس الثیاب

ماهیت بر سه قسم استنکته بسیار مهم

 یا ماهیت البشرط است یعنی ذهنی محض است که امیر از آن تعبیر به ماهیت من حیث هی کرده است مانند الرجل خیر من المرأة

یا ماهیت بشرط شیء است یعنی ماهیت در ضمن افراد که حمل محمول بر آن حمل شایع صناعی می گردد مانند: و جعلنا من الماء کلّ شیء حی  و مانند: االنسان حیوان ناطق

یا ماهیت بشرط ال است یعنی به شرط عدم تطبیق بر افرادش مانند: االنسان نوع

نکته

 نظریه برخی
 مانند ابن

 مالک درباره
این قسم

 و بعضھم یقول في
 ھذه: إنھا لتعریف

 العھد، فإنّ
 األجناس اُمورٌ
 معھودة في
 األذھان متمیّز

 ،بعضھا عن بعض
 و یقسّم المعھود
إلى شخص و جنس

ص: بعضی مثل ابن مالک و ابن عصفور در تقسیم{ال} عهدیه مى  گویند: بر دو قسم است: عهد شخصى که خود سه فرد دارد(ذکرى، ذهنى و حضورى) و عهد جنسى که یک فرد دارد و {ال} جنس بر دو قسم است: استغراق افراد و استغراق صفات

 فرق بین اسم
 معرّف به ال
 عهد جنسی با
اسم جنس

 {والفرق بین المعرّف بـ{أل
 ھذه و بین اسم الجنس

 النكرة [نحو رجل] ھو الفرق
 بین المقیّد [نحو رقبة
 مؤمنة] و المطلق [نحو

 رقبة] و ذلك ألنّ

 ذا األلف و الالم یدلّ على
 الماهیۀ بقید حضورها فی

الذهن
توضیح

 ص: {الرجل} یعنى ماهیت مرد که نزد مخاطب و متکلّم حاضر
 در ذهن و معلوم و متصور است، و {رجل} یعنى صرف ماهیت

مرد چه ماهیت آن تصور گردد و چه تصور نگردد

و اسم الجنس النكرة یدل على مطلق الماھیة، ال باعتبار قید

فرق بین معرّف به ال جنسیه با علم جنس

 معرّف به ال جنس لفظا و معنا معرفه است اماعلم جنس تنها لفظا معرفه است اما معنا نکره است و با اسم جنس نکره تفاوتی از حیث معنا ندارد مثال اسد
و ادتبم دناوت یم سنج ملع ینعی تسا ظفل رد اهنت ناشتوافت اما درادن یتوافت انعم ثیح زا تسا سنج ملع هک "هماسأ" اب تسا هرکن سنج مسا هک

 ذوالحال و موصوف براي معرفه واقع شود به خالف اسم جنس نکره؛ به عبارت قاضی تاج الدین در االشباه و النظائر: علم بر دو قسم است : علم تحقیقی
 و علم تقدیري یعنی همانطور که عدل بر دو قسم تحقیقی و تقدیري است و عدل تقدیري در حقیقت عدل نیست همچنین علم جنس علم تقدیري است و

در واقع اصال علم نیست بلکه با آن معامله علم در لفظ می شود/به حاشیه دمامینی ص204الی206 رجوع گردد

 طرح بحث: بحث
 در وجوه

 استعمالی أل بود
 که گفته شد بر
 سه وجه استعمال
 می شود که وجه
 اول موصوله بود
 و خوانده شد و
 حال وجه دوم را
 که ال تعریف
 است آغاز می

نماییم

ال/قسمت دوّم



 الوجھ الثّالث: أن
 تكون زائدة و ھي

نوعان

خ: زائدة و بناء علی ذلک فهی ال تفید تعریفاً (نه لفظی نه معنوينکته

الزمة
 به دو دسته از

 اسماء ملحق می
گردد

 كالتي في األسماء الموصولة

 قول دیگر در تعریف موصوالت که دمامینی همیننکته از شرح اشمونی ج1 ص181على القول بأنّ تعریفها بالصلۀبنابر یک مبنا
قول را اختیار کرده است

 اگر ال داشته باشند مانند الذي تعریف به ال است

اگر ال نداشته باشد
اگر مضاف الیه داشته باشد: تعریف به واسطه مضاف الیه است مانند أي

 اگر نه مضاف الیه داشته باشد و نه ال: به معناي کلمه اي است که ال
داشته باشد مانند من موصوله

نمی تواند این ال الزمه باشد زیرا گاهی دیده شده که حذف می گردد مانند: لَذي، لذان،لذیناشکال از دمامینی

بشرط مقارنتھا و كالواقعة في األعالم

 {لنقلھا كـ{الالّت والعزّى

اگر در هنگام نقل ال بگیرد این ال زائده الزمه نخواهد بود بلکه زائده غیر الزمه لمحیه خواهد بود که توضیحش خواهد آمدیعنی قبل از نقل ال داشته باشد

الالت در اصل اسم صخره اي بوده است که مردي در کنار آن روغن و آرد مخلوط کرده و به حجاج می داد و بعدا این صخره مورد پرستش واقع شد و سپس اسم بت گردید؛ لَت به معناي چسباند و مخلوط کرد می باشد

العزّي در اصل اسم درختی در غطفان بوده است که اهل آنجا آن را پرستش می کردند و بعدها اسم بت گردید

 أو الرتجالھا
{كـ{السَّموأل

یعنی در هنگام وضع با ال وضع گردد

ارتجال به معناي اختراع است یعنی دفعۀ بدون فکر لفظ وضع گردد و مرتجل به لفظی گویند که یا قبال معنایی نداشته یا اگر داشته از یاد رفته باشد

بر وزن سفرجل اسم پرنده است و به مکان وسیع یا به ظرف شراب نیز اطالق شده است و بعدا علم شده است بر ابن عادیاء یهودي از شعراي عرب بنابراین همانطور که دمامینی اشکال کرده است این اسم، مرتجل نیست بلکه منقول است

{أو لغلبتھا على بعض مَن ھي لھ في األصلِ كـ{البیت
للكعبة و{المدینة}لطَیْبة

و ھذه في األصل لتعریف العھد

نکته از النحو الوافی ج1 ص395
 استثناءا این إلی که بر سر علم بالغلبۀ داخل می گردد در صورت منادي واقع شدن
علم بالغلبۀ یا مضاف واقع شدندش حذف میگردد مانند مدینۀ الرسول، یا مدینۀ

نکته از امیرص50: آیا مثال کلمه احمد صالحیت گرفتن ال را دارد؟ جواب: اگر آن را اسم تفضیل حساب کنیم دارد و اگر فعل مضارع فرض کنیم ندارد

 و غیر
 نوعان الزمة

فصیحه کثیره
 كثیرة

 واقعة في
 الفصیح
(لمحیھ)

 الداخلة 
 على عَلَمٍ
منقولٍ

نکته
 این ال بر سر علم مرتجل داخل نمی گردد زیرا اصال معناي سابقی ندارد که لحاظ گردد و بر سر علم بالغلبۀ نیز داخل نمی گردد زیرا در هر صورت علم بالغلبه چه ال لمحیه بگیرد و چه نگیرد

تسا ظوحلم نآ رد "رهش" يانعم سپ تسا ربمغیپ رهش يانعم هب هنیدملا الثم اریز ددرگیم ظاحل یلبق يانعم

با سه شرط

اگر این سه شرط در هر کلمه اي بود به این معنا نیست که بتوان ال لمحیه بر آن داخل نمود بلکه این سه مورد، در حقیقت خصوصیات موارد سماع شده از کلمات مدخوله براي ال لمحیه استنکته از صان ج1 ص183

{ال}نداشتهمِن مجرّد علم منقولی که سابقاً

صالحٍ لھا
{ال}گرفتن را داشته باشد، بنابراین{یزید}و{یشکر}که قبل از نقل فعل بوده اند شرط را ندارند ص: قبل از نقل صالحیت

دو نوع از اعالم صالحیت گرفتن ال را ندارندالنحوالوافی ج1 ص391
بر وزن فعل مانند یزید

مضاف؛ زیرا مضاف ال قبول نمی کند مانند عبدالرزاق، سعدالدین

مَلمُوحٍ أصلھ 

 ص: نقل از اسمى باشد که اآلن هم در معناى علَمى، توجهى به معناى اولِ آن
 (شده باشد و این{ال}نشانه ي این توجه است (النحو الوافی: 1/ 391

ت الیه أي نظرت الیه باختالس البصر: یعنی با نگاه تند و آنی به او نگاه کردم حمصباح المنیر: لَم

كـ{حارث و عبّاس} فتقول فیھما: الحارث و العباسمثال
 ص: از {حارث} و{عباس} به معناى برزگر، و تندخو و ترش رو نقل داده شده، هرچند که اآلن علَم هستند، لکن به معناى اولى آنها
ب و خوى تند گردد هى است. نام آن شخص{الحارث} شده تا در آینده دهقان شود و آن دیگرى، انسان شجاع و داراى تعصتوج

سماعی یا قیاسی بودن این ال
 و یتوقف ھذا النوع على السّماع أال
 :ترى أنھ ال یقال مثل ذلك في نحو

محمّد و أحمد؟

 ص: هرچند نقل از اسم مفعول و افعل تفضیل داده شده  اند و معناى اولى آنها
هم  اکنون مورد لحاظ است لکن عرب{ال}لمحیه بر آن داخل نکرده 

فصیحه غیر کثیره

 غیرُ
 كثیرة

 واقعة في
 الفصیح
 و ھو
نوعان

 مختص
 به

 ضرورت
شعري

 واقعة في الشعر
 كالداخلة على قول الرشید بن شھاب

الیشكري
رأیتك لمّا أن عرفتَ وجوھَنا

 صددتَ و طبتَ النفس یا قیس عن عمرو

صبان: مراد از وجوه، اشخاص است، فعل رأیتک به معناي ابصرتک است فلذا یک مفعولی است نه دو مفعولی، صددت به معناي اعراض کردي می باشد

دیدم تو را زمانى که شناختى وجود ما را، پس تسلّى داده  اى و روى برگردانده  اى از خون خواهى از قتل عمرو پس تو پاك هستى از حیث نفس اى قیس 

ص: شاهد: دخول{ال} بر{نفس} که تمییز است و باید تمییز نکره باشد و به جهت ضرورت شعرى و تصحیح قافیه{ال}گرفته 

 مشترك بین
 شعر و در نثر

قلیال
و واقعة في شذوذ من النثر

 کقولھم: ادخلوا األوّلَ فاألوّلَ

داخل شوید در حالى که ترتیب باید مراعات شود؛ االول حال است و باید نکره باشد

 نکته از التصریح
 علی التوضیح
ج1 ص185

لَ بوده است و عطف به فاء ترتیب را می رساند یعنی به ترتیب اسبقیت وارد شوید ْلَ فأودر اصل ادخلوا او، 
 اصل کلمه اول، أوأل بر وزن افعل بوده است که همزه دوم آن تبدیل به واو گشته است و سپس واو در واو
 ادغام گشته است؛ براي اول دو نحوه استعمال است: یکی اسم به معناي قبل در این صورت منصرف بوده و
 تنوین می گیرد مانند اوال و أخرا؛ دوم: اسم تفضیل به معناي اسبق که در این صورت غیر منصرف خواهد بود

به خاطر وزن فعل و وصفیت

ص: سماعی است

 طرح بحث: ال بر سه وجه
 در کالم عرب استعمال
 می گردد که وجه اول و

دوم آن خوانده شد

ال زائده



وجوه استعمالی

 بررسی
 کاربرد
 معنوي
 و

 ترکیبی
 ال در
مثال

تنبیھ

 قال الکسائی
في قول القائل
 فإن تَرْفُقي یا
 ھندُ فالرفقُ

أیمَنُ
 و إن تَخْرُقِي یا
 ھندُ فالخُرْق

أشْأَمُ
 فأنتِ طَالقٌ و
الطالقُ عَزِیمةٌ
 ثالثٌ، و مَن
 یَخْرَقْ أعَقُّ و

أظلمُ

معناي شعر
 ص: هارون الرشید روزى از قاضى القضات خود «ابو یوسف»  که از شاگردان خاص ابوحنیفه بوده است، درباره صیغه طالق  {أنت طالق}که در بیت دوم است بطور کتبى سؤال کرد که در فرض رفع و نصب{ثالث}حکم فقهى آن چیست؟ او چون مى  دانست

که این یک مسأله نحوى- فقهى است، سؤال را نزد کسائى، امام نحو کوفه و ملک النحات دربار عباسیان برد

توضیح مفردات شعر
 ص: بیت اول: {إن} شرطیه {ترفقى} فعل مضارع مخاطب مؤنّث و فعل شرط، مجزوم به حذف نون از ماده {الرفق} یعنى مداراکردن و جمله {یا هند} معترضه بین شرط و جزاء و فاء جواب و {الرفق} مبتدأ و {أیمن} خبر و به معناى برکت و
 خیر است و مصرع دوم نیز همین طور است؛ {الخرق} به معناى گسستن است و {أشام} به معناى نامبارك و شوم و {أنت} مبتدأ و {طالق} که از آن اراده {طالق} شده است خبر است و این جمله اسمیه اخباریه در مقام انشاء است و با آن
} است } به معناى {أشد عصیانا} خبر آن است و {أظلم} عطف بر {أعقّ صیغه طالق انشاء مى  شود واو استینافیه و {الطالق} مبتدأ و {عزیمۀ} خبر و به معناى حتمیت، و {من} موصول و در محل رفع مبتدأ و {یخرق} صله آن و {أعقّ

انت طالق:حمل مصدر بر اسم ذات ممنوع است بنابراین طالق به معناي طالق استنکته

قال الكسائي نظر کسائی در ترکیب شعر
ص: زیرا {ال}در{الطالق} نزد کسائى براى استغراق صفات است ألنھ قال: {أنتِ طالق} ثمّ أخبر أنّ الطّالق التام ثالث إن رفع{ثالثاً}طلقت واحدة

ألنّ معناه: أنت طالق ثالثاً، و ما بینھما جملة معترضةو إن نصبھا طلقت ثالثاً
 ص: زیرا{ثالثا} در این صورت مفعول مطلق عددى
است براى{طالق}به تقدیر: أنت طالقٌ طالقاً ثالثاً

نظر ابن هشام در ترکیب شعر

و الصواب احتماالت ترکیبی

ص: کسائى این حکم را با نظر به اعراب کلمه{ثالث} گفته در حالی که باید {ال}در{الطالق} هم مورد توجه قرار گیرد که در این صورت در رفع و نصب{ثالث} دو احتمال جایز استمقدمه

 أنّ كالًّ من
 الرفع و النصب
 محتمل لوقوع
 الثالث و لوقوع

الواحدة

 أمّا
 الرفع

{فألنّ{أل
 في

 الطالق

یک طالقه استإمّا الستغراق خصائص األفراد

أي: و ھذا الطالق المذكور عزیمة ثالثو إمّا للعھد الذكري
 ص: سه طالقه است، معنا: تو اى زن
 طالقی و این طالق مذکور حتمیت

داشته و سه  تایى است 

دلیلو ال تكون الستغراق األفرادنکته
 لئال یلزم اإلخبار عن العام بالخاص، كما یقال: {الحیوان
 إنسان} و ذلك باطل؛ إذ لیس كل حیوان إنساناً و ال كل

طالق عزیمة و ال ثالثاً

 و أمّا النصب

 فألنھ محتمل ألن
 یكون على المفعول

المطلق

 و حینئذ یقتضي وقوع الطالق الثّالث إذ
 المعنى فأنت طالق ثالثاً، ثم اعترض

بینھما بقولھ و الطالق عزیمة
آوردن ثم وجهی ندارد و باید واو می آورد نکته از دمامینی و دسوقی

 و ألن یكون حاالً
 من الضمیر
 المستتر

{في{عزیمة

 و حینئذ الیلزم 
 وقوع الثالث؛ ألنّ
 المعنى: و الطالق
 عزیمة إذا كان

ثالثاً

 ص: سپس شاعر خبر به یک مطلب
 دیگر مى  دهد به اینکه: طالق حتمیت
دارد در حالى که سه طالقه باشد

 بهتر بود در بیان حال بودن ثالث می گوید: حال کونه ثالثا نه اینکه از اذا استفاده کند زیرا اذا نشان ازنکته
ظرفیت ثالثا دارد نه حال بودن آن؛ توجیهی را نیز دمامینی ذکر کرده است که مراجعه شود

نکته
 به نظر می رسد در
 این صورت نیز دو
احتمال است

یک طالقاگر ال در الطالق استغراق مجازي باشد

 اگر ال در الطالق عهدذکري باشد یعنی این
 طالقی که من تو را دادم محکم است در

حالی که سه طالقه است
سه طالقه می شود

مقصود اصلی شاعر

و إنّما یقع ما نواه ھذا ما یقتضیھ معنى ھذا اللفظ مع قطع النظر عن شيء آخرمقدمه
 ص: با اینکه چهار احتمال وجود دارد، همانا طالق آنگونه واقع مى  شود که قائل در نیت

دارد و این احتماالت، مقتضاى معناى شعر با بررسى نحوى و با قطع  نظر از قرائن است 

 و أمّا الّذي أراده ھذا
 الشاعر المعیّن فھو

الثالث
دلیل

لقولھ بعدُ
فبیني بھا أن كنتِ غیر رفیقة
 و ما المرئ بعد الثالث مقدّمُ

 پس باید جدا شوى به واسطه این سه طالقه  کردن؛ زیرا تو مى  بودى غیر رفیق و دشمنى براى من، و نیست
براى مرد بعد از سه طالقه  کردن زن، مقدم شدن و مراجعه به آن زن

ص: بینى: فعل امر از بینونۀ و ضمیر{بها} راجع به{ثالث} است و{أن کنت} محال مجرور به الم جاره تعلیلیه مقدر و{مقدم} مصدر میمى است

 مسألةنیابت ال از ضمیر مضاف الیه

 أجاز الكوفیون و 
 بعض البصریین و

 كثیر من
 ،المتأخرین
 نیابة{أل}عن

 الضمیر المضاف
إلیھ

شاهد مثال
 و خرّجوا
 على ذلك

نحو

 قولھ تعالی: و أمّا مَنْ خافَ مَقامَ ربّھِ وَ نَھَى النَّفْسَ عَنِ الھَوى فإنَّ الْجَنَّةَ
 (ھِيَ المَأوى (النازعات/۴٠و۴١

 ص: من موصوله، مبتداست و جمله خبر به
}بوده مبتدا عائدي ندارد و در اصل{مأواه

{و{مررت برجلٍ حسنٍ الوجھُ} اذا رفع {الوجھُ
ه فاعل{حسن}بوده و در کل صفت براي رجل هستند و نیازمند عائد و در اصل{حسنٍ وجه ص: الوجه}

}باشد فاعل{حسن}ضمیرمستتر بوده و شاهد مثال نیست بوده، اگر{الوجه

{و{ضُرب زیدٌ الظھرُ و البطنُ} إذا رفع {الظھر و البطن
 ص:{الظهر}بدل بعض از کل از{زید}بوده و نیازمند عائد است و در اصل{ضُرب
}باشد منصوب به نزع خافض بوده و شاهد مثال نیست و ه }بوده، اگر{الظهرَ  زید ظهرُ

در اصل فی الظهر و البطن بوده

 ھي
 المأوى

لھ

 ،(طبرسى(مجمع البیان: 5/ 435)، ابو البقاء(اإلمالء: 2/ 281
 زجاج(إعراب القرآن: 1/ 346)، ابو اسحاق و شیخ
طوسى(التبیان: 10/ 264) این رأى را دارند

 و الوجھ منھ
و الظھر و البطن منھ في األمثلة

 اقوال مجوزین
 درباره جایگاه
وقوع این ال

ص: در جایى که ضمیر مضاف الیه، عائد در صله موصول نباشد، زیرا عائد در صله باید قوى باشد و{ال}رابط ضعیفى است و قیّد ابن مالك الجواز بغیر الصلةابن مالک

در صله و غیر صله واقع می شودمشهور

اقوال در منوب عنه ال
غیر مشهور

و أجاز الزمخشري نیابتھا عن الظاھرضمیر غائب و اسم ظاهرزمخشري
ماء (البقرة/31) گفته در اصل {أسماء الْأَس م آد لَّم ص: و زمخشرى(الکشاف: 1/ 126) نیابت{ال}از اسم ظاهر را جایز دانسته زیرا او در آیه شریفه: ع 

المسمیات} بوده است 

ص: ابو شامه از علماى ادب و تاریخ و قراءت و فقه و [أجاز] أبوشامة [نیابتھا] عن ضمیر الحاضرضمیر غائب و ضمر حاضرابوشامه

و المعروف من كالمھم إنّما ھو التمثیل بضمیر الغائبفقط ضمیر غائبمشهور

ترکيب شعر و نيابت ال از ضمير



 وجوه
استعمالی

 علی
 خمسة
:أوجھ

 :أحدھاتنبیهیه
 التنبیھ

معنا
 فتدل علی
 تحقق ما
بعدھا

النحوالوافی ج1 ص644: داللت می کند که کالم مابعدش در نزد متکلم داراي اهمیت و مورد تأکید است

 نکته در بسیطه یا مرکّبه
بودن این قسم

ابن هشام در متن مغنی اللبیب: أال را مرکّبه از همزه استفهام انکار ابطالی و الي نافیه می داند و داللت بر تأکید داشتنش را به همین علت می داند زیرا همزه استفهام زمانی که بر نفی وارد شود مفید تحقیق و تأکید است

صبان ج2ص16: اکثر نحویین قائل به بسیطه بودن أالي تنبیهیه می باشند و ازهري در التصریح ج1 ص355 نیز أال را بسیطه می داند

و تدخل علی الجملتینخصوصیت مدخول

(کقولھ تعالی: (أال إنَّھُمْ ھُمُ السُّفھاء)(البقرة / ١٣مثال
 «و قول أمیرالمؤمنین (علیھ السالم): «أال فما یصنع بالدنیا مَنْ خُلق لآلخرة؟

شمنی ص147: رعایت معنی اولی از رعایت لفظ است زیرا مانع اغیار نیست زیرا مثال اسماء استفهام و حروف تحضیض نیز استفتاحیه هستندفیبینون مکانھا و یھملون معناھاارزیابی اسم توسط ابن هشامو یقول المعربون فیھا: حرف استفتاحاسم دیگر

توبیخیه
 :الثانی
 التوبیخ و
اإلنکار

 کقولھ أال ارعواء لمن ولّتْمثال
شَبیبتُھُ و آذنتْ بمشیب بعدَهُ ھرمُ

 لسان العرب: ارعواء به معناي الکف عن الشیء است  وکثیرا در ترك امور مستهجن استعمال می گردد، آذنت به أعلمت، شیب به معناي سفیدي مو و مشیب به معناي ورود مرد به این مرحله است، هرَم
به معناي نهایت کبر سنّ است

مراد از توبیخ، توبیخ جهت عدم وقوع مابعدش می باشد و مراد از انکار را برخی به معناي انکار وقوع مابعد معنا کرده اند ولی صبان ج2 ص14 گفته است: المراد باالنکار عده منکّرا قبیحا ال الجحد و النفینکته

 کقولھ: أال عُمْر وَلّی مستطاعمثال الثالث: التمنیتمنیه
 رجوعھ فیرأب ما أثأتْ یدُ الغفالت

ح می باشد؛ أَثْأَت به معناي أفسدت می باشد که در اصل أثْأَیت از ماده ثأي بوده است که یاء بعد از تبدیل شدنش به الف در التقاء ساکنین با تاء حذف گشته است صل یرأب به معناي ی

.ألنھ جواب تمنٍّ مقرونٌ بالفاءدلیل نصب«و لھذا نصب «یرأبشاهد بر تمنی بودن لیت در مثال

 الرابع: االستفھام عن النفیاستفهامیه

بحث در أالي مفرده است در حالی که مقتضاي عبارت مصنف این است که أال دو حرف است و داراي دو معنا بنابراین أال یک کلمه نیست بلکه دو کلمه یعنی همزه استفهام و حرف نفی استاشکال تمام محشین از جمله امیرص66

 نحو: «أال اصطبارَ؟» و ھذه األقسام الثالثة مختصة بالدخولمثال
،علی الجملة االسمیة، و تعمل عمل «ال» التبرئة

لَد إذا أُالقی ألذي ح یا همان مجنون درباره لیلی گفته است و کلّ بیت این است: أال اصطبار لسلمی أم لها جأال إصطبار: قسمتی از بیت شعري است که قیس بن ملو 
!القاه أمثالی: یعنی أیا براي لیلی صبر نیست یا برایش صبر و ثبات است زمانی که من مالقات کنم (مرگی را) که امثال من آن را مالقات خواهند کرد؟

خصوصیات وجه سوم(لیت

 ولکن تختصّ الّتی
 للتّمنی بأنھا الخبر
لھا لفظاً و ال تقدیراً

تسا ربخ زا زاین یب و هدوب لماک انعم ثیح زا نیاربانب تسا لوعفم يانعم هب شمسا و لعف يانعم هب الأ ینعی دشاب یم "امالغ یّنمَتأ" يانعم هب "مالغ الأ" لاثم الثم اریزنکته از رضی ج2 ص172

تسا یّنمَتأ لعف زا بئان زین الأ ،تسا لعف زا بئان "ای" هک روطنامه ؛دیز ای :دننام هیئادن هلمج دننام تسا مسا و فرح زا بّکرم يا هلمج "ءاوعرا الأ" نیاربانبنکته از امیر ص66

 و بأنّھاالیجوز
 مراعاة محلّھا
مع اسمھا

 اما در الي نفی جنس می توانیم محل الي نفی جنس با اسمش را لحاظ نماییم و همانطور که سیوطی درنکته
البهجۀ المرضیه گفته است مثال در نعت مفرد از اسم مفرد الي نفی جنس سه وجه جائز است

ال رجلَ

بنابر تبعیت از لفظظریف فی الدار

بنابر تبعیت از محلّ اسم الظریفا فی الدار

بنابر تبعیت از ال با اسمشظریف فی الدار

 این قول بنابر قول سیبویه و خلیل است که ابن مالک نیز پذیرفته است و ظاهرا نظر مشهور نیز همین است اما مازنی و مبردنکته
أال با اسمش می شاند و ابن حاجب نیز نظر آنها را پذیرفته است مخالفند و قائل به جواز رعایت محلّ 

و أنھا الیجوز إلغاؤھا ولو تکررت

أما األول فألنھا بمعنی «أتمنی» و «أتمنی» ال خبر لھنکته: دلیل هر یک از ویژگیها
و أما اآلخران فألنھا بمنزلة «لیت

 و ھذا کلھ قول سیبویھ و من وافقھقائلین به این سه ویژگی

 نتیجه این سه ویژگی در
ترکیب شعر مذکور

 و علی ھذا فیکون قولھ فی البیت:«مستطاع رجوعھ» مبتدأ و خبراً علی التقدیم و التأخیرو الجملة صفة ثانیة
.علی اللفظ و الیکون «مستطاع» خبراً أو نعتاً علی المحل و «رجوعھ» مرفوع بھ علیھما؛ لما بینا

نکته در ترکیب: وعلی هذا فیکون
دیامن یم دیکأت دناسر یم "یلع" هک ار یبیترت و هدوب هدئاز ءاف :ریما

دمامینی: عاطفه است و معطوف علیه محذوف است أي: و علی هذا یفصل الکالم فیکون

مراد از علی اللفظ
رب لمح ربانب بصن بارعا اریز ظفل رب لمح ربانب تسا بوصنم الحم تسا "َرمع" تفص هک "یّلو" ینعی

قریب اسم ال که نصب است فتحه بنائی است به خاطر شباهت بین آندو؛ بهتر بود می گفت بنابر حمل بر محلّ 

 عرضیه و
 الخامس: العرض و التحضیضتحضیضیه

 و معناھما طلب الشیءمعنا
 ولکن العرض طلب بلین و التحضیض طلب بحثّتفاوت عرض و تحضیض

زیرا براي طلب است و طلب با تجدد سازگار است نه حدوث در حالی که جمله اسمیه دالّ برثبوت و فعل مضارع دالّ بر تجدد و حدوث استو تختص «أال» ھذه بالفعلیةویژگی مدخول وجه پنجم

(نحو: (فَجاء بِعِجْل سَمین فَقَرّبَھُ إلَیھِمْ قالَ أال تأکلُونَ)(الذاریات / ٢۶ و ٢٧مثال
(أال تُقاتِلُونَ قَوماً نَکثُوا أیمانَھُمْ)(التوبة / ١٣)

نکته ها

حروف تحضیض عبارتند از: لوال، لوما، هلّا، ألّا و أال؛ و معناي آنهانکته از التصریح علی التوضیح ج1 ص356
فرقۀ منهمنکته از النحوالوافیبه معناي امر خواهد بوداگر بعدشان فعل مضارع قرار گیرد مضارع گاهی به لفظ ماضی است اما زمانش مستقبل است مانند: فلوال نفر من کلّ 

به معناي توبیخ و مالمت بر ترك خواهند بوداگر بعدشان فعل ماضی قرار گیرد

ددرگ یم لامعتسا زین ضْرع يارب "الأ" اهنت ضیضحت فورح نیب زانکته از رضی

خصوصیت حروف تحضیض

همگی آنها صدارت طلبند

 بعد از ادات تحضیض و عرض
حتما باید فعل مضارع باشدگاهی جواب قرار می گیرد

یا با فاء سببیه می آید
فعل مضارع مابعد منصوب به أن مقدره می گردد

فعل مضارع مابعد مجزوم به شرط محذوف می گردد

یا بدون فاء سببیه می آید

گاهی جواب قرار نمی گیرد

أالّ

 حرف تحضیضوجه استعمالی
مختص بالجمل الفعلیة الخبریة کسائرأدوات التحضیضویژگی مدخول

» الّتی فی (إنّھُ بِسْمِ هللا الرّحمنِ الرّحیم أالّ تَعْلُوا عَلَی(الّنمل / ٣٠ و ٣١ تنبیھبررسی یک مثال (لیس من أمثلة «أالّ
بل ھذه کلمتان

أن» الناصبة و «ال» النافیة»احتمال اول
أو «أن» المفسرة و «ال» الناھیةاحتمال دوم

أال-أالّ



أال
 وجوه

استعمالی

 علی
 خمسة
:أوجھ

تنبیهیه

توبیخیه

تمنیه

استفهامیه

 عرضیه و
تحضیضیه

 :الخامس
 العرض و
التحضیض

 و معناھما طلب الشیءمعنا
 ولکن العرض طلب بلین و التحضیض طلب بحثّتفاوت عرض و تحضیض

زیرا براي طلب است و طلب با تجدد سازگار است نه حدوث در حالی که جمله اسمیه دالّ برثبوت و فعل مضارع دالّ بر تجدد و حدوث استو تختص «أال» ھذه بالفعلیةویژگی مدخول وجه پنجم

)(الذاریات / ٢۶ و ٢٧مثال (نحو: (فَجاء بِعِجْل سَمین فَقَرّبَھُ إلَیھِمْ قالَ أال تأکلُونَ
)(التوبة / ١٣) (أال تُقاتِلُونَ قَوماً نَکثُوا أیمانَھُمْ

نکته ها

 نکته از التصریح علی
التوضیح ج1 ص356

 ،حروف تحضیض عبارتند از: لوال
لوما، هلّا، ألّا و أال؛ و معناي آنها

نکته از النحوالوافیبه معناي امر خواهد بوداگر بعدشان فعل مضارع قرار گیرد
 مضارع گاهی به لفظ ماضی است اما زمانش
مستقبل است مانند: فلوال نفر من کلّ فرقۀ منهم

به معناي توبیخ و مالمت بر ترك خواهند بوداگر بعدشان فعل ماضی قرار گیرد

 نکته
 از

رضی

 از بین حروف تحضیض تنها
" زین ضْرع يارب "الأ
استعمال می گردد

 شبهه
 و

 اشکال
 به

رضی

 اگر تنها أال می تواند براي عرض می آید و بقیه فقط
 براي تحضیض می آید پس چرا بسیاري از نحویین از
 جمله خود ابن هشام گفته اند که لوال و لوما نیز براي

یلإ ینترّخا الول" هیآ و دندرگ یم لامعتسا ضرع
رکذ هیضرع يالول يارب لاثم ناونع هب ار "بیرق لجا

 می کنند؟ و از طرفی برخی اصال أال را از حروف
 تحضیض ذکر نکرده اند چگونه این دو شبهه حل می

گردد؟

 با توجه به تحقیق گسترده اي که اینجانب بین کتب متعدد نحویین کردم به این نتیجه
 رسیدم که مراد نحویین که می گویند حروف تحضیض حروف ألّا و هلّا و لوال و لوما
 هستند و  أال را نیز به عنوان حرف تحضیض ذکر کرده اند با اینکه هر کدام از دو دسته

 براي معناي مقابل نیز استعمال می گردد فلذا برخی آنها را مشترك بین دو معنا گرفته اند
 مرادشان این است که آن چهارحرف غالبا براي معناي تحضیض استعمال میگردند لذا به
 نام حروف تحضیض مشهور شده اند و این از باب تسمیه کلّ به اسم یکی از دو معنا است
 و أال نیز چون غالبا به معناي عرض استعمال می گردد به عنوان حرف عرض مشهور شده

ا گاهی براي تحضیض استعمال می گردد است ام

 خصوصیت
حروف تحضیض

همگی آنها صدارت طلبند

 بعد از ادات تحضیض و عرض
حتما باید فعل مضارع باشدگاهی جواب قرار می گیرد

ره می گرددیا با فاء سببیه می آید فعل مضارع مابعد منصوب به أن مقد

فعل مضارع مابعد مجزوم به شرط محذوف می گرددیا بدون فاء سببیه می آید

گاهی جواب قرار نمی گیرد

أالّ

 حرف تحضیضوجه استعمالی و معنا
به معناي طلب با شدتبر سر فعل مضارع

به معناي توبیخ و مالمتبر سر فعل ماضی

دلیلمختص بالجمل الفعلیة الخبریة کسائرأدوات التحضیضویژگی مدخول
به همان دلیلی که قبال در أال گفته شدباید بر سر فعلیه بیاید

 دمامینی: زیراخبریه باشد
اگر براي طلب باشد مطلوب باید از امور خارجی باشد در حالی که انشاء، خارجی ندارد؛ دسوقی: واز طرفی هم طلب الطلب محال

اگر براي توبیخ باشد نیز باید فعل مورد توبیخ ماضی باشد در حالی که انشاء نمی تواند ماضی باشد

 تنبیھبررسی یک مثال
» الّتی فی  لیس من أمثلة «أالّ

( مِ هللا الرّحمنِ الرّحیم أالّ  إنّھُ بِسْ
(تَعْلُوا عَلَی(الّنمل / ٣٠ و ٣١

ی کتاب کریم إنّه من سلیمان و إنّه بسم اهللا الرحمن الرحیم ألّا تَعلوا علی و أءتونی مسلمین إنّی ألقی إلَ

ه ج2 ص824 دلیل اینکه نمی تواند ألّا در این آیه براي تحضیض باشد این است که فعل مابعدش مرفوع نیست در حالی که الّاي تحضیضیه همیشه فعل مابعدش مرفوع است زیرا عامل نیستعلوم العربی

 بل
 ھذه
کلمتان

ل خواهد بودأن» الناصبة و «ال» النافیة»احتمال او ل بدل بعض از کّل از کتاب امیر: در این صورت مصدر مؤو

 احتمال
م دو

 «أو «أن
 المفسرة
 «و «ال
الناھیة

نکته

 مصنف در بحث
 أن مفسره خواهد

 گفت که أن
 مفسره در نزد
 مثبتینش 4 شرط

دارد

باید بین دو جمله واقع شود

 در جمله ماقبل کلمه اي به
معناي قول آمده باشد

ه قول در ماقبل نباشد ماد

حرف جرّ بر سر أن نیامده باشد

 بین دو جمله آمده ولی جمله ماقبل که أن مفسر آن
تسا "باتک یلإ یقلأ" هلمج تسا

 در این جمله کلمه اي به معناي قول آمده و آن
" شرگید ترابع یلإ یقلا هلمج و تسا "باتک : 
" دنک یم ریسفت ار نأ "نأ" هک دشاب یم "یلإ بتُک

لفظ قول نیز در آن نیامده

حرف جر نیز بر سر أن نیامده است

أال-أالّ



 وجوه
استعمالی

 علی
 أربعة
أوجھ

 أن تکونأحدھااستثنائیه
لالستثناء

استثناءبررسی مستثنی از حیث اعراب

(تام(مستثنی منه در کالم مذکور است

واجب النصب(چه متصل و چه منقطعموجب(جمله ي مثبت
جاء القوم إال زیداً

یسل لَّا إِب لُّهم أَجمعونَ إِ فَسجد الْمالئکَۀُ کُ

غیر موجب ( منفی یا استفهام انکاري

جایز الوجهینمتصل(مستنثی جزء افراد مستنثی منه است
ما جاء القوم إال زیداًنصب بنا بر استثناء

ما جاء القوم إال زیدبدل از مستنثی منه (بهتر است

 منقطع(مستنثی جزء افراد مستنثی منه نیست
ما جاء القوم إال حماراًواجب النصب(اکثر عرب

جایز الوجهین(بنی تمیم

به حسب عوامل(مفرغ(مستثنی منه در کالم مذکور نیست غیر موجبه
ما رأیت إال زیداً

ما جاء إال زید

مثال

مستثنی  در استثناء تام متصل موجب واجب النصب است(نحو قولھ تعالی: (فَشَربُوا مِنْھُ إالّ قَلِیالً مِنْھُمْ)(البقرة / ٢۴٩ 

 و قول اإلمام علی بن الحسین (علیھما السالم): «و تقیھم طوارق اللیل و
النھار إالّ طارقاً یطرق بخیر

 مانند مثال قبل مستثنی در استثناء تام متصل موجب است

و آنها را از حوادث شب و روز مگر حادثه اي که در آن خیر باشد حفظ نمائیترجمه

 نکته درباره ناصب
اسم مابعد إلّا

 و انتصاب ما بعدھا
 فی المثالین و
 نحوھما بھا علی

 الصحیح

 ازهري در کتاب التصریح علی
 التوضیح ج1ص541 هشت قول
 در ناصب مستثنی ذکر نموده
 است که 4 قول مشهورتر را

اینجا می آوریم

إالابن مالک و ابن هشام
ط ذکر دلیل توس 
 دمامینی و مرحوم

رضی

 دلیل بر ناصب بودن إلّا این است که استثناء که مقتضی اعراب است قائم به إلّا است و عامل آن چیزي است که مقتضی
 اعراب قائم به آن باشد و مرحوم رضی ج2ص8 تکمیل این دلیل را اینگونه تکمیل نموده است: زیرا إلّا نائب از أستثنی

تسا يدانأ زا بئان هک "ای" دننام تسا

فعل مذکور قبل از إال به واسطه إلّاسیرافی و فارِسی

فعل مذکور قبل از إلّا بدون واسطه إلّاابن خروف

فعل مقدر استثنیتزجاج

)(النساء / ۶۶ (و نحو: (ما فَعَلُوهُ إالّ قَلیلٌ مِنْھُمْ

 نکته درباره
 علّت رفع اسم

مابعد الّا

 و ارتفاع
 ما بعدھا
 فی ھذه
 اآلیة و
 نحوھا

دو قول
علی أنّھ بدل بعض مِن کل عند البصریین

» حرف عطف عند الکوفیین ما بعدها مخالف لما قبلها، لکن ذاكنوع إلّا بنابر قول کوفیینو علی أنّھ معطوف علی المستثنی منھ و «إالّ  و هی عندهم بمنزلۀ «ال» العاطفۀ فی أنّ 
.منفی بعد إیجاب و هذا موجب بعد نفی

الثانیوصفیه
 أن تکون
 بمنزلة
 «غیر»

١٢٥ص٢جيضرزاهتکن
 اصل در إلّا استثنائیه بودن و اصل در غیر وصفیه بودن است اما گاهی هر کدام بر خالف اصل به معناي

 مقابلشان می آید ولی استعمال غیر به معناي إلّا از استعمال إلّا به معناي غیر بیشتر است زیرا تصرّف در اسماء
بیشتر از تصرّف در حروف است

.فیوصف بھا و بتالیھا جمعٌ منکر أو شبھھویژگی موصوفش

یعنی صفت کلّ إلّا با مدخولش می باشد که اعراب نیز در جزء دوم ظاهر می شوداهیلاتب و اهب" حیضوت

 دلیل از صبان ج2ص156 بر
به خاطر مراعات اصل إلّا که استثنائیه بودن باشد و مستثنی منه باید عام باشدلزوم جمع بودن موصوف

لزوم نکره بودن موصوف
 به خاطر مراعات معناي الّاي وصفیه زیرا این إلّا به معناي غیر است و غیر از اسماء نکره متوغلۀ فی االبهام

است و باید موصوفش نکره باشد

مراد، یکی از دو چیز استهِهبش" حیضوت:ینیمامد
جمع معرّف به أل جنس که شبیه به نکره است به خاطر اینکه معرّف به ال جنس معنا نکره است

نکره مفرده اي که در معناي جمع باشد مانند لفظ کلّ

 مثال

 مثال
 براي
 جمع
نکره

 فمثال
 الجمع
 :المنکر
(  لَوْ کانَ
 فِیھما آلِھَةٌ
 إالّ هللا
(لَفَسَدَتا

 / األنبیاء)
22)

 توضیح
 علّت منع
 استثنائیه
 بودن إلّا
در این آیه

 فالیجوز
 فی

«  «إالّ
 ھذه أن
 تکون
لالستثناء

دو مشکل

 من جھة المعنی، إذ التقدیر حینئذ: لو کانمشکل معنوي
 فیھما آلھة لیس فیھم هللا لفسدتا

 و ذلک یقتضی بمفھومھ أنھ لو کان فیھماتالی فاسد این معنا
آلھة فیھم هللا لم تفسدا، و لیس ذلک المراد

 مشکل
لفظی

 و ال مِن
 جھة
اللفظ

دلیل

 ألنّ «آلھة» جمع
 منکر فی اإلثبات
 ،فال عموم لھ

 فالیصح االستثناء
 :منھ، فلو قلت
«  قام رجال إالّ
» لم یصحّ  زیداً

 اتفاقاً

 دمامینی به نقل ازمخشري در کشّاف گفته است که گاهی نکره در جمله مثبت با وجود مقتضی
لوط؛ إلّا در این آیه  داللت بر عموم می کند و به  آیه قالوا إنّا ارسلنا إلی قوم مجرمین إلّا آلَ 
 استثنائیه است به دلیل نصب آل زیرا اگر وصفیه بود باید آل مجرور می شد بنابراین إلّا استثنائیه
 است منتها استثناء در این آیه، استثناء منقطع خواهد بود یعنی آل لوط تخصصا خارج است نه

تخصیصا

 اشکال
دمامینی

 این مطلب اتفاقی
 نیست زیرا کسانی

 مانند مبرّد
 مخالف این

شرطند

 شمنی و
 امیر در

مقام توجیه

 قول به مخالف
 آنقدر ضعیف بوده
 که مصنف آن را
 اصال به حساب

نیاورده

تسا بجاو بجوم لصتم مات مالک رد ینثتسم بصن اریز دوب بجاو "هللا" بصن دوب یم هیئانثتسا اّلا رگاجامع الدروس ج3 ص136

» و ما بعدھا صفةنتیجه .و لمّا لم یجز ذلک، دلّ علی أنّ الصّواب کون «إالّ

مثال براي شبیه به نکره
 و مثال المعرف الشبیھ بالمنکر: قول ذی
 الرّمة: اُنیخت فألقت بلدةً فوقَ بلدة قلیل

 بھا األصواتُ إالّ بُغامُھا

 فإن تعریف «األصوات» تعریف الجنسدلیل شبیه به نکره بودن

دلیل بر وصفیه بودن إلّا
 زیرا مستثنی در استثناء تام موجب متصل

باید منصوب گردد نه مرفوع
 توجیه مرحوم رضی

ج2 ص129

 کالم غیر موجب است زیرا قلیل متضمن
 معناي نفی است و همین مقدار براي غیر

موجب بودن کافی است

 شاهد از کتاب
 جامع الدروس

ج3 ص131

 گاهی نفی در کالم، نفی
 معنوي است مانند: یأبی اهللا إلّا

 أن یتم نوره و لو کره
المشرکون

فرقدان: دو ستاره قطبی هستند که با هم ایجاد شده اند و با هم دیده می شوندو مثال شبھ الجمع: قولھ و کلّ أخ مفارِقھ أخوه لعمر أبیک إالّ الفرقدانمثال شبه جمع

عاطفه

زائده

إالّ



 وجوه
استعمالی

 علی
 أربعة
أوجھ

استثنائیه

الثانیوصفیه
 أن تکون
 بمنزلة
 «غیر»

نکته از رضی ج2 ص125

ویژگی موصوفش

 مثال

 مثال
 براي
 جمع
نکره

 فمثال
 الجمع
 :المنکر
 لَوْ کانَ)
 فِیھما آلِھَةٌ
 إالّ هللا
(لَفَسَدَتا

 / األنبیاء)
22)

 توضیح
 علّت منع
 استثنائیه
 بودن إلّا
در این آیه

 فالیجوز
 فی

«  «إالّ
 ھذه أن
 تکون
لالستثناء

دو مشکل

 من جھة المعنی، إذ التقدیر حینئذ: لو کانمشکل معنوي
 فیھما آلھة لیس فیھم هللا لفسدتا

 و ذلک یقتضی بمفھومھ أنھ لو کان فیھماتالی فاسد این معنا
آلھة فیھم هللا لم تفسدا، و لیس ذلک المراد

 مشکل
لفظی

 و ال مِن
 جھة
اللفظ

دلیل

 ألنّ «آلھة» جمع
 منکر فی اإلثبات
 ،فال عموم لھ

 فالیصح االستثناء
 :منھ، فلو قلت
«  قام رجال إالّ
» لم یصحّ  زیداً

 اتفاقاً

 دمامینی به نقل ازمخشري در کشّاف گفته است که گاهی نکره در جمله مثبت با وجود مقتضی
لوط؛ إلّا در این آیه  داللت بر عموم می کند و به  آیه قالوا إنّا ارسلنا إلی قوم مجرمین إلّا آلَ 
 استثنائیه است به دلیل نصب آل زیرا اگر وصفیه بود باید آل مجرور می شد بنابراین إلّا استثنائیه
 است منتها استثناء در این آیه، استثناء منقطع خواهد بود یعنی آل لوط تخصصا خارج است نه

تخصیصا

 اشکال
دمامینی

 این مطلب اتفاقی
 نیست زیرا کسانی

 مانند مبرّد
 مخالف این

شرطند

 شمنی و
 امیر در

مقام توجیه

 قول به مخالف
 آنقدر ضعیف بوده
 که مصنف آن را
 اصال به حساب

نیاورده

تسا بجاو بجوم لصتم مات مالک رد ینثتسم بصن اریز دوب بجاو "هللا" بصن دوب یم هیئانثتسا اّلا رگاجامع الدروس ج3 ص136

» و ما بعدھا صفةنتیجه .و لمّا لم یجز ذلک، دلّ علی أنّ الصّواب کون «إالّ

مثال براي شبیه به نکره
 و مثال المعرف الشبیھ بالمنکر: قول ذی
 الرّمة: اُنیخت فألقت بلدةً فوقَ بلدة قلیل

 بھا األصواتُ إالّ بُغامُھا

 فإن تعریف «األصوات» تعریف الجنسدلیل شبیه به نکره بودن

 زیرا مستثنی در استثناء تام موجب متصلدلیل بر وصفیه بودن إلّا
باید منصوب گردد نه مرفوع

 توجیه مرحوم رضی
ج2 ص129

 کالم غیر موجب است زیرا قلیل متضمن
 معناي نفی است و همین مقدار براي غیر

موجب بودن کافی است

 شاهد از کتاب
 جامع الدروس

ج3 ص131

 گاهی نفی در کالم، نفی
 معنوي است مانند: یأبی اهللا إلّا

 أن یتم نوره و لو کره
المشرکون

و مثال شبھ الجمع: قولھ و کلّ أخ مفارِقھ أخوه لعمر أبیک إالّ الفرقدانمثال شبه جمع
فرقدان: دو ستاره قطبی هستند که با هم ایجاد شده اند و با هم دیده می شوند

نکته: إلّا در این مثال وصفیه است زیرا اگر استثنائیه می بود باید منصوب می شد زیرا در کالم تام  موجب قرار گرفته است

 دو
مسألتانمسأله

 مسأله
أول

 االُولی: أن
 الوصف ب
» و ما»  إالّ
 بعدھا علی
قسمین

 أحدھما: أن یطابق
 «ما بعد «إالّ
 موصوفھا فی
اإلفراد أو غیره

 توضیح مخصص بودن فالوصف مخصّص کالبیت المتقدمحکم این قسم
 إذالمعنی حینئذ: کل
 أخوین موصوفین
.بأنھما غیرالفرقدین

 وصف مخصص است یعنی
 قید احترازي است و فرد یا
 افرادي را از تحت حکم قبل
 اخراج می کند مانند استثنائیه
 و در این مثال آن دو برادري
 را که مانند دو ستاره قطبی

 باشند را از تحت حکم مفارق
شدن خارج می سازد

 :ثانیھما
 أن
یخالفھ

 حکم
 این
قسم

 فالوصف
 مؤکد

مثال
 نحو: «لھ
 عندی عشرة
 «إالّ درھمٌ

 توضیح
 مؤکّد
بودن

 ألنّ
 المعنی
 عشرة
 موصوفة
 بأنھا غیر
 درھم و
 کلّ عشرة
 فھی

 موصوفة
بذلک

نتیجه
 فالصفة ھنا
 مؤکدة
 صالحة
.لإلسقاط

 بنابراین اگر شخصی در
 دادگاه این جمله را

 بگوید و درهم را مرفوع
 کند ده درهم به گردنش
 ثابت می شود اما اگر
 درهم را منصوب نماید
 الّا استثنائیه بوده و نه

 درهم به گردنش ثابت
خواهد شد

 الثانیة: تفارق
» ھذه[أي»  إالّ
 «وصفیة] «غیراً
:من وجھین

 أحدھما: أنھ ال
 یجوز حذف
 موصوفھا

ال یقال: «جاءنی إالّ زید
غیر اصل در وصفیه است و الّا فرع آن است و همیشه اصل داراي خصوصیاتی باید باشد که در فرع نیستدلیلو یقال: «جاءنی غیرُ زید

 ثانیھما: أنھ ال
 یوصف بھا إالّ
 حیث یصحّ
 االستثناء

الثالث
الرابع

نکته

االّ



إلی

 وجه
استعمالی

 حرف
 جرّ

معانی
 لھ
ثمانیة
معان 

انتھاء

 الغایة

غایت به دو معنی استعمال می گردد: غایت به معناي نهایت، غایت به معناي مسافت؛ مراد از غایت معناي دوم است نه اولنکته از رضی ج4 ص263

)(البقرة / ١٨٧مثالالزمانیة (نحو: (ثُمَّ أتمُّوا الصّیامَ إلی الّیلِ

 و
المکانیة

مکان یا مکان حقیقی است یا مکان معنوي مانند قلبی الیک، السیر الی اهللا

مثال
(نحوقولھ تعالی: (مِنَ المَسْجِدِالحَرامِ إلی المَسْجِدِاألقصی)(اإلسراء / ١
 و قول عبدهللا بن الزبیر األسدی: إذاکنت التدرین ماالموت فانظری إلی

ھانی بالسوق و ابن عقیل

نکته

 بررسی
 دخول
 یا عدم
 دخول
 مابعد
 إلی در
ماقبلش

جواب

 و إذا دلّت قرینةدر صورت وجود قرینه
 «علی دخول ما بعدھا، نحو: «قرأت القرآن من أولھ إلی آخره

 (أو خروجھ، نحو: (ثم أتمّوا الصیام إلی الّیل

در صورت نبود قرینه

 و
[أي  إالّ
 إن لم
 تدلّ
[قرینة

 اختالف
اقوال

فقیل: یدخل إن کان من الجنس
و قیل: یدخل مطلقاً

 و قیل: ال
 یدخل
مطلقاً

 نظر ابن هشام
 همین قول اخیر

 است

 و ھو
الصحیح

دلیل

 ألن األکثر مع
 القرینة عدم
 الدخول فیجب
 الحمل علیھ
.عندالتردّ

المعیة

 و ذلک إذا ضممت شیئاً إلی آخَرموضع این معنا
إلی در این آیه به معناي انتهاء غایت استرضی ج4 ص271(و بھ قال الکوفیون و جماعة من البصریین فی (مَنْ أنصاری إلی هللا)(آل عمران / ۵٢قائلین به این معنا و شاهد مثالشان

» ترید مع زید مالمثال غلط زیرا ضمیمه شدن مال به زید در تحت مفهوم عامی صورت نگرفته استدمامینیو ال یجوز «إلی زید مالٌ

التبیین

بعد ما یفید حبّاً أو بغضاًشرطوھی المبینة لفاعلیة مجرورھاموضع این معنا

ما أحب زیدا إلی عمروٍ من فعل تعجب

زید أحب إلی عمرو أو اسم تفضیل

نکته: هر چه که به معنا حب و بغض باشد مانند ود و کُره؛ نیز همین حکم رادارد

(نحو قولھ تعالی: (ربِّ السِّجْنُ أحَبُّ إلی مِمّا یدْعُونَنی إلَیھِ)(یوسف / ٣٣مثال
»و قول النبی (صلی هللا علیھ و آلھ و سلم): «یا أباذر ما من شیء أبغض إلی هللا من الدنیا

مرادفة الالم
»موافقة «فی 

االبتداء
»موافقة «عند 

التوکید وھی الزائدة

تحقیق ابن هشام پیرامون معانی حروف جر

 وجوه
استعمالی

 علی
 أربعة
أوجھ

استثنائیه

وصفیه

 أن تکون عاطفة بمنزلة الواوالثالث

یعنی تشریک در اعراب و حکم فعل یا شبه فعل مذکور در قبل از إلّا فی التشریک فی اللفظ و المعنیمعنا

 ذکره األخفش و الفراء و أبو عبیدةقائلین به این وجه

 و جعلوا منھ قولھ تعالی: (الیخافُ لَدَی المُرسَلُونَ إالّ مَنْ ظَلَمَ ثُمَّشاهد مثال
 بَدَّلَ حُسناً بَعْدَ سُوء)(النمل / ١٠ و ١١) أی: و ال من ظلم

رد شاهد مثال توسط مشهور

و تأوّلھ الجمھور علی االستثناء المنقطع

یعنی استثنائیه گرفته اند و اینکه ظالم از پیغمبران استثناء شده باشند را اینگونه توجیه کرده اند که استثناء منقطع است و تخصصا خارج است

اشکال

 شما با این جواب مشکل ظالم بودن پیامبران را حلّ کردید اما مشکل دیگري وجود دارد و آن این است که
 استثناء من ظلم از نفی الزمه ثبوت ایجاب براي من ظلم است یعنی خوف براي من ظلم یعنی انسان توبه کار
 الزم می آید در حالی که مراد آیه این است که انسان توبه کار نیز با پیامبران در حکم عدم خوف شریکند

 فلذا براي رفع این مشکل مرحوم عالمه طباطبائی من ظلم را استثناء از مفهوم آیه گرفته است زیرا مفهوم آیه
 این است: یخاف لدي غیر المرسلین اما در عین حال استثناء را اینشان منقطع گرفته است در حالی که استثناء

در این صورت که از مفهوم باشد متصل است زیرا من ظلم جزء مرسلین است

رگيدلامتحاود

بجومريغّماتءانثتساوهيآموھفمزاءانثتسا

٤٠٩ص١٥جهنومنريسفت
هکيناربمايپنينچهکدشابهورکماييلواکرتملظزادارمهکنياربانبهيآقوطنمزابجومريغّماتءانثتسا

دندرکتافامناربجيلواکرتباکترازادعبزيناھنآيگمھ

اال نمی تواند نه استثنائیه باشد و نه وصفیه نه زائده بنابراین عاطفه استنحوه استدالل

زیرا الزمه استثناء این است که برخی پیامبران ظالم بوده باشنداستثنائیه نیست

زیرا ما بعد الّا با ماقبلش در حکم عدم خوف شریک است و إلّاي وصفیه نمی تواند این تشریک در حکم را برساندوصفیه نیست

اوال زائده را همه قبول ندارند ثانیا تشریک در حکم را زائده نمی تواند برساندزائده نیست

قائلین أن تکون زائدةالرابع

 قالھ األصمعی
و ابن جنّی

شاهد مثال
 و حمل علیھ ابن مالک قول
 الشاعر: أری الدھر إالّ

 منجنوناً بأھلھ و ما صاحب
 الحاجات إالّ مُعذَّبا

توضیح منجنون از جامع الشواهد
 به معناي دوالب چوبی است که بر روي چاه نصب می شود و توسط آن آب کشیده می شود و وجه شبه در
 تشبیه به دوالب استقامت نداشتن است یعنی همانطور که چرخش دوالب براي اهلش استقامت ندارد دنیا نیز

براي اهلش

رد  شاهد مثال توسط ابن هشام

و إنّما المحفوظ «و ما الدّھراوال

«ثانیا

 ثم إن ثبتتْ روایتھ
 «فتتخرّج علی أنّ «أری
 جواب لِقسم مقدّر، و
 حذفت «ال» کحذفھا فی

(تَا� تَفْتَؤا)(یوسف / ٨۵)

غ باید همیشه غیر موجب باشدو دلّ علی ذلک االستثناء المفرغشاهد بر حذف الي نافیه زیرا استثناء مفرّ

تقدیر حرف نفی با سه شرط قیاسی استنکته از امیر

دشاب "ال" یفن فرح نآ

قبل از فعل مضارع باشد

در جواب قسم باشد

جمهور این وجه را براي إلّا قبول ندارند

» الّتی فی نحو: (إالّ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ هللا)(التوبة / ۴۵بررسی یک مثال از حیث وجوه استعمالی إلّانکته و إنّما ھذه کلمتان: «إن» الشرطیة و «ال» النافیةحقیقت إلّا در این مثال(تنبیھ لیس مِن أقسام «إالّ

إلي



إالّ
 وجوه

استعمالی

 علی
 أربعة
أوجھ

استثنائیه

وصفیه

 أن تکون عاطفة بمنزلة الواوالثالث

معنا

قائلین به این وجه

 و جعلوا منھ قولھ تعالی: (الیخافُ لَدَی المُرسَلُونَ إالّ مَنْ ظَلَمَ ثُمَّشاهد مثال
 بَدَّلَ حُسناً بَعْدَ سُوء)(النمل / ١٠ و ١١) أی: و ال من ظلم

رد شاهد مثال توسط مشهور

و تأوّلھ الجمھور علی االستثناء المنقطع

یعنی استثنائیه گرفته اند و اینکه ظالم از پیغمبران استثناء شده باشند را اینگونه توجیه کرده اند که استثناء منقطع است و تخصصا خارج است

اشکال

 شما با این جواب مشکل ظالم بودن پیامبران را حلّ کردید اما مشکل دیگري وجود دارد و آن این است که
 استثناء من ظلم از نفی الزمه ثبوت ایجاب براي من ظلم است یعنی خوف براي من ظلم یعنی انسان توبه کار
 الزم می آید در حالی که مراد آیه این است که انسان توبه کار نیز با پیامبران در حکم عدم خوف شریکند

 فلذا براي رفع این مشکل مرحوم عالمه طباطبائی من ظلم را استثناء از مفهوم آیه گرفته است زیرا مفهوم آیه
 این است: یخاف لدي غیر المرسلین اما در عین حال استثناء را اینشان منقطع گرفته است در حالی که استثناء

در این صورت که از مفهوم باشد متصل است زیرا من ظلم جزء مرسلین است

دو احتمال دیگر
استثناء از مفهوم آیه و استثناء تام غیر موجب

 استثناء تام غیر موجب از منطوق  آیه بنابراینکه مراد از ظلم ترك اولی یا مکروه باشد که چنین پیامبرانی کهتفسیر نمونه ج15 ص409
همگی آنها نیز بعد از ارتکاب ترك اولی جبران مافات کردند

اال نمی تواند نه استثنائیه باشد و نه وصفیه نه زائده بنابراین عاطفه استنحوه استدالل

زیرا الزمه استثناء این است که برخی پیامبران ظالم بوده باشنداستثنائیه نیست

زیرا ما بعد الّا با ماقبلش در حکم عدم خوف شریک است و إلّاي وصفیه نمی تواند این تشریک در حکم را برساندوصفیه نیست

اوال زائده را همه قبول ندارند ثانیا تشریک در حکم را زائده نمی تواند برساندزائده نیست

قائلین أن تکون زائدةالرابع

 قالھ األصمعی
و ابن جنّی

شاهد مثال
 و حمل علیھ ابن مالک قول
 الشاعر: أری الدھر إالّ

 منجنوناً بأھلھ و ما صاحب
 الحاجات إالّ مُعذَّبا

توضیح منجنون از جامع الشواهد
 به معناي دوالب چوبی است که بر روي چاه نصب می شود و توسط آن آب کشیده می شود و وجه شبه در
 تشبیه به دوالب استقامت نداشتن است یعنی همانطور که چرخش دوالب براي اهلش استقامت ندارد دنیا نیز

براي اهلش

رد  شاهد مثال توسط ابن هشام

و إنّما المحفوظ «و ما الدّھراوال

«ثانیا

 ثم إن ثبتتْ روایتھ
 «فتتخرّج علی أنّ «أری
 جواب لِقسم مقدّر، و
 حذفت «ال» کحذفھا فی

(تَا� تَفْتَؤا)(یوسف / ٨۵)

زیرا استثناء مفرّغ باید همیشه غیر موجب باشدو دلّ علی ذلک االستثناء المفرغشاهد بر حذف الي نافیه

تقدیر حرف نفی با سه شرط قیاسی استنکته از امیر

دشاب "ال" یفن فرح نآ

قبل از فعل مضارع باشد

در جواب قسم باشد

جمهور این وجه را براي إلّا قبول ندارند

» الّتی فی نحو: (إالّ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ هللا)(التوبة / ۴۵بررسی یک مثال از حیث وجوه استعمالی إلّانکته و إنّما ھذه کلمتان: «إن» الشرطیة و «ال» النافیةحقیقت إلّا در این مثال(تنبیھ لیس مِن أقسام «إالّ

إلی

 وجه
استعمالی

 حرف
معانی جرّ

 لھ
ثمانیة
معان 

انتھاء

 الغایة

غایت به دو معنی استعمال می گردد: غایت به معناي نهایت، غایت به معناي مسافت؛ مراد از غایت معناي دوم است نه اولنکته از رضی ج4 ص263

)(البقرة / ١٨٧مثالالزمانیة (نحو: (ثُمَّ أتمُّوا الصّیامَ إلی الّیلِ

 و
المکانیة

مکان یا مکان حقیقی است یا مکان معنوي مانند قلبی الیک، السیر الی اهللا

(نحوقولھ تعالی: (مِنَ المَسْجِدِالحَرامِ إلی المَسْجِدِاألقصی)(اإلسراء / ١مثال
و قول عبدهللا بن الزبیر األسدی: إذاکنت التدرین ماالموت فانظری إلی ھانی بالسوق و ابن عقیل

نکته

 بررسی دخول یا
 عدم دخول
 مابعد إلی در

ماقبلش

جواب

 و إذا دلّت قرینةدر صورت وجود قرینه
 «علی دخول ما بعدھا، نحو: «قرأت القرآن من أولھ إلی آخره

 (أو خروجھ، نحو: (ثم أتمّوا الصیام إلی الّیل

 در
 صورت
 نبود
قرینه

 و
[أي  إالّ
 إن لم
 تدلّ
[قرینة

 اختالف
اقوال

فقیل: یدخل إن کان من الجنس
 مثال صیام و لیل غیر همجنسند، اول و آخر هم جنسند، مسجدالحرام و

 مسجداالقصی هم جنسند بنابراین مراد از جنس، جنس منطقی نیست بلکه
مراد این است که عرفا همجنس به حساب آیند

و قیل: یدخل مطلقاً

 و قیل: ال
 یدخل
مطلقاً

 نظر ابن هشام
 همین قول اخیر

 است

 و ھو
الصحیح

دلیل

 ألن األکثر مع
 القرینة عدم
 الدخول فیجب
 الحمل علیھ
.عندالتردّ

المعیة

 و ذلک إذا ضممت شیئاً إلی آخَرموضع این معنا
إلی در این آیه به معناي انتهاء غایت استرضی ج4 ص271(و بھ قال الکوفیون و جماعة من البصریین فی (مَنْ أنصاری إلی هللا)(آل عمران / ۵٢قائلین به این معنا و شاهد مثالشان

» ترید مع زید مالمثال غلط زیرا ضمیمه شدن مال به زید در تحت مفهوم عامی صورت نگرفته استدمامینیو ال یجوز «إلی زید مالٌ

التبیین

بعد ما یفید حبّاً أو بغضاًشرطوھی المبینة لفاعلیة مجرورھاموضع این معنا

ما أحب زیدا إلی عمروٍ من فعل تعجب

زید أحب إلی عمرو أو اسم تفضیل

نکته: هر چه که به معنا حب و بغض باشد مانند ود و کُره؛ نیز همین حکم رادارد

)(یوسف / ٣٣مثال (نحو قولھ تعالی: (ربِّ السِّجْنُ أحَبُّ إلی مِمّا یدْعُونَنی إلَیھِ
»و قول النبی (صلی هللا علیھ و آلھ و سلم): «یا أباذر ما من شیء أبغض إلی هللا من الدنیا

مرادفة الالم
موافقة «فی 

االبتداء
»موافقة «عند 

التوکید
 وھی 
الزائدة

تحقیق ابن هشام پیرامون معانی حروف جر

إالّ-إلي



إلی

 وجه
استعمالی

 حرف
 جرّ

معانی
 لھ
ثمانیة
معان 

انتھاء

 الغایة

المعیة
التبیین

(نحو: (واألمرُ إلَیک)(النمل / ٣٣مثالمرادفة الالم
دعب نم و لبق نم رمالا هللا :دننام تسا مال يانعم هب هیآ نیا رد یلإ نیاربانب دوش یم يدعتم مال اب "رما" اریزدلیل موافقین در استشهاد به آیه

 احتمال دارد که الیک متعلّق به موکولٌ یا راجع محذوف باشد أي االمردمامینی.و قیل: النتھاء الغایة، أی: منتھٍ إلیکرد  شاهد مثال توسط مخالفین این معنا
موکول الیک، االمر راجع الیک

موافقة «فی 
 شاهد مثال
 قائلین به
 این معنا

 ذکره جماعة فی قول
 النابغة الذُّبیانی:  فال
 تترکنّی بالوعید
 کأنّنی إلی الناس

 مطلی بھ القارُ أجرب

رد 
 توسط
 ابن

عصفور

 و قال
 ابن

عصفور

جواب حلّی
 ھو علی تضمین
 مطلی» معنی»

 «مُبغَّض»

 نظر مرحوم رضی ج4ص272 نیز همین است؛ ایشان فرموده: مطلی متضمن معناي مبغّض یا مکرّه است و
ایندو فعل با إلی متعدي می شوند نحو قوله تعالی: و کرّه الیکم الکفر

إلی الناس متعلّق به مبغَّض محذوف است که آن مبغّض خبر براي کأنّنی استتوجیه دیگري از دمامینی

إلی به معناي عند استتوجیه امیر

جواب نقضی
 قال: ولو صح مجیء

 إلی» بمعنی «فی» لجاز»
«زید إلی الکوفۀ»

 این در حالی است که عرب
 استعمال چنین جمله اي را غلط

می داند
اشکال صبان

 بنابر نظر کوفیین که آمدن حرفی
 را به معناي حرف دیگر تجویز می

کنند این مثال صحیح است

مطلی: اسم مفعول به معناي مالیده شده، اجرب: صاحب بیماري گري؛ قار به معناي قیر استتوضیح مفردات شعر

نابغه ذبیانی خطاب به نعمان به منذر: مرا به همراه تهدیدت بین مردم رها نکن زیرا در این صورت من مثل کسی می مانم که به قیر مالیده شده و بیماري گري دارد که در این صورت مردم از او دوري خواهند کردمعناي شعر

 :کور به معناي رحل است، سقی کنایه از رکوب است، یروي به معناي سیراب شدن است؛ المصباح المنیرتوضیح مفردات شعر از دمامینی و امیرکقول ابن أحمر الباھلی: تقولُوقدعالیتُ بِالکورِ فوقھا أیسقی فال یروی إلی ابنُ أحمرامثالاالبتداء
تسا هدش لامعتسا ود ره "نم" هب يدعتم و هسفن هب يدعتم يوری

قربانی در نزد خانه کعبه است/البته اگر براي عمره باشد در مکه و اگر حج باشد در منا که هر دو عند الکعبه به حساب می آیند(و حُمل علیھ قولھ تعالی: (ثُمّ مَحِلُّھا إلَی الْبَیتِ العتیقِ)(الحج / ٣٣مثال»موافقة «عند  یعنی محلّ 

التوکید
 وھی 
الزائدة

 قائل 
 به این
 معنی
 و

 شاهد
مثالش

 أثبت ذلک
 ،الفرّاء
 مستدالً
 بقراءة

 بعضھم فی
 أفْئدةً مِن)
 النّاس
 تَھْوی
(إلَیھِمْ

 / إبراھیم)
 بفتح (37
الواو

بنابر قرائت مجاهد به فتح قرائت شده است

امیر المومنین و امام باقر و امام صادق علیهم السال و مجاهد نیز به فتح قرائت کرده اند که در این صورت متعدي به نفسه است و تهوي را به معناي تمیل گرفته اند که با الی متعدي می شودنکته از مجمع البیان

 رد شاهد
 مثال توسط

مانعین
 و خُرّجت

 به
 یکی
 از دو
حمل

 علی
 تضمین
«تھوی»
 معنی 

 «تمیل»

 تحقیق در لغت
 تهوي از

 المصباح المنیر
 و النهایۀ فی

غریب الحدیث

 تهوي از
 دو باب
 استعمال
شده است

 از
 باب
ضرب

 در این
 صورت به
 چند معنا
 استعمال

 گشته است
 که طبق همه
 ،این معانی
 تهوي الزم

است

به معناي سقَطَ

به معناي ارتَفَع

به معناي مات

به معناي هبط

به معناي سرع

 متضمن معناي
تمیل

 در این صورت با الم یا إلی
متعدي می شود

ی دراین صورت متعدي بنفسه است به معناي احببته و گاهی به معناياز باب خَش 
أملت الیه از باب تضمین استعمال می گرددو با إلی متعدي می شود

 «أو أنّ األصل «تھوی
 بالکسر فقلبت الکسرة

 فتحة و الیاء ألفاً کما یقال
 «فی «رَضِی»: «رَضا

 در این صورت دیگر
 متعدي به نفسه نیست
 تا مجبور شویم الی را

زائده بگیریم

 اشکال ابن هشام به این
حمل دوم

 و فیھ نظر؛
 ألنّ شرط ھذه
 اللغة تحرّک
 الیاء فی
.األصل

 تحقیق ابن هشام پیرامون
 تنبیھمعانی حروف جر

 مذھب
البصریین

 کما أنّ أحرف الجزم و النصب کذلکدلیل أنّ أحرف الجر ال ینوب بعضھا عن بعض بقیاس

 سه مرحله در توجیه حروف جرّي که
 به جاي حروف جرّ دیگري قرار

گرفتند

 و ما أوھم
 ذلک[أي
 النیابة] فھو
 عندھم

إنّ «فی» لیست بمعنی «علی» و لکن شبّھ المصلوب لتمکنھ من الجذع بالحالّ فی الشیء(إما مؤوّل تأویالً یقبلھ اللفظ کما قیل فی (والُصَلّبَنّکمْ فی جُذُوع النَّخلِ)(طھ / ٧١
 «کما ضَمَّنَ بعضھم «تھوی» فی اآلیة معنی «تمیلو إما علی تضمین معنی فعل یتعدی بذلک الحرف

و إما علی شذوذ إنابة کلمة عن اُخری
 و ھذا األخیر ھو مَحمِل الباب کلّھ عندالکوفیین و بعض المتأخرین، و ال یجعلون ذلک شاذاًنکته

بی راهه رفتن و از روي ظلم و بی انصافی صحبت کردنمعناي تعسف از لسان العربو مذھبھم أقلّ تعسّفاًنظر ابن هشام درباه نظر کوفیین

إلي
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