
ال

على ثالثۀ أوجهوجوه استعمالی

 نافیه

ناهیه

زائده
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چرا قیاس به إنَّ شده است؟ زیرا هر دو مفید تأکید هستندأن تکون عاملۀ عمل إنّعمل

] إن أرید بها نفى الجنس على سبیل التنصیصتعریف و ذلک[أي عمله عمل إنّ
این تعریف الي مشبهه به لیس را خارج می کند مانند: الرجلٌ فی الدار که در این مثال دو احتمال است

نفی جنس مرد

بنابراین نفی جنس در این مثال به صورت تنصیصی نیست بلکه به صورت احتمالی است زیرا یکی از دو احتمال استنفی یک مرد

خطیب: مراد از جنس، جنس لغوي است نه اصطالحی منطقی

 تبرئه مصدر است که از باب مبالغه به صورت مصدري نامگزاري شده است: به معناي برائت کننده از جنس مدخولشو تسمى حینئذ[أي حین نفی الجنس] تبرئۀنام دیگر

نصب اسم الي نفی جنس

 و إنما یظهر نصب اسمهایا لفظی است به شرط اینکه عامل باشد

نحو «ال صاحب جود ممقوتإذا کان خافضا

نحو «ال حسنا فعله مذمومأو رافعا

أو ناصبا
نحو «ال طالعا جبال حاضر

تعبیر به منه براي این است که فهم این مثال که از مصادیق ناصب باشد نیاز به دقت دارد زیرا زید مفعول با واسطه براي خیر است و هر مفعول با واسطه اي محال منصوب استو منه «ال خیرا من زید عندنا

در صورتی که غیر عامل باشد یا محلّی است

 فرق هاي
 الي نفی
 جنس با
إنَّ

 و تخالف ال
 هذه إنّ
 من سبعۀ
أوجه

بنابر قول کوفیین جائز است جهت تفصیل بیشتر مراجعه شود به حاشیه خطیبأنها ال تعمل إال فى النکراتأحدها

الثانى

 أن اسمها
 إذا لم
 یکن

 عامال فإنه
یبنى

 دلیل بناي
 اسم الي
نفی جنس

 اختالفی

 قیل: لتضمنه معنى
من االستغراقیۀ

تسا فوذحم "ءیش" ای "دحأ" سنج یفن يال مسا ددرگ رکذ نم رگا اما تسین هیسنج نم نمضتم سنج یفن يال مسا هک دسر یم رظن هب دشاب هیسنج نم دارم مییوگب هکنیا رگم میرادن هیقارغتسا نم :لاکشا
 و من جنسیه بیان آن است بنابراین دلیل بناء آن نمی تواند این دلیل باشد اما احتمال دیگر این است که منْ زائده باشد کمااینکه امیر متذکر شده است براي تنصیص عموم که از آن تعبیر به استغراقیه شده است که

در این صورت این دلیل موجه می گردد

و در ترکیب مزجی جزء دوم در صورتی که عددي باشد مبنی بر فتح می گردد و اسم ال نیز قیاس به جزء دوم مرکّب مزجی عددي شده استو قیل: لترکیبه مع ال ترکیب خمسۀ عشر

 حرکت
 بنائی اسم
 الي نفی
جنس

 و بناؤه
 على ما
 ینصب به
 لو کان
 معربا

 فیبنى

 على الفتح

ال فقرَ أشد من الجهلفى نحو قول النبی صلّی اهللا علی و آله

و منه

قوله تعالی
لَکُم قامال م ثْرِبلَ ییا أَه) ( وا ال ضَیرَ ) (قالُ مو الْی کُملَیع ال تَثْرِیب

 تعبیر به منْه کرده است زیرا این آیه شریفه دو نوع ترکیب دارد که بنابر یک ترکیب تثریب مبنی و بنابر ترکیب دیگر تثریب شبه مضاف گشته و باید منصوب گردد
و آن فرضی است که علیکم را متعلق به تثریب بگیریم نه متعلق به فعل عام مقدر به عنوان خبر، الیوم نیز یا خبر دوم است یا متعلق به همان فعل عام مقدر

ذْلَم ل الحسینُو قول بشیر بن جت  یا أهلَ یثرب ال مقام لکم بها قُ
راردعی[یا]ممعلیه السالم فأد

 اي اهل مدینه دیگر اقامتی براي شما در مدینه نیست جرا که حسین علیه السالم شهید شده پس اشک بریز اي چشم بسیار اشک ریزانترجمه

 شاهد در مقام است در صورتی که لکم را متعلق به فعل عام مقدر بگیریم نه متعلّق به مقامشاهد

فى نحو «ال رجلین» و «ال قائمینو على الیاء

و على الکسرة
 فى نحو «ال
مسلمات

 [و کان القیاس وجوبها[الکسرةنکته
و لکنه جاء[البِناء]بالفتح

 نکته از امیر و شمنّی : برخی تنوین را از آن حذف ننموده اند زیرا تنوین مقابله است نه تنوین تمکین و برخی تنوین را نیز حذف نموده اند به خاطر شباهت به تنوین تمکین اما رضی
فرموده که حق با کسانی است که تنوین را ذکر می کنند زیرا ترکیب ایندو شدید تر  از ترکیب مضاف و مضاف الیه نیست که جزء دوم همچنان معرب می ماند

ألنها الحرکۀ التى یستحقها المرکب[یعنی ترکیب اسم ال مع الدلیل ارجحیتو هو األرجح

و الثالث
أن إرتفاع خبرها عند إفراد اسمها[أي إن کان مفردا مبنیا

بنابر قول سیبویه عامل خبر قبل از دخول ال، مبتدا بوده استبما کان مرفوعا به قبل دخولها، ال بها، و هذا القول لسیبویهنحو «ال رجل قائم

و خالفه[أي سیبویه] األخفش و األکثرون مخالفین این فرق سوم

دنناد یم لماع ار "ال" قافتالاب ،ال مسا بارعا تروص رد و دنا هدرک فالتخا مسا ءانب ضرف رد نییرصب یلو دنناد یمن "ال" ار ربخ لماع تروص ره رد نییفوک اریز نییفوکلا نیب تفگن و نییرصبلا نیب فالخ ال تفگو ال خالف بین البصریین فى أن ارتفاعه[أي الخبر] بها[ال] إذا کان[اسمها] اسما عامال[أي معربا

نْزَفونَ؛ دلیل عدم جواز تقدیم خبر الي نفیأن خبرها ال یتقدم على اسمها و لو کان ظرفا أو مجروراالرابع البته مراد از عدم تقدم این است که در فرض بقاء عمل ال نمی تواند مقدم گردد و إلّا با فرض مهمله شدن ال از عمل می توان خبرش را اگر ظرف یا جار و مجرور باشدمقدم نمود: ال فیها غولٌ و ال هم عنها ی 
جنس بر اسمش شباهت الي نفی جنس به إنّ است که در إنّ نیز تقدیم خبر بر اسمش جائز نیست مگر اینکه ظرف و جار ومجرور باشد منتها إنّ به خاطر قوت عمل با تقدیم خبرش(ظرف یا جارومجرور) عملش را از دست نمی دهد

أنه یجوز مراعاة محلها مع اسمها قبل مضى الخبر و بعدهالخامس
دلیل از شمنی : زیرا عمل ال ضعیف است و مانع از اعتبار محل نمی شود ولی عمل إنّ قوي است و قبل از مضی خبر مانع می شود

ظریف فیها، و ال رجلَ و امرأةٌ فیهافیجوز رفع النعت و المعطوف علیه[اسم ال مع ال نحو «ال رجلَ 

السادس

جواز چهار وجه در اسم ال در صورت تکرار اسم

أنه یجوز إلغاؤها إذا تکررت الغاء

در صورت تکرار الغاء ال جائز است نه واجب

ترکیبنحو «ال حولٌ و ال قوةٌ إلّا باللّه

یا خبر هر دو را موجودان می گیریم در این صورت عطف مفرد بر مفرد می شود

یا خبر دومی را إلّا باهللا و خبر اولی را إلّا باهللا محذوف می گیریم

یا خبر اولی را موجود و خبر دومی را نیز موجود می گیریم ودر این دو ترکیب اخیر عطف جمله بر جمله می شود

اینکه به صورت مطلق می گوید الغاء جائز است می فهماند که الغاء اولی به تنهایی یا دومی به تنهایی یا هر دو جائز استنکته

بنابر اینکه هر دو را الي نفی جنس بگیریمو لک فتح االسمینفتح هردو

ترکیبو رفعهمارفع هردو

یا هردو را اسم الي مشبهه به لیس می گیریم و احتماالت در خبر مانند احتماالت مذکور می شود

یا هر دو را ملغی می گیریم و ما بعدشان را مبتدا میگیریم و در خبر نیز همان احتماالت سابق

یا یکی را ملغی و دیگري را مشبهه به لیس می گیریم در این صورت دیگر نمی توان خبر را موجودان بگیریم بلکه براي هر کدام باید خبر جداگانه تقدیر گرفت تا توارد عاملین غیر متماثلین بر معمول واحد پیش نیاید

مغایرت به یکی از این سه صورت استو المغایرة بینهمامغایرت

 فتح اولی و نصب دومی
 بنابراینکه الي اولی نفی جنس و الي دومی زائده باشد و اسم مابعد را عطف بر لفظ اسم قبل کنیم که به

 خاطر عدم ترکیب با ال مبنی نشده و تنوینش را از دست نمی دهد یا بگوییم منصوب شده است بنابر عطف بر
محلّ اسم ال که رفع است بنابر ابتداءیت

بنابراینکه الي دوم را یا مشبهه به لیس بگیریم یا ملغی گرفته و اسم مابعد را بنابر مبتدا رفع داده یا بنابر خبر بر محلّ ال با اسمشفتح اولی و رفع دومی

اولی را نفی جنس یا ملغی گرفته و دومی را نفی جنسرفع اولی و فتح ثانی

البخالف نحو قول االعشیبه خالف إنّ که در صورت تکرار اسم باز هم إنّ در هر دو عمل کند هفْرِ إذ مضوا مرتحال[لنا]  و إن فى الس إنّ محلّا[لنا] و إنّ م
همانا براي ما حلول و کوچی است و همانا براي مسافرین این دنا زمانی که در حال گذشتن از این دنیا هستند، مهلت ماندنی استترجمه

فال محید عن النصب[فی إعمالها مکرّرا

و السابع
) (فَال فَوتأنه یکثر حذف خبرها إذا علمدر نزد غیر قبیله تمیم رَ نحو (قالُوا ال ضَی

و تمیم ال تذکره حینئذ[حین العلم بالخبردر نزد قبیله تمیم
همانطور که رضی(1/289) فرموده در صورت فقدان علم به خبر تمیم نیز قائل به وجوب ذکر خبر است

در نزد قبیله طیئ نیز همین طور است

الثانىبررسی قسم دوم

 أن
 تکون
 عاملۀ
 عمل
لیس

[لی من الحربکقوله سعد بن مالکمثال راح رانها  فأنا ابن قیس ال بیعن ن من صد

نیران جمع نار است

کسی که از آتش هاي جنگ اعراض کند و فرار کند پس من ابن قیس هستم کناره گیري براي من از جنگ نیستترجمه

این شعر نمی تواند مثال براي الي مشبهه به لیس باشد زیرا احتمال دارد ال، الي مهمله باشد نه الي مشبههإن قلت

قلت
و إنما لم یقدروها مهملۀ و الرفع باالبتداء ألنها حینئذ[أي حین االهمال] واجبۀ التکرار

و فیه نظر، لجواز ترکه[أي تکرارالمهملۀ] فى الشعراشکال ابن هشام به قلت

 فرق هاي بین
 الي مشبهه به
 لیس با خود
لیس

 «و «ال
 هذه
 تخالف
 لیس من
 ثالث
جهات

إحداها
أن عملها قلیل حتّى ادعى أنه[عملَها] لیس بموجود

لخطیب) و مثالی در عرب براي آن یافت نشده است ولی شعري که ابن هشام آورده می تواند دلیل باشد و  نظر رضی(1/290) این است که ال نه قیاسا و نه شاذا عمل لیس را ندارد(هم نظر با مبرّد و زجاج علی ما نقل ا
شاید رضی جواب دهد که این چند مثال از این قبیل را توجیه نمود بدین صورت که اسم منصوب را در مابعد حال بگیریم و خبر را موجود می گیریم و ال را نیز الي نفی جنس که مهمله از عمل شده می گیریم

 أن ذکر خبرها قلیل حتى إن الزجاج لم یظفر به[ذکر خبرها منصوبا] فادعى أنها تعمل فىالثانیۀ
االسم خاصۀ، و أنّ خبرها مرفوع[بما کان مرفوعا به قبل دخول ال

زَّ فال شى ء على األرض باقیا  وو یرده قولهرد قول زجاج تَع 
ال وزر مما قضى اللّه واقیا

تعزّ امر مخاطب از باب تفعل است و مصدرش تَعزِّي می باشد و اینجا به معناي شکیبایی است

شکیبایی از دنیا داشته باش زیرا هیچ چیزي بر این دنیا باقی نخواهد ماند و هیچ پناهگاهی نسبت به قضاي الهی تو را نگه نخواهد داشتترجمه

أنها ال تعمل إال فى النکراتالثالثۀ

غنیه: نظر ابن مالک نیز همین است

خالفا البن جنى و ابن الشجرىمخالف

نی المتنبی قولَهمثال مکشوباً و ال المالُ باقیاو علیه ب رزق خالصا من األذي  فال الحمدلم ی لجود زمانی که جود و بخشش از ناحیه تو در حالی که خالی از اذیت و منت باشد، نرسد پس دیگر نه حمد و ستایشی براي او کسب شود و نه مالی براي او باقی بماندترجمهإذا ا

تنبیه

اینکه گفته است: فی توکیده، به این دلیل است که بل براي تقریر جمله منفی سابق و اثبات نقیض حکم سابق براي  اسم ما بعد می آید و چون براي تقریر حکم سابق می آید از آن تعبیر به توکید نموده استإذا قیل «ال رجل فى الدار» بالفتح تعین کونها نافیۀ للجنس و یقال فى توکیده «بل امرأة

 و إن
 قیل
بالرفع

تعین کونها عاملۀ عمل لیسدر صورت عدم تکرار ال

و إال تکررت کما سیأتىو أمتنع أن تکون مهملۀنکته

 معناي الي
 و احتملمشبهه به لیس

 أن تکون لنفى الجنس

و أن تکون لنفى الوحدة

 یک پندار اشتباه دربارهنکته
معناي الي مشبهه به لیس

و غلط کثیر من الناس؛ فزعموا أن العاملۀ عمل لیس ال تکون إال نافیۀ للوحدة ال غیر

زَّ فال شى ء على األرض باقیا و الوزر مما قضی اهللا واقیاو یرد علیهم نحو قولهرد این پندار اشتباه تَع

على األول «بل امرأة

و على الثانى «بل رجالن، أو رجال

 در
 صورت
تکرار ال

 و إذا قیل
 ال رجلٌ و»
 ال امرأةٌ فى
 «الدار
برفعهما

 چند
 احتمال
 ترکیبی
دارد

سه احتمال در الي دوم(دسوقی
الي نفی جنس مهمله

الي مشبهه به لیس

زائده براي تأکید

دو احتمال در الي اول

[أي نافیۀ للنجس احتمل کون ال األولى عاملۀ فى األصل عمل إنّ
ثم ألغیت لتکرارها

فیکون ما بعدها مرفوعا باالبتداءعامل رفع اسم الي اول در فرض الغاء الي اول

 و أن تکون
 عاملۀ عمل
 لیس

فیکون ما بعدها مرفوعا بها عامل رفع اسم

 خبر ال در صورت
 اول[الغاء الي نفی
 جنس] و صورت

دوم[الي مشبهه به لیس

 و على الوجهین فالظرف خبر عن االسمین إن قدرت ال الثانیۀ تکرارا[أي
زائدة للتکرار] لألولى و ما بعدها معطوفا

دلیل از غنیه: زیرا توارد عاملین متماثلین بر معمول واحد باالجماع صحیح است

 فإن قدرت األولى
 مهملۀ و الثانیۀ عاملۀ
 عمل لیس أو بالعکس
 فالظرف خبر عن

أحدهما

 و خبر
 اآلخر
محذوف

تشبیه

 کما فى
 قولک
 زید و»
 عمرو
قائم

که نمی توان گفت قائم خبر از هر دوست زیرا باید به صورت تثنیه می آمد

ان قلت
 چرا نگوییم ظرف
 خبر از هر دو ال

است
قلت

 و ال یکون خبرا
 عنهما لئال یلزم
محذوران

کون الخبر الواحد مرفوعا و منصوبا

و توارد عاملین[غیر متماثلین] على معمول واحد

 بررسی
 قسم
سوم

 الوجه
الثالث

 أن
 تکون
عاطفۀ

 شرائط
 استعمالی
 الي
عاطفه

 و لها
 ثالثۀ
شروط

أن یتقدمهاأحدها

إثبات

غنیه: فرقی ندارد که اثبات لفظی باشد یا معنوي مانند: مازال زید قائما ال قاعدا

مصنف عبارتی داشت: «ال تکون إال نافیۀ للوحدة ال غیر» در این عبارت ال عاطفه است حال سؤال این است که آیا شرط اول را داراست یاخیر؟ می توان در جواب گفت چون منفی در منفی مثبت می شود فلذا جمله ما قبل مثبت معنوي است اگر چه در لفظ منفی است اما عبدالقاهرجرجانی در دالئل االعجاز این نحوه استعمال را غلط می داند یعنی استعمال الي عاطفه بعد از نفی النفی نکته: در صفحه قبل 

کجاء زید ال عمرو

کاضرب زیدا ال عمراأو أمر

غنیه: سیبویه فقط آنچه از عرب می شنود نقل می کند و قاعده می سازد شما چطور براي سیبویه تکلیف تعیین می کنیدابن سعدان: ابو جعفر محمد الضریر کوفی متوفاي 230و زعم ابن سعدان أن هذا لیس من کالمهمیا ابن أخى ال ابن عمىنحو قال سیبویه: أو نداء

جوابسؤال: حال اگر مقترن به عاطف شد چه کنیمأن ال تقترن بعاطفالثانى
ۀفطاع تسیل و ،اهلبق امل در ال و ،لب فطاعلاف »ورمع لب ال دیز ىنءاج« لیق اذإف

ىفنلل دیکوت ال و ،واولا فطاعلاف »ورمع ال و دیز ىنءاج ام« تلق اذإ و
و فى هذا المثال مانع آخر من العطف بال، و هو تقدم النفى

ینَ الِّ این مثال دو مشکل دارد: اقتران با حرف عطف و تقدم نفی(غیرالمغضوبو قد اجتمعا[أي المانعان] أیضا فى  (و لَا الضَّ

 أن یتعاند متعاطفاهاو الثالث
مثالی که این شرط را دارا نیست

فال یجوز «جاءنى رجل ال زید

ألنه یصدق على زید اسم الرجلدلیل

بخالف «جاءنى رجل ال امرأةمثالی که این شرط را داراست
د به خالف: یقوم زید ال یقعد زیرا جمله اول جمله استینافیه است و محلّی از اعراب ندارد ال یقع یقوم ل محلّ اعرابی داشته باشد مانند: زیداین است که بگوییم ال عطف جمله بر جمله نیز می کند البته به شرطی که جمله او دسوقی: برخی شرط چهارمی ذکر کرده اند و آن مفرد بودن مدخول ال است ولی دسوقی می گوید حقّ 


