
ال

على ثالثۀ أوجهوجوه استعمالی

 نافیه

ناهیه

زائده

و هذه على خمسۀ أوجهاقسام الي نافیهأحدها: أن تکون نافیۀوجه اول استعمالی ال

نفی جنس

مشبهه به لیس

عاطفه

حرف جواب

نافیه غیر از اقسام قبلی

الي نفی جنسأحدهابررسی قسم اول

أن تکون عاملۀ عمل لیسالثانىبررسی قسم دوم

أن تکون عاطفۀالوجه الثالثبررسی قسم سوم

 إنّی رجلٌ ضریرٌ شاسع الدار و لیس لی قائد یالزمنی فلی رخصۀ أن ال آتیلاق نم باوج یف ال :ّملس و هلآ و هیلع هللا یّلص هللا لوسر لوقکو هذه تحذف الجمل بعدها کثیراحذف جمله ما بعدش کثیراأن تکون جوابا مناقضا لنعمالوجه الرابعبررسی قسم چهارم
المسجد

همانا من مرد نابینایی که خانه ام نیز دور می باشد هستم و همراه من کسی که دستم را بگیرد نیز وجود ندارد آیا می توانم مسجد نیایمترجمه

و الخامسبررسی قسم پنجم

 أن
 تکون
 على غیر
]ذلک
 أي غیر
 کلّ من
 االقسام
 االربعۀ
السابقۀ

غیر موارد فوق یعنی نه حرف جواب باشد و نه الي نفی جنس عامل و نه الي مشبهه به لیس

اقسام مدخول این ال از دسوقی

مفرد است یا 
یا حال یا صفت یا خبر است

یا غیر سه مورد فوق
 می توان الي واقعه بین جارو مجرور را که مصنف در ضمن تنبیه بعدا خواهد آورد از این قسم قرار دهیم

بالزاد مانند: جئت

یا جمله است

یا فعلیه است
یا ماضویه است

یا مضارعه است

یا اسمیه است
یا مصدر به معرفه است

یا مصدر به نکره اي که ال در آن عمل نکرده باشد

باید در چند جا تکرار گرددویژگی این قسم

 فإن کان ما بعدها

 جملۀ اسمیۀ صدرها معرفۀ

أو [جملۀ اسمیۀ صدرها] نکرة و لم تعمل فیها

أو فعال ماضیا لفظا و تقدیرا

مثال ها خواهد آورد مورد چهارمی نیز هست که این هشام بعد از ذکر 
أو صفۀٍ أو حالٍ  و کذلک یجب تکرارها اذا دخلت علی مفرد خبرٍ 

وجب تکرارها//

مثال

رَ، و لَا اللَّیلُ سابِقُ النَّهارِمثال المعرفۀ الْقَم رِكی لَها أَنْ تُدغنْبی سلَا الشَّم

و مثال النکرة التى لم تعمل فیها ال
زَفُونَ فالتکرار هنا واجبال فیها غَولٌ و ال هم عنْها ینْ

ثیمبخالفه فى  به خاطر عدم تکرارال لَغْو فیها و ال تَأْ

قَ و ال صلَّىو مثال الفعل الماضى  دفَال ص

ماضی واجب است پس چرا در برخی مثال ها تکرار نشده استإن قلت اگر تکرار بر سر فعل 

 و إنّما ترك التکرارقلت

معنی یا در مقام دعاست که مستقبل است در 

لغْ معاویۀَ بنَ حرْب  فال قَرَّت عیون الشامتینافی نحو قول أبی االسود الدؤلی ما روشن مبادترجمهأال أَب مقابل علی علیه السالم بهترین خلق خدا جمع کرده است) پس چشمان دشمن شاد هاي  ماه مبارك در  آگاه باش و ابالغ کن به معاویه پسر ابوسفیان بن حرب(این سخن را که چرا ما را در 

مثال هاي دیگر از مغنی اللبیب
ال شلّت یداك
و ال فض اللّه فاك

مثال دیگر ال جعله اهللا آخر العهد منّی لزیارتکم 

فالفعل مستقبل فى المعنىألن المراد الدعاء

دلیل و مثله فى عدم وجوب التکرار بعدم قصد المضى إال أنه لیس دعاء قولک «و اللّه ال فعلت کذا یا در جواب قسم است
مقرون به ال در جواب قسم غالبا به معناي مستقبل است فلذا انصراف به استقبال دارد ماضی  رمزي:که فعل 

مستقبل قسم خورد می شود ولی ظاهرا این کالم دسوقی صحیح نیست دسوقی: فقط بر امر 

اگر می بخش اي خداي من ببخش تمام گناهان را و کدام بنده تو گناه صغیره اي انجام نداده استترجمهإن تغفر اللّهم تغفر جما  و أى عبد لک ال ألماو شذ ترك التکرار فی قول أبی خراش الهذلی و هو یطوف بالبیتیا شذوذا به خاطر ضرورت شعري حذف شده است

مراجعه شود ا اقْتَحم الْعقَبۀَ، که به مغنی اللبیب  لَ یا دالئل دیگري دارد مانند ترك تکرار در آیه شریفه: فَ

و کذلک یجب تکرارها إذا دخلت على مفردمورد چهارم از موارد وجوب تکرار ال

مورد باشد به شرطی که آن مفرد یکی از این سه 

 خبر

 أو صفۀ

أو حال

 نحومثال

مثال خبر
زید ال شاعر و ال کاتب

مغنی اللبیب قَرَةٌ ال فارِض و ال بِکْرٌمثال دیگر از  نَّها ب إِ

و «جاء زید ال ضاحکا و ال باکیامثال حال

مثال صفت
بِیۀٍ رْقیۀٍ و ال غَرْ بارکَۀٍ زیتُونَۀٍ ال شَ رَةٍ منْ شَجم

مثال هاي دیگر از مغنی اللبیب
مومٍ ال بارِد و ال کَرِیمٍ حنْ یلٍّ مظ و

منُوعۀٍ ال م ۀٍ وقْطُوع ةٍ ال م ۀٍ کَثیرَ هفاک و

موارد  
 عدم
 وجوب
تکرار ال

 غیر موارد
 چهارگانه
 فوق یعنی
 فعل
مضارع

نحومثالو إن کان ما دخلت علیه فعال مضارعا لم یجب تکرارها

ئَلُکُم علَیه أَجراً إلّا المودةَ فی القُرْبیقوله تعالی قُلْ ال أَس

الرّباب زوجۀ الحسین علیه السالم فی رِثاءه به خدا قسم که شوهري را به عوض شوهري از شما اهل بیت که از دست داده ام طلب نخواهم کرد تا زمانی که بین لحد و خاك مخفی شوم کنایه از مرگ ترجمهواهللا ال أبتغی صهرا بصهرکم حتّی أُغَیب بین اللحد و الطین و قولِ 

وءمثال دیگر از مغنی البیب الس هرَ بِ الْج اللَّه بحال ی

تأثیر زمانی ال بر سر فعل مضارع

اختالفی
مثل زمخشري و برخی متقدمین مانند سیبویه ص المضارع بها لالستقبال عند األکثریناکثر از جمله بیشتر متأرین  و یتخلّ

مبرّد ک و اخفش و  مال مخالفتکثیر از جمله ابن  و خالفهم ابن مالک لصحۀ قولک «جاء زید ال یتکلم» باالتفاق، مع االتفاق على أن الجملۀ الحالیۀ ال تصدر بدلیل استقبالدلیل ابن مالک بر 

مستقبل اختصاص می دهد اما مواردي مثل جمله حالیه قرینه اش همین وقوع در جمله حالیه استنکته مضارع را به  جهت جمع بین دو قول بهتر است بگوییم زمانی که قرینه بر خالف نباشد ال زمان 

 نکته: الي واقعه بین جارو
مجرور هم می توان جزء  

 همین دسته قرار داد که تکرار
ال واجب نیست مانند: جِئت 

بالزاد

 بررسی این الم از
 حیث اسم یا
حرف بودن

تنبیه

 من
 أقسام
 «ال»
النافیۀ

 المعترضۀ
 بین

 الخافض و
المخفوض

مثال
دسوقی: در اصل جئت ال بزاد بوده استنحو «جئت بال زاد

و «غضبت من ال شى ء
دسوقی: در اصل غضبت ال من شیء بوده است

نْ زادبالم نْ در اینجا در تقدیر نیست زیرا جائز نیست گفته شود جئتنْ است در حالی که م مابعدش را مبنی بر فتح کنیم زیرا الزمه الي نفی جنس گرفتن تقدیر م رضی: نمی توان ال را نفی جنس گرفته و 

 اختالف
 در نوع
این قسم

و عن الکوفیین أنها اسمکوفیین

می کنند که در اصل ال، مقدم بوده و در واقع حرف جرّ بر سر ال داخل نشده است نکته: بهترین دلیل بر اسمیت آن این است که حرف جرّ بر آن داخل شده و و حرف جرّ بر سر اسم داخل می شود ولی بصریین ظاهرا توجیه 

رضی(شرح کافیه2/215): کوفیین ال را اسم به معناي غیر می دانند با وجود یکی از این سه شرط

 داخل بر لفظ شیء گردد

مجرور باشد هو إبنُ الشیء چه 

ک ال شیئاچه منصوب باشد إنّ

أنت ال شیءچه مرفوع باشد

جئت بالزادددرگ لخاد هراج ءاب "ال" رس رب

غیر المغضوب علیهم و ال الضالیندشاب هدش فطع "ریغ" لوخدم رب ال دعب ام

و أن الجار دخل علیها نفسها

و أن ما بعدها خفض باإلضافۀ

 غیر
کوفیین

 و
 غیرهم
 یراها
حرفا

 بنابراین جرّ
ما بعدش  
ط ما توس 
قبل ال است

می رسد و خود نیز عمل نکرده استإن قلت چطور بین جار و مجرور آمده است و عمل ما قبلش با ما بعدش 

قلت
 زیرا
 زائده
است

 و
 یسمیها
زائده

معناي نفی را داشته باشداشکال مگر می شود زائده باشد ولی 

 جواب

بله نمونه هم دارد
 «کما یسمون کان فى نحو «زید کان فاضل
 زائدة و إن کانت مفیدة لمعنى و هو المضى

 و االنقطاع[عن الحال

می رساند یعنی ماضی ساده را 

انقطاع و اسمتمرار با قرائن فهمیده می شود و کان فقط مضی را می رسانداشکال دمامینی

شمنی به دمامینی اشکال کرده و از رضی نقل کرده که کان چون زائده است فقط مفید تأکید است و حتی مضی را نمی رساند چون این الزمه زائده بودن است و باید با کان غیر زائده یک فرقی داشته باشد

 تحقیقی
 درباره
 اصطالح
 زائده در
 کلمت
نحویین

 زائده سه
 صورت
دارد

معنی آسیب می زند فعلم أنهم قد یریدون بالزائد المعترض بین شیئین متطالبین و إن لم یصح أصل المعنى بإسقاطه کما فى مسألۀ ال فى نحو «غضبت من ال شى ءزائده به معناي وسط دو چیز به هم پیوسته واقع شده به طوري که حذفش به اصل 
 زائده به همان
 معناي اولی و
 لکن حذفش
 معناي فرعی در
 کالم را ضربه
می زند

 و کذلک إذا کان یفوت
 بفواته معنى[زائدا غیر اصل

المعنی

مصادیق  
 این
صورت

کما فى مسألۀ کان

 و کذلک ال المقترنۀ بالعاطف فى
 نحو «ما جاءنى زید و ال عمرو» و
یسمونها زائدة، و لیست بزائدة البتۀ

معناي فرعی را می رساند ک  معنی که صرفا تأکید را برساند و هیچ معناي دیگري را نرساند نیست بلکه ی یعنی زائده به این 

 شاهد بر اینکه یک
 معناي فرعی را در کالم

را می رساند

 أال ترى أنه إذا قیل «ما جاءنى
زید و عمرو» احتمل أن المراد

نفى مجى ء کل منهما على کل حال

و أن یراد نفى اجتماعهما فى وقت المجى 

معناي فرعی در کالم آسیب برساند زائده به معناي صرف تأکید به طوري که حذفش نه به اصل معنی و نه به 
) لمجرد التوکید واتأَم نعم هى فى قوله سبحانه  (و ما یستَوِي الَْأحیاء و لَا الْ

هل منْ خالقٍ غیر اهللامثال دیگر از غنیه

 اختالفیدرباره صدارت طلب بودن یا نبودن الي نافیه تنبیه

قول ابن هشام قول به تفصیل است

صدارت طلب نیست به دو دلیلدر غیر جواب قسم

اعتراض ال

فى نحو «غضبت من ال شى ءبین الجار و المجرور

لَّا یکُونَ للنَّاسِو بین الناصب و المنصوب فى نحو (لئَ

فى نحو (إِلَّا تَفْعلُوهو بین الجازم و المجزوم

ض آیات ربک ال ینْفَع نَفْساً إِیمانُها) اآلیۀو تقدم معمول ما بعدها علیها عی بْأتی موفى نحو (ی 

غنیه: که صدارت طلب است به خاطر تشبیهش به ماي استفهامیه به خالف ال که به خاطر تصرّف معنویش در فعل شبیه لَنْ بوده و لَنْ نیز صدارت طلب نیستام فالخب

در جواب قسم
اللهم إال أن تقع فى جواب القسم

تسا هتفریذپ ار لوق نیمه زین هیوبیس دوش یم بلط ترادص تسا هدرک لولح دنراد ترادص هک یفورح ياج هب "ال" نوچ وفإن الحروف التى یتلقّى بها القسم کلها لها الصدردلیل

و قیل: لها الصدر مطلقا

و قیل: ال مطلقا

و الصواب [القول] األول 


