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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


