
 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


