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تحضیضیه
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 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


