
 الوجھ الثّالث: أن
 تكون زائدة و ھي

نوعان

خ: زائدة و بناء علی ذلک فهی ال تفید تعریفاً (نه لفظی نه معنوينکته

الزمة
 به دو دسته از

 اسماء ملحق می
گردد

 كالتي في األسماء الموصولة

 قول دیگر در تعریف موصوالت که دمامینی همیننکته از شرح اشمونی ج1 ص181على القول بأنّ تعریفها بالصلۀبنابر یک مبنا
قول را اختیار کرده است

 اگر ال داشته باشند مانند الذي تعریف به ال است

اگر ال نداشته باشد
اگر مضاف الیه داشته باشد: تعریف به واسطه مضاف الیه است مانند أي

 اگر نه مضاف الیه داشته باشد و نه ال: به معناي کلمه اي است که ال
داشته باشد مانند من موصوله

نمی تواند این ال الزمه باشد زیرا گاهی دیده شده که حذف می گردد مانند: لَذي، لذان،لذیناشکال از دمامینی

بشرط مقارنتھا و كالواقعة في األعالم

 {لنقلھا كـ{الالّت والعزّى

اگر در هنگام نقل ال بگیرد این ال زائده الزمه نخواهد بود بلکه زائده غیر الزمه لمحیه خواهد بود که توضیحش خواهد آمدیعنی قبل از نقل ال داشته باشد

الالت در اصل اسم صخره اي بوده است که مردي در کنار آن روغن و آرد مخلوط کرده و به حجاج می داد و بعدا این صخره مورد پرستش واقع شد و سپس اسم بت گردید؛ لَت به معناي چسباند و مخلوط کرد می باشد

العزّي در اصل اسم درختی در غطفان بوده است که اهل آنجا آن را پرستش می کردند و بعدها اسم بت گردید

 أو الرتجالھا
{كـ{السَّموأل

یعنی در هنگام وضع با ال وضع گردد

ارتجال به معناي اختراع است یعنی دفعۀ بدون فکر لفظ وضع گردد و مرتجل به لفظی گویند که یا قبال معنایی نداشته یا اگر داشته از یاد رفته باشد

بر وزن سفرجل اسم پرنده است و به مکان وسیع یا به ظرف شراب نیز اطالق شده است و بعدا علم شده است بر ابن عادیاء یهودي از شعراي عرب بنابراین همانطور که دمامینی اشکال کرده است این اسم، مرتجل نیست بلکه منقول است

{أو لغلبتھا على بعض مَن ھي لھ في األصلِ كـ{البیت
للكعبة و{المدینة}لطَیْبة

و ھذه في األصل لتعریف العھد

نکته از النحو الوافی ج1 ص395
 استثناءا این إلی که بر سر علم بالغلبۀ داخل می گردد در صورت منادي واقع شدن
علم بالغلبۀ یا مضاف واقع شدندش حذف میگردد مانند مدینۀ الرسول، یا مدینۀ

نکته از امیرص50: آیا مثال کلمه احمد صالحیت گرفتن ال را دارد؟ جواب: اگر آن را اسم تفضیل حساب کنیم دارد و اگر فعل مضارع فرض کنیم ندارد

 و غیر
 نوعان الزمة

فصیحه کثیره
 كثیرة

 واقعة في
 الفصیح
(لمحیھ)

 الداخلة 
 على عَلَمٍ
منقولٍ

نکته
 این ال بر سر علم مرتجل داخل نمی گردد زیرا اصال معناي سابقی ندارد که لحاظ گردد و بر سر علم بالغلبۀ نیز داخل نمی گردد زیرا در هر صورت علم بالغلبه چه ال لمحیه بگیرد و چه نگیرد

تسا ظوحلم نآ رد "رهش" يانعم سپ تسا ربمغیپ رهش يانعم هب هنیدملا الثم اریز ددرگیم ظاحل یلبق يانعم

با سه شرط

اگر این سه شرط در هر کلمه اي بود به این معنا نیست که بتوان ال لمحیه بر آن داخل نمود بلکه این سه مورد، در حقیقت خصوصیات موارد سماع شده از کلمات مدخوله براي ال لمحیه استنکته از صان ج1 ص183

{ال}نداشتهمِن مجرّد علم منقولی که سابقاً

صالحٍ لھا
{ال}گرفتن را داشته باشد، بنابراین{یزید}و{یشکر}که قبل از نقل فعل بوده اند شرط را ندارند ص: قبل از نقل صالحیت

دو نوع از اعالم صالحیت گرفتن ال را ندارندالنحوالوافی ج1 ص391
بر وزن فعل مانند یزید

مضاف؛ زیرا مضاف ال قبول نمی کند مانند عبدالرزاق، سعدالدین

مَلمُوحٍ أصلھ 

 ص: نقل از اسمى باشد که اآلن هم در معناى علَمى، توجهى به معناى اولِ آن
 (شده باشد و این{ال}نشانه ي این توجه است (النحو الوافی: 1/ 391

ت الیه أي نظرت الیه باختالس البصر: یعنی با نگاه تند و آنی به او نگاه کردم حمصباح المنیر: لَم

كـ{حارث و عبّاس} فتقول فیھما: الحارث و العباسمثال
 ص: از {حارث} و{عباس} به معناى برزگر، و تندخو و ترش رو نقل داده شده، هرچند که اآلن علَم هستند، لکن به معناى اولى آنها
ب و خوى تند گردد هى است. نام آن شخص{الحارث} شده تا در آینده دهقان شود و آن دیگرى، انسان شجاع و داراى تعصتوج

سماعی یا قیاسی بودن این ال
 و یتوقف ھذا النوع على السّماع أال
 :ترى أنھ ال یقال مثل ذلك في نحو

محمّد و أحمد؟

 ص: هرچند نقل از اسم مفعول و افعل تفضیل داده شده  اند و معناى اولى آنها
هم  اکنون مورد لحاظ است لکن عرب{ال}لمحیه بر آن داخل نکرده 

فصیحه غیر کثیره

 غیرُ
 كثیرة

 واقعة في
 الفصیح
 و ھو
نوعان

 مختص
 به

 ضرورت
شعري

 واقعة في الشعر
 كالداخلة على قول الرشید بن شھاب

الیشكري
رأیتك لمّا أن عرفتَ وجوھَنا

 صددتَ و طبتَ النفس یا قیس عن عمرو

صبان: مراد از وجوه، اشخاص است، فعل رأیتک به معناي ابصرتک است فلذا یک مفعولی است نه دو مفعولی، صددت به معناي اعراض کردي می باشد

دیدم تو را زمانى که شناختى وجود ما را، پس تسلّى داده  اى و روى برگردانده  اى از خون خواهى از قتل عمرو پس تو پاك هستى از حیث نفس اى قیس 

ص: شاهد: دخول{ال} بر{نفس} که تمییز است و باید تمییز نکره باشد و به جهت ضرورت شعرى و تصحیح قافیه{ال}گرفته 

 مشترك بین
 شعر و در نثر

قلیال
و واقعة في شذوذ من النثر

 کقولھم: ادخلوا األوّلَ فاألوّلَ

داخل شوید در حالى که ترتیب باید مراعات شود؛ االول حال است و باید نکره باشد

 نکته از التصریح
 علی التوضیح
ج1 ص185

لَ بوده است و عطف به فاء ترتیب را می رساند یعنی به ترتیب اسبقیت وارد شوید ْلَ فأودر اصل ادخلوا او، 
 اصل کلمه اول، أوأل بر وزن افعل بوده است که همزه دوم آن تبدیل به واو گشته است و سپس واو در واو
 ادغام گشته است؛ براي اول دو نحوه استعمال است: یکی اسم به معناي قبل در این صورت منصرف بوده و
 تنوین می گیرد مانند اوال و أخرا؛ دوم: اسم تفضیل به معناي اسبق که در این صورت غیر منصرف خواهد بود

به خاطر وزن فعل و وصفیت

ص: سماعی است

 طرح بحث: ال بر سه وجه
 در کالم عرب استعمال
 می گردد که وجه اول و

دوم آن خوانده شد

ال زائده


