
إالّ
 وجوه

استعمالی

 علی
 أربعة
أوجھ

استثنائیه

وصفیه

 أن تکون عاطفة بمنزلة الواوالثالث

معنا

قائلین به این وجه

 و جعلوا منھ قولھ تعالی: (الیخافُ لَدَی المُرسَلُونَ إالّ مَنْ ظَلَمَ ثُمَّشاهد مثال
 بَدَّلَ حُسناً بَعْدَ سُوء)(النمل / ١٠ و ١١) أی: و ال من ظلم

رد شاهد مثال توسط مشهور

و تأوّلھ الجمھور علی االستثناء المنقطع

یعنی استثنائیه گرفته اند و اینکه ظالم از پیغمبران استثناء شده باشند را اینگونه توجیه کرده اند که استثناء منقطع است و تخصصا خارج است

اشکال

 شما با این جواب مشکل ظالم بودن پیامبران را حلّ کردید اما مشکل دیگري وجود دارد و آن این است که
 استثناء من ظلم از نفی الزمه ثبوت ایجاب براي من ظلم است یعنی خوف براي من ظلم یعنی انسان توبه کار
 الزم می آید در حالی که مراد آیه این است که انسان توبه کار نیز با پیامبران در حکم عدم خوف شریکند

 فلذا براي رفع این مشکل مرحوم عالمه طباطبائی من ظلم را استثناء از مفهوم آیه گرفته است زیرا مفهوم آیه
 این است: یخاف لدي غیر المرسلین اما در عین حال استثناء را اینشان منقطع گرفته است در حالی که استثناء

در این صورت که از مفهوم باشد متصل است زیرا من ظلم جزء مرسلین است

دو احتمال دیگر
استثناء از مفهوم آیه و استثناء تام غیر موجب

 استثناء تام غیر موجب از منطوق  آیه بنابراینکه مراد از ظلم ترك اولی یا مکروه باشد که چنین پیامبرانی کهتفسیر نمونه ج15 ص409
همگی آنها نیز بعد از ارتکاب ترك اولی جبران مافات کردند

اال نمی تواند نه استثنائیه باشد و نه وصفیه نه زائده بنابراین عاطفه استنحوه استدالل

زیرا الزمه استثناء این است که برخی پیامبران ظالم بوده باشنداستثنائیه نیست

زیرا ما بعد الّا با ماقبلش در حکم عدم خوف شریک است و إلّاي وصفیه نمی تواند این تشریک در حکم را برساندوصفیه نیست

اوال زائده را همه قبول ندارند ثانیا تشریک در حکم را زائده نمی تواند برساندزائده نیست

قائلین أن تکون زائدةالرابع

 قالھ األصمعی
و ابن جنّی

شاهد مثال
 و حمل علیھ ابن مالک قول
 الشاعر: أری الدھر إالّ

 منجنوناً بأھلھ و ما صاحب
 الحاجات إالّ مُعذَّبا

توضیح منجنون از جامع الشواهد
 به معناي دوالب چوبی است که بر روي چاه نصب می شود و توسط آن آب کشیده می شود و وجه شبه در
 تشبیه به دوالب استقامت نداشتن است یعنی همانطور که چرخش دوالب براي اهلش استقامت ندارد دنیا نیز

براي اهلش

رد  شاهد مثال توسط ابن هشام

و إنّما المحفوظ «و ما الدّھراوال

«ثانیا

 ثم إن ثبتتْ روایتھ
 «فتتخرّج علی أنّ «أری
 جواب لِقسم مقدّر، و
 حذفت «ال» کحذفھا فی

(تَا� تَفْتَؤا)(یوسف / ٨۵)

زیرا استثناء مفرّغ باید همیشه غیر موجب باشدو دلّ علی ذلک االستثناء المفرغشاهد بر حذف الي نافیه

تقدیر حرف نفی با سه شرط قیاسی استنکته از امیر

دشاب "ال" یفن فرح نآ

قبل از فعل مضارع باشد

در جواب قسم باشد

جمهور این وجه را براي إلّا قبول ندارند

» الّتی فی نحو: (إالّ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ هللا)(التوبة / ۴۵بررسی یک مثال از حیث وجوه استعمالی إلّانکته و إنّما ھذه کلمتان: «إن» الشرطیة و «ال» النافیةحقیقت إلّا در این مثال(تنبیھ لیس مِن أقسام «إالّ

إلی

 وجه
استعمالی

 حرف
معانی جرّ

 لھ
ثمانیة
معان 

انتھاء

 الغایة

غایت به دو معنی استعمال می گردد: غایت به معناي نهایت، غایت به معناي مسافت؛ مراد از غایت معناي دوم است نه اولنکته از رضی ج4 ص263

)(البقرة / ١٨٧مثالالزمانیة (نحو: (ثُمَّ أتمُّوا الصّیامَ إلی الّیلِ

 و
المکانیة

مکان یا مکان حقیقی است یا مکان معنوي مانند قلبی الیک، السیر الی اهللا

(نحوقولھ تعالی: (مِنَ المَسْجِدِالحَرامِ إلی المَسْجِدِاألقصی)(اإلسراء / ١مثال
و قول عبدهللا بن الزبیر األسدی: إذاکنت التدرین ماالموت فانظری إلی ھانی بالسوق و ابن عقیل

نکته

 بررسی دخول یا
 عدم دخول
 مابعد إلی در

ماقبلش

جواب

 و إذا دلّت قرینةدر صورت وجود قرینه
 «علی دخول ما بعدھا، نحو: «قرأت القرآن من أولھ إلی آخره

 (أو خروجھ، نحو: (ثم أتمّوا الصیام إلی الّیل

 در
 صورت
 نبود
قرینه

 و
[أي  إالّ
 إن لم
 تدلّ
[قرینة

 اختالف
اقوال

فقیل: یدخل إن کان من الجنس
 مثال صیام و لیل غیر همجنسند، اول و آخر هم جنسند، مسجدالحرام و

 مسجداالقصی هم جنسند بنابراین مراد از جنس، جنس منطقی نیست بلکه
مراد این است که عرفا همجنس به حساب آیند

و قیل: یدخل مطلقاً

 و قیل: ال
 یدخل
مطلقاً

 نظر ابن هشام
 همین قول اخیر

 است

 و ھو
الصحیح

دلیل

 ألن األکثر مع
 القرینة عدم
 الدخول فیجب
 الحمل علیھ
.عندالتردّ

المعیة

 و ذلک إذا ضممت شیئاً إلی آخَرموضع این معنا
إلی در این آیه به معناي انتهاء غایت استرضی ج4 ص271(و بھ قال الکوفیون و جماعة من البصریین فی (مَنْ أنصاری إلی هللا)(آل عمران / ۵٢قائلین به این معنا و شاهد مثالشان

» ترید مع زید مالمثال غلط زیرا ضمیمه شدن مال به زید در تحت مفهوم عامی صورت نگرفته استدمامینیو ال یجوز «إلی زید مالٌ

التبیین

بعد ما یفید حبّاً أو بغضاًشرطوھی المبینة لفاعلیة مجرورھاموضع این معنا

ما أحب زیدا إلی عمروٍ من فعل تعجب

زید أحب إلی عمرو أو اسم تفضیل

نکته: هر چه که به معنا حب و بغض باشد مانند ود و کُره؛ نیز همین حکم رادارد

)(یوسف / ٣٣مثال (نحو قولھ تعالی: (ربِّ السِّجْنُ أحَبُّ إلی مِمّا یدْعُونَنی إلَیھِ
»و قول النبی (صلی هللا علیھ و آلھ و سلم): «یا أباذر ما من شیء أبغض إلی هللا من الدنیا

مرادفة الالم
موافقة «فی 

االبتداء
»موافقة «عند 

التوکید
 وھی 
الزائدة

تحقیق ابن هشام پیرامون معانی حروف جر

إالّ-إلي


