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 "لغوية- نحوية دراسة-الكريم"داللة الالم في القرآن 
‘The different indicative of the ‘L’ letter in the Holy Quran: Grammatical 

and linguistic study’ 

 عيدإبراهيم أحمد سالم الشيخ /الدكتور

 أستاذ النحو والصرف المشارك

 اآلداب  كلية-قسم اللغة العربية 

 فلسطين-غزة –األقصى  جامعة

 ملخص:
" بالدراسة والتحليل ، ُلغويةنحوية دراسة-الكريم"داللة الالم في القرآن  يتناول هذا البحث الموسوم بـ    
وهو الحرف الثالث والعشرون من حروف الهجاء، وهو مجهور متوسط، ومخرجه من طرف  ،مالاَل  حرف  
 من مخرج النون. نائيات بالرباعيات قريًبابأصول الث   ملتقًيا اللسان
م في اللغة العربية الترقي،، في السمع؛ ألن أصل الاَل  اوهو من أكثر األصوات الساكنة وضوحً     

عند الخليل بن  مختلفةً  م المتعددة تدد  مدلوالت  ومعاني الاَل  إدغامها، وشيوعها في العربية يفسر ظاهرة  
 الكريم.وابن هشام ومدى استداللهما بالقرآن  ،أحمد الفراهيد 

 : داللة الالم، الترقي،، عاملة، إدغام، األصوات.الكلمات المفتاحية
Abstract: 

This research deals with analysis and study with ‘The different indicative of the 

‘L’ letter in the Holy Quran: Grammatical study’. The L is the twenty third 

alphabets in Arabic. It is modernly voiced, produced by the tip of the tongue in 

contact with alveolar ridge, which is similar to the place of ‘n’ articulation.  

It is one of the clearest auditory consonant sounds, because the origin of the ‘L’ 

letter in Arabic is softness. Being so common justifies its elision, multiple 

meanings of lam leading to different implications at Khalil bin Ahmed 

Faraaheedi, Ibn Hisham and it’s deduction of Holy Quran. 

Key words: sign lam, laminating, running, diphthong, and votes. 

  مقدمة:
األوائل، مثل: الخليل غويين والنحاة كانت معروفة لدى الل   ،اواحدً  ادراسة الحروف التي تتناول حرفً إن     

ه( في كتابه "الُجمل في النحو"، الذ  اختَص بدراسة الحروف؛ وال سي ما 571بن أحمد الفراهيد  )ت
، اوبحثً  ها دراسةً أن يستوعب الحروف جميع  هـ( 765ابن هشام )ت استطاعو  .بالبحث والتأليف الاَلمحرف 

عن كتب  مغني اللبيب :من موضوعات النحو ومسائله، في كتابه اوأن يعرض من خالل حديثه عنها كثيرً 
 اللتها نحويًّا.باآليات القرآنية لبيان د   الاَلماألعاريب، واستداَل بأقوالهما عن 
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في  من األهمية بمكان ؛ ألَن هذا الموضوع  انحويًّ  رآن الكريمفي الق الاَلم اللةد   : بيانسبب اختيار البحث
ها المختلفة عند الخليل وابن هشام وغيرهما، وكان ودالالت   الاَلمالبحث الل غو ؛ ألنه يبحث في معاني 

 ألوان اإلعجاز المختلفة، والرغبة في خدمة اللغة العربية. ؛ لبيان النظر قائًما على االستعمال القرآني  
الذ  يعتمد على دراسة الظاهرة ويصفها وصًفا دقيًقا  اعتمد الباحث المنهج الوصفي   منهج البحث:

 .بأنواعها المختلفة الاَلمالموضوعات النحوية في ويوضح خصائها؛ ومنها: 
 :الدراسات السابقة

 /إعداد الطالبر، لي لنيل درجة الماجستييفي القرآن الكريم دراسة نحوية داللية، بحث تكم الاَلم-5    
 م.4002-هـ 5241، اليمن-إبراهيم قايد صالح مثنى الحبار ، جامعة اإليمان 

( الاَلم)-الكريملغة القرآن -وتناول البحث، الوقوف على حرف من حروف المعاني في اللغة العربية     
ضافة إلى إيده هللا، كثيرة، والوقوف عند أسرارها يفهم كتاب هللا على الوجه الذ  ير  التي تحمل معاني

 اختالف اآلراء في أحكام الشرع االشتراك اللفظي. 
، الجزء 14 دراسة نحوية صرفية، د.سعد حمودة، مجلة كلية التربية، جامعة المنصورة، العدد الاَلم-4    

 م.4002الثاني، مايو 
اء عاملة واألسم الاَلموتناول  اًل وزائدة،يالكلمة من حيث كونها أصاًل وبد وبنية   الاَلمتناول البحث     

واألفعال عاملة وغير عاملة، وأيًضا الحروف والمصاحبات الل غوية  الاَلم ها، وكذلكعاملة ومعاني  وغير 
 م.لال  
األمر في اللغة العربية معانيها وعملها، د.حسين موسى علي أبو جزر، مجلة جامعة األزهر  الم-2     

 م.4055(، سنة 4(، العدد)52ة المجلد)بغزة، سلسلة العلوم اإلنساني
معانيها وعملها، وحركتها ومعانيها التي يقتضيها المقام، ودخولها على  :تناول البحث الم األمر    

 الغائب والمتكلم والمخاطب، وحذف الم األمر وعملها، مستعرًضا آراء النحاة حولها.
بوجه عام في القرآن الكريم، دراسة  الاَلمة عزف الباحث عن دراسة الم معي نة، حتى يتسن ى دراس    

عند  بأنواعها المتعددة الاَلمت معاني عن الدراسات السابقة؛ ألنها تناول دراسة الباحث مختصرة، وتختلف
ن تشابهت العناوين، فُص الخليل وابن هشام  لب الموضوع مختلف تماًما.، وا 

وهو  ؛ضوًعا من األهمية بمكان في اللغة العربيةهمية البحث في كونه يتناول مو ن أ تكمُ  أهمية البحث:
 .اء فيهار  النحاة والقُ  وآراء  في القرآن الكريم،  الاَلمداللة 
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عند القراء  الاَلمأهمية حرف  –: المبحث األولومبحثينإلى مقدمة،  هبحث  الباحُث قسم خطوات البحث: 
آيات  من خالل نحويةً  موضوعات   انعالجي ما، وهالقرآن الكريم الاَلم فيأنواع  –والمبحث الثانيوالنحاة، 

 المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها في جمع مادة البحث العلمية. وقائمة ،، وخاتمةالقرآن الكريم
مأهمية حرف  –المبحث األول   :الَّلا

: حرفمن حروف الذ ل،، وهي ثالثة أو  ،من الحروف المجهورة الاَلمحرف : الاَلمتعريف حرف  -    
هو الحرف و  ،(5الكالم )والشفوية في  ،ويكثر دخول حروف الذل، ،ز واحدوهي في حي   والنون، الاَلمو الراء 

بأصول الثنايا  وسط ومخرجه من طرف اللسان ملتقًياومجهور مت ،الثالث والعشرون من حروف الهجاء
  .(4النون )من مخرج ا بالرباعيات قريبً 

م (1)  عند الُقّراء: الَّلا
م     العربية الترقي،، وال يجوز الرجوع عن هذا  الاَلممرققة ومغلظة، على أن األصل في  :نوعان الَّلا

  إال بشرطين: (2الُقراء )األصل عند جمهور 
 .اأو مفتوحً  ساكًنا-والظاءالصاد والطاء  والسي ما-االستعالءأحد أصوات  الاَلميجاور  أن-أ
 ، (2)لهم َوَما َقَتُلوُه َوَما َصَلُبوُه َوَلـِكن ُشبِّهَ  مثل قوله تعالى: ،ها مفتوحةً نفسُ  الاَلمتكون  أن-ب
 (1 )َلَهب  َسَيْصَلى َناًرا َذاَت،  َِسََّلٌم ِهَي َحتاى َمْطَلِع اْلَفْجر(6)،  َواْلُمَطلاَقاُت َيَتَرباْصَن ِبَأنُفِسِهنا(7)، 
 َُسُهْم َيْظِلُمونَ َوَما َظَلْمَناُهْم َوَلـِكن َكاُنوْا َأنف(2)،  َْكِذًباَعَلى للاِ  َلُم ِمماِن اْفَتَرى َوَمْن َأظ (1)،  على أن

 هللا. نحو: بسم   ،كسرةُسبقت بفي اسم الجاللة إال إذا  الاَلمراء قد أجمعوا على تغليظ جمهور القُ 
ت بأن يمر الهواء ، ويتكون هذا الصو اصوت متوسط بين الشدة والرخاوة، ومجهور أيًض  الاَلمو     

حدث ، يُ ي الفم في مجرى ضي  وعلى جانب   ،ن، ثم يتخذ مجراه في الحل،ان الصوتيابالحنجرة فيتحرك الوتر 
ي الفم أو من كليهما، يتصل طرف أثناء مرور الهواء من أحد جانب  و  ،من الحفيف ا ضعيًفافيه الهواء نوعً 

 يه.ب  ء ومروره من وسط الفم فيتسرب من جان  وبذلك يحال بين الهوا ،اللسان بأصول الثنايا العليا
                                                 

 .2/ 55( ابن منظور، لسان العرب: 5)
 .201( أنيس، المعجم الوسيط: 4)
 . 5/512قناع في القراءات السبع: اإلابن الب اذ ش، أبو جعفر أحمد بن علي األنصار  الغرناطي  (2)
 .517النساء: ( 2)
 .2د: المس  ( 1)
 .1( القدر: 6)
 .442البقرة: ( 7)
 .552النحل: ( 2)
 .45األنعام:  (1)
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ن اللسان مع أل ؛منهما في وضع اللسان مع كل   يكمن الفرق المرققة والمغلظة:  الاَلمالفرق بين     
ات، الاَلماء من يفخم كل ر  ومن القُ  ،(5)كما هو الحال مع أصوات اإلطباق ًرامقع  المغلظة يتخذ شكاًل 

هذا الصوت لكثرة شيوعه و  ،(4)ل في كتب القراءاتمما هو مفص   المشهور،مثل: "ورش" القارئ المصر  
في اللغة العربية، طرأ عليه ما لم يطرأ على غيره من األصوات الساكنة، إذ نلحظ سرعة تأثره بما يجاوره 

 ،(2)فالم التعريف تحدث عنها المبرد ناء في معظم أصوات اللغة العربية،من األصوات، وميله إلى الف
الم المعرفة  غير   الاَلمإال اإلدغام؛ فإن كانت  معهن   الاَلم، وال يجوز في ادغم في ثالثة عشر صوتً وت

  .(2)اآلخر هجاز إدغامها في جميع هذه األصوات الثالثة عشر، وكان في بعض أحسن منه في بعض
م( 4)  :عند النحاة الَّلا

مأقسام  )أ(     ات الاَلمأن عدد  "الُجمل في النحو" كتابه مد فيذكر الخليل بن أح عند الخليل: الَّلا
 .(1)االمً  إحدى وثالثون 

قعت  :ق ْولهم ،ةالصف الم-5 قعت على االْسم الَظاه ر، وا  ذا و  و ولمحمد  و ه ي م ْكُسور ة أبًدا إ ذا و  ل زيد  ول عمر 
ةً كا على االْسم المكني   ْفُتوح  ق ْول ك ؛ن ت م  ل ُهم ا و  :ك  لكم ف هل ُهم وللُه و   .ذ ا فرق ب ين الَظاه ر والمكني  ك ولكما و 

... وهي مكسورة أبًدا إذا كانت في االبتداء؛ فإن تقَدم ها واو أو فاء كانت دمر به الغائبيُ  ،اأْل مر الم-4 
 ساكنة، تقول وْليذهْب عمٌرو، ورب ما كسرت مع الواو والفاء.

ب ر الم-2 الم الخبر، وهي  الاَلم(6 )إّن رباهم ِبهم َيوَمئذ  َلَخبيرٌ وهي الم التحقي، كقوله تعالى:  ،اْلخ 
 مفتوحة أبًدا.

إنا فتْحنا لَك فتًحا مبيًنا* ِليغفَر لك للُا ما :-عَز وجل  -مكسورة أبًدا؛ كقول هللا  الاَلموهذه  ،يْ ك   الم-2
رَ  َم من ذنبَك وما تأخا  م كيمعناه لكي يغفر لك هللا نصبت يغفر بال (7)تقدا

، وعملها النصب، وهي مكسورة، (2)وما كان للُا ِلُيضيَع إيماَنُكمتعالى:  مثل قوله ،اْلُجُحود الم-1
 ومعنى الجحود إدخال حرف الجحد على الكالم.

                                                 

 .62أنيس، األصوات اللغوية: ابراهيم ( 5)
 .520،521، وابن الجزر ، شرح طي بة النشر في القراءات العشر: 61 مرجع ساب،،أنيس، إبراهيم ( 4)
 .2/527+2/242وانظر، سيبويه، الكتاب:  .5/22( المبرد، المقتضب: 2)
 ، وردت عند أنيس، )البعض اآلخر( بداًل من )بعضه اآلخر(.405 مرجع ساب،،أنيس، إبراهيم  (2)
 .420-466( الفراهيد ، الُجمل في النحو، 1)
 .55( العاديات: 6)
 .4، 5( الفتح: 7)
 .22( األنفال: 2)
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. مفتوحة، نحو: أكلُت ُرطًبا يا ،النداء الم-6  ل ُه من ُرطب 
.وهي مكسورة، تقول يا لعبد  هللا ألمر   االستغاثة، الم-7  واقع  وقع فاستغْثت 
تعجب الكافرون من  (5)ذا ما ِمتُّ َلَسوَف ُأْخرُج حيًّاإِ أَ مفتوحة أبًدا، نحو قوله تعالى:  ،الَتع ج ب الم-2

 البعث.
ع الم-1 ْكُره-كقول هللا إ اَل،  ف ي م وض  َل ذ  ْن وجْدنا أكثَرهم َلفاسقين: ج  معناه ما وجدنا أكثر هم إال  (4)وا 

 فاسقين.
والم ، معناه: لتجدَن. (2)لَتِجَدنا أشدا الناِس عداوًة للذين آمنوا اليهودَ قول هللا تعالى:  ،اْلقسم الم-50

. دَنُه بحيُث ُتحب   جواب القسم، مثل: وهللا إن فعلت  ل تج 
 .(2)ِليكفروا بما آتيناُهم وِليتمتاعوا فسوَف يعلمونَ كقول هللا تعالى:  ،اْلو عيد الم-55
لم  ولئنْ  :كقول هللا تعالى ؛وهو الم لئنالتأكيد من أن يتقدمه الم الشرط،  لالم البدَ  ،الَتْأك يد الم-54
ذا لم يتقدم المُ ، (1)نا نَ جَ سْ ره ليُ ما آمُ  يفعلْ  لالم التأكيد أن يكون قبلها إضمار  التأكيد فالبدَ  الشرط الم   وا 
 .نَ وُ معناه وهللا لتبل  . (6)نا وُ لّ بْ لتُ  :مثل قوله تعالى ،القسم
الموطئة" للقسم؛ أ : الممهدة  الاَلميسميها بعض النحاة "الم الشرط"، ويسميها آخرون: "الَشْرط،  الم-52
َلِئْن ُأْخِرُجوا ال َيْخُرُجوَن َمَعُهْم َوَلِئْن ُقوِتُلوا ال قوله تعالى: ألنها التي تهيئ الذهن لمعرفته، مثل  له؛

 (7.)مْ َيْنُصُروَنهُ 
م-52 ع ع ن، وال   .ة  عن كفَ  ةً أ  كفَ  ؛ة  كفَ ة ل  ه كفَ لقيتُ  مثل: في م وض 
م-56  .(2)جيبونَ لمُ ا مَ عْ نِ فلَ  ولقد نادانا نوحٌ  :تعالى هقولنحو: ك اْلم ْدح، وال 
 .(1)يرُ ِش العَ  َس ئْ بِ ى ولَ ولَ المَ  َس ئْ لبِ  :-وجلَ  عزَ -مثل قوله  الَذم، الم-57
ع على،ف ي م   الم-52  .أ  على األذقان؛ (50)ادً جا سُ  لألذقانِ  ونَ خرُّ يَ  :-وعزَ  جل  - كقوله وض 

                                                 

 .66( مريم: 5)
 .504( األعراف: 4)
 .24( المائدة: 2)
 .66( العنكبوت: 2)
 .24( يوسف: 1)
 .526( آل عمران: 6)
 .4/102حسن، عباس، النحو الوافي: . 54الحشر:  (7)
 .71( الصاف ات: 2)
 .52( الحج: 1)
 .507( اإلسراء: 50)
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 .(5)انَ ا وحزا دوًّ عَ  لهمْ  ليكونَ  رعونَ فِ  ه آلُ فالتقطَ  :تعالى هقولك ف ي م وضع اْلف اء، الم-51
ع إ لف الم-40   .أ  إلى اإليمان ؛(4)مانِ ا ينادي لإلييً نادِ نا مُ عْ نا سمِ نا إنا ربا مثل قوله تعالى: ى، ي م وض 
ع أ ن، الم-45  ؛ معناه إال أن ي عبدوا.(2)اا واحدً هً دوا إلَ يعبُ  لِ روا إالّ مِ وما أُ  :تعالىمثل قوله  ف ي م وض 
،  الم-44 و اب ل ْوال   .(2)مي بينهُ ِض ك لقُ بِّ من را  بقْت سَ  وال كلمةٌ ولَ  كقوله تعالى:ج 
ذا كالُ  :-وجلَ  عز  -ه قولمثل  رح،الط   الم-42  هم.معناه كالوهم أو وزنو  ؛(1)ون رُ ِس خْ م يُ نوهُ زَ م أو وّ وهُ وا 
اماال الم-42  .(6)ارِ القهّ  الواحدِ  للِ  اليومَ  كُ الملْ  نِ مَ لِ  :-وجلَ  عز  - هقولك ،ْست ْفه 
امو اب االج الم-41  .(7)احيًّ  رجُ خْ أُ  وفَ سَ لَ  تُّ ذا ما مِ إِ أه تعالى: مثل قول ،ْست ْفه 
 .همما ال يجوز إسقاطُ  ،ا وما أشبه ذلكم وألمَ ولم وأل  ، ن  م ولحْ ولحْ  مل  في ج   الاَلممثل  ،نخالس    الم-46
 ؛ معناه ردفكم.(2)ملكُ  فَ دِ رَ  يكونَ  سى أنْ ل عَ قُ : -وجل عزَ -له مثل قو ، اإلقحام الم-47
م اد الم-42  .(1 )علمونَ يَ  لقوم   في ذلك آليةً  إنا  :تعالى همثل قول ،اْلع 
 .ارً مْ ع   نَ ب  ر  تْض ول   ،ايدً ز   كنَ ل  هْ تُ ل  نحو:  ،الَتْغل يظ الم-41
 هُ رَ ض  يدعو من ل   :معناه ؛(50 )هعِ من نفْ  ه أقربُ رُّ َض  منْ يدعو لَ  :-وجلَ  عزَ -ه قول، كمنقولة الم-20
 .من نفعه أقربُ 
 .من زيد هللا أفضلُ  عبدُ ل  نحو:  االبتداء، الم-25
م أقسام (ب)  عاملة للجر-5اثنين وعشرين معنىً  م الجارةال  لن أذكر ابن هشام  ابن هشام: عند الَّلا
  (.55) عاملة غير-2م للجز  عاملة-4

                                                 

 .2( القصص: 5)
 .512آل عمران:  (4)
 .525( التوبة: 2)
 .15( هود: 2)
 .52 ( الحج:1)
 56( غافر: 6)
 .66( مريم: 7)
 .74( النمل: 2)
 .14( النمل: 1)
 .2( المطف فين: 50)
 .471-472( ابن هشام، مغني اللبيب: 55)



 

 

17 

م-األول القسم-أقسامها إال مع المستغاث المباشر  ،ولعمرو ، نحو: ل زيد،كل ظاهر: مكسورة مع ةالجارّ  الَّلا
 الاَلمو  ل ك، ول ي، ال مع الياء فهي مكسورة، نحو:يا لَل  ، وهي مفتوحة مع الضمير إ لـ "يا" فمفتوحة نحو:

 ة قسمان:الجار  
 :لة، وأشهرهاالداخلة على االسم: ولها معان  كثيرة مذكورة في كتب النحو المطو  الاَلم-أ
، (5)الحمد للنحو:  ،االستحقاق-4 .، وهذا الحصير للمسجدنحو: الجنة للمدمن ،االختصاص-5
َماواِت َوَما ِفي اأَلْرضِ نحو: ،لكالم-(4) ،2العّزة للو  نحو: ما أشد   ،لتعدديةا-(2) ،2لل ما ِفي السا

 ،الصيرورة-7 أ  وهللا. هذا"؛ ن  نحو: "هلل ألفعل   ،القسم-6 قلت له.، نحو: التبليغ-1 زيد لعمرو. حبَ 
دة، نحو: ضربت وتأتي بمعنى إلى وعلى وعند وفي وبعد، وقد تكون زائنحو: ولد اإلنسان لحياة أبدية. 

 لزيد.
زها الداخلة على الفعل: الفعل بعدها ينصب بأن المصدرية مضمرة، وتكون أن وما في حي   الاَلم أما-ب

ما نحو: جئتك لتُ  ،، وتكون إما للتعليلالاَلمفي تأويل مصدر مجرور ب  :نحو ،(2)للصيرورة علمني، وا 
 ُوًّا َوَحَزًناَفاْلَتَقَطُه آُل ِفْرَعْوَن ِلَيُكوَن َلُهْم َعد(1).   ما لتوكيد النفي، وهي المسبوقة بكون منفي، وتسم ى وا 
 ليكذب. الجحود، نحو: ما كان زيدٌ  الم  

م-الثانيالقسم  ِلُينِفْق ُذو َسَعة  الطلب، وتكون مكسورة نحو:  ى الم  : وهي الم األمر، وتسم  الجازمة الَّلا
سكانها بعد الف (6)مِّن َسَعِتهِ  َفْلَيْسَتِجيُبوْا ِلي َوْلُيْؤِمُنوْا اء والواو أكثر من تحريكها، نحو: وقد تفتح، وا 

".وقد تسك   ،(7)ِبي  ن بعد ثم: "ليقض 
 ، وهي:وتكون مفتوحة أبًدا القسم الثالث: غير العاملة:

 ة.المزحلق الاَلمى بعد إ َن: سم  لقائم" وتُ  زيًدا نحو: " ل زيٌد قائٌم"، "إ نَ  ،االبتداء الم-أ    
 زيد كريم".ل   وهللا  نا"، و ""لوال زيد لهلكْ نحو:  ،الجواب بعد لو ولوال والقسم الم-ب    
 شاتمي.كما في قوله: أراك ل   ،الزائدة الاَلم-ج    

                                                 

 .4( الفاتحة: 5)
 .521( النساء: 4)
 .422( البقرة:2)
 .5707/ 2( أبو حيان، ارتشاف الضرب: 2)
 .2( القصص: 1)
 .7( الطالق: 6)
 526( البقرة: 7)
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نما كُ  ،ها السكون عد الالحقة ألسماء اإلشارة، وأصلُ البُ  الم-د     سرت مع ذلك اللتقاء كما في: تلك، وا 
 .(5)الساكن ين 

م فيأنواع  – الثانيث المبح  :القرآن الكريم الَّلا
مباب ذكر  (1) ؛ فكونها فاًء اوالمً  اوتكون فاًء وعينً  والحروف،تكون من األسماء واألفعال  :األصلية الَّلا
ْنَيا َلِعٌب َوَلْهوٌ  مثل قوله تعالى: ،وٌ هْ ول   بٌ ع  ك: ل  قولُ   ،بلد وسالم" :كقولُ  اوكونها عينً  ،(4)َأناَما اْلَحَياُة الدُّ

ََّلُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمنُ : كما قال تعالى لم ،(2)السا ْلمِ  :كما قال تعالى ،وكذلك الس  ن َجَنُحوْا ِللسا  (2)َواِ 
 .(1)والسلم، الصلح، يفتح، ويكسر، ويدنث ويذكر

 ، وسلس الشيء،الرجلُ  ب  ع  وكونها في األفعال في هذه المواقع: ل   .حبل-إبل-جيلوكونها الم االسم؛     
فإن الحروف ال تقدر بأمثلة األفاعيل ولكنها قد جاءت  ؛فأما كونها من الحروف وفل، ووصل، وعجل،

 اهوكونُ كن، ، ول  نْ ، ول  مْ هم: ل  قولُ  ها أواًل ، وال يحكم عليها فيها بالزيادة إال بدليل؛ فكونُ اخرً آو  اووسطً  فيها أواًل 
: -عَز وجلَ -و، قال هللا بل عمرٌ  ما خرج زيدٌ  :كقولك ؛ع لإلضرابالتي تقوهي  لْ ، وب  لْ قولهم: ه   اآخرً 
 ٌنَساُن َعَلى َنْفِسِه َبِصيَرة في  زادُ ولكن األلف تُ  ،امَ ول   مْ ا، فإنها هي ل  لمَ ، وأ  مْ ل  . فأما قولهم: أ  (6)َبِل اْلِْ

َأَلْم َأْعَهْد ِإَلْيُكْم  قال هللا تعالى: ؟ازيدً  تقصدْ  لمْ أ   ؟تخرجْ  مْ لقولك: أ   ؛ فالتقريرُ اواستفهامً  اوتوبيخً  اا تقديرً مأوله
  .(2)حتملكفا ه على فالن  ألم تسفُ  ؟تذنب مْ ل  مثل قولك: أ   والتوبيخُ  ،، فهذا تقرير(7)َيا َبِني آَدمَ 

 اافتتاحً  وهي التي تقعُ  ،في موقع عين الفعل في حروف المعاني فقولهم: أال اوسطً  الاَلمأما كون و        
ِ الاِذي : ومن ذلك قوله تعالى .(1) َعَلى الظااِلِمينَ َأاَل َلْعَنُة للاِ كقوله تعالى:  م ،لكال َأالا َيْسُجُدوا ّلِلِا

حرف  (يا)أال يا هدالء اسجدوا، فالمنادى ُمضمٌر في النية، و -أعلمُ  وهللاُ - ، معناه(50)ُيْخِرُج اْلَخْبءَ 
  .عين الفعل منها موقعُ  الاَلمح كالم وموقع حرف تنبيه وافتتا (الأ)والنداء، 

                                                 

 .2/211يش، إعراب القرآن الكريم وبيانه: ( الدرو 5)
 .26( محمد: 4)
 .42( الحشر: 2)
 .65( األنفال: 2)
 .6( الزجاجي، الاَلمات: 1)
 .2( القيامة: 6)
 .60( يس: 7)
 .7( الزجاجي، الاَلمات: 2)
 .50الزجاجي، الاَلمات: . 52هود:  (1)
 .41( النمل: 50)
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، لوك  مْ بالمالك ال الم   وهي متصلةٌ  ،ك  إلى المال   ك  لمعنى الملْ  ةٌ ل  ص  وْ مُ  الملك   المُ  :لكالم المُ  بابُ " (4) 
أنه ال قد تتقدم مع المالك قبل المملوك إو ، ألخيك   لعمرو، وهذا ثوبٌ  ، وهذا المالُ لزيد   كقولك: هذه الدارُ 

 أما" .(5)"ن التقدير معنى الملكأل ؛ثوبٌ  ماٌل، ولعبد هللا   كقولك: لزيد   ،صلته نْ تكون م   من تقدير فعل   بدَ ال
فإنما هو على جهة التوبيخ لهم  ؛(4)ُقل لَِّمِن اأْلَْرُض َوَمن ِفيَها ِإن ُكنُتْم َتْعَلُمونَ  تعالى: في قوله

َسَيُقوُلوَن  :تعالى هللا عن ذلك، أال تراه قالإال من جهتهم،  معلوم   ا غيرُ مهك  لما نَ أ  والتنبيه، ال على 
 ضرب المسدولُ أوربما " .(2)"ه؟غير   تعبدون   به فلم   ين  بهذا عالم   ين  قر   مُ  فكأنه قيل لهم: فإذا كنتم ،(2)ّلِلِاِ 

ل يونس اق ،ىوحمل الكالم على المعن" .(1)"المعنىإلى وعدل  ،بالجواب على اللفظ عن مثل هذا فلم يأت  
ِلينَ :-عَز وجلَ -ه قول هللا ومثلُ  بن حبيب: َذا ِقيَل َلُهم مااَذا َأنَزَل َربُُّكْم َقاُلوْا َأَساِطيُر اأَلوا ، ألنهم لم (6)َواِ 

ترى  أالن، األولي : هذه أساطيرُ لين، تقديرهاألو   لوا عن الجواب عنه فقالوا: أساطيرُ وا أن هللا أنزله، فعد  ر  قيُ 
على  الجواب، حملوا (7)َوِقيَل ِللاِذيَن اتاَقْوْا َماَذا َأنَزَل َربُُّكْم َقاُلوْا َخْيًرافقالوا:  نصبوا الجواب   ين  قر  المُ  نَ أ  

ن ثبت به قراءةٌ  ،مثل هذا الكالم رفعُ  وقد يجوزُ  انزل خيرً أاللفظ كأنهم قالوا:  ، فجعل ذا اجيدً  اكان وجهً  وا 
 .(2)"خيرٌ  كم؟ فجوابه:ب  نزل ر ألذ  ا ما الذ ، كأنه قيل: بتأويل

َوَجَعَل َلُكْم ِمْن َأْزَواِجُكْم َبِنيَن  َجَعَل َلُكْم ِمْن َأْنُفِسُكْم َأْزَواًجاوللا نحو قوله تعالى:  الم شبه التمليك، (2)
، على التوسع في المعنى، فليس ر قًّا من جهة جواز البيع أو (1)َوَحَفَدةً  ، ، فالنكاح ر قٌّ الشراء فذلك ُمنت ف 

بداهًة، ولكنه رقٌّ من جهة ُمضي  األمر، فأمر الرجل في امرأته ماض  ما لم ي أمر بمعصية، فـ: "ال  ط اع ة  
" ُة ف ي الم ْعُروف  ي ة ، إ َنم ا الَطاع  ، فتلك معان  تتداخل وتتقارب فال تنفك تشترك في معنى (50)ف ي م ْعص 

ن اختلفت ف ي معانيها الثانوية، فمعناها األول يدور على االختصاص، ف ب ه  ت ْثُبُت نسبة مطل، في الذهن، وا 
الشيء إلى الشيء على جهة اللصوق سواء أكان محسوًسا كنسبة الحصير إلى المسجد، أم معقواًل كنسبة 

تراك هذه : داللة اش على الاَلمإن داللة ف وفيه تقليل لالشتراك، من وجه، وهو األصل، المال لزيد،...
                                                 

 .27( الزجاجي، الاَلمات: 5)
 .22نون: ( المدم4)
 .21( المدمنون: 2)
 .22( الزجاجي، الاَلمات: 2)
 .21( الزجاجي، الاَلمات: 1)
 .42( النحل: 6)
 20( النحل:7)
 .10( الزجاجي، الاَلمات: 2)
 .74( النحل: 1)
 .7417، رقم الحديث، 262( البخار ، صحيح البخار : 50)
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 الكلي المطل، في الذهن، فال تنفك   بالنظر في المعنى لفظي بالنظر في المعاني الثانوية، واشتراك معنو   
ا تشترك في معنى االختصاص، فيحسن حملها على االختصاص من جهة التقليل في االشتراك، إذ جميعً 

اص ع ن ذكر ْخت ص  ن ي ب ذكر االبعض الل غويين ي ْست غْ ة اإلجمال الذ  يفتقر إلى البيان، فـهو مظن  
 .(5)االستحقاق والملك

، (4)اْلَحْمُد ّلِّلِ َربِّ اْلَعاَلِمينَ  :قوله تعالى نحووهي الواقعة بين معنًى وذات، : الم االستحقاق (2)
ت حيث وقعت. قال الخليل: تم  ل وهي مضمومة في آخر الكالم، وذلك مثل: ويْ  .(2)الِعزاَة ّلِلِِّ  وقوله:

هما اومعن ،الم االستحقاق خافضة لما يتصل بها كما تخفض الم الملك .(2)والحمد هلل رب العالمين" اَلمال
والم االستحقاق كقول الملُك،  ألن من األشياء ما ال تستح، وال يقع عليها ؛إال أنا فصلنا بينهما متقاربان،

ِ الاِذي َهَداَناا :-عَز وجلَ -هللا   دَ من صلة فعل أو معناه البُ ا والم الملك واالستحقاق جميعً ، (1)ْلَحْمُد ّلِلِّ
الحمد هلل رب عنها، كقولك: " وتتأخرها صالت ألفعال تتقدمها سائر حروف الخفض كل  وكذلك  من ذلك،
  .(6)معنى االستقرار، الحمد مستقر هلل تعالى هيقدر سيبوي العالمين،

م (1) وأمرت، فتقول:  ،"أن" في أردت ي على معنى "كي" في موضعالت الاَلمتأتي  :التي بمعنى َأن الَّلا
َوُأِمْرُت أِلَْعِدَل (7) ، ِبَأْفَواِهِهمْ ِريُدوَن ِلُيْطِفُؤوا ُنوَر للاِ يُ  أردت أن تفعل، وأردت لتفعل، ومنه قوله تعالى:

 ، وهي اآلتية بعد ، وتأتي زائدة(1)َوُأِمْرَنا ِلُنْسِلَم ِلَربِّ اْلَعاَلِمينَ (2) ،"َبْيَنُكمُ 
، نحو:   (.55، وفيها يجوز إظهار )أن( بعدها)(50)ُيِريُد للُا ِلُيَبيَِّن َلُكمْ  فعل متعد  

ا، وهي مكسورة في ذاتها، ناصبة للفعل، وال تأتي إال بعد كان، وما كن   الم كي، بمعنى الم الجحود: -    
َوَما َكاُنوْا (54) ، ِلُيْطِلَعُكْم َعَلى اْلَغْيبِ اَن للاُ َوَما كَ  :وما كانوا؛ أ  بذلك: الكون، وذلك مثل قوله

                                                 

 ه.5222/ 51/54ية، شبكة الفصيح لعلوم اللغة العرب :الشبكة العنكبوتية( 5)
 .4( الفاتحة: 4)
 .2/212الدرويش، إعراب القرآن الكريم وبيانه: . 521النساء:  (2)
 .6/42، والدرويش، إعراب القرآن الكريم وبيانه: 422-4/426( سيبويه، الكتاب: 2)
 .22( األعراف: 1)
 .15( الزجاجي، الاَلمات: 6)
 .2( الصف: 7)
 .51( الشورى: 2)
 .4/54، والدرويش، إعراب القرآن الكريم وبيانه: 461الفراهيد ، الُجمل في النحو: . 75 األنعام: (1)
 .46( النساء: 50)
 .210-221( ابن هشام، شرح شذور الذهب: 55)
 .571( آل عمران: 54)



 

 

21 

تتصل باألفعال المستقبلة، وتنصب الفعل بعدها عند  اعلم أن الم كيْ  .(4)، وما أشبه ذلك(5)ِلُيْؤِمُنواْ 
 وهي في كال المذهبين متضمنةٌ  ،(2)فعلبنفسها ناصبة لل الاَلموعند الكوفيين  ،البصريين بإضمار )أن(

َفِإَذا َجاء َوْعُد اآلِخَرِة ِلَيُسوُؤوْا ُوُجوَهُكْم َوِلَيْدُخُلوْا : -عَز وجلَ -نحو قول هللا  ،والم كي ،يْ معنى ك  
َل َمراة  َوِلُيَتبُِّروْا َما َعَلْوْا َتْتِبيًرا نما تج ،(2)اْلَمْسِجَد َكَما َدَخُلوُه َأوا ة سبب الفعل الذ  ينمب الاَلمهذه  يءوا 

  .(1)هاقبل
فقيل: هو  ،وخبر كان مختلف فيه وهي الواقعة بعد كون ماض  منفي   الم الجحود )الم اْلنكار(: (6)

محذوف يقدر حسب المقام وتتعل، به الم الجحود مع المصدر المجرور بها؛ ألن )أْن( المصدرية تضمر 
ول أشهر وأضبط الستضافة وهذا أسهل، ولكن األ ،، وقيل: الجار والمجرور في محل الخبرابعدها وجوبً 

( سبيل ألمر كي عن البصريين، إال بعدها بإضمار )أنْ  الم الجحود سبيلها في نصب األفعال ،(6)الخبر
كقولك: ما كان زيد ليخرج، تقديره: ألن  ،( بعدهاال يجوز إظهار )أنْ  الم الجحود أنأن الفرق بينهما هو 
ظهار )أنْ  كقولك: جئتك لتحسن إلَي، ولو ظهرت  بعد الم كي،( ( غير جائز، ويجوز إظهار )أنْ يخرج، وا 

إظهار وكذلك ال يجوز  .(7)في الم الجحود، وال يجوز اكان ذلك جائزً  جئتك ألن تحسن إلَي، )أْن( فقلت:
)وذلك ألن النصب بعد هذه الحروف إنما يكون عند ، وكي، وحتى، بعد الفاء، والواو، و أو )أْن(

في قولك: متى تخرج فأخرج معك،  إذا نصبت بعدها األفعال، (ا للكوفيينالبصريين بأن مضمرة خالفً 
، وفي قوله (1) َكِذًبا َفُيْسِحَتُكْم ِبَعَذاب  اَل َتْفَتُروا َعَلى للاِ  كما قال تعالى: .(2)يوسألزمك أو تقضي حق  

ُسولُ  تعالى:  يء من هذه المواضع.ال يجوز إظهار )أن( في ش .(50)َوُزْلِزُلوْا َحتاى َيُقوَل الرا

                                                 

 .52( يونس: 5)
 .4/54، والدرويش، إعراب القرآن الكريم وبيانه: 461( الفراهيد ، الُجمل في النحو: 4)
 .61وينظر، الزجاجي، الاَلمات:  ،4/171بن األنبار ، اإلنصاف في مسائل الخالف: ( ا2)
 .7( اإلسراء: 2)
 .425-400، وابن هشام، مغني اللبيب: 12( الزجاجي، الاَلمات: 1)
 .5/522،2/212، والدرويش، إعراب القرآن الكريم وبيانه: 470( الفراهيد ، الُجمل في النحو: 6)
 .424، وابن هشام، مغني اللبيب: 4/112 ، اإلنصاف في مسائل الخالف: ( ابن األنبار 7)
 .11( الزجاجي، الاَلمات: 2)
 .65( طه: 1)
 .472ابن هشام، مغني اللبيب: . 452البقرة:  (50)



 

 

22 

 ِلُيِضيَع َوَما َكاَن للاُ  كقوله تعالى: ،من الم كي بأن يسبقها جحدٌ  رفُ ع  والم الجحود إنما تُ     
 ،(4) ِلُيْطِلَعُكْم َعَلى اْلَغْيِب َوَما َكاَن للاُ ... َأنُتْم َعَلْيهِ  ما ِلَيَذَر اْلُمْؤِمِنيَن َعَلى ا َكاَن للاُ مو، (5)ِإيَماَنُكمْ 

 . (2)وما أشبه ذلك
دة للخبر، كما تدخل إن علم أن )الم إن( تدخل مدك   ا  :الُمزحلقة الاَلمويطل، عليها ، باب الم ِإنا  (7)

نَ  نَ أ   مدكدة للجملة في قولك:  ر مدكدة له، كما دخلت إن  في الخب الاَلملقائم؛ دخلت  زيًدا زيًدا قائم وا 
ناُهْم َلَنا ، و(2) َلَغِنيح َحِميدٌ َفِإنا للاَ  ، كما قال هللا تعالى:جملةمدكدة لل ِإنا َهُؤاَلء َلِشْرِذَمٌة َقِليُلوَن * َواِ 

ناا َلَجِميٌع َحاِذُرونَ    (.6هذا مذهب سيبويه)، (1)َلَغاِئُظوَن* َواِ 
  بقائم؛ نحو، وما عند هللابقائم   فائدة في إدخال )الباء( في خبر ما و)ليس( في قولك: ما زيدٌ  أ   "و     
ا َأَنْا ِبُمْصِرِخُكْم َوَما َأنُتْم مو ،(2)َوَما َأنَت ِبُمْؤِمن  لَِّناو ،(7) ِبَكاف  َعْبَدهُ َلْيَس للاُ أ قوله:

قالوا: أدخلت  فكان جواب النحويين كلهم في ذلك: أنْ  ؟وما الفائدة في إدخال الباء ها هنا، (1)ِبُمْصِرِخيا 
 .(50")دة للنفي مدكدة لهالباء في الخبر مشد

 االبتة؟ مثل ذلك: ظننت أن زيدً  في خبرها وال يجوز فتحها الاَلم)إن( إذا دخلت هذه  تكسر م  س: ل  "    
ُدورِ َأَفََّل َيْعَلُم إِ  قائم،... كما قال هللا تعالى: َل َما ِفي الصُّ *ِإنا َرباُهم ِبِهْم َذا ُبْعِثَر َما ِفي اْلُقُبوِر*َوُحصِّ

  في الخبر. الاَلملوقوع  (إن)فكسر  ؛(55)َمِئذ  لاَخِبيرٌ َيوْ 
 .(54")لى ما بعدهإالم االبتداء حاجز يمنع ما قبله من التخطي  السبب: ألنَ 

 وما .(5)ِإنا ِفي َذِلَك َلِعْبَرًة لَِّمن َيْخَشى: على االسم ال على الخبر، كما قال هللا تعالى الاَلمتدخل      
ُْوِلي النَُّهى: ه تعالىوقول أشبهه، وما ، دخولها كان في أول الكالم أصل   إنَ " ،(4)ِإنا ِفي َذِلَك آَلَيات  ألِّ

                                                 

 .522( البقرة: 5)
 .571( آل عمران: 4)
 .17( الزجاجي، الاَلمات: 2)
 .2( إبراهيم: 2)
 .60، الاَلمات: الزجاجي. 16-12الشعراء:  (1)
 .226، وابن هشام، مغني اللبيب: 2/510( سيبويه، الكتاب: 6)
 .2( الز مر: 7)
 .57( يوسف: 2)
 .44( إبراهيم: 1)
 .65( الزجاجي، الاَلمات: 50)
 .55-1( العاديات: 55)
 .62،67( الزجاجي، الاَلمات: 54)
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جلها لم تدخل أعليه لزوال العلة التي من  الاَلمجاز دخول  اا تقدم الخبر وقع اسم إن موقع خبرها مدخرً فلم  
  .(2)"وهي الجمع بين حرفين مدكدين في مكان واحد ،عليه

 .(2)َوَلَقْد َعِلُموْا َلَمِن اْشَتَراُه َما َلُه ِفي اآلِخَرِة ِمْن َخََّلق   : نحو:الم االبتداء (8)
فيه، وما نافية، وله  من: مبتدأ وهو اسم موصول، وجملة اشتراه صلة من، وعائدها فاعل اشتراه المستتر

 ،في اآلخرة من خالق خبر منوجملة ما له  : متعلقان باالستقرار خبر خالق، ومن زائدة،وفي اآلخرة
، وجملة من وخبره في محل نصب معل، عنها العامل بالم الاَلموالرابط بينهما الضمير المجرور ب

 ،(1) َأْكَبرُ َوَلِذْكُر للاِ  الم االبتداء: وهي مفتوحة، نحو:و  ،االبتداء؛ ألن لها الصدر، فال يتخطاها عامل
فائدة الم االبتداء: تفيد و  .(7)َلَعْمُرَك ِإناُهْم َلِفي َسْكَرِتِهْم َيْعَمُهونَ (6)، َصاُرَناَلَقاُلوْا ِإناَما ُسكَِّرْت َأبْ و
ولهذا زحلقوها في باب إَن عن صدر الجملة كراهية ابتداء الكالم  أولهما: توكيد مضمون الجملة، ،ينأمر  

أَلَنُتْم  المبتدأ نحو: على-5ين: بمدكدين، وثانيهما: تخليص المضارع للحال، وتدخل باتفاق في موضع
َن للاِ َأَشدُّ َرهْ  بعد إن، وتدخل في هذا الباب على  -(2) ،4 َذِلَك ِبَأناُهْم َقْوٌم الا َيْفَقُهونَ َبًة ِفي ُصُدوِرِهم مِّ

 ثالثة باتفاق:
َعاء نحو: االسم-أ     نا َرباَك َلَيْحُكُم  لشبهه به، نحو: المضارع-ب .(1)ِإنا َربِّي َلَسِميُع الدُّ َواِ 
ناَك َلَعلى ُخُلق  َعِظيم   :الظرف نحو -ج، (50)َبْيَنُهمْ   .(55)َواِ 
 على ثالثة باختالف:و 
المتصرف  الماضي-ج المقرون بقد. الماضي-ب لعسى أن يقوم. الجامد، نحو: إن زيًدا الماضي-أ

 المجرد من قد.

                                                                                                                                                         

 .226ابن هشام، مغني اللبيب: . 46النازعات:  (5)
 .12،542( طه: 4)
 .62( الزجاجي، الاَلمات: 2)
 .504( البقرة: 2)
 .21( العنكبوت: 1)
 .51( الحجر: 6)
 .6/47الدرويش، إعراب القرآن الكريم وبيانه: . 74الحجر:  (7)
 .52( الحشر: 2)
 . 21( إبراهيم: 1)
 .542( النحل: 50)
 .2( القلم: 55)
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َوَلَسْوَف ُيْعِطيَك َربَُّك (5)، َّلا َلُينَبَذنا ِفي اْلُحَطَمةِ كَ ومن الم االبتداء الم القسم نحو:         
مدكدة ومانعة ما قبلها من تخطيها على ما بعدها،  الم االبتداء تدخل على االبتداء والخبر .(4)َفَتْرَضى

َن للاِ أَلَنُتْم َأَشدُّ َرهْ  :كقولك: لزيد قائم، وكقوله تعالى َوَلَداُر اآلِخَرِة َخْيٌر َوَلِنْعَم و ،(2)َبًة ِفي ُصُدوِرِهم مِّ
ِل َيْوم  َأَحقُّ َأن َتُقوَم ِفيهِ ل، و(2)َداُر اْلُمتاِقينَ  َس َعَلى التاْقَوى ِمْن َأوا ذا وقع بعدها و  .(1)َمْسِجٌد ُأسِّ ا 

لم يذكر كقولك:  أوالقسم قبله  فهي الم القسم، ذكر ؛( المستقبُل ومعه النون الثقيلة أو الخفيفةالاَلم)
َلُتْبَلُونا ِفي َأْمَواِلُكْم َوَأنُفِسُكْم َوَلَتْسَمُعنا ِمَن الاِذيَن ُأوُتوْا  طل، يا زيد، وكقوله تعالى:تنول ألخرجنَ 
 ،(7)ْوَمِئذ  َعِن الناِعيِمُثما َلُتْسَأُلنا يَ َعْيَن اْلَيِقيِن*ُثما َلَتَرُوناَها َلَتَرُونا اْلَجِحيَم* :وكقوله تعالى ،(6)اْلِكَتابَ 
نما وليس قبله قسم ظاهر إال في الني   ،سمفي هذا كله للق   الاَلم سم لو ظهر حكمنا عليها بذلك ألن الق  ة، وا 

ْذ َأَخَذ للاُ  فأما قوله تعالى:والنون،  الاَلمال بإ لم يجز أن يقع الفعل المستقبل محقًقا ْيَن َلَماَواِ    ِميَثاَق الناِبيِّ
ٌق لَِّما َمَعُكْم َلُتْؤِمُننا ِبِه َوَلَتنُصُرناهُ  د ما فهذا يدي  " ؛(2)آَتْيُتُكم مِّن ِكَتاب  َوِحْكَمة  ُثما َجاءُكْم َرُسوٌل مَُّصدِّ

القسم، وكذلك كل  ما  مال أنهاعلى  والنون مع الفعل، فدل   الاَلمثم أتى ب، ذكرنا ألنه قد ذكر أخذ الميثاق
فيه الم االبتداء، والمعنى  الاَلميل من هذا النوع ُحم ل  على القسم، وما لم يكْن فيه دليل فكان عليه دل

 .(1)"بينهما قريب الجتماعهما في التوكيد والتحقي،
"إن من هي الم االبتداء، زحلقت إلى الخبر لدخول إن عليها، وقد تزحل، إلى االسم نحو:  المزحلقة: الاَلم

 .(50)ن من الشعر لحكمة"إ"البيان لسحرا"، و 
 .(55)أ ، ما أكثر درك، وأكثر ما تستعمل في النداء كقول امرئ القيس: نحو: هلل درك؛ الم التعجب: (9)

ْت فيا لَك من ليل  كأنا ُنُجوَمُه             بكلِّ ُمغاِر الَفْتِل شُ   (ِبَيْذبِل)الطويلدا

                                                 

 .20( النحل:5)
 .1( الضحى: 4)
 .52( الحشر: 2)
 .2ة: ( الهمز 2)
 .61. الزجاجي، الاَلمات: 502( التوبة: 1)
 .526( آل عمران: 6)
 .2-1( التكاثر: 7)
 .226، وابن هشام، مغني اللبيب: 5/441. الفر اء، معاني القرآن: 25( آل عمران:2)
اجي، الاَلمات: 1)  .75( الزج 
، رقم 620، ص1526 يح البخار : رقم الحديث، والبخار ، صح2/211، 5/500( الدرويش، إعراب القرآن الكريم وبيانه: 50)

 .724: 6521 الحديث
 .21، وسالمة، المعلقات العشر: 25( شرح ديوان امرئ القيس:55)
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والتقدير: أعجبوا  در قبله، كقولك: لزيد ما أعقله،م التعجب تدخل على المتعجب منه صلة لفعل مق"ال    
، قال تقديره: (4)يََّلِف ُقَرْي   ْلِ  :-عَز وجلَ -ي قول هللا ف، وكذلك قال بعض العلماء (5)"لزيد ما أعقله

هي متصلة بسورة الفيل،  :. وقال بعضهملألفعالإليالف قريش، ألن حروف الخفض صالت  أعجبوا
َفْلَيْعُبُدوا َربا َهَذا  :إليالف قريش. وقال آخرون: هي صلة لقوله ،(2)َكَعْصف  َمْأُكول   َفَجَعَلُهمْ  :تقديره

 . (1)ألن صالت األفعال تتقدم وتتأخر ؛(2)وع  َوَآَمَنُهْم ِمْن َخْوف  اْلَبْيِت الاِذي َأْطَعَمُهْم ِمْن جُ 
مباب  (11)  . الاَلمو  ،وهي: الباء، والتاء، والواو ،أربعةحروف القسم : الداخلة على المقسم به الَّلا

وقد تدخل على ضروب من المقسم به  .(6)وهي صالت فعل مقدر هذه الحروف تخفض المقسم به.    
، والخبر باالبتداءأن يعمل فيه كقولك: لعمرك ألخرجن، وهو مرفوع االبتداء فيرتفع ألنها تمنع ما قبلها 

َلَعْمُرَك ِإناُهْم َلِفي َسْكَرِتِهْم ن قال هللا تعالى: نصبْ  الجملةع مضمر، ولتقدير لعمرك ما قسم به، فموض
إنما هو قسم ببقائه، وكذلك لعمر هللا قسم  ،قال سيبويه: العمر والعمر واحد، فقولهم: لعمرك .(7)َيْعَمُهونَ 
عنه؛ ألن المراد وا على فتحه ونهوا وقد نص   .(2)اولم يستعمل في القسم إال مفتوحً  -عَز وجلَ -ببقائه 

 .(1)بالعمر هو عمارة البدن بالحياة، وهذا غير البقاء، ولذلك ال يلي، باهلل سبحانه
مباب  (11) ن في اإليجاب، وما وال  الاَلمب ؛أشياء بأربعةإن القسم يجاب  :التي تكون جواب القسم الَّلا وا 

، ومحال ذكر المحلوف عليهالم، وألنه هو به تقع الفائدة ويتم الكللقسم من جواب؛ ألنه  في النفي. والبدَ 
َوَتاّلِلاِ أَلَِكيَدنا : ، قال تعالىازيدً  ، وتاهلل ألقصدن  وهللا ألخرجن   كقولك: الاَلمف حلف بغير محلوف عليه،

نَساَن فِ َلَقْد : ثم قال ،(55)اَل ُأْقِسُم ِبَهَذا اْلَبَلدِ وقال تعالى:  .(50)َأْصَناَمُكم  ،(54)ي َكَبدَخَلْقَنا اْلِْ
 قائم. وهللا إن زيًدا فمثل قولك: (إنـ )ب الجواب وأما. الاَلمفجعل جوابه ب

                                                 

 .74( الزجاجي، الاَلمات: 5)
 .5( قريش: 4)
 .1( الفيل: 2)
 .2-2( قريش: 2)
 ،.422، وانظر، ابن هشام، مغني اللبيب: 74( الزجاجي، الاَلمات: 1)
 .71اجي، الاَلمات: ( الزج6)
 .76. الزجاجي، الاَلمات: 74( الحجر: 7)
 .77، والزجاجي، الاَلمات: 4/450( سيبويه، الكتاب: 2)
 .2011( ابن منظور، لسان العرب: 1)
 .422. ابن هشام، مغني اللبيب: 17( األنبياء: 50)
 .5( البلد: 55)
 .2( البلد: 54)
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نَساَن َلِفي ُخْسر   :-عَز وجلَ -قال هللا   ، ثم (4)َوِكَتاب  ماْسُطور   * َوالطُّورِ و ،(5)َواْلَعْصِر * إنا اْلِْ
 عليه كما قال هللا تعالى: ر جواب القسم إذا كان الكالم دلياًل وربما أضم ،(2)ِإنا َعَذاَب َربَِّك َلَواِقعٌ قال: 

ْمِس َوُضَحاَها اَها ثم أضمر القسم في قوله: .(2)َوالشا فلح من أ، والتقدير: لقد (1)َقْد َأْفَلَح َمن َزكا
كتاب هللا لتوكيد، وكذلك جميع ما في  الاَلمعليه، ألنها مدكدة و  (قد) لداللة زكاها، وجاز هذا اإلضمار

وربما بعد الجواب عن القسم، فقد قالوا في قوله  ،مضمر أوله من جواب ظاهر  دَ تعالى من األقسام البُ 
ْكرِ  تعالى: وقد  ،(7)ِإنا َذِلَك َلَحقح َتَخاُصُم َأْهِل الناارِ : تعالى هه قولُ ، إن جواب  (6)ص َواْلُقْرآِن ِذي الذِّ

 .(2)قيل هو مضمر
مفتوحة، والم المستغاث  به اعلم أن الم المستغاث :جلهأالمستغاث به والم المستغاث من باب الم  (12)

ُقِل اللاُهما : قوله تعالى وأما .(1)لما تدخالن عليه اوهما خافضتان جميعً  ،بينهما مكسورة فرًقامن أجله 
َماَواِت َواأْلَْرضِ  َيا اْبَن ُأما اَل َتْأُخْذ  :(54)بن العالءا وقرأ أبو عمرو .(55)ينفإنه على نداء؛ (50)َفاِطَر السا

نه إذا أضيف المنادى أالحكم واحدة  نه بناه وجعل الكلمتين كلمةً أ، بالفتح على (52)ِبِلْحَيِتي َواَل ِبَرْأِسي
  (.52)واضح نٌ وهذا بي   أوجهفيه خمسة  عاماًل  امفردً ا وال وصفً  ولم يكن معتالًّ  ،إلى ياء المتكلم

ِلُينِفْق ُذو َسَعة  مِّن  الطلب، وتكون مكسورة نحو: ى الم  سم  الجازمة، وتُ  الاَلموهي  مر:الم األ (31)
سكانها بعد الفاء والواو أكثر من تحريكها، نحو: ،(51)َسَعِتهِ  َوْلُيْؤِمُنوْا  يَفْلَيْسَتِجيُبوْا لِ  وقد تفتح، وا 
 .(4)، وقد تسكن بعد ثم نحو: "ثم ليقض"(5)ِبي
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ِلُينِفْق ُذو َسَعة  مِّن  فاألول نحو:أم دعاًء؛  االطلبية، سواء أكانت أمرً  الاَلم ر: ويسميها النحاةُ الم األم -
وتكون لاللتماس، فاألمر من األعلى، والدعاء من األدنى،  ،(2)ِلَيْقِض َعَلْيَنا َربُّكَ : والثاني ،(2)َسَعِتهِ 

ذا وقعت بعد الواو والفاء، فاألكثر تسكينها، نحو: وااللتماس من المساو ، والم األمر مكسورة إال إ
َفْلَيْسَتِجيُبوْا ِلي َوْلُيْؤِمُنوْا ِبي(1)ا. وتدخل الم األمر على فعل الغائب معلومً (6)، وقد تسكن بعد ثم 

وال ، األصل دخول الم األمر، (2)َوْلَنْحِمْل َخَطاَياُكمْ  .(7)، وعلى المخاطب والمتكلم المجهولينومجهواًل 
دخولها على المتكلم  ، وعلى المخاطب، والمتكلم المجهولين، ويقل  ومجهواًل  االناهية على الغائب معلومً 

 . (1)المفرد المعلوم، فإن كان المتكلم غيره، فدخولهما عليه أهون وأيسر كاآلية المتقدمة
َوْلَنْحِمْل  :-عَز وجلَ -وله وهو ق اواحدً  ا*الم جواب األمر: وهي تشبه الم األمر، وأنا ال أعرف إال حرفً 

عَز -الم األمر جازمة للفعل المستقبل للمأمور الغائب، كذلك أصل دخولها... قال هللا  .(50)َخَطاَياُكمْ 
ما ب... ور -سبحانه وتعالى– وهي كثيرة الدور في كتاب هللا .(55)ِلُينِفْق ُذو َسَعة  مِّن َسَعِتهِ : -وجلَ 

ذا كان قبل الم  .(52)على الخطاب ،(54)َفِبَذِلَك َفْلَيْفَرُحواْ  :رئ قُ ، وعلى هذا لفعلافي  الاَلمأدخلت  وا 
سكانها تخفيفًا؛ ألن الفاء والواو يتصالن بالكلمة  الاَلماألمر واو العطف أو فاده جاز كسر  على األصل وا 

ن شئت كسرت  كأنهما منها، وال يمكن الوقوف على واحد منها، ، وكذلك قرأ أسكنتهات شئ نْ ، وا   الاَلموا 
النحويين  جاز بعُض أ. وقد (51)بالوجهين، واإلسكان فيها أكثر في الكالم (52)َوْلَيْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا :اءر  القُ 
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 (5)ُثما ْلَيْقُضوا َتَفَثُهمْ : اءرَ لى الواو والفاء، وعلى ذلك قرأ بعض القُ  عحماًل  اأيًض ها مع )ثم( إسكان  
 بإتقان نه ال يجوز إضمار الخافض لضعفه، والجزم في األفعالأ أجمعوا على، (4)جودباإلسكان، والكسر أ

 .على األصول المتف، عليهااألسماء، فهو أضعف من الخفض  فيمن الجميع، نظير الخفي 
ضمار العوامل ال يوجب تغير بناء المعمول فيهو "     ال ترى أن قوله أ، ألن إضماره بمنزلة إظهاره ؛ا 

، تقديره: ابن هشام على حذف المبتدأالزجاجي و هد شاست  و  .(2)ْل َأَفُأَنبُِّئُكم ِبَشرّ  مِّن َذِلُكُم الناارُ قُ تعالى: 
َوالظااِلِميَن َأَعدا َلُهْم َعَذاًبا ر بناء المرفوع، وكذلك قوله تعالى: غي  مضمار الرافع بإهو النار، فليس 

 .(1)، ومثله في كتاب هللا وكالم العرب كثير"األيمً  الهم عذابً  ن أعدَ إنما تقديره: ويعذب الظالمي .(2)اَأِليمً 
 أن يكون المتعل  ُ، محذوًفا على شريط التفسير، تعل قهما بمحذوفويستدل  ابن هشام فيما يجب فيه 

َوالظااِلِميَن َأَعدا َلُهْم َعَذاًبا َأِليًما(6)، وأن ُيرفع االسُم  ، واألكثرون يوجبون في مثل ذلك إسقاط الجار 
 .(7)باالبتداء

: قوله تعالىو ، الخافضة لألسماء في خبر إن أو غيره الاَلمالم المضمر هي  :باب الم المضمر (14)
 َِلُكْم ِديُنُكْم َوِلَي ِدين(2)،  ين هو الاَلمحصلت المفاصلة على جهة االختصاص التي دل ت عليه ، فالد 

ا، ويرضى من األقوال واألعمال الظاهرة والباطنة، فمعنى العبادة يكاف أ كمال العبادة، وهي تعم  ما يحب  رب ن
وهي مفتوحة  ،(1)َلُهْم َأْجٌر َغْيُر َمْمُنون  و الذل  خشية، وكمال الحب  رجاء، فالمفاصلة تقع ال محالة.

نما ا  و  مع جميع المضمرات إال مع ضمير الواحد إذا أخبر عن نفسه، كقولك: لي غالٌم، ولي ثوٌب.
 كقولك: ،ولين مد    اإلضافة أن تكسر ما قبلها إال أن يكون حرف   أنانكسرت مع الياء ها هنا، ألن من ش

فإن كان  .(50) هذا ثوبي وغالمي، ورأيت ثوبي وغالمي، ومررت بثوبي وغالمي، يكون على حال واحدة
على حالها وتفتح ياء اإلضافة  لفترك األتيمكن كسرها ألن الحركة في األلف غير سائغة، ف قبلها ألف ال

                                                 

 .41( الحج: 5)
 .412، وابن هشام، مغني اللبيب: 10، والزجاجي، الاَلمات: 5/260( النشر في القراءات العشر، ابن الجزر : 4)
 .244بن هشام، مغني اللبيب: ، وانظر، ا12. الزجاجي، الاَلمات: 74( الحج: 2)
 .124، وانظر، ابن هشام، مغني اللبيب: 12. الزجاجي، الاَلمات: 25( اإلنسان: 2)
 .12-12( الزجاجي، الاَلمات: 1)
 .25( اإلنسان: 6)
 .124. وانظر، ابن هشام، مغني اللبيب: 12-12( الزجاجي، الاَلمات: 7)
 .6( الكافرون: 2)
 .41( االنشقاق: 1)
 .11الزجاجي، الاَلمات: ( 50)



 

 

29 

ِهَي : -عَز وجلَ -ه لو قك  ، ورأيت فتا ، ومررت بفتا  ورحا ،كقولك: هذان غالمي، وهذان فتا
ُأ َعَلْيَها   .(5)َعَصاَي َأَتَوكا

مباب  (15) إن اجتماع النحويين على أن )ال( في  :لنفي بين المضاف والمضاف إليهاي الداخلة ف الَّلا
عمل في المعارف وال تنصبها، فخطأ عند الجميع أن تقول: ال زيد في الدار وال بكر عندك، وال النفي ال ت

نما تنصب النكرات اَل َرْيَب كقولك: ال رجل في الدار، وال غالم لك، وكقوله تعالى:  ،غالمك في الدار، وا 
 . (2)ما ورد هذا التعبير في القرآن الكريم اوما أشبه ذلك، وكثيرً  ،(4)ِفيهِ 
مباب  (16) اعلم أن الفعل المستقبل إذا وقع في  :ي القسم الزمةفالداخلة على الفعل المستقبل  الَّلا

... وذلك قولك: اجميعً  منهما د  لزمته الم في أوله والنون في آخره ثقيلة أو خفيفة، ولم يكن بُ  االقسم موجبً 
 َْوَتاّلِلاِ أَلَِكيَدنا َأْصَناَمُكم[17األنبياء]ل هللا تعالى:، وقا  َلُتْبَلُونا ِفي َأْمَواِلُكْم َوَأْنُفِسُكْم َوَلَتْسَمُعنا ِمَن الاِذيَن

 . (2)ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن َقْبِلُكْم َوِمَن الاِذيَن َأْشَرُكوا َأًذى َكِثيًرا
مباب  (17) أربعة  ( المكسورة المخففةإنْ )اعلْم أَن لــ   :( المكسورة الخفيفة من الثقيلةالتي تلزم )إنْ  الَّلا

ن تزرْ ني أكرمْ كقولك: إن تكرمْ  جزاءً  تكون -5 :مواضع ِإْن و: إليك، كما قال هللا تعالى حسنْ ني أُ ك، وا 
، ا)ما( فتقول: إن زيد قائمً  بمنزلةا جحدً  وتكون -(1). 4ْخُفوُه ُيَحاِسْبُكْم ِبِه للاُ ُتْبُدوا َما ِفي َأْنُفِسُكْم َأْو تُ 

ِإِن اْلَكاِفُروَن : ا زيٌد إال قائم، قال هللا تعالىإن زيٌد إال قائم، كما تقول: م :تقولو ، ا: ما زيٌد قائمً كما تقول
الخفيفة النافية على الجملة  (نْ )إعلى دخول  ، واستشهد ابن هشام بهذه اآلية (6)ِإالا ِفي ُغُرور  

 ( زائدٌة.)إنْ إليه، والمعنى: لما جاء زيد، و تأحسناء زيد جإن زائدة كما تقول: لما  تكون -2 .(7)سميةاال
في خبرها،  الاَلممخففة من الثقيلة، فتلزمها  تكون -2 .(2)وهذه الوجوه الثالثة قائمة بنفسها ال يلزمها شيء

ْن َوَجْدَنا َأْكَثَرُهْم َلَفاِسِقينَ  ، قال تعالى:في أكثر اللغات اويبطل عمله  هي مخففة من الثقيلة، ، (1)َواِ 
والدليل على  ،والخبر واألفعال االبتداءألنها إذا وقعت بطل عمله ووقع بعدها  ،وجاز وقوع الفعل بعدها
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ْن ُكْنَت ِمْن َقْبِلِه َلِمَن  تعالى: ومثل ذلك قول هللا ،(5)رفي الخب الاَلملزوم  مخففة من الثقيلة أنها َواِ 
كل هذا مخفف من الثقيلة. وأهل الكوفة ، (2)ِكْدَت َلُتْرِدينِ   ِإنْ َقاَل َتاللِ : ، ومثله قوله(4)اْلَغاِفِلينَ 
ْن َوَجْدَنا  :ا: ومعنى قولهفي الجحد، قالو  ، ويجعلون )إْن( ها هنا بمنزلة )ما(إال الم   الاَلمون هذه يسم   َواِ 

ْن ُكْنتَ : وكذلك قوله ،إال لفاسقين هم، ما وجدنا أكثر (2)َأْكَثَرُهْم َلَفاِسِقينَ  ، (1)َقْبِلِه َلِمَن اْلَغاِفِلينَ  ِمنْ  َواِ 
وكذلك سائر هذا الذ  مضى يخرجونه على هذا  ،: ما كنت من قبله إال من الغافلينتأويله عندهم

، و)ما( للنفي، فال يجوز اجتماعهما في حال، فيكون لإليجاب والتحقي، الاَلمألن  وهذا غلط؛. (6)التأويل
)ما( في هذه اآليات لم يجز، لو قلت: ما كنت من قبله لمن  نك لو أظهرتترى أ أال؛ امنفيً  االكالم محققً 

نما يكون الشيء موضوعً  باينه فحمله إذا  فأما، كمعناه موضع غيره إذا كان معناه االغافلين لم يجز، وا 
مكانها  )ما( د؛ ألنك لو وضعت)إْن( بمعنى )ما( إذا كان بعدها )إال( فسائٌغ جي   وأما مجيء ،عليه خطأ

، ألنه لو قيل: ما الكافرون إال في غرور لكان (7)ِفي ُغُرور   ِإِن اْلَكاِفُروَن ِإالا لم يمتنع،... قوله تعالى: 
ْنَساُن يحذف بعضه وال يزول عمله، كما قال هللا تعالى:  اإن من الفعل م... ،(2)االمعنى واحدً  َوَيْدُع اْلِْ

رِّ ُدَعاَءُه ِباْلَخْير نا ُكَّلًّ َلماا َلُيَوفَِّيناُهمْ : (50)اءر  كثر القُ أقرأ . (1)ِبالشا األولى  الاَلم. قال سيبويه: (55)َواِ 
بلزوم على ذلك  واستدل   ،قسم مقدر في الكالم مهم( الفي )ليوفين   الاَلمالُم إَن و)ما( للتوكيد، و  في لما

 .(54)النون الثقيلة في الفعل
هي  الاَلم، هذه م المآلال اى أيًض سم  ن الم الصيرورة وتُ و ها الكوفيوهي التي يسمي :باب الم العاقبة (18)

، والمنصوب بعدها بتقدير اسم مخفوض، وهي ملتبسة بالم نْ ناصبة لما تدخل عليه من األفعال بإضمار أ  
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وهم لم  .(5)َوَحَزًنا َعُدوًّا َفاْلَتَقَطُه َآُل ِفْرَعْوَن ِلَيُكوَن َلُهمْ ، وليست بها. مثل قوله تعالى: المفعول ألجله
 اوحزنً  اأمره على أن صار لهم عدوًّ  ، فلما كان عاقبةُ اوسرورً  ايلتقطوه لذلك، إنما التقطوه ليكون لهم فرحً 

  باعتبار ما أوالعرب قد تسمي الشيء باسم عاقبته؛ ر، معلى عاقبة األ الاَلمت يقال ذلك، فدل   أنجاز 
ي َأَراِني َأْعِصُر : كما قال تعالى مجاز المرسل،في الما سيدول على ما هو معروف  أوه نسيكو  ِإنِّ
  .(2)اها بذلكفسم   اتدول عاقبته إلى أن يكون خمرً  اإنما كان يعصر عنبً  ،(4)َخْمًرا

 وهي ثالثة أنواع: :الم التبيين (19)
، اأو بغًض  ابًّ حُ  نيْ م  فه  فعل تعجب، أو اسم تفضيل مُ تبين المفعول من الفاعل: وضابطها أن تقع بعد  ما-أ

ن قلت: تقول: ما أحبَ  ني، وما أبغضني، فإن قلت: لفالن، فأنت فاعل الحب والبغض، وهو مفعولهما، وا 
 إلى فالن فاألمر بالعكس.

غير متلبسة بمفعولية، وما يبين مفعولية غير متلبسة بفاعلية، ومصحوب كل  ةما يبين فاعلي  -ب+ج
كله في ذلك  الاَلمله، و  اوم لكن استدنف بيانه تقوية للبيان، وتوكيدً منهما إما غير معلوم قبلها، أو معل

ليست متعلقة بالمصدرين، وال  الاَلمفهذه ُسقًيا ل زيد  وجدًعا له،  مثال المبنية للمفعولية: متعلقة بمحذوف،
ر أنه المصدر، أو ة للعامل لضعفه بالفرعية، إن ُقد   ، وال هي مقوي  يانرين؛ ألنهما متعد  هما المقدَ يْ بفعل  

ر أنه الفعل ألن الم التقوية صالحة للسقوط، وهذه ال تسقط، ال ُيقال: "ُسقًيا زيًدا وال  ؛بالتزام الحذف، إن ُقد  
ألن الفعل ال  ؛وال هي ومخفوضها صفة للمصدر، فتتعل، باالستقرار"، (2)جدًعا إي اه، خالًفا البن الحاجب

نما هي ،يوصف إن لم يكن معلوًما من سياق أو ه، أو عليه، الم مبنية للمدعو ل فكذا ما أقيم مقامه، وا 
؛ ألنه -كما زعم ابن عصفور–غيره، أو مدك  ًدا للبيان إن كان معلوًما، وليس تقدير المحذوف أعني 

له، فإنه في معنى  الزيد، وويحً ا ومثال المبنية للفاعلية: تبًّ ، (1)"يتعَدى بنفسه؛ بل التقدير: إرادتي لزيد
الم التبيين تلح، بعد  .(6)متعلقة بمحذوف: إرادتي كائنة لزيد الاَلمسر وهلك، وحينئذ  فزيد هو الفاعل، و خ

، اورحبً  ا،، ورعيً اوذلك قولك: سقيً  ،(7)مخزولة مضمرة لتبين من المدعو له بهاالمصادر المنصوبة بأفعال 

                                                 

 .424. ابن هشام، مغني اللبيب: 2 ( القصص:5)
 .26( يوسف: 4)
 .541( الزجاجي، الاَلمات: 2)
 .5/545 المقدمة، ( الجياني، شرح الكافية الشافية:2)
 .414( ابن هشام، مغني اللبيب: 1)
 .222-2/202، 2/227( الدرويش، إعراب القرآن الكريم وبيانه: 6)
 .414( ابن هشام، مغني اللبيب: 7)
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ضمار الفعل المختزل استغناء عنه إعلى قال سيبويه: كل هذا منصوب  .(5)اوبعدً  اونعمة، وخيبًة، وسحقً 
َفُسْحًقا  :-عَز وجلَ -. ومن ذلك قول هللا ا: سح، هللا سحقً تأويله، ثم نقول في تفسير ذلك: (4)بها

ِعيرِ  ، وويٌل له، الم الخبر التي تقع لالستحقاق وذلك الاَلم، وتصير (2)أِلَْصَحاِب السا : قولك: ويٌح لزيد 
 :-عَز وجلَ -ا لهم واستحقوه، قال هللا معناه: ثبت هذ معنى الدعاء، بر، والمعنى فيهيرفع باالبتداء والخ

 َِبين   .(2)َوْيٌل َيْوَمِئذ  ِلْلُمَكذِّ
 الاَلموتستقبل ب .(1)غيره المتناعليها الفعل، ومعناها أن الشيء ممتنع يعلم أن لو ا  :باب الم لو (12)

ذا وقع بع ،...نه قد عرف موقعها، وهي ضد لوالأل الاَلمضمرت أُ ، وربما لها اجوابً  )لو( اسم فإنما يقع  دوا 
ُقْل َلْو  قوله تعالى: على إضمار فعل رافع له أو ناصب؛ ألنها بالفعل أولى إذا كانت موضوعة له...

 . (7)ه الظاهرأنتم بفعل مضمر يفسر  ترفع (6)َأْنُتْم َتْمِلُكوَن َخزَاِئَن َرْحَمِة َربِّي ِإًذا أَلَْمَسْكُتمْ 
في الخبر، وتقع  الاَلمنقيضة )لو(؛ وذلك أن الشيء ممتنع بها لوجود غيره، وتلزم  لوال :باب لوال    

داخلة  الاَلمالخبر مضمر، و و  باالبتداءع بعدها يرفع و لما كان في باب لو، فالمرف ابعدها األفعال، ضدًّ 
"هذا باب ما يكون مضمر فيه االسم  قال سيبويه: .(2)ا ُمْؤِمِنينَ َلْواَل َأْنُتْم َلُكنا  على الجواب. قوله تعالى:

ذا  االسموذلك قولك، لوالك ولوال ؛ إذا أضمرت  ،إذا أظهر بعده االسم عن حاله اًل متحو   فيه جر، وا 
ا َلْواَل َأْنُتْم َلُكنا  :عالمة اإلضمار على القياس لقلت: لوال أنت كما قال سبحانه جاءتولو  ،رفع أظهرت
إن جوابها إما ماض  معنى نحو: نعم العبد صهيب لو لم يخف هللا  الم التسويف: جواب لو: .(1)ُمْؤِمِنينَ 
أكثر  ،(50)َلْو َنَشاء َلَجَعْلَناُه ُحَطاًما ، نحو:الاَلم، وهذا إما مثبت فاقترانه باأو ماض  وضعً  ،لم يعصه

ى الم التسويف؛ ألنها تدل على تأخير سم  تُ  الاَلموهذه  ،(55)اَلْو َنَشآُء َجَعْلَناُه ُأَجاجً  من تركها نحو:
ب الشرط قالجواب عن الشرط وتراخيه عنه. كما أن إسقاطها يدل على التعجيل؛ أ  أن الجواب يقع ع

                                                 

 .541( الزجاجي، الاَلمات: 5)
 .5/254( سيبويه، الكتاب: 4)
 .55( الملك: 2)
 .262 . ابن هشام، مغني اللبيب:51، والمرسالت: 50( المطففين: 2)
 .227، وانظر، ابن هشام، مغني اللبيب: 526( الزجاجي، الاَلمات: 1)
 .500( اإلسراء: 6)
 .527( الزجاجي، الاَلمات: 7)
 .25( سبأ: 2)
 .  521، والزجاجي، الاَلمات: 4/272. سيبويه، الكتاب:25( سبأ: 1)
 .61( الواقعة: 50)
 .70( الواقعة: 55)
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أ  لوقته في المزن من غير تأخير، والفائدة  ؛(5)َلْو َنَشاء َلَجَعْلَناُه ُحَطاًما :غير مهلة، ولهذا دخلت في
  .(4)تشديد العقوبة ا، وتقديم جعله أجاجً اي تأخير جعله حطامً ف
مباب  (21)  :هيو  ،ةحروف الزوائد عشر  أنأجمعوا على  اعلم أن النحويين :المزيدة في َعْبَدل الَّلا
 َما َأْغَنى َعنِّي :ه وشنه، ونحو قوله تعالى، وع  هْ م  في الوقف في قولك: ار الهاء ...و  ":سألتمونيها"

ي ُسْلَطاِنَيهْ َماِليَ   .(2)ْه*َهَلَك َعنِّ
مباب  (22)  مزيدة. أولهفي  الاَلمن أ، و عل   صل لعل  أ أنعلى  ن و أجمع النحوي :المزيدة في لعلّ  الَّلا
 واواحتج  ة، ي  صلأفذهبوا على أنها  ،لكوفيينوالبصريين ا)لعل( مزيدة قول ولى في األ الاَلمالقول بأن ...
 -علَ ل   -لَ ا خمس لغات: ع  وفيه... ،أصلية، وال يحكم لشيء منه بالزيادة اهكل   )لعل( حرف، والحروف نَ أب
-يحصى، قال هللا  أنيها أكثر من فأما لعل فالشاهد عل ؛(2)بهمزة مفتوحة ونون مشددة أنَ و  -نَ ع   -نَ ع  ل  

غتان، المجمع عليها منها هي التي فيها ل للعرب،... (1) ُيْحِدُث َبْعَد َذِلَك َأْمًراَلَعلا للاَ  :-عَز وجلَ 
قد  ،مشهورة معروفة ، فلغةٌ مفتوحة مشددة بمعنى لعل   أنمجيء  اوأم   ...،(6)تنصب االسم وترفع الخبر

: قرأتأويل من  للخليل: ما : قلتُ (7)قال سيبويه  تعالى وكالم الفصحاء من العرب،جاءت في كتاب هللا
 َوَما ُيْشِعُرُكْم َأناَها ِإَذا َجاَءْت اَل ُيْؤِمُنونَ  ِعْنَد للاِ  ِإناَما اآْلََياتُ ُقْل(2)  بالفتح؟ قال: تأويله لعلها إذا جاءت
، وال يجوز أن تكون منصوبة بإيقاع يشعركم عليها ال  ...للقوم في طلبهم اآليات األنه يصير عذرً  ،يدمنون 

كون تأويله: وما يشعركم أنها إذا جاءت في معنى فتح )أن( في هذه اآلية، قال: يجوز أن ي (1)وزاد الفراء
، وأكثر القراء يدمنون  أو ال يدمنون، فيكون في الكالم حذف يدل عليه ما قبله، وتكون منصوبة بما قبلها

 .(50)على االبتداء والقطع مما قبله، وهو الوجه المختار نَ على كسر إ  
وربما دخلت على .... ية علة إيقاع الفعلتجيء مبن الاَلمهذه  :جلهأباب الم إيضاح المفعول من  (23)

علة إيقاع ين ارعان يجيئان مبنيَ ضا متمفكانت بمنزلة الم كي في نصب ما بعدها، ألنه ؛الفعل المستقبل
                                                 

 .61( الواقعة: 5)
 .2/164إعراب القرآن الكريم وبيانه:  ( الدرويش،4)
 .522. الزجاجي، الاَلمات: 41-42( الحاقة: 2)
 .5/451( ابن األنبا ر ، اإلنصاف في مسائل الخالف: 2)
 .271. ابن هشام، مغني اللبيب: 5( الطالق: 1)
 .527( الزجاجي، الاَلمات: 6)
 .2/542، وانظر، سيبويه، الكتاب: 522( الزجاجي، الاَلمات: 7)
 .501األنعام:  (2)
 .521، والزجاجي، الاَلمات:5/210( الفراء، معاني القرآن: 1)
 .461، وانظر، ابن مجاهد، السبعة في القراءات: 521( الزجاجي، الاَلمات: 50)
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ذا دخلت على األسماء  ت على الفعل المستقبللوبعض الناس يقول: إذا دخ الفعل. فهي الم كي بعينها، وا 
ومنه  ،(4)َوُأِمْرَنا ِلُنْسِلَم ِلَربِّ اْلَعاَلِمينَ  ومنه قوله تعالى:. (5)ا واحدمفيه لقولُ افهي التي تبين المفعول، و 

تبين علة  الاَلم، فهذه أمرجلها أة التي من خبر بالعل  أفقد  ...،(2)ِمُروا ِإالا ِلَيْعُبُدوا للاَ َوَما أُ : قوله تعالى
ِإناَما َقْوُلَنا ِلَشْيء  ِإَذا َأَرْدَناُه َأْن : -عَز وجلَ -قوله  وقوع الفعل، وهي الم كي مع األفعال ومن هذا الباب

: إنما قولنا من أجل شيء إذا أردناه، ، ألن بعض العلماء يذهب إلى أن التقدير(2)َنُقوَل َلُه ُكْن َفَيُكونُ 
ن كا األن القول عنده غير واقع بالشيء؛ ألن الشيء إن كان معدومً  فهو  ان موجودً فخطابه غير جائز، وا 

وأكثر أهل  قلنا من أجله: كن فيكون، اعن التكون بوجودهن ولكنه تمثيل، كأنه قال: إذا أردنا شيئً  مستغن  
نه تمثيل للفعل، كأنه قال: إذا أردنا تكوين شيء تكون، ليدل على أو  ،النظر يذهب على أنه ال قول هناك

  .(1)أن يكون القول صلة للفعل تيسير كون األشياء عليه، وهذا مشهور في اللغة معروف
مباب  (42) ابن  المفردة العاملة للجر عند الاَلمهذا المعنى الثامن من معاني  :التي بمعنى إلى الَّلا

قال بعضهم: معناه ، (7)َرباَنا ِإناَنا َسِمْعَنا ُمَناِدًيا ُيَناِدي ِلإْلِيَمانِ  :وذلك في قول هللا تعالى .(6)هشام
يريد  "أوحى لها"الذ  هدانا لهذا" و" ، كما قال:ن"ايمان، قال الفراء: وقوله: "يناد  لإليميناد  إلى اإل

َوَقاُلوا  لإليمان يناد . فأما قوله تعالى: اوقال بعضهم تقديره: إننا سمعنا مناديً  .(2)إليها، وهدانا إلى هذا
ِ الاِذي َهَداَنا ِلَهَذا وفي هدنا ثالث  إلى، الاَلمهذا، فهذه  نا إلىدان تقديره: هأ فال خالف فيه ،(1)اْلَحْمُد ّلِلِا

َراَط اْلُمْسَتِقيمَ  :-عَز وجل  – لغات؛ يقال: هديته الطري،، كما قال هللا إلى  هوهديت ،(50)اْهِدَنا الصِّ
ناَك َلَتْهِدي ِإَلى: تعالى هلكقو الطري،،  ِ : عالىكقوله توهديته للطري،،  ،(55)ِصَراط  ُمْسَتِقيم   َواِ  اْلَحْمُد ّلِلِا

                                                 

 .510( الزجاجي، الاَلمات: 5)
 .75( األنعام: 4)
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 أنوجائز  .  إلى التي هي أقومأ ؛(4)ِإنا َهَذا اْلُقْرَآَن َيْهِدي ِللاِتي ِهَي َأْقَومُ و ،(5)الاِذي َهَداَنا ِلَهَذا
 .(2)َبَلد  َميِّت   َفُسْقَناُه ِإَلى تكون بمعنى على، فيكون التقدير:

فيكون  ،على فعل مثله ا: تكون مع فعل األمر معطوفً الم الشرط على ضربين :باب الم الشرط (25)
من ذلك، فالمثال األول  دَ ، وتكون داخلة على حرف الشرط، فتستقبل بالم التوكيد، البُ الكالم بمعنى الجزاء

الموضوعة  مالاَل العاملة للجزم فهي  الاَلم" .(2)اتاِبُعوا َسِبيَلَنا َوْلَنْحِمْل َخَطاَياُكمْ  :-عَز وجلَ - قول هللا
اتاِبُعوا َسِبيَلَنا  للطلب...، وكذا لو ُأخرجت عن الطلب لغيره، كالتي ُيراد بها وبمصحوبها الخبر، نحو:

 (؛ أ  ونحمل.1)"َوْلَنْحِمْل َخَطاَياُكمْ 
ِمْن َشْيء   َوَما ُهْم ِبَحاِمِليَن ِمْن َخَطاَياُهمْ  فهذا شرط وجزاء ودليل على ذلك تكذيب هللا إياهم بقوله:    

فإن خطاياهم غير  ؛، يريد أنهم إنما يغرونهم بهذا الشرط الذ  شرط لهم والجزاء(6)ِإناُهْم َلَكاِذُبونَ 
 :بهذا وأما قوله تعالى متصاًل  اه الجزاء،محمولة عنهم وال موضوعة. وظاهر هذا الكالم األمر، ومعن

 َْثَقاِلِهمْ َوَلَيْحِمُلنا َأْثَقاَلُهْم َوَأْثَقااًل َمَع أ(7)  ليحملن أثقال أنفسهم؛ يعني أوزار -وهللا أعلم-فتأويله :
مضافة على أوزار ا يعني أوزارً  ؛مع أثقالهم ، وأثقااًل على هدالء الذين شرطوا هذا الشرط اخطاياهم، ردًّ 

اء وأما مثال دخول الم الشرط على حرف الجز  ...،(2)، ألن من أغووهم فعليهم أوزار إغوائهمخطاياهم
فهذه  ؛(50)َكَّلا َلِئْن َلْم َيْنَتِه َلَنْسَفَعْن ِبالنااِصَيةِ (1)، َوَلِئْن َلْم َيْفَعْل َما َآُمُرُه َلُيْسَجَننا  فمثل قوله تعالى:

 موهي في الحقيقة ال ،اواستقبالها بالجزاء مدكدً  الشرط لزومها حرف  الشرط ل   هم الم  يها بعُض سم  يُ  الاَلم
  .(55)هذا جوابه ارً مقد   ابلها قسمً ، كأن قالقسم

مباب  (26) وذلك قولك:  ،وقد يجوز حذفها ،التي تكون موصولة لبعض األفعال إلى مفعوليها الَّلا
، وشكرتُه، قال هللا ، ونصحت لزيد، والمعنى واحدٌ انصحت زيدً  : -عَز وجلَ -، وكذلك تقول: شكرت لزيد 

                                                 

 .22( األعراف:5)
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 .560( الزجاجي، الاَلمات: 55)
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 ََأِن اْشُكْر ِلي َوِلَواِلَدْيك(5)، ولها مباشرةع"شكر" في القرآن متعدية لمف:  ِِإْن ُكْنُتْم ِإيااُه َواْشُكُروا ِنْعَمَة للا 
َذا َكاُلوُهْم َأْو  :وقوله ،(2) َما اَل َتْعَلُمونَ ُح َلُكْم َوَأْعَلُم ِمَن للاِ َوَأْنَص وقوله تعالى:  (4،)َتْعُبُدونَ  َواِ 

ف يُكم، والمعنى واحدٌ  ،(1)َعَسى َأْن َيُكوَن َرِدَف َلُكمْ :، وقوله (2)َوَزُنوُهْم ُيْخِسُرونَ  د    .(6)تقديره: ر 
ْمسِ  : نحو:الم البعد (27) ََّلَة ِلُدُلوِك الشا  ، ألن الوقت إنما يدخل ونعلمه بالدلوك، (7)َأِقِم الصا
: - عليه وسلمصلى هللا–بعد الدلوك، وهو ميل الشمس عن االستواء، ومنه قوله إال فال تقام الصالة  
  .(2)صوموا لرديته وأفطروا لرديته""
 .(50)، وضابطها أن تجر اسم السامع لقول(1)ُقل لِِّعَباِديَ  نحو: الم التبليغ: (28)
  :(55)كقول أبي صخر الهذلي الم التعليل: (29)

ي َلَتْعُروِني ِلِذْكَراِك ِهزاٌة           َكَما اْنَتَفَض الُعْصُفوُر َبلا  نِّ  (الطويلَلُه الَقْطُر)واِ 
الجارة،  الاَلمبعد  االم التعليل أو الصيرورة: ينصب المضارع بأن مضمرة جوازً  ،(54)إياك   أ : ألجل ذكر 
ويجوز ، (52)َوُأِمْرَنا ِلُنْسِلَم ِلَربِّ اْلَعاَلِمينَ  اة بالم التعليل، أو الم العاقبة، والصيرورة، نحو:وهي المسم  

بالكون المنفي وجب إضمار  الاَلمفإن سبقت  ؛(52)ُأِمْرُت أَلْن َأُكوَن ِمَن اْلُمْسِلِمينَ وَ إظهار أن، نحو: 
  .(51)الجحود الم   الاَلميت م  أن، وسُ 

: الم العاقبة أو الصيرورة، هي التي تدل على مآل الشيء وعقباه، وحكمهما في الم الصيرورة (31)
َن للاِ   َأوْ ِئن ُقِتْلُتْم ِفي َسِبيِل للاِ َولَ ، اوازً العمل حكم الم التعليل في إضمار أن بعدها ج  ُمتُّْم َلَمْغِفَرٌة مِّ

                                                 

 .52( لقمان: 5)
 .552( النحل: 4)
 .64( األعراف: 2)
 .2( المطففين: 2)
 .74: ( النمل1)
 .565( الزجاجي، الاَلمات: 6)
 .72( اإلسراء: 7)
 .2/202، 2/211، والدرويش، إعراب القرآن الكريم وبيانه: 2 ، رقم الحديث227الصوم، ص( صحيح مسلم، كتاب 2)
 .25( إبراهيم: 1)
 .2/202، 2/212( الدرويش، إعراب القرآن الكريم وبيانه: 50)
 .240، وابن هشام، مغني اللبيب: 5/200مالي القالي: ( األندلسي، سمط الآللي في شرح أ55)
 .2/205-2/212( الدرويش، إعراب القرآن الكريم وبيانه: 54)
 . 75( األنعام: 52)
 .75( يونس: 52)
 .7/47( الدرويش، إعراب القرآن الكريم وبيانه: 51)
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ماا َيْجَمُعوَن * َوَلِئن مُّتُّْم َأْو ُقِتْلُتْم ِْلَلى للا ُتْحَشُرونَ  الصيرورة أو العاقبة أو المآل:  .(5)َوَرْحَمٌة َخْيٌر مِّ
 :وقول أبي العتاهية ،(4)وَن َلُهْم َعُدوًّا َوَحَزًناَفاْلَتَقَطُه آُل ِفْرَعْوَن ِلَيكُ  :نحو

 (.2)()الوافر َتباِب بنوا ِللَخراِب           َفُكلُُّكُم َيصيُر ِإلى ِلدوا ِللَموِت َوا
فإن الموت ليس علة للولد، والخراب ليس علة للبناء، ولكن صار عاقبتهما ومآلهما إلى ذلك، وأنكرها     

 .(1)"والتحقي، أنها الم العلة، وأن التعليل فيها وارد على المجاز دون الحقيقة": وقال (.2)"الزمخشر "
له في الترتيب عليه  افي "ليكون" للعاقبة، وقد أبرز مدخولها في معرض العلة اللتقاطهم تشبيهً  الاَلمو "

 .(6)كما أسلفُت في الم العاقبة"-ى الم الصيرورة والم المآل، بالغرض الحامل له، وتسم  
وأن التعليل فيها وارد على طري، المجاز دون الحقيقة، ألنه  والتحقي، أنها الم العلة،" :قال الزمخشر      

ي، غير أن ذلك لما كانت نتيجة ، ولكن المحبة والتبن  اوحزنً  الم يكن داعيهم إلى االلتقاط أن يكون لهم عدوًّ 
 ،عل ألجله، وهو اإلكرام الذ  هو نتيجة المجيءالتقاطهم له وثمرته؛ شبه بالداعي الذ  يفعل الفاعل الف
 (.7)"والتأدب الذ  هو ثمرة الضرب في قولك: ضربته ليتأدب

م (31) ناا  كقوله تعالى: ،إن وليها فعل اإذا خفضت "إن" المكسورة الهمزة أهملت وجوبً  الفارقة: الَّلا َواِ 
إعمالها  ، نحو: إْن أنت لصادق، ويقل  اها أيًض الب إهمالُ فالغ ها اسمٌ ي  فإن ول   ؛(2)َلَنُظنَُّك ِمَن الَكاِذِبينَ 

بينها وبين "إن" النافية،  تفرقةً  ؛االمفتوحة وجوبً  الاَلمومتى خفضت وأهملت لزمتها نحو: إْن زيًدا لمنطلٌ،، 
  .(1)الفارقة الاَلمى وتسم  

َرًة ف  ورو  العجز: ) .(50)كقول لبيد الم القسم: (23) ْفن  منها غ  اد  ْبن ه (، كما رو  ص  : اأيًض  العجز أص 
ل ْمُت ل ت أت ي َن م ن َيتي(                            .(55))ولقد ع 

 )الكامل(ِإنا المَنايا ال َتِطيُ  ِسَهاُمَها          اهَ نَ بْ أَص فَ  ةً را منها غِ  نَ فْ ادَ َص               
                                                 

 .2/212، 5/116. الدرويش، إعراب القرآن الكريم وبيانه: 512-517( آل عمران: 5)
 .2( القصص: 4)
 .560، والزجاجي، الاَلمات: 42( أبو العتاهية، شرح ديوان أبي العتاهية: 2)
 .2/212( الزمخشر ، الكشاف: 2)
 .202-2/204( الدرويش، إعراب القرآن الكريم وبيانه: 1)
 .202-2/204 الساب،:( 6)
 ، دار إحياء التراث.4/211الكتاب، و. دار 2/212( الزمخشر ، الكشاف: 7)
 .66( األعراف: 2)
 .2/56( الدرويش، إعراب القرآن الكريم وبيانه: 1)
 .575( العامر ، ديوان لبيد: 50)
 .                          12( سالمة، المعلقات: 55)
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 )الكامل(ِإنا المَنايا ال َتِطيُ  ِسَهاُمَها            ولقد َعِلْمُت َلَتأَتِينا َمِنياتي              
 في "لتأتين" الم جواب القسم، والقسم وجوابه في محل نصب معل، عنها العمل بالم القسم. الاَلمف    

؛ لمجيء ما له صدر الكالم بعده وهو الم االبتداء والم القسم وما ال محالًّ  االتعلي،: وهو إبطاُل العمل لفظً 
ن النافيتان الواقعتان في جواب القسم ملفوظ به أو مقدرال  . (5)نافية، وال وا 

وتختص بالجاللة؛ ألنها خلف عن  التاء، نحو: هلل ال يدخر  (،4الجار ة الم القسم) الاَلممن معاني     
قط، فسقط ما في "لتأتين"  الم القسم... معل، عنها العامل بالم القسم، ال جملة جواب ف الاَلمف ،(2)األجل

ن الجملة المعل، عنها العامل لها محل فيتنافيان، ولهذا قال  قيل: إن جملة جواب القسم ال محل لها، وا 
 كقوله (2)زة والم القسم ال تعل،وفي الغوأكثر أصحابنا ال يذكرون الم القسم في المعلقات، " أبو حيان:

 :(1)حجربن أوس 
 (المتقارب)النُُّصرُ ِنْعَم لَ و  رٌ ُص نَ  ٌد أننا              لهمسَ أَ  لقد علمْت 

"أن  :اللبيب وفي مغني ،بفتح "أن" ؛" ليقومنالمت "أن زيدً بفتح "أن" فهذه الم القسم، ولم تعل،، وتقول: ع
 : (7)كقول لبيد (،6)أفعال القلوب إلفادتها التحقي، تجاب بما يجاب به القسم

 )الكامل(ِإنا المَنايا ال َتِطيُ  ِسَهاُمَها ولقد َعِلْمُت َلَتأَتِينا َمِنياتي           
 فأخرج الم "لتأتين" عن كونها للقسم.

 ،ومن الم االبتداء الم القسم ،(2)وهي تشبه الم القسم وتقوم مقامها الم جواب القسم،و الم القسم  (33)
  .(50)َك َفَتْرَضىَوَلَسْوَف ُيْعِطيَك َربّ  ونحو: ،(1)َكَّلا َلُينَبَذنا ِفي اْلُحَطَمةِ نحو: 

ًدا نحو: ،أ  موافقة على حقيقة ؛الم االستعَّلء (43) وَن ِلأَلْذَقاِن ُسجا جمع ذقن؛ أ  عليها،  ،(55)َيِخرُّ
ْن َأَسْأُتْم َفَلَها :ومجاًزا  .(4)أ  عليها ؛(5)َواِ 

                                                 

 .2/211( الدرويش، إعراب القرآن الكريم وبيانه: 5)
 .422( ابن هشام، مغني اللبيب: 4)
 .2/204( الساب،: 2)
 .5/275، واألزهر ، خالد بن عبد هللا، شرح التصريح على التوضيح: 2/61ن، ارتشاف الضرب: ( أبو حيا2)
 .41( أوس بن حجر، ديوانه: 1)
 .1/15، 2/211، والدرويش، إعراب القرآن الكريم وبيانه: 142( ابن هشام، مغني اللبيب: 6)
 .575( العامر ، ديوان لبيد: 7)
 .6/42وبيانه:  ( الدرويش، إعراب القرآن الكريم2)
 .2( الُهمزة: 1)
 .6/127. الدرويش، إعراب القرآن الكريم وبيانه: 1( الضحى: 50)
 .507( اإلسراء: 55)
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وغيره أن ( 2)جح ابن هشامور  ،(2)َفَهْب ِلي ِمن لاُدنَك َوِليًّا: نحو ،الم التعدية إلى المفعول به (53)
منه فعل التعجب  ي  ن  في األصل، ولكنه لما بُ  لعمرو؛ ألن الضرب متعد    ابنحو: ما أضرب زيدً  ،يمثل لها

  .(1)إلى عمرو الاَلم  بالهمزة إلى زيد وبفعد   ،انقل إلى فعل بضم العين، فصار الزمً 
مل كالمصدر واسمي الفاعل والمفعول وأمثلة في الع االذ  ضعف إما بكونه فرعً  الم تقوية العامل: (63)

قً  المبالغة، نحو: ما بتأخره عن المعمول نحو:(7)َفعااٌل لَِّما ُيِريدُ  ونحو: ،(6)لَِّما َمَعُهمْ  اُمَصدِّ ِإن  ، وا 
ْؤَيا َتْعُبُرونَ  ه، ضعف ا أخر الفعل، وقدم معموله علي، واألصل إن كنتم تعبرون الرديا، فلم  (2)ُكنُتْم ِللرُّ

  .(1)واألصح أنها ليست كذلك ،، وجعلها ابن هشام زائدةالاَلمعمله، فقو  ب
نكم، مفتوحة-الزائدةوهي - :الم التوكيد (37) ، وقبلها نون مشددة، ال تأتي إال بعد إ َن، وا  َنا، وأثَنك، وا 

نه، وذلك مثل قوله تعالى:  نما، وا  نهم، وا  نا للَا َلَعِليٌم َحِليمٌ وا  ِحيمٌ (50) ،َواِ  نا للَا َلَغُفوٌر را ناَنا (55) ،واِ  َواِ 
ِقينَ (54) ،َلِفي َشكّ   وَن َعَلْيِهم مُّْصِبِحينَ (52)،َيُقوُل َأِئناَك َلِمْن اْلُمَصدِّ ناُكْم َلَتُمرُّ ناُه ِلُحبِّ (52)، َواِ  َواِ 

 (، ومن أنواعها:56)ِإنا َهُؤاَلء َلِشْرِذَمٌة َقِليُلونَ (51)، اْلَخْيِر َلَشِديدٌ 
 المعترضة بين الفعل المتعد  ومفعوله. الاَلم-أ
  .(57)زهير بن أبي سلمى المقحمة بين المتضايفين، كقول الاَلم-ب

                                                                                                                                                         

 .7( اإلسراء: 5)
 .2/202( الدرويش، إعراب القرآن الكريم وبيانه: 4)
 .1( مريم: 2)
 .422( ابن هشام، مغني اللبيب: 2)
 .2/205 ( الدرويش، إعراب القرآن الكريم وبيانه:1)
 .15( البقرة: 6)
 .507( هود: 7)
 .22( يوسف: 2)
 .2/204، والدرويش، إعراب القرآن الكريم وبيانه: 427-426( ابن هشام، مغني اللبيب: 1)
 .11( الحج: 50)
 .52( النحل: 55)
 .64( هود: 54)
 .14( الصافات: 52)
 .527( الصافات: 52)
 .2( العاديات: 51)
 .6/41اب القرآن الكريم وبيانه: . الدرويش، إعر 12( الشعراء: 56)
 .26( أبو ُسلمى، ديوان زهير بن أبي ُسلمى: 57)
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 .(الطويل)ثمانيَن حْواًل ال أَبا لَك َيْسأِم                يعْ   َسِئمُت تكاليَف الحياِة وَمن
 المدح والذم، وانجرار ما بعدها باإلضافة. واألصل: ال أبالك موجود، وهو تعبير    
  .(5)الم المستغاث، فإنها زائدة عند المحققين بدليل صحة إسقاطها ومنها-ج

م (38)   .؛ أ  إلى أجل مسمى(4)ىُكلح َيْجِري أَلَجل  مَُّسمّ  النتهاء الغاية، نحو: ؛الموافقة إلى أي الَّلا
َوَقاَل الاِذيَن َكَفُروا ِللاِذيَن آَمُنوا َلْو َكاَن َخْيًرا ماا َسَبُقوَنا  نحو: ،* الم الموافقة عن: إذا استعملت مع القول

 (2.)ِإَلْيهِ 
وتخفيف الميم؛  الاَلم، بكسر (1)َبْل َكذاُبوا ِباْلَحقِّ َلماا َجاءُهمْ : (2)كقراءة الجحدر   * الم الموافقة عند:

 .عند مجيئه إياهم: أ 
يها في ؛ أ : ال يجل  (6)ُهوَ  ُيَجلِّيَها ِلَوْقِتَها ِإالا  ُقْل ِإناَما ِعْلُمَها ِعنَد َربِّي الَ نحو:  * الم الموافقة في:

  .(7)وقتها إال هو
  (.1، فلما تفرقنا)(2)بن نويرة متمم*الم الموافقة مع: كقول 

قْ فَ فلماا تَ      )االطويل(.ًعاًة مَ لَ يْ ْت لَ بِ ْم نَ ماع  لَ تِ ًكا              ِلُطوِل اجْ الِ ا كأنِّي ومَ نَ را
 .(50)، وقول جريرنحو: سمعت له صراًخا الم الموافقة من: *   

ْنَيا َوَأْنُفَك َراغٌم       َونْحُن َلُكْم َيْوَم اْلقياَمِة َأْفَضلُ   الطويل(.)َلنا الَفْضُل في الدُّ
الم المحاذاة،  الاَلمهذه ت يسم  و  ،(55)َفَلَقاَتُلوُكمْ : تعالى في قوله ،الم المحاذاة واالزدواج (39)

 .(54)واالزدواج؛ ألنها بمثابة األولى، ولو لم تكن األولى كنت تقول: لقاتلوكم
 

                                                 

 .2/205( الدرويش، إعراب القرآن الكريم وبيانه: 5)
 .4( الرعد: 4)
 .55( األحقاف: 2)
 .2/204( الدرويش، إعراب القرآن الكريم وبيانه: 2)
 .1( ق: 1)
 .527( األعراف: 6)
 .2/202الكريم وبيانه: ( الدرويش، إعراب القرآن 7)
 .467( الضب ي، المفضليات: 2)
 .2/202( الدرويش، إعراب القرآن الكريم وبيانه: 1)
 2/202. والدرويش، إعراب القرآن الكريم وبيانه: 5/217( الصاو ، شرح ديوان جرير: 50)
 .10( النساء: 55)
 .4/22( الدرويش، إعراب القرآن الكريم وبيانه: 54)
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 اتمةــــالخ
أكثرها تعرًضا للتطور الل غو   من األصوات التي شاع تداولها في االستعمال، وهو من الاَلمحرف  إن-5

تندرج تحت تلك المجموعة من األصوات  الاَلملتي تدغم فيها من غيرها، هذا إلى أن جميع األصوات ا
 المتقاربة المخارج. 

الهواء بالحنجرة  ، ويتكون هذا الصوت بأن يمرَ اصوت متوسط بين الشدة والرخاوة، ومجهور أيًض  الاَلم-4
 .نان الصوتيافيتحرك الوتر 

يطرأ على غيره من األصوات الساكنة، إذ الصوت لكثرة شيوعه في اللغة العربية، طرأ عليه ما لم  وهذا-2
 .نلحظ سرعة تأثره بما يجاوره من األصوات، وميله إلى الفناء في معظم أصوات اللغة العربية

الجارة عند ابن هشام مكسورة مع كل ظاهر، إال مع المستغاث المباشر لـ "يا" فمفتوحة، نحو: يا  الاَلم-2
 .وليياء فهي مكسورة، نحو: لك، هلل، وهي مفتوحة مع الضمير، إال مع ال

الجار ة الداخلة على االسم، من أشهر معاني داللتها: االختصاص، والملك، واالستحقاق،  الاَلم-1
الداخلة على الفعل فمن أشهر داللتها: التعليل،  الاَلموالتعدية، والتبليغ، والقسم، والصيرورة، أم ا 

 والصيرورة، وتوكيد النفي.
في القرآن الكريم، الملك، واالستحقاق، والجحود، واالبتداء، والتبليغ،  الاَلمت أنواع أشهر دالال من-6

 والُبعد، والق سم، والصيرورة، والتوكيد.
، ففيها قدر زائد على االختصاص،  ؛تتنوع الاَلم داللة-7 فمنها االختصاص، ومنها التملك، فهي أخص 

اختصاص المسجد بالحصير، فال يملكه المسجد بداهة، ، كفقد يختص  الشيء بشيء وال يملكه، مع ذلك
ن أك فهو أعم  من جهة تعل قه باإلرادة، وقد يقال: بإذ المحل غير قابل لألفعال اإلرادية ونحوه، وأما التمل  

االختصاص أعم  من وجه آخر، فقد يخص  غير  العاقل بشيء كما يخص  العاقل من باب أولى، فمحل ه 
اشتراك وتداخل في نحو قوله تعالى:  ة على جهة االختيار، التي يناط بها التكليف، فثم  يقبل المنحة والعطي

 .}الحمد لل{
يعم  من جهة أفراده، فيستغرق العاقل وغير العاقل؛ خالًفا للتمل ك، ويختص بالعاقل وحده،  االختصاص-7

ن عَم من جهة معناه ففيه معنى االختصاص وزيادة، وفيه معنى التصرف.  وا 
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  عـــــادر والمراجــــــالمص
امرد القيس، شرح ديوان امرئ القيس، تحقي،: األعلم الشنتمر ، تصحيح:  ابن حجر بن الحارث الكند 

 م(.5172ابن أبي شنب، )مصر، الشركة الوطنية، 
التصريح على التوضيح، )بيروت، دار الكتب  األزهر ، شرح بن عبد هللا بن أبي بكر بن محمد خالد
 م(.4000علمية، الطبعة األولى، ال

 ابن أبي ُسلمى، ديوان زهير بن أبي ُسلمى، )بيروت، دار صادر، د.ت(. زهير
، اإلنصاف في مسائل الخالف بين ابن األنبار   الدين أبي البركات عبد الرحمن بن محمد كمال

 : محمد محيي الدين عبد الحميد، )بيروت، دار الفكر، د.ت(.البصريين، تحقي،
ارتشاف الضرب من لسان العرب، تحقي،: رجب عثمان محمد، مراجعة: رمضان  األندلسي، حيان أبو

 م(.5112عبد التواب، )القاهرة، مكتبة الخانجي، الطبعة األولى، 
سمط الآللي في شرح أمالي القالي، تحقي،: عبد  األندلسي، بن عبد العزيز بن بكر   عبد هللاعبيد  أبو-6

 د.ت(. ،دار الكتب العلمية، لبنان-وتبير العزيز الميمني، )
  :أنيسإبراهيم  -7

 م(.5122األصوات اللغوية، )مكتبة األنجلو المصرية، مصر، الطبعة السادسة،  -أ    
 المعجم الوسيط، )مجمع اللغة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية، د.ت(. -ب    
، اإلقناع في القراءات السبع: )دار ش ابن الب اذ   أبو جعفر أحمد بن علي األنصار  الغرناطي -2

 الصحابة للتراث، د.ت(.
، صحيح البخار  "كتاب األدب، ترقيم وترتيب: محمد فداد عبد البخار   أبو عبدهللا بن إسماعيل -1

 م(.4002الباقي، )مصر، مكتبة ألفا للتجارة والتوزيع، الطبعة األولى، 
 :جرير ابن عطية الخطفي -50
 م(.5126صادر، دار )بيروت للطباعة والنشر،  ير،ديوان جر  -أ    
منشورات دار لبنان،  –)بيروتمحمد إسماعيل عبدهللا الصاو ،  تحقي،: ديوان جرير، شرح -ب    

 ، د.ت(.مكتبة الحياة
 : ابن الجزر   الحافظ أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي -55
لبنان، دار –، عليه: الشيخ أنس ُمهرة، )بيروتشرح طي بة النشر في القراءات العشر، ضبطه وعل -أ    

 م(.4000الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 
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 النشر في القراءات، تصحيح ومراجعة: علي محمد الضباع، )بيروت، دار الكتب العلمية،  -ب    
 د.ت(.
م أحمد هريد ، ، شرح الكافية الشافية، تحقي،: عبد المنعالجياني محمد بن عبد هللا بن مالك الطائي -54

 )مكة المكرمة، جامعة أم القرى، الطبعة األولى، د.ت(.
د.محمد يوسف نجم، )بيروت، دار صادر، : ، تحقي، وشرحابن حجر  أوس، ديوان أوس بن حجر -52

 م(.5171الطبعة الثالثة، 
 .، النحو الوافي، )مصر، دار المعارف، الطبعة الخامسة عشرة، د.ت(حسن  عباس -52
بيروت، دار اليمامة، الطبعة السابعة، -، إعراب القرآن الكريم وبيانه، )دمش،الدرويش  الدينمحيي  -51

 م(.4004
)بيروت دار ، تحقي،: مازن المبارك، اتالاَلمكتاب  ،الزجاجي  الرحمن بن إسحاق أبو القاسم عبد -56

  م(.5114 الطبعة الثانية،صادر، 
 ، الكشاف عن حقائ، غوامض التنزيل:لزمخشر  ا أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد -57
 م.5127بيروت، دار الكتاب العربي، الطبعة الثالثة،  -أ    
 إحياء التراث العربي، د.ت، عبد الرازق المهد . بيروت، دار -ب    
 م(.5161 ،الشركة اللبنانية للكتاب)بيروت، المعلقات العشر دراسة ونصوص،  ،سالمة  بولس  -52
دار الجيل، )بيروت، ، الكتاب، تحقي،: عبد السالم هارون، سيبويه  ر عمرو بن عثمان قنبرأبو بش -51

 م(. 5115الطبعة األولى، 
ل -40 ، المفضليات، تحقي،: أحمدمحمد شاكر، وعبد السالم هارون، )القاهرة، دار الضبي  المفض 

 المعارف، الطبعة السادسة، د.ت(.
 د.ت(. ،دار صادر)بيروت، ن ربيعة العامر ، لبيد بديوان  العامر ، لبيد بن ربيعة -45
 دار الكتب العلمية،)بيروت،  شرح ديوان أبي العتاهية، العتاهية،أبو  أبو إسحاق إسماعيل بن القاسم-44

 د.ت(.
 م(.5122، معاني القرآن، )بيروت، عالم الكتب، الطبعة الثالثة، الفراء أبو زكريا يحي بن زياد -42
، الطبعة الخامسة)د.فخر الدين قباوة،  الُجمل في النحو، تحقي،: ،الفراهيد  مدالخليل بن أح-42

  م(.5111
عالم )بيروت، المقتضب، تحقي،: محمد عبد الخال، عضيمة،  :المبر  د؛ أبو العباس محمد بن يزيد -41

 د.ت(. الكتب،
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 د.شوقي ضيف، قي،:تح ،السبعة في القراءات ،ابن مجاهد  أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس -46
 م(.5122 ،دار المعارف)مصر، 

ترتيب وترقيم: محمد فداد عبد  ،""كتاب الصوم صحيح مسلم، مسلم أبو الحسين مسلم بن حجاج -47
 م(.4052 ،الطبعة الثانية)القاهرة، دار الفجر للتراث، ، الباقي
دار المعارف، )مصر، رون، عبد هللا الكبير وآختحقي،: ، لسان العرب، ابن منظور محمد بن مكرم -42

 د.ت(.
 :ابن هشام  جمال الدين بن يوسف األنصار  أبو محمد عبدهللا -41
شرح شذور الذهب، مراجعة وتصحيح: يوسف الشيخ محمد البقاعي، )بيروت، دار الفكر، الطبعة  -أ    

 م.4002األولى، 
ارك وغيره، )بيروت، دار الفكر، مغني اللبيب عن كتب األعاريب، حققه وعل، عليه: د.مازن المب -ب    

 م(.5121الطبعة السادسة، 
 :اْلنترنت
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