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الالَّم  
  .عاِملٍَة وغري عاِملَةٌ، :ِقسمني إىل وترجع واألقسام، املَعاين كثريةُ :

  . وجاِزمةَ جارةٌ، :ِقسمان والعاِملَةُ

غَرياِملَِة وانية العثَم: االبتداء، الم عِد، والمالب ِب، والمجعالت اجلَواب، والم ة، والالماِئدالز املزحلقة، والالم الفَاِرقَةٌ، والالم 

لى تفصيلُها وسيأتيك للقسم، موطِّئةٌ والمرتيِب عروِفها تح .  
 
هي  :األمر الم ضارع اجلاِزمةُ الالَّمةٌ للموعوضها للطَلب ومكَترحو ،الكَسر (ليممشهورة عرِبية قبيلة وهي تفتحها وس) 

 :حنـو  حتِريكهـا  ِمـن  أكثَر والواِو الفاِء بعد وإسكانها ("65"الطالق سورة من "7"اآلية ) {سعٍة ذُو ِلينِفق} :حنو

 {تفَثَتهم ليقضوا ثُم} :حنو "ثُم" بعد تسكَّن وقَد ( "2"البقرة  سورة من"186"اآلية ) {يب وليؤِمنوا يل فَليستِجيبوا}

 (إخل واألظفار الشارب من أخذ أنه :التفسري يف الوسخ، من يفالتنظ :التفث . "22"احلج  سورة من "29"اآلية )

 القراء من أنَّ مع حلن، "مث"بعد اَألمر الم إسكان أنَّ يرى املقتضب يف املربد أنَّ والغريب) "فَلينظُره ليقطَع ثُم" :وحنو

  . (بتحريكها والباقي االم بتسكني قرؤوا أربعة السبعة

 حنـو  للمخاطَب أم "ِبحاجِتك ُألعن" حنو للمتكَلِِّم أكانَ سواٌء بالَّالم، إالَّ فيه، لألمر طريق ال جهول،للم املَبين والفعلُ

"عنِتي لتاجِبح" اِئب أمحنو للغ "عنلي يدا "باألَّمر زهمزوج ارعوَء املضِة املَبدوَء أو باهلَمزكاحلـديثِ  قليلٌ بالنوِن املَبد 

 جزمها منه وأقَلُّ ( "29"العنكبوت  سورة من "12"اآلية ) {خطَاياكُم ولنحِملْ} :تعاىل وقوله "لكُم فَُألصلِّ قُوموا"

 فليفرحـوا  :املشهورة والقراءة . "10"يونس  سورة من"58"اآلية ) {فَلتفرحوا ِلك فَِبذَ} :حنو املخاطَِب الفَاِعِل ِفعلَ

 َألنَّ "خذُوا" و "افرحوا" حنو األمر، بِفعل هذا عن االسِتغناُء واألكثَر (مصافَّكُم ِلتأخذُوا) احلديث ويف ِقراءة، يف (بالياء

املخاطَب أمر أكثَر ارة فاخِتصيغىل فيه الصوقد . أو جوزي ذفعر األمِر الَِم حقَاء مع بالشِملها، بم عا كأوههبأن شب 

  : الشاعر كقَول وذلك مضمرةً، لُوهاأَعم إذا

حمدفِد مك تفسفٍس كلُّ نما إذَا * ن يء من ِخفتاال شبت 

  .ِلتفِد : أَراد وإنما (العاقبة سوء وهو الوبال مبعىن :التبال)

  :نويرة بن متمم وقال

 بكَى من أويبِك الوجه حر الويلُ لَِك * فاِمخشي البعوضِة أصحاِب مثِل على

  . (نويرة بِن مالك مقتل كان فيها بالبادية معروف ماء : البعوضة)

  . ِليبِك :أراد

@اليت الالَّم هي : االبِتداء الم ِفيدت وِكيدوِن تضماجلُملَِة، م خِليصاِرِع وتا املُضلُ وال ِل، ِللحدخلَى ِإالَّ تحنو االسم ع: 

 له مثل) {املُحسِنني اللَّه لَيِحب} قولك حنو املضارع والفعِل ("59"احلشر سورة من "13"اآلية ) {رهبةً شدأَ َألنتم}

 "5"املائدة  سورة من "62" اآلية) {يعملُون كَانوا ما لَِبئس} :حنو يتصرف ال الذي الفعِل على وتدخلُ ( مالك ابن

) .  
  .املُزحلَقَةُ مالالَّ االبتداء الِم ومن

  . (املُزحلَقَة االَّم= 

@عد المالب : زادِة اسِم يف اِخلطاِب كاِف قَبلَ ياِإلشار "هي "الم عِد المةً الببالَغاللَِة يف معِد على الدتلحـق  وال . الب 

 "أوالء" بـدل  "أوال" فقال اجلمع قَصرأَداة من أما) مده من لغة يف للجمع، "أُولَِئك" وال املُثَنى، :اِإلشارِة أمساِء من

  : شاعرهم قال بالالم يأتون فإم وأسد وربيعة قيس وهم

وا مل قَوِمي أوالِلككونابةً يِعظُ وهل * أُشلِّيل يإالّ الض أوالَِلك 
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 ومجعها الناس أخالط :اُألشابة ىنومع اخلطاب وكاف البعد الم عليها وأدخل "أوال" وآخره البيت أول يف اجلمع فأداة

 الـالَّم  يف واألصـلُ  التنبهيه، "ها" سبقته فيما وال ،(مطلقاً باالم يأتون ال - يقصرون ِممن وهم - ِمتيم وبنو أشاِئب

  . الساكنني اللِتقَاء "ذلك" يف وكُِسرت "ِتلك" يف كما السكون

@ب المجعهي :الت ِب المعجة غِري التحنو اجلَار: "فانُ لَظَريمعو "ن "ملكَر ماتما مبعىن ،"ح ،فَهوما أظر ،همولعلَّ أكر 

  . جلُموِدِه باالسِم لَشبِهِه املاضي على دخلَت االبتداء الم هي الالَّم هذه

@عليل المب للنفي، اجلحود والم جياب لِإل هي : التنصوازاً رةًمضم "بأن" املضارع ويج عِليل، الِم بعدوازاً ومعىن التج 

 يف بعـدها  وما وأنْ "أكِرمك َألنْ جئت" و "ُألكِرمك ِجئت" :تقول الالَِّم، هذه بعد وإضماِرها "أنْ" إظهاِر ِصحةُ
  . التعليل بالم جر حمل يف املصدر تأويل يف واإلضمار اإلظهار

@ة الالَّماجلَار: رجوت الظَاِهر ،ركسورةٌ وهي واملُضماِث مع إالَّ ظَاِهٍر، كُلِّ مع مغاِشِر املُستا" لـ املُبالَلَِّه" حنو "يا "يوأم 

 ِمـن  حنو الالَّم وهلِذه .للمناسبة فتكسر املتكلم ياِء مع كانَ وإذا للغاِئب أو للمخاطَِب كانَ إذا أيضاً فَتفتح املُضمِر مع

 وهاك (عشرون "اللبيب مغين"ويف معىن ثالثون ففيه "الداين اجلىن"كتاب إىل فلريجع استقصاءها أراد ومن) معىن ثنيثال

  :بعضها

  . ( "2"البقرة  سورة من "284"اآلية ) {اَألرِض ِفي وما السماواِت يف ما للَِّه} :حنو اِمللك، (1)

(2) اِمللك، ِشبه راِصباالخت عنه ويعبحنو ص: "رجِس السما" و "للفَر بداً أحكٍر حمملب" .  

  :حنو التعليل، (3)

 القَطر بلَّلَه العصفُور انتفَض كما * ِهزةٌ كراِك ِلذ لَتعروين وإني

  :ميادة ابِن كقول التوكيِد ملُجرِد وهي الزاِئدة، (4)

لَكتمما و ثِر الِعراِق بنيلكاً * ٍبويم ارسِلٍم أَجِد ِلمعاهوم 

 "2"البقرة  سورة من "41"اآلية ) {معكُم ملا مصدقاً} :حنو العمِل يف فَرعاً بكونه إما ضعف، الذي العاِمل تقويةُ (5)

  . ("85"الربوج سورة من "16"اآلية ) {يِريد ِلما فَعالٌ} (

  . ( "12"يوسف  سورة من "43"اآلية ) {تعبرون للرؤيا كُنتم إنْ} :حنو ملَعمولا عن العاِمِل بتأخري وإما

  . ( "13"الرعد  سورة من "2"اآلية ) {مسمى ألجٍل يجِري كُلٌّ} :حنو الغايِة النِتهاِء (6)

  .قليل وهذا .تاللَِّه أي "األجل يؤخر ال للَِّه" حنو القَسم، (7)

(8) ب،التجك ِللَِّه" حنو عرللَِّه" و "د أَنت" .  

  :حنو العاِقبة الم وتسمى الصريورةُ، (9)

 ذهاب إىل يِصري فَكُلُّكُم * للخراِب وابنوا للموِت ِلدوا

  . بعده أي ( "17"اإلسراء  سورة من"78"اآلية ) {الشمِس ِلدلُوِك ااصالةَ أَِقِم} :حنو البعِدية، (10)

  . عليها أي ( "17"اإلسراء  سورة من"107"اآلية ) {لَألذْقَاِن يِخرونَ} :حنو على مبعىن (11)

@ود المميها : اجلُحسويه ويِسيب فِي، المت النيموس في الماِصها الناِئدةً ِقعةُ الوا وهي به، الخِتصز ٍن" :بعدنِفيٍّ كَوم" 

 (النافية "أن" و "ال" و "مل" و "ما" هو هنا :والنفي عليها، نفي سبق مع ويكون كان :املنفي الكون من املراد )

  . ِليفعل كَانَ ما :فَتقول سيفعل كان :كقَوِلك نفي وهي لَفظاً، املَاِضي معنى فيه

 اللَّـه  يكُِن لَم} :حنو معىن أو ( "8"األنفال  سورة من "33"اآلية ) {ِفيِهم وأَنت بهم ِليعذِّ اللّه كانَ وما} :ومثله

غِفرِلي م( "4"النساء  سورة من "137"اآلية ) {لَه .  

  .اِإلظهار فيها يجوز ال اجلُحوِد الَِم يف املُضمرةُ وأَنْ
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 هو ِبمحذُوف متعلِّق وهو جر، حملِّ يف املَصدر يِلتأِو يف ا املَنصوب بعدها والفعل املُضمرة وأنْ جر، حرف الالَّم وهذه

قدير كان خربكانَ ما" فت يدلَ زفعكانَ ما "ِلي ِريداً زيدللفعل م .  

@ثَةٌ ثَالَ وهي : اجلواب الم: وابج "حنو "لو{: لُوا لَويزا تذَّبنلَع وا الَِّذينكَفَر(} 48"الفتح سورة من "25"اآلية ")

وابحنو "لوال" وج: {َلَوالو فعاللَِّه د اسم النهعٍض بعضِت ِببدلَفَس ضاألر} ( 2"البقرة  سورة من "251"اآلية" ) 

. وابم وجحنو القَس: {اللَِّهلَقَد ت كآثَر ا اللَّهلَينع} ( 12"يوسف  سورة من "91"اآلية" ) .  

@ة الالَّمائدة قَول حنو للتوكيد وهي :الزؤبر:  

 قَبة الر بعظِم اللَّحِم ِمن ترضى *شهربه لَعجوز احلُلَيس أُمٌّ

(هبهرالكبرية العجوز :الش) خرب ويف"الشاعر كقوِل "لكن:  

 لَعِميد حبها ِمن ولكنِني * عواِذيل لَيلى حب يف يلُومونين

الفرقـان   سـورة  من "20"اآلية ) {الطَّعام لَيأكُلُونَ أَنهم إالَّ} :جبري بن سعيد كِقراَءة ملفتوحةا "أنَّ" خرب يف والداِخلَةُ
  .({إم إالّ} :املشهورة والقراءة . "25"

@الفَارقَة الالَّم: الَّيت هي ملزإذا الثَِّقيلَِة من املَخفّفَةَ "إن" ت أُِمهلَت قَعها، وتبعد يمقاً فَاِرقَةً توسا فَرهينب  ـنيإن" وب" 

  . ( "2"البقرة  سورة من"143"اآلية ) {اللَّه هدى الَِّذين على إالَّ لَكَِبريةً كَانت وإنْ} :حنو الناِفية،

@حلَقَة الالَّمهي :املُز االبتداِء الَم عدت املكسورة، "إن" بيمحلَقَةً وسزم محلَ ألِر عن قُوهازدةَ اجلملِة صابتداِء كَراهي 

  :مواضع أربعةُ وهلا ِبمؤكِّديِن الكالِم

  :شروٍط بثالثَِة "إن" خبر(1)

 لتعلَم وإنك} ،( "14"إبراهيم  سورة من "39"اآلية ) {الدعاِء لَسِميع ربي إنَّ} :حنو ماٍض، غَري مثبتاً، مؤخراً، كَوِنه

ام ِريد( "11"هود  سورة من"79"اآلية ) {ن . {كلى وإنلٍُق لَعِظيٍم خع} ( 68"القلم سورة من "4"اآلية"). فإن 

  . "حضر لَقَد الغائب إنَّ" حنو عليه، الالَّم دخول جاز "قَد" بـ املاِضي قُِرنَ

هم وأجازعضولَها (مالك ابن وتبعهما والفراء األخفش) بخِهِه اجلَاِمِد املَاِضي على دبأنَّ" حنو باالسِم، ِلش إبراهيم  ِلـنعم 

  ."الرجل

 إنَّ" حنـو  ِللَّالِم صاِلحاً اخلَبر وكونُ حال، غري وكَونه اخلَبر، على تقَدمه :أيضاً شروٍط بثالثِة وذلك اخلَبر معمولُ (2)

  . "آِكلٌ لَطَعامك زيداً

 عـن  أو ( "3"عمران  آل سورة من "13"اآلية ){لَِعربة ذلك يف إنَّ} :حنو اخلرب، عن :تأخر إذا "إن" اسم (3)

  . "جاِلس لَزيداً الداِر يف إنَّ" :حنو ومجروراً أوجاراً "مِقيم لَخاِلداً ِعندك إنَّ" حنو ظَرفاً كان إذا اخلَبر معموِل

(4) مريٍط ِبدوِن الفَصل ضرحنو ش: {َّذا إنو هلَه صالقَص احلَق} ( 3"عمران  آل سورة من "62"اآلية" ).  

حكَمالالَّم هذه على وي ِة بالزاداملواضع هِذِه غِري يف ي .  

@م املُوِطئَةُ الالَّماخلةُ وهي :للقَساِة على الدرِط أَدذلك من الشرط أدوات من غريها على تدخل وقد) غَاِلباً، "إن" الش 

  :الشاعر وقول {وحكمة كتاب من أتيتكم ملا}محزة غري قراءة

 علَى ال قَبلَها قَسٍم على مبينٌّ بعدها اجلَواب بأنَّ إيذَاناً ،(مجيال جزبت إذا ولتجزين * صاحلٌ لك لَيقضني صلَحت لَمتى

 إن مثَّ . ("59"احلشر سورة من "12"اآلية ) {ينصرونهم ال ِتلُواقُو ولَِئن معهم خيرجون ال أُخِرجوا لَِئن} :حنو الشرِط

 وقَـد  غاِلبـاً،  لزمت محذُوفاً القَسم كانَ وإن . "ُألكِرمنك أكرمتين إنْ واللَّه" مثل الالَّم تلزم مل مذْكوراً القَسم كان

حذَفت موالقَس حذُوفحنو م: {ْوا ملْ وإنهنتا يولونَيقُ عم نسملَي} ( 5"املائدة  سورة من "73"اآلية" )، {ْملْ وإن 
غِفرا تمناَ لَنحروت نكُونلَن ة هي وقيل ( "7"األعراف  سورة من "23"اآلية ) {اخلَاِسِرين ِمننِويذلك حنو يف م .  
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 :تعاىل قوِله حنو فَتنِصبه املُضاِرِع على تدخلُ ولذلك الناِفيِة، "ال" والناِصبِة "أنْ" و التعليِل الِم ِمن مركَّبةٌ كلمةٌ :ِلئَالّ@

  . ( "2"البقرة  سورة من "150"اآلية ) {حجةٌ علَيكُم للناِس يكونَ ِلئَالّ شطره وجوهكُم فَولُّوا كُنتم ما وحيثُ}

 مستتر وامسها خبرها، ألنه النصِب، واِجب ا واملُستثىن معناه، فيها كانَ إذا ثنى،املُست أَدواِت ِمن تأِتي قَد :يكُونُ الَ@

وِم الفَاِعِل سِم ا على يعودفإذا السابق، الِفعِل من املَفه ِني" قلتويداَ يكونُ ال أَتيداً استثىن ،"زن زوه، ِممـا " و أَتوم 

 فاستثناه زيد، اآلتني بعض أنَّ خلِده يف وقَع قَد عنده املُخاطَب صار أَتوين، :قال حني كأنه "زيداُ يكونُ ال أَحد أَتاين

  . يأتوا لَم الذين من

ِركعٍض إظهار وتاًء بظَ . اسِتغنالَحكُون ال" بـ ويا االسِتثناء يف "يل ال أعمستاِت ِمن "ال" غَري مع توفـي،  أدالن 

  .هلا حملَّ ال مستأنفَةً اجلُملَةُ تكُونَ أن ويمِكن منه، املُستثىن من احلَال على نصٍب موِضِع يف "يكون ال"وجملَةُ

سيبويه يقول كما - اخلليل وِعند - ا "يكونُ الَ" يكونُ قَدعدها وماين" :قَولُك وذَلك ِصفةً، باأَتجلٌ مكُـونُ  ال ري 

  . "ِبشراً

  . "فُالَنةً تكُونُ ال امرأةٌ أتتِني ما" :يقول بعضهم أنَّ ِصفَةٌ أنه على ويدلُّك :سيبويه لَويقو

  . يؤنثوه مل ِصفةً يجعلُوه ْلَم فَلَو

@يكلَب: ِمن اً، باملكاِن لَبلَب وألَب: به أقام ،هقوِلهم فمعىن ولَِزم: "يكوماً "لَبِتك، لُزأنا أو ِلطَاع قيملى مع  ِتـكطَاع 

  . إجابٍة بعد لك ِإجابةً :هذا على ومعناه التكرار، معىن ِليِفيد املُثَىن هيئَِة على كانَ وإنما إقَامٍة، بعد إقامةً

 ِإىل إضافَته وشذَّ اَألكثَر، يف خاطَبللم لِإلضافَِة مالزم وهو "وشكراً ِللَِّه حمداً" :كقوِلك املَصدر على النصب :وإعرابه@

  :الراجِز قَوِل يف الغاِئِب ضِمِري

كإن ِني لَوتوعوين ددراُء * ووز رتٍَع ذاتون ميب 

 يف الغيبـة  إىل اخلطاب من التفات البيت ويف الواسعة، :البيون البئر، يف الذي الفراغ :املرتع البعيدة، األرض :الزوراء)
  . (إنك :قوله بعد لبيه :قوله

ِه" لقُلتلَبي" نوين ِلمعدي .  

  :أسد بين ِمن أَعرايب قَوِل يف الظَّاِهِر إىل إضافَته شد كما

عوتا - دين ِلمراً - نابى * ِمسوفَلَب يفلب يدر يمِسو 

 اليت الدية غرمه جزاَء ينوبه أمٍر يف سألين إذا إجابة بعد إجابة أجبته أي (ِمسور يدي فلبي) ماض فعل وهو لَبيك :قال :فَلبى أصابِني، :نابِني)

 . (لَِزمتِني


