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  الخالصة 

َ        اســتهدف البحــث دراســة میــسرة ألحــ ن ـــــالم مـوالــ، رف الــالمـــــاإلســتعمال و هــو حد حــروف المعــاني كثیــر َّ

ًحروف الجر العشرین حرفا تناولـت . فـضال عـن الخاتمـة والنتـائج ومبحثـین ، وتمهیـدا، مقدمـة، یشمل هـذا البحـث. ِّ

ُفي التمهید تعریفا لهذا الحرف إذ تتفرع وتكثر استعماالته فقد جاءت في كالم العرب لمعان ال تعد وال تحصى ُُّ ٍ ً.  

ُوفـي المـستوى الـصوتي تكلمـت ) لـالما(َّ        المبحث األول خصصته للمستوى الصوتي و المستوى الـصرفي لــ 

 .ِ ال تخلو منها كلمة عربیة األصلانه فهو احد الحروف السته التي قیل أحدثت عن صفاتهعلى مخرج الحرف وت

وفـي المـستوى الـصرفي كـشفت ، )ٌّ أسـناني–ٌلثـوي (فهـو صـوت ) اللثة مع طرف اللسان (ٕوانه یشترك في النطق به

ٍالدراســة عــن أصــول بنیــة هــذا الحــرف وهیكلهــا ومــا تتعــرض لــه مــن تغییــر أو زیــادة او حــذف  وغیرهــا بحیــث تخــدم ٍ

  .فقد تأتي زائدة أو محذوفة ، السیاق والتركیب 

ٍ        تناولــت فــي المبحــث الثــاني المــستوى النحــوي لحــرف الــالم فــي تركیــب الجملــة علــى وفــق معــان وســیاقات 

لى ـ عـسمهارأیـت أن أقـ) المالـ(ِب معـانيـُّوعلـى تـشع . لمعاني المختلفة التي أفادهـاومدى تأثیره في إبراز ا، محددة 

ِّالــالم الجــارة وهــي الم الجــر او الم : والــالم العاملــة علــى صــنفین همــا، املةـوالــالم غیــر العــ، الــالم العاملــة:صــنفین ّ

  . واألخرى هي الالم الجازمة ، ِاإلضافــة

Abstract  
 Study targeted soft to one of the many meanings of characters to use and is the 

letter of the harvest, and the harvest of the twentieth prepositions characters. This 
includes research, introduction, and in preparation, and two sections as well as the 
conclusion and findings. Dealt with in the boot definition for this character as 
branching uses abound came in the words of Arab gloss countless. 
          The first section allocated for the level of audio and standard morphological's 
(Lam) and level voice spoke on the way out the character and talked about the 
qualities he is one letters six allegedly not devoid of them Arabic word origin., And he 
participates in pronunciation voice (gums with the tip of the tongue) is the 
voice(gingival - my teeth), and in the level of morphological study revealed the 
structure of assets and structure of this character and exposed him to change or 
increase or deleted and others to serve the context and composition, it has come 
redundant or deleted. 

In the second section dealt with grammar level of character lam in the installation 
of the sentence in accordance with specific meanings and contexts, and its impact in 
highlighting the different meanings that resulted from it. And the complexity of 
meanings (lam) saw that Osnfea the two types: lam operating, and the harvest is not 
working, and Lam working on two cultivars: lam neighbor which L or L added 
traction, and the other is the definitive lam. 
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  المقدمة

ّ       الحمد هللا رب العالمین على ما أنعم ، وصالته وسالمه على نبینـا األمـین وعلـى آلـه وصـحبه أجمعـین إلـى  ِّ

یقسم الحرف في العربیة على قـسمین حـرف مبنـى وهـو احـد األحـرف الثمانیـة و العـشرین التـي تتكـون . یوم الدین 

   .وضوع بحثيم) الالم(وحرف معنى هو حرف . منها اللغة العربیة 

َّ         فاللغــة مبنیــة مــن وحــدات صــغیرة تتجمــع لتــشكل وحــدات أخــرى أكبــر منهــا، واذا تجمعــت األصــوات أثــر  ٕ ٍ ِِّ َّ ْ َ
ِّبعضها فـي بعـض وهـذا التـأثیر تنبـه إلیـه العلمـاء العـرب القـدامى والمحـدثون، وهنـاك مالمـح صـوتیة إضـافیة تـؤثر  ُ ّ

جدیــد دالالت الكلمــات كأهمیــة الوحــدات الــصامتة والــصائتة فــي الحــدث فیمــا ینطقــه المــتكلم وهــي ذات أهمیــة فــي ت

َّوهناك أیضا عدة معاییر تصنف األصوات على وفقها، وللعرب دور كبیر فـي وضـع ُأسـس وقواعـد علـم . الكالمي َ ٌ ّ

أضاف وقد . معتمدین على الجهود العلمیة للعلماء العرب في ذلك العلم، الصوت اعتمدها علماء اللغة المحدثون 

البحـث الـصوتي الحـدیث معرفـة بحقـائق صــوتیة تتجـاوز األصـوات المفـردة إلـى عالقتهــا فـي بنیـة الكلمـة ومـن أهــم 

  . هذه الحقائق المقاطع والنبر والتنغیم

ِأخذت          ّ الالم مأخذها عنـد النحـاة والبـاحثین لـذا فـإن هـدفي هـو إحـصاء اسـتعماالتها والمعـاني التـي تؤدیهـا َ َّ ّ

َكلمة ، ومهدت لذلك بتعریفٍ  لحرف الالم ، والالم واحدة مـن الحـروف التـي تناولهـا المـصنفون فـي كتـبهم داخل ال
ِ ُ ْ َّ

ِوتراجمهم وما نشروه في كتب الحروف الجمة 
ّ.  

ً فمنهم مـن صـنفها تبعـا لحركتهـا أو إسـكانها،ّ         اختلف النحاة والمصنفون في طریقة البحثِ  في هذه الالم َّ ،

أو علــى دراســة ،َّومنهم مــن إنــصب بحثــه علــى حــروف القــرآن ،حــسب زیادتهــا أو عــدم زیادتهــاَّمــن صــنفها بومــنهم 

َّتـضمن البحـث صـنفین مـن الـالم فهـي عاملـة وغیـر عاملـة ، ویـشتمل هـذا البحـث علـى مبحثـین ، .ًالحرف حـصرا 

ٍتناولــت فــي المبحــث األول دراســة صــوتیة ودراســة صــرفیة لــالم وعلــى نحــو میــسر َّ َ ُ ّ ً ثــم قــدمت مبحثــا خاصــا للدراســة ُ ً َّ

ُالنحویة ، عسى أن تقدم المعلومات األساسیة لهذه الموضوعات بدرجة من الوضوح والتركیز َّ ُ ...  

ّآمل من اهللا عز وجل أن یجعل عملي هذا جدیرا بالقبول واهللا ولي التوفیق ً َّ َّ.  

  التمهید 

 العـشرین، وقـد ت قـد تجـاوزّوف المعـاني یـؤدي معـاني عـدة مـن حـر ٌحرف) ّالالم (ّذكر علماء العربیة أن         

كــالم الــالم المفــردة فــي ) ١( علــى ذلــكثالثــین المــاً  وقــد تزیــد)) الالمــات((بلــغ عنــد أبــي القاســم الزجــاجي فــي كتابــة 

َّالعرب لمعان تتفرع وتكثر وتتشعب     . ّفي استعماالت عدةّ

ِّ ال بــد لنــا أن نعــرف حــرف المعنــىَّبمــا أن الــالم حــرف مــن حــروف المعــاني           و ًوهــو ماكــان لــه معنــى ال :َّ
ِّ إالّ  إذا انـتظم فـي الجملـة كحـروف الجـر واإلسـتفهام والعطـف ، وغیرهـا ، والـالم مـن حـروف المعـاني كثیـرة ریظه

ُّ متشعبة المواقع وقد أكثر العلماء الكالم علیها وأفرد بعضهم لها كتبا تخـتص بهـا فمـنهم مـناالستعمال ً  بـسط حتـى ِّ

  . ) ٢(تداخلت أقسامها ومنهم من أوجز حتى نقص

 بنیـة الحـرف أو المعنـى هحسب ما تقتضیب وذلك ،وقد جعلها بعضهم مفردة والبعض اآلخر جعلها مركبة         

ّالذي یؤدیه
)٣(.  

  :تناول هذا الحرف كثیر من المصنفین أبرزهم

 .ّالالمات في القرآن :)هـ١٧٧ت ( أبو حسن األخفش  .١

 .ّالالمات في القرآن : ) هـ٦٩٦ت ( مد بن سعیدمح .٢

 .ّالالمات : )هـ٢١٥ت(أبو زید األنصاري  .٣

 .ّالالمات : )هـ٩١٢ت( إبن كیسان  .٤
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 .ّالالمات :)هـ٣٠٤ت( ّأبو بكر األنباري  .٥

 .                    ّالالمات: )هــ ٣٩٥ت( إبن فارس  .٦

ًوالالم من حروف الجر العشرین حرفا           ٍّ ّ
ًوهـو حـرف هجـائي مجهـور یكـون أصـالً  وبـدال وزائـدا . )٤( ً ّ وهـو . ٌ

الحــرف الثالــث والعــشرون بــین الهجــاء المــشرقي، والثــاني عــشر مــن األبجــدیتین، والحــادي والعــشرون مــن ترتیــب 

وهــي حــرف یجــر . )٥(وتــأتي بالدرجـة األولــى مــن حیــث اإلســتعمال، الخلیـل والمحكــم، والثــاني عــشر بترتیــب ســیبویه

�لمضمر ، ویقع أصلیا وزائدا ، ویؤدي عدة معالظاهر وا ً ً َ ِان قد تجاوز العشـُ ُ    . )٦(رینـٍ

منهـا  وّمنهـا األصـلیة والزائـدة والمحذوفـة،،َّ نخلص من ذلك إلى أن الالم لها مواضع متعددة فـي الكـالم           

 أخـرى وهـي یبیـة كإدغامهـا بحـروفولهـا أحكـام ترك،ِّ العلماء فـي عـد مخارجهـا وأختلف.......العاملة وغیر العاملة

   .)٧(من ذلق اللسان) الالم والراء والنون(َّاللینة واحدة من حروف الذالقة 

ّتتــأثر الحــروف بعوامــل عامــة كثیــرة فتتغیــر ، وهنــاك أســباب كثیــرة للتغیــر ، منهــا التعبیــر عــن المقــصود،          

 فــي دراســة األصــوات خدمــةً  للغــة ًان كبیــرء والمحــدثی، وقــد كــان دور القــدماةّ بأیــة حاجــة عملیــطومنهــا مــاهو مــرتب

ْالعربیة ، وان اختلفوا بعض الشيء فقد اتفقوا في أشیاء كثیرة ٕ .  

ُآمــل أن یكــون البحــث قــد حقــق الغــرض الــذي وجــد مــن أجلــه، وهــو خدمــة لغتنــا العربیــة الكریمــة وتبــصیر         
عظـیم فـي المعنـى والمبنـى فیمـا إذا طـرأ علـى الكلمـة العربیـة  الكبیـر والتـأثیر ال العربـي مـن األثـرالقارئ لمـا للحـرف

  .     تغییر باإلضافة أو الحذف

   واهللا الموفق

  )نىالالم حرف مب  (-:المبحث األول

  ):ّالالم ( ـالمستوى الصوتي ل: أوال

ّالبـد أن نـتلمس مكانتهـا فـي الكـالم ومـاذا تـشكل بالنـسبة للغة،واللغـة ظـاهرة   و          ِّ َ ُ صـوتیة واألصـل فـي اللغــة َّ

أنهــا نظــام مــن الرمــوز الــصوتیة المنطوقــة التــي یتعامــل بهــا اإلنــسان، ثــم بعــد آالف الــسنین بــدأت المحاولــة لتــدوین 

ًمقروءاة المنطوقة المسموعة لتصبح شیئا غهذه الل
)٨ (.  

 الخلیل في كثیر مما ّوقد وافق إبن جني)  هــ١٧٤ت (            إن الذي فتح باب علم األصوات هو الخلیل ، 

ًجاء به، وخالفـه أیـضا ،فممـا وافقـه فیـه ذهابـه إلـى وجـود العالقـة الطبیعیـة بـین األصـوات ومعانیهـا، أي بـین اللفـظ 

َومدلوله ، وزاد علیه في ذلك من المسائل واألمثلة مالم یشر إلى مثلها الخلیل ْ
ِ)٩(.   

ّ           وعرف إبن جني  ِّحـد اللغـة أصـوات یعبـر كـل قـوم عـن أغراضـهم:(( تـهاللغـة بعبار)  هـــ٣٩٢ت (َّ هـذا ))َّ

ّالتعریف یؤكد أن اللغة أصوات، وبذلك أصبح الجانب الصوتي مهم َّ َّألن علـم اللغـة هـو دراسـة .ً جدا في علم اللغةًاِّ

   .)١٠(المفردات ودالالتها ... النحو... الصرف ... األصوات : ّاللغة على نحو علمي في مجاالت 

َ     إستندت الدراسة الصوتیة عند العرب في بحوثهم لمخارج األصـوات وصـفاتها علـى مـنهج یعتمـد أساسـا       

َعلــى الطریقــة الــسمعیة والحــس الــذاتي فــي معرفــة مــدارجها ودراســة خصائــصها وكــان اإلخــتالف واضــحا فــي آراء  ّ ّ

ِّالعلماء في عد مخارجها ِ.  

)ًستة عشر مخرجا(َّأما سیبویه فقد عدها )١١(ة مخارجتسع) العین(فقد ذكر الخلیل في مقدمة كتابه 
)١٢( .   

ِّ           وعلــى الــرغم مــن الجهـــود العلمیــة والــدور المــؤثر للعـــرب فــي وضــع ُأســس وقواعـــد علــم الــصوت التـــي 

ًإعتمـدها علمــاء اللغـة المحــدثون، فقـد زاد علیــه البحــث الـصوتي الحــدیث معرفـة بحقــائق صـوتیة تتجــاوز األصــوات 

  .) ١٣(دة إلى عالقاتها في بنیة اللغة ومن أهم هذه الحقائق وجود المقاطع والنبر والتنغیمالمفر
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ً           والبحث الصوتي بوسائله التجریبیة یكشف في اللغة العربیـة عـن عـدد كبیـر جـدا مـن األصـوات، فـالالم 

َ تصَّلذا فإن هناك معاییر عدة. )١٤(المرققة صوت یختلف عن الالم المخففة   .َّنف األصوات على وفقهاُ

 الـى  منتهـى طـرف اللـسانمـن أول حافـة اللـسان مـن (َّأن مخـرج الـالم )  هـــ١٠٨ت ( ـ یـرى سـیبویه  :ّمخرج الالم

   .)١٥()ّ ما بینهما  وبین مایلیهما من الحنك األعلى فما فوق الضاحك والناب والرباعیة والثنیة ادناه

یعتمـد اللـسان علــى (أو )  اللـسان علـى ُأصـول األسـنان العلیـا مـع اللثـةفـاْأن یعتمـد طر:( وللمحـدثین رأي آخـر وهـو

، وتقوم فكـرة المیـزان الـصرفي علـى أسـاس التمییـز بـین الحـروف األصـول الممثلـة فـي المیـزان )ُأصول الثنایا العلیا

   . )١٦(الصرفي بالفاء والعین والالم وبین ما یطرأ على الكلمة المفردة من تغییر باإلضافة أو الحذف

ِـ الالم أحد الحروف الستة التي قیل إنه ال تخلو منها كلمة عربیة األصل وهي:صفات الالم  ُ ٌ َّ َّ ّ :  

   ف              – ك –  م –  ر – ل –ب 

ًولومـت المـا . ِّوالالم والراء والنون في حیز واحـد.  ًمخرجها من طرف اللسان معارضا األصول الثنایا والرباعیات  ُ ْ َّ

ًحسنة َ َ ُعملتها: َ
)١٧(.   

ُلــالم انــه یــشترك فــي النطــق بومــن صــفات ا             لــذا ) ّاللثــة مــع األســنان(أو ) ّاللثــة مــع طــرف اللــسان ( هــا ّ

وزاد الخلیــل . ّفقــط ألن طــرف اللــسان یلتقــي باللثــة) ّلثــوي(ویــرى بعــض البــاحثین بأنــه ) لثــوي أســناني(فهــو صــوت 

   .)١٨()الالم والراء والنون والفاء والباء والمیم :(قة وهيمن حروف الذال) الالم(على ذلك بأن جعل 

ّتابع ابن جني الخلیل في تسمیة األحرف الستة  الراء والالم والنون والفاء والباء والمیم،التي هي  حروف الذالقة، : ّ

ّبالمصمتة، وقال بالتعلیل عینه الذي علله الخلیل لهذه التسمیة ِ ِ ِْ َ ْ ُ
)١٩(.   

  :  أحكام الالم التركیبیة ومن مظاهرها اللغویة كاإلدغام واإلبدال ومثال ذلك حین إدغامها نوهناك الكثیر م

  ) . ّكلما: (إدغام الالم بالالم مثل  -  أ

ّاللیل ، اللوم:(إدغام الم المعرفة مثل  - ب ّ . ( 

ِّبل رفعه ، قل رب:( إدغام الالم العادیة مثل  - ت ْ  .عدها واختلف العلماء في إظهار الالم أو إظهار ما ب) . ْ

ٍللقوم آلیات لقومٍ  تعني آلیات(و) ْمن لدنك تعني مل لدنك:( إدغام النون بالالم مثل  - ث ِْ. ( 

ْیغفـــر لكـــم ، واصـــبر لحكـــم:(إدغـــام الـــراء بـــالالم مثـــل  - ج ٌیـــرى العلمـــاء أن إدغامهـــا قبـــیح و) . ْ لقـــوة الـــراء بـــالجهر َّ

  .)٢٠(والتكریر

  

ّوعلى وفق ذلك فإن الحروف اللینة              والفـاء  ) مـن ذلـق اللـسان(أي  ) ذلقیـة(الالم والراء والنـون :  هي َّ

مثـل وضـع صـوت مكـان صـوت آخـر، ومثـل التنغـیم . وقد یؤثر الجانب الصوتي في المعنى .والباء والمیم شفویة 

ًأن اللغة لیست جامدة بحال مـن األحـوال علـى الـرغم مـن أن تطورهـا قـد یبـدو بطیئـا (هذا على وصف. والنبر  ّ ٍ فـي َّ

   .)٢١()بعض األحیان 

ٍأحیانـــا، وتختفـــي مدغمـــة فـــي أحیـــان أخـــرى فـــنحن نقـــولَّنالحـــظ أن الـــالم تظهـــر فـــي النطـــق             ً ْالجامعـــة، :ً

ًالكتــاب ، فننطــق الــالم واضــحة  وفــي كلتــا الحــالتین .َّ مــشددة ن�ونقــول الــشمس فــال ننطــق إال بــشی). الم التعریــف(ْ

ً یكشف في اللغة عن عدد كبیـر جـدا مـن األصـوات فـالالم المرققـة  له التجریبیةنكتب الالم؛والبحث الصوتي بوسائ

أو نقـول  )ِواهللا:( المرققة حینما نقـول  المخففة والالم  الالم  بین بالفرق ّونحس  المخففة  صوت یختلف عن الالم

   . )٢٢(َّولكن الالمین صورتان صوتیتان لوحدة صوتیة واحدة) ِباهللا(
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وا بهـا فــي بحــوثهم وتــصانیفهم ُُب مــن أهــم الدراسـات الــصوتیة ، عنــانـت مخــارج األصــوات عنـد العــرك             

َّعلیـه المحـدثون حقـائق صـوتیة توصـلوا إلیهـا بوصـفها ذات وزاد . ما فـي صـفات تلـك المخـارجوما ألحق بذلك السی

  . أهمیة في تحدید دالالت الكلمات

َّشـك فـي أن المـصطلح األسـاس فـي التحلیـل الـصرفي الحـدیث هـو الوحـدة  ال):الالم( المستوى الصرفي لــ : ثانیاً  َّ

ًالصرفیة  ، وتعد الوحـدة الـصرفیة أصـغر وحـدة فـي بنیـة الكلمـة تحمـل معنـى أو وظیفـة نحویـة
ُّ َ ُ

ً  ألن كثیـرا مـن )٢٣(

ِ، وأن دراسـة التركیـب الـصرفي للكلمـة وبیـا)٢٤(ت دون دراسة األصـواامسائل الصرف الیمكن فهمه
ّ ن المعنـى الـذي َّ

ُوهــذه الدراســة تكــشف عــن ) َّفعنــد فیـرث أنــه ال داللــة بــال صــرف.( ّتؤدیـه صــیغتها جانــب مهــم فــي الحــدث الكالمــي

أصـــول البنیـــة وهیكلهـــا ومـــا تعـــرض لـــه هـــذه البنیـــة مـــن تغییـــر أو زیـــادة أو حـــذف وغیرهـــا بحیـــث تخـــدم الـــسیاق و 

 )٢٦(ة الكلمة تحمل معنى أو وظیفـة نحویـة فـي بنیـة الكلمـة إذ تعد الوحدة الصرفیة أصغر وحدة في بنی)٢٥(التركیب

األول الـذي تتكـون منـه اللغـة ، أي یـدرس ))العنـصر((یـدرس ))  األصـوات اللغویـة(( على هذا األسـاس فـإن علـم 

َّوان علــم . الــصوت المفــرد فــي ذاتــه  ِ، والــصرف دراســة لبنیــة الكلمــة ألن المقــصود ))الكلمــة((یــدرس )) الــصرف((ٕ ُِْ

:(( تعریفــا للكلمــة جــاء فــي مــادة ك ل م بقولــه)  هــــ٧١١ت ( فقــد وضــع إبــن منظــور .)٢٧())هیئــة الكلمــة((بنیــة باأل

 )٢٨())الكلمة تقع على الحرف الواحد من حروف الهجاء  ، وتقع على لفظة مؤلفة مـن جماعـة حـروف ذات معنـى

ِّ   ویتنـاول المبـرد حدیثـه عـن الكـالم )٢٩())اسم وفعل وحرف ، جاء لمعنى لیس بأسـم والفعـل((والكالم عند سیبویه 

البحــث هــو   وموضــوعنا  فــي هــذا )٣٠())ًفــالكالم عنــده إســم وفعــل وحــرف جــاء لمعنــى أیــضا(( وقــد تــأثر بــسیبویه،

  . معنى وهو حرف الالمالمستوى الصرفي لحرف ذي

تي وحـدة إال فــي مكانهــا              فالوحـدات الــصرفیة فـي كــل لغـة مــن اللغـات تتخــذ مواقــع خاصـة بهــا، فـال تــأ

ًلذا فإن كثیرا من مسائل الصرف الیمكن فهمها دون دراسة األص)٣١(الذي تحدده بنیة الكلمة ع ـدراسة موضـوات، ولـَّ

َفي البنیة وما یطرأ علیها من تغی) الالم(   : لها مواضع متعددةَّ أن ِ وجدیرُْ

ِّ وهو حرف أصلي یلزم الكلمة في كل )٣٢(الالم األصلیة  .١
ّ   -:موضع في تصرفها مثلٌ

  في آخره  في وسطه  في أوله  

َلهث، لهج  الفعل َ ََ َهلك،طلب  ََ َ ََ َ َعمل،َأكل  َ ََ َ َ  

ٌلفظ،لعب  األسم ِ َ ٌَ ٌْقلب،علم  ْ ِْ ٌ ٌجبل،شغل  َ ٌْ ُ َ َ  

ْلم، لن  الحرف َ ْهل، بل  على،إلى   َْ َْ َ  

وذكــر أكثــر ) ، ذلكمــا، ذلــك، ذلكــنتلــك،ذلكم(تــزاد الــالم حــین اقترانهــا بأســماء اإلشــارة ومثــال ذلــك :الــالم الزائــدة .٢

ومثـل ) زیـد(زیـدل بمعنـى :وتزاد فـي طائفـة مـن المفـردات مثـل. )٣٣(َّالنحویین أن اقترانها بأسماء اإلشارة إلفادة البعد

   . )٣٤())زیادة الالم التكون إال في عبدل((َّعبدل للفعلیة،ویرى سیبویه أن 

والم ) قـــد(م وال )كـــي(الم :ذلـــك للـــسهولة والتخفیـــف نحـــومـــن بعـــض المفـــردات و) الـــالم(تحـــذف :الـــالم المحذوفـــة .٣

ًلو نشاء جعلناه أجاجا :(( قال تعالى) لو ولوال(وحذف الالم في جواب ) التعلیل( َ َ َُ ْ َ ُ َ َ ْ   .٧٠الواقعة اآلیة سورة )) َ

َّوان لـم ینتهـوا عمـا یقولـون لیمـسن (( ِوكذلك حذف الم التوطئـة كقولـه تعـالى  َّ َ َْ َ َ ََ ُ َُ َّ ُ َْ ْ ْ ٕ َّ وعلیـه فـإن كـل )٣٥(حـذفت مـن إنف)) َ

  .ٍدراسة تتصل بأحد أجزاء الكلمة تؤدي إلى اختالف المعاني النحویة فیها هي صرف
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  )الالم حرف معنى( -:المبحث الثاني

  -):الالم(المستوى النحوي لــ 

ِّیـــسمي عبـــد القـــادر الجرجـــاني                لكلمـــات فـــي الوظـــائف النحویـــة التـــي تتـــصل بتركیـــب ا)  هــــ٤٧١ت (ُ

ـــنظم(الجمـــل  ُال ـــم بعـــضها ببعض،وجعـــل بعـــضها بـــسبب مـــن (( :یقـــول) َ ـــنظم ســـوى تعلیـــق الكل ْومعلـــوم أن لـــیس ال َ
َِ ُ َ

تعلیـق إسـم باســم، : ثالثـة أقـساموَِبعض،والكلـم ثـالث إسـم وفعـل وحـرف ، وللتعلیــق بینهـا طـرق معلومـة وهـو ال یعــد

ُّوتعلیق إسم بفعل وتعلق حرف بهما
َ َ(()٣٦(.  

یتناول المستوى النحوي تركیـب الجملـة التـي تكـشف عـن األحـوال المنتقلـة للمفـردة داخـل هـذا التركیـب             

 هــذا فــي تركیــب الجملــة العربیــة ومــدى تــأثیر) الــالم(ٍعلــى وفــق معــان وســیاقات محــددة وفــي هــذا المبحــث نــدرس 

  . التي نجمت عن ذلك عند النحاة إبراز المعاني المختلفة وبیان االختالفات ّالحرف بأنواعه المتشعبة في

نهـــا زائـــدة أو غیـــر زائـــدة، محركـــة أو ســـاكنة، ارتأیـــت أن أصـــنفها علـــى مـــن حیـــث إ) الـــالم(ُّ تـــشعب معـــاني وعلـــى

  : صنفین

  .عاملة  الالم غیر ال– الالم العاملة        ب -أ

ل للوصــول إلــى مــدى تــأثیر َّالبــد مــن معرفــة مــا هــو الحــرف العامــ) الــالم فــي تركیــب الجملــة(وقبــل البــدء بدراســة 

  .الحرف في إبراز المعاني وبیانها

ًما یحدث إعرابا أي  ( فالحرف العامل ُ ِ ْ ًتغیرا( ُ ُّ ِفي آخر غیـره مـن الكلمـات) َ والـالم هـي إحـدى هـذه الحـروف وهـي . ِ

  .)٣٧()العاملة

ُوالحرف العاطل  ِویسمى غیر العامل (ُ
ًمـاال یحـدث تغییـرا ):ًأیضاَ ُ ِ ْ ِفـي آخـر غیـره ُ ّمـن الكلمـات ، كـنعم، وهـل، وهـال، ِ َ َْ َ َ

  .ولوال، وغیرها

  .)٣٨(،وعاملة للجزمِّعاملة للجر:ثالثة أقسام: والالم المفردة 

   -: الالم العاملة وتشمل-:ًأوال

ِالحمــد للــه:(( نحــو) ِّالم الجــر( الـالم الجــارة أو -١ ِّ ُ ْ  ٧٦٢ت(ویــصفها ابــن هــشام األنــصاري ١/ سـورة الفاتحــة )٣٩())َ

ِكــسورة مــع كــل ظــاهر،نحو لزیــد،ولعمروموالعاملــة للجــر :( )٤٠(قــولفی) هــــ ِ یــا (( فمفتوحــة نحــوّ،إال مــع المــستغاث لــهِّ

ِالحمــد للـه((ُوأمـا قــراءة بعـضهم )) هللا ُ َنــا، ولكــم، ل: ر نحـوِّبــضمها فهـو عــارض لإلتبــاع ، ومفتوحـة مــع كـل مــضم)) ُ

ّولهم إال  ًك ویـالي احتمـل كـل منهمـا أن یكـون مـستغاثا بـه وأن یكـون ٕواذا قیل یالـ. لي:مع یاء المتكلم فمكسورة نحوَ ٌّ

  :  ّوقد أجازهما إبن جني في قوله جله،أًمستغاثا من 

             فیا شوق ما أبقى ویالي من النوى 

     * ما أصبى  ب ما أحرى ویا قلع                                                     ویا دم

  : )٤١(للغة وجاء في معجم متن ا

ِّإن الالم الجارة مكسورة مع كل ظاهر، مفتوحة مع المضمرات غیر یاء المتكلم وهي من المـستغاث بـه مفتوحـة ، (
ّ َّ

ِّوفــي المــستغاث لــه مكــسورة للفــرق بینهمــا  وهــي تجــر مــا بعــدها ویــسمیها  أنهــا ىإذ یــر) الم اإلضــافة ( الزجــاجي بـــُّ

   مكسورة الحركة -فتوحة الحركة           ب م-أ  وتكون إما)٤٢( )أصل حروف اإلضافة

  .ّیت للشاعر ابو الطیب المتنبيالب* 

   : )٤٣( هي مع الضمیر وذلك في خمسة أشیاء-: الالم المفتوحة الحركة-أ

ْالملك . ١ ِله ملك السموات واألرض:(( نحو قوله تعالى: ُ ْ
ِ َّ ُ ْ ُ ُ َ . ((  

ٌولهم عذاب:((نحو قوله تعالى: االستحقاق. ٢ َ ََ ْ ُ ٌ واصبَ ِ
َ . ((  
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ٌله مسجد:(( نحو: االختصاص. ٣ ِ ْ َ ُ َ . ((  

ُلك جئت:((نحو: العذر. ٤ ْ ِ َ   . أي ألجلك)) َ

  : القیسامرئالتعجب المجرد من القسم كقول . ٥

ِ     فیا لك من لیل كأن نجومه        بكل مغار الفتل شدت بیذبل ِ ٍُ ْ َّ ُ ِ ِّ َّ َ َ
)٤٤(   

ِّیــا لزیــد للخطــب الملــم:((  نحــو قولنــاةالســتغاث فــي اووقــد تكــون مــع الظــاهر المــدع        ٍ ًوتــستعمل مفتوحــة مــع )) َ

ّنذكر الما مفتوحة وجارة بعد الحرف ) الم االستغاثة(وتسمى بـ . )٤٥(المستغاث   : كقول الشاعر) یا( ً

َیا لبكر أنشدوا لي كلیبا         یا لبكرأین أین الفرار َ ََ ًَ ٍ)٤٦( .    

  . لغرض تعظیم شيء ما) یا(عد الحرف وتذكر ب):الم التعجب(وكذلك 

  : )٤٧(ذكر الزجاجي أنها على نوعین: الالم المكسورة الحركة-ب

  .  فتحهزال یجو:                           والثانيهیجوز فتح: أحدهما

  : ْوهي أن تكون مكسورة مع الظاهر في)) ِّالم الجر((فالذي یجوز فتحه على حال

ْالملــك  .١ ِالملــك یومئــذ ل:((نحــو قولــه تعــالى: ِ : ،الثانیــة منهمــا هــي التــي تملــك حقیقــة،نحونیوهــي تقــع بــین ذات)) لــهٍ

َالمنزل لمحمود، وهذا المعنى أكثر استعماالتها
ِ ُ

)٤٨. (  

ُالحمد لله والشكر له(نحو قوله:اإلستحقاق .٢
ِ ٌوللكافرین عذاب مهین:(( وفي قوله تعالى))  ُ ٌ ِ. (( 

َالجنة للمتقین((نحو:االختصاص .٣
ِ ُ ً، ونحو إن له أبا))ّ َّ. 

ـــ٦٤٣ ت(     یقــول ابــن یعــیش  ّالمــال لزیــد،واعلم أن الــالم مــن الحــروف الجــارة :والــالم لإلختــصاص كقولــك(): هـ َّ ٍ

   .)٤٩()قة معنیان الملك واالستحقاـة ولها في اإلضافـالتكون إال كذلك وموضعها في الكالم اإلضاف

ٍإنما قولنا لشيء إ: نحو قوله تعالى : العذر .٤  )) .ذا أردناهّ

ِیا لله یا للمسلمین :(( ُفهي مكسورة مع المستغاث له، نحو : )٥٠(اإلستغاثة مع المدعو .٥ ِ .((  

  : )٥١( فتحه على أربعة اضربزوالذي ال یجو

ْلنبین لكم :(( وتسمى الم التعلیل كما في قوله تعالى:الم كي -أ  ُ َ َ َُِّ
ًوتـسمى أیـضا ) كـي(فهـي التـي تجـيء بمعنـى )) ِ

ـــ ال َإنــا أنزلنــا إلیــك الكتــاب :((، كقولــه تعــالى)٥٣( )التعلیــل والــسببیة( وتــسمى )٥٢(م التعلیــل، الم الجــزاء،الم النــسببـ
ِ َ َْ َ ّْ

ْبالحق لتحكم بی َْ َ َ ِ َن الناس بما أراك اهللاِّ ِ ّحرف یقارب معناه الالم ألنها تدل على العلـة والغـرض ولـذلك تقـع ) كي(و)) َ

َفي جواب لم فیقول القائل لـم َ
ِ ُ فعلـت كـذا فنقـول لیكـون كـذا وهـذا المعنـى قریـب مـن قولنـا فعلـت ذلـك كـي یكـون كـذا ِ

ّلداللتها على العلة ،فلذلك تدخل علیها الالم فنقول لكي
ِإشـرب لتـروى، وتـسمى الم : وتأتي الـالم للتعلیـل نحـو ) ٥٤( 

ِّضــربته ألنــه عــصى، وتــسمى الم العلــة: ًكــي أیــضا ونحــو 
َ َ

َإنــا أنزلنــا إلیــك( :(، وقولــه تعــالى )٥٥(   َْ َ ِّالكتــاب بــالحق  ّْ َ
ِ

َلتحكم بین الناس بما أراك اهللا ِ َ ْ َْ َ َ   .                                     )٥٧( وتسمى الم التعلیل والسببیة١٠٥االیهالنساءسورة .)٥٦())ِ

) ْأن( لقیامها مقام ناصبة: مذهب أكثر الكوفیین أنها ناصبة بنفسها،وقال ثعلب : وفیها ثالثة مذاهب        

ُلیغفر لك اهللا((ومنه قوله تعالى َ َ َ
ِ ِْ َكي یغفرلك اهللا، وقوله تعالى:معناه)) َ ِلیظهره على الدین كله:((َ ُِِّ ِ ُ َ ِ ْ كي یظهره :معناه)) ُ

                       :للتعلیل كقولهًایضا ، وهي )أن بعد الالم(ومذهب البصریین القائل بأضمار على الدین كله،

َّوم عقرت للعذارى مطیتي                                                                     وی ُ َ                

ِّفیا عجبا من رحلها المتحمل
*   

ْلتوكید النفي؛وهي الداخلة في اللفظ على الفعل مسبوقة بمـا كـان أو بلـم یكـن ناقـصتین مـسندتین :  الم الجحود-ب َ

ِوما كان اهللا ل:((  الفعل المقرون بالالم،نحولما أسند إلیه
ِطلعكم على الغیبیَ َْ ْ ُ َ

ُلـم یكـن اهللا ((، و٣/١٧٩آل عمران ))ِْ ِ ُ َ

ْلیغفر لهم ُ ََ ِ ِْ تسمیتها الم النفـي؛ زمتها للجحد أي النفي، والصواب  ویسمیها أكثرهم الم الجحود لمال٤/١٣٧النساء )) َ
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ًماضـیة لفظـا أو ) كـان(رـفي خبــدة لنــوهـي الـالم المؤكـ) ٥٨(ال مطلق اإلنكـارار ما تعرفه ، ـد في اللغة إنكـألن الجح ً

  .) ٥٩(معنى

ّ إنما تقع الم الجحود بعـد كـون منفـي بــ (:بقوله)  هـ٩١١ت( یؤكد ذلك السیوطي 
َولمـا هـو ) ْإن(دون ) لـم(أو) مـا(ٍ

ِ

ًمـــاض لفظـــا نحـــو قولـــه تعـــالى ْكـــان اهللا لیعـــذبهم  ومـــا:(( ٍ ُ َ ُ
َّ ِ
َّاء فـــي مـــتن اللغـــة أن الـــالم التـــي للجحـــد هـــي ، وجـــ)٦٠())َ

، ومـن العــرب مـن یفــتح )٦١(ٍماكـان لیفعــل؛ ولـم أكــن إلریـد ذلـك، وهــي تفیـد تأكیــد النفـي: ٍون منفــي نحـوسبوقة بكـالمـ

ُْماكان اهللا لیعذبهم((الالم الداخلة على الفعل ویقرأ  َ ُِّ
َ   :  كقوله)٦٣( وقد تحذف كان قبل الم الجحود)٦٢())َ

ْفما جم ِع لیغلب جمع قومي         مقاومة والفرد ٌ لفرد        َ َْ
ِ ِ ًِ َ ُ َ َ َ َْ ٌ  

  .وبرأیي المتواضع أن الشاهد ضعیف وهو لشاعر غیر معروف لم یذكر قائله 

ًمضمرة لزوماال) ْأن(بــ أنها تنصب :یذكر منه............ والكالم في الم الجحود كثیر 
)٦٤(.   

َّها الخبــر وهــي زائــدة للتوكیــد،أي أنهــا  زائــدة فــي اإلعــراب لمجــرد توكیــد الكــالم وزعــم الكوفیــون النــصب بهــا فمــدخول ُ َ

َیــا بــؤس للحــربِ :((  لمجــرد التوكیــد،نحواوزیادتهــ ٌإمــا مجــرور باإلضــافة :والــالم هنــا حــرف جــر زائــد والحــرب)) ... ُ

ٕواما بالالم الزائدة ألنها حالت دون اإلضافة باللفظ وان كان المعنى على).بؤس(إلى وتـزاد الـالم بـین . )٦٥( اإلضافةٕ

ّقمــیص ال كمــي لــه، وال أبا: المــضاف والمــضاف إلیــه، قــالوا َلــكٌ َّقطت النــون مــن كمــین ُســٕوانمــا ُأ:قــال إبــن منظــور. َ ْ َ ِ

ُّّلإلضافة ألن الالم المقحمة ال یعتد بها    .  )٦٦(وتزاد الالم كما في عبد وعبدل. ُ

: كوذلــ) ْاظهــار أن( اإلظهــار فیــه زٍموضــع ال یجــوفــي ُم قــد تجــيء واعلــم أن الــال():هـــ١٨٠ت  ()٦٧(یقــول ســیبویه

َماكان لیفعل، فصارت أن ههنا بمنزلة الفعل في قولك ًإیاك وزیدا:ِ ّ.  

فكمـا ) الـسین(فـي مقابلـة ) الـالم(ٌكـان زیـد سـیقوم فجعلـت :،ألن إیجابـهزَّویرى السیوطي أن ذلك ال یجو           

ْ أن تجمع بین َأن النزال یجو َ    . )٦٨(في اللفظ) ْأن(و) الالم(اصبة وبین السین فكذلك كرهوا أن یجمعوا بین َ

َماكان زید لیفعل أي بمعنى  ماكان : لصحة الكالم بدونها إذ یقال في ) ِّمؤكدة(والم الجحود عند البصریین تسمى  َ َ
ِ ٌ

ًزید یفعل ال ألنها زائدة إذ لو كانت زائدة لما كان النصب للفعـل بعـدها صـحیحا ) مـا(ّإنمـا تقـع بعـد كـون منفـي بـــ . ٌ

ٍولمــــا هــــو مــــاض لفظــــ) ْنأ(دون ) لــــم( أو َ
ِكــــان اهللا لــــیطلعكم علــــى الغیــــب مــــا((ًا نحــــو ِ

ْ ُ َ
ِ ِْ ًأو مــــاض معنــــى كقــــول )) ُ

ٍ

  ُولم أكن            ألهرب مما لیس عنه محید  أتمنعني خوف المنایا: )٦٩(الشاعر

ٕبــذلك الخبــر وان الفعــل لــیس بخبــر واف والــالم متعلقــة ٍ خبــر كــان حینئــذ محــذوَّأن:)٧٠(ورأي البــصریین نمــا المــصدر ٕ

ِفما كان اهللا مریدا لكذا:والفعل المنصوب بها في موضع جر والتقدیر) أن المضمرة(المؤول من  ً.  

    ١٤٥/المعلقة /دیوان امرئ القیس* 

ًســموت ولــم تكــن أهــال لتــ:((والــشاهد علــى هــذا التقــدیر فــي بعــض كــالم العــرب كقــولهم ْ )) ًأهــال((والخبــر هنــا)) سموَ

  .ًمصرحا به مع وجود الالم والفعل بعدها

ٍن الفعل في موضع نصب علـى أنـه الخبـر والـالم زائـدة للتوكیـد، وأجـاز بعـض النحـاة حـذف أ:)٧١(ومذهب الكوفیین َّ

ُأي لیفترى، ومنع بعض النحاة))  ماكان هذا القرآن أن یفترى(( ماكان: )٧٢(نحو) أن (ٕواظهارالالم 
َّ ذلك وأولوا أن ِ َّ

ٍوما بعدها في تأویل المصدر والقرآن الكریم مصدر فُأخبر بمصدر عن مصدر) ْأن( َِ  .  

 عنـد الكـوفیین وهـي )٧٤()الم المـآل(و) الم الـصیرورة(وتسمى بــ :)٧٣( الم العرض المحض في الفعل–ج     

ْفالتقطـه آل فرعـو:(( ولیـست بهـا قـال تعـالى)الم كي(شبیهة بـ  َ ُْ
ِ ُ َ ََ َن لتكـون لهـم عـْ ْ ُ َ َ َُ َ َدوا وحزنـاِ َ َ ًّ الم العاقبـة والم (وتـسمى)) ُ

  .)٧٦()الم العاقبة(عند األخفش،وأنكر البصریون تسمیتها بـ )٧٥()الملك

ًهــم لــم یلتقطــوه لــذلك إنمــا التقطــوه لیكــون لهــم فرحــا :((فــي قولــه تعــالى أعــاله):الالمــات(یقــول الزجــاجي فــي كتابــه  َ
ِ

ّوسرورا فلما كان عاقب ْة أمره إلى أن صار لهم عدوا وحزنا جاز أن یقال ذلكً ً ًَ َ ُ ِِ(()٧٧(.  
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  : َّأي أن هذه الالم تدل على عاقبة األمر وما تؤول إلیه كقول الشاعر

َْ                                   أموالنا لذوي المیراث نجمعها          ودورنا لخراب الدهر نبنیها ِ َ ِ ِ
ُ َ  

وذلـك ألنهـا تـدخل علـى الفعـل المـضارع ) الم كـي(م عند أكثر البصریین صنف من أصـناف وهذه الال           

  .)٧٨(َّفي المعنى،بینما یرى الكوفیون ان هذه الالم نفسها هي الناصبة) الم كي( ٕوانما تفارق ) أن(فتنصبه بإضمار

َیریــد اهللا لیبــین :(( قولــه تعــالى وذلــك نحــو )٧٩(كمــا ســماها بعــض النحــویین) ْأن(وهــي التــي بمعنــى : الـالم الزائــدة-د ِّ َُ ُ
ِ ُ

ْلكــم ُ ِیریــدون لیطف(( و)) َ ِْ ُ َلمتــاَهــو ك) ْأن(تكــون بمعنــى ) الــالم(َّذین ذهبــوا إلــى أن والــشاهد عنــد الــ)) َئــوا نــوراهللاَُ ُأردت (ِ ْ

ُوأمــرت ُألن یبــین لكــم(علــى تقــدیر. مــضمرة بعــدها) أن(باقیــة علــى حالهــا و) الــالم(، ومــذهب ســیبویه أن )ْ ّ ألن ( و،)ُ

ِیطفئوا
ًوقد تكون زیادتها بأن لها صلة بما بعدها بحیث تقـوم ) ُ ْلكـیال تأسـوا:((مقامـه كقولـه تعـالى) الـالم(َّ َ ْ َ ْأي كـي )) ِ َ

  . ال تأسوا

ذاك وهنــاك وفــي زیــدل وعبــدل وفــدحل وهــي أبعــد حــروف الزیــادة :والــالم جــاءت مزیــدة فــي ذلــك وهنالــك ألنــك تقــول

ِّشبها بحروف المد واللین  ََّولذلك قلت زیادتهاّ
ًة أم لمعـان ُأخـر سـواء أكانـت الـالم مكـسور) ّالـالم الجـارة( وقد تـأتي)٨٠(

ًان وعشرون معنىّمفتوحة وللالم الجارة إثن
  : ها من)٨١(

 . ً قدمت لحیاتي أمرايیا لیتن:نحو: )٨٢(الظرفیة - ١

لـالم بوصــوله إلــى المجــرور بهــا، الــداخل فــي َّالداللــة علــى أن المعنــى قبــل ا:أي:)٨٣(أو إنتهــاء الغایــة:لإلنتهـاء - ٢

ُصمت شهر رمضان آلخره. ذلك المعنى ْ
ِأي إلى آخره، وقرأت الكتاب لخاتمته أي. ِ ِ ِ

َ ُ  . إلى خاتمته :ِ

  .ّ قیاسي –معانیها المختلفة ك  لباقي معانیها ، ولكنه واستعمالها في هذا المعنى قلیل بالنسبة

 . أي ردفكم )) دف لكمعسى أن یكون ر((نحو:زائدة للتوكید-٣

ِّإنــه لحــب الخیــر ((و)) خلــق لكــم مــا فــي األرض:((ونحــو))ًجعــل لكــم مــن أنفــسكم أزواجــا (( نحــو: )٨٤(التعلیــل-٤ ِ

ُ ویـوم  عقـرت )٨٦( وقـول الـشاعر١قـریش آیـة  سـورة )) إلیـالف قـریش((:ً وللتعلیل أیضا في قوله تعالى)٨٥())لشدید َ
ًللعذارى مطیتي       فیا عجبا من ِ رحلها المتحملَّ ِّ     

ِشبه الملك-٥ ِ
ُ

ُ وهي الداخلة بین ذاتـین، ومـصحوبها ال یملـك –الم النسبة : ُوتسمى: )٨٧( ِ
َ ُ ِاللجـام للفـرس:(( نحـو–َّ

ُ ((

ًوتسمى أیضا شبه التملیك
ًجعل لكم من أنفسكم أزواجا((نحو: )٨٨(  ْ ْ ُ َِ ُِ ْ َ َ َ َ (( 

ًخـــرون لألذقـــان ســـجدای:((  تعـــالىً إمـــا حقیقـــة كقولـــه–))علـــى((معنـــى:  أي –اإلســـتعالء-٦ َّ ُ ِ َ ٕ وامـــا مجـــازا كقولـــه ))ُّ

ََإن أسأت◌م فلـها:((تعالى ْ ُ ُ َوان أسـأتم فعلیهـا:(( ، كمـا قـال فـي آیـة أخـرى إسـاءتهافعلیهـا :أي)) ْ َ وذكرهـا الزجـاجي )) ٕ

ِوال تجهروا له بالقول:((  نحو قوله تعالى )٩٠( في اإلستعالء ) على(بمعنى:فقال
َْ ُ َ َُ ْ َّ َ  . علیه بالقول: أي)) َ

َّكتبته لعشر خلون من شوال:((  نحو) ٩١()عند(بمعنى -٧ َ َ ٍ ْ  وتسمى الم التاریخ )) ِ

ًفلما تفرقنا كأني ومالكا       لطول اجتماع لم نبت لیلة معا:  نحو)٩٢()مع(بمعنى -٨ ًً ٍ ِ ِ. 

ْاقترب للناس حسابهم:(( نحو قوله تعالى)٩٣()من(بمعنى -٩ ُ َ
ِ ِ َ   :وكقول الشاعر)) َ

  ُ ونحن لكم یوم القیامة أفضل       ٌلنا الفضل في الدنیا وانفك راغب  

ًكضرائر الحسناء قلن لوجهها      حسدا وبغضا إنه لذمیم    : نحو)٩٤()عن(بمعنى -١٠ ً ِ ** 

  : كقول أمريء القیس: للتبلیغ-١١

ّ قلیل الفنى إن كنت لما تقول          َّفقلت له لما عوى إن شأننا  ّ  

  )  قلت له:(ونحو

ًوتستعمل مفتوحة بعد : )٩٦( التعجب-١٢ ِیاللفرح:( ِّفي النداء المتعجب منه،نحو)) یا(( ُ َ  :ومنه قول الشاعر)َْ

ِ                       فیا لك من لیل كأن نجومه      بكل مغار الفتل شدت  بیذبل  ُِ َْ ِ ْ َّ ّ َْ ِ ِّ ُ َّ  
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َلله د:(( وتستعمل في غیر النداء مكسورة،نحو ًره رجالِّ ُ َ ُ   .ًوالالم هنا للقسم والتعجب معا)) ُّ

ال :تزاد الالم بین المضاف والمضاف إلیه،أي أنها زائدة تعترض بین المضاف والمضاف إلیـه، قـالوا:المقحمة-١٣

َأبا  لك وأصله َ  . ُّال أباك  فالالم هنا مقحمة الیعتد بها :ً

ًوهــي التـي یجــاء بهـا زائــدة لتقویـة: )٩٨(التقویـة-١٤ ُ ٍ عامــل ضــعف بالتـأخیر بكونــه غیـر فعــلُ ٍ
َ َ ُ : فـاألول كقولــه تعــالى. َ

ُمصدقا لما معهم:(( والثاني كقوله سبحانه وتعالى)) للذین هم لربهم یرهبون(( َ ََ ُ
ِ ً ِّ(()٩٩(. 

  : كقول ابن میادة الرماح) وذلك إذا اتصلت بمعمول فعل(إنها تكون زائدة للتوكید :)١٠٠(یقول ابن عقیل 

ِ            وملكت مابین العراق ویثرب          ملكا أجار لمسلم ومعاهد               ِ
ُ

ٍ ً  

ْإن كنـتم :((ً وقوع العامل متاخرا نحو قوله تعـالىب لتقویة عامل ضعف عن العمل بسبأو تكون زائدة             

ًمصدقا:(( ًأو بسبب كون العامل فرعا في العمل نحو قوله تعالى)) للرؤیا تعبرون ِّ َ ُْ لما بینهمُ َ َْ
ُفعال لمـا یریـد((و)) ِ

ِ ٌ ((

ُوللتقویــة هــي التــي تجبــر العامــل بــدخولها بینــه وبــین معمولــه ِّراهــب لربــه، وفــي قولــه تعــالى:ُ ِ )) هــم لــربهم یرهبــون:((ٌ
)١٠١(.  

  .قول الشاعر أبي األسود الدؤلي  ** 

َئـب وربمـا ُأمـر بهـا المخاطـ الم األمـر، وهـي التـي یتوصـل بهـا ألمـر الغا:)١٠٢(الالم الجازمـة /ثانیا َ
ب وهـي سـاكنة ِ

َفــإذا كانــت فــي ابتــداء الكــالم حركــت بالكــسر كقولــه تعــالى ِّ ِلینفــق كــل ذي ســعة مــن ســعته:((ُ ِ ِ ٍ
َ

ًوتــسمى أیــضا الم )). ُّ

َطـب نقـول لـیقم زیـد  ، لیـزركَوتأتي هذه الالم إذا لم یكن األمر للحاضر المخا: ) ١٠٣(الطلب ْ ُ َ َ
ِ ٌِ ْ مرلـــ هـذا إذا كـان األ. ُ

) فبــذلك فلتفرحــوا:(َّأنــه قـرأ) ص(ویـروى عــن رسـول اهللا )). الــالم((ّألنــه غائـب والیكــون األمـر لــه إال بإدخـال ) زیـد(

َوجاءت هذه القراءة على أصل األمر بالرغم من أن األمر للمخاط علـى ) الم األمر(ب الحاضر ونادر جدا دخول َّ

ِّقومــــوا فألصــــل بكــــم):(ص(منــــه قــــول رســــول اهللا ) لنونالمبــــدوء بــــاأللف أو بــــا(الفعــــل المــــضارع المــــتكلم  وقولــــه ) َ

ُولنحمل خطایاكم:(تعالى َِ . (  

ٕ، وانمـــا َّإعلـــم أن الـــدعاء بمنزلـــة األمـــر والنهـــي فـــي الجـــزم والحـــذف عنـــد المخاطبـــة:)١٠٤(           یقـــول المبـــرد

ٍلینفـق ذو سـعة مـن :(( عـالىقـال ت) طلب ودعاء للمعنى ألنك تطلب إلى من أنت دونـه وتـأمر مـن هـو دونـك:(قیل ِ ِ ِ
َ َ ُْ

ِسعته  ِ ِ
ًهذا إذا كان أمرا وطلبا )) َ َّ لیقض علینا ربككونادوا یا مال:((وقوله تعالى. ً ِ َ

  .هذا إذا كان دعاء)) ِ

وتكـــون جازمـــة للفعـــل المـــضارع )) یـــستأذنكم اللـــذین ملكـــت أیمـــانكم ِل):(( ئتِإذا ابتـــد(وهـــذه الـــالم مكـــسورة الحركـــة

َُّأسكنت ویجـوز تحریكهـا ولكـن التـسكین مـع ) َّواو أو فاء أو ثم ( فإذا سبقتها . )١٠٥(مرلتضمنها معنى األ  –الـواو (َ

ٌولتكن مـنكم ُأمـة:((   وذلك منه قوله تعالى)١٠٦(أجود) َّثم ( َّأجود كما إن الكسر مع ) الفاء  َّ ْ ُ ُْ ِ ْ َ فلیـستجیبوا لـي ((و )) ْ

ً فُأسكنت الالم هربا من الكسرة نالواو والفاء ال ینفصالَّ هذا السكون ألن َأجیزَو)) ُْولیؤمنوا بي َ َ
ِ
ْ .  

ُّیقـل: )١٠٧()هـــ٩١١ت ( یقـول الـسیوطي             َّكثیـر لــشدة ) الـواو والفـاء( َّألن التـسكین مـع ) َّالتـسكین مـع ثـم(َ

َّإتصالهما بما بعدهما فصارا معه ككلمة واحدة فخفف بحذف الكسر ومن ثم حملت علیهما  ِّ ُ.  

ْثـــم لیقطـــع فلینظـــر(ُوأمـــا قـــراءة مـــن یقـــرأ  ُ ََْْ ِثـــم لیقـــضوا تفـــثهم(و) َّ  ةٕفقـــد اختلفـــوا فـــي كـــسر الم األمـــر واســـكانها،والقراء) َّ

بالكـسر، ویقـول المبـرد فـي تـسكین ) ثالثـة(منهم بالـسكون و) أربعة( بالتسكین من القراءات السبعةِ  ولكن قد قرأها 

  . )١٠٨(لحن) ِلیقطع(الالم في 

   ):متمم بن نویرة(ًالالم  في الشعر إضطرارا ویستشهد النحویون بقول الشاعر) هذه(وقد یجوز حذف         

ِعلى مثل أصحاب البعوضة فاخمشي      ِِ ِ ُ     لك الویل    ْ ْ َ
ِ حر الوجه أو یبك من بكى–ِ َّ َ  

ِأو لیبك من بكى  وقول اآلخر: أي  ِ:            

َِْمحمد تفد نفسك  ُ َ ٍكل نفس  َُ   )١١٠( ٍ  إذا ما خفت من شيء تباال               ُّ
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ِلتفد:أي َِْ  

ً الحـذف عنــد المبـرد مطلقــا وال فـي الـشعرزوال یجـو        َّإن عوامــل (ًوال یــرى علـى قــول هـؤالء مبـررا فهــو عنـده . ِّ

ُاألفعال ال تضمر وأضعفها الجازمة َ َ ْ مـتمم بـن ( بیـت  حمـل و) ِّر فـي األسـماءالجزم في األفعال نظیر الجـ(، وألن )ُ

    . )١١١(فعطف الثاني على المعنى) فلتخمشي(هو في موضع ) أخمشي(على المعنى من حیث أن ) نویرة

َّیبـــدو واضـــحا أن     َّالتفـــصل عمـــا عملـــت معـــه ألنهـــا أشـــد إتـــصاال مـــن حـــروف الجـــر وألن عامـــل الجـــزم ) الـــالم(ً ِّ ً ُّ ْ َ ِ َ ّ ُ َ ُ

  . ِّأضعف من عامل الجر 

ـــة/ ثانیـــا  َّذكرنـــا ســـابقا ان الـــالم المفـــردة:الـــالم غیـــر العامل ِّعاملـــة للجـــر، وعاملـــة للجـــزم، وغیـــر : ثالثـــة أقـــسام : ً

الم اإلبتـــداء وتفیـــد تأكیـــد :)١١٣(وتكلمنـــا بنحـــو مـــوجز عـــن الـــالم العاملـــة وأمـــا الـــالم غیـــر العاملـــة فهـــي) ١١٢(عاملـــة

ّ كانـت مـصدره بـأن فإنهـا تتزحلـق إلـى الخبـر وتـسمى المزحلقـة َّمضمون الجملة ،وتـدخل علـى أول الجملـة ، إال إذا ّ

ًلزید قائم، ولقائم زید، وان زیدا لقائم : نحو َّ ٕ ٌٌ .  

ّوالالم غیر العاملة أنواع عدة
)١١٤(:  

وهذه . ٕوازالة الشك وتكون مفتوحة الحركة،وتأكید مضمونها ،وهي التي تأتي لتقویة معنى الجملة  :الم التوكید -أ 

  : ا مواقع كثیرةالالم له

ّوسمیت كذلك ألن أكثر دخولها على المبتدأ والمبتدأ متقدم على الخبر ، ودخولها علیـه هـو  : )١١٦(الم اإلبتداء-١

ّلیوسف واخوه أحب إلى أبینا منا((و )) ُّألنتم أشد رهبة في صدورهم:((األصل فیها نحو قوله تعالى ُّ ُ فإن تأخر )) . ُ

 ) . قائم لزید:(، فال یقالا علیهعن الخبر إمتنع دخوله

ْلمقـت اهللا َأكبـر مـن مقـتكم َأنفـسكم :(( وفي قوله تعالى ْ ُُ َُ ُ ْ ِ ِْ َْ َْ َ ْ
ِ

ُ ْفقـد رجـح الثعـالبي أن تكـون الـالم فـي هـذه اآلیـة الكریمـة )) َ َّ

َأقرب للقسم منه إلى أن تكون الم اإلبتداء َ
ز بـین ً  یذكر دلیال على ترجیحه ذلك،ربما كان ذلك لصعوبة التمییـ)١١٧(

  .)١١٨(الالمین من حیث العمل والمعنى للتقارب الشدید بینهما إذ ینتمیان إلى فصیلة واحدة

َأمـا أن تكـون الم إبتـداء أو قـسم (-:ّأمـا أبـو حیـان فقـد إكتفـى فـي حدیثـه عـن الـالم فـي تلـك اآلیـة بقولـه  دون أن ) َ

ّیذكر أي رأٍي یرجح على آخر ُفالـذي ُأرجحـه  )١٢٠(كمـا ذكـر سـیبویه) كالقـسم  توكیـد لكالمـ(َّوألن . )١١٩(َّ َ ِ
 أن تكـون َ

، وقــد اكــد ذلــك ابــن هــشام )١٢١( إســمیة  وهــو الغالــب علیهــاةالــالم فــي اآلیــة الــسابقة لإلبتــداء لــدخولها علــى جملــ

   .)١٢٢(والغالب على الم القسم دخولها على جملة فعلیة

أنـــت :((عنــه امتنـــع دخولهــا علیــه ، فــال یقــالفــإن تــأخر لمبتــدأ، أن تــدخل علــى الخبــر بــشرط أن یتقــدم علـــى ا-٢

َّومن العلماء من ال یجیز دخولها على خبر المبتدأ ، سواء أتقدم أم تأخر)). ٌلمجتهد َّ َ ٌ
)١٢٣( . 

ًالمتــأخر، وعلــى خبرهــا، إســما كــان، أو فعــال مــضارعا، أو ماضــیا جامــدا أو  ) َّإن(وقــد ســبق أنهــا تــدخل علــى اســم  ً ً ً

ًماضیا متصرفا مقرونا  ً ِّبقد،أو جملة إسـمیة، وعلـى الظـرف والجـار المتعلقـین بخبرهـا المحـذوف دالـین علیـه، وعلـى ً ْ َ

  .)١٢٤(معمول خبرها

ِالمكــسورة الهمــزة، دون ســائر أخواتهــا، بجــواز دخــول الم ) َّإن( ُّتخــتص : المكــسورة الهمــزة ) َّإن(الم التأكیــد بعــد-٣ ِ ِ َ ِ

ُّالتأكید، وهي التي یسمونها  ٌإن الحق لمنصور:( على إسمها، نحو) ِالم اإلبتداء(ُ َّ إنه :(، وعلى معمول خبرها، نحو)َّ

ُللخیـر یفعـل َإن المجتهـد لهـو الفــائز:( ،وعلــى ضـمیر الفـصل نحــو)َ َ ، فهــي )) إنـه لمجنـون:(( وفـي قولـه تعــالى)١٢٥()َّ

ًإعتمادا على قول ابن مالك)) َّإن((تقع على خبر 
)١٢٦(: 

  ََ ذات الكسر تصحب الخبر         الم ابتداء نحو إني لو زر                              وبعد
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وســبب التــسمیة أن أصــل مكانهــا الــصدارة فــي الجملــة ) الــالم المزحلقــة(وتــسمى هــذه الــالم عنــد بعــض النحــویین بــــ 

ِاالسمیة فلما شغل المكان بمكان  حلقت الالم من ُوهي التي لها الصدارة في الكالم والتي تفید التوكید مثلها فز) َّإن(ُ

  :) ١٢٨(المقترن بالالم ثالثة شروط) َّإن( ویشترط في خبر) وهو الخبر(مكانها التي تكثرفیه الى مكان بعده 

ًأن یكون الخبر متأخرا عن األسم -أ  ْ . 

َإن العمــل لمــا طــال بــاألمس:( ًأن یكــون الخبــر مثبتــا، فــال یجــوز -ب  بــل یجــب حذفــه ألنــه غیــر مــسموع وكــذلك ) َّ

 .النطق بها یثقل 

َإن المجتهد لنجح، ویجـوز فـي : فال یجوز) قد( ٍأن ال یكون جملة فعلیة فعلها ماض متصرف غیر مقترن بـ  -ج  َّ

ًإن زیدا لنعم الرجل،إن زیدا لعسى أن یزورنا: الفعل غیر المتصرف نحو  ًَّ َّ. 

علــى المــضارع المثبــت ســواء ) الــالم(ٕواذا كــان الخبــر جملــة فعلیــة فعلهــا فعــل مــضارع مثبــت فیجــوز دخــول       

َّإن الحـسد لیأكـل (كقولـه علیـه الـصالة والـسالم ) الـسین وسـوف( كان متصرفا أم غیر متصرف أو غیر مسبوق بــأ

أما إذا كان الخبر جملـة إسـمیة فإنـه یجـوز دخـول الـالم علـى مبتـدئها أو علـى ). ِالحسنات كما تأكل النار الحطب

َّحمیدة أو إن المـؤمن أخالقـه لحمیـدة، كمـا وتـدخل علـى الخبـر إذا كـان شـبه جملـة َّإن المؤمن ألخالقه :الخبر نحو

َإن أبانا لفي ضالل :نحو َّ.  

  :)١٢٩(وأنشدوا) َّلكن(وأجاز الكوفیون دخولها في خبر) َّإن(وتدخل هذه الالم على خبر باقي أخوات

ُي من حبها لعمید              ولكننيِّ                     یلومونني في حب  لیلى عواذل ّ  

ًویشترط أن یكون المعمول متوسطا بین اسمها وخبرها):َّإن(على معمول خبر -٤
ُإنَ زیـدا لطعامـك آكـل: نحو)١٣٠( َ َ ً ّ

 

 )١٣١( . 

ُّإن هذا لهو القصص الحق:((نحو قوله تعالى: على ضمیر الفصل  -٥ َّ . (( 

َإن لك أل:(( نحو قوله تعالى: َّعلى إسم إن المؤخر  -٦  )) . ًجرا غیر ممنونَّ

   الم الفارقة –ب 

ــــسمیها البـــــــصریون كـــــــذلك، وتـــــــسمى أیـــــــضا بـــــــــ   النافیـــــــة ) ْإن(ِّ وهـــــــي التـــــــي تفـــــــرق بـــــــین ) ١٣٢()الم اإلیجـــــــاب( ًیـــ

النافیة ولـزوم الـالم فـي ) ْإن( حذف الالم من الخبر لئال تشبه زوبهذه الحالة ال یجو. ّالمخففة من الثقیلة )إن(وبین

ـــــى  ـــــر دلیـــــل عل ـــــة) ْإن(َّأن الخب ـــــة مـــــن الثقیل ّمخفف
ـــــرین الم )١٣٣( ــیبویه واألكث ـــــد ســـ ـــــالم عن  الم –توكیـــــد ال  وهـــــذه ال

النافیة مع إفادتها توكید النسبة وتخلیص المضارع للحال ولهـذا ) ْإن(الخفیفة و) ْإن(،أفادت الفرق بین )١٣٤(اإلبتداء

ٍإن كل نفس:((صارت الزمة بعد أن كانت جائزة نحو قوله تعالى ْ َ ُّ ُ َ لما علیها حافظْ ََْ ََّ .((  

   )١٣٥( الم القسم–ج 

  : وهي مفتوحة وأجاز بعضهم كسرها وتكون الزمة في الحاالت التالیة 

 . لعمرك إنهم لفي سكرتهم یعمهون  : العمر نحو  .١

َلیسجنن ولیكونن من الصاغرین : (( الفعل المضارع  المقترن بنوني التوكید  نحو قوله تعالى  .٢ ْ
ِ ْ َ ََ ََّ َ ُ(()١٣٦(  

ِلقد خلقنا اإلنسان في أحسن تقویم : (( جواب القسم نحو قوله تعالى  .٣ َ َْ َ ْ ْ َ ََ ْ أنه البـد للقـسم ) ١٣٧(ویرى الزجاجي)) . َ

َّإن  والالم ( وفي اإلیجاب )  ما وال ( من جواب في النفي  )) ٍلقد كنت فـي غفلـة مـن هـذا : (( نحو قوله تعالى ) ٍ

. 

 

   الم الجواب –د   

  : ً الالم تأكیدا للكالم في المواضع التالیة  تأتي هذه
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ّ غالبـا إال ماضـي المعنـى االـشرطیة التـي ال یلیهـ) لـو ( وتـأتي هـذه الـالم مقترنـة بجـواب ) : لـو ( الم جـواب  - ١

َّأیـضا ألنهـا تـدل علـى أن ) الم التـسویف ( وتـسمى بـــ . ٌلو قام زیـد لقمـت وقـد تحـذف هـذه الـالم وهـو قلیـل : نحو  ً

ٌالجواب سیتأخر عن تحقق الشرط طویال وعدم مجیئها یدل على أن تحقق الجواب متأخر عن تحقق الشرط تحقق 

ًزمنا یسیرا ً
)١٣٨(.  

وقــد )) ّلــوال أنــتم لكنــا مــؤمنین : (( الجواب المثبــت نحــو قولــه تعــالى  بــویكثــر إقترانهــا ) : لــوال ( الم جــواب  - ٢

 :شاعر تقترن هذه الالم بالجواب المنفي نحو قول ال

ً                           لوال رجاء لقاء الظاعنین لما              أبقت نواهم لنا روحا وال جسدا  ً 

ًوتأتي مقترنة بجوابها) لوال ( وهي بمنزلة ) : لوما ( الم جواب  -٣
 :  كقول الشاعر )١٣٩(

           من بعد سخطك في رضاك رجاء                     لوما اإلصاخة للوشاة لكان لي             

   الم البعد -هــ 

ْویؤتى بها للداللة علـى البعـد والتوكیـد ُ
هنـاك فتـصبح هنالـك  :  فنقـول )١٤١()الم التكثیـر ( ّوسـماها الزجـاجي  . )١٤٠(

  : ً، ذاك لتصبح ذلك  إذ تدخل هنا تبعیدا للخبر عنه نحو قول امرىء القیس 

  

ّا أصاحب واحدا         من الناس إال خانني وتغیرا             كذلك جرى م ّ ً  

   الم النقل –و 

ََّهي التي تنقل عن موضعها فتقدم ومعناها التأخیر  َُ َُ ِیدعو لمن ضره أقرب من نفعه : (( كقوله تعالى  . ْ ِ
ُ ََ ُّ ((  

ِیدعو من لضره أقرب من نفعه : (( أي  ِ
ُ ََْ ُّ َ ْ ٌندي لما غیره خیـر منـه ع:  وفي كالمنا مثل ذلك نقول )١٤٢())َ : معنـاه . َ

ٌعندي ما لغیره خیر منه  َ.  

                                                  الخاتمة واإلستنتاجات 

حـرف تتـشعب معانیـه ولهـا مواضـع كثیـرة فـي التركیـب ، تتعـرض بنیتهـا إلـى تغییـر ) الالم ( َّ فإن ًرا وأخی         

ِّة الـسیاق والتركیـب اختلفـت آراء العلمـاء فـي عـد مخارجهـا ودراسـة خصائـصها ولهـا أحكـام أو زیادة أو حذف لخدم

َّتركیبیة في مظاهرها  اللغویـة كاإلدغـام واإلبـدال وغیـر ذلـك  ، وقـد بینـا مـدى تـأثیر هـذا الحـرف بأنواعـه المتـشعبة 

  .  الحدث الكالمي لها جانب مهم في عن ذلك ، والالم على إبراز المعاني المختلفة وبیان اإلختالفات التي نجمت

ّ ما تم استعراضه ، ومن  خالصة البحث المیسر واإلستنتاجات التي نحسب أننا توصـلنا إلیهـا           في ضوء

  -:َّمن خالله في هذه الالمات البد لنا أن نوجزها فیما یأتي 

  

اللثــة مـــع ( أو ) مــع طـــرف اللــسان ّاللثــة ( َّإن موقعهــا ومخرجهــا الــصوتي وصـــفاتها تــشترك فــي النطـــق بهــا  .١

والمقــصود ) مــن ذلــق اللــسان ( ، وهــي واحــدة مــن حــروف الذالقــة )  أســناني –لثــوي ( فــالالم صــوت ) األســنان 

الـالم والـراء : بالذالقة اإلعتماد على ذلق اللسان والشفة  ، أي طرفیهما ، وحروف الذالقة عند إبن جني ستة هي 

الـراء والـالم والنـون التـي تخـرج مـن : ، ومـنهم مـن یجعـل األحـرف الذلقیـة ثالثـة ، وهـي والنون والفاء والبـاء والمـیم 

 .الفاء والباء والمیم : والثالثة األخرى شفویة  ، وهي . طرف اللسان وحده 

 

ًمــن مظاهرهــا اللغویــة أن لهــا أحكامــا تركیبیــة كاإلدغــام واإلبــدال وغیــر ذلــك ممــا هــو ضــعیف لإلستــشهاد بــه   .٢ َّ

ْواصبرلحكم ((  الراء بالالم نحو مثل إدغام  .ًفقد جاء إدغامها قبیحا لقوة الراء بالجهر والتكریر )) ٕ
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ًذف على الرغم من كونهـا حرفـا السیاق والتركیب حینما تتعرض بنیتها لتغییر أو زیادة أو ح) الالم(تخدم هذه  .٣

فهـي تطلـق . ركـة كانـت أو سـاكنة مح.  یلزم الكلمة في كل موضع من تـصرفها فـي الفعـل واإلسـم والحـرف ًأصلیا

ً الذي تؤدیه في السیاق أو التركیب سواء أكان مفردا أم مثنى أم جمعـا ىفي الكالم ویراد بها معنى آخر وهو المعن ً

 . 

 

َّو في غایة الوضوح فقد جوز بعضهم إسـكانها فـي حـین عـده بعـضهم غیـر جـائز ومـنهم اختلفت آراء العلماء  .٤ َّ

أي خطـأ فـي النطــق ، وفـي مواضــع أخـرى جــوز ) لحــن ( كین الــالم فـي أحـد المواضــع إنـه ِّالمبـرد إذ یقـول فــي تـس

ّالعلمــاء حــذف الــالم واستــشهدوا لــذلك فــي الــشعر إضــطرارا ومــنهم مــن منعــه ولــم یجــوزه وال فــي الــشعر إضــطرارا  ً .

ّتـسعة مخـارج ، أمـا ) العـین ( ًواختلفوا في مخارجها وبنحو واضح أیضا إذ عدها بعضهم ومنهم الخلیـل فـي كتابـه 

مـن ) الـالم والـراء والنـون ( لجعلهـم ) ًأربعـة عـشر مخرجـا ( ، وابن دریـد ) ًستة عشر مخرجا ( ّسیبویه فقد عدها  

ّمخرج واحد وهو طرف اللسان  ، وعدها المحدثون  رئیسة وكانـت آراء االتفـاق مـع القـدامى أكثـر ) عشرة مخارج ( ٍ

 . من الخالف 

  

 

كثیرة  ، فهي مع الضمیر لها مواضع خمسة لكـل موضـع معنـى یخـصه ،وهـي مـع الظـاهر ِتأتي الالم لمعان  .٥

ٍكــذلك لهــا مواضــع خمــسة ذلــك حینمــا تكــون مكــسورة الحركــة ، وهــي فــي مواضــع أخــرى كثیــرة لهــا معــان أخــرى ، 

ّوتختلــف كــذلك  تــسمیتها فمــن العلمــاء مــن یــسمیها  الم  ( ومــنهم مــن ینكــر تلــك التــسمیة كمــا فــي) اإلضــافةالم ( ُ

) الم الملـــك ( و) الم العاقبـــة( ولیـــست بهـــا ، وتـــسمى ) الم كـــي ( إذ هـــي شـــبیهة بــــ ) الم المـــآل (و ) الـــصیرورة 

ّهذه الالم تدل على عاقبة األمـر ومـا تـؤول إلیـه َّوفي ذلك یقول الزجاجي إن ).لعاقبةالم ا(وأنكر بعضهم تسمیتها بــ

ٍ والالم الجارة أیضا تأتي لمعان أخر سواء أكانـت الـالم مكـسورة أم واستشهد لذلك بآیات كریمات وأبیات من الشعر ً

 .ًمفتوحة بلغت خمسة عشر موضعا ومعنى

 

 . ّالالم غیر العاملة لها أنواع عدة ومعاني مختلفة ومواضع متعددة في مواقع كثیرة  .٦

  

 

ِّف مـن حـروف الجـر  معنـاه إال إذا انـتظم فـي الجملـة وهـو حـرروهو حرف معنى إذ ال یظهـالالم حرف مبنى  .٧

وهي تعمـل . عاطلة سب معناها سواء كانت عاملة أموهو حرف عامل وغیر عامل وهو من الحروف المصنفة لح

ْلیفعل :في الفعل فتجزمه نحو  َ ْ َ
ِ . 

ٍهو حرف یجر الظاهر والمضمر ، ویقع أصلیا وزائدا ، ویؤدي عدة معان قد تجاوز العشرین  .٨ ّ ّ ً ً َ َ َ ُْ ُّ .  

ُف التي تضمر فیها الالم من الحرو .٩ َ ْ َجئتك لتفعل أي ألن تفعل وهذا رأي سیبویه : نحو ) ْأن ( ُ َ
ِ ُ . 

ٕاستعمال الالم في القسم على نحـو واسـع وهـي فـي القـسم مفتوحـة وأجـاز بعـضهم كـسرها واذا جـاء القـسم  .١٠

َعلــى فعــل غیــر منفــي لــم یقــع لزمتــه الــالم الخفیفــة أو الثقیلــة فــي آخــر الكلمــة نحــو  َ َّألفعلــن واهللا : ٍّ وهنالــك الــالم . ّ

  .   ِّوالجواب بعدها هو جواب لقسم مقدر قبلها ، ال جواب الشرط ،الموطئة للقسم إذ تدخل على أداة الشرط 

         :التوصیة 
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َ یتوجـب أن تـد– لغـة التنزیـل –من أجـل اإلرتقـاء بالمـستوى المطلـوب للغتنـا العربیـة              ُ ْ َرس اللغـة العربیـَّ ة َّ

ــا فــي اللغــة كمــادة رئیــسیة  َّوعلــى نحــو میــسر فــي المعاهــد والكلیــات لإلفــادة منهــا ورفــع المــستوى المــنخفض لطلبتن

  .  العربیة لنواصل دورنا في إعداد رسالتنا العلمیة خدمة للمجتمع

  قائمة الهوامش

   .٣الالمات للزجاجي  -١

   .١٧ \٨َّ شرح المفصل ج-٢

   .٢٠٠٣ – ٢٠٠٢محمود درویش  . د،  دراسات علیا  \ محاضراتي  في مادة  النحو -٣

   .١٦٥ \٣ ینظر جامع الدروس العربیة  ج-٤

   .١٣٣ \ ٥ معجم   متن اللغة  م -٥

  .٤٧٢ \ ٢ والحیاة اللغویة  المتجددة ج طة بأالسالیب الرفیعة  النحو  الوافي  مع رب-٦

  .٥١ \١كتاب العین ج  - ٧

   .٣١ \ینظر مدخل  الى علم  اللغة   - ٨

 . ١٥٨، ٢ج ، ٥٤٩، ٥٤٤ \١نظر  الخصائص ج  ی - ٩

 .٣١ \ینظر  علم اللغة   العربیة  -١٠

 .٤٨ \١العین  ج  -١١

 .٤٣١ \٤كتاب سیبویه ج -١٢

  . ٢٠٠٤- ٢٠٠٣ندى الشایع  .   محاضراتي في مادة  االصوات  د -١٣

 .٣٩ \مدخل الى علم اللغة   -١٤

 .٤٠٥\٢كتاب سیبویه ج -١٥

 .١٤٢ \علم اللغة  العربیة  -١٦

 .١٣٣ \معجم متن اللغة   -١٧

 .٥١ \١كتاب العین ج -١٨

 .٨٦ \١تهذیب اللغة ج -١٩

 .٢٠٠٤ – ٢٠٠٣ \محاضراتي  في مادة االصوات   -٢٠

 .١٥٣ \دور الكلمة  في اللغة   -٢١

 .٤١، ٣٩، ٣٤ \ینظر  مدخل  الى علم  اللغة  -٢٢

 .٥٦ \المصدر نفسه  -٢٣

 .٨ \التطبیق الصرفي  -٢٤

 .٢٥٣ \ مناهج  البحث  في اللغة  -٢٥

 .٥٦\مدخل الى علم اللغة -٢٦

 .٧\طبیق الصرفي ینظر الت -٢٧

 .لسان  العرب مادة  ك ل م  -٢٨

 .١٢ \١كتاب سیبویه   -٢٩

 .٣\١المقتضب  -٣٠

  .٥٩، \٥٦ \ینظر مدخل الى  علم الغة  -٣١



  ل /وما د / ادد/ ٢١ ا٤ ا ٢٠١٣ 

 ١١٧٢

  .٢٠٠٤ -٢٠٠٣محاضراتي   في مادة االصوات   -٣٢

 .٧٤ \شرح  ابن عقیل  ج  -٣٣

  .٣٤٠\ ٢ كتاب سیبویه ج  -٣٤

  .٢٠٠٤ – ٢٠٠٣دراسات علیا  ، محاضراتي  في مادة االصوات   -٣٥

 .٤٤ ، ٣٤ \ینظر دالئل االعجاز   -٣٦

  .٢٥٤ \ینظر  جامع  الدروس العربیة   -٣٧

  .٢٢٨ \١جمغني اللبیب  -٣٨

 .٢٧١\ ٣جامع الدروس  العربیة ج  -٣٩

 .٢٨٨ \ ١مغني اللبیب ج -٤٠

   .١٣٤ \معجم  متن  اللغة  مجلده   -٤١

 .٥٢ ،٤٧ \ینظر  الالمات  للزجاجي  -٤٢

 .٤٤ \حروف  المعاني للزجاجي  -٤٣

 .٤٤ \ حروف المعاني  ،٤٨ \قاموس االعراب   -٤٤

 .١٨٣ \٣جامع الدروس  العربیة  ج  ، ٣٤ \معجم متن اللغة مجلده  -٤٥

   .٢٨٠ \٢ابن عقیل  ج شرح  ، ٧٢ \الحروف  للمزني  ، ٨ \الالمات للزجاجي  -٤٦

  .٤٥ \حروف  المعاني   -٤٧

 .٤٧٢ \ ٢النحو الوافي  ج  -٤٨

 .٢٥ \ ٧ینظر  شرح  المفصل  ج  -٤٩

 . ١٨٣  \ ٣جامع  الدروس  العربیة  ج  -٥٠

  .١٣٤ \ ٥ معجم  متن اللغة  م  -٥١

  .٢٢٩ \١جمغني اللبیب   ، ٧٢ \ الحروف  للمزني   -٥٢

  .١٨٢  \  ٣جامع الدروس العربیة ج  -٥٣

  .٤٩ \٨شرح مفصل ج  -٥٤

  .١٣٤ \٥معجم متن اللغة  م  -٥٥

  .٢٢٩ \١استشهد  ابن هشام  بهذه االیه  الكریمة  في المغني  ج -٥٦

  .١٨٢ \٣ جامع الدروس العربیة  ج  -٥٧

 .١٣٢\١نظر  مغني اللبیب  جی -٥٨

  .٧٢ \ الحروف  للمزني  -٥٩

  .١٠٨ \٤ همع الهوامع ج  -٦٠

  .١٣٤ \معجم متن اللغة   -٦١

  .٢٢٨ \مغني اللبیب  -٦٢

  .٢٣٣ \المصدر نفسه  -٦٣

 .٣٤٦\٢شرح ابن عقیل ج  -٦٤

 .١٨٣ \٣ینظر جامع الدروس العربیة ج -٦٥

 .١٣٤\٥ معجم متن اللغة م  -٦٦



  ل /وما د / ادد/ ٢١ ا٤ ا ٢٠١٣ 

 ١١٧٣

 .٧  \٣كتاب سیبویه  ج -٦٧

 .١٠٩ \ ٤همع الهوامع  ج -٦٨

  .١٠٨ \٤همع الهوامع ج  ، ٧٢ \ینظر الحروف للمزني  -٦٩

 .١١٠\ ٤همع الهوامع  ج -٧٠

 .١١١ \٤المصدر نفسه  ج -٧١

 .١١٠ \٤المصدر نفسه ج -٧٢

 .٤٦\حروف المعاني للزجاجي  -٧٣

 .٨١ \الحروف للمزني  ، ١٢٥ \ الالمات  للزجاجي  -٧٤

 .٣٢ \٢ همع الهوامع ج -٧٥

 .٨١ \الحروف للمزني  -٧٦

  ١٢٥ \الالمات للزجاجي  -٧٧

 .٧٢ \لحروف للمزني ا -٧٨

 .٤٦\ینظر حروف المعاني  للزجاجي  -٧٩

  .٦ \١٠ینظر شرح المفصل  -٨٠

 .٢٢٨\ ١مغني اللبیب ج  -٨١

 .١٩٨ \٢شرح اللمحة البدریة ج -٨٢

 .٤٧٢ \النحو الوافي  -٨٣

 .١٣١ \٢اوضح المسالك ج -٨٤

 .٢٠٢ \٢همع الهوامع ج -٨٥

 .٢٢٩\١ ج\ینظر مغني اللبیب  -٨٦

 .١٨٢\٣جامع الدروس العربیة ج -٨٧

 .٨٢\قاموس االعراب  -٨٨

 .٨٤ \٣جامع الدروس العربیة ج -٨٩

 .٧٥ \حروف المعاني للزجاجي  -٩٠

 .١٣٢ \٥معجم متن اللغة م  -٩١

  .١٣٤ \٥متن اللغة م ، ٧٥\حروف المعاني للمزني  -٩٢

 ٨٣ \قاموس االعراب  -٩٣

 ١٣٤\ ٥معجم متن اللغة  م -٩٤

 ٨٣\قاموس االعراب    ، ١٣٤ \ ٥معجم متن  اللغة م -٩٥

 ١٨٣ \ ٣جامع الدروس العربیة  ج -٩٦

 ١٣٤ \٥عجم متن اللغة  م ینظر م -٩٧

 ١٣٤ \ ٥معجم متن اللغة  م ، ٢١\٢شرح ابن عقیل ج -٩٨

 ١٨٣ \ ٣جامع الدروس العربیة ج -٩٩

  ٢٠٩ \ ٤همع الهوامع  ج ، ٢١ \ ٢ینظر شرح ابن عقیل ج - ١٠٠

 ١٣٤\٥معجم متن اللغة م  - ١٠١



  ل /وما د / ادد/ ٢١ ا٤ ا ٢٠١٣ 

 ١١٧٤

   ١٣٤ \٥ المصدر نفسه م -١٠٢

   ٣٠٧ \٤همع الهوامع  ج ، ١٣١ \ ٢ المقتضب  ج-١٠٣

  ١٣٢ \٢تضب ج المق-١٠٤

  ٧٠\ الحروف للمزني -١٠٥

  ٩٠ \ الالمات  للزجاجي -١٠٦

  ٣٠٨ \ ٤ همع الهوامع ج-١٠٧

  ١٣٤ \٢ المقتضب ج-١٠٨

  ٤٠٩ \ ١ كتاب سیبویه ج-١٠٩

   ٤٠٨ \ ١ المصدر نفسه ج-١١٠

  ٣٠٩ \ ٤ همع الهوامع  ج-١١١

  ٢٢٨ \ مغني اللبیب -١١٢

   ١٣٤ \ ٥ معجم متن اللغة م-١١٣

  ٣١١ – ٣١٠ \ ٢جامع الدروس العربیة ج ، ٦٥٩ \النحو الوافي ، ٣٤٤ / ٢تضب  ج ینظر المق-١١٤

  ٣١١ ، ١٨٣ \وینظر جامع  الدروس العربیة  ، ٢٢٩ \  مغنى اللبیب -١١٥

  ٣١٠ ، ٢٧١ \ جامع الدروس العربیة -١١٦

   ٦٨، ٤٤\ الجواهر الحسان -١١٧

   ١١٩ \ ینظر اسالیب  القسم في اللغة العربیة -١١٨

  ٤٥٢ \٧لبحر المحیط  ا-١١٩

  ١٠٤ \٣ كتاب سیبویه  -١٢٠

  ٣٠١\ مغنى اللبیب -١٢١

  ٤٢ \ حروف المعاني -١٢٢

   ٣١١ -٣١٠ \ ٢وینظر جامع الدروس العربیة  ج ، ٣٦٢ \ ١ شرح ابن عقیل ج-١٢٣

   ٣١١ – ٣١٠ \ ٢ جامع الدروس العربیة  ج-١٢٤

   ٣٠٨ \ المصدر نفسه -١٢٥

  ٣٦٢ \ ١ شرح ابن عقیل ج-١٢٦

   .٧٤ \ حروف المعاني للزجاجي -١٢٧

   .٣٤٥ \ ٢المقتضب ج ، ٣٦٢ \١ ینظر شرح ابن عقیل  ج-١٢٨

   .٣٦٣ \ ١ شرح ابن عقیل ج -١٢٩

   .٣٤٥ \ ٢المقتضب ج ، ٦٦١ \ ٤ النحو الوافي  ج-١٣٠

   .٣٧١ /١ شرح ابن عقیل ج-١٣١

   . ١١٨ \الالمات للزجاجي  ، ٤٣ \ حروف المعاني -١٣٢

   .١١٨\جاجي  الالمات للز-١٣٣

  .٢٣٣ \ ٤ كتاب سیبویه ج-١٣٤

  .١٣٥\ معجم متن اللغة  مجلده -١٣٥

  .٤٢ \ حروف المعاني للزجاجي -١٣٦



  ل /وما د / ادد/ ٢١ ا٤ ا ٢٠١٣ 

 ١١٧٥

   .٧٥ \الالمات للزجاجي  ، ٧٤\ الحروف للمزني -١٣٧

   .٤٩٨ \ ٤ النحو الوافي ج-١٣٨

   .٣٦٤ \ مغني اللبیب -١٣٩

   .٧٩ \ الحروف للمزني  -١٤٠

   .١٤١ \ الالمات للزجاجي  -١٤١

   .٨٠ \ الحروف للمزني -١٤٢

 المصادر والمراجع

  . القران الكریم :اوال 

  : ثانیا 

 م ١٩٧٧ – هــ ١٣٩٧، مطبعة  جامعة  بغداد)  ١(ط ، كاظم فتحي  الراوي ، ـــ اسالیب القسم  في اللغة العربیة

.  

نـــشر  المكتبـــة  )  ٤(ط ،  )  هــــ ٧٦١ت ( ابـــن هـــشام االنـــصاي  :  ــــــ  اوضـــح المـــسالك   الـــى الفیـــة ابـــن مالـــك 

  .  م ١٩٥٦ – ١٩٧٥القاهرة  ، التجاریة   الكبرى  

  .م١٩٦٣ لندن  –تحقیق  كوتولدفایل ) ٥٧٧ت (  ابو البركات  بن االنباري  : ــ االنصاف  في مسائل الخالفـ

  .  هـ١٣٢٨القاهرة  ، ةمطبعة السعاد)  ١(ط ) .  هـ٧٤٥ت( ابو حیان االندلسي  الغرناطي  :  ـــ البحر المحیط 

  .٧٤٩ب ، بیروت ص ،  والنشردار النهضة  العربیة  للطباعة،١٩٧٣، عبده الراجحي . د: ـــ التطبیق الصرفي 

تحقیـق ،الجـزء االول ،  )  هــ ٣٧٠ت ( محمد بـن احمـد  بـن االزهـر : ابو منصور االزهري  :  ـــ تهذیب  اللغة  

  . م ١٩٦٤ – هـ ١٣٨٤القاهرة  ،  دار  القومیة  العربیة للطباعة ، ) ١(ط . عبد السالم  محمد  هارون 

 ، ٣الناشـــر  المكتبـــة  العـــصریة  صـــیدا  بیـــروت ج . الـــشیخ مـــصطفى  الغالیینـــي :  ــــــ جـــامع الـــدروس العربیـــة  

  . م ١٩٧٤ – هـ ١٣٩٤ ، ١٤ط  ، ٢و ج .  م ١٩٧٢ – هـ ١٣٩٢الطبعة الحادیة عشر  

،  منـشورات مؤسـسة  االعلـى  للمطبوعـات  ) . هــ ٨٧٥ت ( الثعـالبي  :  ن  في تفسیر القـران  ــ الجواهر  الحسا

  ) .ت . د ( بیروت لبنان  

ــــ  حـــروف المعـــاني  ،  )  ١(ط ، علـــي  توفیـــق  الحمـــد . تحقیـــق د ، )  هــــ٣٤٠ت (ّالبـــي  القاســـم   الزجـــاجي : ــ

  . م ١٩٨٤ – هـ ١٤٠٤دار االمل  ، مؤسسة  الرسالة  

  . م ١٩٨٣ - هـ  ١٤٠٣صدر عن دار الفرقان للنشر والتوزیع عمان االردن سنة :   الحروف  للمزني ــ

) ٢(ط ، تحقیق  محمد علـي النجـار  ، )  هـ٣٩٢ت ( ّابو  الفتح  عثمان بن جني  ، ّابن جني  : ــ الخصائص 

  . م ١٩٥٢ –هـ ١٣٧١القاهرة ، دار الكتب المصریة ، 

  . م١٩٨١__ بیروت  لبنان __ الناشر دار المعرفة  للطباعة والنشر ، عبد  القاهر الجرجاني :ـــ دالئل االعجاز

  .م ١٩٥٨مصر  ، مطابع دار المعارف ، تحقیق محمد  ابي الفضل ابراهیم ) م ٥٤٠ت ( ـــ دیوان امرئ القیس 

، دار  الطباعــة القومیــة ، لقــاهرة ا،  ترجمــة  الــدكتور  كمــال بــشر ، ســتیفن  اولمــان :  ـــــ دور الكلمــة  فــي اللغــة  

  .م ١٩٦٢

  .م ١٩٦٢ –هـ ١٣٨٢القاهرة  ،  مطبعة السعادة ) ١٣(ط )  هـ٧٦٩ت (ـــ شرح ابن عقیل  على ألفیة ابن مالك 

مطبعـة ، هـادي نهـر . د ، تحقیـق ودراسـة ،   ابـن هـشام االنـصاري :  ـــ شرح اللمحة  البدریـة  فـي علـم  العربیـة 

   .١٩٧٧ –الجامعة بغداد 

  ).ت . د(القاهرة ،  مكتبة  المتنبي ،  عالم الكتب ٨ج، )  هـ٦٤٣ت( ابن یعیش : ـــ شرح المفصل 



  ل /وما د / ادد/ ٢١ ا٤ ا ٢٠١٣ 

 ١١٧٦

،  محمـود فهمـي مجـازي . د : ـــ علم اللغـة العربیـة  مـدخل تـاریخي  مقـارن  فـي ضـوء  التـراث  واللغـات  الـسامیة 

  .م ١٩٧٣، الكویت ، وكالة المطبوعات 

  ابراهیم السامرائي . و  د ، مهدي المخزومي . تحقیق د، ) هـ ١٧٤ت (احمد الفراهیدي الخلیل بن : ـــ العین 

  .١٩٨٥الناشر دار العلك للمالیین سنة النشر .جرجیس االسمر  : ـــ قاموس  االعراب 

 عـالم الكتـب ٢ج، تحقیق عبد السالم محمد هارون ، ) هـ ١٨٠ت( ابو بشر عمرو بن عثمان : ـــ كتاب  سیبویه 

  ).ت .د( بیروت  دار الكتاب العربي  للطباعة والنشر  بالقاهرة ،

  .م ١٩٥٦ -هـ  ١٣٧٥بیروت ، دار صادر للطباعة والنشر ) .  هـ٧١١ت( ابن منظور :   ـــ لسان العرب 

دمـشق ، المطبعـة الهاشـمیة ، ) ١(ط ، مـازن المبـارك . تحقیـق د.  هــ ٣٧٧ابو القاسم  الزجـاجي ت : ـــ الالمات 

  .م ١٩٦٩ - هـ   ١٣٨٩

  ). م ١٩٨٠(الطبعة االولى : سنة الطبع .دار القلم :دار النشر .الفضلي عبد الهادي .د: الالمات في العربیة _ 

  .دار الثقافة للطباعة والنشر بالقاهرة ، محمود  فهمي مجازي . د: ـــ  مدخل الى علم اللغة 

  .م ١٩٧٨، ) ٢(ط  . ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣الشایع ندى . دراسات علیا د:  ـــ محاضرات مادة اصوات 

   . ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣محمود درویش .  دراسات  علیا د: ـــ محاضرات مادة النحو 

المجلــد الخـامس  دار مكتبــة  ، للعالمــة اللغـوي  الــشیخ احمـد رضـا : موســوعة لغویـة  حدیثـة : ــــ معجـم مــتن اللغـة 

  .م ١٩٦٠ -هـ  ١٣٨٠الحیاة بیروت 

  .  عالم الكتب بیروت٢تحقیق محمد عبد الخالق عضمة  ج، )  هـ ٢٨٥ت (ِّ العباس  المبرد  ابو: ـــ المقتضب 

  

ــــ مغنـــي اللبیـــب عـــن كتـــب  األعاریـــب ُــ ـــدین  ابـــن هـــشام  االنـــصاري :  ُ   دار الفكـــر ٢-١ج) هــــ٧٦١ت(جمـــال ال

  ) .ت .د(للطباعة  والنشر  والتوزیع 

  .م ١٩٧٤، القاهرة ، دار الثقافة ) ٢(ط ، تمام حسان . د : ـــ مناهج البحث  في اللغة 

دار  ، ٤ط، تالیف عبـاس حـسن  ، ٢ج/ والحیاة اللغویة المتجددة ، الوافي مع ربطة  باالسالیب  الرفیعة ـــ النحو 

  .م ١١١٩المعارف بمصر القاهرة 

،  دة مطبعــــة الــــسعا) ١(ط ، )  هـــــ٩١١ت (جــــالل الــــدین الــــسیوطي : شــــرح جمــــع الجوامــــع ، همــــع الهوامــــع __ 

 . هـ ١٣٢٧القاهرة ، تصحیح  محمد بدر الدین النعاني 


