
الالم المفردة

الالم المفردة ثالثۀ أقساماقسام الم

از حروف جاره استعاملۀ للجر

الم امر استو عاملۀ للجزم

و غیر عاملۀ
مؤذنه، الم تعریف، الم اسماء اشاره و الم تعجب غیر جاره  غیر عامله نیز هفت قسم است: الم ابتداء، الم زائده، الم جواب، الم 

می دانند ولی بصریین نصب فعل مضارع را به أن مقدره می دانندخالفاً للکوفیین، و سیأتیو لیس فی القسمۀ أن تکون عاملۀ للنصب الم داخله بر سر فعل مضارع منصوب را ناصبه 

بررسی الم جاره

 فالعاملۀ للجرحرکت الم جاره

 مکسورة

ه متناسب با کسره مجرور الم است ا چرا برعکس نشد به دلیل اینکه کسره دادن به الم جارمی شود جهت فرق با الم ابتدا(دمامینی:) ام مکسور  رضی: کلمات یک حرفی به خاطر خفیف بودنشان متناسب با فتحه هستند اما الم جاره 

مع کل ظاهر

إال مع المستغاث المباشر لـِ«یا» فمفتوحۀنحو: «لزید
خالدل لعمروٍ  مباشر مانند مستغاث معطوف به مستغاث اصلی مانند: یا لَزید و  مستغاث غیر 

نحو: «یا هللا

مکسور نشده است می شود پس چرا در این آیه شریفه  مکسور  ]:الْحمد لُله، بضمهاإن قلت: اگر بر سر اسم ظاهر   و أما قراءة بعضهم[أي قراءة ابراهیم بن أبی عبلَۀَ

فهو عارض لإلتباع قلت

مع کل مضمرو مفتوحۀ
فمکسورةإال مع یاء المتکلمنحو: «لنا، و لکم، و لهم

و اذا قیل: «یا لک، و یا لی» احتمل کل منهما أن یکون مستغاثاً به و أن یکون مستغاثاً من أجلهنکته

 معانی
ه الم جار

 ولالم
 الجارة
 اثنان و
عشرون

معنی 

و هی الواقعۀ بین معنی و ذاتاالستحقاقأحدها

می کند ما قبل الم  می گیرد و داللب بر استحقاق ما بعد الم نسبت به  یعنی قبلش اسم معنی و بعدش اسم ذات قرار 

مثال

نحو قوله تعالی: (الحمد هللا)(فاتحۀ الکتاب / 2

و قول النبی (صلی اهللا علیه و آله و سلم): «الویل لظالمی أهل بیتی

و منه: «وللکافرین النار» أي: عذابها
یعنی اگر چه نار اسم ذات است اما بر سرش اسم معناي مضاف در تقدیر است

شمنّی وغنیۀ االریب: الم برا اختصاص قرار داده نشد زیرا آتش که اختصاص به کفّار ندارد

للبیب مثال هاي دیگر از مغنی ا

 الملک هللا

للّه ة  لعزّ ا

االمر هللا

ویل للمطففین

لهم فی الدنیا خزي

االختصاصالثانی

مالک قرار داد میگیرد به طوري که نتوان دومی را  دسوقی:الم اختصاص بین دو اسم ذات قرار 

 غنیۀ: این معنا معناي اصلی الم است به طوري که زمخشري در مفصل فقط همین معنی را براي الم ذکر نموده است

مثال

)(یوسف / 78 نحو قوله تعالی (إنّ لَه أباً

و قولک: «المنبر للخطیب

رو قول الفضل بن عباس ما دو گروه خواهد بودترجمهفسوف یري أعداؤُنا حین تلتقی ألي الفریقین النبی المطه پس در آینده دشمنان ما -زمانی که ما را در قیامت مالقات خواهند کرد- خواهند دید که پیامبر مطهر براي کدامین از 

مغنی اللبیب مثال هاي دیگر از 

ۀ للمؤمنین الجنّ

للمسجد هذا الحصیر 

للدابۀ السرج 

القمیص للعبد

فإن کان له اخوة(نساء:11

هذا الشعر للحبیب

الثالث

الملک
می گیرد ملک بودن ماقبل الم براي مابعدش می کند و بین دو اسم ذات قرار  دسوقی:داللت بر 

مثال
(نحو: (لَه ما فی السموات و ما فی األرض)(البقرة / 255

مغنی اللبیب لشدید[أي لبخیلمثال دیگر از  و إنّه لحب الخیر[أي المال] 

معنی االعمنکته اختصاص به 

 و بعضهم یستغنی بذکر االختصاص عن ذکر المعنیین اآلخرین[أي الملک و االستحقاق]، و یمثل له باألمثلۀ المذکورة[فی المعانی الثالثۀ] و نحوها[االمثلۀ

حهنظر ابن هشام از اصطالح اختصاص به معنی االعمو یرج 
در این صورت به جاي 22 معنی 20 معنی می شودأن فیه تقلیالً لالشتراك

 و أنه إذا قیل: «هذا المال لزید و المسجد» لزم القول بأنها
] مع کون «زید» قابالً للملک لالختصاص[ بمعنی االعم

می شود معناي اختصاص به معنی االخص است حال اگر اختصاص به معنی االعم را قبول کنیم شامل هر دو  ملک است و نسبت به المسجد به  یعنی نسبت به المال الم به معناي 

، و أکثرهم یمنعه[أي استعمال المشترك فی معنییه دفعۀ لئال یلزم استعمال المشترك فی معنییه دفعۀً

التملیکالرابع
می کند ماقبل الم براي مابعد الم  ط  داللت بر تملیک چیزي توس

نحو: «وهبت لزید دیناراًمثال

شبه التملیکالخامس
می شود مانند صاحب اختیار بود بار  مابعد الم کند به طوري که همه آثار ملک مثل فروختن بر آن بار نمی شود ولی آثاري  ماقبل الم براي  داللت شبه تملیک چیزي توسط 

کم أزواجاً)(النحل / 72مثال نْ أنْفس م لَ لَکمعنحو: (ج

السادس

التعلیل

مثال

یکقول النبی (صلی اهللا علیه و آله و سلم بحوا أهلَ بیتی ل بو أح

محبوبمان یعنی محمد بن عبداهللا به پیغمبر بخشیدیمترجمهقد بذلناك و البالء شدید لفداء الحبیب و ابن الحبیبو قول أبی طالب خطاباً إلی أمیرالمؤمنین (علیهما السالم محبوب پسر  به تحقیق ما تو را براي فدا شدن براي 

 :وقوله تعالی
رَیش) (الیالف قُ

قریش / 1)

 بررسی متعلَّق
)جارومجرو

إلیالف

لسائر نعمه فلیعبدوه الیالف قریشو تعلقها ب (فَلْیعبدوا)(قریش / 3 فاء بر سر فلیعبدوا فاء فصیحه از شرط محذوف است (شمنی:)أي: إن لم یعبدوه 

 و قیل: بما قبله، أي: (فَجعلَهم کعصف مأکول
لإیالف قُرَیش(الفیل / 5 و قریش / 1

 بررسی قول دوم
ط ابن هشام توس

مرجح و رجح بأنهما فی مصحف اُبی بن کعب سورةٌ واحدةٌداراي یک 

د مبع نه به خاطر الفت دادن قریش با کوچ تابستانی و زمستانی یا الفت و انسجام قریش با همو ضعف بأنّ جعلهم کعصف إنّما کان لکفرهم و جرأتهم علی البیتداراي یک 

می شود نه المو قیل: متعلقۀ بمحذوف، تقدیره: أعجبوا  دسوقی: این قول مردود است زیرا إعجاب با منْ متعدي 

الالم الثانیۀ فی نحو: «یا لَزید لعمروو منها

دسوقی وغنیۀ: اما الم اول زائده است و مفعول «یا» از باب نیابت از فعل ادعو است

لعمروٍ و تعلّقها بمحذوفبررسی متعلَّق 

أي: أدعوك لعمروو هو فعلٌ من جملۀ مستقلۀ

اً لعمرو، قوالنأو اسم هو حال من المنادي أي: مدعو
ممکن است بگوییم متعلٍّ به خود «یا» است از باب نیابت از فعل أدعو غنیۀ: 

و منها

 الالم
 الداخلۀ
 لفظاً علی
]المضارع

 [المنصوب
 فی

مثال
)(النحل / 44 کرَ لتُبینَ للنّاسِ ّنحو قوله تعالی: (و أنْزلنا إلَیک الذ

رَنا لیختبر طاعتنا و نَهانا لیبتلی شکرناو قول اإلمام علی بن الحسین (علیهما السالم ما را بسنجد و ما را نهی کرده است تا مقدار شکر ما را بسنجد ترجمهثُم أم یعنی خدا ما را امر کرده تا مقدار اطاعت 

چند قول و انتصاب الفعل بعدهابررسی عامل نصب فعل مضارع بعد از الم

وفاقاً للجمهوربـِ«أنْ» مضمرةً بعینها[أي بالنیابۀ

ال بـِ«أنْ» مضمرة أو بـِ«کی» المصدریۀ مضمرة
یعنی جائز الوجهین

 خالفاً للسیرافی و ابن کیسان، و ال بالالم بطریق
األصالۀ خالفاً ألکثر الکوفیین

 این قول باطل است زیرا همانطور که به زودي
خواهد آمد ذکر أن جائز است

خالفاً لثعلبو ال بها لنیابتها عن «أن

مقدره بررسی جواز یا وجوب ذکر أن 

ولک إظهار «أن» فتقول: «جئتُک ألن تُکرمنیموارد جواز
مصنف در رد کوفیین است غنیۀ:این قسمت کنایه 

یعنی همه جا غیر مورد وجوب ذکر أن

مورد وجوب
(البقرة / 150 ۀٌ جح لَیکماسِ ع بل قد یجب، و ذلک إذا اقترن الفعل ب «ال» نحو: (لئال یکونَ للنّ

یعنی دو الملئال یحصل الثقل بالتقاء المثلیندلیل وجوب ذکر الم

توکیدالسابع
النفی 

 مسبوقۀوهی الداخلۀ فی اللفظ علی الفعلموضع ورود
بـِ«ما کان

أو بـِ«لم یکن

ناقصتین

لما اُسند إلیه الفعل المقرون بالالممسندتین

 بنابراین الم در آیه: إنْ کان مکرهم لتزول منه الجبالُ، نمی تواند الم جحود باشد اگرچه نحویین بسیاري آن را الم جحود گرفته اند
لیه کان یکی نیست مسند ا لم و ثانیا فاعل لتزول با  زیرا اوال إن آمده نه ما و 

 نکته از صاحب ثورة: الزمه اینکه بگوییم کان به اسمش اسناد داده شده این است که کالمی که در آن کان ناقصه آمده باشد
 داراي سه رکن باشد در حالی که هر کالمی داراي دو رکن است ؛ بنابرقول صاحب ثوره اصال فعل ناقصه نداریم بلکه اسم

مشکل سه رکنی شدن کالم را برطرف نموده است مرفوع فاعل کان و اسم منصوب حال است و اینگونه 

نحومثال
ح علی أحد باب الشکر و یغلق عنه باب المزیدقول أمیرالمؤمنین (علیه السالم ما کان اهللا سبحانه لیفتَ

ر لَهم(النساء / 138و قوله تعالی یغْف یکنِ اهللا ل لَم

 اسم
 این
 الم

اختالفی
لمالزمتها للجحد أي: النفیوجه تسمیهو یسمیها أکثرهم: الم الجحود

 قال النَحاس: و الصواب: تسمیتها الم النفی ألن الجحد
فی اللغۀ إنکار ما تعرفه ال مطلق إالنکار، انتهی

ما تعرفه نیز به کار می رود مقام انکار غیر  در حالی که این الم در 

نکته از تحفۀ االدیب ص769: ابوجعفر بن نحاس متولد مصر بوده و به بغداد رفته و شاگردي اخفش اصغر و مبرّد و زجاج را نموده و سپس به مصر برگشته و کتابهاي متعدد می نویسد متوفاي338

 وجه
 تأکید
ط توس 
این الم

اختالفی

 و وجه
 التوکید
 فیها عند
الکوفیین

 أن أصل «ما کان لیفعل»: ما کان
 یفعل، ثم اُدخلت الالم زیادة

 لتقویۀ النفی، کما اُدخلت الباء فی
مازید بقائم» لذلک»

 نوع این
 الم در نزد

کوفیین

د  فعندهم أنها حرف زائد مؤکِّ
، و لکنه ناصب، و لو کان غیر جار 
 جاراً لم یتعلق عندهم بشیء؛

لزیادته، فکیف به و هو غیر جار

ق بشیء و هو غیر جار در برخی نسخه ها «به»در «کیف به» نیامده است به هر حال مراد این است: کیف یتعلّ

 (اشکال به کوفیین: با این کالم آنها قاعده: ما یعمل فی احدهما(االسم أو الفعل
می شود زیرا الم زائده در اسم نیز عمل جرّ دارد و  ال یعمل فی اآلخر؛ نقض 

کوفیین می گویند در فعل نیز عمل نصب دارند

 شمنی از این اشکال جواب داده که این دو یکی نیستند
 زیرا الم زائده بر سر فعل ناصبه است ولی بر سر اسم

ه است پس قاعده نقض نمی شود جار 

 و وجهه
 عند

البصریین

 أن األصل: ما کان
 قاصداً للفعل، و
 نفی القصد أبلغ

من نفیه

دمامینی: از باب نفی مسبب به واسطه نفی سبب که مفید تأکید است

 نوع این
 الم در نزد

بصریین

عدو علی هذا فهی عندهم حرف جر م 
 متعلق بخبر «کان» المحذوف، و
 النصب ب «أن» مضمرةً وجوباً

ق به قاصدا محذوف می دانند در حالی که قاصدا متعدي بنفسه است و  اشکال: بصریین این الم را معدي و متعلّ
لبته شمنی جواب ق ندارد ا می آید الم تقویت است و الم تقویت زائده است و نیاز به متعلّ  المی که بر سر مفعولش 

داده که الم تقویت المی است که بین زائده است و معدیه است و می توان بر آن اطالق نام معدیه نمود

معناي خود استعمال شده است و الم نیز الم تعلیل است  نظر صاحب ثوره: حذف قاصدا که از افعال خصوص است بدون قرینه خالف اصل است و الم زائده نیز خالف اصل است بنابراین کان در 
مال این کار نیست متضمن تأکید نیز هست(فالنی براي فالن کار درست نشده یعنی  (مثال ماکان اهللا لیغفرلهم یعنی خدا درست نشده براي اینکه آنها را بیامرزد که این تعبیر که در فارسی نیز رائج است 

 حذف کان منفیه قبل
از الم جحود

 «و قد تحذف «کان
قبل الم الجحود

 کقول عمرو بنمثال
معدیکرب

لیغلب فما جمع 
 جمع قومی مقاومۀً

و ال فرد لفرد

هیچ جمعی بر جمع قوم من غلبه نمی کنند از حیث مقاومت و هیچ فردي یاراي مقاومت در مقابل هیچ فردي از افراد جمع مرا نداردترجمه

أي فما کان جمع
لفرداشکال صاحب ثوره موجودا   و ال فرد مشبهه به لیس می گیریم و وجه تأکید نیز همان است که قبال گفته شد: فما جمع موجودا لیغلب لو شرطیه جائز نیست بنابراین ال را  حذف کان بدون تقدیم إن و 

مثالموافقۀ إلىو الثامن

یجري با الی متعدي می شودکُلٌّ یجرِي لأَجلٍ مسمىنحو قوله تعالى 

 و قول االمام أمیر
المؤمنین علیه السالم

ه من استنصح اهللا وفّق و من  أیها الناس إنّ
اتّخذ قوله دلیال هدي للّتی هی أقوم

ق خواهد شد و کسی که سخن خدا را به عنوان راهنماي خود بگیرد به راهی که استواتر است رهنمون خواهد شدترجمه اي مردم همانا شأن چنین است کسی که نصیحت خدا را قبول کند موفّ

مغنی اللبیب مثال هاي دیگر از 
حى  لَها أَو ک بک الی النحلبَِأنَّ ربه دلیل آیه و اوحی رب

نْه وا ع ه ما نُ وا ل لَعاد دوا  ر لَو می شودو ردو با الی متعدي 

بر دو قسمموافقۀ «علىو التاسع

نحومثالفى االستعالء الحقیقى 
نْبِهجعانا لد

مغنی اللبیب مثالهاي دیگر از 
قانِ لْأَذْ ل ونَ  خرُّ ی و

جبِین لْ ل ه و تَلَّ

نحومثالو [االستعالء]المجازى
و إِنْ أَسأْتُم فَلَها

لهم الوالءمثال دیگر از مغنی اللبیب لعائشۀ رضى اللّه تعالى عنها «اشترطى  الم  لس لنحاس: المعنى من أجلهمو نحو قوله علیه الصالة و ا قال النحاس: و ال نعرف فى العربیۀ لهم بمعنى علیهمو قال ا

مثالموافقۀ «فىو العاشر

یومِ الْقیامۀِ طَ لسوازِینَ الْقالْم نَضَع نحو (و

یعنی در راه و منش خودش کار را انجام دادمضی لسبیله و قولهم

مثال از مغنی البیب
و ا ه قْتها إِلَّ ول لِّیها  ج ال ی

یاتی أى فى حیاتى، و قیل: للتعلیل، أى ألجل حیاتى فى اآلخرةو منه حل ت م ی قَدتَنیا لَی
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عشرون

معنی 

االستحقاقأحدها

الثانی

الملکالثالث

التملیکالرابع

شبه التملیکالخامس

التعلیلالسادس

توکید النفیالسابع

موافقۀ إلىو الثامن

موافقۀ «علىو التاسع

موافقۀ «فىو العاشر

مثالأن تکون بمعنى «عندو الحادى عشر
یعنی نوشتم آن را هنگام گذشت پنج روز از ماه(النحوالوافی ج2ص442 خلون را به معناي مررن می داند یعنی پنج روزي که گذشتکقولهم «کتبته لخمس خلون

مجمع البیان فرموده است ولی ابن هشام آن را به معناي بعد گرفته استمثال دیگر معناي الم در آیه شریفه اقم الصالة لدلوك الشمس به معناي عند است همانطور که طبرسی در 

نحوموافقۀ «بعدو الثانى عشر

مسِ دلُوك الشَّ الةَ ل الص أَقمِ 

ماه شوالو فى الحدیث «صوموا لرؤیته، و أفطروا لرؤیته ماه رمضان و واجب نیست نیست روزه بگیرید بعد از دیدن هالل  یعنی روزه بگیرید بعد از دیدن هالل 

من و مالک بعد از این همه با هم بودن انگار یک شب هم با هم نبودیمترجمهفلما تفرّقنا کانّى و مالکالطول اجتماع لم نَبِت لیلۀ معاقال متمم بن نویرة پس زمانی که من و مالک از هم جدا شدیم مثل اینکه 

موافقۀ «معو الثالث عشر
قاله بعضهمقائلین

می رود و اذا جاء االحتمال بطل االستداللو أنشد علیه هذا البیت [المذکور للمتمممثال معنی قرار داد زیرا احتمال معناي دیگر نیز در الم  ا نمی توان این بیت را شاهد مثال براي اثبات این  ام

نْو الرابع عشر مثالموافقۀ «م
من الذین...أذي کثیرانحو «سمعت له صراخا متعدي می شود مانند لتسمعنَّ  زیرا سمع با منْ 

ط خدا تقسیم شده استترجمهو عجبت للدنیا و رغبۀ أهلها و الرزق فیها بینهم مقسوم و قول أبی االسود الدؤلی می کنم از دنیا و رغبت و میل اهل دنیا به آن در حالی که رزق در دنیا بین اهل دنیا توس تعجب 

التبلیغو الخامس عشر

و هى الجارة السم السامع
لقول

أو ما فى معناه

مثال
رت له نحو «قلت له، و أذنت له، و فس

]: قم یا علی علیه السالم فإنّنی رضیتک من بعدي إماما و هادیاو قول حسان ی اهللا علیه و آله فی واقعۀ غدیر] له[أي لعلی فقال [النبی صلّ

 و
السادس

عشر 

موافقۀ
عن 

قسم با الم تبلیغ مجرور در الم تبلیغ حاضر است به خالف مجرور در این الم که به قول دمامینی باید غائب یا در حکم غائب باشد مثال حواسش نباشدفرق این 

نحو قوله تعالىمثال
ذینَ ذینَ کَفَرُوا للَّ  و قالَ الَّ

 آمنُوا لَو کانَ خَیراً ما سبقُونا
هإِلَی

معنی در آیه شریفه مذکور قاله ابن الحاجبقائل به این 

مخالفین این معنی در آیه شریفه دیدگاه 

هى الم التعلیلو قال ابن مالک و غیره

و قیل: الم التبلیغ
ا به صورت غایب آمده استإن قلت ذین آمنوا مخاطب است پسس چرا فعل سبقون اگر الم تبلیغ است و ال

قلت
و التفت عن الخطاب إلى الغیبۀ

أى قالوا لطائفۀ من المؤمنین لما سمعوا بإسالم طائفۀ أخريأو یکون اسم المقول عنهم محذوفا
 ضابطه کلّی در تعیین
 معناي المی که بعد از
مشابه قول  ماده قول و 

آمده باشند

الم تبلیغ است اگر بر سر مقول له آمده باشد

 اما اگر بر سر
 مقول له نیامده

باشد

 و حیث دخلت الالم على غیر
 المقول له فالتأویل على بعض

ما ذکرناه

 دسوقی:یعنی یا باید
گرفت یا به  الم تعلیل 

گرفت  معناي عن 

مثال براي جایی  
 که الم بر سر
مقول له  غیر 
آمده باشد

ونا ضَلُّ بنا هؤُالء أَ ر مأُوالهل مأُخْراه نحو (قالَت

 و قول ابی
االسود دؤلی

 کضرائر الحسناء قُلْنَ لوجهها
ه لدمیم حسدا و بغیا: إنّ

نسخه دمیم به معناي زشت بهتر از ذمیم از لحاظ معنایی است

ترجمه
 مانند زوجه هاي زیبا هستند که درباره صورت این

 زنها یا به خاطر صورت این زنها، زنان حسود و
می گویند: آنها زشت رو هستند دشمن 

الصیرورةالسابع عشر

کوفیون و اخفشقائلین

و تسمى الم العاقبۀ و الم المآلنام هاي دیگر

نحومثال

ا و حزَناً ودع مکُونَ لَهیل رْعونَ  آلُ ف فَالْتَقَطَه

دوا للموت و اجمعوا للفناء و ابنوا للخرابو قول امیرالمؤمنین علیه السالم نادي فی کلّ یوم: لفانی شدن و خانه بسازید براي خراب شدنترجمهإنّ هللا ملَکا ی همانا براي خدا ملکی است که هر روز ندا می کند: فرزند آورید براي مرگ و جمع مال کنید براي 

نْ سبِیلکمثال دیگر از مغنی اللبیب وا ع ضلُّ ینا لبنْیا ریاةِ الدح ا فی الْ والً أَم ۀً و أَه زِینَ لَ م نَ و و رْعف تآتَی ک ربنا إِنَّ

 و أنکر البصریون و منمخالفین این معنی براي الم
تابعهم الم العاقبۀ

 قال الزمخشرى: و التحقیق أنها الم العلۀ، و أن التعلیل فیها وارد
على طریق المجاز[بذکر المسبب و ارادة السبب] دون الحقیقۀ

 و بیانه أنه لم یکن داعیهم إلى االلتقاط أن یکون لهم عدوا و حزنا، بل المحبۀ و التبنى، غیر أن ذلک لما کان نتیجۀ
ه بالداعى الذى یفعل الفعل ألجله؛ فالالم مستعارة لما یشبه التعلیل کما استعیر األسد لمن یشبه األسد التقاطهم له و ثمرته شب

القسم و التعجب معاالثامن عشر

می کند یعنی داللت بر اظهار تعجب نسبت به مقسم علیه 

...والّا عجبمعادل فارسی

برخی قائلند که الم برا تعجب نیست بلکه تعجب از کلّ کالم فهمیده می شود مانند سبحان اهللانکته از امیر و دسوقی

مقسم به در الم قسم ه تعالى ویژگی  و تختص باسم اللّ

ۀمثال مٍکقول ساعدة بن جؤیمن األوعال ذو خَد لودفی صأد دی ام ذو حه یبقى على األی للّ

مفردات شعر از المعجم الوسیط توضیح 

دة و هو القرن فیه عقد ید: جمع ح یح

قرناه إلی خلف أدفی: الوعل  و کلّ ذي قرن مالَ 

صلود: حیوانی که کوه از سم هاي او به صدا در می آید و محکم پا بر زمین می زند

م: خطوط دست و پا خَد

ماند بر روزگار حتی صاحب شاخ هاي که در آن گره هاست به طوري که شاخ هایش به عقب مائل شده است و از صداي پایش کوه به صدا در می آید از بزهایی که داراي خطوط دست و پاستترجمه قسم عجب است که باقی نمی   والّا به خدا 

 و تستعملالتعجب المجرد عن القسمالتاسع عشر

فى النداء
در الم تعجب در نداء کسر و فتح هر دو جائز استنکته از حاشیه النحوالوافی ج2 ص409

مثال
دسوقی: یا هؤالء ادعوکم لتعجبوا من کثرة الماءکقولهم «یا للماء إذا تعجبوا من کثرته

دسوقی: أعجب من رجولیتک حالۀ کونک عالماو قولهم «یا لک رجال عالما

مثالو فى غیره
ه دره فارسا کقولهم «للّ

ه هذا الدهر کیف تردداو قول االعشی لّ و ثروة فل و افتقار بو شَی متعجبم این روزگار چگونه در حال گردش استترجمهشباب جوانی و پیري و فقر و بی نیازي...پس 

التعدیۀالمتمم عشرین

قائل

مثالذکره ابن مالک فى الکافیۀ

 و مثّل له
افى شرحها بقوله تعالى یل و ک نْ نْ لَدم فَهب لی 

و فى الخالصۀ

ل له ابنه و مثّ
باآلیۀ

و بقولک «قلت له افعل کذا

 و لم یذکره
 فى التسهیل

بل فى شرحهو ال فى شرحه
أن الالم فى اآلیۀ لشبه التملیک

و أنها فى المثال للتبلیغ

 نظر ابن هشام درباره
 این الم و مثال در

نزد او

 و األولى عندي أن
 یمثل للتعدیۀ بنحو
قول امیر المؤمنین

ما أفسد األملَ للعملِ

مثال هاي مغنی اللبیب
گیردما أضرب زیدا لعمرو می  فعل قبلی می کند و مدخول الم را توسط الم تعدیه به عنوان مفعول دوم خود  فعل الزم را متعدي به فاعل  می سازیم که همزه باب تعجب  می شود سپس فعل تعجب  می شود فلذا ابتدا ضَرَب به ضَرُب مبدل شده و الزم  فعل تعجب از فعل الزم ساخته  دسوقی: 

أحبه لبکر و ما 

می گیرند نه تعدیه(راجع حاشیۀ الصبان ج2ص215 دلیل فعل تعجب بنابر نظر کوفیین می تواند متعدي باشد به خاطر همین الم را الم تقویت  ما  می گیرد ا فلذا الم را تعدیه  زیرا فعل تعجب در نزد ابن هشام الزم است 

التوکیدالحادى و العشرون

دةتعریف اجمالی و هى الالم الزائ

انواع الم زائده

و هى أنواع

 منها الالم
 المعترضۀ
 بین الفعل
 المتعدى و

مفعوله

مثال

مسیحی و یهودي را ترجمهو ملَکْت ما بین العراق و یثرب ملکا أجار لمسلم و معاهدکقول إبن میادة(فی مدح عبدالواحد بن سلیمان بن عبدالملک بن مروان والی المدینۀ مدینه را سلطنتی یافتی که پناه داده مسلمان و ذمی یعنی  تو ما بین عراق و 

و لیس منه  (ردف لَکُم) خالفا للمبرد و من وافقه

غنیه: از جمله زمخشري که ردف لکم را به معناي تبعکم و لحقکم گرفته است

مهسابلنَّاسِ حل رَب ن ردف معنى اقترب فهو مثل  (اقْتَ نا گرفته اند که آنها نیز با الم متعدي می شوندبل ضم یا د خطیب:برخی به معناي قَرُب

می گیرند گرفته و الم را الم تعلیل  مفعول را در تقدیر  خطیب: قول سومی نیز وجوددارد که 

نَ لَکُممثال اختالفی از مغنی اللبیب یبیل ه رِید اللَّ و اختلف فى الالم من نحو (ی
فعل استزائدةفقیل غنیه: زمخشري نیز به همین قول قائل شده است اما به این قول اشکال شده است که الم تقویت در اینجا جایگاه ندارد زیرا نه فعل مؤخر شده است و نه عامل غیر 

للتعلیل و المفعول محذوف أي التبیینَو قیل

 و منها الالم المسماة
 :بالمقحمۀ[قال فی الغنیۀ
 االقحام ادخال شیء فی

شیء بشدة و عنف

و هى المعترضۀ بین المتضایفینموضع این الم

مثال
و ذلک فى قولهم «یابؤس للحرب

گ سختی گ یعنی عجب جن اي سختی جن

فأقحمت تقویۀ لالختصاصو األصل یا بؤس الحربِ

تى وضَعت أراهطَ فاستراحوا قال سعد بن مالکمثال دیگر گروه هایی را پس راحت شدندترجمهیا بؤس للحرب الّ اي شدت جنگی که به خواري هالکت رساند 

مضاف به دو دلیلأرجحهما األول[أي بالحرفقوالناختالفو هل انجرار ما بعدها بها أو بالمضافنکته در اینکه جرّ اسم مابعد به واسطه حرف جرّ زائد است یا به واسطه 
واالقرب یمنع االبعدألن الالم أقرب

و ألن الجار ال یعلّق

و هى المزیدة لتقویۀ عامل ضعفو منها الالم المسماة الم التقویۀ

ره  نحوإما بتأخّ
لرُّءیا تَعبرُونَ ل إِنْ کُنْتُم

هدى و رحمۀ للذین هم لربهم یرهبونمثال دیگر از مغنی اللبیب

أو بکونه فرعا فى العمل

مبالغه و مصدر است فاعل و اسم مفعول و اسم  مراد اسم 

 نحو

مهعما م قاً ل دصم

وضربى لزید حسن

ی للحسین علیه السالم ناصر وو قد اجتمع التأخر و الفرعیۀ فى  قول ابی الشعثاء  یا رب إنّ
إلبن سعد تارك و هاجر

ترجمه
من، من یاري کننده حسینم و  اي خداي 
ترك کننده و دورشونده عمربن سعدم

مثال هاي دیگر از مغنی اللبیب

و أنا ضارب لعمرو

رِیدما یالٌ ل فَع

وى  ۀً للشَّ اع نَزَّ

مهِم شاهدینَ ا لحکْ و کُنَّ

 و منها الم
 المستغاث
عند المبرد

مستغاث بدلیل صحۀ إسقاطهادلیل ابن خروفو اختاره ابن خروفقائلین به زائده بون الم 

مخالفین  قول 
 درباره الم

مستغاث

 و قال
 :جماعۀ

 ،غیر زائدة
ثم اختلفوا

 فقال ابن
 جنى: متعلقۀ
بحرف النداء

لما فیه من معنى الفعلدلیل ابن جنی
رد 

 قول
 ابن
جنّی

در بعضی نسخه ها معنی الفعل به جاي معنی الحرف آمده است که بهتر استو رد بأن معنى الحرف ال یعمل فى المجرور

 اشکال به
این رد

 و فیه
نظر

 ألنه[الحرف] قد
عمل فى الحال

 فی نحو قولمثال
امرئ القیس

طبا و یابسا لَدي یر ر  کأنّ قلوب الطّ
وکْرِها العنّاب و الحشَف البالی

ترجمه
ط عقاب) در حالی که برخی تازه و برخی خشک می قلوب پرندگان(شکارشده توس 
 باشند در نزد النه آن عقاب مانند عناب تازه و خرماي خشک و فاسد و پوسیده است

 و قال
األکثرون

 متعلقۀ بفعل
 النداء

المحذوف

و نسباه لسیبویهو اختاره ابن الضائع و ابن عصفور

 اشکال
 به این
قول

و اعترض بأنه متعد بنفسه

 جواب
 از

اشکال

 فأجاب ابن
 أبى الربیع
 بأنه ضمن

فوت نموده است ابن ابی الربیع: عبداهللا بن احمد اشبیلی شاگرد شلوبین و استاد ابوحیان بوده است و در سال 688 

معنى االلتجاء فى نحو «یا لزید

 و التعجب فى نحو «یا
للدواهى

مگر می شود نه الم  من متعدي   اشکال دسوقی: فعل تعجب با 
اینکه الم را به معناي من بگیریم که بعید است

تنبیه

زادوا الالم فى بعض المفاعیل المستغنیۀ عنها کما تقدم

مثالو عکسوا ذلک فحذفوها من بعض المفاعیل المفتقرة إلیها

و الْقَمرَ قَدرناه منازِلَکقوله تعالى 
تسا هدشن رکذ مال ِّرج فرح شرس رب یلو دشاب یم "ه" ریمض اجنیا رد هک دریگ یم مال ّرج فرح هطساو هب ار دوخ مود لوعفم و تسا "لزانم" نآ لوعفم لاثم نیا رد هک تسا هسفنب یلوعفم کی انردقتوضیح شاهد

نکته: زمخشري در کشّاف اینگونه تقدیر گرفته است: قدرنا سیره فی منازل

و لقد جنیتک أکمؤا و عساقال و لقد نهیتک عن بنات األوبرو قوله
توضیح برخی مفردات

ة به معناي قارچ است ؤ جمع کَمأَ م أکْ

ولَۀ است به معناي یک نوع قارچی که رنگش بین سفید و قرمز است قُ س عساقل جمع ع

قارچ به رنگ خاك بی مزه تقریبا مانند شلغم بنات االوبر نوعی 

به خدا قسم به تحقیق چیدم براي تو قارچهایی و عسقولهایی و به خدا قسم به تحقیق تو را نهی کردم از چیدم بنات االبرترجمه

لبیب مثال هاي دیگر از مغنی ال

غُونَها عوجاً أي تبغون لهاتَب

ون سرُ وهم یخْ زنُ و أَو موه و إِذا کالُ
أي کالولهم أو وزنولهم

أي کالوا مکیلهم و وزنوا موزونهم مضاف در تقدیر می گیریم  می گوید  زمخشري 

و قالوا «وهبتک دینارا، و صدتک ظبیا، و جنیتک ثمرة
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