
الالم المفردة

الالم المفردة ثالثۀ أقساماقسام الم

از حروف جاره استعاملۀ للجر

الم امر استو عاملۀ للجزم

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

بررسی الم جاره
حرکت الم جاره

 معانی
الم جاره

و أما الالم العاملۀ للجزمبررسی الم جازمه

فهى الالم الموضوعۀ للطلب اختصاص به فعل طلبی داردموضع

 حرکت
 الم
جازمه

دو قول اگر بعد از حرف عطف قرار نگرفته باشد
مختص اسم و جزم مختص فعل استو حرکتها الکسر[فقط شمنی به نقل از تفتازانی: مسکور است به دلیل تشبیه به الم جرّ زیرا جزم در فعل مانند جرّ در اسم است در این جهت که هر دو اختصاصی هستند یعنی جرّ 

شمنی: سلَیم قبیله اي از قبائل عرب استو سلیم [تکسرها و]تفتحها

 اگر بعد از
 حرف عطف
قرار گیرد

فقط کسر الم جائز استبعد از حرف عطف غیر از فاء و واو و ثمسل جیأو ل قُمیمانند: ل

 بعد از سه حرف
عطف مذکور

 لجائز الوجهین(سکون و کسر

بررسی اکثر

فَلْیستَجِیبوا لی و لْیؤْمنُوا بِی نحوو إسکانها بعد الفاء و الواو أکثر من تحریکها[أي کسرهادر فاء و واو سکون بیشتر است

 در ثم کسر بیشتر
است

 و قد تسکن
قْضُوانحو بعد ثملْی ثُم

 فى قراءة
 الکوفیین و قالون
و البزّى[وحفص

بزّي: ابوبزّه اصالتا ایرانی و اهل همدان بوده ولی در مکّه زندگی می کرده است مؤذّن مسجدالحرام و پرآوازه و مشهوردر عصر خودش بوده است قاري مکّه و قاري بعد از ابن کثیر بوده است

قالون:عیسی بن مینا ابوموسی قالون متولد 120 قمري و از قاریان مدینه بوده است و از مالزمین نافع بوده است قالون لغت رومی است به معناي جید و نافع این لقب را به او داده است به خاطر قرائت خوبش و جد جدش رومی بوده که عمر او را به عنوان عبد می فروشد

کوفیین یعنی عاصم و حفص و حمزه و کسائی و تابعین آنها از کوفیین؛ افتخار شیعه این است که قرائت شیعی در کلّ ممالک اسالمی جا افتاده است و آن قرائت حفص است که مطابق قرائت امیرالمونین و او با یک واسطه که عاصم باشد شاگرد امیرالمومنین است

خطیب: رد بصریین استفى ذلک[أي فی ذلک النحو من القراءة]رد على من قال: إنه[السکون]خاص بالشعرنکته

دو تقسیماقسام مدخول الم جزم

بین کون الطلب و ال فرق فى اقتضاء الالم الطلبیۀ للجزمتقسیم اول

أمرا
یعنی طلب عالی از دانی یا طلب یا طلب مستعلی از دانی

لینْفقْ ذُو سعۀٍنحو

أو دعاء
یعنی طلب دانی از عالی

نَّکُم ماکثُون نحو بک قالَ إِ نا رلَیقْضِ عیل کا یا مال وناد و

یعنی اگر خودت را عالی بگیري طلبت امر محسوب می گردد نه التماسإذا لم ترد االستعالء علیه شرط این قسمکقولک لمن یساویک «لیفعل فالن کذاأو التماسا

تقسیم دوم

طلب لفظا و معنا

 کالتى یراد بها و بمصحوبهابر دو قسمو کذا لو أخرجت عن الطلب إلى غیره[أي غیر الطلبطلب لفظا فقط

نحوالخبر
منْ کانَ فی الضَّاللَۀِ فَلْیمدد لَه الرَّحمنُ مدا

لْ خَطایاکُمملْنَح بِیلَنا ووا سلُاتَّبِعمو نَح دمأى فی

 نحوأو التهدید
و منْ شاء فَلْیکْفُرْ

ئْتُملُوا ما شمو هذا[أي التهدید]هو معنى األمر فى  (اع
نحو قم و اقعدو إذا کان مرفوع فعل الطلب فاعال مخاطبا استغنى عن الالم بصیغۀ افعل غالباشش صیغه فعل امر معلوم مخاطبموضع امتناع ورود الم جازم در فعل امر

و تجب الالم إن انتفتمواضع وجوب ورود الم جازم در فعل امر

الفاعلیۀ[فقط مخاطبا
یعنی امر مخاطب مجهول

بحاجتى یعنی باید قصد گردیده شوي به حاجت مننحو «لتُعنَ 

أو الخطاب[فقط بدون انتفاء الفاعلیۀ
یعنی صیغه هاي غایب و متکلم از فعل امر معلوم

نحو «لیقم زید

أو کالهما[أي الفاعلیۀ و الخطاب
یعنی امر غائب و متکلم مجهول

نحو «لیعنَ زید بحاجتى

مواضع قلیل و اقلّ ورود الم جازم

 سواء أکان المتکلمو دخول الالم على فعل المتکلم قلیلموضع قلیل الورود
قوموا فالصلّ لکمنحو قوله علیه الصالة و السالممفردا

و قالَ الَّذینَ کَفَرُوا للَّذینَ آمنُوا اتَّبِعوا سبِیلَنا و لْنَحملْ خَطایاکُمکقوله تعالىأو معه غیره

و أقلّ منه دخولها فى فعل الفاعل المخاطبموضوع اقلّ الورود
فبذلک فلتفرحوا کقراءة جماعۀ

لتأخذوا مصافّکمو فى الحدیث النبوي

 حذف الم
 جازم و
بقاء جزم

اختالفی

و قد تحذف الالم فى الشعر و یبقى عملهانظر ابن هشام

مثال
پس طوالنی مپندار از من باقی ماندنم و مدت حیاتم را و لکن باید بوده باشد براي خیر از ناحیه تو تصیبیفال تستطل منّى بقائى و مدتى و لکن یکن للخیر منک نصیب کقوله

محمد تَفْد نفسک کلُّ نفس  إذا ما خفت من شى ء تباالو قوله
این محمد باید فداي تو شود همه زمانی که از فساد چیزي بیم داشته باشی

[فی المثال الثانی] و التّبال: الوبال[أي الفساد]، أبدلت الواو المفتوحۀ تاء مثل تقوى تَفْدو ل[لفی المثال االو] أى لیکُنْ

دلیل از ثوره
اعتباطا

یا تخفیفا

و قال فى البیت الثانىجواب از شاهد مثال دوم مذکور توسط مبردمنع المبرد حذف الم األمر و بقاء عملها حتى فى الشعرنظر مبرّد
پس نمی تواند مورد استناد قرار گیردإنه ال یعرف قائلهاوال

مع احتماله[هذاالبیت] ألن یکون دعاء بلفظ الخبرثانیا
نحو «یغفر اللّه لک» و «یرحمک اللّه

] عنها بالکسرةو حذفت الیاء تخفیفااگر به لفظ خبر است پس چرا یاءش حذف گشته استإن قلت یو اجتزى ء[أي أُکْتُف

و هذا[حذف الالم و بقاء الجزم] الذى منعه المبرد فى الشعر أجازه الکسائى فى الکالم[أي فی النثرنظر کسائی
طلب از ماده قول استلکن بشرط تقدم قلبا یک شرط دسوقی: مراد از قُلْ 

أى لیقیموهاقُلْ لعبادي الَّذینَ آمنُوا یقیموا الصالةَ و جعل منه مثال

یعنی فرق قول ابن مالک و کسائی در این است که کسائی در ذکر شرط فقط امر قول یعنی: قُلْ ، را ذکر نموده است ولی ابن مالک می گوید ماضی و مضارع قول نیز اگر مقدم شده باشد کافی استو وافقه[الکسائی] ابنُ مالک فى شرح الکافیۀ، و زاد علیه أن ذلک[حذف الالم و بقاء الجزم] یقع فى النثر قلیال بعد القول الخبرىنظر ابن مالک

گاهی فعل مضارع بدون تقدیر الم مجزوم می گردد و این موارد را نیز حمل بر فعل مضارع مجزوم بال عامل می کنیم سه آیه نیز شاهد بر این مسأله استنظر صاحب ثوره

یوم یأت ال تکلَّم نفس إلّا بإذنه

واللیلِ إذا یسرِ

قل لعبادي یقولوا اللتی هی أحسنُ

 عامل جزم فعل مضارع
بعد از فعل امر

 و الجمهور على أن الجزم فى
 اآلیۀ[المذکورة:قل

 [لعبادي...یقیموا] مثله[الجزم
فى قولک «ائتنى أکرمک

 و قد اختلف فى
 [ذلک[عامل الجزم
على ثالثۀ أقوال

نإ ىنعمْ نم َهنَمَضت امل ]رمالا لعف يأ[بّلطلا سفنب ]مزجلا[هنأأحدها للخلیل و سیبویه
 الشرطیۀ[و فعل المضارع المجزوم

 کما أن أسماء الشرط إنما جزمت
لذلک [لتضمنها إن الشرطیۀ

 دسوقی:مانند متی که اصالۀ دالّ بر زمان است اما به دلیل تضمن إن شرطیه به دو فعل جزم داده است حال می گوییم اگر اسمی به دلیل تضمین بتواند دو فعل را جزم دهد پس باید فعل طلب به طریق
اولی بتواند با تضمین إنْ به یک فعل جزم دهد؛ شمنّی و امیر از رضی عین این مطلب را نقل نموده اند و ظاهرا دسوقی مطلب را از آنجا گرفته است

ـ:ضَرْباً فى قولک «ضربا زیدا» لنیابته[ضربا] عن اضْرِبأنه بالطلب لنیابته مناب الجازم الذى هو [أدات]الشرط المقدرو الثانى للسیرافى و الفارسى ال لتضمنه[ضربا] معناه[إضرِب کما أن النصب بِ

أنه[الجزم] بشرط مقدر بعد الطلبو الثالث للجمهور

 و هذا[أي القول الثالث] أرجحنظر ابن هشام درباره سه قول
دلیلمن األول[أي القول االول

دسوقی: تغییر معناي اصلش که طلب باشد به معناي دیگر که ترتّب و تعلیق باشدألن الحذف و التضمین و إن اشترکا فى أنهما خالف األصل، لکن فى التضمین تغییر معنى األصل، و ال کذلک الحذف

دسوقی: به خالف تضمین اسم معناي حرف را که بسیار است مانند اسماء شرط و اسماء استفهام و به خالف تضمین فعل معناي فعل دیگر را که کثیرا واقع شده استو أیضا فإن تضمین الفعل معنى الحرف إما غیر واقع أو غیر کثیر

ألن نائب الشى ء یؤدى معناه، و الطلب ال یؤدى معنى [أدات]الشرطو من الثانى


