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 بررسی
 الم
ابتداء

 المإحداها
االبتداء

فوائد الم ابتداء

و فائدتها أمران
و لهذا زحلقوها فى باب إنّ عن صدر الجملۀ کراهیۀ ابتداء الکالم بمؤکدینمؤید این فائده از مغنی اللبیبتوکید مضمون الجملۀ

رضی: این فائده بنابر قول کوفیین است اما بصریین این فائده را قبول ندارندو تخلیص المضارع للحال

بعید است اکثرون باشد زیرا بنابر قول رضی فائده دوم تنها در نزد کوفیین استکذا قال األکثرونقائل به هر دو فائده

و اعترض ابن مالک الثانى منکر فائده ثانی

بقوله تعالىدلیل اعتراض ابن مالک
و إِنَّ ربک لَیحکُم بینَهم یوم الْقیامۀِ

وا بِهبی أَنْ تَذْهزُنُنحمإِنِّی لَیفإن الذهاب کان مستقبالتوضیح اعتراض در آیه دو
به دلیل وجود أنْ ناصبه مصدریه که فعل مضارع را مختص به زمان آینده می کند رجوع شود به بحث أن در مغنی

فلو کان الحزن حاال[بدلیل وجود الالم] لزم تقدم الفعل فى الوجود على فاعله مع أنه[الفعل] أثره[أي اثر الفاعل و معموله

جواب ابن هشام به اعتراض ابن مالک

و الجواب أن الحکم واقع فى ذلک الیوم[أي فی المستقبل] ال محالۀ[أي قطعا] فنزل منزلۀ الحاضر المشاهدجواب از اعتراض به آیه اول

و أن التقدیر قصد أن تذهبوا و القصد حالجواب از اعتراض به آیه دوم
 نکته: این جواب ها خالف اصل است زیرا اصل عدم تقدیر است بنابراین بهتر است قول ابن مالک را بپذیریم منتها دخول الم غالبا در زمان حال است و قلیال در زمان مستقبل نیز وارد می شود

 مواضع
 دخول
 الم
ابتداء

 مواضع
اتفاقی

 و
 تدخل
 باتفاق
 فى

موضعین

نحوالمبتدأأحدهما
نْتُم أَشَد رهبۀً لَأَ

 لَلله أفرح بتوبۀِ التائب من الظَّمآن الوارد و من العقیم الوالد و من الضالّ الواجد

و تدخل فى هذا الباب على ثالثۀ باتفاقدر سه موضع از باب إنّ ورود الم ابتداء اتفاقی استبعد إنّو الثانی

االسم
مراد از اسم، اسم در مقابل فعل است نه اینکه مراد اسم در مقابل خبر باشد بنابراین این الم(دسوقی:) در سه جا می آید: بر سر خبر: إنّ زیدا لقائم؛ بر سر اسم مؤخر: إنّ لی لصدیقاً؛ بر سر ضمیر فصل: إنّ هذا لهوالقصص الحق

نحو قول کعب بن زهیر
همانا پیغمبر اسالم به تحقیق شمشیري است که طلب نور هدایت از آن می شود شمشیري از آهن هندي (کنایه از بهترین شمشیر)  شمشیري از نیام کشیده شدهترجمهإنّ الرسولَ لَسیف یستضاء به مهنَّد من سیوف اهللا مسلولٌ

عاءمثال دیگر از مغنی اللبیب الد یع م س ی لَ بإِنَّ ر

و إِنَّ ربک لَیحکُم بینَهمنحولشبهه[المضارع] به[االسمدلیلو المضارع

قٍ عظیمٍنحوو الظرف و إِنَّک لَعلى  خُلُ

 مواضع
اختالفی

 مواضع
 اختالفی
از باب إنّ

 و على
 ثالثۀ
باختالف

الماضى الجامدأحدها

نحو
إنّ زیدا لعسى أن یقوم

أو إنّ زیدا لنعم الرجلمثال دیگر از مغنی اللبیب

و وجهه أن [الفعل]الجامد یشبه االسم دلیل ابوالحسنقاله أبو الحسنقائل به این قسم
فش و مشبه المشبه مشبه به دلیل عدم تصرّ

هستند و زمان افعال انشائی حال می باشد پس شبیه فعل مضارع می شوند ولی صاحب غنیه این قول را رد کرده به اینکه فعل انشائی اصال زمان ندارد دمامینی دلیل آورده است که این افعال انشائی 

و خالفه الجمهورمخالفین این قسم

الماضى المقرون بقدو الثانى
و مشبه المشبه مشبهفیشبه المضارع المشبه لالسمو وجهه أن قد تقرب الماضى من الحالدلیل جمهورقاله الجمهورقائلین این قسم

و خالف فى ذلکمخالفین این قسم
قائلند که الم ابتدا اصال بر سر ماضی داخل نمی شود[خطاب[بن یوسف ماردي صاحب الترشیح متوفاي450] و محمد بن مسعود الَغزْنى[صاحب البدیع اکثر ابوحیان النقل عنه

إذا قیل «إنّ زیدا لقد قام» فهو جواب لقسم مقدرو قاالنظر این دو نفر درباره این الم

و الثالث

 الماضى
 المتصرف
 المجرد
من قد

أجازه الکسائى و هشام على إضمار قدقائلین این قسم

مخالفین این قسم
و منعه الجمهور

و قالوا: إنما هذه الم القسمنظر جمهور درباره این الم

 ثمره اختالف بین موافقین و
مخالفین ابتدائیه بودن این الم

 فمتى تقدم
فعل القلب

زیرا جمهور الم را جواب قسم می دانند و موضع الم جواب قسم در همان جایی است که آمده است فلذا موجب تعلیق فعل از عمل در أنّ نخواهد شد و تأویل به مصدر رفته و محلّا منصوب بنابر مفعول بودن شده و به دلیل وجود اسم و خبر سد مسد دو مفعول می گرددفتحت همزة أن ك «علمت أنّ زیدا لقامبنابر قول جمهور یعنی مخالفین

مله محلّا منصوب و سد مسد دو  مفعول می گرددو الصواب عندهما الکسربنابر قول آن دونفریعنی موافقین زیرا الم را الم ابتدا می گیرند و موضع الم ابتداء در اصل بر سر أنّ بوده است پس موجب تعلیق فع قلبی نسبت به أنّ شده و دیگر در آن عمل لفظی نمی کند فلذا واجب است به کسر خوانده شود و کلّ 

 مواضع
 اختالفی
 در غیر
باب إنّ

 و اختلف فى
 دخولها فى
 غیر باب إن
على شیئین

 خبر المبتدأ المتقدمأحدهما

لقائم زیدنحو

فمقتضى کالم جماعۀ [من النحویین ] الجوازقائلین این قسم

همراه استدالل بر مخالفت شمنی و ثوره و غنیه: احتمال دارد مراد ابن حاجب از مبتدا، جمله اسمیه باشد در این صورت قول او با قول جماعۀ مخالف نخواهد بودالم االبتداء یجب معها المبتدأو فى أمالى ابن الحاجبمخالف با این قسم به 

الفعل[المضارعالثانى
نحو «لیقوم زید

فأجاز ذلک ابن مالک و المالقى و غیرهماقائلین به این قسم

س ما کانُوا یعملُونَنحوزاد المالقى «الماضى الجامد[الثالث] لَبِئْ

[الرابع]

نحو قول أبی األسود الدؤلی فی رثاء علی علیه السالم و[زاد] بعضهم المتصرف المقرون بقد
به تحقیق قریش می دانند هر جا که باشند به اینکه تو اي علی بهترین آنها از حیث حسب و قبیله و از حیث دیانت هستیترجمهلقد علمت قریش حیث کانت بأنک خیرها حسباً و دیناً

مثال دیگر از مغنی اللبیب
بلُ قَ ه منْ  للَّ د کانُوا عاهدوا ا لَقَ و

آیات ه تإِخْو و ف وس ی ی ف د کانَ  لَقَ

نظر مخالفین درباره این الم

 و
 المشهور
 أن هذه
الم القسم

ش این است که الم در لیقوم زید  الم جواب قسم باشد در حالی که آوردن نون تأکید واجب است فلذا دمامینی مشارالیه هذا را به مورد آخر یعنی ماضی متصرف مقرون به قد زده است اما شمنی می الثانی باشد الزمه ا  نکته از شمنی: مشارالیه هذه چیست؟ اگر مشارالیه کلّ 
الثانی زد به این بیان که مشهور الم در لیقوم زید را الم جواب قسم گرفته و تمام لوازم الم جواب قسم را در مثال پیاده می کنند یعنی نون تأکید نیز می آوردند اما مالقی و ابن مالک که الم را الم ابتدا می گیرند مثال را به همین صورت صحیح می دانند  گوید می توان به کلّ 

و نص جماعۀ على منع ذلک کله

 برخی از
 عبارات
 مشهور
 در این
باره

ال تدخل الم االبتداء على الجمل الفعلیۀ إال فى باب إنّقال ابن الخباز فى شرح اإلیضاح

و هو[عدم دخول الالم علی االفعال] مقتضى ما قدمناه عن ابن الحاجب[قال ابن الحاجب: الم االبتداء یجب معها المبتدا

 و هو[أي عدم
 دخولها علی

 االفعال] أیضا قول
الزمخشرى

کبر یکطعی ف ولَس ل قائل به آمدن الم ابتدا بر سر فعل مضارع شده است بنابراین درالم االبتداء ال تدخل إال على المبتدأ و الخبرقال فى تفسیر (والبته در غیر باب إنّ زیرا در باب إنّ خود زمخشري در کتاب مفص 
ددرگ هیمسا هلمج ات دریگ یم ریدقت رد کیطعی فوس و مال نیب "وه" ریمض کی دیاب اجنیا

مو قال فى  (فَال أُقْس
 هى الم االبتداء
 دخلت على مبتدأ
محذوف[أي أنا

تا اینکه الم ابتدا بر سر فعل وارد نگردد

 و لم یقدرها الم القسم[فی
المثال االول:لسوف یعطیک

] مالزمۀ للنون[التوکید]و کذا[عدم کونها الم القسم لعدم وجود النون بعدها]زعمدلیل ألنها[الم القسم] عنده[الزمخشري 
فى  (و لَسوف یعطیک ربک): أن المبتدأ مقدر، أى و ألنت سوف یعطیک ربک

 ابن حاجب سه
 اشکال به زمخشري
 کرده است که ابن
 هشام قبول نمی
 کند(به متن مغنی
 اللبیب مراجعه

 گردد) و سپس خود
 ابن هشام دو اشکال
 به زمخشري وارد

می کند

 و یضعف
 قول

الزمخشرى

لأنَّ فیه تکلّفین لغیر ضرورة و هما 
 تقدیر[مبتدأ]محذوف

ج حیادلیل خلع و خلع الالم عن معنى الحال لئال یجتمع دلیال الحال و االستقبال و قد صرح بذلک[بهذالخلع] فى تفسیر (لَسوف أُخْرَ

 و قوله إن الم القسم
 مع المضارع ال تفارق

النون ممنوع

 بلکه فعل مضارعی
 که جواب قسم واقع
 می شود از حیث
 همراه شدن با نون
 تأکید بر سه قسم
 است نه اینکه فقط

واچب باشد

 بل
 تارة

 تجب
 الالم و
 تمتنع
 النون
 و ذلک

کاآلیۀ[أي لسوف یعطیک مع التنفیس

نحو: و لَئنْ متُّم أَو قُتلْتُم لَإِلَى اللَّه تُحشَرُونَو مع تقدیم المعمول[أي معمول الفعل]بین الالم و الفعل

 و مع کون
 الفعل للحال
نحو: ألقسم

إن قلت
 زمخشري در مقام استدالل مانحن فیه یعنی جواب قسم را قیاس به آیه: َلأقسم، کرد و بصریین نیز در آیه القسم قبول دارند که

 مبتدا در تقدیر است پس پذیرفتن حکم در مشبه به توسط بصریین به معناي پذیرفتن قول زمخشري در مشبه است

قلت

 قیاس زمخشري در نزد مشهور مع الفارق است زیرا الم در القسم الم ابتداست و الم ابتداء در غیر باب إنّ
برسر فعل وارد نمی شود و الم بر سر لسوف یعطیک الم جواب قسم است

و إنما قدر البصریون هنا مبتدأ ألنهم ال یجیزون لمن قصد الحال أن یقسم إال على الجملۀ االسمیۀ

و ذلک مع الفعل المنفى نحو (تَاللَّه تَفْتَؤُاو تارة یمتنعان[أي االم و نون التوکید فی جواب القسم

 و ذلک فیما بقى[أي سائر الموارد غیرو تارة بجبان
کُمنامنَّ أَصیدلَأَک تَاللَّه المذکور] نحو (و

 دمامینی: در باقی موارد بنابر قول بصریین آوردن الم و نون هر دو واجب است اما کوفیین
آوردن یکی از آندو را کافی می دانند و همچنین ابن مالک با کوفیین هم نظر است

 نکته
 درباره
 صدارت
طلبی الم

مسألۀ

لالم االبتداء الصدریۀ

ثمره

و لهذا علّقت العامل فى «علمت لزید منطلق

 ألنّ ما ال یعمل ال یفسر عامالدلیلو منعت من النصب على االشتغال فى نحو «زید ألنا أکرمه

و [منعت] من أن یتقدم علیها الخبر فى نحو «لزید قائم

و [منعت من أن یتقدم علیها] المبتدأ فى نحو «لقائم زید

 محدوده
 صدارت
 طلبی الم
ابتداء

 در همه جا
 صدارت طلب
 است غیر از باب

إنّ

 و لیس لها الصدریۀ فى
 باب إن ألنها [فیه ] مؤخّرة
 من تقدیم، و لهذا تسمى

 الالم المزحلقۀ، و
المزحلقۀ أیضا

نکته: المنجد المزحلقۀ و المزحلفۀ هردو را به یک معنا گرفته به معناي غلطانیده شده

همراه إنّ مؤخر ننمودندو ذلک ألن أصل «إنّ زیدا لقائم»: «إلن زیدا قائم» فکرهوا افتتاح الکالم بتوکیدین فأخّروا الالم دون إنّدلیل غلطانیده شدنش لئال یتقدم معمول الحرف علیهچرا الم را به 

 إن قلت: چرا نگوییم اصل
لقائم، بوده لزیداً   مثال: إنّ 
 است یعنی الم بعد از إنّ

بوده نه قبل إنّ

قلت

 و إنما لم ندع أن
 األصل «إنّ لزیدا
 قائم» [کما قال

االخفش

به دو دلیل

لئال یحول ماله الصدر بین العامل[أي إنّ] و المعمول[أي اسمه و خبره

 و العتبارهم
 حکم صدریتها

 فیما قبل إن

دون ما بعدها

 :دلیل عبارت
فیما قبل إنّ

 دلیل األول أنها تمنع من تسلط
فعل القلب على أن و معمولیها

اللَّه فى نحو: و رَتو لذلک کُس 
ولُهلَرَس إِنَّک لَمعی

 اشکال امیر: الم قسم نیز معلِّق است همانطور که ابن مالک گفته است:  و إن و الم
ابتداء أو قسم     کذا و االستفهام ذا له انحتم 

 :دلیل عبارت
دون مابعدها

 و دلیل
 الثانى

 أَنَّ عملَ إِنَّ
یتخطاها[الالم

می بود باید مانع از عمل می شد از الم عبور کرده است وبه معمول رسیده است پس موضع اصلی الم بعد از إن نیست زیرا اگر بعد از إنّ  یعنی عمل إنّ 

تقول «إنّ فى الدار لزیدا» و «إنّ زیدا لقائم

و کذلک یتخطاها عملُ العامل بعدها[الالم
یعنی عامل ما بعد الم در ماقبل الم عمل کرده است

نحو «إنّ زیدا طعامک آلکلٌ

 نکته در ترکیب مدخول الم در صورتی که

اوال بعد از إنّ آمده باشد

ثانیا مدخول الم یکی از دو این دو چیز باشد
فعل ماضی متصرّف غیر مقرون به قد یا مقرون به قد 

فعل مضارع مقرون به نون تأکید

تنبیه

در برخی از نسخه ها این تنبیه حذف شده است زیرا تکراري است و از مطالب قبل به دست می آید

بررسی سه مثال

إنّ زیدا لقام

] لیقومنّ نوع الم در این دو مثالأو[إنَّ زیداً
امیر: أي للنون و لعدم قد؛ توضیح: زیرا بنابر مشهور الم ابتداء بر سر ماضی متصرّف غیر مقرون به قد نمی آید و همچنین بر سر فعل مضارع مؤکّد به نون قرار نمی گیردال الم االبتداءالالم جواب قسم مقدر

امیر: ابن مالک در الفیه الم جواب قسم را نیز از معلِّقات ذکر نموده استفإذا دخلت علیها[أي علی إنّ] «علمت» مثال فتحت همزتهاثمره جواب قسم گرفتن الم

]لقد قام اختالفیفإن قلت: [علمت إنَّ زیداً
زیرا الم ابتدا موجب تعلیق فعل از عمل می گرددو حینئذ یجب کسر الهمزةثمرهفقالوا: هى الم االبتداءقول مشهور

یعنی جائز الوجهین است هم می توان الم ابتدا گرفت و هم می توان الم قسم گرفتو الصواب [عندى] أن األمرین محتمالنقول ابن هشام

 نکته در
 بررسی

 نوع المی
 که بعد از
 إن مخففه
می آید

فصل
 و إذا
خُفِّفَت 
إنّ

مثال
نحو: و إِنْ کانَت لَکَبِیرَةً

ها حافظٌمثال دیگر از مغنی اللبیب ی لَ ا ع م به تخفیف میم شاهد مثال است اما به تشدید میم إن نافیه و لما از ادات حصر خواهد بودإِنْ کُلُّ نَفْسٍ لَ

 اقوال در
 الم بعد از
إن مخففه

 فالالم
 عند

 سیبویه و
 األکثرین

 الم
االبتداء

قول بصریین همین قول است

 فائده
 این الم
 در نزد
مشهور

 دوأفادت
فائده

مع إفادتها توکید النسبۀ و تخلیص المضارع للحالفائده اول

فائده دوم

 الفرق بین
 إن المخففۀ
 من الثقیلۀ و
إن النافیۀ

 ثمره
 فائده
دوم

 و لهذا[أي
 ألجل دفع
 [اللبس

 صارت [الم
 االبتداء بعد
 إنْ] الزمۀ بعد
 أن کانت
 جائزة[فی
االصل

 استثناء از لزوم
 إتیان الم بعد

از إنْ

 اللّهم إال أن یدل دلیل
 على قصد اإلثبات[وعدم

ارادة النفی

شمنّی: در این صورت آوردن الم باز هم جائز است طبق اصلش اما واجب نیست

مثال
 کقراءة
أبى رجاء

مۀً واحدةً لَّجعلْنَا لمن یکْفُرُ بِالرَّحمانِ لبیوتهِم سقُفًا]  و لَو لَا أَن یکُونَ النَّاس أُ
بوابا و سرُرا علَیها (33)و لبیوتهِم أَ ج علَیها یظْهرُونَ  من فضَّۀٍ و معارِ

نْیا یاةِ الدالْح تاعا ممل کإِنْ کُلُّ ذل خْرُفًا]وز (34)و یتَّکونَ

تسا هلوصوم "ام" و هراج مال ،مال ینعیبکسر الالم أى للّذى

قرینه در این مثال معنوي است یعنی معلوم است که متاع اختصاص به دنیا دارد

 نکته: در برخی موارد
 حذف این الم واجب
 است بنابراین این الم از
 حیث ذکرشدن بر سه

قسم شد

در صورت نبود قرینهواجب الذکر

در صورت وجود قرینهجائز الذکر

 ممتنع
الذکر

در صورت منفی بودن خبر

 و یجب ترکها
مع نفى الخبر

زیرا در صورت نفی خبر بر سر مبتدا حرف نفی وارد نمی شود(دسوقی و امیر:) زیرا نفی النفی قلیل است و اگر نفی النفی مراد می بود از همان اول به صورت مثبت بیان می شد، بنابراین إن مخففه با إن نافیه اشتباه نمی شود

 إن الحقّ ال یخفى على ذى بصیرة  و إنکقولهمثال
معاند خالف مدعهو لم ی

ترجمه
 همانا حقیقت بر شخص داراي بصیرت مخفی نمی شود اگرچه

نتواند مخالفت هاي شخص معاند را کنار بزند

 و زعم أبو على
 و أبو الفتح و

جماعۀ

اجتلبت للفرقأنها الم غیر الم االبتداء

 دلیل ابوعلی بر اینکه این
 الم صرفا الم فارقه است و

الم ابتدا نیست

 و حجۀ أبى على
 دخولها

على الماضى المتصرف
در حالی که بنابر قول مشهور الم ابتدا بر سر فعل ماضی متصرّف مجرّد از قد داخل نمی شود

لقام نحو «إن زید

 و على منصوب الفعل
 المؤخر[المؤخر: صفۀ

 لـِ:منصوب] عن
ناصبه[أي عن فعله

فى نحو: و 
 إِنْ وجدنا
مأَکْثَرَه 
لَفاسقینَ

به دو بیان

 دسوقی: در حالی که اگر الم ابتداء می بود باید بر سر مفعول اول که در اصل مبتدا بوده است وارد می شد
 نه بر سر مفعول دوم و همچنین نمی گوییم بر سر خود وجدنا به خاطر اینکه وجدنا فعل ماضی متصرف غیر

مقرون به قد است که بنابر قول مشهور نمی تواند الم بر سرش وارد گردد

 می توان اینطور به این دلیل جواب داد که الم در اصل بر سر إنْ بوده است و از مکان اصلی خود مزحلق شده است
 و بر جزء آخر آمده است و از مزحلق نمی بود حرف شما صحیح بود که باید بر سر مفعول اول می آمد نه دوم و

دلیل بر مزحلق بودن این است که اگر موضوع اصلیش بعد از وجدنا می بود باید تعلیق از عمل می کرد

 در إنَّ مشدده که بر سر خبر می آید به خاطر این بود که بین إنّ و الم، اسم إنَّ فاصله می شوداشکال صاحب ثورهثوره: باید بر سر وجدنا می آمد کما اینکه در مشدده بر سر خبر می آید
به خالف اینجا که اگر الم بر سر فعل وارد شود بین إن و الم جمع می شود

و کالهما[دخولها علی الماضی المتصرّف و دخولها علی منصوب الفعل المؤخّر] ال یجوز مع المشددة

زعم الکوفیون

ۀیفان اهلبق ْنإ نأ وأن الالم فى ذلک کله بمعنى إال

 دلیل کوفیین بر
وجود الم استثنائیه

 و استدلوا على
 مجى ء الالم
لالستثناء بقوله

أمسی أبانُ ذلیالً بعد 
 عزّته   و ما أبانُ لَمنْ

أعالج سودانٍ

نکته از محشین(شمنی، غنیه، دسوقی و امیر): أبان اگر بر وزن افعل باشد غیر منصرف است اما اگر بر وزن فَعال باشد منصرف است فلذا بدون تنوین و با تنوین هر دو وجه خوانده شده است

لَج هاي(علج:کافر درشت اندام و نیرومند غیر عرب)سیاه پوستان(سودان: جمع أسودترجمه أبان بعد از عزیز بودنش ذلیل گردید و ابان نیست مگر از ع

اقوال دیگر در الم در این بیت
علی أنّ ما استفهام و تم الکالم عند أبان ثم ابتدأ: لَمنْ أعالجِ سودان أي بتقدیر: لهو من أعالج[یعنی یقدر المبتداءالالم لالبتداءو قیل

 دسوقی: می توان بین دو معنا توفیق ایجاد نمود به این بیان که از جمله مثبت مراد این باشد که او ازو هذا المعنی عکس المعنی علی القولین السابقینۀیفانلا ام ربخ یف تدیز مال یهو قیل
عبید صغار است و مراد از منفی این باشد که او از عبید عظام نیست

بررسی همزه إنْ بعد از افعال قلوب بنابر قول کوفیین و دو قول قبلی

ألن النافیۀ مکسورة دائمادلیلیقال «قد علمنا إنْ کنت لمؤمنا» بکسر الهمزةو على قول الکوفیین

ق العامل عن العملدلیلو کذا[أي یکسر] على قول سیبویه[أي إنْ کان الالم إبتدائیۀ فارقۀ ألن الم االبتداء تعلِّ

ق وجود نداردو أما على قول أبى على و أبى الفتح[أي إنْ کان الالم فارقۀ فقط ال ابتدائیۀ] فتفتح زیرا معلِّ



 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 المو غیر عاملۀ
تعجب غیر جاره 

بررسی الم جاره
حرکت الم جاره

 معانی
الم جاره

بررسی الم جازمه

 بررسی
 الم غیر
عامله

الم ابتداء، الم زائده، الم جواب، الم مؤذنه، الم تعریف، الم اسماء اشاره و الم تعجب غیر جارهو أما الالم غیر العاملۀ فسبعاقسام الم غیر عامله 

الم االبتداءإحداهابررسی الم ابتداء

فوائد الم ابتداء

مواضع دخول الم ابتداء

مواضع اختالفی
مواضع اختالفی از باب إنّ

مواضع اختالفی در غیر باب إنّ

نکته درباره صدارت طلبی الم

 نکته در ترکیب مدخول الم در صورتی که
اوال بعد از إنّ آمده باشد

ثانیا مدخول الم یکی از دو این دو چیز باشد
فعل ماضی متصرّف غیر مقرون به قد یا مقرون به قد 

فعل مضارع مقرون به نون تأکید

نکته در بررسی نوع المی که بعد از إن مخففه می آید

 القسم
الثانى

 الالم
الزائدة

 موضع
 ورود الم
زائده

 و هى
الداخلۀ

در 5 موضع

فى خبر المبتدأ
لقائم مانند: زید

أم الحلیس لعجوز شهر به مثال از مغنی اللبیب

للبییبو فى خبر أنّ المفتوحۀ عام، بفتح الهمزةمثال از مغنی ا الطَّ لُونَ  م لَیأْکُ ه ا أَنَّ لَّ کقراءة سعید بن جبیر: إِ

 و فى خبر لکنَّ

و لکنّنى من حبها لعمیدمثال از مغنی اللبیب

نکته: دخول الم زائده بعد از أنّ و لکنّ سماعی است و الم بعد از آندو الم ابتدا نیست
و لیس دخول الالم مقیسا

المفتوحۀ خالفا للمبرد بعد أنّ 

و ال بعد لکن خالفا للکوفیین

و ال الالم بعدهما الم االبتداء خالفا له[المبرّد] و لهم[الکوفیین

و ما زلت من لیلى لدن أن عرفتها لکالهائممثال از مغنی اللبیبو مما زیدت فیه أیضا خبر زال

و [زیدت ایضا]فى المفعول الثانى ألرى فى قوله بعضهم «أراك لشاتمى» و نحو ذلک

قْرَب منْ نَفْعهمورد ششم از مغنی اللبیب که ابن هشام نمی پذیرد ه أَ منْ ضَرُّ وا لَ عد قیل: و فى مفعول یدعو من قوله تعالى : ی
 ابن هشام پس از نپذیرفتن این قول در ترکیب آیه اقوال متعددي ذکر می

کند که بسیار مفید است(به مغنی اللبیب مراجعه شود

و من أمثلۀ الالم الزائدة قولک «لئن قام زید أقم، أو فأنا أقوم» أو «أنت ظالم لئن فعلت» فکل ذلک خاص بالشعر، و سیأتى توجیهه و االستشهاد علیه مورد هفتم از مغنی اللبیب

 المالثالث
الجواب

 و هى
 ثالثۀ
أقسام

الم جواب لو
اگر شمشیرت به دستت می بود هیچ کس به شمشیرت نزدیک نمی شدترجمهلو کان سیفُک فی یدیک لَما دنی منه أحدنحو قول أم البنین فی رثاء العباس علیه السالم

للبیب مثال دیگر از مغنی ا
ذینَ کَفَرُوا ا الَّ ذَّبنَ ع وا لَ لُ ی لَو تَزَ

دتا فَس ه لَ للَّ ا ا لَّ ما آلهۀٌ إِ لَو کانَ فیهِ

نحو: و لَو ال دفْع اللَّه النَّاس بعضَهم بِبعضٍ لَفَسدت الْأَرض و الم جواب لو ال

 و الم
 جواب
القسم

 واهللاِ لَدنیاکم هذه أهونُ فی عینی منْنحو قول امیرالمؤمنین علیه السالم
عراقِ خنزیرٍ فی ید مجزومٍ

ترجمه
 به خدا قسم می خورم که این دنیاي شما در چشم من از استخوان

بی گوشت خوك آن هم در دست جزامی خوارتر است

 مثال هاي
 دیگر از
 مغنی
اللبیب

ك اللَّه علَینا تَاللَّه لَقَد آثَرَ

کُمنامنَّ أَصیدلَأَک تَاللَّه و
ثُوبۀٌ م ا لَ و وا و اتَّقَ م آمنُ أَنَّه و  بررسی آیه: و لَ

ه خَیرٌ در مغنی اللبیب منْ عنْد اللَّ
 ابن هشام می گوید اولی این است که الم در این مثال را الم جواب قسم بگیریم(رضی:)زیرا جواب لو شرطیه نمی تواند اسمیه باشد به خالف جواب قسم که می تواند اسمیه باشد
اما دسوقی بیان دیگري دارد می گوید جواب لو غالبا فعلیه و قلیال اسمیه است به خالف جواب قسم که غالبا اسمیه است پس بنابر حمل بر غالب بهتر است که جواب قسم بگیریم

الرابع

 الالم الداخلۀ على أداة شرط لالیذان [أي لإلعالم] بأن الجواب بعدها مبنىتعریف
على قسم قبلها

ال على الشرط

و من ثم[أي لهذا االعالم] تسمى الالم المؤذنۀوجه تسمیه

و تسمى الموطئۀ أیضانام دیگر
به معناي بستر مهیا نمودن

 یعنی مهیا می کند جواب را براي قسمأى مهدته لهألنها وطّأت الجواب للقسموجه تسمیه موطّئه

مثال
ک نی ألتیتُ أتَیتَ رضی: فرقی ندارد که قسم مقدر باشد یا مذکور مانند: واهللا لَئنْ 

نَّ الْأَدبارنحو ، و لَئنْ نَصرُوهم لَیولُّ مرُونَهنْصلُوا ال ینْ قُوتلَئ و ، مهعونَ مخْرُجوا ال یأُخْرِج لَئنْ 

موضع ورود الم توطئۀ

[الشرطیۀ و أکثر ما تدخل على إنْ

 و قد
 تدخل
 على
غیرها

لمتى صلَحت لَیقْضَینْ لک صالح  و لَتُجزَینَّ إذا جزِیت جمیالکقوله
ترجمه

 به خدا قسم همانا هر زمان عمل صالح انجام دهی براي تو امر صالحی مقدر می گردد
و هر آینه به زیبایی پاداش داده خواهی شد زمانی که پاداش داده شوي

شاهد: دخول الم توطئه بر سر متی

 مثال دیگر از
مغنی اللبیب

م تابٍ و حکْمۀٍ ثُ نْ کم م تُکُ ما آتَی یین لَ النَّبِ ه میثاقَ  اللَّ ذَ  أَخَ  و إِذْ 
رُنَّهلَتَنْص و نُنَّ بِه ؤْم م لَتُ ما معکُ قٌ لد ص ولٌ م سر م  جاءکُ

تسین حیحص ناشیا مالک اما میریگب هیطرش ار "ام" و هیئادتبا ار مال تسا رتهب هتفگ ماشه نبا هتبلا
 زیرا لتؤمننّ مؤکّد به نون تأکید شده و این قرینه بر موطّئه بودن الم است

 حذف الم
 موطّئه و
تقدیر آن

مثالو قد تحذف مع کون القسم مقدرا قبل الشرطنظر ابن هشام
نَّکُم لَمشْرِکُونَ طَعتُموهم إِ دلیل: زیرا فاء بر سر إنّکم نیامده است پس نمی تواند جواب شرط باشد بلکه جواب قسم استنحو: و إِنْ أَ

سنَّو کقوله تعالى مثال دیگر از مغنی اللبیب م ونَ لَی ولُ ا یقُ م وا عه لَم ینْتَ نْ  و إِ

نظر برخی
 حذف الم
ئه جائز  موطّ

 نیست

و قول بعضهم لیس هنا قسم مقدر و إن الجملۀ االسمیۀ جواب الشرط على إضمار الفاءتوجیه آیه شریفه
مگر می تواند فاء بر سر جواب شرط حذف گرددإن قلت

من یفعل الحسنات اللّه یشکرهاکقوله بلهقلت

ألن ذلک[أي حذف الفاء] خاص بالشعردلیل مردود بودن این توجیهمردودنظر ابن هشام نسبت به این توجیه

الم أل کالرجل و الحارث و قد مضى شرحهاالخامس

 الالم الالحقۀ ألسماء اإلشارةالسادس

اختالفیدلیل الحاق الم

بنابر قول کسانی که اسم اشاره را بر سه قسم می دانند مانند ابن حاجبللداللۀ على البعد

قریب

ط متوس

بعید

 أو على
توکیده[البعد

 بنابرقول کسانی که اسم اشاره را بر
دو قسم می دانند

 قریب

و کاف را عالمت بعد می دانند و الم را تأکید بعد مانند ابن مالکبعید

على خالف فى ذلک

ك بودن این الم و أصلها السکون کما فى «تلک» و إنما کسرت فى «ذلک» اللتقاء الساکنینساکن یا متحرّ

السابع

 الم
التعجب

 غیر 
الجارة

نکته از غنیه و رضی
می آید چه در اصل فَعلَ باشد و چه نباشد )می کند و بر وزن فَعلَ  س الم تعجب همیشه مفتوح است و بر سر فعل ماضی داخل شده و داللت بر مبالغه و تعجب (رضی: و مدح یا ذم مانند فعل نعم و بِئْ

 رضی: چون داللت بر تعجب دارد مانند صیغه تعجب بوده فلذا مجرور شدن فاعلش به باء کثیرا اتفاق افتاده است مانند افعل به، مثال: ظَرُف بزید أي أْظرِف به

، و لَکَرُم عمرو» بمعنى ما أظرفه و ما أکرمهمثال زید ف نحو «لَظَرُ

ذکره ابن خالویه فى کتابه المسمى بالجملقائل
 حسین بن خالویه متوفاي 370 در بغداد درس خوانده و در ادبیات شاگرد ابن درید و در علم قرائت شاگرد ابن مجاهد بوده

است از جمله کتاب هاي او: الجمل فی النحو، االشتقاق، القراءات، اعراب ثالثین سورة، المذکر و المؤنث

 و عندى أنها إمانظر ابن هشام درباره این الم
 و تعجب از مضمون کالم فهمیده می شود دخلت على الماضى لشبهه لجموده باالسمالم االبتداء

و إما الم جواب قسم مقدر
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