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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 الطَّعام، بفتح الهمزةمثال از مغنی ا لُونَ  لَّا أَنَّهم لَیأْکُ 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

ه أَقْرَب منْ نَفْعهمورد ششم از مغنی اللبیب که ابن هشام نمی پذیرد قیل: و فى مفعول یدعو من قوله تعالى : یدعوا لَمنْ ضَرُّ
 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 ذَّبنَا الَّ لُوا لَعتَزَی لَو

ه لَفَسدتا للَّ لَّا ا ۀٌ إِ هما آل 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

تَاللَّه لَقَد آثَرَك اللَّه علَینا

کُمنامنَّ أَصیدلَأَک تَاللَّه و
ۀٌ ثُوبا لَماتَّقَو نُوا وآم مأَنَّه لَو بررسی آیه: و 

منْ عنْد اللَّه خَیرٌ در مغنی اللبیب
 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 أتَیتَنی ألتیتُ 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

ۀٍ ثُم کْمح تابٍ و نْ کم تُکُمین لَما آتَیی النَّبِ ه میثاقَ  اللَّ ذَ  أَخَ  و إِذْ 
رُنَّهلَتَنْص و نُنَّ بِه لَتُؤْم کُمعما م قٌ لدصولٌ مسر کُمجاء 

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

ما یقُولُونَ لَیمسنَّو کقوله تعالى مثال دیگر از مغنی اللبیب وا عنْتَهی لَم 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

کبعید و کاف را عالمت بعد می دانند و الم را تأکید بعد مانند ابن مال

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  و بِئْس عمالم تعجب همیشه مفتوح است و بر سر فعل ماضی داخل شده و داللت بر مبالغه و تعجب (رضی: و مدح یا ذم مانند فعل ن

 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


