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١. الالم الجارةمعاني حرف )الالم(

الالم الجارة: حرف جر، يرد بواحٍد من المعاني اآلتية:

األول: االستحقاق: 	 

تدل عليه الالم حين تربط بين معنى وذات على سبيل استحقاق الذات للمعنى

من شواهدها:	 

ِه َربِّ اْلَعاَلِميَن ﴾	  قول الله تعالى:﴿ اْلَحْمُد ِللَّ

ومن ذلك قولك مثاًل: )العزة للمؤمنين، والخزي للكافرين(	 

الثاني: الـِملك: 	 

تدل عليه الالم حين تربط بين ذاتين على سبيل تملك الذات التي دخلت عليها الالم للذات األخرى

من شواهدها:	 

ْرِض ﴾	  َماَواِت َوَما ِفي اأْلَ ِه َما ِفي السَّ لَّ قول الله تعالى:﴿ لِّ

الثالث: التخصيص، ويعبر عنه بـ)االختصاص(: 	 

ك لها  تدل عليه الالم حين تربط بين ذاتين على سبيل اختصاص الذات التي دخلت عليها الالم بالذات األخرى، دون تملُّ

كقولك: )المنبر للخطيب، والمحراب لإلمام، والمسجُد للعبادة، والنهار للعمل، والليل للنوم ...(

من شواهدها:	 

َها اْلَعِزيُز ِإنَّ َلُه َأًبا َشْيًخا َكِبيًرا َفُخْذ َأَحَدَنا َمَكاَنه ﴾	  قول الله تعالى:﴿ َقاُلوا َيا َأيُّ
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الرابع: التعليل: 	 

ويعرف بصحة تقدير )ألجل( في موضع الالم

من شواهدها:	 

َذا اْلَبْيِت ﴾	  ْيِف )٢( َفْلَيْعُبُدوا َربَّ َهٰ َتاِء َوالصَّ ياَلِف ُقَرْيٍش )١( ِإياَلِفِهْم رِْحَلَة الشِّ قوله تعالى: ﴿ إِلِ

أي: ليعبدوا رب هذا البيت ألجل إيالفهم رحلة الشتاء والصيف. 

قول عروة بن حزام: 	 

وإني َلتعروني ِلذكراِك َرعدٌة        لها بيَن ِجلدي والعظاِم دبيُب

أي: ألجل ذكراِك	 

١- ما سماه بعض النحاة )التمليك(:

كقول النابلسي: 	 

وهَبـــــت لي األياُم رونَق صفِوها        فَحَلت مناهُلها وطاَب المشرُب

٢-وما سماه بعض النحاة )شبه التمليك(:

ـــْن 	  ـــْن َأنُفِســـُكْم َأْزَواًجـــا َوَجَعـــَل َلُكـــم مِّ ـــُه َجَعـــَل َلُكـــم مِّ كقـــول اللـــه تعالـــى:﴿ َواللَّ

َأْزَواِجُكـــم َبِنيـــَن َوَحَفـــَدًة ﴾ 

٣. وما سماه بعض النحاة )التبيين(:
ُن:	  وهي الالم التي تبيِّ

ـــــــــا لـــه( و)سحـــــــــــًقا لـــه( و)ُبعـــــــًدا لـــــه(, أو المســـتغاث لـــه كقـــــــــولك )يـــا للـــِه للمســــلـــــمين( , 	  المدعـــو لـــه فـــي نحـــو )سقـــــــًيا لزيـــد(  أو المدعـــو عليـــه فـــــي نحــــــــو )تبًّ

أو المفعـــول بـــه فـــي نحـــو )مـــا أضـــرب زيـــًدا لعمـــٍرو(. 

وبعض النحاة يخص هذه الالم بمصطلح )الم التبيين(.

ويدخل في معنى التخصيص ثالثة معان جعلها بعض النحاة مستقلة، هي:
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ان: تنبيهان مهمَّ

التنبيه األول: 	 

الالم الجارة حين تدل على التعليل تسمى )الم التعليل(، ويكثر دخولها على المصدر المؤول، في عدة صور، هي:

التنبيه الثاني: 	 

ر عن علته الحقيقية 	  قد تدخل الم التعليل هذه على ما يدل على العاقبة التي انتهى إليها بداًل من دخولها على ما يعبِّ

وقد خص بعض النحاة الم التعليل في هذه الحالة بمصطلح يخصها، هو )الم العاقبة( أو )الم الصيرورة(	 

ا َوَحَزًنا ﴾	  ومن ذلك قول الله تعالى:﴿ َفاْلَتَقَطُه آُل ِفْرَعْوَن ِلَيُكوَن َلُهْم َعُدوًّ

فقوله تعالى )ليكون لهم عدًوا وحزًنا( ليست العلة الحقيقة اللتقاطه، بل العلة الحقيقية هي طلب النفع منه أو اتخاذه ولًدا،

فأما كونه عدوا وحزًنا آلل فرعون فهذه العاقبة التي صار إليها، بتدبير الله الحكيم، سبحانه.

١. الفعل المضارع المسبوق بـ)أن( المصدرية الظاهرة:

َل اْلُمْسِلِميَن﴾	  ْن َأُكوَن َأوَّ  كما في قوله تعالى: ﴿ َوُأِمْرُت أِلَ

ُسِل ﴾ 	  ٌة َبْعَد الرُّ ِه ُحجَّ اِس َعَلى اللَّ ِريَن َوُمنِذِريَن ِلَئالَّ َيُكوَن ِللنَّ َبشِّ ُساًل مُّ وقوله تعالى: ﴿ رُّ

الحظ أن )لئال( مركبة من ثالث كلمات: الم التعليل + )أن( المصدرية + )ال( النافية.

٢- الفعل المضارع المسبوق بـ)أن( المصدرية المضمرة: 

وتعرف الم التعليل هنا بصحة تقدير )كي( التعليلية في موضعها

َن َلُهْم﴾	  ُسوٍل ِإالَّ ِبِلَساِن َقْوِمِه ِلُيَبيِّ كما في قوله تعالى: ﴿ َوَما َأْرَسْلَنا ِمن رَّ

أي: كي يبيَن لهم.

٣. الفعل المضارع المسبوق بـ)كي( المصدرية: 

ن ُيَردُّ ِإَلٰى َأْرَذِل اْلُعُمِر ِلَكْي اَل َيْعَلَم َبْعَد ِعْلٍم َشْيًئا﴾	  كما في قوله تعالى: ﴿َوِمنُكم مَّ

ِر اآلَن لكـــــــــي َتعُبَره	  اَمنا    َفَشـــمِّ وكما في قول أبي العالء المعري: عشنا وِجسُر الموِت ُقدَّ



© 2023م - 1444هـجميع الحقوق محفوظة لــ 

 | تابع الوثيقة ]١٠٩[وثائق المدخل إلى النحو والصرف واإلمالء

الخامس: توكيد النفي: 	 

وهي الم الجر الداخلة في اللفظ على الفعل المضارع مسبوقة بـ)ما كان( أو )لم يكن( لتأكيد ما فيهما من نفي

من شواهدها:	 

َبُهْم َوُهْم َيْسَتْغِفُروَن ﴾	  ُه ُمَعذِّ َبُهْم َوَأنَت ِفيِهْم َوَما َكاَن اللَّ ُه ِلُيَعذِّ قوله تعالى: ﴿ َوَما َكاَن اللَّ

َم َخاِلِديَن ِفيَها َأَبًدا ﴾	  ُه ِلَيْغِفَر َلُهْم َواَل ِلَيْهِدَيُهْم َطِريًقا )١٦٨( ِإالَّ َطِريَق َجَهنَّ ِذيَن َكَفُروا َوَظَلُموا َلْم َيُكِن اللَّ قوله تعالى: ﴿ ِإنَّ الَّ

وقد خصَّ النحاة هذه الالم بمصطلح يبرزها عن غيرها، هو )الم الجحود( 

ويجب تقدير )أن( المصدرية بينها وبين الفعل المضارع الذي دخلت في اللفظ عليه.

السادس: انتهاء الغاية: 	 

تعرف بصحة تقدير )إلى( في موضع الالم

من شواهدها:	 

ى ﴾ أي: إلى أجٍل.	  َسمًّ َجٍل مُّ ْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ َيْجِري أِلَ َر الشَّ قوله تعالى: ﴿ َوَسخَّ

َك َأْوَحٰى َلَها ﴾ أي: أوحى إليها.	  ُث َأْخَباَرَها )٤( ِبَأنَّ َربَّ قوله تعالى: ﴿ َيْوَمِئٍذ ُتَحدِّ

السابع: االستعالء: 	 

تعرف بصحة تقدير )على( في موضع الالم 

من شواهدها:	 

ْلَكاِفِريَن َلْيَس َلُه َداِفٌع ﴾ أي: على الكافرين.	  قوله تعالى: ﴿ َسَأَل َساِئٌل ِبَعَذاٍب َواِقٍع )١( لِّ

نُفِسُكْم َوِإْن َأَسْأُتْم َفَلَها ﴾ أي: فعليها.	  قوله تعالى: ﴿ ِإْن َأْحَسنُتْم َأْحَسنُتْم أِلَ
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الثامن: الظرفية: 	 

تعرف بصحة تقدير )في( في موضع الالم، 

من شواهدها:	 

اِس ِلَيْوٍم الَّ َرْيَب ِفيِه ﴾ أي: في يوٍم..	  َك َجاِمُع النَّ َنا ِإنَّ قول الله تعالى: ﴿ َربَّ

التاسع: البعدية: 	 

تعرف بصحة تقدير )بعد( في موضع الالم:

من شواهدها	 

ْمِس ﴾	  اَلَة ِلُدُلوِك الشَّ قول الله تعالى: ﴿ َأِقِم الصَّ

َة شعباَن ثالثيَن ﴾	  َي عليكم فأكملوا ِعدَّ قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ﴿ صوموا لرؤيِتِه، وأفطروا لرؤيِتِه، فإن ُغبِّ

العاشر: التبليغ: 	 

وتسمى الالم الجارة حين تدل عليه )الم التبليغ(: 

وتعرف بوقوعها بعد فعل القول أو ما في معناه، ودخولها على سامع ذلك القول:

من شواهدها	 

ْرِض َخِليَفًة ﴾	  ي َجاِعٌل ِفي اأْلَ َك ِلْلَماَلِئَكِة ِإنِّ قول الله تعالى: ﴿ َوِإْذ َقاَل َربُّ

ُروَن ﴾ 	  ُكْم َتَتَفكَّ ُه َلُكُم اآْلَياِت َلَعلَّ ُن اللَّ ِلَك ُيَبيِّ قوله سبحانه: ﴿َكَذٰ

ُه ِفي َأْرَحاِمِهنَّ ﴾ 	  قوله عزَّ اسمه: ﴿ َواَل َيِحلُّ َلُهنَّ َأن َيْكُتْمَن َما َخَلَق اللَّ

. ألن المراد تبليغ الحكم لهنَّ
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الحادي عشر: التعجب: 	 

ولالم الجر حين تدل عليه حالتان، هما:

الثاني عشر: االستغاثة: 	 

تعرف بـ:

 وقوعها عقب )يا( النداء،	 

وكون االسم الذي دخلت عليه مستغاًثا به, فتقول )يا َللِه(، و)يا َلزيٍد(.	 

صاًل بالم أخرى للتخصيص, فتقول )ياَللِه للمسلمين( و)يا َلزيٍد البن عمه(	  ويجوز ذكر المستغاث له متَّ

من شواهدها: 	 

قول ابن نباتة المصري:	 

وأسكر لحُظه من غيِر ذوٍق        فيا للِه من لحٍظ َسحوِر

ى في كتب النحاة )الم االستغاثة( و)الم المستغاث به(. وهذه الالم الجارة تسمَّ

١.أن تكون مقترنة بـ)يا( النداء، وال يفهم منها طلب الغوث:

كما في قولهم: )يا َللهوِل!( و)يا َللعجب!(،

من شواهدها:	 

قول سبط ابن التعاويذي:	 

فيا لَك مــــــن يوٍم تكامَل ُحسُنُه

ت حواشيِه وراَقت مناظُره فَرقَّ

٢-أن تكون مجردة من )يا( النداء:

كما في قولهم )للِه درُّ فالٍن!(،

من شواهدها:	 

قول أبي العتاهية:	 

أال للِه أنــــــــــــَت متى تــــــــــتوُب!

وقد صبَغت ذوائَبَك الُخطوُب
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الثالث عشر: التوكيد والتقوية: 	 

وهي الزائدة, وتعرف بجواز االستغناء عنها دون أن يختل بناء الجملة وأصل معناها:

من شواهدها: 	 

ُس َلَك﴾	  ُح ِبَحْمِدَك َوُنَقدِّ َماَء َوَنْحُن ُنَسبِّ قول الله تعالى:﴿ َقاُلوا َأَتْجَعُل ِفيَها َمن ُيْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِّ

قوله سبحانه:﴿ َوِإَذا ُقِرَئ اْلُقْرآُن َفاْسَتِمُعوا َلُه ﴾	 

ْرِض ﴾	  ا ِلُيوُسَف ِفي اأْلَ نَّ ِلَك َمكَّ قوله عزَّ اسمه:﴿ َوَكَذٰ

ِهْم َيْرَهُبوَن ﴾	  ِذيَن ُهْم ِلَربِّ لَّ ْلَواَح َوِفي ُنْسَخِتَها ُهًدى َوَرْحَمٌة لِّ وَسى اْلَغَضُب َأَخَذ اأْلَ ا َسَكَت َعن مُّ قوله جلَّ وعال:﴿ َوَلمَّ

حرف )الالم الجارة( حرف عامل، يجر االسم الذي بعده عمله

 ال محل له من جرحرفطريقة إعرابه
اإلعراب الفتح

الكسر
مبني على
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٢. الم الطلبمعاني حرف )الالم(

النوع الثاني الم الطلب: تعرف بدخولها على الفعل المضارع، وإكسابها إياه معنى الطلب 

فأنت حين تقول )يحضُر زيٌد( ال ُيفهم من قولك هذا أي طلب, ولكنك حين تقول )ِليحضر زيد( ُيفهم الطلب.

وهذا الطلب:

قد يكون على سبيل الدعاء:	 

اِكُثوَن ﴾	  ُكم مَّ َك َقاَل ِإنَّ كما في قوله تعالى:﴿ َوَناَدْوا َيا َماِلُك ِلَيْقِض َعَلْيَنا َربُّ

وقد يكون على سبيل األمر:	 

ن َسَعِتِه ﴾	  كما في قوله تعالى:﴿ ِلُينِفْق ُذو َسَعٍة مِّ

ُهْم َيْرُشُدوَن﴾	  اِع ِإَذا َدَعاِن َفْلَيْسَتِجيُبوا ِلي َوْلُيْؤِمُنوا ِبي َلَعلَّ ي َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ ي َفِإنِّ وقوله سبحانه:﴿ َوِإَذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنِّ

وقد يكون على سبيل اإلخبار:	 

ُهْم َلَكاِذُبوَن ﴾	  ن َشْيٍء ِإنَّ ِبُعوا َسِبيَلَنا َوْلَنْحِمْل َخَطاَياُكْم َوَما ُهم ِبَحاِمِليَن ِمْن َخَطاَياُهم مِّ ِذيَن آَمُنوا اتَّ ِذيَن َكَفُروا ِللَّ كما في قوله تعالى:﴿َوَقاَل الَّ

وقد يكون على سبيل الترغيب والترهيب:	 

ُكْم َفَمن َشاَء َفْلُيْؤِمن َوَمن َشاَء َفْلَيْكُفْر﴾	  بِّ كما في قوله تعالى:﴿ َوُقِل اْلَحقُّ ِمن رَّ

حرف )الم الطلب( حرف عامل، يجزم الفعل الذي بعده عمله

 ال محل له من جزمحرفطريقة إعرابه
اإلعراب الكسر مبني على
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٣. الم االبتداءمعاني حرف )الالم(

الم االبتداء: حرف توكيد 

يدخل على االسم المبتدأ به في الجملة االسمية لتوكيد مضمونها

تقول )محمٌد حاضٌر( فيكون هذا إخباًرا منك بحضور محمد، فإذا قلت )َلـمحمٌد حاضٌر( أصبح إخباُرا مؤكًدا 

من شواهدها:	 

ِه ﴾	  َن اللَّ نُتْم َأَشدُّ َرْهَبًة ِفي ُصُدورِِهم مِّ قول الله تعالى:﴿ أَلَ

 	﴾ ُهْم َلِفي َسْكَرِتِهْم َيْعَمُهون َ وقوله سبحانه:﴿ َلَعْمُرَك ِإنَّ

حرف )الم االبتداء( حرف هامل ال عمل له فيما بعده، وبعض النحاة يقول:  )مهمل( أو )غير عامل( عمله

 ال محل له من 
اإلعراب الفتح مبني على ابتداء يفيد التوكيدحرفطريقة إعرابه
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٤. الم زيادة التوكيد )المزحلقة(معاني حرف )الالم(

الم زيادة التوكيد )المزحلقة(: حرف لزيادة التوكيد

 ،) وتعرف بأنها تكون دائًما مسبوقة بـ)إنَّ

 	 ،) فإذا قلت )إنَّ محمًدا حاضٌر( فقد أكدت حضور محمد بـ)إنَّ

ثم تقول )إنَّ محمًدا َلحاضٌر(، فتكون هذه الالم لزيادة التوكيد، 	 

ولذلك:	 

اَعَة آِتَيٌة ﴾	  قال الله تعالى في موضع:﴿ ِإنَّ السَّ

اَعَة آَلِتَيٌة﴾	  وقال سبحانه في موضع آخر:﴿ ِإنَّ السَّ

يت هذه الالم )الالم المزحلقة( عند كثير من النحاة: وإنما سمِّ

ألن أصلها عندهم )الم االبتداء( السابقة 	 

ويقولون إن أصل نحو قولك: )إنَّ محمًدا َلحاضٌر( هو )إنَّ َلـمحمٌد حاضٌر( 	 

ثم ُزحلقت الالم، أي: أخرت عن موضعها، حتى ال يجتمع حرفان مؤكدان في أول الجملة.	 

(؛ ألنها ال تقع إال بعدها، وبعض النحاة يسمي الالم المزحلقة: الم )إنَّ
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حرف )الالم المزحلقة( حرف هامل ال عمل له فيما بعده، وبعض النحاة يقول:  )مهمل( أو )غير عامل( عمله

لزيادة التوكيدحرفطريقة إعرابه

وهي كثيرة الورود في كتاب الله: 

من شواهدها: 	 

َه َلَسِميٌع َعِليٌم ﴾	  قوله تعالى:﴿ َوِإنَّ اللَّ

ُهْم َلَكاِذُبوَن ﴾	  ُه َوِإنَّ ْن ِإْفِكِهْم َلَيُقوُلوَن )١٥١( َوَلَد اللَّ ُهم مِّ قوله سبحانه: ﴿ َأاَل ِإنَّ

ْسَتِقيٍم ﴾	  َك َلَعَلٰى ُهًدى مُّ قوله عزَّ اسمه: ﴿ ِإنَّ
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٥. الالم الرابطةمعاني حرف )الالم(

الالم الرابطة للجواب: ولها ثالث حاالت، هي:

١- الالم الرابطة لجواب )لو( الشرطية: 

ــُه 	  ـ ــٌة ِإالَّ اللَّ ــا آِلَهـ ــْو َكاَن ِفيِهَمـ ــا فـــي قولـــه تعالـــى: ﴿َلـ كمـ

ــوَن ﴾ ــا َيِصُفـ ـ ــْرِش َعمَّ ــِه َربِّ اْلَعـ ـ ــْبَحاَن اللَّ ــَدَتا َفُسـ َلَفَسـ

٣- الالم الرابطة لجواب القسم: يتكون أسلوب القسم من قسم وجواب قسم

فإذا قلت )واللِه ألخزَينَّ الشيطان(:ەئ 	 

فقولك )والله( قسم, وقولك )أخزينَّ الشيطان( جواب قسم؛ ألنه المقسم عليه, والالم تربط الجواب بالقسم	 

ومن ذلك	 

وا ُمْدِبِريَن﴾	  ِكيَدنَّ َأْصَناَمُكم َبْعَد َأن ُتَولُّ ِه أَلَ قول الله تعالى: ﴿ َوَتاللَّ

ا َسارِِقيَن﴾	  ْرِض َوَما ُكنَّ ا ِجْئَنا ِلُنْفِسَد ِفي اأْلَ ِه َلَقْد َعِلْمُتم مَّ وقوله سبحانه: ﴿َقاُلوا َتاللَّ

تنبيه مهم:

يكثر في العربية أن ُيحذف القسم، ويبقى جواب القسم مربوًطا بالالم 	 

فتكون هذه الالم دلياًل على القسم المحذوف، 	 

فيعتد به كأنه مذكور 	 

وفي هذا األسلوب صيانة للمقسم به، 	 

٢- الالم الرابطة لجواب )لوال( الشرطية: 

َعَلْيُكـــْم 	  ـــِه  اللَّ َفْضـــُل  ﴿َفَلـــْواَل  تعالـــى:  قولـــه  فـــي  كمـــا 

اْلَخاِســـِريَن﴾ ـــَن  مِّ َلُكنُتـــم  َوَرْحَمُتـــُه 
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وأكثر ما يقع ذلك في ثالثة مواضع: 

١- قبل )لقد(: 
فإذا قلت: )لقد حضر محمد(، ُفهم من كالمك القسم، فكأنك قلت )والله لقد حضر محمد(

ْن َأنُفِسِهْم﴾	  ُه َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن ِإْذ َبَعَث ِفيِهْم َرُسواًل مِّ ومن ذلك قول الله تعالى ﴿ َلَقْد َمنَّ اللَّ

ولذلك يقول المفسرون والمعربون عن الالم في )لقد( في هذه اآلية: الالم رابطة لجواب القسم المحذوف.

٢-قبل األفعال المضارعة المتصلة بالالم قبلها وبنون التوكيد بعدها:

 	) كما في قوله تعالى: ﴿ َكالَّ َلُينَبَذنَّ ِفي اْلُحَطَمِة ﴾ أي: )والله لينبذنَّ

ِعيِم﴾	  َها َعْيَن اْلَيِقيِن )٧( ُثمَّ َلُتْسَأُلنَّ َيْوَمِئٍذ َعِن النَّ ومنه أيًضا قوله سبحانه: ﴿ َلَتَرُونَّ اْلَجِحيَم )٦( ُثمَّ َلَتَرُونَّ

٣- قبل فعلي المدح والذم )ِنعم، وِبئس( المتصلين بالالم:
ومن ذلك قول الهبل:	 

، وإن ريُب دهٍر أطّل! َلِنعَم الفتى أنت إن حادٌث        ألـمَّ

أي: واللِه لنعم الفتى أنت!

نَكٍر َفَعُلوُه َلِبْئَس َما َكاُنوا َيْفَعُلوَن ﴾ أي: واللِه لبئس ما كانوا يفعلون.	  وقول الله تعالى: ﴿ َكاُنوا اَل َيَتَناَهْوَن َعن مُّ

حرف )الالم الرابطة( حرف هامل ال عمل له فيما بعده، وبعض النحاة يقول:  )مهمل( أو )غير عامل( عمله

 ال محل له من ربطحرفطريقة إعرابه
اإلعراب الفتح مبني على
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٦. الالم الموطئة للقسممعاني حرف )الالم(

النوع السادس: الالم الموطئة للقسم:

ه(: حين يجتمع القسم و)إن( الشرطية في بداية الكالم، وتأتي بعدهما بجواب واحٍد لهما كأن تقول )واللِه إن حضر محمد ألكرمنَّ

يكون الجواب )ألكرمنه( للقسم، ويستغنى به عن جواب الشرط، وكأنك قلت: )والله ألكرمنَّ محمًدا إن حضر( 	 

والالم التي في )أكرمن( هي الالم الرابطة لجواب القسم. 	 

ه(:  ثم إنَّ العرب في مثل هذا األسلوب تجيز إدخال الم أخرى على )إن( الشرطية، فتقول )والله لئن حضر محمد ألكرمنَّ

ى النحاة هذه الالم )الالم الموطئة للقسم( أي: الممهدة له 	  فسمَّ

وبعضهم يسميها )الالم المؤذنة( ألنها تؤذن بأن الجواب بعدها للقسم ال للشرط.	 

فالالم الموطئة للقسم: هي التي تدخل على )إن( الشرطية فيقال )لئن(، ويكثر أن يحذف القسم اكتفاء بها

من شواهدها: 	 

يَن﴾	  الِّ ُكوَننَّ ِمَن اْلَقْوِم الضَّ ي أَلَ ْم َيْهِدِني َربِّ ا َأَفَل َقاَل َلِئن لَّ ي َفَلمَّ َذا َربِّ ا َرَأى اْلَقَمَر َباِزًغا َقاَل َهٰ قول الله تعالى: ﴿َفَلمَّ

الالم في )لئن( هي الموطئة للقسم، قبلها قسم مقدر 	 
ودخلت على )إن( الشرطية 	 
فعلم أن الجواب، وهو قوله )أكونن من القوم الضالين( هو جواب القسم 	 
وأنه استغني به عن جواب الشرط، والالم الواقعة في )ألكونن( هي الالم الرابطة لجواب القسم به.	 
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َذا اْلُقْرآِن اَل َيْأُتوَن ِبِمْثِلِه ﴾	  نُس َواْلِجنُّ َعَلٰى َأن َيْأُتوا ِبِمْثِل َهٰ ِئِن اْجَتَمَعِت اإْلِ وقوله تعالى: ﴿ُقل لَّ

الالم في )لئن( هي الموطئة للقسم، قبلها قسم مقدر 	 

ودخلت على )إن( الشرطية 	 

فعلم أن الجواب، وهو قوله )ال يأتون بمثله( هو جواب القسم 	 

وأنه استغني به عن جواب الشرط.	 

حرف )الالم الموطئة للقسم( حرف هامل ال عمل له فيما بعده وبعض النحاة يقول: )مهمل( أو )غير عامل( عمله

موطئ للقسمحرفطريقة إعرابه
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٧. الم التبعيدمعاني حرف )الالم(

النوع السابع: الم التبعيد: وتسمى أيًضا )الم البعد( 

وهي الالم التي تلحق اسم اإلشارة، لتبعيد المشار إليه، في: )ذلَك، تلَك، هنالَك( 	 

وجميع الصور المتفرعة عنها، التي ذكرناها في مبحث أسماء اإلشارة.	 

حرف )الم التبعيد( حرف هامل ال عمل له فيما بعده وبعض النحاة يقول: )مهمل( أو )غير عامل( عمله

 ال محل له من تبعيدحرفطريقة إعرابه
اإلعراب مبني على

السكون

الكسر


