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 الالم: دراسة نحوية

 نورمه بنت حسني
بكلية الدراسات واحلضارة اإلسالميةقسم دراسات اللغة واللغويات العربية   

الكلية اجلامعية اإلسالمية العاملية بسالجنور   
normah@kuis.edu.my 

 
 ملخص البحث

الينكره أحد، هناك عدة أنواع الالم يف اللغة العربية واستخدامها يف اآليات هذا البحث هدفه معرفة الالم يف اللغة العربية: دراسة حنوية. مما 
القرآنية. ووجدت الباحثة أّن الالم حرف مبين على الكسر ال حمل له من اإلعراب ومن ضمنها: الم التعليل، الم اجلحود، الم اجلر، الم 

لتوكيد، الم االبتداء، الم الزائدة. ويف هذا البحث، بيّنت الباحثة الفروق األمر. وأما حرف مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب هو الم ا
 املتوفرة من ضمن هذه الالم مع توضيح موقعها اإلعرابية.

 الم التعليل، الم اجلحود، الم اجلر، الم األمر، الم التوكيد، الم االبتداء، الم الزائدة.الكلمات المفتاحية: 
 

 قدمةم

حرف  املتحرّكة  هي: الم التعليل املكسورة، الم اجلحود املكسورة ، الم اجلر املكسورة، الم األمر املكسورة وهي الالمإّن الالمات 
هو حرف مبين  املفتوحة ، الم الزائدةاملفتوحة  ، الم االبتداءاملفتوحة وأما الم التوكيدال حمل له من اإلعراب. الكسر  مبين على

 إلعراب.على الفتح ال حمل له من ا

 أهداف البحث

 اآلتية: احيةمن الن لالمامن هذا البحث معرفة  انالرئيسي اناهلدف
 ، استعماهلا وإعراهباالالم حرف مبين على أو الكسر -1
   الم التعليل املكسورة 
    الم اجلحود املكسورة 
   الم اجلر املكسورة 
   الم األمر املكسورة 
 استعماهلا وإعراهبا، الالم حرف مبين على أو الفتح -2
   املفتوحةالم التوكيد 
          املفتوحةالم االبتداء  
          املفتوحةالم الزائدة 
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 : دراسة نحويةالالم

 

 الكسر الالم حرف مبني على) أ ( 
 

 
 ، احلرف الداخلة على الفعل املضارع وتنصب الفعل بعدهاوهي  :الم التعليل المكسورة -1

 تعاىل:حنو قوله          
 ﴿ رتضىل  وعجلت إليك رب﴾ 
  يكونوا شهدا.ل  جاهد اجملاهدون يف سوريا 

 اإلعراب: الم التعليل مبين على الكسر ال حمل له من اإلعراب.
 

وهى الم مكسورة تدخل على الفعل املضارع والبد أن تكون مسبوقة بـ )ما كان أو مل يكن(  :الم الجحود المكسورة -2
 حنو قوله تعاىل: وهى تفيد امتناع حدوث الشىء وإنكاره

  ﴿  مْ ل يُـ َوَما َكاَن الّلُه بـَُهْم َوأَنَت ف يه   ﴾َعذِّ
 ﴿  يَـْغف َر هلم ل  ملْ يكن الّله﴾ 

 مبين على الكسر ال حمل له من اإلعراب. حوداإلعراب: الم اجل
 

حرف الالم مبني
على الكسر

لالم التعلي

الم اجلحود

الم اجلر

الم األمر
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 حنو قوله تعاىل: وهى الم مكسورة تدخل على االسم وهى تفيد التخصيص :الم الجر المكسورة -3
 ﴿  ِّْم ل  ﴾لَّذ يَن يـُْؤُلوَن م ن نَِّسآئ ه 
 ﴿ ْن أَْبَصار ه مْ لِّ ُقل  ﴾ْلُمْؤم ن نَي يـَُغضُّوا م 

 له من اإلعراب.اإلعراب: الم اجلر مبين على الكسر ال حمل 
 

 حنو قوله تعاىل: وهي احلرف الداخلة على الفعل املضارع وجتزم الفعل بعدها :الم األمر المكسورة -4
 ﴿  ينفْق ذو سعة من سعتهل﴾ 
   يشرْب الدواء حىت يشفي من آالمه.ل 

 

 الم األمر مبين على الكسر ال حمل له من اإلعراب.اإلعراب:     
 

 الفتح) ب ( الالم حرف مبني على 
 

 
 
، عراب الفعل واالسم الذى تدخل علهإوهى الم مفتوحة دائما وتفيد التأكيد وال أثر هلا على  :التوكيد المفتوحةالم  -1

 حنو قوله تعاىل:
  :وهى تفيد تفضيل االسم الداخلة عليه عما بعده

 ﴿ ََعْمُرَك إ نَـُّهْم َلف ي َسْكَرِت  ْم يـَْعَمُهونَ ل﴾ 
  َزيد أفضل من عمرول 

 اإلعراب: الم التوكيد مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب.
 

أو خربها فقط دون أخواِتا: اسم إنّ الالم الداخلة على    
 ﴿ ُْوِل  األَْبَصار  لَ إ نَّ يف  َذل َك  ﴾ع بْـَرًة ألَّ

حالالم حرف مبني على الفت

الم التوكيد

الم الزائدةالم االبتداء
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 ﴿ ْرَصاد  لَ إ نَّ َربََّك  ﴾ب اْلم 
 اإلعراب: الم التوكيد مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب.   

 
 ، حنو قوله تعاىل:ومورد الم االبتداء ما يلي وهى الم مفتوحة  :المفتوحة البتداءالم ا -2

 ﴿ َنـُْتْم َأَشدُّ َرْهَبًة يف  ُصُدور ه مْ أَل﴾ 
 زيد خري منكل 

 

 اإلعراب: الم االبتداء مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب.    
 

 وهى الم مفتوحة وال عمل هلا، حنو قوله تعاىل: :الم الزائدة المفتوحة  -3
 ﴿  َيْأُكُلوَن الطََّعامَ لَ إ الَّ أنَـُّهْم ﴾ 
    عجوز شهربةلَ كقول الشاعر: ام احلليس 

 

 اإلعراب: الم الزائدة مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب.    
 

 المراجع
 القرآن الكرمي.  -1
 مجاعة من كبار اللغويني العرب بتكليف من املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، املعجم العريب األساسي.  -2
 (، التطبيق النحوي، دار املعرفة اجلامعية.1111عبده الراجحي، ) -3
 (، التطبيق الصريف، بريوت: دار النهضة العربية.1193ه الراجحي، )عبد  -4
 (، النحو التطبيقي، عمان: دار البشري.2001عزّام عمر الشجراوي، )  -5
 (، جامع الدروس العربية، بريوت: دار الكتب العلمية.2000مصطفى الغالييين، )  -6
7- ch.orgs-https://alhussain 

8- http://www.dar-alhejrah.com/ 
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