
 الم اجلر

 :حركة الالم 

ومفتوحة مع كل جلر مكسورة مع كل ظاهر، نحو لزيد، ولعمرو، إال مع املستغاث املبارش ليا فمفتوحة نحو ياهللاِ ا الم

 ".ُمضمر نحو لنا، ولكم، وهلم، إال مع ياء املتكلم فمكسورة

 ومعانيه) مالال(حرف اجلر 

 :وله معان متعددة ، ما يأيت 

، وامللك هللا، واألمر هللا، ونحو قوله تعاىل )العزة هللا(و) احلمد هللا(ًاالستحقاق، وهي الواقعة بني معنى وذات، نحو : األول 

 ) .ٌهلم يف الدنيا خزي:(وقوله تعاىل ) ويل للمطففني: (

هذا احلصري للمسجد، واملنرب للخطيب، والقميص للعبد ونحو قوله اجلنة للمؤمنني، و: االختصاص نحو قولنا : والثاين

ٌفإن كان له إخوة: (تعاىل  ُ َ ْ.( 

ِله ما يف السموات وما يف األرض: (امللك، نحو قوله تعاىل : والثالث ُ ( 

 .ًالتمليك، نحو وهبت لزيد دينارا: والرابع

 ).ًم أزواجاَجعل لكم من أنفسك: (شبه التمليك، نحو قوله تعاىل : واخلامس

 . ، )) إنام نطعمكم لوجه اهللا : (( التعليل ، ترد الالم للتعليل ، ومنه قوله تعاىل : والسادس

َبأن ربك أوحى هلا(موافقة إىل، نحو قوله تعاىل : :  والسابع َّ ّكل جيري ألجل مسمى: (إليها ، وقوله تعاىل : ،أي )ّ ُ ٍ ، وقوله )ٌّ

ُولو ردوا لعادوا ملا هن: (تعاىل  ّ  ).وا عنهُ

َوخيرون لألذقان: (موافقة عىل يف االستعالء قوله تعاىل : والثامن ّ ِوتله للجبني:(، وقوله تعاىل ) ِ ُ ّ.( 

ْوإن أسأتم فلها: (ومن املجازي قوله تعاىل  ْ.( 

ِونضع املوازين القسط ليوم القيامة:  (نحو قوله تعاىل)يف ( موافقة لـ : والتاسع ِ َ َ  )ّليها لوقتها إال هيُال جي:(ىل ، وقوله تعا)ُ

ُيا ليتني قدمت حليايت(ومنه : ، قيل) يف(فالالم يف هذه اآليات بمعنى  للتعليل، أي ألجل حيايت يف : ، أي يف حيايت، وقيل)ّ

 .اآلخرة

َكقوهلم كتبته خلمس خلون وجعل منه ابن جني قراءة اجلحدري ) عند (أن تكون بمعنى: والعارش ٍ ِبل كذبوا باحلق ملا (ُ ِّ َّ

 .بكرس الالم وختفيف امليم) جاءهم

ِأقم الصالة لدلوك الشمس:  (موافقة بعد نحو قوله تعاىل: واحلادي عرش  ِ ُ َ ِويف احلديث صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته ) ِ ُ

 ) .مع(، وقيل أهنا بمعنى ) بعد( فالالم بمعنى 

ًنحو سمعت له رصاخا) من (  لـ موافقة: والثاين عرش ُ. 

ُلتبليغ، وهي اجلارة السم السامع لقول أو ما يف معناه، نحو قلت له، وأذنت له، وفرست لها: والثالث عرش َُّ ٍ. 

ًفالتقطه آل فرعون ليكون هلم عدوا وحزنا: (الصريورة، وتسمى الم العاقبة والم املآل، نحو قوله تعاىل : والرابع عرش ً ََ ّ ُُ ( 

 

 


