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 الملخص
المستوى البنيوي للكلمة، وذلك بتتبع ما  يهدف هذا البحث إلى التعرف على أثر حرف الجر ووظيفته على  

ذكره النحاة من هذا األثر، وما أضفاه على الكلمة من تغيير أو حذف أو تقديم أو تأخير، أو الحكم بزيادة الكلمة 
وإهمالها في المستوى التركيبي، وهذا كله كان دافًعا لتلمس مواضع هذا األثر المراد بالتتبع والتقصي، ومن هنا 

ة البحث من مقدمة استهاللية، ومدخل للتعريف بحرف الجر من حيث الذكر والحذف، وغير ذلك، ثم  تكونت فكر 
أثر حرف الجر في نوع الكلمة أو في هيئتها(، و)أثر حرف الجر في تعدية الفعل(، و)أثر ثالثة مباحث، وهي: )

دتها(، وقد كشف البحث عن األثر المهم حرف الجر في الكلمة تغييًرا أو حذًفا أو تقديًما أو تأخيًرا أو الحكم بزيا
 والمميز لحرف الجر من حيث الوظيفة، وكذلك بعض األثر الداللي في مواضع معينة.  

 البنية، وظيفية.   حرف، الجر، أثر،  الكلمات المفتاحية:
Abstract 

This research aims to identify the impact of the preposition and its function on the 
structural level of the word, by following what the grammarians mentioned about this 
effect, and what they added to the word in terms of changing, deleting, introducing or 
delaying, or judging the increase and neglect of the word at the structural level, and 
all this was a motive To touch the places of this trace intended to follow and investigate, 
and from here the idea of the research was formed from an introductory introduction, 
and an introduction to the definition of the preposition in terms of mention and deletion, 
and so on, then three sections, namely: (the effect of the preposition on the type of 
word or in its form), and (the effect of the preposition on the type of word or its form), 
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and (the effect of The preposition in the transposition of the verb), and (the effect of 
the preposition in the word is a change, deletion, introduction, delay, or the rule of 
increasing it), and the research revealed the important and distinctive effect of the 

preposition in terms of function, as well as some semantic effect in certain places. 
  Keywords: letter, preposition, trace, structure, functional. 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 مقدمة 

 المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛الحمد هلل رب العالمين، والصالة على أشرف 
مما ال شك فيه أن الحرف قسم من أقسام الكالم، ولهذه الحروف بصفة عامة أثر جلي على المستوى الوظيفي ف

والداللي، ولحروف الجر بصفة خاصة أثرها الفاعل على المستوى التركيبي، فهي رابط مهم من روابط الكلم في 
  العربية.

أو أثره في المعنى  ،  (1) هنا هو أثر الحرف منفرًدا فيما بعده، ال مصحوًبا باسم مجرورباألثر  والذي أعنيه  
فال يدخل في بين الفعل واالسم، كما سيتضح في تعديته الفعل، أما أثره في االسم الذي بعده من حيث اإلعراب  

وهو ما سألمح له في المدخل الذي خصصته للحديث عن  ؛ إذ إن ذلك ال يخفى على أحد،  نطاق البحث الحالي
 الجر.

في مدخل للتعريف بمصطلح الجر وما يتعلق    -بعد المقدمة  -وتأسيًسا على ما سبق فقد جاء هذا البحث 
به، وثالثة مباحث، خصصت األول للحديث عن )أثر حرف الجر في نوع الكلمة أو في هيئتها، وخصصت الثاني  

الجر في تعدية الفعل(، وخصصت الثالث للحديث عن )أثر حرف الجر في الكلمة تغييًرا  للحديث عن )أثر حرف  
أو حذًفا أو تقديًما أو تأخيًرا أو الحكم بزيادتها(، ثم تعقب هذه المباحث خاتمة لذكر أهم النتائج، وفهرس للمصادر 

 والمراجع.
هو الوقوف على أهمية حروف الجر في المستوى التركيبي والداللي للغة العربية،   والهدف من هذا البحث

 وإبراز الوظيفة النحوية التي تضفيها هذه الحروف، ودورها الترابطي داخل النص اللغوي.

 
ألنه قد تعددت أحكام تقديم الجار والمجرور وأثر ذلك في التقعيد النحوي، خاصة في مسائل الجواز النحوي المشروط، وقد اقترحت على أحد   ( 1)

 طالب الدراسات العليا أن يكتب في هذه المسائل، وقد سجل الموضوع المشار إليه. 
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حول حروف الجر وبعض ما يتعلق بدالالتها، ولم أقف على دراسة حملت عنوان   وهناك دراسات سابقة
حديًدا، ومن الدراسات المشابهة بحث بعنوان: حروف الجر واستعماالتها، للكاتب الحسين بشوظ، البحث الحالي ت
( الموقع  الجر detail-https://arsco.org/article-79-8-0على  حرف  استعمال  لدالالت  فيه  تطرق   ،)

ف حروف الجر وأثرها في تماسك النص، للدكتور عبد الرحمن بو درع، منشور على وظيفيًّا. وبحث بعنوان وظائ 
( الخطاب  وتحليل  النص  لسانيات  المشابهة؛ l-/https://www.text-ling.comموقع  البحوث  من  وغيرها   .)

في لكنها ليست من صميم البحث الحالي؛ إذ هو يختلف عنها من حيث العرض والدراسة، على الرغم من التشابه 
 العنوان.     

 وهللا الموفق 
 مدخل 

ا. واْنَجرَّ الشيُء: اْنَجَذب...،  الجر في اللغة: "هو الجْذُب، َجرَُّه َيُجرُّه َجرًّا، وَجَرْرُت اْلَحْبَل َوَغْيَرُه َأُجرُّه َجرًّ 
ِتِه،   ُبِع: المطُر الَِّذي َيُجرُّ الضبَع َعْن وجاِرها ِمْن ِشدَّ ْيُل اْلَعِظيِم أَلنه َيُجرُّ الضباَع  وجارُّ الضَّ َوُربََّما ُسمِ َي ِبَذِلَك السَّ

 .(2) ِمْن ُوُجِرها َأيًضا"
 .(3)وفي االصطالح: "هو الكسرة التي يحدثها العامل بدخوله في آخر االسم المعرب"

 .(4) "اا، ويسم ى عالمة أيًض فالجر "يطلق على نوع من اإلعراب، حركة كان أو حرفً 
؛ ألن حرف الجر دخل في التركيب إليصال معنى الفعل إلى (5) "المجرور كلمة عمل فيها عامل الجرواالسم "      
"حرف الجر: ما وضع إلفضاء الفعل أو معناه إلى ما يليه، نحو: مررت ؛ لذلك عرفه الجرجاني بقوله:  (6) االسم

ولم أر من عرف حرف الجر بغير ذلك؛ ومن هنا فمن الممكن تعريف بأنه: )عامل لفظي ،  (7) بزيد، وأنا مار بزيد"
 يعمل الجر ظاهًرا أو مقدًرا في اسم بعده(.  

 
 لسان العرب، مادة )جرر(.  ( 2)
 . 556/ 1كشاف اصطالحات الفنون موسوعة وينظر: . 277شرح حدود النحو، ص: ( 3)
 . 1/556كشاف اصطالحات الفنون موسوعة  ( 4)
 . 68رسالة الحدود للرماني، ص: ( 5)
 . 2/242ينظر: شرح المفصل  ( 6)
 . 88عجم مقاليد العلوم، ص:م. وينظر: 114التعريفات، ص: ( 7)

https://arsco.org/article-detail-79-8-0
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وقد وصف الرضي وضع الجهاز النطقي أثناء النطق بالمجرور أو المكسور لتعليل تسمية ذلك بمصطلحي  
وخفضه فهو ككسر الشيء؛ إذ المكسور يسقط ويهوي إلى أسفل، وأما جر الفك إلى أسفل  )الجر والكسر( فقال: "

ن أوضح وأظهر في المعنى المقصود من صورة حركة اإلعراب جرًّا وخفًضا، وحركة البناء كسًرا؛ ألن األوليْ  يفسم
 .(8)"الفم من الثالث 

  -ا أيض  -حروف الجر من مصطلحات أهل البصرة؛ وهو الخفض عند أهل الكوفة، ويسمونهاومصطلح  
 ،دلت )في( على أن الدار وعاء للجلوس  ،جلست في الدار  :فقولك  ،ألنها تحدث صفة في االسم؛ "(9)حروف الصفات 

وتسمى حروف اإلضافة؛ ألنها تضيف األفعال إلى األسماء، ،  (10)ألنها تقع صفات لما قبلها من النكرات"  :وقيل
 . (12)"وبمعنى الجر في اإلعراب الخفض ضد الرفع، ، فـ"ـ(11) أي: توصلها إليها

؛ إذ المضاف (14)ألن الجر بالمضاف مردود في التأويل إلى حرف الجر  ؛(13)صل في الجر حروف الجرواأل
بمشاكل أو  الجر  حرف  مناب  نائب  باسم  مجرور  "اْسم  والل  إليه  أخلص اله...،  ألن  اإلضافة؛  حروف  أصل  م 

 . (15) وسائر اإلضافات مضارعة لها" ،المالكى إل اإلضافات وأصحها إضافة الملك
وتتأثر الكلمات والجمل بما يصحبها من العوامل، فيحدث فيها العامل تغييًرا إعرابيًّا من حال إلى حال،  
ومعلوم في الدرس النحوي أن دخول حرف الجر يحدث عمله فيما بعده عماًل ظاهًرا أو مقدًرا، فيقال: محمد في 

 ، ومررت بهؤالء، ونحو ذلك، فاألثر هو الجر في آخر االسم. سلمى مال  ، ولالفصل، وله مال  
عاني  م"ألن حروف الجر إنما تدخل األسماء إلخفاء  وقد يحذف هذا الحرف؛ فينصب ما كان حقه الجر؛  

ة ورَ ضر ل ؛العدم ظهور النصب فيها لفظً  ؛منصوبة المحال ،فعالا، فتكون تلك األسماء مفاعيل لتلك األهاألفعال إلي

 
 . 3/5. وينظر: معاني النحو 1/66 للرضي شرح الكافية ( 8)
 . 353، وكتاب الكليات، ص:431، والحدود في علم النحو، ص:4/454ينظر: شرح المفصل  ( 9)
 . 414/ 2الهمع  ( 10)
 . 2/413، والهمع 4/260ينظر: شرح الكافية للرضي  ( 11)
 . 434كتاب الكليات، ص: ( 12)
ال  ( 13) اجتمعت  بالحرف وباإلضافة وبالتبعية، وقد  يكون  ينظر:  الجر  البسملة.  األلفية، ص:ثالثة في  المكودي على  العلماء ، و 8شرح  دستور 

 . والذي يعنينا هنا: الجر بالحرف. 1/267
 . 126، وكتاب الكليات، ص:251ينظر: توجيه اللمع، ص: ( 14)
 . 132كتاب الكليات، ص: ( 15)
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. فعند سقوط حرف (16) على المفعولية"  ذف مانع ظهور النصب عادت منصوبات  ا حُ م  ول وجود آثار تلك الحروف؛  
الجر ينتصب االسم المجرور على أنه مفعول به، وهو ما يسمى بالمنصوب على نزع الخافض، فهو رجوع إلى 

، أي: من قومه، فنصب على نزع  (17) }وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِنيَ رَجُالً لِّمِيقَاتِنَا{النصب، كقوله تعالى:    وهو األصل  

 .(18)الخافض 
وقد ذكر الرضي أن  لجر أثر في المعنى؛ ألن دخوله ال يكون اعتباًطا ال طائل من ورائه، ولدخول حرف ا

المزيد فيه لغير اإللحاق ال بد لزيادته من معنى؛ ألنها إذا لم تكن لغرض لفظي، وال لمعنى داللي كانت عبًثا، فالباء 

في الكالم،  زائدة  زائدتان َلمَّا لم تفيدا فائدة    (20) َلـهٍ إِالَّ اللّهُ{}وَمَا مِنْ إِن في قوله:  ، ومِ (19)}كَفَى بِاللّهِ{ في قوله تعالى:  

  .(21) وهو تقرير المعنى الحاصل وتأكيده ،ى دالليًّاولكنهما أفادا معنً 
؛ ألن "حرف الجر مع المجرور  (23)، شاذ (22) أما مسألة حذف حرف الجر وبقاء أثره فهو حذف قبيح ضعيف

الواحد" مطرد ،  (24) كالشيء  كثير  أثره  وبقاء  حذفه  قول  (25)وقيل:  عمله  وبقاء  حذفه  شواهد  ومن  )من  الفرزدق  ؛ 
 :الطويل(

 (26) عُ ابِ َص اأْلَ  ف ِ كُ اأْلَ ب  بِ يْ لَ كُ  ْت ارَ شَ أَ  **  ةً يلَ بِ قَ  ر  شَ  اسِ النَّ  يُّ أَ  يلَ ا قِ ذَ إِ 
( وبقاء عملها فهو مما اختصت به دون غيرها من حروف الجر    .(27) وأما حذف )ُرب 

 وقد ذكر ابن قيم الجوزية مواضع يطرد فيها حذف حرف الجر وبقاء عمله، وهي:

 
 . 91كتاب الكليات، ص: ( 16)
 (. 155سورة )األعراف(، اآلية ) ( 17)
 . 3/6، وجامع الدروس العربية 2/23، وشرح كتاب سيبويه 4/330، 342، 2/321ينظر: المقتضب  ( 18)
 (. 52(، والعنكبوت، اآلية ) 96(، واإلسراء، اآلية )43سورة )الرعد(، اآلية ) ( 19)
 (.62سورة )آل عمران(، اآلية ) ( 20)
 .1/83ينظر: شرح الشافية للرضي  ( 21)
 . 1/262ينظر: الكتاب  ( 22)
 . 2/150ر: شرح التسهيل ينظ ( 23)
 . 315علل النحو، ص: ( 24)
 . 2/299ينظر: المساعد  ( 25)
 . 362. والبيت في ديوان الفرزدق، ص:180ينظر: شرح ابن الناظم على األلفية، ص: ( 26)
 . 454ينظر: الجنى الداني، ص: ( 27)
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، لمن قال: ما مررت بأحد؟ الثاني: أن يعطف أحدها:   أن يكون المجرور جوابا لكالم متضمن للحرف، نحو: بلى زيد 
. الرابع: بعد على مجرور بمثل المحذوف، نحو: في الدار زيد والحجرِة عمرو. الثالث: في القسم، نحو: هللاِ   ألفعلنَّ

)كم( االستفهامية إذا جرت بحرف، نحو: بكم درهم اشتريته، التقدير: بكم من درهم. الخامس: أن يقع بعد حرف 
 . (28) مجازاة، نحو: مررت برجل إن ال صالح فطالح، تقديره: إن ال أمرُّ فقد مررت بطالح

الداللي لحرف الجر فيما  شيء من  ر الوظيفي و مزيد إيضاح حول األث بسط كالم و وفي المباحث اآلتية  
 دخل عليه أو ارتبط به في التركيب.

 المبحث األول 
 هيئتها(في  وأ)أثر حرف الجر في نوع الكلمة 

"االسم ما حسن فيه حرف  من العالمات التي تميز االسم من الفعل والحرف: قبوله الجر، قال ابن جني:  
 وقال ابن مالك: ، (29)من حروف الجر"

 .(30)ِباْلَجرِ  َوالتَّْنِويِن َوالنِ َدا َوَأْل ** َوُمْسَند  ِلاِلْسِم َتْمِييز  َحَصلْ 
 من األسماء أو من األفعال، من هذه الكلمات:وهناك ألفاظ اختلف النحاة فيها، هل هي 

ذهب البصريون إلى أنهما فعالن، وذهب الكوفيون إلى أنهما اسمان، واستدل (:  س  ئ  ، وبِ م  ِنع  الداللة على فعلية  )  -1
  مَ عْ نِ بِ   د  يْ ا زَ كل فريق بأدلة، وكان من أدلة الكوفيين على اسميتهما: دخول حرف الجر عليهما في قول العرب: )مَ 

ان بن ثابت ُل(، جُ الرَّ   :)من الطويل( وقول حس 
 (31)ِلِذي اْلُعْرِف َذا َمال  َكِثير  َوُمْعِدَما **اُر ُيْؤِلُف َبْيَتُه جَ ُت ِبِنْعَم الْ سْ لَ أَ 

الجر على اسميتهما عندهم، وقد أجاب البصريون    ف (، فدل دخول حر رُ يْ عَ الْ   َس ئْ ى بِ لَ عَ   رُ يْ السَّ   مَ عْ وقولهم: )نِ 
 .(32) عن أدلة الكوفيين وردوها

 
 . 1/472إرشاد السالك إلى ألفية ابن مالك ينظر:  ( 28)
 . 7اللمع في العربية، ص: ( 29)
 . 9ألفية ابن مالك، ص:ينظر:  ( 30)
 .  237ديوان حسان، ص: ( 31)
 . 111 -102، وأسرار العربية، ص:126 -1/97ينظر: اإلنصاف في مسائل الخالف  ( 32)
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(:  الداللة على اسمية  )  -2 بدخول   - بمعنى جانب، في بعض المواضع  -استدل النحاة على اسمية )عن( ع ن 
إذا سبقتها )ِمْن(  ، وذهب الفراء ومن وافقه من الكوفيين إلى أنها  (33) حرف الجر عليها، فيقال: جلست من عن يمينه

 (35) عبيد بن األبرص ، ومما استدل به القائلون باسميتها إذا دخل عليها حرف الجر قول  (34) فهي باقية على حرفيتها
 : )من الرمل(

 ( 37) يامِ مَ أَ وَ  ةً رَّ ي مَ ينِ مِ يَ  نْ عَ  نْ مِ  **  (36) ةً يَّ دِ رَ  احِ مَ لر ِ ي لِ انِ رَ أُ  دْ قَ لَ فَ 
بدخول   -بمعنى فوق، في بعض المواضع  -ى( لَ كذلك استدلوا على اسمية )عَ   ى(:ل  ع  الداللة على اسمية  )  -3

)من    (38) (، وقول مزاحم بن الحارث العقيلي يصف قطاةهِ يْ لَ عَ   نْ مِ   َض هَ حرف الجر عليها، كقول بعض العرب: )نَ 
 :الطويل(

 (39) لِ هَ جْ مِ  اءَ زَ يْ زَ بِ   ض  يْ قَ  نْ عَ وَ  لُّ ِص تَ  **ا هَ ؤُ مْ ظِ  مَّ ا تَ مَ  دَ عْ بَ  هِ يْ لَ عَ  نْ مِ  ْت دَ غَ 
الكاف هي حرف جر للتشبيه، وتكون في موضع  اسًما، مثل أن تكون فاعلة،   الكاف(:الداللة على اسمية  )  -5

 :)من البسيط(عشى كقول األ
 (41)لُ تُ فُ الْ وَ  تُ يْ الزَّ ِفيِه  كُ لِ هْ يَ   نِ عْ الطَّ كَ  ** (40)ط  طَ ي شَ وِ ى ذَ هَ نْ يَ   نْ لَ وَ  ونَ هُ تَ نْ تَ أَ 

ا بمعنى مثل، وهو مذهب  ا، وإذا دخل عليها حرف الجر كانت الكلمة اسمً ا مفردً والفاعل ال يكون إال اسمً   
 :العجاج )من الرجز( األخفش والفارسي، وكثير من النحويين، وقد خصه سيبويه بالشعر، كقول

 
 . 660/ 1، وشرح التصريح 199، ومغني اللبيب، ص:4/500ينظر: شرح المفصل  ( 33)
 . 242ينظر: الجنى الداني، ص: ( 34)
 ، ولم أجده في ديوانه.6/435ينظر: المعجم المفصل في شواهد العربية  ( 35)
 قد جعل نفسه ردية، أي: هدًفا للرماح. وهللا أعلم. قال الجوهري: "راَدْيُت عن القوم ُمراداًة، إذا رميَت بالحجارة". الصحاح، مادة )ردى(. وهو  ( 36)
 . 111 -102، وأسرار العربية، ص:126 -1/97ينظر: اإلنصاف في مسائل الخالف  ( 37)
 120شعر مزاحم العقيلي، ص:ينظر:  ( 38)
 . 660/ 1التصريح ، وشرح 1/231، واللمحة في شرح الملحة  471 -470، والجنى الداني، ص:3/53، والمقتضب 4/231ينظر: الكتاب  ( 39)

غدت: صارت، أي: القطاة. تم: كمل. الظمء: ما بين الشرب والشرب. تصل: تصوت أحشاؤها من العطش. القيض: هو القشر األعلى للبيضة. 
 ل(.زيزاء: األكمة أو األرض الغليظة. مجهل: المفازة ال أعالم فيها. ينظر: لسان العرب، مادة )غدا(، )ظمأ(، )صلل(، )قيض(، )زيز(، )جه

 الشطط: الَجْوُر، ومجاوزة الحد والَقْدر في البيع والطلب واالحتكام، ونحو ذلك. ينظر: لسان العرب، مادة )شطط(. ( 40)
 . 149ينظر البيت في: ديوان األعشى، ص: ( 41)
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م ِ جَ   اج  عَ نِ كَ  ث  اَل ثَ   يض  بِ **  
 (42) **   

م ِ هَ نْ مُ الْ  دِ رَ بَ الْ كَ  نْ عَ   نَ كْ حَ ْض ** يَ 
 (43) ** (44) 

، وأنها (اد   زَ اَل بِ   تُ ئْ جِ )استدل الكوفيون على اسمية )ال( النافية في نحو قولهم:    (:النافية  ال  الداللة على اسمية  )  -6
الجر عليها، كما جعلت )عَ  بدخول حرف  الجر عليهما، ورد  لَ ْن، وعَ بمعنى )غير(،  إذا دخل حرف  ى( اسمين، 

 .(45) فلذلك حكم باسميتهما، بخالف )ال( فإنها قد ثبتت زيادتها ؛ى( لم تثبت لهما الزيادةلَ وعَ  نْ مذهبهم بأن )عَ 
  وما جاء من نحو ،  (47) غالًبا  (46)فهي في هذه المواضع اسم؛ ألن حرف الجر ال يدخل على حرف الجر

 :  )من الوافر((48) قول معبد بن مسلم الوالبي
 اءُ وَ ا دَ دً بَ أَ  مْ هِ ا بِ مَ لِ  لِ اَل وَ َفاَل َوهللِا اَل ُيْلِفي ِلَما ِبي ** 

 :)من الكامل(جميل بثينة  فليس من ذلك؛ ألن هذا من باب إعادة الحرف توكًيدا، كقول
 (49)وًداهُ عُ ًقا وَ اثِ وَ مَ  يَّ لَ عَ  ْت ذَ خَ أَ  **ا هَ نَّ إِ  ةَ نَ ثْ بُ   ب ِ حُ بِ  وحُ بُ  أَ  اَل اَل 

(:الداللة على مصدرية  )  -4 من  دخول حرف الجر على )أْن( الموصولة بفعل األمر دليل على أنها مصدرية؛ ف  أ ن 
ا، ا، وأمرً ا، ومضارعً أقسام أْن الحرفية: المصدرية، وأنها من الحروف الموصوالت، فتوصل بالفعل المتصرف، ماضيً 

نص سيبويه وغيره على وصلها باألمر، واستدلوا  قد  ، و ويعجبني أن يفعل، وأمرته بأن افعلْ   ،نحو: أعجبني أن فعلت 
 .  في األمر (50) ، وذهب بعض العلماء إلى زيادة الباءعلى أنها مع األمر مصدرية، بدخول حرف الجر عليها

صيغتي )َأْفِعْل( في الت عج ب واألمر؛ فمن  يدخل حرف الجر فرًقا بين  (:  التعجب من أ ف ِعل  األمر  أ ف ِعل  تمييز  )  -7
أَ  ، نحو:  بأمر  بلفظ األمر وليس  يأتي  )أَ   نْ سِ حْ الت عج ب ما  ذا حسن، فصيغة  بمعنى: صار زيد  ( في نْ سِ حْ بزيد، 

 
 ينظر: لسان العرب، مادة )نعج(، )جمم(. النعجة: البقرة الوحشية. وجم: جمع جماء، وهي التي ال قرن لها. ( 42)
 البرد: َحب الغمام، وهو ما ينزل على هيئة حبات الثلج الصغيرة. المنهم: الذائب. ينظر: لسان العرب، )برد(، )همم(.  ( 43)
. وينظر بيتا العجاج في 1/659، وشرح التصريح  79  - 78، والجنى الداني، ص:362  -1/361ينظر: اللباب في علل البناء واإلعراب    ( 44)

 . 415ديوانه، ص:
 . 301ينظر: الجنى الداني، ص: ( 45)
 . 2/369، والهمع 2/573 في مسائل الخالف ينظر: اإلنصاف ( 46)
 . 827/ 2ينظر: اللمحة في شرح الملحة  ( 47)
 . 1/55ينظر: المعجم المفصل في شواهد العربية  ( 48)
 . 79. وينظر بيت جميل في ديوانه، ص:3/668ينظر: المقاصد الشافية للشاطبي   ( 49)
 . 1/409، والنحو الوافي 1/314، والهمع 216، والجنى الداني، ص:1/162ينظر: الكتاب  ( 50)
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)أَ  كصيغة  أَ نْ سِ حْ التعجب  نحو:  األمر،  في  زيد   نْ سِ حْ (  بين    ؛إلى  الفرق  اتضح  )الباء(  الجر  حرف  بدخول  لكن 
  .(51) الصيغتين

قد تخرج بعض الظروف عن الظرفية والبناء إلى االسمية واإلعراب،   (:عن أصلها  الظروف إخراج بعض  )  -8
الظرف ضربان: متصرف وغير متصرف؛ فالمتصرف: ما يفارق الظرفية  ؛ ألن  يهاوذلك بسبب دخول حرف الجر عل

 ، وسرت نصف يوم ، وذكرت يومَ مبارك    اليومُ ويستعمل مخبًرا عنه، ومضاًفا إليه، ومفعواًل به، ونحو ذلك، كقولك:  
(، ومنه ُض وْ ، وعَ طْ فمنه ما ال ينفك عن الظرفية أصاًل، كـ)قَ  ،جئتني. وغير المتصرف: ما الزم الظرفية، أو شبهها

كم  )ِمْن( حُ الجر    ما ال يخرج عن الظرفية إال بدخول حرف الجر عليه، نحو: )قبُل، وبعُد، ولدْن، وعنَد( فإذا دخل
بأنه غير متصرف؛ ألنه لم يخرج عن الظرفية إال إلى حال شبيهة بها؛ ألن الجار والمجرور والظرف   الظرف  ىعل

 . (52) ونعًتا وصلةً سيان في التعليق باالستقرار، والوقوع خبًرا وحاالً 
والتقدير: صباًحا ومساًء، فلم ا  قال: أتيُته َصباَح َمساَء، وهذا إنما ُبني لتضمُّنه معنى الحرف، وهو الواُو،  وي

، لجاز، كأن ه نسب إلى  حذفت الواو، ُبني لذلك، وليس المراُد منه صباًحا بعينه، ولو أضيف فقيل: صباَح مساء 
، لم يكن إالَّ مضاًفا  . وجازت إضافُته إليه لتصاُحبهما، فإن دخل عليه حرُف جر  المساء، أي: صباًحا مقتِرًنا بمساء 

، خرج عن باب الظروف، وَتمكَّن  مخفوًضا، وبطلَ  ؛ ألن ه بدخوِل حرف الجر   البناُء، نحَو: آتيك في كلِ  صباح  ومساء 
َنها، فلم ُتقدَّر فيها   في االسمي ة، فلم ُيْبَن؛ ومثل هذه األسماء إن ما ُتبَنى إذا كانت حااًل أو ظرًفا؛ ألن ه حال َتْنُقص تمكُّ

 . (53)الواو
 :)من الرجز( لظروف، إال إذا َدَخل عليها حرف َجر، كَقول ابن ُدريد وكذلك )حيث( لها ُحكم ا

   **ى لَ بِ يَن إِ ُملَ ي الْ اَح فِ ُثمََّت رَ **  
 (55) ** ىِمنَ وَ  (54) نِ يْ َزمَ أْ مَ جَّى الْ ُث َتحَ يْ حَ ** 

فإن  )إلى( تقلب )حيث( من باب الظروف إلى باب األسماء؛ ألن أسماء الزمان وأسماء المكان إنما تكون  
ظروًفا إذا أفضي إليها الفعل ووصل إليها كما يصل إلى سائر مفعوالته، فإذا دخل عليها حرف الجر كانت كسائر 

 
 . 525/ 1ينظر: اللمحة في شرح الملحة  ( 51)
 .202ينظر: شرح ابن الناظم على األلفية، ص: ( 52)
 . 3/152ر: شرح المفصل ينظ ( 53)
 . 5/40نظر: معجم البلدان المأزمان: موضع بمكة بين المشعر الحرام وعرفة، أو هما جبال مكة. ي  ( 54)
 .128ينظر: ديوان ابن دريد، ص: ( 55)
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حكم الجملة التي بعدها؛ ألنها قبل أن تلحق   ل )حيث( بدخول الجار عليه إلى االسمية؛ انتقل قِ األسماء. ولما نُ 
ولما لم   ،على حكم ما ُيضاف من الظروف إلى الجَمل، فتقدَّر الجملُة بعدها مجرورة بإضافتها إليهاهي  باألسماء  

ًرا َوْصًفا  تجر مجرى الظروف المضافة إلى ما بعدها من الجمل، وانتقلت إلى باب االسمية؛ كان ما بعدها ُمقد 
 .(56)لها
على ضربين، أحدهما: حرف جر كالالم، نحو: جئتك كي   يْ تأتي كَ   (: حرف نصبي  ك  الداللة على أن  )  -9

فهذه بمنزلة الالم، أي: لتكرمني، والفعل بعدها وبعد الالم منصوب بتقدير )أن(، والثاني: حرف نصب من    ،تكرمني

تعالى:   وكقوله  تكرمني،  لكي  جئتك  كقولك:  الالم،  عليها  دخلت  إذا  وذلك  األفعال،  مَا  عوامل  عَلَى  تَأْسَوْا  }ِلَكيْالَ 

جمهور، من غير تقدير )أن(، وال يجوز أن تكون هنا حرف جر؛ ، فكي هنا هي الناصبة بنفسها، عند ال(57)فَاتَكُمْ{

 .(58) ألن حرف الجر ال يدخل على حرف الجر

}ذَِلكَ بِأَنَّ اللَّهَ  ( تعين أنها مفتوحة الهمزة، نحو:  نَّ إذا دخل حرف الجر على )أَ   (:ن  أ  الداللة على فتح همزة  )  -10

 .(60)فال يجوز كسر الهمزة في هذا الموضع إلى على مفرد،؛ ألن حرف الجر ال يدخل (59) هُوَ اْلحَقُّ{

الفعل   )االسم،  وتحديد قسمها  الكلمة،  نوع  تعيين  تأثيًرا جليًّا في  يؤثر  الجر  أن حرف  يتضح  فمما سبق 
 الحرف( الذي تنتمي إليه.  

 المبحث الثاني 
 )أثر حرف الجر في تعدية الفعل(

ا به، مدع ًما بذكر بعض األمثلة   لحرف الجر أثر  غير خفي   في تعدية الفعل؛ لذا أفردت له مبحًثا خاصًّ
 التي تكشف عن أهميته في ذلك.  

 
 .  1/427العمدة  إعرابينظر: العدة في  ( 56)
 (. 23سورة )الحديد(، اآلية ) ( 57)
 . 3/68، والمساعد 2/573، واإلنصاف في مسائل الخالف 3/6ينظر: الكتاب  ( 58)
 (. 6سورة )الحج(، اآلية ) ( 59)
 . 258متممة اآلجرومية، ص:الفواكه الجنية على ينظر:  ( 60)
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قال الكفوي: "التَّْعِدَية: ِهَي ِعْند الصرفيين َتْغِيير اْلِفْعل، وإحداث معنى اْلجعل والتصيير، َنْحو: )ذهبت بزيد( 
 . (61) جعلته َذا ذَهاب، َأو صيرته َذا ذَهاب. َوعند النَُّحاة: ِهَي ِإيَصال َمَعاني اأْلَْفَعال ِإَلى اأْلَْسَماء" َفِإن َمْعَناُه:

فالتعدية جعل الفعل لفاعل يصي ر من كان فاعاًل له قبل التعدية منسوًبا إلى الفعل، نحو: خرج زيد وأخرجته،  
 .(62) فمفعول أخرجت هو الذي صيرته خارًجا

 . (63) بزيد  ت به، وذهبتُ حْ رِ فَ َفِرَح زيد ، و وسائل تعدية الفعل: حرف الجر، نحو:  منو 
والتعدية بحرف الجر ليست مقصورة على الثالثي الالزم؛ وإنما تشمله وتشمل المتعدي لواحد أو أكثر، وألن  

التعدية بحرف الجر: تعدية   امساعدة، سموْ   المفعول به الحقيقي عند النحاة هو الذي يقع عليه األثر مباشرة بدون 
غير مباشرة؛ ألنها جاءت نتيجة معاونة قدمت للفعل الالزم، ولم يستطع التعدية إال بهذه المعاونة، وهي حرف الجر 

 . (64) أو غيره من الوسائل
ولما كانت حروف الجر فيها معنى التعدية جعلت التعدية قسمين: تعدية عامة، وتعدية خاصة؛ فالعامة:  

. والخاصة هي التي تتعلق بحرف الباء، نحو: ذهبت بزيد  كل حرف م ؛ ألن باء التعدية (65) ن حروف الجر هو معد  
 .(66)الالزم إلى المفعول الفعل قائمة مقام الهمزة في إيصال معنى

، قال ابن السراج:  (67) وإجمااًل؛ فإن حروف الجر ال تغير المعنى األصلي الوضعي للكلمة التي تدخل عليها
دخل حرف الجر على األسماء التي يجازى بها لم يغيرها عن الجزاء، تقول: على أي دابة  أحمل َأركبه, وِبَمْن    "إذا

 .  (68)تؤخْذ أْوخذ به"

 
 .  311كتاب الكليات، ص: ( 61)
 . 85ينظر: الجنى الداني، ص: ( 62)
وسائل تعدية الفعل خمسة: الهمزة، نحو: فِرح زيد وأفرحته، وتشديد العين، نحو: فر حته، وحرف الجر، نحو: فرحت به، وذهبت بزيد، وسين   ( 63)

لتاء، نحو: خرج الشيء واستخرجته، وألف المفاعلة، نحو: جلس زيد وجالسته، وقربت من البلد وقاربته. ينظر: اللباب  استفعل وزائدها وهما الهمزة وا
 .1/270في علل البناء واإلعراب 

 ، الهامش.2/159ينظر: النحو الوافي  ( 64)
 . 79ينظر: فتح رب البرية شرح نظم اآلجرومية، ص: ( 65)
 4، والجنى الداني، ص:3/149ينظر: شرح التسهيل  ( 66)
 . 67ينظر: توجيه اللمع، ص: ( 67)
 . 2/161األصول في النحو  ( 68)
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على أن دخول حرف الجر المناسب يتطلبه معنى الكلمة أحياًنا من خالل سياق معين، خاصة عندما تكون  
عد الفعل ال بد أن يكون مناسًبا، فإن لم يكن فربما يحدث تناقًضا في الجملة فعلية، فدخول حرف الجر على االسم ب

 المعنى، ومن األمثلة على ذلك:

اإلخبات يتعدى بإلى وبالالم، ـ"، ف(69) }إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُواْ إَِلى رَبِّهِمْ{)أخبت( في قوله تعالى:    -1

، ولعل (70)   له"   خضعو فإذا قلت: أخبت فالن إلى كذا، فمعناه: اطمأن إليه، وإذا قلت: أخبت له، فمعناه: خشع  
االطمئنان مؤد   إلى الخشوع والخضوع؛ فحرف الجر هو الذي دل على زيادة تقوية معنى الطمأنينة إلى أن وصلت 

 .إلى الخشوع والخضوع

ى،  لَ ، قال الفراء: "يريد: اكتالوا من الناس، وهما تعتقبان )عَ (71) }اكْتَاُلواْ عَلَى النَّاسِ{لوا( في قوله تعالى:  )اكتا  -2

عليه، فإذا قال: اكتلت عليك، فكأنه قال: أخذت ما عليك، وإذا قال: اكتلت منك  الموضع؛ ألنه حق   ا( في هذ نْ ومِ 
 . (72) فهو كقولك: استوفيت منك"

، فعندما يقال: (74) }أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آِلهَتِي يَاإِبْراهِيمُ{، وقوله:  (73) }إِنَّا إَِلى اللّهِ رَاغِبُون{)راغب( في قوله تعالى:    -3 

 . (75) د فيهوزهِ  ،رغب فيه، وإليه، يقتضي الحرص عليه، وعندما يقال: رغب عنه، صرف الرغبة عنه

}كُلٌّ يَجْرِي إَِلى أَجَلٍ  ، وقوله تعالى: (76) }كُلٌّ يَجْرِي ألَجَلٍ مَُسمًّى{تعالى: )يجري ألجل، يجري إلى أجل( في قوله  -4

 . (77) مَُّسمًّى{

 
 (. 23سورة )هود(، اآلية ) ( 69)
 . 2/480تفسير الخازن )لباب التأويل في معاني التنزيل(  ( 70)
 (. 2سورة )المطففين(، اآلية ) ( 71)
 . 3/246معاني القرآن  ( 72)
 (. 59سورة )التوبة(، اآلية ) ( 73)
 (. 46سورة )مريم(، اآلية ) ( 74)
 . 358المفردات في غريب القرآن، ص: ( 75)
 (. 5(، والزمر، اآلية )2سورة )الرعد(، اآلية ) ( 76)
 (. 29سورة )لقمان(، اآلية ) ( 77)
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قال فاضل السامرائي: "الظاهر أن ما ورد بالالم يفيد التعليل، بمعنى: كل يجري لبلوغ األجل، أي: كل  
فهو   ،(78)"أما ما جاء بـ)إلى( فهو يفيد االنتهاءيجري لهذه الغاية، كما تقول: كلهم يجري لوصول الهدف ولبلوغه، و 

 . (79)ا حتى ينتهي إلى آخر وقت جريه المسمى لهيجري لبلوغ أجل مسمى، وال يزال جاريً 
 فمن خالل هذه األمثلة اتضحت أهمية استعمال حرف الجر المناسب للسياق الكالمي ومقامه.  

 لثالمبحث الثا
 ( تهازيادالحكم ب وًرا أتأخي  وأ اتقديمً  وأ اأو حذفً  تغييًرا  )أثر حرف الجر في الكلمة

وأحياًنا يحذفها  بحذف جزء منها،  أو    ،الكلمات بالتغيير في هيئتهاالمواضع و يؤثر حرف الجر في بعض  
 الكلمات:المواضع و فمن هذه كلها، أو يقدمها، أو يؤخرها، أو يؤدي إلى الحكم بزيادتها، 

تغيير عالمة التثنية   :من أثر حرف الجر على ما يدخل عليه  (: المذكر السالم  جمعو )تغيير عالمتي التثنية    -1
ثم    ،وذلك أن لألشياء أصوالً ألن الرفع هو األصل، قال المبرد: ")اإلعراب( في حالة الجر؛  المذكر السالم  جمع  و 

ألن ما بقي دال   ؛ومنه ما يحذف  ،فمن هذا المحذوف ما يبلغ بالشيء أصله  ،يحذف منها ما يخرجها عن أصولها
يبلغ به أصله فإن كناية المجرور في الكالم ككناية المنصوب   ،وإن يكن ذلك أصله  ،عليه وذلك ألن    ،فأما ما 

ا وإنما المنصوب والمخفوض لم    ،والفعل والفاعل  ،كاالبتداء والخبر  ،وهو الذي ال يتم الكالم إال به  ،األصل الرفع
المرفوع هذا  عن  إليه  والجمع  ؛خرجا  التثنية  في  اشتركا  ومسل  ،فلذلك  مسلمْين  مسلمان (80) ِميننحو:  فاألصل:   ،

 ومسلمون، قلبت األلف والواو إلى الياء. والذي أحدث هذا الخروج عن األصل هو حرف الجر. 
كذلك يؤثر حرف الجر في الكلمة بالحذف، كحذف ألف ما االستفهامية، وتبقى (:  االستفهامية  ا)حذف ألف م    -2

 . (81) وَحتَّاَم، وِفيَم، وَعمَّ الفتحة عالمة عليها، فيقال: َعاَلَم، 
اسم  الخبرية التي هي  ما  بينها وبين    للتفريق  ؛ا دخل عليها حرف الجروإنما حذفت ألف ما االستفهامية لم  

، وألف حشو    فاأللف حينئذ    ؛الموصولة مع صلتها كلمة واحدةما  ألن    ؛موصول، وكان الحذف من االستفهامية أولى
حسان    قال  ،والتغيير إلى الطرف أسرع منه إلى الحشو، وربما جاءت األلف ثابتة في الشعر،  ف  االستفهامية طرَ ما  

 : )من الوافر(بن ثابت 
 

 . 3/65معاني النحو  ( 78)
 . 1058  -1/1056ينظر: درة التنزيل وغرة التأويل  ( 79)
 . 1/248المقتضب  ( 80)
 . 85 -84، وشرح التعريف بضروري التصريف، ص:2/387، وشرح المفصل 2/221العربية ينظر: البديع في علم  ( 81)



 صفية تحليلية وظيفية"و اللغوية "دراسة  أثر حرف الجر على البنية                   محّكمة  مجلّة علمّية  علَّمه البيان""

 

 

   

 ( 184)  الصفحة     م2021  ديسمبر / هـ 1443  ربيع اآلخر /    لثالعدد الثا
 

 (82) دِ امَ رَ ي فِ  غَ رَّ مَ تَ  ير  زِ نْ خِ كَ  **   يم  ئِ ي لَ نِ مُ تُ شْ يَ  امَ ا قَ ى مَ لَ عَ 
 .(83) وأما إثباتها في النثر فقليل قبيح

االستفهامية بدخول حرف الجر  عليها في مثل: لماذا فعلت؟ مع أنَّه مرك ب بالَّالم؛ ولم تحذف ألف )ما(  
)ما(  فأشبهت  الحوادث؛  ِمَن  لتحصنه  قليل؛  الوسط  في  والحذف  ذا،  مع  بالتركيب  متوسطة  صارت  أِلَفها  ألنَّ 

 .(84) بالموصولة في إثبات األلف  يةاالستفهام
عند اتصالها   الجر بالحذف في الكلمة؛ حذف همزة الوصل من )أل( التعريفمن تأثير حرف  )حذف همزة أل(:    -3

العالم، والمعلم، و باالسم للعالم، وللمعلم، ونحو ذلك، واألصل:  َعْلَفَرِس، ، فيقال:  َرِكْبُت  نحو قول بعض العرب: 
 :الطويل(فرزدق )من ، ومن ذلك قول ال(85)وَعْلَماِء، واألصل: َعَلى اْلَفَرِس، وَعَلى اْلَماءِ 

 (87)َخاِلدِ  (86)َوَلِكْن َطَفْت َعْلَماِء ُقْلَفةُ  **َوما ُسِبَق اْلَقْيِسيُّ ِمْن َضْعِف ِحيَلة  
بداللة حرْف الجر    قد يحذف فعل القسم تخفيًفا؛ لكثرة االستعمال، واكتفاءً حذف فعل القسم(:  الداللة على  )  -4

 .(88) على حذفه، نحو: باهلل ألفعلن  
ومن بين  (،  من خصائص )ال( النافية للجنس أنها تعمل عمل )إن  (:  النافية للجنس  زيادة ال الداللة على  )  -5

ا بحرف عدم سبقها بحرف جر، فإن سبقها حرف جر كانت زائدة مهملة، وكان ما بعدها مجرورً   :شروط إعمالها
 .(89) الجر، نحو: سافرت بال زاد، وفالن يخاف من ال شيء

يجوز تقديم منصوب اسم الفاعل عليه إذا لم يكن مجروًرا بحرف جر (:  عليه  تقديم معمول اسم الفاعلجواز  )  -6
، (ازيدً )ا، يمتنع تقديم  زيدً   مجروًرا بحرف جر أصلي امتنع تقديمه عليه؛ ففي مثل: مررت بضارب  أصلي، فإن كان  

 
البيت في ديوان حسان،  ينظر  و   .85  - 84، وشرح التعريف بضروري التصريف، ص:277  -275ينظر: شرح التصريف للثمانيني، ص:  ( 82)

 . 88ص:
 .2/1030ينظر: ارتشاف الضرب  ( 83)
 .158اده، ص:ينظر: شرح قواعد اإلعراب للشيخ ز  ( 84)
 .131، والشافية، ص:5/219، والتعليقة على كتاب سيبويه 4/484ينظر: الكتاب  ( 85)
". لسان العرب، مادة ( 86) ِبيِ   )قلف(. القلفة: هي "ِجْلَدُة الذََّكِر الَِّتي ُألِبَستها الحَشفة، َوِهَي الَِّتي اْنَقَطَع ِمْن َذَكِر الصَّ
 ، ولم أجده في ديوانه.2/427والبيت للفرزدق في المعجم المفصل في شواهد العربية  . 1/251المقتضب  ينظر: ( 87)
 . 5/254ينظر: شرح المفصل  ( 88)
 . 2/331، وجامع الدروس العربية 300ينظر: الجنى الداني، ص: ( 89)
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؛ ألن المعنى يختل بتقديم المعمول على اسم الفاعل  (90)لزيادة الجار  ؛ا؛ فال يمتنع التقديمزيدً   أما نحو: لست بضارب  
 . المجرور بحرف جر أصلي   

الصدارة في جملته دائًما، وال يتأخر عنها إال إذا سبق بحرف جر أو بإضافة؛   كم اسم استفهام له  )تأخير كم(:  -7
 .(91) ى زرت؟تبرعت؟ ومرضى كم مستشفً  ، نحو: بكم دينار  فال تلزم صدارته حينئذ  

تعددت آراء النحويين في جواز تقديم الحال على (:  المجرور بحرف جر أصلي  )تقديم الحال على صاحبها  -8
بحرف جر   صاحبها   مطلقً   المجرور  يجوز  ال  ذلك  أن  إلى  البصريين  فذهب جمهور  أبو علي   ،اأصلي،  وذهب 

م الحال على صاحبها المجرور ي الفارسي، وابن برهان، وابن كيسان، وابن جني، وابن مالك، وغيرهم، إلى أن تقد 
المجرور بحرف جر أصلي وذهب الكوفيون إلى جواز تقديم الحال على صاحبها    ،ابحرف جر أصلي جائز مطلقً 

ا بك. وأن يكون المجرور ا؛ إذ يجوز: مررت ضاحكً بشروط: أن يكون المجرور ضميرا؛ نحو: مررت بك ضاحكً 
رو. وعم    ن بزيد  ن؛ إذ يجوز: مررت مسرعيْ و مسرعيْ وعمر    أحد اسمين عطف ثانيهما على المجرور؛ نحو: مررت بزيد  

مررت بهند تضحك؛ إذ يجوز: مررت تضحك بهند. واتفق النحاة على جواز وأن يكون الحال جملة فعلية؛ نحو:  
ا ا؛ إذ يجوز: ما جاءني مبشرً مبشرً   تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف جر زائد، نحو: ما جاءني من أحد  

يأتي منهما  (92) أو مفعول    فاعل    -عند التحقيق  -؛ ألن المجرور بحرف الجر الزائد من أحد   صاحب ، وهما مما 
 .الحال

 خاتمة البحث 
من خالل تتبع حروف الجر في بعض كتب النحو، وجمع بعض المسائل المتعلقة بوظيفتها، وأثر دخولها 

 على بعض األدوات واألسماء وبعض التراكيب، يمكن استخالص أهم النتائج، وهي: 
 وحروف الصفات.* أن الحروف الجارة تسمى: حروف الجر، وحروف الخفض، وحروف اإلضافة، 
 * أن وظيفة حروف الجر إيصال معنى الفعل إلى االسم، وهي األصل في الجر. 

* أن األصل ذكر حرف الجر في التركيب، وقد يحذف وينتصب ما بعده، ويسمى هذا النصب بالنصب على نزع  
 الخافض.

 
 .66  -3/64ينظر: ضياء السالك  ( 90)
 . 4/569، والنحو الوافي 5/2498ينظر: تمهيد القواعد  ( 91)
الك ، وأضح المس308  -2/307، والهمع  1/591، وشرح التصريح  16  - 2/14، وشرح األشموني  75  - 9/68ينظر: ارتشاف الضرب    ( 92)

 ، هامش المحقق. 2/266
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 ير مطرد.* أن النحاة اختلفوا في حذف حرف الجر وبقاء أثره، فقيل: هو ضعيف، وقيل: هو كث
* استدل الكوفيون على اسمية )نعم وبئس( بدخول حرف الجر عليهما، وقال البصريون: إنهما فعالن، وأولوا ما 

 استدل به الكوفيون من شواهد. 
 * استدل النحاة بدخول حرف الجر على )عن، وعلى، والكاف، وال النافية( أنها أسماء بعد دخوله عليها. 

 ( الموصولة بفعل األمر يدل على أنها مصدرية.* أن دخول حرف الجر على )أن
 * أن دخول حرف الجر على صيغة )َأْفِعْل( يعي ن أنها للتعجب ال لألمر.

 * أن دخول حرف الجر على بعض الظروف يخرجها من الظرفية إلى االسمية أو من البناء إلى اإلعراب.
 مل األفعال، ال حرف جر.* أن حرف الجر إذا دخل على )كي( يعي ن أنها حرف نصب من عوا

( تعي ن أنها مفتوحة الهمزة.  * أن حرف الجر إذا دخل على )أن 
 * أن دخول حرف الجر الزائد في التركيب يفيد تقرير المعنى وتأكيده.

* أن حرف الجر ال يغير المعنى األصلي لألسماء، لكن دخوله في التركيب يحدد المعنى المناسب بين االسم  
 والفعل. 
 لحرف الجر أثًرا بالغ األهمية في تعدية األفعال. * أن 

 * أن لحرف الجر أثًرا في تغيير األلف والنون في التثنية، والواو والنون في جمع المذكر السالم إلى ياء ونون. 
 * أن حرف الجر عند دخوله على )ما( االستفهامية يحذف ألفها، وعند دخوله على )أل( التعريف يحذف همزتها.

 ول حرف الجر في التركيب القسمي يستغنى به عن ذكر فعل القسم. * أن دخ
 * أن دخول حرف الجر على )ال( النافية للجنس يسبب في إهمالها ويحكم بزيادتها.

 * أن دخول حرف الجر األصلي على معمول اسم الفاعل يمنع من تقديم المعمول على اسم الفاعل.   
التي الكلمات  من  االستفهامية  )كم(  أن  من    *  منعها  الجر  دخل عليها حرف  إذا  لكن  الكالم؛  في  الصدارة  لها 

 الصدارة.
 * أن دخول حرف الجر الزائد على صاحب الحال ال يمنع من تقديم الحال على صاحبها.  

 وهللا أعلم  
 المصادر والمراجع

 * القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم. 
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حيان األندلسي، تحقيق: رجب عثمان محمد، مراجعة: رمضان  * ارتشاف الضرب من لسان العرب، تأليف: أبي  
 م. 1998(، 1عبد التواب، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط) 

بن قيم الجوزية، تحقيق: محمد بن    د إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك، تأليف: برهان الدين إبراهيم بن محم*  
 م. 1954 -ه 1373(، 1عوض بن محمد السهلي، أضواء السلف، الرياض، ط)

(، 1عبد الرحمن األنباري، تحقيق: فخر صالح قدارة، دار الجيل، بيروت، ط)أبي البركات  أسرار العربية، تأليف:  *  
 م. 1995

األصول في النحو، تأليف: أبي بكر محمد بن السري بن سهل بن السراج، تحقيق: عبد الحسين الفتلي، مؤسسة *  
 لبنان.  -الرسالة، بيروت 
 لك في النحو والصرف، تأليف: أبي عبد هللا محمد بن مالك، دار التعاون. * ألفية ابن ما

اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين، تأليف: أبي البركات عبد الرحمن األنباري، *  
 تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، دمشق. 

ليف: أبي محمد عبد هللا جمال الدين بن يوسف بن هشام األنصاري، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، تأ*  
 يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. تحقيق: 

البديع في علم العربية، تأليف: أبي السعادات مجد الدين المبارك بن محمد الجزري بن األثير، تحقيق ودراسة: *  
 ه. 1420(، 1أم القرى، مكة المكرمة، السعودية، ط) فتحي أحمد علي الدين، جامعة

التعريفات، تأليف: علي بن محمد بن علي الجرجاني، تحقيق: إبراهيم األبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، *  
 ه. 1405(، 1ط)
حمد التعليقة على كتاب سيبويه، تأليف: أبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي، تحقيق: عوض بن * 

 م. 1990  -ه 1410(، 1القوزي، ط)
تفسير الخازن )لباب التأويل في معاني التنزيل(، تأليف: أبي الحسن عالء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن  *  

 ه. 1415(، 1عمر الشيحي، المعروف بالخازن، تصحيح: محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط)
ائد، تأليف: محب الدين ناظر الجيش محمد بن يوسف بن أحمد الحلبي، دراسة * تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفو 

القاهرة   والترجمة،  والتوزيع  والنشر  للطباعة  السالم  دار  وآخرين،  فاخر  محمد  علي  ط)  –وتحقيق:  (، 1مصر، 
 هـ. 1428
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ر السالم للطباعة  توجيه اللمع، تأليف: أحمد بن الحسين بن الخباز، دراسة وتحقيق: فايز زكي محمد دياب، دا*  
 م. 2007  -ه1428(، 2والنشر والتوزيع والترجمة، جمهورية مصر العربية، ط)

(، 28بيروت، ط) -* جامع الدروس العربية، تأليف: مصطفى بن محمد سليم الغالييني، المكتبة العصرية، صيدا
 م. 1993  -هـ1414

الدين حسن بن قاسم بن عبد هللا بن علي  المرادي، * الجنى الداني في حروف المعاني، تأليف: أبي محمد بدر  
 م.1992 -هـ 1413(، 1لبنان، ط)  -تحقيق: فخر الدين قباوة، ومحمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، بيروت 

الحدود في علم النحو، تأليف: شهاب الدين أحمد بن محمد بن محمد البجائي األ بَّذي، تحقيق: نجاة حسن عبد *  
 م. 2001 -ه 1421، (33)(، السنة 112جامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، العدد )هللا نولي، ال

درة التنزيل وغرة التأويل، تأليف: أبي عبد هللا محمد بن عبد هللا األصبهاني، المعروف بالخطيب اإلسكافي، *  
الرسائل العلمية، معهد   دراسة وتحقيق وتعليق: محمد مصطفى آيدين، جامعة أم القرى، وزارة التعليم العالي سلسلة

 م.2001 -ه 1422(، 1البحوث العلمية مكة المكرمة، ط)
دستور العلماء )جامع العلوم في اصطالحات الفنون(، تأليف: القاضي عبد النبي بن عبد الرسول األحمد نكري، *  

 م. 2000 -ه 1421(، 1بيروت، ط)   -عر ب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص، دار الكتب العلمية، لبنان
 م.1980 -ه 1400ديوان األعشى، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، * 
 ديوان جميل بثينة، شعر الحب العذري، جمع وتحقيق وشرح: حسين نصار، دار مصر للطباعة.* 
بيروت *   المعرفة،  دار  سنده،  هللا  عبد  تحقيق:  األنصاري،  ثابت  بن  حسان  ط)  -ديوان    - ه1427(،  1لبنان، 

 م.  2006
 م. 2012(،  1وان ابن دريد، دراسة وتحقيق: عمر بن سالم، مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، دبي، ط)دي*  

 م. 1994 -ه 1414(، 1* ديوان عبيد بن األبرص، شرح: أشرف أحمد عدرة، دار الكتاب العربي، بيروت، ط)
(، دار صادر، بيروت، 1ي، ط)سعدي ضناو   ديوان العجاج، رواية وشرح عبد الملك بن قريب األصمعي، تحقيق:*  

 م. 1997
  - ه1407(،  1لبنان، ط)   -ديوان الفرزدق، شرحه وضبطه وقدم له: علي فاعور، دار الكتب العلمية، بيروت *  

 م. 1987
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إبراهيم  تحقيق:  الرماني،  هللا  عبد  بن  علي  بن  عيسى  بن  علي  الحسن  أبي  تأليف:  الحروف،  منازل  رسالة   *
 .السامرائي، دار الفكر، عمان 

الشافية في علمي التصريف والخط، تأليف: أبي عمرو جمال الدين عثمان بن عمر بن الحاجب، تحقيق: صالح  *  
 م. 2010(، 1عبد العظيم الشاعر، مكتبة اآلداب، القاهرة، ط)

* شرح األشموني على ألفية ابن مالك، تأليف: أبي الحسن نور الدين علي بن محمد بن عيسى اأُلشموني، تحقيق: 
 م.  1998  -هـ1419(، 1لبنان، ط)  -مد، دار الكتب العلمية، بيروت حسن ح

شرح تسهيل الفوائد، تأليف: أبي عبد هللا جمال الدين محمد بن عبد هللا بن مالك الطائي الجياني، تحقيق: عبد  *  
 م.1990 -هـ 1410(، 1الرحمن السيد، ومحمد بدوي المختون، هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، ط)

* شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو، تأليف: خالد بن عبد هللا بن أبي بكر 
بيروت  العلمية،  الكتب  دار  السود،  عيون  باسل  محمد  تحقيق:  األزهري،  الجرجاوي   محمد  ط)  -بن  (، 1لبنان، 

 م. 2000  -هـ1421
انيني، تحقيق: إبراهيم بن سليمان البعيمي، مكتبة الرشد،  شرح التصريف، تأليف: أبي القاسم عمر بن ثابت الثم*  
 م. 1999-ه 1419(، 1ط)
شرح التعريف بضروري التصريف، تأليف: ابن إي از البغدادي، تحقيق وشرح ودراسة وتقديم: هادي نهر، وهالل * 

 م. 2002 -ه 1422(، 1ناجي المحامي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، األردن، ط)
شرح الشافية )مع شرح شواهده للبغدادي(، تأليف: نجم الدين محمد بن الحسن الرضي األستراباذي، تحقيق: *  

نو بيروت 1محمد  العلمية،  الكتب  دار  الحميد،  عبد  الدين  محيي  ومحمد  الزفزاف،  ومحمد  الحسن،  لبنان،   -ر 
 م. 1975 -ه 1395

ا*   مصطفى  بن  محمد  تأليف:  هشام،  البن  اإلعراب  قواعد  إسماعيل شرح  وتحقيق:  دراسة  زاده،  شيخ  لُقوَجوي 
 م. 1995 -ه 1416(، 1سورية، ط) -لبنان، دار الفكر، دمشق -إسماعيل مروة، دار الفكر المعاصر، بيروت 

تصحيح وتعليق: يوسف حسن عمر، منشورات ستراباذي،  األ  رضي الدين محمد بن الحسنشرح الكافية، تأليف:  *  
 م. 1996(، 2ليبيا، ط)  -جامعة قاريونس، بنغازي 

شرح كتاب الحدود في النحو، تأليف: عبد هللا بن أحمد الفاكهي النحوي المكي، تحقيق: المتولي رمضان أحمد *  
 م. 1993 -ه 1414(، 2الدميري، مكتبة وهبة، القاهرة، ط)
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وعلي سيد علي، * شرح كتاب سيبويه، تأليف: أبي سعيد الحسن بن عبد هللا السيرافي، تحقيق: أحمد حسن مهدلي،  
 م. 2008(، 1لبنان، ط) - دار الكتب العلمية، بيروت 

* شرح المفصل، تأليف: أبي البقاء موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش، قدم له: إميل بديع يعقوب، دار الكتب 
 م.2001 -هـ 1422(، 1لبنان، ط)  -العلمية، بيروت 

الك، تأليف: أبي زيد عبد الرحمن بن علي بن صالح * شرح المكودي على األلفية في علمي النحو والصرف البن م
 م.  2005  -ه 1425لبنان،  -المكودي، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، المكتبة العصرية، بيروت 

شرح ابن الناظم على األلفية، تأليف: بدر الدين محمد بن جمال الدين محمد بن مالك، تحقيق: محمد باسل *  
 م. 2000  -ه1420(، 1)عيون السود، دار الكتب العلمية، ط

* شعر مزاحم العقيلي، تحقيق: نوري حمودي القيسي، وحاتم صالح الضامن، مجلة معهد المخطوطات العربية، 
 م.1976(، 1(، ج)22مجلد )

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تأليف: أبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، تحقيق: أحمد عبد *  
 م. 1987  -ه1407(، 4علم للماليين، بيروت، ط)الغفور عطار، دار ال

ط)*   الرسالة،  مؤسسة  النجار،  العزيز  عبد  محمد  تأليف:  المسالك،  أوضح  إلى  السالك    - ه 1422(،  1ضياء 
 م. 2001

ة في إعراب الُعمَدة، تأليف: أبي محمد بدر الدين عبد هللا بن فرحون المدني، تحقيق: مكتب الهدي لتحقيق *   الُعد 
 (.1عبد الرحمن عادل بن سعد(، دار اإلمام البخاري، الدوحة، ط)  التراث )أبو

علل النحو، تأليف: أبي الحسن محمد بن عبد هللا بن العباس بن الوراق، تحقيق: محمود جاسم محمد الدرويش، *  
 م.1999 -هـ 1420(، 1السعودية، ط) -مكتبة الرشد، الرياض 

جرومية لمحمد بن أبَّ القالوي الشنقيطي(، تأليف: أحمد بن فتح رب البرية في شرح نظم اآلجرومية )نظم اآل*  
 م.2010  -هـ1431(، 1عمر بن مساعد الحازمي، مكتبة األسدي، مكة المكرمة، ط)

الفواكه الجنية على متممة اآلجرومية، تأليف: عبد هللا بن أحمد الفاكهي، دراسة وتحقيق: عماد علوان حسين، *  
 م. 2009 -ه 1430(، 1ط)

ب، تأليف: أبي بشر سيبويه عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي، تحقيق: عبد السالم محمد هارون، مكتبة  * الكتا
 م. 1988 -هـ 1408(، 3الخانجي، القاهرة، ط) 
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* كتاب الكليات، تأليف: أبي البقاء أيوب بن موسى الكفوي، تحقيق: عدنان درويش، ومحمد المصري، مؤسسة 
 الرسالة، بيروت. 

لل البناء واإلعراب، تأليف: أبي البقاء محب الدين عبد هللا بن الحسين بن عبد هللا العكبري البغدادي، اللباب في ع*  
 م. 1995  -ه 1416(، 1تحقيق: عبد اإلله النبهان، دار الفكر، دمشق، ط)

 (.1* لسان العرب، تأليف: جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، دار صادر، بيروت، ط)
 م. 1972، تأليف: أبي الفتح عثمان بن جني، تحقيق: فائز فارس، دار الكتب الثقافية، الكويت،  اللمع في العربية*  
تأليف: أبي عبد هللا شمس الدين محمد بن حسن بن ِسباع بن أبي بكر الجذامي، *   اللمحة في شرح الملحة، 

بال العلمي  البحث  إبراهيم بن سالم الصاعدي، عمادة  بابن الصائغ، تحقيق:  المدينة المعروف  جامعة اإلسالمية، 
 م. 2004 -ه 1424(،  1السعودية، ط) -المنورة 

المساعد على تسهيل الفوائد، تأليف: بهاء الدين بن عقيل، تحقيق وتعليق: محمد كامل بركات، مركز البحث *  
 م.  2001 -ه 1422العلمي وإحياء التراث، جامعة أم القرى، السعودية،  

وعبد   معاني القرآن، تأليف: أبي زكريا يحيى بن زياد الفراء، تحقيق: أحمد يوسف النجاتي، ومحمد علي النجار،*  
 (.1الفتاح إسماعيل الشلبي، الدار المصرية للتأليف والترجمة، مصر، ط)

 . م2000 -ه 1420(، 1معاني النحو، تأليف: فاضل صالح السامرائي، دار الفكر، األردن، ط)* 
 * معجم البلدان، تأليف: أبي عبد هللا شهاب الدين ياقوت بن عبد هللا الحموي، دار الفكر، بيروت.

 م. 1996 -ه 1417(، 1المعجم المفصل في شواهد العربية، تأليف: إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، ط)
معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم، تأليف: جالل الدين السيوطي، تحقيق: محمد إبراهيم عبادة، مكتبة اآلداب، 

 م. 2004  -ه 1424(، 1القاهرة، ط) 
ريب، تأليف: جمال الدين أبي محمد عبد هللا بن يوسف بن هشام، تحقيق: مازن  * مغني اللبيب عن كتب األعا

 م. 1985(، 6المبارك، ومحمد علي حمد هللا، دار الفكر، بيروت، ط)
في غريب القرآن، تأليف: أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب األصفهاني، تحقيق: صفوان  * المفردات  

 ه. 1412(، 1القلم، الدار الشامية، دمشق، بيروت، ط)عدنان الداودي، دار 
المقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية )شرح ألفية ابن مالك(، تأليف: أبي إسحق إبراهيم بن موسى الشاطبي، *  

العثيمين، سليمان  بن  الرحمن  عبد  قطامش،  تحقيق:  المجيد  وعبد  الثبيتي،  عيد  بن  وعياد  البنا،  إبراهيم  ومحمد 
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القرى، مكة وسلي أم  بجامعة  التراث اإلسالمي  وإحياء  العلمية  البحوث  تقي، معهد  العايد، والسيد  إبراهيم  بن  مان 
 م. 2007 - ه1428(، 1المكرمة، ط)

 * المقتضب، تأليف: أبي العباس محمد بن يزيد المبرد، تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة، عالم الكتب، بيروت.
والعلوم، تأليف: محمد بن علي التهانوي، تقديم وإشراف ومراجعة: رفيق    موسوعة كشاف اصطالحات الفنون *  

العجم، تحقيق: علي دحروج، نقل النص الفارسي إلى العربية: عبد هللا الخالدي، الترجمة األجنبية: جورج زيناني، 
 م. 1996(، 1مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ط)

 (. 15ط)النحو الوافي، تأليف: عباس حسن، دار المعارف، * 
همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تأليف: جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق: عبد الحميد *  

 هنداوي، المكتبة التوفيقية، مصر.
 
 
 

 

 

 

 
 


