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 الجر حروف -5
) البیِت في محمٌد (مثل باألسماء األسماء بربط تقوم حروف ھي :لجرا حروف: أوال
 )الجامعِة إلى عليٌّ ذھَب (مثل باألسماء األفعال ربط أو

 غیره، في معنى على دل ما ھو الجر حرف إن الجر حروف تعریف في النحاة ویقول
 منھ، تستفاد معاني أو معنى الجر حروف من حرف لكل إن ذلك بعد یقولون كانوا وإن
 األحداث، من حدث مع ارتباطھ من بد ال صحیحا تصورا الحرف معنى یتصور ولكي
 حرف وقع إذا النحاة بھ قال الذي التعلیق عن عبارة ھو االرتباط وھذا

 فقد) البیِت في محمٌد (األولى الجملة مثل فعل فیھا لیس جملة في مجروره مع الجر 
 یشبھ ما أو بفعل وقدروه والمجرور للجار امتعلق ھناك أن الجملة ھذه في النحاة قرر
 التي الجملة وفي). البیِت في استقَر محمٌد (أو) البیِت في مستقٌر محمٌد (فتقدیره الفعل
 في یشبھھ ما أو بالفعل متعلقا والمجرور الجار یكون عملھ یعمل ما أو فعل فیھا یكون

 بذھب، والمجرور الجار تعلقی) الجامعِة إلى عليٌّ ذھَب (الثاني المثال ففي الجملة،
 .المقصود االرتباط یوضح المثالین في التعلق وھذا
 وبعضھم النحاة، معظم عند حرفا عشرون الجر حروف عدد :الجر حروف عدد: ثانیا
 ال الذي أو منھا علیھ والمتفق. حرفا وعشرین واحدا عندھم فتكون حرفا علیھا زاد

  حرف یكون تارة فبعضھا األخرى السبعة وأما حرفا، عشر أربعة فیھ شذوذ
 ال وبعضھا معینة، قبائل عند إال جر حرف یستعمل ال وبعضھا فعال یكون وتارة جر
 :ذلك تفصیل یلي وفیما معینة، أوضاع في إال جر حرف یرد
 :ھي باتفاق أو دائما جر حروف تستعمل ال التي السبعة الحروف -1

 ولوال ومتى، ولعل، وكي، وحاشا، وعدا، خال،
 مثل منصوبا بعدھا ما فیكون أفعاال تعتبر وقد االستثناء، تفید وحاشا وعدا خال -1
 ما فیكون جر حروف تعتبر وقد) خالدا وحاشا َعِلیا، وعدا ھشاما، خال القوُم حضر(

 ذكر سبق وقد).خالٍد وحاشا عليٍّ، وعدا ھشاٍم، خال القوُم حضر (مثل مجرورا بعدھا
 .االستثناء في ذلك

 :مواضع ثالثة في جر حرف وتكون التعلیل، تفید كي -2
 لھ محل ال جر حرف فكي لمھ أي) َكْیَمَھ؟ (مثل االستفھامیة ما على دخلت إذا :أحدھا
 وحذفت جر، محل في السكون على مبني بكي مجرور استفھام اسم وما اإلعراب، من

 .للسكت بالھاء وجيء علیھا الجر حرف لدخول األلف
 :الشاعر قول مثل المصدریة ما على دخلت إذا :ثانیھا

 )وَینفُع َیُضرُّ َكْیَما الَفَتى ُیراُد   فإنما َفُضرَّ َتْنَفْع لم أنَت إذا(
 كي أي بكي، مجرور بمصدر مقدران والفعل وما جر، حرف فكي والنفع، للضر أي

 .والنفع الضر
 أن كي جئُت (مثل المصدریة أن الفعل وقبل بعدھا وكان الفعل على دخلت إذا :ثالثھا

 . إلكرامي أي إكرامي كي تقدیره بكي مجرور بمصدر مقدران والفعل فأن) ُتكِرَمِني
وھي حینئذ تحتمل ) جئُت كي أتعلَم(وقد یؤتى بكي وبعدھا الفعل دون أن یسبق بأن مثل 

 المصدریة بتقدیر الالم قبلھا أي جئت للتعلم، وتحتمل أن تكون حرف جر دال 
 .درة بعدھا واالحتمال األول أكثر في االستعمالعلى التعلیل وأن مق
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فھي حینئذ مصدریة ولیست حرف جر ) جئُت لكي أتعلَم(فإذا سبقت كي بالم الجر مثل 
 .والمصدر منھا ومن الفعل مجرور بالالم والتقدیر جئت للتعلم

 لعل حرف یفید الترجي، وتجر بھذا الحرف قبیلة عقیل ومما ورد في ذلك من -3
 )    لعلَّ أبي الِمغواِر منَك قریُب َفُقْلُت ادُع ُأخَرى وارَفِع الصوَت َجْھَرًة: (كالمھم

ویعرب النحاة  لعل في ھذا البیت حرف جر شبیھا بالزائد، وأبي مبتدأ مرفوع بضمة 
مقدرة الشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبیھ بالزائد، وھو مجرور لفظا بالیاء ألنھ 

 :ب خبر المبتدأ، وقول من قالمن األسماء الستة، وقری
 )بشيٍء أنَّ ُأمَُّكُم َشِریُم    لعل اِهللا َفضََّلُكم علینا(

لعل حرف ترج وجر شبیھ بالزائد، اهللا مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة، مجرور لفظا، 
 .وجملة فضلكم علینا خبر المبتدأ

یل  متى وھي في لغة العرب اسم زمان أو ظرف زمان غالبا، ولكن قبیلة ھذ-4
أي من ُكمِّھ ) َأْخَرَجھا َمتى ُكمِّھ: (استعملتھا حرف جر بمعنى من، ومن ذلك قولھم

 )        متى ُلَجٍج ُخْضٍر لھن َنِئیُج َشِرْبَن بماِء البحِر ثم َتَرفََّعْت: (ومنھ قول شاعرھم
 وھو یصف سحبا شربت من ماء البحر، وأخذت ماءھا من لجج خضر لھن صوت 
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 .د متى حرف جر بمعنى من ولجج مجرور بمنعال مرتفع فأور
ھذا الحرف ھو الذي عده بعض النحاة الحرف الحادي والعشرین من :  لوال-5

وممن عده حرف جر . حروف الجر، وأسقطھ غیرھم، وعد حروف الجر عشرین حرفا
سیبویھ، وھو یرى أن ھذا الحرف مع أنھ كما ھو معروف حرف امتناع لوجود فھو 

، )لوالَي، ولوالَك، ولوالُه(لكنھ یقول إنھ یجر الضمیر فقط مثل حرف جر أیضا، و
: ویعتبره حرف جر شبیھا بالزائد مثل رب ولعل، وال متعلق لھ ومما ورد من ذلك

 )لوالَك في ذا العاِم لم َأْحُجِج   َأْوَمْت بَعْیَنْیھا من الَھْوَدِج(
 )ن ُقنَِّة النِّیِق ُمْنَھِوىبأجراِمِھ م  وكم َمْوِطٍن لوالَي َطْحَت كما َھَوى(و 

معنى طحت ھلكت، ومعنى بأجرامھ بجسده، وقنة النیق رأس الجبل، ومنھوى ساقط 
وإعراب الضمیر الذي بعد لوال على رأي سیبویھ أنھ في محل جر بحرف الجر الشبیھ 

واألخفش .بالزائد وھو لوال، وفي محل رفع على أنھ مبتدأ، فھو في محلین جر ورفع
.  ویرى أنھ في محل رفع على أنھ مبتدأ، ولم یعمل فیھ الحرف لوال شیئاینكر ذلك

ودخول لوال على الضمیر المنفصل أكثر من دخولھا على الضمیر المتصل، ومنھ قولھ 
َكَفى : (، ووقوع االسم الظاھر بعد لوال ھو األكثر مثل)لوال أنتم لُكنَّا مؤمنین(تعالى 

 ) ُمخاَطَبِتي إیاَك لم َتَرِني  لوال ِبِجسِمي ُنُحوال أنني رجٌل
 )  أدنى إلى شرٍف من اإلنساِن لوال العقوُل لكان أدَنى َضْیَغٍم(        و 

 حروف الجر المتفق علیھا، أو التي ال شذوذ في عملھا أربعة عشر حرفا -2
الباء، والكاف، والالم، والواو، والتاء، ومن، وعن، وفي، ومذ، ومنذ، وعلى، :وھي

وتنقسم ھذه الحروف عدة تقسیمات من حیث عدد حروفھا، ومن . ى، وربوإلى، وحت
 :وذلك كما یلي. حیث ما تجره من األسماء

 تنقسم ھذه الحروف من : تقسیم حروف الجر األربعة عشر من حیث عدد حروفھا-1
 :حیث عدد حروفھا إلى أربعة أقسام

 . والواو، والتاءالباء، والالم، والكاف،:  ما وضع على حرف واحد وھو خمسة-1
 .من، وعن، وفي، ومذ:  ما وضع على حرفین وھو أربعة-2
 .إلى، وعلى، ومنذ، ورب:  ما وضع على ثالثة أحرف وھو أربعة-3
 . ما وضع على أربعة أحرف وھو حتى-4
 تنقسم حروف الجر من :   تقسیم حروف الجر من حیث نوع االسم الذي تجره-2

 : سمینحیث نوع االسم الذي تجره إلى ق
 الباء، والالم،  ومن، :  قسم یجر االسم الظاھر والمضمر وھو سبعة حروف ھي-1

 :وفي، وعن، وعلى، وإلى، وأمثلتھا كما یلي
قل ھو الرحمُن (مثال جر الباء للضمیر ) وباآلخرِة ھم ُیوِقنون(مثال جر الباء للظاھر 

 ).آمنا بھ
لھ الملُك ولھ (ال الالم مع الضمیر مث) واصِبْر ِلحكِم ربِّك(مثال الالم مع الظاھر 

 ).الحمُد
َعَسى أن یكونوا (مثال من مع الضمیر ) وِمَن الناِس َمْن یقوُل آمنا(مثال من مع الظاھر 

 ).خیرا منھم
وفیھا ما (مثال في مع الضمیر ) وما أنتم بمعجزین في األرِض(مثال في مع الظاھر 

 ).تشتِھیھ األنفُس
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رضي اُهللا عنھم (مثال عن مع الضمیر )  عن یمیٍن وشماٍلجنتان(مثال عن مع الظاھر 
 ).ورضوا عنُھ

وعلیھا ما (مثال على مع الضمیر ) وعلى الُفْلِك ُتْحَمُلون(مثال على مع الظاھر 
 ).اْكَتَسَبْت

إلیِھ یصعُد الَكِلُم (مثال إلى مع الضمیر ) وأنَّ إلى ربَِّك الُمْنَتَھى(مثال إلى مع الظاھر 
 ).الطَّیُِّب

 الواو، والتاء، والكاف، ومذ، : قسم یجر االسم الظاھر فقط وھو سبعة حروف ھي-2
وھذه السبعة تنقسم أیضا من حیث نوع االسم الظاھر الذي تجره . ومنذ، ورب، وحتى

 :إلى أربعة أقسام
وقد یجر لفظ ) وتاِهللا ألِكیَدنَّ أصناَمُكم( قسم ال یجر إال لفظ الجاللة وھو التاء مثل -1
وھذا النوع قلیل، وقد یجر لفظ ) َتَربِّ الكعبِة ألْفَعَلنَّ كذا(ب مضافا إلى الكعبة مثل ر

 .وھذا النوع أقل من الذي قبلھ) تالرحمِن ألْكِرَمنَّك(الرحمن مثل 
 قسم ال یجر إال أسماء الزمان فقط وھو الحرفان مذ، ومنذ وال یستعمالن إال بعد -2

وھما في ھذین ) لم یُزْرنا أخوك منُذ یوِم الخمیِس(و ) مینما رأیُتھ ُمْذ َیْو(النفي مثل 
 .المثالین حرفا جر وما بعدھما ظرف زمان مجرور بھما

 إذا جاء كل من مذ ومنذ في جملة تامة أعربا ظرفي زمان في محل نصب :ملحوظة
وإذا جاءت بعد كل منھما كلمة غیر ظرف زمان . وكانا في ھذه الحالة اسمین ال حرفین

 كل منھما اسما وأعرب مبتدأ، وال یكونان حرف جر، وقد سبق ذكر ذلك في كان
 .موضوع المفعول فیھ

 ).ُربَّ ضارٍَّة نافعٌة) (ُربَّ رجٍل صالٍح َلِقیُتُھ( قسم ال یجر إال النكرات وھو رب مثل -3
 قسم یجر كل األسماء الظاھرة وھو ثالثة أحرف ھي الواو، والكاف، وحتى وأمثلتھا -4

 )والذي نفسي بیده) (واِهللا ألْفَعَلنَّ الخیَر(الواو : ليما ی
 )َفَمَثُلُھ َكَمَثِل َصْفواٍن علیھ ُتراٌب) (وال تُكْن كصاحِب الحوِت(الكاف 
 )سالٌم ھي حتى َمْطَلِع الفجِر) (فتربصوا بھ حتى حیٍن(حتى 

 : ملحوظتان
 على أنھا حروف  حرف الجر كي الذي لیس من الحروف األربعة عشر المتفق:األولى

الجر ال یجر إال الظاھر؛فھو یجر ما االستفھامیة، أو ما المصدریة، أو المصدر المقدر 
 .من الفعل الذي بعده كما سبق ذكره

 حرف الجر لوال الذي یعده سیبویھ حرف جر ال یجر إال الضمیر المتصل كما :الثانیة
 .سبق توضیحھ

 تنقسم حروف الجر من حیث : زیادتھاتقسیم حروف الجر من حیث أصالتھا أو: ثالثا
 :اعتبارھا أصلیة أو زائدة إلى ثالثة أقسام

 ومعنى أنھا أصلیة أنھا تفید معنى خاصا في جملتھا، وال یصح  حروف جر أصلیة،-1
االستغناء عنھا، ولھا متعلق في الجملة أي أنھا ترتبط بعامل معین، وھذا القسم یشمل 

ومن .وعن، وفي، وعلى، ومذ، ومنذ، وإلى، وحتىالواو، والتاء، : تسعة حروف ھي
 ).تاِهللا لقد آثَرَك اُهللا علینا) (َفَوَربِّ السماِء واألرِض إنھ َلَحقٌّ: (أمثلتھا

 ویكون لھا متعلق، وتستعمل زائدة  حروف جر تستعمل أصلیة تفید معنى خاصا،-2
حتاج إلى متعلق بحیث ال تؤدي معنى خاصا في الجملة، ویمكن االستغناء عنھا، وال ت
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أو عامل ترتبط بھ، وتكون زیادتھا لتأكید الكالم، ویجر ما بعدھا لفظا ویكون لھ محل 
من، والباء، والكاف، : وھذه الحروف أربعة ھي. إعرابي آخر بحسب موقعھ في الكالم

 :والالم، ومن والباء ھي أكثرھا ورودا في الزیادة، وأقل منھا الكاف والالم
 )وإذ أخذنا ِمَن النَِّبیِّیَن میثاَقُھْم ومنك ومن نوٍح(ة من ومن أمثلتھا أصلی

 )كلوا واشربوا ھنیئا بما كنتم تعملون(الباء 
 )وال تكونوا كالذین َنُسوا اَهللا فأنساھم أنُفَسھم(الكاف 
 )ولكل أمٍة جعلنا َمْنَسًكا ھم ناِسكوه(الالم 

 : وأما زیادتھا فلكل منھا مواضع تزاد فیھا
التقدیر ما )  ما جاءنا من بشیٍر وال نذیٍر(  قبل النكرة إذا سبقت بنفي مثل  تزاد-1من 

 .جاءنا بشیر وال نذیر
التقدیر وال تھمل ) ذاِكْر دروَسك وال ُتھمْل ِمْن مطلوٍب( وإذا سبقت بنھي مثل -2

 .مطلوبا
 .التقدیر ھل یراكم أحد؟) ھل یراُكْم من أحٍد؟( إذا سبقت باستفھام مثل -3

 :تزاد في المواضع التالیةالباء 
أي ما كنت مقصرا )  ما كنُت ِبُمَقصٍِّر( في خبر كان وأخواتھا إذا سبقت بنفي مثل -1

 .أي كافیا عبده) ألیس اُهللا بكاٍف عبَده(ومثل 
 ).  وما ذلك على اِهللا بعزیٍز) (وما ربُّك بَظالٍم للعبیِد( في خبر ما مثل -2
أي كفى اهللا شھیدا، وكفى اهللا ) َكَفى باِهللا وكیال) ( شھیداَكَفى باِهللا( مع فاعل كفى مثل -3

 .وكیال
 .أي حسبك درھم) ِبَحْسِبَك درَھٌم( مع المبتدأ حسب في مثل -4
أي سمعوا ) َأْقِبْح بالبخِل) (َأسِمْع بھم وَأْبِصْر( مع فاعل أفِعل في التعجب مثل -5

 .وأبصروا، وقبح البخل
 .أي لیس مثلھ شيء) لیس كمثِلِھ شيٌء(ثل قولھ تعالى تأتي زائدة للتوكید م: الكاف
 .أي مصدقا ما معكم) مصدقا لما َمَعكم(وتأتي زائدة للتوكید أیضا مثل : الالم

 وھو یفید معنى خاصا ھو التقلیل، ولكن لیس لھ  حرف جر شبیھ بالزائد وھو رب،-3
ویعرب ما بعده ) ٍة خیٌر من میعاٍدُربَّ ُصْدف) (ُربَّ أٍخ لك لم َتِلْدُه ُأمُّك(متعلق ومثالھ 

مبتدأ ولكنھ مجرور لفظا مرفوع محال، ویمنع من ظھور حركة الرفع اشتغال المحل 
 .بحركة حرف الجر الشبیھ بالزائد

 عد بعض النحاة لعل التي تجر بھا قبیلة عقیل حرف جر شبیھا بالزائد، وذلك :ملحوظة
 .ألنھا تفید معنى الترجي، ولكن لیس لھا متعلق

 لكل حرف من حروف الجر معنى أو معان نذكرھا فیما :معاني حروف الجر: رابعا
 :یلي

أي قبضت على ) أمسكُت بزیٍد( مثل أولھا اإللصاق  الباء لھا أربعة عشر معنى-1
مررُت (شيء من جسمھ، أو ما یحبسھ من ثوب أو نحوه، وذلك إلصاق حقیقة ومثل 

وھذا المعنى . زید، وذلك إلصاق مجازاأي ألصقت مروري بمكان یقرب من ) بزیٍد
 وتسمى باء وثانیھا التعدیة. وھو اإللصاق ال یفارق الباء؛ ولذلك اقتصر علیھ سیبویھ

النقل أیضا وھي المعاقبة للھمزة في تصییر الفاعل مفعوال، وأكثر ما تعدیھ الباء الفعل 
. یة الفعل ذھب زیدكما تقول أذھبت زیدا، واألصل قبل تعد) ذھبُت بزیٍد(القاصر مثل 
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). نشرُت بالِمنشاِر) (كتبُت بالقلِم( وھي الداخلة على آلة الفعل مثل وثالثھا االستعانة
فبظلٍم من الذین ھادوا حرمنا علیھم (ومثل ) فُكال أخذنا بذنِبھ( مثل ورابعھا السببیة
أي )  وبركاٍتقیَل یا نوُح اھبط بسالٍم منا( مثل وخامسھا المصاحبة). طیباٍت ُأِحلَّْت لھم

أي سبح مع حمدك ربك بناء على أن المصدر ) فَسبِّح بحمِد ربِّك(مع بركات، ومثل 
أي في بدر، ) ولقد نصرُكُم اُهللا ببدٍر( مثل وسادسھا الظرفیة. حمد مضاف إلى مفعولھ

عینا یشرُب ( مثل وسابعھا التبعیض. أي في سحر) إال آَل لوٍط نجَّْیناھم بَسَحٍر(ومثل 
، ومثل قولھ )شرْبَن بماِء البحِر ثم َتَرفََّعْت(أي بعضھا أو منھا، ومثل ) اُد اِهللابھا ِعب
حیث اعتبرت الباء للتبعیض عند بعض الفقھاء ویكتفون ) وامسحوا برءوِسكم(تعالى 

 وھي أصل حروف وثامنھا الَقَسم. وغیرھم جعلھا لإللصاق. بمسح بعض الرأس
، وتدخل على الضمیر مثل )ُأْقِسُم باِهللا أو َأْحِلُف باِهللا(القسم، ولذلك یذكر معھا الفعل مثل 

أي أسألك ) باِهللا ھل حضَر أخوك؟(، وتستعمل في القسم االستعطافي مثل )بك ألْفَعَلنَّ(
 وھي الداخلة على األعواض واألثمان، وباء المقابلة وتاسعھا المقابلة. باهللا مستحلفا

 شيء بشيء أي دفع شيء وأخذ شيء آخر في تسمى باء التعویض أیضا، وفیھا مقابلة
ومثل ) كافأُت إحساَنُھ بالشكِر(ومثل ) ِبْعُت المتاَع بألٍف، أو اشتریُتُھ بألٍف(مقابلتھ مثل 

 ).ادخلوا الجنَة بما كنتم تعملون(
باء المقابلة أو التعویض تدخل على المتروك مع مادة الفعل استبدل أو : ملحوظة

فالكتاب القدیم ھو  المتروك ) ستبدلُت بكتابي القدیِم كتاًبا جدیداا: (اشترى، مثال استبدل
فالذي ھو خیر ھو الذي تركوه، ) َأتسَتبدلون الذي ھو َأْدَنى بالذي ھو َخْیر(، ومثل 

فعشرة الدراھم ھي المتروكة، ومثل ) اشتریُت القلَم بَعَشَرِة دراِھَم(ومثال اشترى 
 .فاآلخرة ھي التي تركوھا وتركوا العمل لھا) ِةاْشَتَرُوا الحیاَة الدنیا باآلخر(

فاأللف ھي المأخوذة ) بعُت الثوَب بألٍف(وتدخل على المأخوذ مع مادة الفعل باع مثل 
 . فعرض الدنیا ھو المأخوذ) یبیُع دیَنُھ ِبَعَرٍض من الدنیا زائٍل(ومثل 

أي ) ني بھا ُحْمُر النَِّعمما َیُسرُّ( وھو اختیار أحد الشیئین على اآلخر مثل وعاشرھا البدل
 : بدلھا، ومثل

 .أي بدلھم)    َشنُّوا اإلغارَة ُفرسانا وُركبانا  فلیَت لي بھُم قوما إذا ركبوا(
الفرق بین المقابلة والبدل أن المقابلة فیھا دفع شيء وأخذ شيء آخر في : ملحوظة

 . من الجانبینمقابلتھ، أما البدل ففیھ اختیار أحد الشیئین فقط من غیر مقابلة 
سأَل ساِئٌل (أي اسأل عنھ، و) فاسأْل بھ خبیرا( بمعنى عن مثل والحادي عشر المجاوزة

أي عن عذاب، وقیل إنھا تختص بالسؤال كالمثالین السابقین، وقیل ال ) بعذاٍب واقٍع
والثاني عشر . أي عن أیمانھم) نوُرھم َیسَعى بیَن أیدیِھم وبأیماِنِھم(تختص بھ مثل 

أي على ) ومن أھِل الكتاِب َمْن إن تأَمْنُھ بقنطاٍر ُیَؤدِِّه إلیك( بمعنى على مثل الءاالستع
والرابع . أي أحسن إليَّ) وقد َأحسَن بي( بمعنى إلى مثل والثالث عشر الغایة. قنطار

 . وھو معنى یستفاد منھا حین تستعمل زائدة كما سبق ذكرهعشر التوكید
وثانیھا ، )عليٌّ كاألسِد( وھو األصل فیھا مثل  التشبیھأولھا  الكاف لھا أربعة معان-2

كما أرسلنا فیكم رسوال (أي اذكروه لھدایتكم، ومثل ) واذكروُه كما ھداكم(مثل التعلیل 
أي ألجل إرسالي فیكم رسوال منكم فاذكروني، وقد اشترط بعض النحویین إلفادة ) منكم

مصدریة كما في المثالین، ولكن الحق الكاف التعلیل أن تكون مقترنة بما الكافة أو ال
َوْي َكَأنَُّھ ال ُیفلُح (عدم اشتراط ذلك لورود ھذا المعنى في المجردة من ما مثل 



  2003اْلُلَمُع اْلَبھیَّة  في قواعد اللغة العربیة          محمد محمود عوض اهللا            الطبعة الثانیة 
=============================================================== 

 468

 وقد أوردوا لذلك مثاال أنھ وثالثھا االستعالء. أي أعجب لعدم فالح الكافرین) الكافرون
 أي على ما )كن كما أنت(أي على خیر، و) كیف أصبحَت؟ قال كخیٍر: (قیل لبعضھم
 عندما تكون زائدة كما ورابعھا التوكید. واستعمال الكاف لالستعالء قلیل. أنت علیھ
 .سبق ذكره

األمر األول حركتھا، واألمر الثاني المعاني :  یتعلق بالالم الجارة أمران: الالم-3
 :المستفادة منھا وتوضیح ذلك فیما یلي

ِلزیٍد، وِلعمٍرو، وِللرجِل، وِلھذا، : ( حركة الالم الكسر مع األسماء الظاھرة مثل-1
وإذا كان االسم مستغاثا فإنھا . وھي مبنیة على الكسر ال محل لھا من اإلعراب) وِللذین

 )یاَللھ، یاَلقومي، یاَللعرب(تفتح مثل 
، ومع یاء المتكلم تكون )َلك، وَلھا، وَلكم، وَلُھنَّ، وَلنا(ومع الضمائر تكون مفتوحة مثل 

 )ِلي(مكسورة مثل 
لُھ ما في ( مثل لالم ثالثة وعشرون معنى أولھا الملك:  المعاني المستفادة منھا-2

 وھي التي تقع بین وثانیھا االستحقاق) الماُل ِلزیٍد(ومثل ) السمواِت وما في األرِض
الحمُد ِهللا، العزُة ِهللا، األمُر ِهللا، ویٌل ِللمطففین، َلھم في الدنیا ِخزٌي، (معنى وذات مثل 

 وھي الداخلة بین اسمین یدل كل منھما وثالثھا االختصاص) للكافرین عذاُب الناِرو
الجنُة للمؤمنین، الحصیُر للمسجِد، (على الذات، والداخلة علیھ ال یملك اآلخر مثل 

، وبعض النحاة عبر عن المعنیین األولین وھما الملك )الِمنبُر للخطیِب، السَّْرُج للدابِة
وخامسھا ، )َوَھْبُت لزیٍد دینارا( مثل ورابعھا التملیكاص أیضا، واالستحقاق باالختص

فَھْب لي من ( مثل وسادسھا التعدیة، )جعل لكم من أنُفِسكم أزواجا( مثل شبھ التملیك
!). ، وما َأَحبَُّھ ِلَبْكٍر!ما َأْضَرَب زیدا ِلعمٍرو(، ومثل )قلُت لھ افعل كذا(، ومثل )َلدْنَك ولیا

وإنھ ِلُحبِّ (، ومثل )فلیعبدوا(وھي متعلقة بقولھ ) إلیالِف ُقریٍش(مثل  وسابعھا التعلیل
أي ) ِلَتْحُكَم بیَن الناِس(، ومنھا الالم الداخلة لفظا على المضارع مثل )الخیِر َلشدیٌد

 وثامنھا النسبأي للتبیین للناس، ) وأنزلنا إلیك الذكَر ِلتبیَن ِللناس(للحكم بین الناس، و
فالتقطُھ آُل ِفْرَعوَن لیكوَن لھم ( مثل وتاسعھا الصیرورة، )، ولعمٍرو عمٌّلزیٍد أٌب(مثل 

 :وتسمى الم العاقبة، والم المآل، ومثل) عدوا وَحَزًنا
 )كما ِلخراِب الدوِر ُتْبَنى المساكُن  فِللموِت تغذو الوالداُت ِسخاَلھا(
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ة السم السامع لقول أو ما  وھي الجاروعاشرھا التبلیغ، )فِللموِت ما تلُد الوالدة(ومثل 
، والحادي عشر القسم والتعجب معا، )قلُت لھ، وأِذْنُت لھ، وَفسَّْرُت لھ(في معناه مثل 

 ومثل ) ِلّلھ ال ُیَؤخَُّر األجُل( وتختص باسم اهللا تعالى مثل 
وى ، وكلمة حید تر)بُمْشَمِخرٍّ بھ الظَّیاُن واآلُس  ِلّلِھ َیْبَقى على األیاِم ذو ِحَیٍد( 

بكسر الحاء وبفتحھا ومعناھا الُعَقد في قرن الوعل، والمشمخر الجبل العالي، والظیان 
الیاسمین البري، واآلس نوع من الشجر،  والمعنى أن الوعل في أعلى الجبل وإن بعد 

یا ( مثل والثاني عشر التعجب المجرد عن القسمعن الصیادین البد أن یدركھ الفناء، 
 للتعجب من كثرتھما ومثل ) َللماِء، ویا َللعشِب

ِهللا (، ومثل )بكلِّ ُمغاِر الَفْتِل ُشدَّْت بَیْذُبِل   فیاَلَك من لیٍل كأن نجوَمُھ(
 وھي الالم الداخلة ، والثالث عشر توكید النفي)أنت، یا َلَك رجال عالما، ِهللا َدرُُّه فارسا

إن (و ) ِلَعكم على الغیِبوما كان اُهللا ِلُیط(في اللفظ مسبوقة بما كان أو لم یكن مثل 
منھا ما :  وھو أنواعوالرابع عشر التبیین، )الذین كفروا وظلموا لم یكِن اُهللا ِلیغفَر لھم

یبین المفعول من الفاعل وذلك إذا وقعت بعد فعل تعجب أو اسم تفضیل مفھمین حبا أو 
ھاتین الجملتین ھو فاعل فالمتكلم في !) ، وما َأْبَغَضِني لھ!ما َأَحبَِّني ِلُفالٍن(بغضا مثل 

الحب والبغض، وفالن الذي دخلت علیھ الالم ھو المفعول، فإذا قیل ما أحبني إلى فالن 
كان فالن ھو الفاعل، والمتكلم ھو المفعول، ومنھا ما یبین الفاعل الذي ال یلتبس 

ي ال أي خسر وھلك، ومنھا ما یبین المفعول الذ) َتًبا لزیٍد، وَوْیًحا لھ(بالمفعول مثل 
فالالم ھنا تبین المدعو لھ أو علیھ إن لم یكن ) َسْقًیا لزیٍد، وَجْدًعا لھ(یلتبس بالفاعل مثل 

ھیت ) ھیَت لك(ومن أمثلة التبیین . معلوما من السیاق، أو تؤكد بیانھ إن كان معلوما
والخامس اسم فعل أمر بمعنى أقبل أو تعال، والالم للتبیین أي إرادتي لك أو أقول لك، 

أي على األذقان، ) ویِخرون لألذقاِن( مثل شر موافقة على في االستعالء الحقیقيع
 ومثل ) وَتلَُّھ للجبیِن(و ) دعانا لَجْنِبِھ(ومثل 

 )َفَخرَّ صریعا للیدیِن وللفِم   َضَمَمُت إلیھ بالسِّناِن قمیَصُھ(
أي )  القیامِةونضُع الموازیَن القسَط لیوِم( مثل والسادس عشر موافقة في في الظرفیة

أي في حیاتي ) یا لیتني َقدَّْمُت ِلحیاتي(و ) ال ُیَجلِّیھا ِلوقِتھا إال ھو(في یوم القیامة، ومنھ 
قالْت ُأخراھم ُألوالھم ربَّنا ھؤالِء ( مثل والسابع عشر موافقة عن) مضى ِلسبیِلھ(ومنھ 
 ومثل) أضلونا

أي عن وجھھا، ) نھ َلدمیُمَحَسًدا وُبْغًضا إ  كضرائِر الحسناِء قلن لوجِھھا(
أي بعد دلوك الشمس، ومثل ) أقِم الصالَة ِلُدلوِك الشمِس( مثل والثامن عشر موافقة بعد

كتبُتُھ ِلخمٍس ( مثل والتاسع عشر موافقة عند، )صوموا لرؤیِتِھ وأفطروا لرؤیِتِھ(
 وتخفیف بكسر الالم) بل كذبوا بالحق ِلما جاءھم(ومنھ على قراءة الجحدري ) َخَلْوَن

 : مثلوالعشرون موافقة مع. المیم أي عندما جاءھم
أي مع طول ) لطوِل اجتماٍع لم َنِبْت لیلًة معا  فلما َتَفرَّْقنا كأني وماِلكا(

 :ومثل) سمعُت لھ صراخا( مثل والحادي والعشرون موافقة مناجتماع، 
 )فضُلونحن لكم یوَم القیامةِِ أ  لنا الفضُل في الدنیا وأنُفَك راِغٌم(

بأنَّ (و ) كلٌّ یجري ألجٍل ُمَسمى( في معنى االنتھاء مثل والثاني والعشرون موافقة إلى
 وھو معنى تفیده عندما تستعمل زائدة والثالث والعشرون التوكید، )ربَّك أوَحى لھا

 :مثل
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 )ُملكا أجاَر ِلُمْسِلٍم وُمعاَھِد  وملكَت ما بیَن العراِق وَیْثِرٍب(
،  أو بكونھ فرعا )للذین ھم لربِّھم َیْرَھبون(ة عامل ضعف بالتأخیر مثل وقد تزاد لتقوی

ال أبا (، ومن الالم الزائدة ما ورد من قولھم )إن كنتم للرؤیا َتْعُبُرون(عن غیره مثل 
وذلك على رأي سیبویھ حیث یقول إن اسم ال مضاف ) لزیٍد، وال أخا لھ، وال غالَمْي لھ

 .دةلما بعد الالم، والالم زائ
واِهللا (  وھي ال تدخل إال على االسم الظاھر كما سبق ذكره مثل  الواو تفید القسم-4

وتتعلق بمحذوف وجوبا تقدیره أقسم أو أحلف، وإذا تكررت في مثل ) ألفعَلنَّ كذا
 .فاألولى واو القسم، والثانیة عاطفة) والتیِن والزیتوِن(
تاِهللا (خل إال على لفظ الجاللة اهللا مثل   ولكنھا ال تد التاء وھي تفید القسم كالواو،-5

وتتعلق بمحذوف، وقیل بجواز دخولھا على رب مضافا إلى الكعبة ) َلینتصَرنَّ الحقُّ
 .كما سبق ذكره

 وھو الغالب علیھا حتى إن جماعة ادعوا أولھا ابتداء الغایة  من لھا أحد عشر معنى-6
من المسجِد الحراِم إلى المسجِد (ن مثل أن سائر معانیھا راجعة إلیھ، وھو یأتي في المكا

، وقیل یأتي في الزمان خالفا ألكثر )إنھ من سلیماَن(وفي غیر الزمان مثل ) األقصى
فُمِطرنا من الُجُمعِة إلى (وبالحدیث ) من أوِل یوٍم(البصریین ومثلوا لھ بقولھ تعالى 

 :وببیت الشعر) الُجُمعِة
 )إلى الیوِم قد ُجرِّْبن كلَّ التجارِب  ُتُخیِّْرَن من أزماِن یوِم حلیمٍة(

والبیت یتحدث عن سیوف تم اختیارھا من أحد أیام حروب العرب المشھورة وھو یوم 
حلیمة وجربت بعده، ورد بأن تقدیره في اآلیة من تأسیس أول یوم، وفي البیت من 

من َكلََّم منھم (و ) أنِفقوا مما رزقناكم( مثل والثاني التبعیض. مضي أزمان یوم حلیمة
حتى تنفقوا مما (وعالمتھا إمكان سد بعض مسدھا، وقد قرأ ابن مسعود اآلیة ) اُهللا

 ویقال لھ بیان الجنس مثل والثالث التبیین. حتى تنفقوا بعض ما تحبون) تحبون
)  ما ننسْخ من آیٍة أو ُنْنِسھا نأِت بخیٍر منھا أو مثِلھا(و  ) فاجتنبوا الرجَس من األوثاِن(

مما خطیئاِتھم ( مثل والرابع التعلیل، )لوا مھما تأتنا بھ من آیٍة ِلتسحَرنا بھاوقا(و 
 )   فما ُیكلَُّم إال حیَن یبتسُم  ُیغِضي حیاًء وُیغَضى من مھابِتِھ:  (ومثل) ُأْغِرقوا

 ) وُخبِّْرُتُھ عن أبي األسوِد   وذلك من نبٍأ جاءني:     (      ومثل
ولو نشاُء (أي بدلھا ) یتم بالحیاِة الدنیا مَن اآلخرِة؟أرض( مثل والخامس معنى بدل

أي بدلكم ألن المالئكة ال تكون من اإلنس، ) لجعلنا منكم مالئكًة في األرِض َیْخُلفون
أي بدل طاعة اهللا، أو بدل ) لن ُتغنَي عنھم أمواُلھم وال أوالُدھم من اِهللا شیئا(ومثل 

والسابع معنى ، )دي للصالِة من یوِم الُجُمعِةإذا نو( مثل والسادس معنى فيرحمة اهللا، 
، )فویٌل للقاسیِة قلوُبھم من ذكِر اِهللا(و ) یا ویَلنا قد كنا في غفلٍة من ھذا( مثل عن

 مثل والتاسع معنى على، )ینظرون من َطْرٍف َخِفيٍّ( مثل والثامن معنى الباء
 وھي الزائدة مثل لعموموالعاشر التنصیص على ا، )ونصرناه من القوِم الذین كذَّبوا(
فإنھ قبل دخول من یحتمل نفي الجنس، ویحتمل نفي الوحدة، ) ما جاءني من رجٍل(

ولذلك یصح أن یقال بل رجالن، وبعد دخول من یمتنع ذلك، ویتعین أن یكون نفي 
) ما جاءني من أحٍد، أو َدیَّاٍر( وھي الزائدة مثل والحادي عشر توكید العمومجنس، 

یغتا عموم، وبذلك یختلفان عن رجل في مثال التنصیص على العموم، فأحد، ودیار ص
ولذلك اعتبر كل منھما قسما قائما بنفسھ، وبعضھم اعتبر ھذین القسمین قسما واحدا 
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عشرة،  وفي كل من القسمین یشترط إلفادة من ) ِمْن(وقال إن المعاني المستفادة من  
وما تسقُط من (ي أو نھي أو استفھام مثل أولھا أن یتقدمھا نف: ھذا المعنى ثالثة شروط

، وثانیھا )فارجع البصَر ھل ترى من ُفطوٍر؟(و ) ال یُقْم من أحٍد(و ) ورقٍة إال یعلُمھا
أن یكون ما بعدھا نكرة وھي في األمثلة السابقة ورقة، وأحد، وفطور، وثالثھا أن یكون 

والمفعول بھ ) ا نجح من مقصٍرم(ما یجر بھا فاعال أو مفعوال بھ أو مبتدأ، فالفاعل مثل 
 مفر مبتدأ مؤخر ) ما لباٍغ من مفرٍّ(والمبتدأ مثل ) ما رأیُت من أحٍد(مثل 

 .مجرور بمن الزائدة لفظا مرفوع محال
 وھي األصل فیھا، ولم یذكر البصریون سوى أولھا المجاوزة  عن لھا عشرة معان-7

رضي اُهللا (و ) لسھَم عن القوِسرمیُت ا(و ) سافرُت عن البلِد(ھذا المعنى لھا مثل 
أي جاوزت البلد وبعدت عنھ، وجاوز السھم القوس بسبب الرمي، وجاوزتك ) عنك

المؤاخذة بسبب الرضا، وقد تكون المجاوزة حقیقیة كاألمثلة السابقة، وقد تكون مجازیة 
نھ، أي جاوز المسئول المسئول عنھ َلمَّا َعرََّفُھ ما سأل ع) سألُت زیدا عن كذا(مثل 

أي جاوز العلم عمرا لما أخذه عنھ من تعلمھ منھ، ) أخذُت العلَم عن عمٍرو(ومثل 
وما كان استغفاُر إبراھیَم (ومثل ) وما نحن بتاركي آلھِتنا عن قوِلك( مثل وثانیھا التعلیل

فأزلھما الشیطاُن (و ) وما فعلُتُھ عن أمري(ومثل ) ألبیھ إال عن َمْوِعدٍة وعدھا إیاه
 واتقوا یوما ( مثل وثالثھا البدلحملھما على الزلة بسببھا، أي ) عنھا

 ورابعھا االستعانة، )صومي عن أمِّك(، وفي الحدیث )ال َتْجِزي نفٌس عن نفٍس شیئا
إذ ھي كما یقولون رمیت بالقوس، وذلك إذا أرید ) رمیُت عن القوِس(ومثلوا لھا بقولھم 

 بمعنى بعد وخامسھا البعدیة المرمیة، جعل القوس آلة للرمي ومستعانا بھا، ولیست ھي
أي بعد ) لترَكُبنَّ طبقا عن طبٍق(أي بعد قلیل، ومثل ) عما قلیٍل َلُیْصِبُحنَّ نادمین(مثل 

 : بمعنى في مثلوسادسھا الظرفیةطبق بمعنى حالة بعد حالة، 
 )وال تُك عن حمِل الرِّباعِة واِنیا  وآِس َسَراَة الحيِّ حیُث لقیتَّھم(

أولئك الذین نتقبُل عنھم (، و )وھو الذي یقبُل التوبَة عن عباِدِه( مثل ا موافقة منوسابعھ
أي وما ینطق ) وما ینطُق عن الھوى( مثل وثامنھا موافقة الباء، )أحسَن ما عملوا

وتاسعھا . بالھوى، وقیل إنھا على حقیقتھا، وأن المعنى وما یصدر قولھ عن الھوى
 :ومثل) ْل فإنما یبخُل عن نفِسِھومن یبخ( مثل االستعالء كعلى

 )عني وال أنت َدیَّاِني َفَتْخُزَوني  الِه ابُن عمِّك ال أْفَضْلَت في َحَسٍب(
ومعنى البیت هللا در ابن عمك، ال زدت في الحسب علي وال أنت دیاني أي مالكي 

 : مثلوعاشرھا الزیادة للتعویض من أخرى محذوفةفتسوسني وتقھرني، 
األصل فھال ) فھال التي عن بیَن جنبیَك تدفُع   أتاھا ِحماُمھا؟أتجزُع إْن نفٌس(

 عن التي بین جنبیك تدفع، فحذف الجار قبل الموصول وزید بعده عوضا عنھ
محمٌد في ( مكانیة أو زمانیة مثال المكانیة أولھا الظرفیة  في لھا عشرة معان-8

ألم (اجتمعا معا في قولھ تعالى وقد ) سنلتقي في یوِم الخمیِس(ومثال الزمانیة ) المسجِد
والظرفیة )  ُغِلَبْت الروُم في أدنى األرِض وھم من بعد َغَلِبِھم َسَیْغِلبون في بضِع سنیَن

في العلِم (ومثل ) ولكم في القصاِص حیاٌة(حقیقیة كما في األمثلة السابقة أو مجازیة مثل 
قال ادخلوا في أمٍم قد ( مثل ةوثانیھا المصاحب، )الرجُل في َسَعٍة من العیِش(و ) نفٌع
َلَمسَُّكْم فیما أخذُتم (و ) َفَذِلُكنَّ الذي ُلْمُتنَِّني فیھ( مثل وثالثھا التعلیلأي معھم، ) خلت

 ورابعھا المقایسةدخلِت امرأٌة الناَر في ھرٍة َحَبَسْتھا،  (وفي الحدیث ) عذاٌب عظیٌم
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 متاُع الحیاِة الدنیا في اآلخرِة فما(وھي الداخلة بین مفضول سابق وفاضل الحق مثل  
ومنھ ) وُألَصِلبََّنُكْم في ُجذوِع النخِل( بمعنى على مثل وخامسھا االستعالء، )إال قلیٌل

والسرحة الشجرة العظیمة والمعنى أنھ طویل كأن ثیابھ ) بطٌل كأنَّ ثیاَبُھ في َسْرَحٍة(
 : مثلوسادسھا موافقة الباءعلى شجرة عظیمة، 

 )     بصیرون في طعِن األباھِر والُكَلى  الروِع منا فوارٌسویركُب یوَم(
أي بصیرون بطعن األباھر، واألباھر جمع أبھر وھو عرق إذا انقطع مات صاحبھ 

، )فردوا أیدَیھم في أفواِھِھم( مثل وسابعھا موافقة إلىوالكلى جمع ُكلیة أو ُكلوة، 
 : مثلوثامنھا موافقة ِمْن

 )وھل َیِعَمْن من كان في الُعُصِر الخالي   طََّلُل الباِليأال ِعْم صباحا أیھا ال(
 )ثالثین شھرا في ثالثِة أحواِل؟  وھل َیِعَمْن من كان أحدُث عھِدِه(

، وتاسعھا الزائدة للتعویضأي من ثالثة أحوال، أي مبتدأة من انقضاء ثالثة أحوال، 
أي ضربت من )  ضربُت فیمن رغبُت(أي الزائدة عوضا من في أخرى محذوفة مثل 

 : وھي غیر الزائدة للتعویض ومثالھاوعاشرھا الزائدة للتوكیدرغبت فیھ، 
 ) ُیخاُل في سواِدِه َیَرْنَدجا   أنا أبو سعٍد إذا اللیُل َدَجا(

 .أي یخال سواده، والیرندج بفتح الیاء والراء جلد أسود یسود بھ الخف
 :التفصیل اآلتي مذ ومنذ یجران أسماء الزمان وفي معناھما -10 و9
ما رأیُتُھ ُمْذ یوِم الُجُمعِة، أو منُذ یوِم ( إذا كانا في سیاق الماضي فھما بمعنى ِمْن مثل -1

 .أي من یوم الجمعة) الُجُمعِة
 ) ما رأیُتُھ مْذ یوِمنا، أو منُذ یوِمنا( إذا كانا في سیاق الحاضر فھما بمعنى في مثل -2

 .أي في یومنا
ما رأیُتُھ مْذ یومین، أو منُذ (ھما نكرة كانا بمعنى من وإلى مثل  إذا كان المجرور ب-3

 .أي ما رأیتھ من ابتداء ھذه المدة إلى انتھائھا) یومین
 وھو األصل فیھا، والغالب أن یكون أولھا االستعالء  على لھا عشرة معان-11

تعالء على ما وقد یكون االس) وعلیھا وعلى الُفْلِك ُتحَملون(االستعالء على المجرد مثل 
،  وقد یكون االستعالء معنویا مثل )أو أجُد على الناِر ُھَدى(یقرب من المجرد مثل 

وثانیھا ، )فضَّلنا بعَضھم على بعٍض(ومثل ) ولھم عليَّ ذنٌب فأخاُف أن َیقتلون(
وإنَّ ربَّك َلذو مغفرٍة للناِس (أي مع حبھ، ومثل ) وآَتى الماَل على ُحبِِّھ( مثل المصاحبة

فالٌن ال یدخُل الجنَة ( واإلضراب مثل  وثالثھا االستدراكأي مع ظلمھم، ) لى ظلِمھمع
فھي تبطل ما توھمھ الجملة قبلھا ) لسوِء عمِلِھ على أنھ ال ییأُس من رحمِة اِهللا تعالى

 )على أن ُقرَب الداِر خیٌر من الُبْعِد   بكلٍّ تداَوْینا فلم ُیشَف ما بنا:  (ومثل
 )  إذا كان من َتھواُه لیس ِبِذي ُودِّ  أن ُقْرَب الداِر لیس بنافٍععلى         (

فقد أبطل الشاعر ما یفھم من قولھ لم یشف ما بنا بقولھ على أن قرب الدار خیر أي أن 
في القرب بعض الشفاء، ثم أبطل ھذا المعنى وھو أن في القرب بعض الشفاء بقولھ إن 

وِلُتكبِّروا ( كالالم مثل ورابعھا التعلیللدار ود لك، ذلك ال ینفع إذا لم یكن لدى من في ا
 :أي لھدایتھ إیاكم ومثل) اَهللا على ما ھداكم

 )إذا أنا لم َأْطَعْن إذا الخیُل َكرَِّت؟  عالَم تقوُل الرمَح ُیْثِقُل عاِتِقي(
 .أي ِلَم تظن، وتقول بمعنى تظن
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أي في حین غفلة، ) من أھِلھاودخل المدینَة على حیِن َغفلٍة ( مثل وخامسھا الظرفیة
أي من الناس، ومنھا ) الذین إذا اكتالوا على الناِس َیستوفون( مثل وسادسھا موافقة ِمْن

 : مثلوسابعھا موافقة عنأي من خمس، ) ُبِنَي اإلسالُم على خمٍس(
 أي رضیت عني) َلَعْمُر اِهللا أعجبني ِرضاھا  إذا َرِضَیْت عليَّ بنو ُقَشْیٍر(
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أي یحكى ) َیحِكي علینا إال كواكَبھا   ي لیلٍة ال َنَرى بھا أحداف: (ومثل
أي بأال أقول، ) حقیٌق على أال أقوَل على اِهللا إال الحقَّ( مثل وثامنھا موافقة الباءعنا، 

 : محذوفة مثلوتاسعھا الزیادة للتعویض من أخرى
أي یتكل علیھ، ) ْلإن لم َیِجْد یوما على من َیتَِّك  إن الكریَم وأبیَك َیْعَتِمْل(

 : مثلوعاشرھا الزیادة لغیر تعویضفحذفت علیھ وعوضت عنھا على قبل من، 
والسرحة ) على كلِّ أفناِن الِعضاِه َتروُق   أبى اُهللا إال أنَّ َسْرَحَة ماِلٍك(

معناھا الشجرة العظیمة،والعضاه جمع عضھ كعنب أو عضھھ كعنبة نوع من الشجر 
تروق بمعنى تعجب، وسرحة مالك تعجب أغصان العضاه العظیم الذي فیھ شوك، و

 .على سبیل المجاز فتكون على زائدة
 وقد تكون الغایة زمانیة، وقد تكون أولھا انتھاء الغایة مطلقا  إلى لھا ثمانیة معان-12

من المسجِد الحراِم (، ومثال المكانیة )ثم أَتمُّوا الصیاَم إلى اللیِل(مثال الزمانیة . مكانیة
قرأُت القرآَن من أوِلِھ إلى (ویدخل ما بعدھا فیما قبلھا بقرینة مثل )  المسجِد األقصىإلى
وال تأكلوا أمواَلُھْم إلى ( مثل وثانیھا المصاحبة، )َفَنِظَرٌة إلى َمْیَسَرٍة(ومثل ) آخِرِه

الذود من )  ِإِبٌلالذَّْوُد إلى الذَّْوِد(أي مع اهللا، ومنھ ) َمْن أنصاري إلى اِهللا؟(ومنھ ) أمواِلُكْم
 وھي وثالثھا التبیینثالثة إلى عشرة، والمعنى إذا جمع القلیل إلىمثلھ صار كثیرا، 

التي تبین فاعلیة مجرورھا بعدما یفید حبا أو بغضا من فعل تعجب أو اسم تفضیل مثل 
مُر واأل( مثل ورابعھا موافقة الالم، )قال ربِّ السِّْجُن َأَحبُّ إليَّ مما یدعوَنني إلیھ(

َلَیْجَمَعنَُّكْم ( مثل وخامسھا موافقة في، )َأْحَمُد إلیَك اَهللا سبحاَنھ(بمعنى لك، ومثل ) إلیِك
 :ومثل) إلى یوِم القیامِة

 ،)إلى الناِس َمْطِليٌّ بھ القاُر أجرُب   فال تتُرَكنِّي بالوعیِد كأنني(
 : مثلوسادسھا موافقة ِمْن

 )أُیْسَقى فال َیْرَوى إليَّ ابُن أحمرا؟  تقوُل وقد عالیُت بالُكوِر فوَقھا(
والحدیث في البیت عن ناقة تقول وقد عال فوقھا راكبھا، والكور ھو الرحل، أیسقي أي 
یركب علیھا وال یروى منھا ابن أحمر؟ وھو عمرو بن أحمر قائل البیت، والمقصود 

 : مثلوسابعھا موافقة عندبال یروى ال تذھب عنھ السآمة، 
 ) أشَھى إلىَّ من الرحیِق السلسِل؟   إلى الشباِب وِذْكِرِهأم ال سبیَل(

 وثامنھا التوكیدوإلى التي بمعنى عند ھي إلى الثانیة الجارة لیاء المتكلم إليَّ أي عندي، 
فاجعْل أفئدًة من الناِس تھَوى (وھي الزائدة وقد أثبتھا الفراء واستدل لھا بقراءة بعضھم 

ى بمعنى تمیل من َھَوى،  وقیل إنھا بكسر الواو من ھِوَي بفتح الواو في تھَو) إلیِھم
 .یھَوى وتتضمن معنى تمیل

 وفي المعنى وھي تفید انتھاء الغایة كإلى ولكنھا تختلف  حتى مثل إلى في العمل،-13
 :عنھا في ثالثة أمور

الشرط األول أن یكون ظاھرا ال : أنھ یشترط في االسم الذي یجر بھا شرطان: األول
والشرط الثاني خاص .  كما سبق ذكره، وإذا ورد جرھا للضمیر فذلك للضرورةضمیرا

أكلُت السمكَة حتى (بما إذا كان مجرورھا ذا أجزاء فیكون المجرور بھا آخر جزء مثل 
، وال یجوز سرت )سالٌم ھي حتى مطَلِع الفجِر(أو مالقیا آلخر جزء مثل ) رأِسھا

 : أجازه مستدال بقول الشاعرالبارحة حتى نصفھا أو ثلثھا خالفا لمن
 )نصِفھا راجیا َفُعْدُت یؤوسا   َعیََّنْت لیلًة فما زلُت حتى(
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أنھا إذا لم یكن معھا قرینة تقتضي دخول ما بعدھا أو عدم دخولھ حمل على : الثاني
 :مثال ما فیھ قرینة تقتضي الدخول. الدخول

 )ُھ ألقاھاوالزاَد حتى نعَل   َألَقى الصحیفَة كي یخفَف َرحَلُھ(
. فالمعنى في ھذا البیت وھو الرغبة في تخفیف الرحل یقتضي دخول النعل فیما ألقاه

 :ومثال ما فیھ قرینة تقتضي عدم الدخول
 )لھم فال زال عنھا الخیُر محدودا  َسَقى الحیا األرَض حتى أمُكٌن ُعِزَیْت(

 یظل الخیر والمطر والمعنى في ھذا البیت أن الشاعر یدعو ألماكن ألناس معینین بأن
 .عنھا محدودا ولكن شملھا المطر وسقاھا

أن كال من إلى وحتى قد ینفرد بمحل ال یصلح لآلخر فمما انفردت بھ إلى أنھ : الثالث
أنا بَك (أي ھو غایتي، وفي الحدیث ) كتبَت أنَت إلى زیٍد وأنا إلى عمٍرو(یجوز أن یقال 

 حتى تفید تقضي الفعل بعدھا شیئا فشیئا ، وال یجوز حتى زید وحتى عمرو، ألن)وإلیَك
وال یقال حتى الكوفة؛ )  سرُت من البصرِة إلى الكوفِة(وإلى لیست كذلك، ویقال 

وتنفرد حتى بجواز وقوع الفعل . لضعف حتى في الغایة؛ فال یقابل بھا ابتداء الغایة
 وأن )سرُت حتى أدخَل البلَد(المضارع المنصوب بعدھا بأن المضمرة وجوبا مثل 

المضمرة والفعل في تأویل مصدر مجرور بحتى أي حتى دخول البلد، وال یجوز سرت 
 .إلى أدخلھا

 تزاد ما بعد بعض حروف الجر فال تكفھا :زیادة ما بعد بعض حروف الجر: خامسا
 :عن العمل، وتزاد بعد بعض الحروف فتكفھا غالبا وتفصیل ذلك فیما یلي

 . تكفھا عن العمل تزاد ما بعد من وعن والباء فال-1
 )مما خطیئاِتھم ُأغِرقوا فُأدِخلوا نارا(مثال زیادتھا بعد من 
 )قال عما قلیٍل َلُیْصِبُحنَّ نادمین(مثال زیادتھا بعد عن 
 )فبما رحمٍة من اِهللا ِلْنَت لھم(مثال زیادتھا بعد الباء 

مل  الجر،  تزاد بعد الكاف ورب فتكفھا عن العمل وقد ورد قلیال عدم كفھا عن ع-2
 :مثال زیادتھا بعد الكاف وكفھا

الحبطات فرع ) كما الحِبطاُت شرُّ بني تمیم   فإن الُحْمَر من َشرِّ المطایا(
من بني تمیم ھم بنو الحارث بن عمرو بن تمیم، وقد كفت ما الكاف عن الجر 

 .فالحبطات مبتدأ وشر خبره
 :مثال زیادتھا بعد رب وكفھا

 )وعناجیُج بینھن الِمھاُر   ؤبَُّل فیھمُربَّما الجاِمُل الُم(
الجامل القطیع من اإلبل مع رعاتھ والمؤبل المتخذ للقنیة، وعناجیج خیول طویلة العنق، 
والمھار جمع مھر، وقد كفت ما رب عن الجر، والجامل مبتدأ والمؤبل صفة وفیھم 

 .متعلق بالخبر
 :مثال زیادة ما بعد الكاف وعدم كفھا

 )كما الناِس مجروٌم علیھ وجاِرُم    ونعلُم أنھوننُصُر موالنا(
 :مثال زیادة ما بعد رب وعدم كفھا

 )بین ُبْصَرى وطعنٍة نجالِء   ُربَّما ضربٍة بسیٍف صقیٍل(
 .ومعنى بین بصرى بین أماكن بصرى وھي بلد بالشام
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 ھناك حرف جر یحذف ویبقى عملھ وھو رب :حذف حرف الجر وإبقاء عملھ: سادسا
 معینة، وال یعمل غیر رب وھو محذوف إال بعد كم االستفھامیة إذا دخل في أوضاع

 :علیھا حرف الجر، وتوضیح ذلك فیما یلي
 : یجوز حذف رب وإبقاء عملھا بعد الواو مثل-1
 )ُمْشَتِبِھ األعالِم َلمَّاِع الَخَفْقْن  وقاتِم األعماِق خاِوي الُمْخَتَرْقْن(

برة، واألعماق جمع عمق وھو مابعد من أطراف القاتم الذي تعلوه القتمة أي الُغ
الصحراء، والخاوي الخالي، والمخترق مھب الریاح، واألعالم عالمات كانوا یضعونھا 

ویقصد الشاعر أنھ یسیر بناقتھ . في الطریق لالھتداء بھا، والخفق اضطراب السراب
ا ألنھ شجاع شدید في األماكن التي الیھتدي إلى السیر فیھا أحد لشدة التباسھا وخفائھ

 .االحتمال، أو ألنھ خبیر بمسالك الصحراء
 )عليَّ بأنواِع الھموِم ِلَیْبَتِلي  ولیٍل كموِج البحِر أرَخى ُسدوَلُھ(ومثل 

وإعراب مثل ھذا البیت الواو واو رب، لیل مبتدأ مرفوع محال مجرور لفظا برب 
 .المحذوفة بعد الواو

 :قاء عملھا مثل ورد حذف رب بعد الفاء قلیال وإب-2
 ) فألھیُتھا عن ذي تمائَم ُمْحِوِل   فمثِلِك ُحْبَلى قد َطَرْقُت وُمْرِضٍع(

 .مثلك مجرور لفظا برب المحذوفة وھو مفعول بھ منصوب محال للفعل طرقت
 : ورد حذف رب بعد بل أقل من الفاء وأقل من الواو وإبقاء عملھا مثل-3
بلد مجرور لفظا ) ال ُیْشَتَري َكتَّاُنُھ وَجْھَرُمْھ   بل بلٍد ِملُء الِفجاِج َقَتُمْھ(

برب المحذوفة، الفجاج الطرق، قتمھ القتم الغبار، جھرمھ الجھرم بساط ینسب إلى 
 .جھرمة قریة ببالد فارس، أو بساط من الشعر

 : ورد حذف رب شذوذا دون أن یسبقھا شيء ال الواو وال الفاء وال بل مثل-4
رسم مبتدأ ) ِكْدُت َأقضي الحیاَة من َجَلِلْھ   َطَلِلْھرسِم داٍر وقفُت في (

 .مرفوع محال مجرور لفظا برب المحذوفة
 یطرد حذف حرف الجر من من تمییز كم االستفھامیة إذا كانت مسبوقة بحرف جر -5

 .التقدیر بكم من درھم) بكم درھٍم اشتریتَ؟(مثل 
 )اِهللا ألفعَلنَّ(مثل  یطرد حذف باء القسم من لفظ الجاللة دون تعویض -6
كیف أصبحت؟ :  ورد من غیر المطرد حذف حرف الجر في قول رؤبة لمن قال لھ-7
 :أي على خیر وورد كذلك قول الشاعر) خیٍر والحمُد ِهللا(
 .أي أشارت إلى كلیب)    أشارْت كلیٍب باألكفِّ األصابُع إذا قیل أيُّ الناِس شرُّ قبیلةٍ؟(

 تطبیق
)1( 

 :جر واألسماء المجرورة فیما یأتياستخرج حروف ال
 )إن في خلق السموات واألرض واختالف اللیل والنھار آلیات ألولي األلباب (-1
 )لكل جعلنا منكم شرعة ومنھاجا (-2
 )إنا أنزلناه في لیلة القدر (-3
 )فتوكل على اهللا إنك على الحق المبین (-4
 )ك الیوم حدیدلقد كنت في غفلة من ھذا فكشفنا عنك غطاءك فبصر (-5
 )یس والقرآن الحكیم إنك لمن المرسلین على صراط مستقیم (-6



  2003اْلُلَمُع اْلَبھیَّة  في قواعد اللغة العربیة          محمد محمود عوض اهللا            الطبعة الثانیة 
=============================================================== 

 477

 )ولوال كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بینھم (-7
 )في السماء وفرعھا ثابت أصلھا طیبة كشجرة طیبة كلمة مثال اهللا ضرب كیف تر ألم( -8
 )وشروه بثمن بخس دراھم معدودة وكانوا فیھ من الزاھدین (-9

  جلیس السوء كالفحم إن لم یحرقك بناره نال من ثیابك بسواد دخانھ-10
)2( 

 :بین نوع األسماء المجرورة وإعرابھا فیما یأتي
 )إن الذین یضلون عن سبیل اهللا لھم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب (-1
  ما المسئول عنھا بأعلم من السائل-2
 )شداوقل عسى أن یھدین ربي ألقرب من ھذا ر (-3
 )سالم علیكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار (-4
 )من یھد اهللا فھو المھتد ومن یضلل فلن تجد لھ ولیا مرشدا (-5
 )لھا ما كسبت وعلیھا ما اكتسبت (-6
إلیھ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامھا وما تحمل من أنثى وال  (-7

 )تضع إال بعلمھ
 )اهللا فأنساھم أنفسھموال تكونوا كالذین نسوا  (-8
 )وكان لھ ثمر فقال لصاحبھ وھو یحاوره أنا أكثر منك ماال وأعز نفرا (-9

 )وما كان لبشر أن یكلمھ اهللا إال وحیا أو من وراء حجاب أو یرسل رسوال (-10
)3( 

فیما یأتي حروف جر أصلیة وحروف جر زائدة وحروف جر شبیھة بالزائدة بین كال 
 :منھا

 ) من قبلك من رسول إال نوحي إلیھ أنھ ال إلھ إال أنا فاعبدونوما أرسلنا (-1
 )عم یتساءلون عن النبأ العظیم الذي ھم فیھ مختلفون (-2
 )وما ھو بقول شاعر قلیال ما تؤمنون (-3
  رب ضارة نافعة-4
  كفى بالمرء إثما أن یضیع من یعول-5
  عما قریب یتضح األمر ویظھر الحق من الباطل-6

)4( 
 :معاني المستفادة من حروف الجر فیما یأتيبین ال

 )الحمد هللا الذي لھ ما في السموات وما في األرض (-1
 )ما على الرسول إال البالغ (-2
 إال أخو ثقة فانظر بمن تثق    وال یؤاتیك فیما ناب من حدث-3
  ومنھل وردتھ عن منھل -4
 ) ذلك جزیناھم بما كفروا وھل نجازي إال الكفور (-5
  حامد مسافرا من الصباح إلى المساء ظل-6
  المجتھد یحافظ على االنتظام في مدرستھ حتى آخر یوم من السنة الدراسیة-7
 )مثل الذین ینفقون أموالھم في سبیل اهللا كمثل حبة أنبتت سبع سنابل (-8
  یرتكب الفاسق المعاصي الكبیرة لیدخل بھا النار-9

 )واللیل إذا یسروالفجر ولیال عشر والشفع والوتر  (-10
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)5( 
 :بین إعراب الكلمات التي بعد كل حرف جر مما یأتي

 )ألیس اهللا بأحكم الحاكمین (-1
 )إن في ذلك لذكرى ألولي األلباب (-2
 )ربما یود الذین كفروا لو كانوا مسلمین (-3
  رب جار لك نفعك مثل أخیك-4
 علفعلت كما الجار المجاور یف    فلیتك إذ لم ترع حق أبوتي-5
 )وقال فرعون یاأیھا المأل ما علمت لكم من إلھ غیري (-6

)6( 
 :استخدم حروف الجر اآلتیة في جمل من عندك

  التاء- الكاف – إلى – مذ – حتى – في – عن –الباء 
)7( 

 :أعرب ما یأتي
یسألونك عن األھلة قل ھي مواقیت للناس والحج ولیس البر بأن تأتوا البیوت من  (-1

 )البر من اتقى وأتوا البیوت من أبوابھا واتقوا اهللا لعلكم تفلحونظھورھا ولكن 
 )أولئك علیھم صلوات من ربھم ورحمة وأولئك ھم المھتدون (-2
 
 
 
 
 
 
 
 


