
راخي، حنو: ثُمتيب، والترِريك يف احلُكْم، والتشطٍف، وهي للتع ه {: حرفره، مث أَماتسمث السبيلَ ي
وقَد توضع "). 80"من سورة عبس " 22 - 21 - 20"اآلية (} فَأَقْبره، مثَّ إذا شاء أَنشره

:موِضع الفاِء كقول أيب دؤاد جاِريةَ بن احلجاج  
جرى يف اَألناِبيِب مث اضطَرب* كَهز الرديِني تحت العجاِج   

.إذ اهلَز مىت جرى يف أنابيِب الرمِح يعقُبه االضطِّراب  
   ).يف حرفها بعد قليل" (=ثُمت"وأما 

  
  
 

 باب اِجليم 
:اجلَار واملَجرور  

1روف اجلرح :  
:جمعها ابن مالك يف خالصِته فقالحروف اجلَر ِعشرون   
حتى خالَ حاشا عدا يف عن على* ِمن إىل : هاك حروف اجلر وهي  

والكاف والبا ولَعلَّ ومتى* مذْ منذُ رب الالم كَي واو وتا   
: أحكامها2  

:حلروف اجلَر أحكام خمتلفَةٌ تنحصر يف سبع ِفئات  
".خال، عدا، حاشا" ثَالثةٌ :األوىل  

).كال يف حرفه(=  
".كَي، لعلَّ، مىت"ثالثةٌ أيضاً : الثانية  

).كال يف حرفه(=  
".ِمن، إىل، عن، على، يف، الباُء، الالَّم"سبعةٌ هي : الثالثة  

).كال يف حرفه(=  
".حتى، الكاف، الواو"ثالثةٌ وهي : الرابعة  

).كال يف حرفه(=  
".مذْ، منذ"اثنان مها : اخلامسة  

).مذ منذ(=  
).رب(=رب : السادسة  
).التاء(=التاء : السابعة  



: نيابة حروف اجلر3  
حروف اجلر ال ينوب بعضها عن بعٍض ِقياساً، كما ال تنوب حروف اجلَزم والنصب بعضها عن 

) التضمني يف حرفه: انظر(فَمحمولٌ على تضمنيوما أوهم ذلك ). وهو مذهب البصريني(بعض 
.معنى ِفعٍل يتعدى بذلك احلَرف، أو على شذوِذ الِنيابة يف احلرف  

.وجوز الكوفيون ِنيابة بعِضها عن بهض قياساً، واختاره بعض املتأخرين  
: حذف حرف اجلر وبقاء عمله4  

 اجلَر فرح حذفقد ي-رب بان-  غريرملُه، وهو ضقى عببة :  ويؤطَّرٍد كقوِل رم رغي اعيمس
:خٍري عافاك اللّه، التقدير: كَيف أصبحت؟ قال: وقد قيل له  

:على خيٍر، كقوله  
حتى تبذَّح فارتقى األعالِم* وكرميٍة ِمن آِل قَيس أَلَفْته   

كسر : اجلبال، والشاهد" األعالم"تكرب، " تبذَّح" ألْفاً، أعطيته: للمبالغة، أَلَفته: التاء يف كرمية(
.األعالم حبرف جر حمذوف وهذا شاذ إن صحِت القَاِفيةُ  

.أي إىل األعالِم  
:قياسي مطَِّرد يف مواضع أشهرها  

.أي واللّه" اللَِّه ألفْعلَن كَذا: "لفظ اجلاللِة يف القَسم دون ِعوض حنو) 1(  
)2 ( عدحنوب رج رفلَ عليها حخة إذا داالستفهامي كَم" :أي من درهم" بكم درهٍم اشتريت.  
)3 ( تين: "وصلتها حنو" كي"الم التعليل إذا جرت " جئت كي تكِرمرإذا قَد"ليلية أي " كَيعت

.لكَي تكِْرمين  
.أي ِمن أنك قَادم وِمن أنْ قَِدمت" تأنْ قَِدم"و " عجبت أَنك قادم"حنو " أنْ"و " أنَّ"مع ) 4(  
:الصاحلُ ِلدخول اجلَار كقول زهري" لَيس وما احلجازية"املعطوف على خبِر ) 5(  

وال سابٍق شيئاً إذا كانَ جائيا* بدا يلَ أَني لَست مدِرك ما مضى   
 فَضاِبق"فَخجود الباء يف )  تصلح شاهداًسابقاً بالنصب فال: ورواية الديوان" (سم وعلى توه
.مدرك  

أي ). والغالب يف هذا وأمثاله السماع فقط" (ما زيد عاملاً وال متعلٍِّم" "ما احلجازية"ومثاله يف 
.ما زيد ِبعاِلٍم وال متعلٍَّم: التقدير  

:متعلَّق اجلار وارور والظرف) 5(  
 ِلكُلٍّ من اجلار دى الِفعِل إىل ال بنعوِصل مي به، ألنَّ اجلَار علَّقتلَّق يعتم رور والظَّرِف ِمنواملَج

االسم، والظَّرف ال بد له ِمن شيٍء يقع فيه، فاملوِصلُ معناه إىل االسم، والواقع يف الظرف هو 
 مصدر، أو اسِم ِفعٍل، أَو وصٍف ولو تأْويالً إما ِفعلٌ أو ما يشبهه من: املُتعلَّق العاملُ فيهما، وهو



فاجلَار متعلِّق " ). 6"من سورة األنعام " 3"اآلية (} وهو اللَّه يف السمواِت ويف اَألرِض{: حنو
لسماِء إله، وهو الذي يف ا{: بلفِظ اجلَاللة، لتأويِله باملَعبود، أو املُسمى ذا االسم وِمثلُه قولُه تعاىل

َألنه مبعىن " إله"يف السماء متعلق بـ ") 43"من سورة الزخرف " 84"اآلية (} ويف األرِض إله
.معبود  

ال يتعلَّقان َألن الفعلَ الناقص عندهم : ِعند املربد والفَاِرِسي وابن جين: وهلْ يتعلَّقَان بالِفعل الناقص؟
.ال يدلُّ على احلَدث  

أنَّ النواقص كلَّها تدلُّ على احلَدِث وِلذلك يمِكن أنْ يتعلَّقا ا، : وِعند آخرين من املُحقِّقني
من سورة يونس " 2"اآلية (} أكَانَ للناِس عجباً أنْ أو حينا{: بقوله تعاىل: واستدلَّ املُجوزون

ِلفَسادِ " أَوحينا"ألنه مصدر مؤخر، وال بـ " جباًع"ال تتعلق بـ " ِللناس"فإنَّ الالم بـ " ) 10"
ِلتقدمه عليه " عجباً"على أنه يجوز أنْ يتعلَّق مبحذُوف حاٍل من " أكان"املعىن ِلذلك علَّقوها بـ 

:على حد قوِله  
"ِلميةَ موِحشاً طَلَلُ"  

:مورأما تعلُّقهما مبحذوف، فَيجب فيه مثانية أ  
" ).10"من سورة يونس " 19"اآلية (} أو كَصيٍب ِمن السماء{: أَنْ يقَع ِصفَة حنو) 1(  
" ).28"من سورة القصص " 79"اآلية (} فَخرج على قَوِمه يف زينِتِه{: أنْ يقَعا حاالً حنو) 2(  
" 19"اآلية (} ِعنده ال يستكْربونولَه من يف السمواِت واألرِض ومن { : أن يقعا ِصلَة حنو) 3(

").21"من سورة األنبياء   
".عمرو يف بيِته"أو " خالد ِعندك: "أن يقعا خبراً حنو) 4(  
وحنو " ). 14"من سورة إبراهيم " 10"اآلية (} أيف اللَِّه شك{أن يرفَعا االسم الظاهر حنو ) 5(
"زيد كدأِعن."  
كانَ ذَلك : أصلُه" ِحينِئٍذ اآلنَ"ل املتعلّق حمذُوفاً كقولك ملَن ذَكَر أمراً تقَادم عهده أن يستعم) 6(

.أي أعرست بالرفَاء والبنني" بالرفَاء والبنني"ِحينِئٍذ واسمِع اآلنَ، وقَوِلهم للمعرس   
)7 (ِريطِة التذُوفاً على شحفيه"فْسري حنو أن يكونَ املتعلَّق م متاجلمعِة ص أيوم " يوم أي أصمت

.اجلُمعِة  
، ")92"من سورة الليل " 1"اآلية (} واللَّيِل إذا يغشى{: القَسم بغري الباء حنو قوله تعاىل) 8(

ولو صرح باملتعلَّق ") 21"من سورة األنبياء " 57"اآلية (} تاللَِّه َألِكيدنَّ أَصنامكُم{: وقوِله
).القسم(=لوجبِت الباء   

:ويستثىن من التعِليث خمسةُ أحرٍف  



من سورة النساء " 78"اآلية (} كَفَى ِباللَِّه شهيداً{: حنو" الباء وِمن"حرف اجلر الزائد، كـ ) 1(
" ).35"من سورة فاطر " 3"اآلية (} هلْ ِمن خاِلٍق غَير اللَِّه{" ). 4"  
.لُغِة عقيل، ألا مبرتلِة الزائديف " لَعلَّ)"2(  
مرفُوع احملَلّ، وهو " لَوال"وِعند سيبويه ما بعد " لوالي ولوالك ولواله: "فيمن قال" لَوال) "3(

األصح.  
)4" (بيف حنو" ر" :اٍحل لَِقيترجٍل ص بر."  
)5 ( اء وهيِتثْناالس وفرا"حاشا وحدال وعفَ" خإذا خنيف حروفهن. "=ض."  
 


