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 الشكر و التقدير

أ شكر اهلل الذي أعطاني القوة من عنده كي أصل إلى ىذه النتيجة الط يبة، فيو  
 الحمد .المتفضل علي  ولو المنة و  

أشكر بعد اهلل تعالى األستاذ و الدكتور " طرشي محمد" الذي تفضل علي  بقبول  
اإلشراف على ىذه المذكرة أوال، ثم تفضل و تكر م علي  بأن أرشدني و وجيني التوجيو  

 السليم القويم، فيو مستحق للشكر والثناء بعد اهلل تعالى.

ام الذين قبلوا بقراءة ىذه الرسالة وال  وال يفوتني أن أشكر أعضاء لجنة المناقشة الكر 
يم السديدة، و أفكارىم الرشيدة، فيم ق ادة العلم ، وبيم تنار  ئبد لي من األخذ بآرا

 .الدروب

    كال من األختين "نورة" و أخيرا أشكر كل من ساعدني في أداء ىذه الرسالة  
لتي أفضت كل  "سعاد" والخالة العزيزة "زىية" و كذلك الصديقة الوفية خديجة او

 .جيودىا معي

 .حسنة ، والحمد هلل رب  العالمين أوالً و أخيرًا  ةوأشكر كل من أشار علي  بمنشور 

 



 هداءاإل

 إىل الري يبدأ امسه حبسف اجليم                       

 وعالمة احلب واحلهني                                          

 إىل مهجة قليب ونوز عيين والدتي            

 اليت تشهس على زعاييت يف كل حني                                           

 إىل الّري مل يشعفه احلظ أى يكوى معي 

 أبي العظيم يسمحه اهلل إىل يوم الّديو                                           

 و إىل مو كاد أى يكوى زسوال

 معلمي و أستاذي على مدى الشهني                                           

 كما ال أنشى إخوتي املميزيو

 ونصائحهم مو حني إىل حني                                           

 وسعاد، وحهاى نوزة، نصرية،

 وليد احلهوىو مع عبد الهاصس وعبد الكادز                                           

 وإىل عماتي وخاالتي وجدتي

 إىل مثستي الصداقة خدجية و عمازية                                    

 وكيف كدت أنشى سعاد و حليمة

 وابتشام و جنمة و زبيعة على مس الشهني                                   

 إىل مجيع املرتبصني  

 و كل مو ساز على دزب الهاجحني                                 

 فهرا جهدي و عملي أقدمه لكم
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بنعمة االسالم وأكرمنا بأن  أنعم علينا ،ف العربية بنزول القرآناحلمد هلل الّرمحن الرحيم الذي شرّ       
 أفضل الصالة و أزكى السالم وبعد:جعلنا أّمة حبيبة سيد ادلرسلُت وخَت األنام سيدنا زلمد عليو 

، استقر اختياري على موضوع حديثها و  ليت ادلضنية يف بطون الكتب قدميهارح ففي أثناء           
دلاديت البحثية فكان عنوانو " معاين حروف اجلر يف االستعمال اللغوي ادلعاصر فهو من ادلوضوعات 

زبتلف يف اللغات ضع دلنطق عقلي مفهوم، وإمنا   زبادلهمة يف اللغات مجيعا ألن ىذه احلروف ال
ا حرف آخر مع الفعل نفسو، ففي الفا كبَتًا ، ألن كل حرف يؤدي مع الفعل معٌت مغايرً اخت

 . putoutويطفئ  putonاالجنليزية: بليس  

   سباب اختيار ادلوضوع:أ_ 1 

حروف اجلر موضوعا ذلذه الدراسة دون غَتىا من  ن أىم األسباب والدوافع الختياروم     
 ادلوضوعات النحوية ما يلي: 

  .تناول موضوع من مواضيع الّنحو هبدف اإلفادة واالستفادة رغبيت يف

يعد باب اجلّر من األبواب اليت شغلت اىتمام الّنحاة قدميا وحديثا وىذا من حيث عدد حرفها 
 .ومعانيها

 _ أمهية البحث وأىدافو: 2

  :فمن ناحية األمهية يتمثل فيما يلي    

و درجة تقارهبا وتنوعها من خالل معانيها يف الكتب  حروف اجلرّ  أمهية ىذا البحث يف معرفة تكمن
 .النحوية القدمية واحلديثة

 أّما من ناحية األىداف:     

  .عريف حبروف اجلّر و أنواعها وأقسامهاالتّ  -1



 مـــــــقّدمـة
 

 ب
 

 .عريف بادلعاين الذي يؤديها كل حرف منهاالتّ  -2

  :_ اشكالية ىذه الدراسة3

  :ىذه الدراسة أن ذبيب عن األسئلة اآلتية ورباول  

 ما ادلقصود حبروف اجلّر؟ -1
 ف؟ وماىي أقسامها وأنواعها؟و ر كم عدد ىذه احل -2
 ماىي ادلعاين اليت يؤديها كل حرف من ىذه احلروف؟ -3
 ماىي نظرة ادلعاصرين حلروف  اجلّر؟ -4

عن ىذه التساؤالت اعتمدت اخلطّة اآلتية حيث قسمت دراسيت إىل مقدمة ومدخل  و لإلجابة
 .وفصلُت وأهنيت حبثي خباسبة، حيث تناولت يف ادلدخل مفهوم احلرف عند القدماء

طار النظري حلروف اجلر حيث إلو باتونن  الذي كان عماد ىذه الدراسة ع   ،أما عن الفصل األول    
 حلروف اجلّر وأقسامها، أما الثاين فتناول معاين حروف اجلّر . نون دبفهوم  تضمن مبحثُت فاألول ع  

 كل من الشيخ مصطفى" الغالييٍت "   يتموازنة بُت نظر عقد أحاولت ان  فقد ،أما الفصل الثاين    
ل إىل الوقوف أن أص عباس حسن" حول معاين حروف اجلّر وقد ضمنتو مبحثُت حاولت  رلتهدةً "

أوجو االختالف فيما بُت النحويُت ، وذيلت ىذا الفصل خباسبة مشلت أىم   ابوعلى مواطن التش
 إىل بعض ادلصادر اليت كانت عمدة حبثي.  النتائج اليت استخلصتها من ىذه الدراسة، مشَتةً 

 الصعوبات: – 4

أما فيما خيص ادلشاق اليت واجهتٍت طيلة فًتة إعداد البحث سبثلت يف بعض الصعوبات من خالل 
تشابو ادلادة العلمية وكيفية و مجع ادلادة العلمية من ادلكتبات اجلامعية، وقلة ادلراجع يف الفصل الثاين، 

 اضافيا.  فيها وىذا ما تطلب مٍت جهداً  والتمحيصالًتتيب 
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 :المنهجي لهذه الدراسة طاراإل 5

د استعنت دبنهجُت فاألول سبثل يف ادلنهج تخدم يف ىذا البحث أو الدراسة، فقأما ادلنهج ادلس
صف هبا كل الوصفي التحليلي ذلك من خالل التعريف حبروف اجلر والوقوف على معانيها اليت اتّ 

ذلك) ادلنهج الوصفي( يف حرف منها مع ذكر أعدادىا ادلشهورة لدى النحويُت، كما استعنت بو ك
و"عباس  حروف اجلر عند كل من الشيخ " مصطفى الغالييٍت" الفصل الثاين حيث تتبعت معاين

 حسن" ودعت احلاجة إىل ادلنهج ادلقارن كأداة دلقاربة حروف اجلر . 

استعرضت فيها أىم النتائج اليت تسٌت يل استنباطها ، وأحلقتها بقائمة  وذيّلت البحث خباسبة ، 
 .ت عليها يف حبثي ىذادادلصادر وادلراجع اليت استن

 "ألفية ابن مالك يف النحو والصرف منها  ،ه على رلموعة من ادلصادروقد اعتمدت يف دراسيت ىذ
للشيخ "جامع الدروس العربية  فنجدع راجادل أما " لّزجاجيل"يضا  يف علل النحو وكذلك اإل

  .وغَتىا من الكتب اليت ساعدتٍت يف اسبام حبثي "لعباس حسن" " والنحو الوايفمصطفى الغالييٍت

ا هندف إليو فذلك ماكن حقو وفيناقد استطعت الوصول إليو يف دراسيت، فإن كنا  وبعد، فهذا ما 
 .مل ندخر جهدا وال طاقة يف سبيلو نانألجلو ، وإن يكن غَت ذلك ، فعزاؤنا أ نفسناأوأجهدنا 

والكمال لذي العزة واجلالل، ودلا كان البحث عرضة للنقص والنقد فأرجو من األساتذة ادلناقشُت 
 الكرام أن ال يبخلوا عليا بتوجيهاهتم وتصويباهتم حىت تكتمل صورة البحث ويستقيم عوده.

 واهلل من وراء القصد، وىو يهدي السبيل وصلى اهلل على سيدنا زلمد وآلو وصحبو أمجعُت. 

 م2116ماي  22ه ادلوافق لـــ  1437شعبان  15تلمسان يوم: 

 نوال منَتي    
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أن لفظة احلروف تطلق على معاٍن،منها  إىل يف كتابو "احلروف" توصل الفرايب لقد             
حروف اذلجاء أو حروف التهجي ، واحلروف هبذا ادلعٌت "صوت لو فصل ما حيدث فيو بقرع شيء 

القارعة من أجزاء الفم ...وفصوذلا اليت يتمّيز هبا بعضها عن بعض إمنا ختتلف بإختالف أجزاء الفم 
            1" .وادلقروعة

حيث كان انتشار ىذه احلروف خالل القرنُت الثالث والرابع من اذلجرة )وىو عصر جابر بن حيّان 
 وإخوان الصفاء(.

وىي اليت ُيَسميها حنوِيُّو اليونان  القول واأللفاظ الّدالة ،فاحلروف قسمة كربى من أقسام            
 .2لعرب ))حروف ادلعاين ((أو ))احلروف اليت ُوِضعت دالة على معاٍن (())األدوات ((وحنويُّو ا

اليت ىي أصل مدار األلسن  المعجمأما حد ىذه احلروف فقد جندىا على ثالثة أضرب ،حروف   

من جعفر والصناد من  حنو العُتعربيها وعجميها ،وحروف األمساء واألفعال ،واحلروف اليت أبعضها 

اليت جتيء المعاني  روفوحمن أن والالم من مل وما أشبو ذلك ،نحو النون ضرب وما أشبو ذلك ،و

 .3مع األمساء واألفعال دلعان 

فهي أصوات غَت متوافقة ،وال مقًتنة وال دالة على معٌت من معاين األمساء حروف المعجم فأما      

 واألفعال واحلروف ،إال أهنا أصل تركيبها .

                                                           

 89،ص6891ط،..بَتوت :دار ادلشرق،د كتاب احلروف أبو نصر الفرايب ،1 -

  .الصفحة نفسها ، نفسو  ادلرجع  _ 2
 .45،ص6881 ،1النفائس للنشر والتوزيع ،ط.لبنان:دار  علل النحويضاح يف اإلأبو قاسم الزجاجي ، -3
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،فالبعض حد منسوب إىل ماىو أكثر منو ،كما أّن الكل أبعاض الكلم وأما احلروف اليت ىي    

 .1منسوب إىل ماىو أصغر منو

تُت األوىل )حروف أو حرف (والثانية )اجلّر( والذي يمويتألف مصطلح )حروف اجلر (من ضم    

 حيث قّسم الكلم سبويهجنده يطلق على قسمُت )االسم (و )الفعل(أّما نشأتو فنلتمسها يف كتاب 

دلعٌت ليس باسم وال بفعل" وما نفهمو إىل اسم وفعل ،والقسم الثالث عرّب عنو بقولو :"حرف جاء 

 من نص سبويو أّن )احلرف(كلمة جاءت دلعٌت ليس باسم وال فعل .

 .2وعلى ىذا)احلرف =كلمة(    

اال كما قال بعض النحويُت :احلرف ما خال من دليل االسم والفعل ،وقال آخرون: احلرف م      

البد أن يكون  ،وما خرج بدر ،وإن أخاك شاخص ،يستغٌت عن مجلة يقوم هبا حنو : لن يقوم زيد

 .3بعده إمسان أو إسم وفعل ،أو اسم وظرف وىذا يعد وصفا للحروف

 وعلى ىذا فإن للحرف معاٍن كثَتة يف اللغة واليت ميكن ذكرىا بإختصار.    

 فاحلرف مجعو حروف وحرفة و"حرف جبل":اعاله ومجعو "حرفة "وزان "عتب".    

 :الوجو والطريق ،ومنو :"نزل القرآن على سبعة أحرف " قيل على سبعة وجوه . الحرفو    

                                                           

 .44ص مرجع سابق، .اإليضاح يف علل الّنحو،ابو القاسم الّزجاجي_1
 .3ص6891، د.ط ،.جّدة :مطبعة ادلدينحروف اجلر دالالهتا وعالقاهتا _أبو أوس ابراىيم الشمسان ،2
 .44،صابقمرجع س.اإليضاح يف علل الّنحو_أبو القاسم الّزجاجي ،3
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  "قوله تعالى : و    

   

  "1  قالوا على وجو واحد وىو أن يعبده على السرّاء

 والضرّاء .

 وأّما احلروف يف ادلصطلح فهي عندىم ضربان :حروف ادلباين وحروف ادلعاين .   

 حروف ادلباين ىي احلروف اليت تبٌت عليها الكلمة أي حروف اذلجاءٍ ]ألف باء ،تاء ....اخل[ف   

 الكلمات اليت تدل على معٌت يف نفسها بل يف غَتىا . وأما حروف ادلعاين فقد عرّفوىا بأهنا   

 :الكلمة إن دلت على معٌت يف نفسها غَت مقًتنة بزمان فهي االسم. النحاةحيث قال   

وإن مل تدل على معٌت يف نفسها بل يف غَتىا فهي  ،وإن اقًتنت بزمان فهي الفعل  

 ومث وما أشبو ذلك . ،حنو:من،إىل2،حرف

ال على تبعيض نفسها  ،فهي تدل على تبعيض غَتىا ،تدخل يف الكالم للتبعيض وشرحو أن )من(  

كذلك )إىل (تدل على ، ،وكذلك سائر وجوىها ،وكذلك إذا كانت البتداء الغاية كانت غاية غَتىا

 . 3كذلك سائر حروف ادلعاينو  ،فهي تدل على منتهى غَتىا العلى منتهاىا نفسها ،ادلنتهى

                                                           

 .88_سورة احَلج،اآلية :6
 .1،ص6898ط ،..بغداد:منشورات دار جاحظ للنشر ،د حروف االضافة يف األساليب العربية _يوسف منر ذياب ،8
 .45رجع سابق ،ص.ماإليضاح يف علل النحو،أبو قاسم الّزجاجي _3
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ومن حروف ادلعاين:حروف اإلضافة وحروف العطف وحروف االستفهام وحروف النفي وغَتىا     

 .1من ادلعاين اليت يعرّب عنها باحلرف

 .2أما الّضميمة الثانية وىي )اجلر(فتعٍت جر عمل الفعل إىل ما بعد ذلك )احلرف(     

 .3أصيلة وىي الكسرة االصطالح :حالة إعرابية خاصة باألمساء وذلا عالمةيف أما      

 ضافة من حروف ادلعاين .ومن ىنا تعد حروف اجلّر أو اال     

فهناك من يسمي ىذه احلروف حبروف اجلر نظرا إىل عملها ،فهي تعمل اجلّر كما قيل حروف     

 النصب أو حروف اجلزم .

جتر معاين األفعال  نسبة إىل البصريُت ألهنا أن ىذه احلروف مسيت حبروف اجلر   :ومنهم من قال    

 وتوصلها هبا . إىل األمساء أي تضيفها إليها

ومّسوىا   ،وقد مسى الكوفيون ىذه احلروف حبروف اإلضافة ناظرين إىل معناىا ال إىل عملها     

فحروف اجلر  أو  ،كذلك حبروف الّصفات أحيانا أخرى وىناك من يطلق عليها حروف اخلفض

                                                           

 .1،صمرجع سابق .حروف االضافة يف االساليب العربية_يوسف منر ذياب ،6
 .3مرجع سابق ،ص. حروف اجلر داللتها وعالقاهتاأوس ابراىيم الشمسان ، _أبو8
عية محبث مقّدم لنيل الّدرجة اجلا("،،"حروف اجلر ومعانيها يف صورة الّصافات )دراسة لغوية حنوية ناصر _ عفاف3

 .33،ص8166،جامعة شريف ىداية اهلل االسالمية احلكومية جاكرتا،كلية الدراسات االسالمية والعربية، األوىل)منشورة(
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 ،عن ،على ،قد ،منذ ،مذ ،ُرب  ،إىل،حىت خال،حاشا ،عدا ،يفمن اإلضافة عشرون حرفا وىي :)

 االالم ،كي ،والتاء ،والكاف والباء ،لعل ،مىت (.

بويو وميكن أن نصّنف ىذه احلروف ألغراض يباعا دلذىب ستهم من زاد حرفا آخر وىو )لوال (اومن   

 البحث إىل ثالثة أصناف :

نحاة ومل تعد كذلك عند بعضهم اآلخر :"كي أحرف عّدت حروف اإلضافة عند بعض الاألول :

،لعل ،مىت" أو حروف ىي أمكن يف أبواب أخرى :"خال ،وحاشا ،وعدا " اليت ىي لإلستثناء ولوال 

 اليت ىي للشرط.

حمددة ال خترج  فلكل منها معٌت واحد أو معانٍ  ،َس _إال ماندر _يف استعماالهتالُبْ  أحرف الالثاني :

[. :وىذه احلروف ىي ،عليها  ]منذ، مذ، الواو، التاء ،يف القسم الكاف ،حىت وُربَّ

طرب احملدثون يف استعماالهتا ضوتداخلت واختلف النحاة بشأهنا واأحرف تعددت معانيها الثالث :

 1.وىذه األحرف ىي :]الباء ،من ،يف ،عن ،إىل ،الالم على [

    

   

                                                           

 .61_1مرجع سابق ،ص ص.حروف االضافة يف االساليب العربية_يوسف منر ذياب ،6
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يشتمل ىذا الفصل على تعريف حروف اجلر وأقسامها وعّدهتا ومعانيها وكل ما يتعّلق هبا           
 فقبل احلديث عن حروف اجلّر البد من تعريف احلرف أوال ويظهر ذلك فيما يلي :

 :رّ المبحث األول :مفهوم حروف الج

 أ_تعريف الحرف :    

لقد تعددت تعاريف احلرف يف العديد من الكتب واليت شنكن ذكر البعض منها على النحو          
 التارل :

د معٌت من ادلعاين يا وردت رلردة أي لوحدىا وإدنا تفعبارة عن كلمة ال يظهر معناىا إذ الحرف:
ت معًنا مفيًدا دل تفد ىذه الكلما ...اخلقلت :من،إذل،مث،ف،واولدى استعماذلا مع غَتىا ،فلو 

  ولكٍّت لو ذكرت قولو سبحانو وتعاذل :"

  

   

  

  

"1. 

 فكلمة "من" أوضحت أن اإلسراء ابتدأ من ادلسجد احلرام .   

 2عند ادلسجد األقصى.وكلمة "إذل" أوضحت أن اإلسراء انتهى   

كما يعٌت باحلرف كذلك بأنو ادلعٌت ،وىو الذي يدل على معٌت غَتمستقل بالفهم أي يدل على 
 معٌت يف غَته،حنو:على، يف، دل،إذل ...اخل.

 .1وعالمة احلروف أن اليقبل عالمة من عالمات األفعال واألمساء وسنلو منها 
                                                           

 . 1_سورة االسراء ،اآلية :1
                             .10،ص 1،،1،0والتوزيع،طبَتوت :رلد ادلؤسسة اجلامعية للدراسة والنشر تسيَت اإلعراب .، البياين طاىر شوكت - 2
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 فمن خالل ىذين التعريفُت فقد يّتضح لنا التعريف اللغوي واالصطالحي للحرف .    

لمة فاحلرف يف اللغة كما جاء يف اخلليل ابن أضبد الفراىيدي:احلرف من حروف اذلجاء ،وكل ك   
وىل لتفرقة ادلعاين تسّمى حرفا ،وإن كان بناؤىا حبرفُت أو أكثر مثل :حىت بُنيت أداة عارية يف الكالم 

 وبل ولعّل .مث قال :

وكل كلمة تقرأ على وجوه من القرآن تسمى حرفا يقال :يقرأ ىذا احلرف يف حرف ابن مسعود أي   
تو .والّتحريف يف القرآن تغيَت الكلمة عن معناىا وىي قريبة الشبو ،كما كانت اليهود تغَت يف قراء

  ،فوصفهم اهلل بفعلهم فقال :"2معاين التوراة بأشباه

  

  

  

  

  

  

  

 

   

   

  

  

   

  

  

  

  

"
3  

                                                                                                                                                                                     

 0.القاىرة :مؤسسة ادلختار للنشر والتوزيع ،طتسهيل شرح ابن عقيل أللفية ابن مالك يف النحو_حسن عبد اجلليل يوسف ،3
 . 11،ص 3،،0

 .3،3،ص 3،،1،0 ط، 1.لبنان :دار الكتب العلمية ،جكتاب العُت مرتب على حروف ادلعجم _عبد احلميد ىنداوي ،1
 .11_سورة النساء ،اآلية :0



 اإلطار النظري لحروف الجر  الفصل األول
 

10 
 

،ومن 1ت معٌت ىذه التعريفا أما يف االصطالح :فقد اختلف يف تعريفو لفظا وإن اتفقت رلمل  
تعرض إذل بعض التعاريف لتحديد معٌت احلرف فأول ما وصل إلينا جنده للعادل النحوي نىنا قد 

وىو يعترب وصفا أكثر منو حّدا شأنو 2بويو "والذي يقصد بو "ماجاء دلعٌت وليس باسم وال فعل " ي"س
واليت تتضح فيها بدائيات االستخدام يف ذلك شأن كل ادلسائل اليت تناوذلا سبويو يف الكتاب 

( ليعرف احلرف بأنو :" ماّدل على معٌت يف 333يأيت بعده أبو القاسم الّزجاجي ) للمصطلحات
( فقد ذكر بأن احلرف "كل  393تعرض لو الّليث )، أما بالنسبة للتعريف االصطالحي الذي 3غَته "

 .4لتفرقة ادلعاين" كلمة بنيت أداة عارية يف الكالم

 ب_تعريف حروف الجر :

وسيلة إليصال معاين األفعال دبفاعيلها ،وربطها هبا ،عندما تكون ىذه األفعال قاصرة عن       
الوصول إذل ادلفاعيل حينما يكون الغرض اإلخبار عمن وقع عليو الفعل ،وليس رلرد وقوع الفعل 

ا بعدىا ،فتوصل االسم :"حروف اجلر تصل ماقبلها دب،أو تبيان فاعلية .يقول ابن سراجفحسب 
فقولك الدار لعمرو ،وأّما وصلها الفعل .......فأما إيصاذلا االسم باالسم ،والفعل باالسمباالسم ،

 .5باالسم ،فقولك مررت بزيد فالباء ىي اليت أوصلت ادلرور بزيد"

 وهبذا يكون حرف اجلر خادما للفعل ،فقولنا :    

  س( بأن بُّت وحدد مكان اجللوس .)جلجلست يف احلديقة ،ف )يف( خدم الفعل 
  ّنت سبب حدوث ىذا الفعلوقولنا وقفت للزائر ،فالالم خدمت الفعل وقف ،إذ بي 

                                                           

 .33_33،ص ص  1991.بنغازي :دار الكتب الوطنية ،د ط ،دور احلرف يف أداء معٌت اجلملة الّصادق خليفة راشد ،_3
 10، ص 1911، د ط ، 1، ربقيق عبد السالم ، ىارون، القاىرة: دار القلم، جالكتاب_ سببويو، 2
 .31مرجع سابق ،ص،ضاح يف علل النحواالي_أبو قاسم الّزجاجي ،-1
، د ط  3، ربقيق عُت درويش، القاىرة: الدار ادلصرية للتأ ليف والًتصبة، جهتذيب اللغةأبو منصور زلمد بن أضبد األزىري ، _0

 . 10د ت ن، ص 
،د 1والتوزيع ،ج بَتوت :مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر ،ربقيق : عبد احلسُت الفتلي .األصول يف النحو،ابن سراج _3

 .1،3، ص1933ط،
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  ..... وىكذا 

وأحيانا يكون حرف اجلر خادما لفعل متعد غَت قاصر،كقولنا :كتبت بالقلم ،فالفعل "كتب 
الوسيلة اليت مت هبا احلدث وىي فبُّت ل "متعد بنفسو ،لكن حرف اجلر )الباء(جاء ليخدم ىذا الفع

 .1الكتابة

لزيد ،فالالم خدمت االسم ومثلما سندم حرف اجلر الفعل سندم االسم ،فقولنا :الكتاب  
 (بأن بّينت مالكو ،وىكذا.....)الكتاب

فحروف اجلر بالغة األذنية يف بنية اجلملة العربية ، فهي أساسية يف تركيب الكالم وصوغو من 
 .2ى ادلعٌت ،فهي تقوم بدور الربط بُت مفرداهتا لتوضيح العالئق فيما بينهاجهة الّداللة عل

 ج_ تسمياتها :

 .3ى االسًتبادي ألهنا تعمل إعراب اجلرولقد مسيت حروف اجلر عند الرِّض    

حروف ،ويطلق عليها كذلك "4كما أهنا تسمى حبروف اخلفض ألهنا زبفض األمساء بعدىا
ابن يعيش :"اعلم أن ىذه ألهنا تضيف معاين األفعال إذل األمساء ،وىذا ماجاء بو النحوي اإلضافة " 

 5حروف اإلضافة ، ألهنا تضيف معاين األفعال قبلها إذل األمساء بعدىا " احلروف تسمى

                                                           

تصدر عن  110رللة فصلية زلكمة ،العدد  رللة الًتاث العريب،."حروف الجر بين النيابة والتضمين "_أضبد مطر العطية ،1
 .3_1،ص ص  3،،0الكّتاب العرب بدمشق ،

 .3، مرجع سابق، ص "حروف الجر بين النيابة والتضمين "أضبد مطر العطية ، _1
 .،03مرجع سابق ،ص ، تسهيل شرح ابن عقيل أللفية ابن مالك يف النحو اجلليل يوسف ، _حسُت عبد0
 .131،ص 1،،0،  1عّمان : دار ادلسَتة للنشر والتوزيع والطباعة ،ط.النحو الشايف الشامل_زلمود حسٍت مغالسة ،3
 .3، د ط، د ت ن، ص ،1. مصر: إدار الطباعة ادلنَتية ،جشرح ادلفصل _ابن يعيش ، 1
 _ادلرجع نفسو، الصفحة نفسها.3
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وىذا يعٍت أن شبة أفعاال ضعيفة ال تقوى على الوصول إذل األمساء واإلفضاء إليها ،فهي حباجة    
واسطة لتساعدىا على الوصول إذل األمساء ، فكانت ىذه احلروف ىي ادلفاصل اليت تربط ىذه إذل 

فيقول :"فلما كانت ىذه احلروف عاملة للجر من أحد النحويُت ،ويوضح 1األفعال القاصرة باألمساء
 من قبل أن األفعال اليت قبلها ضعفت عن وصوذلا ،وإفضائها إذل األمساء اليت بعدىا ،كما يقضي غَت

 األفعال القوية الواصلة إذل ادلفعولُت بال واسطة حرف اإلضافة ،أال تراك تقول :

ألن يف الفعل قوة أفضت إذل مباشرة ضربت عمرًا ،فيفضي الفعل بعد الفاعل إذل ادلفعول ،فينصبو،
 اإلسم ،ومن األفعال أفعال ضعفت عن ذباوز الفاعل إذل ادلفعول ،فاحتاجت إذل أشياء تستعُت هبا

على تناوذلا ،والوصول إليو ،وذلك حنو عجبت ،ومربرت ،وذىبت ،لو قلت عجبت زيًدا،أو مررت 
جعفرًا،أو ذىبت زلمًدا،دل رنز ذلك لضعف األفعال يف العرف واالستعمال عن إفضائها إذل ىذه 
األمساء .....رفدت حبروف اإلضافة ،فجعلت موصلة إليها ،فقالوا عجبت من زيد،ونظرت إذل 

 عمرو"

ولقد أمساىا الدكتور سبام_كما رأينا_حروف النسبة ألهنا تقوم بإرناد عالقة نسبية بُت اجملرور وبُت    
احلدث الذي يف عالقة الإلسناد .ومصطلح النسبة ىذا يتفق مع مصطلح اإلضافة ،فقد قال معٌت 

معو على فكرة )اإلضافة إدنا ىي نسبة وارتباط بُت شيئُت على وجو ال يدل ارتباطهما المخزومي :
 .2تامة ،ومثل ىذا االرتباط واقع يف ىذا النوع من اإلضافة ،أعٍت اإلضافة بالواسطة (

 د_أقسامها:

 تنقسم حروف اجلر من حيث أصالتها إذل ثالثة أقسام :      

                                                           

 
ص ص   1991. اجلزائر :ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،د ط ،الّتعددية والّتضمُت يف األفعال يف العربية_عبد اجلبار توامة ،1

01_03. 
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حيث أهنا تصل بُت  1فهي اليت تضيف إذل ركٍت اجلملة معٌت فرعًيا جديًدا_حروف أصلية:1       
 .2العامل واإلسم اجملرور ، ومثال ذلك :الِعْلُم يف الُكتب

وىي احلروف اليت ال تضيف إذل ركٍت اجلملة معٌت فرعًيا جديًدا ،وليس حروف زائدة : _0        
 يفيد التوكيد وتقوية الرّبط معٌت زيادتو أنو خال من ادلعٌت أو أن وجوده يف الكالم مثل عدمو ،وإدنا

 بُت أجزاء اجلملة ،وىو ال يتعلق بالعامل .

مثل :ما يف البيت   .3من ،الباء ،الالم ، الكافوحروف اجلر اليت تستعمل أصلية وزائدة ىي :    
  "من أحد ،ما للكسول من فالٍح،وقولو تعاذل :

  "4. 

زيادهتا إّما زلضة لتقوية العامل الضعيف وشنكن االستغناء وتكون  _حروف شبيهة بالزائدة :3       
ويبقى لو زلل من اإلعراب ، وال يتعلق  فظاد معٌت اجلملة كلها وذبر االسم لعنو ،أو تفيد توكي

 بالعامل .

 .5وغالبا مايكون حرف )رب( حنو: ُربَّ أخ لك دل تلده أمك

 وادلخطط الذي شنكن ترتيبو ذلذه األقسام مع حروفها كالتارل :    

 

 

                                                           

 .330،ص  ،0،1، 3.األردن : دار ادلسَتة للنشر والتوزيع والطباعة ،طالتطبيق النحوي_عبده الرّاجحي ،2
 . 330،ص،0،1، 1األردن :األىلية للنشر والتوزيع ، ط .الوايف يف قواعد النحو العريب عطا الطّريفي ،_يوسف 3
 .330مرجع سابق ،ص، التطبيق النحوي _عبده الرّاجحي ،1
 .11_ سورة الشورى ،اآلية :0

                                       3_يوسف عطا الطريفي ، الوايف يف قواعد النحو العريب ،مرجع سابق ،ص 330                                             
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 المبحث الثاني : معاني حروف الجر  

و آثارىا وتقسيماهتا لقد حصر النحويون حروف اجلر يف عشرين حرفا ،وفّصلوا يف معانيها      
 وىذا ما ذكره النحوي ابن مالك يف ألفيتو حيث أنو قال:

 اَك ُحُروف الجّروىي ِمْن،إلى             حّتى خال حاشا عدا في َعْن على ى

 1ىَكاُف  و اَْلبا  و َلَعلَّ  و متُمْذ منُذ ُربَّ الالُّم  كي واٌو  وتا             و ال

فقبل فكل حرف من ىذه احلروف جنده زنتوي على أكثر من معٌت خاص لكل واحد منها    
 معانيها شنكننا تقسيمها من حيث اإلختصاص أو العمل وذلك فيما يلي :تفصيل الشروع يف 

 ادلشًتك بُت إسم الظاىر وادلضمر .أ_

 اىر فقط .ادلختص باإلسم الظب_

 أدوات االستثناء.ج_

 .2الشواذد_

ىي :)من ،إذل،عن على ،يف _فأّما حروف الجر المشتركة بين االسم الظّاىر والمضمر 1
 عانيها مايلي :والالم ( ومن مالباء ،

 ومعانيها ىي :_من :1                    

 وىي اليت تسد بعض مسّدىا  حنو :قولو تعاذل أ _التبعيض :

   "1 

                                                           

 10، ص 9،،0. اجلزائر : مكتبة االمام مالك ،د ط ،ألفية ابن مالك يف النحو والصرف _ابن مالك،1
 .133_133،ص ص  ،3،193 جدة : دار ادلسَتة للنشر والتوزيع والطباعة ،ط .  سلتصر النحو_عبد اذلادي الفضلي ،0
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    وقولو عّز وجل " 

  

  

  "2. 

حيث تدل من على أن ما بعدىا جنس يشمل على ما قبلها ، أو على أن ما الجنس :ب_ بيان 
 ،وذلك حنو :3قبلها من جنس ما بعدىا

   "قولو تعاذل :

   "4. 

كذلك قولو عّز وجل 
:"  

  

 "5. 

  "قولو تعاذل :، حنو ج_ابتداء الغاية المكانية :

  

  

  "6. وخرجت من مكة إذل ادلدينة، 

                                                                                                                                                                                     

 .033_سورة البقرة ،اآلية : 3
 .90_سورة آل عمران ، اآلية :1
  030_ 031مرجع سابق ،ص ص ، تسهيل شرح ابن عقيل أللفية ابن مالك يف النحو_حسٍت عبد اجلليل يوسف ، 0
 .31_ سورة الكهف ، اآلية : 3
 .،3_ سورة احلج ،اآلية :1
 .1_سورة االسراء ،اآلية :3
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 مثال :سافرت من اجلُمعة إذل اجُلُمعة ،وقولو تعاذل: "د_ابتداء الغاية الزمانية :

 "1 

 

" ،حنو قولو عّزوجل : 2وتفيده حُت تكون زائدة ، أي مسبوقة بنفي أو استفهامٍ ه_التوكيد :
   

  "3 

    "وقولو تعاذل :


4. 

:أن تسبق بنفي أو تأكيد التنصيص عليو وىي الزائدة ،وذلا ثالثة شروط صيص على العموم :و_التن
 . حنو:ما جنح من أحٍد،والشاىد ىنا : من ذكٍر، حيث جاءت "من" زائدة ودلت على التأكيد

 _ أن تسبق بنهي حنو : ال تًتك من شيء.

 _ىل سألت من تلميذ ؟ ، ىل لو من مفرُّ ؟

 والشاىد ىنا : من َمَفرُّ ،حيث جاءت من زائدة ودّلْت على التأكيد.

  "حنو قولو تعاذل :ل_الظرفية المكانية :

  

 "5  والشاىد :من األرض ،حيث دلت "من" على الظرفية
                                                           

 .1،3،اآلية :_ سورة التوبة 1
 .333،ص  3،،0، 1لبنان :دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع ،ط  . الوسيط يف النحو_ كاملة الكواري ،1
 .3،_سورة فاطر ،اآلية :0
 .0،_سورة األنبياء ،اآلية :3
 .،1_ سورة فاطر ،اآلية :1
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  "ادلكانية .ومن ذلك قولو تعاذل :

  

  

  

  "1. 

   حنو قولو تعاذل :"الزمانية :ن_ الظرفية 

   

 "2  والشاىد :من يوم ، حيث دلت من
 .3على الظرفية الزمانية

 "حنو قولو سبحانو وتعاذل م _التعليل :

 

 "4. 

 "أي مرادفو )عن( ، حنو قولو تعاذل ك_ المجاوزة :

 

   

 "5. 

                                                           

 .،1_سورة الزخرف ، اآلية :3
 .9،_سورة اجلمعة ، اآلية :1
 .033مرجع سابق ،ص  ،تسهيل شرح ابن عقيل أللفية ابن مالك يف النحو ليل يوسف ،_حسٍت عبد اجل0
 . 03_سورة نوح ، اآلية :3
      00الزمر ،اآلية :_سورة  1
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،حنو قولو تعاذل 1مرادفة ل )على(ح _االستعالء : 
:"   

 "2. 

 " قولو عزَّوجلَّ ج _البدل :

 

  

 "3. 

 من معانيها : _إلى :2                   

 " حنو قولو تعاذل :أ_انتهاء الغاية الزمانية : 

  

 "4. 

  "حنو قولو تعاذل ::5ب_انتهاء الغاية المكانية 

  

 " 6. 

 "أي دبعٌت )مع( كقولو تعاذل ج_المصاحبة :

 

  

                                                           

 . 19_13مرجع سابق ،ص ص ، الّتعددية والّتضمُت يف األفعال يف العربية _ عبد اجلبار توامة ،3
 .33األنبياء ، اآلية :_سورة 1
 .33التوبة ، اآلية :_سورة 3
 .133_سورة البقرة ،اآلية :3
 .130مرجع سابق ،ص ، حنو الشايف الشامل_زلمود حسٍت مغالسة ،1
 .3،_سورة النحل ،اآلية :0
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 "1  أي مع أموالكم وادلقصود
 أموال اليتامى .

 "كما يف قول اهلل سبحانو وتعاذل   د_وتكون بمعنى )عند(:

   

  

 "2 3)الّسجن أحب عندي (أي. 

 هباء الدين زىَت : قال ه_وتكون مكان أو معنى )في(:

  4من خّدْيِو ما أَْبَدى ى إلى الُبْسَتا             نِ دَ بْ أَ  دْ قَ وَ                    

 )يف البستان (أي أنو يريد 

 األمَت فارس :وقال 

 5وحقَّ َمْن أُمِِّو ِوْفُد الحِجيج ومن         ظلَّْت إلى بَ ْيِتِو الرُّْكَباُن تْخَتِلُف       

 فيهم : قال ))َجَلْسُت إذل القْوِم ((أي، وي بيتو أي يف 

 العْرقَلة الكْليب :قال و_ وقد تكون مكان أو معنى "الباء ":

ُهوُب  ِب إلى األحَباِب مْقُلوُب           وِجْسُمو بَِيِد اأَلْقَشاِم من ْ  6قَ ْلبُ  الُمحِّ

                                                           

 .0،_سورة النساء ، اآلية : 3
 .33_سورة يوسف ، اآلية :1
 .119،ص 3،،0،0 القاىرة :دار ادلقطم للنشر والتوزيع ،ط. النحو للجميع_حافظ حسن حسٍت جالل ،3
ْر ،بَتوت : دار صادار ، ط 1  .33،ص  ،193،  0_ديوان هباء الّدْين ُزَىي ْ
 .133، ص  3،،0، 0، بَتوت ،دار صادار للطباعة والنشر ، ط ديوان األمَت الفارس أسامة بن ادلْنِقد _3
 .3،، ص  1990للطباعة والنشر ، د ط ، . بَتوت : دار صادار ديوان عرقلة الكليب )حسان بن دُنََْت( أضبد اجلنري ، _ 1
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 باألحبابأي أنو أراد :

 وقال هباء الّدين زىَت :       

 1وَماِلَي َأْسُمو إلى ُكلِّ َغايٍة             إذأ ُكْنَت عوني في الَزَماِن وَكْيَف ال 

 .أي بكل غاية 

 من معانيها :_عن :  3                 

أي ابتعدت عنو  انصرفت عنووادلراد هبا االبتعاد ،وىو ادلعٌت الرئيسي ذلا فنقول مثال :أ_المجاوزة :
وىو خبالف قولنا انصرفت إليو أي ذىبت إليو ، قال اهلل تعاذل 

:"   

  

  

 "2 ، أي رفع ما كان عليهم من إصر و أغالل الّذنوب
 بعد ما كانوا زنملوهنا على أعتاقِهْم.

 حنو قولو تعاذل "ب_ البدل :

   

   

 "3. 

  مثال قولو تعاذل "ج_االستعالء :

   

                                                           

 .039مرجع سابق ، ص ديوان هباء الدين زىَت ، _ 0
 .133_سورة األعراف ، اآلية :3
 .13_سورة البقرة ، اآلية : 1
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"1أي: .  أثرت حّب اخلَت على ذكر ريبِّ
 ومن ذلك ما قالو ابن قتيبة يف قولو تعاذل "ه_االستعانة :

   

 )رميت عن الطقوس(أي هبا .فقدرىا أن تكون باذلوى معتِمًدا على ماجاء يف كالم العرب  2"
  " و منها قولو تعاذل وتكون دبعٌت )من أجل ( :و _التعليل

 

 

   

"34،والتقدير أي دلوعدة. 
 ،واستشهد ذلا بالبيت الشاعر وقد ذكرىا ل_الظرفية :

 5وُخْذَىا كاْلِتَهاِب الحْلِي تُ ْغِني               َعْن الِمْصَباِح في اللَّْيِل الِتهابَا       

أورد ابن ىشام أهنم قالوا:)قعدت عن شنينو (،وقال )وذلك زلتمل للمالصقة  ي _المالصقة:
 وخلالفها(.

  

                                                           

 31:،اآلية ص_سورة 1
 .3،_سورة النجم ، اآلية :0
 .111_سورة التوبة ،اآلية :3
 .0،1_0،3،د ت ن ،ص ص 3،،العدد رللة كلية اآلداب ."بالغة حروف الجر في القرآن"_صباح زلمد حسُت ،1
رِي كرم البستاين ،ناىد جعفر ،_5  .03، ص  1991،  1.بَتوت : دار صادر للطباعة والنشر ، طديوان الرفاء السِّ
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 بكر بن عبد العزيز :قال :ك_زائدة للتعويض
 1أْجِنِو وِرَضاه َعني ظاِمي إنِّي إلى َعْفِو االَماِم عن الذي            َلمْ        

 أورد بن ىشام ذلذا ادلعٌت يف قولو تعاذل "ن_ابتداء الغاية:

  
  

   
  

"2 
  مثال قولو تعاذل "ف_وتكون بمعنى "من":

 
  

"3 من عباده ،وكذلك حنو :َرَحل َعْن الَقْريَِة )ابتعاًدا  :أي
 مْن(.

 4اذلند(حنو :ربّدث عن اذلْند)أي يف موضوع ق_وتكون مكان أو معنى "في":

 القيسأ مثال ،قول امر ح_وتكون "عن" ]أيضا[ مكان "الباء" : 

                    5وتَ تَّقي         بَناِظَرٍة من َوْحِش َوْجَرَة ُمْطِفلِ َتُصدُّ وتُ ْبدي عن أسيِل          

 بأسيل :  أي

 :الربمكي حنو قول خ_وتكون مكان "على" :

                                                           

ص ،  1993، 1، بَتوت : دار الصادار للطباعة والنشر ، ط  ديوان بكر بن عبد العزيز العجلي _ زلمد حسُت األعرجي ، 1
13. 

 .13_سورة األعراف ،اآلية :0
 .03_سورة الشورى ،اآلية :3
 .013،ص ،،،0اجلزائر :ديوان ادلطبوعات اجلامعية ، د ط ،. مفاتيح اللغة العربية_بوعالم زضبودة ،1
 .13. بَتوت : دار الصادار للطباعة والنشر ، د ط ،د ت ن ، ص ديوان امرأ القيس _3



 اإلطار النظري لحروف الجر  الفصل األول
 

24 
 

َنا َيُد الَمْقدور عن   1قَ ْوِس فُ ْرقٍة           فلْم ُيْخِطَنا للَحْيِن َسْهُم المَقاِدرِ رََمت ْ

  .فأراد ىنا بعد قوس فرقة

  " و تعاذل حنو قولذ_وتكون مكان "بعد" :

  

 "2 

 من معانيها :_على :4                        

أْمَرْرُت يدي عليو،وَمَرْرُت على فالٍن ،وحنو قولو تعاذل حنو : :3_االستعالء 1
  و"

  "4 

 " مثل قولو تعاذل : " فتأيت دبعٌت "عن ب_المجاوزة :

  

  

  "5 

واستشهد ذلا ابن ىشام باآلية  ج_الظرفية:
  القرآنية

 

                                                           

، ص 1991،  1. بَتوت :دار صادار للطباعة والنشر ،طديوان حجظة الربمكي _  جان عبد اهلل تومة ،سعدي  الضناوي ، 1
1،3. 

 .،1_سورة ادلومنون ، اآلية : 1
 .131مرجع سابق ، ص ، األصول يف النحو _ عبد احلسُت الفتلي ،0
 00_سورة ادلومنون ، اآلية :3
 .133_ سورة األعراف ، اآلية : 1
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 "1 يف زمن  :أي
 ملكو.

حنو قولو تعاذل د_التعليل :
"  

  "2 

  " حنو قولو عزَّوجلَّ ه _المصاحبة :

  

  

 "3. 

 .4حنو لقد طال األمل على أن األمل باللقاء ما زال أي :لكن األمل و _ االستدراك : 

  "مثال :د_وتكون بمعنى في :

  

  "5 . أي يف حُت غفلة 

 ": قولو تعاذل حنو م _وتكون بمعنى من :

  

                                                           

 .1،0_سورة البقرة ، اآلية:3
 .133_سورة البقرة ،اآلية :1
 .1_سورة الرعد ،اآلية :1
 .131مرجع سابق ،ص  ،حنو الشايف الشامل_زلمد حسٍت مغالسة ،0
 .13_ سورة القصص ، اآلية : 3
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"1من الّناس :أي. 

 ومن معانيها :في :_3                         

 " قولو تعاذلكذلك ،و 2حنو :ادلال يف الكيس ،نظرت يف الكتابأ_ الظرفية :
   

 "3. 

 حنو : يعاقبو يف خطيئة دل يرتكبها .ب_الّسببية :

 " حنو قولو تعاذل :ج _المصاحبة :

    

  "4 مع أمم :أي . 

" تعاذل حنو قولو د_االستعالء :
 

  

 "5. 

 ويقول ادلثّقب العبدي :

                                                           

ُت ، اآلية :1  .0،_ سورة ادلطففِّ
 .31،ص1993، 1:دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع ،ط بَتوت . ادلصباح يف علم النحو_ناصر بن أيب ادلكارم ادلطرزي،3
 .139_سورة البقرة ،اآلية :1
 . 33_سورة األعراف ،اآلية :1
 .31_سورة طو ، اآلية 0
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 1ال تَ ُقوَلنَّ إذا َما َلْم ُترِْد                أْن تُِتمَّ الَوْعَد في شيٍء:"نعم "         

 " مثال قولو تعاذل :موافقة "إلى ":-ه

 

  

  

"2إذل كل قرية  :أي. 

و لمثال ذلك كقو  ": _موافقة "الباءل
 تعاذل"

   

   

  "3  

 .4فيو كقولك :َضَرْبُت ِفيَمْن َرَغْبُت ،أي أهنا تريد ضرب فيمن رغبتم_ للتعويض : 

 من معانيها :_الباء :6                              

 حنو :كتب بالقلم ،أو نْأُكُل بالسكُت .أ_االستعانة :

 5وىو ادلعٌت األصلى ذلا مثال ذلك :أمسكت بيده ،خرجت بزيدب_االلصاق:

 .1""ٍ حنو :قولو تعاذل ج_الظرفية :

                                                           

،  1991،  1. بَتوت : دار صادار للطباعة والنشر ، ط ديوان ادلثّقب العْبدي عائد بن زلسن بن عبد القْيِس _ حسن ضبد ،3
 .30ص

 .31فرقان ، اآلية : ال_سورة 1
 5: _ سورة ادلسد، اآلية 5

 .0،3_0،0،ص ص ،193بَتوت :دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،د ط ،. دروس يف شروح األلفية_عبده الرّاجحي ،1
 . ،33مرجع سابق ،ص ،الوسيط يف النحو_كاملة الكواري ،1
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  لقولو تعاذل "ح _وتكون بمعنى "من":

   

 

 "2 منها. :أي 

  وقال امرؤ القيس:

 3أْدَنى دارَِىا عاِل  َعات أىِلها           بَِيْثِربِ تَ نَ َوْرتُ َها من أْذرُ         

 " حنو قولو عّزوجّل :د_وتكون بمعنى "عن"

 "4 

 5:مثال باهلل ألحافظن على الّصالة ه_القسم

     

 

 من معانيها :الالم :_ 3                              

،وحنو :قولو تعاذل 6حنو :الُغالُم لك ،أخ لكأ_ الملك واالستحقاق :
" 

 
                                                                                                                                                                                     

 .130_سورة آل عمران ،اآلية :0
 .1:_ سورة االنسان ، اآلية 3
 .111، مرجع سابق ، ص ديوان امرأالقيس _ 1
 .39_ سورة الفرقان ، اآلية : 3
 .119مرجع سابق ،ص ، النحو للجميع _حافظ حسن حسٍت جالل ،1
 9،،1،0،ط 1عمان :دار الصفاء للنشر والتوزيع ، ج .ادلسَت يف قواعد اللغة العربية )النحو(_رحاب شاىد زلمد احلوامدة ،1

 .131ص 
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 "1 

 الكتاب والدار ال شنلكان . حنو : البلب للدار ) و الغالف للكتاب  ( ألنب_الم التعددية :

   "حنو قولو تعاذل ج_شبو التمليك :

  "2 

 قلت لو كذا.، مثالح_التبليغ :

 حنو قولو عّز وجّل "بعد:لخ_موافقة 
  

  

  

"3      

                                                           

 .01النور ، اآلية : _ سورة 0
 .3،سورة مرمي ،اآلية :-3
 .3،_ سورة القصص ،اآلية :1



 اإلطار النظري لحروف الجر  الفصل األول
 

30 
 

ويستعمل يف النداء كقوذلم :ياللماء والعشب،أي تعجبوا من   د_التعجب المجرد عن القسم:
 .1كثرهتا

 مثال قولو تعاذل "ه_وتكون بمعنى )إلى(:

    "2 

 دبعٌت على مثال:قولو تعاذل " :أيو _االستعالء :

  "3 

قولو تعاذل  :مثال4ن_وتكون بمعنى )في(
" 

  

"5. 

 وىي :)حىت ،الكاف ،الواو،مذ ،منذ ،ربَّ ،التاء(_المختص باالسم الظاىر فقط 2

 ومن معانيها:_حتى :1                          

                                                           

 .33،ص  1933ليبيا :الدار العربية للكتاب، د ط،.حنو القلوب الصغَتة_عبد الكرمي القشَتي،أضبد علم الّدين اجلندي،1
 3،_سورة الزلزلة ،اآلية :0
 .1،3االسراء ، اآلية : _سورة 3
                                         ،من الرابط : "حتى ومعانيها واستعماالتها في القرآن الكريم "_فردوس امساعيل عواد ،1

                                              www .pdffactory.com    ،،:13على الساعة 0،11_3،_3،يوم 
           

 .01_سورة الفجر ، اآلية:3
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 حىت آخر رجٍل فينا ،وقولو عّز وجّل "مثال ذلك :سنقاتل أ_وتكون النتهاء الغاية :

   

  "1. 

 مثال ِسرُت حىت الليل أو وقعدت حىت الليل،أي نريد إذل الليل.ب_تكون بمعنى )إلى(:

فالتعظيم حنو:مات قٍَت وتقع يف تعظيٍم أو رب ج_وتكون حرفا من حروف العطف بمنزلة الواو:
ْبيانُ   .2الّناس حىت األنبياء وادللوك .والتحقَت كقولك :َقِدَم احلاجُّ حىت ادلشاة والصِّ

 من معانيها:_الكاف :2                      

 حنو : ادلمرضة كادلالك ،ادلعّلم كالّرسول أ_للتشبيو:

 حنو قولو تعاذل "ب _ التعليل :

  
 

  

   "3 

 حنو قولو تعاذل ج _الزائدة للتوكيد :

 "4 

 ال أبو العتاىية حنو قح_وتستعمل "الكاف" اسما بمعنى "مثل:

 1َوَجْدُت لو على الَلَهواِت بَ ْرًدا      َكبَ ْرِد الباِء حين َصَفا وطَابَا        

                                                           

 .3،:_سورة القدر ،اآلية 1
 .011مرجع سابق ،ص ، كتاب الألزىية يف علم احلروف  _علي بن زلمد النحوي اذلروي ،1
 .193_سورة البقرة ،اآلية :0
 .11_سورة الشورى ،اآلية :3
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 ومن معانيها :_الواو :3                         

  "حنو قولو تعاذل :أ_واو القسم :

  "2، وقولو سبحانو وتعاذل                      " 
  

 "3. 

:)  4مثال :َوُربَّ قامت األعماقِ ب_قد تأتي مع )ربَّ

 :ومن معانيها منذ ومذ _1                     

دبعٌت "يف " إن كان الزمان حاضرا حنو : ما رأيتو مذ أو منذ يومنا :أي يف فتكونان أ_تكون للظرفية :
 يومنا إذل ذلك 

فيكونان دبعٌت "من "إن كان الزمان ماضيا  ابتداء الغاية في الزمان :ب_ومعنى مذ ومنذ كذلك 
 األمَت فارسكقول 

 5ياَشاِرَب الَخْمِر بْعَد الُنسِك والّديِن        وبَ ْعَدما تَاب عَما رَاَب ُمْذ حينِ     

 حنو : ج_ويكونان بمعنى "من" و "إلى" مًعا فيدالن على ابتداء الغاية وانتهائها معا:

ادلثال السابق وما أكل منذ يومُت أي مدة يومُت تدل على الّزمان الذي وقع فيو ابتداء الفعل وانتهاؤه 
 .1وىنا يكون اجملرور هبما نكرة

                                                                                                                                                                                     

 .30، ص 1931. بَتوت : دار بَتوت للطباعة والنشر ، د ط ، ديوان أيب العتاىية _1
 .،1_سورة النجم ،اآلية :3
 .1،ة :_سورة الربوج ، اآلي1
ص ص    ،،،0،0،ط  ادلكتبة العصرية: . بَتوت فقو اللغة وأسرار العربية_أبو منصور عبد ادللك بن زلمد بن امساعيل،1

391_393 . 
 .031، مرجع سابق ، ديوان األمَت فارس أسامة بن ادلنِقذ _ 0
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 من معانيها :_ ُربَّ :5                    

إالّ فتفيد التقليل والتكثَت حسب ما يدل عليو سياق الكالم وال ذبر :2أ_رّبحرف جرٍّ شبيو بالزائد
 ُرّب ضارٍة نَاِفعٍة و ُربَّ عَجلٍة تهُب ريثَا  النكرات حنو:

 ويبقى عملها ،بعد الواو وكثَتا ،وذلك كقول امرؤ القيس :ُربَّ وقد حنذف 

 3ولَْيٍل كموِج البحر أرخى سدولو     علّي بأنواع الهموم ليبتلي           

" غلى اسم ادلعرفة أو  على فعل حنو:   فيبطل عملها  فتدخل  :4ب_وقد تدخل "ما" على "ُربَّ
  البحر ىادئ ، وردبا خنرج للصيد ردبا

 5أن العمل يبقى مع اسم النكرة مثل :ردبا دفعة واحدة من ادلطر تكفي السبام سقي احلبوب. _ غَت

  من معانيها :_التاء :6                     

 "حنو قولو تعاذل _تكون للقسم: أ

 

  "6..وىي بدل الواو 

  وقولو تعاذل "

  "1 

                                                                                                                                                                                     

بَتوت :دار الكتاب  . واحلكم واألحاديث النّبويةاألمارل يف ادلشكالت القرآنية _أبو قاسم عبد الّرضبن بن القاسم الّزجاجي ،3
 .90_91العريب ،د ط ، د ت ن ،ص ص 

  30ص 0،،0، 1االسكندرية : دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،ط . ادلبسط يف فن النحوالمة أبو السعود،س_أبو سعود ال1
 .13، مرجع سابق ، ص ديوان امرأ القيس _1
 .133، د ت ن ، ص 0. ادلغرب : الناشر األطلسي ، ط أصول النحو العريب _ زلمد خَت احللواين ،0
 .013،مرجع سابق ، ص ادلفاتيح يف اللغة العربية_بوعالم زضبودة ، 3
 .33_سورة األنبياء ،اآلية :1
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 كقولو سبحانو وتعاذل "وفيها معٌت التعجب  

   

 

  

 "2، 3التعجب"" تاهلل قسم فيو معٌت. 

  

                                                                                                                                                                                     

 .33_ سورة يوسف ، اآلية : 5

 .33_ سورة يوسف ، اآلية : 1
 .09، ص  3،،0،  3، ط  3دار الفكر ناشرون وموزعون ،ج . عمان : معاين النحو _ فاضل صاحل السامرائي ،3
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 :_أدوات االستثناء :وىي )خال وعدا وحاشا (3

فقد تستعمل حروفا للجرِّ وقد تستعمل أفعاال فإذا ُجرَّ ما بعدىا فهي أحرف  خال وعدا وحاشا :
 حشا التنزيو :قد يكون مْعٌت  فهنا  ،1وما بعدىا يأيت رلرور

 ،أو كقول الشاعر  2حاشا زْيدٍ حنو: صلَّى النَّاس حاشا زْيٍد ، أساء قوم  

 3خال لََبني البُ ْرشاَء َبكر بن وائٍل           مَجاري الَحصى من َبْطِن ثَ ْلِج فجانُبو

 أما إذا نصب مابعدىا فتعد أفعال وما بعدىا منصوب حنو:

 .4واحًداعدا ،خال حاشا قدم اجلنود  

 " فكانت أفعاالً فقط ، حنو : مااذاسبقت ىذه ب " _أما

 . 5قام القوم ما خال بكرًا ، وماعدا ُعَمرًا ،وما حاشا خالًدا 

 كي :يف لغة عقيل ،و  لعليف لغة ىذيل ومتى وىي _الشواذ : 4

 متى : _1                    

  أي أنو يستفهم هبا عن كل زمٍن فتصلح للسؤال عن ادلاضي وادلستقبل  استفهاًماقد تكون:
يف ىذين  متىوقد يتبعها االسم فنقول : مىت حضرت ؟ مىت تنتهي ؟ مىت ستعود ؟ فمعٌت 

 الوجهُت ظرف زمان دبعٌت ))الوقت (( و ))حُت(( .
                                                           

 .139مرجع سابق ،ص ،حنو الشايف الشامل_ زلمود حسٍت مغالسة ، 1
 .139،ص  1933،د ط ، 0بغداد : مطبعة العاين ،ج  . األيضاح يف شرح ادلفصل_موسى بناء العليلي،0
 .09، ص 1999،  1والنشر ، ط . بَتوت : دار صادر للطباعة ديوان األخطل _ كارين صادر ،3
 .111مرجع سابق ،ص ، حنو الشايف الشامل _زلمود حسٍت مغالسة ،1
 ،1،0،1طد ب ن : الصحوة للنشر والتوزيع ،. الضروري يف صناعة النحو _منصور علي عبد السميع ،زلمد إبراىيم عبادة ،3

 .193ص 
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  ذلك قول فهنا عملها قد يتغَّت حيث جندىا ذبزم فعلُت ومن )جزاءًا(:شرطية :وتكون 
 األخطل:

 1ُر           َدالُلِك طَاَل َذا صْرًما وطَاالمَ عُ َم اأُ ى يَ تَ ى مَ ى حتَ إلَ           

 2وحنو : مىت تقم أقِسمْ   

 لقد حكى الكسائي  عن العرب :وسيط وتكون دبعٌت 

ِو""  3من وسط كّمو .وىي لغة ىنديل :أي أخرجو من متى كمِّ

 أربعة مواضع :)لغة عقيل (وذلا  _لعل:2               

 و ،كقولك :"لعلَّ زْيدا يأتينا" وألمر ترجوه أو زبافللتوقع قد تكون  .1

ال يكون ،وإدنا ىي طمع أن يكون "َلَعلَّ العُدوَّ يُْدرُِكنا " ،وتدل على قطع أنو يكون أو 
 وإشفاق أن اليكون .

 كقولك :"عسى "دبنزلة شكا قد تكون  .0

 .4"لعل َزْيًدا يَقوم " تريد :عسى زيٌد أن يقومَ "لعل زيًدا يف الّدار" و 

   قال اهلل عزَّ وجلَّ :"

  
   

                                                           

 .0،1، مرجع سابق ، ص ديوان األخطل  _ كارين صادر،1
 .001_003،ص ص 3،،0األردن :عادل الثقافة للنشر والتوزيع ،د ط ،. الزمن النحوي يف اللغة العربيةرشيد ، _كمال0
 .،،0مرجع سابق ،ص ، كتاب الألزىية يف علم احلروف  _علي بن زلمد النحوي اذلروي ،3
 .031_ ادلرجع نفسو ،ص 1
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 "1 معناىا :عسى أبُلُغ.. 
:"لعلك تْشُتُمٍت؟" تريد :ىل كقولك للرَّجل :يف قول الكوفيُت  استفهاما وتكون _3          

 تشُتمٍت؟ فتقول ال أو نعم .

،قال اهلل 2كقولك للّرجل :"ُزْرين َلَعّلي أنفعك " معناه :كي أنفعك  كي :وتكون دبعٌت _4
  "تعاذل 

   
  

"3 

 تُ ْفلحو. معناه :كي

 ومن معانيها :_كي :3                  

 وكي يف قوذلم َكْيَمُو من حروف اجلّر )كي(

  حرف جرٍّ تدخل  كيحنو : كن رلتِهًدا كْي أْن تُرقَّى أي تعترب ىنا إلى كي دبعٌت
 ادلصدرية.أن على 

  ىنا يف ىذا كي بسرعة ،أي  حنو :سقيت الشجرة ِمرَارًا َكْيَما تنمومن أجل :دبعٌت
 من أجلادلثال دخلت على "ما" ادلتبوعة بالقول دبعٌت 

 : قولو تعاذل "،حنوالتعليل 

   

                                                           

 .31_سورة غافر ، اآلية :3
 .013مرجع سابق ،ص ، الألزىية يف علم احلروف كتاب،_علي بن زلمد اذلروي النحوي 1
 .33، اآلية : بقرة_سورة ال0
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 "1 
  "2كْيَم تتهاون أي دِلَ تتهاونمثال :االستفهام يف ل" وقد يكون دبهٌت 

                                                           

 .،1_سورة طو ، اآلية :3
 .013مرجع سابق ،ص ، ادلفاتيح يف اللغة العربية، _بوعالم زضبودة1
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ا اليت و "مصطفى" حوؿ حروؼ اجلر ومعانيهلقد تناوؿ الفصل الثاين نظرة ادلعاصرين "عباس "     
التفصيل فيها عند كل واحد منهما )أف يكوف  ىل النظرة اخلالفية اليت وردت أثناءإتضمنتهما مع االشارة 

 ذلك على شكل مقارنة(.

 :مصطفى الغاليينيّ يخ الشّ "الجر عند  المبحث األول: وصف معاني حروف

 :"مصطفى الغالييني"التعريف بالشيخ  - أ
تمي أسرتو البَتوتية إىل الغوائد ىو مصطفى ابن زلمد سليم بن زلي الدين بن مصطفى الغالييٍت تن

وىي قبيلة من احلويطات منازذلا بُت العقية والوجو من أرض احلجاز ، لقد ولد الشيخ مصطفى الغالييٍت 
ألب تقي ورع ميسور احلاؿ وألـ تقية نشَّأت أبناؤىا على الّدين واذلدى، امتاز ـ ،  ;==6يف بَتوت سنة

  الّدين بذكاء وقّاد تلقى مصطفى الغالييٍت العلـو االبتدائية يف بَتوت على يد الشيخ رجب مجاؿ
والشيخ زلي الّدين اخلياط ، كما تلقى العلم يف اجلامع العمري على عدد من العلماء منهم? الشيخ 
حسن ادلدور، الشيخ زلمد الكردي ادللكاين....وغَتىم من العلماء، فبعد أف حفظ القرآف الكرمي سافر 

ية أربع سنوات مث عُّتَ إىل مصر وقرأ يف اجلامع  األزىر كما وظف أستاًذا للعربية يف ادلدرسة السلطان
خطيبا على اجليش العثماين مث عاد إىل بَتوت مدرسا ومن تالميذه صلد? سعيد حجاؿ ، زلمد قمورية 

 ومجاؿ عنويت وغَتىم من التالميذ.
وأما عن مصنفاتو وآثاره العلمية اليت تركها الشيخ " مصطفى الغالييٍت" صلد منها? الدروس العربية 

كتاب الثريا ادلضية ،كتاب جامع الدروس العربية  الدروس العربية للمدارس الثانوية،للمدارس االبتدائية، 
 وغَتىا.ديواف الغالييٍت  ،يف الدروس العربية ،نظرات يف اللغة واألدب، رجاؿ ادلعلقات العشر

 1.نوبة قلبية ـ إثر99<6 تويف رمحو اهلل

                                                                 

 6ط ،8ج يع،يد للنشر والتوز ? دار الغد اجلد . القاىرةجامع الدروس العربيةمصطفى الغالييٍت ، -1
   .66 <،ص ص>700
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 ":مصطفى الغالييني"معاني حروف الجر عند –ب   
 ر معنى:شلها ثالثة ع ،الباء -1                 

وىو ادلعٌت األصلي ذلا، وىذا ادلعٌت ال يفارقها يف مجيع معانيها ، وذلذا اقتصر عليو _ االلصاق: 1
دبكاف يقرب  ?"مررُت ِبَدارَؾ" أي"أَْمَسكت بَِيِدَؾ" وإّما رلازي ضلو ?  بويو وااللصاؽ إّما حقيقٌي ضلويس
 .منها

 .ضلو? َكَتْبُت بالَقَلِم ، وبَػَرْيُت الَقَلَم بالّسكُت": االستعانة_  2
 .ضلو? " مات باجلوع"، وضلو? "عرّفنا بفالف" _ السببية و التعليل:3
 قل ، كقولو تعاىل  "?وتسمى بباء النّ  _ التعدية:4

   "
 أْذَىَبُو. ?أي  1

وىي أصل أحرفو ، وجيوز ذكر فعل القسم معها، ضلو?" أُْقِسُم باهلل" وجيوز حذفو ضلو?  _ القسم:5
 ."باهلل ألْجَتِهدفَّ"

 .وتسمى باء ادلقابلة أيضا ضلو ? بعثك ىذا هبذا  العوض: -6
 خر كحديث " ماَيُسرُّين هبا مَحُْد الِنَعْم"ؿ على اختيار أحد الشيئُت على اآلوىي اليت تد_البدل: 7
    ، كقولو تعاىل"2"يف"أي? معٌت _ الظرفية: 8

 

    "3 
أي دبعٌت" مع" ضلو " بعثك الفرس ِبَسرحو" وكقولو تعاىل?"  _ المصاحبة:9

 "4 

                                                                 

 .>6? _ سورة البقرة، اآلية1
 .06:_00:، مرجع سابق ، ص ص جامع الدروس العربيةالغالييٍت ،_  مصطفى 2
  .99_ سورة القصص، اآلية?  3
 .=9_ سورة ىود ، اآلية? 4
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 كقولو تعاىل?   _معنى "من" التبعيضية:11

   

 "1 منها ?أي.  
 كقولو تعاىل?"  :_ معنى "عن"11

  

 

 "2 
  ? كقولو تعاىل"   معنى "على" أي_ االستعالء 12

   

  

  "3 
ومن  بك َما فَػَعلَت" أي? حسبك مافعلت? وىي الزائدة َلْفظًا، أي? يف االعراب، ضلو "حبس_التأكيد13

  قولو تعاىل?"

   "4 
 ولها ثمانية معاٍن: من،_ 7                     

أي ابتداء الغاية ادلكانية أو الزمانية فاألوؿ ضلو? َخرَج زلمد ِمن بَػْيِتو متَّجها إىل ادلسجد _االبتداء:1
 ليصلي صالة ادلغرب. والثاين ضلو? قولو تعاىل?" 

   

                                                                 

 .;_سورة اإلنساف، اآلية ?1
 .67_سورة احلديد، اآلية? 2
 .:>_سورة آؿ عمراف، اآلية? 3
 .69?  _ سورة العلق، اآلية4
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   "1 
 دبعٌت بعض كقولو تعاىل?" أي_التبعيض : 2

  

  

  "2 بعضو ، وقولو تعاىل?"  ?أي
    

  .بعضهم ?أي 3"
 أي ? بياف اجلنس كقولو تعاىل" _البيان: 3

   

"4  وعالمتها أف يصح اإلخبار دبا بعدىا عّما قبلها، فنقوؿ ?األساور ىي
 .ذىب

 اإلعراب ضلو قولو تعاىل "  ?وىي الزائدة لفظًا، أي التأكيد:_4

  

"5  " وقولو  

  "6  
 كقولو تعاىل ?" _ البدل: 5

 

                                                                 

 .=60_سورة التوبة، اآلية? 1
 .7<عمراف ، اآلية ?_ سورة آؿ 2
 .7:8_سورة البقرة ، اآلية? 3
 .86_ سورة الكهف، اآلية?  4
 .<6_سورة ادلائدة ، اآلية? 5
 .=<_ سورة مرمي ،اآلية? 6
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 "1 أي? بدذلا. 
 دبعٌت "يف" كقولو تعاىل سبحانو وتعاىل" ?أيالظرفية:-6

   

 .فيها ?أي2"
 كقولو تعاىل"  السببية والتعليل :-7

 

"3 
 كقولو تعاىل" : 4_ معنى "عن"8

  

   

 "5 
 

 :لها ثالثة معان ،إلى_ 8                   
 وادلكانية ، فاألوؿ كقولو تعاىل? " انتهاء الغاية الزمانية_ االنتهاء: 1

  

 "6  .والثاين? خرج من البيت إىل احلديقة

                                                                 

 .=8سورة التوبة ، اآلية?  _1
  .90_ سورة فاطر، اآلية ?2
 .:7_ سورة نوح، اآلية ? 3
 .08:، ص ، مرجع سابق جامع الدروس العربية _مصطفى الغالييٍت،4
 .><_سورة األنبياء، اآلية ?5
 >=6?  _ سورة البقرة، اآلية6
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04 
 

"ِجْئُت  إلَْيَك" والثاين ضلو" صلي  ?فاألوؿ ضلو  الغاية يف األشخاص واألحداث النتهاءوترد أيضا 
 ".بالتقوى إىل رضا اهلل

  أي دبعٌت "مع" كقولو تعاىل?"_ المصاحبة: 2

  
1



 "  .ومنو قوذلم " الدَّْوُد إىل الُدوِد إِبلُ  ،معو ?أي
وتسمى ادلبينة ألهنا تبُت أف مصحوهبا فاعل دلا قبلها وىي ال تقع بعد ما يفيُد ُحبًا _ معنى " عند" 3

  بَعضا من فعل التعجب أو إسم التفصيل كقولو تعاىل"

   

   

 "2  
  :وتمثلت فيما يلي ،حتى_9                

  إىل ، كقولو تعاىل" ػػػػػ تكوف لالنتهاء ك     

  


3
بعدىا وقد يدخل ما ، فيما قبلها

 كقولو تعاىل "درىم عندي" وقد يكوف غَت داخل ، سبيل أميت حىت آخرضلو? يذلو مايل يف 
  

  

  

  

                                                                 

 .7:_ سورة آؿ عمراف، اآلية? 1
 .88_ سورة يوسف، اآلية? 8
 :_ سورة القدر، اآلية? 9
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 "1 
ويزعم بعض النحاة أف مابعد "حىت" داخل فيما قبلها على كل حاؿ ،ويزعم بعضهم أنو ليس بداخل 
على كل حاؿ، واحلق أنو يدخل إف كاف جزءا شلا قبلها ، ضلو " سرت ىذا النهار حىت العصر" ومنو 

 ىت الصباح" قوذلم" َأكلت السمكة حىت رأسها" وإف مل يكن جزءا شلا قبلها مل يدخل ، " قرأت الليلة ح
 .لتفوز ?وقد تكوف حىت للتعليل دبعٌت الالـ ، ضلو? إتقي اهلل حىت تفوز برضاه "أي   

 ?ولها ستة معانٍ عن، _ 5                
 " .ضلو" ِسْرُت عن البلِد" ، "ِغْبت عن األمر المجاوزة والبعد وىذا أصلها:_6   
  ضلو? كقولو تعاىل?"_ معنى " بعد" 2   

 


2

  وقولو تعاىل
"  

 "3 .أي ? حاال بعد حاؿ 
 كقولو تعاىل?" _ معنى "على" : 3

  

  

 "4 عليها. ?أي 
  كقولو تعاىل"   التعليل:_ 4

 

                                                                 

 .09:، مرجع سابق، ص جامع الدروس العربية _ مصطفى الغالييٍت،،1
 .90?  _ سورة ادلؤمنوف ، اآلية2
 .<6اآلية? _سورة االنشقاؽ ، 3
 .=8_سورة زلمد ، اآلية?4
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 "1  
 كقولو تعاىل " _ معنى "من" :5

 

 

   

 "2 .أي? منهم 
 بديل. ?ضلو " صومي عن أُمُِّك " وتقوؿ " ُقم عليَّ هبذا األمر" أي _ معنى البدل:6

وقد تكوف امسًا دبعٌت "جانب" وذلك إذا سبقت "دبن" كقولك " جئُت من عن ميينو أو من جهة      
 3.ميينو

 ?ولها ثمانية معانٍ  على،_;               
ىو على جبٍل ، أما رلازًا ضلو " لُِفاَلٌف َعليَّ َدْيٌن " واالستعالء أصل حقيقة كاف ضلو? _ االستعالء: 1

  .معناىا
 كقولو تعاىل"_ معنى "في" :2

  

   

"4 يف حُت غفلة . ?أي 

                                                                 

 .669_سورة التوبة ، اآلية? 1
  .;6?_سورة األحقاؼ ، اآلية2
 .:0:، مرجع سابق، ص جامع الدروس العربية _ مصطفى الغالييٍت،،3
 .:6_ سورة القصص، اآلية ? 4
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 كقولو تعاىل "_ بمعنى "عن": 3

  

"1  
للتعليل، كقولو تعاىل ىي  واليت_ معنى "الالم": 4
"  

  "2  ? أي
 ذلدايتو إيَّاكم.

  كقولو تعاىل "_ معنى "مع" :5

  

  

"3 
 كقولو تعاىل ?"_ معنى "من": 6

  

 

"4 . أي ? اكتالوا منهم 
  كقولو تعاىل "_ معنى " الباء": 7

    

                                                                 

 .97?  _ سورة التوبة، اآلية1
 :=6_ سورة البقرة ، اآلية? 2
 ;_سورة الرعد، اآلية? 3
 7_سورة ادلطففُت ، اآلية? 4
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    "1  أي ? حقيق
 .يب
كقولك "فالف ال يدخل اجلنة لسوء صنعو، على أنَّو ال ييَأُس من رمحة اهلل" أي لكنو ال   االستدراك:_ 8

   2.ييأس
 ?ولها سبعة معانٍ  ،في_>               

حقيقية كانت ضلو? "ادلاء يف الكوز، سرت يف النهار "  وقد اجتمعت الظرفيتاف الزمانية _ الظرفية:  1
  "وادلكانية يف قولو تعاىل 

   

   



   

 "3 "أما اجملازية كقولو تعاىل
    

 "4. 
  كقولو تعاىل "_ السببية والتعليل :2

   

 "5 

                                                                 

 :60_سورة األعراؼ ، اآلية  1
 .;0:، مرجع سابق، ص جامع الدروس العربية مصطفى الغالييٍت،،_  2
 
 .9-7_سورة الرـو ، اآلية? 3
 .76_سورة األحزاب ، اآلية ? 4
 69 _سورة النور، اآلية ?5
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   كقولو تعاىل"_ معنى "مع": 3

   

   

"1 أي? معهم. 
كقولو   دبعٌت على?_ االستعالء: 4

 تعاىل"

  

"2 
 وىي الواقعة بُت مفضوؿ سابق وفاضٍل الحٍق ، كقولو تعاىل"_ المقايسة : 5

  

  

  

 "3 .أي ? بالقياس على اآلخرة والنسبة إليها 
 .مالصقا لو ?ضلو ? وقف احلارس يف الباب، أي_ معنى "الباء لاللصاق":6
 
 
 كقولو تعاىل" : 4_ معنى إلى7

  

 "5 
                                                                 

 .=8_سورة األعراؼ، اآلية? 1
 .6>_ سورة طو، اآلية?2
 .=8التوبة ، اآلية _سورة 3
  .=0:_>0:، مرجع سابق، ص ص جامع الدروس العربية مصطفى الغالييٍت،، _ 4
 .<_سورة ابراىيم ، اآلية ?5
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 :ولها أربعة معانٍ  ،الكاف_8              
 " .وىو األصل فيها ضلو?" عليُّ كاألَسدِ  _ التشبيو:1
  "كقولو تعاىل التعليل:  -2

"1  ذلدايتو إيّاكم ?أي. 
 ? ضلو ? ُكْن كما أنت أي ثابتا على ما أنت عليو._ معنى "على"3
 االعراب كقولو تعاىل "وىي الزائدة يف _ التوكيد: 4

 "2 ليس مثلو  ?أي
  .شيء

 ولها خمسة عشر معنى: ،الالم_<            
  وىي الداخلة بُت أداتُت ومصحوهبا ميلك كقولو تعاىل "_ الملك: 1

  

 "3 
  .االستحقاؽ ضلو ? احلمد هللوتسمى الـ _ االختصاص: 2
 .الـ النسبة ضلو ? اللجاـ للفرسبو الملك: _ ش3
  ! وتسمى " الالـ ادلبينة" ضلو ? ما أحبٍت للعلم_ التّبيين: 4
 .للّناس للمظلـو ضلو? يا_ التعليل والسببية: 5
ال تتعلق بشيء ألف  للفضلة وىي ، ضلو? " يا ادلستغاثبُػْؤَس لْلَحْرِب، ومنو الـ  ضلو? يا_ التوكيد: 6

  .زيادهتا  جملّرد التوكيد

                                                                 

 =<6_ سورة البقرة ، اآلية ?1
 66_ سورة الشورى ، اآلية ?2
 .0>6_سورة النساء ، اآلية ?3
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  كقولو تعاىل?" _ الّتقوية: 7

"1  
 أي دبعٌت "إىل" كقولو تعاىل "_ انتهاء الغاية : 8

  

"2 
 "! خَلاِلٍد لَِبكرِ  لو ضلو " ياوتستعمل مفتوحة مع ادلستغاث ومكسورة مع ادلستغاث _ االستغاثة: 9

" وتستعمل يف غَت ! لِْلَفرَج ادلتعّجب منو، ضلو?" يا وتستعمل مفتوحة بعد "يا" يف نداء_ التعجب : 11
 "! النداء مكسورة ضلو? " هلل درُُّه َرجالً 

 .يولد للموت ة والـ ادلاؿ أيضا ضلو? فاإلنساف الوتسمى الـ العاقب _ الصيرورة:11
أي معٌت على إما حقيقة كقولو تعاىل "االستعالء: _ 67

 "3 وإما
  رلازا كقولو تعاىل "

"4. 
 وتسمى الـ الوقت والـ التاريخ ضلو? ىذا الغالـُ ِلَسنٍة أي مرت عليو سنة._ الوقت :13
 مع التلميذ. ?ضلو َكاَف األْسَتاُذ يَػَتَكَلُم للِتْلميذ أي _ معنى "مع" :14
  كقولو تعاىل "5_ معنى "في" 15

  

"6  
                                                                 

 .609?  _سورة ىود ، اآلية1
 .7_سورة الرعد، اآلية? 2
 .>60اإلسراء ، اآلية? _سورة 3
  .>_سورة اإلسراء ، اآلية?4
  .66:_<0:، مرجع سابق، ص ص  جامع الدروس العربية مصطفى الغالييٍت،،_ _5
 .>=6_ سورة األعراؼ ، اآلية? 6
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 :الواو والتاء _ 11                                
 تكوناف للقسم كقولو تعاىل "الواو والتاء: 

  "1 " وقولو تعاىل 

  

"2 
  :مذ ومنذ _66                             

تكوناف حريف جّر دبعٌت "من" البتداء الغاية ،إْف كاف الزماف ماضيا، ضلو " ما رأيتك مذ أو مذ ومنذ: 
 منذ يـو اجلمعة" 

الزماف حاضرًا ضلو? ما رأيتو منذ يوماف أو َشهرنا أي فيهما ، وحينئٍذ تُفيداف استغراؽ ودبعٌت "يف" إذا كاف 
ذ يتو مما رأ ? فاألوؿ ضلوادلّدة ، ودبعٌت "من وإىل " مًعا ، إذا كاف رلرورمها نكرة معدودة لفظًا أو معًٌت 

دبعٌت ما رأيتو من بدئهما إىل  ،شهرٍ أو  يوـٍ ثالثة أياـ، أي? من بدئها اىل هنايتها والثاين ضلو? ما رأيتو منذ 
 اليـو يوـٍ وال جلزء الشهر َشهٍر. هنايتهما ألهنما نكرتاف غَت معدودتُت، ألنو ال يقاؿ اجلزء

ويشًتط يف رلرورمها أف يكوف ماضيا أو حاضرا ، كما رأيت ، ويشًتط يف الفعل قبلهما أف يكوف ماضيا  
" أو ماضيا فيو معٌت التطاوؿ واالمتداد ضلو "سرت منذ طلوع  منفيا ، فال يقاؿ " رأيتو منذ يـو اخلميس

 " .الشمس
انتظرتك مذ الصباح  ?أصلها منذ فخففت بدليل رجوعهم إىل ضم الداؿ عند مالقاهتا ساكنا مثلومذ: 

  3.أصلها "من" اجلارةمنذ و
 :ُرب   _ 67                             

                                                                 

 .7_6_ سورة الفجر ، اآلية? 1
 >:?  _ سورة األنبياء، اآلية2
 . 67:، مرجع سابق، ص جامع الدروس العربية _ مصطفى الغالييٍت،،3
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تكوف للتقليل والتكثَت والقرينة ىي اليت تعُّت ادلراد ، فمن التقليل ضلو ? ُربَّ ِكَتاٍب َصغٍَت ينفع ? و ُربَّ 
 أكثر من كَتاٍب ضخٍم، أي ? قد يوجد كتاب صغَت ......دبعٌت التقليل. 

 يف الدنيا عاريٍة يـو القيامة"  ومن التكثَت حديث " يا ُربَّ كاسيةٍ 
ا ورُبَّتما والتاء الزائدة لتأنيث الكلمة وما زائدوقد يقاؿ ُربَّ وَربََّة  ة للتوكيد وىي كافة ذلا عن العمل وَردبَّ

   وقد زبفف الباء ومنو قولو تعاىل"

   

  "1 َّوال ذبر ُرب
" يا ُربَّ قائمة" ادلتقدِّـ فاإلضافة قائم إىل الضمَت مل تفد إال النكرات ، فال تباشر ادلعارؼ ، وأما قولو 

ألف إضافة الوصف إىل معمولو غَت زلضة، فهي ال تفيد تعريف ادلضاؼ وال زبصيصو ألهنا على  التعريف
 " .ونية اإلنفصاؿ أال ترى أنك تقوؿ " ياُربَّ قائم في

َلَقْيتو والثاين ضلو? واألكثر أف تكوف ىذه النكرة موصوفة دبفرٍد أو مجلة فاألوؿ ضلو? ُربَّ َرُجٍل كرمٍي    
  2.ُربَّ كرمٍي َجَبافٍ 

 :خال وعدا وحاشا_68                            
 أفعاؿ ماضية ضمنت معٌت "إالَّ" االستثنائية فاستثٌت هبما كما استثٌت بإالَّ  "خال عدا وحاشا" تكوف
وحكم ادلستثٌت هبا جواز نصبو وجرٍّه فالنصب على أهنا أفعاال ماضية وما بعدىا مفعوؿ بو ، واجلرُّ على  

واجلّر هبما قليل أهنا أحرؼ جّر شبو زائدة ضلو? جاء القـو َخاَل َعلًيا أو عليُّ والنصب خبال عدا كثَت ، 
 3.واجلّر حبشا كثَت ، والنصب هبا قليل

إذا اقًتنت " خبال وعدا" "ما" ادلصدرية ضلو? جاء القـو ما خال خالًدا وجب نصب ما بعدمها وجيوز     
 جره ألهنما حينئذ فعالف و"ما" ادلصدرية ال تسبق احلروؼ والتقدير يكوف جاء القـو خالُت من خالدٍ 

 .ىي زائدة للتوكيد ىذه ليست مصدرية وإمنااؿ بأف "ما" ويق
                                                                 

 7_ سورة احلجر ، اآلية? 1
 .68:ص  . جامع الدروس العربية ،مصطفى الغالييٍت 2
 .7=9_6=9ص ص  _ادلرجع نفسو،8
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"ما" إال نادرًا وىي تستعمل لالستثناء فيما ينزه فيو ادلستثٌت ضلو? أمهل التالميذ  اأما حاشا فال تسبقه
 .                    حاشا سليمِ 

 
 :كي_ 69                            

الالـ ، وإمّنا ذبرُّ "ما" االستفهامية ، ضلو "  حرؼ جّر يستعمل للتعليل دبعٌت  كي:           
ما" بعدىا كما ربذؼ بعد  َكْيَمة؟"تقوؿ " كيم فعلت ىذا؟" كما "تقوؿ دلاذا فعلتو؟" وقد ربذؼ ألف "

، وإذا وصلوا حذفوىا لعدـ  كتاإلمو " وإذا وقفوا أحلقوا هبا ىاء السو ضلو? "شلَّو وعالمو  كل جارٍّ 
  .وقد ذبر ادلصدر ادلؤوؿ ب"ما" ادلصدريةاحلاجة إليها يف الوصل ، 

 :لعل  _:6                             
تكوف حرؼ جّر يف لغة "عقيل" وىي مبنية على الفتح أو الكسر ضلو? لعلَّ زلمٍد ُيصّلي اآلف ، كما أهنا 

 حرؼ جر شبيو بالزائد.
 :متى _;6                              

 1.َصّلوايت مىت الفجر إىل غاية العشاءصليت فهي تكوف حرؼ جّر دبعٌت "من" يف لغة "ىذيل" ضلو ? 
 ":المبحث الثاني : وصف معاني حروف الجّر عند "عباس حسن

  :"عباس حسن"ال بد أوال من التعريف بالعامل النحوي       
يف مدينة منوؼ وكاف والده ولد األستاذ عباس حسن عاـ ألف وتسعمائة _ تعريف عباس حسن :1

ىيت ،فكفلو خالو اذ عباس حسن وىو طفل إىل قرية سرو منشغال بالتجارة يف القاىرة ، فانتقل األست
وحفظ القرآف الكرمي ، مث التحق باألزىر وبعث بو إىل كّتاب القرية حيث تعلم مبادئ القراءة والكتابة 

، وبدأ األستاذ عباس حسن حياتو يف 2بدار العلـوفدرس فيو مقررات من علـو الدين و اللغة مث التحق 

                                                                 

 .69:_68:، ص ص  . مرجع سابق، جامع الدروس العربيةمصطفى الغالييٍت _ 1
، جامعة مذكرة دكتوراه)غَت منشورة(_ عبد اهلل بن محد بن عبد اهلل احلسُت،" تسيَت النحو عند عباس حسن يف كتابو النحو الوايف"، 2

 .69، ص 7066، الغة العربية، قسم الدراسات العليأـ القرى ? كلية ال
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التعليم مدرسا دبدرسة الناصرية االبتدائية، مث يف بعض ادلدارس الثانوية ، مث انتقل إىل دار العلـو للتدريس 
هبا، وظل يًتقى هبا حىت وصل إىل درجة أستاذ ، مث انتقل إىل وزارة الًتبية والتعليم فشغل هبا أعلى 

اؿ اللغة إىل أف أحيل إىل التقاعد ولقد اختَت بعد ذلك لعضوية رلمع اللغة العربية يف ادلناصب بُت رج
 ـ .>;<6عاـ 
ومن مؤلفاتو صلد كتاب "النحو الوايف" وكتاب "رأي يف بعض األصوؿ اللغوية والنحوية"، وكتاب آخر   

ونقد وموازنة" كما ترؾ "  " ادلتنيب وشوقي_ دراسة" اللغة والنحو بُت القدمي واحلديث" ولو أيضا كتاب 
  1.عباس حسن" عشرة حبوث رلمعية

 ":_ معاني حروف الجر عند "عباس حسن2
 :ولها خمسة عشر معنى ،الباء_1                            

أمسكت باللص دبعٌت أمسكت بو، قبضت على الشيء من جسمو أو ما  ?حقيقة ضلو_ االلصاق: 1
يتصل بو اتصاال مباشرا كالثوب وضلوه، أما االلصاؽ اجملازي ضلو? مررت بالشرطي أي? ألصقت ادلرور 

 دبكاف يتصل بو......
ضلو كل امرئ يكافئ بعملو، ويعاقب بتقصَته أي بسبب عملو وبسبب _ السببية أو التعليل: 2

 .هتقصَت 
 .سافرت بالطيارة ، رصدت الكواكب بادلنظار ،ضلو _ االستعانة:3
 كقولو تعاىل" _ الظرفية: 4

  

  "2  
 .دبعٌت أذىبتو ،أو النقل ضلو? ذىبت بادلريض إىل الطبيب_ التعدية :5
 .ما يرضيٍت بعملي عمل آخر أي بدؿ عملي عمل آخر ،ضلو_ أن يكون بمعنى كلمة "بدل": 6

                                                                 

 "، مرجع سابق، الصفحة نفسها.كتابو النحو الوايفعبد اهلل بن محد بن عبد اهلل احلسُت،" تسيَت النحو عند عباس حسن يف   _1
 .678?  _سورة آؿ عمراف، اآلية2
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 .اشًتيت الكتاب بعشر دراىم ،ضلو_العوض أو المقابلة: 7
 قولو تعاىل" ،ضلوالمصاحبة:-8

"1 
تناولت  ?أو البعضية ضلو? حفلت ادلائدة فتناولت هبا شهي الطعاـ ولذيذ الفواكو أي :_التبعيض9

 منها.
 ةمل نعثر على ادلعٌت العاشر للباء يف الكتاب بل وجدناه قد ذىب مباشرة للرقم احلاديمالحظة :       
  .عشر
 كقولو تعاىل " _ المجاوزة:11

  "2 عنو ?أي.  
على  ?أمنو بدينار فيخوف األمانة أي? قوذلم من الناس من تأي مرادفة" على" ضلو_االستعالء:12
 .دينار
 .ضلو قد أحسن يب اأُلْستاذ أحسن معاملٍة دبعٌت أحسن إيلَّ _أن تكون بمعنى "إلى": 13
 وىي "الزائدة" ضلو قولو تعاىل "_ التوكيد: 14

 

  

"3والتقدير ? وال تلقوا أيديكم.  
عيَف، برّب الكوف الضَّ  نَ نَّ اوِ عَ وىذا من أكثر استعماالهتا ضلو? أقسم باهلل أَلُ _ الداللة على القسم: 15
  4.السالـِ  على نشرِ  نَّ ْعِملَ أَلَ 

 :ولها أحد عشر معنى من،  _2            

                                                                 

 =9? سورة ىود ، اآلية -1
 .9:_سورة الفرقاف، اآلية? 2
 .:<6_سورة البقرة ، اآلية?  3
 . 0<9، ص ص<<<6، 69، ط7القاىرة? دار ادلعارؼ،ج .النحو الوايف عباس حسن، .النحو الوايف _عباس حسن، 4
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 .، فادلأخوذ بعض الدراىمِ أي للداللة على البعضية ضلو ?خذ من الدراىم _ التبعيض: 1
وعالمتها أف يصح االخبار دبا بعدىا عّما قبلها ، كقوذلم اجتنب ادلستهًتين من  _بيان الجنس:2

 عاـ ىو ? ادلستهًتوف. فئة من جنسٍ  الزمالءِ 
جائتٍت رسالة من فالف ، فابتداء اجمليء ىو  ?يف األمكنة كثَتا ويف األزمنة أحيانا ضلو_ ابتداء الغاية :3

الثانية قوذلم ? فالف ميموف الطالع من يـو والدتو وراجح العقل من أوؿ  ،أما مثاؿ ? مكانية.أي .فالف
 .نشأتو..... فابتداء زماف اليمن ىو والدتو وابتداء زماف رجاحة ىو أوؿ نشأتو

  وأصل اجلملة ما غاب َرُجل. ضلو ? ما غاب من رجل، (وال تكوف معو إال الزائدة)_ التوكيد: 4
 كقولو تعاىل " ": _ أن تكون بمعنى كلمة " بدل5

  

  

   

"1 أي بدؿ اهلل. 
  .ضلو ماذا أصلحت من حقلك أي ? يف حقلك_أن تكون الدالة على الظرفية: 6
 .ال تقوى العُت على مواجهة قرص الشمس أي بسبب شدة ضوئها ،ضلو_ إفادة التعليل: 7
 ضلو قولو تعاىل"  إفادة المجاوزة: -8

 

   

"2 أي عن ذكر اهلل. 
  .بعُت ?ضلو? ينظر العدو إىل عدوه من عٍُت ترمي بالشرر أي_ إفادة االستعانة: 9

                                                                 

 .60? سورة آؿ عمراف، اآلية -1
 .77_ سورة الزمر، اآلية ? 2
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 كقولو تعاىل"  _ إفادة االستعالء:11

   

"1 
 2 .ُمِن اهلل ألُقاومنَّ الباطل ،ضلو _إفادة معنى القسم:11
 :ولها ستة معانٍ  ،إلى_8                       

)سواء كانت  هناية الغاية يف الزماف أو ادلكاف، فاألوىل ضلو? منُْت الليلة إىل طُُلوع  _ انتهاء الغاية:1   
  .اً ت الطريق إىل اجلانب اآلخر زلًتسالنَّهار، أما الثانية ضلو عب 

 ?قوذلم ? من قعد عن طلب الرزؽ أساء أىلو إىل نفسو، وعّذهبم إىل َعَذابو، أي ،ضلو: المصاحبة -7
 مع نفسو....ومع عذابو.

  .قوذلم احتماؿ ادلشقة أَحبُّ إىل النفس الكرمية من االستعانة بلئيم الطبع ضلو،_ الت بيين: 3
األب راعي األسرة ،وأمرىا إليو، و احلاكم على احملكومُت ، وأمرىم إليو  ،ضلو _ االختصاص:4

 .....فليتق اهلل كل راع يف رعيتو
 اهلل الواله إىل يـو تشيب من ىو لو الولداف ...أي يف يـوكقوذلم سيجمع _ الظرفية:5
 3.من ادلاء ?شرب العاطُش فلم يَػْرَتِو إىل ادلاء أي ،ضلو_ البعضية: 6

 يلي: وتمثلت فيما ،حتى_4            
 ذلذا تسمى "حىت الغائبة ضلو? سبتعت بأيّاـ الرَّاحة حىت آخرىا، واألكثر_ الداللة على انتهاء الغاية: 1

و ال دفعة واحدة والغالب كذلك أف جُير  لغاية تدرجييا و سبهال، أي ? دفعتأف يكوف الوصوؿ إىل هناية ا
شربت الكوب كلو حىت الصُّبابة        ?اآلخر من األشياء أو ما يتصل باآلخر شلا يكوف قبلو مباشرة ضلو

غاية يف احلكم الذي قبل "حىت" ،  والغالب أيضا أف تدخل هناية الو أسبمت الصفحة حىت السطر األخَت

                                                                 

 .>>_سورة األنبياء، اآلية? 1
 .:;9_=:9، ص ص ابق، مرجع سالنحو الوايف _ عباس حسن، 2
 .:;9_=:9، ص ص سابقرجع . مالنحو الوايفعباس حسن، _ 3
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إال إذا قامت قريبة تدؿ على عدـ الدخوؿ، ضلو? قرَأُت الكتاب ُكَلو حىّت الفصل األخَت فنهاية الغاية 
الداخلية بقرينة تدؿ على الشموؿ ، ىي كلمة "كل" خبالؼ كدت أفرغ من الكتاب ،فقد قرأتو حىت 

ت" تدؿ على أف بعضو األخَت مل يقرأ... وعلى ىذا الفصل األخَت، ألف كلمة كدت  اليت معناىا "قارب
   1".يء مكاهنا "إىلحىت ثلثو أو نصفو ، وإمنا ذبال يستحسن اإلتياف حبىت يف مثل قرأت الكتاب 

 :وأشهر معانيها تسعة ،عن_:               
 .جلوت عن بلد ادلظامل ، وِغْبُت عن االقامة فيو أي ابتعدت وتركت ،ضلو _ المجاوزة:1
 بعد قليل. ?و زمانو أيضلو ? دع ادلتكب ، فعن قليل يؤدب"بعد": _ أن تكون بمعنى 2
فتكوف دبعٌت على? ضلو يبخل خبدمة وطنو فإمنا يسيء لنفسو دبا يبخل عنها، ومينع من _ االستعالء: 3

 إفادهتا....أي? دبا يبخل عليها.
 و? مَل أحضر إليك إالَّ عن طلٍب منكأف يكوف فيما بعدىا علة وسببا فيما قبلها، ضل_ التعليل: 4
 ?كقوذلم الزعيم، يكوف عن محل األعباء الثّقاؿ وانيا، وال عن بذؿ التضحيات مًتدًدا، أي_ الظرفية: 5

  .يف محل .... ويف بذؿ
 .ضلو? أديت العمل عن صديقي ادلريض أي ? بدؿ صديقي _أن تكون بمعنى "بدل":6
 بالقوس. ?رميت عن القوس، أي االستعانة:-7
  كقولو تعاىل" أن تكون بمعنى "من":  -8

 

  

 "2  
  كقولو تعاىل"  _أن تكون بمعنى "الباء":9

 "3  ٍاألخرى  وقد ذكر ذلا بعض ادلعاف
                                                                 

 .7=9، ص نفسو_ ادلرجع 1
 .:7_سورة الشورى، اآلية? 2
 7?  _سورة النجم، اآلية3
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تستعمل امسا دبعٌت "جانب" ، ويغلب أف يكوف ىذا بعد وقوعها رلرورة باحلرؼ "من"  حيث أهنا )عن(
  .من جانب ميينو ?أي جيلس القاضي ومن عن ميينو مساعده. ضلو

 " .اتصاؿ "ما" الزائدة باحلرؼ "عن
بقى عملها أو معناىا، وإمنا يإذا كانت "عن" جاره جاز وقوع "ما" الزائدة بعدىا، فال يتغَت شيئا من 

  1.كل اختصاصها السابق قبل رليء احلرؼ الزائد، ضلو ? عما قريب يتحقق ادلأموؿذلا 
نالحظ أف الّنحوي "عّباس حسن" قد كرر معٌت من معاين الذي تضمنها حرؼ اجلّر مالحظة :    

"معٌت "عن" حيث أنو استخدـ ادلعٌت التاسع والذي كاف دبعٌت "الباء" واليت ىي نفسها أو صلدىا تفيد 
وىذا ىو اخللل بأف   السادسة من احدى مراتب ادلعاين )االستعانة( االستعانة" وىذا ما ذكره يف ادلرتبة

  .كالمها يؤدياف معٌت واحًدا
  :معانيها ثمانية معانوأشهر  ،على _;           

? يعود وىو أكثر معانيها استعماال، وقد يكوف حقيقيا أو رلازيا فاحلقيقي ضلو  _ االستعالء:1
 .أعواف السائحوف إّما على القطر ، وإما على السيارات، أما رلازا ضلو? إّف الدموع على األحزافِ 

 ضلو قوذلم كاف على عهد فالف أي ? يف عهده._ الظرفية: 2
 .إذا رضي على األبرار غضب األشرار، أي  رضي عٍت_المجاوزة:نحو : 3
حِسن على إحسانو أي التعليل:_ 9

ُ
 .إلحسانو ?أشُكُر ادل

 .البُّ احلق أف تبذؿ ادلاؿ على حبك لو ،? ضلو المصاحبة:_ :
 .? ضلو قولو عليو السالـ " بٍت االسالـ على مخٍس" ....أي من مخس مواد أن تكون بمعنى" من"_;
مسعت من الوالد نصًحا، وحقق عليو أف يقوؿ ما ينفع ،أي حقق  ضلو، أن تكون بمعنى "الباء" : ->

 .بوبو ، دبعٌت جديد
" وىو كاالستدراؾ ادلستفاد منو كلمة? " لكن" . ومن أمثلتو قوذلم " ىفا الصديق _اإلضراب?=

  .فحملت ىفوتو، على أّف احتماذلا مّر أليم
                                                                 

 .:6:، مرجع سابق، صالنحو الوايف _ عباس حسن، 1
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رلرورة باحلرؼ "من" فإنو ال يدخل إال  وقد تستعمل  "على" امسا دبعٌت فوؽ ويكثر ىذا بعد وقوعها 
  1.سبّر من على بلدنا الطائرات، أي ? من فوؽ بلدنا ?على األمساء ، ضلو

 :وأشهر معانيها تسعة ،في  _>                        
 حقيقية ضلو? ادلعادف مًتاكمة يف جوؼ األرض، وأما اجملازية ضلو? الّسعادة يف راحة النفس_ الظرفية: 1
  .بسبب ىرّة ?حبستها" أي يف ىرّةٍ النار امرأة كما يف قوذلم " دخلت   السببية: -2
   .مع الناس ?ضلو? اذىب يف الناس وتسمع اخلب، أي _ المصاحبة:3
 .على الغصن ?ضلو? غّرد الطائر يف الغصن أي_االستعالء: 4
 ضلو ? كيف كاف يومك البارحة يف البَػْيِت؟ _ المقايسة أو الموازنة:5
 إىل أذنو. ?ضلو دعوت األمحق للسداد، فرد يده يف أذنو أيأن تكون بمعنى "إلى": -6
من األكل  ?أي التبعيضية ضلو? أخذت يف األكل قدر ما أشار الطبيب، أيأن تكون بمعنى "من": -7

 .)بعض األكل(
ادلقاتل مل يكن واليت ىي لإللصاؽ، ضلو? من مل يكن بصَتًا يف ضرب _ أن تكون بمعنى " الباء" : 8

 بضرب ادلقاتل. ?آمنا على حياتو ، أي
 2 .كاف لوف الّسماء البارحة يف ظلمٍة شديدةٍ   ،ضلوالتوكيد:  -9

 :ولها أربعة معانٍ  ،الكاف _=          
  .الذكاء كالكهرباء ،ضلو التشبيو:_ 6
كقولو   _ التعليل والّسببية:2

  تعالى"

                                                                 

 .67:_<0:، ص ص سابقمرجع  .النحو الوايف عباس حسن،_1
  =0:_>0:، ص ص  سابقرجع م .النحو االوايف عباس حسن،_2
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"1 
  .زيد رجل ?ليس كزيد رجل أي ?وخيتص بالزائدة ، ضلو_التوكيد: 3
 2 .كن كما أنت أي احلاؿ اليت أنت عليها  ،ضلو االستعالء: 4

  :قد تجاوزت العشرين وىي كالتالي ،الالم_<          
  .صمت شهر رمضاف آلخره ،? ضلوانتهاء الغاية  1 

 .ادلنزؿ حملمود ، وىذا ادلعٌت أكثر استعماالهتا ،ضلو _ الملك:2
ما بُت الذاتُت الثانية منهما ال سبلك ملكا حقيقيا وإمنا زبتص باألوىل ، وتقتصر  _ شبو الملك:3

ادلفتاح للباب ، الباب  ألخرى ، ضلو " السرج للحصاف،ليها دوف سبلك حقيقي من إحدامها لاألوىل ع
للصديق ولد نبيو، حيث تقدمت الالـ على الذاتُت....وإما بُت معٌت الذات  ضلو ? ما قبلها إللبيت" و 

احلمد هلل، والشكر للوالدين.... وتسمى ىذه الالـ بصورىا الثالثة الـ االستحقاؽ أو الـ  ?ضلو
 االختصاص.

 .ثابتا ءجعلت للمحتاج عطا ،ضلو :_ الداللة على التمليك4
  .ت لك أعوانا من أبنائك البرةجعل ،ضلو_الداللة على شبو التمليك: 5
 .ينتسب فالف ألبيو ?فالف أب يقوؿ احلق أي ،ضلو _ الّداللة على النسب:6
  .ضلو ? ما أحّب العقالء للصمت احملمود_ التعدية المجردة :7
 .االكتساب ضروري ، لدفع الفاقة وذؿ احلاجة ،ضلو_ التعليل :8
  .قوذلم ال أبا لفالف ?دبعٌت تكوف الالـ زائدة زيادة زلضة ضلو (احملض) _ التوكيد:9

  "كقولو تعاىل _ الّتقوية:11

"1 
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وشرط ذلك أف تكوف مجلة القسم زلذوفة ، وأف يكوف : _ الّداللة على القسم والّتعجب مًعا11
  .ال ينجو من الزماف َحِذر !! ادلقسم بو ىو لفظ اجلاللة كقوذلم هلل

 .لألصيل و ما بو من روعة يا ?ويكوف بعد النداء ضلو_ الداللة على التعجب بغير قسم: 12 
على النتيجة ادلرتقبة أو الصَتورة ضلو ? ربيت النمر للهجـو  أي ?_ الداللة على العاقبة المنتظرة13
 .عليّ 
 .قابلت صديقك ونقلت لو ما تريد ،ضلو_ الداللة على التبليغ: 14
 .الّسكوف يف ادلستشفى أحب للمرضى ،ضلو _ الداللة على التبيين:15
 .كقوذلم كاف اخلليفة يقصد ادلسجد آلذاف الفجر مباشرة  _أن تكون بمعنى "بعد":16
 .كقوذلم يف التاريخ كتبت رساليت لليلة بقيت من رمضاف أي قبل ليلة  _ أن تكون بمعنى "قبل":>6
   .شهر رمضاف ، كتبت ىذه الرسالة لغرةضلو _ أن تفيد الظرفية:18
 .منك ?أخذ الرجل لك مالو أي ،ضلو _ أن تكون بمعنى من البيانية:<6
قرأت كتابا من كتب السَتة النبوية تتحدث حلياة الرسوؿ صلى اهلل  .? ضلو_ أن تكون للمجاوزة21

  .عن حياتو ?أي .عليو وسلم
 اجلحودوىي اليت تدخل على ادلضارع ادلسبوؽ حبرؼ النفي تسمى الـ  النفي: _ أن تكون لتوكيد21

َهزـَِ   .ضلو ? ما كاف احلق لِيَػنػْ
  .مع على ?أي .كقوذلم َلَعَلى الرسوؿ إالّ البالغة   "_ أن تكون بمعنى "مع77
   2 .عند مخس ??ضلو كتبتو خلمس خلوف أي _ أن تكون بمعنى عند78

 :وىما كالتالي ،الواو والتاء _60                    
 أف يذكر معهما مجلة القسم الواو والتاء حرفاف أصلياف للجر معناىا القسم غَت االستعطايف ، وال يصلح 

والتاء تفيد مع القسم والتعجب ، وال ذبر من األمساء الظاىرة إال ثالثة  .ومها ال جيرّاف إال االسم الظّاىر
                                                                                                                                                               

 .6<_ سورة البقرة، اآلية? 1
 .6=9_7>9، مرجع سابق، ص ص النحو الوايف عباس حسن، -2



 لدى المعاصرين مصطفى الغالييني وعباس حسن وصف معاني حروف الجرّ  الفصل الثاني: 
 

34 
 

  ) اهلل _ رب _ الرمحن(  ضلو قولو تعاىل" 

  "1   2.وضلو وتاهلل لقرأت ادلصحف كلو     
 :وتتمثل  فيما يلي ،من مذ ومنذ_ 66                         

 .استعماالهتا امسُت ظرفيُت أو غَت ظرفيُت كما يكثر استعماذلما حرفُت أصليُتيكثر مذ ومنذ: 
أف تقع بعدمها ادلضارعية  فقد يصلحاف للظرفية إذا وقع بعدمها مجلة امسية أو فعلية ماضوية ، وال يصلح

 .ٍتلية ، والذي يهمنا ىو اجلملة الفعلية ادلاضوية ومثاؿ ذلك أسرعت إليك مذ أو منذ دعوتادلستقب
 ف اجملرور امسا ظاىرا وال ضمَتا أمهها أف يكو  ،وقد يكوناف حرفُت أصليُت للجر وىذا يوجب شروطا 

ما رأيتو مذ يـو السبت  ?وأف يكوف وقتا متصرفا، معينا ال مبهًما ماضًيا أو حاضرا ال مستقباًل ضلو
 .وال مذ البيت اعتا، فال يصح القوؿ مذهاألخَت، أو مذ س

ما رأيتو مذ أو منذ يـو اجلمعة  ?يصح أف يتكرر معناه ضلوأف يكوف ماضيا إّما منفيا  هماويشًتط عامل 
  .سرت مذ أو منذ يـو اخلميس ?وإما مثبتا معناه شلتد متطاوؿ ضلو

 ?" من" االبتدائية ضلو ?االبتداء مثل افإذا كاف االسم اجملرور هبما معرفة ومدلوؿ زمًنا ماضًيا ، كاف معناى
إف كاف  رؤية ىو يـو اجلمعة.ادلاضي أي? من يـو اجلمعة، فابتداء عدـ  ال أو منذ يـو اجلمعةما رأيتو مذ 

  .ما رأيتو مذ ساعتاف ،ضلو "يف" ?ل_? الظرفية مثال إعراهبا_معرفة وادلدلوؿ زمنو حاضرا كاف معناىا 
"من" و"إىل" رلتمعتُت  ?مثلأما إف كاف اجملرور هبما نكرة معدودة فمعناىا االبتداء واالنتهاء مًعا فهما 

 3 .ما رأيتو من ابتداء ىذه ادلدة إىل هنايتها ?أي ،ما رأيتو مذ أو منذ يومُت ?ضلو
 ، وما َنْسَتْصِفيِو من معنىاه مايلي:ُرب   _ 67                       

إليو وذلذا كاف ? ويكوف للتكثَت والتقليل حبيث كالمها ال فيو من القرينة اليت توجو الذىن _ رب  1
اليقُت تقتضي الّنص على  االستعماؿ الصحيح للحرؼ ربَّ وما دخل عليو أف جييء بعد حالة خالية من
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و القلة )كأف يقوؿ القائل ? أظنك ال سبارس ، فتجيب? ربَّ صناعة نافعة مارستها ، فقد جاءت الكثرة أ
( ومجلتها إلزالة أمر مظنوف قبل رليئها( فمثاؿ  على جاىو  داللتها على الكثرة ? ُربَّ زلسودِ األداة )ربَّ

 يف أمنية ربققت...... ربَّ منّيةٍ  ?احتمل البالء بسببو، أما مثاؿ القّلة قوذلم
 ?) قد نذكر البعض منها(_ من أحكامو النحوية2

ا الشيء منها لكن جيوز أف يتقدـ عليه دارة يف مجلتو، فال جيوزص. ولو الو بالزائدأ_ أنو حرؼ جر شبي
" الذي لالستفتاح و "يا" ضلو ? أال مظهر مجيل حجب وراءه سلبا احلرفُت "أالواو أو أحد أف يسبقو ال
  .ُربَّ عظيم متواضع زاده تواضعو عظمة وإكباراً  مرذوال يا

االسم الظاىر النكرة ولقد وردت أمثلة قليلة حبيث كاف الضمَت فيها مفرًدا  _ إالّ غالبا_ب_ أنو ال جير 
  .و شابُت نبيلُت صادفتهمابَّ رُ  ?غائبا يف مجيع أحوالو والذي صلده يسمى " بالضمَت اجملهوؿ" ضلو

 ج_ وأف النكرة اليت جيرىا ربتاج يف أشهر اآلراء لنعت ادلفرد، أو اجلملة ، أو شبو اجلملة ، غَت أف
 فق  كادلضارع  أو معًٌت وية لفظا ومعًٌت وف النعت مجلة أف تكوف فعلية ماضاألكثر األفضح حُت يك

 1.ادلسبوؽ باحلرؼ "مل" ضلو? رّب صديق مل يتغَت عرفتو أو فعلية ماضوية ضلو? ربَّ صديٍق ال زمك عرفتو
 :خال عدا حاشا_68                     
فلقد قاؿ عنها خال عدا وحاشا على أهنا قد تكوف أفعاال تارة وحروفا تارة أخرى و أف أشهرىا أي _

  "حاشا"ىذه الثالثة ىي 
اعتبارىا أفعاال ماضية خالصة وال تكوف ىنا إال  على كل منهما "ما" ادلصدرية وجب _ فإف تقدمت6

  .أحب األدباء ماعدا اخلّداع ?لماضية جامدة ) فهي جامدة يف استعماذلا أدوات استثناء ( مث
_ كما جيوز اعتبار الكلمات الثالث حروؼ جر أصلية و مستثٌت رلرور هبا واجلار واجملرور متعلقاف 7

ل ادلسرحيات حاشا يأشاىد سبث ?بالفعل قبلهما أو دبا يشبهو أي باعتبارىا حروؼ جر شبيهة بالزائد ضلو
  .السوقية
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ولكنها  قعت قبل ىذه احلروؼ ليست دبصدريةولقد أّوؿ النحويوف ليصححوا ، فقالوا ? بأف "ما" اليت و  
زائدة وىذا راجع بأف العريب الذي نطق بتلك األمثلة ال يعرؼ "ما" ادلصدرية وال "ما" الزائدة وال شيء 

 1.من ىذه ادلصطلحات النحوية اليت ظهرت أيّاـ التدوين
 :كي_69                     

 أحد ثالثة أشياء ? فهي عنده حرؼ جر أصلي للتعليل ال جير إالّ  كي:
قد الزمت  ?األوؿ? "ما" االستفهامية اليت ال يسأؿ هبا عن سبب الشيء وعلتو كأف يقوؿ الشخص

التعليلية ألهنا تدخل على االستفهاـ  يْ كَ دلاذا؟ ومسيت بِ ? ؟ أيدلوْ ?دبعٌتالبيت أسبوعا فيسأؿ آخر كْيمة؟ 
 .فهي دبنزلة الالـ اجلارة

أحسن معاملة الّناس كي ما  مثل? ا معاً مالثاين ? "ما" ادلصدرية مع صلتها فتجر ادلصدر ادلنسبك منه
  .لسالمتك من أذاهنم ?تسلم من أذاهنم ، أي

غالب يف ىذه الصورة إضمار "أف" بعد سبك مًعا ، والصدرية" مع أصلها فتجر ادلصدر ادلنالثالث? "أف ادل
 2.أحسن السكوت كي ربسن الفهم ، واألصل ? كي أف ربسن الفهم ?"كي" مثل
 :لعلّ _15                     

 حرؼ جر  شبيو بالزائدة ، ومعناه الكثَت وىو للًتجي والتوقع  ضلو? لعّل الغائب قادـ غًدالعل: 
       

 :متى_;6                            
قرأت الكتاب مىت الصفحة األوىل حىت هناية  ?ضلو _غالبا_حرؼ جّر أصلي ومعناه االبتداء متى: 
 .....3أي ? من ابتداء الصفحة األوىل .العشرين
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ميكننا  "عباس حسن"و "مصطفى الغالييٍت"فبعد احلديث عن معاف حروؼ اجلر لدى النحويُت     
ىذه احلروؼ ويظهر ذلك من خالؿ أوجو التشابو وأوجو  وضع مقارنة عما جاء بو كل منهما عن معاين

   .االختالؼ

  التشابو: أوال: أوجو

  ٍكالمها ذكر بأف ىناؾ عشروف حرؼ جر.  
 االلصاؽواليت سبثلت فيما يلي "الباء"منهما يف بعض معاين حرؼ اجلر  كالً   لقد اتفق (? 

 "من"االستعانة، السببية والتعليل، التعدية، القسم، العوض ، البدؿ ، الظرفية، ادلصاحبة، معٌت 
  .على" ، التأكيد( أو اجملاوزة، االستعالء او معٌت" "عن"التبعيضية، معٌت 

 ابتداء الغاية، التبعيض، بياف وىي من" فقد اتفقا يف بعض معانيها" أما بالنسبة حلرؼ اجلر (
 ."عن" ( لتأكيد، البدؿ، الظرفية، السببية والتعليل، معٌتاجلنس، ا

  ومنها) انتهاء الغاية، ادلصاحبةفقد اتفقا كذلك يف بعض معانيها  "إىل"أما عن حرؼ اجلر 
 .دبعٌت"عند" وتسمى ادلبينة(

  ية(اكالمها دؿ على نفس ادلعٌت ذلا وىو)انتهاء الغ  "حىت"بالنسبة حلرؼ اجلر. 
 عن") اجملاوزة والبعد، معٌت "بعد" ، معٌت "على"  حرؼ اجلر عاينكما اتفقا يف بعض م"

 .واالستعالء، التعليل، معٌت "من" ، معٌت البدؿ(
 يف معانيها ادلستعملة وىي?) االستعالءو تساوى ى" فلقد صلدمها اتفقا أأما حرؼ اجلر "عل  

 أو ادلصاحبة التعليل، معٌت معو اجملاوزة ، معٌت الالـ أو لظرفية، دبعٌت "عن" أمعٌت "يف" أي ا
يعرؼ باإلضراب  يعرؼ باالستعانة ، االستدراؾ أو ما معٌت من أو التبعيض ، معٌت الباء أو ما

 ".عباس حسن"عند 
 الظرفية، السببية  ?ؼ اجلر "يف" واليت سبثلت كذلك فيما يلي حر كما اتفقا يف بعض معاين (

 ."الباء" ، معٌت "إىل" ( ، معٌتوالتعليل، معٌت "مع" ، االستعالء، ادلقايسة 
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 ا اتفقا وتساوى يف معانيها األربعة وىي? )التشبيو أما عن حرؼ اجلر "الكاؼ" فنجد كالمه
 .معٌت على أو االستعالء ، التوكيد(التعليل، 

 ادللك، شبو ادللك أما بالنسبة حلرؼ الالـ فقد اتفقا يف بعضها واليت سبثلت فيما يلي (?
ما  التعليل والسببية، التوكيد، التقوية، انتهاء الغاية، التعجب، الصَتورة أو االختصاص، التبيُت،

 .،معٌت "يف"( "مععرؼ بالالـ العاقبة ،الوقت، معٌت "ت
  كالمها استعمالمها للقسم  "التاء"و "للواو"وبالنسبة.  
 "البتداء الغاية، دبعٌت الظرفية )دبعٌت" من"  ما يلي?ف سبثال فياذلاتفقا يف معنييهما ال "منذ"و "مذ 

 .معا رلتمعتُت لالبتداء واالنتهاء )الغاية( ( "إىل"و "من"ومعٌت 
  بأنو يكوف للتقليل والتكثَت قدكما صلدمها "   .اتفقا كذلك يف حرؼ اجلر "ُربَّ
  كما يستثٌت بإالّ   حاشا" كلهما ذكر بأهنما لالستثناءو عدا و أما بالنسبة ألحرؼ االستثناء " خال 

 وذلك مع اتصاؿ "ما" ادلصدرية هبما.
  االستفهامية، التعليلية، ادلصدرية)ما(. فقد اتفقا يف بعضها ومنها "كي"أما عن حرؼ اجلر (? 
  فنجد كالمها ذكرا بأنو حرؼ جر شبيو بالزائد "لعل"أما بالنسبة حلرؼ اجلر.   
  كالمها دؿ على أهنا دبعٌت "من" لالبتداء  "مىت"أما حرؼ اجلر. 

 ?أوجو االختالف
 .)  يف بعض احلروؼ وليس كلها( ?ولقد سبثلت فيما يلي 
  دبعنيُت أي  مصطفى الغالييٍت"قد ذباوز  "عباس حسن"صلد االختالؼ يف حرؼ الباء ، فإف "

ذكر ذلا مخسة عشر معٌت والثاين ثالثة عشر معٌت غَت أنو عند عباس  أنو األوؿ "عباس حسن"
ذلا وىو )أف تكوف  " مصطفى الغالييٍت"مل نعثر على ادلعٌت العاشر للباء ومعٌت آخر مل يذكره 

  ."إىل"( دبعٌت
  الغالييٍت" بثالث معاين  مصطفى "عباس حسن"أما بالنسبة حلرؼ اجلر "من" فقد ذباوز

 .ستعالء والقسم(االستعانة، اال)
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  أخرى مل يستعملها  معاين ةقد أورد ثالث أف "عباس حسن" صلد كذلك "إىل"أما عن حرؼ اجلر
  .أو التبعيض( ) االختصاص ، الظرفية، البعضية الغالييٍت" مصطفى"
   عباس "أما  قد تناوؿ فيها ستة معاين الغالييٍت" مصطفى"وبالنسبة حلرؼ اجلر "عن" فنجد

 .("الباء"أي ثالثة مل يذكرىا األوؿ) الظرفية، االستعانة ، معٌت  ذلا تسعة معاينفقد ذكر حسن" 
   سبعة معاين، أما عند  الغالييٍت" مصطفى"عند  حرؼ اجلر "يف" فلقد تضمنت معانيوأما

) دبعٌت "من"   "مصطفى الغالييٍت"وىنا صلده قد ذباوز  معاين ةفقد ذكر لو تسع حسن" عباس"
  .التوكيد(

 مخسة عشر معناً الغالييٍت فقد ذكر لو "مصطفى "الالـ"ذا ذىبنا يف احلديث عن حرؼ أما إ " 
" قد ذباوز لو) الالـ(  عشروف معًٌت أي ذكر لو ثالثة وعشروف  حيث أننا صلد  حسن و" عباس

االستغاثة ? )" ومهاحسن قد استعمل معنيُت مل يستعملهما "عباس الغالييٍت" مصطفى"أف 
فقد تناوؿ أحد عشرة معنا اضافيا أو آخر مل صلده عند  حسن" عباس"ا عن واالستعالء(، أم

الداللة على  لتمليك، الداللة على شبو التمليك) الداللة على ا ?وىم "مصطفى الغاليبيٍت"
تكوف دبعٌت أف  لتعجب معا، الداللة على التبليغ النسب، التعدية اجملردة ، الداللة على القسم وا

البيانية، أف تكوف للمجاوزة ، أف تكوف لتوكيد النفي، أف تكوف  دبعٌت "من""بعد، أف تكوف 
  .دبعٌت "عند"( أي أهنما اختلفا يف بعض معانيها

 س حسن" قد ذكرىا عندما تكوف مع "أف"ويظهر اختالفهما حلرؼ اجلر "كي "بأف" عبا 
  .الذي مل يذكرىا "مصطفى الغالييٍت"ادلصدرية عكس 

حيث أننا صلد" عباس حسن" مل يذكر بأف  "لعل ومىت"ؼ الذي ظهر يف حريف اجلر أما بالنسبة لالختال
"الذي صلده قد ذكر  "ُىَذْيٍل" عكس "مصطفى الغالييٍت من لغة "مىت"من لغة "ُعَقْيٍل" وعلى أف  "لعل"

  .ذلك
 
 



ميكننا  "عباس حسن"و "مصطفى الغالييين"فبعد احلديث عن معان حروف اجلر لدى النحويٌن     
ىذه احلروف ويظهر ذلك من خالل أوجو التشابو  وضع مقارنة عما جاء بو كل منهما عن معاين

   .وأوجو االختالف

  :التشابه أوال: أوجه

   كالمها ذكر بأن ىناك عشرون حرف جر.  
 االلصاق:واليت متثلت فيما يلي "الباء"منهما يف بعض معاين حرف اجلر  كالً   لقد اتفق ( 

االستعانة، السببية والتعليل، التعدية، القسم، العوض ، البدل ، الظرفية، املصاحبة، معىن 
  .على" ، التأكيد( أو اجملاوزة، االستعالء او معىن" "عن"التبعيضية، معىن  "من"
 ابتداء الغاية، التبعيض، بيان وىي فقد اتفقا يف بعض معانيهامن" " أما بالنسبة حلرف اجلر (

 ."عن" ( اجلنس، التأكيد، البدل، الظرفية، السببية والتعليل، معىن
  ومنها) انتهاء الغاية، املصاحبةفقد اتفقا كذلك يف بعض معانيها  "إىل"أما عن حرف اجلر 

 .مبعىن"عند" وتسمى املبينة(
  ية(اكالمها دل على نفس املعىن هلا وىو)انتهاء الغ  "حىت"بالنسبة حلرف اجلر. 
  عد، معىن "بعد" ، معىن "على" حرف اجلر"عن") اجملاوزة والب معاينكما اتفقا يف بعض

 .، التعليل، معىن "من" ، معىن البدل(واالستعالء
 االستعالءوىي: يف معانيها املستعملةو تساوى أ ى" فلقد جندمها اتفقاأما حرف اجلر "عل (  

 أو املصاحبة و اجملاوزة ، معىن الالم أو التعليل، معىن معلظرفية، مبعىن"عن" أمعىن "يف" أي ا
يعرف باالضراب  معىن من أو التبعيض ، معىن الباء أو مايعرف باالستعانة ، االستدراك أو ما

 ."عباس حسن"عند 
 الظرفية، السببية  :ف اجلر "يف" واليت متثلت كذلك فيما يليحر  كما اتفقا يف بعض معاين (

 .والتعليل، معىن "مع" ، االستعالء، املقايسة ، معىن"الباء" ، معىن "إىل" (



 التشبيو وىي:وتساوى يف معانيها األربعة ا اتفقاأما عن حرف اجلر "الكاف" فنجد كالمه (
 .معىن على أو االستعالء ، التوكيد(التعليل،

  امللك، شبو امللك واليت متثلت فيما يليأما بالنسبة حلرف الالم فقد اتفقا يف بعضها (:
االختصاص، التبيٌن، التعليل والسببية، التوكيد، التقوية، انتهاء الغاية، التعجب، الصًنورة أوما 

 .،معىن "يف"( "مععرف بالالم العاقبة ،الوقت، معىن "ت
  كالمها استعمالمها للقسم  "التاء"و "للواو"وبالنسبة.  
 "البتداء الغاية، مبعىن الظرفية  )مبعىن" من" مايلي:ن متثال فياالذمعنييهما اتفقا يف  "منذ"و "مذ 

 .معا جمتمعتٌن لالبتداء واالنتهاء )الغاية( ( "إىل"و "من"ومعىن 
  بأنو يكون للتقليل والتكثًن قدكما جندمها "   .اتفقا كذلك يف حرف اجلر "ُربَّ
  كما يستثىن   كلهما ذكر بأهنما لالستثناءحاشا"  و عدا و أما بالنسبة ألحرف االستثناء " خال

 بإالّ وذلك مع اتصال "ما" املصدريةهبما.
  االستفهامية، التعليلية، املصدرية)ما(. فقد اتفقا يف بعضها ومنها "كي"أما عن حرف اجلر (: 
  فنجد كالمها ذكرا بأنو حرف جر شبيو بالزائد "لعل"أما بالنسبة حلرف اجلر.   
  كالمها دل على أهنا مبعىن "من" لالبتداء "مىت"أما حرف اجلر. 

 :أوجه االختالف
 .)  يف بعض احلروف وليس كلها( :ولقد متثلت فيما يلي 
  مبعنيٌن مصطفى الغالييين"قد جتاوز  "عباس حسن"جند االختالف يف حرف الباء ، فإن "

غًن أنو عند ذكر هلا مخسة عشر معىن والثاين ثالثة عشر معىن  أي أنو األول "عباس حسن"
هلا وىو )أن  "مصطفى الغالييين"عباس مل نعثر على املعىن العاشر للباء ومعىن آخر مل يذكره 

  .تكون مبعىن"إىل"(
  الغالييين" بثالث معاين مصطفى "عباس حسن"أما بالنسبة حلرف اجلر "من" فقد جتاوز 

 .االستعانة، االستعالء والقسم()



  أخرى مل  معاين ةقد أورد ثالث أن "عباس حسن" جند كذلك "إىل"أما عن حرف اجلر
  .أو التبعيض( ) االختصاص ، الظرفية، البعضية الغالييين" مصطفى"يستعملها 

   عباس "أما  قد تناول فيها ستة معاين الغالييين" مصطفى"وبالنسبة حلرف اجلر "عن" فنجد
ة، االستعانة ، معىن أي ثالثة مل يذكرىا األول) الظرفي فقد ذكر هلا تسعة معاين "حسن

 .("الباء"
   سبعة معاين، أما عند  الغالييين" مصطفى"عند  حرف اجلر "يف" فلقد تضمنت معانيوأما

) مبعىن  "مصطفى الغالييين"وىنا جنده قد جتاوز  معاين ةفقد ذكر لو تسع حسن" عباس"
  ."من" ، التوكيد(

  مخسة عشر معناً الغالييين فقد ذكر لو "مصطفى "الالم"أما إذا ذىبنا يف احلديث عن حرف " 
حيث أننا  عشرون معىًن أي ذكر لو ثالثة وعشرون  " قد جتاوز لو) الالم(  حسن و" عباس
: " ومهاحسن قد استعمل معنيٌن مل يستعملهما "عباس الغالييين" مصطفى"جند أن 

رة معنا اضافيا أو آخر فقد تناول أحد عش حسن" عباس"االستغاثة و االستعالء(، أما عن )
 لتمليك، الداللة على شبو التمليك) الداللة على ا :وىم "مصطفى الغاليبيين"مل جنده عند 

 لتعجب معا، الداللة على التبليغ الداللة على النسب، التعدية اجملردة ، الداللة على القسم وا
البيانية، أن تكون للمجاوزة ، أن تكون لتوكيد  تكون مبعىن "بعد، أن تكون مبعىن "من"أن 

  .النفي، أن تكون مبعىن "عند"( أي أهنما اختلفا يف بعض معانيها
 س حسن" قد ذكرىا عندما تكون مع "أن"ويظهر اختالفهما حلرف اجلر "كي "بأن" عبا 

  .الذي مل يذكرىا "مصطفى الغالييين"املصدرية عكس 
 حيث أننا جند" عباس حسن" مل  "لعل ومىت"ر يف حريف اجلر أما بالنسبة لالختالف الذي ظه

" و على أن  "لعل"يذكر بأن  " عكس "مصطفى  "مىت"من لغة "ُعَقْيل  من لغة"ُىَذْيل 
 .الغالييين"الذي جنده قد ذكر ذلك
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 من خالل مالمسيت هلذا املوضوع توصلت إىل النتائج اآلتية:

 فحروف املباين ىي اليت يتشكل منها بناء  ،ن: حروف املعاين وحروف املبايناحلروف قسما
عاين فهي ما دلت على معىن يف غريىا ال يف الكاف يف كلمة كتاب، أما حروف املالكلمة ك

  .ذاهتا كحروف اجلر والعطف وغريىا
  بط بني املفردات واجلمل يف اللغة يف الر   حو استعماالا حروف اجلر من أكثر أبواب الن  تعد

 .العربية
  من معىن ، وال مانع من أن يشرتك أكثر من  أكثر   حيتوي على حرف من حروفإن كل

 .حرف يف تأدية املعىن نفسو
 مع مثل يف اجلإن حروف اجلر قد تستعمل حروفا وأفعاال وىذا ما جنده عند بعضها واليت تت

 ) خال، عدا ، وحاشا(.ـبني احلرفية والفعلية ك
 .إن حروف اجلر تنقسم من حيث أصالتها إىل أصلية وزائدة وشبو زائدة  
 يف( وثالثية : ـ) الواو( وثنائية  ك :ـتنقسم حروف اجلر كذلك من حيث العدد إىل أحادية ك( 

 .) خال(: ـك
 اجلر ال ختتلف عن نظرة القدماء هلا إن نظرة النحويني املعاصرين ملعاين حروف.  
   رس اللغوي لقد أ ثبتت ىذه الدراسة_ بصفة عامة_ أمهية املنهج الوصفي واملقارن يف الد

  .العريب

 خالصا لوجهو الكرمي  عل علمنا ىذا جيوأخريا نسأل اهلل العزيز القدير أن يوفقنا ملرضاتو ، وأن  
 .دعوانا أِن احلمد هلل رب العلمني صري وآخر  ونسألو أن يزيدنا علما ومعرفة، فإنو نعم املوىل، ونعم الن  
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 ملخص :

يأيت موضوع هذا البحث ) معاين حروف اجلّر يف االستعمال اللغوي املعاصر( ليلقي الضوء  
وحياول على أهم الّسمات للحروف اجلارة واخلصائص السياقية يف تركيب اجلمل عند النحاة املعاصرين، 

 
م
" و " عباس حسن" يف هذا الباب شارحا مواطن  "مصطفى الغالييينْين أن يستعرض جهود العامل

اخلالف يف كثري من القضايا، ومتوقفا عند املواضع اليت استقر عليها تقاطع فهم الرجلْي ملعاين حروف 
 اجلّر.

 .: معاين حروف اجلر، عباس حسن، مصطفى الغالييين الكلمات المفتاحية

Résumé: 

       Cette recherche a pour but  d’étude des prépositions et leur emploi  

linguistique ,Cette étude se base sur les caractéristiques de chaque préposition 

dans la contexte des phrase chez les linguistes contemporains et leur efforts dans 

se domaine tels que les deux savants « Moustapha el ghalayini » et «abbas hasan» 

entre les quels on trouve des points communs et des divergences dans leurs étude 

et leurs emploi des prépositions.  

Les mots clés : le sens des prépositions –Abbas hasan-Mostapha el 

ghalayini. 

Summary: 

        This research aims to study the prepositions and their use of language , It is 

based on the characteristics of each preposition in the context of the sentence in 

contemporains linguists, and shed light on their efforts in this field such as the 

two scholars ' Moustapha el Ghalayini "and" abbas hasan "between which there 

are similarities and differences in their study and use of preposition 

      Key words : meaning of prepositions -Abbas hasan Mostapha el - Ghalayini . 


