
 
 المحاضرة األولى ) حروف الجر(  -1
 قال ابن مالك :  

 إلى من وىي الجر حروف ىاك
 عمى عن في عدا حاشا خال حتى ...
 ومتى ولعل والباء والكاف ... وتا واو كي الالم رب منذ مذ

 الجر فييا تعمل وىي باألسماء مختصة كميا العشرون الحروف ىذه
 ولعل كي ذكر من وقل الستثناءا في وعدا وحاشا خال عمى الكالم وتقدم
 الجر حروف في ومتى
 موضعين في جر حرف فتكون كي فأما

 استفيامية فما لمو أي كيمو نحو االستفيامية ما عمى دخمت إذا: أحدىما
 لمسكت بالياء وجيء عمييا الجر حرف لدخول ألفيا وحذفت بكى مجرورة
 كي بعد بأن منصوب مضارع فعل فأكرم زيدا أكرم كي جئت قولك: الثاني

 أي زيد إكرام كي جئت والتقدير بكى مجرور بمصدر مقدران والفعل وأن
 :قولو ومنو عقيل لغة بيا فالجر لعل وأما زيد إلكرام

    قريب منك المغوار أبي لعل
 أيضا وروى والفتح الكسر األخيرة الميا في ىؤالء لغة عمى روى وقد

 لغة بيا فالجر متى وأما وكسرىا الالم بفتح عل فتقول األولى الالم حذف
 :قولو ومنو كمو من يريدون كمو متى أخرجيا كالميم ومن ىذيل
 نئيج لين خضر لجج متى ... ترفعت ثم البحر بماء شربن - 191

 يعد ولم عمييا المصنف كالم عند العشرين بقية عمى الكالم وسيأتي
 ومذىب غيره في وذكرىا الجر حروف من لوال الكتاب ىذا في المصنف



 لوالي فتقول المضمر إال تجر ال لكن الجر حروف من أنيا سيبويو
 وزعم لوال ب مجرورات سيبويو عند والياء والكاف فالياء ولواله ولوالك

 ضمير موضع الجر ضمير ووضع باالبتداء رفع موضع في أنيا األخفش
 زيد لوال نحو الظاىر في تعمل ال كما شيئا فييا لوال تعمل فمم الرفع

 لسان من يرد لم ونحوه لوالك أعني التركيب ىذا أن المبرد وزعم ألتيتك
 :كقولو عنيم ذلك بثبوت محجوج وىو العرب
    حسن ألحسابنا يعرض لم ولوالك ... دماءنا أراق من فينا أتطمع - 199
 النيق قنة من بأجرامو ... ىوى كما طحت لوالي موطن وكم - 022

 منيوى


