
 )حروف الجر( :المحاضرة الثانية -ٕ
 قال ابن مالك: 

 والتا ورب والواو والكاف ... وحتى مذ منذ أخصص بالظاىر
 ورب هلل والتاء منكرا ... وبرب وقتا ومنذ بمذ وأخصص

 أتى ونحوه كيا كذا نزر ... فتى ربو نحو من رووا وما
 األول البيت في رةالمذكو  السبعة ىذه وىي الظاىر إال يجر ال ما الجر حروف من
 أسماء إال الظاىرة األسماء من ومذ منذ تجر وال الباقي وكذا مذه وال منذه تقول فال

 في أي يومنا منذ رأيتو ما نحو في بمعنى كانت حاضرا الزمان كان فإن الزمان
ن يومنا  من أي الجمعة يوم مذ رأيتو ما نحو من بمعنى كانت ماضيا الزمان كان وا 
 بمذ واخصص قولو معنى وىذا الباب آخر في ىذا المصنف ذكروسي الجمعة يوم
 شذ وقد لو المصنف ذكر عند مجرورىا عمى الكالم فسيأتي حتى وأما وقتا ومنذ
 :كقولو لمضمير جرىا
 زياد أبي ابن يا حتاك فتى ... أناس يمفى ال واهلل فال - ٕٔٓ

 
 مسعود ابن وقرأ اعين حائيا إبدال ىذيل ولغة لبعضيم خالفا ذلك عمى يقاس وال
 ذكر يجوز وال التاء وكذلك بالقسم فمختصة الواو وأما{ . ِحينٍ  َحتَّى ِبوِ  َفَتَربَُّصوا}

 اهلل لفظ إال التاء تجر وال تاهلل أقسم وال واهلل أقسم تقول فال معيما القسم فعل
 وىذا الكعبة ترب قالوا الكعبة إلى مضافا رب جرىا سمع وقد ألفعمن تاهلل فتقول

 الكتاب شرح في الخفاف وذكر تالرحمن أيضا وسمع ورب هلل والتاء قولو عنىم
 وىذا لقيت عالم رجل رب نحو نكرة إال رب تجر وال غريب وىذا تحياتك قالوا أنيم
 :كقولو الغيبة ضمير جرىا شذ وقد النكرة برب واخصص أي منكرا وبرب قولو معنى
 عطبو من أنقذت باعط وربو ... أعظمو صدع وشيكا رأبت واه - ٕٕٓ
 :كقولو لو الكاف جر شذ كما

 أقربا أو كيا أوعال وأم ... كثبا شماال الذنابات خمى - ٖٕٓ
 :وقولو



 حاظال إال كين وال كو ... حالئال وال بعال ترى وال - ٕٗٓ
 ربو نحو المضمر رب جر من روى والذي أي البيت رووا وما: قولو معنى وىذا
 كيا نحو مضمرال الكاف جر وكذلك قميل فتى

 األزمنة لبدء تأتي وقد بمن ... األمكنة في وابتدىء وبين بعض
 مفر من لباغ ما ك نكرة ... فجر وشبيو نفي في وزيد
 وفي كثيرا الزمان غير في الغاية والبتداء الجنس ولبيان لمتبعيض من تجيء
: تعالى قولو ومنو الدراىم من أخذت قولك لمتبعيض فمثاليا وزائدة قميال الزمان

 َفاْجَتِنُبوا: }تعالى قولو الجنس لبيان ومثاليا{ ِباهللِ  آَمنَّا َيُقولُ  َمنْ  النَّاسِ  َوِمنَ }
 الَِّذي ُسْبَحانَ : }تعالى قولو المكان في الغاية البتداء ومثاليا{ اأَلْوثَانِ  ِمنَ  الرِّْجَس 
 الغاية البتداء ومثاليا{ اأَلْقَصى َمْسِجدِ الْ  ِإَلى اْلَحَرامِ  اْلَمْسِجدِ  ِمنَ  َلْيالً  ِبَعْبِدهِ  َأْسَرى
لِ  ِمنْ  التَّْقَوى َعَمى ُأسَِّس  َلَمْسِجدٌ : }تعالى قولو الزمان في  َتُقومَ  َأنْ  َأَحق   َيْومٍ  َأوَّ
 جربن قد اليوم إلى ... حميمة يوم أزمان من تخيرن - ٕ٘ٓ :الشاعر وقول{ ِفيوِ 
 التجارب كل

 :بشرطين إال البصريين جميور عند تزاد وال دأح من جاءني ما الزائدة ومثال
 .نكرة بيا المجرور يكون أن: أحدىما
 أحد من تضرب ال نحو النيى النفي بشبو والمراد شبيو أو نفي يسبقيا أن: الثاني

 أحد من جاءك ىل نحو واالستفيام
 خالفا زيد من جاءني تقول فال لمعرفة جارة بيا يؤتى وال اإليجاب في تزاد وال
 في زيادتيا الكوفيون وأجاز{ ُذُنوِبُكمْ  ِمنْ  َلُكمْ  َيْغِفرْ : }تعالى قولو منو وجعل خفشلأل

 .مطر كان قد أي مطر من كان قد عندىم ومنو مجرورىا تنكير بشرط اإليجاب
لى والم حتى لالنتياء  بدال يفيمان وباء ومن ... وا 

 بحر فمذلك إلى الثةالث ىذه من واألصل والالم وحتى إلى الغاية انتياء عمى يدل
 ما إال حتى تجر وال نصفو إلى أو الميل آخر إلى البارحة سرت نحو وغيره اآلخر
 كقولو باآلخر متصال أو آخرا كان

 :تعالى



 نصف حتى البارحة سرت تقول فال غيرىما تجر وال{ اْلَفْجرِ  َمْطَمعِ  َحتَّى ِىيَ  َسالمٌ }
{ ُمَسّمىً  أَلَجلٍ  َيْجِري ُكل  : }تعالى لوقو  ومنو قميل لالنتياء الالم واستعمال الميل

: وجل عز قولو بدل بمعنى من استعمال فمن بدل بمعنى والباء من ويستعمل
 َلَجَعْمَنا َنَشاءُ  َوَلوْ : }تعالى وقولو اآلخرة بدل أي{ اآلِخَرةِ  ِمنَ  الد ْنَيا ِباْلَحَياةِ  أَرِضيُتمْ }

 :الشاعر وقول بدلكم أي{ ونَ َيْخُمفُ  اأَلْرضِ  ِفي َمالِئَكةً  ِمْنُكمْ 
 الفستقا البقول من تذق ولم ... المرققا تأكل لم جاريو - ٕٙٓ
 بيا يسرني ما الحديث في ورد ما بدل بمعنى الباء استعمال ومن البقول بدل أي

 :الشاعر وقول بدليا أي النعم حمر
 وركبان فرسانا اإلغارة شنوا ... ركبوا إذا قوما بيم لي فميت


