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  نحوية دراسة سماعاً اللغة في الجر حرف سقوط

  إعداد

  سمارة منصور حسن ةماري

 إشراف

  الجبالي حمدي .د. أ

  الملخص

  . نحوية دراسة سماعاً اللغة في الجر حرف سقوط: بعنوان البحث هذا

، السـقوط  هذا سوغت التي والعللة ، في اللغ الجر حرفظاهرة سقوط  تناولأن ي شأنه ومن

ـ : والثاني ،والنحو اللغة كتب تناولته ما وكثيراً قياسي: األول: ضربين في وذلك  وقلمـا  ماعيس

 خالل ومن، الشعرية للضرورة السقوط ذلك عزت ألنها، عنه الحديث والنحو اللغة كتب فصلت

 يسقط أن الجر لحرف تسوغ ةالشعري الضرورة غير أخرى علالً هناك أن لنا يتضح البحث هذا

 اللغـة  أهـل  آراء تباينت، ونثرية شعرية أمثلة من عليه وقعنا ما يؤكده وهذا، الكالم اختيار في

، كما أنه يتناول حروف الجر بالدراسة من حيث تسميتها ، وعدتها ، ومعانيها ، وأنواعهـا  فيها

    . ونيابتها بعضها عن بعض
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  المقدمة

 عبد بن محمد سيدنا أجمعين الخلق أشرف على والسالم والصالة، عالمينال رب هللا الحمد

  . التسليم وأتم الصلوات أفضل عليه اهللا

 الذيو النح علم في البحث هذا إنجاز على وأعانني والقوة بالصبر أمدَّني الذي هللا الحمد

  .العربية ألهل ومفيداً نافعاً يكون أن آمل

 يستحق هورأيت، الجبالي حمدي الدكتور األستاذ عليَّ اقترحه فقد،البحث هذا موضوع أما

 لكن و الخافض بنزع يسمى ما أو الجر حرف سقوط عن نسمع ما  كثيراً ألننا، والدراسة البحث

 بالدراسـة  تناوله أن ألحد يسبق ولم جديد الموضوع هذا أن أيضاً ورأيت، شيئاً عنه نعرف قلما

، الشـعرية  الضـرورة  إلى الجر حرف سقوط عزوا رسينوالدا النحاة فمعظم ، والمفصلة الجادة

 تسـوغ  كثيـرة  علل على وقعنا والدراسة  البحث هذا خالل ومن، أخرى أسباب إلى يلتفتوا ولم

 ومـا ، وغيرها االستعمال وكثرة واالختصار كالتخفيف ،الكالم اختيار في يسقط أن الجر لحرف

   الكالم في و الكريم القرآن في ورودها كثرة الظاهرة هذه يعزز

فـي  و عم األغلب مصادر قديمـة أما عن المصادر المعتمدة في هذا البحث فهي في األ

 البـن يعـيش،  ) شرح المفصل(و .البن منظور بصفته أوسعها وأشملها) لسان العرب(  مقدمتها

ومغنـي   شرح شذور الـذهب، (للسيرافي، و) شرح كتاب سيبويه(البن عقيل، و) األلفية  شرح(و

  .والنحو البن هشام، وغيرها من كتب اللغة) ح المسالكاللبيب، وأوض

ها تب معاني القرآن وإعرابـه وفـي مقـدمت   على كثير من ككما اعتمدنا في هذا البحث 

للسمين الحلبي و ذلك ألنه يسوق ) الدر االمصون(و. للفراء بصفته أشهرها) معاني القرآن(كتاب

لبنـاء  واللباب في علل ا, يان في إعراب القرآنالتب(كثيراً من آراء النحويين في إعراب اآليات و

  .ري وغيرهاُبكُْعلِْل) واإلعراب

أما عن المنهج الذي اتبعته في هذا البحث فهو منهج وصفي يعنـى بدراسـة الظـاهرة    

  . وتعزيزها بشواهد نثرية وشعرية, وتحليلها, ووصفها
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ـ في التوثيق فقد قمت بتوثيق كل ما جمعته من موأما عن منهجي  ات ونصـوص  علوم

لطـول   لك لكثرتها وتفاديـاً تها في المتن وذباستثناء اآليات القرآنيه فقد وثقمقتبسة في الحواشي 

  . الحواشي

ف حـرو  التمهيـد تناولت في    وفصلين  تمهيدلى المقدمة من وقد انبنى البحث باإلضافة إ

 الجر حروف ادتهافمعانيها وقمت بسرد المعاني التي أنواعها ومن حيث تسميتها وعدتها وأالجر 

 اآليـات  بـبعض  ذلـك  على ومثلت بعض عن بعضها نيابتها وكذلك ، متتابعة نقاط شكل على

  . الشعرية والشواهد القرآنية

 اختيـار  في يسقط أن الجر لحرف تسوغ التي العلل فيه تناولت فقد ،األول الفصل ماأو

 وترتيبها بتجميعها وقمت حووالن اللغة كتب في متفرقة علة عشرة حدىا على وقعت وقد  الكالم

 ووضـوح ، واالختصـار  والتخفيـف ،  االستعمال كثرة: العلل هذه ومن، البحث مع يتناسب بما

: ضـربين  في وذلك اللغة في الجر حرف سقوط الفصل هذا في تناولت ثم.... غيرها و المعنى

 بعـض  مع رالج حرف سقوط الفصل هذا في تناولت كما ، سماعي: والثاني، قياسي منها األول

 فـرادى  األفعـال  هـذه  وتناولـت  نصـح  ، شكر،  ذهب: مثل عليها النحاة اتفق التي األفعال

 واألفعـال  الالزمة األفعال مع الجر حرف سقوط أيضاً تناولت وكما. مفصل بحديث وخصصتها

  .شعرية وأخرى نثرية بشواهد السقوط هذا وعززت المتعدية

 حـرف  سقوط ظاهرة في النحوية الخالفات فيه تناولت  فقد واألخير الثاني الفصل أماو

 الجـر  حـرف  معه سقط لما اإلعرابي والمحل ،الجر حرف سقوط أنواع حيث من وذلك  الجر

 قياسـي  أم شعرية ظاهرة الجر حرف وسقوط ،الكالم اختيار في تسقط أن يجوز التي والحروف

  ؟ مطرد

  .  لبحثا هذا عنها تمخض التي النتائج فيها تناولت الخاتمة وأما
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  تمهيد

 

  حروف الجر -

 تسميتها  -

 عّدتها -

 أقسامها  -

 معانيها  -

  نيابتها بعضها عن بعض   -
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  دتمهي

  حروف الجر

الحـرف هـو   و .اسم، وفعل، وحرف: ن المعلوم أنَّ الكلمة في اللغة العربية تقسم إلىم

 وشفيره هالطرف والجانب، وحرف كلِّ شيء طرف: يعني في اللغةوالقسم الثالث من أقسام الكلمة 

  .)1(وحّده، ومنه حرف الجبل وهو أعاله المحدد

 ما َدلَّ على " إنه:أما في االصطالح فقد عرفه أهل اللغة بتعريفات كثيرة، فمنهم من قال 

ألنها تربط االسـم باالسـم   ؛ومنهم من عرفه بأنه األداة التي تسمى الرابطة  .)2("معنى في غيره

كُلُّ كلمة بنيت أداة عارية في الكالم لتفرقة المعاني  هما، وهولفعل بالفعل، كََعْن، وعلى، ونحواو

أنه كلمة ال تدل على معنى في نفسها،  وبعضهم يرى .)3( فوق حرف وإن كان بناؤها بحرف أو

 .)4(لزمناوإنما تدل على معنى في غيرها فقط بعد وضعها في جملة داللة خالية من 

وا تعريفات كثيرة لمصطلح الحرف، إال أنهـا  إنَّ أهل اللغة وضع: هكذا نستطيع القولو

َأنَّ الحرف كلمة ال يظهر معناهـا فـي    مهما تعددت وتشعبت فإنها تدل على معنى واحد، وهو

 .السياق نفسها وإنما من خالل

                                                 
ستراباذي، رضي الـدين  اإل: وينظر. 400/  2]. حرف[مادة . 2003دار الحديث : القاهرة. لسان العرب: ابن منظور )1(

. دار الكتـب العلميـة  : بيروت. 1ط. ميل بديع يعقوبإقدم له ووضع حواشيه . فية ابن الحاجبشرح كا: محمد بن حسين

شـرح شـذور   : وابن هشام، جمال الدين عبد اهللا بن هشـام األنصـاري  . 38/  3. 1998منشورات محمد علي بيضون 

  .27ص. 1994الفكر  دار: بيروت. إشراف مكتب البحوث والدراسات .الذهب
دار : عمـان . دار الجيل: بيروت. تحقيق فخر صالح سليمان قدارة. أمالي ابن الحاجب: عثمان عمرو ، أبوابن الحاجب )2(

البقاء بن علي بن يعـيش   وابن يعيش، موفق الدين أبو. 27ص. شرح شذور الذهب: ابن هشام: وينظر. 353/ 1. عمار

. 2001دار الكتب العلميـة  : بيروت. 1ط. بقدم له ووضع هوامشه وفهارسه إميل بديع يعقو. شرح المفصل : الموصلي

. 1ط. ة ومحمد نديم فاضـل وابتحقيق فخر الدين ق. الجنى الداني في حروف المعاني :والمرادي، الحسن بن قاسم. 4/447

 . 23ص. 1973دار اآلفاق الجديدة : بيروت
 . 2/400]. حرف[مادة . لسان العرب: ابن منظور )3(
دار . المرجع في اللغـة العربيـة  : علي رضا: وينظر. 1/63. دار المعارف: مصر. 4ط. النحو الوافي: عباس حسن )4(

 . 422ص. الفكر
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  :)1(وتقسم الحروف في العربية إلى قسمين هما

 ).الخ... ء، والتاء،الهمزة، والبا: (وهي الحروف التي تتكون منها الكلمات: حروف المباني -1

 أو التي تفيد االبتداء )من(وهي الحروف التي يكون لها معنى نحوي، مثل : حروف المعاني -2

  .اق التبعيض، والباء التي تفيد اإللص

وما يهمنا في دراستنا هذه هو النوع الثاني من الحروف وبخاصة حروف الجـر مـن   

ممـا   ومواضع سقوطه وغيـر ذلـك   ، عدتها، ومعانيها، وأقسامها، وسقوط حرف الجر: حيث

  .سيكشف عنه البحث

هي حروف اإلضافة التي توصل معاني األفعال قبلها إلى األسماء التـي   فحروف الجر

بحروف الجر ألنها تجر ما بعدها من األسماء، وقد سـماها الكوفيـون حـروف     وسميت بعدها

ند الكوفيين ثالث تسـميات  ولحروف الجر ع.)2(الصفات ألنها تقع صفات لما قبلها من النكرات 

  :هي

 :الصفات -1

تحدث صفة في  ان على حروف الجر وذلك ألنهتسمية األولى التي أطلقها الكوفيوال يه

سمى الكوفيون حروف الجر صـفات، ألنهـا    "ويقول الجبالي مفسراً ، االسم الذي يأتي بعدها 

علـى أن  ) في الدار( تدلّ: جلست في الدار: فقولك غيرها تحدث صفة في االسم من ظرفية أو

  .)3( "أنها تقع صفات لما قبلها من النكرات الدار وعاء الجلوس، أو

                                                 
 . 766ص. 2003دار أسامة . عمان. 1ط. اإلعرابوموسوعة القواعد : عباس صادق )1(
 ، أبـو وابن جنـي  .4/264 .شرح كافية ابن الحاجب: ستراباذيإلا: وينظر. 35ص. أمالي ابن الحاجب:ابن الحاجب ) 2(

. 1954التراث القديم إحياء دار . 1ط. زاف وآخرينفومحمد الز واتحقيق مصطفى الف. سر صناعة اإلعراب: الفتح عثمان

.   1/358. 1992دار الكتـب العلميـة   : بيـروت . 1ط. العربي المعجم المفصل في النحو: وبابتي، عزيزة فوال. 1/139

. صـيدا : بيروت. 15ط. جامع الدروس العربية: لغالييني، مصطفىوا. 157ص. المرجع في اللغة العربية: وعلي رضا

 . 167ص. 1981. مطبعة شريف األنصاري
ابـن  : وينظـر .  72-70ص). 1982جامعة اليرموك . رسالة ماجستير. (في مصطلح النحو الكوفي: الجبالي، حمدي )3(

 .4/454. شرح المفصل: يعيش
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  :الخوافض -2

ن على حروف الجر وذلك ألنها تخفض ما بعدها وهي التسمية الثانية التي أطلقها الكوفي

خوافض ألنها تعمل إعراب الخفض فيما بعدها، سـواء   سموها أيضاً": ويقول الجبالي موضحاً 

ل حروف النصب وحروف الجزم ألنها تعمـل  يان اإلعراب ظاهراً أم مقدراً أم محالً، مثلما قأك

 . )1( "النصب والجزم فيما دخلت عليه من أفعال

 :حروف اإلضافة -3

وهذه تسمية ثالثة أطلقها الكوفيون على حروف الجر، وسموها بحروف اإلضافة، ألنهـا  

مـررت  : أي توصلها إليها وتربطها بها، ففي قولـك تضيف األفعال إلى األسماء الداخلة عليها، 

يرتبط به إال إذا أتيت بحـرف إضـافة    ، أو)زيد(ال يصل إلى االسم ) مررت(بزيد، تجد الفعل 

، ألن الفعل مررت فعل قاصر ال يصـل  )زيد(الداخلة على االسم ) الباء(وهو هنا ) حرف جر(

  .)2(الباء بحرف اإلضافة وهو أثره إلى ما بعده إال بوساطة، أو

هذه التسميات الثالث تشير إلى عمل حروف الجر، ووظائفها وغيرها  نَّأ: جملة القولو      

في حين أن تسمية البصريين لها بحروف الجر توهم القارئ بأن عمل هذه الحـروف يقتصـر   ،

  .على الناحية اإلعرابية التي تسمى بالجر

ين الفعل واالسم المجـرور ألن الفعـل ال   إنَّ حروف الجر حلقة وصل ب: وكذلك نستطيع القول

  .يصل أثره إلى االسم إال بمعونة حرف الجر

  عدتها

فمنهم من رأى أنهـا عشـرون حرفـاً     لقد تباينت آراء النحويين في عدد حروف الجر،

، ومذ، ومنذ، وربَّ، والـالم،  ، وعنوإلى، وحتى، وخال، وعدا، وحاشا، وفي، وعلى ،من: وهي

  .)3(ء، والكاف، والباء، ولعلَّ، ومتىوالواو، والتا  وكي

                                                 
 .4/454 شرح المفصل: ابن يعيش: ينظرو. 70ص. في مصطلح النحو الكوفي: الجبالي )1(
 .4/454. للزمخشري شرح المفصل: ابن يعيش: وينظر. 71،72ص. في مصطلح النحو الكوفي: الجبالي )2(
تحقيق محمد محـي  . شرح ابن عقيل: ابن عقيل، قاضي القضاة بهاء الدين عبد اهللا بن عقيل العقيلي الهمذاني المصري )3(

المعجـم  : وبابيتي. 2/431. النحو الوافي: عباس حسن: نظريو. 3/3. 1974دار الفكر : وتبير. 6ط. الدين عبد الحميد

. 1963المكتبة التجارية الكبـرى  : مصر. 11ط. شرح قطر الندى وبل الصدى: وابن هشام. 1/167. المفصل في النحو

 .531ص. 1980مكتبة الشباب : مصر. الُمصَّفى النحو: ومحمد عيد.  249ص
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  :)1( اآلتي وقد ذكرها ابن مالك في ألفيته على النحو

  ِمْن، إلى        حتَّى، خال، حاشا، عدا، في، عْن، على: هاَك حروفَ الجرِّ وْهَي        

  ـىـ، ومتاُء ولََعلَّـافُ، والبـُمذْ، ُمنْذُ، ُربَّ، الالم، كَْي، واو، وتا        والك         

وفي، والالُم، والبـاُء، وعـن،    ،ِمْن، وإلى: ومنهم من رأى أنها ستة عشر حرفاً، وهي

  .)2(القسم وتاؤه وحاشا وخال وعدا وربَّ وعلى، وكاف التشبيه، ومذ، ومنذ، وواو

ِمـْن، وإلـى،   : وذهب بعضهم إلى أن المشهور من حروف الجر سبعة عشر حرفاً هي

  م، والباُء، وُربَّ، والواو، وتاء القسم، وعلى، ومذ، ومنـذ، وحتـى  اف، والالكوعن، وال ، وفي

وهي عند بعضهم واحد وعشرون حرفاً، لكن منها مـا شـاع واشـتهر،    . )3(وعدا،وخال، وحاشا

   .)4( )لوال(ومنها ما قلَّ وندر، ومنها ما اختلف في عمله الجر وهو الحرف الواحد والعشرون 

  أقسامها

  :)5(إلى قسمين : ر من حيث االسم الذي تجرهيمكن تقسيم حروف الج

مذ، ومنذ، ومتى، والكاف، ورب، والتاء، وكي (ال يجر إال األسماء الظاهرة وهو عشرة : األول

  ).ولعلَّ، وحتى

                                                 
. تلقيح األلباب في عوامل اإلعـراب : بن عبد اهللا  بكر محمد الشنتريني، أبو: ينظرو. 3/3 شرح ابن عقيل: ابن عقيل )1(

. 1/167. المعجم المفصل في النحو: وبابيتي. 110ص  . 1989دار المدني : جدة. 1ط. تحقيق معيض بن مساعد العوفي

 . 342ص. دار المعارف. 5ط. العربي لنحوفي علم ا: والسيد، أمين علي.2/434. النحو الوافي: وعباس حسن
تحقيـق  . الجمل في النحـو : الزجاجي، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق: وينظر. 107ص. تلقيح األلباب: الشنتريني )2(

 .60ص. 1984مؤسسة الرسالة : بيروت. 1ط. علي توفيق الحمد
 لمرجـع فـي اللغـة   ا: وعلـي رضـا  . 344ص .في علم النحو: السيد: وينظر. 4/854. شرح المفصل: الزمخشري )3(

 .167ص
علق عليه وضبطه وخرج أحاديثه وأشعاره أبو أنس أشـرف  . الدروس النحوية: ودياب محمد وآخرون ناصف حفني، )4(

 .44ص. 2007دار العقيدة : االسكندرية. 1ط. بن يوسف بن حسن
شرح : وابن هشام. 486 – 1/482. زجاجيشرح جمل ال: ابن عصفور: وينظر. 2/433. النحو الوافي: عباس حسن )5(

 .252ص. قطر الندى وبل الصدى
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  .ما يجر األسماء الظاهرة والمضمرة وهو العشرة األخرى: الثاني

  :)1(ع وأما حروف الجر المختصة بجر األسماء الظاهرة، فهي على أنوا

 ).مذ، ومنذ(ما يختص بأسماء الزمان وهو  -1

 ).ُربَّ(ما يجر النكرات فقط وهو  -2

 ).تاء القسم(خاصَّا وهو به ما يجر مقسماً  -3

 ).حتى، والكاف، والواو(نوع وهو  ما يجر كُلَّ اسم ظاهر وال يختص بلفظ أو -4

  :)2(سام وأما من حيث االستعمال فيمكن تقسيم حروف الجر إلى أربعة أق

 في، وإلى، ومن، وحتى، والباء، والـالم، ورب، وواو : (ال يستعمل إال حرفاً ويتكون من: األول

  ).القسم وتاؤه

  ).عن، ومذ، ومنذ: (يستعمل حرفاً واسماً ويتكون من: الثاني

  .ومذ ومنذ يكونان اسمين إذا ارتفع ما بعدهما، ويكونان حرفين إذا انجر

  .َجلََس من عن يمينه: قولهم خل عليها حرف جر، نحوأما عن فتكون اسماً إذا د

وألنه ال يجوز دخول ، اسماً بسبب دخول حرف الجر عليها )عن( ُعدَّتففي هذا المثال 

اً لآلخر وهذا مـا  وكيدلفظهما واحداً فيكون أحدهما ت حرف جر على حرف جر مثله إال إذا كان

  . الشعر وضرورتها لغةفي يكون 

وتستعمل في أسـلوب االسـتثناء   ) حاشا، وخال، وعدا: (فاً وفعالً ويتكون منيستعمل حر: الثالث

  .فتكون حروفاً إذا انخفض ما بعدها، وأفعاالً إذا انتصب ما بعدها

                                                 
 .345ص.في علم النحو :السيد: وينظر. 3/11.شرح ابن عقيل :ابن عقيل )1(
الكامل : حمد قبشوا .61 – 60ص .الجمل في النحو: والزجاجي: وينظر. 1/487. شرح جمل الزجاجي: ابن عصفور )2(

 . 72ص. 1976دار الجيل،  :بيروت. 2ط. والصرف في النحو
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 ، فتكون اسماً إذا دخل عليهـا حـرف خفـض   )على(يستعمل اسماً وفعالً وحرفاً، وهو : الرابع

  .ن حرفاً فيما عدا ذلكوتكو, وتكون فعالً إذا احتاجت إلى فاعل ومفعول 

  : )1(وتقسم حروف الجر أيضاً من حيث األصالة وعدمها إلى ثالثة أقسام هي

وهي حروف تؤدي معنى جديداً، وتصل بين عاملها واالسم المجـرور  : حروف جر أصلية -1

  ).الكافمتى، وفي، وعن، وعلى، ومذ، ومنذ، والالم، وكي، والواو، ومن، و(: بها وهي

وهي حروف ال تفيد معنى جديداً بل تقوي المعنى القـائم فـي الجملـة    : ئدةحروف جر زا -2

نصب حسب مقتضيات العوامـل   ويكون إعراب االسم بعدها مجروراً وله محل من رفع أو

وعالمـة جـره البـاء    مجرور لفظاً ) اهللا(كفى باهللا شهيداً، فلفظ الجاللة : نحو واإلعراب،

الباء والـالم  (: هيفي المشهور ، ف الجر الزائدة على أنه فاعل كفى، وحرو مرفوع محالً

  .)والكاف ومن

وهي تجر االسم بعدها لفظاً فقط ويكون لها مع ذلك محل مـن  : حروف جر شبيهة بالزائدة -3

وال يصـح  . اإلعراب، كالحروف الزائدة، وتفيد الجملة معنى جديداً مكمالً لمعنى موجـود 

وهذه  .فقدت الجملة المعنى الجديد الذي جلبه معهحذف ل حذف الحرف الشبيه بالزائد، إذ لو

  ). لعلَّ، وربَّ، ولوال: (هي في المشهور ، الحروف

  معانيها

ـ ضح من خالل الكالم، وقد يشـترك  أكثر يت لكل حرف من حروف الجر معنى أو ر غي

حرف من حروف الجر، ومن هنـا   غيرالواحد قد يؤديه  ىحرف في تأدية المعنى، أي أن المعن

  .لمتكلم أن يختار من هذه الحروف ما يناسب السياقعلى ا

وقد تتفاوت حروف الجر في تأديتها للمعنى، فبعضها يكون أقوى من اآلخر على إظهار 

ـ ...).من، وعن، وعلـى، ورب : (المعنى وذلك لكثرة استعماله وشيوعه وتداوله، مثل  هاوبعض

                                                 
المرجع : رضا  وعلي. 172ص .الكامل في النحو والصرف: أحمد قبش: وينظر. 2/434 .النحو الوافي: عباس حسن )1(

 .179ص. في اللغة
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كتـب  فـي  القـارئ  يجد و).، ومتىخال، وعدا، وحاشا، وكي، ولعّل(اآلخر قليل االستعمال مثل 

يجد أن من النحويين من يكتفي بذكر المعنى األصلي الذي يفيده حرف الجر وال يلتفت إلى  النحو

المواطن التي ينوب فيها حرف جر عن  همغيره من المعاني التي قد يتضمنها، في حين يعد بعض

  .حرف جر آخر ضمن معاني تلك الحروف

معاني التي يفيدها كل حرف من حروف الجر وذلـك حسـب   بدَّ لنا من سرد ال لذلك ال

  :طبيعتها

  :حروف الجر التي وضعت على حرف واحد وهي: أوالً

ذكر النحويون أن الباء ال تكون في كالم العرب إال جارة، وتخفض ما بعدها على  :الباء •

 :  )1(و هي على ثالثة أقسام  كل حال،

  .هي حرف جر أصلي: أي ال يمكن أن تكون فيه زائدة قطعاً،: ولاأل

  .تكون فيه زائدة: نيالثا

  .تكون فيه زائدة وغير زائدة: ثالثال

  :)2(فلها فيه معان كثيرة هي اًأما القسم األول الذي تكون فيه الباء حرف جر أصلي

التعدية، وتسمى الباء في هذا الموضع باء النقل، أي أنها تعدي الفعل القاصر إذا دخلت عليه  -1

™θs9uρ u" :قولـه تعـالى   ا كثيرة، نحوواألمثلة عليه !$x© ª!$# |=yδs% s! öΝ Îγ Ïèôϑ |¡ Î/ öΝ ÏδÌ≈|Á ö/r& uρ" ،

 .وذهبت بزيد وأذهبته} 20: البقرة{

                                                 
دار . دمشـق . 2ط. تحقيق أحمد محمد الخراط. رصف المباني في شرح حروف المعاني: المالقي، أحمد بن عبد النور )1(

. تحقيق محمد محيي الـدين عبـد الحميـد   . معنى اللبيب عن كتب األعاريب: ابن هشام: وينظر. 220ص .1985 .لمعال

 . 496-2/490 النحو الوافي: عباس حسنو. 129-1/118. 1996المكتبة العصرية : صيدا: بيروت
لنحـو  ا: عبـاس حسـن  و. 123-1/118. اللبيـب  مغني: ابن هشام: وينظر. 224-221ص. رصف المباني: المالقي )2(

مكتبة ومطبعة دار إحياء الكتـب العربيـة   . بأسلوب العصر قواعد النحو: وإسماعيل، محمد بكر. 496-2/490. الوافي

 .189ص
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Ÿωöθs9uρ ßì" :قوله تعالى ، نحو)1(وقد ترد الباء مع الفعل المتعدي øùyŠ «!$# }̈ $ ¨Ψ9$# Ο ßγ ŸÒ÷èt/ 

<Ù ÷èt7 Î/ ÏNy‰|¡ x ©9 Ù⇓ ö‘ F{$#." }دفع بعض : صككت الحجر بالحجر، واألصلو، }251: البقرة

  .الناس بعضا، وصك الحجُر الحجَر

كتبـت بـالقلم، وسـافرت    : االستعانة، أي أن يكون ما بعدها هو آلة لحصول ما قبلها، نحو -2

 .بالطائرة، وضربت بالعصا، وغيرها من األمثلة

 : )2(هو معنى ال يفارق الباء وهو نوعان: اإللصاق، قيل -3

ما يرتديه من  أمسكت بزيد، إذا قبضت على شيء من جسمه أو: لحقيقي، نحواإللصاق ا: األول

  .ثوب ونحوه

  .صقت بمكان يقرب من زيدالتمررت بزيد، أي : المعنوي، نحو اإللصاق المجازي أو: الثاني

(sŒÎ#:"ومنه قوله تعالى uρ (#ρ ”tΒ öΝ Íκ Í5 tβρ â“ tΒ$ tótGtƒ"}وقولـه }30: المطففين ، :" (#ρ ãà õ3u‹ Ï9 !$ yϑ Î/ 

öΝ ßγ≈oΨ÷ s?# u™"}34: الروم{.  

أحسنت إليك بإكرامك، : التعليل، أي أن يكون ما بعدها سبباً وعلة فيما قبلها نحو السببية أو -4

 .كل امرئ يكافأ بعمله، أي بسبب عمله: بسبب إكرامك، ومثلها: أي

Ν ":وقوله تعالى ßγ≈oΨõ3 n=÷δr'sù óΟ Îγ Î/θçΡ ä‹ Î/" ،}أي بسبب ذنوبهم}54: األنفال ،.  

‰ôقولـه تعـالى   الظرفية، أي تكون الباء بمعنى فـي، نحـو   -5 s) s9uρ ãΝ ä. u|ÇtΡ ª!$# 9‘ ô‰t7 Î/"،} آل

 :"وقوله. في بدر: أي} 123:عمران Ν ßγ≈oΨø‹̄gªΥ 9ys|¡ Î0" ، }واألمثلة  في سحر: ، أي}34:القمر

ـ : زيد بالبصرة وعبد اهللا بالكوفة، أي: نحو ،على هذا المعنىالمنثور كثيرة  في الكالم د زي

 .، وعبد اهللا في الكوفةفي البصرة

:        وقولـه تعـالى  . معـه : جئت به أي: المصاحبة، وتكون في هذا الموضع بمعنى مع، نحو -6

"öΝ åκyé t7 ø? r'sù ãβ öθtãöÏù ⎯ Íν ÏŠθãΨèg¿2"، }مع جنوده: ، أي}78:طه. 

                                                 
 .1/120مغني اللبيب : ابن هشام )1(
 .2/490. النحو الوافي: عباس حسن: وينظر. 1/118مغني اللبيب : ابن هشام )2(
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Ν :"وقوله تعـالى . بعت هذا بهذا، وأعطيت ذاك بذاك: العوض، نحو المقابلة أو   -7 ßγ≈oΨø9£‰t/uρ 

öΝ Íκ öoK̈Ζpg ¿2 È⎦÷⎫tF ¨Ζy_ "، }16: سبأ{. 

  :)1(القسم، وهي أصل أحرفه خصت بأمور عدة أهمها  -8

 .أقسم باهللا ألفعلن: جواز ذكر الفعل معها، نحو -1

 .بك ألفعلن: جواز دخولها على الضمير، نحو -2

 .فاًأسألك باهللا مستحل: باهللا هل قام زيد، أي: استعمالها في القسم االستعطافي، نحو -3

  .خرج زيد بثيابه، أي وثيابه عليه: الحال، تفيد الباء معنى الحال، نحو -9

$!←tΑr'y™ 7≅Í :"قولـه تعـالى   المجاوزة، وتكون بمعنـى عـن، نحـو    السؤال أو -10 y™ 5>#x‹ yèÎ/ 

8ì Ï%#uρ"}عن عذاب واقع: أي} 1: المعارج.  

فيد فيه معنـى التوكيـد،   أما القسم الثاني الذي ال تكون فيه الباء إال حرف جر زائد، فت

  :)2(وذلك في ستة مواضع

   :)3(الفاعل، تزاد الباء في الفاعل على ثالثة أضرب: الموضع األول

زيادة واجبة، وذلك في االسم في صيغة التعجب القياسي بشرط أن ال يكون مصدراً مـؤوالً   -1

 :"قوله تعالىَأْحِسْن بزيد وأكرم به، و واألمثلة على ذلك كثيرة، نحو. )أْن وأنَّ(من  ôì Ïÿôœ r& öΝ Íκ Í5 

÷ ÅÇö/r& uρ " ،}وقوله} 38: مريم": ÷ÅÇö/r& ⎯ Ïμ Î/ ôì Ïϑ ó™r& uρ" ،}وتزاد وجوباً في مثـل . }26: الكهف :

جاء القوم بأجمعهم، وذلك ألن كلمة أجمع من ألفاظ التوكيد القليلة االستعمال، لذلك اتصـلت  

 .بالضمير المؤكد بالباء
                                                 

 .1/123.مغني اللبيب: ابن هشام )1(
: النحو الوافي: وعباس حسن. 226-225ص. رصف المباني: المالقي: وينظر. 125-1/123.مغني اللبيب: ن هشاماب )2(

 .563-561ص. 1991. دار البشير: عمان.1ط. النحو الشافي: ومغالسة، محمود حسني. 2/494
. النحو الوافي: حسنوعباس  .227-226ص.  رصف المباني: المالقي: وينظر. 125-1/123مغني اللبيب ابن هشام  )3(

2/493-495 . 
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 :"ل كفى، نحوزيادة غالبة، وذلك في فاع -2 4’s∀x. uρ «!$$ Î/ #Y‰‹Íκ y−"} ,وقوله}79: النساء ،":  4’s∀x. uρ 

«!$$Î/ ¸ξ‹Ï. uρ" ،}81: النساء{. 

  . )1(زيدت الباء في فاعل كفى هنا ألن الفعل كفى تضمن معنى الفعل اكْتَِف: وقيل

 وذكر النحاة أن الباء ال تدخل في فاعل كفى، إال إذا كانت غير متعدية بمعنـى اكتفـى،  

.s∀x’ :"، كقوله تعالى)2( فإن كانت متعدية إلى مفعولين فال تدخل الباء في فاعلها uρ ª!$# t⎦⎫ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# 

tΑ$ tF É) ø9$#" ،}وقوله}25: األحزاب ،"$ ¯Ρ Î) y7≈oΨø‹x x. š⎥⎪ Ï™Ì“ öκ tJó¡ ßϑ ø9$#" ،}95: الحجر{.  

ء أن يكـون  كفى بـالمر : وقد تزاد الباء في مفعول كفى ولكن زيادتها غير مقيسة، نحو

  .)3( اماًنّم

قـول قـيس بـن     زيادة للضرورة الشعرية، تزاد الباء في الفاعل للضرورة الشعرية، نحو -3

 :زهير

   )4(بما القَتْ لَُبوُن بني زيــــاِد     َألَْم يأتيَك واألنباُء تَنْـــــِمي    

مطر، أي نازٌل قد كان من : ألم يأتيك خبر بما القت كما قالوا: وقد أراد الشاعر أن يقول

  .)5( شبهه من مطر أو

  :)6(وذهب ابن هشام في هذا البيت إلى أمرين

  .أن تكون الباء زائدة في الفاعل: أحدهما

أن يأتي وتنمي تنازعا ما فأعمل الثاني وأضمر الفاعل في األول، فـال اعتـراض وال   : ثانيهما

  .زيادة
                                                 

 .1/124. مغني اللبيب: ابن هشام )1(
 .125-1/124. مغني اللبيب: وينظر ابن هشام. 226ص. رصف المباني :المالقي )2(
 . 2/495. النحو الوافي: عباس حسن )3(
وابن . 227ص. المباني رصف: والمالقي. 2/446، 1/126مغني اللبيب : ابن هشام: موجود في البيت من الوافر وهو )4(

 .1/333دار الهدى : بيروت. 2محمد علي النجار ط: تحقيق. الخصائص: جني
 . 227ص. رصف المباني: المالقي )5(
 . 2/446.مغني اللبيب: ابن هشام )6(
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Ÿωuρ (#θà) :"قوله تعـالى  ، نحوالمفعول، نزاد الباء في المفعول كثيراً: الموضع الثاني ù= è? ö/ä3ƒÏ‰÷ƒr'Î/ 

’n< Î) Ïπ s3 è= öκ −J9$#" ،}ــرة ــه. }195:البقـ “ü :"وقولـ Ìh“ èδuρ Å7ø‹s9Î) Æí õ‹ Åg ¿2 Ï's# ÷‚̈Ζ9$#"}ــريم ، }25: مـ

Šß‰ôϑ÷ :"وقوله u‹ù= sù A=t6|¡ Î0 ’n< Î) Ï™!$ yϑ   .وغيرها من األمثلة. }15:الحج{، "9$#¡¡

بسبب أيديكم، وهـزي   لقوا أنفسكم إلى التهلكة بأيديكم أوال ت: والمعنى في اآليات السابقة

  .فالباء في هذه اآليات حرف جر زائد في المفعول به. إليك جذع النخلة، فليمدد سببا إلى السماء

  :قول كعب بن مالك وقد تزاد الباء في مفعول كفى للضرورة الشعرية، نحو

  )1( النّبّي محمد إّيانــــا فكفى بنا فضالً َعلَى َمْن غَيُرنــا         ُحبَّ

، وعليـه  )2(إنَّ الباء في البيت زائدة في الفاعل، وحب بدل اشتمال على المحـل : وقيل

  :حملوا قول المتنبي

 )3(كفى بجسمي نحوالً أنني رجـــٌل        لوال مخاطبتي إياك لم ترنـــي

بحسـبك درهـم،   : قـولهم  نحو في المبتدأ، اًالمبتدأ، تكون الباء حرف جر زائد: الموضع الثالث

مباشرة، وفي المثال الثـاني   –حسب  -وخرجت فإذا بزيد، ففي المثال األول زيدت في المبتدأ 

  .زيدت في المبتدأ الواقع بعد إذ الفجائية

  :)4(الخبر، وزيادتها فيه تكون على أضرب: الموضع الرابع

§{ :"قوله تعالى: كثيرة، نحو خبر ليس، تزاد الباء في خبر ليس واألمثلة على ذلك: أحدهما øŠ s9r& 

ª!$# >∃$ s3 Î/ … çν y‰ö6tã"،}36: الزمر{.  

                                                 
ـ : بغداد 1ط. سامي مكي العاني: دراسة وتحقيق: ديوان كعب بن مالك األنصاري: البيت الكامل وهو موجود في )1( ب مكت

 . 226ص رصف المباني: والمالقي. 2/770. 1/127. مغني اللبيب: ابن هشام:وينظر. 289ص .1966النهضة
 . 225ص. رصف المباني: المالقي: وينظر. 1/128مغني اللبيب : ابن هشام )2(
 . 319ص. شرح ديوان المتنبي= ديوان المتنبي  في البيت من البسيط وهو )3(
 . 1/128. مغني اللبيب: ابن هشام: وينظر. 225ص. رصف المباني: المالقي )4(
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#!™â :"قوله تعالى خبر االبتداء، نحو: ثانيهما t“ y_ ¥π t⁄ÍhŠ y™ $ yγ Î=÷WÏϑ Î/" ، }27:يونس{.  

ما زيٌد بقـائم، وقولـه   : ، واألمثلة أيضا كثيرة، نحوعند من يعمل ما عمل ليس خبر ما: ثالثهما

tΒ$ :"تعالى uρ Ν èδ t⎦⎫ ÏΨÏΒ÷σ ßϑ Î/ "}وقوله. }8: البقرة": ¨β r& uρ ©!$# }§øŠ s9 5Θξsà Î/ Ï‰‹Î7 yèù=Ïj9"} آل عمـران :

182{.  

فما عادت بمهزومـٍة جيوشـنا، أي أن    ؛ل المنفي عاملها، كأن يقال مثالًالحا: الموضع الخامس

  .فما عادت مهزومةً: التقدير في األصل

∅ :"قوله تعالى ، نحوالتوكيد بالنفس والعين: الموضع السادس óÁ−/utItƒ £⎯Îγ Å¡ àΡ r'Î/" ،} البقـرة :

228{.  

خرج الوالي نفسـه  :وزيادتها في لفظتي النفس والعين ليست واجبة، ألنه يجوز أن نقول

 وما بعدها مجرور اللفظ في محل رفـع أو  اًبنفسه، ولذلك يكون إعراب الباء حرف جر زائد أو

  . نصب، حسب موقعه من الجملة

  .غير زائد أو اًلثالث الذي يمكن أن تكون فيه الباء حرف جر زائدالقسم ا

غير زائد في الجملة وذلـك حسـب تأويـل الجملـة      أو اًقد تكون الباء حرف جر زائد

  :، ومن األمثلة عليها قول أبي ذؤيب الهذليموالمقصود في الكال

  .)1( ُهنَّ نَئيــــُجشَرِبَن بماِء البحر ثم تََرفعــت            متى لَُججٍ خُْضرٍ لَ

فالباء في البيت اتصلت بمفعول شربن وفي هذه الحالة يمكن اعتبارها زائـدة، أمـا إذا   

  .)2(اإللصاق التي فيها معنى التبعيض اعتبرناها غير زائدة فهي تفيد الظرفية أو

                                                 
  : وروايته. 1/51. 1965-هـ1384مصر. البيت من الطويل وهو في ديوان الهذليين )1(

 .تََروَّت بَماء البحر ثم تَنَضََّبتْ                       على حبشيات لهن نئيح         
 . 228ص. رصف المباني :المالقي: ينظرو. 1/123. مغني اللبيب: ابن هشام )2(
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حرف جر يجر الظاهر والمضمر، ويقع أصلياً وزائداً ويؤدي عدة معان قد تتجـاوز  : الالم •

 :وهي ،عشرين معنىال

الداللة على أن المعنى قبل الالم ينتهي وينقطع بوصوله إلـى االسـم   : ، أي)1(انتهاء الغاية  -1

صمت شهر رمضان آلخره، وقـرأت القـرآن   : نحو. المجرور بها، الداخل في ذلك المعنى

 .واستعمالها في هذا المعنى قليل قياساً لمعانيها األخرى... لخاتمته،

 .الحمُد هللا، والعزة هللا: وهي الواقعة بين معنى وذات، نحو، )2(االستحقاق -2

وقولـه   المنزل لمحمود: الثانية منهما هي التي تملك حقيقة، نحو ،، وتقع بين ذاتين)3(الملك  -3

 :"تعالى °! $ tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9$# $tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$#" ،}284:البقرة{. 

ـ و ،أصبح زيد مالكـاً للـدينار   : ، أيوهبت لزيد ديناراً: ، نحو)4(الداللة على التمليك -4 ه أن ل

 .يتصرف به متى يشاء

جعلت لك أعوانا من أبنائك البررة، فاألعوان هنا بمنزلـة  : ، نحو)5(الداللة على شبه التمليك -5

الشيء المملوك، ولكن ليس ملكاً حقيقياً، وإنما يشبه الملك الحقيقي في بعـض الوجـوه دون   

 .بعض

ينتسب فالن ألب يقول : لفالن أب يقول الحق، ويفعل الخير، أي: ، نحو)6(الداللة على النسب -6

 .الحق ويفعل الخير

. التمليك وشبه التمليك والداللة على النسـب : إنَّ هذه المعاني الثالثة: من هنا نستطيع القول

  .متقاربة جداً، ولكن التمييز بينها يكون من خالل الجملة والمعنى الذي تتطلبه

                                                 
. 3/20. شرح ابن عقيـل : وابن عقيل. 1/237. مغني اللبيب: ابن هشام: وينظر. 2/472. النحوالوافي: عباس حسن )1(

 . 297ص. رصف المباني: والمالقي
. 418ص. وشـرح شـذور الـذهب   ، 1/234مغني اللبيـب  : ابن هشام: وينظر. 2/472. النحو الوافي: عباس حسن )2(

  .294ص. رصف المباني :والمالقي
 . 1/234. مغني اللبيب: ابن هشام )3(
 . 2/472. النحو الوافي: ، وعباس418ص شرح شذور الذهب: وينظر. 1/234. مغني اللبيب: ابن هشام )4(
 . 418ص شرح شذور الذهب: ابن هشام: وينظر. 2/472. النحو الوافي: عباس حسن )5(
 . 2/473. النحو الوافي: عباس حسن )6(
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 .ما أحبَّ العقالء للصمت المحمود، وما أبغضهم للثرثرة :، نحو)1(التعدية -7

، أي أن يكون ما بعدها سبباً فيما قبلها، وتكون بمعنى مـن أجـل، نحـو، جئـت     )2(التعليل -8

 .إلكرامك، أي من أجل إكرامك

 :"، أي تكون مقوية لعامل ضعيف، نحـو )3( التقوية-9 β Î) óΟ çGΨä. $ tƒö™”=Ï9 šχρ çã9 ÷ès?"،} يوسـف :

  .زيداً ضربت: لزيٍد ضربت، واألصل: األصل تعبرون الرؤيا، ونحوو   }43

ففـي  . هللا ال يبقى أحد: ، وتختص باسم اهللا تعالى، نحو)4(الداللة على القسم والتعجب معاً - 10

 .هذا المثال قسم على فناء الخلق وتعجب أيضاً

تعجـب  : ، ويا لَلُْعشب، أييا لَلْماء: ، ويستعمل في النداء، نحو)5( التعجب المجرد عن القسم-11

هللا َدرُّ : التعجب بغير القسم في غير النـداء، نحـو  وقد يكون  .من كثرة الماء وكثرة العشب

 . في الحق فالن شجاعاً

يقـول  . أربي هذا الولد الضال ليسرقني، ويفر كأخيـه : ، نحو)6(الداللة على العاقبة والمآل- 12

هو يتوقع أن يغافله ويسرقه ويهرب كما فعل أخ هذا القول من يؤوي شريداً، ويحسن إليه و

  .الصيرورة وهذه الالم تسمى الم العاقبة أو. له من قبل

قلت له، وأذنت لـه  : ما في معناه، نحو ، وهي الجارة السم السامع أو)7(الداللة على التبليغ -13

  .وفسرت له

 :)8(الداللة على التبيين، وهي على ثالثة أوجه -14
                                                 

 . 1/240. مغني اللبيب: ابن هشام: وينظر. 2/473. النحو الوافي: عباس حسن )1(
النحـو  : وعبـاس حسـن   .299-298ص. رصف المباني: لمالقي: وينظر. 418ص. شرح شذور الذهب: ابن هشام )2(

 . 2/472. الوافي
. النحو الـوافي : وعباس حسن. 1/242. مغني اللبيب: ابن هشام: وينظر. 1/537 شرح جمل الزجاجي: ابن عصفور )3(

2/475 . 
. النحو الوافي: وعباس حسن .1/240. مغني اللبيب : ابن هشام: وينظر. 1/537 شرح جمل الزجاجي: ابن عصفور )4(

2/477 . 
. رصـف المبـاني  : والمـالقي . 1/537شرح جمل الزجاجي : ابن عصفور: وينظر. 1/240مغني اللبيب : ابن هشام )5(

  .2/477. النحو الوافي: سنوعباس ح. 296-295ص
  .2/478. النحو الوافي: عباس حسن: وينظر. 1/538. شرح جمل الزجاجي: ابن عصفور )6(
  .2/478. النحو الوافي: عباس حسن: وينظر. 1/239. مغني اللبيب: ابن هشام )7(
  .2/478. النحو الوافي: عباس حسن: وينظر. 1/239. مغني اللبيب: ابن هشام )8(
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اسـم   وضابطها أن تقع بعد فعـل أو ، المفعول من الفاعل، وهذه تتعلق بمذكور  ما تبين: األول

ما أحبني وما أبغضني، فإن قلت لفالن فأنـت فاعـل   : قولك بغضاً، نحو تفضيل ُمفهِمْين حباً أو

  .الحب والبغض وهو مفعولها، وإن قلت ما أحبني وأبغضني إلى فالن فاألمر بالعكس

  .بغض وهو الفاعلأي أنت المفعول به للحب وال

غير ملتبسة بمفعولية، وما يبين مفعولية غير ملتبسـة بفاعليـة،    ةما يبين فاعلي: الثاني والثالث

معلوم لكن استؤنف بيانـه تقويـة للبيـان     وإماما غير معلوم مما قبلها، إومصحوب كل منهما 

  .وتوكيداً له والالم في ذلك كله متعلقة بمحذوف

سقياً لزيد، وجدعاً له، فيرى ابن هشام أن هـذه الـالم ليسـت     :ومثال المبينة للمفعولية

   التقوية ويرى أيضاً أنها ليست الم .متعلقة بالمصدرين، وال بفاعليهما المقّدرين ألنهما متعديان

كما . سقيا زيداً، وال جدعاً له: ألن الم التقوية صالحة للسقوط، وهذه الالم ال تسقط ألنه ال يقال

باالستقرار، وبالتالي فإنه يؤكد على أنهـا   فتتعلق ومخفوضها صفة للمصدر أنه يرى ليست هي

  .مؤكدة للبيان له أوعليه أو الم مبينة للمدعو

  . هلكتبَّا لزيد وويحاً له، فإنهما في معنى خسر و: مثال المبينة للفاعليةو

باشرة ويصـلي  كان الخليفة يقصد المسجد ألذان الفجر م: ، كقولهم)1( أن تكون بمعنى بعد -15

 .، أي يقصد المسجد بعد أذان الفجر مباشرة...الصبح بالناس إماماً ثم ينظر في قضاياهم

 .قبل ليلة: كتبت رسالتي لليلة بقيت من رمضان، أي: ، كقولهم)2(أن تكون بمعنى قبل-16

 :"قولـه تعـالى   ، نحو)3( ن تكون بمعنى عندأ - 17 uθèδ ü“ Ï% ©! $# yl t÷z r& t⎦⎪Ï% ©! $# (#ρ ãx x. ô⎯ÏΒ È≅÷δr& 

É=≈tGÅ3 ø9$# ⎯ ÏΒ öΝ ÏδÌ≈tƒÏŠ ÉΑ̈ρ L{ Îô³ ptø:  .أي عند أول الحشر }2: الحشر{،  "#$

 :"قوله تعالى ، نحو)4(أن تكون بمعنى مع -18 Ÿωuρ (#þθè=ä. ù's? öΝ çλ m;≡uθøΒ r& #’n< Î) öΝ ä3 Ï9≡uθøΒ r&"،} 2:النسـاء  {

 .مع أموالكم: أي

                                                 
  .299ص. رصف المباني: والمالقي. 1/238مغني اللبيب : ابن هشام: وينظر. 2/479. النحو الوافي: اس حسنعب )1(
 . 2/480. النحو الوافي: عباس حسن )2(
 . 2/481. النحو الوافي: عباس حسن: وينظر. 1/238. مغني اللبيب: ابن هشام )3(
  . 2/481. حو الوافيالن: عباس حسن: وينظر. 298ص. رصف المباني: المالقي )4(
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 :"قوله تعـالى  ، نحو)1(أن تكون بمعنى على -19 tβρ ”Ïƒ s† Èβ$ s%øŒF|Ï9 #Y‰¤fß™"} 107: اإلسـراء { 

  .على األذقان: أي

  .سمعت منه صراخاً: والمعنى. سمعت له صراخاً: ، كقولهم)2(أن تكون بمعنى من -20

_Í© :"قوله تعالى ، نحو)3(أن تكون بمعنى في -21 tGøŠ n=≈tƒ àM øΒ£‰ s% ’ÎA$ u‹ptÎ:"،} والمعنى .}24:الفجر: 

  .جل حياتيأل: وقيل ،في حياتي

 ما يتصرف منها، وتسـمى  ، وضابطها أن تسبق بكان المنفية، أو)4(أن تكون لتوكيد النفي -22

  .ما كان زيد ليقوم: نحو. في هذه الحالة الم الجحود

 :)5( وتفيد الالم معنى التوكيد إذا كانت زائدة وهي في ذلك على أنواع -23

 :قول ابن ميادةالالم المعترضة بين الفعل المتعدي ومفعوله، ك  -  أ

  .)6(وملكتَ ما بيَن العراِق ويثــربِ         ِملْكاً أجاز لمسلمٍ وُمَعاَهـــِد

يا بؤس للحرب، واألصل يـا بـؤس   : الالم المقحمة وهي المعترضة بين المتضايفين، نحو   -  ب

 .الحرب

β :"قولـه تعـالى  : الم التقوية، وهي المزيدة لتقوية عامل ضعف إما بتأخره نحو  -ج Î) óΟ çGΨä. 

$ tƒö™”= Ï9 šχρ çã9 ÷ès?" ،} قوله تعـالى : بكونه فرعاً في العمل نحو أو. }43:يوسف": $ ]% Ïd‰|ÁãΒ 

$ yϑ Ïj9 öΝ ßγ yètΒ " } 91: البقرة  {.  

 :حرف جر يجر الظاهر، ويقع أصلياً وزائداً وأشهر معانيه: الكاف •

                                                 
 . 1/238. مغني اللبيب: ابن هشام: وينظر. 297ص. رصف المباني: المالقي )1(
 . 2/480. النحو الوافي: عباس حسن: وينظر: 1/238. مغني اللبيب: ابن هشام )2(
  .2/480. النحو الوافي: عباس حسن: وينظر: 1/238. مغني اللبيب: ابن هشام )3(
. النحو الوافي: وعباس حسن .1/236. مغني اللبيب: ابن هشام: وينظر. 1/538. مل الزجاجيشرح ج: ابن عصفور )4(

2/481 .  
 . 2/473. النحو الوافي: عباس حسن: وينظر. 242-1/241. مغني اللبيب: ابن هشام )5(
 . 2/473. النحو الوافي: وعباس حسن. 1/241. مغني اللبيب: ابن هشام: موجود في البيت من الكامل وهو )6(
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 .يماثله زيد كاألسد، أي يشبه األسد أو: ، نحو)1(التشبيه  -1

 :"قوله تعالى ، نحو)2( عليل والسببيةالت-2 νρ ãà2øŒ$#uρ $ yϑ x. öΝ à61y‰yδ."}  198: البقـرة{ ،

 :"وقولــه تعــالى. بســبب هدايتــه لكــم: أي ≅è% uρ Éb>§‘ $yϑ ßγ ÷Ηxq ö‘ $# $yϑ x. ’ÎΤ$ u‹−/u‘ #ZÉó|¹"} 

  .تربيتهما إياني في صغري بسبب :أي.} 24:االسراء

 .على الحال التي أنت عليها: كن كما أنت، أي: كقولهم ،)3( االستعالء-3

 :"قولـه تعـالى   ، نحـو اً، وعندئذ تكون حرف جر زائد)4( التوكيد-4 §øŠ s9 ⎯ Ïμ Î= ÷WÏϑ x. Ö™ï†x« "

  .، أي ليس شيء مثله}11:الشورى{

 :"قولـه تعـالى   ، نحو)5(أصليان للجر، يجران االسم الظاهرحرفان :والتاء الواو • Ä§ ÷Κ ¤±9$#uρ 

$ yγ8 ptéÏuρ" ، }قوله تعالى ونحو،  }: الشمس:" «!$$ s? (#àσ tGø s? ãà2 õ‹ s? y# ß™θãƒ" ،}85: يوسف{ . 

وتخـتص  . أقسم واهللا، وال أقسم تاهللا: ، فال يقال)6( وال يجوز أن، يذكر معهما فعل القسم

كقـول  ، اليـاء  اهللا، ورب مضافاً إلى الكعبـة أو : ، هي)7( من األسماء الظاهرة التاء بجر ثالثة

  .الرحمنت، وتََربِّي ألفعلن، وتََربِّ الكعبة: العرب

  :حروف الجر التي وضعت على حرفين وهي: ثانياً

 :حرف جر أصلي يجر الظاهر والمضمر وأشهر معانيه: عن •

                                                 
. شرح المفصـل  : وابن يعيش. 1/536. شرح جمل الزجاجي: ابن عصفور: وينظر. 1/199. مغني اللبيب: ابن هشام )1(

 . 272ص. رصف المباني: والمالقي. 4/502-503
 وابـن . 2/516.النحو الوافي: وعباس حسن.1/199.مغني اللبيب:ابن هشام: وينظر.3/26.شرح ابن عقيل:ن عقيلاب )2(

. 1991دار ابـن خلـدون   : االسـكندرية .1ط.اإلرشاد إلى علم اإلعراب:شمس الدين محمد بن أحمد: طيف القرشيعبد الل

 . 267ص
 . 2/516. النحو الوافي: عباس حسن )3(
 . 2/489. النحو الوافي: وعباس حسن. 277ص. رصف المباني: المالقي: وينظر. 3/21 .شرح ابن عقيل: ابن عقيل )4(
 . 2/489. حو الوافيالن: عباس حسن )5(
 . 2/516. النحو الوافي: وعباس حسن. 185ص. جامع الدروس: الغالييني:وينظر. 3/12. شرح ابن عقيل: ابن عقيل )6(

2/516 . 
شرح شذور : وابن هشام. 4/492. للزمخشري شرح المفصل: ابن يعيش: وينظر. 3/12. شرح ابن عقيل: ن عقيلاب )7(

 . 2/289. يالنحو الواف: عباس حسنو. 421ص. الذهب
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 .أطعمته عن جوع، أي أزلت عنه الجوع: كقولهم: )1( المجاوزة -1

 :"قولـه تعـالى   أن تكون بمعنى على، نحـو : أي)2( االستعالء -2 $ yϑ ¯Ρ Î* sù ã≅y‚ö7 tƒ ⎯tã ⎯ Ïμ Å¡ ø ¯Ρ" 

 .على نفسه: والمعنى المراد .}38: محمد{

 :"قوله تعالى ، نحو)3(  أن تكون بمعنى بعد -3 ¨⎦ã⎤x. ÷tIs9 $ ¸) t7 sÛ ⎯ tã 9,t7 sÛ"،} أي}19:االنشـقاق ، :

 .طبقاً بعد طبق

لم أحضر إليك إال عن طلب : أن يكون ما بعدها سبباً وعلة فيما قبلها، نحو: ، أي)4(  التعليل -4

 . بسبب طلب منك وبسبب ميعاد ينتظرني: قك إال عن ميعاد ينتظرني، أيطلب منك، ولم أفار

الزعيم ال يكون عن حمل األعباء الثقال وانياً، وال عن بذل التضحيات : ، كقولهم)5( الظرفية -5

 .، وفي بذل التضحيات...في حمل األعباء: متردداً، أي

 .قمت بأصحابي :قمت عن صحابي، والمقصود: ، كقولهم)6( أن تكون بمعنى الباء -6

“ :"قوله تعالى نحو: )7( أن تكون بمعنى من -7 Ï% ©! $# ã≅t7 ø) tƒ sπ t/öθ−G9$# ô⎯tã ⎯ Íν ÏŠ$t7 Ïã" ،} الشـورى :

 .يقبل التوبة من عباده: ، أي}25

 .بدل أبيه: حج فالن عن أبيه، أي: ، كقولهم)8(أن تكون بمعنى بدل -8

                                                 
. النحـو الشـافي  : ومغالسة. 430ص  رصف المباني: المالقي: وينظر. 1/535. شرح جمل الزجاجي: ابن عصفور )1(

 . 2/513. النحو الوافي: وعباس حسن 417ص. وشرح شذور الذهب. 1/168. مغني اللبيب: وابن هشام. 352ص
النحـو  : وعبـاس حسـن  . 498ص. رصف المبـاني : المالقي: وينظر. 153ص. في مصطلح النحو الكوفي: الجبالي )2(

 .352ص. النحو الشافي: ومغالسة. 1/168. مغني اللبيب: وابن هشام. 2/513. الوافي
. النحو الـوافي : وعباس حسن.  430ص  رصف المباني: المالقي :وينظر. 417ص. شرح شذور الذهب: ابن هشام )3(

2/513. 
 .498ص رصـف المبـاني  : والمالقي. 1/169.مغني اللبيب: ابن هشام :روينظ. 2/513. النحو الوافي: عباس حسن )4(

 .178ص. جامع الدروس: والغالييني
 .2/513. النحو الوافي: عباس حسن )5(
. في مصطلح النحو الكوفي: والجبالي. 2/514. النحو الوافي: عباس حسن:وينظر. 432ص  رصف المباني: المالقي )6(

 .153ص
 .2/514. النحو الوافي: عباس حسن :وينظر. 352ص. فيالشا النحو: ةلسمغا )7(
 ..357ص. الشافي النحو: مغالسة :وينظر. 2/514. النحو الوافي: حسنعباس  )8(
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  ف إذا كان السيف أداة الضرب بالسي: ضربت الخائن عن السيف، أي: ، كقولهم)1( االستعانة -9

 :"وحملوا هذا المعنى على قوله تعالى $tΒ uρ ß,ÏÜΖ tƒ Ç⎯tã #“ uθoλ ù; وحكى الفـراء عـن   } 3:النجم {"#$

  ".)2(رميت عن القوس وبالقوس وعلى القوس، يراد به معنى واحد :"العرب

 :حرف جر يجر الظاهر والمضمر والغالب فيه أن يكون أصلياً وأشهر معانيه: في •

 :، وهي على أنواع)3( لظرفيةا -1

 .زمانية  - أ 

 .مكانية  - ب 

 . مجازية  - ج 

 :"فمثال األولى والثانية قوله تعالى $Ο !9# ∩⊇∪ ÏM t7 Î= äñ ãΠρ ”9$# ∩⊄∪ "،}فالظرفية }  1،2: الروم

في الموضع األول يفيد الظرفيـة  ) في(المكانية والزمانية قد اجتمعتا في هذه اآلية فحرف الجر 

 :"قوله تعالى: أما مثال الثالثة فهو. فيد الظرفية الزمانيةيني المكانية، وفي الموضع الثا Ν ä3 s9uρ ’Îû 

ÄÉ$ |ÁÉ) ø9$# ×ο 4θuŠ ym" ،)دخلت في األمر: وقولهم ).179:البقرة .  

 }  38 :االعراف{" ادخلوا في أمم:"قوله تعالى ، وتكون عندئذ بمعنى مع، نحو)4( المصاحبة .1

  .في جملة أمم ادخلوا معهم، أو: أي

ـ ،وبنـاًءعلى هـذا المعنـى    )5(الءاالستع .2  :"وا قولـه تعـالى  وجه öΝ ä3̈Ψt7 Ïk= |¹_{uρ ’Îû Æíρ ä‹ ã` 

È≅÷‚̈Ζ9$#"،}في هذه اآلية )فى( أو )على(فيصلح استخدام . }71: طه.  

 :"قوله تعالى ، نحو)6(التعليل .3 £⎯ ä3Ï9≡x‹ sù “ Ï% ©! $# ©Í_̈Ζ çF ôϑ ä9 ÏμŠ Ïù" ، }بسببه: ، أي} 32:يوسف. 

                                                 
 .2/267. معاني القرآن: الفراء: وينظر. 153ص. في مصطلح النحو الكوفي: الجبالي )1(
 .2/267. معاني القرآن: الفراء )2(
. شرح جمـل الزجـاجي  : ابن عصفورو.2/507. النحو الوافي: عباس حسن: وينظر. 1/191.مغني اللبيب: ابن هشام )3(

 . 4/471. شرح المفصل: بن يعيشوا. 450ص. رصف المباني: والمالقي. 1/533
. في مصطلح النحو الكـوفي : الجباليو. 2/507. النحو الوافي: عباس حسن :وينظر. 1/191.مغني اللبيب: ابن هشام )4(

 . 155ص
. معـاني القـرآن  : والفـراء  .1/191.اللبيب مغني: ابن هشام :وينظر. 155ص. في مصطلح النحو الكوفي: لجباليا )5(

  . 2/507. النحو الوافي: عباس حسنو.2/186-187
 .2/507. النحو الوافي: عباس حسن :وينظر. 1/191.مغني اللبيب: ابن هشام )6(



 23

 .مالصقاً له: وقف الحارس في الباب، أي: تفيد اإللصاق، كقولهم، التي )1( مرادفة الباء .4

 :"قوله تعالى ، نحو)2( مرادفة إلى الغائية .5 (#ÿρ –Štsù óΟ ßγ tƒÏ‰÷ƒr& þ’Îû óΟ Îγ Ïδ≡uθøùr&" ،}أي} 9:ابراهيم ، :

 .إلى أفواههم

 أخذت في األكل قدر ما أشـار الطبيـب،أي مـن   : ،كقولهم)3(أن تكون بمعنى من التبعيضية .6

 .كلاأل

، وعندئذ تكون زائدة، غير أن زيادتها غير قياسية، فيقتصر فيهـا  )4( وتفيد في معنى التوكيد .7

على المسموع، ورجح النحاة أن زيادتها جائزة في الضرورة الشعرية، ومنهم مـن أجـاز   

 .} 41:هو د{، "وقال اركبوا فيها:"زيادتها في غير الضرورة الشعرية استناداً إلى قوله تعالى

 :حرف جر يجر الظاهر والمضمر ويقع أصلياً وزائداً وله معان عدة أشهرها: من •

كل من هـذا الطعـام،   : ، أي أن تدل على البعضية، واألمثلة عليها كثيرة، نحو)5( التبعيض -1

كل بعض هذا الطعام، والبس بعض هـذه  : ، أي...والبس من هذه الثياب، وخذ من هذه الدراهم

والقرآن الكريم يحفل بكثير من اآليات التي تـدل علـى هـذا    . الثياب، وخذ بعض هذه الدراهم

 :"قوله تعالى المعنى، نحو ⎯s9 (#θä9$ oΨs? § É9 ø9$# 4©®Lym (#θà) ÏΖè? $ £ϑ ÏΒ šχθ™6ÏtéB" ،} 92: آل عمـران{ .

 " :وقولــه õ‹ è{ ô⎯ ÏΒ öΝ Ïλ Î;≡uθøΒ r& Zπ s% y‰|¹"،} وقولــه}103: التوبــة ، :"Ν ßγ ÷ΨÏiΒ ⎯̈Β zΝ ¯= x. ª!$#"، 

 .}253:ةالبقر{

 :، والغاية نوعان)6(ابتداء الغاية  -2
                                                 

  .2/508. النحو الوافي: عباس حسن )1(
 .2/508. النحو الوافي: عباس حسن: وينظر. 1/192.مغني اللبيب: مابن هشا )2(
 .2/508. النحو الوافي: عباس حسن )3(
 .2/508. النحو الوافي: وينظر عباس حسن. 1/192.مغني اللبيب: ابن هشام )4(
. مفصـل شرح ال: وابن يعيش. 1/500. شرح جمل الزجاجي: ابن عصفور: وينظر. 389ص. رصف المباني: المالقي )5(

. 2/458. النحـو الـوافي  : وعباس حسـن . 1/389.ومغني اللبيب. 417ص. شرح شذور الذهب: وابن هشام. 4/459

 .351ص. النحو الشافي: ومغالسة
. 1/399.ومغنـي اللبيـب  . 417ص. شرح شـذور الـذهب  : ابن هشام: وينظر. 2/459. النحو الوافي: عباس حسن )6(

. 4/458. شرح المفصـل : وابن يعيش. 1/500. شرح جمل الزجاجي: صفوروابن ع. 388ص. رصف المباني: والمالقي

تسـهيل  : شرح التسـهيل : وابن مالك الطائي، جمال الدين محمد بن عبد اهللا بن عبد اهللا بن مالك الطائي الجياني األندلسي

. 2000تـب العلميـة   دار الك: بيـروت . 1ط. تحقيق محمد عبد القادر عطا وطارق فتحي السيد. الفوائد وتكميل المقاصد

 .167ص. المرجع في اللغة: وعلي رضا. 351ص. النحو الشافي: ومغالسة.  3/3
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 :"مكانية ومثالها، قوله تعـالى   -  أ z⎯≈ysö6ß™ ü“ Ï% ©!$# 3“ uó  r& ⎯ Íν Ï‰ö7 yèÎ/ Wξø‹s9 š∅ÏiΒ Ï‰Éfó¡ yϑ ø9$# 

ÏΘ#t ysø9$# ’n< Î) Ï‰Éfó¡ yϑ ø9$# $ |Áø% F{$# “ Ï% ©! $# $oΨø. t≈t/ … çμ s9öθym" ،}ابتداء مكان : ، أي}1:اإلسراء

 .الحراماإلسراء هو المسجد 

 .فالن ميمون الطالع من يوم والدته، راجح العقل من أول نشـأته : زمانية ومثالها، قولهم   -  ب

 .فابتداء زمان اليمن هو يوم والدته، وابتداء زمان رجاحة العقل هو أول نشأته

مهما تأتنا به مـن  :"قوله تعالى نحو .)ما ومهما(وكثيراً ما تقع بعد )1(أن تكون لبيان الجنس -3

 :"، وقوله}132:االعراف{، "آية $tΒ ô‡ |¡ΨtΡ ô⎯ ÏΒ >π tƒ#u™" ،} وقولـه }106:البقـرة ،":  $̈Β ËxtGø tƒ ª!$# 

Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 ⎯ÏΒ 7π uΗ÷q§‘ Ÿξsù y7 Å¡ ôϑ ãΒ $yγ s9"،}2:فاطر{     .  

مـن كـدِّك   : تدخل على اسم يكون سبباً وعلة في إيجاد شيء آخر، كقولهم: ، أي)2(التعليل -4

 .سبب كدك ودأبك أدركت غايتكودأبك أدركت غايتك، أي ب

 :"قولـه تعـالى   ، أي يمكن أن تحل كلمة بدل مكانهـا، نحـو  )3(أن تكون بمعنى كلمة بدل -5

Ο çF ÅÊu‘ r& Íο 4θu‹ ysø9$$ Î/ $ u‹÷Ρ ‘‰9$# š∅ÏΒ Íο t Åz Fψ   .بدل اآلخرة: ، أي} 38:التوبة{، "#$

 .الكيس من داريأخذت الدراهم من : ، كقولهم)4(أن تكون البتداء الغاية وانتهائها  -6

 :"، واستند الفراء في هذا المعنى إلى قوله عز وجل)عن(، أي أن تكون بمعنى )5(المجاوزة  -7

tΠöθtƒ ”Ï tƒ â™öpRùQ $# ô⎯ÏΒ Ïμ‹ Åz r&"،}6(عند الفراء سواء في هذه اآلية )فمن وعن(} 34: عبس(.  

  .تقربت إليه: قربت منه، أي: ، كقولهم)7( انتهاء الغاية المكانية-8

                                                 
. النحـو الـوافي  : وعباس حسـن . 388ص. رصف المباني: المالقي :وينظر. 350-1/349.مغني اللبيب: ابن هشام )1(

 .4/460. شرح المفصل: بن يعيشوا. 2/459
 .1/350.مغني اللبيب: ابن هشام: نظروي. 2/463. النحو الوافي: عباس حسن )2(
 ..3/18. شرح ابن عقيل: ابن عقيل :وينظر. 1/350.مغني اللبيب: ابن هشام )3(
 .388ص. رصف المباني: المالقي )4(
 .2/463. النحو الوافي: عباس حسن: وينظر. 151ص. في مصطلح النحو الكوفي: الجبالي )5(
 .3/238. معاني القرآن: الفراء )6(
 .151ص. في مصطلح النحو الكوفي: جباليال )7(
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تدخل على االسم للداللة على أنه األداة التي ف، فهي تشبه الباء في هذا المعنى  )1(  االستعانة -9

 إلى عدوه من عين ترمي بالشـرر  ينظر العدو :تم استخدامها في تنفيذ أمر من األمور، كقولهم

 .بعين ترمي بالشرر: أي

 :"أن تكون بمعنى على، نحوقوله تعالى: ، أي)2(االستعالء -10 çμ≈tΡ ÷|ÇtΡ uρ z⎯ÏΒ ÏΘöθs) ø9$# š⎥⎪ Ï% ©! $# 

(#θç/¤‹ x. !$oΨÏF≈tƒ$ t↔Î/" ،}على القوم: ، أي}77:األنبياء.  

مكسورة، وذكر بعضهم أنها  ُمن أو: ، ويستعملها بعضهم مضمومة الميم أي)3(معنى القسم -11

  .تختص بكلمتي اهللا والرب ويجب معها حذف الجملة القسمية

 :"نحوقوله تعالى. خلة على ثاني المتضادين، وهي الدا)4(الفصل -12 ª!$# uρ ãΝ n= ÷ètƒ y‰Å¡ ø ßϑ ø9$# z⎯ ÏΒ 

Ëx Î=óÁßϑ ø9$#" ،}4 :"، وقوله} 220: البقرة©®L ym u”Ïϑ tƒ y]ŠÎ7 sƒø:$# z⎯ÏΒ É=Íh‹©Ü9$#"،} 179: آل عمران{. 

_s9 š_Í⎯قوله تعالى ، نحو)5( ن تكون بمعنى عندأ -13 øóè? óΟ ßγ ÷Ψtã óΟ ßγ ä9≡uθøΒ r& Iωuρ Ο èδß‰≈s9÷ρ r& z⎯ ÏiΒ 

«!$# $ \↔ ø‹x©ً"  ،}عند اهللا: ، أي} 10:آل عمران.  

 :وهي على نوعين: اً، وعندئذ تكون حرف جر زائد)6(التوكيد  -14

 .ما جاءني من أحد أومن دّيار، فإنَّ أحداً أودياراً صيغتا عموم: توكيد العموم، نحو  -  أ

 .ما جاءني من رجل: التخصيص على العموم، نحو  -  ب

  :في هذين النوعين أمور ثالثة هي )من(ي زيادة ويشترط ف

                                                 
 .2/464. النحو الوافي: عباس حسن )1(
 .2/464 .النحوالوافي: عباس حسن )2(
 .2/465. لنحوالوافيا: عباس حسن: وينظر. 391ص. رصف المباني: المالقي )3(
   .1/353.مغني اللبيب: ابن هشام )4(
 .1/353.مغني اللبيب: ابن هشام )5(
. النحوالـوافي : وعبـاس حسـن  . 19-3/18. شرح ابن عقيـل : ابن عقيل :وينظر. 1/353.مغني اللبيب: ابن هشام )6(

2/460،461. 
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 :"قوله تعـالى : الجملة بنفي أونهي أواستفهام بهل، نحو أن تسبق  - أ  $ tΒuρ äÝà) ó¡ n@ ⎯ ÏΒ >π s% u‘ uρ ωÎ) 

$yγ ßϑ n=÷ètƒ" ،}وقوله} 59:األنعام ،":  $ ¨Β 3“ ts? †Îû È, ù=yz Ç⎯≈uΗ÷q§9$# ⎯ÏΒ ;Nâθ≈x s?"،} 3:الملـك{ ،

 :"وقوله Æì Å_ö‘ $$ sù u|Çt7 ø9$# ö≅ yδ 3“ ts? ⎯ ÏΒ 9‘θäÜ èù" ،}3: الملك{. 

 .كما هو واضح في األمثلة السابقة. تنكير مجرورها  - ب 

 .مبتدأ كون مجرورها في األصل فاعالً أومفعوالً أو  - ج 

  تكون حرفاً وتكون اسماً، فإذا وقعت حرفاً تجر ما بعدها وتكون متعلقة بما قبلها أما إذا : ذم •

وأشهر  ،)2(وال تجر من األسماء الظاهرة إال أسماء الزمان)1(عدهاوقعت اسماً فإنها ترفع ما ب

 :معانيها

ما رأيته مـذ يـوم   : ، وتفيد ابتداء الغاية إذا كان الزمن ماضياً نحو)3()من(أن تكون بمعنى  -1

 .من يوم الجمعة: الجمعة، أي

 من يومنا أوما رأيته : ، وتفيد  الظرفية إذا كان الزمن حاضراً، نحو)4()في(أن تكون بمعنى  -2

شهرنا وتفيد عندئذ استغراق المدة، ويشترط في مجرورهـا أن   في يومنا أو: شهرنا أي أو

ماضياً فيه معنى  حاضراً، ويشترط في الفعل قبلها أن يكون ماضياً منفياً،أو يكون ماضياً أو

 .سرت من طلوع الشمس: نحود التطاول واالمتدا

 :)5(موضعينتكون حرف جر في  )كي(يرى النحاة أنَّ : كي •

                                                 
 .385ص. رصف المباني: المالقي )1(
 .2/514. النحو الوافي: وعباس حسن. 4/506.  شرح المفصل: بن يعيشا: وينظر.3/11.شرح ابن عقيل: ابن عقيل )2(
. المرجـع فـي اللغـة   : وعلي رضـا .178ص. جامع الدروس: الغالييني:روينظ.3/11. شرح ابن عقيل: ابن عقيل )3(

 .173ص
 .186ص. جامع الدروس: الغالييني: وينظر. 3/11. شرح ابن عقيل: ابن عقيل )4(
شرح ابن : وابن عقيل. 8/49. الكتب عالم:بيروت. شرح المفصل: ابن يعيش:وينظر. 290ص.رصف المباني:المالقي )5(

وعباس . 206-1/205.ومغني اللبيب. 419ص.وشرح شذور الذهب. 251ص.شرح قطر الندى:ابن هشامو. 3/3. عقيل

. تطبيقات نحوية وبالغيـة : بد العال سالمع ومكرم،. 190ص. الدروس جامع: والغالييني. 2/456. النحو الوافي: حسن

 . 344ص. في علم النحو: لسيدوا. 104ص.الجنى الداني:المراديو.184ص. 1978دار البحوث العلمية : الكويت. 1ط
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ألي سـبب  : لالستفهام عن شـيء، أي  ؟ هكيم: االستفهامية كقولهم )ما(أن تدخل على : أحدهما

ألي علة فعلت، فكي حرف جر وما استفهامية في موضع جر بها وحذفت ألفها لدخول  فعلت، أو

  .حرف الجر عليها وجيء بالهاء للسكت

جئـت كـي   : فيكون مجروراً بها مثل والفعل، )أن(أن يجيء بعدها مصدر مؤول من : ثانيهما

فـي تأويـل    )أن(، و)كـي (مضـمرة بعـد    )بأن(تكرمني، فالفعل المضارع تكرمني منصوب 

  .جئت إلكرامي: مصدرمجرور بكي والتقدير

  :حروف جر وضعت على ثالثة أحرف وهي: ثالثاً

  :حرف جر يجر الظاهر والمضمر وأشهر معانيه ثمانية: إلى* 

واء كانت الغاية زمانية أم مكانية، وهذا المعنى أكثر المعـاني اسـتعماالً   ، س)1(انتهاء الغاية  .1

ــالى  ــه تع ــة قول ــة الزماني ــاء الغاي ــال انته ــيوعاً، ومث Ο¢": وش èO (#θ‘ϑ Ï? r& tΠ$ u‹Å_Á9$# ’n< Î) 

È≅ øŠ z⎯≈ys": ومثال انتهاء الغاية المكانية قولـه تعـالى  . }187:البقرة {"9$#© ö6ß™ ü“ Ï% ©!$# 3“ u ó r& 

⎯ Íν Ï‰ö7 yèÎ/ Wξø‹s9 š∅ÏiΒ Ï‰Éfó¡ yϑ ø9$# ÏΘ#t ysø9$# ’n< Î) Ï‰Éfó¡ yϑ ø9$# $|Á ø% F{$# “ Ï% ©! $# $oΨø. t≈t/ … çμ s9öθym" ،

  .}1:اإلسراء{

في هذا المعنى إذا ضممت شيئاً إلى آخر، ووضـح الفـراء هـذا     )إلى(، وتكون )2( المعية .2

“ô⎯tΒ ü :"المعنى مستنداً إلى قوله تعالى Í‘$|ÁΡ r& ’n< Î) «!$#" ،}وقـال معلقـاً    .}52: عمران آل

وإنما يجـوز أن  . من أنصاري مع اهللا، وهو وجه حسن: المفسرون يقولون":على هذه اآلية 

إذا ضممت الشيء إلى الشيء مما لم يكن معه، كقول العـرب إن   )مع(موضع ) إلى(تجعل 

مـع   فإذا كـان الشـيء  . إذا ضممت الذود إلى الذود صارت إبالً: الذود إلى الذود إبل، أي

                                                 
 المرجـع فـي اللغـة   : وعلـي رضـا  . 2/468. النحو الوافي: عباس حسن: وينظر. 1/88. مغنى اللبيب: ابن هشام )1(

 .152ص. في مصطلح النحو الكوفي: والجبالي. 167ص
. النحـو الكـوفي  في مصطلح : والجبالي. 2/469.الكوفي النحوعباس حسن : وينظر. 1/88. مغنى اللبيبابن هشام  )2(

 .152ص
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قدم فالن ومعه مال كثير، وال تقول : ، أال ترى أنك تقول)إلى) (مع(الشيء لم تصلح مكان 

  ".)1(قدم فالن وإليه مال كثير: في هذا الموضع

، واسـتدل علـى هـذا المعنـى الفـراء مسـتنداً إلـى قولـه         )2() الالم(أن تكون بمعنى  .3

þθçF#) :"تعالى t6÷z r& uρ 4’n< Î) öΝ Íκ Íh5u‘"،} معناه تخشعوا لربهم وإلى ربهم، وربما :"علق قائالًفي }23:هود

 .)3() الالم( موضع) إلى(جعلت العرب 

اسـم   بغضاً من فعل تعجب أو ، وهي المبينة لفاعلية مجرورها بعدما يفيد حباً أو)6(التبيين  .4

أي أن االسم المجرور بها فاعل في المعنى ال في اإلعراب، وما قبلها مفعول بـه  . تفضيل

>Éb>u‘ ß⎯ôfÅb¡9$# =ymr& ¥’n :"قوله تعالى ى وليس في اإلعراب، نحوفي المعن Î) "} 33: يوسف{. 

=θè#) :"، واستندوا في ذلـك إلـى قولـه تعـالى    )4()حتى(أن تكون بمعنى  .5 Å¡ øî$$ sù öΝ ä3 yδθã_ãρ 

öΝ ä3 tƒÏ‰÷ƒr&uρ ’n< Î) È,Ïù#tyϑ ø9$#" ،} حتى المرافق: والمقصود}6:مائدةال. 

األب راعـي  : الشيء على شيء آخر، وتخصيصه به، كقـولهم ، أي قصر )5(االختصاص .6

 .األسرة وأمرها إليه، والحاكم راعي المحكومين وأمرهم إليه

شـرب  : ، ولكن هذا المعنى قليل االستخدام، لذا ال يقاس عليه ومنه قولهم)6( وتفيد البعضية .7

 .من الماء: إلى الماء، أي فلم يرتو انشطالع

                                                 
. فـي مصـطلح النحـو الكـوفي    : والجبالي. 10/88مغني اللبيب : ابن هشام :وينظر. 1/218. معاني القرآن :الفراء )1(

 152ص
 .النحو الـوافي :وعباس حسن. 1/88. مغني اللبيب: ابن هشام: وينظر. 152، صفي مصطلح النحو الكوفي: الجبالي )2(

2/469. 
 .152ص. في مصطلح النحو الكوفي: الجبالي: وينظر. 3/22. قرآنمعاني ال: الفراء )3(
 .2/469 النحو الوافي: عباس حسن: وينظر. 1/88.مغني اللبيب: ابن هشام )6(
 .152ص . في مصطلح النحو الكوفي: الجبالي )4(
 .2/470. النحو الوافي: عباس حسن )5(
 .2/470. النحو الوافي: عباس حسن )6(
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. فـي يـوم  : أي ،ع اهللا الوالة إلى يوم تشيب من هوله الولـدان سيجم: ، كقولهم)1( الظرفية .8

öΝ :"قوله تعالى: ونحو ä3 ¨Ψyèyϑ ôfu‹s9 4’n< Î) ÏΘöθtƒ Ïπ yϑ≈uŠ É) ø9$#" ،}87:النساء{. 

  :حرف جر أصلي يجر الظاهر والمضمر، وأشهر معانيه :على* 

ه قـد وقـع فوقـه    ، وهو أكثر معانيه استعماالً ويدل على أن االسم المجرور ب)2( االستعالء .1

  .ركبت على الفرس، ومحمد أمير علينا: ، نحومجازياً المعنى وقوعاً حقيقياً أو

$tA#u™uρ tΑ’ :"قولـه تعـالى   ، نحو)مع(أي أن تكون بمعنى  ،)3(المصاحبة  .2 yϑ ø9$# 4’n?tã ⎯ Ïμ Îm6ãm "

β¨ :"وقولـه تعـالى  . آتى المال مع حبه: والمراد }177:البقرة{ Î) uρ y7 −/u‘ ρ ä% s! ;ο tÏ øótΒ Ä¨$ ¨Ζ=Ïj9 

4’n?tã óΟ Îγ ÏΗø>àß" ،} مع ظلمهم :، أي} 6:الرعد. 

θãèt7#):"قوله تعـالى  ، نحو)4( الظرفية .3 ¨? $#uρ $tΒ (#θè=÷Gs? ß⎦⎫ ÏÜ≈u‹¤±9$# 4’n?tã Å7ù= ãΒ z⎯≈yϑ ø‹n= ß™"} البقـرة :

102{ 

ــه. فــي ملــك ســليمان :أي Ÿ≅yz :"وقول yŠuρ sπ uΖƒÏ‰yϑ ø9$# 4’n?tã È⎦⎫ Ïm 7' s# ø xî ô⎯ÏiΒ $yγ Î= ÷δr&"، 

  .}15:القصص{

ρ#) :"، واستدلوا على هذا المعنى بقوله تعـالى )5(التعليل .4 çÉi9 x6çGÏ9uρ ©!$# 4†n?tã $ tΒ öΝ ä31y‰ yδ "

 .}185:البقرة{

                                                 
 .1/469. مغني اللبيب: ابن هشام: وينظر. 2/470. حو الوافيالن: عباس حسن )1(
وشـرح شـذور   . 1/163. مغني اللبيب: ابن هشام: وينظر. 110ص . عرابتلقيح األلباب في عوامل اإل: الشنتريني )2(

في مصطلح : والجبالي. 171ص. المرجع في اللغة: وعلي رضا. 2/509. النحو الوافي:وعباس حسن. 417ص .الذهب

 .154ص و الكوفيالنح
 .154ص. في مصطلح النحو الكوفي: الجبالي: وينظر. 1/163. مغني اللبيب: هشامابن  )3(
ومغنـي اللبيـب    417ص . شرح شـذور الـذهب  : ابن هشام: وينظر. 154ص. في مصطلح النحو الكوفي: الجبالي )4(

 .2/509 .النحو الوافي: وعباس حسن. 1/164
 .154ص. لكوفيفي مصطلح النحو ا: الجبالي )5(
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 .األبرار غضب األشرار يَّرضي عل إذا: ، كقولهم)1(المجاوزة  .5

# ": قولــه تعــالى ،نحــو)2()مــن(تكــون بمعنــى أن .6 sŒÎ) (#θä9$ tGø.$# ’n?tã Ä¨$ ¨Ζ9$# tβθèùöθtGó¡ o„" 

 )علـى (يريد اكتالوا من الناس، وهما تعتقبان :"ويفسر الفراء هذه اآلية قائالً } 2:المطففين{

أخذت ما عليك، : اكتلت عليك، فكأنما قال: في هذا الموضع ألنه حق عليه، فإذا قال )من(و

 ". )3(اكتلت منك، فهو كقولك استوفيت منك : وإذا قال

(î,‹É :"، واستدلوا على هذا المعنى بقولـه تعـالى  )4( )الباء(أن تكون بمعنى  .7 ym #’n?tã β r& Hω 
tΑθè% r&"} 5(بأن ال أقول : والمقصود }100: األعراف(. 

فالن ال يدخل الجنة لسوء صنيعه على أنه ال ييأس مـن  : ، كقولهم)6(االستدراك واإلضراب .8

 .رحمة اهللا

أخرجـه متـى   : ، ومن كالمهم)7(مال حرف جر أصلي في لغة هذيل، لكنه قليل االستع: متى*

  :من كمه، ومن مواطن استخدامه حرف جر في الشعر قول أبي ذؤيب الهذلي: كمه، أي

    )8(شربن بماء البحر ثم ترفعت          متى لجج خضر لهن نئيج            

 فهي حرف وإذا كان )في(هي حرف في موضع واسم في موضع آخر، فإذا كان معناها : منذ*

وتجر ما بعدها إذا وقعت حرفـاً  .)9(ألكثر فيها أن تستعمل حرفاً ااها تقديره المدة فهي اسم، ومعن

                                                 
 .154ص. في مصطلح النحو الكوفي: الجبالي :وينظر. 2/510.النحو الوافي: عباس حسن )1(
 .510/2. النحو الوافيعباس حسن : وينظر. 154ص. في مصطلح النحو الكوفي: الجبالي )2(
 .155ص . في مصطلح النحو الكوفي: الجبالي: وينظر. 3/246. معاني القرآن: الفراء )3(
 .1/165. مغني اللبيب: ابن هشام: وينظر. 155ص. في مصطلح النحو الكوفي: جباليال )4(
 .2/269. معاني القرآن :الفراء )5(
 .2/510. النحو الوافي: عباس حسن: وينظر. 1/165.مغني اللبيب:ابن هشام )6(
. 2/485. النحو الوافي: وعباس حسن. 250ص.شرح قطر الندى: ابن هشام: وينظر. 3/6.شرح ابن عقيل: ابن عقيل )7(

 .343ص. دار المعارف. 5ط. في علم النحو: والسيد، أمين علي. 2/485
 .15ص  مر الشاهد )8(
 .1995دار الفكر : بيروت 1ط. غازي مختار طليمات: تحقيق .اللباب في علل البناء واإلعراب: العبكري )9(
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إن كان الزمـان   )من(وتكون بمعنى . )1(وتكون متعلقة بما قبلها، وترفع ما بعدها إذا وقعت اسماً

: نحـو . )2( إن كان الزمان معدوداً )إلى(إن كان الزمان حاضراً، وبمعنى  )في(ماضياً، وبمعنى 

  .منذ ثالثة أيامأو ا، نمنذ يوم ما رأيته منذ يوم الخميس، أو

  : أحرف أربعةحروف جر وضعت على  -4

  :)3(وهو نوعان أصليحرف جر  :حتى*

الداللة على انتهاء الغاية وتسـمى  : هفي )حتى(االسم الظاهر الصريح، ومعنى  إالال يجر : األول

=íΟ≈n :"قوله تعالى نحو. الغائية )حتى( y™ }‘ Ïδ 4©®L ym Æì n=ôÜ tΒ Ìôfx ø9$#" , }5: القدر{ 

وما دخلـت عليـه مـن الجملـة      اًالمضمرة وجوب أنالمصدر المنسبك من  إالال يجر  :الثاني

الداللة على انتهـاء الغايـة، والداللـة علـى     : معاني هذا النوع ثالثة وهي وأشهرالمضارعية 

  .والداللة على االستثناء, التعليل 

بحـذف المهـا    الفتح، وقد يقال فيها علَّأو جر في لغة عقيل، مبنية على الكسر  حرف: لعـلَّ *

الغائب قادم  لعلَّ:  كقولهم. جر شبيه بالزائد ومعناه الكثير الترجي والتوقع فوهي حر,  األولى

  .)4(اً غد

هي من الحروف التي اختلف في عملها الجر، وهي عند سيبويه حرف جر ولكن ال تجر : لوال*

. )5(المضمر، وأجاز القول لوالي ولوالك ولواله، فالباء والكاف والهـاء عنـده مجـرورات    إال

                                                 
 .2/514. النحو الوافيعباس حسن : وينظر. 3/11.شرح ابن عقيل: ابن عقيل )1(
 .1/369. اللباب في علل البناء واإلعراب: العكبري )2(
. 4/465. شرح المفصـل : بن يعيشوا 1/141.مغني اللبيب: ابن هشام: وينظر. 4، 2/3. شرح ابن عقيل: بن عقيلا )3(

 .2/483. النحو الوافي: وعباس حسن
. النحـو الـوافي  : وعباس حسـن . 249 ص. شرح قطر الندى: ابن هشام: وينظر. 3/4. شرح ابن عقيل: ابن عقيل )4(

 .343ص. العربي في علم النحو: والسيد. 190ص. جامع الدروس :نيالييوالغ. 458، 2/457
. النحو الـوافي : وعباس حسن.1/482. شرح جمل الزجاجي: ابن عصفور: ، وينظر3/7. شرح ابن عقيل: ابن عقيل )5(

 .175ص المرجع في اللغة: وعلي رضا.251ص. شرح قطر الندى: وابن هشام. 2/431



 32

أن ورودها في لغة الشعر يعد حجة علـى مـن    إالوعلى الرغم من ندرة استعمالها حرف جر 

  :ربيعة أبييقول عمر بن . استعمالها حرف جر أنكر

  )1(لوالك في ذا العام لم أحجج                           أومت بعينيها من الهودج        

،ولوال أنـت ،ولوال أنالوال : يضاً على الضمير المنفصل،نحوأتدخل  أنهاويرى ابن هشام 

Iωöθs9 óΟ :"ستدل على هذا بقوله تعالىوا. )2(هو çFΡ r& $ ¨Ψä3s9 š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ãΒ"، }31: سبأ{.  

النحويـة فـي أحكامـه     ليس هناك حرف من حروف الجر يشبهه من حيث تعدد اآلراء: بَُّر*

 ، ومعنـاه التكثيـر أو  )3(فقد عده البصريون حرفاً، والكوفيون اسماً .ومعناه وحرفيته وزيادته

ومن أهم األحكام النحوية .إليهة التي توجه الذهن ينوهذا المعنى يتعين من خالل القر )4(ليل قالت

  :التي تتعلق به

 )أال( أو) بـالواو ( إال  ، وال يسـبق نه حرف جر شبيه بالزائد، وله الصدارة فـي جملتـه  أ -1

وال، ويا رب ذقولهم، أال رب مظهر جميل حجب وراءه مخبراً مر ، نحو)يا(االستفتاحية، أو

  .)5(عظيم متواضع زاده تواضعه عظمة وإكباراً

 ال يجر إال النكرات، وال يأتي بعده إال األسماء الظاهرة كما هي في المثـالين السـابقين، أو   -2

 .)6(رجالً  بَُّهر: نحوضمير الغائب، 

                                                 
 .487ص. شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة= البيت من الكامل و هو موجود في ديوان عمر بن أبي ربيعة  )1(
 .252ص. شرح قطر الندى: ابن هشام )2(
. 1999.دار طـالس : دمشـق . 2ط .معجم شوارد النحو: رفيق فاخوري: وينظر .266ص . رصف المباني: المالقي )3(

 .99ص
. رصـف المبـاني  : المـالقي و. 4/481. شـرح المفصـل  : الزمخشري:  وينظر. 2/522.النحو الوافي: باس حسنع )4(

 .422ص. شرح شذور الذهب: وابن هشام .266ص
. شرح المفصـل : وابن يعيش. 422ص. شرح شذور الذهب: ابن هشام: وينظر. 2/522. النحو الوافي: عباس حسن )5(

 .268ص. رصف المباني: والمالقي. 159ص. بتلقيح األلبا: والشنتريني. 4/481
، 267ص. رصف المبـاني : والمالقي 3/12. شرح ابن عقيل: ابن عقيل: وينظر. 4/483. شرح المفصل: ابن يعيش )6(

268. 
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رب رجـل صـالح   : نحو يفمحل المجرور به ف ،)1(في اإلعراب دون المعنى اً يكون زائد -3

وفـي  . رب رجل صالح لقيت، نصب على المفعولية: بتدائية، وفي نحوعندي، رفع على اإل

 .هذا لقيته: نصب كما في قولك رب رجل صالح لقيته، رفع أو نحو

وهـو أكثر،وبعـد   ) الواو(وبعد  وهو كثير، )الفاء(لها وذلك بعد ويبقى عم )بَُّر(قد تحذف  -4

  .)2(وهو قليل  )بل(

  :)3( وذلك على وجهين )رب(على ) ما(يجوز دخول  -5

ي الجملة كافة وذلك ألنها من عوامل األسماء، ومعناها يصح في الفعل، وف )ما(أن تكون: أحدهما

نما ثم يذكر بعدها الفعـل  إفي قولك  )إنَّ(كف كفتها عن العمل، كما ت )ُربَّ(على  )ما( فإذا دخلت

كفـت بمـا    إذا )بَُّر(إنما ذهب زيد، وإنما ذاهب زيد، فكذلك : والجملة من المبتدأ والخبر، نحو

  .عن العمل صارت كحرف االبتداء يقع بعدها الجملة من الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر

yϑ$ :"كما في قولـه تعـالى  ملغاة، وعندئذ تكون مؤكدة  )ما(أن تكون: ثانيهما Î6sù 7π yϑ ômu‘ z⎯ÏiΒ «!$# 

|MΖ Ï9 öΝ ßγ s9"} فـي مثـل هـذه األمثلـة      )ما(ربما رجلٍ عندك، فدخول : ونحو }159آل عمران

  .كخروجها

ولكن أجاز بعضهم دخولها على الفعـل   )4(تدخل على األفعال الماضية  أن )ُربَّ(الواجب في -6

$ ":المستقبل مستدالً على ذلك بقوله تعالى yϑ t/•‘ –Šuθtƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ãx Ÿ2" ،} وقيـل  }2: الحجر :

‡y :"هو مؤول بالماضي على حد قوله تعالى Ï çΡ uρ ’Îû Í‘θÁ9$#" ،} وفيه تكلف} 99:الكهف ،.  

                                                 
 .4/485. شرح المفصل للزمخشري: ابن يعيش: وينظر. 1/156. مغني اللبيب: ابن هشام )1(
 .النحـو المصـفى  : ومحمد عيد. 269ص. رصف المباني: المالقي: وينظر. 423ص. شرح شذور الذهب: ابن هشام )2(

 .184ص. تطبيقات نحوية وبالغية: ومكرم. 2/528. النحوالوافي: وعباس حسن. 541ص
 .1/157. مغني اللبيب: ابن هشام: وينظر. 4/486. شرح المفصل : ابن يعيش )3(
 .4/485. شرح المفصل للزمخشري: ابن يعيش )4(
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ضم الراء وفتحها، وكالهما مع التشديد والتخفيف واألوجـه   :)1(ست عشرة لغة  )بَُّر(وفي  -7

متحركة ومع التجرد منها فهذه اثنتا عشرة، والضم والفتح أو األربعة مع تاء التأنيث ساكنة 

 .الباء وضم الحرفين من التشديد ومع التخفيف إسكانمع 

وهذا الحذف قياسـي بعـد   . )2(لفظاً، مع إبقاء عملها ومعناها كما كانت) ُربَّ(يجوز حذف  -8

 . الث قليل، وهو بعد األول أكثر، وبعد الثاني كثير، وبعد الث)بل(و) الفاء(، و)الواو(

  : وللنحويين آراٌء عدة في عمل ُربَّ مضمرة أهمها -9

، ويسمى كـل حـرف مـن هـذه     )3(أنها تحذف ويبقى عملها وذلك بعد الواو، والفاء، وبل •

ألنه يدل عليها، وهو مبني ال محل لـه مـن   ) النائب عنها(عن ربَّ أو ) العوض(الحروف 

 . وفةاإلعراب واالسم المجرور بعده، مجرور بربَّ المحذ

 : أنها تحذف من غير أن يعوض عنها شيء، وللنحويين آراء في ذلك أهمها •

  .)4(أن حذف ُربَّ من غير أن يعوض عنها بالواو أو الفاء أو بل ضرٌب من الشذوذ . 1

وهو نادر في اللغة وال .)5(أنَّ إضمار ُربَّ وبقاء عملها ال يجوز إال في الضرورة الشعرية . 2

  . يقاس عليه

حذف حرف الجر ُربَّ من غير أن يعوض عنه شيء علته كثرة االستعمال ووضوح  أنَّ. 3

 . )6(المعنى 

                                                 
اإلرشـاد  : وابن عبد اللطيف القرشـي . 4/486. شرح المفصل : ابن يعيش: وينظر. 1/158. مغني اللبيب: امابن هش )1(

 .264ص. إلى علم اإلعراب
. فـي علـم النحـو   : والسيد. 517، 4/516. شرح المفصل : ابن يعيش: وينظر. 2/528. النحو الوافي: عباس حسن )2(

 . 362ص
شـرح  : وابـن يعـيش  . 2/528. النحو الوافي: عباس حسن: وينظر. 424 ،23ص. شرح شذور الذهب: ابن هشام )3(

 . 362ص. في علم النحو: والسيد. 4/516.  المفصل
 . 362ص. في علم النحو: السيد: وينظر. 1/149. سر صناعة اإلعراب: ابن جني )4(
 . 1/500. شرح جمل الزجاجي: ابن عصفور )5(
 . 1/487. شرح جمل الزجاجي: ابن عصفور: وينظر. 517، 4/516.  شرح المفصل: ابن يعيش )6(
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  : حروف جر خاصة

  .)حاشا، وخال، وعدا(: بقي من حروف الجر ثالثة وهي

  : ومعظم كتب النحو تتحدث عن هذه الحروف في باب االستثناء وهذا بيان بها

  :)1(وهي على ثالثة أوجه: حاشا

  .كون فعالً متعدياً متصرفاً؛ فتقول حاشيته بمعنى استثنيتهأن ت: أحدهما

وهي عند المبرد وابـن   ،}31:يوسف{،"!¬ ym≈·| :"قوله تعالى: أن تكون تنزيهية، نحو: ثانيهما

والكوفيين فعل، لتصرفهم فيها في الحذف،وإلدخالهم إياها على الحرف، ويرى ابن هشـام   يجن

اسم مرادف للبراءة مـن   أنهاوالصحيح عنده .ة وينفيان الحرفيةهذين الدليلين ال يثبتان الفعلي أن

  .كذا

إال، ومنهم  ةستثناء، فذهب أكثر النحويين إلى أنها تستعمل حرفاً دائماً بمنزلأن تكون لال: ثالثهما

  .من رأى أنها تستعمل كثيراً حرفاً جاراً وقليالً فعالً متعدياً جامداً لتضمنه معنى إال

حرف جر من النحاة فقد اعتمد في ذلك على أدلـة وحجـج كثيـرة     )احاش( أما من عدَّ

  :)2(أهمها

الوقاية كمـا تـدخل علـى     )نون(كانت فعالً، ال حرفاً، لجاز أن تدخل عليها  لو )حاشا(أن  .1

  .فلما لم يجز ذلك كانت حرفاً ال فعالً .األفعال

ولكـن لمـا    )دا، وخالع(عليها، كما تدخل على الفعلين )ما(كانت فعالً لصح دخول  أنها لو .2

كانت حرفـاً ال  لذا ما خال عمراً، وما عدا زيداً، : امتنع ذلك فال يقال ما حاشا زيداً كما يقال

 .فعالً
                                                 

. 319المقتضب ص:والمبرد. 1/159سر صناعة اإلعراب : ابن جني: وينظر. 141، 1/140. مغني اللبيب: ابن هشام )1(

 . 137ص. في مصطلح النحو الكوفي: والجبالي. 511، 4/510. شرح المفصل: وابن يعيش
 . 138ص  في مصطلح النحو الكوفي: الجبالي: وينظر . 512، 4/511.  شرح المفصل: ابن يعيش )2(
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  .يجر ما بعدها أنكانت فعالً لما صح  كون ما بعدها مجروراً يدل على أنها حرف، إذ لو .3

  :)1(وأدلة أهمها من عدها فعالً فقد اعتمد أيضاً على حجج  أما

 . حاشيت أحاشي، كما يقال قاتلت أقاتل: الحقيقية، فيقال األفعالصرفها كما تتصرف ت .1

لما جاز دخولهـا علـى    جاراً كانت حرفاً حاشا لبكر، فلو: الجر في نحو )الم(دخولها على  .2

 . ال يدخل حرف جر على حرف جر ألنهالالم 

يرها من األفعـال  حاشَ، وحشا، وحش، على حد دخوله في غ :ف عليها في نحوذدخول الح .3

 باألفعـال ن الحذف خاص كانت حرفا لما جاز ذلك، أل ، فلو...ريدألم يك، وال  : في نحو

 .وليس بالحروف واألسماء

 أهـي  ،)حاشا(كثيرة ومختلفة في حقيقة  وأقواالً راًءآهناك  إنَّ: ومن هنا نستطيع القول

يعتمـد   أنالذي يجب  أن"وهو  واألقوالراء هذه اآل منالجبالي  رأيحرف، ويروق لنا  أمفعل 

السـياق   أن أي )2("والتركيـب  التأليفهو االستعمال ومنزلتها في  )حاشا(عليه في تحقيق هوية 

وفـي   قد ترد في تركيب ما فعالً ألنها اً،حرف  أمكانت فعالً إذاهو الذي يحكم فيما  هرد فيتالذي 

  .وال مشكلة في ذلك اًخر اسمآ

   : )3( يانأا رموفيه: خال وعدا

وال ) لـيس (يكونان فعلين، فينصبان ما بعدهما، ويضمر الفاعل فيهما، ويجريان مجرى : األول

القـوم   أتاني، وما اًعلى تقدير خال بعضهم زيد اًالقوم خال زيد أتاني: يكون في االستثناء، فتقول

 )مـا (دخلـت   فـإذا ، اًجاوز بعضهم زيد: نك قلت إف،  راًعلى معنى عدا بعضهم بك، اًعدا بكر

  .كانا فعلين  عليهما

                                                 
. شـرح المفصـل  : ابن يعيش. 1/140مغني اللبيب : ابن هشام: وينظر 138ص. في مصطلح النحو الكوفي: الجبالي )1(

4/510 ،511 ،512 . 
 .138ص : في مصطلح النحو الكوفي: الجبالي )2(
  .1/153. مغني اللبيب: شامابن ه: وينظر. 4/513. لشرح المفصل : بن يعيشا )3(
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، وال خالف بين النحاة خال زيٍد القوَم أتاني: قولك ن يجران ما بعدهما، نحوييكونان حرف: الثاني

. إال أبو الحسن األخفش) عدا(يذكر أحد من النحويين الخفض بـ لم و ،)خالب(في جواز الخفض 

  ). بخال(فإنه قرنها 

 إذا أمـا  )بمـا (حروف جارة ما لم تسـبق   )وعداحاشا وخال ( إنَّ: فهكذا نستطيع القول

ففيـه   )بمـا (لـم تسـبق    إذابعدها  يأتياالسم الذي  أفعال، أما إعراب فإنها )ما(دخلت عليها 

  : )1(وجهان

  .جاء المسافرون عدا رجل: جارة، نجو اًالجر على اعتبارها حروف-1

 .جاء المسافرون عدا رجالً نحو أفعاالالنصب على اعتبارها  -2

جاء : نحوناصبة  أفعاالًعلى اعتبارها  نصبال )2(ففيها وجه واحد هو  )بما(سبقت  إذا ماأ

    . اًالرجال ما عدا خالد

عـدة  الجر  حرف من حروف كلَّلنَّ أ: بعد أن تناولنا معاني حروف الجر جملة القولو

معـاني قـد   ن هذه الإول وكثير االستعمال وبعضها قليل االستعمال، وامعان بعضها شائع ومتد

، وتأويلـه تفهم من خالل سياق الكالم  أنها: تكون صريحة ومباشرة وقد تكون غير مباشرة، أي

  .وهذا ما يكثر في تناوب حروف الجر ووقوع بعضها مكان بعض

  نيابتها بعضها عن بعض

فنحـاة  . إن تناوب حروف الجر موضوع واسع ودقيق في العربية، وفيه خالف كبيـر 

  .الف نحاة الكوفةوع حرف جر مكان حرف جر آخر، بخالبصرة ال يجوزون وق

                                                 
: بيـروت . 3ط. تحقيق عبد المحسن الفتلـي . األصول في النحو: بكر محمد ابن سهل البغداديأبو ابن السراج النحوي،  1

 .1/288. 1996سسة الرسالة ؤم
 .1/281.األصول في النحو: ابن السراج 2
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تتبعنا معاني هذه الحروف فـي كتـب    والصحيح أن هذا الموضوع ليس سهالً، ألننا لو

ا إذا كانت هذه ّمعالتساؤل  ى، وهذا مما قاد النحاة إلعدة معانٍالنحو لوجدنا أن للحرف الواحدة 

  : )1( ى ذلك انقسم النحاة إلى فريقينعل وبناًء.المعاني حقيقية أم محمولة على المجاز

  .ال يفارقه وقد ينجر معه معان أخرى تؤول إليه اًيرى أن للحرف معنى واحد: األول

  .يرى التنويع في معاني الحرف الواحد: الثاني

رد كثير :")الباء(قول المرادي في حرف  :نيومن األقوال التي تدعم رأي الفريقين السابق

ني الباء إلى معنى اإللصاق، كما ذكر سيبويه، وجعلوه معنى ال يفارقهـا،  من المحققين سائر معا

  .)2(الصحيح التنويع : خر، واستبعد بعضهم ذلك وقالأوقد ينجر معه معان 

في كالم العرب فـي  _ يعني اإللصاق _ وهذا المعنى :"ويقول المالقي في الحرف نفسه

إليه وإن كـان   )الباء(قد ردوا أكثر معاني ن بعض النحويين إأكثر من غيره فيها، حتى  )الباء(

ومذهب البصـريين إبقـاء   :"ويقول المالقي أيضاً".)3(والصحيح التنويع كما ذكر ويذكر.على بعد

تضمين الفعل معنى فعل آخـر يتعـدى    الحرف على موضوعه األول إما بتأويل يقبله اللفظ، أو

ين موضـع اآلخـر علـى سـبيل     بذلك الحرف وما ال يمكن فيه ذلك فهو من وضع أحد الحرف

   ".)4(الشذوذ

ن في أدوات الخفض مذهب خاص متميز فهم يجـوزون نيابـة   يلكوفيلو:"قول الجبالييو

ن يكون لألداة الواحدة من أدوات الخفض أكثر من معنى، بخالف مـذهب  أبعضها عن بعض، و

عنـدهم علـى    يكون لألداة أكثر من معنى واحد، وما أوهم محمول أنالبصريين الذين يمنعون 

  .)5( "تضمين الفعل معنى فعل آخر يتعدى بتلك األداة

                                                 
 .10ص.1982دار الفرقان : عمان. 1ط. تناوب حروف الجر في لغة القرآن: عواد، محمد حسن )1(
 .222ص رصف المباني :المالقي: وينظر. 46ص. الجنى الداني: المرادي )2(
 .11ص. تناوب حروف الجر: عواد: وينظر. 222ص. رصف المباني: المالقي )3(
 في مصـطلح النحـو الكـوفي   : والجبالي. 46ص. الجنى الداني: المرادي: وينظر. 11ص تناوب حروف الجر: عواد )4(

 .159ص
 .150ص. في مصطلح النحو الكوفي: الجبالي )5(
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هناك مذهبين يقضي أحدهما بالتنويع في معنـى الحـرف    أنلنا  ومن هذه األقوال يبدو

الواحد، وهذا المذهب يبنى عليه جواز وقوع حرف جر مكان حرف جر آخـر وهـو مـذهب    

نى على هذا المذهب عدم جواز وقوع حرف وثانيهما ال يقضي بالتنويع ويب. الكوفيين ومن تبعهم

  .جر مكان حرف جر آخر، وهو مذهب البصريين

وال شك في أن المتتبع لهذا الموضوع في كتب النحو، فإنه يجد أن من الدارسـين مـن   

والصحيح أننا ال نستطيع أن نجزم بصـحة رأي  . يؤيد نحاة البصرة، ومنهم من يؤيد نحاة الكوفة

  . ين حجتهم وللكوفيين حجتهم في ذلكدون اآلخر، ألن للبصري

  :)1( فالذين ال يجوزون وقوع حرف جر مكان حرف جر آخر، لهم أسبابهم وهي

  .يؤديه وال يمكن أن يقوم غيره به اًخاص كل حرف من حروف الجر معنًىلأنهم يرون أن  -1

لتركيب وبعيدة أنهم يريدون أن يحافظوا على سالمة اللغة، وبقائها ناصعة البيان، ورصينة ا  -2

 .الركاكة والضعف أسبابعن 

 حروف الجر مكـان بعضـها دون مسـوغ أو   بعض ممن يبالغ في استخدام  اًكثيرأن هناك  -3

حاجة، وهذا مما أدى إلى االضطراب اللغوي، واالبتعاد عن المعاني الظاهرة المقصودة إلـى  

 .المعاني غير المقصودة

نصوص أن : )2( جر آخر فحجتهم هي أما الذين يجوزون وقوع حرف جر مكان حرف

وهـذا مـا يسـمى     ى، فكثيراً ما نجد الكلمات تتخذ أكثر من معن ا يشهد بذلكبم حافلةالعربية 

وهكذا نمضي مع هذا الضرب فنجد لكل حرف من حروف الجر عدة معـان  .بالمشترك اللفظي

لحروف وإنما هـي  في كتب النحو وهذه المعاني ليست هي المعاني األصلية، التي وضعت لها ا

التضمين، وللنحاة باع طويلة في هذا الموضوع، ومنهم من أفرد كتباً خاصة  من قبيل التناوب أو

                                                 
 .5ص. تناوب حروف الجر: عواد )1(
 .12ص. تناوب حروف الجر: عواد )2(
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  األزهية للهروي، وتناوب حروف الجر لمحمد حسن عواد: تتحدث عن الحروف وتناوبها، مثل

  .ورصف المباني للمالقي، وسر العربية للثعالبي وغيرها من الكتب

باين اآلراء النحوية واختالفها في موضوع تناوب حروف الجر، ومـن  ومن هنا نلحظ ت

ونظراً .الدارسين المحدثين من سار على نهج نحاة البصرة ومنهم من سار على نهج نحاة الكوفة

سنكتفي بذكر طائفة من الشواهد التي استدل بها فلطول هذا الموضوع وتعدد اآلراء النحوية فيه 

رف جر مكان حرف جر آخر، وتكاد تختصر هذه الحروف التي سون على جواز وقوع حارالد

  .)1() الالموالباء، وعلى، ومن،وإلى، وفي،( :في ينوب بعضها عن بعض

  :نيابة في*

öΝ :"قوله تعـالى  نحو) على( بمعنى )في( أتيت. 1 ä3 ¨Ψt7 Ïk=|¹ _{uρ ’Îû Æíρ ä‹ ã` È≅÷‚̈Ζ9$#"، } 71:طـه{ 

في الخشبة في  عألنه يرف) في(وإنما صلحت ) في( في موضع) على(يصلح :"ويقول الفراء معلقاً

  ".)2( ألنه يرفع فيها فيصير عليها) على(وصلحت ) في(طولها فصلحت 

Πr& öΝ÷ " :قوله تعالى ونحو çλ m; ÒΟ ¯=ß™ tβθãèÏϑ tGó¡ o„ ÏμŠ Ïù"}إن في بمعنى على: قيل .}38:الطور 

  .لهم سلم يستمعون عليه أم: أن المعنى :أي، )3( هذه اآلية في

tΠöθtƒuρ ß]yèö7 :"قوله تعالى نحو  )4()من(تكون في مكان . 2 tΡ ⎯ ÏΒ Èe≅ ä. 7π ¨Βé& #Y‰‹Îγ x©"،}84: النحل{ ،

  .من كل أمة: أن المعنى أي

                                                 
: وينظـر . 44ص.1981. عبد المعـين الملـوحي  :تحقيق. األزهية في علم الحروف: الهروي، علي بن محمد النحوي )1(

 .37ص .تناوب حروف الجر: وعواد. 288ص.رصف المباني: المالقي
تحقيق محمد عبد الخالق . المقتضـب : بن يزيداالعباس محمد أبو لمبرد، ا: وينظر. 2/186،187. معاني القرآن: الفراء )2(

فـي مصـطلح النحـو     :لجبـالي وا.8/20،21. شـرح المفصـل  : ا وابن يعيش. 2/319.لم الكتباع: بيروت. عضيمة

 . 155ص.الكوفي
. يقيةفالمكتبة التو. تحقيق أحمد السيد سيد أحمد علي. التبيان في إعراب القرآن: نلحسيالبقاء عبد اهللا بن ا بوأالعكبري،  )3(

2/343. 
 .2/508 عباس حسن النحو الوافي: وينظر. 271ص. األزهية: الهروي )4(
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öΝ :"، واستدل النحاة على هذا بقوله تعالى)1(وتنوب عن الباء . 3 ä.äτ u‘ õ‹ tƒ ÏμŠ Ïù" ،} 11: الشـورى{ 

  ".)2( علمأي به، واهللا أ: معنى فيه:"ويقول الفراء

ÿρ#)": قولــه تعــالى ، نحــو)3(وتنــوب فــي عــن حــرف الجــر إلــى .4 –Štsù óΟ ßγ tƒÏ‰÷ƒr& þ’Îû 

óΟ Îγ Ïδ≡uθøùr&"،}9: إبراهيم{.   

  .)4( هي بمعنى الباء :إلى أفواههم، وقيل :أي

ρ÷ :"قوله تعالى ونحو r& 4’n∋ ös? ’Îû Ï™!$ yϑ ترقى  أو: وقوله:"يقول الفراء. }93: اإلسراء{، "9$#¡¡

تصنع سلماً فترقـى عليـه إلـى     أو: قالوا أنهمغير أن جوازه . إلى السماء: سماء بمعنىفي ال

  ." )5(إلى السلم ) في(السماء، فذهبت 

  :نيابة إلى*

    تنـوب عـن    )إلـى (كما ذكرنا قبل قليل فالعكس صحيح فإن ) إلى(إذا كانت في تنوب عن . 1

  .يهمف: ، أي")6(القوم  إلىجلست :"قولهم ، وذلك نحو)في(

þθçF#) :"قوله تعالى نحو ،)7() الالم(وتنوب إلى عن . 2 t6÷z r& uρ 4’n< Î) öΝ Íκ Íh5u‘" ،}ويعلق الفراء } 23: هود

   .)8(" في موضع الالم) إلى(وربما جعلت العرب . ربهم إلىتخشعوا لربهم و: معناه:"قائالً

                                                 
 .2/508.النحو الوافي: عباس حسن: وينظر. 155ص .في مصطلح النحو الكوفي: الجبالي )1(
 .156ص. في مصطلح النحو الكوفي: الجبالي: وينظر. 22\3 .معاني القرآن: لفراءا )2(
 . 2/508.النحو الوافي :عباس حسن: وينظر. 1/192. مغني اللبيب: ابن هشام )3(
 .271ص األزهية: والهروي. 70، 2/69. معاني القرآن :الفراء: وينظر. 2/93.التبيان في إعراب القرآن: العكبري )4(
 .156ص. في مصطلح النحو الكوفي :الجبالي: وينظر. 2/131.معاني القرآن: الفراء )5(
 .2/470. النحو الوافي: وعباس حسن. 1/89 .مغني اللبيب: ابن هشام: وينظر. 274ص. األزهية: الهروي )6(
  .152ص. في مصطلح النحو الكوفي: الجبالي: وينظر. 1/88. مغني اللبيب: ابن هشام )7(
 .152ص. في مصطلح النحو الكوفي: الجبالي :نظروي. 2/9.معاني القرآن :الفراء )8(
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=θè#) :"واستندوا فـي ذلـك إلـى قولـه تعـالى      ،)1() حتى(عن  ىتنوب إل. 3 Å¡ øî$$ sù öΝ ä3 yδθã_ãρ 

öΝ ä3 tƒÏ‰÷ƒr& uρ ’n< Î) È, Ïù# tyϑ ø9$#" ،}بعضهم أنهـا   وذكر  ،)2( تفيد انتهاء الغاية )إلى(إن : قيل. }6:المائدة

للغاية، والغاية تدخل وتخرج، يقال ضربت القوم حتى زيداً، يكون زيـد مضـروباً    )حتى(مثل 

  .)3("وغير مضروب 

  : تدلوا على ذلك بقول النابغة الذبياني، واس)4( )الباء(وتنوب إلى عن . 4

    )5(اللِإلى ُأ الحجيُج فَعوما َر               يهلَني َعثْالذي ُأ وُرْمفال َع      

  .)6(، وهو اسم جبل بعرفات أاللِوما رفع الحجيج أصواتهم إليه بِ: والمراد

  :نيابة على*

θãèt7# :"قوله تعـالى  ، نحو)7( )في(تكون مكان .1 ¨? $#uρ $ tΒ (#θè=÷Gs? ß⎦⎫ ÏÜ≈u‹¤±9$# 4’n?tã Å7 ù=ãΒ z⎯≈yϑ ø‹n= ß™" ،

أتيته فـي عهـد   : في مثل هذا الموضع، تقول) لىع( و) في( تصلح:"يقول الفراء }102:البقرة{

  .)8( سليمان وعلى عهده سواء

θä9$#) (sŒÎ# :"قوله تعالى نحو، )9( )من(تكون مكان . 2 tGø. $# ’n?tã Ä¨$̈Ζ9$# tβθèùöθtGó¡ o„"، }2:المطففين{ 

على ومـن فـي هـذا    : اكتالوا من الناس، وهما تعتقبان: يريد"ويعلق الفراء قائالً }2:المطففين{
                                                 

 . 152ص. في مصطلح النحو الكوفي: الجبالي :وينظر. 1/199 التبيان في إعراب القرآن: العكبري )1(
  .1/299. التبيان في إعراب القرآن: العكبري )2(
  .152ص. في مصطلح النحو الكوفي: الجبالي )3(
  .274ص. األزهية: الهروي )4(
دار الفكر للنشـر  : بيروت. شكري فيصل :تحقيق. صنعة ابن السكيت. في ديوان النابغة الذبياني بيت من الوافر وهوال )5(

  .92ص. 1969والطباعة 
  .274ص. األزهية: الهروي: وينظر 1/195}ألل{مادة.لسان العرب: ابن منظور )6(
ـ . 417ص. وشرح شذور الذهب. 1/164. مغني اللبيب:ابن هشام )7( . مصـطلح النحوالكـوفي  فـي  : الجبـالي : روينظ

  .275ص. األزهية:والهروي. 2/509. النحو الوافي :، وعباس حسن154ص
  .275ص. األزهية: والهروي. 154ص. في مصطلح النحو الكوفي: الجبالي: وينظر. 1/63. معاني القرآن: الفراء )8(
. األزهيـة : والهـروي . 2/510. النحو الـوافي  :عباس حسن: وينظر. 154ص. في مصطلح النحو الكوفي: الجبالي )9(

  .275ص
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اكتلـت  : أخذت ما عليك، وإذا قـال : الموضع، ألنه حق عليه، فإذا قال اكتلت عليك، فكأنه قال

  ".)1( استوفيت منك: منك، فهو كقولك

(î,‹É :"قوله تعالى نحو،)2()الباء(تكون مكان. 3 ym #’n? tã β r& Hω tΑθè% r&"،}والمعنى .}105: األعراف

  . )3( والمعنى بأن ال أقول.}105

رميت عن القوس وبالقوس وعلى القوس، يراد بـه  :"قول العرب ، نحو)4( )عن(تكون مكان . 4

  .)5( "معنى واحد

  :نيابة عن* 

$ :"قوله تعـالى  نحو ،)6()الباء(تكون مكان . 1 tΒuρ ß,ÏÜΖ tƒ Ç⎯tã #“ uθoλ ù; : معنـى ، وال}3: الـنجم {،"#$

  .)7(بالهوى

yϑ$ :"نحوقوله تعالى ،)8()على(تكون في مكان . 2 ¯Ρ Î* sù ã≅ y‚ö7 tƒ ⎯tã ⎯Ïμ Å¡ ø ¯Ρ"}ونحـو  }38: محمد 

  :قول ذي األصبع العدواني

                                                 
ـ .3/246.معـاني القـرآن  :الفراء )1( فـي مصـطلح النحـو    : لجبـالي وا .445ص. الجنـى الـداني  :المـرادي :روينظ

 . 154،155،صالكوفي
  .155ص. في مصطلح النحو الكوفي: الجباليو. 277ص. األزهية: الهروي:وينظر. 1/165 .مغني اللبيب: ابن هشام )2(

  .155ص
  .156ص. في مصطلح النحو الكوفي: الجبالي :وينظر. 2/267. معاني القرآن: الفراء )3(
  .156ص. في مصطلح النحو الكوفي: الجبالي :وينظر. 2/267. معاني القرآن: الفراء )4(
 .2/267. معاني القرآن :الفراء )5(
. األزهيـة  :والهـروي . 432ص. مبـاني رصـف ال : المالقي: وينظر. 153ص. في مصطلح النحو الكوفي: الجبالي )6(

 . 279ص
  .2/344. التبيان في إعراب القرآن: العكبري )7(
. رصـف المبـاني  : المالقيو. 1/168. مغنى اللبيب: ابن هشام: وينظر. 153ص. في مصطلح النحو الكوفي :الجبالي )8(

 . 352ص. النحو الشافي :ةسالغوم. 2/513. النحو الوافي: وعباس حسن .279ص. األزهية: والهروي. 498ص
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   )1(يزوِنخْتَاني فَيََّد تَنْال َأَوي عنّ           في حسبٍ َأفَْضلْتَال  َكمَِّع ابُن الِه

tΠöθ :"ى هذا المعنى الفراء مستنداً إلى قولـه تعـالى  واستدل عل ،)2()من(تكون في مكان  .3 tƒ ”Ïtƒ 

â™öpR ùQ$# ô⎯ ÏΒ Ïμ‹ Åz r&" ،} ومثل قوله تعالى ،")3( من، وعن فيه سواء: يفر عن أخيه:"وقال. }34: عبس": 

“ uθèδuρ :"تعالى Ï% ©! $# ã≅ t7 ø) tƒ sπ t/öθ−G9$# ô⎯tã ⎯ Íν ÏŠ$ t7 Ïã" ،} أي مـن عبـاده، وقولـه     }25: الشـورى

أطعمه عن جوع، وكساه :"ومنه أيضا قولهم.أي من هذا ،}22:ق{،"في غفلة من هذا قد كنا:"تعالى

  . ")4(عن العرى ومن العري، ورمى عن القوس ومن القوس

tΒ$ :"وتفيد عندئذ معنى التعليل، كما في قولـه تعـالى   ،)5()الالم(تكون في مكان  .4 uρ šχ%x. 

â‘$ x øóÏGó™ $# zΟŠ Ïδ≡tö/Î) ÏμŠ Î/L{ ωÎ) ⎯tã ;ο y‰Ïãöθ̈Β "،}6( موعدهل،والمعنى إال }114: التوبة(. 

  :نيابة من *

tΠöθ :"ثبت هذا المعنى الفراء مستنداً إلى قوله تعـالى أو )7()عن(تكون في مكان  أن. 1 tƒ ”Ïtƒ â™öpR ùQ $# 

ô⎯ ÏΒ Ïμ‹ Åz r&" ،} 8(فمن، وعن عنده سواء }34: عبس(.  

                                                 
: والمرادي. 2/149. مغنى اللبيب: وابن هشام. 9/104. شرح المفصل: ابن يعيش: موجود في البيت من البسيط وهو )1(

. الخصـائص : وابـن جنـى  . 279ص. األزهية: والهروي 29ص. تناوب حروف الجر: وعواد. 246ص. الجنى الداني

همـع  : والسيوطي، جمال الدين عبد الرحمن بـن أبـي بكـر   . 4/517. للزمخشري شرح المفصل: وابن يعيش. 1/282

ضـرائر  : وابن عصـفور . 2/29المكتبة التوفيقية : القاهرة. عبد الحميد هنداوي :تحقيق. الهوامع في شرح جمع الجوامع

  .153ص. في مصطلح النحو الكوفي: والجبالي. 144ص.1980دار األندلس . 1ط. إبراهيم محمد :تحقيق  الشعر
. في مصطلح النحو الكوفي: والجبالي. 2/514. النحو الوافي: عباس حسن: وينظر. 352ص. النحو الشافي :ةسالغم )2(

  .153ص
 . 152ص. في مصطلح النحو الكوفي: الجبالي: وينظر. 3/238.معاني القرآن :الفراء )3(
  .1/252. أمالي ابن الحاجب: ابن الحاجب )4(
. 2/513. النحـو الـوافي  : وعباس حسن. 1/169: مغنى اللبيب: ابن هشام: وينظر. 490ص.رصف المباني: المالقي )5(

  ..153ص. في مصطلح النحو الكوفي: والجبالي. 263ص. الجنى الداني :والمرادي 178ص. جامع الدروس: والغالييني
 .153ص. في مصطلح النحو الكوفي: الجبالي )6(
 .2/463. النحو الوافيعباس حسن : ، وينظر151ص. في مصطلح النحو الكوفي: لجباليا )7(
  .151ص. في مصطلح النحو الكوفي :الجبالي: وينظر. 3/238.معاني القرآن: لفراءا )8(
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(ô‰s :"قوله تعالى ونحو ©9 |MΨä. ’Îû 7's# ø xî ô⎯ ÏiΒ #x‹≈yδ" }مـن   تلهو:"، وكذلك قولهم}22: ق

  .والمعنى عن فالن  )1(فالن

çμ≈tΡ :"قولـه تعـالى   نحـو ،)2()علـى (تكون في مكـان . 2 ÷ |ÇtΡ uρ z⎯ÏΒ ÏΘöθs) ø9$# š⎥⎪ Ï%©! $# (#θç/¤‹ x. 

!$oΨÏF≈tƒ$ t↔Î/"}3( على القوم:والمعنى} 77:نبياءاأل(.   

ÎΤρ’ :"قوله تعالى نحو ،)4()في(تكون في مكان . 3 â‘ r& #sŒ$tΒ (#θà) n= yz z⎯ ÏΒ ÇÚö‘ F{$#" ،} 40: فـاطر{ 

  . )5(في األرض: والمعنى

šχρ :"قوله تعالى ، نحو)6( )الباء(تكون في مكان . 4 ã ÝàΖtƒ ⎯ÏΒ >∃ösÛ <c’Å∀yz"} 45: الشـورى{ 

… :"قوله تعـالى  ومثلها كثير في القرآن، نحو ،)7( بطرف خفي:والمعنى çμ tΡθÝà x øt s† ô⎯ ÏΒ ÌøΒr& «!$# "

+Å’ :"وقوله }11: الرعد { ù= ãƒ yyρ ”9$# ô⎯ ÏΒ ⎯ Íν ÌøΒr&" ،)وقوله) 15: غافر": ãΑ̈”t∴s? èπ s3Í×̄≈n= yϑ ø9$# ßyρ ”9$#uρ 

$ pκÏù)"4:القدر.(  

  .قربت منه، أي تقربت إليه: وعندئذ تفيد انتهاء الغاية المكانية، كقولك،)8() إلى(تكون مكان . 5

                                                 
 . 282، 278 .األزهية: لهرويا )1(
  .282 ص. األزهية: الهروي: وينظر. 2/464. النحو الوافي: عباس حسن )2(
  .282ص. األزهية :الهروي )3(
  .151ص. في مصطلح النحو الكوفي: الجبالي :وينظر. 282ص. األزهية :الهروي )4(
 . 151ص. في مصطلح النحو الكوفي: الجباليو .282ص. األزهية: الهروي: وينظر. 2/370. معاني القرآن: الفراء )5(
 . 2/508. النحو الوافي: عباس حسن: وينظر. 282ص. األزهية :الهروي )6(
  .2/88. راب القرآنالتبيان في إع: العكبري )7(
 . 2/508. النحو الوافيعباس حسن : وينظر. 151ص. في مصطلح النحو الكوفي: الجبالي )8(
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  :نيابة الباء*

YΖ$ :"واستدل على هذا المعنى الكوفيون بقوله تعـالى  ،)1() من(في مكان  أتيت. 1 øŠ tã Ü> uô³ o„ $ pκ Í5 

ßŠ$ t7 Ïã «!$#" ،} أما الفراء فقد أنكر هذا المعنى ورأى أن الباء في هذا الموضع زائـدة   }6:اإلنسان

وكذلك ابن جنى فقد أنكر هذا المعنى بـدليل   .)2( يشربها: باقية على أصلها، والمعنى للتأكيد أو

من أن الباء للتبعـيض فشـيء ال يعرفـه     -رحمه اهللا  -حكيه أصحاب الشافعييفأما ما :"هقول

  ".)3(ورد به ثبت  أصحابنا ولو

tΒ β⎯ :"قوله تعالى نحو ،)4() على(تكون في مكان . 2 Î) çμ ÷Ζ tΒ ù's? 9‘$sÜΖ É) Î/ ÿ⎯ Íν ÏjŠxσãƒ" ،} آل عمران :

$! (ωÎ :"، أي على قنطار، بدليل قولـه فـي سـورة يوسـف    }75: عمران yϑ Ÿ2 öΝ ä3çGΨÏΒr& #’n?tã 

Ïμ‹ Åz r&"}64: يوسف{.  

سـأل سـائل بعـذاب    :"واستندوا في هذا المعنى إلى قوله تعـالى ، )5( )عن(تكون في معنى . 3

≅ :"عن عذاب، وقوله تعالى: ، أي}1: المعارج{"واقع t↔ ó¡ sù ⎯ Ïμ Î/ #ZÎ6yz "}والمعنى}59:الفرقان ، :

  :قول عنترة فاسأل عنه ونحو

   )6(ي ِملَْعبما لم تَ جاهلةً كنِت إْن                  مالٍك يا ابنةَ الخيَل ألِتهال س     

  .عما ال تعلمي: أي

                                                 
. في مصطلح النحو الكوفي :الجباليو . 2/508.النحو الوافي: عباس حسن: وينظر.  1/192. مغنى اللبيب :ابن هشام )1(

  .35ص. تناوب حروف الجر: وعواد. 156ص
 . .156ص في مصطلح النحو الكوفي: الجبالي: وينظر. 3/215.ني القرآنمعا: الفراء )2(
  .1/139. سر صناعة اإلعراب: ابن جنى )3(
 . 285ص. األزهية: الهروي: وينظر. 156ص. في مصطلح النحو الكوفي :الجبالي )4(
 . 285ص. األزهية: الهروي: وينظر. 156ص. في مصطلح النحو الكوفي :الجبالي )5(
موجود في أبي زيد القرشـي،   وهو. 226ص.بيروت. يالمولوتحقيق محمد سعيد : ديوان عنترة ت من الكامل وهوالبي )6(

. ، حققه وضبطه وزاد في شرحه علي محمد البجـاوي جمهرة أشعار العرب في الجاهلية واإلسالم: محمد بن أبي الخطاب

  .364ص. دار النهضة :مصر
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¡tëó©4 :"وأثبت هذا المعنى الفراء مستنداً إلى قوله تعـالى  ، )1()في(في مكان  أتيت .4 o„ Ν èδâ‘θçΡ 

t⎦ ÷⎫t/ öΝ Íκ‰É‰÷ƒr& /ÏSÏΖ≈yϑ ÷ƒr'Î/uρ" ،}في أيمانهم: أي }12: الحديد.  

بالجنة،  أدخلك اهللا: مكان الباء، كقولهم) في(أن العرب تجعل  )معاني القرآن(وذكر في 

  . )2(والمقصود في الجنة

ن ما سـقناه  ألنا أن تناوب حروف الجر باب واسع وكبير في العربية، و يبدو ما سبقوم

  .من أمثلة عليه تعد من باب الشاهد والمثال وليس من باب الحصر والجمع

يضاً أن هناك خالفاً كبيراً بين النحاة في هذا الباب وخاصة نحاة البصرة ونحاة ويتبين أ

الكوفة، فنحاة الكوفة يتوسعون في معاني حروف الجر ويثبتون لكل حرف أكثر من معنى وذلك 

جر آ خر، بخالف نحاة البصرة الذين  فتبعاً لسياق الكالم ويجوزون وقوع حرف جر مكان حر

 مـا  مـا أ".جر آخر فأن ينوب حرف جر عن حر رف أكثر من معنى، أويمنعون أن يكون للح

  .")3( ألداةمحمول عندهم على تضمين الفعل معنى فعل آخر يتعدى بهذه افوهم ي

أكثر شموالً وأوسع مجـاالً فـي   ومن خالل هذا البحث تبدَّى لنا أن مذهب نحاة الكوفة 

ن على السياق، ويستندون في ذلـك  نهم يعتمدوالسيما أعاني حروف الجر وتحديدها وتوضيح م

لنا أن مذهب نحاة  في حين يبدو، نثر ما نطقت به العرب من شعر أو إلى آيات الذكر الحكيم أو

في هذا الباب، ألنهم يمنعون أن يكون لألداة أكثر من معنى، مع أننا ال نرى علة  البصرة محدود

يـؤثر  لـم  لم يختل المعنى المقصود وواضحة وجلية لمنعهم أن يكون لألداة أكثر من معنى، إذا 

  .على السياقذلك 

                                                 
  .157ص. في مصطلح النحو الكوفي: لجباليا: وينظر. 286ص. األزهية: الهروي )1(
 . 157ص.في مصطلح النحو الكوفي: الجبالي: وينظر. 2/70.معاني القرآن: الفراء )2(
  .159ص. في مصطلح النحو الكوفي: الجبالي )3(
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  ألوللفصل اا

  سقوط حرف الجر في اللغة 

 السقوط  علل  -1

 سقوطه قياساً   -2

 سقوطه سماعاً   -3

 ...) ذهب، و شكر، و نصح: (سقوطه مع أفعال متفق عليها نحو •

 سقوطه مع الفعل الالزم  •

 سقوطه مع الفعل المتعدي   •

  سقوط حرف الجرشواهد نثرية وشعرية على 
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  الفصل األول

  سقوط حرف الجر في اللغة 

ة ا أنَّ ظاهرة سقوط حرف الجر شـائع النحو تبّدى لنوبعد الرجوع إلى عدد من كتب اللغة      

كما تبّدى . وفاشية في اللغة وثمة نصوص نثرية وشعرية سقط فيها حرف الجر لعلة أو ألخرى 

وهـذا يعنـي أن   . وعلى , إلى ، والباء ، وفي :  لنا أن أكثر الحروف التي رصدت ساقطة هي

  وسيكشف هذا الفصل عن علـل سـقوط حـرف الجـر    ، الظاهرة ال تشمل حروف الجر كلها 

وسقوطه قياساً ، وسقوطه سماعاً ، وسقوطه مع بعض األفعال المخصوصة وسقوطه مع الفعـل  

  .  ر كما يعرض لشواهد نثرية وشعرية كثيرة سقط فيها حرف الج. المتعدي 

  علل سقوط حرف الجر في اللغة 

في كتب اللغة والنحو، تبـدَّى لـي أن وراء    من خالل تتبعي لظاهرة سقوط حرف الجر

ونشير إلى أنه قد يشترك أكثـر  . هذا السقوط علالً وأسباباً سوغت له أن يسقط في اختيار الكالم

ي وقعت عليها متفرقة فـي  وهذا بيان بهذه العلل الت.من علة في إسقاط حرف الجر في آن واحد

  .كتب اللغة والنحو

ثر ما تبدو واضـحة  وهي أولى العلل التي تسوغ سقوط حرف الجر، وأك.)1(كثرة االستعمال -1

  . ومع القسم ،  وجلية مع األماكن

كأمـاكن   مـريم تسـوغ إسـقا   كثرة استعمال حرف الجر معها، فإن اكنأما بالنسبة لألم

: ، فقـالوا ....، والسوق، والقصر، والطريق، والمسجد، والقريةالبيت، والدار: ، نحو)2(الدخول

  .دخلت في البيت، ودخلت في الدار: دخلت البيت، ودخلت الدار، والتقدير

                                                 
. يبويهشرح كتاب س: السيرافي، أبو سعيد الحسن بن عبداهللا المرزبان: وينظر.4/297،296. شرح المفصل: ابن يعيش )1(

: والفـراء . 3/243و. 272، 271/ 2008.1دار الكتب العلمية  : بيروت. 1ط. أحمد حسن مهدلي وعلي سيد علي: تحقيق

عمـان  . الجامعة األردنيـة ) غير منشورة(رسالة دكتوراة . الخالف النحوي الكوفي: والجبالي. 3/13،243 معاني القرآن

سمير أحمـد  : تحقيق. تفسير المسائل المشكلة في أول المقتضب: عيدوالفارقي، أبو القاسم سعيد بن س. 366ص . 1995

 . 312ص . 1993معهد المخطوطات : القاهرة. معلوف
ص . 1995دار الكتـب العلميـة   : بيـروت . الكواكب الدرية على متممة األجرومية: األهدل، محمد أحمد عبد الباري )2(

وعلي . 272، 271/  1. شرح كتاب سيبويه: والسيرافي.3/313] دخل [ مادة . لسان العرب: ابن منظور: وينظر. 258

 .35ص . المرجع في اللغة العربية: رضا
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يعود السبب إلى أن العرب استعملت وربما ، وقد ذكر أهل اللغة آراًء عدة في هذا الفعل 

. ت البيت، ودخلت إلـى البيـت  دخل: فقالوا ، وأخرى بغير حرف جر،تارة بحرف جر  المكان

، واستند في ذلك إلى علة نحوية مفادهـا  )1(فذهب ابن السراج إلى أنه من األفعال غير المتعدية 

: أنه إذا كان الفعل متعدياً كان مضاده متعدياً، وإذا كان غير متعد فإن مضاده غير متعـد، نحـو  

كالهما غير متعد، فكذلك الفعل  تحرك وسكن فتحرك غير متعد وسكن غير متعد، وابيضَّ واسودَّ

  .)2(دخل غير متعد ألن مضاده الفعل خرج غير متعد 

: الجـر، نحـو   ف، التي تتعدى بحـر )3(أما ابن يعيش فقد عده من قبيل األفعال الالزمة

فلما كثر استخدام الفعل دخل مع األماكن أجازوا حذف حـرف الجـر معـه،    . دخلت إلى البيت

   .)4(فوا حرف الجر لكثرة االستعمالدخلت البيت، وحذ: فقالوا

أّن دخلت البيت المراد به دخلت إلى البيت، ولكـن  ) لسان العرب(وذكر ابن منظور في 

حذف منه حرف الجر فانتصب انتصاب المفعول به ألنه من األمكنة المحدودة أو غير المبهمـة،  

قعـدت  : ا ألنـه ال يقـال  فهو كالجبل، والوادي، والسوق، والدار، وهذه الكلمات ال تكون ظروف

دخلت البيت، : ، وما جاء من ذلك فإنما هو بحذف حرف الجر نحو...الدار، وال صليت المسجد

يدل على أن الفعل دخـل مـن قبيـل     فكالم ابن منظور هذا. )5(وصعدت الجبل، ونزلت الوادي

  . األفعال الالزمة وإنما يتعدى بحرف جر

                                                 
مؤسسـة الرسـالة   : بيروت. 3ط. عبد الحسين الفتلي: تحقيق. األصول في النحو: ابن السراج، أبو بكر محمد بن سهل )1(

1996 .1  /599. 
 .297، 296/  4. األصول في النحو: ابن السراج )2(
 .296/  1. شرح المفصل: ابن يعيش )3(
شـرح  : واإلستراباذي. 296/  4. شرح المفصل: ابن يعيش:ينظرو . 272، 271/  1. شرح كتاب سيبويه: السيرافي )4(

ضـبط قـوانين   : وأبو الربيع القرشي، أبو عبيد اهللا  بن أبي جعفر أحمد بن عبيد اهللا اإلشبيلي. 2/141كافية ابن الحاجب 

  376ص . 1985. 1ط . علي بن سلطان الحكمي: حقيق ودراسةت. العربية
 .313/  3]. دخل [ مادة . لسان العرب: ابن منظور )5(
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، إذ لو كان )1(دخلت في األمر: د إلى قول العربومن قال إنَّ الفعل دخل غير متعد استن

  .دخلت األمر: متعديا لقالوا

في أي تركيب سـواء سـمع عـن    ) دخل(وأجاز الصبان إسقاط حرف الجر مع الفعل 

فحـرف  .  )2(العرب أم لم  يسمع، بخالف ذهبت الشام، وتوجهت مكة، ومطرنا السهل والجبـل 

  .الجر في هذه األمثلة ال يحذف اختياراً

ذهـب   أما بالنسبة إلعراب األسماء التي تلي الفعل دخلت وكذلك ذهبت وسـكنت فقـد  

  :)3(النحويون فيها إلى أوجه عدة وقد لخصها ابن عقيل في أربعة أوجه هي

 نتصب الظرف المكاني المبهم عليهاإن هذه الظروف المختصة منصوبة على الظرفية كما ا -1

  .)4( هإال أن ذلك شاذ ال يقاس علي

األسماء منصوبة على إسقاط حرف الجر، يعني علـى الحـذف واإليصـال، كمـا      إن هذه -2

 :انتصب الطريق في قول ساعدة بن جؤية الهذلي

  )5(بهزِّ الكف َيْعِسُل متنُُه         فيه كما َعَسَل الطريقَ الثعلُب  ٌنُدلَ               

                                                 
: عمـان .1ط .تحقيق عالء الـدين حمويـة  . إمالء الشريف عمر بن إبراهيم الكوفي. البيان في شرح اللمع: ابن جني )1(

 .272/  1. سيبويه شرح كتاب: السيرافي: وينظر. 209، 208ص . 2002دارعمار 
 يعلى شرح األشموني على ألفية ابن مالك في النحو والصرف بتقريري الجهابـذة األنبـار   حاشية الصبان: الصبان )2(

 .227/  2. المكتبة الجديدة بميدان األزهر: والرفاعي، مصر
حاشـية  : والصبان. 209، 208ص  البيان في شرح اللمع: ابن جني:وينظر. 197/  2. شرح ابن عقيل: ابن عقيل )3(

 . 35ص  المرجع في اللغة العربية: وعلي رضا. 227/  2 الصبان
البيان فـي شـرح   : وابن جني. 197/  2. شرح ابن عقيل: ابن عقيل: وينظر .  2/227.  حاشية الصبان: الصبان  )4(

 . 219، 218ص . اللمع 
، على وصول الفعل إلى الطريق وهو اسم خاص 132 ،25/  1. الكتـاب البيت من الكامل وهو من شواهد سيبويه في  )5(

ذهبـت الشـام إال أن     : للموضع المستطرق بغير وساطة حرف تشبيهاً بالمكان ألن الطريق مكان وهو نحو قول العـرب 

: ابـن عقيـل  : وينظر. الطريق أقرب إلى اإلبهام من الشام، ألن الطريق تكون في كل موضع يسار فيه وليس الشام كذلك

الـدر  : والسـمين الحلبـي  .  1/434. شفاء العليل في إيضاح التسهيل: والسلسيلي.  197، 152/  2. ن عقيلشرح اب

دار ابن : االسكندرية. 1ط. اإلرشاد إلى علم اإلعراب: وأحمد عبد اللطيف القرشي، شمس الدين محمد. 3/443. المصون

 .   184ص . 1999خلدون 
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  :من قول الشاعر) لسان العرب(ومما يعزز هذا الرأي ما جاء في 

   )1(السُّرى بقتاله ومَزاِحِه        شهراً نواِحَي ُمستَتَبٍّ ُمْعَملِ أودى             

  . )2(فقد نصب نواحَي ألنه جعله ظرفاً، أراد في نواحي طريق مستتب

  : ومن هذا القبيل قول رجل من بني عامر

   )3(ال نوافله يماً وعامراً         قليل سوى الطعن النهلَشهدناه ُس ويوَم          

   )4(شهدنا فيه، لكنه جعله مفعوالً على السعة فحذف حرف الجر وأضمره: أراد

  : بي كبيرقول أمنه و

   )5(وإذا رميت به الفجاج ورأيتَه     يهوى مخارمها ُهوِيَّ األجدل             

  .)6(ذهبت الشام، وعسل الطريق : في مخارمها، فهو على هذا ظرف كقولهم: أراد

⎯:" هذا القبيل قوله تعالى ومن yϑ sù y‰Íκ y− ãΝ ä3ΨÏΒ töκ ¤¶9$# çμ ôϑ ÝÁ uŠù= sù"،}يـرى  }185: البقرة ،

فمن شهد منكم فـي  :الفراء أنَّ الشهر نصب بنزع الصفة ولم ينصب بوقوع الفعل عليه، والمعنى

  . )7(الشهر، أي كان حاضراً غير غائب في سفره

                                                 
 .6/506. لسان العربوفهارس . 3/588). تبب(مادة . سان العربل: البيت الكامل وهو في ابن منظور )1(
 .3/588). تبب(مادة : لسان العرب: ابن منظور )2(
وابـن  . 5/420. الـدر المصـون  : والسمين الحلبي. 1/111. الكتاب: البيت من الطويل وهو في بال نسبة في سيبويه )3(

وأحمـد عبـد اللطيـف    . 2/245 شرح التسـهيل : بن مالكا. 3/105. المقتضب: والمبرد. 2/503مغني اللبيب : هشام

تفسـير  : والفـارقي . 1/435. شفاء العليل في إيضاح التسهيل: والسلسيلي. 183ص اإلرشاد إلى علم اإلعراب: القرشي

 .412ص. المسائل المشكلة في أول المقتضب
 .2/167. همع الهوامع: السيوطي: ، وينظر412ص. تفسير المسائل المشكلة في أول المقتضب: الفارقي )4(
 .6/464. لسان العربوفهارس . 3/77].خرم[مادة .لسان العرب :البيت من الكامل  وهو في ابن منظور )5(
 .3/77].خرم[مادة .لسان العرب:ابن منظور )6(
 .5/216]شهد[مادة .لسان العرب:ابن منظور:وينظر. 1/113: معاني القرآن: الفراء )7(
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فمن شهد مـنكم  : ظرف زمان والتقدير ويرى النحاس أن الشهر ليس بمفعول وإنما هو

وذكر ابن جنـي   )1(أو فمن شهد منكم الشهَر غير مسافرٍ وال مريض فليصمه المصر في الشهر،

من شهد منكم صحيحاً بالغاً في مصر فليصمه، وأن بعضهم ينصب : أنَّ التقدير) الخصائص( في

  . )2(صر في الشهر فليصمهفمن شهد منكم الم: الشهر على الظرف وأن المفعول به محذوف، أي

ويذكر ابن عقيل أن النحاة رأوا أن هذه األسماء منصوبة على التشبيه بالمفعول به، وذلـك   – 3

ألنهم شبهوا الفعل القاصر بالفعل المتعدي، كما نصبوا االسم بعد الصفة المشبهة التي ال تؤخـذ  

تنصب بعدها هذه األسماء كانـت   إال من مصدر الفعل القاصر، وهذا إنما يتم لو أن األفعال التي

  . )3( قاصرة

دخـل،  : إن هذه األسماء منصوبة على أنها مفعول به حقيقة، وعللوا هذا القول بأن نحـو  – 4

يتعدى بنفسه تارة وبحرف الجر تارة أخرى، وكثرة األمرين فيه تدل على أن كل واحد منهمـا  

دها هذه األسماء كانت من هذا النوع، أصل، وهذا أيضا يتجه لو أن جميع األفعال التي تنصب بع

  .)4( إال أن يخص هذا القول بنحو دخل مما له حالتان تساوتا في كثرة الورود بخالف ذهب

إن الفعل دخلت قد يتعدى إلى المفعول به بنفسه أو بحرف الجـر،  : وهكذا نستطيع القول

  .وإن النحويين أجازوا حذف حرف الجر معه لكثرة االستعمال

لقسم، فإن كثرة استعمال حرف الجر في هذا األسلوب تعد علة إلسـقاطه،  نسبة لبالأما و

فقـد  ، وبما أن القسم من األساليب التي يكثر استعمالها عند العرب ويكثر دورانهاعلى ألسـنتهم  

  :)5(توخوا فيه ضروباً عدة من التخفيف منها

                                                 
 .  288، 1/287. آنإعراب القر: النحاس )1(
 .2/373 الخصائص: ابن جني )2(
 . 35ص.  المرجع في اللغة: علي رضا : وينظر. 2/197. شرح ابن عقيل: ابن عقيل  )3(
 .  2/197.  شرح ابن عقيل: ابن عقيل  )4(
 .250، 249/  5: للزمخشري شرح المفصل: ابن يعيش )5(
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: وا باهللا ألقومن، والمـراد فقال. حذف فعل القسم كثيراً واالستغناء عنه ألنه معلوم عندهم -1

  .أحلف باهللا، أو أقسم باهللا

أقسـم ألفعلـن، وأشـهد ألفعلـن     : حذف المقسم به وذلك لداللة الفعل عليه، نحو قولهم -2

ولعلـم   ، أقسم باهللا، وأشهد باهللا، وإنما حذفوا المقسم به لكثرة االستعمال: والمعنى المراد

 .المخاطب بالمراد

فهذه الكلمات  و َيْمنَُك، وأمانة اهللا، لََعْمُرَك،: تدائية، نحو قولهمحذف الخبر من الجملة االب -3

كلها مبتدآت محذوفة األخبار تخفيفاً لطول الكالم بالجواب، ولكثرة استعمالها ودورانهـا  

 .لعمرك ما أقسم به: والمراد بها. على ألسنة العرب

 أو غيره من سائر ألفاظ سواء أكان القسم بلفظ اهللا " حذف حرف الجر لكثرة االستعمال، -4

  . )1("المصحف ألفعلن: القسم نحو

وقد يحذف حرف الجر ويبقى عمله ويعتد به محذوفاً كما يعتد به مثبتاً، وذلـك للتنبيـه   

  .)2(باهللا، أو واهللا: اِهللا ألقومن في الخبر ال االستفهام، والمراد: على إرادة المحذوف فيقال

ا عمل حرف الجر مضمراً فيما يكثر استعماله كالقسم ومن هنا يتبين لنا أن النحاة أجازو

اِهللا : وذكر النحاة أيضاً أن العرب تلقي الواو من القسم وتخفضه، فقالوا. بالواو، نحو اِهللا ألفعلن

روي عـنهم  و )3(ألفعلن، واهللا ألفعلن، وذلك ألن المعنى مستعمل والمستعمل يجوز فيه الحـذف 

حذف حرف الجر وذلك لشهرته وكثرة القسـم بـه ويـرى    أيضاً خفض لفظ الجاللة وحده مع 

                                                 
 .366ص .الخالف النحوي الكوفي: الجبالي )1(
 .1/431. األصول في النحو: ابن السراج: وينظر. 5/562.للزمخشري شرح المفصل: ابن يعيش )2(
مجلـة جامعـة النجـاح    ). معاني القـرآن (األحكام المبنية على كثرة االستعمال عند الفراء في ضوء كتابه : الجبالي )3(

 . 14ص . 19، مجلد 1العلوم اإلنسانية عدد / لألبحاث
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إّن عمل حرف الجر مضمراً وبقاء عمله لـيس  : ويمكننا القول. )1(بعضهم أن النصب هو الوجه

مقصوراً على أسلوب القسم، ودليل ذلك أنهم وجهوا أمثلة أخرى بناًء على هذه العلة، أي علـة  

كيف أصبحت ؟ ورأوا أن حرف الجر حـذف   :خيرٍ لمن قال: قول رؤبة: كثرة االستعمال، نحو

فكثرة استخدام حرف الخفض علة إلسقاطه وبقـاء  " من قول رؤبة وبقي عمله لكثرة االستعمال،

  .)2(عمله

  :قول ذي األصبع العدوانيومن الشواهد التي سقط فيها حرف الجر لكثرة االستعمال 

  .)3( يزوِنخْتَاني فَيََّد تَنْال َأَوي عنّ           في حسبٍ َأفَْضلْتَال  َكمَِّع ابُن الِه      

  : وقول شاعر آخر

   )4(رسمِ دارٍ َوقَفْتُ في طَلَِلْه             ِكدتُ َأقْضي الحياةَ من جِللُه            

، فكثرة اسـتخدام  هي التي سوغت سقوط حرف الجر في هذين البيتينفكثرة االستعمال 

وأمـا  . ، أي أن التقـدير هللاِ )الـالم (قوط حرف الجر وهو في البيت األول سوغت س) اله(كلمة 

  .)5(وأبقى عمله ) ربَّ(رّب رسم دار إال أنه حذف حرف الجر : التقدير في البيت الثاني

                                                 
األصـول فـي   : وابن السراج. 577ص . البيان في شرح اللمع: ابن جني: وينظر. 2/478. امعهمع الهو: السيوطي )1(

. 1ط. تحقيق ابراهيم محمـد . ضرائر الشعر: وابن عصفور. 120ص. تلقيح األلباب: والشنتريني. 432، 1/431. النحو

 .145ص . 1980دار األندلس 
 .366ص . الخالف النحوي الكوفي: الجبالي )2(
 .  42في ص لشاهدمر ا  )3(
سـر صـناعة   : ابـن جنـي  : البيت من الخفيف ولم أعثر على قائله فيما عدت إليه من كتـب وهـو موجـود فـي     )4(

الدرر اللوامـع  : والشنقيطي، أحمد بن األمين. 8/52 شرح المفصل: وابن يعيش. 1/285.الخصائصو. 1/133.اإلعراب

منشـورات محمـد علـي    : دار الكتب العلمية: بيروت. 1ط. وضع حواشيه محمد باسل عيون السود. على همع الهوامع

 .  1/136مغني اللبيب و. 2/166. 1979. 5ط.أوضح المسالك غلى ألفية ابن مالك: وابن هشام. 2/40. 1999بيضون 
  .104، 9/103.عالم الكتب: بيروت. شرح المفصل: ابن يعيش )5(
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  :)1(وضوح المعنى والداللة على حرف الجر المحذوف  -2

لوب فهذه علة ثانية تسوغ سقوط حرف الجر في اختيار الكالم، وتتضح هذه العلة في أس

اهللاَ  ألفعلن، وحذفوا حرف : أنهم قالوا) شرح المفصل(القسم ودليل ذلك ما ذكره ابن يعيش في 

يقولون  وال يكادون يحذفون هذا الحرف في القسم مع الفعل وال:" القسم لقوة الداللة عليه ويقول

ف الحـرف  ولكنهم يحذفون الفعل والحرف جميعاً والقياس يقتضي حذ ، أحلف اهللا وال أقسم اهللا

  .)2("ثم حذف الفعل توسعاً لكثرة دور األقسام ، أوالً فأفضى الفعل إلى االسم فنصبه

وبناًء على ما ذكره ابن يعيش يمكننا أن نعزز ما أشرنا إليه سابقاً وهو أنه قـد يسـوغ   

فأسلوب القسم يسقط فيه حـرف الجـر لكثـرة    . سقوط حرف الجر أكثر من علة في آن واحد

 )3(وة الداللة على الحرف المحذوف كما ذكرنا وللتخفيف، وللضرورة الشـعرية  االستعمال، ولق

  .وهذا ما سنذكره فيما بعد

  :)4(كون على ضربينذف حرف القسم لقوة الداللة عليه يوح

  : حذف حرف القسم وعمل الفعل في المقسم به ونصبه، نحو قول ذي الرمة: الضرب األول

  )5( ناِصٌح             وَمْن قَلْبُه ِلي في الظّباِء السوانحِأال ُربَّ من قَلْبي لَُه اُهللا     

                                                 
شـرح جمـل   : وابن عصـفور . 1/149. صناعة اإلعراب سر: ابن جني: وينظر. 4/517. شرح المفصل: ابن يعيش )1(

 .1/500.الزجاجي
 .104، 9/103.شرح المفصل: ابن يعيش )2(
. تحقيق محمد بن عبد الخالق. المقتضب: المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد: وينظر. 5/260.شرح المفصل: ابن يعيش )3(

 .326، 2/321.عالم الكتب: بيروت
 .1/431.األصول في النحو: ابن السراج: وينظر. 5/562. شرح المفصل: ابن يعيش )4(
. رواية أبي العبـاس ثعلـب  . شرح أحمد حاتم الباهلي، )غيالن بن عتبة( :البيت من الطويل وهو في ديوان ذي الرمة )5(

 .86ص . 1982مؤسسة اإليمان : بيروت. 1ط. أبو صالح تحقيق عبد القدوس
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مـن لفـظ   ) البـاء (إال أنه أسقط حرف الجر  ، أحلف باهللا بَّ من قلبي له ناصح،أال ُر: والتقدير

على نزع الخافض ، وأجازوا أن يكون منصوباً بالفعل المقدر المحـذوف  ونصبه ) اهللا(الجاللة 

  .  )1( )أحلف(وهو 

به مثبتاً وذلـك للتنبيـه    ا يعتدبه محذوفاً كم أن يحذف الجار ويبقى عمله، ويعتد:ضرب الثانيال

وبنـاًء  . واهللا وبـاهللا : ال االستفهام، والمراد، اِهللا ألقومن في الخبر : على إرادة المحذوف، فيقال

ويـون  حوجَّـه الن  ،وضوح المعنى والداللة على حرف الجر المحذوف  –على هذه العلة أيضاً 

بخيـر، أو علـى خيـر    : أي: كيف أصبحت ؟ فالتقدير: لمن قال له خيرٍ عافاك اهللا: قول رؤبة

  .                     )2(فحذف حرف الجر لوضوح المعنى 

اله أبوك، وهللا أبوك من هذا القبيل وقد اختلفوا في جـر اله  : وقد عدَّ النحاة قول العرب

وقـال  . أصـله إاله : وقال ابن والد. شاذ غير مقيس ، وهو)أل(حذف حرف الجر، والم : فقيل

المحذوف الم التعريف، والم األصل، والباقية الم الجر بناًء على أنَّ حرف الجر محـال  : المبرد

  .)3( المحذوف الم الجر والم التعريف، والباقية الم األصل: وقال سيبويه. أن يحذف

  : ومثل اله أبوك قول ذي األصبع العدواني

   )4(بُن َعمَِّك ال َأفَْضلْتَ في َحَسبٍ    َعنِّي وال َأنْتَ َديَّاِني فَتَخْزونيالِه ا

فقد ذهب سيبويه إلى أن المحذوف هو الم الجر والم التعريف، وأنكر ذلك أبو العبـاس  

المبرد وزعم أن المحذوف الم التعريف والالم األصلية والباقية هي الم الجر، فتحت لئال ترجع 

الياء وحجته في ذلك أن حرف الجر ال يجوز أن يحذف، وهو مخالف لما ذهب إليـه  األلف إلى 

                                                 
 . 1/431.  األصول في النحو: ابن السراج : وينظر .  5/259. شرح المفصل: ابن يعيش  )1(
صـناعة    سـر  : وابن جني. 1/500. شرح جمل الزجاجي: ابن عصفور: وينظر. 4/517. شرح المفصل: ابن يعيش )2(

 .1/149.اإلعراب
العلوم / بحاث مجلة جامعة األزهر بغزة لأل. دراسة في اتجاهات الفكر النحوي العربي) أل في الكالم العربي(: الجبالي )3(

 .518/  4 شرح المفصل: ابن يعيش: وينظر. 21ص . 1العدد . اإلنسانية
 .  53،   42ص مر الشاهد )4(
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وذكر ابن يعيش أكثر من علة سوغت سقوط حرف الجر في كلمة اله، ككثرة  ،)1(أكثر النحويين 

  .)2(االستعمال ووضوح المعنى وقوة الداللة على الحرف المحذوف 

  :)3(التخفيف واالختصار – 3

في اللفظ اختصاراً واستخفافاً إذا كان في اللفظ مـا يـدل عليـه،     فقد يسقط حرف الجر

  ):4( وهو في ذلك على ضربين، فيجري لقوة الداللة عليه مجرى الثابت الملفوظ به 

قمـت  : ما يحذف ثم يوصل الفعل إلى االسم بنفسه، فينصبه، كالظروف، نحـو : الضرب األول

. اخترت من الرجال زيـداً : ل زيداً، والمقصوداخترت الرجا: ونحو. اليوم، والمقصود في اليوم

إنه من باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين فإن شـئت  : " وهذا ما أشار إليه سيبويه بقوله

  ". )5(اقتصرت على المفعول األول وإن شئت تعدى إلى الثاني كما تعدى إلى األول 

ت الرجال عبداهللا، فهـذه األفعـال   ، واخترالطواَل راً الثياَبشْبِ كسوتُ: ومن ذلك أيضا

اخترت فالناً من الرجال، فلما حذف حرف الجر عمل الفعـل  : توصل بحروف اإلضافة، فيقال

$‘u: " ولهذه األمثلة نظائر كثيرة في اللغة نثراً وشعراً، نحو قولـه تعـالى  . فنصب االسم tG÷z $#uρ 

4©y›θãΒ … çμ tΒöθs% t⎦⎫ Ïèö7 y™ Wξã_u‘ " }155:األعراف {.  

اختار موسى سبعين رجـالً  : أن التقدير هو) الدّر المصون(د ذكر السمين الحلبي في فق

من قومه، وذلك ألن الفعل اختار يتعدى إلى اثنين، إلى األول بنفسه وإلى الثاني بحرف الجـر،  

مفعول  وقومه في اآلية. اخترت زيداً من الرجال، واخترت زيداً الرجال: وال يجوز حذفه، فيقال

  . على المفعول األول ثان قدم

                                                 
 .105/  9. شرح المفصل: ابن يعيش )4(
 .518/  5. شرح المفصل: ابن يعيش )5(
 516/ 5. شرح المفصل: ابن يعيش )6(
 1. 1967 مؤسسة األعلمي للمطبوعـات : بيروت. 2ط  الكتاب: سيبويه: وينظر. 516/  5. شرح المفصل: ابن يعيش )7(

 /26. 
 .517، 4/516. شرح المفصل: ابن يعيش: و ينظر. 1/26. الكتاب: سيبويه )5(
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بدل بعض من كـل  : ونقل أبو البقاء عن بعضهم أن قومه مفعول أول وسبعين بدل، أي

، وذهب السمين إلى أنـه  )1(سبعين رجالً منهم: ورأى أن البدل جائز على ضعف والتقدير عنده

  :)2(ممتنع  أو ضعيف ألن فيه حذف شيئين

ن مختار، ومختار منه، وعلى البدل إنما ذكر المختـار  المختار منه، فإنه ال بدَّ الختيار م: األول

  .دون المختار منه

أنه ال بدَّ من رابط بين البدل والمبدل منه، وهو منهم، كما قدره أبو البقاء، وأيضـاً فـإن   : الثاني

  . لى نية الطرحالبدل ع

زوا وإنمـا اسـتجا  . اختار منهم سبعين رجال: جاء التفسير: "ويقول الفراء في هذه اآلية

. هؤالء خير القوم، وخير من القـوم : ألنه مأخوذ من قولك) من(وقوع الفعل عليهم إذا طرحت 

اخترتكم رجالً، واخترت : ولم يتغير المعنى استجازوا أن يقولوا) من(فلما جازت اإلضافة مكان 

  :وأنشد قول الراجز. )3(منكم رجالً

  .)4(تحت الذي اختار له اهللا الشجر

إنما استجازوا هذا ألن االختيار يـدل  :" اهللا له من الشجر، قال بعضهماختار : والمقصود

وبعضهم يرى أن إسقاط الخافض في هذه المواضع ضـرب  . )5(على التبعيض ولذلك حذفت من

  .)6(من التخفيف، فأوصلوا الفعل إلى االسم بنفسه كاألفعال المتعدية ونصبوه 

                                                 
: والزمخشـري .490ص. شـرح شـذوذ الـذهب   : ابن هشام: وينظر. 407/  1. التبيان في إعراب القرآن: العكبري )1(

. 346ص1990دار إحياء العلوم : بيروت.1ط.ه وعلق عليه محمد عز الدين السعيديقدم له وراجع. المفصل في علم اللغة

 .9/103 شرح المفصل: وابن يعيش
  .351/  3 الدر المصون: السمين الحلبي )2(
  ].خير[مادة  262/  3. لسان العرب: ابن منظور: وينظر. 395/  1 معاني القرآن: الفراء )3(
تحقيق . في مدح عمر بن عبيد اهللا بن معمر وهو موجود في ديوان رؤبة بن العجاج  الرجز للعجاج من أرجوزة طويلة )4(

: وابـن منظـور  . 1/395 .معاني القرآن: الفراء:وينظر. 1/17.  1982. دار اآلفاق الجديدة : بيروت . وليم بن الورد 

 . 3/262]. خير[مادة . لسان العرب
 . 262/  3].خير [ مادة . لسان العرب: ابن منظور )5(
  .346ص المفصل في علم اللغة: الزمخشري )6(
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ما يحذف وال يوصـل  : ختصار فهوأما الضرب الثاني لسقوط حرف الجر للتخفيف واال

الفعل فيكون الحرف المحذوف كالمثبت في اللفظ، فيجرون به االسم، كما يجرون به وهو مثبت 

  :ومن ذلك قول الشاعر.وملفوظ به

  )1(َرسمِ دارٍ َوقَفْـــــتُ في طَلَلَْه     ِكْدتُ َأقِْضي الَحياةَ من َجلَِلْه

ه حذف حرف الجر، وذلك ألكثر من علة، ككثـرة  ربَّ رسم دار، لكن: فقد أراد الشاعر

  .)2(االستعمال، واالختصار والتخفيف، ولقوة الداللة على الحرف المحذوف ووضوح معناه 

، ولكـنهم   في القـيظِ  اجتمع الناَس: التقديراجتمع القيظ و: " قبيل قول العربومن هذا ال

  .)3(جازاً واختصاراً ولوضوح المعنى وسعة الكالم يحذفوا إ

  : )4(تقدير وجود حرف الجر المحذوف أو النية في ثبوته -4

: فهذه علة رابعة تسوغ سقوط حرف الجر في اختيار الكالم، وبناء عليها وجَّه بعضـهم 

 -)عن(عن خالد، ألن أنبأت في معنى أخبرت، والخبر يقتضي : أنبأت زيداً خالداً مقيماً، فالتقدير

، والمراد بالخير ألن الفعل في كل واحد منهما ال يتعدى إال في المعنى، فهو بمنزلة أمرتك الخير

بحرف جر، فإذا ظهر حرف الجر، كان األصل، وإن لم يذكر، كان على تقدير وجوده واللفـظ  

 .)5(به، ألن المعنى عليه، واللفظ محوج إليه

                                                 
سـر صـناعة   : ابـن جنـي  : البيت من الخفيف  ولم أعثر على قائله فيما عدت إليه من كتـب وهـو موجـود فـي     )1(

الـدرر  : والشنقيطي، أحمد بـن األمـين  . 52/  8 شرح المفصل: وابن يعيش. 285/ 1.الخصائصو/. 1/133.اإلعراب

منشورات محمـد  : دار الكتب العلمية: بيروت. 1ط . وضع حواشيه محمد باسل عيون السود. معاللوامع على همع الهوا

  مغني اللبيـب  و. 166/  2. 1979. 5ط . أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: وابن هشام. 40/ 2. 1999علي بيضون 

1  /136.  
  .516/  5  شرح المفصل: ابن يعيش )2(
 . 7/456]. قوظ [ مادة . ر صادردا. لسان العرب: ابن منظور )3(
 .  1/500 شرح جمل الزجاجي: ابن عصفور: وينظر. 302/  4.  شرح المفصل: ابن يعيش )4(
 .302/  4.  شرح المفصل: ابن يعيش )5(
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ليس زيٌد بقائم، وما جاءني من أحد، فهو زائد واللفظ مستغن عنـه،  : أما حرف الجر في

 )عن(فإذا لم يذكر لم يكن في نية الثبوت، وليس كذلك . وإنما استخدمه العرب لضرب من التأكيد

أخبرت زيداً عن عمرو، ألن حرف الجر هنا دخل، ألن اللفظ محوج إليه، فإذا حذف : قولك  في

  .)1(كان في تقدير الثبوت، إذ ال يصح اللفظ إال به

عوضاً عنه في اللفظ وليس بمنزلته فـي   نيابة المضاف إليه عن حرف الجر وصيرورته -5

 .)2(: العمل

  :)3(واإلضافة نوعان. ومن هذا النوع المجرور باإلضافة

  . اإلضافة المحضة أو المعنوية: النوع األول

ضارب زيد، : وهي ما انتفى فيها األمران المذكوران في اإلضافة غير المحضة أو أحدهما، نحو

ألنها أفادت أمـراً معنويـاً، وهـو تعريـف     . االنفصال وسميت محضة ألنها خالصة من شائبة

غالُم : (، ومخصصة إن كان نكرة، نحو)غالُم زيٍد: (المضاف إن كان المضاف إليه معرفة، نحو

  ). ٍةامرأ

  :هو اإلضافة اللفظية أو غير المحضة وهي ما اجتمع فيها أمران: النوع الثاني

اف إليه، وهو كونـه معمـوالً لتلـك    أمر في المضاف وهو كونه صفة، وأمر في المض    

ـ )زيد ضاربِ(ـاسم الفاعل، كَ: الصفة، وذلك يقع في ثالثة أبواب معطـي  (ـ، واسم المفعول كَ

وهذه اإلضافة ال يستفيد بها المضاف تعريفـاً وال  . )الوجِه نَِسَح(ـ، والصفة المشبهة، كَ)ينارِالدِّ

                                                 
 .302/  4. للزمخشري شرح المفصل: ابن يعيش )1(
 . 124، 123/  2 لشرح المفص: ابن يعيش: وينظر. ،432، 431صشرح شذوذ الذهب : ابن هشام )2(
. 152/  2:     شرح المفصل: ابن يعيش: وينظر. 436، 435، 433، 432، 431صشرح شذوذ الذهب : ابن هشام )3(

المكتبـة العصـرية   : بيـروت . 3ط.نحو اللغة العربية: والنادري، محمد أسعد. 44، 43/  3 شرح ابن عقيل: وابن عقيل

دار ابن : االسكندرية. 1ط.اإلرشاد إلى علم اإلعراب: محمد بن أحمد وعبد اللطيف القرشي، شمس الدين. 122ص 2002

 . 291-277ص . 1999خلدون 
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وزعـم بعضـهم أن   . )زيٍد ضاربِ رجلٍب مررتُ(: بدليل أننا نصف به النكرة، نحو. تخصيصاً

  .)زيداً ضاربٍ(أخص من  )ضارَب زيٍد(المضاف يستفيد تخصيصاً بناء على أن 

وسميت هذه اإلضافة غير محضة، ألنها في نية االنفصال، إذ األصـل ضـارٌب زيـداً    

بٍ وسميت إضافة لفظية ألنها أفادت أمراً لفظياً، وهو التخفيف، فإن ضارَب زيٍد أخفُ من ضار

  .زيداً

  :)1(وتقسم اإلضافة المعنوية إلى ثالثة أقسام هي

، وضابطها أن يكون المضاف إليه ظرفـاً للمضـاف، نحـو قولـه     )بفي(اإلضافة المقدرة  -1

≅ö :"تعالى t/ ãõ3 tΒ È≅ø‹©9$# Í‘$ yγ ¨Ψ9$#uρ "}في هذه ) بالباء(وذهب الفراء إلى أن اإلضافة مقدرة } 33: سبأ

وقد يجـوز أن  . لمكر ليس لليل وال للنهار، إنما المعنى مكرهم بالليل والنهارا" اآلية، بدليل قوله 

نهارك صائم، وليلك قائم، ثم : نضيف الفعل إلى الليل والنهار ويكونا كالفاعلين، ألن العرب تقول

نام ليلك، وعزم األمر، إنمـا  : تضيف الفعل إلى الليل والنهار، وهو المعنى لآلدميين، كما تقول

ßÈ :"ومن ذلك أيضاً قوله تعـالى .)2(" فهذا مما يعرف معناه فتتسع به العرب . لقومعزمه ا š/ts? 

Ïπ yèt/ö‘ r& 9åκ ô− r&"، }فيرى العكبري أن إضافة التربص إلى األشهر إضافة المصدر إلى .}226:البقرة

: )4(لكالمأما الفراء فقد أجاز أن يقال في ا. )3(المفعول فيه في المعنى وهو مفعول به على السعة

ρ÷: " تربُص أربعةَ أشهرٍ علـى غـرار قـراءتهم    r& ÒΟ≈yèôÛ Î) ’Îû 5Θöθtƒ “ ÏŒ 7π t7 tóó¡ tΒ ∩⊇⊆∪ $VϑŠ ÏKtƒ #sŒ 

>π t/tø) tΒ" }أربعةُ أشهرٍ على  تربٌص: طعام وأجاز أيضاً أن يقالفيتيماً مفعوٌل به إل ،}15،14:البلد

                                                 
  .291ص.اإلرشاد إلى علم اإلعراب:عبد اللطيف القرشي:وينظر. 435ص  شرح شذور الذهب:  ابن هشام )1(
على تقدير " مكر الليل :"قوله تعالى مجيء اإلضافة معنوية في: وجه االستشهاد في اآلية. 2/363.معاني القرآن: الفراء )2(

. 435ص  شرح شذور الذهب: ابن هشام: وينظر.ومكر في الليل، وجاء المضاف إليه النهار ظرفاً للمضاف مكر :في أي

 . 183-182ص . اإلرشاد إلى علم اإلعراب: وعبد اللطيف القرشي
 .435ص شذور الذهبشرح :ابن هشام:وينظر.1/139.التبيان في إعراب القرآن: العكبري )3(
  .2/397.التبيان في إعراب القرآن: العكبري: وينظر.1/145 معاني القرآن :الفراء )4(



 63

السيَر هو الشهر، والتـربص هـو    بيني وبينك سيٌر طويل شهٌر أو شهران، فجعل: غرار قولهم

  .األربعة

عثمان شهيد الدار، والحسـين شـهيد   : أيضا قولهم) بفي(ومن اإلضافة المعنوية المقدرة 

  .)1(عثمان شهيد في الدار والحسين شهيد في كربالء: والتقدير. كربالء

صـالحاًً  ، وضابطها أن يكون المضاف إليه كال للمضاف و)بمن(اإلضافة المعنوية المقدرة  -2

الخـاتُم  : هذا خاتم حديٍد، فالحديد هو الكل والخاتم هو الجزء، ويقال أيضاً:لإلخبار عنه، كقولهم

  . )2( حديٌد، فيخبر بالحديد عن الخاتم

غالم عمرو، وصاحب زيـِد،و ثـوب   : ومن ذلك قولهم). بالالم(اإلضافة المعنوية المقدرة  -3

فالغالم نكرة شاملة . احب لزيد، وثوب لبكر، ويٌد لزيدغالم لعمرو، وص: بكر، ويُد زيد، فالتقدير

أما إذا قلنا غالم رجل، فإن . لكل غالم فلما أضيف إلى عمرو أصبح معرفة، وخص واحداً بعينه

المضاف إليه وإن كان نكرة إال أنه حصل للمضاف بإضافته إليه نوع من التخصـيص وبـذلك   

  . )3(غالم امرأة: تميز عن قولهم

تطيع القول إن المضاف إليه قد يسد مسد حرف الجر المحـذوف وينـوب   ومما سبق نس

عنه   ويكون في منزلته باللفظ، سواء كانت اإلضافة مقدرة بفي أم بالالم، ففي األمثلة السـابقة  

المعنى واضح، وال غرابة فيه وال تعقيد فعندما نقول الحسين شهيد كربالء، فكأننا قلنا شهيد فـي  

  . ف الجر لوضوح معناهكربالء ولكن حذف حر

وكذلك غالم عمـرو، فالمقصـود   . وكذلك قولنا هذا خاتُم حديٍد، فالمعنى خاتم من حديد

  .غالم لعمرو سواء ذكر حرف الجر أم لم يذكر

  

                                                 
  .435ص شرح شذور الذهب: ابن هشام )1(
  .435ص.شرح شذور الذهب: ابن هشام )2(
 .436ص شرح شذور الذهب:ابن هشام:و ينظر.2/130. شرح المفصل: ابن يعيش )3(
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  :)1(يسقط حرف الجر في باب الدعاء -6

 المسـألة هللا : التسـمية، وثانيهـا  : ولها، أ)2(والدعاء في الكالم يشتمل على ثالثة معانٍ 

  . االستدعاء: الثهاوث

لمعنى األول فقد رأى أهل العربية أنه إذا كان الفعل دعا بمعنى الفعل سـمى فإنـه   أما ا

: دعوته زيداً، ودعوتـه بزيـِد، أي  : يجوز أن يسقط معه حرف الجر، وبناًء عليه أجازوا القول

  . )3(سميته زيداً، وسميته بزيِد 

  : قول ابن أحمر البأهليومنه في الشعر 

   )4(صاً جشراً فشبرقها         وكنت أدعو قذاها اإلثمَد القردا قَشْأهوى لها ِم      

أهوى : وفي البيت شاهد على سقوط حرف الجر فقد أراد الشاعر. فدعا هنا بمعنى سمى

أيضاً أنه ورأوا . )5(ونصب مشقصاً على نزع الخافض ) الباء(لها بمشقص فحذف حرف الجر 

الشهرة وعندئٍذ تجـري  : أولهما: )6(الذي يتضمن معنيين ) َعرَّفَ(لفعل ايدخل في معنى التسمية 

كأنني سـميته  : شهرته بشيء فعرف به أي: عرفته بهذه العالمة، أي:مجرى التسمية، كأن يقال 

  . أن يكون بمعنى أعلمته أو أخبرته أمراً كان يجهله: وثايهما. باالسم الذي يعرف به

                                                 
قدم له خليل إبراهيم جفال واعتنى بتصحيحه مكتب تحقيـق  .المخصص:علي بن اسماعيل األندلسي ابن سيده أبو الحسن )1(

: و ابن السـراج .1/26.الكتاب: سيبويه: وينظر. 4/516. 1996دار إحياء التراث :بيروت.1ط.بدار إحياء التراث العربي

/ 3]. دعـا  [ مـادة  . لسان العـرب : وروابن منظ. 3/351. الدر المصون: والسمين الحلبي. 1/179. األصول في النحو

369 . 
 . 1/276. شرح كتاب سيبويه: السيرافي: وينظر. 4/516. المخصص: ابن سيده )2(
الـدر  : والسمين الحلبي. 1/179. األصول في النحو: و ابن السراج.1/26.الكتاب:سيبويه: وينظر. المخصص:ابن سيده )3(

 .                        369/ 3]. دعا [ ادة م. لسان العرب: وابن منظور. 3/351. المصون
  . 3/369]. دعا [ مادة . لسان العرب: البيت من البسيط وهو في ابن منظور )4(
  . 3/369]. دعا [ مادة . لسان العرب: ابن منظور )5(
  .  4/516. المخصص: ابن سيده )6(
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    :والثالث فقد يلتقيان معاً، فيقول سيبويه في المعنـى الثالـث   وأما بالنسبة للمعنيين الثاني

يعني االستدعاء إلى أمر وليس بمعنـى  ." )1(وإن عنيت الدعاء إلى أمر لم يجاوز مفعوالً واحداً "

  :قول الشاعر. ومن هذا المعنى في الشعر. استدعيت أخاك بزيد: فال يقال، التسمية 

   )2(ُمْحصيُه     ربُّ العباد إليِه الوجُه والعمُل استغفُر اَهللا ذنباً لستُ      

وأمـا  . )3(استغفر اهللا من ذنب، وحذف الجار وأوصل الفعـل فنصـب  :فقد أراد الشاعر

طلبـت  : الصبان فقد أجاز استغفر اهللا ذنباً،لتضمن الفعل استغفر معنـى الفعـل اسـتتبت، أي   

  . )4(التوبة

ى الثاني الذي يفيده الدعاء وهو المسألة هللا ومن هنا نرى أن رأي الصبان يتفق مع المعن

  . أن طلب التوبة ال يمكن أن يكون إال بالتوجه إلى اهللا وطلب الدعاء وسؤاله المغفرة: تعالى، أي

  :الضرورة الشعرية -7

  : )5(على ثالثة أضرب للضرورة ، ويكونحرف الجر يسقط في لغة الشعر و

 كما مرَّ فـي  له من غير أن يعوض منه شيء،إضمار حرف الخفض وإبقاء عم: الضرب األول

  : قول الشاعر

   )6( ابُن َعمَِّك ال َأفَْضلْتَ في َحَسبٍ    َعنِّي وال َأنْتَ َديَّاِني فَتَخْزوني الِه       

                                                 
  .   1/26. الكتاب: سيبويه )1(
وابـن  . 212، 1/178.األصـول فـي النحـو   :ابـن السـراج  :على قائله وهو موجود فيالبيت من البسيط، ولم أعثر  )2(

. 27ص الجمل في النحـو : والزجاجي.8/51شرح المفصل:، وابن يعيش195ص.وشرح اللمع. 3/247 الخصائص:جني

دار :إربـد .1ط.حققـه فـائز فـارس   .المحلـى وجـوه النصـب   :وابن شـقير،أبو بكرأحمـد بـن الحسـين البغـدادي     

قدم له خليـل  . المخصص: أبو الحسن علي بن إسماعيل األندلسي: وابن سيده .1/26الكتاب:وسيبويه.67ص.1987.األمل

  .اعتنى بتصحيحه مكتب التحقيق. إبراهيم جفال
  .1/26.الكتاب: سيبويه )3(
  .1/233 حاشية الصبان:الصبان )4(
ـ : اإلسترباذي: وينظر. 144،145ص .ضرائر الشعر: ابن عصفور )5( وعبـد  . 40، 39/ 4. ن الحاجـب شرح كافية اب

  .235ص. البيان في القواعد واإلعراب: المحسن سعد الدين
 .  42ص مر الشاهد )6(
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) الـالم (لكنه حذف حـرف الجـر   . هللا ابن عمك: فقد أراد) اله(وموضع الشاهد قوله 

  .وأبقى عملهضرورة 

  : شاعرومنه أيضاً قول ال

  )1(رسمِ دارٍ َوقَفْتُ في طَلَِلْه      ِكْدتُ ُأقِْضي الحياةَ ِمْن َجلَِله       

  .وأبقى عملهضرورة لكنه حذف حرف الجر . ُربَّ رسم دار: فقد أراد

ويرى بعضهم أن إسقاط الجار وإبقاء عمله مقصور على الشعر، ال يجـوز فـي سـعة    

سم، فإنه قد يحذف حرف الجر ويبقى عمله تخفيفـاً لكثـرة   الكالم، إال في اسم اهللا تعالى في الق

كيف أصبحت ؟ فهو ضـرب مـن   : خيرٍ والحمد هللا، لمن قال له: وأما قول رؤبة،  االستعمال

  .)2(الشذوذ في الكالم

نَّ أهل اللغة أجازوا إضمار حرف الجر مـن غيـر أن   أ: وجملة القول في هذا الضرب

االستعمال ووضوح المعنى وخاصة في أسلوب القسـم   يعوض عنه شيء، وعلتهم في ذلك كثرة

ورأوا أيضاً أن إضمار حرف الخفض وبقاء عمله مقصور على السـماع وال  . مع اسم اهللا تعالى

  . مرَّوال يكون إال في ضرورة شعرية، كما . يقاس عليه

إسقاط حرف الجر من المعمول ووصول العامل إليه بنفسـه للضـرورة،   : الضرب الثانيو   

  : شبيها له بالعامل الذي يصل بنفسه، نحو قول جريرت

  )3(حرام  عليَّ إذاً ولم تعوجوا       كالمكُم الدياَر تمروَن      

تمرون بالديار، أو على الديار، لكنه حذف حرف : فقد أراد) الديار(وموضع الشاهد قوله 

وذهب .)4(على سبيل الشذوذ ونصبه ،  ، وأوصل الفعل الالزم إلى المجرور)الباء أو الالم(الجر 

                                                 
 .  54ص  مر الشاهد )1(
. الضرائر وما يسوغ للشـاعر دون النـاثر  : محمود شكري اآللوسي،: وينظر.145ص . ضرائر الشعر: ابن عصفور )2(

  .123ص.دار البيان: بغداد. دار صعب: بيروت
  .278ص.دار المعارف:مصر.3ط. تحقيق نعمان أمين طه .ديوان جرير بن عطيةالبيت من الوافر وهو في ديوانه، )3(



 67

وذهب بعضهم إلى أن هذا الصنيع يسمى بالحذف واإليصال، وهـو مقصـور علـى    .)1(الشذوذ

إال إذا كان المجرور مصدراً مؤوالً من أن المؤكـدة  . السماع وال يجوز ارتكابه في سعة الكالم

  .)2(مع اسمها وخبرها أو من أن المصدرية مع منصوبها

  :بيعةومثل تمرون الديار، قول عمر بن أبي ر

  )3(أن نظـرتُ نحـو نساٍء    ليس يعرفنني َمَرْرَن الطريقــا غَِضبـتْ       

) الباء(مررن بالطريق، لكنه حذف حرف الجر : فقد أراد) الطريقا(وموضع الشاهد قوله 

مـررن بـالطريق،   : صل الكالموأ لى االسم الذي كان مجروراً فنصبه،إثم أوصل الفعل الالزم 

فقد سقط حرف . غضبت من أن نظرت: خر، وهوغضبت أن نظرت، وأصلهوفي البيت شاهد آ

  .)4(الجر مع المصدر المؤول ومثل هذا السقوط قياسي

العطف على ضمير الخفض المتصل من غير إعـادة الخـافض، تشـبيهاً لـه     : الضرب الثالث

  :ومن هذا القبيل قول الشاعر.بالعطف على الظاهر

  )5(أفيها كان حتفي أم سواها      الكتيبة ال أبالــــي   ىأمرُّ عل

   .)6(أفيها كان حتفي أم في سواها: والتقدير

  :)7(وجود قرينة دالة في الكالم -8

                                                 
: وعبد المحسن سعد الـدين  4/40. شرح كافية ابن الحاجب:اإلستراباذي: وينظر. 146ص.ضرائر الشعر:ابن عصفور )1(

دار المـأمون  . 1ط.م الشوارد النحوية والشواهد اللغويـة معج: وشراب، محمد محمد حسن.البيان في القواعد واإلعراب

  .419ص.1990للتراث 
 .151، 2/150. شرح ابن عقيل: ابن عقيل )2(
  .325ص شرح ديوان عمر بن أبي ربيعةالبيت من الخفيف وهو في ديوان الشاعر،ديوان عمر بن أبي ربيعة، )3(
  .2/151.شرح ابن عقيل:ابن عقيل )4(
بغـداد  . يحيى الجبوري: ، جمع وتحقيقديوان العباس بن مرداسر وهو للعباس بن مرداس في ديوانه، البيت من الواف )5(

 .110ص. 1968
 . 144ص. ضرائر الشعر: ابن عصفور )6(
 .321ص. شرح قطر الندى وبل الصدى:ابن هشام:وينظر.2/228. حاشية الصبان: الصبان ) 7(
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يجوز حذف حرف الجر في اختيار الكالم إذا كان هناك قرينة دالة عليـه، نحـو قولـه    

?tβθç6xîös: "تعالى uρ β r& £⎯èδθßsÅ3Ζs? " }إلـى أن المعنـى   ذهب المفسرون  فقد، } 127: النساء :

أنه يجوز " ذكر الصبان  وقد.  )1(وترغبون عن أن تنكحوهن: وترغبون في أن تنكحوهن ، أو 

الحذف في هذه اآلية لقرينة كانت أو ألجل اإلبهام ليرتدع من يرغب فيهن لجمالهن ومن يرغب 

يرغـب  لمـن  ) في(تقدير : عنهن لدمامتهن  وفقرهن وقد أجاب بعض المفسرين بالتقديرين أي

أنه اختلف فـي  ) الدر المصون(وجاء في  ". )2(لمن يرغب عنهن لدمامتهن) عن(فيهن، وتقدير 

وترغبون فـي نكـاحهن لجمـالهن    : ، أي)في(هو : حرف الجر المحذوف في هذه اآلية، فقيل

وترغبوبن عن نكاحهن لقبحهن وفقرهن، وكان األولياء كذلك إن : ، أي)عن(هو : وقيل. ومالهن

  .)3(ة موسرة تزوجها وليها وإال رغب عنها رأوها جميل

  :التضمين -9

أو  –أن يؤدي فعـل  : فهذه علّة تاسعة تسوغ سقوط حرف الجر في اختيار الكالم وتعني

  .)4(في معناه ؛ فيعطى حكمه في التعدية واللزومهو مؤدى فعل آخر أو ما  –في معناههو ما 

فعل الزم ال ) تعزم(،فالفعل)5(تعزموا السفرال : ومن األمثلة الدالة عليه في التعدية قولهم

فتعدى إلى المفعول به مباشرة ونصـبه  ) تنوي(يتعدى إال بحرف جر، لكنه تضمن معنى الفعل 

  .ال تنووا السفر: بنفسه، وعليه فيكون معنى ال تعزموا السفر

Ÿωuρ (#θãΒ: " وخير ما يعزز هذا المثال قوله تعالى Ì“ ÷ès? nο y‰ø) ãã Çy%x6ÏiΖ9$#"، }235:البقرة{ .

  .)1(وال تنووا عقدة النكاح: والمعنى

                                                 
 . 2/434. الدر المصون: السمين الحلبي : وينظر.  1/281. التبيان في إعراب القرآن: العكبري  )1(
و ابن غازي العثماني، محمد .321ص شرح قطر الندى وبل الصدى:ابن هشام:و ينظر.2/228 حاشية الصبان:الصبان )2(

شرح ألفية ابن مالك في النحو والصرف المسمى إتحاف ذوي االستحقاق بـبعض  بن أحمد بن محمد بن محمد بن علي، 

. 97ص 1999مكتبة الرشيد: الرياض. 1ط. حسين عبد المنعم بركات: دراسة وتحقيق. مرادي وزوائد أبي إسحاقمراد ال

 .  2/434 الدر المصون: والسمين الحلبي
  .2/434 .المصون الدر: السمين الحلبي )3(
 .2/170. النحو الوافي: عباس حسن )4(
 .2/170. النحو الوافي: عباس حسن )5(
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يتعدى بحرف الجر إذ أن األصل ال تعزمـوا  ) تعزم(إنَّ الفعل : ومن هنا نستطيع القول 

يتضـمن  ) تعزم( على السفر ، وال تعزموا على عقدة النكاح ولكن أسقط حرف الجر ألن الفعل 

  ) . تنوي(معنى الفعل 

فعل الزم ال يتعدى إلى ) رحب(؛ فإن الفعل )2(رحبتكم الدار: همومن هذا القبيل أيضاً قول

) الكـاف (فتعدى إلى المفعول بـه  ) وسع(المفعول به إال بحرف جر، ولكنه تضمن معنى الفعل 

فقـد   ،)3(طَلَُع القمر اليمن: ومثله .اتسعت لكم: وعليه يكون معنى رحبتكم الدار. مباشرة ونصبه

  ). بلغ(عل معنى الف) طَلَُع(تضمن الفعل

: معنـى ) نقصـت (، والفعـل )أعطيـت : (معنى) زدت(وأجازوا أيضاً أن يضمن الفعل 

زدت : زدتك ديناراً، ونقصتك ديناراً، واألصـل : ، فقالوا.)4(وعندئذ يحذف حرف الجر) حرمت(

  .لك، ونقصت لك

ωÎ) ⎯tΒ tμ": وله تعالىوبناًء على هذه العلة وجه بعضهم ق Ï y™ … çμ |¡ ø tΡ "} 130: البقـرة{،  

 سقط في هذه اآلية كما سـقطت أن حرف الجر ، إال سفه في نفسه : يرى أهل اللغة أن المعنى و

β÷:" كقولـه تعـالى   . )5(حروف الجر في غير موضـع  Î) uρ öΝ ›?Šu‘ r& β r& (#þθãèÅÊ ÷tIó¡ n@ ö/ä. y‰≈s9÷ρ r& Ÿξsù 

yy$ uΖ ã_ ö/ä3 ø‹n=tæ  ." }6(والدكمأجنبيـة ِلـأ   وإن أردتم ان تسترضـعوا : والمعنى. } 233: البقرة( 

  .ألن الفعل مما يتعدى إلى مفعولين أحدهما بحرف جر )الالم( وسقطت

                                                                                                                                               
عـالم الكتـب   . 2ط. زهير بن غازي زاهـد : تحقيق. إعراب القرآن: جعفر أحمد بن محمد بن اسماعيل النحاس، أبو )1(

. 1/144. التبيان في إعراب القرآن: والعكبري. 4/141. شرح كافية ابن الحاجب: اإلستراباذي: وينظر.1/263. 1985

 . 580، 2/569. النحو الوافي: وعباس حسن. 1/209. وإعرابه معاني القرآن: والزجاج
 .2/170 النحو الوافي: عباس حسن )2(
 .2/171. النحو الوافي: عباس حسن )3(
 .4/141.شرح كافية ابن الحاجب: اإلستراباذي )4(
 .1/79. معاني القرآن: الفراء: وينظر.// 4/607]. سفه[مادة . لسان العرب: ابن منظور )5(
 .1/317. إعراب القرآن: النحاس )6(
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إال من : ، أي أن المعنى ) جهل(ضمن معنى الفعل ) سفه(وقد ذكر أهل اللغة أن الفعل 

، واستندوا في هذا المعنى إلى ) في(لم يفكر في نفسه لذلك أسقط حرف الجر : جهل نفسه ، أي 

  )1("الكبر أن تسفه الحق وتغمط النـاس : " عندما سئل عن الكبر، فقالعليه السالم  قول الرسول

إنما البغي من " :حديث آخر وهو بو.  )2(جهل الحق فال تراه حقاًأن ن: واقعاً ومعناه) سفه(فجعل 

كـون  أن ي:ماأوله: )4(رأيين في هذا الحديث) لسان العرب(وذكر ابن منظور في . "  )3(سفه الحق

  .سفه على الحق: حذف الجار وإيصال الفعل، أي أن األصل على

، وعندئذ يكون المعنى االسـتخفاف  )جهل(معنى الفعل المتعدي ) سفه(أن يضمن الفعل : وثانيهما

  . بالحق ، وعليه يكون حرف الجر الساقط هو الباء 

  :وبناًء على هذه العلة أيضاً وجه بعضهم قول الشاعر

   )5(العباِد ِإلْيِه الوجُه والَعَملُ  ذنباً لست ُمْحِصَيُه     َربَّ اَهللاستغفُر                

  :ومن هذا القبيل أيضاً قول عنترة)6( )استتبت(معنى الفعل ) استغفر(فقد تضمن الفعل 

   )7(شَطَّتْ مزاَر العاشقيَن فأصبحتْ    َعِسراً َعلَيَّ ِطالُبها ابنةُ َمخَْرمِ         

جـاوزت مـزار   : ، وعليه فإن المعنـى )جاوزت(معنى الفعل ) شطت(فقد ضمن الفعل 

بعدت بموضع مـزارهم،  : ، والتقدير)عن(أو ) الباء(العاشقين، ويجوز أن يكون منصوباً بإسقاط 

  .)1(أو عن موضع مزارهم

                                                 
المكتب اإلسالمي للطباعة و : بيروت. 2ط. المسند بهامشية منتخب كنز العمال في سنن األقوال: ن حنبلاإلمام أحمد ب )1(

 .170ص. 1972النشر 
 .4/607]. سفه[مادة . لسان العرب: ابن منظور )2(
 .  170ص المسند: اإلمام أحمد بن حنبل )3(
. معـاني القـرآن  : والفراء. 1/263 إعراب القرآن: النحاس: وينظر. 4/607]. سفه[مادة . لسان العرب: ابن منظور )4(

  .1/209. وإعرابه معاني القرآن: والزجاج. 1/79
 . 63ص مر الشاهد )5(
 .1/233. حاشية الصبان: الصبان )6(
 . 224وهو في ديوان عنترة  ص . البيت من الكامل )7(
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 .5/113].شطط[مادة . لسان العرب: ابن منظور )1(
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  :االتساع في ذكر األماكن -10

ا كثر استعمال ، وخاصة إذ)1(ذكر أهل اللغة أن حرف الجر قد يسقط اتساعاً مع األماكن

، وبناء على هـذه  ...البيت، والدار، والسوق، والقصر، والطريق: هذه األماكن في الكالم، نحو

  :عامر بن الطفيل: العلة وجهوا قول الشاعر

   )2(َبلَنَّ الخيَل البةَ ضرغِداً وَعوارِضا          وُألِقكُُم قَنَفَألْبِغَينَ                

ألطلبنكم بقنا وعوارض، وهما مكانان : غينكم قنا وعوارضا، أيألب: " يقول ابن منظور

معروفان فأسقط الباء، فلما سقط الخافض تعدى الفعل إليهما فنصبهما، وُأقْبُِِل فعل يتعـدى إلـى   

وذكر بعضهم أن حرف الجر في هذا ".)3(قََبَل الدابةُ الوادي إذا استقبله: "مفعولين منقول من قولهم

   .)4(بقنا وبعوارض: مع ذكر األمثلة والتقدير المثال سقط اتساعاً

ρ#):" ومن هذا القبيل أيضاً قوله تعالى ß‰ãèø% $#uρ öΝ ßγ s9 ¨≅ à2 7‰|¹ó sΔ" ،}فكـل .(}5: التوبة (

علـى كـلِّ   : ، والمعنـى )على(ظرف القعدوا وقيل هو منصوب على تقدير حذف حرف الجر 

  .   )5(مرصد، ألن المرصد هنا بمعنى المكان

  :الكالم طول -11

لقد ذكر بعضهم أن طول الكالم من العلل التي تسوغ لحرف الجـر أن يسـقط، وذلـك    

واستندوا في ذلك إلى جملة مـن الشـواهد   ). أْن،وأّن(وأكثر ما تتضح هذه العلة مع ، للتخفيف 

  : النثرية والشعرية، منها
                                                 

وعلـي  . 1/271 شرح كتـاب سـيبويه  : وينظر السيرافي. 258ص . الدرية على متممة األجروميةالكواكب : األهدل )1(

 .184ص . اإلرشاد إلى علم اإلعراب: وعبد اللطيف القرشي. 35ص . المرجع في اللغة العربية: رضا
ـ  لسـان العـرب  وفهارس . 5/497]. ضرك[مادة . لسان العرب: البيت من الكامل وهو في ابن منظور )2( رف علـى  أش

وعبد اللطيف .4/572.   1987مؤسسة الرسالة : بيروت. 1ط. صنفه وقدم له خليل أحمد عمايرة. برامجه أحمد أبو الهيجا

دار . 1ط.المعجم المفصل في شواهد النحو الشـعرية : وإميل بديع يعقوب .184ص . اإلرشاد إلى علم اإلعراب: القرشي

  . 1/263. 1992الكتب العلمية 
  .5/497]. ضرك[مادة . لسان العرب: رابن منظو )3(
  .184ص . اإلرشاد إلى علم اإلعراب: عبد اللطيف القرشي )4(
 . 4/246 المخصص: وابن سيده. 1/421. معاني القرآن: وينظر الفراء. 2/15. التبيان في إعراب القرآن: العكبري )5(
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$Ÿξsù yy" :قوله تعالى uΖã_ !$ yϑ Íκ ön= tæ β r& !$ yèy_#u tItƒ "،} فـي أن  . والتقـدير . } 230: البقـرة

β: " قولـه تعـالى  : بصلتها، ومـن ذلـك أيضـاً   ) أْن(لطول ) في(فحذف  ،)1(يتراجعا r& ¨≅ÅÒ s? 

$ yϑ ßγ1y‰÷nÎ)"، }ــرة ــدير. }282:البق ــل: والتق ــه.)2(ألن تض öΝ: " وقول åκ æ5θè= è%̈ρ î' s# Å_uρ öΝ åκ ¨Ξr&" ،

  . )3(وجلة من أنهم: ، أي}60:المؤمنون{

الجر حذف في هذه اآليات لطول الكالم قبل أْن وأنَّ لطولهمـا   ّن حرفأ: وجملة القول

معاً قبل الفعل المضارع وذلك لطول أن ) أْن(وقد أجاز بعضهم حذف حرف الجر و .)4(بصلتيهما

$ uρ(ŒÎ :"وبناء على ذلك وجهوا قوله تعـالى  .)5(بصلتها tΡ õ‹ s{ r& t,≈sV‹ÏΒ û©Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜuó  Î) Ÿω tβρ ß‰ç7 ÷ès? 

ωÎ) ©!$#" }لطول الكـالم ارتفـع   ) أن(و) الباء(والتقدير بأن ال تعبدوا، فلما حذفت . }83: البقرة

  . )6(الفعل 

  : )7(وبناًء على هذه العلة أيضاً وجهوا قول الشاعر

   )8(َأَمْرتَُك الخَْيَر فَافَْعْل َما ُأِمرتَ بِِه      فَقَْد تََركْتَُك ذا مالٍ وذا نشب         

                                                 
عمادة : جامعة األقصى: غزة. ثره في التأويل النحويطول الكالم وأ: الجبالي: وينظر. 1/148. معاني القرآن: الفراء )1(

  . 363.ص. الخالف النحوي الكوفيو. 17ص. 2005. الدراسات العليا والبحث العلمي
  .17ص. طول الكالم وأثره في التأويل النحوي: الجبالي: وينظر. 1/148. معاني القرآن: الفراء )2(
طول الكـالم وأثـره فـي    : و الجبالي.5/193. الدر المصون: الحلبي السمين: وينظر.2/238. معاني القرآن: الفراء )3(

  .17ص. التأويل النحوي
  .17ص. طول الكالم وأثره في التأويل النحوي: الجبالي )4(
  .17ص. طول الكالم وأثره في التأويل النحوي: الجبالي )5(
  . 1/317. معاني القرآن :الفراء: وينظر. 17ص. طول الكالم وأثره في التأويل النحوي: الجبالي )6(
عمرو بن معد يكرب الزبيدي أبو ثور أحد بني مذحج،فارس من فرسان العـرب اشـتهر بـالقوة فـي     : الشاعر هوو )7(

الشـعر  :ابـن قتيبـة  :ينظـر .الجاهلية، أسلم وارتد، ثم أسلم وحسن إسالمه شهد القادسـية وفـتح نهاونـد وقتـل فيهـا     

   . 1/372. 1966المعارف  دار:مصر.أحمد محمد شاكر:تحقيق.والشعراء
شـرح  : وابن عصفور. 1/26 الكتاب: البيت من البسيط وقائله عمرو بن معد يكرب الزبيدي، وهو موجود في سيبويه )8(

وضـع  . شرح جمع الجوامـع  ،الدرر اللوامع على همع الهوامع: والشنقيطي، أحمد بن األمين. 1/279. جمل الزجاجي

وابن . 1/260.م1999منشورات محمد علي بيصون . دار الكتب العلمية: بيروت. 1 ط. حواشيه محمد باسل عيون السود

 .1/269 اللباب في علل البناء واإلعراب:و العكبري.1/127.األصول في النحو :السراج
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أراد بـالخير فحـذف   : " يه بهذا البيت على حذف حرف الجـر فقـال  فقد استشهد سيبو

وأوصل الفعل ونصب، وسوغ الحذف والنصب أن الخير اسم فعل يحسن أن وما عملت فيه في 

أمرتك أن تفعل تريد بأن تفعل ومن أن تفعل :موضعه،وأن يحذف معها حرف الجر كثيراً، تقول

  .  )1("  فحسن الحذف في هذا لطول االسم

أنهـم أجـازوا حـذف    ) طول الكالم وأثره في التأويل النحوي(ر الجبالي في بحث وذك

حرف الجر من أمرتك الخير،ألن المأمور به حدث،ال جسم وجوهر،فإن كان جسماً أو جـوهراً  

أمرتك بزيد وألن الفعل اتصل بالمجرور،فإن تباعد منه، وطال الكالم امتنـع  : يمتنع الحذف نحو

أمرت الرجل يوم الجمعة بالخير، ألن المعنى الـذي  : ت الجار كما فيالحذف وقبح ووجب إثبا

  .)2(حذفت الباء من أجله ليس بلفظ وإنما هو في معنى الكلمة

  : )3(جري النقيض على النقيض و النظير على النظير -12

، وبناًء عليها وّجـه أهـل اللغـة     في الكالم حرف الجرسقوط أخرى تسوغ  وهذه علة

وذلك ألن مضاده ) خرجت( مع بعض األفعال المتضادة ، كسقوطه مع الفعل سقوط حرف الجر 

الذي يسقط معه حرف الجر ، واستندوا في ذلك إلـى أنـه ورد عـن العـرب     ) دخلت(الفعل 

دخلت في البيـت  : استخدامهم هذا الفعل تارة بحرف جر وتارة أخرى بغير حرف جر ، فقالوا 

  .ودخلت البيت 

لة بعض األفعال المتناظرة التي يسقط معهـا حـرف الجـر ،    وجهوا على هذه العكما 

كذهبت وتوجهت وانطلقت ، فهذه األفعال متناظرة في المعنى لذا أجازوا سقوط حـرف الجـر   

  . وهذه األفعال سنخصها بحديث فيما بعد . معها 

                                                 
  .1/317. إعراب القرآن: وينظر النحاس. 1/26. الكتاب: سيبويه )1(
 .17ص. طول الكالم وأثره في التأويل النحوي: الجبالي )2(
 تفسـير المسـائل  : الفارقي ، أبو القاسم سعيد بن سـعيد  : وينظر.  297،  1/296. األصول في النحو: ابن السراج )3(

 . 209،  208ص.  البيان في شرح اللمع: وابن جني .  320،  319ص.  المشكلة في أول المقتضب
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  :   )1(بس أمن اللَّ -13

ة وشعرية كثيرة سـقط  إن المتتبع لظاهرة سقوط حرف الجر في اللغة يجد نصوصاً نثري

فيها حرف الجر ، ويالحظ أن أهل اللغة أجازوا سقوط حرف الجر في كثير من المواضع سواء 

أكان ذلك السقوط قياسياً أم سماعياً ، إال أنهم تحفظوا على سقوطه في بعض المواضـع وذلـك   

عنى المقصود أو ختالل الماخشية اللبس وتفادياً لإلشكاليات التي قد يسببها سقوط حرف الجر من 

رغبت أن أفعل ، فال يدرى إذا كان المقصـود الرغبـة   : الخلط في بعض المعاني ، نحو قولهم 

ال يجوز إسقاط الجار معـه  ) وهب(كذلك الفعل . بالفعل أم الرغبة عنه ، والمعنيان متعارضان 

إذا قيـل وهبتـك    ، أما)2(وهبتك لئال يتوهم كون المخاطب موهوباً : إال إذا أمن اللبس فال يقال 

  . غالماً فهو جائز وذلك ألن المعنى واضح

وهكذا تبّدى لنا مما سبق عرضه أن وراء سقوط حرف الجر علـالً و أسـباباً لمحهـا    

عليها التركيب، وأن هذه العلل واألسباب كثيرة تمثلت فـي   لالعرب  وكشف عنها السياق ، ود

والنية فـي  جر ، والتخفيف واالختصار ، ووضوح المعنى الدال على حرف ال، كثرة االستعمال 

ثبوت حرف الجر ، ونيابة المضاف إليه عن حرف الجر ، وفي الدعاء ،والضرورة الشـعرية ،  

ووجود قرينة دالة على حرف الجر ، وفي التضمين ، واالتساع في ذكر األماكن ، وطول الكالم 

  . وجري النقيض على النقيض ، وأمن اللبس 

على شيء فإنما تدل على أن العرب ال تسقط شيئاً ، وال تحذفـه إال   وإن دلت هذه العلل

  . وكان وراء هذا الحذف علة تدفعها إليه من أجل وضوح المعنى وقوة التركيب وبالغته 

                                                 
.  أوضـح المسـالك  : وابـن هشـام   . 4/246.المخصـص  :ابن سـيده  : وينظر.2/81. شرح التسـهيل : ابن مالك  )1(

النحـو   :وعباس حسـن  . 2/435.والسمين الحلبي . 2/227.والصبان . 2/149.  شرح ابن عقيل: وابن عقيل .2/182

 .   16ص.  طول الكالم وأثره في التأويل النحوي: والجبالي . 2/164. الوافي
  .  1/246.وابن هشام .  4/246. ابن سيده : وينظر.  2/81.  شرح التسهيل: ابن مالك  )2(
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  أنواع سقوط حرف الجر

. أنه يسقط سـقوطاً قياسـياً   : أشار النحاة إلى نوعين يسقط فيهما حرف الجر ، األول         

نشير  ،وقبل التفصيل في النوع الثاني ، وهو موضوع بحثنا .أنه يسقط سقوطاً سماعياً : والثاني 

  . ابتداًء إلى النوع األول إتماماً للفائدة 

  سقوط حرف الجر في اللغة قياساً 

والمقصود من السقوط القياسي أنه يجوز أن يقاس على النصوص التي عدت مـن هـذا   

 لسقوط حرف الجر قياسياً، )1(من النحويين من ذكر موضعين .االنوع وبناء جمل وتراكيب تماثله

  : وهذه المواضع هي .)2(من ذكر ستة مواضع ومنهم

من غير حرف ، أن ألقاك :أنا راغب في أن ألقاك، وأجازوا: ، نحو)3(مع أن الناصبة للفعل  -1

ìyϑ:" ومثل هذا كثير في القرآن الكريم نحو. جر ôÜ tΡ uρ β r& $ uΖn= Åz ô‰ãƒ $oΨš/z’ " }84: المائدة {. 

في موضع نصب  هو في أن يدخلنا، فالمصدر المؤول"  َأن ُيْدِخلَنَا" تقدير فذكر العكبري أن 

قد ، و)4( بحرف الجر المحذوف  علـى خـالف بين النحويين أو جـرعلى نزع الخافض 

لـه  قو ومثل اآليـة السـابقة  . )5(أجاز السمين الحلبي الوجهين في إعراب المصدر المؤول 

?tβθç6xîös" :تعالى uρ β r& £⎯èδθßsÅ3Ζs? ")6(}وترغبـون فـي أن   : و المعنـى  . } 127: النساء

  . كما ذكرنا سابقاً .  )7(وترغبون عن أن تنكحون: ، أو تنكحون

                                                 
  .80ص.دار المأمون للتراث: دمشق. الواضح في النحو والصرف قسم النحو: الحلواني، محمد خير )1(
الكامل في النحو  :وأحمد قبش.178ص.المرجع في اللغة العربية:علي رضا:وينظر.193ص.جامع الدروس :الغالييني )2(

تطبيقـات نحويـة    :وسـالم مكـرم  .237ص.في القواعد واإلعراب البيان:وعبد المحسن سعد الدين.178ص .والصرف

  . 3/185.وبالغية
  . 4/515.شرح المفصل: ابن يعيش )3(
  . 323/  2. التبيان في إعراب القرآن: العكبري )4(
  .2/595 .المصون الدر: السمين الحلبي )5(
ترغبون في : ر بحرف جر محذوف ؛ والتقديروما بعدها مصدراً مؤوالً واقعاً في محل ج )أن(مجيء : وجه االستشهاد )6(

أن تنكحوهن، أو عن أن تنكحوهن ؛ أي وترغبون في نكاحهن، أو عن نكاحهن وعلى الوجهين، فـالــمصدر المـؤول   

"  الَ ُجنَـاَح َعلَْيـِه َأن َيطَّـوَّفَ بِهَِمـا    : " َومـثـل هـذه اآليــات كـثـيــر نـحــو   . مجرور بحرف جر مقدر

  .}1: الممتحنة{ "  خْرُِجوَن الرَُّسوَل َوِإيَّاكُْم َأن تُْؤِمنُوا بِاللَِّهُي"، } 158:البقرة{
  .2/430. الدر المصون: السمين الحلبي: وينظر. 281/  1. التبيان في إعراب القرآن: العكبري )7(



 77

$Ÿξsù yy":" ومن اآليات القرآنية التي تمثل هذا الموضع قوله عز وجل   uΖ ã_ !$ yϑ Íκ ö n=tæ β r& 

!$ yèy_# utItƒ"}أن فـي  فـال جنـاح عليهمـا    : يريـد :" ويفسر الفراء هذه اآلية بقوله}  230 :البقرة

فال جناح عليهما أن يراجعها، قال : يتراجعا،أن  في موضع نصب إذا نزعت الصفة، كأنك قلت

وقول الفراء هذا يؤكد لنا . )1(" وال أعرف ذلك : قال الفراء. وكان الكسائي يقول موضعه خفض

فال جناح عليهما فـي أن يتراجعـا ،   : الناصبة للفعل إذ أن التقدير  أن حرف الجر يسقط مع أن

منصوباً على نزع الخافض عنـد الفـراء أو   ) أن(اإلعرابي لِ وبناًء على قوله قد يكون المحل 

  . مجروراً بحرف الجر المحذوف عند الكسائي 

=Ÿωuρ (#θè:" ومن اآليات القرآنية التي سقط فيها حرف الجر قوله تعـالى  yèøgrB ©!$# Zπ |Ê óãã 

öΝ à6ÏΨ≈yϑ ÷ƒX{ χ r& (#ρ •y9 s? " }ثالثة أوجه فـي  ) إعراب القرآن(ذكر النحاس في . } 224: البقرة

في : النصب والخفض والرفع، ورأى أن النصب على ثالثة تقديرات وهي: )2(وهي ) أن تبروا(

ورأى أيضـاً أن  .برواوكراهة أن تبروا ثم حذف، ولئال ت. فتعدى الفعل) في(روا، ثم حذف أن تّب

)      فـي (الخفض من جهة واحدة على قول الخليل والكسائي يكـون فـي أن تبـروا فأضـمرت     

  .وأما الرفع فباإلبتداء. وخفضت بها

نصـب  ) أن(وذهب الزجاج إلى أن معنى ال تجعلوا اهللا عرضة أليمـانكم أّن موضـع   

أفضى لمعنى ) في(ا، فلما سقطت بمعنى عرضة، والمعنى ال تعترضوا باليمين باهللا في أن تبرو

  :)4() أن(وذهب السمين الحلبي وجهين في إعراب . )3() أن(االعتراض فنصب 

  . أنها في محل نصب عند سيبويه و الفراء: األول

  . إلقسامكم على أن تبروا: أنها منصوبة بنزع الخافض و التقدير: والثاني
                                                 

  .363ص . الخالف النحوي الكوفي: الجبالي: وينظر. 148/  1. 1955.معاني القرآن: الفراء )1(
 .  1/113. إعراب القرآن: النحاس )2(
. دار صـادر . ط] عـرض  [ مـادة  . لسان العرب: ابن منظور: و ينظر. 2/409. و إعرابه معاني القرآن: الزجاج )3(

7/178 . 
 . 1/115. الدر المصون: السمين الحلبي )4(
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تضمر الخوافض معها كثيراً، وتكون  )أن(ومثل هذه اآليات كثيرة في القرآن و ذلك ألن 

: " نحو قوله تعـالى . )1(كالشرط فاحتملت دخول الخافض وخروجه، ألن اإلعراب ال يتبين فيها 

⎯ tΒuρ ÷ŠÌãƒ ÏμŠ Ïù ¥Š$ ysø9Î* Î/ 5Ο ù=Ýà Î/ " }ومن يرد : ، ألن المعنى)إلحاد(فقد دخلت الباء في }  25: الحج

yϑ$ :"ىوكذلك قوله تعال. )2(بأن يلحد فيه بظلم  t/•‘ –Šuθtƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ãx Ÿ2 " } يقـول  }  2: الحجـر

. أنَّ مفتوحة على أن تردَّ على األمر فتكون في موضع نصب بوقوع القضـاء عليهـا  : " الفراء

β÷:" وكذلك قوله تعالى.)3(وتكون نصباً آخر بسقوط الخافض منها  r& ö/ä31y‰yδ " }17: الحجرات  {

يادي يصف ؤاد اإلدومن هذا الضرب في الشعر، قول أبي . )4(فموضع أن نصب بسقوط الصفة 

  : فرساً

  )5(ود أن ُيقَسَّمَن جاُر بعُد عليه                    وهو للذْ الشتاُء َنْرِصقُفَ        

لئال يقسمن أو مـن  : نصب و التقدير) أن(فموضع ): أن يقسمن: (وموضع الشاهد قوله

  . أن يقسمن فحذف وأوصل

: أنا حريص في أنك تحسن إليَّ وأجازوا: ، نحو)6(المشددة الناصبة لالسم ) أنَّ(مع  -2

  . أنك تحسن إليَّ من غير حرف جر

  :نحو قوله تعـالى  ، ويحفل القرآن الكريم بكثير من اآليات التي تعد من هذا القبيل          

 "¨β Î) uρ ÿ⎯ Íν É‹≈yδ óΟ ä3 çF ¨Β é& Zπ ¨Βé& Zο y‰Ïn≡uρ O$tΡ r&uρ öΝ à6š/u‘ Èβθà) ¨? $$ sù" }يقول سيبويه}  52: المؤمنون ":

وذكر  )7(" وألنَّ هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون : "إنما هو على حذف الالم، كأنه قال
                                                 

 .2/222. معاني القرآن: الفراء )1(
 . 5/141. الدر المصون: ين الحلبيالسم: و ينظر. 2/222. معاني القرآن: الفراء )2(
 .2/90. معاني القرآن: الفراء )3(
 .6/175. الدر المصون: السمين الحلبي: و ينظر. 3/74. معاني القرآن: الفراء )4(
 الكتـاب : و سـيبويه . 5/99. دار صـادر . ط]. قصر [ مادة . لسان العرب: البيت من الخفيف و هو في ابن منظور )5(

 . 1/338. في شواهد النحو الشعرية المعجم المفصل: قوبو اميل يع. 1/134
  .515/  4. شرح المفصل: ابن يعيش النحوي )6(
  .542/  1. سيبويه )7(
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بأن هذه أمتكم وموضعها خفض، وأجازوا فيها : أن التقدير) معاني القرآن(وذكر الفراء في 

  .)2(ضعها نصب ويرى الزجاج أن مو. )1(النصب على تقدير فعل مضمر 

β¨:" ومثل ذلك قوله تعالى        r& uρ y‰Éf≈|¡ yϑ ø9$# ¬! " }ألن المساجد و:  ، والتقدير} 18: الجن

أنَّ في موضع نصب ويصـلح أن يكـون فـي    : " معلقاً على هذه اآلية  يقول الزجاج.)3(هللا 

 ألن المساجد هللا، فلما حذفت الالم صار الموضـع موضـع نصـب   : والمعنى ، موضع جر

y‰Îγ:" وقوله تعالى. )4(ويجوز أن يكون جراً وإن لم تظهر الالم  x© ª!$# … çμ ¯Ρ r& Iω tμ≈s9Î) ωÎ) uθèδ "

uθèδ "}5(والمعنى ألنه أو بأنه ال إله إال هو }  18: آل عمران( .  

öΝ: " ومن ذلك أيضاً قوله عز وجل åκ æ5θè=è% ¨ρ î' s# Å_uρ öΝ åκ̈Ξr& " }يقول الفـراء  }  60: المؤمنون

وكلُّ شيء في القرآن حـذفت منـه   . نصبت) من(فإذا ألقيت . وجلة من أنهم:" ه اآليةمفسراً هذ

. )6("وقد فسرنا أنه نصب إذا فقد الخافض. هو خفض على حاله: خافضاً فإن الكسائي كان يقول

  :)7(وأجاز السمين الحلبي تقديرين لآلية 

  .وجلة من أنهم، أي خائفة من رجوعهم إلى ربهم: األول

  .وجلة ألنهم، أي سبب الخوف الوجل والرجوع إلى ربهم: الثاني

                                                 
إعـراب  مشكل : و مكي بن أبي طالب. 5/190. الدر المصون: السمين الحلبي: و ينظر. 2/237.معاني القرآن: الفراء )1(

  . 2/111. القرآن
: خرج أحاديثـه . عبد الجليل عبده شلبي: تحقيق. 2ط. وإعرابه معاني القرآن: ابراهيم بن السّري الزجاج، أبو إسحاق )2(

  . 4/11. 1997دار الحديث : القاهرة. علي جمال الدين محمد
ومثـل  .345، 3/335 شرح كتاب سيبويه: السيرافي: وينظر. 275 – 274/  2. التبيان في إعراب القرآن: العكبري )3(

لَقَْد َأْرَسلْنَا نُوحاً ِإلَى :" َ، وقوله)10: القمر( " َدَعا َربَُّه َأنِّي َمغْلُوٌب فَانتَِصْر:" َثير في القرآن، نحو قوله تعالىهذه اآليات ك

.  الكتـاب : سـيبويه : ينظـر . ، إنما أراد بأني مغلوب وبأني لكم ولكنه حـذف البـاء  )25: هود"(قَْوِمِه ِإنِّي لَكُْم نَِذيٌر مُّبِيٌن 

  .543ص
  . 5/236. وإعرابه معاني القرآن: الزجاج )4(
  .199/  1. معاني القرآن: الفراء )5(
  .238/  2. معاني القرآن: الفراء )6(
  .193/  5. الدر المصون: السمين الحلبي )7(
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واصبروا على آلهتكم  المأل منهم أن امشواوانطلق : " وذكر الفراء أن معنى قوله تعالى

في اآلية في موضع نصب علـى فقـدان   ) أن(وأنَّ )1(انطلقوا مشياً ومضياً على دينكم" }6:ص{

  .الخافض

وقد وردت في القرآن الكـريم  ) ال جرم(مة ورأى أهل اللغة أن حرف الجر يسقط مع كل

  :)2(في خمسة مواضع متلوة بأنَّ واسمها و لم يجيء بعدها فعل 

Ÿω tΠty_ öΝ" :في قوله تعالى: الموضع األول åκ ¨Ξr& ’Îû Íο tÅz Fψ $# ãΝ èδ šχρ çy£ ÷z F{$# "}22: هود{.  

Ÿω tΠt" :في قولـه تعـالى  : والموضع الثاني y_ χ r& ©!$# ÞΟ n= ÷ètƒ $tΒ šχρ ”Å¡ ç„ $tΒ uρ šχθãΨÎ= ÷èãƒ "

  . }23: النحل{

Ÿω tΠty_ ¨β :"في قوله تعالى: والموضع الثالث r& ãΝ ßγ s9 u‘$ ¨Ζ9$#  "}62: النحل{.  

Ÿω tΠty_ ¨β" :في قوله تعالى: والموضع الرابع r& ãΝ ßγ s9 u‘$ ¨Ζ9$#" }109:النحل{.  

$ _Ÿω uΘty" :في قوله تعالى: لخامسوالموضع ا yϑ ¯Ρ r& û©Í_ tΡθããô‰s? Ïμ ø‹s9Î) }§ øŠ s9 … çμ s9 ×ο uθôãyŠ ’Îû $ u‹÷Ρ ‘‰9$# 

Ÿωuρ ’Îû Íο tÅz Fψ$# "}3(ذكر أهل اللغة و المفسرون في معناها أقواالً . }43: غافر:(   

  .وأن الواقعة بعدها في موضع نصب بإسقاط الخافض) ال بدَّ(أن معناها ) 1

مع ما في حيزها فاعل، ) أن(حق، وفعل معناه ) جرم(نافية رداً للكالم المتقدم و) ال(أن  )2

ال : "وهذا مذهب الخليل وسيبويه واألخفش، فقوله تعـالى . أي حق ووجب بطالن دعوته

  . معناه أنه رد على الكفار وتحقيق لخسرانهم" جرم 

                                                 
  .2/399. معاني القرآن: الفراء )1(
 .3/362. البرهان في علوم القرآن: الزركشي )2(
األحكـام  : و الجبـالي . 968/ 2. معاني القرآن: الفراء: و ينظر. 363، 3/362. ي علوم القرآنالبرهان ف: الزركشي )3(

. 115ص . و ما تعدد في النقل عن الفراء. 7ص. المبنية على كثرة االستعمال عند الفراء في ضوء كتابه معاني القرآن

 . 549، 1/548. الكتاب :و سيبويه. 12/94دار صادر . ط] جرم [ مادة . لسان العرب: و ابن منظور
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لى هـذا  معناه كسب، أي كسب عملهم الندامة وما في حيزها ع) جرم(زائدة و ) ال(أن  )3 

 . ل في موضع رفعلبدالقول في موضع نصب على ا

 . كلمتان ركبتا و صار معناهما حقاً وأكثر المفسرين يقتصر على ذلك) ال جرم) (4

çμ≈tΡ:" نحو قوله تعالى ،)1(الناصبة للفعل للمضارع) كي(مع  -3 ÷ŠyŠtsù #’n< Î) ⎯ Ïμ ÏiΒ é& ö’s1 § s) s? $ yγ ãΨøŠtã" 

أن حرف الجـر ال  ) اللبيبمغني (وذكر ابن هشام في .، أي لكي تقرَّ عينها}13: القصص{

جئـت كـي   : ، أما فـي نحـو  ) كي(وأن النحويين أهملوا ). أْن وأنَّ(يحذف قياسياً إال مع 

معنـى لكـي   وال، مصدرية، والالم مقدرة أن تكون  :أمرين )كي(تكرمني، فقد أجازوا في 

إال ) كي(ال يحذف مع وذكر النحاة أن  .أن تكون كي تعليلية، وأن مضمرة بعدهاتكرمني، و

   ).أْن وأنَّ(ألنها ال يدخل عليها جار غيرها بخالف  ؛العلة) الم(

ال يسقط في جميع الحاالت، ) أْن، وأنَّ، وكي(وحرف الجر مع هذه الحروف المصدرية 

،ألننا ال نفهم )2(رغبت أن أفعل: ، فمثالً ال يقالْبسٍ في بعض األحيان لما يحدثه من إشكاليات ولَ

مقصود الرغبة بالفعل أم الرغبة عنه، فالمعنيان متعارضان، فاألول يعنـي  من الجملة إذا كان ال

ولذلك ال يجوز حذف حرف الجر في هذا المثـال خوفـاً مـن    . الرغبة، والثاني يعني الرفض

رغبت فـي  (فمنع الحذف في ) "أْن وأنَّ(وهذا ما اشترطه ابن مالك في إسقاط الجار مع . اللبس

?tβθç6xîös"إلشـكال المـراد بعـد الحـذف، ويشـكل عليـه       ) عن أن تفعل(أو ) أْن تفعل uρ β r& 

£⎯ èδθßsÅ3Ζ s? "}3("، فحذف حرف الجر مع أنَّ المفسرين اختلفوا بالمراد}127: النساء(.  

                                                 
  .194ص . جامع الدروس العربية: الغالييني: وينظر . 178ص . المرجع في اللغة العربية: علي رضا )1(
تسهيل الفوائـد   شرح التسهيل: ابن مالك الطائي، جمال الدين محمد بن عبد اهللا بن عبد اهللا بن مالك الجياني األندلسي )2(

  .82/  2. 2000دار الكتب العلمية : بيروت. 1ط . ادر عطا وطارق فتحي السيد، تحقيق عبد القوتكميل المقاصد
  .183، 182/  2. أوضح المسالك: ابن هشام: ينظر )3(
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بريت : إال أنه ال يقاس غيرهما عليهما، فال يقال) أْن وأنَّ(ورغم كثرة سقوط الجار مع 

ين القلم، وهذا ما رجحه معظم النحـاة إال أن بعضـهم   السكين القلم على أنَّ األصل بريت بالسك

 .)1(أجاز ذلك بشرط أمن اللبس

رغم كثرة قياسه ال يصح إال عند أمن اللبس، ) أْن، وأنَّ(إنَّ إسقاط الجار مع : وجملة القول      

  .لم يصح الحذفُ ، وإن خيف اللبس

سواء أكـان القسـم   "  ، القسم والموضع الرابع الذي يسقط فيه حرف الجر قياساً هو أسلوب -4

  ". )2(ألفعلن المصحِف: نحو، بلفظ اهللا أو غيره من سائر ألفاظ القسم 

 ؛)ألفعلـن  اِهللا(أن العرب حذفت حرف القسم مـن  ) شرح المفصل(وذكر ابن يعيش في 

وذلـك  .وذلك على قياس صحيح"بالنصب  ، ألفعلن اَهللا: وقالوا  وذلك لقوة الداللة عليْه، تخفيفاً 

لى اسم رفدوه بحرف الجر تقوية له، فإذا حذفوا ذلك الحـرف إمـا   وا فعالً قاصراً إأنهم إذا عّد

لضرورة الشعر، وإما لضرب من التخفيف، فإنهم يوصلون ذلك الفعل بنفسه كاألفعال المتعديـة  

  .)3(" ه نفينصبو

  :ومثل ذلك في الشعر قول ذي الرمة

   )4(الظباِء السوانحِ ْن قَلُْبُه لي فيناِصٌح    وَم ال ربَّ من قلبي له اَهللاأ

                                                 
  :ويقول ابن مالك في هذا. 182/  2. أوضح المسالك: ابن هشام )1(

  جرِّ وعـدِّ الزمـا بـحـرف جـرٍّ            وإْن ُحِذفْ فالنصُب للمن                

: مصـر . 4ط. النحو الوافي: عباس حسن، عباس: ينظر. يطرُد َمْع أمنِ لبسٍ   كعجبت أن يدوا" أْن " و" أنَّ:" وفي –نقالً 

والسـمين  .227/  2 حاشية الصبان:والصبان. 149/  2. على ألفية ابن مالك شرح ابن عقيلو .164/  2. دار المعارف

والشاهد في حذف حرف الجر .  16ص.طول الكالم وأثره في التأويل النحوي: والجبالي. 435/ 2.الدر المصون: الحلبي

  .من أْن يعطوا الدية: يدوا، أي واألصل عجبت من أن) أْن(قياساً مطرداً مع 
  .366ص.الخالف النحوي الكوفي: الجبالي )2(
  . 260/  5. شرح المفصلو.103/  9.شرح المفصل: ابن يعيش: ينظر )3(
ومن قلبه لي في الظبـاء السـوانخ،   : ، وهو موجود في ابن يعيش بروايتين644وهو في ديوانه ص 55ص مر الشاهد )4(

  .ومن هو عندي في الظباء السوانح
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: والتقـدير ) البـاء (ض فقد نصب لفظ الجاللة على نزع الخاف) اهللا(موطن الشاهد قوله و

  .  )1("أحلف باهللا

إذا الذي يسقط فيه حرف الجر سقوطاً قياسياً قبل تمييز كم االسـتفهامية  والموضع الخامس  -5

  بكم من درهم ؟ : م اشتريت هذا الكتاب ؟ أيبكم دره:" نحو )2(دخل عليها حرف الجر

بعد الكالم المشتمل على حرف الذي يسقط فيه حرف الجر سقوطاً قياسياً والموضع السادس  -6

  :)3(هي ، جر مثله وذلك في خمس صور

 .من خالد: أيخالٍد ،: فيقال لك ممن أخذت الكتاب ؟: بعد جواب االستفهام، تقول .1

 سعيد؟ بنِ أبخالِد: سعيد ؟، أي بنِ أخالِد :مررت بخالد، فيقال  :بعد همزة االستفهام، تقول .2

إن بخليـل، وإن  : أي ذهب بمن شئت، إْن خليلٍ، وإن حسـنٍ ، ا: الشرطية، تقول) إْن(بعد  .3

 .بحسن

 .هال تصدقت بدينار: هال دينار، أي: تصدقت بدرهم  فيقال: ، تقول)هال(بعد  .4

لخالٍد : " و ذكر الحرف المحذوف، كقولكبعد حرف عطف متلو بما يصح أن يكون جملة ل .5

 .ولسعيد بستان: أي" داٌر، وسعيد بستان 

                                                 
  .431/  1. األصول في النحو: وابن السراج النحوي. 104، 103/  9. شرح المفصل: ابن يعيش )1(
أي : شرح ابن عقيل على ألفية اإلمام الحجة الثبت: ذاني المصريابن عقيل، بهاء الدين عبد اهللا بن عقيل العقيلي الهم )2(

: وينظـر . 41/  2. دار إحياء التراث العربي: تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد بيروت. عبد اهللا محمد بن جمال الدين

هيم بن محمد بن أبـي  وابن قيم الجوزية، برهان الدين إبراهيم بن محمد إبرا. 194ص . جامع الدروس العربية: الغالييني

أضـواء  : الريـاض . 1ط . تحقيق محمد بن عوض بن محمد السلي. إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك: بكر بن أيوب

كم : وكم االستفهامية إذا لم تسبق بحرف جر فنصبها واجب مثل.(472/  1. 2002مكتبة اإلمام البخاري : ، مصرالسلف

  ).درهماً معك
ومكـرم  . 195، 194ص. جامع الدروس العربيـة الغالييني ؛ :وينظر. 179ص في اللغة العربية المرجع: علي رضا )3(

  .185/  3. تطبيقات نحوية بالغية: سالم عبد العال
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والتي يسقط فيها حرف الجر سقوطاً قياسياً مطرداً ، هذه هي المواضع التي وقعت عليها        

  .وليس من باب الحصر، وما ذكرناه من أمثلة هو من باب الشاهد والمثال .في اللغة

  :لغة سماعاً سقوط حرف الجر في ال

وإذا كان ما سبق قد سقط فيه الجر سقوطاً قياسياً، فثمَّ نصوص لغوية كثيرة، رأى النحاة 

أن حرف الجر قد سقط فيها، وأن هذا السقوط ليس كالسقوط السابق المقاس، وإنما عدوه سقوطاً 

وسماعي  سماعي في النثر،: و قد قسمت هذا السقوط إلى قسمين. سماعياً غير مطرد وال منقاس

  .في الشعر

  سقوطه في النثر: أوالً

النثر بتراكيب كثيرة قد سقط فيها حرف الجر، ومن المالحظ أن األعم األغلب في يحفل 

وسنناقش هـذه  . هذه التراكيب يشتمل على أفعال مخصوصة بعضها الزم، وبعضها اآلخر متعٍد

  .المسألة منطلقين من تقسيم الفعل إلى الزم ومتعٍد

  طه مع الفعل الالزمسقو: أوالً

ينقسم الفعل التام إلى فعل الزم وفعل متعٍد، فالالزم هو الذي يكتفي بفاعله، وال ينصـب  

وقد ذكر النحاة أن الفعل الالزم قـد يتعـدى إلـى       . )1( وله عالمات يعرف بها، مفعوالً به 

الفعـل  المفعول به بالهمزة أو بتضعيف عين الفعل أو بحرف جر، ويصبح عندئـذ فـي حكـم    

أنزلت الشيء ونزلتـه، وأوهنـت   : ورأوا أن التضعيف والهمزة قد يتعاقبان نحو. المتعدي بنفسه

كما أنه قد يتعدى بالتضمين كما ذكرنـا  .)2(وذهب بعضهم إلى أن المعنى واحد ، الشيء ووهنته

  . سابقاً

                                                 
: والصـبان .193ص. البيـان فـي شـرح اللمـع    : ابـن جنـي  : وينظر. 468ص. شرح شذور الذهب: ابن هشام )1(

. النحـو الـوافي  : وعباس حسـن .  1/167. في علل البناء واإلعراباللباب : والعكبري. 226، 225، 2/224.الحاشية

  .  362ص . الدروس النحوية: وناصف حفني. 156، 155، 2/154
. 29ص.2004. 2العـدد  . 13دراسات العلوم اإلنسانية واالجتماعية المجلد . التعاقب وأثره في نحو العربية: الجبالي )2(

  .4/299. شرح المفصل: ابن يعيش: وينظر



 85

 ق النحاة على بعض األفعال الالزمة التي يسقط  معها حـرف الجـر، وتباينـت   فوقد ات

  .ووجهات نظرهم في هذا السقوط، آراؤهم 

وانطلق،  خرج، ودخل، وذهب، ورحب،: (هي األفعال المخصوصة بسقوط حرف الجرو

  :هاوهذا بيان). ووجع، ووسع،  ووعدوعجب، وغضب، وعزم، وعسل، ومرَّ، 

  :خرج  -1

جـر  لقد عدَّ أهل العربية هذا الفعل من قبيل األفعال الالزمة التي يسقط معها حـرف ال 

ـ  ، وذلك لكثرة استعمال هذا الفعل   ، وانطلـق  ذهـب : واستندوا في ذلك إلى أفعال تشبهه ، كـ

ذهبت الشام، وذهبت السوق، وانطلقت الشام، وانطلقت السـوق،  : فمثلما ورد عن العرب قولهم

  .)1( خرجت الشام: ورد عنهم أيضاً

ـ  ع خـرج كمـا   وذكر الفراء في غير موضع أن العرب استجازوا حذف حرف الجر م

وذكر الجبالي أيضاً أن علة كثـرة  .  )2(لكثرة استعمال هذين الفعلين؛ ذهب  عاستجازوا حذفه م

أن يسقط مع هذا الفعل مثلما سوغت له أن يسقط مع ذهب ) إلى(االستعمال سوغت لحرف الجر 

مل علـى  يقاس الذي لم يستع ألنه ال ، يجوز قياس غير هذا الفعل عليه ورأى أنه ال، )3(وانطلق

  .)4(ما قد استعمل

أما ابن السراج فقد عدَّ هذا الفعل من قبيل األفعال الالزمة التي يسقط معها حرف الجـر  

النقيض يجري مجرى نقيضه والنظير يجـري مجـرى   : مفادها منطقية مستنداً إلى علة نحوية

                                                 
األحكام المبنية على كثرة االستعمال عند الفراء فـي ضـوء كتابـه    : الجبالي: وينظر. 3/243. معاني القرآن: الفراء )1(

  .15ص. معاني القرآن
  3/243. معاني القرآن: الفراء )2(
  .18ص. األحكام المبنية على كثرة االستعمال عند الفراء في ضوء كتابه معاني القرآن: الجبالي )3(
: الجبـالي :وينظـر  . 18ص. األحكام المبنية على كثرة االستعمال عند الفراء في ضوء كتابه معاني القرآن: جباليال )4(

  .366ص  الخالف النحوي الكوفي
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فإن  ، عهوبما أن الفعل خرج ضده الفعل دخل الذي أجازت العرب حذف حرف الجر م )1(نظيره

  . الفعل خرج كذلك

  : دخل  -2

يذكر عدد من كتب اللغة والنحو أن العرب استعملته تارة بحرف جر وتارة أخرى بغير 

وذهب بعضهم إلى أن الحرف يحذف معـه   .)2(دخلت البيت، ودخلت إلى البيت: فقالوا، حرف 

  .)3(للتخفيف ويذكر للتأكيد واألصل ذكره

، مستنداً في ذلك إلى علة نحوية مفادها أن )4(عال الالزمة ومن النحويين من عده من األف

وبمـا  . وإذا كان مضاده غير متعد فإن مضاده غير متعد الفعل إذا كان متعدياً فإن مضاده متعد،

  .   أن هذا الفعل ضده الفعل خرج غير متعد فبالضرورة أن يكون هو غير متعد

دخلت إلى البيت : تعدى بحرف الجر، نحوومنهم من عده من قبيل األفعال الالزمة وإنما 

دخلت فـي  : واستندوا في ذلك إلى قول العرب. )5(وإنما حذف منه حرف الجر لكثرة االستعمال

لسان فـي  (وذكر ابن منظور في  )6(دخلت األمر، ودخلت البيت: إذ لو كان متعدياً لقالوا، األمر 

لكن حـذف حـرف الجـر، فانتصـب     المراد به دخلت إلى البيت، و ، أن دخلت البيت) العرب

والـوادي  ، فهو كالجبـل  ، أو غير المبهمة ، ألنه من األمكنة المحدودة ، انتصاب المفعول به 

قعـدت الـدار، وال   : والدار، وهذه الكلمات ال تكون ظروفاً، ألنه ال يقال، والمسجد ، والسوق 

خلت البيت وصـعدت  د: ، وما جاء من ذلك فإنما هو بحذف حرف الجر نحو...صليت المسجد

                                                 
  .297، 296/ 1 األصول في النحو: ابن السراج )1(
  .209،208ص. البيان في شرح اللمع: ابن جني: وينظر. 1/170.األصول في النحو: ابن السراج )2(
  . 320، 319ص . تفسير المسائل المشكلة في أول المقتضب: الفارقي، أبو القاسم سعيد بن سعيد )3(
  .. 209،208ص. البيان في شرح اللمع: ابن جني: وينظر. 1/599. األصول في النحو: ابن السراج )4(
شرح كافيـة  : واإلسترباذي. 4/296.  شرح المفصل: ابن يعيش: وينظر. 1/272،271.شرح كتاب سيبويه: السيرافي )5(

  . 376ص . ضبط قوانين العربيةالملخص في : وأبو الربيع القرشي. 1/141. ابن الحاجب
  . 208ص . البيان في شرح اللمع: ابن جني )6(
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ويشير قول ابن منظور هذا إلى أن الفعل دخلت مـن قبيـل األفعـال    . )1(الجبل ونزلت الوادَي

  .وإنما يتعدى بحرف الجر، الالزمة 

 أنه ال يوجد فعل تارة يتعدى بنفسه وتارة بحرف الجر، ألنه محـال أن  : " ويرى آخرون

حالً للفعل وغيـر محـل فـي حـين     فعول موال الم، يكون الفعل قوياً وضعيفاً في حال واحدة 

  .)2("واحد

ويرون أيضاً أن حذف حرف الجر جائز مع دخلت في أي تركيب سمع عن العرب أم لم 

فحرف الجر مع هـذه  . )3(َوالجبل ، ومطرنا السهَل ، وتوجهت مكةَ بخالف ذهبت الشاَم،  يسمع

إال أن الفراء قد خـالفهم  . البيت ذهبت المسجد، وال صليت :األفعال ال يحذف اختياراً، فال يقال

إلى أين تـذهب ؟ وأيـن تـذهب ؟    :" أن العرب تقول) معاني القرآن(الرأي حين ذكر في كتابه 

ذهبت الشام، وذهبت السوق، وانطلقت الشام، وانطلقت السوق، وخرجت الشام سمعناه : ويقولون

  ." )4(خرجت، وانطلقت، وذهبت: في هذه األحرف الثالثة

إن الفراء أجاز سقوط حرف الجر مـع األفعـال خرجـت     : ستطيع القول ومما سبق ن

في حين ال يجيز غيـره سـقوط   . عن العرب  نطلقت ، مستدالً على ذلك بما سمعوذهبت ، وا

  . حرف الجر مع هذه األفعال 

  وكذلك الفعـل سـكنت علـى بعـض األسـماء، كالبيـت      ، ويكثر دخول الفعل دخلت 

  : )5(وغيرها وفي إعراب هذه األسماء أوجه عدة والمدرسة، والمسجد، والدار

                                                 
 تفسير المسائل المشكلة: الفارقي، أبو القاسم سعيد بن سعيد: وينظر. 3/313]. دخل [ مادة . لسان العرب: ابن منظور )1(

  . 312ص . في أول المقتضب
  . 1/275. شرح جمل الزجاجي: ابن عصفور: وينظر. 2/227.حاشية الصبان: الصبان )2(
  . 2/227. حاشية الصبان: الصبان )3(
معـاني   األحكام المبنيةعلى كثرة االستعمال عند الفراء في ضوء كتابـه :الجبالي:وينظر.3/243.معاني القرآن:الفراء )4(

  .15ص.القرآن
البيان فـي شـرح   : وابن جني. 2/227.حاشية الصبان:الصبان: و ينظر.35ص.المرجع في اللغة العربية: علي رضا )5(

  .1/197 شرح ابن عقيل: وابن عقيل. 208،209ص.اللمع
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  .أنها ظروف مكان منصوبة على الظرفية شذوذاً: أولها

أنها ظروف منصوبة بإسقاط حرف الجر، واألصل دخلت في الدار فحذف حرف الجر : وثانيها

  . فانتصبت الدار

ه ، إذ شـبهوا الفعـل   المفعول بالتشبيه بأو  حقيقة المفعول بهء منصوبة على أنها أسما: وثالثها

  . الالزم بالفعل المتعدي

  :ذهب -3

      ):اللسـان (يقول ابن منظـور فـي    . من األفعال المخصوصة بحذف حرف الجر معها

شـبهوه بالمكـان    ، وقالوا ذهبت الشام، فعدوه بغير حرف، وإن كان الشام ظرفاً مخصوصـاً " 

  . )1(المبهم إذ كان يقع عليه المكان والمذهب 

فـال يجـوز    ، عضهم أن الفعل ذهبت من قبيل األفعال المقصورة على أسمائهاويرى ب

أن  –كما أسلفنا سابقاً  –أما الفراء فقد ذكر . )2(فهي مقصورة على السماع، القياس عليها مطلقاً 

مع ذهب ) إلى(أنه أجاز حذف ، وقد نسب إليه وحده ...ذهبت الشام وذهبت السوق: العرب تقول

وأمثال ذلك وأنه جعله  ، والعراِق،  وخراساَن،  ماَنُع: إلى أسماء األماكن نحو فقط ليصل بنفسه

أن العرب استجازوا حذف حرف الجر فـي ذهبـت،   ) معاني القرآن(وذكر الفراء في . )3(قياساً

ذكر الجبالي في غير موضع أن الفراء أجـاز حـذف   و. )4(وخرجت وانطلقت لكثرة االستعمال

:" ذهب وانطلق وخرج لكثرة استعمالها،وأنه وقف على قوله تعـالى :الحرف الجر إلى مع األفع

⎦ø⎪ r'sù tβθç7 yδõ‹ s? " }إلى أين تذهب، وأين تذهب ؟ ويقولون: " العرب تقول: قالو. }26: التكوير :

سمعناه في هـذه   –ذهبت الشام وذهبت السوق، وانطلقت الشام وانطلقت السوق، وخرجت الشام 

انطُِلقَ به الفور : سمعت العرب تقول: وقال الكسائي. انطلقت وذهبتخرجت و: األحرف الثالثة
                                                 

  .3/530]. ذهب [مادة .لسان العرب: ابن منظور )1(
  . 2/227. نحاشية الصبا: الصبان: وينظر. 160، 2/159.النحو الوافي: عباس حسن )2(
  . 368ص.الخالف النحوي الكوفي: الجبالي )3(
  . 3/243.معاني القرآن: الفراء )4(
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وذكر الجبالي أيضاً في موضع آخر أن كثرة استعمال ذهـب  ." )1(فنصب على معنى إلقاء الصفة

 ، وال يجوز قياس غيرهـا عليهـا    وفق مذهب الفراء) إلى(وانطلق وخرج مما يجوز معه إلقاء 

لى ما قد استعمل، إال أن أبا جعفر النحاس ذكـر أن الكـوفيين   ألنه ال يقاس الذي لم يستعمل ع

  .)2(ومنهم الفراء قد قاسوا على ما سمعوا من ذلك 

  :رحب -4

وهو من األفعال الالزمة التي ال تتعدى إلى المفعول به إال بحرف جر، ولكنَّ أهل اللغة 

 ،)3("رحبتكم الدار: "واقال، ف)وسع(وذلك ألنه يتضمن معنى الفعل أجازوا سقوط حرف الجر معه 

  .مباشرة ونصبه بنفسه) الكاف(اتسعت لكم، فقد تعدى الفعل رحب إلى المفعول به : أي

:  أَََرُحَبكُُم الـدخول فـي طاعـة الكرمـاني ؟ بمعنـى     : وورد عند العرب أيضاً قولهم

   ؟)4(َأَوَسْعتكُم

  . )5(تَوسعي: أي َأْرِحبي،: أن العرب تقول للخيل) مقاييس اللغة(بن فارس في اوذكر 

  :انطلق -5

ذكر أهل اللغة أن العرب تجيز حذف حرف الجر مع انطلقت كما تجيز حذفه مع ذهبت 

أن العـرب  ): معاني القـرآن (موضع في  يل على ذلك أن الفراء ذكر في غيروالدل ، وخرجت

لشـام  ذهبت الشام، وذهبت السوق، وانطلقت ا: إلى أين تذهب ؟ وأين تذهب ؟ ويقولون: " تقول

خرجـت، وانطلقـت   : وانطلقت السوق، وخرجت الشام سمعناه فـي هـذه األحـرف الثالثـة    

                                                 
معاني : الفراء: وينظر. 15ص.األحكام المبنية على كثرة االستعمال عند الفراء في ضوء كتابه معاني القرآن: الجبالي )1(

  . 3/243. القرآن
  . 18ص. مال عند الفراء في ضوء كتابه معاني القرآناألحكام المبنية على كثرة االستع: الجبالي )2(
مادة .  مقاييس اللغة: وابن فارس .  1/433.  شفاء العليل: السلسيلي : وينظر. 2/170. النحو الوافي: عباس حسن )3(

  .  2/499] . رحب[
  .  2/499] . رحب[مادة .  مقاييس اللغة: وابن فارس . 1/433. شفاء العليل: السلسيلي )4(
  .2/499] رحب[مادة . مقاييس اللغة: ابن فارس )5(
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أن يسـقط  ) إلى(وذكر الجبالي أن علة كثرة االستعمال هي التي سوغت لحرف الجر .)1(وذهبت

انطلق به الفور فنصب على معنى : " وذكر أيضاً أنه سمع عن العرب قولهم. )2(مع الفعل انطلق

  ".)3(إلقاء الصفة

  :عجب وغضب -6

. عجبت من زيـد : من األفعال الالزمة التي ال تتعدى إلى مفعولها إال بحرف جر، فيقال

  .)4() الباء(أو ) على(أو ) من(وغضبت من زيد، فحرف الجر الذي يتعدى به هذان الفعالن هو 

 ، ومـا جـاء  )بالباء(أن العرب لم تستعمل هذين الفعلين إال ) اللباب(وذكر العكبري في 

  .)5(بغير حرف فإن ذلك يكون للضرورة الشعرية

  :عزم -7

فعل الزم ال يتعدى إلى مفعوله إال بحرف جر، ولكنه عندما يتضمن معنى فعل آخر فإنه 

⎯: " يتعدى مباشرة بنفسه، ومن األمثلة على ذلك قوله تعالى Å3≈s9uρ ω £⎯èδρ ß‰Ïã#uθè? #…Å "،}البقرة :

ن معنى تنووا فتعـدى  عقدة النكاح، ولكن الفعل تعزموا تضمتعزموا على وال : المعنىو. }235

β÷: " ومثلها قوله تعالى.)6(وال تنووا عقدة النكاح : والمعنى ، ونصبمباشرة بنفسه ،  Î) uρ (#θãΒ t“ tã 

t,≈n= ©Ü9$#" ،}7(إن عزموا على الطالق: والمعنى.}227: البقرة(.  

                                                 
األحكام المبنية على كثرة االستعمال عند الفراء فـي ضـوء كتابـه    : الجبالي: وينظر.3/243. معاني القرآن: الفراء )1(

  . 15ص. معاني القرآن
معاني : وينظر الفراء. 15ص. األحكام المبنية على كثرة االستعمال عند الفراء في ضوء كتابه معاني القرآن: الجبالي )2(

  .3/243. القرآن
: وينظر ابن منظـور . 15ص. األحكام المبنية على كثرة االستعمال عند الفراء في ضوء كتابه معاني القرآن: الجبالي )3(

  .5/632]. طلق[مادة  لسان العرب
: وابن عصفور. 1/167. اإلعراباللباب في علل البناء و: العكبري: وينظر. 44ص. تطبيقات نحوية وبالغية: مكرم )4(

  .1/24. شرح جمل الزجاجي
  .2/164. النحو الوافي: وعباس حسن. 1/167. اللباب في علل البناء واإلعراب: العكبري )5(
 معـاني القـرآن  : والزجـاج . 1/144. التبيان في إعراب القرآن: العكبري: وينظر. 1/263. إعراب القرآن: النحاس )6(

  .580، 2/564.النحوالوافي: وعباس حسن. 4/141. شرح كافية ابن الحاجب: ستراباذيواإل. 1/209. وإعرابه
الـدار  . ومراجعة محمد علي النجـار  ،عبد الحليم النجار: تحقيق. تهذيب اللغة: أبو منصور محمد بن أحمد: األزهري )7(

  . 2/152].عزَم[مادة . المصرية للتأليف والترجمة
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وذكر ابن فارس أيضـاً  .)1(هعزمت األمر وعزمت علي: وذكر األزهري أن العرب تقول

إنه ال يتعدى إلى : وجملة القول في هذا الفعل   . )2(عزمت عليك إال فعلت كذا: أن العرب تقول

مفعوله إال بحرف جر ، ولكنهم أجازوا سقوط حرف الجر معه ، ونصب االسم بعده على أنـه  

  .)3(مفعول به أو على نزع الخافض 

  :عسل -8

الجر سقوطاً سماعياً، وتكاد كتب النحو تتفق على سوق  وهذا فعل آخر يسقط معه حرف

  :شاهد واحد على ذلك، وهو قول ساعدة بن جؤية الهذلي

  )4(بهزِّ الكفِّ يعِسُل َمتْنُُه           فيه كما َعَسَل الطريقَ الثعلُب لَْدٌن

إلى الطريق، وهـو اسـم   ) عسل(استشهد سيبويه في هذا البيت على وصول الفعل فقد 

وهو كذهبت الشـام،إال أن   ، ألن الطريق مكان؛ للموضع بغير حرف، تشبيها له بالمكان خاص 

وليس الشـام  ، الطريق أقرب إلى اإلبهام من الشام ألن الطريق تكون في كل موضع يسار فيه 

  .)5(كذلك

ونصـب  ) في(أسقط حرف الجر  عسل في الطريق إال أنه: يل أن المعنى ابن عق وذكر

. َعَسَل في الطريق فحذف وأوصـل : أراد: " ويقول ابن منظور. )6(الخافض الطريق على نزع 

  .)7(" دخلت البيت: كقولهم

                                                 
  .6/236]. عزم[مادة  لسان العرب: وينظر ابن منظور. 2/152].عزَم[دة ما. تهذيب اللغة: األزهري )1(
  .4/308]. عزم[مادة . مقاييس اللغة: ابن فارس )2(
  .6/236]. عزم[مادة  لسان العرب: ابن منظور )3(
لسـان   :وابن منظور. 132، 1/25. الكتاب: سيبويه : وينظر .  1/1120. البيت من الكامل وهو في ديوان الهذليين  )4(

وابـن  .197، 1/152. شرح ابن عقيـل : وابن عقيل. 6/253. ودار الحديث. 11/446]. عسل[مادة . دار صادر. العرب

  .4/81. لسان العربومعجم فهارس . 2/94. تهذيب اللغة: واألزهري. 4/413. مقاييس اللغة: فارس
  .1/25. الكتاب: سيبويه )5(
  .179، 2/140. أوضح المسالك: ابن هشام: وينظر. 197، 2/152. شرح ابن عقيل: ابن عقيل )6(
  .11/446]. عسل[مادة . لسان العرب: ابن منظور )7(
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علـى سـبيل   ) َعَسـلَ (وذهب السلسيلي إلـى أن حـرف الجـر سـقط مـع الفعـل       

: هويرى ابن سـيد .وأن هذا الصنيع مقصور على السماع. عسل في الطريق: واألصل.)1(الشذوذ

  . )2(كما حذف من ذهبت الشامأن حرف الجر حذف اتساعاً 

أنه حذف حرف الجر ونصب االسم بعده ألنه عومل ) اإلفصاح(وذكر الفارقي في كتابه 

وقد أراد الفارقي أنَّ الطريق عومل معاملة الظرف ، كما في دخلت البيـت  . )3(معاملة الظرف 

     . لذلك يعرب إعراب األسماء التي تلي الفعل دخلت ،وذهبت ، وسكنت 

  :رَّم -9

ذكر أهل العربية أن هذا الفعل قد يتعدى بنفسه مباشرة وينصـب مفعولـه، أو بحـرف    

الباء أو : وذكروا أيضاً أن حرف الجر الذي يتعدى به هذا الفعل هو.)4(مرَّه، ومرَّ به : جر،فقيل

وذهب بعضهم إلى أن هذا الفعل ال يستعمل إال بحرف جر، وما جاء بغير حـرف جـر   .)5(على

  :على ذلك حملوا قول جرير وبناًء.)6(ضرورةفهو 

   )7(حرام ولم تعوجوا          كالمكم عليَّ إذاً الدياَر تمروَن              

وجوز أيضـاً  ، يرى ابن منظور أن الفعل مرَّ قد يتعدى بحرف جر أو بغير حرف جر ف

ويـرى  .بالديار تمرون على الديار أو: والتقدير. )8(أن يكون مما حذف فيه الحرف فأوصل الفعل

  .)9(بعضهم أن الفعل مرَّ أجري في هذا البيت مجرى الفعل المتعدي شذوذاً

                                                 
  .1/259. الدرر اللوامع: والشنقيطي. 1/434. شفاء العليل: السلسيلي )1(
  .242، 4/241. المخصص: ابن سيده )2(
  . 243، 242ص اإلفصاح : الفارقي )3(
  .8/249]. مرر[ مادة. لسان العرب: ابن منظور )4(
  .468ص. شرح شذور الذهب: ابن هشام: وينظر. 44ص. تطبيقات نحوية وبالغية: مكرم )5(
  .1/267. اللباب في علل البناء واإلعراب: العكبري )6(
  .55في ص مر الشاهد )7(
 شـرح : اباذي واإلسـتر .1/262. الدرر اللوامـع : الشنقيطي: وينظر. 8/249]. مرر[مادة . لسان العرب: ابن منظور )8(

  .  151،  2/150. شرح ابن عقيل: وابن عقيل .  4/40.كافية ابن الحاجب 
 شرح كافيـة ابـن  : واإلستراباذي  .146ص. ضرائر الشعر: ابن عصفور: وينظر. 1/433. شفاء العليل: السلسيلي )9(

  .  151،  2/150. شرح ابن عقيل: وابن عقيل .  4/40. الحاجب
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ُمرَّ زيداً في معنى ُمـرَّ بـه، ال علـى    :" أن ابن األعرابي قال) لسان العرب(وجاء في 

ويشير هذا القول إلى أن الفعل مـرَّ قـد يتعـدى إلـى     ". )1(الحذف، ولكن على التعدي الصحيح

وذكر بعضهم أن الفعل في هذا البيـت تعـدى   .باشرة في النثر، كما هو في الشعرالمفعول به م

  .)2(بنزع الخافض، ونصب االسم بعده تشبيهاً له بالمفعول به

نه من قبيل األفعال الالزمة التي تتعدى بحرف جـر أو  أ): مرَّ(صفوة القول في الفعل و

  .أو على أنه مفعول به حرف جر، وعندئذ ينصب االسم بعده على نزع الخافض بغير 

  : وجع -10

يعد هذا الفعل من قبيل األفعال التي تتعدى بحرف جر ولكنه قليل االستعمال وجاء فـي  

  .أحرف معدودة كما ذكر ابن منظور

  ".)3(فيقال للرجل وجعتَ بطنك مثل سفهت رأيك ورشدت أمرك" 

سِّـٌر، ومثلـه غبنـتَ    ويرى الفراء أن هذا من المعرفة التي كالنكرة ألن قولك بطنَك مفَ

لسـان  (،وذكر ابن منظور في  )4(رْأيَك، واألصل فيه وجع رأُسَك وألَم بطنَُك وَسفه رأُيَك ونفُسَك

وجعت من بطنك، وكذلك سفهت في رأيـك،  : أن َبطْنََك نصب بنزع الخافض، والتقدير): العرب

  .)5(وهذا من قول البصريين ألن المفسرات ال تكون إال نكرات

                                                 
  .1/147. سر صناعة اإلعراب: وابن جني. 8/249]. مرر[مادة . عربلسان ال: ابن منظور )1(
   الكامل فـي النحـو  : وأحمد قبش. 1/599. المعجم المفصل: بابيتي: وينظر. 196، 195ص.جامع الدروس: الغالييني )2(

  .237ص. البيان في القواعد واإلعراب: وعبد المحسن سعد الدين.178ص 
  .8/380. طبعة دار صادر. 9/225]. وجع[ة ماد. لسان العرب: ابن منظور )3(
  .9/225]. وجع[مادة . لسان العرب: ابن منظور: وينظر.1/79. معاني القرآن: الفراء )4(
. وإعرابـه  معـاني القـرآن  : الزجاج: وينظر. 4/607].سفه[، ومادة 9/225]. وجع[مادة . لسان العرب: ابن منظور )5(

  . 4/246 المخصص: بن سيدهو ا. 4/246 المخصص: و ابن سيده .1/209



 94

  :عوس -11

والـدليل  . )1( )علىفي، أو الالم، أو (تعدى بحرف الجر وهو من األفعال الالزمة التي ت

يسع لعشرين كيالً، : هذا الوعاء يسُع عشرين كيالً، ومعناه: على ذلك ما ورد عن العرب كقولهم

َيَسُع  هذا الخُفُ: وقولهم. أنا أسُع هذا األمر، وهذا األمر يسعني: وكذلك قولهم. )2(أي يتسع لذلك

هذا الوعاء يسعه عشـرون كـيال   : وقالوا أيضاً. يتسع لها وعليها: يسع لرجلي، أي: رجلي أي

ويرى أهل اللغة أن األصل في . )3(يتسع فيه عشرون كيال: أي. يسع فيه عشرون كيال: والمعنى

هذا المثال أن يكون بحرف جر، إال أن العرب تحذف حرف الجر من أشياء كثيرة حتى يصـل  

وقاسوا على هذا الفعل أفعـاالً أخـرى، نحـو    . )4(ل إلى ما يليه ويفضي إليه كأنه مفعول بهالفع

   .)5(كلت لك واستجبت لك ومكنت لك: كلتك واستجبتك ومكنتك، والمعنى:قولهم

الفعل وسع من األفعال الالزمة التي تتعدى إلـى مفعولهـا    نَّأ: وجملة القول فيما سبق

إذا تعّدى بنفسه فإن االسم بعده يكون منصوباً على نـزع الخـافض    و، )بفي، أو الالم، أو على(

yì:" قولـه تعـالى  كما في  Å™uρ çμ •‹Å™ öä. ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ ."} للسـماوات  :أي.}255:البقـرة

  . )6(واألرض

  :وعد، واعد -12

) لسان العـرب (غير حرف جر بدليل ما جاء في بمن األفعال التي تتعدى بحرف جر أو 

⎯ :"وبناًء على ذلك حملوا قوله تعـالى . )7(وعده باألمر، ووعده األمر: العرب تقول من أن Å3≈s9uρ 

                                                 
  .8/393. ودار صادر. ط]. وسع[مادة . لسان العرب: ابن منظور )1(
  .3/95]. وسع[مادة . تهذيب اللغة: األزهري )2(
  .8/393]. وسع[مادة . لسان العرب: ابن منظور )3(
  .8/393]. عوس[مادة . لسان العرب: ابن منظور: وينظر. 3/95]. وسع[مادة . تهذيب اللغة: األزهري )4(
. وابن مالـك . 4/141. شرح كافية ابن الحاجب:اإلستراباذي:وينظر. 8/393]. وسع[مادة . لسان العرب: ابن منظور )5(

  .2/78. شرح التسهيل
  .1/225. البرهان في علوم القرآن: الزركشي )6(
  .9/345]. وعد[مادة . لسان العرب: ابن منظور )7(
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ω £⎯èδρ ß‰Ïã#uθè? #…Å   ."}في اآلية ) سراً(وتحتمل كلمة .)1(نكاح: على سر، أي:أي. }235: البقرة

  :)2(أربعة أوجه إعرابية

  .ال تواعدوهّن نكاحاً: مفعول به ألنه بمعنى النكاح، أي -1

ال تواعدوهّن : مستخفين بذلك، والمفعول به محذوف تقديره: مصدر في موضع الحال تقديره -2

  .النكاح سراً

  .أي مواعدة سراً: يجوز أن يكون صفة لمصدر محذوف تقديره -3

  .   في سر فيكون ظرفاً: التقدير: قيل -4

  : سقوطه مع الفعل المتعدي: ثانياً

: الفعل الذي يحتاج إلى مفعول به وهو على ضربينمن المعروف أن الفعل المتعدي هو 

متعـد إلـى   : والفعل المتعدي بنفسه على ثالثة أضرب. فعل متعد بنفسه، وفعل متعد بحرف جر

  .)3(مفعول واحد، ومتعد إلى مفعولين، ومتعد إلى ثالثة مفعولْين

  : )4(ويقسم  الفعل المتعدي لمفعول واحد إلى ثالثة أقسام هي

وهو كثير ومنه  شممت الطيـب، وذقـت    عوالً دائما وال يتخلف عنه المفعولما ينصب مف -1

وهذه األفعال التي وردت في األمثلة . ولمست المرأةالطعام ، وسمعت األذان ، ورأيت الهالل ، 

هي أفعال الحواس وتتعدى إلى مفعول واحد بنفسها دائماً، وقد وردت هذه األفعال في آيات مـن  

ــو ــيم، نح ــذكر الحك tΠöθtƒ  tβ":ال ÷ρ ttƒ sπ s3Í×̄≈n= yϑ ø9$#"، }ــان tΠöθtƒ tβθãèyϑ"، }22:الفرق ó¡ o„ sπ ysøŠ ¢Á9$#"، 

                                                 
  .1/153. معاني القرآن: الفراء )1(
  . 178ص. الكامل في النحو والصرف: أحمد قبش: وينظر. 469ص. شرح شذور الذهب: ابن هشام )2(
  .194ص.البيان في شرح اللمع: ابن جني )3(
والسـيوطي،عبد  . 334، 333ص.ملخص قواعد اللغة العربيـة : غيالي: وينظر. 469ص . شذور الذهب: ابن هشام )4(

شرحه وضبطه وصححه وعنون موضـوعاته وعلـق علـى    . 3ط.غة وأنواعهاالمزهر في علوم الل:الرحمن جالل الدين

  .236،237ص.مكتبة دار التراث:القاهرة. حواشيه محمد أحمد جاد المولى بك وآخرون
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Ÿω šχθè%ρ"،}42:ق{ ä‹ tƒ $ yγŠ Ïù šVöθyϑ ø9$#"،}ــدخان ρ÷"،}56: ال r& ãΛä⎢ ó¡ yϑ≈s9 u™ !$|¡ ÏiΨ9$#"، }43:النســاء{ 

لمفعول واحد،  فوجه االستشهاد في هذه اآليات الكريمة أن كل فعل من أفعال الحواس جاء ناصباً

  .وهو المالئكة في اآلية األولى، والصيحة في الثانية، والموت في الثالثة، والنساء في الرابعة

شكر،ونصـح،و كفـر،   : ما يتعدى لمفعول واحد تارة بنفسه وتارة بالجار والمجرور،مثـل  -2

شكرته، وشكرت له، ونصحته، ونصحت له، وقصدته، وقصدت له، وقد جاء في : وقصد، نحو

ρ#): "ذكر الحكيمال ã à6ô©$#uρ |M yϑ ÷èÏΡ «!$#" )1( ،} 114:النحـل{ ،"Èβ r& öà6ô©$# ’Í< y7 ÷ƒy‰Ï9≡uθÎ9uρ")2(، 

àM"، }14:لقمان{ ós|ÁtΡ uρ öΝ ä3 s9" )3( ،}وهذا بيان بهذه األفعال. } 93، 79:اآليتان:األعراف:  

  :شكر ونصح

واقعة التي ال يجـوز أن  من األفعال غير ال:" نقل بعضهم عن الكسائي أنَّ هذين الفعلين

ولعل الكسائي استند في ذلك إلى ما جاء فـي الـذكر   . )4(تقع على المفعول به إال بواسطة الالم

Èβ:" الحكيم نحو قوله تعالى r& öà6ô©$# ’Í< y7÷ƒy‰Ï9≡uθÎ9uρ "}وقولـه . }14: لقمان " :#ρ ãà6ô©$#uρ ’Í< 

Ÿωuρ Èβρ ãà õ3 s?  " }وقوله. }152: البقرة ":àM ós|ÁtΡ uρ öΝ ä3 s9" }وقوله. } 93، 79: األعراف ":Ÿωuρ 

ö/ä3 ãèxΖtƒ û©Å∏óÁçΡ ÷β Î) ‘NŠu‘ r& ÷β r& yx|ÁΡ r& öΝ ä3 s9 " }34: هود{ .  

وهو أحد القراء  –والغريب أن يفوت الكسائي :" ويعلق الجبالي على رأي الكسائي قائالً

$tΑ:" قوله تعالى –السبعة  s% uρ Éb> u‘ û©Í_ôãÎ—÷ρ r& ÷β r& tä3 ô©r& štF yϑ ÷èÏΡ  " } وقصـد  " )5( .}19: النمـل

                                                 
" نعمة " متعدياً بنفسه ؛ فنصب مفعوالً به، هو " اشكروا " مجيء فعل : ووجه االستشهاد) اشكروا نعمة(موطن الشاهد  )1(

  .469ص .شرح شذور الذهب:ابن هشام:وينظر. دياً بنفسه الجواز،ألنه يأتي أحياناً متعديا بحرف الجروحكم مجيئه متع
متعديا بالجار والمجرور وحكم مجيئه متعـدياً  " اشكر"مجيء فعل :ووجه االستشهاد) اشكر لي ولوالديك(موطن الشاهد  )2(

  .470ص . شرح شذور الذهب:ابن هشام:وينظر. سهبالجار و المجرور الجواز ؛ ألنه قد يأتي أحياناً متعديا بنف
متعديا بالجار والمجرور وحكم مجيئه متعدياً بالجار " نصح" مجيء فعل :ووجه االستشهاد) ونصحت لكم(موطن الشاهد  )3(

 .والمجرور الجواز ؛ ألنه قد يأتي أحياناً متعدياً بنفسه
  .368ص. الخالف النحوي الكوفي: الجبالي )4(
  .368ص. الخالف النحوي الكوفي: الجبالي )5(
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الجبالي أن الفعل شكر قد يتعدى إلى المفعول به مباشرة أو بحرف جـر، وهـذا بخـالف رأي    

أن الفعل شكر من األفعال التـي  : ، أي)لسان العرب(وهذا ما جاء به ابن منظور في . الكسائي

  : بقول أبي نخيلةواستشهد ابن منظور . )1(تتعدى بنفسها تارة وأخرى بحرف الجر

                                  )2(شكرتَُك إنَّ الشُكَْر َحبٌل من التُّقى       وجاعلُّ من َأْولَْيتَُه نعمةً َيقِْضى       

شكرت اَهللا وشكرت هللا وشكرت باهللا، وكذلك شكرت نعمة اهللا، ) لسان العرب(في  وجاء

  ." )3(ت له، ومثل شكرت لهكشكره، وتشكر: وتشكر له بالءه

: إن العرب تقول:" ومثل الفعل شكرت، الفعل كفرت، بدليل قول الفراء في معاني القرآن

  .)4(كفرتك وكفرت بك، وشكرتك وشكرت لك

فقول الفراء هذا يحمل على أن الفعل شكر قد يتعدى بنفسه أو بحرف جر، وكذلك الفعل 

شكرتك، وإنما : أن العرب ال تكاد تقول) " القرآنمعاني (غير أنه ذكر في موضع آخر في . كفر

  .)5( نصحتك، وربما قيلتا: تقول شكرت لك، ونصحت لك وال يقولون

الفعلين شكر فقد يبدو للوهلة األولى أن الفراء يناقض نفسه في الرأيين اللذين ساقهما في 

يـدرك أن الفـراء ال    "وال يقولون نصحتك وربما قيلتا :" النظر في قوله ونصح إال أنه من ينعم

مسـتدالً بقـول   . يمنع وقوع الفعلين مباشرة على المفعول به، ولكنه خصه بالضرورة الشعرية

  :الشاعر

  )6(ُهُم جمعوا بؤسي ونعمي                  فهلّا شكرتَ القوم إذ لم تقاتلِ 

                                                 
  . 5/163]. شكر [مادة . لسان العرب: ابن منظور )1(
  . 5/163].شكر [ مادة . لسان العربالبيت من الطويل وهو في  )2(
  . 5/163].شكر [ مادة . لسان العرب :ابن منظور )3(
تفسير المسائل المشـكلة  : و الفارقي.368ص. الخالف النحوي الكوفي: وينظر الجبالي. 2/20.معاني القرآن: الفراء )4(

  .  320ص. في أول المقتضب
   . 368ص. الخالف النحوي الكوفي: وينظر الجبالي. 1/29.معاني القرآن: الفراء )5(
  .  4/261. خزانة األدب: والبغدادي  .1/29. معاني القرآن: البيت من الطويل، وهو في الفراء )6(
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  :وبقول شاعر آخر

  )1(م وسائلينصحتُ لكم بني عوف فلم يتقبلوا         رسولي ولم تنجح لديه

أنَّ في شكر ونصح لغتين، ولـيس بممتنـع أن يسـتعمل    :" وذكر بعضهم نقالً عن الفراء

  .)2(الفعالن تارة بالالم أو بالباء وأخرى بحذفهما ما دام الوجهان مرويين عن العرب

تـارة   ، أما ابن هشام فقد عدَّ هذين الفعلين من باب الفعل الذي يتعدى إلى مفعول واحـد 

: ، ومثلهما في ذلك الفعل قصد، فقد يتعدى مباشرة أو بالجـار نحـو  حرف الجرتارة بو، بنفسه 

  .)3(كلت زيداً، وكلت له: قصدته، وقصدت إليه، والفعل كلت نحو

شكرته ونصحته على سبيل حـذف حـرف   : أنه يجوز القول) حاشية الصبان(وجاء في 

  .)4(األصل مررت بزيِد مررت زيداً، و: الجر في السعة مع الضعف والندرة، ومثل ذلك

يرى ابن عصفور أن ونصحت زيداً، : أنه سمع عن العرب قولهم) شرح الجمل(وجاء في 

  ." )5(نصحت لزيد، ثم حذف منه حرف الجر في االستعمال: األصل فيه" هذا المثال وأمثاله 

 إنهما من قبيل األفعال التي تتعدى إلـى المفعـول  : شكر ونصح: فجملة القول في الفعلين

بنفسها تارة، وبحرف الجر تارة أخرى، وقد ورد ذلك في القرآن الكريم وفي كالم العرب نثـراً  

  .  وشعراً

                                                 
  . 1/29. معاني القرآن: الفراء: وينظر. 157ص.ة الذبياني في ديوانهالبيت من الطويل وهو للنابغ )1(
: واالسترباذي. 8/571]. نصح [مادة . لسان العـرب : ابن منظور: وينظر. 368ص. الخالف النحوي الكوفي: الجبالي )2(

  .4/139.شرح كافية ابن الحاجب
شـرح جمـل   : وابـن عصـفور  . 194ص .شرح اللمـع : ابن جني: وينظر. 469ص.شرح شذور الذهب: ابن هشام )3(

  . 1/275.الزجاجي
الوارد في : األول: ويرى الصبان أن الحذف السماعي المطرد يكون على ثالثة أنواع. 2/227.حاشية الصبان: الصبان )4(

 ألقعدنَّ لهم صـراطك :" والثاني الوارد في السعة مع الفصاحة  والندرة كقوله تعالى. في السعة مع الفصاحة وعدم الندرة

  "المستقيم 

حاشـية  : الصـبان : ينظـر .  مـررت زيـداً  : الوارد في السعة مع الضعف والنـدرة نحـو  : والثالث). 16:األعراف( 

  .1/275. شرح جمل الزجاجي: وابن عصفور. 2/227.الصبان
  . 8/570]. نصح[مادة . لسان العرب: ابن منظور: وينظر. 225، 1/224. شرح جمل الزجاجي: ابن عصفور )5(
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  : قصد

َيُعدُّ أهُل اللغة هذا الفعل من األفعال التي تتعدى إلى مفعول واحد تارة بنفسها وأخـرى          

، وعندما يسقط  يهقصدته وقصدت إل: بحرف جر مستندين في ذلك إلى ما ورد عن العرب نحو

  ).1(نزع الخافض أو على أنه مفعول به حرف الجر في مثل هذه األفعال ينصب االسم بعدها عى

  :كفر

أن الفعل كفر من األفعال التي تتعـدى  ) معاني القرآن(ذكر الفراء في غير موضع في 

Iωr& ¨β:" واستند في ذلك إلى قوله تعالى. بنفسها تارة وبحرف جر تارة أخرى Î) (#yŠθßϑ rO (#ρ ãx Ÿ2 

öΝ åκ ®5u‘ 3 Ÿωr& #Y‰ ÷èç/ yŠθßϑ sVÏj9." }والعرب تقول. كفروا نعمة ربهم: جاء في التفسير:"يقول. }68: هود :

: سمعت العـرب تقـول  : وقال الكسائي. كفرتك وكفرت بك، وشكرتك وشكرت بك وشكرت لك

آلمـرك وآمـر   :"تقولوذكرأيضاً في موضع آخر أن العرب ". )2(شكرت باهللا كقولهم كفرت باهللا

  ". )3(بك، وأكفرك وأكفر بك في معنى واحد

من األفعال التي تتعدى إلى مفعولها بحـرف  ) كفر(إن الفعل : ومما سبق نستطيع القول 

جر ، وإذا تعدت بغير حرف جر، فإنها تنصب االسم بعدها على نزع الخافض أو على مفعـول  

  . به حقيقة 

: ؛وذلـك نحـو    يتعدى آلخر ال بنفسه وال بحرف الجرلواحد بنفسه تارة والما يتعدى  -3

  . )4(فاه وشحاه بمعنى فتحه، وفغر فوه وشحا فوه بمعنى انفتح فغر:  تقول) فغر، وشحا(

                                                 
شرح : و ابن عصفور. 194ص. البيان في شرح اللمع: ابن جني: و ينظر. 469ص. شرح شذور الذهب: بن هشاما )1(

  . 1/275. جمل الزجاجي
  .368ص. الخالف النحوي الكوفي: الجبالي: وينظر. 2/20. معاني القرآن: الفراء )2(
  .145ص.جامع الدروس: الغالييني: وينظر. 2/93. معاني القرآن: الفراء )3(
ضبطه وصححه وعنون موضوعاته وعلق حواشيه محمد أحمد . المزهر في علوم اللغة: السيوطي، عبد الرحمن جالل )4(

مادة . تهذيب اللغة: األزهري: وينظر. 2/236ج.دار التراث:القاهرة.3ط. جاد المولى بك، وعلي محمد البجاوي وآخرون

  .8/104]. فغر [ 
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  :)1(أما الفعل المتعدي بنفسه إلى مفعولين فيقسم إلى ثالثة أقسام هي

حياناً متعدياً وأحياناً ما يتعدى إلى مفعولين فينصبهما تارة وال ينصبهما تارة أخرى فيكون أ -1

زدت العامل ديناراً، ونقصت المهمل درجة، وزاد المـال،  : تقول) زاد ونقص: (الزماً نحو

Ν§: "ونقصت المياه، ومن ذلك قوله تعالى èO öΝ s9 öΝ ä.θÝÁà)Ζ tƒ $ \↔ ø‹x©" ،}4:التوبة{.  

  : فالفعل ينقص تعدى بنفسه إلى مفعولين ؛ وهما

ينقصوا لكم إال أنه : فعوالً به ثانياً والمعنى من عدها م وشيئا عند) كم(الضمير المتصل 

   . )2(حذف حرف الجر مع مجروره ونصب

يجوز أن يكون الفعالن زاد ونقص الزمين ويجوز أن يتعديا : ومما سبق نستطيع القول 

إلى مفعولهما ، فإذا تعديا إلى مفعولهما فينصب االسم بعدهما علـى نـزع الخـافض أو علـى     

  . فيقال ك زدتك ونقصتك ، وزدت لك ونقصت لك . ه حقيقة المفعول ب

ما ينصب مفعولين أحياناً أولهما منصوب دائماً والثاني قد يأتي منصوباً، وقد يأتي مجروراً  -2

  :والمشهور من ذلك األفعال اآلتية. بحرف جر

tβρ: "قوله تعالى:، نحوأمر -1 â ßΔù's? r& }̈ $ ¨Ψ9$# ÎhÉ9 ø9$$ Î/ tβ öθ|¡Ψs? uρ öΝ ä3 |¡ àΡ r&" ،} فقـد  } 44:البقـرة

  :، أما في قول الشاعر)3(نصب مفعوالً واحداً، وأتى بالثاني مجروراً بحرف الجر

  )4(أمرتك الخير فافعل ما أمرت به               فقد تركتك ذا مال وذا نشب

                                                 
  .495-487ص. شرح شذور الذهب: ابن هشام: وينظر. 334ص . لعربيةالملخص في قواعد اللغة ا: غيالي )1(
   2/15. التبيان في إعراب القرآن: العكبري: وينظر. 470ص . شرح شذور الذهب: ابن هشام )2(
مكرم، سـالم  : وينظر. 99. / 1999دار اليمامة : بيروت. 7. ط. الكريم وبيانه إعراب القرآن: الدرويش، محي الدين )3(

  .1/212].أمر[مادة .لسان العرب:وابن منظور. 1/15. تطبيقات نحوية وبالغية: العبد الع
  . 72ص مر الشاهد )4(
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ويجوز أن يتعدى ). الخير: (والثاني) الكاف:(فقد تعدى الفعل إلى مفعولين بنفسه، األول

وقد خصَّ هذا الفعل بسقوط حرف الجر، نحو قوله .  أمرتك بالخير: لثاني بحرف الجر، أيإلى ا

í÷ ":تعالى y‰ô¹ $$ sù $yϑ Î/ ãtΒ ÷σ è?." }فاصـدع  : ولم يقل:"يقول الفراء مفسراً هذه اآلية. } 94: الحجر

به البهائم مما يراد ) ما(من أو) ما(فاصدع باألمر ؟ ولو كان مكان : أراد_ واهللا أعلم _بما تؤمر 

اذهب إلى من تؤمر به واركب ما تؤمر به، ولكنه فـي المعنـى   : ألدخلت بعدها الباء، كما تقول

ما أحسن انطالقـك، ومـا   : ما أحسن ما تنطلق ألنك تريد: بمنزلة المصدر ؛ أال ترى أنك تقول

ويـرى العكبـري فـي هـذه اآليـة      ".)1(أحسن ما تأمر،  إذا أمرت ألنك تريد ما أحسن أمرك

  :)2(جهينو

  .مصدرية أي باألمر وهو المأمور به) ما(أن : األول

) البـاء (بمعنى الذي، والتقدير عندئذ يكون بالذي تؤمر بالصدع به، ثم حـذفت  ) ما(أنَّ : والثاني

ثم حذفت البـاء والهـاء   ) تؤمر به(فصار ) الصدع(، ثم حذف )بصدعه(ووصل الضمير، فصار

  .ثم حذفت الهاء) تؤمره(فصار ) الباء(حذفت دفعة واحدة عند بعضهم، وعند آخرين 

$tΑ:" ومثلهــا قولــه تعــالى   s% ÏM t/r'̄≈tƒ ö≅yèøù$# $tΒ ãtΒ ÷σ è? ( þ’ÎΤ ß‰ÉftF y™ β Î) u™!$ x© ª!$# z⎯ ÏΒ 

t⎦⎪Î É9≈¢Á9$# ." }افعل األمر الذي تؤمر سواء ذكرت الباء أم لم تـذكر،  :والمعنى.}102: الصافات

  :ومثل هذا في الشعر قول الشاعر.)3(ألن العرب تقول آلمرك وآمر بك

  .)4(حذامِ ما قالتْ القوَل توها              فإنَِّص، فانْحذامِ إذا قالتْ                 

                                                 
  .94، 2/93. معاني القرآن: الفراء )1(
  .1/270. اللباب في علل البناء واإلعراب: العكبري )2(
  .2/94. معاني القرآن: الفراء )3(
و ابـن  . 14ص وشرح قطر الندى و بـل الصـدى  . 1/220.مغني اللبيب :ابن هشام: الوافر و هو بال نسبة في البيت )4(

فـي شـواهد    المعجم المفصل: و اميل يعقوب. 3/71. للزمخشري شرح المفصل: وابن يعيش. 2/178.الخصائص: جني

  ..إذا قالت حذام فصدقوها: و فيه رواية أخرى. 2/897. النحو الشعرية
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لكنه حذف حـرف الجـر    ).نصت(، فلما حذف حرف الجر عدى الفعل )1(انصتوا لها: والمعنى

مفعول به ، او على نـزع  الالم مع الضمير وعّدى الفعل نصت ونصب الضمير الهاء على أنه 

  . الخافض 

$‘u :"قوله تعالى: ، نحواختار-2 tG÷z $#uρ 4©y›θãΒ … çμ tΒöθs% t⎦⎫ Ïèö7 y™ Wξã_u‘" ،}فقـد  }155:األعراف،

  ).هموسى وقوم(بنفسه إلى مفعولين هما) اختار(تعدى الفعل 

عل عليهم وإنما استجازوا وقوع الف. اختار منهم سبعين رجالً: جاء التفسير" : يقول الفراء  

فلما جازت اإلضـافة  . هؤالء خير القوم، وخير من القوم: ألنه مأخوذ من قولك) من(إذ طرحت 

.  )2" (اخترتكم رجالً، واخترت مـنكم رجـالً   : ولم يتغير المعنى استجازوا أن يقولوا) من(مكان 

  :وأنشد الفراء قول الراجز

  . )3(تحت الذي اختار له اهللا الشجر  

حذفت في هذا القول ألن ) من( له من الشجر، وجاء في لسان العرب أن اختار اهللا: يريد  

وذهب بعضهم إلى أن علة إسقاط حرف الجر في هـذه اآليـة   .  )4(االختتيار يدل على التبعيض

وعلـى  .)5(ونصـبوه  –كاألفعال المتعدية  –ضرب من التخفيف،فأوصلوا الفعل إلى االسم بنفسه 

  : قغرار هذه اآلية حمل قول الفرزد

                                                 
  .2/94، 1/215. معاني القرآن: الفراء )1(
. 4/265. دار صادر. و ط. 3/263،262].خير[مادة . لسان العرب: ابن منظور:وينظر.1/395.معاني القرآن:الفراء )2(

: بيـروت .1ط. حققه و قدم له، علـي توفيـق الحّمـار   . الجمل في النحو: والزجاجي، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق

  . 27ص. 1984مؤسسة الرسالة 
] خير[مادة .لسان العرب: وهو في ابن منظور.ه الطويلة في مدح عمر بن عبيد اهللا بن معمرمن أرجوزت جالرجز للعجا )3(

  . 1/395. معاني القرآن: الفراء: و ينظر. 262/ 3
  .3/262].خير[ مادة . لسان العرب: ابن منظور )4(
قدم له وراجعـه  .اللغة المفصل في علم:الزمخشري،أبو القاسم محمد بن عمر:و ينظر.9/103.شرح المفصل:ابن يعيش )5(

  .346ص. م 199. العلوم ءدار إحيا: بيروت.1.ط.محمد عز الدين السعيدي:وعلق عليه
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  ) 1(بَّ الرياُح الزعازُع سماحةً             وجوداً إذا َه منا الذي اختيَر الرجاَل        

فلما حذف حـرف الجـر   . اختير من الرجال: والمعنى) اختير الرجال(الشاهد  وموطن  

  . )2( على نزع الخافض أو على أنه مفعول به  و نصب االسم بعده) اختير(عدى الفعل ) من(

  : ولهوكذلك ق

   )3(نبئتُ عبَد اِهللا بالجوِّ َأْصَبْحت      كراماً مواليها لئيماً َصميُمها        

نبئت : أرادو) نبئت عبَد اهللا: (هوقوله في البيت شاهد نحوي على سقوط حرف الجر و ف  

نبئت عند سيبويه بمعنـى  ، و، )4() عبد اهللا(ونصب االسم ) عن(عن عبد اهللا، فحذف حرف الجر 

  . )5(وال تستغني عنها، إال إذا حذفت اتساعاً) بعن(التي تتعدى  خبرت

  :   ومن هذا الضرب أيضاً قول لبيد  

  )6(شارُه النّْحَل عاسل  ى دبورٍرِبأشهب من أبكارِ ُمزنِ سحابة         وَأ

ى مفعوله الثـاني مـن   ، فقد عّدى الفعل شاره إل)شاره النحل(وموضع الشاهد في البيت   

  .)7(شاره من النحل: بعده، والمعنى) النحل(نصب االسم و غير حرف جر

                                                 
  .1/418.هـ1354طبعة الصاوي . دار صادر: بيروت. همام بن غالب: البيت من الطويل وهو في ديوان الفرزدق )1(
، 3/351. الدر المصـون :والسمين الحلبي. 3/262 ].خير[مادة.لسان العرب:ابن منظور:وينظر. 1/27.الكتاب: سيبويه )2(

  .  242صاإلفصاح : و الفارقي
  .317/ 2.البيت من الطويل وهو للفرزدق في ديوانه )3(
  . 287صاإلفصاح : الفارقي )4(
  .70ص.المحلّى وجوه النصب: البغدادي: وينظر. 1/27 الكتاب: سيبويه )5(
: وينظـر .  178ص. شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري = بيعة العامري البيت من الطويل وهو في ديوان لبيد بن ر )6(

  . 2/94. تهذيب اللغة: واألزهري. 4/314. مقاييس اللغة: وابن فارس. 6/252]. عسل[مادة . لسان العرب: ابن منظور
  . 2/94. مقاييس اللغة: ابن فارس: وينظر .6/252]. عسل[مادة . لسان العرب: ابن منظور )7(
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إلـى  : ب ما يتعداه فعله إلى مفعولينفهو من با) سمى(بمعنى ) دعا(، إذا كان الفعل دعا -3

وعندما يتعدى إلى ، بزيد، أي سميته بزيددعوته : األول بنفسه وإلى الثاني بحرف جر ، نحو 

 . )1(لى نزع الخافض الثاني بغير حرف جر يكون االسم منصوباً ع

  :ومن هذا القبيل قول ابن أحمر البأهلي

   )2(أهوى لها ِمشقَصاً َجشْراً فشبرقها           وكنت أدعو قذاها اإلثَمَد القردا          

وقد تعدى إلى مفعولـه  . بمعنى أسمي) أدعو(فموضع الشاهد في هذا البيت مجيء الفعل 

وفـي  .إلثمـدِ اأدعو قذاها ب: والتقدير. جر لجاز ذلك الثاني بغير حرف جر، ولو تعدى بحرف

، فقد حـذف حـرف   ) أهوى لها مشقصاً: (يت شاهد آخر على سقوط حرف الجر وهو قوله الب

أهوى لهـا بمشـقصٍ   : ىالمعنبعده على نزعالخافض ، و) مشقصاً(ونصب االسم ) الباء(الجر 

   . )3(نصب  فحذف الحرف و

$ :"نحو قوله تعالى ج،زّو -4 £ϑ n= sù 4©|Ó s% Ó‰÷ƒy— $pκ ÷]ÏiΒ # \sÛ uρ $ yγ s3≈oΨô_̈ρ y—" ، } 37:األحـزاب { ،

Ν :"وقوله ßγ≈oΨô_̈ρ y—uρ A‘θçt ¿2 &⎦⎫Ïã " }أن ) المخصـص (فـي   هفقد ذكر ابن سيد.  }54: الدخان

: زوجته بها، وغيـرهم يقـول  : زوجناهم حوراً عيناً، وأن هذه لغة ألزد شَنُؤة تقول: المعنى

 : ه قول الشاعرومثل. )4(زوجته إياها 

 )5(ال بكتَك جياٌد عند أسالِف ما شُقَّ َجْيٌب وال قامتَك ناِئحةٌ     و

                                                 
مـادة  . لسان العـرب : وابن منظور. 3/351. الدر المصون: والسمين الحلبي.1/179. األصول في النحو:بن السراجا )1(

  .3/369].دعا[
  . 4/507. لسان العربشواهد : وينظر. 3/369].دعا[مادة . لسان العرب: البيت من البسيط وهو في ابن منظور )2(
  .3/369].دعا[مادة . لسان العرب: ابن منظور )3(
الملخص في قواعـد اللغـة   : و غيالي. 5/418 الدر المصون: السمين الحلبي: وينظر. 4/247. المخصص: ابن سيده )4(

  . 335صالعربية 
الـدر  : والسمين الحلبـي . 1/215. معاني القرآن: والفراء. 4/247. المخصص: ابن سيده: البيت من البسيط وهوفي )5(

    . 1/105 المصون
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:   إلى مفعوليهما من غير حـرف جـر، والتقـدير   ) قام وبكى(أنه عّدى الفعلين : الشاهدف

  . وال قامت عليك، وال بكت عليك، فلما حذف أوصل الفعل

 :ك قول الشاعرسميته زيداً،وسميته بزيد ومن ذل:، نحوسمى -5

  )1(يا ؛ فلم َيكُْن                ألمرٍ قَضاه اُهللا في الناسِ من ُبدِّْحَييحيى ِل ُهتُْيمّّوَس

و يجـوز أن  . بغير حرف جر) يحيى(والشاهد فيه تعدى الفعل سمى إلى مفعوله الثاني 

  .سميته بيحيى: يتعدى إليه بحرف الجر، و المعنى

(ô‰s :"، نحـو قولـه تعـالى   صـدق  -6 s9uρ ãΝ à6s% y‰|¹ ª!$# ÿ… çν y‰ôãuρ" ، } 152:آل عمـران{ ،

Ν§ :"وقوله èO ÞΟ ßγ≈oΨø% y‰ |¹ y‰ôãuθø9$#  "}فالفعل صدق تعدى بنفسه إلى مفعولين، وقـد  . } 9:األنبياء

   .)2(صدقت زيداً في الحديث: يتعدى إلى الثاني بحرف الجر، فيقال

الفعل من قبيل األفعال المتعديـة إلـى    يذكر عدد من كتب اللغة والنحو أنَّ هذا، اسـتغفر  -7

نحو . مفعولين أولهما منصوب دائماً، وثانيهما قد يأتي منصوباً وقد يأتي مجروراً بحرف جر

  : قول الشاعر

                                                 
ولم ينسب إلى قائل معين والشاهد فيه مجيء فعل سمى متعدياً إلى مفعولين صـراحةً دون توسـط   البيت من الطويل  )1(

ملخـص  :و غيالي.493ص شرح شذور الذهب:ابن هشام:ينظر.يحيى: حرف الجر؛و هما الهاء المتصلة بسميته، والثاني

وسميته فـي البيـت   . 1/248. ريةفي شواهد النحو الشع المعجم المفصل: و اميل يعقوب. 336قواعد اللغة العربية ص 

  :ليست دعيته التي بمعنى ناديته ؛ كما في قول الشاعر بن عبد الرحمن بن الحكم بن أبي العاص األموي

  دعتني أخاها أمُّ عمرٍو،و لم أكُْن                             أخاها، ولم أرضع لها بلبانِ          

أخاها وسبب تعديـه إلـى   :وقوله. ياء المتكلم:متعدياً إلى مفعولين صريحين،هما) دعا(ووجه الشاهد في البيت مجيء فعل 

ابـن  :ينظـر . نادى،تعدى إلى مفعـول واحـد  :ولو كان هذا الفعل بمعنى الدعاء إلى أمر؛أي.مفعولين لمجيئه بمعنى سمى

. 15/18.األغـاني : واألصـفهاني . 336و غيالي ملخص قواعد اللغـة العربيـة ص  .494ص شرح شذور الذهب:هشام

  . 3/351. الدر المصون: والسمين الحلبي
  . 3/351.الدر المصون: السمين الحلبي: وينظر. 222/ 1. التبيان في إعراب القرآن: العكبري )2(
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  )1(استغفُر اَهللا ذنباً لستُ ُمْحِصيُه             رب العباد إليه الوجه والعمل

) استغفر(وأوصل الفعل ) من(هو وتب إلى أن الشاعر حذف حرف الجر وتشير هذه الك  

   .)2(استغفر اهللا من ذنبٍ : فنصب، أي أنه أراد

  :وكقول الشاعر  

  )3(استغفُر اَهللا من َعْمِدي وِمْن خطئي            ذنبي،وكلُّ امريٍء ال شك ُمؤتزُِر

بنفسه و إلى الثاني بحـرف جـر     ) اهللا(فقد تعدى الفعل استغفر إلى مفعولين إلى األول   

  ). ن عمديم(

  :ومن هذا القبيل أيضاً قول المتلمس  

  )4(َيْأكُلُُه في القَْرَيِة السوُس  بَّ الِعراقِِ الدهَر َأطِْعُمُه                والَحبُّآليتُ َح

)     إلـى (حيث حذف حـرف الجـر   ) آليت حبَّ العراق: (فموطن الشاهد في البيت قوله  

   .)5(لى حب العراق بعده، والمعنى آليت ع) حب(ونصب االسم 

                                                 
. 3/247.الخصـائص : وابـن جنـي  .1/178،212.األصول في النحو: ابن السراج: البيت من البسيط، وهوبالنسبة في )1(

ــن ي. 195ص. وشــرح اللمــع ــيشواب ــي النحــو: والزجــاجي. 8/51. شــرح المفصــل: ع . 27ص. الجمــل ف

وابن شقير،أبو بكرأحمدبن الحسين النحـوي  .1/280شرح جمل الزجـاجي :وابن عصفور.2/259.الدرراللوامع:والشنقيطي

: نوالصبا. 1/26. الكتابو سيبويه .67ص.1987.دار األمل:إربد. 1.ط.حققه فائز فارس.الُمَحلّى وجوه النصب:البغدادي

  . 243/ 4. المخصص: وابن سيده. 2/233.حاشية الصبان
 .الخصـائص : وابـن جنـي  .1/178،212.األصول في النحـو : ابن السراج: و ينظر. 4/243. المخصص: ابن سيده )2(

 .اللوامـع  الـدرر  :والشنقيطي 27  الجمل في النحوص: والزجاجي. 8/51وابن يعيش. 195ص .وشرح اللمع. 3/247

الُمَحلّـى وجـوه   :وابن شقير،أبو بكرأحمدبن الحسين النحوي البغدادي.1/280شرح جمل الزجاجي:روابن عصفو 2/259

حاشـية  : والصـبان . 1/26. الكتـاب و سـيبويه  .67ص.1987.دار األمـل :إربـد . 1.ط.حققه فـائز فـارس   .النصب

  . 2/233.الصبان
دياً إلى المفعول األول بنفسـه، وإلـى الثـاني    البيت من البسيط،  وقائله مجهول، والشاهد فيه مجيء فعل استغفر متع )3(

ص  ملخص قواعد اللغة العربيـة  :وغيالي 488ص شرح شذور الذهبابن هشام :ينظر) من عمدي(بواسطة حرف الجر 

335.  
: والبغـدادي . 2/227.حاشـية الصـبان  : الصبان: وينظر. 1/26.الكتابالبيت من البسيط وهو من شواهد سيبويه في  )4(

  . 4/244.المخصص: وابن سيده. 1/435.شفاء العليل في إيضاح التسهيل: والسلسيلي. 68،67ص النصبالمحلى وجوه 
. في شواهد النحـو الشـعرية   المعجم المفصل: و اميل يعقوب. 2/181 أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالكابن هشام  )5(

  .  67ص . المحلّى وجوه النصب: والبغدادي . 442ص. اإلفصاح: و الفارقي. 3/466
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كما قال سيبويه       ،  )على(ويرى ابن هشام أنه من باب االشتغال، ال على إسقاط الخافض   

   .)1(وذلك مردود،ألن أطعمه بتقدير ال أطعمه

  : ومثله قول الشاعر  

  )2( كُل محلولك إلى إخالسِ           رأسي         قُرِفْأنكرتني أن شاب َم    

) فـي (ان الخافض ألنه يريد أن شاب في مفرق رأسي فلمـا حـذف   نصب مفرق بفقد

  .)3(نصب

  : ابن األعرابي ومثله أيضاً ما ذكره

   )4(السديفَ مع المحال ُمُهلُُّعفباتوا ناعمين بعيش ِصْدٍق                  َي         

لـذلك تعـدى إلـى    ، في هـذا البيـت بمعنـى أطعمـت     )عللت(وجاء في اللسان أن   

يعلهم بالسديف، : قد يكون بحذف الوسيط، كأنه قال. وأْن ُأَعلَّ الّرغَم عالً عالً: وكقولهم.مفعولين

  .)5( فلما حذف الباء أوصل الفعل .  وأعل بالرغم

# :"، نحو قوله تعالىوزنكال و -8 sŒÎ) uρ öΝ èδθä9$x. ρ r& öΝ èδθçΡ y—̈ρ tβρ çÅ£ øƒ ä†"،}3:المطففين{  

فعول بنفسه، ويمكن أن يتعدى كل منهما بحرف الجـر  فقد تعدى كل من الفعلين إلى الم  

:     وقد سمع عن العرب قولهم. )6(كلت زيداً صاعاً وكلته له، ووزنت زيداً درهماً ووزنته له: نحو

                                                 
، 769ص 1964دار الفكـر . 1ط.مازن المبـارك ومحمـد علـي حمـد اهللا    : حققه وعلق عليه.مغني اللبيب:ابن هشام )1(

  .784ص
  .  242صاإلفصاح : البيت من المديد وهو في الفارقي )2(
  .  242صاإلفصاح : الفارقي )3(
  .11/468]. علل [  مادة. دار صادر. ط. لسان العرب: البيت الوافر وهو في ابن منظور )4(
  . 11/468]. علل [ مادة . دار صادر. ط. لسان العرب: ابن منظور )5(
معـيض بـن مسـاعد    :في عوامل اإلعراب،دراسة وتحقيـق  تلقيح األلباب: الشنتريني، أبو بكر محمد بن عبد الملك )6(

 معـاني القـرآن  : و الزجاج. 6/490.الدر المصون: السمين الحلبي: وينظر. 70ص .1989دار المدني :جدة.1ط.العوفي

    . 5/298. وإعرابه
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غاليت السلعة وغاليت بها، وثويت بالبصرة وثويتها،واسـتيقنت الخبـر وبـالخبر،    :     " قولهم

ووزنت لك ووزنتك ورهنت عنـده رهنـاً   وجاورتُ في بني فالن وجاورتهم، وكلت لك وكلتك، 

  . )1(..... " ورهنته رهناً

ويرى سيبويه أن مثل هذا يتوقف فيه على السماع، فيقال عددتك ووزنتك وكلتـك، فـي     

وهبتك الغـالم  : وهبتك لئال يتوهم كون المخاطب موهوباً، فإذا زال اإلشكال، نحو: حين ال يقال

  .  )2(جاز

كلتك طعاماً كثيراً وكلتني :إن الهاء في موضع نصب، تقول:"ةويقول الفراء في هذه اآلي  

إذا صدر الناس أتينا التاجر، فيكيلنـا المـدَّ   : كلت لي، وكلت، وسمعت أعرابية تقول: تريد. مثله

  .)3(والمدّين إلى الموسم المقبل، فهذا شاهد، وهو من كالم أهل الحجاز، ومن جاورهم من قيس

ما يتعداه فعله إلى مفعـولين، فـإن شـئت    " بويه من باب ، وهذا الفعل عند سيكنى - 9

: نحو )4( "اقتصرت على المفعول األول وإن شئت تعدى إلى الثاني كما تعدى إلى األول 

أعطى عبُد اِهللا زيداً درهما، وكسوتُ بشراً الثياَب الجياَد، واخترت الرجـاَل عبـَد   : نحو

عوته زيداً إذا أردت دعوته التـي تجـري   اِهللا، وسميته زيداً وكنيت زيداً أبا عبِد اهللا ود

  :ومنه في الشعر قول عبيد بن األبرص. مجرى سميته

   )5(هي الخمر الشك تُكْنى الطِّال                     كما الذئب ُيكْنى أبا جعدة        

                                                 
  . 1/246. مغني اللبيب: ابن هشام: و ينظر. 4/246. المخصص: ابن سيده )1(
  . 2/81. شرح التسهيل: ابن مالك )2(
إعـراب  مشـكل  : ومكي بن أبي طالب. 6/490.الدر المصون: السمين الحلبي: وينظر. 3/246.معاني القرآن:الفراء )3(

  . 2/463. القرآن
شـرح  : وابن عصـفور . 2/943.في النحو العربي المعجم المفصل:بابتي،عزيزة فوال: وينظر. 1/26.الكتاب:سيبويه )4(

  .3/351. الدر المصون: والسمين الحلبي. 1/281.جمل الزجاجي
        . 417ص . 1957مصـر  . حسـين نصـار  : تحقيـق . ديوان عبيد بن األبرص: البيت من المتقارب وهو في ديوانه )5(

 :وأيضاً قولهم .وكتمانها تكنى بأم فالن :و من ذلك قول بعضهم من الطويل.492ص شرح شذور الذهب:ابن هشام:وينظر

  . 492ص شرح شذور الذهب :و ابن هشام.336ص .ملخص قواعد اللغة العربية :غيالي :ينظر. راهبة تكنى بأم الخير
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في الموضعين إلى مفعولين بنفسه، ففـي  ) يكنى(ووجه الشاهد في البيت أنه عدَّى الفعل     

األول تعدى إلى مفعوله األول وهو الضمير المستتر الذي تحول إلى نائب فاعل لبنـاء   الموضع

  .الفعل المجهول، و إلى الثاني و هو الطّال

من غير حرف جر وعليه فإن التقدير ) أبا(وفي الموضع الثاني تعدى إلى مفعوله الثاني 

 . تكنى بالطال، و يكنى بأبي جعدة: يكون

ة التي تتعدى إلى مفعولين األول يأتي منصوباً دائماً و الثاني قـد  تلك هي األفعال العشر

ذا القبيل و لكنهما غيـر مشـهورين   يأتي منصوباً و قد يأتي مجروراً و ثم فعالن آخران من ه

  : شهرة األفعال العشرة السابقة و هذان الفعالن هماك

ثنين، نحو قول عامر بـن  ، ذكر بعضهم أن الفعل ُأقْبُل من قبيل األفعال المتعدية الأقبَل -1

 : الطفيل

   )1(وُألقبلَنَّ الخَْيَل البةَ َضْرغَِد                     َعوارضافََألبِغَينَكُُم قَناً و    

ألطلبنكم بقنا وعوارض، وهما مكانـان  : ألبغينكم قنا وعوارضا، أي:" يقول ابن منظور

فعل يتعدى إلـى  ) وأقبُل(هما فنصبهما،معروفان فأسقط الباء، فلما سقط الخافض تعدى الفعل إلي

وذهب بعضهم إلى أن الخـافض   .)2(" قََبَل الدابة الوادي إذا استقبله  : مفعولين منقول من قولهم

وذهب سيبويه إلى أن حـرف الجـر    .)3(بقناً وبعوارض: أسقط اتساعاً مع ذكر األمكنة والتقدير

  . )4(أسقط منه للضرورة  

                                                 
اإلرشاد إلى علـم  : وعبد اللطيف القرشي. 5/497].ضرك[ مادة . عربلسان ال: البيت من الكامل وهو في ابن منظور )1(

 المعجم المفصـل : و اميل يعقوب. 132، 1/101. الكتاب: و سيبويه. 4/572. لسان العربو شواهد . 184ص .اإلعراب

  . 1/263. في شواهد النحو الشعرية
  .5/497].ضرغد[ مادة . لسان العرب: ابن منظور )2(
  . 184ص.اإلرشاد إلى علم اإلعراب: قرشيعبد اللطيف ال )3(
  . 1/263. في شواهد النحو الشعرية المعجم المفصل: و اميل يعقوب. 132، 1/101. الكتاب: سيبويه )4(
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وعندئذ يكون متعدياً الثنين كما في قول ) حسب(بمعنى ) عدَّ(فعل ، يرى بعضهم أنَّ العدَّ -2

 :جرير

  )1(َأفَْضَل َمْجِدكُْم            بني َضوطُرَى لوال الكَِمىَّ الُمقَنّعا  النيبِ ون عقَرّدتع

يرى ابن منظور أنَّ تعدون في هذا البيت من العدَّ، والتقدير عنده تعدون عقرالنيب من و    

أما ابن عصـفور  . فلذلك تعدى الفعل فنصب) من(أنه ُأسِقطَ حرف الجر : أي ،)2(أفضل مجدكم

تحسـبون عقـر   : والتقدير) حسب(بمعنى ) عدَّ(و) عقر النيب(نعت لِ) أفضل مجدكم(فيرى أن 

   .)3(النيب الذي هو أفضل مجدكم مما تفخرون به 

يـرة، منهـا مـا اتفـق     وجملة القول فيما سبق، إن حرف الجر يسقط سماعاً في مواطن كث    

، ومنها ...خرج، و دخل وذهب: النحويون عليه، كاألفعال المخصوصة بسقوط حرف الجر مثل

. ما تعددت آراؤهم فيه واختلفت كسقوطه مع األفعال الالزمة واألفعال المتعدية بأنواعها المتعددة

ـ  اهد لـيس إال، ألن  وما سقناه من أمثلة شعرية ونثرية في هذا المجال هو من باب المثال و الش

  .  هناك مواضع كثيرة سقط فيها حرف الجر لعلة أو ألخرى سنتناولها فيما بعد

  : سقوطه مع الفعل المتعدي لثالثة مفاعيل

ومثلما أجاز أهل اللغة سقوط حرف الجر مع الفعل الالزم والفعل المتعدي لواحد والثنين 

مفاعيل على الرغم من قلة األمثلة والشواهد  فإنهم أجازوا أيضاً سقوطه مع الفعل المتعدي لثالثة

  . الدالة على ذلك

وذهب سيبويه في هذا النوع من األفعال إلى أنه ال يجوز االقتصار على مفعول واحـد  

سرقت من عبد اهللا الثوب الليلة أو : والتقدير  سرقتُ عبَد اِهللا الثوَب الليلةَ،: ، نحو)4(دون الثالثة 

                                                 
  .2/907.البيت من الطويل وهو في ديوان جرير )1(
  .1/416 شرح المفصل: ابن يعيش: وينظر.5/503].ضطر[مادة  لسان العرب:ابن منظور )2(
  . 1/275.شرح جمل الزجاجي: بن عصفورا )3(
 .1/432. للزمخشري شرح المفصل: ابن يعيش: وينظر. 1/29. الكتاب: سيبويه )4(
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يا سارقَ الليلِة من زيٍد الثوَب أو يا سـارقَ  : ، والتقدير  الليلةَ زيداً الثوَبويا سارقَ  في الليلة ،

وتكاد كتب اللغة والنحو تقتصر في هذا النوع من األفعال على الفعـل  . في الليلِة من زيٍد الثوَب 

يـرى  ف. يا سارقَ الليلـِة أهـَل الـدارِ   : كما في المثالين السابقين وتذكر مثاالً ثالثاً وهو) سرقَ(

يا سارقَ الليلـِة  : أن أهَل الدار منصوب بإسقاط الجار ومفعوله األول محذوف والمعنى: بعضهم

  ): 1(ِلأهلِ الدارِ متاعاً، فسارق متعٍد لثالثة 

  .الليلة على السعة: األول

يا سارقَ الليلةَ ألهلِ الدارِ متاعاً ، إال أنه أسقط : ، والتقدير  بعد إسقاط حرف الجر: والثاني

  .على نزع الخافض ) الدار(ونصب ) الالم(حرف الجر 

  . )متاعاً(وهو  مفعول حقيقي: والثالث

وهذا  )2(يا سارقَ الليلةَ أهلِ الدار : فيقول) أهل(، ويخفض )الليلة(وكان بعضهم ينصب 

  .وأبقى عمله وهو الجر) الالم(يعني أنه أسقط حرف الجر 

على لجر مع الفعل المتعدي لثالثة مفاعيل يجوز حذف حرف اإنه  فجملة القول فيما سبق

  . الرغم من قلة األمثلة الواردة عليه 

  : شواهد نثرية وشعرية على سقوط حرف الجر

كثيـرة   ، مما سبق يبدو لنا أن الشواهد النثرية والشعرية على سـقوط حـرف الجـر   

مخصوصـة  مع بعـض األفعـال ال  قد بينا كثيراً منها مع علل سقوط حرف الجر ، وومتنوعة،و

  .والمتعدية مع بعض األفعال الالزمة وبسقوط حرف الجر ، 

وفاشية في كتب اللغة ، ال بدَّ لنا من عـرض   قوط حرف الجر شائعةوبما أن ظاهرة س

  : شواهد أخرى نبين فيها آراء أهل العربية ، وذلك على النحو اآلتي

                                                 
 .197، 1/196. األصول في النحو: ابن السراج )1(
 شـرح المفصـل  : و ابن يعيش. 2/80 معاني القرآن: الفراء: وينظر. 196، 1/195. األصول في النحو: ابن السراج )2(

 .110،  1/29.الكتاب: وسيبويه. 1/432. خشريللزم
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  شواهد نثرية : أوالً 

سبب أو آلخر ، وأكثر ما يبدو هـذا  ف الجر لراكيب كثيرة سقط فيها حريحفل النثر بت 

  : األمر واضحاً في آيات الذكر الحكيم ، وذلك على النحو اآلتي 

  :شواهد سقط فيها حرف الجر مع مجروره ، نحو 

t" :قوله تعالى -1 yϑ s) ø9$#uρ çμ≈tΡ ö‘ £‰s% tΑÎ—$oΨtΒ" }قـدرناه : (وموضـع الشـاهد قولـه    .} 39: يس (

  ) . الهاء(مع مجروره وهوضمير ) الالم(إال أنه أسقط حرف الجر ،  )1(قدرنا له: والمعنى

تعـدى  ) قـّدر (ويرى النحاس أن حذف حرف الجر في هذه اآلية حسن وذلك ألن الفعل 

u‘$tG÷z :"مثله مثل )2( إلى مفعولين $#uρ 4©y›θãΒ … çμ tΒ öθs% t⎦⎫ Ïèö7 y™ Wξã_u‘"}وبناء على .}155: األعراف

  .  ير مفعوالً به أول ومنازل مفعوالً ثانياًيكون إعراب الضم رأي النحاس

$:" قولهو -2 pκ tΞθäóö7 tƒuρ %[` uθÏã " }فقد حذف  ، )يبغونها: (وموضع الشاهد، قوله. } 45: األعراف

ونصب الضمير علـى  ) يبغي(وعّدى الفعل ) الهاء(مع مجروره الضمير ) الالم(حرف الجر 

  . )3(يبغون لها : أنه مفعول به ، ولكن المعنى 

±ÛUtô" :وقوله تعالى -3 o„ uρ $ £ϑ ÏΒ tβθç/u ô³ n@ " }ويعلق الفراء على هـذه اآليـة   } 33:المؤمنون ،

شربت من شرابك، فصارت : مما تشربون منه وجاز حذف الصفة ألنك تقول: والمعنى" :قائالً

  . ويأكل مما تأكلون : ومثلها  في الكالم . ) 4(" بمنزلة شرابكم ) ما تشربون(

                                                 
مشكل : ومكي بن أبي طالب . 3/215. البرهان في علوم القرآن: الزركشي: وينظر. 3/395.إعراب القرآن: النحاس )1(

 . 838ص. مغني اللبيب: وابن هشام. 2/226.دار المأمون للتراث .2ط.ياسين محمد السواس : تحقيق . إعراب القرآن 
 .3/395.إعراب القرآن: سالنحا) 2(
دار صـادر  . ط] بغـى  [ مـادة  . لسان العرب: ابن منظور : وينظر. 3/215. البرهان في علوم القرآن: الزركشي )3(

 .  838ص. مغني اللبيب: وابن هشام. 14/77
 .  4/483. الدر المصون: السمين الحلبي: و ينظر. 2/245. معاني القرآن: الفراء )4(
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إال ، مقروم إليه : والتقدير،  )1(" هذا يومٌ اللحم فيه مقروم: "يقال في األضحية ومثله ما  

  ).  الهاء(مع مجروره الضمير ) الالم(أنه أسقط حرف الجر 

إال أنـه أسـقط    ال أذوق فيهما،: ، أي)2( يأتي عليَّ اليومان ال أذوقهما طعاماً: قولهم مثلهو  -4

  ) . الهاء( الضميروأوصل الفعل ب) في(حرف الجر 

إال انه أسـقط  ،  طلعت فيه الشمس: ، أي)3( مسيوم طلعته الش آتيك كلَّ: ومثله قولهم  

  ) . الهاء(مع مجروره الضمير ) في(حرف الجر 

هومني فـي القـرب   : ، والمعنى )4(" هو مني مقعد القابلة : وقالوا:" ومثله قول سيبويه 

  ).القرب(ع مجروره م) في(مقعد القابلة ، إال أنه حذف حرف الجر 

، أي بتلك المنزلة في القرب إال أنه حذف حرف )5(هو مني مقعد اإلزار :" ومنه قولهم 

،أي في البعـد ، إال انـه    )6(هو مني مناط الثريا:" وقولهم . وأوصل . مع مجروره) في(الجر 

  .   واوصل ) في(حذف حرف الجر 

  : على نزع الخافض ،نحو شواهد سقط فها حرف الجر وانتصب االسم بعد سقوطه 

$:" قوله تعالى  -5 yϑ ¯Ρ Î) ãΝ ä3Ï9≡sŒ ß⎯≈sÜ ø‹¤±9$# ß∃ Èhθsƒ ä† … çν u™!$ uŠ Ï9÷ρ r& " } وموضـع  } 175: آل عمـران ،

  .)7(بأوليائه: ، والتقدير)الباء(وهو فقد نصبه على فقدان الخافض ) أولياءه: (الشاهد ، قوله

                                                 
 . 12/473. ط دار صادر]. قرم [ مادة . سان العربل: ابن منظور )1(
 .246، 4/245. المخصص: ابن سيده )2(
 . 3/243. معاني القرآن: الفراء: وينظر. 246، 4/245. المخصص: ابن سيده)3(
 . 3/375. دار صادر.ط ]. قعد [ مادة . لسان العرب: ابن منظور:وينظر .  240،  1/239.  الكتاب: سيبويه  )4(
 . 1/115 الكتاب:سيبويه : وينظر. 3/296. دار صادر. ط ]. قعد [ مادة . لسان العرب: بن منظورا )5(
 .  7/418. دار صادر. ط ]. نوط [ مادة . لسان العرب: ابن منظور)6(
. مغنـي اللبيـب  : وابن هشام. 3/215. البرهان في علوم القرآن: الزركشي: وينظر. 1/419.إعراب القرآن: النحاس )7(

 . 67ص. المحلى وجوه النصب: وابن شقير البغدادي. 838ص
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ρ÷:" تعـالى  ولـه قومن االيات الكريمة التي سقط فيها حرف الجـر   -6 r& ãΑô‰tã y7 Ï9≡sŒ $ YΒ$ u‹Ï¹ "

فهو منصوب على فقدان الخافض عنـد  ،) صياماً(: قوله وموضع الشاهد . } 95: المائدة{ 

   . )1(من صيام : الفراء والتقدير

ـ : أنه نصب على التمييز ألن المعنى ، )الدر المصون(وذكر السمين الحلبي في  در أو ق

  . )2( ذلك صياماً

$: " عالىت قولهو -7 yδß‰‹ ÏèãΨy™ $ yγ s? uÅ™ " }وقـد   ،)سـيرتها (: موضع الشاهد قوله و. } 21: طه

  : )3( في نصب سيرتهاأربعة أوجه ) الدر المصون(ذكر السمين الحلبي في 

  .سيرتهاإلى : فقدان الخافض ، والتقديرأن تكون منصوبة على  -1

  .فعل يتعدى إلى مفعولين عاد إليه ، أي أن ال: عاده، أيأأن تكون مفعوالً من  -2

  .سنعيدها) هاء(أن تكون منصوبة على أنها بدل اشتمال من  -3

  .في مسيرتها ، أي في طريقها : الظرف ، أي أن تكون منصوبة على -4

þθãè©Ü#):" ومن اآليات األخرى التي سقط فيها حرف الجر ، قوله تعـالى  -8 s) tGsù Ο èδt øΒr& öΝ æηuΖ ÷t/ 

# \ç/ã— " }يرى الفراء أن هذه اآلية مثلها مثـل قولـه تعـالى   } 53: المؤمنون ، ":’ÎΤθè?#u™ tt/ã— 

Ï‰ƒÏ‰pt ø:$#" }تفرقوا في ديـنهم إال أنـه أسـقط حـرف     : ومعنى اآلية األولى}  96: الكهف

آتوني بزبر الحديـد ،  : ومعنى اآلية الثانية.على نزع الخافض ) أمرهم (ونصب ) في(الجر

  . )4(بعدها على نزع الخافض) زبر(ونصب االسم ) باءال(إال أنه أسقط حرف الجر 

                                                 
 . 67ص المحلى وجوه النصب: ابن شقير البغدادي: وينظر. 1/320. معاني القرآن: الفراء )1(
 . 2/606. الدر المصون: السمين الحلبي )2(
 البرهان فـي علـوم  : والزركشي. 3/37. إعراب القرآن: النحاس: وينظر. 15، 5/14. الدر المصون: السمين الحلبي )3(

 .   3/215. القرآن
. 4/316دار صـادر  . ط ]. زبـر [ مـادة  . لسـان العـرب  : ابـن منظـور  : وينظر. 2/238.معاني القرآن: الفراء )4(

 . 4/483. الدر المصون: والسمين الحلبي. 4/142شرح كافية ابن الحاجب : واالستراباذي.8/276
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M:" وقوله تعالى -9 s3 ÅsŸÒsù $ yγ≈tΡ ö¤± t6sù t,≈ys ó™Î* Î/ ⎯ÏΒ uρ Ï™!#u‘ uρ t,≈ysó™ Î) z>θà) ÷ètƒ "} 71:هـود  {

: األول : )1() يعقـوب (، وقد رأى أهل العربية وجهين في ) يعقوب: (وموضع الشاهد قوله 

  .  الرفع: النصب والثاني 

  : وا أن النصب على وجهين ورأ

ومن وراء إسحاق بيعقوب ، إال أنه أسقط حرف الجر : ، والتقدير )2(على نزع الخافض : األول

  . على نزع الخافض )يعقوب(ونصب االسم ) الباء(

  .  )3(ومن وراء إسحاق وهبنا له يعقوب : أنه منصوب بفعل مضمر ، أي أن التقدير : الثانيو

  : )4(هين أما الرفع فهوعلى وج

  . بشروها بإسحاق مقابالً له يعقوب: بتداء ويكون في موضع الحال ، أيباال: األول

  .على هذا داخالً في البشارةإسحاق و من وراء إسحاق يحدث يعقوب ، وال يكون : والثاني

ÏŒÎ) ã≅≈n=øñ" :ومن اآليات األخرى التي سقط فيها حرف الجر قولـه تعـالى   -10 F{$# þ’Îû öΝ Îγ É)≈oΨôãr& 

ã≅Å¡≈n= ¡¡9$#uρ tβθç7 ysó¡ ç„ "}وألهل اللغة آراء عدة فـي هـذه اآليـة ، فالزجـاج     }71 :غافر ،

إذ أعناقهم في األغالل وفي السالسل ، إال أنه أسـقط  : ألن المعنى ) السالسل(أجازخفض 

   .  )5(وأبقى عمله ) في(حرف الجر 

                                                 
 شـرح كافيـة ابـن   : االسـتراباذي  : وينظـر  . 6/353دار صـادر  . ط]. عقـد [مادة .  لسان العرب: ابن منظور )1(

 . 4/214. الدر المصون: والسمين الحلبي. 2/293. إعراب القرآن: والنحاس. 4/142. لحاجبا
. إعـراب القـرآن  : والنحـاس . 6/353]. عقد[مادة .  لسان العرب: ابن منظور: وينظر. 2/22.معاني القرآن: الفراء)2(

 . 4/214. الدر المصون: لحلبيوالسمين ا. 2/293
الـدر  : والسمين الحلبـي . 6/353]. عقد[مادة .  لسان العرب: ابن منظور: وينظر.  2/293. إعراب القرآن: النحاس )3(

 . 4/214. المصون
 . 6/353]. عقد[مادة .  لسان العرب: ابن منظور )4(
مجلـة جامعـة   . ر التوهم في بناء القاعدة عند الفـراء أث: الجبالي :وينظر. 4/378. وإعرابه معاني القرآن: الزجاج) 5(

  . 337، 336ص.2005. 19، مجلد 2النجاح اللعلوم اإلنسانية، عدد
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 .)1(هم في األغالل وفي السالسل عناقإذ أ: أجاز الفراء الخفض في هذه اآلية ألن المعنىو       

 )األغـالل (على ) في(توهم إدخال حرف الجر  " : ى الجبالي أن وجه الجر عند الفراء هوأرو

وذكر الجبالي أيضـاً أن هنـاك    ، )2("ضمار الخافض ألن الخافض ال يعمل مضمراًوليس على إ

  .سل على التوهمالفراء في حمل جر السال اعدد من النحاة والمفسرين الذين تبعو

óΟ:" قوله تعالىو -11 ßγ s9uρ ë>#x‹ tã 7ΟŠ Ï9r& $yϑ Î/ (#θçΡ%x. tβθç/É‹ õ3 tƒ " }يرى الفـراء أن  ، } 10: البقرة

: جائز، ويستند في ذلك إلى ما يقـال فـي الكـالم    ه اآليةفي هذ) الباء(سقوط حرف الجر 

  .) 3(وما عملت  ، تألجزينك بما عمل وكذلك ،وأحسن ما يعملون، بأحسن ما كانوا يعملون 

أرجو بذاك ، ويريـد أرجـو ذاك   : أنه سمع أعرابياً يقول) معاني القرآن(وذكر الفراء في  -12
سويت ذاك وبذاك، وهو بمبـدأ  : أنه ورد عن العرب) المخصص(وذكر ابن سيده في . )4(

  . )5(ذاك مبدأ ذاك ، وبإزاء ذاك ، وإزاء ذاك 

  :، نحو نزع الخافضالسم بعده على الظرف أو تصب اوانشواهد سقط فيها حرف الجر ، 

β¨: "وقوله تعالى -13 y‰ãèø% V{ öΝ çλ m; y7 sÛ≡uÅÀ tΛ⎧ É) tF ó¡ ãΚ ø9$# "}وموضع الشاهد قوله}16: األعراف ، :

أنه منصـوب علـى نـزع    : ، وقد ذكر أهل اللغة آراًء في نصبه، فالفراء يرى) صراطك(

على وجه الطريق، ألن الطريق صـفة  : الخافض، كما في قعدت لك وجه الطريق، والمعنى

. )6(آتيك غداً، أو آتيك في الغـد  : في المعنى، فاحتمل ما يحتمله اليوم والليلة والعام إذا قيل

  . ألقعدن لهم على طريقهم: وبناًء على رأي الفراء يكون تقدير اآلية

                                                 
 . 3/11. معاني القرآن: الفراء )1(
   .3/11 معاني القرآن: الفراء: وينظر. 336ص. أثر التوهم في بناء القاعدة عند الفراء: الجبالي )2(

 . 1/116. الدر المصون: السمين الحلبي: وينظر. 2/8. نمعاني القرآ: الفراء )3(
 . 4/246.  المخصص: ابن سيده : وينظر. 2/222. معاني القرآن: الفراء )4(
 . 4/247.  المخصص: ابن سيده )5(
الـدر  : والسـمين الحلبـي  . 1/211. التبيان في إعـراب القـرآن  : العكبري: وينظر. 1/375. معاني القرآن: الفراء )6(

 . 247، 4/246. المخصص: وابن سيده. 1/307. إعراب القرآن مشكل: و مكي بن أبي طالب. 3/241. ونالمص
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  :)1() صراطك(وجهين في نصب  )الدر المصون(وذكر السمين الحلبي في        

 إال أن هـذا الـرأي  ألقعدن لهم في صـراطك،  : والتقدير، منصوب على الظرف أنه : ول األ

ظرف مكان والظرف المكاني المختص ال يصل الفعل إليه بنفسه، بـل   )صراطك(ضعيف ألن 

وما جاء على غير ذلك فهـو  . صليت المسجد: صليت في المسجد، وال تقول: فتقول، ) في(بـ 

  .شاذ 

فعل قاصر تضـمن معنـى   ) أقعّدن(ب على أنه مفعول به وذلك ألن الفعل أنه منصو: والثاني 

  . أللزمن صراطك المستقيم بقعودي عليه: ، والتقدير) ألزمّن(الفعل المتعدي 

ρ#): "ومثل هذه اآلية قوله تعالى -14 ß‰ãèø% $#uρ öΝ ßγ s9 ¨≅ à2 7‰|¹ó sΔ" }وموضع الشـاهد  } 5:التوبة،

  : )2(وجهين ) كّل(في نصب ويرى النحاة ) كلَّ مرصد: (قوله

وقـد  على كلِّ مرصد : والتقدير ) في( ، أو) على(أنه منصوب على إسقاط حرف الجر : األول 

  . يكون الحرف الجر الساقط في كل مرصد 

  .النصب على أنه مفعول فيه : والثاني 

  .شواهد سقط فيها حرف الجر وانتصب االسم بعده على أنه مفعول به 

“:" وقولــه تعــالى -15 Ï‰ôγ tƒ Ïμ Î/ ª!$# Ç∅tΒ yì t7 ©? $# … çμ tΡ≡uθôÊ Í‘ Ÿ≅ç7 ß™ ÉΟ≈n= ــدة{ " 9$#¡¡ } 16: المائ

، إال انه حـذف حـرف الجـر     )3(إلى سبل السالم: ، والمعنى )سبل(وموضع الشاهد قوله 

، ورأى النحاة أن النصب في مثل هذا إمـا أن  ) سبل(ونصب ) يهدي(وأوصل الفعل ) إلى(

  . )4(أو على أنه مفعول به  يكون على نزع الخافض ،

                                                 
 .242، 3/241. الدر المصون: السمين الحلبي)1(
: والفـارقي . 4/246. المخصص: وابن سيده. 1/25. الكتاب: سيبويه: وينظر. 3/443. الدر المصون: السمين الحلبي )2(

 . 243، 242صاإلفصاح 
 .2/504. الدر المصون: السمين الحلبي:وينظر. 2/402. معاني القرآن: الفراء )3(
 .  77ص. قضايا المفعول به عند العرب: محمد خضير: وينظر . 4/140. شرح كافية ابن الحاجب: االستراباذي)4(
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$ :"قوله تعـالى  ومثل ذلك -16 tΡ Ï‰ ÷δ$# xÞ≡uÅ_Ç9$# tΛ⎧ É) tGó¡ ßϑ ø9$#" } وقولـه }  5: الفاتحـة": çμ≈oΨ÷ƒy‰yδuρ 

È⎦ø⎪ y‰ô∨̈Ζ9$#"}وقوله} 10: البلد ":$ ¯Ρ Î) çμ≈uΖ÷ƒy‰yδ Ÿ≅‹ Î6¡¡9$# " }ووجه الشاهد في هذه } 3: االنسان ،

، ثـم  )الالم أو إلى(لى األول بنفسه وإلى الثاني بحرف جر يتعدى إ) هدى(اآليات أن الفعل 

اهـدنا  : وبناًء على ذلك يكون التقدير.يتسع فيه فيحذف حرف الجر فيتعدى إلى الثاني بنفسه

  .    )1( إلى الصراط أو للصراط وهديناه إلى النجدين، أو للنجدين، إنا هديناه السبيل أو للسبيل

فـي كثيـر مـن    ) البـاء (وجملة القول في مثل هذا إن العرب من تلقي حرف الجر           

  . المواضع، وذلك لوضوح المعنى وللتخفيف ولكثرة االستعمال 

ومما سبق يبدو لنا أن الشواهد النثرية على سقوط حرف الجر كثيرة وخاصة في آيات           

نما يدل على أن سقوط حرف الجـر ال يقتصـر علـى    الذكر الحكيم، وإن دلَّ هذا على شيء وإ

  .الضرورة الشعرية كما يرى كثير من النحويين 

  شواهد شعرية : ثانياً 

مثلما تناولنا شواهد نثرية على سقوط حرف الجر ، كذلك ال بدَّ لنا من تنـاول شـواهد            

ر موضع في هذا البحـث  شعرية أخرى باإلضافة إلى الشواهد الشعرية الكثيرة التي مرت في غي

وذلك إلغناء البحث ، والتأكيد على أن ظاهرة سقوط حرف الجر موجودة ، وفاشية في كثير من 

  . النصوص النثرية والشعرية 

  : على حرف الجر الذي سقط من النص  وسنتناول الشواهد الشعرية بناء     

  ) الباء(شواهد شعرية سقط فيها حرف الجر : أوالً 

   :يقول جرير 

                                                 
 قضايا المفعول به عند: ومحمد خضير. 2/402. معاني القرآن: الفراء: وينظر. 1/77. الدر المصون: السمين الحلبي )1(

 . 77ص.  العرب



 119

  )1(وتمثل األمثاال  إذا تنحنح للقرى        حكَّ استهوالتغلبي 

حرف الجـر   وتمثل باألمثال ، إال أنه أسقط :، والتقدير)األمثاال(:قوله وموضع الشاهد 

على نزع الخافض ، ومثل هذا جائز  )األمثاال(ونصب االسم بعده ) تمثل(وأوصل الفعل ) الباء(

األفعال التي يجوز أن يسقط معها حرف الجر ، حيث ورد عـن   من) تمثل(في اللغة ألن الفعل 

  .)2(وتمثلت به تمثلته : العرب قولهم 

  : قول الفرزدقوي

  )3(وتصبح في مباركها ثقاال       عيناً وكوم تنعُم األضيافَ   

    ):4(جهان ه وفيو) األضياف: (وموضع الشاهد قوله 

تنعم باألضياف عيناً ، إال أنه أسقط حرف الجر : النصب على نزع الخافض ، والتقدير  :األول

: ومثل هذا جائز في اللغة ألنه ورد عن العرب قـولهم  . ونصب ) تنعم(وأوصل الفعل ) الباء(

من األفعال ) ينعم(وهذا يدل على أن الفعل . نَِعَم اُهللا بك عيناً ، ونعمَك عيناً ، وأنعم اهللا لك عيناً 

  .لجر التي يجوز أن يسقط معها حرف ا

  . ألنهم يشربون من ألبانها عيناً بهنَّ األضيافُ ُمَعنْتَ: الرفع على أن المعنى: والثاني  

  :ويقول أبو زبيد

      )5(إن امرءاً خصني عمداً مودته      على التنائي لَعندي غير مكفور           

                                                 
 . 1/307: البيت من البسيط وهو في ديوان جرير )1(
. دار صـادر . ط] .حـك [، مـادة  ] مثـل  [ مادة : لسان العرب: ابن منظور: وينظر. 4/248. المخصص: ابن سيده )2(

11/611 ،1/163. 
 . 1/479. البيت من الوافر وهو في ديوان الفرزدق )3(
 .  4/245.  المخصص: ابن سيده : وينظر. 12/582. دار صادر. ط]. نعم [ مادة . لسان العرب: نظورابن م )4(
.   1/327.الكتـاب  : سـيبويه  : وينظر . 7/24]. خصص [ مادة . لسان العرب: البيت من البسيط وهو في ابن منظور )5(

 .       1/139. همع الهوامع: والسيوطي. 9/65 شرح المفصل: وابن يعيش. 1/281. شرح كتاب سيبويه: والسيرافي
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) البـاء (الجر بمودته ، إال أنه أسقط حرف : ، والتقدير ) مودته: (وموضع الشاهد قوله 

على نزع الخـافض ، وأجـازوا أن يكـون    ) مودته(ونصب االسم بعده ) خص(وأوصل الفعل 

  . )1(لم يسمع في كالم العرب متعدياً الثنين ) خص(خصني لمودته إيايَّ، وذلك ألن الفعل :التقدير

  : ويقول سالم بن وابصة  

  )2( الخلقُ ُهي دونَيأت التخلقَ إنَّ         ِهِتيا أيها المتحلي غيَر شيَم

بغير شيمته ، إال أنه أسقط حرف الجر : ، والتقدير) غير شيمته: (وموضع الشاهد قوله 

على نزع الخافض ، أو على أنه مفعول به السـم  ) غير(ونصب ) تحلّى(وأوصل الفعل ) الباء(

  .)3(الفاعل 

  :ويقول كثير عّزة 

  )4( بالِالذُّ اطعاِتس سغَّم الزيتَ       فاعٍفي ي راهبٍ أو مصابيُح

) البـاء (إال انه أسقط حـرف الجـر   سغّم بالزيت ، : ، والتقدير )الزيت: (وموضع الشاهد قوله 

وأجاز ابن منظور أن يكون . على نزع الخافض ) الزيت(، ونصب االسم ) مسغَّ(وصل الفعل وأ

: منظور على رأي ابن  وبناًء. )5() سقى(متعدياً لمفعولين ألنه تضمن معنى الفعل ) سغَّم(الفعل 

  . ، وساطعات مفعوالً ثانياً  يكون الزيت مفعوالً أوَل

  :ويقول الشاعر     

  )6(ها  ليلَُح تَربَّصْ بها ريَب المنون لعلّها           تُطَلَّقُ يوماً، أو يموتُ

                                                 
 شـرح المفصـل  : وابن يعيش. 7/24]. خصص [ مادة . لسان العرب: ابن منظور: وينظر . 1/327. الكتاب: سيبويه) 1(

 . 1/28. شرح كتاب سيبويه: والسيرافي. 9/65
 . 10/87. دار صادر. ط]. خلق [ مادة. لسان العرب: البيت من البسيط وهو في ابن منظور )2(
 .  10/87] . خلق[مادة . لسان العرب : ابن منظور  )3(
 .    417ص. 1971دار الثقافة : بيروت .  1ط.تحقيق إحسان عباس : البيت من المديد وهو في ديوان كثير عزة  )4(
 .  12/422. دار صادر . ط ] .سغم[مادة . لسان العرب : ابن منظور  )5(
 .  7/40. دار صادر. ط]. ربص [ مادة . لسان العرب: ن منظورالبيت من الطويل و هو في اب )6(
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تربص بها بريب المنون ، إال أنـه أسـقط   : ، والتقدير ) ريب: (وموضع الشاهد قوله 

من ) تربص(وهذا يدلنا على أن الفعل . )1(على نزع الخافض) ريب(نصب و) الباء(ر حرف الج

  . وتربصته. تربصت به : األفعال التي يجوز أن يسقط معها حرف الجر ، لذلك يقال في الكالم 

  : ويقول الشاعر  

  )2(ديُر الي اللَّحَم لألضياِف نيئاً                       و نرخصه إذا نضج القنُع        

) البـاء (الي باللحم، إال أنه أسقط حرف الجر عن: ، والتقدير)اللحم: (وموضع الشاهد قوله

  .)3(على نزع الخافض ) اللحم(ونصب ) نغالي(، وأوصل الفعل 

  ) في(شواهد شعرية سقط فيها حرف الجر : ثانياً 

  : قول الشاعري    

  )4(رفيقين قاال خيمتي أمِّ معبد          جزى اهللا بالخيراِت ما فعال بكُم                

أسقط حرف الجر قاال في خيمتي، إال أنه : والتقدير، )خيمتيقاال : (وموضع الشاهد قوله

   . )5(على نزع الخافض )خيمتي(االسم ونصب ) قاال(أوصل الفعل و) في(

                                                 
 . 7/40. دار صادر. ط]. ربص [ مادة . لسان العرب: ابن منظور )1(
. المخصـص : ابـن سـيده  : وينظر . 15/131. دار صادر. ط . لسان العرب: البيت من الوافر وهو في ابن منظور )2(

. 2/383. معاني القـرآن : والفراء. 3/444. الدر المصون: سمين الحلبيوال. 1/263 .إعراب القرآن : والنحاس. 4/246

 . 1/392. في شواهد النحو الشعرية المعجم المفصل: و إميل يعقوب. 1/191. و إعرابه معاني القرآن: والزجاج
]. نضـج  [ ة ماد. لسان العرب: ابن منظور: وينظر. 1/392. في شواهد النحو الشعرية المعجم المفصل: إميل يعقوب )3(

. 3/444. الـدر المصـون  : والسمين الحلبـي .2/383. معاني القرآن: والفراء. 4/246. المخصص: وابن سيده. 6/666

: بيروت . 3ط. حققه وقدم له سعيد األفغاني .  اإلفصاح في شرح أبيات مشكلة اإلعراب: والفارقي ، أبو الحسن بن أسد 

 .   288ص.  1985. مؤسسة الرسالة 
. الكواكـب الدريـة  : األهـدل : وينظـر  . 3/241. الدر المصون: يت من الطويل وهو بال نسبة في السمين الحلبيالب )4(

 . 258ص
 . 258ص. الكواكب الدرية: األهدل )5(
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،ألن منصوبة على الظرف شذوذاً ) خيمتي(أن ) الدر المصون(وذكر السمين الحلبي في 

  .   )1( )في(الظرف المكاني ال يصل الفعل إليه بنفسه بل بواسطة حرف الجر 

  : ويقول أبو سهم الهذلي يصف حماراً

  ) 2(حاِصُد  ةُءيعالج بالعطفين شأواً كأنه              حريقٌ ُأشَيَعتْه األبا         

حرف الجـر   أسقط أنه إال، ة ءفي األبا اشيع: ، والتقدير) األباءة: (وموضع الشاهد قوله

    . )3(على نزع الخافض) األباءة(نصب االسم و)  في(

  : ل أميَّة بن أبي عائذ الهذلييقوو

  )4( لم تلتحصني حيَص بيَص لَحاصِ     اً َولوجاً َصْيَرفاً       قد كنت خراج

العـرب  في حـيص وبـيص ، ألن   : ، والتقدير ) حيص بيص: (موضع الشاهد قوله و

 من أمرهم، ال مخرج لهم منـه  الناس في حيص بيص، إذا وقعوا في فتنة واختالطوقع :" تقول

والذي أوجب بناءهما تقدير الواو فيهمـا  . خمسة عشر وهما اسمان ركّبا اسماً واحداً، وبنيا بناء

  . )5("ثم حذفت الواو إيجازاً  وتخفيفاً  وقعوا في حيصٍ وبيص : وذلك أن األصل 

      : )6(أوجه ثالثة ذا البيت وفي إعراب حيص بيص في ه

  .النصب على نزع الخافض: األول

                                                 
 .  3/241.  الدر المصون: السمين الحلبي  )1(
 . 2/541. البيت من الطويل وهو في ديوان الهذليين )2(
 . 9/251. دار صادر. ط]. عطف[ مادة . بلسان العر: ابن منظور )3(
ابن السـكيت  : وينظر .  7/86. دار صادر. ط]. لحص [ مادة . لسان العرب: البيت من الكامل و هو في ابن منظور )4(

دار : مصـر . 1ط. شرح و تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السـالم محمـد هـارون   . إصالح المنطق: يعقوب ابن إسحاق

 . 149، 3/148 شرح المفص للزمخشري: ابن يعيشو. 31ص. 1987المعارف 
دار : بيـروت . 1ط. معجم اإلعراب و اإلمـالء : إميل يعقوب: وينظر. 3/147. للزمخشري شرح المفصل: ابن يعيش )5(

 . 197ص.  1983.العلم للماليين 
 .  7/81. دار صادر .ط]. لحص [ مادة . لسان العرب: ابن منظور: وينظر. 149، 3/148. شرح المفصل: ابن يعيش )6(
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وجملة حيص بـيص  ). تلتحص(أنهما جزءان مبنيان على الفتح في محل رفع فاعل لِ : والثاني

  .خبر كان

  .النصب على الحال من لحاص: الثالثو

  :ويقول جنادة بن عامر 

  )1(َل و ال أضاعا ونى ابن أبي ُأنَْيسٍ          وال خام القتا لعمرك ما

خام في القتال ، إال أنه أسقط حـرف الجـر   : ، والتقدير ) خام القتاَل: (وموضع الشاهد قوله 

     .  )2(على نزع الخافض ) القتال(ونصب االسم ) خام(، وأوصل الفعل ) في(

  : قول الشاعروي              

  ) 3(حي من َعلُه ِمْن تَْحتُ و ُأْض أْرْمض            يا ُربَّ يوم لي ال ُأظلله          

) فـي (، إال أنه أسقط حرف الجر أظلل فيه : ، والتقدير) أظلله: (موضع الشاهد قوله و         

  .)4(مع مجروره الضمير

  :    ويقول أبو حيَّة النميري        

  )5(ونشرتُ آياٍت عليه و لْم أقْل           من العلم إال بالذي أنا ثاقبه        

                                                 
: األزهـري  : وينظر .  12/194. دار صادر .ط] . خيم[مادة .  لسان العرب: البيت من الوافر وهو في ابن منظور  )1(

 .  4/376. تهذيب اللغة
 . 12/194. دار صادر .ط] . خيم[مادة .  لسان العرب: ابن منظور  )2(
، 1/203. همـع الهوامـع  : السيوطي : وينظر . 1/176مغني اللبيب  :ابن هشام: البيت من الرجز وهو بال نسبة في  )3(

. المخصـص : وابن سـيده . 3/106. للزمخشري شرح المفصل: وابن يعيش. 397/ 2 خزانة األدب: والبغدادي. 2/210

4/246 . 
 .  2/210، 1/203. همع الهوامع: السيوطي : وينظر . 4/246. المخصص: ابن سيده )4(
 فهارس لسان: وينظر .  1/241.دار صادر .ط] . ثقب[مادة.  لسان العرب: ابن منظور : ل وهو في البيت من الطوي )5(

 .  7/119.  العرب لسان
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ثاقب فيه ، إال أنه أسقط حـرف الجـر مـع    : ، والتقدير ) ثاقبه: (وموضع الشاهد قوله       

  .       )1(مجروره الضمير

  : ويقول شاعر آخر    

   )2(بأسرَع الشّدِّ مني، يوم النيةٌ  ،    لمَّا َعرفْتُهم واهتزت اللِّمُم      

) فـي (الشد، إال أنه أسقط حـرف الجـر   في : ، والتقدير) الشّدِّ: (وموضع الشاهد قوله 

  .مجروراً) الشد(وأبقى االسم بعده 

  ) إلى( سقط فيها حرف الجرشواهد شعرية : ثالثاً 

  : يقول الراعي يصف اإلبل  

   )3(سيكفيك اإللُه و ُمْسنَماتٌُ           كََجنِْدلِ لُبَن تطّرُد الّصالال           

تطرد إلى الصالصل ، إال أنـه  : ، والتقدير ) التطرد الصال: (وموضع الشاهد قوله   

  .)4( على نزع الخافض) الصالصال(، ونصب االسم بعده ) إلى(أسقط حرف الجر 

  : ويقول الشاعر       

  )5(فلو أنِّي َعَرفْتَُك حين أرمي      آلبك ُمْرَهفٌ منها حديُد 

) إلـى (أسقط حرف الجـر   آب إليك ، إال أنه: ، والتقدير ) آبك: (وموضع الشاهد قوله 

  .ونصب الضمير على أنه مفعول به ) آب(وأوصل الفعل 

                                                 
 .  1/373.سيبويه : وينظر . 1/241.دار صادر .ط] . ثقب[مادة.  لسان العرب: ابن منظور ) 1(
 خزانـة : والبغـدادي  .3/234. دار صادر. ط]. شدد [ مادة . لسان العرب: ابن منظور: البيت من البسيط و هو في  )2(

 .  415. األدب 
 .5/281]. طرد [ مادة . لسان العرب: البيت من الوافر وهو في ابن منظور )3(
 .3/269. دار صادر. ط]. طرد [ مادة . لسان العرب: ابن منظور )4(
 . 1/218. دردار صا. ط].أوب [ مادة . لسان العرب: البيت من الوافر وهو في ابن منظور )5(
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  :      ويقول آخر    

  )1(قد سارت الرجاُل الرجاالذا التقت الخيـ            ُل، وفاذْكُْرَن موضعاً إ

سارت الخيل الرجال إلى الرجال، إال أنـه  : ، والتقدير) الرجاال: (وموضع الشاهد قوله 

  . )2(على نزع الخافض ) الرجاال(ونصب االسم بعده ) إلى(الجر أسقط حرف 

  )الالم(شواهد شعرية سقط فيها حرف الجر : رابعاً 

  : ول عبد مناف بن ربع الهذلييق

   )3(العهاد   هواك بها مربات                 بالداً يا عجلى اُهللا أتاَح         

) الـالم (حـرف الجـر    ، إال أنه أسقط لبالٍد: ، والتقدير) بالداً: (قوله  وموضع الشاهد

  .)4(على نزع الخافض) بالداً(ونصب االسم 

  : قول حذيفة بن أنس الهذلييو

  )5(و مئزر  سيف والنفُس منه بشدقه                ولم ينج إال جفَن منجا سال

) الـالم (أسقط حـرف الجـر   أنه إال  ،لجفن :، والتقدير) جفن: (وموضع الشاهد قوله 

  . )6(على االستثناء على نزع الخافض ،أو ) جفن(صب االسم بعده ون

  : ويقول آخر

                                                 
 . 14/394، 4/389. دار صادر. ط]. سير [ مادة . لسان العرب: البيت من الرجز وهو في ابن منظور )1(
 . 4/389. دار صادر. ط]. سير [ مادة . لسان العرب: ابن منظور )2(
دار صـادر  . ط]. عجـل [ مادة . لسان العرب: ابن منظور: وينظر . 2/546.البيت من الوافر وهو في ديوان الهذليين )3(

11/430. 
 .248 -4/245.المخصص:ابن سيده:وينظر. 11/430. دار صادر. ط]. عجل [ مادة . لسان العرب: ابن منظور )4(
  .1/98. البيت من الطويل وهو في ديوان الهذليين )5(
]. جفن [ مادة . لعربلسان ا. ابن منظور: وينظر.  1/316. المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية: إميل يعقوب  )6(

 .  86ص.  رصف المباني: والمالقي . 4/274. المخصص: ابن سيده. 13/89. دار صادر. ط]. جفن [ 
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  )1(تضطئل المقاما  نِْيَمْررأيتك يا ابَن قُْرمةَ حين تسمو              مع الِق

حرف الجـر  تضطئل للمقام ، إال أنه أسقط : ، والتقدير ) المقاما:(وموضع الشاهد قوله 

   .)2(على نزع الخافض ) مامقا(ونصب االسم بعده ) الالم(

  :ويقول حاتم الطائي

  )3(ه      وأعرض عن شتم اللئيم تكرماً ادخاَر الكريمِ وأغفُر عوراَء

إال أنـه  .)4(الدخاره ، و للتكـرم  : ، والتقدير ) ادخاره، وتكرماً: (وموضع الشاهد قوله

. على نزع الخافض )ادخاره(ونصب االسم بعده ) أغفر(وأوصل الفعل ) الالم(أسقط حرف الجر 

  .على أنه مفعول ألجله ) تكرماً(وأوصل الفعل أعرض ونصب االسم بعده 

  ) على(شواهد شعرية سقط فيها حرف الجر : خامساً 

  : يقول كثير عزة   

  )5(من التجلد   جمالهم              لعمري فعيل الصبَر بينٍوباألمس ما رّدوا ل

عيل على الصبر ، إال أنه أسـقط حـرف   : تقدير ، وال) الصبَر: (وموضع الشاهد قوله 

  .                 )6( على نزع الخافض) الصبر(ونصب االسم بعده ) على(الجر 

  : قول الشاعروي

                                                 
 .11/388. دار صادر. ط]. ضأل [ مادة . لسان العرب: البيت من الوافر وهوفي ابن منظور )1(
 .11/388. دار صادر. ط]. ضأل [ مادة . لسان العرب: ابن منظور )2(
رواية هشام بن محمد . صنعه يحيى بن مدرك الطائي). حاتم بن عبد اهللا(الطويل وهو في ديوان حاتم الطائي البيت من  )3(

 . 1/139. 1990مكتبة الكانيجي : القاهرة. 2ط. دراسة عادل سليمان جمال. الكلبي
]. خصـص  [ مـادة  . لسان العرب: وابن منظور. 1/454.شرح المفصل: ابن يعيش: وينظر. 279اإلفصاح : الفارقي )4(

 . 70ص . المحلى وجوه النصب: وابن شقير البغدادي. 2/5.معاني القرآن: والفراء. 1/216. الكتاب: وسيبويه. 3/111
 .207ص.1971دار الثقافة: بيروت. 1ط .تحقيق إحسان عباس: البيت من الطويل وهو في ديوان كثير عزة )5(
 .11/483دار صادر . ط]. عول [ مادة . لسان العرب: ابن منظور )6(
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  عموا ظالماً : الجن، قلت: منون أنتم              فقالوا: أتو ناري فقلت      

  )1(الطعاما  ُد اإلنَسِسْحن: فقلت إلى الطعام، فقال منهم            زعيٌم      

حـرف الجـر    أسقط إال أنه، على الطعام : ، والتقدير) الطعاما: (وموضع الشاهد قوله

  .   )2(على نزع الخافض )الطعاما(بعده ونصب االسم ) حسدن(وأوصل الفعل )  على(

  . من قبيل األفعال التي يجوز أن يسقط معها حرف الجر ) حسد(وهذا يدلنا على أن الفعل 

  :ويقول آخر      

  )3(دَّها       تبيَّّغَ مني كلَّ عظمٍ و مفصلَِ نزيغاتُ الَهوى أنَّ ُو وتَْعلَْم

) علـى (على كلِّ ، إال أنه أسقط حرف الجـر  : ، والتقدير) كلَّ: "(وموضع الشاهد قوله

  .  ) 4(على نزع الخافض ) كلَّ(ونصب 

  : ويقول شاعر آخر

  )5(على البيوت، قَْوطَه العالبطا                ما راعني إال جناٌح هابطاً   

) على(على قوطه ، إال أنه أسقط حرف الجر: ، والتقدير) قَْوطَه: (وموضع الشاهد قوله

  . )6(على أنه مفعول به السم الفاعل ) قوطه(ونصب االسم بعده 

  : وقول شاعرٍ آخر

                                                 
لسـان   خزانـة األدب ولـب لبـاب   :البغدادي،عبد القادر عمر:البيت من الوافر وهو في لشمر بن الحارث وموجود في )1(

ابـن  : وينظـر .170، 168، 167ص.1989مكتبة الخـانجي :القاهرة.3ط.عبد السالم محمد هارون:تحقيق وشرح. العرب

 .  2/89 ر الذهبشرح شذو: وابن هشام. 2/420.شرح المفصل :يعيش
 . 3/149دار صادر . ط]. حسد [ مادة . لسان العرب: ابن منظور: وينظر. 2/420 شرح المفصل: ابن يعيش )2(
 .8/422. دار صادر. ط]. بوغ [ مادة . لسان العرب: البيت من الطويل وهو في ابن منظور )3(
  .8/422. دار صادر. ط]. بوغ [ مادة . لسان العرب: ابن منظور )4(
 . 7/421. دار صادر. ط]. هبط [ مادة . لسان العرب: البيت من الرجز وهو في ابن منظور )5(
 . 7/421. دار صادر. ط]. هبط [ مادة . لسان العرب: ابن منظور)6(
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  )1(و أخفي الذي لوال األسى لقضانَي                    تحنُّ فَتُبدي ما بها من صبابٍة        

: وأوصل الفعل،والتقدير)  على(حيث حذف حرف الجر ) لقضاني(وموضع الشاهد فيه 

هنا من باب الضرورة الشـعرية  ) على(ويرى اميل يعقوب أن حذف حرف الجر . لقضي عليَّ

  .  )2() قتل و أهلك(معنى الفعل ) قضى(ومن باب تضمين الفعل 

  )عن(اهد شعرية سقط فيها حرف الجر شو: سادساً 

  :يقول أبو ذؤيب الهذلي

  ) 3(ي أراك تجورهافإنَّ التي فينا َزَعْمتَ و مثلها         لفيك، و لكنّ        

تجور عنها، إال أنه أسـقط حـرف الجـر    : ، والتقدير) تجورها: (وموضع الشاهد قوله

من ) تجور(ل به ، وذلك ألن الفعل أنه مفعو ونصب الضمير على) تجور(وأوصل الفعل )  عن(

  .            )4(األفعال التي يجوز أن يسقط معها حرف الجر

  : الهذلي أيضاً أبو ذؤيب ويقول

  )5(من يغيُب  السيف غيبةَ لِْصنَبِ                  على أّن الفتى الخُثَِّمي سلّى           

حرف الجر  أسقط، إال أنه من يغيب ة غيبعن : ، والتقدير) غيبة: (وموضع الشاهد قوله

  . )6(على نزع الخافض )غيبة(و نصب االسم ) سّل(وأوصل الفعل )  عن(

  :ويقول األعشى 
                                                 

: و ابن هشـام . 5/420 الدر المصـون : والسمين الحلبي. 1/111. الكتاب: البيت من الطويل وهو بال نسبة في سيبويه )1(

و أحمد بن عبـد اللطيـف   .  2/245. شرح التسهيل: و ابن مالك. 3/105. المقتضب: و المبرد. 2/503. ي اللبيبمغن

 2/1013في شواهد النحو الشعرية  المعجم المفصل: و اميل يعقوب. 183ص. اإلرشاد إلى علم اإلعراب: القرشي
 . 2/1013. في شواهد النحو الشعرية المعجم المفصل: إميل يعقوب )2(
 . 2/815. البيت من الطويل وهو في ديوان الهذليين )3(
 .4/248. المخصص: ابن سيده: و ينظر. 4/153]. جهر [ مادة . لسان العرب: ابن منظور )4(
 .1/27 ديوان الهذليين البيت من الوافر وهو في )5(
 . 4/669]. سال [ مادة . لسان العرب: ابن منظور) 6(
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  )1( َولَّتَْك ال تستطيعها              فخذ طرفاً من غيرها حين تسبقُ إذا حاجةٌ

)     عـن (ولت عنك، إال أنه أسقط حـرف الجـر   : والتقدير) ولتك: (وموضع الشاهد قوله

  . )2(ونصب الضمير على انه مفعول به ) ولى(وأوصل الفعل 

  : ويقول آخر       

    )3(َوُحسٍَّد أْوشَلْتُ من حظاظها                على أحاسي الغيظ واكتظاظها         

اكتظاظي عنها ، إال أنـه أسـقط حـرف    :، والتقدير) اكتظاظها:(وموضع الشاهد قوله

  . مع مجروره)  عن(الجر

  )من(شواهد نثرية سقط فيها حرف الجر : سابعاً 

  : يقول أبو المثلم 

  )4(لََعْمُرَك والمنايا غالياتٌ             وما تُغِْني التَميماتُ الحماما 

  )من(من الحمام ، إال أنه أسقط حرف الجر : ، والتقدير)الحماما: (وموضع الشاهد قوله 

  . )5(على نزع الخافض)  الحماما(ونصب ) تغني(أوصل الفعل و

  : ويقول الفرزدق 

              )6(  ها        إذاً أحٌد لم تنطق الشفتانِطُْهَرَو ي نواُرنَّع تْلَِئولو ُس       

                                                 
مؤسسة : بيروت. 7ط. شرح وتعليق محمد محمد حسين: ميمون بن قيس :  ديوان األعشى البيت من الطويل وهو في )1(

       . 415ص. 1983. الرسالة
 .   15/414. دار صادر . ط.  لسان العرب: ابن منظور  )2(
 .7/457دار صادر . ط]. كظظ [ مادة . لسان العرب: البيت من السريع وهو في ابن منظور )3(
 . 15/137. دار صادر. ط. 6/689]. غنا [ مادة . لسان العرب: وهو في ابن منظور البيت من الوافر )4(
 . 15/137. دار صادر. ط. 6/689]. غنا [ مادة . لسان العرب: ابن منظور )5(
  : وروايته فيه .  2/870.  ديوان الفرزدقالبيت من الطويل وهو في  )6(

 إذاً لم توار الناجذ الشفتان      ولو سئلت عني النوار وقومها                    
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تنطق منه الشفتان إال أنـه أسـقط   : ، والتقدير ) تنطق الشفتان: (وموضع الشاهد قوله 

  . )1(عرية مع مجروره الضمير وذلك للضرورة الش) من(حرف الجر 

والشعرية على سقوط حرف الجر في اللغة كثيرة ومما سبق يبدو لنا أن الشواهد النثرية 

إال أننـا  . ومتنوعة ، وإن كانت متفرقة في كتب اللغة والنحو ، والحديث عنها غيـر مفصـل   

ن استطعنا استنتاج جملة من اآلثار النحوية والداللية المترتبة على سقوط حرف الجر ويمكننـا أ 

  :نجملها على النحو االتي 

“üيسقط حرف الجر في كثير من النصوص اللغوية ويترتـب علـى سـقو    Ìh“ èδuρ Å7 ø‹s9Î) 

Æí õ‹ Åg ¿2 Ï's# ÷‚̈Ζ9$#  2(أمران(:  

  . أن يسقط حرف الجر وينتصب االسم بعده : األول 

   . أن يسقط حرف الجر ، ويبقى االسم بعده مجروراً : والثاني 

تباينت آراء أهل اللغة فيه ، ورأوا أنَّ نصب االسم يكون على عدة أوجه هي أما األمر األول فقد 
)3 ( :  

 . النصب على نزع الخافض أو ما يسمى الحذف واإليصال  -1

 .النصب على الظرف  -2

 .النصب على أنه مفعول به في الحقيقة أو االتساع أو تشبيها له بالمفعول به  -3

  تثناء  النصب على أنه مفعول ألجله ، أو على االس -4

                                                 
 .  304ص.  اإلفصاح :الفارقي  )1(
: والسـيرافي  .  2/150.  شرح بن عقيـل : ابن عقيل : وينظر.  518،  517،  4/516. شرح المفصل: ابن يعيش  )2(

 .  2/260. النحو الوافي : وعباس حسن .  280،  1/276.  شرح كتاب سيبويه
. الكتـاب  : وسـيبويه  .  1/500.شرح جمل الزجاجي : ابن عصفور : وينظر .  3/79.سالك أوضح الم: ابن هشام  )3(

 .  2/162. النحو الوافي : وعباس حسن .  4/517.  شرح المفصل : وابن يعيش .  26،  1/24
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على الرغم من تنوع النصوص النثرية والشعرية التي سقط فيهـا  : ويمكننا القول أيضاً 

حرف الجر ، وتعدد اآلراء اللغوية والنحوية فيها ، إال أن الدارس لهذه النصـوص يسـتطيع أن   

الذي سقط في النص ، وذلك لوضوح المعنى ، والداللة علـى حـرف الجـر    يحدد حرف الجر 

وهذا مما يدفعنا إلـى  . ك ألن العرب ال تحذف شيئاً في الكالم إال ألمر هام ودال المحذوف وذل

  . ليس من الضروري انتصاب االسم على نزع الخافض بعد سقوط حرف الجر : القول 
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  الفصل الثاني

  الخالف النحوي في سقوط حرف الجر 

  عمل حرف الجر مضمراً -1

 المحل اإلعرابي لما يسقط معه حرف الجر -2

 حروف الجر التي يجوز أن تسقط في الكالم -3

 سقوط حرف الجر ضرورة شعرية أم قياس مطرد؟ -4
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  لثانيالفصل ا

  الخالف النحوي في سقوط حرف الجر 

  الفات النحوية في سقوط حرف الجراآلراء والخ

لحرف  وغستظاهرة سقوط حرف الجر في اللغة، وتعرفنا إلى العلل التي أنَّ تناولنا بعد 

قياسي ، وسماعي ، ومثلنا على كل منهما : بينا أنَّ السقوط نوعان و ، الكالمسقط في الجر أن ي

ألهـل اللغـة     النحويـة  واآلراء هناك جملة من الخالفات تبّدى لنا أنَّ  ، شعريةبشواهد نثرية و

  :على النحو اآلتي تتعلق بهذه الظاهرة، وهذا ما سيكشف عنه هذا الفصل ، وذلك

  جر مضمراًعمل حرف ال: أوالً

عمل حرف الجـر  ة في نحويال اتخالفال عدد من كتب اللغة والنحو إلى جملة منيشير 

فقد ذهب ابن هشام إلى أنه يجوز أن يحذف حرف الجر ، وأن يبقى عمله كمـا كـان   مضمراً، 

  .)1(عليه قبل الحذف سواء أكان هذا الحذف في مواضع قياسية أم سماعية 

الجر ال يجوز إضـمارها وإبقـاء عملهـا إال فـي     وذهب ابن عصفور إلى أن حروف 

  : ، نحو قول ذي األصبع العدواني)2(الضرورة الشعرية ، وأن هذا نادر في اللغة وال يقاس عليه

  )3( اني فتخزونييََّد ي وال أنتَعنِّ              في حسبٍ ال أفضلتَ َكّمابُن َع الِه

م إلى أنه ال يجوز حـذف حـروف   وذهب االستراباذي، وابن مالك، والشنقيطي وغيره

، نحـو قـول   )4(الجر وإبقاء عملها إال على سبيل الشذوذ، وأن هذا نادر في اللغة وال يقاس عليه

  : الفرزدق

                                                 
 .3/79. أوضح المسالك: ابن هشام )1(
 .2/486.وامعهمع اله: السيوطي: وينظر.  1/500. شرح جمل الزجاجي: ابن عصفور )2(
 .  42ص مر الشاهد )3(
.  82،  2/81.  شـرح التسـهيل  : ابن مالـك  : وينظر.  4/134،  2/178.  شرح كافية ابن الحاجب: اإلستراباذي  )4(

 المعجم المفصل: وإميل يعقوب .  1/500.  شرح جمل الزجاجي: وابن عصفور .  2/259.  الدرر اللوامع: والشنقيطي 

: والجبـالي  .  230ص. البيان في القواعد واإلعـراب : وعبد المحسن سعد الدين .  1/515. ريةفي شواهد النحو الشع

 .  364ص.  الخالف النحوي الكوفي
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  )1( الناسِ شرُّ قبيلة                    أشارتْ كليبٍ باألكُفِّ األصابُع أيُّ إذا قيَل       

أشارت إلى كليب ، إال أنه أسـقط حـرف   : ، والتقدير ) كليب: (وموضع الشاهد قوله 

  . مجروراً ) كليب(وأبقى االسم بعده ) إلى(الجر 

  :آخرشاعر  وقول

  ) 2( فارتقى األعالم وكريمٍة منء آل قَْيَس ألَفْتُُه                    حتى تبذّخَ        

حرف الجـر   إلى األعالم ، إلى أنه أسقط: ، والتقدير ) األعالم: (وموضع الشاهد قوله 

  . مجروراً ) األعالم(وأبقى االسم بعده ) إلى(

، إال أنه ناقض نفسه في موضع ) 3(أنه ال يجوز إضمار حروف الجر وذهب الفراء إلى 

: يريـد  كيف أصبحت؟ : لمن قال له خير: آخر ، وأجاز ما منعه من قبل ، وذلك في قول رؤبة

  . بخير ، إال أنه أسقط حرف الجر لكثرة االستعمال 

وخير دليل على وجود خالف نحوي في عمل حرف الجر مضـمراً ، اخـتالف أهـل    

، فيرى اإلسـتراباذي أّن حـذف   ) اهللا(العربية في سقوط حرف الجروبقاء عمله مع لفظ الجاللة 

وحده ، ألن لهذا االسم اختصاص في كـالم  ) اهللا(حرف الجر وبقاء عمله ال يجوز إال في اسم 

  . )4(نه ال يجوز القياس عليه العرب لكثرته ، ورأى أ

ويرى أبو الربيع القرشي أن عمل حرف الجر مضمراً ال يجوز حتى في لفظ الجاللـة  

  . )5(وعّده من قبيل الشذوذ

                                                 
  .1/339 .الفرزدق  البيت من الطويل وهو موجود في ديوان )1(
. 2/36. همع الهوامع :والسيوطي. 9/9. دار صادر. ط .لسان العرب: البيت من الكامل وهو بال نسبة في ابن منظور )2(

 .4/192.الدرر اللوامع: والشنقيطي
 . 366ص. الخالف النحوي الكوفي: والجبالي. 1/681. شفاء العليل: السلسيلي: وينظر. 1/196. معاني القرآن: الفراء)3(
 .   4/134.  شرح كافية ابن الحاجب: اإلستراباذي  )4(
: ن أبي جعفر أحمد بن عبيد اهللا بن أحمد بن عبيـد اهللا الجيـاني األندلسـي   أبو الربيع القرشي، أبو الحسين عبيد اهللا ب) 5(

الخـالف  : الجبـالي : وينظـر . 1/536. 1985. 1ط. تحقيق علي بن سلطان الحكمي. ضبط قوانين العربية الملخص في

 .  366ص النحوي الكوفي
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وغيرها مـن  ) اهللا( ويرى الجبالي أن عمل حرف الجر مضمراً يجوز في لفظ الجاللة 

بـالي علـى رأيـه هـذا بقـول      ويسـتدل الج . )1(المصحف ألفعلن : سائر ألفاظ القسم ، نحو 

اِهللا : لتفعلن، فيقول المجيب اهللا: م ويخفضونه سمعناهم يقولونوالعرب تلقي الواو من القس:"الفراء

  . "  )2(ألفعلن، ألن المعنى مستعمل، والمستعمل يجوز فيه الحذف 

في االسم الواقـع  ، عمله ومن المواضع التي اختلف في عمل حرف الجر مضمراً فيها 

بمـن مـررت ؟   : زيٍد  في جواب من قال: ، نحو)3(لكالم تضمن حرف الجر المحذوف  جواباً

  . )4(ومثل هذا أجازه جمهور النحويين وأجازوا القياس عليه 

أما الفراء فقد خالف جمهور النحويين في مثل هذا ، ورأى أن الخفـض غيـر جـائز     

مـن ضـربت ؟   : رى أنك تقـول ألن إضمار الخفض غير جائز، أال ت:" ويعلق على ذلك قائالً 

بمن مررت ؟ لم تقل : ولو قال. زيٌد  فيضمر الرافع والناصب: زيداً، ومن أتاك ؟ فتقول: فتقول

  . )5(" زيٍد، ألن الخافض مع ما خفض بمنزلة الحرف الواحد 

ومن األدلة األخرى على اختالف أهل اللغة  في عمل حرف الجر مضمراً، اختالفهم في 

y7:" ىتوجيه قوله تعال tΡθè=t↔ ó¡ o„ Ç⎯ tã Ìöκ ¤¶9$# ÏΘ#tysø9$# 5Α$ tF Ï% ÏμŠ Ïù" }فقد ذكر أهـل  }  217: البقرة ،

مضمرة عند ) عن(مخفوض على البدل عند الكسائي، ومخفوض على نية ) قتال فيه(العربية أنَّ 

  .)6(الفراء

                                                 
  . 366ص. الخالف النحوي الكوفي: الجبالي )1(
  . 366ص. الخالف النحوي الكوفي: الجبالي: وينظر. 2/413.معاني القرآن: الفراء )2(
إرشـاد  : وابن قيم الجوزيـة . 3/79. أوضح المسالك: ابن هشام: وينظر. 366ص. الخالف النحوي الكوفي: الجبالي )3(

  . 1/472. المسالك إلى أهل ألفية ابن مالك
.  3/79.  أوضـح المسـالك  : ابن هشـام  : وينظر .  1/472. إرشاد السالك إلى ألفية ابن مالك : ابن قيم الجوزية  )4(

  .  366ص.  الخالف النحوي الكوفي: والجبالي 
.  3/79. أوضـح المسـالك   : وابن هشـام  .1/681. شفاء العليل: السلسيلي: وينظر. 1/196. معاني القرآن: الفراء )5(

  .   376، 366ص. الخالف النحوي الكوفي: والجبالي
. 1/289. وإعرابـه  معاني القرآن: والزجاج. 1/141 معاني القرآن: الفراء: وينظر. 1/307 إعراب القرآن: النحاس )6(

  . 367ص الخالف النحوي الكوفي: والجبالي. 1/531. الدر المصون: والسمين الحلبي
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اء ناقض ويرى الجبالي أن هذا الرأي أوقع بعض المحدثين في الوهم حينما ظنوا أنَّ الفر

: نفسه في عمل حرف الجر مضمراً ، ألنه كان قد منع حذف حرف الجر وإبقاء عمله في نحـو 

بمن مررت؟ويؤكد الجبالي على أنه ال فرق بين رأي الكسائي ورأي الفـراء فـي   : زيٍد لمن قال

مخفوض على التكرير هـو معنـى قـول الفـراء     : توجيه هذه اآلية ، ويرى أن قول الكسائي 

مضمرة ، ولعل الجبالي يستند في ذلك إلى علة نحوية مفادها أنه يجوز ) عن(نية  مخفوض على

  .   )1( حذف حرف الجر مع بقاء عمله إذا كان مجروره تابعاً لما قبله

  المحل اإلعرابي لما سقط معه حرف الجر: ثانياً

 ال شك أن هناك جملة من الخالفات النحوية في إعراب ما سقط معه حرف الجر، سواء

في إعراب المصـدر   ، اختالف النحويينومن هذه الخالفات . أكان هذا السقوط قياسياً أم سماعياً

  : بعد سقوط حرف الجر، فقد ذهبوا إلى أنه) أْن، وأنَّ(المؤول من 

  . )2(عند الخليل  على نزع الخافض في محل نصب -1

ئي استند في مذهبه هـذا  ويرى الجبالي أن الكسا. )3( وسيبويه في محل خفض عند الكسائي -2

  :كما في قول الفرزدق. )4(إلى ظهور الخفض في المعطوف عليه 

  )5(ها أنا طالبه لي و ال دين ب             ةًتكون حبيب وما زرت ليلى أن

                                                 
  . 367ص الخالف النحوي الكوفي: الجبالي )1(
 . 2/226. مغني اللبيبو. 2/182. المسالكأوضح : ابن هشام: وينظر . 3/346. شرح كتاب سيبويه: السيرافي)2(
شرح كافيـة  : واإلستراباذي . 712/ 2: أمالي ابن الحاجب: وابن الحاجب: وينظر. 2/81. شرح التسهيل: ابن مالك )3(

: والجبـالي .  3/45.  شرح كتـاب سـيبويه  : والسيرافي .  2/258. الدرر اللوامع: والشنقيطي . 4/139. ابن الحاجب

 . 364ص. الكوفي الخالف النحوي
 .  2/258. الدرر اللوامع: الشنقيطي: وينظر. 364ص. الخالف النحوي الكوفي: الجبالي )4(
 .  1/84البيت من الطويل وهو في ديوانه  )5(
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. على محل المصدر المؤول وهو الخفض بحرف الجر المحـذوف ) دين(أي أنه عطف 

كيـف  : لمن قال له ،خيرٍ: ِهللا ألفعلن، وقول رؤبةا: وقاسه على وجود نظائر له نحو قول العرب

  . )1(أصبحت؟

وحجتهم في ذلك أن حرف الجـر ال   وسيبويه إلى إبطال مذهب الكسائي وذهب بعضهم

في حين رأى كثير  .)2(اِهللا ألفعلن و حاشا كلها: قول العرب  يعمل مضمراً، ولهذا حكموا بشذوذ

لرأي األقوى ، على الرغم من أن سـيبويه أجـاز   من النحويين أن رأي سيبويه والكسائي هو ا

  .)3(النصب ، ولم يبطل رأي الخليل 

ال داعي ألن يكون المصدر المؤول في محل نصب علـى  :" ويقول عباس حسن معلقاً 

نزع الخافض ، ألن حرف الجر مالحظ بعد حذفه والمعنى قائم على اعتباره كالموجود ، فهـو  

، فال نلجأ ) الغالب(ى نزع الخافض خروج على األصل السائد بمنزلة المذكور ، ألن النصب عل

    .   )4(إليه إال مختارين 

، ويستند الفراء في ذلك إلى قولـه  )5(ينصب بالفعل الذي قبله على نزع الخافض عند الفراء  -3

Ÿξsù yy$uΖ:" تعالى ã_ !$ yϑ Íκ ön= tæ β r& !$ yèy_#utItƒ " }أن  فـي  يهمـا فال جناح عل: يريد ،}  230: البقرة

؛ أن يراجعها افال جناح عليهم: في موضع نصب ؛ إذا نزعت الصفة، كأنك قلت) أن(يتراجعا و

  .  )6("وال أعرف ذلك: موضعه خفض قال الفراء: وكان الكسائي يقول

                                                 
 . 364ص. الخالف النحوي الكوفي: الجبالي )1(
 . 2/258. الدرر اللوامع  :طي الشنقي: وينظر . 1/536. ضبط قوانين العربية الملخص في: أبو الربيع القرشي )2(
وابن .2/226. مغني اللبيبو. 2/182. أوضح المسالك: ابن هشام: وينظر .  3/45.  شرح كتاب سيبويه: السيرافي  )3(

 .  43،  35ص. المرجع في اللغة: وعلي رضا .  2/150. شرح ابن عقيل: عقيل 
 .  2/150. شرح ابن عقيل:  ابن عقيل: وينظر .  2/164.  النحو الوافي: عباس حسن  )4(
. الخالف النحوي الكـوفي و. 114ص. ما تعدد فيه النقل عن الفراء: الجبالي: وينظر. 1/148. معاني القرآن: الفراء )5(

 . 363ص
 .1/148. معاني القرآن: الفراء )6(
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حرف بعد سقوط ) أْن و أنَّ(تلك هي الخالفات النحوية في إعراب المصدر المؤول من 

، ويبقـى  ) أْن و أنَّ(في مواضع قياسية أخرى غير ط  حرف الجر وننوه إلى أنه قد يسقالجر، 

ممن أخذت : ، فمثالً تقول  يعرب اسماً مجروراً بحرف الجر المحذوفبعده أن االسم عملها أي 

  .   خالٍد ، والمعنى عن خالٍد : الكتاب ؟ فيقال لك 

: ، والثانيـة  األولى النصـب  : )1( االسم بعد سقوط حرف الجر سماعاً حالتان عرابإل

  : وأما نصب االسم بعد سقوط حرف الجر يكون على أوجه . الجر 

  . )2(النصب على نزع الخافض  -1

  .)3(حقيقةفي العلى أنه مفعول به النصب  -2

  .  )4(النصب على أنه مفعول به على السعة -3

  . )5(النصب على الظرف أو تشبيهاً بالظرف  -4

االسم يعرب فيها اسماً مجروراً بحـرف   أنَّفي فال شك  وأما الحالة الثانية وهي الجر ،

الجر المحذوف، وهذا يدل على أن حرف الجر يجوز أن يحذف ويبقى عمله، وهذا ما أشرنا إليه 

  . سابقاً 

إنَّ : وجملة القول فيما سبق من خالف نحوي في إعراب االسم بعد سقوط حرف الجـر  

النصب والجر، كما يبدو لنـا مـن خـالل    : هما حالتين إلعراب االسم بعد سقوط حرف الجر 

األمثلة والشواهد التي مرت في هذا البحث أن النصب يكون في حالتين؛ األولـى قليلـة وغيـر    

  . مطردة والنصب فيها مقصور على السماع ، والثانية كثيرة ومطردة ، والنصب فيها قياسي

                                                 
.  1/276280 . شـرح كتـاب سـيبويه   : السـيرافي  : وينظر .  518،  517،  4/516. شرح المفصل : ابن يعيش )1(

 . 2/160.  النحو الوافي: وعباس حسن 
 . 2/150. شرح ابن عقيل: ابن عقيل )2(
  .  27،  1/26.  الكتاب: سيبويه : وينظر . 2/160. النحو الوافي: عباس حسن)3(
   . 303،  4/302.شرح المفصل : ابن يعيش  )4(
 .  518،  517،  4/516. شرح المفصل: ابن يعيش )5(
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والجر فيها سـماعي وهـذه   قليلة وغير مطردة : وكذلك الجر يكون في حالتين ؛ األولى

كثيرة ومطردة والجـر فيهـا   : والثانية. الحالة إنما تكون عندما يحذف حرف الجر ويبقى عمله 

قياسي وهذه الحالة إنما تكثر في المواضع التي يسقط فيها حرف الجر سقوطاً قياسياً ، وذلك في 

  . بقاًالكالم المشتمل على حرف جر مثله ولهذا الموضع خمس صور ذكرناها سا

  حروف الجر التي يجوز أن تسقط في الكالم :اًثالث

 حرف الجـر ط ووالبحث في موضوع سق ،بعد الرجوع إلى عدد من كتب اللغة والنحو

تبين لنا أن عدداً محدوداً مـن حـروف    ،كثيرة شعرية ونثرية على شواهد  واالطالع في اللغة

ويكاد يقتصر سـقوط الجـار    الجر،الجر يسقط في الكالم لعلة أو ألخرى، وليس جميع حروف 

  :على مجموعة معينة من الحروف هي

  : كما في قول الشاعر ،الباء -1

  وذا نشبِ ذا مالٍ َكتُكَْربه            فقد تَ تَْرِمير فافعل ما ُأالخَ َكأمرتُ         

  .الِه أنت: العرب  كما في قول ،الالم -2

$‘u" :كما في قوله تعالى ،من -3 tG÷z $# uρ 4©y›θãΒ … çμ tΒ öθs% t⎦⎫Ïèö7 y™ Wξã_u‘"  }155: األعراف {.  

  :الشاعر  كما في قول ،في -4

  بهزِّ الكف َيْعِسُل متنُُه               فيه كما َعَسَل الطريقَ الثعلُب        ٌنْدلَ            

  : كما في قول الشاعر, إلى -5

  األصابُع األكفِّأشارت كليبٍ ب       قبيلٍة شرُّ أيُّ الناسِ إذا قيَل            

β¨"  : ه تعالىعلى، كما في قول -6 y‰ãèø% V{ öΝ çλ m; y7 sÛ≡u ÅÀ tΛ⎧ É) tF ó¡ ãΚ ø9$# " }16:األعراف{.  
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 : ُرّب، كما في قول الشاعر -7

   ْهِللَمن َج ي الحياةَِضأقْ تَْدِك           ْهِللَفي طَ تُفْقََو رسمِ دارٍ   

 فـي الكـالم  التي تسقط حروف الهي أكثر الجر هذه إن حروف : ومن هنا يمكننا القول

  . والشواهد النثرية والشعرية عليها كثيرة 

  سقوط حرف الجر ضرورة شعرية أم قياس مطرد؟: اًرابع

 إن المتتبع لظاهرة سقوط حرف الجر في كتب اللغة والنحو، يجـد جملـة مـن اآلراء   

وأنواعـه  ، وط وعلل ذلك السـق ،  النحوية ألهل العربية تتعلق بسقوط حرف الجر والخالفات 

سـقوط حـرف الجـر     حظ أن أكثر النحاة والدارسين يعـزي كما أنه يال. وغيرها من األمور

أن حرف الجر  وجدنا ،هذا الموضوع بالبحث والدراسة ناتناولأن ولكن بعد لضرورة الشعرية، ل

وجود عدد كبير من ذلك وخير دليل على  . ال يسقط للضرورة الشعرية فقط وإنما يسقط لغيرها

  . النصوص النثريةكذلك كثير من و ،الجرحرف ة التي سقط فيها يات القرآنياآل

والذي يهمنا في هذا الموضوع هو معرفة فيما إذا كان سقوط حرف الجر مقتصراً على 

وكي يتبين هذا ال بدَّ من تناول بعض اآلراء والخالفـات  . الضرورة الشعرية أم مطرد القياس 

   : وضوع ألهل اللغة تتعلق بهذا الم

أْن و (حروف الجر ال تحذف في اختيار الكالم إال مـع   إلى أنَّ أكثر النحويينذهب فقد 

  . )1(أمن اللبس تعيين الجار وورأوا أنَّ هذا الحذف مطرد القياس بشرط  )أنَّ

فقد اختلف النحويين في إمكانية القيـاس  ) أْن وأنَّ( حرف الجر تحذف مع غير ما حذفأ

أن حروف الجر تحذف في مواضع محدودة وال ) أوضح المسالك(بن هشام في عليه ، فقد ذكر ا

$‘u:" نحو قوله تعالى ،)2(يقاس عليها tG÷z $# uρ 4©y›θãΒ … çμ tΒ öθs% t⎦⎫Ïèö7 y™ Wξã_u‘ " }155: األعراف {.  

                                                 
 أوضـح : وابن هشـام . 2/82. شرح التسهيل: ابن مالك:وينظر .  1/139.  شرح كافية ابن الحاجب: راباذي اإلست )1(

 . 2/163 النحو الوافي: عباس حسنو .3/40،39.شرح ابن عقيل :ابن عقيلو. 15/ 2.المسالك
 . 179، 2/178، 3/79. أوضح المسالك: ابن هشام )2(
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فـي بعـض التراكيـب    ) أْن وأنَّ(إلى أن حروف الجر تحذف مع غير  وذهب الحلواني

عدوا هذه الظاهرة سماعاً ال يقاس عليها ألنها جاءت فـي نصـوص    الفصيحة وأن نحاة الكوفة

إال  أن الجبالي أجاز أن يقاس على حذف حـرف الجـر   . )1(فصيحة ومحدودة وليست بمطلقة 

  :ونحو قول جرير . )2(مررت زيداً ، واألصل مررت بزيد : باطراد ؛ نحو قولهم 

  )3(مكم عليَّ إذاً حرام كال                 و لم تعوجوا الدياَر تمروَن  

إال أنه أسقط حرف .  بالديار، أوعلى الديار: ، والتقدير) الديار : (فموضع الشاهد قوله  

  .الجر ونصب الديار على نزع الخافض 

وذهب كثير من أهل اللغة إلى أنه يجوز القياس على حذف حرف الجر بـاطراد ولكـن   

لبس ، أما إذا سقط حرف الجر وبقي االسم بعـده  بشرط بقاء االسم منصوباً ، إضافة إلى أمن ال

  .)4(فال يجوز عندهم القياس عليه  مجروراً

أنَّ مذهب الجمهور أنه ال ينقاس حذف حرف الجر مع غير  )شرح ابن عقيل(جاء في و

 )خفش الصـغير األ(الحسن علي بن سليمان  أبا أن إال ).5(بل يقتصر فيه على السماع) وأنَّ أْن(

بريـت  : نحوبشرط تعين الحذف ، ) أْن و أنَّ(أجاز حذف حرف الجر مع غير و خالف الجمهور

فإن لم يتعين الحرف لـم   . بريت القلَم السكيَن: والقول) الباء(القلم بالسكين، فيجوز عنده حذف 

: هـل التقـدير   : ال يدرى حينئٍذ ألنه) في(، فال يجوز حذف  رغبت في زيد :يجز الحذف، نحو

اخترت القوم من بني : لم يتعين مكان الحذف لم يجز نحو إنوكذلك  .في زيٍدأو  رغبت عن زيٍد

                                                 
 . 363ص. الخالف النحوي الكوفي: الجبالي:وينظر . 80ص.قسم النحو  / والصرف الواضح في النحو: الحلواني)1(
 شرح ابن عقيـل : وابن عقيل. 2/227. حاشية الصبان: الصبان: وينظر. 363ص. الخالف النحوي الكوفي: الجبالي )2(

2/150. 
 . 65في ص  مر الشاهد )3(
. 1/500. شرح جمل الزجـاجي : ابن عصفور: ظروين. 1/536. ضبط قوانين العربية الملخص في: أبو الربيع القرشي)4(

همـع  : والسيوطي .  179،  2/178،  3/79.  أوضح المسالك: وابن هشام .  83،  2/82. شرح التسهيل: ابن مالكو

 .  2/163. النحو الوافي: عباس حسنو .  2/486.  الهوامع
 .2/151،150.شرح ابن عقيل: ابن عقيل )5(
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 صـل اختـرتُ  هل األ: ال يدرىألنه اخترت القوم بني تميم، : تميم، فال يجوز الحذف، فال يقال

  .)1( بني تميم من القومِ أم اخترتُ، من بني تميم  القوَم

، خالف أهل اللغة في نصب ومن الخالفات األخرى في القياس على سقوط حرف الجر 

تمرون الديار ، وتوجهت مكة ، وذهبـت الشـام ، ومطرنـا    : االسم على نزع الخافض ، نحو 

، فقد اختلف النحاة في القياس على هذا النوع أو عدمه ، فذهب كثير منهم إلى ...السهَل والجبَل 

اليجوز لفعل مـن هـذه    أي أنه. )2(أنه نادٌر في اللغة وال يطرد القياس عليه فهو سماعي محض

األفعال أن ينصب على نزع الخافض لفظاً غير مسموع عن العرب ، وكذلك ال يجوز في االسم 

  . المنصوب على نزع الخافض أن ينصب على هذه الصورة إال مع الفعل الوارد معه 

وهذا الضرب من سقوط حرف الجر سماعي ال يقاس : " ويقول الحلواني في هذا النوع 

  .  )3("ذ جاء في نصوص فصيحة محدودة ، وليست بمطلقة عليه ، إ

إنه مخصوص بالضرورة الشعرية فال يجوز لنا استعماله نثراً ولو في :" ويقول الصبان 

  .  )4("منصوبه  المسموع 

ذهبـت  : ويخالفهم الفراء ويجيز القياس باطراد على سقوط حرف الجر مـع األفعـال   

مع الفعل ذهب ليصل بنفسه إلـى  ) إلى(ف حرف الجر وانطلقت وخرجت ، ويرى أنه يجوز حذ

العـرب  : " ويعلـق قـائالً   . )5(عمان وخراسان ، والعراق وأمثال ذلك : أسماء األماكن ، نحو 

ذهبت الشام ، وذهبت السوق ، وانطلقت الشام : إلى أين تذهب ؟ وأين تذهب ؟ ويقولون : تقول 

                                                 
 .2/151.شرح ابن عقيل: ابن عقيل )1(
 .  1/500. شرح جمل الزجاجي: ابن عصفور : وينظر .  2/162.  النحو الوافي: عباس حسن  )2(
 .  80ص. قسم النحو / الواضح في النحو والصرف : الحلواني  )3(
 .   77ص.  قضايا المفعول به عند نحاة العرب: أحمد خضير : وينظر .  2/227.  حاشية الصبان: الصبان  )4(
 واألحكام المبنية على كثرة.  368ص.  الخالف النحوي الكوفي: الجبالي : وينظر .  3/243. معاني القرآن : اء الفر )5(

 .  15ص. االستعمال عند الفراء في ضوء كتابه معاني القرآن كثرة
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خرجـت وانطلقـت   :  –ه األحرف الثالثـة  وانطلقت السوق ، وخرجت الشام ـ سمعناه في هذ 

   .   )1(" وذهبت 

وقد أجاز أهل اللغة القياس على حذف حرف الجر باطراد مع الفعل دخلت وسكنت فـي  

    . )2(أي تركيب سمع عن العرب أم لم يسمع 

وعلى الرغم من تعدد اآلراء والخالفات في القياس على حذف حرف الجر أو عدمه إال 

األصوب واألهم من غيره ، إذ يرى أنه يجوز حذف حرف الصبان هو الرأي أننا نرى أن رأي 

  :  )3( الجر سماعاً باطراد ، ويقسم هذا الحذف السماعي المطرد إلى ثالثة أنواع

  . دخلت البيت : الوارد في السعة مع الفصاحة وعدم الندرة ، نحوقولهم : األول 

β¨ة ، نحـو قولـه تعـالى    الوارد في السعة مع الفصاحة والنـدر : والثاني  y‰ãèø%V{ öΝ çλ m; 

y7 sÛ≡u ÅÀ tΛ⎧ É) tF ó¡ ãΚ ø9$#  "} 16:األعراف  { .  

  . مررت زيداً : الوارد في السعة مع الضعف والندرة ، نحو : والثالث 

بل هي قياس ضرورة شعرية  تسقوط حرف الجر ليسإن ظاهرة :  القولهكذا يمكننا و

 ، لذا يمكننـا  ) نثراً وشعراً (ثير من النصوص اللغوية ها موجودة وفاشية في كألنمطرد ، وذلك 

القياس عليها باطراد ولكن بشرط أمن اللبس ، والمحافظة على المعنى المقصود ، وعندئذ يمكننا 

بناء أمثلة وتراكيب لغوية كثيرة على هذه الظاهرة ، بشرط أن نحافظ على سالمة المعنـى مـن   

  . الضعف واالختالل 

  

                                                 
 . 3/243. معاني القرآن : الفراء  )1(
.  جامع الدروس: والغالييني .  35ص.اللغة  المرجع في: علي رضا : وينظر .  2/226.  حاشية الصبان: الصبان  )2(

 . 145ص
 . 1/275. شرح جمل الزجاجي: ابن عصفور : وينظر.  2/227. حاشية الصبان: الصبان  )3(
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  الخاتمة

االنتهاء من الدراسة و البحث في هذا الموضوع وتعرفنا إلـى جملـة مـن اآلراء    وبعد 

والخالفات النحوية المتعلقة بسقوط حرف الجر، توصلنا إلى جملة من النتائج ويمكننا أن نجملها 

  : على النحو اآلتي

إن لكل حرف من حروف الجر معنى أو أكثر، وال مانع من أن يشترك أكثر من حرف في  .1

 .المعنى نفسهتأدية 

ثيرة في الشعرالعربي يجوز أن ينوب حرف جر مكان حرف جر آخر، واألمثلة على ذلك ك .2

 . خاصة في القرآن الكريموفي النثر و

إن مذهب الكوفيين في موضوع نيابة حروف الجر بعضها عن بعض أعم و أشمل وأوسـع   .3

 .من مذهب البصريين

 .سماعي: قياسي، والثاني: ن، األوليجوز أن يسقط حرف الجر في اللغة وذلك في ضربي .4

ويطـرد القيـاس عليـه     ) أْن و أنَّ(يسقط حرف الجر قياساً في مواضع متعددة أشهرها مع  .5

 .وذلك بشرط أمن اللبس

أفعال مخصوصـة ومتفـق عليهـا     :يجوز أن يسقط حرف الجر في اللغة سماعاً وذلك مع .6

كأسماء األمـاكن والـدخول    ، ومع أسماء توسعوا فيها...شكر ونصح، وذهب، وخرج،:كَـ

البيت، والدار، والمسجد، والطريق، و غيرها، ومـع بعـض التراكيـب الفصـيحة     : نحو

 .والمحدودة التي سمعت عن العرب

يبقـى االسـم بعـده    : يجوز أن يسقط حرف الجر في اللغة ويبقى عمله كما كان عليه، أي .7

 .مجروراً
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ده بما يسمى المنصوب علـى نـزع   يجوز أن يسقط حرف الجر في اللغة وينصب االسم بع .8

 . الخافض

إن ظاهرة سقوط حرف الجر في اللغة ال تقتصر على الضرورة الشعرية فحسـب، ولكـن    .9

هناك علل أخرى كثيرة تسوغ لحـرف الجـر أن يسـقط،ككثرة االسـتعمال، والتخفيـف      

 .واالختصار  ووضوح المعنى، ووجود قرينة دالة في الكالم و غيرها من العلل األخرى

ن القياس على سقوط حرف الجر ليس مطلقاً في جميع المواضع فبعض المواضع يقـاس  إ .10

  .  عليها باطراد وذلك بشرط أمن اللبس وبعضها اآلخر يقتصر فيه على السماع

وفي الختام هذا ما وقفت عليه وتبدى لي في ظاهرة سقوط حرف الجر ، فإن أكن قد وفقت      

  . ، عليه توكلت ، وإليه المصير  فمن اهللا عز وجل ، وإال فهو حسبي
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  الفهارس 
  

 فهرس األيات القرآنية -

  فهرس األحاديث النبوية الشريفة   -

 فهرس الشواهد الشعرية  -

  فهرس األفعال التي سقط معها حرف الجر -
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  فهرس اآليات القرآنية

اسم 

  السورة
  اآلية

  رقم

  اآلية

رقم 

  الصفحة

‰tΡÏ$  الفاتحة ÷δ$# xÞ≡uÅ_Ç9 $# tΛ⎧É)tGó¡ ßϑø9 $#  6  117  

  البقرة

$tΒuρ Νèδ t⎦⎫ ÏΨ ÏΒ÷σ ßϑÎ/  8  15  

óΟßγ s9 uρ ë># x‹tã 7ΟŠ Ï9 r& $ yϑÎ/ (#θ çΡ%x. tβθ ç/É‹õ3tƒ  10  115  

θ s9uρ u™!$ x© ª!$# |= yδs% s! öΝÎγ Ïèôϑ|¡Î/ öΝÏδÌ≈ |Á ö/r&uρ  20  10  

tβρâ ßΔù' s?r& }̈ $̈Ψ9$# ÎhÉ9 ø9$$ Î/ tβöθ|¡Ψs?uρ öΝä3|¡ àΡr&  44  99  

ŒÎ)uρ $tΡõ‹ s{r& t,≈sV‹ ÏΒ û© Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ uó Î) Ÿω tβρß‰ç7 ÷ès? ω Î) ©!$#  83  72  

$]%Ïd‰|Á ãΒ $yϑÏj9 öΝßγ yètΒ 91  19  

(#θ ãèt7̈?$# uρ $tΒ (#θ è=÷Gs? ß⎦⎫ÏÜ≈ u‹ ¤±9 $# 4’n?tã Å7 ù= ãΒ z⎯≈ yϑø‹n= ß™  102  29 ،42  

$tΒ ô‡|¡ΨtΡ ô⎯ ÏΒ >π tƒ#u™  106  24  

ω Î) ⎯tΒ tμÏy™ … çμ |¡øtΡ  130  69  

#ρãà6 ô©$# uρ ’Í< Ÿωuρ Èβρãàõ3s?  152  95  

’tA#u™uρ tΑ$yϑø9 $# 4’n?tã ⎯Ïμ Îm6 ãm  177  29  

Νä3s9 uρ ’Îû ÄÉ$|Á É)ø9$# ×ο4θ uŠym  179  22  

⎯yϑsù y‰Íκ y− ãΝä3Ψ ÏΒ töκ ¤¶9 $# çμ ôϑÝÁ uŠù= sù  185  29 ،52  

(#ρçÉi9 x6 çGÏ9 uρ ©! $# 4†n?tã $tΒ öΝä31y‰ yδ  185  29  

¢Ο èO (#θ‘ϑÏ?r& tΠ$ u‹Å_Á9 $# ’n< Î) È≅øŠ ©9$#  187  27  

Ÿωuρ (#θà)ù= è? ö/ ä3ƒ Ï‰÷ƒr' Î/ ’n< Î) Ïπ s3è= öκ−J9$#  195  14  

νρãà2øŒ$# uρ $yϑx. öΝà61 y‰yδ  198  20  

y7tΡθ è= t↔ó¡ o„ ⎯tã Ìöκ ¤¶9 $# ÏΘ# tysø9 $# 5Α$ tFÏ% ÏμŠ Ïù  217  134  

ª!$# uρ ãΝ n= ÷ètƒ y‰Å¡ øßϑø9 $# z⎯ ÏΒ x Î= óÁ ßϑø9 $# 220  25  
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اسم 

  رةالسو
  اآلية

  رقم

  اآلية

رقم 

  الصفحة

  البقرة

Ÿωuρ (#θ è= yèøgrB ©! $# Zπ|Ê ó ãã öΝà6 ÏΨ≈yϑ÷ƒ X{ χ r& (#ρ•y9 s?  224  76  

ßÈš/t s? Ïπ yèt/ö‘ r& 9åκ ô− r&  226  62  

÷βÎ)uρ (#θãΒ t“tã t,≈ n= ©Ü9$#  227  89  

š∅óÁ −/utItƒ £⎯ Îγ Å¡ àΡr' Î/  228  15  

Ÿξsù yy$ uΖã_ !$yϑÍκ ö n= tæ βr& !$ yèy_# utItƒ  230  72 ،76 ،
136  

÷βÎ)uρ öΝ ›?Šu‘ r& βr& (# þθ ãèÅÊ ÷tIó¡n@ ö/ ä. y‰≈ s9 ÷ρr& Ÿξsù yy$uΖ ã_ ö/ä3ø‹n= tæ  233  69  

⎯ Å3≈ s9 uρ ω £⎯ èδρß‰Ïã# uθ è? # …Å   235  89 ،94  

Ÿωuρ (#θ ãΒÌ“ ÷ès? nο y‰ ø) ãã Çy%x6ÏiΖ9$#  235  68  

Ÿωöθ s9uρ ßìøù yŠ «! $# }̈ $̈Ψ9$# Οßγ ŸÒ ÷èt/ <Ù÷èt7 Î/ ÏNy‰|¡ x©9 Ù⇓ ö‘ F{$#  251  11  

Ν ßγ ÷ΨÏiΒ ⎯̈Β zΝ̄= x. ª!$#  253  23  

yì Å™uρ çμ •‹Å™ öä. ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘ F{$# uρ  255  93  

βr& ¨≅ÅÒ s? $yϑßγ1y‰ ÷nÎ)  282  72  

°! $tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# $tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{ $#  284  16  

آل 

  عمران

⎯s9 š_ Í_ øóè? óΟßγ ÷Ψ tã óΟßγ ä9≡uθøΒr& Iω uρ Ο èδß‰≈ s9 ÷ρr& z⎯ÏiΒ «!$# $\↔ø‹x©  10  25  

y‰ Îγ x© ª! $# … çμ ¯Ρr& Iω tμ≈ s9Î) ωÎ) uθèδ  18  78  

ô⎯ tΒ ü“Í‘$ |ÁΡr& ’n< Î) «!$#  52  27  

ô⎯ tΒ βÎ) çμ ÷Ζ tΒù' s? 9‘$ sÜΖÉ)Î/ ÿ⎯ÍνÏjŠ xσ ãƒ  75  46  

⎯s9 (#θ ä9$oΨ s? §É9 ø9$# 4© ®L ym (#θ à)ÏΖ è? $ £ϑÏΒ šχθ ™6 Ït éB 92  23  

ô‰s)s9 uρ ãΝä. u|Ç tΡ ª! $# 9‘ ô‰ t7Î/  123  11  

ô‰s)s9 uρ ãΝà6 s%y‰ |¹ ª! $# ÿ… çνy‰ ôãuρ  152  104  
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اسم 

  السورة
  اآلية

  رقم

  اآلية

رقم 

  الصفحة

آل 

  عمران

$yϑÎ6sù 7πyϑômu‘ z⎯ ÏiΒ «! $# |MΖÏ9 öΝßγ s9  159  33  

$yϑ̄ΡÎ) ãΝä3Ï9≡sŒ ß⎯≈ sÜ ø‹¤±9 $# ß∃ Èhθ sƒ ä† …çν u™!$uŠ Ï9÷ρr&  175  112  

4© ®Lym u”Ïϑtƒ y]Š Î7 sƒ ø:$# z⎯ ÏΒ É= Íh‹ ©Ü9$#  179  25  

¨βr&uρ ©!$# }§ øŠ s9 5Θξsà Î/ Ï‰‹ Î7yèù= Ïj9  182  15  

  النساء

Ÿωuρ (#þθ è= ä. ù' s? öΝçλm;≡uθ øΒr& #’n< Î) öΝä3Ï9≡uθ øΒ r&  2  18  

÷ρ r& ãΛä⎢ó¡ yϑ≈ s9 u™!$|¡ ÏiΨ9$#  43  95  

4’s∀x. uρ «! $$Î/ # Y‰‹ Íκy−  79  13  

4’s∀x. uρ «! $$Î/ ¸ξ‹ Ï.uρ  81  13  

öΝä3̈Ψ yèyϑôf u‹s9 4’n< Î) ÏΘöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É)ø9$#  87  29  

tβθ ç6xîös?uρ βr& £⎯ èδθ ßsÅ3Ζ s?  127  67 ،75 ،
80  

  المائدة

(#θ è= Å¡ øî$$sù öΝä3yδθ ã_ ãρ öΝ ä3tƒ Ï‰÷ƒr&uρ ’n< Î) È,Ïù#tyϑø9 $#  6  28 ،42  

“Ï‰ôγ tƒ Ïμ Î/ ª!$# Ç∅tΒ yìt7 ©?$# … çμ tΡ≡uθ ôÊ Í‘ Ÿ≅ç7 ß™ ÉΟ≈n= ¡¡9$#  16  116  

ìyϑôÜ tΡuρ βr& $ uΖ n=Åz ô‰ãƒ $oΨ š/z’  84  75  

÷ρ r& ãΑô‰tã y7Ï9≡sŒ $YΒ$u‹ Ï¹  95  113  

¡tΒuρ äÝà)ó$  األنعام n@ ⎯ ÏΒ >π s%u‘ uρ ωÎ) $ yγ ßϑn= ÷è tƒ  59  26  

  األعراف

¨βy‰ãèø%V{ öΝ çλm; y7 sÛ≡uÅÀ tΛ⎧É)tFó¡ãΚ ø9 $#  16  115،138  
142  

(#θè= äz÷Š $# þ’Îû 5Ο tΒé&  38  22  

$pκ tΞθ äóö7 tƒuρ %[` uθ Ïã  45  111  

àM ós|Á tΡuρ öΝä3s9  79  93 ،95  

î,‹É)ym #’n?tã βr& Hω tΑθè%r&  105  30 ،43  
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اسم 

  السورة
  اآلية

  رقم

  اآلية

رقم 

  الصفحة

  األعراف

$yϑôγ tΒ $ uΖ Ï?ù's? ⎯Ïμ Î/ ô⎯ÏΒ 7π tƒ# u™  132  24  

u‘$tG÷z$# uρ 4©y›θ ãΒ … çμ tΒöθs% t⎦⎫Ïèö7 y™ Wξã_ u‘  155  
28 ،101  

111 ،138  
139  

≈Νßγ  األنفال oΨ õ3n= ÷δr' sù óΟ Îγ Î/θçΡ ä‹Î/ 54  11  

  التوبة

§Ν èO öΝs9 öΝä.θÝÁ à)Ζ tƒ $\↔ø‹x©  4  99  

(#ρß‰ãèø%$# uρ öΝ ßγ s9 ¨≅à2 7‰ |¹ósΔ  5  71 ،116  

ΟçF ÅÊ u‘ r& Íο 4θ u‹ysø9$$ Î/ $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# š∅ÏΒ Íο tÅz Fψ$#  38  24  

õ‹è{ ô⎯ÏΒ öΝÏλÎ;≡uθ øΒr& Zπ s%y‰|¹  103  23  

$tΒuρ šχ%x. â‘$ xøóÏGó™ $# zΟŠ Ïδ≡tö/Î) ÏμŠÎ/L{ ω Î) ⎯tã ;ο y‰Ïãöθ ¨Β  114  44  

#!™â  يونس t“ y_ ¥π t⁄ÍhŠ y™ $ yγ Î= ÷WÏϑÎ/  27  15  

  هود

Ÿω tΠty_ öΝ åκ̈Ξr& ’Îû Íο tÅz Fψ$# ãΝ èδ šχρçy£ ÷z F{$#  22  79  

(# þθçFt6 ÷zr&uρ 4’n< Î) öΝ ÍκÍh5 u‘  23  28 ،41  

Ÿωuρ ö/ä3ãèxΖ tƒ û© Å∏óÁ çΡ ÷βÎ) ‘NŠu‘ r& ÷βr& yx |ÁΡr& öΝä3s9 34  95  

Iω r& ¨βÎ) (# yŠθ ßϑrO (#ρãxŸ2 öΝ åκ®5 u‘ 3 Ÿωr& # Y‰÷èç/ yŠθ ßϑsVÏj9  68  98  

Ms3Ås ŸÒ sù $ yγ≈ tΡö¤±t6 sù t,≈ysó™ Î* Î/ ⎯ ÏΒuρ Ï™!# u‘ uρ t,≈ys ó™ Î) z>θà)÷ètƒ  71  114  

  يوسف

|·≈ ym ¬!  31  35  

£⎯ä3Ï9≡x‹ sù “Ï% ©!$# ©Í_ ¨Ζ çFôϑä9 ÏμŠ Ïù  32  22  

Éb> u‘ ß⎯ ôf Åb¡9 $# = ym r& ¥’n< Î)  33  28  

βÎ) óΟ çGΨ ä. $tƒ ö™”= Ï9 šχρçã9 ÷ès?  43  17 ،19  

ω Î) !$ yϑŸ2 öΝ ä3çGΨ ÏΒ r& #’n?tã Ïμ‹ Åz r&  64  46  

«!$$ s? (# àσ tGø s? ãà2õ‹s? y# ß™θ ãƒ 85  20  
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اسم 

  السورة
  اآلية

  رقم

  اآلية

رقم 

  الصفحة

  الرعد
¨βÎ)uρ y7−/u‘ ρä% s! ;οtÏøótΒ Ä¨$̈Ζ=Ïj9 4’n?tã óΟ ÎγÏΗ ø> àß  6  29  

…çμ tΡθ Ýà xøt s† ô⎯ ÏΒ ÌøΒr& «!$#  11  45  

ÿρ#)  إبراهيم –Štsù óΟ ßγ tƒ Ï‰ ÷ƒr& þ’Îû óΟÎγ Ïδ≡uθ øùr&  9  23 ،41  

 الحجر

$ yϑt/ •‘ –Š uθ tƒ t⎦⎪Ï% ©! $# (#ρãxŸ2  2  33 ،77  

÷íy‰ô¹ $$sù $yϑÎ/ ãtΒ÷σ è?  94  100  

$ ¯ΡÎ) y7≈ oΨø‹xx. š⎥⎪Ï™Ì“ öκ tJó¡ ßϑø9 $#  95  13  

  النحل

Ÿω tΠty_ χ r& ©!$# ÞΟn= ÷ètƒ $tΒ šχρ”Å¡ ç„ $tΒ uρ šχθãΨ Î= ÷èãƒ  23  79  

Ÿω tΠty_ ¨βr& ãΝ ßγ s9 u‘$̈Ζ9$#  62  79  

tΠöθ tƒuρ ß] yèö7 tΡ ⎯ÏΒ Èe≅ä. 7π̈Β é& # Y‰‹ Îγ x©  84  40  

Ÿω tΠty_ óΟßγ ¯Ρr& † Îû Íο tÅz Fψ$# ãΝèδ šχρãÅ¡≈ y‚ ø9$#  109  79  

(#ρãà6 ô©$# uρ |Myϑ÷èÏΡ «!$#  114  95  

  اإلسراء

z⎯≈ ys ö6 ß™ ü“Ï% ©! $# 3“uó r& ⎯Íν Ï‰ö7 yèÎ/ Wξø‹s9 š∅ÏiΒ Ï‰Éf ó¡ yϑø9 $# ÏΘ# tysø9$# 

’n< Î) Ï‰Éf ó¡yϑø9 $# $|Á ø%F{$# “Ï% ©!$# $oΨø. t≈ t/ …çμ s9 öθym  
1  24 ،27  

≅è%uρ Éb> §‘ $yϑßγ ÷Η xqö‘ $# $ yϑx. ’ÎΤ$ u‹−/ u‘ # ZÉó|¹  24  2  

÷ρ r& 4’n∋ös? ’Îû Ï™!$yϑ¡¡9 $#  93  41  

tβρ”Ïƒ s† Èβ$ s%øŒ F|Ï9 #Y‰ ¤fß™  107  19  

  الكهف

÷ÅÇö/ r& ⎯Ïμ Î/ ôìÏϑó™ r&uρ  26  12  

’ÎΤθ è?# u™ tt/ã— Ï‰ƒ Ï‰pt ø:$# 96  113  

y‡ÏçΡuρ ’Îû Í‘θ Á9 $#  99  33  

  مريم
ü“ Ìh“èδuρ Å7 ø‹s9Î) íõ‹ Åg¿2 Ï' s#÷‚̈Ζ9$#  25  14  

ôìÏÿôœr& öΝÍκÍ5 ÷ÅÇö/r&uρ  38  12  
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اسم 

  السورة
  اآلية

  رقم

  اآلية

رقم 

  الصفحة

  طه

$ yδß‰‹ ÏèãΨ y™ $yγ s?uÅ™  21  113  

öΝä3̈Ψt7 Ïk= |¹_{uρ ’Îû Æíρä‹ ã` È≅÷‚̈Ζ9$#  71  22  

öΝåκyé t7ø? r' sù ãβöθ tãöÏù ⎯Íν ÏŠθ ãΨèg¿2  78  11  

  األنبياء
§Ν èO ÞΟ ßγ≈ oΨø%y‰|¹ y‰ôãuθ ø9 $#  9  104  

çμ≈ tΡ ÷|ÇtΡuρ z⎯ÏΒ ÏΘöθ s)ø9$# š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ ç/¤‹x. !$oΨ ÏF≈ tƒ$t↔Î/  77  25 ،45  

  الحج
÷Šß‰ôϑu‹ ù= sù A= t6|¡ Î0 ’n< Î) Ï™!$ yϑ¡¡9 $#  15  14  

⎯ tΒuρ ÷Š Ìãƒ ÏμŠ Ïù ¥Š$ys ø9Î*Î/ 5Οù= Ýà Î/  25  77  

 المؤمنون

ÛUtô± o„uρ $£ϑÏΒ tβθ ç/uô³ n@  33  111  

¨βÎ)uρ ÿ⎯Íν É‹≈ yδ óΟ ä3çF̈Βé& Zπ ¨Βé& Zο y‰Ïn≡uρ O$tΡ r&uρ öΝà6š/u‘ Èβθ à)̈?$$sù  52  77  

(# þθãè©Üs)tGsù ΟèδtøΒr& öΝ æηuΖ ÷t/ # \ç/ã—  53  113  

öΝåκæ5θè= è%̈ρ î' s#Å_ uρ öΝåκ̈Ξr&  60  72 ،78  

  الفرقان
tΠ öθtƒ tβ÷ρ ttƒ sπ s3Í× ¯≈ n= yϑø9 $#  22  94  

≅t↔ó¡ sù ⎯Ïμ Î/ # ZÎ6yz  59  46  

$tΑ  النمل s%uρ Éb> u‘ û©Í_ ôãÎ— ÷ρr& ÷βr& tä3ô© r& š tFyϑ÷èÏΡ  19  95  

  القصص
çμ≈ tΡ÷Š yŠtsù #’n< Î) ⎯Ïμ ÏiΒé& ö’s1 §s)s? $yγ ãΨ øŠtã  13  80  

Ÿ≅yz yŠuρ sπ uΖƒÏ‰ yϑø9 $# 4’n?tã È⎦⎫Ïm 7' s#øxî ô⎯ ÏiΒ $yγ Î= ÷δr&  15  29  

  الروم

$Ο!9# ∩⊇∪ ÏMt7 Î= äñ ãΠρ”9 $# ∩⊄∪ þ’Îû ’oΤ ÷Š r& ÇÚö‘ F{ $# Ν èδuρ -∅ÏiΒ Ï‰÷èt/ 

óΟ Îγ Î6n= yñ šχθ ç7Î= øóu‹y™ ∩⊂∪ ’Îû ÆìôÒ Î/ š⎥⎫ ÏΖ Å™  
1-4  22  

(#ρãàõ3u‹ Ï9 !$yϑÎ/ öΝßγ≈ oΨ÷s?# u™  34  11  

Èβr& öà6  لقمان ô© $# ’Í< y7÷ƒy‰ Ï9≡uθ Î9uρ  14  95  
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اسم 

  السورة
  اآلية

  رقم

  اآلية

رقم 

  الصفحة

  األحزاب
’s∀x. uρ ª!$# t⎦⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑø9 $# tΑ$tFÉ)ø9 $#  25  13  

$£ϑn= sù 4©|Ó s% Ó‰ ÷ƒy— $pκ ÷] ÏiΒ # \sÛuρ $yγ s3≈ oΨ ô_̈ρ y—  37  103  

  سبأ

Νßγ≈ oΨ ø9 £‰t/uρ öΝÍκ ö oK ¨Ζ pg¿2 È⎦ ÷⎫ tF̈Ζ y_  16  12  

Iωöθ s9 óΟ çFΡr& $̈Ψ ä3s9 š⎥⎫ ÏΖÏΒ ÷σ ãΒ  31  32  

ö≅t/ ãõ3tΒ È≅ø‹ ©9 $# Í‘$yγ ¨Ψ9 $#uρ  33  62  

  فاطر
$̈Β Ëx tGøtƒ ª! $# Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 ⎯ ÏΒ 7π uΗ ÷q §‘ Ÿξsù y7 Å¡ôϑãΒ $yγ s9  2  24  

’ÎΤρ â‘ r& # sŒ$tΒ (#θ à)n= yz z⎯ ÏΒ ÇÚö‘ F{$#  40  45  

tyϑs)ø9  يس $# uρ çμ≈tΡö‘ £‰s% tΑÎ—$oΨ tΒ  39  111  

$tΑ  الصافات s% ÏMt/ r'̄≈tƒ ö≅yè øù$# $ tΒ ãtΒ÷σè? ( þ’ÎΤß‰ ÉftFy™ βÎ) u™ !$ x© ª! $# z⎯ÏΒ t⎦⎪ÎÉ9≈¢Á9$#  102  100  

§{  الزمر øŠ s9 r& ª! $# >∃$s3Î/ … çν y‰ö6 tã  36  14  

  غافر

’Å+ù= ãƒ yyρ”9$# ô⎯ÏΒ ⎯Íν ÌøΒr&  15  45  

Ÿω uΘty_ $yϑ̄Ρr& û© Í_ tΡθ ããô‰ s? Ïμ ø‹s9 Î) }§ øŠs9 … çμ s9 ×ο uθôãyŠ ’Îû $u‹ ÷Ρ‘‰9$# Ÿωuρ ’Îû 

Íο tÅzFψ $#  
43  79  

ÏŒ Î) ã≅≈ n= øñF{ $# þ’Îû öΝÎγ É)≈ oΨôãr& ã≅Å¡≈ n= ¡¡9$# uρ tβθ ç7 ysó¡ ç„  71  114  

  الشورى

öΝä. äτu‘ õ‹tƒ ÏμŠÏù  11  41  

§ øŠs9 ⎯Ïμ Î= ÷W Ïϑx. Ö™ï† x«  11  20  

uθèδuρ “Ï% ©!$# ã≅t7 ø)tƒ sπ t/öθ −G9 $# ô⎯ tã ⎯Íν ÏŠ$ t7 Ïã  25  21 ،44  

šχρ ãÝàΖtƒ ⎯ ÏΒ >∃ ösÛ <c’Å∀yz  45  45  

  الدخان
Ν ßγ≈ oΨô_ ¨ρy— uρ A‘θçt ¿2 &⎦⎫ Ïã  54  103  

Ÿω šχθ è%ρä‹tƒ $yγŠÏù šVöθ yϑø9 $#  56  95  
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اسم 

  السورة
  اآلية

  رقم

  اآلية

رقم 

  الصفحة

$  محمد yϑ̄ΡÎ* sù ã≅y‚ ö7 tƒ ⎯ tã ⎯Ïμ Å¡ ø̄Ρ  38  21 ،43  

  βr& ö/ä31y‰yδ  17  77÷  الحجرات

  ق
ô‰s)©9 |MΨä. ’Îû 7' s#øxî ô⎯ ÏiΒ # x‹≈ yδ  22  45  

tΠ öθtƒ tβθ ãèyϑó¡ o„ sπ ysøŠ ¢Á9$#  42  94  

Π÷  الطور r& öΝ çλm; ÒΟ ¯= ß™ tβθ ãèÏϑtGó¡ o„ ÏμŠÏù  38  40  

,tΒuρ ß$  النجم ÏÜΖ tƒ ⎯tã #“ uθoλù;$#  3  22 ،43  

≈Νßγ  القمر oΨ ø‹ ¯gªΥ 9ys|¡ Î0  34  11  

©4  الحديد tëó¡ o„ Νèδâ‘θ çΡ t⎦ ÷⎫t/ öΝÍκ‰É‰÷ƒ r& /ÏSÏΖ≈yϑ÷ƒ r' Î/uρ  12  47  

  الحشر
uθ èδ ü“Ï% ©!$# ylt÷z r& t⎦⎪Ï% ©! $# (#ρ ãxx. ô⎯ÏΒ È≅÷δ r& É=≈tGÅ3ø9 $# ⎯ÏΒ öΝ ÏδÌ≈ tƒ ÏŠ 

ÉΑ̈ρL{ Îô³pt ø: $#  
2  18  

  الملك
$̈Β 3“ts? †Îû È, ù= yz ⎯≈ uΗ ÷q §9 $# ⎯ ÏΒ ;Nâθ≈ xs?  3  26  

ìÅ_ ö‘ $$sù u|Çt7 ø9 $# ö≅yδ 3“ts? ⎯ÏΒ 9‘θäÜèù  3  26  

'tΑr  المعارج y™ 7≅Í←!$y™ 5># x‹ yèÎ/ ìÏ%# uρ  1  12 ،46  

≈βr&uρ y‰Éf¨  الجن |¡yϑø9 $# ¬!  18  78  

  اإلنسان
$ ¯ΡÎ) çμ≈ uΖ÷ƒy‰ yδ Ÿ≅‹ Î6 ¡¡9$#  3  117  

$YΖøŠ tã Ü>uô³ o„ $pκ Í5 ßŠ$t7 Ïã «! $#  6  46  

tΠ  عبس öθtƒ ”Ïtƒ â™öpR ùQ $# ô⎯ ÏΒ Ïμ‹Åz r&  34  24 ،44  

⎦t  التكوير ø⎪ r' sù tβθ ç7yδõ‹ s?  26  87  

 المطففين

# sŒ Î) (#θ ä9$tGø. $# ’n?tã Ä¨$̈Ζ9 $# tβθ èùöθ tGó¡ o„  2  30 ،42  

# sŒÎ)uρ öΝèδθ ä9$ x. ρr& öΝèδθ çΡy— ¨ρ tβρçÅ£ øƒ ä†  3  106  

# sŒÎ)uρ (#ρ”tΒ öΝ ÍκÍ5 tβρâ“ tΒ$tótGtƒ  30  11  
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اسم 

  السورة
  اآلية

  رقم

  اآلية

رقم 

  الصفحة

⎦¨  االنشقاق ã⎤x. ÷tI s9 $̧)t7 sÛ ⎯tã 9,t7 sÛ  19  21  

©  الفجر Í_ tGøŠ n=≈ tƒ àM øΒ£‰ s% ’ÎA$ u‹pt Î:  24  19  

  البلد
çμ≈ oΨ ÷ƒy‰yδuρ È⎦ ø⎪ y‰ô∨̈Ζ9 $#  10  117  

÷ρ r& ÒΟ≈yèôÛÎ) ’Îû 5Θöθ tƒ “ÏŒ 7π t7 tóó¡tΒ ∩⊇⊆∪ $VϑŠ ÏKtƒ # sŒ >πt/tø)tΒ  14 -
15  

62  

Ä§÷Κ  الشمس ¤±9$# uρ $yγ8 pt éÏuρ  1  20  

  القدر
ãΑ̈”t∴s? èπ s3Í× ¯≈ n= yϑø9 $# ßyρ”9 $# uρ $pκÏù  4  45  

íΟ≈ n= y™ }‘ Ïδ 4© ®L ym Æìn= ôÜtΒ Ìôfxø9$#  5  31  

  

  



 156

  فهرس األحاديث النبوية الشريفة

  الصفحة الحديث الرقم
  70  لكبر أن تسفه الحق و تغمط الناسا  1

  70  إنما البغي من سفه الحق  2
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  فهرس األشعار

 الصفحة  البحر البيت

  حرف الباء
ــهُ  ــُل متنُ ــف َيْعِس ــزِّ الك ــْدٌن به  لَ

  

 الطريـقَ الثعلـبُ   فيه كمـا َعَسـلَ    
  

  138  الكامل

ــلّى   ــي س ــى الخُثَِّم ــى أّن الفت  عل
  

 بنصل السـيف غيبـة مـن يغيـبُ      
  

  127  الوافر

 َأَمْرتَُك الخَْيَر فَافَْعْل َمـا ُأِمـرتَ بِـهِ   
  

ــب    ــالٍ وذا نش ــَك ذا م ــْد تََركْتُ  فَقَ
  

  72  البسيط

  حرف التاء
 هــي الخمــر الشــك تُكْنــى الطِّــال

  

ــى أ   ــذئب ُيكْن ــا ال ــدة  كم ــا جع ب
  

  107  المتقارب

 ِمـْن، إلـى  : هاَك حروفَ الجرِّ وْهَي
  

 على حتَّى، خال، حاشا، عدا، في، عْن  
  

  7  الرجز

 ُمذْ، ُمنْذُ، ُربَّ، الالم، كَـْي، واو، وتـا  
  

 ـىـاُء ولََعلَّ، ومتـافُ، والبـوالك  
  

  7  

  حرف الجيم
ــم تََرفعــت ــرِبَن بمــاِء البحــر ث  شَ

  

 لَُهـنَّ نَئيــجُ  متى لَُجـجٍ خُْضـرٍ     
  

  15  الطويل

ــودج    ــن اله ــا م ــت بعينيه  أوم
  

 لــوالك فــي ذا العــام لــم أحجــج  
  

  32  الكامل

          حرف الحاء
ــٌح ــُه اَهللا ناِص ــي لَ ــْن قَلْب  أال ُربَّ َم

  

 وَمْن قَلْبُه ِلي فـي الظّبـاِء السـوانحِ     
  

  56  الطويل

  حرف الدال
 أهوى لها ِمشْقَصـاً جشـراً فشـبرقها   

  

ـ     ذاها اإلثمـَد القـردا  وكنت أدعو ق
  

  64  البسيط

ــه    ــأواً كأن ــالعطفين ش ــالج ب  يع
  

ــُد   ــاءةُ حاِص ــيَعتْه األب ــقٌ ُأشَ  حري
  

  121  الطويل

ــي  ــين أرم ــَك ح ــي َعَرفْتُ ــو أنِّ  فل
  

ــد      ــا حدي ــفٌ منه ــك ُمْرَه  آلب
  

  123  الوافر

 وسميته يحيـى ليحيـا ؛ فلـم َيكُـنْ    
  

 ألمرٍ قَضاه اُهللا في النـاسِ مـن ُبـدِّ     
  

  104  الطويل

 جزى اهللا بالخيراِت مـا فعـال بكـمُ   
  

ــد    ــي أمِّ معب ــاال خيمت ــين ق  رفيق
  

  120  الطويل

ــا  ــاً وَعوارِضـ ــنَكُُم قَنَـ  فَألْبِغَيـ
  

ــرغدِ    ــةَ ض ــَل الب ــَبلَنَّ الخي  وُألقْ
  

  71  الكامل

ــالهم ــين جم ــا ردوا لب ــاألمس م  وب
  

 لعمري فعيل الصـبر مـن التجلـدِ     
  

  125  الطويل

 أتـــاح اهللا يـــا عجلـــي بـــالداً
  

ــادِ      ــات العه ــا مرب ــواك به  ه
  

  124  الوافر

 لَـــْم يأتيـــَك واألنبـــاُء تَنِْمـــيأ
  

ــادِ    ــي زي ــوُن بن ــتْ لَُب ــا القَ  بم
  

  13  الوافر

 وملكتَ مـا بـيَن العـراِق ويثـربِ    
  

ــدِ     ــلمٍ وُمَعاَه ــاز لمس ــاً أج  ِملْك
  

  19  الكامل

  حرف الراء
 تحت الـذي اختـار لـه اهللا الشـجر    

  

  59  الرجز    

ـ    ُد عليــهفَقصــرَن الشــتاَء بعـ
  

ــارُ    ــمَن ج ــذود أن ُيقَسَّ ــو لل  وه
  

  97  الخفيف
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 الصفحة  البحر البيت

 استغفُر اَهللا من َعْمِدي وِمـْن خطئـي  
  

 ذنبي،وكلُّ امريٍء ال شـك ُمـؤتزِرُ    
  

  105  البسيط

ــاً   ــياِف نيئ ــم لألض ــالي اللح  نع
  

 ونرخصـــه إذا نضـــج القـــديُر  
  

  120  الوافر

 إنَّ امــرءاً خصــني عمــداً مودتــه،
  

 التنائي، لعندي غيـر مكفـور  على   
  

   118  البسيط

  حرف السين
 آليتُ َحـبَّ الِعـراقِِ الـدهَر َأطِْعُمـهُ    

  

 والَحبُّ َيْأكُلُُه فـي القَْرَيـِة السـوسُ     
  

  105  البسيط

ــرِقُ رأســي  أنكرتنــي أن شــاب َمفْ
  

ــالسِ     ــى إخ ــك إل ــُل محلول  ك
  

  106  الخفيف

  حرف الصاد
 قــد كنــت مزَّاحــاً َولوجــاً َصــْيَرفاً

  

 لم تلتحصني حيَص بـيَص لَحـاصَ    
  

  121  الكامل

  حرف الضاد
 شكرتك إنَّ الشكر حبـٌل مـن التقّـى   

  

 وجاعل من أوليتـه نعمـة يقضـى     
  

  96  الطويل

  حرف الطاء
ــاً   ــاٌح هابط ــي إال جن ــا راعن  م

  

ــا   ــه الُعالبط ــوت، قَْوطَ ــى البي  عل
  

  126  الرجز

  حرف العين
 لعمرك مـا ونـى ابـن أبـي ُأنَـْيسِ     

  

ــاعا  وال    ــاَل و ال أض ــام القت  خ
  

  122  الوافر

 تعدون عقر النيـب َأفَْضـَل َمْجـِدكُمْ   
  

 بني َضوطُرَى لوال الكَِمـىَّ الُمقَنّعـا    
  

  109  الطويل

ــَل ــة  أيُّ إذا قي ــرُّ قبيل ــاسِ ش  الن
  

 أشارتْ كليـبٍ بـاألكُفِّ األصـابعُ     
  

  133  الطويل

 ومنا الذي اختيـر الرجـاَل سـماحةً   
  

 ريـاح الزعـازع  وجوداً إذا هـبَّ ال   
  

  102  الطويل

  حرف الفاء
 ما شُـقَّ َجْيـٌب و ال قامتـَك ناِئحـةٌ    

  

ــالفِ    ــد أس ــاٌد عن ــَك جي  وال بكت
  

  103  البسيط

  حرف القاف
 غَِضبـتُ أن نظـرتُ نحــو نسـاءٍ  

  

 ليس يعرفنني َمـَرْرَن الطريقـــا    
  

  67  الخفيف

 إذا حاجــة َولَّتْــَك ال تســتطيعها  
  

 تسـبق  فخذ طرفاً من غيرها حـين   
  

  128  الطويل

ــر شــيمته، ــي غي ــا المتحل ــا أيه  ي
  

ــق    ــه الخل ــأتي دون ــق ي  إن التخل
  

1001  البسيط
119  

  حرف الالم
 والتغلبـــي إذا تنحـــنح للقـــرى،

  

ــاال     ــل األمث ــنة و تمث ــكَّ اس  ح
  

  118  الكامل

ــا    ــياف عين ــنعُم األض ــوم ت  وك
  

ــاال     ــا ثق ــي مباركه ــبح ف  وتص
  

  118  الوافر

ـ  فاذْكُْرَن موضـعاً إذا الت   قـت الخيـ
  

 ُل، و قد سـارت الرجـاَل الرجـاال     
  

  124  الرجز

ــنَماتٌ  ــُه و ُمْسـ ــيكفيك اإللـ  سـ
  

ــالال     ــرُد الّص ــبَن تطّ ــِدلِ لُ  كََجنْ
  

  123  الوافر
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 الصفحة  البحر البيت

 بأشهب مـن أبكـارِ ُمـزنِ سـحابة    
  

 وأرى دبور شـارُه النّْحـَل عاسـل     
  

  102  الطويل

ــيهُ  ــتُ ُمْحص ــاً لس ــتغفُر اَهللا ذنب  اس
  

 ربُّ العبــاد إليــِه الوجــُه والعمــُل  
  

  65  البسيط

 نصحتُ لكم بني عـوف فلـم يتقبلـوا   
  

 رسولي ولم تـنجح لـديهم وسـائلي     
  

  97  الطويل

ــْدقٍ   ــيش ِص ــاعمين بع ــاتوا ن  فب
  

ــال     ــع المح ــديفَ م ــم الس  يعله
  

  106  الوافر

ــرو ــال عم ــه  ف ــي علي ــذي أثن  ال
  

ــيجُ    ــع الحج ــا رف ــى ُأ وم  اللِإل
  

  42  الوافر

ـ   وا بؤسـي ونعمـي علـيكمُ   ُهُم جمع
  

 فهال شـكرتَ القـوم إذ لـم تقاتـل      
  

  96  الطويل

ــه  ــاج ورأيتَ ــه الفج ــت ب  وإذا رمي
  

 يهــوى مخارمهــا ُهــوِيَّ األجــدل  
  

  52  الكامل

ــا ــوى أنَّ وِدَّه ــاتُ الَه ــْم نزيغ  وتَْعلَ
  

 تبيَّّــغَ منــي كــلَّ عظــمٍ ومفصــلِ  
  

  126  الطويل

 أودي السُّــرى بقتالــه ومَزاِحــهِ  
  

ــ   ــهراً ن ــلِش ــتَتَبٍّ ُمْعَم  واِحَي ُمس
  

  52  الكامل

  حرف الميم
 رأيتك يا ابـَن قُْرمـةَ حـين تسـمو،    

  

ــا   ــرَِمْينِ، تضــطئل المقام ــع الق  م
  

  125  الوافر

ــت ــاري فقل ــو ن ــتم: أت ــون أن  من
  

 عمـوا ظالمـاً  : الجن، قلـت : فقالوا  
  

  126  الوافر

ــنهم ــال م ــام، فق ــى الطع  فقلــت إل
  

ــيٌم   ــا: زع ــس الطعام ــُد اإلن  نحس
  

  126  لوافرا

ــاتٌ   ــا غاليـ ــرك والمنايـ  لعمـ
  

ــا    ــاتُ الحمام ــي التَميم ــا تغن  وم
  

  128  الوافر

ــاره  ــريم ادخ ــوراء الك ــُر ع  وأغف
  

 وأعرض عن شـتم اللئـيم تكرمـاً     
  

  125  الطويل

  حرف الميم
ــوا   ــم تعوج ــديار ول ــرون ال  تم

  

ــرام     ــيَّ إذا حـ ــم علـ  كالمكـ
  

  66  الوافر

ــةٌ ــوم الني ــي، ي ــدِّ من  بأســرَع الشّ
  

ــا    ــُملمَّ ــزت اللَِّم ــَرفْتُهم، و اهت  َع
  

  123  البسيط

ــتوها  ــذام، فانصـ ــت حـ  إذا قالـ
  

ــذام     ــت ح ــا قال ــول م ــإن الق  ف
  

  100  الوافر

ــهُ   ــْيَس ألَفْتُ ــنء آل قَ ــٍة م  وكريم
  

ــالم     ــارتقى األع ــذّخ ف ــى تب  حت
  

  133  الكامل

 شَــطَّتْ مــزاَر العاشــقيَن فأصــبحتْ
  

 َعِسراً َعلَـيَّ ِطالُبهـا ابنـةُ َمخْـَرمِ      
  

  70  ملالكا

 مالـكٍ  يـا ابنـةَ   الخيـلَ  هال سـألتِ 
  

ـ لَْعبمـا لـم تَ   جاهلـةً  كنِت إْن    يِم
  

  46  الكامل

  حرف النون
 فكفى بنا فضـالً َعلَـى َمـْن غَيُرنـا    

  

 ُحـــبَّ النّبـــّي محمـــد إّيانـــا  
  

  14  الكامل

 ولو سـئلت عنـي نـّوار و رهطهـا    
  

ــفتان     ــق الش ــم تنط ــٌد ل  إذاً أح
  

  128  الطويل

 أننـي رجـلٌ  كفى بجسـمي نحـوالً   
  

 لوال مخـاطبتي إيـاك لـم ترنـي      
  

  14  البسيط

 تحنُّ فَتُبـدي مـا بهـا مـن صـبابة     
  

 وأخفي الذي لوال األسـى لقضـانيَ    
  

  127  الطويل

 فـي حسـبٍ   َأفَْضلْتَال  َكمَِّع ابُن الِه
  

 يزوِنــخْتَاني فَيَّــَد تَنْــال َأي َوعنّــ  
  

  44  البسيط
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 الصفحة  البحر البيت

  حرف الهاء
ــهد  ــوم ش ــامراً وي ــليماً وع  ناه س

  

 قليل سوى الطعـن النهـال نوافلـه     
  

  52  الطويل

ــْل ــْم أق ــاٍت عليــه و ل  ونشــرت آي
  

 مــن العلــم إال بالــذي أنــا ثاقبــه  
  

  122  الطويل

 ومــا زرت ليلــى أن تكــون حبيبــةً
  

ــه   ــا طالب ــنٍ بهــا أن ــيَّ و ال دي  إل
  

  135  الطويل

 يـــا ُربَّ يـــومٍ لـــي ال ُأظلِّلُـــْه
  

 تُ و ُأضحي من َعلُـه أْرْمُض ِمْن تَْح  
  

  122  الرجز

 رســمِ دارٍ َوقَفْــتُ فــي طَلَِلــهْ   
  

 ِكــدتُ َأقْضــي الحيــاةَ مــن جِللــُه  
  

  55  الخفيف

ــة ال أبــالي    ــى الكتيب  أمــرُّ عل
  

ــواها     ــي أم س ــان حتف ــا ك  أفيه
  

  67  الوافر

 فــإنَّ التــي فينــا َزَعْمــتَ و مثلهــا
  

ــا     ــي أراك تجوره ــك، ولكن  لفي
  

  127  الطويل

ــٍد  ــا َوُحسَّ ــن حظاظه ــلْتُ م  أْوشَ
  

 على أحاسـي الغـيظ، واكتظاظهـا     
  

  128  السريع

 تــَربَّصْ بهــا ريــَب المنــون لعلّهــا
  

ــا   ــوت حليله ــاً، أو يم ــقُ يوم  تُطَلَّ
  

  119  الطويل

ــَبْحت  ــالجوِّ َأْص ــَد اِهللا ب ــتُ عب  نبئ
  

ــميُمها    ــاً َص ــا لئيم ــاً مواليه  كرام
  

  102  الطويل
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  ا حرف الجرال التي سقط معهفهرس األفع

  رقم الصفحة  الفعل

  101  اختار 

  104  استغفر

  108  أقبل

  99  أمر 

  88  انطلق

  84  خرج

  84  دخل

  103  دعا

  87  ذهب

  88  رحب

  103  زوج

  109  سرق

  104  سمى

  95  شكر

  104  صدق

  89  عجب

  109  عدَّ

  89  عزم

  90  َعَسَل

  89  غضب

  98  قصد

  106  كال

  98  كفر

  107  كنى

  91  مرَّ

  95  نصح

  92  وجع

  106  وزن

  93  وسع

  93  وعد
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 المصادر والمراجع قائمة

  القرآن الكريم 

: بغـداد . دار صعب: بيروت. الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر: اآللوسي، محمد شكري

  . دار البيان

ومراجعة محمد عبد الحليم النجار : تحقيق. اللغةتهذيب : األزهري، أبو منصور محمد بن أحمد

  . الدار المصرية للتأليف و الترجمة. علي النجار

قدم له ووضـع هوامشـه   .شرح كافية ابن الحاجب: االستراباذي، رضي الدين محمد بن حسين

  . 1998منشورات محمد علي بيضون . دار الكتب العلمية: بيروت. 1ط. اميل يعقوب

  . إحياء الكتب العربية مكتبة ومطبعة دار. قواعد النحو بأسلوب العصر: إسماعيل، محمد بكر

. محمد حسين وهو الذي يقبل التوبة عن عبادةديوان، شرح وتعليق ): ميون بن قيس(األعشى 

  . 1983مؤسسة الرسالة، : ، بيروت7ط

   :إميل بديع يعقوب

  .1992دار الكتب العلمية . 1ط . المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية -

  . 1983دار العلم للماليين : روتبي. 1ط . معجم اإلعراب واإلمالء -

دار الكتـب  : بيروت. الكواكب الدرية على متممة األجرومية: األهدل، محمد أحمد عبد الباري

  . 1995العلمية 

دار الكتـب العلميـة   : بيـروت . 1ط. المعجم المفصل في النحو العربـي : بابيتي، عزيزة فوال

1992 .  

تحقيق وشرح عبـد السـالم   . ب لباب لسان العربخزانة األدب ول: البغدادي، عبد القادر عمر

  .1989مكتبة الخانجي : القاهرة. 3ط. هارون
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    :الجبالي، حمدي محمود

العلـوم  / مجلة جامعـة النجـاح لألبحـاث   ، أثر التوهم في بناء القاعدة عند الفراء -

  . 2005، 19، مجلد 2، عدداإلنسانية

جامعـة  : غـزة . ر النحوي العربـي دراسة في اتجاهات الفك :أل في الكالم العربي -

  . 1عدد . العلوم اإلنسانية/ األزهر لألبحاث 

. )معـاني القـرآن  (األحكام المبنية على كثرة االستعمال عند الفراء في ضوء كتابه  -

  .  19مجلد . 1عدد . العلوم اإلنسانية/ جامعة النجاح لألبحاث مجلة 

 13مجلـد  . 2عـدد  . سانية االجتماعيةالعلوم اإلن. التعاقب و أثره في نحو العربية -

2004.  

  .1995الجامعة األردنية . رسالة دكتوراة. الخالف النحوي الكوفي -

عمادة الدراسات العليا . جامعة األقصى: غزة .طول الكالم وأثره في التأويل النحوي -

  . 2005للبحث العلمي 

  .1982جامعة اليرموك . ، رسالة ماجستيرفي مصطلح النحو الكوفي -

، مجلة الجامعـة اإلسـالمية  ، ما تعدد فيه النقل على الفراء في ضوء معاني القرآن -

  . 1998، 6، مجلد2عدد

  .دار المعارف: مصر. 3ط. نعمان أمين طه: تحقيق .ديوان جرير: جرير بن عطية

  : أبو الفتح عثمان ابن جني،

عالء الـدين  :تحقيق. إمالء الشريف عمر بن إبراهيم الكوفي. البيان في شرح اللمع -

  .    2002دار عمار : عمان. 1ط. حموية
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  . دار الهدى: بيروت. 2محمد علي النجار ط: تحقيق. الخصائص -

دار . 1ط. مصطفى السقا ومحمد الزفـزاف وآخـرين  : تحقيق. سر صناعة اإلعراب -

  . 1954إحياء التراث القديم 

. رواية هشام بن محمد الكلبـي . لطائيحاتم الطائي، حاتم بن عبد اهللا، صنعة يحيى بن مدرك ا

  . 1990مكتبة الخاينجي : القاهرة. 2ط. دراسة عادل سليمان جمال

: بيروت. فخر صالح سليمان قدارة: تحقيق. أمالي ابن الحاجب: ابن الحاجب، أبو عمرو عثمان

  . دار عمار: عمان. دار الجيل

  .دار المأمون للتراث: قدمش. قسم النحو/ الواضح في النحو : الحلواني، محمد خير

: بيروت. 2ط.المسند وبهامشية منتخب كنز العمال في سنن األقوال واألفعال: أحمدابن حنبل، 

  . 1978المكتب اإلسالمي للطباعة و النشر 

  . ومكتبة األنجلو المصرية. قضايا المفعول به عند النحاة العرب: أحمدخضير، 

  . 1999دار اليمامة : بيروت. 7ط . م وبيانهإعراب القرآن الكري: الدرويش، محي الدين

تحقيـق  . رواية أبي العباس ثعلب. شرح أحمد حاتم الباهلي. ديوان. ذو الرمة، غيالن بن عتبة

  . 1982مؤسسة الرسالة : بيروت. 1ط. عبد القدوس

. بيةضبط قوانين العر: أبو الربيع القرشي، أبو عبيد اهللا بن أبي جعفر حمد بن عبيد اهللا اإلشبيلي

  . 1985 1ط. تحقيق ودراسة علي بن سلطان الحكمي

. عبد الجليل عبـده شـلبي  : تحقيق: معاني القرآن وإعرابه: الزجاج، أبو إسحاق إبراهيم السري

  . 1997دار الحديث : القاهرة. علي جمال الدين محمد: خرج أحاديثه

معـيض بـن مسـاعد    : تحقيق. الجمل في النحو: الزجاجي، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق

  . 1989دار المدني : جدة. 1ط. العوفي
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محمد أبـي الفضـل   : تحقيق. البرهان في علوم القرآن: الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد اهللا

  .دار المعرفة: بيروت. 2ط. إبراهيم

. قدم له وراجعه وعلق عليه محمد عز الـدين السـعيدي  . المفصل في علوم اللغة: الزمخشري

  .1995دار إحياء العلوم  :بيروت. 1ط

حققـه  . جمهرة أشعار العرب في الجاهلية واإلسـالم  :محمد بن أبي الخطاب أبو زيد القرشي،

  .دار النهضة: مصر. وضبطه وزاد في شرحه علي محمد البجاوي

. عبد المحسن الفتلـي : تحقيق. األصول في النحو: ابن السراج، أبو بكر محمد بن سهل البغدادي

  .1996. ؤسسة الرسالةم: بيروت. 3ط

شرح وتحقيق أحمد محمد شاكر و عبد السالم . إصالح المنطق: ابن السكيت، يعقوب بن إسحاق

  . 1986دار المعارف : مصر. 2هارون ط

: دراسـة وتحقيـق  . شفاء العليل في إيضاح التسـهيل : السلسيلي، أبو عبد اهللا محمد بن عيسى

  . 1986دار الندوة : وتبير. 1ط. الشريف عبد اهللا الحسني البركاتي

الـدر المصـون فـي    : السمين الحلبي، شهاب الدين أبي العباس بن يوسف بن محمد بن إبراهيم

. علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود وآخـرين : ، تحقيقعلوم الكتاب المكنون

  . 1994. دار الكتب العلمية:بيروت. 1ط. أحمد محمد صيرة. قدم له وقرظه

  . 1967مؤسسة األعلمي للمطبوعات : بيروت. 2ط. الكتاب: عثمان سيبويه، أبو بشر

  . دار المعارف. 5ط.في علم النحو العربي: السيد،أمين علي

أحمد حسن مهدلي و : تحقيق. شرح كتاب سيبويه: السيرافي، أبو سعيد الحسن عبد اهللا المرزبان

  .  2008دار الكتب العلمية : بيروت. 1ط. علي سيد علي
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. قدم له خليـل إبـراهيم جفـال   . المخصص: أبو الحسن علي بن إسماعيل األندلسي ،هابن سيد

دار إحيـاء  : بيـروت . 1ط. واعتنى بتصحيحه مكتب تحقيق بدار إحياء التراث العربـي 

  . 1996التراث 

  :السيوطي، جمال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر

وضوعاته وعلق شرحه وضبطه وصححه وعنون م. المزهر في علوم اللغة وآدابها -

  .مكتبة دار التراث: القاهرة .على حواشيه محمد أحمد جاد المولى بك وآخرون

المكتبة : القاهرة. عبد الحميد هنداوي: تحقيق. همع الهوامع في شرح جمع الجوامع -

  . التوفيقية

دار المأمون للتـراث  . 1ط. معجم الشوارد النحوية والفوائد اللغوية: شراب، محمد محمد حسن

1990 .  

. 1ط. فائز فارس: تحقيق ،المحلى وجوه النصب: ابن شقير البغدادي، أبو بكر أحمد بن الحسين

  .  1987دار األمل : إربد

علي توفيـق  : تحقيق. تلقيح األلباب في عوامل اإلعراب: الشنتريني، أبو بكر محمد بن عبد اهللا

  . 1984مؤسسة الرسالة : بيروت. 1ط. الحمد

محمـد باسـل   : وضع حواشـيه . الدرر اللوامع على همع الهوامع: األمين الشنقيطي، أحمد بن

  . 1999. محمد علي بيضون: منشورات: دار الكتب العلمية: بيروت. 1ط. عيون السود

. الصـرف ي على ألفية ابن مالـك فـي النحـو و   حاشية الصبان على شرح األشمون: الصبان

  . بة الجديدة بميدان األزهرالمكت: مصر. بتقريري الجهابذة األنباري والرفاعي

  . دار المعارف: مصر. 4ط. النحو الوافي: عباس حسن

  . 2003دار أسامة : عمان. 1ط. موسوعة القواعد واإلعراب: عباس صادق
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  . 1968بغداد . يحيى الجبوري: جمع وتحقيق. ديوان. العباس بن مرداس

: االسكندرية. 1ط. لم اإلعراباإلرشاد إلى ع: عبد اللطيف القرشي، شمس الدين محمد بن أحمد

  . 1991دار ابن خلدون 

  .2005. مكتبة دار طالس: دمشق. 1ط. البيان في القواعد واإلعراب: عبد المحسن سعد الدين

  . 1957مصر . حسين نصار: تحقيق. ديوان. عبيد بن األبرص

  : ابن عصفور، أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي

دار : بيـروت . 1ط. له وحقق فهارسه اميل بديع يعقـوب قدم . شرح جمل الزجاجي -

  .1998الكتب العلمية 

  . 1980دار األندلس . 1ط. إبراهيم محمد: تحقيق .ضرائر الشعر -

شـرح ابـن   : ابن عقيل، قاضي القضاة بهاء الدين عبد اهللا بن عقيل العقيلي الهمذاني المصري

  .1974.دار الفكر: تبيرو. 6ط.محمد محي الدين عبد الحميد: تحقيق .عقيل

  : العكبري، أبو البقاء عبد اهللا بن الحسين

  .المكتبة التوفيقية. أحمد السيد سيد أحمد علي: تحقيق. التبيان في إعراب القرآن -

دار : بيـروت . 1ط. غازي مختار طليمات: تحقيق. اللباب في علل البناء واإلعراب -

  .  1995الفكر 

  . دار الفكر. يةالمرجع في اللغة العرب: علي رضا

  . شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة .ديوان :عمر بن أبي ربيعة

  . بيروت. محمد سعيد المولوي: تحقيق .ديوان :عنترة
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  . 1982دار الفرقان : عمان. 1ط. تناوب حروف الجر في لغة القرآن: عواد، محمد حسن

فية ابن مالك في النحو شرح أل: ابن غازي العثماني، محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن علي

. والصرف المسمى إتحاف ذوي االستحقاق ببعض مراد المرادي و زوائد أبي إسـحاق 

  . 1999مكتبة الرشيد : الرياض. 1ط. حسين عبد المنعم بركات: دراسة وتحقيق

مطبعة شريف األنصـاري  : صيدا: بيروت. 15ط. جامع الدروس العربية: الغالييني، مصطفى

1981 .  

  . المكتبة التوفيقية: القاهرة. ملخص قواعد اللغة العربية: د سعد محمدغيالي، محم

  . 1999دار طالس : دمشق. 2ط. معجم شوارد النحو: الفاخوري، رفيق

عبـد السـالم   : تحقيـق . معجم مقاييس اللغة: ابن فارس، أبو الحسين حمد بن فارس بن زكريا

  . 1979دار الفكر . هارون

سـمير  : تحقيق. تفسير المسائل المشكلة في أول المقتضب: بن سعيدالفارقي، أبو القاسم سعيد 

  . 1993. معهد المخطوطات: القاهرة. أحمد معلوف

سـعيد  : حققه وقـدم لـه  . اإلفصاح في شرح أبيات مشكلة اإلعراب: الفارقي، أبو نصر الحسن

  .1980مؤسسة الرسالة . 3ط. األفغاني

  . عالم الكتب: بيروت. 2ط. قرآنمعاني ال: الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد

  . دار صادر: بيروت .ديوان :الفرزدق، همام بن غالب

  . 1976دار الجيل : بيروت. 2ط .الكامل في النحو والصرف: قبش ، أحمد

  . 1966دار المعارف : مصر. تحقيق أحمد محمد شاكر. الشعر والشعراءابن قتيبة، 
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إرشاد : حمد إبراهيم بن محمد بن أبي بكر بن أيوبابن قيم الجوزية، برهان الدين إبراهيم بن م

: الرياض. 1ط. محمد بن عوض بن محمد السلي: تحقيق .السالك إلى حل ألفية ابن مالك

  .2002. مكتبة البخاري: مصر. أضواء السلف

  . 1971دار الثقافة، : ، بيروت1احسان عباس، ط: تحقيق. ديوان: ير عزةثّكُ

مكتـب  : بغـداد . 1ط. سامي مكي العـاني : دراسة وتحقيق .نديوا: كعب بن مالك األنصاري

  .  1966النهضة 

. أحمد الخـراط : تحقيق. رصف المباني في شرح حروف المعاني: المالقي، أحمد بن عبد النور

  .  1985دار العلم : دمشق. 2ط

 :شـرح التسـهيل  : ابن مالك، جمال الدين حمد بن عبد اهللا بن مالك الطائي الجياني األندلسـي 

. 1ط. محمد عبد القادر عطا وطارق فتحي السيد: تحقيق .تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد

  .2000دار الكتب العلمية : بيروت

عالم : بيروت. محمد عبد الخالق عضيمة :تحقيق. المقتضب: المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد

  .الكتب

  . شرح ديوان المتنبي: المتنبي

فخر الدين قباوة ومحمـد  : تحقيق. لجنى الداني في حروف المعانيا: المرادي، الحسن بن قاسم

  . 1973دار اآلفاق الجديدة : بيروت. 1ط. نديم فاضل

  .1980مكتبة الشباب : مصر. النحو المصَّفى: محمد عيد

خليـل إبـراهيم العطيـة وعبـد اهللا     : جمع وتحقيق .ديوان :)ربيعة بن عامر(مسكين الدارمي 

  . 1997ار البصري مطبعة د. 1ط. الجبوري



 170

: عبـد العـال   مكـرم، . 1991دار البشير : عمان.1ط. النحو الشافي: مغالسة، محمود حسني

  . 1978دار البحوث العلمية : الكويت. 1ط. تطبيقات نحوية وبالغية

دار المـأمون  . 2ط. ياسين محمـد الـواس  : تحقيق. مشكل إعراب القرآن: مكي بن أبي طالب

  . للتراث

  . 2003دار الحديث : دار صادر و القاهرة: بيروت. لسان العرب: بن مكرم ابن منظور، محمد

دار الفكر للنشر و : بيروت. شكري فيصل: تحقيق. صنعة ابن السكيت .ديـوان  :النابغة الذبياني

  . 1996الطباعة 

  . 2002المكتبة العصرية : بيروت 3ط. نحو اللغة العربية :النادري، محمد أسعد

علق عليه وضبطه وخـرج أحاديثـه   . الدروس النحوية: دياب وآخرونناصف حفني، ومحمد 

  . 2007دار العقيدة : اإلسكندرية. 1ط. أبو أنس أشرف بن يوسف بن حسن: وأشعاره

. زهير غـازي زاهـد  : تحقيق. إعراب القرآن: النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل

  .   1985مكتبة النهضة : عالم الكتب

  . م1965. هـ1384. مصر .انديو :الهذليين

عبـد المعـين الملـوحي    : تحقيق. األزهية في علم الحـروف : الهروي، علي بن محمد النجوي

1981 .  

  :ابن هشام، جمال الدين عبد اهللا بن هشام األنصاري

  .1994دار الفكر : بيروت. إشراف مكتب البحوث و الدراسات. شرح شذور الذهب -

  .1963. المكتبة التجارية الكبرى: مصر. 11ط. شرح قطر الندى و بل الصدى -
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مازن المبارك ومحمد علي حمد : حققه وعلق عليه. اريـب مغني اللبيب عن كتب األع -

: بيـروت . محمد محيي الدين عبد الحميـد : وتحقيق. 1964دار الفكر . 1ط. اهللا
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Abstract 

This research is about the dropping of prepositions in speech, a 

syntactic, semantic study. It studies prepositions in language in terms of 

their designations, meanings and types. It also addresses a significant side 

of this category of language which is the dropping of prepositions in 

language and the reasons behind such dropping. The study was divided into 

two parts; the first one is a standards one and has been widely discussed in 

syntax and language books. The other type is recognized by hearing and 

has been discussed in a very limit way in the books of language and syntax 

because such books have attributed such dropping to poetic necessity. 

Through this research, it is clear that there are reasons other than poetic 

necessity that allows for the dropping of prepositions in speech, this is 

evident through the many examples of poetry and prose in which the 

opinions of linguists have varied substantially. 

 

 




