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 املقدهة

الحمػػد و كالةػػال كالسػػاـ رمػػق ايػػر امػػؽ او سػػيدنا محمػػد كرمػػق  لػػ  كةػػح   
 كسمـ.

 أما  عد :
مػف ذػ ا العمػـك  جػءءان  ـ كفي  حثنػا ذػ ا ارترفنػاميء  العمك فأف العر ية  حر كاسع م

كفيػػ  رراػػنا اذػػـ المكااػػع التػػي يجػػيء ا سػػـ في ػػا ، كذػػك )النةػػى رمػػق نػػءع الاػػاف (
 ان كثيػػر المرجػػكل ال حػػع رمػػق ةػػكرت   إظ ػػارمنةػػك ا رمػػق نػػءع الاػػاف  كراجعنػػا فػػي سػػ يؿ 

ااتمػة  مػا تكلحيمف الكتى النحكيػة ك عػد جمػع المػادل كءرناذػا رمػق فةػميف سػ ي ما تم يػد 
 -كرمق النحك اآلتي:

 -مف ـك النءع كالاف  في العر ية كياـ الم احع اآلتية: الفةؿ ااكؿ :
 .النءع كالاف  لغة كاةطاحان  -الم حع ااكؿ:

 نءع الااف  كةمت   ا سـ كالفعؿ. -الم حع الثاني :
 أنكار .، شركط ، فائدت  -الم حع الثالع:

 رراى.حا ت اإل النةى  يف - حع الرا ع:الم
 الاكاف  التي يجكء نءر ا كياـ الم احع اآلتية: الفةؿ الثاني:      
 في. -الم حع ااكؿ:      
 مف. -الم حع الثاني:      
 الاـ. -الم حع الثالع:      

ف  ف  إك كرنا في الااتمة أذـ النتائج التي تكةػمنا إلي ػا. فػ كفينػا فالحمػد و كحػدا كا 
 كاو المكفؽ. .لكماؿ ل  كحداكانت ااارل فا
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 ِٔٔ 

 التوهيد
 معنى الجر والخفض

إ  مػف المعمػـك أف تسػمية الحركػػات ، اسػفؿ إلػق أسػػفؿالفػؾ ا جػػر معنػق الجػر ذػك
كتسمية حا ت ا اإلررا ية مف رفع كنةى كجر إنما ذك قائـ رمػق ، الفتحة كالامة كالكسرل
ف  اناػماـ الشػفتيف كسػميت فالامة إنمػا سػميت كػ لؾ ان ػا تكػك ، (1)أكةاؼ حركات الفـ

كأما الفتحػة فسػميت كػ لؾ ان ػا تحػدع  فػت  ، الحالة رفعا انؾ إ ا اممت الشفتيف ارتفعتا
اف ا نتةػػػاى ذػػػك الييػػػاـ كالكقػػػكؼ ك حةػػػكؿ ذػػػ ا الحركػػػة ، كسػػػميت الحالػػػة نةػػػ ا، الفػػػـ
، لكأما الجر ف ػك جػر الفػؾ ااسػفؿ إلػق أسػفؿ كتسػمق الحركػة كسػر ، أم ييؼ، الفـ ىً ينتةى 

 .(2)كأما السككف ف ك ردـ الحركة فإ ا قطعت الحركة كأنؾ تيطع الحركة رن 
الفػػؾ ااسػػفؿ إلػػق جػػر كالجػػر كالافػػ  كاحػػد قػػاؿ الراػػي فػػي شػػرا الكافيػػة:)كأما 

إ  المكسػػػكر يسػػػيط كي ػػػكم إلػػػق أسػػػفؿ نسػػػمي حركػػػة ، أسػػػفؿ كافاػػػ  ف ػػػك ككسػػػر الشػػػيء
 .(3)اإلرراى جرا أك افاا كحركة ال ناء كسرا....(

 اف   ؛الجر إ ف ذػػك جػػر الفػػؾ ااسػػفؿ إلػػق أسػػفؿ كسػػميت حػػركؼ الجػػر كػػ لؾ فػػ
 ف  أكيسػػمي ا الككفيػػكف حػػركؼ الافػػ  كذػػي  ػػالمعنق نفسػػ  فػػ، ا سػػـ يػػأتي  عػػدذا مجػػركرا

فػالاف  رمػق ذػ ا ، اف  الشيء إنءال  إلق أسػفؿ كمنػ  المػناف  كذػك مػا ييا ػؿ المرتفػع
 .(4)اف  الفؾ ااسفؿ

ان ػا تاػيؼ معػاني اافعػاؿ ق م ػا إلػق ااسػماء  عػدذا  ،كسميت حركؼ اإلاافة
سػماء أم تافاػ ا كقػد يسػمي ا الككفيػكف أ ػا تجػر مػا  عػدذا مػف ن  إل، كتسػمق حػركؼ الجػر

 ان ا تيع ةفات لما ق م ا في النكرات كذي متسػاكية ييػاؿ : قػـك فكاػق، حركؼ الةفات
يػدا كانةػرفت رػف االػد معنػاا تيكؿ مررت  ءيد كمعناا جءت ء  .(5)متساككف   رئيس : أم

جاكءت االدا فكما أف ما  عد اافعاؿ المتعدية  أنفس ا منةكى فك لؾ ما كػاف فػي معناذػا 
اف ا قتاػاء كاحػد إ  أف ذػ ا اافعػاؿ اػعفت فػي ا سػتعماؿ ؛  مما يتعدل  حرؼ الجػر

 فػػافتيرت إلػػق ميػػػك كػػ ا  فأنػػؾ قػػػد تنةػػى مػػا رطفتػػػ  رمػػق الجػػار كالمجػػػركر نحػػك قكلػػػؾ :
   .شئت كرمرك  الاف  رمق المفظ كالنةى رمق المكاع فٍ ا  مررت  ءيد كرمرا ك 
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ككػػ لؾ الةػػفة نحػػك مػػررت  ءيػػد الظريػػؼ  النةػػى كالظريػػؼ  ػػالاف  ف ػػ ا يػػ  ف       
ؾ إ ا قمػػت ن ػػإ)ذػػػ( : َُٖ ػػأف الجػػار كالمجػػركر فػػي مكاػػع نةػػى كلػػ لؾ قػػاؿ سػػي كي  )ت

كػػاف ممػػا يجػػكء أف يسػػتعمؿ  غيػػر حػػرؼ مػػررت  ءيػػد فكأنػػؾ قمػػت: مػػررت ءيػػدا يريػػد أنػػ  لػػك 
لكاف منةك ا كجممة اامر أف حرؼ الجػر ينػءؿ منءلػة جػءء مػف ا سػـ مػف حيػع كػاف كمػا 
 عػػدا فػػي مكاػػع نةػػى ك منءلػػة جػػءء مػػف الفعػػؿ مػػف حيػػع تعػػدل  ػػ  فةػػار حػػرؼ الجػػر 

ذػػ( : ّْٔكقػاؿ ا ػف يعػيت )ت (6) منءلػة ال مػءل كالتاػعيؼ مػف نحػك أ ذ ػت ءيػدا كفرحتػ (
فاػائ االحركؼ راممة لمجر مف ق ؿ أف اافعاؿ التي ق م ا اػعفت رػف كةػكل ا  كذ ا)  كا 

اليكيػة الكاةػمة إلػق المفعػكليف  ػا  اافعػاؿالتي  عػدذا كمػا يفاػي ريرذػا مػف  ااسماءإلق 
أ  تػػػػراؾ تيػػػػكؿ: اػػػػر ت رمػػػػرا فيفاػػػػي الفعػػػػؿ  عػػػػد الفارػػػػؿ إلػػػػق  اإلاػػػػافةكاسػػػػطة حػػػػرؼ 
أفعػاؿ اػعفت  اافعػاؿأفات إلق م اشرل ا سـ كمػف اف في الفعؿ قكل ، المفعكؿ فينةى

رػػف تجػػاكء الفارػػؿ إلػػق المفعػػكؿ فاحتاجػػت إلػػق أشػػياء تسػػتعيف   ػػا رمػػق تناكلػػ  كالكةػػكؿ 
ك ذ ػت لػك قمػت: رج ػت ءيػدا أك مػررت جعفػرا أك  ذ ػت ، كمػررت، إلي  ك لؾ نحك رج ػت

 اقتاػائ ا إلػق في العرؼ كا سػتعماؿ رػف أفاػائ  اافعاؿمحمد لـ يجء  لؾ لاعؼ ذ ا 
 : ]مف الكافر[ (8)كأنشدكا (7)كلـ ينظر إلق الاعؼ كذك قميؿ شا 

 ام  ر ـ ح   إذا   ي  م  ع   م  ـك  م  كل                جوا     و  ع  ت   م  ل  يار و  الد   ون  ر  م  ت  
 

 الفصل األول 
 هفهىم النسع واخلفض يف العرتية

 النءع كالاف  لغة كاةطاحان. -الم حع ااكؿ:
 نءع الااف  كةمت   ا سـ كالفعؿ. -الثاني : الم حع

 أنكار .، شركط ، فائدت  -الم حع الثالع:
 النةى  يف حا ت اإلرراى. -الم حع الرا ع:

 املثحث األول
 نسع اخلافض لغة واصطالحا
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 (9)قػاؿ ا ػف فػػارس النػكف كالعػيف أةػػؿ ةػحي  يػدؿ رمػػق قمػع الشػػيء : النـزع لةــة
 .(11)نتءر  فانتءع :اقتمع  فاقتمعأك ، يعه ءً كنى ، ءكعه نٍ ف ك مى  ،نءران   ي رى نءى يٍ  كنءع الشيءى 

كنػػػءع ، كانتػػػءع الشػػػيء :انيمػػػع .(11)قمعتػػػ  كنءرػػػت الشػػػيء مػػػف مكانػػػ  انءرػػػ  نءرػػػا:
. (12)كذػك رمػق المثػؿ انػ  فيػد إ ا أءالػ  فيػد اقتمعػ  كأءالػ ، أءالػ  اامير العامؿ رػف رممػ  :

ييػاؿ :فػاف ينػءع نءرػا إ ا كػاف فػي السػياؽ  .(13)كقكل ـ: فاف فػي النػءع أم فػي قمػع الحيػال
كنػػػءع اليػػػكس إ ا ، كمنػػػ  نػػػءع الميػػػت ركحػػػ ، فأةػػػؿ النػػػءع الجػػػ ى كاليمػػػع (14)رنػػػد المػػػكت

 .(15)ج   ا
كذػػـ فػػػي  (16)كذػػك الدرػػػة ييػػاؿ: رػػيت اػػػاف ، فاػػػد الرفػػع : أمــا الخفـــض لةــة  

 .(17)اف  مف العيت
كامرأل اافاػة الةػكت ، (19)كاف  الةكت :را ، (18)اليسر الميف والخفض :
 .(21)ُ  ت افيت  لين كافياة الةكت :

الااف  ذػك يافػ  الج ػاريف كالفرارنػة أم  -كفي أسماء او الحسنق الااف  :
ػػػافً اى {-كفػػػي التنءيػػػؿ العءيػػػء: .(21)ياػػػع ـ كي يػػػن ـ كيافػػػ  كػػػؿ شػػػيء يريػػػد افاػػػ   ةه اى

ـ رف مراتػى ك اػريف تػرفع ـ قاؿ الءجاج: المعنق تاف  قكما فتحط ، ]ّالكاقعة/[ }ةه عى افً ر  
 .(23)أم ذكف، كاف  رميؾ اامر، يياؿ :اف  رميؾ اليكؿ، (22)إلي ا
 

   الخفض واصطلحا  
كذمػػا فػػي اإلرػػراى  منءلػػة الكسػػر فػػي ال نػػاء فػػي مكااػػعات ، الافػػ  كالجػػر كاحػػد

ييػػاؿ الرفػػع كالنةػػى فػػي ا اتةػػا  ، كقػػد جعمػػ  الاميػػؿ رأسػػا فػػي مجمكرتػػ  (24)النحػػكييف
كسػمي  (25)كجعؿ تكا عػ  : الكسػر  نظيػرا لمفػت  كالاػـ، (الكمـ منكنا نحك داؿ )ءيدو  أرجاء 

انػ  مػف اليػاء التػي ت ػكم رنػد النطػؽ سػفا فكأنػ  مػأاك  مػف جػر الح ػؿ كذػك ؛ الكسر جرا
 .(26)  سح

ذػػك الحركػػة المجتم ػػة آلاػػر  فػػالجر:، كذنػػاؾ فػػرؽ  ػػيف اةػػطاحي الكسػػر كالجػػر
أف الاميؿ جعم  لما كقػع فػي  (28)يكركل الاكارءم .(27)لساكنيفجءـك رند التياء امالفعؿ ال

ف ػػػي حركػػػة الػػػتام  مػػػف التيػػػاء ، أرجػػػاء الفعػػػاؿ المجءكمػػػة رنػػػد اسػػػتي اؿ ألػػػؼ الكةػػػؿ
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كمػا يػتام   ػ  ، فرؽ  يف ما يعترم ااسماء مػف الكسػر –أم الاميؿ -كما أن   .الساكنيف
كياػر ني كراذيػة أف يدامػ  ، لفعؿ ار نيما قالكا في ان  إ)مف الساكنيف في اافعاؿ فياؿ : 

فأنػػؾ لػػـ تكسػػرذا كسػػرا ، الرجػػؿ فتكسػػر فػػإ ا قمػػت :قػػد تيػػكؿ ااػػرىً ، الكسػػر كمػػا منػػع الجػػر
نما يككف ذ ا لاتياء  الساكنيف، يككف لألسماء  .(29)(كا 

 -ف :اذ ا فيما يتعمؽ  ا سـ المافك  )المجركر( ف ك قسم
ذػػػك الػػػ م  ااسػػػماءالماػػػاؼ إليػػػ  مػػػف  ف  إإ   الماػػػافة : ااسػػػماءااكؿ : تناػػػكم تحتػػػ  

ف  ا ا سـ   منءلػة لػ  فػي الكػاـ  (ءيدو  ذ ا  يتي )كيكلنا :  يستحؽ الجر أك مرت ة الاف .
 .(31)إ  أن  كسيمة تاةي  أك تعريؼ لاسـ ااكؿ
كذػي ااسػماء ريػر المافكاػة )المجػركرل(  -اآلار: تناكم تحت  المفاريؿ رير الم اشرل:

. فػػالكاقعػػة  كمػػا ف ذػػ ا ااسػػماء التػػي تيػػع  عػػد حػػركؼ الافػػ  )الجػػر( ذػػي إ عػػد فعػػؿ  ـء
مػا سػمك مفاريػؿ مػف ااسػماء ك، أكلق  ػأف تسػمق مفاريػؿ: )ييكؿ ا ستا  المرحـك الجكارم

ك لػػؾ إ  أثرنػػا المعنػػق  ا ذتمػػاـ ، المنةػػك ة كالمةػػدر الم كػػد كالم ػػيف كالظػػرؼ كريػػر  لػػؾ
كجػػ  اليرا ػػة فػػي ذػػ ا  أفكلػػيس مػػف شػػؾ ، كحركػػة اآلاػػررط فيػػ  مػػف أجػػؿ المظ ػػر ٍفػػكلػػـ تي 

دكف العنايػػة  كاقػػع المعنػػق ، شػػكم فػػي ظػػاذرا كفػػي   ػػاإلرراىمػػردا إلػػق رنػػايت ـ  إنمػػااامػػر 
أن ػػـ يػػ كركف فػػي ، كمػػا ي كػػد مػػا  ذ نػػا إليػػ  مػػف ااسػػماء المافكاػػة  عػػد الحػػركؼ كحيييتػػ 

ذػػ ا ا سػػـ رمػػق التكسػػع  انتةػػى،  ػػاى المفعػػكؿ  ػػ   أنػػ  إ ا حػػ ؼ حػػرؼ الافػػ  )الجػػر(
 .(31)(كرمق نءع الااف  تارل أارل، كرمق التش ي   المفعكؿ    مرل، تارل
 
 
 
 

 املثحث الثاني
 نسع اخلافض وصلته تالفعل واالسن

فالمتعػػػدم ذػػك الػػػ م يةػػػؿ إلػػػق ، ك ـء، ييسػػـ الفعػػػؿ فػػػي المغػػػة العر يػػة إلػػػق متعػػػد
كذػك مػا ، كالاـء ما ليس كػ لؾ (32)نحك )ار ت ءيدا(، المفعكؿ  نفس  أم  غير حرؼ جر



 النةى رمق نءع الااف  في النحك العر ي
 أحمد رطية رمك الج كرم د./  د. نافع رمكاف   مكؿ الج كرم

 َِٕ 

نحػػك )مػػررت  ءيػػد( كيسػػمق مػػا يةػػؿ إلػػق مفعكلػػ  ،   يةػػؿ إلػػق مفعكلػػ  إ   حػػرؼ جػػر
، كريػػر متعػػد، كقاةػػرا، كمػػا لػػيس كػػ لؾ يسػػمق : ءمػػا،  نفسػػ  فعػػا متعػػديا ككاقعػػا كمجػػاكءا
 .(33)كيسمق أياا متعديا  حرؼ جر

ك اافعػػاؿ ، حػػرؼ جػػرإلػػق  لالتػػي تتعػػداػػت   اافعػػاؿ الاءمػػة كدراسػػتنا ذػػ ا ت         
 إلي   حرؼ جر. لالمتعدية إلق مفعكليف الثاني من ما يتعد

 أف   كػكفكرمق ذ ا فمف الممكف أف تعد الفعؿ ال م يتعػدل  حػرؼ جػر فعػا متعػديا        
لمفعػػؿ الػػاـء كاف كػػاف   يسػػمق فػػي اةػػطاا النحػػال  ان  ػػ  معنكيػػ الجػػار كالمجػػركر مفعػػك ن 

ك  تنةػى  كل لؾ يمكف أف يككف حرؼ الجر كسيمة لمتعديػة )ريػر م اشػرل(.، (34)   مفعك ن 
ااسػػماء  عػػد تمػػؾ الحػػركؼ  مػػا ق م ػػا مػػف أفعػػاؿ لغػػر  الفةػػؿ  ػػيف الفعػػؿ الكاةػػؿ  نفسػػ  

كجعمػت ذػ ا الحػػركؼ ، اقػكل مػف السػ ى اااػعؼ كالفعػؿ الكاةػؿ  غيػرا ليمتػاء السػ ى  
كلمػا امتنػع النةػى لمػا  كرنػا لػـ ي ػؽ ، عد الفعػؿ اليػكمما  جارل لياالؼ لفظ ما  عدذا لفظ 

اف الجػر  إ  الجر اف الرفػع قػد اسػت د  ػ  الفارػؿ كاسػتكلق رميػ  فمػ لؾ رػدلكا إلػق الجػر  
 .(35)أقرى إلق النةى مف الرفع لككف الجر مف مارج االؼ كاالؼ أقرى إلي ا مف الكاك

 -ولكن:
كذػ ا ، ال م  عدا كذك ما يسمق  نػءع الاػاف قد يح ؼ حرؼ الجر فينةى ا سـ        

 (36) يكل ما أشار إلي  ا ف مالؾ 
 ر  ج  من  لم   ب  نص  ل  اف   ف  ذ  ح   ن  ا   و                   ر  ـج   رف  ح  ب   ما  الز   د  ـع  و  

 
ػ يفى عً  ٍ سىػ  ي مىػق قكٍ كسىػمي  كااتػارى  {نحػك ، (37)المفعػكؿ منػ  كقػير  يلكقد سػماا ا  }ان رجي

يطػرد تػارل ك  يطػرد ، كذك  اى مف الحػ ؼ فسػي  .اف المعنق مف قكم ، ]ََُاارراؼ/[
  -: (39)كرمي  ي نق فرراف، ااؼ ااةؿ  اكيعد ذ .(38)تارل أارل

اامر  يف الح ؼ كردم  كاف الحمؿ رمق ردم  أكلػق اف ااةػؿ رػدـ  أحدذما : إ ا دارى 
 .التغيير

الحمػؿ رمػق قمتػ  أكلػق. كرمػق ذػ ا فػا  كػاف، ثاني ما: إ ا اامػر  ػيف قمػة المحػ كؼ ككثرتػ 
يعد الح ؼ قياسا أك أف اليياس ردـ الحػ ؼ اف )الحػركؼ إنمػا دامػت الكػاـ  اػرى مػف 



 امعة تكريت لمعمـك اإلنسانيةمجمة ج
 (ََِٕ) ايمكؿ(                     ٖ(                  العدد )ُْالمجمد )

 ُِٕ 

ا اتةػار فمػػك  ذ ػت تحػػ ف ا لكنػت ماتةػػرا ل ػا ذػػي أياػا كااتةػػار الماتةػر إجحػػاؼ 
  (41). 

. (41)كاػػعريػػر أف رػػ ر حػػ ؼ ذػػ ا الحػػركؼ كالمسػػكغ لػػ  يكمػػف فػػي قػػكل المعرفػػة  الم     
كفي ما ياف  رمق الع ارات أك الجمؿ التي ييع في ا نكرا مػف الافػة كالغمػك  الػ م يءيػد 
الع ارل أك الجممة جما  فكؽ جمال ػا ك  ػاء يأاػ   اال ػاى كقػد ةػدؽ مػف قػاؿ : رى إشػارل 

 .أ مغ مف ر ارل
 

 املثحث الثالث
 فائدته

 -: (42)كتتما  في أكج 
، اـ  مػػا فيػػ  مػػف اإل  ػػاـ لػػ ذاى الػػ ذف كػػؿ مػػ ذىالتفاػػيـ كاإلرظػػ الكجػػ  ااكؿ:

فعنػػػد  لػػؾ يعظػػـ شػػػأن  كيعمػػك فػػػي ، فيرجػػع قاةػػػرا رػػف إدراكػػ ، المػػرادمعرفػػػة كتشػػكق  إلػػق 
 النفس مكان .

ءيػػػادل لػػػ ل  سػػػ ى اسػػػتن اط الػػػ ذف لممحػػػ كؼ ككممػػػا كػػػاف الشػػػعكر  الكجػػػ  الثػػػاني:
 كاف ا لت ا     أشد كأحسف.،  المح كؼ أرسر

كمػا ،  س ى ا جت اد في  لؾ  اػاؼ ريػر المحػ كؼ، ءيادل ااجرالكج  الثالع: 
 .نيكؿ في العمة المستن طة كالمنةكةة

 كتحةيؿ المعنق الكثير في المفظ اليميؿ. ، طمى اإليجاء كا قتةار الكج  الرا ع:
ذػػ( )شػجارة ِّٗالكج  الاامس: التشجيع رمق الكاـ كمف ثـ سماا ا ف جنػي)ت

كالحركػة. كلػيس شػيئا ، كالحػركؼ، كالمفػرد، )أف العرى ح فكا الجممػة (43)العر ية( ك كر في 
ػػري ك كػػاف فيػػ  اػػرى مػػف التكميػػؼ  كا   .دليػػؿ رميػػ كجػػكد مػػف  لػػؾ إ  رػػف  ؿ الغيػػى فػػي م 

معرفتػػ  كجعػػؿ حػػ ؼ الحػػرؼ مػػف  ػػاى حػػ ؼ المفػػرد حيػػع قسػػـ حػػ ؼ المفػػرد رمػػق ثاثػػة 
 -: (45)الكاـ رمق ار يفكما قسـ ح ؼ الحرؼ في  .كحرؼ، كفعؿ، : اسـ (44)أارى

 حرؼ ءائد رمق الكممة مما يجيء رمق المعنق. -أحدذما:
 حرؼ مف نفس الكممة. -اآلار :
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 ِِٕ 

كل ػػػ ا قػػػاؿ شػػػي  ، مكقعػػػ  فػػػي الػػػنفس فػػػي مكقعػػػ  رمػػػق الػػػ كر -الكجػػػ  السػػػادس:
ذػػػ(: مػػا مػػف اسػػـ حػػ ؼ فػػي الحالػػة التػػي ين غػػي ُْٕ)ت الةػػنارتيف ر ػػد اليػػاذر الجرجػػاني

 .  كح ف  أحسف مف  كراح ؼ في ا إأف يً 
 

 شروطو
 إاػػاؿيشػػترط أ  يكػػكف فػػي ح فػػ   ف  يشػػترط لحػػ ؼ الحػػرؼ الاػػاف  دليػػؿ كلكػػ

 المعنق أك المفظ كما في ح ؼ العائد المنةكى كنحكا كاشترط ا ف مالؾ في حػ ؼ الجػار 
 -: (46)أياا أمف الم س فياؿ

 واد  ي   ن  أ   ت  ب  ج  ع  ك   : س  ب  ل   ن  م  أ   ع  م       د  ر  ط  ( ي  (ن  أ  )) ( و  (ن  أ  ))في و  ، ل  ق  ن
 

 ومنع الحذف في نحو
 عػػد الحػػ ؼ كأكرد رميػػ  قكلػػ   شػػكاؿ المػػراد.أك رػػف تفعػػؿ  ، رر ػػت فػػي أف تفعػػؿ

فحػػ ؼ الحػػرؼ كجكا ػػ  أف النسػػاء يشػػتممف  ]ُِٕالنسػػاء/[ }كترر ػػكف أف تنكحػػكذف{تعػػالق:
 رمق كةفيف  كةؼ في ف كرن ف فح ؼ لمتعميـ.  

 
 أنواعو
)النحػك الػكافي( ك كػر أف حػرؼ الجػر رمػق أر عػة  كقد  ين ا ر اس حسف في كتا ػ         
 -:ػ كيمكف تماية ا   (47)أنكاع

رمػػق حالػػ  مػػف الجػػر كذػػ ا النػػكع قياسػػي  انػػكع يكثػػر فيػػ  حػػ ؼ الجػػار مػػع  يػػاء مجػػركر  -ُ
المةػػدر المػػ كؿ مػػف  احػػرؼ الجػػر الػػ م مجػػر كر  -يطػػرد فػػي جممػػة أشػػياء أشػػ رذا :

، فٍ كأى ، المةػػػػدرية الثاثػػػػة مػػػػع ةػػػػمت  كذػػػػ ا الحػػػػركؼ الثاثػػػػة ذػػػػي )أف   أحػػػد الحػػػػركؼ
 ككي(.

النةػػػى رمػػػق الحػػػ ؼ نػػػكع يحػػػ ؼ فيػػػ  الجػػػار كينةػػػى المجػػػركر  عػػػدا  مػػػا يسػػػمق ) -ِ
 ذ ػػػت  -تكج ػػػت مكػػػة–مثػػػؿ قػػػكل ـ : تمػػػركف الػػػديار ، ( أم نػػػءع الاػػػاف كاإليةػػػاؿ

فمػػػـ يػػػرد رػػػف ، اريكحكمػػػ  أنػػػ  سػػػم، ف ػػػك ريػػػر مطػػػرد، ميػػػؿ جػػػداع ق كذػػػ ا نػػػك..الشػػػاـ
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 (ََِٕ) ايمكؿ(                     ٖ(                  العدد )ُْالمجمد )

 ِّٕ 

ك)الشػػػاـ( رمػػػق مػػػا سػػػ ؽ ككػػػاف  ك)مكػػػة( إ  فػػػي )الػػػديار( اافعػػػاؿالعػػػرى تعديػػػة ذػػػ ا 
كاػػر ت الاػػائف ، كركدذػػا قمػػيا جػػدا فػػا يسػػم   الييػػاس كمثم ػػا مطرنػػا السػػ ؿ كالج ػػؿ

 كرمق الظ ر كال طف.، الظ ر كال طف. أم في الس ؿ كالج ؿ
نمػػا كلػػك  الاػػاف  كلػػـ تعػػرى مفعػػك   ػػ أرر ػػت ذػػ ا ااسػػماء المنةػػك ة رمػػق نػػءع  كا 

شػػ ك ا اف نةػػ  ا رمػػق المفعكليػػة الم اشػػرل كلػػك رمػػق كجػػ  الشػػ ك  يػػكحي اطػػأ  ػػأف الفعػػؿ 
كاف المعنػػػق   يحتػػػاج إلػػػق المحػػػ كؼ فييػػػع فػػػي الػػػكذـ إ احػػػة تعديتػػػ  ، ق م ػػػا متعػػػد  نفسػػػ 
   م اشرل في ريرذا.

را إرػػاف ةػػري  رػػف فإررا نػػا ل ػػ ا ااسػػماء  أن ػػا منةػػك ة رمػػق نػػءع الاػػاف  سػػما
حرؼ جر مح كؼ نةػى  عػدا المجػركر فيكػكف النةػى دلػيا رمػق  لػؾ   ينيسػـ المعنػق 

 نػءعإ   ماحظت  كتيدير كجكدا كينطكم تحت ذ ا النكع المنةكى سمارا ما نةى رمػق 
الااف  لماركرل كالنةى رمق نءع الااف  في السعة كالاركرل ذك النكع  ااشػ ر ممػا 

ف المراجػػع المغكيػػة  اسػػـ )الحػػ ؼ كاإليةػػاؿ( كيػػراد  ػػ  ذنػػا حػػ ؼ الجػػار يتػػردد فػػي كثيػػر مػػ
يةال   الفارؿ المحتاج لمتعدية  عد ح ؼ الجار. اكنةى مجر كر   كا 

مفعػػك   ػػ  م اشػػرل لمعامػػؿ  ككنػػ نػػكع يحػػ ؼ كينةػػى  عػػدا المجػػركر أياػػا كلكػػف رمػػق  -ّ
المسػمكرة فنجػر  ال م يطم   كالحركؼ التي يكثر استادام ا في تعدية  ع  اافعاؿ

ااسػػماء  عػػدذا ككػػ لؾ يكثػػر حػػ ف ا  عػػد تمػػؾ اافعػػاؿ المعينػػة فتنةػػى ااسػػماء  عػػد 
دامػت  :ح ف ا مثؿ الفعؿ )داؿ( فيد استعممت  العرى كثيرا متعديا  الحرؼ )فػي( مثػؿ

دامػػت فػػػي ))فػػي( كنةػػ ت مػػػا  عػػدا فيالػػت: مجػػػردان رػػف فػػي الػػدار ككػػ لؾ اسػػتعممت  
ة كجػكدا أك ح فػ  رمػق كممػة )الػدار(  ػؿ أكثػرت مػف ريرذػا كلـ تيتةر في حالػ( الدار

ككقػػكع تمػػؾ ااسػػماء الماتمفػػة  عػػدا منةػػك ة ، فكثػػر اسػػتعماؿ الفعػػؿ  غيػػر حػػرؼ الجػػر
كػؿ  لػؾ يػدرك إلػق ا طمئنػاف أف تمػؾ ااسػماء المنةػك ة ، مع ردـ كجكد رمؿ أاػرل

ة إلػػق ارت ارذػػا فػػا حاجػػ، ذػػي مفعػػك ت لمفعػػؿ المكجػػكد كأف ذػػ ا الفعػػؿ نةػػ  ا م اشػػرل
لمػػا فػػي ذػػ ا مػػف  -كمػػا يػػرل  عػػ  النحػػال دكف  عػػ  –منةػػك ة رمػػق نػػءع الاػػاف  

العدكؿ رف اإلرراى الكاا  المساير لظػكاذر االفػاظ كمعاني ػا إلػق اإلرػراى كالتعييػد 
 مف رير داع.
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 ِْٕ 

التػي تتعػدل  نفسػ ا تػارل  مكرةً كمعنق ما س ؽ أف الفعػؿ )داػؿ(  عػد اافعػاؿ المسىػ      
 شػػكرت او : في ػػا حيػػع تيػػكؿ (نةػػ ، شػػكر)ف ػػك مثػػؿ ، ؼ الجػػر تػػارل أاػػرلك حػػرك 

ذػ ا فػي مثػؿ  كمتعػديان  كيسػمق الفعػؿ  ءمػان ، اشػكر يكنةحت الغافؿ  أف ، رمق ما أنعـ
 ؼ الجر كما يطرد الجر مع  كر الحرؼ.ر طرد في  النةى مع حإٍ  يالنكع 

كمػػا كػػاف ق ػػؿ ،   مػػف الجػػررمػػق حالػػ انػػكع يحػػ ؼ فيػػ  الحػػرؼ قمػػيا مػػع ا يػػاء مجػػر كر  -ْ
حػػ ؼ الجػػار كذػػ ا النػػكع قميػػؿ ميةػػكر رمػػق السػػماع   محالػػة فػػا يجػػكء التكسػػع فيػػ  

أم كاو ا ػػف رمػػؾ  ( جػػر كممػػات ريػػر التػػي كردت رػػف العػػرى كيػػكل ـ ) ا ا ػػف رمػػؾ
فيد ح فت الاـ ك يي مجر كرذػا فػا يجػكء رنػد حػ ف ا كاػع مجػركر  اػر كمػف ذػ ا 

ال ػػاء( أك )رمػػق( مػػع  يػػاء مجػػر كرذػػا فػػي قػػكؿ إررا ػػي سػػئؿ المسػػمكع اليميػػؿ حػػ ؼ )
أم رمػػػق ايػػػر  كمػػػف حػػػ ؼ )إلػػػق( قػػػكؿ ، كيػػػؼ أةػػػ حت  فأجػػػاى : ايػػػر كالحمػػػد و

 -:] مف الطكيؿ [  الشارر
ُ   ر  ش   اس  الن   أي  : يل  إذا ق    ع  اب  ص  ال   ف  ك  بال   ب  ي  م  ك   ت  ار  ش  أ         ؟ مة  بي  ق 

 
.. كذكػ ا مػف كػؿ مػا حػ ؼ فيػ  حػرؼ .ع مػع ااكػؼأم أشارت إلق كميى ااةا 

نمػػا ييتةػػر رمػػق المسػػمكع ، الجػػر كذػػ ا النػػكع   يطػػرد .رمػػق حالػػ مجػػركرا  الجػػر ك يػػي كا 
   -كرمق ذ ا فيمكف تيسيم  رمق :

 نءع الااف  اليياسي. -ُ
 نءع الااف  السماري. -ِ
 نءع الااف  الماتمؼ في . -ّ
 نءع الااف  الشا . -ْ
 

 املثحث الراتع
 النصة تني حاالت اإلعراب

النكف كالةاد كال ػاء أةػؿ ةػحي  يػدؿ رمػق إقامػة  (48)قاؿ ا ف فارس -النةى لغة :
 .(51)النةى العمـ المنةكى كالغاية  (51)كر ار منتةى : مرتفع (49)الشيء كرفع 



 امعة تكريت لمعمـك اإلنسانيةمجمة ج
 (ََِٕ) ايمكؿ(                     ٖ(                  العدد )ُْالمجمد )

 ِٕٓ 

ففػػي النةػػى المغػػكم معنػػق التكسػػط   ػػيف طرفػػي الرفػػع كالافػػ  ف ػػك تػػارل ، كرمػػق ذػػ ا
كتػػارل افػ  مػػا كػػاف مسػتحيا لمرفػػع إلػػق مػػا ، حؽ لمافػػ  إلػػق المرت ػة الكسػػطرفػع  مػػا ذػػك مسػت
 .(52)دكف مرت ة الرفع

فييػػكؿ أذػػؿ العر يػػة أف الفػػت  ذػػك النةػػى كػػأف الكممػػة  -النةػػى فػػي ا ةػػطاا : إمػػا
كذػػػك مػػػف مكاةػػػفات ، كالنةػػػى فػػػي اإلرػػػراى كػػػالفت  فػػػي ال نػػػاء (53)تنتةػػػى فػػػي الفػػػـ انتةػػػا ا

 .(55)المنةك ة يرفع ةكت ا إلق الفؾ اارمقكالكممة  (54)النحكييف
الفػػػػت  مػػػػف االػػػػؼ  كاالػػػػؼ حػػػػرؼ منتةػػػػى يمتػػػػد إلػػػػق أرمػػػػق  اف  ؛ كسػػػمي الفػػػػت  نةػػػػ ا      
كل لؾ كاف كركدذا في كاـ العرى أكثػر مػف  (57)كتعد الفتحة أاؼ حركات اإلرراى (56)الحنؾ
 .ريرذا

 يػػػكؿ  كااسػػػماءاررة كالنةػػػى كجػػػ  مػػػف كجػػػكا اإلرػػػراى مشػػػترؾ  ػػػيف اافعػػػاؿ الماػػػ
 : (58)اإلرراى  حمى الحريرم في مي 
 ارع  ض  والم   في االسم   ل  خ  د   د  ق               ع  ان  م  م   ل  ب   ب  ص  والن   رفع  فال   

كذػػك مػػف أكؿ المةػػطمحات التػػي كاػػع ا رممػػاء المغػػة ااكائػػؿ حيػػع يرجػػع إلػػق أ ػػي 
 .(59)ذػ( كتام ت ٗٔااسكد الد لي )ت

أمػا اإلرػػراى ، ييػاؿ فػػاف أرػرى رػػف نفسػ  إ ا أ ػػاف، غػػة : ذػك اإل انػػةكاإلرػراى فػي الم
 .(61)في ةنارة النحك : ف ك تع ير  ار الكممة  اتاؼ العكامؿ الداامة رمي ا

كجعػػؿ اإلرػػراى  اػػر الكممػػة : انػػ  كاػػع ت يػػيف المعنػػق كتمييػػء الةػػفة المتغػػايرل فػػي 
ك  طريػؽ لعممػ  إ   عػد انت ػاء ةػفت   ااسماء كسػ يؿ الةػفة أف تػأتي  عػد أف يعمػـ المكةػكؼ

 .(61)فم  ا جعؿ اإلرراى في  ارا
فالنةى ذك الرت ة الكسطق في اإلرػراى  ػيف حػالتي الرفػع كالافػ  كرامتػي  ك عد :
كأن  )أم النةى( حالػة اإلرػراى التػي يتطػكر في ػا أكثػر مػف ، كالكسرل، الامة، ذاتيف الحالتيف

 .(62)معنق
قد يكػكف ريػر ، كأكثرذا اشتما  رمق معاني فررية، مجا  رراىلإل)أن  أكسع المعاني 

كالػػ م يكػػكف فػػي الرفػػع ، ميسػػكر اػػم ا  عاػػ ا إلػػق  عػػ  أك نظم ػػا فػػي سػػمؾ معنػػكم كاحػػد
 .(63)كالاف (



 النةى رمق نءع الااف  في النحك العر ي
 أحمد رطية رمك الج كرم د./  د. نافع رمكاف   مكؿ الج كرم

 ِٕٔ 

كل ا كثيرا مع ما يست دؿ مع رامتػ  الدالػة رميػ  )الفتحػة(  ػالاف  كرامتػ  )الكسػرل( 
احػع المي مػة كػػاف معناذػا )نةػى المافػك  كمػا حيػػ  رمػق نحػك مػا سن سػط اليػػكؿ فيػ  فػي الم 

 .(64)أف يككف مافكاا أم إقامت  قمت  مف الاف 
 

 الفصل الثاني
 اخلىافض التي جيىز خفضها

 -كياـ الم احع اآلتية:
 الم حع ااكؿ : في.
 الم حع الثاني: مف.

 الاـ. الم حع الثالع:
 
 

 الخوافض التي يجوز نزعيا
كقػػد أطمػػؽ رمي ػػا ال ةػػريكف حػػركؼ اإلاػػافة قػػاؿ كالاػػكاف  ذػػي حػػركؼ الجػػر 

كارمػـ أف الماػاؼ إليػ  ، )كالجر إنما يككف فػي كػؿ اسػـ ماػاؼ إليػ  ذػ(:َُٖ)ت سي كي 
شػػيء لػػيس  اسػػـ ك  ظػػرؼ كشػػيء يكػػكف ظػػرؼ ك اسػػـ   يكػػكف ظرفػػا ، ينجػػر  ثاثػػة أشػػياء

عػػػؿ  لػػػؾ كمػػػف  .. كتػػػاو   أف. فأمػػػا الػػػ م لػػػيس  اسػػػـ ك  ظػػػرؼ فيكلػػػؾ : مػػػررت  ع ػػػد او
 .(65)لق ءيد(ا  ك ، كك لؾ أا ت  رف ءيد ...كفي

كلميسػـ كالميسػػـ )كالتػػاء( من ػا جػاء فػػي الكتػاى، كال ػاء، كرػدكا حػركؼ اليسػػـ )الػكاك
مػا تجػيء ن  إ ..ثػـ التػاء... قػاؿ الاميػؿ:.ثػـ ال ػاء، كأكثرذػا الػكاك،    أدكات فػي حػركؼ الجػر

كمػػا تاػػيؼ مػػررت  ػػ    ال ػػاء إ  أف   ػ ا الحػػركؼ انػػؾ تاػػيؼ حمفػػؾ إلػػق المحمػػكؼ  ػػ  
 .(66)كالحمؼ تككيد(، الفعؿ يجيء مامرا في ذ ا ال اى

كسػػي كي  مػػف ال ةػػرييف الػػ يف كسػػعكا معنػػق اإلاػػافة فػػي إطاق ػػا رمػػق حػػركؼ 
كالع ػػػد لػػػؾ( ذػػػي  ـ اإلاػػػافة كمعناذػػػا )الممػػػػؾ ، الجػػػر فػػػالاـ رنػػػدا فػػػي نحػػػك)الغاـ لػػػؾ



 امعة تكريت لمعمـك اإلنسانيةمجمة ج
 (ََِٕ) ايمكؿ(                     ٖ(                  العدد )ُْالمجمد )

 ِٕٕ 

أف ال ةػػرييف  ذػػػ(ُّٔك كػػر النحػػاس )ت .(67)سػػـ(كاسػػتحياؽ الشػػيء(  )كمعنػػق إاػػافة ا 
 .(68)يسمكن ا)ظركفا(

مػػػػػا الككفيػػػػػكف فػػػػػأطميكا رمػػػػػق الجػػػػػر )الافػػػػػ ( كرمػػػػػق حػػػػػركؼ الجػػػػػر )حػػػػػركؼ أ
رمػق مػا يسػمق  ذػػ(َُٖ)ت فمةطم  )الةفة( ذك مةطم  أطميػ  الكسػائي (69)الةفات(
كػاف الكسػائي   ذػ( رمق حػركؼ الجػر فيػاؿ : )ك َِٕ)ت كمف ثـ نيم  الفراء، (71))ظركفا(
الةػػفة ذػػا ذنػػا اجػػءت :  إاػػماركييػػكؿ : لػػك أجػػءت ، الةػػفة فػػي الةػػات إاػػماريجيػػء 

 .(71)كأنا أريد : ال م تكممت في (، أنت ال م تكممت
كقػػد  كػػر النحػػاس أف الكسػػائي يسػػمي حػػركؼ الافػػ  )ةػػفات( كالفػػراء يسػػمي ا 

 .(72))محاؿ(
إ  أف  (73)ق حػركؼ الجػر.كي دك أف الفراء ذك ال م أطمؽ مةػطم  )الةػفة( رمػ

 كػػػػر أف الكػػػػكفييف يسػػػػمكن ا حػػػػركؼ  ذػػػػػ(ُّْٗ)ةػػػػدر الػػػػديف  ػػػػف ر ػػػػداو ت  الكنغػػػػراكم
 (74)اإلاافة.

تسػمية ذػ ا الحػركؼ   ػ ا ااسػماء فيػاؿ : )أرمػـ أف  ذػ(ّْٔكرمؿ ا ف يعيت )ت
ان ػػا تاػػيؼ معػػاني اافعػػاؿ إلػػق ااسػػماء  عػػدذا  ؛ذػػ ا الحػػركؼ تسػػمق حػػركؼ اإلاػػافة

ان ا تجر ما  عدذا مف ااسػماء أم تافاػ ا كقػد يسػمي ا الككفيػكف ، حركؼ الجركتسمق 
فممػا كانػت ذػ ا الحػركؼ ، (75)(ان ػا تعػؽ ةػفات لمػا ق م ػا مػف النكػرات ؛حركؼ الةػفات

تايؼ معاني اافعاؿ الياةرل إلق ااسماء التي  عدذا إلق ما يمي ا مف أسماء فأنػ  يجػكء 
ي مكااع معينة كذػ ا ااحػرؼ التػي يجػكء حػ ف ا ذػي ح ؼ أك نءع  ع  ذ ا الحركؼ ف

 شاء او. إفكسنأتي رمق  ياف  لؾ ، الاـ، مف، في -:
  

 املثحث األول
 -في :

حػػػػرؼ جػػػػر أك افػػػػ  م نػػػػي يفيػػػػد الظرفيػػػػة. كقػػػػد اسػػػػتير ح فػػػػ  قارػػػػدل ييػػػػاس             
 (77) ػاطراد مع المفعكؿ في : أم ظرؼ الءماف أك المكاف المتاػمف معنػق )فػي( (76)،رمي ا

كمعنق تامن  إشارت  إلق الحرؼ ان  ميدر في نظـ الكاـ كاف لـ ية  التةري   ػ  فػي 



 النةى رمق نءع الااف  في النحك العر ي
 أحمد رطية رمك الج كرم د./  د. نافع رمكاف   مكؿ الج كرم

 ِٕٖ 

ذػػ ا الحػػرؼ قػػد أدل المعنػػق  نفسػػ  مػػع  أفذػػ ا الظػػركؼ ريػػر المتةػػرفة فمػػ لؾ أرػػرى أم 
ككنػػ  محػػ كفا كلػػـ ينتيػػؿ المعنػػق لمظػػركؼ كتاػػمف ا سػػـ معنػػق ال مػػءل مػػثا حتػػق ييتاػػي 

 ػػػػاطراد فمعنػػػػق  لػػػػؾ أف اافعػػػػاؿ تتعػػػػدل إليػػػػ  مػػػػع  يػػػػاء تاػػػػمن  لتمػػػػؾ  ا كأمػػػػا قػػػػكل ـ نػػػػاءى 
 :(79)كذ ا ما أشار إلي  ا ف مالؾ  يكل  (78)الحركؼ.

 ان  م  ز  أ  نا ي  ك  ، ( باطراد  (في))نا        م  ض   ان  مك   أو   ت  ق  و  :  ف  ظر  ال  
 

قػدكمؾ مػف  كسػأراؾ، تيكؿ :حارت يـك الاميس، فيياس ح ف  في كؿ اسـ ءماف
أم ككنػػػ  اسػػػـ الءمػػػاف كرػػػاد ، اف المعنػػػي مػػػف اسػػػـ الءمػػػاف   يحتمػػػؿ إ  الظرفيػػػة، السػػػفر
 فعا كاف أك ما يتةرؼ من .، لمحدع

أما اسػـ المكػاف فيكػكف ظرفػا إ ا كػاف م  مػا ريػر ماػت  ك  محػدد ااقطػار اف 
ةػرفا ك  كيسػمق مت، اسـ المكاف المات  رير الم  ـ يةػم  أف يكػكف ظرفػا كريػر ظػرؼ

كاشػتريت ال يػت( كذػك ، تيػكؿ: ) نيػت الفرقػة، كالفرقة، يامف معناذا الظرفية  اطراد كال يت
نما اسـ كسائر ااسماء   (81)ليس  ظرؼ كا 

 -: (81)كقد  يف ا ف مالؾ الظركؼ التي ية  كقكر ا مفعك  في   يكل 
 اــم  ي  ب  م   ال  إ   ان  ــلمك  ا و  ـم  ب  ق  ي            ا  ـم  و  ، اك  ذ   ل  اب  ق   ت  ق  و   ل  ـك  و  

 رمى ن  م   مىكمر   ل  ع  ف  ال   ن  م   يغ  ا           ص  م  و  ، اديروالمق  ، ات  الجي   و  ح  ن  
 

إلػػػػق أف الظػػػػركؼ الماتةػػػػة   يةػػػػؿ إلي ػػػػا  (82)ذػػػػػ(ْٕٓك ذػػػػى أ ػػػػك حيػػػػاف )ت
 كيػرل د. ر ػد الفتػاا، كان    يجكء الح ؼ إ  في الاركرل أك الش ك ، العامؿ إ   كاسطة

الحمكء أف المسألة ليست كما يراذا أ ك حياف )إ  أف  ع  مف النحػكييف أجػاءكا  لػؾ مػف 
كذي الظاذر ام حمؿ الػن  رمػق ، رير تأكيؿ كالمياني كا ف الطراكل كالءماشرم كريرذـ

 .(83)ظاذرا أكلق مف التكمؼ الماؿ(
 (84)(كمػػا ظػػاذرا النةػػى رمػػق الظػػرؼ قػػكؿ العػػرى : )  تيعػػف ال حػػر إ  سػػا حا

فػػال حر منةػػكى رمػػق الظػػرؼ رمػػق تيػػدير )فػػي( أم :   تيعػػي فػػي ال حػػر. كمن ػػا أياػػا 



 امعة تكريت لمعمـك اإلنسانيةمجمة ج
 (ََِٕ) ايمكؿ(                     ٖ(                  العدد )ُْالمجمد )

 ِٕٗ 

كفػي منءلػة ، أم منءلػة الشػغاؼ (85)(كذػك منػي منءلػة الكلػد، قكل ـ )ذك مني منءلة الشػغاؼ
   الكلد.

 
 املثحث الثاني

 -)من( :
كيحػػدع فػػي مكاػػعيف ذمػػا :  (86)يفيػػد رػػدل معػػاف من ػػا الت عػػي  ك يػػاف الجػػنس.

 مييء كاسـ   النافية لمجنس.الت
اسػػػـ نكػػػرل يػػػأتي  عػػػد تمػػػاـ الكػػػاـ متاػػػمف معنػػػق)مف( ل يػػػاف مػػػا ق مػػػ  مػػػف  -التمييػػػء : -ُ

كقػػد   يطػػا ؽ حيييػػة مػػا ي ينػػ  أك   ي ػػيف تمػػؾ الحيييػػة كاممػػة  شػػاممة فػػي  لػػؾ  (87)إجمػػاؿ.
 شػػأف الحػػاؿ فػػي رػػدـ مطا يت ػػا لمكةػػكف ا أك رػػدـ كةػػف  كػػاما كا قتةػػار رمػػق كةػػؼ
ذيئت  فحسى. لػ ا ألػـء كػؿ من ػا )أرنػي الحػاؿ كالتمييػء( حالػة النةػى   حالػة الت عيػة لمػا 

 .(88)ق م ا
كػػؿ ظػػرؼ فيػػ   أفكمػػا ، فيػػ  معناذػػا أفككػػكف التمييػػء متاػػمنا معنػػق )مػػف( أم 

ذػػػ( يجػػكء أف تكػػكف ْٓٔ )ت كااتمػػؼ فػػي معنػػق )مػػف( ذػػ ا فيػػاؿ الشػػمك يف .(89)معنػػق فػػي
كمػا ءيػدت فػي نحػك )مػا جػاءني مػف رجػؿ( إ  ، ا ءائػدل رنػد سػي كي  عد الميادير كما أش   

، اإليجػاى  تءيػد إ  فػي ريػر  أن ػا -ما ردا ا افػت –أف المش كر مف م اذى النحكييف 
 كمما يدؿ رمق ءيادت ا العطؼ  النةى رمق مكاع ا كما في قكؿ الحطيئة:

 ياق  نت  وم   ام ام  و  ق  من  و  يا حسن               آونة   بالركبان   ت أمامو  طاف  
 

إ  نةى )منتييا( رطفا رمق )قكاـ( كلما كاف )قكاـ( تمييءا مجركرا لفظػا  مػف كقػد 
رطؼ رمي   النةى فيد دؿ  لؾ رمق الجكاء رمق الررـ مف اركرل كج  اإلرػراى كرمػق 

 ذ ا فاف )مف( تككف ءائدل.
ت ارتػػرا   كػػر الشػػي  محمػػد محيػػي الػػديف ر ػػد الحميػػد فػػي تعمييػػ  رمػػق ذػػ ا ال يػػ

  يمنػػع  ااةػػميقػـك رمػػق نةػػى المعطػػكؼ   يكجػػى كػػكف )مػف( حرفػػا ءائػػدا اف الحػػرؼ 
نةى المعطكؼ رمػق مجػر كرا إ ا كػاف النةػى يظ ػر فػي ذػ ا المجػركر فػي تع يػر  اػر 
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 ػا  اامثمػةمف رير اركرل  كنةى التمييء المجركر في ذ ا المثاؿ يظ ػر فػي كثيػر مػف 
لػـ يحػؿ  ينػؾ ك ػيف ، أنت لك قمت : يا حسػنة قكمػا كمنتييػاف، ااةؿ ؿ نة   ذك ، اركرل

فممػا كػاف نةػى المعطػكؼ   يسػتمـء كػكف الجػار لممعطػكؼ ،  لؾ حائؿ مف قكارد العر يػة
لػـ يةػم  ذػػ ا ال يػت ك  ريػػرا ، ااةػػمي ػػؿ كػاف يجػكء رمػػق تيػدير أف الحػرؼ ، رميػ  ءائػدا

إليػ   نفسػ ا فجػاءكا  حػرؼ مما ذك رمق ررارا  كلكف  ع  اافعاؿ تاعؼ رف أف تةؿ 
الجػػر لييػػككا  ػػ  ذػػ ا النػػكع مػػف اافعػػاؿ ليػػتمكف مػػف الكةػػكؿ إلػػق المفعػػكؿ  ػػ   كاسػػطة  لػػؾ 

 -)مف(  يكل : كقد  يف ا ف مالؾ التمييء ال م يمكف جرا  ػ .(91)الحرؼ
 (د  ف  ت   سا  ف  ن   ب  ط  ـ)ك: المعني ل  اع  ف  وال         د  د  ي الع  ذ   ر  ي  غ   ت  ئ  ش  إ ن   ن  م  ب   ر  ر  أج  و  

 
، فالتمييء ال م يجر  مف ذك ما لـ يكف تمييء رددا كيكلنا : رندم رشػركف درذمػا

ك  يميػػء الفارػػؿ فػػي المعنػػق أم المحػػكؿ رػػف الفارػػؿ ةػػنارة كيكلنػػا: طػػاى ءيػػدا نفسػػا إ  
ف ػ اف ، (91)ذك )نفسا( ذػك نفسػ  الفارػؿ فػي المعنػق مفالتمييء ال ، أةم  طا ت نفس ءيدا

كء جرذمػػػا  مػػػف كقػػػد اقتةػػػر ا ػػػف مالػػػؾ رمػػػق ذػػػ يف النػػػكريف فػػػي حػػػيف ءاد النكرػػػاف   يجػػػ
  عا ـ:

 تي إ  أةػػػم  ررسػػػ، التمييػػػء المحػػػكؿ رػػػف المفعػػػكؿ كيكلنػػػا : ررسػػػت اار  شػػػجرا
كأاػػػاؼ  .(92)ذػػػك نفسػػػ  المفعػػػكؿ فػػػي المعنػػػق (شػػػجرا)فػػػالتمييء الػػػ م ذػػػك، شػػػجر اار 

لػػػق التمييػػػء رػػػف الفارػػػؿ ذػػػػ( فػػػي شػػػرا التةػػػري  إ َٓٗ ت، )االػػػد  ػػػف ر ػػػداوااءذػػػرم 
ػ)ما ن( ةػػنارة مػػا كػػاف محػػك  رػػف ماػػاؼ ريػػرا كػػأف يكػػكف م تػػدأ نحػػك )ءيػػد أكثػػر مػػا ( فػػ

رػػف م تػػدأ إ  أةػػم  )مػػاؿ ءيػػدا أكثػػر( فحػػكؿ الماػػاؼ كجعػػؿ تمييػػءا كأقػػيـ الماػػاؼ  محػػك ن 
 .(93)إلي  ميام  فارتفع رمق ا  تداء مكان 

فػػي المعنػػق لكنػػ  ريػػر محػػكؿ رػػف  ان كاسػػتثنكا مػػف الفارػػؿ فػػي المعنػػق مػػا كػػاف فػػار
الفارػػػػؿ ةػػػػنارة كيكلنػػػػا: )و درا فارسػػػػا( ففارسػػػػا كاف كػػػػاف فػػػػارا فػػػػي المعنػػػػق إ  المعنػػػػق 

إ  انػػ  ريػػر محػػكؿ رػػف الفارػػؿ ةػػنارة فيجػػكء داػػكؿ مػػف رميػػ  فتيػػكؿ: ( فارسػػان  تػػ رظم)
 -: قككيكؿ اارش (94))و درا مف فارس(

 جارا   وأبرحت   ربا   برحت  أ ل        الرحيـ           حين جد  أقول ليا 
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( ك)جػارا( تمييػءاف كذمػا فػاراف فػي المعنػق كمػع ككن مػا فػارميف فػي افيكلػ  : )ر ػ

نما لـ يمتنػع جػر كػؿ ،  حيع تيكؿ )أ رحت مف جار، المعنق   يمنع جر كؿ من ما  مف كا 
الفارػؿ  اف كػا من مػا لػيس محػك  رػف –كػا من مػا فارػؿ فػي المعنػق  أفمن ما  مف مع 

  أن ػػايمػػدا أف فػػي الةػػنارة إ  لػػيس أةػػم ا  ػػرا ر ػػؾ ك ػػرا جػػارؾ. كاف الظػػاذر انػػ  يريػػد 
فجار ذك المااطى نفس  فػالتمييء فارػؿ فػي المعنػق   ، جارل معج ة    اف جارذا معجى

  (95)كل لؾ فيجكء جرا  مف.، في الةنارة
التمييػػء الػػ م  ،(96)ذػػػ( فػػي كتا ػػ  شػػرا ممحمػػة اإلرػػراى ُٔٓكحػػدد الحريػػرم )ت 

يجػػػكء جػػػػرا  مػػػػف  الميػػػادير اار عػػػػة التػػػػي ذػػػػي : المعػػػدكد كالمػػػػكءكف كالمكيػػػػؿ كالممسػػػػكا. 
ػ تي ٍيػرأى  يإن ػ {فالمعدكد: ما انتةى  عد )أحد رشر( إلق )تسعة كتسعيف( كيكلػ  تعػالق:  دى أحى

 كفى عي ٍسػكتً  عه ٍسػتً   ي ٌلػ{كقكلػ  :، أم رأيػت أحػد رشػر مػف الككاكػى ]ْيكسػؼ/  [ } ػاكن كٍ كى  رى شىػرى 
 : أم ل  تسع كتسعكف مف النعاج. ]ِّ /[ }جةن عٍ نى 

 أم رندم قفيءاف مف ال ر.، كالمكيؿ : كيكلنا: رندم قفيءاف  را
كالمسػػػػاحة : كيكلنػػػػا : مػػػػا فػػػػي السػػػػماء قػػػػدر راحػػػػة سػػػػحا ا أم : قػػػػدر راحػػػػة مػػػػف 

 السحاى.
 
حػػػكاؿ اسػػػـ   النافيػػػة لمجػػػنس: اسػػػـ نكػػػرل دامػػػت رميػػػ    النافيػػػة لمجػػػنس كلػػػ  ثػػػاع أ -ِ

 -:(97)ذي
 أف يككف ماافا نحك   راـ رجؿ حاار. -أ

 أف يككف مااررا لممااؼ نحك)  طالعا ج ا ظافر(. -ى
، فيػػػػداؿ فيػػػػ  المثنػػػػق، ك  شػػػػ ي ا  الماػػػػاؼ ان أم لػػػػيس ماػػػػاف، أف يكػػػػكف مفػػػػردا -ج

 شاء او. إفكالمجمكع. كذك ما سناة   الدراسة ذنا 
  إيػاا ذنػا( كنسػى )مجنس تنةى ا سـ المعرفػة نحػك:ك كر الكنغراكم أف   النافية ل     

 .(98) لؾ إلق الفراء
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  -حكمو:
أم رمػق مػا كػاف ينةػى  ػ  المفػرد ق ػؿ داػكؿ ) (  (99)ال ناء رمق ما ينةػى  ػ 

رميػػ  كذػػك الفػػت  فػػي المكحػػد نحػػك )  رجػػؿ فػػي الػػدار( كال ػػاء المفتػػكا مػػا ق م ػػا فػػي المثنػػق 
ر السػالـ نحػك )  مسػمميف ك  مسػمميف لػؾ( كالكسػر فػي كالمكسكر ما ق م ػا فػي جمػع المػ ك

كأجػاء  عاػ ـ الفػت  نػكا ، (111)جمع الم نع السالـ  ا تنكيف نحك )  مسممات في الػدار(
كلمعممػػػاء فػػػي اسػػػـ ) ( إ ا كػػػاف جمػػػع م نػػػع سػػػالما أر عػػػة  (111))  مسػػػممات فػػػي الػػػدار(.

 -:(112)م اذى
 لفتحة مف رير تنكيف.ال ناء رمق الكسرل نيا ة رف ا –ااكؿ 
 ال ناء رمق الكسرل نيا ة رف الفتحة مع  ياء التنكيف. -الثاني
 ال ناء رمق الفت . -الثالع
 جكاء ال ناء رمق الكسرل نيا ة رف الفت  كال ناء رمق الفت . -الرا ع

قػػاؿ سػػي كي  ) ( تعمػػؿ  .(113)) (  ذػػ ا فػػي محػػؿ نةػػى   ػػا انػػ  اسػػـ ل ػػاكاسػػـ     
نةػػ    غيػػر تنػػكيف كنةػػ  ا لمػػا  عػػدذا كنةػػى أف لمػػا  عػػدذا. كتػػرؾ التنػػكيف فيمػػا  عػػدذا فت

ك لػؾ ، لما تعمػؿ فيػ   ـء ان ػا جعمػت كمػا رمػؿ فيػ   منءلػة اسػـ كاحػد نحػك امسػة رشػر
ان ػػا   ، كذػػك الفعػػؿ كمػػا أجػػرم مجػػراا، ان ػػا   تشػػ   سػػائر مػػا ينةػػى ممػػا لػػيس  اسػػـ

 .(114)تعمؿ في نكرل
كقيػؿ  (115)  يعد س  ا ل نائ ا مع اسم ا ك نػاء امسػة رشػر.كذ ا ال م  كرا سي كي

اسػػػػم ا ي نػػػػق لتاػػػػمن  معنػػػػق )مػػػػف( ا سػػػػتغراقية اف النةػػػػى رمػػػػق اسػػػػتغراؽ الجػػػػنس  ف  إ
 : (116) يستدري  كجكد )مف( الدالة رمي  لفظا أك معنق كل ا ةرا   ا في قكل 
 ل إلى ىند  فقام يذود الناس عنيا  بسيفو            وقال أال ال من سبي

 
كاف اليػػكؿ :   رجػػؿ فػػي الػػدار جػػكاى ذػػؿ مػػف رجػػؿ فػػي الػػدار  ك لػػؾ أنػػ  إا ػػار 

كلمػػا كػػاف   رجػػؿ فػػي الػػدار نفيػػا رامػػا كانػػت ، ككػػؿ إا ػػار يةػػ  أف يكػػكف جػػكاى مسػػألة
ك  يتحيؽ ل ا العمـك إ   إدااؿ )مف( ان ػا تػداؿ رمػق كاجػى ، المسألة رن  مسألة رامة
  (117)اؿ رمق معركؼفي معنق الجنس ك  تد
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كذػػك معنػق يتفػػرع أك يشػتؽ مػػف  -الجػنس أم اسػػتغراؽ–كمعنػق )مػػف( ا سػتغراقية 
معنػق الت عػػي  كذػػك أحػػد معػاني )مػػف( فكػػأف اليائػػؿ : )  رجػؿ فػػي الػػدار( يريػػد أف ييػػكؿ: 

  .(118) )  مف رجؿ في الدار( أم    ع  رجؿ
ػػ{نحػػك قكلػػ  تعػػالق: كييةػػد ذػػ ا التفسػػير كركد )مػػف( ا سػػتغراقية فػػي النفػػي ف ا ًمػػمى

كفي ا سػتف اـ حيػع يػراد أياػا اسػتغراؽ أفػراد المنفػي ، ]ّيكنس/[ } ن و إمف  عد  يع إ   فً شى 
ـ   ؽى ٍمػلاى اٍ   يادى ٍ ػف يى ـ ٌمػئكي آكرى شيػًمػف  ؿٍ ذىػ ؿٍ قيػ{حكما كيكل  تعالق: كقكلػ  ، ]ّْيػكنس/[ }اي يػدي عً يي  ثػ

ػػ ـٍ كي ئً آكرى ف شيػػًمػػ ؿٍ ذىػػقيػػٍؿ {تعػػالق: ػػأم إلػػق دً ٍ ػػف يى م  ككركد )مػػف( فػػي النفػػي  ]ّٓيػػكنس/[ }ؽٌ لحى
كمػػا رمػػق { المطمػػؽ  غيػػر ) ( كثيػػر فػػي  يػػات مػػف اليػػر ف الكػػريـ كمػػف  لػػؾ قكلػػ  تعػػالق:

حتػػػػػق كأن ػػػػػا   تحػػػػػ ؼ إ  مػػػػػع ) ( اف معناذػػػػػا ، ]ُٗالتك ػػػػػة/[ }المحسػػػػػنيف مػػػػػف سػػػػػ يؿ
 (119).استغراؽ النفي لمجنس كم 

) ( لاسػػـ الػػ م  عػػدذا فيػػاؿ : )فكػػأف كقػػد رمػػؿ د. ر ػػد السػػتار الجػػكارم نةػػى 
كالػػػ م يكػػػكف فػػػي  ػػػاى النةػػػى  نػػػءع ، نةػػػى ا سػػػـ  عػػػدذا أف مػػػف حػػػ ؼ حػػػرؼ الجػػػر

 .(111)الااف (
ك كر سي كي  أف مكاع ) ( كما رممت في  مكاع اسػـ م تػدأ فػي لغػة  نػي تمػيـ 

  كمعنػػق اسػػتد ل( أفاػػؿ منػػؾ إ  رجػػؿى )كاسػػتدؿ رمػػق  لػػؾ  يػػكؿ العػػرى مػػف أذػػؿ الحجػػاء 
فأةػػ    مغػػة أذػػؿ ،   ػػا أف  نػػي تمػػيـ كػػأن ـ ييكلػػكف:   رجػػؿ كيسػػكتكف رػػف إظ ػػار الا ػػر

 (111).الحجاء ان ـ يظ ركف الا ر
 

 املثحث الثالث    
 -اللم( :)

كيحػ ؼ مػع المفعػكؿ لػ : كذػك المةػدر المف ػـ  (112).حرؼ جر م ني يفيد التعميؿ
 (113).المشارؾ لعامم : في الكقت كالفارؿ، رمة

ف ػػك كيكلػػؾ : )كفعمػػ   (ُُْ)ر أف العامػػؿ فيػػ    يكػػكف إ  فعػػا مػػف ريػػر لفظػػ ريػػ
ف  ا كم  ينتةى ان  مفعكؿ ل  كأن  قيؿ: لـ فعمت كػ ا ككػ ا  فيػاؿ : ،  اؾ أجؿ ك ا كك ا

ـ فػػي  ي ةػػا عى أى  كفى ميػػعى جٍ يى {كيكلػػ  تعػػالق: (115)لكػػ ا كلكنػػ  لمػػا طػػرا الػػاـ رمػػؿ فيػػ  مػػا ق مػػ (
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 ِْٖ 

ًِ  ى اءى  ًِ اًف ، فنةػى )حػ ر( رمػق أنػ  مفعػكؿ لػ  ]ُٗال يرل/[ }تً كٍ المى  رى  ى حى  ؽً ارً كى الة   فى م   ـًق
 كذك مف رير لفظ . (كذك مةدر كالناةى ل  )يجعمكف

    (116)كقػػػد جمع ػػػا حػػػاتـ فػػػي قكلػػػ  ، كمعرفػػػة، كيجػػػكء أف يكػػػكف المفعػػػكؿ لػػػ  نكػػػرل
 :]مف الطكيؿ[ 

 ماكر  ت   ئيم  الم   م  ت  عن ش   ض  ر ع  أ  و          ه  خار  د  آ الكريم   اء  ر  و  ع   ر  ف  غ  وأ  
 

فنةػػى )اداػػارا( رمػػق أنػػ  مفعػػكؿ لػػ  مػػع أنػػ  معرفػػة لككنػػ  ماػػافا إلػػق الاػػمير 
 ك)تكرما( نةى أياا رمق أن  مفعكؿ ل  كذك نكرل.

 -حكمو:
 -:(117)كجدت في  ثاثة شركط ذي  إف جكاء النةى     

 المةدرية. -ُ
 التعميؿ. إ انة -ِ
 لكقت كالفارؿ.اتحادا مع رامم  في ا -ّ

فػػػي  ااةػػؿإ   ،(118)فيػػد شػػػرط مػػف ذػػػ ا الشػػركط تعػػيف جػػػرا  حػػرؼ التعميػػػؿ فػػأفٍ 
ريػر أف ، كل  ا يسمق مفعك  لػ ، فنيكؿ: جئتؾ لماافة الشر، الاـ رمي  إدااؿالمفعكؿ ل  

 .(119)نة تالعرى حيف ح ؼ الاـ من  
نمػػا جػػ رػػف حػػ ف ا مػػف  ء نةػػ   اف الػػاـ يجػػكء حػػ ف ا اف تيػػدير الػػاـ ر ػػارلاكا 

فػػا حاجػػة فػػي إ يائ ػػا فػػي ، ذػػا فػػي المفػػظ كالنيػػة ياءاككػػاف ااةػػؿ ، فػػي النيػػة المفػػظ كا  يائ ػػا
 .(121) ؿ الحاجة إلي  إنما تككف في ح ف ا مف المفظ، النية إلق الشرط

 
 اخلامتة

 عػػػد أف أكممنػػػا ك حمػػػد او الكػػػاـ رمػػػق النةػػػى رمػػػق نػػػءع الاػػػاف  فػػػي العر يػػػة 
 -ذي:ك تائج التي تكةمنا إلي ا يمكف أف نجمؿ الن

الكةػكؿ إلػق  فعػد الفعػؿ الياةػر رػت يف أف نءع الااف : ح ؼ حرؼ الجر الكاقع   -ُ
 لتيكية الفعؿ رمق الكةكؿ إلق المفعكؿ   .  في  مفعكل   نفس  كال م ي تق



 امعة تكريت لمعمـك اإلنسانيةمجمة ج
 (ََِٕ) ايمكؿ(                     ٖ(                  العدد )ُْالمجمد )

 ِٖٓ 

قد يتعدل الفعؿ الاـء  أكثر مف حرؼ جر كاحد  حتمال  معنييف متااديف ففػي ذػ ا  -ِ
لػػـ يجػػء النحكيػػكف ح فػػ  إ  أنػػ  جػػاء فػػي اليػػر ف الكػػريـ محػػ كفا ل ػػدؿ المعنػػق  الحالػػة

.  المراد  اآلية رمق العمـك
فػػي  عػػ  الحػػا ت قػػد يمتػػ س ا سػػـ المنةػػكى رمػػق نػػءع الاػػاف  كيعػػرى رمػػق أنػػ   -ّ

مفعكؿ    لمفعؿ رمق ارت ار أف  ع  اافعاؿ تتعػدل تػارل  نفسػ ا إلػق المفعػكؿ كتػارل 
  غيرذا.

كيكػػػكف المةػػػدر المػػػ كؿ من مػػػا فػػػي محػػػؿ  (كأفٍ  أف  )كػػػكف نػػػءع الاػػػاف  قياسػػػا مػػػع ي -ْ 
 نةى رمق قكؿ الاميؿ أك جر رمق قكؿ سي كي .

قػد يحتمػػؿ ا سػػـ المنةػػكى رمػػق نػػءع الاػاف  رػػدل اررا ػػات ريػػر النةػػى رمػػق نػػءع  -ٓ
 الااف  كالنةى رمق المفعكلية أك الظرفية أك التمييء كريرذا.

سيدنا محمد كرمق  ل   حمد و رى العالميف كةمق او رمقك ار دركانا أف ال
 كةح   كسمـ

 
 هىاهش الثحث

 .ٓ/ّينظر: معاني النحك: -ُ
 السا ؽ كالمكاع. -ِ
 .ُ/ِ: الراي -ّ
 .ٔ/ّينظر:معاني النحك: -ْ
 .ٕ/ٖشرا المفةؿ: -ٓ
 .َُ-ٗ/ ٖ ينظر:السا ؽ: -ٔ
 .َُ/ٖ السا ؽ: -ٕ
 ينظر: السا ؽ كالمكاع )ذامت(. -ٖ
 .ُْٓ/ٓينظر : معجـ مياييس المغة: -ٗ

 لساف العرى:مادل )نءع(. ينظر: -َُ
 :مادل)نءع(. ينظر :الةحاا -ُُ
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 ِٖٔ 

 ينظر: المساف:مادل )نءع(. -ُِ
 كالةحاا:مادل)نءع(.، ينظر: المساف -ُّ
 ينظر:المساف:مادل)نءع(. -ُْ
 ينظر: الةحاا :مادل )نءع(. -ُٓ
 الةحاا :مادل )اف (. -ُٔ
 كالمساف:)اف (.، اف (الةحاا ) -ُٕ
 الةحاا : )اف (. -ُٖ
 المساف:مادل )اف (. -ُٗ
 )اف (. كالمساف، الةحاا )اف ( -َِ
 المساف:مادل )اف (. -ُِ
 ينظر: السا ؽ كالمكاع. -ِِ
 اف (.) كالمساف مادل، ينظر: الةحاا مادل )اف ( -ِّ
 .ّٖ/ِكترتيى اليامكس المحيط مادل )اف ( :، )اف ( الةحاا مادل -ِْ
 .ُٗ-َٗالمةطم  النحكم نشأت  حتق اليرف الثالع ال جرم: -ِٓ
 .ٗٓ-ٕٓ: ة اإلرراىمحى شرا مي  -ِٔ
 .ُٗ -َٗينظر: المةطم  النحكم : -ِٕ
 .ُٗ-َٗكالمةطم  النحكم:، َّمفاتي  العمـك : -ِٖ
 .ِٗ-ُٗالمةطم  النحكم: -ِٗ
 .ِْ-َْينظر:نحك المعاني: -َّ
 .ِْ-َْنحك المعاني: ينظر: -ُّ
كشػػػػػػرا ، ٓٔ-ِٔ/ٕكشػػػػػػرا المن ػػػػػػؿ :، ّْٓ-ِِٓ/ُشػػػػػػرا ا ػػػػػػف رييػػػػػػؿ : ينظػػػػػػر: -ِّ

 .ّْٓ-ّّٓ/ِكالكافية في النحك:، ُّّ-ُُّ/ُالتةري  رمق التكاي :
 .ّْٓ-ّّٓ/ُشرا ا ف رييؿ: -ّّ
 .ُْٔ-ُٗٓ/ِكالنحك الكافي:، .ِْٕ-ِِٕ/ِينظر: الكافية في النحك: -ّْ
 .َُ-ٕ/ٖينظر:شرا المفةؿ: -ّٓ
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 ِٖٕ 

 .ّٕٓ/ُشرا ا ف رييؿ: -ّٔ
 .َُِقطر الندل ك ؿ الةدل: ينظر: -ّٕ
 .ٖٕنحك المعاني: -ّٖ
 .َُْ/ّال رذاف في رمـك الير ف: -ّٗ
 .ِّٕ/ِالاةائ : -َْ
 .ِْٖ/ِينظر:السا ؽ : -ُْ
 .َُٓ-َُْ/ِال رذاف في رمـك اليراف: -ِْ
 .َِٔ/ِالاةائ : -ّْ
 .ُِٔ/ِينظر السا ؽ: -ْْ
 .ُِٖ/ِالسا ؽ: -ْٓ
 .ِٕٓ/ُشرا ا ف رييؿ: -ْٔ
 (.ٓذامت رقـ)، ُُٔ/ِالنحك الكافي : -ْٕ
 .ِْْ/ٓمعجـ مياييس المغة: -ْٖ
 المساف:مادل)نةى(. -ْٗ
 .ِْْ/ٓمعجـ مياييس المغة: -َٓ
 .ِٕٗ-ِٖٕ/ْكترتيى اليامكس المحيط:مادل)نةى(:، المساف:مادل)نةى( -ُٓ
 .ِٓنحك المعاني: -ِٓ
 .ِْْ/ٓمعجـ مياييس المغة: -ّٓ
 .ِٕٗ-ِٖٕ/ْكترتيى اليامكس المحيط:مادل )نةى( ، (المساف :مادل)نةى -ْٓ
 .َُٖ/ٖت  يى المغة:(كالغار )رار الفـ: نطعاا في الحنكيف، المساف مادل )نةى( -ٓٓ
 .ٗٓ شرا ممحة اإلرراى: -ٔٓ
-ٖٗٓاليػػراءات الير نيػػػة فػػي المعجمػػػات المغكيػػة حتػػػق ن ايػػة اليػػػرف السػػا ع ال جػػػرم: -ٕٓ

َٔٓ. 
 .ٗٓ شرا ممحمة اإلرراى: -ٖٓ
 .ْٓ-ّْ المةطم  النحكم: -ٗٓ
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 ِٖٖ 

 .ٕٓ شرا ممحة اإلرراى: -َٔ
 السا ؽ كالمكاع. -ُٔ
 .ٖٗ-ّٖ نحك التيسير: -ِٔ
 .ّْ نحك المعاني: -ّٔ
 السا ؽ كالمكاع. -ْٔ
 .ُّْ/ُكينظر:النكت في تفسير كتاى سي كي :، َِْ-ُْٗ/ُالكتاى: -ٓٔ
 من  أياا. ُِٕ/ْك، ْٕٗ-ْٔٗ/ّالكتاى: -ٔٔ
 .ُِٕ/ْالكتاى: -ٕٔ
 .ُُٗ/ُإرراى اليراف: -ٖٔ
 .ُُٖ-ُُٕكالمةطم  النحكم:، ٕ/ٖينظر:شرا المفةؿ : -ٗٔ
 .ُُٖ-ُُٕالمةطم  النحكم: -َٕ
 .ِّ/ُمعاني الير ف  -ُٕ
 .ُُٗ/ُإرراى اليراف: -ِٕ
 السا ؽ كالمكاع. -ّٕ
 .ُٖٕ-ُٕٕالمةطم  النحكم: -ْٕ
 .ٕ/ٖشرا المفةؿ: -ٕٓ
ككتػػػػاى معػػػػاني ، ُٖٓي فػػػػي فيػػػػ  المغػػػػة:كينظػػػػر الةػػػػاح ، ُِ/ِشػػػػرا ا ػػػػف رييػػػػؿ: -ٕٔ

 .ُِالحركؼ:
 .ٕٔ/ُكينظر:النكت في تفسير كتاى سي كي :، َِٖ-ِٕٗ/ ِشرا ا ف رييؿ: -ٕٕ
 .َِٓ-َِْ/ُحاشية الاارم رمق شرا ا ف رييؿ: -ٖٕ
 .ٕٗشرا ا ف رييؿ:ا/ -ٕٗ
 .ٖٕنحك المعاني: -َٖ
 .ِٕٓ/ُشرا ا ف رييؿ: -ُٖ
 .ِّٔ/ٔينظر:ال حر المحيط: -ِٖ
 .ُّْ/ِكينظر:الكشاؼ :، َُُٕٔالح ؼ في المثؿ العر ي: -ّٖ
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 ِٖٗ 

 (.ُّْٓرقـ )، ُِٔ/ِمجمع اامثاؿ : -ْٖ
 .ِْٖ/ُالنكت في تفسير كتاى سي كي : -ٖٓ
 .ٓككتاى معاني الحركؼ:، ُِٕكينظر :في في  المغة:، ُٓ/ِشرا ا ف رييؿ : -ٖٔ
 .ّٔٔ/ُشرا ا ف رييؿ: -ٕٖ
 .ْٗ-ّْينظر: نحك المعاني: -ٖٖ
كشػػػػػػػػػػرا ، ُِٕكينظػػػػػػػػػػر الميػػػػػػػػػػرى:، ّٖٗ/ُالتةػػػػػػػػػػري  رمػػػػػػػػػػق التكاػػػػػػػػػػي : شػػػػػػػػػػرا -ٖٗ

كقػد تػداؿ فػي مكاػع لػك لػـ تػداؿ فيػ  كػاف )ِِٓ/ْكفي الكتاى:، ُُْ/ّااشمكني:
ك لػػؾ قكلػػؾ :مػػا ، إ  أن ػػا تجػػر حػػرؼ إاػػافة، الكػػاـ مسػػتييما كلكن ػػا تككيػػد  منءلػػة مػػا

ا كلكن   كػد  مػف كلك أارجت )مف( كاف الكاـ حسن، رأيت مف أحد أتاني مف رجؿ كما
 .اف ذ ا مكاع ت عي ....(

(. كينظر:شػػػػػػرا التةػػػػػػري  رمػػػػػػق ّذػػػػػػامت رقػػػػػػـ)، ُٗٓ-ُْٖ/ّشػػػػػرا ااشػػػػػػمكني: -َٗ
 .ّٖٗ/ُالتكاي :

 .ُٗٓ-ُْٖ/ّكشرا ااشمكني:، ّٗٗ/ُشرا التةري  رمق التكاي : -ُٗ
 السا ياف كالمكاعاف. -ِٗ
 .ّٗٗ/ُشرا التةري  رمق التكاي : -ّٗ
 كما  عدذا.ُِٖ/ّكشرا ااشمكني:، السا ؽ كالمكاع -ْٗ
 كما  عدذا. ُْٖ/ّشرا ااشمكني: -ٓٗ
 .ُّٗ-ُّٕشرا ممحة اإلرراى: -ٔٗ
 .ّٖٗ-ّٔٗ/ُشرا ا ف رييؿ: -ٕٗ
 .ْٖ-ْٕالمكفي في النحك الككفي: -ٖٗ
 .ّٖٗ-ّٔٗ/ُشرا ا ف رييؿ: -ٗٗ

 .ّْٗ-ّْٖ/ُالفكائد الايائية: -ََُ
 .َِٗ:كينظر:الميرى، ّٖٗ/ُشرا ا ف رييؿ: -َُُ
 ذامت. ّٖٗ/ُشرا ا ف رييؿ: -َُِ
 .ّٖٗ-ّٔٗ/ُالسا ؽ :-َُّ
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 َِٗ 

 .َُٓ-ُْٗ/ُكينظر:حاشية الاارم رمق شرا ا ف رييؿ:، ِْٕ/ِالكتاى: -َُْ
 .ٕٗٓ-ٔٗٓ/ُينظر: النكت في تفسير كتاى سي كي : -َُٓ
 .َُٓ-ُْٗ/ُحاشية الاارم: -َُٔ
 .ٕٗٓ-ٔٗٓ/ُالنكت في كتاى سي كي :-َُٕ
 .ُِٕكينظر:الميرى:، ُٖ-َٖنحك المعاني: -َُٖ
 .ُٖ-َٖنحك المعاني: -َُٗ
 السا ؽ كالمكاع. -َُُ
 شػػرا ممحػػة اإلرػػراى : كينظػػر:، ٕٗٓ-ٔٗٓ/ُ النكػػت فػػي تفسػػير كتػػاى سػػي كي : -ُُُ

ُْٓ-ُٓٓ. 
كتػاى حػركؼ  كينظػر:، ُّٖكالمػكفي فػي النحػك الكػكفي:، َِ/ِشرا ا ػف رييػؿ : -ُُِ

 كما  عدذا. َْالمعاني:
كينظػػػػر ، ُُّ-َُّكينظر:شػػػػرا ممحمػػػػة اإلرػػػػراى:، ْٕٓ/ُييػػػػؿ :شػػػػرا ا ػػػػف ر -ُُّ

 .ّٕٔ-ّّٕ/ُ:الفكائد الايائية:
 .ُُّ-َُّشرا ممحة اإلرراى: -ُُْ
 .ُٖٔ-ُٖٓ/ُالكتاى: -ُُٓ
 .ّْٖ/ِكينظر:الميتاى:.ُُّ-َُّشرا ممحة اإلرراى: -ُُٔ
 .ْٕ/ُشرا ا ف رييؿ: -ُُٕ
 .ُُّ-َُّشرا ممحمة اإلرراى: -ُُٖ
 .ّٕٔ-ّّٕ/ُئد الايائية:ينظر:الفكا -ُُٗ

 
 قائوة املصادر 

 الير ف الكريـ. -ُ

 تحييػؽ:، ذػػ(ّّٖ)ت النحاس ا ي جعفر أحمد  ف محمد  ف إسماريؿ، إرراى الير ف -ِ
 ـ.ُٕٕٗ-مط عة العاني  غداد، د.ءذير راءم ءاذد

 .ط عة الريا ، ذػ(ْٕٓ)تااندلسي ا ي حياف ، ل حر المحيطا -ّ



 امعة تكريت لمعمـك اإلنسانيةمجمة ج
 (ََِٕ) ايمكؿ(                     ٖ(                  العدد )ُْالمجمد )

 ُِٗ 

ط ، تحييػؽ: محمػد أ ػك الفاػؿ إ ػراذيـ، ديف ااركشػي ػدر الػ، ال رذاف فػي رمػـك اليػر ف -ْ
 ـ.ُٖٓٗ، ااكلق

تةػػػنيؼ ، ترتيػػػى اليػػػامكس المحػػػيط رمػػػق طرييػػػة المةػػػ اا المنيػػػر كأسػػػاس ال ارػػػة  -ٓ
 ط الثالثة.، دار الفكر، الطاذر احمد الءاكم

ط ، تحييػػؽ: ر ػػد العظػػيـ محمػػكد، ذػػػ(َّٕا ػػي منةػػكر ااءذػػرم)ت ، ت ػػ يى المغػػة  -ٔ
 دار مةر.

ط ، محمػػػد الءذػػػرم، ا ػػػف رييػػػؿ رمػػػق ألفيػػػة ا ػػػف مالػػػؾ الااػػػرم رمػػػق شػػػرا حاشػػػية  -ٕ
 .ُّٓٗ، الياذرل

، ط ااكلػػػػق، دار رمػػػػاف، د.ر ػػػػد العظػػػػيـ أحمػػػػد الحمػػػػكء، الحػػػػ ؼ فػػػػي المثػػػػؿ العر ػػػػي -ٖ
 ـ.ُْٖٗ

 ط ااكلق.، الشي  ر د اليادر ال غدادم، اءانة اادى كلى ل اى لساف العرى -ٗ

دار ال ػػػػػدل ، مػػػػػد رمػػػػػي النجػػػػػارذػػػػػػ( تحييػػػػػؽ: محِّٗا ػػػػػف جنػػػػػي )ت، الاةػػػػػائ  -َُ
 .ُِٓٗ، لمط ارة

، تحييػػػؽ: محمػػػد محيػػػي الػػػديف ر ػػػد الحميػػػد، شػػػرا ااشػػػمكني رمػػػق ألفيػػػة ا ػػػف مالػػػؾ -ُُ
 .ُّٗٗ، ِط.

 دار أحياء الكتى.، الشي  االد ااءذرم، شرا التةري  رمق التكاي  -ُِ

ط. ، ط عػػة دار الفكػػػر، شػػرا ا ػػف رييػػؿ رمػػػق ألفيػػة ا ػػف مالػػؾ   ػػػاء الػػديف العييمػػي -ُّ
 ـ.ُْٔٗ ،ُْٓ

إدارل المط عػػػة المنيريػػػة ، ذػػػػ(ّْٔا ػػػي رمػػي  ػػػف يعػػػيت النحػػكم)ت، شػػرا المفةػػػؿ -ُْ
  مةر.

، ذػػ(ُٔٓا ي محمد الياسـ  ف رمػي  ػف محمػد الحريػرم )ت، شرا ممحمة اإلرراى -ُٓ
 ـ.ُِٖٗ، ُط.، مط عة ر ير لمكتاى كاارماؿ التجارية، : أحمد محمد قاسـ تحييؽ

، ذػػػػػ(ّٓٗ  ػػػػف فػػػػارس)ت، ة فػػػػي كام ػػػػاكسػػػػنف العر يػػػػ الةػػػػاح ي فػػػػي فيػػػػ  المغػػػػة -ُٔ
 ـ.ُْٔٗ



 النةى رمق نءع الااف  في النحك العر ي
 أحمد رطية رمك الج كرم د./  د. نافع رمكاف   مكؿ الج كرم

 ِِٗ 

تحييؽ:أحمػػد ، إسػػماريؿ  ػػف حمػػاد الجػػكذرم، لةػػحاا تػػاج المغػػة كةػػحاا العر يػػةا -ُٕ
 ـ.ُٕٖٗ، ْط.، ل ناف - يركت، دار العمـ لمماييف، ر د الغفكر رطار

 ـ.ُّٖٗط.، ذػ(ٖٖٗممة جاـ )ت، شرا كافية ا ف الحاجى، الفكائد الايائية -ُٖ

رسػػالة ، ي المعجمػػات المغكيػػة حتػػق ن ايػػة اليػػرف السػػا ع ال جػػرماليػػراءات الير نيػػة فػػ -ُٗ
 ـ.َُٗٗ، دكتكراا

 ـ.ُّٔٗ، ُُط.، ذػ(ُٕٔا ف ذشاـ اانةارم)ت، قطر الندل ك ؿ الةدل -َِ

، ذػػػػػػػ(ْٔٔتػػػػػػأليؼ اإلمػػػػػػاـ جمػػػػػػاؿ الػػػػػػديف ا ػػػػػػف الحاجػػػػػػى )ت، الكافيػػػػػػة فػػػػػػي النحػػػػػػك -ُِ
 ذػ.َُُّط.

  يركت.، رالـ الكتى، تحييؽ: ر د الساـ ذاركف، كتاى سي كي  -ِِ

 ـ.ُٖٔٗ، ِط.، ذػ(َّْالءجاجي )ت، حركؼ المعاني -ِّ

جػار او ، الكشاؼ رف حيػائؽ رػكام  التنءيػؿ كريػكف ااقاكيػؿ فػي كجػكى التأكيػؿ -ِْ
 ذػ(.ّٖٓمحمكد الءماشرم)ت

  يركت.، ذػ( دار ةادرُُٕلساف العرى   ف منظكر )ت -ِٓ

 ـ.ُٗٓٗ، ِط.، مط عة السعادل، ذػ(ُٖٓالميداني النيسا كرم )ت، مجمع اامثاؿ -ِٔ

رػػػك  حمػػػد ، المةػػػطم  النحػػػكم نشػػػأت  كتطػػػكرا فػػػي أكااػػػر اليػػػرف الثالػػػع ال جػػػرم -ِٕ
 ـ.ُُٖٗ، ُط.، اليكءم

تحييػؽ : أحمػد يكسػؼ ، (ذػػَِٕءيػاد )ت ا ك ءكي يحيػق  ػف )الفراء ، معاني الير ف -ِٖ
 .(د.ت)، ِط،  يركت، راـ الكتى، محمد رمي النجار، نجاتي

جامعػػػة ، التعمػػػيـ العػػػالي كال حػػػع العممػػػي كءارل، د.فااػػػؿ السػػػامرائي، معػػػاني النحػػػك -ِٗ
 .ـُُٗٗ( ْ-ّ)، ـُٖٗٗ (ِ-ُ)ج،  غداد كالمكةؿ

 ط عة دار الكتى العممية.، ذػ(ّٓٗأحمد  ف فارس )ت، معجـ مياييس المغة -َّ

، ر ػػػػداو الج ػػػػكرم، الجػػػػكارم، تحييػػػػؽ : أحمػػػػد ر دالسػػػػتار، ا ػػػػف رةػػػػفكر، الميػػػػرى -ُّ
 .ـُّٕٗ، احياء التراع اإلسامي،  غداد، مط عة العاني

، ذػػػ(ُٕٔجمػػاؿ الػػديف ا ػػف ذشػػاـ اانةػػارم)ت، مغنػػي الم يػػى رػػف كتػػى ا راريػػى -ِّ
 ـ.ُِٕٗ، ّط.



 امعة تكريت لمعمـك اإلنسانيةمجمة ج
 (ََِٕ) ايمكؿ(                     ٖ(                  العدد )ُْالمجمد )

 ِّٗ 

شػػرح  ، (ذػػػُّْٗالكنغػػراكم )ةػػدرالديف  ػػف ر ػػداو ت ، المػػكفي فػػي النحػػك الكػػكفي -ّّ
 .مط كرات المجمع العممي العر ي دمشؽ )د.ت(، محمد   جة ال يطار

 .عارؼ  مةر )د.ت(مط عة الم، ْط، ر اس حسف، النحك الكافي -ّْ

، اارػػاـ الشػتمرم أ ػك الحجػاج يكسػؼ  ػف سػػميماف، نكػت فػي تفسػير كتػاى سػ كي ال -ّٓ
 .ـُٕٖٗ -ذػ َُْٕ، الككيت، ُط، تحييؽ: ءذير ر دالمحسف سمطاف


