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 أوالً / غموض الفكرة التقلٌدٌة
وهو أمر متأت من الوظٌفة التً أعطاها النحاة       

لهذا القسم من الكالم وانه : )) ما وضع ال فضاء الفعل 
( الفكرة ٔأو معناه الى ما ٌلٌه ، نحو: مررت بزٌد (( )

التً صرح بها سٌبوٌه والتزم بها النحاة من بعد ، إذ 
ورد فً الكتاب ما نصه: )) وإذا قلت : مررت ، بزٌد ، 

 (  ٕما أضفت المرور الى زٌد بالباء(()فان
ولذا أطلق علٌها النحاة مصطلح )حروف الجر( ،       

ألنها تجر معانً االفعال أو ما شابهها الى االسماء 
التً تلٌها ، وعلة ذلك ، ان من االفعال ما ٌكون ضعٌفاً 
ـ على حد قولهم ـ ال ٌستطٌع الوصول إلى مفعوله اال 

 ( .ٖبالواسطة)
اد الفكرة المتقدمة أساساً فً البحث اللغوي فٌه واعتم

 من االشكال ما ٌثٌر االنتباه من وجوه :
ٌجعل سٌبوٌـه المجـرور بحرف الـجر مـضافاً  .ٔ

الٌه ، وسار عـلى هدٌه الـمبرد والرضى واالستراباذي 
جاء فً الكتاب: )) واعلم أن المضاف الٌه ٌنجز بثالثة 

رف ، وبشًء ٌكون أشٌاء : بشًء لٌس باسم وال ظ
ظرفاً ، وباسم ال ٌكون ظرفاً . فأما الذي لٌس باسم وال 

( ٗظرف ، فقولك :مررت بعبد هللا ، وما انت كزٌد (()
، وقال المبرد : )) فمن المضاف الٌه ما تضٌف الٌه 

 ( .٘بحرف الجر ، ومنها ما تضٌف الٌه اسماً مثله (()
اهباً إلى وقد صرح الرضً واالستراباذي بذلك ذ       

)) انه إذا اطلق لفظ المضاف الٌه أرٌد به ما انجر 
باضافة اسم الٌه .. اما من حٌث اللغة فال شك ان ) 

 ( .ٙزٌداً ( فً : مررت بزٌد مضاف الٌه (( )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الجر مضاف الٌه ٌقضً ان والقول بان ما بعد حرف 
ٌكون حرف الجر مضافاً وهو خالف الفكرة المتقدمة 
التً اشٌر الٌها ابتداء والتً تجعل من الحرف واسطة 

 الٌصال المتقدم إلى المتأخر .
ٌعرب النحاة جملة من النحو : مررت بزٌد ،  .ٕ

 على نحو اآلتً :
 مررت / فعل مع الفاعل    
 ق بالفعل ) ّمر(بزٌٍد / جار مجرور متعل   

ومفاد ذلك ان االسم هو المجرور، وهو امر مخالف 
للقاعدة التً ذهبوا الٌها والقائمة على  ان حروف 
الجر تجر معانً االفعال إلى االسماء، فهً واسطة 
الٌصال ما كان ضعٌفاً من      االفعال إلى مفعوله . 
وااللتزام بالقاعدة المذكورة ٌقتضـً ان ٌكون الفعل 

وراً والحرف جارا ً، إذا ما التزمنا بالمعنى اللغوي مجر
لمصطلـح ) الجـر(    وانه ٌعنً فٌما ٌعنٌه الجذب أو 

 ( .7السحب )
والقول بانه انما اصطلح علٌه )مجروراً( من        

 جهة انه مجرور إلى الفعل، أمر مخالف       
للواقع الشتراطهم أن تكون الحروف واسطة الٌصال    

 من األفعال . الضعٌف
المصطلح الذي وضعه النحاة لهذه المادة  .ٖ

اللغوٌة ال ٌنبئ عن الدور الوظٌفً الذي تؤدٌه هذه 
الحروف فً التركٌب ، فهو لٌس كالفاعلٌة والمفعولٌة 
والصفة والبٌان وما شابه ذلك مما ٌنبئ عن الدور 
الوظٌفً الذي تؤدٌه المواد المشار إلٌها فً السٌاق. 

لح ٌقوم من حٌث الواقع على فكرة ضعف بل هو مصط
االفعال وقوتها وحاجتها إذا ما كانت ضعٌفة إلى من 
ٌقوٌها ، وهً فكرة تلغً أي دور وظٌفً لهذه 

 الحروف .

 ر ــــــروف اجلـح
 يــــــــاألعراب عـواملوق

 
 

 رياض الّسوادد. 
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التحدٌد الذي ٌضعه النحاة لحروف الجر ٌقوم  .ٗ
على انه واسطة الٌصال السابق بالالحق للعلل التً 

ماً للوظائف الخاصة اشرنا الٌها من قبل ولم ٌعر اهتما
التً تؤدى بهذه الحروف كابتداء الغاٌة وانتهائها 
والتخصٌص والتعلٌل وما شابه ذلك من وظائف 
ذكرتها الكتب الخاصة فً هذا المجال كاالزهٌة والجنى 

 الدانً ومغنى اللبٌب .
التعلٌق الذي ٌذكره النحاة للجار والمجرور  .٘

راً أو محذوفاً فٌما تقدم علٌه من فعل أو شبهه مذكو
ٌوجب ارتباط الحرف بالفعل المتقدم علٌه ارتباطاً 
معنوٌاً. فالحرف )فً( فً تركٌب من النحو: محمد فً 
دار ٌتعلق بمحذوف وتقدٌر الكالم عندهم: محمد كائن 
او مستقر أو كان أو استقر فً الدار ولم ٌكن الجار 
والمجرور لٌتعلق لو لم ٌشتمل على الحرف الجار 

ح النحاة، الن التعلق انما هو صفة الجار باصطال
 (.8والمجرور والظرف)

وعلٌه فان القول بان وظٌفة حرف الجر هً اٌصال 
الفعل إلى مفعوله مخالف لالمر الذي ذكرناه من جهة 
كون التعلق مرتبطاً بالمعنى وال ارتباط لها فً حال 

 كونها واسطة الٌصال الفعل إلى مفعوله.
حروف الجر هً عشرون حرفاً  العدة التً علٌها .ٙ

( . وهذا 9بحسب ما اورده ابن مالك فً االلفٌة )
التعدد ٌوجب اختالف المعنى بٌن حرف واخر بحٌث 
ٌكون لكل حرف استعماله فً اللغة. وهو امر ٌتنافى 
مع القول بانها واسطة الٌصال الفعل أو انها لتقوٌة 
 الفعل للوصول إلى مفعوله، إذ ٌكفً الفعل ان كان
بالصفة المتقدمة االقتصار على حرف واحد ٌؤدي من 

 خالله الوظٌفة التً ٌرٌد .
 ثانٌا / الموقع واألدلة    

   
ذكرنا فٌما تقدم من البحث ان سٌبوٌة كان ٌطلق على 
الجار والمجرور مصطلح المضاف والمضاف الٌه 
وتابعه على ذلك المبرد والرضً االسترآباذي. وعلٌه 

ٌأخذ حرف الجر انما هو موقع فان الموقع الذي 
 المضاف .

ولما كانت االضافة فً العربٌة تحصل باالشكال        
الثالثة التً ٌمكن افادتها من قول سٌبوٌة ))واعلم ان 
المضاف الٌه ٌنجز بثالثة اشٌاء، بشًء لٌس باسم وال 
ظرف ، وبشٌئ ٌكون ظرفا وباسم ال ٌكون 

على الصور ( ، بمعنى ان المضاف ٌأتً ٓٔظرفا(()
 اآلتً : التً مثلها

 صاحب الدار، وفٌه جاء المضاف اسما . . أ
 فوق الدار، وفٌه جاء المضاف ظرفا . . ب

ج. فً الدار، وفٌه جاء لفظ )فً( حرفا ، على حد 
 اصطالح النحاة ومع ذلك اضٌف إلى لفظ الدار .

اقول : لما كانت االضافة كذلك ، فان الصورتٌن االولى 
والثانٌة فً المثل المتقدمة هما اللذان ٌاخذ فٌهما لفظ 
المضاف موقعا اعرابٌا ، له من السعة فً المثل االول 
مالم ٌكن للمثل الثانً، ذلك ان لفظ )صاحب( فً المثل 
االول ٌمكن ان ٌكون مبتدأ وٌمكن ان ٌكون فاعال 

ن ٌكون مفعوال وٌمكن ان ٌكون مجرورا وٌمكن ا
بحرف الجر . فً حٌن ٌقتصر لفظ )فوق( فً المثل 
الثانً على موقع المفعولٌة بقٌد )فٌه( ولكنه مع ذلك 

 قد اخذ موقعا من االعراب .  
ولما وصل النحاة إلى ما اشبه المثل الثالث منعوا      

لفظ )فً( وشبهه من الموقع الذي اعطوه لمثٌلٌه 
ول والثانً )لفظ صاحب ولفظ فوق( وكان حقه ان اال

ٌأخذ تلك السمة مثلما اخذها صاحباه المتقدمان علٌه، 
لوال ما افترضه النحاة من الحرفٌة التً البسوها اٌاه 

( مع ان ٔٔخاللها داالً على معنى فً غٌره) وصار من
القول بالحد المتقدم انما ٌنتزع من الحرف )حروف 

لى معنى بذاته وٌحاول ان ٌوجد المعانً( الداللة ع
البدٌل المرادف لـه من حٌث المعنى . واال من حٌث 
الواقع فانا نلحظ ان حرف الجر ٌمكن ان ٌأخذ الموقع 
الذي ٌأخذه االسم وله ان ٌكون مفعوال ومبتدأ وخبراً 
وله ان ٌحل بالوظائف التً ٌحل بها االسم. وٌمكن 

 تٌة :  اثبات ذلك االدعاء من خالل االدلة اآل
. ذكر ابن خالوٌه: ان الفراء كان ٌذهب إلى ان ٔ

موضع )الباء( فً : بسم هللا، نصب على تقدٌر: اقول 
( . وهو قول ٌمكن ان ٌفسر من ٕٔبسم، أو قل بسم )

وجهٌن االول ان ٌكون الجار والمجرور )هلل( فً 
موضع المفعول، وحٌنها الٌصح القول بان وظٌفة 

االفعال أو ما شابهها إلى  حروف الجر اٌصال معانً
االسماء الواقعة بعدها النهم ٌجعلون ما بعد حرف الجر 
هو المفعول، قال الزجاجً: )) وكذلك اٌصال الفعل 
بحرف الخفض إلى مفعوله، كقولك : مررت بزٌد، 
وركبت إلى عبدهللا ، غٌر جائز مثله فً االفعال، الن 

 .   ( ٖٔهذه المخفوضات مفعوالت فً الحقٌقة (( )
ان ٌكون حرف الجر وحده هو المفعول، وهو ظاهر  أو

 الحدٌث المتقدم .
ما ذكره سٌبوٌه والمبرد والرضى  .ٕ

االسترآباذى مما تقدم ذكره فً الصفحات السابقة 
والقائم على ان الجار والمجرور مضاف ومضاف الٌه، 
والقول بانه مضاف ٌستدعى ان ٌجعل له موقعاً من 

ذلك ما كان مثٌالً له من االسماء  االعراب مثلما ٌاخذ
 والظروف.

مذهب الكوفٌٌن فً )رب( ٌقوم على انها اسم  .ٖ
 (        ٗٔولذا اخبر عنه فً قول الشاعر : )

 
 ان ٌقتلوك فان قتلك لم ٌكن  

 عاراً علٌك ُوّرب قتِل عارُ                              
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كٌب فاالخبار عن )رب( ٌوجب ان تكون مبتدأ فً التر
المتقدم، واالبتداء موضع أعرابـً، وما قول من خالف 

 ( .٘ٔذلك بشًء لعدم اقامة الدلٌل )
. فذهب االخفش والفارسً ان الكاف فً النحو : ٗ

محمد كاالسد ، فً موضع رفع، وتقدٌر الكالم عندهما 
( ، وٌلحظ انهما ادراكا ذلك ٙٔ: محمد مثل االسد )

من خالله فً موضع  المعنى الذي تأخذه الكاف لتستقر
الرفع على الخبرٌة . مع عدم صالحٌة الكاف المشار 
الٌها فً التركٌب المتقدم بالذات للخضوع إلى قوانٌن 

( االسمٌة التً اشار الٌها النحاة النه إّنما 7ٔ)الكاف()
ٌقع فً مواضع الضرورة والشذوذ وال ضرورة أو 

 شذوذ فً المثل المتقدم .
عنى بٌن التركٌب المحتوى . التشابه من حٌث الم٘

 على حرف الجر والتركٌب المحتوى على 
 ماُعدَّ اسماً . وعلى نحو االتً :                             

أ. تؤدي )من( الوظٌفة التً ٌؤدٌها لفظ )بعض( وال 
 فرق من حٌث المعنى بٌن قولنا :

قبضتك من الدراهم، وقبضتك بعض الدراهم . قال   
على معنى فً  ) الن االسماء قد تدلابن عصفور : )

غٌرها، اال ترى انك إذا قلت : قبضتك بعض الدراهم، 
ادت ) بعض ( من المعنى فً الدراهم ما تؤدٌه )من( 

 (.8ٔإذا قلت : من الدراهم (( )
ب . قد ٌؤدي حرف الجر )على( الوظٌفة التً ٌؤدٌها  

 الظرف )فوق( كما لو قٌل :
 ـ جلست فوق الدار      

 ـ جلست على الدار      
 وال ارى أي فرق من حٌث المعنى بٌن التركٌبٌن.    

ج . تؤدي )من( فً بعض التركٌب الوظٌفة التً 
 ٌؤدٌها لفظ )َبَدل( . قال تعالى :

( . وتقدٌر 9ٔ(( )أزَضيهُنْ تاْحلَيَاج  الدًُّيا هي اآْلخسج ))     

 الكالم ) بدل االخرة ( .
استعماالتها الوظٌفة المؤداة د . تؤدي الالم فً بعض 
 من لفظ )ُمْلك( كما لو قٌل :

 المال لزٌد ـ المال ُمْلُك زٌد         
هـ . ال فرق فً المعنى بٌن قولنا : محمد كاالسد 

 وقولنا : محمد مثل االسد .
و . تؤدي )عن( فً بعض استعماالتها ما ٌؤدٌه 

 الظرف ) بعد( من معنى . قال تعالى :

( وال ارى فرقا من ٕٓ(()كَثُيّ طثقاً عي ْطَثقِ )) لَرتّ    

حٌث المعنى فـً حال انابـة الظـرف )بعد( عـن الحرف 
 )عن( .

وما شابه ذلك من األمثلة التً ال أستطٌع حصرها     
وهً ممـا ٌحتاج إلى بحث مستقل  ٌوظف لهذه المهمة 

  . 

. جواز عطف حرف الجر على الظرف مع عدم توافر ٙ
ٌة فٌه كما هو    واضح من رأى ابن شروط االسم

ُثنّ التينهن هي تْيِْ هاشم فً )عن( من قوله تعالى : )) 

( . وقد ٕٔ(( )أيديهنِْ وهَي ْخَلْفهنْ وعي أمياهننْ وَعَي ْشَوَائلهنْ

صرح بان )عن( فً اآلٌة الكرٌمة معطوفة على 
( الذي ٌعد ظرفاً من ٕٕمجرور )من( وهو لفظ )بٌن( )

 . حٌث التصنٌف
التشابه الشكلً بٌن التركٌب المحتوي على الجار  .7

والمجرور والتركٌب المحتوى على ما ٌسمى بالمضاف 
والمضاف الٌه ، من جهة تنوٌن المضاف الٌه فً حالة 

 عدم ادخال )آل( وامتناعه فً حال ادخالها . تقول :             
 اشترٌت ترب خز ٍ

 واشترٌت ثوب الخز ِ
المضاف الٌه نون فً الحالة االولى وفٌها ٌظهر ان 

وامتنع من التنوٌن فً الحالة الثانٌة وكذا ٌمكن القول 
 فً التركٌب المحتوى على الجار والمجرور :

 مررت برجلٍ 
 ومررت بالرجالِ 

إذ ظهر التنوٌن فً االولى وامتنع فً الثانٌة . وهو 
 ماٌثبت كون الصورتٌن صورة واحدة من حٌث الواقع 

صورة من صور التعرٌف فً العربٌه  اإلضافة .8
بحٌث ٌؤتى بالمضاف الٌه لرفع ابهام فً المضاف ، 
واذا ما حكمنا بان ما بعد حرف الجر مضاف الٌه 

المضاف ابهاماً ٌحتاج  اقتضى ذلك ان ٌقـال باُّنه فً
معه إلى التعرٌف ولذا ٌؤتئ باللفظ المخصص له . 

لمحل وهو امر ٌجعل من المتقدم )الحرف( اخذاً 
اعرابً ولكنه من االبهام ما ٌحتاج معه إلى التخصٌص 

 او التعرٌف .
ٌشٌر الحد الذي وضع للحروف وهو قولهم : ))ما  .9

( إلى ان الحرف ٌدل ٖٕدل على معنى فً غٌره(( )
على معنى ولكن غٌره هو الذي ٌوضح ذلك . وهو 
قول ٌمكن ان ٌفهم منه صالحٌة الحرف الن ٌأخذ 

كالمفعولٌة وسواها ، اال ان ذلك الموقع  موقعاً اعرابٌاً 
مما ٌحتاج إلى موضح أو مبٌن ، ولذا نجد من ٌعترض 
على الحد المتقدم بان من االسماء ما ٌدل على معنى 

( وكأنه ادراك تلك العالقة بٌن االسماء ٕٗفً غٌره)
 وبٌن ما سمً بالحروف.

وخالصة ذلك ان حرف الجر ٌأخذ موقعها اعرابٌا حاله 
حال ما كان مضافا فً الجمل التً تحتوي على  بذلك

مضاف ومضاف الٌه باصطالح النحاة ، وله بعد ذلك 
ان ٌكون خبراً أو مفعوالً أو وصفاً أو ماشابه ذلك من 
المواقع االعرابٌة التً اعتاد النحاة علٌها واعتدنا 

 معهم .
 ثالثاً / نماذج تطبٌقٌة                 
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بعض النماذج للتدلٌل على  وسأقتصر هنا على اعراب
هذا المذهب مع البقاء فً حٌز النظرٌة النحوٌة فٌما 
ٌخص الحركة االعرابٌة من حٌث التقدٌر والظهور 

 وكاالتً :

(( كلوا  أزَادوا أى  خيسجىا هنْهَا هي غْنّ( قال تعالى )) ٔ)

(ٕ٘    ) 
 ٌخرجوا / فعل مع فاعل

ف منها / من / مفعول به للفعل ٌخرج وهو مضا
 والهاء مضاف الٌه.

من غم / من / بدل اشتمال وهومضاف وغم مضاف 
 الٌه.

 ( ٕٙ(()تسْنِ اهلل السّحْوَي ِالسَّحينِ( قال تعالى ))ٕ)

الباء مفعول به لفعل محذوف تقدٌره : اقول بـ ، أو     
 ما شابه ذلك وهو مضاف و )اسم( 

 مضاف الٌه .    

 ( 7ٕ(( ) إَيلزَبّ السّجْي أحَةَ ( قال تعالى )) ٖ)

 أحب / خبر للمبتدأ المتقدم     
إلى / خبر للكون المحذوف وهو مضاف والٌاء     

 مضاف الٌه ، الن التقدٌر ٌمكن ان ٌكون
 ـ رّب السجن أحب شًء ٌكون الً ـ .    

((  وَلَى شَاءَ اهلل لرَهَةَ تسوَعْهِنْ وأتْصَازهنُ( قال تعالى )) ٗ)

(ٕ8 ) 
بسمعهم / الباء / مفعول به للفعل ذهب وهو     

 مضاف وسمعهم مضاف الٌه .

 (9ٕ(( ) لَقَدْ ًصَسكُنُ اهلل ُتثدْزِ( قال تعالى )) ٘)

ببدر / الباء / ظرف مكان وهو مضاف و )بدر( مضاف 
 الٌه .

 ( ٖٓ(() ولَكَنُ يف اْلقِصَاصِ حياُج( قال تعالى )) ٙ)

الالم / خبر وهو مضاف والكاف مضاف الٌه والمٌم     
 للجمع .

فً / خبر للكون المحذوف والتقدٌر : حٌاة لكم     
 تكون فً القصـاص ، وهـو مضـاف 

 والقصاص مضاف الٌه .    
 حٌاة / مبتدأ مؤخر .        

 (()) اْحلوْدُ اهلل زَبّ اْلعاَلِويَي( قال تعالى 7)

 الحمد / مبتدأ      
الالم  / خبر وهو مضاف ولفظ الجاللة مضاف      

 الٌـه أو ان الالم خبر للكون المحذوف 
 المتعلق به .     

 ( ٖٔ(( ) ها ًنسخ هي آيح( قال تعالى )) 8)

من / مفعول به للفعل نسخ ، وهو مضاف وآٌة   
 مضاف الٌه .

 ( ٕٖ(( ) )) إذاُ ًىديِ للصَالج هي يىمِ اجلُوُعحَ( قال تعالى 9)

للصالة / الالم / مفعول به للفعل نادى . وهو      
 مضاف والصالة مضاف الٌه .

من ٌوم / من / مفعول فٌه )ظرف( وهو مضاف      
 وٌوم مضاف الٌه .

 (  ٖٖ(( ) َقدْ كُنا يف غَفلُح َِهِيْ هَرَا( قال تعالى )) ٓٔ)

 فً / خبر كان وهو مضاف وغفلة مضاف الٌه.       
من هذا / من / مضاف الٌه وهو مضاف وهذا /       

 مضاف الٌه .
 ( قال الشاعر: ٔٔ)

 إن ٌقتلوك فان قتلك لم ٌكن    
 عاراً علٌك ورب قتٍل عارُ                              

 "وُرّب قتٍل عاُر "
 رب / مبتدأ وهو مضاف وقتل مضاف الٌه 

 عار / خبر مبتدأ .
 ( جئت الكرامكٕٔ)

 جئت / فعل مع فاعل      
الالم /  مفعول الجله وهو مضاف واكرامك       

 مضاف الٌه .
 ( زٌد كاالسد ٖٔ)

 زٌد / مبتدأ      
الكاف / إذا لم تعلق تعرب خبراً للمبتدأ وهو       

 مضاف واالسد مضاف الٌه . واذا علقت 
 تكون خبراً لمحذوف .       

 ( ذهبت إلى الدار ٗٔ)
 ذهبت / فعل مع فاعل     
 إلى / مفعول به وهو مضاف والدار مضاف الٌه .     

 خـاتمة
 واجعلها للنتائج والمقترحات وعلى النحو اآلتً :

اعادة النظر فً مسألة التعدي واللزوم فً االفعال ،   .ٔ
ألنَّ من النحاة من ٌذهب الى ان الفعل الذي ٌتعدى إلى 

هو الزم ، واذا ما ثبت أنَّ مفعوله بواسطة الحرف انما 
الحرف انما ٌقع مفعوال ، ٌصبح الفعل مع ذلك متعدٌاً 

 من دون الحاجة إلى القول بالواسطة .
اعادة النظر فً مسألة التعرٌف التً تجعل عند  .ٕ

النحاة بااللف والالم واالضافة لٌدخل فٌها ما كان واقعاً 
ٌل انما بعد ما سمً بحرف الجر النه اعتماداً على ما ق

 ٌعرف المبهم المتقدم علٌه.
البحث عن االسباب التً تجعل العربً ٌنطق  .ٖ

بالمبهم أو بالحرف على اصالح النحاة واتٌانه بما 
 ٌعرفه .
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تصنٌف ألفاظ هذا الباب )حروف الجر( على وفق  .ٗ
المواضع االعرابٌة التً تحل بها اعتمدا على النظرة 

 المتقدمة .
الة اقسام الخبر أو اشكاله اعادة النظر فً مس .٘

واقسام المفعول واشكاله وما شابه ذلك من االبواب 
 النحوٌة المعروفة فً العربٌة .

ٌظهر ان الحرف اما ان ٌتعلق بمحذوف أو ان  .ٙ
ٌتعلق بموجود فاذا ما تعلق بمحذوف تعٌن كونه 
مفعوال به لالسقرار أو للكٌنونة التً تلحقه بالمفعول 

ذا ما تعلق بموجود ٌكون اعرابه إذ وان كان خبرأ. وا
ذاك بحسب الموقع الذي ٌطلبه ذلك الموجود الفعل أو 

 االسم. 
ٌتعٌن نوع الحرف من خالل الفعل المتقدم علٌه ،  .7

فالفعل )وقف( ٌناسبه الحرف )على( و)إلى( والفعل 
)جاء( ٌناسبه الحرف )من( و )إلى( وهكذا . وهو امر 

ذا المجال لتحدٌد االفعال ٌستدعى القٌام بدراسة فً ه
 والحروف المناسبة لها  .

اعادة النظر فً القسمة الثالثٌة للكالم وطرٌقة  .8
 تصنٌف ألفاظ العربٌة .

 
 الهوامش :

 . ٙٗالتعرٌفات :  (ٔ)
 . ٕٗ/ٔالكتاب :  (ٕ)
ٌنظر تفصٌل المسألة فً نحو : شرح  (ٖ)

 8/8المفصل : 
 . 9ٔٗ/ٔالكتاب :  (ٗ)
 . ٖٙٔ/ ٗالمقتضب : (٘)
 .7ٕٕ/ٔشرح الكافٌة :  (ٙ)
 ٌنظر : لسن العرب : مادة : جرر (7)
ارٌد بالتعلٌق هنا غٌرالتعلٌق الذي ذكره  (8)

 الجرجانً فً الدالئل
 ٖ/ٕ( ٌنظر: شرح ابن عقٌل : 9)
 9ٔٗ/ٔ( الكتاب: ٓٔ)
(  وضعت للحرف مجموعة من الحدود، لعل ٔٔ)

اهمها قولهم : )) ما دل على معنى فً غٌره ((،  
 وقولهم : )) ما دل على معنى فً نفسه (( وعلى 

االول الزجاجً والفارسً فً احد قولٌه ٌنظر على      
.  8ـ  7، االٌضاح العضدي :  7ٔتوالً : الجمل 

 وعلى الثانً . بهاء ، الدٌن بن النحاس
.ولالستزادة  ٗـٕ/ٖ، ٌنظر : األشباه والنظائر :     

ٌمكن الرجوع إلى : الحد النحوى وتطبٌقاته حتى نهاٌة 
 القرن العاشر الهجري 

(  ٌنظر : اعراب ثالثٌن سورة من القران ٕٔ)
 .ٕٓالكرٌم:

 . 9ٓٔاإلٌضاح فً علل النحو  (ٖٔ)

ٌنظر تفصٌل المسالة فً مغنً اللبٌب :  (ٗٔ)
ٔ/ٖٔٗ . 
ذكر ابن هشام ان القول بذلك ممنوع بل  (٘ٔ)

)عار( خبر لمحذوف والجملة صفة لمجرور أو خبر 
للمجرور إذ هو فً موضع مبتدأ ، المصدر السابق : 

ٔ/ٖٔٗ . 
 8ٓٔ/ٌٔنظر: مغنً اللبٌب :   (ٙٔ)
 8ٓٔ/ٌٔنظر : المصدر السابق :  (7ٔ)
 .ٓٓٔ/ ٔشرح جمل الزجاجً :  (8ٔ)
 8ٖسورة التوبة :  (9ٔ)
 9ٔ( سورة االنشقاق : ٕٓ)
 7ٔ( سورة االعراف : ٕٔ)
 9ٗٔ/  ٔ( مغنً اللبٌب : ٕٕ)
 . 7ٔ( ٌنظر على سبٌل المثال : الجمل : ٖٕ)
 . 7٘( ٌنظر : الحلل فً اصالح الخلل : ٕٗ)
 . ٕٕ( سورة الحج : ٕ٘)
 . ٔ( سورة الفاتحة : ٕٙ)
 . ٖٖ( سورة ٌوسف : 7ٕ)
 .ٕٓ( سورة البقرة  : 8ٕ)
 . ٖٕٔآل عمران : ( سورة 9ٕ)
 . 79ٔ( سورة البقر : ٖٓ)
 .  ٕ( سورة الفاتحة : ٖٔ)
 . ٙٓٔ( سورة البقرة : ٕٖ)
 .   9( سورة الجمعة : ٖٖ)
 .97( سورة األنبٌاء : ٖٗ)
  

 مصادر البحث
االشباه والنظائر ، جالل الدٌن السٌوطً  •
 هـ. 9ٖ٘ٔ، ٕهـ( حٌدر اٌاد ، ط9ٔٔ)
اعراب ثالثٌن سورة من القران الكرٌم ، ابن  •

 هـ( دار التربٌة للطباعة والنشر، د.ت.  7ٖٓخالوٌه )
 77ٖاالٌضاح العضدي ، أبو علً الفارسً ) •

 .9ٙ9ٔ،    ٔهـ( . تحقٌق : حسن الشاذلً ، ط
االٌضاح فً علل النحو ، أبو القاسم  •

هـ( تحقٌق : مازن المبارك ، دار 7ٖٖالزجاجً )
 . 9٘9ٔبة ، القاهرة ، العرو

هـ( 8ٔٙالتعرٌفات، الشرٌف الجرجانً ) •
 .97ٔٔالدار التونسٌة للنشر، 

هـ( تحقٌق 7ٖٖالجمل، أبو القاسم الزجاجً ) •
 .9٘7ٔ، ٕ: ابن ابً شنب، بارٌس، ط

الحد النحوي وتطبٌقاته حتى نهاٌة القرن  •
العاشر الهجري، رسالة دكتوراه ، رٌاض ٌونس 

 . ٕٕٓٓالبصرة، كلٌة اآلداب، السواد، جامعة 
الحلل فً اصالح الخلل من كتاب الجمل،  •

هـ( تحقٌق : سعٌد عبد الكرٌم ، دار ٕٔ٘البطلٌوس )
 . 98ٓٔالرشٌد ، بغداد ، 
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شرح ابن عقٌل على الفٌة ابن مالك، بهاء  •
هـ( تحقٌق : محمد محًٌ الدٌن 7ٕٙالدٌن بن عقٌل )

 . 97ٕٔ،  ٘ٔعبد الحمٌد ، دار الفكر ، ط
شرح جمل الزجاجً ، ابن عصفور االشبٌلً  •
هـ( تحقٌق : صاحب أبو جناح، دار الكتب 9ٙٙ)

 . 98ٕٔللطباعة والنشر، جامعة الموصل ، 
شرح الكافٌة ، رضً الدٌن االستـرآباذي  •
 .979ٔ، ٕهـ( دار الكتب العلمٌـة ، بٌروت،ط8ٙٙ)
هـ( عالم ٙٗٙشرح المفصل ، ابن ٌعٌش ) •

 ت ، د.ت ، د.ط .الكتب ، بٌرو
هـ( تحقٌق : عبد 8ٓٔالكتاب ، سٌبوٌه ) •

 . 98ٖٔ،  ٖالسالم محمد هارون ، عالم الكتب ، ط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


