
  /حماضرات الدكتور صاحل هندي صاحل/ قسم اللغة العربية/ املرحلة الثالثة/ مادة النحو
 قسم علوم القرآن 

Salh hande salh 
 حروف اجلر احملاضرة األوىل 

==================================== 
 هاك حروف اجلر وهي من إىل

 حىت خال حاشا عدا يف عن على  ...
 والكاف والباء ولعل ومىت ...مذ منذ رب الالم كي واو وات 

هذه احلروف العشرون كلها خمتصة ابألمساء وهي تعمل فيها اجلر وتقدم 
الكالم على خال وحاشا وعدا يف االستثناء وقل من ذكر كي ولعل ومىت  

 يف حروف اجلر 
 فأما كي فتكون حرف جر يف موضعي 

هامية  أحدمها: إذا دخلت على ما االستفهامية حنو كيمه أي مله فما استف
جمرورة بكى وحذفت ألفها لدخول حرف اجلر عليها وجيء ابهلاء 

الثاين: قولك جئت كي أكرم زيدا فأكرم فعل مضارع منصوب , للسكت
أبن بعد كي وأن والفعل مقدران مبصدر جمرور بكى والتقدير جئت كي 

 إكرام زيد أي إلكرام زيد وأما لعل فاجلر هبا لغة عقيل ومنه قوله:
 .غوار منك قريبلعل أيب امل

 وقوله:
 بشيء أن أمكم شري  ... لعل هللا فضلكم علينا  - 197



فـ "أيب املغوار" واالسم الكري مبتدآن وقريب وفضلكم خربان ولعل 
 حرف جر زائد دخل على املبتدأ فهو كالباء يف حبسبك درهم.

وقد روى على لغة هؤالء يف المها األخرية الكسر والفتح وروى أيضا  
م األوىل فتقول عل بفتح الالم وكسرها وأما مىت فاجلر هبا لغة حذف الال

 هذيل ومن كالمهم أخرجها مىت كمه يريدون من كمه ومنه قوله:
 مىت جلج خضر هلن نئيج ...شربن مباء البحر مث ترفعت  - 198
 وقوله:
 بشيء أن أمكم شري  ... لعل هللا فضلكم علينا  - 197

ي مبتدآن وقريب وفضلكم خربان ولعل فـ "أيب املغوار" واالسم الكر 
 حرف جر زائد دخل على املبتدأ فهو كالباء يف حبسبك درهم.

وقد روى على لغة هؤالء يف المها األخرية الكسر والفتح وروى أيضا  
حذف الالم األوىل فتقول عل بفتح الالم وكسرها وأما مىت فاجلر هبا لغة 

 ن كمه ومنه قوله:هذيل ومن كالمهم أخرجها مىت كمه يريدون م
 مىت جلج خضر هلن نئيج ...شربن مباء البحر مث ترفعت  - 198

وسيأيت الكالم على بقية العشرين عند كالم املصنف عليها ومل يعد 
املصنف يف هذا الكتاب لوال من حروف اجلر وذكرها يف غريه ومذهب 

سيبويه أهنا من حروف اجلر لكن ال جتر إال املضمر فتقول لوالي ولوالك 
ولواله فالياء والكاف واهلاء عند سيبويه جمرورات ب لوال وزعم األخفش 

ا يف موضع رفع ابالبتداء ووضع ضمري اجلر موضع ضمري الرفع فلم  أهن
تعمل لوال فيها شيئا كما ال تعمل يف الظاهر حنو لوال زيد ألتيتك وزعم 



املربد أن هذا الرتكيب أعين لوالك وحنوه مل يرد من لسان العرب وهو 
 حمجوج بثبوت ذلك عنهم كقوله: 

والك مل يعرض ألحسابنا  ول ...أتطمع فينا من أراق دماءان  - 199
 حسن
 وقوله:
أبجرامه من قنة النيق  .وكم موطن لوالي طحت كما هوى  - 200
 منهوى 

 
 والكاف والواو ورب والتا  ...ابلظاهر أخصص منذ مذ وحىت 
 منكرا والتاء هلل ورب  ...وأخصص مبذ ومنذ وقتا وبرب 

 وحنوه أتى نزر كذا كها ...وما رووا من حنو ربه فىت 
من حروف اجلر ما ال جير إال الظاهر وهي هذه السبعة املذكورة يف البيت األول 

فال تقول منذه وال مذه وكذا الباقي وال جتر منذ ومذ من األمساء الظاهرة إال 
أمساء الزمان فإن كان الزمان حاضرا كانت مبعىن يف حنو ما رأيته منذ يومنا أي يف  

اضيا كانت مبعىن من حنو ما رأيته مذ يوم اجلمعة أي من  يومنا وإن كان الزمان م 
يوم اجلمعة وسيذكر املصنف هذا يف آخر الباب وهذا معىن قوله واخصص مبذ  
ومنذ وقتا وأما حىت فسيأيت الكالم على جمرورها عند ذكر املصنف له وقد شذ 

 جرها للضمري كقوله: 
 فىت حتاك اي ابن أيب زايد  ... فال وهللا ال يلفى أانس  -  201

 ======================================== 
, ومغين اللبيب عن كتب املصادر: شرح ابن عقيل, شرح التسهيل البن مالك
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