
 )حروف الجر( المحاضرة الرابعة  -4
 قال ابن مالك: 

 عمما قد عمل عن يعق فمم ... ما زيد وباء وعن من وبعد
 كقولو العمل عن تكفيا فال والباء وعن من بعد ما تزاد

 :تعالى
ِرُقوا َخِطيَئاِتِيم   ِممَّا}  َفِبَما: }تعالى وقولو نادمين ليصبحن قميل عما تعالى وقولو{ ُأغ 

َمة    { .َلُيم   ِلن تَ  اللِ  ِمنَ  َرح 
 وقال ابن مالك: 

 يكف لم وجر تمييما وقد ... فكف والكاف رب بعد وزيد
 :كقولو العمل عن فتكفيما ورب الكاف بعد ما تزاد
 تميم بني شر الحبطات كما ... المطايا شر من الحمر فإن

 :وقولو
 الميار بينين وعناجيج ... فييم المؤبل الجامل ربما - 512

 :كقولو قميل وىو العمل عن تكفيما وال بعدىما تزاد قدو 
 بالميسم كالمذعة شعواء ... غارة ربتما ال ماوى
 :وقولو
 وجارم عميو مجروم الناس كما ... أنو ونعمم موالنا وننصر - 512

 وقال ابن مالك: 
 العمل ذا شاع الواو وبعد والفا ... بل بعد فجرت رب وحذفت

بقاءو  الجر حرف حذف يجوز ال  ورد وقد سنذكره وفيما الواو بعد رب في إال عممو ا 
 :قولو الواو بعد فمثالو قميال وبل الفاء بعد حذفيا
 المخترقن خاوى األعماق وقاتم
 :قولو الفاء بعد ومثالو
 محول تمائم ذي عن فألييتيا ... ومرضع طرقت فد حبمى فمثمك - 512
 :قولو بل بعد ومثالو



 وجيرمو كتانو يشترى ال ... قتمو الفجاج ملء بمد بل - 512
 يتقدميا أن غير من محذوفة برب الجر شذ وقد الواو بعد حذفيا ذلك من والشائع
 :كقولو شيء
 جممو من الحياة أقضى كدت ... طممو في وقفت دار رسم - 552
 مطردا يرى وبعضو حذف ... لدى رب بسوى يجر وقد
 لمن رؤبة كقول المطرد فغير ردمط وغير مطرد قسمين عمى محذوفا رب بغير الجر
 :الشاعر وقول خير عمى التقدير لل والحمد خير أصبحت كيف لو قال

 األصابع باألكف كميب أشارت ... قبيمة شر الناس أي قيل إذا - 551
 :وقولو كميب إلى أشارت أي

 األعالم فارتقى تبذخ حتى ... ألفتو قيس آل من وكريمة - 555
 .األعالم إلى فارتقى أي

 سيبويو عند محذوفة بمن مجرور فدرىم ىذا اشتريت درىم بكم كقولك والمطرد
 حذف قد الجار يكون والخميل سيبويو مذىب فعمى الزجاج عند وباإلضافة والخميل
 حرف عمييا دخل إذا االستفيامية كم مميز في عندىما مطرد وىذا عممو وأبقى
 .الجر


