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 و تجّره و هً:  حروف الجّر: حروف تدخل على األسم

إلى، الباء، التاء، حاشا، خال، عدا، حتّى، رّب، على، عن، فً، الكاف، الالم، ُمذ، ُمْنذُ، 
 ِمْن، الواو

 

 حروف الجّر باعتبار معانٌها على ثالثة ألسام:أ: ٕ

األّول( حروف الجّر األصلٌّة: و هً حروف جّر تفٌد معانً غٌر تأكٌدٌة و ترفع اإلبهام 
 بإٌجاد الربط بٌنه و بٌن مجرورها. عن متعلّمها

 فلها خصوصٌّتان:

 ة و غٌرهما.أ( الداللٌّة: و هً معانٌها الّتً تحدثها فً الكالم، كالظرفٌّة و السببٌّ 

 ب( االرتباطٌّة: و هً إٌجاد الربط بٌن المتعلّك و مجرورها.

الّذي  و بهاتٌن الخصوصٌّتٌن ترفع حروف الجّر األصلٌّة عن متعلّمها اإلبهام الفرعً
 حوله.

الثّانً( حروف الجّر الزائدة: و هً حروف جّر لٌس لها الخصوصٌّتان اللتان فً 
 كٌد فمط و لٌس لها متعلّك.األصلٌّة، و تفٌد معنى التأ

الثّالث( حروف الجّر شبه الزائدة: و هً حروف جّر تحدث معنى جدٌداً فً الكالم و لم 
 فهً من هذه الجهة شبٌه بحروف الجّر الزائدة« ُربّ »ٌكنلها متعلّك ن 

 

إلى، الباء، حاشا، »هً الّتً تدخل على االسم الظاهر و المضمر و هً:  . العاّمة: ؤ
َرّبِ اْغِفْر ِلً َو ِلواِلَديَّ َو ِلَمْن  :، كموله تعالى«خال، عدا، على، عن، فً، الالم، من، ُربّ 
ًَ ُمْؤِمناً َو ِلْلُمْؤِمنٌَِن َو اْلُمْؤِمناِت. تِ ٌْ َٔدَخَل بَ

 

التاء، حتّى، الكاف، مذ، »على االسم الظاهر فمط و هً: . الخاّصة: و هً الّتً تدخل ٕ
ِ أَلَِكٌَدنَّ أَْصناَمُكْم. :كموله تعالى ،«منذ، الواو َٕو تَاَّللَّ

 

 

إّن حروف الجّر األصلٌّة ال بُّد لها من متعلّك؛ ألنّها تستعمل فً الكالم لرفع إبهامه 
، فالمتعلّك هو ا ًّ  للفظ الّذي ٌرفع بها إبهامه.الفرع
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 حروف اجلر

 

  المتعلّك و كٌفٌّة معرفته

  . األلسام

 

 ألسام حروف الجّر ب: حروف الجّر باعتبار كٌفٌّة مجرورها على لسمٌن:

 



ٕ 
 

المصدر و اسمً الفاعل و المفعول و الصفة المشبّهة »و المتعلّك إّما فعل و إّما شبهه من 

 .و هو الّذى ٌعمل فً محل المجرور«. و صٌغة المبالغة و اسم التفضٌل و اسم الفعل

   

 

 

 

 و لها معان منها:

وا  :و هذا المعنى هو الغالب فٌها، كموله تعالى الغاٌة المكانٌّة و الزمانٌّة:. انتهاء ٔ ثُمَّ أَتِمُّ

ٌْلِ  ٌاَم إِلَى اللَّ ٌْاًل ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحراِم إِلَى اْلَمْسِجِد   ُسْبحاَن الَِّذي أَْسرى و ٖ الّصِ بِعَْبِدِه لَ

ٗاأْلَْلَصى.
 

ال تدخل فً حكم ما لبلها ما لم توجد لرٌنة تدّل على « إلى»و اعلم أّن ما بعد  مالحظة:
، «لرأت المرآن من أّوله إلى آخره»و « لرأت المرآن إلى سورة البراءة»دخوله، نحو:

 «.حتّى»بخالف 

ِ، كموله تعالى: المصاحبة:. ٕ  أي: مع َّللّا. َ٘مْن أَْنصاِري إِلَى َّللاَّ

ٌِْن، :تعالىاالختصاص: كموله . ٖ  أي: لَن. َٙو اأْلَْمُر إِلَ

ٌَْوِم اْلِمٌاَمِة،  لٌََْجَمعَنَُّكْم إِلى :الظرفٌّة: كموله تعالى. ٗ
 أي: فً ٌوم المٌامة. 7

 

 

 و لها معان منها:

َو إِْن  :و ذلن هو الغالب فٌها و هو على لسمٌن: حمٌمً، كموله تعالى اإللصاق:. ٔ
ُ بُِضّرٍ فاَل كاِشَف لَهُ إاِلَّ ُهوَ  وا بِِهْم  :و مجازي، كموله تعالى 8ٌَْمَسْسَن َّللاَّ َو إِذا َمرُّ

ٌَتَغاَمُزوَن.
9
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 . معانً حروف الجرّ 

 لىإ 

 الباء



ٖ 
 

ٌٌْل ِللَِّذٌَن ٌَْكتُبُوَن اْلِكتاَب  :. االستعانة: و هً الداخلة على آلة الفعل، كموله تعالىٕ فََو
ٌِْدٌِهْم ثُمَّ ٌَمُولُوَن ه َ ِ.بِأ ٓٔذا ِمْن ِعْنِد َّللاَّ

 

   إِنَُّكْم َظلَْمتُمْ  :و هً الدالّة على أّن ما بعدها سبب و علّة لما لبلها، كموله تعالى . السببٌّة:ٖ
 أي: بسبب اتّخاذكم العجل. ٔٔأَْنفَُسُكْم بِاتِّخاِذُكُم اْلِعْجَل،

 أي: مع سالٍم. ٕٔاْهبِْط بَِسالٍم، :. المصاحبة: كموله تعالىٗ

ٌْناُهْم بَِسَحرٍ  :ظرفٌّة الزمانٌّة و المكانٌّة: كموله تعالىال. ٘ ُ  و ٖٔنَجَّ َو لَمَْد نََصَرُكُم َّللاَّ
بِبَْدٍر،

 أي: فٌهما. ٗٔ

٘ٔاْدُخلُوا اْلَجنَّةَ بِما ُكْنتُْم تَْعَملُوَن. :. الممابلة: و هً الداخلة على األعواض، كموله تعالىٙ
 

 :و لذلن خّصت بجواز ذكر فعل المسم معها، كموله تعالى . المََسم: و هً أصل أحرفه7

   ٙٔال أُْلِسُم بِهَذا اْلبَلَدِ 

. التعدٌة: و هً الباء الّتً تعّدى الفعل الالزم و تجعل فاعله مفعواًل و لذا تسّمى بباء 8
ُ بِنُوِرِهْم. :النمل أٌضاً، كموله تعالى 7َٔذَهَب َّللاَّ

 

ا تَْعَملُوَن. :زائدة، كموله تعالى. التوكٌد: و هً فٌما إذا كانت 9 ُ بِغافٍِل َعمَّ 8َٔو َما َّللاَّ
 

ِ َشِهٌداً   َكفى و بِاَّللَّ
ٔ9
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 :و لها معان منها

ِ  :. االختصاص: و هذا أكثر استعماالتها، كموله تعالىٔ لَهُ ما فًِ السَّماواِت  و ٕٓ اْلَحْمُد َّلِلَّ
َو ما فًِ اأْلَْرِض.

ٕٔ
 

َجعََل لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم  :و كموله تعالى« وهبت لزٌٍد دٌناراً »نحو:  التملٌن و شبهه:. ٕ

ٕٕأَْزواجاً.
 

ا َو َحَزناً. :كموله تعالى الصٌرورة و العالبة:. ٖٗ ٖٕفَاْلتَمََطهُ آُل فِْرَعْوَن ِلٌَُكوَن لَُهْم َعُدوًّ
 

 

 

 و لها معاٍن منها:

لََمْسِجٌد  :. ابتداء الغاٌة المكانٌّة و الزمانٌّة: و هذا هو الغالب فً استعمالها، كموله تعالىٔ

َس َعلَى التَّْموى ِل ٌَْوٍم أََحكُّ أَْن تَمُوَم فٌِِه.  أُّسِ ِٕٗمْن أَوَّ
 

فً مكانها و عدم تغٌّر المعنى حٌنئٍذ، « بعض»التبعٌض: و عالمتها جواز ولوع . ٕ
ا تُِحبُّوَن، :كموله تعالى  أي: بعض ما تحبّون. ٕ٘لَْن تَنالُوا اْلبِرَّ َحتَّى تُْنِفمُوا ِممَّ

ُ ِللنَّاِس ِمْن َرْحَمٍة فاَل ُمْمِسَن لَها :كموله تعالى ٕٙ. بٌان الجنس:ٖ ٌَُحلَّْوَن  و 7ٕما ٌَْفتَحِ َّللاَّ
فٌِها ِمْن أَساِوَر ِمْن َذَهٍب.

ٕ8
 

ا َخِطٌئاتِِهْم أُْغِرلُوا، :التعلٌل: كموله تعالى. ٗ ِممَّ
 أي: لما. 9ٕ
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 أي: بدل اْلخرة. ٖٓاْْلِخَرةِ، أَ َرِضٌتُْم بِاْلَحٌاةِ الدُّْنٌا ِمنَ  :البدل: كموله تعالى. ٘

 أي: فً ٌوم الجمعة. ٖٔإِذا نُوِدَي ِللصَّالةِ ِمْن ٌَْوِم اْلُجُمعَِة، :الظرفٌّة: كموله تعالى. ٙ

، و تنكٌر «هل»فٌها تمّدم نفً أو نهً أو استفهام ب  . التأكٌد: و هً زائدة و ٌشترط7
ما  أو مفعواًل، كموله تعالى: ٕٖما جاَءنا ِمْن بَِشٌرٍ  مجرورها و كونه فاعاًل، كموله تعالى:

ْحمِن ِمْن تَفاُوتٍ   تَرى ِ. أو مبتدا، كموله تعالى: ٖٖ فًِ َخْلِك الرَّ ٌُْر َّللاَّ َٖٗهْل ِمْن خاِلٍك َغ
 

 

 حروف الجر )  الخالصة(

إلى، الباء، التّاء، : . حروف الجر: حروف تدخل على األسماء فمط و تجّرها و هًٔ
 .حاشا، خال، عدا، حتّى، ُرّب، على، عن، فً، الكاف، الالم، ُمذ، ُمْنذُ، ِمْن، الواو

و « الزائدة»، «األصلٌّة: »ألسامحروف الجر تنمسم باعتبار معناها إلى ثالثة . ٕ
 «.شبه الزائدة»

إلى، الباء، حاشا، : عامة و هً: و هً باعتبار كٌفٌة مجرورها على لسمٌن. ٖ
التاء، حتّى، الكاف، : و خاصة و هً. خال، عدا، على، عن، فً، الالم، من و ربّ 

ها و العامة تدخل على الظاهر و المضمر بخالف الخاصة فإنّ . مذ، منذ و الواو
 تدخل على الظاهر فمط.

إّن حروف الجر األصلٌّة ال بّد لها من متعلّك ترفع إبهامه بخالف الزائدة و شبه . ٗ
 الزائدة.
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