معاني حروف الجر
أشهر حروف الجر عشرون حرفا.
لال ابن مالن فً ألفٌته :
 هاك حروف الجر وهي من إلى  //حتى خال حا شا عدا في عن علىب الالم كي واو و تا  //و الكاف والباء ولعل ومتــــــــى
 مذ منذ ُر َّبالجر فمط مثل :من ،إلى ،عن ،على...
*بعض هذه الحروف خاص
ِّ
والكاف(ضمٌرا) وخال وعدا وحاشا(أفعاال)
وبعضها له استعماالت أخرى كالواو(للعطف)
ً
ومنها ما تولف استعمالها فً الجر وبمٌت مستعملة فً مٌادٌن أخرى مثل :لعل  ،متى
 -الحروف ومعانٌها

 -األمثلة

*ابتداء الغاٌة :

انطلك الموكب من وسط المدٌنة.
 التبعٌض  :أنفمت من المال. الممابلة  :أٌن المجتهد من الكسول؟ -البدل  :لال تعالى { :أرضٌتم بالحٌاة الدنٌا من اآلخرة }

* انتهاء الغاٌة :

توجه الحجاج إلى مكة – نالشنا المضٌة إلى المساء.
 المصاحبة  { :من أنصاري إلى هللا } االتجاه المعنوي  :هدانا دمحم  -ص -إلى الحك.-

* المجاوزة حمٌمة أو مجازا :

(بعد – انفصل ) :ابتعدت عن رفماء السوء وابتعدت عن الشر.
 بمعنى بعد  :عما لرٌب ٌظهر الحك. بمعنى بدل  { :واتموا ٌوما ال تجزى نفس عن نفس شٌئا } -بمعنى الباء  { :وما ٌنطك عن الهوى }

* االستعالء حمٌمة أو مجازا :

جاء المروي علً ظهر حماره
 التعلٌل ٌ :كرم التلمٌذ على اجتهاده. المصاحبة ( :بمعنى رغم )  :غفرت له ذنبه على جوره. -االستدران  :ال ٌدخل الجنة لسوء عمله على أنه ال ٌٌأس من رحمة هللا.

* الظرفٌة حمٌمة أو مجازا :

مكثت فً المنزل.
 المصاحبة  :ألبل العرٌس فً جمع من المدعوٌن ( أي مع ) التعلٌل  { :دخلت امرأة النار فً هرة } ( أي بسبب ) -الموازنة  { :فما متاع الحٌاة الدنٌا فً اآلخرة إال للٌل }

* األصل هو التشبٌه :

{ الدال على الخٌر كفاعله }
 التوكٌد  { :لٌس كمثله شًء وهو السمٌع البصٌر } التفضٌل  :فً الجزائر معادن مختلفة كالحدٌد والرصاص والنحاس. -التعلٌل  { :واذكروه كما هداكم } ( لهداٌته لكم )

* األصل هو الملكٌة :

( ملكه ) الكتاب لدمحم
 التبلٌغ  :أوحى هللا له ( .أي بلغه ) -التموٌة  :أسعدنً نصحن ألخٌن (ٌمكن حذفها)

 -مــن-

 -إلــى -

 -عــن -

 -علــى -

 -فـــي -

 -الكـــاف -

 -الــالم -

 االستغاثة ٌ :ا لَلمسلمٌن لفلسطٌن.* لإللصاق حمٌمة أو مجازا :

 -البــاء -

 -رب -

أمسكت بٌد المرٌض.
 التعدٌة  :ذهب بالنماش إلى نهاٌته. المسم  :ألسم باهلل العظٌم. االستعانة  :كتبت بالملم . الممابلة  :اشترٌت الكتاب بمئة دٌنار (ممابل) التوكٌد  { :ألٌس هللا بأحكم الحاكمٌن } (ٌمكن حذفها)ربَّ ٌ :جر النكرة وٌعرب حرف جر شبٌه بالزائد وٌفٌد :
 -1التملٌل  :رب أخ لم تلده أمن (للٌل مثل هذا الصدٌك)
 -2التكثٌر :رب كاسٌة فً الدنٌا عارٌة ٌوم المٌامة ( .ما أكثرهن)
 اذا لحمت رب "ما " ٌبطل عملها ونمول  :ربما  :كافة مكفوفة ال عمل لها.* لد تسبك بـ " إال "  :االستفتاح أو بـ " ٌا " :التنبٌه  ،أال رب ٌ ،ا رب.
لد تحذف وتعوض بـ  :واو  -ولٌل كموج البحر – تسمى واو رب.

 -حتــى -

 تدل على انتهاء الغاٌة الزمانٌة والمكانٌة وتجر االسم الظاهر.مثل  { :سالم هً حتى مطلع الفجر } (زمانٌة)
 :سار الرئٌس راجال حتى ممر الوالٌة (مكانٌة)

مــذ  -منــذ

 ابتداء الغاٌة الزمانٌة  ،وٌكون الفعل لبلها ماضٌا منفٌا.مثل  :مارأٌته منذ ٌوم الجمعة – ما زارنا مذ ٌومٌن

 -كــي -

 تفٌد التعلٌل والتجر إال المصدر المؤول مثل:أحسن خلمن كٌما ٌحبن الناس  -ما  +الفعل فً محل جر بـ كً

الــواو و التــاء

حرفا لسم وحلف وتأكٌد مثل :
 وهللا إن الحٌاة عمٌدة وجهاد  -ورب هذه الكعبة. { -تا هللا ال كٌدن أصنامكم } تختص التاء باسم الجاللة فمط.

خـال  -عـدا  -حـاشا

 اذا جاء بعدها مجرورا أعرٌناها حرف جر وما بعدها اسم مجرور.مثل  :نحترم التالمٌذ خال الغشاش
 اذا جاء بعدها منصوبا أعربناه فعال ماضٌا فاعله ضمٌر مستتر واالسمالمنصوب مفعوال به  :أهوى المطالعة عدا الكتب السخٌفة.

مالحظة:
 أحرف الجر الزائدة  :من – الباء – الالم – الكاف (ٌمكن حذفها).أمثلة{ - :ما ترى فً خلك الرحمن من تفاوت }.
 أكرم بـموم رسول هللا لائدهم . { فعال لـما ٌرٌد } { -مثلهم كمثل الذي استولد نارا }

إعداد  :أ – هجـرسـي دمحم

