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 الجمل��تكوين باSفعال�&ي�عNئق�حروف�الجرّ 
ّ
  ةغة�العربيّ &ي�الل

  

  يناب�صNح�الّد عبد�الوّه 

 ،�نيج$�ياة�يوبي،�دم§�و،�و�ية�يوبيقسم�الدراسات�العربية،�جامعة�و�ي،�محاضر

  ملخص�البحث 

حروف�الجر�باÅفعال��ي�الجمل�اPكونة�باللغة�العربية،��اتإن�هذا�البحث�يسلط�الضوء�الكاشف�عdى�ع[ق
�من� �بعدها �وقع �جر�ما ��ي �اPتمثلة �باÅسماء �ع[ق±�ا �يركزون�عdى �كانوا �الباحث$ن�القدامى �بأن�معظم علما

�ركز� �بينما �باÅفعال�_سماء، �الد�لية �وع[ق±�ا �بعدها �الواقعة �باÅفعال �العاملية �ع[ق±�ا �البحث�عdى هذا
  الواقعة�قبلها�وع[ق±�ا�النظمية��باÅفعال�ال�VWتجاورها��ي�مباني�الجمل�ومعان¸�ا.

  كNم�مؤجز�عن�حروف�الجر

ال�VWتجر�معاني�_سماء��يمكن�تعريف�حروف�الجر�باعتبارها�مركبا�إضافيا:�أ�ا��مجموعة�من�حروف�اPعاني
و×ي�تجر�_سماء�الواقعة�بعدها� أو�_فعال�الواقعة�قبلها�إvى�_سماء�أو�_فعال�الواقعة�بعدها��ي�الجمل،

ولكن�الباحث�يكتفي�بذكر�العشرين�اPشهورة�،�حروف�الجر�عديدة وينصب�بعض�_فعال�الواقعة�بعدها.
  :�م½�ا،�و×ي�اPجموعة��ي�نظم�ابن�مالك� تي

  **�ح��Wخ[�حاشا�عدا��ي�عن�عdى�هاك�حروف�الجر�و×ي�من�إvى

�W١(من�منذ�رب�ال[م�كي�واو��وتا�**��والكاف�والباء��ولعل��و�م(  

�يdي: و���،حروف�الخفض،�و حروف�الصفات،�و حروف��ضافة�لحروف�الجر�مصطلحات�متعددة،�م½�ا�ما
قة�حروف�الجر�باÅفعال،�ولكنه�يحاول�أن�يب$ن�يدÙي�الباحث�أن�جميع�النحاة�القدامى�لم�يتحدثوا�عن�ع[

�بيان�الصبان: �اتضح�ذلك��ي �كما �إل¸�ا �أشار�بعضهم �لقد �مختصر، �ع½�ا وإنما�"�أن�عددهم�قليل�وك[مهم
فيكون�اPراد�من�الجر�اPع���j،سميت�حروف�الجر�إما��Åا�تجر�معاني�_فعال�إvى�_سماء�أي�توصلها�إل¸�ا

).�٢"(الكوفيون�حروف��ضافة��Åا�تضيف�معاني�_فعال�أي�توصلها�إvى�_سماء�ومن�ثم�سماها�،اPصدري 
  يرى�الباحث�أن�الع[ئق�ال�VWتربط�حروف�الجر�باÅفعال�ث[ثة،�وإليك�بيا�ا�فيما�يdي:�،انط[قا�من�هذا

  العNقة�العاملية�ب/ن�حروف�الجر�و#فعال�&ي�الجمل

و_فعال��ي�بعض�حروف�الجر�ال�VWتدخل�عdى�_فعال�وتنص�éا���تتضح�الع[قة�العاملية�ب$ن�حروف�الجر 
.�Wوح� �وكي �ال[م ��ي��مثل: �سيتضح �كما �كث$�ا، �ف¸�ا �أطراف� راء �تجاذبوا �والكوفة �البصرة �نحاة �بأن علما

  النقاط� تية:������

  اختNفهم�&ي�(كي) -١

  من�حروف�الجر�باÅدلة� تية:�و��يمكن�أن�تكون�،�تكون�إ��حرف�نصب�ذهب�الكوفيون��إvى�أن�(كي)��

  أن�(كى)�من�عوامل�_فعال��Åا�تنص�éا�وما�كان�من�عوامل�_فعال���يجوز�أن�يكون�من�عوامل�_سماء.-١
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  دخول�ال[م�عل¸�ا�مثل:�جئت�لكى�تفعل�هذا،�وحرف�جر���يدخل�عdى�حرف�جر.�-٢

�من�حروف�الجر�وكو�ا�ناصبة�لóفعال ��يمنع�من�أن�تكون�من�حروف�الجر،���،وذهب�البصريون�إvى�أ�ا
̄ستفهامية كما�يدخل�عل¸�ا�حرف��من�حروف�الجر�،�فيقال:�كيمه،���،والدليل�عdى�هذا�أ�ا�تدخل�عdى�ما�

��ي�موضع�جر�أن�_لف�م½�ا�� ̄ستفهامية) � �Pه�والدليل�عdى�أن�(ما � �يقال: �كانت��ي��كما �إذا تحذف�إ��
  ).١(الجر�مثل:��لم؟�عم؟موضع�جر�باتصال�حرف��من�حروف�

  اختNفهم�&ي�ح·© -٢

�تنصب�الفعل�اPضارع�من�غ$� �تكون�حرف�نصب��Åا (�Wح)أن�� �وتكون��ذهب�الكوفيون�إvى تقدير�(أن)،
�أن�تكون�بمع��jحرف�جر�من�غ$��تقدير �إما (�Wح)أن�� �هذا ��ي �واحتجاجهم �كى)�خافض، �تنصب��،( و×ي

كى�يدخلك�الجنة،�وإما�أن�تكون�بمع��j(إvى�أن)�مثل:��اذكر�بنفسها�مثل:�(أطع�هللا�ح��Wيدخلك�الجنة)�أي�
�ك[�اPوضع$ن�حرف�جر،� ��ي �أ�ا �وذهب�البصريون�إvى �أن�تطلع�الشمس. �أي�إvى �تطلع�الشمس، �Wهللا�ح
�كانت�من�عومل� �أن)�إذا�دخلت�عdى�_فعال،�واحتجاجهم�فيه�أن�(ح�W)�من�عوامل�_سماء�وإذا بتقدير(

�أ�،_سماء �مع�ف[�يجوز ��Åا �الفعل، �ذلك�فوجب�تقدير�أن�قبل �صح �وإذا ن�تجعل�من�عوامل�_فعال،
  ).٢(الفعل��بمå¡لة��اPصدر�الذي�يدخل�عليه�حرف�الجر

  اختNفهم�&ي�Lم�التعليل - ٣

وذهب�الكوفيون�إvى�أ�ا�من�نواصب�_فعال�من�غ$��تقدير�"أن"،��واحتجوا��،اختلفوا��ي��م�التعليل�أيضا
وإن�سلمنا��وكما�أ�ا�تنصب�الفعل�بنفسها،�كذلك�ما�قام�مقامها.�،وتتضمن�معناها�،م�(كى)بأ�ا�قامت�مقا

�أ�ا�تجزم� ��ي�بعض�أحوالها،�مما�يؤكد�هذا أ�ا�من�عوامل�_سماء�إ��أ�ا�عامل�من�عوامل�_فعال�أيضا
الفعل�إنما�"أن"�اPضمرة�وذهب�البصريون�إvى�أ�ا���تنصب�.�_فعال��ي�غ$��هات$ن�الحالت$ن�نحو:��ليقم�زيد

تجوز�أن�تكون�من�عوامل�_فعال��بي½�ما�×ي�الناصبة،�واحتجوا�بأ�ا�من�عوامل�_سماء،�وعوامل�_سماء��
  ،��و��فرق�ب$ن�اخت[فهم��ي��م�التعليل�و�م�الجحود،��)٣(أيضا،�بناء�عdى�هذا�وجب�تقدير(أن)

  حل�و�ترجيح

(أن)�عند�البصري$ن�وعدم�تقديرها���شكالية�كائن��ي�تقدير�ن�مداركل�من�دقق�النظر��ي�اخت[فهم�يجد�أ
عند�الكوفي$ن،�ويمكن�أن�نجد�ح[�مناسبا�لهذه��شكالية�اللغوية�باللجوء�إvى�قرار�اتحاد�اPجامع�اللغوية�

�الجزائر�سنة ��ي �م١٩٧٦اPنعقد �ب$ن�، �إضمار�(أن) �ضيف�بإلغاء �شوÐي �الدكتور �اق§�اح حيث�تمت�دراسة
وبعض�آراء�الكوفي$ن،�والجرمي��)٤(النواصب�و_فعال�اPضارعة�معتمدا��ي�ذلك�عdى�رأي�ابن�مضاءحروف�

�البصري$ن �دراسة�¯ق§�اح�.من �ينصب�بأن�مضمرة��،وبعد �ما �القرار� تي: �لذلك�إvى �اPكونة ان±�ت�اللجنة
ال��ي�إعراب�الفعل�اPضارع�وجوبا�يقال:�إنه�منصوب�بعد�_دوات�الظاهرة،��وترى�اللجنة��أن�يكتفي�بأن�يق

وينب�Vjترجيح�مذهب�الكوفي$ن�عdى�مذهب�البصري$ن��ي�).�٥(بأن�اPضمرة�إنه�منصوب�بعد�_دوات�الظاهرة
ألفاظها��هذه�اPسألة�عdى�سهولة�فهمه�ووضوح�إعرابه�عند�الناشئة�Åن�التعامل�مع�العبارة�من�خ[ل�ظواهر

  خ[ل�خوا�ي�ألفاظها.��أحسن�وأقرب�إvى�الفهم�من�التعامل�معها�من
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إظهار�(أن)�بعد�هذه�الحروف�خاصة�بعد�(لكى)��،ومن�_مور�ال�VWينبôي�أن�يش$��إل¸�ا�الباحث��ي�هذا�اPقام
�باعتبار�(كى) �الكوفيون �أجازه �أيضا، �فيه �اختلفوا �فقد �أكرمك، �أن �جئت�لكى �مثل�قولك: ،(�Wح)و(أن)��و

�البصريون�فلم �أما �الناصبة، �×ي �ويبدو�أن�احتجاج��توكيدين�وال[م �اPذهب$ن�حججه، �من �ولكل يجوزوه،
بناء�عdى�ما�أسلف�الباحث�).�١(اPذهب�البصري��ي�هذه�اPسألة�أقوى؛�لضعف�حجج�الكوفي$ن�نق[�و�قياسا

���تتغ$�� �معان¸�ا �أن �ذلك �يؤيد �ومما �وتنصب�_فعال، �تجر�_سماء �الحروف�اPذكورة �هذه �يقّر�أن بيانه
  ."أرسلت�محمدا�إvى�أمه�Pساعد«�ا"،�و"أرسلت�محمدا�إvى�أمه�ليساعدها"فرق��ي�مع�j:��بدخولها�عل¸�ما،�ف[ 

  العNقة�الدLلية�ب/ن�حروف�الجر�و#فعال

��شك�أن�لحروف�الجر�دورا�كب$�ا��ي�تغي$��د��ت�بعض�_فعال،�والباحث�يش$��إvى�بعض�الوشائج�الد�لية�
�بأن �علما �الوشائج�يؤدي�إvى�بط[ن�الك[م�بنية��ال�VWتربط�حروف�الجر�باÅفعال، تسّرب�أي�خلل�إvى�هذه

�VWالجر�ال� �تذكر�حروف �لم �إذا �الجر�د��«�ا �بحروف �اPرتبطة �بعض�_فعال �فقدان �إvى �ويؤدي ود�لة،
ارتبطت���ا،�ويؤدي�أيضا�إvى�تغ$��د��ت�_فعال�بتغي$��حروف�الجر�اPرتبطة���ا،�وسيتبلور�أك¿��أثناء�ك[منا�

  �ا��ي�النقاط� تية:�ع½

  مفهوم�التضاد�الدL¦ي�&ي�بعض�#فعال�ا�رتبطة�بحروف�الجر -١

�الجر،�Åن�ذلك�الفعل�تعلق� �يحمل�د�لت$ن�متضادت$ن�مكتسبت$ن�من�حر�ي يمكن�أن�نجد�من�_فعال�ما
  ��ما،�وم½�ما�اكتسب�التضاد�الد�vي،�وينطبق�هذا�التضاد�الد�vي�غالبا�عdى�الحروف� تية:�

  الداخلت/ن�ع`ى�فعل�واحد�الNم�و(ع`ى)لتضاد�الدL¦ي�ب/ن�ا

تعاكس�د�لة�ال[م�د�لة�(عdى)�إذا�تعاقبتا�بعد�فعل،�فيتضمن�الفعل�إذا�ارتبط�بال[م�د�لة�خ$�،�ويتضمن�
حيث�قال��،الجملت$ن� تيت$ن�من�النص�القرآني�د�لة�شر�إذا�ارتبط�بعdى،�ومثل�ذلك�قوله�تعاvى��ي�تفس$�

تدل�عdى�أن�� لها�ما�كسبت�فإن�الجملة��_وvى��.)�٢٨٦(البقرة:��لها�ما�كسبت�وعل¸�ا�ما�اكتسبت � عاvى:هللا�ت
� �الثانية �والجملة �عملت�من�خ$�، �ما �اكتسبت�لكل�نفس�جزاء �ما �لكل�نفس�وزر�ما�� وعل¸�ا �أن تدل�عdى

�الط��ي��ي�تفس$�ه�حيث�قال: �أورده �ويمكن�أن�يكتفي�الباحث�بما القول�فـي�تأويـل�قوله��عملت�من�شر،
� َسَبْت ��تعالـى:

َ
ت
ْ
�اك �َما �ا ْ̧ ـ

َ
�َوَعل َسَبْت

َ
�ك �ما َها

َ
�إ��� ل �للنفس�التـي�أخ���أنه���يكلفها �لها: .يعنـي�بقوله�جل�ثناؤه

وسعها،�يقول:��لكل�نفس�ما�اج§�حت�وعملت�من�خ$�؛�وعلـ¸�ا:�يعنـي�وعلـى�كل�نفس�ما�اكتسبت:�ما�عملت�
َها�من�شّر.�كما:�حدثنا�بش

َ
�ُوْسَعها�ل

َّ
ْفسا�إ�

َ
ُه�ن

َّ
�الل

ُ
ف ِ

ّ
ل
َ
ر،�قال:�ثنا�يزيد،�قال:�ثنا�سعيد،�عن�قتادة�قوله:�{��ُيك

ْسَبْت}�أي�من�شّر،�أو�قال:�من�سوء
َ
ت
ْ
�ا�ما�اك ْ̧ ـ

َ
َسَبْت}�أي�من�خ$��{َوَعل

َ
(ما�ك

٢
(.  

  ا�تعاقبت/ن�بعد�فعل�واحد�إ¦ى)�و�(عن)التضاد�الدL¦ي�ب/ن�(

�التضاد�الد�vي� �وقعت�(إvى)�بعد�بدا �و(عن)�اPتعاقبت$ن�بعد�فعل�واحد��ي�عدة�أفعال�بحيث�إذا ب$ن�(إvى)
ذلك�الفعل�يتضمن�د�لة�ميل�فاعله�وعدوله�إvى�مراده،�وإذا�وقع�بعد�الفعل�(عن)�يدل�عdى�عكسه،�من�

فسقى��vى:�كما�ورد��ي�قوله�تعا�،والتوجه�إليه�V�Þءذلك�(توvى)�إذا�تعدى�ب(إvى)�يتضمن�مع���jقبال�عdى�
� الظل�توvى�إvىلهما�ثم�

�)� وتركه�كما���V�Þء)،�وإذا�تعدى�ب(عن)�يتضمن�مع���jعراض�عن�٢٤القصص:
أي�تم�عدوله�إليه��V�Þء)��من�قبيله:�مال�إvى�٥٤(الذاريات:�� �م�فما�أنت�بملومتول�ع½ف��ورد��ي�قوله�تعاvى:�

  .بمع��jعدل�عنه�وتركه�V�Þءوإقباله�عليه،��ومال�عن�
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  هوم�التغاير�الدL¦ي�&ي�بعض�#فعال�ا�رتبطة�بحروف�الجرمف  -٢

بدا��ي�مضام$ن�بعض�_فعال�اPرتبطة�بحروف�الجر�التغاير�الد�vي�بحيث�تكون�لفعل�واحد�د��ت�مختلفة�
  الداخلة�عليه،�كما�سيتضح��ي�_مثلة� تية:��باخت[ف�حروف�الجر

�منافق�من�دين��،(صبأ�من)�بمع��jخرج�من�دينهف�-و(صبأ�عdى)�،(صبأ�من)�التغاير�الد�vي�ب$ن • مثل:�صبأ
�س[م�إvى�دين�آخر�أي�خرج�من��س[م�إvى�دين�آخر،�بينما�(صبأ�عdى)�يع�Vjهجم�عdى�مثل:�صبأ�اPتمرد�

 )١(عdى�قومه�بمع��jهجم�عل¸�م

�إvى)� • �(فزع �ب$ن �ل)�،التغاير�الد�vي �و(فزع �من)، ��-و(فزع �إليه، ��ذ �jبمع� �إليه) �من�ف(فزع �إvى �فزع مثل:
يساعده.�و(فزع�له)�يع�Vjنصره،�مثل:�ينبôي�أن�يفزع�Åخيه.�و(فزع�منه)أي�خاف�منه،�مثل:��فزع�الولد�من�

 )٢(الكلب

ف(قعد�عنه)�بمع��jتركه�وانفصل�عنه،�مثل:�قعدت�اPرأة�عن��-�و�(قعد�ل)�،(قعد�عن)�التغاير�الد�vي�ب$ن •
 )٣(مثل:�قعد�إبراهيم�للحرب�الحيض،��و(قعد�له)�يع�Vjهيأ�له�واهتم�به،

ف(وقف�بمكان)�ضد�جلس،�مثل:�وقف�عdي�بعرفة��ي�الحج،���-�و(وقف�عdى)،�التغاير�الد�vي�ب$ن(وقف�ب) •
  و(وقف�عليه)�بمع��jفهمه�وتبينه،�مثل:�وقفت�عdى�ما�عند�زيد.�

��ي: �الرماني �قاله �ما �حول �يس$�ة �وقفة �لنا �تكون �أن �اPقام �هذا ��ي � �ويستحسن �الذين �بر��م،�مثل كفروا
تفيد�أن���اشتدت�به�فقد�ذكر�أن�الباء��ي�.�)١٨(إبراهيم:����الريح��ي�يوم�عاصف�اشتدت�بهأعمالهم�كرماد�

�بّ$ن� �أنه �لنا �يتضح �ف�éذا �وهو�ثابت���يتبدد، �اشتدت�عليه، �بخ[ف�قولنا: �وذهبت�به، �اقتلعته الريح�قد
  ).٤(التغاير�الد�vي�ب$ن�(اشتد�به)�و(اشتد�عليه)

  �فهوم�التقارب�الدL¦ي�&ي�#فعال�ا�رتبطة�بحروف�الجرم�- ٣

�د��ت� �واحد �فعل �يتضمن �بحيث �الد�vي �الجر�التقارب �بحروف �اPرتبطة �بعض�_فعال �د��ت ��ي �ح
�السياق� �هذا ��ي �التقارب�الد�vي �استعمال �دائما �ونستبدل �عليه، �باخت[ف�حروف�الجر�الداخلة متقاربة

�أن�)٥(من�قديماهرة�ال§�ادف�موضع�جدل�عويص�ب$ن�مثبتيه�ومنكريه�منذ�ز وأمثاله�بال§�ادف�Åن�ظ ،�علما
  �الباحث�من�الذين�ينكرونه�ويؤمنون�بش�éه�أو�التقارب�الد�vي،�كما�سيتضح��ي�_مثلة� تية:�

ف(آمن�والجملة�(آمن�له�)��ي�الد�لة���،تقاربت�الجملة�(آمن�به�):�و(وآمن�له)�التقارب�الد�vي�ب$ن�(آمن�به) •
)�٧(الحديد:�� ءامنوا�با°�ورسوله�كما�ورد��ي�قوله�تعاvى:��،وهو�ضد�الكفر�،به)�بمع��jصَدقه�بيق$ن�جازم

̄ئتمان�كما�ورد��ي�  ).٦(�قالوا�أنؤمن�لك�واتبعك�_رذلون ��وأما�(آمن�له)�فبمع��jالتصديق�مع�الطاعة�و

�عليه) • �(دخل �ب$ن �الد�vي �به)�،التقارب �فيه)�،و(دخل �و(دخل �هذه�: �باخت[ف �(دخل) �الفعل �هذا د��ت
كما�ورد��ي�قوله��،ف(دخل�عdى)�يتعلق�غالبا�بالدخول�عdى� دمي$ن�،الحروف�الداخلة�عل¸�ا�متقاربة�جدا

� وPا�دخلوا�عdى�يوسف�ءاوى�إليه�أخاه�تعاvى:�
و(دخل�به)يتعلق��غالبا�بالدخول��ي�أمور���،)٦٩(يوسف:��

�� وقد�دخلوا�بالكفر�وهم�قد�خرجوا�به�قول:�الل�بما�دخل�به،�كما��ي�معنوية�مع�مفهوم�مصاحبة�الداخ
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� ��،)٦١(اPائدة: �تعاvى: �قوله ��ي �كما �والتمكن، �الظرفية �jمع� �يتضمن �فيه) ��ي��و(دخل ��يمان �يدخل وPا
  .)٦١الحجرات:��(� قلوبكم

  العNقة�النظمية�ب/ن�حروف�الجر�و#فعال�&ي�الجمل

ن�حروف�الجر�و_فعال��ي�الجمل�خفية�عdى�علماء�الب[غة�والنظم�منذ�زمن�لم�تكن�الع[قة�النظمية�ب$
قديم،�فقد�كان�دور�حروف�اPعاني�عامة�وحروف�الجر�خاصة�أول�ما�تحدث�عنه�عبد�القاهر�الجرجاني��ي�

̄سم،�فيكون�ذلك��ي�حروف�الجر�"حيث�قال:�،�"د�ئل��عجاز�"ديباجة�كتابه� ...أن�يتوسط�ب$ن�الفعل�و
Wف[�ال� �"مررت" �مثل�أنك�تقول: ���تتعدى�إليه�بأنفسها�من�_سماء، �أن�تعدي�_فعال�إvى�ما �Vمن�شأ�ا

وليس�هذا�).�١(أو�عdى�"زيد�وعمرو"�فإذا�قلت�:�"مررت�بزيد�أو�عdى�زيد"�وجدته�قد�وصل�بالباء�يصل�إvى�نحو
�حروف�الجر�،فحسب �عdى �بل�صب�اهتمامه �دونك�ك، �الجمل، ��ي �بدورها �jكلمات� ية�واعت� [مه�حول

)�حيث�قال:�سبب�الفصاحة�ف¸�ا�أمور��٤: تية:�{يحسبون�كل�صيحة�عل¸�م�هم�العدو�فاحذرهم}�(اPنافقون 
�ولو��� يشك�عاقل��ي�أ�ا�معنوية،�أولها�أن�كانت�(عdى)�ف¸�ا�متعلقة�بمحذوف��ي�موضع�اPفعول�الثاني�...

VWى�الجملة�الdبظاهر�وأدخلت�ع�(ىdع)(هم�العدو)�حرف�العطف،�وأسقطت�(_لف�وال[م)�من��أنك�علقت�
العدو�فقلت:�(يحسبون�كل�صيحة�واقعة�عل¸�م)،�وهم�العدو��لرأيت�الفصاحة�قد�ذهبت�ع½�ا�بأسرها.�ولو�

�(صحت��،أنك�أخطرت�ببالك�أن�يكون�(عل¸�م)�متعلقا�بنفس�الفصاحة ويكون�حاله�معها�كحاله�إذا�قلت:
  ).٢(وهذا�هو�الفيصل�Pن�عقل،�[ما،�فض[�عن�أن�يكون�فصيحاعل¸�م)�Åخرجته�عن�أن�يكون�ك

�دراسة�تستقي�من� �كل¸�ما �درسنا �ب$ن�حروف�الجر�و_فعال�إ��إذا �النظمية �الع[قة �ف[�تتم بناء�عdى�هذا
الشمولية�نصي�éا�وراعينا�ع[ئقهما�بما�يجاورهما�من�الكلمات�ودققنا�النظر��ي�مبان¸�ا�ومعان¸�ا��ي�حد�ذا«�ا،�

م�مدى�قوة�التناسق�والت[حم�بي½�ا�مع�غ$�ها،�كما�قال�أبو�زهرة:�"إن�للكلمة�إشراقا�خاصا،��فكل�كلمة�لها�ث
�٣(يبدو�م½�ا��شعاع�والب[غة�إ��مع�أخت�لها�تناس�éا�وتت[Ðى�فكريا�معها"�إشعاع�فكري،�ولك½�ا�� أ��ترى�).

 �أنك�إذا�أسقطت�أو�حذفت�(الباء)�من�قوله�تعاvى:�
َ
اَل�أ

َ
ٰى�ق

َ
ْدن
َ
ِذي�ُهَو�أ

َّ
وَن�ٱل

ُ
ْبِدل

َ
ْست

َ
ِذيت

َّ
ْ$ٌ� �ِبٱل

َ
(البقرة:���ُهَو�خ

)�خلقت�خل[��ي�نظم�الجملة،�فلو��وجود�الباء��ي� ية�Pا�تب$ن�اPأخوذ�من�اP§�وك،�وPا�اتضح�أ�م�كانوا�٦١
�السياق�وأمث�يريدون�ترك�الذي�هو�خ$� �هذا ��ي �Åن�مجرور�الباء �هو�اP§�وك،�لذلك�ين�éهم�هللا�عليه، اله

  .وهكذا�شأن�بقية�حروف�الجر��ي�نظم�الجمل�اPرتبطة���ا

 الخاتمة

�الع[قة��،أثبت�الباحث�من�خ[ل�ربط�حروف�الجر�باÅفعال�أن�بي½�ما�ع[ئق�متينة وقسمها�إvى�ث[ثة�و×ي:
�ب �دون�تقدير�(أن) �تنصب�_فعال�الواقعة�بعدها VWبعض�حروف�الجر�ال� �عdى�العاملية�حيث�أشار�إvى ناء

�وعdى�اتحاد�مجامع�اللغة�العربية�من�جانب�آخر�،اPذهب�الكو�ي�وابن�مضاء�القرط�Vþمن�جانب من�غ$��،
إنكار�جرها�لóسماء،�وتل¸�ا�الع[قة�الد�لية�بحيث�فصلنا�القول��ي�أن�د�لة�_فعال�تتغ$��بتغ$��حروف�الجر�

�معنيان �واحد �لفعل �يكون �أن �إvى �يؤدي �مما �بعدها �وهو�اPعروف�بالتضاد��اPتعاقبة � خر، �ضد أحدهما
�بالتغاير�الد�vي،�� �وهو�اPراد �معان�متغايرة �أن�تكون�لفعل�واحد �فحسب�بل�يؤدي�إvى �وليس�هذا الد�vي،
�باخت[ف�حروف�الجر�الواقعة� �معان�متقاربة �لفعل�واحد �وهو�أن�تكون �التقارب�الد�vي �هذا ويعقب�كل

ظمية�ال�VWتبدي��ي�هذا�البحث�مدى�التماسك�ب$ن�_فعال�وحروف�الجر�ثم�أتت�بعدهما�الع[قة�الن�بعدها.
 �ي�الجمل.
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