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 )دراسة تحليلية نحوية داللية( يٓسحروف الجر في سورة :  ادلوضوع
 امحد فقيه كرنيا رمحن:  الباحث

  0610101١0: رقم الطالب
معرفة حروف اجلر يف القاعدة العربية و دلعرفة معاين يهدف هذا البحث إىل 

حروف اجلر هي ادلادة البسيطة ال يفرق من قواعد اللغة و  .يٓسحروف اجلر يف سورة 
الكرًن و العلوم العربية،. و ذلا دور مهم يف قواعد اللغة العربية إما يف نصوص القرآن 

إن من اهم اللغات وأفضلها هي لغة   األخرى. فتعلم حروف اجلر و قواعدها أمر مهم.
أمهية مث  العربية وكان القران الكرًن يكتب هبا وصار مصدرا ومرجعا يف حياة ادلسلمُت.

هتمام بعلم تعلم اللغة العربية و عنايتها بصفة عامة و عناية علم النحو بصفة خاصة واال
وحيتوي هذا النشاط على . استخدم هذا البحث الطريقة التوثيق .النحو اهتماما عظيما

التعرف والتفسَت والتحليل على الوثائق وادلراجح اليت تشتمل على ما يتعلق مبسائل 
 .البحث

حبروف اجلر. كل حروف اجلر 01١هناك  يٓسيف سورة نتائج هذا البحث هي 
كثَتة ختتلف بعضها عن بعض حسب سياق الكلم. يف سورة يس حرف اجلر   ذلا معاين 

"من" له معٌت للتبعيض، معٌت يف، ابتداء الغية، للتأكيد، انتهاء الغية، بيان اجلنس، 
السبابية و التعليل، معٌت عن، معٌت يف. مث حرف اجلر "عن" له معٌت االستعالء. حرف 

يف. حروف اجلر"على" ذلا معٌت االستعالء و معٌت  اجلر "اىل" ذلا معٌت االستعالء و معٌت
يف. حرف "يف" ذلا معٌت الظرفية و مبعٌت اىل. حرف "الباء" ذلا معٌت الإللصاق و السبابية 
ولتأكيد و معٌت عن و معٌت مع. حرف اجلر "الكاف" ذلا معٌت التشبيه. حرف "الالم" ذلا 

ادللك. واآلخر حرف "الواو" ذلا معٌت معٌت االستعالء، التعجب، التعليل، مبعٌت إىل، و 
 القسام فحسب.

 و
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 كلمة الشكر والتقدير
 

احلمد هلل رب العادلُت، قد مت الباحث من كتابة هذا البحث حتت ادلوضوع. و هذا مقدم 
( يف قسم تعليم اللغة العربية كلية S1الكمال بعض الشروط لنيل الدرجة الليسانس )

 .االسالمية احلكومية مسارانج ڠاساعلوم الًتبية وتدريس جبامعة وايل 
 و أراد الباحث إلقاء الشكر والتقدير إىل:

فضيلة السيد الدكتور رهارجو ادلاجستَت كعميد يف كلية علوم الًتبية وتدريس جبامعة  .0
 .االسالمية احلكومية مسارانج ڠاساوايل 

ضيلة الدكتور أمحد امساعيل ادلاجستَت كرئيس قسم تعليم اللغة العربية يف كلية علوم ف .0
 .االسالمية احلكومية مسارانج ڠاساالًتبية وتدريس جبامعة وايل 

فضيلة السيدة تؤيت قرّة العُت ادلاجستَتة كسكرتَتة قسم تعليم اللغة العربية يف كلية  .0
 .االسالمية احلكومية مسارانج ڠاساعلوم الًتبية وتدريس جبامعة وايل 

تؤيت قرّة العُت ادلاجستَتة  كمشرفتُت  السيدة و الليث عاشقُت ادلاجستَت فضيلة السيد .6
اللتاين كانتا ترضيا وسللصتان لوسعان الوقت والفكرة إلدتام هذا البحث. جزامها اهلل 

 خَت اجلزاء.
االسالمية احلكومية الذين  ڠاسااحملاضرين يف كلية علوم الًتبية وتدريس جبامعة وايل  .٠

 قد علموا الباحث إىل سبيل العلوم وادلعرفة.
يف اللغة العربية اليت أعطتٍت ادلعرفة و اخلربة  ڠاسامنظمة الطلبة نافلة أي نادي وايل  .4

  يف تعلم اللغة العربية
االسالمية  ڠاسامجيع أصحايب يف كلية علوم الًتبية و التدريس جبامعة وايل  .0

احلكومية، وخاصة اإلخوان و األخوات من الطالب لقسم تعليم اللغة العربية سنة 
 الالئي أعطاين النصائح وادلساعدة يف إدتام هذا البحث. ١٠٣٢

 ز



. 

تعاىل أن جيزيهم خَت اجلزاء وأن يكون هذا البحث  يسأل الباحث اهلل سبحان و
 نافعا ومفيدا لنا وأهلنا وديننا يف الدرين أمُت يارب العادلُت. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ح
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 اإلهداء
 

 أهدى هذا البحث إىل:
مسيعا و اإلناية السعدية، اللَذان ربياين رمحًة ورأفًة فلم أقدر على  موحوالدّي:  

 جزامها اهلل أحسن اجلزاء.اجلزاء، 
الذين قد علموا الباحث إىل سبيل العلوم اخي الكبَت زلمد لطفي عفيف  

 وادلعرفة.
مجيعي أساتيذي ومشاخيي الذين بذلوا جهدهم يف تأدييب وتعليمي علوما كثَتة،  

 نفعنا اهلل هبم وبعلومهم يف الّدارين.
االسالمية  ڠاساوايل  مجيع أصحايب يف كلية علوم الًتبية و التدريس جبامعة 

الالئي أعطاين النصائح اخلَتية احلكومية، وخاصة اإلخوان و األخوات 
  .وادلساعدة يف إدتام هذا البحث

مجهورية إندونيسيا وشعبها وأمرائها، خاصة وزارة الشؤون الدينية ووزارة الًتبية  
 والثقافة، اليت أعطيٍت فرصة للدراسة.

المية احلكومية، اليت نشرت يل دقّة العلوم اإلس ڠوجامعيت، جامعة وايل سو 
 وادلعارف.

 الراغبُت يف اللغة العربية وادلولعُت هبا علما وتعّلما وتعليما، حيثما ومىت كانوا.       
 

 

  

 ط
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 الشعار
 

 إِنَّا أَْنَزْلناهُ قُْرآناً َعَربِيًّا لََعلَُّكْم تَْعقِلُونَ 
 (١) آية:  سورة يوسف

 
“ sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Qur’an 

berbahasa  arab agar engkau memahaminya.” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 ي
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 ألّولالباب ا
 مقّدمة

 خلفية البحث .أ

كالم هللا تعاىل الذي أنزله على رسول هللا حمّمد   هوالكرمي القرآن 
ابتدأ عليه الصالة والسالم بواسطة جربيل عليه السالم امللّقب أبمني الوحي، 

بسورة النّاس، وهو معِجٌز، وكّله حّق وصدق ألنه من  بسورة الفاحتة و اختتم
وره مئة وأربع عشرة سورة، تعّهد هللا حبفظها من لدن حكيم خبري، عدد س

اِفظونح  التحريف والتّبديل، فقال سبحانه: ِإّّن لحُه َلح ُن ن حزَّلنحا الذِّكرح وح  ِإّّن َنح

هدى للنّاس، فأوضح هلم فيه أصول العقائد  ه هللاوقد جعل .(٨٢احلجر: )
ْن جعله رمحة واألحكام، وبنّي هلم ما أحّل وما حّرم، وتفّضل على عباده أب

وشفاء ملا يف الصدور، وشرع هلم الرّقية فيه من الشرور واألسقام، فقال عز 
نُ نحزُِّل ِمنح وجل:  زيُد الظّاِلمنيح ِإاّل ما ُهوح ِشفاٌء وحرحمححٌة لِلُمؤِمننيح وحال يح القرآن وح

سارًا   1.(٩الإلسراء: )خح

كثرية املكافأة لألشخاص الذين يعشقون قراءهتا، كما قال يعطى هللا  
ِإذا ُقِرئح هللا تعايل يف كتابه الكرمي:  فحاْستحِمُعوا لحُه وحأحْنِصُتوا لحعحلَُّكْم القرآن وح

من  لكن يف الواقع للحصول على تعليمهو 2(.٢٠٤)األعراف:  تُ ْرمححُونح 
طريقة الت سهله ويتطلب كل جهد املثقفني وتفسري املناسبة. مع سيل القرآن 

اليت اللغة العربية هي اللغة  و. سهال القرآن نستطيع ان نفهم املناسبة, حنن 
النحو و الصرف  أن ،رة على فهم اللغة العربيةلديها الثروة النحوية لتكون قاد

                                                           
 (1٩٩1لبنان, دار الفكر املعاصر, -)بريوت،قيدة والشريعة واملنهجالتفسري املنري يف الع لدكتور وهبة الزحيلي,ستا  ااأل 1

 ٢٢٧، ٢٢، اجلز 
2 Udo Yamin Efendi, Qur’anic Quotient (Jakarta: Qultum Media, 

2007), hlm.18. 
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مها األم و األب العلوم لتعلم اللغة العربية نفسها. النحو هي أم اللغة العربية و 
أن الصرف هو اب علم اللغة العربية. لذا ، فإن دراسة العلوم ، مها النحو و 

 3اللغة العربية. الصرف هو شيء ال ينفصل يف تعلم

ألن كل لغة هلا  سهاليس ، وخاصة يف العربية لتعلم اللغات األجنبية
قواعد خاصة. علم النحو هي واحد من فروع العلوم اليت جيب أن تكون هلا 

م تعلم اللغة العربية قواعد اللغة ية يف تعلم اللغة العربية. جيب أن يفهلاألو 
لقواعد اللغوية إلدخال تعلم اللغة العربية. يناقش علم النحو القواعد األساسية ل

ي يهدف اىل فهم ، علم النحو يبحث يف القواعد اللغوية الذيف اللغة العربية
واحلديث الذي يكون يف بعض األحيان  القرآن ، وخاصة يف مطبوعات العربية

 4تلفة بسبب عدم فهم القواعد الواردة فيه.تفسريات خم

 ،كلمة االسم ، بداية منالعديد من قواعد اللغةالنحو يناقش  يف علم
اليت  احلرف هناكيف اللغة العربية  وظيفةال، من حيث كلمة احلرف و ،والفعل

عمل و  له حروف، مها: و تنقسم إىل جزئني（حروف املعاين）هي هلا معىن
احلركة يف  هو حروف جيعل تغيريعمل له حروف  .عملله يس لحروف 
له عمل يس ، و أما احلروف الذي لمن اجلملة اليت مت إدخاهلا ةألخري احلروف ا

خري من اجلملة اليت مت ألفهو احلروف اليت ال جتعل تغيرياحلركة يف احلروف ا
 5.غري  لكو   )أ و هل  ( . على سبيل املثال حروف االستفهامإدخاهلا

حروف اجلر هو يدخل يف نوع احلروف اليت هلا معىن. كما قول 
 الشاعر :

                                                           
 ٥٩1، ص.  )ألقاهرة: دار املعارف، دون اتريخ ( لسان العرب، ابن منظور، 3

4Acep Hermawan, Metodelogi Pembelajaran Bahasa Arab 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm.71. 
 .3٤٦ص. ،  (1٩٩٧)بريوت, دار الكتب العلمية،  ، أسرار العربيةعبدالرمحن بن حممد بن عبدهللا األنباري،  ٥
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 وف اجلر وهي من إىل* حىت خال حاشا عدا يف عن علىهاك حر 
 6مذ منذ رب الالم كي واو وات * والكاف والباء ولعل ومىت.

تطيع أن يس حروف اجلر ال و هلا معىن عند الدخول يف اجلملة. 
له  يس يفعل بنفسه. على سبيل املثال حروف اجلر )يف( عندما يقف وحده ل

معىن الذي يعطي الفهم. ولكن عند تضمينها يف اجلملة )االستا  يف الفصل( 
هذه بعض األمثلة البسيطة  "املعلم هو يف دخول الفصل"(.(سيقدم تفسرياً أن 

دقة اللغة العربية يف  العديدة من األمثلة على تفرد ومتيز اللغة العربية. مدى
إعطاء فكرة عن شيء ما. هذا يعين أنه عند اختيار الكلمات لشرح األشياء 

    7جيب عليك ابحلذر.

يس مسيت سورة .هي مكّية، وايتها ثالث ومثانون آيةيس السورة 
فتتاحها هبذه األحرف اهلجائية، اليت قيل فيها إهنا نداء معناه )اي إنسان( بلغة ال

ين، فكأنه حذف الصدر منه، وأخذ العجز، يس طي ألن تصغري إنسان: أن
ين. وعلى هذا حيتمل أن يكون اخلطاب مع حممد صّلى يس أي أنيس وقال: 

وفقا مبالحظة  8.اْلُمْرَسِلنيَ  اّلّل عليه وسّلم، بدليل قوله تعاىل بعده. إِنََّك َلِمنَ 
اجلر الظاهر. تتكون  مئة و مثنية حروفهناك حوايل يس الباحث، يف سورة 

لكل حروف اجلر . شبه زائدة حروف أصلية و زائدة و1تلك حروف اجلر من 
له معىن و وظائف و فوائد خمتلفة حسب املكان واملواضع يف يس يف سورة 

ويعتمد معىن حروف اجلر على سياق اجلملة  اجلملة اليت دخلها حروف اجلر.

                                                           
  ٢٥٥، ص.  ٢٠٠٠لبنان, دار الكتاب العلمية, -بريوت شرح ابن الناظم على الفية ابن مالك،ابن الناظم،  6

 .3٤1ص. ،  1٩٩٢لبنان, دار الثقافة اإلسالمية , -بريوت، قواعد اللغة العربية, فؤاد نعمة 7 

  ٦٥٩ .ص ، ٢٢اجلز  ،التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهجلدكتور وهبة الزحيلي, ستا  ااأل 8
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، وكذلك يف املوضع يف الكلمة اليت دخلت فيهااليت يقع فيها، ويعمل حسب 
 ذي يشغله.، حلروف اجلر معاين خمتلفة وفقاً للموقف واملوقع اليس سورة 

كل حروف اجلر العشرين لديه العديد من املعاين وأنواع خمتلفة، 
لذلك إ ا كنت تريد معرفة املعىن املتضمن، جيب أن تعرف سياق اجلملة ومكان 
حروف اجلر حسب علم النحو يف اجلملة اليت مت إدخاهلا. إ ا مل نفهم حروف 

 ايآية، ح ى تكون اجلر بشكل صحيح فإنه خيشى أن يكون هناك حتول يف معىن
مادة يس هناك ترمجة خاطئة أو فهم خاطئ للقارئ، لذلك خيتار الباحث سورة 

. وبناء على وصف يس حبثية ملعرفة املعىن املورود يف حروف اجلر يف سورة 
ف و اخللفية املذكورة والعلة السابقة، فإن الباحث مهتم إبجراء البحث عن حر 

حروف اجلر فيها وفتح آفاقنا معا لفهم  ملعرفة مدى أمهيةيس يف سورة  اجلر
 .يس املعىن املورود يف القرآن. خصوصا سورة 

رفة مدى أمهية فهم ، يهتم الباحث إبجراء البحوث من أجل معلذلك
لذلك أراد ف .كة لفهم املعىن الوارد يف القرآنرؤيتنا املشت  وفتحالقرآن قراءة 

 ة حتليلية َنوية داللية(.)دراسيس ف اجلر يف سورة و " حر الباحث أن يبحث 

 لةاحتديد املس .ب

 ؟يس يف سورة ما انواع حروف اجلر  .1

 ؟ يس ما معاين حروف اجلر يف سورة  .٢

 اهداف ومنافع البحث .ج

 أهداف البحث .1

 طبقا لتحديد املسألة السابقة، فأهداف هذا البحث هي:

 انواع حروف اجلر يف القاعدة العربية ملعرفة .أ

 .يس الكرمي سورة  القرآن معاين حروف اجلر يف  فةملعر  .ب
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 منافع البحث .٢

 )دراسة حتليلية حنويةيس يف سورة البحث يف موضوع  " حروف اجلر  

 داللية(." له فوائد وهو كما يلي:

 فوائد النظرية .أ

أن يكون هذا البحث مزيدا على , األكادمييةمن الناحية  (1
هلذه اجلامعة ولشعبة القسم املصادر الواثقّية واملعلومات 

لنتائج من هذا البحث مفيدة وا اللغة العربية خاّصة.
يف كلية علم التبية  انسيس الل كشرط الستكمال  للباحث

 قسم اللغة العربية.ارانج التابعة ليف مس و تكوين املدرسني

يزيد هذا البحث معرفة وِخربة وإعالما  ومن الناحية النظرية, (٢
 الكرمي.القرآن يف اجلر عن معاين حروف 

 فوائد التطبيقية .ب

وليكون هذا البحث انفعا لطلبة من الناحية العملية,  (1
اجلامعة وعاّمة للنّاس الرّاغبني يف فهم دراسة اللغة العربية. 
ومن املتوقع ان تصبح مدخالت للبحوث األخرى اليت مل 

 عليها يف هذه الدراسة.يتم العثور 

لك يرجي من هذا البحث ان يعطي صورة وابالضافة اىل    (٢
فكرية للقارئ عن حرف اجلر، ح ى ميكن للقارئ فهم أنواع 

، ح ى يغلط يف الفهم و يس حرف اجلر ومعانيها يف سورة 
  التفسري.
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 الدراسات السابقة .د

قرأ الباحث البحوث السابقة وجد البحوث العلمية  ان بعد
خدام طريقة  يف تعليم اللغة العربية, وهي  املتعلقة بتعليم اللغة العربية ابست

 كما يلي :

 Budi Santoso)بودى سانتوسو ويبووالبحث الذي أداه  .1

Wibowo)سلطان كلّية التبية جبامعة  يفاملتخرج ، ، طالب اللغة العربية
( رقم القيد ٢٠1٤) سنة رايوواإلسالمية احلكومية  شريف قاسم

لنحو عن معاىن حروف "حتليل ا واملوضوع هو 11٠1٢1٠1٧٦٨
ما هي ( 1اجلر "الكاف" يف سورة البقرة. حتديد املسألة يف البحث هي، 

اإلسم يف  ال ى تدخل فيها حرف اجلر "الكاف" الذى جرمعاىن الكلمات 
طريقة  اجلر الكاف يف سورة البقرة؟ حرف ( ما الفائداة٢ ؟ سورة البقرة

ريقة املراقبة وقراءة الكتب ط، مع حبث املكتبية من مجع البياانت ابستخدام
ذا البحث هي الطريقة هبيف حني أن طريقة حتليل . ابملوضوع املتعلقة

  (Content analisis) الكتب التحليلية النحوية وحتليل مضمون

 بعد أن قام الباحث ابلبحث يف سورة البقرة فوجد .إبستخدام اجلدول

 9.ة" مبعانيها املتنوعفيها عشرين أية ال ى تتضمن فيها حرف اجلر "الكاف

بودى سانتوسو ويبوو  أوجه الشبه بني البحث الذي أجراه
حد على هو  ، ووع البحثهو يف موض البحث اليت أجراه الباحث مع

التحليل النحوي.  ، أيل اللغةاسواء يف القرآن. وكال إجراء البحث يف حم
ه بودي سانتوسو ويبوو مع االختالف يف البحث الذي أجرا و أما

                                                           
البحث العلمي  ،حروف اجلر "الكاف" يف سورة البقرة حتليل النحو من معىن ،سانتوسو ويبوو بودى ٩ 
 (٢٠1٤االسالمسة احلكومية , سلطان شريف قاسم)رايوو: جبامعة 
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، السورة  البقرة، إ ا قام بودي بفحص هو السورة  يف القرآن الباحث
و ، ر كافعد ج، ويفحص بودي فقط قواالسورة  ايسيفحص الباحث 

  .يس السورة يف يفحص الباحث مجيع قواعد اجلر 

 

 حسن الدينكلية التبية جبامعة  يفتخرجة , م  (Dwiyanti)دوييانيت .٢

 . واملوضوع هو "٤11133٠3ف  رقم القيدة ٢٠1٧ سنة  ماكاسار

. "معىن حرف اجلار )الباء( يف سورة علي عمران )دراسة مراجعة معرفية(

ة حتليلة مكتبية. مجع البياانت املستخدمة يف هذه هذا البحث هو دراس
 Content)الكتب حليل مضمونالدراسة هو طريقة السماعة اليت يبني بت

analisis) .  يف سورة علي عمران أن ايآية بعد أن قامت الباحثة ابلبحث
سم إىل عدة آية ، كل منها ينق ٨٦هي  الباء اليت تستخدم حرف اجلر
 املصاحبة، السببية، التعدية، االستعانة،: ، وهيمعاين حرف اجلر الباء

 الغاية. االستعالء، اجملاوزة، املقابلة، الظرفية،

البحث  مع دوييانيت أوجه الشبه بني البحث الذي أجرته
يف هي السورة ، وموضوع البحث الذي أجراه الباحث يعين البحث املكتيب

و ي التحليل النحوي. ، أالكرمي. وكال إجراء البحث يف حمال اللغةالقرآن 
الباحث يف السورة يف  بني البحث اليت أجرته دواينيت واالختالف  أما

، يفحص الباحث السورة علي عمراندواينيت بفحص  ت، إ ا قامالقرآن
 و، "ب" ، وتفحص دواينيت فقط فائدة حرف اجلرس ٓ  يالسورة  

 10.يس فائدة حروف اجلر يف سورة يفحص الباحث مجيع 

                                                           
البحث العلمي , معىن حروف اجلار الباء يف سورة علي عمران )دراسة مراجعة معرفية( ،دوييانيت 1٠

 (٢٠1٧: جبامعة حسن الدين االسالمسة احلكومية، ماكاسار)



8 
 

كلّية التبية جبامعة سوانن  يفمتخرجة (Qurratu A’yun)  أعني قرة .3
 ، رقم القيدة (٢٠1٤) أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي سنة

حرف اجلر يف سورة إبراهيم" الصيغة يف  مبوضوع "معاىن ٠1٢1٠٠٠٧أ
يف  ما معىن احلرف اجلر .٢ اجلر؟ . أين هو احلرف1هذه الدراسة هي 

أما يف مجع البياانت . دراسة حتليلة مكتبية هو البحث هذا السورة إبراهيم؟
ق. وهى أن تقرأ توثيال املستخدمة يف مجع بياانت هذا البحث فهى طريقة

ها البياانت خترج منيس مرات ل الكرمي عدةالقرآن سورة إبراهيم يف  باحثةال
 وهي الباايين، التحليل ابستخدام ةالباحث بياانت حتليل يف .ال ى يريدها

 ةالباحث تبعد أن قام. اليت تعاشر هذا البحث العلماء آراء لشرح طريقة
 عن ، هي :حروف اجلر ٨الباحثة  ، وجدتإبراهيم يف سورةابلبحث 

 .يف, من, على, الالم, الباء, إىل ,الكاف,

 و قرة أعيونبني البحث الذي أجرته من قبل أوجه الشبه 
، ومجع البياانت البحث املكتيب البحث الذي أجراه الباحث هو طريقة

ختدم كالمها يس املستخدمة هو طريقة التوثيق، ويف حتليل البياانت 
رة يف القرآن. وكال إجراء حبثها هو السو  التحليل الوصفي. و موضوع

بني البحث و أما االختالف ل اللغة، أي التحليل النحوي. حمالبحث يف 
 أعني قرة سورة القرآن، إ ا قامتالباحث يف  مع أعني قرة اليت أجرته

 تبحث رة أعيون، قيس سورة  السورة  إبراهيم، يفحص الباحث  بفحص

يع فائدة حروف اجلر بينما يفحص الباحث مج". ءباالحرف اجلر "فائدة 
 11.يس يف سورة 

                                                           
سوانن أمبيل : جبامعة سورااباي) حروف اجلر يف سورة إبراهيم، البحث العلميمعىن , أعني قرة 11

 (٢٠1٤، االسالمسة احلكومية
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كلّية التبية جبامعة  يفمتخرجة ( Hani Zumaroh)هاىن زومارة  .٤
الكتاب رايض  مبوضوع "النواصب يف ، (٢٠1٢) سنة مسارانج احلكومية

أما يف مجع . دراسة حتليلة مكتبية هو البحث " هذاالصاحلني اجمللد األول
بعد . الواثئق البياانت املستخدمة يف مجع بياانت هذا البحث فهى طريقة

لنواصب يف الكتاب رايض الصاحلني اجمللد اابلبحث  ةالباحث تأن قام
ال من "لن"، عام 1٤عامال من "أن"، و  1٦3 الباحثة األول، وجدت

عامال  ٥3عوامل من "المكى"، و عاملني من "الم اجلحود"، و  ٨و 
 عامال من فاء سببية. 1٩من "ح ى"، و 

والتشابه بني حبث هاىن زومارة مع هذا البحث يف حبث عن 
علم النحو بتحليل وصفي، واخلالف بينهما يف عينة البحث حيث يكون 

الكتاب " رايض الصاحلني اجمللد عينة هاىن زومارة األفعال املنصوبة يف 
 1٢.يس األول" بينما يكون عينة هذا البحث معاين حروف اجلر يف سورة 

 لبحثا طريقة .ه
 نوع البحث و تصميمه .1

ذه البياانت أن البحث عن حروف اجلر هلنظرا من التقدير والتحليل 
هذا  أن Corbiو  Straus عند، يتضمن يف البحث الكيفييس يف سورة 

البحث الكيفي هو البحث الينال مكتشفاته ابإلجراء اإلحصاصية أو احلساب 
 13األخر.

 

                                                           
مسارانج : جبامعة مسارنج) النواصب يف الكتاب رايض الصاَلني اجمللد األول, هاىن زومارة 1٢

 (٢٠1٢، احلكومية

13 Afrizal,Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rajawali Pers, 

2016), Cet.3, hlm. 12. 
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، هذه البياانت يف املكتيبوتصميم هذا البحث هو البحث النوعي 
، ابجلمع والكتابة. لكتب املكتبية املتعلقة ابملوضوعختدم علي ايس البحث 

الباحث عن احلروف اجلر والقرأة كثريا من املصادر واملراجع يف املكتبة. مث حيلل 
 .يس الكرمي سورة القرآن يف 

 تلبياناع امج طريقة .٢
يف هذا البحث يس أن مصدر الرئ Loflandو Lofland  عند

انطالقا من نوع البحث املذكور 14الكيفية هو األ قوال و األحوال وغريها.
 هذا البحث هي طريقة التوثيق، وحيتوي فطريقة مجع البياانت املستخدمة يف

هذا النشاط على التعرف والتفسري والتحليل على الواثئق واملراجع اليت تشتمل 
ات اليت استخدمها الباحث هي  البين واملصدر على ما يتعلق مبسائل الباحث.

   لي:كما ي

 املصدر األساسي .أ

الكرمي آن القر واملصدر األساسي الذي أصبح مادة هلذا ألبحث هو 
 الشاملة على حروف اجلر.يس سورة 

 املصدر الثانوي .ب

واملصدر الثانوى هو الكتب النحوية منها: تفسري املنري و تفسري 
و شرح إبن عقيل و القواعد اللغة العربية وكثري من املصادر و القرآن اعراب 

يل املراجع املتعلقة هبذا املوضوع. هذا املصادر إستعملها الباحث ىف حتل
  .هذالبحث

 

                                                           
14 Lexy J Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2011), Cet.4, hlm.157  
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 تلبياناا تحليل طريقة .و
 اسة ابجلهد على طلب البياانت مثاحلم بحث الكيفية هيالتحليل ال

. املهم منها وأخربها إىل اجملتماعوالتخيري و اإلختيار عن املنهج و وجد الشيئ 

اجلمع و كان اإلجراءات الذي قام هبا الباحث يف حتليل البياانت يعين مث  
النقص البياانت، وهذه اخلطوة كان مث  )مراجع البيانة (تالتحليل البياان

ظائف وقصائد  الباحث قدخري البياانت اليت مما تليق وما ال تليق عن و
تنظيم  يف هذا البحث سوف حيل به الباحث مث البحث. والبياانت اليت تليق

البياانت اليت يشتمل على: التباين واالختيار و التنظيم والبيان ابلتتيب 
تنتج هذا يس اإلستنتاج، والباحث  والإلتصال موضوعيا ومجعيا ملعاىن واألخر

 1٥البحث على أنواعها ومعانيها.

ان مير به  يف حتليل البياانت قام الباحث انطلقا من البيان السابق 
 لي:ي كما  هوو 

 حروف اجلر توي على اقسامحي مع اجلمل الذيجيالباحث  .أ
 .يس يف سورة 

ال يليق من البياانت  متخري بني مايليق و ماوالباحث  .ب
 السابقة

حروف اجلر أجناس حيلل عن األنواع و  تعرف ووالباحث ي .ج
 اي كتاب اىل مصادر البياانتالذي يرجع  ومعانيها اجملتمعة

   تفسري الذي مناسبة للبحوث.كتاب  -

يس حروف اجلر املوجود يف سورة  معاين عنلص الباحث خي  .د
 .ويشرحها

                                                           
15 Mohammad Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Malang: Hilal 

Pustaka, 2010), hlm.134 
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 باب الثاينال
 األمساء اجملرورات

 قواعد النحويةال .أ
 وحدة قواعد النحو .1

التسلس هناك مخسة وحدة, هي: اجلملة, العبارة,  إىلنظرا 
 الكلم, الكلمة,اخلطاب.

 

 اخلطاب

  اجلملة

 الكلم

 العبارة

 الكلمة

 

 الكلمة (أ

: إىل القواعد النحوية وقوانينها ان الكلمة هلا حالتنينظرا 
البسيطة يف  لكلمة حنو الواحدة املورفولوجيا, والكلمة حنو الوحدةا

 بناء اجلملة.
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هي حنواكرب الوحدات يف وحدة املورفولوجية, الكلمة تـأسس 
من النوع األسسي مع عملية مورفولوجية افيكساسي,املضعفة,او 

 مع الرتكيب.

 العبارة  (ب

ع الكلمة واجلم يةحنو العبارة هو الوحدة من القانون تعريف 
املتم الفائدة يف بناء الكلمة. ومث ان العبارة تركيب من الكلمة او  

 كلمتني فاكثر املتم الفائدة يف بناء الكلمة.
البيان  مفعول به فعل فاعل

)ظرف 
 مكان(

ي  خ  ا   ب  يُ    ل  و  ف  ال   مُ ح  ف  تـ     يف    ال  غُ ر  ف  ة   

 

ائدة من الكلم. ف مركبةاللفائدة اجلملة يف املثال السابق 
ي  املوضوع مركب مع العبارة) (, فائدة املسند مركب مع العبارة ا خ 

 فائدة( و تـ ف ح ُم ال ف و ل  ) ( فائدة املسند اليه مركب مع العبارةيُ ب  )
 (.يف   ال ُغر ف ة  مركب مع العبارة )البيان املكاين 

فهي على انواع الفرقة. تم الفائدة بناء الكلمة العبارات حنو م
فرقة نتضمن من العبارة االمسية املتمة فائدة املوضوع او  لكل نوع

فائدة املسند, العبارة الشفهية املتمة فائدة املسند اليه, العبارة 



 
 

14 
 

الصفاتية املتمة فائدة املسند اليه, و العبارة ابحلرف اجلر املتمة 
 البيان املكان. فائدة

 ا لكلم (ج
وحدة العبارة  وهي من الوحدة ىف بناء الكلمة اليت تقع فوق

 1حتت وحدة الكلم, املشتملة على انشائية مسند الكلمات.

 اجلملة (د

وهو وحدة بناء الكلمة املركبة مع الرتتيب واالتصال ترتيبا 
 فائدته متمة اما تختا  اليه اساسيا, وهو مشتملة على العبارات, مث

 2النهائي. ابألخبارمتبوع  مث املواصلة واتدألمن ا

 اخلطاب  (ه

وهو حنو اكرب مسلسل بناء الكلمة له تعريف كامل, املركب 
بناء اخلطاب الكامل والشامل كل الكلم من الكلم فاكثر يف 

ة, والعناصر املعجمي والعناصر النحوي األدواتمعه اجتمع 
 3.والعناصر الداللية

 الكلمة ىف العربية .2

لفظ مستعمل لداللة  نظرية علماء النحو, الكلمة هي عند
مد. أما معروف ابالسم اجلا يةسيالكلمة ىف اللغة االندون 4.معىن املفرد

                                                           
1 Abdul Chaer, Tata Bahasa Praktis Indonesia, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2011), hlm. 37-41. 
 11-٩يروت: دار الفكر، بدون سنة، ص. املراجع يف اللغة العربية حنوها و صرفها، ج. األول، علي رضي،  2

3 Abdul Chaer, Tata Bahasa Praktis Indonesia, hlm. 47. 
4 Mochammad Anwar, Ilmu Nahwu Terjemahan Matan Al-

Jurumiyyah dan Imrithy, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2003), hlm. 3.  
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حالتان. الكلمة كنحو أعظم وحدة ىف نوع  عند اللغة وقوا نينها فيها
 5مة كنحو اصغر وابسط الوحدة ىف نوع بناء الكلمة.املورفولوجيا, والكل

 

 اقسام الكلمة ىف العربية .3

 6الكلمة تنقسم اىل ثالثة اقسام: االسم, الفعل, واحلرف.

 االسم (أ

االسم اصطالحا هو ما يدل على معىن بنفسه وال يقرتن 
ه ولو مل بزمان. وقد عرفنا من هذا التعريف ان االسم له معىن بنفس

 ية االسم هو اجلامد.سيقواعد اللغة األندونيتبعه لفظا اخر. ويف 
 مات هي:ولالسم عالمات متتاز عن غريه, والعال

 . د  ي  د  ج   مُ ل  ق  ل  ا  التنوين, مثله:  (1

 مُ كُ ي  ل  ع   ب  ت  ا كُ و  نُـ آم   ن  ي  ذ  ا ال  ه  يـ  أ  بعد حرف النداء : ي   (2
 ام  ي  الص   

  ت  او  م  الس   ا يف  م   ِل     دخول ألف والالم )ال (, مثله: (3

 .م  ل  ق  ل  اب   تُ ب  تـ  احلرف اجلر, مثله : ك   (4

 الفعل (ب

ا يدل على معىن بنفسه مقرتان بزمان. والفعل والفعل هو م
الذي على يدل على زمان مقبل وهو فعل ماض, والفعل الذي 

مى ابلفعل املضارع. سييدل زمان حال او حاضر او مستتقبل 
 مى فعل االمر.سي  والفعل الذي على يدل امر 

                                                           
5 Abdul Chaer, Tata Bahasa Praktis Indonesia, hlm. 37.  
6 Taufiqul Hakim, Amtsilatiy, (Jepara: PP Darul Falah, 2003),Vol.2, 

hlm. 1.  
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اما الكلمة الفعل فلها متتز عن غريها, والعال مات هي كما 
 تلى:

  ح  ل  فـ  ا  د  ق  ثله : قد, م (1
ُ
 ن و  نُـ م  ؤ  امل

 اء  ه  ف  الس   لُ و  قُ يـ  س  سني, مثله :  (2

 ةُ م  ي  ل  ح   ت  اء  ات أتنيث , مثله: ج   (3

 .ن  و  مُ ل  ع  تـ   ف  و  س  سوف, مثله :  (4

 احلرف (ج

واحلرف هو يدل على معىن لو يتبعه الكلمة األخرى. 
ف  له عالمات خاصة مميزة عن كوهنا حرفا, خبال سيلواحلرف 

كلمة الفعل واالسم. وعال مة احلرف غري موجود. وعال مة احلرف 
 هي دون عالمات الفعل واالسم.

 اتاجملرور  اءامس .4

 وىف القواعد النحوية أن االسم سيكون جمرورا بثالثة اسباب :

 مبتدئة حبروف اجلر (أ

وحرف اجلر هو العامل الداخل على االسم وكان االسم 
, هي: على ثالثة أقسام, حروف اجلر جمرورا بدخول حرف اجلر

ما يتا  إىل متعلق. وهو   :فاألص .أصلي, وزائد, وشبيه ابلزائدة
 : والزائدة .م  ل  ق  ل  بِ  تُ ب  تـ  حنو: ك   ا,إعراب تغىن عنه معىن وال سي  ال 

تغىن عنه معىن, سي  , وال يتا  إىل متعلق. وال إعراابتغىن عنه سي  ما 
و  د  ح  أ   ن  مِ  ان  ا أ  مضمون الكالم, حنو: م  به لتوكيد  ألنه إمنا جيء.

ما ال ميكن اإلستغناء  : و الشبيه ابلزائدة ر  اف  س  ام ُ  د  ي  ع  س   سي  حنو: ل  
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عنه لفظا وال معىن, غري أنه ال يتا  إىل متعلق، وهو مخسة 
 7.)حروف: رب), و(خال ), و (عدا), و ( حاشا ), و ( لعل

 ضايف.تركيب إ (ب

. قد إلضافةالثاىن اب هي الرتكيب من االمسني و جر   اإلضافة
جر هي نسبة تقييدية بني شيئني توجب اثنيهما  اإلضافةابن  اعرفن

ابملضاف مى سي  , االسم األول مركبة ابالمسني اإلضافةابدا. 
. ومن شروط املضاف هي سالمتها ابملضاف اليهمى سي   والثاين

, واما شروط املضاف اليه هي يفنيمن التنوين وااللف والالم التعر 
, ري  ع  الس   اب  ح  ص  ا   يف   : التخبري بني التنوين وااللف والالم, مثله

 .للا   دُ ب  ع  

ىل ثالثة اقسام:واإلضافة تنقسم إ  
م زيد )اي: على معىن املقدر, مثله : غال اإلضافة (1

 (د  ي  ز  ل   مُ ل  غُ 

 ر   خُ  بُ و  على معىن من املقدر, مثله : ثـ   اإلضافة (2
ُب ) اي:  ا   س   بُ (, اب  ُخر    منثـ و ُب )  مناب 

 (س ا   

ُر الل ي ل  على معىن يف املقدر, مثله :  اإلضافة (3 م ك 
 8(.ل  ي  الل   يف    رُ ك  )اي م  

 التا بعة على ما قبله اجملرور (ج

 النعت (1

                                                           
 3٠٦ص.  (2٠٠2، )دماء: فوستكا الغلوية مساراغ, ة يف الفيةالوفي  ،امحد مطهر بن عبد الرمحن 7

8 Jenal Bustomi, Nahwu Kontemporer,  (Bandung: Benang Merah 

Press, 2004), hlm. 45. 
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على املتبوع عليه, اما رفعا  ةالنعت هو صفة اتبع
او نصبا او جرا او نكرة اومعرفة. والنعت عند اهل 
النجاة هو اتبع للمنعوت ىف رفعه ونصبه وخفضه 

ك قال ىف كتابه األمام ابن مال. وتعريفه وتنكره
عت هو نمى "الفية ابن  مالك" ان السياملشهور 

مثال: 9.فائدة منعوته مع بيان بعض صفاته ما يتم
 .لُ اق  ع  ال   د  ي  ز  ب   تُ ر  ر  ، م  م  ي  ح  ر  ال ن  مح   الر   للا   م  س  ب  

 العطف  (2

وبني متبوعه احد حروف هوالتابع املتوسط بينه 
العطف. وحرف العطف هو وسيلة تواصل بني 

و, ف,  الكلمتني. حروف العطف عشرة منها:
املثال: او, أم, مث, حت, بل, ال, لكن, إما. 

 .ر  م  ع   و   د  ي  ز  ب   تُ ر  ر  م  

 التوكيد (3

التوكيد هو التا بع الرافع لالحتمال. وفوائد 
 وده, حىتد هو حتقيق غا ية الكالم و مقصيالتوك

 د  ي  د على قسمني : ز  يال ميكن الشك والرد. والتوك
 .ت  ي  بـ   ال  يف  ، ت  ي  بـ   ال  يف  

 البدل (4

التابع املقصود ابحلكم بالواسطة بينه وبني  هو
متبوعه. قدعرف ان البدل هو اتبع له مساواة ىف 

                                                           
9 Mochammad Anwar, Ilmu Nahwu Terjemahan,  hlm. 101. 
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ملتبوعة بال وسيطة. والبدل تسمى  القوائد
هو معروف  بعضا, او او ابلتوضيح سواءكان اتما

بكلمة التصحيح كل اخلطاء. والبدل على انواع  
يف مررت بزيد الفرس، سكنت  :كثرية, منها
 10.، مسارنجىجاوى الوسط

 اجلر إعرابعالمة  .5

 يل ثالثة اشياء، هي :اجلر ينقسم إ إعراب عالمة 

 كسرة (أ

سرة عالمة للجر تكون الك ,الكسرة العالمة األصلية للجر
 :هي ,يف ثالثة مواضع

ر يُر املثال:  ,اسم املفرد (1  (92النساء: ) ُمؤ م ن ة   ر قـ ب ة  فـ ت ح 

 (6اجلن: )م ن  اجل  ن    ب ر ج ال  يـ ُعوُذون  املثال :  مجع التكسري, (2

آل ) الش ه و ات  ن اس  ُحب  زُي  ن  ل لمجع املؤنث السامل, املثال:  (3
 (14عمران: 

 .( كلها جمرورة ابلكسرةب ر ج ال  ، ر قـ ب ة  ، الش ه و ات  فالكلمات )

 الياء (ب

 ,تكون الياء عالمة للجر نيابة عن الكسرة يف ثالثة مواضع 
 , األمساء اخلمسة.املثىن، مجع املذكر الساملاسم : هي

ي ن  ا بـ ل غ  ب ني   ح ىت  إ ذ  اسم املثىن, املثال:  (1 )الكهف:  الس د 
93) 

                                                           

 2٧٨.ص.  (Wcm Press ,2٠٠٨, )جاكرات:  أوضح املناهج   ،صاحب اخلرين اجلوي 10  
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ق  يف  مجع املذكر السامل, املثال:  (2 د  ع ل  يل  ل س ان  ص  و اج 
ر ين   خ   (84الشعراء: ) اْل 

ُعوا إ ىل  األمساء اخلمسة, املثال :  (3 )يوسف:  أ ب يه م  فـ ل م ا ر ج 
63) 

رين، الس د ي ن  فإن الكلمات: ) ها جمرورة ( كل  أ ب يه م  ، اْلخ 
 .ابلياء

 الفتحة (ج

موضع اسم تكون الفتحة عالمًة للخفض نيابة عن الكسرة يف  
 مجع التكسري.و  املفرد

  د  مح   ب    تُ ر  ر  , املثال: م  االسم املفرد .1

 11.ح  ي  اب  ص  ام   ا ي  نـ  الد   اء  م  ا الس  ن  يـ  ز   د  ق  ل  و  مجع التكسري, املثال :  .2

 لفتحة.( كل ها جمرورة ابام  ص اب ي ح  ، ب  مح  د  فإن الكلمات: )

 معىن حروف اجلر .٦

ف اليت يتم وضعها بني الكلمات و ر حروف اجلر هي احل
وبعضها البعض، وذلك حىت يتم احلصول على اجلملة املفيدة، ويتم 

مضمون اجلملة، ويوجد من حروف اجلر أنواع خمتلفة، التعرف على 
وختتلف هذه احلروف عن بعضها من حيث املعىن الذي تقوم إبضافته 
للجملة، ولكل حرف من حروف اجلر استخدامه املخصص له، وحروف 
اجلر ال ميكنها أن تدخل إال على األمساء، وهي ختتص لبعض األمساء، 

م الذي أييت من بعد هذه احلروف ومسيت ابسم حروف اجلر ألهنا االس

                                                           
11 Saiful Mukminin, Qur’anic Quation,  (Jakarta: Qultum Media, 

2007), hlm. 78.  
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, حروف اجلر نوعان: حروف جر أصلية ال ميكن االستغناء يكون جمرور
 :ومن أنواع حروف اجلر هي عنها يف الكالم و حروف جر زائدة.

 ن  م   (أ

اسم الظاهر واسم الضمري, قال أن  رجتحرف جر  هي م ن  
 ، ويف بعضلإلبتداءتفيد من حرف  )من( له معاىن كثرية,

، وتدخل للبيان، ويف بعض احلاالت تفيد للتبعيضاحلاالت تفيد 
ويف بعض احلاالت تكون  ،لتعليلليف بعض العبارات لكي تفيد 

 : لكتومن أمثلة لفصل والتمييز واألخر تفيد ، للبدل

 بتداءلإل .1

ب ُت وهو الغالب وتدخل من على الزمان قلياًل, املثال: ) ذ ه 
سم املكان )مشيت من بريوت إىل ( وعلى غري امن يوم اجلمعة

 .صيدا(

 للتبعيض .2

أي ما يفيد معىن اجلزء وميكن أن نضع مكاهنا "بعض" 
 ., "بعض"(ام  ع  الط   ن  م   تُ ل  ك  )أ  

 البيان .3

م اأو  ام  كثريًا ما تقع بعد  ويكون ما بعدها بيااًن  م ه 
 .(توضيحيا لكالم مبهم ملا قبلها: )مهما أتت نا به من آية  

 تعليلال .4

ا و  قُـ ر  غ  أُ  م  هُ تُـ ئـ  يـ  ط  ا خ  ء, املثال: مم   لشرح سبب حصول شي
 .أي بسبب خطيئتهم أغرقوا()
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 البدل .5

ر ة  "  احل يا ة  الُدن يا م ن  األخ  ُتم  اب  يـ  " ) أي بداًل من  أ ر ض 
 اْلخرة(

 الفصل والتمييز .٦

 ن  م   اع  ج  الش   فُ ر  ع  تـ   ل  واليت تدخل بني متضادين, املثال: "ه  
 12.؟"ان  ب  اجل ُ 

 ل  إِ  (ب

، ويف للداللة على انتهاء الغايةفيد فهي ت ِإل  أما حرف 
 تستخدم ، وأتيتعرض شيءامىن  ِإل  بعض اجلمل أتيت كلمة 

 :لكتمن أمثلة , و ""مع معىنوتستخدم مرادفة لـ، مرادفة لألمر

 للداللة على انتهاء الغاية .1

 تُ ر  ف  آخرها أو قبل آخرها إن كان زمااًن أو مكااًن, املثال: س  
 .ر  ص  ع  ال   ِإل   تُ , من  ت  و  ري ُ ب   ِإل  

 .اب  ت  ك  ال   ك  ي  قد تستخدم يف عرض شيء, املثال : إل   .2

 .ك  ل   أي ك  ي  ل  إ   رُ م  أل  قد تستخدم مرادفة لألمر, املثال : ا   .3

أي  ك   ذا  ىل  ا إ  ذ  ه   م  , املثال : ض  عمقد تستخدم مرادفة لـ  .4
 13.هُ ع  م  

 َّت ح   (ج

هي حرف عطف أو حرف جر إذا دخلت على االسم, أما إذا  (د
فهي  ح َّت حرف  .ا تكون حرف نصبدخلت على الفعل فإهن

                                                           
12 Syamsul Ma’arif, Nahwu Kilat  (Bandung: CV Nuansa Aulia, 

2010), hlm. 245. 
 2٠٧. ص (2٠٠٧, )لباانن: دارالكتاب العلمية, جواهر القواعد األساسيه اللغه العربية ،امحد اهلامشي 13
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 ر  ج  ف  ال   ع  ل  ط   م  ىت  ح   تُ "مُن   :حنو، للداللة على انتهاء الغايةتفيد 
ر  إىل أي   ".م ط ل ع  ال ف ج 

 يف  (ه

فهي من احلروف اليت تعرب عن املكان و  يف أما عن حرف 
احيان تفيد  الزمان، وهلا الكثري من االستخدامات املختلفة

امىن  يف ، ويف بعض اجلمل أتيت كلمة السببية والتعليل للداللة على
وتستخدم مرادفة لـمعىن ، إلستعالءمرادفة ل تستخدم، وأتيت "مع"

 لك:ت, ومن أمثلة اإلنتهاء الغاية

 يف   ابُ ت  ك  ل  تعمل للظرفية املكانية, املثال:" ا  سي  حرف جر  .1
 
ُ
 "ة  ظ  ف  ح  امل

 اب  ذ  ع   ه  ي  ف   م  تُ ض  ف  ا أ   م  يف   م  كُ س   م  : ل  السببية والتعليل, خنو .2
 م  ي  ظ  ع  

 م  كُ ل  ب  قـ   ن  م   ت  ل  خ   د  ق   م  م  أُ  يف  ا و  لُ خُ اد   ال  , خنو: ق  م ع  معىن  .3

 ل  خ  الن   ع  و  ُجذُ  يف   م  كُ ن  بـ  ل  ص  أل ُ , حنو: ع ل ى اإلستعالء امعىن .4

 م  ه  اه  و  فـ  أ   ىل  أي إ   م  ه  اه  و  فـ   أ  يف   م  ه  ي  د  ي  ا أ  و  دُ ر  اإلنتهاء الغاية: فـ   .5

 ن  ع   (و

 تُ ي  م  ر  : تستعمل للمجاوزة, املثال يحرف فه ع ن  أما 
 14."س  و  ق  ال   ن  ع   م  ه  الس  

 ىل  ع   (ز

 ع ل ىأمحد :  للداللة على االستعالء أي فوق الشيء, املثال .1

الكتاب. أو امعىن ما يقرب من الفوقية,  ع ل ىالشرفة, القلم 
                                                           

 .253.   ، ص）12.2لقاهرة: مكتبة الشروق الدولية، （3 . ، جامع الدروس العربيةمصط فى الغاليني،  14 
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ى", أو تكون هذه الفوقية د  هُ  ار  الن   ىل  ع   دُ ج  أ  املثال : "
 ."ب  نُ ى ذُ ل  ع   م  هل ُ معنوية, املثال : "و  

 د  ي  ع   س  ان  أ  ف   علي   تُ ي  ض  ا ر  ذ  وأتيت امعىن "عن" املثال: إ   .2
 ".ينرضيت عأي اك   ض  ر  ب  

ا ى م  ل  ع  ا للا و  رب ُ ك  ت  ل  وأتيت امعىن "الم التعليل", املثال : "و   .3
 "هلدايته إيكم أي م  اكُ د  ه  

 ة  ل  ف  غُ  ني   ى ح  ل  ع  ي ام  ر  احل    ل  خ  وأتيت امعىن "يف", املثال: "د   .4
 يف غفلة " أيل  ز  ن  م  ال   اب  ح  ص  أ   ن  م  

 اس  ى الن  ل  ع  ا و  الُ ت  ا اك  ذ  إ   ن  ي  ذ  ل  وأتيت امعىن "من", املثال: "ا   .5

ت اُلو ا " أين  و  فـ  و  تـ  سي    م  هُ نـ  م   إ ذ ا اك 

ابسم أي  "ى اسم للال  ع  ب ك  ر  وأتيت امعىن "الباء", املثال: "ا   .٦
  .للا

أي لالستدراك, املثال: "هذا الرجل  وأتيت امعىن "لكن" .٧
 .لكنه اليـيأسال يـيأس من رمحة للا" أي  على أنهعاص  

مع أي  هب   ى حُ ل  ع  ل ا  ى امل  أتيت امعىن "مع", املثال: "وآت   .٨
 15."حبه

 الباء (ح

، ويف بعض احلاالت تفيد ظرفية مكانيةفيد تحرف الباء 
اإللصاق، ويف بعض احلاالت تفيد السببية، وتدخل الباء يف 

، ويف بعض احلاالت تكون للقسمي تفيد بعض العبارات لك
 ابالستعانة، ومن أمثلة ذلك:

                                                           

 1٧3-1٧5، ص. 3،  . جامع الدروس العربيةمصطفى الغالييين، 15 
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ر  ل ق د  ن ص ر ُكُم للاُ ظرفية مكانية, املثال:  .1  .ب ب د 

 .م  ل  ق  ل  اب   الد ر س   تُ ب  تـ  االستعانة, املثال: ك   .2

ن ب ه   السببية, املثال: .3 ان  ب ذ   .ف ك الًّ أ خ ذ 

  ب  اح  ص  ب   تُ ر  ر  اإللصاق, املثال: م   .4

ف ظ ن  األ ل ف ي ة  القسم, املثال:  .5  .اب  للا  أل  ح 

 .ذ ه ب  للاُ ب نُـو ر ه م  التعدية, املثال:  .٦

ا نً يـ  الكرمي, املثال:: ع    القرآنمعىن )من(, كما قاله تعاىل يف  .٧
 للا.اد  ب  ع   اب    بُ ر  ش  ي  

 ب    نُ س  ح  أ   د  ق  معىن )إىل(, املثال: و   .٨

ل  ال ك ت اب  م ن  ا ن  أت  م ن ُه  عالء, املثال:است .٩ يـُئ د  ه  ب ق ن ط ار  و م ن  أ ه 
 ا ل ي ك  

 اري   ب  خ   ه  ب   لُ أ  س  معىن )عن(, املثال: ف   .1٠

 16.أ د ُخُلو ه ا ب س ال م  ا م ن ني   مصاحبة, املثال:  .11

 الالم (ط

 حرف جر   يقع أصليًّا وزائًدا، من معانيه: امللك و مالال 
 املثال: ,لتعليلوا شبه امل لك

تستعمل "ل ": حرف جر وأتيت مكسورة مع كل اسم  .1
". ولكنها تكون مفتوحة مع ي  ام  ل ر  ,   يل عل   ظاهر, املثال: "

", ومع كل ضمري, املثال: ءا  م  لس   ل  ي  املستغاث, املثال : "
 "ن  , هل ُ م  كُ , ل  ان  ل  "

 .ض  ر   األ   ا يف  م  و   ات  او  م   الس  ا يف  م   هلللم لك, املثال: ل .2

                                                           
 25٦-254ص.   ،أوضح املناهجصاحب اخلرين اجلوي،  16
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ر س ة  أو لشبه مل لك, املثال:  .3  .ا ل ب اُب ل ل م د 

 .ام كر  ك  إل    تُ ئ  أو للتعليل, املثال:ج   .4

 الكاف (ي

حرف جر   يقع أصليًّا وزائًدا، من معانيها التشبيه,  الكاف 
  لتعليل.وا

 َم  م د  ك اال ق م ر يف  اجل  م ال  : حرف جر للتشبيه, املثال .1

تعليل, املثال : امعىن ما وقع بعد )الكاف( يكون علة على  .2
 .(1٩٨)البقرة:  م  اكُ د  ا ه  م  ك   هُ و  رُ كُ اذ  ما قبل )الكاف( و  

 واو القسم (ك

حرف أصلي  للجر، معناها القسم، وال يصح  أن يُذك ر مع 
ر و ل ي ال  وهي تدخل على املقسم به, املثال:  فعل القسم و ال ف ج 

ر .  ع ش 

 اتء القسم (ل

حرف أصلي  للجر، معناها القسم، وال يصح  أن يُذك ر مع 
لفظ اجلاللة "للا", املثال:  علىال تستعمل إال وهي  فعل القسم

 .ات للا  أل  ك ي د ن  أ ص ن ام ُكم  

 ُرب   (م

على اسم انكرة اجملرورة, ومل لة و حرف "رب" هي داخ
مى "رب" بشبه الزائد. "رب" سيتتعلق مع الشيئ لذاك 

مستعمل يف معىن كثري او قليل, منها ما قاله النب صلى للا عليه 
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" حرف اجلر ايرب كاسية ىف الدنيا عارية يوم القيامة وسلم: "
ُتهُ ال جير إال نكرة, املثال:   17.ُرب  ت ل م ي ذ  ل ق يـ 

 مذ, منذ (ن

تعم الن امس ني سييفيدان ابتداء الغاية، و )مذ, منذ(  هذا احلرف
, اذا كان اسم الزمان مل جير االظرفي ني أو امس ني غري ظرفي ني، 

, املثال : يفالزمان يدل على معىن احلال فكان )مذ, منذ( امعىن 
ا، واذا كان اجملرور يدل معىن املاضى, فكان ن  م  و  يـ   ذُ ن  مُ  تُ ي  ا  ا ر  م  

 18.ة  ع  م  اجل ُ  م  و  يـ   ذ  مُ ا دً ي  ز   تُ ي  ا  ا ر  : م  , املثالمن)مذ, منذ( امعىن 

 سي  سورة  .ب

 الكرمي القرآنيف  سي  أسباب النزول سورة  .1

يم يف كتاب الدالئل عن عباس قال كان رسول اخر  أبو نع
صلى للا عليه وسلم يقرأ يف سورة السجدة فيجهر ابلقراءة حىت أتذي به 
انس من قريش، حىت قاموا ليأخذوه وإذا أيديهم جمموعة إىل أعناقهم وإذا 
بم عمى ال يبصرون فجائوا اىل رسول صلى للا عليه وسلم، فقالوا 

، سي  مد فدعا حىت ذهب ذلك عنهم فنزلت "تنشدك للا والرحم ي َم
احلكيم إىل قوله أم مل تنذرهم ال يؤمنون. قال فلم يؤمن من ذلك   القرآنو 

 النفر احد. 

وأخرجه ابن جرير عن عكرمة قال، قال أبو جهل لئن رأيت 
َممدا ألفعلن وألفعلن فأنزل للا إان جعلنا يف أعناقهم أعالال إىل قوله ال 

يقولون هذا َممد فيقول أين هو أين هو واليبصر وأخر  يبصرون فكانوا 

                                                           

 25٩-25٧ص.   ، أوضح املناهجاخلرين اجلوي،  صاحب 17 
18 Shelahuddin Shofwan, Al- Fawaid An-Nawiyah..., hlm. 35-41.  
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الرتمذى وحسنه واحلاكم وصححه عن أب سعيد اخلذري قال أب سعيد 
اخلذري قال كانت بنو سلمة يف انحية املدينة فأرادوا النقلة إىل قرب 
املسجد، فنزلت هذه األية إان حنن حني املوتى و نكتب ما قدموا وأاثرهم 

 للا عليه وسلم إن أاثركم تكتب فال تنتقلوا. فقال رسول صلى 

وأخرجه الطرباين عن إبن عباس مثله وأخر  احلاكم وصححه 
عن إبن عباس قال جاء العاصي بن وائل إىل رسول صلى للا عليه وسلم 
بعظم حائل ففته، فقال ي َممد أيبعث هذا بعدما رم ، قال نعم يبعث للا 

ك انر جهنم فنزلت األيت أومل يراإلنسان هذا مث مييتك مث يييك مث يدخل
وأخر  ابن أب حامت من طرق عن أان خلقناه من نطفة إىل اخر السورة. 

جماهد وعكرمة وعروة وإبن الزبري والسدى حنوه ومسوا اإلنسان أب بن 
 19خلف.

 الكرمي القرآنيف  سي  سورة  فضيلة .2

وهي مكية إبمجاع. وهى ثالث ومثانون آية، إ ال أن  سي  سورة 
 )12: سي  (" ونكتب ما قدموا وآاثرهمفرقة قالت: إن قوله تعاىل" 

 أرادوا أن يرتكوا ديرهم، وينتقلوا إىل نزلت يف بين سلمة من األنصار حني
جوار مسجد الرسول صلى للا عليه وسلم، على ما أييت. ويف كتاب أب 

 سي  ار قال: قال النب صلى للا عليه وسلم:" قرءوا سيداود عن معقل بن 
 على مواتكم".

عن النب صلى للا عليه  وذكر اْلجري من حديث أم الدرداء, 
إال هون للا عليه. ويف  سي  ميت يقرأ عليه سورة وسلم قال:" ما من 

                                                           

 جالل الدين َممد بن أمحد احمللي و جالل الدين عبد الرمحن بن أب بكر السيوطى،19 

 5٩-5٨ص.  ،،  . األول(2٠٠٧, احلرمني, ابندوغ) ،لقرأن العظيم لإلمام اجلاللنيتفسري ا
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مسند الدارمي عن أب هريرة قال: قال رسول للا صلى للا عليه وسلم:" 
يف ليلة ابتغاء وجه للا غفر له يف تلك الليلة" خرجه أبو  سي  من قرأ سورة 

نعيم احلافظ أيضا. وروى الرتمذي عن أنس قال: قال رسول للا صلى للا 
كتب للا  سي  ومن قرأ  سي   القرآنلم" إن لكل شيء قلبا وقلب عليه وس

عشر مرات" قال: هذا حديث غريب، ويف إسناده  القرآنله بقراءهتا قراءة 
هارون أبو َممد شيخ جمهول، ويف الباب عن أب بكر الصديق، وال يصح 
حديث أب بكر من قبل إسناده، وإسناده ضعيف. وعن عائشة أن رسول 

لسورة تشفع لقرائها ويغفر  القرآن عليه وسلم قال:" إن يف للا صلى للا
تدعى يف التوراة املعمة" قيل: ي رسول للا  سي  ملستمعها أال وهي سورة 

وما املعمة؟ قال:" تعم صاحبها خبري الدنيا وتدفع عنه أهاويل اْلخرة 
وتدعى الدافعة والقاضية" قيل: ي رسول للا وكيف ذلك؟ قال:" تدفع 

صاحبها كل سوء وتقضي له كل حاجة ومن قرأها عدلت له عشرين  عن
حجة ومن مسعها كانت له كألف دينار تصدق با يف سبيل للا ومن  
كتبها وشربا أدخلت جوفه ألف دواء وألف نور وألف يقني وألف رمحة 

عنه كل داء وغل". ذكره الثعلب من حديث  وألف رأفة وألف هدى ونزع
حلكيم يف نوادر األصول من حديث أب بكر الصديق عائشة، والرتمذي ا

رضي للا عنه مسندا. ويف مسند الدارمي عن شهر بن حوشب قال قال 
ر يومه حىت ميسي ومن سي" حني يصبح أعطي سي  ابن عباس: من قرأ" 

 ر ليلته حىت يصبح.سيقرأها يف صدر ليلته أعطي 

شي وذكر النحاس عن عبد الرمحن بن أب ليلى قال: لكل  
من قرأها هنارا كفي مهه ومن قرأها ليال غفر ذنبه.  سي   القرآنقلب وقلب 

" فقط. رفع هذه سي  وقال شهر ابن حوشب: يقرأ أهل اجلنة" طه" و" 
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األخبار الثالثة املاوردي فقال: روى الضحاك عن ابن عباس قال: قال 
 سي   القرآنرسول للا صلى للا عليه وسلم:" أن لكل شي قلبا وإن قلب 

ر سير تلك الليلة ومن قرأها يف يوم أعطي سيومن قرأها يف ليلة أعطي 
فال يقرءون شيئا إال طه  القرآنذلك اليوم وإن أهل اجلنة يرفع عنهم 

" ليال مل يزل سي  ". وقال يىي بن أب كثري: بلغين أن من قرأ سورة" سي  و 
سي، يف فرح حىت يصبح، ومن قرأها حني يصبح مل يزل يف فرح حىت مي

وقد حدثين من جربا، ذكره الثعلب وابن عطية، قال ابن عطية: ويصدق 
 ذلك التجربة.

وذكر الرتمذي احلكيم يف نوادر األصول عن عبد األعلى قال:  
حدثنا َممد بن الصلت عن عمر بن اثبت عن َممد بن مروان عن أب 

 " يف جام بزعفران مثسي  جعفر قال: من وجد يف قلبه قساوة فليكتب" 
يشربه، حدثين أب رمحه للا قال: حدثنا أصرم بن حوشب، عن بقية بن 
الوليد، عن املعتمر بن أشرف، عن َممد بن علي قال: قال رسول للا 

 القرآنأفضل من كل شي دون للا وفضل  القرآنصلى للا عليه وسلم" 
فقد وقر للا  القرآنفمن وقر  .على سائر الكالم كفضل للا على خلقه

عند للا كحرمة الوالد على  القرآنمل يوقر للا وحرمة  القرآنمل يوقر  ومن
 القرآنمصدق فمن شفع له « 1»شافع مشفع وما حل  القرآنولده. 

صدق ومن جعله أمامه قاده إىل اجلنة ومن جعله  القرآنشفع ومن َمل به 
نور للا  هم احملفوفون حبرمة للا امللبسون القرآنخلفه ساقه إىل النار. ومحلة 
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املعلمون كالم للا من واالهم فقد واىل للا ومن عاداهم فقد عادى للا، 
  2٠.القرآنيقول للا تعاىل: ي محلة 

الكرمي  آنالقر يت فق أهل العلم على أن   سي  وخواص سورة فضيلة 
من السور اليت ُروي بشأهنا  سي  بكل  سوره وآيته َمُض خري وبركة، وسورة 

روايت كثرية، لكن  أهل الد راية والعلم ذهبوا إىل أن  أكثرها ضعيف، ال 
م وجدوا أن  بعضاً من تلك الروايت  يرقى إىل درجة الصحيح حبال، بل إهن 

اروا إىل أن  األحاديث اليت مكذوب على النب عليه الصالة والسالم، وأش
ال يصح  رفعها للنب صلى للا عليه  سي  جاءت يف فضائل وخواص  سورة 

ا أحاديث نبوية ما مل تثبت  صح تها.   وسلمعلى أهن 

وجد أهل العلم بعد تتب ع الروايت واْلاثر الواردة يف فضل سورة 
عضها من املوقوفات على بعض الصحابة الكرام بسانيد حسنة، وب سي  

نُق ل بتجربة بعض الصاحلني من سلف األمة، حيث ذكر ابن كثري رمحه 
نقاًل عن بعض أهل العلم أن  هذه السورة الكرمية من مزايها أهنا ال  للا

ر  وفر ، واالستئناس بقراءهتا عند سيتُقر أ على أمر عسري إال تبعه من للا 
، وتسهيل أمر خرو  خرو  روح املي ت ساعة االحتضار فيه أمل  برمحة للا

 الروح.

سبب يف مغفرة  سي  و يف روايت األخرى أن  قراءة سورة 
الذنوب وتكفري السيئات، وما ذلك على للا بعزيز، فعن جندب رضي 

يف ليلة  ابتغاء   سي  عليه الصالة والسالم: )م ن قر أ  للا عنه قال: قال النب
لوصية بقراءهتا على من حان وجه  للا  ُغف ر له(، وجاء يف رواية أخرى ا

                                                           
20 Muhyiddin Mas Rida, Tafsir Al-Qurthubi, (Jakarta: Pustaka 

Azzam, 2009), Jil. 15, hlm. 2-8. 
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عن رسول للا عليه  ار رضي للا عنهسيأجله من املسلمني؛ فعن معقل بن 
(. وعند املنذري رمحه للا بسند سي  السالمأن ه قال: )اقر ؤوا على مواتكم 

، فعن معقل بن القرآنختتص  بكوهنا قلب  سي  صحيح أو حسن أن  سورة 
ها رجل  يريُد للا  والد ار  اْلخرة  إال  غفر ، ال يقرؤُ سي   القرآنار: )قلُب سي

 .للاُ له، اقرُؤوها على مواتكم(

 القرآن إعرابكتاب  .ج

يف هناية القرن الثالث اهلجرية، جنح أبو جعفر أمحد بن َممد بن 
الكرمي". خلفية  القرآن إعرابإمساعيل النحاس يف أتليف كتاب اموضوع "

، جيب عليه أن يفهم الكرمي القرآنه يف فهم اب هو أنأتليف هذا الكت
 .القرآن، فأخطاء يف معانيه وترمجته يف إذا ساء فهمهترتيبه 

أبو جعفر أمحد بن َممد بن إمساعيل النحاس هو اجليل 
اخلامس من جمموعة املفسرين الذين قاموا بتجميع كتب التفسري اليت  

ني. حىت يولد تفسريات كانت مليئة ابلبياانت املقتبسة من العلماء السابق
أدبية اجتماعية مل تذكر البث وأضافت القليل من الرأي من املؤلفني. وأما  

الكرمي نفسه هو الكتاب الذي ولد يف تطور املعرفة  القرآن إعراب كتاب 
عن اللغة تطورًا سريعاً. ويتضح ذلك من خالل نقل العمل إىل إسبانيا 

بن َممد بن إمساعيل )األندلس( من أحد طالب أبو جعفر أمحد 
 إعراب النحاس. مث أعطى الكتاب إطارا من خالل تركيزه فقط على 

القراءات اليت كانت هناك حاجة إليها عندما كان  -الكرمي وقرائته  القرآن
 .و إعالله عراب ينوي شرح اإل

الكرمي له أمهية ملحة ألنه يتوي على  القرآن إعراب إن كتاب 
ل و الوجوه. ما يقصد به امى األقو سين مما ، ويتكو ة عاليةمادة علمي
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، ية يف علم النحوسيل هو آراء العلماء الناشئ من ثالث مناهج رئاألقوا
وهي منهج البصرة و كفة وبغداد. و أما املقصود "الوجوه" هو اإلعالل 

 .القرآنالذي يتم حتديده من خالل رأي العلماء يف كل آية من 

" ألبو القرآن إعرابث كتاب "من البيان السابق استخدم الباح
ي سيجعفر أمحد بن َممد بن إمساعيل آلنحاس الستخدامه كمصدر رئ

 21."الكرمي القرآنيف  يسيف حبث علمي عن "معاين حروف اجلر سورة 

 

                                                           

البحث أبو جعفر أمحد بن حممد بن إمساعيل آلنحاس، كتاب اعراب القرأن مألف , عبدللا الداري21 
 (2٠٠5االسالمسة احلكومية،  سوانن كاليجاكا عةجبام: يوجياكاراتالعلمي )



34 
 

 الثالث بالبا

 ٓيس  يف سورة  اجلر حروف عن البياانت عرض

 

 السوتة، ا ٓيسيف سوتة روراتات لفظ اجملبحث عن بياانت الهذا 

اية ا هي سوتة  ٨٣. تتكون من ٢٢ت يف اجلزء عاتق ٣٦ هي ٓيس
  مكية.

 .ٓيس   يف سورة حبروف اجلر "من"ة رور اجمل لفظ دفرت .أ

حبروراف اجلرور"من" يف سوتة  روراتةلفظ اجملتضمن ت اليت األية ٣٧اجد الباحث 
 ، اهي كما اتيل:ٓيس 

 

لفظ اجملرورة و  
 سببها

 تتضمن الىت األية نص

 احلروف تلك

 

 حروف

 اجلر
 الرقم

" اْلُمروْرَسِليَ  " جمرورات 
يدخل حرورف اجلرور 
"من" اعالمة جروره 

 ألنه الياء ا النون
السامل املذكرورمجع   

نم ِإنََّك َلِمَن اْلُمروْرَسِليَ  )٣(  1.  

جمرورات  " َبْيِ  "
يدخل حرورف اجلرور 
"من" اعالمة جروره 
الكسرورة ألنه اسم 

/ظرورف املفرورد  

ِِ ْم  ا َاِمْن َخْلِف ْم سَ دا ِِ َاَجَعْلَنا ِمْن َبْيِ أَْيِدي
ْم ََل ي ُ  ُِ َناُهْم فَ  ا َفَأْغَشي ْ روُرانَ َسدا ِِ (٩) ْب  

 2.  
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جمرورات  "َخْلفِ  "
يدخل حرورف اجلرور 
"من" اعالمة جروره 
الكسرورة ألنه اسم 

ف/ظرور  املفرورد  

ِِ مْ   ا َاِمْن َخْلِف ْم سَ دا ِِ َاَجَعْلَنا ِمْن َبْيِ أَْيِدي
ْم ََل ي ُ  ُِ َناُهْم فَ  ا َفَأْغَشي ْ روُرانَ َسدا ِِ (٩) ْب  

 3.  

جمرورات  " َشْيء   "
يدخل حرورف اجلرور 
"من" اعالمة جروره 
الكسرورة ألنه اسم 

  املفرورد

قَاُلوا َما أَنْ ُتْم ِإَلَّ َبَشروٌر ِمثْ لُ َنا َاَما أَنْ َز ََ 
الرورَّحَْ ُن ِمْن َشْيء   ِإْن أَنْ ُتْم ِإَلَّ  َتْكِذبُونَ  

(٥1)  

 4.  

جمرورات  " ِمنَّا "
يدخل حرورف اجلرور 

"من" َل حمللِا من 
األعروراب ألنه اسم 

 املبين

ُِوا  تَ  قَاُلوا ِإانَّ َتَطَّيَّْاَن ِبُكمْ  لَئِ ْن ملَْ تَ ن ْ
لَنَ روْرمُجَنَُّكْم َالََيَمسَّنَُّكْم مِ نَّا َعَذاٌب أَلِيٌم 

(٨1)  

 5.  

َِىأَ  "  جمرورات " ْق
يدخل حرورف اجلرور 
"من" اعالمة جروره 
الكسرورة ألنه اسم 

 التفضيل

َِى اْلَمِديَنِة َتجُ ٌل يسَعى  َاَجاءَ  ِمْن أَْق
(٠٢)َي قَا ََ ََيقَ ْوِم اتَِّبُعوا اْلُمروْرَسلِ   

 6.  

جمرورات  "ُدانِ  "
يدخل حرورف اجلرور 

ُذ ِمْن ُدانِهِ  آِِلًَة ِإْن يُ رورِْدِن الرورَّْحَُن بِ ُضرور     أََأَّتَِّ
ًئا َاََل يُ ْنقِ ُذانِ   ُِْم شَ ي ْ ََل تُ ْغِن َعينِ   َشَفاَعتُ 

 7.  
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"من" اعالمة جروره 
الكسرورة ألنه اسم 

 املفرورد

(٣٢)  

جمرورات  " اْلُمْكروَرِميَ  "
يدخل حرورف اجلرور 
"من" اعالمة جروره 

ألنه  الياء ا النون
 السامل املذكرور مجع 

ِبَا َغَفروَر يل َتّبِ  َاَجَعَليِن  م  ن   اْلُمْكروَرِميَ   
(٢٧)  

 8.  

جمرورات  " بَ ْعِدهِ  "
يدخل حرورف اجلرور 
"من" اعالمة جروره 
الكسرورة ألنه اسم 

 الزمان/ظرورف املفرورد

َاَما أَنْ زَْلَنا ع ل ى ق  ْوم ه   ِمْن ب َ ْعِدهِ  ِمْن ُجنْ د  
  (٨٢) ِمَن السََّماِء َاَما ُكنَّا ُمْنزِِليَ 

 9.  

جمرورات  " ُجْند   "
يدخل حرورف اجلرور 
"من" اعالمة جروره 

اسم  الكسرورة ألنه
 املفرورد

َاَما أَنْ زَْلَنا ع ل ى ق  ْوم ه   ِمْن ب َ ْعِدهِ  ِمْن ُجنْ د   
(٨٢) َاَما ُكنَّا ُمْنزِِليَ  ِمَن السََّماءِ   

 10.  

جمرورات  " السََّماءِ  "
يدخل حرورف اجلرور 
"من" اعالمة جروره 
الكسرورة ألنه اسم 

َاَما أَنْ زَْلَنا َعَلى قَ ْوِمهِ  ِمنْ  ب َ ْعِدهِ  ِمْن ُجْند   
 مِ نَ  السََّماءِ  َاَما ُكنَّا ُمْنزِِليَ  )٢٨(

 11.  
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 املفرورد

جمرورات  " َتُسو َ   "
يدخل حرورف اجلرور 
"من" اعالمة جروره 
الكسرورة ألنه اسم 

 املفرورد

ْم ِمْن  ِِ ََيَحْسروَرًة ع ل ى اْلع ب اد   َما يَْ تِي
زِ ُئُوَن )٣٠( ِْ  َتُسو َ   ِإَلَّ َكانُوا بِِه يستَ 

 12.  

جمرورات  " اْلُقروُرانِ  "
يدخل حرورف اجلرور 

عالمة جروره "من" ا 
ألنه مجع الكسرورة 
 التكسَّي

ُِ ْم ِمَن اْلُقروُرانِ  أّنَُّ ْم  َل أملَْ يَ روَرْاا َكْم أَْهَلْكَنا قَ ب ْ
ْم ََل يَ روْرِجُعونَ  ِِ   (1٣) ِإلَْي

 13.  

جمرورات  " ِمْنِا "
يدخل حرورف اجلرور 

"من"، َل حمللِا من 
اسم ألنه اَلعروراب 

 املبين

َتُة َأحْ يَ يْ ناها  َاآيٌَة َِلُُم اأْلَْتُض اْلَمي ْ
 َاَأْخروَرْجنا ِمْنِا َحباا َفِمْنُه يَْ ُكُلونَ  )٣٣( 

 14.  

جمرورات  " َفِمْنهُ  "
يدخل حرورف اجلرور 

"من"، َل حمللِا من 
ألنه اسم اَلعروراب 

 املبين

َتُة َأحْ  يَ ْيناها َاآيٌَة َِلُُم اأْلَْتُض اْلَمي ْ
 َاَأْخروَرْجنا ِمْنِا َحباا َفِمْنهُ  يَْ ُكُلونَ  )٣٣(

 15.  

رورات جم "َنَِيل   " َاَجَعْلنا ِفيِا َجنَّات  م نْ  َنَِ يل   َاأَْعناب    16.  
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يدخل حرورف اجلرور 
"من" اعالمة جروره 
الكسرورة ألنه اسم 

 املفرورد

  (٤٣) اْلُعُيونِ  ِمنَ  َاَفجَّروْران ِفيِا

جمرورات  " اْلُعُيونِ  "
يدخل حرورف اجلرور 
"من" اعالمة جروره 

مجع الكسرورة ألنه 
 التكسَّي

يل  َاأَْعناب  َنَِ  ِمنْ َاَجَعْلنا ِفيِا َجنَّات  
 َاَفجَّروْران ِفيِا م ن   اْلُعُيونِ   )٣٤(

 17.  

جمرورات يدخل  "ََثرورِ  "
حرورف اجلرور "من" 

اعالمة جروره الكسرورة 
 املفروردألنه اسم 

ْم أَفَ ال  ِِ لَِيْأُكُلوا ِمْن ََثرورِهِ  َاما َعِمَلتْ ُه أَْيِدي
(٥٣)َيْشُكروُراَن   

 18.  

جمرورات يدخل  " ِمَّا "
حرورف اجلرور "من" 

من اَلعروراب  َلحمللِا
 املوصو َألنه اسم 

ا ِمَّا  ُسْبحاَن الَِّذي َخَلَق اأْلَْزااَج كُ لَِّ
 ِِ َاِمَّا َل  مْ تُ ْنِبُت اأْلَْتُض َاِمْن أَنْ ُفِس

(٦٣)يَ ْعَلُموَن   

 19.  

جمرورات  "أَنْ ُفسِ  "
يدخل حرورف اجلرور 
"من" اعالمة جروره 

مجع الكسرورة ألنه 
 التكسَّي

ا ِمَّا َج كُ ُسْبحاَن الَِّذي َخَلَق اأْلَْزاا  لَِّ
ِِ مْ  َاِمَّا َل  تُ ْنِبُت اأْلَْتُض َاِمْن أَنْ ُفِس

(٦٣)يَ ْعَلُموَن   

 20.  
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جمرورات يدخل  " ِمَّا "
حرورف اجلرور "من" 

َلحمللِا من اَلعروراب 
 املوصو َألنه اسم 

ا ُسْبحاَن الَِّذي َخَلَق اأْلَْزااَج كُ   ِمَّالَِّ
ِِ مْ  َاِمَّ ا َل  تُ ْنِبُت اأْلَْتُض َاِمْن أَنْ ُفِس

(٦٣)يَ ْعَلُموَن   

 21.  

جمرورات  " ِمْنهُ  "
يدخل حرورف اجلرور 
"من" َلحمللِا من 
اَلعروراب ألنه اسم 

 .املبين

النَِّاَت فَِإذا ُهْم  ِمْنهُ َاآيٌَة َِلُُم اللَّْيُل َنْسَلُخ 
 (٣٧) ُمْظِلُمون

 22.  

جمرورات  "ِمْثلِ  "
يدخل حرورف اجلرور 
"من" اعالمة جروره 
الكسرورة ألنه اسم 

 املفرورد

  .23  َاخَ َلْقنا َِلُْم ِمْن ِمْثِلهِ  ما يَ روْر َكُبونَ  )٤٢(

جمرورات  " ِمنَّا "
يدخل حرورف اجلرور 
"من" َلحمللِا من 
اَلعروراب ألنه اسم 

 .املبين

  .24  ِإَلَّ َتْحًَة ِمنَّا َاَمتاعاً ِإىل ِحي   )٤٤( 

جمرورات  " آيَة   "
يدخل حرورف اجلرور 
"من" اعالمة جروره 

ْم ِمْن آيَة   ِمْن آََيتِ  َتِِّ ِْم ِإَلَّ   ِِ َاَما ََتْتِ ي
ا َِ (٦٤)ُمْعروِرِضَي  َكانُوا َعن ْ  

 25.  
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الكسرورة ألنه اسم 
 املفرورد

جمرورات  " آيَة   "
يدخل حرورف اجلرور 
"من" اعالمة جروره 
الكسرورة ألنه اسم 

 املفرورد

ْم ِمْن آيَة  ِمْن آََيتِ  َتِِّ ِْم ِإَلَّ   ِِ َاَما ََتْتِي
ا َِ (٦٤) ُمْعروِرِضيَ  َكانُوا َعن ْ  

 26.  

رورات يدخل جم " ِمَّا "
حرورف اجلرور "من" 

َلحمللِا من اَلعروراب 
 املوصو َألنه اسم 

ُ قَا ََ  َاِإَذا ِقيَل َِلُْم أَْنِفُقوا ِمَّا تَ َزَقُكُم اَّلَّ
نُْطِعُم َمْن َلْو الَِّذيَن َكَفروُراا لِلَِّذيَن آَمُنوا أَ 
ُ أَْطَعَمُه ِإْن أَنْ ُتمْ  ل   ِإَلَّ َيَشاُء اَّلَّ  يف  ض َل 

(٧٤) ُمِبي    

 27.  

جمرورات  "اأْلَْجَداِث  "
يدخل حرورف اجلرور 
"من" اعالمة جروره 
الكسرورة ألنه مجع 

 التكسَّي

ُِّوتِ  فَِإَذا ُهمْ  مِ َن اأْلَْجَداِث  َانُِفَخ يِف ال
  (1٥) يَ ْنِسُلونَ  ِإىَل َتِِّ ِمْ 

 28.  

جمرورات  "َمروْرَقدِ  "
يدخل حرورف اجلرور 
"من" اعالمة جروره 
الكسرورة ألنه اسم 

 املفرورد

قَاُلوا ََيَايْ لَ َنا َمْن بَ َعثَ َنا مِ ْن َمروْرَقِدانَ  َهَذا مَ ا 
(٢٥)وَن َاَعَد الرورَّْحَُن َاَصَدَق اْلُمروْرَسلُ   

 29.  

جمرورات  " َتب    "   .30  َساَلٌم قَ ْوًَل ِمْن َتب    َتِحيم   )٥٨( 
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يدخل حرورف اجلرور 
"من" اعالمة جروره 
الكسرورة ألنه اسم 

 املفرورد

جمرورات  " ِمْنُكمْ  "
يدخل حرورف اجلرور 

من  "من" َلحمللِا
اَلعروراب ألنه اسم 

 .املبين

َاَلَقْد َأَضلَّ  ِمْنُكمْ  ِجِبالا َكثِ َّيًا أَفَ َلْم تَ ُكونُوا 
(٢٦)تَ ْعِقُلوَن   

 31.  

ه ا " ن ْ جمرورات  " م 
يدخل حرورف اجلرور 
"من" َلحمللِا من 
اَلعروراب ألنه اسم 

 .املبين

ا َيْكُ ُلونَ   َِ ه ا تَُكوُُِّ ْم َاِمن ْ ن ْ َاَذلَّْلَناَها َِلُمْ  ف م 
(٢٧)  

 32.  

ه ا " ن ْ جمرورات  " م 
يدخل حرورف اجلرور 
"من" َلحمللِا من 
اَلعروراب ألنه اسم 

 .املبين

ه ا َيْكُ ُلونَ   ن ْ ا تَُكوُُِّ ْم و م  َِ َاَذلَّْلَناَها َِلُمْ  َفِمن ْ
(٢٧)  

 33.  

جمرورات  "ُداِن  "
يدخل حرورف اجلرور 
"من" اعالمة جروره 

َِ روُران  ْم يُ ْن ُِ َااَّتََُّذاا ِمْن ُداِن اَّلَِّ آِِلًَة لَ َعلَّ
(٤٧ َ)  

 34.  
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الكسرورة ألنه اسم 
 املفرورد

جمرورات  " نُْطَفة   "
يدخل حرورف اجلرور 
"من" اعالمة جروره 
الكسرورة ألنه اسم 

 املفرورد

ْنَساُن أانَّ َخَلْقنَ اُه ِمْن نُْطَفة    أََاملَْ يَ روَر اْْلِ
يٌم ُمِبٌي  ِِ (٧٧)فَِإَذا ُهَو َخ  

 35.  

جمرورات  " الشََّجرورِ  "
يدخل حرورف اجلرور 

ه "من" اعالمة جرور 
الكسرورة ألنه اسم 

 املفرورد

الَِّذي َجَعَل َلُكْم ِمَن الشََّجرورِ  اأْلَْخَضروِر 
  (٠٨) نَ ِمْنُه ُتوِقُدا  اَنتًا فَِإَذا أَنْ ُتمْ 

 36.  

جمرورات  " ِمْنهُ  "
يدخل حرورف اجلرور 
"من" َلحمللِا من 
اَلعروراب ألنه اسم 

 .املبين

أْلَْخَضروِر الَِّذي َجَعَل َلُكْم ِمَن الشََّجروِر ا
 اَنتًا فَإِ َذا أَنْ ُتمْ  ِمْنهُ  ُتوِقُدا نَ  )٨٠( 

 37.  

 

 .ٓيس  يف سورة  "عنحبروف اجلر " ةرور لفظ اجملدفرت  .ب

 .ٓيس  " يف سوتة عنحبروراف اجلرور"لفظ اجملروراتة األية يتضمن  ٢اجد الباحث 

رورة و  لفظ اجمل
 سببها

 تتضمن الىت األية نص

 احلروف تلك

 حروف

 اجلر
 الرقم
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جمرورات  "َعينِ   "
جلرور يدخل حرورف ا

" َلحمللِا من  عن"
اَلعروراب ألنه اسم 

 .املبين

ُذ ِمْن ُدانِِه آِِلًَة ِإْن يرورِ ْدِن الرورَّْحَُن ب ض  ر     أََأَّتَِّ
ْم َشي ْ ًئا َاََل يُ ْنِقُذانِ   ُِ ََل تُ ْغِن َعينِ  َشَفاَعتُ 

(٣٢)  

نع  1.  

ا " َِ جمرورات  " َعن ْ
يدخل حرورف اجلرور 

" َلحمللِا من  عن"
اَلعروراب ألنه اسم 

 .املبين

ْم ِمْن آيَة  ِمْن آََيتِ  َتِِّ ِْم ِإَلَّ كَ انُوا  ِِ اَ َما ََتْتِي
ا ُمْعرورِِضيَ  )٤٦(  َِ   َعن ْ

 2.  

 

 .ٓيس  يف سورة  " اىل حبروف اجلر " ةرور لفظ اجملدفرت  .ج

ٓيس  " يف سوتة  اىل حبروراف اجلرور" لفظ اجملروراتةاألية يتضمن  ١١اجد الباحث 
. 

 

لفظ اجملرورة و  
 سببها

 ضمنتت الىت األية نص

 احلروف تلك

 

 حروف

 اجلر
 الرقم

جمرورات  "اأْلَْذقَاِن  "
يدخل حرورف اجلرور 

" اعالمة جروره اىل"
الكسرورة ألنه مجع 

َي ِإىَل  ِِ مْ  أَْغاَل ًَل َف ِِ ِإانَّ َجَعْلَنا يف أَْعَناِق
ْم ُمْقَمُحوَن )٨( ُِ  اأْلَْذقَاِن فَ 

ىلا  1.  
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 التكسَّي

مُ  " ِِ جمرورات  " إِلَْي
 يدخل حرورف اجلرور "

حمللِا من " َل اىل
اَلعروراب ألنه اسم 

 .املبين

َا فَ َعزَّزْ ان  بُوُُ مُ  اثْ َنْيِ َفكَ ذَّ ِِ ِإْذ أَْتَسْلَنا إِلَْي
 بِثَاِلث   فَ َقاُلوا ِإانَّ إِلَْيُكْم مُ روْرَسُلوَن )1٤(

 2.  

جمرورات  " إِلَْيُكمْ  "
 يدخل حرورف اجلرور "

" َلحمللِا من  اىل
اَلعروراب ألنه اسم 

 .املبين

َا فَ َعزَّزْ ان  بُوُُ ُم اثْ َنْيِ َفكَ ذَّ ِِ ِإْذ أَْتَسلْ َنا إِلَْي
 بِثَاِلث   فَ َقاُلوا ِإانَّ إِلَْيُكمْ  مُ روْرَسُلوَن )1٤(

 3.  

جمرورات  " إِلَْيُكمْ  "
 يدخل حرورف اجلرور "

" َلحمللِا من  اىل
اَلعروراب ألنه اسم 

 .املبين

  .4  قَاُلوا َتب َُّنا يَ ْعَلُم ِإانَّ  إِلَْيُكمْ  َلُمروْرَسُلوَن )1٦(

جمرورات  " إِلَْيُكمْ  "
 يدخل حرورف اجلرور "

" َلحمللِا من  اىل
اَلعروراب ألنه اسم 

 .املبين

َاَما يلَ ََل أَْعُبُد الَِّذي َفطروََرِن  َاإِلَْيهِ  تُ روْرجَ ُعوَن 
(٢٢)  

 5.  

مْ  " ِِ جمرورات  " إِلَْي ُِمْ  ِمَن اْلُقروُراِن أّنَُّ ْم  َل أملَْ يَ روَراْ ا َكْم أَْهَلْكَنا قَ ب ْ  6.  
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 يدخل حرورف اجلرور "
" َلحمللِا من  اىل

اَلعروراب ألنه اسم 
 .املبين

ِِمْ  ََل يَ روْرِجُعوَن )٣1(  ِإلَْي

جمرورات  " ِحي   "
يدخل حرورف اجلرور 

" اعالمة جروره  اىل"
الكسرورة ألنه اسم 

 املفرورد

  .7  ِإَلَّ َتْحًَة ِمنَّا َاَمتاعاً ِإىل ِحي   )44(

جمرورات  "أَْهلِ  "
يدخل حرورف اجلرور 

" اعالمة جروره  اىل"
الكسرورة ألنه اسم 

 املفرورد

ِِمْ   َفاَل يسَتِطيُعوَن تَ ْوِصَيًة َاََل  ِإىَل أَْهِل
(٥٠يَ روْرِجُعوَن )  

 8.  

جمرورات  "َتب ِ  "
يدخل حرورف اجلرور 

" اعالمة جروره  اىل"
الكسرورة ألنه اسم 

 املفرورد

ُِّوتِ  فَِإَذا ُهْم مِ َن اأْلَْجَداِث ِإىَل   َانُِفَخ يِف ال
 َتِِّ ِمْ  يَ نْ ِسُلوَن )٥1(

 9.  

جمرورات  "إِلَْيُكْم  "
 يدخل حرورف اجلرور "

" َلحمللِا من  اىل

ْد إِلَْيُكْم ََيَبيِن آَدمَ  أَْن ََل تَ ْعُبُداا  َِ أملَْ أَْع
(٦٠ٌي )الشَّْيطَاَن إِنَُّه َلُكْم َعُداٌّ ُمبِ   

 10.  
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اَلعروراب ألنه اسم 
 .املبين

جمرورات  " لَْيهِ اِ  "
 يدخل حرورف اجلرور "

" َلحمللِا من  اىل
اَلعروراب ألنه اسم 

 .املبين

َفُسْبَحاَن الَِّذي بَِيِدِه َمَلُكو ُت ُكلِ  َشْيء  
 َاِإلَْيِه تُ روْرَجُعوَن )٨٣(

 11.  

 

 .ٓيس  يف سورة  " على حبروف اجلر " ةرور لفظ اجملدفرت  .د

ٓيس  " يف سوتة  ع ل ى حبروراف اجلرور" لفظ اجملروراتة األية يتضمن ١٢اجد الباحث 
. 

 

لفظ اجملرورة و  
 سببها

 تتضمن الىت األية نص

 احلروف تلك

 

 حروف

 اجلر
 الرقم

جمرورات  "ِصرورَاط   "
يدخل حرورف اجلرور 

" اعالمة  ىعل"
جروره الكسرورة ألنه 

 املفرورداسم 

  .1 ع ل ى َعَلى ِصرورَاط   ُمْسَتِقيم   )4(

جمرورات  "َأْكثرورِ  "
يدخل حرورف اجلرور 

اعالمة "  ىعل"

ْم ََل  ُِ لَقْد َحقَّ اْلَقْو َُ عَ َلى َأْكَثرورِهِ مْ  فَ 
(٧يُ ْؤِمُنوَن )  

 2.  
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جروره الكسرورة ألنه 
 َّيالتكسمجع 

ْم  " ِِ جمرورات  "َعَلْي
يدخل حرورف اجلرور 

َلحملله من "  ىعل"
اَلعروراب ألنه اسم 

 املبين

َاَسَواٌء ع ل ْيه مْ  أَأَْنَذْتََتُْم أَمْ  مَلْ تُ ْنِذْتُهْم ََل 
(1٠يُ ْؤِمُنوَن )  

 3.  

ن ا " جمرورات  " ع ل ي ْ
يدخل حرورف اجلرور 

َلحملله من "  ىعل"
اَلعروراب ألنه اسم 

 .املبين

ن ا ِإَلَّ اْلَباَلُغ اْلُمبِ ُي )1٧(   .4  َاَما ع ل ي ْ

جمرورات  "ق  ْوم   "
يدخل حرورف اجلرور 

" اعالمة  ىعل"
جروره الكسرورة ألنه 

 املفرورداسم 

َاَما أَنْ زَْلَنا ع ل ى ق  ْوم ه   ِمْن ب َ ْعِدهِ  ِمْن ُجْند  
(٢٨سََّماِء َاَما ُكنَّا ُمْنزِِلَي )ِمَن ال  

 5.  

جمرورات  " اْلع ب اد   "
يدخل حرورف اجلرور 

" اعالمة  ىعل"
جروره الكسرورة ألنه 

 املفرورداسم 

ْم ِمْن َتُسو َ    ِِ ََيَحْسروَرًة ع ل ى اْلع ب اد   َما َيْتِ ي
زُئُوَن )يسِإَلَّ َكانُوا بِِه  ِْ (٣٠تَ   

 6.  
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جمرورات  " اأْل ر ائ ك   "
اجلرور يدخل حرورف 

" اعالمة  على"
جروره الكسرورة ألنه 

 التكسَّيمجع 

ُِْم يف ِظاَل َ   ع ل ى اأْل ر ائ ك    ُهْم َاأَْزَااُج
(٥٦ُمتَِّكُئوَن )  

 7.  

جمرورات  "أ فْ و اه ه ْم  "
يدخل حرورف اجلرور 

" اعالمة  على"
جروره الكسرورة ألنه 

 التكسَّيمجع 

ْم  ِِ اْليَ ْوَم ََنِْتُم ع ل ى أ فْ و اه ه مْ  َاُتَكلِ ُمَنا أَْيدِ ي
ْم ِبَا َكانُوا يَ  ُِ ُد أَْتُجُل َِ (٦٥ْكِسُبوَن )َاَتْش  

 8.  

جمرورات  " أ ْعي ن ه مْ  "
يدخل حرورف اجلرور 

" اعالمة  على"
جروره الكسرورة ألنه 

 التكسَّيمجع 

َاَلْو َنَشاُء َلَطَمْسَنا ع ل ى أ ْعي  ن ه مْ  فَاْستَ ب َ ُقوا 
روُراَن ) ِِ ِِ رورَاَط فََأَّنَّ يُ ْب (٦٦ال  

 9.  

جمرورات  " م ك ان ت ه مْ  "
يدخل حرورف اجلرور 

" اعالمة  على"
جروره الكسرورة ألنه 

 التكسَّيمجع 

َاَلْو َنَشاُء َلَمَسْخَناُهْم عل ى م ك  ان ت ه مْ  َفمَ ا 
(٦٧ )اْسَتطَاُعوا ُمِضياا َاََل يَ روْرِجُعونَ   

 10.  

جمرورات  " اْلَكاِفرورِينَ  "
يدخل حرورف اجلرور 

ليُ ْنِذَت َمْن َكاَن َحياا َاَيَِقَّ الْ َقْو َُ ع ل ى 
 اْلك اف ر ين   )70(

 11.  
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" اعالمة جروره على"
ألنه  الياء ا النون

 السامل املذكرور مجع 

ان  " أ ْن َي ْل ق   "
 عمل النواصب اهو

 على السكون املبين

  يف حمل جرور، 

اَالَ يس الَِّذي َخَلَق السََّماَااِت اَ اأْلَْتضَ  
ُِ ْم بَ َلى َاُهَو  ِبَقاِدت   ع ل ى أ ْن َي ْل ق   ِمث ْ َل

ُق اْلَعِليُم ) (٨1اْلَْالَّ  

 12.  

 

 .ٓيس  يف سورة  " يف حبروف اجلر " ةرور لفظ اجملدفرت  .ه

 ٓيس   " يف سوتة يف   حبروراف اجلرور"لفظ اجملروراتة األية يتضمن  ١٤ اجد الباحث

 

لفظ اجملرورة و  
 سببها

 تتضمن الىت األية نص

 احلروف تلك

 

 حروف

 اجلر
 الرقم

جمرورات  "ن اق  أ عْ  "
يدخل حرورف اجلرور 

" اعالمة جروره  يف"
مجع الكسرورة ألنه 

 التكسَّي

َي ِإىَل  ِِ َجَعْلَنا يف  أ ْعن اق ه مْ  أَْغاَل ًَل َف ِإانَّ
ْم ُمْقَمُحوَن ) ُِ (٨اأْلَْذقَاِن فَ   

  .1 يف  

جمرورات  " إ م ام   "
يدخل حرورف اجلرور 

" اعالمة جروره  يف"

ُتُب َما َقدَُّموا ُن ُنِْي اْلَمْوَتى َاَنكْ ِإننَّا نَْ 
نَ اُه يف  إ م ام   ُمبِ ي   َِي ْ َاآََثَتُهْم اَُكلَّ َشْيء  َأْح

(21)  

 2.  
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الكسرورة ألنه اسم 
 املفرورد

ل   " جمرورات  " ض َل 
يدخل حرورف اجلرور 

" اعالمة جروره  يف"
مجع الكسرورة ألنه 

 التكسَّي

ل   ُمِبي  )٢٤(   .3  ِإن ِ ِإًذا ل ف ي ض َل 

جمرورات  " ف يها "
خل حرورف اجلرور يد
" َلحمللِا من  يف"

اَلعروراب ألنه اسم 
 .املبين

َاَجَعْلنا ف يها َجنَّات  ِمْن َنَِيل  َاأَْعناب  
(34)ِمَن اْلُعُيوِن  َاَفجَّروْران ِفيِا  

 4.  

جمرورات  " ف يها "
يدخل حرورف اجلرور 

" َلحمللِا من  يف"
اَلعروراب ألنه اسم 

 .املبين

َاَجَعْلنا ِفيِا َجنَّات  ِمْن َنَِ يل  َاأَْعناب  
 َاَفجَّروْران ف يها ِمَن اْلُعُيوِن )٣٤(

 5.  

جمرورات  " ف  ل ك   "
يدخل حرورف اجلرور 

" اعالمة جروره  يف"
الكسرورة ألنه اسم 

 املفرورد

َبِغي َِلا أَْن ُتدْ  تَِك اْلَقَمروَر َاَل َل الشَّْمُس يَ ن ْ
اللَّْيُل ساِبُق النَِّاِت اَُكلٌّ يف   ف  ل ك   يسَبحُ ونَ  

(40)  

 6.  
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جمرورات  " اْلف ْلك   "
يدخل حرورف اجلرور 

" اعالمة جروره  يف"
الكسرورة ألنه اسم 

 املفرورد

ُِ ْم يف  اْلف ْلك    اآيٌَة َِلُْم أانَّ َحَْلنا ُذت ِي َّتَ 
(٤1اْلَمْشُحوِن )  

 7.  

ل   " جمرورات  " ض َل 
يدخل حرورف اجلرور 

" اعالمة جروره  يف"
الكسرورة ألنه اسم 

 املفرورد

ُ قَا ََ ُقوا ِمَّا َتزَ َاِإَذا ِقيَل َِلُْم أَْنفِ  َقُكُم اَّلَّ
نُْطِعُم َمْن َلْو الَِّذيَن َكَفروُراا لِلَِّذيَن آَمُنوا أَ 

ل    ُ أَْطَعَمُه ِإْن أَنْ ُتْم إِ َلَّ يف  ض َل  َيَشاُء اَّلَّ
(47) ُمِبي    

 8.  

جمرورات  " الصُّور   "
يدخل حرورف اجلرور 

" اعالمة جروره  يف"
الكسرورة ألنه اسم 

 املفرورد

َانُِفخَ  يف  الصُّور   فَِإَذا ُهمْ  مِ َن اأْلَْجَداِث 
(٥1يَ ْنِسُلوَن ) ِإىَل َتِِّ ِمْ   

 9.  

جمرورات  " ش غ ل   "
يدخل حرورف اجلرور 

" اعالمة جروره  يف"
الكسرورة ألنه اسم 

 املفرورد

ُِونَ   ِإنَّ َأْصَحاَب اجْلَنَِّة اْليَ ْوَم يف   ش غ ل   فَاِك
(55)  

 10.  

ل   " جمرورات  " ظ َل 
رور يدخل حرورف اجل

ل   َعَلى اأْلَتَاُِئكِ   ْم يف  ظ َل  ُِ ُهْم َاأَْزَااُج
(٥٦ُمتَِّكُئوَن )  

 11.  
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اعالمة جروره "  يف"
الكسرورة ألنه اسم 

 املفرورد

جمرورات  " ف يها "
يدخل حرورف اجلرور 

" َلحمللِا من  يف"
اَلعروراب ألنه اسم 

 .املبين

ٌة َاَِلُْم َما يَ دَُّعوَن )٥٧( َِ   .12  ِلُ مْ  ف يه ا فَاِك

جمرورات  " ْلق  اْل   "
يدخل حرورف اجلرور 

" اعالمة جروره  يف"
الكسرورة ألنه اسم 

 املفرورد

روْرُه نُ َنكِ ْسُه يف  اْل  ْلق   أََفاَل يَ ْعقِ ُلوَن  َاَمْن نُ َعمِ 
(٦٨)  

 13.  

جمرورات  "ف يها"
يدخل حرورف اجلرور 

" َلحمللِا من  يف"
اَلعروراب ألنه اسم 

 .املبين

َاَِلُْم ف يه ا َمَناِفُع َاَمَشاِتبُ  أََفاَل َيْشُكروُرانَ  
(٧٣)  

 14.  

 

 .ٓيس  يف سورة  " الباء حبروف اجلر "ة رور لفظ اجملدفرت  .و

ٓيس  " يف سوتة  الباء حبروراف اجلرور" لفظ اجملروراتةاألية يتضمن  ١١اجد الباحث 
. 
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لفظ اجملرورة و  
 سببها

 تتضمن الىت األية نص

 احلروف تلك

 

 حروف

 اجلر
 الرقم

" اْلغ ْيب  " جمرورا ت 
ل حرورف اجلرور يدخ

" اعالمة  الباء"
جروره الكسرورة ألنه 

املفرورداسم   

َا تُ ْنِذُت َمِن ات ََّبَع الذ ِْكرورَ  َاَخِشَي الرورَّْحَنَ   ِإَّنَّ
روْرُه ِبَْغِفرورَ ة  َاَأْجرور  َكرورِم  )11( ْلغ ْيب  فَ َبشِ   ِب 

  .1 الباء

جمرورات  "م ْغف ر ة   "
يدخل حرورف اجلرور 

" اعالمة جروره الباء"
 الكسرورة ألنه اسم

 املفرورد

َا تُ ْنِذُت َمِن ات ََّبَع الذ ِْكرورَ  َاَخِشَي الرورَّْحَنَ   ِإَّنَّ
روْرُه ِب  ْغف ر  ة   َاَأْجرور  َكرورِم  )11(  ِِبْلَغْيبِ  فَ َبشِ 

 2.  

ل ث   " جمرورات  "َث 
يدخل حرورف اجلرور 

" اعالمة جروره الباء"
الكسرورة ألنه اسم 

 املفرورد

َا فَ َعزَّزْ نَ ا  بُ وُُ ُم اثْ َنْيِ َفكَ ذَّ ِِ ِإْذ أَْتَسْلَنا إِلَْي
 ب ث ال ث  فَ َقاُلوا ِإانَّ إِلَْيُكمْ  مُ روْرَسُلوَن )1٤(

 3.  

جمرورات  "ب ك ْم  "
يدخل حرورف اجلرور 

" َلحمللِا  الباء"
من اَلعروراب ألنه 

ُِوا  تَ  قَاُلوا ِإانَّ َتَطَّيَّْاَن ب ك ْم لَِئنْ  ملَْ تَ ن ْ
ا َعَذاٌب أَلِيٌم ُكْم ِمنَّ لَنَ روْرمُجَنَُّكْم َالََيَمسَّنَّ 

(1٨)  

 4.  
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 .املبين الضمَّي اسم 

جمرورات  "ب ض ر    "
يدخل حرورف اجلرور 

" اعالمة جروره الباء"
الكسرورة ألنه اسم 

 املفرورد

ُذ ِمْن ُدانِِه آِِلًَة ِإْن يرورِدْ ِن الرورَّْحَُن ب ض  ر    أَأَّتَِّ
ْم َشي ْ ًئا َاََل يُ ْنِقُذانِ   ُِ ََل تُ ْغِن َعينِ   َشَفاَعتُ 

(٢٣)  

 5.  

جمرورات  "رب    "
يدخل حرورف اجلرور 

" اعالمة جروره الباء"
الكسرورة ألنه اسم 

 املفرورد

  .6  ِإن ِ آَمْنُت ب ر ب  ك مْ  فَاْْسَُعو ِن )٢٥(

جمرورات  "ب ه   "
يدخل حرورف اجلرور 

" َلحمللِا  الباء"
من اَلعروراب ألنه 

 .املبين الضمَّي اسم 

ْم ِمْن َتُسو َ    ِِ ََيَحْسروَرًة َعَلى اْلِعَبادِ  َما َيْتِ ي
زُئُوَن )٣٠( ِْ  إِ َلَّ َكانُوا ب ه   يستَ 

 7.  

ا " جمرورات  " ِب 
يدخل حرورف اجلرور 

" َلحمللِا  الباء"
من اَلعروراب ألنه 

 .املوصو َاسم 

ْم اَ  ِِ ْم ُتَكلِ ُمَنا أَْيِدياْليَ ْوَم ََنِْتُم َعَلى أَفْ َواِه ِِ
ُِمْ  ِب  ا َكانُوا يَ ْكِسُبوَن )٦٥( ُد أَْتُجُل َِ  َاَتْش

 8.  

حرورف  " ب ك ل    " ا الَِّذي أَْنَشَأَها أَاَّ  ََ َمرورَّة  َاُهوَ   َِ ُقْل َُيِْيي  9.  
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جمرورات يدخل التوكيد 
" الباءحرورف اجلرور "

 اعالمة جروره الكسرورة 

 ب ك ل   َخْلق  َعِليمٌ  )79(

جمرورات  " ب ق اد ر   "
يدخل حرورف اجلرور 

" اعالمة جروره الباء"
الكسرورة ألنه اسم 

 املفرورد

أََالَ يس الَِّذي َخَلَق السََّماَااِت اَ اأْلَْتضَ  
ُِ ْم بَ َلى َاُهَو  ب ق اد ر   َعَلى أَْن ََيُْلقَ  ِمثْ َل

ُق اْلَعِليُم ) (٨1اْلَْالَّ  

 10.  

جمرورات  " ب ي د   "
يدخل حرورف اجلرور 

" اعالمة جروره الباء"
الكسرورة ألنه اسم 

 املفرورد

َفُسْبَحاَن الَِّذي ب ي د ه   َمَلُكو ُت ُكلِ  َشْيء  
 َاِإلَْيِه تُ روْرجَ ُعونَ  )83(

 11.  

 

 .ٓيس  يف سورة  " الكاف حبروف اجلر " ةرور لفظ اجملدفرت  .ز

" يف سوتة  الكاف حبروراف اجلرور" لفظ اجملروراتة األية يتضمن ١اجد الباحث 
 .ٓيس  

 

لفظ اجملرورة و  
 سببها

 تتضمن الىت األية نص

 احلروف تلك

 حروف

 اجلر
 الرقم

" ك اْلع ْرج ون  " 

 جمرورات يدخل حرورف
َااْلَقَمروَر َقدَّْتانُه َمناز ََِ َحَّتَّ عاَد ك اْلع ْرج ون  

(٣٩اْلَقِدِم )  

  .1 الكاف
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"  الكاف" اجلرور
ة اعالمة جروره الكسرور 

املفروردألنه اسم   

 

 

 ٓيس  يف سورة  " الَلم حبروف اجلر "ة رور لفظ اجملدفرت  .ح

" يف سوتة  الَلم حبروراف اجلرور" لفظ اجملروراتةاألية يتضمن  ١٩اجد الباحث 
 .ٓيس  

 

لفظ اجملرورة و  
 سببها

 تتضمن الىت األية نص

 احلروف تلك

 حروف

 اجلر
 الرقم

جمرورات  " َل  مْ  "
يدخل حرورف اجلرور 

" َلحمللِا من الَلم"
اَلعروراب ألنه اسم 

 .املبين الضمَّي 

َااْضروِرْب َل  مْ  َمَثاًل َأْصَحاَب الْ َقروْريَِة ِإْذ 
(1٣َجاَءَها اْلُمروْرَسُلوَن )  

  .1 الَلم

جمرورات  "هِإلَيْ اَ  "
يدخل حرورف اجلرور 

" َلحمللِا من الَلم"
اَلعروراب ألنه اسم 

 .املبين الضمَّي 

َاَما يلَ ََل أَْعُبُد الَِّذي َفطروََرِن  َاإِلَْيهِ  تُ روْرجَ ُعوَن 
(٢٢)  

 2.  

جمرورات  " يل  " ِبَا َغَفروَر يل  َتّبِ  َاَجَعَليِن  ِمَن اْلُمْكروَرِميَ    3.  
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يدخل حرورف اجلرور 
" َلحمللِا من الَلم"

اَلعروراب ألنه اسم 
 .املبين الضمَّي 

(27)  

جمرورات  " َِلُمُ  "
يدخل حرورف اجلرور 

" َلحمللِا من الَلم"
اَلعروراب ألنه اسم 

 .املبين الضمَّي 

َتُة َأحْ يَ ْيناها َاَأْخروَرْجنا  َاآيٌَة َِلُمُ  اأْلَْتُض اْلَمي ْ
(٣٣ِمْنِا َحباا َفِمْنُه َيُْكُلوَن )  

 4.  

رورات جم " َِلُمُ  "
يدخل حرورف اجلرور 

" َلحمللِا من الَلم"
اَلعروراب ألنه اسم 

 .املبين الضمَّي 

َاآيٌَة َل  م   اللَّْيُل َنْسَلُخ ِمْنهُ  النَِّاَت فَِإذا ُهْم 
(37)ُمْظِلُمونَ   

 5.  

جمرورات  " م ْست  ق ر   ل   "
يدخل حرورف اجلرور 

" اعالمة جروره الباء"
الكسرورة ألنه اسم 

 املفرورد

االشَّْمُس ََتْرورِي ل  م ْست  ق ر    ِلَ ا ذِلَك تَ ْقِديروُر 
(٣٨اْلَعزِيِز اْلَعِليِم )  

 6.  

ا " جمرورات  " َل 
يدخل حرورف اجلرور 

" َلحمللِا من الَلم"

َللشَّْمُس ََتْرورِي ِلُمْستَ َقرور    َل  ا ذِلَك تَ ْقِديروُر 
(٣٨اْلَعزِيِز اْلَعِليِم )  

 7.  
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اَلعروراب ألنه اسم 
 .املبين الضمَّي 

ا " جمرورات  " َل 
حرورف اجلرور يدخل 

" َلحمللِا من الَلم"
اَلعروراب ألنه اسم 

 .املبين الضمَّي 

ا أَْن ُتدْ تَِك اْلَقَمروَر َاَل  َبِغي َل  َل الشَّْمُس يَ ن ْ
 ونَ َبحُ يس فَ َلك  اللَّْيُل ساِبُق النَِّاِت اَُكلٌّ يِف 

(40)  

 8.  

جمرورات  " َل  مْ  "
يدخل حرورف اجلرور 

" َلحمللِا من الَلم"
اَلعروراب ألنه اسم 

 .املبين ضمَّي ال

ُِ ْم يِف اْلُفْلِك  َاآيَةٌ  َل  مْ  أانَّ َحَْلنا ُذت ِي َّتَ 
(٤1اْلَمْشُحوِن )  

 9.  

" َل  مْ  " جمرورات 
يدخل حرورف اجلرور 

ن " َلحمللِا مالَلم"
اَلعروراب ألنه اسم 

.املبين الضمَّي   

  .10   َاَخَلْقنا َل  مْ  ِمْن ِمْثِلِه ما يَ رورَْكُبونَ )42( 

" َل  مْ  " جمرورات 
يدخل حرورف اجلرور 

ن " َلحمللِا مالَلم"
اَلعروراب ألنه اسم 

.املبين الضمَّي   

ُ قَا ََ  َاِإَذا ِقيَل َل  مْ  أَْنِفُقوا ِمَّا َتزَ َقُكُم اَّلَّ
ْطِعُم َمْن َلْو الَِّذيَن َكَفروُراا لِلَِّذيَن آَمُنوا أَنُ 
ُ أَْطَعَمُه ِإْن أَنْ ُتْم إِ   َلَّ يف َضاَل َ  َيَشاُء اَّلَّ

(47) ِبي  مُ   

 11.  
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" ل لَّذ ين   " جمرورات 
يدخل حرورف اجلرور 

ن " َلحمللِا مالَلم"
اَلعروراب ألنه اسم 

.املبين املوصو َ  

ُ قَا ََ َاِإَذا ِقيَل َِلُْم أَْنِفُقوا ِمَّا َتزَ  َقُكُم اَّلَّ
الَِّذيَن َكَفروُراا ل لَّذ ين   آَمُنوا أَ نُْطِعُم َمْن َلْو 

ُ أَْطَعَمُه   َلَّ يف َضاَل َ  ِإْن أَنْ ُتْم إِ َيَشاُء اَّلَّ

(47) ُمِبي    

 12.  

" َل  مْ  " جمرورات 
يدخل حرورف اجلرور 

ن " َلحمللِا مالَلم"
اَلعروراب ألنه اسم 

.املبين الضمَّي   

ٌة َاَِلُْم َما يَ دَُّعوَن )٥٧( َِ ا فَاِك َِ   .13  َل  مْ  ِفي

" َل  مْ  " جمرورات 
يدخل حرورف اجلرور 

ن " َلحمللِا مالَلم"
ألنه اسم اَلعروراب 
.املبين الضمَّي   

ٌة و َل  مْ  َما يَ دَُّعوَن )٥٧( َِ ا فَاِك َِ   .14  َِلُْم ِفي

" ل كم " جمرورات 
يدخل حرورف اجلرور 

ن " َلحمللِا مالَلم"
اَلعروراب ألنه اسم 

.املبين الضمَّي   

ْد إِلَْيُكمْ  ََيَبيِن آَدَم أَ ْن ََل تَ ْعُبُداا  َِ أملَْ أَْع
 الشَّْيطَاَن إِنَُّه ل ك مْ  َعُداٌّ ُمبِ يٌ  )60(  

 15.  

" َل  مْ  " جمرورات 
يدخل حرورف اجلرور 

ا َيُْكلُ وَن  َِ ا تَُكوُُِّ ْم َاِمن ْ َِ َاَذلَّْلَناَها َل  مْ  َفِمن ْ
(٧٢)  

 16.  
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ن " َلحمللِا مالَلم"
اَلعروراب ألنه اسم 

.املبين الضمَّي   

" َل  مْ  " جمرورات 
يدخل حرورف اجلرور 

ن " َلحمللِا مالَلم"
 ه اسماَلعروراب ألن

.املبين الضمَّي   

ا َمَناِفُع َاَمَشاِتبُ  أََفاَل َيْشُكروُرانَ   َِ و َل  مْ  ِفي
(٧٣)  

 17.  

" َل  مْ  " جمرورات 
يدخل حرورف اجلرور 

ن " َلحمللِا مالَلم"
اَلعروراب ألنه اسم 

.املبين الضمَّي   

روَرُهْم َاُهْم َل   مْ  ُجْنٌد  ِْ ََل يسَتِطيُعوَن َن
(٧٥حُمَْضروُراَن )  

 18.  

" ل كم " جمرورات 
يدخل حرورف اجلرور 

ن " َلحمللِا مالَلم"
اَلعروراب ألنه اسم 

.املبين الضمَّي   

الَِّذي َجَعَل ل ك مْ  ِمَن الشََّجروِر اأْلَ ْخَضروِر اَنتًا 
(٨٠ِمْنُه ُتوِقُداَن ) فَِإَذا أَنْ ُتمْ   

 19.  
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 ٓيس  يف سورة  " )قسامال حرف (واو حبروف اجلر "ة رور لفظ اجملدفرت  .ط

 قسامال حرف(او الو حبروراف اجلرور"لفظ اجملروراتة األية يتضمن  ١ باحثاجد ال

 .ٓيس  " يف سوتة )

 

لفظ اجملرورة و  
 سببها

 تتضمن الىت األية نص

 احلروف تلك

 حروف

 اجلر
 الرقم

" اْلُقروْرآنِ  " جمرورا ت 
 يدخل حرورف اجلرور "

"  قسامال واو
ة اعالمة جروره الكسرور 

املفروردألنه اسم   

واو  اَ اْلُقروْرآنِ  اْلَِْكيمِ  )٢(
( قسامال ) 

1.  
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 الرابع الباب

 سي  يف سورة  اجلر حروف معاين حتليل

 ومناقشتها

 

 البياانت عرض الباب هذا يف الباحث بحثسي ,رهذك سبق ماك

 عن الباحث ويبدأ ،سي   سورة يف اجلر فو حر  معاين عن ومناقشته وحتليلها

 :يلي ماك وهو أنواعها

 اي تقدم القول يف فواتح السور معىن وإعرااب (1) سي  

  (2اْلْ ك يم  ) اْلُقْرآن  و   

هو حرف القسم، و اجلر.  اْلْ ك يم   اْلُقْرآن  و  ظ اي والواو يف لف
 َواْلُقْرآِن : مقسم به

القرآن احلكيم احملكم بعجيب يشرح  فيها تفيد معىن قسم، ألهنا الواو
 .النظم وبديع املعاين

 ( 3) ل م ن  اْلُمْرس ل ي  إ نَّك  

 .إنك )اي حممد ( ملن املرسلنيمعىن للتبعيض، ألهنا  فيها تفيد من

ر اٍط ُمْست ق يٍم )ع ل ى    (4ص 

، صراط لفظ على متعلق مبا قبله،  متعديفيها تفيد معىن  على
أي طريق األنبياء قبلك التوحيد واهلدى والتأكيد ابلقسم وغريه رد لقول  مستقيم

 1.الكفار له لست مرسال

 ( 5تَ ْنزِيَل اْلَعزِيِز الرَِّحيِم )

                                                           
مكتبة أمارة , سرابي ،تفسري القرأن العظيم لالمام اجلاللي، السيوطى و جالل الدين أيب بكرجالل الدين أمحد احمللي  1
 122، ص.  2٠٠٧, هللا
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  ( 6لِتُ ْنِذَر قَ ْوًما َما أُْنِذَر آاَبُؤُهْم فَ ُهْم َغاِفُلوَن )

  (7) ف  ُهْم َل  يُ ْؤم ُنون   ل ى أ ْكث ر ه مْ ل ق ْد ح قَّ اْلق ْوُل ع  

يف هذه األية تشرح عن لقد وجب ، االستعالء فيها تفيد معىن على
العقاب على أكثرهم، ألنه سبحانه سجل عليهم يف أم الكتاب أهنم ال يؤمنون 
به، وال يصّدقون برسوله، ملا علم من خبث نفوسهم وسوء استعدادهم، فال 

 2تعمر قلوهبم ابإلميان، وال ختبت هلل يف أي زمان.

َلا ف ه ي   يف  أ ْعن اق ه مْ إ َّنَّ ج ع ْلن ا   (8ف  ُهْم ُمْقم ُحون  )إ َل  اْْل ْذق ان  أ ْغال 
أبن تضم  ألهنا، إان جعلنا يف أعناقهم أغالال، الظرفية مكانية معىن تفيديف   لفظ
  .ي ألن الغل جيمع اليد إىل العنقها األيدإلي

 كما سبق ذكرها ، ألهناانتهاء الغاية فيها تفيد معىن اَل لفظ
 ذقن وهي جمتمع اللحيني، فهم من مجعاألذقان  ،األيديهم جمموعة إىل األذقان

تطيعون خفضها. وهذا متثيل واملراد أهنم ال يذعنون يسرافعون رؤوسهم ال 
 3.رؤوسهم لهلإلميان وال خيفضون 

ْلف ه مْ أ ْيد يه ْم س دًّا م ْن ب ْي   و ج ع ْلن ا ن اُهْم ف  ُهْم َل   و م ْن خ  س دًّا ف أ ْغش ي ْ
ُرون  )   (9يُ ْبص 

، هذه األية معىن يف تفيد الثاين ِمنْ  لفظ ،معىن يف تفيدِمْن  لفظ
تشرح عن إنه زيّن هلم سوء أعماهلم، وأعجبوا أبنفسهم، واستكربوا عن اتباع 
الرسول، ومشخوا أبنوفهم، ومل خيضعوا ملا جاءهم به، وصّدوا أبواب النظر عما 

اذان مثلهم إال مثل من أحاط به  ينفعهم، ومل يقبلوا شيئا سوى ما هم عليه،
 مام والخل  فحجباه عن النظر فهو ال يبصر شيئا.سّدان من األ

                                                           
 اجلز الثامن. ،٩2، ص.  1٠2٠, دار الفكر, لبنان-بريوت ، املراغيتفسري ، طفى املراغيامحد مص 2
 123ص.  ،تفسري القرأن العظيم لالمام اجلاللي، جالل الدين أمحد احمللي و جالل الدين أيب بكر السيوطى 3
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والخالصة، إهنم حمبوسون يف سجن اجلهالة، ممنوعون عن النظر يف 
دالئل األنفس ودالئل الكون، حمرومون عن التأمل فيما حل مبن قبلهم من 

 األمم الخالية، والتفكر يف العواقب املستقبلة.

ُْم أ  ع ل ْيه ْم و س و اٌء  ْرَت  ْ تُ ْنذ ْرُهْم َل  يُ ْؤم ُنون  )أ أ ْنذ   (10ْم َل 

تشرح عن قوله تعاىل يف هذه األية  ،معىن االستعالء تفيد على لفظ 
عن الخالصة قبل األية يعين، وسواء على هؤالء الذين حق عليهم القول، 
إنذارك إايهم وتركه، فإنه قد طبع هللا على قلوهبم فهم ال يؤمنون، إذ قد خبثت 

استعدادهم، وغّشيت أبصارهم فال تقدر على النظر يف الدالئل نفوسهم، وساء 
 املشاهدة، وال تستطيع التأمل يف مجال الكون.

ي  الرَّْْح ن   م ن  ات َّب ع  إ َّنَّ ا تُ ْنذ ُر  ْلغ ْيب   الذ  ْكر  و خ ش  ْرُه  ِب  ِب  ْغف ر ٍة ف  ب ش  
  (11و أ ْجٍر ك ر مٍي )

 الباء مث معىن اإللصاق تفيد اءالبفيها تفيد معىن للتبعيض،  من لفظ

رك إمنا ينتفع إبنذا يف هذه األية تشرح عن قوله تعاىل ، معىن السبابية تفيد الثاين
أي: حيث ال  وخشي الرمحن  وهو القرآن العظيم،، املؤمنون الذين يتبعون الذكر
 4. مطلع عليه، وعامل مبا يفعلهيراه أحد إال هللا، يعلم أن هللا

ن اُه  ر ُهْم و ُكلَّ ش ْيٍء أ ْحص ي ْ إ َّنَّ َن ُْن َُنْي  اْلم ْوت ى و ن ْكُتُب م ا ق دَُّموا و آَث 
 (12ُمب ٍي ) يف  إ م امٍ 

ألهنا، يف األية تشرح إان حنن حنيي  معىن الظرفية مكانية تفيد يف لفظ 
يف اللوح احملفوظ ما قدموا يف حياهتم من خري وشر املوتى اي للبعث ونكتب 

                                                           
 اجلز الثامن ،٩3ص.  ، املراغيتفسري ، راغيامحد مصطفى امل 4
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هو اللوح  يف إمام مبني ليجازوا عليه، وآاثرهم ما اسنت به بعدهم وكل شيء
 5.احملفوظ

 ( 13اب  اْلق ْري ة  إ ْذ ج اء ه ا اْلُمْرس ُلون  )م ث الا أ ْصح   َل ُمْ و اْضر ْب 

شرح عن القرية أنطاكية مثال التعدية، يف هذه األية نمعىن  تفيد الالم
هلؤالء القوم ، إذ أصروا على تكذيب الرسل الذين أرسلوا إليهم كما أصر قومك 

 على تكذيبك عنادا واستكبارا.

ْلن ا   إ ل ْيُكمْ ف  ق اُلوا إ َّنَّ  ب ث ال  ٍٍ ك ذَّبُوُُه ا ف  ع زَّْزَّن  اثْ ن ْي  ف   إ ل ْيه مُ إ ْذ أ ْرس 
  (14ُمْرس ُلون  )

ى سي  ألهنا يف هذه األية تشرح ألن ع ،تفيد معىن االستعالء اَل لفظ
ى إىل سي  أرسلهم أبمرهللا سبحانه، و جيوز أن يكون هللا أرسلهم بعد رفع ع

ا وسجنومها. يف كتاب فتح القدير ، فكذبومها يف الرسالة، وقيل ضربومهالسماء
مشعون. وقيل : مسعان و اسم االثنني مها يوحنا و  454اجلزء الرابع يف صحفة 

  حيىي و بولس.

، ألهنا يف هذه األية تشرح أتكد عن معىن التأكيد تفيد الباء لفظ
 هذا. قيل و داناي قوينا و شدّ  اجلمهور ابلتشديد،  قرأ فعززان بثالث قبلها، األية

  ثالث هو مشعون.ال

قال ، فقالوا إان إليكم مرسلون اي معىن االستعالء تفيد اَل لفظ
 يعا، وجاءوا بكال مهم هذا مأكدا لسبق التكذيب لإلثنني.الثالثة مج

ثْ ُلن ا و م ا أ نْ ز ل  الرَّْْح ُن  إ ْن أ نْ ُتْم إ َلَّ  م ْن ش ْيءٍ ق اُلوا م ا أ نْ ُتْم إ َلَّ ب ش ٌر م 
  (15) ت ْكذ بُون  
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يف هذه األية تشرح عن قال أصحاب معىن التبعيض،  تفيد من لفظ
القرية للثالثة الذين أرسلوا إليهم : ما أنتم إال بشر مثلنا من غري مزية دعية 
الختصاصكم مبا تدعون، وما أنزل الرمحن إليكم رسالة وال كتااب وال أمركم فينا 

 ."إان مرسلون إليكم:" قيلكم، مث قال بشىء، ما أنتم إال كاذبون مع

  (16ل ُمْرس ُلون  ) إ ل ْيُكمْ ق اُلوا ر ب ُّن ا ي  ْعل ُم إ َّنَّ  

أجاب الرسل  ، يف هذه األية تشرح عنمعىن االستعالء تفيد اَل لفظ
إىل أصحاب القرية :" فأجاهبم الرسل قائلني : هللا يعلم إان رسله إليكم ولو كنا  

م وستعلمون ام ، ولكنه سيعزان وينصران عليككذبة عليه ال نتقم منا أشد االنتق
 ".ملن تكون عقىب الدار 

ن او م ا   ُغ اْلُمب ُي ) ع ل ي ْ  (17إ َلَّ اْلب ال 

قال الرسل يف هذه األية تشرح عن  معىن االستعالء تفيد على لفظ 
، فإن أطعتم رحبتم وكانت لكم نا أن نبلغكم ما أرسلنا به إليكميعين: إمنا علي
دارين، وإن مل جتيبوا فستعلمون عاقبة تكذيبكم حني حييق بكم الوابل سعادة ال

 والنكال. على يف هذه األية تتعلق إىل أصحاب القرية.

ت  ُهوا ل ن  ْرُُج نَُّكْم و ل ي م سَّنَُّكْم ب ُكْم ق اُلوا إ َّنَّ ت ط ريََّّْن   ْ ت  ن ْ ع ذ اٌب  م نَّال ئ ْن َل 
 ( 18)أ ل يمٌ 

، يف هذه األية تشرح عن قول السبابية و التعليل معىن تفيد الباء لفظ
قالوا إان تطريان, تشاءمنا بكم, النقطاع املطر عنا  اىل الرسل :" أصحاب القرية

 ".بسببكم

قالوا )اصحاب القرية( :"إان تشاء ابتداء الغاية، اي تفيد معىن  من
وانفرط منا من تبليغكم ودعوتكم، فقد افتنت بعض القوم بكم، وتفرقت كلمتنا 
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عقد وحدتنا، ولئن مل تنتهوا عن بث هذه الدعوة بيننا لنرمجنكم ابحلجارة رمجا، 
 ".ولنمثلن بكم شر التمثيل أو لنعذبنكم عذااب شديدا وأنتم أحياء

والخالصة، إان إما أن نقتلكم أو نلقيكم يف غياابت السجون وننكل 
 بكم تنكيال عظيما.

 ( 19ذُكِّْرُُتْ بَْل أَنْ ُتْم قَ ْوٌم ُمْسرُِفوَن ) قَاُلوا طَائِرُُكْم َمَعُكْم أَئِنْ 

ق   سي  اْلم د ين ة  ر ُجٌل  م ْن أ ْقص ى و ج اء   ْوم  اتَّب ُعوا ع ى ق ال  َي 
  (20)اْلُمْرس ل ي  

عن جاء من  يف هذه األية تشرح،  ابتداء الغاية فيها تفيد معىن من
لغه أهنم عقدوا النية على أطراف املدينة رجل يعدو مسرعا ، لينصح قومه حني ب
 6.قتل الرسل ، فتقدم للذب عنهم ابتغاء وجه هللا ونيل ثوابه

 ( 21أَُلُكْم َأْجرًا َوُهْم ُمْهَتُدوَن )سي  اتَِّبُعوا َمْن اَل 

  (22تُ ْرج ُعون  ) و إ ل ْيه  و م ا ِل   َل  أ ْعُبُد الَّذ ي ف ط ر ين  

يف هذه األية تشرح عن الرجل ، انتهاء الغايةمعىن  تفيد اَل لفظ
أي، ال مانع يل  .يقول إىل قومه، فقال:" وما يل ال أعبد الذي فطرين خلقين

وإليه ترجعون؟ بعد املوت، من عبادته، املوجود مقتضيها، وأنتم كذلك 
 ٧".فيجازيكم بكفركم

ش ف اع تُ ُهْم ع ّن   َل  تُ ْغن  ب ُضرٍ  آَل  ةا إ ْن يُر ْدن  الرَّْْح ُن  م ْن ُدون ه  أ أ َّتَّ ُذ 
ئاا و َل  يُ ْنق ُذون  )  ( 23ش ي ْ

 عن لفظ ،ديةالتعمعىن  تفيد الباء لفظ، التبعيضمعىن  تفيد من لفظ

مرة أخرى عن الرجل الذي أعاد التوبيخ  ، يف األية تشرحاالستعالءمعىن  تفيد

                                                           
 اجلز الثامن ،٩5ص.  ، املراغيتفسري ، امحد مصطفى املراغي 6
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مبينا عظيم محقهم فقال: هل أعبد من دون هللا آهلة ال متلك من األمر شيئا، 
وهو لو أرادىن بسوء فال كاش  له إال هو ، وال متلك اآلهلة دفعه عىن وال 

 8منعه.

لٍ إ ين   إ ذاا ل    (24ُمب ٍي ) ف ي ض ال 

إىن  الظرفية، هذه األية تشرح عن القول الرجل :"معىن  تفيد يف لفظ 
خيفى على من له أدىن إذا فعلت ذلك واختذت من دونه آهلة لفى ضالل بني ال 

 مسكة من عقل".

 (25) ون  ف اْْس عُ  ب ر ب  ُكمْ إ ين   آم ْنُت 

إىن  "، هذه األية تشرح عن القول الرجل:التعدية تفيد الباء لفظ 
 "آمنت بربكم الذي أرسلكم فاشهدوا ىل بذلك عنده.

  بن إسرائيل النجار، وكان ينحت األصنام. الرجل امسه: حبيب

 ( 26ِقيَل اْدُخِل اجْلَنََّة قَاَل اَيلَْيَت قَ ْوِمي يَ ْعَلُموَن )

  (27اْلُمْكر م ي  ) م ن  ر ّب   و ج ع ل ّن   ِل  ِب  ا غ ف ر  

إهنا استفهامية مبعىن  :قال الفرّاء، التعديةمعىن  تفيد الالم لفظ
  يل ريب. أبي شيء غفر (حبيب بن إسرائيل النجار)، كانه التعجب

بغفرانه، وجعلين  ، ايمبا غفر يل ريب : معىن التبعيض تفيد من لفظ
 من املكرمني

و م ا ُكنَّا  ن  السَّم اء  م   م ْن ُجْندٍ  م ْن ب  ْعد ه   ع ل ى ق  ْوم ه  ن ا و م ا أ نْ ز لْ 
 (28)ُمْنز ل ي  

                                                           
 اجلز الثامن ،٩٧-6٩ص.  ، املراغي تفسري، امحد مصطفى املراغي 8
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 ،ظرفمعىن  تفيد األول من و لفظ معىن االستعالء تفيد على لفظ 
 حبيب النجار من بعد قتلهم له، او من بعد رفع هللا له اىل  اي على قوم

 .  السماوات

ين معىن ابتدأ تفيد الثالث من و جنسبيان او  مبعن الثاين من لفظ 
مل حنتج إىل ارسال جنود من السماء إلهالكهم كما الغاية، اي يف هذه األية 

 .و حرب أعدائهوقع ذلك للنيب ص.م يف يوم بدر من إرسال املالئكة لنصرته 

  

 (29) ِإْن َكاَنْت ِإالَّ َصْيَحًة َواِحَدًة فَِإَذا ُهْم َخاِمُدونَ  

ح ْسر ةا   ت يه ْم  ع ل ى اْلع ب اد  َي  ب ه   إ َلَّ ك انُوا م ْن ر ُسولٍ م ا َيْ 
 (30)ت  ْهز ُئون  سي  

، اي العباد هنا مكّذبو جمازاي معىن االستعالء تفيد على لفظ 
، مث مقصود يف هذه األية اي حسرهتم وندامتهم يوم القيامة إذا عاينوا الرسل

 هللا.العذاب على تكذيبهم رسل هللا وخمالفة أوامر 

لفظ ، اي التعديةتفيد معىن  الباءمث  استهزاءمعىن  تفيد من لفظ 
، مسوق لبيان سببها الشتماله "تهزءونيسما أيتيهم من رسول إال كانوا به "

 ٩على استهزائهم املؤدي إىل إهالكهم املسبب عنه احلسرة

ل ُهْم   ُْم  م ن  اْلُقُرون  أ َلْ  ي  ر ْوا ك ْم أ ْهل ْكن ا ق  ب ْ ُعون   إ ل ْيه مْ أ َّنَّ َل  ي  ْرج 
(31 ) 

تشرح يف  انتهاء الغيةمعىن  تفيد اَل لفظمث  بيانتفيد معىن  من لفظ
لرسل كعاد ومثود، أي أمل يعتربوا مبن أهلك هللا قبلهم من املكذبني ل هذه األية
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وأهنم ال رجعة هلم إىل الدنيا كما يعتقد الّدهريّة، جهال منهم أبهنم يعودون إليها  
 1٠كما كانوا.

يٌع َلَديْ َنا حُمَْضُرونَ   (32) َوِإْن ُكلٌّ َلمَّا مجَِ

ُمُ و آي ٌة   ت   َل  ي ْ ْنها ُة أ ْحي  ْيناها و أ ْخر ْجنااْْل ْرُض اْلم  ْنهُ ح بًّا  م   ف م 
ُكُلون     (33)َيْ 

، لفظ وآية هلم، داللة هلم على وجود للملكمعىن  تفيد الالم لفظ
أي إذا كانت ميتة هامدة  األرض امليتة  قدرته التامة وإحيائه املوتى مث،الصانع و 

اهتزت وربت، وأنبتت من  ال شيء فيها من النبات، فإذا أنزل هللا عليها املاء 
 .كل زوج هبيج

الثاين تفيد معىن  منمث  الغاية ابتداءفيها تفيد معىن  األول من
 .جعلناه رزقا هلم وألنعامهم ، ألهناايضا التبعيض

 م ن   ف يهاَن  يٍل و أ ْعناٍب و ف جَّْرَّن  م نْ ج نَّاٍت  ف يهاو ج ع ْلنا  
 ( 34)اْلُعُيون  

 الثاين يف مث معىن البيان/جنس تفيد منمث  ةمعىن الظرفي تفيد يف لفظ

 اي يف هذه األية تشرح عن التأكيد/جنس تفيد الثاين منمث معىن الظرفية  تفيد

أهنارا سارحة يف أمكنة، حيتاجون إليها ليأكلوا من مثره. ( األرض)جعل هللا فيها 
 .هاملا امنت على خلقه إبجياد الزروع هلم عط  بذكر الثمار وتنوعها وأصناف

ل ْتُه أ ْيد يه ْم أ ف ال ي ْشُكُرون  ) م ْن َث  ر ه  ل ي ْأُكُلوا   (35و ما ع م 

 الهنا تفيد التبعيض من لفظ مث التبعيض معىن تفيد الالم  لفظ 

 11ليأكلوا من مثر اجلنات ومما عملت أيديهم مما غرسوا وزرعوا. تشرحني،
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ه مْ تُ ْنب ُت اْْل ْرُض  ِم َّاُسْبحان  الَّذ ي خ ل ق  اْْل ْزواج  ُكلَّها    و م ْن أ نْ ُفس 

 (36و ِم َّا َل ي  ْعل ُمون  )

 معىن التبعيض تفيدالثاين  من لفظمث  ،للتبعيض تفيد من لفظ 
يعين أي تنزيها ملن خلق هذه األنواع كلها من الزرع ايضا، تشرح يف هذه األية 

والثمار وخمتل  النبات، وخلق من أوالدهم ذكورا وإاناث، وخلق مما ال يعلمون 
 .من األشياء اليت مل يطلعهم عليها

ُمُ و آي ٌة     )37 (النَّهار  ف إ ذا ُهْم ُمْظل ُمون   م ْنهُ اللَّْيُل ن ْسل ُخ  َل 

يف هذه ، معىن عن تفيدمن  لفظ مث للملكمعىن  تفيد الالم لفظ
ومن آايت قدرته الدالة على إمكان البعث واحلشر والنشر،  نعاألية تشرح 

وعلى قدرته على فعل كل ما يشاء: الليل ينزع عنه النهار، فتأتى الظلمة، 
ويذهب النهار، فإذا الخلق قد صاروا يف ظلمة مبجىء الليل الذي كان الضياء 

 ساترا له.

ا ُمْست  ق ر ٍ شَّْمُس َت ْر ي ل  و ال  ( 38ذل ك  ت  ْقد يُر اْلع ز يز  اْلع ل يم  ) َل 

يف هذه . استعالء تفيد الالم لفظمث  ظرف معىن تفيد الالم لفظ
الشمس جترى حول مركز مدارها الثابت الذي تسري حوله  نعاألية تشرح 

 حبسب وضعها النجمى

اْلُعْرُجون  اْلق د مي   عاد   و اْلق م ر  ق دَّْرَّنُه م ناز ل  ح ّتَّ   ( 39)ك 

ري يف يسالقمر  نعالتشبيه. يف هذه األية تشرح  تفيد الكاف لفظ
منازله إىل آخرها حىت يدّق ويتقوس ويصفّر ويكون كالعود الذي عليه 

 الشماريخ إذا أتى عليه احلول.

ب غ ي  ساب ُق النَّهار  و ُكلٌّ  أ ْن ُتْدر ك  اْلق م ر  و َل اللَّْيلُ  َل اَل الشَّْمُس ي  ن ْ
  (40) ب ُحون  سي   يف  ف  ل كٍ 



٧2 

ال  نعيف هذه األية تشرح ، جمازاي االستعالءمعىن  تفيد الالم لفظ
هل عليها أن تدرك القمر يف سرعة سريه، ألن الشمس يسيصح للشمس وال 

درجة يف اليوم، وألن لكل  13ري مقدار سي  جترى مقدار درجة يف اليوم، والقمر 
 مدارا خاصا ال جيتمع مع اآلخر فيه. منهما

األرض والشمس  نعيف هذه األية تشرح معىن الظرفية،  تفيد يف لفظ
بح السمك يف املاء، فالشمس جترى يف مدارها، يسبح ىف فلكه كما يسوالقمر 

واألرض جترى حول الشمس يف سنة وحول نفسها يف يوم وليلة، والقمر جيرى 
 حول األرض كل شهر.

ُمْ و آي ٌة     (41اْلم ْشُحون  ) يف  اْلُفْلك  أ َّنَّ ْح  ْلنا ُذر  ي َّت  ُهْم  َل 

معىن الظرفية، يف هذه األية  تفيد يف لفظتفيد معىن ملك  الالملفظ 
الدالة على رمحته بعباده أن جعل أوالدهم يركبون آايت قدرت هللا  نعتشرح 

تفيدوا مما حتمله ليسر السفن املوقرة بسائر السلع اليت ينقلوهنا من بلد إىل آخ
 .من األقوات وسائر حاجهم املعيشية

ل ْقنا   ُمْ و خ  ْثل ه   َل    )42 (ما ي  رْك ُبون   م ْن م 

يف هذه . بيان اجلنس تفيد من لفظ مث ملكمعىن  تفيد الالم لفظ
السفن البحرية سفنا برية، وهى اإلبل : خلق هللا من مثل تلك نعاألية تشرح 

 .ىاليت تسري يف الصحار 

ق ُذون  ) َل ُمْ و إ ْن ن ش ْأ نُ ْغر قْ ُهْم ف ال ص ر يخ    ( 43و َل ُهْم يُ ن ْ

وإن قدرات هللا يعين  نعيف هذه األية تشرح ، ملك تفيد الالم لفظ
نشأ إغراقهم يف املاء مع ما محلته السفن والزوارق فال مغيث هلم حيفظهم من 



٧3 

تيعا هلم إىل حني بلذات احلياة الغرق وينجيهم من املوت، ولكن رمحة منّا هبم ومت
 12.الدنيا أبقيناهم وحفظناهم من الغرق

يٍ و م تاعاا  م نَّاإ َلَّ ر ْْح ةا   ( 44) إ َل ح 

يف هذه ، انتهأ الغية تفيد اَل لفظمث  معىن التبعيض تفيد من لفظ
ولكن برمحتنا نسريكم يف الرب والبحر، وُنَسلِّمكم ة هللا يعين رمح نعاألية تشرح 

َوَمَتاًعا ِإىَل ِحنٍي، أي: إىل وقت معلوم عند : قال هللا تعاىل مثإىل أجل مسمى؛ 
 13هللا.

ُمُ و إ ذ ا ق يل   ْلف ُكْم ل ع لَُّكْم تُ ْرْح ُون   ات َُّقوا م ا َل   ب ْي  أ ْيد يُكْم و م ا خ 

(45)  

، يف هذه األية تشرح عن انذر هللا اىل التعدية معىن تفيد الالم لفظ
وإذا قيل هلؤالء املكذبني مبا نّزل هللا من اآلايت: احذروا ما مضى الناس يعين: 

كم من األمم، وخافوا أن حيل الته اليت حّلت مبن قبلبني أيديكم من نقم هللا ومثُ 
 .بكم مثلها من جراء شرككم وتكذيبكم لرسوله

ت  ر ّب   ْم إ َلَّ ك انُوا  م ْن آي ةٍ و م ا َت ْت يه ْم   ه ام ْن آَي   (46ُمْعر ض ي  ) ع ن ْ
. ، يف هذه األية تشرح عن معىن التعليل تفيد عن ظلف، التبعيض تفيد من لفظ

ة من حجج هللا الدالة على توحيده وتصديق وما جتىء هؤالء املشركني حج
بتكذيبها وأعرضوا عنها وتركوا النظر الصحيح املؤدى إىل  رسوله إال ابدروا

 اإلميان به، ومعرفة صدق رسوله.

ُمْ و إ ذ ا ق يل   ر ز ق ُكُم اَّللَُّ ق ال  الَّذ ين  ك ف ُروا ل لَّذ ين  آم ُنوا  ِم َّاأ ْنف ُقوا  َل 
ُ أ ْطع م ُه إ ْن أ نْ ُتْم إ َلَّ  أ نُْطع ُم م نْ  لٍ ل ْو ي ش اُء اَّللَّ  ( 47) ُمب يٍ  يف  ض ال 
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 يف لفظ مث التبعيضمعىن  تفيد منمث  التعديةمبعىن فيها تفيد  الالم
يف هذه األية تشرح وإذا أمروا ابإلنفاق مما رزقهم هللا على معىن الظرفية  تفيد

ن طلب منهم ذلك: لو شاء هللا ألغناهم الفقراء واحملاويج من املسلمني قالوا مل
 وأطعمهم من رزقه، فنحن نوافق مشيئة هللا فيهم.

ُتْم َصاِدِقنَي )  ( 48َويَ ُقوُلوَن َمىَت َهَذا اْلَوْعُد ِإْن ُكن ْ

ُمونَ   ( 49) َما يَ ْنظُُروَن ِإالَّ َصْيَحًة َواِحَدًة أَتُْخُذُهْم َوُهْم خيَِصِّ

ي  سي  ف ال   ُعون  ) إ َل  أ ْهل ه مْ ةا و َل  ت ط يُعون  ت  ْوص    (50ي  ْرج 

الصورة يوم القيامة ، يف هذه األية تشرح عن معىن انتهأ الغية تفيد اَل
تطيع يستطيعون أن يوصوا ىف أمواهلم أحدا، إذ ال ميهلون بذلك، وال يسفال  اي

من كان منهم خارجا من أهله أن يرجع إليهم، بل تبغتهم الصيحة فيموتون 
 كانوا ويرجعون إىل رهبم.حيثما  

ُلون  ) م ن  اْْل ْجد اث  إ َل  ر ّب   مْ  ف إ ذ ا ُهمْ  يف  الصُّور  و نُف خ     (51ي  ْنس 

تفيد  اَل لفظ مث ابتدأ الغية تفيد من لفظمث  ،التعدية تفيد يف لفظ
يف  االنسان بعد أن ميوتوار صوّ يف هذه األية تشرح عن ت معىن انتهأ الغية،
 ونفخ يف الصور نفخة اثنية للبعث والنشور، والخروج من القبور، القبور، يعين
 رعون للقاء رهبم للحساب واجلزاء.سي  فإذا هم مجيعا 

و يْ ل ن ا م ْن ب  ع ث  ن ا  ا م ا و ع د  الرَّْْح ُن و ص د ق   م ْن م ْرق د َّن  ق اُلوا َي  ه ذ 
  (52اْلُمْرس ُلون  )

التعجب هم  ألية تشرح عن، يف هذه امعىن ابتدأ الغية تفيد من
قالوا اي قومنا انظروا هالكنا وتعجبوا منه، من  : "خرجوا من قبورهم. مث يقول
 14" بعثنا من قبوران بعد موتنا؟
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يٌع َلَديْ نَ  ( 53ا حُمَْضُروَن )ِإْن َكاَنْت ِإالَّ َصْيَحًة َواِحَدًة فَِإَذا ُهْم مجَِ
ُتْم تَ ْعَمُلونَ  ًئا َواَل جُتَْزْوَن ِإالَّ َما ُكن ْ  ( 54) فَاْليَ ْوَم اَل ُتْظَلُم نَ ْفٌس َشي ْ

  (55ف اك ُهون  ) يف  ُشُغلٍ إ نَّ أ ْصح اب  اجلْ نَّة  اْلي  ْوم  

إن من يدخل اجلنة  الظرفية، يف هذه األية تشرح عنمعىن  تفيد يف
ذاهتا، ويكون بذلك يف شغل عما سواه، إذ يرى ما ال عني يتمتع بنعيمها ول

رأت، وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر، فأىن له أن يفكر فيما سواه؟ 
وهو بذلك فرح مستبشر ضحوك السن هادىء النفس، ال يرى شيئا يغمه أو 

 15ينّغص عليه حبوره وسروره.

لٍ ُهْم و أ ْزو اُجُهْم    (56ُمتَّك ُئون  ) ع ل ى اْْل ر ائ ك   يف  ظ ال 

يف . استعالء تفيد على لفظمث  معىن الظرفية جمازاية تفيد يف لفظ 
هم ما يكمل به تفكههم ويزيد يف سرورهم يف اجلنة يعين:  هذه األية تشرح عن

لذ شىء لدى يضحون لشمس، ألنه ال مشس فيها )واواجهم يف ظل ال وأز 
العريب أن يرى مكاان فيه ظل ظليل، وأهنار جارية، وأشجار مورقة( وهم فيها 
متكئون على السرر عليها احلجال )الناموسيات( وهذا منتهى ما تسمو إليه 

 .القرأن النفوس من لذة لدى من نزل عليهم التنزيل

ُمْ  ُمْ ف اك ه ٌة  ف يه ا َل   (57م ا ي دَُّعون  ) و َل 

مث  الظرفية حقيقية تفيد يف لفظ ها تفيد معىن مبعىن امللك،في الالم 
بعد أن ذكر  يف هذه األية تشرح عن. فيها تفيد معىن مبعىن امللك الثاين الالم

ما هلم فيها من جمالس األنس ذكر ما يتمتعون به من مآكل ومشارب، ولذات 
يعين يف اجلنة هلم فيها من الفواكه مالذ وطاب، مما تقّر به ية، جسمانية وروح
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أعينهم، وتسّر به نفوسهم، كما هو شأن املرتفني املنعمني يف الدنيا، وهلم فوق 
 16.ذلك كل ما يتمنون وتشتاق إليه نفوسهم

مٌ  يٍم ) م ْن ر ب ٍ ق  ْوَلا  س ال   ( 58ر ح 

الذي يتمنونه  ، يف هذه األية تشرح عنمعىن ابتدأ الغية تفيد من لفظ
 .هو التسليم من هللا عليهم

 ( 59َواْمَتاُزوا اْليَ ْوَم أَي َُّها اْلُمْجرُِموَن )

ب ّن  آد م  أ ْن َل  ت  ْعُبُدوا الشَّْيط ان  إ نَّ إ ل ْيُكْم أ َلْ  أ ْعه ْد  ع ُدوٌّ  ل ُكمْ ُه َي 
 ( 60)ُمب يٌ 

فيها تفيد معىن مبعىن امللك ،  الالممث  التعديةمعىن  تفيد اَل لفظ 
بعد أن ذكر ما للمحسنني من جنة النعيم واجتماع ابحملبني واإلخوان واألزواج 
يف اجلنات أعقبه بذكر حال اجملرمني وأهنم يف ذلك اليوم يطلب منهم التفرق 

تصور يف النار يعين أمل  يف هذه األية تشرح عن. بعضوابتعاد بعضهم من 
أوصكم مبا نصبت من األدلة، ومنحت من العقول، وبعثت من الرسل، وأنزلت 
من الكتب بياان للطريق املوصل إىل النجاة اي ان ترتكوا طاعة الشيطان فيما 

 يوسوس به إليكم من معصيىت وخمالفة أمرى.

ر اطٌ   ( 61ُمْست ق يٌم ) و أ ن  اْعُبُدوين  ه ذ ا ص 

ْنُكمْ  و ل ق ْد أ ض لَّ  ب الًّ ك ث رياا أ ف  ل ْم ت ُكونُوا ت  ْعق ُلون  ) م   (62ج 

صد  قد يف هذه األية تشرح عن. تفيد معىن التبعيض من لفظ
الشيطان منكم خلقا كثريا عن طاعىت وإفرادى ابأللوهية فاختذوا من دوىن آهلة 

  يعبدوهنا.
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ُتْم ُتوع ُدون  )ه ذ ه  ج ه نَُّم الَّ   ( 63ِت  ُكن ْ

ُتْم ت ْكُفُرون  )  ِب  ااْصل ْوه ا اْلي  ْوم     (64ُكن ْ

جزاء  يف هذه األية تشرح عن السبابية، معىن تفيد الباء لفظ 
احرتقوا هبا اليوم، وقاسوا حرها  " الكافرين الذي ال يطيع رسول هللا يعين قول

بكم إايها، بعد أن نبهتم فلم الشديد بسبب جحودكم هبا يف الدنيا، وتكذي
 "تنتبهوا، وأوقظتم فلم تستيقظوا.

ْت ُم  ل  ُمن ا أ ْيد يه ْم و ت ْشه ُد أ ْرُجُلُهمْ  ع ل ى أ فْ و اه ه مْ اْلي  ْوم  َن   ِب  ا ك انُوا و ُتك 
ُبون  )  (65ي ْكس 

. السبابية و التعليل تفيد معىن الباء مث  التعديةتفيد معىن  على لفظ

يعين ىف هذا اليوم ينكر يف يوم القيامة  تصور الكفار ية تشرح عنيف هذه األ
الكافرون ما اجرتحوا يف الدنيا من الشرور واآلاثم، وحيلفون أهنم ما فعلوا، فختم 

تنطق جوارحهم مبا اجرتمت من سي  هللا على أفواههم فال تنطق ببنت شفة، و 
 الفسوق والعصيان الذي مل يتوبوا عنه.

ر اط  ف أ َّنَّ ف اْست  ب  ُقوا  ع ل ى أ ْعُين ه مْ ل ط م ْسن ا  و ل ْو ن ش اءُ  الص  
ُرون    ( 66)يُ ْبص 

 ، املقصود يف هذه األية يعينجمازاي معىن االستعالء تفيد على لفظ

ولو نشاء لعاقبناهم على كفرهم، فطمسنا على أعينهم، فصريانهم عميا ال 
 يبصرون طريقا، وال يهتدون إىل شىء.

يًّا و َل  ف م ا اْست ط ا ل ى م ك ان ت ه مْ عاُء ل م س ْخن اُهْم و ل ْو ن ش   ُعوا ُمض 
ُعون    ( 67)ي  ْرج 

ولو أردان  املقصود يف هذه األية يعين، مبعىن يف تفيد على لفظ
ىف  حلّولناهم عن تلك احلال إىل ما هو أقبح منها، فجعلناهم قردة وخنازير وهم



٧8 

فال يقدرون على ذهاب وال جمىء وال  مساكنهم اليت جيرتحون فيها السيئات،
 غدّو وال رواح.

ْرُه نُ ن ك  ْسُه   ( 68أ ف ال  ي  ْعق ُلون  ) يف  اْْل ْلق  و م ْن نُ ع م  

إنه كلما طال عمر  املقصود يف هذه األية يعين. ظرف تفيد يف لفظ
 1٧املرء رد إىل الضع  بعد القوة، والعجز بعد النشاط.

ب غ ي ل ُه إ ْن ُهو  إ َلَّ ذ ْكٌر و قُ ْرآٌن ُمب ٌي  ْعر  و م ا ي  ن ْ و م ا ع لَّْمن اُه الش  
 ( 70) ع ل ى اْلك اف ر ين  ( ل يُ ْنذ ر  م ْن ك ان  ح يًّا و َي  قَّ اْلق ْوُل 69)

 ذه األية يعيناملقصود يف ه جمازاي ،معىن االستعالء تفيد على لفظ

وروي عن ابن السميقع" لينذر" بفتح الياء والذال." وحيق القول على الكافرين" 
 أي وجتب احلجة ابلقرآن على الكفرة.

ُمْ أ و َلْ  ي  ر ْوا أ َّنَّ خ ل ْقن ا  م ال ُكون   َل  اِم َّا ع م ل ْت أ ْيد ين ا أ نْ ع اماا ف  ُهْم  َل 
(71 ) 

الهنا " أومل يروا أان خلقنا هلم" هذه رؤية  التبعيضاألول مبعىن  الالم
القلب، أي أومل ينظروا ويعتربوا ويتفكروا." مما عملت أيدينا" أي مما أبدعناه 

 وعملناه من غري واسطة وال وكالة وال شركة.

فهم هلا مالكون" ضابطون  " ، ألهناامللكفيها تفيد معىن  و الثاين
ىت يقود الصيب اجلمل العظيم ويضربه وذللناها هلم أي سخرانها هلم ح قاهرون؟

 18ويصرفه كي  شاء ال خيرج من طاعته.

ُمْ و ذ لَّْلن اه ا  ه ا َل  ن ْ ه ا ر ُكوُّبُمْ  ف م  ن ْ ُكُلون  ) و م   (72َيْ 
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 لفظ ،معىن التبعيض دتفي من لفظ ،استعالءمعىن  تفيد الالم لفظ 

وسخران هلم هذه األنعام،  املقصود يف هذه األية يعين ،التبعيض تفيدالثاين  من
فمنها ما يركبون يف األسفار، وحيملون عليه األثقال إىل سائر اجلهات واألقطار، 

 ومنها ما ينحرون، فيأكلون حلومها وينتفعون بدهنها.

ُمْ    ( 73أ ف ال  ي ْشُكُرون  ) م ن اف ُع و م ش ار بُ  ف يه ا و َل 

، املقصود الظرفية حقيقية تفيد يف لفظ، ملكفيها تفيد معىن  الالم
وهلم فيها منافع أخرى غري الركوب واألكل منها، كاجللود  يف هذه األية يعين

واألصواف واألوابر واألشعار واحلراثة وإدارة املنجنون )الساقية( وهلم منها 
 .مشارب من ألباهنا ونتاجها

 (74اَّللَّ  آَل  ةا ل ع لَُّهْم يُ ْنص ُرون  )م ْن ُدون  و اَّتَّ ُذوا 

واختذ هؤالء  تشرح عن يف هذه األية يعين، التبعيض تفيد من لفظ 
املشركون من دون هللا آهلة يعبدوهنم، طمعا يف نصرهتم، ودفع العذاب عنهم، 

 1٩وتقريبهم إىل هللا.

ُمْ ت ط يُعون  ن ْصر ُهْم و ُهْم سي  َل    ( 75) ُجْنٌد ُُمْض ُرون   َل 

واملشركون يغضبون لآلهلة يف الدنيا، وهم ، ملكمعىن  تفيد الالم لفظ
والخالصتها إن العابدين وهم  وقون إليهم خريا وال يدفعون عنهم ضرا.سي  ال 

 عنهم يف الدنيا، واملعبودون يوم القيامة ال املشركون كاجلند، حلمايتهم والذبّ 

 2٠تطيعون أن يقّدموا هلم معونة، وال يدفعون عنهم مضرّة.سي  

 

 

  (76) رُّوَن َوَما يُ ْعِلُنونَ سي  َفاَل حَيْزُْنَك قَ ْوهُلُْم ِإانَّ نَ ْعَلُم َما 
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ْنس اُن أ َّنَّ خ ل ْقن اُه   يٌم ُمب ٌي ) م ْن نُْطف ةٍ أ و َلْ  ي  ر  اْْل   (77ف إ ذ ا ُهو  خ ص 
تدل من أنكر سيأو مل يف هذه األية تشرح عن  ابتدأ الغية معىن تفيد من لفظ

البعث ابلبدء على اإلعادة، فإن هللا ابتدأ خلق اإلنسان من ساللة من ماء 
 .شيء حقري ضعي  مهنيمهني، فخلقه من 

ي  خ ْلق ُه ق ال  م ْن َُيْي  اْلع ظ ام  و ه ي  ر م يٌم  ل ن او ض ر ب   م ث الا و ن س 
(78) 

 يف هذه األية تشرح عن ونسي أان أنشأانه استعالء، تفيد الالم لفظ 
إن بعض املشركني استبعدوا إعادة هللا  من نطفة ميتة فركبنا فيه احلياة، مقصودها

رة العظيمة اليت خلقت السموات واألرض لألجساد والعظام الرميم، ذى القد
تعبدون أو سي    هم بعد هذا ونسوا أنفسهم وأنه تعاىل خلقهم من العدم، فكي

 .جيحدون

  

  (79) خ ْلٍق ع ل يمٌ ب ُكل    ُقْل َُيْي يه ا الَّذ ي أ ْنش أ ه ا أ وَّل  م رٍَّة و ُهو  

هذه األية تشرح عن أتكد األية من   ، التعديةمعىن  تفيد الباء لفظ
قل أيها الرسول هلذا املشرك القائل لك: من حيىي العظام وهى رميم؟ قبل يعين : 

وأين حيييها الذي ابتدع خلقها أول مرة ومل تكن شيئا وهو العليم ابلعظام، 
ال خيفى عليه شىء من أمر . وأين ذهبت. تفرقت يف سائر أقطار األرض

على النمط السابق واألوضاع اليت كان عليها مع قواه خلقه، فهو يعيده 
 21السالفة.
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راا ف إ ذ ا أ نْ تُ  م ن  الشَّج ر   ل ُكمْ الَّذ ي ج ع ل     م ْنهُ  مْ اْْل ْخض ر  َّن 
 (80)ُتوق ُدون  

 فيها تفيد معىن مبعىن امللك مث الالم، و معىن البيان تفيد من لفظ 
الدليل عن قدرة هللا .  مث هذه األية تشرح معىن ابتدأ الغية تفيدالثاين  من  لفظ

يبدأ خلق الشجر من ماء حىت صار أخضر انضرا مث أعاده  األخر، يعين: وهللا
توقد به النار، ومن فعل ذلك فهو قادر على ما يريد  إىل أن صار حطبا ايبسا

ال مينعه شىء، إذ من أحدث النار يف الشجر األخضر على ما فيه من املائية 
املضادة لالحرتاق، فهو أقدر على إعادة الغضاضة إىل ما كان غّضا فيبس 

 .وبلى

 أ ْن َي ُْلق  ع ل ى  ب ق اد رٍ  الَّذ ي خ ل ق  السَّم او ات  و اْْل ْرض   ليسأ و   

ُق اْلع ل يُم ) ثْ ل ُهْم ب  ل ى و ُهو  اْْل الَّ  (81م 

هذه  ،التعديةمعىن  تفيد على لفظمث  الزايدةمعىن  تفيد الباء لفظ 
 ".األية تشرح عن يقول هللا تعاىل اىل الكافر، قال: من حيىي العظام وهى رميم؟

موات واألرض، أبعظم من خلق الس ليسأبّن خلق مثلكم من العظام الرميم، 
ياء العظام وإذا مل يتعذر عليه خلق ما هو أعظم منكم، فكي  يتعذر عليه إح

إنه تعاىل نّبه إىل عظيم قدرته على خلق والخالصة،  .بعد ما قد رّمت وبليت
السموات السبع مبا فيها من الكواكب السيارة والثوابت واألرضني السبع وما 

 .لكفيها من جبال ورمال وقفار وما بني ذ

ئاا أ ْن ي  ُقول    ( 82ُكْن ف  ي ُكوُن )  ل هُ إ َّنَّ ا أ ْمُرُه إ ذ ا أ ر اد  ش ي ْ

تعاىل يف  إمنا شأن هللااستعالء، هذه األية تشرح عن  تفيد الالم لفظ
 إجياد األشياء أن يقول ملا يريد إجياده: تكّون فيتكّون وحيدث فورا بال أتخري.

  (83تُ ْرج ُعون  )و إ ل ْيه  ُكوُت ُكل   ش ْيٍء م ل   ب ي د ه  ف ُسْبح ان  الَّذ ي 
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مقصود يف هذه  ،انتهأ الغية تفيد اَل لفظ ، مثيفمبعىن  تفيد الباء
عن كل  األية يعين تنزه ربنا احلي القيوم الذي بيده مقاليد السموات واألرض

، وإليه يرجع العباد يوم املعاد، فيجازى كل عامل مبا عمل، وهو العادل سوء
 22عم املتفضل.املن
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 اخلامس بالبا

 االختتام

 

 اخلالصة (أ

وما فيها من حروف اجلر مع حتليل معانيها،  سي  سورة يف  بعد أن قام ابلبحث
 وصلت إىل النتائج االتية:

. وهي ةاثون ايمث و ثالثةوهي مكية ومل ومل حيكو يف ذلك خالفا.  سي  . سورة ١
قبل سورة  طر ويف تعداد نزول السور، و كان نزوهلا بعد سورة فا ستة و ثالثون

ها الفتتاحها هبذه األحرف اهلجائية، اليت قيل في سي  مسيت سورة  .الصافات
نه حذف ني، فكأسي  إهنا نداء معناه )اي إنسان( بلغة طي ألن تصغري إنسان: أن

ني. وعلى هذا حيتمل أن يكون يسأي أن سي  الصدر منه، وأخذ العجز، وقال: 
ِ  َ  إ  م، بدليل قوله تعاىل بعده. اخلطاب مع حممد صّلى اّلّل عليه وسلّ  َ  ل  َّنك

ُِْرس ل ي    .اْل

. وحروف اجلر هي احلروف اليت جتر األمساء اليت تدخل عليها، و عددها ٢
 ،على ،عن ،يف ،عدا ،حاشا ،خال ،حىت ،إىل ،من: عشرون حرفا، و هي

 ومىت. ،ولعل ،والباء ،والكاف ،وات ،واو ،كي  ،الالم ،رب ،منذ ،مذ

اجلر هلا معاين كثرية ختتلفة بعضها عن بعض حسب سياق الكلم،  . كل حروف٣
 وميكن بيان هذه احلروف ومعانيها على النحو التايل:

بتداء اللتبعيض، معىن يف،  ، وهي:تسعة معىنحروف "من" هلا  (أ
عليل، السبابية و التالتأكيد، انتهاء الغاية، بيان او جنس، الغاية، 

 يف،  معىن عن، معىن

 االستعالء،  ، وهي:معىن وحدة" هلا عنروف "ح  (ب

 ، االستعالءانتهاء الغاية،  ، وهي:معىن اثنية" هلا اىل حروف " (ج
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  معىن  يف،االستعالء،  ، وهي:معىن اثنية" هلا َعَلى حروف " (د

  ىن اىل،مبع الظرفية مكانية، ، وهي:معىن ثنية" هلا  يف  حروف " (ه

 اإللصاق، السبابية، التأكيد، ، وهي:معىن ستةحروف "الباء" هلا  (و

   مبعىن مع، معىن عن،  معىن إىل،

 التشبيه، ، وهي:معىن مخسةالكاف" هلا  حروف " (ز

التعجب، ، االستعالء ، وهي:معىنحروف "الالم" هلا سبعة  (ح
 امللك،  التعليل، مبعىن اىل،

 .القسام فقط ، وهي:معىن واحدة" هلا واوحروف " (ط

 قاراحاتاال (ب

 سي  ورة ين حروف اجلر يف سهلذا البحث الذي قدمه الباحث ملعرفة معا ابلنسبت
من انحية النحو، فجدير به ان يقدم االقاراحات را جيا أن يكون هذا البحث منفعة 

 لقرآناوفضال عن قراء  سي  ملساعدة الوصول أىل معرفة معاين حروف اجلر يف سورة 
 الكرمي كما يلي:

 الكرمي أن يفهم معانيه القرآنقارئ ينبغي لل. ١

عن  الكرمي أن يرتله ترتيال وحيثه أن يتعلم اللغة العربية و فضال القرآنئ قار حياول . ٢
 حنوها أي القواعد.

الكرمي أنه يفتش عن احلصول على ما فيه من  القرآن. وجدير ابملالحظة أن قارئ ٣
 معاين حروف اجلر

لة و اللغة العربية و فضال عن النحو بطرْيقة سهو هل تعليم يسغى للمعلم أن . وينب٤
 .حيث تالميذه على األجتهاد يف الدراسة
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 األختتام  (ج
محدا و شكرا هللا تعاىل علي عونه وتوفقه ولقد تقدم الباحث اليه بوافر الشكر و 

باحث أن يتم هذا لتطيع اسي  الصحة والعافية حىت  التقدير واالحارام وأنعم علينا بنعمة 
ه ووفقه يف هل لسي  عة واحملاولة ألن هللا قد من على الباحث أن طتسالبحث جيميع اإل

 عمل البحث العلمي.

ومن املعروف أن هذا البحث بعيد عن الكمال واجلدير ابلذكر أنه الخيلو من    
ص، ولذلك رجيا من القراء األعزاء أن يصححوا هذا البحث  األخطاء والنقائ

 لنا وللقراء األعزاء. البحث انفعا ات ليكون هذاكاملالحظات واالاقاراح

 القرآن لتوفي  والسدادوىف اخلتام، نسأل هللا تعاىل أن يوفقنا اب
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