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 جتريد البحث     
 نور جهيايت أتنغ : اسم الطالبة

 40100114092 : اجلامعي الرقم
 ____________________________________________ )دراسة حتليلية حنوية(يف سورة آل عمران  اف اجلر"يف" ومعانيهحر  : عنوان الرسالة

املوجودة يف سورة آل عمران،  "يف" ومعاين ف اجلرهذه الرسالة تبحث عن حر 
لتناوهلا مع االستعانة ابلدراسة حتليلية حنوية. لقد على مسألة أساسية واحدة،  وهي تركز

فة ظيو : ما سية إىل مشكلتني فرعيتني، األولحاولت الباحثة تفصيل هذه املسألة األسا
 ف اجلر يف سورة آل عمران.ما أنواع معاين حر : الثانيةف اجلر، و حر 

يعتمد عليها البحث خالل دراسة، ومل يعد  ؤكد أن لكل حبث مناهجاملومن 
للبحث سعة لكتابة هذه البحث بدون أن استعان بعدد من املناهج العلمية املشهورة 
االستعمال، وهي ابلرتتيب: تتوزع على طريقة آداء البحث، وطريقة مجع املواد، وطريقة 

هذه تنقسيم إىل الطريقة القياسية والطريقة تنظيم املواد وحتليلها. والطريقة الرابعة 
 االستقرائية.

 "يف" ف اجلرحر معىن  أن  تعرض الباحث اخلالصة وهيهذا البحث  وبعد إجراء
املوجودة يف سورة آل عمران هي: الظرفية املكانية والظرفية الزمنية والظرفيىة اجملزاية، 

  ، مبعىن إىل.مبعىن مع، مبعىن علىالسببية التعليلية مبعىن الالم، 
البحث يتمكن من تشجيع من يقرأه على أن ه يكون وجود هذ ومن املرجو أن

يقف على شيئ من مباحث قواعد اللغة العربية، وميكنه من أن يطور الدراسة خاصة ما 
 يتعلق بدراسة حنوية.

 



1 
 

 الباب األول

 املقدمة

 فلفةة اخل الفصل األول:

املعجزة الكربى لنبينا حممد صلى هللا عليه وسلم، وقد جرت القرآن الكرمي هو 
ربى ألنبيائه أن تكون يف أعلى درجة من نوع ما امتاز املعجزات الكسنة هللا احلكيم يف 

عجزوا، قامت عليهم احلجة، ولزمهم أن يؤمنوا  به أقوامهم، حىت إذا حتداهم أن أيتوا مبثله
 .1ها هو ذاموسى قد جاء قومه بعصا تنقلب حيةيجاءوهم يه، فمبا

إّن اللغة العربّية هى لغة اإلسالم واملسلمني منذ شروق فجر اإلسالم، وهي مهمة 
ترتبط لكل املسلمني يف تعلمها، ألهنا أداة لفهم العلوم الدينية، وال سيما املسائل اليت 

ة العربية كما ورد يف قوله تعاىل؛ ابألمور الدينية. ويبدو لنا بوضوح أن القرآن أنزل ابللغ
ف يسسورة ال) قوله: ﴿إَّنا أَنزَْلَناُه قُ ْرآَّنا َعرَبِيًّا لاَعلاُكْم تَ ْعِقُلْوَن﴾ويف(: 2:12)سورة يوسف/

 َعلاُكْم تَ ْعِقُلْوَن﴾.﴿ِإَّنا َجَعْلَناُه قُ ْرآَّنا َعرَبِيًّا لَ  :(3:43/ 

نتت  اللغة العربية إحدى اللغات السامية. انشعبت هي وهن من أرومة واحدة
تكاثر عددهم اختلفت لغتهم األوىل ة. فلما خرج الساميون من مهدهم ليف أرض واحد

                                                             
   .7ص. .م( 1980-ه 1400ر الكتب العلمية، دا :بيورت ؛)الطبعة لثاين ابلقرآن واحلديثالتعريف حممد الزفزاف، 1
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وزاد هذا االختالف انقطاع الصلة وأتثري البيئة وتراخي الزمن  ابالشتقاق واالختالط،
 .2حىت أصبحت كل هلجة منها لغة مستقلة

وأحواهلا حني ا صيغ الكلمات العربية هبومن املعلوم أن علم النحو قواعد تعرف 
. واإلعراب 4. فإن النحو يهتم آبخر الكلمة والصرف يهتم ببنيتها3إفرادها وحني تركيبها

)وهو ما يعرف اليوم ابلنحو( علم أبصول تُعرف به أحوال أواخر الكلمات العربية من 
 .5حيث أحوال اإلعراب والبناء، أي من حيثما يعرض هلا من تغيري يف حال تركيبها

  6م: إسم، وفعل، وحرف.اتنقسم ثالثة أقسكما معروف لدينا أن الكلمة العربية 
االسم هو ما دّل على معىن ىف نفسه غري مقرتن بزمان: كخالد وفرس وعصفوٍر وداٍر 

احلرف وحنطة وماء. الفعل هو ما دّل على معىن ىف نفسه مقرتن بزمان كجىء وجىء. 
كل حرف من  ،مة يتميز هبا كما لالسم والفعلما دّل على معىن يف غريه وليس له عال

السم:  م: حرف خمتّص اباوهو ثالثة أقس .7حروف اجلر البد له من اسم بعده جيره
وحرف مشرتك بني األمساء  حرف اليت تنصب االسم وترفع اخلرب،كحروف اجلر، واأل

 .8ماال: كحروف العطف، وحريف االستفحواألفع

الفعل قبلها إىل األسم بعدها وجير األمساء حروف اجلر هي كل حرف جير معىن 
. وحروف اجلر ينقسيم إىل ثالثة أقسام: حروف اجلر األصلى، وحروف اجلر الزائد، بعده

                                                             

 .15ص.  .م( 2009 -ه 1430 ،دار املعرفة :بيورت؛ )الطبعة الثالثة عشر اتريخ األداب العربّ أمحد حسن الزّّيت، 2 
3Abu Bakarmuhammad, Ilmunahwu(Surabaya: karyaabditama,1996) hal.1 

 14: ص .)1957، دار الكيان؛ الرّيض) شذالعرففيفنالصرف،أمحد بن حممد بن أمحد احلمالوي شيخ4
 .16: ص. (1994: ةياملكتبة العصر ؛ ) بريوت جامعالدروساجلزءاألول، ىنييمصطفى الغال5
 17ص. .، دون السنة()الطبعة التاسعة؛ دمشق: دار احلكمة القواعد اللغة العربية امللخصنعمة،  الفود  6
 .111، ص. جامع الّدروس العربيةالشيخ مصطفى الغالييين، 7 
 .12، ص.جامع الّدروس العربيةالشيخ مصطفى الغالييين، 8 
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على، إىل، ىف، : يعين حرف اجلر تتكون من سبعة حرفأ. وحروف اجلر الشبيه ابلزائد
 .من، عن، الباء، ل

قال فؤاد نعمة :" احلرف هو   (1ني عن حروف اجلر يعين: )أن تقدم آراء اللغوي
( قال الشيخ مصطفى الغاليني :" احلرف هو 2كل كلمة ليس هلا معىن إال مع غيلرها، )

حنو: هل، وىف، ولالم، وعلى،وعن، ومن، وليس له عالمة دل على معىن ىف غريه، ما
 ( قال السيد أمحد اهلامشى:" احلروف هو مادل على معىن3)بتمييزهبا كما لالسم والفعل 

 .9ىف غريه

  مشكفلة الفصل الثاين:

 :ما فهماحتاول الباحثة اإلجابة عليه تانلان التشكلأما امل

 ؟"يف" يف سورة آل عمران  ظيفة حرف اجلرو و معاين  . ما 1
 يف سورة ال عمران؟ "يف"ما معاين حرف اجلر . 2

 عتوضةح معاين املوضو  الفصل الثالث: 

 هذه الرسالة فهي :أما معاين الكلمات الواردة يف موضوع 

عىن مجع وعناية ارادة وقصدة وامل –عينا  –يعىن  –معاين : مشتقة عن كلمة عىن  .1
 10معاىن "ما يقصد بشيئ"

                                                             
 .24م(، ص. 1354)بيورت؛ دار الكتب العلمية، األساسية للغة العربية  القواعدالسيد أمحد اهلامشى،  9

 .535ص.  .م( 1996رون؛ بيورت: دار املشرف، )الطبعة الثالثة والعش منجد يف اللغة واآلعالملوس معلوف، 10 
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أو  ،ألهنا جتّر معىن الفعل قبلها إىل االسم بعدها ،حرف اجلر : مسيت حرف اجلر .2
الباء، ومن، وإىل،  :حرف اجلر ينتقسم إىل 11ألهنا جتّر ما بعدها من األمساء.

 ، وىف، وعلى.وعن، ول
 12املثال: وما يف ألرض رفية.يف : حرف جر يفيد معىن الظ .3
رة سورة آل عمران: إحدى سورة القرآن الواقعة تقع بعد سورة البقرة وقبل سو  .4

وهي مبدوءة  ،13ونزلت بعد األنفال مائتان، مدنية آّيهتا وهي النساء من القرآن

" خمتومة بقوله:"  بقوله تعاىل: "           

             " 

إتضح أن البحثة ىف هذا البحث ستقوم بدراسة ما ىف  بناء على املفاهيم املذكورة،
ستقصاء واستياب نفسها ال التضاد الواردة ىف سورةسورة آل عمران من أنواع 

أن هذا  سورة آل عمران. ومعىن ذلك،التضاد فيها من َّنحية أنواعها وتنظيمها ىف 
ره أو اإلشارة إليها ىف حنوية خمصوصة كما تقدمي ذكحتليلية البحث يتمثل ىف دراسة 

 املشكالت.

ث وحتليل . دراسة حتليلية حنوية: هي الطريقة اليت استعملتها الباحثة يف تنظيم البح5
بياَّنت الرسالة. وكلملة "دراسة" لغة، مصدر من كلمة "درس" مبعىن حبث أو حتقيق، 
وإصطالحا هي األعمال املدرسّية أي القراءة وحتصيل العلوم واملعارف وأما كلمة 

ختليال" زيدت فيها ّيء النسبة تتكون –حيّلل  –"حتليلية" لغة، مصدر من كلمة "حّلل 
                                                             

 .12ص. .م( 1994 -ه 1315ملكتبة العصرية، ا :بيورت ؛)الطبعة التاسعة والعشرون جامع الّدروس العربية 11
 .554، ص. جامع الدروس العربيةالشيخ مصطفى لغالييين، 12 

 .152ص.  .م( 2007-ه 1428دار الفكر، :؛ ) دمشق4-3الثاين اجلزءان لد اجمل ،التفسري املنريوهبة الّزحيلي،13
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 حيّلل املشا كل واسطالحا رجع إىل عناصره وإدراك أسباب عللها. نعتا ل "دراسة" مبعىن
وهو يف اصطالح العلما: "قواعد يعرف هبا أحوال أو أواخر الكلمات العربية اليت حنو 

 حصلت برتكيب بعضها مع من بعض إعرااب وبناء وما يتبعهما

 الدراسة السابقة الفصل الرابع:

 حبث سبقها منها :و لكن هذا الباحث قد  يف هذا البحث تشرح الباحثة

لبة جامعة عالء الدين اإلسالمية طاالرسالة العلمية الىت كتبتها نور املخلصة بكرى  .1
ائفها ظحروف اجلر و  وضوع "كلية اآلداب واإلنسانية حتت امل احلكومية مكاسر

ث عن أنواع حروف اتجر قهذه الرسالة تبح ، 2002 " عامومعانيها ىف سورة يس
ف اجلر ىف وما معىن حر  سورة يس،و ما وظيفة حروف اجلر ىف  سورة يس، ىف

 سورة يس.
لبة جامعة عالء الدين تإلسالمية االىت كتبتها فاطمة ط الرسالة العلمية  .2

احلكومية مكاسر كلية اآلداب واإلنسانية حتت املوضوع " حروف اجلر 
 1992ومثاكلها ىف اللغة العربية " عام 

الىت كتبتها أبريلنتناس رزقى جامعة شريف هداية هللا اإلسالمية الرسالة العلمية  .3
حتت املوضوع "معاىن  2010احكومية جاكرات كلية األدآب والعلوم اإلنسانية 

 حريف اجلر )من و الباء( ىف األحاديث النبوية

إذا نظ  رَّن م  ن الرتكي  ز حبث  ه عل  ى أطروح  ة البح  ث الس  ابقة فهن  اك اختالف  ات ك  ان 
البحث ون يرك زون عليه  ا يف الس ابق عل ى ح  رف اجل ر و يف ه ذه البح  ث س  ركز ح رف اجل  ر 
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البحث ون إختي ار  احل رف  ،إختي ار الس ورة البحثي ة يف" فقط. واختالف األخرى  يضع "يف
 عمران. بينما اختيار القرآن أي يف سورة آللغة العربية و و الاجلر يف األحاديث النبوية 

 مناهج البحث الفصل اخلامس:

لكي يستحق البحث أن يتسم بكونه علميا مستوفيا للشروط والضوابط، 
استخدم الباحث يف إعداده عددا من املناهج العلمية الشائعة االستعمال. واملراد 

، وطريقة مجع املواّد، وطريقة حتليل املواد ابملنهجية هنا عبارة عن طريقة أداء البحث
 وتنظيمها.

فلكي يكون األمر واضحا وبينا، فسيقوم الباحث هنا إبلقاء ضوء من البيان 
والتوضيح عن البنود السابقة الذكر، إلقاءا جامعا مانعا يتمثل فيه ما يدور حوله البحث 

 لمية.من عمليات منهجية يتّم هبا إعداد هذا البحث يف صورته الع

 أوال: طريقة أداء البحث

ينتهج الباحث يف هذه املرحلة من البحث طريقة املقارنة أو دراسة املقارنة، وهي 
اليت تتّم بواسطة املقارنة بني أمر و آخر، أو بني أمرين ف كثر مع الداللة على ما يفّوق 

اآلخر ،  أحدمها على اآلخر، أو ما يضعفه عن اآلخر، حىت يتعني ما له من فضل على 
ه حمالّ وضيعا حىّت أصبح مردودا مرتوكا. ُُ  كما يتعنّي ما لغريه من ضعف حُيلِّ

 اثنةا: مدخل البحث
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وملا كان املوضوع الذي اختاره الباحث يّتصل ابلّدراسة الّنحويّة الّتطبيقّية، فليس 
طار من الّتقليل أن ينتهج املدخل الّلغوّي، وذلك ألّن املبحث نفسه لغوّي احملور واإل

 وملالئمته ابملوضوع، فال ملج  إالّ ابملدخل الوحيد وهو املدخل اللغوّي.

وإضافةا إىل ذلك، فإّن لدى الباحث إحساساا أبّن هذا الضرب من املداخل 
يناسب اخلطوات واإلجراءات اليت يسري عليها البحث. فضال عن أّن الباحث يعمل على 

بني ما اختاره من املوضوع، فيميل إىل املدخل اجلمع والّتوفيق بني خلفّيته الّدراسّية و 
اللغوّي إشارةا إىل أّن البحث يرتاوح حول املشكالت الّلغويّة؛ حيث أّن املشكالت ميكن 

 حّلها هبذا الضرب من املدخل.

 اثلثا: طريقة مجع املواد  

ومبا كانت املواّد أو املعطيات اليت قام الباحث بدراستها تتمّثل يف وجه نوعّي، 
نتهج للحصول عليه الطّريقة املكتبّية، وهي الطّريقة اجلارية عن طريق اإلْطالع على فا

الكتب أو املراجع اّليت هلا مبطالب الّرسالة عالقة متينة، من كتب حنويّة، وصرفّية، ولغويّة 
وغريها من املؤلافات األخرى. ففي هذا الصاَدد، قام الباحث ابالقتباس والنقل عن هذه 

 األمينة مباشرةا و غرَي مباشرٍة.   املصادر
 رابعا: طريقة تنظةم املواد  وحتفلةفلها

انتهج الباحث يف هذه املرحلة من البحث طريقتني شاع استعماملها يف وضع 
املؤلافات العلمّية املختلفة. وذلك نظرا ملا يدور حوله البحث من املواّد واملعطيات، وما 

به املتفرقة، ابتداءا من الباب األول، وانتهاءا إىل يدور حوله من موضوع البحث يف أبوا
 الباب اخلامس، ومها:

 األوىل: الط ريقة القةاسة ة
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واملراد هبا تنظيم املواّد أو املعطيات بواسطة إصدار اخلالصة ابالنطالق من األمور 
العامة إىل األمور اخلاّصة. أو بعبارة أخرى إصدار اخلالصة من األمور الكّلّيات إىل 

 األمور اجلُْزئِياِة.

 الثانةة: الط ريقة االستقرائة ة

واملراد هبا تنظيم املواّد أو املعطيات بواسطة إصدار اخلالصة من األمور اخلاّصة إىل 
األمور العاّمة، أو بعبارة أخرى إصدار اخلالصات البحثّية من األمور اجلُْزئِياِة إىل األمور 

 الطّريقة السابقة الذّكر، أي الطّريقة القياسّية. الكّلّية. وقصارى القول أهّنا ضدّ 

كذلك املناهج اليت سار عليها الباحث يف إحضار هذا البحث من البداية إىل النهاية، 
 ملالئمتهما ابملواد أو املعطيات اليت يتم احلديث عنها فيه.

 غراض البحث وفوائدهأ الفصل السادس:

 فهي : وأما اغراض البحث،

  "يف" يف سورة ال عمران وظيفة حرف اجلر ملعرفة. 1
 يف سورة ال عمران "يف"اجلر  معاين حرف . ملعرفة2

 فهي : وأما فوائده البحث

  "يف" يف سورة ال عمرانملعرفة وظيفة حرف اجلر أ.
 " يف سورة آل عمران.ر "يفاجلا لتعرف عن انواع معاين حرف ل علينيتسه.2
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 الباب الثاىن

 مباحث حرف اجلر

  ف اجلرحر  تعريف الفصل األول:

خ مصطفى الغالييين حيث هناك تعريفات عدة حلرف اجلر، ومنها ما قدمه الشي
ف اجلر مسيت حبرف ألهنا جتر معىن الفعل قبلها إىل االسم بعدها، أو ألهنا ذكر أن حر 

اخلفض " أيضا لذلك. وتسمى جترُّ ما بعدها من األمساء، أي: ختفضه. وتسمى"حروف 
أيضا  "حروف اإلضافة "، ألهنا تضيف معاين األفعال قبلها إىل األمساء بعدها، وذلك 

 1أن من األفعال ما ال يقوى على الوصول إىل املفعول به، فقوَّوه هبذه احلروف".

ومنها ما قدمت الدكتورة عزيزة نوال اببيت يف كتابه حيث ذكرت أن حروف اجلر 
ضا حروف اإلضافة، ألهنا تضيف أو توصل معاين األفعال قبلها إىل األمساء اليت تسمى أي
 2بعدها ".

ومنها ما قدمه الدكتور عبده الراجي يف كتاب حيث جاء فيما قال: "إن حرف 
اجلر إن دل على معىن، فإن هذا املعىن ال يتصور تصورا صحيحا إال ابرتباطه مع حدث 

 3التعلق اليت أشران إليها قليل منذ". من األحداث، ومن مث ظهرت فكرة

 

                                                             
 .168، ص، جامع الدروس العربيةمصطفى الغالييين،  1
 .467،ص. املعجم املفصلوال اببيت، نعزيزة  2
 .367لبنان: دار النهضة العربية(، ص. -بريوت ؛الثاين )الطبعة التطبيق النحويعبده الراجي،  3 
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 جلراف أنواع حر  الفصل الثاين:

 حرف اجلر تنقسم إىل ثالثة أقسام وهي:

عنه  ما حيتاج إىل متعلق وهو ال يستغىنالقسم األول :حرف اجلر األصلي وهو 
عنه ، والقسم الثاين: حرف اجلر الزائد وهو ما يستغىن وال إعرااب، حنو: كتبت ابلقلم معىًن 

إعرااب، وال حيتاج إىل متعلق ، وال يستغىن عنه معىًن، إلنه إمنا جاَء به لتوكيد مضمون 
الكالم حنو: ما جاءان من أحد، والقسم الثالث: حرف اجلر الشبيه ابلزائد وهو ما 
الميكن االستغناء عنه لفظا وال معىًن، غري أنه الحيتاج إىل متعلق، وهو مخسة أحرف: 

 4وحاشا، ولعل.رب، وخال، وعدا 

وعن، وعلى، وىف،  وحىت،حروف اجلر عشرون حرفًا وهي: الباء، ومن، وإىل،
 ،ىترّب، وخال، وعد، وحاشا، وكى، ومذ، و نوم ، والتاء، ومذ،وواو والكاف، والالم، 

   .ولعلّ 

 ف اجلرمعاين حر وظيفة و  الفصل الثالث:

العرب يف  روف اجلر معاين خيتلف بعضها عن بعض وفقا ملا وضع هلاإن ح
 استعماالهتم الشائعة للغتهم، وميكن تفصيل هذه املعاين كما أييت:

 معاين الباءوظيفة و  .1

 لـ "الباء"ثالثة عشر معىن، وهي:

                                                             
 .159جامع الدروس العربية، ص.مصطفى الغالييىن،  4
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اإللصاق: وهو املعىن األصلي هلا: وهذا املعىن ال يفارقها يف مجيع معانيها، وهلذا  أ.
يدك، ومسحت اقتصر عليه سيبويه. واإللصاق إما حقيقى، حنو: "أمسكت ب

رأسى بيدى"، وإما جمازى، حنو: "مررت بدارك، أو بك"، أى: مبكان يقرب منها 
 أو منك.

 -أى الواسطة الىت هبا حصل فعل-االستعانة، وهى الداخلة على املستعان به ب.
 حنو: "كتبت ابلقلم".

السببية والتعليل، وهي الداخلة على سبب الفعل وعلته الىت من أجلها حصل، ج. 
 "مات ابجلوع"، أي: مات بسبب اجلوع. حنو:

التعدية، وتسمى ابء النقل، فهي كاهلمزة يف تصيريها الفعل الالزم متعداي، فيصري د. 
. إىل: أذهب هللا نورهم، ﴿ذهب هللا بنورهم﴾بذلك الفاعل مفعوال، كقوله تعاىل: 

 أي أزاله حىت ال ميكنهم املشي يف الظلمات.

 وز ذكر فعل القسم معها، حنو: "أقسم اب"هل". القسم، وهو أصل أحرفه. وجيه. 

العوض، وتسمى ابء املقابلة أيضا، وهي الىت تدل على تعويض شئ من شئ يف و. 
 مقابلة شئ آخر، حنو: "بعتك هذا هبذا. وخذ الدار اب الفرس".

البدل، وهو الذي تدل على اختيار أحد الشيئني على اآلخر، بال عوض وال ز. 
 ما يسرىن هبا محر النعم". أي: بدهلا.مقابلة، كحديث: "

﴿الظرفية أى معىن )يف( كقول تعاىل: ح.         ﴾  

 [. أي: يف بدر12]سورة ال عمران: 
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﴿املصاحبة، أى: معىن "مع"، ومنه قوله تعاىل: ط.    ﴾ [ :48سورة هود .]

 أي: مع سالم.

التبعيضية، كقوله تعاىل: ﴿عينا يشرب هبا عباده هللا﴾.أي: منها معىن "من" ي. 
 عباده هللا.

﴿معىن "عن"، كقوله تعاىل:  ك.     ﴾  :[. أي: عنه 59]سورة الفرقان

 خبريا. 

 ﴿االستعالء، أى معىن )على(، كقوله تعاىل:  ل.           

    ﴾ :[. أي: إن أتمنة على قنطار.75. ]سورة ال عمران 

التأكيد، وهو الزائد لفظا، يف اإلعراب، حنو: "حبسبك ما فعلت".أي: حسبك ما  م.
 5فعلت.

 معاين عنوظيفة و . 2

 ل "عن" ستة معىن، وهي:

 اجملاوزة، حنو: "خرجت عن املدينة". أ.

 هبذا السفر"، أى: سافر أنت مكاين.البدل، حنو: قم عىن ب. 

﴿التعليل، حنو:  ج.                        ﴾ 

 [. 114]سورة التوبة آية: 

                                                             

 .134-133، ص. جامع الدروسمصطفى الغالييىن،  5 
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 مبعىن "بعد"، حنو: "عن قريب أقابلك". أي: بعد قريب أقابلك. د.

فَإمَنَا ﴿مبعىن "على"، حنو:  ه.    ﴾  :[. أي: على 38]سورة حممد آية

 نفسه.

﴿مبعىن "من"، حنو: و.              ﴾ :[. 25]سورة الشورى آية

 6أي: من عباده.

 معاين من وظيفة و .3

 ل "من" مثانية معىن، وهي:

الزمانية. فاألول كقوله تعاىل: ﴿االبتداء، أى: ابتداء الغاية املكانية أو أ.       
                      والثاىن كقوله ﴾

﴿تعاىل:                     ﴾. 

 ﴿ أى معىن "بعض"، كقوله تعاىل:التبعيض: ب.           

 ﴾  :[. أي: بعض ما حتبون. 92]سورة ال عمران 

﴿البيان، أى: بيان اجلنس، كقوله تعاىل: ج.            ﴾  سورة[

 [. أي الرجس من جنس األواثن.30احلج: 

﴿التأكيد، وهي الزائدة لفظا، أى: يف اإلعراب، كقوله تعاىل: د.          

  ﴾  :[. أي: ماجاء بشري وال نذير.19]سورة املآئدة 

                                                             

 .416السهل ىف النحو والصرف، ص. كامل حممد حممد عويضه،  6 
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﴿البدل، كقوله تعاىل: ه.               ﴾  :[. 38]سورة التوبة

 أي: بدل األخرة.

﴿الظرفية، أى: معىن )يف(، كقوله سبحانه: و.         ﴾  :سورة  فاطر[

 [. أي يف األرض.40

 السببية و التعليل، كقوله تعاىل: ﴿مما خطيئاهتم أغرقوا﴾. بسبب خطيئاهتم.ز. 

 7. عن ذكر هللا.قلوهبم من ذكر هللا﴾﴿فويل للقاسية معىن "عن"، كقوله تعاىل: ح. 

 معىن حىتوظيفة و . 4

﴿حرف اجلر حىت مبعىن االنتهاء. كقوله تعاىل:           ﴾ 

 8[. أي: إىل مطلع الفجر.5]سورة القدر: 

 . معاين الالم5

 ل "الالم" مخسة عشر معىن، وهي:

 ﴿امللك وهو الداخل بني ذاتني، ومصحوهبا ميلك كقوله تعاىل: أ.        

    ﴾  :[.255]سورة البقرة 

االختصاص وتسمى الم االختصاص، والم االستحقاق وهي الداخلة بني معىن ب. 
 وذات حنو: "احلمد "هل".

                                                             
 .136-135ص. الدروس،  جامعمصطفى الغالييىن،  7
 .175جامع الدروس، ص.مصطفى الغالييين،  8
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الداخلة بني ذاتني، ومصحوهبا ال ميلك حنو: شبه امللك، وتسمى الم النسبة وهي ج. 
 "اللجام للفرس".

التبيني، وتسمى: "الالم املبينة"، ألهنا تبني " أن مصحوهبا مفعول ملا قبلها"، من د. 
فعل تعجب أو اسم تفضيل، حنو: "خالد أحب ىل من سعيد. ما للعلم!. ما أمحل 

 عليا للمصائب!".

﴿ التعليل والسببية، كقوله تعاىل:ه.                      

     ﴾  :[.105]سورة النسآء 

التوكيد، وهو الزائدة يف اإلعراب جملرد توكيد الكالم كقول الشاعر: وملكت ما بني و. 
 العراق ويثرب، ملكا أجار ملسلم ومعاهد.

التقوية، وهي الىت جياء هبا زائدة لتقوية عامل ضعف ابلتأخري، أو بكونه غري فعل.  ز. 
﴿كقوله تعاىل:         ﴾  :[.154]سورة األعراف 

﴿انتهاء الغاية، أى: معىن "إىل" كقوله سبحانه: ح.          ﴾  سورة[

 [. أي: إىل أجل مسمى.    2الرعد: 

االستغاثة: وتستعمل مفتوحة مع املستغاث، ومكسورة مع املستغاث له، حنو: " ط. 
اي خلالد لبكر".التعجب: وتستعمل مفتوحة بعد "اي" يف نداء املتعجب منه، حنو: 

 "اي للفرح".

تدل على أّن ما ما  الصريورة )وتسمى الم العاقبة و الم املآل أيضا(، وهي الىتي. 
بعدها يكون عاقبة ملا قبلها ونتيجة له، علة يف حصوله. وختالف الم التعليل يف أن 
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﴿ما قبلها مل يكن ألجل ما بعدها، ومنه قوله تعاىل:         

         ﴾  :[.    8]سورة القصص 

 االستعالء أى معىن "على" إما حقيقة كقوله تعاىل: ﴿خيرون لألذقان ك. 

 سجدا﴾. أي: على االذقان سجدا.

 الوقت )وتسمى: الم الوقت والم التاريخ(، حنو: "هذا الغالم لسنة". ل. 

مل نبت ليلة -لطول اجتماع –معىن "مع" كقول الشاعر: فلما تفرقنا كأىن ومالكا م. 
 معا.

 ﴿معىن "يف"، كقوله تعاىل: ن.           ﴾  :سورة األنبياء[

 9[. أي: يف يوم القيامة.47

 معاين على وظيفة و .6

 ل"على" مثانية معىن، وهي:

َها َوَعَلى الُفْلِك حُتَْمُلْوَن﴾ ]سورة أ.  االستعالء، حقيقة كان، كقوله تعاىل: ﴿َوَعَليـْ
﴿[، أو جمازا. كقوله: 66املؤمنون:       ﴾  :سورة البقرة[

 [. واالستعالء أصل معناها.253

﴿معىن "يف"، كقوله تعاىل: ب.              ﴾  سورة[

 [. أى: يف حني غفلة.15القصص: 

                                                             

 .149-146جامع الدروس، ص. مصطفى الغالييىن،  9 
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معىن "عن"  كقول الشاعر: إذا رضيت عين على بنو قشري ، لعمر هللا أعجبىن ج. 
 رضاها. أى: إذا رضيت عىن.

﴿معىن الالم، الىت للتعليل، كقوله تعاىل: د.                

﴾  :[. أى: هلدايته إايكم.185]سورة البقرة 

﴿معىن "مع"، كقوله تعاىل: ه.        ﴾  :[. أى: مع 177]سورة البقرة

 حبه.

معىن "من" كقوله سبحانه: ﴿ِإَذا اْكَتاُلوا َعَلى النَّاِس َيْستَـْوفـُْوَن﴾. أى: اكتالوا و. 
 منهم.

  ﴿معىن "الباء" كقوله تعاىل: ز.           ﴾  سورة[

 [. أى: حقيق ىب.105األعراف: 

االستدراك، كقولك: فالٌن ال يدخُل اجلنَة ِلسوِء صنيعِه، على أنُه ال ييأُس من ح. 
 رمحة هللا، أى: لكنه ال يياس.

 معاين الكاف  وظيفة و .7

 وأما معاين حرف اجلر "الكاف" فلها أربعة معان وهي: 

 التشبيه ، وهو األصل فيها. أ. 

﴿  التعليل، كقوله تعاىل:ب.       ﴾  :[.198]سورة البقرة آية 

 مبعىن على، حنو: "كن كما أنت"، أي اثبتا على ما أنت عليه.ج. 
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 ﴿التوكيد، وهي الزائدة يف اإلعراب، كقوله تعاىل: د.   ﴾  سورة[

 [. أي: ليس مثله سيئ.11الشورى آية: 

 وحاشا.10عدا،  .9معىن خال،وظيفة و . 8

خال و عدا و وحاش: تكون أحرف جر لالستثناء، إذا مل يتقدمهن "ما". وقد "
 10االستثناء".سبق الكالم عليهن يف مبحث 

 معىن ربوظيفة و . 11

 11تكون للتعليل والتكثري: والقرينة هي اليت تعني أحدمها"."

 واتء القسم .13، معىن واو القسموظيفة و . 12

 12تكوانن للقسم، حنو: وهللا، وحنو: وات"هل.

 معىن كيوظيفة و . 14

وهو يف وهذا احلرف يفيد معىن الالم، حنو: قرأت كي أفهم، أي: قرأت للفهم، 
 .األصل حرف املصدر حذفت منه الالم، حنو: قرأت لكي أفهم، أي: قرأت للفهم

 معىن لعلوظيفة و . 15

                                                             
  .571, ص. جامع الدروس العربيةمصطفى الغالييين،  10
 .208، ص. القواعد األساسية للغة العربيةالسيد أمحد اهلامشي،  11

12Hadi Lesmana Ahmad, Kamus Nahwu (Cet.III, Kediri: Lirboyo Press), h. 50 
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لعل: تكون حرف جر يف لغة "عقيل" وهي مبنية على الفتح أو الكسر، قال 
 13الشاعر: فقلت ادع أخرى وارفع الصوت جهرة ، لعل أيب املغوار منك قريب.

 منذو  .17، معىن مذوظيفة و . 16

"اعلم أن مذ ومنذ تكوانن حرفني، وتكوانن امسني، ومعنامها ابتداء الغاية يف 
 14الزمان،كما أن "من" مبعىن ابتداء الغاية يف املكان".

 . معىن مىت18

 يف لغة "هذيل". -جر مبعىن "من"-وهي: تكون حرف 

 . معاين يف19

وقد اجتمعت  -النهار"الظرفية: حقيقة كانت، حنو: "املاء يف الكوز. سرت يف أ. 
 الظرفيتان: الزمنية واملكانية.

 ﴿، كقوله تعاىل:  والتعليل السببيةب.              ﴾  سورة[

 [.14النور: 

﴿كقوله تعاىل: مبعىن الالم  معىن "مع"، ج.              ﴾ 

 [. أي مع أمم قد من قبلكم.38]سورة األعراف: 

﴿مبعىن: "على" كقوله تعاىل: -االستعالءد.           ﴾  :سورة طه[

 [. أي: على دذوع النخل.71
                                                             

 .190، ص. جامع الدروسمصطفى الغالييين،  13
 .925م(، ص. 2005-ه1426األوىل؛ القاهرة:  ، اجمللد الثاين )الطبعةيف النحواحملر ،  منصور علي حممد السميع 14
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 : فتكون كاملرادفة هلا يف معىن اإلصاق.معىن الباءه. 

 15مبعىن "إىل"  كقوله تعاىل: ﴿فردوا أيديهم يف أفواههم﴾. أي: إىل أفواههم.  .و

 . أي: أرزقوا السقهاء أمواهلم﴾ورازقوهم فيها واكسوهم﴿مبعىن من، ومنه قوله تعاىل: ز.  

﴿وهي الواقعة بني مفصول سابق وفاضل الحق، كقوله تعاىل:  -املقايسةح.       

             ﴾  :[.38]سورة التوبة 

 ط. التعويض: وهي الزائدة عوضا عن أخرى حمذوفة.

 معاين إىل:وظيفة و . 20

حرف جر مبين على السكون جير الظاهر واملضمر، وأشهر معانيها  هي إىل
 مثانية: 

مثال: قوله تعاىل: "مث أمتوا . انتهاء الغاية: الزمنية، وهو أكثر املعاين استعاال وشيوعا، 1
 (.87الصيام إىل اليل"، )سورة البقرة: 

. انتهاء الغاية املكانية: قوله تعاىل: "سبحان الذي أسرى بعبده ليال من املسجد احلرام 2
 (".1إىل املسجد األقصى الذي ابركنا حوله"، )سورة اإلسراء: 

إبنظمامها ويقتضي اتصاهلا  . املعية واملصاحبة: واملصاحبة هي انضمام شيء األخر3
بشيء من االتصال ووضح الفراء هذا املعىن مستندا إىل قوله تعاىل: "من أنصاري إىل 

(. وقال معلقا على هذه اآلية: املفسرون يقولون: من أنصاري 52هللا، )سورة آل عمران:
يكن مع هللا وإمنا جيوز أن جتعل )إىل( موضغ )مع( إذا ضمت الشيء إىل الشيء مما مل 

                                                             
 144-143، ص. جامع الدروسمصطفى الغالييىن،  15
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معه، كقوله العرب إن الذود إىل الذود إبل، أي: إذا ضممت الذود إىل الذود صارت 
 إبال.

. التلبيني: فهي تبيني أن االسم اجملرور هبا فاعل يف املعىن ال يف اإلعراب، وما قبلها 4
مفعول بيه يف املعىن ال يف اإلعراب بشرط إن تقع بعد اسم التفضيل، أو فعل التعجب، 

على حب أو بغض أو مثل: قوهلم احتمال الشقة أحّب إىل النفس الكرمية بلفظ يدل 
 من االستعانة بلئيم الطبع.

 . اظرفية مبعىن عند: وقد استشهدوا هلذا املعىن بقول أيب كبري اهلذيّل.5

 أشهي من الّرحيق الّسلسل  أم ال سبيل إىل الشباب، ذكره 

 قيل: هز على معىن أشهى عندي.

 قول النابغة الذبياين: فال تتز كين ابلوعيد كاليت.. مرادفة يف: ك6

 . البعضية: مثل "طالب العلم مل يرنو إىل الكتب، أي من الكتب.7

(". مبعىن مع 2. مبعىن مع: قوله تعاىل: "وال أتكلوا أمواهلم إىل أموالكم، )سورة النساء:8
 أموالكم.
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 الباب الثالث

سورة آل عمرانبف يالتعر   

.سورة آل عمران تسميةالفصل األول:  

سورة آل عمران هي السورة الثالثة، وهي سورة مدنّية وآايهتا مئتان. نزلت بعد 
األنفل. مسيت السورة سورة آل عمران إليراد قصة أسرة عمران والد مرمي أم عيسى فيها، 

للعبادة، وتسخري هللا الّرزق هلا يف احملراب واصطفائها وإعداد مرمي اليت نذرهتا أمها 
 1ضيلها على نساء عاملي زماهنا، وتبشريها إبجناب  عيسى صاحب املعجزات.وتف

اتن اهلاديتان قارئهما للحّق مبا  ومسيت آل عمران والبقرة ابلّزهراوين؛ أل هّنما النّ ريّر
فيهما من أنوار، أي معان، أو ملا يرتتب على قراءهتما من النور التام يوم القيامة، أو 
ألهنما اشرتكتا فيما تضمنه اسم هللا األعظم، روى أبو داود وابن ماجه وغريمها عن أمساء 

" إن اسم هللا األعظم يف هاتني يد أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: بنت يز 

: اآليتني                  واليت يف آل ،

      عمران:      

  .تضّمنت هذه الّسورة الكالم على جانيب العقيدة و الّتشريع 

القرآن، وإبطال  صدقأما العقيدة: فقد أثبتت األايت وحدانية هللا، والّنبوة، و 
صلى هللا عليه وسّلم، وإعالن كون الدّرين شبهات أهل الكتاب حول القرآن والنَّيب 

                                                             
 .154م(،  ص.  1991التفسري املنري، )بريوت: دار الفكر بدمشق، األستاذ الدكتور وهبة،  الز حيلي 1
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ذيب هو اإلسالم، ومناقشة النصارى يف شأن املسيح وألو هيته والتك املقبول عند هللا
برسالة اإلسالم، واستغرقت املناقشة قرابة نصف السورة، كما استغرقت سورة ما يزيد عن 
ثلثها يف مناقشة اليهود وتعداد قبائحهم وجرائمهم، ابإلضافة إىل ما تضمنته هذه السُّوؤة 

 د أهل الكتاب.من تقريعاهتم، والتحذير من مكائ

وأما الّتشريع: فقد أابنت اآلايت بعض أحكام الشرع مثل فرضية احلج واجلهاد 
 وجزاء مانع الزَّكاة، وبعض الدرو  والع ر والعظات من غزو ي بدر وأحححد، وحترمي الرّراب

 والّتنديد مبواقف أهل الّنفاق. 

ّتدبّرر يف خلق مث ختمت السورة مبا يناسب اجلانبني، فطالبت ابلّتفكري وال 
السماوات واألرض وما فيهما من عجائب وأسرار، وأوصت ابلص ر على اجلهاد واملرابطة 

 يف سبيل هللا، ليحظى اإلنسان برتبة الفالح:             

             

 أخرج مسلم عن الّنوا  بن مسعان قال: مسعت الّنيب صلى هللا عليه وسّلم يقول:
، (( تفدمه سورة البقرة وآل عمرانيؤق يوم القيامة ابلقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به، ))

 ))وأخرج أيًضا عن أيب أمامة الباهلي قال: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسّلم  يقول: 
، فإنه أي ي يوم القيامة شفيًعا ألصحابه، اقرؤوا الّزهرا وين: البقرة و آل اقرؤوا القرآن

أيتيان يوم القيامة كأهنما غما متان أو كأهنما َغَييتان، أو كأهنما فرقان من عمران، فإهنما 
طري صواّف، حتاجلّان عن أصحاهبما، اقرؤوا سورة البقرة، فأن أحذها بركها حشرة، وال 

 .((يستطيعها البطلة
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 قبلها وما بعدها ملا مناسبة سورة آل عمران الفصل الثاين:

إن سورة آل عمران تناسب ما قبلها و هي سورة البقرة وما بعدها سورة النساء 
 .مناسبة متبادلة

لقواعد الدين، وآل عمران مكملة  متضمنةوعلى هذا يظهر أن سورة البقرة 
الشروع  بعد ه مشروع و أمر ابمتامهملقصودها. فأوجب هللا احلج يف آل عمران، وذكر أن

يف البقرة. ويف قوله تعاىل يف البقرة:       تدل هذه اآلية على الوجوب

 إمجاال. وصله هنا يقوله يف آل عمران:                

                         :( مث 97)اآلية

زاد تكفري من جحد وجوبه يقوله:                وكان

يف البقرة أكثر، ألن التوراة أصل، خطاب النصارى يف آل عمران كما خطاب اليهود 
والنيب صلى هللا عليه وسلم ملا هاجر إىل املدينة دعا اليهود وجاهدهم، وإلجنيل فرع هلا، 

وكان جاهاده النصاري يف آخر األمر. مث جاءت النساء متضمنة ألحكام األسباب بني 
 2النا  بعد أن تضمنت السوراتن السابقتان األلوهية والنبوة البقرة.

و آل عمران، وهي ما هناك أوجه اّتصال وشبه ومقارنة بني السورتني: البقرة 
 أي ي:

الكتاب( وحدد موقف  . مو قف النا  من القرآن: بدئت السوراتن بذكر القرآن )أو1
ذكر موقف الزائغني الذين ذكر حال املؤمنني به، ويف آل عمران: ي البقرة: النا  منه، فف

                                                             
 .152م(، ص.  1991)بريوت: دار الفكر بدمشق،  التفسري املنرياألستاذ الدكتور وهبة،  حيليالز  2
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ابتغاء الفتنة وابتغاء أتايه، وموقف الزّاسخني يف العلم الذين يتصّيدون ما تشابه منه، 
 يؤمنون مبحكمه وتشاهبه، قائلني: كلٌّ من عند ربّرنا.

. عقد التَّشابه بني خلق آدم وخلق عيسى: ففي البقرة تذكري خبلق آدم، ويف آل عمران 2
 تذكري خبلق عيسى، وتشبيه الثاين ابألول يف خلق غري معتاد.

أهل الكتاب: يف السورة تألوىل: إفاضة يف حماّجة اليهود وبيان عيوهبم  . حماّجة3
خرهم يف الوجود ونقائصهم ونقضهم العهود، ويف الثانية: إجياز يف حماّجة النصارى، لتأ

 عن اليهود.

. تعليم صيغة الدُّعاء حتام كلّر منهما: يف األوىل دعاء يناسب بدء الدّرين وميّس اصل 4
خصائصه يف قّلة الّتكاليف ودفع احلرج واألحذ ابليسر والسماحة، ويف  التَّشريع وبيان

الثانية: دعاء ابلّتشبيت على الدّرين وقبول دعوة هللا إىل األميان، وطلب الثواب عليه يف 
 اآلخرة.

  . إثبات الفالح للمؤمنني: ختمت السورة االنية بفوله تعاىل:5      

   :وهو ما بدئت به السُّرة األوىل بقوله تعاىل واصًفا املؤمنني   

                 

 هناك أوجه شبه ووشائج صلة تربط بني السورتني أمهها: 

 هذه السورة بذلك للنا  مجيًعا.. اختتام آل عمران ابألمر ابلتقوى للمؤمنني، وافتتاح 1

 مبناسبة غزوة أحد، مع نزول ستني آية يف الغزوة يف آل عمران.نزول آية . 2
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مبناسبة غزوة محراء األسد بعد نزول آايت ﴿. نزول آية 3        

                ( 172يف تلك الغزوة يف آل عمران 

175)3 

 نزول سورة آل عمرانالسبب  الفصل الثالث:

كان سبب النزول أمرًا واقًعا نزلت بشأنه اآلية، كان من البدهي أال يدخل العلم 
هبذه األسباب يف دارئرة الرأي واالجتهاد، هلذا قال "ال حيل القول يف أسباب النزول إال 

دوا التنزيل ووقفوا على األسباب وحبثوا عن علمها وجدوا يف شاهابرواية والسماع ممن 
الطلب". وقد اتفق علماء على إثبات أسباب النزول ابلنقل الصحيح عن شاهد أو 

 مستمع للحدث من الصحابة والتابعني وصحة سند الرواية.  

ا وإن معرفة أسباب نزول اآلايت القرآنية أمر مهم جدا، هلا فوائد كثرية ومنها كم
"إن املدلول احلقيقي قال الدكتور أمحد عبد الغفار يف "قضااي يف علوم القرآن" بقوله: 

الذي يقصد اليه النص القرآين، ال يتنايف، وال يكتمل إال مبعريفة أسباب النزول، تلك 
 الفوائد مما ال غىن عنه للباحث يف جمال فهم القرآن".

منها: أهنا تعني قارئ القلرآن على وذكر بعض العلماء أيضاعدة فوائدهلذا العلم، 
يقول الواحدي: فهًما صحيًحا سامًيا، وذلك أن العلم ابلسبب يورث العلم ابملسبَّب. 

 "ال ميكن تفسري اآلية دون الوقوف على قصتها وبيان نزوهلا. 

                                                             
 .552م(، ص.  1991)بريوت: دار الفكر بدمشق،  التفسري املنريالز حيلي األستاذ الدكتور وهبة،  3
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أن نزل القرآن تنقسم إىل قسمني: قسم نزل إبتداء، وقسم نزل عقب واقعة أو 
ماء القسم الثاين وصنفوا كتبا خمصوصة وبينوا اآلايت اليت نزلت سؤال. وقد تتبع العل

يسسب، وبينوا ذلك السبب، واجتهدوا فيه اجتهادا ابلغا.بناء على ذلك، فنتكلم عن 
على سبيل ذكر عدة رواايت ممن شهدوا  أسباب نزول بعض آايت سورة   آل عمران

ك احلال حيتاج إىل صفحات كثرية، التنزيل. وال نذكر كل رواية التنزيل من اآلايت ألن ذل
   مع أنه ليس علينا ذلك يف هذه الرسالة. 

وكانوا ستني راكبا على رسول هللا صلى هللا عليه  جنران قدم وفد :قال املفسرون
وسّلم وفيهم أربعة عشر رجال من أشرا فهم، وىف األربعة عشر ثالثة لفر إليهم يئول 
أمرهم، فالعاقب أمري القوم وصاجب مشورهتم الذى اليصدرون إال عن زأيه وامسه عبد 

ة بن علقمة أسقفهم وصاحب رحلهم وامسه األيهم وأبو حارثاملسيح، والسيد إمامهم 
شرف فيهم ودر  كتبهم حىت حسن وح رهم، وإمامهم وصاحب مدراسهم، وكان قد 

لعلمه واجتهاده،  له الكنائس شّرفوه ومّولوه وبنواعلمه ىف دينهم، وكانت ملوك الروم قد 
فقدموا على رسول هللا صلى هللا علسه وسلم ودخلوا مسجده حني صلى العصر، عليهم 

بات وأردية ىف مجال رجال احلرث بن كعب، يقول بعض من رآهم من ثياب احل رات ج
اب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ما رأينا وفدا مثلهم، وقد حانت صالهتم فقاموا أصح

 صلى هللا عليه وسلم فصلوا ىف مسجد رسول هللا صلى تلله عليه وسلم، فقال رسول هللا
عاقب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال لوا إىل املشرق، فكلم السبد وال: دعوهم فص

هلما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: أسلما، فقاال: قد أسلمنا قبلك، قال: كذبتما 
ن إ نزير، قاال:ا، وعبادتكما الصليب، وأكلكما اخلا من اإلسالم دعاؤ كما هللا ولدً منعكم

ل هلما النىب صلى هللا وخاصموه مجيعا ىف عيسى، فقا مل يكن عيسى ولد هللا فمن أبوه
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ألستم  لى، قال:ا: بو قال ه ال يكون ولد إال ويشبه أابهعليه وسلم: ألستم تعلمون أن
من فهل ميلك عيسى ىف  تعلمون أن ربنا قيم على كل شيء حيفظه ويرزقه. بلى قال: 

، وربنا ال أيكل وال ذلك شيًئا قالوا: ال قال:فإن ربنا صور عيسى يف الرحم كيف شاء
بلى، قال: ألستم تعلمون أن عيسى محلته أمه كما حتمل املرأة، يشرب وال حيدث؟ قالوا: 

، مث كان يطعم ويشرب ا، مث غذي كما يغذى الصيبمث وضعته كما تضع املرأة ولده
وجل  عز وحيدث؟ قالوا: بلى، قال: فكيف يكون هذا كما زعمتم؟ فسكتوا فآنزل هللا

 نني آية منها.ورة آل عمران إىل بضعة ومثاس فيهم صدر

   قوله تعاىل:                  

                         

      (33-31: 3/عمران )سورة ل 

قال حممد بن جعفر بن جعفر بن الزبري: نزلت اآلاياتن يف وفد جنران من 
 النصارى ملا قالوا اان نعظم املسيح حبا هللا.

"وله تعاىل: ق                        

   (59: 3/)سورة آل عمران 

قال املفسرون: ان وفد جنران قالوا لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم: مالك تشتم 
صاحبنا؟ قال: وما أقول؟ قالوا: تقول انه عبد، قال أجل انه عبد هللا ورسوله وكلمته 

غري أب، فإن كنت القاها إىل العذراء البتول، فعصبوا وقالوا: هل رأيت إنساان قط من 
 ة.صادقا فأران مثله، فأنزل هللا عز وجل هذه اآلي
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"قوله تعاىل:                            

                                   

     (64: 3/سورة آل عمران) 

  قال الط رسي:

قبل يف سبب نزل اآلاية أقوال "أحدها" اهنا نزلت يف نصارى جنران عن احلسن 
يهود املدينة عن  والسدى وابن زيد و حممد بن جعفر بن الزبري، "واثنيها" اهنا نزلت يف

قتادة والربع وابن جريج، "واثلثها" اهنا نزلت يف الفريقني من أهل الكتاب على الظاهر 
 عن أيب علي اجلبائي و هذا أول لعمومه.

"قوله تعاىل:                           

                                   

 (.77 :3/)سورة آل عمران

 قال النيسابوري:

قال عكرمة نزلت يف مجاعة من أحبار اليهود: ابن رافع وكنانة بن أبىن احلقيق 
بن األشرف، كتموا ما يف التوراة من أمر حممد، زكتبوا أبيديهم وحى بن اخطب وكعب 

 غريه، وحلفوا انه من  عند هللا لئالتفوهتم الرائسة، وما كان هلم على أتباعهم.

قوله تعاىل: "                          
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             /(103-102: 3)سورة آل عمران 

 قال الط رسي:

قال مقاتل إفتخر رجالن من األو  واخلزرج ثعلبة بن غنم من األو  وأسد بن 
حنظلة غسيل زرارة من اخلزرج فقال األو  منا خزمية بن اثبت ذو الشهادتني ومنا 

املالئكة ومنا عاصم بن اثنت بن افلح محّى الدين ومنا سعد بن معاذ الذي إهتز عرش 
ظة وقال اخلزرجي منا أربعة أحكموا القرآن أىب بن  الرمحن له ورضي هللا حبكمه يف بين قري

كعب و معاذ بن جبل وزيد بن اثبت وابو زيد ومنا سعد بن عبادة خطيب األنصار 
 4حلديث بينهما.ورئيسهم فجرى ا

 

                                                             
 .99م(، ص. 1991-ه1411بريوت: دار الكتب العلمية،  )الطبعة األول؛ أسباب نزول القرآنكمال بسيوين السيد زغلول،  4



31 

 الرابع الباب

 وظيفة و معاين حرف اجلر "يف" يف سورة آل عمران

 رف اجلر "يف" يف سورة آل عمران: وظيفة حالفصل األول

وظيفة حرف اجلر "يف" يف اللغة العربية عشرة أنواع، وهي: االستعالء، انت ك
مبعىن الظرفية، مبعىن التعليل الالم، املصاحبة أو مبعىن مع، مبىن على، مبعىن الباء، مبعىن 
إىل، مبعىن من، املقايسة، والتعويض. وكذلك يف شورة آل عمران وجدت الباحثة أربعة 

 8مرة، و  66و وظيفة الظرفية يف هذه لسورة وردت من وظيفة حرف اجلر "يف" 
مرات وظيفة التعليل مبعىن الالم، ومرة واحدة وظيفة حرف اجلر "يف" مبعىن مع، 

 ووردت وظيفة حرف اجلر "يف" مبعىن إىل يف هذه السورة مرتني.

 أ. وظيفة الظرفية

 . الظرفية املكانية 1

احلدث املنصوب بتقدير "يف". ووجود  ظرفية املكانية هو اسم املكان الذى يقع فيه 
 كما يلي:  هذه الوظيفة يف سورة آل عمران

اآلية: [}يف األرجام{.3] 5اآلية:[. }وال يف الّسماء{2] 5اآلية: [}يف األرض{.1
}يف الّسموات { .6]  22اآلية: [}يف الدنيا{ .5] 15اآلية: [}فيها و أزوج{.4] 6
. 9] 35اآلية: [}يف البطىن{  .8[ 29اآلية: [.}وما يف األرض{7[  29 اآلية:[

. }يف البيوتكم{ 11 [41اآلية: [. }يف املهد{ 10] .8اآلية: [}يف احملراب{ 
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[ 109اآلية: [. } يف األرض{ 13]  83اآلية: [{ الّسموات}يف .12[ 49اآلية: [
[  117اآلية: [. }يف هذه احليوة الدنيا{ 15[ 116اآلية: [ فيها خلدون{}.14
. 18[ 135اآلية: [ }يف األرض{ .17[ 135اآلية: [. } يف الّسموات{ 16

. } يف 20[ 137اآلية: [ . }يف األرض{19[ 136اآلية: [}خلدين فيها{ 
اآلية: [يف البلد{ . }22[ 156اآلية: [. }يف األرض{ 21[ 154البيوتكم{ اآلية: 

 .[198اآلية: [. }فيها نزال{ 23[ 196

 ية الزمانيةالظرف. 2

ظرفية الزمانية هو اسم لزمان الذى يقع فيه احلدث املنصوب بتقدير "يف". ووجود 
 هذه الوظيفة يف سورة آل عمران كما يلي: 

اآلية: [. }يف الدنيا{ 3 [27اآلية: [. }يف الّيل{ 2[ 25اآلية: [. }فيه ووفيت{1
. }يف األخرة{ 6[ 77اآلية: [. }يف األخرة{ 5[ 56اآلية: [. }يف الدنيا{ 4[ 45

 [.85اآلية: [

 . الظرفية اجملازية3

ظرفية اجملازية هو اسم اجملاز الذى يقع فيه احلدث املنصوب بتقدير "يف". ووجود هذه 
 الوظيفة يف سورة آل عمران كما يلي:

 [9اآلية: [}الريب فيه{ .3 [3اآلية: [العلم{  }يف.2 [3اآلية: [{ يف قلوهبم }.1
 [28اآلية: [}يف شيئ{ .6 [3اآلية: [}يف ذلك{ .5 [3اآلية: [}يف فئتني{ .4
. }فيما  9[ 49اآلية: [}يف ذلك أليةلكم{ .8 [29اآلية: [}يف صدوركم{ .7
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اآلية: [}يف إبراهيم{ .11 [61اآلية: [}فيه من بعد{ .10 [55اآلية: [كنتم{ 
}يف .14 [66 اآلية:[}فيما ليس لكم{.13 [66اآلية: [}فيمالكم{ .12 [65

اآلية: [}فيه ءايت{ .16 [88اآلية: [}ال خيّفف{ .15 [75اآلية: [األّمنّي{ 
 [107اآلية: [}فيما خلدون{ .19 [107اآلية: [}ففى رمحة{ .17 [97
}يف امران{ .22 [134اآلية: [}يف الّسرّاء{ .21 [117اآلية: [}فيها سّر{ .20

 [153اآلية: [يف األمر{ }.24 [152اآلية: [يف قلوب{ }.23 [147اآلية: [
}يف .26 [154اآلية: [}يف أنفسكم{ .25 [153اآلية: [}يف أخرىكم{ .24

}يف قلوهبم{ .29 [154اآلية: [}يف قلوبكم{ .27 [154اآلية: [صدوركم{ 
 [164اآلية: [{ ضالل}يف .31 [159اآلية: [}يف األمر{ .30 [156اآلية: [

}يف .34 [176اآلية: [}يف الكفر{ .33 [167اآلية: [}يف قلوهبم{ .32
اآلية: [}يف خلق{ .36 [186اآلية: [}يف أمولكم{ .35 [176اآلية: [اآلخرة{ 

 [.191اآلية: [خلق{  يف}.37 [190

 ب. وظيفة التعليل مبعىن الالم

التعليل مبعىن الالم هى الداخلة على سبب الفعل وعلته الىت من أجلها حصل. ووجود 
 آل عمران كما يلي:هذه الوظيفة يف سورة 

}فيه ختتلفون{ .3 [240اآلية: [}يف دينهم{ .2 [13اآلية: [}يف سبيل هللا{ .1
 [157اآلية: [}يف سبيل هللا { .5 [146اآلية: [}يف سبيل هللا{ .4 [55اآلية: [

}يف .8 [169اآلية: [}يف سبيل هللا { .7 [167اآلية: [}يف سبيل هللا { .6
 [.195اآلية: [سبيلى{ 
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 عىن معج. مب

 ووجود هذه الوظيفة يف سورة آل عمران كما يلي:  

 [.101اآلية: [وفيكم رسوله{ }

 د. مبعىن إىل

 ووجود هذه الوظيفة يف سورة آل عمران كما يلي:

 [.164اآلية: [.}فيهم رسوال{ 2[ 114اآلية: [.}يف اخلريات{ 1

 ف اجلر "يف" يف سورة آل عمرانأنواع معاين حر  الفصل الثاين:

 نوع معىن حرف اجلر يف اآلايت
          

   

 كانيةامل يةاحلقيق ظرفيةالمبعىن 

       

                  

 الظرفية احلقيقية املكانية مبعىن
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 زيةامبعىن الظرفية اجمل

          

           

 زيةامبعىن الظرفية اجمل

          

       

                    

       

ْ فيئَ تَ نْيي مبعىن الظرفية اجمل -  زيةايفي
ْ َسبيْيلي هللا مبعىن السببية  - يفي

 الالم مبعىنو  ،والتعليلية
ْ َذليَك مبعىن الظرفية اجمل  -  زيةايفي

                    

               

        

        

 مبعىن الظرفية احلقيقية املكانية

      

             

 مبعىن الظرفية احلقيقية الزمانية

                

       

 السببية والتعليلية، ومبعىن الالممبعىن 
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 مبعىن الظرفية احلقيقية الزمانية

         

                 

          

 مبعىن الظرفية احلقيقية الزمانية

                

         

         

        

 مبعىن الظرفية اجملازية

         

           

        

ْ ُصُدْوريُكْم مبعىن الظرفية اجملازية -  يفي
َمآَواتي مبعىن الظرفية  - ْ السَّ يفي

 احلقيقية املكانية
ْ اأْلَْرضي مبعىن الظرفية احلقيقية  - يفي

 املكانية
          

         

  

 مبعىن الظرفية احلقيقية املكانية

        

                

            

 مبعىن الظرفية احلقيقية املكانية
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 مبعىن الظرفية احلقيقية الزمانية

      

     

 مبعىن الظرفية احلقيقية املكانية

                 

                

                

                

        

          

ْ بُ يُ ْوتيُكْم مبعىن الظرفية احلقيقية  - يفي
 املكانية

ْ َذاليَك مبعىن الظرفية اجملازية  -  يفي

             

           

                  

       

   

ُتْم مبعىن الظرفية اجملازية -  فيْيَما ُكن ْ
فيْيهي خَتَْتليُفْوَن مبعىن السببية  -

 والتعليلية، ومبعىن الالم

       

        

 مبعىن الظرفية احلقيقية الزمانية

          

                          

              

 مبعىن الظرفية اجملازية
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 مبعىن الظرفية اجملازية

        

         

         

 مبعىن الظرفية اجملازية

                

                 

                   

       

          

 مبعىن الظرفية اجملازية

              

       اال 

               

          

 مبعىن الظرفية احلقيقية الزمانية

        

     

    

 مبعىن الظرفية احلقيقية املكانية

          

     

 مبعىن الظرفية احلقيقية الزمانية
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 مبعىن الظرفية اجملازية

         

                  

               

  

 الظرفية اجملازيةمبعىن 

                

        

        

 مبعىن مع

        

    

 مبعىن الظرفية اجملازية

          

      

 مبعىن الظرفية احلقيقية املكانية

            

      

      

 مبعىن إىل

               

                   

    

 مبعىن الظرفية احلقيقية املكانية

        

        

 الظرفية احلقيقية املكانيةمبعىن  -
رُّ مبعىن الظرفية اجملازية - ا سي  فيْيهي
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 مبعىن الظرفية احلقيقية املكانية

      

                

    

 مبعىن الظرفية اجملازية

                  

        

     

 مبعىن الظرفية احلقيقية املكانية

        

           

 مبعىن الظرفية احلقيقية املكانية

                

        

             

 مبعىن السببية والتعليلية، ومبعىن الالم

                      

       

        

 مبعىن الظرفية اجملازية

       

                   

 مبعىن الظرفية اجملازية
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 مبعىن الظرفية اجملازية

             

     

                  

               

 مبعىن الظرفية اجملازية

                 

                

                

               

          

                    

                  

         

        

        

ْ أَنْ ُفَسُكْم مبعىن الظرفية  - يفي
 اجملازية

ْ بُ يُ ْوتيُكْم مبعىن الظرفية  - يفي
 احلقيقية املكانية

ْ ُصُدْوريُكْم مبعىن الظرفية  - يفي
 اجملازية

ْ قُ ُلْوبيُكْم مبعىن الظرفية اجملازية -  يفي
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ْ اأْلَْرضي مبعىن الظرفية  - يفي
 احلقيقية املكانية

ْ قُ ُلْوهبييْم مبعىن الظرفية اجملازية -  يفي

          

          

 والتعليلية، ومبعىن الالممبعىن السببية 

                  

                 

         

              

 مبعىن الظرفية اجملازية

         

               

                 

     

ْم َرُسْوالا مبعىن إىل -  فيْيهي
ْ َضاَلٍل مبعىن الظرفية اجملازية -  يفي

         

          

                

         

        

ْ َسبيْيلي هللا مبعىن السببية  - يفي
 والتعليلية، ومبعىن الالم

ْ قُ ُلْوهبييْم مبعىن الظرفية اجملازية -  يفي

          مبعىن السببية والتعليلية، ومبعىن الالم 
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ْ الُكْفَر مبعىن الظرفية اجملازية -  يفي
رَةي مبعىن الظرفية اجملازية - ْ اآْلخي  يفي

     

                

                 

                

 مبعىن الظرفية اجملازية

       

            

 مبعىن الظرفية اجملازية

               

       

               

  

 اجملازيةمبعىن الظرفية 

                   

                

       

                    

                

           

 مبعىن السببية والتعليلية، ومبعىن الالم

          الظرفية احلقيقية املكانيةمبعىن 
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 مبعىن الظرفية احلقيقية املكانية
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 مسالباب اخلا

 اخلامتة

هذا الباب هو الباب األخري من هذه الرسلة ستأتى اخلالصة من حبث الرسلة 
 السبقة ىف الفصل األول مث اإلقرتاحات ىف الفصل الثاىن.

 ةول: اخلالصالفصل األ

. حرف اجلر "يف" يف اللغة العربية عشرة أنواع، وهي: االستعالء، مبعىن الظرفية، مبعىن 1
الالم، املصاحبة أو مبعىن مع، مبىن على، مبعىن الباء، مبعىن إىل، مبعىن من، التعليل 

املقايسة، والتعويض. وكذلك يف شورة آل عمران وجدت الباحثة أربعة من وظيفة حرف 
مرات وظيفة التعليل  8مرة، و  59اجلر "يف" و وظيفة الظرفية يف هذه لسورة وردت 

اجلر "يف" مبعىن مع، ووردت وظيفة حرف اجلر  مبعىن الالم، ومرة واحدة وظيفة حرف
 "يف" مبعىن إىل يف هذه السورة مرتني.

الظرفية احلقيقية ( 1).أن أنواع معاين حرف اجلر "يف" يف سورة آل عمران، يعى؛ 2
( مبعىن 4( مبعىن إىل، )3ليلية مبعىن الالم، )ع( السببية الت2زمنية واجملازية، )املكانية و ال

 حرفا. 80حرف اجلر "يف" يف سورة آل عمران  . واجلملة .مبعىن مع( 5، )على

 الفصل الثاىن: اإلقرتاحات 

. يرجي من الطالب أن يبذلوا جهدهم يف تطوير دراسة اللغة العربية وال سيما علم 1
 النحو.
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. ترجو الباحثة ممن ستقوم ابلبحث، أن يدرس املواد الىت تتعلق بعلم النحو دراسة 2
 عميقة.

اعرتفت الباحثة أبن هذا البحث مل يصل بعد إىل الكمال وال التمام، لذلك تفتقر إىل . 3
 املزيد من اقرتاحات القراء الكرام يف إصالحها
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 املراجع
 القرآن الكرمي

كتاب اهلادي يف شرح املقّدمة يف  بن ابْبَساذ الّنحوْي، بن أمحد، أيب احلسر طاهر.ا
 سنة.1971لبنان: دار الكتب العلمية، -بريوتالنّحو، 

، بريوت: تفسري إعراب القرآن الّدينوري. هللا بن مسلمني عبد ابن قتيبة، أيب حمّمد
 .2007 -ه1428املكتبة العلمية، 

 م.2008-ه1428بريوت: بدون سنة،  تعليم النّحو العريب،أبو املكارم، على. 
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