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 كلمة تمهيدية
 بسم الّله الرحمن الرحيم

احلمد هلل الذي أنعم علينا بنعمة اإلميان واإلسالم والصالة والسالم على 
أشرف األنام سيدنا حممد وعلى آله وأصحابه مصابيح األمة يف الظلم، أشهد أن 

 إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله.ال إله 
أشكر اهلل جزيل الشكر الذي أدامين الصحة والتوفيق واهلداية واملعرفة  نافإ 

" والفهم حىت متكنت من إهناء كتابة هذه الرسالة العلمية البسيطة باملوضوع 
)دراسة حتليلية حنوية(" كشرط من  الكهفىف سورة  ومعانيها جمرورات األمساء

الرتبية بقسم اللغة العربية يف كلية  الشروط املطلوبة للحصول على درجة سرجانا
. ولذالك، دين اإلسالمية احلكومية مكاسرالرتبية وشؤون التدريس جبامعة عالء ال

وأحلى االتقدير إىل كل من ساهم يف إهنائها،  الشكرقدم اجلزيل فال أنسى أن أ
 :بالذكر منهم وأخص

مدير جامعة عالء الدين  م.أ. ،محدان جهانسفضيلة األستاذ الدكتور  .1
اإلسالمية احلكومية مكاسر ونوابه األستاذ الدكتور مردان م.أغ. نائب 

 نائب املدير الثاين، وفد م. وايودين نارااملدير األول، واألستاذ الدكتور 
الدكتور   املدير الثالثة، واألستاذ، م.أ. نائبة داروساالم شامشودين الدكتور



 

 ه
 

الذين قد بذلوا جهودهم  ،نائب املدير الرابع م.أ. ،كامالودين أبو ناواس
 وأفكارهم يف توجيه جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.

عميد كلية الرتبية و شؤون  إ..أندي مرجوين، م.فدفضيلة الدكتور احلاج  .2
، م.أغ. نائب العميد األول حممد سابري التدريس ونوابه فضيلة الدكتور

 . نائبة العميد الثانية وفضيلة األستاذأغ، م.حممد روسديوفضيلة الدكتورة 
نائب العميد الثالث، الذين قد  ، م.س إ.، م.فد.ح. إلياسالدكتور احلاج 

بذلوا جهودهم وأفكارهم يف توجيه كلية الرتبية وشؤون التدريس جبامعة عالء 
 مية احلكومية مكاسر.الدين اإلسال

اللغة العربية، والدكتورة  تدريس فضيلة الدكتور محكا، م.تح.إ. رئيس قسم .3
اللغة العربية يف كلية الرتبية  تدريس سيت عائشة خالق، م.فد. سكرترية قسم

 ومها اللذان ساعداين بتقدمي بعض املواد املتعلقة هبذه الرسالة.
 .أغ.س، ريف الدكتورل وفضيلة األو  املشرف. محكا، م.تح.إ الدكتورفضيلة  .4

اللذان ساعداهنا وأرشداهنا حىت انتهت من كتابة  املشرف الثاين إ.م.فد.
 هذه الرسالة، عسى اهلل أن يتم نعمه عليهما، اللهم آمني.

 هودهم وطاقاهتم يف ترقية ما عندهممجيع األساتذة واملدرسني الذين بذلوا ج .5
 إىل املرحلة اجلامعية.من أفكار منذ املرحلة اإلبتدائية 
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إمام حمفوظ" واألم "أمى ن، األب "ان احملبوبان العزيز اها الكرميافضيلة والد .6
ن قد ربياها تربية حسنة صاحلة منذ صغرها إىل سن الرشد ي" اللذمسرورة

وساعدها بقدر طاقتهما على إمتام دراستها وتسأل اهلل أن ميد يف عمرمها 
 يهديهما صراطا سويا. وأن يرزق هلما الصحة والعافية و

مجيع األصدقاء واإلخوان من طالب كلية الرتبية بوجه خاص والطالب  .7
اآلخرين من الكليات األخرى بوجه عام الذين ساعدوها وأعاروها الكتب 
املتعلقة هبذه الرسالة وأمدوها مبا لديهم من أفكار وآراء يف إعداد هذه 

 الرسالة.
ساعد الكاتب يف العثور على مراجع حىت املكرم أمحد موالنا الفجري  مما  .8

 يتم االنتهاء من هذه األطرحوحة بنظرية دقيقة.
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عسى اهلل عز وجل أن جيعل ما بذلوا يل من اجلهود املشكورة يف ميزان 
 .حسناهتم يوم ال يففع املال وال البنون إال من أتى اهلل بقلب سليم
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 تجريد البحث
 رتينياك:   باحثةإسم ال
 12122220278:   جامعيرقم ال

 في سورة الكهف ومعانيها مجرورات األسماء:   عنوان الرسالة

 )دراسة تحليلية نحوية(

يف سورة  ومعانيها جمرورات األمساءعن إحدى املسائل احنوية و هي  الرسالة تبحثهذه 

:ما هي  األوال ، مث تفصلها الباحثة إىل ثالثة مشكالت فرعية،كمسألتها  )دراسة حتليلية حنوية( الكهف

رورات يف سورة الكهف، األمساء اجمل رورات يف سورة الكهف، والثانية: ما انوا  األمساء اجمل تشتملآيات 

  .يف سورة الكهفرورات اجمل األمساء ما هي معاين :ثالثةو ال

 يعين مجع البيانات من الكتب املتعلقة هبذا املوضو . شكل هذا البحث هو البحث املكتيب،

باستخدام التحليل بالنظر  ومعانيها نوا  ، وشرحمن العلوم النحويةجمرورات األمساء وهذا البحث بتحليل 

   إىل الكتب النحوية املتعلقة ىف هذا البحث العلمى والكتب التفسريية.

البيانات تتكون :  784 ورات االمساء يف سورة الكهف تتكونجمر  أن من هذه الرسالة قد عرفنا

حرف  63حرف اجلر "عن"،  29حرف اجلر "إىل"،  2حرف اجلر "من"،  36يعىن  972حرف اجلر 

حرف اجلر  88حرف اجلر "الكاف"، و  3حرف اجلر "الباء"،  73حرف اجلر "يف"،  62اجلر "على"،

 البيانات التوابع. 96البيانات جمرورات االمساء باإلضافة و  9283"الالم".
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 الباب األول
 مقدمة 

 تخلفية المشكال: الفصل األّول
القرآن الكرمي الذى أنزل إىل رسول اهلل حممد صلى اهلل عليه وسلم 

 " 2ىف القرآن الكرمي سورة يوسف / مكتوب باللغة العربية كما قال اهلل تعاىل   

               " 
 إن اللغة اليت هي آلة الفكر وخادمة تتسع وتتسع حىت ال ميكن أن حييط

هبا لسان واحد، وال عصر واحد، كما أن ألفاظها، وحىت قواعدها النحوية، 
العموم والشيوع واآلثار، على حنو يقّل و يكثر بني املتكلمني، ألن  تتفاوت يف

 1اإلنسان أصبح يفكر عن طريق اللغة، فأصبحت اللغة أيضا من تراثة الفكري.
إن اللغة  العربية كانت لغة عاملية و أداة التفاهم والنقل والتأثري يف ميادين  

، و بالنسبة 2ن احلنيفور جبانب أهنا أصبحت لغة الديطالفكر املتجدد املت
للمسلمني هي لغة الدين و لغة القراَن الكرمي الىت يستعملوهنا يف صالهتم و 

 قراءهتم القران، و بدوهنا ال يستطيع املسلمون أن يفهموا دينهم فهما صحيحا.
علوم اللغة العربية. النحو هو قواعد يعرف هبا العلوم من  ىالنحو كأحد

  العربية الىت حصلت برتكيب بعضها مع بعض من اعراباحوال اواخر الكلمات 
                                                             

م(،  2112ه/  1311لبان : دار الكتب العلمية، -، )بريوتصناعة املصطلح الصوطي يف اللسان العريب احلديثالدكتور هشام خالدي، 1 
 21ص. 

 2 االستاذ الدكتور األزهر أرشد. م.أ، طرق تديس اللغة العربية، ) مكاس au_press@ yahoo . com، 2112(، ص .1
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 1وبناء ومايتبعهما
 -الياء -وأما اجملرور عالمات وحاالت خاصة. فعالمته: الكسرة

 مضافا  إذا كان -راجلحرف  وقع بعدون االسم جمرورا ىف: إذا .  ويك3والفتحة
  على . مثل: يكتب الطّالب بالقلم، اطلعت  5جملرور وإذا كان تابعا -إليه

 قصَتني، وقصة ابرهيَم، وغري ذالك.
فمدينة،  111إىل غاية آية  31ومن  13سورة الكهف هي مكية إال  
ويف رواية أخرى  جلميع املفسرين يقولون:  6، ونزلت بعد الغاشية.111وآياهتا 

هي مائة وإحدى عشرة آية عند البصريني، وعشرة عند الكوفيني، ومائة وست 
 7عند الشاميني، ومائة ومخس عند احلجازين.

سورة الكهف هي إحدى السورة من القرآن الكرمي اليت حتتوي على 
حبث اجملرورات أجريت  رأميق األمساء يقع، لتجمرورات االمساءاجلملة العديد من 

 اجلر ىف سورة ا الىت قراءهتامس أن تكون قادرة على وصف وشر  االدف إىلهت
  الكهف، حىت للجتمع، خاصة طالب اللغة العربية من معرفة جمرورة االمساء

                                                             

  6بدون السنة(، ص :- لبان : دار الكتب العلمية-)بريوت القواعد االساسية للغة العربية،السيد امحد اهلامشى، 6
م(، ص.  2115ه/  1316، )الطبعة الثانية؛ مكاسر : غنادرم علم، العربية امليسّرةالدكتور )الفخريّة( احلاج املصطفى حممد نورى، ل.أس، 3

115 
م(، ص.  1837ه/  1313) الطبعة األوىل؛ بريوت املدخل النحوي  تطبيق وتدريب يف النحو العريب، الدكتور علي هباء الدين بوخود، 5 

231 
لبنان: دار الكتب العلمية، -، اجلزء الثاين )الطبعة األوىل؛ بريوتالكشافاإلمام أيب القاسم جار اهلل حممود بن عمر بن حممد الزخمشري، 6 

 .675م(، ص.  1885ه /  1115
 .188دم: دار الفكر، دس(، ص. ) اجلزء اخلامس عشررو  املعاين، العالمة أيب الفضل شهاب الدين حممود األلوسي، 7 
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 متاما ىف سورة الكهف وتساعد على جعلها سهلة تعلم اللغة العربية. 
وإن هذه الرسالة تبحث عن املسائل املتعلقة بعلوم النحو يف القرآن 

 الكرمي وخاصة البحث عن " جمرورات األمساء يف سورة الكهف" 
مشكلة البحث : الفصل الثاني  

أن يكتب رسالة بسيطة متوسعة حول قضية  ةالباحث  ة السابقةخلفيّ من 
اإلجابة  ةالباحث حتاول الىت ء يف سورة الكهف. وأما املشكالتجمرورات االمسا

 فهي: عليها
يف سورة الكهف؟ تشتمل األمساء اجملرورات االيات . ما هي1  
؟املوجودة يف سورة الكهف انواع األمساء اجملرورات. ما 2  
يف سورة الكهف؟اال مساء اجملرورة  معاين هو. ما 1  

ث و شرحهمركز البح الفصل الثالث:  
 ومن االمساء يف سورة الكهف " موضوع هذه الرسالة " جمرورات 

 معاين الكلمات املوجودة يف عنوان هذه الرسالة. هبني الباحثتن أاملستحسن 
 أما الكلمات املقصودة فهي:

اجلر، املضف إليه، التوابع  حبرف هي ثالثة يعين اجملرور:  أنواع اجملرورات .1
 التوكيد(  )النعت والبدل وعطف و
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، تسبق سورة مرمي وتلحق 13رقمها مكية سورة الكهف : هي سورة  .2
أيات،  111القرآن الكرمي. عدد اياهتا  ةسورة اإلسراء، يف ترتيب سور 

 .68وهي من السور املكية املتأخرة يف النزول، إذ أن ترتيب نزوهلا 
للقيام باملقاربة عن  ةحتليلية حنوية : هي طريقة سلكها الباحث دراسة  .1

واصحة من البحث الذى يبحث حتليل علم النحو حصوال على خالصة 
يف هذا البحث سرياكز البحث عن بعض أمور منها حرف " فيه. و 

 جمرورات االمساء يف سورة الكهف"
دراسة المراجع األساسية الفصل الرابع :  

األوىل يف دراسة جمرورات األمساء  ال تدعي الباحثة أن هذه الدرسة هي 
قة حوهلا من البحوث العلمية، فقد حاولت مراجعة الدراسات أو البحوث الساب

خطة هذا املوضوع املتعلق بالتحليل  من قسم تدريس اللغة العربية لتصميم
النحوي املعياري بشكل عام، وإلبراز النقاط املميزة بني هذا البحث وبني ما 

 .لعلميةسبقه من البحوث ا
نعمة يف   يف حبث هذه الرسالة فهي أستاذ فؤاد أما الكتب الىت استعمل
. وجبانب ذلك، ة، كتاب فيه عن األمساء اجملرورةكتابه ملخص قواعد اللغة العربي

يف كتابه جامع الدروس اللغة  يينسيم اجملرورات. شيخ مصطفى الغليقدم عن تق
العربية ، واما السيد أمحد اهلامشي يف كتابه القواعد األساسية للغة العربية )يف 
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جمرورات األمساء( والكتاب االخرى اليت هلا عالقة مبطالب الرسالة ما ال يذكرها 
 يف هذه الضدد. ةالباحث

المناهج المستعملة في كتابة الرسالة الفصل الخامس :  
البحث هو البحث العلمي املكتيب يعين البحث الذي يأخذ املواد   هذا 

البحثية من مراجع خمتلفة تتعّلق هبذا البحث حنو الكتب النحوية والتفسريية و 
املؤلفات العلمية وغريهم. والبيانة هلذا البحث يعين من القرآن الكرمي سورة 

 الكهف.
الباحثة و حتقق أهداف ج إليها ا ت اليت حيتاملعلوما على حصوللل 

ستخدمها الباحثة هي البحث يلزم ان تسلك الطريقة  العلمية. فالطريقة ت
بنّي عد ما خيتص جبمع املواد البحثية تيعين ب النحوية الطريقة التحليلية الوصفية

 قواعد علم النحو يف اجلر واجملرور. ة، باعتبارالباحثة  البيانات مبّينة و مدّقق
واعد يعرف هبا وظيفة كل كلمة داخل اجلملة، وضبط علم النحو هو ق 

 وتنقسم الكلمة العربية ثالثة أقسم : أواخر الكلمات، وكيفية إعراهبا.
االسم : هو كلمة تدل على إنسان أو حيوان أو مجاد أو مكان أو زمان  .1

 أو صفة أو معىن جمرد من الزمان. مثل : رجل، أسد
يف زمن خاص. مثل:  الفعل : هو كل كلمة تدل على حدوث شئ  .2

 .كتب، جيرى، امسع
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 ، عن.احلرف : هو كل كلمة ليس هلا معىن إال مع غريها. مثل : يف، إىل .1
اجملرورة االمساء يف سورة الكهف. أما هذا البحث هو البحث جمرورات  يف

 يعىن : األمساء
ىف، رّب، الباء، الكاف،  ىل، عن، على،حرف جر : من، إ إذا سبقه .1

 املكتب   على، الكتاب ل  املنز  منمثل : خرجت  الالم.
 إذا كان مضافا إليه، مثل : زرت حديقة األمساك   .2
 يعىن جملرور وإذا كان تابعا .1

 النعت : قضينا الصيف يف قرية بعيدٍة عن املدينة .أ
 رسية  وجمالهتابالصحافة املد عجبتالعطف : أ .ب
 التوكيد : تكلمت مع القائد  نفسه. .ت
 عادل.البدل : مررت بأخيك  .ث

 أّما اخلطوات الىت يقوم الباحثة هبذا البحث منها:
 ق هبذا البحثلّ املراجع البحثية الىت تتعجيمع  .أ

 يقرأ املراجع مث ينشئ هبا إطار البحث .ب
 مّرة فمّرة، لنيل البيانات يقرأ سورة الكهف .ت
 يقّسم البيانات املنالة مث حيّللها .ث
  امينشئ حاصل التحليل إىل الرسالة منظّ  .ج
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 والفوائد ثحالب االهدف : السادسالفصل  
 أ(. أهداف البحث

 أّما األهدف الىت تسعى هذا البحث إىل حتقيقها فهي كما يلى:
 عرفة جمرورات االمساء يف القرآن خصاصها يف سورة الكهفمل(. 1
تقسيم اجملرورات يف سورة الكهفل(. 2  

 ب(. وفوائد هذا البحث
نفهم وما ندرس جمرورات االمساء (. بواسطة هذه الرسالة يسهل علينا أن 1

 وجها العامة وجمرورات االمساء يف سوراة الكهف على وجه اخلصوص.
 و (. ومما ال شك فيه أن هذا الرسالة زاد علمنا وفهمنا ما يتعلق بعلم النحو2

 والتفسري. وستكون إحدى الزيادة لعلوم النحو، إنشاء اهلل. الصرف
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 الباب الثانى
مجرورةمباحث  األسماء    

 األسماء تعريف المجرورات:  الفصل األول
اجلر هو األثر اإلعرايب املعروف الذي يلحق آخر االسم نتيجة لدخول  

 1حرف أو إضافة عليه أو جماورته اجملرور.
 اجلر هي :عالمة 

 الكسرة : يف املفرد ومجع التكسري ومجع املؤنث السامل.  -1
 وصلُت إىل الدار )الدار : مفرد جمرور بالكسرة(. مثل :

أصغْت  ال : مجع التكسري جمرور بالكسرةحتدثت مع الرجال )الرج
طالبات إىل املعلمات )املعلمات : مجع املؤنث سامل جمرور ال

 بالكسرة(.
 ومجع  املذكر السامل واألمساء اخلمسة. الياء : يف املثىن -2

 اطلعت على قصتني )قصتني : مثىن جمرور بالياء(  مثل :
 مجع مذكر سامل جمرور بالياء(مررت باملهندسني )باملهندسني :   
 حتدثُت مع أخيك )أخيك : من األمساء اخلمسة جمرور بالياء(  

                                                             

 111م(،ص. 2008-ه1221 املنصورة : دار اليقني للنشرة والتوزيع، -)الطبعة الثانية؛ مصرتيسر النحو سعيد كرمي الفقي، 1 
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سم هذه األمساء وهناك أمساء جتر بالفتحة يف املفرد ومجع التكسري. وت -3
 ))باملمنوع من الصرف((.

 ملحوظة : 
جير االسم املعتل اآلخر باأللف أو بالياء )مثل الفىت، القضي( بكسرة مقدرة  -1

 على آخره.
تسمى الكسرة عالمة اجلر األصلية. وتسمى الياء والفتحة عالمىت اجلر  -2

 2 الفرعيتني.
 تقسيم المجرورة األسماء:  الفصل الثاني

 يف ثالثة مواضع :جير االسم  
 حرف اجلر. أن يقع بعد   -1
 أن يكون مضافا إليه. -2
 3أن يكون تابعا للمجرور. -3

 الجر فالمجرور بحر   -أ
 وهي: جير االسم إذا وقع بعد حرف من حروف اجلر (أ)

                                                             
 12)بريوت : دار الثقافة اإلسالمية، دون السنة(، ص.  ملّخص قواعد اللغة العربية،فؤائد نعمة، ، 2 

 131م(، ص.  2012ه/  1233درب األترك،  1، )الطبعة الثانية؛ بريوت : املكتب جامع الدروس العربيةللشيخ مصطفى الغالييين، 3 
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 من هلا مثانية معان: :  من -1
الغاية يف األمكنة، واألزمنة. ابتداء الغاية يف األمكانة. حنو:  بتداءاال (1)

ابتداء الغاية يف األزمنة وهو قليل. حنو:  . واملنزلخرجُت من 
 .وابتداء مطلقا، حنو: من ربِّك انتظرتك من الصباح حىت الظهرية

 أنفقُت من نقودى  :  حنوتطاع جزء من كل. وهو اقللتبعيض  تايت  (2)
 لبيان اجلنس. حنو: اشرتيت ثوبا من قطن (3)
 رورها:، بشرط أن يكون جمالزائدة (2)

 نكرةإذا كان جمرورها  .أ
 و سبقت بنفي أو هني أو )هل(، حنو : .ب

 من أحٍد )أحد : فاعل( ما جاء
 أنت ال هتدي من مذنب )املذنب : مفعول به(

 2هل من معرتض )معرتض : مبتدأ(
 تأيت "من" للتعليل. حنو: أرهق من العمل (5)
       5مبعىن البدل. حنو:  (1)

                                                             
، )الطبعة األوىل، بريوت: املؤسسة اجلامعة الدراسات والنشر والتوزيع، املدخل النحو تطبيق وتدريب يف النحو العريبالدكتور علي هباء الدين خبرود،  4

  682 ص. م(،1181-ه1308

م(، 2002-ه1223والتوزيع، ، )الكتاب الرابع، الكويت: مكتبة دار العروبة للنشر حنو العربية ،عبد اللطيف حممد اخلطيب سعد عبد العزيز مصلح5 
 18ص. 
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 لظرفية، أى معىن )يف(، كقول سبحانه: ِإذ ا نُودي  لِلصالة من يومِ ا (1)
 .اجلمعة

 .كر اهلل"ن ذِ م مِ هبُ وْ لُ ق ُ  معىن "عن"، كقوله تعاىل " ف  و ْيٌل لِلقاسيةِ  (8)
 من هلا أربعة معان: :إىل  -2

:  حنو تدل على انتهاء الغاية )حىت آخر الغاية أو قبل آخرها(  (1)
 1 إىل نصفه( سرت البارحة إىل آخر الليل )أو

 تأيت للمصاحبة. حنو: ج ل ْسُت إىل الض يِف. (2)
"يف" حنو قوله تعاىل: )ليجعلكم إىل يوم القيامة(.  معىنتتضمن "إىل"  (3)

 1إليك. وتضمن معىن "الالم" حنو: تركت األمر
أن يشتمل الكالم على فعل تعجُِّب أو اسم  التبيني: و معىن التبيني  (2)

تفضيل يدل على احلب أو الُبغض. حنو:        

          
 املرادفة الالم. حنو:  (5)            

     8 
                                                             

 18)بريوت : دار الثقافة اإلسالمية، دون السنة(،ص.  ملّخص قواعد اللغة العربية،فؤائد نعمة، ، 1 1 

 211. بدون السنة(، ص- لبان : دار الكتب العلمية-)بريوت القواعد االساسية للغة العربية،السيد امحد اهلامشى، 71 
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 إنتهاء الغاية: سهرُت حىت الصباحِ هلا معىن :  حىت -3
 معاٍن: سبعة:يف هلا  : يف -2

. كما الرجال يف املسجدِ احلقيقى. حنو:  الزمانية أو املكانية لظرفيةا (1)
 للظرف اجملازي.حنو: نظرت يف األمر. تأيت

 هاتْ ب س  ح   ةٍ ر  لتعليل. حنو: دخلت امرة النار يف هِ ا (2)
 ادخلوا يف أمم املصاحبة. حنو: قال (3)
 ملقايسة. حنو: فما متاع احلياة الدنيا يف آخرة إال قليلا (2)
 االستعالئية. حنو: وألصلبنكم يف جزوع النخل (5)
 .عىن "إىل". حنو: جعلوا أصابعهم يف أذاهنممب (1)
 1عىن "الباء". حنو: األماُم عليٌم  يف أمور الفكرِ مب (1)

 :عن هلا ستة معان:  عن -5
 ، رغبت عن األمرسرُت عن البلد:  حنو عدُ و البُ  جملاوزةا (1)
 "، حنو: عن قريٍب أزوركعد  معىن "ب   (2)
         معىن "على"، حنو:  (3)

                                                                                                                                                                              
 22. ص الكتاب الرابع،، حنو العربية ،عبد اللطيف حممد اخلطيب سعد عبد العزيز مصلح8 

 283، ص. الطبعة األوىل، املدخل النحو تطبيق وتدريب يف النحو العريبالدكتور علي هباء الدين خبرود، 9 
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       الّتعليل. حنو:  (2)
       معىن "من"، حنو:  (5)
        معىن بدل حنو: (1)

10 
  : على -1

 لالستعالء مثل : أمحد على السطحِ   (1)
 الظرفية وتكون  على مبعىن "يف". مثل: أفتمارونه على ما يرى (2)
؟ (3)  معىن "عن" مثل" هل رضيت  علي 
 اهلل على ما هداكمالتعليل. مثل: والتكربوا  (2)
 املصاحبة: وتكون مبعىن "مع". مثل: وآتى املال على ُحبِّهِ  (5)
 معىن الباء. مثل: رميت على القوس (1)
 الناس يستوفون على الو امثل: الذين إذا اكت معىن "من، (1)
تأتى امسا مبعىن فوق عند دخول من عليها. مثل: سقط من على  (8)

 11السطح
 

                                                             
 .120-131م(، ص. 2012-ه1233)الطبعة الثانية، القاهرة: شركة القدس للّنشر والتوزيع، جامع الدروس العرابية، للشيخ مصطفى الغالييىن، 10 

 آخر-بواستط: ضحى إمساعيل )21FzyvJEoL_3M-.com/£cite_ref3https://mauwdoo-0 حروف_اجلر_ومعانية11 
 2018مارس  22.، 31:5حتديث:
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 ، وهلا ثالثة عشر معىنى الباء : الباء -1
، مثل: أمسكُت بيدك. و اإللصاقُ  (1)  اإللصاُق، اإللصاُق احلقيقيُّ
 اجملازيُّ. مثل: مررُت بدارِك 
 االستعانة والوساطُة، مثل: أكلُت بامللعقة (2)
    الّسبب أو التعليُل، مثل:  (3)
    التعدية، مثل:  (2)
 القسُم، مثل: أقسمت باهلل (5)
 أو املقابلة، مثل: خْذ السيارة  باحلصانِ العوُض  (1)
 حنو: البدل،  (1)                 

   
     اجملاوزة مبعىن من، حنو: (8)
 : لقد نصركم اهلل ببدرٍ حنوالظرفية، أي مبعىن "يف"،  (1)
 : إهبْط بسالمِ حنواملصاحبُة، أي معىن "مع".  (10)
 عينا يشرُب هبا عباُد اهللِ  حنو:معىن "من" التبعيضية،  (11)
      16االستعالء، حنو: (12)

                                                             
  22-31. ص الكتاب الرابع،، حنو العربية ،عبد اللطيف حممد اخلطيب سعد عبد العزيز مصلح16 
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 13التوكيد وهي الزئدة لفظا يف اإلعرب، مثل: حبسبيك ما فعلت   (13)
  الالم -8

 للملك، حنو: اهلل ما يف السموات واألرض (1)
االختصاص، و تسّمى: الم االختصاص، و الم ستحقاق. حنو:  (2)

 احلمد هلِل، والنجاح للعاملني.
 ، حنو: اللجاُم للفرسشبه امللك (3)
التبيني، وتسّم: الالم املبنية، ألهنا تبنّيُ )أن مصحوهبا ملا قبلها(، من  (2)

 حنو:  فعل  تعجٍُّب أو اسم تفضيل        
التعليُل و السببة، حنو:  (5)                 

          
وهي اليت جُياُء هبا زائدةى لتقوية عامل ضعف بالتأخري، بكونة التقوية،  (1)

غري فعل. حنو:             
  حنو: انتهاُء الغاية معىن "إىل"، (1)           
 حنو: يا خالد لب كر   االستغاثة، (8)
  الصرّيورة )و تسّمى الم العاقبة(، وهي الىت تدّل على أّن ما بعدها (1)

                                                             
 281، ص. الطبعة األوىل، وتدريب يف النحو العريباملدخل النحو تطبيق الدكتور علي هباء الدين خبرود، 13 
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عاقبةى ملا قبلها و نتيجةى له. و ختالف الم  التعليل يف أّن ما قبلها مل ، يكون
حنو:  يكن ألجل ما بعدها،                

     
االستعالء، حنو:  (10)           
 الوقت )و تسّمى الم  الوقت والم التاريخ(، حنو: هذا الغالن لسنة (11)
الظرفية، حنو:  (12)             
 فر حِ التعجب، حنو: يالل (13)
 12القسم، حنو: لِله ال يؤخر األجل (12)
الزائدة، تسّمى الالم الزائدة التقوية، وتقع بني االسم لبمشتق معموله  (15)

 تقوية له، إذا أن مشتق أضعف من الفعل يف العمل، حنو: 
 وما رّبك بظالٍم للعبيد )ظالم: خرب(

 15به(والذين هم لرهّبم يرهبون )رهّبم : مفعول 
حذفت األلف  بأل: إذا دخل حرف اجلر، "الالم" على اسم حمل  ملحوظة

 )مثل للملك، للدا..( ألمن 

                                                             
 150-121 م(، ص. 2012ه/  1233درب األترك،  1، )الطبعة الثانية؛ بريوت : املكتب جامع الدروس العربيةللشيخ مصطفى الغالييين، 14 

 281-281ص. ، الطبعة األوىل، املدخل النحو تطبيق وتدريب يف النحو العريبالدكتور علي هباء الدين خبرود، 15 
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 الكاف : -1
 لتشبيه مثل : املمرضة كاملالك  (1)
 للتعليل، مثل: واذكروه كما هداكم (2)
 للتوكيد، ليس كمثله شيئ (3)
 االستعالء، مبعىن "على"، حنو: كن كما أنت (2)

 : تدخل على القسم به مثل : وحِقك ألكافئنك واو القسم -10
 ال تستمل إال مع لفظ اجلالل ))اهلل((:  تاء القسم -11

 مثل : تاهلل لن يضيع احلق املغتصب.
 : للتقليل. وال تدخل إال على نكرة مثل : ُرب  رجٍل عامل لقيت. رب -12
: وهو امسان إذا وقع بعدمها فعل، وحرفا جر إذا وقع بعدمها اسم.  مذ ومنذ -13

 ويكونان يف احلالة األخرية مبعىن ))من((. مثل : مارأيته منذ يوِم اجلمعة.
 تكون أحرف جرٍّلالستثناء، إذا مل يتقّدمهن  "ما":  خال وعدا وحاشا -12
 زهرة: حرف جر زائد، والسم بعد املبتداء، حنو لعل  احلديقِة م لعل -15
 : حرف جر، مبعىن ))من(( حنو: أخرجها من كمهِ  مىت -11

 : حروف اجلر نوعان (ب)
 حروف أصلية وهي الىت اليستغين عنها يف الكالم كما يف األمثلة السابقة.  (1)
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 حروف جر زائدة وهى الىت ميكن االستغناء عنها. ومن حروف اجلر  (2)
 :الزائدة

يكون االسم اجملرور بعدها  ن: ويشرتط لزيادهتا أن يسبقها نفى أو استفهام وأ من
 نكرة، و إذا سبقها نفى، أو هنى، أو استفهام هبل.

 ))هل ِمْن غري اهلل؟(( -مثل : ))ما ِمْن إله إال إله واحد((
 وتزاد الباء يف مواضع عدة، منها::  الباء

 ، حنو: كفى باهلِل شهيداى )اهلل: فاعل(قبل فاعل )كفى( -1
 ما أنا بذاهبٍ  -)ليس وما(، حنو: لست بقارئ قبل خرب -2
قبل املفعول به مع األفعال: علم، عرف، دورى، جّهل، مسع، أحّس، حنو:  -3

 علمُت باألمِر )األمر: مفعول به(
 قبل املبتدأ، إذا كان لفظ )حسب(، حنو: حبسبك  دينارٌ  -2
 جاهٌز )الغداء: مبتداء( ذا بالغداءإدخلُت فبعد )إذا( الفجائية، حنو:  -5
 بعد )عليك( الىت هي إسم فعل أمر، حنو: عليك بالصدق -1
 بعد )ناهيك(، حنو: ناهيك خبالد شجاعاى )خالد : مبتدأ( -1
 : أكرٌم بالصدقِ قبل فاعل )أفعل( للتعجب، حنو -8
 بعد )كيف(، حنو: كيف بكم إذا طولِيُتم بالدليلِ  -1
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قبل خرب )كان وأخواهتا( إذا سبقها نفي، حنو: ما كان علي مبذنٍب  -10
 ب: خرب كان()مذن

)وجير حرف اجلر الزائد االسم الذى يليه لفظا. ولكن يعرب هذا االسم حسب  
 ماتقتضيه اجلملة(.

زئدة للتأكيد، وخاصة إذا وقعت بعدها كلمة، حنو: وليس كمثله  تأيت: الكاف
 11شيئى.

 : ملحوظة 
 والباء فال تكفُّها عن العمل. تزاد ))ما(( بعد من وعن (1)

 ليصبحن نادمني((مثل : ))عما قليٍل 
 تزاد ))ما(( بعد الكاف ورب  فتكفهما عن العمل. (2)

 شقيق مثل : رمبا صديٌق أنفع من
 قد حتذف ُرب وتبقى الواو بدال منها )وتسمى واو ُرب  وهى حرف جر( (3)

 11مثل : وليٍل كموج البحر أرخى سدوله
 

                                                             
 281، ص. الطبعة األوىل، املدخل النحو تطبيق وتدريب يف النحو العريبالدكتور علي هباء الدين خبرود،   12 

 18-15)بريوت : دار الثقافة اإلسالمية، دون السنة(،ص.  ملّخص قواعد اللغة العربية،فؤائد نعمة، ، 11 
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 : المجرور باإلضافة -ب
 إن كان الثاين معرفة، أواإلضافة نسبة بني إمسني ليتعرف أوهلما بالثاين 

شاهدت يتخصص إن كان نكرة. ويسمى األول مضافا والثاين مضافا إليه، حنو :
 غرفة الولدِ 

فائدة: حيذف من االسم املضاف التنوين، إذا كان مفردا، والنون إذا كان مثىن أو 
 حنو : مجعا.

ا(   هذا ضاِرُب زيٍد )هذا ضارٌب زيدى
 جاء املْكر م ا س ْعدٍ  
ْكرُِمْو س ِعْيدٍ  

ُ
 امل

 أنواع اإلضافة -1
 اإلضافة نوعان :

 اإلضافة املعنوية )احملضة( : -1
يكتب فيها املضاف من املضاف إليه التعريف أو التخصيص، هي الىت 

 وتكون اإلضافة املعنوية على معىن أحد أحرف اجلر الثالثة )الالم، من، يف(:
ألمحد(، ختصاص، حنو : كتاُب أمحٍد )كتاب الالم املفيدة للملك أو اال (1)

 وهذه اإلضفة هي إضافة ملكية.
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وذلك حني يكون املضاف إليه جنسا للمضاف، حنو : :  من ))البيانية(( (2)
 إضافة هي إضافة بيانية محلُت عصا خيزراٍن )عصا من خيزران(. وهذه

للمضاف،  يف ))النظرية(( : وذلك حني يكون املضاف إليه ظرفا يف املعىن -2
 حنو :         )مطلع يف الّشمِش( 

 االضافة اللفظية )غري احملضة( -3
االضافة اللفظية، ليست على معىن حرف من حروف اجلر، تقوم على 
حذف التنوين أو نوين التثنية واجلمع؛ وتكون بإضفة مشتق )إسم فاعل، إسم 

 إىل معموله، حنو: مفعول، صفة مشبهة(
 طالب املاِل )طالُب ماله(أتى 

 أتى  طالبا العلِم )طالبان العلم(
 )معلمون املدرسة( املدرسةِ  ومجاء معل

 : التابع لالسم المجرور -ت
 18)ويبسمى الصفة  أيضا( هو ما يذكر  أو أحوال ما يتعّلق به. النعت -1

النعت جيب أن يتبع  منعوت ُه يف اإلعراب وإلفراِد والّتثنية واجلمِع والتذكرِي 
 والتأنيث والتعريف والتنكري.

                                                             
 111م(، ص. 2012ه/  1233درب األترك،  1عة الثانية؛ بريوت : املكتب ، )الطبجامع الدروس العربيةللشيخ مصطفى الغالييين، 18 
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 ينقسم النعت إىل حقيقى وسبىب.  (أ)
: مايبنيِّ صفةى من صفاِت متبوعهِ  (1)  فاحلقيقىُّ

 حنو : احلمد هلِل العظيمِ  
 )العظيم : جمرور بالكسرة ألنه نعت تابع ال اسم جمرور( 

وتقول يف النعت السبىب ، الذى يتحّمل ضمري املنعوت، فيطابُق منعوتُه إفرادا  (2)
وتأنيثا، كما يطابقُه إعرابا وتعريفا وتنكريا. حنو: جاء  وتثنيةى ومجعا وتذكريا

 الرجل الكرمي أبوه.
يف النفس السامع.  كر رتكريٌر يراُد به تثبيُت أمِر امل)أو التأكيد(:  التوكيد -2

 مان: لفظيٌّ واملعنويٌّ.التوكيد قس
ه أو مبرادفة، سواٌء أكان امسا ظاهرا، أم فاللفظى : يكون بإعادة املؤّكِد بلفظ

جاء زيدى حنو: جاء عليٌّ عليٌّ، والضمري حنو : ضمريا، أم فعالى، أم حرفا،  أم مجلةى. 
 بنفسهِ 

كلتا، أو كال أو   املعنوى : يكون بذكر ))النفِس أو العني أو مجيع أو عامةٍ 
،  على شرط أن تضاف هذاه جاء الرجُل حنو:  املؤكداُت إىل ضمرٍي يناسُب املؤكد 

، والرجالِن أنفسهما. رأيت القوم كل هم. أحسنُت إىل فقراِء القريِة عامتهم. عينه
 .((جاء الرجالِن كالمها، واملرأتاِن كلتامها
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 متبوعِه.، هو التابع املقصود باحلكم بال واسٍط بينه وبني  البدل -3
 البدل أربعة أقسٍم:

،  البدل املطاِبُق )أو بدُل الكل من الكلِّ( وهو بدُل شيِئ مما كان طبق معناهُ  (1)
ِصر اط  ال ِذْيِن أ نْ ع ْمت  ع ل ْيِهْم(،  1مِ يْ قِ ت  سْ مُ الْ  اط  ر  ا الصِّ ن  دِ هْ كقول تعاىل: )اِ 

فالصراط املستقيم وصراط املنع ِم عليهم ُمتطابقان معىنى، ألهنما كليهما 
 يدالن على معىنى واحدٍ 

بدل البعض من الكل، هو بدل اجلزء من كله، قليال كان ذلك اجلزء، أو  (2)
 11)قرأت الكتاب نصفه(مساويا للنصف، أو أكثر  منه، حنو: 

االشتمال، وهو بدل الشيئ مما يشتمل عليه ال يكون جزءا منه، وال بّد بدل  (3)
فيه من ضمرٍي يربط البدل واملبد ل  منه. حنو: يعجبين الطالب ذكاُؤه )الطلب 

 (يشتمل على الذكاء
 بدل املبايِن، وهو بدُل الشيئ مما يبايُنُه، وهو ثالثة أنواٍع:  (2)

به مع أن ُه غري مقصوٍد. حنو: بدل الغلط، أي سبق الِّلساُن يف االنطق  -أ
 أكلُت اخلبز  األُرز ا )اخلبز غري مأكوٍل(

                                                             
 188-185م(، ص.  2012ه/  1233درب األترك،  1، )الطبعة الثانية؛ بريوت : املكتب جامع الدروس العربيةللشيخ مصطفى الغالييين، 11 
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أن ه سافر أىل جاكرتا مث  ن  بدل النِّسيان، سافرت إىل جاكرتا ميدان )ظ   -ب
 تذك ر  أنّه يف الواقع سافر أىل ميدان(

بدل ااِلضطراِب، حنو: أكلنا حلما مسكا )أّوال أهنم أخربون بأهنم أكلوا  -ت
(اللحم  مث  20 بعد ذلك أرادوا أن بخربون بأهنم اكلوا كذلك الّسماك 

، قد تعطف كلمة على أخرى بواسطة حروف العطف. ومن هذه عطف -2
" والعطف يتبع املعطف عليه. حنو: جيلس احلروف "الواو، الفاء، مث، أو

.  املتفرجون على املقعِد والكراسيِّ
 املقعد : جمرور ب "على" وعالمة جّره الكسرة

 : حرف العطفالواو 
 21"ااملقاعد" جمرور وعالمة جره الكسرة الكراسي : معطوف على

  أحكام المجرورة األسماء: الفصل الثالث 
ولاِلسم اجملروِر حكٌم إعرايبٌّ خاصُّ وهو اجلر، أي أنّه دائما جمروٌر. واِلعرابه. 

 عالماٌت، منها يأيت:
 الكسرةأّوال : 

                                                             
-113م(، ص.  2015ه/  1231)الطبعة الثانية؛ مكاسر : غنادرم علم، ، العربية امليسّرةالدكتور )الفخريّة( احلاج املصطفى حممد نورى، ل.أس، 20 

115 

-151م(، ص. 2015ه/  1231، )الطبعة الثانية؛ مكاسر : غنادرم علم، العربية امليسّرةالدكتور )الفخريّة( احلاج املصطفى حممد نورى، ل.أس، 21 
151 
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 يف االسم املفرد. حنو : يكتب الطالب بالقلِم.  -أ
 ()القلم : جمرور بالباء وعالمة جره الكسرة

 رِ مجع التكسري. حنو : تسقط الثمرات من األشجا -ب
 )األشجاِر : جمرور با "من" وعالمة جّره الكسرة(

 السامل. حنو : ينام املرضى يف املستشفياتِ  ثمجع املّؤن -ت
 وعالمة جّره الكسرة ()املستشفياِت : جمرور بفي 

 الياء ثانيا:
 يكتب التلميذان بالقلمنيِ يف االسم املثىن. حنو :  -أ

 )القلمنِي : جمرور بالباء وعالمة جره الياء(
 يف مجع املذّكر الّسامل. حنو : أعّد اهلل اجلنة  للمؤمنني( -ب

 )ملؤمنني : جمرور بالالم وعالمة جره الياء(
يف املفرد ومجع التكسري. وتسم هذه األمساء وهناك أمساء جتر بالفتحة : ثالثا 

 ))باملمنوع من الصرف(( وسيأيت شرحها بعد حاالت اجلر.
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 الباب الثالث
 تصور عام لسورة الكهف

  تعريف سورة الكهف الفصل األول :
مسيت سورة الكهف ألهنا بدأت بالكالم عن أصحاب الكهف، عن الروح، 
عن األشياء، وعن قصة ذي القرنني وزكر جواب السؤال األول يف آخر السورة 

 األوىل، وجواب السؤلني. مث أيضا سورة مالئمتهابني السماء واألرض. 
وعدة آيها من العلماء، كية كلها يف املشهور واختاره مجع سورة الكهف  هي م 

 مائة وإحدى عشرة. و مناسبتها ما قبلها من وجوه:
إن سورة اإلسراء افتتحت بالتسبيح، وهذه بالتحميد، ومها مفرتان يف سائر  (1

َْمدح َربَِّك(( وحنن سبحان  اهلل وِبمده. الكالم يف حنو : ))َفَسبِّح ِبح
 تشابه ختام السالفة وافتتاح هذه، فإّن كال منهما محد. (2
عحْلمح إحالَّ قَلحْياًل(( واخلطاب فيها  السابقة قوله ))َوَما أُْوتحْيُتْم محنَ  إنّه ذكر يف (3

لليهود، وذكر هنا قصة موسى نيبِّ بىن إسرائيل مع اخلضر عليهما السالم وهي 
 ليل على ما تقدم.تدل على كثرة معلومات اهلل الىت ال حتصى، فكانت  كالد

َنا بحُكْم َلفحي ًْفا((إنه جاء يف السورة السابقة  :  (4 ئ ْ َرةح جح مث  ))فَإحَذا َجاَء َوْعُد اآلخح
  فصل ذلك هنا بقوله : ))فَإحَذا َجاءَ وْعُد َرِّبِّ َجَعَلُه دَكاََّء وََكاَن َوْعُد َرِّبِّ 
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 1َحقًّا(( إىل قوله : )) َوَعَرْضَنا َجَهنََّم يَ ْوَمئحٍذ لحْلَكاَفرحْيَن َعْرًضا((.
 اسباب نزولها ومضمونها: الفصل الثاني 

سورة الكهف هي مكية كلها يف املشهور، فهذه السورة نزلت حينما أمر 
أخباراليهود املشركني أن يسألوا النيب صلى اهلل عليه وسلم عن ثالثلة : عن 

 2أصحاب الكهف، وعن قصة ذى القرنني، وعن الروح.
ْ نَ ْفَسَك( اآلية. حدثنا القاضي   أبو بكر أمحد بن احلسن قوله تعاىل : )َواْصِبح

بعد الصالة يف شهور سنة عشر وأربعمائة احلريي إمالء يف ))دار سنة(( يوم اجلمعة 
قال : أخِبنا أبو احلسن بن عيس بن عبدوية احلريى قال : حدثنا حممد بن إبراهيم 

بن عبد امللك بن مسرح احلراين قال : حدثنا  البوشنجي قال : حدثنا الواليد
عن عمه ابن مشجعة بن سليمان بن عطاء احلراين، عن مسلمة بن عبداهلل اجلهين، 

ربعي اجلهين، عن سلمان الفارسي، قال : جاء املؤلّفة قلوهبم إىل رسول اهلل صلى 
ل اهلل اهلل عليه وسلم عيينة بن حصن واألقرع بن حابس وذووهم، فقالوا : يا رسو 

يعنون سلمان -إنك لو جلست يف صدر اجمللس وحنيت عنا هؤالء وأرواح جباهبم
 -وأبا ذّر وفقراء املسلمني،  وكانت عليهم ُجباب الصرف  مل يكن عليهم غريها

                                                             
، اجمللد الثالث، اجلزء اخلامس عشر، )الطبعة األول؛ مصر : شركة ومطبعة مصطاىف البليب اجللىب وأوالده، ، تفسري املراغيأمحد مصطفى املراغى1 

 113م(ص : 1443-ه1331
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جلسنا إليك وحادثناك وأخذنا عنك، فأنزل اهلل تعاىل : )واتل ماأوحي إليك من  
دونه ملتحدًا واصِب نفسك مع الذين  كتاب ربك ال مبّدل لكلماته، ولن جتد من
حىت بلغ  )إنا أَْعَتْدنَا للظاملني نارا(  يدعون رهبم بالغداة والعشّي يريدون وجهه(

يتهددهم بالنار، فقام النيب صلى اهلل علية وسلم يلتمسهم  حىت إذا أصاهبم يف 
رين ان مل ميتين حىت أم احلمد اهلل الذي) :مؤخر املسجد يذكرون اهلل تعاىل قال 

 أصِب نفسي مع رجال من أميت، معكم احمليا ومعكم املمات(
قوله تعاىل : )َواَل ُتطحْع َمْن أَْغَفْلَنا قَ ْلَبُه َعْن ذحْكرحنَا( اآلية. أخِبنا أبو بكر  

أبوحيىي الرازي قال : حدثنا  احلارثي قال : أخِبنا أبو الشيخ احلافظ قال : حدثنا
و مالك، عن جويِب، عن الضحاك، عن ابن عباس قال : حدثنا أب ناسهل بن عثم

يف قوله تعاىل : )َواَل ُتطحْع َمْن أَْغَفْلَنا قَ ْلَبُه َعْن ذحْكرحنَا( قال : نرلت يف أمية بن خلف 
اجلمحي، وذلك أنه دعا النيّب صلى اهلل عليه وسلم إىل أمر كرهه من طرد الفقراء 

 : )َواَل ُتطحْع َمْن أَْغَفْلَنا قَ ْلَبُه َعْن عنه وتقريب صناديد أهل مكة، فأنزل اهلل تعاىل
  ذحْكرحنَا( يعنىي من ختمنا على قلبه عن التوحيد )واتبع هواه( يعين الشرك.

اآلية. قال قتادة : إن اليهود  (نْيح ن َ رْ لقَ اْ  يْ ذح  نح عَ  كَ نَ وْ لُ أَ سْ يَ قوله تعاىل : )وَ 
 سألوا نيّب اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن ذي القرنني، فأنزل اهلل تعاىل هذه اآليات
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( قال ابن عباس : قالت   َداًدا لحَكلَماتح َرِّبِّ قوله تعاىل : )ُقْل َلْو َكاَن الَبْحُر مح
ن العلم إال قليال((  اليهود ملا قال هلم النيّب صلى اهلل عليه وسلم : ))وما أتيتم م

كيف وقد أتينا التوارة، ومن أيت التوارة فقد أويت خريا كثريا. فنزلت : )ُقْل َلْو َكاَن 
( اآلية.  الَبْحُر محَداًدا لحَكلَماتح َرِّبِّ

لحَقاَء َربِّهح( اآلية. قال ابن عباس نزلت يف  وْ جُ رْ ي َ  انَ كَ   نْ مَ قوله تعاىل : )فَ  
وذلك أنه قال : إين أعمل العمل اهلل فإذا اطلع عليه جندب بن زهري العامري، 

سرين، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : ))إن اهلل تعاىل طيب ال يقبل إال 
 طيبا، وال يقبل ما شورك فيه((، فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية.

وقال طاوس : قال رجل : يا نيّب اهلل إين أحّب اجلهاد يف سبيل اهلل وأحب  
 تعاىل هذه اآلية. رى مكاين، فأنزل اهللأن ي

وقال جماهد : جاء رجال إىل النيّب صلى اهلل عليه وسلم فقال : إين أتصّدق  
وأصل الرحم وال أصنع ذلك إال اهلل سبحان وتعاىل فيذكر ذلك مين وأمحد عليه، 
فيسرين ذلك، وأعجب به، فسكت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ومل يقل شيئا 

ربه فليعمل عمال صاحلا وال يشرك بعبادة  اهلل تعاىل : )فمن  كان يرجو لقاءفأنزل 
 3ربه أحدا(

                                                             
 244-242م(، ص. 1442-ه1412الثانية؛ الدّمام: دار ارالصالح،  ، )الطبعةأسباب النزول الواحدي النيسابوري، أمحد بن علي   أحلسن أىب3 
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 فوائد نزول سورة الكهف :الفصل الثالث 

ورواه ابن مردية عن علي رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال 
: 

تكون فإن من قرأ سورة الكهف يوم اجلمعة فهو معصوم إىل مثانية أيام من كل فتنة 
خرج الدجال، عصم منه، أخرجه الطِباين يف األوسط، والبيهقى والضياء عن أىب 
سعيد اخلدرى قال : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسّلم ))من قرأ سورة الكهف  
كانت له نورا من مقامه إىل مكة، ومن قرأ عشر آيات من آخرها مث خرج الدجال 

ديث أىب سعيد : أن النيب صلى اهلل عليه مل يضر((. وأجرج احلاكم وصححه من ح
وسّلم قال : ))من قرأ سورة الكهف يف يوم اجلمعة أضاء له من النور ما بني 

  4اجلمعتني وأخرجه البيهقى أيضا يف السنن من هذا الوجه ومن وجه أخر.
 االسما الولدة في سورة الكهف : الفصل الرابع

البيانات تتكون : حرف اجلر  482جمرورات االمساء يف سورة الكهف تعّدد 
حرف اجلر "عن"،  12حرف اجلر "إىل"،  4حرف اجلر "من"،  33يعىن  244

حرف  3حرف اجلر "الباء"،  43حرف اجلر "يف"،  31حرف اجلر "على"، 33

                                                             
 322م(،ص: 1444حممد بن على بن حممد الشوكاىن، فتح القدير، )د.ط اجلزء الثالث، بريوت :دار الكتب العلمية، 4 
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البيانات جمرورات االمساء  2113حرف اجلر "الالم". 18اجلر "الكاف"، و 
 البيانات التوابع. 23باإلضافة و 

 3الياء،  14كسرة،   124إعراِّب اجلر يف سورة الكهف تتكون :  عالمة
اسم  11اسم األشارة، و  4البيانات،  218فتح. اسم مبىن كاسم الضمائر 

البيانات، و ظرف مبىن  2الوصول. هناك مصدر مؤل وقع بعد حرف اجلر تكون 
 البيانات. 2



 

23 
 

 الباب الرابع 

 في سورة الكهف اتدة فيها االسماء المجرور ر اتحليل آليات الو 

  في سورة الكهف المجروراتتشتمل األسماء  آيات: الفصل األّول

ثالثة تتحدث الكاتبة فيها عن أنواع االمساء اجملرورات اليت تنقسم إىل 
مواضع وهي: إذا وقع بعد حرف اجلر، إذا كان مضافا إليه، و إذا كان تابعا اجملرور. 

 وهذا جدول حتليل االمساء اجملرورات يف سورة الكهف:

 جره عامل امساء اجملرور سياق اآلية اآلية الرقم
1 1       

      

 هلل
  

  
  

  

 لَّه  

 حرف اجلر
 نعت

  حرف اجلر
 حرف اجلر

 إضافة
 حرف اجلر

3 3       

            

   

 

 حرف اجلر و 
 إضافة



   22 

 

             

    

     حرف اجلر  

2 2        

 

 ِفْيهِ 
 

 حرف اجلر

4 5         

      

          

 
 بِهِ 

 

     

 

   

 

   

 حرف اجلر
 حرف اجلر
 .حرف اجلر 
عطف و 
 معطوف

 حرف اجلر و 
 إضافة

 حرف اجلر و 
 إضافة

5 6      

     

      

 

    

 

 إضافة
 حرف اجلر و 

 إضافة



   24 

 

    

   
 حرف اجلر
 بدل  

6 7        

        

 

  

 

  

 حرف اجلر
 حرف اجلر

     إضافة

7 
 

8      

      

    حرف اجلر 

8 9      

       

  

   

    

 

 مضاف إليه 
 عطف  

 حرف اجلر و 
 إضافة

9 11       

      

        

 

   

  

 

  

 حرف اجلر
 إضافة

 حرف اجلر و 
 إضافة

 حرف اجلر.



   25 

 

     حرف اجلر و 
 إضافة

11 11 
 

     

        

 

   

 

  

 حرف اجلر و 
 إضافة

 حرف اجلر

11 13      

        

    

   

 إضافة
 حرف اجلر 

13 12       

     

     

  

   

  

 

 حرف اجلر
 إضافة

 حرف اجلر
 حرف اجلر و 

 إضافة 

12 14      

    

     

                   

 

 

   

  

 حرف اجلر و 
 . إضافة
 . إضافة
 . إضافة



   26 

 

  

  

 عطف.
 حرف اجلر و 

 إضافة
14 15      

     

      

        

 

  

 

  

   

  

 

 

 إضافة
 حرف اجلر و 

 . إضافة

 حرف اجلر.
 حرف اجلر.

 صفة.
 حرف اجلر.
 حرف اجلر 

15 16     

       

      

      

  

 

  

   

   

 . إضافة

 حرف اجلر.

 حرف اجلر.
 . إضافة

 حرف اجلر و 



   27 

 

 

 

    

 . إضافة
 حرف اجلر.

 حرف اجلر و 
 . إضافة

16 17       

     

    

       

       

      

       

  

 

   

  

  

  

  

 

  

 حرف اجلر و 
 . إضافة
 . إضافة
 . إضافة

 حرف اجلر.

 حرف اجلر.

 حرف اجلر.
 . إضافة

 حرف اجلر.

17 18              

    

     

   

  

  

 . إضافة
 . إضافة
 . إضافة



   28 

 

      

         

    

  

   

  

 . إضافة
 حرف اجلر.
 حرف اجلر.
 حرف اجلر.

18 19    

       

        

     

    

     

    

     

    

 

   

  

  

   

  

    

  

 

 

  

   

 حرف اجلر.
 . إضافة

 حرف اجلر.
 . إضافة
 .  إضافة
 . إضافة
 . إضافة

 حرف اجلر و 
 . إضافة

 عطف بيان
 حرف اجلر. 

 . إضافة



   29 

 

   

  

  

 حرف اجلر.

 حرف اجلر.

 حرف اجلر.
19 31      

     

          

  

  
 حرف اجلر.

و  إضافة
 حرف اجلر.

31 31     

      

      

       

      

    

      

 

  

 

 

   

    

   

 

    

 حرف اجلر.

 حرف اجلر.
 إضافة

 حرف اجلر.
 . إضافة
 . إضافة
 . إضافة

 حرف اجلر.
 حرف اجلر و 

 .  إضافة



   41 

 

 31 33     

    

     

      

       

      

        

   

  

    

  

 

  

 

  

 

 . إضافة
 . إضافة

 حرف اجلر.
 . إضافة
 . إضافة

 حرف اجلر و 
 . إضافة

 حرف اجلر.

 حرف اجلر.

33 32      

        

    .حرف اجلر 

32 34         

      

        

  

 

   

   

 . إضافة
 . إضافة

 حرف اجلر.
 حرف اجلر. 

34 35         حرف اجلر و 



   41 

 

             

  
 إضافة
 . إضافة

35 36         

     

        

         

  

 

  

  

  

  

 

  

 

 

 

  

 حرف اجلر.

 حرف اجلر.
 . إضافة

 عطف
 حرف اجلر

 .زائد
 حرف اجلر و 

 . إضافة
 حرف اجلر
 حرف اجلر

 حرف اجلر و 
 . إضافة

36 37       

      

  

 

 .حرف اجلر
 .حرف اجلر



   43 

 

          

  

 

  

 . إضافة
 حرف اجلر و 

 .إضافة
 حرف اجلر و 

 . إضافة

37 38     

    

      

       

      

     

   

 

  

   

  

   

   

  

  

   

   

   

 . إضافة
 . إضافة
 . إضافة

 .حرف اجلر
 عطف
 . إضافة
 . إضافة

 .حرف اجلر
 . إضافة
 صفة
 إضافة



   42 

 

    

 

 

 

  و حرف اجلر
 إضافة
 . إضافة
  . إضافة

38 39        

              

     

     

     

          

    

  

 

 

  

    

  

  

  و حرف اجلر
 . إضافة

 .حرف اجلر
 .حرف اجلر

 . إضافة
 .حرف اجلر
 .حرف اجلر

39 21       

      

       

 إضافة . 
 

21 21      

      

 
 

 .حرف اجلر
 . إضافة



   44 

 

     

    

      

            

   

 

  

  

   

 

    
  

   

  و حرف اجلر
 . إضافة

 .حرف اجلر
 .حرف اجلر
 .حرف اجلر
 .حرف اجلر
 عطف.

 .حرف اجلر
  و حرف اجلر

 . إضافة

21 23      

    

    

      

 

   

 

  

   

   

 .حرف اجلر
  و حرف اجلر

 . إضافة
 .حرف اجلر
 .حرف اجلر
 .حرف اجلر
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23 22      

      

       

   

   

  

   

 . إضافة
 . إضافة

 .حرف اجلر
 إضافة

22 24      

      

       

 

   

 

 

 .حرف اجلر
  و حرف اجلر

 . إضافة
 .حرف اجلر

34 25      

           

    

   

 
 . إضافة

  و حرف اجلر
 . إضافة

25 26      

      

      

 

 

 

  و حرف اجلر
 . إضافة
 . إضافة

26 27      

     

  

   

 حرف اجلر
 . إضافة



   46 

 

28 29       

         

         

 

 

 

 إضافة
 .حرف اجلر
 .حرف اجلر

29 41       

     

              

 

 

 

   

   

 .إضافة
 و حرف اجلر

 .إضافة
 .حرف اجلر
 .حرف اجلر

41 41      

       

  

   

 .حرف اجلر
 .إضافة

41 43     

       

 

 

 و حرف اجلر
 .إضافة

          

 
 

  

  

   

 .حرف اجلر
 .حرف اجلر
 .حرف اجلر

27 28        

       

 و حرف اجلر  
 . إضافة



   47 

 

     

       

 

   

  

   

 

 

 .حرف اجلر
 .إضافة
 .حرف اجلر

 و حرف اجلر
 .إضافة

 و حرف اجلر
 إضافة

43 42       

         

  

 

 

 .حرف اجلر
 .حرف اجلر
 .إضافة

42 44        

           

 

  
 .حرف اجلر

 صفة
44 45      

     

    

      

        

 

   

   

   

   

 .حرف اجلر
 .إضافة
 صفة
 .حرف اجلر
 .حرف اجلر



   48 

 

 

  

  

  

 .حرف اجلر
 .إضافة
 .حرف اجلر
 إضافة

45 46     

     

         

   

   

  

 .إضافة
 صفة
  إضافة
 وإضافة

46 47             

     

       

  حرف اجلر. 
 

 

47 48      

      

      

    

  

 

  

 

 

 و حرف اجلر
 .إضافة

 حرف اجلر
 .إضافة
 .حرف اجلر



   49 

 

48 49          

    

     

         

        

          

 

  

    

   

   

  

 .حرف اجلر
  

 إضافة
 .حرف اجلر
 بدل
 .إضافة

49 51      

     

      

    

      

      

    

   

  

   

   

 

     

 

 

  

   

 حرف اجلر
 حرف اجلر
 حرف اجلر
 حرف اجلر
و  إضافة
 .إضافة
 .إضافة

و  حرف اجلر
 .إضافة

 حرف اجلر
 حرف اجلر



   51 

 

51 51      

     

        

  

 

   

 

   

 .إضافة
 .عطف
  إضافة
 وإضافة
 إضافة

51 53     

         

    

       

    

  

   

 

 .إضافة
 .حرف اجلر
 .إضافة

53 52                

     

    

  

   

 

 .إضافة
 .حرف اجلر

52 54      

      

        

   

    

  

  

   

 .حرف اجلر
 بدل

 .حرف اجلر
 .حرف اجلر
 .إضافة



   51 

 

  إضافة. 
54 55            

    

      

            

   

  

 

 إضافة
 .إضافة

 
 

55 56              

          

     

     

    

 

 

  

 

 .حرف اجلر
 .حرف اجلر
 .إضافة

56 57       

     

      

     

       

            

  

  

   

 

   

 

  

 حرف اجلر
 حرف اجلر
 و إضافة

 إضافة
 .حرف اجلر
 إضافة

 و حرف اجلر



   53 

 

 

    

 

 .إضافة
 و حرف اجلر
 إضافة

 .حرف اجلر

57 58       

    

       

        

  

   

 

 

  

 .إضافة
 .إضافة

 .حرف اجلر
 .حرف اجلر
 و حرف اجلر

 .إضافة
58 59            

    

    

  و حرف اجلر 
 .إضافة

59 61       

     

          

 

 

     

 و حرف اجلر
 .إضافة
 .إضافة

61 61         و  إضافة



   52 

 

     

       

 
 

  

   

    

 إضافة
 .إضافة
 .إضافة

 حرف اجلر

61 63      

     

      

 

 

   

   

 

    

 و حرف اجلر
 .إضافة
 .إضافة

 و حرف اجلر
 .إضافة
 بدل

63 62       

          

      

       

   

    

    

 .حرف اجلر
 .إضافة

 .حرف اجلر

62 64         

      

   و حرف اجلر 
 .إضافة

64 65        

 

و  حرف اجلر



   54 

 

      

     

 
 

  

 
 

   

 .إضافة
 و حرف اجلر

 .إضافة
 و حرف اجلر

 .إضافة
65 66        

        

 

    

  

 حرف اجلر
 حرف اجلر
 حرف اجلر

66 67       

    

 

 

 . إضافة

67 68        

      

 

 

 حرف اجلر
 حرف اجلر

68 69            

      

 حرف اجلر 

69 71       

      

    

  

 

  

 حرف اجلر
 حرف اجلر
 حرف اجلر



   55 

 

71 71       

      

             

   

   

 حرف اجلر
 .إضافة

71 73       

      

 إضافة 

73 72       

        

 

   
 حرف اجلر
و  حرف اجلر

 .إضافة
72 74            

      

         

  

 

 حرف اجلر
 .إضافة

74 75        

       

 

 
 حرف اجلر

 .إضافة
75 76       

       

      

  

   

  

 حرف اجلر
 .إضافة
 و حرف اجلر
 .إضافة



   56 

 

76 77       

    

    

           

        

  

   

  

  

 .إضافة
 .إضافة

 .حرف اجلر
 حرف اجلر

77 78       

     

      

   

 

   

 

  

  

 و إضافة
 إضافة

 عطف و
 .إضافة

 حرف اجلر
 حرف اجلر

78 79     

     

     

       

   

    

    

   

 حرف اجلر
 حرف اجلر
 .إضافة
 .إضافة

79 81      

          

  إضافة. 



   57 

 

        

81 81      

        

   

  
 .إضافة

 .حرف اجلر

81 83      

     

     

    

    

        

      

    

   

  

  

   

  

  

  

 

  

   

  

 

   

 

 

 .حرف اجلر
 صفة

 .حرف اجلر
 .إضافة
  إضافة
 .إضافة
  إضافة

 و اجلر حرف
 .إضافة
 إضافة
 .إضافة

 و حرف اجلر
 .إضافة

 و حرف اجلر
 .إضافة
  إضافة



   58 

 

  حرف اجلر 
83 82       

        

 

  

  

  

 .حرف اجلر
 .إضافة

 .حرف اجلر
 .حرف اجلر

82 
 

84       

        

   

  

  

  

 .حرف اجلر
 .حرف اجلر
 .حرف اجلر

 .إضافة

84 86      

     

      

      

       

 

   

  

  

  

  

 .إضافة
 .حرف اجلر

 صفة
 .إضافة
 .إضافة

 .حرف اجلر

85 87               و حرف اجلر 



   59 

 

      

       

 .إضافة

86 88       

      

      

 

     
 .حرف اجلر
 و حرف اجلر

 .إضافة

87 91      

      

        

 

  

 

   

 .إضافة
 .حرف اجلر
 .حرف اجلر
 و حرف اجلر

 .إضافة
88 91      

      

 

 

  

 .حرف اجلر
 .حرف اجلر

 .إضافة

89 92       

     

       

 

  

 .إضافة
 و حرف اجلر

 .إضافة
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91 94      

    

      

        

  

  

 

    

    

   

 .إضافة
 .حرف اجلر
 .حرف اجلر
 .حرف اجلر
 .إضافة
 إضافة

91 95       

    

      

 

 

 

   

    

 .حرف اجلر
 .إضافة

 .حرف اجلر
 .إضافة
 إضافة

93 96       

      

           

       

   

   

  

 .إضافة
 .إضافة

 .حرف اجلر

92 97            حرف اجلر. 



   61 

 

       

94 98         

       

      

 

 

 

 

 و حرف اجلر
 .إضافة
 إضافة
 وإضافة

95 99       

      

       

    
   

  

  

 إضافة
 .إضافة

 .اجلرحرف 
 .حرف اجلر

96 111     

        

   

   

 .إضافة
 .حرف اجلر

97 111       

    

       

    

   

  

 .إضافة
 .حرف اجلر
 و حرف اجلر
 إضافة

98 113      

      

  

 

 

 .إضافة
 و حرف اجلر



   63 

 

           إضافة. 
 .حرف اجلر

99 112      

   

    حرف اجلر. 

111 114      

     

       

    

   

   

 .إضافة
 .حرف اجلر

 صفة

111 115      

     

        

  

   

 

  

 

 

 

    

 .حرف اجلر
 إضافة

 إضافة و
 عطف و
 إضافة
 .إضافة

 .حرف اجلر
 إضافة

113 116      

        

    

 

 

 .إضافة
 .حرف اجلر
 .إضافة
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  عطف 
112 117       

    

      

  

   
 .حرف اجلر

 .إضافة

114 118  
      

    

  

 

   

 حرف اجلر
 حرف اجلر

115 119             

            

     

       

  

 

 

    

 .حرف اجلر
 إضافة

 إضافة و 
 و حرف اجلر
 .إضافة

116 111        

       

     

     

       

   

   

 

 

  

 .إضافة
 إضافة

 إضافة و
 .إضافة

 حرف اجلر



   64 

 

 في سورة الكهف الموجودة انواع األسماء المجرورات الفصل الثاني :
اآليات. واآليات اليت  487جمرورات األمساء يف سورة الكهف تكررت إىل  

 تشتمل على األمساء اجملرورات يف سورة الكهف، فيما يأيت:
 اجلر باحلرف:  .1

الالم، اآليات الىت حتتوى على حروف الالم يف سورة الكهف مثنانية  .أ
الىت حتمل  الالم االستحقاق، 9. حرف الالم وهي 1(58ومخسون )

، 59، 58، 51، 39، 1حرف الالم االستحقاق يف اآليات 
، الىت حتمل حرف الالم الالم االختصاص 7. 117، 88،111،113

 1. و119، 83، 79، 24، 21، 3،5مبعىن االختصاص يف اآليات 
 17. 1اآليات  الالم بمعنى من، الىت حتمل حرف بمعنى منالالم 

، 24، 23، الىت حتمل حرف الالم مبعىن التبليغ اآليات الالم التبليغ
27 ،45 ،51 ،53 ،54 ،61 ،63 ،66 ،69 ،71 ،75 ،88 ،
، الىت حتمل حرف الالم مبعىن التعدية اآليات التعدية 3. و 97، 94
. 58الىت حتمل حرف الالم مبعىن يف اآليات  الالم في، 1. و 49، 36

، 34، الىت حتمل حرف الالم التعليل اآليات تعليلالالم معنى ال 2
                                                             

ليبان: الدار العرابية للعلوم، -، اجملّلد الثّالث، ) بريوتاملرئي للقرآن الكرمي )من سورة يونوس إىل سورة مرمي(القران  ، اإلعرابأبو الفارس االدحداح1 
 .814-783م(، ص.  3117 –ه  1438
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، الىت حتمل حرف الالم مبعىن شبه الالم شبه التمليك 12. و 84، 25
، 51، 48، 42، 41، 23، 16، 11، 7، 5، 1التمليك اآليات 

، الىت حتمل حرف الالم 3الالم معنى الملك 2. و 115، 91، 83
، الىت حتمل التمليك الالم 1. و 37، 36، 17مبعىن امللك اآليات 

، الىت حتمل معنى التبعيصالالم  1. و 16حرف الالم التمليك اآليات 
الالم معنى شبه  12. و 13حرف الالم مبعىن التبعيض اآليات 

، 11، 7، 5، 1، الىت حتمل حرف الالم شبه التمليك اآليات التمليك
16 ،23 ،41 ،42 ،48 ،51 ،83 ،91 ،115.2 

توى على حروف "على" يف سورة الكهف من على، اآليات الىت حت .ب
 4. حرف على و هي 4(21الىت حتمل حرف على ثالثون )  اآليات

، 21، 8، 7، الىت حتمل حرف على مبعىن االستعالء اآليات االستعالء
، الىت حتمل حرف على مبعىن التعليل اآليات  بمعنى التعليل 3.و 96

معىن الظرفية اآليات  ، الىت حتمل حرف علىبمعنى الظرفية 3. 94، 6

                                                             
، )الطبعة األول، بريوت: املؤسسة اجلامعة للدراسات والنشر املدخل النحوي تطبيق وتدريب يف النحو العريبالدكتور علي هباء الدين بوخدود، 3 

 382م(، ص. 1987 -ه1218والتوزيع، 

-362(، ص. 3113، )مكاسر: جامعة عالء الدين األسالمية احلكومية، قواعد اللغة العربية يف مرفوعات وجمرورات األمساءانور عبد الرمحن، 2 
366. 

ليبان: الدار العرابية للعلوم، -، اجملّلد الثّالث، ) بريوتاملرئي للقرآن الكرمي )من سورة يونوس إىل سورة مرمي(القران  ، اإلعرابأبو الفارس االدحداح4 
 .814-783م(، ص.  3117 –ه  1438
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، 15، 1الىت حتمل حرف على مبعىن الالم "الالم"،مبعىن  2. و 31، 
، الىت حتمل حرف على املصاحبة اآليات بمعنى المصاحبة 1. و 82
الىت حتمل حرف على مبعىن  بمعنى االستعالء مجازي، 18. و 435

، 43، 41، 31، 18، 15، 14، 12، 11االستعالء جمازي اآليات 
45 ،48 ،57 ،64 ،66 ،68 ،77 ،78 ،83 ،91.6 

يف، اآليات الىت حتتوى على حروف "يف" يف سورة الكهف مثان و  .ت
الىت   ، من اآلياتبمعنى الظرفية 17. حرف يف و هي 7(21عشرون )

، 61، 21، 35، 31، 17، 11، 2حتمل حرف يف الظرفية اآليات
 8.  و 31، 118، 95، 94، 84، 83، 79، 77، 71، 62
الىت حتمل حرف يف  مبعىن الظرفية اجملازي   اآليات 8،فية المجازيالظر 

، بمعنى إلى 2. 114، 111، 99، 86، 57، 54، 49، 36اآليات
بمعنى  1،.و86، 43الىت حتمل حرف يف معىن إىل اآليات   من اآليات

 1. و 33الىت حتمل حرف يف معىن عن اآليات   ، من اآلياتعن

                                                             
  653م(، ص. 3112-ه1435لبان: دار الكتب العلمية،-ين،بريوتاملفّصل يف النحو العرايب )اجمللد الثا كتورة عزيذه فّوال بابىت، املعجمالد 5 

م(، 3113-ه1432، )الكتاب الرابع، الكويت: مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع، حنو العربية ،عبد اللطيف حممد اخلطيب سعد عبد العزيز مصلح6 
 25-21ص. 

 . 814-783، اجملّلد الثّالث، ص. ن سورة يونوس إىل سورة مرمي(املرئي للقرآن الكرمي )مالقران  ، اإلعرابأبو الفارس االدحداح7 

 357، ص. قواعد اللغة العربية يف مرفوعات وجمرورات األمساءانور عبد الرمحن، 8 



   67 

 

الىت حتمل حرف يف معىن الباء اآليات   من اآليات بمعنى "الباء"،
99.9 

الباء،  اآليات الىت حتتوى على حروف "الباء" يف سورة الكهف  .ث
الىت   ، من اآلياتبمعنى المصاحبة  7. حرف الباء و هي 11(41)

. و 95، 56، 39، 19، 15، 12حتمل حرف الباء معىن املصاحبة 
، 5اء معىن الزائدا الىت حتمل حرف الب  ، من اآليات11بمعنى الزائد 12

مبعىن  3. و 111، 68، 43، 29، 28، 36، 33، 31، 19، 6
، 18الىت حتمل حرف الباء معىن الظرفية اآليات  من اآليات الظرفية،

الىت حتمل حرف الباء التبعيض   ، من اآلياتبمعنى التبعيض 1. و 38
الىت حتمل   ، من اآلياتبمعنى اإللصاق المجزي 6.  و 19اآليات 

. و 115، 91، 78، 57، 33،23الباء اإللصاق اجملزي اآليات  حرف
الىت حتمل حرف الباء التعدية اآليات   ، من اآلياتبمعنى التعدية 2

الىت حتمل حرف الباء   ، من اآلياتبمعنى إلى 2. و45، 43، 39

                                                             
 382)بريوت : دار الثقافة اإلسالمية، دون السنة(،ص.  ملّخص قواعد اللغة العربية،فؤائد نعمة، ، 9 

 . 814-783، اجملّلد الثّالث، ص. املرئي للقرآن الكرمي )من سورة يونوس إىل سورة مرمي(القران  اإلعراب، أبو الفارس االدحداح11 

م(، 1998-ه1419، )الطبعة األوىل، الّرياض: دار عامل الكتب، األخطاء الشائعة يف استعاالت  حروف اجلرّ الدكتور حممود إمساعيل عّمار،11 
 26ص.
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الىت   ، من اآليات بمعنى الّسببية 5. و 112، 27، 12معىن إىل 
 13. 119، 116، 74، 72، 58ة اآليات حتمل حرف الباء الّسببي

  من، اآليات الىت حتتوى على حروف "من" يف سورة الكهف من اآليات .ج
مبعىن  6. حرف من هي 12(62الىت حتمل حرف من ثالث وستون )

، 5،33د اآليات الىت حتمل حرف من معىن الزائ  ، من اآليات14زائد
الىت حتمل   ، من اآلياتبمعنى التبعيض 12. 47، 42، 36،37

، 19، 18، 15،16،17، 14، 9ىن التبعيض اآليات حرف من مع
الىت   ، من اآلياتبمعنى عن 15. و 113، 66، 65، 51، 49

، 29،، 36،24، 34، 15، 5 معىن عن اآلياتحتمل حرف من 
 من اآليات بمعنى ابتداء الغاية، 31،. و 84،  82، 5165،71،75

، 24، 16،37، 3،11اية اآلياتالىت حتمل حرف من معىن ابتداء الغ 
، من بمعنى الظرفية 4. و  84، 81، 57، 41،45 ، 47، 26

، 41، 21، 17الىت حتمل حرف من معىن الظرفية اآليات    اآليات
الىت حتمل حرف من معىن   ، من اآلياتبمعنى التعليل 1. و 92

                                                             
 44-26، الكتاب الرابع، ص. حنو العربية ،د عبد العزيز مصلحعبد اللطيف حممد اخلطيب سع13 

 .814-783، اجملّلد الثّالث، ص. املرئي للقرآن الكرمي )من سورة يونوس إىل سورة مرمي(القران  ، اإلعرابأبو الفارس االدحداح12

 25األوىل، ص.، الطبعة األخطاء الشائعة يف استعاالت  حروف اجلرّ الدكتور حممود إمساعيل عّمار،14 
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الىت   ، من اآلياتابتداء المطلق.و ثالث مبعىن 63التعليل اآليات 
مبعىن  7. و 98، 83، 39مل حرف من معىن ابتداء املطلق اآليات حت

الىت حتمل حرف من معىن بيان اجلنس   ، من اآلياتبيان الجنس
 27.15، 23،22، 21اآليات 

على، اآليات الىت حتتوى على حروف "على" يف سورة الكهف ثالثون  .ح
الىت حتمل   ، من اآلياتبمعنى الالم 2. حرف على و هي 16(21)

الىت   ، من اآلياتلتعليلمبعىن ا 3. و 82، 15،  1حرف على اآليات 
، بمعنى الظرفية 3. و 94، 6حتمل حرف على معىن التعليل اآليات 

مبعىن  4. و 31الىت حتمل حرف على معىن الظرفية اآليات   من اآليات
ت الىت حتمل حرف على معىن االستعالء اآليا  ، من اآليات االستعالء

الىت   ، من اآلياتاالستعالء مجازيمبعىن  18و  .96، 21، 7،8
، 15، 14، 12، 11حتمل حرف على معىن االستعالء جمازي اآليات

18 ،31،41 ،43 ،45،48 ،57 ،64،66 ،68،77 ،78 ،41 .

                                                             
م(، ص. 3119-ه1421لبنان: دار الفكر، -، )اجمللد األوىل، بريوتعقيل على ألفيّة اإلمام ابن مالك ، شرح ابنيوسف الشيخ حممد البقاعي15 

547. 

 814-783، اجملّلد الثّالث، ص. املرئي للقرآن الكرمي )من سورة يونوس إىل سورة مرمي(القران  ، اإلعرابأبو الفارس االدحداح16 
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الىت حتمل حرف على معىن   ، من اآلياتالمصاحبة مبعىن 1و 
 43.17املصاحبة اآليات 

  حتتوى على حروف "إىل" يف سورة الكهف من اآلياتإىل، اآليات الىت  .خ
االنتهاء مبعىن  4. حرف إىل و هي 18(9الىت حتمل حرف إىل تسع )

الىت حتمل حرف إىل معىن االنتهاء الغاية   ، من اآلياتالغاية المكانية
  ، من اآلياتبمعنى الالم 5. و 62، 19، 16، 11املكانية اآليات 

 111.19، 87، 57، 37،26الم  اآلياتالىت حتمل حرف إىل معىن ال
 عن، اآليات الىت حتتوى على حروف "عن" يف سورة الكهف من اآليات .د

مبعىن  13. حرف عن و هي 31(13الىت حتمل حرف عن اثنتا عشرة ) 
، 17الىت حتمل حرف عن معىن اجملاوزة اآليات  ، من اآلياتالمجاوزة

38 ،51 ،52 ،57 ،71 ،76 ،83 ،82 ،111 ،118.31 
كاف، اآليات الىت حتتوى على حروف "الكاف" يف سورة الكهف من ال .ذ

. حرف الكاف و هي 33(6الىت حتمل حرف الكاف سّت )  اآليات
                                                             

 511، اجمللد األوىل، ص. عقيل على ألفيّة اإلمام ابن مالك ، شرح ابنيوسف الشيخ حممد البقاعي17

 814-783، اجملّلد الثّالث، ص. املرئي للقرآن الكرمي )من سورة يونوس إىل سورة مرمي(القران  ، اإلعرابأبو الفارس االدحداح18 

 33-31، الكتاب الرابع، ص. حنو العربية ،لحعبد اللطيف حممد اخلطيب سعد عبد العزيز مص19 

  814-783، اجملّلد الثّالث، ص. املرئي للقرآن الكرمي )من سورة يونوس إىل سورة مرمي(القران  ، اإلعرابأبو الفارس االدحداح31 

 382 الطبعة األوىل، ص.، املدخل النحو تطبيق وتدريب يف النحو العريبالدكتور علي هباء الدين خبرود، 31 

  814-783، اجملّلد الثّالث، ص. املرئي للقرآن الكرمي )من سورة يونوس إىل سورة مرمي(القران  ، اإلعرابأبو الفارس االدحداح33 
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الىت حتمل حرف الكاف معىن التشبيه   اثناىن مبعىن التشبيه، من اآليات
 91.32، 48، 45، 39، 31، 19اآليات

 اإلضافة: .3
على اإلضافة معىن للملك ، اآليات الىت حتتوى 34اإلضافة معىن للملك .أ

الىت   . من اآليات35(181يف سورة الكهف  مائة و ثالث وسبعون )
، 12، 11، 11، 9، 6، 5، 1،3حتمل اإلضافة معىن للملك اآليات 

، 37، 36، 35، 34، 33، 31، 19ـ 18، 17، 16، 15، 14
38 ،39 ،21 ،23 ،22 ،25 ،26 ،28 ،29 ،41 ،41 ،

، 55، 52،54، 53، 51ـ 51، 49، 48، 46، 45، 43،42،44
56 ،57 ،58 ،59 ،61 ،63 ،62 ،64 ،65 ،67 ،71 ،73 ،
72 ،74 ،75 ،76 ،77 ،78 ،81 ،81 ،83،84 ،86 ،87 ،

88،91 ،91 ،94 ،95 ،98 ،99 ،111 ،113 ،114 ،115 ،
116 ،119 ،111. 

                                                             
 389م(، ص. 3111-ه1431، )الطبعة السادسة، بريوت: دار املأمون الرتاث، الواضح يف النّحوالدكتور حممد خري احللوين، 32 

، )الطبعة الثانية، القاهرة: مكتبة اآلدب، املفصل يف صنعةاإلعراب للزخمشريسري حممود بن عمر بن حممور اخلرارزمي، لأليب القاسم الزخم34 
 .125م(، ص. 3119-ه1421

  814-783، اجملّلد الثّالث، ص. املرئي للقرآن الكرمي )من سورة يونوس إىل سورة مرمي(القران  ، اإلعرابأبو الفارس االدحداح35 
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، اآليات الىت حتتوى على اإلضافة معىن الظرفية 36اإلضافة معىن الظرفية .ب
الىت حتمل   .  من اآليات37(37كهف واحدة وعشرون )يف سورة ال

، 61، 51، 21،22، 19، 17،18، 9اإلضافة معىن الظرفية اآليات 
61 ،76 ،77 ،79 ،83 ،86 ،91،92  ،96 ،99 ،111،115 ،

117. 
، اآليات الىت حتتوى على اإلضافة معىن للملك 38اإلضافة معىن البيانية .ت

الىت حتمل   من اآليات. 39(8يف سورة الكهف مثاين و عشرون )
 . 96، 94، 86، 82، 38، 19، 13اإلضافة معىن البيانية اآليات 

 :21التوابع .2
 (. من اآليات8اآليات الىت حتتوى على نعت يف سورة الكهف تسع ) .أ

 .114، 83، 46، 45، 44، 38، 15، 1الىت حتمل نعت اآليات 
  اآليات(. من 4اآليات الىت حتتوى على البدل يف سورة الكهف اربع ) .ب

 .63، 54، 49، 6الىت حتمل البدل اآليات 

                                                             
 إىل الباب الثاين أنظر36 

  814-783، اجملّلد الثّالث، ص. املرئي للقرآن الكرمي )من سورة يونوس إىل سورة مرمي(القران  ، اإلعرابأبو الفارس االدحداح27 

 أنظر إىل الباب الثاين28 

  814-783اجملّلد الثّالث، ص. ، املرئي للقرآن الكرمي )من سورة يونوس إىل سورة مرمي(القران  ، اإلعرابأبو الفارس االدحداح29 

 168-156، ص.  الطبعة الثانية، املفصل يف صنعةاإلعراب للزخمشريلأليب القاسم الزخمسري حممود بن عمر بن حممور اخلرارزمي، 30 
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اآليات الىت حتتوى على عطف و معطوف يف سورة الكهف مثاين  .ت
، 14، 9، 5الىت حتمل عطف و معطوف اآليات  (، من اآليات11)

36 ،38 ،21 ،27 ،51 ،78 ،115 ،116.21 

 في سورة الكهفمعاني االحرف الجر : الفصل الثاني
 االحرف اجلر يف سورة الكهفومعاين حتليل اعراب 

               

   :)الالم مبعىن االستحقاق )اهلل يستحقق احلمد 

    :مبعىن التوابع )صفة اهلل( نعت 

     :  الالم"على مبعىن" (    )تقدير: لعبده 

    :( "مبعىن اإلضافة "للملك  :للَِّه، التقدير  )له 

    :)الالم مبعىن شبه التمليك )ال متتلك حقيقية 

            

       

     :" ْن ابتداء املطلق" )التقدير: ممن مبعىن  ) 

                                                             
  814-783 ، اجملّلد الثّالث، ص.املرئي للقرآن الكرمي )من سورة يونوس إىل سورة مرمي(القران  ، اإلعرابأبو الفارس االدحداح31 
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    : )مبعىن اإلضافة "للملك" )التقدير: لَّد ن لِلَِّه 

    :)الالم مبعىن االختصاص )االختصاص للمؤمنني 

       

  : التقدير يف اجلنة( ( من مبعىن الظرفية املكانية 

                 

       

   :)الالم مبعىن االختصاص )االختصاص ليقول اختذا اهلل ولدا 

  ،ألن قبل خربي ما( بِه : الباء مبعىن الزائد  )به 

   :  ،أن ت سبق  بنفي( من مبعىن زائدة      ) 

       :الواو عاطفة لزائد،  معىن توابع عطف و معطوف( ) 

     : الالم مبعىن شبه التمليك )ال متتليك احلقيقة(، و اهلاء اإلضافة
 )و ال أِلبَآِء لِْلَكاِفرِْيِن( امللك

     : :َعنْ .من مبعىن "عن" )التقدير  ) و اهلاء اإلضافة ،
 مبعىن امللك )التقدير: ِمْن أَفْـَوِه لِْلَكاِفرِْيِن(
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   : ِلم َحمَّد( مبعىن امللك )التقدير: نَـّْفس إلضافةالكاف 

        :إضافة  مبعىن على مبعىن  التعليل )التعليل على باخع(، و اهلاء
 لِْلم ْشرِِكنْي(ملك )التقدير: َءاثَِر لل

   : ،الباء مبعىن الزائد )ألن الباء على اخلرب يف الكالم املنفي  

  )  

    :مبعىن التوابع ) التوبع إىل  بدل  ) 

               

      :.)على مبعىن االستعالء )االستعالء حقيقة، مبعىن على األرِض 

   :)الالم مبعىن شبه التمليك )ال متتليك احلقيقة 

    : َأيُّ لِنَّاِس(ملك )التقديرإضافة للاهلاء مبعىن : 

          

      :على مبعىن  االستعالء )االستعال حقيقة مبعىن على األرض 

            

      :( التقدير: مبعىن الظرفية     يف) 
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    :  مبعىن التوابع ) معطوف على الكهف(عطف و معطوف عليه 

      : :من مبعىن التبعيض )التقدير  بعض     ) و النون ،
لِلَِّه مبعىن إضافة للملك )التقدير: ِمْن ءاَيِت  ) 

                

    

    : التقدير: يف الكهف( املكانية الغاية إلنتهاءإىل مبعىن( 

    : :َربُّ لِنَّاس(مبعىن إضافة للملك )التقدير 

     : ْنَك(، و الكاف مبعىن إضافة من مبعىن  "عن" )التقدير: َعْن لَّد 
 لِلَِّه(للملك )التقدير: ِمْن لَّد ن 

    :)الالم مبعىن شبه التمليك )ال متتليك احلقيقة 

     : " ْن أْمرنَا(، و النون مبعىن ابتداء املطلق" )التقدير: ممن مبعىن
 َعْن أْمر لِنَّاس(إضافة للملك )التقدير: 

           

      :)على مبعىن االستعالء )االستعالء جمازي 

     :)إضافة، مبعىن للملك )التقدير: على َءاَذاِن ِلاَلْصحب الكهف 
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     : )يف مبعىن الظرفية ) ألّن الكهف الظرفية املكانية 

             

       ::إضافة، مبعىن لبيان اجلنس )التقدير   ِمن    ) 

   :" (التعدية ألّن تدخل فعل تعجب)" التعديةالالم  مبعىن من 

                

    :)على مبعىن  االستعالء )االستعالء اجملزي، على حممد 

     : اِلَْصحِب الَكْهِف(إضافة، مبعىن للملك )التقدير: نـََبأ 

     :)  الباء مبعىن املصاحبة )التقدير: مع احلقِّ

     : :الباء مبعىن "إىل" )التقدير   ِإىَل   ) 

     : )إضافة، مبعىن للملك )التقدير: بربِّ اِلَْصحِب الَكْهِف 

             

           

     :)على مبعىن االستعالء )االستعالء جمازي، على ربطنا 

    : اِلَْصحِب الَكْهِف(إضافة، مبعىن للملك )التقدير: قـ ل ْوِب 
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    :َربُّ لِنَّاس(إضافة، مبعىن للملك )التقدير : 

      : :إضافة، مبعىن للملك )التقدير  )ِلسَّمواِت 

     :)عطف و معطوف، مبعىن التوابع )معطوف على السَّماواِت 

     : د ْونِِه(من مبعىن التبعيض )التقدير: بعض 

    :)إضافة، مبعىن للملك )التقدير: ِمْن د ْوِن لِلَِّه 

               

         

      : ِلَِّه(إضافة، مبعىن للملك )التقدير: قـَْوم  ل 

     :)من مبعىن التبعيض )التقدير: بعض د ْونِِه 

    :)إضافة، مبعىن للملك )التقدير: ِمْن د ْوِن لِلَِّه 

   : جمرور حبرف "على". على مبعىن االستعالء )االستعالء جمازي، على
 قـَْوم(

     :)الباء مبعىن املصاحبة )التقدير: مع سلطان 

    :مبعىن التوابع ) التوابع  صفة  ) 

   ::من مبعىن "عن" )التقدير       َْعمَّن    ) 
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     : )على مبعىن معىن "الالم" )لِلَّه 

             

          

    : التقدير : يف الكهف( املكانية الغاية إلنتهاءإىل مبعىن( 

   :)الالم مبعىن التمليك )التمليك هبيئ 

    :( إضافة، مبعىن للملك)َربُّ لِنَّاِس 

      :من مبعىن التبعيض )التقدير: بعض   ) 

      :)إضافة، مبعىن للملك )التقدير: رَّمْحَِت لِلَِّه 

   :)الالم مبعىن شبه التمليك )ال متليك حقيقة 

      : أْمرك م(من مبعىن "عن" )التقدير: َعْن 

     :)إضافة، مبعىن للملك )التقدير: أَْمِر اِلصحب الكهف 

             

                  

           

    :)عن مبعىن " من" )التقدير: من كهفهم 
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    :مبعىن للملك )التقدير: َكْهِف اِلَصحب الكهف(إضافة ، 

       : التقدير:إضافة، مبعىن الظرفية(   يف  ) 

    : :جمرور باإلضافة، مبعىن الظرفية )التقدير   يف
) 

     :)يف مبعىن الظرفية ) ألّن الكهف الظرفية املكانية 

    : :من مبعىن الظرفية "يف" )التقدير       يف الكهف) 

     : التقدير: بعض  التبعيضمن مبعىن(  ) 

     :  التقدير:جمرور باإلضافة، مبعىن للملك(  )لِلَِّه 

    : امللك )لِلَِّه(الالم مبعىن 

             

                

       :   :إضافة، مبعىن الظرفية )التقدير  يف  ) 

     :  :إضافة، مبعىن الظرفية )التقدير   يف) 

    : التقدير: َكْلب  اِلَْصحب الكهف(إضافة، مبعىن للملك( 

     : التقدير: ِذرَاَعْي ِلكلب(اهلاء إضافة، مبعىن للملك( 
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    : )الباء مبعىن الظرفية ) التقدير: يف الَوِصيد 

     :)على مبعىن االستعالء )االستعالء اجملازي، على طلعت 

    : :من مبعىن "عن" )التقدير  عنهم) 

    : :التقدير( "من مبعىن "عن عنهم) 

               

             

            

     

   :  الكاف مبعىن التشبيه )و ِمْثل          ) 

     : بـَنْيَ من االصحب )التقدير:  لبيان اجلنساهلاء إضافة، مبعىن
 الكهف(

    : :من مبعىن التبعيض )التقدير      )بعضهم 

      :  :إضافة، مبعىن الظرفية )التقدير   يف) 

     :إضافة، مبعىن للملك )التقدير: َربُّ لِنَّاس( الكاف 

   :)الباء مبعىن الزائد ) ألّن قبل فاعل )أفعل( للتعجب 



   83 

 

     :)الكاف إضافة، مبعىن لبيان اجلنس )َأَحَد ِمْنكم 

     :)الباء مبعىن املصاحبة )التقدير: مع ورقكم 

      ::الكاف إضافة، مبعىن للملك )التقدير   )لكم 

     :( عطف بيان، مبعىن التوابع)معطوف عل جمرور قبلها 

     :  التقدير : يف املدينة( املكانية الغاية إلنتهاءمبعىن( 

    : :َأيُّ َطَعام(اهلاء إضافة، مبعىن للملك )التقدير 

     :"التقدير: بعض رِْزِق(التبعيض الباء مبعىن "من( " 

    : التقدير:  التبعيضمن مبعىن(         ) بْعَضه 

   : ،الباء مبعىن الزائد )ألّن الباء على اجلرب يف الكالم منفي  

 ) 

                 

     : يظهروا( يفعلى مبعىن الظرفية )الظرفية مبعىن 

     :إىل" )التقدير: إىَل ِملَِّتِهم( يف مبعىن" 

    :)اهلاء إضافة، مبعىن للملك )التقدير: ِملَِّة اِلصحب الكهف 
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   :  الكاف مبعىن التشبيه )و ِمْثل             

  ) 

     :االستعالء جمازي، عليهم االستعالء اعثرنا( على مبعىن االستعالء( 

    :  للملك )َوْعَد لِلَِّه(إضافة، مبعىن 

   : التقدير: يف السَّاَعِة( ) الظرفيةيف مبعىن الظرفية )ألّن فيها الظرفية 

     : (َاْصحب الكهفمن )التقدير: بـَنْيَ  البيانيةاهلاء إضافة، مبعىن 

      : :أَْمَر َاْصحب الكهف(اهلاء جمرور باإلضافة، مبعىن للملك )التقدير 

     : (الكهفعلى مبعىن الظرفية )الظرفية مبعىن يف، يف 

     :)اهلاء إضافة، مبعىن للملك )التقدير: َربُّ اِلَْصحب الكهف 

   :)الباء مبعىن الزائد ) ألّن قبل فاعل )أفعل( للتعجب 

       :)على مبعىن االستعالء )االستعالء اجملازى، على غلبوا 

      :إضافة، مبعىن للملك )التقدير: أَْمَر لِلمؤمنني( اهلاء 

     : الظرفية )الظرفية مبعىن يف، التقدير لنتخذّن فيهم مسجدا(على مبعىن 



   84 

 

           

               

              

     :(هَلم اهلاء إضافة، مبعىن للملك )التقدير: رَّاِبع  ل 

    :  (هَلماهلاء إضافة، مبعىن للملك )التقدير: َكْلب 

     :  (هَلماهلاء إضافة، مبعىن للملك )التقدير: َساِدس 

    : (هَلماهلاء إضافة، مبعىن للملك )التقدير: َكْلب 

      : الباء مبعىن اإللصاق اجملزي) هو الذي يوِصل معىن العامل إىل
 قريب من اجملرور به(

    :)اهلاء إضافة، مبعىن للملك )التقدير: ثاِمن  هَلم 

    : هَلم(اهلاء إضافة، مبعىن للملك )التقدير: َكْلب 

   :)الياء إضافة، مبعىن للملك )التقدير: رَّبِّ ِل 

      :)الباء مبعىن الزائد، ) ألّن قبل فاعل )أفعل( للتعجب 

      :)ِة هَل م  اهلاء إضافة، مبعىن للملك )التقدير:بِِعدَّ

    :)يف مبعىن "عن" )التقدير : عنهم 

  : )يف مبعىن "عن" )التقدير : عنهم 
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  :  ،من مبعىن الزائد )زائدة )أن ت سبق  بنفي    

 ) 

           

    :)الالم مبعىن التعليل )الالم الىت يصل ح مكاهنا 

                 

      

    :)الكاف إضافة، مبعىن للملك )التقدير: َربُّ لك 

   :)الياء إضافة، مبعىن للملك )َرّب حملمد، التقدير: َرّب ِل 

     : )الالم مبعىن التعليل )التعليل ليهدّين 

     : : :من مبعىن "عن" )التقدير َعْن    ) 

            

   : )يف مبعىن الظرفية  )ألّن الكهف الظرفية املكان 

    :  :َكْهِف هلم(اهلاء إضافة، مبعىن للملك )التقدير 

       :    التقدير: الظرفيةإضافة، مبعىن(   ِماَئة( في 
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   :)الباء مبعىن الزائد ) ألّن قبل فاعل )أفعل( للتعجب 

     :امللك )امللك إىل امللك( الالم مبعىن 

       :  :إضافة، مبعىن للملك )التقدير   
 للّسموات(

     : عطف و معطوف عليه، مبعىن التوابع )معطوف على
 ) 

    :)الباء مبعىن الزائد) ألّن قبل فاعل )أفعل( للتعجب 

  :  هي الوقعة بعد فعل تعجب أو تفضيل أن ما الالم مبعىن التعدية(
 بعدها مفعل ملا قبلها، التقدير: لساكن الّسموات واألرض(

     : من مبعىن "عن" )التقدير : عن ) 

    :د ْوِن لِلَِّه(التقديرإضافة ، مبعىن للملك ) اهلاء : 

   : أن ت سبق   بنفي( من مبعىن الزائد،   ) 

     : احلقيقة(يف مبعىن الظرفية اجملازّي )الّن ح ْكِمِه ليس ظرفية 

   :)اهلاء إضافة ، مبعىن للملك )التقدير: ح ْكِم لِلَِّه 
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    : :التقدير ( إىل مبعىن الالم   ََلك) 

    : أن ت سبق   بنفيالزائد )من مبعىن ،     

) 

     :  إضافة مبعىن للملك )التقدير: الكافو    َّلَِرب
 َلَك( 

    :)الالم مبعىن امللك )امللك إىل املالك 

    : مبعىن للملك )التقدير: لِّلِه(اهلاء إضافة 

     :" د ْونِِه( من" )التقدير: ابتداء املطلقمن مبعىن 

    : التقدير: لِّلِه(إضافة مبعىن للملك اهلاء( 

             

               

        

   : إضافة، مبعىن للملك )نـَْفَس حملمد، التقدير: نـَْفَس لَك(الكاف 
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      :  )إضافة، مبعىن للملك )التقدير: مع لِّلذين 

     : ُّلِلمؤمنني، التقدير: َربُّ هلم( اهلاء إضافة، مبعىن للملك )َرب 

     :)الباء مبعىن الظرفية )التقدير: يف الغدوة 

      : عطف و معطوف عليه، مبعىن التوابع )معطوف على ) 

      :)اهلاء إلضافة، مبعىن للملك )َوْجَه لِلَِّه، التقدير: َوْجَه له 

    :)َنا حملمد، التقدير: َعيـَْنا لك  الكاف إضافة، مبعىن للملك )َعيـْ

    :)عن مبعىن "من" )التقدير: و التعد عيناك منهم 

      :   البيانية" )إضافة، مبعىن من"   من ) 

     : نعت، مبعىن التوابع )صفة ) 

      :) اهلاء إضافة، مبعىن للملك )التقدير: قَلَب َله 

      :)عن مبعىن اجملاوزة "من" )التقدير: من ذكرنا 

      :إضافة، مبعىن للملك )التقدير: قَلَب لَنا( النون 

   :)اهلاء إضافة، مبعىن للملك )التقدير: َهوا له 

      ::اهلاء إضافة، مبعىن للملك )التتقدير   )له 
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     : من اهلل( مطلقا اإلبتداء) مطلقا اإلبتداءمن مبعىن 

    :)الكاف إضافة، مبعىن للملك )التقدير: ربِّ لكم 

     :)الالم مبعىن االستحقاق )الظامل يستحقق نارا 

    : :الباء مبعىن التعدية )التقدير   َِبظَِّلِمنْي    ) 

      : له(اهلاء إضافة، مبعىن للملك )س َرادق  لِنَّار،  التقدير: س رَادق 

    :)الباء مبعىن املصاحبة )التقدير: َمَع َماء 

     :)الكاف مبعىن التشبيه )ِمثل احملِل 

                

       :   أجر ِلمن(إضافة، مبعىن للملك )التقدير : 
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    :)الالم مبعىن االختصاص )االختصاص ليعملوا الّصِلحت 

     : :جمرور باإلضافة، مبعىن يف "الظرفية" )التقدير    يف
) 

     :)من مبعىن الظرفية )التقدير: يف حتتهم 

     :"حَتِْت يف َجنَِّت التقدير: حَتِْت فيهم( اهلاء إضافة، مبعىن يف "الظرفية( 

   : يف مبعىن الظرفية )الظرفية املكانية، التقدير يف  ) 

      : يذك ر  اجلنس( بيان اجلنسمن مبعىن( 

     : يذك ر  اجلنس( بيان اجلنسمن مبعىن( 

    : يذك ر  اجلنس( بيان اجلنسمن مبعىن( 

      : معطوف على( عطف و معطوف عليه، مبعىن التوابع) 

    : يف مبعىن الظرفية )الظرفية املكانية، التقدير يف  ) 

       : على مبعىن االستعالء )االستعالء حقيقة    ) 

            

       

   :)الالم مبعىن التبليغ )التبليغ للمشرقني 
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      : التمليك الالم مبعىن 

      :( اهلاء إضافة، مبعىن للملك  )هلما 

      : يذك ر  اجلنس( بيان اجلنسمن مبعىن( 

    :  الباء مبعىن إلصاق اجملازي )هو الذي يوصل  معىن العامل إىل جمرور
 به(

      :)اهلاء إضافة، مبعىن للملك )بـَنْي جِلَنَّتَـنْي، التقدير: بـَنْي هلما 

                

      :    :إضافة، مبعىن "الظرفية" )التقدير  يف   ) 

     :)اهلاء إضافة، مبعىن للملك )أ ك َل هَلا 

    : يذك ر  اجلنس(من مبعىن بيان اجلنس( 

     : :ِخالل يف جلَنَّتَـنْي، التقدير: اهلاء إضافة، مبعىن الظرفية )التقدير
 (ِخالل فيهما 

                 

    : متليكالالم مبعىن  

      : جمرور حبرف "الالم"، الالم مبعىن التبليغ )التبليغ   ) 
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   :التقدير: ابتداء الغاية"مبعىن  من( "    )َعْنَك 

                

      :)اهلاء إضافة، مبعىن للملك )َجنَّة َله 

     :)الالم مبعىن التعليل )"من أجل" للبخيل 

                

    :" َريّب(انتها الغاية" )التقدير: إىل إىل مبعىن 

   : ربِّ ِل(الياء إضافة، مبعىن للملك( 

    :"  انتها الغايةمن مبعىن( "     َهامنْـ    ) 

              

        

     : التبليغ لِلكافر( التبليغالالم مبعىن( 

     :)اهلاء إضافة، مبعىن للملك )التقدير: صاحب َله 

     :)الباء مبعىن  "إىل" )التقدير:  إىل اهلل 

     : يذك ر  اجلنس( بيان اجلنسمن مبعىن( 



   92 

 

      و معطوف، مبعىن التوابع )معطوف من : عطف   ) 

    :  يذك ر  اجلنس( بيان اجلنسمن مبعىن( 

            

   :)الياء إضافة، مبعىن للملك )َرّب ِل 

   : ،الباء مبعىن الزائد )ألن الباء على اخلرب يف الكالم املنفي  

   ) 

   :)الياء إضافة، مبعىن للملك )َرّب ِل 

                   

      

   :( الكاف إضافة، مبعىن للملك)َجنَّة َلك 

   : ،الباء مبعىن الزائد)ألن الباء على اخلرب يف الكالم املنفي   

 ) 

   :" التقدير: عنك(ابتداء الغايةمن مبعىن( " 
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   :)الياء إضافة، مبعىن للملك )َرّب ِل 

    : التقدير: يف جنَِّتك(الظرفية من مبعىن( 

   : )الكاف إضافة، مبعىن للملك )َجنَّة َلك 

      : االستعالء )االستعالء اجملاوزة، مبعىن يرسل(على مبعىن 

      : من مبعىن ابتداء الغاية املكانية )و ذلك أّن   يف اآليات
 ابتداء الغاية يف األحدث.(

            

     : للملك )التقدير: مآؤ  َله(اهلاء إضافة، مبعىن 

    :)الالم مبعىن شبه التمليك )ال متليك حقيقة 

             

          

      : الباء مبعىن التعدية )الباء الىت تأيت غالبا مع الفعل الالزم فتجعل
 متعّديا إىل مفعول به غري صريح(

     : ::اهلاء إضافة، مبعىن للملك )التقدير   )َله 

    :)اهلاء إضافة، مبعىن للملك )التقدير:َكفَّي َله 
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     : االستعالء جمازي، على ما انفق(على مبعىن االستعالء( 

    : "التقدير: إلَيَها(يف مبعىن "إىل( 

        : على) التقدير:  استعالءعلى مبعىن   ) 

      ::اهلاء إضافة، مبعىن للملك )التقدير   )َله 

  :  ،الباء مبعىن الزائد)ألن الباء على اخلرب يف الكالم املنفي   

  ) 

    :)الياء إضافة، مبعىن للملك )التقدير: ِبَربِّ ِل 

               

     : شبه التمليك )ال متليك حقيقة(الالم مبعىن 

    :)من مبعىن الزائد )أِلّن دون نكرة 

    : ( التقدير:إضافة، مبعىن للملك  )لِلَِّه 

             

   :)الالم مبعىن "من" )من اهلل 

    :)نعت، مبعىن التوابع )صفة اهلل 
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   :)الالم مبعىن التبليغ )التبليغ للناس 

       :   :إضافة، مبعىن للملك )التقدير   )لِلحيات 

     : نعت، مبعىن التوابع )صفة  ) 

    : :ِمثل مآء(الكاف مبعىن التشبيه )التقدير 

      : من مبعىن ابتداء الغاية املكانية )و ذلك أّن   يف اآليات
 ابتداء الغاية يف األحدث(

    :)الباء مبعىن التعدية )السّبب َماء 

      :    التقدير:  البيانيةإضافة، مبعىن(  َرض(من األ 

     : اجملازي، اهلل على كلى شيئ على مبعىن االستعالء )االستعالء
 مقتدرا(

    :  :التقدير( إضافة، مبعىن للملك  )ِلَشيٍئ 
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      :  :إضافة، مبعىن للملك )التقدير    )لِلحيات 

     : نعت، مبعىن التوابع )صفة ) 

     :   ِّإضافة الكاف جمرور باإلضافة، مبعىن للملك )التقدير: لَِرب
 َلَك(

               

    :" هم(من" )التقدير: ابتداء الغايةمن مبعىن 

               

      

      : االستعالء اجملزي، على ربك صّفا( االستعال على مبعىن( 

    :)الكاف إضافة، مبعىن للملك )التقدير: َربِّ َلك 

   : التشبية )التقدير : ِمْثل الكاف مبعىن  )  

     : :التقدير( إضافة، مبعىن للملك  )ِلَمرَِّة 

   : ال متليك حقيقة( شبه التمليكالالم مبعىن( 
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   :  التبعيض )التقدير: م ْشِفِقنْيَ بعَض ماِفْيِه(من مبعىن 

   : حقيقة( الظرفية "اجملازّي" )ألن فيها ال الظرفيةيف مبعىن 

     : التعدية )التعدية هلذا الكتاب(الالم مبعىن 

        :   بدل هلذا(، مبعىن التوابع )بدل 

    :)الكاف إضافة، مبعىن للملك )التقدير: رّب لك 

              

                  

     : التبليغ )التبليغ الالم مبعىن    ) 

     : التبليغ )التبليغالالم مبعىن   ) 

      : اجلّن( من)التقدير:  ابتداء املطلقمن مبعىن 

     : أمر ربّه( عن)التقدير:  اجملاوزةعن مبعىن 

         :  التقدير:. مبعىن للملك جمرور باإلضافة، إضافة(   )لِرّب له 
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      : التقدير:. مبعىن للملك إضافةاهلاء و اهلاء(  )له 

    : د ْوين(من " )التقدير: ابتداء املطلق"من مبعىن 

    : شبه التمليك )ال متليك حقيقة(الالم مبعىن 

     : الظلمون يستحققون بدال( االستحقاقالالم مبعىن( 

             

      

  : َخْلَق السََّمواِت  َخْلَق يف )التقدير. مبعىن الظرفية إضافة :
 السَّموات(

     : عطف و معطوف عليه، مبعىن التوابع )معطوف على ) 

       :  التقدير. مبعىن للملك إضافة(:  )أِلنفسهم 

      : أنفِس له()التقديراهلاء إضافة، مبعىن للملك : 

       :    التقدير البيانيةإضافة، مبعىن(  :   من
ِضلِّنْي(ا

 
 مل
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    :)الالم مبعىن التبليغ )التبليغ لِييستجيبني 

     : التقديراهلاء إضافة، مبعىن للملك(:   )َله 

           

   :  التقدير الظرفيةاهلاء إضافة، مبعىن(:    ه(في 

    : :عن مبعىن "من" )التقدير    ِِمْن النَّار    ) 

              

     

     :اجملازي )ألن هذا ليس الظرفية احلقيقة(  يف مبعىن الظرفية 

      :)بدل، مبعىن التوابع )بدل هلذا 

    : التبليغ( الالم مبعىن التبليغ) 

     :" نْ م" )التقدير: ابتداء الغايةمبعىن " من"، منجمرور حبرف   

  ) 

       :    التقديرإضافة، مبعىن للملك(:   )ِلمثل 

         :   التقديرإضافة، مبعىن للملك(:    )ِلشيٍء 



   111 

 

              

         

     :   التقديرإضافة، مبعىن للملك(:   )هلم 

      :   التقديرإضافة، مبعىن للملك(:   )أِلوَِّلني 

           

             

      :)الباء مبعىن املصاحبة )التقدير: مع البطل 

    :)الباء مبعىن املصاحبة )التقدير: مع احلق 

    : ،ءاياة ِل()التقديرمبعىن للملك الياء إضافة: 

                

               

       

   :" التقدير: ابتداء املطلقمن مبعىن( " َّنْ م  ) 

   :  هو الذي يوِصل معىن العامل إىل قريب من  مصاحبةالباء مبعىن (
 اجملرور به(
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      :   التقديرإضافة، مبعىن للملك(:     )لِربَّه 

     : التقديراهلاء إضافة، مبعىن للملك(:  )له 

    : التقدير:  جماوزةعن اجملاوزة مبعىن( نْ ع     ) 

   : التقديراهلاء إضافة، مبعىن للملك(: )له 

    : )على مبعىن االستعالء )االستعالء اجملازي 

    : التقديراهلاء إضافة، مبعىن للملك(:  )هلم 

       :)يف مبعىن الظرفية جمازي )الّن ءاذاهنم ليس الظرفية احلقيقة 

      : التقديراهلاء إضافة، مبعىن للملك(:    )هلم 

    :" هل دى(انتها الغاية" )التقدير : إىل اإىل مبعىن 

               

          

    : التقديرالكاف إضافة، مبعىن للملك(:  )لك 

      :    التقدير البيانيةإضافة، مبعىن(:  من)ّرمحة 

   :)الباء مبعىن السّببّية )بسبب ما 

    :)الالم مبعىن االستحقاق)االستحقاق كسبوا لِلعذاِب 
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   :)الالم مبعىن يف )يف موعد يعىن يوم القيامة 

     : :من مبعىن "عن" )التقدير   َْعن  ) 

    : التقديراهلاء إضافة، مبعىن للملك(: )له 

            

    : الالم مبعىن االستحقاق )ظاملون يستحقق ) 

    : : التقديراهلاء إضافة، مبعىن للملك(:  )هلم 

                 

    : التبليغ( الالم مبعىن التبليغ) 

   : : التقديراهلاء إضافة، مبعىن للملك(:  )له 

         :     :إضافة، مبعىن الظرفية )التقدير    يف
    ) 

               

     :   ،التقديراهلاء جمرور باإلضافة، مبعىن الظرفية : إضافة(: 
)يف بنِي فيهما 
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   : التقديراهلاء إضافة، مبعىن للملك(:  )هلما 

      : ه(: سبيل في)التقدير الظرفيةاهلاء إضافة، مبعىن 

       :)يف مبعىن الظرفية )ألّن البحر يدّل على الظرفية املكانية 

                

    : التبليغ( الالم مبعىن التبليغ) 

    : التقديراهلاء إضافة، مبعىن للملك(: )له 

     : (َلقي لنا: )التقديرالنون إضافة، مبعىن للملك 

    : من، معىن من أجل( التعليلمن مبعىن( 

     : التقديرالنون إضافة، مبعىن للملك(: )لنا 

     :)بدل، مبعىن التوابع )بدل لسفر 

              

           

      : التقدير : يف الصخرة( املكانية الغاية إلنتهاءإىل مبعىن( 

      : سبيل له()التقديراهلاء إضافة، مبعىن للملك: 

       :)يف مبعىن الظرفية )ألّن البحر يدّل على الظرفية املكانية 
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        :االستعالءاجملازي االستعالء ) مبعىن على ،     )  

     : التقديراهلاء إضافة، مبعىن للملك(:  )هلما 

                

     : :بعضمن مبعىن التبعيض )التقدير   ) 

     : التقديرالنون إضافة، مبعىن للملك(:  )لنا 

    :" التقدير: ابتداء املطلقمن مبعىن( "نْ م ) 

    : : التقديرالنون إضافة، مبعىن للملك(: )لنا 

     : ن :م)التقدير" ابتداء املطلق"من مبعىن ) 

     : لَّد ن لنا( :)التقديرالنون إضافة، مبعىن للملك 

               

     :)الالم مبعىن التبليغ )التبليغ لعباد اتيه رمحة 

       :االستعالء جمازي  ءعلى مبعىن االستعال(    ) 

    : :التقدير( َعمَّامن مبعىن التبعيض ) 
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   : مع ِل(: )التقديرالياء إضافة، مبعىن للملك 

            

     :على مبعىن االستعالء  )االستعالء اجملازي ،   )َما 

   : ،قبل خربي ما( الباء مبعىن الزائد   ) 

              

   : لِعِصي(: مبعىن اللتبليغ )التبليغالالم 

               

     : نع )التقدير:اجملاوزة عن مبعىن   ) 

   :)الالم مبعىن اللتبليغ )التبليغ ال حِدث 

    : عن")التقدير: من مبعىن"      َعْنه    ) 
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     : ِفْيِنة يدّل على  الظرفية املكانية(يف مبعىن الظرفية )ألّن السَّ

      : أهل هلا()التقديراهلاء إضافة، مبعىن للملك: 

                   

   : مع ِل()التقديرالياء إضافة، مبعىن للملك : 

              

   :التقدير بسسب ما( الباء مبعىن الّسببّية ) 

    : ،أن ت سَبق   بنفي( من مبعىن الزائد    ) 

     : التقديرالياء جمرور باإلضافة، مبعىن للملك( :   )ِل 

              

         

     : التقدير بسسب َغرْي( الباء مبعىن الّسببّية) 

   :  التقديرإضافة، مبعىن للملك(:   )لِنفس 

              

   :التبليغ ملوسى( الالم مبعىن التبليغ( 
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   : مع ِل()التقديرالياء إضافة، مبعىن للملك : 

                  

     ::من عن اجملاوزة مبعىن "من" )التقدير   ) 

     : بعد فيها()التقديراهلاء إضافة، مبعىن الظرفية : 

     :" نم" )التقدير: ابتداء الغايةمن مبعىن    ) 

    : لدن ِل()التقديرالياء إضافة، مبعىن للملك : 

             

                

         :   التقديرإضافة، مبعىن الظرفية(:   )يف القرية 

      : أهل فيها()التقديراهلاء إضافة، مبعىن للملك: 

    : يف مبعىن الظرفية )ألّن يف اَْهِل الَقْريَِة يدّل على الظرفية املكانية. التقدير
 : يف اَْهِل الَقْريَة(

     :)على مبعىن االستعالء )االستعالء اجملازي، ختذت على اجر 
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    : بني ِل()التقديرالياء إضافة، مبعىن للملك: 

     :)عطف و معطوف عليه، مبعىن التوابع )معطوف على ما قبلها 

     : بني لك()التقديرالكاف إضافة، مبعىن للملك : 

     : (مع تأويل)  مصاحبةالباء مبعىن 

      :  التقديرإضافة، مبعىن للملك(:    )ملا 

    :)على مبعىن االستعالء )االستعالء اجملازي، على متعلقان بتستطع 

             

        

      : الالم مبعىن االختصاص)االختصاص  ) 

       : املكانية(يف مبعىن الظرفية )ألّن الَبْحر يدّل على الظرفية 

      : التقديراهلاء إضافة، مبعىن الظرفية(:   )فيهم 

       :  التقديرإضافة، مبعىن الظرفية(:  يف) 

              

    :( التقديراهلاء إضافة، مبعىن للملك:  )له 
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     :( التقديراهلاء إضافة، مبعىن للملك)رّب هلما: 

    :" التقدير:ابتداء الغايةمن مبعىن( "     ْنهم‘   ) 

             

              

              

      : الالم مبعىن االختصاص )االختصاص   ) 

    : نعت، مبعىن التوابع )صفة   ) 

     : َِديـَْنة
 يدّل على الظرفية املكانية(يف مبعىن الظرفية )ألّن امل

    :( التقديراهلاء إضافة، مبعىن الظرفية)حتت له : 

    :)الالم مبعىن شبه التمليك )ال متليك حقيقة 

     :( التقديراهلاء إضافة، مبعىن للملك:  )هلما 

    :( التقديرالكاف إضافة، مبعىن للملك)رّب لك: 

     :( اهلاء إضافة، مبعىن للملك      ، التقدير: 

)هلما 

     :( التقديراهلاء إضافة، مبعىن للملك:         ، )هلما 
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     :( مطلقا اإلبتداءمن مبعىن ابتداء املطلق )من ربِّك 

    : التقديرإضافة، مبعىن للملك )الكاف:  )لك 

      :ْن أَْمرِى(عن مبعىن "جماوزة" )التقدير: ع 

     :أمر ِل(التقديرإضافة، مبعىن للملك ) الياء: 

     :  ( التقديرإضافة، مبعىن للملك: )ملا 

    : على مبعىن االستعالء )االستعالء اجملازي، على  )لِلَّه 

              

    : ْن ِذى(اجملاوزة )التقدير: ععن مبعىن 

     :    التقدير"البيانية" )إضافة، مبعىن من:  من  ) 

     :)على مبعىن معىن "الالم" )التقدير قل سأتلو لكم منه 

    : :من مبعىن "عن" )التقدير      َْعن         ) 

               

     :)الالم مبعىن التمليك )التمليك للمكان 

     :)يف مبعىن الظرفية )ألّن أَْرض   يدّل على الظرفية املكانية 

    :" ْن ك لِّ(ابتداء الغاية" )التقدير: ممن مبعىن 
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      :  :إضافة، مبعىن للملك )التقدير  )لشىء 

              

               

      :  التقدير:إضافة، مبعىن الظرفية(    يف
 ) 

     : )يف مبعىن الظرفية اجملازّي )ألّن َعنْي ليس الظرفية حقيقة 

    ::التقدير( ها إضافة، مبعىن للملك )هلا 

        :     التقدير: البيانية(من )إضافة، مبعىن(    من  ) 

    :)يف مبعىن "إىل" )التقدير: إىل قوم 

                 

      :" َربِّه(انتها الغاية" )التقدير: إىل إىل مبعىن 

     :إضافة، مبعىن للملك )التقدير:رّب له( اهلاء 

                  

     :)الالم مبعىن االستحقاق )االستحقاق لصاحٍل 
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     :)الالم مبعىن التبليغ )التبليغ لِنقول 

      :" ْن ابتداء الغاية" )التقدير: ممن مبعىن   ) 

      ::النون إضافة، مبعىن للملك )التقدير   )لنا 

                   

     : :إضافة، مبعىن يف "الظرفية" )التقدير   يف
) 

      : ،على مبعىن االستعالء )االستعالء جمازي     ال االستعالء
 حقيقة(

   :)الالم مبعىن شبه متليك )ال متليك حقيقة 

    :" التقدير: َعنْ "، ابتداء الغايةمن مبعىن(  ) 

     :إضافة، مبعىن للملك )التقدير:د ْون هلا( اهلاء 

          

   : التشبّية )ِمْثل  الكاف مبعىن            ) 

   : اجملازي) ال إلصاق حقيقة(الباء مبعىن إلصاق 

    :إضافة، مبعىن للملك )التقدير: لدي له( اهلاء 
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     :  :إضافة، مبعىن يف "الظرفية" )التقدير  يف) 

     :مبعىن الظرفية )التقدير:يف  من ) 

    : التقدير:يف  اهلاء( إضافة، مبعىن الظرفية) 

             

          

        :   التقدير:. البيانية(من ) إضافة، مبعىن(    من
 ) 

     :)يف مبعىن الظرفية )ألّن األرض يدّل على الظرفية ااملكانية 

   : التبليغ ليجعل خرجا(الالم مبعىن التبليغ( 

       :التعليل )التعليل  على مبعىن    سدا) 

          :البيانية )التقدير: جمرور باإلضافة، مبعىن  إضافة و اهلاء النون
 هم(بني  منا و بني من
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   : .يف مبعىن الظرية جمازي )ألّن َمّكِّنِّ ال يدّل على الظرفية حقيقة
)  التقدير: يف َمّكِّنِّ

   :إضافة، مبعىن للملك )التقدير: َرّب ِل( الياء 

   :)الباء مبعىن املصاحبة )التقدير: مع قـَّوة 

         :جمرور باإلضافة، مبعىن للملك )التقدير:  إضافة و اهلاء الكاف
 بني لكم وبني هلم(

                

         

       :   :إضافة، مبعىن من "البيانية" )التقدير   من  ) 

     :  :إضافة، مبعىن يف "الظرفية " )التقدير   
يف  ) 

    : )على مبعىن االستعالء )على قطر 

            

     :)الالم مبعىن التبليغ )التبليغ ِلستطاعني 
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    :( مطلقا اإلبتداءابتداء املطلق ) من مبعىن  من ريبِّ

   :)الياء إضافة، مبعىن للملك )التقدير: رّب ِل 

  : )الياء إضافة، مبعىن للملك )التقدير: رّب ِل 

    : :التقدير( إضافة، مبعىن للملك )لرّب 

  : :التقدير( الياء إضافة، مبعىن للملك )لرّب ِل 

                 

     : إضافة، مبعىن للملك )التقدير:بعض هلم( اهلاء 

    :   )إضافة، مبعىن يف "الظرفية" )التقدير: يوم لئذ 

     : مبعىن املصاحبة )التقدير : مع بعض(يف 

    : يف مبعىن الظرفية جمازي )ألّن الصُّوِر لَْيس الَظرِفية الظرفية اجملازّي
 الظرفية اجملازّي(

         

    :    :يوم لئذ(إضافة، مبعىن يف "الظرفية" )التقدير 

     :)الالم مبعىن االستحقاق )الكافر يستحقق ان عرض جهّنم 
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     :إضافة، مبعىن للملك )التقدير: أعني  هلم( اهلاء 

      :مبعىن الظرفية جمازي )ألن  يف  )لَْيس الَظرِفية حقيقة 

     :)عن مبعىن "من" )التقدير: ِمْن ِذْكِر اهلل 

    :إضافة، مبعىن للملك )التقدير: الياء  )ِل 

             

      

    :إضافة، مبعىن للملك )التقدير: الياء  )ِل 

     :)من مبعىن التبعيض )التقدير بعض د ْوين 

   :ِل( دوين إضافة، مبعىن للملك )التقدير: الياء 

     : االستحقاق "اعتدنا جهّنم"الالم مبعىن االستحقاق(  ) 

         

      : )الباء مبعىن "إىل" )التقدير: إىل األخسرين 

               

      :إضافة، مبعىن للملك )التقدير:سعي هلم( اهلاء 
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     : يف مبعىن الظرفية جمازي )ألن  )لَْيس الَظرِفية حقيقة 

     :)نعت، مبعىن التوابع )صفة احلياة 

             

       

    : (مع ءايت) مصاحبةالباء مبعىن 

     :إضافة، مبعىن للملك )التقدير:رّب هلم( اهلاء 

    :( عطف معطوف عليه، مبعىن التوابع)معطوف على مل قبل جمرور 

    :إضافة، مبعىن للملك )التقدير:لِقآء له( اهلاء 

     :إضافة، مبعىن للملك )التقدير:أَْعمل  هلم( اهلاء 

    : شبه التمليك )ال متليك حقيقة(الالم مبعىن 

       :   :إضافة، مبعىن الظرفية )التقدير    يف ) 

             

     :إضافة، مبعىن للملك )التقدير:جزآؤ  هلم( اهلاء 

   :بسبب َما( الباء مبعىن الّسببّية) 

    :التقدير:ءايت ِل(إضافة، مبعىن للملك  اءالي( 
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     :)عطف معطوف عليه، مبعىن التوابع )معطوف على مل قبل جمرور 

    : إضافة، مبعىن للملك )التقدير:رسِل ِل( الياء 

              

    :)الالم مبعىن االستحقاق )االستحقاق جّنت الفردوس للمؤمنني 

     :    :إضافة، مبعىن الظرفية )التقدير    يف
  ) 

          

    : يف مبعىن الظرفية )ألّن       .يدّل على الظرفية املكانية
التقدير: يف      ) 

    : :عن مبعىن "من" ) التقدير     ِِمْن َجنَّت ) 

                

      

    :مبعىن االختصاص )االختصاص  الالم  ) 

   :إضافة، مبعىن للملك )التقدير:رّب ِل( الياء 
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   :إضافة، مبعىن للملك )التقدير:رّب ِل( الياء 

     :)الباء مبعىن الّسببّية )بسبب ِمْثِلِه 

     :إضافة، مبعىن للملك )التقدير:مثل له( اهلاء 

                 

            

     :إضافة، مبعىن للملك )التقدير:مثل لكم( الكاف 

   : التقدير: انتها الغايةإىل مبعىن(  إِل) 

      :إضافة، مبعىن للملك )التقدير:إله لكم( الكاف 

       :  جمرور باإلضافة ، مبعىن للملك )التقدير: إضافة و اهلاء 

 )لرب له 

   : ،الباء مبعىن الزائد)ألن الباء على اخلرب يف الكالم املنفي  

 ) 

        : )إضافة، مبعىن للملك )التقدير: لِرّب 

     :إضافة، مبعىن للملك )التقدير: له( اهلاء 
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 الباب الخامس
 خاتمةال

 الخالصة : الفصل األّول
حرف اجلر  منتتكون  784 تتكونيف سورة الكهف جمرورات االمساء  -أ

حرف اجلر  12إىل"، حرف اجلر " 2حرف اجلر "من"،  36يعىن  272
حرف اجلر  73حرف اجلر "يف"،  61حرف اجلر "على"، 63"عن"، 
البيانات  118حرف اجلر "الالم". 88حرف اجلر "الكاف"، و  3"الباء"، 

 البيانات التوابع. 26جمرورات االمساء باإلضافة و 
على، يف،  الالم،تتكون  املوجودة يف سورة الكهف انواع األمساء اجملرورات  -ب

اإلضافة معىن  ،لظرفيةإىل، عن، الكاف، اإلضافة معىن امن، على، ، الباء
 .عطف و معطوفالبدل ،نعت، اإلضافة معىن للملك 

 اجلر باحلرف: تتكون من  معاين االحرف اجلر يف سورة الكهف -ت
الالم ، الالم مبعىن من، الالم االختصاص ،الالم االستحقاق مبعىنالالم،  .أ

الالم شبه التمليك،الالم  ،الالم معىن التعليل ،التعدية، الالم يف ،التبليغ
 ، معىن التبعيص، الالم معىن شبه التمليك ،الالم التمليك، معىن امللك
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االستعالء  املصاحبة، "الالم"،، الظرفية التعليل، ،االستعالء مبعين على .ب
 جمازي

 .الباء، من، إىل، عن الظرفية اجملازي، مبعىن الظرفية، يف، .ت
مبعىن  اإللصاق اجملزي، الظرفية، التبعيض، ،الزائد مبعىن املصاحبة،الباء،  .ث

 .مبعىن الّسببية، إىل التعدية،
ابتداء التعليل،  الظرفية، ،ابتداء الغاية، عن ،التبعيض ،زائدمبعىن  من .ج

 .، بيان اجلنساملطلق
 االستعالء جمازي، ، الظرفية، االستعالء ،التعليل ،مبعىن الالمعلى،  .ح

 .املصاحبة
 ،الالم، الغاية املكانيةمبعىن االنتهاء إىل،  .خ
 .اجملاوزةعن، مبعىن  .د
 مبعىن التشبيه.الكاف،  .ذ
، اإلضافة معىن الظرفية، اإلضافة معىن للملكاإلضافة تتكون من   .ر

 اإلضافة معىن البيانية
 عطف و معطوف ،البدلتتكون من نعت،  التوابع .ز
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 تراحاتقاإل:  الفصل الثاني
 من بناء على نتائج البحث، فيقدم الباحثة بعض االقرتاحات فيما يلي: 

جامعة عالء الدين االسالمية احلكومية مكاسر هي احدى اجلامعة اليت هتتم  -أ
بالعلوم الدينة. واملصدر العلوم الدينية هي القرآن الكرمي واحلديث النبوي 

أن هتتم اللغة العربية الشريف. ومها مكتبان باللغة العربية، فلذلك ينبغي هلا 
 اهتماما كبريا.

رجوا الباحثة إىل طالبات اآلخرين من قسم تدريس اللغة العربية جبامعة عالء أ -ب
لبحث الرسالة عن قواعد النحو من القرآن  الدين االسالمية احلكومية مكاسر

 الكرمي يف سورة الكهف.
رجوا الباحثة إىل رئيس مكتبة الكلية و رئيس مكتبة اجلامعة جبامعة عالء أ -ت

أن يزيدا الكتب النحوية يف مكتبة لكي الدين االسالمية احلكومية مكاسر 
 يسهل علينا أن نكتب الرسالة املتعلقة مبادة النحو.

أن البحث عن االمساء اجملرورات هي حبث مهم خصوصا على كل طالب  -ث
ليست نوعا واحدا فقط الكن بأنواع  ربية ألن االمساء اجملروراتعلم اللغة الع

خمتلفة، ولذلك يرجو الباحثة بواسطة هذه الرسالة تسهيال لنا لنعرف عن 
 االمساء اجملرورات صحيحا.
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رجو الباحثة بواسطة هذه الرسالة تستطيع ان تكون مراجعا لكل الباحثني يف أ -ج
 املستقبل
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 المراجع
، اجلزء الكشمف، م جمر اهلل حممود بن عمر بن حممدالقمسامم  اإل أيب ،الزخمشري

ه /  3131لبنمن: دار الكتب العلمية، -الثمين )الطبعة األوىل؛ بريوت
3991 )  

 ، اجلزء اخلمامسروح املعمين، الدين حممودالفضل شهمب أيب العالامة  ،األلوسي
 د : دار الفكر، دس() عشر

دينماميك بركة -جكرتم )القواعد االسمسية للغة العربية . امحد اهلممشى، السيد
 (بدون السنة،اوتمامم

املرئي للقرآن الكرمي )امن سورة يونوس إىل القران  ، اإلعرابأبو الفمرس ، الدحداح
ه  3221ليبمن: الدار العرابية للعلو ، -بريوت )، اجملّلد الثّملث، سورة امرمي(

– 2002  )  
الطبعة األوىل، ، امعمين احلروف،  النحوياإلامم  أيب احلسن علي بن عيس ، الّراممين

  (2001-ه3221بريوت: املكتبة العصريّة، )
اجمللد ، عقيل على ألفيّة اإلامم  ابن امملك شرح ابن . يوسف الشيخ حممد ،البقمعي

 (  2009-ه3210لبنمن: دار الفكر، -بريوت)األوىل، 
 (au_press@ yahoo . com. امكمسر: 2032طرق تديس اللغة العربية ) أرشد، أزهر. 
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القرآن الكرمي  الرئمسة العمامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتمء والدعوة واإلرشمد،
بمعة )جممع امللك فهد لطإىل اللغة االنكليزية وترمجتة  امعمنيه ةتفسريه 

 املصحف الشريف، دون السنة(.
بريوت: دار  )الطبعة السمدسة،، الواضح يف النّحو . الدكتور حممد خري، احللوين

  (2000-ه3223املأامون الرتاث، 
، )الطبعة الثمنية؛ أسبمب النزول ي.الواحد أمحد بن علي   أىب أحلسن، النيسمبوري

   (3992-ه3232الداّمم : دار ارالصالح، 
دونة  القمهره،-الدراسة-)شمرع جوهركتمب التعريفمت، . الدين تونسي، نصر

  السنة(
دار الكتب ، )د.ط اجلزء الثملث، بريوت :فتح القديرعلى بن حممد ، ، الشوكمىن

  (3992العلمية، 
-بريوت)اجمللد الثمين،الدكتورة عزيذه فّوال، املعجم املفّصل يف النحو العرايب ، بمبىت

  (2001-ه3221ة،لبمن: دار الكتب العلمي
، )الطبعة العربية امليسّرة ل.أس. )الفخريّة(املصطفى حممد  الدكتور احلمج، نورى

   ( 2031ه/  3211الثمنية؛ امكمسر : غنمدر  علم، 
بريوت، -)لبمن: دار الكتب العلميةأحكم القرآن الكرمي . أبو جعفر الطحموي ،

  ( 2032-ه 3211
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املفصل يف  .الزخمسري حممود بن عمر بن حممور لأليب القمسم، اخلرارزامي
-ه3210مهرة: امكتبة اآلدب، الق)الطبعة الثمنية،، صنعةاإلعراب للزخمشري

2009)  
، صنمعة املصطلح الصوطي يف اللسمن العريب احلديثهشم  خملدي، الدكتور. 

  ( 2032ه/  3211لبمن : دار الكتب العلمية، -)بريوت

، )الطبعة الثمنية؛ بريوت : جمامع الدروس العربية .امصطفىللشيخ ، الغالييىن
  ( 2032ه/  3211درب األترك،  9املكتب 

العريب،  النحو يف وتدريب تطبيق املدخل النحوي . ، هبمء الدين بوخودالدكتور علي
  ( 3912ه/  3201) الطبعة األوىل؛ بريوت 

، )امكمسر: العربية يف امرفوعمت وجمرورات األمسمءقواعد اللغة  .انور، عبد الرمحن
 (2032 جمامعة عالء الدين األسالامية احلكوامية،

 ،، الكتمب الرابعحنو العربية، عبد اللطيف حممد اخلطيب سعد عبد،العزيز امصلح
 ( 2002-ه3221الكويت: امكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع، )

الطبعة ، استعمالت  حروف اجلرّ  األخطمء الشمئعة يفحممود إمسمعيل ،، عّممر
 ( 3991-ه3239الّريمض: دار عممل الكتب، )األوىل، 

 املنصورة : دار اليقني -)الطبعة الثمنية؛ امصرتيسر النحو  .، الفقيكرمي سعيد
  (2001-ه3229للنشرة والتوزيع، 
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، اجمللد الثملث، اجلزء اخلمامس عشر، تفسري املراغي ، امصطفى أمحد، املراغى
)الطبعة األول؛ امصر : شركة وامطبعة امصطمىف البليب اجللىب وأوالده، 

  (3921-ه3111
) بريوت. دارالثقمفة االسالامية، دون املّخص قواعد اللغة العربيةنعمة، فؤاد. 

 .سنة(


