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 التصريح أبصالة الرسالة 

التايل بتمام الوعي أن هذه الرسالة هي نتيجة من   الباحث املوقع  صرح 
ابلنفس، مثيت  عمله  يوم آت  نتيجة    بدليل   وإذا كانت يف  أهنا  أو  على  تقليد 

مساعدة الشخص اآلخر كلها أو بعضها، فهذه الرسالة والشهادة اليت    أو  انتحال
 حصول عليها الباحث ابطلتان للحكم.  
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)دراسة  40100116026 حممد  سورة  ىف  اجلر  حروف  بعنوان: مشكالت   ،

نقّرر أن    -املشرفني    - وبعد إجراء اإلصالحات الالزمة، فنحن    ،حنوية داللية(
وأهن املطلوبة  العلمية  الشروط  استوفت  قد  املذكورة  لتقدميها  الرسالة  صاحلة  ا 

   للمناقشة.  
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 تقرير جلنة امتحان املناقشة 

 

 

 



 

 ج
 

 كلمة التمهيدة 

 بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا الذى أرسل رسوله ابهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله  
حممدا رسول هللا. اما  وكفى ابهلل شهيدا. و أشهد أن ال إله إال هللا و أشهد أن  

 بعد. 

فبهداية هللا قد استطاع الكاتب امتام هذه الرسالة. ولذا اجلدير هبا أن يقوم  
 الشكر و اعظم التحيات وخاصة إىل: 

والدي الكرميني احملبوبني اللذين ربياين منذ صغري وساعداين ىف مواصلة و   .1
 ما يف أعماهلما. إمتام دراسيت و أسأل هللا أن جيزيهما خري اجلزاء ويبارك هل

الربوبسور الدكتور محدان    –رئيس اجلامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية   .2
الدكتور   -جوهانس،م.أ.،بج.د   الربوبسور  األول  انئب  انئبه   وكل 

و انئب الثالث   -وانئب الثاين الدكتور وحيودين،م.هم    -مردان،م.أغ  
دكتور احلاج كمال  و انئب الرابع ال  - الربوبسور الدكتور داروسلم،م.أغ  

الذين قاموا برعاية مصاحل التعليم ومصاحل الطالب    - الدين أبونوس،م.أغ  
والطلبات مجيعا. 



 

 ح
 

اإلنسانة   .3 العلوم  و  اآلداب  عميد كلية  هاشم حداد،    – سعادة  الدكتور 
انئب    –انئب األول الدكتور إبراهم س.أغ،س.س،م.بد    - وانئبه  –م.أغ  

فردوس،م.أغ   الدكتور  أكرب  انئ  - الثاىن  نور  حممد  الثالث  ب 
الذين بذلوا جهدهم لتطوير هذه الكلية و رفع   -راسيد،م.بد،م.اد،بج.د 

 مستواها. 

  -   إ حممد صلح، س.أغ.،م.بد.  - سعادة رئيس قسم اللغة العربية وآداهبا   .4
اللذين قد أحسنا اإلرادة واخلدمة ىف  -وسكريرتيه الدكتوراندة مروايت،م.أغ.

 القسم نفسه. 

و مشرفة الثانية   –.حممد صاحل شامسوري، س.أغ، م. بد.إ  –األول  مشريف   .5
اللذين ساعداين وارشداين حىت انتهيت   .الدكتوراندة. شريفة فوزية، م.تح, إ  –

 من كتابة هذه الرسالة، عسى هللا أن يتم نعمة عليهما، اللهم آمني. 

فكارهم األساتذة و املدرسني املخلصني الفضالء الذين قد بذلوا علومهم و أ .6
 حىت خيرج الباحث من اجلامعة.  

مجيع املوظفني و املوظفات الذين قاموا برتبييت وخدميت أحسن خدمة منذ   .7
 أن اتصلت هبذا الكلية إىل أن خترجت منها.  

الدين   . 8 عالء  جبامعة  اإلنسانية  العلوم  و  اآلداب  بكلية  زمالئي  ومجيع 
الة.  اإلسالمية احلكومية، الذين انتهيت من إمتام هذه الرس



 

 خ
 

أسأل هللا تعاىل أن جيعل هذ العمل خالصا هلم، و أن يعني عليهم، وأن  
 ينفع هبم، وأن جيعلهم مأجورا وأن يوفق اجلميع إىل يوم احلساب، آمني. 
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 جتريد البحث

 االسم           : حممد يسريل ب. 

   40100116026:  الرقم اجلامعي   

 سورة حممد )دراسة حنوية داللية( مشكالت حروف اجلر ىف  عنوان الرسالة  : 

مشكالت حروف  إن هذه الرسالة تتعلق بعلم النحو فهي تقوم ابلبحث فيها   

داللية( حنوية  )دراسة  حممد  سورة  ىف  ثالثة  اجلر  إىل  الرئيسية  املسألة  الباحث  فرع   .
ما هي األنواع اليت تكون هبا حروف اجلر ىف سورة حممد، ما  مشكالت، وهي:  

يت تؤديها حروف اجلر فيها وما هي املعاين اليت تفيدها حروف  هي الوظائف ال
 . اجلر فيها 

الطريقة اليت استخدمها الباحث يف مجع املواد هي الطريقة املكتبية. وقد   
الباحث   والباء والالم  وجد  عددها مثانية أحرف وهي من وإىل وعن وعلى وىف 

  والكاف. هلا معان كثرية وخمتلفة. 

معاين   الباحث  ثالثة معان،    روف اجلر ىف سورة حممد يعىنحوجد  من هلا  حرف 
وحرف إىل هلا معىن واحد. وحرف عن هلا معنيان، وحرف على هلا ثالثة معان.  
معان.   أربعة  هلا  الالم  وحرف  معنيان،  هلا  الباء  معنيان. وحرف  هلا  يف  وحرف 

وحرف الكاف هلا معىن واحد كذلك. 
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 الباب األول

 مقدمة 

 خلفية البحث .أ

اللغة العربية هي اللغة الرئيسية للمسلمني يف العامل، وهي اللغة املستخدمة   
يف القرآن واحلديث، فكل منهما املصدر الرئيسي لتعاليم اإلسالم، وهذا هو الدور  
املهم للغة العربية، ابإلضافة إىل أهنا أصبحت تستخدم كوسيلة اتصال دويل؛ ففي  

 ا رمسيا يف األمم املتحدة.  م أصبحت لغة مستخدمة استخدام1973عام 

وللغة العربية علم له العديد من املميزات واخلصائص اليت متيزها عن اللغات  
اللغات األخرى؛ فال أحد يف هذا العامل يشك يف مسامهة اللغة العربية يف تطوير  

 العلوم اإلسالمية، وال سيما يف فهم حمتوايت القرآن واحلديث والكتب العربية. 

الكلمات العربية عند الغالييين كلمة ال تدل على معىن قائم بذاته إال  ومن   
بربطها بغريها من كلمات، وذلك ما يطلق عليه اسم احلرف، واحلرف ال توجد  

وذكر علي اجلرمي ومصطفى    1خيتص به اسم أو فعل. مما  فيه عالمات خاصة له  
استمر بكلمة  أم إذا  إال  معناها كاماًل  يكون  احلرف كلمة ال  أن  ني يف كتاهبما 

ال يظهر    2أخرى.  احلرف هو كلمة  أن  استنتاج  املذكورين، ميكن  التعريفني  من 
 معناها بوضوح، إال إذا اقرتنت بكلمة أخرى يف مجلة كاملة. 

  
 112الشيخ مصطفى الغالييين، جامع الدروس العربية، ص. 1
 107( ص.  2011حسن,النحو الوايف )بندون : انكاس بندون, 2
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اجلر متلك معناها اخلاص، ولكن ليس هلا معىن واحد فقط.    كل حروف  
يف الواقع، أن هذه احلروف ال يظهر معناها إال إذا اقرتنت بغريها من الكلمة يف  
مركبات اجلملة العربية، وذلك مثل حرف "من" ، فمعناه األصلي هو االبتداء،  

  3الذي يصف البداية، إما بداية املكان أو الزمان. 

القرآن الكرمي الذي أنزله هللا على رسوله حممد صلی هللا عليه وسلم مكتواب   
4ابللغة العربية كما قال هللا تعاىل : " إان أنزلناه قرآان عربيا لعلكم تعقلون " 

 

أن معظم أايهتا استخدمت احلروف املتنوعة اليت    من امتيازات القرآن الكرمي     
تفيد معاين متنوعة أيضا، فينبغى لنا أن نفهم معانيها، كي تكون لنا قدرة على  

 فهم مضمون القرآن الكرمي وتفسري مدلوالت آايته.  

وانطالقا من اخللفية املذكورة، سريكز الباحث حمور هذا البحث على وظيفة  
 معان، سواء أكانت معاين مفردة، أم معاين مركبة معا. حروف اجلر وما تفيده من  

 ب. مشكالت البحث  

 أما املشكالت الىت سيقدمها الباحث كأسئلة حبثية يف هذه الرسالة فهي : 

 ما هي األنواع اليت تكون هبا حروف اجلر ىف سورة حممد ؟  . 1

 ما هي الوظائف اليت تؤديها حروف اجلر فيها ؟  . 2

 تفيدها حروف اجلر فيها ؟ ما هي املعاين اليت  . 3

  
 115طفى الغالييين، جامع الدروس العربية، ص.الشيخ مص 3
 2(:12القرآن الكرمي، سورة يوسف ) 4
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 ت. توضيح معاين املوضوع

فيما أييت سيشرح الباحث معاين كلمات يتألف منها املوضوع، وأما الكلمات 
 الواردة يف موضوع هذه الرسالة فهي : 

ْعِضَلُة، أو القضّية املطروحة إىل معاجلة؛   . 1
ُ
ْشِكَلُة : امل

ُ
مشكالت : مشكلة : امل

5ِت االقتصادية ج َمَشاِكُل وُمْشِكالٌت. حتاول الّدولة معاجلة املشكال
 

الفعل قبلها إىل االسم   . 2 حروف اجلر : مسيت حروف اجلر، ألهنا جتّر معىن 
هي: الباء، ومن،  بعدها، أو ألهنا جتّر ما بعدها من األمساء. وحروف اجلر  

ورّب،   ومنذ،  ومذ،  والتاء  القسم  وواو  والالم،  والكف،  ويف،  وعن،  وإىل، 
6  وحىت، وخال، وعدا، وحاشا، وكى، ومىت، ولعل

 

وتسمى هذه سورة القتال وتعين احلرب ، ألن معظم آايت هذه  سورة حممد :  . 3
ث عن احلرب وأصوهلا الشرعية ، وكذلك كيف جيب أن يكون  السورة تتحد

   7  موقف املؤمنني من غري املؤمنني

دراسة حنوية داللية : لغة، مصدر من كلمة "درس" مبعىن حبث أو حتقيق.   . 4
وهو    8وم واملعارف. واصطالحا هي األعمال املدرسّية، أي القراءة وحتصيل العل

علم يدرس العالقة بني الرمز اللغوي، والعالقات بني كلمات اللغة كدراسة  
9قد يؤثر يف املعىن. اجلانب الصويت الذي 

 

  
 462م(ص   1996لويس معلوف، املنجد يف اللغة واألعالم )الطبعة الثالثة والعشرون؛بيورت:دار املشرق,5
 . 180الشيخ مصطفى الغالييين، جامع الدروس العربية، ص. 6
 . 554الشيخ مصطفى الغالييين، جامع الدروس العربية، ص. 7
 (. 2018)مايو    ar-http://www.almaany.com/ar/dict/arمعىن دراسة لغة واصتالحا، معجم املعاين، داسة 8
 . 47م(، ص. 1993 -ه 1414)اجلزء األول، اطبعة األوىل؛ بيورت: دار العلمية،  املعجام املفصل يف علوم اللغةإيصل يعنول، 9

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar
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 ث. أغراض البحث وفوائده 

 وأما أغراض البحث، فهي: 

 الوقوف على األنواع اليت تكون هبا حروف اجلر ىف سورة حممد.  . 1

 ابلوظائف اليت تؤديها حروف اجلر فيها. اإلملام  . 2

استيعاب ما تفيده هذه احلروف من معان، مركبة كانت أو مفردة يف سورة  . 3
 حممد.       

 وأما فوائد البحث، فهي: 

أ. من املتوقع أن يكون هذا انفعا للباحث والقراء يف فهم حروف اجلر يف سورة   
 حممد. 

استخدامه كمرجع علمي لتحسني جودة البحث ب. من الناحية العملية ، ميكن  
الديين ، ال سيما يف تقدمي معلومات حول أنواع ومعاين حروف اجلر يف سورة 

 حممد. 

ج. ومن املؤمل أن يزيد هذا البحث املعرفة أبنواع ومعاين حروف اجلر يف سورة  
 حممد ، وأن يصبح مرجعا إضافيا للقراء والباحثني.
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 ج. الدراسة السابقة 

لرسالته    لقد موضوعا  لتقدميه  املوضوع  من صالحية  يتأكد  أن  الباحث  حاول 
العلمية، فذهب إىل مكتبة اجلامعة وزار مكتبة الكلية، مث تصفح مواقع اإلنرتنت 
من أجل احلصول على معلومات كافية، بصدد املوضوع، أو املوضوع الذي يدرس  

 مشكلة حروف اجلر يف سورة حممد.  

احث على بعض رسائل علمية هلا تشابه قليل مع موضوعي  ويف النهاية، حصل الب
 املدروس، ومنها: 

الرسالة اليت كتبتها هرما عندة، املعنونة بعنوان : حرف اجلر "من" ومعانيه    . 1
، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة عالء  2017يف سورة الزمر، سنة 

ع الرسالة  هذه  تبحث  إذ  مكاسر،  احلكومية  االسالمية  معاىن  الدين  ن 
حرف اجلر "من" يف سورة الزمر، وفيها أيضا بينات عن سورة الزمر، تعريفها  
وفضائلها مث أسباب نزول بعض آايهتا، تشرح فيها أحرف اجلر تعريفها  
وأقسامها ووظيفتها؛ فالفرق بني هذه الرسالة ورسالة الباحث هو يتمثل يف  

 السورتني املدروستني. 

العلمية   . 2 ووظائفها  الرسالة  معانيها  األحادية  "األحرف  بعنوان  املعنونة 
القلم" بقلم محكا، سنة   ، خريج كلية اآلداب  2004اإلعرابية يف سورة 

والعلوم االنساية جامعة عالء الدين االسالمية احلكومية مكاسر، فوجه  
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معاىن   عن  تبحث  املذكورة  الرسالة  أن  يتمثل يف  الباحث،  برسالة  الشبه 
األحادية والباحث هنا يبحث عن مشكالت حروف  ووظائف األحرف  
 اجلر يف سورة حممد. 

حروف اجلر قد يتم احلديث عنها يف كثري من كتب قواعد اللغة العربية،   
الباحث هي: مباحث يف علوم القرآن   العربية األخرى اليت وجدها  اللغة  وكتب 

املربوي الرؤوف  إدريس  حملمد  املربوي  إدريس  وقاموس  القطان،  واملعجم  ملناع   ،
املفصل يف النحو العريب للدكتورة عزيزة نوال ابببىت، وجامع الدروس العربية للشيخ 
مصطف الغالييىن، وتفسري املراغي ألمحد مصطفى املراغي. كانت مباحث هذه  
الرسالة خيتلف جماهلا من الكتب املذكورة الىت ذكرانها مما سبق من حيث أن هذه  

 ال حروف اجلر يف سورة حممد.  الرسالة سوف تشرح أوجه استعم

 ح. مناهج البحث  

مناهج البحث الىت تنقسم إىل    الباحث  يف كتابة هذه الرسالة، يستعمل 
 مرحلتني، ومرحلة مجع البياانت ومرحلة حتليل البياانت وتنظيمها.  

 يريد الباحث هنا أن يبني املناهج املقصودة فيما يلى: 

 مرحلة مجع البياانت . 1

يستعمل الباحث الطريقة املكتبية، هو تتم عن طريق  يف هذه املرحلة، 
 قراءة الكتب واملقاالت املتنوعة يف املكتبة. 

 مرحالة تنظيم البيانت وحتليليها . 2
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بعد أن جيمع الباحث املواد املطلوبة، ابدر إىل تنظيمها، وحتليلها؛ ففي    
 مرحلة حتليل املواد يستعمل الباحث الطرائق اآلتية: 

اء، وهي تقدمي اخلالصة البحثية من األمور العامة إىل          أ. طريقة االستقر 
 األمور اخلاصة. 

ب. طريقة القياس، وهي تقدمي اخلالصة البحثية من األمور اخلاصة إىل    
 األمور العامة. 

ج. طريقة املقارنة، وهي القيام ابملقايسة بني شيئني فأكثر من أجل   
 وصالحية. احلصول على أكثر البياانت صحة  

 خ. حمتوايت البحث

هذا البحث يتكون من مخسة أبواب، ولكل ابب منها فصول مستقلة.   
وىف   خلفية،  األول  الفصل  فصول؛  ثنانية  ففيها  مقدمة  وهو  األول  الباب  فأما 
الفصل الثاىن املشكالت، وىف الفصل الثالث توضيح معاين املوضوع،وىف الفصل  

البحث ىف الفصل اخلامس، وىف الفصل السادس  الرابع الدراسة السابقة، مث منهج  
 أغراض البحث وفوائده، وىف الفصل السابع حمتوايت البحث. 

الباب الثاىن يتحدث الباحث عن حروف اجلر وهي تشتمل على فصلني؛   
 الفصل األول تعريف حروف اجلر، والفصل الثاىن أنواع معاين حروف اجلر.  
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سورة حممد. الفصل األول تعريف  والباب الثالث فيعرض فيه البحث عن  
سورة حممد وسبب يسميته، وىف الفصل الثاىن مناسبة سورة حممد ملا قبلها وما  

 بعدها. 

الباب الرابع يبحث الباحث عن معاين حروف اجلر يف سورة حممد  وتتكون   
من ثالثة فصول؛ ومها الفصل األول أقسام حروف اجلر يف سورة حممد. والفصل  

روف اجلر يف سورة حممد. والفصل الثالث معاين حروف اجلر يف  الثاىن وظيفة ح
 سورة حممد. 

أما ابب اخلامس خامتة الرسلة يتضمن فصلني ومها الفصل األول اخلالصة،   
 والفصل الثاىن اإلقرتاحات.    
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 الباب الثاين

 حرف اجلر يف اللغة العربية

 تعريف حرف اجلر وأقسامه   :.أ 

اجلذب والشد واالقتياد، وهي مأخوذة من املادة اللغوية  اجلر يف اللغة هو   
)ج ر ر(. ويف االصطالح نقل أو وصل ما قبل اجلار إىل ما بعده، من فعل أو  
شبهه، و حبرف اجلر تصل االسم ابالسم والفعل ابالسم، وال يدخل حرف اجلر  

دها، أو  إال على األمساء. حروف اجلر مسيت جتر املعىن الفعل قبلها إىل اإلسم بع 
ألهنا جتر ما بعدها من األمساء، أى: ختفيضه. وتسّمى))حروف اخلفض(( أيضا. 
لذلك، وتسّمى أيضا))حروف اإلضافة((، ألهنا تضيف معاين األفعال قبلها إىل  
األمساء بعدها. وذلك أن من األفعال ما ال يَقَوى على الوصول إىل املفعول به،  

حنو:))عجبُت   احلروف،  هبذا  ولو  َفقوَّوه  بسعيٍد((.  ومررت  خالٍد،  من 
وره عن  صقلَت:))عجبُت خالداً. ومررُت سعيًدا((، مل جَيُز، لضعف الفعل للزم وقُ 

10الوصول إىل املفعول به، إالّ أن يستعني حبروف اإلضافة. 
 

 
 

  
 .  554م، ص. 2005 -ه 1427، اجمللد األول )القاهرة : دار احلديث(، جامع الدروس العربيةمصطفى الغالييين،   10
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 حرف اجلر ينقسم إىل ثالثة أقسام   ❖

 حرف اجلر األصلي  . 1

وهو ما له معىن خاص وحيتاج إىل متعلق مذكور أو حمذوف، مثل: من   
البيت إىل املسجد" ومثله قوله تعاىل: سبحان   وإىل يف حنو قولك "ذهبت من 

تدل على  الذي أسرى بعبده ليال من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى. فإن من  
الغاية املكانية وإىل تدل على اإلنتهاء يف كل من األمثلة واآلية الكرمية،   إبتداء 

 ولكل من احلرفني متعلق مذكور. 

 حرف اجلر الزائد   . 2

وهو ما ليس له معىن خاص وإمنا يؤتى به اجملرد التوكيد وليس له متعلق   
وله تعاىل "هل  المذكور وال حمذوف. مثل من يف قولك "ما زراىن من احد" ويف ق

معىن   الكرمي  اآلية  وال يف  املثال  هذه  فليس ملن يف  يرزقكم"  من خالق غري هللا 
خاص، وإمنا جيئ هبا اجملرد التوكيد، كما أنه ال متعلق هلا، وما بعدها يف املثال  

 فاعل ويف اآلية املبتدا.  

 حرف اجلر الشبيه ابلزائد   . 3

 تعلق کالزائد، مثل : وهو ماله معىن خاص کاحلرف األصلي وليس له م 

11كفى ابهلل شهيدا، مبعىن يكفى هللا شهيدا. فقد جاءت )الباء( الزائدة. 
 

  
 م، ص.ه. 1979 –ه  1399)دون م مكان(، 3 أوضح املسالك اىل  الففية ابن مالك، اجلزءحممد ححى الدين عبد احلميد،  11
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 قائمة حروف اجلر وعددها عشرون : مقسمة حسب استخدامها:   

حروف جتر الظاهرة واملضمر وهي : من، إىل، عن، على،  سبعة  .1
 يف، الباء، الالم. 

 سبعة حروف خمتصة ابألمساء الظاهرة، وهي :    .2

 غري خمتصة بظاهر حمدد، وهي حيت، الكافا، الواو.  .أ

 خاصة ابلزمان ، وهي مذ منذ  . ب

. . ج  خاصة ابلنكرة، وهي ُربَّ

، وهي التا . د  ءخاصة بلفظ اجلاللة "هللا" أو بلفظ ُربَّ

 حروف استثناء، وهي خال، عدا، حاشا.  .3

 حروف جر شاذة، وهي مىت، لعل، كي.   .4

 وظيفة حروف اجلر  ب. 

 أما وظيفة حروف اجلر يف هذا البحث، فهي :  

 . الوظائف الداللية  1

 إحداث الرتابط والتماسك بني عناصر اجلملة، فال ميكن االستغناء عنها،   
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املعىن العام للجملة. يضفي على السياق معاين  ألنه لو حذفنا حرف اجلر يتغري  
متناهية يف التمايز. الربط بني أجزاء الكلمة كي تتضح تفاصيل املعىن ومقاصده،  

 وليس هلا دالالت. 

 . الوظائف النحوية  2

يؤدي حرف اجلر معنی حنواي يف اجلملة من حيث أجنميع حروف اجلر هي   
 التايل:  حروف مبنينة بناء ظاهرا، على النحو 

أ. احلروف املبنية بناء ظاهرا، و تتعدد حروف اجلر اليت تبىن بناء ظاهرا وتتعدد  
 حركاهتا الظاهرة كاآليت:  

کي( ملحوظة  -مذ - عن- حروف مبنية على السكون الظاهر : )من . 1
 : "مذ" أتيت يف األكثر امسا وظرفا.

)رب . 2  : الفتح  على  مبنية  القسم-حروف  القسم- واو  كاف  -اتء 
 وتبىن )الم اجلر( على )الفتح( يف احلاالت اآلتية :    التشبيه(،

 عند جره ضمريا  -

 غري ايء املتكلم -

 يف أسلوب االستغاثة  -

 يف أسلوب النداء التعجيب  -
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 الباء(.  -حرفان مبنيان علي الكسر : )الالم . 3

األكثر كاسم   . 4 و أتيت يف  : "منذ"،  الظاهر  الضم  على  يبىن  حرف 
 وظرف.  

 )من( إذا سبقت تبدأ بساكن على )الفتح العارض(. تبىن  . 5

مذ( إذا سبقا كلمة تبدأ بساكن على )الكسر  -يبىن احلرفان )عن .  6
 العارض(. 

على( إذا جرا "ضمري" على الفتح الظاهر  -يبىن احلرفان )إىل . 7
 النقالب ألفهما "ايء".  

)إىل   : بناء مقدرا  املبنية  احلروف  - يف -حاش/ حىت-عدا - خال- على-ب. 
 مىت(. 

 معاىن حروف اجلر  . ج

من املعروف أن عدد حروف اجلر عشرون حرفا. فكل حرف له معان   
 كثرية وخمتلفة. وأما حروف اجلر يف اللغة العربية، فهى: 

 الباء -1

   وهي:   12أما معاين "الباء" فلها ثالثة عشر معىن، 

  
 . 168م(،ص:1994-ه1415)يروت: مكتبة العصرية،  3اجلزء  جامع الدروس العربية،مصطفى الغالييين، 12
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اإللصاق وهو املعىن األصلي هلا. وهذا املعىن اليفرقه يف مجيع معانيها. وهلذا  .1
اقتصر عليه سيبويه. اإللصاق ضرابن: حقيقی، حنو: مسحت رأسی بيدي،  

 وجمازي، مثل : مررت بدارك، أي مكان يقرب منها. 

يت هبا حصل الفعل،  اإلستعانة وهي الداخلة على املستعان به أي الواسطة ال .2
 حنو : كتبت ابلقلم. 

السببية والتعليل وهي الداخلة على سبب الفعل وعلته اليت من أجلها حصل،   .3
 حنو : مات ابجلوع.  

متعداي،   .4 الالزم  الفعل  وهي كاهلمزة يف تصيريها  النقل  ابء  وتسمى  التعدية 
 فيصري بذلك الفاعل مفعوال، كقوله تعاىل: ذهب هللا بنورهم.  

 القسم وهي أصل أحرفه، حنو: أقسم ابهلل.   .5

العوض وتسمى ابء املقابلة أيضا ، وهي اليت تدل على تعويض شئ من   .6
 شيئ يف مقابلة شيئ آخر، حنو : بعتك هذا هبذا.  

البدل وهي اليت تدل على اختيار أحد الشيئني على اآلخر بال عوض وال   .7
 مقابلة، كحديث: مايسرين هبا محر النعم.  

 الظرفية أي معىن يف، كقوله تعاىل: لقد نصركم هللا بدر.   .8

 املصاحبة أي معىن مع، حنو: بعتك الفرس بسرجه،   .9
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 معنی "من" التبعضية، كقوله تعاىل: عينا يشرب هبا عباد هللا، أي منها.  .10

 معىن "عن" كقوله تعاىل: فسأل به خبريا، أي عنه  .11

الكتاب من إن أتمنه  اإلستعالء أي معىن "على" كقوله تعاىل: ومن أهل   .12
 بقنطار يؤده إليك ، أي على قنطار.  

 التأكيد وهي الزائدة لفظا أي يف االعراب، قوله تعاىل: وكفى ابهلل شهيدا.  .13

 من   -2

 وهي:   13أما معاين "من" فلها مثانية معان،  

كقوله تعاىل: سبحان  االبتداء أي ابتداء الغاية املكانية أو الزمانية. فاألول   .1
والثاين  الذي أسرى بعيده ليال من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى. 

 كقوله: ملسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه.  

التبعيض أي معىن بعد. كقوله تعاىل: لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون   .2
 وعالمتها أن خيلفها لفظ "بعض".  

 اجلنس، كقوله تعاىل: واجتنبوا الرجس من األواثن.   البيان أي بيان .3

من   .4 تعاىل: ماجاءان  االعراب ، كقوله  لفظا أي يف  الزائدة  وهي  التأكيد 
 بشري. 

  
 . 171، ص:نفس املرجع13
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 البدل، كقوله تعاىل: أرضيتم ابحلياة الدنيا من اآلخرة.   .5

الظرفية أي معىن يف ، كقوله : إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة، أي يف   .6
 يومها.  

 والتعليل ، كقوله تعاىل : مما خطيئاهتم أغرقوا.  السببية  .7

 معىن "عن" كقوله تعاىل: فويل للقاسية قلوهبم من ذكر هللا.   .8

 إىل  -3

 وهي:   14أما حرف "إىل"، فله ثالثة معان،  

انتهاء الغاية الزمانية أو املكانية. فاالول كقوله تعاىل: مث أمتوا الصيام إىل   .1
 الثاين كقوله: من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى.  الليل، و 

 املصاحبة أي معىن "مع" كقوله تعاىل: وال أتكلوا أمواهلم إىل أموالكم.   .2

معىن عند وتسمى املبينة ألهنا تبني أن حمصوهلا فاعل ملا قبلها. ومعىن اليت   .3
ما يفيد حيا أو بغضا من فعل تعجب او اسم تفضيل كقوله   تقع بعد 

 تعاىل: رب السجن أحب إىل مما يدعونين إليه.  

 

 

  
 . 173، ص:نفس املرجع14
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 حىت  -4

 وهو:   15أما معىن حىت فله معىن واحد،  

 . إنتهاء كـ"إىل" ، كقوله تعاىل : سالم حىت مطلع الفجر. 1

 عن   -5

 وهي:   16أما معاين "عن" فلها ستة معان،  

 والبعد، وهذا أصلها، حنو: رغبت عن االمر . اجملاوزة 1

 . معىن "بعد" حنو: عن قريب أزورك  2

 . معىن "على" كقوله تعاىل: ومن بيخل فإمنا يبخل عن نفسه، أي عليها.  3

 . التعليل، كقوله: وما حنن بتاركي آهلتنا عن قولك.  4

 . معىن "من" كقوله تعاىل: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده.  5

البدل، كقوله تعاىل: واتقوا يوما الجترى نفس عن نفس شيئا، أي بدل    . معىن 6
 نفس.  

 

 

 

 

  
 . 175، ص:نفس املرجع15
 . 176، ص:نفس املرجع16
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 على   -6

 وهي:   17أما معاين "على" فلها مثانية معان،  

االستعالء، حقيقة كان أو جمازا. فاالول كقوله تعاىل: وعليها وعلى الفلك   .1
 بعضهم على بعض.  حتملون. والثاين كقوله : وفضلنا 

 معىن "يف" كقوله تعاىل: ودخل املدينة على حني غفلة من أهلها.   .2

 أى: يف حني غفلة. 

 معىن "عن" كقوله الشاعر:   .3

 إذا رضيت على بنو قشري  

 لعمر هللا أعجبين رضاها     

 أي: إذا رضيت عىن  

 معىن الالم، اليت للتعليل، كقوله تعاىل: ولتكربوا هللا على ماهداكم.   .4

 وهلدايته إايكم.  أي 

 معىن "مع"، كقوله تعاىل: وأتى املال على حبه.   .5

  
 . 177، ص:نفس املرجع17
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اكتالوا  .6 يستوفون. أي:  الناس  اكتلوا على  إذا  تعاىل:  "من"، كقوله  معىن 
 منهم.   

 معىن الباء، كقوله تعاىل: رميت على الفوس، أي رميت مستعينا هبا.  .7

ييأس  االستدراك، كقولك: فالن اليدخل اجلنة لسوء صنيعه، على أنه ال .8
 من رمحة هللا. أي لكنه ال ييأس.  

 يف  -7

 وهي:   18أما معاين "يف" فلها سبعة معان،  

الظرفية : كانت حقيقة أو جبازية. فاألول حنو: املاء يف الكوز. والثاين كقوله:   .1
 ولكم يف القصاص حياة. 

يف   .2 النار  امرأة  دخلت  احلديث:  ومنه  والتعليل،  أي  السببية  حبستها،  هرة 
 بسبب هرة.  

 معىن "مع"، كقوله تعاىل، ادخلوا يف أمم قد خلت من قبلكم. أي: معهم.  .3

أي:   .4 النخل.  جذوع  يف  وألصلبتكم  تعاىل:  مبعىن"على"، كقوله  اإلستعالء 
 عليها.  

  
 . 180، ص:نفس املرجع18
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فما  .5 تعاىل:  الواقعة بني مفضول سابق وفاضل الحق، كقوله  وهي  املقايسة 
 إال قليل. أي ابلقياس على اآلخرة والنسبة إليها.    متاع احلياة الدنيا يف اآلخرة

 معىن الباء اليت لإللصاق، كقول الشاعر:   .6

 ويركب يوم الروع منا فوارس  

 بصريون يف طعن األابهر والكلي.  

 معىن "إىل" كقوله تعاىل : فردوا أيديهم يف أفواههم.   .7

 الكاف  -8

 وهي:   19أما معاين "الكاف" فلها أربعة معان،  

 التشبية وهو األصل فيها، حنو: على كاألسد.  .1

 التعليل، كقوله تعاىل: واذكروه كما هداكم، أي: هلدايته إايكم.   .2

 معنی "على" حنو: كن كما أنت، أي: كن اثبتا على ما أنت عليه.   .3

التوكيد وهي الزائدة يف اإلعراب، كقوله تعاىل: ليس كمثله شيئ. أي: ليس   .4
 مثله شئ.  

 

  
 . 181، ص:املرجعنفس 19
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 الالم  -9

 وهي:   20أما معاين "الالم" فلها مخسة عشر معىن،  

يف   .1 ما  هللا  تعاىل:  ميلك، كقوله  ومصحوهبا  ذاتني  بني  الداخلة  وهي  امللك 
 السموات واالرض.  

الداخلة بني   .2 االختصاص وتسمى الم االختصاص والم االستحقاق، وهي 
 .  معىن وذات. حنو: احلمد هللا 

شبه امللك وتسمى الم النسبة وهي الداخلة بني ذاتني ومصحوها ال ميلك،   .3
 حنو: اللحام للفرس.  

التبيني وتسمى الم املبينة، ألهنا تبني أن مصحوهبا مفعول ملا قبلها، من فعل   .4
 تعجب أو اسم تفضيل. حنو: خالد أحب يل من سعيد.  

الكتاب ابحلق لتحكم بني الناس    التعليل والسببية، كقوله تعاىل: إان أنزلنا إليك .5
 مبا أراك هللا.  

 التوكيد وهي الوائدة يف االعراب جملرد توكيد الكالم. حنو: اي للفضيله.  .6

زائدة لتقوية عامل ضعف ابلتأخري أو بكونه غري   .7 التقوية هي اليت جياء هبا 
 فعل، كقوله تعاىل: الذين هم لرهم يرهبون.  

  
 . 183، ص:نفس املرجع20
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 كقوله تعاىل: كل جيرى ألجل مسمى، أي: إليه. انتهاء الغاية أي معىن إىل،   .8

اإلستغاثة: وتستعمل مفتوحة مع املستغاث، ومكسورة مع املستعاث له، حنو:   .9
 ايخلالد ليكر.  

التعجب: وتستعمل مفتوحة بعد "اي" يف نداء املتعجب منه، حنو: اي للفرح.   .10
 وتستعمل يف غري النداء مكسورة، حنو: هللا دره رجال.  

مى الم العاقبة والم املال أيضا وهي اليت تدل على أن ما  الصريورة وتس .11
بعدها يكون عاقبة ملا قبلها ونتيجة له، علة يف حصوله. وختالف الم التعليل  
يف أن ما قبلها مل يكن ألجل ما بعدها. قوله تعاىل: فالتقطه آل فرعون ليكون  

 عاقبة ذلك. هلم عدوا وحزان. فهم مل يلتقطوه لذلك، وإمنا التقطوه فكانت ال

اإلستعالء أي معىن "على"، إما حقيقة وجمازا، كقوله تعاىل: خيرون لألذقان   .12
 سجدا.  

الوقت )وتسمى الم الوقت والم التاريخ(، حنو: هذا العالم السنة أي مرت   .13
 عليه سنة.  

 معىن "مع"، كقوله الشاعر:   .14

 فلما تفرقنا كأين ومالكا  

 لطول اجتماع مل نبت ليلة معا.  
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 "يف"، حنو: مضى لسبيله، أي يف سبيله.  معىن  .15

 الواو والتاء - 11و    -10

حنو: تعاىل: والفجر وليال عشر.    21أما معاين واو والتاء تكوانن للقسم،  
وقوله: اتهلل ألكيدن أصنامكم. والتاء التدخل إال على لفظ اجلاللة، والواو تدخل  

 على كل مقسم به.  

 منذ مذ و  - ۱۳و    -12

الزمان ماضيا.  الغاية إن كان  ابتداء  حنو:    22أما معاين مذ ومنذ تكوانن 
 مارأيتك مذ أو منذ يوم اجلمعة.  

 رب   -14

  23أما معاين "رب" تكون للتقليل وللتكثري، والقرينة هي اليت تعني املراد.  
 فمن التقليل قول الشاعر:  

 مولود وليس له أب  أال رب  

 وذى ولد مل يلده أبوان   

  
 . 186، ص:نفس املرجع21
 . 187، ص:نفس املرجع22
 . 188، ص:نفس املرجع23
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يراد ابالول عيس وابلثاين آدم، عليها السالم. ومن التكثري حديث: ايرب كاسية  
 يف الدنيا عارية يوم القيامة. 

 خال وعدا وحاشا  - 17،  16، 15

 يتقدمهن "ما" إذا مل  24أما معاين "خال وعدا وحاشا" تكون لالستثناء،  

 کی   -18

"کی"،   معاين  الالم.   أما  مبعىن  للتعليل  اجلر  جتر"ما"    25حرف  وإمنا 
"ما" بعدها   "مله ؟" وحتذف الف  االستفهامية، حنو: كيمه ؟ واألكثر استعمال 

 كما حتذف بعد كل جار، حنو: عالمه.  

 متی   -19

مبعىن "من" يف لغة هذيل، ومنه قوله: شرين مباء    :26أما معاين "مىت" فهي  
 البحر، مث ترفعت  

 مىت حلج حضر هلن نئيج.  

 

 

  
 . 189، ص:نفس املرجع24
 . 189، ص:نفس املرجع25
 . 901، ص:نفس املرجع26
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 لعل  -20

  27لعل: تكون حرف جر يف لغة "عقيل" وهي مبنية على الفتح أو الكسر.  
 قريب.  قال الشاعر: فقلت ادع أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أيب املغوار منك 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 . 191، ص:نفس املرجع27
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 الباب الثالث 

 التعريف بسورة حممد 

البيان أن سورة حممد هي إسم للسورة السابعة واألربعني من    كما سبق 
القرآن الكرمي وردت يف اجلزء السادس والعشرين من الرتتيب . بعد سورة األحقاف  

تتكون  (    ۱۳  و قبل سورة الفتح وهي مدنية إال ) وكأين من قرية ... إخل أية : 
 من مثان وثالثني أية.  

 : تسمية سورة حممد وأسباب نزول بعض آايهتا  .أ 

 تسميتها -

فيها على حممد صلى هللا عليه    القرآن  ترتيل  لبيان   : مسيت سورة حممد 
[. و مل يذكر حممد إبمسه يف القرآن إال أربع  2وسلم : )وآمنوا مبا نزل على حممد( ]

[ ويف سورة األحزاب:  144)وما حممد إال رسول( ] مرات، يف سورة آل عمران  
[ وهنا يف هذه سورة، ويف سورة الفتح:  40)ما كان حممد أاب أحد من رجالكم( ]

[. وأما يف غري هذه املواضع األربعة فيذكر بصفة الرسول  29)حممد رسول هللا( ] 
 أو النيب. 

ألثناء املعارك  ومسيت أيضا سورة القتال، لبيان أحكام قتال الكفار فيها يف ا 
  28[. 4وبعد إنتهائها: )فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب( ] 

  
 75م(، ص1991-ها 1411لبنان:داراالفكر املعاصر،  –،)الطبعة األوىل، بريوت  التفسري املنريوهبة الزحيلي، 28
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   أسباب نزول بعض آايهتا -

حيسن    قبل أن نقدم أسباب نزول ما كان يف سورة حممد من بعض اآلايت،  
 بنا أن نعرف أسباب النزول وفوائد معرفتها.  

الطريق    إىل  ويرشدها  الواضحة  احملبة  إىل  اإلنسانية  ليهدى  القرآن  نزل 
ابهلل   اإلميان  على  دعامتها  تقوم  اليت  الفاضلة  احلياة  أسس  هلا  ويقيم  املستقيم، 

 ورساالته، ويقرر أحوال املاضي، ووقائع احلاضر وأخبار املستقبل.  

ر القرآن نزل ابتداء كهذه األهداف العامة، ولكن الصحابة رضي هللا  وأكث 
عنهم يف حياهتم مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد شاهدوا أحدات السرية،  
وقد يقع بينهم حادث خاص حيتاج إىل بيان شريعة هللا فيه، أو يلتبس عليهم أمر  

حكم اإلسالم فيه، فيتنزل  فيسألون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عنه املعرفة  
  29القرآن لذلك احلديث، أو هلذه السؤال الطرئ، ومثل هذا يعرف أبسباب النزول. 

ى احلوادث والقائع، أو  وليس لكل آية سبب، فإن القرآن مل يكن نزوله وقفا عل
على السؤال واإلستفسار، بل كان القرآن يتنزل إبتدا، بعقائد اإلميان، وواجبات 
اإلسالم، وشرائع هللا تعاىل يف حياة الفرد وحياة اجلماعة، قال "جعباری": نزول  

  30القرآن على قسمني: قسم نزل إبتداء، وقسم نزل عقب واقعة أو سؤال. 

 أما فوائد معرفة أسباب النزول هي:  

  
 75م( ص:1993- ها 1414لبنان: مؤسسة الرسلة،  - ، )الطبعة الربعة والعشرون، بريوتمباحث يف علوم القرآنمناع القطان،  29
 78ص:، املرجعنفس  30
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بيان احلكمة اليت دعت إىل تشريع حكم من األحكام، وإدراك مراعات  -أ
 الشرع للمصاحل العامة يف عالج احلوادث رمحة ابألمة.  

ختصيص حكم ما نزل أن بصيغة العموم ابلسبب عند ما يرى أن العربة  -ب
 ة.  خبصوص السبب ال بعموم اللفظ، وهي مسألة خالفي

إذا كان لفظ ما نزل عاما ورد دليل على ختصيصه فمعرفة السبب تقصر  -ت
 التخصيص على ماعدا صورته وال يصح إخراجها. 

معرفة سبب النزول خري سبيل الفهم معاين القرآن، وكشف الغموض  -ث
 الذي يكتنف بعض اآلايت يف تفسريها ما مل يعرف سبب نزوهلا. 

اآلايت  - ج فيه  نزلت  من  النزول  غريه  يوضح سبب  حىت ال حتمل على 
  31بدافع اخلصومة والتحامل. 

 وفيما يلي هو أسباب نزول بعض اآلايت يف سورة حممد :  

 (:   1سبب تزول اآلية )  -

أخرج ابن أيب حامت عن ابن أابس يف قوله : )الذين كفروا وصدوا عن سبيل   
مكة   أهل  هم   : قال  أعماهلم(  أضل  وعملوا هللا،  أمنوا  )والذين  فيهم  نزلت 

  32الصاحلات( قال : مها األنصار. 

  
 81-79، ص:املراجعنفس  31
 78وهبة الزحيلي، املرجع السابق، ص: 32
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 (:   4سبب نزول اآلية )  -

أخرجه ابن أيب حامت عن قتادة يف قوله : )والذين قاتلوا يف سبيل هللا( قال:   
سلم يف  ذكر لنا أن هذه اآلية نزلت يوم أحد، ورسول هللا صلی هللا عليه و 

الشعب أو نشبت فيهم اجلراحات والقتل، وقد اندی املشركون يومئذ: أعلى  
وأجل فقال املشر کون: ان  هبل )أكرب أصنامهم( واندي املسلمون: هللا أعلى 

لنا العزی وال عوى لكم، فقال رسول هللا صلی هللا عليه وسلم: قولوا: "هللا  
  33موالان وال موىل لكم". 

 (   11سبب نزول اآلية )  -

)ذلك أبن هللا موىل( قال قتادة: نزلت يوم أحد والنيب صلى هللا عليه وسلم   
يف الشعب، إذ صاح املشر كون: يوم بيوم، لنا العزی وال عزي لكم، فقال النيب 

 صلى هللا عليه وسلم: قولوا: "هللا موالان وال موىل لكم".  

 (   13سبب نزول اآلية )  -

من قرية ( أخرج أبو يعلى وابن أيب حامت عن ابن عباس قال: ملا   ) وكأين  
خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تلقاء الغار، نظر إىل مكة، فقال: أنت 
أحب بالد هللا إيل، ولو ال أن أهلك أخرجوىن منك، مل أخرج منك فأنزل هللا:  

  
 84، ص:املرجعنفس  33



30 
 

 

ذكره أيضا عن  )وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك اليت أخرجتك( اآلية. و 
    34قتادة وابن عباس، وهو حديث صحيح. 

 (  16سبب نزول اآلية )-

وأخرج ابن منذر عن إبن جريج قال: كان املؤمنون واملنافقون جيتمعون إىل النيب 
صلى هللا عليه وسلم فيسمع املؤمنون منهم ما يقولوا ويعونه، ويسمعه املنافقون  

جوا سألوا املؤمنني: ماذا قال آنفا، فنزلت )و منهم من يستمع  فال يعونه فإذا أخر 
   35إليك( اآلية. 

 (   ۳۲سبب نزول اآلية )  -

)إن الذين كفروا وصدوا ... لن يضروا هللا ( قال ابن عباس: هم املطعمون   
 يوم بدر.  

 (   ۳۳سبب نزول اآلية )  -

)اي أيها الذين آمنوا اطيعوا هللا( خطاب املؤمنني بلزوم الطاعة يف أوامر هللا   
تعاىل والرسول صلى هللا عليه وسلم يف سنته. أخرج ابن اىب حامت وحممد ابن نصر  
املروزي يف كتاب الصالة عن أيب العالية قال: كان أصحاب رسول هللا صلى هللا  

يرون أنه ال يضر مع "ال اله اال هللا" ذنب، كما ال ينفع الشرك عمل،  عليه وسلم 

  
 97، ص:املرجعنفس  34
   653-652دار الكتب العلمية(، ص: -اإلمام اجلاللني، تفسري اجلاللني، )بريوت  35
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فنزلت )أطيعوا هللا واطيعوا الرسول وال تبطلوا أعمالكم( فخافوا ان يبطل الذنب 
   36العمل. 

 (   34سبب نزول اآلية )  -

ت يف أصحاب القليب  )إن الذين كفروا وصدوا ... فلن يغفر هللا هلم( نزل 
 . 37أي قليب بدر، حيث ألقى قتلة املشركني يف بشر 

 : مناسبتها ملا قبلها وما بعدها   . ب

املناسبة يف اللغة: املقاربة، يقال فالن يناسب فالان أي يقرب منه ويشاكله   
 ومنه املناسبة يف العله يف ابب القياس وهي الوصف املقارب للحكم.  

راد ابملناسبة هنا: وجه اإلرتبط بني اجلملة واجلملة يف اآلية الواحدة أو  وامل 
وأما الذى نعىن    38بني اآلية واآلية يف اآلايت املتعددة، أو بني السورة والسورة.

ها وهو  ببيانه هنا هو املناسبة بني السورة والسورة، املناسبة بني سورة حممد وملا قبل
 سورة األحقاف وملا بعدها وهو سورة الفتح.  

 مناسبتها ملا قبلها -

هذه السورة يرتبط أوهلا إرتباطا قواي آبخر سورة األحقاف: )فهل يهلك   
إال القوم الفاسقون( حىت لو إستقطت البسملة بينهما، لكان الكالم متصال ال  

  
 13وهبة الزحيلى، نفس املرجع، ص: 36
 131نفس املرجع، ص: 37
 97مناع القطان، املرجع السابق، ص: 38
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يف آخر سورة األحقاف هدد هللا الكافرين ابهلالك،    39تنافر فيه كاآلية الواحدة. 
وذكر يف أول سورة حممد أن هللا يطل عوامل الكافرين وأمر حممد صلى هللا عليه  

  40وسلم أبن حيارهبم. 

 مناسبتها ملا بعدها  -

 رة الفتح عدة إرتباطات وهي: ترتبط هذه السورة بسو 

ورد يف هاتني السورتني البيان عن املؤمنني املخلصني والبيان عن املشركني   ( 1
 واملنافقني. 

ورد يف سورة حممد أمر إبستغفار هللا و أما يف سورة الفتح ذكر فيها وعد    ( 2
واألثواب   املغفرة  ينالون  سوف  الصاحلات  عملوا  الذين  املؤمني  أبن  هللا 

 الكثرية من هللا سبحانه وتعالی.  

يف سورة حممد أمر حممد أبن حيارب أعداء هللا، وقيل يف سورة الفتح ابن   ( 3
   41هللا فتح حممدا صلى هللا عليه وسلم فتحا مبينا.

 : مضمون السورة إمجاال   . ج

 تشتمل هذه السورة إمجاال على ثالثة وهي:  

  
 75السابق، ص: وهبة الزحيلي، املرجع 39
   828القرآن الكرمي وترمجة معانيه إىل اللغة اإلندونيسية، ص: 40
 835نفس املرجع، ص: 41
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أول السورة إىل قوله: " كذلك يضرب   وصف الكافرين واملؤمنني من -أ
 هللا للناس أمثاهلم". 

جزاء الفرقني يف الدنيا واألخرة من خذالن ونصر وانر وجنة من قوله:   -ب
 "وهللا يعلم متقلبكم ومثواكم" 

الوعد والتهديد للمنافقني واملرتدين من قوله: "ويقول الذين امنوا لوال   -ت
42نزلت سورة" إىل آخر السورة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   79طفي املراغي، تفسر املراغي، اجلزء اخلامس والعشرون، دون سنة، ص:أمحد مص 42
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 الباب الرابع

 وظيفة حروف اجلر ىف سورة حممد 

  : أنواع حروف اجلر فيها  .أ

 أنواع حروف اجلر الىت توجد ىف سورة حممد تنقسم إىل قسمني:  

 حروف اجلر األصلية وحرف اجلر الزائد. 

 األصلية فوجد الباحث:فأما حروف اجلر  

 . حرف اجلر "من" الىت توجد ىف سورة حممد املذكورة عشرين آايت منها:  1

 ( 2رهبم ) من احلق  وهو  -

 ( 3رهبم ) من  احلق اتبعوا آمنوا الذين وأنّ  -

 ( 4منهم ... ) ... النتصر  -

 ( 10قبلهم ) من  الذين...   -

 ( 12األهنار ... ) حتتها  من  ... جترى  -

 ( 13قريتك ... ) من قوة أشد...  -

 ( 14ربه ... )  من  ... بينة -

كل...  عسل... من مخر... من  لنب... من  ماء... من من أهنـٰر  ... فيها  -
 ( 15من رهبم )
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 ( 16... من عندك ... ) -

 ( 20... من املوت ... ) -

 ( 25ّمۢن بعد ... ) ... أدبـٰرهم  -

 ( 31... ) منكم ٱجملـٰهدين ... نعلم -

 ( 32بعد ... )  منۢ  ٱلّرسول وشآّقوا...   -

 ( 38يبخل ) ّمن ... فمنكم -

 . حرف اجلر " إىل" الىت توجد ىف سورة حممد املذكورة ثالثة آية منها: 2

 ( 16إليك ... )  ... يستمع  -

 ( 20إليك ... )  ... ينظرون -

 ( 35إىل السلم ... )  وتدعٓوا  هتنوا فال -

 ذكورة مخسة آية منها: اجلر " عن " الىت توجد ىف سورة حممد امل . حرف3

 ( 1ٱّلّل ... )  سبيل  عن وصّدوا كفروا ٱّلذين -

ـٔاهتم ... كّفر عنهم -   ( 2ابهلم ) وأصلح سّي

 ( 32ٱّلّل ) سبيل عن  وصّدوا كفروا ٱّلذين إنّ  -

 ( 34اّلّل ... )  سبيل ... عن -
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  (38عن نفسه ... )  يبخل  فإمّنا  يبخل ... ومن -

 د املذكورة سبعة آية منها: . حرف اجلر "على" الىت توجد ىف سورة حمم4

 ( 2حمّمد ... ) علىٰ  ... نّزل  -

 ( 10عليهم ... ) اّللّ  ... دّمر -

 ( 14... ) بيّنة علىٰ  كان ... أفمن -

 ( 16قلوهبم ... ) علىٰ  اّللّ  طبع  اّلذين  ... أولَـٰٓئك -

 ( 20عليه ... ) املغشىّ  ... نظر -

 ( 24قلوب ... ) علىٰ  أم  القرءان يتدبّرون أفال -

 ( 25... ) أدبـٰرهم علىٰٓ  تّدوا ار  اّلذين إنّ  -

 . حرف اجلر "ىف" الىت توجد ىف سورة حممد املذكورة إثنتا عشر آية منها: 5

 ( 4اّلّل ... ) سبيل ىف قتلوا ... واّلذين  -

 ( 10... ) األرض ىف يسريوا أفلم -

 ( 15الّنار ... ) ىف خـٰلد  فيها ... هو  أهنـٰر ... وهلم ... فيهآ  -

 ( 20قلوهبم ... ) ىف اّلذين  رأيتفيها ...  ... وذكر  -

 ( 22األرض ... ) ىف  تفسدوا ... أن  -
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 ( 26بعض ... )  ىف سنطيعكم اّللّ  ... نّزل  -

 ( 29... ) قلوهبم ىف اّلذين أم حسب  -

 ( 30حلن ... ) ىف  ... ولتعرفّنهم -

 ( 38اّلّل ... )  سبيل ىف ... لتنفقوا  -

 نية آية منها: . حرف اجلر "الباء" الىت توجد ىف سورة حممد املذكورة مثا 6

 ( 2نزّل ... ) مبا  ... وءامنوا -

  (3... ) كفروا اّلذين  أبنّ  ٰذلك -

 ( 4ببعض ... ) بَعضكم لّيبلوا ... ولـٰكن -

 ( 9... ) كرهوا أبهّنم ٰذلك -

 ( 11ءامنوا ... ) اّلذين  موىل اّللّ  أبنّ  ٰذلك -

 ( 26قالوا ... ) أبهّنم ٰذلك -

 ( 28هللا ... )  أسخط  مآ  اتّبعوا أبهّنم ٰذلك -

 ( 30بسيمـٰهم ... ) فلعرفتهم ألرينـٰكهم  نشآء  وول -

 . حرف اجلر "الكاف" الىت توجد ىف سورة حممد املذكورة ثالثة آية منها: 7

 ( 3أمثـٰلهم ) للّناس اّللّ  يضرب  ... كٰذلك -



38 
 

 

 ( 12األنعـٰم ... ) أتكل  كما  ... وأيكلون   -

 ( 14له ... ) زيّن ... كمن -

 ة حممد املذكورة الثامنية عشر آية منها: . حرف اجلر "الالم" الىت توجد ىف سور 8

 ( 3أمثـٰلهم ) للّناس اّللّ  يضرب  ... كٰذلك -

 ( 8... ) هّلم فتعسا  كفروا واّلذين -

 ( 10أمثـٰلها )  ... وللكـٰفرين  -

 ( 11هلم )  موىلٰ  ال  الكـٰفرين  ... وأنّ  -

 ( 12هّلم ) مثوى ... والّنار -

 ( 13هلم ) انصر  ... فال -

 ( 14)له ...   زيِّن ... كمن -

 ( 16... ) العلم أوتوا لّلذين ... قالوا -

 ( 18ذكرٰىهم )  جآءهتم إذا هلم ... فأىنّٰ  -

 ( 19واملؤمنـٰت ... ) وللمؤمنني  لذۢنبك ... واستغفر -

 ( 20هلم ) ... فأوىلٰ  -

 ( 21هّلم ) خريا لكان  اّللّ  ... فلو صدقوا -
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 ( 25هلم )  َوأملىٰ  هلم سّول  ... الّشيطـٰن -

 ( 26... )  اّللّ  نزّل ما  كرهوا لّلذين قالوا أبهّنم ذلك -

 ( 32شيئا ... )  اّللّ  يضّروا لن اهلدى  ... هلم -

 ( 34هلم ) اّللّ  يغفر ... فلن -

 مث يلى حرف اجلر الزائد فوجد الباحث: 

 . حرف اجلر "من" وهو زائد يف آايت: 1

  43( 13قوة ... )  أشد  هى  قرية  من كأين  -

 : وظيفة حروف اجلر فيها  . ب

 أما وظيفة حروف اجلر يف سورة حممد فتجر االسم بعده.  

 إما ظاهرا، إما حمليا. 

 فالظاهر هو االصلى ما حيتاج إىل متعلق وهو ال يستغىن عنه وال إعرااب.  

 أعمـٰلهم  أضلّ  اّللّ  سبيل عن وصّدوا كفروا اّلذين  - مثل:  

 ّرهّبم من  احلقّ  وهو  حمّمد  علىٰ  نزّل مبا  وءامنوا  -

 أمثـٰلهم  للّناس اّللّ  يضرب   -

  
     . 2020تطبيق أندرويد، سنة  إعراب القرآن الكرمي، امساعيل حممود القاسم،   – أمحد حممد محيدان  –أمحد عبيد دعاس  43
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 أعمـٰلهم  يضلّ  فلن اّللّ  سبيل ىف قتلوا واّلذين   -

  األرض ىف يسريوا أفلم  -

 أعمـٰلكم  يعلم واّللّ  القول ۚ حلن ىف  ولتعرفّنهم   -

  واّللّ  األعلون  وأنتم الّسلم إىل وتدعٓوا هتنوا فال   -

فاحمللى هو الزائد ما يستغىن عنه إعرااب وال حيتاج إىل متعلق وال يستغىن   
 عنه معىن ألنه جمئ به لتوكيد مضمون الكالم. 

 ببعض  بعضكم لّيبلوا ولـٰكن منهم النتصر اّللّ  يشآء  ولو ذلك  -مثل: 

 أعمـٰلهم وأضلّ  هّلم ا فتعس كفروا واّلذين -      

 أمثـٰلها  وللكـٰفرين عليهم ۖ اّللّ  دّمر  -

 هلم موىلٰ  ال  الكـٰفرين  وأنّ  ءامنوا اّلذين موىل  اّللّ  أبنّ  ذلك  -

 له  زيّن  كمن  رّبّهۦ  ّمن بيّنة علىٰ  كان  أفمن -

  عندك  من خرجوا إذا حىّتٰٓ  إليك يستمع ّمن  ومنهم -

 القتال  فيها  وذكر حّمكمة سورة أنزلت فإذآ  -

 والّصـٰربين منكم  اجملـٰهدين  نعلم حىّتٰ  ولنبلوّنكم -
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 : معاين حروف اجلر فيها   . ج

مثانية    الباحث  فوجد  السورة  هذه  توجد يف  اليت  اجلر  حروف  أتملنا  إذا 
الباء،  منها : من، إىل، عن، على، يف، الالم،  أحرف من عشرين حرف اجلر 

 الكاف.  

 أوال: معاين "من".  

معاين حرف "من" يف سورة حممد الذي وجدها الباحث يف ثالثة أوجه  أما   
 من احدى عشرة آايت منها: 

  44. اإلبتداء املكانية أو الزمانية. 1

ملكانية أو الزمانية املوجودة يف سورة حممد كما وجدها الباحث أما اإلبتداء ا 
 فهي كما أيتى: 

 ( 10قبلهم )  من  الذين ...  -

 ( 12األهنـر ... ) حتتها  من ... جترى  -

 ( 13قريتك ... ) من قوة أشد  هى  قرية  من كأين  -

 ( 16لّلذين ... )  قالوا عندك  من خرجوا إذا حىّتٰٓ ...  -

 ( 24اهلدى )  هلم تبنّي  ما  بعد  من  أدبـٰرهم لى ع اْرتّدوا  ٱلّذين إنّ  -

  
 . 173-171م(،ص1989اجلواء الثالث، )الطبعة الثانية والعشرون، بريوت: املكتبة املصرية، جامع الدروس العربية، مصطفى الغليني، 44
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 ( 32اهلدٰى ... ) هلم تبنّي  ما  بعد  منۢ  ٱلّرسول  ... وشآّقوا -

 . التبعيض  2

 أما التبعيض املوجود يف سورة حممد كما وجدها الباحث فهى كما أيتى:  

 ( 4منهم ... )  ... النتصر  -

 ( 16ومنهم من يستمع اليك ... ) -

 ( 38خل ) يب ّمن ... فمنكم -

 . البيان3

 أما البيان املوجود يف سورة حممد كما وجدها الباحث فهى كما أيتى:  

 (  2رهبم ) من احلق  وهو -

 ( 3رهبم )  من  احلق اتبعوا ءامنوا الذين وأنّ  -

45اثنيا: معاين حورف إىل. 
 

وجدها الباحث وحد أوجه  أما معاين حرف "إىل" يف سورة حممد الذي  
 من ثالثة آايت منها: 

 إنتهاء الغاية ىف املكان أو الزمان  -

  
 . 173،اجلزء الثالث، ص:نفس املرجع45
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أما إنتهاء الغاية ىف املكان أو الزمان املوجود يف سورة حممد كما وجدها   
 الباحث فهى كما أيتى: 

 ( 16إليك ... )  ... يستمع  -

 ( 20إليك ... )  ... ينظرون -

 ( 35إىل السلم ... )  وتدعٓوا  هتنوا فال -

 ثلثا: معاين حورف عن. 

أما معاين حرف "عن" يف سورة حممد الذي وجدها الباحث اثنني أوجه   
 من أربعة آايت منها: 

 . اجملاوزة 1

 املوجودة يف سورة حممد كما وجدها الباحث فهى كما أيتى:  اجملاوزة أما  

  ( 1ٱّلّل ... )  سبيل  عن وصّدوا كفروا ٱّلذين -

 ( 32ٱّلّل ) يلسب عن  وصّدوا كفروا ٱّلذين إنّ  -

 ( 34اّلّل ... )  سبيل ... عن -

 . عن مبعىن من 2

عن مبعىن من املوجود يف سورة حممد كما وجدها الباحث فهى كما   أما  
 أيتى: 
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  (38عن نفسه ... )  يبخل  فإمّنا  يبخل ... ومن -

 رابعا: معاين حورف على 

الباحث يف ثالثة    أما معاين حرف "على" يف سورة حممد الذي وجدها 
 من ستة آايت منها:   أوجه

46. االستعالء 1
 

أما االستعالء املوجود يف سورة حممد كما وجدها الباحث فهى كما   
 أيتى: 

 ( 2حمّمد ... ) علىٰ  ... نّزل  -

 ( 10عليهم ... ) اّللّ  ... دّمر -

 . التعليل 2

 الباحث فهى كما أيتى: أما التعليل املوجود يف سورة حممد كما وجدها  

 ( 20عليه من املوت ... ) املغشىّ  ... نظر -

 . معىن ىف 3

 أما معىن ىف املوجود يف سورة حممد كما وجدها الباحث فهى كما أيتى:  

  
 . 180،اجلزء الثالث، ص:نفس املرجع46
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 ( 14... ) بيّنة علىٰ  كان ... أفمن -

 ( 16قلوهبم ... ) علىٰ  اّللّ  طبع  اّلذين  ... أولَـٰٓئك -

 ( 24... )  قلوب علىٰ  أم  القرءان يتدبّرون أفال -

 خامسا: معاين حورف ىف 

أما معاين حرف "ىف" يف سورة حممد الذي وجدها الباحث اثنني أوجه   
 من تسعة آايت منها: 

 . اإلستعالء. 1

 املوجود يف سورة حممد كما وجده الباحث فهو كما أيتى:  اإلستعالءأما  

 ( 4اّلّل ... ) سبيل ىف قتلوا ... واّلذين  -

 ( 10.. ).  األرض ىف يسريوا أفلم -

 ( 22األرض ... ) ىف  تفسدوا ... أن  -

 ( 38اّلّل ... )  سبيل ىف ... لتنفقوا  -

 . الظرفية2

 أما الظرفية املوجودة يف سورة حممد كما وجدها الباحث فهى كما أيتى:  

 ( 15الّنار ... ) ىف خـٰلد  فيها ... هو  أهنـٰر ... وهلم ... فيهآ  -
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 ( 20... )قلوهبم   ىف اّلذين  فيها ... رأيت ... وذكر  -

 ( 26بعض ... )  ىف سنطيعكم اّللّ  ... نّزل  -

 ( 29... ) قلوهبم ىف اّلذين أم حسب  -

 ( 30حلن ... ) ىف  ... ولتعرفّنهم -

 سدسا: معاين الباء 

أما معاين حرف "الباء" يف سورة حممد الذي وجدها الباحث اثنني أوجه   
 من سبعة آايت منها: 

 . السببية 1

 سورة حممد كما وجدها الباحث فهى كما أيتى: املوجودة يف   السببيةأما  

 ( 2نزّل ... ) مبا  ... وءامنوا -

 ( 3... ) كفروا اّلذين  أبنّ  ٰذلك -

 ( 9... ) كرهوا أبهّنم ٰذلك -

 ( 11ءامنوا ... ) اّلذين  موىل اّللّ  أبنّ  ٰذلك -

 ( 26قالوا ... ) أبهّنم ٰذلك -

 ( 28هللا ... )  أسخط  مآ  اتّبعوا أبهّنم ٰذلك -
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 . التبعيض 2

 املوجود يف سورة حممد كما وجدها الباحث فهى كما أيتى:  التبعيضا أم 

 ( 4ببعض ... ) بَعضكم لّيبلوا ... ولـٰكن -

 سابعا: معاين الكاف 

أما معاين حرف "الكاف" يف سورة حممد الذي وجدها الباحث وحد أوجه من  
 ثالثة آايت منها: 

 التشبيه -

وجدها الباحث فهى كما  املوجود يف سورة حممد كما   التشبيهأما   
 أيتى: 

 ( 3أمثـٰلهم ) للّناس اّللّ  يضرب  ... كٰذلك -

 ( 12األنعـٰم ... ) أتكل  كما  ... وأيكلون   -

 ( 14له ... ) زيّن ... كمن -

 اثمنا: معاين الالم 

أما معاين حرف "الالم" يف سورة حممد الذي وجدها الباحث أربعة أوجه   
 من مخسة عشر آايت منها: 

 االختصاص . 1
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املوجود يف سورة حممد كما وجدها الباحث فهى   الختصاصأما ا 
 كما أيتى: 

 ( 3أمثـٰلهم ) للّناس اّللّ  يضرب  ... كٰذلك -

 ( 8... ) هّلم فتعسا  كفروا واّلذين -

 ( 10أمثـٰلها )  ... وللكـٰفرين  -

 ( 11هلم )  موىلٰ  ال  الكـٰفرين  ... وأنّ  -

 ( 12هّلم ) مثوى ... والّنار -

 ( 13هلم ) انصر  ... فال -

 ( 20هلم ) ... فأوىلٰ  -

 ( 34هلم ) اّللّ  يغفر ... فلن -

 اإلستعالء   . 2

أما اإلستعالء املوجود يف سورة حممد كما وجدها الباحث فهى   
 كما أيتى: 

 ( 16... ) العلم أوتوا لّلذين ... قالوا -

 ( 21هّلم ) خريا لكان  اّللّ  ... فلو صدقوا -
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 ( 25هلم )  َوأملىٰ  هلم سّول  ... الّشيطـٰن -

 ( 26... )  اّللّ  نزّل ما  كرهوا لّلذين قالوا أبهّنم كذل -

 ( 32شيئا ... )  اّللّ  يضّروا لن اهلدى  ... هلم -

 التبيني  . 3

أما التبيني املوجود يف سورة حممد كما وجدها الباحث فهى كما  
 أيتى: 

 

 ( 18ذكرٰىهم )  جآءهتم إذا هلم ... فأىنّٰ  -

 التعليل  . 4

ما وجدها الباحث فهى كما  أما التعليل املوجود يف سورة حممد ك 
 أيتى: 

 ( 19واملؤمنـٰت ... ) وللمؤمنني  لذۢنبك ... واستغفر -

 

 

 

 



50 
 

 

 الباب اخلامس 

 اخلامتة 

بعد إجراء البحوث البسيطة من فصل إىل فصل ومن ابب إىل ابب، فوصل   
الباحث إىل ابب األخري من هذه الرسالة وهي ابب اخلامتة. ويف ابب األخري من  

 الرسالة يريد الباحث أن يعرض اخلالصة واالفرتاحات.  هذه 

 : اخلالصة   .أ

. عدد حروف اجلر عشرون حرفا فهى الباء ومن وإىل وعن وعلى وىف  1 
والكاف والالم واو القسم وأتوه ومذ ومنذ ورب وحىت وخال وعدا وحاشا وكي 

أحرف وهي من  ومىن ولعل. وحروف اجلر اليت توجد يف سورة حممد عددها مثانية  
 وإىل وعن وعلى وىف والباء والالم والكاف. هلا معان كثرية وخمتلفة.  

. وظيفة حروف اجلر يف سورة حممد فتجر االسم بعده، إما ظاهرا وإما  2 
فالظاهر هو األصلى ما حيتاج إىل متعلق وهو اليستغىن عنه وال إعرااب.    حمليا.

ال حيتاج إىل متعلق وال يستغىن عنه معىن  فاحمللى هو الزائد ما يستغىن عنه إعرااب و 
 ألنه جمئ به لتوكيد مضمون الكالم.  

. حرف من هلا ثالثة معان، وحرف إىل هلا معىن واحد. وحرف عن هلا  3 
هلا   الباء  معنيان. وحرف  هلا  يف  وحرف  معان.  ثالثة  هلا  على  وحرف  معنيان، 

 عىن واحد كذلك.  معنيان، وحرف الالم هلا أربعة معان. وحرف الكاف هلا م
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 : االفرتاحات    . ب

أرجو من أصحابنا وزمالئنا من الطلب بكلية اآلداب ومجيع طلب كليات  . 1
أخرى أن جيتهدوا لدراسة علوم اللغة العربية وقواعدها اجتهادا ألهنا ال نستطيع  

 أن نفهم ونستعمل اللغة العربية بفصيح رصحيح بدون ذلك.  

االجالء   . 2 األساتذة  من  حاجاهتم أرجو  يهتموا  ان  على  الكرام  واملدرسني 
لتطوير   اجلديد  من  األخرى  والطرق  الفعالية  الطرق  أو  املناهج  ايالستعمال 

 الطلبة ابللغة العربية.  

نرجو من املدير اجلامعة ان يوفر لطالب الكتب املتعلقة بعلم النحو والصرف  . 3
 ليسهل على الطالب البحث فيها. 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 

 املراجع

 دار الكتب العلمية.    -بريوت  تفسري اجلاللني.اإلمام. اجلاللني، 

  أوضح املسالك إىل  الففية ابن مالك، اجلزءححى، حممد الدين عبد احلميد. 
 م. 1979 – ه 1399: دون م مكان،3

 .  2011بندون : انكاس بندون, النحو الوايف. حسن,

راالفكر املعاصر،  لبنان:دا –. الطبعة األوىل، بريوت  التفسري املنريالزحيلي، وهبة. 
 م. 1991-ها 1411

إعراب القرآن  امساعيل حممود القاسم،    –امحد حممد محيدان    –عبيد امحد دعاس  
  2020تطبيق أندرويد، سنة الكرمي، 

مصطفى.   العربيةالغالييين،  الدروس  داراحلديث،  جامعا  القاهرة:  اجمللداألول.   ،
 م.   2005  -ه  1427

مصطفى.   العربية،جامع  الغليني،  العصرية،  3اجزء    الدروس  مكتبة  يروت:   ،
 م. 1994- ه1415

 القرآن الكرمي وترمجة معانيه إىل اللغة اإلندونيسية.  

 2(:12القرآن الكرمي، سورة يوسف )

  - . الطبعة الربعة والعشرون، بريوتمباحث يف علوم القرآنالقطان، مناع. 
 م. 1993-ها  1414لبنان: مؤسسة الرسلة،  

   جامع الدروس العربية.خ الغالييين. مصطفى، الشي

 اجلزء اخلامس والعشرون، دون سنة.   تفسر املراغي. مصطفي، أمحد املراغي. 



53 
 

 

الطبعة الثالثة والعشرون؛بيورت:دار   املنجد يف اللغة واألعالم.معلوف، لويس. 
 م.  1996املشرق,

معىن دراسة لغة واصتالحا، معجم املعاين، داسة  
ar-http://www.almaany.com/ar/dict/ar   (. 2018)مايو 

. اجلزء األول، اطبعة األوىل؛  املعجام املفصل يف علوم اللغةيعنول،إيصل.  
 م.  1993 -ه  1414بيورت: دار العلمية، 

    

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar

