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 التمهيد 
 بسم اهلل الرمن الرحيم

احلمد هلل الذي ارسل رسوله باهلدى و دين احلق ليظهره على الدين كله و كفى  
 باهلل شهيدا. و أشهد أن ال إله إال اهلل و أشهد أّن حممدا رسول اهلل. اما بعد.

قوم يأن  الرسالة. و لذا اجلدير بهام هذه امتالكاتب  فبهداية اهلل قد استطاع 
 الشكر و اعظم التحيات و خاصة إىل:

ن ربياين منذ صغري و يذللا–مة السعديةيلحو  مرتان -والدي الكرميني احملبوبني  .1
ساعداين ىف مواصلة و إمتام دراسيت و أسأل اهلل أن جيزيهما خري اجلزاء و يبارك 

 هلما يف أعماهلما
 الربوفيسور الدكتور مسافر فببارى،سالمية احلكومية رئيس جامعة عالء الدين اإل .2

م و مصاحل الطالب و الذين قاموا برعاية مصاحل التعل و مساعديهم.سإ 
 الطالبات مجيعا.

الذي بذل  -برسها النور، م.أغالدكتور  –ة اآلدب و العلوم اإلنسانية يعميد كل .3
 جهده لتطوير هذه الكلية و رفع مستواها.

 و سكريرت -مروايت، م.أغ.الدكتوراندة  -رئيسة قسم اللغة العربية و آداهبا .4
ة و ار دذين قد أحسنا االللا -أغ.، م.بد.إ.أنوار عبد الرمحن، س. -مسالق

 اخلدمة ىف القسم نفسه.
مشريف و –الربوفيسور الدكتور احلاج حممد رشدي خالد، م.أ  -األولمشريف  .5

 قد قاما باإلشراف على  نيذلل. اإهلام صاحل، م.أغالدكتور احلاج حممد  -الثاين
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 تجريد البحث

 يأنغا نيزار برانات رات:  االسم 

 04144110400: الرقم الجامعي 

 ) دراسة تحليلية نحوية (معانى حرف جر "الى" في سورة آل عمران: عنوان الرسالة 

يف هذا البحث هي القرآن املصدر الرئسي حني تدريس اللغة  املشكل اخللفي
حتمل األمثلة على قواعد اللغة العربية جيدا و  آل عمرانالعربية. كما هو احلال يف سورة 

 صا.ااحلروف، حرف اجلر خ حىتصحيحا. كنحو العبارة، والكلمة، واجلملة 

" يف إىل"معاىن حرف اجلر "يف شكل ورقة علمية بالعنوان: املهتم وبالتايل الباحث
ما هو يف هذا البحث ثالث مشكالت، اوال: . ( حنوية)دراسة حتليلية  آل عمرانسورة 

، وثالث: ما معاىن حرف جر "إىل" يف  آل عمران ما هي سورة، وثانية:  حرف اجلر
 سورة آل عمران؟

مرحلة  مرحلة مجع املواد: نييف هذه الرسالة مرحلت الباحث املناهج اليت استعمل
 تنظيم املواد وحتليلها

االنتهاء، أي: انتهاء الغاية أظهرت نتائج البحث أن معاىن حرف جر "إىل" )
، املصاحبة، أى: معىن "مع"، معىن "عند"، ة أو املكانية، األشخاص و األحداثالزماني

عمران من (. املوجودة يف سورة آل وتسّمى املبّينة، ألهنا تبني أن مصحوهبا فاعل ملا قبلها
 .ناحية ختصيص حنوية
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 الباب األول

 المقدمة

 الخلفية :الفصل األول

القرآن الكرمي الذى أنزل إىل رسول اهلل حممد صلى اهلل عليه وسلم مكتوب باللغة 
 1العربية كما قال اهلل تعاىل: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون

جربيل عليه القرآن هو كالم اهلل املنزل على خامت األنبيآء واملرسلني بواسطة األمني  
السالم املكتوب ىف املصاحف املنقول إلينا بالتواتر املتعبد بتالوته املبدوء بسورة الفاحتة 

و القرآن يتكون من ثالثني جزءاً فيه مائة واربع عشرة سورة و ستة  2املختتم بسورة الناس
 آالف و مائتان وستة وثالثون أية.

اجلر )) لغة (( وهي مأخوذة من  3احلرف هو ما يدل على معىن بواسطة غريه. 
واصطالحا هو وصل ماقبل اجلر إىل ما بعده، من فعل أو شبهه،  4.املادة اللغوية )جرر(

 5مساء.باالصل االسم باالسم و الفعل باالسم، وال يدخل حرف اجلر إال يف اجلر و وحر 

جر عشرون حرفا، وهي : الباء ومن وإىل وعن وعلى وىف والكاف والالم  فحر  
وواو القسم وتاؤه ومذ ومنذ ورب وحىت وخال وعدا وحاشا وكى ومىت ولعل. وهذه 

                                                   
 ( 2) سورة يوسف : ،القرآن الكرمي1

 45م (، ص.1792، ) القاهرة: مكتبة اجلامعة األزهرية، مذكرة التوحيد والفرقحسن السيد متوىل،  2
  17 :م(، ص 2007) الطبعة الرابعة، بريوت لبنان: دار الكتب العلمية،  القواعد االساسية للغة العربية،لسيد أمحد اهلامشي، 3

 م 1755، بريوت، لسان العربالبن منظور،  4
  11-10م( ص  2001، ) دراسات حنوية، عمان: املركز القومي حروف اجلر ومعانيهاامحد فليح،5
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أما معاىن حرف جر  1احلروف منها ما خيتص بالدخول على االسم الظاهر واملضمر.
 ة معان وهي :الث" يعىن ث إىل"

، ة أو املكانية، األشخاص و األحداثالغاية الزماني االنتهاء، أي: انتهاء
املصاحبة، أى: معىن "مع"، معىن "عند"، وتسّمى املبّينة، ألهنا تبني أن مصحوهبا فاعل 

هتا استخدمت احلروف املتنوعة ايامن إمتيازات القرآن الكرمي أن معظم  9.ملا قبلها
بحث يمعانيها. ويف هذا املوضوع سأيضا، فينبغى لنا أن نفهم  متنوعة تضمنت معاىن

 .آل عمران" اليت توجد يف سورة  إىلالباحث عن معاىن حرف جر " 

.  آل عمران" يف سورة  إىلبحث الباحث هذا البحث عن معاىن حروف جر" ي
 كثري.  آل عمران"يف سورة  إىلختيار هذا املوضوع وهو معاىن حروف جر " إو سبب 

 عمران منها ىف قطعة أية سورة آل عمران قوله تعاىل: كل أمثلة ىف سورة آل  ومثال من

                                   

" هذه اآلية يف كلمة         " 

 .إلنتهاء الغاية االحداثاها هي ا" ومعن إىلفيها حرف جر "  وكان

" موضوع  إىلىن حرف جر "امن األسباب الىت تأخذ من أجلها الباحث مع
شعر بالصعوبة يف فهمه على أن كثرت يف مباحث أخرى هناك يالرسالة ، منها من أهنا 

إىل "ىف شرح حرف جر " يالباحث أن  رح حروف اجلر بكاملها. لذلك حاولما يش
 سورة آل عمران.

                                                   
  131م ( ص  2012 ،الطبعة الثانية، القاهرة: القدس للنشر والتوزيع)اجلزء الثالث، جامع الدروس العرابية، الشيخ مصطفى، الغالييىن، 1
  131-135ص  جامع الدروس العرابية،الشيخ مصطفى، الغالييىن، 9
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 المشكالت :الفصل الثانى

نظرا ملا تقدم من اخللفية الىت اختري من أجلها املوضوع، ففيما يأتى 
قنع القراء بأن هذه الرسالة ترجع أهم مشكالهتا إىل القضية ياول الباحث أن حي

 الرئيسية الواحدة، 

 .إىل " يف سورة آل عمران"‘وهي معاىن حرف جر 

 مشكالت كما يلي: ثثالإىل  الباحثاملسألة الرئيسية يقسمها ومن  

 ما هو حرف اجلر؟ .1
  آل عمران؟  ما هي سورة .2
 ىف سورة آل عمران؟ "ىن حرف جر "إىلامعما  .3

 البحث مصطلحات توضيح  :الفصل الثالث

يرمى إليه لئال يكون هناك ما خيطئ القراء القرآن الكرمي عن اهلدف الذي 
املوضوع، كلمة فكلمة حىت  فهمث، فمن اجلدير به أن يورد ما ميكن أن من الباح

أيت الباحث بعد ذلك يتشكل فيما بعد مفهوم متكامل يرتاوح حوله إطار البحث، ف
 مبفهوم جامع لشمول الرسالة، وذلك كما يأيت :

( يقصد بشئ )معىن الكلمة مدلوهلا : صيغة اجلمع من املعىن: ما معاىن .1
مودة، يقال: احمل تونة املعاىن ما لإلنسان من الصفاالكالم: مضممعىن 

 8مودة.احمل تفالن حسن املعاىن: أى حسن الصفا

                                                   
  171ص.  1788، ) الطبعة الثانىة ، عامل الكتب: القاهرة : ( ، علم الداللةامحد خمتار عمر، 8
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حرف اجلر: مسيت حروف اجلر، ألهنا جير معىن الفعل قبلها إىل االسم  .2
 بعدها أو ألهنا جير ما بعد ها من األمساء.

 : حرف اجلر مبىن على السكون إىل .3
 الظرفية على معىن : حرف اجلر تدل  يف .4
آية وهي  200املدنية الطويلة و تتكون من  : إحدى السورسورة آل عمران .5

 تقع متوسطة بني سورة البقرة وسورة النساء.
حنو : زراعة، جتارة  وزن "فعالة"حرفة أن يكون على على  :إذا دلّ   دراسة .1

 7.حكاية
وأدرك  جعه إىل عناصرهحتليلية : أصل كلمة التحليلية من حلل مبعن ر  .9

 10ب عللها.اأسب
حنوية : صفة من حتليلية و هي مأخوذة من كلمة النحو. والنحو هو علم  .8

بأصول تعرف هبا أحوال الكلمات العربية من حيث اإلعراب والبناء. أى 
عليه أن يكون  ما يعرض هلا يف حال تركيبها. فيه نعرف ما حيبب من حيث

آخر الكلمة من رفع أو نصب أو جر أو جزم أو لزوم حالة واحدة بعد 
انتظامها ىف اجلملة. فمعرفة هذا العلم ضرورية لكل من يزاول الكتابة 

 11واخلطابة ومدارسة اآلداب العربية.

 الدراسة السابقة :الفصل الرابع

                                                   
 15( ص. 2013مكّمل الّدين، علم الصرف، )مكاسر، كلية اآلداب،  7

 172(، ص.1791إبرامي أنيس وأصدقاؤه، املعجم الواسيط، اجلزؤ الثاىن )الطبعة الثاىن، استنبول : املكتبة اإلسالمية، 10
الطبعة السادسة والثالثون، املكتبة العصرية : بريوت، )  ،األول اجمللد ،العربية الدروس جامع الغالييين، مصطفى لشيخا11

 7.ص ،(م 1777 –هر 1317
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ك فالبد للباحث أن جلامعي دراسة مكتبية . وبالنسبة ايل ذل كان هلذا البحث
 درس البحوث السابقة الىت تتعلق بدراسة حتليلة حنوية ، ومنها كما يلي :ي

 حروف اجلر وظائفها ومعانيها يف سورة يس ) سنة   نور املخلصة بكرى :
، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية  2002

 مكاسر (
 كلية اآلداب 1773ومشاكلها يف اللغة العربية ) سنة : حروف اجلر  فاطمة ،

 والعلوم اإلنسانية جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر (

بني للباحث أن املوضوع صاحل للبحث ، اذا مل تتقدم أي تي ،بعد الفحص العاجل
إطار ورة ما تساوي يف سرسالة من طالب أو طالبات اجلامعة تقوم بدراسة مضمونة يف 

 وادبحث الباحث املواملشكالت على حد سواء. مع ذلك، ي هذا البحث من املسائل
خصوصا  حاول الباحثو ختلف منهم. قداعن حروف اجلر ، ولكن الباحث  ةالسابق

 .آل عمران يف سورة من حروف اجلر

 

 البحث منهجية الفصل الخامس:

الكتب العلمية من أن كما هو معروف لدينا أن لكل باحث وباحثة الرسائل أو 

ذا كانت املناهج إ. عو ضدمها يف كتابة موضوع من املو تكون هلا مناهج خاصة تستخ

 املستعملة يف كتابة هذه الرسالة جتري على مرحلتني. مها: 
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  مرحلة مجع املواد .1

ريقة املكتبية بواسطة قراءة الكتب طيف هذه املرحلة، استخدم الباحث ال

طالعها مطالعة عميقة يكتبات املتعلقة هبذا البحث م واملقاالت املتنوعة يف امل

 للحصول على نتيجة تامة

 مرحلة تنظيم املواد وحتليلها .2

املواد املطلوبة، قام بتنظيمها. وبعد ذلك قام بتحليلها  بعد أن مجع الباحث

 حتليال علميا حول هذا املوضوع.

 الطرق اآلتية: إستخدم الباحثويف حتليل املواد 

الستقرائية، وهي تقدمي خالصة البحث من األمور العامة إىل الطريقة ا .1

 األمور اخلاصة. بإمجاع املباحث عما يتعلق عن مبحثه.

الطريقة القياسية، وهي تقدمي خالصة البحث من األمور اخلاصة إىل  .2

 األمور العامة. وتركز على ما يكون يف ختصيص مبحثه.

 وفوائده البحث أغراض :الفصل السادس

الباحث عددا من األغراض و  قدم، املوضوع يف كتابة هذه الرسالةومن اختيار 

 الفوائد  املهمة ملعرفة، أما أغراض البحث فهي:
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 اإلملام حبرف اجلر .1

 اإلملام بسورة آل عمران .2

 عاىن حرف جر "إىل" يف سورة آل عمراناإلملام مب .3

 أما فوائد البحث فهي:

 ين  يف جمال حروف )جر (و اآلخر  زيادة املعلومات لدى الباحث .1

 عاىن حرف جر "إىل" يف سورة آل عمرانملعرفة م .2

اىن رف والقرآن الكرمي من حيث معالطالب و الطالبات يف تعليم احل لتسهيل .3

 حرف جر "إىل" يف سورة آل عمران



8 
 

 لثانيا الباب
 العربية اللغة فى الجر حرف

 أقسامه و الجر حرف تعريف: األول الفصل
 ما جتر ألهنا أو بعدها، اإلسم إىل قبلها الفعل املعىن جتر مسيت اجلر حروف

 تسّمى و لذلك،. أيضا((  اخلفض حروف))  وتسّمى.ختفيضه: أى األمساء، من بعدها
 وذلك.بعدها األمساء إىل قبلها األفعال معاىن تضيف ألهنا ،(( اإلضافة حروف))  أيضا

 :  حنو احلروف، ههبذ َفقوَّوه به، املفعول إىل الوصول على اليَقَوى ما األفعال من أن
 سعيًدا ومررت  . خالًدا عجبت  : )) قلتَ  ولو((.  بسعيدٍ  ومررت   خالٍد، من عجبت  )) 
 يستعيَ  أن إالّ  به، املفعول إىل الوصول عن سورِهِ فو  زمالال الفعل لضعف ََي ز، مل ،((

  12.اإلضافة حبروف
 إىل قبلها الفعل معىن َير حرف كل هي اجلر حروف تعريف الشروح، تلك إىل بالنظر
 .بعده األمساء وَير بعدها االسم
 أقسام ثالثة إلى ينقسم الجر حرف: 

 حمذوف، أو مذكور متعلق إىل وحيتاج خاص معىن ماله وهو األصلى، اجلر حرف .1
 سبحان: تعاىل قوله ومثله" املسجد إىل البيت من ذهبت" قولك حنو ىف وإىل من: مثل

 إبتداء على تدل من فإن.األقصى املسجد إىل احلرام املسجد من ليال بعبده أسرى الذى
 من ولكل الكرمية، واآلية االمثلة من  كل ىف اإلنتهاء على تدل وإىل املكانية الغاية

 .مذكور متعلق احلرفي

                                                           
 ،(م2002 -ه1221 احلديث، دار: القاهرة)  ،األول اجمللد ،العربية الدروس جامع الغالييين، مصطفى لشيخا 12

 .222.ص
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 وليس التوكيد جملرد به يؤتى وإمنا خاص معىن له ليس ما وهو الزائد، اجلر حرف .2
 تعاىل قوله وىف"  احد من زارىن ما"  قولك ىف من مثل حموف، وال مذكور ال متعلق له
 معىن الكرمية اآلية ىف وال املثال هذا ىف ملن فليس" يرزقكم اهلل غري خالق من هل"

 وىف فاعل املثال ىف بعدها وما هلا، متعلق ال أنه كما التوكيد، جملرد هبا جيئ وإمنا خاص،
 .املبتدأ اآلية

 له وليس األصلى كاحلرف خاص معىن ماله وهو بالزائد، الشبيه اجلر حرف .3
( الباء) جاءت فقد. شهيدا اهلل يكفى مبعىن شهيدا، باهلل كفى: مثل كالزائد، متعلق
 13.الزائدة

 حروف اجلر وعددها عشرون: مقسمة حسب استخدامها، وكانت
 أوال : سبعة حروف جتر الظاهرة واملضمر وهي: من، إىل، عن، على، يف، الباء، الالم.

 ثانيا : سبعة حروف خمتصة با األمساء الظاهرة، وهي أربعة أصناف: 
 غرب خمتصة بظاهر حمدد، وهي: . أ

 حيت .1
 الكاف .2
 الواو .3

 خاصة بالزمان وهي إثنان: . ب
 مذ .1
 منذ .2

 خاص بالناكرة، وهي واحد: ر بَّ  . ج
                                                           

 اخلامسة،دون الطبعة)  الثالثة، اجلزء ،مالك ابن الفيّة إىل املسالك أوضح احلميد، عبد الدين ححى حممد13 
 .2:ص ،(م1111-ه1311مكان،
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، وهي التاء  د. خاصة بلفظ اجلاللة "اهلل" أو بلفظ ر بَّ
 ثالثا : حروف استثناء، وهي ثالثة:

 خال .1
 عدا .2
 حاشا .3

 رابعا : حروف جر شاّذة، وهي ثالثة :
 مىت .1
 لعل .2
 كي .3

 الجر فو حر  وظيفة: الثانى الفصل
 املعىن تفاصيل تتضح حىت الكالم أجزاء لربط تستخدم أدوات هي اجلر حروف

 ددحت فهي النصوص يف توظيفها خالل من تظهر نصية سياقية داللية قيمة هلا لذلك
 .حنوية و داللية فتانيوظ اجلر وحروف احلديث، يف معناها وتبي بدقة السياقية الدالالت
 الداللية الوظائف 

 لو ألنه عنها، االستغناء ميكن فال اجلملة، عناصر بي والتماسك الرتابط إحداث
 يف متناهية معاين السياق على يضفي.للجملة العام املعىن يتغري اجلر حرف حذفنا

 .دالالت هلا وليس ومقاصده، املعىن تفاصيل تتضح كي الكلمة أجزاء بي الربط.متايز
 النحوية الوظائف 

 هي اجلر حروف مجيع أن حيث من اجلملة يف حنو معىن اجلر حرف يؤدى 
  :التايل النحو على مقدرا، أو ظاهرا بناء مبنية حروف
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 وتتعدد ظاهرا بناء تبىن الىت اجلر حروف وتتعدد ظاهرا، بناء املبنية احلروف: أوال
 :كاآليت الظاهرة حركتها

: ملحوظة[  كي -مذ -عن -من: ] وهي الظاهر، السكون على مبنية حروف .1
 .ظرفا و امسا األكثر يف تأيت" مذ"

 و ،[ التشبيه كاف -القسم تاء -قسم واو -ربّ : ] وهي الفتح، على مبنية حروف .2
 : اآلتية احلاالت يف(  الفتح)  على(  اجلر الم)  تبىن
 املتكلم ياء غري -ضمري جره عند 
 االستغاثة أسلوب يف 
 التعجيب النداء أسلوب يف 

 ]الباء -الالم: ]  ومها الكسر، على مبنيان حرفان .3
 .وظرف كاسم األكثر يف تأيت و ،" منذ" وهو الظاهر، الضم على يبىن حرفان .2
 ( العارض الفتح)  علي بساكن تبدأ كلمة سبقت إذا(  من)  يبىن .2
  (العارض الكسر) على بساكن تبدأ كلمة سبقا إذا(  مذ -عن)  احلرفان يبىن .6
 ألفهما نقالب ال الظاهر الفتح على"  ضمري"  جرا إذا(  على -إىل)  احلرفان يبىن .1

 "ياء"
 مقدرا، بناء مبنية احلروف:  ثانيا

 ( . مىت-يف -حىت/حاش -عدا -خال -على -إىل) 
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 لثالباب الثا

 سورة آل عمرن

 ل : تعريف سورة آل عمران حيث التسمية و فضائلهاالفصل األو 

آل عمران مركب من كلمتني مها "آل" مبعىن أهل و "عمران" هو ابو مرمي و جد  
عيسى. فيدل ذلك املصطلح يف اللغة على معىن "أهل والد مرمي أو أهل جد عيسى". و 

آل عمران على السورة الثالثة بعد سورة البقرة من من حيث اإلصطالح تطلق سورة 
 14ا مائتان، و نزلت بعد األنفال.القرآن مدنية آياهت

و تعريف آخر، سورة آل عمران مدنية هبا مائتان آية، اآلية منها مسيت بذلك  
و هي عيسى و حيي و مرمي. نزل فيه منها ما مل ينزل يف من اصطفاء آل عمران، 

 15غريه.

م و حممد صلى اهلل عليه وسلو قد جعل هذا االصطفاء دليال على اصطفاء نبينا  
 وب له.بجعل متبوعا لكل حمب اهلل و حم

من اجلدير بالذكر أن إسم عمران يدل أيضا على والد موسى و هارون، كما قال  
 لويس معلوف:

نة و هي أم مرمي و جدة عيسى. و على ما ذكر القرآن، رجل تزوج حب"عمران: ه 
أيضا، على ما جاء يف ابن األثري و الثعالىب و الكسائى، رجل تزوج جبنة و منها و عمران 

 16رزق ولد هو موسى".

                                                           
 141، جزء الثالث )بريون: دار الفكر املعاصر، دون سنة(،ص.تفسري املنريالدكتور وهبه الزحيلى،  14
 55، )اجلزء األول، نسناكاروىف فرتا بسمارغ، دون سنة(، ص. القرآن اجمليدتفسري حسىب بصديقي،  15
 263م(، ص. 1556)الطبعة اخلامسة عشرة؛ بريوت: املطبعة الكائوليكية،  املنجد يف اللغة و األدب و العلوم،لويس معلوف،   16
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ىل ابه ىف قوله تع ها يأتى التنوياملراد بعمران هو والد مرمي أم عيسى عليه وسلم كم 
 15ن على العاملني(.)ان اهلل اصطفى آدم ونوحا و آل ابراهيم و آل عمرا

بل ذهب فريق من املفسرين إىل أن آل عمران الذي مسيت السورة بامسه هو  
 والراجح أنه هو عمران والد مرمي. 18عمران أبو موسى.

و قوى هذا القول مبا ورد يف سورة آل عمران نفسها من اآليات، و هي قوله  
 تعاىل:

"                             

                                    

                   "/(22-25: 2)آل عمران 

 مث عقب هدة اآليات قوله تعاىل بيانا إلصطفاء آل عمران:

                          

       /(43 :2)آل عمران 

عمران ذكر أوال جممال ضمن من اصطفى اهلل، مث صطفاء آل او هكذ جند أن 
بني باصطفاء مرمي أم عيسى. و من هذا يتضح أن عمران الذي مسيت السورة بآله هو 

 15عمران أبو مرمي ال أبو موسى و هارون.

                                                           
 54(، ص.1223، )اجلزء الثالث؛ بريوت، دار الفكر، تقسري القاسى مجال الدين القامسى، 15
، اجلزء األول )الطبعه الثالثة؛ هيئة أهدف كل سورة و مقاصدها يف القرآن الكرميالدكتور عبداهلل حممد شخاته،  18
 31م(،ص. 1586املصرية العامة، 
 33ص.، ، اجلزء األول أهدف كل سورة و مقاصدها يف القرآن الكرمي الدكتور عبداهلل حممد شخاته، 15
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أما السبب يف تسمية السورة الثالثة بآل عمران فهو لورود قصة آل عمران هبا 
 31ال يوجد يف غريها.بسورة فيها شيء من التفصيل الذى 

 و قد ذكر العلماء أمساء أخرى هلذه السورة منها:

أهنا تسمى بسورة الزهراء، ألهنا كشفت عما التبس على أهل الكتاب من شأن عيسى 
وتسمى بسورة األمان، من متسك هبا أمن الغلط يف شأنه. وتسمى بسورة عليه السالم. 

الكنز لتضنها األسرار الىت تتعلق بعيسى عليه السالم. وتسمى بسورة اجملادلة، لنزول أكثر 
من مثانني أية منها يف شأن جمادلة رسول اهلل لوفد نصارى جنران. و تسمى بسورة طيبة، 

)الصابرين والصادقني واملنفقني  يف قوله تعال جلمعها الكثري من أصناف الطيبني
 31واملستغفرين باألسحار(

 الفصل الثانى: مناسبة لما قبلها و بعدها

إن سورة آل عمران تناسب ما قبلها و هي سورة البقرة و ما بعدها و هي سورة  
 النساء مناسبة متبادله. و تناسق تلك السورة الثالث تناسق الدرر.

ن سورة البقرة متضمنة لقواعد الدين، و آل عمران مكملة وعلى هذا يظهر أ 
ملقصودها. فأوجب اهلل احلج يف آل عمران، و ذكر أنه مشروع و أمر بامتامه بعد الشروع 

جَّ" يف البقرة.  ( تدل هذه اآلية 156)اآلية: و ذلك يف قوله تعال يف البقرة: "أمتمُّوأ احلَح
  يف آل عمران: على الوجوب إمجاال. و فصله هنا بقوله       "  :اآلية(

 "اد بيان الشرط الوجوب بقوله:(. وز 55       "  :( مث زاد تكفري 55)اآلية
  من جحد وجوبه بقوله:"           " وكان خطاب النصارى .

                                                           
؛ التفسري سورة آل عمران، )القاهرة: دار هنضه مصر التفسري الوسيط القرآن الكارميالدكتور حممد سيد طنطاوى،  31

 5م(،ص. 1556لطباة و النشر و التوزع، 
 5الدكتور حممد سيد طنطاوى، التفسري الوسيط القرآن الكارمي؛ التفسري سورة آل عمران، ص. 31
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آل عمران كما خطاب اليهود يف البقرة أكثر، ألن التوراة أصل، و إلجنيل فرع هلا، يف 
و جاهدهم، و كان جهاده  ة دعا اليهودنوالنيب صلى اهلل عليه وسلم ملا هاجر إىل املدي

بعد أن النصاري يف آخر األمر. مث جاءت النساء متضمنة ألحكام األسباب بني الناس 
 33األلوهية و النبوة و احلبل من اهلل. ورتان السابقتانستضمنت ال

 و قال الزحيلى يف مدى صلة سورة آل عمران بسورة البقرة: 

هناك اوجد اتصال و شبه و مقارنة بني السورتني: البقرة و آل عمران، و هي ما  
 يأيت:

موقف الناس من القرآن: بدئت السورتان بذكر القرآن )أو كتاب( و حدد  .1
البقرة: ذكر حال املؤمنني به، و يف آل عمران: ذكر موقف الناس منه، ففي 

ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأويله،  به منه،ف الزائغني الذين يتصيدون ما تشاموق
و موقف الراسخني يف العلم الذين يؤمنون حبكمه و متشاهبه، قائلني: كل 

 من عند ربنا.
ق آدم و عقد التشابه بني خلق آدم و خلق عيسى: ففي البقرة تذكري خبل .3

 يف آل عمران تذكري خبلق عيسى التشبية الثاين باألوىل غري معتاد.
حماجة أهل الكتاب يف السورة األوىل: أفاضة يف حماجة اليهود بيان عيوهبم  .2

و نقائصهم و نقضهم العهود، و يف الثانية: اجياز  يف حماجة النصارى، 
 لتأخرهم يف الوجود عن اليهود.

ناسب بدء الدين و يتعليم صيغة الدعاء يف ختام كل منها: يف األول دعاء  .4
تشريع و بيان خصائصه يف قلة التكاليف و دفع احلرج و ميس أصل ال

األخذ باليسر و السماحه، و يف الثانية: دعاء باالتشبيب على الدين و 
 قبول دعوة اهلل إىل اإلميان، و طلب الثوب عليه يف اآلخرة.

                                                           
 56م(،ص.1558ه/1254)الطبعة األوىل؛ دون املكان: دار اإلعتصام، القرآن ، أسرار ترتيبجالل الدين السيوطي 33
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فالح ملؤمنني: ختمت السورة بقوله تعاىل: "واتقواهلل لعلكم إثبات ال .5
وهو ما بدئت به السورة األوىل بقوله تعاىل واصفا املؤمنني:  تفلحون"

 32"أولئك على هدى من رهبم أولئك هم املفلحون".

وقال األلوسي يف مدى املناسبة بني آل عمران و النساء أن وجه مناسبتها 
 آلل عمران أمور منها: )أي سورة النساء: الكاتب(

اهلل لعلكم تفلحون" ختمت بأمر التقوى بقوله:"واتقوا ان سورة آل عمران  .1
سورة النساء بقوله: "واتقوا اهلل الذي تساءلون به  )اآلية( وافتتحت

 واألرحام" و ذلك من أكد وجوه املناسبات يف ترتيب السورة.
ذكر ذيلها وهو قوله سورة النساء ة. و يف ابقان هذه السورة ذكر قصة متس .3

تعاىل أفما لكم يف املنافقني فئتني. فإنه نزل فيما يتعلق بتلك العزة على ما 
 تعريفه بعد.

ان سورة آل عمران ذكر الغزوة اليت بعد أحد كما أشرنا إليه يف قوله تعاىل:  .2
"الذين استحابوا اهلل و الرسول" و أشري إىل هذه السورة النساء ههنا بقوله 

 34القوم(. تنهوا يف ابتغاء تعاىل )وال

 الفصل الثالث: أسباب نزول سورة آل عمران

كان سبب النزول أمرًا واقًعا نزلت بشأنه اآلية، كان من الَبَدهي أال يدخل العلم  
ا قال "ال حيل القول يف أسباب النزول إال اب يف دائرة الرأي واالجتهاد، هلذاألسبهبذه 

بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على األسباب وحبثوا عن علمها وجدوا يف 

                                                           
 141-141، جزء الثالث )بريون: دار الفكر املعاصر، دون سنة(،ص.تفسري املنريالدكتور وهبه الزحيلى،  32
 558م(، ص. 1415)الطبعة األىل؛ دون مكان: دار السالم،  ، األساس قي التفسري، اجملالد الثاىنسعيد حوى 34
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نقل الصحيح عن شاهد أو علماء على إثبات أسباب النزول مباالوقد اتفق  35لب".الط
 مستمع للحدث من الصحابة والتابعني وصحة سند الرواية.

أسباب نزول اآليات القرآنية أمر مهم جدا، هلا فوائد كثرية ومنها   و إن معرفة 
 كما قال الدكتور أمحد عبد الغفار يف "قضايا يف علوم القرآن" بقوله:

قصد اليه النص القرآين، ال يتنايف، و ال يكتمل إال ي"إن املدلول احلقيقي الذي  
 36آن."ر ل فهم القحث يف حموائد مما ال غىن عنه للبامبعرفة أسباب النزول، تلك الف

 وذكر بعض العلماء أيضا عدة فوائد هلذا العلم، منها: 

أهنا تعني قارئ القرآن على فهمه فهًما صحيًحا سلمًيا، وذلك أن العلم بالسبب  
يورث العلم باملسبَّب. يقول الواحدي: "ال ميكن تفسري اآلية دون الوقوف على قصتها 

 35وبيان نزوهلا."

نقسم إىل قسمني: قسم نزل إبتداء، و قسم نزل عقب واقعة أو ين نزول القرآن إ 
الثاين وصنفوا كتبا خمصوصة و بينوا اآليات اليت نزلت  سؤال. وقد تتبع العلماء القسم

 بسبب، و بينوا ذلك السبب، واجتهدوا فيه اجتهادا بالغا.

عمران على بناء على ذلك، فنتكلم عن أسباب نزول بعض آيات سورة آل  
سبيل ذكر عدة روايات ممن شهدوا النتزيل. وال نذكر كل رواية التنزيل من اآليات ألن 
ذلك احلال حيتاج إىل صفحات كثرية، مع أنه ليس علينا ذلك يف هذه الرسالة. وإمنا حنن 

 نظرة عامة عن أسباب نزول تلك السورة. حناول إعطاء القراء

                                                           
لبنان: دار الفكر، -، )بريوت، أساب النزول و هبامشة الناسخ و املنسوخعلي بن أمحد الواحدي النسابوري 35

 6م(، ص.  1411/1551
 66-65)اسكتلرية: دار املعرفة اجلامعية، دون سنة(، ص. ، قضايا يف علوم القرآن،الدكتور السيد أمحد عبد الغفار 36

 6ص.  ،، أساب النزول و هبامشة الناسخ و املنسوخالنسابوريعلي بن أمحد الواحدي 35  
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نزلت يف وفد جنران الذين جيادلون الرسول إن كثريا من آيات سورة آل عمران  
 عن عيسى علية السالم. قال على ابن أمحد الواحدي النسابوري:

: قدم وفد جنران وكانوا ستني راكبا على رسول اهلل صلى "قال املفسرون  
إليهم  اهلل عليه وسلم وفيهم أربعة عشر رجال من أشرافهم و يف األربعة عشر ثالثة نفر

 مشورهتم الذي ال يصدرون إال عن رأيه وامسه العاقب أمري القوم وصاحبف يئول أمرهم،
عبد املسيح والسيد إمامهم وصاحب رحلهم وامسه األيهم، و أبو حارثة بن علقمة 

وكان قد شرف فيهم ودرس كتبهم حىت أسقفهم وحربهم و إمامهم وصاحب مدارسهم. 
لعلمه حسن علمه يف دينهم، وكانت ملوك الروم قد شرفوه ومولوه وبنوا له الكنائس 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ودخلوا مسجده حني صلى واجتهاده. فقدموا على 
العصر عليهم ثياب احلربات جبات وأردية يف مجال رجال احلارث بن كعب يقول بعض 

هم من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ما رأينا وفدا مثلهم. وقد حانت من رآ
صالهتم فقاموا فصلوا يف مسجد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال رسول اهلل صلى 

دعوهم فصلوا إىل املشرق فكلم السيد والعاقب رسول اهلل صلى اهلل عليه  اهلل عليه وسلم:
لى اهلل عليه وسلم: أسلما فقاال: قد أسلمنا قبلك قال:  وسلم فقال هلما رسول اهلل ص

كذبتما منعكما من اإلسالم دعاؤكما هلل ولًدا وعبادتكما الصليب وأكلكما اخلنزير. 
إن مل يكن عيسى ولد اهلل فمن أبوه وخاصموه مجيًعا يف عيسى فقال هلما النىب قاال: 

إال ويشبه أباه قالوا: بلى قال: صلى اهلل عليه وسلم: ألستم تعلمون أنه ال يكون ولد 
ء قالوا: بلى قال: ألستم ألستم تعلمون أن ربنا حي ال ميوت وأن عيسى أتى عليه الفنا

تعلمون أن ربنا قيم على كل شيء حيفظه ويرزقه. قالوا: بلى قال: فهل ميلك عيسى من 
يأكل وال ذلك شيًئا قالوا: ال قال: فإن ربنا صور عيسى يف الرحم كيف شاء وربنا ال 

يشرب وال حيدث قالوا: بلى قال: ألستم تعلمون أن عيسى محلته أمه كما حتمل املرأة مث 
ها مث غذي كما يغذى الصيب. مث كان يطعم ويشرب و حيدث وضعته كما تضع املرأة ولد
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قالوا: بلى قال: فكيف يكون هذا كما زعمتم فسكتوا فأنزل اهلل عز وجل فيهم صدر 
 38بضعة ومثانني آية منها".سورة آل عمران إىل 

    :"قوله تعال               

                        

        /(23-21: 2" )آل عمران 

قال حممد بن جعفر بن الزبري: نزلت اآليتان يف وفد جنران من النصارى ملا قالوا  
 35انا نعظم املسيح حبا اهلل.

   :"ىلاقوله تع                

        (55: 2عمران/" )آل 

قال املفسرون: ان وفد جنران قالوا لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: مالك تشتم  
صاحبنا؟ قال: وما أقول؟ قالوا: تقول انه عبد، قال أجل انه عبد اهلل و رسوله و كلمته 

بوا وقالوا: هل رأيت إنسانا قط من غري أب، فإن كنت القاها إىل العذراء البتول، فعص
 21رنا مثله، فأنزل اهلل عز وجل هذه اآلية.صادقا فأ

                                                           
لبنان: دار الفكر، -، )بريوت، أساب النزول و هبامشة الناسخ و املنسوخعلي بن أمحد الواحدي النسابوري 38

 65-68م(، ص 1411/1551
لبنان، -الطبعة األوىل؛ بريوت، )اجلزء الثاين، جممع البيان يف تفسري القرآنالشيخ أبو علي الفضل بن احلسن الطربسي، 35

  334م(، ص.3116ه/1435
  65ص.  ،، أساب النزول و هبامشة الناسخ و املنسوخعلي بن أمحد الواحدي النسابوري21
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  :"قوله تعاىل                     

                         

             ("/64: 2آل عمران) 

 :يقال الطربس 

آية أقوال "أحدها" اهنا نزلت يف نصارى جنران عن احلسن و قيل يف سبب نزول  
عن  انيها" اهنا نزلت يف يهود املدينةالسدى وابن زيد و حممد بن جعفر بن الزبري، "وث

والربع وابن جريج، و"ثالثها" اهنا نزلت يف الفريقني من أهل الكتاب على الظاهر قتادة 
 21عن أىب علي اجلبائي و هذا أوىل لعمومه.

  قوله تعاىل:"                  

                         

      /(55: 2")آل عمران 

 قال النيسابوري: 

قال عكرمة نزلت يف مجاعة من أحبار اليهود: ابن رافع وكنانة بن أىب احلقيق  
التوراة من أمر حممد، و كتبوا وحى بن اخطب و كعب بن األشرف، كتموا ما يف 

 23بأيديهم غريه، و حلفوا انه من عند اهلل لئالتفوهتم الرئاسة، وما كان هلم على أتباعهم.

                                                           
 354ص.، جممع البيان يف تفسري القرآنالشيخ أبو علي الفضل بن احلسن الطربسي، 21
 364ص.، تفسري القرآنجممع البيان يف الشيخ أبو علي الفضل بن احلسن الطربسي، 23
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 قوله تعاىل:"                    

                      

                            

                            

 /(.112-113: 2")آل عمران 

 قال الطربسي: 

قال مقاتل إفتخر رجالن من األوس و اخلزرج ثعلبة بن غنم من األوس و أسد  
يل بن زرارة من اخلزرج فقال األوس منا خزمية بن ثابت ذو الشهادتني ومنا حنظلة غس

ومنا عاصم بن ثانت بن افلح محىُّ الدين ومنا سعد بن معاذ الذي إهتز عرش املالئكة 
الرمحن له و رضي اهلل حبكمة يف بين قريظة و قال اخلزرجي منا أربعة أحكموا القرآن أىب 
بن كعب و معاذ بن جبل و زيد بن ثابت وابو زيد ومنا سعد بن عبادة خطيب األنصار 

 22ورئيسهم فجرى احلديث بينهما.

 

 

                                                           
 386ص.، جممع البيان يف تفسري القرآنالشيخ أبو علي الفضل بن احلسن الطربسي، 22
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 الباب الرابع

 في سورة آل عمران هاو كلمة يدخل حرف جر "إلى"معانى  

 الفصل األول:  الكلمة يدخلها حرف جر "إلى" في سورة آل عمران

يف والكاف عدد حروف اجلر عشرون حرفا فهى الباء و من و إىل وعن وعلى و  
 ومذ ومنذ ورب وحىت وخال وعدا و حاشا و كى و مىت ولعل. والالم واو القسم وتاء

  يدخل إىل اسم الظاهر و اسم الضمري. ر الذ اجلمن حروف  حرف إىل واحدة 

 اسم الظاهر هو ما يدل على معناه من غري حاجة اىل قرينة. 

   مثال : اىل البيت، اىل املدينة، اىل القرية.

 .متكلم او خماطب او غانباسم الضمري هو اسم مبين يدل على  

 مثال : ايل، الينا، اليَك، اليِك، اليكما، اليكم، اليكنَّ، اليه، اليها، اليهما، اليهم، اليهن  

 :15اسم الظاهر الذي يدخله حرف جر "إلى" في سورة آل عمران هناك  

 21: آل عمران .1

                       

 12: آل عمران .2

    إلى              إلى     
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 12: آل عمران .3

                          

                           

        

 44: آل عمران .4

                                

                  

 44: آل عمران .5

                         

                        

                             

                       

 21: آل عمران .6
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 22: عمران آل .7

                    

                          

                

 44: آل عمران .8

                       

                          

         

 202: آل عمران .9

                      

             

 204: آل عمران .11

                               

          

 204: آل عمران .11
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 222: عمران آل .12

                        

      

 224: آل عمران .13

                        

                          

                               

                                

                         

        

 222: آل عمران .14

                 

 :11اسم الضمير الذي يدخله حرف جر "إلى" في سورة آل عمران هناك 

 22: آل عمران .1
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 52: آل عمران .2

                            

                            

                     

 55: عمرانآل  .3

                      

                      

    

 22: آل عمران .4

                    

         

 45: آل عمران .5
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 222: آل عمران .6

                           

                           

       

 244: آل عمران .7
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 :  معانى حرف جر "إلى" في سورة آل عمرانثانيالفصل 

 فهى: 22،، هلا ثالثة معان"إىل" جر فمعان حر  أما 

} . فاألول كقوله تعاىل:الغاية الزمانية أو املكانية أي: انتهاء، نتهاءالا .2     

         }،  :والثاين كقوله{               األقصى.} 

. فاألول حنو: }جئُت إليك{، تهاء الغاية يف األشخاص و األحداثوترد أيضا الن
 والثاين حنو: }صل بالتقو  إىل رضا اهلل{

صاري إىل اهلل؟{ أي: ناملصاحبة، أ : معىن "مع" كقوله تعاىل: }قال: من أ .1
معه, وقوله: }وال تأكلوا أمواهلم إىل أموالكم{، ومنه قوهلم: "الد ود إىل الذود 

 إبل"، وتقول: "فالن حليم إىل أدب و علم".
تقع  ا تبني أن مصحوهبا فاعل ملا قبلها. و هيوتسم ى املبي نة، ألهنمعىن "عند"،  .2

قال: }ل تعجب أو اسم تفضيل. كقوله تعاىل: ضا منفحبعدما يفيد حبا أو بع
{، أي: أحب عندي. فاملتكلم هو رب السجن أجب إيل مما يدعونين إليه

 احلب.ِ 

 كما يلي:  آل عمران" يف سورة إىلوأما معاىن حرف جر "

 ] إلنتهاء الغاية املكانية" مبعىن إىل[ حرف جر" 21 :آل عمران 
 ] اصخإلنتهاء الغاية يف االش[ حرف جر"إىل" مبعىن  12: آل عمران 
 ] اصخيف االش[ حرف جر"إىل" مبعىن إلنتهاء الغاية  12: آل عمران 
 ] إلنتهاء الغاية يف االشخاص حرف جر"إىل" مبعىن [ 44: آل عمران 
 ] اصخيف االش[ حرف جر"إىل" مبعىن إلنتهاء الغاية  44: آل عمران 
 ] مصاحبة[ حرف جر"إىل" مبعىن  21: آل عمران 

                                                   
  252.ص ،(م1002 -ه2415 احلديث، دار: القاهرة)  ،األول اجمللد ،العربية الدروس جامع الغالييين، مصطفى لشيخا22
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 ] اصخو يف االش [ حرف جر"إىل" مبعىن إلنتهاء الغاية الزمانية 22: آل عمران 
 ] إلنتهاء الغاية يف األحداث[ حرف جر"إىل" مبعىن  44: آل عمران 
 ] اصخيف االش[ حرف جر"إىل" مبعىن إلنتهاء الغاية  52: آل عمران 
 ] اصخيف االش[ حرف جر"إىل" مبعىن إلنتهاء الغاية  55: آل عمران 
 ] إلنتهاء الغاية يف االشخاص" مبعىن [ حرف جر"إىل 22: آل عمران 
 ] إلنتهاء الغاية املكانية[ حرف جر"إىل" مبعىن  45: آل عمران 
 ] جر"إىل" مبعىن إلنتهاء الغاية املكانية[ حرف  202: آل عمران 
 ] إلنتهاء الغاية يف األحداث[ حرف جر"إىل" مبعىن  204: آل عمران 
 ] صخايف االش[ حرف جر"إىل" مبعىن إلنتهاء الغاية  204: آل عمران 
 ] إلنتهاء الغاية يف األحداث [ حرف جر"إىل" مبعىن 222: آل عمران 
 ] مبعىن إلنتهاء الغاية املكانية[ حرف جر"إىل"  224: آل عمران 
 ] اصخيف االش[ حرف جر"إىل" مبعىن إلنتهاء الغاية  222: آل عمران 
 ] إلنتهاء الغاية يف االشخاص[ حرف جر"إىل" مبعىن  222: آل عمران 
 ] إلنتهاء الغاية يف االشخاص[ حرف جر"إىل" مبعىن  244: آل عمران 

 ة وهي: تياآلاللوحة  أما استعمل الباحث
 المعنى اآليات الرقم

2               

            ﴿21   ﴾ 
 إلنتهاء الغاية املكانية

1                 

                 

              ﴿12   ﴾ 

( إلنتهاء الغاية يف 2إىل ) -
 االشخاص

( إلنتهاء الغاية يف 2إىل ) -
 االشخاص

2                    إلنتهاء الغاية يف االشخاص 
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              ﴿12 ﴾ 

   

4                   

                  

             

 إلنتهاء الغاية يف االشخاص

2                

             

                  

             

                   

              

    ﴿44   ﴾ 

 

 إلنتهاء الغاية يف االشخاص

4                

            

                  

﴿21   ﴾ 

 مصاحبة

5                   

               

                   

( إلنتهاء الغاية يف 2)إيل   -
 االشخاص

 إلنتهاء الغاية الزمانية( 1إىل ) -
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      ﴿22   ﴾ 

( إلنتهاء الغاية يف 2إيل  ) -
 االشخاص

2                   

                 

             

                

﴿44  ﴾ 
 

 إلنتهاء الغاية يف األحداث

4                 

        

         

              

              

﴿52﴾ 
    

( إلنتهاء الغاية يف 2إليك ) -
 االشخاص

الغاية يف ( إلنتهاء 1إليك ) -
 االشخاص

20                   

                    

                   

       ﴿55   ﴾ 

 

 إلنتهاء الغاية يف االشخاص

22                

               

  ﴿22   ﴾ 

 إلنتهاء الغاية يف االشخاص
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21                      

                    

                    

﴿45   ﴾ 
 

 إلنتهاء الغاية املكانية

22                   

               

      ﴿202   ﴾ 

 إلنتهاء الغاية املكانية

24                     

                   

     ﴿204   ﴾ 

 إلنتهاء الغاية يف األحداث

22                      

    ﴿204   ﴾ 
 إلنتهاء الغاية يف االشخاص

24              

                 

﴿222   ﴾ 

 إلنتهاء الغاية يف األحداث

25                   

               

                

                

                  

                

 
 

 إلنتهاء الغاية املكانية
 
 
 
 



22 
 

                       

                   

               

        ﴿224   ﴾ 

 إلنتهاء الغاية املكانية

22               ﴿222   ﴾ إلنتهاء الغاية يف االشخاص 
24                 

                 

                 

                 ﴿222﴾ 

 
    

 إلنتهاء الغاية يف االشخاص

10                    

                   

                 

                 

﴿244﴾ 

( إلنتهاء الغاية يف 2إليكم) -
 االشخاص

( إلنتهاء الغاية يف 1إليهم ) -
 االشخاص
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 الباب الخامس

 الخاتمة

 باب  فولل بعد إجراء البحوث البسيطة من فصل إىل فصل و من باب إىل 
سالة و هي باب اخلامتة. و يف باب األخري من هذه خري هذه الر إىل باب ا باحثال

 أن يعرض اخلاللة و االفرت احات. باحثريد اليالرسالة 

 الخالصة: األول الفصل

عدد حروف اجلر عشرون حرفا فهى الباء و من و إىل وعن وعلى ويف والكاف  .1
ورب وحىت وخال وعدا و حاشا و كى و مىت  والالم واو القسم وتأؤه ومذ ومنذ

 ولعل.
  الطفاء  من  بذلك سورة آل عمران مدنية هبا مائتان آية  اآلية منها مسيت  .2

 عيسى و حيي و مرمي. نزل فيه منها ما مل ينزل يف غريه. معمران  و ه آل
ر الذ  يدخل إىل اسم الااهر و اسم اجلحرف إىل هو أحد حرف من حروف  .3

حرف جر "إىل" الذ  مضمون ىف اسم الااهر ىف سورة آل عمران أربع الضمري. 
 و عشر  و ىف اسم الضمري عشرة

حرفا من تسع   ينو عشر  مخسةآل عمران تكون يف  سورةن حرف جر "إىل" يف إ .4
 آية. ةعشر 

 :ىن حرف جر "إىل"  هلا ثالثة معانمعا .5
 األشخاص و األحداثاالنتهاء  أي: انتهاء الغاية الزمانية أو املكانية   
 "املصاحبة  أ : معىن "مع 
 .معىن "عند"  وتسّمى املبيّنة  ألهنا تبني أن مصحوهبا فاعل ملا قبلها 
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 الفصل الثاني: الفتراحات

داب و مجيع طلبة كليات أخر  بنا وزمالئنا من الطلبة بكلية اآلأرجو من ألحا .1
أن جيتهدوا لدراسة علوم اللغة العربية وقواعدها اجتهادا ألهنا ال نستطيع أن نفهم 

 و نستعمل اللغة العربية بفصيح و لحيح بدون ذلك.
هتم كرام على ان يهتموا حاجاأرجو من األساتذة االجالء واملدرسني ال .2

االستعمال املناهج أو الطرق الفعالية و الطرق األخر  من اجلديد لتطوير الطلبة ب
 باللغة العربية.

نرجو من مدير اجلامعة ان يوفو لطالب الكتب املتعلقة بعلم النحو والصرف  .3
 ليسهل على الطالب البحث فيها.
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 مراجعال
 القرآن الكرمي

 م 1002ية، عمان: املركز القومي ، دراسات حنو حروف اجلر ومعانيها، فليح امحد
 2811،  الطبعة الثانىة ، عامل الكتب: القاهرة : ، علم الداللة، ، امحد خمتارعمر

 ن: دارالطبعة الرابعة، بريوت لبنا  القواعد االساسية للغة العربية،لسيد ،  أمحد اهلامشي
  م 1008الكتب العلمية، 

: املكتبة  ول، استنبيةالثانالثاىن الطبعة  ءوأصدقاؤه، املعجم الواسيط، اجلز يم هإبرا،أنيس
 2891اإلسالمية، 

 2331لثالث؛ بريوت، دار الفكر، ، تقسري القاسى، اجلزء امجال الدين ،القامسى
ان: دار اإلعتصام، املك ، أسرار ترتيب القرآن الطبعة األوىل؛ دونجالل الدين ،السيوطي

 م2891ه/2381
 م2891اجلامعة األزهرية، تبة ،  القاهرة: مكمذكرة التوحيد والفرق، حسن السيد ،متوىل

 اكاروىف فرتا بسمارغ، دون سنة، تفسري القرآن اجمليد، اجلزء األول، نسنحسىب ،صديقي
 م2898-ه2388اخلامسة،دومنكان،

 ن: دار الفكر املعاصر، دون سنةاملنري، جزء الثالث بريو تفسري الالدكتور وهبه ، ،الزحيلى
 210ص.

، أهدف كل سورة و مقاصدها يف القرآن الكرمي، اجلزء الدكتور عبداهلل حممد ،شخاته
 م 2811؛ هيئة املصرية العامة، الطبعه الثالثة،األول 

عمران، ، التفسري الوسيط قرآن الكارمي؛ تفسري سورة آل الدكتور حممد سيد ،طنطاوى
 م 2881ع، يو النشر و التوز  عطبلالقاهرة: دار هنضه مصر ل

 ار املعرفة اجلامعية، دون سنةالسيد أمحد ، قضايا يف علوم القرآن، د ،عبد الغفار
مكان: دار السالم، سعيد حوى، األساس قي التفسري، اجملالد الثاىن الطبعة األىل؛ دون 

 م 2101
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اجلزء الثالث، الطبعة الثانية، القاهرة: جامع الدروس العرابية، الشيخ مصطفى،  الغالييىن،
 م  1021 ،القدس للنشر والتوزيع

، جممع البيان يف تفسري القرآن، اجلزء الثاين، الشيخ أبو علي الفضل بن احلسن ،الطربسي
 م1001ه/2119لبنان، -ىل؛ بريوتالطبعة األو 

النزول و هبامشة الناسخ و املنسوخ، علي بن أمحد الواحدي ، أساب  ،سابورييالن
 م 2122/2882بنان: دار الفكر، ل-بريوت

 م 2811، بريوت، لسان العرببن منظور، ا
 لويس ، املنجد يف اللغة و األدب و العلوم، الطبعة اخلامسة عشرة؛ بريوت: ،معلوف

 م 2811املطبعة الكائوليكية، 
 الثالثة، اجلزء ،مالك ابن إلىالفيّة املسالك أوضح ، عبد الدين ححى حممد ،احلميد

 م2898-ه2388مكان، مسة، دون اخلاالطبعة
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