
في سورة الزمرومعانيهف الجر"من"حر 

)( دراسة تحليلية داللية

رسالة

قدمت الستيفاء بعض الشروط المطلوبة للحصول على درجة سرجانا هومانيورا

نسانيةفي قسم اللغة واآلداب العربية بكلية اآلداب والعلوم اإل

بقلم:

هرما إندة

٣٠١٠٠١١٣٠٠٣: ىالرقم الجامع

اإلسالمية الحكوميةجامعة عالء الدين 

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

٢٠١٧









د

كلمة تمهيدية
بسم اهللا الّر محن الّر حيم

احلمد هللا الذي أنزل القرآن عربيا وجعل اللغة العربية أفضل اللغات، والّصالة 
والّسالم على رسول اهللا الكرمي حممد بن عبد اهللا صلى اهللا عليه وسّلم املبعوث بشريا 

ونذيرا وداعيا إىل اهللا بإذنه وسراجا منريا.
اهللا عّز وجّل الذى وهبىن التوفيق واهلداية حىت استطعت بادي ذي بدء، أشكر

معاىن حرف اجلر "من" يف سورة الزمر (دراسة حتليلية "أمتم كتابة هذه الرسالة بعنوان أن

الستيفاء بعض الشروط املطلوبة للحصول على درجة سرجانا هومانيورا يف قسم داللية)"،
ا كلية اآلداب والعلو  م اإلنسانية جامعة عالء الدين اإلسالمية اللغة العربية وأدا

احلكومية.
وىف احلقيقة ال أستطيع أن أكتب هذه الرسالة العلمية بدون مساعدة األساتذة 

م عليها ونصائح أصدقاء حىت انتهيت ىف كتابتها بصورة علمية بسيطة. وإشرافا
ذكر:ويف هذه املناسبة ال أنسى أن أتقدم هلم جبزيل الشكر، وأخص منهم بال

اللذين ربياين منذ صغري وساعداين ىف - طولٍّ وحرٍم -الكرميني احملبوبنينوالدي.١
ويبارك هلما يف أعماهلما.جيزيهما خري اجلزاء مواصلة وإمتام دراسيت، فأسأل اهللا أن

مساعديه الذين قاموا برعاية مصاحل عالء الدين اإلسالمية احلكومية و رئيس جامعة .٢
الطالب والطالبات مجيعا.التعليم ومصاحل 

الدكتور احلاج برسها النور، -ومساعدته عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية.٣
لتطوير هذه الكلية ورفع مستواها.مجهدهواقد بذلناّلذي-م.أغ

ا .٤ أنوار -سكريتريها و -الدكتورانداة مروايت، م.أغ –رئيسة قسم اللغة العربية وآدا
اللذين قد أحسنا اإلدارة واخلدمة يف القسم نفسه.-عبد الرمحن، س.أغ. 



د

الّلذين قد قاما نياملشرف.غ، س.أأنوار عبد الرمحنو ،أغ.مكمل الدين، م. تاذ األس.٥
باإلشراف على كتابة هذه الرسالة وتلقيت منهما كثريا من التوجيهات واإلرشادات 

النافعة حىت متكنت من إمتام هذه الرسالة.
رسني املخلصني الفضالء اّلذين قد بذلوا جهودهم وأفكارهم حىت األساتذة واملد.٦

خترجت ىف اجلامعة.
مجيع املوظفني واملوظفات اّلذين قاموا برتبييت وخدميت أحسن خدمة منذ أن التحقت .٧

ذه الكلية إىل أن خترجت منها.
مجيع زمالئي يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة عالء الدين اإلسالمية .٨

حلكومية، الذين قد أعطوين السماحة والتشجيع يف كل وقت واملساعدة مادية ا
ومعنوية.

أسأل اهللا تعاىل أن جيعل هذا العمل خالصا لوجهه الكرمي، وأن يعني عليه، وأن 
ينفع به، وأن جيعل املسامهني فيه مأجورين وأن يوفقهم إىل يوم احلساب.

م٧٢٠١أكتوبر٣٠،امسات
ه١٤٣٩صفر ١٠
ةالباحث
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تجريد البحث

رما إيندةه:االسم
٤٠١٠٠١١٣٠٠٣:الرقم اجلامعي
معاىن حرف اجلر "من" يف سورة الزمر:عنوان الرسالة

( دراسة حتليلية داللية )

سي حني تدريس اللغة ياملشكلة اخللفية يف هذا البحث هي القرآن املصدر الرئ
األمثلة على قواعد اللغة العربية جيدا و العربية. كما هو احلال يف سورة الزمر حتمل 

صحيحا. كنحو العبارة، والكلمة، واجلملة حىت احلروف، حرف اجلر خصا.
" حرف اجلر وبالتايل الباحثة املهتمة يف تسكبه يف شكل ورقة علمية بالعنوان:

يف هذا البحث ثالث مشكالت، . )"من" يف سورة الزمر (دراسة حتليلية دالليةومعانيه 
اجلر "من" يف ف و : ما مواضع حر وثانيةف اجلر وكم أقسامها، و : ما وظيفة حر الاو 

ف اجلر "من" يف سورة الزمر؟و : ما معاىن حر سورة الزمر، وثالث
الباحثة يف هذه الرسالة مرحلتان: مرحلة اجلمع املواد تاملناهج اليت استعمل

اإلستقرئية.الطريقة ومرحلة تنظيم املواد وحتليلها وهي تتكون من 
، والتأليل، أظهرت نتائج البحث أن املعاىن حرف اجلر "من" ( البيان، والتبعيض

ة الزمر من ناحية ، و ابتداء الغاية (املكان والزمان) ). املوجودة يف سور وزائد لتأكيد
.ختصيص الداللة



١

الباب األول

المقدمة

الخلفيةالفصل االول: 

رآن هو كالم اهللا املنزل على خامت األنبيآء واملرسلني بواسطة األمني جربيل عليه الق
بتالوته املبدوء بسورة الفاحتة السالم املكتوب يف املصاحف املنقول إلينا باالتواتر املتعبد 

١املختتم بسورة الناس.

َغيـْرَ َعَربِيّاً قُرآناً : الكرميالقرآنيفاهللاقالكماالعربية،باللغةتكتبآياتهوكل
٢﴾٢٨﴿يـَتـَُّقونَ لََّعلَُّهمْ ِعَوجٍ ِذي

آالف ةكان القرآن يتكون من ثالثني جزءاً و فيه مائة و اربع عشرة سورة و ست
ن ويف ء الثالث والعشرية. و كانت فيه سورة الزمر يف اجلز و ست مائة و ست و ستون أي

التاسع و ثالثني.
وكانت فيها مخس وسبعون آية. هذه السورة إحدى السور املكية. تبحث عن 

مسان يف يوم القيامة بعداحلال اإلن .حسا
( لغة )) هو اجلذب والشد (راجل٣على معىن بواسطة غريه. احلرف هو ما يدل

ما قبل اجلر الحا هو أو وصلواصط٤.مأخوذة من املادة اللغوية (جرر)والتقيد، وهو

.٤٥م )، ص. ١٩٧٢اجلامعة األزهرية، مكتبة ، ( القاهرة: دارمذكرة التوحيد والفرقحسن السيد متوىل، ١
.٣٩:٢٨القرآن الكرمي، سورة الزمر/ ٢
م)، ٢٠٠٩( الطبعة الرابعة؛ بريوت لبنان: دار الكتب العلمية، ية للغة العربية،االساسالقواعدلسيد أمحد اهلامشي، ا٣

. ١٩ص. 
. ١٢٥)، ص.م١٩٥٥اجلزء الثالث عشر ( بريوت: دار للتأليف والرتمهية، ، العربلسانالبن منظور، ٤

١



٢

االسم باالسم، وال يدخل حرف اجلر إىل ما بعده، من فعل أو شبهه، وحبرف اجلر تصل
٥األمساء.علىإال

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

٦احلروف منها ما خيتص بالدخول على االسم الظاهر واملضمر.

تكون أصلية دالة على التبعيض، وعلى :ف اجلر"من" يعىناما معاىن من حر 
، بدلالبيان اجلنس، وعلى ابتداء الغاية أى: املسافة ىف املكان وىف الزمن، وعلى معىن 

ني : صيص عليه بشرطصيص على العموم، أو لتأكيد التنوعلى التعليل، وتكون زائدة للتن
ى أو  ة إما مبتداء ( كما استفهام. وثانيهما : كون جمرورها نكر أحدمها : سبق نفى أو 

٧لباغ من مفر ) و إما فاعال و إما مفعوال

يدل مبعىن أرشاد، والدليل هو املرشيد وما به اإلرشاد.أما -الداللة مصدر من دل
يف اإلصطالح فهي كون الشيئ حبالة يلزم من علم به العلم بشيئ آخر، والشيئ األول 

يلزمحبالة،الشيئكونهي: اجلرجاىنكماعرفهاالداللة٨هو الدال، والثاين هو املدلول.
والثاىن املدلول" وهذا معىن عام الدال،هواألولوالشيئ،آخربشيئالعلمبه،علممن

إذا علم، كان داال على شيئ آخر مث ينتقل بالداللة من هذا املهىن العام، إىل لكل رمز 
٩معىن خاص باأللفاظ باعتبارها من الرموز الدالة.

. ١٦-١٠م)، ص. ٢٠٠١، (عمان: املركز القومي، حروف اجلر ومعانيهاامحد فليح،٥
،القاهرة: القدس للنشر والتوزيعالطبعة الثانية؛(الثالث،اجلزء،جامع الدروس العرابيةالشيخ مصطفى، الغالييىن، ٦

.١٣١، ص. )م٢٠١٢
ه )، ١٣٦٧- ١٢٨٧، ( دار الفضيلة، تدريب الطالب يف قواعد اإلعرابلشيخ حممد علي بن حسني املالكي املكي، ٧

.١٨٢ص. 
.٩١، (دون الطبعة، القاهرة: دار الفضيلة، دون السنة)،ص.معجام تعريفاتعلى اجلرجاين، ٨
.١١م)،ص.٢٠٠٥(القاهرة: دار مكتبة اآلداب، وتطبيقية،علم الداللة دراسة نظرية فريد عوض جيدر، ٩



٣

ة هو دراسة املعىن أو العلم الذى يدرس املعىن أو ذلك الفرع من علم علم الدالل
اللغة الذى يتناول نظرية املعىن أو ذلك الفرع الذى يدرس الشروط توافرها يف الرمز حىت 

١٠يكون قادرا على محل املعىن.

تضمنتاملتنوعةاحلروفاستخدمتأيتهامعظمأنالكرميالقرآنإمتيازاتمن
عنالباحثةستبحثاملوضوعهذاويف. معانيهانفهمأنفينبغىأيضا،متنوعة.معان
.الّزمرسورةيفتوجداليت" من"اجلرحروفمعاىن

و. الّزمرسورةيف" من" اجلرفحر معاىنعنالبحثهذاالباحثةتبحث
ة.كثري الّزمرسورةيف"من" اجلرفحر معاىنوهواملوضوعهذاأختيارسبب
َسيَِّئاتُ َفَأَصابـَُهمْ :قويلالّزمرسورةأيةقطعةيفمنهاالّزمرسورةيفأمثلةكلمنومثال

ِمبُْعِجزِينَ ُهمَوَماَكَسُبواَماَسيَِّئاتُ َسُيِصيبـُُهمْ َهُؤَالءِمنْ ظََلُمواَوالَِّذينَ َكَسُبواَما
﴿٥١﴾

ُهمَوَماَكَسُبواَماَسيَِّئاتُ َسُيِصيبـُُهمْ َهُؤَالءِمنْ ظََلُمواَوالَِّذينَ هذه اآلية يف الكلمة:"...
﴾٥١﴿ِمبُْعِجزِينَ 
.البيانهيومعنها"مناجلر"حرففيهاوكانت

الرسالةموضوع" من"اجلرحرفمعىنالباحثةأجلهامنتأخذالىتاألسبابمن
امنمنها، ماهناكأخرىمباحثيفكثرتأنعلىفهمهيفبالصعوبةتشعرأ
يف" من" اجلرحرفتشرحأنالباحثةحاولتلذلك. بكاملهااجلرحروفشرحت

.الزمرسورة

.١٩١م)، ص. ١٩٨٨دار عامل الكتب، : القاهرة، ( الطبعة الثانىة؛ علم الداللةامحد خمتار عمر، ١٠



٤

المشكالتالفصل الثانى:

ارت من أجلها املوضوع، ففيما يأتى حتاول را ملا تقدم من اخللفية الىت اختنظ
ا إىل القضية الرئيسية  الباحثة أن تقنع القراء بأن هذه الرسالة ترجع أهم مشكال

الواحدة، 
.وهي معاىن حرف اجلر "من " يف سورة الّزمر

:مشكالت كما يليثالثومن املسألة الرئيسية تقسمها الباحثة إىل

؟أقسامهف اجلر وكم وظيفة حر ما .١
؟ما مواضع حرف اجلر "من"يف سورة الزمر.٢
ف اجلر"من" يف سورة الزمر ؟ اىن حر ما مع.٣

لحاتتوضيح مصطالفصل الثالث:

ف الذى ترمى إليه الباحثة، اك ما خيطئ القرآن الكرمي عن اهلدلئال يكون هن
فيما تشكل أن يورد ما ميكن أن من مفهوم املوضوع، كلمة فكلمة حىت فمن اجلدير به 

، فتأيت الباحثة بعد ذلك مبفهوم جامع ح حوله إطار البحثبعد مفهوم متكامل يرتا 
لشمول الرسالة، وذلك كما يأيت :

: صيغة اجلمع من املعىن: ما يقصد بشئ ( معىن الكلمة مدلوهلا ) معىن معاىن.١
سن احلمودة، يقال: فالن حونة املعاىن ما لإلنسان من الصفاتالكالم مضم

١١ة.احلمودأى حسن الصفاتاملعاىن:

م)، ص. ١٩٨٦لبنان: دار صاخة لنحمة، - ، (الطبعة الثامنة والعشرون؛ بريوتاملنجد الطالبواد افرار البستان،١١
٩٠٧.



٥

ا جير حروف اجلر.٢ إىل االسم بعدها أو معىن الفعل قبلها : مسيت حروف اجلر، أل
ا جير ما بعدها من األمساء ومعىن الفعل قبلها املقصود أن األفعال ما اليقوى .أل
ذا احلروف. حنو : عجبُت من خالٍد )على الوصول إىل املفعول به،  . حىت فقّووه 

مبعىن لتوكيد.هذا النحومن 
ألن حرف"من" األصل يف املبّين أن ،: حرف اجلر مبىن على السكونمن.٣

َناُهمَكمْ ِإْسرَائِيلَ َبِين َسلْ ﴿حرف األخرية السكون. أو يسّكنا ﴾بـَيـَِّنةٍ آيَةٍ مِّنْ آتـَيـْ

.]٢١١[ البقرة: 

يف يوم : إحدى السور املكية الىت تبحث عن حال اإلنسان سورة الزمر.٤
بعد سورة ص و قبل سورة غاِفر.سورة الزمر تقع احملسوب.همالقيامة بعض

الكلمات اللغوي ومعناه، ويدرس تطور معاينداللة : علم يدرس العالقة بني الزمر.٥
از اللغوي، والعالقات بني كلمات اللغة كدراسة اجلانب ا تارخييا، وتنو  ع املعاين وا

١٢.املعىنالصويت الذي قد يؤثر يف 

السابقةالدراسةالفصل الرابع: 
كان هذا البحث جلامعىي دراسة مكتبية. وبالنسبة اىل ذلك فالبد للباحثة أن تدرس 

البحوث السابقة الىت تتعلق بدراسة حتليلية حنوية، ومنها كما يلي:
كلية ،٢٠٠٢سنة : حروف اجلر وظائفها يف سورة يس،نور املخلصة بكرى.١

الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة عالء 

- م١٩٩٣لبنان: دار العلمية، - ، اجلزء األول ( الطبعة األوىل؛ بريوتاملعجام املفصل يف علوم اللغةإيصل يعقول، ١٢
.٤٢٥ه)، ص.١٤١٤
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، كلية اآلداب والعلوم ١٩٩٣سنة اجلر ومشاكلها يف اللغة العربية،: حروف فاطمة .٢
الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر اإلنسانية جبامعة عالء 

ا يف سورة  آل عمران ( نصر الدين.٣ ، سنة دراسة حتليلية حنوية ): "ما" وإستعماال
، كلية األداب والعلوم اإلنسانية بااجلامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية ٢٠١٤
.مبكاسر

: حرف " ال " ومكانتها ىف سورة احلجرات ( دراسة حتليلية حنوية) ، سنة محزة .٤
ميةاحلكو اإلسالميةالدينعالءبااجلامعةاإلنسانيةوالعلوماألداب، كلية٢٠٠٩
.مبكاسر

بعد الفحص العاجل، تبني للباحثة أن املوضوع صاحل للبحث، اذا مل تتقدم أي 
رسالة من طالب أو طالبات اجلامعة تقوم بدراسة مضمونة يف صورة ما تساوي يف إطار

تبحث الباحثة املساوية سائل واملشكالت على حد سواء. مع ذلك،املهذا البحث من 
السابقة عن حروف اجلر ، ولكن الباحثة املختلفة منهم. حاولت الباحثة بالباحثة

حرف اجلر."من"خصوصا 

القواعد ويف البحث،استخدمت الباحثة عدد من الكتب النحوية ، منها: 
للسيد امحد اهلامشي، جامع الدروس العربية للشيخ مصطفى العربية األساسية للغة 

بيانه ألحمى الدين الدريش، ملخص اللغة العربية لفواد ، إعراب القرآن الكرمي و الغالييىن
ملعىن واحلروف والرتكيب نعمة، العربية امليسرة ملصطفى نوري، و قاموس النحوي حتليل ا

وغري ذلك
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البحثمناهج الفصل الخامس: 

كما هو معروف لدينا أن لكل باحث وباحثة الرسائل أو الكتب العلمية من أن 
ذا، كانت املناهج تكون هلا مناهج خاصة تستخدمها يف كتابة موضوع من املوضوعات. هل

املستعملة يف كتابة هذه الرسالة جتري على مرحلتني. مها:

مرحلة مجع املواد.١
قاالت ريقة املكتبية بواسطة قراءة الكتب واملالطهذه املرحلة، استخدمت الباحثة يف .٢

ذا البحث مث تطالعها مطالعة عميقة للحصول على  املتنوعة يف املكتبات املتعلقة 
نتيجة تامة

مرحلة تنظيم املواد وحتليلها.٣
بعد أن مجعت الباحثة املواد املطلوبة، قامت بتنظيمها. وبعد ذلك قامت بتحليلها 

املوضوع.حتليال علميا حول هذا
الباحثة الطرق اآلتية:تتخدمساويف حتليل املواد 

الطريقة االستقرائية، وهي تقدمي خالصة البحث من األمور العامة إىل األمور .١
تعلق عن مبحث.اخلاصة. بإمجاع املباحث عما ت

أغراض البحث وفوائدهالفصل السادس: 
باحثة عددا من األغراض و ومن اختيار املوضوع يف كتابه هذه الرسالة ، طّبقت ال

الىت املهمة ملعرفة، أغراض البحث كما يلي: فوائدها
أقسامهاو ف اجلرو حر وظيفة ملعرفة.١
ف اجلر"من" يف سورة الزمرحر ملعرفة مواضع.٢
ف اجلر"من" يف سورة الزمرىن حر اعملعرفة م.٣
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هي :ففوائد البحث 

اجلرزيادة املعلومات لدى الباحثة واآلخرين يف جمال حروف .١
ملعرفة معاىن حروف اجلر"من" ىف سورة الزمر.٢
م احلروف والقرآن الكرمي من حيث معاىن تعلّ لتسهيل الطالب والطالبات يف .٣

حرف اجلر"من" يف سورة الزمر.
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الثانىالباب

الزمرسورة

وفضائلهاالزمرسورةتعريف: األولالفصل
امكيةالزمرسورة والبهينمردوبهوابنالضاريسابنأخرجوسبعون،مخسوآيا

.مبكةالزمرسورةأنزلت: قالعنهمااهللارضيعباسابنعنالدالئلىف
الزمرسورةمبكةنزلت: قالعنهمااهللارضيعباسابنعنالتارخيهيفالنحاسوأخرج
علىأسرفواالذينعباديباقل( محزةقائلوحشييفمبدينةنزلتآياتثالثسوى

١.آياتثالثإىل..) أنفسهم

َجَهنَّمَ ِإَلىَكَفُرواالَِّذينَ َوِسيقَ ﴿ :قولهيففيهاالزمرلفظلذكربذلكمسيت
﴾زَُمراً اْلَجنَّةِ ِإَلىرَبـَُّهمْ اتـََّقْواالَِّذينَ َوِسيقَ ﴿ ،]٧١:الزمر[﴾ زَُمراً 
لذكرالغرف،سورةأيضاوتسمىالطائفة،وهيزمرةمجعالزمرأنوسيأيت].٧٣:الزمر]

﴾مَّْبِنيَّةٌ ُغَرفٌ فـَْوِقَهامِّنُغَرفٌ َلُهمْ ﴿ : تعاىلقالفيها،الغرف
أنهووردالغرف،سورةفليقرأخلقه،يفاهللاقضاءرفيعأنأرادمنوروي] ٢٠:الزمر[ 

.إسرائيلوبينالزمريقرأحيتينامالكانوسلمعليهاهللاصلى
اأيإخل،) عباديياقلإال: ( قوله النيبعممحزةقاتلوحشييفنزلتفإ

اوظاهرةاملدينة،يفأسلمفإنهوسلم،عليهاهللاصل نزلالذيإن: وقيلواحدة،آيةأ
آيات،سبعباملدينة

لد،تفسرياملأثوريفاملنثورالدُّرا،السيوطيالدينجاللالرمحنعبدلالمام١ : لبنان-بريوت؛الثانيةالطبعة( السابعا
.٢١٠. ص،)م١٩٨٣- ه١٤٠٣الفكر،دار

٩
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ما: وقيلبعدها،وستاآليةهذه :تعاىلوقولاآلية،هذهآيتان،إ
: قيل: أقوالثالثةفيهاأنفتحصلاآلية،] ٢٣:الزمر[﴾اْلَحِديثِ َأْحَسنَ نـَزَّلَ اللَّهُ ﴿ 

: وقيل) وسبعونمخسوهي: (قوله. سبعاإال: وقيلآيتني،إال: وقيلآية،إالمكية
.وسبعوناثنتان ٢

هذه السورة مكية وتدور حول حمور اإلخالص هللا تعاىل يف كل األمور. وتبدأ 
ة املخلوقني.كما ذكرت اآليات  بدعوة الرسول كرمي، ياخلص الدين له وتنزيهه عن مشا

إبداعه يف اخللق. وشددت على أمهية اإلخالص هللا حىت الرباهني على وحدانية اهللا يف 
ية اإلخالص يوصلنا هذا اإلخالص للجنة مع زمرة املؤمنني. وهي سورة رقيقة تذكرنا بأمه

هللا تعلى وترك الرياء. واإلخالص يكون يف عدة أمور: إخالص العبارة هللا وإخالص النية 
ل ما نعمله يف هذا الدنيا خالًصا واإلخالص يف كل أمور الدنيا واحلرص على أن يكون ك

هللا رب العاملني حىت ننال خري اجلزاء ونسعد باجلنة ونعيمها. وقد وردت كلمة إخالص 
ا يف هذه السورة مرات للداللة على أمهيته. ومشتقا

اهللاصلاهللارسولكان: (( قالتعنهااهللارضيعائشةعنالزمرسورةفضيلة
سورةقرأمن: (( الواهيأيبوحديث)). والزمرإسرائيلبينليلةكليكرأوسلمعليه
وحديث)). خافوهالذيناخلائفنيثوابوأعطيالقيامة،يومرجاءهاهللايقطعملالزمر
ثوابمثلقرأهاآيةبكلولهاجلنة،إليهاشتقاتالزمرسورةقرأمنعلييا: (( علي

اهدين )).ا
آياتهابعضنزولاسباب: الثانىالفصل

:يليكماالزمرسورةمنآياتبعضنزولاسبابأما

األوىل؛الطبعة(الثالثاجلزء،اجلاللنيتفسريعلىالّصاويحاشيةاملالكي،اخللريتاملصريالصَّاويحممدبنأصمر٢
.٥٢٣.ص،)م٢٠١٠-ه١٤٣١اجلديد،الغددار: املنصورة- القاهرة
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قال] ١٧[ اآلية... ﴾يـَْعُبُدوَهاَأنالطَّاُغوتَ اْجتَـَنُبواَوالَِّذينَ ﴿ : تعاىلقوله
عمرو،بنزيدوهماهللا،إالإلهال: يقولوناجلاهليةيفكانوانفرثالثةيفنزلت: زيدابن
الفارسيوسلمانالغفاري،ذروأبو
َيتَِّبُعونَ اْلَقْولَ َيْسَتِمُعونَ الَِّذينَ *  ِعَبادِ فـََبشِّرْ ﴿ : تعاىلقوله ،١٧. [ ﴾َأْحَسَنهُ فـَ
١٨.[

اهللاصلبالنيبآمنعنه،اهللارضيالصديقبكرأباإن: عباسابنعنعطاءقال
وصّدقه،وسّلمعليه
وقاص،أيببنوسعدزيدابنوسعيدوالزبريوطلحةعوفبنالرمحنوعبدعثمانفجاء

اْلَقْولَ َيْسَتِمُعونَ الَِّذينَ *  ِعَبادِ فـََبشِّرْ ﴿ :فيهمونزلتفآمنوا،بإميانهفأخربهمفسألوه
َيتَِّبُعونَ  َيتَِّبُعونَ ﴿ .بكرأيبمن: يريدقال﴾. َأْحَسَنهُ فـَ .﴾َأْحَسَنهُ فـَ ٣

: اآلية... ﴾رَّبِّهِ مِّننُورٍ َعَلىفـَُهوَ ِلْإلِْسَالمِ َصْدرَهُ اللَّهُ َشَرحَ َأَفَمن﴿ : تعاىلقوله
وأبوصدره،اهللاشرحممنومحزةفعليّ وولده،هلبوأيبعليومحزةيفنزلت]. ٢٢[

مقستالذينأوالدهوهلب لِْلَقاِسَيةِ فـََوْيلٌ : ﴿ تعاىلقولهوهواهللا،ذكرعنقلو
].٥٣. [ اآلتية... ﴾. اهللاِ ذِْكرِ ِمنْ قـُُلْوبـُُهمْ 

وقتلاألوثان،عبدمنأنحممديزعم: قالوامكة،أهليفنزلت: عباسابنقال
آخر،إهلًااهللامععبدناوقدنسلم،واجرفكيفله،يغفرمل–اهللاحرماليتالنفس
اآليةهذهنزلت: عمرابنوقال. اآليةهذهتعاىلاهللافأنزل؟اهللاحرمالىتالنفسوقتلنا

ربيعة،] أيب[ بنعياشيف

الكتبدار: لبنان-بريوتاألوىل؛الطبعة( ،القرآنالنزولأسبابالواحدي،أمحدبنعلياحلسانأىبإلماما٣
.٣٨٣-٣٨٢.ص،)م١٩٩١-ه١٤١١العلمية،
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بُوافُِتُنوامثأسلمواكانوااملسلمنيمنونفرالوليد،بنوالوليد فكانافافتنوا،وُعذِّ
بعذابدينهمتركوامثأسلمواقومأبًدا،َعدًال والَصْرفًاهؤالءمناهللايقبلال:نقول
بُوا والوليد،ربيعة،أيببنعياشإىلفكتبهاكاتًباعمروكان. اآلياتهذهفنزلت. بهُعذِّ
.وهاجروافأسلمواالنفر،وألئك

احلسنبنحممدبنحممدأخربنا: قالالسراج،حممدبنالرمحنعبدأخربنا
ثنا: قالسالم،بنالقاسمأخربنا: قالالعزيز،عبدبنعليأخربنا: قالالكازري، حدَّ
حيدثجبريبنسعيدمسعأنه: مسلمبنيـَْعَلىحدَّثىن: قالُجَريج،ابنعنحجاج،

:عباسابنعن
صلىحممداً أتوامثفأكثروا،وَزنـَْوافأكثروا،قـَتُلواقدكانواالشركأهلمنناًساأن

ملا] أن[ ختربنا] لو[ حلسنإليهتدعو] وتقول[الذيإن: فقالووصلمعليهاهللا
... ﴾أَنُفِسِهمْ َعَلىَأْسَرُفواالَِّذينَ ِعَباِديَ يَاُقلْ ﴿ : اآليةهذهفنزلت. كفارةعملناه

.ُجرَيجبنعنيوسف،بنهشامعنموسى،بنإبراهمعنالبخاريرواه.اآلية
الدينوري،[ حممودبناحلسني] اهللاعبدأبو[ أخربنا: قالاملقرىء،إسحاقأبوأخربنا

ثنا: قال :قالسليمان،بناهللاعبدبنحممدحدَّثنا: قالُخْرَجَة،بنبكرأبوحدَّ
ثنا ثنا: قالالعالء،بن] حممدحدَّ ثنا: قالبكري،بنيونسحدَّ إسحاق،بنحممدحدَّ

ثنا: قال :قالأنه] عمرعن[ عمر] ابن[ عننافعحدَّ

وائل،بنالعاصبنوهشام،ربيعةأيببنوعّياشأنااتَعْدتاهلجرةإىلاجتمعناملا
املمنكمحبسفمن-ِغَفاربينميقات-املناصفبينناامليعاد: فقلنا حبسفقديأ

فقدمنافافتنت،وفنتهشامعناوحبسوعياشأناعندهافأصبحت. صاحبهفليمض
عنرجعوامثورسولهاهللاعرفواقومتوبة،هؤالءمنبقابلاهللاما: نقولفكانااملدينة
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َعَلىَأْسَرُفواالَِّذينَ ِعَباِديَ يَاُقلْ ﴿ :تعاىلاهللافأنزل. الدنيامنأَصابـَُهمْ لَبَالءِ ذلك
:قولهإىل﴾ اللَّهِ رَّْحَمةِ ِمنتـَْقَنطُواَال أَنُفِسِهمْ 

إىل[ابعثتمثبيديفكتبتها: عمرقال﴾للمتكبرين؟مثواجهنمفيأليس﴿ 
فهمنيه،اللهم: فقلتطَُوى،ذيإىلاخرجتَعليَّ قدمتفلما: هشامقال] هشام

افعرفت عليهاهللاصلاهللابرسولفلحقتبعرييعلىفجلستفرجعتفينا،أنزلتأ
وذكرناورضوانه،عليهاهللارمحةمحزةقاتلوحشييفنزلتاآليةهذهأن: ويروي.  وسّلم
٤.الفرقانسورةآخريفذلك

ُدونِ ِمناختََُّذواأَمِ : ﴿يف قولهعبد محيد وابن جرير عن قتادة رضي اهللا عنهأخرج 
قي يف يد وابن جرير وابن املنذر والبيهخرج عبد بن محوأ. ،]٤٣: اآلية﴾ [ ُشَفَعاءاللَّهِ 

قال ال يشفع ﴾الشفاعة مجيعاقل اهللا ﴿البعث والنشور عن جماهد رضي اهللا عنه يف قوله 
عنده أحد اال بأذنه.

وأخرج عبد بن محيد وابن جرير وابن املنذر عن جماهد رضي اهللا عنه يف قوله 
انقيضت قال : هو يوم قرأ النيب صل اهللا عليه وسلم ﴾واذا ذكر اهللا وحده امشأزت﴿

عند باب الكعبة.﴾والنجم﴿عليهم 
واذا ذكر اهللا وحده ﴿هما وأخرج وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي اهللا عن

قال : قست ونفرت قلوب هؤالء االربعة الذين ﴾امشأزت قلوب الذين ال يؤمنون باآلخرة
﴿ال يؤمنون باآلخرة. أبو جهل بن هشام، والوليد بن عئبة، وصفوان، وأيب بن خلف 

.﴾اذا هم يستبشرون﴿الالت والعزى ﴾واذا ذكر الذين من دونه

الكتبدار: لبنان-بريوتاألوىل؛الطبعة( القرآن،النزولأسبابالواحدي،أمحدبنعلياحلسانأىبإلماما٤
.٣٨٥- ٣٨٣. ص،)م١٩٩١-ه١٤١١العلمية،
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]. أخربنا أبو بكر احلارثي: ٦٧[اآلية: ﴾... َقْدرِهِ َحقَّ اللَّهَ َقَدُرواَوَما﴿:قوله تعاىل
قال: حدثنا أبو الشيخ احلافظ، قال: حّدثنا ابن أيب عاصم، قال: حدثنا ابن منري، قال: 

حدثنا أبو معاوية، عن األعمش، عن علقمة، عن  عبد اهللا، قال:
أتى النيب صل اهللا عليه وسلم رجل من أهل الكتاب، فقال: يا أبا القاسم، بلغىك أن اهللا 
حيمل اخلالئق على إصبع، واألرضني على إصبع، [مث يقول : أنا امللك]؟ رسول اهللا 

َقْدرِهِ َحقَّ اللَّهَ َقَدُرواَوَما﴿ صلى اهللا عليه وسلم حىت بدت نواجذه، فأنزل اهللا تعاىل: 
اآلية، ومعىن هذا: أن اهللا تعاىل يقدر على قبض األرض ومجيع مافيها من خالئق ... ﴾

والشجر قدرة أحدنا [على] ما حيمله بإصبعه، فخوطبنا مبا نتخاتب فيما بيننا لنفهم. أال 
ْبَضُتُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة ﴿قال: ترى أن اهللا تعاىل أي [إنه] يقبضها ﴾َواَألْرُض َجِمْيعًا قـَ

.بقدرته
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لثالثاالباب
العربيةاللغةفىالجرفو حر 

أقسامهوالجرحرفتعريف: األولالفصل
اأوبعدها،اإلسمإىلقبلهاالفعلاملعىنجترمسيتاجلرحروف ماجترأل

تسّمىولذلك،. أيضا)) اخلفضحروف(( وتسّمى.ختفيضه: أىاألمساء،منبعدها
ا،))اإلضافةحروف(( أيضا وذلك.بعدهااألمساءإىلقبلهااألفعالاملعاىنتضيفأل

: حنواحلروف،ذاَفقوَّوهبه،املفعولإىلالوصولعلىاليَقَوىمااألفعالمنأن
سعيًداومررتُ . خالًداعجبتُ : (( قلتَ ولو)). بسعيدٍ ومررتُ خالٍد،منعجبتُ (( 
يستعنيَ أنإالّ به،املفعولإىلالوصولعنوُقسورِهِ اللزمالفعللضعفَجيُز،مل،))

١.اإلضافةحبروف

إىلقبلهاالفعلمعىنجيرحرفكلهياجلراحلروفتعريفالشروح،تلكإىلبالنظر
.بعدهاألمساءوجيربعدهااالسم
أقسامثالثةإلىينقسمالجرحرف:

حمذوف،أومذكورمتعلقإىلوحيتاجخاصمعىنمالهوهواألصلى،اجلرحرف.١
ومثله" املسجدإىلالبيتمنذهبت"قولكحنوىفوإىلمن: مثل
فإن.األقصىاملسجدإىلاحلراماملسجدمنليالبعبدهأسرىالذىسبحان: تعاىلقوله
واآليةاالمثلةمنكلىفاإلنتهاءعلىتدلوإىلاملكانيةالغايةإبتداءعلىتدلمن

.مذكورمتعلقاحلرفنيمنولكلالكرمية،

لد،العربيةالدروسجامعالغالييين،مصطفىلشيخا١ ،)م٢٠٠٥-ه١٤٢٧احلديث،دار: القاهرة( األولا
.٥٥٤.ص

١٥
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وليسالتوكيدردبهيؤتىوإمناخاصمعىنلهليسماوهوالزائد،اجلرحرف.٢
تعاىلقولهوىف" احدمنزارىنما" قولكىفمنمثلحموف،والمذكورالمتعلقله
معىنالكرميةاآليةىفوالاملثالهذهىفملنفليس" يرزقكماهللاغريخالقمنهل"

وىففاعلاملثالىفبعدهاوماهلا،متعلقالأنهكماالتوكيد،رداجيئوإمناخاص،
.املبتدأاآلية

لهوليساألصلىكاحلرفخاصمعىنمالهوهوبالزائد،الشبيهاجلرحرف.٣
) الباء(جاءتفقد. شهيدااهللايكفىمبعىنشهيدا،باهللاكفى: مثلكالزائد،متعلق
٢.الزائدة

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

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

حيت.١
الكافا.٢
الواو.٣

خاصة بالزمان وهي إثنان:.ب
مذ.١
منذ.٢

خاص بالناكرة، وهي واحد: ُربَّ .ج

مكان،دوناخلامسة؛ الطبعة( الثالثةاجلزء،مالكابنالفّيةإىلاملسالكأوضحاحلميد،عبدالدينححىحممد٢
.٥.ص،)م١٩٧٩- ه١٣٩٩
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، وهي التاء د. خاصة بلفظ اجلاللة "اهللا" أو بلفظ ُربَّ
ثالثا : حروف استثناء، وهي ثالثة:

خال.١
عدا.٢
حاشا.٣
حروف جر شاّذة، وهي ثالثة :رابعا : 
مىت.١
لعل.٢
كي.٣

الجرحرفوظيفة: الثانىالفصل
املعىنتفاصيلتتضححىتالكالمأجزاءلربطتستخدمأدواتهياجلرحروف

حتتددفهيالنصوصيفتوظيفهاخاللمنتظهرنصيةسياقيةدالليةقيمةهلالذلك
.حنويةودالليةوظفتاناجلروحلروفاحلديث،يفمعناهاوتبنيبدقةالسياقيةالدالالت

الدالليةالوظائف
لوألنهعنها،االستغناءميكنفالاجلملة،عناصربنيوالتماسكالرتابطإحداث

يفمتناهيةمعاينالسياقعلىيضفي.للجملةالعاماملعىنيتغرياجلرحرفحذفنا
.دالالتهلاوليسومقاصده،املعىنتفاصيلتتضحكيالكلمةأجزاءبنيالربط.التمايز
النحويةالوظائف

هياجلرحروفمجيعأنحيثمناجلملةيفحنوحامعىناجلرحرفيؤدى
:التايلالنحوعلىمقدرا،أوظاهرابناءمبنيةحروف



١٨

وتتعددظاهرابناءتبىنالىتاجلرحروفوتتعددظاهرا،بناءاملبنيةاحلروف: أوال
:كاآليتالظاهرةحركتها

: ملحوظة] كي-مذ-عن- من: [ وهيالظاهر،السكونعلىمبنيةحروف.١
.ظرفاوامسااألكثريفتأيت" مذ"

و،]التشبيهكاف-القسمتاء-قسمواو-ربّ : [ وهيالفتح،علىمبنيةحروف.٢
:اآلتيةاحلاالتيف) الفتح( على) اجلرالم( تبىن
املتكلمياءغري-ضمريجرهعند
االستغاثةأسلوبيف
التعجيبالنداءأسلوبيف

.[الباء-الالم: [ ومهاالكسر،علىمبنيانحرفان.٣
.وظرفكاسماألكثريفتأيتو،" منذ"وهوالظاهر،الضمعلىيبىنحرفان.٤
(العارضالفتح( عليبساكنتبدأكلمةسبقتإذا) من( يبىن.٥
(العارضالكسر(علىبساكنتبدأكلمةسبقاإذا) مذ-عن( احلرفانيبىن.٦
" ألفهمانقالبالالظاهرالفتحعلى" ضمري" جراإذا) على-إىل( احلرفانيبىن.٧

"ياء
مقدرا،بناءمبنيةاحلروف: ثانيا
) .مىت- يف-حىت/حاش- عدا-خال-على-إىل( 



١٩

الرابعالباب
الزمرسورةفيمعانىومواضع" من"الجرحرف

الزمرسورةفي" من"الجرحرفمواضع: األولالفصل
لذكر.الغرفسورةتسمىالزمرسورةآية،وسبعنيمخسفيهاكانتالزمرسورة

منوروي]  ٢٠:الزمر﴾ [ مَّْبِنيَّةٌ ُغَرفٌ فـَْوِقَهامِّنُغَرفٌ َهلُمْ : ﴿ تعاىلقالفيها،الغرف
وسلمعليهاهللاصلىأنهووردالغرف،سورةفليقرأخلقه،يفاهللاقضاءرفيعأنأراد

أخرج ابن مردويه والبيهقي يف الدالئل عن ١.إسرائيلوبينالزمريقرأحيتينامالكان
ابن عباس رضي اهللا عنهما قال: أنزلت سورة الزمر مبكة.

ه عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال: نزلت مبكة سورة وأخرج النحاس يف تارخي
قل يا عبادي الذين ﴿الزمر سوى ثالث آيات نزلت باملدينة يف وحشي قاتل محزة 

اىل ثالث آيات.﴾أسرفوا على أنفسهم... 
اجلرحرفمواضععنتبحثألنالباب،هذيفاالَِئحةالباحثةاستعملت

.  الزمرسورةيف" من"

األوىل؛ الطبعة(الثالثاجلزء،اجلاللنيتفسريعلىالّصاويحاشيةاملالكي،اخللريتاملصريالصَّاويحممدبنأصمر١
.٥٢٣.ص) ٢٠١٠-ه١٤٣١اجلديد،الغددار: املنصورة- القاهرة

١٩
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مواضعالاآليات

احلَِْكيمِ اْلَعزِيزِ اللَّهِ ِمنَ اْلِكَتابِ تَنزِيلُ 
﴿١﴾

تنزيلاملبتدأخيربمتعلق
(تنزيل الكتاب من اهللا... ال حمل هلا 

ابتدائية)

ينُ لِلَّهِ َأَال  ِمناختََُّذواَوالَِّذينَ اْخلَاِلصُ الدِّ
اللَّهِ ِإَىل لِيـَُقرِّبُونَاِإالَّ نـَْعُبُدُهمْ َماَأْولَِياءُدونِهِ 
نَـُهمْ َحيُْكمُ اللَّهَ ِإنَّ زُْلَفى ِفيهِ ُهمْ َماِيف بـَيـْ

َكاِذبٌ ُهوَ َمنْ يـَْهِديَال اللَّهَ ِإنَّ َخيَْتِلُفونَ 
﴾٣﴿َكفَّارٌ 

بهمفعولمبحذوفمتعلق

َهاَجَعلَ ُمثَّ َواِحَدةٍ نـَّْفسٍ مِّنَخَلَقُكم ِمنـْ
أَْزَواجٍ َمثَانَِيةَ اْألَنـَْعامِ مِّنَ َلُكمَوأَنَزلَ َزْوَجَها

بـَْعدِ ِمنَخْلقاً أُمََّهاِتُكمْ بُطُونِ ِيف َخيُْلُقُكمْ 
لَهُ َربُُّكمْ اللَّهُ َذِلُكمُ َثَالثٍ ظُُلَماتٍ ِيف َخْلقٍ 

﴾٦﴿ُتْصَرُفونَ َفَأىنَّ ُهوَ ِإالَّ إَِلهَ َال اْلُمْلكُ 

)،خلقكم(بمتعلق) نـَّْفسٍ مِّن
.اخربيايناستئنافهلاحملال( خلقكم

َها )،جعل(بمتعلق( ِمنـْ
مجلةعلىمعطوفةهلاحملال( جعل

.خلقكم

)أَْزَواجٍ َمثَانَِيةمنحبالعلقتم( اْألَنـَْعامِ مِّنَ 

) ).َخْلًقا(لبنعتمتعلق( بـَْعدِ ِمن



٢١

نَسانَ َمسَّ َوِإَذا ُمثَّ إِلَْيهِ ُمِنيباً َربَّهُ َدَعاُضرٌّ اْإلِ
إِلَْيهِ َيْدُعوَكانَ َماَنِسيَ مِّْنهُ نِْعَمةً َخوََّلهُ ِإَذا
َسِبيِلهِ َعنلُِّيِضلَّ أَنَداداً لِلَّهِ َوَجَعلَ قـَْبلُ ِمن
َأْصَحابِ ِمنْ ِإنَّكَ قَِليالً ِبُكْفرِكَ َمتَتَّعْ ُقلْ 

﴾٨﴿النَّارِ 

)لنعمةبنعتمتعلق( مِّْنهُ 

يفالضمعلىمبينظريفاسم( قـَْبلُ ِمن
)جرحمل

)إنّ ( خبربمتعلق( َأْصَحابِ ِمنْ 
اْخلَاِسرِينَ ِإنَّ ُقلْ ُدونِهِ مِّنِشْئُتمَمافَاْعُبُدوا
اْلِقَياَمةِ يـَْومَ َوَأْهِليِهمْ أَنُفَسُهمْ َخِسُرواالَِّذينَ 

﴾١٥﴿اْلُمِبنيُ اْخلُْسرَانُ ُهوَ َذِلكَ َأَال 
املقدرالعائدمنحال

َحتِْتِهمْ ِمنوَ النَّارِ مِّنَ ظَُللٌ فـَْوِقِهمْ مِّنَهلُم
ِعَبادِ يَاِعَباَدهُ ِبهِ اللَّهُ ُخيَوِّفُ َذِلكَ ظَُللٌ 

﴾١٦﴿فَاتـَُّقونِ 

.ظَُللٌ منحبالمتعلق( فـَْوِقِهمْ مِّن

.لظللبنعتمتعلق( النَّارِ مِّنَ 

) ظَُللٌ (فوقهممنمثل( َحتِْتِهمْ َوِمن
.بالواواالولعلىمعطوف

فـَْوِقَهامِّنُغَرفٌ َهلُمْ َربـَُّهمْ اتـََّقْواالَِّذينَ َلِكنِ 
َوْعدَ اْألَنـَْهارُ َحتِْتَهاِمنَجتْرِيمَّْبِنيَّةٌ ُغَرفٌ 

﴾٢٠﴿اْلِميَعادَ اللَّهُ ُخيِْلفُ َال اللَّهِ 

للمتدءمقدمخبربمتعلق( فـَْوِقَهامِّن
.)الثاىن

حبذف،)َجتْرِى(بمتعلق( َحتِْتَهاِمن
.عرصتهاتهامنأيمضاف
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َماءً السََّماءِ ِمنَ أَنَزلَ اللَّهَ َأنَّ تـَرَ َألملَْ 
َزْرعاً ِبهِ ُخيْرِجُ ُمثَّ اْألَْرضِ ِيف يـََنابِيعَ َفَسَلَكهُ 
َجيَْعُلهُ ُمثَّ ُمْصَفرّاً فـَتَـرَاهُ يَِهيجُ ُمثَّ أَْلَوانُهُ خمَُّْتِلفاً 

اْألَْلَبابِ ِألُْوِيل َلذِْكَرىَذِلكَ ِيف ِإنَّ ُحطَاماً 
﴿٢١﴾

،)أَنـَْزلَ ( بمتعلق
)َأنَّ خربرفعحمليف( أنزل

َعَلىفـَُهوَ ِلْإلِْسَالمِ َصْدَرهُ اللَّهُ َشرَحَ أََفَمن
ذِْكرِ مِّنقـُُلوبـُُهملِّْلَقاِسَيةِ فـََوْيلٌ رَّبِّهِ مِّننُورٍ 
﴾٢٢﴿ُمِبنيٍ َضَاللٍ ِيف أُْولَِئكَ اللَّهِ 

)لنوربنعتمتعلق( رَّبِّهِ مِّن

)واجلربالقاسيةمتعلق( ذِْكرِ مِّن
اً ِكَتاباً احلَِْديثِ َأْحَسنَ نـَزَّلَ اللَّهُ  مَُّتَشاِ

َربـَُّهمْ َخيَْشْونَ الَِّذينَ ُجُلودُ ِمْنهُ تـَْقَشِعرُّ مَّثَاِينَ 
اللَّهِ ذِْكرِ ِإَىل َوقـُُلوبـُُهمْ ُجُلوُدُهمْ تَِلنيُ ُمثَّ 

َوَمنَيَشاءُ َمنْ بِهِ يـَْهِدياللَّهِ ُهَدىَذِلكَ 
﴾٢٣﴿َهادٍ ِمنْ َلهُ َفَمااللَّهُ لْ ُيْضلِ 

)،تـَْقَشِعرُّ (بمتعلق( ِمْنهُ 
،)كتاباً (لثالثنعتحمليف(تقشعرّ 
وصفألنهحاالتكونأنجيوز(كتاباً 

, مؤخرمبتدأمرفوعلفظاجمرور( َهادٍ ِمنْ 
اسمفهواملقدرةالكسرةاجلروعالمة
مىقوض

ِمنْ اْلَعَذابُ َفأَتَاُهمْ قـَْبِلِهمْ ِمنالَِّذينَ َكذَّبَ 
﴾٢٥﴿َيْشُعُرونَ َال َحْيثُ 

صلةمبحذوفمتعلق( قـَْبِلِهمْ ِمن
)املوصول

حملىفالضمعلىمبىناسم( َحْيثُ ِمنْ 
) ).أتاهم( بمتعلقاجلرحبرفجر

ُكلِّ ِمناْلُقْرآنِ َهَذاِيف لِلنَّاسِ َضَربـَْناَوَلَقدْ 
﴾٢٧﴿يـََتذَكَُّرونَ لََّعلَُّهمْ َمَثلٍ 

،)َضَربـَْنا(بمتعلق
.. املقرالقسمجوابحملال( َضَربـَْنا
استئافيةهلاحملالاملقدرالقسمومجلة
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وََكذَّبَ اللَّهِ َعَلىَكَذبَ نِممَّ َأْظَلمُ َفَمنْ 
َمثْـًوىَجَهنَّمَ ِيف أَلَْيسَ َجاءهُ ِإذْ بِالصِّْدقِ 
﴾٣٢﴿لِّْلَكاِفرِينَ 

)استئنافيةهلاحملال( بأظلممتعلق

بِالَِّذينَ َوُخيَوُِّفوَنكَ َعْبَدهُ ِبَكافٍ اللَّهُ أَلَْيسَ 
َهادٍ ِمنْ َلهُ َفَمااللَّهُ ُيْضِللِ َوَمنُدونِهِ ِمن
﴿٣٦﴾

صلةمبحذوفمتعلق( ُدونِهِ ِمن
،)موصول

مؤخرحمالمرفوعلفظاجمرور( َهادٍ ِمنْ 

اللَّهُ أَلَْيسَ مُِّضلٍّ ِمنْ َلهُ َفَمااللَّهُ يـَْهدِ َوَمن
﴾٣٧﴿انِتَقامٍ ِذيِبَعزِيزٍ 

،)ُيْضِللِ منمثل( مُِّضلٍّ ِمنْ 
الساكننياللتقاءبالكسرةحّرك( يضلل

َواْألَْرضَ السََّماَواتِ َخَلقَ مَّنْ َسأَْلتَـُهمَولَِئن
ُدونِ ِمنَتْدُعونَ مَّاأَفـََرأَيـُْتمُقلْ اللَّهُ لَيَـُقوُلنَّ 

َكاِشَفاتُ ُهنَّ َهلْ ِبُضرٍّ اللَّهُ أَرَاَدِينَ ِإنْ اللَّهِ 
ممُِْسَكاتُ ُهنَّ َهلْ بَِرْمحَةٍ أَرَاَدِين َأوْ ُضرِّهِ 
اْلُمتَـوَكُِّلونَ يـَتَـوَكَّلُ َعَلْيهِ اللَّهُ َحْسِيبَ ُقلْ َرْمحَِتهِ 

﴿٣٨﴾

تدعونهاياملقدرالعائدمنحبالمتعلق

َأَوَلوْ ُقلْ ُشَفَعاءاللَّهِ ُدونِ ِمناختََُّذواأَمِ 
﴾٤٣﴿يـَْعِقُلونَ َوَال َشْيئاً َميِْلُكونَ َال َكانُوا

عاملهثانبهمفعولمبحذوفمتعلق
اختََُّذوا

الَِّذينَ قـُُلوبُ اْمشََأزَّتْ َوْحَدهُ اللَّهُ ذُِكرَ َوِإَذا
ِمنالَِّذينَ ذُِكرَ َوِإَذابِاْآلِخرَةِ يـُْؤِمُنونَ َال 

﴾٤٥﴿َيْسَتْبِشُرونَ ُهمْ ِإَذاُدونِهِ 
الذينصلةمبحذوفمتعلق
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يعاً اْألَْرضِ ِيف َماظََلُموالِلَِّذينَ َأنَّ َوَلوْ  مجَِ
َتَدْواَمَعهُ َوِمثْـَلهُ  يـَْومَ اْلَعَذابِ ُسوءِ ِمنِبهِ َالفـْ

َيُكونُواملَْ َمااللَّهِ مِّنَ َهلُمَوَبَدااْلِقَياَمةِ 
﴾٤٧﴿َحيَْتِسُبونَ 

،)اَفـَْتَدوا( بمتعلق( ُسوءِ ِمن
غريشرطجوابهلاحملال( اَفـَْتَدوا
).حازم

،)َبَدا( بمتعلق( اللَّهِ مِّنَ 
).مجلةاَفـَْتَدواعلىمعطوفةهلاالحمل(َبَدا

نَسانَ َمسَّ فَِإَذا َخوَّْلَناهُ ِإَذاُمثَّ َدَعانَاُضرٌّ اْإلِ
َاقَالَ امِّنَّ نِْعَمةً  ِهيَ َبلْ ِعْلمٍ َعَلىأُوتِيُتهُ ِإمنَّ
َنةٌ  ﴾٤٩﴿يـَْعَلُمونَ َال َأْكثـََرُهمْ َوَلِكنَّ ِفتـْ

لنعمةبنعتمتعلق

ُهمَأْغَىن َفَماقـَْبِلِهمْ ِمنالَِّذينَ قَاَهلَاَقدْ  َعنـْ
﴾٥٠﴿َيْكِسُبونَ َكانُوامَّا

الذينموصولصلةمبحذوفمتعلق

ظََلُمواَوالَِّذينَ َكَسُبواَماَسيَِّئاتُ َفَأَصابـَُهمْ 
َوَماَكَسُبواَماَسيَِّئاتُ َسُيِصيبـُُهمْ َهُؤَالءِمنْ 
﴾٥١﴿ِمبُْعِجزِينَ ُهم

ظََلُموافاعلمنحبالمتعلق

َال أَنُفِسِهمْ َعَلىَأْسَرُفواالَِّذينَ ِعَباِديَ يَاُقلْ 
الذُّنُوبَ يـَْغِفرُ اللَّهَ ِإنَّ اللَّهِ رَّْمحَةِ ِمنتـَْقَنطُوا
يعاً  ﴾٥٣﴿الرَِّحيمُ اْلَغُفورُ ُهوَ ِإنَّهُ مجَِ

)،تـَْقَنطُوا( بمتعلق )

)النداءجوابهلاحملال( تقنطوا

َأنقـَْبلِ ِمنلَهُ َوَأْسِلُمواَربُِّكمْ ِإَىل َوأَنِيُبوا
﴾٥٤﴿تُنَصُرونَ َال ُمثَّ اْلَعَذابُ يَْأتَِيُكمُ 

،)َأْسِلُمواوأَنِْيُبوا( بالفعلنيمتعلق
المجلةعلىمعطوفةهلاحملال(أنيبوا

.تقنطوا
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المجلةعلىمعطوفةهلاحملال( أسلموا
).تقنطوا

مِّنرَّبُِّكممِّنإِلَْيُكمأُنزِلَ َماَأْحَسنَ َواتَِّبُعوا
َال َوأَنُتمْ بـَْغَتةً الَعَذابُ يَْأتَِيُكمُ َأنقـَْبلِ 

﴾٥٥﴿َتْشُعُرونَ 

،)أُْنزِلَ (بمتعلق( رَّبُِّكممِّن
)املوصولصلةهلاحملال( أُْنزِلَ 

،واجلارّ االولمثل(العذاب،... قـَْبلِ مِّن
)اتَِّبُعوا(بمتعلق
مجلةعلىمعطوفةهلاحملال( اتبعوا

).أسلموا

فـَرَّطتُ َماعَلىَحْسَرَتىيَانـَْفسٌ تـَُقولَ َأن
السَّاِخرِينَ ِمنَ لَ ُكنتُ َوِإناللَّهِ َجنبِ ِيف 
﴿٥٦﴾

ُكْنتُ خبربمتعلق

ِمنَ َلُكنتُ َهَداِين اللَّهَ َأنَّ َلوْ تـَُقولَ َأوْ 
﴾٥٧﴿اْلُمتَِّقنيَ 

ُكْنتُ خربمبحذوفمتعلق

َكرَّةً ِيل َأنَّ َلوْ اْلَعَذابَ تـََرىِحنيَ تـَُقولَ َأوْ 
﴾٥٨﴿اْلُمْحِسِننيَ ِمنَ َفَأُكونَ 

َأُكْونُ خبربمتعلق
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َاَفَكذَّْبتَ آيَاِيت َجاءْتكَ َقدْ بـََلى ِ
﴾٥٩﴿اْلَكاِفرِينَ ِمنَ وَُكنتَ َواْسَتْكبَـْرتَ 

ُكْنتَ خبربمتعلق

لَِئنْ قـَْبِلكَ ِمنْ الَِّذينَ َوِإَىل إِلَْيكَ أُوِحيَ َوَلَقدْ 
ِمنَ َولََتُكوَننَّ َعَمُلكَ لََيْحَبَطنَّ َأْشرَْكتَ 

﴾٦٥﴿اْخلَاِسرِينَ 

املوصولصلةمبحذوفمتعلق( قـَْبِلكَ ِمنْ 
).الذين

).َتُكوَننَّ خبربمتعلق( اْخلَاِسرِينَ ِمنَ 

ِإَذاَحىتَّ ُزَمراً َجَهنَّمَ ِإَىل َكَفُرواالَِّذينَ َوِسيقَ 
َخَزنـَتـَُهاَهلُمْ َوقَالَ أَبـَْوابـَُهافُِتَحتْ َجاُؤوَها

آيَاتِ َعَلْيُكمْ يـَتـُْلونَ مِّنُكمْ ُرُسلٌ يَْأِتُكمْ َأملَْ 
قَاُلواَهَذايـَْوِمُكمْ لَِقاءَويُنِذُروَنُكمْ َربُِّكمْ 
َعَلىاْلَعَذابِ َكِلَمةُ َحقَّتْ َوَلِكنْ بـََلى

﴾٧١﴿اْلَكاِفرِينَ 

لرسلبنعتمتعلق

َوَأْوَرثـََناَوْعَدهُ َصَدقـََناالَِّذيلِلَّهِ احلَْْمدُ اَوقَاُلو 
فَِنْعمَ َنَشاءَحْيثُ اْجلَنَّةِ ِمنَ نـََتبَـوَّأُ اْألَْرضَ 

﴾٧٤﴿اْلَعاِمِلنيَ َأْجرُ 

،)نـََتبَـوَّأُ ( بمتعلق
ضمريمنحالنصبحملىف( نتبوأ

).املتكلم
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اْلَعْرشِ َحْولِ ِمنْ َحافِّنيَ اْلَمَالِئَكةَ َوتـََرى
مْ ِحبَْمدِ ُيَسبُِّحونَ  نَـُهمَوُقِضيَ َرِِّ بِاحلَْقِّ بـَيـْ

﴾٧٥﴿اْلَعاَلِمنيَ َربِّ لِلَّهِ احلَْْمدُ َوِقيلَ 

حباّفني،متعلق
)حفّ منفاعلاسم( حباّفني

الزمرسورةفي" من"الجرحرفمعانى:  الثانىالفصل
اجلنس،بيانالتبعيض،وعلىعلىدالةأصليةتكون:يعىن" من"اجلرحرفمعاىن

التعليل،وعلىبدل،معىنوعلى،)الزمانويفاملكانيفاملسافة( الغايةابتداءوعلى
سبق: أحدمها:بشرطنيعليهالتنصيصلتأكيدأوالعموم،علىللتنصيصزائدةوتكون

٢.مفعوالوإمافاعالوإمامبتداءإمانكرةجمرورهاكون.استفهامأوىأونفى

ملكانيةا(ابتداءالغاية: معانمثانيةهلا"  من"الغالينيمصطفيللشيخكتابيف
،" )ىف"معىن( الظرفيةالبدل،،)لفظاالزاءدة( التأكيدالبيان،التبعيض،،)الزمانيةأو

".من"حرفوعشرينتسعةفيهاكانتالزمرسورةيف٣".عن"معىنالتأليل،والسببية
:يليكماالزمرسورةيف" من"اجلرحرفمعاىنوأما

] حرف اجلر"من" مبعىن البان١يف اآلية [ -
] حرف اجلر"من"  مبعىن البيان٣يف اآلية [ -
] حرف اجلر"من"  مبعىن البيان و ابتداء الغاية (الزمان)٦يف اآلية [ -
الغاية (الزمان و املكان)مبعىن البيان و ابتداء ] حرف اجلر"من" ٨يف اآلية [ -

ه١٣٦٧-١٢٨٧الفضيلة،دار( ،اإلعرابقواعديفالطالبتدريباملكي،املالكيحسنيبنعليحممدالشيخ٢
١٨٢ص،)

، والتوزيعللنشرالقدس(الطبعة الثانية؛ القاهرة: الثالثاجلزءجامع الدروس العربية،الشيخ مصطفى الغالييىن،٣
.١٣٦- ١٣٥م)، ص.٢٠١٢
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] حرف اجلر"من" مبعىن البيان١٥يف اآلية [ -
] حرف اجلر"من" مبعىن ابتداء الغاية ( املكان)٢٠يف اآلية [ -
] حرف اجلر"من" مبعىن البيان٢١يف اآلية [ -
] حرف اجلر"من" مبعىن زائدة لتأكيد و البيان٢٢يف اآلية [ -
مبعىن البيان] حرف اجلر"من" ٢٣يف اآلية [ -
(الزمان) و التأليل] حرف اجلر"من" مبعىن ابتداء الغاية٢٥يف اآلية [ -
] حرف اجلر"من" مبعىن البيان٢٧يف اآلية [ -
] حرف اجلر"من" مبعىن زائدة لتأكيد٣٢يف اآلية [ -
] حرف اجلر"من" مبعىن زائدة لتأكيد٣٦يف اآلية [ -
بيان] حرف اجلر"من" مبعىن ال٣٧يف اآلية [ -

] حرف اجلر"من" مبعىن زائدة لتأكيد٣٨يف اآلية [ -
] حرف اجلر"من" مبعىن زائدة لتأكيد٤٣يف اآلية [ -
] حرف اجلر"من" مبعىن التبعيض٤٥يف اآلية [ -
] حرف اجلر"من" مبعىن البيان٤٧يف اآلية [ -
الزمان)] حرف اجلر"من" مبعىن ابتداء الغاية (٥٠يف اآلية [ -
] حرف اجلر"من" مبعىن التأليل٥١يف اآلية [ -
] حرف اجلر"من" مبعىن زائدة لتأكيد٥٣يف اآلية [ -
] حرف اجلر"من" مبعىن ابتداء الغاية (الزمان)٥٤يف اآلية [ -
] حرف اجلر"من" مبعىن البيان و ابتداء الغاية (الزمان)٥٥يف اآلية [ -
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] حرف اجلر"من" مبعىن البيان٥٦يف اآلية [ -
] حرف اجلر"من" مبعىن البيان٥٧[ يف اآلية -
] حرف اجلر"من" مبعىن البيان٥٩يف اآلية [ -
] حرف اجلر"من" مبعىن ابتداء الغاية (الزمان) و التأليل٦٥يف اآلية [ -
التبعيض] حرف اجلر"من" مبعىن٦٦يف اآلية [ -
] حرف اجلر"من" مبعىن البيان٧١يف اآلية [ -
مبعىن ابتداء الغاية (املكان)] حرف اجلر"من"٧٤يف اآلية [ -
] حرف اجلر"من" مبعىن ابتداء الغاية (املكان)٧٥يف اآلية [ -

هي: أما استعملت الباحثة االَئحة ف
المعنىاآليات

البيان﴾١﴿احلَِْكيمِ اْلَعزِيزِ اللَّهِ ِمنَ اْلِكَتابِ تَنزِيلُ 

ينُ لِلَّهِ َأَال  ِمناختََُّذواَوالَِّذينَ اْخلَاِلصُ الدِّ
اللَّهِ ِإَىل لِيـَُقرِّبُونَاِإالَّ نـَْعُبُدُهمْ َماَأْولَِياءُدونِهِ 
نَـُهمْ َحيُْكمُ اللَّهَ ِإنَّ زُْلَفى ِفيهِ ُهمْ َماِيف بـَيـْ

َكاِذبٌ ُهوَ َمنْ يـَْهِديَال اللَّهَ ِإنَّ َخيَْتِلُفونَ 
﴾٣﴿َكفَّارٌ 

البيان
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َهاِمنْـ َجَعلَ ُمثَّ َواِحَدةٍ نـَّْفسٍ مِّنَخَلَقُكم
أَْزَواجٍ َمثَانَِيةَ اْألَنـَْعامِ مِّنَ َلُكمَوأَنَزلَ َزْوَجَها

بـَْعدِ ِمنَخْلقاً أُمََّهاِتُكمْ بُطُونِ ِيف َخيُْلُقُكمْ 
لَهُ رَبُُّكمْ اللَّهُ َذِلُكمُ َثَالثٍ ظُُلَماتٍ ِيف َخْلقٍ 

﴾٦﴿ُتْصَرُفونَ َفَأىنَّ ُهوَ ِإالَّ إَِلهَ َال اْلُمْلكُ 

البيان) ١(من-
البيان) ٢(من-
البيان) ٣(من-
)الزمان( الغايةابتداء) ٣(من-

نَسانَ َمسَّ َوِإَذا ُمثَّ إِلَْيهِ ُمِنيباً َربَّهُ َدَعاُضرٌّ اْإلِ
إِلَْيهِ َيْدُعوَكانَ َماَنِسيَ هُ مِّنْ نِْعَمةً َخوََّلهُ ِإَذا
َسِبيِلهِ َعنلُِّيِضلَّ أَنَداداً لِلَّهِ َوَجَعلَ قـَْبلُ ِمن
َأْصَحابِ ِمنْ ِإنَّكَ َقِليالً ِبُكْفرِكَ َمتَتَّعْ ُقلْ 

﴾٨﴿النَّارِ 

البيان) ١(من-

(الزمان(الغايةابتداء) ٢(من-

)املكان( الغايةابتداء) ٣(من-

اْخلَاِسرِينَ ِإنَّ ُقلْ ُدونِهِ مِّنِشْئُتمَمافَاْعُبُدوا
اْلِقَياَمةِ يـَْومَ َوَأْهِليِهمْ أَنُفَسُهمْ َخِسُرواالَِّذينَ 

﴾١٥﴿اْلُمِبنيُ اْخلُْسرَانُ ُهوَ َذِلكَ َأَال 
البيان

فـَْوِقَهامِّنُغَرفٌ َهلُمْ َربـَُّهمْ اتـََّقْواالَِّذينَ َلِكنِ 
َوْعدَ اْألَنـَْهارُ َحتِْتَهاِمنَجتْرِيمَّْبِنيَّةٌ ُغَرفٌ 

﴾٢٠﴿اْلِميَعادَ اللَّهُ ُخيِْلفُ َال اللَّهِ 

)املكان( الغايةابتداء) ١(من-

)املكان( الغايةابتداء) ٢(من-

َماءً السََّماءِ ِمنَ أَنَزلَ اللَّهَ َأنَّ تـَرَ َألملَْ 
َزْرعاً بِهِ ُخيْرِجُ ُمثَّ اْألَْرضِ ِيف يـََنابِيعَ َفَسَلَكهُ 
َجيَْعُلهُ ُمثَّ ُمْصَفرّاً فـَتَـرَاهُ َيِهيجُ ُمثَّ أَْلَوانُهُ خمَُّْتِلفاً 

اْألَْلَبابِ ِألُْوِيل َلذِْكَرىَذِلكَ ِيف ِإنَّ ُحطَاماً 
﴿٢١﴾

البيان



٣١

َعَلىفـَُهوَ ِلْإلِْسَالمِ َصْدرَهُ اللَّهُ َشرَحَ أََفَمن
ِذْكرِ مِّنقـُُلوبـُُهملِّْلَقاِسَيةِ فـََوْيلٌ رَّبِّهِ مِّننُورٍ 
﴾٢٢﴿ُمِبنيٍ َضَاللٍ ِيف أُْولَِئكَ اللَّهِ 

لتأكيدزائدة) ١(من-

البيان) ٢(من-

اً ِكَتاباً احلَِْديثِ َأْحَسنَ نـَزَّلَ اللَّهُ  مَُّتَشاِ
َربـَُّهمْ َخيَْشْونَ الَِّذينَ ُجُلودُ هُ ِمنْ تـَْقَشِعرُّ مَّثَاِينَ 

اللَّهِ ذِْكرِ ِإَىل َوقـُُلوبـُُهمْ ُجُلوُدُهمْ تَِلنيُ ُمثَّ 
َوَمنَيَشاءُ َمنْ بِهِ يـَْهِدياللَّهِ ُهَدىَذِلكَ 

﴾٢٣﴿َهادٍ ِمنْ َلهُ َفَمااللَّهُ ُيْضِللْ 

البيان) ١(من-

البيان)  ٢(من-

ِمنْ اْلَعَذابُ َفأَتَاُهمْ قـَْبِلِهمْ ِمنالَِّذينَ َكذَّبَ 
﴾٢٥﴿َيْشُعُرونَ َال َحْيثُ 

)الزمان( الغايةابتداء) ١(من-

التعليل) ٢(من-

ُكلِّ ِمناْلُقْرآنِ َهَذاِيف لِلنَّاسِ َضَربـَْناَوَلَقدْ 
﴾٢٧﴿يـََتذَكَُّرونَ لََّعلَُّهمْ َمَثلٍ 

البيان

وََكذَّبَ اللَّهِ َعَلىَكَذبَ نِممَّ َأْظَلمُ َفَمنْ 
َمثْـًوىَجَهنَّمَ ِيف أَلَْيسَ َجاءهُ ِإذْ بِالصِّْدقِ 
﴾٣٢﴿لِّْلَكاِفرِينَ 

لتأكيدزائداةمن



٣٢

بِالَِّذينَ َوُخيَوُِّفوَنكَ َعْبَدهُ ِبَكافٍ اللَّهُ أَلَْيسَ 
َهادٍ ِمنْ َلهُ َفَمااللَّهُ ُيْضِللِ َوَمنُدونِهِ ِمن
﴿٣٦﴾

لتأكيدزائدة) ١(من-

لتأكيدزائدة) ١(من-

اللَّهُ أَلَْيسَ مُِّضلٍّ ِمنْ لَهُ َفَمااللَّهُ يـَْهدِ َوَمن
﴾٣٧﴿انِتَقامٍ ِذيِبَعزِيزٍ 

البيان

َواْألَْرضَ السََّماَواتِ َخَلقَ مَّنْ َسأَْلتَـُهمَولَِئن
ُدونِ ِمنَتْدُعونَ مَّاأَفـَرَأَيـُْتمُقلْ اللَّهُ لَيَـُقوُلنَّ 

َكاِشَفاتُ ُهنَّ َهلْ ِبُضرٍّ اللَّهُ أَرَاَدِينَ ِإنْ اللَّهِ 
ممُِْسَكاتُ ُهنَّ َهلْ ِبَرْمحَةٍ أَرَاَدِين َأوْ ُضرِّهِ 
اْلُمتَـوَكُِّلونَ يـَتَـوَكَّلُ َعَلْيهِ اللَّهُ َحْسِيبَ ُقلْ َرْمحَِتهِ 

﴿٣٨﴾

لتأكيدزائدةمن

َأَوَلوْ ُقلْ ُشَفَعاءاللَّهِ ُدونِ ِمناختََُّذواأَمِ 
﴾٤٣﴿يـَْعِقُلونَ َوَال َشْيئاً َميِْلُكونَ َال َكانُوا

لتأكيدزائدةمن

الَِّذينَ قـُُلوبُ اْمشََأزَّتْ َوْحَدهُ اللَّهُ ذُِكرَ َوِإَذا
ِمنالَِّذينَ ذُِكرَ َوِإَذابِاْآلِخَرةِ يـُْؤِمُنونَ َال 

﴾٤٥﴿َيْسَتْبِشُرونَ ُهمْ ِإَذاُدونِهِ 

التبعيض



٣٣

يعاً اْألَْرضِ ِيف َماظََلُموالِلَِّذينَ َأنَّ َوَلوْ  مجَِ
َتَدْواَمَعهُ َوِمثْـَلهُ  يـَْومَ اْلَعَذابِ ُسوءِ ِمنِبهِ َالفـْ

َيُكونُواملَْ َمااللَّهِ مِّنَ َهلُمَوَبَدااْلِقَياَمةِ 
﴾٤٧﴿َحيَْتِسُبونَ 

البيان

ُهمَأْغَىن َفَماقـَْبِلِهمْ ِمنالَِّذينَ قَاَهلَاَقدْ  َعنـْ
﴾٥٠﴿َيْكِسُبونَ َكانُوامَّا

)الزمان( الغايةابتداء

ظََلُمواَوالَِّذينَ َكَسُبواَماَسيَِّئاتُ َفَأَصابـَُهمْ 
َوَماَكَسُبواَماَسيَِّئاتُ َسُيِصيبـُُهمْ َهُؤَالءِمنْ 
﴾٥١﴿ِمبُْعِجزِينَ ُهم

التأليل

َال أَنُفِسِهمْ َعَلىَأْسَرُفواالَِّذينَ ِعَباِديَ يَاُقلْ 
الذُّنُوبَ يـَْغِفرُ اللَّهَ ِإنَّ اللَّهِ رَّْمحَةِ ِمنتـَْقَنطُوا
يعاً  ﴾٥٣﴿الرَِّحيمُ اْلَغُفورُ ُهوَ ِإنَّهُ مجَِ

لتأكيدزائدةمن

َأنقـَْبلِ ِمنَلهُ َوَأْسِلُمواَربُِّكمْ ِإَىل َوأَنِيُبوا
﴾٥٤﴿تُنَصُرونَ َال ُمثَّ اْلَعَذابُ يَْأتَِيُكمُ 

)الزمان( الغايةابتداء



٣٤

مِّنرَّبُِّكممِّنإِلَْيُكمأُنزِلَ َماَأْحَسنَ َواتَِّبُعوا
َال َوأَنُتمْ بـَْغَتةً الَعَذابُ يَْأتَِيُكمُ َأنقـَْبلِ 

﴾٥٥﴿َتْشُعُرونَ 

البيان) ١(من-

)الزمان( الغايةابتداء) ٢(من-

فـَرَّطتُ َماعَلىَحْسَرَتىيَانـَْفسٌ تـَُقولَ َأن
السَّاِخرِينَ ِمنَ لَ ُكنتُ َوِإناللَّهِ َجنبِ ِيف 
﴿٥٦﴾

البيان

ِمنَ َلُكنتُ َهَداِين اللَّهَ َأنَّ َلوْ تـَُقولَ َأوْ 
﴾٥٧﴿اْلُمتَِّقنيَ 

البيان

َاَفَكذَّْبتَ آيَاِيت َجاءْتكَ َقدْ بـََلى ِ
﴾٥٩﴿اْلَكاِفرِينَ ِمنَ وَُكنتَ َواْسَتْكبَـْرتَ 

البيان

لَِئنْ قـَْبِلكَ ِمنْ الَِّذينَ َوِإَىل إِلَْيكَ أُوِحيَ َوَلَقدْ 
ِمنَ َولََتُكوَننَّ َعَمُلكَ لََيْحَبَطنَّ َأْشرَْكتَ 

﴾٦٥﴿اْخلَاِسرِينَ 

)الزمن(الغاييةابتداء) ١(من-

التأليل) ٢(من-



٣٥

التبعيض﴾٦٦﴿الشَّاِكرِينَ مِّنْ وَُكنفَاْعُبدْ اللَّهَ َبلِ 

ِإَذاَحىتَّ ُزَمراً َجَهنَّمَ ِإَىل َكَفُرواالَِّذينَ َوِسيقَ 
َخَزنـَتـَُهاَهلُمْ َوقَالَ أَبـَْوابـَُهافُِتَحتْ َجاُؤوَها

آيَاتِ َعَلْيُكمْ يـَتـُْلونَ ُكمْ مِّنُرُسلٌ يَْأِتُكمْ َأملَْ 
قَاُلواَهَذايـَْوِمُكمْ لَِقاءَويُنِذُروَنُكمْ َربُِّكمْ 
َعَلىاْلَعَذابِ َكِلَمةُ َحقَّتْ َوَلِكنْ بـََلى

﴾٧١﴿اْلَكاِفرِينَ 

البيان

َوأَْوَرثـََناَوْعَدهُ َصَدقـََناالَِّذيلِلَّهِ احلَْْمدُ َوقَاُلوا
فَِنْعمَ َنَشاءَحْيثُ اْجلَنَّةِ ِمنَ نـََتبَـوَّأُ اْألَْرضَ 

﴾٧٤﴿اْلَعاِمِلنيَ َأْجرُ 

)املكان( الغايةابتداء

اْلَعْرشِ َحْولِ ِمنْ َحافِّنيَ اْلَمَالِئَكةَ َوتـََرى
مْ ِحبَْمدِ ُيَسبُِّحونَ  نَـُهمَوُقِضيَ َرِِّ بِاحلَْقِّ بـَيـْ

﴾٧٥﴿اْلَعاَلِمنيَ َربِّ لِلَّهِ احلَْْمدُ َوِقيلَ 

)املكان( الغايةابتداء



٣٧

الخامسالباب
الخاتمة

الخالصة: األولالفصل
فوصلتباب،إىلبابومنفصلإىلفصلمنالبسيطةالبحوثإجراءبعد

هذهمناألخريبابوىف. اخلامتةبابوهيالرسالةهذهمناألخريبابإىلالباحثة
:وهي،اخلالصةرضعْ تأنالباحثةتريدالرسالة

ر يف اللغة العربية:أن وظيفة حرف اجل.١
ميكنفالاجلملة،عناصربنيوالتماسكالرتابطإحداثأوالها: الوظائف الداللة،

علىيضفي.للجملةالعاماملعىنيتغرياجلرحرفحذفنالوألنهعنها،االستغناء
تفاصيلتتضحكيالكلمةأجزاءبنيالربط.التمايزيفمتناهيةمعاينالسياق

.دالالتهلاوليسومقاصده،املعىن
مجيعأنحيثمناجلملةيفحنوحامعىناجلرحرفيؤدى،النحويةالوظائفوثانيتها: 

مقدرا.أوظاهرابناءمبنيةحروفهياجلرحروف
الزائدة،حرف اجلر حرف اجلر ينقسم إىل ثالثة أقسام: حرف اجلر أألصل، وحرف اجلر 

الشابيه بالزائدة.
، ٣، ١أن مواضع حرف اجلر"من" يف سورة الزمر عدد اآلية فقط وهي ( .٢

٤٥، ٣٨،٤٣، ٣٦،٣٧، ٣٢، ٢٧، ٢٥، ٢٣، ٢٢، ٢١، ٢٠، ١٦، ١٥، ٦،٨ ،
٧٤، ٧١، ٦٦، ٦٥، ٥٩، ٥٨، ٥٧، ٥٦، ٥٥، ٥٤، ٥٣، ٥١، ٥٠، ٤٩، ٤٧ ،
). مثلها مواضع حرف اجلر"من" يف سورة الزمر: ٧٥

٣٧



٣٨

يعاً اْألَْرضِ ِيف َماظََلُموالِلَِّذينَ َأنَّ َوَلوْ ﴿ َتَدْواَمَعهُ َوِمثْـَلهُ مجَِ يـَْومَ اْلَعَذابِ ُسوءِ ِمنِبهِ َالفـْ
]، يأين: ِمن ُسوٍء (متعلق ٤٧[اآلية:﴾َحيَْتِسُبونَ َيُكونُواملَْ َمااللَّهِ مِّنَ َهلُمَوَبَدااْلِقَياَمةِ 

ال حمل جواب شرط غري حازم. مِّن اِهللا (متعلق ب(َبَدا)ب(افتدوا)      ال حمل هلا 
هلا معطوفة على مجلة افـَْتَدوا.

أن معاىن حرف اجلر"من" يف سورة الزمر وهي: مبعىن البيان، والتأليل، .٣
كان و الزمان ). احدى األمثلة لتأكيد، والتبعيض، وبدل، ابتداء الغاية ( املومن زائدة 

معاىن حرف اجلر"من" يف سورة الزمر،وهي: 
َحتِْتَهاِمنَجتْرِيمَّْبِنيَّةٌ ُغَرفٌ فـَْوِقَهامِّنُغَرفٌ َهلُمْ َربـَُّهمْ اتـََّقْواالَِّذينَ َلِكنِ ﴿اوالها: 

) مبعىن ابتداء ١] من(٢٠[ اآلية:﴾اْلِميَعادَ اللَّهُ ُخيِْلفُ َال اللَّهِ َوْعدَ اْألَنـَْهارُ 
) مبعىن ابتداء الغاية (املكان).٢الغاية (املكان)، من (

]. من مبعىن التبعيض.٧٧[ اآلية:﴾الشَّاِكرِينَ نْ مِّ وَُكنفَاْعُبدْ اللَّهَ َبلِ ﴿وثانيتها: 
اللَّهَ ِإنَّ اللَّهِ رَّْمحَةِ ِمنتـَْقَنطُواَال أَنُفِسِهمْ َعَلىَأْسَرُفواالَِّذينَ ِعَباِديَ يَاُقلْ ﴿وثالثتها: 

يعاً الذُّنُوبَ يـَْغِفرُ  ]. من مبعىن زائدة ٥٣[اآلية:﴾الرَِّحيمُ اْلَغُفورُ ُهوَ ِإنَّهُ مجَِ
لتأكيد.

اإلقتراحات: الثانىالفصل
معاىنبالبحثقياميبعدليستفيداقرتاحاتالباحثةتقدماألخريالفصليف

مافهيالفصلهذايفتقصدهااليتاالقرتاحاتوأما. الزمرسورةيف" من"اجلرحرف
:يأيت
عالءجامعةيفالداللةوالنحوعلميتعلمواالذينالطالباتوالطالبمنارجو. ١

.فهمهاودراسةيفجيتهدواأناحلكوميةاإلسالميةالدين
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املناسبةاألعمالكليفيشرتكواأنوالطالباتالطالبزمالءإىلأرجوباحثةوأنا. ٢
خصوصااإلنسانيةوالعلوماآلدابكليةيفتنصلهامةدراسةيفهمواحىتالعربيةباللغة

االعربيةاللغةقسميف .وآدا
ميهتمواانعلىالكرامواملدرسنياالجالءاألساتذةمنأرجو. ٣ باالستعمالحاجا

.العربيةباللغةالطالبةلتطويراجلديدمناألخرىالطرقأواملناهج
وأرجووقدريت،جهديهووهلذالكمالمنبعيدةمازالتالرسالةهذهأنأحسب. ٤

أناملمكنومنالداللةوحنوعلميفخاصةومذيدامفيدةالرسالةهذهيكونأنفيها
.العلميالبحثيفمرجعةيكون
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