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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 التمهيد

اٟتمد هلل رب العا١تُت، كالصبلة كالسبلـ على أشرؼ األنبياء كا١ترسلُت، كعلى آلو  
 ال إلو إال اهلل، كأشهد أف ٤تمدا عبده كرسولو، الذل ال نيب  بعده. كصحبو أٚتعُت. أشهد أف

ىذه الرسالة اليت تشرط َب كلية علم الًتبية كالتعليم باٞتامعة اإلسبلمِت  اٟتكومية  
سومطرة الشمالية، شرط من أحد شركط لتدريس َب ىذه اٞتامعة كموضوع ىذه الرسالة  ىي: 

 سورة لقماف()ٖتليل اٟتركؼ اٞتر كمعانيها ُب 

كَب ىذا ا١تقاـ، الباحث يشكر شكرا كثَتا إىل الدكتورندكس اٟتاج أٛتد باجوف  
ناستيوف، ا١تاجستَت الذم كاف ىو مشرؼ األكؿ كإىل الدكتورندكس اٟتاج أبو بكر عدناف 
سرجيار الذم كاف مشرؼ الثاين. كإىل احملاضرين كاحملاضرات َب شعبة اللغة العربية اٞتامعة 

ية اٟتكومية سومطرة الشمالية كأصدقائي شعبة اللغة العربية كأستاذم مع أصدقائي َب اإلسبلم
 ا١تسكن الذين يشجعوف دائما.

كأشكر اهلل عز كجل كإىل كالدم كأسرٌب. آخر الكبلـ كالسبلـ عليكم كرٛتة اهلل  
 كبركاتو. 
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 الباب األول
 المقدمة

 خلفية البحث . أ

أف كبلـ اهلل غَت كبلـ البشر، ما ُب ذلك ريب. معلـو أف القرأف ىو كبلـ اهلل، ك ك 

زؿ على خاًب األنبياء ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم كالقرأف الكرًن ىو كتاب اهلل عز كجل ا١تن

بالقطع كاليقُت ا١تكتوب ُب ا١تصاحف من أكؿ سورة معٌت ا١تنقوؿ بالتوتر ا١تفيد لفظا ك 

الفاٖتة إىل آخر سورة الناس، كىو معجزة العظمى كاٟتجة البالغة الباقية إىل كجو الدىر 

 .للرسوؿ سيدنا ٤ٌتمد صلى اهلل عليو كسلم، ٖتدل بو الناس كآفة

كقصصو كالقرآف كتاب اإلسبلـ ُب عقائده، كعبادتو كحكمو كأحكامو كآدابو كأخبلقو 

كمواعظو كعلومو كأخباره كىدايتو كداللتو كىو أساس رسالة التوحيد كا١تصادر القوًن للتشريع 

 .  كاف أف يلـز الناس لتطبيقيو  كمنهل اٟتكمة كا٢تداية كالرٛتة

ُب اٟتياة اليومية، ألف اللغة ىي ألة  ؿانفصإكن ٘تاللغة ىي ألة اإلتصاؿ اليت ال 
 لحدإمن  اللغة العربية كلذلك كانت تستخدـ لعرض ا١تعلومات أك مقصود اإلتصاؿ اليت

م ال ديكن اف نفصلها من اٟتياة البشرية. ألف اإلنساف لن تكوف قادرة ذال اٞتوانب ا١تهمة
 دكف استخداـ لغة التوصلية.على معرفة كل ما يريدكف، كيفكركف كيشعوركف لآلخرين 

 خصوصا، ـو للمسلمُت لطبلب شعبة اللغة العربيةإف اللغة العربية ىي مفتاح كل العل
أف اللغة . ك ف نزؿ بالعربيةأعرؼ بلقر ي١تسلمُت ُب أهناء العامل. ك ألف اللغة العربية اللغة ٞتميع ا

ية ىي اللغة ف كلغة العبادة كلغة الصبلة ا١تفركضة كغَت ذلك. اللغة العربأالعربية لغة القر 



: ِ ف الكرًن َب سورة يوسوؼ اآليةأعاىل َب القر كقاؿ اهلل ت فأاألساسية لتعلم القر   

                

ا١ترجع األكىل ُب اإلسبلـ كالعمل من  كانابية كانت لغة القرأف كاٟتديث  كأما اللغة العر 
منهما أف حيتج علما من اللغة العربية كمنها علم  عمبل ضمن القرأف كاٟتديث كاجيب

الكتاب ا١تكتوب منذ ا١تاضى ُب فبلح اإلسبلـ،  االقرأف كاٟتديث ايضا كانالنحو. كإف 
 ككانت كتب الدارسي كعلـو اإلسبلـ أكثر باللغة العربية.

 دةالوحلئلستكشاؼ الدين. إف اللغة العربية ىي اللغة  العربية ىي ببل شك ٘تهيدم
 غة النيب كىي العربية.للاأرسل كتابو ب ألف اهلل قد اليت تدرس الدين األصلي مقدمة،

: ّٕكما قاؿ اهلل ُب سورة الرعد اآلية                

                              

لكي تكوف قادرة على  كذلك ف الكرًنأالقر لكل شخص القدرة على تفسَت ليس ك 
ؾ ىنا .ف اف حيتج إىل ا١تعرفة الكافية حىت يتمكن من حفر كفك مضموف القرأفأتفسَت القر 

 كىي: العربية، أكا١تهارة العربية اللغة اٞتوانب من إجادة أربعةكجدت 

  صحيح بشكل القراءة على أ. القدرة

 العربية باللغة الكتابة على القدرة ب.

 العربية باللغة التحدث على ت. القدرة

 ث. القدرة على فهم ٤تادثة عند يتكلم باللغة العربية



مطلقا أف حيتج علم للغة العربية من علم  العربية اللغة ا١تهارات اٞتوانب األربعة لفهم
علم .ك  كما قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم خَتكم من تعلم القرأف كعلمو  النحو خاصة

 النظرية سواء العلم ىذا باإلتق اسًتاتيجية ألنو اإلسًتاتيجي. قيلت األساسي العلم ىو نحوال
 بالضبط. كفهم بشكل صحيح قراءة على قادرةسيكوف كالعملية 

لعامة الناس من الًتبويُت )الرٝتيُت( كقد بينت اٟتقيقة حىت اآلف أنضعف األساسي 
خرجيي التعليم العايل اإلسبلمي  إىلتوسطة األكىل، ا١تدرسة العليا اإلسبلميُت كخرجيي ا١ترحلة ا١ت

 فأللقر  أهنم ضعف ُب ىذا اجملاؿ العربية، كقراءة كالكتب بشكل صحيح كفهم صحيح
 .كاٟتديث كالكتب الًتاث كغَت ذلك

إعلم لقد   الصراط ا١تستقيم: داجدا، كقوؿ ابن تيمية ُب كتابو إقتيإف اللغة العربية مهمة 
الدين كلذلك تاثَت ا٠تليفة ا١تبتدئُت ُب ك  ،أخبلؽغة تأثَت لعقل للعلى ا كاف إجتهاد ُب تعود 

 العقل كالدين كاألخبلؽ. ٢تم زائد ىذه األمة كىي الصحابة كالتابعُت

 كال كاجيب، فهم الكتاب كالسنةياجيب كأف ك  الدين ٍب إتقاهنا ىي جزء من العربية اللغة
 فهو كاجب ". الواجب كل ما ال يتم فإف العربية، اللغة بفهم إال فهمو ديكن

اٞتزء أصغر من اللغة ىو اٟترؼ، كاٟترؼ أنواع كمنها حرؼ اٞتر.حرؼ اٞتر يكوف  
ا١تخصوص حرؼ اٞتر الذم يدخل كلمة اإلسم. ككظيفة حرؼ اٞتر جير كلمة اإلسم 

كثر من ا١تعاين ا١تختلفة ُب حرؼ اٞتر. كيكوف أف يشعر الصعب ُب  ترجيم اٞتملة إف أ.ك هبعد
. كلذلك فإف الباحث يريد أف يبحث كصحيح مل يكن تعليم حرؼ اٞتر كمعانيها بالتفصيل

 كاما خلفية ىذا البحث عن حركؼ ٞتر كما يلي: حرؼ اٞتر كمعانيها.

 أكثر حركؼ اٞتر كمعانيها تكثَت من القراء كا١تًتٚتُت ال يفهموف  .ُ



بل اكثر فرؽ الرأم للمعانيها ُب تفسَت آيات  إف حركؼ اٞتر ليس ٢تا معٌت فقط، .ِ

 القرآف خاصة.

إذا نشر الًتجيمتو يًتجم بدكف  كثَت ا١تًتجم كمن مًتجم الشباب خاصة الذم يفخر .ّ

 .ةعلم اللغة العربية كاف

ُب  الطالب باحثلقماف ألف كمعانيها ُب سورة ال أما يبحث الباحث حركؼ اٞترك 
من حركؼ اٞتر فالباحث يريد لرفع ا١توضع من البحث  كثَتتربوم كُب ىذه سورة   تدريس

 لقمان"يل حروف الجر ومعانيها في سورة تحل" ٖتت ا١توضوع

 تحديد المسألة . ب
يل حروف " تحلك حيدد عنالبحث لَتكز ال يفسح البحث، كلذلإمنا الباحث حيدد ك 

 لقمان " الجر ومعانيها في سورة 

 أسئلة البحث . ت
 أسئلة البحث َب ىذا البحث كما يلى: أماك 

 لقماف ؟ ىي سورة ما  .ُ

 لقماف ؟ُب سورة  كمعانيها حركؼ اٞترىي ما  .ِ

 أهداف البحث . ث
 البحث إلعطاء اٞتواب على ا١تشاكل يعٌت: أىداؼ ما ىذاكأ 

 لقماف  سورة  ١تعرفة .ُ

 لقماف رفة حركؼ اٞتر كمعنيها ُب سورة ١تع .ِ



 ج. فوائد البحث
 :يأما فوائد البحث كما يلك    
 نظرية . أ

 ؼ اٞتر كمعانيها ُب سورة لقمافع لقارئ عن حرك يفنتيرجى هبذا العلم  .ُ
 خرل عن حركؼ اٞتر كمعانيها.هبذا البحث جعل ا١ترجع للباحث األيرجى  .ِ

 عملية   . ب

 أف يستطيع عمبل عن حركؼ اٞتر كمعانيها ُب قرأة كترجيم الكتب يرجى لقارئ .ُ
 .كفهمو

 يرجى هبذا الكتب أف يشجع تشجيعا ُب تعليم اللغة العربية.  .ِ
 هيكال البحث . ج

 إف الباحث قسم ُب ىذه الرسالة على ٜتسة أبواب منها :  

 أىداؼ: مقدمة ٍب خلفية البحث ٍب ٖتديد البحث ٍب أسئلة  البحث ٍب  الباب األكؿ
 البحث ٍب فوائد البحث ٍب ىيكاؿ البحث.

 قماف.لر كمعانيها ٍب القرأف ٍب سورة حركؼ اٞت ٍب ة: الدراسة النظري الباب الثاين 

: طرؽ البحث ٍب النهج ك أنواع البحث ٍب مصادر البيانات ٍب آلة الباحث  ٍب  الباب الثالث 

 ٚتع البيانات ٍب طرؽ ٖتليل البيانات. طرؽ

 ٍب نتيجة العامة ٍب نتيجة ا٠تاصة. كصف البيانات كنتائج البحث:  الباب الربع  

 : ا٠تا٘تة ٍب ا٠تبلصة ٍب اإلقًتحات. الباب ا٠تامس 



 الباب الثاني
 الدراسة النظرية

 تعريف الحرف . أ

كالكتاب حاشية العبلمة أيب النجا على شرح الشيخ خالد األزىار على منت اآلجرمية أف 
ىو  ما ال يصلح معو دليل الفعل ام ما يعرؼ بو الفعل من قد كالسُت كسوؼ حرؼ يشرح أف 

كتاء التاءنيث الساكنة فعدـ صبلحيتو لدليل اإلسم على حرفيتو كنظَت ذلك كما قاؿ ابن مالك 
ج، ح، خ،  فعبلمة اٞتيم نقطة من اسفل كعبلمة ا٠تاء نقطة من فوؽ كعبلمة اٟتاء ا١تهملة 

 ككتاب الكواكب الدرية يشرح أف يعنىكلمة ال يدؿ على معٌت ُب نفسها. ُ.عدـ النقطة بالكلية

حرؼ ال  كاما الباحث يوجد معٌت اٟترؼ من اإلشرح العاىل أف إحدل من قسم الكلمة
الفعل كحرؼ أيضا كليس لو عبلمة دييز بئلسم  إال يسند باكلمة األخرل كال لو دليل١تعٌت منفرد 

 كالفعل .

 قسام الحرفأ  . ب

 ختص باإلسم كحركؼ اٞتر كاألحرؼ اليت تنصب اإلسم كترفع ا٠تر ا١تؼ ك حر  .ُ

 ختص بالفعل  مثل قد، كمل ا١تؼ ك حر   .ِ

 ؼ العطف كاٟتركؼ اإلستفهاـ.رك شًتؾ بُت األٝتاء كاألفعاؿ كحا١تؼ ك حر  .ّ

 ِعند الباحث كاف حرؼ ال يعرؼ الدليل ٟتركؼ كالدليل لئلسم كلفعلك 

 جرال تعريف حروف  . ت
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ٕتر  لكتاب الكواكب شرح الدرية متممة األجركمية  اف حرؼ اٞتر كٝتيت حركؼ اٞتر
تسمى حركؼ ما بعدىا من األٝتاء أم ٗتفضو ك  معٌت الفعل قبلها اىل اإلسم بعدىا اك ألنو ٕتر

ا٠تفض أيضالذلك كتسمى ايضا حركؼ اإلضافة ألنو تضيف معاين األفعاؿ قبلها اىل األٝتاء 
يقول على الوصوؿ اىل ا١تفعوؿ بو، فقوكه هبذا اٟتركؼ، حنو  بعدىا، كذلك اف من األفعاؿ ما ال

عجبت من خالد ك مررت بسعيد، كلو قلت عجبت خالدا كمررت سعيدا مل جيز لضعف الفعل 
 ّاالـز كقصوره عن الوصوؿ اىل ا١تفعوؿ بو إال يستعُت ْتركؼ اإلضافة.

سم بشكل اٞتر كلذلك إشراح من معٌت حرؼ اٞتر اهنا كلمة ا١تخصوص إلسم كيغَت إ
ألنو عامل اٞتر. كيسمى حرؼ اإلضافة ألنو يضيف معٌت فعل قبلو اىل إلسم بعده يعٌت يغَت 

 حرؼ اٞتر معٌت االـز اصلها اىل معٌت متعدل. 

 حروف الجر نواع أ  . ث

حركؼ اٞتر اكثر كىي: من، اىل، َب كتاب شرح ابن عقيل على األلفية أف يشرح أف 
عدا، الكاؼ، كاك القسم، التاء القسم، رب، مذ, منذ، خبل،   حىت، عن، على، الباء، البلـ،

 ْ، لعل،مىتحاشا
من، اىل، عن، على، ُب، الباء،  تكانُب كتاب الكواكب الدرية   ما حركؼ اٞتر أ

 البلـ ٕتر الظاىر كا١تضمر 
 : من نوح  حنو

  اىل اهلل مرجعكم   
 لًتكنب طبقا عن طبق  
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الكاؼ، حىت، الواك، التاء، رب، منذ جير على الظاىر كال تدخل   ؼ اٞترك كإما حر 
 على ا١تضمر فمنها ما ال خيتص بظاىر بعينو كىو الكاؼ كحىت كالواك

 : كردة كالدىاف ، كزيد كاألسد كقد تدخل على الضمَت َب ضركرة الشاعر حنو
 : حىت مطلع الفجر، اكلت اؿ ٝتكة حىت راسها حنو

 اك ال جيمع بينها كبُت فعل القسم ٓتبلؼ باء القسم كإما حرؼ اٞتر كاف الو 
 : أقسمت باهلل، كال تقوؿ أقسمت كاهلل  حنو

 كحركؼ اٞتر كاف التاء جير بلفظ اٞتبللة كىو الغالب حنو: تاهلل كلفظ رٌب مضافا 
 : ترب الكعبة، ترىب حنو

 كحرؼ اٞتر خيتص بالزماف كىو منذ كمذ
 : ما رأيتو منذ يـو اٞتمعة حنو 

 حرؼ اٞتر خيتص بالنكرات غالبا كىو رب  ك
 ٓ: رب رجل ُب الدار حنو

 كأما حركؼ اٞتر ُب كتاب الواكب الدرية يشرح أف يستعمل حركؼ اٞتر ُب الكلمة
أاستعمل لكلمة الظهر أك مضمر، الذم خيصص بالظهر أك مضمر فقط أك إستعمالو  

 ٢تما.  
 حروف الجر معان . ج

 الباء  .0

 فاالباء ٢تا ثبلثة عشر مع
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الباء كىو ا١تعٌت اإللصاؽ ٢تا. كىذا ا١تعٌت ال يفارقها ُب ٚتيع معانيها. ك٢تذا اقتصر   ( أ

 عليو سيبويو.

 مسحت رأسي بيدم كإما ٣تازم حنو:اإللصاؽ إما حقيقي حنو: أمسكت بيدؾ ك ب( ك 
 مررت بدارؾ، اك بك، أم ٔتكاف يقرب منها أك منك.

اإلستعانة كىي الداخلة على ا١تستعاف بو أم الواسطة اليت هبا حصل الفعل حنو  ت( 
 كتبت بالقلم كبريت القلم باالسكُت 

 من أجلها حصل حنو السببية كالتعليل كىي الداخلة على سبب الفعل كعلتو اليتث( 

  َْسورة العنكوت: ُب  حنو عرفنا بفبلف  كمنها قولو تعاىلمات باٞتوع ك     

    ُب سورة ا١تائدة: كقولو                   

كا٢تمزة ُب تصيَتىا الفعل البلـز متعديا فيصَت بذلك التعدية كتسمى باء النقل فهي  ج(  

 ُٕسورة البقرة : ُب الفعل مفعوال كقوؿ تعاىل        أم أذىبو. 

القسم كىي أصل أحرفو كجيوز ذكر فعل القسم معها حنو أقسم باهلل كجيوز حذفو حنو ح( 

 باهلل ألجتهدف كتدخل على الظاىر كما رأيت، كعلى ا١تضمر حنو بك ألفعلن 

خر أتعويض شيء من شيء ُب مقابلة شيء العوض كتسمى باء كىي اليت تدؿ على  ( خ

 هبذا كخذ الدار بالفرسحنو بعتك ىذا 



البداؿ كىي اليت تدؿ على اإلختيار أحد الشيئُت على األخر ببل عوض كالمقابلة،   ( د

كحديث مايسرين هبا ٛتر النعم، كقولو بعضهم ما يسرين أين شهدت بدرا بالعقبة 

 أم بد٢تا.

 ُِّ سورة اؿ عمراف:ُب  الظرفيو أم معٌت "ُب" كقولو تعاىل ( ر        

     

كالدار بأثاثها، كمنو قولو تعاىل ُب  ا١تصاحبة أم معٌت "مع" حنو بعتك الفرس بسرجو  ( ر

  ْٖسورة ىود:       

 ٔكقولو تعاىل ُب سورة  اإلنساف:  تبعيض "من"معٌت  ( ز             

     م منها أ 

 ُٗٓب سورة الفرقاف: معٌت عن كقولو تعاىل  ( س       أم عنو ، 

  ُٕٓب سػػورة آؿ عمػػراف: كقولػػو تعػػاىل" علػػى"اإلسػػتعبلء أم معػػٌت   ( ػ   

             أم على قنطار 

كمنو الزائدة لفظا أم ُب اإلعراب حنو ْتسبك ما فعلت أم حسبك.التأكيد كىي  ( ص

ا،  ٕٗقولو تعاىل ُب سورة النساء:اإلبتداء أم ابتداء الغاية  كُب كىكىفىٰى بًٱللًَّو شىًهيدن

 أىملى يىعلىم بًأىفَّ ٱللَّوى يػىرىل. ُْسورة العلق:



 من  .5

 من ٢تا ٙتانية معاف
  ُُب سورة اإلسراء: الغاية ا١تكانية  كقولو تعاىلا١تكانية أك الزمانية. مثاؿ من ابتداء  ( أ

                       كمثاؿ

 َُٖكقولو تعاىل ُب سورة التوبة:  الزمنية                

       

 ًرَّ حىىتَّٰ لىن تػىنىاليوٍا ٱل ِٗسورة اؿ عمراف: ُب  كقولو تعاىلض"  بع"تبعيض أم معٌت   ( ب

بُّوفى   أم بعضو، كقولو منهم من كلم اهلل  أم بعضهم تينًفقيواٍ ِمَّا ٖتًي

 ثٰىنً ًمنى ٱألىك  فىٱجتىنًبيواٍٱلرِّجسى  َّسورة  اٟتج:ُب  م بياف اٞتنس كقولو تعاىلأالبياف   ( ت
أك : لتأكيد كىي الزائدة لفظا أم ُب اإلعراب  لغَت غرض بشرط تقدـ نفى أك هنىا  ( ث

، كقولو تعاىل ما جاءنا  من جاين من أحدإستفهاـ أف يكوف ٣تركرىا  نكرة  حنو: ما 
كإف جرت إسم جنس نكرة حنو: ما جاءىن من رجل فهي للتنصيص على  بشَت

 العمـو كإلستغراؽ كإف جرت  نكرة عامة فهي لتوكيد العمـو 
ُّٖب سورة التوبة: البداؿ كقولو تعاىل  ( ج                   أم 

َٔ، كقولو ُب سورة الزخرؼ:بد٢تا                          

 َُأم بدلكم، كقولو ُب سورة  آؿ عمراف:         

                         بدؿ اهللأم 



ضِ  ُْب سورة األحقاؼ:  كقولو تعاىل"  ُب"الظرفية أم معٌت   ( ح َسأ ٍَ ٱۡلأ  َيبَرا َخهَقُْٕا ِي
َعخِ  ٗ، كُب سورة اٞتمعةأم فيها ًُ ُج ِو ٱنأ ٕأ ِح ِيٍ َٚ ٰٕ هَ َ٘ نِهصَّ  ُب يومها مأ إَِرا َُِٕد

 فاجتنبوا الرجس من األكثاف كقولو تعاىل  التعليل  ( خ
ِعقِ  ُٗكقولو تعاىل ُب سورة البقرة:  السببيو ( د َٰٕ ٍَ ٱنصَّ ِٓى يِّ ٙٓ َءاَراَِ جَِعُٓىأ فِ ٌَ أََصٰ َعهُٕ  َٚجأ

 ُِِب سورة الزمر: معٌت عن كقولو تعاىل ( ذ                

أكالدىم من كُب كتاب الكواكب "من" ٔتعٌت "عند"  حنو: لن تغٍت عنهم أموا٢تم كال  ( ر
 اهلل  أم عند.

 إلى  .ّ

 معاف أربعةاىل ٢تا 
انتهاء الغاية مثاؿ من ، انتهاء أم انتهاء الغاية الزمانية أك ا١تكنية مثاؿ من انتهاء الزمانية ( أ

كمثاؿ انتهاء ا١تكانية ، ٍب أ٘توا الصياـ إىل اليل ُُٕٖب سورة البقرة: الزمانية قولو تعاىل

ٍَ  ُُب سورة اإلسراء: كقولو ِجِذ، يِّ غأ ًَ
َحَشاِو ِإنَٗ ٱنأ ِجِذٱنأ غأ ًَ

حنو الزمنية: جئت اليك، حنو  ٱنأ

 ا١تكنية: صل بالتقول إىل رضا اهلل

أم  قاؿ من أنصارل اىل اهلل ُِٓب سورة آؿ عمراف: ا١تصاحبة معٌت مع كقولو تعاىل  ( ب

                 ِمعو، كقولو تعاىل ُب سورة النساء:



كتسمى ا١تبينة ألهنا تبُت أف مصحوهبا فاعل ١تا قبلها كىي الىت تقع بعد ما  "عند"معٌت   ( ت

 ُّّب سورة يوسف: يفيد حبا أك بغضا من فعل تعجب أك إسم تفضيل كقولو تعاىل 

  ِّ ٛأ ٙٓ إِنَ ُعََُِٕ ب َٚذأ ًَّ َّٙ ِي ٍُ أََحتُّ إِنَ جأ  ٔأم أحب عندم فا١تتكم ىو احملب  قَبَل َسةِّ ٱنغِّ

تَقٍِٛى  ُِٓب سورة يونس:  قولو تعاىل معٌت البلـ ك  ( ث غأ ٍغ يُّ ٰٗ ِصَشٰ ِذ٘ َيٍ ََٚشبُٓء إِنَ ٓأ َٚ َٔ 

أما معٌت "إىل" الوحد اىل الثالث كاف ُب كتاب ٚتيع الدركس العربية كا١تعٌت        
 .ا١تعجم ا١تفصل ُب اإلعرابالرابعة كاف ُب كتاب 

 حتى  .3

 معناف حىت ٢تا 
بعدىا ُب اٟتكم أف يتوافر أمراف ُب ا١تعطوؼ أف يكوف الغاية كيشًتؾ ماقبلها مع ما   ( أ

بعضا من ا١تعطوؼ عليو أك كبعضو، كقد ياٌب متباينا فيجب تقدير بعضيتو بالتأكيل حنو: 

 عاد الرعاة حىت كبلهبم

 إنتهاء حنو: درست حىت مطلع الفجر  ( ب

كيزعم بعد النحاة أف ما بعد "حىت" داخل فيها قبلها على كل حاؿ، كيزعم بعضهم أنو   

ليس بداخل على كل حاؿ، كاٟتق أنو يدخل إف كاف جزءا ِما قبلها، حنو: سرت ىذا 

النار حىت العصر، أكلت السمكة حىت رأسها. كإف مل  يكن جزءا ِما قبلها مل يدخل، 
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سىلٰىمه ًىيى حىىتَّٰ  ٓمنو قولو تعاىل ُب سورة القدر:حنو: قرأت الليلة حىت الصباح، ك 

 رً ۡأ فىجۡأ لىًع ٱؿۡأ مىط

كاعلم أف ىذا ا٠تبلؼ إمنا ىة َب "حىت" اٞتافضة، كأما "حىت" العاطفة، فبل        

خبلؼ ُب أف ما بعدىا جيب أف تدخل ُب حكم ما قبلها، كما ستعلم ذلك ُب مبحث 

 حركؼ العطف.

اىل" ٕتر ما كاف آخرا ١تا قبلو، أك متصبل بآخره، كما مل آخرا كفرؽ بُت "اىل كحىت" أف " 
 كال متصبل بو. 

  حنو "اىل" سرت ليلة إىل أمس إىل آخرىا
 سهرت الليلة إىل الفجر   
 سرت النهار إىل العصر  

 كال ٕتر "حىت" اال ما كاف آخرا ١تا قبلو، أك متصبل بآخره
 حنو "حىت" سرت ليلة أمس حىت آخرىا

شِ  ٓتعاىل ُب سورة القدر:كقولو    فَجأ هَِع ٱنأ ٰٗ َيطأ َٙ َحتَّ ِْ ٌى 
كال ٕتر مامل يكن آخرا كال  ،َعهَٰ

 متصبل بو، فبل حنو: سرت الليلة حىت نصفها.

 كقد تكوف حىت للتعليل ٔتعٌت "البلـ" حنو: الق اهلل حىت تفوز برضاه، أم لتفوز.
كاف ُب  ا١تفصل، كالثالث   ا١تعجمحد اىل الثاىن كاف ُب كتاب اما معٌت "حىت" الو كأ

 كتاب جامع الدركس العربية.
 عن  .2

 عن ٢تا ستة معاف 



ت عن األمر، رميت السهم عن اجملاكزة كالبعد كىذا أصلها حنو سرت عن البلد، رغب ( أ

 القوس

ب قَهِِٛم  َُْب سورة ا١تؤمنوف: تعاىل كقولومعٌت "بعد" حنو قريب أزكرؾ،    ( ب ًَّ قَبَل َع

 ٍَّ جُِح ُصأ ٍَ نَّٛ ِذِيٛ ََٰ٠٤ 

ِغِّۦ ّٖ كقولو تعاىل ُب سورة ٤تمد:معٌت "على"    ( ت َخُم َعٍ ََّفأ ب َٚجأ ًَ َخمأ فَئََِّ َيٍ َٚجأ أم  َٔ

 عليها 

 تعاىل ُب سورة ىود:التعليل كقولو   ( ث                   

      أم من أجل 

ِعَذٍح  ُُْ، كقولو تعاىل ُب سورة التوبة:قولك ( ج ٕأ ِّ إَِّلَّ َعٍ يَّ َِْٛى ِۡلَثِٛ َشٰ فَبُس إِثأ تِغأ ٌَ ٱعأ َيب َكب َٔ

َعَذَْبٓ إَِّٚبُِ  َٔ 

ٍأ ِعجَبدِِِۦ ِٓتعاىل ُب سورة الشورل:" كقولو معٌت "من ( ح ثَخَ َع ٕأ جَُم ٱنتَّ ٱنَِّز٘ َٚقأ َٕ ُْ َٔ 

 ْٖالبقرة:تعاىل ُب سورة معٌت "البدؿ" كقولو  ( خ           

   

 على  .6

 على ٢تا ٙتانية معاف 



ٌَ  ُِِب سورة ا١تؤمنوف: تعاىل وستعبلء حقيق كقولإلا ( أ ْٕ هُ ًَ ِك تُحأ
فُهأ َعهَٗ ٱنأ َٔ َٓب  ٛأ َعهَ أك ٣تاز  َٔ

َُب  ِّٓتعاىل ُب سورة البقرة: كقولو هأ ُعُم فَعَّ َك ٱنشُّ ُٓىتِهأ ُأ ٍط يِّ ٰٗ ثَعأ َعُٓىأ َعهَ  ثَعأ

ٍأ  ُُٓب سورة القصص: كقولك تعاىل  " ُب"معٌت   ( ب هٍَخ يِّ ٍِ َغفأ ٰٗ ِحٛ ِذَُٚخَ َعهَ ًَ
َدَخَلَنأ هَِٓب َٔ ْأ  أَ

 أم ُب حُت غفلة 

 معٌت عن كقوؿ الشاعر   ( ت

 أم إذا رضيت عٍت( لعمر اهلل أعجبٍت رضاىا قشَت  بنو ى)إذا رضيت عل

ٰٗ َيب ََْذٰىُكىأ  ُٖٓ و تعاىل ُب سورة البقرة:الىت للتعليل كقول "ـ"المعٌت  ( ث َ َعهَ نِتَُكجُِّشْٔا ٱَّللَّ َٔ

 ٌَ ُكُشٔ نََعهَُّكىأ تَشأ َٔ 

، ُب كتاب معجم مفصل أم مع حبو كءاتى ا١تاؿ على حبوو تعاىل كقول" مع"معٌت  ( ج

 ُٓٔتعٌت مصاحبة ٔتعٌت "مع" أيضا كقولو تعاىل ُب سورة القصص: 

أم  فيوفى ۡأ تىوۡأ تىاليوٍا عىلىى ٱلنَّاًس يىسۡأ ٱلًَّذينى ًإذىا ٱؾ ِو تعاىل ُب سورة ا١تطففُت:كقول "نم"معٌت  ( ح

 اكتالوا منهم 

 حقيق على أف ال أقوؿ على اهلل اال اٟتق :و تعاىل ُب سورة األعراؼمعٌت الباء كقول ( خ

 أم حقيق يب 

ييأس من رٛتة اهلل أم على أنو ال فبلف ال يدخل اٞتنة لسوء صنيو  :االستدراؾ حنو ( د

 ٕألكنو ال ييأس.

                                                             
7. Op.cit, h. 286 



 في  .1

 ُب ٢تا سبعة معاف 

:حقيقية حنو ا١تاء ُب الكوز،سواء أكانت الظرفية  ( أ غلبت  ْ-ِك قولو تعاىل ُب سورة الرـك

 ك ٣تاية كقولو تعاىلأ ن بغد غلبهم سيغلبوف ُب بضع سنُتالرـك َب أدىن األرض، كىم م

 رسوؿ اهلل أسوة حسنةكاف لكم ُب  لقد  ُُٕٗب سورة البقرة:

ًفيًو  ۡأ ًبي ۡأ أىفىض ۡٓ ُب مىا ۡأ لىمىسَّكيم ُُْب سورة النور: السببيو كالتعليل كقولو تعاىل   ( ب

 أم بسبب ما أفضيتم فيوعىذىابه عىًظيمه 

ًمن  ۡأ خىلىت ۡأ قىدمو أيمى  ۡٓ خيليوٍا ُب ۡأ قىالىٱد ُّٖب سورة األعراؼ:كقولو تعاىل   "مع"معٌت   ( ت

 ًلكيم ۡأ قىب

يصىلِّبػىنَّكيم ُُٕب سورة طو: كقولو تعاىل  "على"ٔتعٌتاإلستعبلء   ( ث ًؿ ۡأ ُب جيذيكًع ٱلنَّخ ۡأ كىألى

 أم عليها

 ُّٖب سورة التوبة: ا١تقايسة كىي الواقعة بُت مفضوؿ سابق كفاضل الحق، كقولو تعاىل ( ج

يػىٰوًةٱلدُّفۡأ فىمىا مىتٰىعي ٱؿ كالنسية أم بالقياس على األخرة  ًخرىًة ًإالَّ قىًليله ۡٓ أۡأ يىا ُب ٱؿۡأ حى

 إليها

 معٌت الباء الليت لئللصاؽ كقوؿ الشاعر ( ح



م أبصَتكف ُب طعن األباىر كالكلى(،   )كيركب يـو الركع منا فوارس 
 بصَتكف بطعن األباىر

 حنو: كقف خالد ُب ا١تدخل(

 ۡٓ ُب  ۡأ ًديػىهيمۡأ ٍا أىمۡٓ فػىرىدُّك ُٗب سورة ابراىيم: كقولو تعاىل  " إىل"معٌت د( 
  ۡأ كٰىًىًهمۡأ أىؼ

  الكاف. 2

 الكاؼ ٢تا أربعة معاف:

 و كىو األصل فيها، حنو: علي كأسدالتشبي ( أ

ب ََْذٰىُكىأ  ُُٖٗب سورة البقرة:  التعليل كقولو تعاىل  ( ب ًَ ُكُشُِٔ َك
ٱرأ  أم ٢تدايتو إياكم  َٔ

 معٌت على حنو: كن كما أنت أم ثابتا على ما أنت عليو   ( ت

هِِّۦ َشٙء    ُُُب سورة الشورل: إلعراب كقولو تعاىلاالتوكيد كىي الزائدة ُب   ( ث ثأ ًِ َظ َك ٛأ نَ

جَِصُٛش  ُٛعٲنأ ًِ َٕ ٱنغَّ ُْ  .أم ليس مثلو شيءَٔ

 الالم  .3

 فاالبلـ ٢تا ٜتسة عشر مع

هلل ما  ُِٕب سورة لقماف: ا١تلك كىي الدخلة بُت ذاتُت كمصحوهبا ديلك، كقولو تعاىل ( أ

 ُب السموت كاألرض كحنو الدار لسعيد



االستحقاؽ كىي الداخلة بُت معٌت كتسمى "الـ" االختصاص، "الـ" االختصاص   ( ب

 ، كالنجاح للعاملُتكذات، حنو اٟتمد هلل

شبو ا١تلك كتسمى الـ النسبة كىي الداخلة بُت ذاتُت كمصحوهبا ال ديلك حنو اللجاـ   ( ت

 للفرس 

عجب ف مصحوهبا مفعوؿ ١تا قبلها من فعل تأتبيُت ك تسمى البلـ ا١تبينو ألهنا تبُت   ( ث

، فما بعد البلـ ىو أك اسم تفضيل حنو خالد أحب يل من سعيد، ما أحبٍت للعلم

 ا١تفعوؿ بو

ُكَى  َُُٓب سورة النساء: التعليل كالسببية كقولو تعاىل  ( ج َحقِّ ِنتَحأ َت ثِٲنأ ِكتَٰ َك ٱنأ ٛأ َُبٓ إِنَ إََِّبٓ أَََضنأ

ُه  بٓ أََسٰىَك ٱَّللَّ ًَ ٍَ ٱنَُّبِط ثِ ٛأ  ثَ

، كىي ال تتعلق الزائدة ُب اإلعراب جملرد توكيد الكبلـ حنو يابؤس للحربالتوكيد كىي   ( ح

 بشيء، ألف زيادهتا جملرد التوكيد

التقوية، كىي اليت جياء هبا زائدة لتقوية عامل ضعف بالتأخَت أك بكونو غَت فعل مثاؿ   ( خ

َْجُ  ُْٓاألكؿ كقولو تعاىل ُب سورة األعرؼ:  ِٓىأ َٚشأ ٍَ ُْىأ نَِشثِّ ،نِّهَِّزٚ ٌَ كقولو تعاىل ُب  ٕ

ٌَ  ّْسورة يوسف: جُُشٔ َٚب تَعأ ءأ   إٌِ ُكُتُىأ نِهشُّ

 ُٗمثاؿ الثاين كقولو تعاىل ُب سورة البقرة:         كقولو تعاىل ُب سورة

ب ُِٚشٚذُ  َُٕىود: ًَ بل  نِّ   فَعَّ



 ِانتهاء الغاية ٔتعٌت "إىل" كقولو تعاىل ُب سورة الرعد: ( د             أم

 اليو

االستغاثة كتستعمل مفتوحة مع ا١تستغاث كمكسورة مع ا١تستغاث لو، حنو: يا خالد  ( ذ

 لبكر

 التجب كتستعماؿ مفتوحة بعد "يا" إلم نداء ا١تتعجب منو حنو: يا للفرح  ( ر

الصَتكرة كتسمى "الـ" العاقبة كالـ ا١تآؿ أيضا كىي الىت تدؿ على أف ما بعدىا يكوف   ( ز

تعليل ُب أف ما قبلها مل يكن لو، علة ُب حصولو، كٗتالف الـ العاقبة ١تا قبلها كنتيجة 

 ٖألجل ما بعدىا كقولو تعاىل ُب سورة القصص:          

           ،التقطوه فكانت العاقبة ذلككإمنا أم فهم مل يلتقطوه لذلك 

زم  ، كإما ٣تاٌت "على" إما حقيقة كقولو تعاىل خيركف لؤلذقاف سجدااإلستعبلء ٔتع  ( س

  فلها أم فعليها إساءىم.كإف أسأًبكقولو تعاىل 

أم مرت عليو سنة،  "الـ" الوقت كالـ التاريخ، حنو: ىذا الغبلـ لسنة،الوقت تسمى  ( ش

اإلطبلؽ تدؿ على الوقت اٟتاضر، حنو: كتبتو لغرة شهر كذا، أم عند غرتو أك كعند 

 ُب غرتو كعند القرينة تدؿ على ا١تضي أك االستقباؿ، فتكوف ٔتعٌت "قبل" أك بعد" 

 معٌت "مع" كقوؿ الشاعر: ( ص

 مل نبت ليلة معا لطوؿ إجتماع فلما تفرقنا كأين كمالكا



خِ  ْٕولو تعاىل ُب سورة األنبياء:معٌت "ُب" كق ( ض ًَ قَِٰٛ
ِو ٱنأ ٕأ ػَ نَِٛ قِغأ ِصَُٚٲنأ َٰٕ ًَ

َََعُعٲنأ أم فيها،  َٔ

 ُب كقتها. أم ۡه ًإالَّ ىيوى  ۡٓ هًتىاۡأ جييىلِّيهىا ًلوىؽ الى  ُٕٖكقولو تعاىل ُب سورة األعراؼ:

 اهلل كتاهلل الكيدف أصنمكم اف القسم  كقولو تعاىل كالفجر، ك تكون . الواو والتاء00 01

    تكوناف حرُب جر ٔتعٌت :من: إلبتداء الغاية إف كاف الزماف ماضيا  . مذ ومنذ03 05

حنو: ما رأيتك مذ أك منذ يـو اٞتمعة كٔتعٌت للظرفية  إف كاف الزماف حاضرا حنو: ما رأيتو 

 مذ أك منذ يومنا أك شهرنا.

االسم مرفوعا أك كقع بعدمها فعل فمثل األكؿ تستعمل مذ كمنذ اٝتُت اذا كقع بعدمها 

ما رأيت مذ يـو اٞتمعة  أك مذ شهرنا فمذ مبتدأ خرىا ما بعده، ككذلك منذ كجوز بعضهم 

أف يكونا خرين ١تا بعدمها ، كمثل الثاين جئت مذ دعا فمذ اسم منصوب احملل على الظرفية 

جر ٔتعٌت "من" اف كاف ٣تركر ماضيا كالعامل فيو جئت كاف كقع ما بعدمها ٣تركرا فهما حرفا 

حنو ما رأيت مذ يـو اٞتمعة  أم من يـو اٞتمعة، ك ٔتعٌت ُب اف كاف حاضرا حنو ما رأيتو مذ 

 2.يومنا أم ُب يومنا

 . رب 03

ائد إذ ال يتعلق بالشيء كقد يدخل رب حرؼ اٞتر ال جير إال النكَتة كىو شيبو بالز 

 تذكَت، على ضمَت الغيبة فيبلـز اإلفراد كال

                                                             
 ََُ. ص ، : سنقافورمُتر ، اٟتشرح ابن عقيل، ََِٓ، مد ابن عبداهلل بن مالكٚتل الدين ٤تٖ



 كلرب أحكاـ منها:

 حق الصدراة فبل جيوز أف يسبقها "إال" اإلستفتاحية ك "يا" تنبيو، حنو: أال رب ضائقة  ( أ

 أصابتٍت. كحنو: يارب تلميذ جد فوجد.

لنكَتة كال ياٌب بعدىا أال األٝتاء الظاىرة، كا١تثل السابق، أك ضمَت ال ٕتر إال ا  ( ب

 الغائب حنو: ربو بطبل صنديدا نازلت.

" ٔتعٌت "أراد" حنو ال أرـك الشر، أم ال أريده بعده صفة قد   ( ت فعبل تاما، مضارعو "يرـك

تكوف ٚتلة ظاىرة، أك ٤تذكفة يتعلق هبا الظرؼ أك حرؼ اٞتر، أك مفردا فنجرىا إتباعا 

للفظ منعوهتا أكنتبعها حملل منعوهتا فنرفعها أك ننصبها أك جنرىا، حسب موقع منعوهتا 

 3.ا رب كاسية ُب الدنيا عارية يـو القيامةمن اإلعراب حنو: ي

 تكوف أحرؼ جر الئلستثناء حاشاو . خال وعد 01 06 02

 حاشاك خبل كعد كإف  فعل،أألهنا  حاشا ٕتوز جر، ألهنا اٞتر كٕتوز نصبك خبل كعد       

 َُجير فانو حركؼ اٞتر حنو: خبل زيد كإف ينصب فهو أفعل حنو: قاـ القـو خبل زيد.

 . كي02

كي حرؼ جر للتعليل ٔتعٌت البلـ، كإمنا ٕتر "ما" أالستفهاميو، حنو: كيمو؟، كيم فعلت      

 ىذا؟ أم مل فعلتو؟ ,األكثر استعماؿ "١تو" ٖتذؼ ألف ما بعدىا.   

                                                             
   َِٔ-َِٓ: سنقافور، ص. اٟترمُت ،ا١تفصل ُب اإلعرابا١تعجم  ،ظاىر يوسف ا٠تطيب9
 ّْ .ص ،، اٟترمُت:سنقافورشرح الشماكلعبد اهلل ابن الفاضل،  10



 متى . 03

 مىت تكوف حرؼ جر ٔتعٌت "من" ُب لغة ىذيل، كمنو قولو:     

 نئيج(مىت ٞتج خضر ٢تن  )شربن ٔتاء البحر ٍب ترفعت 

 لعل  . 51

 لعل تكوف حرؼ جر ُب لغة عقيل، كىي مبنية على الفتح أك الكسر، قاؿ الشاعر:     

 لعل أيب ا١تغوار منك قريب(  )فقلت ادع أخرل كارفع الصوت جهرة

 كقد يقاؿ فيها "عل" ْتذؼ المها األكىل      

رفع على أنو مبتدأ، كىي حرؼ جر شبيو بالزائد، فبل تتعلق بشيء، ك٣تركرىا ُب موضع     

 خره ما بعده. كىي عند غَت عقيل ناصبة لبلسم رافعة للخر، كما تقدـ.

قد تزاد "ما" بعد "من كعن كالباء فبل تكفهن عن العمل، كقولو تعاىل ِما خطيئتهم      

 أغرقوا. كقولو عما قليل ليصبحن ندمُت. كقولو فبما رٛتة من اهلل لنت ٢تم

 كالكاؼ" فيبقى ما بعدمها ٣تركرا، كذلك قليل، كقوؿ الشاعر:  كقد تزاد بعد "رب     

 بُت بصرل كطعنة جنبلء(   )رٔتا ضربة بسيف صقيل

 كقولو غَته:     

(  )كننضر موالنا كنعلم انو  كما الناس ٣ترـك عليو كجاـر



 د. تعريف القرأن 

بواسطة االمُت جريل القرآف ىو كبلـ اهلل ا١تعجزة ا١تنزؿ على خاًب األنبياء كا١ترسلُت 

 عليو السبلـ ا١تكتوب ُب ا١تصاحف ا١تنقوؿ الينا ا١تبدكء بسورة الفاٖتة ا١تختتم بسورة الناس.

القرأف ىو اللفظ العريب ا١تنزؿ على سيدنا ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم ا١تنقوؿ الينا تواترا 

 ختتمة بسورة االنسا١تتعبد بتبلكتو ا١تتحدم بأقصر سورة منو ا١تبدكء بسورة الفاٖتة ا١ت

القرأف بأم اسم ىو الكبلـ ا١تعجز ا١تنزؿ على النيب صلى اهلل عليو كسلم ا١تكتوب ُب 

 ا١تصاحف  ا١تنقوؿ عنو بالتوتر ا١تتعبد بتبلكتو.

لتفهم امن ما ذكر  ُب التعريف أعبله الذم يعطي  اىاطرحنكتلك ثبلثة تعريفات اليت 
 القرآف يعٌت من معايَت كىود شيء ديكن اٟتصوؿ على العناصر لتحديد حدك ك 

 اهللكبلـ   القرآف جيبإمنا القرأف أف  (ُ

 باللغة العربية يكوف أفالقرأف جيب  (ِ

 صلى اهلل عليو كسلم  ٤تمد النيبالذم نزؿ اىل  كحي ىو القرآف (ّ

 القرأف نزؿ بالتواتر  يكوف أف جيب (ْ

 جيب القرأف ا١تكتوب ٔتصحف العثماف  (ٓ

 ديكن كلن اختبار القرآفغنو جيرم  ، باختصار١تن يريد أف يطابق ذلك يضدلقرآف ىو ا (ٔ

 ةا١تنافسة كا١تنحزم على قادرة تكوف أف



 ُُإف القرأنيبدأبالسورة الفاٖتةحىت سورة الناس   (ٕ

 لقمانسبب نزول د. 

قماف على ما ُب البحر أف قريشا سألت عن قصة لقماف مع ابنو لالسورة سبب نزكؿ      
: فنزلت. ككجو مناسبتها ١تا قبلها على ما فيو أيضا أنو قاؿ تعاىل فيما قبل كعن بر كالديو

ٌِ ِيٍ ُكمِّ َيثَمٍ  َءا قُشأ
َزا ٱنأ َُب نِهَُّبِط فِٙ َْٰ نَقَذأ َظَشثأ َٔ: : كأشار إىل ذلك ُب مفتتح  ُٖٓب سورة الرـك

تَُٓى ثِ ىذه السورة، كأنو كاف ُب آخر ما قبلها  نَئٍِ ِجئأ ِّ  . كفيهآٖ: الرـك : بَٚخٍ   َ َٔ ٛأ ٰٗ َعهَ هَ إَِرا تُتأ َٔ

جِشٌ  تَكأ ٰٗ ُيغأ نَّ َٔ تَُُب  كقاؿ اٞتبلؿ السيوطي: ظهر يل ُب اتصا٢تا ٔتا قبلها مع . ٕلقماف: :َءاَٰٚ
ٌَ  تعاىلا١تؤخاة ُب اإلفتتاح بأمل إف قولو   تُٕ ُٚؤأ َٔ حَ  ٰٕ هَ ٌَ ٱنصَّ ٕ ًُ ٍَ ُٚقِٛ ٍَ ٱنَِّزٚ ِغُِٛ حأ ًُ خ  نِّهأ ًَ َسحأ َٔ ُْذ ٖ 

ٌَ ٱنضَّ  ِٓخَشِح ُْىأ ُٕٚقُُِٕ ُْى ثِٲۡلأ َٔ حَ  ٰٕ ٍَ أُٔتُْٕا  متعلق بقولو تعاىل فيما قبل ْ-ّلقماف: :َك قَبَلَنَِّزٚ َٔ

: ِث  جَعأ ِو ٱنأ ٕأ َٚ ٰٗ ِ إِنَ ِت ٱَّللَّ تُىأ فِٙ ِكتَٰ ٍَ نَقَذأ نَجِثأ ًَٰ ٚ ِ ٱۡلأ َٔ َى 
ِعهأ :  ٱنأ . اآلية فهذ عُت إيقاهنم باآلخرة ٔٓالرـك

فوف ٔتا ذكر، كأيضا ففي كلتا السورتُت ٚتلة من اآليات كابتداء كىم احملسنُت ا١توص
 ُِا٠تلق.

لقدر على الشيء. ت ُب ا١تكة تضمن إشراح عن إتعلق اإلنساف كخلقو اكل سورة نزل     
كىو ا٠تليفة إلمة مل  اىل النيب صلى اهلل عليو كسلم قرأفؿ الك لقد كانت إشراح عن ا٠تلق كنز 

 ُّجيدكا ٖتذيرا من نبيها

  الدراسة السابقةذ. 
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من ىذه الرسالة أف حركؼ اٞتر كمعانيها ُب سورة األنبياء لليلي  كأما الدراسة السابقة  
ّتامعة اإلسبلمية اٟتكومية ُب سومطرة الشمالية.  َُِٔاثنيٍت من شعبة اللغة العربية سنة 

ىي عشرة كالنتيجة من ذلك البحث  أف الباحث كجدت  ُب سورة األنبياء. كحركؼ اٞتر 
حرفا كمعانيها ىي سبعة عشرة. كىي: حركؼ اٞتر الباء كمن كإىل كعن كعلى كُب كالكاؼ 
كالبلـ ككاك القسم كتاؤه كمذ  كمنذ. كىي معانيها : استعبلء كإلختصاص كحالية كاجملاكزة 

صيل كا١تبادرة كتعليلية كمصاحبة كاإللصاؽ كالقسم كمزحلة كالعطف كالتبليغ كالظرفية كالتف
 غاية كاإلستعانة كالسببيةكال

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 الباب الثالث
 طرق البحث

 أنواع البحث  . أ
يعٌت نوع ىو ـ الباحث ىذا البحث استخد ذمال حثكالبالبحث نوع مناسبا ْتقيقة 

يهدؼ لفهم الظاىرة عن ما يصيب  موليونج، ىو البحث قاؿ لكسي ج. البحث الكيفي
الوصف ُب ك  كلي طريق ، كعنغَتىا، كالعملو كالدافع، كاإلدراؾ، كالسلوؾ،فاعل البحث، 

 ُْ.بانتفاع الطرؽ العلميةطبيعية، ك خاص كلمات كاللغة ُب سياؽ شكل ال
أسلوب الذم ىو  ،دشأر  قاؿكصفي.  ىو النهج ا١تستخدـ كيفيىذا البحث الَب 

تضمن فيو ٤تاكلة إعطاء السجل  .حياكؿ إعطاء التصور أك إعطاء عن الظواىر كما َب ىذا اآلف
٢تا خصائص،  ة كصفيةطريقإذنتكوف اليت ٖتدث ُب الوقت اٟتاضر.تفسَت األحواؿ ك  كٖتليل
( الباحث ت؛ ك يركز َب مسألة اآلفب(  أف يعطي ك يفسر ما الذم يوجد؛ حاكؿ أ( :منهم

ُٓ.التايل حصوؿتغَتات أك ترتيب لل بلعببعدـ الت
 

الشيء الذم يباشر َب عمل البحث   صفتصوير ك دؼ األسلوب الوصفي لأما هتك 
يتصف الذم البحث سلوب أاألسلوب الوصفي يعٍت  كتفتيش أسباب من الظواىر ا١تعينة.

                                                             
14

Lexy J.Moleong,2013 Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung:PT.Remaja Rosdakarya) 

cet. ke-31,hal.6. 
15

AzharArsyad,  2002, Bahasa Arab dan Metode Pengajaran. )Yogyakarta: Pustaka Pelajar  ( , 

hal. 163-164. 



 . ٍب ذكر سيفٖتليليا الذم يهدؼ ١تعرفة كجود ا١تفعوؿ الذم يبحث َب ىذا الزماف اآلف
 ستنتاجيالستقرائي كاالا خبلصة  ؤكد ٖتليلو على عمليةيػػأف البحث النوعي  أزكر كذلكالدين
 . ُٔيةة، باستخداـ منطق العلملحوظبُت الظواىر ا١ت ةالعبلق يكدينام ىلإٖتليل  كَب

 صدر البياناتب. م
 ثبلثة ( يقسم مصدر بيانات البحث إىلُِٓ:ََُِماكميبلف كشوماخر )قاؿ 

فهرس األساسيةكة كا١تصادر األكلية. ا١تصدر كا١تصادر الثانويساسية : ا١تصادر األو، ىأنواع
الكتب  ةئماقالذم فيو  ا١ترجعاألساسي  للمصادر األكلية كا١تصادر الثانوية. كيشمل ا١تصدر

 ا١تصادر األكلية ىي الكتب اليت كتبتاليت ا١تستعدة ١توضوع البحث. ك   كا١تؤلفات األخرل
آخر يناؿ من شخص ا١تصدر الثانوم ىو مصدر بينما  ُٕ.مباشرة الشخصية أك ا١تؤرخ كالثائق

غَت مباشر يناؿ الباحث من فاعل البحث. ا١تصدر الثانوم ينفذ بيانات الوثيقة أك التقرير 
  ُٖا١توجود غالبا.

حركؼ اٞتر كمعنيها ُب سورة  تحليلب صل بيانات مباشرةحي١تصادر األكلية، الباحث ا
 كالدكريات ، حيصل الباحث البيانات من الكتب كا١تقاالتبينما ا١تصادر الثانوية .اللقماف

 .النص كتابكتقدًن  ٔتحتول ا١تواد  اليت يتعلقكا١تواقع  كاجملبلت
 جمع البيانات طرقت. 

فبلبد يعُت مراجع البيانات كا١توقع مصدر ٚتع البيانات،  طبيقحث ُب إطار تباال
ة كتببحث ا١تٚتع البيانات ل موقع، ة بالبحث ا١تيداينكتبالبيانات يناؿ كيبحث. خيتلف ْتث ا١ت

يوجد َب أم مكاف  ع البيانات ٚتيعٍت أف  ىذه اٟتالة. ك حد الفراغ عرؼل ال يببعيدا أكسع 
كاف حينما هتيأت مناسبا ٔتفعوؿ مادة البحث. ا١توقع يكوف موقعا معينا مثل ا١تكتبة، دكاكُت 
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الكتاب، مركز الدراسة، كمركز البحث بل من انًتنيت. من كل ا١توقع ا١تكتبة كإحدل مراجع 
ات ا١تكتبة أغٌت ك أسهل يوجد. عاقبتو البد يعرؼ الباحث عن طريقة معلومات ا١تكتبة، بيان

 ُٗ.إما بطريقة إدارتو أك بوسائل اإللكًتكنية
الدراسة  استخداـ الوثائق أكىو ب إجراء ٚتع البيانات ا١تستخدمة ُب ىذا البحث

كٚتع البيانات، كا١تواد،  ا١تكتبية )مكتبة البحث( ىي البحث يعمل لتحقيق دراسةا١تكتبية. ال
 َِمثل: الكتب، كالوثائق، كاجملبلت كالصحف كالرسائل ا٢تامة.

كاٟتديث  يةكتنقسم الوثائق الرٝتية إىل الوثائق الداخلية كا٠تارجية. ُب الدراسة القرآن
 .اٟتديث فيها الوثائق الرس مية اليت يتصف داخليا كتبكالقرآف ك 

در امصٖتقيق   ةطريقب أسلوب ٚتع البيانات ىو كبعبارة أخرل، أف ىذا األسلوب
كنتائج  كالوثائق ا٠تر ا١تكتوب مثبل الكتاب ا١تناسب بشرية، أم ٖتقيق ت ليست١تعلوماا

 البحوث.
 تحليل البيانات طرقث. 

ألف  ١تضموف()ٖتليل ا ة ُب ىذا البحث ىو ٖتليل احملتولٖتليل البيانات ا١تستخدم طرؽ
ٖتليل  ،ذكر كبلكس كريبيندكرؼاللغوىى.  تول٤تٖتليل فالباحث حيلل  ىذا البحث اللغول

 ، كيستطيع أف حياكى اليت ديكن التبحث ٞتعل االستدالىو طريقة ال احملتول )ٖتليل احملتول(
ُِالسياؽ. صحيح البيانات ٔتبلحظة

 

لبحث، كٖتليل ٤تتول يتضمن إجراءات ٤تددة ١تعاٞتة البيانات اكأسلوب 
إرشاد ٟتقائق"، ك ا"تقدًن ، ةجديد ثقافةفتح يا١تعرفة، ك  إعطاء احملتول يهدؼٖتليل .العلمية

 .العملي لتطبيقو
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ٜتسة حملتول. أما من دراسة ادد ا١تبادئ األساسية حي( ِْٕ:ُُٖٗغوبا كلينكولن )
ديلك  . كثانيا،صراحةركب جراءات ا١تإعلى أساس القواعد ك  عملأكال، كل خطوة ي خصائص:

ل جيعل تو رابعة، كدراسة ٤تموجهة للتعميم.عملية ا١تضموف ىي  دراسةثالثا،. عملية ا١ترتبة 
 الوجود الوثيقةُب  جيب أف يستند إىل مضموف ُب استخبلص أم ،شكلة احملتول الوجود

 مع التحليل النوعي. يعملديكن أف كلكنأف  كميالخامسا، تؤكد دراسة التحليل 
، ٕتهيز أما للمراحل األكىلاإلحصاء.  غَت ٖتليل الباحث ىذه الدراسة يستخدـ ُب

 فيصنأفصل بتالبيانات. كثالثان، ٖتليل البيانات كل كإعداد البيانات للتحليل. كثانيا، قراءة  
لة و سهلوصف النتائج  من مرة أخرل ًندقكرابعان، تصف البيانات. خامسا، ت .البيانات ا١توجودة

 ِِمن النظرية ناقدا.مصدرىا  ق الذم لبيانات باستخداـ ا١تنطاىو ٖتليل  اسادسالفهم. ك 
 

 ج. تأكيد صحة البيانات
جيب على الباحث إجراء صحة البيانات اليت ًب ٚتعها قبل ٖتليل كتفسَت نتائج 

 الباحث، استخدـ البحثالبحوث الصاٟتة كالصحيحة. ُب ضماف صحة البيانات ُب ىذه 
من  ليس البيانات اليت تستخدـ شيئا آخرق من صحة يتقنية التثليث. التثليث ىو تقنية للتحق

تلك البيانات ألغراض الفحص أك كمقارنة مع تلك البيانات. فإف تقنية التثليث أكثر 
 ِّ.ق من مصادر أخرليىي التحق ستخداـإلا
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 الباب الرابع

 وصف البيانات ونتائج البحث

 النتيجة العامة  . أ

 لقمان التي وجدت في سورة  حروف الجر .0

 فو نص اآلية التي تتضمن تلك الحر 
ترتيب 

 أآلية
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 رقم
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 نتيجة الخاصة ب. ال

 لقمانمحتويات سورة  .0



من األيات  ُّْب القراف الكرًن، ىذه السورة تكوف من  ُّلقماف ىي سورة سورة 
أنعم اهلل  ُِسورة ا١تكية نزلت بعد سورة الرـك ٝتيت بلقماف ألف سورة لقماف ُب األية 

. كلذلك يشكر اىل اهلل تعاىل على كل النعمة. كُب األية   ُٗ-ُّعلى لقماف نعمة كعلـو
 كجد نصائح اىل الولده.

 هات كاباء لتشكرعلى إعطاء اهلل.ىذا اشارة من اهلل لكل أم

 فهي : لقماف ُب سورة  احملتويات كأما

. إدياف للقرأف ىو ىدل كرٛتة ا١تشعور بصحيح ١تؤمنُت، كيف حاؿ السموات كاألرض ُ
 مع أعاجئب اليت كجدت بينهما كانت عبلمة على قدر ككاحد اهلل. إنساف ال يسلم 

 ٔتتقدـ إال بطاعة اىل اهلل

كنظر العلم يصار  أكامر باهلل  اجياحد بدكف أف براـ أألـ كاألالؤلحاكم ىي كإك .ِ

 عجيب كالقوة لئلدياف كصدؽ كاحد باهلل تعاىل

 قصص كمنها قصة اللقماف كالعلم كحكمة كجد اللقماف  .ّ

  ِْذلك أشهر من األيات األخرل. احملتوياتذكر كثبلثة  احملتوياتىذه  ككثَت من غَت
  

 في سورة لقمان ومعانيها الجر حروف .5
 أما كل حروف الجر 

 معنى حرف الجر "الباء"أ( 
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 30فى األية  توجدالتي معنى السببية   (0

                 ( أ

              

 ِٓٔتعٌت"سببية" فُب تفسَت التبياف ُب اعراب القرآمعٌت حرؼ اٞتر ُب ىذه األية    

، ُّ،َّ، ِٗ، ِّ، ُٕ، ُٓ، ُّ، ٕ، َُ، ُْ، ٔمعٌت التأكيد كجد َب األية 
ِّ. 

             ( أ

              

               ( ب

       

"التوكيد" أم أعلمو أف معٌت حرؼ اٞتر ُب ىذه األية ُب تفسَت ركح ا١تعاين ٔتعٌت 
 ِٔالعذاب ا١تفرط ُب اإليبلء الحق بو ال ٤تالة، كذكر البشرة للتهكم

                                                             
     َُْٔ، ص.دار اٞتيل بَتكت: لبناف، القرآفالتبياف ُب اعراب  ،ن اٟتسُت العكرم الطبعة الثانيةأيب البقاء عبداهلل  بِٓ
، دار الكتب العلمية بَتكت: لبناف ،تفسَت ركح ا١تعاين اجمللد اٟتادم عشر، ن السيد ٤تمود األلوسِت البغدادالفضل شهاب الديأيب 26
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               ( ذ
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                ( ز

      

              ( س

                           

          

 53، 06فى األية  توجد التي "التعدية"معنى  (5



                 ( أ

             

               ( ب

            

من أحد   ألف  ِٕ ذكرت ٔتعٌت "التعدية"يتال افاأليتاما معٌت حركؼ اٞتر الباء ُب 
ا١توجود ُب الباب األكؿ ُب ْتث ا١تتعدم  بواسطة حرؼ اٞتر الفعل البلـز  الذم يتعدم

 بنفسو كا١تتعدم بغَته. 

 55فى األية  توجد التيمعنى اإلستعالء  (3

                ( أ

           

 

 

 

 

 5233فى األية  توجد التيمعنى الظرفية  (3
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               ( أ  

               

      

 3في األية  توجد التي "اإللصاقمعنى " (2

           ( أ

 معانى حرف الجر "من"  ( ب

 01، 2فى األية  توجد التي عن"معنى " (0

              ( أ

" كأما إشرح ىذه األية عنمعٌت حرؼ جر ُب ىذه األية تفسَت ا١تراغي ٔتعٌت "
ألٛتد مصطفى ا١تراغي إف ىؤالء الذين ذكرت أكصافهم على نور من رهبم أم "ىدل" 

  ِٗأف ىدل من عند رهبم. كأكلئك الذين رجوا ما أٌملوا من ثوبو يـو للقيامة. ٔتعٌت النور

                                                                                                                                                                                   
28

 Alquran Al-Qahira terjemah Standar kementrian Agama Republik Indonesia   
 ِّٓص. ،دار الفكر، تفسَت ا١تراغي اجمللد السابع، صطفى ا١تراغي أٛتد ـِٗ



               ( ب

               

   

 51، 51، 06، 6في األية  توجد التيمعنى "تبعيض"  (5

             ( أ

                 

  َّٔتعٌت "تبعضية". حرؼ اٞتر ُب ىذه األية ُب  تفسَت البحر احمليطمعٌت 

                ( ب

                   

               ( ت

              

        

                                                             
 ٔٔ، ص نافلبدار الكتب العلمية بَتكت:  ،تفسَت ركح ا١تعاين اجمللد اٟتادم عشر، الفضل شهاب الدين السيد ٤تمود األلوسِت البغدادأيب 30



               ( ث

             

 51، 01 فى األية توجد التي معنى بيان الجنس (3

               ( أ

               

  

               ( ب

             

معٌت حرؼ اٞتر ُب ىذه األية ُب تفسَت اٞتبللُت ٔتعٌت "بياف اٞتنس" أما إشراح من ىذه   

 ُّاألية أف شجرة شيئ اٞتنس ُب األرض أم من شجر إشارة إستغراؽ األفراد.

 30، 31، 03 ،00فى األية  توجد التي "التأكيد"معنى  (3

               ( أ

     

                                                             
 313، ص. دار الفكر اٞتزء الثالث، حاشية الصاكم على تفسَت اٞتبللُتالشيخ أٛتد الصاكم ا١تالكِت، 31



             ( ب

   

                ( ت

      

                 ( ث

             

 ِّاٞتر  ُب  ىذين أيتُت ُب كتاب تفسَت األزىر ٔتعٌت "التأكيد"معٌت حرؼ   

 معانى حرف الجر "إلى" (ج

 35، 53 ،50،53في األية  توجد التي "اإلنتهاء"معنى   (0

                 ( أ

        

            ( ب

 "الغاية  ا١تكاف ُب تفسَت البحر احمليط ٔتعٌت "إنتهاء تافاألي ينمعٌت حرؼ اٞتر ُب ىذ
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                ( ت

              

 ّّ"الغاية الزمن معٌت حرؼ اٞتر ُب ىذه األية ُب تفسَت البحر احمليط ٔتعٌت "إنتهاء

كأما من إشراح ىذه األية لتفسَت أٛتد مصطفى ا١تراغي "أمل تشاىد أيها الناظر بعينيك 

بأف اهلل يزيد ما نقص من ساعات الليل ُب ساعات النهار، كيزيد ما نقص من 

ساعات النهار ُب ساعات الليل.كل منهما جيرم إىل كقت معلـو كأجل ٤تدد، إذا بلغو  

 ّْكورت الشمس كالقمر.

              ( ث

                     

 "الغاية ا١تكاف معٌت حرؼ اٞتر ُب ىذه األية "إنتهاء

 53، 55، 03فى األية  توجد التي "عند"معنى   (5

 ( أ                               

       

                                                             
 ُٖٖ ص ،الدار الكتب العلمية بَتكت: لبناف ،تفسَت البحر احمليط اٞتزء السابع ،للعبلمة ٤تمد بن يوسف الشهيد بأيب حياف األندلسِت33
 ِٓص. ،دار الفكر، تفسَت ا١تراغي اجمللد السابع، أٛتد مصطفى ا١تراغي34
 



               ( ب

           

                ( ت

     

باألمر أم إىل  ّٓالركح ا١تعاين ٔتعٌت "عند".معٌت حرؼ اٞتر ُب األيات  ُب  تفسَت  
 ّٔرجوع اهلل ال إىل غَته، كُب قاعدة النحو يقدـ خر على مبتدأ ٔتعٌت خصوص.

 معانى حرف الجر "في"ح(  

، 56، 51، 06،02، 03، 00 ،1، 3في األية  توجد التي "يةمعنى "ظرف (0

51 ،53 ،30 ،33 

               ( أ

          

               ( ب

                                                             
 ٔٔ، ص دار الكتب العلمية بَتكت: لبناف، تفسَت ركح ا١تعاين اجمللد اٟتادم عشر، الفضل شهاب الدين السيد ٤تمود األلوسِت البغدادأيب 35

،صدار الكتب العلمية بَتكت: لبناف، تفسَت ركح ا١تعاين اجمللد اٟتادم عشر، السيد ٤تمود األلوسِت البغدادالفضل شهاب الدين أيب   36   



               ( ت

                

               ( ث

     

 ا١تكنية اجملازية"الظرفية " ٔتعٌت ُُمعٌت حرؼ اٞتر ُب األية 

                 ( ج

                

                ( ح

       

               ( خ

                           

       

                ( د



               ( ذ

               

               ( ر

                         

                 ( ز

           

               ( س

                  

     "ّٕمعٌت حرؼ اٞتر ُب األيات ُب تفسَت األزىر ٔتعٌت "ظرؼ ا١تكاف 

               ( ش

           ٔتعٌت  معٌت حرؼ اٞتر ُب ىذه األية

  ّٖ"ظرؼ الزمانية"
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 51في األية  توجد التي "اإلستعالءمعنى"( ِ

ُ)                         

              

       

 معانى حرف الجر "الم" ( خ

 30،  05، 2، 3في األية  توجد التي "اإلختصاصمعنى" (ُ

          ( أ

" ألف تلك معٌت تناسب بالدرسة اإلختصاصمعٌت حرؼ اٞتر ُب ىذه األية ٔتعٌت "

إذا تقع بُت معٌت كذات. أما معٌت ىذه آية   "اإلختصاص"النظرية ىي كاف البلـ ٔتعٌت 

ُب كتاب تفسَت الطرم اهنم الذين أحسنوا ُب العمل ٔتا أنزؿ اهلل ُب ىذا القرآف، يقوؿ 

تعاىل ذكره : ىذا الكتاب اٟتكيم ىدل كرٛتة للذين أحسنوا، فعملوا ٔتا فيو من أمراهلل 

 ّٗكهنيو.

                                                                                                                                                                                   

ٖٓ، ص العلمية بَتكت: لبنافدار الكتب ، تفسَت ركح ا١تعاين اجمللد اٟتادم عشر، الفضل شهاب الدين السيد ٤تمود األلوسِت البغدادأيب   38   
   َِِص: ، الدار الكتب العلمية بَتكت: لبناف، اجمللد العاشر تفسَت الطرم  أيب جعفر ٤تمد بن جرير الطرم،ّٗ



               ( ب

              

             ( ت

                 ( ث

           

 56في األية  توجد التيبمعنى "الملك"   (5

                  ( أ

ألف تلك معٌت تناسب بالدرسة النظرية  "ا١تلك"معٌت حرؼ اٞتر ُب ىذه األية ٔتعٌت 

 .ُتإذا تقع بُت كذات  "ا١تلك"ىي كاف البلـ ٔتعٌت 

 6في األية  توجد التيمعنى "الصيرورة"  (ّ

أ(                             

          

 50، 02 ،03 في األية توجد التيمعنى "اإلستعالء" ( ْ



                ( أ

       

                 ( ب

              

 معانى حرف الجر "عن"ح( 

 01، 6في األية  توجد التي "المجاوزة والبعد"معنى ( 0

             ( أ

               

               ( ب

            

 .33فى األية  توجد التي "على"معنى ( ِ



              ( أ

               

             

 معانى حرف الجر "على" خ( 

 .50، 51، 01 ،02 ،03، 1 ،2في األية  توجد التياإلستعالء ( 0

              ( أ

               ( ب

        

             ( ت

             

               ( ث

                            

            



               ( ج

          

                ( ح

                          

     

                 ( خ

                  

 معٌت حرؼ اٞتر ُب األيات ُب تفسَت األزىر  ٔتعٌت "اإلستعبلء اجملازم". 

  معانى حرف الجر "الكاف" ( د

 .1في األية  توجد التي "التعليل"معنى( 0

               ( أ

           



 35.31 وجد في األية التشبيهمعنى ( 5

              ( أ
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باب الخامسال  

 الخاتمة

 الخالصة . أ

 سورة لقمان .0

عوظ ا١تشهور اليت عرفت سورة الًتبية كما لقماف ثالثة عشرة سورة اللقماف ىي سورة 
الدين كأشكركا اهلل كالوالدين كغَت ا١توعظة ال تشرؾ باهلل كبركا للو  هامنلولده ك ا١توعظة اٟتسنة 

 .ا١توعظةتللك من 

  حروف الجر ومعانيها في سورة لقمان .5

٣تموع حركؼ اٞتر ُب بعد أف حيل الباحث البيانات ُب ىذه الرسالة فإستنبط: أف  
 شرح الباحث كما يلي:  حرفا  كٙتانية معٌت كما سورة لقماف اثناف كسبعوف

" سبعة التأكيدك" َُّب األية  تكجد " األيةالسببية"معٌت  " يكوف ستة معاين كىيالباء" .ُ

 ِّ، ُّ،  َّ، ِٗ، ِّ، ُٕ، ُٓ، ُّ، َُ، ٕ، ٔ َب األية تكجداأليات 

 َِِب األية  تكجد" األية اإلستعبلءك" ِّ، ُٔألية  األيتاف" كجدت ُب  التعديةك"

  ُْب األية  تكجد" األية صاؽالك" َّْب األية  تكجداألية  "الظرفيةك"

" تبعيضك"ال َُ، َٓب األية  تكجد "عن" األيتاف "من" يكوف أربعة معاين كىي معٌت  .ِ

 َب األية تكجد " األياتبياف اٞتنسك" ِٕ، َِ، ُٔ، ُٔب األية  تكجدأربعة األيات 

 ُّ، َّ، ُٗ ،َُُب األية  تكجدأربعة األيات   "التأكيدك" ِٕ، َُ



، ِٗ، ِْ،ُُِب األية  تكجدأربعة األيات   "اإلنتهاء"إىل" يكوف معنيُت ىي معٌت "  .ّ

 ِّ، ِِ، َُْب األية  تكجد" ثبلثة األيات عندكمعٌت " ِّ

، ٖ، ّ سُب األية تكجد "  أربعة األياتإستحقاؽمعٌت "  ىيينامعيكوف أربعة  "البلـ"  .ْ
 ٔ ُب األية تكجد" األية الصَتكرةك" ِٔ ُب األية تكجداألية  "ا١تلك"ك ُّ، ُِ

 ُِ، ُٖ، ُّ ُب األية  تكجد " ثبلثة األياتاإلستعبلء"ك
، َُ، ٗ، ُٕب األية   تكجدإثناف عشر األيات  "يةظرفمعٌت "الىي  يُتيكوف معن "ُب" .ٓ

كجدت ُب  األية  "استعبلء"ك ّْ، ُّ، ِٗ، ِٕ، ِٔ، َِ، ُٖ، ُٔ، ُْ، ُُ
  َِاألية 

" على"معٌت ك ُٕ، ُٔب األية  تكجداأليتاف  "اجملاكزة كالبعد" ىي يُتيكوف معن "عن" .ٔ
   َّّب األية  تاألية كجد

، َِ، ُٓ، ُْ، ٕ، ُٓب األية  تكجد" ٜتسة األيات اإلستعبلءمعٌت ""على" يكوف  .ٕ

ُِ  

ُب  تاألية كجدلتشبيو" اك" ُٕب األية  تكجد األية" التعليل" معنيُت الكاؼ يكوف .ٖ
  ِّ  األية

 

 اإلقتراحات  . ب

 بعد أف يبحث الباحث ا١تسألة فسيتقدـ الباحث اإلقًتاحات كما يلي:

 يرجي ُب تدريس اللغة العربية أف تعمق القواعد النحو كعلم األلة األخرل  .ُ

 ينبغىلطبلب التشجيع أف يبحثوا القرأف من نواحيها ا١تتنوعة  .ِ



 حوار ككتابة كغَت ذلك.على كل طالب أف يتعلم اللغة العربية كيعمل ُب حياة سواء  .ّ

 

 

 

 

 

 

 

 المراجع والمصادر

 المراجع باللغة العربية ( أ

 القرأف الكرًن  

 اندكنيسيا.  رمُت جايا:اٟت، الكواكب الدرية ،ابن أٛتد بن عبد البارل األىدؿ

 دار الفكر.  ،اجمللد السابعتفسَت ا١تراغي  ،أٛتد مصطفى ا١تراغي 
 

دار الكتب العلمية ال ،اجمللد العاشر تفسَت الطرم ، أيب جعفر ٤تمد بن جرير الطرم
   بَتكت: لبناف.

 



دار اٞتيل  ،التبياف ُب اعراب القرآف، ن اٟتسُت العكرم الطبعة الثانيةب أيب البقاء عبداهلل
  .بَتكت: لبناف

 ركح ا١تعاين اجمللد اٟتادم تفسَت ،ين السيد ٤تمود األلوسِت البغدادأيب الفضل شهاب الد
 دار الكتب العلمية بَتكت: لبناف. ،رعش

، فسَت البحر احمليط اٞتزء السابعت ،عبلمة ٤تمد بن يوسف الشهيد بأيب حياف األندلسِت
 الدار الكتب العلمية بَتكت: لبناف. 

 ـ. ََِٓ شرح ابن عقيل، الدين ٤تمد ابن عبداهلل بن مالك ٚتل 

 سنقافورة.رمُت: ، اٟتالد األزىرىز العبلمة أيب النجاخ 

دار  ،حاشية الصاكم على تفسَت اٞتبللُت اٞتزء الثالث، الشيخ أٛتد الصاكم ا١تالكِت

 .الفكر

 .اٟترمُت: سنقافورة، ا١تعجم ا١تفصل ُب اإلعراب، ظاىر يوسف ا٠تطيب 

 .حاشية ا٠تضرم على ابن عقيل ٤تمد ا٠تضورم، 

 رمُت. اٟت، الكواكب الدرية ،د ابن أٛتد بن عبد البارم األىدؿ٤تم 

 . جامعالدركس العربية،مصطفى الغبلييٍت 

  .ق ُُّٗبَتكت: دار األحياء التاث ألعريب ، لساف العرب جزءالثاين، منزكر 
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