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 الرابع الفصل
 ومناقشتها وتحليلها البيانات عرض

 إبراهيم سورة في الجر حرف معانى عن
 

 
 البيانات عرض الباب هذا في ةالباحث ثحبتس, ذآره سبق آما

 ومناقشتها وتحليلها
 عن ةالباحث ويبدأ, إبراهيم سورة في الجر حرف معاني عن 

 :ييل آما وهو اأنواعه
  إبراهيم سورة في خدمةالمست الجر حرف أنواع. 1

 الجدول
 تتضمن التى األية نص
 الحرف تلك

 ترتيب
 األية

 حرف
 الجر

 الرقم

 اْلَحَيَواِة َيْسَتِحبُّوَن لَِّذيَنٱ
 اَألِخَرِة َعَلى الدُّْنَيا

 للَِّهٱ َسِبيِل َعن َوَيُصدُّوَن
 ِفي ُألِئَك ِۚعَوًجا َوَيْبُغوَنَها

   َبِعيد ِلَٰضَل

 1 عن 3

 لُِّيِضلُّوْاا َأنَداد ِللَِّه ْاَوَجَعُلو
 َتَمتَُّعوْا ُقل ۦَۗسِبيِلِه َعن
  لنَّاِرٱ ِإَلى َمِصيَرُآم َفِإنَّ

30   
 
 
 

 ِفي َما ۥَلُه لَِّذيٱ للَِّهٱ
 اَألْرِض ِفي َوَما ِتَٰوٰلسََّمٱ

 َعَذاب ِمن لِّْلَكِفِرْيَن َوَوْيُل
  َشِديٍد

 2 في 2
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 اَتْكُفُرْو ِإن ُٰموَسى َوَقاَل
 اَألْرِض ِفي َوَمن َأنُتم

 َلَغِنيٌّ للََّهٱ َفِإنَّ َجِمْيًعا
  َحِميٌد

8   

 ِبَربِِّهْم َآَفُروْا لَِّذيَنٱ مََّثُل
 ِبِه َأْشَتدَّْت َآَرَماٍد َأْعَمَلُهْم

 لَّا َۖعاِصف َيوٍم ِفي لرِّيُحٱ
 َٰعَلى َآَسُبوْا ِممَّا َيْقِدُروَن

 ُلٰلضََّلٱ ُهَو ِلَكَٰذ ۚئَش
  اْلَبِعْيِد

�8   

 َءاَمُنوْا لَِّذيَنٱ للَُّهٱ ُيَثبُِّت
 اْلَحَيواِة ِفي لثَّاِبِتٱ ِباْلَقْوِل
 اَألِخَرِة َوِفي الدُّْنَيا
 ِۚلِميَنٰلظَّٱ للَُّهٱ َوُيِضلُّ
  ُءآَيَش َما للَُّهٱ َوَيْفَعُل

27   

 ِتَٰوٰلسََّمٱ َخَلَق لَِّذيٱ للَُّهٱ
 َنِم َوَأنَزَل َواَألْرِض

 ۦِبِه َفَأْخَرَج ًءآَم ِءآلسََّمٱ
 ۖلَُّكم ِرْزًقا ِتٰلثََّمَرٱ ِمَن

 ِلَتْجِرَي اْلُخْلَك َلُكُم َوَسخََّر
 َوَسخََّر ۦِۖبَأمِرِه اْلَبْحِر ِفي
  اَألْنَهاِر َلُكُم

 لَِّذيَنٱ ِآِنَٰمَس ِفي َوَسَكنُتم
 َلُكم َوَتَبيََّن َأنُفَسُهم َظَلُموْا
 َوَضَرْبَنا ِبِهم َفَعْلَنا َآْيَف
  اَألْمَثاِل َلُكُم

32 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 
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 ٍذَيوَمِئ اْلُمْجِرِمْيَن َوَتَرى
  اَألْصَفاِد ِفي مَُّقرَِّنيَن

49   

 اْلَحَيواِة َيْسَتِحبُّوَن لَِّذيَنٱ
 اَألِخَرَة َعَلى َياْنلدُّٱ

 للَِّهٱ َسِبيِل َعن َوَيُصدُّوَن
 ُأولِئَك ِۚعَوًجا َوَيْبُغوَنَها

  َبِعيد ِلَٰضَل ِفي

3    

 نَّْحُن ِإن ُرُسُلُهم َلُهم َقاَلت
 للََّهٱ ِآنََّٰوَل مِّْثُلُكْم َبَشٌر ِإلَّا
 ِمن ُءآَيَش َمن َٰعَلى َيُمنُّ
 َأن آَلَن َآاَن َوَما ۦِۖعَباِدِه
 ِبِإذِن ِإلَّا ِبُسْلطٍن نَّأِتَيُكم

 َفْلَيَتَوآَِّل للَِّهٱ َوَعَلى ۚللَِّهٱ
  ِمُنوَناْلُمْؤ

 3 على 1�

 َعَلى َنَتَوآََّل َألَّا َلَنا َوَما
 ُۚسُبَلَنا َناَٰهَدى َوَقد للَِّهٱ

 آَم َٰعَلى َوَلَنْصِبَرنَّ
 للَِّهٱ َوَعَلى ّأّذْيُتُموَنا
  اْلُمَتَوآُِّلوَن َفْلَيَتَوآَِّل

12 
 

  

  ِبَعِزيز للَِّهٱ َعَلى ِلَكَٰذ َوَما
20   

 ِإلَّا رَُّسوٍل نِم َأْرَسْلَنا آَوَم
 َۖلُهم ِلُيَبيَِّن ۦَقوِمِه ِبِلَساِن
 ُءآَيَش َمن للَُّهٱ َفُيِضلُّ
 َوُهَو َۚيَشاُء َمن َوَيهِدي

 4 الباء 4
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 اْلَحِكْيِم اْلَعِزيُز

 ُٰموَسى َأْرَسْلَناَوَلَقد
 َقوَمَك َأْخِرْج َأن آِتَنٰاَيِب
 لنُّوِرٱ ِإَلى ِتٰلظُُّلَمٱ ِمَن

 ِإنَّ ۚللَِّهٱ ِمَٰأيَّىِب َوَذآِّرُهم
 لُِّكلِّ تَٰلأَي ِلَكَٰذ ِفي

  ٍرَشُكو َصبَّار

   وه

 َشّك للَِّهٱ َأِفي ُرُسُلُهم َقاَلت
 َواَألْرِض ِتَٰوٰلسََّمٱ َفاِطِر

 مِّن َلُكم ِلَيْغِفَر َيدُعوُآم
 ِٰإَلى َوُيَؤخَِّرُآم ُذُنوِبُكم
 َأنُتم ِإن َقاُلوْا ۚمَُّسّمى َأَجل
 َأن ُتِريُدوَن مِّْثُلَنا َشٌرَب ِإلَّا

 َيْعُبُد َآاَن َعمَّا َتُصدُّوَنا
 ِبُسْلطٍن َفأُتوَنا ُؤَناآَءاَب
 ٍنمُِّبي

10   

 نَّْحُن ِإن ُرُسُلُهم َلُهم َقاَلت
 للََّهٱ ِآنََّٰوَل مِّْثُلُكْم َبَشُر ِإلَّا
 ِمن ُءآَيَش َمن َٰعَلى َيُمنُّ
 َأن آَلَن َآاَن َوَما ۦِۖعَباِدِه
 ِبِإذِن ِإلَّا ِبُسْلطٍن نَّأِتَيُكم

 َفْلَيَتَوآَِّل للَِّهٱ َوَعَلى ۚللَِّهٱ
  اْلِمْؤِمُنوَن

11   

 ِۖبَربِِّهم َآَفُروْا لَِّذيَنٱ مََّثُل
18   
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 ِبِه ِاشَتدَّْت َآَرَماٍد َأْعَمُلُهْم
 لَّا َۖعاِصف َيوٍم ِفي لرِّيُحٱ

 َٰعَلى َآَسُبوْا ِممَّا َن,َيْقِدُر
 ُلٰلضََّلٱ ُهَو ِلَكَٰذ َۚشيء
  اْلَبِعْيِد

 

 َءاَمُنوْا لَِّذيَنٱ ِخَلْدَوُأ
 ٍتَٰجنَّ ِتِٰلَحٰلصَّٱ َوَعِمُلوْا
 اَألْنَهُر َتْحِتَها ِمن َتْجِرى

 َۖربِِّهم ِبِإذِن ِفيَها ِلِديَنَٰخ
  ٌمَٰسَل ِفيَها َتِحيَُّتُهم

23   

 ِنْذِبِإ ِحيِن ُآلَّ ُأُآَلَها ُتؤِتي
 اَألْمَثاَل َوَيْضِرَب َۗهاَربِّ

  َيَتَذآَُّروَن َلَعلَُّهم ِللنَّاِس

25   

 َءاَمُنوْا لَِّذيَنٱ للَُّهٱ ُيَثبُِّت
 اْلَحَيواِة ِفي لثَّاِبِتٱ َباْلَقْوِل
 ۖاَألِخَرِة َوِفي الدُّْنَيا
 ِۚلِميَنٰلظَّٱ للَُّهٱ َوُيِضلُّ
 ُءآَيَش َما للَُّهٱ َوَيْفَعُل

27   

 َوِلُينَذُروْا لِّلنَّاِس غَٰلَب َذاَٰه
 هِٰإَل ُهَو َأنََّما َوِلَيْعَلُمْوا ۦِبِه
 ُأْوُلوْا َوِلَيذَّآََّر ِحدَٰو

  اَألْلَباِب

52   

 ِفي َما ۥَلُه لَِّذيٱ للَِّهٱ
 اَألْرِض ِفي َوَما ِتَٰوٰلسََّمٱ

 َعَذاب ِمن لِّْلَكِفِرْيَن َوَوْيٌل

2   
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  َشِديٍد

 َفَقاَل َجِميعا ِهِللَّ َوَبَرُزوْا
 ِللَِّذيَن ُؤْاٰلضَُّعَفٱ

 َتَبعا َلُكم ُآنَّا ِإنَّا َبُرْوااْسَتْك
 ِمن َعنَّا ُمْغُنْوَن َأنُتم َفَهل

 َۚشيء ِمن للَِّهٱ َعَذاِب
 للَُّهٱ َناَٰهَدى َلو َقاُلوْا

 َعَلْيَنا ٌءآَسَو َلَهَدْينُكْم
 َلَنا َما َصَبرَنا َأم آَأَجِزْعَن
  صمَِّحي ِمن

 الالم 21
 

5 

 ِنْذِبِإ ِحيِن ُآلَّ ُأُآَلَها ُتؤِتي
 للَُّهٱ َوَيْضِرُب َۗربَِّها

 َلَعلَُّهم ِللنَّاِس اَألْمَثاَل
  َيَتَذآَُّروَن

25   

 َوِلُينَذُروْا لِّلنَّاِس غَٰبَل َذاَٰه
 هِٰإَل ُهَو َأنََّما َوِلَيَعُمْوا ۦِبِه
 ُأْوُلوْا َوِلَيذَّآََّر ِحدَٰو
 َباِباَألْل

52 
 

  

 ِإَلْيَك َأْنَزْلَنُه ٌبِٰآَت ۚالر
 ِمَن لنَّاَسٱ ِلُتْخِرَج

 ِبِإذِن لنُّوِرٱ ِإَلى ِتٰلظُُّلَمٱ
 اْلَعِزْيِز ِطِٰصَر ِٰإَلى َربِِّهم
 الَحِمْيِد

 6 من 1
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 ِلَقوِمِه ُٰموَسى َقاَل َوِإذ
 َعَلْيُكْم للَِّهٱ ِنَعَمَة ُآُروْاْذٱ
 اِلَء مِّن ُآمَٰأنَجى ِإذ

 ُسوَء َيُسوُموَنُكم ِفْرَعْوَن
 مءُآَأبَنَا َوُيَذبُِّحوَن اْلَعَذاِب

 َوِفي َۚءُآمآِنَس َوَيْسَتْحُيْوَن
  َعِظيم رَّبُِّكم مِّن َبَلاء ِلُكمَٰذ

6   

 ُيِسيُغُه َيَكاُد َوَلا َيَتَجرَُّعُه
 ُآلِّ ِمن اْلَمْوُت َوَيأِتيِه
 َوِمن ِۖبَميِّت ُهَو َوَما َمَكان
  َغِليظ َعَذاٌب ۦَراِئِهَو

17   

 َفَقاَل َجِميعا ِللَِّه َوَبَرُزوْا
 اْسَتْكَبُروا ِللَِّذيَن الضَُّعفُؤا

 َأنُتم َفَهل َتَبًعا َلُكم ُآنَّا ِإنَّا
 َعَذاِب ِمن َعنَّا مُّْغُنوَن

 َلو َقاُلوْا َۚشيء ِمن للَِّهٱ
 َسَواٌء َلَهَدْينُكْم للَُّهٱ َناَٰهَدى
 َصَبرَنا َأم آَأَجِزْعَن َعَلْيَنا
  مَِّحيص ِمن َلَنا َما

21   

 ِمن َأْسَكْنُت ِإنِّي آرَّبََّن
 ِذي َغْيِر ِبَواٍد ُذرِّيَِّتي
 اْلُمَحرَِّم َبْيِتَك ِعنَد َزرٍع
 َةٰلصََّلوٱ ِلُيِقيُموْا َربََّنا

 لنَّاِسٱ مَِّن تَدةعَأِف َفاْجَعْل
 مَِّن َوْرُزْقُهْم ِإَلْيِهْم َتهِوي

 َيْشُكُروَن َلَعلَُّهم ِتٰلثََّمَرٱ

27   
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 َقِطَران مِّن َسَراِبيُلُهم
  لنَّاُرٱ ُوُجوَهُهُم َٰوَتْغشى

50   

 ِإَلْيَك ُهَأْنَزْلن ٌبِٰآَت ۚالر
 ِمَن لنَّاَسٱ ِلُتْخِرَج

 ِبِإذِن لنُّوِرٱ ِإَلى ِتٰلظُُّلَمٱ
 اْلَعِزْيِز ِطِٰصَر ِٰإَلى َربِِّهم
 اْلَحِمْيِد

 7 لىإ 1

 لُِّيِضلُّوْا َأنَدادا ِللَِّه َوَجَعُلوْا
 َتَمتَُّعوْا ُقل ۦَۗسِبيِلِه َعن
  لنَّاِرٱ ِإَلى َمِصيَرُآم َفِإنَّ

30   

 ِمن َأْسَكْنُت ِإنِّي آرَّبََّن
 ِذي َغْيِر ِبَواٍد ُذرِّيَِّتي
 َربََّنا لُمَحرَِّمٱ َبْيِتَك َزْرٍع
 َفاْجَعْل َةٰلصََّلوٱ ِلُيِقيُموْا
 َتهِوي لنَّاِسٱ مَِّن َأْفِعدَّْت
 مَِّن َواْرٌزْقُهْم ِإَلْيِهْم

 َنَيْشُكُرو َلَعلَُّهم ِتٰلثََّمَرٱ

37    

 ِإَليَك ُهَٰأنَزلَن ٌبِٰآَت ۚالر
 ِمَن لنَّاَسٱ ِلُتخِرَج

 ِبِإذِن لنُّوِرٱ ِإَلى ِتٰلظُُّلَمٱ
 لَعِزيِزٱ ِطِٰصَر ِٰإَلى َربِِّهم

 ١ لَحِميِدٱ

  8 الكاف 1

 َةٰاْلَحَيوا َيْسَتِحبُّْوَن لَِّذيَنٱ
 اَألِخَرِة َعَلى الدُّْنَيا

3   
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 للَِّهٱ َسِبيِل َعن َوَيُصدُّوَن
 ُأولِئَك ِۚعَوًجا َوَيْبُغوَنَها

  َبِعيد ِلَٰضَل ِفي

 ُٰموَسى َأْرَسْلَنا َوَلَقد
 َقوَمَك َأْخِرْج َأن آِتَنٰاَيِب

 لنُّوِرٱ ِإَلى ِتٰلظُُّلَمٱ ِمَن
 ِإنَّ ۚللَِّهٱ ِمِٰبَأيَّى َوَذآِّرُهم

 َصبَّار لُِّكلِّ تيَٰلَأ ِلَكَٰذ ِفي
  َشُكور

5   

 ِمن لَِّذيَنٱ َنَبُؤْا َيأِتُكم َأَلم
 َوَعاد ُنوح َقوِم َقْبِلُكْم
 َبْعِدِهْم ِمن لَِّذيَنٱَو َوَثُموَد

 َجاَءْتُهْم ۚللَُّهٱ ِإلَّا َيْعَلُمُهْم َلا
 َفَردُّوْا ِتيِّنِباْلَب ُرُسُلُهم
 َوَقاُلوْا َأْفوِهِهْم ِفي َأْيَدَيُهْم
 ۦِبِه ُأْرِثْلُتْم ِبَما َآَفرَنا ِإنَّا
 مِّمَّا َشّك َلِفي َوِإنَّا

  ُمِريب ِإَلْيِه َتدُعوَنَنا

9    

 إبراهيم سورة في الموجودة الجر حرف معنى. 2

 سورة في الموجودة الجر حرف معنى عن الباب هذا في ةالباحث يبين
 حرف معنى بحث في ةالباحث واستفاد, قبل من عرضها قد التى إبراهيم
 :منهم, المختلفة آتابهم من المأخودة المفسرين الجر

 تفسير على الصاوى العالمة حاشية في, الصاوى أحمد الشيخ العالمة. 1
 .الجاللين

 في المعنى روح في, األلوسى محمود السيد الدين شهاب الفضل ابن. 2
 م 1978 السنة الفكر دار بيروت, المثاني والسبع الكريم القرآن تفسير
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 في الموجودة اراء من الجر حرف معنى بيان عن ةحثالبا تقدمو. 3
 :يلي فيما إبراهيم سورة

 "عن"الجر حرف معنى. 1

 للَِّهٱ يِلَسِب َعن َوَيُصدُّوَن اَألِخَرِة َعَلى الُّدْنَيا َةَٰحَيوال َيْسَتِحبُّْوَن لَِّذيَنٱ .أ
 )3( َبِعيد ِلَٰضَل ِفي ِئَكُأول ِۚعَوًجا َوَيْبُغوَنَها

 األية هذد معنى وأما, اإلبتداء معنى على دل األية هذد في" عن" معنى
, االبدى والنعيم الدائمة" األخرة على" لها لمجبتهم يؤثرونها أي وهى
: أي محذوف لمبتداء خبر أنه على رفع موضو فى الموصول إن: وقيل
) ويصّدون( وجملة, أولئك وخبره مبتداء الموصول:  وقيل الذين هم

) اهللا سبيل عن( الصد ومعنى, يستحبون على معطوفتانى ويبغون وآذلك
 لعباده شرعه الذى دينه اهللا وسبيل, منه ومنهم عنه الناس صرف

 وقضاء أهوائهم لموافقة وميال زيغا لها يطلبون أي) عوجا ويبغونها(
 فى العين وبفتح المعانى فى العين بكسر والعوج, راضهموأغ حاجاتهم
 وأوصل الحرف فحذف, له يبغون واألصل تحقيقه سبق وقد, األعيان
 وصف ولهذا, الضالل نهاية الخصال هذه وإجتماع, الضمير إلى الفعل

 إلى واإلشارة "َبِعْيٍد َضَلٍل فِى ُأْوَلِئَك: "فقال الحق عن بالبعد ضاللهم
 لكنه, الضال صفة من آان وإن والعبد القبيحة الصفات لكبت الموصوفين

 المكلفين على من لما ثم, المبالغة لقصد مجازا به الضالل وصف يجوز
 ذلك أن النعمة تلك آمال من ذآر الرسول وإرسال الكتاب بإنزال
 20.قومه بلسان المرسل

 ِإَلى ْمَمِصيَرُآ َفِإنَّ َتَمتَُّعوْا ْلُق ۦَۗسِبيِلِه َعن لُِّيِضلُّوْا اَدَأنَدا ِللَِّه َوَجَعُلوْا. 2
  )30( لنَّاِرٱ

 هذد معنى وأما, المجاوزة معنى على دل األية هذد في"  عن" معنى
 الربوبية فى شرآاء اهللا جعلو: أي" واحلو"  على معطوف وهى األية

                                                            

117-118:  ص, القدير فتخ, الشوآاني محمد بن علي بن محمد إلماما  20
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 بفتح" ليضلوا: "عمرو وأبو آثير ابن قرأ, اأصنام زهى, التسمية أوفى
 ليتعقب: أي, للعاقبة الالم وتكون, اهللا سبيل عن أنفسهم ليضلوا: أي, الباء
 استعمال وحسن, نفسه ضالل اليريد العاقل ألن, ضاللهم انداد اهللا جهلهم
 آخر فى حصولها جهة من والغاية الغرض تشبيه ألنها هنا العاقبة الم
 بضم الباقون وقرأ, للمجاز المصححة األمور أحد والمشابهة, راتبالم
 من الغرض هو فهذا, اهللا سبيل عن الضالل فى قومهم ليوقعوا الباء
 21.وسلم عليه اهللا صلى لنبيه فقال سبحانه هددهم ثم, أنداد اهللا جعلهم

 "في"  الجر فحر معنى. 2

 ْنِم ِفِريَنٰلِّْلك َوَوْيٌل اَألْرِض ِفي َوَما ِتَٰوٰلسََّمٱ ِفي َما ۥَلُه لَِّذيٱ للَِّهٱ. أ
  )2( َشِديٍد ٍبَعَذا

 بالرفع عامر وابن نافع قرأ األية هذد" في" جر حرف أن الباحثة تعتقد
 السموات فى ما بملك المتصف اهللا هو/ أي مجذوف مبتداء خبر أنه على
 من لكونه بيان عطف أنه على بالجر الجمهور وقرأ, األرض فى وما

, به يوصف ال العلم ألن به قبله ما وصف يصح فال, الغالبة االعالم
 قرءة إن: عمرو ابو وقال, المعنى حيث من به يوصف أن يجوز: وقيل
 العزيز اهللا صراط إلى والتقدير, والتأخير التقديم على محمولة الجر
 قال, خفض وصل إذا رفع الحميد على وقف إذا يعقوب انوآ, الحميد
 من ثمتوعد, األرض فى وما على وقف خفض من: األنبارى ابن

 بيان تقدم قد"َشِدْيٍد َعَذاٍب ِمْن لِّْلَكِفِرْيَن َوَوْيٌل" :فقال بربوبيته اليعترف
 على للداللة رفع ثم, المصادر آسائر النصب وأصله, الويل معنى
 وتعالى سبحانه قدعا, والهلكة للعذاب تقال آلمة هى: الزجاج قال. الثبات
 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول بهداية الكفار من يخرج لم من على بذلك
  22.اإليمان النور إلى الكفر ظلمات من فيه هو معا عليه اهللا أنزاله بما له

                                                            

137: ص, القدير فتخ, الشوآاني محمد بن علي بن محمد اإلمام.  21 
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 َلَغِنيٌّ للََّهٱ َفِإنَّ َجِمْيًعا اَألْرِض ِفي َوَمن ْمَأنُت َتْكُفُروا ِإن ُٰموَسى َقاَلَو. ب
  )8( َحِميٌد

) اَهللا َفِانَّ( تشكروها ولم الخلق وجميع أنتم تعالى نعمته تكفروا إن أى
) َحِمْيٌد( نقص بذلك يلحقه وال إليه اليحتاج شكرآم عن) َلَغِنٌي( سبحانه

 غيرآم أويحمده, تشكروه لم وإن, إنعامه لكثرة لذائه للحمد مستوجب أى
 23.المالئكة من

 ٍمْوَي ِفي لرِّيُحٱ ِبِه اْشَتّدْت َآَرَماٍد ْمُلُهَٰمَأْع ْۖمِبَربِِّه َآَفُروْا لَِّذيَنٱ مََّثُل. ت
  )18( لَبِعيُدٱ ُلٰلضََّلٱ ُهَو ِلَكَٰذ ۚءْيَش َٰعَلى َآَسُبوْا ِممَّا َيْقِدُرْوَن لَّا َۖعاِصف

 عليكم يتلى فيما: أى مقدر والخبر االبتداء على مرتفع مثل:  سيبويه قال
 الذين أعمال مثل التقدير: الفراء وقال, الزجاج قال وبه آفروا الذين مثل

 آفروا الذين مثل بإلغاء قال أنه عنه وروى, المضاف فحذف آفروا
 أعمالهم وخبره مبتداء مثل أعنى: هو:  وقيل, آرماد أعمالهم بربهم
, آرماد أعمالهم العجيبة صفتهم: قال فكأنه, الصفة معناه أن على آرماد

 احتراق بعد يبقى ما والرماد, مقبولة غير باطلة أعمالهم أن: والمعنى
 آما يمحقها أنه ىف الكفار ألعمال مثال اآلية هذه سبحانه اهللا ضرب الشئ
: الريح به اشتدت ومعنى, عاصف يوم فى الرماد الشديدة الريح تمحق
 آما مبالغة زمانها به وصف, الريح شدة والعصف, وسرعة بشدة حملته
 ِممَّا َالَيْقِدُرْوَن( المنهما فيهما والحر والبرد, بارد ويوم حار يوم: يقال
 الباطلة االعمال تلك من آسبوا مما الكفار يقدر ال أى) َشْيٍئ َغَلى َآَسُبْوا
 بل, عليه ويثابون به يجازون األخرة فى آثرا له واليرون, منها شئ على
 شدة عند بالرماد الريح آذهاب ذاهب باطل الدنيا فى عملوه ما جميع
 البطالن هذا: أى التمثيل عليه دل ما إلى) ذلك: ( يقوله واإلشارة, هبوبها

 المخالف الحق طريق عن) البَِّعْيٍد الضََّلٍل َوُه( أثرها وذهاب ألعمالهم
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34 
 

 وقد, بعيدا سماه تدراآه اليمكن خسرانا هذا آنا لما, الصواب لمنهج
 24.عباس ابن عن مردوية وابن حاتم أبى وابن جرير ابن أخرج

 اَألِخَرِة َوِفي الدُّْنَيا اْلَحَيوِة ِفي لثَّاِبِتٱ ِبْلَقْوِل اَمُنوْاَء لَِّذيَنٱ للَُّهٱ ُيَثبُِّت. ث
  )27( ُءآَيَش َما للَُّهٱ َعُلْفَوَي ِۚلِميَنٰلظَّٱ للَُّهٱ َوُيِضلُّ

 الحياة فى التثبيت: قال, اآلية قوله عازب بن البراء عن والبيهقى شيبة
 ربى: فقال ربك؟ من: االفق, القبر فى الرجل إلى الملكان جاء إذا الدنيا
 محمد ىينب: قال نبيك؟ ومن: قال, اإلسالم دينى: قال ؟دينك وما: قال, اهللا

 عن البيهقى وأخرج, الدنيا الحياة فى التثبيت فذلك, وسلم عليه اهللا صلى
 أبى عن مردويه وابن األوسط فى الطبرانى وأخرج, نحوه عباس ابن
 قال: قالت مردويه ابن وأخرج, القبر اآلخرة فى: قال اآلية فى سعيد
) َاَمُنْوا الَِّذْيَن اُهللا ُيَثبُِّت: (تعالى قوله فى وسلم عليه اهللا صلى النبى
 وأخرج, نحوه حديثها من البيهقى وأخرج, "القبر فى هذا: " قال 25,اآلية
 فكيف قبورها فى األمة هذه تبتلى, اهللا يارسول: قالت أيضا عنها البزار
 وردت وقد 26,اآلية) َاَمُنْوا الَِّذْيَن اُهللا ُيَثبُِّت: (قال يفة؟ضع امرأة وأنا بى

 وفى, عليهم جوابه وفى قبره فى للميت المالئكة سؤال فى آثيرة أحاديث
 .معروفة وهى, بسطها موضع هذا وليس, وفتنته القبر عذاب

 ۦِبِه َفَأْخَرَج آُءَم ِءآلسََّمٱ ِمَن َوَأنَزَل واَألْرِض ِتَٰوٰلسََّمٱ َخَلَق لَِّذيٱ للَُّهٱ. ج
 َوَسخََّر ِۖبَأْمِرِه اْلَبْحِر ِفي ِلَتِجِرَى اْلُفْلَك َلُكُم َوَسخََّر ۖلَُّكم ِرْزًقا ِتٰلثََّمَرٱ ِمَن
  )32( اَألْنَهار َلُكُم

 األجرام من فيهما ما وخلق, مثال غير على واخترعهما أبدعهما: أي
 ِمَن َوَأنَزَل( خبره بعده وما داءمبت الشريف واالسم, والسلفية العلوية

 عند الفلك ذلك فى يدخل فإنه, العلو جهة هنا بالسماء المراد) ءآَم ِءآلسََّمٱ
 إن:  قال من عند السحاب فيه ويدخل, منه المطر ابتداء إن: قال من

 آالرياح, السحاب تثير التى األسباب فيه وتدخل, منه المطر ابتداء
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 المطر مار وهو الماء أنواع من نوعا: أي, يةللنوع هنا الماء والتنكير
 من الماء بذلك أخرج: أي) َلُكُم َوَسخََّر ۖلَُّكم ِرزقا ِتٰلثََّمَرٱ ِمَن ۦِبِه فأخرج(

" الثمرات من" فى" من" و, به يعيثون آدم لبنى رزقا المتموعة الثمرات
 ام منها الثمرات ألن للتبعيض وقبل, الدراهم من أنفقت: آقولك للبيان
 ال ما وهو, لهم برزق ليس واليما يأآلونه ومنها آدم لبنى رزق هو

 فى واستعملتموها إراداتكم على فجرت) الُفْلَك َلُكُم َوَسخََّر( به ينتفعون
 تطلبون ما وعلى تريدون آما) اْلَبْحِر ِفي ِلَتْجِرْي: ( قال ولذا, مصالحكم

 َوَسخََّر( البقرة فى ذاه تفسير تقدم وقد, ومشيئته اهللا بأمره أى) بأمره(
 حيث إلى واإلجراءلها عليها بالرآوب لكم ذللها:  أى) اَألْنَهاَر َلُكُم

 .نريدون

 ْمِبِه َناْلَفَع َفْيَآ ْمَلُك َوَتَبيََّن ْمَأنُفَسُه آَظَلُمو لَِّذيَنٱ ِآِنَٰمَس ِفي ْمَوَسَكنُت. د
  ٤٥ َثاَلْمَألٱ َلُكُم َوَضَربَنا

" :  قله فى عباس ابن عن جرير ابن وأخرج, مالهمأع بمثل عملتم: قال
 زأخرج" الجبال منه لتزول"  مكرهم آان ما: يقول" مكرهم آان وإت
 27.عباس ابن عن حاتم أبى وابن المنذر وابن جرير ابن

  )49( اَألْصَفاِد ِفي رَِّنيَنمَُّق ٍذَمِئْوَي اْلُمْجِرِمْيَن َوَتَرى. ذ

 الستحضار بالمضارع: والمجى, تبدل على أو برزوا على معطوف
, القيامة يوم يعنى ويومئذ, المشرآون هم والمجرمون, الصورة

 مع أوقرنوا بعض مع مقرونا يعضهم بجعل إما مشدودين أى) مَُّقرَِّنْيِن(
 وأسوأ, الموقف هذا من تنجو أن هى الوجود في أعظم إن .الشياطين

 28.فيهم اهللا قال من مع تكون أن الوجود في نقمة

 "على" الجر حرف نىعم .3
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 للَِّهٱ َسِبيِل َعن َوَيُصدُّوَن اَألِخَرِة َعَلى لدُّْنَيالٱ َةَٰحَيوال َيْسَتِحبُّوَن لَِّذيَنٱ. أ
  )3( ِدَبِعي ِلَٰضَل يِف ُأولِئَك ِۚعَوًجا َوَيْبُغْوَنَها

 األية هذد معنى وأما, اإلبتداء معنى على دل األية هذد في" على" معنى
, البدى والنعيما الدائمة" األخرة على" لها لمجبتهم يؤثرونها أي وهى
: أي محذوف لمبتداء خبر أنه على رفع موضو فى الموصول إن: وقيل
) ويصّدون( وجملة, أولئك وخبره مبتداء الموصول:  وقيل الذين هم

) اهللا سبيل عن( الصد ومعنى, يستحبون على معطوفتانى ويبغون وآذلك
 لعباده شرعه الذى دينه اهللا وسبيل, منه ومنهم عنه الناس صرف

 وقضاء أهوائهم لموافقة وميال زيغا لها يطلبون أي) عوجا ويبغونها(
 فى عينال وبفتح المعانى فى العين بكسر والعوج, وأغراضهم حاجاتهم
 وأوصل الحرف فحذف, له يبغون واألصل تحقيقه سبق وقد, األعيان
 وصف ولهذا, الضالل نهاية الخصال هذه وإجتماع, الضمير إلى الفعل

 إلى واإلشارة "َبِعْيٍد َضَلٍل فِى ُأْوَلِئَك: "فقال الحق عن بالبعد ضاللهم
 لكنه, لالضا صفة من آان وإن والعبد القبيحة الصفات بتلك الموصوفين

 المكلفين على من لما ثم, المبالغة لقصد مجازا به الضالل وصف يجوز
 ذلك أن النعمة تلك آمال من ذآر الرسول وإرسال الكتاب بإنزال
 .قومه بلسان المرسل

 َمن َٰعَلى َيُمنُّ للََّهٱ ِآنََّٰوَل مِّْثُلُكْم َبَشٌر ِإلَّا نَّْحُن ِإن ْمُرُسُلُه ْمَلُه ْتَقاَل. ب
 للَِّهٱ َوَعَلى ۚللَِّهٱ ِنْذِبِإ ِإلَّا ٍنَٰطِبُسْل نَّأِتَيُكم َأن آَلَن َآاَن َوَما ۦِۖعَباِدِه ْنِم ُءآَشَي
  )11( اْلُمْؤِمِنْيَن َيَتَوآَِّلْلَف

 معنى وهو, "اإلبتداء" معنى على دل االية هذه في" على" معنى
) ِعَباِدِه ْنِم ُءآَيَش َمن َٰعَلى َيُمنُّ للََّهٱ ِآنََّٰوَل( االية معنى أما, لها األصلى

 َآاَن َوَما( والهداية بالتوفيق: وقيل, بالنبوة منهم يشاء من على يتفضل أي
 من بحجة نأتيكم أن لنا استقام وال صح ما أى) ِبُسْلطٍن نَّأِتَيُكم َأن آَلَن

 لرادا: قيل, قدرتنا فى ذلك وليس إالبمشيئته أى) ۚللَِّهٱ ِنْذِبِإ ِإلَّا( الحجج
: وقيل, التعنت سبيل على اآليات من الكفار يطلبه ما هو هنا بالسلطان

 للَِّهٱ َوَعَلى( يكن لم يشأه لم وما آان اهللا شاءه ما فإن. ذلك من أعم
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 بالتوآل للمؤمنين منهم أمر وهذا, وحده عليه أى) اْلُمْؤِمُنْوِن َيَتَوآَِّلْلَف
 األمر للمؤمنين األمر بهذا واقصد الرسل زآان, عداه من دون اهللا على
 .أولياء قصدا أنفسهم لهم

 آَم َٰعَلى َوَلَنْصِبَرنَّ ُۚسُبَلَنا َناَٰهَدى ْدَوَق للَِّهٱ َعَلى َنَتَوآََّل َألَّا ْلَلَن َوَما. ج
  )12( اْلُمَتَوآُِّلوَن َيَتَوآَِّلْلَف للَِّهٱ َوَعَلى ُۚتُموَناَءاَذْي

 االية هذه معنى أما, "من" معنى على دل االية هذه في" على" معنى
 َهدَنا َوَقْد( سبحانه عليه نتوآل أال فى لنا عذر وأوى أى :قوله وهي
 إلى هدايتنا من عليه توآلنا يوجب ما بنا فعل قد أنه والحال أى) ُسُبَلَنا

 عليهم وأوجب لعباده شرعه ما وهو, رحمته إلى الموصل الطريق
 لنا التكذيب من منكم يقع بما) َاَذْيُتُمْوَنا َمآ َعَلى َوَلَنْصِبَرنَّ( سلوآه

 َفْلَيَتَوآَِّل( عداه من دون وحده) اِهللا َوَعَلى( الباطلة واالفتراحات
 بقائه فى السعى وبهذا, استحدائه األول بالتوآل المراد:  قيل) اْلُمَتَوآُِّلْوَن
 ليهمع يجب المعجزات يطلبون الذين إن:  األول معنى:  وقيل, وثبوته

 سبحانه شاء فإن, علينا ال سبحانه اهللا على حصولها فى يتوآلوا أن
 فى اهللا على التوآل إبداء:  الثانى ومعنى, يظهرها لم يشاء وإن أظهرها

 .وسفاهتهم الكفار شر دفع

  )20( ِبَعِزيز للَِّهٱ َعَلى ِلَكَٰذ َوَما. د

 االية ذهه معنى أما, "من" معنى على دل االية هذه في" على" معنى
 قادر سبحانه ألنه, بممتنع أى" ِبَعِزْيٍز اِهللا َعَلى َذِلَك َوَما: "قوله وهي
 ويخاف ثوابه يرجى بأن الحقيق هو تعالى اهللا أن وفيه, شئ آل على
 .آخرة أحول بذآر أتبه فلذلك, عقابه

 "الباء" الجر حرف معنى. 4

 َمن للَُّهٱ َفُيِضلُّ ْۖمَلُه ِلُيَبيَِّن ۦِمِهْوَق ِبِلَساِن ِإلَّا رَُّسوٍل ِمن َأْرَسْلَنا آَوَم. أ
  )4( الَحِكْيُم اْلَعِزْيُز َوُهَو ُۚءآَيَش َمن ِديْهَوَي ُءآَيَش
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 معنى وهو, "اإللصاق" معنى على دل االية هذه في" الباء" معنى
 ألن, بلغتهم بلسانهم متلبسا أى: قوله وهي االية  معنى أما, لها األصلى

 ذلك عليهم وسهل لهم يقوله ما إليهم المرسل عنه فهم ذلك آان إذا
 يفهمون وال يقول ما اليدرون فإنهم, غيرهم بلسان آان مالو بخالف

 أن بد فال ذلك ومع, طويال دهرا اللسان ذلك يتعلموا حتى به مايخاطبهم
 به امتن ما سبحانه علل ولهذا, صعوبة بعض ذلك فهم عليهم يصعب
 " .َلُهْم ُيَبيَِّنِل: " بقوله العباد على

 لنُّوِرٱ ِإَلى ِتٰلظُُّلَمٱ ِمَن َمَكْوَق َأخِرْج ْنَأ آِتَنِٰباَي ُٰموَسى َأْرَسْلَنا ْدَوَلَق.  ب
  )5( ٍرَشُكو ٍرَصبَّا لُِّكلِّ ِتَٰيآل ِلَكَٰذ ِفي ِإنَّ ۚللَِّهٱ ِمِٰبَأيَّى ُهمْرَوَذآِّ
 معنى وهو, "قاإللصا" معنى على دل االية هذه في" الباء" معنى

 باآليات والمراد: أحمد اإلمم قال وهي االية  معنى أما, لها األصلى
 معنى فيه اإلرسال ألن" َاْخِرْج َاْن" ومعنى, لموسى التى المعجزات

 بعد إسرائل بنو بقومه والمراد, أخرج التقديربأن يكون أن ويجوز ,قول
 بسببه قالوا الذى الجهل من أو الكفر من ) ألظُُّلماِت ِمَن( فرعون ملك
 األيام تقول العرب: السكيت ابن قال, بوقائعه أى العلم إلى أو اإليمان إلى
 .الوقع معنى فى
 َلُكم ِفَرْغِلَي ْمُعوُآْدَي َۖواَألْرِض ِتَٰوٰلسََّمٱ َفاِطِر َشّك للَِّهٱ َأِفي ْمُرُسُلُه ْتَقاَل.ت
 مِّْثُلَنا َبَشٌر ِإلَّا ْمَأنُت ْنِإ َقاُلوْا َسَمىمُّ ٍلَأَج ِٰإَلى ْمَوُيَؤخَِّرُآ ْمُذُنوِبُك مِّن

  )10( ٍنمُِّبي ِنَٰطِبُسْل ُتوَناْأَف ُؤَناآَءاَب ُبُدْعَي َآاَن َعمَّا َتُصدُّوَنا َأن ُتِريُدوَن
 ما" وهي, "والتعليل السببية" معنى على دل االية هذه في" الباء" معنى
 نأآل آما وتشربون تأآلون, والصورة الهيئة فى مثلنا بشر إال انتم

 ثم, أوال بالبشر وصوهم) َتُصدُّْوَنا َاْن ُتِرْيُدْوَن( مالئكة ولستم ونشرب
 تصرفونا أن تريدون:  أى ثانيا آباؤهم يعبد آان عما لهم الصد بإرادة
 مرسلون بأنكم صادقين آنتم إن. ونحوها األصنام من آباتنا معبودات عن
 جاؤهم وقد, تدعونه ما صحة على تدل ظاهرة بحجة أى اهللا عند من

 .الظاهرة والحجة المبين بالسلطان



39 
 

 َمن َٰعَلى َيُمنُّ للََّهٱ ِآنََّٰوَل مِّْثُلُكْم َبَشٌر ِإلَّا نَّْحُن ِإن ْمُرُسُلُه ْمَلُه ْتَقاَل. ث
 للَِّهٱ َوَعَلى ۚللَِّهٱ ِنْذِبِإ ِإلَّا ٍنَٰطِبُسْل ِتَيُكمْأنَّ َأن آَلَن َآاَن َوَما ۦِۖعَباِدِه ْنِم ُءآَيَش
  )11( ِمُنوَنْؤُمْلٱ َيَتَوآَِّلْلَف

 معنى أما, "والتعليل السببية" معنى على دل االية هذه في" الباء" معنى
" بها مستعينا ميتر" سالقامو على رميت: "تعالى قال وهي االية

 29.ذآرناه ما والقاموس البلدان معجم في والذى "اِهللا ِبِإْذِن ِاالَّ ِبُسْلَطٍن

 ٍمْوَي ِفي لرِّيُحٱ ِبِه اْشَتدَّْت َآَرَماٍد ْمُلُهَٰمَأْع ْۖمِبَربِِّه َآَفُروْا لَِّذيَنٱ مََّثُل. ج
  )18( اْلَبِعْيُد ُلٰلضََّلٱ ُهَو ِلَكَٰذ ۚءْيَش َٰعَلى َآَسُبوْا ِممَّا َيْقِدُروَن لَّا ِۖفَعاِص

 آيات معنى وهو, "بتداءاإل" معنى على دل االية هذه في" الباء" معنى
 هي والتى, جهنم في إبليس خطبة إلى بنا تصل أن إلى, تتواصل آثيرة
 على مرتفع مثال: سيبويه قال .أصحابه على الكفر نقمة قمة بمثابة
 قال وبه آفروا الذين مثل عليكم يتلى فيما: أى مقدر والخبر اإلبتداء
, المضاف فحذف فرواآ الذين أعمال مثل التقدير الفراءك وقال, الزجاج
 أعمالهم بربهم آفروا ين1الذ والتقدير مثل بإلغاء قال أنه عنه وروى
 معناه أن على آرماد أعمالهم وخبره مبتداء مثل أعتى: هو: وقيل, آرماد
 أن:  والمعنى, آرماد أعمالهم العجيبة صقتهم:  قال فكأنه, الصفة
 ضرب الشئ حتراقا بعد يبقى ما والرماد, مقبولة غير باطلة أعمالهم

 الريح تمحق آما يمحقها أنه فى الكفار ألعمال مثال األية هذه سبحانه اهللا
 30.عاصف يوم فى الرمان الشديدة

 َتْحِتَها ِمن َتْجِري ِتَٰجنَّ ِتِٰلَحٰلصَّٱ َوَعِمُلوْا َءاَمُنوْا لَِّذيَنٱ ِخَلْدَوُأ .ح
  )23( ٌمَٰسَل ِفيَها ْمَتِحيَُّتُه ْۖمَربِِّه ِنْذِبِإ ِفيَها ِلِديَنَٰخ ُرَٰهاَألْن

 األصلى معنى وهو, "من" معنى على دل االية هذه في" الباء" معنى
 حريج ابن عن الرزاق عبد جرير ابن وأخرج وهي االية معنى أما, لها

                                                            
 

 127 :ص, القدير الفتح, يسر بن اهللا عبد. 31 
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 بما أي"  َربِِّهْم ْذِنِبإ ِفْيَهاالجنة فى عليهم يسلمون المالئكة: قال , قوله فى
 31". األحشاء عليه وتنطوي الضمائر تجنه

 ْمَلَعلَُّه ِللنَّاِس اَألْمَثاَل للَُّهٱ َوَيْضِرُب َۗربَِّها ِنْذِبِإ ِحيِن ُآلَّ ُأُآَلَها ِتيْؤُت. خ
  )25( َتَذآَُّروَنَي

 األصلى معنى وهو, "من" معنى على دل االية هذه في" الباء" معنى
 من قريش خرجت لما آعب بن محمد وقال وهي االية  معنى أما, لها
 ِحْيٍن ُآلَّ ُأُآَلَها ُتْؤِتْي"  اهللا فأنزل والذفوف بالقيان خرجوا بدر إلى مكة
 32.َيَتَذآَُّروَن َلَعَلُهْم ِللنَّاِس ْمَثاَلاَأل اُهللا َوَيْضِرُب َربَِّهأ ِبِإْذِن

 ِۖخَرِةاَأل َوِفي الدُّْنَيا ِةَٰحَيوال ِفي لثَّاِبِتٱ ِباْلَقوِل َءاَمُنوْا لَِّذيَنٱ للَُّهٱ ُيَثبُِّت. د
  )27( ُءآَيَش َما للَُّهٱ َوَيْفَعُل ِۚلِميَنٰلظَّٱ لَُّهلٱ َوُيِضلُّ

 وهي االية  معنى أما, " مع" معنى على دل االية هذه في" الباء" معنى
 33.الكفار من أي"  الثَّلِبِت ِباْلَقْوِل

 َوِلَيذَّآََّر ِدِحَٰو هِٰإَل ُهَو َأنََّما آَوِلَيْعَلُمْو ۦِبِه َوِلُينَذُروْا نَّاِسلِّل ُغَٰبَل َذاَٰه. ذ
  )52( اَألْلَباِب ُأْوُلوْا

 األصلى معنى وهو, "من" معنى على دل االية هذه في" الباء" معنى
 أي ِبِه َوِلُيْنَذُرْوا اِسلِّلنَّ َبَلٌغ َهَذا" تعالى قوله أما وهي االية  معنى أما, لها

 .األمر أولوا

 "ماللال"  الجر حرف معنى. 5

                                                            

, التاسع حزء, آثير ابن تفسير, الدمشقي الفرشي آثير بن عمر من إسماعيل الغداء أبو. 32
 178: ص

, التاسع حزء, آثير ابن تفسير, الدمشقي الفرشي آثير بن عمر من إسماعيل الغداء أبو. 33
 183: ص

, التاسع حزء, آثير ابن تفسير, الدمشقي الفرشي آثير بن عمر من إسماعيل الغداء أبو. 34
  186: ص
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 ْمَربِِّه ِنْذِبِإ لنُّوِرٱ ِإَلى ِتٰلظُُّلَمٱ ِمَن لنَّاَسٱ ِلُتْخِرَج ِإَلْيَك ُهَٰنَأْنَزْل ٌبِٰآَت ۚالر. أ
  )1( اْلَحِمْيِد اْلَعزْيِز ِطِٰصَر ِٰإَلى

  تسمى وهو" اإلحتصاص"  معنى على دل االية هذا في" اللالم" معنى
 أي وهي األية هذه معنى أما, الستحقاق والم اإلحتصاص معنى الم

 ابن وقال. سواء بينهم وسالم عليه اهللا صلى شاآفقسمها حيث يجعالنها
 باألحكام يفتون الذين العلماء انهم, والضحاك والمجاهد ,الحسنو, عباس
 عند القرآن غرائب في آيضا وجاء 34.دينهم الناس ويعلمون الشعية
 ".ِمْنُهْم اَألْمِر ىُأوِل َزِإَلى"  تعالى قوله تفسير

 ْلَفَه َتَبًعاَلُكم ُآنَّا ِإنَّا اسَتْكَبُرْوا ِذيَنِللَّ ؤالضَُّعَفٱ َفَقاَل َجِمْيًعا ِللَِّه َوَبَرُزوْا. ب
 ُۖكمنْيَلَهَد للَُّهٱ َناَٰهَدى ْوَل َقاُلوْا ۚءْيَش ِمن للَِّهٱ َعَذاِب ْنِم َعنَّا مُّْغُنْوَن َأنُتم
  )21( ِصمَِّحي ِمن َلَنا َما َناْرَصَب ْمَأ َأَجِزْعَنا َعَلْيَنا ٌءآَسَو

  تسمى وهو" اإلحتصاص"  معنى على دل االية هذا في" اللالم" معنى
 وقال وهي األية هذه معنى أما, الستحقاق والم صاإلحتصا معنى الم

 َجِمْيًعا ِللِه َوَبَرُزْوا" مالك وقال عطية ابن و شور عا وابن النيسابوري
 أولو وجماعة ومجاهد اهللا عبد وعن"  اْسَتْكَبُرْو ِللَِّذْيَن الضَُّعَفُؤا َفَقاَل
 اهل, ايضا معليه يطلق الذين هم:  األمر واولة. والعلم القرآن أهل األمر
 35.والعقد الحال

 ْمَلَعلَُّه نَّاِسِلل اَألْمَثاَل للَُّهٱ َوَيْضِرُب َۗربَِّها ِنْذِبِإ ِحيِن ُآلَّ ُأُآَلَها ْيِتْؤُت. ج
  )25( َيَتَذآَُّروَن

  تسمى وهو" اإلحتصاص"  معنى على دل االية هذا في" اللالم" معنى
 آقوله وهي األية هذه معنى أما, الستحقاق والم اإلحتصاص معنى الم

                                                            

  567: ص, تفسير عند القرآن غرائب, والضحاك والمجاهد, والحسن, عباس ابن. 35
 598:  ص, والتنوير التحرير تفسير, الشلويش محمود محمد غالب. 36
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 أحكامهم  يأخذونمنهم لألئمة فهمتبعل" ِللنَّاِس ْاَألْمَثاَل اُهللا َوَيْضِرُب"
 36.وآخرتهم دنياهم بأمور فيماينفعهم الشرعية،

 ُأْوُلوْا َوِلَيذَّآََّر ِحدَٰو ُهِٰإَل ُهَو َأنََّما َوِلَيْعَلُمْوا ۦِبِه َوِلُينَذُروْا نَّاِسلِّل غَٰبَل َذاَٰه. د
  )52( اَألْلَباَب

,  على معنى أي" اإلستعالء"  معنى على دل االية هذا في" اللالم" معنى
 السلمين، لفظوائمة على الحرف هذا دخل وقال وهي األية هذه معنى أما

 إذتصبح المقصود عن وبعد لكتابه، النصيحة تختلفعن هللا النصيحة بمعنى
 نفسها هي هللا النصيحة ايان: الجميع عند ومتساوية متماثلة، النصيحة
 37.النبوي البيان فمقصود اخال وهذ السلمين، وائمة النصيحة

 "من" الجر حرف معنى. 6

 ْمَربِِّه ِنْذِبِإ لنُّوِرٱ ِإَلى ِتٰلظُُّلَمٱ ِمَن لنَّاَسٱ ِلُتْخِرَج ِإَلْيَك ُهَٰنْلَأْنَز ٌبِٰآَت ۚالر. أ
  )1( اْلَحِمْيِد اْلَعِزْيِز ِطِٰصَر ِٰإَلى

 األية هذه معنى أما" اإلبتداء"  معنى على دل االية هذا في" من" معنى
 بين, طلوالبا الحق بين مستمرة مقابلة عن عبارة هي السورة فإن لذلك
 هذا في حةواض وبدايتها. والظلمات النور بين, الكفر وأهل اإليمان أهل

 تعالى اهللا نعمة وتأمل, والنور الظلمات إلى أنظر اإلنسان أيها:  المعنى
 .بينهما واجتر

 اِلَء ْنمِّ ُآمَٰأنَجى ْذِإ َعَلْيُكْم للَِّهٱ ِنْعَمٌة ُآُروْاْذٱ ِمِهْوِلَق ُٰموَسى َقاَل ْذَوِإ. ب
 ْۚمَءُآآِنَس َوَيْسَتْحُيوَن َأْبَناءُآْم َوُيَذبُِّحوَن اْلَعَذاِب َءآُسو ْمَيُسوُموَنُك ِفْرَعوَن
  )6( ِمَعِظي ْمرَّبُِّك مِّن آلُءَب ِلُكمَٰذ َوِفي

 األية هذه معنى أما" التبعيض"  معنى على دل االية هذا في" من" معنى
 آما, الدنيا في وذال إالصغارا اليكون والبديل, وعزة نعمة اهللا طريق
 .موسى سيدنا لسان على اآلية بينت

                                                            

10936: المعانى حروف في الداني الجنى .
 

39937 القران علوم البرهانفي وانظر. 
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 ِۖتِبَميِّ ُهَو َوَما ِنَمَكا ُآلِّ ِمن اْلَمْوُت ِتيِهْأَوَي ُيِسيُغُه َيَكاُد َوَلا َيَتَجرَُّعُه. ت
  )17( ُظَغِلي َعَذاٌب ۦِئِهآَوَر َوِمن

 األية هذه معنى أما" عن"  معنى على دل االية هذا في" من" معنى
 فويلللقاسية" تعالى قال آما. َمَكان ُآلِّ ِمْن اْلَمْوُت َوَيْأِتْيِه" قال وهي
 ".اهللا ذآر من قلوبهم

 ْلَفَه َتَبًعاَلُكم ُآنَّا ِإنَّا اْسَتْكَبُرْوا ِللَِّذيَن ُؤلضَُّعَفٱ َفَقاَل َجَمًعا ِللَِّه َوَبَرُزوْا. ث
 ْۖمُكَلَهَدْين للَُّهٱ َناَٰهَدى ْوَل َقاُلوْا ْۚيِءَش ِمن للَِّهٱ َعَذاِب ْنِم َعنَّا ُنوَنْغمُّ َأنُتم
  )21( ِصمَِّحي ِمن َلَنا َما َناْرَصَب ْمَأ َأَجِزْعَنا آَعَلْيَن ٌءآَسَو

 األية هذه معنى أما" الظرفية"  معنى على دل االية هذا في" من" معنى
 يوم من للصالة نودي ذاإ"  َشْيٍئ ِمْن اِهللا َعَذاٍب ِمْنَعنَّا" وقوله وهي

 .الجمعة

 اْلُمَحرَِّم َبْيِتَك ِعنَد ٍعْرَز ِذي َغْيِر ِبَواٍد ُذرِّيَِّتي ِمن َأْسَكْنُت ِإنِّي آرَّبََّن. ج
 مَِّن َوْراُزقُهْم ِإَلْيِهم ىَتْهِو لنَّاِسٱ مَِّن َأفَدة َفاْجعْل َةٰلصََّلوٱ ِلُيِقيُموْا َربََّنا
  )37( ُكُروَنَيْش ْمَلَعلَُّه ِتٰلثََّمَرٱ

 أما"  في" معنى أي" البيان"  معنى على دل االية هذا في" من" معنى
 َيْشُكُرْوَن َلَعلَُّهْم الثََّمَراِت ِمَن اْرُزْقُهْمو ِاَلْيِهْم َتْهِوى وهي األية هذه معنى

 بخا اإلخبار يصح ان متها وعال" ذهب من أساور من فيها يحلون أي"
 .قبلها عما بعدها

  )50( لنَّاُرٱ ُوُجوَهُهُم َٰشىَوَتْغ ْنَقِطَرا مِّن َسَراِبيُلُهم .ح

 هذه معنى أما, "التبعيض"  معنى على دل االية هذا في" من" معنى
 آلم من منهم" النَّاُر ُوُجْوَهُهُم وََّتْغَشى َقِطَراٍن مِّْن َسَراِبْيُلُهْم وهي األية
 .عضب لفظ يخلفها ان عالمتهاو بعضهم أي" اهللا

 "إلى"  الجر حرف معنى. 7
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 ْمَربِِّه ِنْذِبِإ لنُّوِرٱ ِإَلى ِتٰلظُُّلَمٱ ِمَن لنَّاَسٱ ِلُتْخِرَج َكْيِإَل ُهَأْنَزْلن ٌبِٰآَت ۚالر, أ
  )1( الَحِمْيِد اْلَعِزيِز ِطِٰصَر ِٰإَلى

 األية هذه معنى أما, "الظرفية"  معنى على دل االية هذا في" إلى" معنى
" النُّْوِر ِاَلى الظُُّلَمِت ِمَن النَّاِس ِلُتْخِرَج ِاَلْيَك َاْنَزْلَنُه ِآَتٌب اَلَر" وقوله وهي
 .المرافق إلى وايديكم وحوهكم فاغسلوا الصالة إلى قمتم إذا

 ِإَلى ْمَمِصيَرُآ َفِإنَّ َتَمتَُّعوْا ْلُق ۦَۗسِبيِلِه َعن لُِّيِضلُّوْا اًدَأنَدا ِللَِّه َوَجَعُلوْا. ب
  )30( نَّاِرلٱ

 األية هذه معنى أما, "الظرفية"  معنى على دل االية هذا في" إلى" معنى
 ِاَلى َمِصْيَرُآْم َفِإنَّ. "يستنجدبها المسلمين من جماعة أي وقوله وهي
 ويعاونونه يعاونهم المسلمين من أخرى فئة إلى ههنا من فر أي" النَّاِر

 اإلمام على أو أميره إلى ففر سرية في آان لو حتى ذلك له فيجوز
 .الرخصة هذه في دخل األعظم

 ُمَحرَِّمال َبْيِتَك ِعنَد ٍعْرَز ِذي َغْيِر ِبَواٍد ُذرِّيَِّتي ِمن َأْسَكْنُت ِإنِّي آرَّبََّن. ج
 مَِّن ُهمَوْراُزْق ْمِهإَلْي َتْهِوى لنَّاِسٱ مَِّن ِةَأفَد َفْجَعُل َةٰلصََّلوٱ ِلُيِقيُموْا َربََّنا
  )37( ُكُروَنَيْش ْمَلَعلَُّه ِتَٰرلثََّمٱ

 األية هذه معنى أما, "الظرفية"  معنى على دل االية هذا في" إلى" معنى
 قد بأنك أعلمهم أي" َيْشُكُرْوَن َلَعلَُّهْم"  عهدهم أي ِاَلْيِهم َتْهِوى وهي

 لك حرب وهم لهم حرب بأنك وعلمهم علمك يبقى حتى عهدهم نقضت
 .نهموبي بينك العهد وانه

 "الكاف" الجر حرف معنى. 8

 ْمَربِِّه ِنْذِبِإ لنُّوِرٱ ِإَلى ِتٰلظُُّلَمٱ ِمَن لنَّاَسٱ ِلُتْخِرَج ِإَلْيَك ُهَٰنَأْنَزْل ٌبِٰآَت ۚالر. أ
  )1( اْلَحِمْيِد اْلَعِزْيِز ِطِٰصَر ِٰإَلى

 هذه معنى أما, "التشبيه"  معنى على دل االية هذا في" الكاف" معنى
, الخلق به مفعول أنها على نصب محل في تعالى يقول يوه األية
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 وهو مذآر مدلولها الن, االسمية الكاف هه على يعود طفيه في والضمير
 .مرجع بال الضمير لبقى مثل بمعنى هنا الكاف تجعل لم ولو مثل

 للَِّهٱ ِبيِلَس َعن َوَيُصدُّوَن ِخَرِةاأل َعَلى الدُّْنَيا َةَٰحَيولٱ َيْسَتِحبُّوَن لَِّذيَنٱ. ب
  )3( ِدَبِعي ِلَٰضَل ِفي ِئَكُأول ِۚعَوًجا َوَيْبُغوَنَها

 هذه معنى أما, "التشبيه"  معنى على دل االية هذا في" الكاف" معنى
 سبيله في القتال في باإلخلص المؤمنين أمره عدب تعالى يقوله وهي األية
 بطرابَِّعْيٍد َضَلٍل ْيِف ُاَلِئَك في بالمشرآين التشبه عن لهم ناهيا ذآره وآثرة
 38". للحق دفعا أي

 لنُّوِرٱ ِإَلى ِتٰلظُُّلَمٱ ِمَن َمَكْوَق َأْخِرْج ْنَأ آِتَنِٰباَي ُٰموَسى َأْرَسْلَنا ْدَوَلَق. ج
  )5( ِرَشُكو ٍرَصبَّا لُِّكلِّ ِتَٰيَأل ِلَكَٰذ ِفي ِإنَّ ۚللَِّهٱ ِمِٰبَأيَّى ُهمْرَوَذآِّ

 هذه معنى أما, "التشبيه"  معنى على دل االية هذه في" الكاف" معنى 
 عالقة فما, السالم عليه موسى قصة في المعان نفس على الخامسة األية
 الظالمين فيها اهللا أهلك التي األيام هي اهللا أيام إن الشكر؟ بالصبر اهللا أيام
 المؤمنين على نعمة فكانت, الصالحين فيها ونجى األوام من قوم آل في
 39.الكافرين على

 ْنِم لَِّذيَنٱَو َوَثُموَد ِدَوَعا ِحُنو ِمْوَق َقْبِلُكْم ِمن لَِّذيَنٱ َنَبُؤْا ْمِتُكْأَي ْمَأَل. ح
 ِفى َأْيِدَيُهْم آَفَردُّو ِتَٰبيَِّنِبالَب ُرُسُلُهم َجاَءْتُهْم ۚللَُّهٱ ِإلَّا ُهْمَيْعَلُم َلا َبْعِدِهْم
 ِإَلْيِه آُعوَنَنْدَت مِّمَّا كَِّش َلِفي َوِإنَّا ۦِبِه ُأْرِسْلُتْم آِبَم َناْرَآَف ِإنَّا آَوَقاُلو َأْفوِهِهم
  )9( ِبُمِري

 هذه معنى أما, "تشبيهال"  معنى على دل االية هذه في" الكاف" معنى
 ال" (اْلَغْيِظ ِمَن اَألَناِمَل َعَلْيُكُم َعضُّوا: " تعالى قوله فى التاسعة األية

, وأسنامهم وشتم أحالمهم بتسفيه جاءتهم الرسل ألن) 119:  عمران
 الرسل جاءتهم لما أفواههم إلى بأصابعهم اشروا انهم المعنى إن: وقيل

                                                            

, التاسع حزء, آثير ابن تفسير, الدمشقي الفرشي آثير بن عمر من إسماعيل الغداء أبو,38
 183: ص

 185: ص ناشرون-العلوم العربية دار. 39
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 ,بأفواههم وآذبوهم قولهم الرسل على ردوا المعنى:  وقيل.بالبينات
 أفواء في أيدهم جعلوا: وقيل, للكفا والثاني, للرسل األول فالضمير
. للرسل والثانى, للكفار هذا على األولى فالضمير, لقومهم ردوا الرسل
 عبيدة أبو ذآره ما العرب عن يصح لم إن لآلية التفاسير أقرب وهو

 . واألخفش

 

 

 

 

 الخامس الفصل

 ةالخاتم

 

  النتائج .1
 

 تحت الجامعية الرسالة هذه في ةالباحث بحثت أن بعد
 قدمت أن ستطيعت هيماإبر سورة في الجر حرف معاني  الموضوع

 .النتائج

, عن هي ثمانية هيماإبر سورة في المستخدم الجر حرف عدد
 :يلى آما .الكاف, إلى, من, الالم, الباء, على, في

 اإلبتداء. 2, المجاوزة. 1 معان اثنان عن" الجر حرف معنى). 1

 اإلبتداء. 1 معان واحد "في" الجر حرف معنى). 2

 اإلبتداء. 1معان واحد" على" الجر حرف معنى). 3




