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السياق القرآني وأثره في تحديد المعاني التفسيرية والفقهية لحروف الجر  
 من القرآن الكريم(   في القرآن الكريم )نماذج

 آمنه أحمد محمد عبد الحميد 
قسمممممفسير وسممممملقسآن،ممممم اسيرامممممقسالمسة،وممممميسيرلبياممممم  سي اممممم  ويسآير ق وممممميسر،  ممممم  س

سب رم ص بةمسج   يسيألزهقمس صق.

سamenaahmed067@gmail.comسير قيلسي رك قآني:

 الملخص:
إالسير مم  قس مميسة ممسسير وسمملقسآير،عمميسمفمملسب مممسيرموسممقينسآن،ممم  سير،عمميسن مملس
ت قضهفسرحقآفسيرفقسقلسذةمقآيسرهم سكسة مقس منس   ميس همحسركمحسيمقفس   ميس
كص،يسكاسكالسرم سكث مقس منس   ميس فم   سهمراسيرلبياميسر  ضم سكالسركمحسيمقفس
س ست  ملياسرعلمقاسآيرمرضست ضم سهمريسيرم  ميسهم س  نسيقآفسيرفقس   يسكصمل  
يرسو قسيراقسنيسيررضستاعسفو سيقآفسيرفقس عسذةقسيرسقس يسير   لمقسبحمقآفس

هويسيرم قتبيسيرفقسرم سر سدآبسب بزس يسإمض حسيرم  نيسير وسلقييسآيأليك اسيروا
 ن،ىس   نيسيقآفسيرفقس يسيراقسالسيركقيف.

السيربحممقس ممنس ال مميمسآتمهلمملسآا امميس ب يممقسآيرم تممميسآيروهمم ب سك مم س آقمملستكمم ل
يرمال ممي:ستلمممحسكهمومميسيرم ضمم  سآكاممب وسيم ومم باسآيرممم همسآيرم مميمسآير مهلمملمس

امميسآيلمممحست قيممسسيرسممو قسآكاممقاس مميسير وسمملقسآكهمل مم سآكقمم يلسير ،ممم  سفومم سآا 
س ب يق:

يرمبحممقسيألآل:ست قيممسسيرحممقفسآكهمل مم س مميسيركمم اسآير  قيممسسبحممقآفسيرفممقس
آنم،ه سآنلده آ   نله س يسة سسير،عيسآير وسلقسآيرمبحقسير م ني:سكامقسيرسمو قس
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يراقسنيس ميستحلتملسيرم م نيسير وسملقييسرحمقآفسيرفمقس ميسيرامقسالسيركمقيفسآنمم ذ س
س م  بةس نسيراقسالسيركقيف.

كاممقسيرسممو قسيراقسنمميس مميستحلتمملسيرم مم نيسير وسمملقييسآيأليكمم اسآيرمبحممقسير  رممق:س
يرواهومميسيرم قتبمميسن،ممىس   ممىسيممقفسيرفممقسٍإرممىٍ.سم تممميو:س لهمم سكهممفس مم ست صممحس
إرو سيربحقس نسن م جممسآ  ممسيرما قيم  مسآكهمفسيرمصم دبسآيرمقيجمعمسآ همق س

سيرم ض ن  .

س ممميسهمممريسيربحمممقسيرمممم همسير كممم  ،يس ير صمممويسس:المننننه  س-ح،ل،ممميسير س-يتب مممفي
سي ا اقيجي(.

 ممنسكهمهاهمم سكالسر،سممو قسدآبسبمم بزس مميستوسمملقسة مم وس ست مم رىسآ هممفسس:النتننا  *
س   نو سآكآج سإنف زا.

*سكالسيممقآفسيرفممقسقممملست  مم  س   نلهمم سيسمممسسيرسممو قسيرممرضستامممعسفومم سيمممقآفس
سيرفق.

*سكالسيرا لسب   آوسيقآفسيرفقسمو  سة لق يس نسيرم  نيسآيألامقيبسآيرمل   س
سرفق.رحقآفسي

*كالسرحقآفسيرفقسكاقس يسيرم  نيسير وسلقييسآيأليكم اسيرواهوميسيسمسسيرسمو قس
سيررضستاعسفو سآ نسذركسيقفسيرفقسٍإرىٍ.

*سيهممم فسيربحمممقسبمممق اسيرسمممو قسيراقسنممميسب رم ممم نيسير وسممملقييس مممنسمممم لس  ممم نيس
سيقآفسيرفق يسيراقسالسيركقيفس عسذةقسش يهلسرررك

آكاممقاس مميسإ همم بسيرم مم نيسسيراقسنمميسي ه ممم اسبلبيامميسيرسممو قسأهننم التياننيا :
ألنمم سهمم سيرممرضسمحمملدسيرم  مميسيرمممقيدس ممنسة مم وس سسير وسمملقييسرك مم وس ست مم رى

سنزسآجحسآه ست صحسإريسير وسلقسيرصحو سرك  وس ست  رى.
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*ي ه ممم اسبلبيامميسيممقآفسيرفممقسآد ر همم سآ   نلهمم سآكاقهمم س مميسيرسممو قسيراقسنمميس
آإمضمم حساممقسسحمملده سيرسممو قسيراقسنمميم ،كممحسيممقفس   مميس م ،ممهسنممنس لممقاسم

ير   لمممقسبكمممحسيمممقفس مممنسيمممقآفسيرفمممقسآكالسيرم  ممميس سمسممم  وفسإذيسممممق سنمممنس
س.كصحس    ا

*ير قمممم فسن،مممميسيأليكمممم اسيرواهومممميسآيرم مممم نيسير وسمممملقييسيرم قتبمممميسن،مممميس  مممم نيس
س.سيقآفسيرفقس يسيراقسالسيركقيفسآير محسبم ج ه 

-ير وسممملقييسسسس-يرم ممم نيسسس-يراقسنممميسس-يرسمممو قس-:سكامممقسالكلمنننا  المفتاحينننة
سيقفسيرفق.سس
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The Qur'anic context and its impact on determining the 

interpretive and doctrinal meanings of prepositions in the 

Qur'an (examples of the Qur'an) 

Amnah Ahmed Mohamed Abd El , Hamid  

Department of Interpretation and Qur'anIc Sciences, Faculty of 

Islamic and Arab Studies for Girls in Mansoura, Al-Azhar 

University, Egypt . 

Email: amenaahmed067@gmail.com 

Abstract : 

The principal in the books of interpretation and language finds 

some interpreters and linguists when exposed to prepositions 

have mentioned more than one meaning, does each letter have 

an original meaning or does it have more than one meaning, 

and this study shows that each preposition has an inherent 

meaning that does not exceed others, which explains this 

meaning of the Qur'anic context in which the prepositions fall 

while mentioning the secret in the expression in letters of 

traction because it has a prominent role in clarifying the 

interpretive meanings and doctrinal provisions of the meanings 

of the letters of the letters of the Qur'an . 

The research may be from an introduction, a prelude, three 

investigations, a conclusion and indexes, but the introduction: 

the importance of the subject, the reasons for its choice, the 

approach and the plan, and the preface, and includes the 

definition of context and its impact on interpretation and its 

importance and the statements of its scholars and three 

investigations: 

The first is the definition of the letter and its importance in 

speech and the definition of traction letters, their work, their 

number and meanings in the language books, interpretation 

and the second: the effect of the Qur'anic context in 

determining the interpretive meanings of prepositions in the 

Qur'an and selected models of the Qur'an. 

The third is the effect of the Qur'anic context in determining 

the interpretive meanings and doctrinal provisions of the 

meaning of the preposition "to". Conclusion: The most 
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important findings of the research, some proposals, the most 

important sources and references, and the index of topics. 

Curriculum: In this research, I followed the integrative 

(descriptive, analytical- inductive) approach. 

Results: One of the most important is that context has a 

prominent role to play in interpreting the Book of Allah and 

understanding its meanings and miracles. 

* Prepositions may vary in meaning depending on the context 

in which the prepositions are located. 

* To say that the rotation of prepositions misses many 

meanings, secrets and semantics of prepositions. 

*The prepositions have an impact on interpretive meanings 

and doctrinal provisions according to the context in which they 

occur, including the "to" preposition. 

* The research was interested in linking the Qur'anic context to 

interpretive meanings through the meanings of the letters of 

the Qur'an with the mention of evidence of this. 

The most important recommendations: interest in studying the 

Qur'anic context and its impact on showing the explanatory 

meanings of the Book of Allah Almighty because it is he who 

determines the meaning of the Book of Allah Almighty and 

brings to me the correct interpretation of the Book of Allah 

Almighty. 

*Interest in the study of prepositions, their significance, 

meanings and their impact in the Qur'anic context, each letter 

has a different meaning defined by the Qur'anic context, 

explaining the secret of expression in each preposition and that 

the meaning is not right if it deviates from the origin of its 

meaning. 

*To identify the doctrinal provisions and interpretive 

meanings of the prepositions in the Holy Quran and to act 

under them.  

Keywords: Effect - Context - Qur'anic - Meanings - 

Explanatory - Traction. 
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ِـِال ِ اللِ  م ِسِ ب ِ ِح  ِر   ِـِال ِ ن  ِيم ِحِ ر  
 

ن،ىسسس ير  َ س ب س آتحلىس مس ير و الا كاقيَبس ة  ب اس كآدَ س يس يررضس هللس يرحملس
مأتو سس آهلم يس حكٌفمس س م رلةس سم تي س س ر ظحل قليبيتهفس آت لدس س ،ك تهفمس يم  فا
آ و السس توسلقامس إرىس ير ،فس كهحس آ قس افس م،و مس آ س نس تلم س بلنس يرب طحس نس

ر،   إنف زاس آإ ه بس د  ت مس ننس آيركلهس ن،و سسكيك   امس ت  ق فس رملنمس الس
ك ه ايسير ،م  سن،ىسيم  فس ل ب هفسآ ريه هفمس  ي مسب سير ح ضمسآنهحس   س
آك  دسس يرم ك،فمس يرو و مسآت قهسن لاس فو س آتأ حس يرموسقمس فو س ير   يمسآنظقس
يس  هفسآابدامسبحسآجلسة،هفسفو س   ع اسس    سيرم   قسآيألدتسمس ،فسمم عسآييل 

سس نسرلالساللن س حملسسسلدسيرم  نيس عستفلدسيألم امسسآقصَلامسآه س عسذركس  ف
سي ىستقثس سيألبضسآ نسن،له .سس

سك  سب لمممس

آه سسسسم رلةسآة،ميس سإرىسير   سة  يس إالسيراقسالسيركقيفسه س  فزةس سير
سر،ب ي لنسإرىست اسيرلتن.س سث  وسير ق ويسيألآلسآدا  به سيألنظفسآالباىس  ه  

آإالسك ضحس  ست    سسفو سيرم    س السآيل عحسفو سيرمل ع، السه سة  وسس
سسسسس سنزسآجحست ،م  سآت ،وم  مسس
ير،عيسير ق ويسهيسكنظفسكاب وسير ،فسيرلقنيسسسسمسكالآ نسيرحا جقسير  ص ي

كنزلسة  ب سيركقيفسب،عيسير قومسسسآقلسسس(1) «آ سموهفسير ييسي رهيسإ سننسطقياه س

 

س.154/س1(ست ظقسيرحل يالسر،ف يظس1 س



 

747 

 حولية كلية أصول الدين العدد الثالث والثالثون

﴿ست  رى ا لسس َتْعقِلُونَ :س لََعلَُّكْم  َعَربِيًّا  قُْرآنًا  نَْزْْلَاهُ 
َ
أ ة نفس(1)﴾سإِنَّا  ه  س آ نس مس

يرحكوفسيرمل م،يسن،ىسكص لسير،عيمسسيو ةسير،عيسير ق ويسة   يس يسسم  سيررةقسس
سسيرسو قسسسآيررضسمظهقسهراسيرم  نيسآيألاقيبسه سسآ   نله مسآكاقيبه مسآدق جاه م

سسسيآلم  سسير يبدةسفو سيراقسني
ي نس السس م  ،مس يسصلبس نم س آير   لقس ير  للنس آال،يس ير،عيس ة نفس آرم س

آهراسير  ايس نس   نيسآك ك بمسآسهيس ل م،يسن،ىسكام  سآك   لسآيقآفمسس
ة السرزي   سكالسته فسسسسب بتب طسب ضه س عسب ممسسكن ي سمظهقسكاقه س يسيرسو ق

يقفس يسس كاقيباس كحس آس يراقسالس موهم يس   نيس ي يس ة  هفس ير ،م  س يس به س
تؤدته س لقاسآصلقس سيلقسس ير يس س ر سد  ت سآ   نو سآكاقيباس ث  وس س

ْحِكَمْت آيَاتُُه ُثمَّ ﴿س:ق ل
ُ
ْن َحِكيٍم َخبِيٍ   كَِتاٌب أ لَْت ِمْن ََلُ ِ س.س(2) ﴾فُص 

رم سسس*س آذركس ة لقةس كهمويس ذي س ير ق ويس ير،عيس يرفقس يس يقآفس ت   قس
ب س بو الس آير ظفتم ،كس نس ير  قس آ لمعس يس ف لس به سس يس يه فس آررركس مس

هراسسيرموسقآالسآذةقآيسكاقيبه سآ   نله سآت  نفسيرم  نيسن لهفسر    س   نيسس
يررسسسيرحقآف يرسو قس فو يسسس تاعس تسسسسس.ضس ألنه س تعلقس س بسسآذركس سهفس يس

  سسإرىسسسسير قةلسسآذركس نسم لس  سمحم، س نس   نيستاعس سؤآرويسإمص ره 
ن تا سآذركس يسض  سير  لدسير  وويسرحقفسيرفقسآت لدس   نو سسن،ىسسسسب له 

سير وسلقييسآيرواهوي.سآ  ستللسن،و سهريسير  لدس نسكاقس يسي م     س

يرفم،يسس*سس ن  صقس بلنس آيرا ةس آي يك اس ر،ق اس كنه سج   س كهمل ه س آ نس
 

س(س.س2(سا بةست اه:سيآلميسبقفس 1 س
س(س.س1(سا بةسه دسيآلميس 2 س
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ير يستؤدضسسسكآسيرفم،يسست  وسيرحقآفسننسيرك،ميسسيلقسسسر م ص بسسسسآج   سس
كش ب ةم س آي ا     س آير ويس ير لي س ةحقآفس ج يس يسسإرىسسسس    ه س يبنس ذركس

س.(1) يرمص جصس

آقلسس يرمقيدضسسذةق*س ق افس بنس إبقيزسسسسيرحسنس آدآبه س يس يرحقآفس كهمويس
يرما صلسآيأل قيضسآت قهسد   سير ظفسآكاقيباسن،ىسإدبيكس قي يسيرحقآفس
آ   ه  سن،ىسضقآبةسيرمك بلةسآيرم  ن ةس يسيا ف  س   نله سآكاقيبه مس ا ل:سس

 إن سرم سة نفس ا صلسة اسير قوسن،ىسيم  فسص    س   و  سكث قه سن،ىسس»
ق فسيرهمفسإرىستحصل،ه سآ  ق يسجم، ه سآتوصل،ه سآهيس عسس    نيسيقآ  سصي
ن،ىس آَ  يلس  به س  زل س دآبه س َة يقس جم، ه س الس ن،ىس ير ق فس آتوسقس ق، ه س

س.(2) «يألذه الس   نله سآكبْفسي ذن السإ سرمنسمي  نله س

بل ه س يقآفسسسس يرفق(سب وسنظوفس نسكب يوس*س حقآفسيرم  نيسآ نس
آن، اسيراقسالمسبحسسسسآير وسلقسسة سسير،عيسسمسآقلست  اق سي ره سدبيا  س يير ق وي

ب ب س ب ضهفس ره س آيرسل طي.سس س ا  سسس مصصس بلبيا ه سس(3)ة رزبةليس يه فس آقلس
ير،عيسآير ح ؛سألنه سآا جحسيرق اس يسير قةلسسس يررضست صسسن،و سسا جقسكهحس
ألنه  آيألص ل؛س يروا س كهحس به س يه فس ةم س ير ح ضمس تحلتلسسسنمحس تلمحس يس

 

س.(س276/س2 سيرمص جصس بنسج يس:ت ظق(س1 س
 نسكاقيبسيقآفسيرفقس ميسيرمرةقسيرحكموفمسراام  ذسآسسم19يرف ىسيرليني.سصمسسس:(ست ظق2 س

س1409يرملة  ب/س حمملسيأل ملنسيرمضمقضمس ك بميسآابميمسيرام هقةمسير ب ميسيألآرمىسام يس
سا.سس1989هم/س

سي تاممممم الس ممممميسن،ممممم اسيرامممممقسالس175/س4(ست ظمممممق:سير قهممممم الس ممممميسن،ممممم اسيرامممممقسالسيرزبةلممممميس3 س
س.273،سل طيمسصمسر
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س.(1) رل  ته سيرمم ،ويسس يأليك اسيرواهويسآيألص رويمستب  س

ة السسآس آ   بلسسرريس دبيا ه س يراقسنيس نس يرسو قس م لس سسسق يس   نله س نس
يراقسنويسسه :سسآس آير قيثلسس آيرفمحس يألرو ظس ألدي ست  بعس آيرم قيب يس يرم   اايس

آ هم  ت  ري.ن،ىسسسسيرم  يس بوهفسسسسيراقسنويسسسرم  ني  سس قيدس س ت  ،قس  ظمه س
سفو .سسير يسآبد سسآيرسو قسير ظف

آجمحسسالسيرسو قسيراقسنيسر سكاقسة لقس يستوسلقسة م وس سنمزألسآذركسسسس*
ير  مميسسيامم  م لإرممىسسيسيرسممو قآتقجممعسكهمومممسإذسكنمم ستممق اسبمملنسيآلممميسآامم با ه س

يرسم،هسسدب م سن،مىسسص،ىس سن،و سآا،فسر سآين مم داسن،وم س ميسير وسملقسآام ب
ن،وممم س ممميس همهمممفسآتوسممملقهفسر،امممقسالسسهفدس مسآين مممم بمممس ممميسيه مممم  هفسسس يرصممم ر

س مممنسيألصممم لسير ممميستقجمممعسإرلهممم سن ممملسيشممم ب اسيرم ممم نيمسيركمممقيفمسآج ،ممم سكصممم  س
س.ن،ىس نس هفسيآلميسن،ىس لقسيرسو قسآيرعقضسيررضسآبد سألج، سهفبس نكإآس

:سٍت جومم سيركمم اسإرممىس مم سكنمم س مميسكهمومميسيرسممو قسي  مم اسير  ممقضسسآقمملسذةممق
سن  ٍ يث السنظلق س  .(2)رم س يساو قسيآلميمسكآرىس نست جله سإرىس  سة الس   ل  

يرم ممم نيست  ،مممقس  ظمهممم سبوهمممفسيرممم ظفس"س:آقممم لسإ ممم اسيرحمممق لنسيرفممم ي يسس
س.ٍ(3)آيرسو ق

قسس* آيا،ممسسد ر مم سإرممىسسم  ممىسيرسيرفممقسيممقفآيسمم   سكالسن ،ممفسةوممسسميعلممه

 

شمقحسيرموصمحس بمنسس428مس427/س1نسيرسقي س(ست ظق:سيألص لس يسير ح سكب سبكقسيب1 س
س.(س8/س2معوشمس 

س.س117مسصس/5مسجمسج  عسير و السننستأآيحسسضسيراقسالسر،  قضست ظقس:سس(2 س
ير قهمم الس مميسكصمم لسيروامم سر  مملسيرم،ممكسبممنسن مملس سبممنست اممهسيرفمم ي يسكبمميست ظممق:سس(3 س

س.870مسصس/2مسجسميرم  ري
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   ىسسمقسي مىسمصملقسر،ومظسير ييملسكث مقس منس   مىسيسمسسيرحمقفسيرم  ملضس
َس(س املسممأتيس   ملم  سبممس إرمى(سسسآيسسسيرسو قسيراقسنيسسب م آ نسذركسيرو محس َب ما

س ست  ممملىسبممم ست فممملدسرممم س  ممم الو كآس  مممي(سكآس نمممن(سكآس يربممم  (مسآ مممعسةمممحسيمممقفو
كصممممحسيرقابمممميسيرسمممم يس مممميسيرلممممي مسمامممم ل:سب ممممسس»آد   مسمامممم لسيرقي ممممس:س

:سيتسعمسآي ضسب لمسمسآ م السب لمسسيرفم فمسآيرقابميسآيرق  مى:سكضيرلي مسس
ا﴿س لست  رى:يرس يس يسي بيدةمسق بًً ََ ا َوَر مسآإذيسقلمح:سب مسس(1)﴾َوَيْدُعوَنَنا رََغبًً

ونَ سإِنَّا﴿سس يسآإرو مسما ضيسيرحقصسن،و مسق لست م رى: ِ َراِغبًُ مسآإذيس(2)﴾إََِل اَّللَّ
:سقلح:سب مسسن م سيق ضمىسصمقفسيرقابميسن م سآيرزهملسفوم سةمم س ميسق رم ست م رى

س(4).«(3)﴾إِبَْراَِيَم إَِّلَّ َمْن َسفَِه َنْفَسهُ َوَمْن يَرَْغُب َعْن ِملَّةِ ﴿

ْن ﴿:سس*سق لسيرز ملمقضس ميستوسملقسق رم ست م رى ِمْم عًَ نُْفسًِ
َ
وا بَِ َوََّل يَرَْغبًُ

س.(6)بأالسيرقابيسهيسيرضنسآيربمحس(5)﴾َنْفِسهِ 

ةمممحسهمممراسيرم ممم نيسيرمم ،وممميسير ممميسآصممم،فسإرمممىسيممملسسيرقابمممي امملسك ممم دس  مممحس
 مممنسسبمممم ستمممللسن،وممم سسبهممم سهمممريسيرو مممحسست ممملضير  ممم قمسبسممم سسيرحمممقآفسير ممميس

آي بتبم طسبملنسيرحمقفسآ م سآصمحسبم سآ م ست ملىسبم مس هم سيملنسسس م ،ويسس   ني
ت لىسإرىسيرمق  وسبمس  ي(سيرظقفويسير يستا ضيسكالسيرمق  وسيي  ىسيرقابميس

ك ممقكسةممحسب   مم سفومم مسآيمملنست مملىسبمممسسآةأنمم آكنبممأسذرممكسنممنس   ممى:سيرحممقصس
 

 .س90(سا بةسيألن و  س نسيآلميس1 س

س.س59(سا بةسير   يس نسيآلميس2 س
س.س130(سا بةسيرباقةس نسيآلميس3 س
س.(س198يرموقدي سر،قي سس س(ست ظق4 س
س.س120(سا بةسير   يس نسيآلميس5 س
س.220/س2(ست ظقستوسلقسيركل فس6 س
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ينصقيفسيرقي مسسإرمىس ق   م سآت جهم سسير يستللسن،ىسين ه  سيرع ميسك  دس إرى(سس
ونَ ﴿سومم سآينصممقي  سنممم سنمملياسإر ِ َراِغبًًُ ا إََِل اَّللَّ ًًَّ سآيمملنست مملىسبمممس نممن(سدللسس،﴾إِن

ن،ىس م سيث سمب س منس   مىسهمريسيرحمقفسن،مىسي نصمقيفسنمنسيرلمي سآتفم آزاس
مسآيملنست ملىسبممس﴾َوَمْن يَرَْغُب َعْن ِملَّةِ إِبَْراَِيَم إَِّلَّ َمْن َسفَِه َنْفَسهُ ﴿:سسثمم س مي

 يرب  (سير يستوللسي رص قسدلسن،ىسكالسإرص قسيرقابيسب ألنوسستللسن،ىسشلةس
هِ ﴿ي بتبم طسبهم سةمم سس ْن َنْفسًِ ِمْم عًَ نُْفسًِ

َ
كامقسن،مىسس.سآهمريستملل﴾َوََّل يَرَْغُبوا بَِ

بمم سآ مم ستممللسن،ومم س ممنس  مم نيسسىت  مملسي بتبمم طسبمملنسيممقفسيرفممقسآيرو ممحسيرممرضس
س ف   سهراسيرلبياي.سمحلده سيرسو قسيراقسنيس م ،ويسآ    ني

سسقو  يسب محسبحقسسب لسبا ر يس يسيرلة  بياسن،ىسسآرم سة فسبصلدسير زا
س:س  ،قسبك  ب سيركقيفسآج  سن  ين    ا يس س م و بس  ض  س 

 
 

س
 مميسيرم  ممىسيرماصمم دس ممنسة مم وس مس كممحسستممؤاققسيممقآفسيرفممآذرممكسألالس

   ممىسمم ،ممهسنممنس لممقامسآقمملسمم ،ممهسهممريسيرم  ممىسيسممسسيرسممو قسرمم سيممقفس
سد   سسنإ همم بس مم س مميسة مم وس س ممإرممىسسيراقسنمميمسآقمملستممؤدضست مم  سيرم مم ني

 .سكيك ٌاس اهويآس   نيستوسلقييسقلست   يسن،له سسآكاقيب

 ومن أسباب اختيار الميضيع ما يلي: 
   نو س منسمم لس هفسمل يسة  وس سنزسآجحسباقي ت سآتلبقسسم ت سآس (1
 سس.يألآق  سسإذسه سملقس  ستو يسفو سيألنم بسآتصقفسفو سيراقسنيسيرسو ق

س.آجحس سنزآه سة  وسسشقفسهريسير ،فسإذسشق  سشقفسيرم ، ا (2
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إبقيزس   نيسيقآفسيرفقس يسيراقسالسيركقيفسير يست  م  سيسمسسامو قسس (3
س.يآلم  س

 ممنسكصمم لسير وسمملقسس نظوممم سسكهمومميسن،ممفسيرسممو قسيراقسنمميسة نمم سكصمم  س (4
سس.ير يسمفسسكالسم  ملسن،له س يستوسلقسيراقسالسيركقيف

ثممم السيرسمممو قسيراقسنممميس مممنسكنظمممفسآجممم اسإنفممم زسيرامممقسالسآد ج،ممم سآير ممميس (5
سس. آتم اك سس يراقسالسةأن سة،ميسآييلةستقتلب ستظهقس
ير يسج ،مفسيرموسمقينست  ملدسكقم يرهفس لهم سسسإ ه بس   نيسيقآفسيرفق (6

توسمملقييسسآ  مم يسن،لهمم سكقمم يرهفس مميستوسمملقسة مم وس سآيامم  ب  يس ممنسذرممكس  مم ني
 .آكيك    س اهوي

يرسممو قسيراقسنمميسآكاممقاس ممميسير وسمملقسدبيامميسنظقيممميست  و ومميس ممنسمممم لسس*س
ستوسلقسيبنسة لقمسر  لسيرقيمنسن لس سيرم لقضس

يرسو قسيراقسنيسآكاقاس ميستوسملقسيرملباميسير ا،وميسيرحلت ميسام للس حمملسسس*س
 سيرلهقينيمسآهيسبا ريسدة  بياس لقس    نيس ال يسرف   يسكاسيراقى.س

س/يممقآفسيرم مم نيسآكاقهمم س مميسيممم  فسيرواهمم  سبامم ريسدة مم بياسر،مملة  بس*س
 يسلنسير قت بض.

سير وسلقسدبيايسنظقييسآت  و ويكاقسد   سيقآفسيرم  نيسيرف بةس يسسسس*
ن،مممىسسآير سممم  سباممم ريس  جسممم لقس مممنسإنمممليدسير  رمممسسسلسنممممقيالسساممم بتين،مممىس

 ممميسة مممسسير حممم سسآ لمممقسذرمممكس مممنسيرمؤروممم  سيرك لمممقةسرحمممقآفسيرفمممقسيرفه مممي.
رك هم ستح م  سإرمىسدبياميسسس  م نيسسشمم،فسسسيرلبيام  سآهمراسسسسآير وسلقسآن، اسيرامقسال
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 .سآكاقيبه س نسم لسيرسو قسيراقسنييقآفسيرفقسآإ ه بس   نله س

س-:يرم  همسهيسنلةسكن ي س نسن،ىسسين مل س يسة  بيسهريسيربحقس

ن مملسيرحمملتقسنممنس   مميسيرسممو قس مميسس ين مممل سن،وممس:المنننه  الياننفي 
س.سآكق يلسير ،م  س يسكهمل  سير،عيسآي ص  حسآ و السكهمل  سآكن ين 

دبياممميسيآلمممم  سير ممميستحممملدسن،مممىسسيلمممقسين ممممل سفوممم سالمننننه  التحليلننني
  ممم نيسيمممقآفسيرفمممقسآكاقهممم س ممميسيرسمممو قسيراقسنممميسب رلمممقحسآير ح،لمممحسآير وسممملقس

سآيا مقي سير   جمس  ه .

سيمقآفسس  م نيسسبمرةقسس املسقممفسسساالسنتقرا يالمننه   ا على  واعتمد  أيض  
سيرممم فس لهمم سآقممعسآير مميسآير وسمملقسير،عمميسة ممسسس مميس  مم نيسرهمم سير مميسآبدسسيرفممق

سكيقفسام نويسآهيسيرم  نيسآت لدسسي ن بيس  ض  س يسآيرك  للنسيربصقينسسبلن
سسس.ٍ يٍسآٍسير اٍآٍسيرك فٍآٍسيرب  ٍسآٍن،ىسسٍآٍسننٍسآٍسىإرٍسآٍس نٍسس:آهي

ام لحسيرمصم صسسىن،سمسسٍإرىٍسسقمفسب ا اقي س   نيسيقفسيرفقآقلسسسس*س
آت ب مفسذرمكس ام     سسآيروام آيا اقك سيألاقسيرم قتسسن،و س يسة مسسير وسملقس

دم لس  سب لسيمقفسيرفمقسن،ىسسسكالقسن،له س يسيأليك اسيرم قتبييرا نلةسير يسس
 مميسيكممفس مم سق ،مم سنممنسطقيممقسدبيامميست  و ومميسر ممم ذ س ممنسسممم  سيرممرةقسس"ىإرمم"

امم بةسس مي"ست ميسيرصممو اسآإنظم بسيرم سممقس"يرحكموفسآيث ولمفسبممرةقسام ثسسممم  س
س يسا بةسيرم جلة."سميسير ض  س"يرباقةسآ

آتمهلمممملسآقسممممملنسس ال مممميس*سيق ضممممفسط و مممميسيربحممممقسكالست كمممم الس ممممن:س 
 .سسير   و وييرلبيايسس:قسفسسيرلبيايسير ظقييسآيراسفسير  نيمسيراسفسيألآلس.ر،لبياي
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آ ممم همسسيرم ضممم  سآكامممب وسيم وممم باسكهمومممين،مممىسسمح   لمممالمقدمنننة: أمنننا  
 .آيرلبيا  سيرس بايسآم يسيربحقسسيربحقس

س-:واحد  تمهيد ومبحث-:ىفيشتمل عل الدراسة النظريةس-:القسم األول *

همومميسيرسممو قسكسآسسآيصمم  ي  سرعمميست ضمممنست قيممسسيرسممو قسس:التمهينند -أوال  
س.سيراقسنيسآكق يلسير ،م  س يسكهمل  سآكاقاس يسير وسلقسآتحلتلسيرم  نيسير وسلقيي

ثالثنة  علنيويشنتمل بعننيان حنروف الجنر فني العر ينة   :المبحث األولس
 :مطالب
سيرك اس.آكهمل  س يسسرعيسآيص  ي  سست قيسسيرحقفسسيألآل:س

سير  قيسسبحقآفسيرفقسآنلده سآنم،ه سآكقس  ه سآكن ينه س.سير  نيس:
س   نيسيقآفسيرفقير  رقس:سس

 -:بعنيان أما القسم الثاني قسم الدراسة التطبيقية
لحنروف في تحديد المعاني التفسيرية والفقهينة   وأثره  السياق القرآني  *
 :ىويشتمل عل )نماذج مختارة من القرآن الكريم(* في القرآن الكريم الجر

سير وسممملقييسني م مممير ممميستحلتممملسسيرسمممو قسيراقسنممميسكامممق:سالمبحنننث الثنننانيس*س
آسٍ ممممنٍسسآٍيرمممم اٍسآٍإرمممميسٍآسٍنممممنٍٍن،مممميٍسآسٍ مممميٍسآٍيربمممم  ٍسسسفسيرفممممقآسحممممقسر

س.سآيرك فٍ
سيرم ممم نيسير وسممملقييس ممميستحلتممملسسآكامممقاسيراقسنمممييرسمممو قسسس:الثالنننث المبحنننث

 ست ممميسس ممنسمممم لسٍى   مميسيمممقفسسيرفممقسٍإرمممن،مممىسسيأليكمم اسيرواهوممميسيرم قتبمميآس
 .س(م جلةسميسير ض  س نسا بةسير آ(إنظ بسيرم سقس يسا بةسيرباقةسيرصو اسآس

سيركقيفسو ست  رىسكاألسكالسمف حسهريسير محسم رص  سر جه س
سآص،ىس سن،ىساللن س حملسآن،ىسسر سآصحب سآا،فسس
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س::سيرسو قس يسير،عيكآ  س

 .ٍ(1)يرسلناسس يسير،عي:سا يقمسقي، فسيْر يآسم  سرَكسقةسٍيرسو قاسٍكصحس

آتس آقفسي بح:ست  ب مفمسآهم سمسم قسيرحملتقسكيسمنسٍآق لسيرز ملقض:سس
إرمىسةمريمسآجك مكسب رحملتقسس آهمريسيركم اس سم قسٍإروكسمس قسيرحملتقسسٍاو قمسآ

 .(2)ٍن،ىسا ق :سن،ىساقدا

امممم قسي بممممحسآ لقهمممم سمسمممم قه سامممم ق  سٍآ مممميسرسمممم السير ممممقوس بممممنس  ظمممم ب:س
 .(3)ٍمسآقلسينس قفسآتس آقفسي بحستس آق  سإذيست  ب فس...آاو ق  

تمملآبسيمم لسس مميسير،عمميسيرسممو قس   مميسكالس:ست ضمم سامم قسس ممنسممم لس مم سآ
 .(4)ٍ سو قسيرك است  ب  سآكا،   سيررضسمفقضسن،و ٍ   ىسير   بعسآي تص لمس

 ::سيرسو قس يسي ص  ح ا نو س

 :يناسفسيرب ي  الس يست قيسسيرسو قسيص  ي  سإرىس قيالن

:سيصمممقآيسيرسمممو قس ممميسيرف نمممسسيرماممم ريس اممماسضممممنسيممملآدسالفرينننأل األول
يرسب قسآير،ح قمس هفستقآالسكالسد ريسيرسو قس اص بةسن،مىسيرمام لسدآالسيرحم لس

 

 .مس  دة:سا قس475/سصمس25ت  سير قآ سر،ز للضمسجمست ظق:سس(س1 س
س.مس  دة:سٍا ق484ٍ/سصمس1كا  سير   يسر،ز ملقضمسجمست ظق:سس(2 س
س.مس  دة:سٍا ق166ٍ/سصمس10رس السير قوس بنس  ظ بمسجمست ظق:سس(3 س
س.س465/سصمس1يرم ففسير اوامسجمست ظق:س(4 س
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س.يرما ريآه س  سمسمو سكهحسير،عيسب رسو قسير،ع ضمسكآسيرسو قس

 :س   لدةس  ه سسنلةس   السر،سو قآقلسآبدس

يركممم اساصممم دس مممنساممم بقس ممم ستمممللسن،مممىسمصممم صسيرم:يرسمممو قسهممم سكالس*
 .(1)ٍيرمس قسررركسكآس يا 

يرسو قسيراقسني:سه ست  بعسيرم  نيسآين ظ  ه س يسا،كسيألرو ظسيراقسنويمسر  ،غسآسس
ينا مممممم  سكآس  ت همممممم سيرم ضمممممم اويس مممممميسبومممممم السيرم  ممممممىسيرماصمممممم دمس ممممممنسدآالس

 .(2)ٍينوص ل
 همفسيرم صسسهمين :ست  بعسيرك اسآتس آق سآتا آدا.سآد ريسيرسو قسإآقلحسس*

س.بمقين ةس  سق ، سآ  سب لا
بأنهم سبوم السير،ومظسكآسيرفم،ميس ميسيآلمميسٍد ريسيرسو قس يسير وسملق:سسسسآت قف

 .(3)ٍبم س سممقجه سننسيرس بقسآير يقسإ سبلرلحسصحو سمفسسير س،وفسر 
:ست ممم بعسيرمومممقدي سآيرفممممحسآير قيثلمممسسيراقسنوممميسهممم يرسمممو قسيراقسنممميسآقلمممحس*

 .يرم قيب يسألدي سيرم  ى
آنقفسد ريسيرسو قسيراقسنيسبأن :سبو السيرم  ىس نسم لست  بعسيرمومقدي س

  .(4)آير قيثلسسيراقسنويسيرم قيب يآيرفمحسس

سر،ما لسيرم م حس يسيرسج ، يسيرسو سسالفريأل الثاني: قمسسيقسآير  بقسش    
 

س.20/سصم1ي شويسير   نيسن،ىسجمعسيرف ي عمسجمست ظقس:س(س1 س
س.15ن لسيرو  حمسصمسنظقييسيرسو قسر،ب يقسيرم  ىست ظق:س(2 س
سد رممميسيرسمممو قسيراقسنممميسآكاقهمم س ممميسير وسممملقسدبياممميسنظقيمميست  و وممميس مممنسمممم لت ظممق:سس(3 س

س.62يبنسجقيقسير  قضسر  لسيرحكوفسيرا افمسصتوسلقسس
يرسو قسيراقسنيسآكاقاس يسير وسملقسدبياميسنظقيميست  و وميس منسمم لستوسملقسيبمنست ظق:سسسس(4 س

س.سس71سيرم لقضسث لقمسر  لسيرقيمنسن لس س
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سةرركسر،ح لسكآسيرما امسآن،ىسذركس  رسو قست اسفسإرىسقسملن  :سآش    
آيرس بايسس* يرمك نيس يرفمحس آي م حس ي:س يرما لس او قس كآس ير،ع ضس يرسو قس

 .آير يايسر صسيرم  وسيرمقيدستوسلقاسآيا م صسيرماص دس   
نسيرسو قسكآسيرح ريسكآسامو قسيرمام ا:سآي  م السبم س م سمصم يسسيرم صس م*

كيمممم يلسآن ي ممممحسم بجومممميسرهمممم سكاممممقس مممميس هممممم :سةحمممم لسيرممممم ك،فمسآيرمم طممممسمس
 .آيرعقضسيررضسالقسر ...سإرخ

هممم س ممم سينممم ظفسيرامممقيجنسٍ سنمممنسيرسمممو ق:سماممم لسيرممملة  بستمممم اسيسممم الس  حممملا س
 .(1)يرماص دس نسيرم  ومسا ي سة نفسيراقيجنس ا رويسكآسي روييرليريسن،ىس

 مم سمحممواسبمم ر صس ممنسن ي ممحسٍيرسممو قسيراقسنمميسبأنمم :سآقلممحسكمضمم  س مميست قيممسس
 ممممنسامممم بقسكآس يممممقسبمممم مسكآسيمممم لسس مممميس هممممم سديم،ومممميسكآسم بجومممميسرهمممم سكاممممقٌس

 .(2)ٍيرمم طسمسآيرمم َطسمسآيرعقضسيررضسالقسر مسآيرف سيررضسنزلسفو 

بأنممم :سيرممم ظفسير قةل ممميسر،كممم اسيرمممرضست جممم سد رممميسيرك،مممم  سآيرفممممحسسآقلمممح
يسإرىسير  ق  سيرم   ييسبل هم ؛سآيرواقي ؛سب   سن،ىس  ق ه س يسير صمسآيا   د س

يرم بجوميسسبم ست وقس يسير ه ميس معسيرعمقضسير م اسر،كم امسآ معسجم،ميسيرظمقآف
 .(3)يرمص يبيسر 

 

سب صقف.س-س221/سصمس1ير و الس يسبآيجعسيراقسالسر م اسيس المسجمسست ظق:سس(1 س
يرحلت مممميسامممم للس حممممملسيرسممممو قسيراقسنمممميسآكاممممقاس مممميستوسمممملقسيرملبامممميسير ا،ومممميسست ظممممق:سس(2 س

ج   مميسكاسيراممقى.سنامم  سنممن:سيرسممو قسسسبامم ريسدة مم بياس لممقس    نمميسسم22يرلممهقيني:س
ير وسمملقسدبيامميسنظقيمميسآت  و ومميس ممنسممم لستوسمملقسيبممنسة لممقمسصمممسيراقسنمميسآكاممقاس مميس

س.65
ير يممملةسيرسمممو قويسر،سممم بةس ممميسيرلبياممم  سيراقسنوممميس ممميسيرامممقنلنسير ممم  نسآير  امممعسست ظمممق:سس(3 س

== 
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آه  سممكنست،موصسيرا لس يس وه اسٍآيا لسص يسسة  وسد ريسيرسو ق:س
سير  روي:سسييرسو قس يسير قيثسير ق يس يسير ا طسير  ا

سيألآرى:سكالسيرسو قسه سيرعقضمسكضس اص دسيرم ك،فس يسإتقيدسيرك ا...س
ير  نوي:سكالسيرسو قسه سيرظقآفسآيرم يقهسآيأليليثسير يسآبدس له سير صس

 سآكآضممم س ممم سن مممقسبممم سنمممنسهمممريسيرموهممم اسروظممم سيرحممم لسنهقلمممحسبلمممأكآسنمممزلسكآس
سس.آيرما ا

ير  ر ي:سكالسيرسو قسه س  سم مقفسيآلالسب رسمو قسير،عم ضسيرمرضسمم ،م سيركم اس
 يس  ضعسير ظقسآير ح،لحمسآيلمحس  سمس قسكآست،حقسبم س منسةم اسممكمنسكالس

 .ٍ(1) رو س سيا ل    ضعسير ح،لح(سكآسمف حس  ه سآجه سسمضي سد ريسيرالبس   

كنممم سما صمممقسن،مممىسيرسمممو قسهممم سيرممممرهسسيألآلس ممميست قيمممسسيرسمممو قسآسآسس*س
 سياممممم مل  يسمسآذرمممممكسألالسير ،ممممم  سقمممملمم سيرممممقيج سهمممم سير،عمممم ضسكآسيرمامممم ريس اممممما

 صمم ، سيرسممو قسآةمم ن يسماصمملآالس  مم سيرسممو قسير،عمم ضسكآسيرمامم ريمسةممم سةمم ن يس
فو  مممممقآالسنممممنسيرل رمممميسيألآرمممممىسس(2)موققمممم السبمممملنسد رمممميسيرماممممم لسآد رمممميسيرحمممم ل

 
== 

س.55يرهفقيلنسٍدبيايسب اويس يسير قيثسير ق يٍمسصمس
مس39/سصممس1مسةسبمنسضموسسير ،حميمسجمبسةس سبمنسدبسد رميسيرسمو قمسر،ب يمقسدست ظق:سسسس(1 س

س.40
(س ممنسهممؤ  سير ،ممم  سيرممرتنس ققمم يسبمملنسد رمميسيرمامم لسآد رمميسيرحمم لسآن ممقآيسنممنسيألآرممىس2 س

إيكمم اسست ظممق:سس.بمصمم ، سيرسممو قسآنممنسير  نومميسب رحمم لسكآسيرمامم امسيبممنسدقلممقسير لمملس
يلممقسس-آيبممنستومومميس.س21صسس2ي يكمم اسشممقحسنممملةسيأليكمم اس بممنسدقلممقسير لمملسجمممس

ق ل:سٍسآي ،مفس منسامو قسيركم اسآيم لسيرمم ك،فسٍ.ست ظمق:سدب ست م بضسير امحسآير امحسجممس
يلممقسقمم ل:سٍآتمم بةسمحممرفسيرفمم يوسآهمم س ممقيدسإ مم سرك نمم سقمملسسسآيبممنسير مموفس.س12/سصمممس1

== 
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بمصمم ، سيرسممو قسفوممم سم  ممقآالسنممنسد رمميسيرحمم لسب رحمم لسكآسيرمامم اسكآسقممقيجنس
 .سو قيألي يلسآرفسم  قسكيلس  هفسننسيرح لسبمص ، سير

يراقي ةس يسة سسسآسسس*س تللسسسسسرهفنص صسسآبد سس السسسسيرالي ى نسم لس
د ريسآيضحيسن،ىسشم لس وه اسيرسو قسرل ريسيرح لسكآسيرما امس هريسيرح  ظسس

ماقبسصقيييس يسا  م سة   سيش م لسيرسو قسن،ىسسسس:سٍيبنسيفقسير سا نيسس
ر، ج وسآنقفسذركسسثم سكالسيأل قس يسجموعسذركسروسسٍسققيجنسيألي يلسفوا ل:

س.س(1) ٍس نسققيجنسيرح لسير يسكبشلسإرله سيرسو ق

سآكمضممممم  ؛ٍٍمف مممممحسد رممممميسيرحمممم لس مممممنسيرسمممممو قسفواممممم ل:سآي  مممم اسيرلممممم ط يس
 يسد ريسي ق ض  مسآير وققيسبملنسس  ألآي قسآير  يهيس نسجهيسير،وظسن،ىستس آوس
سيستحممقيفسكآسةقيهمميس ست ،ممفس ممننهممس مم سهمم س  همم سك ممقسآجمم وسكآسنمملوسآ مم سهمم 

ير صمم صمسآإالسن،ممفس  همم سب ممم؛س مم ألث قس  همم س لممقس  ،مم امسآ مم سيصممحسر مم س
يروممققسبل همم سإ سب تبمم  سيرم مم نيمسآير ظممقسإرممىسيرمصمم ر مسآ مميسكضس قتبمميستاممعمس

بدسيرصمموعيمسآإ سرممزاس مميسيأل ممقسكالس س مميسس  امم اقي سيرم  مم ضمسآرممفسنسمم  لسآ 
   مملدةمسآير همميسةممرركسمكمم الس مميسيرلممقي يسإ سن،ممىسقسممفسآييمملمس سن،ممىسكقسمم اس

س  مسبمممحسناممم ل:سةممم اسير مممقوسن،مممىسي طممم قس سبممملسفوممم س مممنسين بممم بس   مممىسكمضممم 
يرمس قس يسد ريسيرصموغمسآإ سصم بسضمحكيمسك ستمقىسإرمىسقم رهف:س م السكاملس

 
== 

حسرم سةمحس ام لس سو سيرمرضس سإرم سإ سهم سكآس هقسآنقفسإ م سبل رم سيرحم لسةممنسقلم
بل ريسيرسو قسآكث قس م سمكم السهمريسإذيسةم الس ميسنومسسيرماسمفسبم س م ستمللسن،مىسيرماسمفس

سس.س10ير  و الس يسكقس اسيراقسالمسصمسست ظقسن،و سآهيسطقيايسيراقسالٍ.
س.س97/سصمس9   سيرب بضس بنسيفقسير سا نيسجمست ظق:سس(1 س
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آ  نممممميسب لممممملةس هممممم ىسمس(2)مسكآسجبممممم السيرك،مممممسس(1)كآسيمممممم بمسكآسنظممممموفسيرق ممممم دس
ن  مممقسير،ومممظسبمفمممقداسرمممفسمكمممنسرممم سرممم سيسسمسآ ممم س ست حصمممقس مممنسيأل  ،ممميم(3)يرامممقط

 .(4)ٍ   ىس  ا ل

ممكممنسإضمم  يسد رمميسيرحمم لسإرممىس وهمم اسيرسممو قمس ممعسسآ ممنسممم لس مم سامم ق
كن مميسد رمميسس-ي قممقيبس مميسير قممفسنوسمم سبممأالسهممريسير مم  سكقممحس ممنسير مم  سيألآلس

 مممنسيلمممقسيفمممفسير صممم صسيرلينمممميسرممم مسآرهمممريساممم ك السس-يرممم صسكآسيرماممم لس
 مميسهممريسيربحممقس ممنسيراسممفسيألآلسس سآي ا لممه ديرع ر ومميسير ظمممىس ممنسيأل  ،مميسي

س.ير صمسكآسيرسو قسير،ع ضسآهيسد ريس

يرمحمملدةسير  ي ممحسسكقمم ضسيرممرضستممقدسفومم سيألرومم ظس ممنسسيراقسنمميسم   ممقسيرسممو ق
كآرمممىسب ر اممملمفمسآيرا ممم لمسرمممريسةممم السس   نلهممم مسآ  ق ممميسكضسر،م ممم نيسير وسممملقييس

 

 ظمممقسيرم مممحسيرسممم جقس ممميسكدوستيرق ممم د:سكضسة لمممقسإط ممم اسير  ممم ا.سسنظممموفماممم لس ممم الس(س1 س
يرك تممسسآيرلمم نقسر صممقس سبممنس حممملسبممنس حممملسبممنسن مملسيركممقيفسيرلمملب نيمسيرفممزبضمس

س.188/سصمس2كبيسيرو  مسضو  سيرلتنمسيرم قآفسب بنسيألالقسيرك تسمسجمس
ياسراضممو فمسألالسجمم نسمامم لس مم السجبمم السيرك،ممس:سة  ممميسنممنسيرفمم دسآيركممقامسآة ممقةسقممقس(س2 س

 ظممقسيرم همم  سير يضمم سر،   مميسجمممستيرك،ممسسمكمم السرك ممقةسيرمم يبدتنسن،ومم س ممنسيألضممو ف.س
س.333مسصمس80/سصمس3

  نمميسب لمملةس همم ىسيراممقط:سة  ممميسنممنسطمم لسير  ممقمس مهمم ىسيراممقطسهمم سيرمسمم  يسبمملنس(س3 س
:ست ظممقشممحميسيألذالسإرممىسيرك ممهمسآطمم لسهممراسيرمسمم  يسموهممفس  مم :سكالسير  ممقسط يممح.س

س.154/سصمس5يرم ه  سير يض سر،   يسرح  لسن نيمسجمس
يرم ي ا  س بقياوفسبنس  اىسبنس حملسير،مميسيرعقن طيسيرلهلقسب رل ط يمسست ظق:سسس(4 س

س.420مس419/سصمس3جمس
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سر،سممو قسيراقسنمميسكهمومميسب رعمميس مميستوسمملقسيراممقسالسيركممقيفمس همم سكصممحسنظمموفس ممن
كص لسير وسلقمس س  ىسر،موسقسن  مسرم سر س نسكاقس  هقس يس هفسةم اس س

 .ست  رىمسآ و السيرم  ىسيرصحو س يسيآلمي

 : وتتجلى أهمية السياق القرآني من خالل ما يلي*س

 . : السياق من تفسير القرآن بالقرآنأوال  

يرسو قس قتباسي وايسب راقسالسنوس س نسيلقسإن ستوسلقسر،اقسالسب راقسالسبحسس
ه سكن،ىسدبج  ستوسلقسيراقسالسب راقسالسإذيسة السصقيح  ؛سألن ستوسلقسيآلميسبم سس
تضم   س نسيرل جحسآيراقيجنسآ حسسس   ا  ه سرم سق ،ه سآ  له سمسآذركستؤةلس

س يسير وسلق  .سكهمل  مسآين ب باسكص  

ن ملسيلت م سنمنستوسملقسيرامقسالسص يسسق ينلسير قجو سن لسيرموسمقينسسآقلسذةقسس
كنم سس-كن،مفسسو س-آ  لسط لستأ حس يسهريسيرمصم ، س همقسرميس»:سسسسسسب راقسال

سآموممم  ٌسست اسممفسإرممىسقسممملن؛سكيمملهم ستمم قووي:سآهمم سكالسمكمم الس مميسيركمم اسرممبٌسس
ير وم السفوأتيسبم ستزي، سآيوسقامسإ  سب لاس ب شقةسكآس يس  ضعسسمقسآيبدس م بدس

س َّ يب  ىب نب مب زب ُّٱر مسآ نسك  ،  ستوسلقسيره،  س يسق رم ست م رى:س
سسيرم ممممم ب ]س َّ نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت ُّٱبا رممممم سب ممممملاس

 حم جم يل ىل مل خل ُّٱمسآتوسلقسير م بقس ميسق رم :س[21سس-سس19
س.[3سير  بق:]سَّ جن يم ىم ُّٱ:سبا ر [س2مس1]ير  بق:سس َّ مم خم

 حم جم يل ىل مل خل ُّٱس:امممبح ن سآتوسممملقسكآروممم  س س ممميسق رممم 

 خن حن ُّٱ:سبا رمممممممممم [مس62]تمممممممممم نس:س َّ جن  يم ىم مم خم
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س[.63:ست نس]سَّ ين ىن من

 هريسيراسفسآ سشمكسكنم سكب،مغسكنم ي سير وسملقمسآ سقم لسأليملس  م مسآ  ،م س س
 .(1)ٍت م،هسفو مسآه سيررضسمص هس نسير وسلقسب رمأا ب

 :ثاني ا: السياق ركن من أركان اإلعجاز القرآني
 سيرب رعممممميمسآسم تممممم سيرم فممممملدةمسآ  فمممممزةسيرقاممممم لس ممممم راقسالسيركمممممقيفسيفممممميس

يرم رمملةمس  فمممزةسركممحسجلمممحمس  فمممزةس مميسةمممحسنصمممقسآ صممقمس  فمممزةسر،بلمممقييس
  حن  ُّٱ سر،فنسما لسنزسآجح:س مسبحس  فزةسكمض ستهجم   س يسش ىسكط يبسيو 

 ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن

 [.س88سي اقي :]س َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

آجممم اسي نفممم زسيراقسنممميسآد ج،ممم سير ممميستظهمممقسآي   مممقسيرسمممو قس مممنسكنظمممفس
 . سآتم اك  يراقسالسةأن سة،ميسآييلةستقتلب س

 الَحسٍ:س يسيآلميسبا ر سي نف زساقسي   اسن لسيرا هقسيرفقج نيبلنسسقلسسآس
ي فمس م قآنمم سنمم هفمسنممم سذيسنفممزآير مم :سقمملساممم   س مم سق،ممْس س؟سكنممنس  مم الس ممنسدقممل

سكرو  مم ؟س ممإااْلسق،ممْ ف:سسير امم ل؟سكاسنممنسكرومم ظوس   نومم سآيسمم ها سآصممح ه س مميس حا   ممْ
سيألرو ظٍ  قهفس   ؟بهسير،وظمسكاس  سمس م ذيسكَنفزهفس نٍننا

صمم د  ه س مميسسفس زيممم س هممق سرهممفس مميسنظممم مسآمصمم جصسته ا، مم :سكنفممزس
آ ا ط همممم مسآ فممم بضسكرو  همممم سسبينمممم هفس مممنس بمممم د سسمممم اسسامممو قسروظمممم مسآ مممليجع

مسس س  حو سةحل مسآص بةآ  يق ه مسآ يس ضقوا سم قو سةحل يوسسآ س قا سنظمَ مسآت  وم وسسةحل

 

س.س321مس320مسصس/1مسجسمق ينلسير قجو سن لسيرموسقينسرحسلنسيرحق يت ظق:سس(1 س
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مسآ مممعسةمممحهاس سآتقهلمممسو مسآتق لمممسو آت وممم السسمسآصمممويوسآ قهممم الوسسيفممميوسسآإنممم اوسآتمممرةلقو
آ هقهفسكنهفستأ ، اسا بة سا بة مسآنلق يسنلق يمسآسميسسمميمس ،مفسمفملآيس ميسيرفمومعس

س لقهممم سكصممم، ست  ممم يس ك نهممم مسآروظمممي ست كمممقسث،ممممي س ه ممم كسكآسسشممم نه مسكآستمممقىسكالل
قمسبمممحسآجممملآيسيتسممم ق  سبهمممق ير اممم َلمسآكنفمممزسيرفمهممم بمسسكشمممب مسكآسكيمممقىسآكم،مممَ

س م هف سب،ومغو مسسمس  ضمعسآنظ    سآير ك    مسآإتا ن  سآإيك    مسرفستل س ميسنومسا طممعو
 .(1)ٍسننسكالستلنيسآتا لسيألرسنسي ىسمقافس

 ممنستأ ممحس مميسر مم جهسنظممفسهممراسيرسمم بةسآ مميسسسكال":سي  مم اسيرممقيزضسذةممقسآس
بممليجعستقتل همم سن،ممفسكالسيراممقسالسةممم سكنمم س  فممزسبحسممسس صمم ييسكرو  مم سآشممقفس

 .(2)ٍ   نو مس ه سكمض  س  فزسبحسسستقتلب سآنظفسسم ت 

 .لداللة السياق، واعتباره لها في التفسير  -   -: إعمال النبي اثالث  

رم مسآين مم داسن،وم سس-سس- م ستللسن،مىسكهموميسيرسمو قسيام  م لسير  ميس
نممملةسكي دتمممقس سمممقس لهممم سب ممممسيآلمممم  سس-سس- ممميسير وسممملقمس اممملسآبدسن ممم س

 :سيسن،ىساو قسهراسيآلم  مس  ه يراقسنويس   مل س
نمنسس-سس-ق رف:سامأرفسبام لس سس-سس-  سبآضسننسن جليسس-سس1

س َّ  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱهراسيآلممي:سس
سق رفسن جلي:سكهفسيررتنسملق  السيرممقسآيسقق ال؟س[س60يرمؤ   ال:س]

 سم سب فسيرصلتقمسآرك هفسيررتنسمص   السآيصم، السآي صملق المس»ق ل:سس
 مه جه ين ىن من خن حنُّٱآهممفسمممم   السكالس ستا ممحس مم هفس

 

س.س39مسصس/1مسيرا هقسيرفقج نيسجد جحسي نف زسر  لست ظق:سس(1 س
س.س106مسصس/7مسجمس و تو سيرعلسسر،قيزضست ظق:سس(2 س
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س.(1)«[61يرمؤ   ال:س]س َّ ىه

يرسمو قس ميستوسملقسيآلمميسيركقيمميمسس-سس-يام ملاسير  ميسسسسممييآلسسا ويسهرس
  ممفسس  همم مسيلممقسس-سس-آتصممحو سيروهممفسيرممرضس هم مم سكاسيرمممؤ  لنسن جلمميس

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱكالسيرممممممقيدسبا رممممم ست ممممم رى:س
ير صمم ةسيرممرتنستقتك مم السيرم  صمميمسآيا ق مم السةبمم جقسيرممرن ومسس َّ  جن يم

يرم  ممىسيرصممحو سر ممميسسآهممفسممم جو الس ممنسرامم  س سنممزسآجممحمس  مملنسير  مميس
 خل ُّٱيسن،ىسيرسو قمسآيا للسب،ح قسيآلميسآه سق رم ست م رى:سيركقيميس   مل س
سيرممممممممممممقيدسن،مممممممممممىسكالسس َّ  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل

فس مميسيممقس سيرممرتنسم م،مم السير  نمم  سآهممفسممم جو السك ست ا ممحس مم هفسر اصمملقه
م هممفسمف همملآالس مميسير  نمميسآيم،صمم السير مممحسهللسآ ممعسذرممكسمممم   السك ست ا ممحس

 آهريسي لسيرمم،صلنسهللسس يسكنم رهفس.س س  هفس

مسماممم لسن ممملس-سس- سامممم فسير  ممميسنهممم ممم سبآضسنمممنسكاس بلمممقمسكس-س2
 ستلمحسير  بمسإالسش  س مس نسكصح وسيرلفقةسكيملمسيرمرتنسبم م  يسٍيوصي:سس

 مك لك اك ُّٱق رممف:سب،ممىمسممم سبامم لس س  ن هقهمم مس ا رممفسيوصممي:سسٍتح همم 
 من زن ُّٱقملسقم لس سنمزسآجمح:سس: ام لسير  ميسس[مسس71 قيف:سس]سس  َّ ىكيك
س.(2)[72 قيف:س]سَّ زي ري  ٰى ين ىن نن

 

س(سيمملتقسصممحو :سكمقجمم سير ق ممرضس مميسامم   مسة مم وستوسمملقسيراممقسالسنممنسبامم لس س1 س
آصممحح سيألربمم نيسسم(س3175مسبممققفس 327مسصممس/5سمآ ممنسامم بةسيرمؤ  مم السس23بمم وسم

س(.162مسبققفس 305مس304مسصس/1سم يسيرس،س،يسيرصحوحي
(سيلتقسصحو :سكمقج س س،فس يسصحوح مسة  وس ض جحسيرصح بيسبضيس ست م رىس2 س

== 
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سسممميآليساآ مميسهمممرس يرسمممو قس مميستوسممملقسيآلمممميسس-سس- سياممم ملاسير  مميسكمضممم 
 ممنسق رمم سس-سس-يركقيممميمسآتصممحو سيروهممفسيرممرضس هم مم سكاسيرمممؤ  لنسيوصمميس

؛سيلممقس همممفس  هممم سكنمم س مم س ممنسكيممملسإ سَّ ىكيك مك لك اك ُّٱت مم رى:س
كنمم سرممنستمملمحسير مم بسكيمملس ممنسس-سس-اممل،مسير مم بسآيمملم،ه مس ،ممم سكم ممقسير  مميس

كهمحسبو مميسيرقضمم يالسيرممرتنسبمم م  يستحمفسيرلممفقةسإ سكالسملمم  س مسآةمم السن ممله س
مام ل:سس-تب بكسآت  رىسس-هريسيروهفسر ميسيركقيميمس ا رفسم سبا لس سإالس س

ةمميسمصممح سهممريسيروهممفسس-سس-مس أبشممله سير  مميسَّ يكىك مك لك اك ُّٱ
 نن من زن ُّٱيرممرضس هم مم سإرممىسرحمم قسيآلممميسيركقيممميسآهمم سق رمم ست مم رى:س

 .َّ مي زي ري  ٰى ين ىن

 . ها في التفسيربهم هتمام السلف لداللة السياق، وا: إعمال ارابع  

ب رسو قمسآين ملآيسس-بيميس ست  رىسن،لهفسس- السين  ىسيرس،هسيرص ر سس
س ممنسيألصممم لسير ممميس همهممفسآتوسممملقهفسر،اممقسالسيركمممقيفمسآج ،مم اسكصممم  سن،ومم س ممميس

تقجعسإرله سن لسيش ب اسيرم  نيمسآكنكقآيسن،ىس نس هفسيآلميسن،ىس لمقسيرسمو قس
 .آيرعقضسيررضسآبد سألج، 

 :سرسو قس يسير وسلقس  ست،يب يرس،هسسه م اآ نسيأل  ،يسير يستلرحسن،ىسيس

 سيسبضميسن،مسج  سبجمحسإرمى  سبآضسننسمسوعسيرحضق يمسق ل:سسس-سس1
 ٌٍّّ  ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱس:-تب بكسآت  رىسس-ما لس س»ق ل:سسسسن  

 
== 

مس1942مسصمس/4مسجمسمن هفمسب وس نس ض جحسكصح وسيرلفقةسكهحسبو يسيرقض يالس
س(.2496بققفس 
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آهمممممؤ  س[مس141سير سممممم  :] َّ  نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ
ْ !سامفسقم ل  ليرمؤ   السما ، ال؟!س ام :سيْدنمي مسيْدنمي بلم كفستم اسسمحكمفس م ه:ٍسرم سن،ميه

 .(1)ت اسير و  يس«ير و  يسآرنسمف حس سر،ك  قينسن،ىسيرمؤ  لنسا ل  س

 ُّ َّ ُّٱق رم ست م رى:سسيا لكحسن،ىسهريسيرسم جحس همفسسمييآلسسا ويسهرس
س-تبمم بكسآت مم رىسس-؛سيلممقسمم قنمم سيرحممقسَّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ

يمس معسكالسير يقمعسمظهمقسر م س كالسيرك  قينسرنسمك السرهمفسام لحسن،مىسيرممؤ  لنسكبمل 
س-سس- سفمس سمألسنمنسذرمكسن،وم سهكالسيرك  قينسمظهقآالسن،ىسيرممؤ  لنسآيا ،م س

 سن،ممىس أبشمملاسإرممىس هممفسيآلممميس ممنسممم لسيرسممو قمسآكآضمم سرمم س    همم س سمم  ل  س
سنسكالسيرمممقيدسبممرركستمم اسير و  مميسبمملرلحسكنمم سن ممهسن،ممىسق رمم اه مسآ ممللسب ذرممكسبسمم

 .َّ ٌٍّّ  ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱ:ست  رى

ق ل:سام فسج بقسبمنسن ملس سمام ل:سسسبنسدت  ب  سبآضسننسنمقآسسسس-سس2
ممممق سٍمامم لسبممأذنيسهمم تلنسآكشمم بسبلمملاسإرممىسكذنومم :سس-سس-ساممم فسبامم لس 

.س امم لسرمم سبجممحس مميسيمملتقسنمممقآسإالس سٍ سق  مم  س ممنسير مم بس لمملم،هفسيرف ممي
 جن  ىميم مم خم حم جم يل ىل  مل خل ُّٱماممممممممممممم ل:س

تف ،مم الس امم ل:سجمم بقسبممنسن مملس :سإنكممفس[مس37سيرم جمملة:]سَّ من خن حن
 مس خس حس جس ُّٱ مسهراسر،كو بسيققؤآيس  سق ،هم مسامفستم :سيرم صسن   س

 

سم(647مسبمممققفس 481مسصمممس/1مسجمممسم(سيممملتقسصمممحو :سكمقجممم سن ممملسيرمممقزيقس ممميستوسممملقا1 س
مسآيرضممممو  س مممميسيألي دتممممقس(10714بممممققفس مس125مسصممممس/2آير  ممممقضس مممميستوسمممملقاسجمممممس

آقم لسإام  داسصمحو مسآيرحم ثفس ميسسم(س793مسبمققفس 407مسس406مسسصمسس/2يرمم  بةسجممسس
س.(س3206مسبققفس 338مسصس/2يرمس لبكسجمس
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 جغ  مع جع مظ حط مض خض حض  جض مص خص  حص

 ىل  مل خل  خك حك جك مق مفحق خف حف جف مغ

 .(1)ٍهراسر،كو بسَّ ىميم مم خم حم جم يل

س- ومميسهممريسيألاممقسيرمممقآضسنممقىسكالسكيمملهفسيا لممكحسن،ومم س هممفسقمم لسير  مميس
سمسآذرمكسن ملسامم ن سهمريس منٍممق س سق    س نسير  بس لملم،هفسيرف ميٍ:س-سس

س-تبم بكسآت م رىسس- ا لسر سيرقجحسةومسسهمريسو سس-سس-ج بقسبنسن لس س
 جن  ىميم مم خم حم جم يل ىل  مل خل ُّٱماممممممممممممم ل:س

 ؟ َّ من خن حن

 سم صميسنهير وسلقسيرصحو سرهراسيآلميسيركقيميسآكس-سس-  لنسر سج بقس
ب ركو بمسآ ستلمحس له سنص ةسيرمؤ  لنمسآيام للسن،مىسهمريسير وسملقسب رسمو قمس

آ م سكنملاس سرهمفس منسير مريوسسرك السيآلمميس ميسامو قسيرحملتقس لهم سنمنسيركوم ب
 .ت اسير و  ي

مسنمممنسيبمممنس-سس-يس مممنسهمممريسيألامممقسيرممممقآضسنمممنسجممم بقسآقممملسبآضسنحممم  س
بم محس م سكجم وسبم سجم بقمسس-بض يالس سن،وم سس-؛سآقلسكج وس-سسسس-اب  سس

 . أبشلسيرس جحسإرىسيا  م لسيرسو قسروهفسيآلميسيركقيمي

 

نممممنس   قممممسسس(سيمممملتقسصممممحو :سكمقجمممم سيبممممنسيبمممم الس مممميسصممممحوح مسة مممم وسإمبمممم باس1 س
آكه،ه مسذةمقسي مب بسننسآصهسيرصح بيسبضيس سن هفسكجم لنمسب وسصويسير  بسس

(س7483 سبمققفسم527سم526صممسس/16سجممسيأل ميسسهمراسس منسسير  بسستلم، السسسممسيسكنوس
سم450صممسس/10سجممسيبم السيبمنسصمحو سن،مىسيرحس السير  ،وا  س يسسيألرب نيسسمصحح 

سس. 7440 سبققف
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  مممنسنكق مممي:سكالسنممم  عسبمممنسيألزبقسقممم لس بمممنسابممم  سبيمممم س :سكنممممىس
 مممنسير ممم بمسآقممملسقممم لس سنمممزسيربصمممقسكنممممىسيرا،مممسمستمممزنفسكالسق  ممم سممقجممم الس

؟س اممم لسيبمممنسابممم  :سآيحمممكمسكقمممقكس ممم س َّ  ىميم مم خم حم ُّٱآجمممح:س
 .(1)ٍ  قه !سهراسر،كوه ب

ا: أقيال العلماء في بيان أهمية السياق  .وأثره في التفسير خامس 

إالسير مم  قس مميسة ممسسير ،ممم  سمفممله سزيمممقةسب ر لتمملس ممنسيألقمم يلس مميسكهمومميس
 :يألق يلس  ست،ييرسو قمسآ نسهراس

إذيسيلافسننس سيلت  س اهسي ىست ظقس  سٍ:سسق لس س،فسبنسمس بسسسس-سس1
 .(2)ٍآ  سب لاسق ، 

 مسنهب،سممم س إنمممم سم طمممسس سبك  بممم سير مممقوسٍ:سسآقممم لسي  ممم اسيرلممم   يس-س2
سنهرس سن،ىس  ست قافس نس   نله مسآة الس م ست قفس نس   نله :سيتس    مسآكالل

يمستممممقيدسبمممم سير مممم امسيرظمممم هقمس مس مممم هق سب رلممممي س  مممم سن  مممم سس ْ قتمممم سكاْلسمم طممممسس
آيسممم ع ىسبمممأآلسهمممريس  ممم سنمممنسسممممقاا.سآن  ممم  س ممم هق يستمممقيدسبممم سير ممم امسآيلم،مممي س

سن،ىسهريسبب مس م سم طمسس بم سفوم ؛سآن  م  س م هق يمستمقيدسبم سسيرم صمسفوس للُّ
سهمريسسبم س لمقسيرم ص.سآ  هق يسم مقفس ميسامو ق سكنم ستمقيدس   جم دس م هقا.س كمحُّ

 س.(3)ٍنْ،م س يسكآلسيرك امسكآسآا  مسكآسسمقا

  ل   سج يزستأآيحسيراقسالسيركقيفسألهمحسس-سس-آق لسي   اسيربع ضسسس-سس5

 

س(س.11906 سبققفسم294سصم/س10سجمستوسلقامس يسير  قضسسكمقج (س1 س
س.377مسصسمن للسيرا افسبنسا اس يس ض جحسيراقسال(سكمقج سكب س2 س
س.س50مسصسميرقا ريسر،ل   يت ظق:س(3 س
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ير ،فمسآركنسبلقطسيي مم لسير،عميسرم مسآ  ي ا م سر،سمو قمسآنملاس م رو م سيرك م وس
ق ،ه سآ  سآه سصقفسيآلميسإرىس   ىس ح محس  ي قسرم سسس أ  سير أآيحٍآيرس ي:سس

 امملسبمممصسفومم سس- لممقس ممم رهسر،ك مم وسآيرسمم يس ممنسطقيممقسي امم  ب طسسب ممله 
سس.(1)ٍألهحسير ،ف

يرسممممو قسٍ:س-سس-آقممم لساممم،  السير ،مممم  سير ممممزسبمممنسن ممملسيرسممم اسس-س6
مم  سآتمقجو سيرمحم م  سآتْاقايمقسير يضمح  سآةمحسَذرمكسرمفيسس قشلسإارمَىست ملن

 سآةمحسصمويسيْرمملحسَة نمفس ملي سب قفسي ام  م لسَ كمحسصمويسآق مفس ميسامو قسس
سَ  قمعس ميسامو قسيرمرلاس آق فس يساو قسيرمرلاسَة نمفسذ م سَ مم سةمَ اَلس ملي سبا ْر ضمعا

 ىف يث  ىث نث ُّٱثمم سب مقفسي ام  م لس َ  رم سص بسذ  سآيا هزي سآ
َكضسيرممممممرلرلحسيرمهمممممم السر قمممممي  سَذرممممممكس مممممميساممممممو قس[س49]يرممممملم ال:سس َّ يف

سسس.(2)ٍيررلا

 ستقشمممملسإرممممىست لمممملنسنهممممد رمممميسيرسممممو قس إٍآقمممم لسي  مممم اسيرزبةلممممي:سس-س7س
ممممحسآيرا مممعسب ممملاسيي مممم لس لمممقسيرممممقيدسآتمصممموصسير ممم اسآتاللممملسيرم ،مممقسرمفي

آت   سيرل ريسآه س نسكنظفسيراقيجنسيرليرميسن،مىس مقيدسيرمم ك،فس ممنسكهم،م س ،ماس
 يث  ىث نث ُّٱ مميسنظلممقاسآ مم راس مميس    قيتمم سآينظممقسإرممىسق رمم ست مم رى:س

 .(4)ٍاو ق ستللسن،ىسكن سيرررلحسيرحالقسةوسستفلسس (3)َّ يف ىف

آين،ممفسكالسيراممقسالسقسممم ال:سكيمملهم سآبدستوسمملقاسب ر اممحسنمممنسٍكمضمم  :سسلآقمم 
 

س.س46صس1 سس   رفسير  زيحسر،بع ضست ظق:س(1 س
س.س160مس159مسصسمي   اس يسبو السكدريسيأليك اسر زسيرلتنسبنسن لسيرس ات ظق:س(2 س
س.سسس(س49ا بةسيرلم ال:سيآلميسسس س(3 س
س.201مس200مسصس/2مسجسمير قه الس يسن، اسيراقسالسر،زبةليت ظق:س(4 س
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رفستقدسفو سناحسننسيرموسمقينسآهم سق،لمحسآطقيمقسير  صمحسسسآقسفسسسسم   قستوسلقا
 سآيامم  م ره ستهإرممىس هممم سير ظممقسإرممىس وممقدي سيألرومم ظس ممنسرعمميسير ممقوسآ مملر  

بحسممسسيرسممو قسآهممريسم   مميسبمم سيرقي ممسسة لممقيس مميسة مم وسيرموممقدي س لممرةقسقلممليس
 .(1)ٍتوسلقس لر لسير،وظسألن سيق  ص س نسيرسو قسزيجليسن،ىسكهحسير،عيس ي

رموكنس حماسنظمقسيرموسمقس قينم ةسنظمفسيركم اسيرمرضساملقسرم سٍآق لسكمضم  :سس
آإالسممم رهسكصممحسير ضممعسير،عمم ضسر  مم  سير فمم زسآرهممريستممقىسصمم يسسيركلمم فس

س.(2)ٍيرك اس   مليسي ىسةأالس لقاس  قآحسمف حسيررضسالقسر 

يرمس ق  ستم ،هسبم م  فسيأليم يلسآيألآقم  سٍ:سسي   اسيرل ط يسسق لسس-8
ريس  ،مم اس مميسن،ممفسيرم مم نيسآير ومم ال؛س  رممرضسمكمم السن،ممىسبمم لس ممنسآير مم يزلمسآهمم

يرمسمممم معسآيرممممم وهفسآي ر ومممم  سإرممممىسكآلسيركمممم اسآسمممممقامسبحسممممسسيراضممممويسآ مممم س
يق ض اسيرح لس له مس ست ظقس يسكآره سدآالسسمقه مسآ س ميسسمقهم سدآالسكآرهم مس

 سقضممويسنهمم ممإالسيراضممويسآإالسيشمم م،فسن،ممىسجمممح؛سفب ضممه س   ،ممقسبمم رب مسأل
آييمملةسن زرمميس مميسشممي سآييمملمس مم س حمموصسر،ممم وهفسنممنسبدسسمممقسيركمم اسن،ممىس

 .(3)ٍسكآر مسآكآر سن،ىسسمقا

كا ممم  سبو نممم سر،لمممقآطسير يجبممميسن،مممىسيرموسمممق:سآقممم لسي  ممم اسيرسمممل طيسس-9
آن،وممم سبمقينممم ةسيرم  مممىسيرح واممميسآيرمفممم زضسآ قينممم ةسير مممأروسسآيرعمممقضسيرمممرضسٍ

 .(4)ٍبلنسيرموقدي سستؤيمييرك اسآكالسسالقسر 

 

س.س172مسصس/2مسجسميرمقجعسيرس بقسب صقفست ظق:س(1 س
س.س317مسصس/1مسجسميرمقجعسيرس بقت ظقس:(س2 س
س.س266مسصس/4مسجسر،ل ط يمست ظقس:يرم ي ا  (3 س
س.س227مسصس/4مسجسمي تا الس يسن، اسيراقسالسر،سل طيت ظقس:(4 س
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  ل ممم  سكالسيرمقتبممميسير ،وممم سروهمممفسس-سآقممم لسيرلممموخس حمممملسبشمممللسبضممم س-س10
آيأليسممنسكالسموهممفسير،وممظس ممنسيراممقسالسٍ:سالسهمميسيروهممفسير مم اسر،سممو قسيراقسنممييراممقس

نوسمم سبممأالسمفمممعس مم ستكممقبس مميس  يضممعس  مم سآي ظممقسفومم مس...مسآيحاممقسةوممسس
يرم  مىسيرم ،م وس منسبملنس   نوم مست ومقس   م اس معسجم،ميس   مىسيآلمميسفو مقفس

آقلسق ر ي:سإالسيراقسالسموسقسب ض سبمب ممسآإالسك ضمحسققي ميستام اسن،مىسي واميس
   ممىسير،وممظس  ي ا مم سرممم سامم قس ممنسيرامم لمسآيتو قمم س ممعسجم،مميسيرم  ممىمسآيج   مم س

 .(1)ٍبفم،  س عسيراصلسيررضسج  سر سيرك  وس

 همممفسيرسمممو قسن،مممىسبك سسج مممحسيرممملة  بس حمممملسن ممملس سدبيزسقممملسآسس-س11
إالسيرسو اممميسٍ؛سيلمممقسقممم ل:سبهممم سق جمممميسيرلمممقآطسير يجمممسسن،مممىسيرموسمممقسي رمممم ا

يرقشللةس يسدبيايسير سقسيراقسنيستاضيسبأالسمك السهمريسير حم س منسيرملب سهم س
يرم  ةسيألآرىسفو مس  ست الاسير   قسإرىسيربحقس يسيرص  سيرم ضعويسبلنس

س-سآهميست،مكسيرصم  سيرم   اميس ميس  م نيسيآلمم  سآ ا ط هم سس-سس   سسجز وسسسجز وس
فسير ظممقس مميسيرسمم بةسة،همم سبإيصمم  سكجزيجهمم سآضممباس ا صممله سحكممهاسإ سب مملسكالسميس

 .(2)ٍن،ىسيرسلقس يست،كسير و صلحسننسبل يس سر ن،ىسآج سمك الس   ين س

 -سبأل من أقيال العلماء في السياق تبين أن: من خالل ما

 ممنستممملبقسيراممقسالسآتممملبقس ممم سق ممحسيآلمممميسآ ممم سب ممله سآنمممقفس اصممم دس*كالسس
ت ممملنسرممم سيرممممقيدسآنمممقفسيرهممملىسآيرقاممم ريسآنمممقفسيرسمممليدس مممنسي نحمممقيفسسيرامممقسال

سآي ن ج  .

 

س.س20مسصس/1مسجسمتوسلقسيرم  بسر،لوخس حملسبشللسبض ست ظقس:(1 س
سصممممسدبيزمس سن ممملسبممنسرمحمممملسيركمممقيفسيراممقسالس ممميسجلتممملةسنظممقي سير ظممموفست ظممقس:ير بمممأ(2 س

س.192
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ام جقس م ست ملنسسقدسنمنرمفمبمفقدس  سمح م، سير،وظسيسسيراقسالسسسسك  ستوسلقسسسس*
 س    اس هريس  لأسيرع،اس نسيرع ر لنٍ

كالسي ي م لسير،ع ضسآيلاسروسسةول سب  ص بيمسآإنم س بملس منسيق قينم س*آس
س.سبل ريسيرسو قسي ىست  لنسيرمقيدس نسهراسي ي م   سير،ع يي

 قين ةس فقدسير،وظمسآ  سمف زسكالستقيلسب سير ق يمس نس لقسنظقسإرىس*سسس
 مممميسيرم ممممأسسإرممممىسستممممؤدضكاممممب وسسهممممراسآاممممو قسيركمممم اسبمممم س مممم سمصمممم، سر،ممممم ك،ف

 .ير وسلق

آ مم سمحممهسبمم س ممنسيراممقيجنسير،وظومميسكالسيرسممو قسهمم سيرممرضست لمم سيرل رمميسس*
 س.سآيرح روي

مممممحسآت لمممملنسيرمح مممممحسآيرا ممممعسب مممملاسرمفٍيرسممممو قستقشمممملسإرممممىست لمممملنسيس*س
يرل رميمسآهمريس منسيي م لس لمقسيرممقيدسآتمصموصسير م اسآتاللملسيرم ،مقسآت م  س

س.كنظفسيراقيجنسيرليريسن،ىس قيدسيرم ك،ف

س

س 
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س:سنلةس   رسسسآيل محسن،ي 

ا،  تعريف الحرف  األول: *  الكالم . وأهميته في لغة وااطالح 

   .التعريف بحروف الجر وعددها وعملهاأنياع الحروف و  الثاني: *

 .معاني حروف الجرالثالث :  *

يرحممقف:سيألديةسير مميستسمممىسيرقيب مميسألنهمم ستممق اسي اممفسسيبممنس  ظمم ب:سقمم لس
س.س(1)ب  افسآيرو حسب رو حسة نسآن،ىسآنح هم 

ثممحسة،ممميستاممقكسن،ممىسآجمم اس ممنسيراممقسالسٍقمم لسيرم،لممحسبممنسكيممملسيروقيهلمملض:س
قفس مميسيممقفسيبممنس سمم  دس كضس مميسققي تمم مسستسمممىسيق مم  مسمامم ل:سماممقكسهممريسيرحممَ

ققيبميسيرلمب مسةمم سة نمفسسسآير حقيسس يسيراقسال:ستعللقسيرك،ميسنمنس    هم سآهمي
سب ألشممب امس  صمموهفس سبو ،هممفس  ستعلممقس  مم نيسير مم بيةسا ن  امم لست مم رى:س﴿يرلهم دي مننَ

ُفين  اْلك َلم  ع ْن م ي اَضَعهَ  رَ  سس(3).(2)﴾الََّذين  ه اُدوا ُيح 

قفس ممنسةممحسشممي سطق مم مسآشممولقاسآيمملامس» امم ل:سسك مم سيرولممقآزسسبمم دض يرحممَ
 

محملسبنس كقاسبنسن،ىمسكب سيروضحمسجم لسيرملتنسيبمنس  ظم بسرسس(ست ظق:سرس السير قو1 س
بلمممقآ سس-همممم(سير  شمممق:سديبسصممم دبسس711 يرم ممم  ى:سسي  قياممميسييألنصممم بضسيرقآيو ممم

س.(س41/س9 سمهمسس1414س-ير ب ي:سير  ر يس
س(س.46(سا بةسير س  سيآلميس 2 س
نستمممموفس(ست ظمممق:سير ممملنمسيرمؤرمممه:سكبممم سن ممملسيرمممقيمنسيرم،لمممحسبمممنسكيمممملسبمممنسنممممقآسبممم3 س

هممممم(سيرمحاممممق:سدس همممملضسيرممزآ مممميمسدسإبممممقياوفس170يروقيهلمممملضسيربصممممقضس يرم مممم  ى:س
 (س.213/س1مسب وسيوقس 8يرس  قيجيسير  شق:سديبسآ ك بيسيره لسنلدسيألجزي :س
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ملسير ُّحمممم ة:س مممم سجمممم  سآآييممملسآ مممنسيرَف مممحسكنممم اسيرميحممملدمس يمممقآفسير هفممميمسآن مممْ
سس(1).«ا ياس نسيرحيلآدس  السب افوسآ س  حمسآ  سسرم  ىسرموس

*س ك،ممميسيرحممقفستممللسن،ممىس   ممىس مميس لقهمم مسكآس   ممىس لممقس سمم احسبمم روهفس
س.س(2)  ح:س  ي(سآي حلدس   ىسيرحقفس نسم لسيق قين سب رك،م  سديمحسيرفم،ي

 اممم ر ي:سيمممقآفسسآقمملسكط،مممقسن،ممم  سير،عممميسن،ومم سنممملةسك ممم بس ممنس ممم يبدسير،عمميمسس
يرم ممم نيمسيمممقآفسيرمبممم نيمسآيرحمممقآفسيرلمسمممويمسآيرحمممقآفسيرامقيممميسآيمممقآفس

س.(3)يرزي دةسآ لقه 

سس(4).«يرحقف:س  سج  سرم  ىسآروسسب افسآ س  ح»:س ق لسال  ي 

 مممم سدلسنمممم،ىس   ممممىس ممميسس»يرحمممقفسبأنممم :سسآنمممقفسكبممم سيرا امممفسيرزجممم جي
سس(5).« ملقا

 

 (س.366/س2(ست ظق:سيرا    سيرمحواسر،ولقآزسكب دضس 1 س

ديبسير ممم اس1لتنمسطمس(ست ظممق:سيرمملرلحسإرممىسق ينمملسير،عمميسير ق ومميسرحسممنس حممملسنمم بسيرمم2 س
س(س.س32ير ق ويسبلقآ س 

ضس(ست ظق:سيرم ففسيرموسقس يسق ينلسآير   يسآي نل  سآير مقآضمسرمحمملسك ملنسضم  آس3 س
 اس.سس1999مسمسديبسيرك سسير ،مويمسبلقآ 1طس

 مقآسبنسن م السبنسق  قسيرحم بايسبم ر   مسكبم سبلمقمسيرم،امسسامل  ي س(ست ظق:سيرك  وسر4 س
ير  شممق:س ك بمميسيرممم نفيمسسمهممم(سيرمحاممق:سن مملسيرسمم اس حممملسهمم بآالسس180 يرم مم  ى:س

س(س12/س1اس س1988هم/سسس1408يرا هقةسير ب ي:سير  ر يمس
همم(سس337(ست ظق:سي مضم حس ميسن،محسير حم سيرمؤرمه:سكبم سيرا امفسيرزلجمل جيس يرم م  ى:س5 س

لممقآ سير ب ممي:سيرم  سمميمسبس-يرمحاممق:سيرمملة  بس مم زالسيرمبمم بكسير  شممق:سديبسير ومم جسس
س(س.54ا.سصمس س1986هم/سس1406
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  سكب السننس   مىس ميس لمقامس»ننست قيسسيرحقفسإن :سس آق لسيبنسب بل ذس
مسآهممريسير  قيممسسر،حممقفس(1)«مكممنسكيمملسجممزكضسيرفم،مميمسم  مم سر اممفسآيرو ممحسآرممف

سكقمقوس م سمك السر  قيسسال  ي .

سننسيرز ملقض:س يرحقفس م سدلس»آذةقسيبنسمعوشس يسشقحسيرموصحسنا  
س نسيافسكآس  حسمصحب  سس(2).«ن،ىس   ىس يس لقامسآ نسافسرفست وكل

آي  لنس نسم لست قيسسيرحمقفسكنم سجم  سرمق اسيركم اسآتا ي م سآكالس   م اس سس
 . يسيرسو قسإ سب بتب ط سبعلقاسست حلدس

:سذةقسيبنس  ظ بسكهموميسيرحمقفس ميسيركم اس ام ل:س آيرحمقفسيألديةس»*سكآ  
ير ممميستسممممىسيرقيب ممميسألنهممم ستمممق اسي امممفسب  امممفسآيرو مممحسب رو مممحسة مممنسآن،مممىس

مسآي ضمممم س ممممنسة  مممم سكالسيرحممممقفسم  مممميسر،كمممم اسقمممم ةسآتم اممممك  س(3)«آنح هممممم 
ب بتبممم طسيرحمممقآفسبعلقهممم س مممنسيأل  ممم لسةحمممقآفسسآتقيب ممم  مسآ ست حامممقسذرمممكسإ 

س.سفسير  هآ لقه س نسيقآسسيرفق
 

س469(ست ظق:سشقحسيرمال ميسيرمحسمبيسيرمؤرمه:سطم هقسبمنسكيمملسبمنسب بلم ذس يرم م  ى:س1 س
يرك يمفسير ب مي:سيألآرمىمسس-هم(سيرمحاق:سم رلسن لسيركقيفسير  شق:سيرم ب يسير صمقييس

س(س.125/س1اس س1977
،ممىسبممنسمعمموشسيبممنسكبمميسيرسممقيم س حممملسبممنس(ست ظممق:سشممقحسيرموصممحس بممنسمعمموشسبممنسن2 س

ن،ممميمسكبممم سيرباممم  مس   مممقسيرممملتنسيألاممملضسيرم صممم،يمسيرم مممقآفسبممم بنسمعممموشسآ ممم بنس
همم(سقملاسرم :سيرملة  بسإ لمحسبملمعسم ام وسير  شمق:سديبسيرك مسسسس643يرص نعس يرم   ى:سس

/س4 س6اسنلدسيألجزي :س2001هم/سسسس1422ر   السير ب ي:سيألآرىمسسسس-ير ،مويمسبلقآ سس
 .سس(447

س(س.41/س9 سس(ست ظق:سرس السير قوس3 س
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ا اميسإرمىسس نسم لست قيسسيرحقفس يسير،عيسكنم ستقجمعست ض ا نو  س:*سسس
س   السج هقييسهي:س

مسآير مملآلسن مم سآ ممنسيرم  ممىسيألآل:سيمملسيرسمموسسكض:سآتامملتقامسيرلممي يمملس
هممم سيرفقييممم  سن ممملسبطق ممم سيرحممم دمسآ مممنسير ممم ني:سيرمحمممقيفسآهممم سيلتممملةستاممملهبس

  مىسير   مسآ نسير  رق:سي نحقيفسآير حقيسسآ يسةمحسهمراسيرم م نيسنملبكس 
كنممم سإرمممىسسيراممم ةسةمممم سنممملبكسكالستسممممو سير ممم  سير  رمممقس مممنسيركممم اسبممم رحقفسملممملق

سلقوسيرك اس   ىسيرا اسآيكسب سير و ال.ميس

يلمممقست ممم وسيمممقفسيرفمممقسآ لمممقاسنمممنسسا ر ممم  :سكنهممم سجممم   سر م صممم بس*
ير مميستممؤدضس    همم سآ ممنسه مم سةمم السير مم سكآسيامم  لير سبعلممقاسسكآسيرفم،مميسيرك،مممي

س مميسبمم وس ذرممكسيبممنسج مميس مميسيرمصمم جصسإرممىسسير ومم  سةممم سكشمم برمموسسديممم  
آ منسق تمم سكنم ستملمحس ميسيركمم اسرضمقوس منسي مفم زس إنممكسإذيس»:س(1)يلمقسقم ل

آهمميسجم،مميس ممنس  ممحسآ  نممحسسٍكنوممي»نممنس « مم »  امملسك  ممفس « مم سقمم اسزيمملس»ق،ممف:س
آإذيسق،مف:سقم اسس«كام   ي»نمنسس«إ »آس«كن دض»ك  فسننسة،ميسسس«م »آر سق،فسس

 امملسمسآإذيسق،ممف:سرمموسسزيمملسبامم جفسمس«كن ممه» امملسن بممفسيرمم يآسنممنسمسزيمملسآنمممقآ
مم سناضمهفسبف».سآإذيسق،مف:س« لقسذضسشمك»مسآ«ير  ي»آسس«يا  »ن بفسيرب  سننسس

ق،مممف:س   اضمممهفس ل ممم قهفس  ، مم سةمممريسياممم  سكآسمال ممم  .سآإذيسق،مممف:سس كأنمممكس« ل مم قهف
 السن بفسيرب  سننسق ركس:سك سك  س ب شق يسر سآ  صايستلضسمسسك سكفسب رح ح

كض:سكث،ممفسمسنممنسيرممب مسس« ممن» امملسن بممفسمسرمم س.سآإذيسق،ممف:سكث،ممفس ممنسير  مم ا
سهراسيرحقآفسن يجسسنم سهم سكث مقس  هم س منسيرفممحس إذيسة نفسسسب مسير   ام

 

هممممم(سيرهلكمممميسس392 يرم مممم  ى:سسس(ست ظممممق:سيرمصمممم جصسألبمممميسيرومممم  سن ممممم السبممممنسج مممميس1 س
س(س.276/س2ط:سيرقيب يس سيرمصقييسير   يسر،ك  و
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سس.(1)«آ لقه سرفسمفزس نسب لسذيسكالست مققسن،له س   هكه سآتفحهسبه 

سيرحمممقآف:سكالسرهممم سد   سة لمممقةسآ  ب ت ممميمسآت اسمممفسكهموممميآ مممنسس*سبيب ممم  :
سقسملن:إرىس

:سآهمميسب مماسيأل  مم لسبممم سب ممله مسةحممقآفسيرفممقسيرملمم قةييألآل:سيرل رمميس
آيرممممقيدسب أل  ممم لس ممم ست  ،مممقسبممم سيرفممم بسآيرمفمممقآبمسآهممميسإ ممم س  مممحسكآس ممم سةممم الس

 بم  ىسيرو حسروظ  سكآستالتق ي.س

يرم صيسبكحسيقفمسيلقسمم صسةمحسيمقفس منسيمقآفسسسيرل ريير  ني:سس
م ،مهسيررضسماعسفوم سيمقفسيرفمقسآيسسمحلده سيرسو قسسسس(2)يرفقسبل   سم صي.

سب م  فسيرو حسيرم  لضسب .

يمم  فسصمم    سن،مىسسةمم اسير مقوسس ا صملسكالس س م  سم  :سآ منسكهمل همس*
 علقهمم سمح مم  سإرلهمم سبأنهمم سبم  بمم سيآلرمميسس(3)  مم نيسيرحممقآف(ن،ممىسس   مميسكث قهمم 

يرهلفس نسيرك اسآهيسكث قس منسيألامم  سآيأل  م لس ميسإرىسسآير ال،يسر، ص ل
سس(5)مسآهيس و تو سير و الس يسير،عي.(4)ي ا  م ل

 

س.(س7/س8(سمسآشقحسيرموصحس بنسمعوشس 273/س2(ست ظق:سيرمص جصس بنسج يس 1 س
 حمملسبملبسيرملتنسيسمنسبمنسق امفسبمنسسيبمأليرف ىسيرلينيس يسيقآفسيرم م نيس:سست ظق(سس2 س

 حملسس/يألا  ذمس:سدس مقسيرلتنسقب آةت مسن لس سبنسن،ىسيرمقيدضسيرمصقضسيرم ركيس
 ب صقف.سس45:س36مسنلمفس  ضحسديبسيرك سسير ،مويمسبلقآ سس نسص

س.(س5(ست ظق:سيرف يسيرلينيسر،مقيدضسصس 3 س
 (س.س55مس54/س14 سنسن،ىسبنسإام نلحسبنساللاسيرحسسيبألس(ست ظق:سيرممصص4 س

ديبسسطسكيملسش قيسن لسيرس اسضوسسيرلهلقسبلم قيسسد/س(ست ظق:سيرمليب سير ح ييس5 س
 (س.347 سمصس1يرم  بفسنلدسيألجزي :س
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يقآفسيرمب ني:سكآس  سم قفسبحقآفسيرهف  مسه س م سةم الس منسب وميسسس-سسك
مس ...(سآنملده س   ل:سةمحسيرحمقآفسيألرمهسب جوميس كمسوسسسسسيرك،ميس نسيقآف

س. تس يسآنلقآالسيق  س
يقآفسيرم  ني:سآه س  سة السر س   مىس سمظهمقسإ سإذيسينم ظفس ميسسس-سسوس

 س  .س(1)يرفمحسةحقآفسيرفقسآيقآفسير  هسآ لقه 

بحمقآفس»هيسيقآفستم صسبفمقسيألامم  سير ميستملمحسن،لهم سآتسممل ه س
كيو نمم  مسألنهمم ستممق اسبمملنسس«يممقآفسي ضمم  ي»بصممقييسآيرك  لمم السستسمممويس«يرفممق

يألامممم  سكض:ست صممم،ه سإرلهممم مسإرمممىسسي اممفسآيرو مممحمسكآستضممموسس  ممم نيسيأل  ممم ل
حملثس ميسي امفسصمويس منسكيو نم  سكممقىسألنهم ستيسسس«يقآفسيرصمو  س»سسآيسم نه 
هميسير ميس» لقه مسةم سكش بسإرىسذركسن لسيرام دبسيرفقجم نيسبا رم :سسس قفويسكآ

  تصحس   ىسس« قب سبزيلس»يألام  سألنكسإذيسقمف:سسستفقس   نيسيأل   لسإرى
 ممنسق لممحستسمممويسيرمممماقسب  اممفسيألاممقمسسيرمممقآبسبزيمملسكآسب ن بمم بسنم،همم سفوكمم الس

س.س(2)«ثم ساملفسيقآفسيرفقسألالسنم،ه سيرفق

 

سمنممم دسن،ممىسجم مميسر حمم سير   وامميس ممنسيراممقسالسآيرسمم يم(ست ظممق:سق ينمملسير،عمميسير ق ومميمسي1 س
 س(س63 سمصامسس2003ديبسيرضو  سر، لقسيرا هقةمسس3طب يس

شمقحسسمس  لسيرام دبسيرفقجم نيسرسير  ي حسيرم جيسير ح ييس يسكص لسن،فسير ق ويسس(ست ظق:2 س
هممم(ستمم سير مملبيآضسيرزهممقيالسكامم  ذسير،عمم  سبف   مميسس905م رمملسيألزهممقضسيرفقجمم آضس س 

== 
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ألالسيألامممممم  ستمممممأتيسب مممممله سس«يرفمممممقسيمممممقآف»سامممممملفس*سآيأل همممممقسكنهممممم س
املفسيقآفسير صسسآيرفزاسألالسيأل   لستأتيسب له س فزآ يسسس فقآبةمسةم 

يألاموحسإذس منسيرم ،م اسإرمىسسكآس  ص  يمسآ   ىسيرفمق:سهم سجمقسيرومكسيألاموح
سيرحقة  سيرضميمسيرو حيسآيركسقةسآتسمويسي ر ه سي نقيبوميس منسب معوسسسكالستسموي

سإنم سه سق جفسن،ىسكآص فسيقةيسيروفس  ح:سيرفقس ه سجقسيرومكس سآجقو آنصسو
س.(1)يألاوحسآتسمىسيرحقةيسةسقة

  س
 لهمممم سيرممممم فسبمممملنسيربصممممقيلنسآيركمممم  للنس مممميسسآقممممعيممممقآفسيرفممممقسير مممميس

  ضممممم  سي ن بممممميسآت ممممملدسيرم ممممم نيسام نوممممميسكيمممممقفسآذرمممممكسألالسيمممممقآفسيرفمممممقس
 حص بةسن لسير حم ةسب ييملسآنلمقينسيق م  سا امٌيس  هم س ستولملسام ضسي ام     س

سمولمملسي   مم  سيرفمم يوسمسٍممم س: مم رفست صممحسبهممنسٍ مم ٍسآهممي آنممليسآي شمم ٍسآآييمملي
إذيسيتصمممحسبممم سضمممملقسآيمممقفسمولممملسسٍرممم  سٍلمممه بسآهممم يرمن،مممىسسر جممم دسيرلمممقط

سٍٍر محلسسآيقفسموللسير قجيس يسرعميسنالمحسآهم سٍثيٍسسير  ،لحسآ و السيرس سسآه 
ن مملسهممرتحسآيق مم السسٍ  مميٍآهمم سٍ ممنسٍآيممقفسمولمملس   مميسي ب مملي سيرممرضستولمملاس

 
== 

مس89مسصممسكال طمسبجوسسقسفسير،عيسير ق ويسبك،ويسيآلديوسبس ه  سطس ز لةسآ  احمي(س
س(س.س513:س454/س4آي ظق:سشقحسيرموصحس بنسمعوشس 

ير  تمممكسر، ب نممميسمسشمممقةيسس2(ست ظمممق:س  ممم نيسير حممم سد/س  ضمممحسصممم ر سيرسممم  قيجيمسطس1 س
ير حممم ضسسسس(س.سشمممقحسيرقضممميسن،ممىسيرك فوممميس بممنسيرح جممم5/س3آير لممقسآير  زيمممعمسصمممس 

/س2رل و س س-اسير  شق:سج   يسق بست نسسسسسمت اهسيسنسنمقس/تحالقسآت ،لق:سك.سد
ير ق ممم السسيبمممأل:سس(سمسآي شمممويسيرصمممب السن،مممىسشمممقحسيألشمممم نىسألر وممميسيبمممنس  رمممك254

هممم(سير  شممق:سديبسيرك ممسسير ،مومميسس1206 حممملسبممنسن،ممىسيرصممب السيرلمم   يس يرم مم  ى:س
س(س.203/س2 س3اسنلدسيألجزي :س1997هم/سس1417ر   السير ب ي:سيألآرىس-بلقآ 
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سيسآير ا،لمحسق،مل  سآهم آيمقفسمولملسير ك لمقسة لمق سسسٍ مرسآ  مرسسسٍر،ز  السيرم ضيسآهم 
آيق م السر،اسمفسآهمم س يرم يآسآير م  سسٍي يٍسآه سٍإرىٍسآيقفسموللس  ستوللاسسٍولسٍبيس

س حلداس  سس.يآلمقن،ىسس  ه سشي ست  وسس( هراسا ايسنلقسيق   سره س   الو
ك  سيرب قيس ه سام نويسكيقفسير يسآقعس لهم سير  م آوسآت ملدسيرم م نيسآهميس

سسآهيسةم ست،ي:سيرب  ٍمسيرك فمسير امس يمسن،ىمسننمسإرىمسٍ ن

ق مممحسيرحممملتقسنمممنسذةمممقس  ممم نيسيمممقآفسيرفمممقس بممملسكالسسن مممقحسه ممم سامممؤي  سس*
س و دا؟

 هل لكل حرف جر معني أالي واحد أم أن له أكثر من معني ؟؟

سق رلن:ن،ىسسيم ،هسير ،م  س يسهري 
فسس لممقاإرممىسس ست  مملياسما رمم السكالسركممحسيممقفس   مميسكصمم،يسس:سيرممقكضسيألآلس*

آهممريسسبكضسس لممقسذرممكإرممىسسٍ ممنٍسر ب مملي سٍن،مميٍسر امم    سآسٍ مميٍسر،ظقفومميسآ
سيربصقيلن.ال  ي سآجمه بس

ركمممحسيمممقفسكالسآسبممملنسيمممقآفسيرفمممقسس .(1)ب قممم  سير  ممم آوسسماممم لس-يرمممقكضسير ممم ني:
س.(2) "آهريسبكضسيرك  ل السسكث قس نس   يس

آقمعسير  م آوسسآبد س يسة سسير،عيسآير وسلقس   نيس   ملدةسرحمقآفسيرفمقآقلسس

 

ير   آوسه سيا  م لسيألديةس يس  ضعسروسس نس  يض ه سيرم قدةس,آذرمكسطم م  س ميسسس(1 س
س.سسسي س نسدآينيسير   يسآير أالقير ، ينس يسير   لقسكآسر حالقسد

ليآدسبمنسام،وم السرسيرصحو سيرف  عسرلقحسير  ضو سة  وس يسير ح ييسيرمس جح(ست ظق:سس2 س
 .س157:سصسيره يمح
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س:آهيسةم ست،يسبل ه سآهيسام نويسيقآفس

ذةقسن،م  سسسسومعناها األالي )الظرفية( :    «في »معاني حرف الجر  -1
 هيس:سآسسس(1) "  م السسنلةس" يس"ير،عيسسسكالسرحقفسيرفق

    ه س يألص،ي(سآهي:سإ  س ك نويسكآسز  نويمسآقلسكيله :سيرظقفويسآه سس
ومُ ٱ ُغلَِبِت    ١الٓٓم  يج م   س يسق ر ست  رى:س﴿س د    ِفٓ   ٢  لرُّ

َ
 ٱ   َن أ

َ م   ِض ر ل  َُ ِن    َو     دِ َبع    م 
ِ   ِسنَِين   عِ ِف بِض    ٣  لُِبونَ َسَيغ      َغلَبِِمم    ٱ   َّلِلَّ

َ   َرحُ َيف    َمئِذ  َوَيو    ُد  َبع    َوِمن    ُل َقب    ِمن   رُ م  ل 
س.س(3)(2) ﴾٤  ِمُنونَ ُمؤ  ل  ٱ 

يربصقي الس لقامسسسسمسآ ست  مفس« ي»آيرظقفويسهيسيألصحس يسيقفسيرفقسس
﴿ نح :س ي وايمس ر،ظقفويس ْ ذ  ٱ وَ آتك الس َ ٱ   ُكُروا يَّام    ِفٓ   َّللَّ

َ
ع    أ آ ف ز يمسسس(4) ﴾ُدوَدَٰت   مَّ

ة    قَِصاِص ل  ٱ   ِف   َولَُكم  نح س﴿س س( 5) .س﴾سَحَيوَٰ

نح سسس يرمص يبي:س ﴿سير  ني:س ت  رى:س َممٍ ق ر س
ُ
أ ِف  اْدُخلُوا  س:سكضسس(6) ﴾قاَل 

 

ر  مملس سبممنست اممهسبممنسكيممملسبممنسن مملس سس(ست ظممق:س ع مميسير، لممسسنممنسة ممسسيألن بيممس1 س
يرمحامممق:سسهمممم(س761يبمممنست امممهمسكبممم س حمممملمسجمممم لسيرممملتنمسيبمممنسهلممم اس يرم ممم  ى:س

,سس(س223/س1 س1985د لمممممقسير ب مممممي:سيرس دامممممميمسس– ممممم زالسيرمبممممم بكسديبسيروكمممممقسد.
س.(س.271:س267يألزاويس يسن،فسيرحقآفسر ،يسبنس حملسير ح ضسيرهقآضسصس 

س(س.4:س1م  س (سا بةسيرقآاسيآل2 س
س(س.223/س1(ست ظق:س ع يسير، لسس 3 س
س(س.203(سا بةسيرباقةسجز س نسيآلميس 4 س
 (س.250(ست ظق:سيرف ىسيرلينيسر،مقيدضسصس 5 س

س(س.38(سا بةسيألنقيفسجز س نسيآلميس 6 س
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س.س(1) .س  هف

ِي لُمُتنِِن فِيهِ ق ر ست  رى:س﴿سنح سس آير  رق:سير  ،لح س.(2) ﴾فََذلُِكن  اَّلَّ

َصل بنُكم ف جُذوِع اْلَّخلِ ﴿سسس:نح سق ر ست  رىسسي ا    يرقيبع:سس
ُ
س(3) ﴾سول

س.س(4) جرآ سير محن،ىسسكض

ي رص قمسس ره س يس   ىس ة رمقيد يس يرب  :س  ك الس بم  ىس يرم  س:س
ضقوسيرما تحسرفسمكنسس    سن،ىسيو ت سكض:سسسثا رهف:س نسرفسمكنسبصلق يس ي

س.س(5) بضقوسيرما تح

يْ دُّ فَرَ ا ر ست  رى:س﴿يرس د :سبم  ىسإرى:سة
َ
أ فَواَِِم ِف   ُممْ ِديَ وا 

َ
أ كض:سسسس(6) ﴾مْ  

سس(7) .إرىسك  يههف

مْ َوارْ يرس بع:سبم  ىس  ن(سآ   سق ر ست  رى:س﴿س َُ وَ   زُقُو مْ اكْ فِيَما  َُ س(8) ﴾ُسو
سك  يرهف.سكض:سيبزق يسيرسوه  س ن

ير   ن:سيرما مسي:سآهيسير يق يسبلنس وض لسا بقسآ وض لس يمقمس  محس

 

س(س.223/س1(ست ظق:س ع يسير، لسسننسة سسيألن بيسس 1 س
مس514/س2سبس سسذركسةم الس م كنسرم امسق رم سيرم لمسس يسي شمل  سنمم،ىسيرمع مميسس:(سكض2 س

سس.(س32ا بةست اهسبقفس سآيآلتميس من
 (س.س71(سا بةسط سيآلميس 3 س

س(س.251 يرف ىسيرلينيمسصمس س224/س1(ست ظق:س ع يسير، لسس 4 س
س(س.508مس507/س2(ست ظق:سير ح سير ي يساب  سيسنس 5 س
س(س.9فسيآلميس (سا بةسإبقياو6 س
س(س.س225/س1(ست ظق:س ع ىسير، لسس 7 س
س(س.س5(سا بةسير س  سيآلميس 8 س
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َرةِ إَّل  قَلِ تَ َفَما مَ ق رم ست م رى:س﴿ ا ِف اخَخًِ نيًَ اةِ اَلُّ  م  سكضسكالس سس(1)﴾يًٌل اُع احَليًَ
ق،لمحسآت مقفسب امفسيرما ب،ميسشمي سبلمي سكآسام بقسسسيرحو ةسيرلنو سب ر سبيسر مق

سب يق.

ير  اممممع:سير  مممم يم:سآهمممميسيرزيجمممملةسن ضمممم  سنممممنسكمممممقىس حرآ مممميسةا رممممك:س
سضق فسفومنسب  فسفو مسآكص، مسضق فس نسب  فسفو .

اَل وَ ق ر ست  رى:س﴿ يسةم سسر  ةللسآهيسيرزيجلةسرعلقسير   يمسير  شق:سي قًَ
سس(2)﴾.اْرَكُبوا فِيَما

 معاني حرف الجر )من( ومعناها الحقيقي )االبتداء(.  - 2
يسآرمم سنمملةس  مم ال  ممن(سيممقفسجممقسر،ظمم هقسآيرمضمممقسآسس سياممعسكصمم،و  سآزيجممل 
س:(3)آهي

س.سن ن السيرع ميسيرمك نويسآيرز  وي:سيب لي سيرع ميسآهيساألولس

َن :سآ   ره مسق ر ست  رى:س﴿المكانية  ً  مًِ ْ ِدهِ يًَ ى بَِعبًْ ْْسَ
َ
ِي أ ُسبَْحاَن اَّلَّ

ِي بَاَرْكَنا قََْص اَّلَّ
َ
َراِم إََِل الَْمْسِجِد اْل يب لي س ك السي اقي سس:كضس(4)﴾الَْمْسِجِد احْلَ

س.سه سيرمسفلسيرحقيا

ول  :سآ   ره مسق رم ست م رى:س﴿الزمنيةس
َ
ن أ سًَ  َ  اق قًَوى مًِ

ُ
لَمسًجٌد أ

 

س(س.38(سا بةسير   يسيآلميس 1 س
(س ممنسامم بةس41(سمسآيآلممميسبقممفس 226/س1(ست ظممق:س ع ممىسير، لممسسنممنسة ممسسيألن بيممسس 2 س

سه د.
س(س.س425:س419/س1(ست ظق:س ع يسير، لسس 3 س
س(س.1يآلميس (سا بةسي اقي سجز س نس4 س
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س.س(1)﴾يومٍ 

وا:سير بعوم:سآ   سق رم ست م رى:س﴿الثاني مًا  لَن تَنالُوا الًر  حًَ   تُنفِقًُ م 
س.س(3) آن  يس  ن(سه  سكالسمص سير ه سآيا  م لسب مس ك نه سس(2)﴾حت بون

به سكآرىس  قيطسسسسآهم سٍ  سآ هم ٍسيس  ستاعسب لس:سبو السيرف س:سآة لق سالثالث
َممَما تَأتِنا ﴿س(4)﴾َما يَفتِح اَّلُل لِلن اِس ِمن رمَحٍة فََ  ُممِسَك لَماإبه  هم سنحم س﴿

آهيسآ مو ضه س يسذركس يس  ضمعسنصمسسن،مىسيرحم لسآ منسسس(5)﴾بهِ ِمن آيةٍ 
نآق نه سب لس لقهم سق رم ست م رى:س﴿ ا مًِ وَن فِيمًَ ٍب  ُُيلً  اوَِر مًن َذًََ سًَ

َ
س(6)﴾أ

س.س(7)آن  يس  ن(سه  سكالسمص سي مب بسبم سب له سنهم سق ،ه 

ا نمممحس اسير  ،لممحسنحمم سق رمم ست مم رى:س﴿سٍ ممنٍيرقيبممع:سير  ،لممح:ست مممحس  ًً ِمم
وا ًًُ غرِق

ُ
اتِمم أ ابَِعمم ِف آَذانِمًًمآق رمم ست مم رى:س﴿س(8)﴾َخِطيئًًَ صًًَ

َ
وَن أ مًًَن  ََيعلًًُ

َواِعقِ  سكضسا سسيرص ينق.س(9)﴾الصَّ

 

س(س.108(سا بةسير   يسجز س نسيآلميس 1 س
س(س.س92(سا بةسسلسنمقيالسجز س نسيآلميس 2 س
 (س.س65/س3(ست ظق:س   نيسير ح سد/س  ضحسص ر سيرس  قيجيس 3 س

 (س.2(سا بةس  طقسجز س نسيآلميس 4 س

س(س.س132(سا بةسيألنقيفسيآلميس 5 س
س(س.33(سا بةس  طقسيآلميس 6 س
س.756سمير،عيسير ق ويس يسق ينلسير ح سآيرصقفمسكا لسير  دبضمسصس(ست ظق:سنح 7 س
 (س.25جز س نسيآلميس سمس(سا بةسن حس8 س

س(س.19(سا بةسيرباقةسجز س نسيآلميس 9 س
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رةِ ا رم ست م رى:س﴿يرمم  س:سير ملل:سة َن اخَخًِ ا مًِ نيًَ رَِضيُتم باحَلياةِ اَل 
َ
س(1)﴾أ

رِْض ََيْلُُفونَ سسنََشاءُ َولَْو  آق ر س﴿
َ
ألالسيرم جكميسس(2)﴾ََلََعلَْنا ِمنُْكْم َمَ ئَِكًة ِف اْل

س ستك الس نسي نس.
س:س  مممح:س ممم ذيست ج مممكس مممنسجسممممكمسكضسٍ ممميٍيرسممم د :سيرظقفومممي:سبم  مممىس

سس.فو 
ق رمممممم ست مممممم رى:سي امممممم    :سكضستكمممممم السبم  ممممممىس ن،ممممممى(سنحمممممم س:سيرسمممممم بعس

َن ﴿ نَاهُ مًِ بُواَونََصْ ذ  ِيًَن كًَ وِم اَّلَّ ا القًَ آقلمح:سن،مىسن،مىسيرام اسس:كضس(3)﴾بِآيَتِنًَ
سس(4)ير ضملنسكضس     اس  هفسب ر صقس.

واَّلُل يعلًًُم آهميسيرليم،مميسن،ممىسام نيسيرم ضمم دتنسنحمم :س﴿سير م  ن:سيروصممح
يبِ ﴿س:آق ر س(5)﴾المفسَد ِمَن الُمصلح سس(7).(6)﴾ح  يَمزَي اخَلبيَث ِمَن الط 

ير  اممممع:سيرمفمممم آزة:ستمممملمحسن،ممممىسي اممممفسر،ل رمممميسن،ممممىسيرب مممملسيرحسمممميسكآس
َذانح سق ر ست م رى:س﴿سسيرم   ضسبل  سآ لنس  سق ،  ْن ًََ س(8)﴾قَد ُكن ا ِف َغْفلٍَة مًِ

 

س(س.38(سا بةسير   يسيآلميس 1 س
 (س.س60(سا بةسيرزمقفسجز س نسيآلميس 2 س

س(س.77(سا بةسيألن و  سيآلميس 3 س
 (س.س424(ست ظق:س ع يسير، لسسننسة سسيألن بيسس ص:س4 س

س.220(سا بةسيرباقةسيآلميس5 س
س.179(سا بةسسلسنمقيالسيآلميس6 س
س(س.424/س1(ست ظق:س ع ىسير، لسس 7 س
 .س97س(سا بةسيألن و  سيآلمي8 س
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سس(1).ن  كض:سننسهريسبم  ىسب للتنس

س(2)﴾َينُْظُروَن ِمْن َطرٍْف َخِفٍ ير  شق:س قيد يسيربم  :سنحم :سق رم ست م رى:س﴿س
سس(3)كض:سب قفسمويسآيرظ هقسكنه سر ب لي .

ق لسال  ي سآتا ل:سبكت  س نسذركسيرم ضعس ف ،  س  ميسيرع ميسسيرح دضسنلق:س
سر ب لي سآي ن ه  سق ل:سآةريسكمرتم س منسزيملسس:رقؤي كسكض قم لسيبمنسهلم اسس ح  

سكنه سر ب لي سألالسيألمرسيب لكس نسن لاسآين هىسإروك.سآيرظ هق:

ْم ِمَن نح س﴿س  ي ايسن لسس:سسير  نيسنلقس َُ ْوََّلُد
َ
ْمَوالُُمْم َوََّل أ

َ
لَْن ُتْغِِنَ َعنُْمْم أ

ِ َشيًْئا سس(4)﴾سق ر سكب سن للة.اَّللَّ

آهميسيرزيجمملةس ميسنحمم :س م سجمم  نيسسير  رمقسنلمق:سير  صمموصسن،مىسير ممم ا
 نسبجحس إن سق حسدم ره سمح محسنويسيرف سمسآنوميسير يملةمسآرهمريسمصم سكالس

سس(5).« ن»آيم  عسذركسب لسدم لسس«بحسبج ال»ما لس

َوَما تَْسُقُط ِمْن ﴿سةم س يسسق ر ست  ريسسسسيرقيبعسنلق:ست ةللسير م اسآهيسيرزيجلة
سس(6)﴾س.َيْعلَُمَماَوَرقٍَة إَّل  

 

 ع مميسير، لمممسسنممنسة ممسسيألن بيمممسسس464/س2(ست ظممق:سير حمم سيرمم ي يسابممم  سيسممنس س1 س
س(س.س423:س1 

س.45ا بةسيرل بضسيآلميسس(2 س
س(س.423:س1(ست ظق:س ع ىسير، لسس ع يسير، لسسننسة سسيألن بيسس 3 س
س209يربصمقضس يرم م  ى:سسير وممي(ست ظق:س فم زسيرامقسالسألبميسن لملةس  ممقسبمنسيرم  مىس4 س

س(س.424(س ع يسير، لسس ص:س87/س1هم(سس 
س(س.س425/س1(ست ظق:س ع ىسير، لسسننسة سسيألن بيسس 5 س
سس.59ا بةسيألن  اسيآلميس(س6 س
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ُ ِمْن َوََلٍ َوَما ََكَن َمَعُه ِمْن إَِلٍ ﴿سق ر ست  ريسآسسس ََذ اَّللَّ سس(2).س(1)﴾َما اَّتَّ

 معاني وداللة حرف الجر )إلى( ومعناه الحقيقي انتهاء الغاية:  -3 
ر مملاسسستممقدسسن،ممىسيرسممك السمفممقسيرظمم هقسآيرمضمممقمسإرممى:سيممقفسجممقس   ممي

س:سهيس   الس

ساألول :سين ه  سيرع مي:سيرز  وي:سآه سكصحس   نله سكث قسيرم م نيسيام  م   
واآشل ن  مس  ح:سق ر ست  رى:س﴿ َياَم إَِل اللَّيلِ  ُثمَّ أَتمُّ ِ سس(4()3)﴾.الص 

ً  ق رم ست م رى:س﴿*سين ه  سيرع ميسيرمك نوي:س ْ ى بَِعبِْدهِ يًَ ْْسَ
َ
ِي أ ُسبَْحاَن اَّلَّ

ِي بَاَرْكَنا َحْوَلُ لُُِنَِيُه ِمْن آيَاتَِنا إِنَُّه 
قََْص اَّلَّ

َ
َراِم إََِل الَْمْسِجِد اْل ِمَن الَْمْسِجِد احْلَ

ِميُع اْْلَِصيُ  َو السَّ س.س(5)﴾َُ

سقآلمممم:سيرمعوممميسآيرمصممم يبي:سآيرمصممم يبيسهمممي:سينضمممم اسشمممي سالثنننانيس"
يسإرمىسق رم ست م رى ارِي إََِل ﴿س:آآض سيرومقي سهمريسيرم  مىس سم  ل  نْصًَ

َ
ْن أ اَل مًَ قًَ

 ِ آإنم سمفم زسمس نسكنص بضس عس "سسقلح:":سسآق لس  ،ا  سن،ىسهراسيآلميسس(6)﴾اَّللَّ
كالستف ممحس إرممى(س  ضممعس  ممع(سإذيسضممممفسيرلممي سإرممىسيرلممي س ممم سرممفسمكممنس

 

س.س91(سا بةسيرمؤ   السيآلمي1 س
س(س.426:س425/س1(ست ظق:س ع يسير، لسسننسة سسيألن بيسس 2 س
س.187(سا بةسيرباقةسيآلميس3 س
(سيرف ممميسيرممملينيسر،ممممقيدضسصس104/س1(ست ظمممق:س ع مممىسير، لمممسسنمممنسة مممسسيألن بيمممسس 4 س

س.385
س.1(سا بةسي اقي سيآلميس5 س
س.52نمقيالسجز س نسيآلميس(سا بةسسلس6 س
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ْموالُِكمْ آ  م سق رم :س﴿مسس   سس
َ
ْموالَُمْم إَِل أ

َ
ُكلُوا أ

ْ
   م ا:سآ ستضموو يسس(1)﴾َوَّل تَأ

سس(2).«ك  يرهفسإرىسك  يركف

:سير  للن:س هيست ملنسكالسي امفسيرمفمقآبسبهم س  نمحس ميسيرم  مىس سالثالث 
 و م لسبم س ميسيرم  مىس س ميسي نمقيوسبلمقطسكالستامعسسسي نقيومسآ م سق ،هم  يسس

سس(3)"سب ممملسيامممفسير وضممملحمسكآس  مممحسير  فمممسمسب،ومممظستمممللسن،مممىسيمممسسكآسبعممممس
َحبُّ ﴿س:آ   سق ر ست  رى

َ
ْجُن أ ِ ِ الس  ا يَْدُعونَِِن إَِيْهِ إَل  قَاَل َرب  س.(4)﴾ِممَّ

اَن ق ر ست م رى:س﴿:س قيد يسير ا:سآ   سالرابع يمًَ ُم اْإِ َ َحبََّب إَِيْكًُ َولَِكنَّ اَّللَّ
َيانَ  ََ َوالْعِصًْ و َر َوالُْفسًُ ُم الُْكفًْ هَ إَِيْكًُ رَّ آتاملتقسسس(5)﴾َوَزيََّنُه ِف قُلُوبُِكْم َوكًَ

قاسركممفمسآتاممعسيركمم  ت مم رى:سق رمم سمسنحمم :س رممىس قيد مميسسيرمم اا:سيه ممسسركممفمسآةممه
﴿ ِ ْمُر يَوَْمئٍِذ َّلِلَّ

َ
سس(7)مسكضسإرىس (6)﴾يَوَْم ََّل َتْملُِك َنْفٌ  ِْلَْفٍ  َشيًْئا َواْل

ةِ إَل  يَْجَمَعنَُّكمْ ق رم ست م رى:س﴿آ   سسس" ي":س قيد يسسدسالسا وِْم الْقَِيامًَ س(8)﴾يًَ
س.سكضس: يست اسير و  ي (9).

 

س.2(سا بةسير س  سيآلمي1 س
(س ع ممىس218/س1 سسهممم(سس207(ست ظممق:س  مم نيسيراممقسالسألبمميسزةقيمم سسيروممقي س يرم مم  ى:س2 س

س(س.س104/س1ير، لسس 
س(س.469/س2(ست ظق:سير ح سير ي يساب  سيسنس 3 س
 .33(سا بةست اهسيآلميس4 س
 .7(سا بةسيرحفقي سيآلميس5 س
س.19س بسيآلمي(سا بةسي نو 6 س
س(س.105/س1آس ع يسير، لسس س470ص.س2(ست ظق:سير ح سير ي يساب  سيسنمس س7 س
س.85(سا بةسير س  سيآلميس8 س
س(س.105/س1(ست ظق:س ع يسير، لسسننسة سسيألن بيسس 9 س
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 مممنس:كضسسس"ير ،مممفسرمممفستقنممم سإرمممىسيرك مممسسط رمممسس":س  مممحس" مممن"بم  مممىسس:سنننابعال 
سس(1)يرك س.

باممممقي ةسب ضممممهفسسكا مممفسذرممممكسيروممممقي مس سمممم ل  سس:سير  ةلممملسآهمممي:سيرزيجممملة:ثنننامنال
فْئَِدةً ِمَن اْلَّاِس تَموِي إَِيِمم﴿
َ
 ىسهمبوم  سيرم يآمسآمقجمفسنمم،ىستضممملنستسس(2)﴾أ

سس(3)   مى:ستملمح.

س س امم ل:سآإرمىهم ستممق سنمنسيرم مم نيسير مميسذةقسسس"إرمى"آ يسير،معسر،لملقيزضسكالسس
إ سكنم سس" مع"تلمحس ن ه  سيرع مميسةا رمكسبة مفسإرمىسزيملسآقملستسم  محسبم  مىس

آيرمقيدسس(4)﴾الَمرافِقإَل   َوأيِديَُكم  سمحمحسن،ىسذركسإ سبلرلحسةا ر ست  رى:س﴿
سس(5)ب س عسيرمقي ق.

 حرف الجر )عن( معناه ومعناه الحقيقي) المجاوزة(:  - 4

 -ذكر علماء اللغة أن لها عده معان منها: 

آرفستمرةقسيربصقست السام يامسنحم :سامم  ق سنمنسير ،مملسسس(6)يرمف آزةسساألول:س

 

 (س.س105/س1(ست ظق:سيرمصلبسيرس بقس 1 س

 (س.37جز س نسيآلميس سس(سا بةسإبقياوفسس2 س

 .(78/س2(س   نيسيراقسالسر،وقي س 105/س1(ست ظق:س ع يسير، لسسننسة سسيألن بيسس 3 س
س.6(سا بةسيرم جلةسجز س نسيآلميس4 س
إبممقياوفسبممنسن،ممىسبممنست اممهسيرلمملقيزضسسإاممح قكبمم سمس(ست ظممق:سير،مممعس مميسكصمم لسيروامم 5 س

 .(س190/س1 سمسهم(سس476 يرم   ى:س
 لقس رة بسنم سب لسيقفسيرفقسبسم سسشمي س(سيرمف آزة:سهيسيب   دسشي س رة بسكآسس6 س

ق ،مم ؛س مم ألآل؛سنحمم :سب لممفسيرسممهفسنممنسيرامم  مسآير مم ني:سنحمم سبضمميس سن مممكمسكضس
.سآرمفس« ج آزتكسيرمؤيمرةسبس سسيرقض سآيرمف آزةسك هقس  م نيس»نمن آكث قهم سيام  م   

== 
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ر،مفم آزةسة مملق يمسنحمم :سب لممفسيرسممهفسس«نمن»ستسم  محآقلحسسمسس  آب  فسنمنسةري
سس(1).«نمنسيرام  

ٍ  ق رم ست م رى:س﴿نح سسسسير للسسالثاني:س َوات قوا يَوًْما ََّل ََتْزِي َنْفٌ  َعْن َنفًْ
سس(4)كض:سبلره سةم سذةقاسيبنس  رك.س(3)" آ يسيرحلتقسس(2)﴾َشيًْئا

هِ ق رم :س﴿سسنحم سسي ام    سسالثالث: ْن َنْفسًِ ا َيبَْخُل عًَ آ  مم سق رمم سسس(5)﴾فَإِنمَّ
ْحَببُْت ُحبَّ اخْلَْيِ َعْن ت م رى:س﴿

َ
ِ َفَقاَل إِن ِ أ سس(7).سكضسقل  م سن،لم س(6)﴾ذِْكرِ َرب 

بِيًهِ إَِّلَّ ق ر ست  رى:س﴿يرقيبع:سير  ،لح:سنح سس
َ
َراَِيَم ِل ًْ تِْغَفاُر إِب َوَما ََكَن اسًْ

ا  ََ سس(10)سس(9)﴾َوَما ََنُْن بَِتارِِِك آلَِمتَِنا َعْن قَْولَِك :س﴿آنح س(8)﴾إِيَّاهُ سسَعْن َموِْعَدٍة وََعَد

 
== 

/س1 سس ع ممميسير، لمممسسآس(س40/س3 سستمممرةقسيربصمممقي الساممم يا.ست ظمممق:سكآضممم سيرمسممم ركس
 (س.196

سس(س23/س3 سشقحسيبنسنالحسن،ىسكر ويسيبنس  ركسس:ت ظق(س1 س
 48(سا بةسيرباقةسجز س نسيآلميس2 س

(س24/س2(سيرحملتقسكمقجم س سم،فس ميسصمحوح سنمنسيبمنسابم  ست ظمق:سصمحو س سمم،فس 3 س
سب وسيرص اس

 (س42/س3(سكآض سيرمس ركسإرىسكر ويسيبنس  ركس 196/س1(ست ظق:س ع يسير، لسس 4 س

 38ا بةس حملسجز س نسيآلميس(س5 س

س32(سا بةسصسجز س نسيآلميس6 س
(سمسآكآضم سيرمسم ركسإرمىسكر وميسيبمنس  رمكس196/س1(ست ظق:س ع يسير، لسس بنسهل اس 7 س

س(س40/س3 
س.114(سا بةسير   يسجز س نسيآلميس8 س
س.53جز س نسيآلميسسم(سا بةسه دس9 س
س(س42/س3(سكآض سيرمس ركسإرىسكر ويسيبنس  ركس 197/س1(ست ظق:س ع يسير، لسس 10 س
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ادِِميَ نحم س﴿سسٍب ملسٍيرم  س:س قيد ميسسس بُِحنَّ نًَ ا قَلِيٍل َيُصًْ كضسس(1)﴾قَاَل َعمَّ
قٍ ﴿سآق رم سب ملسق،لممح ْن َطبًًَ ا عًًَ ََُّّ َطَبقًًً كضسي رميسب مملسكضسب ملسط ممقسس(2)﴾لَََتْكًًَ

سس(3).ي ري

 امم ل:سس«ب ملس» نمن(سكالستمأتيس قيد ميسلسسس م نيكالس نس سس":سسيبمنسهلم اق لسس
ِفُوَن الََْكَِم َعْن َمَواِضعِهِ ﴿ ِفُوَن الََْكَِم ِمْن بلرلحسكالس يس ك السسممقس﴿س(4)﴾ُُيَر  ُُيَر 

س6).سس(5)﴾َبْعِد َمَواِضعِهِ 

ِ :س قيد يس  ن(سنح س﴿السادس ِي َيْقَبُل اقَّْوَبَة َعْن ِعَبادِه َو اَّلَّ َُ آق ر سس(7)﴾َو
ُل ﴿ ِيَن َنَتَقبًَّ ولَئَِك اَّلَّ
ُ
نُْممْ سسأ قم لسيرز ملمقض:سمام ل:سق ،مفس  م سيرلمي مسسس(8)﴾عًَ

  ممم :سكمرتممم س  ممم سآج ، ممم س  ممملكسق ممم ريسآ  لمممأامسسآق ، ممم سن مممم .س م  ممممىسق ، مممم 
س.(9)آ   ى:سق ،  سن  :سنزر  سآكب   سن  

 

س.40(سا بةسيرمؤ   السجز س نسيآلميس1 س
سس19(سا بةسي نلا ق:سيآلميس2 س
ير حقيممقسآير  مم يق:س»تحقيممقسيرم  ممىسيرسمملتلسآت مم يقسير اممحسيرفلتمملس ممنستوسمملقس(ست ظممق:س3 س

بمممنس حمممملسير ممم هقسبمممنسن شممم بسسرمحمممملسير ممم هقسبمممنس حممممل« توسممملقسيرك ممم وسيرمفلمممل
س.(س58/س18 سسهم(سس1393ير  نسيس يرم   ى:س

س.46(سا بةسير س  سيآلميس4 س
 .41(سا بةسيرم جلةسآلميس5 س
س.(س197/س1(ست ظق:س ع يسير، لسس 6 س
 25(سا بةسيرل بضسجز س نسيآلميس7 س

 16(سا بةسيأليا فسجز س نسيآلميس8 س

/س3(سكآض سيرمس ركس 198/س1آ ع يسير، لسس س(سم227/سس4(ست ظق:ستوسلقسيركل فس 9 س
 (س42
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آيرظم هقسكنهم سن،مىسس(1)﴾َوَما َينِْطُق َعِن الَْمَوى:س قيد يسيرب  سنح س﴿السابع
:سقمممممفسنممممنسنحمممم سآ (2)ي وا همممم مسآكالسيرم  ممممى:سآ ممممم سمصممممملبسق رمممم سنممممنسهمممم ىس

س.س(3)كصح بيمسكض:سبأصح بي

مسألنهممفس"ب لمفسنممنسيرام  "سمق رم سيبمنس  رممكمسآ  ،م سبممسي امم   نيسس:الثنامن
  .(4)"س  :سب لفسب را  سيك همم سيرومقي ما ر السكمض س

 ( ومعناها الحقيقي )االستعالء(: ىمعاني حرف الجر )عل - 5س

س:سنلةس   نيس  ه سسر " ن،ى" يقفسيرفقسسس*س

وََعلَيَْما  سيرع رمسسنحمم س﴿هآه سإ  سن،ىسيرمفمقآبسآسسس(5):سي ا    أحدها 
ِك  ونَ َوَ َ الُْفلًًْ ًًُ ارِ كآسنممم،ىس ممم سماممقوس  مم سنحمم س﴿س(6)﴾حُتَْمل  اْلًًَّ

ُد َ َ جًًِ
َ
ْو أ
َ
أ

 

 س3(سا بةسير ففسيآلميس1 س
س(س198/س1(س ع يسير، لسس 42/س3(ست ظق:سكآض سيرمس ركسإرىسكر ويسيبنس  ركس 2 س
س403(ست ظق:سبصهسيرمب نيسص3 س
ي شمويسيرم لممسسنمم،ىسيرمع ميسس 43/س3كآض سيرمس ركسإرىسكر ويسيبنس  ركس سس(ست ظق:4 س

س(.404/س2 
مس5 س قملسمكم السي واميسإالسةم السن،مىسسآ(سي ا    سكض:سير ، ؛سآه سكث مقس   نلهم سيام  م   

،مكٍ سنوسسيرمفقآبسآه سيرع رس؛سيس س لَْنا مسكآس   مى؛سنحم :سس﴿سٍَآَنَ،ْلَه سَآَن،مَىسيروي فَضًَّ
  ٍ ُمْم َ َ َبعًًْ ىس مم سماممقوس ممنسيرمفممقآب.سنحمم :سسآ فمم ز ي؛سإالسةمم السير ،مم سن،مممس﴾سَبْعضًًَ

دىً ﴿ َُ ولَئَِك َ َ 
ُ
﴾ست ظق:سكآض سيرمس ركسإرىسكر ويسيبنسَعِظيمٍ سسِإَونََّك لََعََل ُخلُقٍ ﴾﴿أ

ير ح سآسسم277:س275مسصسمر،هقآضسسيألزاويسس,س190/س1(س ع يسير، لسس37/س3  ركس 
س.(س509/س2ير ي يس 

س.22(سا بةسيرمؤ   السيآلميس6 س
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ًدى سس(2)﴾س.َذنٌْب    َولَُممْ آقلسمك السي ا    س    ي  سنح س﴿س(1)﴾َُ

و نحمم سق رم ست مم رى:س﴿س" ممع"بم  ممىسس:كضس:سيرمصم يبيالثنناني َك ََّلُ ِإَونَّ َربًًَّ
سكض:س عس ،مهف.س(3)﴾َمْغفَِرٍة لِلنَّاِس َ َ ُظلِْمِممْ 

بضمميس:  ممحس:بضمميسن،ومم سبم  مميس نن(سيم  ممبس:سضكسيرمفمم آزةس:الثالننثس
سس.ن  

ا نحمممم س﴿سير  ،لمممحسكضسبم  ممممىس يرممم ا(سالرابننننع:س َ َ َ مًًًًَ وا اَّللَّ ُ ِ ر  َوِقُكًًًًَ
َداُكمْ  سس(5)كض:سرهليت  سإم ثف.س(4)﴾ََ

َة ق رم ست م رى:س﴿يرظقفويسكض:سبم  ىس  مي(سنحم سسسس:الخامس َوَدَخَل الَْمِدينًَ
لَِماَ َ ِحِي َغْفلٍَة ِمْن  َْ
َ
سس(6)﴾س.أ

اِس ﴿سسق رم ست م ري:سس  ي ايس  ن(سنحم سس:السادس الُوا َ َ اْلًَّ ِيَن إَِذا اْكتًَ اَّلَّ
سس(7)﴾يَْسَتوْفُونَ 

سم   ب السه  مسيث ،فسن،ىسير   مسآيث ،مفس منسس"ن،ى"آسسسس" ن"سسقال الفراء:
قمم ل:سيامم   لفس  مممك سآإذيسقممم ل:سيث ،مممفسير مم  .س ممإذيسقمم ل:سيث ،ممفس  ممكمس كأنمم س

 

س.10 نسيآلميس(سا بةسط سجز س1 س
س.14(سا بةسيرل قي سجز س نسيآلميس2 س
س.6(سا بةسيرقنلسجز س نسيآلميس3 س
 185(سا بةسيرباقةسيآلميس4 س

 (س.س39/س3(ست ظق:سكآض سيرمس ركسإرىسكر ويسيبنس  ركس 5 س

آيآلمممممميس مممممنساممممم بةس191/س1 ع ممممميسير، لمممممسسمسآس(س39/س3(ست ظمممممق:سكآضممممم سيرمسممممم ركس 6 س
 .15يراصصسبقفس

س.2يرم وولنس نسيآلميس(سا بةس7 س
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سس(1)ن،لمكس كأن سق ل:سكمر س  سن،وك.

قَّ   ي اميسيربم  سنحم س﴿سسالسنابع: َ ِ إَِّلَّ احلًْ قُوَل َ َ اَّللَّ
َ
ْن ََّل أ

َ
س(2)﴾َحقِيٌق َ َ أ

سس(4)يافس .سب ر م  مسآقم ر ي:سيبةمسسنم،ىس(3)آقملسقمقكسكيبي

:سكالستكممم السر اممم لبيكسآي ضمممقيوسةا رمممك:س ممم الس ستممملمحسيرف ممميسلثنننامنا
سس(5)رس  سص و  سن،ىسكن س ستوأ س منسبيمميس ست م رى.

 الباء ومعناه األالي )اإللصاق(:  الجر معاني حرف - 6
يممممقفس مممم صسب  اممممفمس مممم زاس همميس مممنسيمممقآفسيرفممممقسيألي دتمممميسسير ممم  

سآير،عميسسير حم ن،مم  سسسذةممقسآقملس سيسضق م السزيجملةمسآ ملقسزيجمملةهر ممحسيرفمقسآس
سسس. س(6)نلاس   نيسره س

كضسسس" مممقب سبزيممملسس" سسس  مممح:   مممىس سمو بقهمممهممم سسي رصممم قسآ:ساألولسس
س.(7) فس قآبضسب كرصا

آ م  سير  لمميسهميسيرا جمميس ام اسيرهممزةمس ميسإمصم لس   مىسسس:سير  لمميالثاني

 

س.س1س91/س1(سمسآ ع يسير، لسس246/س3(ست ظق:س   نيسيراقسالسر،وقي س 1 س
(س نسام بةس105(سمسآيآلميسبقفس 39/س3(ست ظق:سكآض سيرمس ركسإرىسكر ويسيبنس  ركس 2 س

سيألنقيفس.
سي.يراقي ةس هيسش ذةسرمم رو ه سكيملسشقآطسير م يتقسآهم س  ي اميسيرقامفسير  م نسهرا(س3 س
س.س192/س1(ست ظق:س ع يسير، لسس بنسهل اس4 س
سس192/س1(ست ظق:سيرمقجعسيرس بقس5 س
يرك مممم وسس,(137/س1مع مممميسير، لممممسس يرس,سآ مممم سب ممممله س36(ست ظممممق:سيرف ممممىسيرمممملينيسصس6 س

س(58/س1 سرسل  ي 
سس.(س137/س1(س ع يسير، لسس 32/س3كآض سيرمس ركس مسآس37(ست ظق:سيرف ىسيرلينيس7 س
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ُ بُِنورَِِمْ يرمو م لسبم .سنحم :س﴿ير زاسإرمىس َب اَّللَّ ََ ْوََّل ق رم ست م رى:س﴿آسس(1)﴾َذ ًَ َول
ِ اْلَّاَس َبْعَضُمْم بَِبْعٍ   سس(3).سسآيألصح:سد عسب مسير   سب ض  س(2)﴾َدْفُع اَّللَّ

بممم را،فمسسيسيرليم،مممميسنمممم،ىسسرمممميسيرو ممممحسنحمممم :سة  ممممفسهمممآسس:سي اممم   نيالثالنننث
آذةقسيرز ملمقضسقم رلنس ميسبم  سيربسمم،ي؛سكيملهم :سكالسيربم  سسسآضق فسب رسوس

 لهمم سر رممميس فممم ز ي؛سألالسيرو ممحس ست مممأتىسن،مممىسكتممفسآجممم سآكثم،ممم سإ سب  اممم   نيس
ب ه.سآير  ني:سكالسيرب  س له سر،مص يبيمسآذركستح شمو  س منسام  سيألدوس معس س

سس(4)ي.ف حسسريسآر س ف ز سكالسميسس-نزسآجح–

مس يستص، س  رب  س يس  ضم ه سيرم اق لسيبنس  رك:سهيسيرسسير  ،لح:سسالرابع
ُكْم ثا رم ست م رى:س﴿ نُْفسًًَ

َ
ُتْم أ ْم َظلَمًًْ وِْم إِنَّكًًُ ا قًًَ هِ يًًَ َِ لَِقوْمًًِ و اَل مًًُ ِإَوذْ قًًَ

َاذُِكُم الْعِْجَل  سس(6)﴾س.فًلًك أخذنَا بذنبهآق ر س﴿س(5)﴾بِاَّت ِ

.س( مع :كالسمحسنس يس  ضم ه سسإحداهماآره سن    ال:سسسسيرمص يبيسسالخامس:
قَْد َجاَءُكُم ا ر ست  رى:س﴿كالسمع يسن ه سآننس صح  ه سيرح لمسةس:واألخنرى 

مْ  ْن َرب ِكًُ ِ مًِ احْلَق  ًِ كض:س معسيرحمقمسكآس حام  س.سآرصم يويسآقم  سس(7)﴾الرَُّسوُل ب
آذةقسيبنس  ركسنحم :سس(8)امل ه سة لقس نسير ح يلنسب  سيرح لآسيرح لس  ق ه مسس

 

س.17يرباقةسيآلميس(سا بةس1 س
س.251(سا بةسيرباقةسيآلميس2 س
س.(س31/س3كآض سيرمس ركسإرىسكر ويسيبنس  ركس مسآس138/س1(ست ظق:س ع يسير، لسس3 س
 .(س31/س3كآض سيرمس ركس مسآس138/س1 ع يسير، لسسمسآس38(ست ظق:سيرف ىسيرلينيس4 س
س.54(سا بةسيرباقةسجز س نسيآلميس5 س
س.40يآلميس(سا بةسير  ك   سجز س نس6 س
س.170(سا بةسير س  سجز س نسيآلميس7 س
 .40مسصسم(ست ظق:سيرف ىسيرليني8 س
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سكض:س   .س(1)﴾َوقَْد َدَخلُوا بِالُْكْفرِ ﴿

.سنحمممم س« ممميس» سكالسمحسممممنس ممميس  ضمممم ه سهمممآن   س:سيرظقفوممميالسنننادس 
ْدرٍ ﴿ ًًَ ُ بِب ُكُم اَّللَّ َ ْد نََصًًَ يِْمْم ا رمم ست مم رى:س﴿آةس(2)﴾َولَقًًَ وَن َعلًًَ رُّ ْم َقَمًًُ ِإَونَّكًًُ

فََ  َتْعقِلُونَ  137ُمْصبِِحَي 
َ
سس(3)﴾َوبِاللَّيِْل أ

آ  مممم س مممميسس«بمممملل»سآن   همممم سكالسمحسممممنس مممميس  ضمممم ه سس:سير ممممللالسننننابع
سكض:سبلره .س(4)   سمسقُّنيسبه سييمَقسير لَ فا(س:يرحلتقس

همميسيربمم  سيرليم،مميسن،ممىسيألاممم السآيألنمم يض.سنحمم :سسآ:سيرما ب،مميسالثننامن 
سبأرهمسآة  أ سي يس السبض همسآقلستسمىسب  سير  ض.سيش قيفسيروق 

ق رمم سب ممملسيرسمممؤيل.سنحممم سسي سة ممملقسسآتاممعس ي امميس نممن(:سيرمفمم آزةسكآس التاسننع
ْل بِهِ َخبًِيات م رى:س﴿

َ
عٍ آق رم س﴿س(5)﴾فَاْسأ َل َسائٌِل بَِعَذاٍب َواقًِ

َ
آق،لمحسب ملسس(6)﴾َسأ

َماُء بِالَْغَمامِ ق ر ست  رى:س﴿ لقامسنح سس ُق السَّ  ميسةمحسس«نمن»:سكضس(7)﴾َوَيوَْم تََشقَّ

 

(س ممنساممم بةس61(سيآلممميسبقمممفس 32/س3(ست ظممق:سكآضمم سيرمسممم ركسإرممىسكر وممميسيبممنس  رمممكس 1 س
س.يرم جلة

س.123سلسنمقيالسيآلميسس(سا بة2 س
 .(س138س-137(سا بةسيرص    سيآلميس 3 س
(س304/س1آيرحلتقسكمقج سير لهايس ميسيرسم نسيرك مقىس س40يرف ىسيرلينيسصت ظق:سس(سس4 س

س منسيملتقسن،ىس يسآ  ةسكبو س.س
س.59(سا بةسيروقق السيآلميس5 س
س.1(سا بةسيرم  ب سيآلميس6 س
س.س25(سا بةسيروقق السيآلميس7 س
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سس(1)  سا ق.

َمنُْه ق ر ست م رى:س﴿سسنح سس(ي ا    سكضسبم  ى:س ن،يسسالعاشر: 
ْ
َمْن إِْن تَأ

ِهِ إَِيَْك  سس(3).سكض:سن،ىسق  م بس(2)﴾بِقِنَْطاٍر يَُؤد 

:سير بعومسكآس  ي ايس  ن(سق لسيرمقيدض:سم  يسير بعوضويمسالحادي عشر
ت  رى:سا ر سمسآيا لر يسن،ىسذركسبيرم  ىسم فمسآناحسننسيركم  للنآ يسهريس

﴿ ِ سكض:س  ه .س(4)﴾َعيًْنا يَْْشَُب بَِما ِعَباُد اَّللَّ
:س ممإالسق،ممف:سرممفسآصممحس  ممحسيرلممقوسبحممقفسي ب مملي سكآه مسقننال الزمخشننري 

لس  ت  مسآك  سير لنس سيركأ س  لكسشق هفسآكآه آ حقفسي رص قسسمق ي؟سق،ف:سألاله
  ه سممزجم السشمقيبهفمس كم السيرم  مى:سملمقوسابم دس سبهم سيرمممقمسةمم ستام ل:س

سس(5)شق فسيرم  سب ر سح.
سس(6).سيسكصمحسيمقآفسيراسمفهآس ،ن.س نحم :سبم هسألس:سيراسف:الثاني عشر

َن ق رمم ست م رى:س﴿نحم سس:سكالستكمم السبم  مىس إرممي(ثالنث عشننرال ْحسًًَ
َ
ْد أ َوقًًَ

سس.(8)تضملنسكيسنس   ى:سر هس.سآكيآلسنم،ى"إرى"كض:سس(7)﴾ِب 

 معاني حرف الجر )الالم( ومعناها الحقيقي )االختصاص(:  -7
 

س(س32/س3(سكآض سيرمس ركس 141/س1 ع يسير، لسس س41(ست ظق:سيرف ىسيرلينيسصس1 س
س.75 بةسسلسنمقيالسيآلميس(سا2 س
س.(3/32كآض سيرمس ركس آسسم(142/سس1آ ع يسير، لسس سس42سسم(ست ظق:سيرف يسيرلينيسص3 س
س.6(سا بةسي نس السيآلميس4 س
س(س668/س4يرز ملقضسس ستوسلقسم45سمصسم(ست ظق:سيرف ىسيرليني5 س
 45(ست ظق:سيرف ىسيرلينيسص6 س

 100(سا بةست اهسن،و سيرس اسيآلميس7 س

س45ت ظق:سيرف ىسيرلينيسصسس(8 س
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س:سسنلةس   نيسره سيرف بةسير اسذةقسن،م  سير،عيسآير ح سكالسس *س

ِ :سي ا حا قسآهيسير يق يسبلنس   ىسآذي :سنح س﴿أحدهما ِ َرب  ْمُد َّلِلَّ احْلَ
ِ ََجِيًعا﴿آسس(1)﴾الَْعالَِميَ  يَ ﴿سس(2)﴾الْعِزَّةَ َّلِلَّ ِفًِ هللمسآيأل مقسآيرم،مكسسسس(3)﴾َويٌْل لِلُْمَطف 

سس(4)    ه سير  امسألن س سمو بقه .سكن آسمسهلل

ي م صمم صسنحم :سيرف مميسر،ممؤ  لنمسآهممريسيرحصملقسر،مسممفلمسآيرم  ممقسسالثناني:
ًيار،م لسمسآيرسق سر،ليبمميسآيرامموصسر،  مملسآنحمم س﴿ يًْخا َكبًِ ا شًَ بًً

َ
س(5)﴾إِنَّ َلُ أ

ُدُس آنح س﴿ ِهِ السُّ م 
ُ
سس(7).س(6)﴾فَإِْن ََكَن َلُ إِْخَوةٌ فَِِل

همميسير مميستاممعسبمملنسذيتمملنمسير  نومميس  هممم سهمميسير مميسكنهمم س:س يرم،ممك(سالثالننث
ا نحم س﴿سيرم  ىسكث مقسيام  م  ته ؛تم،كسي وايمسآهريسس َماَواِت َومًَ ِ َما ِف السَّ َّلِلَّ

رِْض 
َ
سس(9).س"،كسهللست  رىسألالس  س يسيرسم ي سآ  س يسيألبضس س(8)﴾ِف اْل

 

سسس2(سا بةسيرو تحيسيآلميس1 س
سس65(سا بةست نسسيآلميس2 س
سس1(سا بةسيرم وولنسيآلميس3 س
سس15/س1(سيرف ىسيرلينيس275/س1(ست ظق:س ع يسير، لسسننسة سسيألن بيسس 4 س
س.78(سا بةست اهسيآلميس5 س
س.11(سا بةسير س  سيآلميس6 س
س.15/س1(سمسآيرف يسيرلينيس275/س1(ست ظق:س ع يسير، لسسننسة سسيألن بيسس 7 س
 منسام بةسس284(سمسآيآلمميسبقمفس25/س3(ست ظمق:سكآضم سيرمسم ركسإرمىسكر وميسيبمنس  رمكس 8 س

س.يرباقة
س.15/س1(سمسآسيرف ىسيرلينيس275/س1(ست ظق:س ع يسير، لسسننسة سسيألن بيسس 9 س
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سس(1)نح سآه فسرزيلسدت  ب يس.:سالرابع: التمليك

:سشممب سير م،وممكسقمم لسيبممنس  رممك:سآي  ممقسن مم سب  م صمم صسآتاممعسالخننامس
بممملنسذيتممملن؛سا نل همممم س ستم،مممكسي واممميمسآإنمممم ستمممم صسبممم ألآرىسدآالستم،مممكس مممنس

ُكْم مسآس﴿«يرسممق سر،ليبمميس»كيممليهم سنحمم :س ًًِ نُْفس
َ
ْن أ ًًِ ْم م ًًُ َل لَك ًًَ ُ َجع َواَّللَّ

ْزَواًجا
َ
سس(2).﴾أ

َريٍْ  ير  ،لمممحسنحمم س﴿سالسننادس: يًًَ ِف قًًُ ا رمم ست ممم رى:سآت ،اهممم سبس(3)﴾ِإِ
ُدوا﴿ ًًُ فسة صمممهس مممأث لس تممم فسقمممقيشسهمم﴾سآقلمممح:سبمممم سق ،ممم مسكضس ف ،فَلَْيْعب

ساممم بةسآييمملةمسآضمم هسبممأالسج ،هممفسة صممهس آبجممم سبمممأنهم س مميس صمممحهسكيبمميه
:س   ،امممميسبمحممممرآفستامممملتقا:سإنممممم سةمممم السركومممممقهفسآجمممممقكتهفسنممممم،ىسير لمممممفمسآقلمممممح

سس(4)ينف  ي

يسيرليم،ممميس مميسير،ومممظسنممم،ىسيرو مممحس سممم  قيسبمممم سهممت ةلمملسير ومميسآسسالسننابع:
 س لتلنسرم سكا لسإرو سيرو حسيرماقآالسبم ر اسنحم سسسثم السكآسب،مفسمكمنمسن قصم لن

بِ ﴿ ْم َ َ الَْغيًًْ ُ ِيُْطلَِعكًًُ ا ََكَن اَّللَّ مسآيسمممله سكث ممقهفس اسيرفحمم دس(5)﴾َومًًَ
رم ز  ه سر،فحلسكض:سير وميمسقم لسير ح  :سآيرصم يوستسممل ه س اسير ومي سألالس
يرفحلس يسير،عي:سإنكم بس م ست ق م مس س  ،ممقسي نكم بسآيرم  مى:س م سةم السرو ملنس
ركفسيرم   النسي ىست ق  هفسآركنسمظهقسذركسب ر ك،وسسآيرمح يسآقلح:س  سةم الس

 

س.(س275/س1(ست ظق:س ع يسير، لسسننسة سسيألن بيسس 1 س
سس72(سمسآيآلميس نسير ححس275/س1(س ع يسير، لسس 25/س3(ست ظق:سكآض سيرمس ركس 2 س
س1(سا بةسققيشسيآلميس3 س
س(س26/س3كآض سيرمس ركس آسسم(س276/س1(ست ظق:س ع يسير، لسسننسة سسيألن بيسس 4 س
س.179س(سا بةسسلسنمقيالسيآلمي5 س
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نسبام، س منسملم  سفو ، م سن،مىس سرو ،مكفس  سمك الس  هفسآركمنس سمف  ميس م
سس(1).   سمل  س نسذرك

وََْح لََماق ر ست  رى:س﴿نح سإرىسسس:س  ي ايالثامن 
َ
نَّ َربََّك أ

َ
س(3).(2)﴾بِأ

ذْقَاِن يرح وايسنح :س﴿سسي ا    :س  ي ايس ن،ي(س يسالتاسعس
َ
وَن لِِْل َوَيِخرُّ

مْ  َُ ًًُد وَن َوَيزِي
ًًُ ُتْم آيرمفمم زضسنحمم س﴿  ممي:سن،ممىسيألذقمم المسمس(4)﴾َيبْك

ْ
َ ًًَ س

َ
ِإَوْن أ

ا ًًَ آنحمم سق رمم سن،ومم سيرصمم ةسآيرسمم اسر  جلممميسبضمميس ست مم رىسن همم :سس(5)﴾فَلَم
س سسسس(7)"سكض:سن،لهفس(6) يش قطيسرهف:سير   (

وِْم ق ر ست م رى:س﴿نح س  ي ايس  ي(سسسالعاشر:  َ َط يًِ َونََضُع الَْمَوازِيَن الْقِسًْ
ا ق رم ست م رى:س﴿آنح سقم رهف:س ضمىسرسمم ل، سقلممح:سآ  مم سسس(8)﴾الْقَِياَمةِ  وُل يًَ َيقًُ

اِ   ْمُت حِلَيًَ كض.س ميسيوم تيمسآقلمح:سر،  ،لمحمسكض:سألجمحسيوم تيسسس(9)﴾َيَْتِِن قَدَّ

 

/س1(سإنممقيوسيراممقسالسر، حمم  س 278ق:س ع مميسير، لممسسنممنسة ممسسيألن بيممسس ص:س(ست ظمم1 س
س(س190

س5(سا بةسيرزرزريسيآلمي2 س
(س ع ممميسير، لممممسسنممممنسة ممممسس28/س3(ست ظمممق:سكآضمممم سيرمسمممم ركسإرمممىسكر ومممميسيبممممنس  رممممكس 3 س

س(س280/س1يألن بيسس 
س109(سا بةسي اقي سيآلميس4 س
س7(سا بةسي اقي سيآلميس5 س
س(س9/س252 يسب وسيرلقآطس يسير   (س.س س(سكمقج سيربم بضس6 س
(سكآضم سيرمسم ركسإرمىسكر وميسيبمنس280/س1(ست ظق:س ع يسير، لسسننسة مسسيألن بيمسس 7 س

 (س30/س3  ركس 

س.47(سا بةسيألن و  سيآلميس8 س
س.24(سا بةسيروفقسيآلميس9 س
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سس(1) يسيآلمقة.

ةاممم رهف:سة   ممم سرمممممسسم،ممم السبم  مممىس ن مممل(سستكممم السكالسسالحنننادي عشنننر:
مْ آةامقي ةسيرفحملبضس﴿ َُ اَء ا جًَ ِ لَمًَّ احْلَق  ًِ بُوا ب

بكسمقسيرم اسآتم ومسسسس(2)﴾بَْل َكذَّ
سس(3)يرموفسكض:سن لس فلك سإم هف

ِق نحم س﴿  ي ايس ب مل(سسس:الثاني عشر ْمِ  إََِل َغسًَ لُوِك الشًَّ َ ةَ َِلُ قِِم الصَّ
َ
أ

رِ  ْرآَن الَْفجًْ يِْل َوقًُ
آ ميسيرحملتقس صم   يسرقؤي م مسآك  مقآيسمسسكض:سب ملاسس(4)﴾اللَّ

سس(5)رقؤي  (.
:س  ي اميس  من(سنحم :سامم فسرم سصمقيم  مسكض:سامم فس  م سعشنرالثالث   

سس(6)صقيم  .

يرفم بةس امفسيرسمم  عسرامم لسكآس مم س ميس   مم امسسس:يه:سير  ،وغسآسعشر  الرابعس
سسسآكذنمفسرم منحم سق،مفسرم مس

 

س.(س280/س1(س ع يسير، لسس 30/س3(ست ظق:سكآض سيرمس ركسإرىسكر ويسيبنس  ركس 1 س
س.5(سا بةسقسيآلميس2 س
س(س281(س ع يسير، لسس ص:س30/س3(ست ظق:سكآض سيرمس ركسإرىسكر ويسيبنس  ركس 3 س
 . نسا بةسي اقي 78(سمسآسيآلميسبقفس30/س3(ست ظق:سكآض سيرمس ركس 4 س
يسإاذيسبكتممم فْسسيرهممم لسس(سكمقجممم سيربمممم بضس مممنسيممملتقسكبممميسهقيمممقةس5 س  ممميسبممم وسقممم لسير ل ممما

قآيس  ص   يسس آ سم،فس منسيملتقس(سمس1776(سبقمفسيرحملتقس 481س/6آإاذَيسبكت م اس مأ  ا
س(س.1809بقفسيرحلتقس س355/س5كبيسهقيقةسس

يميس ميسكصم لسن،مفسير ق وميسص6 س /س1آ ع ميسير، لمسس س115(ست ظق:سير  ي محسيرم جميسير ح ه
 (س281
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سس(1)آ سقس سر س.

نحم سق رم ست م رى:س معسيرام لسسسسيام  م،فسإذيسس:س  ي اميس نمن(سسعشنر  خامسال
تَنسسَ  ي يسَرْ سَة اَلسَمْلق يسَ  سَاَباي َن سإاَرْو اس﴿ آيسرا،لرا تَنسَةَوقي سس(3).(2)﴾َآَق َلسيرلرا

كض:سر وممم الس ممم سمصممملقسإروممم سيأل مممقمسآتسممممىس:سيرصممملقآبةسعشنننردس السنننا
ا رم سةس(4)."س؛سألنهم ست ضم سن قبميسيرلمي سآ م ستمؤآلسإروم س« اسير  قبمي»ثرركسس

ا وََحَزنًات  رى:س﴿ ق ر ست  رى:سآيح م،م سس(5)﴾فَاْقََقَطُه آُل فِرَْعْوَن ِيَُكوَن لَُمْم َعُدوًّ
ْمَوالِِمْم َواْشُدْد َ َ قُلُوبِِممْ ﴿

َ
سس(6)﴾س.َربََّنا ِيُِضلُّوا َعْن َسبِيلَِك َربََّنا اْطِمْ  َ َ أ

فوكمم السيرو ممحس فزآ مم  س س  صممم    مسآ  ،ممم س مميسس؛آيح مممحسكنهمم س اسيرمملن  
َ ًَّل يرمملن  س﴿ الِِمَي إَِّلَّ ضًَ ا آيؤيملاسكالس ميسسممقسيآلتمميس﴿سس(7)﴾َوََّل تَزِدِ الظَّ َربَّنًَ

ْمَوالِِمْم َواْشُدْد َ َ قُلُوبِِممْ 
َ
سس(8).﴾اْطِمْ  َ َ أ

كالستكمممم السجم،مممميسيراسممممفسسآيلمممم قطس  مممم  س:سيراسممممفسآير  فممممسسعشننننر السننننابع
 حرآ مميمسآكالسمكممم السيرماسمممفسبمم سرومممظسيرف رمممي؛سألنهممم سم،ممهسنمممنسير ممم  مسآير ممم  س

ًًَدنَّ كث مممقس ممم ستسممم  محس مممعسرومممظسيرف رممميمسةا رممم ست ممم رى:س﴿ ِكيً
َ
ِ َل اَّللَّ ًًَ َوتً

 

 (س281/س1(ست ظق:س ع يسير، لسسننسة سسيألن بيسس 1 س

 11(سا بةسيأليا فسجز س نسيآلميس2 س

س(س282(ست ظق:س ع يسير، لسسننسة سسيألن بيسس ص:س3 س
س(س29/س3(ست ظق:سكآض سيرمس ركسإرىسكر ويسيبنس  ركس 4 س
س8(سا بةسيراصصسيآلميس5 س
س88(سا بةست نسسيآلميس6 س
س24(سا بةسن حسيآلميس7 س
س(س282/س1(س ع يسير، لسسننسة سسيألن بيسس 394/س3(ست ظق:ستوسلقسيرز ملقضس 8 س
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ْصَناَمُكمْ 
َ
س.س(1)﴾أ

مسبلمممقطسيراقي ممميمسآيع،مممسسكالس:سير  فمممسسيرمفمممقدسنمممنسيراسمممفعشنننر الثنننامن
ةا رهف:سم سر،م  سآي سر، لسسإذيست ف  يس نسة قتهم مسآقم رهف:سسير لي مك السب لسس
سن رم  سآ يس لقاسق رهف:سهللسدباس  با  مسآهللاسكنف.سم سركسبج  س

سص رح  .سآنح :سس« اسيررا»آسسسس« اسيرملح»كنه :سسسسآقلح نحم :ستم سرمكسبجم  
س. سج ه   سس(2)م سركسبج  

نَْك َوِيًّاق رم ست مم رى:س﴿سسسسنح ير  لميسسسس:التاسع عشر مسس(3)﴾َفَمْب َِل ِمْن ََلُ
يس قممم لسيبمممنسهلممم ا:سآيألآرمممىسن مممملضسكالسمم ممممحسر،  لتمممميسب حمممم :س مممم سكضمممقوسزيممممل 

سس(4)ر ممقآمسآ م سكي م سربكقس.
ًًا نحمممم :س﴿س:سير  ةلمممملسآهمممميسيرمممم اسيرزيجمممملةالعشننننرون س ْ يًً ُتْم لِلرُّ ًًْ إِْن ُكنًً
ونَ  قًا لَِما َمَعُممْ ﴿.س(5)﴾َتْعُرُ ِ اٌل لَِما يُرِيدُ آس﴿س(6)﴾ُمَصد  سسسسس(8).سس(7)﴾َفعَّ

 

(س منس58(سمسآسيآلميسبقمفس 29مس28/س3(ست ظق:سكآض سيرمس ركسإرىسكر ويسيبنس  ركس 1 س
سا بةسيألن و  سس

س296بصمهسيرمبم نيسصسس1/س16(سيرف مىسيرملينيس282/س1 سسسسع ميسير، لمسسس(ست ظق:س 2 س
س(س29/س3كآض سيرمس ركس 

س5(سا بةس قيفسيآلميس3 س
سم(29/س3كآض سيرمس ركس مس296سمبصهسيرمب نيسصمس16/سس1(ست ظق:سيرف ىسيرلينيسس4 س

س.(س284/س1 ع يسير، لسس 
 .43(سا بةست اهسيآلميس5 س
س.91(سا بةسيرباقةسيآلميس6 س
 .16(سا بةسير قآ سيسآلميس7 س
 .(س28/س3(ست ظق:سكآض سيرمس ركسإرىسكر ويسيبنس  ركس 8 س
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 معاني حرف الجر الكاف ومعناها الحقيقي )التشبيه(:  -8س
يرضملقمسآيسم  محسكصم،و  سيقفسمفقسي افسيرظ هقسآ سمفقسهيسسسسيرك ف

ي س:س(1)   النلةسره سآسيرك فسيرموقدةسج بةمسمسآزيجل 

ًة ﴿سس:نحم سق رم ست م رى :سير ل وأحدها ًََ  َلِمًَ ُ مًَ لَْم تََر َكيَْف ََضََب اَّللَّ
َ
أ

س.زيلسة ألالسس:نح مسآس(2)﴾َطي َِبًة َكَشَجَرٍة َطي َِبةٍ 

َداُكمْ ةا رمم ست مم رى:س﴿س:سالتعليننلسالثنناني:س ًًَ ا َ ًًَ ُروهُ َكم ًًُ س"كضسسس﴾َواذْك
سس(3)هليت  سإم ثفس.ر

كصمبحف س:سي ا    سذةقاسيرك  ل المسآكالسب ضهفسقلمحسرم :سةومسسالثالث
ن،ىسملقمسآقلح:سيرم  مىسبملمقمسآرمفست  مفس فممي سيركمم فسسس: ا ل:سةمملقمسكض

س.(4)ر، ل و سن،ىسيرفس ض فمسكض:سةص يسسملقسيهآقلمح:سسبم  مىسير م  

ءٌ ير  ةلمل:سآج ،مم يس  مم سق رمم ست مم رى:س﴿سالرابننع: هِ َ ْ يَْ  َكِمَْلًًِ س(5)﴾سقمم للًًَ
يألث مقآال:سير املتقسرموسسشممي س  ،م سإذيسرم سرمفستامملبسزيجملةمسصم بسيرم  مىسرمموسس

سس(6)آه سإاب  سيرم حسآينم سزيل سر  ةللسنويسيرم حسشي س  ، مس ل،زاسيرمح ل

 

(سمسآسيرف ممممىسيرمممملينيس238:س234/س1(ست ظممممق:س ع مممميسير، لممممسسنممممنسة ممممسسيألن بيممممسس 1 س
س(س1/12 

س24(سا بةسإبقياوفسيآلميس2 س
س198(سا بةسيرباقةسيآلمي:س3 س
سثا لسب مسير قوسةملقمس يسج يو:سةومس« ن،ى»س(سذةقسيبنس  ركسكالستك السبم  ى4 س

س.13/س1كصبحف ست ظق:سيرف ىسيرلينيس
س.11(سا بةسيرل بى:س5 س
س.س13/س1يرف ىسيرلينيسس,(س52/س3(ست ظق:س   نيسير ح سد/س  ضحسص ر سيرس  قيجيس 6 س
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فسةمممم س ممميسنحممم :ساممم،هاسس« ممم »سميرمبممم دبة:سآذرمممكسإذيسيتصممم،فسبمممسالخنننامس: سسس
سس(1)تلمحمسآص،يسةم ستلمحسير قفسق لسيبنسهل ا:سآه س قيسسجلي.

كالسركمحسيمقفسن،مىسسآ  لسذةمقس  م نيسيمقآفسيرفمقست  ملنسيتوم قسير ،مم  
جمممقس   مممميسكصممم،يسآ مممم سآبدس ممممنس  ممم نيسرهممممريسيرحممممقفس هممم س ،حممممقسبمممم رم  يس

سيسسسيرسو قسآه   سم قفسب   آوسيمقآفسيرفمقسسن،ىسا لحسيرمف زسسيألص،ي
آرك م سيشم قطسكالستقجمعسيرم  ميسيألصم،يسآ منسبلم هفسيرومقي سبكضسيركم  للنسن،ىسس

س(2)آييلسس شيإرىسسر،حق لن

آقلسبدسيرمحاا الس منسكهمحسير ق وميسآقم  سير  م آوسبملنسيمقآفسيرفمقسألنهم س
إذيست  ق فسمقجفسننسيا جاه سآآقعسةحسآييلس  ه سبم  يسيآلمقسآ ميسيرام لس

س(3)ر،حكميس  ه ٍبرركسإب  لسرح وايسير،عيسآإ س دس

 ممنسبلمم هفسيبممنسج مميسيرممرضسقمم ل:سٍكالسذرممكس ممنست امماسيرممم نعسآيرمفلممزسآسآه مم كس
س(4)ت بعسيألي يلسيرلياويسإرو س أ  س يسةحس  ضعس  ٍ.

بملنسس(5)ب ق  سير ضمملنسرحقآفسيرفقلسيرم  نيسير يسآبد سآه  كس نسكآهس
  م رم سإرمىسسيأل   لس إذيسة الس يسيرو حسبم  يس  حسسمقسآة السكيلهم سمصح

ٍكيمحسسةمم س ميسق رم ست م ريسسبحقفسآيآلمقسمصحسبحمقفسسممقس إنم سمامعس ك نم 

 

سس.(س238/س1(ست ظق:س ع يسير، لسسننسة سسيألن بيسس 1 س
س.2/395يراقسالسر،وقي سست ظقس:   ني(س2 س
س.1/24ت ظقس:يروقآقسير،ع ييسألبيسه لسير سكقضس(3 س
س.2/308يرمص جصس بنسج يس(س4 س
ير ضممملن:سهمم سكالسماممعسكيمملسيرحممق لنس  قممعسصمم يب سإتممرين  سبممأالسهممريسيرو ممحس مميس   ممىس(س5 س

س.1/139ذركسيآلمق.ست ظق:س   نيسيراقسالسراموشس
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رمم سةمم السيرق مقسبم  مميسي  ضم  سيرممرضسس(1)نسمم جكفٍإرمىسسركمفسرل،مميسيرصمو اسيرق ممقس
س. يسهراسيآلميسه  س"إرى"سج  سوس"إرىس"ست  لىسوس

  م نيسيمقآفسيرفمقسرريس بلس نسير ق فسي لسكاقسيرسو قسيراقسنيس ميستحلتملس
 منسيرامقسالسيركمقيفسآير ميست ضم سامقسسآذةمقسشم يهلسن،مىسذرمكسس يسيراقسالسيركقيف

ير   لمممقسبحمممقفسيرفمممقس ممميسيرسمممو قسيراقسنممميسآ ممم ست قتمممسسن،مممىسذرمممكس مممنس  ممم نيس
س:آهيسةم ست،يسآهيسيرلبيايسير   و ويستوسلقيي

س 

 

س.187يرباقةسيآلميسسا بةس(1 س
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سسس
  :على» الجر  في تحديد معني حرف   السياق القرآني  أثر *

ق رممم سس اممم  م لسيمممقفسيرفمممقسٍن،مممىٍس ممميت ضممم سكامممقسيرسمممو قسيراقسنممميس*
تَِيُمُم ت م رى:س﴿

ْ
أ ْو يًَ

َ
رَْض أ

َ
ُ بِِمُم اْل ْن ََيِْسَف اَّللَّ

َ
ي َِئاِت أ ِيَن َمَكُروا السَّ ِمَن اَّلَّ

َ
فَأ
َ
أ

ْم بُِمْعِجزِيَن    45الَْعَذاُب ِمْن َحيُْث ََّل يَْشُعُروَن   َُ بِِمْم َفَما 
ْم ِف َتَقلُّ َُ ُخَذ

ْ
ْو يَأ

َ
 46أ

 
ْ
ْو يَأ
َ
ْم َ َ ََّتَوٍُّف فَإِنَّ َربَُّكْم لََرُءوٌف رَِحيمٌ أ َُ س.(1)﴾ُخَذ

سبحقفسيرفمقس«كمرس»س ويسهريسيرسو قسيراقسنيست لضسيرو حس س ميس« مي»سكآ  
ْم ِف َتَقلُّبِِممْ ق ر :س﴿ َُ ُخَذ

ْ
ْو يَأ

َ
س ميس«ىن،م»سيمقفسيرفمقإرمىسس﴾سافسير حم لسن م أ
ْم َ َ ق ر :س﴿ َُ ُخَذ

ْ
ْو يَأ
َ
﴾سألالسإت  بسيقفسيرظقفويس عسير ا،سسقصلسبه سََّتَوٍُّف أ

 نستقيلمس هم سبمليسإرىسسب  ن ا اةم لسيرالبةسي رهويس يسير ص لسن،ىسسسسيرل ري
ر،مممأم ذسكنمم س مميسةممم لسيرامملبةسآيرامم ةمسذرممكسكالسير ا،ممسسم  مميسيقةمميسيرحومم ةسير مميس

صممح هفسآقمم تهفمسكنهممفس مميسة  ممحسن،ممىسستمملل سكق ممحسن،لهمم س ا ق مم سيرسمملك  س ممم
ْو ق رمم ست مم رى:س﴿ مميسس«ىن،مم»إرممىسسآةممم لسامم،  نهفسآج ممقآتهفمسآك مم سير حمم ل

َ
أ

ْم َ َ ََّتَوٍُّف  َُ ُخَذ
ْ
 م قسس كالس سزيدهمفسنمريب سن،مىسس﴾س مإالسي ام    س لهم ستملليَأ

نريوسيرم فسآس   مسآه سب  سة السقلسآقمعسبهمفس منسق محسآكصم بهفسبمأ قيضس

 

 .(س45مس46مس47ا بةسير ححسيآلم  س (س1 س
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ير مأنل يمسافسج  سنا ب سآكمرهفسبم سيق ق  اسب  سآيرا،قسآي  ا دسيأل نسآسسسيررنق
س« مي»فوكم الس   مىسيرظقفوميس ميسيمقفسيرفمقسسنمريوس سن،ىس  قسير   مسآنريب س

مسآك  دس   ىسي ا    سآي ن ا اسةم لسقلبةس س يسيألمرسآيرب شن،ىسسسسقلسدللس
يرم  امسسيرزي دةس يسير  كلحسآير ريومس كحسيقفسقلسج  س يس  ض  سسس«ىن،»

سر مسآ سممكنسكالسمححس ححس لقا.

آيلمممقسة نمممفسي ر ممم سير ا،مممسسآير مممم فس ظ ممميس»:سقنننال اإلمنننام األليسنننيس*
ر،هقوسن قسننسإص بيسير ريوس لهم سب ألمرسآننسإص ب  سي ريسيرعو،يسيرم  كيس
نمممنسيرسمممك السب  توممم السآجمممي سوس  مممي(س مممعسير ا،مممسسآوس ن،مممى(س مممعسير مممم فس
قلمممممح:سألالس ممممميسير ا،مممممسسيمممممقة لنس كممممم السيرلممممممصسيرم ا،مممممسسبل همممممم سآ سةمممممرركس

سي نسممم السبسممم جقسج يبيممم سي مممىسةأنممم سير مممم فمسآقلمممحسرمممم سةممم السير ا،مممسسشممم     
 حواسبم سآهم س ظمقآفسفوم سجمي سوس  مي(س  م مسآير مم فسكضسيرمم  ميسإنمم س
ما اسب ض س نسكنض ج س ااسآهم سيرا،مسسيرمحمواسبم سبملالسي نسم الس ،مريسجمي س
وس ن،مممى(س  ممم مسآقلمممح:سإالس ن،مممى(سبم  مممىس مممعسكضسمأممممرهفس صممم ي لنسرمممرركس

يوسرممم سفومم س ممنستممأرفسيرا،ممسسآ لممع رويسآرممم سةمم السير ممم فسنوسمم سن نمم س ممنسير ممرس
يرممرهنسآةمم السيألمممرس لمملق يسإرممىسنمم  سسمممقس ممنسير ممريوسكمضمم  سجممي سوس ن،ممى(س
ير يسبم  ىس  ع(سروك السيرم  ىسم ربهفس عسنريبهفسآرفسم   قسذركس عسير ا،سس
يسبممممم سي قبممممم لسآي دبممممم بس ممممميسيألامممممو بسآيرم ممممم جقسألنهمممممفس سم ممممملآالسذرمممممكس  مممممقيد 

سس(1).«نريب  

آ هريست ض سكالسد ريسيقآفسيرفقسروسس يسنوسه سةم سه سيرح لس يسسس*
 منسسبم ظفسيركم اسيبتب طهم يألام  سآيأل   لمسآإنمم ستك سمسسد ر هم س منسمم لس

 

 (س391/س7(ست ظق:ستوسلقسيألر ايس 1 س



 

809 

 حولية كلية أصول الدين العدد الثالث والثالثون

مسآيظهممممقسكاممممقسيرسممممو قس مممميستمصمممموصسد رمممميسيرحممممقفسيراقسنمممميسيرسممممو قسممممم ل
ير ،مم سسدس مميساممو ققسقمملستممس«ىن،مم»آتحلتمملاس م  ممىسي امم    س مميسيممقفسيرفممقس

ْو ِف ق رم ست م رى:س﴿قيسسآير وضلحمسةمم س ميسآير ل
َ
ًدى أ ْو إِيَّاُكْم لََعََل ًَُ

َ
ِإَونَّا أ

ْم ق رم ست م رى:س﴿﴾سآ يساو قسيألمرسآير مريوسةمم س ميسَضَ ٍل ُمبِيٍ  َُ َذ خًُ
ْ
ْو يَأ
َ
أ

ق رم :سس ميس« مي»﴾سك  دسشلةسير ريوسآزي دت مسآةرركسيقفسيرظقفويسَ َ ََّتَوٍُّف 
يٍ ﴿ ًًِ َ ٍل ُمب ًًَ ْو ِف ض
َ
﴾سك مم دس   ممىسير سمموحسآيرسمما طسألنمم ساممو قسذاسآتمم  وخسأ

بِِممْ ق ر :س﴿سير كسس نسذركس ين،ىسسسسرح رهفمس السدل ْم ِف َتَقلًُّ َُ ُخَذ
ْ
ْو يَأ
َ
﴾سإذسأ

س(1)او قسإبقيزسق ةسآقلبة.ةم لسيرالبةس يسيألمرسآير  رتسمسألن سن،ىسسدل

 في تحديد معني حرف الجر" في". أثر السياق القرآني *
آ ممنسس مميستحلتمملس   مميسيممقفسيرفممقٍس مميٍسكاممقسيرسممو قسيراقسنمميت ضمم س*س

سسس.ذرك

اٌب َوِمنُْه َشَجٌر ق ر ست  رى:س﴿ َماءِ َماًء لَُكْم ِمنُْه ََشَ نَْزَل ِمَن السَّ
َ
ِي أ َو اَّلَّ َُ

سس.(2)﴾فِيهِ تُِسيُمونَ 

سآييلسفوا لسن،ىسسسسث السما ضيسيرسو قسكالستأتيسيآلمي سس«   ستسوم الس»نسقا
كآضمحه سي  م اسيبمنسن شم بسبا رم :سرل رميسس« ي»سىإرس« ن»آرك  ستح لسننس

آيرلفق:سم ،قسن،ىسير ب  سذضسيرس قسيرص،بيمسآي ،قسن،مىس  ،مقسير لمسس»
همريسير ع،لمسسه م سألنم س  رمسس قنمىسكن م اسكهمحسيرحفم زسسسآيركاستع،لبم س.آبآنمي

 

ت ظمممق:سبحمممقسيممم لستحممم   سيمممقآفسيرم ممم نيس ممميسيرسمممو قسيراقسنممميسد/سن ممملس سن،مممىس(س1 س
يره  بضس ف،يسة،ويسير،عميسير ق وميسبأامل طسير ملدسير  رمقسآير  ام السيرفمز سيرمم  سسنم اس

س(س3638اسصس 2014
 (س10يس ا باسير ححسيآلم(س2 س
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را،مميسيركمماس مميسكبضممهفمس هممفستقنمم السيرلمم  بضسآيرع بمم  س.آ مميسيمملتقس»ضمم ريس
س.س(1)ي بحستلقوسيرم  سآتقنىسيرلفقسي ىسمأتو سب ُّه «

س توم السبحمقفس  مي(سيرظقفوميمس   ام  آ منسيرملق جقسير  اوميسي »افسق ل:سس
سس(2).«فو ستك السب ألثحس   سآيألثحس م ستح  س نسير لسس

 منسس« مي»آقلس هفسي  م اسيبمنسن شم بسهمريسيرم  مىسيرملقلقسرحمقفسيرفمقسس
رما ضممميسس   ق  ممم سبحوممم ةسيرحفممم زسير ممميسنمممزلس لهممم سيرامممقسالس فممم  سيرماممم لس  ي اممم س

سيرح ل.

 ."من" و " في في تحديد معني حرف الجر"  أثر السياق القرآني *

ُروا َوََّل ﴿سس:ت م رىق رم سسس ِيَن َكفًَ ٍة َشِميًدا ُثمَّ ََّل يُْؤَذُن لَِّلَّ مَّ
ُ
ِ أ
َوَيوَْم َنبَْعُث ِمْن ُك 

ْم يُْسَتْعَتُبونَ  ْن ﴿سس:ت  رىآق ر سسسسم(3)﴾َُ يِْمْم مًِ ٍة َشِميًدا َعلًَ مَّ
ُ
ِ أ
َوَيوَْم َنبَْعُث ِف ُك 

ٍء  ْ َ ِ
 ُُ ْْلَا َعلَيَْك الِْكَتاَب تِبَْيانًا لًِ ُؤََّلءِ َونَزَّ ََ نُْفِسِمْم وَِجئَْنا بَِك َشِميًدا َ َ 

َ
أ

ى لِلُْمْسلِِميَ  ًدى َورمَْحًَة َوبُْْشَ َُ سى  لضس  حسيرب قسبمنس يسيآلميسيألآرممسس(4)﴾َو
ةٍ ﴿ مَّ

ُ
ِ أ
ُث ﴿س: ميسق رم س« مي»إرىسس﴾سافستح لسن  َوَيوَْم َنبَْعُث ِمْن ُك  َوَيوَْم َنبْعًَ
ٍة َشِميًدا مَّ

ُ
ِ أ
سبمنس يسيرم ض لن؟سسآي  لى﴾سرم ذيسرفسما قالسيرسو قسِف ُك 

ةٍ  ا رم س﴿س« من»بم  مىسسس« ي»إالسس»ق لسي   اسيرسل طي:سس مًَّ
ُ
ِ أ
﴾سكضسِف ُك 

 

 (س4986(سبقفسيرحلتقس 2027/س5يلتقسصحو سكمقج سيربم بضس يسصحوح س (س1 س

(ستحمم   سيممقآفسيرم مم نيس مميسيرسممو قسيراقسنمميس114/س14ت ظممق:سير حقيممقسآير  مم يقس (س2 س
 (س3642صس 

 84ا بةسير ححسيآلميس(س3 س

 89ا باسير ححسيآلميس(س4 س
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ةٍ ﴿ مَّ
ُ
ِ أ
س.(1)«﴾ِمْن ُك 

آ  ق ممميسإنفممم زسآركمممنسيراممم لسب  ممم آوسيرحمممقآفسممممقآ سنمممنستمممرآقسير وممم الس
 مممقي، لنسن،مممىسسيرامممقسالسآيرمممرضسمظهمممقسكالسهمممريسيرسمممو قسيراقسنممميسمامممقبسيرلمممه دة

  همم سسييألآرممي:س قي،مميسب ممقسيرلممهلي س ممنسك مهممفس مممنسةممحسك مميوسممممق س سشممهلل س
ثم س يسيآلميسيألآرىمسآيرمقي،يسير  نويسآيألهفسهيس قي،ميسإد  سيرلمه دةس لملريس

سبلممه دت  هممفسيرقاممحسآيألن ومم  مسآهممفسة رققبمم  سسك  مم مسآيرلممهلي ن،ممىسسثممحسشممهللو
يرلمهلي سآيرملمه دسن،مىسسن،ىسكق ي هفسرريسة نفسهراسيرمقي،ميسكشملس منسام با ه 

ن،لهفسألنه سإد  سب رله دةسآتاقيقسبحكفمسررركسن اسس له سير أثللس يستوصملحس
يرظقفوممميسس« مممي»سجممم سسهمممؤ  سيرلمممهلي س همممفس ممميسةمممحسك ممميس أ ممم دسيمممقفسيرفمممق

س  منسهممؤ  سقملسمم راسق  مم سآنمق هفسآنمم نس  همفسآةمم السآيرمم ر ميمس كمحسشممهللا
س.س(2)هريسيرم  ىس نس لقه ن،ىسسكدللسس« ي»ث رققلسسن،ىسكنم رهفس ك نفس

ارُِعوَن ِف ﴿سس:ت م رىآ  هم سق رم سسسس*س ِيًَن يُسًَ َك اَّلَّ وُل ََّل َُيُْزنًْ يَا أيما الرَّسًُ
فَْواَِِمْم َولَْم تُْؤِمْن قُلُوُبُممْ 

َ
ِيَن قَالُوا آَمنَّا بِأ س.(3)﴾الُْكْفرِ ِمَن اَّلَّ

 يسإت  بسة،مميس  مي(سن،مىسة،مميس إرمى(سر تمريالس»ق لسي   اسيرز ملقض:سس
ت  ا، السب رمس بنيسنمنسب ممس   نم سبأن س س اقآالس يسيركوقس ست قي السآإنم س

س«آكيك   سإرىسب مسسمقسةإ ه بس  ي ةسيرملقةلنسآإبقيزسسا بسيركللسر ا ا
سكى»:سسىآيرم   قا :س ميسإ هم باسبمم س سته فسآ ستب لسبمس بنيسيرم م  النس مايسيْركيومْ

ن صقكسن،ملهفسس إنيت، حس  هفس نسسا بسيركللسر ا اسآ نس  ي ةسيرملقةلنمس

 

 167/س1ر،سل طيت ظق:سي تا الس يسن، اسيراقسالس(س1 س

 (سب صقف3640ت ظق:ستح   سيقآفسيرم  نيس يسيرسو قسيراقسنيسصس (س2 س
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آة فومممكسشمممقههف.سماممم ل:سكامممق سفوممم سيرلممملسمسآكامممق سفوممم سيروسممم دمسبم  مممى:سفوممم س
مس كممرركس سمم بن هفس مميسيركوممقسآآقمم نهفسآتهمم   هفسفومم مسكاممق سشممي سإذيس اممقي  س

س(1).«آجلآيس قصيسرفسمم ؤه 

 )الباء(: في تحديد معني حرف الجر السياق القرآنيأثر  *

 ِمْن قَوِْمهِ إِنَّا لََُنَاَك ِف َضَ ٍل ُمبٍِي ق ر ست  رى:س﴿سس*
ُ
ا  60قَاَل الَْمَِل اَل يًَ قًَ

ِ الَْعالَِمَي   ِكِن ِ رَُسوٌل ِمْن َرب 
ِ   61قَوِْم لَيَْ  ِب َضَ لٌَة َولَ بَل ُِغُكْم رَِساََّلِت َرب 

ُ
أ

نَْص 
َ
ِ َما ََّل َتْعلَُمونَ َوأ ْعلَُم ِمَن اَّللَّ

َ
سس.(2)﴾ُح لَُكْم َوأ

ا ﴿س:ن،مىسرسمم السقم اسنمم حسر  ملهفس مميسق رم س« ممي»سآقملسجم  سيممقفسيرفمق إِنًًَّ
يٍ  َ ٍل ُمبًًِ َُنَاَك ِف ضًَ ًَ السيرضم لسكصممب سأآهمريسيرحمقفسمولملسيرظقفومميمس كمس.﴾ل

سن،لهفسبا ر س س:ت  رى ق   سر مسآه س ظقآفسفو مس حواسب س نسةحس ك المس قدل
َ لَةٌ ﴿ يربم  س ،مفست ي مقسج يبم سقم رهفسإرمىسسسس﴾س  حم لس ميسج يبم سرهمفلَيَْ  ِب ضًَ

س  ممملنوس»فوكممم الس س ممميسضممم لو آ ممميسهمممريسيرسمممو قسنفممملسكالسجممم يوسنممم حسقممملسس«رسمممفي
إرممىسٍس مميٍ مميسير حمم لسنممنسيممقفسيرفممقسس  ممم   سس نح يمم سستضمممنستحمم رلنستحمم   س

سصمممقفو  س ممميسير حممم لسنمممنسيرمصممملب قسسىإرمممس«ضممم ل»سيربممم  مسآتحممم    ةسيامممفسيرممممَ
آذرمممكسكالسيق مممقيالسج يبممم سب ربممم  سفوممم سإ  ممم الٌسس ممميسنوممميسرصممم قسكدنممميسس«ضممم ري»

سيرممممقةآهمممريستؤةممملاسيامممفسسيسيرضممم لسكصممم  سنمممنسينعم اممم س مممسضممم ريسبممم س ضممم  س
سنمنسيمقفسير نم    «ض ري»  ب رعميس»سرريسن اسس في سج يب سرهفسب رب  ستح   

آهمريستمقدسبك مقةس ميسامو قسم م وسسم(3)« يسنويسيق قيب س نسيرض لسآت،بس سبم 
 

 (س.633/س1ت ظق:ستوسلقسيرز ملقضس (س1 س

 .(س62مس61مس60ا بةسيألنقيفسيآلم  س (س2 س
 (س123مس122ت ظق:س نسكساقيبسيقآفسيرفقس يسيررةقسيرحكوفسصس (س3 س
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ِيَن يألن و  سألق ي هفسآ نسذركسق لسق اسه دسر  لهفسقم لست م رى:س﴿  اَّلَّ
ُ
قَاَل الَْمَِل

ٍة ِإَونَّا َْلَُظنَُّك ِمَن الََْكذِبَِي   ََ وِْم   66َكَفُروا ِمْن قَوِْمهِ إِنَّا لََُنَاَك ِف َسَفا قَاَل يَا قًَ
ِ الَْعالَِميَ  ِكِن ِ رَُسوٌل ِمْن َرب 

ٌة َولَ ََ س.(1)﴾لَيَْ  ِب َسَفا

آج ،مممفسيرسمممو هيس ق ممم  سن،مممىسطقيمممقسيرمفممم ز:س»قممم لسي  ممم اسيرز ملمممقض:سس
 ممنسنسمم هفسسكبيدآيسكنمم س مم مكنس لهمم س لممقس  وممكسن همم .سآ مميسإج بمميسيألن ومم  س

إرممممىسيرضمممم لسآيرسممممو هيمسبممممم سكجمممم ب هفسبمممم س ممممنسيركمممم اسيرصمممم دبسنممممنسيرح،ممممفس
سير م  س سمص  هفسكضحه آي  ض  سآتقكسيرما ب،يمسبم سق ر يسرهفس عسن،مهفسبأاله

سذرممكست ،مموفسرعبمم داسس-آكامموههف سآجممحه كدوسيسممنسآم،ممقسنظمموفمسآيك ممميس سنممزه
هفسن،ىس م سمكم السثوسسمم ط  السيرسوه  سآةوسسمعض السن هفسآيس ، السكذم ر

س.(2)«  هف

 : ىفي تحديد معني حروف الجر الباء والالم وإل أثر السياق القرآني *
إرمميسآركممحسب ربمم  سآيرمم اسآسس    مملم سس مميسيراممقسالسيركممقيفسسآبدس  ممحسي يسمم الس*

س:سآيررضسمحلدسذركسيرسو قسيراقسنيسسسست لميوس  ض ه سآ قضه 

 معسإرمىسست لت م سوسن،مىسسب ربم  يمحسب مسير حم ةسآيرموسمقينست لت م سقلسسآس
ق رمم سإ س ممقةسآييمملةسةممم س مميسإرممىسسالسهممريسيرو ممحسرممفستممقدس مميسيراممقسالس  مملهىسوسك

ُ إَِيَْك ت  رى:س﴿ ْحَسَن اَّللَّ
َ
ْحِسْن َكَما أ

َ
سسإشم بة سس«ىإرم»س السك  دسيقفسيرفمقس(3)﴾َوأ

بمعوميس سس إروم سرموسس صمح   سست م رى لسقم بآالسنمنسب م سآكالسإيسم الس سبيسإرىسس

 

س(س67مس66يآلم  س ا باسيألنقيفس(س1 س
 116/س2ت ظق:ستوسلقسيرز ملقضس(س2 س

 (س.77يراصصسيآلميس ا باس(س3 س
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سس(1)آيب سر سآإنم سه س نسق لحسي ا لبي س س نسق لحسي ثقيا.

َن ِب :س﴿ت م رى*سآآبدسممسس قي س  لهىسب رب  سةم س يسق رم س ْحسًَ
َ
َوقَْد أ

ْجنِ  ِ َن السً  ْخرََجِِن مًِ
َ
رمفسماصملسبم س فمقدسإمصم لسي يسم السإروم س إنم سسسسسس(2)﴾إِذْ أ

سكن سصحب س يسبي، سيو ت سة،ه .ست  رىآإنه ج سبحسقصلس نسإيس الس س

َيس»قمم لسي  مم اسيرزبةلمميس مميسة  بمم سير قهمم ال:س سَآهمما يل يسَآإارممَ َنسبمما :سَكْيسممَ مياممَ لي
َ ايسسس يْمَ ،اَوييسيْرَمَ  نايسَآَكْرَوايَه  َهسَنَ،ْو اسيرسل َنمل يسإاْيسمَ اٌلسَدَبَ سفاوم اسديآاَلسس«بماي»بالي اي ألا

يسصممَ َبسإاَرْلهمَ  َيسيرل مما َلسيْرَع مممَ َ َوََّل ﴿س:ت مم رىآ  مم سق رمم سس.(3)«َكاْلسَمْاصما ُدوا اَّللَّ َواْعبًًُ
يِْن إِْحَسانًا سس(4)﴾.تُْْشُِكوا بِهِ َشيًْئا َوبِالَْواَِلَ

نُْفِسُكْم ﴿سس:ت  رىآآبدس قتلنس  لهىسب ر اسةا ر س
َ
ْحَسنُْتْم ِل

َ
ْحَسنُْتْم أ

َ
إِْن أ

ُتْم فَلََما
ْ
َسَ
َ
سس.(5)﴾ِإَوْن أ

قصلسب سبو الس  يس سنمنسإيسم السم،ام س هم س ست  ومعسب  نميسآ ستضمقاس
ن،مىسس  صويس إيس السيرمق س سمف ميسامقتم س لمقاسآ منساَمفهسجم   سيرم اسديرميس س

يرمحسنسبإيس ن سآرفسماصلسب سإما  سي يس السبأنوسهفسآ سإرص ق سيم ص صسس
ُ َلُ رِزْقًا﴿س:ت  رىآةرركسق ر سمس(6)«بهفسآ سإمص ر سإرلهف ْحَسَن اَّللَّ

َ
سس(7)﴾.قَْد أ

 

 (س.200ت ظق:س نسكاقيبسيقآفسيرفقسصس (س1 س

 (س.100ا باست اهسيآلميس (س2 س

 .(س176/س4ير قه السر،زبةليس ت ظق:س(س3 س
 (س.س36ير س  سيآلميس ا بةس(س4 س

 (س.7يآلميس ا بةسي اقي س(س5 س

 (س.198ت ظق:س نسكاقيبسيقآفسيرفقسصس (س6 س

 (س.11ا باسير  قسيآلميس (س7 س
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روممممظسي يسمممم السقمممملست صممممحسبحممممقفسيربمممم  ستمممم بةمس»*قمممم لسي  مممم اسيرممممقيزض:سس
آإروممم سآكامممأ سبممم سآ حمممقفس إرمممى(سكممممقىمسآةمممرركسي اممم  ةمسماممم ل:سكيسممم فسبممم س

يِْن إِْحَسانًاق ر ست  رى:س﴿ يسسآإرو . َّلَّ َتْعُبُدوا إَِّلَّ إِيَّاهُ َوبِالَْواَِلَ
َ
س( 1)﴾.َوقَََض َربَُّك أ

مسآذرممكس آيرم  ممى:سآقضممىسب ممكسكالستحسمم  يسإرممىسير يرمملتنسإيسمم ن  سنظوممم  سةمم    
مكم السإيسم نكسألن سرم سةم السإيسم نهم سإرومكسقملسب،مغسيرع مميسير ظومميسآجمسسكالس

إرلهمممم سةمممرركمسامممفسن،مممىسجمومممعسير اممملتقي س ممم ستحصمممحسيرمك  مممأةمسألالسإن   همممم س
كالسيربم دضسبم ر قس س»س:ن،وكسة السن،مىسام لحسي ب ملي مسآ ميسيأل  م لسيرملمه بة

سس(2).«ميك  أ

انًا﴿»*سق لسي  م اس حمملسبشمللسبضم :سس يِْن إِْحسًَ الَْواَِلَ ًِ كض:سآكيسم  يسس﴾َوب
ب ر يرملتنسإيسمم ن  ست  مم  س ستاصممقآيس مميسشممي س  مم مسمامم ل:سكيسممنسبمم سآكيسممنسرمم س
آكيسنسإرو مسآقلح:سإذيست لىسي يسم السب ربم  سمكم الس  ضمم   سرم  مىسير  مهمس
آن لضسكالسير  لميسب رب  سكب،غس ش  به سبإرص قسي يس السبممنست جم سإروم س منس

تلممم قسب مممق لنسس«إرمممى»ير  لمممميسبممممسبل ممم سآ ممملنسيرمحسمممنمسآسسبممم روققسس لمممقسإشممم  ب
س.(3)«  ب نلتنسمصحسي يس الس نسكيلهم سإرىسيآلمق

د رممميسيمممقفسيرفمممقسيربممم  س ممميسق رممم سسيراقسنممميس ممميسيرسمممو قس*سآيظهمممقسكامممقس
ٍس ََكَن ِمَزاُجَما ََكفُوًرا ﴿سس:ت  رى

ْ
ُبوَن ِمْن َكأ بَْراَر يَْْشَ

َ
ا  5إِنَّ اْل َعيًْنا يَْْشَُب بِمًَ

 

 (س.23ا بةسي اقي سيآلميس (س1 س

 (س.س323:س321/س20:ستوسلقسيرقيزضس (ست ظق2 س

َ َوََّل ﴿ ست مم رى:س(سن مملستوسمملقاسرا رمم 68مس69/س5يرم مم بس ست ظممق:ستوسمملق(س3 س ًًدوا اَّللَّ َواعب
يِْن إِْحَسانًا س.ير س  سمن  (36اآلية )س،﴾ تُْْشُِكوا بِهِ َشيًْئا َوبِالَْواَِلَ
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ُروَنَما َتْفِجًيا ِ ِ ُيَفج  سس(1)﴾.ِعَباُد اَّللَّ

 إالسق،ف:سرفسآصحس  حسيرلقوسبحقفسي ب لي سس»ق لسي   اسيرز ملقض:س
سيركمأ س  ملكس لس  ت م مسآك م سكآه مسآ حقفسي رص قسسمقي؟سق،ف:سألاله شمق هفسآكآه

ير ملنس  همم سممزجمم السشممقيبهفمس كمم السيرم  ممى:سملممقوسابمم دس سبهمم سيرممممقمسةممم س
س.س(2)«تا ل:سشق فسيرم  سب ر سح

آكجملس ميسيربم  سه م سد رميستهممسسبمأالس»ق لسيرلوخس حملسك لنسيرمضمقض:سس
ير مملنسهمميس سمم قييهفسآيرمكمم السيرممرضسمفمملآالسفومم س   مم سير مملنسآامم  دةسيرمم وسس

ي  مم سير مملنسملممق  المسة،ممم س ق ممفسيركممأ س ،ؤآهمم سن،ممىسس  ركممأ سبأتمملتهفسآهممف
ير صممم قهفسن،مممىسس  هممم سآرمممرةسيرلمممقوس مزآجممميسب،مممرةسير ممملنس فممم   سيربممم  سد رمممي

س.س(3)«ب ر لنسآقق هفس  ه 

 . و"من" في تحديد معني حرف الجر"في"  أثر السياق القرآني * 
سٍس مي منٍ ميٍسآسٍمظهقسكاقسيرسو قسيراقسنيس يستحلتلس   يسيمقفسيرفمقس

ْم ق ر ست  رى:س﴿ َُ ُ لَُكْم قَِياًما َواْرُزقُو ْمَوالَُكُم الَِّ  َجَعَل اَّللَّ
َ
َفَماَء أ َوََّل تُْؤتُوا السُّ

ْم َوقُولُوا لَُمْم قَْوًَّل َمْعُروفًا َُ ِإَوَذا َحََضَ الْقِْسَمَة ﴿س:ت  رىآق ر سسم(4)﴾فِيَما َواْكُسو
ْم ِمنُْه َوقُولُوا لَُمْم قَْوًَّل َمْعُروفًا َُ ولُو الُْقْرَب َواْيََتاََم َوالَْمَساكُِي فَاْرُزقُو

ُ
سس(5)﴾.أ

اق رمم :س﴿س مميس« ممي» ممأتيسبحممقفسيرفممقسس ْم فِيمًًَ َُ و ًًُ إرممىسس﴾ساممفستحمم لَواْرُزق
 

 .(س6مس5ا بةسي نس السيآلت  الس (س1 س
 (س.668/س4ت ظق:ستوسلقسيرز ملقضس (س2 س

 (س.197ت ظق:س نسكاقيبسيقآفسيرفقسصس (س3 س

 (س5ا بةسير س  سيآلميس (س4 س

 (س8ا باسير س  سيآلميس (س5 س
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هُ ﴿»:سس ميسق رم سس« ن»سسيقفسيرفق ْم ِمنًْ َُ ﴾سآامقسهمري:سكالسيآلمميسيألآرميسفَاْرُزقُو
آير ف بةس له سآكالست ومقسسيرل   ىيا  م بسك  يلسسإرىسسسسم  وسراآرو  سآدن ةسرهف

س.«ن،لهفس نسكب  حسيرم لس س نسكص، 

ْم فِيمًا﴿»قم لسي  م اسيرز ملمقض:سس َُ ﴾سآيج ، هم س ك نم  سرمقزقهفسبمأالسَواْرُزقُو
ت فقآيس له سآت ق ح يمسي ىستك السنوام هفس منسيألب م حس س منسصم،سسيرمم لس م س

آهممريسيرم  ممىسن شممٌ س ممنستقةلممسسيرو ممحس ممعسيممقفسيرظقفومميسسم(1)«مأث،همم سي نومم ق
س:ت م رى ميسق رم سس« ن»سإرىس« ي»تح لسننسسقلسس ف حسيأل  يلس ق   سر،قزقمسآس

هُ ﴿ ًًْ ْم ِمنً َُ اْرُزقُو ًًَ آيرمسممم ثلنسيممم لسسآيرل ممم  ى﴾سألالسيرممممل   سرمممرآضسيراق ممميسفً
سر،لا رميسسير بعوضمويس« ن» ف   سسير قةييض بهفسيراسميسه س نسكصحس  لس

سس(2) يس ال.آيسيرم يا ةا لحسن،ىسسإن  جهفس نسب مسيرملقيثسن،ىس

 ":ى"عل في تحديد معني حرف الجر أثر السياق القرآني *
 ميسق رم سسٍىيراقسنميس ميستحلتملس   ميسيمقفسيرفمقسٍن،مسسكاقسيرسو قسست ض 

ْوٍم   يَا:س﴿ت م رى ُ بِقًَ ِ  اَّللَّ
ْ
ِيَن آَمُنوا َمْن يَْرتَدَّ ِمنُْكْم َعْن دِينِهِ فََسوَْف يَأ َما اَّلَّ يُّ

َ
أ

 الََْكفِرِينَ 
ٍة َ َ ِعزَّ

َ
ذِلٍَّة َ َ الُْمْؤِمنَِي أ

َ
سس.(3)﴾ُُيِبُُّمْم َوُيِحبُّونَُه أ

إالسق،ممف:سهمم سقلممح:سكذرمميسر،مممؤ  لنسكنممزةسن،ممىس»قمم لسي  مم اسيرز ملممقض:سس
يرك  قين؟سق،ف:سفو سآجه ال:سكيلهم :سكالسمضمنس   ىس يررل(سيرح  سآير  هس

.آير ممم ني:سكنهمممفس مممعسسثأنممم سقلمممح:سنممم طولنسن،ممملهفسن،مممىسآجممم سير مممررحسآير  يضمممع
شق هفسآن، سطبا هفسآ ض،هفسن،ىسيرمؤ  لنسم  ضلنسرهفسكج ح هفسنح سق ر س

 

 (س472/س1ت ظق:ستوسلقسيرز ملقضس (س1 س

 (س3640ت ظق:ستح   سيقآفسيرم  نيس يسيرسو قسيراقسنيسصس (س2 س

 (س54ا بةسيرم جلةسجز س نسيآلميس (س3 س
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اءُ ت  رى:س﴿ ِشدَّ
َ
ارِ رمَُحَاُء بَيَْنُممْ  أ  الُْكفَّ

سس(2).(1)«﴾َ َ

تظهمممقسكامممقسيرسمممو قس ممميسير   لمممقسسذةمممقسي  ممم اسيألر اممميسنممملةس  ممم الآقممملسس
آر حسيرمقيدسبرركسكن سيام  لق س ن،مى(سرم  مىس»:سكآ  س  ه سسسبحقفسيرفقسٍن،ىٍ

يرمم اسرلممؤذالسبممأنهفس ، مم يس لممقهفس ممنسيرمممؤ  لنس مميسير  يضممعسي ممىسن،مم هفسبهممراس
يرصويمسكآسيرمقيدسب سكن سضمنسير صهس   ىسيروضحسآير ،م سم  ميسكالسةم نهفس
كذرمممميسرمممموسسألجممممحسةمممم نهفسكذ  س مممميسكنوسممممهفسبممممحس بيدةسكالسمضممممم يسإرممممىسن،مممم س

سيسير  يضع.  ص هفسآشق هفس ضل،

رِينَ :سآنلتفسيررريسبمس ن،ى(سألالسير زةس ميسق رم :س﴿ ا نو س  الََْكفًِ
ٍة َ َ ِعزَّ

َ
﴾سأ

نممملتفسبهممم س مممنسبممم وسيرملممم ث،يسكآسكالسير مممزةست  ممملىسبممممس ن،مممى(سآيرررممميسضمممله س
س    ،فس    ، ه سألالسير ظلقسمحمحسن،ىسير ظلق.

:سآ   مممىسةممم نهفسكنمممزةسن،مممىسيركممم  قين:سكنهمممفسكشممملي س  ع، ممم السن،ممملهفمس ا ر ممم س
آهممريسير صممهسجممي سبمم سر، كملممحسألالسير صممهسق ،مم ستمم هفسكنهممفسكذ  س حاممقآالس

س.س(3)« يسكنوسهفس ل عسذركسير هفسر تو السب 

*سقممم لسي  ممم اسيبمممنسن شممم ب:سآيألذرممميسآيألنمممزةسآصمممو الس  اممم ب السآصمممهسس
بهم سيرا اسب م  فسيرم  ،قسبهم مس  ألذريسجمعسيرمررلحسآهم سيرم صم فسب رمرلس

ْدٍر :س﴿ت  رىآه :سيره يالسآير  نيمس ه سضلسير زسق لس ُ بِبًَ ُكُم اَّللَّ َ ْد نََصًَ َولَقًَ
ذِلَّةٌ 
َ
نُْتْم أ

َ
َن :س﴿ رىت مآيرصمويسيرمرلسقم لسمسس(4)﴾َوأ ِ مًِ ل  اَح اَّلُّ ا َجنًَ ْ  لَُممًَ َواْخفًِ

 

س(س29ا بةسيرو  سجز س نسيآلميس (س1 س
 (س.س39/س2ت ظق:ستوسلقسيرز ملقضس (س2 س

 .(س331/س3يألر ايس سستوسلقت ظقس:(3 س
س(س123ا بةسسلسنمقيال:سيآلميس (س4 س
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آي ،قسيررلسن،ىسرلنسيرف نسسآير  يضعمسآه س ف زمسآ   س  س يس.سس(1)﴾سالرَّمْحَةِ 
 مم رمقيدسه م :سيرممرلسبم  مىسرمملنسيرف نمسسآت طكمميسيرك مهمسآهمم سشملةسيرقيممميسسهمرا

ْؤِمنِيَ َ َ آيرس يسر، وعمسآررركسن،قسب سق رم :س﴿ ﴾مسآر ضمملنسكذرميس   مىسالْمًُ
دآالسيرممم امسكآسرملممم ث،يس ن،مممى(سير  نوممميس ممميسس«ن،مممى»مس لممموالنسيممم نلنسنممملضسبممم

 الََْكفِرِينَ ق ر :س﴿
س﴾.سَ َ

آيألنزةسجمعسير زيزس هم سيرم صمهسبم ر زمسآهم سيرام ةسآي ام ا لمسآألجمحس
 ممم س ممميسطبممم  سير مممقوس مممنسيراممم ةسصممم بسير مممزس ممميسة  همممفستمممللسن،مممىس   مممىس

ن مملي مسآقمملسكصممب سير صممو الس  اممم ب،لنمسآإابمم  سير صممولنسيرم امم ب،لنسر،اممم اسي 
بهممم مسس  مممقآالسصممم  نيسنق وممميسبلمعوممميمسآهممميسيرمسمممم ةسير بممم قمسآ ،عممم  سير مممقوسم

سآهيسنزيزةس يسة  هفمسآقلسج  سة لقس  ه س يسيراقسال.س
إرمىسكالسصمو تهفستسملقه سسبيؤهمفسيرحصموويس ،وسم يسسسإممم   :سآفوم سسضم سمآق لسك

سنمنسبصملقةمسآروسم يس ممنست ب مقسكم قم سنمنسامفويس   ل  لنسإرىس ا محس م سإ ل
آييلةسبأالسمك السرل م س ميسةمحسيم لمسآهمريسهم س   مىسيرم،مقسيألقم امسآهم سيرمرضس

سس(2).«مك الس يسةحسي لسبم ست جفسذركسيرح ل

 ": ى"عل  حرف الجر  ىفي تحديد معن  أثر السياق القرآنيومن  *

ِفَِي  ﴿سس:ت  رىق ر سس َتوْفُوَن  ١َويٌْل لِلُْمَطف  اِس يَسًْ الُوا َ َ اْلًَّ ِيَن إَِذا اْكتًَ اَّلَّ
س.(3)﴾٢

 

س(س24ا بةسي اقي :سيآلميس (س1 س
س(س237/س6ت ظق:سير حقيقسآير   يقس (س2 س
س.2مس1سسا بةسيرم وولنسيآلم  (س3 س
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 ممرهسسيركمم  للنسن،ممىسسآهممريس« ممن»سىتاممعسبم  ممس«ىن،مم»السكذةممقسير ،ممم  س
س:آيرم  ممي:سكضير ضممملنسإرممىسسيرامم ج،لنسب و بمميسيممقآفسيرفممقسآذهممسسيربصممقي الس

ن،مممىسسىيرسممم  دسيرم  مممسكبممم سي  ممم اآقممملسذةمممقسس.«ير ممم  سب ركلمممحن،مممىسسيكمممم ي»
َتوْفُونَ ق رم :س﴿سسى   م»ير ضمملنس ام ل:سس ﴾سإرمخساَّلين إَِذا اْكَتالُوا َ َ اْلًاس يَسًْ

صوٌيسة شوٌيسر،م وولَنسش بيٌيسركو ويست  مووهفسيرمرتنسيام حاُّ يسبم اسيرمرالسآيرملن َ س
سآنحمم اااسمأمرآنممَ يسآيفومم سكضب ر يممحس س كمملَ،هفسبحكممفاسيرلممقي ا س :سإَذيسيث مم ري يس ممَنسير ممل  ا

سة،ممياسيآي مق س ن»سمبمس«َن،مَى»مسآت ملتحي مسكآسس« ما سَ ْ  مى:سي امم ل  ا سي ث وم لا ر ضمملنا
س سيرلمقطا س ميسيلمزا سيرضمقبا ر ش بةاسإرىسكنل سيث و لس ضق هفسركْنسَ سنَ،ىسين بم با
س سبم جممممسا سيأل ممممقا يرممممرضست ضممممم ي سة،مممممييس إَذي(س م رمممما سبمممم رَمْ  ىسبممممْحس مممميسنوممممسا

سآيفو س مس إالسيرمقيدسب  ا وو  سروَسسكمَرسيرحقها سنامصوسس يرف يوا سبمحس فمقديس منس لمقا
سيرممم ي ايسيرممم ي اقسيسمممبم سكبيديآيس مسآةممم ني يسسبمممأضيألممممرا آجممم وستوسمممَقس مممنسآجممم ااسيرحلمممحا

سآتحقيكسيرمكو لسآيي و لس يس ،ك اس سيرمكلحا س.س(1)«مو ، َن يسبكبسا

رمممم سةممم السيث وممم رهفس»:س«بممممن»سىبم  مممن،مممىسسالإس:ي  ممم اسيرز ملمممقضسسقممم لس
سمضممقهفسآي ح  ممحسفومم سن،مملهفسكبممللس ر،ل رمميسن،ممىسس« ممن» كمم السس«ن،ممى»يث ومم   

سس.(2)«ذرك

آقلسة السيرز ملقضسملقس نسةلمهسكالسيم صم صسيمقفسي ام    س منس
س  يطنسيقفسي ب لي .

ست   بمم السه مم س« ممن»آسس«ن،ممى»سكال»س:آذةممق مم اسيروممقي سب ر  مم آوسقمم لسي آسس
مامم ل:سيث ،ممفسن،ممىسير مم  :سيامم   لفس مم هفمسآيث ،ممفس مم هف:سكمممر س مم سن،مملهفمس

 

س(س125/س9(سس 124/س9ت ظق:ستوسلقسكبيسيرس  دس (س1 س
س(س719/س4توسلقسيرز ملقضس ست ظقس:(2 س
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ماممممم ل:سيث ،مممممفسن،وممممم سآ  ممممم مسبم  مممممىمسآيألآلسس« مممممن»بم  مممممىسس«ن،مممممى»آقلمممممح:س
س.(1)«كآض 

آ  سق ر سيروقي س نسصحيسآق  سيرحق لنس عس  حسي ث و لسينم سهم سآقم فس
 يسيرسو قسسألاقيبسيرو حسآيرحقفس ن لسيرل ريسيرم فمويسر،و حسآروسسيا  ب ط س

س.يراقسني
كمرسن،ىسسدلسٍن،يٍسق لسيروقي سكالسي ث و لسإذيسنلضسوسن،ىسسسسجقي  آر سك

يرحممقسرممم سةمم السفومم سذاٌسسر،م وومملنسآرممم سيامم حا يسهممريسير صممهسإ س مميسج نممسس
آييممملسآهممم سج نمممسسي موممم  س سي اممم وو  سألنممم سهممم سيرمممرىسصمممقحسفوممم سب  مسممم بس

سيرم وولنس.آروسسذركس نسشأالس

ِيَن إَِذا اْكَتالُوا َ َ ق رم :س﴿سى   »سير  قضس ا ل:سي   اآقلسآي قسيروقي س اَّلَّ
َتوْفُونَ  اِس يَسًًْ ﴾سكض:سيرممرتنسإذيسيث مم ر يس ممنسير مم  س مم سرهممفسقمم ،هفس ممنسيممقمساْلًًَّ

 ميسهمريسيرم ضمعسس« من»آسس«ن،مى»مس    السألنوسهفسفوك  ر ن س  هفسآيفوم  مسآسس
سس(2).«ت   قب الس لقسكن سإذيسقلح:سيث ،فس  كمستقيد:سيا   لفس  ك

س:سو عد دراسة أقيال العلماء يتبين أن

يربصقي السآةمرركستضمملنسي ث وم لسيرا لسب   آوسيقآفسيرفقسب ض سسسس*
لنس   مميسآجمم دسيرم  اممبيسبمم مملاس   مميسيرحكممفس ست حاممقسفومم سشممقآطسير ضممملنسر

آسي ام ل  سكبلنسيرحكفسآي ث و لسسي جلس   اب ست يرك،ميسآ   يس  ستضم   سس
يامم يسيممقفسن،لهمم سيرو ممحسب سسدللسسبممحسإالسي امم ل  سآير سمم،اس ممنسيرم مم نيسير ممي

 

س(س246/س3   نيسيراقسالسر،وقي س ت ظقس:(1 س
س(س294/س5(ستوسلقسير وض آضس 278/س24ت ظق:ستوسلقسير  قضس (س2 س
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السيمقفسي ام    سرموسسكنم س ستضمملنس ميسيرو محسآسكذركسسسسي ا    س.آقلسدللس
كصمحس    هم سيرمرضستم ييسب ر ح  محسآي ضمقيبسن،مىسسهيسآإنم بم  يسي ب لي س

السيرو مممحست ممملضسبحمممقفسكير    مممحس مممعسهمممؤ  سيرم ووممملنس ،ممم سسبممممنسة مممسسن،وممم 
آكممممرهفس ممم سرممموسس مممنسس ،مهمممفسآتفممم آزهفس ممميسي ث وممم لن،مممىسسي ب ممملي سرمممم سدللس

س.ياهف

 : وإلى" "ى"علفي تحديد معني حرف الجر  أثر السياق القرآني ومن *
آبد سب مممسيأل  مم لس مميسيراممقسالسيركممقيفس   لممميسبحممقفسي امم    سآ ممقةس

سس م ،هسننس لقا:س سىكمقضسبحقفسي ن ه  سآره س يسةحساو قس   

ُكلُوَن فَراَغ إَِل  ﴿:سست  رىآ نسذركسق ر سس
ْ
َّل تَأ

َ
ْم  91آلَِمتِِمْم فَقاَل أ ما لَكًُ

بً  92َّل َتنِْطُقوَن   .(1)﴾93بِاْيَِمِي  افَراَغ َعلَيِْمْم ََضْ

إرمىسسقصلسإبمقياوفن،ىسسدلس« يره هفإرىسس قيك»ق ر سسسيألآل: ويسيرم ضعسس
س   مقةسنمنسين ه جم سإرلهم سآ لملقةس«ىرمإ»مسبآيرس يسإرله سم ويسجي سمسسكص   هف

 ممنسير صمم لسرهل مم سسي مميسمحاممقس مم سنممزاسن،ومم سج ممحسآصمم ر سإرلهمم س  ممميإرممىس
س.تح وا يررضسنزاسن،ىس

س ممم س  ،ممم سامممللن ن،مممىسسفسدرممملسس«  مممقيكسن،ممملهفسضمممق  س»س:آ ممميسيرم ضمممعسير ممم ني
آرممرركسجممي سبحممقفسي امم    سستح وممم سرهمم آسسس هفسهبمممرن،ومم سيرسمم اسإبممقياوفس

  ه سآقهقاسره سآ  سرحاه س نسسا بستمك  سن،ىسسر للسبم  يسي ا    سس«ىن،»
آكالسهممممراسيآلرهمممميسير مممميسم  مممملآنه س ممممنسدآالس سضممممعوويس سسير ح مممموفسآير ممممل لق

آضم وه سآهميسسيآلرهميص ب سيآلمميسنفمزسهمراسسآقلسستس  وعسيرل   سننسنوسه 

 

س.93س-س91ا بةسيرص    سيآلميس(س1 س
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 سدآالسكالستمممل عسنمممنسآتح ومممم سس ذرل،ممميسك ممم اسن ممميس سإبمممقياوفست هممم لسن،لهممم سضمممق  س
س. نسدآالس ضقسآ يسذركستهكفسب ا لس نسم  لآنه سنوسه س  سنزلسبه س نسير

سيرممليلسن،ممىسين همم  سيرع مممي «ىإرمم»د رمميسيممقفسيرفممقسن،ممىسس سيرقي ممسسآقملسنبمملس
 مم السإرممىس مم ال:سسَبيكَسس»س: امم ل مميسهممراسيآلممميسسيرممليلسن،ممىسي امم    س«ىن،مم»آ

قيَكسإارمىسكَْه،ما اس﴿  لسنح اسأل مقستقيملاس  م سب  ي وم لسقم ل:س ْفس﴿مس(1)﴾ مَ ْلها قيَكسَن،مَ  مَ
ْق  س مسآنبمممه س(2)﴾بممما ْرَومالناسس ضمممَ َآ مممَ الا مسكض:س ممم لمسآي وا ممم :سط،مممسسبضمممقوس مممنسيرقل

س(3).«با ر :س ن،ى(سن،ىس   ىسي ا ل  

ْفس»سيآلمممميس اممم ل:ذةمممقسي  ممم اسيرز ملمممقضسيرم  ممميس ممميسسآقممملس قيَكسإارمممىسسراهمممَ اها  مممَ
ير  ،ممسمسإرممىسسرهمم هف:سإرممىسكصمم   هفسير مميسسبآ مم  ممرهسسإرلهمم س مميسم ومميمس ممنس"

ْفس س"؟سشمممقة جيهممميس ممميسزنمهمممفسسرهممميمسةا رممم ست ممم رى:سكتمممنس ْأثي،ي اَلس ممم سَركمممي َك ستمممَ
اي اَلسس ْفس أق محس"َتْ  ا ْلها قيَكسَن،مَ ن،ملهفسيا هزي سبه سآ  نح  طه سنمنسيم لسن ملته س مَ
ْق  س سمم م و س ألالسبيكسن،مملهفسبم  ممىسضممق هف.سكآس ممقيكسس  مسةأنمم سقمم ل:س ضممق هفسضممَ

آ هممريست ضمم س(4).« كآس ممقيكسن،مملهفسضممق  سبم  ممىسضمم ب  سمس ن،مملهفسمضممق هفسضممق  س
رل ر مم سسكاممقسيرسممو قسيراقسنمميس مميسير   لممقسبحممقفسي امم    س مميسيآلممميسيركقيمممي

 .ن،ىسيرم  يسيرمقيدس نسيآلمي

 :"الالم" في تحديد معني حرف الجر أثر السياق القرآني *
 مميسسٍيرمم اٍس ميستحلتمملس   ميسيممقفسيرفمقسيرسمو قسيراقسنممي كاممقت ضم سس-1

 

س.26يرريبي  سا بةس(س1 س
س.93ا بةسيرص    سيآلميس(س2 س
س(س.373مس صسر،قي سسيرموقدي س يس قيسسيراقسالست ظقس:(س3 س
س.(س50/س4توسلقسيرز ملقضس ت ظقس:(4 س
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وتُوا الْعِلَْم ِمْن ق رم ست م رى:س﴿
ُ
ِيَن أ ْو ََّل تُْؤِمُنوا إِنَّ اَّلَّ

َ
تََْل قُْل آِمُنوا بِهِ أ َقبْلِهِ إَِذا يًُ
ًدا ذْقَاِن ُسجَّ

َ
وَن لِِْل انِ :س﴿ق ر ست  رىسسس.(1)﴾َعلَيِْمْم ََيِرُّ ذْقًَ

َ
 ميسيرم اسا اميس﴾سلِِْل

سكآج :س
سن،مممىسآجهممما مسىكيمممله :سكنهممم سبم  ى ن،ممم (سكضسن،مممىسيألذقممم السةاممم راهف:سممممقل

آير ممم ني:سكنهممم سر م صممم صمسقممم لسيرز ملمممقض:س مممإالسق،مممف:س ممم س   مممىسيرممممقآبس
ر،رقن؟سق،ف:سيرسا طسن،ىسير ج مسآإنم سذةقسيررقنسآهم س ف ممعسير،حلملنمسألالس

س.يرس جلسكآلس  ست،اىسب سيألبضس نسآجه سيررقن

قلس» سيرم  ممىسإذيسق،مف:س سمممَ س مم هقي سي ام    ا َف:سيممقفي ن،ممىسآجهمم سس مإالسقي،ممْ
َحسذَق مَ س سرَرْق ا سآر جه (؟سق،ف:س    ا:سَج مَ آن،ىسَذْق  (س م س   ىسير اس يس مقل
سيرممم َاسر م صممم صس مممإالسق،مممف:سرمممفسةمممقبس سبممم ؛سألالل قآبمسآيمممم صل آآجهمممَ سر،ممممي
مممممقآالسراذقممم ال؟سق،مممف:س مممم  فسيرحممم رلنسآهمممم سممممقآبهفس ممميسيممم لسةممم نهفس

س.س(2)«ا جلتنمسآمقآبهفس يسي لسة نهفسب ثلن

آالَسا ر ست  رى:س﴿إنه س   ،ايسب»سسآير  رق:سق لسكب سيربا   قُّ ﴾سآير اسن،ىسَمما
سس(3).«:س رر السراذق المسآيألذق ال:سجمعسذقنسآه س ف معسير،حللنكضب به مس

سنهمم ستصمم بألسآ هممريست ضمم ساممقسير   لممقسبحممقفسيرمم اس مميسيآلممميسيركقيمممي
  فمملهفسم شمم لنسبمم ثلنسسيمم لسكهممحسير ،ممفسآي مممم السيل ممم سمسمم م  السسممم  س س

كذ  سم ضم لنسسم    س نس سآ منسشملةستمأاقهفسبممم  س سمممقآالسام جلتنسهلل
س ك،م سافلآيسهللسيبتوعسقلبهفسن لس .سر ظميس ست  رى

 

س.107ا بةسي اقي سيآلميس(س1 س
س.(س491/س3(ستوسلقسيبنسن ويس 700/س2ت ظق:ستوسلقسيرز ملقضس (س2 س
س(س700/س2توسلقسيرز ملقضس س307/س3(سيروقيلس428/س7ت ظق:سيرلبسيرمص الس (س3 س
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 : أثر السياق القرآني في تحديد معني حرف الجر الالم و "في" *  

ا ق ر ست  رى:س﴿سس*س اِملَِي َعلَيْمًَ اكِِي َوالْعًَ َدقَاُت لِلُْفَقَراءِ َوالَْمسًَ َما الصَّ إِنَّ
بِيِل فَرِيَضًة ِمَن  ِ َوابِْن السَّ ِقَاِب َوالَْغارِِمَي َوِِف َسبِيِل اَّللَّ َوالُْمَؤلََّفةِ قُلُوُبُمْم َوِِف الر 

ُ َعلِيٌم َحِكيمٌ  ِ َواَّللَّ سس.(1)﴾اَّللَّ

:سسس راءِ ﴿»َق َلسيرزلَ ْمَلقاضُّ َدقاُت لِلُْفقًَ ا الصًَّ ﴾سقصمقسرفم سسيرصملق  سإِنَّمًَ
ن،ىسيألص  فسيرم لآدةسآكنه س م صيسبه س ست ف آزه سإرىس لقه مسةأن سقلح:س
إنم سهيسرهفس سرعلقهف.سآنح اسق رك:سإنمم سيرم  ميسرامقيشستقيملس ست  مليهفسآ س

صمممم  فسة،همممم سآكالستصممممقفسإرممممىستكمممم السرعلممممقهفسفوح مممممحسكالستصممممقفسإرممممىسيأل
 مميسيألب  مميسس« ممي»سإرممىس«يرمم ا»ب ضممه مساممفسقمم ل:سس ممإالسق،ممف:سرممفسنممللسنممنس

سيألملقة؟س

ر تمممريالسبمممأنهفسكبامممخس ممميسياممم حا قسير صممملقسن،ممملهفس ممممنساممم قس»ق،مممف:سس
ر، نمم  مس  بمم سن،ممىسكنهممفسكيامم  سبممأالست ضممعس مملهفسيرصمملق  سس« ممي»سذةممقامسألالهس

رممم س ميس ممكسيرققم وس ممنسيرك  بميسكآسيرممققسكآسآيف ،م يس ظ مميسرهم سآ صممب  مسآذرمكس
يألاممقمسآ مميس ممكسيرعمم ب لنس ممنسيرعممقاس ممنسير م،مموصسآي نامم ذمسآرفمممعسيرعمم زضس
يروالقسكآسيرم ا عس يسيرحمسبلنسيرواقسآيرعب دةمسآةرركسيبنسيرس لحسجم  عسبملنس

ِ ق رمم :س﴿س مميس« ممي»سيرواممقسآيرعق مميسنممنسيألهممحسآيرممم لمسآتكقيممق بِيِل اَّللَّ ًًَ َوِِف س
بِيلِ َوابْ  سس(2).«﴾سفو س ضحستقجو سرهرتنسن،ىسيرقق وسآيرع ب لنِن السَّ

  ر اسرمفقدسي م ص صمسامفسإالسسس»:سآكض فسي   اسيألر ايسق ر :سس ا نو س
 

 (س60ا بةسير   يسيآلميس (س1 س

/س5يوممم الس سيبمممألس(سيربحممقسيرمحمممواس ممميسير وسمملق284/س2ت ظممق:ستوسممملقسيرز ملمممقضس (س2 س
 (س.119/س4(سإنقيوسيراقسالسآ و ن س 445:446
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كسرمم سنسم اسسسيه  كساق س سمقسه سك هقسآكققوسآذرمكسكالسيألصم  فسيألآيجمحسي م ه
كالستل عسإرلهفسآإنم سمأمرآن ستم،ك  س ك السدم لس ير ا(س جا سبهفمسآك  سيألب  ميس
يألآيمممقس مم سمم،كمم السرممم سمصممقفسنحمم هفسبممحسآ سمصممقفسإرمملهفسآركممنسمصممقفس

 سيرسمم دةس مميس صمم ر ست  ،ممقسبهممفمس  رممم لسيرممرضسمصممقفس مميسيرققمم وسإنممم ست   آرمم
ي ىسم  قسننسذركسسكتلتهفيرمك ت  السكآسيرب ج  الس ،وسسنصل هفس صقآ   سإرىس

بممم ر اسيرملممم قةسبم،كهمممفسرمممم سمصمممقفسنحممم هفسآإنمممم سهمممفس حممم لسرهمممريسيرصمممقفس
آرمص رح سيرم  ،ايسب مسآةرركسيرع ب  السإنم سمصقفسنصل هفسألب  وسدتم نهفس

و سذرمكمسآك م سيبمنسيرسم لحستم،وص  سرر مهفس سرهفمسآك  س يسا لحس س  يض سف
 كأنممممممم سةممممممم الس  ممممممملبج  س ممممممميساممممممم لحس مسآإنمممممممم سك مممممممقدسب رمممممممرةقست  لهممممممم سن،مممممممىس

سس(1).«مص صل  

 : و"على" "في" في تحديد معني حرف الجر أثر السياق القرآني *

قمملسذةممقسآسس« ممي»ىس مميسة ممسسيرموسممقينسبم  ممس«ىن،مم»آبدسيممقفسيرفممقسس*
يل مم سةم السمسم ع،قسن،ملهفسامقسإت م بسسام لنسهمريسيريث لقس نسير،ع يلنسآيرموسقس

  ضممعسسمممقسفوممم سيشمم ب سنظممم س مميسس« مميس»س مميس  ضممعسآيم صمم صسس«ىن،مم»
سيراقسالسيركقيف:

وَن ﴿سس:ت م رىق رم سسآ   سس ْوٍم َيْعلَمًُ ا لِقًَ لَْت آيَاتُُه قُْرآنًا َعَربِيًًّ ِ  ٣كَِتاٌب فُص 
ْم َفُمْم ََّل  َُ ْكََثُ

َ
ْعَرَض أ

َ
ا  ٤يَْسَمُعوَن بَِشًيا َونَِذيًرا فَأ ِكنٍَّة ِممَّ

َ
َوقَالُوا قُلُوُبَنا ِف أ

َنا ََعِملُوَن تَْدُعونَا إَِيْهِ َوِِف آَذانَِنا َوقٌْر َوِمْن بَيْنَِنا َوَبيْنَِك ِحَجاٌب فَ   .﴾5اْعَمْل إِنَّ

 إالسق،ف:سه سقلح:سن،ىسق،   م سكث ميمسةمم سقلمح:سسس»ق لسي   اسيرز ملقض:
مسروكمم السيركمم اسن،ممىسنممماسآييممل؟سق،ممف:سهمم سن،ممىسنممماسآييمملمسآ مميسسذين مم سآقممقٌس

 

س(سب صقف167/س8(ستوسلقسيراقط يس 314/س5ت ظق:سبآحسيرم  نيس ( 1) 
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ألن س س ققس يسيرم  ىسبلنسق رك:سق،    س يسكث ي.سآن،ىسق،    سكث ي.سآيرملرلحس
ةً   ق ر ست  رى:س﴿ن،و سس ِكنًَّ

َ
وبِِمْم أ ا َجَعلْنًا َ  قُلًُ  سقلمح:سإنم سج ، م سآرمسس1﴾إِنًَّ

 س( ق،ل،مميسيرم ق مميرممفسمم ،ممهسيرم  ممىمسآتممقىسيرم مم بوعس مم هفسسق،مم  هفس مميسكث ممي
س.(2)«إ س يسيرم  نيستقين السير ب قسآيرم يظي

 ممميسيرل رممميسبممملنسيق ممميسيرفمممقسسىسكالسي  ممم اسيرز ملمممقضساممم سسآ همممريست ضممم 
 مممنسماممم لسب سممم آضسيرحمممق لنس مممنسيمممقآفسن،مممىسسنمممقياسيممممحآسس« مممي»سآس«ىن،ممم»

سس.يرم  نيسآصحيسكيلهم س يس  ضعسيآلمق
 إالسق،ف:سمفقىسألجحس سمىمسآيفقىسإرىسكجحس سمى:سسقلسذةقسكمض  :آس

ر قيامميسإ سب،لمملسير بممعسكهمم س ممنست  قممسسيرحممق لن؟سق،ممف:سةمم مسآ سمسمم،كسهممراسي
.سآركمنسيرم  لمملن.سكن ممىسي ن هم  سآي م صمم صسةمحسآييمملس  هممم سضملقسير  ممن

سق ركسمفقىسإرمىسكجمحس سممى:س   م است ،عم سآي  همىس   جفسرصحيسيرعقضسألاله
سق رممكسمفممقىسإرممىسكجممحس سمممى:س ثممحسآييمملس  هممم س  جممفسرصممحيسيرعممقضمسألاله
   ممم است ،عممم سآي  همممىسإروممم .سآق رمممك:سمفمممقىسألجمممحس سممممى:ستقيممملسمفمممقىس دبيكس

تف ممحسيرفممقضس م صمم سبممإدبيكسكجممحس سمممى.سك ستممقىسكالسجممقىسكجممحس سمممىمس
يرلمممممسس ممممم صسبممممممقسيرسمممم يمسآجممممقىسيرامممممقس ممممم صسبممممممقسيرلممممهقمس كمممم س

س.(3)«يرم  للنس لقسن وسب س  ض  

س ،فسق حسه  سكالسمكم السيرحق م السبم  ميسآييملسآرمم ذيسب ممسكالسمكم السإت م ب
نقياسج محسهمراسيرملم ث،يسير،وظوميسامقسيم وم بسسس نسق لحسيرمل ث،يسير،وظويسس« ي»

 
 سورة الكهف اآلية  1

س(.185/س4توسلقسيرز ملقضسس ت ظقس(س2 س
س.(س502/س3 سيرز ملقضسست ظقس:(3 س
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كا مم  ستوسمملقاسرا رمم سمس ك نمم " مميس"يممقفسي امم    س ممعسصممحيسيممقفسير نمم  س
ونَ ﴿سس:ت  رى ِك حُتَْملًُ ا َوَ َ الُْفلًْ  مإالسق،مف:سهم سقلمح:سآ ميسسقم ل:مس(1)﴾وََعلَيْمًَ

ٍ َزوَْجْيِ ﴿سس:يرو،كمسةم سق ل
س؟﴾اثَْنْيِ قُلَْنا امْحِْل فِيما ِمْن ُك 

سيرو،مكسآنم  سسسق،ف:س   ىسي م    آ   ىسي ا    :سة همم س سم  وفمسألاله
.سيرعب بتمم الرمممنسمكمم الس لهمم سيم رمميسرمم سمسمم  ،له مس ،ممم سصمم سيرم  ومم السصممحفس

س.(2)«آكمض س ،و  بقسق ر سَآَنَ،ْله سآيزيآج 

آ ا ب، مم سس« ميسكث مي»سيممقفسير نم  سي مؤاق سسةآ  أ محس م سجم  س مميسهمراسيرسم بس
سنس  وعسكالسنفلس نسك مقيضسسسا    ب  ايس  يضعسكمقضسكآاقس له سيقفسي 

  رم يضمممعسير  اممميسير ممميسمصمممفسسرممم ظفسيركمممقيفس ممم ست  ،مممسسةممم س ممميس  ضممم  ي
؛سب ملاسق م رهفسر،هليمميست م رىمب بس منس سإإنم سهيسسسس«ىن،»بحقفسي ا    سس

م ا،ممم السآقممملسجممم   س همممفس سمسمممم  السآ سق،ممم  هفسآكامممم نهفسن،مممىسسألنممم سمممم ف
نمملاسن،ممىسس ممنسس  مم سآيزنمم س  م طبمميسيرقامم لسن،ومميسيرسمم استسمم،ويسرمم سآتم وومم س

ياممم ف بيسق  ممم سرممم سآب ضمممهفسق ممم لسدن تممم سآةأنممم سماممم لسرممم سرسمممفس سمممك  سنمممنس
ق،م وسطبمعس سإرمىسسإنقيضهفسآهحسبمالآبكسكالستسمعسيألصفسآتصمحسبملن تك

َوِمنُْمْم َمْن يَْسَتِمُع إَِيَْك وََجَعلْنا َ  ﴿آهميسآهريساو قسيرم يضعسير  اميسن،له سس
ْن َيْفَقُموهُ َوِِف آذانِِمْم َوقْرً 

َ
ِكنًَّة أ

َ
ِإَوْن يََرْوا ُكَّ آيٍَة َّل يُْؤِمُنوا بِما َح َّ إِذا   اقُلُوبِِمْم أ

ِيَن َكَفُروا إِْن َذا لًِ   جاُ َك َُيادِلُونََك َيُقوُل اَّلَّ وَّ
َ
سًاِطُي اْل

َ
آق رم سسم(3)﴾يَ إَِّلَّ أ

ِيَن ََّل يُْؤِمُنوَن بِاْخِخَرةِ ِحَجابًا ﴿:سست  رى َت الُْقْرآَن َجَعلَْنا بَيَْنَك َوَبْيَ اَّلَّ
ْ
ِإَوَذا قََرأ

 

س.80سيآلمي   قسسةا بس(س1 س
س.(س180/س4توسلقسيرز ملقضسس ست ظقس:(2 س
س(س.25ا بةسيألن  اسيآلميس (س3 س
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رَْت   45َمْسُتوًرا   ْن َيْفَقُموهُ َوِِف آَذانِِمْم َوقًْرا ِإَوَذا َذكًَ
َ
ِكنًَّة أ

َ
وََجَعلَْنا َ َ قُلُوبِِمْم أ

َّوْ  ْدبَارَِِْم ُنُفوًرا َربََّك ِف الُْقْرآِن وَْحَدهُ َول
َ
ْعلَُم بَِما يَْسَتِمُعوَن بِهِ إِذْ  46ا َ َ أ

َ
ََنُْن أ

  ً وَن إَِّلَّ رَجًًُ الُِموَن إِْن تَتَّبِعًًُ وُل الظًًَّ َوى إِذْ َيقًًُ ْ ْم  ًًَ َك ِإَوذْ ًًَُ ْ َتِمُعوَن إِيًًَ يَسًًْ
َِر ﴿:ست م رىآق رم سسم  (1)﴾47َمْسُحوًرا ْن ُذك  ْظلَُم ِممَّ

َ
ْعَرَض َوَمْن أ

َ
أ هِ فًَ ِ بِآيًاِت َربً 

ْن َيْفَقُموهُ َوِِف آذانِِمْم 
َ
ِكنًَّة أ

َ
َمْت يَداهُ إِنَّا َجَعلْنا َ  قُلُوبِِمْم أ َعنْما َونَِِسَ ما قَدَّ

بًَداِإَوْن تَْدُعُمْم إََِل الُْمدى  اَوقْرً 
َ
 .(2)﴾فَلَْن َيْمَتُدوا إًِذا أ

كامممم  سيركممم  قينسآإشمممقيقسنممم بسإرمممىسسب ممملاسنوممم ذسيرحمممقست ممم رىآإمبممم بس س
ن،ممىسسيرا،مم وسديرممين،ممىسسق،مم  هفسمكومميسفومم سج ممحسيألث مميس سمم  ،وين،ممىسسيرهليمممي

ير مميس مميسامم بةس صمم،فسسيآلممميك مم سس يرهليممميسإروممكنهمم سك  ومميستحمم لسدآالسآصمم لس
س منسيرمب رعميس ميسب ممسي ام م  س ملمقةلنس ك سمبيسا  م سكرسم يسيرن،مىسسسس ف   س

كاممممم نهفسآكالسق،مممم  هفسقمممملسإرممممىسس ست وممممرسسيآييممممل سس  ، مممملنسكالسيق مممم سيرمممم ييس إرممممىس
آشمم، ه سيشم م لسيرظمقفسر،مظمقآفسبحلمقسرمنستفملسسسكي طفسبه سك  وميسة وومي

ست ومممرس  هممم   ممميستك ومممسسيرم ينمممعسس همممراسيرا،ممم وسآإ   نممم سإرمممىسسدنممم ةسيرقاممم لساعمممقةس 
مم معسآصم لسصم ت سإرملهفسرهمريسس يف ب سسآ ل هفآيرح يجزسكن،  يسكنهفسكق   يسبل  س

به سهيسسآإي ط ه يي  ي سيألث يسر،ا، وسن،ىسسسسن،ىسيرظقفويسسيرليريسس« ي»سسث نفس
س.ر  ي اه س عسيرسو قسيراقسنيسيررضسآبد سفو سهراسيآلم  سسيألنسسسرهريسيرما ا

سيرظقفوميسي ام    سآسيرسمقسبم ر   لقسبحمقفسسيوم السسي   اسكب آقلسذةقسسسس*
َوِمنُْمْم َمْن يَْسَتِمُع إَِيَْك وََجَعلْنا ﴿س ميسام بةسيألن م ا:سسست  رىكا   ستوسلقاسرا ر سس

ْن 
َ
ِكنًَّة أ

َ
يرع   سآيرصمفسه  سسقلحس  هقا ﴾اَيْفَقُموهُ َوِِف آذانِِمْم َوقْرً َ  قُلُوبِِمْم أ

 

س(س45:47يآلميس سي اقي سةا بس(س1 س
س(س57يآلميس سسيركههسةا بس(س2 س
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روسمم سي وامميسبممحسذرممكس ممنسبمم وسيامم   بةسيرمحسمم  سر،م امم لسي ممىسمسمم اقس مميس
يرمم وسمسيامم   بسيألث مميسرصممقفسق،مم  هفسنممنستمملبقسسممم  س مسآير اممحس مميسيألذالس

 ستسممم  يسرهممريسيراممقسالسآيرعمم يس﴿ر ممقةهفسي صممع  سإرممىساممم ن سك ستممقيهفسقمم ر ي:س
بم زرميس منسن،مىسق،بم س  م  سآ ميسكذنم سسس ،م سرفست لبقآيسآرمفسمصمع يسةم ن يسس﴾فو 

آقمممق.سآقمممم لسقمممم ا:سذرممممكسي وامممميسآهمممم س سملمممم قسبمممم سةمليم،مممميسيرلممممو  السبمممم طنس
ةم ن يسمسم م  السيرامقي ةسرل  صم، يسكنهمفس:سكآسيرم  يسي نس السآه س سمل قسب مس

بسممم نه سإرممىس  ق مميس كمم السيرقامم لسب ر،لممحسفواصمملآيسق ،مم سآإتممري امس   مملسذرممكس
ق،مم  هفسير مم اسآهمم سيرمممقيدس ممنسيألث مميسآت اممحسكاممم نهفسنممنسثمم الس ست،امميسن،ممىس

.سآقلمح:س يسسذينهفسآققٌسسيا م  ست،كسيراقي ةسبس سسذركسير  اسآه سيرمقيدسبا ر :
إالسي نسمم السيرممرضسن،ممفس س  مم سكنمم س ستممؤ نسآكنمم سمممم  سن،ممىسيركوممقسمسممفس س

آإذيسسق،بمم سب   مميس مص صمميستسمم للسيرم جكمميسبقؤي همم سن،ممىسكنهممفس ستؤ  مم الم
ا فسهريس  ستب لستسمويست،مكسير   ميسب رك م ال.سآقلمح:سرمم سكصمقآيسن،مىسيركومقس
ص بسنلآرهفسننسي مم السة رك  السيرم نعسننسي مم الس رةقست  رىسذركسة  ميس
ننسهريسيرم  ى.سآقلح:سرم س   هفسيألر  فسير يسإنم ستص، سكالسمو حسبمنسقلس

هفسرفستب ملسكالسمضموسسذرمكسيه لىس أم هفسآ  ضهفسإرىسكنوسهفسروس  سص و 
س(1).ٍإرىسنوس مسفوا ل:سآج ،  سن،ىسق،  هفسكث ي

يألث يسن،ىسيرا، وسآير ققس يسيآلذيالستم لحسسسسكالٍسسس:يرز ملقضسسسذةقسسسآقلسسس
ن  سق،  هفسآ س   هفسننسق  ر سآين ا دسصح  سآآج سإا  دسيرو حسإرىسذيت س
ةأنهفسس ن هفس تزآلس ا بفس لهفس س ك قس كن س ن،ىس ر،ل ريس آج ،  س ق ر :س آه س

ق رهف ب س نس ت  ا الس ة ن يس رم س كآسهيسيك ميس ن،و مس سسس: ف  ر الس ذين  سآ يس

 

س.469س/س4 سير وسلقس يسيرمحواست ظقسيربحق(س1 س
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سسس.(1)ٍآ ل كسيف وسسآققسآ نسبل   

 :"ى"عل حرف الجر ىفي تحديد معن أثر السياق القرآني *
بم  ميسيرمصم يبيسآ منسٍس يسة مسسير،عميسآير وسملقسىن،آبدسيقفسيرفقسٍس

ََ إِنَّ ﴿:سست  رىذركسق ر سس حا  الِْكَرِ إِْسماِعيَل ِإَوسًْ
َب َِل َ َ ََ ِي َو ِ اَّلَّ ْمُد َّلِلَّ احْلَ

ِميُع  ًًَ ِ لَس َعءِ َرب  ىس ممي»س:(3)قمم لسي  مم اسيرز ملممقضسس(2)﴾39اَلُّ َ َ ق رمم :س﴿سَن،ممَ
سس.ٍ عٍبم  ىسس﴾الِْكَرِ 

   مميسيرمصمم يبيسإرممىسسقمملسمقجممفسنممنس    همم سيألصمم،يسٍن،ممىٍس  كمم السس*
آهمم سبكضسيركمم  للنسيرممرتنستممقآالسكالسر،حممقفسنمملةس  مم نيسآكالسيممقآفسيرمومممس

ام لحسن،مىسسآي   قآنم ت  وسب ضه سنمنسب ممسك م سيربصمقي السفوم  م السذرمكس
س.«يرلرآذسرررك

اممم لحسن،مممىسسكصممم،ه س مممنسي اممم    سآرك ممم ن،مممىسسنهممم :سإأبننني حينننانوذكنننر 
آإنممم سذةممقسيمم لسيرك ممقسألالسيرم مميس لهمم سبهبمميسير رمملسكنظممفس ممنس"س امم ل:مسيرمفمم ز

يلقسإالسيرك قس ظ يسيروأ س منسير رملمس مإالس فمي سيرلمي سب ملسي مم  سكي،مىس
 مميسيرمم وسسآكبهمممسرهمم .سآن،ممىسيرك ممقس مميس  ضممعسيرحمم لسألنمم سقمم ل:سآكنمم سة لممقمس

ب بهمممم س ممممنسي امممم    سرك مممم س فمممم زمسإذسيرك ممممقس   ممممىس سجممممقاسسن،ممممي"سن،مممى"آ
س.(4)أن سرم سكانسآة قسص بس س  ،و سن،ىسيرك ق.ت ك المسآة

يرز ملمقضسآةمم اسي  م اسكبمم سسي  م ا م سق رمم سسي:س ؤيممل سقنال اإلمننام األليسني
 

س(س.س14/س2 سيرز ملقضسسستوسلقت ظقسس( 1) 
س.س39يآلميسسسإبقياوفا بةس(س2 س
س.(س561/س2 سيرز ملقضسسست ظق:ستوسلق(س3 س
س(س.449/س6ت ظقسيربحقسيرمحواس يسير وسلقس ( 4) 
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 الِْكَرِ ﴿  يو ال:
مسبم  ىس عس-  ،ىس-كضس عسة قسا يسآيأايسننسير رلسسس﴾َ َ

س.آير الللسبرركسيا  ظ   سر،  ميسآإ ه بسيرلكقسره 
آيصمم سج ممحس»ن،ممى«سبم   همم سيألصمم،يسآي امم    س فمم زضسقمم لسي  مم اسس

كب سيو السمسآ   ىسيا   ج سن،ىسيرك قسكنم سآصمحس  ت م س كأنم ستفم آزاسآنم س
 همممقاسةمممم سماممم ل:سن،مممىسبك سيرسممم يمسآفوممم س مممنسيرمب رعممميس ممم س سممومممىمسآقممم لس

يسب ضهف:سر سة نفسر ا    سرك السيألنسسسج حسيرك قس س  ،و سن،و سةمم س م
مْ ﴿ق رهف:سن،مىسدتمنمسآق رم :س ٌب    َولَمًُ بمحسيرك مقسكآرمىسب  ام    سسم(1)﴾َذنًْ

يْبً ﴿  هم سيلقسمظهقسكاقاس يسيرمقك س ُس شًَ
ْ
أ ن مفسممكمنسكالسسم(2)﴾اَواْشَتَعَل الًرَّ

ن،مممىسي وا هممم سبف ،همم س   ،اممميسبممم ر مكنسآي امم مقيبسكضس  مك ممم س سممم مقيسستفممقضس
 مم س مميسيرهلكمميس ممنسيآلممميسيلممقسرممفسمكممنس مميسسةإ همم بن،ممىسيرك ممقس همم سيألنسممسس

سس(3).«كآلسيرك ق

س« ممع»ىسبم  من،ممىسسكنهمفسذةمقآيسكالست  مملنآ م ر ظقس ميسكقمم يلسيرموسمقينسس*
ن،مىسسيرمص يبيس ،فسنللسننسيرك،مميسيرليرمين،ىسس إذيسة السيرعقضسه سيرل ري

كالسيرك ممقستمكممنسإرممىسسر امم    سيرمفمم زضسإشمم بةن،ممىسسهممريسيرم  مميسآإذيسة نممفس
يرك ممقسآذرممكسألالسن،ممىسس   مم سآنمم س هممقاس ،ممفسنكممسسيرمم ظفسروكمم السهمم س سمم  ،و س

يرك قس نسشأن سكالسمم معس منسي نفم وسآهم سام سس ميسيرظم هقسإ سكالسشم  س س
رلأالسن يسس نظوفسقلبت سآتكقيم سن،ىسسد ري سسر  دةكالسممققس  سجق سب سيسست  رى

 سإبمممقياوفسآتعلمممق سبسممم ب س ممم يهقسير ممم دي س مممم سج ،مممفسامممللن سإبمممقياوفست،هممممس

 

س.14ا بةسيرل قي سيآلميس( 1) 
س.4ا بةس قيفسيآلميس(س2 س
س(س.228/س7يرم  نيس بآحست ظقس(س3 س
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سام    سيرمفم زضسهم سيام    سقملباسيرمم رقرم س   سسي سآشمكق سن،مىسسسسرس ن سا م   س
 منسيصم لسير رملس ،م سقلمحسسير م دةيرك قسيررضسه س  نعسقم هقس ميس فمقضسسن،ىسس

يألاممب وسآقهقهمم سةممم ستمم ييسبمم سن،ممىسس ممعسيرك ممقسرممم سكآيمميسبم  مميسي امم    
سيقفسي ا    .

ي َِئةِ َقبَْل احْلََسَنةِ َويَْسَتْعِجلُونََك ﴿:ست  رىق ر سسذركسكمض  سس نآسسس-سس2 بِالسَّ
ْم ِإَونَّ   ُظلِْممًِ

اِس َ َ و َمْغفَِرٍة لِلنًَّ ََُ ُت ِإَونَّ َربََّك ََّلُ َوقَْد َخلَْت ِمْن َقبْلِِمُم الَْم
س.(1)﴾6َربََّك لََشِديُد الْعَِقاِب 

ن،ممىسسآذرممكسكالسي امم    س مميسيآلممميسد رمميسم ومميست  شمميس ممعسيرامم لسبممأال
مْ ق رمم ست مم رى:س﴿ مميسس« ممع»سىبم  مم ًًِ  ُظلِْمم

آذرممكسألالسي امم    سه مم س (2).﴾َ َ
سيع،ممسساممم يبقسيرقيمممميآسسمفسمملسير  قممميسبمملنسيرقيمممميسآير  مممهسآيرمعوممقةسآير اممم وس

س آ سبيميس س عس ضب سسر سس« ،مهفسسىن،»  جب  سي ن ا اسآر  سق ر سن،ىسس
:ست م يبىس ضم، س ا رم ت سآره،كسي نس السيل كرسب للس سب لسكالسسسمرسؤيآنو اسآ 

 مممأتنساممم قسيرقيمممميسس«إالسب مممكسرلممملتلسير اممم وس»ما ب،ممم سس«إالسب مممكسرمممرآس عومممقة»
بم ستم ييسبم سيمقفسي ام    س منسس« ،مهفن،ىس»سسن س يسق ر إآ ،بيسيرقج  سس
يررن وسآقهقسير و سر، ا وسررركسقم لسيبمنسابم  سرموسس ميسن،ىسسستع،سسيرمعوقة

س.(3)«يراقسالسكبجيس نسهراسيآلمي

قفسي امم    س مميسهممراسي  مم اسيرلمم قيآضسيرسممقس مميسير   لممقسبحممآقمملسذةممقس
آ مميسهمريسيرامم لسمفملسب ممسير ،ممم  سكالس سقملسيامم  محسيق م  سبممل  سسيآلمميس ام ل:

 

س.6ا بةسيرقنلسيآلميس(س1 س
س.284/س4ير قه السست ظقس(س2 س
س.75,س74سصمسم(س نسسكاقيبسيقآفسيرفقس يسيررةقسيرحكوفسرمحملسيأل لنسيرمضقضس3 س
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س نسيقفسسمق؛س ف   س»ن،ى«سبل  س نس» ع«س.
آن،حممظسكالس»ن،ممى«سهمميسا امميسيممقآف؛سآس» ممع«س ك نمميس ممنسيممق لن؛س ،ممم ذيس

سسآكتىسوس»ن،ى«س؟س بلسكالسآبي سذركس  مي.يرفسيرحقسابح ن سيألمهلس

َرٍة ﴿كق ل:سج  سيرحقسامبح ن سوس»ن،مى«س ميسق رم :س و َمْغفًِ َك ََّلُ ِإَونَّ َربًَّ
سرلؤةملسر م سكالس ،مفسير م  سةم السما ضميسير ا  مي؛سآركمنسس(1)﴾ل ِلنَّاِس   ُظلِْمِممْ 

» مع«سآهكمريسكد سة،مميس»ن،مى«س   مىسمسبيم  سابح ن ستسو قسن،مىسير ا  مي
مسآكضمم  فسر مم سكالسيرحممقساممبح ن سهمم سيرمسممو قسن،ممىسير ا  ممي؛سآكالسبيممميس س

س.آهريس  سدلسن،و سير   لقسبحقفسي ا    سَتْ َعىسن،ىس ،فسيرعب د.

حسذرممكسق رمم ساممبح ن :س وَن الطَّ ﴿آ ا مْ هِ  امَ عًًَ َوُيْطعِمًًُ ِ كض:سكنهممفسمس(2)﴾  ُحبًً 
سير  مم امسسإبيدةسيرحوم آةميحا م السير  م اسَيبممل  سَجممل  ؛سركممنس سها آيركممقاسَتْ عمىسن،ممىسيمي

آركنس سمفسسكالسمظنسير   سكالسبيميس ست عىسن،ىسنا ب سديجم  ؛س ، س نس
آت هممم يسكنهمم سقضممويسن  ممي؛سَروسمملسيركمم ال؛سسسيرممب مس ممنسيرمف ممقجلنسهممريسيرظممن

س﴾ ْْسلََشِديُد العقابِإَونَّ َربََّك ﴿آررركستي اهيسيرحقسابح ن سيآلميسيركقيميسبا ر :سس
كض:سكنمم ساممبح ن سقمم دبسن،ممىسير امم وسير ظمموفمسآهكممريسجم ممفسيآلممميسبمملنسيرقجمم  س

سآير م يس.
ن،ىسسسكصحس    ه سآه سي ا    س هيستللن،ىسسسسٍىن،سٍآيألصحسكالسسسس*

آجحسكن،يسآكنظفسبمعوقت سر،عب دس يس ا بحس ،مهفسألنوسهفس مهم سسسس سنزسسكال
  و س سآ عوقت سكن،يسآكنظفس  ستوأ سير  لسسسسالك ت ن سذنسسير  لسآة ق سس

قُْل يا ِعبادَِي  ﴿سسآجحسما ل:سسألالس سنزسسس نسبيميس سآ سما اس نس عوقةس 
 

س.6ا بةسيرقنلسيآلميس(س1 س
س.[س8ي نس ال:س(س.س]ا بةس7222/س12 سيرل قيآضسسست ظق:ستوسلق(س2 س
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َتْقَنطُ  نُْفِسِمْم َّل 
َ
أ فُوا َ   ْْسَ

َ
أ ِيَن  ََجِيعاً  اَّلَّ نُوَب  اَّلُّ َيْغفُِر   َ اَّللَّ إِنَّ   ِ ِمْن رمَْحَةِ اَّللَّ وا 

َو الَْغُفوُر الرَِّحيمُ  َُ س.(1) ﴾إِنَُّه 

 :السياق القرآني وأثره في تحديد معني حرف الجر "عن " *

 ممميسق رممم سس«نمممن»سير   لمممقسبحمممقفسيرفمممقسكامممقسيرسمممو قسيراقسنممميس ممميت ضممم س
اَطَك الُْمْسَتقِيَم ُثمَّ َختِيَنَُّمْم ِمْن بَْيِ ﴿سس:ت  رى ْقُعَدنَّ لَُمْم ِِصَ

َ
ْغَويَْتِِن َل

َ
قَاَل فَبَِما أ

ْم  َُ ََثَ كًًْ
َ
ُد أ ِ

َمائِلِِمْم َوََّل َتًًَ ْن شًًَ انِِمْم وَعًًَ ْيمًًَ
َ
ْن أ ْم وَعًًَ ْن َخلْفِمًًِ ِديِمْم َومًًِ يًًْ

َ
أ

س.(2)﴾َشاكِرِينَ 

كقمم يلسيرموسممقينسنممنسنمملآلسيراممقسالسنممنسهممراسيآلممميستب ت ممفسآت  نممفس ومميس
تصم يقسر  م  سكام رلسسيرع يممميسسآذرممكسألنهم يمقفسيرمفم آزةسإرمىسسيمقفسي ب ملي 

سفآي ضمم لسير مميسمسمم،كه سإب،مموسسرصمملسآصممقفسب مميسسداسنممنسيتبمم  س مم همسب همم
 ممنسبممملنس»ةمممم سقمم لسس«آ مممنسكمممم نهفسآ ممنسشممم ج،هف»:سآةمم السيرم  قممعسكالسمامم ل

كالسق رمممكسج،مممسسنمممنسممل ممم س   ممم اس»:سآقممملسذةمممقسامممل  ي س«كتممملتهفسآ مممنسم،وهمممف
س.(3)«تقيميس يسج، ا سننس  ضعسممل  

كتمم اس ممنسممل مم سكالس  مملكسإتو نمم سةمم الس ممنسهممراسس:ىكالس   ممن،ممىسسآهممريستمملل
رهم سآيمأتيسسين هم سكآس  فم آز سس كتم اس  حق م سس:يرفهيسآكالس   يسكت اسنمنسممل م سكض

 ويسق لس سثحسيقفس يس  ض  سيسسس  سمس لاو سير ظفسآيرسو قسيراقسنيس
قَالُوا إِنَُّكْم ُكنُْتْم ﴿:ست م رىرس السيرض رلنسآ نسكض، هفس ميسق رم ست  رىسن،ىسس

 

س.53ا بةسيرز قسيآلميس(س1 س
س.16م17ا بةسيألنقيفسيآلميس( 2) 
س.227/س4رسل  ي سيرك  وست ظقسس( 3) 
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تُوَنَنا َعِن اْيَِميِ 
ْ
س.(1)﴾تََ

كضسكنكفسة  فستأت ن  س منسن يوميسيرملمقسكآسيرملتنس م نحق  فسآ ،م م نم سنمنس
   يسسروص بسيرليلسن،ىسيرمف آزةس«نن»يرهلضس ف   سير   لقسبحقفسيرفقس

ن ممقسبحممقفسيرفممقسسآرمم مسير فمم آزسنممنسطقيممقسيرقشمم دسآيرزيممغسنممنسطقيممقسيرحممق
س.ى ا لستأت ن  س نسيروملنسرم سك  دسهريسيرم  " نس"

 منسير  يوميسير مميسةم الس  هم سيرحممقسس": امم لسسيرقي مسسىسيرم  مسهممريآقملسذةمقس
س(2)."آتصق  ن  سن ه 

 يسهراسيآلميسسٍننٍبحقفسيرفقسسآقلسذةقسي   اسيرز ملقضسا قسير   لق
مْ ﴿ إالسق،ف:سةوسسقلمحسس»سس: ا ل يِْديِمْم َوِمْن َخلْفِمًِ

َ
بحمقفسي ب ملي سس﴾ِمْن بَْيِ أ

يْمانِِمْم وََعْن  ﴿
َ
بحقفسيرمف آزة؟سق،ف:سيرمو  لسفو سنلهىسإرو سس﴾َشمائِلِِممْ وََعْن أ

يرو مممحسنحممم ست لت ممم سإرمممىسيرمو ممم لسبممم س كمممم سيم ،ومممفسيمممقآفسير  لمممميس ممميسذيكس
يم ،وفس يسهريمسآة نفسرعميستؤممرسآ ستام  .سآإنمم سموم شسنمنسصمحيس  ق هم س
 اامس ،م سام   هفسما ر ال:سج،سسننسممل  سآن،ىسممل م مسآنمنسشمم ر سآن،مىس

سيرمسم  ،يمسق،  :س   ىس»ن،ىسممل  «سكن ستمكمنس منسجهميسيرومملنستمكمنسشم ر 
 سنممنسصمم يسسن،ومم .سآ   ممىس»نممنسممل مم «سكنمم سج،ممسس  ف فومم سسيرمسمم  ،ي ممنس

 سن مم س لممقس  صممقسرمم .ساممفسة ممقسي ممىسيامم  محس مميسيرم فمم  يسيروممملنس  حق مم س
س.(3)«آ لقا

آهمم سةمم اس سسيرز ملممقضس امم ل:سسسسي  مم اسسسةمم اسن،ممىسسسسآن،ممقسي  مم اسكبمم سيومم الس
 

س(س28يرص    سيآلميس ا بةس(س1 س
س849ت ظقسيرموقدي سر،قي سس(س2 س
سس(.93/س2توسلقسيرز ملقضس س:ت ظق(س3 س
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إنم سمصسبلنسيألتلضسآيرم،هسبحقفسي ب لي سيرمرضسهم سك كمنسسسس:سبأ سب مسآكق لس
 يسي تو السألنهم سك ،سس  سمفي سير لآس  همم س ل م لس قصم  سآقملاسبملنسيألتملضسس
ن،ىسيرم،هسألنهم سيرفهميسير ميستمللسن،مىسإقملياسير ملآسآ سم ر  س ميس  يجهميسققنم سس

 مممنسجهممميس ممملبسآ م ت،ممميسآجه رممميسيرامممقالسبممممنسمع  رممم سسسس لمممقسمممم جهس  ممم سآيرم،مممهس
آي  ،سس قت سآ و،  سآمصسيألمم السآيرلم جحسيرحقفسيررضستللسن،ىسيرمفم آزةسس
ألنهمم سروسم  سبأ ،مسس م سمممأتيس  همم سير ملآسآإنمم ست فمم آزسإتو نم سإرمىسيرفهميسير مميسس
هيسك ،سس يسذركسآقمل فسيألممم السن،مىسيرلمم جحسألنهم سيرفهميسير ميسهميسيرا يميسس

  ق ةسير ملآمسآ  ألممم السيرمب شسآيرمل عس م راقالسيرمرضسممأتيس منسجه هم سكبسمحسسس يس
آكشممفعسإذسجمم  س ممنسيرفهمميسير مميسهمميسكقمم ىس مميسيرممل عسآيرلممم جحسجهمميسروسممفس مميسس

س.س( 1) «سيرا ةسآيرل عسة ألمم الس

ت ضمم س مممنسة  ممم سكالسامممقسير   لمممقس مميسيآلمممميسمظهمممقس حممم آ  سيرلمممو  الس
  ت مم س ممنسإ مم ي سب مميسسداس م همم س مم سهمم سإرممىسسآآامم ج، سيرم  مملدةس مميسير صمم ل

 مم هقست يجمم سبمم سضمم  فسير ومم  سآ ممنس سمسمم  و  الس ا آ  مم سآ  همم س مم سهمم س
سآ  يت  .مويست،فأسإرو س عسيررتنسيتب  يس  همس سآب ض يسي ن و دسر،لو  الس

نمم سقمم ل:س ممنسبمملنسكتمملتهفسآ ممنسم،وهممفس ممرةقسهمم تلنسإ:سي  مم اسيرممقيزضسسقممَ لَسس
يرفه مممملنسبك،ممممميس  ممممن(ساممممفسقمممم ل:سآنممممنسكمممممم نهفسآنممممنسشممممم ج،هفس ممممرةقسهمممم تلنس
يرفه مملنسبك،ممميس نممن(سآ سبمملس مميسهممريسيروممققس ممنس  جمملةس  امم ل:سإذيسقمم لسيرا جممحس

 سننسص يسسيروملنس لقس ، صقسب سج،سسننسممل  س    اسكن سج،سس  ف فو س
ماِل قَعِيدٌ َعِن  ق لست  رى:س﴿ ِ مس  لنسكن سيضمقسن،مىسهم تلنس(2)﴾اْيَِمِي وََعِن الش 

 

سس(س.23سم5/22يربحقسيرمحواس يسير وسلقس سست ظق( 1) 
س.17ا بةسقسيآلميس(س2 س
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يرفه مملنس ،كمم السآرممفسمحضممقس مميسيرامملياسآيرم،ممهس ،كمم السآيرلممو  الست ب نمملسنممنس
يرم،كس ،هريسيرم  ىسممصسيرومملنسآيرلمم لسبك،مميس نمن(سألجمحسكنهم ستولملسيرب ملس
آيرمب ت مميسآكمضمم س امملسذةقنمم سكالسيرمممقيدس ممنسق رمم :س ممنسبمملنسكتمملتهفسآ ممنسم،وهممفس

  هممم سهمم سيصمم لسير ا جمملسيرب ط،مميسآذرممكسهمم سيرمومم لسآيرمم هفسآيرضممقبسير  شمم س
يصمم لسيركوممقسآق رمم :سآنممنسكمممم نهفسآنممنسشممم ج،هفسيرلممه ةسآيرعضممسسآيرضممقبس
ير  شمميس  هممم سهمم سيصمم لسيألنممم لسيرلممه ينويسآيرعضمم ويسآذرممكسهمم سيرم صممويس
آ سشمممكسكالسيرضمممقبسيرح صمممحس مممنسيركومممقس زاسألالسنا بممم سديجمممفسك ممم سيرضمممقبس

ا بمم س  ا ممعس ،هممريسيرسمم سسمممصسهممرتنسيرح صممحس ممنسيرم صممويس سممهحسألنمم سن
يراسملنس يسير،زآاسآي تص لسدآالسس سن،ىسكالسهرتنيراسملنسبك،ميس نن(ست  له س

س.(1)ٍيألآل

 :السياق القرآني وأثره في تحديد معني حرف الجر "من" *
تامممعس كممم السٍنمممنٍسآياممم لر يسبا رممم سسٍ مممنٍالسآن،مممم  سير،عممميسكالسيرموسمممقآسذةمممقس

ي ِف قَُريٍْ   ﴿سسى:ت م ر يِْف    ١ِإِ تاءِ َوالصَّ ِ ُدوا َربَّ   ٢إِي فِِمْم رِْحلََة الش  فَلَْيْعبًُ
ْطَعَمُمْم ِمْن ُجوٍع َوآَمَنُمْم ِمْن َخوٍْف  ٣ََذا اْْلَيِْت 

َ
ِي أ س.ننسج  سكض:س(2)﴾اَّلَّ

نممنسسنممنسإ مم اسير حمم ةساممل  ي سن مملسيلت مم سيآر ،هممفسذةممقآيسهممريسيرامم لسسكمممر س
سآقلستاعس نس  ق هم سآتم ل، سره سبا ر سٍكط م سننسج  ٍسٍننٍسسيقفسيرمف آزة

 أمرآيسهمراسيرعبم بةسآت ،ام يسس(3)ٍكط م س نسج  سآةس اس نسنقضسٍسس:تا لسسكمض  سس
آركمممنسيرم أ ممحس مميسةمم اسإ ممم اسمس  قممعسٍنممنٍسكنهمم سدرلممٌحسر قممم  سٍ ممنٍن،ممىسسبهمم 

 

س(س.215/س14توسلقسيرقيزضس سس:ت ظق( 1) 
سا بةسققيشسة  ،ي.(س2 س
س.4/226يرك  وسست ظقس:(3 س
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امم ي س ممنسيلممقسيرل رمميسآيرم  مميسسٍنممنٍسآسٍ ممنٍير حمم ةست  مملنسكنمم سرممفسماصمملسكالس
بحمممقفسي ب ممملي سآ حمممقفسيرمفممم آزةسست  ممملىآرك ممم سكبيدسكالست ممملنسكالسه ممم كس  مممحس

س اسسيألص،يسسيررضس ستؤدم سا ياس  هم سرم   عسكدي سةحسيقفسكمض  س
آقممملسآضممم سيرومممققسبممملنسياممم  م لسيمممقفسيرمفممم آزةسآيمممقفسي ب ممملي س مممنسيلمممقس

:سيرومممققسبممملنسق رمممكسسالمعممموشس ممميسشمممقحسيرموصمممحسيلمممقسذةمممقسكسيبمممنسسيرم  مممي
يب ملي سسىفسن،مدرمهسسٍ منٍسكنمكسإذيسجكمفسوسٍكط م س نسج  سآكط م سنمنسجم  سٍ

يرمفممم آزةسن،ممىسسيرع ممميسألالسيرفمم  سيب مملي سي ط مم اسآإذيسن ممق سوسٍنممنسٍيرليرممي
س.س(1)ٍٍرم سنليسيرلي سكالسي ط  اسصقفسيرف  سألالسٍننس:  رم  ي

ق لسي   اسيرز ملقضسآيرم  ي:ٍسكط مهمفسبم رقي، لنس منسجم  سشملتلسةم ن يس
فومم سق ،هممم مسآس مم هفس ممنسممم فسنظمموفسآهمم سممم فسكصممح وسيرولممحمسكآسممم فس

 ممميسب،ممملهفسآ سممم تقهف.سآقلمممح:سةممم ن يسقممملسكصممم ب هفسشممملةسي مممىسكث،ممم يسسير م مممه
س.س(2)يرفوسسآير ظ اسيرمحققيمسآس  هفس نسم فسيرفرياس  سمصل هفسب ،لهفٍ

ْنسجمي  وسسٍآزيدس يسيرم  يسيبنسن ويس ام ل كالسكهمحس كميسقم ط  السس:   م اسٍ ما
بمم يدس لممقسذضسزب سنقضمميسر،فمم  سآيرفمملوسرمم  سر ممهس ست مم رىمسآكالسج ،همم س

ْ فوسٍبمملن ةسإبممقياوفستف ممىسإرلهمم سامممقي سةممحسشممي مسآق رمم ست مم رى:س ْنسمممَ كضسسٍ مما
المسآر  س ضمحسج ،هفسرحق يسير لفس وض،لنسن لسير قوسمأ   السآير   سم جو س

س.(3)ٍىس يسذركسرك ن يسبمليب سيرمم آف ست  ر

سفو سنلةس  يجلس  ه :سسٍس نسج  سٍسىق ر ست  رسكالذةقسي   اسيرقيزضسآقلسسس
 

س(س.8/41شقحسيرموصحس بنسمعوشسسست ظقس:(1 س
س(س.803/س4 سيرز ملقضسسستوسلقت ظقس:(2 س
س(س.526/س5ير جلزس سيرمحقبت ظقس:(3 س
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تمممرةلقهفسيرح رممميسيألآرمممىسيرقدتكممميسآسسير   وممم سن،مممىسكالسك مممقسيرفممم  سشممملتلسس*س
يرمؤرممميسآهمميسيرفمم  سي ممىسم ق مم يسقمملبسير  ممميسيرح ضممقةسآير   ومم سن،ممىسكالسملممقس
ير  مم اس مم سامملسيرف نمميمسألنمم سرممفسماممح:سآكشممب هفسألالسير  مم استزيممحسيرفمم  مسك مم س

سي شب  س إن ست بثسيرب  ي.
كنهممفسس  همم : ومميستوسمملقاسآجمم اسسٍآس مم هفس ممنسممم فٍى:سق رمم ست مم رسى   ممس*

ث ن يسمس  قآالسس  لنس ست  قضسرهفسكيملمسآ سمعلمقسن،ملهفسكيملس س ميساموقهفس
سآقلمح:   الس نسيرع بةس يسيرسوقسآيرحضقسآ س يسيضقهفمسآة الس لقهفس سمأ

س مم هفسب  امم امس امملسةمم ن يس مميسيركوممقست وكممقآالمسفو ،ممم السكالسيرمملتنسيرممرضسهممفس
  سة ن يسم ق  السيرلتنسيرمرضسمفمسسن،مىسير  قمحسكالسسن،و سروسسبلي مسإ سكنهف

:سكط مهمفس منسجم  سيرفهمحسب  م اسيرم ييمسآس م هفس منسمم فسآقلمحت مسكسبم سس
سسسس.يرض لسب و السيرهلى

افسإط  اسير   اسيررضسمك الس مري سيرفسملست جمسسيرلمكقمس إط م اسير  م اس
سسيررضسه س ري سيرقآحمسك سمك الس  جب سر،لكق!س

سآه :آذةقسسسس*س :سآكج وسبا رم ؟سٍننسج  سآننسم فٍح:سمايسسرفْسسسسسفَسراسسساؤي  
يسنمم هفمسآهممريسما ضمميسكالسمكمم السذرممكسكنمم سج ممحسيرفمم  سب لممل سٍنممنسٍألالس   ممىس

 ستا ضيسذركمسس مسافسمصق  سن  مسآسٍ نٍةسيرف  سز  ن س سبما ا ير ب للس س  ق س
سبحس    اسكنهفسن لس  سمف ن السم  م المسآيلنس  سمم   الستؤ   ال.

إسافسسسس ن،و سسق ل:س إبقياوفس رلن ةس إج بيس آس  هفس كط مهفس إنم س ت  رىس ن س
َْلَهُ ﴿يرص ةسآيرس اسك  س يسي ط  اس ه سق ر :سس

َ
َْ أ آك  سيأل  الس ه سسسس(1)﴾َواْرُز

 

س.126سيآلميسيرباقةا بةس(س1 س
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َذا  ﴿سسق ر : ََ آِمناً اْجَعْل  آإذيسة السةرركسة السذركس  يسن،ىسإبقياوفسسسسم(1)﴾اْْلَََلَ 
كالس سس آيرف يو:س يرح ضقين؟س كآرككس ن،ىس ج ، س  يس يرس امس كوسس ن،و س

رم سق ل: جَ إن ِ ﴿سست  رىس ِ   َك لُ اعِ   إبقياوفسس﴾ا امً إمَ   اِس لنَّ ل :سآ نسسن،و سيرس اسسق لس
ت  رى:سس الِِميَ ﴿ذبي يس ا لس س الظَّ َعْمِدي  يَناُل  بهريسسسسس(2) ﴾ ََّل  إبقياوفس    دىس

ب،ل س هريس يج حس بوس ق ل:س س   سيألدومس حلنس قللاسيس ير مقي س كه، س نس آيبزقس  س
با ر :س نسس نس  هفسب هس ا لس :س سي جيسإرىسهريسير اللمسبحسآ نسةوقسس

ل:سك  سن ميسيأل  الس هيسدت ويس  ستحصحسإ سسمس كأن ست  رىسق  أ    سق،ل  س
ت و س ة الس آيرص ر سرمنس آيرو جقس ير قس إرىس تصحس يرلنو س هيس ن ميس آك  س  مس

يرم فسس آك  ن س نس يرف  مس يرك  قس نس إط  اس ة الس ةرركس ة الس آإالس آير  ر مس
سسس.س(3) ٍس س نس سيب لي سن،و س سبلن ةسإبقياوفإن    س

ذةق ير   لقسسسسآ  لس اقس ننس يربحقس يآلميس بلس نس هراس يرموسقينس يس كق يلس
س-:إرىسآر حسذركستقجعسٍننٍسدآالسيقفسيرمف آزةٍ نٍسبحقفسي ب لي س

آي ن  اسسس* ير وضحس آبد س يس ا اس يلقس يآلم  س رهراس يراقسنيس سسيرسو قس
كط مهفس نسسيلقسإن سسسسكهحس كيسسن،ىسسسسآجحسس نس سنزه سسسكج،هسآسسسبأنظفسير  ف

سس بل م سير   سي رهفسقلسكص بهفسيرفلوسآيراحاسسآك  ضسن،لهفس نسبزق سسسسج  و
س.آجحس يسيرح لس هفسإذيسج ن يسكط مهفس سنز

آيظهقسسسس* يرف  س مصل هفس كالس ق حس ي ط  اس مك الس كالس ي ن  اس تم اس آ نس
كالسسسسن،ىسسسستللُّسي ب ليجويسير يسسسس نٍٍن،لهفسسآن،يسكن   هفسآهريس  ستوللاسسسسا باس

 

س.35سيآلميسسإبقياوفا بةس(س1 س
س.124سيآلميسيرباقةا بةس(س2 س
س(س.300س-س298/س32 سيرقيزضسسستوسلقست ظقس:(3 س
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بهفسس يا  لس كالس ب لس آ  لك س س يرف  س بليميس ة الس نس بهفسسي ط  اس آكي طس
يرمف آزةسسسسآ لآيبهف. يقفس تؤدم س يرفقسسسسٍننٍسآهريس   س يقفس ب و بيس   را لس

سممق سيآلميسننسيرمقيدس نسيرسو قسيراقسني.سٍننٍسننسيقفسي ب لي سٍ نٍ
آجحستوضحسن،لهفسب  ميسيأل نسبل م سسسآ نسهراسير  فسكمض  سكالس سنزس*

ذركسسسسير   س نسي رهفسم جو الس إبقياوفسسسآيرس سس يس ن يس س ن،و سسسسكمض  سكالس
سس نسةحسير مقي سةم سدن سرهفسب  ميسسسقلسدن سألهحس كيسبأالستقزقهفس سسيرس ا
ن،لهفسسيأل نسس س نس س توض   ير  فس هراس آإ ف   س إبقياوفسسلنرسسيج بيب لي س  ةس
ير ييلسيأليلسألن سسسس ير  فسآي  لآيس س  ل بعيسألهحس كيسكالسملكقآيسهراس

س.سسن،لهفسدآالسا يهفسستوضحسبهراسير  ف

 :حرف الجر الكاف ىالسياق القرآني وأثره في تحديد معن *
رحمقفسيرفمقسٍيركم فٍسكامقس ميسيرسمو قسيراقسنميس منسمم لسير   لمقسبمم سدآالس
امممم جقسيممممقآفسير لمممم و سآقمممملسضممممقوس سيرم ممممحس مممميسيراممممقسالسيركممممقيفسب ألشممممو  س

سزيم دةسيأل   لسضقوسس يسيرمحس ايسير يسمأروه سي نس السآتلبةه سيألذه السألال
 س نيسير ا،ومممميسيرمحضمممميسمسآذرممممكسألالسيرم ممممر،م مممم نيسسآتصمممم يقسآتممممرةلقسإ همممم ا

 مممإذيسذةمممقس ممم سمسممم آيه س مممنسيرمحس اممم  ستمممقكسسما ،هممم سيرحمممسسآيرموممم لسآيرممم هفم
يرحسسآيرمو لسآير هفست،كسيرم  زنيسآين  قسيرم ام لسن،مىسيرمحسم  سآيصمحس

سسس.ب سيروهفسير  اسآير ص لسإرىسيرم ، وس
يرك،ممميسير لبمميسب رلممفقةسير لبمميسآيرك،ممميسسيراممقسالسآذرممكس ممنسممم لستصمم يقس

ًََ  َلَِمًة ﴿ى:س ميسق رم ست م رسس ل مييرم ل يسب رلفقةسيرم ُ َم لَْم تََر َكيَْف ََضََب اَّللَّ
َ
أ

َماءِ   ْصلَُما ثَابٌِت َوفَرُْعَما ِف السَّ
َ
َِبٍة أ ٍي   24َطي َِبًة َكَشَجَرٍة َطي  ُكلَما ُكَّ حًِ

ُ
تُْؤِِت أ

ُروَن   ْمَاَل لِلنَّاِس لََعلَُّمْم َيَتَذكَّ
َ
ُ اْل ٍََة   25بِإِذِْن َرب ِما َوَيَْضُِب اَّللَّ ََُل َلَِمٍة َخبِي َوَم
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رِْض َما لََما ِمْن قََرارٍ 
َ
َِ اْل ََّْت ِمْن فَْو ٍََة اْجُت س.(1)﴾َكَشَجَرٍة َخبِي

اآلية وضحت أثر داللة حرف الجر "الكاف" لهذه   ذكر المفسرون عدة معان
 -في السياق القرآني، ومنها ما يلي:

ةمحسة،ممميسسآيرك،مميسير لبممي:سة،مميسير  يلمل.سآقلمح:ٍسقنال اإلمنام الزمخشنري:
آيرممملن ةسآك ممم سيرلمممفقةس كمممحسآي اممم عو بسآير   ممميسسسايسممم يسة ر سممم وحيسآير حملممملس

آير  ممممسسآيرق ممممه السآ لممممقسممممم بمسة ر م،مممميسآشممممفقةسير مممملنس شممممفقةس  مممممقةسطلبمممميسير
يرك،مممميسيرم ل ممميس  ،هممم سةم مممحسيرلمممفقةسٍسامممفسقممم لسنمممنسيرلمممفقةسيرم ل مممي:.(2)ٍذرمممك

يرك،مممميسيرم ل مممي:سة،مممميسيرلمممقك.سآقلمممح:سةمممحسة،مممميسآسسيرم ل ممميسسصمممو ه سةصمممو ه .
آنح سسيرح ظحسق وحي.سآك ه سيرلفقةسيرم ل يس كحسشفقةس سم لسسامقه سةلفقةس

سيأْلَْبضاسي :سسذرك.سآق ر  ْ قا ْنس مَ ٌفسآ   مىسسس(ْج ي ملْفس ما ،يه سا بما  ميس ا ب،ميسق رم سَكصمْ
ٍيرك،ميسير لبيسهميسة،مميسي ام اسسسآقلح:سسيْج ي لْفسيا ؤص،ف.سآي وايسي ج   ثس

س.(3)ٍ سي س سآكالس حملي سبا لس آهيسشه دةسيالس سير

ذةممممقسي  مممم اسيرممممقيزضسكا مممم  ستوسمممملقاسرهممممراسيآلممممميسيركقيممممميسكآصمممم فسهممممراسس*
ين،فسكن ست  رىسذةقسشفقةس  ص  يسبصو  سكب  ميسامفسشمب سيرك،مميسسسيرلفقةسس:ٍ

س:ير ،ممكسيرلممفقةسة نهمم سطلبمميمسآذرممكسمح مممحسك مم ب سسفالصننفة األولننىسير لبمميسبهمم .
:سة نهم سطلبميسيرقيجحمي.سوثانيهناسس:سة نه سطلبيسيرم ظمقسآيرصم بةسآيرلمكح.أحدها

 السررتممممرةسة نهمممم سطلبمممميسير مممممقةسم  مممميسكالسيرو يثمممم سيرم  رمممملةس  همممم ستكممممسوثالثهننننا:
ة نهمم سطلبميسبحسمسسيرم و مميسم  ميسكنهم سةممم سمسم ،رسبأث،همم سسورابعهنا:مس سم   ب 

 

س.24ا بةسإبقياوفسيآلميس(س1 س
س(س.553/س2 سيرز ملقضسسستوسلقت ظقس:(2 س
س(س.224/س13 سآير   يقسير حقيقت ظقس:(3 س
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 كرركسم ظفسي ن و  سبه مسآيفسسيممحسق رم :سشمفقةسطلبميمسن،مىس فمم  سهمراس
:سق رمم :سكصمم،ه سوالصننفة الثانيننةمسير جمم اسألالسيج م نهمم سمحصممحسةممم لسير لممسس

بياممممخسبمممم قسس ممممنسي نامممم  سآي نا مممم  سآيرممممزآيلسآيرو مممم  سآذرممممكسألالسس:ا بممممفسكض
 لممممسسإذيسةمممم الس مممميس  ممممقضسي ناممممقيضسآي ناضمممم  مس همممم سآإالسةمممم السيرلمممي سير

محصممحسيروممقحسبسمم سسآجلينمم سإ سكنمم سم ظممفسيرحممزالسبسمم سسيرممم فس ممنسزآيرمم س
آيناض ج مسك  سإذيسن،فس نسي ر سكن سب قسديجمفس ستمزآلسآ ست اضميس إنم سم ظمفس

سيروقحسب جلين سآيكمحسيرسقآبسبس سسيرو زسب .

ماءِ َوفَرْ ﴿سق رمم :سوالصننفة الثالثننة: ىسآهممريسير صممهستممللسن،ممس﴾ُعمًًا ِف السًًَّ
يألآل:سكالسيبتومم  سيأل صمم السآق تهمم س مميسسثممم لسيمم لست،ممكسيرلممفقةس ممنسآجهمملن:

ير صمم نلستممللسن،ممىسابمم  سيألصممحسآبامم لسير ممقآق.سآير مم ني:سكنهمم س  ممىسة نممفس
  ة نفسامقيته سن ويس  هقةسطلبيسننسجموعسيرل يجس.س  ص نلةس قتو يس

ُكلَما ُكَّ ِحٍي بِإِذِْن َرب ِمًا﴿:سق ر :سسوالصفة الرابعة
ُ
آيرممقيد:سكالسس،﴾تُْؤِِت أ

يرلفقةسيرمرة بةسة نفس  ص  يسبهراسيرصويمسآهميسكالسامقتهم س سبملسكالستكم الس
ي ضممقةسديجممميس مميسةممحسيألآقمم  مسآ ستكمم الس  ممحسيألشممف بسير مميسمكمم السام بهمم س

يس يسب مسيألآق  سدآالسب ممس هريسشقحسهراسيرلفقةسير يسذةقهم س سي ضق س
يس ميستحصملحست  رىس ميسهمريسيرك م وسيركمقيفسآ منسيرم ،م اسب رضمقآبةسكالسيرقابم

مسآكالسير  قمحس  مىسألنهم سشمفقةسشمقيويس  حسهراسيرلفقةسمفسسكالستك السنظوممي
ك ك مم ستحصممل،ه سآتم،كهمم س إنمم س سمفمم زسرمم سكالست ع  ممحسن همم سآكالست سمم هحس مميس

كالسمسمم ىس مميستحصممل،ه سآتم،كهمم سر وسمم مسامم ي سةمم السرهمم سآجمم دس مميسآسيرومم زسبهمم س
  ق مميسسآذةممقسكالسصمملح.يرمملنو سكآسرممفسمكممنمسألالسهممراسيرصممويسك ممقس  ،مم وسير ح

 ست  رىسآي ا عقيقس يس ح   سآ ميسمل  م سآط ن م مستلمب سهمراسيرلمفقةس ميس
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س.(1)ٍهراسيرصو  سيألب ع

ََُل ﴿س: يسبأنه سيرفهحسبمقيدس سس ا لافسذةقسس يستوسلقسسيرلفقةسيرم ل َوَم
  َِ ََّْت ِمْن فَْو ٍََة اْجُت ٍََة َكَشَجَرٍة َخبِي رارٍ َلَِمٍة َخبِي ْن قًَ ا لَمًا مًِ رِْض مًَ

َ
كالسسس﴾اْل

يرفهممحسبمم همس إنمم سكآلسيآل مم  سآن مم يالسيرمم  مم  سآبك سس:يرلممفقةسيرم ل مميسهممي
شمممم هه سبلممممفقةس  صمممم  يسنمممم ست مممم رىسٍكسٍساممممفسذةممممقسكآصمممم  ه س امممم ل:يرلمممما آي س

يرصممويسيألآرممى:سكنهمم ستكمم السم ل مميس ممم هفس ممنسقمم لسإنهمم سير مم امسسبصممو  سا اممي:
سكآسيركمممقيثسكآسهسير ممم اسبأنهممم سشمممفقةسم ل ممميمسآاممم،فسآصمممألنممم سصممم،ىس سن،وممم س

همريسير وصملحسسآسنسيرمض بسآقلح:سإنهم سشمفقةسيرلم ك.يرح ظحسرك قةس  س له س 
 سي جيسإرو مس مإالسيرلمفقةسقملستكم السم ل ميسبحسمسسيرقيجحميسآقملستكم السبحسمسس
ير  ممفمسآقمملستكمم السبحسممسسيرصمم بةسآيرم ظممقسآقمملستكمم السبحسممسسيشمم م ره سن،ممىس

ةسآيرلفقةسيرف   ميسركمحسهمراسيرصمو  سآإالسرمفستكمنس  جم دةمسإ سيرمض بسيرك لقس
سكنه سرم سة نفس  ،  يسيرصويسة السير ل و سبه سن    س يسيرم ، و.

رِْض ﴿سسآيرصويسير  نوي:سق ر :
َ
َِ اْل ََّْت ِمْن فَْو آهراسيرصويس يس ا ب،يسس﴾اْجُت

يا ؤصمم،فسآي وامميسي ج  مم ثسكمممرسيرف مميسس:آ   ممىسيج  ممفسسفٌس بمماسه ساَسصمم،يسق رمم :سكَس
ث،ه مسآق ر :س نس  قسيألبضس    ا:سروسسره سكصحسآ سنمققمس كمرركسيرلمقكس

سب هست  رىسروسسر سيفيسآ ساب  سآ سق ة.

مسآهمراسيرصمويسة رم ممميسر،صمويس﴾َما لَما ِمْن قَرارٍ ﴿س:آيرصويسير  ر مي:سق رم 
مامم ل:سقممقسيرلممي سقممقيبيسةا رممك:سا مممفسسىسكنمم سرمموسسرهمم سياممم اقيبير  نومميمسآيرم  مم

س مسشب سبه سيرا لسيررضسرفسم ضلسبحفيس ه سدييمس لقسا بف.اب ت س

 

 (س.90/س19 سيرقيزضسسستوسلقت ظقس:(1 س
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آين،مممفسكالسهمممريسيرم ممم لس ممميسصمممويسيرك،مممميسيرم ل ممميس ممميس  مممميسامممفسقممم لس:ٍس*
يركم لمسآذركسألنم ست م رىسبملنسة نهم س  صم  يسب رمضم بسيرك لمقةمسآم روميسنمنس

آك مم سسٍم ل مميٍ إرومم سي شمم بةسبا رمم :سثممحسيرم مم  عسك مم سة نهمم س  صمم  يسب رمضمم بس
يج  فس منس م قسيألبضس م سٍث نه سم رويسننسةحسيرم   عس إرو سي ش بةسبا ر :س

س.(1)ٍره س نسققيب

شب سآت  ريسابح ن سكن س:ٍسساقسير   لقسب رك فس يسهراسيآلميآي ض سسسسس*
ألالسيرك،ممممميسير لبمممميست مممممقسير مممممحسيرصمممم ر مسسيرك،ممممميسير لبمممميسب رلممممفقةسير لبممممي

يرك،ممميسير لبممي:سهمميسكالسآيرلممفقةسير لبمميست مممقسير مممقسير مم  ع.سآهممريس مم هقسن،ممىس
شمممممه دةسكالس سإرممممم سإ س .س إنهممممم ست ممممممقسجمومممممعسيألنمممممم لسيرصممممم رحيمسيرظممممم هقةس

سهللس ه سامقةسهراسيرك،مي.سآيرب ط ي.س كحسنمحسص ر س قضوس
شمممه دةسكالس سإرممم سإ س .سةلمممفقةسآنمممنسيبمممنسابممم  سقممم ل:سة،مممميسطلبمممي:سس

طلبي:سآه سيرمؤ ن.سكص،ه سا بفسق ل:س سإر سإ س س يسق،سسيرممؤ نسَآَ ْقنيهم س
سما ل:ستق عسبه سنمحسيرمؤ نسإرىسيرسم  . م  ا س ايسيرسل

آق لسيرق وعسبنسكنس:سة،ميسطلبي:سهريس  حسي مم ال.س إالسي ممم السيرلمفقةس
تممزآل:سي ممم صسفومم .سآ قنهمم س مميسيرسممم  :سير لبمميمسآكصمم،ه سير  بممفسيرممرضس س

ملويس .سآير ل و سن،ىسهمريسيرام لسكصم سآك همقسآكيسمن.س إنم سامبح ن سشمب س
شممفقةسير  يلمملس مميسيرا،ممسسب رلممفقةسير لبمميسير  ب مميسيألصممحمسيرب اممايسيروممق س مميس

سيرسم  سن، يمسير يس ستزيلستؤتيسامقته سةحسيلن.

 سرلممفقةسير  يلمملسير  ب مميسيرقياممميس   بامم سستممقياسهممريسير لمم و سسآيرم أ ممحس مميسس*
 ميسيرا،مسسير ميس قآنهم س منسيألنممم لسيرصم رحيسصم نلةسإرمىسيرسمم  .سآ ستممزيلس

 

 (س.92/س19يرقيزضس سستوسلقت ظقس:(1 س
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همممراسيرلمممفقةست ممممقسيألنمممم لسيرصممم رحيسةمممحسآقمممفمسبحسمممسساب تهممم س ممميسيرا،مممسمس
آ حبمممميسيرا،ممممسسرهمممم مسآإم صمممم س لهمممم مسآ  ق  مممم سبح وا همممم مسآقو  مممم سبحا قهمممم مس

همراسيرك،مميس ميسق،بم سبح وا هم سير ميسهميسسآ قين ته سيمقسبن ت هم .س ممنسباممفس
ي وا همم مسآيتصممهسق،بمم سبهمم مسآينصممبغسبهمم سبصممبعيس سير مميس سكيسممنسصممبعيس
  همم .س  ممقفسي وامميسإرهل مم سير مميست   همم سق،بمم سهللمسآيلممهلسبهمم سرسمم ن مسآتصمملقه س
ج يبيمم مسآنومميست،ممكسيرح وامميسآر يز همم سنممنسةممحس مم سامم ىس سآآيطممأسق،بمم سرسمم ن س

ي ابممم  مسآيناممم د سج يبيممم سرممممنسشمممهلسرممم سب ر يلينوممميسط ج ممميس ممميسهمممريسير وممميسآس
.س م سبيمسسثم س ست  عيسيرا،سسام ىس   م داسيرحمقسبمل  سما ركيسا حسب  سذر سس

كالسهراسيرك،ميس نسهريسيرا،سسن،ىسهريسير،س الس ستزيلستؤتيسامقته س نسير محس
هممريسيرصم ر سيرصم نلسإرمىس سةممحسآقمف.س همراسيرك،مميسير لبمميسهميسير ميسب  مفس

سير محسيرص ر سإرىسيرقوست  رى.
 مسما بنمم سنمممحسصمم ر مس لق ممعس سة لممق يسطلبمم سآهممراسيرك،ممميسير لبمميست مممقسة،ممم س

ُب ﴿ير ممحسيرصم ر سيرك،مفسير لممسمسةمم سقم لست مم رى:س ِ يًً  ُم الطَّ ِ َعُد الَْكًَ هِ يَصًًْ ْ إِيًَ
الُِح يَرَْفُعهُ  كالسة،مميسير  يلملسإذيسشمهلسبهم سيرممؤ نسسسآيرماصم دسسسمسس(1)﴾َوالَْعَمُل الصَّ

ن ب ممم  سبم   هممم سآي وا هممم سن وممم  سآإاب تممم  مسآ  صمممو  سبم ج هممم مسق جمممم سق،بممم سآرسممم ن س
 هممراسيرك،ممميسير لبمميسهمميسير مميسب  ممفسهممريسير مممحس ممنسهممريسسآج يبيمم سبلممه دت .

رسمم  .سآهميس مقجميسيرل هلسكص،ه سا بمفسبيامخس ميسق،بم .سآ قآنهم س  صم،يسب 
سسامقته سةحسآقف.

آ نسيرس،هس نسق ل:سإالسيرلفقةسير لبيسهيسير م،ي.سآ  هفس نسق ل:سهيس
يرلفقةسير لبمي:سيرممؤ نمسآي  ميسب ألصمحسير  بمفس ميسيألبضمسسسيرمؤ نسنوس .سس
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آيروق س يسيرسم  :سبك السيرمؤ نسم محس يسيألبضسآيم ك،فمس ل ،مغسنم،م سآق رم س
سيرسم  .سآه س يسيألبض.

آيرماص دسب رم مح:سيرممؤ نمسآير م،ميس لم هيسبم مسآهم س لمب سبهم .سآإذيسسسسس
آ منسقم لسسةمررك.سكالسمك السث نفسير م،يسشفقةسطلبيس  رمؤ نسيرملب سبه سكآرىسس

آ ميسهمريسسكشف بسيرف ي.س نسيرس،ه:سإنه سشفقةس يسيرف ي.س  ر م،يس نسكشقف
يرم ممحس ممنسيألاممقيبسآير ،مم اسآيرم مم بفس مم ست،لممقسبمم مسآيا ضممو سن،ممفسيرممقوسيرممرضس

 ممنسذرمك:سكالسيرلمفقةس سبملسرهم س منسنمقآقسآام قسستك،فسب مسآيكم  سامبح ن .
سآ قآ سآآبقسآامق.

 السآي ا اسرو  بقسيرملب سيرملب سرم .س  قآقهم :سير ،مفس كرركسشفقةسي مم
آيرم ق يمسآيروالنسآام قه :سي مم صمسآ قآنهم :سيألنمم لسآامقتهم :س م ست جبم س
يألنم لسيرص رحيس نسيآلا بسيرحمللةمسآيرصو  سيرمملآييمسآيألم قسيرزةوميمس

سيرمقضي.سفوس للسن،ىس ق سهراسيرلمفقةس مفسيرص ر سآيرهلىسآيرلهله  ميسآيرسه
سيرا،سسآا  ته سفو سبهراسيأل  ب.
 سرم ،  مممم سيرممممرضسكنممممزلس سة  بمممم سبمممم مس س   بامممم س ممممإذيسةمممم السير ،ممممفسصممممحوح س

آي ن ا دس   با سرم سكم قسبم سنمنسنوسم مسآكم مق سبم سن م سبام، مسآي مم صس
مفس لمم ب سرهممراسقمم جفس مميسيرا،ممسمسآيألنممم لس  ي امميسرا ممقمسآيرهمملىسآيرمملهلسآيرسممهس

ن،فسكالسشفقةسي مم الس يسيرا،سسكص،ه سا بفسآ قنه س يسسسيألص لس   اسسره 
سيرسم  .

آإذيسةمم السيأل ممقسبمم ر كسسن،ممفسكالسيرامم جفسب را،ممسسإنممم سهمم سيرلممفقةسيرم ل مميمس
آ  همم :سكالسيرلممفقةس ستباممىسسير مميسيج  ممهفس ممنس مم قسيألبضس مم سرهمم س ممنسقممقيب.

 هكمريسيويسإ سبم دةستساله سآت مله .س إذيسق معسن هم سيرسمايسكآشمكسكالستلمبس.س
شممفقةسي امم اس مميسيرا،ممسمسإالسرممفست   هممله سصمم ي ه سبسمماله سةممحسآقممفسبمم ر ،فس
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ير مم  عسآير مممحسيرصمم ر مسآير مم دسب ر ممرةقسن،ممىسير وكممقمسآ مم ر وكقسن،ممىسير ممرةقمس
آ  رفم،مممي:س ممم رعق سإالسرمممفست   هممملاسصممم يب سكآشمممكسكالسسآإ سكآشمممكسكالستلمممبس.

س.س كٍته،

 -يستفاد من هذه اآلية: ما

يرعبمممم دسإرممممىس مممم سك ممممقس سبمممم س ممممنسيرعبمممم دي سن،ممممىست  قممممسسشممملةسي جمممميسس*
يألآقممم  مسآ مممنسنظممموفسبيم ممم مسآتمممم اسن م ممم سآإيسممم ن سإرمممىسابممم داسكالسآ وهممم س

سن،له سآج ،ه س  دةسرسايس قي سير  يللسيررضس قا س يسق،  هف.
كالسيرعمممق سآيرمممزب سير ممم  عسقممملسكجمممقىس سامممبح ن سير ممم دةسكنممم س سبممملسكالسس*

روسس نسج س .س إالست  هلاسب  سآنا اسآق،  سةمحسمم ر  سد حسآن فس قيسمس
يرعممق سآيرممزب مسآيامم  ىسآتممفسنب تمم مسآةمم السكآ ممقسر مقتمم سآكطلممسمسآكذةممى.سآإالس
تقةممم سكآشمممكسكالسمع،مممسسن،مممىسيرعمممقي سآيرمممزب مسآيكممم السيرحكمممفسرممم سكآسمضممم هس
يألصحسآيف حسير مقةسذ وميسن قصيسبحسسسة قت سآق،  .سآ نسرمفسمكمنسرم س ام س

سق.ب مس إن سمو ت سب  سة لق.سآه س سمل نوسس يسهريسآ  ق يس

يرمممؤ نسديجممم ساممعو س مميسشمملكلن:ساممايسهممراسيرلممفقةمسآت  ومميس مم سي رهمم سس*
ب مس  ستضم  سهريسس هريمسمسآ    ويس  سي ره ستكمحسآت ففبساله ستباىسآتلآا

سس.(1)يرم حسير ظوفسيرف،لحس نسيألاقيبسآيرحكف

ٍيرلممفقةسهمميسيرملممب سبمم مسآقمملسآصمموه ساممبح ن سس:قننال اإلمننام أبنني زهننرةس*
بأنه سطلبيمسآطل ه س يسكنه سا ب يسيألصمحمسآ أنهم س قتو ميمسآ أنهم ستمؤتيسكث،هم س

يرك،ممميسير لبمميمسهممريسهمم سيرملممب سبمم مس أ مم سيرملممب :سهمميسسثممحسيمملنسبممإذالسب همم .

 

س.344سصمسب صقفسير وفس بنسيركقيفسيراقسالست ظقسستوسلق(س1 س
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آيرك،ميسير لبيس له سن  صقسير لبيسير يسذةق س يسيرلفقةمس هيسة،مميسيرم وسس
ست م رىمسآهم سيرحمقمس آيرا،مسسآير امحمست بمعس منسيرا،مسسآير امحس ام لسبمإم صسهل

نممنساوسمم فسيأل مم بمسآت فمم سبمم سإرممىس   رلهمم مسسآإنهمم سإذستامم لست ،مم سبصمم ي ه 
 قشمملةس م مملةسير وممعستممؤتيسامقيتهمم سس همميستق ممعسصمم ي ه سآ ستهمم ىمسآهمميسه دمممي

ثحسيلنمسآيرك،ميسير لبيستباىسببا  سيألنومسسيرم بصمقةسيرملبةميمس  رك،مميسيوم ةس
.آ م سيرك،مميسير ميست حامقس لهم سهمراسيرم م ني؟سقلمح:سإنهم سستحليسير و  سآيأل كلة
إنه سي مم المسآيرحقمسكنه سيرك،ميسير ميستكم السصم دقيس ميسسث،ميسير  يللمسآقلح:

ست  رىمسآيررآدسننس ح ب  سآت حاقس لهم سذيته سآ   ب  يس نسير وسس بض  سَّللال
ْوِل ﴿ير ويسير لبيمسآيرا لسير لسمسةم سقم لست م رى:س َن الْقًَ ي ِِب مًِ ُدوا إََِل الطَّ َُ َو

ًًدِ  ِمي اِ  احْلَ ُدوا إََِل ِِصَ ًًُ هممريس  ممحسيرك،ممميسير لبمميسآهمميسة،ممميسيرحممقسسمس(1)﴾َوَ
يرف   يسركحس   نيسيرملقسآير لسمسآيركم لسآيرفم لمسك م سيرك،مميسيرم ل ميس املس
ق لست  رىس يس  ،ه :سرك،ميسيرم ل يسهيسيرك،ميسير يست ب مقس منسم مقسيرم وسمس
آض لسيروكمقمسآتكم الس ميسب ن هم سكجمميمسآ ميس  ت هم سكجمميس هميسن،مىسن مومس

سآرقام ر مسآ ستكم السطلبميس ميسيرك،ميسير لبميمسس ألنهم سَ ست ب مقس منسإمم صسهل
سبآضسآيق ه مسآ س ميسن  جفهم مسآ م ست قتمسسن،لهم مسآكآضمحه سيركمرومس لا ْنسَن مْ نمَ

ْلَقس سيرصها مسَ إاالل ْلقا اسَص،لىس يسَنَ،ْو اسَآَا،لَف:س»َنَ،ْوكيْفسبا رصها سَّللال امسَق َل:سَق َلسَباي لي َّللال
ى لاضسإارممَ ىسسَتهممْ سَي ممل ليقي سَمصممْ حي سيرقلجممي َزيلي يامسَآ ممَ ستممَ ىسيْرَف ممل لاضسإارممَ سَتهممْ قل سيْر مما مسَآإاالل قها يْر مما

ىس لاضسإارمممَ َوسَتهمممْ را سيْركمممَ إاالل َومس مممَ را ما  مسَآإاممممل ثيْفسَآيْركمممَ لها سصممما حل سَآجمممَ زل اسنمممَ َلسَّللال َسسنا مممْ ميْك مممَ
مس ىسير ممممل با لاضسإارممممَ سيْرويفممممي َبسَتهممممْ مسَآإاالل قلىسيْرويفممممي با مسَآَيَ حممممَ راوي سَمكممممْ حي سيرقلجممممي َزيلي َآ ممممَ ستممممَ

اسَةرليب  « ْ َلسَّللال َومسَي لىسميْكَ َسسنا س.(2)يْرَكرا
 

س.24ا بةسيرحمسيآلميس(س1 س
س.3638(سيلتقسبقفس147/س6 س مقج  سكيملس س ل(س2 س
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َِ ﴿آيرك،ممميسيرم ل مميسة رلممفقةسيرم ل مميسير مميس س  جمملةس  همم س ْو ًًَ ْن ف ًًِ ْت م ًًَّ اْجُتَ
رِْض 

َ
همميسن،ممىسسحرهمم سجممرآ س م مملةس مميسبمم طنسيألبضمسبمممسكضسكنهمم سرمموسس﴾اْل

َِ ﴿امم حه مسآ   ممىس ْو ًًَ ْن ف ْت مًًِ ًًَّ رِْض ساْجُتَ
َ
كضس هممق سج  همم س ممنس مم قسس﴾اْل

رهم سجمرآبسيألبضس ،وسسره سجرآبستم لس له سةب مسكن ي سير ب ت  سير يسروسس
مسكضسيا اقيبسآابم  س ميسبم طنس﴾َما لََما ِمن قََرارٍ ﴿تع صس يسنقآقسيألبضمس

رم ل مميسَ ستعمموشس مميسير جمم دمسيألبضمسآيرمممؤدىس ممنسهممريسير لمم و سكالسيرك،ممميسي
زلس منسيألضمقيبسبمامليبس آروسسره سبا  سفو مسبحسإنه ست  هيسب ن ه  سز  نه سآت مْ
آق همممم مسة رسمممم  ميسآير موممممميسآيركممممروسآيرملم مممميسآيرعلبمممميمسآرمممموسسرهمممم سآجمممم دسإ س

لبمميمسآ ستباممىسإ سيرك،ممميسير سكممنسن ق  همم سآموممميمبماممليبسز  نهمم سآقمملستضممقمسر
سآر، س.(1)ٍحقسآيلاآ  سمك السهل

 

س.4022/س8سسير و القسست ظقسزهقة(س1 س
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سآ    همم سإرممى:سيممقفسجممقس   مميسن،ممىسيرسممك السمفممقسيرظمم هقسآيرمضمممقم
سسكث ممقآسآهمم سكصممحس   نلهمم سسآيرمك نومميسيرز  ومميسين همم  سيرع مممي يرم مم نيسيامم  م   
واق رم ست م رى:س﴿سآشل ن  مس  مح َياَم إَِل اللَّيلِ  ُثمَّ أَتمُّ ِ ين هم  سيرع مميسسآس(2).(1)﴾الص 

َراِم إََِل ا ر ست  رى:س﴿ةسسيرمك نوي ى بَِعبِْدهِ َيًْ  ِمَن الَْمْسِجِد احْلَ ْْسَ
َ
ِي أ ُسبَْحاَن اَّلَّ

ِي  قََْص اَّلَّ
َ
ِميُع اْْلَِصيُ الَْمْسِجِد اْل َو السَّ َُ س.س(3)﴾بَاَرْكَنا َحْوَلُ لُُِنَِيُه ِمْن آيَاتَِنا إِنَُّه 

س:هيسسسكق يلسسير ،م  س يسهراسيرمسأريسسكب  يسذةق*سس

س:سكن س ستلمحس  ،ا  .يرا لسيألآل

آه س  سبجح سيبنسهل اس يسيرمع يسآن،حستقجوح سبأالسيألث قس عسيراقي يس
س.(4)نلاسيرلم لسفوفسسيرحمحسن،و سن لسير قددس

 

س.187(سا بةسيرباقةسيآلميس1 س
(سيرف ممميسيرممملينيسر،ممممقيدضسصس104/س1 س(ست ظمممق:س ع مممىسير، لمممسسنمممنسة مممسسيألن بيمممس2 س

س.385
س.1(سا بةسي اقي سيآلميس3 س
/س1(سمسآيرف ممىسيرمملينيسر،مممقيدضس 411/س1ت ظممق:سيألصمم لس مميسير حمم س بممنسيرسممقي س (س4 س

(سمسآشممقحسيألشممم نيسألر ومميسيبممنس  رممكس96/س1(سمسآ ع مميسير، لممسس بممنسهلمم اس 385
 (س.59/س2 
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.سآهمريس(1)آناحسيرسبكيسكالسٍإرىٍسإذيسيق قنفسبمسٍ منٍسرمفستملمحسآإ سفوح ممح
  رك  مميس  ا ممعسيرسمملقس   ممىسةمم اس ممنسمامم ل:ساممق س ممنسيربصممقةسإرممىسيرك  مميمس

س.(2)رم سة نفسيربصقةس   لك

س:ستلمحس  ،ا  .يرا لسير  ني

ٍإرممىٍس ن همم  سيرع ممميسآ  مم سق رمم ست مم رى:سس  مج حج ُّٱجمم  س مميسشممقحسيرموصممح:س»

 مل خل حل جل مك ُّٱآق رممممممم ست ممممممم رى:سسسسمس( 3) َّ مخجس جخ مح جح

 حص مس خس حس جس مخ ُّٱآق رمممم ست مممم رى:سمس(4)َّ خم حم جم هل

 مممممم ر مقس  ممممممميسسم(5)َّ جعمع مظ حط مض خض حض جض  خصمص
س.(6)ر، ظقمسآيألوس  ميسر،قج  مسو ست  رىس  ميسرص  دسيرك،فست  هيسن لا«

آقمم لسيرسممبكي:س»إذيسرممفستكممنسققي مميستممللسن،ممىسدممم لس مم سب ممله سآ سن،ممىس
س.(7)آيف زسدم رهم سفو س عسيراقي ي«مسمقآج ستلمحس  ،ا  

ق ،هم سكآسمقآجم س:سإذيسدرفسققي يسن،مىسدمم لس م سب مله سفومم سيرا لسير  رقس
سصلقسإرله .

 

 .204/س2آير ظ جقسر،سبكيسسست ظقس:يألشب ا(1 س
 .77/س2ت ظقس:ثلهسيألاقيبسشقحسكص لسير زدآضس(2 س
 .99ا بةسيألن  اسيآلميس(س3 س
 .63ا بةست اهسيآلميس(س4 س
 .10ا بةس  طقسيآلميس(س5 س
 .454/س4ت ظق:سشقحسيرموصحسر،ز ملقضمس بنسمعوشمس(س6 س
 .204/س20يألشب اسآير ظ جقسر،سبكيسست ظقس:(7 س
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ق لسيرقضي:س»آيألث قسنلاسدم لسيلضسي ب لي سآي ن ه  س يسيرمحلآد.سس
 ممممإذيسق،ممممف:سيشمممم قيفس ممممنسهممممريسيرم ضممممعسإرممممىسهممممريسيرم ضممممعمس  رم ضمممم  الس س

س.(1)تلم الس  هق يس يسيرلقي مسآيف زسدم رهم سفو س عسيراقي ي«

 ممله سنحمم :سقممقك سآجمم  س مميسيرمع ممي:س»آإذيسدرممفسققي مميسن،ممىسدممم لس مم سم
سرتسُّٱ:سامممبح ن سآت ممم رىيرامممقسالس مممنسكآرممم سإرمممىسسممممقامسكآسمقآجممم سنحممم سق رممم س

 مع  جع ُّٱ:ساممممممممممممممبح ن آنحمممممممممممممم سق رمممممممممممممم سمس(2)َّسىتيتسنتسمتسزت

س.(4)«(3)َّجغمغ

سآإ س  يرا لسيرقيبع س.(5):سإذيسة الس  سب له س نسج سس  سق ،ه سة السديم  

س.(6)آذهسسيرمقيدضسإرىسهريسيرقكضسن لسنلاسيراقي ي

تمملمحمسآقمملسم  ممقسس غومملسآ   ممىسقمم رهفسيرسمم بق:سكضسإذيسة نممفسجممز  يس ممنسيرميس
ننسهريسبأنه سإذيسة نمفسبو نم  سرمم سق ،هم سدممحسطق  هم مسرمريسمومققسبملن:سيشم قيفس
يرومممليالسإرمممىسيرمممليبمس مممإالسيرمممليبس ستممملمحس ممميسيرمحممملآدمسإذسروسمممفس مممنسج سممم مس
زسيألثممممحسي ممممىست  مممملنس  لممممقطست مممم رىستممممم اسيرصمممم اسي ممممىست  مممملنسير،لممممحمسآجمممم ل

 

 .14/س6:شقحسيرقضيسر،ك فويست ظقس(1 س
 .187ا بةسيرباقةس نسيآلميس(س2 س
 .280ا بةسيرباقةس نسيآلميس(س3 س
مسآير حممم س204/س2مسآيألشمممب اسآير ظممم جقسر،سمممبكيس96/س1ت ظمممق:سيرمع ممميس بمممنسقلي ممميس(س4 س

 .431/س2ير ي يس
 .231/س4ت ظق:سيرك  وسرسل  ي س(س5 س
 .385/س1يرف ىسيرلينيسر،مقيدضسست ظقس:(6 س
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س.(1)ير ه ب«

 سب ممملسٍإرممىٍسديممممحسفوممم سق ،هممم سإذيسدرمممفس:سكالس مملآيأل هممقس مممنسهممراسيألقممم ي
سزتسرتسُّٱققي مممميسن،مممممىسذرممممك؛سألالسيرممممملم لس  ،اممممم  س ممممقدآدسبا رممممم ست ممممم رى:س

  ر،لممحس لمممقسديممممحس مميسيكمممفس ممم سق ،مم سق  ممم  مسآنممملاسسم(2)َّسىتيتسنتسمت
 يل ىل مل خل ُّٱيرممملم لس  ،اممم  س مممقدآدسةمممرركسبا رممم سامممبح ن :س

 ين ىن من خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم
سمس إالس  سب لسإرىسديمحس يسيكفس  سق ،ه سآه سي اقي .(3)َّ جهمه

ك مم سيرامم لسيرقيبممعس مم سمم،مم س ممنسيرصمم يو؛سرامم ةسكدر مم سآصمم يوسيف مم سآرمم س
س.آيرحفيسيرا ييسسيظسآي قس نسير ظقسيرصحو 

 

مسآيربحممممقس204/س2مسآيألشممممب اسآير ظمممم جقسر،سممممبكيس327/س2ت ظممممق:سستوسمممملقسيراقط مممميس(س1 س
 .463/س4يرمحواس يسكص لسيروا س

 .187ا بةسيرباقةس نسيآلميس(س2 س
 .1ا بةسي اقي سيآلميس(س3 س
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نئ مئ زئرئ ّٰ ُّٱ

نتمتزترت ىبيبنب مبزب رب يئ ىئ

(1) َّىتيت

: أقيال المفسرين في اآلية الكريمة  : أوال 

س.(2)يرموسقينسن،ىسكالسيرمقيدس نسيآلميستحلتلسآقفسيرص اسحُّسيج معسجيس

آيرمممرضسج مممحسيرموسمممقينسما رممم السهمممريسيراممم لمس فمممي سيمممقفسيرفمممقسٍإرمممىٍمس
 ممره  يسإرممىسكالسيرلممي سإذيسيمملسإرممىسج سمم سدمممحس مميسيرع ممميسآإ س مم مسآ ممم سكالس

س.(3)ير،لحسروسس نسج سسير ه بس إن س سمأمرسيكفس  سق ، 

س:  ست،يسمس  ه نلتلةٌسس اهويٌسسسآي قتسسن،ىسهريسيرا لسكيك اٌس

وسآامم جقسيرمو ممقي سبمملم لسكآلسير،لممحسإرممىسط،مم  س*سإب يمميسيألثممحسآيرلممقس
س.(4)ير ه ب

*سيق يسيرصم اسب ر،لمحسةمم سمحمقاسيرو مقسب ر هم بس منس لمقسنمربس ميسكمم اس
 

 .187ا بةسيرباقةس نسيآلميس(س1 س
 .س81/س2مسآيركلهسآير و السر،  ، يس263/س3ت ظق:سج  عسير و السر،  قضس(س2 س

مسآيرمحمقبسيرم جلزس22/س2مسآتوسملقسيربعم ضس189/س1ت ظق:ستوسلقسيراقسالسر،سمم  نيس(سس3 س
 .218/س2مسآيربحقسيرمحواسألبيسيو الس327/س2مسآكيك اسيراقسالسر،م زالس259/س1

مسآربمم وسير أآيممحس مميس  مم نيسير  زيممحس327/س2ت ظممق:سيرفمم  عسأليكمم اسيراممقسالسر،اقط مميس(س4 س
 .118/س1ر،م زالس
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سيرص ا.
*سيق مميسير صمم لس مميسيرصمم امس مممنسآيصممحسي  سمم كسنممنسيرمو ممقي س مميس
ير،لحس  سا يوسر ؛سألن سرفسماعس ميسير قمفسيرمرضسبامم سيرلم ب سرعبم دةسيرصم امس

س.(1)يس م رويسرظ هقسيراقسالسآير لب سبأهحسيرك  وسآ يسهرس

 يسيلنسبدسي   اسكب سيو السي ا ل لسبهراسيآلميسن،ىسنويسير ص لس ميس
ص اسير ص لس ،وسسبظم هق؛سألنم ساوم سيرص امس ا ل:س»آك  سيرل ريسن،ىسنويس

س.(2)آج وسإتم اسيرص اسبلم لسير،لحس اامسآ س     ةسبلنسهريسآ لنسير ص ل«

ركممنسهممريسي ن ممقيضس سمسمم،فس ممنسير امملس ممإذيسرممفسمكممنس مميسيرمم صسنهمميسنممنس
ير ص لس يسيرص امس م سيرع ميس نستحلتملسآق م سبمأآلسير،لمحمسآهمريسامقس فمي س

 مم سب مملاس مميسيكممفس مم سق ،مم مسسآ ممم ستزيمملسهممريسيممقفسيرفممقسٍإرممىٍسآنمملاسدممم لس
آيصمحس  يصمحسير م  س لمقسسيرقكضسق ةس  سج  س يسيرصحوحلن:س»كالسير  ميس

ن،مممملهفس  همممم هفمسقمممم ر ي:سإنممممكست يصممممحمسقمممم ل:سرسممممفسةهلكمممم كفسإنمممميسك ممممحسكط ممممفس
س.(3)آكيااى«

س.(4)*سضقآبةسير حاقس نسيناض  سير ه بسبلم لسجز س نسير،لح

 

/س5مسآتوسملقسيرلم قيآضس218/س2مسآيربحقسيرمحمواس126/س1ت ظق:ستوسلقسير وض آضسس(سس1 س
 .159/س2مسآير وسلقسيرم لقسر،زيل،يس2951

 .218/س2ت ظق:ستوسلقسسيربحقسيرمحواس(س2 س
 مممنس لمممقسإمفممم ومسسكمقجممم س سممم،فس ممميسصمممحوح مسة ممم وسيرصممم امسبممم وسبقةممميسيرسمممح ب(س3 س

مسآكمضمم  س ميسة مم وسيرصم امسبم وسير همميسنمنسير صمم لس29/س3(سمس1922يملتقسبقمفس 
 .774/س2(سمس1102 يسيرص امسيلتقسبقفس 

 .218/س2ت ظق:ستوسلقسيربحقسيرمحواس(س4 س



 

858 

 السياق القرآني وأثره يف حتديد املعاني التفسريية والفقهية حلروف اجلر يف القرآن الكريم

يرلمسسيكم  سآشقن  مس   ملسإقبم لسير،لمحس منس*سآقفسي    بسن لس قآوسس
:س»إذيسبكتممم فس؛سرا رممم س(1)يرملمممققسآإدبممم بسير هممم بس مممنسيرمعمممقوسمو مممقسيرصممم جف

س.(2)ير،لحسكق حس نسه ه  س السك  قسيرص جف«

*ستملتلسآقفسيب لي سير،لحسبعقآوسققصسيرلمسسآ  ست ز  س نسش  نه س
س.(3)ننسجلبيالسير ل  سآيرممذال

مسآرمممم س(4)َّسىتيتسنتسُّٱبةسإرمممىسيرو مممقسرا رممم ست ممم رى:س*سيأل ضمممحسيرمبممم دس
س.(5)ج  س يسيرحلتقسيرلقيس:س» ستزيلسير   سبملقس  سنف، يسيرو ق«

مس اممملسجممم  س(6)*سيرصمممو اسيرلمممقنيس مممنسط،ممم  سيروفمممقسإرمممىس مممقآوسيرلممممس
س:س»ث م ت  لمقسذرمكس ميسيرسم يسير   يميسيرلمقيويمسقم لسن ملس سبمنسكبميسكآ مىس

سيرام ا:سرمب مسسقم لسيرلممسس ق مفسس ،مم سص جفسآه سساوقسس يسسسس سسبا لسس ع
سر م .س  جملحسينمزلسقم ل:سك سملف.سرم س سبام لسم س ا ل:سر  .س  جلحسقفس  السسم 

سنهمم ب ي.سن،وممكسإالسقمم ل:سر مم .س  جمملحسينممزلسقمم ل:سك سمملف.س ،مم س سبامم لسممم سقمم ل:
 

 .214/س1مسآ   سيرالتقسر،ل ة نيس399/س1ت ظق:ستوسلقسيرق سسيألصوه نيس(س1 س
صمممحوح مسة ممم وسيرصممم امسبممم وسيرصممم اس ممميسيرسممموقسآي   ممم بمسكمقجممم سيربمممم بضس ممميس(س2 س

مس36/س3(سمسآكمض  :سة  وسيرص امسب وس  ىسمححس  قسيرصم جفمس1914يلتقسبقفس 
 (س.1955يلتقسبقفس 

 .79/س2مسآتوسلقسيرمقي يس143/س2ت ظقس:توسلقسيرم  بس(3 س
 .357/س2ت ظق:ستوسلقسير  وملنسرس بتيسيرو تحيسآيرباقةس(س4 س
مسيملتقس36/س3يربم بضس يسصحوح مسة م وسيرصم امسبم وست فلمحسي   م بمسكمقج سس(سس5 س

(سمسآكمقجممم س سممم،فس ممميسصمممحوح سة ممم وسيرصمممو امسبممم وس ضمممحسيرسمممح بس1957بقمممفس 
 آتأثللسيا حب ب سآيا حب وستأملقاسآت فلحسيرو ق.

 .357/س2ت ظق:ستوسلقسير  وملنسرس بتيسيرو تحيسآيرباقةس(س6 س
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سير،لمحسبكتم فسإذيسقم ل:سامفسسير  ميس لقوسسرهفس فلحس  زلسر  س  جلحسينزلسسق ل:
س.(1)يرص جف«سك  قس السسه  سه س نسكق حسسقلس

س:ا نو  :سكق يلسيرواه  

ذهممسسجمهمم بسيرواهمم  سإرممىسكالس مم سب مملسٍإرممىٍسإذيسةمم الس ممنسجمم سس مم سق ،همم س
س إن ستلمحس هو سآإ س  .

  رع مممميسإالسة نمممفس  ملمممزةسنمممنسذضسيرع مممميسبموصمممحسيسممميسةمممم س ممميسير،لمممحس
آير ه بسآجسسمقآجهم مسآإالسرفستكنس  ملزةسن ه سبموصحسيسيسةمم س ميسيرلملس

سزتسرتسُّٱآيرمق ممممقسآجمممممسسدم رهمممممم مسآياممممم لر يسن،ممممىسهمممممريسبا رممممم ست ممممم رى:س

مس ،م سة السير،لحسم بج  سننسجم سسير هم بسآجمسسنملاس(2)َّسىتيتسنتسسمت
س.(3)يكم دم ر س يس

آيامم للسصمم يسسشممقحس م صممقسيرقآضمميسن،ممىسنمملاسآجمم وسيرصمم اسب مملس
 فممي سير،لممحسبممأالسٍإرممىٍسآسٍي ممىٍس  ضمم ن  السر،ع ممميس مميسير،عمميسآ  ممميسيرلممي س
   همم امس ممإذيسين هممىسرممفسمكممنسب مملاسإ سيمملامسآإ سرممفسمكممنس  ا  مم  سآيمملسآجمم وس

س.(4)يرص اسنلاسآج   

فسيرممرضسمحممقاسفومم سير  مم اسآ ممنسه مم سكجمممعس اهمم  سيرمممريهسسن،ممىسكالسير قمم

 

 .79/س2مسآتوسلقسيرمقي يس143/س2ت ظق:ستوسلقسيرم  بس(س1 س
 .187ا بةسيرباقةس نسيآلميس(س2 س
مس23/س1مسآ ليميسيرمف هلسآنه ميسيرما صملس17/س1ير  هس يسيرو  آىسر،س لضسست ظق:سس(3 س

 .387/س1حص لسر،قيزضسآيرم
 .759/س2شقحس م صقسيرقآضيسر،   يسست ظق:س(4 س
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آيرلمقيوسن،ممىسيرصمم جفسيمملنست  ملنسيروفممقسإرممىسكآلسجممز س منسكجممزي سير،لممحسكمممر يس
مس ممسٍإرمىٍسر،ع مميسآ م سب ملس(1)َّسىتيتسنتسسمتسسزتسسرتسسُّٱبا ر ست  رى:سس

سيرع ميسمم رهس  سق ، .

آيرا نمملةس مميسيألصمم لستمم صسن،ممى:سكالس مم سب مملسيرع ممميس ممم رهسرممم س ا ،همم س
 مميسيرحكممفمس  رع ممميس مميسيآلممميسهمميسير،لممحمسآهمميسروسممفس ممنسجمم سسيرمغومم مسآهمم س

غومم ؛سألنهممم سير همم بسيرمممأ  بسبصمم   س ،ممفستمملمحسير،لمممحسيرممرضسهمم سيرع ممميس مميسيرميس
س.(2)روسفس نسج س 

ٍإرمممىٍسيمممقفسيرفمممقسسيرسمممو قسيراقسنممميس ممميستحلتممملس   ممميسسآ همممريسمظهمممقسكامممق
آقممممفسين همممم  سابمممم دةسيرصمممم اسآنمممملاسير ب امممم سبعلممممقاس ممممنسآد ر مممم سن،ممممىستحلتمممملس

آيرملمممه بسر،حمممقفسٍإرمممىٍمسآهممم سسييألآقممم  مسآذرمممكسكممممر يس مممنسيرم  مممىسيألا اممم
سين ه  سيرع ميمسآ نسم لست  لقسيرا نلةسير ح ييس يسيكفس  سب لسٍإرىٍ.

ُقوا َخْيٌ َلُكْم  ﴿   ى:ست م رس سسق لسس ْن تََصدَّ
َ
ٍة َوأ ٍة َفَنِظَرٌة إََِل َميَْْسَ ِإَوْن ََكَن ُذو ُعْْسَ

 . ( 3) ﴾ 280إِْن ُكنُْتْم َتْعَلُموَن  

 -أقيال المفسرين: :أوال   
السكالس مممقيدس ست ممم ريس ممميسيآلمممميسكالسهمممريسيرمممملتنسإذيسسةممم السسيرموسمممقآسسذةمممق

همممحسيروسمممقسبممم س.آركمممنسفوصممملقس مممنسكسمسسمممقي سس  ،ممموكفسكالست ظمممقآاسي ممميست امممق  

 

 .372/س15ر،م آبدضسمسآيرح آضسيرك لقس105/س2ت ظق:سيألاسر،ل   يس(س1 س
 .162/س1شقحسزيدسيرمس  اعست ظقس:س(2 س
س.280ا بةسيرباقةسيآلميس(س3 س
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سيرمَلْتناسٍسيوم السقم ل:سي   اسكبمي ٌسسَن،مَىسَبوها سَآيجما قا ْنظمَ َبسراْ،ميْ سما سيْ ا َالل س:كضمس(1)ٍألا
س. وسقةس   سٍإرىسسيرملتنص يسسيرلتنسكالست ظقسن،ىسسكالسير يجسس

 أ م سدمم لس م سمس تولملس   ميسيرع مميس  ،ام سسٍىآيرقيج سن لسيرموسقينسكالسٍإر
ن،ممىسس ممأ قستمملآبس ممعسيرمملرلحس مم ست جمملسفومم سدرلممحمسب ممله س مميسيرحكممفسآمقآجمم 

آرمم سدم،ممفسمسيرمممقآ سألالسي نسمم بسن،مميسي نممريبسآ  جمم دسيرموسممقةستممزآلسير ،ممي
سرك الس  ظقي س يسة،  سيرح ر لنس  سقي سآس  اقي س.سفو يرموسقةس

توللسيرع ميس  ،ام  سآك م سدم رهم س ميسيرحكمفسكآسسسٍإرىٍسسق لسي   اسير وض آض:
مقآجهمم س  مم س مم سد رمميسرهمم سن،ومم سآإنممم سم ،ممفس ممنسممم ب سآرممفسمكممنس مميسيآلممميمس
آة نمفسيألتملضس    آرمميسرهم س حكمفسبمملم ره سيي و طم  .سآقلمحسإرممىس منسيلمقسكنهمم س

َرةٌ إَِل ﴿لمملسيرع مممميستا ضممميسمقآجهمم سآإ سرمممفستكمممنس  مممميسرا رمم ست ممم رى:ستو َفَنظًًًِ
ةٍ  ياَم إََِل اللَّيْلِ ﴿آق ر ست م رى:سسس﴾َميَْْسَ ِ وا الص  تِمُّ

َ
ركمنسرمم سرمفست ملمزسيرع مميسس﴾ُثمَّ أ

س.(2)ٍه سه  سننسذضسيرع ميسآجسسإدم ره سيي و ط 

 -أقيال الفقهاء: :ثانيا  
ت مملنسكنهممفستقجحمم السمس ممنسممم لست بممعسكقمم يلسيرواهمم  س مميس سممأريسإنظمم بسيرم سممق

ي نظمممم بسةح رمممميسسس ممميس م ،ممممهسيمممم   سي نسمممم بس ممميسكدي سيرمممملتنسآسسآنوامممم  س
ي رممميسإرمممىسسمصممم سس  هممم سكدي سيرحاممم قسآياوممم السن ممملسهمممريسيرحممملسآ ست ف آزآنممم 

ْن ﴿سى:ةم س يسي ريسير وايسيرزآجويس ميسق رم ست م رمسسي مس ب َعٍة مًِ ِيُنْفِْق ُذو سًَ

 

س.س719/س2سسير وسلقس يسيرمحواست ظقس:يربحق(1 س
س.116/س2سسير وض آضسسست ظقستوسلق(س2 س
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س.(1)﴾َسَعتِهِ 

نهممممفسمف ،مممم السهممممراسيآلممممميسق نمممملةس اهومممميستقج مممم السإرلهمممم س مممميس  ممممحسهممممراسيلممممقسإ
رل وممقسكضسرل وممقسيرممزآ سن،ممىسزآج مم سآن،ممىسآرمملاسيرصممعلقسن،ممىسقمملبسيرحمم   سس

يس  ،ممىسقمملبس سن،ومم .سآ ممنسةمم الس الممق سآامم  سي ممىست اممعسن،لهممم سإذيسةمم الس  امم  س
ذرممممك.س  امممملبسير وامممميسبحسممممسسيرح رمممميس ممممنسيرم وممممقسآيرح جمممميس ممممنسيرم وممممقسن،ومممم س
ب  ج همم دسن،ممىس فممقىسيومم ةسير مم دةمس ل ظممقسيرمو مميسإرممىسقمملبسي جمميسيرم وممقمس
ن،وممم سامممفست ظمممقسإرمممىسي رممميسيرم ومممقمس مممإالسيي م،مممفسيرح رممميسك ضممم ه سن،وممم مس مممإالس

 رم .سآقم لسي  م اسيق صق سي ر  سن،ىسي جيسيرم وقسن،وم سبدهم سإرمىسقملبسيي م
آكصح ب :سير وايس البةس حلدةمسآ سيج ه دسرح ثفسآ سرمومفس لهم .سسسيرل   يسس

آتاملتقه سهمم سبحم لسيرممزآ سآيمملاس منسمسممقاسآنسممقامسآ سم   مقسبح رهمم سآةو ت همم .س
قمم ر ي:سفوفممسس ب مميسيرم،وومميس مم سمفممسس ب مميسيرحمم ب .س ممإالسةمم السيرممزآ س  اممقيس

نصممهمسآإالسةمم الس  سممقيس مممل.سآيامم لر يسرز مم س ممليالمسآإالسةمم الس   امم  س ممملسآس
با رممم ست ممم رى:سرل ومممقسذآساممم يس مممنساممم   سيآلممممي.س ف مممحسي ن بممم بسبممم رزآ س ممميس
يروسممقسآير سممقسدآنهمم مسآألالسي ن بمم بسبكو ت همم س سامم لحسإرممىسن،ممم سر،حمم ثفسآ س
رعلقامس لؤدضسإرىسيرمص  يمسألالسيرزآ ستلنيسكنه ست، مسس  قسةو ت ه مسآهيس

ت ،بمم سقمملبسةو ت همم مس ف ،  همم س امملبةسق  مم سر،مصمم  ي.ستممزنفسكالسيرممرضست ،ممسس
س-ةمم سذةقنم س-آيألصحس يسهريسن لهفسق رم ست م رى:سرل ومقسذآسام يس منسام   

آيرفممم يوسكالسهمممراسيآلمممميس سمس(2)ٍآق رممم :سن،مممىسيرم امممعسقممملباسآن،مممىسيرما مممقسقممملبا
ت  ممميسكث مممقس مممنس مممققسبممملنسنواممميسيرع ممميسآيروالمممقمسآإنهممم ستم ،مممهسب سمممقسيرمممزآ س

 

س.7ا بةسير  قسيآلميس(س1 س
س.236ا بةسيرباقةسيآلميس(س2 س
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سآسمس(1)يسممقاٍآس سا سنممَ َدة سباَحسممَ للبي ْقن  مسَآإانلمممَ سَتَ اممَ َبة سشممَ لل ْفس ياممَ َيسَرْوسممَ سير لَواممَ سَكالل َريسميوالمملي هممَ
َقىس ىسَ فمممْ سَن،مممَ ْج اهمممَ دا سبا  ا للبي سَنَ،ومممْ امسَ  يامممَ قا ْنسيْرميْ ومممَ ييس ممما سَآيْرَح رمممَ قا ْنسيْرميْ وممما ياس ممما يْرَح رمممَ

سير لسسسآسسيْرَ  َدةا. سَنَ،ىسَكالل سَتليلُّ سَنَوَاَيسن،ىسسَوَاَيستيْوَقضي سإْ َك نا اسَآَاَ  ا امسَآَكالل َنَ،ىسقاْلبا
قاس ْنسَنَوَاياسيْرمي اا س ا سَكَقحُّ قا س.يْرميْ سا

 ممنسممم لسذرمممكسن يممظسكالسيرواهممم  سب مم يسكيك  ممم  سة لممقةسبحمممقسيرمو،ممسسآيرمممملتنس
ٍسيرممرضسهمم سىر ،هممفسيامم ا ه سآآضممحفسرهممفس ممنسممم لس   مميسيممقفسيرفممقسٍإرمم

آيرسمممو قسديممممحسفومممم سق ،هممم سإذيسدرمممفسققي ممميسسٍىإرمممٍع مممميسآكالس ممم سب ممملس ن هممم  سير
س.ذركسىن،يراقسنيس

ت  رى:سس   خم   حم   جم   يل   ىل   مل   خل سسُّٱق لس

   من   خن  حن   جن  يم   ىم   مم 

س.(2) َّسمهجه   ين   ىن 

يتوافسسبي سيرموسقينسآيرواه  سن،ىسكالس سحسيرللتنسآيرقج،لنس يسير ض  س
سبةممنس ممنسكبةمم السير ضمم  سآنمممحسآيجممسمس مممنسرممفس معسمم،هم سةمم السآضمم ؤاسبمم ط  

آ لقسصحو مسآيا للسن،ىسذركس منسيرامقسالسيركمقيفسب آلمميسام رويسيرمرةقمسآ منس
نْس َقياَلمسسيرس يسيرملق يسب رحملتقسيرمرضسبآياسي  م اسيربمم بضسنمَ ممْ ْ َرىسيي سنيْ ممَ الَسس مَ

نَسسنيْ َم الَسسَبَكىسسَكنل يسسسَنول الَسسسْبناس مسَدنمَ سَنومل الَسسبمْ َأْ َقكَسسباَ ضمي  و نْسسَتَلممْ اسسىَن،مَسس مَ سإاَن جما امس ما

 

,سيرمع مميس بممنس3/206مسيألاسر،لمم   يس289/س4سس بممنسير ق مميسيراممقسالست ظممق:سكيكمم ا(س1 س
س.س4/337قلي يس

 .6ا بةسيرم جلةسيآلميس(س2 س
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َم  َ،هي مساممََ ثَسسَ َعسممَ قلي و حَسسامميفلسس ممَ ل ممَ يسسَكْدمممَ يسَمما مس مما َمَمسسامميفلسسيرَ ضممي  ا قَسسَتَمضممْ سَآيْاَ ْ لممَ
حَسسسايفلسسسَآيْاَ ْ َ َقم ْقَ َاْلناسسإارمَىسَآَيَلممْ اسسَاَ ام  سسَآْجهمَ يسسسَ سمَ ساميفلسسباَقْكاما امسَ سمَ َسساميفلسسَاَ ام  مسيرمما

حَس حلسسَ سممَ حوسسةممي فلسسَاَ امم  مسباجمممْ فيس:سقمممَ لَسساممي يلسسَبَكتممْ أيسسسير ل مما ضممي جايسَنحممْ َسسَتَ َ ضمممل َريمسآي سهمممَ
أَسسَ نْس:س»َآَق لَس َم سميَحلهاثيسس َسسَبْثَ َ ْلناسسسَص،لىسسايفلسسَهَريمسسآيضي جايسسَنْح َسسسَتَ ضل سَنْوَس يمس الها
اَسسَ  سَر يسسَّللاليسسَ َوقَس س.(1)«َذْنبا اسس انْسسَتَالل

مسآهمحس(3)آيرك  ملنس(2)ركنسيرم فسيررضسيصحسبل هفس يسيكفسيرمق النسس*
آر ممحسيرسمم سس مميسآقمم  سهممريسيرممم فسهمم سسسستمملم الس مميسيرعسممحسكآس ستمملم ال؟

 فممي سيممقفسيرفممقسٍإرممىٍسآيرممرضسكيمم لسيرمسممأريسإرممىسم فومميس ممم  فسآجهمم  سس
يرفمقسٍإرمىٍسآدمم لس م سب ملاسسير ظقسآت لدسيآلبي سي لسيرم  ىسيررضسمولملاسيمقفسس

س يسيكفس  سق ، .س

: أقيل المفسرين في هذه اآلية الكريمة  :أوال 
حسيرموسقينسإرمىسكالسيرممق النسآيرك  ملنستملم الس ميسيرا لسيألآل:سذهسسجيس

يلمس مإذيسةم السيرحملس منسجم سسٍإرىٍسسيرعسحمسآا سسق رهفسهريسكالسيقفسيرفقسس

 

ة م وسير ضم  مسبم وسيرمضمضميسس(سم164مسحسبقمفس 44/س1ت ظق:سصحو سيربمم بضسس(سس1 س
 (سمسة  وسير ه بةمسب وسصويسير ض  سآةم ر .226مسحسبقفس 204/سس1 يسير ض  مسس

يرمق مق:سكصمم، س منسيرق ممقمسآهم سرمملنسيرف نممسمسآيرمق مقس ممنسي نسم السآيرليبممي:س  صممحس(س2 س
يرممربي س مميسير ضمملمسآيرمق ممقسر نسمم ال؛سألنمم سمسمم قي س مميسي تكمم  سن،ومم .ست ظممق:س  فممفس

مسآ  فمممفس اممم توسسير،عممميس784/س2مسآجمهمممقةسير،عممميس149/س5،لمممحسبمممنسكيمممملسير ممملنسر،م
 .418/س2 بنس  ب س

يرك س:سه سنظفسطمقفسيرسم قمسآهم س م سكشمقفس م قسيرسم قسن ملسيراملامسمام ل:سبجمحس(سس3 س
/س1ن،مممىسيرك مممسمست صمممهسب رلمممقفسآيرظومممق.ست ظمممق:س  فمممفسير ممملنسر،م،لمممحسبمممنسكيمممملس

 يرك ف.سمس صح718/س1مسآرس السير قوس بنس  ظ بس207
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سمتسزتسرتسُّٱيرمحمملآدسدمممحسفومم سآإ س مم مسآيا لممهلآيسبا رمم ست مم رى:س

س.(1)َّسىتيتسنت

 ،م سرفسمكنسير،لحس نسج سسير ه بسرفسمأمرسيكفس  سق ، سإذسر سدمحسير،لحس
س.(2)ر جسسير ص ل

آيألبجمحمسآرمرركست مقج سسم(3) ا ر ي:سإالسيرمق النسآيرك  لنسجمز س منسيألتملض
سدم رهم س يسيرعسح.

آذهسس قيقسكآسجمعسسمقس نسيرموسقينسإرىسدم لسيرممق النسآيرك  ملنسسس-
سٍإرىٍسه  سبم  ىسٍ عٍ. يسيرعسحسن،ىسكا  سكالس

مسكض:س ممعس(4)َّ نبىب مب زب رب يئ ُّٱآيا لممهلآيسبا رمم ست مم رى:س
س.(5)ك  يركفمسفوك الس سحسيرللتنس عسيرمق النسآيرقج،لنس عسيرك  لن

 

 .187ا بةسيرباقةس نسيآلميس(س1 س
مسآكيكمم اس161/س2 بممنسن ومميسمسآيرمحممقبسيرمم جلزس610/س1سسيركلمم فتوسمملقست ظممق:س(س2 س

 .130/س6بنسن ش بس سمسآير حقيقسآير   يق58/س2يراقسالس بنسير ق يس
بملنسبملنسيرم كمسسآيرظومقمسآهميسذي سكجمزي سآكامم  س  هم سيرم كمسسسسيرلل:ساب بةسننس  (سس3 س

آيركمممهسآيألصممم بعسآهممميس حمممحسيرمممب شمسآير صمممقفسير ممم اس ممميسيرم ممم  ع.ست ظمممق:سكيكممم اس
 .س57/س2يراقسالس بنسير ق يس

 .2ا بةسير س  س نسيآلميس( 4) 
نس،سمملرسمسآيرملبسيرمصم الس521/س1ت ظق:سزيدسيرمسلقس يسن،فسير وسملقس بمنسيرفم زضس(سس5 س

يرمحاق:سيرلة  بسكيملس حملسيرمقيطسير  شق:سديبسيرا،فمسمسهم(سس756يرح، يس يرم   ى:س
ديبسطلبممميسسسق:ساممم  يسبمممنس حمممملساممم  يلمممحامستمسآتوسممملقسيبمممنسة لمممق208/س4سد لمممق

 .49/س3ساس1999س-همس1420ر، لقسآير  زيعسير ب يسير  نويس
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همممريسيرمممقكضمس مممإالسيبمممنسير ق ممميسبمممنسير ق ممميسي  ممم اسيراقط ممميسآيقممملسمممم رهسآس
تمممق مسيراممم لسب قممم  سير  ممم آوسبممملنسيرحمممقآفمس ،كمممحسيمممقفس   مممىسمممم صسبممم مس

س.(1)فوك السير أآيحس يس   ىسيأل   لس سيرحقآف

آقلح:سإالسهريسير أآيحس لقسجللسآ سميح   سإرو مس  رمق قسديمحستحفسيامفس
قي مممقسيرلممملمس ،مممم سذةمممقسٍإرمممىٍسيق  مممعس مممنسيممملسيرمقي مممقس مممنسيرعسمممحسآ المممفسيرم

س.(2) عس ريسإرىسيرظوق

يرامم لسير مم ني:سق رممفسط جومميس ممنسيرموسممقينسبمملم لسيرمممق النسآيرك  مملنس مميس
سجنسُّٱيرعسمممحس مممنسبممم وسي ي وممم طمس  امممفسيرلممملست   آرهممم سإرمممىسيرم كمممسمس اممم ل:س

س مميس سمممىسيرلممملسسَّسحن ر ومميسيرزيمم دةسن،ممىسيرمق مممقس لباممىسيرمق ممقسديمممم  
يرم ،اممميمسآكامممااس ممم سبممملنسيرم كمممسسآيرمق مممقمس ممم رمق النسآةمممرركسيرك  ممملنسيممملس

سر،س قاس سيلسر،موقآض.
آدرلممحسهممريسيروقيممقس ممنسيرموسممقين:سكالسٍإرممىٍستباممىسن،ممىسب بهمم س ممنسإ  دتهمم س

س.(3) ن ه  سيرع ميمس م سب له س ستلمحس يس  سق ،ه 

  
 

 .59/س2يراقسالس بنسير ق يمسست ظقس:كيك اس(1 س
مسآتوسمملقس270/س2مسآ  مم نيسيراممقسالسر، حمم  س153/س2ت ظممق:س  مم نيسيراممقسالسر،زجمم  س(س2 س

 .81/س6يراقط يس
مس454/س4 بمممنسمعممموشسمسآشمممقحسيرموصمممحس186/س1ت ظمممق:س  ممم نيسيرامممقسالسر،زجممم  سس(س3 س

مسآ ممممم  سيراممممملتقس343/س3مسآكيكممممم اسيرامممممقسالسر،فصممممم صس116/س2آتوسممممملقسير وضممممم آضس
/س1سسمسآشمممقحسنمممملةسيروامممم س58/س2مسآكيكممم اسيرامممقسالس بممممنسير ق ممميس21/س2 ة نيسر،لممم

186. 
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 : ثاني ا: أقيال الفقهاء في هذه اآلية الكريمة

بننناء  علننى اخننتالفهم فنني معنننى حننرف الجننر  -اختلفننت أقننيال الفقهنناء 
 على قيلين: -"إلى"  

س.القيل األول: أنهما داخالن في الغسل

آهم س مرهسسيرفمهم بس ممنسيرواهم  مسآنامحسيبمنسقلي مميسهمريسيرام لسنمنسكث ممقس
س.(1)ير ،م  مس  هف:سن   سآ  ركسآيرل   يسآإاح قسآكصح وسيرقكض

قم لسي  م اسيرلم   ي:س» ،مفسكن،مفس م روم  س ميسكالسيرمقي مقس مم سميعسمحسةمأنهفس
س.(2)يرمقي ق«ذه  يسإرىسكالس    ه س   س، يسآج هكفسآكتلمكفسإرىسكالستعسحس

آبج سيبنسبشلسدمم لس م سب ملسٍإرمىٍس ميسيكمفس م سق ،هم سبملرلحسيملتقسكبميس
:سهم سيفميس ميس(3) يسصحو س سم،فسهقيقةسس مس املسيا لمهلسبم سيبمنسبشملسقم ج  

ذرك؛سألن سإذيستقددسير،وظسبلنس   للنسن،ىسيرس ي سآجسسكالس سمص بسإرىسكيلس
ر مقوسك همقس ميس   مىسيرع مميسيرم  للنسإ سبلرلحمسآإالسة نمفسٍإرمىٍس ميسةم اسي

 

مسآشمممقحسيرزبةلممميس385/س1مسآيرمفمممم  سر، ممم آضس90/س1ت ظمممق:سيرمع ممميس بمممنسقلي ممميسس(1) 
 .188/س1ن،ىس م صقسيرمققيس

 .40/س1ت ظق:سيألاسر،ل   يسس(2) 
صمممحو س سممم،فمسة ممم وسير هممم بةمسبممم وسياممم حب وسإط رممميسيرعمممقةسآير حفلمممحمسيممملتقسبقمممفس(س3 س

نْس216/س1(سمس2469  ْوفاسسمسآنمممصسيرحممملتقس ممميسصمممحو س سممم،ف:س»نمممَ ناسسنيعمممَ لاسسبمممْ س اسسَن مممْ
م قا فيس:سقممَ لَسسيْرميْفممما َقةَسسَكبممَ سَبَكتممْ أيسسهيَقيممْ حَسسَتَ َ ضممل َبغَسسَآْجهممَ يسسَ َعسممَ ضممي َ مسَ َأاممْ فلسسيْر ي حَسساممي َلايسسَ سممَ ستممَ

مس ايسَكْشَق َسسسَي لىسسيْرويْمَ ى لا مس ايسَكْشَق َسسَي لىسيْرويْسَقىسسَتَلايسسايفلسسيْرَ ضي لا سَبْكامَ يمسَ َس َسسايفلسسيْرَ ضي
يسَكْشَق َسسسَي لىسسيْرويْمَ ىسسباْجَ، يسسسَ َسحَسسسايفلس مس ما حَسساميفلسسيرسمل قا َقىسسباْج،مَ يسسَ سمَ َق َسسَي ملىسيْرويسمْ يسَكشمْ س ما

أي«س.سس اسسَباي لَسسَبَكْتفيسسَهَكَري:سٍسَق لَسسايفلسسمٍسيرسل قاس  َتَ َ ضل



 

868 

 السياق القرآني وأثره يف حتديد املعاني التفسريية والفقهية حلروف اجلر يف القرآن الكريم

س.(1)  ه س يس   ىسٍ عٍ

 .القيل الثاني: أنهما ال يدخالن في الغسل وال يجب غسلهما
آهمم س ممرهسس  رممكس مميسبآيممميسن مم مسآز ممقسآكبمميسبكممقسبممنسديآدسآيبممنسيممزاس

ستكم السس   لملنمسن،مىستامعسير مقوسسرعيس يٍسإرىٍسيرظ هقض.سما لسيبنسيزا:س»إال
سيرم  للنسهرتنسن،ىٍسإرىٍستاعسة نفسس ،م سسٍ عٍمسسبم  ىسسآتك السسسيرع ميمسسبم  ى
سيآلمممقمسدآالسسكيمملهم سن،ممىسبهمم سما صممقسكالسمفممزسرممفس سمم  ي  مسصممحوح  سآق نمم  
س سمممحسمفمممز سسكالس  جمممسسسبقهممم المسبممم سن،وممم ستامممعسرمممم ستمصوصممم  سذرمممكسفوكممم الس

س مم سيرمقي ممقس سممحس ممإالسفوفممز مسيرم  لمملنمسبأيمملسسيرمممق النسكآلسإرممىسيرممربينلن
س.(2)كمض  «سبأ 

آناحسيبنسيفقسننسيرل   يسبداسرمقكضسز مقسآةمحس منسقم لسبا رم س منسكهمحس
يرظ هقسب  جم  سآنلاسا   سذركسننس  ركسصقيح  مسآإنم سيكىسن  سكشهسس

س.(3)ث    س ح م  س

ك قسب رعسحسإرلهم سسآذةقسيبنسقلي يسيفيسكصح وسهريسيرا لسبأالس س
س.(4)تلمحس يسيرمرة بسآج ،هم س  ميسبحقفسٍإرىٍسآه س ن ه  سيرع ميس  

كالسقم لسيرفمهم بسكبجم س منسجهميسس-و سكن،مفسسس-مظهقسرميسسسس:الترجيح  *
سيرلرلحسا ي سكث السرع ي  سكاسشقاو  مسآذركسألاب و:

 

مسآنلمممحس4/س1مسآ مممليجعسيرصممم  جعسر،ك اممم نيس18/س1ت ظمممق:سبليمممميسيرمف هممملس بمممنسبشممملس(س1 س
 .194يألآط بسر،ل ة نيمسصمس

 .297/س1ت ظق:سيرمح،ىسب آلا بس بنسيزاس(س2 س
 .292/س1ت ظق:س   سيرب بضسشقحسصحو سيربم بضس بنسيفقسير سا نيس(س3 س
 .90/س1ت ظقس:يرمع يس بنسقلي يس(4 س
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ما ضمممممميسبم ،امممممم س ممممممنسيرظوممممممقسإرممممممىس َّسيمسُّٱ:سإالسروممممممظساألول

كاممممممااس مممممم سبمممممملنسيرم كممممممسسسَّسحنسجنسُّٱ:سيرم كممممممسمس ،ممممممم سقمممممم لس س
آيرمق قمسآ الفسيرمقي مقس عسم ريسإرمىسيرظومقمسآهمريسةم اسصمحو سمفمقضسن،مىس

س.(1)يألص لسرعي سآ   ى س

آجمم  س مميسشممقحسيرزبةلممي:سكالسيرلمملست ،ممقسي وامميسن،ممىسيرم كممسسآكالسٍإرممىٍس
س.(2)كمقجفس  سنليسيرمق الن

:س آق لسي   اسيبنسبشل:سإالسيرلملس ميسةم اسير مقوست ،مقسن،مىسام ثس  م الو
س.(3)يركهس اامسآيركهسآيرربي مسآن،ىسيركهسآيرربي سآير ضلس

آقلحسكمضم  :سإالسيرلملسنمنسير مقوستامعسن،مىسكطمقيفسيألصم بعسإرمىسيرك مهمس
س.(4)آةرركسيرقجحست ،قسن،ىسيألص بعسإرىسكصحسيرومرس

ا  رب يئ ُّٱٍ مممعٍسبممملرلحسق رممم ست ممم رى:سس:سكالسٍإرمممىٍستكممم السبم  مممىثانيننن 
مسآي مممىس مممعسإنكممم بسير  ممم آوسآير،فممم  س(6)مسآهممم سيرممممقيدسه ممم (5)َّ نبىب مب زب

   سممم، يسكتممملمكفس ضممم  يسإرمممىس َّسحنسجنسُّٱإرمممىسير أآيمممحمس مممإالسيرم  مممى:س

 

 .59/س2اسيراقسالس بنسير ق يست ظق:سكيك (س1 س
 .188/س1ت ظق:سشقحسيرزبةليسن،ىس م صقسيرمققيس(س2 س
 .18/س1بليميسيرمف هلسآنه ميسيرما صلس بنسبشلسست ظقس:س(3 س
 .86/س6ت ظقس:يرف  عسأليك اسيراقسالسر   اسيراقط يس(4 س
 .2ا بةسير س  س نسيآلميس(س5 س
 .111/س1ت ظقس:ير زيزسشقحسير جلزسر،قي  يس(6 س
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س.(1)كض:س ض  يسإرىسك  يركفسَّ نبىب مب ُّٱيرمقي قمسآسس

س يسثالث ا :سكالسٍإرىٍسإذيسة الس  سب له س نسج سس  سق ،ه س إن سمك السديم  
يرع مممميمسجممم  س ممميسيرمع مممي:س»قممم رهفسإالسٍإرمممىٍسر،ع ممممي.سق، ممم :سآقممملستكممم السبم  مممىس

س.(2)ٍ عٍمسق لسيرم قد:سإذيسة السيرحلس نسج سسيرمحلآدسدمحسفو «

.سآهممم سيألصممم سآيألشمممهقمسآإالسة نمممفسر،ع مممميسير،ع ممممس"إرمممى"آقممم لسير ممم آض:س
سر،حمممملسآيرمحمممملآدسةا رممممك:سب  ممممكسهممممراس   رحمممملستمممملمحسإذيسةمممم السير حلتمممملسشمممم    

يألشممف بس ممنسهممراسإرممىسهممرامس  رلممفقت السديم، مم الس مميسير وممعسبمم سشممكسرلممم لس
ير،وظمسآيك السيرمقيدسب ر حلتلس يس  محسهمريسإممقي س م سآبي سيرحملس معسبام  سيرحملس

مسفوكمم السه مم سياممفسيرلمملسشمم  حس ممنسكطممقيفسيألصمم بعسإرممىسي بمما مس و جمملةسديممم  
س.(3)ير حلتلسب رمق قسإمقي س  س  قسيرمق قس عسبا  سيرمق ق

ا آيرمرضسكمقجم سي  م اس سم،فسس:سيرمرضسموسمقسذرمكسيملتقسكبميسهقيمقةسرابعن 
نْس» مميسصممحوح مسآفومم :س ْوفاسسنممَ ناسسنيعممَ لاسسبممْ مس اسسَن ممْ قا فيس:سقممَ لَسسيْرميْفممما َقةَسسَكبممَ سَبَكتممْ سهيَقيممْ

أيس حَسسَتَ َ ضمممل َبغَسسَآْجهمممَ يسسَ َعسمممَ ضمممي َ مسَ َأامممْ فلسسيْر ي حَسسامممي َلايسسَ سمممَ ىستمممَ ىسيْرويْم مممَ َق َسسَي مممل يسَكشمممْ س ممما
م لا مس ايسَكْشَق َسسسَي لىسسيْرويْسَقىسسسَتَلايسسسايفلسسسيْرَ ضي لا حَسسايفلسسَبْكَا يمسَ َس َسسايفلسسيْرَ ضي سباْج،مَ يسسَ سمَ
مس ايسَكْشَق َسسَي لىسسيْرويْمَ ى سمٍسيرسل قاسس ايسَكْشَق َسسَي لىسيْرويْسَقىسسباْجَ، يسسَ َسحَسسايفلسسيرسل قا

أيسسسس اسسسَباي لَسسسَبَكْتفيسسسَهَكَري:سٍسسَق لَسسسايفلس سمسآيلتقسج بقسبمنسن ملس س(4)«َتَ َ ضل

 

 .59/س2ت ظقس:كيك اسيراقسالس بنسير ق يس(1 س
 .91/س1ت ظقس:يرمع يس بنسقلي يس(2 س
 .386/س1يرمفم  سشقحسيرمهروسر،  آضسست ظقس:(3 س
 ا قستمقيف .(س4 س
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أَسسإاَذيسس اسسَباي ليسسق ل:س»َث الَس ْقَ َ ْو ا«سَنَ،ىسيْرَم  َسسَكَديبَسسَتَ ضل س.(1) ا

س

س 

 

مسمسة مممم وسير همممم بةمسبمممم وسآضمممم  سبامممم لس س142/س1ت ظممممق:سيرسمممم نسر،ممممليبق  يس(س1 س
 (سمسب وسير كقيبس يس سحسيرللتن.256مسيلتقسبقفس 93/س1آيرس نسيرك قىسر، لهايس
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ير ممم رملنمسآيرصممم ةسآيرسممم اسن،مممىسكشمممقفسيرمقاممم،لنسامممللن سيرحممملسهللسبوس
س حملسآن،ىسسر سآصحب سكجم لنمسآ نستب هفسبإيس السإرىست اسيرلتن.

آ  ملمس ومميسم تمميسبح مميسكذةمقسكهممفسير  مم جمسير ميست صمم،فسإرلهم مساممفسكذةممقس
سكهفسير  صو  سير يست بعيسن،ىسكهحسير وسلقسكالست ظقآيس له .

س-:ير   جمس:كآ  س*س

السيرسممممو قسيراقسنممممميسهممممم سست ممممم بعسيألروممممم ظسآيرفممممممحسآير قيثلمممممسسيراقسنوممممميسإس*
سرم مممم ني  س ممممقيدس ست ممم ري.ن،مممىسسيرم   امممايسآيرم قيب مممميسألدي سيرم  ممميسآ هممممم 

سسير يساوافسفو .سسآيرسو قست  ،قس  ظمه سبوهفسير ظفسيراقسنوي
يراقسنيسكهمويسب رعيس يستوسلقسيراقسالسيركقيفمس هم سكصمحسنظموفسسسر،سو قسس*

 نسكص لسير وسلقمس س  ىسر،موسقسن  مسرم سر س نسكاقس  هقس يس هفسة اس
س. ست  رىمسآ و السيرم  ىسيرصحو س يسيآلمي

يرسممو قس ممنسكنظممفسآجمم اسي نفمم زسيراقسنمميسآد ج،مم سير مميستظهممقسيراممقسالسس*
س.سآت  اا  سسآتم اك   سثأن سة،ميسآييلةستقتلب س

سصم،يس سن،وم سآام،فسير  ميسيام  م لإرمىسسيرسمو قسيراقسنميسستقجعسكهموميسس*
س يسيه مم  هفسسيرس،هسيرص ر سسدب  سن،ىسسر سآين م داسن،و س يسير وسلقسآا ب

ن،و س يس همهفسآتوسلقهفسر،اقسالسيركقيفمسآج ، سكص س نسسسهفدس ب رسو قمسآين م
ن،ممىس ممنس هممفسيآلممميسسهفبس نكممإيألصمم لسير مميستقجممعسإرلهمم سن مملسيشمم ب اسيرم مم نيمسآس

 .سن،ىس لقسيرسو قسآيرعقضسيررضسآبد سألج، 
كالسيرحممقفسرمم س   مميس مميسنوسمم سآسرمم س   مميس مميس لممقاسآركممحسيممقفسس*سسس

سهراسيرم  نيس.سن،ىسس   يسكصل ست  دسإرو سسيرم  نيسيألمقىسآيوسقسب   
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رحممقآفسيرفممقسكاممقسة لممقس مميستعللممقس   مميسيرفم،مميس ممنسممم لسيرسممو قسس*
يراقسنمميسير مميسامموافسفومم سآركممحسيممقفس ممنسيممقآفسيرفممقس   مميسممم صسبمم س س

سمهفس ميستعللمقس سم بسير قةلمسسآذرمكس منستسثم سكنهم .ستؤدم س لقاس نسيرحقآف
ستامعس سمؤآرويسإمصم ره سإرمىس م سب مله سن،مىسن تامي مسم لس  سمحم،م س منس  م الو

للسرفممقسير ييمملسآت مملدس   نومم سآ مم ستممآذرممكس مميسضمم  سير  مملدسيرمم  وويسرحممقفسي
س.م     سير وسلقييسآيرواهويي هريسير  لدس نسكاقس يسسن،و 

سٍإرممىٍس   مم اسيألصمم،يسين همم  سيرع ممميسآدممم لس مم سب مملسٍسىيممقفسيرفممقسٍإرممس*
سذرك.سسن،ىسس يسيكفس  سق ،ه س نسم لسسيراقي يسيرليري

س

س:التيايا :سثاني ا*س

يرم  مميسيرمممقيدسهمم سيرممرضست ضمم سي ه ممم اسبلبيامميسيرسممو قسيراقسنمميسألنمم سس*
سآجح.س نسة  وس سنز

آ   نلهمم سآكاقهمم س مميسيرسممو قسسسي ه ممم اسبلبيامميسيممقآفسيرفممقسآد ر همم س*
سيراقسني.
  م نيسن،مىسسيأليك اسيرواهويسآيرم  نيسير وسملقييسيرم قتبمين،ىسسسسير ق فسس*

سبم ج ه .سسيقآفسيرفقسآير مح

س
سس
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هممم(س911ي تامم الس مميسن،مم اسيراممقسالسرفمم لسيرمملتنسيرسممل طيس يرم مم  ى:س (1
يرمحاممق:س حممملسكبمم سيروضممحسإبممقياوفسير  شممق:سيرهلكمميسيرمصممقييسير   مميس

 ا.س1974هم/س1394ر،ك  وسير ب ي:س

بمنس حمملسيرهمقآضمستم :سن،مىسسسسيألزاويس يسن،فسيرحقآفسألبميسيرحسمن (2
سا.س1970ن لسيرم لنسيرم، ييمسد لقسا يس

ألبممميسبكمممقس حمممملسبمممنسيرسمممقضسبمممنسامممهحسير حممم ضسسيألصممم لس ممميسير حممم  (3
همممم(سيرمحامممق:سن ممملسيرحسممملنس316بنسيرسمممقي س يرم ممم  ى:سيرم مممقآفسبممم 
سيرو ،ي.سبلآال.

إنقيوسيراقسالسآ و ن سيرمؤره:س حليسيرلتنسبنسكيملس ص وىسدبآيشس (4
س-هممممممم(سير  شممممممق:سديبسي بشمممممم دسر،لممممممك السيرف  عومممممميس1403 يرم ممممم  ى:س

بلقآ (مس ديبسيبنسة لمقسس-د لقسسس-ا بييمس ديبسيروم  يسسسس-يمصسس
 .همس1415ير ب ي:سيرقيب يمسبلقآ (سس-د لقسس-

كآض سيرمس ركسإرىسكر ويسيبنس  رك.سيرمؤره:سن لس سبنست امهسبمنس (5
كيممملسبممنسن مملس سيبممنست اممهمسكبمم س حممملمسجممم لسيرمملتنمسيبممنسهلمم اس

هممم(سيرمحاممق:ست اممهسيرلمموخس حممملسيربامم نيسير  شممق:سس761 يرم مم  ى:س
 ديبسيروكقسر، ب نيسآير لقسآير  زيع.

حممم سيرمؤرمممه:سكبممم سيرا امممفسيرزلجمممل جيس يرم ممم  ى:سي مضممم حس ممميسن،مممحسير  (6
س-همممم(سيرمحامممق:سيرممملة  بس ممم زالسيرمبممم بكسير  شمممق:سديبسير وممم جسسس337

سا.س1986هم/سس1406بلقآ سير ب ي:سيرم  سيمس

بحممقسيمم لستحمم   سيممقآفسيرم مم نيس مميسيرسممو قسيراقسنمميسد/سن مملس س (7
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آير  ام السسن،ىسيره  بضس ف،يسة،ويسير،عيسير ق ويسبأال طسير ملدسير  رمقس
سا.2014يرفز سيرم  سسن اس

بمنسن،مىسسيربحقسيرمحواس يسير وسلقسألبيسيو الس حملسبنست امهسبمن (8
هممم(سير  شممق:س745ت اممهسبممنسيومم السكالممقسيرمملتنسيألنلرسمميس يرم مم  ى:س

سهم.س1420بلقآ سير ب ي:سس-ديبسيروكقس

س بنسير وفسطسديبسيرك  وسير ق يسبلقآ .بليجعسيرو يجلس (9

ا سر  لسيرم،كسبنسن لس سبنست امهسيرفم ي يسير قه الس يسكص لسيرو (10
همم(س478كبيسيرم  ريمسبةمنسيرملتنمسيرم،امسسبإ م اسيرحمق لنس يرم م  ى:س

يرمحاممق:سصمم حسبممنس حممملسبممنسن يضمميسير  شممق:سديبسيرك ممسسير ،مومميس
 ر   ال.س-بلقآ س

س–سس7551ير قه الس يسن، اسيراقسالسيرزبةليسبنسن لس مسيرزبةليس  (11
سهم(ستحالق:س حملسكب سيروضحسإبقياوفمس ك بيسديبسير قيث.710

ير حقيقسآير   يق:س»تحقيمقسيرم  مىسيرسملتلسآت م يقسير امحسيرفلتملس منس (12
توسمملقسيرك مم وسيرمفلممل«سرمحممملسير مم هقسبممنس حممملسبممنس حممملسير مم هقس

هممم(سير  شممق:سيرممليبسير  نسمممويسس1393 ممم  ى:سبممنسن شمم بسير  نسمميس يرم
سهم.س1984ر، لقس

توسممممملقسيبمممممنسن وممممميسيرمحمممممقبسيرممممم جلزس ممممميستوسممممملقسيرك ممممم وسير زيمممممزس (13
يرمؤره:سكب س حملسن لسيرحقسبنس  رسسبنسن لسيرقيمنسبنستم اسيبنس

هممم(سيرمحاممق:سن مملسيرسمم اس542ن ومميسيألنلرسمميسيرمحمم ب يس يرم مم  ى:س
بلمممقآ سير ب مممي:سس–سسير ،موممميسن ممملسيرلممم  يس حمممملسير  شمممق:سديبسيرك ممم

سهم.سس1422س-يألآرىس
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توسلقسيبنسة لقس:سألبيسيرولي سإام نلحسبمنسنممقسبمنسة لمقسيراقشميس (14
همممم(سيرمحامممق:ساممم  يسبمممنس حممممملس774يربصمممقضسيرل لمممايس يرم ممم  ى:س

 اسس1999س-همسس1420ا  يسديبسطلبيسر، لقسآير  زيعسير ب يسير  نويسس

توسمملقسكبمميسيرسمم  دسإبشمم دسير اممحسيرسمم،وفسإرممىس زيممم سيرك مم وسيركممقيفس:س (15
س982ألبيسيرس  دسير م دضس حملسبنس حملسبنس صم وىس يرم م  ى:س

سبلقآ سس–هم(سير  شق:سديبسإيو  سير قيثسير ق يس

توسمممملقسيألر امممميسبآحسيرم مممم نيس مممميستوسمممملقسيراممممقسالسير ظمممموفسآيرسممممبعس (16
يرحسمممل يسيألر اممميس  سيرم ممم نيسرلمممه وسيرممملتنس حمممم دسبمممنسن ممملس س

س–ديبسيرك مممممسسير ،موممممميسس–ن مممممليرب بضسن وممممميسن،مممممىسسهمممممم(ستممممم /1270
 بلقآ .

توسلقسير وض آضسكن يبسير  زيحسآكاقيبسير أآيحسيرمؤره:سن صقسيرلتنس (17
كب سا للسن لس سبنسنممقسبمنس حمملسيرلملقيزضسير وضم آضس يرم م  ى:س

ومم  سهممم(سرمحاممق:س حممملسن مملسيرممقيمنسيرمقنلمم،يسير  شممق:سديبسإي685
 هم.س1418س-بلقآ سير ب ي:سيألآرىسس-ير قيثسير ق يس

توسمملقسيرممقيزضساس ومم تو سيرعلممسسألبمميسن مملس س حممملسبممنسنمممقسبممنس (18
يرحسنسبنسيرحسلنسير وميسيرمقيزضسيرم،امسسبوممقسيرملتنسيرمقيزضسم لمسس

بلمقآ سس-هم(سير  شق:سديبسإيو  سير مقيثسير ق ميس606يرقضس يرم   ى:سس
 .همس1420س-ير ب ي:سير  ر يس

توسممملقسيرقي مممسسكبممم سيرا امممفسيرحسممملنسبمممنس حمممملسيرم مممقآفسب رقي مممسس (19
هم(.ستحالقسآدبياي:سنملدس منسيربم ي لنمسسس502يألصوه نيس يرم   ى:سس
س-هممسس1420ج   ميسط  م .سير ب ميسيألآرمى:سس-ير  شق:سة،وميسيآلديوسس
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يرقيممممممم ضسير ب ممممممميسيألآرمممممممى:سس–امسديبسير لمممممممق:سديبسيرممممممم طنسس1999
 ا.سس2003هم/سس1424

 ملقضسيركل فسننسيا جقس  ي مسير  زيحسألبىسيرا امفستوسلقسيرزس (20
همممس538 حممم دسبممنسنمممقآسبممنسكيممملمسيرز ملممقضسجمم بس س يرم مم  ى:س

 هم.س1407س-بلقآ سير ب ي:سير  ر يسس-ديبسيرك  وسير ق يس

توسمممملقسيرسمممم لض:ستوسمممملقسيركممممقيفسيرممممقيمنس مممميستوسمممملقسةمممم اسيرم مممم الس (21
لضس يرم ممم  ى:سيرمؤرمممه:سن ممملسيرمممقيمنسبمممنسن صمممقسبمممنسن ممملس سيرسممم 

هممم(سيرمحاممق:سن مملسيرممقيمنسبممنس  مم سير، يحممقسير  شممق:س ؤاسمميس1376
سا.س2000-همس1420يرقا ريسير ب ي:سيألآرىس

توسمممممملقسيرلمممممم قيآضسرمؤرممممممه:س حممممممملس  مممممم ريسيرلمممممم قيآضس يرم مممممم  ى:س (22
 بلآال.س20هم(سير  شق:س   بعسكمب بسيرل امسنلدسيألجزي :س1418

 ممميستأآيممممحسيراممممقسال(سستوسممملقسير  ممممقضستوسممملقسير  ممممقضس جممم  عسير ومممم ال (23
رمحمممملسبمممنسجقيمممقسبمممنستزيممملسبمممنسة لمممقسبمممنس  رمممسسيآل ،ممميمسكبممم سج ومممقس

همممم(سيرمحامممق:سكيمممملس حمممملسشممم ثقسير  شمممق:س310ير  مممقضس يرم ممم  ى:س
سا.س2000-همسس1420 ؤاسيسيرقا ريسير ب ي:سيألآرىمس

 توسلقسيراقسالسيركقيفس بنسير وف. (24

شممسسسبضم سبمنس حمملسن،مىسسسستوسلقسيرم  بسيرمؤره:س حملسبشللسبمن (25
م،وومميسيرا،ممم نيسيرحسممل يسن،ممىسسيرمملتنسبممنس حممملسبهمم  سيرمملتنسبممنس مم  

هممم(.سير  شممق:سيرهلكمميسيرمصممقييسير   مميسر،ك مم و.سامم يس1354 يرم مم  ى:س
سا.سس1990ير لق:س
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توسممملقسيركمممقيفسيرمممقيمنس ممميستوسممملقسةممم اسيرم ممم السر  ممملسيرمممقيمنسبمممنس (26
سن صقسبنسن لس سيرس لض.

س  قض.ج  عسير و السننستأآيحسسضسيراقسالسر، (27

ن لس س حملسبنسكيملسبنسكبيسبكمقسسيبأل:سسيرف  عسأليك اسيراقسالسس (28
بمممممنس مممممقحسيألنصممممم بضسيرمزبجممممميسشممممممسسيرممممملتنسيراقط ممممميس يرم ممممم  ى:س

هم(ستحالق:سكيملسير قدآنميسآإبمقياوفسكط موشسير  شمق:سديبسيرك مسس671
سا.1964س-همس1384يرا هقةسير ب ي:سير  نويمسس-يرمصقييس

يرف ممىسيرمملينيس مميسيممقآفسيرم مم ني.سيرمؤرممه:سكبمم س حممملسبمملبسيرمملتنس (29
يرمممممقيدضسيرمصمممقضسيرممممم ركيسن،مممىسسسمممنسبممممنسق امممفسبممممنسن ممملس سبممممني

امسس1992هممممممممم/سس1413هممممممممم(سير ب ممممممممي:سيألآرممممممممىمسس749 يرم مممممممم  ى:س
يرمحاممق:سدس مممقسيرمملتنسقبمم آةمسيألامم  ذ/س حممملسنمملمفس  ضممح.سير  شممق:س

 ديبسيرك سسير ،مويمسبلقآ .

ي شويسيرصب السن،ىسشقحسيألشم نىسألر وميسيبمنس  رمكسيرمؤرمه:سكبم س (30
هممممم(سس1206يرصممممب السيرلمممم   يس يرم مممم  ى:سن،ممممىسس حممممملسبممممنير ق مممم الس

همم/سس1417ر   السير ب ي:سيألآرمىس-ير  شق:سديبسيرك سسير ،مويسبلقآ س
س.3اسنلدسيألجزي :س1997

س392يرمص جصسألبيسيرو  سن م السبمنسج ميسيرم صم،يس يرم م  ى:س (31
سهم(سيرهلكيسيرمصقييسير   يسر،ك  وسط:سيرقيب ي.

 وسيرمملتنمسكيممملسبممنست اممهسبممنسيرمملبسيرمصمم السألبمميسيرعبمم  مسشممه (32
هممم(مسيرمحاممق:س756ن مملسيرممليجفسيرم ممقآفسب رسممملنسيرح، مميس يرم مم  ى:س

سيرلة  بسكيملس حملسيرمقيطسير  شق:سديبسيرا،فمسد لق.س
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د رميسيرسمو قسيراقسنميسآكاقهمم س ميسير وسملقسدبيامميسنظقيميست  و وميس ممنس (33
سم لسيبنسجقيقسير  قضسر  لسيرحكوفسيرا اف.

مسديبس1ير،عيسير ق ويسرحسنس حملسنم بسيرملتنمسطمسسسيرلرلحسإرىسق ينلس (34
سبلقآ .س-ير م اسير ق ويس

يرقامممم ري.سيرمؤرممممه:سيرلمممم   يسكبمممم سن مممملس س حممممملسبممممنسإدبيممممسسبممممنس (35
يرعب  سبنسن م السبنسش  عسبنسن لسيرم ،سسبنسن لس   فسيرم ، ميس

هم(سيرمحاق:سب  فس  زضسن لسيرم ،سس204يراقشيسيرمكيس يرم   ى:س
ممميس1422 صممقسير ب ممي:سيألآرممىسا مممس–  مم  سيرم صمم بةسير  شممق:سديبسير

سهم.

بصمممهسيرمبممم نيس ممميسشمممقحسيمممقآفسيرم ممم نيمسأليمممملسبمممنسن ممملسير ممم بس (36
س.ساس1975يرم رايمستحالق:سكيملس حملسيرمقيطمسد لقسا يس

زهمممقةسير و اممملقسيرمؤرمممه:س حمممملسبمممنسكيمممملسبمممنس صممم وىسبمممنسكيمممملس (37
ير لممممق:سديبسيروكممممقسهممممم(سديبس1394يرم ممممقآفسبممممأبيسزهممممقةس يرم مممم  ى:س

 ير ق ي

َقْآجاقدضن،مىسسيرس نسيرك قىسأليملسبنسيرحسلنسبن (38 سبمنس  امىسيرميسمْ
هم(مسيرمحاق:س حملسن لس458يرمقيا نيمسكب سبكقسير لهايس يرم   ى:س

ر  ممم السير ب مممي:سس-يراممم دبسن ممم سير  شمممق:سديبسيرك مممسسير ،موممميمسبلمممقآ س
سا.س2003هم/سس1424ير  ر يمس

يرسممو قسيراقسنمميسآكاممقاس مميسير وسمملقسدبيامميسنظقيمميست  و ومميس ممنسممم لس (39
ستوسلقسيبنسة لقمسر  لسيرقيمنسن لس سيرم لقض.س
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يرسو قسيراقسنيسآكاقاس يستوسلقسيرملبايسير ا،ويسيرحلت يسا للس حمملس (40
مسآهمميسبامم ريسدة مم بياس لممقس    نمميس ال مميسرف   مميسكاس22يرلممهقيني:س

يرامممقى.سناممم  سنمممن:سيرسمممو قسيراقسنممميسآكامممقاس ممميسير وسممملقسدبياممميسنظقيممميس
سآت  و ويس نسم لستوسلقسيبنسة لق.

نسير ممم دسيرح  ،مميسشممربي سيرممرهسس مميسكمبمم بس ممنسذهممسسر  مملسيرحمميسبمم (41
تحالمممقسن ممملسيراممم دبسيألبنممم ؤآطسير  شمممقسديبسيبمممنسة لمممقسد لمممقسير ب ممميس

سهم.1406يألآرىس

شمممقحسيبمممنسنالمممحسن،مممىسكر وممميسيبمممنس  رمممكسر  ممملس سبمممنسن ممملسيرمممقيمنس (42
همم(ستحالمقس حمملس حلميسسس769ير ال،يسيرهملينيسيرمصمقضس يرم م  ى:سس

س1400 نميسيرام هقةمسديبس صمقسر، بس-يرلتنسن لسيرحمللسديبسير مقيثسس
سا.س1980هم/س

بمنسن،مىسسشقحسيألشم نيسألر ويسيبنس  ركسألر ويسيبنس  ركسيرمؤرمه: (43
مي نيسيرلممممم   يس  حممممملسبممممنساوسممممىمسكبمممم سيرحسمممممنمسنمممم بسيرمممملتنسيأليشممممْ

ر  ممممم السس-همممممم(سير  شمممممق:سديبسيرك مممممسسير ،موممممميسبلمممممقآ س900 يرم ممممم  ى:س
سا.1998س-هم1419ير ب ي:سيألآرىس

يرمؤرمممه:سيرلممموخسبضممميسشمممقحسيرقضممميسن،مممىسيرك فوممميس بمممنسيرح جمممسس (44
همممممممستحالممممممقسس686يرمممممملتنس حممممممملسبممممممنسيرحسممممممنسي امممممم قيب ذضسير حمممممم ضس

تم بيخسس4آتصحو سآت ،لق:سك.سد/ست اهسيسمنسنممقمسنملدسيألجمزي :س
سرل و .س-اسير  شق:سج   يسق بست نسسس1975س-س1395ير بع:س

بنسمعوشسيبنسكبيسيرسقيم س حملسن،ىسسسسشقحسيرموصحس بنسمعوشسبن (45
   قسيرلتنسيألاملضسيرم صم،يمسيرم مقآفسبم بنسبنسن،يمسكب سيربا  مسس
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هم(سقلاسر :سيرلة  بسإ لحسبملمعسسس643معوشسآ  بنسيرص نعس يرم   ى:سس
ر   السير ب مي:سيألآرمىمسس-م ا وسير  شق:سديبسيرك سسير ،مويمسبلقآ سس

س.س6اسنلدسيألجزي :س2001هم/سس1422

شمممممقحسيرمال ممممميسيرمحسمممممبيسيرمؤرمممممه:سطممممم هقسبمممممنسكيمممممملسبمممممنسب بلممممم ذس (46
هممممم(سيرمحاممممق:سم رمممملسن ممملسيركممممقيفسير  شممممق:سيرم ب مممميسس469:س يرم ممم  ى
سا.س1977يرك يفسير ب ي:سيألآرىمسس-ير صقييس

يرصممم ي يس ممميس اممم سير،عممميمسأليمممملسبمممنس ممم ب .ستحالمممق:سيرسمممللسكيمممملس (47
سصاق.

هفقيي(سير  ي حسيرم جيسير ح يميس ميسس471ن لسيرا دبسيرفقج نيس  س (48
هم(ست :سس905 سكص لسن،فسير ق ويمسشقحسم رلسيألزهقضسيرفقج آضس س

ير ممملبيآضسيرزهمممقيالسكاممم  ذسير،عممم  سبف   ممميسكامممل طمسبجممموسسقسمممفسير،عممميس
سير ق ويسبك،ويسيآلديوسبس ه  سطس زيلةسآ  احي.

ير مملنمسيرمؤرممه:سكبمم سن مملسيرممقيمنسيرم،لممحسبممنسكيممملسبممنسنمممقآسبممنس (49
همممممم(سيرمحامممممق:سدس هممممملضس170تمممممموفسيروقيهلممممملضسيربصمممممقضس يرم ممممم  ى:س

سير  شق:سديبسآ ك بيسيره ل.سيرممزآ يمسدسإبقياوفسيرس  قيجي

يروقيممملس ممميسإنمممقيوسيرامممقيالسيرمفلممملسر،م  فمممسسيسممملنسيبمممنسكبممميسير مممزس (50
ن،ممىسسهمممستحالممقسد/ هممميسيسممنسير مممقمسد/ ممؤيدس643يرهممملينيسيرم مم  ىس

سا.1991هممس1411 مومقسطسيألآرىسديبسير ا  يس

ق ينممملسير،عممميسير ق وممميمسير حممم سير   واممميس مممنسيرامممقسالسآيرسممم يمستمممأروس:س (51
 ا.س2003ديبسيرضو  سر، لقسيرا هقةمسس3جم يمسطب يسن،ىسسنم دس
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يرك مم وسرمممسنممممقآسبممنسن ممم السبمممنسق  ممقسيرحمم بايسبممم ر   مسكبمم سبلمممقمس (52
هممممم(سيرمحاممممق:سن مممملسيرسمممم اس حممممملسس180يرم،اممممسساممممل  ي س يرم مممم  ى:س

همم/سس1408ه بآالمسير  شق:س ك بيسيرم نفيمسيرا هقةسير ب ي:سير  ر يمس
سر   ال.س-اسآطب يسديبسيروكقسبلقآ سس1988

ثلهسيألاقيبسشقحسكص لسير زدآضسر  لسير زيزسبنسكيملسبمنس حمملس (53
سهم.سس730ن  سيرلتنسيربم بضسيرح ويسيرم   ى:س

محممملسبممنس كممقاسبممنسن،ممىمسكبمم سيروضممحمسجممم لسيرمملتنسرسرسمم السير ممقوس (54
همممممم(سس711يبمممممنس  ظممممم بسيألنصممممم بضسيرقآيو ممممميسي  قياممممميس يرم ممممم  ى:س

سهم.س1414س- يسبلقآ سير ب ي:سير  رس-ير  شق:سديبسص دبس

بمممنست امممهسن،مممىسسير،ممممعس ممميسكصممم لسيرواممم مسكبممم سإامممح قسإبمممقياوفسبمممن (55
همممم(سير  شمممق:سديبسيرك مممسسير ،موممميسير ب مممي:سس476يرلممملقيزضس يرم ممم  ى:س

سا.س2003هم/سس1424ير ب يسير  نويس

يرم مممحسيرسممم جقس ممميسكدوسيرك تمممسسآيرلممم نقسر صمممقس سبمممنس حمممملسبمممنس (56
يسيرومم  مسضممو  سيرمملتنمس حممملسبممنسن مملسيركممقيفسيرلمملب نيمسيرفممزبضمسكبمم

سيرم قآفسب بنسيألالقسيرك تس.

 فممممم زسيرامممممقسالسألبممممميسن لممممملةس  ممممممقسبمممممنسيرم  مممممىسير ومممممميسيربصمممممقضس (57
يرامممم هقةسير ب ممممي:سس–هممممم(سير  شممممق:س ك بمممميسيرممممم نفيسس209 يرم مممم  ى:س

سهم.س1381

 فممم  سيرو مم آىسر امميسيرمملتنسكبمم سيرعبمم  سكيممملسبممنسن مملسيرح،مموفسبممنس (58
(سيرمحاممق:سن مملسيرممقيمنسبممنس حممملسهمممس728تومومميسيرحقينمميس يرم مم  ى:س

بمممنسق امممفسير  شمممق:س فممممعسيرم،مممكس هممملسر ب نممميسيرمصمممحهسيرلمممقيسمس
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سيرملت يسير   يي.

بممنسكيممملسبممنسامم للسبممنسن،ممىسس:سكبمم س حممملسيرمؤرممهسميرمح،ممىسب آلامم ب (59
هممم(سير  شممقس:سديبسس456يممزاسيألنلرسمميسيراقط مميسيرظمم هقضس يرم مم  ى:س

سيروكقسر، ب نيسآير لقسآير  زيعس.

اممممللاسيرمقامممميسبممممنسإاممممم نلحسبممممنسن،ممممىسسيرحسممممنسيبممممألسيرممصممممصس (60
:سم،لحسإبقيهفسجو لسير  شمق:سديبسإيوم  سير مقيثس تهم(سس458 يرم   ى:سس

سا.س1996هم/س1417بلقآ مسير ب ي:سيألآرىمسس-ير ق يس

يرمممليب سير ح يمميسر،مملة  بسكيممملسشمم قيسن مملسيرسمم اسضمموسسيرلممهلقس (61
هممممم(سير  شممممق:سديبسيرم مممم بفسنمممملدس1426بلمممم قيسضمممموسس يرم مممم  ى:س

س.1يألجزي :س

  مم نيسيراممقسالسألبمميسزةقيمم سمحلممىسبممنسزيمم دسبممنسن مملس سبممنس  ظمم بس (62
هممم(سيرمحاممق:سكيممملست اممهسير فمم تيمسس207يرمملت،ميسيروممقي س يرم مم  ى:س

ير فمممم بمسن مممملسيرو مممم حسإاممممم نلحسيرلمممم، ي.سير  شممممق:سديبسن،ممممىسس حممممملس
س صقسير ب ي:سيألآرى.سس-يرمصقييسر، أروسسآير قجميس

 شمم يسبمم ر   مسير ،ممميساممفس  مم نيسيراممقسالسراموممشسكبمم سيرحسممنسيرمف (63
هممم(ستحالممق:سس215يربصممقضمسيرم ممقآفسبمم ألموشسيألآامماس يرم مم  ى:س

يرمممملة  بةسهمممملىس حممممم دسققينمممميمسير  شممممق:س ك بمممميسيرممممم نفيمسيرامممم هقةمس
سا.س1990س-همسس1411ير ب ي:سيألآرىمس

  ممم نيسيرامممقسالسر، حممم  سألبممميسج ومممقسير لحمممل  سكيمممملسبمممنس حمممملسبمممنس (64
هممممم(سآضممممعسس338حمممم ضس يرم مممم  ى:سإاممممم نلحسبممممنستمممم نسسيرمممممقيدضسير 

ي يشمممو سآن،مممقسن،وممم :سن ممملسيرمممم  فسم،لمممحسإبمممقياوفسير  شمممق:س  لممم بي س
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بوضممم المسديبسيرك مممسسير ،موممميمسبلمممقآ سير ب مممي:سيألآرمممىمسن،مممىسس حمممملس
سهم.س1421

  مم نيسيراممقسالسآإنقيبمم مسيرمؤرممه:سإبممقياوفسبممنسيرسممقضسبممنساممهحمسكبمم س (65
بلمقآ مسس-همم(مسير  شمق:سنم رفسيرك مسس311إاح قسيرزجم  س يرم م  ى:س

 ا.س1988س-همسس1408ير ب يسيألآرىس

شمممقةيسير  تمممكسسس2  ممم نيسير حممم .سد/س  ضمممحسصممم ر سيرسممم  قيجيمسطس (66
سر، ب نيسآير لقسآير  زيع.

  ممميسآي نلممم  سآير مممقآضمسرمحمممملسيرم فمممفسيرموسمممقس ممميسق ينممملسآير  (67
سا.س1999ر   المسس-مسديبسيرك سسير ،مويمسبلقآ س1ك لنسض  آضسطس

 ع يسير، لسسننسة مسسيألن بيمسسر  ملس سبمنست امهسبمنسكيمملسبمنس (68
ن مملس سيبممنست اممهمسكبمم س حممملمسجممم لسيرمملتنمسيبممنسهلمم اس يرم مم  ى:س

ب مممي:سد لمممقسير س–همممم(سيرمحامممق:سد.س ممم زالسيرمبممم بكسديبسيروكمممقسس761
سا.س1985يرس دايمس

يرموقدي س يس قيسسيراقسال.سيرمؤرمه:سكبم سيرا امفسيرحسملنسبمنس حمملس (69
هممم(سيرمحاممق:سصممو يالس502 يرم مم  ى:سسيألصمموه نييرم ممقآفسب رقي ممسس

س-د لقسبلقآ سير ب ي:سيألآرىسسس-نلن السيرليآدضسير  شق:سديبسيرا،فس
سهم.س1412

ة  ب/س حمملس نسكاقيبسيقآفسيرفقس يسيرمرةقسيرحكموفمسراام  ذسيرملس (70
س1409يأل مملنسيرمضممقضمس ك بمميسآابمميمسيرامم هقةمسير ب مميسيألآرممىسامم يس

 ا.سس1989هم/س
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يرم ي امم  س بممقياوفسبممنس  اممىسبممنس حممملسير،مممميسيرعقنمم طيسيرلممهلقس (71
همم(سيرمحامق:سكبم سن لملةس لمه بسبمنسيسمنس790ب رل ط يس يرم م  ى:سس

سسلسا،م السير  شق:سديبسيبنسنو ال.

يراقسالسيركقيفسرمحملسبنسن لس سدبيزسسير بأسير ظوفسنظقي سجلتلةس ي (72
هم(مسين  ىسب سكيمملس صم وىس ضم،ويمسقملاسرم :سك.س1377 يرم   ىس:سس

سس.د/سن لسير ظوفسإبقياوفسيرم   يسير  شقس:سديبسيرا،ف

بنس حمملسيرلم ة نيسن،ىسسنلحسيألآط بسر،ل ة نيسرمؤره:س حملسبن (73
سير  شق:سإديبةسير ب نيسيرم لقيي.

:سكبمم سيرعبم  سشمممسسيرملتنسكيممملسبمنس حممملسآفوم  سيألاومم السيرمؤرمه (74
بمممنسإبمممقياوفسبمممنسكبممميسبكمممقسيبمممنسم،كممم السير ق كممميسي ب ،ممميس يرم مممم  ى:س

 بلقآ .س-يرمحاق:سإيس الساب  سير  شق:سديبسص دبسسهم(681

س
  



 

886 

 السياق القرآني وأثره يف حتديد املعاني التفسريية والفقهية حلروف اجلر يف القرآن الكريم

 

 

سسمقدمةـال
  كهمويسيرم ض  :

  يرلبيا  سيرس باي:

    همسيربحق:

  م يسيربحق:

سسالتمهيد: مفهوم السياق القرآني، وأهميته
  :كآ  :ست قيسسيرسو قسيراقسنيس يسير،عيسآي ص  ح

  ا نو  :سكهمويسيرسو قسيراقسني:

  .سكآ  :سيرسو قس نستوسلقسيراقسالسب راقسال

  ا نو  :سيرسو قسبةنس نسكبة السي نف زسيراقسني:

  .رل ريسيرسو قمسآين ب باسره س يسير وسلقس-سس-:سإنم لسير  يس ا ر  س

  .س:سإنم لسيرس،هسرل ريسيرسو قمسآيه م  هفسبه س يسير وسلق بيب  س

  .م  س  :سكق يلسير ،م  س يسبو السكهمويسيرسو قسآكاقاس يسير وسلق

سسمبحث األول: حروف الجر في العربيةـلا
  آيص  ي  مسآكهمل  س يسيرك اس.*سيألآل:ست قيسسيرحقفسرعيس

  ير  ني:سكن ي سيرحقآفسآير  قيسسبحقآفسيرفقسآنلده سآنم،ه سسسس.س*

  *سير  رقس:س   نيسيقآفسيرفق.

سس:مطلب األول:  تعريف الحرف في اللغةـلا
  ت قيسسيرحقفسيص  ي  :

  كهمويسيرحقآفس يسيرك ا:

 سالحروف والتعريف بحروف الجر  وعددها وعملهامطلب الثاني: أنواع  ـال
  كن ي سيرحقآفس:ت اسفسإرىسقسملن:
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 حولية كلية أصول الدين العدد الثالث والثالثون

  ت قيسسيقآفسيرفقسآا سستسمل ه :

  نلدسيقآفسيرفق:

سسمطلب الثالث: معاني حروف الجرـلا
     نيسيقآفسيرفق:

سسالدراسة التطبيقية :مبحث الثانيـلا
 المعـاني التفسـيرية والفقهيـة لحـروف الجـرأثر السياق القرآني في تحديـد  

سس(نماذج مختارة من القرآن الكريم 
  *سكاقسيرسو قسيراقسنيسسس يستحلتلس   يسيقفسسيرفقس»ن،ى«:

  *سكاقسيرسو قسيراقسنيس يستحلتلس   يسيقفسيرفقٍس يٍ.

  *سكاقسيرسو قسيراقسنيس يستحلتلس   يسيقفسيرفقٍس يسٍسآسٍ نٍ.

  يرسو قسيراقسنيس يستحلتلس   يسيقفسيرفقس يرب  (:*سكاقس

  *سكاقسيرسو قسيراقسنيس يستحلتلس   يسيقآفسيرفقسيرب  سآير اسآإرى:

  *سكاقسيرسو قسيراقسنيس يستحلتلس   يسيقفسيرفقٍ يٍسآٍ نٍ.

  *سكاقسيرسو قسيراقسنيس يستحلتلس   يسيقفسيرفقسٍن،ىٍ:

  تحلتلس   ىسيقفسيرفقسسٍن،ىٍ:س*سآ نسكاقسيرسو قسيراقسنيس ي

  *سآ نسكاقسيرسو قسيراقسنيس يستحلتلس   يسيقفسيرفقٍن،ىٍسآإرىٍ:

  *سكاقسيرسو قسيراقسنيس يستحلتلس   يسيقفسيرفقسٍير اٍ:

  *سكاقسيرسو قسيراقسنيس يستحلتلس   يسيقفسيرفقسير اسآسٍ يٍ:

  يرفقسٍ يٍسآٍن،ىٍ:*سكاقسيرسو قسيراقسنيس يستحلتلس   يسيقفس

  *سكاقسيرسو قسيراقسنيس يستحلتلس   ىسيقفسيرفقسٍن،ىٍ:

  *سيرسو قسيراقسنيسآكاقاس يستحلتلس   يسيقفسيرفقسٍننسٍ:

  *سيرسو قسيراقسنيسآكاقاس يستحلتلس   يسيقفسيرفقسٍ نٍ:

  *سيرسو قسيراقسنيسآكاقاس يستحلتلس   ىسيقفسيرفقسيرك ف:



 

888 

 السياق القرآني وأثره يف حتديد املعاني التفسريية والفقهية حلروف اجلر يف القرآن الكريم

الثالث: أثر السياق القرآني  في تحديد المعاني التفسيرية واألحكام مبحث  ـلا
سسالفقهية المترتبة على معني حرف الجر "إلى"

إذيسةمم السيرم  مميسيألصممم،يسرمممسٍإرممىٍسهممم سين همم  سيرع ممميسةمممم سذةممقسن،مممم  سكآ  :س
  ير،عيس هحستلمحس  سب لسٍإرىٍس يسيكفس  سق ، ؟

ذةممقسب مممسيآلممم  سيراقسنومميسير مميستممللسن،ممىسا نومم  :سر  ضممو سذسرممكس بمملس ممنس
سسدم لس  سب لسٍإرىٍسفوم سق ،ه :

سسيرم  لسيألآل:.
  يرم  لسير  ني:

  يرم  لسير  رق:

سسلخاتمةا
سس هق سيرمص دبسآيرمقيجع

 س هق سيرم ض ن  س
س

 


