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الباب الثالث 
 َيس  ُر ْح َةِ  ِفي الْحَ  ِّر  َ  ْح ُر ِ  َمَعاِنىالبحث في 

 

: أما البحث يف أحرف اجلّر يف سورة يس ، فهو 

  ومعناه  علىاايات اللي ففيا     ال  ّر -  

 (ٗ) ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم َ   َ 

. حرف اجلّر مبعىن اإلستعالء رلازا على

    (ٚ) َأْكَثرِِىْم فَ ُهْم ال يُ ْؤِمُنوَن َعَلىَلَقْد َحقَّ اْلَقْوُل 

 .على حرف اجلّر مبعىن اإلستعالء رلازا

 (ٓٔ)ِىْم أَأَْنَذْرتَ ُهْم أَْم َلَْ تُ ْنِذْرُىْم ال يُ ْؤِمُنوَن َعَل ْ َوَسَواٌء 

. على حرف اجلّر مبعىن اإلستعالء رلازا

 (ٚٔ)نَا ِإال اْلَبالُغ اْلُمِبنُي َعَل ْ َوَما 

. على حرف اجلّر مبعىن اإلستعالء رلازا

 (ٕٛ) قَ ْوِمِو ِمْن بَ ْعِدِه ِمْن ُجْنٍد ِمَن السََّماِء َوَما ُكنَّا ُمْنزِِلنَي َعَلىَوَما أَنْ زَْلَنا 

. على حرف اجلّر مبعىن اإلستعالء رلازا

 (ٖٓ) اْلِعَباِد َما يَْأتِيِهْم ِمْن َرُسوٍل ِإال َكانُوا ِبِو َيْستَ ْهزُِئوَن َعَلىيَا َحْسَرًة 

. على حرف اجلّر مبعىن اإلستعالء رلازا
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 (ٙ٘) األرَاِئِك ُمتَِّكُئوَن َعَلىُىْم َوأَْزَواُجُهْم يف ِظالٍل 

. يفعلى حرف اجلّر مبعىن 

 أَف َْواِىِهْم َوُتَكلٍُّمَنا أَْيِديِهْم َوَتْشَهُد أَْرُجُلُهْم مبَا َكانُوا َيْكِسُبوَن َعَلىاْليَ ْوَم ََنِْتُم 

(ٙ٘) 

. على حرف اجلّر مبعىن اإلستعالء رلازا

 (ٙٙ) أَْعيُِنِهْم فَاْسَتبَ ُقوا الصٍّرَاَط َفَأَّنَّ يُ ْبِصُروَن  َعَلىَوَلْو َنَشاُء َلَطَمْسَنا

. على حرف اجلّر مبعىن اإلستعالء رلازا

 (ٚٙ) َمَكانَِتِهْم َفَما اْسَتطَاُعوا ُمِضيًّا َوال يَ ْرِجُعوَن َعَلىَوَلْو َنَشاُء َلَمَسْخَناُىْم 

. يفعلى حرف اجلّر مبعىن 

 (ٓٚ) اْلَكاِفرِيَن َعَلىلِيُ ْنِذَر َمْن َكاَن َحيًّا َوَيَِقَّ اْلَقْوُل 

. على حرف اجلّر مبعىن اإلستعالء رلازا

 َأْن ََيُْلَق ِمثْ َلُهْم بَ َلى َوُىَو َعَلىَأَولَْيَس الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواألْرَض ِبَقاِدٍر 

الُق اْلَعِليُم   (ٔٛ)اخلَْ

. على حرف اجلّر مبعىن اإلستعالء رلازا

. أيتان اثنتان في مبعىن اإلستعالء عشر آيات، مبعىنعلى اجلّر حرف إذن 

 ومعناه مناايات اللي ففيا     ال  ّر - ب
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 (  ٖ )اْلُمْرَسِلنيَ  ِمنَ لَ  ِإنَّكَ 

.  التبعيض  حرف اجلّر مبعىنمن

ا أَْيِديِهمْ  بَ نْيِ  ِمنْ  َوَجَعْلَنا ا َخْلِ ِهمْ  ِمنْ وَ  َسدًّ َناُىمْ  َسدًّ ( ٜ )يُ ْبِصُرونَ  ال فَ ُهمْ  َفَأْ َشي ْ

 يف مبعىن( َخْلِ ِهمْ  ِمنْ  ) يف و ،يف مبعىن( بَ نْيِ  ِمنْ   )يف من  حرف اجلّر مبعىن،من

 .أيضا

( ٘ٔ )َتْكِذبُونَ  ِإال أَنْ ُتمْ  ِإنْ  َ ْ ءٍ  ِمنْ  الرَّْ َنُ  أَنْ َزلَ  َوَما ِمثْ لَُنا َبَشرٌ  ِإال أَنْ ُتمْ  َما قَاُلوا

 . حرف اجلّر مبعىن التبعيضمن

( ٛٔ )أَلِيمٌ  َعَذااٌ  ِمنَّا َولََيَمسَّنَُّكمْ  لَنَ ْرُ َنَُّكمْ  تَ ْنتَ ُهوا َلَْ  لَِئنْ  ِبُكمْ  َتطَي َّْرنَا ِإنَّا قَاُلوا

 . حرف اجلّر مبعىن التبعيضمن

( ٕٓ )اْلُمْرَسِلنيَ  اتَِّبُعوا قَ ْومِ  يَا قَالَ  َيْسَعى َرُج ٌ  اْلَمِديَن ِ  أَْقَصى ِمنْ  َوَجاءَ 

 . حرف اجلّر مبعىن االبتداءمن

ذُ   يُ ْنِقُذونِ  َوال َ ْيًئا َ َ اَعتُ ُهمْ  َع ٍّ  تُ ْ نِ  ال ِبُضرٍّر  الرَّْ َنُ  يُرِْدنِ  ِإنْ  آذِلَ ً  ُدونِوِ  نْ مِ  أََأ َِّ

(ٕٖ )

.  حرف اجلّر مبعىن التأكيدمن

( ٕٚ )اْلُمْكَرِمنيَ  نَ مِ  َوَجَعَلِ   َر ٍّ  ِ   َ َ رَ  مبَا

.  حرف اجلّر مبعىن التبعيضمن
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 (ٕٛ )ُمْنزِِلنيَ  ُكنَّا َوَما السََّماءِ  نَ مِ  ُجْندٍ  ِمنْ  بَ ْعِدهِ  ِمنْ  قَ ْوِموِ  َعَلى أَنْ زَْلَنا َوَما

يدل على ابتداء ال اي  ، أي َل يرس  إليهم ( بَ ْعِدهِ  ِمنْ   )يف من  حرف اجلّر،من

احلسرة على معىن ىذا . رسوالً ، وال عاتبهم بعد قتلو ، ب  عاجلهم باذلالك 

 1.وقت

 مزيد فمن جندا أي( جند من )قالو كما الن  ، لتأكيد( ُجْندٍ  ِمنْ   )يف من

  2.للتبعيض تكون أن جيوز وقي  الن  ، لتأكيد

. يدل على ابتداء ال اي ( السََّماءِ  نَ مِ  )يف من

( ٖٓ )َيْستَ ْهزُِئونَ  ِبوِ  َكانُوا ِإال َرُسولٍ  نْ مِ  يَْأتِيِهمْ  َما اْلِعَبادِ  َعَلى َحْسَرةً  يَا

.  حرف اجلّر مبعىن التبعيضمن

َلُهمْ  أَْىَلْكَنا َكمْ  يَ َرْوا َأَلَْ  ( ٖٔ )يَ ْرِجُعونَ  ال إِلَْيِهمْ  أَن َُّهمْ  اْلُقُرونِ  ِمنَ  قَ ب ْ

.  حرف اجلّر مبعىن االبتداءمن

َناَىا اْلَمْيَت ُ  األْرضُ  ذَلُمُ  َوآيَ ٌ  ( ٖٖ )يَْأُكُلونَ  هُ نْ َفمِ  َحبًّا اِمْنوَ  َوَأْخَرْجَنا َأْحيَ ي ْ

.  مبعىن االبتداء(هُ ِمنْ فَ )و( اِمْنوَ  )يف من حرف اجلّر، من

                                                 
1
 .267، ص 9 ج .(ادلكتب  الشامل )ت سري البحر احمليط حيان زلمد بن يوسف بن عل  بن يوسف بن حّيان،  

2
دار : لبنان- بريوت)روح ادلعاين يف ت سري القرآن العظيم والسبع ادلثاين،  هاا الدين وزلمود األلوس  الب دادي،  

. 3، ص 13، ج (م1994- ى1414ال كر، 
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( ٖٗ )اْلُعُيونِ  ِمنَ  ِفيَها َوَفجَّْرنَا َوأَْعَنااٍ  َنَِي ٍ  ِمنْ  َجنَّاتٍ  ِفيَها َوَجَعْلَنا

مبعىن ( اْلُعُيونِ  ِمنَ ) يف نممبعىن البيان،و( َنَِي ٍ  ِمنْ ) يف نم حرف اجلّر،  من

. التأكيد

يَْأُكُلوا ( ٖ٘ )َيْشُكُرونَ  أََفال أَْيِديِهمْ  َعِمَلْتوُ  َوَما َ َرِهِ  ِمنْ  ِِ

.  حرف اجلّر مبعىن التبعيضمن

 يَ ْعَلُمونَ  ال َوِمَّا أَنْ ُ ِسِهمْ  ِمنْ وَ  األْرضُ  تُ ْنِبتُ  اِممَّ  ُكلََّها األْزَواجَ  َخَلقَ  الَِّذي ُسْبَحانَ 

(ٖٙ )

مبعىن ( أَنْ ُ ِسِهمْ  ِمنْ  )يف نممبعىن التبعيض، و( اِممَّ ) يف ن م حرف اجلرّ من

. التبعيض أيضا

( ٖٚ )ُمْظِلُمونَ  ُىمْ  فَِإَذا الن ََّهارَ  ِمْنوُ  َنْسَل ُ  اللَّْي ُ  ذَلُمُ  َوآيَ ٌ 

 (منو  )بأن كما قالو ابن اجلوزي . عنمبعىن  ( ِمْنوُ )  يف من حرف اجلّر، من

 3.(عنو  )مبعىن 

( ٕٗ )يَ رَْكُبونَ  َما ِمْثِلوِ  ِمنْ  ذَلُمْ  َوَخَلْقَنا

 . حرف اجلّر مبعىن التبعيضمن

( ٗٗ )ِحنيٍ  ِإَ   َوَمَتاًعا ِمنَّا َرْ َ ً  ِإال
                                                 

3
 .192، ص 5 ج .(ادلكتب  الشامل )ت سري زاد ادلسري ابن اجلوزي،  
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 . مبعىن التبعيض (ِمنَّا) يف من حرف اجلّر، من

مْ  آيَاتِ  ِمنْ  آيَ ٍ  ِمنْ  تَْأتِيِهمْ  َوَما َها َكانُوا ِإال َرٍُِّّ ( ٙٗ )ُمْعِرِ نيَ  َعن ْ

 4. األو  مزيدة للتوكيد والثاني  للتبعيضمن

 َلوْ  َمنْ  أَنُْطِعمُ  آَمُنوا لِلَِّذينَ  َكَ ُروا الَِّذينَ  قَالَ  اللَّوُ  َرَزَقُكمُ  ِمَّا أَْنِ ُقوا ذَلُمْ  ِقي َ  َوِإَذا

( ٚٗ )ُمِبنيٍ  َ اللٍ  يف  ِإال أَنْ ُتمْ  ِإنْ  َأْ َعَموُ  اللَّوُ  َيَشاءُ 

.  مبعىن التبعيض(ِمَّا)يف من  حرف اجلّر، من

مْ  ِإَ   األْجَداثِ  ِمنَ  ُىمْ  فَِإَذا الصُّصورِ  يف  َونُِ  َ  ( ٔ٘ )يَ ْنِسُلونَ  َرٍُِّّ

.  حرف اجلّر مبعىن االبتداءمن

( ٕ٘ )اْلُمْرَسُلونَ  َوَصَدقَ  الرَّْ َنُ  َوَعدَ  َما َىَذا َمْرَقِدنَا نْ مِ  بَ َعثَ َنا َمنْ  َويْ َلَنا يَا قَاُلوا

.  حرف اجلّر مبعىن االبتداءمن

( ٛ٘ )َرِحيمٍ  َراٍّر  ِمنْ  قَ ْوال َسالمٌ 

.  حرف اجلّر مبعىن االبتداءمن

( ٕٙ )تَ ْعِقُلونَ  َتُكونُوا أَفَ َلمْ  َكِثريًا ِجِبال ُكمْ ِمنْ  َأَ  َّ  َوَلَقدْ 

.  مبعىن التبعيض(ُكمْ ِمنْ  ) يفمن حرف اجلّر، من

( ٔٚ )َماِلُكونَ  ذَلَا فَ ُهمْ  أَنْ َعاًما أَْيِديَنا َعِمَلتْ  ِمَّا ذَلُمْ  َخَلْقَنا أَنَّا يَ َرْوا َأوَلَْ 
                                                 

4
  529.، ص(1993دار ال كر، : بريوت)، فتح القديرزلمد ابن عل  بن زلمد الشوكاين،  



 39 

.  مبعىن التبعيض(ِمَّا)يف من  حرف اجلّر، من

( ٕٚ )يَْأُكُلونَ  َىاِمنْ وَ  رَُكوبُ ُهمْ  َىاِمنْ فَ  ذَلُمْ  َوَذلَّْلَناَىا

 5.مها  مبعىن التبعيض كال(َىاِمنْ وَ  َىاِمنْ فَ )يف من  حرف اجلّر، من

( ٗٚ )يُ ْنَصُرونَ  َلَعلَُّهمْ  آذِلَ ً  اللَّوِ  ُدونِ  ِمنْ  َوا ََُّذوا

.  حرف اجلّر مبعىن التأكيدمن

( ٚٚ )ُمِبنيٌ  َخِصيمٌ  ُىوَ  فَِإَذا نُْطَ  ٍ  ِمنْ  َخَلْقَناهُ  أَنَّا اإلْنَسانُ  يَ رَ  َأوَلَْ 

.  حرف اجلّر مبعىن االبتداءمن

( ٓٛ )ُتوِقُدونَ  ِمْنوُ  أَنْ ُتمْ  فَِإَذا نَارًا األْخَضرِ  الشََّجرِ  ِمنَ  َلُكمْ  َجَع َ  الَِّذي

.  مبعىن االبتداء كالمها(ِمْنوُ  األْخَضرِ  الشََّجرِ  ِمنَ )يف من  حرف اجلّر، من

أيتان اثنتان، مبعىن  في مبعىن التبعيض اث  عشرة أي ، مبعىنمن اجلّر حرف إذن 

أي  واحدة، مبعىن البيان عن االبتداء سبع آيات، مبعىن التأكيد أربع آيات، مبعىن 

. أي  واحدة أيضا

 ومعناه فياايات اللي ففيا     ال  ّر  -ج

( ٛ) أَْعَناِقِهْم أَْ الال َفِهَ  ِإَ  األْذقَاِن فَ ُهْم ُمْقَمُحوَن يف ِإنَّا َجَعْلَنا 

.  حرف اجلّر مبعىن الظرفي  احلقيقي يف
                                                 

5
  543.زلمد ابن عل  بن زلمد الشوكاين، ادلراجع السابق، ص 
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َناُه   ِإَماٍم ُمِبنٍي يف ِإنَّا ََنُْن َُنِْي  اْلَمْوَتى َوَنْكُتُب َما َقدَُّموا َوآثَاَرُىْم وَُك َّ َ ْ ٍء أْحَصي ْ

(ٕٔ )

.  حرف اجلّر مبعىن الظرفي  احلقيقي يف

( ٕٗ) َ الٍل ُمِبنٍي يف ِإينٍّ ِإًذا لَ 

 . حرف اجلّر مبعىن الظرفي  اَّازي يف

( ٖٗ)َىا ِمَن اْلُعُيوِن يف َىا َجنَّاٍت ِمْن َنَِيٍ  َوأَْعَناٍا َوَفجَّْرنَا يف َوَجَعْلَنا 

. مها مبعىن الظرفي  احلقيقي  كال (َىايف )يف يف  حرف اجلّر، يف

 فَ َلٍك يف ال الشَّْمُس يَ ْنَبِ   ذَلَا َأْن ُتْدرَِك اْلَقَمَر َوال اللَّْيُ  َساِبُق الن ََّهاِر وَُك ٌّ 

( ٓٗ)َيْسَبُحوَن 

.  حرف اجلّر مبعىن الظرفي  احلقيقي يف

( ٔٗ) اْلُ ْلِك اْلَمْشُحوِن يف َوآيٌَ  ذَلُْم أَنَّا َ َْلَنا ُذرٍّي َّتَ ُهْم 

.  حرف اجلّر مبعىن الظرفي  احلقيقي يف

َوِإَذا ِقيَ  ذَلُْم أَْنِ ُقوا ِمَّا َرَزَقُكُم اللَُّو قَاَل الَِّذيَن َكَ ُروا لِلَِّذيَن آَمُنوا أَنُْطِعُم َمْن َلْو 

( ٚٗ) َ الٍل ُمِبنٍي  يف َيَشاُء اللَُّو َأْ َعَمُو ِإْن أَنْ ُتْم ِإال

.  حرف اجلّر مبعىن الظرفي  اَّازي يف

ْم يَ ْنِسُلوَن يف َونُِ َ   ( ٔ٘) الصُّصوِر فَِإَذا ُىْم ِمَن األْجَداِث ِإَ  َرٍُِّّ
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.  حرف اجلّر مبعىن الظرفي  احلقيقي يف

( ٘٘) ُ ُ ٍ  فَاِكُهوَن يف ِإنَّ َأْصَحاَا اجْلَنَِّ  اْليَ ْوَم 

.  حرف اجلّر مبعىن الظرفي  اَّازي يف

( ٙ٘) ِظالٍل َعَلى األرَاِئِك ُمتَِّكُئوَن يف ُىْم َوأَْزَواُجُهْم 

.  حرف اجلّر مبعىن الظرفي  احلقيقي يف

( ٚ٘)َىا فَاِكَهٌ  َوذَلُْم َما َيدَُّعوَن يف ذَلُْم 

. مبعىن الظرفي  احلقيقي  (َىايف ) حرف اجلّر، يف يف

ْرُه نُ َنكٍّْسوُ  ( ٛٙ) اخْلَْلِق أََفال يَ ْعِقُلوَن  يف  َوَمْن نُ َعمٍّ

.  حرف اجلّر مبعىن إ يف

( ٖٚ)َىا َمَناِفُع َوَمَشاِرُا أََفال َيْشُكُروَن يف َوذَلُْم 

. مبعىن الظرفي  احلقيقي  (َىايف ) حرف اجلّر، يف يف

مبعىن الظرفي  احلقيقي  تسع آيات، مبعىن الظرفي  اَّازي  ثالث في اجلّر حرف إذن 

. أي  واحدة إ  آيات،  مبعىن

 ومعناه إلىاايات اللي ففيا     ال  ّر -  د

( ٛ) األْذقَاِن فَ ُهْم ُمْقَمُحوَن ِإَ  ِإنَّا َجَعْلَنا يف أَْعَناِقِهْم أَْ الال َفِهَ  

.  حرف اجلّر مبعىن االنتهاءإ 
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بُومُهَا فَ َعزَّْزنَا بِثَاِلٍث فَ َقاُلوا ِإنَّا ِإَ ْ ِإْذ أَْرَسْلَنا  ( ٗٔ)ُكْم ُمْرَسُلوَن ِإَ ْ ِىُم اثْ نَ نْيِ َفَكذَّ

. مبعىن االنتهاء كالمها (ُكمْ ِإَ ْ ِىُم و ِإَ ْ )يف إ   حرف اجلّر، إ 

( ٙٔ)ُكْم َلُمْرَسُلوَن َ ْ قَاُلوا َرب ُّصَنا يَ ْعَلُم ِإنَّا إِ 

. مبعىن االنتهاء (ُكمْ َ ْ إِ )يف إ   حرف اجلّر، إ 

( ٕٕ)ِه تُ ْرَجُعوَن ِإَ ْ َوَما ِ َ ال أَْعُبُد الَِّذي َفطََرين وَ 

 6.مبعىن التأكيد  (هِ ِإَ ْ )يف إ   حرف اجلّر، إ 

َلُهْم ِمَن اْلُقُروِن أَن َُّهْم  ( ٖٔ)ِىْم ال يَ ْرِجُعوَن ِإَ ْ َأَلَْ يَ َرْوا َكْم أَْىَلْكَنا قَ ب ْ

 7.مبعىن البدل من أىلكناعلى  (ِىمْ ِإَ ْ )يف إ   حرف اجلّر، إ 

( ٗٗ) ِحنٍي ِإَ  ِإال َرْ ًَ  ِمنَّا َوَمَتاًعا 

.  حرف اجلّر مبعىن االنتهاءإ 

( ٓ٘) أَْىِلِهْم يَ ْرِجُعوَن ِإَ  َفال َيْسَتِطيُعوَن تَ ْوِصَيً  َوال 

. االنتهاء.  حرف اجلّر مبعىن االنتهاءإ 

ْم يَ ْنِسُلوَن ِإَ  َونُِ َ  يف الصُّصوِر فَِإَذا ُىْم ِمَن األْجَداِث  ( ٔ٘) َرٍُِّّ

.  حرف اجلّر مبعىن االنتهاءإ 
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( ٓٙ)ُكْم يَا َبِ  آَدَم َأْن ال تَ ْعُبُدوا الشَّْيطَاَن ِإنَُّو َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبنٌي ِإَ ْ َأَلَْ أَْعَهْد 

. مبعن االنتهاء (ُكمْ َ ْ إِ )يف  إ   حرف اجلّر،إ 

( ٖٛ)ِه تُ ْرَجُعوَن َ ْ َفُسْبَحاَن الَِّذي بَِيِدِه َمَلُكوُت ُك ٍّ َ ْ ٍء َوإِ 

. مبعىن االنتهاء (هِ ِإَ ْ )يف إ   حرف اجلّر، إ 

 مبعىن االنتهاء  اني  آي  و البدل اي  واحدة والتأكيد اي   إلىاجلرّ حرف إذن 

. واحدة ايضا

 ومعناه الباءاايات اللي ففيا     ال  ّر  - ھ

َا تُ ْنِذُر َمِن ات ََّبَع الذٍّْكَر َوَخِشَ  الرَّْ ََن  ( ٔٔ)ْ ِ َرٍة َوَأْجٍر َكرمٍِي  َِ ْلَ ْيِب فَ َبشٍّْرُه بِاِإَّنَّ

.  اإللصاق احلقيق  كالمها مبعىن (ْ ِ َرٍة   َِ ْلَ ْيِب وبِا)ا  حرف اجلّر، ا

بُومُهَا فَ َعزَّْزنَا  ( ٗٔ)اِلٍث فَ َقاُلوا ِإنَّا إِلَْيُكْم ُمْرَسُلوَن ِبثَ ِإْذ أَْرَسْلَنا إِلَْيِهُم اثْ نَ نْيِ َفَكذَّ

.  حرف اجلّر مبعىن اإللصاق احلقيق ا

( ٛٔ)ْم لَِئْن َلَْ تَ ْنتَ ُهوا لَنَ ْرُ َنَُّكْم َولََيَمسَّنَُّكْم ِمنَّا َعَذاٌا أَلِيٌم ِبكُ قَاُلوا ِإنَّا َتطَي َّْرنَا 

 زلمد بن جرير بن يزيد بن كثري  حرف اجلّر مبعىن السبابي  والتعلي ، كما قالوا

قال أصحاا القري  : بن  الب اآلمل ، أبو جع ر الطربي بأن اهلل تعا  ذكره
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إنَّا تشاءمنا بكم، فإن أصابنا بالء فمن : يعنون (ِإنَّا َتطَي َّْرنَا ِبُكْم  )للرس 

  8.أجلكم

ُذ ِمْن ُدونِِو آذِلًَ  ِإْن يُرِْدِن الرَّْ َنُ  ال تُ ْ ِن َع ٍّ َ َ اَعتُ ُهْم َ ْيًئا َوال يُ ْنِقُذوِن  ِبُضرٍّر أََأ َِّ

(ٕٖ )

.  حرف اجلّر مبعىن التأكيدا

( ٕ٘)بٍُّكْم فَاْْسَُعوِن ِبرَ ِإينٍّ آَمْنُت 

.  حرف اجلّر مبعىن التأكيدا

( ٕٚ)ا َ َ َر ِ  َر ٍّ َوَجَعَلِ  ِمَن اْلُمْكَرِمنَي  َِ 

.  حرف اجلّر مبعىن السبابي  والتعلي ا

( ٖٓ) َيْستَ ْهزُِئوَن ِبوِ يَا َحْسَرًة َعَلى اْلِعَباِد َما يَْأتِيِهْم ِمْن َرُسوٍل ِإال َكانُوا 

.  حرف اجلّر مبعىن اإللصاق اَّازيا

( ٗٙ) ُكْنُتْم َتْكُ ُروَن مبَااْصَلْوَىا اْليَ ْوَم 

.  حرف اجلّر مبعىن السبابي  والتعلي ا

                                                 

 
8
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َكانُوا َيْكِسُبوَن  مبَا اْليَ ْوَم ََنِْتُم َعَلى أَف َْواِىِهْم َوُتَكلٍُّمَنا أَْيِديِهْم َوَتْشَهُد أَْرُجُلُهمْ 

(ٙ٘ )

.  حرف اجلّر مبعىن السببي  والتعلي ا

( ٜٚ) َخْلٍق َعِليٌم  ِبُك ٍّ ُقْ  َُيِْييَها الَِّذي أَْنَشَأَىا َأوََّل َمرٍَّة َوُىوَ 

. عن حرف اجلّر مبعىن ا

اِدٍر َعَلى َأْن ََيُْلَق ِمثْ َلُهْم بَ َلى َوُىَو ِبقَ َأَولَْيَس الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواألْرَض 

الُق اْلَعِليُم  ( ٔٛ)اخلَْ

.  حرف اجلّر مبعىن التأكيدا

( ٖٛ)ِه َمَلُكوُت ُك ٍّ َ ْ ٍء َوإِلَْيِو تُ ْرَجُعوَن بَِيدِ َفُسْبَحاَن الَِّذي 

.  يف حرف اجلّر مبعىنا

 مبعىن اإللصاق احلقيق  أيتان اثنتان، مبعىن السبابي  والتعلي   باجلرّ حرف إذن 

أربع آيات، مبعىن التأكيد ثالث آيات، مبعىن اإللصاق اَّازي أي  واحدة،  مبعىن 

. أي  واحدة أيضايف  أي  واحدة، مبعىن عن

 ومعناه الالماايات اللي ففيا     ال  ّر -و

( ٖٔ)ْم َمَثال َأْصَحاَا اْلَقْريَِ  ِإْذ َجاَءَىا اْلُمْرَسُلوَن َلوُ َواْ ِرْا 

.  حرف اجلّر مبعىن ادللكل
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( ٕٕ) ال أَْعُبُد الَِّذي َفطََرين َوإِلَْيِو تُ ْرَجُعوَن ِ َ َوَما 

.  حرف اجلّر مبعىن ادللكل

( ٕٚ) َر ٍّ َوَجَعَلِ  ِمَن اْلُمْكَرِمنَي  ِ  مبَا َ َ رَ 

صلتو، والعائد : وىب  الزحيل  أن   ر  الالَّم حرف اجلّر مبعىن التعجب، كما قالو

الذي   ره   ر ، وخذف   ي ا وإما مصدري ، أي ب  ران : زلذوف تقديره

 9.ر   ، وإما است هامي ، وفيو معىن التعجب من م  رة اهلل

َها َحبًّا َفِمْنُو يَْأُكُلوَن ذَلُمُ َوآيٌَ   َناَىا َوَأْخَرْجَنا ِمن ْ ( ٖٖ) األْرُض اْلَمْيَتُ  َأْحيَ ي ْ

.  حرف اجلّر مبعىن ادللكل

( ٖٚ) اللَّْيُ  َنْسَلُ  ِمْنُو الن ََّهاَر فَِإَذا ُىْم ُمْظِلُموَن ذَلُمُ َوآيٌَ  

.  حرف اجلّر مبعىن ادللكل

َأْن ُتْدرَِك اْلَقَمَر َوال اللَّْيُ  َساِبُق الن ََّهاِر وَُك ٌّ يف فَ َلٍك  ذَلَا ال الشَّْمُس يَ ْنَبِ  

( ٓٗ)َيْسَبُحوَن 

.  حرف اجلّر مبعىن ادللكل

( ٔٗ) أَنَّا َ َْلَنا ُذرٍّي َّتَ ُهْم يف اْلُ ْلِك اْلَمْشُحوِن  ذَلُمْ َوآيَ ٌ 

                                                 
9
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.  حرف اجلّر مبعىن ادللكل

ُُم (  أي ألى  مك ، أو لك ار العرا، أو للك ار على اإل الق ) َوءايٌَ  ذلَّ

  10.الكائنني يف عصر زلمد صلى اهلل عليو وسلم

( ٕٗ)ِمْن ِمْثِلِو َما يَ رَْكُبوَن  ذَلُْم َوَخَلْقَنا

.  حرف اجلّر مبعىن ادللكل

َقُذوَن  ذَلُمْ َوِإْن َنَشْأ نُ ْ رِق ُْهْم َفال َصرِي َ  ( ٖٗ) َوال ُىْم يُ ن ْ

.  حرف اجلّر مبعىن ادللكل

( ٘ٗ) ات َُّقوا َما بَ نْيَ أَْيِديُكْم َوَما َخْلَ ُكْم َلَعلَُّكْم تُ ْرَ ُوَن ذَلُمُ َوِإَذا ِقيَ  

.  حرف اجلّر مبعىن إ ل

ِذيَن آَمُنوا أَنُْطِعُم َمْن َلْو ِل َّ  أَْنِ ُقوا ِمَّا َرَزَقُكُم اللَُّو قَاَل الَِّذيَن َكَ ُروا ذَلُمْ َوِإَذا ِقيَ  

( ٚٗ)َيَشاُء اللَُّو َأْ َعَمُو ِإْن أَنْ ُتْم ِإال يف َ الٍل ُمِبنٍي 

.  حرف اجلّر مبعىن إ ل

( ٚ٘) َما َيدَُّعوَن ذَلُمْ  ِفيَها فَاِكَهٌ  وَ ذَلُمْ 

.  حرف اجلّر مبعىن ادللكل
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( ٓٙ)ْم َعُدوٌّ ُمِبنٌي َلكُ َأَلَْ أَْعَهْد إِلَْيُكْم يَا َبِ  آَدَم َأْن ال تَ ْعُبُدوا الشَّْيطَاَن ِإنَُّو 

.  حرف اجلّر مبعىن ادللكل

( ٜٙ) ِإْن ُىَو ِإال ذِْكٌر َوقُ ْرآٌن ُمِبنٌي َلوُ َوَما َعلَّْمَناُه الشٍّْعَر َوَما يَ ْنَبِ   

.  حرف اجلّر مبعىن ادللكل

( ٔٚ) ِمَّا َعِمَلْت أَْيِديَنا أَنْ َعاًما فَ ُهْم ذَلَا َماِلُكوَن ذَلُمْ َأوَلَْ يَ َرْوا أَنَّا َخَلْقَنا 

.  حرف اجلّر مبعىن ادللكل

َها يَْأُكُلوَن ذَلُمْ َوَذلَّْلَناَىا  َها رَُكوبُ ُهْم َوِمن ْ ( ٕٚ) َفِمن ْ

.  حرف اجلّر مبعىن ادللكل

( ٖٚ) ِفيَها َمَناِفُع َوَمَشاِرُا أََفال َيْشُكُروَن ذَلُمْ وَ 

.  حرف اجلّر مبعىن ادللكل

( ٘ٚ) ُجْنٌد زُلَْضُروَن  ذَلُمْ ال َيْسَتِطيُعوَن َنْصَرُىْم َوُىمْ 

.  حرف اجلّر مبعىن ادللكل

( ٛٚ) َمَثال َوَنِسَ  َخْلَقُو قَاَل َمْن َُيِْي  اْلِعظَاَم َوِىَ  َرِميٌم  لََناَوَ َراَ 

.  حرف اجلّر مبعىن ادللكل

( ٓٛ) ِمَن الشََّجِر األْخَضِر نَارًا فَِإَذا أَنْ ُتْم ِمْنُو ُتوِقُدوَن َلُكمْ الَِّذي َجَعَ  

.  حرف اجلّر مبعىن ادللكل
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َا أَْمرُُه ِإَذا أَرَاَد َ ْيًئا َأْن يَ ُقولَ  ( ٕٛ) ُكْن فَ َيُكوُن  َلوُ ِإَّنَّ

.  حرف اجلّر مبعىن ادللكل

 مبعىن ادللك سبع عشرة أي ، مبعىن التعجب أي  واحدة ومبعىن  الالماجلرّ حرف إذن 

. إ  أيتان اثنتان

 ومعناه الكا اايات اللي ففيا     ال  ّر - ز

ْرنَاُه َمَنازَِل َحَّتَّ َعاَد  ( ٜٖ)ْلُعْرُجوِن اْلَقِدمِي َكاَواْلَقَمَر َقدَّ

.  حرف اجلّر مبعىن التشبيوك

.  مبعىن التشبيو أي  واحدة الكا اجلرّ حرف إذن 

تحلفل البفانات - ح

حرف اجلّر  يقع حيث .اجلّر يف سورة يس أحرف يقع أن على السابق الشرح يدل

 في حرف اجلّر ،أي ( وعشرون  اين )28 يف منحرف اجلّر ، أي ( عشرة اثناين )12 يف على

 12 يفب  ، حرف اجلّر آيات( عشر )10 يف  إلى ، حرف اجلرّ أي ( عشرة ثالث )13 يف

 .واحدة أي  يف ك  وحرف اجلّر أي ( عشرون  )20  يف ل، حرف اجلرّ أي ( عشرة اثناين)

، 10، 7، 4األي  :فه على اجلّر أما اآليات يف سورة يس اليت يقع فيها حرف 

. 81 و70، 67، 66، 65، 56، 30، 28، 17
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، 18، 15، 9، 3األي  :  فه مناجلّر وأما اآليات يف سورة يس اليت يقع فيها حرف

20 ،23 ،27 ،28 ،30 ،31 ،33 ،34 ،35 ،36 ،37 ،42 ،44 ،46 ،

. 80 و77، 74، 72، 71، 62، 58، 52، 51، 47

، 24، 12، 8األي  : فه في اجلّر وأما اآليات يف سورة يس اليت يقع فيها حرف 

 .73و 68، 57، 56، 55، 51، 47، 41، 40، 34

، 16، 14، 8األي  : فه إلى اجلّر وأما اآليات يف سورة يس اليت يقع فيها حرف

 .63 و60، 51، 50، 44، 31، 22

، 18، 14، 11األي  : فه ب اجلّر وأما اآليات يف سورة يس اليت يقع فيها حرف 

 .83 و81، 79، 65، 64، 30، 27، 25، 23

، 27، 22، 13األي  : فه ل اجلّر وأما اآليات يف سورة يس اليت يقع فيها حرف 

33 ،37 ،40 ،41 ،42 ،43 ،45 ،47 ،57 ،60 ،69 ،71 ،72 ،73 ،

 .80 و78، 75

 .39األي  : فه ك اجلّر وأما اآليات يف سورة يس اليت يقع فيها حرف 

ك  ول، ب، إلى، في من، على،: اجلّر يف ىذه السورة فه  أحرف أنوا  أما

 .فقط
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مبعىن 4األي  :فه على اجلّر أما معاَّن اآليات يف سورة يس اليت يقع فيها حرف 

 مبعىن 28 مبعىن اإلستعالء، 17 مبعىن اإلستعالء، 10 مبعىن اإلستعالء، 7اإلستعالء، 

 مبعىن 66 مبعىن اإلستعالء، 65 مبعىن يف، 56 مبعىن اإلستعالء، 30اإلستعالء، 

.  مبعىن اإلستعالء81 و70 مبعىن يف، 67اإلستعالء، 

 مبعىن 3األي  :  فه مناجلّر وأما معاَّن اآليات يف سورة يس اليت يقع فيها حرف

 مبعىن 20 مبعىن التبعيض، 18 مبعىن التبعيض، 15، يف األول والثاَّن مبعىن 9التبعيض، 

 األول مبعىن االبتداء والثاَّن مبعىن 28 مبعىن التبعيض، 27 مبعىن التأكيد، 23االبتداء، 

 مبعىن االبتداء، 33، يف مبعىن 31 مبعىن التبعيض، 30التأكيد والثالث مبعىن االبتداء، 

 مبعىن 37 مبعىن التبعيض كالمها، 36 مبعىن التبعيض، 35 مبعىن التبعيض كالمها، 34

 األول مبعىن 46 األول مبعىن البيان والثاَّن مبعىن التأكيد، 44 مبعىن التبعيض، 42، عن

 مبعىن 52 مبعىن االبتداء، 51 مبعىن التبعيض، 47التأكيد والثاَّن مبعىن التبعيض، 

 مبعىن 72 مبعىن التبعيض، 71 مبعىن التبعيض، 62 مبعىن االبتداء، 58االبتداء، 

.  مبعىن االبتداء كالمها80 و77 مبعىن التأكيد، 74التبعيض كالمها، 

 مبعىن 8األي  : فه في اجلّر وأما معاَّن اآليات يف سورة يس اليت يقع فيها حرف 

 مبعىن 34 مبعىن الظرفي  اَّازي ، 24 مبعىن الظرفي  احلقيقي ، 12الظرفي  احلقيقي ، 

 مبعىن 47 مبعىن الظرفي  احلقيقي ، 41 مبعىن الظرفي  احلقيقي ، 40الظرفي  احلقيقي ، 
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 مبعىن الظرفي  56 مبعىن الظرفي  اَّازي ، 55 مبعىن الظرفي  احلقيقي ، 51الظرفي  اَّازي ، 

.  مبعىن الظرفي  احلقيقي 73 و  إ  مبعىن68 مبعىن الظرفي  احلقيقي ، 57احلقيقي ، 

 مبعىن 8األي  : فه إلى اجلّر وأما معاَّن اآليات يف سورة يس اليت يقع فيها حرف

 مبعىن 31 مبعىن التأكيد، 22 مبعىن االنتهاء، 16 مبعىن االنتهاء كالمها، 14االنتهاء، 

 مبعىن االنتهاء 60 مبعىن االنتهاء، 51 مبعىن االنتهاء، 50 مبعىن االنتهاء، 44البدل، 

 . مبعىن االنتهاء أيضا63و

 مبعىن 11األي  : فه ب اجلّر وأما معاَّن اآليات يف سورة يس اليت يقع فيها حرف 

 مبعىن 23 مبعىن السببي  والتعلي ، 18 مبعىن اإللصاق احلقيق ، 14اإللصاق احلقيق ، 

 مبعىن اإللصاق اَّازي، 30 مبعىن السببي  والتعلي ، 27 مبعىن التأكيد، 25التأكيد، 

  مبعىن 81، عن مبعىن 79 مبعىن السببي  والتعلي ، 65 مبعىن السببي  والتعلي ، 64

. يف مبعىن 83التأكيد و

 مبعىن 13األي  : فه ل اجلّر وأما معاَّن اآليات يف سورة يس اليت يقع فيها حرف 

 40 مبعىن ادللك، 37 مبعىن ادللك، 33 مبعىن التعجب، 27 مبعىن ادللك، 22ادللك، 

 47 مبعىن ا ، 45 مبعىن ادللك، 43 مبعىن ادللك، 42 مبعىن ادللك، 41مبعىن ادللك، 

، 72 مبعىن ادللك، 71 مبعىن ادللك، 69 مبعىن ادللك، 60 مبعىن ادللك، 57مبعىن ا ، 

 . مبعىن ادللك أيضا80  مبعىن ادللك و78 مبعىن ادللك، 75 مبعىن ادللك، 73
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 مبعىن 39األي  : فه ك اجلّر وأما معىن األي  يف سورة يس اليت يقع فيها حرف 

 .التشبيو

 

 

 

 
 


