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Al Ehsaan Advanced Quran Grammar

تسم هللا انشحمن انشحيم
سىسج انثقشج
" فيه "
حرف الجر " في " :
معانٌها :
 -1الظرفية المكانية  :المجازية والحقيقية
الظرفٌة المكانٌة الحقٌقٌة ( :المكان ٌكون موجود حقٌقً فعلً )
ٌِن ٌَ ْو َمئِذ ُزرْ قا (طه ) ٕٔٓ :
ُّور َو َنحْ ُش ُر ا ْلمُجْ ِرم َ
األمثلة  :قوله تعالى ْ ٌَ :و َم ٌُن َف ُخ فًِ الص ِ
ض (الكهف ) 4ٗ :
ون فًِ ْاألَرْ ِ
وقوله تعالى  :إِن ٌَأْ ُجو َج َو َمأْ ُجو َج ُم ْفسِ ُد َ
ون (الذارٌات ) ٕٕ :
وقوله تعالى َ :وفًِ الس َماء ِر ْزقُ ُك ْم َو َما ُتو َع ُد َ
الظرفية المكانية المجازية :
ون (البقرة ) ٔ74 :
اص َح ٌَاة ٌَاْ أُولًِْ األَ ْل َبا ِ
ب لَ َعل ُك ْم َتتقُ َ
ِص ِ
األمثلة  :قوله تعالى َ :ولَ ُك ْم فًِ ا ْلق َ
ُول ّللاِ أُسْ َوة َح َس َنة (األحزاب ) ٕٔ :
وقوله تعالى  :لَ َق ْد َك َ
ان لَ ُك ْم فًِ َرس ِ
و منه  :نظرت فً األمر  ,لك فً القلب مكانة
الظرفية الزمانية .
لِل ْاألَمْ ُر (الروم ) ٗ :
ٌِن ِ ِ
األمثلة  :قوله تعالى  { :وهم من بعد غلبهم سٌغلبون } -فًِ بِضْ ِع سِ ن َ
ار َوه َُو السمٌِ ُع ا ْل َعلٌِ ُم (األنعام ) ٖٔ :
قوله تعالً َ :ولَ ُه َما َس َك َن فًِ اللٌ ِْل َوالن َه ِ
 2ـ تأتي للتعليل .
نحو  :قتل كلٌب فً ناقة  .ومنه قول الرسول ـ صلى ّللا علٌه وسلم ـ " دخلت امرأة النار فً هرة حبستها " .
ّللا َس َبقَ لَ َمس ُك ْم فٌِ َما أَ َخ ْذ ُت ْم َع َذاب عَظِ ٌم (األنفال .) 86 :
(بخاري) ومنه قوله تعالى  :ل ْولَ ِك َتاب م َِّن ّ ِ
 3ـ تأتي للمصاحبة  .ساتهـ
منه قوله تعالى َ :قا َل ْاد ُخلُواْ فًِ أ ُ َمم َق ْد َخلَ ْ
ار (األعراف .) ٖ6 :
ت مِن َق ْبلِ ُكم مِّن ْال ِ
اإل ِ
نس فًِ الن ِ
جنِّ َو ِ
 4ـ تأتي للمقايسة  .نحو  :مقابلة = قٌاس
منه قوله تعالى َ :ف َما َم َتا ُع ا ْل َح ٌَا ِة ال ُّد ْن ٌَا فًِ اآلخ َِر ِة إِل َقلٌِل (التوبة .) ٖ6 :
 5ـ تتضمن معنى ( على )  ,وتسمى " فً " الستعالئٌة .
نحو قوله تعالى َ :قا َل آ َمن ُت ْم لَ ُه َق ْب َل أَنْ آ َذ َن لَ ُك ْم إِن ُه لَ َك ِبٌ ُر ُك ُم الذِي َعل َم ُك ُم السِّحْ َر َف ََلُ َق ِّ
ط َعن أَ ٌْ ِد ٌَ ُك ْم َوأَرْ ُجلَ ُكم مِّنْ
ُ
خ َِالف َو َألُ َ ِّ
وع الن ْخ ِل َولَ َتعْ لَمُن أَ ٌُّ َنا أَ َش ُّد َع َذابا َوأَ ْب َقى (طه  . ) 7ٔ :عهى جزوع اننخم
صل َبن ُك ْم فًِ جُ ذ ِ
 6ـ تتضمن معنى " إلى " .
نحو قوله تعالى َ :ف َردُّواْ أَ ٌْ ِد ٌَ ُه ْم فًِ أَ ْف َوا ِه ِه ْم (إبراهٌم  .) 4 :إنى أفىاههم
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ٌ
(ثاتت)فيه
رنك انكتاب ال سية
مىصىف (جمهح اسميح خثشيح) صفح
جمهح (مفشد)= نكشج

حال روانحال
هذا  .....و اهلل أعلم بالصواب و أسأل اهلل التوفيق و السداد
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