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 تسم هللا انشحمن انشحيم

 سىسج انثقشج

 " فيه" 

 " : في"  حرف الجر
 معانٌها :

  والحقيقية المجازية:  المكانية الظرفية -1

 ( فعلً حقٌقً موجود ٌكون المكان: ) الحقٌقٌة المكانٌة الظرفٌة

ْومَ :  تعالى قوله : األمثلة ورِ  ِفً ٌُنَفخُ  ٌَ ْومَ  اْلُمْجِرِمٌنَ  َوَنْحُشرُ  الصُّ  ( ٕٓٔ:  طه) ُزْرقا   ِئذ  ٌَ

أُْجوجَ  إِن  :  تعالى وقوله  ( 4ٗ:  الكهف) اأْلَْرِض  فًِ ُمْفِسُدونَ  َوَمأُْجوجَ  ٌَ

َماء َوفًِ:  تعالى وقوله  ( ٕٕ:  الذارٌات) ُتوَعُدونَ  َوَما ِرْزقُُكمْ  الس 

 : المجازية المكانية الظرفية

اة   اْلقَِصاِص  فًِ َولَُكمْ :  تعالى قوله : األمثلة ٌَ اْ  َح ٌَ  ًْ قُونَ  لََعل ُكمْ  األَْلَبابِ  أُولِ  ( 74ٔ:  البقرة) َتت 

ِ  َرُسولِ  ِفً لَُكمْ  َكانَ  لََقدْ :  تعالى وقوله  ( ٕٔ:  األحزاب) َحَسَنة   أُْسَوة   ّللا 

  مكانة القلب فً األمر , لك فً و منه : نظرت 

 . الزمانية الظرفية

ِ  ِسنٌِنَ  بِْضعِ  فًِ -{ سٌغلبون غلبهم بعد نم وهم: }  تعالى قوله : األمثلة  ( ٗ:  الروم) اأْلَْمرُ  لِِل 

لِ  فًِ َسَكنَ  َما َولَهُ :  تعالً قوله  ٌْ َهارِ  الل  ِمٌعُ  َوُهوَ  َوالن   ( ٖٔ:  األنعام) اْلَعلٌِمُ  الس 

 

 .  للتعليل تأتي ـ  2

 " . حبستها هرة فً النار امرأة دخلت"  ـ وسلم علٌه ّللا صلى ـ الرسول قول ومنه . ناقة فً كلٌب قتل:  نحو

نَ  ِكَتاب   ل ْولَ :  تعالى قوله ومنه )بخاري( ُكمْ  َسَبقَ  ّللّاِ  مِّ  .( 86:  األنفال) َعِظٌم   َعَذاب   أََخْذُتمْ  فٌَِما لََمس 

 

 . ساتهـ  للمصاحبة تأتي ـ 3

ارِ  فًِ َواإلِنسِ  اْلِجنِّ  مِّن َقْبلُِكم ِمن َخلَتْ  َقدْ  أَُمم   فًِ اْدُخلُواْ  َقالَ :  تعالى قوله منه  .( 6ٖ:  األعراف) الن 

 

 مقابلة = قٌاس :  نحو . للمقايسة تأتي ـ 4

اةِ  َمَتاعُ  َفَما:  تعالى قوله منه ٌَ ا اْلَح ٌَ ْن  .( 6ٖ:  التوبة) َقلٌِل   إِل   اآلِخَرةِ  فًِ الدُّ

 

 . ٌةالستعالئ"  فً"  وتسمى , ( على)  معنى تتضمن ـ 5

هُ  لَُكمْ  آَذنَ  أَنْ  َقْبلَ  لَهُ  آَمنُتمْ  َقالَ :  تعالى قوله نحو ْحرَ  َعل َمُكمُ  ال ِذي لََكبٌُِرُكمُ  إِن  َعن   السِّ ُكمْ  َفََلَُقطِّ ٌَ ِد ٌْ  مِّنْ  َوأَْرُجلَُكم أَ

ُكمْ  ِخاَلف   ْخلِ  ُجُذوعِ  فًِ َوأَلَُصلَِّبن  َنا َولََتْعلَُمن   الن  ٌُّ  عهى جزوع اننخم . ( 7ٔ:  طه) َوأَْبَقى ابا  َعذَ  أََشدُّ  أَ

 " . إلى"  معنى تتضمن ـ 6

واْ :  تعالى قوله نحو ُهمْ  َفَردُّ ٌَ ِد ٌْ  إنى أفىاههم .( 4:  إبراهٌم)  أَْفَواِهِهمْ  فًِ أَ
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 هفي)ثاتٌت(ال سية انكتابرنك 
 ( صفحجمهح اسميح خثشيح)مىصىف           

 نكشج  جمهح )مفشد(=             

 

 حال روانحال
 
 
 
 

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

 


