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  الباب الثانى

  اإلطار النظري

ل: تعريف حروف الجّر   الفصل األوَّ

الحرف هو مادّل على معنى فى غيره, مثل:"هل وفى و         

لم و على وإّن و من" وليس له عالمة يتميّز بها, كما لالسم 

والفعل. وهو ثالثة أقسام: حرف مختّص باإلسم: كحروف الجّر, 

واألحرف التى تُْنصب اإلسم وترفع الخبر, وحرف المشترك 

 ف اإلستفهام بين األسماء واألفعال: كحروف العطف وحر

    .)٢٠٠٩(الغاليينى، جامع الدروس العربية، 

حرف جر هو احدى من األحروف الخاصة التى متعلقة          

، Rusdianto( باإلسم و يجر اإلسم بالكسر بعد حروفه

٢٠١٢( .  

(الفوزان، الوحدة  ينقسم المجرورات إلى ثالثة أقسام:        

١٦ (  

المجرور بحرف الجّر: وحروف الجر عشرون وهي: مْن,  .٤

, واو القسم, تاء  إلى, على, عْن, الباء, الالم, الكاف, ُربَّ

, َمتَى, و  القسم, مْذ, ُمْنذُ, حاشا, َخالَ, َعَدا, َحتَّى, َكْي, َلَعلَّ

 فى. 
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المجرور باإلضافة: وهي إضافة اسم إلى آخر, ويسمى   .٥

عه من الجملة, ويسمى األول مضافا, ويعرب حسب موق

 الثاني مضاف إليه وهو مجرور دائما. 

  أالَ إِنَّ نَْصَر هللاِ َقِرْيٌب). :(نحو

  االسم التابع السم مجرور: نحو( أَْكِرْم بِالطَّاِلِب الُمِجّدِ ). .٦

 وإلى حتى وخال  وعدا وحاشا وفى(هاك حروف الجر وهي من 

او القسم والتاء  مذ ومنذ وُرّب والالم والكاف والو( وعلى) عنْ و

 )القسم  وكى ومتى فى لغة "هذيل" ولعّل فى لغة "عقيل" 

. وهذه الحروف منها مايحتص بالدخول على  )١٩٨٥(العقيلى، 

اإلسم اظاهرة  وهو ُرّب, ومذ و منذ و حتى و الكاف والواو  

الظاهر  القسم و التاء القسم و متى ومنها ما يدخل على 

والمضمر. واعلم أّن من حروف الجّر ما لفظه مشترك بين 

الحرفية واإلسميّة هو خمسة أحروف: الكاف وعن وعلى ومذ 

ومنذ. ومنها ما لفظه مشترك بين الحرفية والفعليّة ومنها ما هو 

(الغاليينى، جامع الدروس العربية،  مالزم للحرفية وهو ما بقي

٢٠٠٩( .  

فالنحو هو العلم فى دراسة الجملة أوهو علم يبحث عن          

 . (مسقان) أحوال أواخر الكلمات العربية عند تركيبها فى الجملة
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وذهب محمد خيرا غوالى أن النحو قانون تأليف الكالم. الكلمة  

  .(السراج) وحرف : اسم وفعلشياءثالثة أ يأتلف من العربية

 ,Rochbani) يُجّر اإلسم فى ثالثة مواضع:                

november 2013)  

 أن يقع بعد حرف الجرّ  .١

 أْن يكون مضافا إليه .٢

  أْن يكون تابعا للمجرور  .٣

ألنّها حروف الجّر عشرون حرفا, وسّميت حروف الجّر         

تجّر معنى الفعل قبلها إلى االسم بعدها, أو ألنها تجّر ما بعدها 

من األسماء أي تخفضه تسّمى حروف الحفض وتسّمى أيضا 

حروف األضافة, ألنَّها تُضيف معنى األفعال قبلها إلى األسماء 

بعدها. لذالك أّن من األفعال ما ال يقوى على الوصول إلى 

  لحروف. نحو:المفعول به, فقُّوة بهذه ا

 خالدٍ  من عجبت  ) أ

 سعيدٍ ب مررُت    ) ب

  ولو قلت: 

 عجبت خالداُ   ) أ

 مرْرُت سعيداً    ) ب
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و هذه الجملة السابقة, لم يجّر لضعف فعل الالزم وقصوره عن 

   الوصول إلى المعول به, إالّ أْن يستعين بحروف اإلضافة 

  .)٢٠٠٩(الغاليينى، جامع الدروس العربية، 

  ) ٢٠٠٠(اللغوية،  :أقسام حرف الجر على ثالثة أقسام        

 حرف أصلي   .أ

 حرف زائد   .ب

 حرف شبيه بالزائد  .ت

  

  

ما يحتاج إلى متعلّق, وهو ال يُْستَْغنى عنه معنى   األصلي 

وال إعرابا. ومنها: من, و إلى, وعْن, وعلى, و 

والالم, و حتّى, فى, وُرّب, و الباء, والكاف, 

  والقسم(الواو,التاء, والباء) نحو ( َكتَْيُت بالَقلَِم). 

ما يستغنى عنه إعرابا, وال يحتاج إلى متعلّق, وال   الّزائد 

يُْستَغنى عنه معنى, ألنَّه إنَّما جيئ به لتوكيد 

  مضمون الكالم. نحو( ماََجائنا ِمْن أََحٍد )
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والشبيه 

  بالّزائدة 

تِْغناُء عنه لفظا وال معنى, عير  ما ال يُمِكُن اإلس
أنّه ال يحتاج إلى متعلّق. وهو خمسة أحروف" 

(الغاليينى، جامع  ُرّب وخال وعدا وحاشا وَلعّل "
  .)٢٠٠٩الدروس العربية، 

  

 ينقسم الجار والمجرور من حيث اإلختصاص ثالثة أقسام       

  : )٢٠٠١(السيوطى ج.، 

 ثالثة ال تجّر إالّ فى االستثناء: ( حاشا, وخال, وعدا )  ) أ

  ثالثة ال تجّر إالّ شذوذا: ( لعّل, و كى, و متى )   ) ب

ما يختّص باسم الظاهر و المضمر: ( من, و خال,   ) ت

وحاشا, وعدا, وفى, وعن, وعلى, والالم,وإلى, والباء, 

 وكى, ولعّل ). 

ما يختّص باسم الظاهر ( ُرّب, ومْذ, ومنذُ, و حتّى,   ) ث

 والكاف, والواو القسم, والتاء القسم, ومتى ).

 قسم اليجّر إال الّزمان: (مذ ومنذ ). .١

 قسم اليجّر إال النكرات: ( ُرّب ).  .٢

 ورّب: (التاء).قسم اليجّر إال لفزى الجاللة  .٣

 قسم يجّر كل ظاهر ( حتّى, الواو, والكاف ). .٤
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  ٢(نعمة)  عالمات جّر االسم

 الكسرة: فى المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم. ) ١

( مفرد مجرور بالكسر ), تََحدثت  الّدارِ مثال : وصلُت إلى 

( جمع تكسير مجرور بالكسر ), أصغْت  الّرجال مع

  ( جمع مؤنث سالم) المعلماتِ  الطالبات إلى

 الياء : فى المثنى وجمع المذكر السالم واألسماء الخمسة.  ) ٢

( مثنى مجرور بالياء ),  قِصتين مثال : اطلعُت على

( جمع مذكر سالم مجرور بالياء ),  دسين مرْرُت بالُمهن

  الخمسة مجرور بالياء). ( من األسماءخيَك تحدثُت مع أ

وهناك أسماء تُجّر بالفتحة فى المفرد وجمع التكسير.  ) ٣

وتُسّمى هذه األسماء "بالممنوع من الصرف". مثال : 

 )٢٠١٢، Rusdianto(  دَ مَرْرُت بِأحم

الكسرة عالمة الجر األصلية, وتنوب عنها حركة الفتحة 

الصرف وحرف الياء فى األسماء الخمسة  فى الممنوع من 

 .)١٤١٥(حلف،  والمثنى وجمع المذكر السالم

 

(الغاليينى، جامع الدروس ب محّل المجرور من اإلعرا .٢

  ) ٢٠٠٩العربية، 
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حكم المجرور بحرف جّر زائد أنّه مرفوع المحّل أو 

  المنصوب, حسب ما يطلبه العامل قبله. 

( فيكون مرفوع الموضوع على أنّه فاعل فى نحو:"         

ماجائنا من أحٍد", واإلصل "ماجائنا أََحداً", وعلى أنّه نائب 

َ ِقْيَل َشْيٌئ", و  َ ِقْيَل مْن َشْيٍئ", واألصل :"ما الفاعل فى نحو:"ما

, واألصل:"َحْسبَُك هللا", و على أنّه مبتدأ فى نحو:"ِبَحْسبِك هللاِ"

يكون منصوب الموضوع على أنّه مفعول به فى نحو:"ماَ َرأَْيُت  

َ َرأَْيُت أَحًدا". وعلى أنّه مفعول مطلقا   مْن أَحٍد", واإلصل:" ما

فى نحو:"ماَ سعَى فُالَن مْن َسْعيِ يُْحَمُد َعَلْيِه, واألصل:" ماَ 

ً يُْحَمُد َعَلْيِه". وعلى أنّه خبر "َلْيَس"فى نحو: "أََلْيَس   َسعَى َسْعيا

  هللا بِأَْحَكِم الَحاِكِمْيَن", واألصل:" أََلْيَس هللا أْحَكَم الَحاِكِمْيَن")

أّما المجرور بحرف جّر شبيه بالزأئد, فإْن كان الجاّر"         

  خالَ وعدا وحاشا", فهو منصوب محالّ على اإلستثناء.

" فهو مرفوع محالّ على اإلبتداء  ( وإْن كان الجار "ُربَّ         

فى نحو:"ُرّب َغنِّيِ اليَْوِم َفِقْيُر َغداً". إالّ إذا كان بعدها فعٌل ُمتَعَّد 

لَْم يأخذ مفعوله, فهو منصوب محالّ على أنّه مفعول به للفعل  

بعده, نحو: "ُرّب َرُجٍل َكِرْيٍم أْكَرْمُت" .فإن كان بعدها فعل 
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للضمير العائد على مجرورها فهو  الالزم أو فعل متعّد ناصب

  المبتدأ, والجملة بعده خيره, نحو:"ُرّب عاَمٍل ُمْجتَِهٍد َنَجَح". 

وأّما الَمجرور بحرف جّر أصلي فهو مرفوع محالّ, إْن         

ناب عن الفاعل بعد حذفه, نحو:" يُؤخذُ ِبيَِد العاثر. جيء 

أو خبر إّن أو   بِالُمجِرم الفاّر. أو كان فى موضع خبر المبتدأ,

إحدى أحواتها أو خبر ل"ال" النافية للجنس,نحو:"العلُم َكالنُّْوِر . 

  الََحَسَب َكُحْسِن الُخلُِق".-إّن الفَالَّح فى العمل الّصالحِ 

وهو منصوب محالّ على أنّهُ مفعول فيه, إْنكان ظرفا,         

نّه مفعول  نحو: "َجَلْسُت فى الّداِر. ِسْرُت فِى اللّْيِل". وعلى أ

ألجِله غير صريح, إْن كان الجار حرفا يُِفْيد التعليل والسبِبيّة , 

نحو:" ساَفْرُت للِعْلِم. ونُِصْبُت مْن أْجله, واغتربت فيه" وعلى 

أنّه مفعول مطلقا, إن ناب عن المصدر , نحو: "َجَرى الفْرُس  

َكالّريحِ". وعلى أنه خبر للفعل الناقص , إن كان فى موضع 

  نحو: "ُكْنُت فِى َدَمْشَق". خبره.

وإْن وقع تابعا لما قبله كان محلّه من اإلعراب على         

ً ِمْن   حسب متبوعه, نحو: هذا عالم من أهِل ِمْصَر. َرأَْيُت عاَِلما

  أَْهِل ِمْصَر . أََخْذُت َعْن عاَِلٍم ِمْن أَْهِل ِمْصَر. 
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فَإِْن َلْم َيُكْن, أي المجرور , شيئا مّما تَقَّدّم كان فى محّل         

النّصب على أنّه مفعول به عير صريح, مَرْرُت بالَقلَِم, َوَقْفُت 

  علَى الِمْنبَِر. 

  معانى حرف الجرالفصل الثانى :  

إّن الحروف الجر معاننى أصلية خاصة يختلف كل           

تكون لها معانى أخرى فرعية يتداخل  واجد منها عن آخر, كما

بعضها مع بعض, إالّ بعض الحروف التى ليست لها معانى 

أصلية فقط. وتلك المعانى الفرعية المتنوعة  تتصف بها حروف  

 ,Jamal) الجر مناسبة بمواضعها فى الكالم والجملة

huruufu Al-Jarri Wa Maaniihaa AL-Asliyah 

Wa Far'iyah, 2017) .  حرف جّرعشرون حرفا: الباء

وعلى وإلى وعْن والالم والكاف وفى والواو القسم والتاء القسم  

ومذ ومنذ وُرّب وخال وحتى وعدا وحاشا وكى ومتى ولعّل. 

  وكل من األحرف المذكرة السابقة لها معان كثيرة. 

 ) ٧٩٤-٧٤٥(الزركشى،  حرف الباء .١

 لها ثالثة عشر معان: 

أصله لإللصاق, معناه اختالط شيئ بشيئ, وينقسم إلى قسمين : 

إّما جقيقة و مجازا. ويكون حقيقة : به َداٌء, ويكون مجازي :  
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كمَرْرُت بِأِخْيَك, إذ معناه جعلت مروري ملصقا بمكان قريب  

َ بِذّْنِبِه) العنكبوت  , ومنه البه السببية: قال هللا تعالى( َفُكالr أََخْذنا

, ( بالقلم كتبت: مثال الفعل آلة على الدالة وهي لإلستعانة , و٤٠

للتعليل بمنزلة الالم كقول تعالى:(  , و)الّرجيم الّرحمن  هللا بسم

 للمصاحبة و ,٥٤إنّكم ّظلَْمتُم أْنفَُسُكْم بِاتِّخاَِذ ُكُم الٍعْجَل) البقرة 

 الّرُسْول  ُكمُ  قَْدجاءَ : ( تعالى كقول الحال باء وتسّمى مع بمنزلة

  كقول ) عنْ ( ك و للمجاوزة ,الحقِّ  مع أيْ  ١٧٠ النساء) بِالَحقِّ 

  , والباء بمعنى للتَْبعيض ) بِالغُماَمِ  السَّماَء تََشقَّقُ  َويَْومَ (  تعالى

 أي ببعضها  ٦ِبُرُءوِسُكم) سورة المائدة ( َواْمَسُحوا :  مثال

(Jamal, Anniyabatu Wa At-Tadzmiinu Fii 

Maani Hurufi Al-Jarri, 2017)تدلّ  الّتى هي: , والبدل 

,  مقابلة وال عوض بال,اآلخر  على الشيئين أحد اختيار على

نى ما( كحديث َ  يَُسرُّ , فى بمنزلة , وللظَّْرفَِية) النَِّعْيم  ُحْمرُ  ِبها

  تأَْمْنهُ  إِنْ  َمنْ  الكتابِ  أَْهلِ  َوِمنْ (  تعالى كقول كعلى ولإلستِْغالَلِ 

 الهمزة  مقام القائمة هي للتعدية وتجيئ ,٧٥ عمران  آل) ِبِقْنطاَرٍ 

 لَذَّهبَ  tّ  َولَْوَشاءَ : مثال به  مفعول إلى الالزم الفعل إيصال فى

وقد يأتى زائدة : مع الخبر مثال  , ٢٠ البقرة) َوأْبصأَِرِهمْ  ِبَسْمِعِهم

َ ), مع الفاعل مثال منه ( َوَكفَى  منه ( وجزاؤا َسيّئٍَة َسيِّئَةٌ ِمثْلُها
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. الباء زائدة لتأكيد اإلتِّصال الفعل  ٧٩باّ�ِ َشِهْيداً ) النِّساَء 

 َ ْيِدْيُكْم إلى  بالفاعل, إّما مع المفعول كقول تعالى ( َوالَتُْلقُو بِأ

 ١٩٥التَّْهلَُكِة ) البقرة 

 حرف ِمن: لها ثمانية معان  .٢

ابتداء الغاية فى األصل: ابتداء الغاية المكانية والزمانية. فاألول 

(سبحان الّذى أسَرى بعبده َلْيالً ِمَن الَمْسِجِد الَحَراِم   :كقول تعالى

ِجُد أَسس َعلَى إِلَى الَمْسِجِد األْقَصى) والثانى كقول تعالى( لَمسْ 

(الغاليينى، جامع  التَّْقَوى ِمْن أّوِل يَْوٍم أََحقُّ أْن تَقُْوَم ِفْيِه)

 ) ٢٠٠٩الدروس العربية، 

وتكون اإلبتداء الغاية مطلقا أي فى غير مكان وال زمان, كما 

(مالك،  آِخِرها) ذهب إليه بن مالك( َقَرأُْت ِمْن أَّوِل سورة إلى 

َوِمَن النَّاِس  التّبِعيض: معنى (بعض) كقوله تعالى(  ,  و)١٩٩٠

 ِTالِجنس: لبيان الجنس.  , و)َمْن يَّقُْوُل آَمنَّا با  

ْجَس ِمَن األَْوثَاِن الحج: التأكيد:  , و)٣٠كقول تعالى:(فاَْجتَنِبُوا الّرِ

الزائدة لفظا. كقول تعالى ( ماَجاََءناَ ِمْن َبِشْيٍر) وقوله :( َهْل ِمْن  

البدل: كقول تعالى( أََراِضْيتُْم بالَحياَةِ الدُّْنياَ ِمَن , وخاَِلٍق َغْير هللا)

الظرفية: معنى (فى), كقوله تعالى( إِذا نُْوِدَي , واآلخرةِ)أي بدلها

معنى (عن), كقوله  , و لُجمَعِة ) أي فى يومهالِلصَّالَةِ ِمْن يَْوِم ا



 

     

٤٦ 

 

السببية و التعليل: , وتعالى( فََوْيُل للقَاِسيِة قُلُْوبُُهْم ِمْن ِذْكِر هللاِ)

ا َخِطْيئاتهم أْغِرقوا).    كقوله تعالى( ِممَّ

 

 :حرف على .٣

العربية، (الغاليينى، جامع الدروس : لها ثمانية معان

٢٠٠٩ ( 

َ َوَعلَى الفُْلِك تُْحَملُْوَن)           لإلْسِتْغالَء حقيقة مثال : ( َوَعَلْيها

, ١٤أَْو َمجاَزا مثال : َوَلهْم َعلَى َبْعٍض) الشعراء  ٢٢المؤمنون 

للمصاحبة معنى (مع) مثال: ( وآتَى الَماَل َعلَى ُخبِِّه ) البقرة   و

َ هداَُكْم)  و,  ١١٧ للتعليل معنى (الالم) مثال : ِلتَُكبُِّرtَّ َعلَى ما

َ تَتْلُْو   و أْي ِلِهداَيَِة إيّاكْم, ٣٧الحج  للظَّْرِفية مثال : ( َواتََّبعُوا ما

 َ , أي فى ملك سليمان أو ١٠٢ِن) البقرة الشَّياَِطْيُن علَى ملِك ُسَلْيما

بمعنى ِمْن مثال( اْكتَالُوا َعلَى  , و فى زمن سليمان, أي زمن ملكه

بمعنى ِعْنَد مثال : َوَلُهْم َعلَى ذَنٌب)  و ,٢النَّاِس ) المطففين 

بمعنى الباء ( َحِقْيٌق َعلَى أَْن ال أَقُْوَل ) و  , ١٤الشعراء 

و تنبيه ( َكتََب َربُُّكْم َعلَى َنْفِسِه   ,, أي حقيٌق بى ١٠٥األعراف 

  .)٧٩٤- ٧٤٥(الزركشى،  الّرحمةَ ) وقيل معناه القسم

 



 

     

٤٧ 

 

 حرف إلى:  .٤

انتهاء الغاية الّزمانية أو المكانية. فمثال من انتهاء الغاية   

يَاَم إِلَى الَّْيِل ) البقرة  ْوا الّصِ , ومثال من ١٨٧الزمانية : ( ثُمَّ أَِتمُّ

. أّن  ٦انتهاء الغاية المكانية : ( َوأْيِدْيُكْم إِلَى الَمَرافِِق ) المائدة 

قوله تعالى: ( مصاحبة بمعنى (مع ) كلل , والمرفق هو موضع

و ( َوإِلَى َخلَْوا إِلَى   ٥٢َمْن أَْنَصاِرى إِلَى tِّ ) آل عمران 

َشياَطْينِِهْم ), وللتَّْبيِْيِن بمعتى (عند) كقوله تعالى: ( قاَل َرِب  

) يوسف  (الزركشى،   , أي أحبُّ ِعْنِدي٣٣الَسْجُن أََحبُّ إلَىَّ

٧٩٤-٧٤٥( .  

  

 حرف عْن: .٥

 : لها سبعة معان 

للبََدِل   و  ,٦٣مجاََوَزة ( َفْلَيْحذَِر الَِّذْيَن يُخاَِلفُْوَن َعْن أَْمِره ) النور  

, أي بدل   ٤٨(َواتَّقُْوا يَْوماً الَتَْجِزى َنْفٌس َعْن َنْفٍس َشْيئاً ) البقرة 

َ َيْنِطُق َعِن الَهَوى ) النجم , و نفس , أي  ٣بمعنى الباء ( َوما

 , و)٢٠٠٩(الغاليينى، حامع الدروس العربية، ى الهوب

َ َيْبَخُل َعْن َنْفِسِه )   لإلستعالء معنى(على) ( َوَمْن َيْبَخْل فَإِنَّما

للتَّْعِلْيِل ( َوماَكاِن اْسِتْغفاَُر إِْبراَِهْيَم ألَِبْيِه إالَّ َعْن  و , ٣٨محمد 



 

     

٤٨ 

 

ْوِعَدةٍ ) الت بمعنى من ( َوُهَو الَِّذي َيْقبَُل التَّْوَبةَ َعْن  و,  ١١٤وبة مَّ

فُْوَن  , ,أي ِمْن ِعباده ٢٥ِعباَِدِه ) الشورى  وبمعنى بعد ( يَُحّرِ

واِضِعِه ) المائدة  بدليل أنَّ فى مكان آخَر     (من  ١٣الَكِلَم َعْن مَّ

 بعد مواضعه). 

ا أْن تَكون عاملة أو : ينَقَسُم إلى حرف الالم .٦ ِقْسَمْيِن : إمَّ

 غير عاملة. 

 لها خمسة عشر معان:

ِ ) األعراف  (  ١٢٨للملك الحقيقى: كقوله تعالى ( إِنَّ األَْرَض ِ�ّ

 , و ١٠٧أَلَْم تَْعلَْم أَنَّ tََ لَهُ ُمْلُك السَّماواِت َو األَْرَض ) البقرة 

ْحمَ  َ لَُهْم ِمْن رَّ التخصيص : , و ٥٠ِتنَا ) مريم التمليك: ( وَوَهْبنا

يسمى الم اإلختصاص, والم اإلستخقاق و معناها أنَّها الداخلة  

(الغاليينى، جامع الدروس . بين معنى وذات نحو: الحمُد ِ�ِ 

للتَّْعِلْيل: التى يصلح موضعها ( من أْجِل) , و )٢٠٠٩العربية، 

أْي مْن أْجِل  ٨إِنَّهُ ِلُحّبِ الَخْيِر لََشِدْيٌد) العاديات كقوله تعالى ( َو 

التى يجاء بها لتقوية عامل ضعف   التقوية:, و ُخّبِ الَخْير

بالتأخير, بكونه غير فعل.كقول تعالى ( الّذْيَن ُهْم ِلَربِِّهْم 

َ َمعَُهْم). وهي مع  ً ِلما قا َيْرَهبُْوَن) والثانى كقول تعالى( ُمَصّدِ

انتهاء الغاية بمعنى   , وائدة متعلّقة بالعامل الذي قُّوتهُ كونها ز 



 

     

٤٩ 

 

َر الشَّْمَس َو القََمَر ُكلُّ َيْجِرى ألََجٍل  (إلى): كقوله تعالى ( َوَسخَّ

ى ) الرعد  َسمَّ ب: , واإلستغاثة: نحو( يا لخالٍد ِلْبْكِر), و٢مُّ التعجُّ

 َ , لْلَفْرحِ ! ) تُْستَعمل مفتوحة بعد "يا" فى نداء المتعّجب. نحو ( يا

بمعنى على: كقوله تعالى ( إْن أَْحَسْنتُْم أَْحَسْنتُْم ِألَْنفُِسُكْم َو إِْن  و

  أْي فَعلَْيهاَ ألنَّ السَّيِّئَةَ على اإلْنساَن ال له  ٧أَسأْتُْم َفلَهاَ ) اإلسراء 

َونََضُع الَمواَِزْيَن  بمعنى فى: كقوله تعالى ( , و)٧٩٤-٧٤٥(الزركشى، 

بمعنى عن: كقوله تعالى (  , و ٤٧الِقْسَط ِليَْوِم الِقياَمِة ) األنبياء 

اَسَبقُْوناُ) األحقاف  َوقاََل الَِّذْيَن َكفَُرْوا للَِّذْيَن ءاَمنُْوا لْو كاَن َخْيًر مَّ

الوقت: تسمى الم الوقت أو الم  ,وأْي عن الَِّذْيَن آَمنُوا  ١١

. لُْوِك الشَّْمِس) أي بعد دلُوكهوله تعالى( أَقِِم الصَّالَةَ ِلدُ التاريخ. كق

للتَّْبِيين أي متعلِّقة  , و)٢٠٠٩(الغاليينى، حامع الدروس العربية، 

بمحذوف استوفى للتبيين كقوله تعالى ( َوقاَلَْت َهْيَت لََك)يوسف  

للتَّْعِدية: وهي الَّتى تُعَّدي العامل , وأي أقبْل وتعالى أقول لك ٢٣

َ تَْعبُُرْوَن ) يوسف   ْءيا إذا عجَز. مثال كقوله تعالى ( إِْن ُكْنتُْم للرُّ

فالالم للتعدية ألنَّ الفعل يضعف بتقديم المفعول عليه.  ٤٣

وللتعدية ضربان: تارة لتقوية الفعل, وال يجوز حذفه كقوله 

و تارة يُْخذف كقوله   ١٠٣صافات تعالى ( َوتَلَّهُ للَجبِْيَن) ال

الم الصيرورة وتسّمى   , و٣٦تعالى( يُِرْيُد tُّ ِليَُبيَِّن َلُكْم) النساء 



 

     

٥٠ 

 

(   ٨الم العاقبة كقوله تعالى ( ِلَيُكوَن َلُهْم َعُدوr وَحَزناً)القصص 

  . ٥٦َوماَ َخَلْقُت الِجنَّ واإلْنَس إِالَّ ِلَيْعبُُدْوَن) الذاريات 

 

 :حرف الكاف .٧

 لها أربعة معان: 

للتَّْشبيه ( َوَلهُ الَجَواِر الُمْنَشئآُت فِى الَبْحِر كاَاألَعالَِم ) الّرحمن   

وللتعليل ( كما أْرَسْلناَ   ,)٧٩٤- ٧٤٥(الزركشى،  وهو كثير ٢٤

, وللتّْوكيد ( أَلْيَس َكِمثِْلِه َشْيٌئ )  ١٥١ِفْيُكْم ُرُسْوالً ) البقرة 

أي ُكْن ثاِبتاً  معنى (على)  نحو: ُكْن َكَما أَْنَت)  , و١١الشورى 

  . )٢٠٠٩(الغاليينى، حامع الدروس العربية،   على ما أنت عليه

 

 : حرف فى .٨

للَظْرِفيَّة: حقيقة كانت تحو( ِسْرُت فِى النَّهاَِر), وقد اجتمعت   

ْوُم فِى  الظرفيتان: الزمانية والمكانية  كقول تعالى( ُغِلبَِت الرُّ

أدنى األْرِض. َوُهْم ِمْن بَْعِد َغلَِبِهْم َسيَْغِلبُْوَن فِى بِْضعِ ِسنِْيَن) أو 

 َ ِدي َوْدُخلِى َجنَّتِى ) الفجر مجازية كقول تعالى: ( فاَْدُخِلى فِى ِعبا

, وبمعنى مع كقوله تعالى ( اْدُخلُوا فى امٍم قَْد َخلَْت ِمْن ٣٠- ٢٩

اإلستعالء وبمعنى (على). كقوله تعالى: ( , وَقْبِلُكم) أي: َمَعُهمْ 



 

     

٥١ 

 

(الغاليينى، جامع الدروس    َحتَّى إِذا ُكْنتُْم فى الفُْلِك ) يونس

عََك   ٢٢)٢٠٠٩بية، العر بدليل قوله فإذا استويت أنت ومْن مَّ

َ )النساء  السببية   و ,٩٧علَى الفُْلِك, وبمعنى إلى( َفتُهاَِجُروا ِفْيها

للمقايسة وهي و, ٣٢وللتعليل ( فَذاِلُكنَّ الَِّذى لُْمتُنَّنِى فْيِه ) يوسف 

الداحلة بين مفضول سابق وفاضل الحق ( فَماَ َمتاَعُ الَحياَةِ الدُّْنياَ 

, , أي بالقياس عاى اآلخرة٣٨فِى اآلِخَرةِ إالَّ َقِليُل ) التوبة 

 أو بعد عامين,  ١٤) لقمان  وبمعنى بعد( َوفِصاَلُهُ فِى عاََمْينِ 

وبمعنى من ( َويَْوَم َنْبعَُث فى ُكِل أُّمٍة  ,  )٧٩٤- ٧٤٥(الزركشى، 

وبمعنى ِعْنَد ( َوَلِبثَْت ِفْيناَ ِمْن ُعُمِرَك ِسِنْيَن ) , ٨٩َشِهْيداً ) النحل 

وبمعنى عن ( َفُهَو فى اآلِخَرةِ أَْعَمى ) اإلسراء   , ١٨الشعراء 

أْي عن النعيم الذي قْلناه ووصْفناَهُ فى الدنيا فهو فى نعيم  ٧٢

   اآلِخرة أعمى إذا لْم يَُصدَّْق.

 

حرف القسم (و),(ب) يستطيع أن يكون  :حرف الواو ا .٩

  مقامهما قبل االسم وال يقتصر للفظ الجاللة 

(Rubiawati, 1 maret 2017)  ( َوالعَْصِر ) العصر

. الواو تدخل على ُكّل ٣-١, و (والَفْجِر وَليَاٍل ) الفجر ١

 ُمقسم به 



 

     

٥٢ 

 

والتاء  أْصنَاَمُكْم ) القسم مثل: ( َوتَاهللاِ الِكْيَدنَّ  والتاء .١٠

جامع الدروس  ,الغاليينى) . ال تدخل إالّ لفظ الجاللة

 (2009 ,العربية

(الغاليينى، جامع الدروس العربية،  حرف مذ وُمْنذ .١١

٢٠٠٩(   

ماضيا مثل: ( ما بمعنى من, لإلْبتِداء الغاية إْن كان الّزمان 

معنى الّظْرِفية, إْن كان الّزمان  , وَرأَْيتُتَك ُمْذ أَْو ُمْنذُ يَْوم الُجْمعَِة )

  .حاضرا مثل: ( ما َرأْيتُهُ ُمْذ أَْو ُمْنذُ يَْوِمنا أْو َشْهِرنا )

  

 

 : فائدته للتقليل او التكثير. نحو ( ُربَّ عَملٍ ُربَّ  .١٢

هذه أحروف الثالثة تكون  خال, وَعَد, َو َحاشا .١٣

    (أمين)  أحروف جر اإلستثناء أو أداة اإلستثناء

, ويجوز          خال, وَعَد, َو َحاشا يَُجّر على أنَّها أْحُروف َجّرِ

يُْنَصُب اإلسم بعدها مفعوالبه على أنها أفعاٌل, فإْن َسَبقَت (ما) 

  خال أو عدا وجب النصب.

األمثلة منه: (خالَ الَوْرِد ). وإن ينصب ( قََطْفُت األَْزهاََر َخالَ  

  الَوْرَد ).   



 

     

٥٣ 

 

  

 ى الالم التعليل فى الجّر, و وهي تساو حرف كي  .١٤

تكون حرف جّرِ فى موضوعين: أحدهما إذا دخلت على 

ما االستفهامية نخو كيمة أي لمه فما استفهامية مجرورة 

بكى وخذفت ألفها لدخول حرف الجّر عليها و جيء بالهاء 

للسكت و الثانى قولك جئت كي أكرم زيدا فأكرم فعل 

ل مقدران بمصدر مضارع منصوب بأن بعد كي وأن والفع

ر جئت كي إكرام زيد أي إلكرام زيد مجرور بكى والتقدي

 .  )١٩٨٥(العقيلى، 

  

 : حرف َحتَّى .١٥

لإلنتهاء الغاية كإلى لكن يفترقان فى أن ما بعد حتّى يدخل فى  

حكم ما قبلها قطعا, وإلى تجّر ما كان آخرالما قبله نحو: ( َحتَّى 

 . ٢٣٥ ( َحتَّى َيْبلَُغ الِكتاَُب أََجَلهُ ) البقرة ٥َمْطلَعِ الَفْجِر ) القدر 

وما بعدها مجرور  )٢٠٠٩، (الغاليينى، جامع الدروس العربية

يها فى قول جماعة النحويين إالّ فى قول شاذ ال يعرج عليه وهو 

 ما حكى عن بعضهم أنّه قال هو مجرور بتقدير إلى بعد حتّى

للتَّْعِليل: وعالمتها أْن تَْحُسَن فى موِضِعها كي  و , (األنباري)



 

     

٥٤ 

 

 ٣١ نحو: قوله تعالى: ( َوَلَنْبلَُونَُّكْم َحتَّى َنْعلََم المجاَِهِدْيَن ) محّمد 

 .)٧٩٤- ٧٤٥(الزركشى، 

 حرف متى .١٦

تكون حرف جّر بمعنى "من" فى لغة (هذيل) ومن قوله:( 

  ِبماَِء الَبْحِر, ثُمَّ تََرفَّعَْت متى لَُججٍ ُخْضٍر لُهنَّ َنئِْيُج) َشِرْبَن 

 حرف لعلَّ  .١٧

لعّل تكون حرف جّر فى لغة( عقيل) وهي مبنية على         

الفتح أو الكسر. نحو: قوله الشاعر:( َلعلَّ أبى المْغواِر مْنَك  

" بمخذوف الالم. وهي شبيه بالز  ائد, َقِرْيٌب). وقد يقال فيها "علَّ

  فال تتعلّق بشيئ, ومجرورها فى موضع رفع على أنّه مبتدأ.

م كما تقدّ  وعند عير "عقيل" ناصبة لالسم رافعة للخبر,

  .)٢٠٠٩(الغاليينى، جامع الدروس العربية، 

  

 : تعريف القرآن الكريمالث الفصل الث

القرآن هو كالم رّب العالمين لكّل العالمين. واللغة          

العربية لغة القرآن فهي لغة عالميّة, ولهذا يجب على كّل 

 المسلمين فى أمريكا, و أوروبا, و إندونيسنيا, و ماليزيا.

  (الطوخى) 
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  (الشيخ حسن منصور)  أ) معنى القرآن لغة        

القرآن مصدر من الفعل المهموز على وزن فعالن مشتق         

من كلمة قرأ بمعنى تال. ثّم نقل هذا المعنى المصدرى وجعل 

اسما للكالم المنزل على نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم ويشهد  

لهذا الرأي ورود القرآن مصدرا بمعنى قراءة فى القرآن الكريم 

  م) ٢٠٠٧-ه ١٤٢٨(الباقى،   عالى ( إِنَّ َعلَْينَا َجْمَعهُ َوقُْرآنَه)قال ت

.  

 معنى القرآن اصطالحا   ) ب

القرآن هو كالم هللا المنّزل على نبيه محمد صلى هللا عليه          

وسلم بوسيلة جبريل المعجز بلفظه المتعبد يتالوته المنقول إلينا 

ل سورة الفاتحة إلى آخِره  بالتَّواتر المكتوب فى المصاحف من أوَّ

  سورة الناس. 

 أسماء القرآن الكريم    ) ت

 فى آيات كريمة و أشهرها  للقرآن أسماء كثيرة ذكرها هللا        

  هذه األسماء : 

القرآن قوله تعالى ( إِنَّ هذا القُْرآَن َيْهِدى للَّتى ِهَي  .١

  ١( ق. والقُْرآُن الَمِجْيِد) ق :  ٩أَْقَوُم) اإلسراء 
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ي بهذا اإلسم ألنَّه فرق بين الحق و   .٢ الفْرقَان: سّمِ

 الباطل. كقوله تعالى 

َل الفُْرقَاَن علَى َعْبِدِه ِلَيُكْوَن لْلعاََلِمْيَن   ( تباََرَك الَِّذي َنزَّ

 ١نَِذْيراً) الفرقان 

َواِجَر   .٣ ي بهذا اإلسم ألنَّه يْشَمُل الَمَواِعَظ والزَّ كر: سّمِ الذِّ

يَاِء واألَمُم الَماِضيَِة. كقوله تعالى ( إِنَّ  و أْخبَاُر األْنِب 

ْكَر َوإِنَّ َلهُ َلَحافِِظْيَن) الحجر  ْلنَا الذِّ   ٩َنْحُن َنزَّ

الكتاب: هو مصدر للكتب بمعنى الجمع الضّم , و أريد  .٤

بالقرآن لجمعه العلوم والقصص واألْخبَار. قال هللا 

 ً    ١٠ ِفْيِه ِذْكُرُكْم ) األنبياء تعالى ( َلقَْد أَْنَزْلنَا إِلَْيُكْم ِكتَابا

التَّنزيل : مصدر أريد به المنزل لنزوله من عند هللا  .٥

 تعالى, قال تعالى : 

الَ يَاِْتْيِه البَاِطُل ِمْن َبْيِن يََدْيِه   ٤١( َو إِنَّهُ لَِكتَاٌب َعِزْيٌز 

  ) سورة فّصلت ٤٢َوالَ مْن َخْلِفِه تَْنِزْيٌل ِمْن َحِكْيٍم َحِمْيٍد 

  . (الشيخ حسن منصور)
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 سورة الملك الفصل الّرابع :

أسباب نزول اآليات فى سورة الملك هو أنَّ المشركون         

فى مكَّة كانوا يتكلَّمون عن النبي محمد صلى tّ عليه وسلَّم من 

وراء ظهره. ويقولون بعضهم ببعض أن يسرُّ كالمهم حتى ال 

يسمعهم النبي محمد صلّى tّ عليه وسلَّم. ولهذا نزل اآلية من  

  سورة الملك:  

 ّt جيم بسم حمن الرَّ    الرَّ

وا قَْوَلُكْم أَِو اْجَهُرْوا ِبِه ) اآلية  : ( َوأَِسرُّ   ١٣قوله عزَّ وجلَّ

قال ابن عباس: نزلت فى المشركين, كانوا ينالون من          

ِ صلَّى هللا عليه وسلّم فّخبَّره جبريل عليه السالم بما  َّt رسول

وا قَْوَلُكْم ِلئَالّ  قالوا فيه ونالوا منه, فيقول بعضهم لبعض: أسرُّ

  ) ١٩٩١-١٤١١(الواحدى،  يسمع إله محمد

سورة الملك هي سورة مكية وهو ما نزل قبل الهجرة,         

أْنِزلت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلّم فى مّكة المكّرمة  

وتسمى الوقية والمنجية  ألنّها تقي قارئها وتنجيه من عذاب 

وثالثون وثالثمائة، . (البيضاوى) آية ٣٠وعدد آياتها القبر, 

وهي محكمة ليس فيها  .(الخطيب) كلمة، وألف وثالثمائة حرف

و أّول سورة فى الجْزء    ه)  ١٤٠٤(المقري، ناسخ وال منسوخ 
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 التّاسع والعشرون فى المصحف الشريف وُسّميت تبارك

(Fadhilah, 2020) .  

 من وجهين  ( سورة التحريم)وجه تعلق هذه السورة بما قبلها

  : ) ١٤١٨(مصطفى، 

وجه عام: وهو أن هذه السورة تؤكد مضمون السورة  - ١

 tّ السابقة في جملتها، فالسورة المتقدمة تبيّن مدى قدرة

وهيمنته وتأييده لرسوله محمد صلّى tّ عليه وسلّم في 

مواجهة احتمال ظهور تآمر امرأتين ضعيفتين من نسائه 

عليه، وهذه السورة توضح بصيغة عامة أن بيد tّ ملك 

  السموات واألرض ومن فيهن، وأنه القدير على كل شيء. 

 » التحريم« أواخر في  ذكر تعالى أنه وهو: خاص وجه - ٢

 للكافرين، ولوط نوح بامرأتي متمثلين فريدين  مثالين

 للمؤمنين،  البتول العذراء ومريم المؤمنة، فرعون وبامرأة

 وتدبيره  تعالى tّ  علم إحاطة على تدل  السورة وهذه

 فإن  والغرائب، العجائب من يشاء ما خلقه  في وإظهاره

 كريمين،  بنبيين اتصالهما يمنع لم ولوط نوح امرأتي كفر

 بفرعون  اتصالها به  يضر لم فرعون، امرأة وإيمان
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 حملها  مريم إيمان يزعزع  لم كما العنيد، الجبار الطاغية

 . السالم عليه بعيسى المعهود غير

  : )١٤١٨(مصطفى،  هناك وجهان لتعلق السورة بما قبلها

تبارك الملك تهديد المشركين  ذكر tّ تعالى في آخر سورة  -١

بتغوير الماء، وذكر في هذه السورة دليال على ذلك وهو إذهاب 

ثمر البستان في ليلية بطائف طاف عليه، وهو نار من السماء  

  أحرقته، وهم نائمون، فلم يجدوا له أثرا.

ذكر tّ تعالى في سورة الملك أدلة قدرته الباهرة وعلمه  -٢

وهدد المشركين بالعذاب األليم في الدنيا  الواسع، وأثبت البعث،

  واآلخرة، وحثهم على اإليمان 

لقد حوى القرآن الكريم منهاجا فريدا في إصالح األمور         

والقيام عليها بالرعاية والتنمية ، على أحسن وجه وأكمل حالة ، 

فتلك هي التربية الربانية التي من صنع هللا الذي أتقن كل شيء ، 

وهو الذي خلق كل شيء ، فهو أعلم بما يصلحه ، وهو سبحانه  

: { أََال َيْعلَُم َمْن َخلََق َوُهَو أحق من يرعاه ، قال هللا تعالى 

  .)١٤٢٥(العلماء، )  ١٤اللَِّطيُف اْلَخِبيُر } ( سورة الملك : 

  سورة الملك مكية في قول الجميع. وتسمى الواقية والمنجية 

  . )١٩٦٤- ١٣٨٤(القرطبى، 
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 محتوى سورة الملك  .أ

  بين النقاط الرئيسية فى سورة الملك هى:من 

 الحياة والموت هو اختبار للبشر. .١

 خلق هللا السماوات فى طبقات. .٢

 أمر هللا أن تولى اهتماما لمحتويات الكون. .٣

 العذاب الّذى يهدد الكفّار ووعد هللا للمْؤمنين.  .٤

لقد جعل هللا األرض بطريقة سهلة على البشر أن   .٥

 يبحثوا عن الرزق. 

هللا للبشر حول عدد قليل من أولئك الّذين  تحذير  .٦

  يشكرون على نعمة هللا.

  

  ) ١٩٧١(المراغى،  ما حوته السورة من موضوعات:

 وصف السماوات  .١

 بيان أن نظام العالم ال عوج فيه وال اختالف. .٢

 وصف عذاب الكافرين.  .٣

 التذكير بخلق اإلنسان و رزقه وأشباه ذالك. .٤

  



 

     

٦١ 

 

  : البحوث السابقةخامس الفصل ال

لتنفيذ هذا البحث تحتاج الباحثة إلى البحوث العلمية          

  السابقة المتعلّقة بموضوع البحث, وهي:

), Hamdan Hasanالرسالة الّذي كتبه حمدان حسن(  .١

للحصول على دراجة الليسانيس فى كلّية التربية قسم تعليم 

اإلسالمية الحكومية كنداري اللغة العربية بجامعة 

بموضوع,: حرف الالم واستعمالها فى سورة يس. فنتيجة 

هذا البحث العلمى السابق هو حرف الالم خاصة مع 

استخدامها فى سورة يس, وتحتلف هذا البحث العلمى أنه 

رّكز البحث إلى حرف الالم و من ناحية البحث رّكزت 

اللغة  الباحثة عن جميع حروف الجّر الموجودة فى

 العربية. 

 Ustad Abdulالرسالة الّذي كتبه األستاذ عبد العزيز ( .٢

Azis M.Pd للحصول على دراجة الليسانيس فى كلية ,(

التربية قسم تعليم اللغة العربية بجامعة اإلسالمية الحكومية 

كندار بموضوع : حرف الجزم ومعانه فى سورة فاطر. 

الجزم مع فنتيجة هذا البحث العلمى السابق هو حرف 

 استخدامه فى سورة فاطر.
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) Kurnia Wahdatunالّرسالة الّتى كتبها كرنيا وحدة( .٣

للحصول على درجة الليسانس فى كلّية التربية قسم تعليم 

اللغة العربية بجامعة رادين انتان اإلسالمية الحكومية 

"تحليل حرف الجّر فى سورة يونس المبونج, بموضوع: 

ونتيجة هذا البحث م.  ٢٠١٨/ه١٤٤٠وطريقة تعليمه"

العلمى هي أّن المشكلة يشمل على تحليل حرف الجر " 

و"الباء" فى القرآن الكريم سورة يونس مع من","فى", 

طريقة تعليم حرف الجّر. وهذا البحث متساويا يناقس عن 

قواعد اللغة العربية ولكن هذا البحث تختلف بالبحث 

السابقة من ناحية جرف الجر المبحوثة و سورة المحتارة, 

وترّكز الباحثة عن مشكلة تحليل جرف الجّر و معانيها فى 

 م. ٢٠٢٠ /ه١٤٤١سورة الملك 

 

) Budi Santosoالرسالة الّذى كتبه بودي سنطاصا ( .٤

للحصول على درجة الليسانس فى كلية التربية قسم تعليم 

اللغة العربية بجامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية 

م, بموضوع:  ٢٠١٤/ه١٤٣٥الحكومية ريا وباكنبار 
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تحليل نحوي عن معانى حرف الجّر " الكاف" فى سورة  

البقرة. ونتيجة هذا البحث أّن مشكلة فى تحليل حرف الجر  

خاصة للحرف الكاف فى سورة البقرة, وهذا البحث 

استخدمت الباحثة منهاجا متساويا بالبحث السابقة ولكن هذا 

البحث يختلف بالبحث السايق من ناحية جروف الجّر و 

كذالك سورة المختارة من القرآن الكريم. و ترّكز الباحثة 

عن مشكلة فى تحليل جرف الجّر و معانيها فى  ثهايح 

 .م ٢٠٢٠ /ه١٤٤١سورة الملك 
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 البحوث السابقة

  وجه االختالف  وجه التشابه  الموضوع  االسم  رقم

حمدا   .١

  حسن 

حرف الالم 

واستعمالها 

فى سورة 

  يس

هذا البحث  

متساويا من  

ناحية تحليل  

  حرف الجر 

أنه رّكز البحث  

الالم  إلى حرف 

و من ناحية  

البحث رّكزت  

الباحثة عن جميع 

حروف الجّر  

الموجودة فى  

  اللغة العربية. 

األستاذ   . ٢

عبد 

  العزيز 

حرف الجزم 

ومعانه فى 

  سورة فاطر 

البحث متساويا  

من ناحية  

المنهج بطريقة  

الدراسية  

  المكتبية. 

أنه رّكز البحث  

إلى حرف الجزم  

ويبحث عن  

سورة فاطر. أما  

الباحثة تبحث عن  

حروف الجر  

ومعانيها فى  

  سورة الملك. 
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كرنيا    .٣

  وحدة

تحليل حرف 

الجّر فى 

سورة يونس 

وطريقة 

  تعليمه 

وهذا البحث  

متساويا يناقس  

عن قواعد  

  اللغة العربية 

تختلف بالبحث  

السابقة من ناحية  

جرف الجر  

المبحوثة و سورة  

و  المحتارة,

ترّكز الباحثة  

يحثها عن مشكلة  

فى تحليل جرف  

الجّر و معانيها  

فى سورة الملك  

  ٢٠٢٠ه/ ١٤٤١

بودي   .٤

  سنطاصا

تحليل نحوي 

عن معانى 

حرف الجّر 

" الكاف" فى 

  سورة البقرة 

استخدمت  

الباحثة منهاجا 

متساويا  

  بالبحث السابقة 

يختلف بالبحث  

السايق من ناحية  

جروف الجّر و  

كذالك سورة  

لمختارة من  ا

القرآن الكريم. و 
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ترّكز الباحثة  

يحثها عن مشكلة  

فى تحليل جرف  

الجّر و معانيها  

فى سورة الملك  

  ٢٠٢٠ه/ ١٤٤١

  م.

  

كان البحوث السابقة لم تبحث عن تحليل حرف الجر          

ومعانيها فى سورة الملك ومن هذا يختلف بالبحث السايق من  

جهة تخليل حرف الجر فى السورة وكذالك فى سورة المختارة. 

  ومن هذه, حاولت الباحثة أن تبحث عنه لتكميل البحوث السابقة.

  

  

  

  

  

  


