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 اإلىداء
 أىدي ىذا البحث خصوصا إَل:

ة ة و أدهبا ّتامعة سونن كاليجاكا اإلسبلميّ ية اآلداب والعلـو الثقافية شعبة اللغة العربيّ كلّ 
 ة جوكجاكراتاٟتكوميّ 

 ية اآلداب و العلـو الثقافيةُب كلّ األحباء ٚتيع أساتذٌب الكرماء و أصدقائي 

 ياين من صغرين ربّ يو أمي "سومَتاه" اللذ رٛتو هللا الكرًن "سواندي" أيب

 أخيّت احملبوبتُت



 

 و

 التجريد
فعل  : اسم وة تنقسم إَل ثبلثة أقساـوىي َب العربيّ ة لغويّ  اتالكلمة أصغر وحد

حيث ، ؼ اٞترّ و حر ىو  متعلق ابٟتروؼ، وحث ا١توضوع الرئيسي ٢تذا البحرؼ.  و
عل الكلمة التالية ٕتؼ و حر  يى رّ اٞت حروؼ .وظيفتها معانيها و البحث فيها شملي

وىي من حيث الوظيفة يتعلق هبا فعل أو ما يعمل عملو من  مكسورة حركاهتا أو ة٣ترور 
 .مصدر واسم فاعل واسم مفعوؿ والصفة ا١تشبهة

"  و لبحث حروؼ اٞترّ تتناوؿ ا١تناقشة ُب ىذا ا معانيها ُب قصة "نصف يـو
كيف يت أثَتت ُب ىذا البحث ىي:  القصَتة  لنجيب ٤تفوظ بتحليل النحو. ا١تشكلة الّ 

" القصَتة بناء على سياؽ اٞتملة وُب قصّ  تفيد حروؼ اٞترّ   موقعها؟ ة "نصف يـو
لقواميس الطريقة ا١تستخدمة ىي ا١تنهج النوعي الوصفي، أي ّتمع البياانت من ا

ف أحرؼ قة بعنواف ىذه الدراسة. كاف ىدؼ البحث ىو معرفة أين تتكوّ والكتب ا١تتعلّ 
أحرؼ  ٓٔة القصَتة من ُب ىذه القصّ  ف حروؼ اٞترّ حرفًا، بينما تتكوّ  ٕٓمن  اٞترّ 

 البلـ و منذ و رب(. )الباء و من و إَل و عن و على و ُب و الكاؼ و

" القصَتة يوجدصّ ق االستنتاج ُب ىذه الدراسة ىو أفّ   ٕٓٔفيها  ة "نصف يـو
 التوكيد و ة ويببسال و ةا١تصاحب التعدية و ؽ وصال: اإلمعناىا و "الباء". ٞترّ حرؼ ا

 ابتداء الغاية و و يةالتبعيض مرادفة ُب و اىامعن ومن . بعيضالت رفية وظال و نةاعاالست
 و يةاالغ ءاهإنت "إيل" تعٍت .التوكيد مرادفة عن و بياف اٞتنس و مرادفة الباء و التعليل و

على . ءلباا ةمرادف االستعبلء و عٍتت"عن" "ُب".  ةفقامو  و عند ةفقامو  وتوكيد ال وة عيّ ا١ت
 تفيد الظرفية ويف  .ا١تصاحبة موافقة الباء و االستعبلء و معٌت البلـ و الظرفية و يعٍت

 ةفقامو  وإَل  ةفقامو  وغ ببللتا الم" ٔتعٌتال"درة. اا١تب و التشبيو عٍتتالكاف  معٌت إَل.
 . منمثل  دٔتجرّ تعٍت  منذ توكيد.ال وا١تلك  وند ع معٌت وُب  ةفقامو  و على
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Abstrak 

Makna Huruf Jar di dalam Cerpen “Nis{fu Yaum” Karya Najib Mahfuz{ 

Dalam tata bahasa Arab، kata (kalimah dalam bahasa Arab) merupakan 

satuan terkecil dari bahasa. Kata (kalimah) dibagi menjadi tiga macam yaitu isim، 
fi‟il، dan huruf. Di sini penulis akan membahas bagian terakhir yaitu hal-hal yang 

berkaitan dengan huruf khususnya huruf jar yang meliputi pengertian، fungsi serta 

maknanya agar lebih mudah dipelajari. Huruf jar adalah huruf yang menjadikan kata 

setelahnya majrur atau berharokat kasroh.  

Pembahasan dalam skripsi ini mengkaji tentang huruf jar dalam cerpen 

“Nis{fu Yaum” karya Najib Mahfudz dengan pendekatan ilmu nahwu. Masalah yang 

dikemukakan dalam penelitian ini yaitu : bagaimana makna huruf jar dalam cerpen 

“Nis{fu Yaum” karya Najib Mahfuz{ berdasarkan konteks dan letak kalimatnya. 

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif yakni dengan 

mengumpulkan data-data dari kamus dan buku-buku yang berhubungan dengan judul 

penelitian ini. Tujuan penelitian adalah mengetahui dimana letak huruf jar yang 

terdiri 20 macam huruf، sedangkan huruf jar yang terdapat dalam cerpen ini terdiri 

dari 10 huruf (الثاء و هن و إلي و عن و علي و فٌ و الكاف والالم و هنذ و رب). 

Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa didalam cerpen “Nis{fu Yaum” 

terdapat 120 huruf jar. Pertama huruf jar alba' dengan makna al-ils{aq، ta'diyah، 
mus{ahabah، as-sababiyah، atttaukid، isti‟anah، az{-z{orfiyah، dan at-tab‟id{. Harfu 

min dengan makna muradifatu fi، attad‟id{، ibtida‟ al-goyah، atta‟lil، muradifatul 

ba‟،bayanul jinsi، muradifatu „an، dan attaukid. Harfu jar “ila” memiliki makna 

intiha al-goyah، al-ma‟iyyah، attaukid، muwafiqatu „inda، dan muwafiqatu “fi”. 

Harfu “ „an ” bermakna isti‟la‟، dan muradifah al-ba‟. Harfu „ala bermakna az{-
z{orfiyyah، makna lam، isti‟la‟، muwafiqah al-ba‟ dan almushahabah. Harfu fii 

bermakna z{orfiyyah، attaukid، muradifatu ila، atta‟lil dan almus{ahabah. Harfu jar 

alkaf memliki makna attasybih dan almubadarah. Harfu “lam” dengan makna 

attablig، muwafiqatu ila، muwafiqatu „ala، muwafiqatu fi، makna „inda، almilku dan 

attaukid. Terakhir huruf jar mundzu hanya bermakna seperti min.   



 

 ح

 كلمة شكر و تقدير
 اإلسبلـ. أشهد أف ال إلو إال هللا و اٟتمد هلل الذي أنعم علينا بنعمة اإلدياف و

أما  ،بو أٚتعنباصحأعلى آلو و   دمحم وعلى سيدان ا رسوؿ هللا. اللهم صلأشهد أف دمحم
ا من ىو شكر لكل من ساعدأف ت ةفي ىذه الفرصة الثمينة من اٞتدير للباحثفبعد. 
 لتوجيهات واإلرشادات والتشجيعات واالخرى شكرا جزيبل عميقا. و ىم:ا خبلؿ

العلـو  كلية اآلداب ول اعميد وفضيلة ا١تكـر األستاذ الدكتور دمحم ولداف بوصف .1
 ا١توظفُت فيها. ٚتيعالثقافية مع 

ية شعبة اللغة العربية و أدهبا بكلّ ل ةفضيلة ا١تكرمة إنيع ىَتنييت ا١تاجيستَت كرئيس .2
 العلـو الثقافية. اآلداب و

ُب   ةلباحثلهضيُت ا١تاجيستَت كمشرؼ فضيلة ا١تكـر األستاذ الدكتور خَت النّ  .3
 كتابة ىذا البحث.

 أكادديي. سوكيماف ا١تاجيستَت كمشرؼ دكتور اوكي االستاذ ال .4
 أستاذاٌب ُب ىذه الكلية. ذي ويالسادة الفضبلء أسات .5
 لقد كاف ومل يزؿهللا سبحانو و تعاَل و رٛتة إَل  قد انتقلأيب الكرًن الذي  .6

  األوؿ دائما.حّب 
 ُب كلّ  نّ و ٢تدعتبناهتا و  "سومَتاة" اٟتبيبة قد حاولت أف تسرّ أمي احملبوبة  .7

. كلّ   ناهت احتياجلّب توقت و   يـو
شاركتاين ُب حّل  و تاف قد ساعداتينأخيت الكبَتة و أخيت الصغَتة اللّ  .8

و تشجعانٍت  ٍت ُب كل أمور دائمتُتا١تشكبلت و فّكها و كانتا تدعمان
  .للمواصلة ُب دراساٌب

يت خصوصا لولوء  نور ابركة نوفيانيت ال كمأصدقائي ُب فصل "د" شكرا لدعم .9
 .ـمو وا٢ت واٟتزف والسرور الفرح ٚتيع اٟتاالت منتصاحبٍت ُب 
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 العادات وا٢تواايت و ىنّ  نفسالآلٌب ُكّن جيمعهّن  بوابتصديقاٌب احملإيل  .11
رف مكاان ديكن الآلٌب وفّ  . شكرا جزيبل إليهنّ فو عد ييٍت و سوجي و رشيدة

 .االعتماد عليهنّ 
صا إَل أخيت خفيفة إيكا اليت قد أصدقائي ُب معهد ٘ترين الطبلب خصو  .11

 ىذا البحث. من كتابة نتهاء على االساعدتٍت 
 األب و األـ.جهة عائلة كبَتة من  .12

 

 ٕٕٓٓديسمبَت  ٕٙجوكجاكرات، 
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 الباب األول

 مةمقد  

 ة البحثخلفيّ  . أ
تفاعل دائًما مع غَته من بٍت جنسو من البشر ي ٥تلوؽ اجتماعي ابلطبع اإلنساف

ئط، وىي اللغة. تستخدـ ب أدوات أو وسائل أو وسانشاط التفاعل ىذا يتطلّ  كافو  اآلخرين.
اعترب اإلغريق اللغة وسيلة بشرية للتعبَت عن وقد تواصل. خبلؿ الاللغة للتعبَت عن األفكار من 

اليت يستخدمها أعضاء اجملتمع  ، وعتباطيةىي نظاـ من الرموز الصوتية االو األفكار وا١تشاعر. 
التعبَت عن  التواصل و لئلنساف ، ديكنوحدىا اللغةبف 1.فيما بينهمالتعرؼ  التفاعل و للتعاوف و
 التفاعل مع بيئتهم. التعبَت عن أنفسهم و األفكار و
ديكن  2هم". هبا كل قـو عن أغراضيعرّب  بقولو "ىي أصوات ابن جٍّت  هاقد عرف و

 استخداـ اللغة للتعبَت عن ا١تشاعر أو الدعوات أو التفسَتات أو العقود ُب شكل بياانت و
. ديكن يناحملاور فهمها من قبل  أسئلة. جيب استخداـ اللغة بشكل صحيح ْتيث ديكن قبو٢تا و

أف تظهر اللغة ويستخدمها البشر ُب موقف أو مكاف معُت، على سبيل ا١تثاؿ اللغة العربية. من 
 زة، وميّ تىذه اللغات ٢تا خصائصها ا١ت دولة على ىذه األرض ٢تا لغات ٥تتلفة و د أف كلّ ا١تؤكّ 

القيم  ي وسيلة لتكوينى كذلك العربية. اللغة العربية ٢تا وظيفة كغَتىا من اللغات األخرى، و
و على أنّ  ىذا يتماشى مع فكر كراؼ الذي ينصّ  نقلها إَل اٞتيل القادـ. و تطويرىا و الثقافية و

ديكن نقلها إَل األجياؿ  تنميتها و تعزيزىا و "من خبلؿ اللغة، ديكن تكوين ثقافة األمة و
 3القادمة".

 اللغة العربية ىي لغة تنتمي إَل عائلة اللغات السامية اليت ترتبط ارتباطًا وثيًقا ابلعربية و
اللغة  ظهور اإلسبلـ على يد النب دمحم. تعدّ برت قبل فًتة طويلة تطوّ  ت اللغة العربية واآلرامية. نّ 

ية لؤلمم ا١تتحدة ابإلضافة إَل اللغات الدولية األخرى. حىت العربية اليـو إحدى اللغات الرٝت
مها تعلّ لكن ىناؾ أيًضا غَت مسلمُت مهتمُت ب اللغة العربية ال يدرسها ا١تسلموف فقط، و

                                                                     
1
 Harimurti Kridalaksana, Kamus Linguistik, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), 

hlm 21. 

 
2  Mustafa Ghalayini, Jami‟ al Durus al-„Arabiyyah, (Bayrut : al-Maktabah al-Ashriyyah, 

2000), hlm 7.  
3 Gorys Keraf, Komposisi, (Flores : Nusa Indah, 2004), hlm. 1 
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أف اللغة العربية ىي أيًضا اللغة اليت يستخدمها العلماء إلنتاج ىذا بسبب تعليمها. حيدث و 
الرايضية أو  الفيزايء و التاريخ و لعلمية مثل الفلسفة وأعماؿ مشهورة ُب ٥تتلف التخصصات ا

 البحث موضوًعا للدراسة من قبل الباحثة. اليت ستكوف ُب ىذا حىت األدب، و
منهم  األدب العريب لو العديد من الكتاب العظماء الذين تعًتؼ أعُت العامل أبعما٢تم، و

 "أوالد حارتنا"أعمالو بعنواف أفضل  كاف  ثَت للجدؿ. حىتكاتب مصري مُ   ىو٧تيب ٤تفوظ. 
ُمنعت من التداوؿ ُب مصر ألهنا كانت تعترب إىانة للدين اإلبراىيمي. لكن بصرؼ النظر عن 

وؿ العربية. ُب اٟتضارة األدبية العا١تية، يُقارف ٤تفوظ ذلك، قد اعًتؼ أبعمالو حىت خارج الدُ 
على جائزة نوبل ُب األدب عاـ ابلكاتب والفيلسوؼ الفرنسي فولتَت. ُب الواقع، حصل أيًضا 

كتب العديد من األعماؿ األدبية على شكل رواايت أو قصص قصَتة حوؿ مواضيع  4.ٜٜٛٔ
 اجتماعية وسياسية.

. و ىو حيكي عن طفل يشعر اب٠توؼ والقلق  إحدى القصص القصَتة ىي نصف يـو
وعده ابالنتظار حىت يصل إَل  و األب إَل ا١تدرسة ونقلؿ مرة. ٍب عندما يذىب إَل ا١تدرسة ألوّ 

ا١تنزؿ. ُب البداية، بعد أف دخل الطفل إَل الفصل بدأ يدرؾ أف ا١تدرسة مل تكن رىيبة كما 
 تسببت ُب ا١تعارؾ و جأة، بدأت ا١تنافسة ُب الظهور و كل شيء فُ ًتة تغَّت ر. لكن بعد فيتصوّ 

 ْتث عن والده، و ابة واٞترس إيذاان بنهاية ا١تدرسة. ٍب ذىب على الفور إَل البوّ  الكراىية. رفّ 
 العثور على الشخص الذي كاف يبحث عنو. لؤلسف مل يتمّ 

ما  ما غادر. عند ر الطريق عندوؿ أف يتذكّ حا ر العودة إَل ا١تنزؿ ٔتفرده، وُب النهاية قرّ 
كذلك  أف الطريق امتؤل ابلسيارات ا١تارة، اختفت اٟتقوؿ و قد صدـ ٘تاماسار على الطريق ل

مرتبًكا للغاية، كيف ديكن أف  اٟتدائق ، ال يوجد سوى ا١تباين الشاىقة. لقد كاف مندىًشا و
. ويتغَّت  رة للدىشة ُب منتصف الصعوبة اليت الشيء األكثر إاث  كل شيء ُب زمن نصف يـو

صطحبك عرب". ىكذا ي، دعٍت أقاؿ "جدّ  جاء إليو، و أحدا ىو أفّ   يواجهها لعبور الطريق
 مذىلة. ة القصَتة ّتملة مربكة وتنتهي القصّ 

ة ة القصَتة عناصر من وسائل القصّ ة الشيقة، توجد ُب القصّ بصرؼ النظر عن القصّ 
لم النحو. على سبيل ا١تثاؿ، عناصر األسلوب. األسلوب ُب ديكن دراستها ابستخداـ منهج ع

                                                                     
4 Naguib Mahfoudz (terj. Denys Johnson-Davies), The Time And The Place: And Other 

Stories, (New York: Doubleday Dell, 1991), hlm. vii 
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ات كل ٚتلة ٢تا كلم كل لغة ٢تا ٚتلة، و 5األدب العريب ىو طريقة ا١تؤلف الستخداـ اللغة.
حرؼ معٌت  لكلّ  ، وقة هباق بغَتىا من الكلمات ا١تتعلّ تتعلّ  ؼو ر كلمة ٢تا ح  كلّ  ، وف منهاتتكوّ 

ما يقًتف  على ا١تعٌت عند وظيفة خاصة بو. كلمة اٟترؼ ُب اللغة العربية ىي شيء يدؿّ  و
حروؼ  ىي حروؼ العطف و ة أنواع، وف تقسيم اٟتروؼ من عدّ بكلمات أخرى. يتكوّ 

لكن ُب ىذه البحث سًتكز الباحثة  6 ذلك.ما إَل و حروؼ اٞترّ  حروؼ النداء و االستثناء و
" القصَتة لنجيب ٤تفوظ.الواردة ُب قصّ  على دراسة حروؼ اٞترّ   ة "نصف يـو

الذي وقع بعدىا أو ىو حروؼ خاصة تدخل إَل اسم ْتيث يصبح االسم  حروؼ اٞترّ 
 بعد أحد منها ٣ترورا. كما ذكران سابقًا أف كلمة اٟتروؼ ابللغة العربية ال ديكن أف تنفرد هبا، و

ما يقًتف بكلمة  معاف واضحة عند حرؼ اٞترّ  . ديكن أف يكوف لكلّ كذلك حروؼ اٞترّ 
" القصَتة ىناؾ حروؼ اٞتر مثَتة لبلىتماـ للدراسة ُبأخرى. ُب قصّ    اللغة وة "نصف يـو

النحو اليت ديكن للقارئ فهمو بشكل صحيح بعيًدا عن  معناىا لتوفَت الكنوز العلمية من اللغة و
 ة.القصّ 

 ٖتديد البحث . ب
 بناًء على ا٠تلفية ا١توضحة سابقا، يكوف ٖتديد البحث كما يلي:

" القصَتة لنجيب ٤تفوظ؟ُب قصّ الواردة  حروؼ اٞترّ ىي ما   .1  ة "نصف يـو
" القصَتة بناء على سياؽ اٞتملة وا١توجودة ُب قصّ  ي معاين حروؼ اٞترّ ما ى .2  ة "نصف يـو

 موقعها؟
 منافعو غرض البحث و . ج

 غرض البحث .1
. ه الباحثة أف تسلك إليواه الذي تريدالغرض من ىذا البحث ىو القصد أو االٕتّ 

ى ٖتديد البحث تطبيقها. بناًء عل شرحها و ديكن أف يهدؼ البحث إَل وصف النظرية و
 الذي ذكرتو الباحثة، فإف غرض ىذا البحث ىو:

                                                                     
5 Robert Stanton, Teori Fiksi Robert Stanton, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm.61

  
6 Eranjy Agratama, Mudah Belajar Bahasa Arab Untuk Pemula, (Jakarta: PT Grasindo, 2017), 

hlm.62 
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الواردة َب القصة القصَتة الىت كانت الباحثة َب صدد  ال، تسجيل عدد أحروؼ اٞترّ أوّ 
 موقعها. بناًء على سياؽ اٞتملة وها معاني ها لتعيُتحروؼ اٞتر في شرحْتثها، اثنيا 

 منافع البحث .2
ٖتت موضوع "معاين حروؼ فاع هبا من مثل ىذا البحث ديكن االنتمنافع البحث اليت 

 ة نصف يـو القصَتة لنجيب ٤تفوظ" ىي:ُب قصّ  اٞترّ 

" القصَتةُب قصّ ا١تستخدمة عرفة حروؼ اٞتر م .1  .ة "نصف يـو
  موقعها. بناًء على سياؽ اٞتملة و يهامعانمعرفة  .2

 التحقيق ا١تكتب . د
 من قبل السابقُت من الكتاب ثلة ًب إجراؤىاالتحقيق ا١تكتب ىو دراسة لكتاابت ٦تا

دراسة جديدة ديكن اعتباره مسامهتها، ْتيث يبدو أف يكوف البحث  لتحديد موقف الباحثة و
التحقيق، وجدت الباحثة العديد من  . بعد إجراء٢تا اأو استمرار  السابقة ثو نتائج البحل اأو رفض

أساسية للباحثة الختيار موضوع مادي  الدراسات ذات الصلة اليت ديكن استخدامها كمراجع
كموضوع رٝتي. ُيستخدـ التحقيق ا١تكتب أيًضا ٞتمع ا١تعلومات من الدراسات   حروؼ اٞترّ  من

 تلكالسابقة للمقارنة. تستخدـ النظرايت ا١تتعلقة ابلعنواف للحصوؿ على أساس نظري علمي. 
 كما يلي:  السابقة ثو البح

العلـو الثقافية، ّتامعة سوانف كاليجاكا اإلسبلمية  ية اآلداب ولّ ة، طالبة بكْتث ُٟتسن ا٠تا٘ت .1
معانيها ُب سورة التوبة: دراسة ٖتليلية  و تو بعنواف "حروؼ اٞترّ وضع. ٕٗٓٓاٟتكومية سنة 

 معانيها اليت تنطبق على سورة التوبة. و ٨توية" الذي يناقش حروؼ اٞترّ 
العلـو الثقافية ّتامعة سوانف كاليجاكا  داب وية اآلد بودي ريفا، طالب من كلّ ْتث حملمّ  .2

ُب سورة لقماف: دراسة وصفّية  بعنواف "معاين حروؼ اٞترّ  ٕٙٓٓاإلسبلمية اٟتكومية سنة 
ي إَل فهم أوسع ١تعٌت السلوؾ ىو هنج يؤدّ  ٨توية". يستخدـ ىذا البحث النظرية النوعية، و

 ة للعوامل ذات الصلة.ات اليت ٖتدث ُب األناط ا١تلحوظالعمليّ  سياقو و و
العلـو الثقافية ّتامعة سوانف كاليجاكا اإلسبلمية  ية اآلداب وْتث ٟتسن، طالب بكلّ  .3

معانيها ُب سورة الكهف:  و ٖتت موضوع "حروؼ اٞترّ  ٜٕٓٓاٟتكومية جوكجاكرات عاـ 
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ك معانيها اليت تنطبق على تل و ة ٨توية". تناقش ىذه الدراسة حروؼ اٞترّ ليدراسة ٖتلي
 السورة.

العلـو االنسانية ّتامعة سوانف أمبل  ية اآلداب وْتث لرفقى مصباح الدين، طالب بكلّ  .4
ة القصَتة لتوفيق ُب القصّ  بعنواف "حروؼ اٞترّ  ٕٚٔٓاإلسبلمية اٟتكومية سورااباي عاـ 

"أان  ةمعانيها ا١تطبقة ُب قصّ  و ة ٨توية". يناقش ىذا البحث حروؼ اٞترّ لياٟتكيم: دراسة ٖتلي
 ا١توت" القصَتة لتوفيق اٟتكيم.

" ة الواقعة َب قصّ  ٖتليل حروؼ اٞترّ  ا سبق من البحوث وجدان أفّ انطبلقا ٦تّ  "نصف اليـو
ىناؾ عديدا من الطلبة الذين  القصَتة لنجيب ٤تفوظ مل يقم احد ببحثو بعد ابلرغم من أفّ 

لبحث َب استعماالهتا َب ىذه ا مل يتناو٢تا أحد ابيقوموف ابلبحث َب ىذه اٟتروؼ، غَت أهنّ 
 القصة القصَتة.

 اإلطار النظري . ه
  و أنواعها مفهوم حروف اجلر   .1

ضمن مفهـو اٟترؼ لعدـ استقبللو الداليل من غَته من الكلمات  تدخل حروؼ اٞترّ 
و حرؼ ا١تعٌت الذي يستعمل مع االسم والفعل بصد فاٟترؼ ىنا يقسم والفعل. اآلخرى من اال

وىو عند  ف منها الكلمات. ُب اٞتملة، وليس اٟتروؼ ا٢تجائية اليت تتألّ  معُّت ألداء معٌت
على األٝتاء واألفعاؿ،  ويشًتؾ دخول من اٟترؼ  ثبلثة مواضع: نوعم إَلقسّ النحويُت العرب مُ 

ٚتيعا، مثل من  ص ابألٝتاء كحروؼ اٞترّ ٨تو"ىل" ُب قولو تعاَل: فهل أنتم شاركوف. و نوع ٥تتّ 
 حروؼ اٞتـز والنصب، مثل حرَب ابألفعاؿ ك فرت من ا١تدينة إَل القرية. و نوع ٥تتصّ و إَل: سا

 7"مل و لن": مل أزر ا١تسئ ولن أزوره.

معٌت الفعل  ا ٕترّ ألهنّ  يت حروؼ اٞترّ سم بعدىا ٣ترورا. و ٝتّ اال ىي ٕترّ  حروؼ اٞترّ 
ى "حروؼ ما بعدىا إَل األٝتاء أي ٗتفضو. و تسمّ  ا ٕترّ هنّ قبلها إَل االسم بعدىا، أو أل
ا تضيف معاين األفعاؿ قبلها إَل ى "حروؼ اإلضافة" أيضا، ألهنّ ا٠تفض" أيضا. لذلك، و تسمّ 

 8االسم بعدىا.
                                                                     

 ۳٣: نفض الوزجعأهَن علي الظَد,  7
  ۵۵۴: ص الغالٍني هصطفي الشَخ, الوزجع فضن 8
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 عدد حروف اجلر    .0

ىي : من و إَل و حىت و خبل و عدا و  روف، وا عددىا و بياهنا فا١تشهور منها عشفأمّ 
البلـ و كي و الواو و التاء و الباء و الكاؼ و  حاشا و ُب و عن و على و مذ و منذ و رب و

 ة عند ابن مالك.كما ذكر ُب كتاب ألفيّ  9لعل و مىت.

 رمعاين حروف اجل .0

 ، ٢تا رابعة عشر معٌت:الباء

٢تذا اقتصر  ىو ا١تعٌت األصلي ٢تا. و ىذا ا١تعٌت ال يفارقها ُب ٚتيع معانيها. و و. اإللصاق ١
مسحت رأسي بيدي. و  ، ٨تو : أمسكت بيدؾ، وا حقيقيّ عليو سيبويو. و اإللصاؽ إمّ 

 11، ٨تو : مررت بدارؾ او بك، أي ٔتكاف يقرب منها او منك.ا ٣تازيّ إمّ 

٨تو :   –أي الواسطة الىت هبا حصل الفعل  –ىي الداخلة على ا١تستعاف بو  ، و. اإلستعانة٢
 11كتبت ابلقلم.

تو الىت من أجلها حصل، ٨تو : ، و ىي الداخلة على سبب الفعل و علّ . السببية و التعليل٣
منو قولو تعاَل ] فكبل أخذان بذنبو[، و قولو : ]فبما  ٞتوع، و ٨تو : عرفنا بفبلف. ومات اب

 اىم[.نقضهم ميثاقهم لعنّ 

اي، فيصَت بذلك ى ابء النقل، فهي كا٢تمزة ُب تصيَتىا الفعل البلـز متعدّ ، و تسمّ . التعدية٤
 الفاعل مفعوال، كقولو تعاَل : ]ذىب هللا بنورىم[ ، أي أذىبو.

جيوز حذفو،  جيوز ذكر فعل القسم معها ٨تو : أقسم ابهلل، و ىي أصل أحرفو. و وقسم . ال٥
 "." و على ا١تضمر، ٨تو "بك ألفعلنّ ٨تو : "ابهلل ألجتهدفّ 

                                                                     
9

 ۴٤۱( ص. هصز: دار الوعارف), النحو الوفٌ الجشء الثانيعثاص حظن,  

 
 ۱۶٦الشَخ هصطفي الغالٍنٌ, نفض الوزجع, ص:  11

 
 673الوزجع الظاتك، صفحة  11

 



7 

 

 

على تعويض شئ من  ىي الىت تدؿّ  ى ابء ا١تقابلة أيضا. و، و تسمّ . العوض أو ادلقابلة٦
 خذ الدار ابلفرس". شئ َب مقابلة شئ آخر، ٨تو : "بعتك ىذا هبذا. و

ال مقابلة،   على اختيار أحد الشيئُت على اآلخر، ببل عوض و ىي الىت تدؿّ  ، و. البدل٧
ين أين شهدت بدرا ابلعقبة" قوؿ بعضهم "ما يسرّ  ين هبا ٛتر النعم"، وكحديث "ما يسرّ 

 أي بد٢تا.

 كقولو تعاَل: ]لقد نصركم هللا ببدر[.  -أي معٌت ُب –. الظرفية ٨

 ، أي معٌت "مع"، ٨تو : بعتك الفرس بسرجو.احبة. ادلص٩

ه ، كقولو تعاَل : ]و من أىل الكتاب من اف أتمنو بقنطار يؤدّ التبعيضية" من" . معٌت١١
 إليك[، أي على قنطار.

أي : عنو، و قولو : سئل  [فاسئل بو خبَتا]كقولو تعاَل : أو اجملاوزة،  "عن".معٌت ١١
 نورىم بُت أيديهم و أبدياهنم. سائل بعذاب واقع، و قولو : يسعى

كقولو تعاَل : و من أىل الكتاب من إف أتمنو بقنطار  "على". االستعالء اي معٌت ١٢
من  لقد ذؿّ  –ه إليك، اي : على قنطار، و قوؿ الشاعر : أرب يبوؿ الثعلباف برأسو يؤدّ 

 . ابلت عليو الثعالب

فعلت" أي حسبك ما  و: "ْتسبك ماىي الزائدة لفظا، أي ُب اإلعراب، ٨ت ، و. التأكيد١٣
 قولو ]و قولو ]أمل يعلم أبف هللا يرى[، و لو تعاَل ]و كفى ابهلل شهيدا[، وفعلت. و منو قو 

سيأٌب هبذاالباء  قولو ]أليس هللا أبحكم اٟتاكمُت[، و ال تلقوا أبيديكم اَل التهلكة[، و
 12فضل شرح.

، و قيل : ضمن أحسن معٌت ٨تو : ]و قد أحسن يب[، أي إيلي  الغاية أو معٌت "إىل"،. ٗٔ
  13ف.لطُ 

                                                                     
 ۱٣٤الشَخ هصطفي الغالٍنٌ, نفض الوزجع, ص:  12

  
 146 (،ص:2111اتن هشام األنصارً،هغنٌ اللثَة،الكوٍت:حقوق الطثع، 13
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 :ة معاف٢تا ٙتانيّ من، 

سرى بعبده ليبل ذي أسبحاف الّ ]ة. كقولو تعاَل: ة أو الزمانيّ ، اي ابتداء الغاية ا١تكانيّ . االبتداء١
 .[من ا١تسجد اٟتراـ إَل ا١تسجد االقصى

 وف[، اي بعضو.ا ٖتبّ  تنفقوا ٦تّ حىّت  ، اي معٌت "بعض"، كقولو تعاَل: ]لن تنالوا الربّ . التبعيض٢

 و تعاَل ]فاجتنبوا الرجس من األواثف[.، اي بياف اٞتنس، كقول. البيان٣

قولو:  كقولو تعاَل ]ما جاءان من بشَت[. و  ىي الزائدة لفظا، اي ُب اإلعراب، ، و. التأكيد٤
 ]ىل من خالق غَت هللا[.

قولو: ]ٞتعلنا منكم  ، كقوؿ تعاَل: ]أرضيتم ابٟتياة الدنيا من اآلخرة[، اي بد٢تا. و. البدل٥
الأوالدكم من هللا  عنهم أموا٢تم و قولو: ]لن تغٍتَ  اي بدلكم. و مبلئكة ُب األرض خيلفوف[،

ـ معٌت البدؿ ُب الكبلـ على قد تقدّ  ا١تعٌت بدؿ طاعتو أو رٛتتو. و ، وشيئا[، اي بدؿ هللا
 14الباء.

 ، اي معٌت ُب، كقولو تعاَل:] إذا نودي للصبلة من يـو اٞتمعة[، اي ُب يومها.. الظرفية٦

 قوا[.ا خطيئاهتم أغر ، كقولو تعاَل: ]٦تّ . السببية والتعليل٧

 15، كقولو تعاَل:] فويل للقاسية قلوهبم من ذكر هللا[. معٌت عن٨

 [كقولو تعاَل : ]ينظروف من طرؼ خفيّ . مرادفة "الباء"، 9

 كقولو تعاَل : ]لن تغٍت عنهم أموا٢تم و ال أوالدىم من هللا شيئا[  . مرادفة "عند"،13

 : كقوؿ الشاعرصلت ب"ما"، ا" و ذل  اذا ات  رٔت  . مرادفة "11

 (ا نضرب الكبش ضربة*على رأسو تلقى اللسان من الفم   دلم  و إان  )

[. مرادفة "على"، 10  .كقولو تعاَل:]و نصرانه من القـو
                                                                     

   ۱٣٤الشَخ هصطفي الغالٍنٌ, نفض الوزجع, ص:  14
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كقولو تعاَل:]و هللا يعلم ا١تفسد من   ين،.الفصل. و ىي الداخلة على اثين ادلتضاد  10
 .ا١تصلح[

 حنو:و تقول رأيتو من ذل  ادلوضع. . الغاية،15

 . التنصيص على العموم أي الزائدة، حنو : ما جاءين من رجل.14

 :، ٢تا ثبلثة معافإىل

وا الصياـ اَل أ٘تّ  ؿ كقولو تعاَل: ]ٍبّ ة. فاألوّ ة أو ا١تكانيّ ، اي إنتهاء الغاية الزمانيّ . اإلنتهاء١
 ـ إَل ا١تسجد األقصى[.الثاين كقولو تعاَل: ]من ا١تسجد اٟترا الليل[. و

 ، اي معٌت "مع"، كقولو تعاَل: ]قاؿ من أنصاري إَل هللا[، اي معو.. ادلصاحبة٢

ىي اليت تقع بعد  مصحوهبا فاعل ١تا قبلها. و  أفّ ا تبُّت ة، ألهنّ ى ا١تبنيّ تسمّ  "، وعند". معٌت ٣
 ايلّ  أحبّ  السجن ب أو اسم تفضيل، كقولو: قاؿ ربّ ا أو بغضا من فعل تعجّ ما يفيد حبّ 

 16.م ىو احملبّ عندي. فا١تتكلّ  [ ، اي أحبّ ٖٖا يدعونٍت إليو ]يوسف:٦تّ 

ب او اسم ا أو بغضا من فعل تعجّ و ىي ا١تبنية الفاعلية ٣ترور ما بعد ما يفيد حبّ . التبيُت، 5
 .إيل[ السجن أحبّ  كقولو تعاَل:]ربّ ، تفضيل

 .٨تو:و األمر إليكدفة الالم، . مرا4

 :ذكره ٚتاعة ُب قولو"يف"،  . مرادفة6

 [بو القار أجرب ٍت*إَل الناس مطليّ  ابلوعيد كأنّ فبلتًتكٍّت  ]   

 تقوؿ و قد عاليت ابلكور فوقها*أيسقى فبل يروى إيل إبن أٛترا: ٨تو. االبتداء، 4

 .وى إليهم[كقولو تعاَل:]أفئدة من الناس هت. التوكيد أو الزائدة، 1

 حىت
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قد يدخل ما بعدىا فيما  مطلع الفجر[. و حىّت  ، كقولو تعاَل:] سبلـ ىيحىت لإلنتهاء كإىل
قد يكوف غَت داخل، كقولو   أخر درىم عندي. ويت، حىّت قبلها، ٨تو: بذلت مايل ُب سبيل أمّ 

ر[، فالصائم ال من ا٠تيط األسود من الفج  لكم ا٠تيط األبيضّ  يتبُّت ىّت اشربوا ح تعاَل: ]كلوا و
 17 بعد الفجر.يباح لو األكل حىّت 

 ة معاف:، ٢تا ستّ عن

 ، وىذا أصلها، ٨تو:رغبت عن األمر.البغض . اجملاوزة و١

 طبقا عن طبق[، اي حاال بعد حاؿ. "، ٨تو قاؿ تعاَل : ]لًتكنبّ بعد" معٌت .٢

 ا يبخل عن نفسو[، اي عليها.يبخل فإنّ " كقولو تعاؿ: ]و من على". معٌت ٣

 ه[.، كقولو سبحانو : ]و ما كاف استغفار إبراىيم ألبيو إال عن موعدة وعدىا إايّ . التعليل٤

 " كقولو سبحانو : ]و ىو الذي يقبل التوبة عن عباده[.من". معٌت ٥

ي    بدؿ نفس، قوا يوما ال ٕتزي نفس عن نفس شيئا[، ا، كقولو تعاَل : ]و اتّ . معٌت البدل٦
 18 هبذا األمر"، اي بديل.و تقوؿ "قم عٍّت 

 (.و آس سراة اٟتي حيث لقيتهم*و ال تك عن ٛتل الرابعة وانيا)٨تو:  . الظرفية،4

 .كقولو تعاَل:]و ما ينطق عن ا٢توى[  . مرادفة "الباء"،1

 .وس٨تو : رميت عن الق. االستعانة، 9

٨تو : إٔتزع إف نفس أاتىا ٛتامها*فهبل اليت عن بُت . زائدة للتعويض من أخرى حمذوفة، 13
  .جنبيك تدفع

 :ة معاف٢تا ٙتانيّ  على،
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 لناىم بعضهم عن بعض[. و ٨تو : لفبلف عليّ ، حقيقة كاف، كقولو :]و فضّ . اإلستعالء١
 ىا.ادين. و اإلستعبلء أصل معن

 : ]و دخل ا١تدينة على حُت غفلة من أىلها[، اي ُب حُت غفلة. "، كقولو تعاَليف". معٌت ٢

 "، كقوؿ الشاعر:عن". معٌت ٣

 لعمر هللا أعجبٍت رضاىا اي إذا رضيت عٍّت  –إذا رضيت علي بنو قشَت 

 كم.وا هللا على ما ىداكم[ ، اي ٢تدايتو إايّ ، اليت للتعليل، كقولو تعاَل : ]و لتكربّ . معٌت الالم٤

 ك لذو مغفرة للناس على ظلمهم[، اي مع ظلمهم.ربّ  ، كقولو : ]و إفّ "مع". معٌت ٥

 لوا منهم.ا"، كقولو سبحانو: ]إذا اكتلوا على الناس يستوفوف[، اي اكتمن". معٌت ٦

 ، ٨تو : اركب على اسم هللا، اي مستعينا بو.. معٌت الباء٧

ال ييأس من رٛتة هللا،  و، كقولك : فبلف ال يدخل اٞتنة لسوء صنيعو، علي أنّ . اإلستدراك٨
 19و ال ييأس.اي لكنّ 

من  الكرًن و أبيك يعتمل*إف مل جيد يوما على إفّ ل كقولو :. زائدة للتعويض أو لغَته. فاألو  9
 لّ و الثاين قوؿ ٛتيد بن ثور: أىب هللا إال أف سرحة مالك*على ك. كل عليوكل، أي من يتّ يتّ 

 .أفناف العضاه تروؽ

 :، ٢تا سبعة معافيف

، حقيقية كانت، ٨تو: ا١تاء ُب الكوز. و قد اجتمعت الظرفيتاف الزمانية و ا١تكانية . الظرفية١
ُب قولو تعاَل ]غلبت الرـو ُب أدىن األرض. و ىم من بعد غلبهم سيغلبوف ُب بضع سنُت[، 

وة حسنة[ ، و قولو ]و لكم ُب القصاص أو ٣تازية، كقولو سبحانو ]و لكم ُب رسوؿ هللا أس
 حياة[.
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كم فيما أفضتم فيو عذاب عظيم[ اي بسبب ما ، كقولو تعاَل ]١تسّ . السببية و التعليل٢
 أفضتم فيو.

 " كقولو تعاَل ]قاؿ ادخلوا ُب أمم قد خلت من قبلكم[ اي معهم.مع". معٌت ٣
 النخل[ ، اي عليها.كم ُب جذوع كقولو ]ألصلبنّ   –ٔتعٌت "على"  –. اإلستعالء ٤
و ىي الواقعة بُت مفضوؿ سابق و فاضل الحق، كقولو تعاَل ]فمتاع اٟتياة  –. ادلقايسة ٥

 الدنيا ُب اآلخرة إال قليل[ ، اي ابلقياس على اآلخرة و النسبة إليها.
بصَتوف ُب  –ا فوارس ، الىت لئللصاؽ، كقوؿ الشاعر ]و يركب يـو الروع منّ . معٌت الباء٦

 ابىر و الكلى[ اي بصَتوف بطعن األابىر.طعن األ
 21وا أيديهم ُب أفواىهم[." كقولو ]فردّ إىل". معٌت ٧
ها الطلل البايل*و ىل يعمن من كاف ُب العصر ٨تو: األعم صباحا أيّ . مرادفة "من"، 1

 .اٟتايل
ذوفة. ٨تو : ضربت فيمن رغبت، أصلو ضربت و ىي الزائدة عوضا من أخرى ٤تتعويض ال. 9

 .من رغبت فيو
 .كقولو تعاَل:]و قاؿ اركبوا فيها[  . توكيد،13

 :، ٢تا أربعة معافالكاف

 كاألسد.  ىو األصل فيها، ٨تو : عليٌ  ، و. التشبيو١

 كم.، كقولو تعاَل ]و اذكروه كما ىداكم[ ، اي ٢تدايتو إايّ . التعليل٢

 ن كما انت، اي كن انت اثبتا على ما انت عليو." ، ٨تو : كعلى". معٌت ٣

كقولو تعاَل ]ليس كمثلو شيء[ ، اي ليس مثلو   –ىي الزائدة ُب اإلعراب  و –. التوكيد ٤
 21شيء.

 .٨تو :سلم كما تدخل. ادلبادرة، 4
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 ٢تا ٜتسة عشر معٌت الالم،

بُت ذاتُت، و مصحوهبا ديلك، كقولو تعاَل ]هلل ما ُب السموات و  و ىي الداخلة –. ادلل  ١
 األرض[ ، و ٨تو: الدار لسعيد.

و ىي الداخلة  –اإلختصاص و الـ اإلستحقاؽ  ـى الو تسمّ  – أو االستحقاق ختصاصاال. 0
 ، ٨تو : اٟتمد هلل ، النجاح للعا١تُت.معٌت و ذاتبُت 

ىي الداخلة بُت ذاتُت، و مصحوهبا ال ديلك ، ٨تو : و  –ى ال النسبة . و تسمّ . شبو ادلل ٣
 اللجاـ للفرس.

ب او  "أف مصحوهبا مفعوؿ ١تا قبلها" ، من فعل تعجّ ا تبُّت ، و تسمى البلـ ا١تبينة، ألهنّ . التبيُت٤
 [ و قد سبق ىذا ُب "إَل".ايلّ  السجن أحبّ  اسم تفضيل، ٨تو كما قاؿ تعاَل ]ربّ 

 لتحكم بُت الناس ٔتا أراؾ هللا[.  أنزلنا إليك الكتاب ابٟتقّ و تعاَل ]إانّ كقول. التعليل و السببية، ٥

و ىي الزائدة ُب الإعراب جملرد توكيد الكبلـ ، ٨تو : "اي بؤس للحرب !". و منو الـ  –. التوكيد ٦
 د التوكيد.ق بشيء، ألف زايدهتا جملرّ ىي ال تتعلّ  ا١تستغاث، ٨تو "اي للفضيلة!" و

ؿ كقولو ىي اليت جياء هبا زائدة لتقوية عامل ضعف ابلتأخَت، بكونو غَت فعل. فاألوّ و  –. التقوية ٧
 م يرىبوف[.تعاَل ]الذين لرهبّ 

 ى[ اي إليو.جيري ألجل مسمّ  كقولو سبحانو ]كل    –اي معٌت "اَل"  – انتهاء الغاية. 1

 و : اي ٠تالد لبكر!.و تستعمل مفتوحة مع ا١تستغاث، و مكسورة مع ا١تستغاث لو، ٨ت. االستغاثة 9

ب منو، ٨تو : اي للفرح!، و تستعمل ُب و تستعمل مفتوحة بعد"اي" ُب نداء ا١تتعجّ ب . التعج  13
 غَت النداء مكسورة، ٨تو : هلل دره رجبل.

وف ما بعدىا بك على أفّ  ىي اليت تدؿّ  و –ى الـ العاقبة و ال ا١تآؿ أيضا و تسمّ  –. الصَتورة 11
ما قبلها مل يكن ألجل  ة ُب حصولو. و ٗتالف الـ التعليل ُب أفّ يجة لو، علّ عاقبة ١تا قبلها و نت
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ا و حزان[، فهم مل يلقطو لذلك، ما بعدىا، و منو قولو تعاَل ]فالتقطو آؿ فرعوف ليكوف ٢تم عدوّ 
 ا التقطوه فكانت العاقبة ذلك.و إنّ 

ا ٣تازا  دا[، و إمّ الأذقاف سجّ  وفإما حقيقة، كقولو تعاَل ]خيرّ  -اي معٌت "على" -. االستعالء 10
 كقولو تعاَل ]اف اسأًب فلها[، اي فعليها إساءهتا.

٨تو : ىذا العبلـ لسنة، اي مرت عليو سنة.  –ى الـ الوقت و الـ التاريخ و تسمّ  –. الوقت 10
تو ، او ُب ة شهر كذا، اي عند غرّ على الوقت اٟتضر، ٨تو : كتبتو لغرّ  ىي عند اإلطبلؽ تدؿّ  و

 غرتو.

 لطوؿ اجتماع مل نبت ليلة معا. – و مالكا قنا كأينّ ا تفرّ "، كقوؿ الشاعر : فلمّ مع". معٌت 15

يها "، كقولو تعاَل ]و يضع ا١توازين القسط ليـو القيامة[ ، اي فيها، و قولو ]ال جيلّ يف". معٌت 14
 22لوقتها إال ىو[ ، و منو قو٢تم "مضى لسبيلو" اي ُب سبيلو.

 .٨تو: وىبت لزيد دينارا . التملي ،16

و ىي الداخلة ُب اللفظ على الفعل مسبوقة ٔتا كاف او مل يكن، انقصتُت،  . توكيد النفي.14
 دتُت ١تا أسند إليو الفعل ا١تقروف ابلبلـ. ٨تو قولو تعاَل ]و ما كاف هللا ليطلعكم على الغيب[مسنّ 

 .و:كتبتو ٠تمسة خلوف٨ت. معٌت عند، 11

 .و كاٟتديث: صوموا لرؤيتو ]أقم الصبلة لدلوؾ الشمس[ كقولو تعاَل. موافقة بعد، 19

 .٨تو: ٝتعت لو صراخا. موافقة من، 03

 .ة السم السامع لقوؿ او ُب معناه، ٨تو: قلت لوو ىي اٞتارّ . التبليغ، 01

 .ءمنوا لو كاف خَتا ما سبقوان إليو[كقولو تعاَل ]و قاؿ اللذين كفروا للذين آ. موافقة عن، 00

 .)ٔتشمخر بو الظياف و اآلسن( ـ ذو حيد٨تو :هلل يبقى على األايّ ب معا التعج   . القسم و00
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 .ا[كقولو تعاَل ]فهب يل من لدنك وليّ . التعدية، 05

 :الواو و التاء

 هلل ألكيدفّ ، كقولو تعاَل ]و الفجر و لياؿ عشر[، و قولو ]اتللقسمالواو و التاء تكوانف 
 23مقسم بو. أصنامكم[. و التاء ال يدخل إال على لفظ اٞتبللة. و الواو تدخل على كلّ 

 مذ و منذ

"، البتداء الغاية، إف كاف الزماف ماضيا، ٨تو "ما رأيتك مذ او منٔتعٌت "  جرّ مذ و منذ تكوانف حرُب 
" ، اليت للظرفية، إف كاف الزماف حاضرا، ٨تو "ما رأيتو منذ يومنا او يفٔتعٌت " منذ يـو اٞتمعة"، و

" معا، إذا كاف ٣ترورمها نكرة من و إىلة، و ٔتعٌت "شهران"، اي فيهما. و حينئذ تفيداف استغراؽ ا١تدّ 
و الثاين ٨تو ـ"، اي من بدءىا إَل هنايتها. ؿ ٨تو "ما رأيتك مذ ثبلثة أايّ معدودة لفظا او معٌت. فاألوّ 

جزء منها أمد  و يقاؿ لكلّ د معٌت، ألنّ "ما رأيتك مذ أمد، او منذ دىر". فاألمد و الدىر كبلمها متعدّ 
ما نكرتُت و دىر. ٢تذا ال يقاؿ "ما رأيتو منذ يـو او شهر"، ٔتعٌت ما رأيتو من بدءمها اَل هنايتها، ألهنّ 

، و الغَت معدودتُت، ألنّ   ٞتزء الشهر شهر. و ال يقاؿ ٞتزء اليـو يـو
ميس"، او ماضيا ا. فبل يقاؿ "رأيتو منذ يـو ا٠تفيّ و يشًتط ُب ٣ترورمها اف يكوف ماضيا منو اعلم أنّ 

 فيو معٌت التطاوؿ و االمتداد، ٨تو : سرت مذ طلوع الشمس.
و تكوف "مذ و منذ" ظرفُت منصوبُت ٤تبل، فَتفع ما بعدمها. و يشًتط فيهما أيضا ما اشًتط فيهما 

مها حرفاف. و قد سبق الكبلـ عليهما ُب ا١تفعوؿ فيو، عند الكبلـ على شرح الظروؼ ا١تبنية و 
 فراجعو.

الداؿ عند مبلقاهتا ساكنا، ٨تو "أنتظرؾ مذ  و مذ أصلها منذ فخففت، بدليل رجوعهم بضمّ 
 –ها " الظرفية، فجعلتا كلمة واحدة. و لذا كسرت ميمإذة و "الصباح". و منذ أصلها "من" اٞتارّ 

 24ابعتبار األصل. –ُب بعض اللغات 

 ب  ر  
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  ا١تراد. فمن التقليل قوؿ الشاعر ]أال ربّ ، و القرينة ىي اليت تعُّت للتقليل و للتكثَتتكوف  ربّ 
عليهما  و ذي ولد مل يلده أبواف[، يريد ابألوؿ عيسى، و ابلثاين آدـ، –مولود، و ليس لو أب 

كاسية ُب الدنيا عارية يـو القيامة"، و قوؿ بعض العرب عند   السبلـ. و من التكثَت حديث "اي ربّ 
 قائمة لن يقومو". صائمة لن يصومو و اي ربّ  انقضاء رمضاف " اي ربّ 

يد. و تما". و التاء زائدة لتأنيث الكلمة، و "ما" زائدة للتوكا و ربّ ة و رٔتّ و ربّ  و يقاؿ "ربّ و اعلم أنّ 
 ىي كافة ٢تا عن العمل.

 الذين كفروا لو كانوا مسلمُت[. ا يودّ ف الباء. و منو قولو تعاَل ]رٔتّ و قد ٗتفّ 
قائمة"  صائمة و اي ربّ  " إال النكرات، فبل تباشر ا١تعارؼ. و أما قولو " اي ربّ "ربّ  و ال ٕترّ 

لى معمولو غَت الوصف ع إضافة فّ ـ، فإضافة صائم و قائم إَل الضمَت مل تفدمها التعريف، ألا١تتقدّ 
ك تقوؿ " ة االنفصاؿ، أال ترى أنّ ا على نيّ ٤تضة، فهي ال تفيد تعريف ا١تضاؼ و ال ٗتصيصو، ألهنّ 

 قائم فيو". صائم فيو و اي ربّ  اي ربّ 
رجل كرًن لقيتو". و الثاين  ؿ ٨تو "ربّ كثر اف تكوف ىذه النكرة موصوفة ٔتفرد او ٚتلة. فاألوّ و األ

 اف".كرًن جبّ   رجل يفعل ا٠تَت أكرمتو". و قد تكوف غَت موصوفة، ٨تو "ربّ  ٨تو "ربّ 

زه فيكوف على ا ٦تيّ زا بنكرة. و ال يكوف ىذا الضمَت إال مفردا مذكرا. أمّ ضمَتا منكرا ٦تيّ  و قد ٕترّ 
و . ربّ و رجلُتو رجبل. ربّ ثا، تقوؿ " ربّ را او مؤنّ  او ٚتعا او مذكّ م مفردا او مثٌّت حسب مراد ا١تتكلّ 

 25و نساء".و امرءتُت. ربّ و امرءة. ربّ رجاال. ربّ 

 خال و عدا و حاشا

ُب  مهن "ما". و قد سبق الكبلـ عليهنّ ، إذا مل يتقدّ لإلستثناء خبل و عدا و حاشا تكوف أحرؼ جرّ 
 26مبحث اإلستثناء. فراجعو.

  

                                                                     
 ۵٣۱الشَخ هصطفي الغالٍنٌ, نفض الوزجع, ص:  25

 
 ۵٣۱الوزجع, ص: الشَخ هصطفي الغالٍنٌ, نفض  26
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 كي

م فعلت مو؟"، نقوؿ "كيْ "ما" االستفهامية، ٨تو "كيْ  ا ٕترّ ٔتعٌت البلـ. و إنّ  للتعليل كي حرؼ جرّ 
؟" و ٖتذؼ الف "ما" بعدىا كما ٖتذؼ بعد  ىذا؟"، كما تقوؿ "مل فعلتو؟". و األكثر استعماؿ "١توْ 

 ٟتقوا هبا ىاء.". و إذا وقفوا او إالموْ  و عبلموْ  جار، ٨تو "٦توْ  كلّ 
و  . و ما مصدرية، فما بعدىا ُب أتويل مصدر ٣ترور بكي. اي يراد الفىت للضرّ )فكي حرؼ جرّ 

ة ٢تا عن النفع. و جيوز اف تكوف "كي" ىنا ىي ا١تصدرية الناصبة للمضارع. فما بعدىا زائدة كافّ 
 27العمل(.

 مىت

، ٍب ترفعت ] شربن ٔتاء البحر: ُب لغة "ىذيل"، و منو قولو –" "منٔتعٌت  – ؼ جرّ مىت تكوف حر 
 28ج [.نئي مىت ٞتج خضر ٢تنّ  –

 لعل  

ة على الفتح او الكسر، قاؿ الشاعر ] فقلت ادع ُب لغة "عقيل" و ىي مبنيّ  تكوف حرؼ جرّ  لعلّ 
 29أيب ا١تغوار منك قريب[. لعلّ  –جهرة  اخري وار فع الصوت

 

 منهج البحث . و
 لّ ة ٟتِ خطوات منهجيّ على  ىو كذلك يدؿّ  وسائل لفهم الواقع و ىو طريقة و نهجا١ت

31ة وا١تعلوؿ.العلّ  ابطة ترابطًت اجملموعة ا١ت
البحث ىو ُب األساس نشاط علمي للحصوؿ على  

 ا١تفاىيم و ا١تعرفة الصحيحة حوؿ مشكلة ما. تتكوف ا١تعرفة ا١تكتسبة من البحث من اٟتقائق و

                                                                     
 ۵٣۱الشَخ هصطفي الغالٍنٌ, نفض الوزجع, ص:  27

 
28

 ۵٣۲الشَخ هصطفي الغالٍنٌ, نفض الوزجع, ص:  

 
 ۵٣۲الشَخ هصطفي الغالٍنٌ, نفض الوزجع, ص:  29

 
31 Nyoman Kutha Ratna, Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra, hlm. 34 
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31ا١تشكبلت ا١تطروحة. لباحثة فهم الظواىر وحلّ لكن النظرايت اليت دي التعميمات و
يكوف منهج  

 البحث ا١تستخدـ ُب ىذه الدراسة ىو كما يلي:

 نوع البحث . أ
 . هتدؼ ىذه الدراسة إَل ٚتع البياانت وىذا النوع من البحث ىو ْتث مكتبّ 

رة ُب ا١تكتبة. ُب ىذه اٟتالة تبحث الباحثة عن بياانت ا١تختلفة ا١تتوفّ  ت ٔتساعدة ا١توادّ ا١تعلوما
 ت واجملبلّ  القصَتة من خبلؿ الكتب و "نصف يـو"ة قصّ  و أو معلومات حوؿ حروؼ اٞترّ 

 لها بعمق.غَتىا من األشكاؿ ٍب ٖتلّ 

 مصادر البحث . ب
، فكانت البياانت على حروؼ اٞترّ  وتركيز ىذا البحث يوجّ  كما سلف أف ذكران أفّ 

مصادر البياانت ُب ا ة الىت ٨تن بصددىا. وأمّ ٢تذا البحث ىي حروؼ اٞتر ا١توجودة َب القصّ 
البياانت الثانوية.  مها البياانت األساسية و صنفتها الباحثة إَل قسمُت، وفىذه الدراسة، 

وكذلك كتب النحو القصَتة لنجيب ٤تفوظ  "نصف يـو"البياانت األساسية ىي قصص 
اٟتصوؿ عليها من عدد  . وتكوف البياانت الثانوية ُب شكل بياانت ًبّ ونظريتو وحروؼ اٞترّ 

ت أو الرسائل أو البحوث أو الكتاابت األخرى من ا١تراجع اليت تدعم البحث، مثل اجملبلّ 
 ذات الصلة هبذا البحث.

 تقنيات ٚتع البياانت . ج
. التقنية التوثيقية ىي يةة تقنيات ٚتع بياانت التوثيقُب ىذه الدراسة، استخدمت الباحث

 ت واجملبلّ  الصحف و ت واجملبلّ  تقنية ٞتمع البياانت اليت أتٌب من واثئق مثل الكتب و
 تقارير البحث.

32
 

البياانت الثانوية.  مها البياانت األساسية و تستخدـ ىذه الدراسة نوعُت من البياانت، و
 القصَتة لنجيب ٤تفوظ. "نصف يـو"البياانت األساسية ُب ىذه الدراسة كانت قصة 

                                                                     
31 Moehnilabib dkk, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian, (Malang: Lembaga Penelitian IKIP 

Malang, 1997), hlm. 2  

 
32 Moehnilabib dkk, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian, (Malang: Lembaga Penelitian IKIP 

Malang, 1997), hlm. 89 
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 طريقة التحليل . د
الباحثة ابلطريقة . تقـو ٨توية الطريقة ا١تستخدمة ُب ىذا البحث ىي طريقة ٖتليلية وصفية
خذة تكوف ا٠تطوات ا١تتّ  33التحليلية الوصفية من خبلؿ وصف اٟتقائق ٍب يتبعها التحليل.

 ُب ٖتليل البياانت ىي:

 ت ىو التلخيص وؿ ما فعلتو الباحثة بعد اٟتصوؿ على البياان، أوّ ليل ا١تعلوماتٖت .1
 الًتكيز على ا١تعلومات ا١تطلوبة ُب ىذه الدراسة. اختيار األشياء الرئيسية و

ـ صها، تقدّ يلخّ  ة ا١تطلوبة و، ٍب بعد أف ٗتتار الباحثة ا١تعلومات ا١تهمّ عرض البياانت .2
 اء استخبلص النتائج.البياانت من خبلؿ ملّخص ديكن أف يسهل على القرّ 

 اختيارىا و أخَتًا من البياانت أو ا١تعلومات اليت ًبّ  ، والتحقق ت وسحب االستنتاجا .3
 تها أيًضا، ٍب تقـو الباحثة ابستخبلص النتائج.أتكيد صحّ  وصفها، و

 
 نظاـ البحث . س

 ىي: الباب األساسي أربعة، و ن على األبواب اليت ٖتتها فصوؿ. وىذا البحث يتضمّ 

 فوائده و أغراضو و ٖتديده و لفية البحث ومة ىي ٖتتوي على خ: ا١تقدّ الباب األوؿ
و أعمالو   ٧تيب ٤تفوظ: حياتو: الباب الثايننظاـ البحث.  اإلطار النظري و التحقيق ا١تكتب و

ص الذي حيتوي على نبذة من سَتة حياة ٧تيب ٤تفوظ وملخّ  األدبية و ملّخص قّصتو القصَتة
". معا و : ٖتليل حروؼ اٞترّ الباب الثالثتلك القصة.  الباب نيها على اٞتمل ُب "نصف يـو

 حيتوي على ا٠تتاـ.  الرابع

 

                                                                     
33 Nyoman Kutha Rana, Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra, hlm. 54 
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 عالباب الراب

 ةاخلامت

 خبلصة . أ
" ُب قصّ  و بعد البحث ُب حروؼ اٞترّ  قصَتة لنجيب ٤تفوظ و الة "نصف يـو

 و ىي كما يلي : تو ونتيحتوَل خبلصإالباحثة  انتهتاـ بتحليلها يقال
لها فهي: ي. وأما تفاصَب ىذه القصة القصَتة ف حرفًا للجرّ و مائة وعشر  ىناؾ .1

اثنا  إىل( ٖوعشروف حرفًا، )بعة سمن  (ٕوثبلثوف حرفًا، ) ٙتانيةالباء ( ٔ)
اثنا عشر يف ( ٙ، )عشرة أحرؼ على( ٘حرفُت، )عن ( ٗعشر حرفًا، )

منذ ( ٜحرفًا، ) عشرأحد الالم ( ٛحرؼ، )أٜتسة الكاف ( ٚحرفًا، )
 .واحد حرؼرب ، حرفُت

 (ٔمنها: )األول الباء، فيما يلي: فيها بعد الدراسة ف روؼ اٞترّ ح معاين وأما .2
( ٙالتوكيد، )( ٘السببية، )( ٗ، )ا١تصاحبة (ٖ( التعدية، )ٕ) اإللصاؽ،

، مرادفة "ُب" (ٔ)منها: ، منالثاين . ( التبعيضٛ( الظرفية، )ٚاالستعانة، )
، ( مرادفة الباء٘التعليل، ) (ٗ، )ا١تكانية معٌت االبتداء( ٖالتبعيض، )( ٕ)
. ء الغاية الزمانية ( ابتداٜالتوكيد، ) (ٛ) ( مرادفة "عن"،ٚبياف اٞتنس، ) (ٙ)

( ٗ، )موافقة ُب (ٖمعٌت ا١تعية، ) (ٕة، )انتهاء الغاي (ٔا: )منهالثالث إىل، 
 (ٕ، ) معٌت عن االستعبلء( ٔ)منها الرابع عن، . موافقة "عند"( ٘) التوكيد،

معٌت البلـ أي  (ٕ، )معٌت ُب الظرفية( ٔ) منها:اخلام  على، . مرادفة الباء
( ٔ) منهاالسادس يف، . ا١تصاحبة( ٗ، )ستعبلءمعٌت اال( ٖ، )التعليل

. ( ا١تبادرةٕ( التشبيو، )ٔ)منهاالكاف،  السابع. ( معٌت إَلٕالظرفية، )
( معٌت ٗ( معٌت على، )ٖ( معٌت إَل، )ٕ( التبليغ، )ٔ: )منهاالثامن الالم، 

: منهاوالتاسع منذ، . ( التعليلٚ، )( الصَتورةٙ( االختصاص، )ُ٘ب، )
 منها ، العاشر رب  و  .مرادفة من
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LAMPIRAN 

ة ُب قصّ  حروؼ اٞترّ  ة القصَتة والقصّ  نصّ  و ُب ىذا الباب تقّدـ الباحثة
" القصَتة ومعانيها ُب شكل اٞتدوؿ اآلٌب:  "نصف يـو

 النص  . أ

 نصف يـو

قا بيمناه . جريت ألٟتق ٓتطاه الواسعة . مبلبسي  متعلّ  یسرت إَل جانب أب
 مل أسعد ها جديدة ، اٟتذاء األسود وا١تريلة ا٠تضراء والطربوش األٛتر . غَت أينّ كلّ 

ؿ يـو يلقى يب ُب و أوّ مي مل يكن يـو عيد ولكنّ اب١تبلبس اٞتديدة سعادة صافية ، فيو 
ا١تستغيث بُت ك٨توىا   ا١تدرسة . وقفت أمي وراء النافذة تراقب موكبنا الصغَت فالتفتّ 

بو من اٞتانبُت حقوؿ مًتامية مزروعة  منا ُب شارع بُت اٞتناين ٖتفّ حُت وآخر . تقدّ 
 ت أليب ْترارة : اب٠تضر والتُت الشوكي وأشجار اٟتناء وبعض النخبلت . قل

 ١تاذا ا١تدرسة ؟ .. لن أفعل ما يضايقك أبدا : - 

 فقاؿ ضاحكا :

ها ا١تصنع الذي خيلق من األوالد رجاال أان ال أعاقبك ، ا١تدرسة ليست عقااب ، ولكنّ  - 
 انفعُت ، أال تريد أف تصَت مثل أبيك وإخوتك ؟ !

ى ُب یبييت اٟتميم وـر من یا ُب انتزاعو يوجد خَت حقّ مل أقتنع . مل أصدؽ أنّ 
ية والصرامة عاَل األسوار ىذا ا١تبٌت القائم ُب هناية الطريق  مثل حصن ىائل شديد اٞتدّ 

 ا ابألوالد والبنات . وقاؿ أيب :ا بلغنا البوابة ا١تفتوحة تراءى لنا الفناء واسعا ومكتظّ . و١تّ 
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دت طيبا .. تردّ إليهم ، ابسط وجهك وابتسم ، و كن مثاال  ادخل بنفسك وانضمّ  - 
 برفق وىو يقوؿ : یو دفعندت أصابعي على راحتو ولكنّ وشدّ 

ا ، ستجدين ُب انتظارؾ وقت االنصراؼ . مشيت کن رجبل ، اليـو تبدأ اٟتياة حقّ   - 
 خطوات ٍب وقفت أنظر : أنظر وال أرى . ٍب : أنظر 

 . یح َل وجوه األوالد والبنات . ال أعرؼ أحدا وال أحد يعرؼفتلوّ 

 بدافع من حبّ  یهت ٨توة نظرات إتّ ٍت غريب ضائع . ولكن ٙتّ عرت أبنّ ش  
  ولد وسألٍت :االستطبلع . واقًتب مٍّت 

 من الذي جاء بك ؟ فهمست : -  

 أيب .  -  

 فقاؿ ببساطة :

 ت .ّّ یـ یأب -  

ابة مرسلة صريرا مؤثرا . أجهش البعض ابلبكاء مل أدر ماذا أقوؿ لو . وأغلقت البوّ 
بوننا صفوفا . دة يتبعها نفر من الرجاؿ . أخذ الرجاؿ يرتّ رس . جاءت سيّ اٞت . دؽّ 

نة من طوابق ة مرتفعة مكوّ انتظمنا شكل دقيق ُب فناء واسع ٤تاط بُت ثبلث جهات أببنيّ 
 علينا . وقالت ا١ترأة : ، وبكل طابق شرفة طويلة مسقوفة اب٠تشب تطلّ 

أو يفيد من اللعب  ، ىنا كل شيء يسرّ  ىذا بيتكم اٞتديد ، ىنا أيضا آابء وأمهات -  
 فوا الدموع واستقبلوا اٟتياة ابألفراح ..إَل العلم إَل الدين ، جفّ 
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استسلمنا للواقع . وسلمنا االستسبلـ إَل نوع من الرضا . وا٧تذبت أنفس إَل 
أنفس . ومنذ الدقائق األوَل صادؽ قلب من األوالد من صادؽ ، وعشق من البنات من 

ا١تدرسة ٘توج  أفّ  ر قطّ مل تقم على أساس . مل أتصوّ  یل إَّل أّف ىواجسيّ  خُ عشق ، حىت
 یؽی األلعاب من أرجوحة وحصاف وكرة . وُب غرفة ا١توسو . ولعبنا شىّت هبذا الثراء كلّ 

ؿ تعارؼ بيننا وبُت اللغة . وشاىدان الكرة ) الفحر الكاذب أوّ  ؿ األانشيد . وًبّ نا أبوّ ترنّ 
تدور عارضة القارات والبلداف . وطرقنا ابب العلم ابدئُت ابألرقاـ . األرضية وىي  (

ة خالق األكواف بدنياه وآخرتو و مثاؿ من كبلمو . وتناولنا طعاما لذيذا وتليت علينا قصّ 
م . وأسفر الطريق عن واللعب والتعلّ  . وغفوان قليبل . وصحوان لنواصل الصداقة واٟتبّ 

اح صغَتة و یا تدمهو رالصفاء والعذوبة كما تومهنا . رٔتّ  وجهو كلو فلم ٧تده صافيا كامل
عة فهو يقتضي أف نكوف على ٘تاـ اليقظة واالستعداد مع التحلى ر متوقّ یحوادث غ

ة منافسة قد تورث أ١تا وكراىية أو ٖتدث مبلحاة ابلصرب . ا١تسألة ليست ٢توا ولعبا . ٙتّ 
وتزجر . ويعًتضنا أكثر من هتديد وعراكا . والسيدة كما تبتسم أحياان تقطب كثَتا 

ابألذى والتأديب . ابإلضافة إَل ذلك فإف زماف الًتاجع قد مضى وانقضى وال عودة إَل 
ة ا١تأوى أبدا . وليس أمامنا إال االجتهاد والكفاح والصرب ، وليقتنص من يقتنص ما جنّ 

النهار وانتهاء  اٞترس معلنا انقضاء يتاح لو وسط الغمـو من فرص الفوز والسرور . ودؽّ 
ة ابة اليت فتحت من جديد . ودعت األصدقاء واألحبّ قت اٞتموع ٨تو البوّ العمل . وتدفّ 

ت یابة . نظرت نظرة ابحثة شاملة فلم أجد أثرا أليب كما وعد . انتحوعربت عتبة البوّ 
.. وبعد  یٔتفرد یجانبا أنتظر . طاؿ االنتظار ببل جدوى فقررت العودة إَل بيت

ابٝتا  یٍت أعرفو . ىو أيضا أقبل ٨توؿ نظرة أنّ کهل أدركت من أوّ   یب خطوات مرّ 
 فصافحٍت قائبل :
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 زمن طويل مضى منذ تقابلنا آخر مرة ، كيف حالك ؟ - 

 : یفوافقتو إبحناءة من رأسي وسألتو بدور 

 كما ترى ، اٟتاؿ من بعضو ، سبحاف مالك ا١تلك !  -وكيف حالك أنت ؟  - 

 فت ذاىبلتوقّ  مت خطوات ٍبّ ىب . تقدّ ة أخرى وذوصافحٍت مرّ 

ىجمت  یه .. أين شارع بُت اٞتناين ؟ . أين اختفى ؟ .. ماذا حصل لو ؟ . مترابّ 
تبلطمت فوؽ أدديو ىذه اٞتموع من البشر ؟ .  یعليو ٚتيع ىذه ا١تركبات ؟ . ومت

ت وكيف غطت جوانبو ىذه التبلؿ من القمامة ؟ . وأين اٟتقوؿ على اٞتانبُت ؟ . قام
ىا جوّ  ت طرقاهتا ابألطفاؿ و الصبياف ، وارتجّ مكاهنا مدف من العمائر العالية ، واكتظّ 

قة وقف اٟتواة يعرضوف ألعاهبم ويربزوف من سبل٢تم ابألصوات ا١تزعجة . وُب أماكن متفرّ 
جوف مها ا١تهرّ اٟتيات والثعابُت . وىذه فرقة موسيقية ٘تضي معلنو عن افتتاح سَتؾ يتقدّ 

ُب جبلؿ وعلى مهل .  ارات جنود األمن ا١تركزي ديرّ ثقاؿ . وطابور من سيّ وحاملو األ
طريقها إلطفاء حريق مندلع . و معركة  وعربة مطافئ تصرخ بسرينتها ال تدري كيف تشقّ 

ه وزبوف على حُت راحت زوجة الزبوف تستغيث وال مغيث . رابّ  یتدور بُت سائق اتكس
و ُب نصف يـو ، ما أمكن أف حيدث ىذا كلّ  . كيف . ذىلت . دار رأسي . كدت أجنّ 

بُت الصباح الباكر وا١تغيب ؟ . سأجد اٞتواب ُب بييت عند والدي . ولكن أين 
تقاطع شارعي بُت  یحتّ  ی؟ ال أرى إال عمائر وٚتوعا . وحثثت خطا یتیب

غَت أف  یتیاٞتناين وأبو خودة . كاف على أف أعرب أبو خودة ألصل إَل موقع ب
هتا وىي ت سارينا ا١تطافئ تصرخ أبقصى قوّ رات ال يريد أف ينقطع . وظلّ تيار السيا

 ید متیق شدأ النار ٔتا تلتهم . وتساءلت بضيّ ؾ كالسلحفاة فقلت : لتهنّ تتحرّ 



52 

 

 

کواء تقـو دكانو على الناصية ،   ی صبديكنٍت العبور ؟ . وطاؿ وقوُب حىت اقًتب مٍّت 
 إَل ذراعو قائبل بشهامة : فمدّ 

 .. دعٍت أوصلك .. اي حاج - 

 ب. 

 حرف اجلر "الباء"

 داللة اجلر اجلملة الرقم

1 
  (ٕٖيمناه. )ص: بسرت إَل جانب أيب متعلقا 
  كهل أدركت من أوؿ نظرة يبو بعد خطوات مر 

 (ٖٗأنٍت أعرفو. )ص: 
 اإللصاؽ

2 

  (ٕٖطاه الواسعة )ص: ٓتجريت ألٟتق 
  صافية  ١تبلبس اٞتديدة سعادةابغَت أين مل أسعد

 (ٕٖ)ص: 
  ُب يبو لكنو أوؿ يـو يلقى فيومي مل يكن يـو عيد 

 (ٕٖا١تدرسة )ص: 
  و من اٞتنابُتبتقدمنا ُب شارع بُت اٞتنابن ٖتف 

حقوؿ مًتامية مزروعة اب٠تضر و التُت الشوكي و 
 (ٕٖأشجار اٟتناء و بعض النخبلت )ص: 

  (ٖٖنٍت غريب ضائع )ص: أبشعرت 
  سرينتها ال تدري كيف تشق بخ و عربة مطافئ تصر

 (ٖ٘طريقها إلطفاء حريق مندلع )ص: 

 التعدية
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  (ٖ٘ا تلتهم )ص: ٔتفقلت: لتهنأ النار 

ٖ 

  (ٕٖرارة )ص: ْتقلت أليب 
  ترددت و شددت أصابعي على راحتو و لكنو دفعٍت

 (ٕٖرفق )ص: ب
  دافع من حب بو لكن ٙتة نظرات إتهت ٨توى

 (ٖٖاالستطبلع )ص: 
 (ٖٖك؟ )ص: بالذي جاء  من 
  (ٖٖبساطة )ص: بفقاؿ 
  (ٖٖلبكاء )ص: ابأجهش البعض 
  (ٖٖألفراح )ص: ابجففوا الدموع و استقبلوا اٟتياة 
  ذا الثراء كلو )ص: هبمل أتصور قط أف ا١تدرسة ٘توج

ٖٖ) 
  فهو يقتضي أف نكوف على ٘تاـ اليقضة و االستعداد

 (ٖٗلصرب )ص: ابمع التحلي 
 ألذى والتأديب )ص: ابعرضنا أكثر من هتديد و يت

ٖٗ) 
  (ٖٗبل جدوى )ص: بطاؿ االنتظار 
  (ٖٗحناءة من رأسي )ص: إبفواقفتو 
   قصى قوهتا و ىي أبو ظلت سارينا ا١تطافئ تصرخ

 (ٕ٘تتحرؾ كالسلحفاة )ص: 
  ضيق شديد مىت ديكنٍت العبور؟ )ص: بو تساءلت

ٖ٘) 
  ص:  شهامةبفمد إَل ذراعو قائبل(ٖ٘) 

 ا١تصاحبة
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ٗ 

  و ١تا بلغنا البوابة ا١تفتوحة تراءى لنا الفناء واسعا و
 (ٕٖألوالد و البنات )ص: ابمكتظا 

  (ٖ٘ألطفاؿ و الصبياف )ص: ابو اكتظت طرقتها 
  (ٖ٘ألصوات ا١تزعجة )ص: ابو ارتج جوىا 

 السببية

٘ 

  (ٕٖنفسك و انضم إليهم )ص: بادخل 
 فإف زماف الًتجع قد مضى و إلضافة اَل ذلك اب

 (ٖٗانقضى و ال عودة إَل جنة ا١تأوى أبدا )ص: 
  (ٖٗفردي )ص: ٔتفقررت العودة اَل بييت 
  (ٖٖوؿ األانشيد )ص: أبو ُب غرفة ا١توسيقى ترننا 

 التوكيد

6 

  و من اٞتنابُتبتقدمنا ُب شارع بُت اٞتنابن ٖتف 
كي و حقوؿ مًتامية مزروعة اب٠تضر و التُت الشو 

 (ٕٖأشجار اٟتناء و بعض النخبلت )ص: 
  انتظمنا شكل دقيق ُب فناء واسع ٤تاط بُت ثبلث

 (ٖٖبنية مرتفعة مكونة من طوابق )ص: أبجهات 
  (٠ٖٖتشب تطل علينا )ص: ابمسقوفة 
  (ٖٗألرقاـ )ص: ابو طرقنا ابب العلم ابدئُت 

 االستعانة

7   (ٖٖكل طابق شرفة طويلة )ص: بو 
 (ٖٗدوري )ص: بألتو و س 

 الظرفية

8   دنياه و آخرتو و بو تليت علينا قصة خالق األكواف
 (ٖٗمثاؿ من كبلمو )ص: 

 التبعيض
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 حرف اجلر "من"

 داللة اٞتر اٞتملة الرقم

1   اٞتانبُت منتقدمنا ُب شارع بُت اٞتناين ٖتف بو 
حقوؿ مًتامية مزروعة اب٠تضر و التُت الشوكي و 

 (ٕٖء و بعض النخبلت )ص: أشجار اٟتنا

 مرادفة "ُب"

2   األوالد رجاال  منو لكنها ا١تصنع الذي خيلق
 (ٕٖانفعُت )ص: 

  (ٖٖالرجاؿ )ص:  منجاءت سيدة يتبعها نفر 
  انتظمنا شكل دقيق ُب فناء واسع ٤تاط بُت ثبلث

 (ٖٖطوابق )ص:  منجهات أببنية مرتفعة مكونة 
  اف بدنياه و آخرتو و تليت علينا قصة خالق االكو

 (ٖٗكبلمو )ص:   منو مثاؿ 
  بعضو، سبحاف مالك ا١تلك !  منكما ترى، اٟتاؿ

 (ٖٗ)ص: 
  (ٖ٘العمائر العالية )ص:  منقامت مكاهنا مدف 

 التبعيض

3   بيت  منمل أصدؽ أنو يوجد خَت حقا ُب انتزاعي
 (ٕٖاٟتميم )ص: 

 ا١تكانية ابتداء الغاية

4  حب  منٕتهت ٨توى بدافع و لكن ٙتة نظرات ا
 (ٖٖاالستطبلع )ص: 

 التعليل

5   (ٖٖ ولد )ص: مٍتو اقًتب 
  صب كواء تقـو مٍتو طاؿ وقوُب حىت اقًتب 

 مرادفة "الباء"
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 (ٖ٘دكانو على الناصية )ص: 

6   اللعب اَل العلم إيل  منىنا كل شيء يسر أو يفيد
 (ٖٖالدين )ص: 

  (ٖٖرضا )ص: ال منو سلمنا استسبلـ اَل نوع 
  أرجوحة و حصاف و كرة  منو لعبنا شىت األلعاب

 (ٖٖ)ص: 
  منوليقتنص من يقتنص ما يتاح لو وسط الغمـو 

 (ٖٗفرص الفوز و السرور )ص: 
  البشر؟  منو مىت تبلطمت فوؽ أدديو ىذه اٞتموع

 (ٖ٘)ص: 
  القمامة؟  منوكيف غطت جوانبو ىذه التبلؿ

 (ٖ٘)ص: 
  ات جنود األمن ا١تركزي دير ُب سيار  منو طابور

 (ٖ٘جبلؿ و على مهل )ص: 

 بياف اٞتنس

7   انتظمنا شكل دقيق ُب فناء واسع ٤تاط بُت ثبلث
 (ٖٖطوابق )ص:  منجهات أببنية مرتفعة مكونة 

  هتديد ابألذى والتأديب )ص:  منو يتعرضنا أكثر
ٖٗ) 

  (ٖ٘سبل٢تم اٟتيات و الثعابُت )ص:  منو يربزوف 

 ة "عن"مرادف

ٛ   األوالد من  منو منذ الدقائق األوَل صادؽ قلب
 (ٖٖصادؽ )ص: 

  (ٖٖالبنات من عشق )ص:  منو عشق 

 مرادفة "الباء"
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  (ٖٗرأسي )ص:  منفوافقتو إبحناءة 

ٜ   منو تدفقت اٞتموع ٨تو البوابة اليت  فتحت 
 (ٖٗجديد )ص: 

  نمو منذ الدقائق األوَل صادؽ قلب من األوالد 
 (ٖٖصادؽ )ص: 

  (ٖٖعشق )ص:  منو عشق من البنات 

توكيد العمـو = 
 الزائدة

ٔٓ   أوؿ نظرة  منأدركت و بعد خطوات مر يب كهل
 (ٖٗأنٍت أعرفو )ص: 

 ابتداء الغاية الزمانية

 

 إىل:

 داللة اٞتر اٞتملة الرقم

1   (ٕٖجانب أيب متعلقا بيمناه )ص:  إَلسرت 
  (ٖٖنوع من الرضا )ص:  اَلو سلمنا استسبلـ 
  ابإلضافة اَل ذلك فإف زماف الًتجع قد مضى و

 (ٖٗجنة ا١تأوى أبدا )ص:  إَلانقضى و ال عودة 
  بييت  اَلطاؿ االنتظار ببل جدوى فقررت العودة

 (ٖٗٔتفردي )ص: 
  موقع بييت  إَلكاف علي أف أعرب ابو خودة ألصل

: غَت أف تيار السيارات ال يريد أف ينقطع )ص
ٖ٘) 

 انتهاء الغاية ا١تكانية

2   ا١تعّية ( ٕٖهم )ص: إليو انضم ادخل بنفسك 
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  (ٖٖأنفس )ص:  اَلو ا٧تذبت أنفس 

ٖ   العلم اَلىنا كل شيء يسر أو يفيد من اللعب  
 (ٖٖالدين )ص:  إَل

  ذلك فإف زماف الًتجع قد مضى و  اَلابإلضافة
 (ٖٗ: انقضى و ال عودة إَل جنة ا١تأوى أبدا )ص

 موافقة "ُب"

ٗ   التوكيد (ٖٖذراعو قائبل بشهامة )ص:  إَلفمد 

٘   أف ىواجسى مل تقم على أساس إيلحىت خيل 
 (ٖٖ)ص: 

 موافقة "عند"

 

 حرف اجلر "عن"

 داللة اٞتر اٞتملة الرقم

1   وجهو كلو فلم ٧تده صافيا   عنو أسفر الطريق
 (ٖٗكامل الصفاء و العذوبة كما تومهنا )ص: 

 االستعبلء

2   افتتاح سَتؾ عنو ىذه فرقة موسيقية ٘تضى معلنو 
 (ٖ٘ص: ا١تهرجوف و حاملوا األثقاؿ )

 مرادفة "الباء"

 

 حرف اجلر "على"

 داللة اٞتر اٞتملة الرقم

1   الظرفية "ُب"راحتو و لكنو  علىترددت و شددت أصابعي 
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 (ٕٖدفعٍت برفق )ص: 
  (ٖ٘اٞتانبُت؟ )ص:  علىو أين اٟتقوؿ 
  حُت  علىو زبوف كة تدور بُت سائق تكسي و معر

راحت زوجة الزبوف تستغيث و ال مغيث )ص: 
ٖ٘) 

2   و بكل طابق شرفة طويلة مسقوفة اب٠تشب تطل
 (ٖٖا )ص: علين

  نا قصة خالق األكواف بدنياه و آخرتو عليو تليت
 (ٖٗو مثاؿ من كبلمو )ص: 

 معٌت البلـ

3  أساس  علىجسى مل تقم حىت خيل إيل أف ىوا
 (ٖٖ)ص: 

  (ٖ٘و ٚتيع ىذه ا١تركبات؟ )ص: عليمىت ىجمت 
  ي أف أعرب ابو خودة ألصل إَل موقع بييت علكاف

غَت أف غيار السيارات ال يريد أف ينقطع )ص: 
ٖ٘) 

  ٘تاـ اليقضة و  علىفهو يقتضي أف نكوف
 (ٖٗاالستعداد مع التحلي ابلصرب )ص: 

 االستعبلء

٘  ور من سيارات جنود األمن ا١تركزي دير ُب و طاب
 (ٖ٘مهل )ص:  علىجبلؿ و 

 ا١تصاحبة

 

 يف:
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 داللة اٞتر اٞتملة الرقم

1   ُبفيومي مل يكن يـو عيد و لكنو أوؿ يـو يلقى يب 
 (ٕٖا١تدرسة )ص: 

  شارع بُت اٞتنابن ٖتف بو من اٞتنابُت  ُبتقدمنا
 (ٕٖ)ص: 

  ٤تاط بُت ثبلث  فناء واسع ُبانتظمنا شكل دقيق
 (ٖٖجهات أببنية مرتفعة مكونة من طوابق )ص: 

  غرفة ا١توسيقى ترننا أبوؿ األانشيد )ص:  ُبو
ٖٖ) 

  أماكن متفرقة وقف اٟتواة يعرضوف ألعاهبم  ُبو
 (ٖ٘)ص: 

  (ٖ٘بييت عند والدي )ص:  ُبسأجد اٞتواب 
  نصف يـو  ُبكيف اف أمكن اف حيدث ىذا كلو

 (ٖ٘)ص: 
 ُببور من سيارات جنود األمن ا١تركزي دير و طا 

 (ٖ٘جبلؿ و على مهل )ص: 
  انتزاعي من بيت  ُبمل أصدؽ أنو يوجد خَت حقا

 (ٕٖاٟتميم )ص: 
  (ٕٖانتظارؾ وقت االنصراؼ )ص:  ُبستجدين 

 الظرفية

ٖ   هناية الطريق )ص:  ُب ىذا ا١تبٌت القائم ُبو رمِت
ٖٕ) 

 مرادفة "إَل"

 



61 

 

 

  الكاف:

 داللة اٞتر اٞتملة مالرق

1    ا١تستغيث بُت حُت وآخر )ص: كفالتفت ٨توىا
ٖٕ) 

 التشبيو

2    و أسفر الطريق عن وجهو كلو فلم ٧تده صافيا
 (ٖٗما تومهنا )ص: ككامل الصفاء و العذوبة  

   ما كنظرت نظرة ابحثة شاملة فلم أجد أثرا أليب
 (ٖٗوعد )ص: 

 لك ا١تلك! ما ترى، اٟتاؿ من بعضو، سبحاف ماك
 (ٖٗ)ص: 

   ما تبتسم أحياان تقطب كثَتا و تزجر كو السيدة
 (ٖٗص: )

 ا١تبادرة

 

 الالم:

 داللة اٞتر اٞتملة الرقم

1   (ٕٖيب ْترارة )ص: ألقلت 
  (ٕٖو )ص: لمل أدر ماذا أقوؿ 

 التبليغ

2   نا الفناء واسعا و لو ١تا بلغنا البوابة ا١تفتوحة تراءى
 (ٕٖالبنات )ص:  مكتظا ابألوالد و

  نواصل الصدقة و اٟتب و اللعب و لو صحوان
 موافقة "إَل"
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 (ٖٗالتعلم )ص: 

3   وجوه األوالد و البنات )ص: يلٍب : انظر فتلوح 
ٖٕ) 

 موافقة "على"

ٗ   موافقة "ُب" (ٖٖلواقع )ص: لاستسلمنا 

٘   يب كما ألنظرت نظرة ابحثة شاملة فلم أجد أثرا
 (ٖٗوعد )ص: 

  و وسط الغمـو من لوليقتنص من يقتنص ما يتاح
 (ٖٗفرص الفور و السرور )ص: 

  (ٖ٘و؟ )ص: لماذا حصل 

 االختصاص

ٚ   و عربة ا١تطافئ تصرخ بسرينتها ال تدري كيف
 (ٖ٘طفاء حريق مندلع )ص: إلتشق طريقها 

 الصَتورة

ٛ  :التعليل (١ٖٕتاذا ا١تدرسة؟ )ص 

 

 منذ: 

 ٞترداللة ا اٞتملة الرقم

1   الدقائق األوَل صادؽ قلب من األوالد من  منذو
 ( ٖٖصادؽ )ص: 

  (ٖٗتقابلنا آخر مرة )ص:  منذزمن طويل مضى 

 مرادفة "من"
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 رب:

 داللة اٞتر اٞتملة الرقم

1   رٔتا تدمهو رايح صغَتة وحوادث غَت متوقعة
 (ٖٗ)ص:

 

 
 


	صفحة العنوان
	إثبات الأصالة
	صفحة موالفقة المشرف
	صفحة الموالفقة
	الشعار والإهداء
	تجريد
	كلمة شطر وتقدير
	محتويات البحث
	الباب الأول: مقدمة
	أ. خلفية البحث
	ب. تحديد البحث
	ج. أغراض البحث وقواثده
	د. التحقبق المكتبي
	ه. الإطار النظري
	و. منهج البحث
	ز. نظام البحث

	الباب الرابع: خاتمة
	أ. خلاصة

	ثبت المراجع
	ترجمة الحياة الباحثة
	الجدول



