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درب نفسك على معرفة حروف المعاني؛ لتستخرجها من أي نص

حروف المعاني

٣٩- في

الجر / الظرفيةعامل: يجر االسم الذي بعده

المعاني الفرعية

بلوغ الغاية المقايسةاالستعالء السببية

معانيهاعملها

 المعنى
األصلي
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)في(: حرف جر، يفيد واحًدا من خمسة معان، هي:

األول: الظرفية: وهي أصل معانيها وتكون حقيقة ومجازية: 	 

فأما الظرفية الحقيقية فتكون مكانية أو زمانية:	 

ن َبْعِد َغَلِبِهْم َسَيْغِلُبوَن )٣( ِفي ِبْضِع ِسِنيَن ۗ﴾ 	  ْرِض َوُهم مِّ وُم )٢( ِفي َأْدَنى اأْلَ وقد اجتمعتا في قوله تعالى: ﴿ ُغِلَبِت الرُّ

وأما الظرفية المجازية:	 

ُقوَن ﴾	  ُكْم َتتَّ ْلَباِب َلَعلَّ فكقوله تعالى: ﴿ َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَياٌة َيا ُأوِلي اأْلَ

اِئِليَن ﴾	  لسَّ َقْد َكاَن ِفي ُيوُسَف َوِإْخَوِتِه آَياٌت لِّ وقوله سبحانه: ﴿ۗ  لَّ

الثاني: السببية: وتعرف بصحة تقدير )ألجل( أو )بسبب( في موضع )في( 	 

من شواهدها:	 

ُكْم ِفي َما َأَفْضُتْم ِفيِه َعَذاٌب َعِظيٌم ﴾	  ْنَيا َواآْْلِخَرِة َلَمسَّ ِه َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتُه ِفي الدُّ قوله تعالى: ﴿ َوَلْواَل َفْضُل اللَّ

أي: لمسكم عذاب عظيم ألجل ما أفضتم فيه، أو بسبب ما أفضتم فيه.

ٍة ربَطتهـــا، فَلـــم ُتطِعمهـــا، ولـــم تدعهـــا تـــأكُل مـــن خشـــاِش 	  ـــاَر فـــي هـــرَّ  ومـــن ذلـــك قـــول الرســـول صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم: »دخَلـــت امـــرأٌة النَّ

ٍة. األرِض« أي: بســـبب هـــرَّ

معاني الحرف )في(
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الثالث: االستعالء: وتعرف بصحة تقدير )على( في موضع )في( 	 

من شواهدها:	 

ُكـــْم ِفـــي 	  َبنَّ َصلِّ ـــْن ِخـــاَلٍف َوأَلُ َعـــنَّ َأْيِدَيُكـــْم َوَأْرُجَلُكـــم مِّ َقطِّ ـــْحَر َفأََلُ َمُكـــُم السِّ ـــِذي َعلَّ ـــُه َلَكِبيُرُكـــُم الَّ قولـــه تعالـــى: ﴿ َقـــاَل آَمنُتـــْم َلـــُه َقْبـــَل َأْن آَذَن َلُكـــْم ِإنَّ

َنـــا َأَشـــدُّ َعَذاًبـــا َوَأْبَقـــٰى ﴾ أي: علـــى جـــذوع النخـــل،  ْخـــِل َوَلَتْعَلُمـــنَّ َأيُّ ُجـــُذوِع النَّ

ِبيٍن ﴾ أي: يستمعون عليه.	  ٌم َيْسَتِمُعوَن ِفيِه َفْلَيْأِت ُمْسَتِمُعُهم ِبُسْلَطاٍن مُّ وقوله تعالى: ﴿ َأْم َلُهْم ُسلَّ

الرابع: المقايسة: وذلك حين تقع )في( بين مفضوٍل سابٍق وفاضٍل الحق 	 

وتعرف بصحة تقدير )بالقياس إلى( في موضع )في(

من شواهدها:	 

ْنَيا ِفي اآْْلِخَرِة ِإالَّ َقِليٌل ﴾ أي: بالقياس إلى اآْلخرة. 	  ْنَيا ِمَن اآْْلِخَرِة َفَما َمَتاُع اْلَحَياِة الدُّ  قوله تعالى: ﴿ َأَرِضيُتم ِباْلَحَياِة الدُّ

الرابع: المقايسة: وذلك حين تقع )في( بين مفضوٍل سابٍق وفاضٍل الحق 	 

وتعرف بصحة تقدير )بالقياس إلى( في موضع )في(

من شواهدها:	 

ـــا َتْدُعوَنَنـــا 	  مَّ ـــا َلِفـــي َشـــكٍّ مِّ ـــا َكَفْرَنـــا ِبَمـــا ُأْرِســـْلُتم ِبـــِه َوِإنَّ وا َأْيِدَيُهـــْم ِفـــي َأْفَواِهِهـــْم َوَقاُلـــوا ِإنَّ َنـــاِت َفـــَردُّ قولـــه تعالـــى: ﴿ َجاَءْتُهـــْم ُرُســـُلُهم ِباْلَبيِّ

ِإَلْيـــِه ُمِريـــٍب ﴾ أي: ردوا أيديهـــم إلـــى أفواههـــم. 

الحرف )في( حرف عامل، يجر االسم الذي بعده عمله

جرحرفطريقة إعرابه


