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حروف المعاني

٤٥- كي

درب نفسك على معرفة حروف المعاني؛ لتستخرجها من أي نص

المصدرية

تنصب الفعل المضارع

بعدها

التعليلية

تجرُّ المصدر المؤول 

بعدها

عاملة: حسب نوعها

معانيهاعملها
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)كي( المصدرية: حرف مصدري

تعرف بثالثة أمور:

وجود الم التعليل قبلها. . ١

وصحة تقدير )أْن( في موضعها.. 	

يجوز أن تضع مكانها هي والفعل الذي بعدها، مصدر ذلك الفعل مباشرًة.. 	

من شواهدها:	 

ن ُيَردُّ ِإَلٰى َأْرَذِل اْلُعُمِر ِلَكْي اَل َيْعَلَم َبْعَد ِعْلٍم َشْيًئا ﴾	  قوله تعالى:: ﴿ َوِمنُكم مَّ

جاءت )كي( مسبوقة بالم التعليل، والمراد: )ألْن ال يعلم( والمعنى: )لعدم علمه(.

قول أبي العالء المعري: 	 

ِر اآلَن لكي َتعُبَره اَمنا        َفَشمِّ عشنا وِجسُر الموِت ُقدَّ

ر اآلن لعبوره(. جاءت )كي( مسبوقة بالم التعليل، والمراد: )ألْن تعبره( والمعنى: )فشمِّ

١. )كي( المصدريةمعاني الحرف )كي(

)كي( المصدرية حرف عامل، فهو حرف نصب، ينصب الفعل المضارع عمله

 ال محل له من مصدريحرفطريقة إعرابه
اإلعراب السكون مبني على
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)كي( التعليلية: حرف جرٍّ 
تعرف بأمرين:

جواز تقدير الم التعليل في موضعها 	 

وجوب تقدير )أن( المصدرية بعدها	 

من شواهدها:	 

َك َكْي َتَقرَّ َعْيُنَها ﴾ أي: )أِلن تقرَّ عيُنها( أي: )لقرار عينها(.	  قوله تعالى: ﴿ َفَرَجْعَناَك ِإَلٰى ُأمِّ

تأمل قوله تعالى:	 

َك َكْي َتَقرَّ َعْيُنَها ﴾ أي: )أِلن تقرَّ عيُنها( أي: )لقرار عينها(.	  ﴿ َفَرَجْعَناَك ِإَلٰى ُأمِّ

كي: حرف جر يفيد التعليل، مبني على السكون، ال محل له من اإلعراب	 

والمصدر المؤول من )أن( المضمرة وجوًبا بعدها، والفعل المضارع )تقر( في محل جر اسم مجرور	 

والتقدير: )فرجعناك إلى أمك لقرار عينها(	 

	. )كي( التعليليةمعاني الحرف )كي(

)كي( التعليلية حرف عامل، يجرُّ االسم الذي بعده عمله

 ال محل له من 
اإلعراب السكون مبني على يفيد التعليلجر حرفطريقة إعرابه
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