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درب نفسك على معرفة حروف المعاني؛ لتستخرجها من أي نص

حروف المعاني

٣٦- على

الجر / االستعالءعامل:  يجر االسم الذي بعده

المعاني الفرعية

االستدراك المجاوزةالمصاحبة الظرفية

معانيهاعملها

 المعنى
األصلي
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، يرد بأحِد خمسة معان، هذا بيانها: )على(: حرف جرٍّ

األول: االستعالء: وهو أصل معانيها	 

من شواهدها:	 

قول الله تعالى عن األنعام:﴿ َوَلُكْم ِفيَها َمَناِفُع َوِلَتْبُلُغوا َعَلْيَها َحاَجًة ِفي ُصُدورُِكْم َوَعَلْيَها َوَعَلى اْلُفْلِك ُتْحَمُلوَن ﴾	 

الثاني: الظرفية: وتعرف بصحة تقدير )في( مكان )على( 	 

من شواهدها:	 

ْن َأْهِلَها ﴾	  قول الله تعالى:﴿ َوَدَخَل اْلَمِديَنَة َعَلٰى ِحيِن َغْفَلٍة مِّ

ْقُبوَضٌة ﴾ 	  وقوله سبحانه: ﴿ َوِإن ُكنُتْم َعَلٰى َسَفٍر َوَلْم َتِجُدوا َكاِتًبا َفِرَهاٌن مَّ

الثالث: المصاحبة: وتعرف بصحة تقدير )مع( مكان )على( 	 

من شواهدها:	 

ِه ِمْسِكيًنا َوَيِتيًما َوَأِسيًرا ﴾	  َعاَم َعَلٰى ُحبِّ قوله تعالى:﴿ َوُيْطِعُموَن الطَّ

اِس َعَلٰى ُظْلِمِهْم ﴾	  لنَّ َك َلُذو َمْغِفَرٍة لِّ وقوله تعالى:﴿ َوِإنَّ َربَّ

وقول النابغة الجعدي: 	 

َفًتى، َتمَّ فيِه ما َيُسرُّ صديَقُه        على أنَّ فيه ما ُيسيُء الـُمعاديا

معاني الحرف )على(
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 ال محل له من 
اإلعراب السكون مبني على

الرابع: المجاوزة: وتعرف بصحة تقدير )عن( مكان )على(	 

من شواهدها:	 

قول القحيف العقيلي: 	 

إذا رِضَيت عليَّ بنو ُقشيٍر        لَعمُر الله أعجبني رضاها

( مكان )على( 	  الخامس: االستدراك: وتعرف بصحة تقدير )لكنَّ

من شواهدها:	 

قول عبدالله بن الدمينة:	 

وقد زعموا أنَّ الـُمحبَّ إذا دنـــــا      َيَملُّ وأنَّ النأَي َيشفي مَن الَوجــــِد

اِر خيٌر مَن الُبعــــــــِد بُكلٍّ تداوينا فَلم ُيشَف ما بــــنا      على أنَّ قرَب الدَّ

اِر ليس بناِفـٍع      إذا كان َمن تهواُه ليس بــــذي ُودِّ على أنَّ ُقرَب الدَّ
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الحرف )على( حرف عامل، يجر االسم الذي بعده عمله

جــــــــــرحرفطريقة إعرابه


