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 الفصل األّول

 أساسيات البحث

 مقدمة .أ

غة العربية ىي الكلمات اليت يعرب هبا العرب عن أغراضهم , و قد وصلت إلينا الل
من طريق النقل. و حفظها لنا القرأن الكرمي و األحاديث الشريفة , وما رواه الثقات من 
منثور العرب و منظومهم. فالعلوم العربية ىي العلوم اليت يتوصل هبا إىل عصمة اللسان 

الثة عشر علما : الصرف, واإلعراب )و جيمعهما اسم و القلم عن اخلطاء. وىي ث
النحو(, والرسم, وادلعاين, والبيان, والبديع, والعروض, والقوايف, وقرض الشعر, 

 1واإلنشاء, واخلطابة, وتاريخ األدب, ومنت اللغة.

النحو ىو علم بأصول تعرف هبا أحوال الكلمات العربية من حيث اإلعراب. أي 
من حيث ما يعرض ذلا يف حال تركيبها. فيو نعرف ما جيب عليو أن يكون أخر الكلمة 

 من رفع أو نصب أو جّر أو جزم أو لزوم حالة واحدة بعد انتظامها يف اجلملة.
كر بعد اسم ليبّّي بعض أحوالو أو النعت )ويسّمى الصفة أيضا( : ىو ما يذ 

و النعت جيب أن يتبع منعوتو يف اإلعراب و اإلفراد و التثنية و 2أحوال ما يتعّلق بو.
اجلمع و التذكري و التأنيث و التعريف و التنكري حنو:َجاَء الِتْلِمْيُذ اجمْلَتِهُد , إال إذا كان 

ادلنعوت, فيتبعو حينئذ وجوبا يف اإلعراب والتعريف و النعت سببيا غري متحمل لضمري 
 التنكري فقط. و يراعى يف تأنيثو و تذكريه مابعده حنو: َجاَء الرَُّجُل احَلَسُن ُخطُُّو.

الكتب يف الرتبية اإلسالمية كثرية , وأحدىا كتاب "نصائح العباد" أّلف ىذا 
وي بن عمر اجلاوي : ىذا شرح الكتاب حممد نووي بن عمر اجلاوي, قال حممد نو 
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وضعتو على الكتاب ادلشتمل على ادلواعظ للعالمة احلافظ الشيخ شهاب الدين 
أمحد الشافعي الشهري بابن حجر العسقالين مث ادلصر تغمده اهلل تعاىل برمحتو أمّي, 

الكتاب  3ومسيتو: نصائح العباد يف بيان ألفاظ منبهات على االستعداد ليوم ادلعاد.
مكتوب لشرح األعمال من العلماء الكبار, وىذا الكتاب يتكون من حديث أو 

 مقالة العلماء أو مقتطفات من خطبة صحابة الرسول.
ب النعت عند نظر علماء النحو ىو ادلبحث يف علم النحو. و من ىذه األسبا

اختارت الباحثة البحث التكميلي حتت ادلوضوع "أغراض استخدام النعت يف كتاب 
نصائح العباد )دراسة النحوية(. و اختارت الباحثة كتاب " نصائح العباد" حملمد نووي 
بن عمر اجلاوي للبحث, ألن ىذا الكتاب حيتوي كثريا على العناصر النعت و حيتمل  

 ادلعاد.  كثريا على النصائح إلستعداد يوم

 أسئلة البحث .ب

 أّما أسئلة البحث اليت سوف حتاول الباحثة اإلجابة عليها فهي : 
 ما أنواع النعت يف كتاب نصائح العباد؟ ۱
 ما أغراض النعت يف كتاب نصائح العباد؟  ۲

 أهداف البحث .ت

 أما األىداف اليت تسعى ىذا البحث إىل حتقيقها فهي كما يلي:

 نعت يف كتاب نصائح العباددلعرفة أنواع ال ۱
 دلعرفة أغراض النعت يف كتاب نصائح العباد ۲

 أهمية البحث .ث

 تأيت أمهية ىذا البحث تقدمي مزايا يعين نظريا وعمليا :
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 . الفوائد النظرية۱ 
 أ.للجامعة    

لزيادة ادلراجع للجامعة اإلسالمية خاصة يف مراجع اللغة العريبة وأدهبا ومساعدهتم 
العلمى الذي يتعلق ببحث اللغة وخاصة عن أغراض استخدام النعت يف   يف البحث

 كتاب نصائح العباد. 
 ب. للباحثة   

 وميكن أن جيعل اعتبارا أو توسعا فيها، ويشري مرجع  إىل دراسات مماثل.    
 . الفوائد العملية۲
 ذلك أنو يف ادلستقبل عطي فكرة للقارئ عن النحو حّت ميكن ىذا البحث أن ي  

 ميكن للقارئ أن يفهم حقا عنها . 
 توضيح المصطلحات .ج

توضح الباحثة فيما يلي ادلصطالحات اليت تتكون منها صياغة عنوان ىذا البحث، 
 وىي:

 4النعت : ىو ما يذكر بعد اسم ليبّّي بعض أحوالو أو أحوال ما يتعّلق بو. .۱

 نصائح العباد : ىو شرح وضعتو على الكتاب ادلشتمل على ادلواعظ.  .۲
 تحديد البحث .ح

لكي يركز حبثو فيما وضع ألجلو وال يتسع إطارا وموضوعا فحددتو الباحثة يف ضوء 
 ما يلي:

 8-2صائح العباد من صفحة . أن موضوع الدراسة يف ىذا البحث ىو كتاب ن۱     
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. أن ىذا البحث يركز يف دراسة اللغة يعين عن النحو يف باب النعت وىو : تعريفو ۲
 و أنواعو  و أغراضو.

 الدراسات السابقة .خ

ثة يف السطور التالية قبل أن تستخدم الباحثة ىذا ادلوضوع،ستعرض وتسجل الباح
يف ىذا ادلوضوع و إبراز النقاط  السابقة هبدف عرض خريطة الدراسة تلك الدراسات

 ادلميزة بّي ىذا البحث و ما سبقو من الدراسة: 

إصالح اخلري "النعت واستعمالو يف سورة يوسف عليو السالم" حبث تكميلي   .۱
يف اللغة العربية وأدهبا يف قسم اللغة العربية وأدهبا كلية  S1قدمو لنيل الدرجة 

 ۲۱۱۳احلكومة سورابايا إندونسيا سنة  األداب جامعة سونن أمبيل اإلسالمية
 م.

اختلف ىذا البحث التكملي بالبحث الذي يكتب بصاحبنا"إصالح اخلري"، 
إختالفو و ىو بّي القرأن و الكتاب. ىذا البحث موضوعو "أغراض استخدام 

 النعت يف كتاب نصائح العباد". 
قيقي و و نتائج حبثو: كان يف سورة يوسف نوع النعت فقط يعين النعت احل

 النعت ادلفرد. و كلو يف سورة يوسف إحدى و عشرون نعتا.

أمحد ذكية "الطباق وادلقابلة يف كتاب نصائح العباد حملمد نووي بن عمر   .۲
يف اللغة العربية وأدهبا يف قسم  S1اجلاوي" حبث تكميلي قدمو لنيل الدرجة 

مية احلكومة سورابايا اللغة العربية وأدهبا كلية األداب جامعة سونن أمبيل اإلسال
 .م۲۱۱٢إندونسيا سنة 
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اختلف ىذا البحث التكملي بالبحث الذي يكتب بصاحبنا"أمحد ذكية"، 
إختالفو و ىو بّي عناصر البالغية و عناصر النحوية. ىذا البحث موضوعو 

 "أغراض استخدام النعت يف كتاب نصائح العباد".
. و كلو يف   الطباق وادلقابلةو نتائج حبثو: كان يف كتاب نصائح العباد نوع 

 كتاب نصائح العباد إحدى و أربعون.

 


