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 االول الباب

 البحث أساسيات

 مقدمة.أ
 ويوضح لبشريةا الحياة ليقدم نآالقر تعالى اهللا أنزل لقد
, الكونية ياتاآل ويوضح العلمية الحقائق ويروع الدينية العقائد
 ثزوة منها وليبينوا لها المثيل اساتدر ضوئها على ليتحققوا
 مثيلأل عالمية حضاوة لقيام والوحيدة ىاألول المادة التزال ضخمة

 إشكالها وآافة مستوياتها بكل البشرية وظاللها ظلها في تنعم لها
 افهمه آان ولذلك. أرغد وهيش أفضل بحياة أحسامها وعامة

 1.الالزمة الضروريات من اوطبيعته
 آما العربية اللغة يه افيه المستخدمة اللغة أن عرفنا آما

". تعقلون لعلكم عربيا قرأنا أنزلناه إنا" الكريم نالقرآ في ورد
 الدروس لفهم مفتاح هو فيها والتعمق العربية اللغة تعلم أن شكال

 مبارآة حياة اإلنسان ليحيى بها والعمل نالقرآ بينها التى اإللهية
 المؤمنين ويبشر أقوم هي للتي نالقرآ هذا إن: "تعالى قال حيث
 ".آبيرا أجرا لهم أن الصالحات يعملون الذين
 واإلعراب الصرف وهي, علما عشر ثالثة لها العربية اللغة

 والبديع والبياني والمعاني والرسم) النحو علم ويجمعهما(
 وتلريخ والخطابة واإلنشاء الشعر وقرض والقوافي والعروض

 2.اللغة ومتن األدب

 تعرف قوائد وهو, النحوى علم المتنوعة العربية العلوم ومن
 وآيفية الكلمات أواخر وضبط الجملة داخل آلمة آل وظيفة بها

 إلى نختاح فنحن, الصحيحة العربية اللغة إلى والموصول. إعرابها
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 من أساس هو العربية اللغة وقوائد النحوى علم أما. النحوى قوائد
 العربية اللغة وقوائد النحوى دون. العربية اللغة تعليم أساس

 وقوائد النحوى دون. العربية الكتب نفهم أن النستطيع األخرى
 حرف في. العربية ترجمة في سنخطأ فنحن األخرى العربية اللغة
 األرض في ذرأآم الذي هو قل" : مثال فهناك, مثال" إلى" الجر
 ".أموالكم إلى أموالهم والتأآلوا" و" تحشرون وإليه

 من" ىإل" آلمة. معنيين المثالين هذه من" إلى" الجر حرف آان
 الثاني المثال من" إلى" آلمة أما, المكانية اإلنتهاء بمعنى األول المثال
 اللغة وقوائد النحوى أن على تدل األمثلة هذه من. المصاحبة فبمعنى
 وقوائد النحوى وبعلم. ربيةعال الكتب لفهم خاصة, مهمة األخرى العربية
 .ةالترجم في األخطاء من نبعد فنحن األخرى العربية اللغة

 ىومعان وأقسام انواع ولها, النحوية القوائد من فهو الجر حرف أما
, األسماء من بعدها اإلسم لىإ قبلها الفعل معنىب هي الجر وحرف. آثيرة
 األفعال معاني تضيف ألنها, أيضا اإلضافة حرف وتسمى, اتخفضه أي
 .بعدها اإلسم إلى

 من مهياإبر سورة في الجر فحر عن تبحث أن الباحثة أرادت
 معرفةل السورة تلك في الجر فحر بحث من الغرض أما. ريمالك آنالقر
 الجر فحر أنواع ومعرفة الجر حرف فيها تتضمن التى ياتآلا

 تلك في المستخدمة الجر فحر معاني وشرح معرفة ثم فيها دمةالمستخ
 .السورة

 جعلها التى السور إحدى من ألنها هيماإبر سورة الباحثة واختارت
 فهم. مثال واالستغثاثة التهليل قراءة في. االوراد آإحدى ونالمسلم
 وسورة يس سورة آمثل اليوميىة حياتهم في السورة هذه يقرؤون
 ألنها عظيمة الفضيلة السورة هذه قراءة من المسلمون رجى. الواقعة
 الحديث في قال آما, والمجادلة والمنحية والماتعة إبراهيم سورة تسمى
 عهد على نسميها آنا: قال مسعود ابن عن رانيالطب اأخرجه الذى
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 عن اوغيره الترميذي اوأخرجه. المانعة وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول
 وسلم عليه اهللا صلى النبي أصحاب بعض ضرب: قال عباس ابن

 حتى هيماإبر سورة قرأت إنسان قبر أنه اليحسب وهو قبر على اخباءه
 عليه اهللا رسول فقال افأخبره موسل عليه اهللا صلى النبي فأتى ختمها
 .القبر عذاب من تنجية المنجية هي المانعة هي: وسلم

 أن ليستطيعوا, لسورةا هذه يقرؤون الذين ءاالقر من الباحثة اترجو
 هيماإبر سورة في المستخدمة) الجر احرف( رفحال هذه معانى يفهموا
 .معانيها وفهم ترجمتها فى اليخظؤوا حتى

 البحث األسئلة.ب

 :يلي آما البحث اسئلة من

 ؟ الجر فحر وقع اين. 1

 ؟هيماإبر سورة في الجر حرف معانى ما. 2

 البحث أهداف.ج

 :يلي آما, هدفين لىإ البحث هذا يحتوى

  الجر حرف وقع رفةعلم. 1

 هيماإبر سورة في الجر فحر معاني شرح رفةعلم. 2

 البحث أهمية.د

 النحوية ناحيةال من إما. آثيرة أشياء هيماإبر سورة عن البحث
 هيماإبر سورة الباحثة اوترآزت تحددت. االخرى اوالناحية أوالبالغية
 الباحثة حتارتوا. النحوية ناحيةال من المعانى في تحليال الباحثة لتسهيل
, في, على, عن, لىإ, من: وهي التاسعة الجر فحر من ماتكون جميع
 إحدى قال آما نالعشري الجر فحر من ليس, الالم,الكاف, البا, لى
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 الشيخ عند" العربية الدروس جامعة" النحوية الكتب إحدى في النحاة
 3إغالبيني مصطفى

 المصطلحات توضيح.ه
 :يلي آما, األتية هدافاأل إلى البحث هذا يحتوى

 .آثيرة معان اله الجر فحر آان النحوية الكتب في الجر حرف أن. 1

 توجد حتى الجر فحر معانى عن الفهم سوء في المرء يقع قد. 2
 من آثير" من" حرف مثل الكريم نآالقر آيات ترجمة في الخطيئات

 .ومختلفة آثير" من" معانى من حرف يترجم الناس

 ألن, اهيمإبر بسورة ردةاالو يةآلا في الموجودة الكلمات بين للفرق. 3
 ياتأ فى الموجود المعنى غير معان اله ياتآلا آل في الجر حرف آون
 .الغرض هذا يفهم أن قارئ لكل بد وال. أخرى

 

 البحث حدود.و

 الفوائد هذه وتنقسم. تطبيقها الباحثة ارادت, فوائد البحث هذا في آانت
 .النظرية الناحية من وثانيا العلمية الناحية من أوال, ناحيتين إلى

 العلمية الناحية من بجثال فوائد. 1

 : الناحية هذه من البحث فائدة عودت أن يرجي

 النحو معرفة بوسيلة العربية واللغة بالقران معرفتها لترقية حثةاالب -
 .الجيدة والترجمة

 الذى العلمي البحث في لساعدتهم ـدبهاآو العربية اللغة قسم الطلبة -
 .النحوى وخاصة اللغوى بالبحث تعلقت
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 النظرية الناحية من البحث فوائد. 2

 الجر فحر أنواع عن والمعرفة العلوم ائنخز زيادة البحث هذا كونت أن
 .الجيدة وترجمتها

 ةالسابق راساتدال.ز

 الجر حرف معاني في األول هو البحث هذا أن ةالباحث دعىت ال
. افكار منها وتأخذ منها ستفيدت دراسات اسبقته فقد هيماإبر سورة في
 خريقة عرض يهدق السابقة الدراسات تلك السطور في ةحثالبا سحلوت

 وما البحث هذا بين المميزة النفاط وابرار الموضوع هذه في الدراسات
 : الدراسات من سبقة

 تبحثها الذى" الملك سورة في ومعانيهاالجر فوحر."النساء مطهرة .1
 قسم دابآلا آلية كوميةحال اإلسالمية أمبيل سونن جامعة لبطا ليلك أمر
 حروف ليلك أمر بحثت رسالتها في.2008 سنة العربية وأدبها اللغة
 .4الملك سورة في معانيها و الجر

 الذى" األنفال سورة في الجر حرف معانى دراسة" األمم سائق أحمد.2
 آلية كوميةح اإلسالمية بيلأم سونن جامعة بةطال رافعة أمى تبحثها

 أمى بحثت رسالتها في.  2013سنة العربية وأدبها اللغة قسم دابآلا
 .5األنفال سورة في الجر حرف معانى ةاسرد عن رافعة

 موضوعبال تساوى التى السابقة الدراسات ةالباحث تماوجد وأخبرا
 .هيمإبر سورة تحليل في ةالباحث بحثها اى البحث هذا في والبحث
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