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 الباب األول
المقدمة 

 

خلفية المشكالت - أ

اللغة ىي العاملة اذلامة لإلنسان يف تأدية التعامل والتفاعل مع غًنه من 

فباللغة ديكن الفرد أن يعرب اآلراء واإلرادات ادلخطورة يف ذىنو لتوصيلها إىل . اإلنسان

. غًنه وليكون السامع فامها مبايقصد

وجبانب كوهنا . اللغة العربية إحدى الوسائل التعاملية ادلستعملة يف العامل عامة

وقدعرفنا . كلغة توحيدية لشعوب العربية فإهنا أيضا تكون لغة توحيدية لألمة اإلسالمية

أن الصالة تشرتط باللغة العريبة، فأحد الطريقة لرتقية نتيجة صالة الفرد إىل منزلة اخلشوع 

. ىو الفهم عما قرأنا تلك يف العبادة التالية

كون اللغة العربية يف فهم معاين األقوال العربية وادلبالغة القرآنية يف التعابًن 

 1.واألساليب يف بيان األشياء
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ويدل على ذلك قول اهلل تعاىل . فالقرآن باللغة العربية وينزل باللغة العربية أيضا 

. إنّا أنزلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون : يف سورة يوسف اآلية األوىل 

وجبانب ذلك، أّن القرآن متطابقا باألساليب العربية يف بيانو، وزلتويا على أدب 

 .اللغة العربية يف أقواذلم 

أما تعريف علم النحو وىو العلم عن القواعد يعرف هبا أحوال الكلمات العريبة 

 وأما تعريف علم الصرف ىو علم بأصول يعرف هبا أحوال 2.من حيث اإلعراب والبناء

 3.بإعراب  وال بناء أبنية الكلمة،  اليت ليست

تأدية ادلعين اجلليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة، علم البالغة فهي علم عن   وأّما

 4.ذلا يف النفس أثر خالب مع مالءمة كل كالم للموطن الذي يقال فيو واألشخاص الذين خياطبون

وسبب ذلك، أن يسهل الفرد يف فهم . فمعرفة مصادر الكلمة العربية مهمة جدا

ولذلك، يكون علم .  معاين الكلمة ادلوجودة يف القرآن أو يف الكتب العربية غًن القرآن

، ألن فيو قواعدا يف إثبات حركاة الكلمات  النحو أحد من العلوم اذلامة يف العلوم العربية
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ِىْم أَْغالال َفِهَي أَْعَنااِ  يف ِإنَّا َجَعْلَنا :  فادلثال، يف قولو تعاىل5.ما نقصد إىل معرفة إعراهبا

، دلعرفة إعراهبا ، فيحتاج إىل القواعد اليت (8: يس)(٨)ِإىَل األْذقَاِن فَ ُهْم ُمْقَمُحوَن 

فادلثال السابق، قد كان فيو " . باجلّر " فالقواعد التالية يف العربية تصطلح . تبحث فيها

 " .في "حرف اجلر، وىو

يف كتاب جامع الدروس العربية ، رلرورات األمساء تنقسم إىل ثالثة أقسام ، وىي 

  :

بعد حرف اجلر - 1

مضاف إليو - 2

 6.تابعا للمجرور- 3

فبهذا . فليس كل فرد عادلا هبا .  حرف اجلركثًن اآليات اليت فيها يف سورة يس 

اإلقراض أراد الكاتب أن يبحث يف أحرف اجلر ادلوجودة فيها ودلعرفة أي نوع من حرف 

 َمَعاِنىاجلر الذي يكثر وقوعها مع معانيها فيها ويبحثها يف حبث علمي بادلوضوع 

.َيس  ُر ْح َةِ  ِفي الْحَ  ِّر  َأ ْح ُر ِ 
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:  الكاتب عن ادلوضوع كما يلي فأكدتفصيال واحذارا عن اخلطأ يف التفسًن 

 أحرف اجلرّ  -1

أحرف اجلّر ىي حروف ََترُّ معىن الفعل قبَلها إىل االسم بعَدىا، أو ألهنا ََترُّ ما 

. بعدىا من األمساِء، أي َ ِفُضوُ 

من ، وإىل ، وعن ، : جير االسم إذا سبقو حرف من حروف اجلر االتية وىي 

. وعلى ، ويف ، والباء ، والالم 

سورة يس  - 2

.  تقصد بسورة يس ىي السورة السادسة والثالثون من القرآن الكرمي

من،  معىن ىو البحث ىذا يف َيس ُسْوَرةِ  يف  اجلَْرِّر  َأْحُرفِ  مبََعاِا  إذن، ادلقصود

. ، على، يف، الباء  والالم يف السورة السادسة والثالثون من القرآن الكرميكإىل، 

تنظيم المشكالت - ب

حيتاج ىذا البحث إىل تنظيم ادلشكالت، فهذا احلال مؤدى إلحذار اخلطأ يف 

: فأما تنظيم ادلشكالت فهي . التفسًن يف البحث القادم 

 أي آيات يف سورة يس احملتوية فيها أحرف اجلر ؟- 1

أي أنواع أحرف اجلّر ادلوجودة يف سورة يس  ؟ - 2

أي معىن من معاا أحرف اجلّر يف تلك السورة  ؟ - 3
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أ باب اختيا  الم ض ع - ج

: أّما أسباب اختيار ادلوضوع السابق فهي

. يف سورة يس آيات كثًنة فيها أحرف اجلرّ - 1

. ألهنا كثًن من ادلسلمٌن يقرؤوهنا ( 22اجلزء )كون السورة يس سلتارة  - 2

أغ اض البحث - د

: أما األغراض ذلذا البحث فهي 

. معرفة أي آيات يف سورة يس احملتوية فيها حرف اجلر- 1

. معرفة أي أنواع أحرف اجلّر ادلوجودة يف سورة يس - 2

.  معرفة معىن من معاا أحرف اجلّر يف تلك السورة  - 3

ف ائد البحث - ھ

: بعد تأدية ىذا البحث يرجى أن يفيد حاصل البحث للفوائد 

. زيادة ادلعرفة عن القرآن عن سورة يس ادلوجودة و ادلتعلقة حبرف اجلر- 1

ادلادة ادلقدمية وادلادة البحثية للباحثٌن القادمٌن دلن يرغب يف البحث عن ىذا - 2

. ادلوضوع بأدا البحث

 . زيادة خلزائن مرجع من مراجع جامعة آنتساري اإلسالمية احلكومية- 3

البحث المكتبي - و
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:  استعمل الكاتب ذلذا البحث عدة ادلراجع الكتابية ادلطابقة مبادة البحث 

فالكاتب يراجعها إىل الكتب النحوية  ومنها النحو الواضح، جامع الدروس العربية، 

. وغًنىا

مناهج البحث - ز

 أنواع البحث- 1

أما نوع البحث الذي سيستعمل الباحث ىو البحث الكتاىب الذي يشتهر 

 ، يعىن إىل البحث ادلؤدى مبطالعة عدة الكتب ادلتعلقة Library Reseachباصطالح 

. ، خصوصا الكتب ادلتعلقة بأحرف اجلر، مثّ يعلقعا باآلية  القرآنية  بادلطالعة بعلم النحو

أما الطريقة ادلستعملة يف ىذا البحث ىي مجع البيانات ادلتعلقة بادلسألة ادلبحوثة 

 .ادلوجودة يف الكتب ادلختلفة

البيانات ومصدر البيانات - 2

البيانات -  أ

البيانات احملتاجة ذلذا البحث ىي كّل ما يتعلق بأحرف اجلر يف القرآن وخصوصا 

. يف سورة يس 

مصدر البيانات - ب

 .ادلصدر األساسي، ىو القرآن الكرمي(  1

 :مصادر البيانات الثانية، منها(  2
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فوائد الظرف يف قواعد الصرف، ادلؤّلف أيب زلمد أمحد ديرايب   (أ

. البنجري

. جامع الدروس العربية ، ادلؤّلف مصطفى الغاليٌن   (ب

شرح سلتصر جدا على منت االجرومية، ادلؤّلف الشيخ امحد زيين   (ج

  .دحالن

. شرح العشماوى، ادلؤّلف الشيخ عبد اهلل ابن الفا ضل العشماوى  (د

. القواعد األساسية للغة العربية، ادلؤّلف السيد أمحد اذلامشي  (ه

. التفسًن ادلنًن، ادلؤّلف وىبو الزحيلي  (و

. النحو الواضح، ادلؤّلف علي اجلارم ومصطفي أمٌن  (ز

. رسالة إسعاف الطالبٌن، ادلؤلف زلمد شكري أونس (ح

. البالغة الواضحة، علي اجلارم مصطفى أمٌن (ط

 

 

 

نظام الكتابة  - ح
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أما نظام الكتابة . لتسهيل البحث فيفّصل نظام الكتابة من ىذا البحث العلمي

: فهي 

الباب األّول ىو ادلقدمة ، وحتتوي على خلفية ادلشكالت، تنظيم ادلشكالت، 

أسباب اختيار ادلوضوع، أغراض البحث، فوائد البحث، البحث ادلكتيب، مناىج البحث 

.  و نظام الكتابة

الباب الثاين ىو النظرية العامة عن أحرف اجلر وحتتوي على تعريف حرف اجلّر 

 .وحروف اجلّر ومعانيها

 وحتتوي على َيس ُسْوَرةِ  يف  اجلَْرِّر  َأْحُرفِ  َمَعاِا الباب الثالث ىو البحث يف 

 ومعناه، مناأليات اليت فيها حرف اجلّر    ومعناه، علىاأليات اليت فيها حرف اجلّر 

 ومعناه، األيات إىل ومعناه، األيات اليت فيها حرف اجلّر يفاأليات اليت فيها حرف اجلّر 

ومعناه، األيات اليت فيها  ل  ومعناه، األيات اليت فيها حرف اجلرّ باليت فيها حرف اجلّر 

. ومعناه وحتليل البياناتك حرف اجلّر 

الباب الرابع ىو االختتام وحيتوي على ادللخص والوصايا مثّ بعده يبتبع بادلراجع 

. وادلالحق
 

 


