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 عنوان األطروحة :     

ٌَّة ٌَّة تحلٌل  أسرار التعبٌر بحرف الجر فً نهج البالغة دراسة نحو
 

 
 ملخص األطروحة :

ة فوائد التراثٌة دبٌةاأل النصوص دراسة تتضمن      العربٌة اللغة بدائع عن به ٌُكشف الذي السبٌل ألنَّها ؛ جمَّ
ٌَّما وال ، وكنوزها  مراتب فً الصدارة تتبوأ التً البالغة نهج نصوص هً النصوص تلك كانت إذا س
 ولكً نتدبر فً بعض تلكم ؛ المصطفى معاجز وثانً ، القرآن عدل عن لصدورها ؛ والبالغة الفصاحة
 نهج في الجر بحرف التعبير أسرار)  البكر حاولنا أن نغطً جانباً منها بأطروحتنا الموسومة المباحث
 ألنَّ  ؛ التحلٌلً المنهج وقد اخترناضمن تمهٌد وأربعة فصول تلٌها خاتمة ، ( تحليلية نحوية دراسة ، البالغة

 ، دقٌق بشكل السٌاق معطٌات وقراءة ، أجزائه إلى المعنى تفكٌك إلى ٌحتاج الغامضة المعانً إلى الوصول
 . غٌرها أو النفسٌة أو العقائدٌة أو التارٌخٌة األمور من بالمقام ٌرتبط ما ومعرفة
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Secrets of expression with a traction In the nahj albalagh                                             
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Abstract of thesis                                                                                                                            

          The study of the literary texts of the heritage has great benefits because it is the 
way in which  of the Arabic language and its treasures are revealed, especially if these 
texts are the texts of the nahj albilagha , which leads the ranks of  fluency and eloquence 
; to make it efficient for the Qur'an , and second miracles of Mustafa ; so I was 
overwhelmed  by unbridled desire to work on one of those pristine research lines , the 
opinion settled on ('Asrar alttaebir biharf aljirr fi nahj albilagha ,analytical grammatical 

study) The nature of the research required that it be in a preface, four chapters and a 
conclusion  

     The approach   which I  followed in the study and presentation of the texts was an 
analytical approach, because access to the ambiguous meanings needs to disassemble 
the meaning to its parts, read context data accurately, and know what is associated with 
the status of historical, ideological, psychological or other 

                                                               Researcher     



 


