الباب األول
المقدمة
أ .خلفية البحث
املناقب عند حممد زين بزول أشهاب هو القصة عن خري الناس من الدين و األخالق.
قال تعاىل" :لقد كان يف قصصهم عربة ألول األلباب ما كان حديثا يفرتى ولكن تصديق
الذي بني يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورمحة لقوم يؤمنون" .يف هذه املقصودة هي 2القصة
عن الشيخ عبد القادر اجليالىن من خريه .عن مناقب الشيخ عبد القادر اجليالين ال يرسل من
طريقة القديرية ،هو مؤسس من طريقتها و قدوة ىف الصوفية .كثري من الناس يفرتض املناقب
فقط ككتاب عادي ،يف حني ذلك حيتوي اللغة العالية من النحو يقصد هذا الكتاب هو
كتاب املناقب الشيخ عبد القادر اجليالىن لسيد الشيخ جعفر بن حسن الربزجني.
وقال الشيخ جعفر بن حسن بن عبد الكرمي الربزجني :هذه نبذة من أحوال القطب
الرباين و الغوث الصمداين ،سلطان األولياء العارفني ،وإمام العلماء السالكني الناهلني من حبر
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احلقيقة و العارفني ،السيد الشريف و السند الغطريف .احلسيب النسيب ،ذى املقام األعلى
و النادى الرحيب ،سيد الشيخ عبد القادر اجليالين.
بةلغهُ اهلل تعاىل بنفسه القوي و احلفي جنة القرب و األماىن و عقد نظمته من فرائد
عمله و قوله لتتشنّف بدرره أمساع احلاضرين عند عمل مهمه و حوله ،انتخبته من كالم بعض
أرباب الطريقة ،ومن له ىف حضرة الشيخ عقيدة حمكمة و حمبة وثيقة ،كالشيخ عبد الوهاب
الشعراين الذي الح له الفالح ،و السراج الدمشقي صاحب كتاب نتاج األرواح ،رغبة ىف نشر
أحوال الكمال و بث مناقب األخيار ،و استنزاال لصيب الرمحات و الربكات الغزار ،إذ بذكرهم
تفتح أبواب السموات العالية ،و تنهل من حظرية القدس سحب الفيوضات اإلهلية ،و فصلته
الرتاضى عنه و طلب اإلمداد بأسراره ،فليجهر بذكره احلاضرون عند بلوغ
بوسائط من آلىل ّ
القارئ إليها ىف أخباره ،و مسيته باللجني الداىن ،ىف ذكر نبذة من مناقب القطب الرباين ،سيدنا
الشيخ عبد القادر اجليالين رضي اهلل عنه فأقول هو الشيخ الكامل و اجلهبذي الواصل ذو
املقامات العالية الشريفة و األقدام الراسخة ،والتمكن التام و األحوال املنيفة ،والكماالت
الشاخمة ،القطب الرباين ،والنور الساطع الربهاين ،واهليكل الصمداين ،والغوث النوراين ،وهو
أبو حممد عبد القادر اجليالين ،ابن أيب صاحل موسى بن جنكى دوست و قيل :جنكا دوست
ابن أىب عبد اهلل بن حيي الزاهد ابن حممد بن داود بن موسى الثاىن ابن عبد اهلل الثاىن ابن
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موسى اجلوىن ابن عبد اهلل احملض ابن احلسن املثىن ابن احلسن السبط ابن علي ابن أىب طالب
و ابن الزهراء البتول ،بنت سيدنا حممد صلى اهلل عليه و سلم الرسول.
برنامج املناقب يف هذا البالد ليس شيء أجنيب ،عالوة على العرف من املسلمني
اإلندونيسيني يستخدمون لقراءته ،ويئمنون بقراءته خيضر الرباكة و يتواصل إىل الشيخ عبد
القادر اجليالين .حبيث ال يقرأ على الفم فقط .ينقسم الضمري إىل قسمني :ظاهر(بارز) و
مسترت ،ينقسم الظاهر إىل قسمني :متصل و منفصل .يعين الباحث يف هذا الضمري هو الضمري
املتصل و املسترت ،ألّنما مشبهان واملنفصل يظهر من ضمريهم .يف هذا البحث ،يبحث
الباحث القصة عن الشيخ عبد القادر اجليالين بوسيطة ضمري املتصل و املسترت .ألّنما ال
يظهر الفاعل و املفعول وضيحا .كثرية من القراء اليت تشعر الصعوبة أو اخلطأ يف املراجع من
الضمري املتصل واملسترت يرجع إىل الفاعل واملفعول .لكي الضمري املتصل واملسترت وضيحا
فيحتاج الرجوع إىل شرحهما.
هذا البحث يرجو الباحث القراء يفهم سهال عن ضمري املتصل و املسترت يف كتاب
مناقب لسيد الشيخ جعفر بن حسن الربزجني ،سوى ذلك ،الباحث يعتقد هذا املبحث يزال

 3دون االسم ،اللجني الداىن( ،يطلب ىف املعهد ال غيتان :مكتبة الس السناىن ،دون السنة).8-9 ،
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بعيدا من الكاملة ،ولذلك الباحث يرجو النقد االقرتاحات من القراء لكي يصلح هذا حبثنا
يف املستقبل .جزاكم اهلل أحسن اجلزاء.
ب .أسئلة البحث
اعتمادا على خلفية البحث ،فيقتصر الباحث أسئلة البحث يف األسئلتني هي كما يلي:
 .1ما ضمري املتصل و املسترت يف كتاب اللجني الداين من مناقب الشيخ عبد القادر
اجليالين لسيد الشيخ جعفر بن حسن الربزجني؟
 .2ما الرجوع من الضمري املتصل و املسترت يف كتاب اللجني الداين من مناقب الشيخ
عبد القادر اجليالين لسيد الشيخ جعفر بن حسن الربزجني؟
ت .أهداف البحث
وبنسبة أسئلة البحث السابقة ،فاألهداف اليت يقصد إليها الباحث من هذا البحث
فهي كما يلي:
 .1يعرف الضمري املتصل و املسترت يف كتاب اللجني الداين من مناقب الشيخ عبد
القادر اجليالين لسيد الشيخ جعفر بن حسن الربزجني.
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 .2يعرف الرجوع من الضمري املتصل و املسترت يف كتاب اللجني الداين من مناقب
الشيخ عبد القادر اجليالين لسيد الشيخ جعفر بن حسن الربزجني.

ث .فوائد البحث
أن هذا البحث له الفوائد الكثرية .فهذه الفوائد تعود إىل وجهتني ،وجهة النظرية ووجهة
التطبيقية .فاألول تعود إىل النظرية:
 .1يعرف الرجوع من الضمري املتصل و املسترت.
 .2و يعرف احملتويات عن القصة يف كتاب اللجني الداين من مناقب الشيخ عبد
القادر اجليالين لسيد الشيخ جعفر بن حسن الربزجني.
فالثانية تعود إىل تطبيقية:
 .1يستطيع أن حيلل الرجوع من الضمري املتصل و املسترت.
 .2و يقرأ بشكل صحيح من كتاب اللجني الداين من مناقب الشيخ عبد القادر
اجليالين لسيد الشيخ جعفر بن حسن الربزجني.
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ج .تحديد البحث
الصفحة عشرة أي الكلمة "ولد رضي اهلل عنه" إىل
يف هذا البحث حتليل الباحث من ّ
الصفحة تسعة عشر أي الكلمة "و تبغضوه باهلوى" يف كتاب اللجني الداين من مناقب الشيخ
ّ
عبد القادر اجليالين لسيد الشيخ جعفر الربزجني.

ح .الدراسة السابقة
أما الدراسة السابقة اليت تتعلق هبذا البحث عن الضمري املتصل و املسترت مع رجوعهما
يف كتاب املناقب لسيد الشيخ جعفر بن حسن الربزجني:
نيات م (" )2017حتليل الضمري يف سورة السجدة" قسم تعليم اللغة العربية ،كلية
الرتببية والتعليم جبامعة رادين انتان اإلسالمية احلكومية المبونج ،هذا البحث هو حبث املكتبة
باستعمال حتليل احملتوى لتحليل البيانات .من نتائج التحليل هذا البحث كان الضمري املتصل
و املنفصل و املسترت يف سورة السجدة  30-1أية.

4

4

م نيات ،حتليل الضمري يف سورة السجدة( ،رسالة املاجستري ،رادين إنتان ،المبونج ،)2017 ،يف مستخلص البحث.
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أمحد عبد القادر العالوي (" )2013حتليل خطأ اإلستخدام من االسم الضمري يف
احملادثة الفلمية الوظيفة البحث األخري من دورة التفاع االتصال" قسم اللغة و أدب األجنيب
كلية اللغة و الفن ،جامعة الوالية مسارانج .هذا البحث باستعمال املنهج الوصف الذي يطلب
الباحث اخلطايا ،أصنف كل استعمال الضمري من جنسها و حتليل اخلطاي و تصحيح الضمري
اخلاطئ الذي موثق يف سبعة أفالم باللغة العربية التحقيق .من نتائج التحليل هذا البحث
كانت مائة و واحد و عشرون اخلطايات .أما اخلطايات وهي سبعة من رفع الضمري املنفصل،
سبعة من رفع الضمري املتصل ،مثانية من نصب الضمري املتصل ،اثنان و عشرون من جر
الضمري املتصل ،ثالثة و سبعون من وجوب الضمري املسترت ،و أربعة من جواز الضمري

املسترت.

وقع االختالف الواضح بني الذي سيبحث الباحث .أما البحث األول و الثاين هناك
الفرق يف هذا املوضوع هو املقعد من الضمائر من حبث األول و أنواع الضمري اخلطاي من
استعماهلا من حبث الثاين برجوع الضمري املتصل و املسترت من هذا املوضوع .و املرادف من
الدراسات السابقة هبذا املوضوع هو حتليل املكتبة باستعمال املنهج الوصف عن الضمري.
خ .منهج البحث
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أمحد عبد القادر العالوي ،حتليل خطأ االستخدام من اإلسم الضمري يف احملادثة الفلمية( ،رسالة املاجستري ،اجلميعة الدولة ،سيمارانج،
 ،)2010يف مستخلص البحث.
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هذ البحث هو نوع البحث عن حتليل املكتيب باستعمال املنهج الوصفية النحوية من
الضمري املتصل و املسترت اليت تتعلق مبوضوع البحث .قال سكمادينتا أن املنهج الوصفي هو
البحث الذي يهدف لوصف و حتليل الظواهر ،احلدث ،األنشطة االجتماعية ،الطبيعة ،الثقة،
6

املعرفة ،التفكري الفردي أو اجلماعي.

 .1مصادر البيانات
كانت مصادر البيانات قسمني :مصادر البيانات األساسية و مصادر البيانات
الثانوية .أما املصادر األساسية هي كتاب اللجني الداىن الذي حبث فيه املناقب الشيخ عبد
القادر اجليالين الربزجني .وأما املصادر الثانوية هي من كتب النحو كالعمريطى و األلفية و
مجيع الدروس.
 .2مجع البيانات
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سكمادينتا ،منهج الوصفي ،منهج الوصفي عن تعلّم تالوت القرآن ،رفيك نور شهيد( ،باندونغ :جامعة التعليم االندونيسية،)2015 ،
.38
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جتمع البيانات ،بطريقة يطلب األلفاظ و الكلمات اليت تتضمن يف كتاب املناقب
الشيخ عبد القادر اجليالين الربزجني ،مث سيحلل الباحث بضمري املتصل و املسترت يف كتاب
العمريطى أو األلفية .يف هذا البحث ساستعمل طريقة النحوية وهو يعريف الرجوع من الضمري
املتصل و املسترت .سيحلل الباحث مث يشرح األلفاظ أو الكلمات مع رجوعهما يستعمل
الطريقة التحليلية الوصفية وهي الطريقة لتصوير موضوع البحث.
د .هيكل البحث
ولتسهيل التحليل يف هذا البحث ،ينقسم الباحث على مخسة أبواب :الباب األول
(املقدمة) يتكون من خلفية البحث ،أسئلة البحث ،أهداف البحث ،فوائد البحث ،حتديد
البحث ،الدراسة السابقة ،منهج البحث ،وهيكل البحث.
الباب الثاين ،اإلطار النظري يتعلق بالبحث "حتليل الضمري املتصل و املسترت مع
رجوعهما يف املناقب الربزجني (دراسة حتليلية حنوية)".
الباب الثالث ،وصف املشكلة من البحث "حتليل الضمري املتصل و املسترت مع رجوعهما
يف املناقب الربزجني (دراسة حتليلية حنوية)".
الرابع ،عرض البيانات وحتليلها من البحث "حتليل الضمري املتصل و املسترت مع
الباب ّ
رجوعهما يف املناقب الربزجني (دراسة حتليلية حنوية)"
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والباب اخلامس هو االختتام عن اخلالصة.
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