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املوضوع

الضمري املتصل واملسترت مع رجوعهما يف كتاب اللجني ال ّداين (دراسة
 :حتليل ّ

حتليلية حنوية)

إلمتام الدراسةة و احلصةول على درجة سةرجانا لكلية اآلدب يف قسةم اللغة العربية وأدهبا للعام
الدراسي 2019م\2020م.
تقريرا ببوجونغارا 3 ،يونيو 2020م
رئيسة قسم اللغة العربية وآدهبا
نور المشفعة الماجستير
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Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, Maka dia tidak akan mampu
mensyukuri sesuatu yang banyak.
[HR. Ahmad]

و

اإلهداء
فضل بين آدم بالعلم والعمل
احلمد هلل ّ

أشهد أن ال إله ّإال اهلل وحده الشريك له وأشهد أ ّن حممدا عبده ورسوله
كل الظلمة
نيب الرمحة وشفيع ّ
األمة السراج من ّ
الصالة والسالم على ّ
حممد ابن عبد اهلل.

بكل سرور ورمحة أق ّدم هذا البحث العلمي ،وليكون هذا البحث نافعا ملن قرأه وملن حيتاج
إليه ،ويرجى اإلصالح لزمان اآليت.
األول
السيادتني
أليب وأمي ِّ
كنت صبيّا
احلق والباطل ُم ْذ ُ
مها أول من علّمين عن ّ
سيستمر حىت مدى احلياة إن شاء اهلل.
فت كل شيء مامل أعرف وهذا
حىت عر ُ
ّ
الثاني

ألساتذيت
لكنت كغثاء السيل
يامريب روحنا ُ
لوالكم  ...لوالكم  ...لوالكم ّ
قد أعطوين الرتبية والتعليم من كل جهة حبوارة ومهّة قويّة.
األخير

لكافّة اجملاهدين حاريب السخافة جبامعة اإلسالمية سونان غري بوجونغارا
أوصيكم وإيايا نفسي " عش كرميا أو مت شهيدا ".
ز

كلمة الشكر والتقدير
رب العاملني وبه نستعني على أمور الدنيا والدين الصالة والسالم على أشرف
احلمدهلل ّ

األنبياء واملرسلني سيد األولني واألخرين حممد صلّى اهلل عليه وسلم وعلى آله ومن تبعه بإحسان
إىل يوم الدين يوم الينفع فيه مال وال بنون .أمابعد.
الضمري
فبإذن اهلل تعاىل وعنايته وتوفيقه قد متّت كتابة البحث العلمي باملوضوع "حتليل ّ
املتصل واملسترت مع رجوعهما يف كتاب اللجني ال ّداين (دراسة حتليلية حنوية)" وأق ّدم هذا البحث
لشرط من الشروط للحصول على درجة سرجانا ( )S1يف قسم اللغة العربية وأدهبا بكلية اآلدب
جبامعة اإلسالمية سونان غري بوجونغارا.
يف هذه املناسبة الثانية أريد أن أق ّدم الشكر اجلزيل والتقدير العميق والتحية ألوالء
الذين مدوا أيديهم باملساعدات ،فمنهم:
 .1فضيلة الكرام مدير جامعة سونان غري اإلسالميّة بوجونغارا حممد جوهر املعارف
املاجستري.
 .2فضيلة الكرام عميد كلية اآلدب جامعة سونان غري اإلسالميّة بوجونغارا الدكتورة امرأة
العزيزة املاجستري.
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مستخلص البحث
ضمير المتصل والمستتر مع رجوعهما في كتاب اللجين
محمد حفيظ نعام الخليد 2020 ،م ،تحليل ال ّ
ّ

ال ّداني (دراسة تحليلية نحوية) قسم اللغة العربية وأدهبا كلية اآلدب جامعة سونان غري اإلسالمية بوجونغارا.
حتت اإلشراف :أستاذ مفتاح املفيد احلاج املاجيستري ،وأستاذ سيف األنوار املاجيستري
الكلمة الرئيسية :النحوية ،الضمري املتصل واملسترت مع رجوعهما يف كتاب اللجني الداين

ينقسم الضمري املتصل على ثالثة أقسام ،وهي الضمري املتصل املرفوع واملنصوب واجملرور .وأما الضمري
الفضة القريبة اليت تشرح
املسترت على قسمني وهي الضمري املسترت الوجوب واجلواز .كتاب"اللجني الداين" معنويا ّ
من مناقب القطب الربّاين ،سيدنا الشيخ عبد القادر اجليالين رضي اهلل عنه .من قواعد اللغة ،كتاب اللجني
الضمري املتّصل واملسترت
الداين حيتوي درجات اللغة عالية ومجيلة من نظر علم النحو .تقصد هذه املشكلة هي ّ
لفظيّا أو معنويّا مع رجوعهما أي الفاعل واملفعول .كثرية من القراء اليت تشعر الصعوبة أو اخلطأ يف املراجع من
الضمري املتصل واملسترت يرجع إىل الفاعل واملفعول يف كتاب اللجني الداين .لكي الضمري املتصل واملسترت وضيحا

القراء لتفهم عن احملتويات من كتاب اللجني
فيحتاج الرجوع إىل شرحهما .و اليقرأ على الفم فقط ،تستطيع ّ

الداين من مناقب الشيخ عبد القادر اجليالين لسيد الشيخ جعفر بن حسن الربزجني.

هذ البحث هو نوع البحث عن حتليل املكتيب باستعمال املنهج الوصفية النحوية من الضمري املتصل و
الضمري املتّصل كثرية يف كتاب اللجني ال ّداين وعددها  372ضمائر .و ّأما
املسترت اليت تتعلق مبوضوع البحث .و ّ

الضمري املتّصل يف كتاب
الرجوع من ّ
ّ
الضمري املسترت يف كتاب اللجني ال ّداين كثرية وعددها تسعة ومثانون ضمائر .و ّ

الرجوعني أي الفاعل واملفعول واحدا ،وتكون الكلمات سوائا يف
الرجوع أو ّ
اللجني ال ّداين كثري ،أل ّّنا ختتلف من ّ
الرجوعني
الرجوع من ّ
الرجوع أو ّ
الضمري املسترت يف كتاب اللجني ال ّداين كثري ،أل ّّنا ختتلف من ّ
لفظها أيضا .و ّأما ّ
أي الفاعل واملفعول واحدا ،وتكون الكلمات سوائا يف لفظها أيضا.
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