
  ىف القرآن الكرمي" خلق"املتصل بلفظ " حنن"استخدام ضمري 
  بوصفه نيابة عن ضمري املتكلم عند اهللا

  ) حتليلية داللية سياقيةدراسة (
  
  
  
  
  
  
  

  هذا البحث مقدم إىل كلية اآلداب
  جبامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا
  إلمتام بعض الشروط للحصول على اللقب العاملى

   علم اللغة العربية و أداىف
  

  سوريانداري: وضع 
  ٠٠١١٠٣٩٣: رقم القيد 

  

  :حتت إشراف 
  حبيب املاجستري
١٥٠٢٨٦٣٧٢  

  

  شعبة اللغة العربية و أدبها
  كلية اآلداب بجامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية الحكومية

  جوكجاكرتا
٢٠٠٨  
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  الشعار

  

لَو نشاُء  )٦٤(تزرعونه أَم نحن الزاِرعونَ أَأَنتم ) ٦٣(أَفَرأَيتم ما تحرثُونَ 

بلْ نحن محرومونَ  )٦٦(ِإنا لَمغرمونَ  )٦٥(لَجعلْناه حطَاما فَظَلْتم تفَكَّهونَ 

 أَم نحن أَأَنتم أَنزلْتموه ِمن الْمزِن )٦٨(أَفَرأَيتم الْماَء الَِّذي تشربونَ  )٦٧(

أَفَرأَيتم النار  )٧٠(لَو نشاُء جعلْناه أُجاجا فَلَوال تشكُرونَ  )٦٩(الْمنِزلُونَ 

نحن  )٧٢(أَأَنتم أَنشأْتم شجرتها أَم نحن الْمنِشئُونَ  )٧١(الَِّتي تورونَ 

  ]سورة الواقعة [)٧٣(ِوين جعلْناها تذِْكرةً ومتاعا ِللْمقْ
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  اإلهداء

  

  :أهدى هذا البحث إىل 

  

  ,والدي الكرميني

   صغرياهللا ذنوما و يرمحهما كما ربياينعسى أن يغفر ا

  زوجي احملبوب
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  تقدير كلمة شكر و
 

و أشكره على إحسانه الذى , أمحد اهللا مصرف القلوب على مزيد نعمه
و , فسبحان من تعالت صفاته عن الشبيه و املثال, مصدره جمرد فضله

, و الصالة و السالم على خري األنام. تنـزهت أفعاله عن النقص و العلل
الذى قد جاء , لدوامأفضل املخلوقني و أكرم السابقني و الالحقني على ا

  وبعد. بالشريعة و العقيدة للخواص و العوام
بعد أن بذلت , أقول شيئا أفضل حينما إنتهيت ىف كتابة هذا البحث ما 
كثر لياىل ىف مطالعة أسهرت  و, قتلت مجيع أوقاتى و, جهدى نفسى و
 نِم, امليعاد كتابته ىف و, حل عقد املسائل و, املكتبة الكشف ىف مصادره و

 حقىن أتيقن إ . أتلو قول الشكر و الثناء على من خلق آدم و علمه األمساءأن
  . و فضله و رضوانهاليقني بأن ذلك كله بعونه تعاىل وكرمه

بل , مبجرد قوتى وقدرة نفسىلن تتم البحث  أن كتابة هذابشعر أإىن 
و أخص . أشرف التحيات وأحسن التهاىن أفراد كثريين يستحقون مبساعدة
  :ر هنا بالذك
, رياملاجستصاجب الفضيلة الدكتور احلاج ضهاب الدين قليوىب  -١

ن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية اعميد كلية اآلداب جبامعة سون
 .جوكجاكرتا

شعبة اللغة رئيس , رياملاجستألوان خريى السيد الفاضل الدكتور  -٢
 .دببكلية اآلو أدا ة العربي
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الذى قد , تابة هذا البحثبوصفه مشرفا ىل ىف ك, رياملاجستحبيب  -٣
 .ىف إمتامهاإلرشادات  العلوم و  األوقات ومنح ىل

بونىن بالعلوم يهذّ ونىن ومالذين يعلّسائر املعلمني و املعلمات  -٤
 اللغة العربية و أداىف علم املتنوعة وخاصة 

 . واحدا فواحداومجيع إخواىن الذين مل أقدر على ذكر أمسائهم -٥
 

إىن  و. الثواب أحسن األجر و اجلزاء و زيهم خري أسأل اهللا تعاىل أن جي
أرجو من , لكفلذ. ان والنقصخطاءن األعخيلو  أن هذا البحث الأعترف 

  .القراء الفضالء أن يقوم بالنقد البناء
  
  

  ٢٠٠٨ مايو ٠٦, تاجوكجاكر
  
  

  سوريانداري
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  جتريد البحث
 
Bermula dari kegelisahan bahwa suatu dalil yang tidak dapat dipungkiri: 

bahwa Allah SWT adalah Dia yang Maha Esa, tunggal, yang secara leksikal kata 
ganti yang merujuk kapada diri-Nya bisa saja dengan dhamir pertama tunggal 

 .(هـو ) atau kata ganti ketiga tunggal ,(أنت) atau kata ganti kedua tunggal ,(أنا)

Namun dalam ayat-ayat Qur'an  yang jelas-jelas bukan buatan manusia akan tetapi 

ia adalah kalam-Nya, terdapat dhamir (حنن) yang mana adalah dhamir mukhatab 

ma'al ghair yang secara leksikal berarti kami. Apakah dhamir ( حنـن) merujuk 

kepada Allah, karena hanya Allah-lah pencipta manusia. Jika benar dhamir (حنن) 

merujuk keapda Alah, bagaimana Dia mnggunakan dhamir tesebut di dalam ayat-

ayat-Nya? Dalam konteks apa saja Allah menggunakan dhamir ( حنـن) yang 

berkolokasi dengan  kata خلق dalam Al-Quran. Untuk menjawab pertanyaan ini 

kiranya semantik kontekstual yang cocok mencari jawabannya. Semantik 
kontekstual adalah studi terhadap makna dalam pengertian situasi, penggunaan, 
konteks—yaitu hubungan perilaku bahasa yang nampak keluar dan dapat diamati. 

Data diperoleh dengan mengklasifikasikan ayat-ayat yang mengandung 

dhamir (حنــن) yang berkolokasi dengan kata خلــق. Analisis data dengan 

menghubung-bandingkan pengunaan dhamir (حنن) dan dhamir (أنا) untuk mencari 

segi persaman dan perbedaan dari masing-masing penggunaannya dalam ayat.  

Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa fungsi dhamir ( حنـن) yang 

digunakan dalam kata خلــق menunjukkan bahwa Allah tidak turun tangan 

langsung dalam proses penciptaan, melainkan memberi kesempatan kepada 
makhluknya (para malaikat) untuk turut bekerjasama. 
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" حنن"يات الىت حتتوى على ضمري      آراء املفسرين ىف اآل     . ب
 ١٨...................  "خلق"املتصلني بلفظ " أنا"و 

" أنـا "و  " حنن"املقارنة بني اآليات الىت تشمل على ضمري        :   الباب الثالث 
  ٣٤............  من حيث السياق" خلق"املتصلني بلفظ 

 ٣٤......  "حنن"معىن سياق اآليات احملتوية على ضمري    .أ 
 ٤٤  ".......أنا"اق اآليات احملتوية على ضمري  معىن سي  .ب 
  ٤٨............................  املقارنة بني اآليات   .ج 

  ٥٢....................................  اختتام:   البابا الرابع 
  ٥٢...................................  اخلالصة  . أ
 ٥٦................................  اإلقتراحات  . ب

  ٥٧.............................................  ملراجعثبوت ا
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  الباب األول
  مقدمة

  
 خلفية البحث  .أ 

اسم حيل حمل اسم ظاهر إنسانا ) و مجعه الضمائر(إن الضمري 
  ١.كان أو غريه

أشار النحاة إىل تعريف الضمري كما سبق ألنه مقيس على 
و إذا قال أحد ". هأغطيته و أخفيت"أى " أضمرت الشىء"قوهلم 

و هناك من ". أخفيت السر فيه"مبعىن " أضمرت الشىء ىف نفسى"
يرى أن الضمري من الضمور مبعىن اهلزل ألن كل ضمري ىف اللغة العربية 

إضافة إىل ذلك أن أكثر احلروف . ال يتكون إال من عدة حروف قليلة
  .ملفوظة بصوت خفي كاهلمس و هى التاء و الكاف و اهلاء

ان تعريف الضمري عند النحاة موافق مبا رآه مناع خليل ك
يوضع الضمري ىف األساس لتقصري القول و يعمل " حيث قال ٢قطان

وظيفته بدال من ذكر ألفاظ كثرية و حيل حملها متاما بال تغيري املعىن 
 ٣٥ىف سورة األحزاب اآلية " هم"كما أن ضمري . املراد و ال تكرر

                                                 
1 Sukamto, Imaduddin & Munawari Akmad, Tata Bahasa Arab Sistematis, (Yogyakarta: Nurama 

Media Idea, 2004) ,٤. ص.  
2 Manna Khalil al-Qattan, Studi Ilmu-Imu Al-Quran, (Lentera Antar Nusa, 1973) ,٢٧٨. ص. 
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قد بدل عشرين لفظا سبق التعبري عنه ىف ] أجراأعد اهللا هلم مغفرة و [
  :و األلفاظ واقعة ىف أول اآلية , صورا األصلية

 الْقَاِنِتنياِت وِمنؤالْمو ِمِننيؤالْماِت وِلمسالْمو ِلِمنيسِإنَّ الْم
ِت والْخاِشِعني والْقَاِنتاِت والصاِدِقني والصاِدقَاِت والصاِبِرين والصاِبرا

والْخاِشعاِت والْمتصدِِّقني والْمتصدِّقَاِت والصاِئِمني والصاِئماِت 
 داِت أَعالذَّاِكرا وكَِثري اللَّه الذَّاِكِريناِفظَاِت والْحو مهوجفُر اِفِظنيالْحو

  )٣٥: حزاب األ(اللَّه لَهم مغِفرةً وأَجرا عِظيما 
  

و املخاطب كـ " أنا"و الضمري اسم يدل على املتكلم كـ 
و قد حيل حمل املخاطب و الغائب ىف , "هو"و الغائب كـ " أنت"

و " قوموا"و " قاما"و " قوما"صورة األلف و الواو و النون كما ىف 
 من ضمري ٤فهو فرع" حنن" أما ضمري ٣".و يقمن" قمن"و " قاموا"
  .لمابوصفه متك" أنا"

                                                 
  .٧٩. ص, )دار الكتب العلمية: بريوت (, القواعد األساسية للغة العربية, السيد أمحد اهلامشى 3
فرع و هو " هو"و لضمري ". أننت, أنتم, أنتما, أنت"هو " أنت"و لضمري " حنن"فرع و هو " أنا"لضمري  4
 .Prof. Drميكن نظر هذه القاعدة ىف الكتاب الذى ترمجه . بوصفه ضمريا منفصال مرفوعا" هن, هم, مها, هى"

Chatibul Umam و غريه حتت العنوان Kaidah Tata Bahasa Arab, Darul Ulum Press, Jakarta, 2002 ,
و الضمري . فالبارز ينقسم إىل الضمري املنفصل و املتصل. و ينقسم الضمري إىل البارز و املستتر. ١٨٤. ص

  .املستتر ينقسم إىل املستتر وجوبا و املستتر جوازا
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وجدنا ىف القرآن الكرمي أن اهللا تعاىل كثريا ما يذكر نفسه باسم 
أو ضمري ) ين= ت = ...أنا (ذاته تعاىل وقد يستخدم ضمري املتكلم 

  ).ه= هو (و ضمري الغائب ) ك= ت = ...أنت (املخاطب 
 بوصفه –" حنن"ولكن ىف بعض املواضع قد يستخدم ضمري 

 للداللة على –ري الدال على املتكلمني ضمريا للمتكلم مقدرا مع الغ
  :ذاته تعاىل كما ىف اآليتني القادمتني 

  )٤٠: مرمي ( يرجعونَ ِإلَينا األرض ومن علَيها وِإنا نحن نِرثُ
يراد بقوله نرث األرض أن اهللا باق بعد أن ينخرب العاملون 

  .مجيعا يوم القيامة
  
وِرثُهنقُولُ وا يا  مدا فَرأِْتين٨٠: مرمي (ي(  

و املراد أن اهللا سوف يأخذ من مرء ما له من أموال و أوالد 
  .حىت ال يلتقي باهللا منفردا ال رفيق له

  
اسم من األمساء احلسىن هللا جل جالله و " اخلالق"إن لفظ 

هناك . مبعىن صنع" خلق"و اخلالق مشتق من . يقرب معناه إىل الصانع
 األمساء احلسىن اليت حسبها بعض املفسرين أن هلا معان ثالثة أمساء من

و الصحيح أن هذه . اخلالق و البارىء و املصور: وهي , مترادفة
األمساء الثالثة يتطبق بعض مضمون معانيها ولكن ال حيصل على درجة 
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و أنه تعاىل الباريء ألنه , فاهللا اخلالق ألنه يقيس مقدار خلقه. الترادف
و أنه املصور ألنه يشكّل خلقه من حيث , من العدمخيلق و يوِجد 

  ٥.الصورة و الوجه و الطريقة و اجلوهر حىت خيتلف عن غريه
و , "خلق"هناك لفظان آخران يف القرآن هلما معىن قريب من 

" تكوين"و مال املفسرون إىل أن يعطوا معىن ". أنشأ"و " جعل"مها 
 و مالوا إىل أن ٦. مرة٢١٩و ذُكر هذا اللفظ يف القرآن , "جعل"لـ 

  ٧".أنشأ"للفظ " اإلجياد"أو " اإلقامة"يعطوا معىن 
  :يف هذا البحث حبجتني آتيتني " خلق"و أختار لفظ 

يستخدم اشتقاقه يف إحدى األمساء " خلق"إن لفظ   . ١
  .احلسىن لكون اهللا خالقا للخلق مجيعا

نوع من صفات اهللا و هي " أنشأ"و " جعل"إن لفظ   . ٢
له . فإرادة اهللا قائمة بذاته و مجيع صفاته تعاىل. ةاإلراد

إرادة دائمة ال تنقطع و حتيط إرادته على مجيع 
, إنه يدبر األمور يف عامل الدنيا و امللكوت. املوجودين

إميانا و , خريا أو شرا, كثريا أو قليال, كبريا أو صغريا
 ,زائدا أو ناقصا, خاضعا أو طاغيا, مضرا أو نافعا, صدقا

                                                 
5 Drs. Ahsim W. Al-Hafidz, M.A., Kamus Ilmu al-Quran, Amzah, Jakarta, 2006 ,٢٠٤. ص.  
6 Ali Audah, Konkordansi al-Quran, Pustaka Litera Antar Nusa, Jakarta, 1991 ,٣٠٧.  
7 Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer (Arab-Indonesia), Yayasan Ali 

Maksum, Yogyakarta, 1996 ,٢٥٢. ص.  
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و حكمته و , كلها بقضاء اهللا و قدره, مطيعا أو عاصيا
كل ). مقداره و مقياسه و حكمته و إرادته تعاىل(مشيئته 

  ٨.ما أراده اهللا سيكون بالطبع
  

 حتديد املسألة و صياغتها  .ب 

أعتقد هنا أن أحدد البحث على      , مؤسسا على املسألة املذكورة   
. فه تعاىل خالقا للعاملني   الضمري للمتكلم الذى يعود حرفيا إىل اهللا بوص       

, أي بقول أوضح  . و ضمري املتكلم إما أن يكون للمفرد و إما للجمع         
  ".نا"املتصل بضمري " خلق"إين سوف أحبث عن لفظ 

ملتصل " خلق" آية يف القرآن الكرمي حتتوي على لفظ         ٣٨هناك  
يف هـذا   .  آية تبين عن أمر خلق اإلنـسان       ٢٤و منها   , "حنن"بضمري  

بالـذي يتـصل    " حنن"املتصل بضمري   " خلق"ن بني لفظ    البحث أقار 
يف التعبري عن   " حنن"الستخراج سبب استخدام اهللا ضمري      " أنا"بضمري  
  .ذاته

  :أخلّص املسألة إىل النقطتني و مها , و ىف سبيل تسهيل البحث
" خلق"املتصل بفعل   " حنن"ىف أى سياق يستخدم ضمري        . ١

  ؟ ىف القرآن الكرمي

                                                 
8 Al-Ghazali, Aqidah Tanpa Bid'ah, Pustaka Hidayah, Bandung, 2005,٢٠.  ص.  
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ستخدم اهللا ضمري املتكلم للجمع نيابة عن نفـسه         ملاذا ي   . ٢
  ؟ تعاىل ىف سياق اخللق

 
 غرض البحث و فائدته  .ج 

  :أما الغرض الذى أهدف إليه ىف هذا البحث فهو كما يلى 
" خلق"بلفظ  " حنن"معرفة السياق الذى اتصل فيه ضمري        .١

  .ىف القرآن الكرمي
ىف " حنـن "معرفة سبب ذكر اهللا ضمري مجع املـتكلمني          .٢

  . اخللق نيابة عن نفسه تعاىلسياق
  فائدة البحث

الفائدة العلمية من هذا البحث هى البداية الىت أقوم ا ىف            .١
دراسة القرآن الكرمي بطريقة الداللة السياقية سـعيا إىل         
تطوير دراسة علم اللغة العربية خصوصا و الدراسـات         

  .اإلسالمية عموما
 للحـصول   الفائدة التطبيقية منه هى إلمتام بضع الشروط       .٢

على الدرجة العلمية األوىل ىف علم اللغة العربية و أدـا           
بكلية اآلداب جامعة سـونان كاليجاكـا اإلسـالمية         

  .احلكومية
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 التحقيق املكتىب  .د 

على بعد ما قمت به من اإلستقصاء وجدت بعض التأليفـات           
  :الىت تبحث عن الصمري منها 

 Bahasa Dalam Perniagaan (Suatuالكتاب حتت العنـوان   .١

Analisis Semantik dan Pragmatik) ,  و خصوصا ىف البـاب
السادس الذى يبحث عن الضمري لإلسـم ىف اللهجـة          

و ىف هذا الباب فصل يبحث عـن        . املاليووية الكالنتانية 
إذ هناك وظيفتان هلذا الضمري     " غموض معىن ضمري حنن   "

) الشامل(للداللة على ضمري املتكلمني     , أوال. ىف الكالم 
و حـصل   . للداللة على ضمري املتكلم املفـرد     ,  ثانيا و

مستخدم للداللـة   " حنن"املؤلف على اخلالصة أن ضمري      
على ضمري املتكلم املفرد مع تدخل عنصر املعية بني البائع          

ميكن من استخدام هذا    . و املشتري ىف احملاورة بل العقد     
ر الضمري تضييق الوادى احملدد بني البائع و املشتري فيشع        

  .الثاىن بتمام اخلدمة ىف التجارة
الضمري ىف النحو العريب و     "البحث اجلامعى حتت العنوان      .٢

, Nur Syamsi Thabi'iلـ ) دراسة حتليلية تقابلية(الفرنسي 
الذى يبحث عن املوازنة و املقارنة بني الضمائر ىف اللغـة    

و يهتم الكاتب بوظيفـة كـل       . العربية و اللغة الفرنسية   
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قسيمه من حيث النحو مع تقدمي األمثلـة        ضمري حسب ت  
  ٩.باستخدام الدراسة التقابلية

 
 اإلطار النظري  .ه 

بالذكر أن املسألة األساسية يف هذه الرسالة هي البحث عـن           
و يف هذا األمر استخدام ضمري املتكلم العائد إىل         , معىن استخدام لفظ  

ية ىف هذا   سوف أستخدم النظرية الداللية السياق    , اهللا يف القرآن الكرمي   
إن الداللة السياقية مفهـوم     . البحث ألا تناسب باملوضوع املبحوث    

البـد  . من املفاهيم املهمة يف فهم القرآن بطريقة اإلهتمام بسياق آياته         
البد من  . كأن ال تنفصل آية مبا قبلها و بعدها       , من تربيط آية بسياقها   

رأى . و بعدها تربيط آية بسياقها و ال تنفصل عن اآلسات الىت قبلها           
و تعيني عدم إمكانية املعىن     , الزرقاىن أن هذا يساعد ىف توضيح امل      

  . و تقييد املطلق و ما أشبه ذلك, و ختصيص العام, اخلارج عن املراد
 أن ىف هذا اإلقتراب وجب علـى املعـىن          Leechكذلك رأى   

السياقى أن يسري إىل التضييق أو إىل تقدمي حالة اإلمكانيـات جلميـع             
إذا أمكن للفظ أن حيتوى     . ملعاىن املضمونة اهزة عن املاطقني بلغة ما      ا

على ثالثة معان فأكثر فالبد من تكييف تعريفه ىف السياق حىت ال يربز             
بقول أخر إن الداللة الـسياقية ال       . منه إال معىن وحدا مناسبا بالسياق     

                                                 
9 Nursyamsi Thabi'i ,الضمري يف النحو العريب و الفرنسي , (Yogyakarta, 2006). 
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 ترى أن   و إمنا , ترى مشولية املعىن بوصفه جمموعا مستنتجا من السياق       
, إذن. املعىن السياقى يتعلق وثيقا بعدة املعاىن اإلمكانية املعينة من قبـل          

ال يطهر معىن املفردة أو اللفظ ىف التحليل الدالىل الـسياقى إال بعـد              
).  اللغة(و إما خارجه    ) اللغة(وقوع اللفظ ىف السياق إما داخل النص        

اللغة نفسها كنظام   صادر عن داخل    ) اللغة(و املعىن الداخلى من النص      
و أما املعىن اخلـارجى منـه       . احلروف و الصرف و النحو و احلديث      

صادر عن نتيجة التأثري اخلارجى كاحلال و املكان و الزمان و البيئة من             
أن ىف  " مناهج التجديد "قد شرح أمني اخلوىل ىف كتابه       . الناطقني بلغة 

 القرآن إمـا أن     تكشيف أسرار التعبري البد لنا أن نتبع سياق النص ىف         
و بعد ذلك نستدلّ من آراء املفسرين       . نتمسك مبعىن النص أو بروحه    

  .للفهم األعمق على املراد
مطابقا بالنظرية السابقة سوف أركّز موضوع البحث ىف أمرين         

  :كما يلى 
" حنـن "البحث عن السياق الذى استخدم فيه ضـمري          .١

  ".خلق"املتصل بلفظ 
٢.     املتصل " أنا"خدم فيه ضمري    البحث عن السياق الذى است

  ".خلق"بلفظ 
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 طريقة البحث  .و 

يراد بالطريقة هنا طريقة اإلقتراب و الفحص و التحليل و إمتام           
 و لتحليل املسألة املقدمـة ىف هـذا         ١٠.البحث عن ظاهرة أو مسألة    

البحث أحتاج إىل القضايا اللغوية املناسبة املستنتجة من الفحص عـن           
ىف البحث الذى أكتبه سوف أسري علـى        و  . موضوع البحث و هدفه   

ثالثة خطوات استراتيجية و هى جتهيز القضايا و حتليـل القـضايا و             
  ١١.تقدمي نتيجة حتليل القضايا

ىف هذا األمر استخدم مصطلح جتهيز القضايا و ال مجع القضايا           
) ب(, اجلمع الذى يدل عليـه التـدوين      ) أ(ألن األول قد أحاط بـ      

الترتيـب  ) ج(, ترك القضايا الىت ال أحتاج إليها     اإلختيار و الترشيح ب   
 و أستخدم هنا املنهج     ١٢.حسب النوع من القضايا املكتوبة و املختارة      

. املقارن الذى تنقسم طريقته إىل الطريقة األساسية و الطريقة التواصلية         
و الطريقة  , و يراد بالطريقة األساسية هى طريقة اختيار العناصر املعيِّنة        

هى مقارنة اإلتفاقات و مقارنـة اإلختالفـات و مقارنـة           التواصلية  
  ١٣.التشاات األساسية

                                                 
10 Harimurti Kridalaksana, Kamus Linguistik, (Jakarta: PT. Gramedia, 1993) ,١٠٦. ص.  
11 Mahsun, Metode Penelitian Bahasa; Tahapan Strategi, Metode dan Tekniknya, (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2005) ,٧٤. ص.  
12 Sudaryanto, Metode dan Aneka Teknik Analisa Bahasa, (Yogyakarta: Duta Wacana University 

Press, 1993) ,١١. ص.  
  .٢١. ص, نفس املصدر 13
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مؤسسا على الطريقة املذكورة سوف أقوم خبطوات كما يلـى          
  :ىف البحث 

أستنتج القضايا بطريقة اختيار العناصـر      . جتهيز القضايا   .أ 
 و املرجـع ىف     ١٤.املعينة باستخدام طاقة اإلختيار املرجعى    

    بحث عنه من ضمري املتكلم املستخدم      هذا األمر هو ما ي
و " حنن", و ضمري املتكلم ىف اللغة العربية نوعان      . عند اهللا 

انطالقا من هذه احلقيقة أختار اآليات القرآنية الىت        ". أنا"
و أصـير   " خلـق "حتتوى على الضمريين املتصلني بلفظ      

و أما املصدر األساسى فيتكون من القرآن       . النتيجة قضية 
 و ١٩٩٧,  بـسولو Pustaka Mantiqلذى طبعه و ترمجته ا

  ١٥.برامج القرآن الرقمى ىف الكمبيوتر
بعد احلصول على القضايا الكافية سوف      . حتليل القضايا   .ب 

 .أحللها مؤسسا على املنهج املقارن بالطريقة التواصلية

يبحث فيها عن اتفاقات القضايا     . مقارنة اإلتفاقات  .١
  .من حيث السياق) اآليات(

يبحث فيها عـن اختالفـات      . ختالفاتمقارنة اإل  .٢
 .من حيث السياق) اآليات(القضايا 

                                                 
14 D. Edi Subroto, Pengantar Metode Penelitian Linguistics Struktural, ….. ,٤٢. ص.  
15 Website . 2.0Versi , Alquran Digital, k Cipta hanya milik Allah SWTHa-alquran.www://http

com.digital: mail-E, com.digital-alquran@info.2004   
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يبحث فيها عن تشابه    . مقارنة التشاات األساسية   .٣
السياق من مشولية القضايا مؤسسا على اتفاقاا و        

 .اختالفاا

  .اخلالصة من نتيجة حتليل القضايا  .ج 
  

 نظام البحث  .ز 

  :سوف أقسم البحث إىل أربعة أبواب كما يلى 
يفيد هذا الباب استقرار احلجة و جمـال        : مقدمة  , الباب األول 

خلفية البحث و حتديد املـسألة و       : البحث و طريقته و حيتوى على       
صياغتها و غرض البحث و فائدته و التحقيق املكتىب و اإلطار النظري            

  .و طريقة البحث و نظام البحث و بنية البحث
" حنن" حتتوى على ضمري     شرح آيات القرآن الىت   : الباب الثاىن   

  ".خلق"املتصلني بلفظ " أنا"و 
املقارنة بني اآليات الىت حتتوى على الـضمريين        : الباب الثالث   

  .املذكورين من حيث الداللة السياقية
يشمل على اخلالصة و اإلقتراحـات و       , اختتام: الباب الرابع   

  .ثبوت املراجع و امللحقات
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 بنية البحث  .ح 

  صفحة املوضوع
  املوافقةصفحة 
  الشعار
  اإلهداء

  جتريد البحث
  فهرس البحث
  مقدمة:   الباب األول 

  خلفية البحث  . أ
 حتديد املسألة و صياغتها  . ب

 غرض البحث و فائدته  . ج

 التحقيق املكتيب  . د

 اإلطار النظري  . ه

 طريقة البحث  . و

 نظام البحث  . ز

شرح آيات القرآن الىت حتتوى على ضـمري        :   الباب الثاىن 
  ".خلق"املتصلني بلفظ " أنا"و " حنن"
شرح آيات القرآن الىت حتتـوى علـى          . أ

  ".خلق"املتصل بلفظ " حنن"ضمري 
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شرح آيات القرآن الىت حتتـوى علـى          . ب
 ".خلق"املتصل بلفظ " أنا"ضمري 

املقارنة بني اآليات الىت تشمل على ضـمري        :   الباب الثالث 
مـن  " خلـق "املتصلني بلفظ   " أنا"و  " حنن"

  حيث السياق
 مقارنة اإلتفاقات  .أ 

 اإلختالفالتمقارنة   .ب 

 مقارنة التشاات األساسية  .ج 
 

  اختتام:   الباب الرابع 
  اخلالصة  . أ
 اإلقتراحات  . ب

 
  ثبوت املراجع
 امللحقات
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  الباب الرابع
  اختتام

  
 اخلالصة  . أ

أجد أن  " خلقنا"بعد القيام بتحليل اآليات اليت حتتوي على لفظ         
لآليات الىت تتحدث عن خلق اإلنسان هو املعـرض         السياق املستخدم   

  :يف النقط اآلتية 
 )عن طريق الوالدة(خلق اإلنسان يف رحم أمه   . أ

  ٩٤) : ٦(األنعام   . ١
  ٤٨) : ١٨(الكهف   . ٢

 خلق اإلنسان من طني  . ب

  ٢٦) : ١٥(احلجر  .١
 ١٢) : ٢٣(املؤمنون  .٢

 ١١) : ٣٧(الصفات  .٣

 خلق اإلنسان خالل عملية التطور  . ج

  ٥) : ٢٢(احلج  .١
 ١٤) : ٢٣(املؤمنون  .٢

 خلق اإلنسان كنتيجة العالقة اجلنسية بني الزوجني  . د

  ١٣) : ٤٩(احلجرات   . ١
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 ٣٩) : ٧٠(املعارج   . ٢

 ٢) : ٧٦(اإلنسان  .٣
 ٢٠) : ٧٧(املرسالت  .٤

 القصد و اجلدية يف خلق اإلنسان  . ه

  ١١٥) : ٢٣(املؤمنون  .١
 ٤) : ٩٠(البلد   . ٢
 ١٨١) : ٧(األعراف   . ٣

 ٢٨ : )٧٦(اإلنسان  .٤

 خلق اإلنسان يف أحسن تقومي  . و

  ٤) : ٩٥(التني  .١
 ١١) : ٧(األعراف  .٢

 خلق اإلنسان من العدم  . ز

 ٥٧) : ٥٦(الواقعة   . ١

 خلق املخلوق ىف الزوجني  . ح

  ٦٩) : ٥١(الذاريات   . ١
 ٨) : ٧٨(النبأ  .٢

 خالق اإلنسان عامل خبلقه  . ط

 ١٦) : ٥٠(ق   . ١
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باب الـيت أدت    من التحليل املذكور أستنتج اإلستنباط أن األس      
و خصوصا يف أمـر     , يف آيات اخللق  " حنن"إىل أن يستخدم اهللا ضمري      

  :هي , خلق اإلنسان
أن اهللا يستلزم مشاركة خلقه يف أمر خلـق اإلنـسان            .١

و مثال هذا األمـر     . بطريقة اإلنسان نفسه أو من خالله     
 :هو 

 )عن طريق الوالدة(خلق اإلنسان يف رحم أمه   . أ

  ٩٤) : ٦(األنعام   . ١
  ٤٨) : ١٨(كهف ال .٢

خلق اإلنسان كنتيجة العالقـة اجلنـسية بـني           . ب
 الزوجني

  ١٣) : ٤٩(احلجرات   . ١
 ٣٩) : ٧٠(املعارج   . ٢

 ٢) : ٧٦(اإلنسان   . ٣
 ٢٠) : ٧٧(املرسالت   . ٤

 خلق املخلوق ىف الزوجني  . ج

  ٦٩) : ٥١(الذاريات   . ١
 ٨) : ٧٨(النبأ   . ٢
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 مـن   ٥٠ يف اآلية    أن اهللا يستلزم مشاركة املالئكة كما       . ٢
قال تعاىل فيه أن اخلالق عامل بكل مـا فعلـه          . سورة ق 
فيها إىل املالئكة الذين راقبوا     " حنن"و عاد ضمري    , خلقه

 .و دونوا أعمال اإلنسان

" حنـن "يريد اهللا أن يدل على عظمته حيث أن ضـمري         .٣
ألن خلق اإلنسان أمـر عظـيم ال        , يعود إىل ذاته تعاىل   

و هذا األمر واقع يف سورة      . ال اهللا يقدر على فعله أحد إ    
هناك ضمريان بوصـفهما    . ٢٨ و   ٢٦) : ١٥(احلجر  

و مها ضمري املتكلم    , فاعال لعمل اخللق يف هاتني اآليتني     
 .٢٦ و ضمري مجع املتكلمني يف اآلية ٢٨يف اآلية 

ىف " حنن"يراد من ذكر اهللا نفسه تعاىل باستخدام ضمري          .٤
قة و العظمة و النظـام      تلك اآليات توضيح اجلدية و الد     

و هذا واقع يف اآليات اليت تتحدث عـن         . ىف أمر اخللق  
 .خلق اإلنسان خالل عملية التطور

  ٥) : ٢٢(احلج   . أ
 ١٤) : ٢٣(املؤمنون   . ب
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 اإلقتراحات  . ب

فالبد , ما زال يبقى هناك أمور مل أنته يف حتليلها يف هذا البحث
  :و منها , من البحث عنها يف البحوث اآلتية

  .عدم البحث عن اآليات املوجودة من حيث البالغة  . ١
عدم البحث عن اآليات اليت تتحدث عن أمر خلق غري   . ٢

  .اإلنسان
و " جعل"املتصل بلفظ " حنن"عدم البحث عن ضمري   . ٣

  ".أنشأ"
فلذا أرجو رجاء حار . و هذا حملدودية الوقت و العلم عندي

و أقترح إىل , حث الذي كتبتهمن القراء أن يقوم بالنقد البناء على الب
من سيكتب البحث بعدي حتت نفس املوضوع أن يهتم باألمور الىت 

  .مل تكن مبحوثة هنا
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