
 

 
 

 امباة الأول

 ملدمة

 ول: خوفِة امبحرامفطل الأ 

ة ؾيد ثفاق رمز دداحمل اميؼام يه انوغة, struktural) ( رتكَبام هؼًر  الؤ

ثباع املواؿد ةاملرث بو  ة, انوغة ابمطفة املركبثخـوق بـالمة اميؼام , اميتالؤؾخباظي   , لؤ

الأضواث مثل هؼام , لأن  انوغة من اميؼام ةانوغة اًضا ابمطفة املرث ب من,ةاملرث ب

ؾيد  رمح ذكل(. suparno, 2002 :1) .املـجمو  وامرصف واميحو واملـاىن

kridalaksana ي اذل الؤؾخباظي   يه هؼامة امرمز  انوغة : مر ادلٍنـااذلي ًًذلل ب

 ثـامل حياسب اميفوس.  ٌس خـمل الؤحامتؾَة ان ٌشارك و 

ن بأ املر  املسومون ن. من ًفِمبأ املر و انوغة امـربَة يه مغة دٍن الؤسالم 

ن او من سوء الؤس خـٌلل  ابمطحَح وسالمةاحلدًر و  ٌسب ب انوغة امـربَة ههتٍو

  V-VI)   :2012)رفاؾى, ولأمعى من مسائل ادلٍن. ٍنادلمن ثفِم  ضـَف املدرت

ىف ُذا احلال حيخج ل ٌرسا. وانوغة امـربَة من امكذاة الأضفر ت وثـّل  بأ كر 

ل ٍكفى بـّل  امكذاة الأضفر ت وثـّل  بأ كر . امبالغةيه جسوط ؿّل اميحو و  امرشائط

ىف امـووم اذلي ٌشرتط  , مكن ل بد  بكٌلل الاسووبَمـربَةمـىن انوغة ا

  IV)          :2005)س يًل,فَِ.

ة ؿّل اميحو اذلي ًبحثَخيص  ىف املسأأةل اماكثب ىف ُذا حلال     ,ؿىل ثلر 

 (5 : 1554)معًرط,  نوخذكر كول امـوٌلء:

ذ امالكم دوهَ من ًفِم     واميحو اوىل اول ان ًـّل       *         اؤ

ذلي ًخـّل  امـوٌلء ىف املـاُد من احد كخابَ جيـل موضوع امبحر امـّل ا ُذا

ة ؿّل اميحوهم. وكذكل ٌشـر اماكثب بخواضل ؿّل اميحو خلص  نومسومني اب م 
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ىف ثأأمَف ايب  . ًأأخذ اماكثب موضوع امبحراداهباامعالة كسم انوغة امـربَة و 

هواوى امبيدين ؿىل   ح ي َ من احد كخاة امرش "كعر امغَر"  انوَر امسمركٌدي

 ميان.مسائل الؤ 

حذوى امرش ح ؾن ففَِ  هما و اؤ جتَ اىل بأُل امس ي ة مسائل الؤميان وثلد  اؤ

مياهيا و بأن هبحث همم  , ومكٌَ  ىف ػاُرٍي ضغري و وادلاؿة . )معر, رفـة كميخََ ىف ضوح اؤ

1552 :3) 

ى امسوفِ  ُذا امكذاة  ة ربأي ًبحر اكرث ىف املـاُد اهدوهُس َا ابخلص  جسم 

َ ة ىف مـىن اضافذَ  .فَِ اماكثب ؾن حرمجخَ مؤرشاخلعأأ من مغة اهدوهُس َة اىل امـرب

  كٌل ىف املثال امخاىل: من الأخعاء فهيا جيد اماكثب من اهواع امرتمجة

ل ىف حرمجة  مالئكذَ, كخبَ, , لكمية ابلؤضافة : 1552م. خسان, س ية الاو 

 para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para utusan-Nya)) رسهل, حرمجخَ:

, ىف حبر الؤضافة حوى مـىن الؤضافة ًفِد املكل, ىف ىف ذكل املثال ُو الؤضافة

-para malaikat(milik)) :مخلَِد مـىن الؤضافة ًًبغي مرتمجخَ ًـىن يحرمجخَ ًًبغ

Nya, (kitab-kitab(milik)-Nya, para utusan(milik)-Nya 

ىف حرمجة املكمية , 2011امضـَفى, س ية اين ىف حرمجة خري ادلٍن ابن بردت امث

 (para malaikat ,para utusan ,kitab-kitab) مالئكذَ, كخبَ, رسهل, حرمجخَ:

 .ا بـَدت ؾن مـىن الؤضافةهىمـيُذٍ امرتمجة وىف 

مالئكذَ, , ىف حرمجة املكمية 2005ىف حرمجة م. مخس بأفِت, س ية امثامر 

  Allah para malaikat ,Rosul-Rosul Allah,  -kitab) رسهل, حرمجخَ :كخبَ, 

kitab Allah ) امثاهَة ل جيدون و  وىلرتمجة الأ امىف مدساو ا هىوىف ُذٍ امرتمجة مـي
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مكن مخخطص حبر اماكثب, ٌس خـمل امرتمجة الأوىل ًـين حرمجة , و مـىن الؤضافة

 .م. خسان

ة اسووة هلل امبال  من مغة الأضل اىل هؼًر ة امرتمجة بأن  امرتمجبياء ؿىل 

َ ة, او هلل بال  اماكثب ىف مغة الأضل اىل مغة اذلي ٌس خـمهل.  مغة امغرض )امكو

سواء , (frase) الؤضافة ؿىل سواءفِذٍ الؤضافة يف مغة اهدوبُس َة  .(65: 2007

َ ة,  (. من احد مرحةل امرتمجة يه : 66: 2007اًضا ىف كَفِة حرمجخَ ؾيد )امكو

ضافةمخحوَل, ًـين حتوَل حركَب املكمية ا  , كام بخـوَقىف مغة امبال  ضار مفؼا او اؤ

حبر املـىن ؾياضري املكمية, فِم الؤضعال ح و  بني ((sintaksis ؿّل حراكب امالكم

 املرافق ىف مغة امبال .

ة ىف اس خلامة مـىن الؤضافة  ؿّل اميحو, حفَر  ًياسب كواؿدابميؼر همم 

ذٍ امرساةل ثـعى امليفـة ىف اس خلامة مـىن الؤضافة ابخلص  ىف ىف ُ اماكثب ٌشـر 

, ان ًياسب كواؿد كخاة كعر امغَر وسط املارئ وابخلص  وسط املـاُد ىف حبثَ

ئ امََ ل ٌشذ  ىف فِم امخوحِد ؿّل اميحو و ملطود املطاهف فَِ, حّت  فِم املار 

 الؤميان فَِ.و 

 مـىن الؤضافةجيرة حبر ؾن  مسدِلغ بأنموموس و و كذكل ٌشـر كوب اماكثب 

ومِذا اكن املوضوع ىف ُذا فَِ بوضول ملاربة ؿّل اميحو, ابخلص  حبر الؤضافة. 

حتووَل مـىن الؤضافة ىف حرمجة كخاة كعر امغَر ىف مسائل ايب انوَر  امبحر " 

 امسمركٌدي "
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 امفطل امثاىن: حتدًد امبحر

موهجا ومركزا فذحدد  مكون ُذا امبحر ؿىل خوفِة امبحر امسابلة، بياءو 

 :امباحثة مسأأههتا كٌل ًىل

 ؟امسمركٌدي  اة كعر امغَر ىف مسائل ايب انوَرالؤضافة ىف كخ مـىن ُو . ما1

خعأأ مـىن الؤضافة كخاة كعر امغَر ىف مسائل ايب انوَر ُو . ما 2

 ؟امسمركٌدي

 امفطل امثامر: بأغراض امبحر وفوائدٍ

امبحر امسابق وذلكل اكهت خحدًد د بأن ثدٌاسب ب فأأغراض امبحر لب

 :بأغراض ُذا امبحر كٌل ًىل

 .مـىن الؤضافة ىف كخاة كعر امغَر ىف مسائل ايب انوَر  امسمركٌدي. ملـرفة 1

مـىن الؤضافة كخاة كعر امغَر ىف مسائل ايب  خعَاث واس خلامة . ملـرفة2

  .انوَر امسمركٌدي

 كٌل ًًل: ٍفوائد

ة:  بأ( فوائد اميؼًر

ىف كخاة كعر بأن ًـعى امسِوةل ؿىل امباحر ىف مـرفة  . ٍراد ُذا امبحر1

 .امغَر

مـىن خاضة يف ابمسِوةل,  اميحوُذا امبحر وس َةل مفِم ؿووم كون بأن ٍٍريج . 2

 الؤضافة.

 

 

 فوائد امـموَة:ة( 
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ذا امبحر ل. 1 سة وحلطول ؿىل امشِادت اجلامـة بلسم انوغة امـربَة خذخام ادلراُو

 ا.وبأدهب امـووم الؤوساهَةو 

, اميحو اجملمتؽ اجلامـى ىف مـرفة وثـمق ىف ؿوومدا من رغبة دلى . لؾعاء مًز2

   .مـىن الؤضافةخاضة ىف 

 امفطل امرابؽ: ادلراسة امسابلة

ىل بـد  وساهَة ادلراسة امسابلة يف مكذبة املراحـة اؤ و الأدة وامـووم الؤ

 الؤضافةمـىن ؾن املوضوع اذلى ًخـوق مبوضوع  امباحثة الؤهرتهت، وخدث

 موضوؿاث كٌل ًىل:

مني هور الأحدت ، يف ؿام مالجناجلامـة الؤسالمِة احلكومِة  ة، ظامبمُسا اؤ

ة راسة ادلابس خخدام حبر ، 2010 ـيوان حتت ام  زرؾيد اؤ  واممكي   اميوؾي  هؼًر

رفـة امِميية َُلكَة الؤضافة واميدِ ة امفطل اتسؽ املدرسة امثيوًة مفذا ح امـووم "

 ."حومباجن

يف ؿام  JIPTIAINكسم اامغة امـربَة واداهبا  ، ظامبس سوس يطبأغو  

زر حتت امـيوان   ابس خخدام ادلراسة املـيوًة، حبر ابس خخدام 2005 ؾيد اؤ

 ."الؤضافة واملـاىهيا يف سورت املكل"

ًدا رمحوايت, ظامبة اجل وهوجن خايت غسوانن سالمِة احلكومِة امـة الااؤ

امخلابل حتت امـيوان " امللارنم ادلراسة حبر ابس خخدا ،2003، يف ؿام ابهدوجن

َ ة و  َ ة ؿىل املس خوى الؤضافةبني انوغة امـرب هدوهُس   ."الؤ

 

 



6 
 

 

 امفطل اخلامس: بأساس امخفكري

كبل ًخـو مون لك  فن  امـّل بأن ٌس خعـوا الؤؿالم ًًبغي معالة امـّل املبخدى  

ى م  و ًخـو مواٍ ابمثرصحي وان ًًبغي مخـومي فن  امـّل  .بادى امـّلاذلي ٌسم 

 , ًـين:)5:2005)س يًل,

ن  مبادى لك فن ؾرشت          *          احلد واملوضوع مث اهمثرت  اؤ

 *         والامس والاس متداد حمك امشارع    وفضهل ووسبذَ وامواضؽ        

 مسائل وامبـظ اب مبـظ اكخفى   *         ومن درى ادلمَؽ حاز امرشفا

 ةَ  ة امـرب ميفِيي املواؿد ٌس خـمل بأن ًـّل حكوم لك  حوم اميو ؿو من داحلا بأم  

املوضوع رشائط اميواخس, رحؽ امـائد ًدبـَ. ومكن وبأحوال مراكب الؤؾراة وامبياء و

َ ة. و مهنا فِيي ثبحر احوال لكمية  ا مثرهتا امـرب مساؿدت فِيي ثوك ؽ حطول الأخعاؤ و ام 

ا فضوِا فِيي بأفضل م. و س ي ة رسوهلـاىل و ملول ثفِم ا حـل و  ن امـووم الأخرىبأم 

 2005: 10-9) )س يًل,  .الؤؾخيار

ا املسائل مهنا فِيي املواؿدو  ا امواضؽ مهنا ابو اسود  ام  َ ة. و بأم  من انوغة امـرب

ا وسبهتا ؿىل امر ؿًل ابن ايب ظامبكبَةل كياهة ادلوبأىل من  من امـووم . وبأم 

َ  الاخرى مبَيا ا الؤمس مهنا فِيي ؿووم ااميحو وامـرب ا حمك امشارع مهنا ة. وبأم  . وبأم 

و لك املسم وواحب امـني ملك  كسسم  لك  بأُل امـّلم فِيي واحب امكفاًة ُو

 2005: 10) )س يًل,   ثفسري احلدًر.

بأن ل ًفِم من املـىن احللِلي حفسب، مكن كد خترج  مـىن الؤضافةبأهواع 

ىل مـان بأخرى جس خفاد من س َاق امالكم بأو كخابة الأدة.  اؤ
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ل ٌس خخدم دراس خَ  كخاة كعر امغَرادلل  امبحر ؾن ضورت مـىن اؤ

 كخاة كعر امغَر، فِدف املؤمف  مـىن الؤضافةًـىن من وهجة اميؼر  الؤضافة

 .من خاهب الأسووة مـروف معابلا ملـىن امالكم

 ثوضَح من امرمس امبَاين امخايل:

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 امفطل امسادس: مهنج امبحر وخعواثَ 

 امبحر  مهنج. 1

لة يف ُذا امبحر املهنج املس خخدم َ   امعًر و ةاميوؾ لة , ُو امبحر بياء ؿىل ظًر

َ ة ,postpositifsme امفوسفة َ ة امـامل ٍ ُو ٌس خـمل نوبحر ىف وضؽ املوضوؾ  )نوضد 

  مراكب

  إضافة

 تشبيهيّة       ظرفيّة     بٌانٌة المٌّة

 علم النحى

كتاب قطر الغٌث فى مسائل  معنى إضافة

 أبً اللٌث السمرقندي
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ب   , بأخذ مفذا ح (instrument) ُو الاداتاًامن امباحر (. eksperiment) جتًر

ٌس خـمل , snowbaalو  purposive اب من امليبـاث وامبٌُاث (sample) الؤخذبار

لة  َ اث مجؽ امبٌُاثظًر ًأأكد , و حطَل امبحر كِام ابدلؽ, حتوَل امبٌُاث اميوؾ

 (15 :2011وهوان, )غ. (generalisasi) ؿىل املـىن من الؤحٌلل

, لأخل حتوَل امبَاانث انوغوًة مبدخل ادلراسة اميحوً ة وامرتمجة ُذا امبحر

 . مـىن الؤضافةوثضمن  كخاة كعر امغَرامّت وخدث ىف 

 خعواث امبحر. 2 

 : خعواث امبحر يف ُذا امبحر

 ثـَني مطادر امبَاانثبأ. 

 واملطادر  املطادر الأساىثيلسم ؿىل در امبَاانث يف ُذا امبحرامط

 .الؤضايف

ىف مسائل ايب  كخاة كعر امغَركوهة من م اس َة, و ىهدر الأسا. املط1

حرمجة م. , 2011س ية  ,دار امكذب الؤسالمِ ة , خاكرات:انوَر امسمركٌدي

, حرمجَ خري ادلٍن ابن بردت 1552خسان, سٌلرجن: كراي ظَ فرتا, س ية 

 .2005 , حرمجة م. مخس بأفِت, س ية2011امضـَفى, س ية 

 امبَاانث ثـَني هوعة. 

كخاة كعر املوحود يف  الؤضافة مـىنُو ا امبحر امبَاانث يف ُذهوع 

 .امغَر

لة مجؽ امبَاانث ج   . ظًر

لة مجؽ امبَاانث يف ُذا امبحر  لأن ُذا امبحر ادلراسة املكذبَة.  ىهظًر

كخاة كعر ( كراءت 1خبعواث الآثَة:  ر اميصحب يف ُو امبحر اميوؾي  
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كخاة كعر  رمجةمن مـىن الؤضافة ىف هوع ح( ظوب اخلعَاث 2، امغَر

( 4،  كخاة كعر امغَر مـىن الؤضافة ثـَني امبَاانث امّت جشمل( 3 ,امغَر

 امكذب امّت ثخـوق مبسأأةل امبحر. ؽمج

 . حتوَل امبَاانثد

كخاة كعر من انحِة بأهواؿَ يف  مـىن الؤضافةُذا امبحر حووت امباحثة 

  .اميحوكواؿد ؿّل مؤسسا ؿىل  امغَر

 . الاس خًذاجه

خابة ؾن الأس ئةل اميت  و اؤ بـد بأن حتووخَ امباحثة مث اسدٌجى الاس خًذاج، ُو

 ثخـوق ابملشالكث املبحوزة كٌل ًـرض يف حتدًد امبحر.

 امفطل امسابؽ: ثيؼمي امبحر

ىل بأربـة بأبواة. مبحرم اًيلس، ثيؼمي كخابة ُذا امبحر املرحو و اماكمةل  اؤ

: ملدمة، جش متل فهيا خوفِة امبحر، وحتدًد امبحر، وبأغراض امبحر امباة الأول

وفوائدٍ، وادلراسة امسابلة، وبأساس امخفكري، ومهنج امبحر وخعواث امبحر، 

 وثيؼمي امبحر.

يف ُذا امباة ًبحر ؾن اميؼرايث اميت ثخـوق  ,اميؼرى امباة امثاىن: الؤظار

 .ومـاىهيا الؤضافةبأهواع , و اميحوؿّل ابمبحر من 

امخحوَل  (3ػاُرت امبٌُاث.  (2كخاة كعر امغَر. ؾن  اخملخرص (1 امباة امثامر:

كخاة كعر ( دلئل اخلعَاث ىف حرمجة 4 .مـىن الؤضافة ىف كخاة كعر امغَر

 امغَر.

امباة امرابؽ: اخلامتة، فهيا حتخوي اميخاجئ والؤكرتحاث بأو احلاضل من معوَة ُذا 

 امبحر.


