اللواصق ألسماء الصفة في كتاب متن سفينة النجاة للشيخ سالم بن
سمير الحضرمي (دراسة تحليلية صرفية)
حبث جامعي
إعداد:
اتيكا داوي سبوتري
رقم القيد30131124 :

قسم اللغة العربية وأدبها
كلية العلوم اإلنسانية
جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج
0202

اللواصق ألسماء الصفة في كتاب متن سفينة النجاة للشيخ سالم بن سمير
الحضرمي (دراسة تحليلية صرفية)
بحث جامعي
مقدم الستيفاء شروط اإلختبار النهائي للحصول على دراجة سرجانا
يف قسم اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية
جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
إعداد:

اتيكا داوي سبوتري
رقم القيد30131124 :
املشرف:

عبد اهلل زين الرؤوف ،الماجستير
رقم التوظيف310111114111113111 :

قسم اللغة العربية وأدبها
كلية العلوم اإلنسانية
جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج
0202

()S-1

أ

ب

ج

اإلستهالل
َ َت أ
َ ِ ِِلَنَّ إ،ت
َ ِإ
ِت تَ ْقطَ ُع َك َع ِن للا
ِ ضا َعةُ ا ْل َو ْق
ِ ش ُّد ِم َن ا ْل َم ْو
ِ ضا َعةُ ا ْل َو ْق
 َوا ْل َم ْوتُ يَ ْقطَ ُعكَ َع ِن ال ُّد ْنيَا َوأَ ْهلِ َها،َوالدَّا ِر اآل ِخ َر ِة
Menyia-nyiakan waktu lebih berbahaya dari kematian, karena
menyia-nyiakan waktu akan memutuskanmu dari Allah SWT
dan negeri akhirat, sedangkan kematian hanya memutuskan
dirimu dari dunia dan penduduknya.
(Ibnu Qayyim Al-Jauziyah).
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اإلهداء
أهدي هذا البحث اجلامعي إىل:
والدي الشريفني "كاستونو" و "مناورة اخلرية"
رب ارمحهما كما ربّباين صغريا
واخفض هلما جناح ال ّذ ّل من الرمحة وقل ّ
أخي احملبوب "مسروري"
أختاي احملبوبتان "يايوك ساتياوايت" و "رينا زولياتني"
ومجيع أسريت وأساتيذي وأستاذايت
شكرا على تأييدكم ونصيحتكم،
جزا كم اهلل خريا كثريا وجزاكم اهلل أحسن اجلزاء

ه

توطئة
رب العاملني ،الرمحن الرحيم ،ملك يوم الدين،
بسم اهلل الرمحن الرحيم ،احلمد هلل ّ
اياك نعبد واياك نستعني ،اهدنا الصراط املستقيم ،صراط الذين انعمت عليهم غري
الضالّني.
املغضوب عليهم وال ّ
الغرض من كتابة هذا البحث هو الستيفاء شروط االختبار النهائي واحلصول
على درجة سرجانا يف قسم اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية جامعة موالنا مالك
إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
وتقدم الباحثة الشكر لكل شخص الذين يعطني املساعدة يف استكمال هذا
البحث ،خصوصا إىل:
 .3حضرة األستاذ الدكتور احلاج عبد احلارس ،كمدير اجلامعة اإلسالمية احلكومية
موالنا مالك إبراهيم مباالنج.
 .4فضيلة الدكتورة شافية ،كعميدة كلية العلوم اإلنسانية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية
موالنا مالك إبراهيم مباالنج.
 .1فضيلة الدكتور حليمي ،كرئيس قسم اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية يف
اجلامعة اإلسالمية احلكومية موالنا مالك إبراهيم مباالنج.
 .2فضيلة عبد اهلل زين الرؤوف ،املاجستري ،كاملشرف على هذا البحث الذي ضحى
أوقاته لإلشارف وتقدمي املعلومات اجلديدة أثناء كتابة هذا البحث.
 .1فضيلة الدكتور ولدانا ورجاديناتا ،كاملشرف األكادميكي قسم اللغة العربية وأدهبا
كلية العلوم اإلنسانية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية موالنا مالك إبراهيم مباالنج.
 .0مجيع األساتيذ واألستاذات قسم اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية يف اجلامعة
اإلسالمية احلكومية موالنا مالك إبراهيم مباالنج ،الذين يعلمون علمهم حىي اآلن.

و

 .7مجيع املوضفني قسم اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية يف اجلامعة اإلسالمية
احلكومية موالنا مالك إبراهيم مباالنج ،الذين يساعدون الباحثة يف رعاية احتياجات
التعلم.
 .8مجيع األصدقاء والصديقات من قسم اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية يف
اجلامعة اإلسالمية احلكومية موالنا مالك إبراهيم مباالنج ،الذين كافحوا معا طوال
هذا الوقت ،شكرا على العمل اجلماعي.
وأخريا عسى أن يكون هذا البحث مفيدا للباحثة وكل من يقرأه.

ز

مستخلص البحث
اتيكا داوي سبوتري .4141 .اللواصق ألمساء الصفة يف كتاب منت سفينة النجاة

المشرف

للشيخ سامل بن مسري احلضرمي (دراسة حتليلية صرفية) .البحث
العلمي ،قسم اللغة العربية  ،وأدهبا ،كلية العلوم اإلنسانية،
جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

 :عبد اهلل زين الرؤوف ،املاجستري.

الكلمات المفتاحية  :اللواصق ،اإلسم الصفة ،منت سفينة النجاة.
اللواصق هو جزء من الدراسة الصرفية ،الذي يبحث عن تغيري الكلمة بزيادة
حرف أو أكثر فيه .كان عملية اللواصق ثالثة طرق ،وهي السوابق )،(prefiks
واملقحمات ) ،(infiksواللواحق ) .(sufiksبوجود عملية اللواصق فزادت مرتادفات اللغة
بزيادة متنوعة .وأهداف هذا البحث هي ملعرفة اللواصق ألمساء الصفة يف كتاب منت
سفينة النجاة للشيخ سامل بن مسري احلضرمي وملعرفة أثر اللواصق فيه.
هذا البحث هو من البحث الوصفي الكيفي .وكان مصادر البيانات اليت
تستخدمها الباحثة وهي كتاب منت سفينة النجاة (البيانات األساسية) والكتب واجملالت
املتعلقة مبوضوع البحث (البيانات الثانوية) .تستخدم الباحثة طريقة القرائة وطريقة الكتابة
يف مجع البيانات .أما طريقة حتليل البيانات اليت تستخدمها الباحثة هي من ثالثة
خطوات  ،منها )3( :ختفيض البيانات )4( ،عرض البيانات ،و ( )1اإلستنتاج.
نتائج هذا البحث هي توجد  04اللواصق ألمساء الصفة بأوزان املختلفة ،منها:
أ ّن توجد اسم الفاعل  11ألفاظا ،واسم املفعول  31ألفاظا ،والصفة املشبهة  7ألفاظا،
واسم التفضيل  0ألفاظا ،واسم املنصوب  0ألفاظا ،وال توجد اللواصق ِالسم املصدر
واسم اجلامد يف هذا الكتاب .األمساء الصفة اليت توجد يف كتاب منت سفينة النجاة
تالقي بعملية اللواصق حىت يكون تغيري املعىن ،مثل :كلمة "كثري" تغيري املعىن إىل
"أكثر" ،كلمة "خرج" تغيري املعىن إىل "خارج" ،وكلمة "فرض" تغيري املعىن إىل "فرضا".
ح

ABSTRACT
Saputri, Atika Dewi. 2020. Affixation of Isim Sifat in the Book of Matan
Safinatun Najah By Syaikh Salim Bin Sumair AlHadhrami (Analysis Study of Shorof), Thesis, Arabic
Language and Literature, Humanity Faculty, Maulana
Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.
Advisor
: Drs. Abdullah Zainur Rouf, M.Hi.
Keywords
: Affixation, Isim Sifat, Matan Safinatun Najah.
Affixation is part of shorof science studies, that discuss about word
change by adding one or more characters in it. Affixation can be done in three
ways, namely prefixes, infixes, and suffixes. With this affixatin process, the
vocabulary in a language will incrase and varied. The purpose of this research is
to find out what are the affixation of isim sifat contained in the book of Matan
Safinatun Najah By Syaikh Salim Bin Sumair Al-Hadhrami and the influence of
the affixation of isim sifat.
This type of research is a qualitative descriptive study. The source of the
data used in the book of Matan Safinatun Najah By Syaikh Salim Bin Sumair AlHadhrami (primary data source), and also books and journals related to the
research title (secondary data source). Data collection techniques in this research
are reading techniques and note taking techniques. While the data analysis
technique used by researcher consists of three steps, that is: (1) data reduction, (2)
data exposure, and (3) conclusion.
The result of this research are there are 62 isim sifat with different wazan,
inculding: there are 33 words from isim fa’il, 10 words from isim maf’ul, 7 words
from sifat musyabbihah, 6 words from isim tafdhil, and 6 words from isim
manshub. But in this book there is not found isim masdar and isim jamid. Isim
sifat contained in the book of Matan Safinatun Najah undergo an affixation
process so that changes in meaning occur, such as: the word “little” changes the
meaning to “less”, the word “out” changes the meaning to “outgoing person”, and
the word “requires” changes the meaning to “mandatory”.
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ABSTRAK
Saputri, Atika Dewi. 2020. Afiksasi Isim Sifat pada Kitab Matan Safinatun
Najah Karya Syaikh Salim Bin Sumair Al-Hadhrami
(Studi Analisis Shorof). Skripsi, Jurusan Bahasa dan Sastra
Arab, Fakultas Humaniora, Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing
: Drs. Abdullah Zainur Rouf, M.Hi.
Kata Kunci
: Afiksasi, Isim Sifat, Matan Safinatun Najah
Afiksasi merupakan bagian dari studi ilmu shorof (morfologi), yang
membahas tentang perubahan kata dengan cara menambahkan satu huruf atau
lebih didalamnya. Afiksasi dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu prefiks, infiks,
dan sufiks. Dengan adanya proses afiksasi ini, maka kosa kata dalam suatu bahasa
akan bertambah dan bervariasi. Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui apa saja afiksasi isim sifat yang terdapat dalam kitab Matan Safinatun
Najah Karya Syaikh Salim Bin Sumair Al-Hadhrami serta pengaruh dari afiksasi
isim sifat tersebut.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Adapun sumber
data yang dipakai adalah kitab matan safinatun najah (sumber data primer) dan
kitab-kitab serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian (sumber data
sekunder). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik baca dan
teknik catat. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan peneliti terdiri dari
tiga langkah, yaitu: reduksi data, pemaparan data, dan kesimpulan.
Hasil dari penelitian ini adalah terdapat 62 afiksasi isim sifat dengan
wazan yang berbeda-beda, diantaranya: terdapat 33 kata dari isim fa’il, 10 kata
dari isim maf’ul, 7 kata dari sifat musyabbihah, 6 kata dari isim tafdhil, 6 kata dari
isim manshub, dan tidak ditemukan afiksasi pada isim masdar dan isim jamid di
dalam kitab ini. Isim sifat yang terdapat dalam kitab Matan Safinatun Najah
mengalami proses afiksasi sehingga terjadi perubahan makna, seperti: kata
“sedikit” berubah makna menjadi “lebih sedikit”, kata “keluar” berubah makna
menjadi “yang keluar”, kata “mewajibkan” berubah makna menjadi “wajib”.
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الباب األول
مقدمة
أ .خلفية البحث
كان يف علم اللغة مصطلح يسمى باللواصق ،اللواصق جزء من أحد
فروع العلم اللغة الذي يسمى بعلم الصرف .واللواصق هو جزء من علم اللغة
الذي يلتصق وجوده بأشكال أخرى وال ميكن أن يقف وحده ،حىت يستطيع أن
يطلع معىن جديدا يف شكل الذي يُلتصق به.
اللواصق له دور كبري يف اللغة ،ألن بوجود عملية اللواصق إذا سيحصل
على معاين كثرية ومتنوعة .كمثل يف الكلمة "كاتب" معناه الشحص الذي
يكتب ،أصله من كلمة "كتب" .كلمة "كتب – يكتب" هو من الفعل الثالثي
اجملرد فزاد فيه حرف وهو حرف األلف بني فاء الفعل وعني الفعل .حىت يغري
املعىن بعد أن يالقي بعملية اللواصق (النجار ،4111 ،ص.)04 .
يف اللغة العربية ميكن أن تتم عملية اللواصق بثالثة طرق وهي طريق
السوابق ( (prefiksالذي تقع يف بداية اجلذر ،وطريق املقحمات ( )infiksاليت تقع
يف حشو اجلذر ،وطريق اللواحق ( )sufiksاليت تقع يف هناية اجلذر .تتميز هذه
الطرق الثالث على أساس موقف مورفيمي مرتبطة ملورفيم احلرة (باريرا،4117 ،
ص.)38 .

اللواصق الذي سيُبحث يف هذا البحث هو اللواصق ألمساء الصفة.
دل على صفة شيء من األعيان أو املعاين ،وهو موضوع
االسم الصفة هو ما ّ
ليحمل على ما يوصف به .وهو سبعة أنواع :اسم الفاعل ،واسم املفعول،
والصفة املشبهة ،واسم التفضيل ،واملصدر املوصوف به ،واالسم اجلامد املتضمن
معىن الصفة املشتقة  ،واسم املنصوب (الغالييين ،3173 ،ص.)70 .
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يف هذا البحث ،ستبحث الباحثة عن اللواصق ألمساء الصفة يف كتاب
منت سفينة النجاة .اللواصق ألمساء الصفة يف كتاب منت سفينة النجاة لديها
االتفاق .لذالك يكون اللواصق ألمساء الصفة مناسبة جدا إذا طبقت على كتاب
منت سفينة النجاة.
كتاب منت سفينة النجاة للشيخ سامل بن مسري احلضرمي يبحث عن
مبادئ الفقه يف املذهب الشافعي حييط جبانب التوحيد والتصوف .معضم
الطالب واملبتدئني يستخدمون كتابا للشيخ سامل بن مسري للتعلم الفقه ،حبيث ال
حيتوي الكتاب إال على خالصة الفقه فقط دون األدلة وأساس األدلة يف حتديد
القانون .هذا الكتاب مشهور جدا يف العامل اإلسالمي ،وخاصة يف إندونيسيا.
حىت يف بعض البلدان ،يستخدم السكان املسلمون هذا الكتاب كمرجع يف تعلم
أساسيات الفقه.
هذا الكتاب مناسب كأول كتاب أساسي من الفقه ميكن تعلمه ،ألنه
وتام .يبدأ مبناقشة
حيتوى على األساسيات الدينية بشكل منهجي ،وكاملّ ،
الفصول األساسية للشريعة ،مث فصل الطهارة ،وفصل الصالة ،وفصل الزكاة،
وفصل الصوم ،وفصل احلج .عرض هذا الكتاب يستخدم لغة بسيطة حبيث
ميكن للقراء فهم بسهولة.
الشيخ سامل بن مسري احلضرمي هو فقه إسالمي وصوفية من مذهب
اإلمام الشافعي .ولد يف حضرموت وامسه الكامل هو الشيخ سامل بن عبد اهلل بن
سعد بن عبد اهلل بن مسري احلضرمي الشافعي (احلضرمي ،4111 ،ص .)1 .ودرس
العلوم الشرعية على والده وعلى مجع من العلماء الذين امتأل هبم وادي
حضرموت يف القرن الثالث عشر اهلجري.
ودرسها ،واستقبل الطالب من أي
ونشر الشيخ سامل بن مسري العلوم ّ
مكان وحتمل تكلفة حياهتم اليومية .أشرق امسه بسبب علمه ،حىت اكتسب

2

مكانة يف قلوب املعلمني واجملتمعات .وترك عددا من املؤلفات منها :سفينة
النجاة والفوائد اجللية يف اجلزر عن تعاطي احليل الربوية.
لذالك فإن اختارت الباحثة اللواصق ألمساء الصفة يف كتاب منت سفينة
النجاة بسبب حتب الباحثة الكتاب للشيخ سامل ألن اللغة سهلة الفهم حبيث
ميكن أن تسهل الباحثة يف فهم وإجراء التحليل .وباإلضافة إىل ذلك ،يف هذا
الكتاب وجدت العديد من األمساء الصفة حىت إذا مت التحليل ،فإنه سيحصل
على ما يكفي من البيانات وتلبية مستوى البيانات البحثية.
ب.أسئلة البحث
أساسا عن ورود املسائل يف خلفية البحث ،حصلت الباحثة على أسئلة
البحث اآلتية:
 -3ما اللواصق ألمساء الصفة يف كتاب منت سفينة النجاة للشيخ سامل بن
مسري احلضرمي؟
 -4ما أثر اللواصق ألمساء الصفة يف كتاب منت سفينة النجاة للشيخ سامل
بن مسري احلضرمي؟
ج .أهداف البحث
استنادا إىل أسئلة البحث ،أرادت الباحثة الوصول إىل أهداف البحث،
وهي:
 -3ملعرفة اللواصق ألمساء الصفة يف كتاب منت سفينة النجاة للشيخ سامل بن
مسري احلضرمي.
 -4ملعرفة أثر اللواصق ألمساء الصفة يف كتاب منت سفينة النجاة للشيخ سامل
بن مسري احلضرمي.
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د .فوائد البحث
ومن املتوقع أن يوفر هذا البحث فوائد من الناحية النظرية والتطبيقية،
كما يلي:
 -3الفائدة النظرية
الفائدة النظرية من هذا البحث هي أن يكون لزيادة املعرفة يف
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جمال اللغويات خاصة يف علم الصرف .باإلضافة إىل ذلك ،هذا البحث
مرجعا للباحثني اآلخرين يف إجراء أحباثه خاصة حول
ميكن أن يكون ً
قواعد علم الصرف املتعلقة باللواصق ألمساء الصفة.
الفائدة التطبيقية
مبا أ ّن الفائدة التطبيقية من هذا البحث هي تستطيع الباحثة أن
تفهم كيفية التحليل اللواصق ألمساء الصفة زاد عن الصريح والتفصيل،
خصوصا يف كتاب "منت سفينة النجاة" للشيخ سامل بن مسري احلضرمي.
ونتائج هذا البحث ميكن أن يفيد للقارىء الكتاب منت سفينة النجاة
للشيخ سامل بن مسري احلضرمي.

ه .الدراسات السابقة
تبحث الباحثة عن الدراسات السابقة من البحوث العلمية املتعلقة
بالتهذيب اللغوى ،وهي:
 -3أميلة روضة األزكية .)4138( .صيغ اللواصق على أمساء الصفة يف
كتاب "دموع البحر" لرخا أمحد حسن (دراسة حتليلية صرفية) .حبث
جامعي قسم اللغة العربية وأدهبا ،كلية العلوم اإلنسانية ،جامعة موالنا
مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج .يستخدم هذا البحث الكتاب
دموع البحر كموضع البحث ،حيث هذا الكتاب كتاب أديب حديث
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حيتوي على جمموعة من القصص القصرية .يهدف هذا البحث لتعريف
عملية زيادة احلروف يف اسم الصفة وحتليلها حتليال نقديا يف كتاب
"دموع البحر" لرخا أمحد حسن ،والتحليل عن آثارها يف إفادة املعىن.
يستخدم هذا البحث املنهج الوصفي الكيفي .ونتائجه منها )3( :توجد
 01اسم الفاعل يف كتاب دموع البحر )4( ،وتوجد  32من أمساء
املفعول )1( ،وتوجد  31من أمساء الصفة املشبهة )2( ،وتوجد  0من
أمساء التفضيل )1( ،وتوجد  1من أمساء املصدر )0( ،وتوجد  3من
اإلسم اجلامد )7( ،وتوجد  8من أمساء املنسوبات.
كاماليا .)4111( .أحرف الزيادة يف اللغة العربية وتأثريه بتغيري املعىن
(دراسة حتليلية صرفية) .حبث جامعي دراسة العليا جامعة سوماترا مشالية،
ميدان .هذا البحث هو حبث املكتبة باستخدام طريقة التحليل الوصفي
من خالل مجع البيانات وجتميعها وتصنيفها وحتليلها وتفسريها .يهدف
هذا البحث لتعرف على نوع اللواصق باللغة العربية ولوصف املعاين
يكسب من عملية اللواصق .نتائج البحث:
النحوية واملعجمية الذي َ
تشكيل عملية اللواصق يف اللعة العربية من شكل أسسي من الفعل
بزيادة السوابق ،واملقحمات ،واللواحق .املعىن النحوى من عملية
اللواصق للفعل له مخسة معان هي اسم الفاعل ،واسم املفعول ،واسم
املكان ،واسم الزمان ،واسم اآللة.
حممد تاج العرفان .)4131( .حروف اجلر ومعانيها يف منت سفينة
النجاة للشيخ سامل بن مسري احلضرمي (دراسة حتليلية صرفية) .حبث
جامعي شعبة اللغة العربية وأدهبا ،قسم اللغة واألدب ،كلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية ،جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا.
يهدف هذا البحث لكشف عن العلوم اللغوية املوجودة يف كتاب منت

5

-2

سفينة النجه ،أما منهج البحث يستخدمه الباحث هو منهج الوصفي
الكيفي .وتظهر نتائج هذا البحث أ ّن يف كتاب منت سفينة النجاة يوجد
 83حروف اجلر ومعانيها املختلفة ،مثل )3( :حلرف اجلر "من" معاين
وهي اإلبتداء والتبعيض والبيان والظرفية )4( ،حلرف اجلر "إىل" معاين
وهي إنتهاء الغاية )1( ،حلرف اجلر "عن" معاين وهي معىن من)2( ،
حلرف اجلر "على" معاىن وهي االستعالء )1( ،حلرف اجلر "يف" معاين
وهي الظرفية )0( ،حلرف اجلر "الباء" معاين وهي املصاحبة والسببية
والتعليل واإلستعانة والتعدية واإللصاق والتأكيد )7( ،حلرف اجلر "الالم"
معاين وهي الم اإلختصاص والتوكيد والتعليل والسببية وانتهاء الغاية أي
معىن إىل.
صفية كاميليا .)4130( .اإلضافة يف كتاب منت سفينة النجاة (دراسة
حنوية) .حبث جامعي شعبة اللغة العربية وأدهبا ،قسم اللغة واألدب ،كلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية
سورابايا .يستخدم هذا البحث املنهج النوعي .أما أهداف البحث هي
ملعرفة أنواع اإلضافة يف كتاب منت سفينة النجاة ،وملعرفة معاين من أنواع
اإلضافة املذكورة .ونتائج هذا البحث هي أ ّن يف كتاب منت سفينة
النجاة خاصة يف باب الصالة وجد معاين اإلضافة وأنواعها .جمموعه 41
معاين اإلضافة الالمية ،و  27معاين اإلضافة البيانية 74 ،أنواع اإلضافة
املعنوية.
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و .منهج البحث
تستخدم الباحثة املنهج البحث اليت تتكون من نوع البحث ،ومصادر
البيانات ،وطريقة مجع البيانات ،وطريقة حتليل البيانات .هذه املكونات لديها
عدة خطوات البحث والتفسريات هي كما يلي:
 -3نوع البحث
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نوع هذا البحث هو البحث النوعي .والبحث النوعي هو نوع
من البحوث اليت ال يتم احلصول على النتائج من خالل اإلجراءات
اإلحصائية أو غريها من أشكال احلساب ويهدف إىل الكشف عن
األعراض بشكل كلي من خالل مجع البيانات بشكل طبيعي مع
االستفادة من الباحث كأداة رئيسية (سوجيارتو ،4131 ،ص .)8 .لذلك
يهدف هذا البحث للحصول على فهم اللواصق ألمساء الصفة وأثرها يف
كتاب منت سفينة النجاة للشيخ سامل بن مسري احلضرمي.
هذا البحث وصفي ،البحث الوصفي هو حبث موجه لكشف
احلقائق أو األحداث بشكل منهجي فيما يتعلق خبصائص بعض
السكان أو املناطق (واغريان ،4131 ،ص .)311 .ووفقاً للتعرض ،تريد
الباحثة أن تصف اللواصق ألمساء الصفة وأثرها يف كتاب منت سفينة
النجاة.
مصادر البيانات
مصادر البيانات هي موضوع يتم فيه احلصول على البيانات
(أنصاري ،4111 ،ص .)13 .ومصادر البيانات يف هذا البحث تنقسم
على قسمني ،وهو البيانات األساسية والبيانات الثانوية.
أ) البيانات األساسية
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البيانات األساسية هي الكتب اليت تتصل مباشرة بالنظرية أو
املوضع البحث (ويابوو ،4133 ،ص .)20 .هذا البحث يستخدم
البيانات األساسية وهي كتاب منت سفينة النجاة للشيخ سامل بن
مسري احلضرمي.
ب) البيانات الثانوية
البيانات الثانوية هي الكتب اليت ال ترتبط مباشرة بالنظرية
أو املوضع البحث ،ولكن هلا صلة (ويابوو ،4133 ،ص .)20 .هذا
البحث يستخدم البيانات الثانوية وهي الكتب واجملالت تناقش
النظرية اليت فحصتها الباحثة.
طريقة مجع البيانات
إلنتاج البيانات املناسبة ،جيب على الباحث استخدام طريقة
مجع البيانات بدقة .طريقة مجع البيانات هي الوسيلة اليت يقوم هبا
الباحث جبمع البيانات لوصف وليبني املشكلة يف حبثه.
والطريقة اليت تستخدمها الباحثة جلمع البيانات هي طريقة
القراءة وطريقة الكتابة .اخلطوات هي على النحو التايل:
أ) طريقة القراءة
طريقة القراءة هي طريقة تتم من خالل النظر وفهم حمتوى
ما هو مكتوب يف مصادر البيانات املستخدمة من قبل الرتخيص أو
فقط يف الكبد (محزة ،4131 ،ص .)11 .اخلطوات اليت تقوم هبا
الباحثة هي كما يلي:
 )3تقرأ الباحثة الكتاب منت سفينة النجاة للشيخ سامل بن مسري
احلضرمي.
 )4تبحث الباحثة عن الكلمة اليت يتم تضمينها يف أمساء الصفة.
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ب) طريقة الكتابة
طريقة الكتابة هي طريقة تتم عن طريق تسجيل البيانات أو
كتابة ما كتبه اآلخرون أو حتدثوا به (محزة ،4131 ،ص.)12 .
اخلطوات اليت تقوم هبا الباحثة هي كما يلي:
تتضمن يف أمساء الصفة.
ّ )3
تسجل الباحثة الكلمة اليت ّ
 )4تصنّف الباحثة الكلمة إىل سبعة أنواع من أمساء الصفة.
تتضمن يف
ّ )1
تسجل الباحثة آثار صيغ اللواصق على كل كلمة اليت ّ
أمساء الصفة.
طريقة حتليل البيانات
طريقة حتليل البيانات هي عملية مراجعة وفحص البيانات ،تفسري
البيانات اليت مت جبمعها حىت يستطيع أن يصف الظاهرة اإلجتماعية اليت
مت حبثها (يوسف ،4132 ،ص .)211 .كان يف حتليل البيانات عدة
مراحل ،وهي:
أ) ختفيض البيانات
ختفيض البيانات هو التلخيص ،واختيار األشياء األساسية،
والرتكيز على األشياء اهلامة ،والبحث عن املواضيع واألمناط ،وإزالة
غري ضرورية (وجيايا ،4138 ،ص .)10 .يف هذا البحث ،اخلطوات
املتخذة يف ختفيض البيانات هي:
 )3جتمع الباحثة البيانات اليت مت احلصول عليها.
 )4تقوم الباحثة بتحليل وتصنيف البيانات على أساس أهداف
البحث.
 )1تتخلص الباحثة البيانات اليت ال تتوافق مع أهداف البحث.
 )2تصنّف الباحثة البيانات وفقا بأهداف البحث.
9

ب) عرض البيانات
عرض البيانات هو عملية تعبئة البيانات املوجودة يف احلقل،
مث حتويلها إىل شكل نص أو جدول أو خمطط والصورة (هاللدين،
 ،4131ص .)332 .واخلطوات املتخذة يف عرض البيانات هي:
 )3تؤكد الباحثة من جديد أن البيانات املقدمة تتفق مع أهداف
البحث.
 )4البيانات اليت مت احلصول عليها هي مضمنة يف صيغ اللواصق
على أمساء الصفة ،مث يتم تقدمي البيانات كجدول و وصف
خمتصر.
ت) اإلستنتاج
استخالص النتائج والتحقق من االستنتاجات طاملا أن
البحث يتقدم هو املرحلة األخرية من سلسلة حتليل البيانات .يف
هذه املرحلة يتم حتديد نتائج البحث مصحوبة مبحتوى املعىن العميق
واحلقيقة املؤكدة (جوليا ،4138 ،ص .)17 .واخلطوات املتخذة يف
اإلستنتاج هي:
 )3تؤكد الباحثة يف إعادة حقيقة النظرية املستخدمة.
 )4تقرأ الباحثة يف إعادة نتائج التفسري البيانات اليت مت حتليلها.
 )1أعادت الباحثة حتليل نتائج البحث الذي مت تقدميها.
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الباب الثاني
اإلطار النظري
أ .مفهوم الصرف
تعرف التعريف الصرف يف اللغة ويف االصطالح،
حتاول الباحثة أن ّ
والتعاريف من بعض العلماء مث تستنتج الباحثة التعاريف الصرفية من بعض
العلماء .الصرف لغة هو التغيري ،والصرف اصطالحا هو تغيري األصل الواحد إىل
أمثلة متنوعة ملعان مطلوبة ال حتصل إالّ هبا كامسي الفاعل ،واسم املفعول ،واسم
التفضيل ،والتثنية ،واجلمع ،وإىل غري ذلك (منجية ،4131 ،ص .)1 .وتعريف
الصرف من بعض العلماء منها:
 عند المتقدمين من النحاة ،الصرف هو أن تأخذ من كلمة لفظا مل تتّخذهالعرب على وزن ما ّاختذته ،مث تعمل يف هذا اللفظ ما يقتضيه قياس كالمهم
من إعالل وإبدال وإدغام وغري ذلك كأن تبين من خرج على مثال دحرج،
ومن وأى مبعىن وعد على مثال كوكب (احلمالوي ،4131 ،ص.)23 .

 عند المتأخرين من النحاة ،الصرف هو العلم الذى يبحث عن أبنيةالكالم العربية وأحوال هذه األبنية من صحة وإعالل ،وأصالة زيادة ،وحذف
وعما يدل آلخرها مما ليس بإعراب وال بناء (احلمالوي،
وإمالة ،وإدغامّ ،

 ،4131ص.)24 .

 عند ابن جنى األخير ،الصرف هو تغيري الكلمة وحتويلها من بناء إىل آخركاملاضي ،واملضارع ،واسم الفاعل ،واسم املفعول ،واملعلوم واجملهول ،واجملرد
واملزيد ،وغريها من املوضوعات اليت يدور عليها حبث الصرف (احلديثي،
 ،3101ص.)40 .
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 عند ابن الحاجب ،الصرف هو علم بأصول يعرف هبا أحوال ابنية الكلماليت ليست بإعراب (احلديثي ،3101 ،ص.)40 .

 عند ابن مالك ،الصرف هو علم يتعلق ببنية الكلمة وما حلروفها من اصالة،وزيادة ،وصحة ،وإعالل وشبه ذلك (احلديثي ،3101 ،ص.)40 .
ويستند إىل التعاريف الصرفية من بعض العلماء الذى شرحت الباحثة
أعاله ،فتستنتج الباحثة بأن الصرف هو تبديل الكلمة يف تركيبها لقصد معنوي
أو لفظي ،مثل تغيري املفرد إىل التثنية واجلمع أو بزيادة حرف أو أكثر عليها.
ب.مفهوم اللواصق وأهدافها
اللواصق يف اللغة هي يلتصق الشيء للشيء ،ويف اإلصطالح هي عملية
زيادة اللواصق إىل اجلذور اليت تظهر يف اللغات اهلندوأوربية بوساطة اللواصق اليت
تلصق باجلذر .وكان اللواصق تقع على ثالثة أشكال لتبني وظيفة قواعدية هي
سوابق ،أو مقحمات ،أو لواحق (النجار ،4111 ،ص.)40.
وتضاف هذه اللواصق إما من طريق السوابق ) (prefiksاليت تقع يف بداية
الكلمة ،أو من طريق املقحمات ) (infiksاليت تقع يف وسط الكلمة ،أو من
طريق اللواحق ) (sufiksاليت تقع يف هناية الكلمة (النجار ،4111 ،ص.)21 .
كلمة امللصقة هي كلمة خضعت لعملية اللواصق ،ونتائج عملية اللواصق تسمى
بالكلمة امللصقة.
يهدف عملية اللواصق هي لتشكيل كلمات جديدة ترتبط معانيها
بالكلمة األوىل .تسمى اللواصق باملفردات املعقدة ذات الشكل الرتكييب الذى
ميثل البعد النحوي يف بناء الكلمة .وأكد سوسور أن عملية اللواصق ختلو من
اإلرادة والدور الفعال اإلجيايب (النجار ،4111 ،ص.)13 .
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ج .مفهوم االسم وأقسامه
االسم هو الكلمة للداللة على معىن يف نفسها غري مقرتن بزمان .مثل:
مكتب ،وكرسي ،ووسادة (الفضيلى ،د.ت ،ص .)37 .وعالمة االسم هي أن
يقبل ال كالنافذة ،والتنوين كغالم ،وحرف النداء مثل "يا" أيها الناس ،وحرف
اجلر مثل منت يف غرفة النوم.

وينقسم االسم إىل أقسام اآلتية ،منها:
 االسم باعتبار أصل وضعه ،إىل اجلامد واملشتق. االسم باعتبار نوعه ،إىل املذكر واملؤنث. االسم باعتبار أحوال حرف اآلخر ،إىل الصحيح واملقصور واملنقوصواملمدود.
 االسم باعتبار عدده ،إىل املفرد واملثىن واجلمع. االسم باعتبار قبول التنوين ،إىل متصرف وغري متصرف. االسم باعتبار عدد حرفه ،إىل اجملرد واملزيد. االسم باعتبار تغيري حرف آخره ،إىل املعرب واملبين. االسم باعتبار إظهاره وإضماره ،إىل ظاهر ومضمر (منجية،4131 ،ص.)381.
االسم املتصرف هو الذي يثىن وجيمع ويصغر وينصب إليه مثل "مدينة"
فإنه يقال فيها مدينتَ ِ
وم َدِينٌّ .واالسم املتصرف نوعان :جامد
ان ُ
وم َدينَةٌ َ
ومد ٌن ُ
ومشتق .االسم اجلامد هو ما كان غري مأخوذ من أصل الفعل مثل رجل،
ّ
املشتق هو ما أُخذ من أصل الفعل مثل كاتب (الشرتوين ،3124 ،ص.)18 .
و ّ
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د .مفهوم االسم الصفة وأنواعه
االسم الصفة هو ما دل على صفة شيء من األعيان أو املعاين ،وهو
موضوع ليحمل على ما يوصف به (الغاليني ،3173 ،ص .)70 .االسم
الصفة له سبعة أنواع ،منها:
 -3اسم الفاعل
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اسم الفاعل هو االسم الذى يشتق من الفعل املعلوم ،على وزن
ِ
ِ
ب=
ب = َكاذ ٌ
"فَاع ٌل" للداللة على وصف من قام بالفعل ،مثلَ :ك َذ َ
اسم فاعل يدل على وصف الذي قام بالكذب (بوخدود ،3188 ،ص.
 .)01ويصاغ اسم الفاعل على وزن التايل:
أ) الفعل الثالثي على وزن "فاعل".
ِ
ِ
ب.
ب َشا ِر ٌ
 الصحيح السامل ،مثلَ :ش ِر َب َالع ٌ
ب ،ولَع َ
ِ
وسأ ََل َسائِ ٌل.
 الصحيح املهموز ،مثل :أَ َك َل آك ٌلَ ،املضعف (تظهر حركات اإلعراب على آخره) ،مثل:
 الصحيح ّوش ٍّاد.
وش ًّاداَ ،
َش َّد = َشادٌَّ ،
 املعتال (املثال) ،مثل :وج َد و ِاج ٌد ،ويئِس يائِس.
ََ َ
َ ََ ٌ
 املعتال (األجواف) ،مثلَ :سأ ََل َسائِ ٌل ،ونَ َال نَائِ ٌل.اش م ِ
ِ
اشيًا.
وم َشى َم ٍ َ
 املعتال (الناقص) ،مثلَ :د َعا َد ٍاع َداعيًاَ ،ميما
ب) وغري الثالثي على وزن الفعل املضارع مع إبدال حرف املضارعة ً
مضمومة مع كسر ما قبل اآلخر.
اسم املفعول
اسم املفعول هو االسم الذى يشتق من الفعل املضارع املتعدي
املبين للمجهول على وزن "مفعول" ،وهو يدل على وصف من يقع عليه
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وب (بوخدود ،3188 ،ص.
ب َمكتُ ٌ
ب يُكتَ ُ
ب يَكتُ ُ
الفعل ،مثلَ :كتَ َ
 .)84ويصاغ إسم املفعول على وزن التايل:
أ) الفعل الثالثي على وزن "مفعول".
 الصحيح السامل ،مثل :يُ ْفتَ ُح َم ْفتُ ْو ٌح. الصحيح املهموز ،مثل :يُ ْؤَم ُل َمأْ ُم ْوٌل.ود.
 الصحيح املضعف (يفك تضعيفه) ،مثل :ميَُ ُّد ممَْ ُد ٌود.
وع ُد َم ْوعُ ٌ
 املعتال (املثال) ،مثل :يُ َصو ٌن
صا َن َم ُ
 املعتال (األجواف) حتذف إحدى الواوين ،مثلَ :األصل مصوونَ ،س َار َم ِسريٌ األصل مسيور.
 املعتال (الناقص) حيصل فيه إدغام وإبدال وإدغام ،مثلَ :غَزاي مسروي (إبدال وإدغام).
وسَرى َم ْس ِر ٌّ
َم ْغ ُزٌّو مغزوو (إدغام)َ ،
ب) غري الثالثي :يشتق على وزن الفعل املضارع ،مع إبدال حرف
ميما مضمومة وفتح ما قبل اآلخر.
املضارعة ً
لقد أتى اسم املفعول يف الثالثي اجملرد وغري الثالثي اجملرد جبميع
أوزاهنا إال يف الثالثي اجملرد من باب "فَعُ َل – يَ ْفعُ ُل" (منجية،4131 ،
ص.)423 .
الصفة املشبهة
الصفة املشبهة هي االسم الذى يشتق من الفعل الثالثي الالزم
َمحر،
للداللة على معىن اسم الفاعل على وجه الثبوت .مثل:
ٌ
حسن ،أ ُ
ِ
طاهر ،عطشا ُن (املصاروه ،4117 ،ص .)41 .وتصاغ
تع ٌ
ب ،كرميٌٌ ،
الصفة املشبهة على وزن التايل:
أ) الفعل الثالثي الالزم على وزن "فَعِ َل".
 فَعِ ٌل ،فيما دل على فرح وسرور ،مثلَ :ج ِذ ٌلَ ،ور ِض ٌّي.15

 أَفْ َع ٌل ،فيما دل على لون أو عيب .ومؤنثه فَعالء ،مثل :أَص َفٌرَسود َس ْوَداءٌ.
صفراء ،وأ ٌ
َ
 فَ ْع َال ٌن ،فيما دل على خلو وامتالء .ومؤنثه فعلى ،مثلَ :شبعان،وغضبان ،وعطشان.
ب) الفعل الثالثي الالزم الذي يكون على وزن "فَعُ َل" بضم العني غالبا
على األوزان التالية:
ِ
يل ،مثل :شريف ،وخبيل ،فيما دل على صفة ثابتة.
 فَع ٌ فَ ْع ٌل ،مثلَ :شهم ،وصعب.ال ،مثل :وصراح ،وأُجاج ،وفرات.
 فُ َع ٌ فَ َع ٌل ،مثل :بَطل ،ووسط ،وحسن.ومر.
 فُ ْع ٌل ،مثل :حلوّ ، فُعُ ٌل ،مثلُ :جنب ،وفرط.جوز.
 فَعُ ٌوع ٌ
هورَ ،
ول ،مثل :وطَ ٌ
 فَعِ ٌل ،مثل :طَ ِهر ،وخظر.وضعفِ ،
 فِعل ،مثلِ :م ْلحِ ،وصفر.
ٌْ
 قد ترد الصفة املشبهة على وزن "فَ ْيعِ ٌل" على رأي البصريني أماالكوفيون فريون أن وزهنا فعيل ،وذلك من الفعل الثالثي الالزم
ات -
املعتل العني ،وهي قليلة .مثلَ :م َ
الذي على وزن "فَ َع َل" ّ
يص ٌل.
َميّ ٌ
ت .ومن الصحيحة العني على وزن فَ ْعيَ ٌل ،مثل :فَ َ
 تأيت الصفة املشبهة على وزن اسم الفاعل أو اسم املفعول فيمادل على الثبوت وحينئذ تكون مضافة إىل بعدها .مثل :طَاهر
القلب .ومنها كل وصف جاء من الفعل الثالثي مبعىن اسم
الفاعل ومل يكن على وزنه ،مثلَ :سيِّ ٌد مبعىن َسائِ ٌد .ويشرتط
16
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داللتها على الثبوت ،وهي مأخوذة من األفعال الثالثية املتعدية
ص
املفتوحة العني "فَ َع َل" وهي أيضا قليلة .منها :حريص من َحَر َ
وهي مبعىن حارص.
الصفة املشبهة ليس هلا زمان ألهنا تدل على صفة ثابتة ،والذى
يتطلب الزمان إمنا هو الصفات العارضة .وإمنا كانت مشبهة باسم
الفاعل ألهنا تثىن وجتمع وتذ ّكر وتؤنّث (منجية ،4131 ،ص.)413 .
والفرق بني اسم الفاعل والصفة املشبهة هو:
 داللتها على صفة ثابتة ،وداللته عل صفة متجددة.
 تأيت للمعىن الدائم ،ويأيت يف إحدى األزمنة.
 تصاغ من الفعل الالزم قيلسا وال تصاغ من املتعدي إال مساعا،
مثل رحيم ومسيع.
اسم التفضيل
اسم التفضيل هو االسم الذى يشتق من الفعل على وزن "أَفْ َع َل"
للداللة على أن شيئني اشرتكا يف صفة معينة وزاد أحدمها على اآلخر يف
تلك الصفة .مثل :أكرم ،وأمجل ،وأفضل .مثل :موسى أمجل من أمحد
(املصاروه ،4117 ،ص .)40 .تصاغ اسم التفضيل على وزن التايل:
 أن يكون الفعل ثالثيا .مثل :أخوك أ َْعلَ ُم منك ،من الفعل َعلِ َم. أن يكون تام غري ناقص ،فال يكون من أخوات كان أو كاد ومايكون مقامهما.
 أن يكون مثبتا غري منفي ،فال يكون مثل :ما َعلِ َم ،وال ينسى. أن يكون مبنيا للمعلوم ،فال يكون مبنيا للمجهول مثل :يُقال. أن يكون تام الصرف غري جامد ،فال يكون مثل :عسى ،ونعم،وبئس.
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 أن يكون قابال للتفاوت ،مبعىن أن يصلح الفعل للمفاضلةبالزيادة أو النقصان ،فال يكون مثل :مات ،وغرق.
 أال يكون الوصف منه على وزن أفعل الذي مؤنثه على وزن"فعالء" ،مثل :عرج ومحر ،فالوصف منها على وزن أفعل :أعرج
ومؤنثه عرجاء ،وأمحر ومؤنثة محراء .وذلك كي ال يلتبس الوصف
باسم التفضيل.
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هناك ثالثة أمساء التفضيل جاءت على غري قياس أي مل تأت
ب .هذه األلفاظ قد ترد مبعىن
وشرَ ،
وح ّ
على وزن أفعل وهي خريّ ،
التفضيل أو مبعىن لغري التفضيل .والضابط يف التمييز بني املعنيني هو
أحب
وحب مبعىن ّ
وشر مبعىن أسوأّ ،
السياق فإذا كانت خري مبعىن أفضلّ ،
فهي أمساء تفضيل وإال فال (املصاروه ،4117 ،ص.)13 .
اسم املصدر
اسم املصدر هو ما ساوى املصدر يف الداللة على احلدث ومل
يساوه يف اشتماله على مجيع أحرف فعله ،بل خلت هيئته من بعض
أحرف فعله لفظا وتقديرا من غري عروض مثل تكلّم وكالما ،فكلمة
"كالم" ليست مصدرا للفعل "تكلّم" لعدم اشتماهلا على مجيع أحرفه،
وإمنا مصدره هو "التكلُّم".
والفعل "أنبت" مصدره هو "إنبات" ،وأما "نبات" فهو اسم
مصدر لعدم اشتماله على مجيع أحرف الفعل "أنبت" .وحق املصدر أن
كتبني تبيّنا ،وعلِم ِعلما ،أو بزيادة كنشأ
يتضمن أحرف فعله مبساواة ّ
نشأ ًة ،وأيسر إيسارا ،واستيقظ استيقاظا (السامرائي ،4131 ،ص.
.)81
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فإن نقص عن أحرف فعله لفظا ال تقديرا فهو مصدر مثل "قاتل
– قتاال" ،فالقتال مصدر ونطق هبا يف بعض املواقع "قاتل – قيتاال".
وعوض مما نقص منه بغريه فهو
ونقص عن أحرف فعله لفظا وتقديراّ ،
مصدر أيضا مثل "وعد – عدة" و "ودى – دية" .فعدة ودية وإن
عوضتا منه تاء التأنيث (منجية ،4131 ،ص.
خالتا من واو فقد ّ
.)430
اسم اجلامد
االسم اجلامد هو مامل يؤخذ من غريه ودل على ذات أو معىن
من غري مالحظة صفة كأمساء األجناس احملسوسة مثل :رجل ،ورق،
وأمساء األجناس املعنوية مثل "نصر ،قيام ،وزمان" .ومن مصادر األفعال
الثالثية اجملردة (غري امليمية) ،مثل :العلم ،احلياء ،األملنة ،حاجة ،فإهنا
ِ
يأمن ،حاج -
مساعية من األفعال :علم  -يعلَم ،حيي َ -حيياُ ،أمن – ُ
حيُوج .وكل اسم من األمساء السابقة أصل بنفسه وليس مأخوذا من غريه
(السامرائي ،4131 ،ص.)71 .
وينقسم اسم اجلامد إىل قسمني :اسم عني واسم معىن.
 اسم العني (يسمى اسم الذات أيضا) ،هو االسم الدال علىمعىن قائم بنفسه مثل :رجل وأرض.
 اسم املعىن هو االسم الدال على معىن قائم بغريه مثل :العلموالرمحة ،ومنه املصادر (الفضيلى ،د.ت ،ص.)21 .
واسم اجلامد له ثالثة أنواع ،وهو:
 املالزم لصيغة املاضي أمثال :عسى ،وتبارك ،وليس ،ونعم،وبئس ،وحبذا.
 -املالزم لصيغة املضارع مثل :هتيط (مبعىن يصيح).
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 املالزم لصيغة األمر أمثال :هب ،وتعلم ،وهات ،وهلم ،وتعال(الفضيلى ،د.ت ،ص.)83 .
اسم املنصوب
اسم املنصوب هو أحد من الفروع االسم املعرب اليت ينبغي أن
ويتم اسم
يكون منصوبا أي االسم املتضررة من اإلعراب النصبّ .
املنصوب على مجيع األمساء إال اسم الفاعل أو نائب الفاعل يف مجلة
الفعلية .اسم املنصوب إثىن عشر وهي:
أ) املفعول به
املفعول به هو الذى يقع عليه فعل الفاعل ،وملا كان الفعل
متعدد األنواع تعددت أيضاً أنواع املفعول به .والفعل الذي ينصب
املفعول به يسمى فعال معتديا ألنه يعتدى فاعله إىل مفعول ،مثل:
مسحت السبورَة (الراجحى ،3174 ،ص.)388 .
واملفعول به منه:
 االسم املنصوب على االشتغال ،مثل :زيدا ضربته. أو على التنازع ،مثل :لقيت وأكرمت خالدا. أو على االختصاص ،مثل :حنن معاشر األنبياء ،النورث. أو على اإلغراء ،مثل :السالح السالح. أو على التحذير ،مثل :ناقة اهلل وسقياها. أو على النداء ،مثل :يا عبد املطلب (املكي ،3188 ،ص..)413
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ب) املفعول مطلق
مصدرا أو نائبًا عنه،
املفعول املطلق هو اسم منصوب يكون
َ
ويأيت لتأكيد عامله أو تبيني نوعه أو عدده .مثل :ضربت املكتب
الكبري ضربتني (الراجحى ،3174 ،ص.)431 .
يأيت املفعول املطلق إىل ثالث صور:
 مؤكد للفعل ،مثل :انطلق الصاروخ يف أجواء الفضاء انطالقا. مبني للنوع ،مثل :انتصر القائد انتصارا عظيما. مبني للعدد ،مثل :دقت الساعة دقتني (عبد املطلب،4113 ،ص.)18 .
ج) املفعول ألجله
املفعول ألجله هو مصدر يأيت لبيان سبب احلدث العامل
فيه ،والبد أن يشاركه يف الزمان ويف الفاعل ،مثل :قمت إجالال
ألستاذي (الراجحى ،3174 ،ص.)441 .
إذا كان املفعول ألجله جمردا من (ال) واإلضافة فاألكثر
نصبه ،مثل :زيّنت املدينة إكراما للملك .وإن كان مقرونا (بأل)
جره باحلرف ،مثل :أصفح عنه للشفقة عليه .وإن كان
فاألكثر ّ
مضافا جاز فيه األمران على السواء ،مثل :تص ّدقت ابتغاء مرضات
اهلل أو البتغاء مرضاته (الشرتوين ،3124 ،ص.)110 .
يشرتط يف املصدر حىت يصح نصبه مفعوال ألجله أن يكون
نكرة من أفعال القلوب ،مفهما علة ،مشاركا لعامله يف الوقت
والفاعل وخمالفا له يف اللفظ مثل :خطبت يف القوم تنشيطا هلم
(الشرتوين ،3124 ،ص.)117 .
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د) املفعول فيه
املفعول فيه هو الذي نسميه ظرف الزمان واملكان ،وقد مسي
مفعوال فيه ألنه ال يتصور وجود مكان أو زمان دون أن يكون هناك
حدث حيدث فيهما ،ولذلكيقدرون الظرف بأن معناه حرف اجلر
(يف) .مثل :حضر علي يوم اجلمعة ،معناه حضر علي يف يوم اجلمعة
(الراجحى ،3174 ،ص.)447 .
إن ظرف الزمان مبهما كان أم خمتصا أم معدودا يصلح كله
للنصب على الظرفية بتقديلر (يف) مثل :زرتك يوم األحد صباحا أي
يف يوم األحد .وينصب على الظرفية من أمساء املكان نوعان)3( :
املبهم كأمساء -اجلهات واملقادير -مثل :قطعت يف الساعة ميلني،
( )4اسم املكان املصوغ من املصدر مثل :جملس ومقعد (الشرتوين،
 ،3124ص.)111 .
ه) املفعول معه
املفعول معه هو اسم منصوب ال يكون مجلة وال شبه مجلة،
قبله واو تدل على املصاحبة ،وقبل الواو مجلة فيها فعل أو ما
مكرم وأخاه (الراجحى ،3174 ،ص.)421 .
يشبيهه .مثل :عمر ٌ
يشرتط يف املفعول معه ثالثة أمور ،وهو )3( :أن يكون
فضلة )4( ،أن تتقدمه اجلملة )1( ،أن تكون "الواو" نصا يف املعية
حبيث ال يصح العطف هبا (الشرتوين ،3124 ،ص.)134 .
و) احلال
احلال هو ما يشرح هيئة الفاعل أو املفعول به لفظا أو معىن،
مثل :شربت القهوة جالسا .وعاملها الفعل أو شبهه أو معناه.
وشرطها نكرةً وصاحبها معرفةً غالبًا .وأرسلها العراك ،ومررت به
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وحده ،وحنوه متؤول .فإن كان صحبها نكرة وجب تقدميها .وال
َ
يتقدم على العامل املعنوي خبالف الظرف ،وال على اجملرور على
صح أن يقع حاال (ابن حاجب،
ألصح .وكل ما دل على هيئة َّ
ِّ
 ،4118ص.)01 .
وتأيت احلال إىل أربع صور (املصاروه ،4117 ،ص:)13 .
 تأيت احلال امسا مفردا ،مثل :وخلق اإلنسان ضعيفا. تأيت احلال مجلة امسية ،مثل :ودخل جنته وهو ظامل لنفسه. تأيت احلال مجلة فعلية ،مثل :استمعت إىل الطالب يرتّل القرآن. تأيت احلال شبه اجلملة (جار جمرور أو ظرفية) ،مثل :أعجبينمنظر العشب حتت الشجر.
احلال له خصائص ،منها:
 االشتقاق ،االصل يف احلال والغالب عليها أن تكون مشتقة،واملقصود باحلال املشتقة أن تكون وصفا أي (اسم الفاعل ،اسم
املفعول ،صفة مشبهة ،صيغة مبالغة .)...،مثل :رجع الطالب
مسرورين.
 االنتقال ،الغالب واألصل فيها أن تكون متنقلة تدل على تغيريوجتدد .مثل :جاء الطالب ماشيا.
 التنكري ،مذهب اجلمهور أن األصل يف احلال أن تكون نكرة،وإن جاءت معرفة ّأولت مبشتق .مثل :جاء الرجل وحده.
 فضلة ،األصل يف احلال أن تكون فضلة ،أي ميكن االستغناءعنها دون أن يكون هنالك خلل أو نقص يف اجلملة ،واملقصود
أهنا فضلة من الناحية النحوية أي ليست من أركان اجلملة
األساسية (الفعل والفاعل) ،أما يف املعىن فأحيانا ال يقوم املعىن
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إال هبا .مثل :وخلق اإلنسان ضعيفا (املصاروه ،4117 ،ص.
.)14
ويأيت صاحب احلال معرفة:
 امسا صرحيا مثل :أقبل الطفل مبتسما. ضمريا متصال مثل :أخذت اجلائزة مسرعا. ضمريا مسترتا مثل :الفائز قدم مسرعا (املصاروه ،4117 ،ص..)11
ز) التمييز
التمييز هو ما يرفع اإلهبام املستقر عن ذات مذكورة أو مقدرة.
فاألول عن مفرد مقدار غالبا ،إما يف عدد مثل :عشرون درمها
وسيأيت ،وإما يف غريه مثل :رطل زيتا ،وعن غري مقدار مثل :خامتٌ
حديدا .والثاين عن نسبة يف مجلة أو ما ضاهاها مثل :طاب زيد
نفسا (ابن حاجب ،4118 ،ص.)71 .
والتمييز نوعان ،وهو:
 نوع يوضح كلمة مبهمة وهو ما يعرف بالتمييز امللفوظ ،ويسمىأيضا متييز املفرد أو متييز الذات ،ألنه يرفع الغموظ املوجود يف
كلمة واحدة .مثل :اشرتيت إردبا قمحا (الراجحي،3174 ،
ص.)410 .
 نوع يوضح اإلهبام املتضمن يف مجلة إذا كانت تدل على معىنجممل ،وهذا النوع يسمى متييز اجلملة أو متييز النسبة ،ونسميه
أحيانا التمييز امللحوظ .مثل :ازداد حممد علما (الراجحي،
 ،3174ص.)417 .
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ح) املستثىن
املستثىن هو أحد األساليب الكالمية الشائعة يف اللسان
العريب حىت يتكون ال بد له من أركان ثالثة هي :املستثىن ،واملستثىن
منه ،وأدات اإلستثناء .وخيرج املستثىن هو بعد أداة اإلستثناء من
حكم ما قبلها ،مثل :رجع الطالب إال زيدا .أدوات املستثىن كثري
منها إال ،وغري ،وسوى ،وليس ،وخال ،وعدا ،وحاشا (اللبدي،
 ،3181ص.)18 .
ومن املفيد أن تلتفت إىل بعض املصطلحات اخلاصة جبملة
اإلستثناء هو:
 مجلة تامة ،إذا كان املستثىن منه مذكورا .مثل :جلس التالميذ إالحممودا.
 مجلة موجبة ،إذا كانت مجلة اإلستثناء خالية من النفي أو النهيأو اإلستفهام .مثل :جلس التالميذ إال حممودا.
 مجلة تام غري موجبة ،إذا كان املستثىن منه موجودا وكانت اجلملةمسبوقة بنفي أو هني أو استفهام .مثل :ما جلس التالميذ إال
حممودا.
 مجلة غري تامة غري موجبة ،إذا كان املستثىن منه غري مذكوروكانت اجلملة مسبوقة بنفي أو هني أو استفهام .مثل :ما جلس
إال حممود.
 استثناء متصل ،إذا كان املستثىن من جنس املستثىن منه .مثل:جلس التالميذ إال حممودا.
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 استثناء منقطع ،إذا كان املستثىن من غري جنس املستثىن منه.مثل :وصل املسافرون إال أمتعتهم (الراجحي ،3174 ،ص.
.)401
ط) املنادى
املنادى هو اسم وقع بعد حرف من أحرف النداء ،مثل :يا
عبد اهلل .أحرف النداء سبعة هي "أي وأ" للمنادى القريب" ،أيا
َ
وهيا وآ" للمنادى البعيد ،و"يا" لكل منادا قريبا كان أو بعيدا أو
"وا" للندبة وهي اليت ينادى هبا املندوب املتفجع عليه،
متوسطا ،و َ
احسريت! (الغاليني ،3173 ،ص.)328 .
مثلَ :و َ
ي) خرب كان وأخواهتا
خرب كان وأخواهتا هو املسند بعد دخول كان أو إحدى
أخواهتا مثل :كان الولد باكيا ،وحكم خرب كان وأخواهتا حكم خرب
املبتدأ يف جواز وقوعه مفردا أو مجلة ،سواء كانت تلك اجلملة امسية
أو فعلية ،ويف وجوب اشتمال اجلملة الواقعة خرب كان على العائد إىل
امسها ،ويف جواز تقدمي اخلرب على االسم أي يف أقسامه وأحكامه
وشرائطه (ابن حاجب ،4118 ،ص.)84 .
ك) اسم إ ّن وأخواهتا
اسم إ ّن وأخواهتا هو املسند إليه بعد دخول إ ّن أو إحدى
لكن ،ليت ،لعل) ،مثل :إ ّن ملحا ماحل
أخواهتا (إ ّن ،وأ ّن ،وكأ ّنّ ،
(ابن حاجب ،4118 ،ص.)81 .
ل) التوابع للمنصوب
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التوابع للمنصوب أربعة وهي النعت ،والتوكيد ،والبدل،
والعطف .النعت هو تابع يذكر لبيان صفة يف متبوعه .النعت نوعان
نعت حقيقي ونعت سبيب.
 النعت احلقيقي هو الذي ينعت امسا سابقا عليه ،ويتبعه يف كلشيئ ،يف التذكري والتأنيث ،ويف التعريف والتنكري ،ويف إلفراد
األسود .أنواع النعت
ط
والتثنية واجلمع ،ويف إلعراب مثل :نام الق ُ
ُ
احلقيقي ثالثة؛ مفرد ،مجلة (امسية وفعلية) ،شبه اجلملة (ظرف
وجار جمرور) (عبد املطلب ،4113 ،ص.)313 .
 والنعت السبيب هو ال ينعت االسم السابق عليه وجه احلقيقةلكنه ينعت امسا ظاهرا يأيت بعده ،ويكون مرفوعا به مشتمال
على ضمري يعود على االسم السابق ،وهذا يسمى السبيب ألنه
يتصل بالسابق بسبب ما مثل :هذه زينب مجيلة بنتها
(الراجحي ،3174 ،ص.)173 .
التوكيد نوعان وهو توكيد معنوي وتوكيد لفظي.
 التوكيد املعنوي هو أن يذكر بعد االسم السابق وأشهر ألفاظهنفس  -عني  -كال – كلتا – كل – مجيع – عامة .مثل:
ذهب غالم نفسه.
 والتوكيد اللفظي هو تكرار املؤكد بلفظه أو مبا يف معناه ،ويعربيف كل حاالته توكيدا لفظيا تابعا للمؤكد يف اإلعراب دون أن
يكون له تأثريا يف شىئ بعده مثل :االجتهاد االجتهاد طريق
النجاح (الراجحي ،3174 ،ص.)170 .
البدل هو تابع مقصود باحلكم أي أن معىن الكالم يتوجه إليه
وحده ،ومع ذلك فهو يتبع امسا سابقا عليه يسمى املبدل منه مثل:
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كانت السيدة عائشة صاحلة ،أصله كانت السيدة كانت عائشة
صاحلة(.الراجحي ،3174 ،ص.)181 .
أنواع البدل ثالثة ،وهو:
 البدل املطابق أو بدل الكل من الكل هو ما تطابق فيه البدلواملبدل منه وتساويا يف لبداللة .مثل :كان الشاعر شوقى قوى
الذاكرة.
 بدل البعض من الكل .يف هذا النوع يكون البدل جزءا من البدلمنه ويتضمن غالبا ضمريا مناسبا بربطه بالبدل منه .مثل :قرأ
حممد الصحفية أوهلا.
 بدل االشتمال هو ما يكون البدل فيه مما يشتمل عليه املبدل منهوليس مطابقا له وال جزءا منه ،ويتصل به ضمري بربطه باملبدل
منه .مثل :أعجبين املعلم خلقه (عبد املطلب ،4113 ،ص.
)317
العطف هو اتباع لفظ للفظ آخر بواسطة حرف ،وبذالك
يتكون أسلوب العطف من املعطوف عليه (املتبوع) واملعطوف
ومقصا .وحروف
(التابع) وحرف العطف .مثل :أخذت سكينا
ّ
العطف هي :الواو – الفاء ،مث ،أو – أم ،ال ،بل ،لكن (الراجحي،
 ،3174ص.)181 .
العطف نوعان عطف البيان وعطف النسق:
 عطف البيان هو اسم جامد يتبع امسا سابقا عليه خيالفه يف لفظهويوافقه يف معناه للداللة على ذاته ،مثل :قرأت مدائح الشاعر
املتنيب لألمري سيف الدولة (الراجحي ،3174 ،ص.)181 .
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 عطف النساق هو العطف حبرف من حروفه املعروفة ،ولعلهممسوه نسقا ألنه ينسق الكالم بعضه على بعض ،حبيث يأخذ
املعطوف نسق املعطوف عليه يف أحكام معينة ،مثل :جائت
فاطمة وعائشة (الراجحي ،3174 ،ص.)182 .
عالمات االسم املنصوب أربعة ،هي:
[_]
 الفتحة َالثعلب
تستخدم هذه العالمة يف اسم املفرد مثل :صاد الصياد
َ
النجوم.
يف الغابة ،ومجع التكسري مثل :حسب األوالد
َ
 الياء [ي]تستخدم هذه العالمة يف املثين مثل :ساعدت الصدي َقتَ ِ
ني ،ومجع
املذكر السامل مثل :كان الطالب مسافرين.
[_]
 الكسرة ِتستخدم هذه العالمة يف مجع املؤنث السامل مثل :قابلت
املتخرجات يف قاعة املعهد.
 األلف [ ا ]تستخدم هذه العالمة يف أمساء اخلمية مثل :حبثت أباك.
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الباب الثالث
عرض البيانات وتحليلها
أ .اللمحة عن كتاب متن سفينة النجاة
كتاب "سفينة النجاة" غالبا ما ينطق بالرتخيم ،حىت يصبح النطق
"سفينة النجا" .غالبا ما يستخدم "الرتخيم" يف سياق أديب هبدف معادلة القوايف
يف قصيدة شعرية أو عنوان كتاب .مثل كلمة "السماء" إذا يف الرتخيم يكون
صوته "السما" .هذا الكتاب يسمى بسفينة النجاة أو منت سفينة النجاة أحيانا.
واسم الكامل من هذا الكتاب هو سفينة النجاة يف ما جيب على العبد ملواله.
هبذا االسم ،يأمل املؤلف بأ ّن العلم الذى كتبه يف هذا الكتاب يستطيع أن يكون
سفينة الىت تنقذ حراسه الستقبال ضخم النميمة الدنيا الىت كانت مغربة للغاية.
ومؤلف هذا الكتاب امسه سامل بن عبد اهلل بن سعد بن مسري احلضرمي.
إنه قاض ولكن لديه أيضا خربة السياسة واجليش .ولد يف قرية ذي أصبح من
قرى وادي حضر موت ونشأ هناك .يتعلم مع أبيه الشيخ العالمة املعلم عبد اهلل
بن سعد بن مسري .ويدرس القرآن وحصل على درجة عالية فأعطى لقب
"املعلم" .هذا اللقب مصطلح خاص يف حضر موت لإلشارة إىل األشخاص
خمتص جدا للقيام بذالك.
خبري بالقرآن ّ
هذا الكتاب ليس شهريا يف إندونيسيا فقط ،ولكنه شهري يف ماليزيا،
وحضر موت ،وبعض احملافضات يف اليمن .بسبب شهريه ،ليحصل هذا الكتاب
مع ترمجات خمتلفة باللغة اإلندونيسية واملاليزية واجلاوية والسندانية سهل جدا يف
إندونيسيا .باإلضافة إىل كتاب سفينة النجاة ،لدي سامل احلضرمي مؤلف أخرى
تتعلق بالربا وهي القواعد اجللية يف الزجر عن تعاطي احليل الربوية.
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كتاب منت سفينة النجاة هو كتاب مبذهب شافعي .شكله خمتصرفال
يوجد األحاديث واآليات فيه .لذالك هذا الكتاب مناسب جدا ومفيد
للمبتدئني .وكذالك هذا الكتاب مكتوب بلغة سهلة وخمتصرة .قد تكون سهولة
اللغة واإلجياز أحد العوامل الىت جعل هذا الكتاب شائعا.
بدأ سامل احلضرمي كتابه بكتابة "املقدمة" أوال .ويكون األساس واالقائدة
يف علم الفقه وهو أركان اإلميان ،وأركان اإلسالم ،ومعىن كلمة التوحيد .بعد
يستمر مبوضوع
ذلك يدخل إىل باب الفقه ويبدأ مبوضوع عالمات البلوغ مث
ّ
الطهارة ،والصالة ،واألخري مبوضوع الزكاة .والنقصان من هذا الكتاب هو يوجد
عدد من األبواب الشريعة املهمة املتعلقة بالصالة الىت فاتتها كحكم األذان،
وحكم اإلقامة وأنواع الصلوات املسنونة ،وغري ذلك.
يف احلقيقة كتابة سامل احلضرمي يف هذا الكتاب وصل إىل باب الزكاة
فقط .ومل يكن لديه الوقت لكتابة ابواب أخرى مثل الصيام ،واحملج ،والعمرة.
حلسن احلظ ،فإن نواوى اجلاوى يتمه بزيادة موضوع الصيام هذا عندما جعل
الشرح هلذا الكتاب ويعطي العنوان "كاشفة السجا" .أما موضوع احلج فإن من
كتبه حممد البعطية عندما كتب الشرح هلذا الكتاب ويعطى العنوان "غاية املىن".
يهتم العلماء اهتماما كبريا هبذا الكتاب ،وبعضهم جيعل املنضومة والشرح أو
اهلشية له.
وبعض الناشرين الذين يطبعون هذا الكتاب هم الطباعة البايب احلليب.
أما دار املنهاج يطبع مسانية وسبعني صفحات بتضمني باب الصالة وباب احلج.
معناه أ ّن طباعة دار املنهاج يضيف اإلضايف كتبه نواوي اجلاوي وحممد البطعية.
وتويف سامل احلضرمي يف جاكارتا يف القرن  31ه.
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ب.عرض البيانات عن اللواصق ألسماء الصفة في كتاب متن سفينة النجاة
بعد أن تبحث الباحثة الكلمة اليت تدل على اللواصق ألمساء الصفة يف
كتاب منت سفينة النجاة ،فتجمع البيانات وتُ ِ
دخلُها إىل اجلدول وهي:
الرقم

اللواصق ألسماء الصفة

الرقم

اللواصق ألسماء الصفة

3

معبود

14

متقدم

4

طاهرة

11

مقارن

1

مقرتنا

12

مفطّر

2

أكثر

11

مفرطة

1

قليل

10

مباحا

0

كثري

17

بالغني

7

طهور

18

مستوطنني

8

خارج

11

مؤمنني

1

قاعد

21

مؤمنات
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مم ّكن

23

ميّت

33

حمدث

24

أكمل

34
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ج .تحليل البيانات عن اللواصق ألسماء الصفة في كتاب متن سفينة النجاة
 -3معىن الَ إِلَه إِالَّ اهلل :الَ معبود ِحب ٍّق ِيف الوج ِ
ود إِالَّ اهللُ (صفحة )30
ُ َ ُْ َ َ
َ
ََْ
ُُ

كلمة معبود هو من اإلسم املفعول .أصله من الفعل الثالثي
"عبَ َد – يَ ْعبُ ُد" على وزن "فَ َع َل – يَ ْفعُ ُل" .وهذه الكلمة تالقي
اجملرد َ
بعملية اللواصق وهي بزيادة حرف امليم يف أول الكلمة أى يسمى

-4

-1

بالسوابق ) (prefiksوحرف الواو يف وسط الكلمة يعين بني حرف الباء
وحرف الدال أى يسمى باملقحمات ) (infiksفصار "معبود" .لذالك
يكون معناه ”.“yang disembah
صيبه ماء ،وأَ ْن تَ ُكو َن األَحجار طَ ِ
ِ
اهَرًة (صفحة )38
ْ
َُْ
....والَ يُ َْ ُ َ ٌ َ
َ
يتضمن يف خرب كان
كلمة طاهرة هو من اإلسم املنصوب الذى ّ
وأخواهتا .أصله من الفعل الثالثي اجملرد "طَ ُهَر – يَطْ ُه ُر" على وزن "فَعُ َل
– يَ ْفعُ ُل" .وهذه الكلمة تالقي بعملية اللواصق وهي بزيادة حرف األلف
يف وسط الكلمة يعين بني حرف الطاء وحرف اهلاء أى يسمى
باملقحمات ) (infiksوحرف التاء املربوطة يف آخر الكلمة لداللة على
أهنا مجع أى يسمى باللواحق ) (sufiksفصار "طاهرة" .لذالك يكون
معناه ”.“suci
َّي ِء ُم ْق َِرتنًا بِِف ْعلِ ِه (صفحة )31
النِّ يَّةُ :قَ ْ
ص ُد الش ْ
كلمة مقرتنا هو من اإلسم الفاعل .أصله من الفعل الثالثي
املزيد "اِقْ تَ َر َن – يَ ْق َِرت ُن" على وزن "اِفْ تَ َع َل – يَ ْفتَعِ ُل" .وهذه الكلمة تالقي
بعملية اللواصق وهي بزيادة حرف امليم يف أول الكلمة أى يسمى
بالسوابق ) (prefiksوحرف األلف يف آخر الكلمة أى يسمى
“yang
باللواحق ) (sufiksفصار "مقرتنا" .لذالك يكون معناه
”.menyertai
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-2

-1

والْ َكثِي ر :قُلَّتَ ِ
ان فَأَ ْكثَ ُر (صفحة )31
َ ُْ
كلمة أكثر هو من اإلسم التفضيل .أصله من الفعل الثالثي
اجملرد " َكثَُر – يَكْثُ ُر" على وزن "فَعُ َل – يَ ْفعُ ُل" .وهذه الكلمة تالقي
بعملية اللواصق وهي بزيادة حرف اهلمزة يف أول الكلمة أى يسمى
بالسوابق ) (prefiksفصار "أكثر" .لذالك يكون معناه ”.“lebih banyak
الْ َقلِْيل ي تَجن ِ
اس ِة فِْي ِه َوإِ ْن َملْ يَتَ غَيَّ ْر (صفحة )31
َّس ب ُوقُ ْوِع الن َ
َّج َ
َُ َ ُ
كلمة قليل هو من الصفة املشبهة .أصله من الفعل الثالثي اجملرد
"قَ َّل – يَِق ُّل" على وزن "فَ َع َل – يَ ْفعِ ُل" .وهذه الكلمة تالقي بعملية
اللواصق وهي بزيادة حرف الياء يف وسط الكلمة يعين بني حرف الالم
أى يسمى باملقحمات ) (infiksفصار "قليل" .لذالك يكون معناه
”.“sedikit

-0

-7

ِ
َّس إِالَّ إِ َذا تَغَيَّ َر طَ ْع ُمهُ أ َْو لَ ْونُهُ أ َْو ِرْحيُهُ (صفحة
َوالْ َماءُ الْ َكثْي ُر الَ يَتَ َجن ُ
)31
كلمة كثري هو من الصفة املشبهة .أصله من الفعل الثالثي اجملرد
" َكثَُر – يَكْثُ ُر" على وزن "فَعُ َل – يَ ْفعُ ُل" .وهذه الكلمة تالقي بعملية
اللواصق وهي بزيادة حرف الياء يف وسط الكلمة يعين بني حرف الثاء
وحرف الراء أى يسمى باملقحمات ) (infiksفصار "كثري" .لذالك
يكون معناه ”.“banyak
احل َد ِ
ت ،والْمواالَ ِ ِ
ِ
ث (صفحة
....والْ َماءُ الطَّ ُه ْوُرَ ،وُد ُخ ْو ُل الْ َوقْ َ ُ َ ُ
ت ل َدائ ِم َْ
َ
)43
كلمة طهور هو من الصفة املشبهة .أصله من الفعل الثالثي
اجملرد "طَ ُهَر  -يَطْ ُه ُر" على وزن "فَعُ َل – يَ ْفعُ ُل" .وهذه الكلمة تالقي
بعملية اللواصق وهي بزيادة حرف الواو يف وسط الكلمة يعين بني حرف
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اهلاء وحرف الراء أى يسمى باملقحمات ) (infiksفصار "طهور" .لذالك
يكون معناه ”.“suci
 -8األ ََّو ُل :اخلارِج ِمن أَح ِد السبِي لَ ِ ِ
ين
ني م ْن قُبُ ٍل أو ُدبٍُرِ ،ريْ ٌح أ َْو َغْي ُرهُ إِالَّ الْ َم ِ َّ
َ ُ ْ َ َْ ْ
(صفحة )43
كلمة خارج هو من اإلسم الفاعل .أصله من الفعل الثالثي
"خَر َج – َخيُْر ُج" على وزن "فَ َع َل – يَ ْفعُ ُل" .وهذه الكلمة تالقي
اجملرد َ
بعملية اللواصق وهي بزيادة حرف األلف يف وسط الكلمة يعين بني
حرف اخلاء وحرف الراء أى يسمى باملقحمات ) (infiksفصار "خارج".
لذالك يكون معناه ”.“yang keluar
 -1الثَ ِاين :زو ُال الع ْق ِل بِنَ وٍم أَو َغ ِريهِ إالَّ نَوم قَ ِ
اع ٍد ممَُ ِّك ٍن َم ْق َع َدتُهُ ِم َن األ َْر ِ
ض
ْ ْ ْ
َْ
ََ َ
(صفحة )43
كلمة قاعد هو من اإلسم الفاعل .أصله من الفعل الثالثي اجملرد
"قَ َع َد – يَ ْقعُ ُد" على وزن "فَ َع َل – يَ ْفعُ ُل" .وهذه الكلمة تالقي بعملية
اللواصق وهي بزيادة حرف األلف يف وسط الكلمة يعين بني حرف
القاف وحرف العني أى يسمى باملقحمات ) (infiksفصار "قاعد".
لذالك يكون معناه ”.“yang duduk
 -31الثَ ِاين :زو ُال الع ْق ِل بِنَ وٍم أَو َغ ِريهِ إالَّ نَوم قَ ِ
اع ٍد ممَُ ِّك ٍن َم ْق َع َدتُهُ ِم َن األ َْر ِ
ض
ْ ْ ْ
َْ
ََ َ
(صفحة )43
كلمة مم ّكن هو من اإلسم الفاعل .أصله من الفعل الثالثي
"م َّك َن – ميَُ ِّك ُن" على وزن "فَ َّع َل – يُ َف ِّع ُل" .وهذه الكلمة تالقي
املزيد َ
بعملية اللواصق وهي بزيادة حرف امليم يف أول الكلمة أى يسمى
“yang
بالسوابق ) (prefiksفصار "مم ّكن" .لذالك يكون معناه
”.mengokohkan
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-33

-34

-31

-32

فِيما َحيرم علَى الْمح ِد ِ
ث (صفحة )44
ْ َ ُُْ َ ُ ْ
كلمة حمدث هو من اإلسم الفاعل .أصله من الفعل الثالثي
ِ
ث" على وزن "أَفْ َع َل – يُ ْفعِ ُل" .وهذه الكلمة
ث – ُْحيد ُ
َح َد َ
املزيد "أ ْ
تالقي بعملية اللواصق وهي بزيادة حرف امليم يف أول الكلمة أى يسمى
بالسوابق ) (prefiksفصار "حمدث" .لذالك يكون معناه “yang
”.berhadats
ِ
ِ ِ
اج إِلَْي ِه لِ َعطَ ِ
ش َحيَ َو ٍان ُْحمتَ َرٍم (صفحة )42
فَ ْق ُد الْ َماءَ ،والْ َمَر ُ
ضَ ،واال ْحتيَ ُ
كلمة حمرتم هو من اإلسم املفعول .أصله من الفعل الثالثي املزيد
"اِ ْحتَ َرَم – َْحي َِرتُم" على وزن "اِفْ تَ َع َل – يَ ْفتَعِ ُل" .وهذه الكلمة تالقي
بعملية اللواصق وهي بزيادة حرف امليم يف أول الكلمة أى يسمى
“yang
بالسوابق ) (prefiksفصار "حمرتم" .لذالك يكون معناه
”.dimuliakan
ِ ِ
ص ُنَ ،والْ ُم ْرتَ ُّد....
الصالَةَِ ،و َّ
الزِاين الْ ُم ْح َ
َو َغْي ُر الْ ُم ْحتَ َرم ستَّةٌ :تَا ِرُك َ
(صفحة )42
كلمة تارك هو من اإلسم الفاعل .أصله من الفعل الثالثي اجملرد
"تَ َرَك – يَْت ُرُك" على وزن "فَ َع َل – يَ ْفعُ ُل" .وهذه الكلمة تالقي بعملية
اللواصق وهي بزيادة حرف األلف يف وسط الكلمة يعين بني حرف التاء
وحرف الراء أى يسمى باملقحمات ) (infiksفصار "تارك" .لذالك يكون
معناه ”.“yang meninggalkan
ِ ِ
ص ُنَ ،والْ ُم ْرتَ ُّد....
الصالَةَِ ،و َّ
الزِاين الْ ُم ْح َ
َو َغْي ُر الْ ُم ْحتَ َرم ستَّةٌ :تَا ِرُك َ
(صفحة )42
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كلمة مرت ّد هو من اإلسم الفاعل .أصله من الفعل الثالثي املزيد
"اِْرتَ َّد – يَ ْرتَدُّ" على وزن "اِفْ تَ َع َل – يَ ْفتَعِ ُل" .وهذه الكلمة تالقي بعملية
اللواصق وهي بزيادة حرف امليم يف أول الكلمة أى يسمى بالسوابق
) (prefiksفصار "مرت ّد" .لذالك يكون معناه (yang murtad/ keluar dari
).agama
قوُرَ ،واخلِْن ِزيْ ُر (صفحة )42
َ .... -31وال َكافُِر احلَْرِ ُّ
ب َ
الع ْ
يبَ ،وال َك ْل ُ
كلمة كافر هو من اإلسم الفاعل .أصله من الفعل الثالثي اجملرد
" َك َفَر – يَ ْك ُف ُر" على وزن "فَ َع َل – يَ ْفعُ ُل" .وهذه الكلمة تالقي بعملية
الواصق وهي بزيادة حرف األلف يف وسط الكلمة يعين بني حرف
الكاف وحرف الفاء أى يسمى باملقحمات ) (infiksفصار "كافر".
لذالك يكون معناه ”.“yang kafir/ mengingkari
اب ،وأَ ْن ي ُكو َن التُّراب طَ ِ
ِ ٍ
اهًرا( ....صفحة )42
 -30أَ ْن يَ ُك ْو َن بتُ َر َ َ ْ َ ُ
تضمن يف خرب كان
كلمة طاهرا هو من اإلسم املنصوب الذى ي ّ
وأخواهتا .أصله من الفعل الثالثي اجملرد "طَ ُهَر – يَطْ ُه ُر" على وزن "فَعُ َل
– يَ ْفعُ ُل" .وهذه الكلمة تالقي بعملية اللواصق وهي بزيادة حرف األلف
يف وسط الكلمة يعين بني حرف الطاء وحرف اهلاء أى يسمى
باملقحمات ) (infiksوحرف األلف يف آخر الكلمة أى يسمى
باللواحق ) (sufiksفصار "طاهرا" .لذالك يكون معناه ”.“suci
َ -37و َأالَّ يَ ُك ْو َن ُم ْستَ ْع َمالًَ ،وأَالَّ ُخيَالِطَهُ َدقِْي ٌق َوَْحن ُوهُ( ....صفحة )41
كلمة مستعمال هو من اإلسم املفعول .أصله من الفعل الثالثي
املزيد "اِ ْستَ ْع َم َل – يَ ْستَ ْع ِم ُل" على وزن "اِ ْستَ ْف َع َل – يَ ْستَ ْفعِ ُل" .وهذه
الكلمة تالقي بعملية اللواصق وهي بزيادة حرف األلف يف آخر الكلمة
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أى يسمى باللواحق
”.“yang digunakan

)(sufiks

فصار "مستعمال" .لذالك يكون معناه

ِ
ت التَ يَ ُّم ِم ثَالَثَةٌ (صفحة )40
ُ -38مْبطالَ ُ
كلمة مبطالت هو من اإلسم الفاعل  .أصله من الفعل الثالثي
املزيد "أَبْطَ َل – يُْب ِط ُل" على وزن "أَفْ َع َل – يُ ْفعِ ُل" .وهذه الكلمة تالقي
بعملية اللواصق وهي بزيادة حرف امليم يف أول الكلمة أى يسمى
بالسوابق ) (prefiksوحرف األلف والتاء يف آخر الكلمة لداللة على أهنا
مجع املؤنث السامل أى يسمى باللواحق ) (sufiksفصار "مبطالت".
لذالك يكون معناه ”.“yang membatalkan
احلَ ْولَ ْ ِ
يب الَّ ِذي َملْ يَطْ َعم َغْي ر اللَّ َ ِ
ني
َب َوَملْ يَْب لُ ِغ ْ
َ -31والْ ُم َخ َّف َفةُ :بَ ْو ُل َّ
الصِ ِّ
ْ َ
(صفحة )48
كلمة خم ّففة هو من اإلسم املفعول .أصله من الفعل الثالثي
ِّف" على وزن "فَعَّ َل – يُ َف ِّع ُل" .وهذه الكلمة تالقي
َّف – ُخيَف ُ
"خف َ
املزيد َ
بعملية اللواصق وهي بزيادة حرف امليم يف أول الكلمة أى يسمى
بالسوابق ) (prefiksوحرف التاء املربوطة يف آخر الكلمة لداللة على أهنا
مؤنث أى يسمى باللواحق ) (sufiksفصار "خم ّففة" .لذالك يكون معناه
”.“yang diringankan
 -41والْمتَ و ِّسطَةُ :سائِر النَّجاس ِ
ات (صفحة )48
َ ُ َ َ
َ َُ
متوسطة هو من اإلسم الفاعل .أصله من الفعل الثالثي
كلمة ّ
ط" على وزن "تَ َفعَّ َل – يَتَ َفعَّ ُل" .وهذه الكلمة
ط – يَتَ َو َّس ُ
املزيد "تَ َو َّس َ
تالقي بعملية اللواصق وهي بزيادة حرف امليم يف أول الكلمة أى يسمى
بالسوابق ) (prefiksوحرف التاء املربوطة يف آخر الكلمة لداللة على أهنا
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مؤنث أى يسمى باللواحق
معناه ”.“yang sedang-sedang

)(sufiks

-43

-44

-41

-42

"متوسطة" .لذالك يكون
فصار
ّ

ضتَ ْ ِ
ني :مخَْ َسةَ َع َشَر يَ ْوًما (صفحة )41
ني ْ
احلَْي َ
أَقَ ُّل الطُّ ْه ِر بَ ْ َ
أقل هو من اإلسم التفضيل .أصله من الفعل الثالثي اجملرد
كلمة ّ
"قَ َّل – يَِق ُّل" على وزن "فَ َع َل – يَ ْفعِ ُل" .وهذه الكلمة تالقي بعملية
اللواصق وهي بزيادة حرف اهلمزة يف أول الكلمة أى يسمى بالسوابق
"أقل" .لذالك يكون معناه ”.“lebih sedikit
) (prefiksفصار ّ
ض ْوءَ (صفحة )13
ب الْ ُو ُ
فَاأل ْ
َصغَُرَ :ما أ َْو َج َ
كلمة أصغر هو من اإلسم التفضيل .أصله من الفعل الثالثي
اجملرد ِ
صغَُر" على وزن "فَعِ َل – يَ ْف َع ُل" .وهذه الكلمة تالقي
"صغَر – يَ ْ
َ
بعملية اللواصق وهي بزيادة حرف اهلمزة يف أول الكلمة أى يسمى
بالسوابق ) (prefiksفصار "أصغر" .لذالك يكون معناه ”.“lebih kecil
ب الْغُ ْس َل (صفحة )13
َو ْاألَ ْكبَ ُرَ :ما أ َْو َج َ
كلمة أكرب هو من اإلسم التفضيل .أصله من الفعل الثالثي
اجملرد " َكبُ َر – يَكْبُ ُر" على وزن "فَعُ َل – يَ ْفعُ ُل" .وهذه الكلمة تالقي
بعملية اللواصق وهي بزيادة حرف اهلمزة يف أول الكلمة أى يسمى
بالسوابق ) (prefiksفصار "أكرب" .لذالك يكون معناه ”.“lebih besar
ِ
ث :الْ ِقيَ ُام َعلَى الْ َق ِاد ِر ِيف الْ َف ْر ِ
ض (صفحة )14
الثَال ُ
كلمة قادر هو من اإلسم الفاعل .أصله من الفعل الثالثي اجملرد
"قَ َد َر – يَ ْق ِد ُر" على وزن "فَ َع َل – يَ ْفعِ ُل" .وهذه الكلمة تالقي بعملية
اللواصق وهي بزيادة حرف األلف يف وسط الكلمة يعين بني حرف
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القاف وحرف الدال أى يسمى باملقحمات
لذالك يكون معناه ”.“yang mampu

)(infiks

فصار "قادر".

ِ
 -41إِ ْن َكانَ ِ
نيَ ،والْ َف ْر ِضيَّةُ (صفحة
ت َّ
الصالَةُ فَ ْر ً
ص ُد الْف ْع ِلَ ،والت َّْعيِ ْ ُ
ب قَ ْ
ضا َ
..و َج َ
)11
يتضمن يف خرب كان
كلمة فرضا هو من اإلسم املنصوب الذى ّ
ض" على وزن
ض – يَ ْف ِر ُ
وأخواهتا .أصله من الفعل الثالثي اجملرد "فَ َر َ
"فَ َع َل – يَ ْفعِ ُل" .وهذه الكلمة تالقي بعملية اللواصق وهي بزيادة حرف
األلف يف آخر الكلمة أى يسمى باللواحق ) (sufiksفصار "فرضا".
لذالك يكون معناه ”.“wajib
الر ِاء (صفحة )10
الرِحْي ِم} فَ ْو َق َّ
َّ {.... -40
كلمة رحيم هو من الصفة املشبهة .أصله من الفعل الثالثي
"رِح َم – يَ ْر َح ُم" على وزن "فَ َع َل – يَ ْفعِ ُل" .وهذه الكلمة تالقي
اجملرد َ
بعملية اللواصق وهي بزيادة حرف الياء يف وسط الكلمة يعين بني حرف
احلاء وحرف امليم أى يسمى باملقحمات ) (infiksفصار "رحيم" .لذالك
يكون معناه ”.“yang maha penyayang
{....اه ِدنَا ِ
الص ِاد (صفحة )10
-47
الصَرا َط الْ ُم ْستَ ِقْي َم} فَ ْو َق َّ
ْ
كلمة مستقيم هو من اإلسم الفاعل .أصله من الفعل الثالثي
املزيد "اِ ْستَ َق َام – يَ ْستَ ِقْي ُم" على وزن "اِ ْستَ ْف َع َل – يَ ْستَ ْفعِ ُل" .وهذه
الكلمة تالقي بعملية اللواصق وهي بزيادة حرف امليم يف أول الكلمة أى
يسمى بالسوابق ) (prefiksوحرف الياء يف وسط الكلمة يعين بني حرف
القاف وحرف امليم أى يسمى باملقحمات ) (infiksفصار "مستقيم".
لذالك يكون معناه ”.“yang lurus
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ب علَي ِهم وَال الضَّآلِّني} فَو َق الض ِ
ت َعلَْي ِهم َغ ِْري الْم ْغ ُ ِ
َّاد َو َّ
الالِم
{ -48أَنْ َع ْم َ
َْ ْ
ْ
ض ْو َ ْ ْ َ
َ
(صفحة )10
كلمة مغضوب هو من اإلسم املفعول .أصله من الفعل الثالثي
ِ
ب" على وزن "فَعِ َل – يَ ْف َع ُل" .وهذه الكلمة
ب – يَ ْغ َ
ضُ
اجملرد " َغض َ
تالقي بعملية اللواصق وهي بزيادة حرف امليم يف أول الكلمة أى يسمى
بالسوابق ) (prefiksوحرف الواو يف وسط الكلمة يعين بني حرف الضاد
وحرف الباء امليم أى يسمى باملقحمات ) (infiksفصار "مغضوب".
لذالك يكون معناه ”.“yang dimurkai
 -41أَ ْن يسجد علَى سب ع ِة أَع ٍ
ْش ْوفَةً (صفحة )17
ضاءَ ،وأَ ْن تَ ُك ْو َن َجْب َهتُهُ َمك ُ
َ ْ ُ َ َ َْ َ ْ َ
يتضمن يف خرب
كلمة مكشوفة هو من اإلسم املنصوب الذى ّ
ِ
ف" على
ف – يَك َ
ْش ُ
كان وأخواهتا .أصله من الفعل الثالثي اجملرد " َكش َ
وزن "فَعِ َل – يَ ْف َع ُل" .وهذه الكلمة تالقي بعملية اللواصق وهي بزيادة
حرف امليم يف أول الكلمة أى يسمى بالسوابق ) ،(prefiksوحرف الواو
يف وسط الكلمة يعين بني حرف الشني وحرف الفاء أى يسمى
باملقحمات ) ،(infiksوحرف التاء املربوطة يف آخر الكلمة لداللة على
أهنا مؤنث أى يسمى باللواحق ) (sufiksفصار "مكشوفة" .لذالك يكون
معناه ”.“terbuka
ِِ َّ { -11
الص ِاد( .... ،صفحة )11
ني} َعلَى َّ
الصاحل ْ َ
كلمة صاحلني هو من اإلسم الفاعل .أصله من الفعل الثالثي
صلُ ُح" على وزن "فَ َع َل – يَ ْفعُ ُل" .وهذه الكلمة تالقي
"صلَ َح – يَ ْ
اجملرد َ
بعملية اللواصق وهي بزيادة حرف األلف يف وسط الكلمة يعين بني
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حرف الصاد وحرف الالم أى يسمى باملقحمات ) (infiksوحرف الياء
والنون يف آخر الكلمة للداللة على مجع املذ ّكر السامل أى يسمى
باللواحق ) (sufiksفصار "صاحلني" .لذالك يكون معناه “orang yang
”.sholeh
ِ
َمحَ ِر (صفحة )21
ب َّ
الش َف ِق ْاأل ْ
َ -13وآخ ُرهُ :غُُرْو ُ
كلمة أمحر هو من الصفة املشبهة .أصله من الفعل الثالثي املزيد
"محََّر – ُحيَ ِّم ُر" على وزن "فَعَّ َل – يُ َف ِّع ُل" .وهذه الكلمة تالقي بعملية
َ
اللواصق وهي بزيادة حرف اهلمزة يف أول الكلمة أى يسمى بالسوابق
) (prefiksفصار "أمحر" .لذالك يكون معناه ”.“merah
الصالَةُ الَِّيت َهلا سبب متَ َقدِّم والَ م َقا ِر ٌن ِيف مخَْس ِة أوقَ ٍ
ت (صفحة
َْ -14حت ُرُم َّ
َ ْ
َ ََ ٌ ُ ٌ َ ُ
)23
كلمة متقدم هو من اإلسم الفاعل .أصله من الفعل الثالثي
َّم" على وزن "تَ َف َّع َل – يَتَ َف َّع ُل" .وهذه الكلمة تالقي
َّم – يَتَ َفد ُ
املزيد "تَ َقد َ
بعملية اللواصق وهي بزيادة حرف امليم يف أول الكلمة أى يسمى
“yang
بالسوابق ) (prefiksفصار "متقدم" .لذالك يكون معناه
”.mendahului
الصالَةُ الَِّيت َهلا سبب متَ َقدِّم والَ م َقا ِر ٌن ِيف مخَْس ِة أوقَ ٍ
ت (صفحة
َْ -11حت ُرُم َّ
َ ْ
َ ََ ٌ ُ ٌ َ ُ
)23
كلمة مقارن هو من اإلسم الفاعل .أصله من الفعل الثالثي
املزيد "قَار َن – ي َقا ِر ُن" على وزن "فَاعل – ي َف ِ
اع ُل .وهذه الكلمة تالقي
ََ ُ
ُ
َ
بعملية اللواصق وهي بزيادة حرف امليم يف أول الكلمة أى يسمى
“yang
بالسوابق ) (prefiksفصار "مقارن" .لذالك يكون معناه
”.menyertai
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-12

-11

-10

-17

ني أَو حر ٍ
ِ ِ
ف ُم ْف ِه ٍم َع ْم ًداَ ،وبِالْ ُم َفطِّ ِر َع ْم ًدا (صفحة )22
َوالنُّطْ ِق حبَْرفَ ْ ْ َ ْ
كلمة مفطر هو من اإلسم الفاعل .أصله من الفعل الثالثي
املزيد "فَطََّر – يُ َفطُِّر" على وزن "فَعَّ َل – يُ َف ِّع ُل" .وهذه الكلمة تالقي
بعملية اللواصق وهي بزيادة حرف امليم يف أول الكلمة أى يسمى
“yang
بالسوابق ) (prefiksفصار "مفطر" .لذالك يكون معناه
”.membatalkan
والْوثْب ِة الْ َف ِ
اح َش ِة َوالض َّْربَِة الْ ُم ْف ِرطَِة (صفحة )21
َ ََ
كلمة مفرطة هو من اإلسم الفاعل .أصله من الفعل الثالثي
ط" على وزن "أَفْ َع َل – يُ ْفعِ ُل" .وهذه الكلمة تالقي
املزيد "أَفْ َر َط – يُ ْف ِر ُ
بعملية اللواصق وهي بزيادة حرف امليم يف أول الكلمة أى يسمى
بالسوابق ) (prefiksوحرف التاء املربوطة يف آخر الكلمة للداللة على أ ّهنا
مؤنّث أى يسمى باللواحق ) (sufiksفصار "مفرطة" .لذالك يكون معناه
”.“yang berlebihan
َوأَ ْن يَ ُك ْو َن ُمبَاحاً (صفحة )28
كلمة مباحا هو من اإلسم املفعول وصار خرب كان وأخواهتا.
اح – يُبِْي ُح" على وزن "أَفْ َع َل – يُ ْفعِ ُل".
أصله من الفعل الثالثي املزيد "أَبَ َ
وهذه الكلمة تالقي بعملية اللواصق وهي بزيادة حرف امليم يف أول
الكلمة أى يسمى بالسوابق ) (prefiksوحرف األلف يف آخر الكلمة
كعالمة اإلسم املنصوب أى يسمى باللواحق ) (sufiksفصار "مباحا".
لذالك يكون معناه ”.“yang diperbolehkan
ِِ
ِِ
ِ
ني (صفحة )21
ني ُم ْستَ ْوطن ْ َ
َحَر ًارا بَالغ ْ َ
َوأَ ْن يَ ُك ْونُ ْوا أ َْربَع ْ َ
ني أ ْ
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كلمة بالغني هو من اإلسم الفاعل .أصله من الفعل الثالثي
اجملرد "بَلَ َغ – يَْب لُ ُغ" على وزن "فَ َع َل – يَ ْفعُ ُل" .وهذه الكلمة تالقي
بعملية اللواصق وهي بزيادة حرف األلف يف وسط الكلمة يعين بني
حرف الباء وحرف الالم أى يسمى باملقحمات ) (infiksوحرف الياء
والنون يف آخر الكلمة للداللة على مجع املذكر السامل أى يسمى
باللواحق ) (sufiksفصار "بالغني" .لذالك يكون معناه ”.“akil baligh
ِِ
ِِ
ِ
ني (صفحة )21
ني ُم ْستَ ْوطن ْ َ
َحَر ًارا بَالغ ْ َ
َ -18وأَ ْن يَ ُك ْونُ ْوا أ َْربَع ْ َ
ني أ ْ
كلمة مستوطنني هو من اإلسم الفاعل .أصله من الفعل الثالثي
املزيد "اِ ْستَ ْوطَ َن – يَ ْستَ ْو ِط ُن" على وزن "اِ ْستَ ْف َع َل – يَ ْستَ ْفعِ ُل" .وهذه
الكلمة تالقي بعملية اللواصق وهي بزيادة حرف امليم يف أول الكلمة أى
يسمى بالسوابق ) (prefiksوحرف الياء والنون يف آخر الكلمة للداللة
على مجع املذكر السامل أى يسمى باللواحق ) (sufiksفصار
"مستوطنني" .لذالك يكون معناه ”.“penduduk
 -11والدُّعاء لِْلم ْؤِمنِني والْم ْؤِمنَ ِ
ات ِيف ْاأل ِ
َخْي َرةِ (صفحة )11
َ َ ُ ُ َْ َ ُ
كلمة مؤمنني هو من اإلسم الفاعل .أصله من الفعل الثالثي
"آم َن – يُ ْؤِم ُن" على وزن "أَفْ َع َل – يُ ْفعِ ُل" .وهذه الكلمة تالقي
املزيد َ
بعملية اللواصق وهي بزيادة حرف امليم يف أول الكلمة أى يسمى
بالسوابق ) (prefiksوحرف الياء والنون يف آخر الكلمة للداللة على مجع
املذكر السامل أى يسمى باللواحق ) (sufiksفصار "مؤمنني" .لذالك
يكون معناه ”.“orang-orang yang beriman laki-laki
 -21والدُّعاء لِْلم ْؤِمنِني والْم ْؤِمنَ ِ
ات ِيف ْاأل ِ
َخْي َرةِ (صفحة )11
َ َ ُ ُ َْ َ ُ
كلمة مؤمنات هو من اإلسم الفاعل .أصله من الفعل الثالثي
"آم َن – يُ ْؤِم ُن" على وزن "أَفْ َع َل – يُ ْفعِ ُل" .وهذه الكلمة تالقي
املزيد َ
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-23

-24

-21

-22

بعملية اللواصق وهي بزيادة حرف امليم يف أول الكلمة أى يسمى
بالسوابق ) (prefiksوحرف األلف والتاء يف آخر الكلمة للداللة على
مجع املؤنّث السامل أى يسمى باللواحق ) (sufiksفصار "مؤمنات".
لذالك يكون معناه ”.“orang-orang yang beriman perempuan
ِ
ِ
ِ ِ
ص ٍال (صفحة )13
الَّذي يَ ْلَزُم ل ْل َميِّت أَْربَ ُع خ َ
كلمة ميّت هو من اإلسم الفاعل .أصله من الفعل الثالثي اجملرد
ت" على وزن "فَ َع َل – يَ ْفعُ ُل" .وهذه الكلمة تالقي بعملية
ات – ميَُْو ُ
"م َ
َ
اللواصق وهي بزيادة حرف الياء التشديد يف وسط الكلمة يعين بني
حرف امليم وحرف التاء أى يسمى باملقحمات ) (infiksفصار "ميّت".
لذالك يكون معناه ”.“orang yang meninggal
َوأَ ْك َملُهُ :أَ ْن يَ ْغ ِس َل َس ْوءَتَ ْي ِه( .... ،صفحة )13
كلمة أكمل هو من اإلسم التفضيل .أصله من الفعل الثالثي
ِ
ْم ُل" على وزن "فَعِ َل – يَ ْف َع ُل" .وهذه الكلمة تالقي
اجملرد " َكم َل – يَك َ
بعملية اللواصق وهي بزيادة حرف اهلمزة يف أول الكلمة أى يسمى
بالسوابق ) (prefiksفصار "أكمل" .لذالك يكون معناه “lebih
”.sempurna
ض ِ
ِ
ىء (صفحة )12
ب الْ َم ِاء َعلَى َْحن ِو الْ ُمتَ َو ِّ
ص ُّ
َو ِخالَ ُ
ف األ َْوَىل :ه َي َ
متوضىء هو من اإلسم الفاعل .أصله من الفعل الثالثي
كلمة ّ
ضأُ" على وزن "تَ َف َّع َل – يَتَ َف َّع ُل" .وهذه الكلمة
ضأَ – يَتَ َو َّ
املزيد "تَ َو َّ
تالقي بعملية اللواصق وهي بزيادة حرف امليم يف أول الكلمة أى يسمى
"متوضىء" .لذالك يكون معناه “anggota
بالسوابق ) (prefiksفصار
ّ
”.badan
ِ ِ
ِ
ضاءَهُ (صفحة )12
َوالْ َمك ُْرْوَهةُ :ه َي ل َم ْن يَ ْغس ُل أ َْع َ
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كلمة مكروهة هو من اإلسم املفعول .أصله من الفعل الثالثي
اجملرد " َك ِرَه – يَكَْرهُ" على وزن "فَعِ َل – يَ ْف َع ُل" .وهذه الكلمة تالقي
بعملية اللواصق وهي بزيادة حرف امليم يف أول الكلمة أى يسمى
بالسوابق ) ،(prefiksوحرف الواو يف وسط الكلمة يعين بني حرف الراء
وحرف اهلاء أى يسمى باملقحمات ) ،(infiksوحرف التاء املربوطة يف
آخر الكلمة للداللة على مجع املؤنث السامل أى يسمى باللواحق
) (sufiksفصار "مكروهة" .لذالك يكون معناه ”.“yang dibenci
َ -21والْ َو ِاجبَةُِ :هي لِْل َم ِريْ ِ
ض ِعْن َد الْ َع ْج ِز (صفحة )12
َ
كلمة مريض هو من اإلسم الفاعل .أصله من الفعل الثالثي
ض" على وزن "فَعِ َل – يَ ْف َع ُل" .وهذه الكلمة تالقي
ض – ميََْر ُ
"م ِر َ
اجملرد َ
بعملية اللواصق وهي بزيادة حرف الياء يف وسط الكلمة يعين بني حرف
الراء وحرف الضاد أى يسمى باملقحمات ) (infiksفصار "مريض".
لذالك يكون معناه ”.“orang yang sakit
 -20وثَانِي ها :بِرْؤي ِة ا ْهلِالَِل ِيف ح ِّق من رآه وإِ ْن َكا َن فَ ِ
اس ًقا (صفحة )10
َ َْ ُ َ
ْ َ َْ ََُ
كلمة فاسقا هو من اإلسم الفاعل .أصله من الفعل الثالثي
اجملرد "فَ َس َق – يَ ْف ُس ُق" على وزن "فَ َع َل – يَ ْفعُ ُل" .وهذه الكلمة تالقي
بعملية اللواصق وهي بزيادة حرف األلف يف وسط الكلمة يعين بني
حرف الفاء وحرف السني أى يسمى باملقحمات ) (infiksوحرف األلف
يف آخر الكلمة أى يسمى باللواحق ) (sufiksفصار "فاسقا" .لذالك
يكون معناه ”.“orang yang fasik
َ -27وَرابِعُ َها :بِِإ ْخبَا ِر َع ْد ِل ِرِوايٍَة َم ْوثُ ْو ٍق بِِه (صفحة )10
كلمة موثوق هو من اإلسم املفعول .أصله من الفعل الثالثي
"وثَ َق – يَثِ ُق" على وزن "فَ َع َل – يَ ْفعِ ُل" .وهذه الكلمة تالقي
اجملرد َ
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-28

-21

-11

-13

بعملية اللواصق وهي بزيادة حرف امليم يف أول الكلمة أى يسمى
بالسوابق ) (prefiksوحرف الواو يف وسط الكلمة يعين بني حرف الثاء
وحرف القاف أى يسمى باملقحمات ) (infiksفصار "موثوق" .لذالك
يكون معناه ”.“yang terpercaya
ِ
ِ
صائِ ٌم (صفحة )17
َوتَ ْرُك ُم َفطِّ ٍر َذاكًرا خمُْتَ ًارا َغْي َر َجاه ٍل َم ْع ُذ ْوٍرَ ،و َ
كلمة جاهل هو من الفعل اإلسم الفاعل .أصله من الفعل
"ج ِه َل – َْجي َه ُل" على وزن "فَعِ َل – يَ ْف َع ُل" .وهذه الكلمة
الثالثي اجملرد َ
تالقي بعملية اللواصق وهي بزيادة حرف األلف يف وسط الكلمة يعين
بني حرف اجليم وحرف اهلاء أى يسمى باملقحمات ) (infiksفصار
"جاهل" .لذالك يكون معناه ”.“orang yang bodoh/ tidak tahu
ِ
ِ
صائِ ٌم (صفحة )17
َوتَ ْرُك ُم َفطِّ ٍر ذَاكًرا خمُْتَ ًارا َغْي َر َجاه ٍل َم ْع ُذ ْوٍرَ ،و َ
كلمة صائم هو من اإلسم الفاعل .أصله من الفعل الثالثي
ص ْوُم" على وزن "فَ َع َل – يَ ْفعُ ُل" .وهذه الكلمة تالقي
"ص َام – يَ ُ
اجملرد َ
بعملية اللواصق وهي بزيادة حرف اهلمزة يف وسط الكلمة يعين بني
حرف األلف وحرف امليم أى يسمى باملقحمات ) (infiksفصار
"صائم" .لذالك يكون معناه ”.“orang yang berpuasa
َو َجائٌِزَ :ك َما ِيف الْ ُم َسافِ ِر والْ َم ِريْ ِ
ض (صفحة )01
كلمة مسافر هو من اإلسم الفاعل .أصله من الفعل الثالثي
املزيد "سافَر – يسافِر" على وزن "فَاعل – ي َف ِ
اع ُل" .وهذه الكلمة تالقي
ََ ُ
َ َ َُ ُ
بعملية اللواصق وهي بزيادة حرف امليم يف أول الكلمة أى يسمى
بالسوابق ) (prefiksفصار "مسافر" .لذالك يكون معناه “orang yang
”.bepergian
ِِ ِ
ِ
ض ِاءَ ،وُه َو َشْي ٌخ َكبِْي ٌر (صفحة )03
َوثَالثُ َهاَ :ما يَ ْلَزُم فْيه الْف ْديَةُ ُد ْو َن الْ َق َ
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كلمة كبري هو من الصفة املشبهة .أصله من الفعل الثالثي اجملرد
" َكبُ َر – يَكْبُ ُر" على وزن "فَعُ َل – يَ ْفعُ ُل" .وهذه الكلمة تالقي بعملية
اللواصق وهي بزيادة حرف الياء يف وسط الكلمة يعين بني حرف الباء
وحرف الراء أى يسمى باملقحمات ) (infiksفصار "كبري" .لذالك
يكون معناه ”.“yang besar
الصو ِ
ِ
اب (صفحة )03
َ -14واهللُ أ َْعلَ ُم ب َّ َ
كلمة أعلم هو من اإلسم التفضيل .أصله من الفعل الثالثي
"علِ َم – يَ ْعلَ ُم" على وزن "فَعِ َل – يَ ْف َع ُل" .وهذه الكلمة تالقي
اجملرد َ
بعملية اللواصق وهي بزيادة حرف اهلمزة يف أول الكلمة أى يسمى
“lebih
بالسوابق ) (prefiksفصار "أعلم" .لذالك يكون معناه
”.mengetahui
 -11نَ ْسأ َُل اهللَ الْ َك ِرْميَ ِجبَاهِ نَبِيِّ ِه الْ َو ِسْي ِم أَ ْن ُخيْ ِر َج ِين ِم َن الدُّنْيَا ُم ْسلِ ًما (صفحة
)03
كلمة كرمي هو من اإلسم الصفة املشبهة .أصله من الفعل
الثالثي املزيد " َكَّرَم – يُ َكِّرُم" على وزن "فَعَّ َل – يُ َف ِّع ُل" .وهذه الكلمة
تالقي بعملية اللواصق وهي بزيادة حرف الياء يف وسط الكلمة يعين بني
حرف الراء وحرف امليم أى يسمى باملقحمات ) (infiksفصار "كرمي".
لذالك يكون معناه ”.“yang mulia
َ -12حبِ ِ
اخلَ ِِ
امت (صفحة )04
يب اهللِ الْ َفاتِ ِح ْ
كلمة فاتح هو من اإلسم الفاعل .أصله من الفعل الثالثي اجملرد
"فَتَ َح – يَ ْفتَ ُح" على وزن "فَ َع َل – يَ ْف َع ُل" .وهذه الكلمة تالقي بعملية
اللواصق وهي بزيادة حرف األلف يف وسط الكلمة يعين بني حرف الفاء
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وحرف التاء أى يسمى باملقحمات
يكون معناه ”.“pembuka
-11

-10

-17

-18

)(infiks

فصار "فاتح" .لذالك

َحبِ ِ
اخلَ ِِ
امت (صفحة )04
يب اهللِ الْ َفاتِ ِح ْ
"ختَ َم
كلمة خامت هو من اإلسم الفاعل .أصله من الفعل الثالثي اجملرد َ
– َخيْتِ ُم" على وزن "فَ َع َل – يَ ْفعِ ُل" .وهذه الكلمة تالقي بعملية اللواصق
وهي بزيادة حرف األلف يف وسط الكلمة يعين بني حرف اخلاء وحرف
التاء أى يسمى باملقحمات ) (infiksفصار "خامت" .لذالك يكون معناه
”.“penutup
والَ َِجيب ِ
ان إالَّ َعلَى مسلِ ٍم  ،حٍّر ،م َكلَّ ٍ
فُ ،م ْستَ ِطْي ٍع( ....صفحة )01
ُ ُ
َ َ
ُْ
كلمة مكلف هو من اإلسم املفعول .أصله من الفعل الثالثي
ف" على وزن "فَ َّع َل – يُ َف ِّع ُل" .وهذه الكلمة تالقي
ف – يُ َكلِّ ُ
املزيد" َكلَّ َ
بعملية اللواصق وهي بزيادة حرف امليم يف أول الكلمة أى يسمى
بالسوابق ) (prefiksفصار "مكلّف" .لذالك يكون معناه “yang
”.dibebankan
والَ َِجيب ِ
ان إالَّ َعلَى مسلِ ٍم  ،حٍّر ،م َكلَّ ٍ
فُ ،م ْستَ ِطْي ٍع( ....صفحة )01
ُ ُ
َ َ
ُْ
كلمة مستطيع هو من اإلسم الفاعل .أصله من الفعل الثالثي
ِ
اع – يَ ْستَ ِطْي ُع" على وزن "اِ ْستَ ْف َع َل – يَ ْستَ ْفعِ ُل" .وهذه
املزيد "ا ْستَطَ َ
الكلمة تالقي بعملية اللواصق وهي بزيادة حرف امليم يف أول الكلمة أى
يسمى بالسوابق ) (prefiksوحرف الياء يف وسط الكلمة يعين بني حرف
الطاء وحرف العني أى يسمى باملقحمات ) (infiksفصار "مستطيع".
لذالك يكون معناه ”.“yang mampu
ف (صفحة )02
َوأ َْرَكا ُن الْعُ ْمَرةِ أ َْرَكا ُن ْ
احلَ ِّج إِالَّ الْ ُوقُ ْو َ
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َّم حبرف إالّ.
كلمة وقوف هو من اإلسم املنصوب أل ّن يُتَ َقد ُ
ِ
ف" على وزن "فَ َع َل –
ف – يَق ُ
"وقَ َ
أصله من الفعل الثالثي اجملرد َ
يَ ْفعِ ُل" .وهذه الكلمة تالقي بعملية اللواصق وهي بزيادة حرف الواو يف
وسط الكلمة يعين بني حرف القاف وحرف الفاء أى يسمى
باملقحمات ) (infiksفصار "وقوف" .لذالك يكون معناه “wukuf/
”.pemberhentian
ِ
ب َعلَى الْ ُمتَ َمتِّ ِعَ ،وِمثْ لُهُ الْ َقا ِر ُن َد ٌم (صفحة )07
َ -11وَجي ُ
كلمة متمتع هو من اإلسم الفاعل .أصله من الفعل الثالثي
َّع" على وزن "تَ َف َّع َل – يَتَ َف َّع ُل" .وهذه الكلمة تالقي
َّع – يَتَ َمت ُ
املزيد َ"متَت َ
بعملية اللواصق وهي بزيادة حرف امليم يف أول الكلمة أى يسمى
“yang
بالسوابق ) (prefiksفصار "متمتع" .لذالك يكون معناه
”.bersenang-senang
 -01وثَ ِامن ها :التَّعُّر ِ
احلِ ِّل َعلَى الْ ُم ْح ِرِم
ي َو ْح ِش ٍّي َمأْ ُك ْوٍل ِيف ْ
صْي ٍد بَِّر ٍّ
َ َُ َ ُ
ض ل ُك ِّل َ
فَ َق ْط (صفحة )71
كلمة مأكول هو من اإلسم املفعول .أصله من الفعل الثالثي
اجملرد "أَ َك َل – يَأْ ُك ُل" على وزن "فَ َع َل – يَ ْفعُ ُل" .وهذه الكلمة تالقي
بعملية اللواصق وهي بزيادة حرف امليم يف أول الكلمة أى يسمى
بالسوابق ) (prefiksوحرف الواو يف وسط الكلمة يعين بني حرف
الكاف وحرف الالم أى يسمى باملقحمات ) (infiksفصار "مأكول".
لذالك يكون معناه ”.“yang dimakan
ِ
ِ
استِ ْحب ِ
ني ص.م (صفحة )73
اب ِزيَ َارةِ قَ ِْرب َسيِّد الْ ُم ْر َسل ْ َ
ِ -03يف ْ َ
كلمة مرسلني هو من االسم الفاعل .أصله من الفعل الثالثي
املزيد "أ َْر َس َل – يُْرِس ُل" على وزن "أَفْ َع َل – يُ ْفعِ ُل" .وهذه الكلمة تالقي
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بعملية اللواصق وهي بزيادة حرف امليم يف أول الكلمة أى يسمى
بالسوابق ) (prefiksوحرف الياء والنون يف آخر الكلمة للداللة على مجع
املذكر السامل أى يسمى باللواحق ) (sufiksفصار "مرسلني" .لذالك
يكون معناه ”.“orang-orang yang diutus
 .... -04والتَّابِعِني َهلم بِِإحس ٍ
ان إِ َىل يَ ْوِم الدِّيْ ِن (صفحة )73
َ ْ َ ُْ ْ َ
كلمة تابعني هو من االسم الفاعل .أصله من الفعل الثالثي
اجملرد "تَبِ َع – يَْتبَ ُع" على وزن "فَعِ َل – يَ ْف َع ُل .وهذه الكلمة تالقي بعملية
اللواصق وهي بزيادة حرف األلف يف وسط الكلمة يعين بني حرف التاء
وحرف العني الالم أى يسمى باملقحمات ) (infiksوحرف الياء والنون
يف آخر الكلمة الكلمة للداللة على مجع املذكر السامل أى يسمى
باللواحق ) (sufiksفصار "مرسلني" .لذالك يكون معناه “orang-orang
”.yang mengikuti
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الباب الرابع
الخالصة واالقتراحات
أ .الخالصة
بناء على الشرح أعاله ،فتستنتج الباحثة بأ ّن:
 -3توجد  04اللواصق ألمساء الصفة يف كتاب منت سفينة النجاة للشيخ
سامل بن مسري احلضرمي بأوزان املختلفة .والتفاصيل هي على النحو
التايل؛
أ) أ ّن اسم الفاعل يف كتاب منت سفينة النجاة هي  11ألفاظا ،وأوزاهنا
هي:
(فَ َع َل – يَ ْفعُ ُل ،فَ َع َل – يَ ْفعِ ُل ،فَ َع َل – يَ ْف َع ُل ،فَعِ َل – يَ ْف َع ُل ،فَ َّع َل
– ي َف ِّعل ،فَاعل – ي َف ِ
اع ُل ،أَفْ َع َل – يُ ْفعِ ُل ،تَ َف َّع َل – يَتَ َفعَّ ُل ،افتَ َع َل
ُ ُ ََ ُ
ِ
استَ ْف َع َل – يَ ْستَ ْفعِ ُل)
– يَ ْفتَع ُلْ ،
ب) واسم املفعول يف كتاب منت سفينة النجاة هي 31ألفاظا ،وأوزاهنا
هي:
(فَ َع َل – يَ ْفعُ ُل ،فَ َع َل – يَ ْفعِ ُل ،فَعِ َل – يَ ْف َع ُل ،فَ َّع َل  -يُ َف ِّع ُل ،افْ تَ َع َل
ِ
استَ ْف َع َل – يَ ْستَ ْفعِ ُل)
– يَ ْفتَع ُلْ ،
ج) والصفة املشبهة يف كتاب منت سفينة النجاة هي  7ألفاظا ،وأوزاهنا
هي:
(فَ َع َل – يَ ْفعِ ُل ،فَعُ َل – يَ ْفعُ ُل ،فَعَّ َل – يُ َف ِّع ُل)
د) واسم التفضيل يف كتاب منت سفينة النجاة هي  0ألفاظا ،وأوزاهنا
هي:

54

-4

(فَ َع َل – يَ ْفعِ ُل ،فَعِ َل – يَ ْف َع ُل ،فَعُ َل – يَ ْفعُ ُل)
ه) وال يوجد اسم املصدر يف كتاب منت سفينة النجاة
و) وال يوجد اسم اجلامد يف كتاب منت سفينة النجاة
ز) واسم املنصوب يف كتاب منت سفينة النجاة هي  0ألفاظا ،وأوزاهنا
هي:
(فَ َع َل – يَ ْفعِ ُل ،فَعِ َل – يَ ْف َع ُل ،فَعُ َل – يَ ْفعُ ُل ،أَفْ َع َل  -يُ ْفعِ ُل)
األمساء الصفة الىت توجد يف كتاب منت سفينة النجاة تالقي لعملية اللواصق
بثالثة طرق ،وهي :السوابق ) ،(prefiksواملقحمات ) ،(infiksواللواحق
) .(sufiksحىت يكون تغيري املعىن ،مثل:
أ) كلمة "أكثر" .تلك الكلمة هي من اإلسم التفضيل ،أصله من كلمة
" َكثَُر – يَكْثُ ُر" من وزن "فَعُ َل – يَ ْفعُ ُل" .مث زادت حبرف اهلمزة يف أول
الكلمة أى يسمى بالسوابق ) ،(prefiksلذالك يتغري املعىن من ”“sedikit
إىل ”.”lebih sedikit
ب) كلمة "خارج" .تلك الكلمة هي من اإلسم الفاعل ،أصله من كلمة
"خَر َج َ -خيُْر ُج" من وزن "فَ َع َل – يَ ْفعُ ُل" .مث زادت حبرف األلف يف
َ
وسط الكلمة أى يسمى باملقحمات ) ،(infiksلذالك يتغري املعىن من
” “keluarإىل ”.”yang keluar
ج) كلمة "فرضا" .تلك الكلمة هي من اإلسم املنصوب الذي يتضمن يف
ض" من وزن "فَ َع َل –
ض – يَ ْف ِر ُ
خرب كان وأخواهتا ،أصله من كلمة "فَ َر َ
يَ ْفعِ ُل" .مث زادت حبرف األلف يف آخر الكلمة أى يسمى باللواحق
) ،(sufiksلذالك يتغري املعىن من ” “mewajibkanإىل ”.”wajib
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ب.اإلقتراحات
حتيط الباحثة بأ ّن يف هذا البحث توجد اخلطيئة ،لذالك تتوقع الباحثة
تتم هذا البحث .وترجو الباحثة ليفهم
االقرتاحات من القارىء ليستطيع أن ّ
القارىء عن اللواصق ألمساء الصفة يف كتاب منت سفينة النجاة للشيخ سامل بن
مسري احلضرمي جيدا يف اليوم التايل.
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قائمة المصادر والمراجع
أ .المصادر
كتاب منت سفينة النجاة للشيخ سامل بن مسري احلضرمي
ب.المراجع العربية
ابن حاجب ،عالمة .4118 .كافية .باكستان :مكتب البشرى.
األزكية ،أميلة روضة" .4138 .صيغ اللواصق على أمساء الصفة يف كتاب دموع
البحر لرخا أمحد حسن (دراسة حتليلية صرفية)" .حبث جامعي قسم اللغة
العربية وأدهبا ،كلية العلوم اإلنسانية ،جامعة موالنا مالك إبراهيم
اإلسالمية احلكومية ماالنج ،ص.71 -3 .

بوخدود ،علي هباء الدين .3188 .املدخل الصريف تطبيق وتدريب يف الصرف
العريب .بريوت :املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع.
احلديثي ،خدجية عبد الرزاق .3101 .أبنية الصرف يف كتاب سبويه .بغداد:
مكتبة النهظة.

احلضرمي ،الشيخ سامل بن مسري .4111 .منت سفينة النجاة يف ما جيب على
العبد ملواله .لبنان :دار املنهاج.
احلمالوي ،أمحد بن حممد بن أمحد .4131 .شذا العرف يف فن الصرف.
قاهرة :دار الكيان.
الراجحي ،عبده .3174 .التطبيق النحوي .بريوت :دار النهظة العربية.
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السامرائي ،حممد فاضل .4131 .الصرف العريب أحكام ومعان .بريوت :دار
ابن كثري.
الشرتوين ،رشيد .3124 .مبادئ العربية يف الصرف والنحو .بريوت :املطبعة
الكاثوليكية.

عبد املطلب ،محدى حممود .4113 .النحو امليسر للصغار والكبار يف شرح
قواعد النحو والتدريب عليها .مدينة نصر :دار اآلفاق العربية.

العرفان ،حممد تاج" .4131 .حروف اجلر ومعانيها يف منت سفينة النجاة للشيخ

سامل بن مسري احلضرمي (دراسة حنوية)" .حبث جامعي شعبة اللغة العربية
وأدهبا ،قسم اللغة واألدب ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة سونن
أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا ،ص.02-3 .
الغالييين ،الشيخ مصطفى .3173 .جامع الدروس العربية موسوعة يف ثالثة
أجزاء .لبنان :دار الكتب العلمية.
الفضيلى ،عبد اهلادي .د.ت .خمتصر الصرف .بريوت :دار القلم.
كاميليا ،صفية" .4130 .اإلضافة يف كتاب منت سفينة النجاه (دراسة حنوية)".
حبث جامعي شعبة اللغة العربية وأدهبا ،قسم اللغة واألدب ،كلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية ،جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا ،ص.
.83 -3

اللبدي ،حممد مسري جنب .3181 .معجم املصطلحات النحوية والصرفية.
بريوت :دار الفرقان.

املصاروه ،ثامر إبراهيم .4117 .مقصوصات صرفيّة وحنويّة .األردن :جامعة
مؤتة.
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 شرح كتاب احلدود يف.3188 . عبد اهلل بن أمحد الفاكهي النحوي،املكي
. دار التضامن للطباعة: القاهرة.النحو
 مطبعة جامعة: ماالنق. علم الصرف نظرياته وتطبيقاته.4131 . معرفة،منجية
.موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنق
: عمان. داللة اللواصق التصريفية يف اللغة العربية.4111 . اشواق حممد،النجار
.دار دجلة
 المراجع األجنبية.ج
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سيرة ذاتية
اتيكا داوي سبوتري ،ولدت يف الموجنان تاريخ  1يوليو 3118
م .خترجت من املدرسة اإلبتدائية  34يف دجنوك باتشريان الموجنان
سنة  4131م .مث التحقت باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية
 34باتشريان الموجنان سنة  4131م .مث التحقت باملدرسة
العالية اإلصالح باتشريان الموجنان وخترجت فيه سنة  4130م.
مث التحقت باجلامعة موالنا مالك إبراهيم ماالنج حىت حصلت على درجة البكالوريوس
يف قسم اللغة العربية وأدهبا سنة  4141م .
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