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مع تطبيقه ىف تعليم ترمجة النصوص  Preposisiاملوضوع   : التحليل التقابلي بني حروف اجلر  و 

 العربية )دراسة حتليلية عن كتاب مفاهيم جيب أن تصحح وترمجته(
 : حممد يوسف الفاروق   الكاتب

 230022301رقم الطالب : 
تعليم ترمجة حروف اجلر ىف النصوص العربية بنا   لقد حبث هذا البحث العلمي ىف تطبيق

وقام الباحث هبذا على التحليل التقابلي بني نظام حروف اجلر ىف اللغتني اإلندونسية والعربية. 
البحث على نتيجة صعوبة كثري من طالب املعاهد واجلامعات اإلندونسيني ىف ترمجة النصوص 

وي على أنواع من احلروف اجلر بعديد وظائفها وتنو ع العربية ترمجة جيدا، خاصة النصوص اليت حتت
معانيها وخصائص سياقها. ومن انحية أخرى، يُطلب منهم ىف الوقت نفسه االستيعاب حبروف اجلر 

حتصيال إلجادة الرتمجة. ويُهدف هذا البحث إجابة املسألة  preposisiىف اللغة اإلندونسية املسم ى 
ىف اللغتني العربية واإلندونسية  preposisiابلي بني حروف اجلر  و األتية: كيف تطبيق التحليل التق

لتعليم ترمجة حروف اجلر ىف النصوص العربية؟ وحبَُِثت هذه املشكلة من خالل البحث املكتيب إبجرا  
الدراسة التقابلية بني حروف اجلر ىف هاتني اللغتني. واسُتخدم كتاب مفاهيم جيب أن تصح ح للسيد 

ي املالكي احلسين وترمجته كمصدر رئيسي لبياانت هذا البحث اليت مُجعت بطريقة حممد بن علو 
التوثيق. وكل  من البياانت اجملموعة ُحلِ لت بتحليل التقابلي والوصفي ابستخدام أسلوب التفكري 

 االستنتاجي واالستقرائي.
اللغتني العربية  أن  لكل  من احلروف اجلر ىف هاتني( 2ودل  هذا البحث على النقط األتية: )

واإلندونسية خصائص يتم  كشفها بعملي ة التحليل التقابلي. ويت ضح تطبيق ذلك التحليل حبصر 
أوجه التشابه واالختالف بني حروف اجلر ىف اللغتني العربية واإلندونسية هدفا للتنبؤ ابلصعوابت 

( ومن 0ة النصوص العربية. )واملشكالت اليت يتوق ع أن يواجهها الدارسون أثنا  حماولتهم ىف ترمج
 اجلمل تركيب يف أساسية وظيفةأن حلروف اجلر ىف هاتني اللغتني أهم  أوجه التشابه بينهما هو 

 عن قاصرة األفعال هذه تكون عندما هبا، وربطها مبفاعليها، األفعال معاين إليصال وسيلة لكونـهما
تعد دة حسب السياقات اللغوية. أم ا أهم  . وهبذه الوظيفة أبرز منهما معان ماملفاعيل إىل الوصول

تكثر فيها ظاهرة التناوب أي نيابة  حروف اجلر ىف اللغة العربيةأوجه االختالف بينهما هو أن  
( من الـمستحسن للمدر سني ىف ماد ة 0بعضها عن بعض، ويقل  هذا التناوب ىف اللغة اإلندونسية. )

 ودليل ابلتحليل التقابلي بني اللغتني لتعيني استرياتيجية أن يقوموا –على أنواع مستوايهتا –الرتمجة 
 الرتمجة خاصة ىف ترمجة حروف اجلر ىف النصوص العربية.
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ABSTRAKSI 

 
Judul : Analisis Kontrastif Antara Huruf Jar dan Preposisi Serta Penerapannya    

  dalam Pembelajaran Terjemah Teks-teks Arab 

 (Studi Analisis Kitab Mafahim Yajibu an Tushahhaha dan Terjemahnya) 

Penulis   : M. Yusuf Al Faruq 

NIM   : 103211025 

 

Penelitian ini membahas tentang penerapan analisis kontrastif 

antara huruf jar dan preposisi dalam pembelajaran terjemah huruf jar 

pada teks-teks Arab. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya 

pelbagai macam kesulitan yang seringkali dihadapi oleh para pelajar 

baik di Perguruan Tinggi maupun Pesantren dalam menerjemahkan teks 

Arab – Indonesia dengan baik. Lebih-lebih teks bahasa Arab yang 

memuat pelbagai huruf jar dengan makna dan fungsi berbeda-beda 

berdasarkan konteksnya. Di sisi lain, mereka dituntut untuk menguasai 

padanan huruf jar dalam bahasa Indonesia yakni preposisi, demi 

menghasilkan kualitas terjemah yang baik. Karenanya penelitian ini 

ditujukan untuk menjawab pertanyaan utama yaitu: Bagaimana 

penerapan analisis kontrastif antara huruf jar dan preposisi dalam 

pembelajaran terjemah huruf jar dalam teks-teks Arab? Masalah ini 

diteliti menggunakan kajian studi pustaka dengan cara mengadakan 

studi kontrastif antara huruf jar dan preposisi dengan kitab Mafahim 

yajibu an tushahhaha sebagai sumber data primernya. Adapun metode 

yang dipakai adalah dokumentasi. Semua data yang terkumpul 

kemudian dianalisis menggunakan analisis kontrastif dan deskriptif 

menggunakan cara berpikir deduktif dan induktif. 

Penelitian ini menunjukkan hasil sebagai berikut: (1) Masing-

masing dari huruf jar dan preposisi memiliki karakteristik tersendiri 

yang dapat diungkap melalui analisis kontrastif. Analisis ini dilakukan 

dengan cara menghimpun perbedaan-perbedaan dan persamaan-

persamaan antara huruf jar dan preposisi, dilanjutkan dengan 

memprediksi kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi oleh para 

pelajar dalam proses terjemah Arab-Indonesia. (2) Persamaan paling 

mencolok antara huruf jar dan preposisi adalah bahwa keduanya 

memiliki fungsi dan peran vital dalam menentukan makna kalimat serta 

menghubungkan predikat intransitif pada objeknya. Dengan fungsi 

mendasar ini, tampak dari keduanya aneka makna berdasarkan konteks 

kalimat. Adapun perbedaan mendasar huruf jar dan preposisi adalah 

bahwa dalam huruf jar banyak terdapat fenomena pertukaran makna 

antara huruf-huruf tersebut, sedangkan dalam preposisi hal ini tidak 

berlaku. (3) Bagi para pengajar terjemah –dalam berbagai tingkatan – 

dianjurkan untuk mengadakan studi kontrastif dua bahasa (Arab-

Indonesia) agar mudah menentukan strategi pembelajaran dan pedoman 

terjemah yang dapat memudahkan pelajar dalam menerjemahkan teks-

teks berbahasa Arab khususnya yang memuat aneka macam huruf jar. 
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ُتْم ِمَن اْلِعْلِم إالَّ قَِلْياًل ﴿  ﴾...َوَما أُْوتِيـْ
 91سورة اإلسرا : 

“…dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit” (QS.17:85) 
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  َشَكْوُت إىَل وَِكْيٍع ُسـْوَ  ِحْفِظي

 فَـأْرَشَدين إىَل تـَْرِك اْلَمَعاِصي 
  َو أْخـبَـَرين بِـأن  الـِعْلـَم نـُْور  

 َونـُْوُر هللِا الَ يـُْهَدى لِـلَعـاِصي 
 

“Aku mengeluh kepada Syekh Waqi’ perihal buruknya hafalanku, 

lalu beliau membimbingku untuk meninggalkan kedurhakaan. 

Beliau pun memberitahuku bahwa ilmu adalah cahaya, 

dan cahaya Allah tak akan dianugerahkan pada pendurhaka.  

 حممد بن إدريس الشافعي ()  
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 ،–أسعدمها هللا ىف الدارين  –إىل والدي  العزيزين حممد سي دي وحافظة  -
 اللذين رب ياين أحسن الرتبية وأد بين أحسن التأديب صغريا.

ة السعادة، أم  اثنية اللطيفة، أعطي نعمة الرابعة، إىل مجيع إخويت الشقائق )ليل -
 ،–كتب هللا عليهم النجاح   –زين ألف حسنة، وحممد زين العباد( 

 الذين آمل أن يت حدوا ىف خدمة والديهم واإلحسان هبما.
 ،-مرب ون روحي ومصابيح عقلي  -إىل مجيع مدر سي  وأساتذيت  -

 لوطن عن التعاليم الدينيةالذين ال يزالون جمتهدين ىف تربية أبنا  ا
 والثقافة اإلسالمية.

 إىل اندي وايل سوجنو ىف اللغة العربية )انفلة( ومجيع إخويت الذين -

 ال يسئمون ىف بذل جهدهم ىف خدمته لتثقيف اللغة العربية،

 أهدي هذا العمل املتواضع.
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 كلية الشكر والتقدير
يه، وأرشدان إىل الصواب وأعاننا عليه، أال له اخللق واألمر احلمد هلل الذي بص ران ابحلق وهداان إل

تبارك هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف خلقه، وأجل  رسله حممد بن عبد هللا صلى هللا 
 عليه وعلى آله وصحبه وسلم . وبعد،
التقابلي بني حتت العنوان "التحليل  –بعون هللا تعاىل وتوفيقه  –فقد مت  هذا البحث العلمي 

مع تطبيقه ىف تعليم ترمجة النصوص العربية" )دراسة حتليلية عن كتاب  Preposisiحروف اجلر  و 
مفاهيم جيب أن تصحح وترمجته(. ومن املعروف أن هذا البحث العلمي من إحدى اللوازم اليت 

عربية ىف كلية جيب للطالب استيفائها كشرط للحصول على درجة الليسانس من قسم التعليم اللغة ال
علوم الرتبية والتدريس جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارنج. وعلى الرغم من بذل الباحث 
أقصى جهده عد ة أشهر إلهنا  كتابته فهذا البحث العلمي بعيد كل  البعد عن الكمال. غري أن  

ابري الشكر لكل  من الباحث يشكر حق الشكر على متام هذا البحث العلمي. ويتقد م أبمجل تع
أسهم ىف إمتامه وسعى إىل إهنائه أبي  نوع من املساعدة واإلسهام خالل حماولة الباحث إلمتام هذا 

 البحث العلمي. كما يوج ه شكره اخلاص إىل :
السيد الدكتور شجاعي املاجسرت كعميد كل ية علم الرتبية والتدريس "السابق" جبامعة وايل  .2

 ية مسارنج.سوجنو اإلسالمية احلكوم

السيد الليث عاشقني املاجسرت كرئيس قسم التعليم اللغة العربية والسيد حمفوظ صديق املاجسرت  .0
كسكرتري قسم التعليم اللغة العربية على ارشادات وتشجيعهما ىف استيعاب املهارات اللغوية 

 وترقيتها.

املاجسرت، مشرَفني  السيد الدكتور أمحد إمساعيل املاجسرت والسيدة الدكتورة دوي ماوانيت .0
أوقاهتما ىف تفتيش هذا  للباحث ىف إمتام هذا البحث العلمي، على إخالصهما ىف قضا 

 البحث العلمي أثنا  شغلهما.

السيد فخر الدين عزيز املاجسرت على توجيهاته القي مة ىف أمه ية تشكيل منهج الفكري الـمنظَّم  .2
 لدى الباحثني.

فتوح العلوم بوقا ودونج دماك خاصة الشيخ حممد عارفني  سادة األساتذة ىف معهد اإلسالمي .1
لطيف كمدير املعهد، واألستاذ نور رحيم، واألستاذ واحد سعودي، واألستاذ أنوار حممود 

 املاجسرت واألستاذ لطفي حكيم وغريهم.

والدي  العزيزين على جهدمها ىف تربية أوالدمها ودعائهما ورضامها ودعامتهما ىف شىت نواحي  .0
 يت.حيا



 ك
 

زمالئي األحبا  ىف اندي وايل سوجنو ىف اللغة العربية )انفلة( و أصدقائي ىف املسكن "هذا من  .0
" اخلاص لرتقية اللغة العربية.  وهم عز  الدين، و مغفور، و تنوير، و هود، و غفار، و فضل رّب 

وملة  تا،أران احلق، و رازين، وابجوري، فؤاد، و إقبال اجلُميلي، و ألفة، و هنا، يسري، ومي
 وغريهم ممن له اسهام هام ىف حماولة الباحث إمتام هذا البحث العلمي. القسطية

إخواين ىف املعهد اإلسالمي فتوح العلوم؛ أمحد صاحب، عبد الغفور، فتح العارف، خمافة هللا،  .9
 اتئد، أمحد انصر، وارح فردوش وغريهم.

ا  حماولة إهنا  هذا البحث العلمي ملدة زميليت احملبوبة رابعة على تشجيعاهتا ومرافقتها ىل أثن .8
 طويلة حىت  مت ت كتابته ىف ميعاده.

 افمين  هلم جزيل الشكر وابلغ التقدير، أن  هللا جيزيهم جزاً  حسنا ويسه ل هلم أمورهم مجيع
وجيعل هلم األجر أضعاف ما قاموا به. أسأل هللا أن جيعل هذا البحث العلمي انفعا لنا وملن اطل ع 

ه ىف تعم ق وتثقيف اللغة العربية. عليه و   يوف قنا وإاي 
وأخريا، خيتم الباحث بقول العماد األصفهاين: "إىن  رأيت أن ه ال يكتب أحد كتااب ىف يومه إال  قال 
َم هذا لكان أفضل، ولو تُرَِك هذا لكان أمجل". وهللا  ىف غده: لو ُغريِ َ هذا لكان ُيْسَتْحسن، ولو ُقدِ 

  عليه توك لت وإليه أنيب. املوف ق واملعني
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 الباب األول
 مقدمة

 

 خلفية البح ث .أ

لقد أصبحت السـيطرة علـى املعلومـات والعلـوم واملعـارف والتكنولوجيـا ىف الوقـت الـراهن 
أهـم  العناصـر السـتمرار حيــاة األم ـة. لـذا، أصــبح نقـل العلـوم واملعـارف حاجــة مـن حاجـات األمــة 

ــة شــك  أن   الفــ 2تســم ى ابلرتمجــة. بــل متطل باهتــا الضــرورية. ومم ــا يســد  هــذه املتطل بــات عملي ــة مهم 
ــــة. ذلــــك ألن الرتمجــــة بــــني اللغــــات متثــــل  حاجـــة اإلنســــان واجملتمعــــات إىل الرتمجــــة أصــــبحت ُمِلحَّ

، وترتقـي ىف بعـض األحيـان إىل درجـة الضـرورة أو الفريضـة؛ حاجة من احلاجات األصيلة للبشـرية
ــن األفــراد واألمــم مــن  طــى احلــواجز اللغويــة بســبب اخــتال وابلتــايل أصــبح ف األلســنة. فهــي متك 

اإلنسان يعيش ىف عامل أضحت فيه الكر ة األرضية قرية صـغرية يتمتـع فيهـا وسـائل االتصـال ونقـل 
املعلومــات أبمهيــة كبــرية، حيــث أصــبح التواصــل اإلنســاين وتبــادل املعلومــات والعلــوم أمــرا ال مفــر  

 0منه.
حتصيل و  الة إلغنا  ثقافة األمةوكانت عملية الرتمجة ىف هذا العصر عامال من عوامل فع  

ذلك ألهنا وسيلة لتبادل العلوم واملعارف واالبتكارات اجلديدة بني بالد وبالد تقد م احلضارة. 
االت صالية بني األمم وجسرا ذهبي ا يتوس ط وقوع  فتكون الرتمجة مفتاحا لفتح احلواجزأخرى. 

ىف أن  الرتمجة حافزة وابعثة لتقد م األم ة. احملاورة بينها مع اختالف اللغات والثقافات. والشك  
.  فاالهتمام واالعتنا  ابلرتمجة أمر أشد  ضروراي 

للرتمجة دور هام  عظيم ىف نقل العلوم واملعارف. فال نبالغ إذا قيل أن  هنضة بالد الياابن  
التايوان  كبالد الصناعة املتقد مة مثال تتعل ق كثريا بنجاحها ىف استمرار حركة الرتمجة. وبالد

والكوراي وبعض بالد أورواب وغريها من البالد املتقد مة كذلك من منوذج ملموس كيف كانت 
األم ة حتاول أن يبلغ حد  التقد م بقيام حركة الرتمجة املستمر ة. ومن انحية أخرى، كتب التاريخ 
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وهذا  0مجة.جناح العرب ىف بنا  احلضارة اإلسالمية ىف القرون الوسطى أيضا بسبب حركة الرت 
يستدعي ابلضرورة إعداد أجيال مدر بة واعية من املرتمجني األكفا  القادرين على االضطالع 

 هبذه املهمة.
السيما ترمجة اللغة العربية إىل  البد  هلم من اإلملام هبذه الرتمجة.إلندونسيون املسلمون وا

وسنة رسوله حممد  كتاب هللاا لغة  وأهن لغة الدين والعبادة والثقافة واحلياة.اإلندونسية حيث أهنا 
 حوهلم انتشر. وقد كام الشرعية والشريعة اإلسالميةلألح نيأساسي ينكمصدر   بن عبد هللا

اليت تشمل على أفكار آالف اخلربا   -اختالف فنوهنا أمهيتها ىف مع–ماليني الكتب العربية 
يد والتجويد والفقه ومنها ما حيتوي على علوم التوح .منذ مئات سنوات مضتواملؤلفني 

 والتفسري والنحو والصرف والبالغة وغريها من العلوم الدينية الذين كانوا ىف حاجة ماسة إليها.
لذلك البد  ملن يشتغل ابلرتمجة من التزو د بثقافة واسعة شاملة مع االستيعاب على 

ة. وأمه ها إجادة اللغتني وسائل الرتمجة يعين املعارف اللغوية وغري اللغوية اليت تت خذ وسيلة للرتمج
املرتجم اجليد أن جييد  علىومعرفة طبيعة اللغتني وخصائصهما والسيطرة على املعاجم. فيشرتط 

اللغة املستهدفة أكثر وأكثر من اللغة األصل، وإجادة اللغتني إجادة أربع دالالت؛ داللة 
نظام كل  لغة خمتلفا. لكون  وهذه اإلجادة ليست أبمر سهل معجمية وصرفية وحنوية وبالغية.

، السيما فينبغي له أن يكشف أوجه التشابه واالختالف لكل  اللغات تسهيال للقيام ابلرتمجة
ومت ت هذه احملاولة مبا يسمى ابلتحليل  لدى الطالب الذين اليزالون متعل مني هبذا األمر.

 التقابلي.
يـة  يف فـروع  علـم اللغـة إن الدراسات اللغوية التقابلية على  جانب غـري  يسـري مـن األمه

التطبيقـــــي . فيهـــــا يقـــــف  الطالـــــب واملعلـــــم  علـــــى نـــــواحي  االخـــــتالف  والتشـــــابه بـــــني  اللغتـــــني 
عـــين  اللغـــة األم  واللغـــة اهلـــدف . ومبعرفـــة  هـــذه النـــواحي ي: ســـتخدمتني  يف العمليـــة  التعليميـــةامل

بـه مواضـع اخلطـأ ، وجين  اللغـة مم من أن أيخذ بيد الطالب حنو الطريق الصحيح يف تعل  يتمكن املعل  
 اللغتني . اليت  تنتج عادة من اختالف أمناط التعبري بني

 فاملقارنة اللغوية موضوع قدمي، وقد ازدهر يف القرن املاضي فقه اللغة املقارن
(comparative philology ) يف هذا القرن علم اللغة املقارن استمر  و (comparative 

linguistics ) ملقارن علم اللغة ا نا ؛ إذ خيتص  تلف عما حنن بصدده اختالفا بي  لكن هدفه خم
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، وقد  العربيةمثال بني العربية واحلبشية و  ةقارناملعائلة لغوية واحدة ك مبقارنة لغتني أو أكثر من
كان فقه اللغة املقارن منهمكا يف مقارنة "التغريات" اليت طرأت على لغات من عائلة لغوية 

غوية خمتلفة هبدف تيسري املشكالت "العملية" اليت تنشأ عند التقا  هذه واحدة أو عائالت ل
ويفضل علم اللغة التطبيقي مصطلح التحليل التقابلي  .اللغات كالرتمجة و تعليم اللغات األجنبية

بدال من علم اللغة التقابلي؛ إذ املقصود هنا حتليل لغوي جيري على اللغة اليت هي موضوع 
 2.مألوىل للمتعل  التعليم و اللغة ا
رن مسـتوى مبسـتوى، أو نظامـا بنظـام، أو ، وإمنـا يقـاحليل التقابلي ال يقارن لغـة بلغـةوالت

، كــذلك التقابــل الصــريف، والنحــوييف تعلــيم اللغــة، و  جــدا ، فالتقابــل الصــويت مهــم  فصــيلة بفصــيلة
 ،غــة  املنشـــودةاألم واللواملعجمــي . مــن حيـــث  أوجــه  التشـــابه  وأوجــه  االخـــتالف  بــني  اللغـــة 

للغــة املــتعلم مؤشــرات  لتوعيــة الصــعوابت الــيت  يواجههــا  وتتعامــل مــع أوجــه االخــتالف علــى أهنــا
ابه" التشــقــابلي إذن خيـتص ابلبحــث يف أوجـه "الثانيـة مـن إجــرا  تـداخل اللغــة األم. و التحليـل الت

 1.االختالف" بني اللغة األوىل للمتعلم و اللغة األجنبية اليت يتعلمهاو "
ومن اجلدير ابلذكر أن ىف النحو العرىب حبث ىف حروف املعاين. وهي حروف مقوية 
وموصولة ملعاين األفعال قبلها أو ما هو ىف معىن الفعل إىل األمسا  بعدها. ومن حروف املعاين 

وحروف اجلر  نوع من  حروف اجلر اليت تدل  على املعىن الوظيفي وهو معىن الربط السياقي.
تربط الكالم بعضه ببعض. فالفعل املتعدي يصل إىل املفعول به بنفسه، حنو:  الروابط اليت

 ، قابلت عليا، وصافحت خالدا. أم ا الفعل الالزم فيصل إىل املفعول به ابستعمال حروف اجلر 
، وأثنيت على خالد.  حنو: رضيت عن علي 

ا حتد د كثريا  -العلى سبيل املث–تقوم حروف اجلر ابلوظيفة البنائية ىف اجلملة العربية  أهن 
من عالقات الرتكيب اللغوي. فيكون هلا أثر ىف تكوين العالقة بني الفعل واإلسم وبني 
املشتقات ومعموالهتا، فقد يكون االسم قائما ابلفعل أو ملتقيا له أو مكاان له أو زماان له أو 

. يربط حرف اجلر أخرىأداة له. وكما تربط اإلضافة بني املتضافني، تضم  حروف اجلر كلمة إىل 
وبني االسم اجملرور، حىت كأنه من متام معناه، وأييت ابجلر هلذا اإلسم  -وما ىف معناه–بني الفعل 

وابإلضافة إىل الوظيفة البنائية اليت تقوم هبا حروف اجلر ىف  ويتفوق ىف الربط على اإلضافة.
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ا تقوم بوظائف معنوية حيث تكتسب اجلملة واحدا من املعاين اليت يدل   اجلملة العربية فإهن 
 0عليها حرف من حروف اجلر.

، خاَل ، إىَل نْ واملشهور من حروف اجلر عشرون التالية: مِ  ، نْ ، عَ ا، ىِف اشَ ا، حَ دَ ، عَ ، حىت 
و"لوال" الداخلة على  0،ىَت ، مَ لَّ عَ ي، الواو، التا ، الكاف، البا ، لَ ، الالم، كَ بَّ ذ، رُ نْ ، مُ ذْ ى، مُ لَ عَ 

هي اليت أد ت   -بعديد وظائفها–وهذه احلروف  ملرفوع، وذلك عند بعض النحاة.الضمري غري ا
ت ىف كثريا إىل فشل الطالب ىف فهم وترمجة السياق لتنو ع معاين وفوائدها حىت جيدوا صعواب

فعلى سبيل املثال ىف فهم بعض اجلمل املكتوبة ىف الكتاب اجلليل تعاملهم مع النصوص العربية. 
وكذا ىف ترغيبه عليه ، قال "صصح للسيد حممد بن علوي املالكي احلسينمفاهيم جيب أن ت

الصالة والسالم للمؤمنني يف قضا  حوائج احملتاجني، والتيسري على املعسر والتفريج عن 
املكروب وىف ترهيبه من إمهال ذلك، وهو ىف السنة كثري؛ روى الشيخان عنه صل ى هللا عليه 

ف اجلر انظر تعد د استعمال حر  9خيه، كان هللا يف حاجته".وسل م قال: "من كان يف حاجة أ
 عق د الدارسني ىف التعاملهم معها.ي ، فبالطبع أنهيه"ىف" ىف تلك اجلمل ابختالف معان
جا  ىف احلديث أنه كان يف زمن النيب  ترمجة قوله " صعوبة ووقع الطالب أيضا ىف

و بكر الصديق: قوموا بنا لنستغيث برسول صل ى هللا عليه وسلم منافق يؤذي املؤمنني، فقال أب
هللا من هذا املنافق، فقال النيب: "إنه اليستغاث ّب، وإمنا يستغاث ابهلل". وهذا احلديث قد 
يستدل  به من يقول مبنع االستغاثة به صل ى هللا عليه وسلم، وهذا استدالل ابطل من أصله، 

نع االستغاثة به صل ى هللا عليه وسلم وذلك ألنه لو أجراه على ظاهره؛ لكان املقصود به م
مطلقا، كما هو ظاهر اللفظ، وهذا منقوض بفعل الصحابة معه صل ى هللا عليه وسلم؛ وحينئذ 

وابلتأم ل على العبارة  8فال بد  من أتويله مبا يناسب عمومات األحاديث لينتظم مشل النصوص".
تالف معانيه ويكاد الطالب يقعون ىف جند تعد د استعمال حرف اجلر "البا " فيها ابخالسابقة 

جر به الباحث إىل زمالئه ىف املعهد اإلسالمي فتوح هكذا كما  صعوابت ترمجتها ترمجة جيدة.
حيث  –على تنو ع مستوايهتم–العلوم بوقا ودونج دماك وأصدقائه ىف قسم التعليم اللغة العربية 

                                                           
-00( ص. 2889، )رايض: دار عامل الكتب، األخطاء الشائعة ىف استعياالت حروف اجلرحممود إمساعيل عم ار،  6

02. 
 .01، )بريوت: املكتبة الشعبية، دون اتريخ(، ص. منت األلفيةحممد بن عبد هللا بن مالك األندلسي، 0 
 .292(، ص. 0338، )بريوت: دار الكتب العلمية، مفاهيم جيب أن تصححالسيد حممد بن علوي املالكي احلسين،  9 
 .029ص.  ،مفاهيم جيب أن تصححالسيد حممد بن علوي املالكي احلسين،   8 



1 
 

قد مة إليهم ويرتد دون ىف تعيني معاين أهنم جيدون الصعوابت ىف تعاملهم مع النصوص العربية امل
 23حروف اجلر فيها.

دلة كمعا  preposisiى ومن جانب أخر، معروف ىف قواعد اللغة اإلندونسية ما يسم   
هو جمموعة األدوات اليت تستخدم لربط الكلمات أو Preposisi  حروف اجلر ىف اللغة العربية.
 ,di, pada, dalam, ke, dari, menuju, melalui, terhadapأجزا  الكالم. وهو كمثل 

mengenai, demi, guna, lantaran, sesuai, seperti, sebagai, .وهذه  وما أشبه ذلك
ابختالف -فحروف اجلراألدوات هلا نظام معني خيتلف بني واحد وأخر حسب وظائفها. 

دور هام ىف هلما  -اوتنوع وظائفه هامع تعد د– preposisi و -معانيها وخصائصها السياقية
 تنياه بيان العالقة السياقية بني أجزا  الكالم. فال بد  للمرتجم اجليد ان يستوعب على نظام

وهذه اإلجادة اللغتني مما فقده معظم الطالب ودارسي  للحصول على الرتمجة اجليدة. اللغتني
د واضطراب دة ترد  ي كثريا إىل زايفهذا الذي يؤد   اإلسالمية. واملعاهد اللغة العربية ىف اجلامعات

  ىف تذليل هذه املشكلة.الطالب ىف تعاملهم مع النصوص العربية لعدم دليل معني  
يرى الباحث أمهية  ،املذكورة تكالاملشبنا  على ما قدمه الباحث من خلفية و 

ا ىف مع تطبيقه preposisiاكتشاف هذه الصعوابت ابلقيام بدراسة تقابلية بني حروف اجلر و 
التحليل التقابلي بني حروف اجلر  و النصوص العربية. وموضوع البحث هو  تعليم ترمجة
Preposisi دراسة حتليلية عن كتاب مفاهيم جيب  مع تطبيقه ىف تعليم ترمجة النصوص العربية(

 .أن تصحح للسيد علوي املالكي احلسين وترمجته(
 

 حتديد املسألة .ب

 األتية: األساسية حبثه على املسائل ها، حد د الباحثاخللفية اليت سبق ذكر  انطالقا من

 ىف اللغة اإلندونسية؟ preposisiما هي حروف اجلر ىف اللغة العربية و  .2

ىف اللغة  preposisiحروف اجلر ىف اللغة العربية و إجرا  التحليل التقابلي بني  كيفي ةكيف   .0
 ؟اإلندونسية 

ىف اللغة  preposisiة و حروف اجلر ىف اللغة العربيكيف تطبيق التحليل التقابلي بني  .0
 لتعليم ترمجة حروف اجلر ىف النصوص العربية؟اإلندونسية 
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 أهداف و فوائد البح ث .ج

 أهداف البحث .2

من إهنا  هذا البحث  ةاملنشود ةالرئيسي فاهدالسابقة، فاأل تحديد املسائلبطبقا 
 :هي
 .اإلندونسيةىف اللغة  preposisiحروف اجلر ىف اللغة العربية و  كلٍ  من  معرفة نظام (أ

 preposisiحروف اجلر ىف اللغة العربية و إجرا  التحليل التقابلي بني  كيفي ةتوصيف   (ب
 .ىف اللغة اإلندونسية

ىف اللغة  preposisiحروف اجلر ىف اللغة العربية و حماولة تطبيق التحليل التقابلي بني  (ج
 لتعليم ترمجة حروف اجلر ىف النصوص العربية.اإلندونسية 

 حثفوائد الب .0

مع تطبيقه ىف تعليم ترمجة  preposisiو  التحليل التقابلي بني حروف اجلر  البحث ىف "
 النصوص العربية" ىف األخص  له فوائد اتلية:

 الفوائد النظرية (أ

ت عن نظام ابلنسبة إىل النظرية، يرجى هذا البحث أن يفيد ال ثرا  املعارف والنظراي 
التعامل مع النصوص العربية وتعيني  لتيسري preposisiحروف اجلر  املقابل من 

  استرياتيجيات ترمجتها. 

 الفوائد التطبيقية (ب

 .اسهام التفكري للمؤس سات الرتبوية ترقية لفع الية تعليم اللغة العربية (2

مساعدة مدرسي اللغة العربية ىف اختيار املنهج املناسب لتعليم ترمجة حروف اجلر   (0
 ىف النصوص العربية.

دليال  preposisiحروف اجلر  و تقابلية د ارسني الر اغبني ىف فهم زايدة املراجع لل (0
 النصوص العربية. ترمجة على استرياتيجية

 

 الدراسات السابقة .د

بعد أن قام الباحث مبطالعة البحوث ىف الدراسة التقابلية عن احلروف اجلر  و نظريه ىف 
ليست وهي  هذا البحث. مبا يقصد ىف ةقتعل  املبحوث بعض الاللغة اإلندونسية وجد هناك 

مبوضوع البحث. مبجر د البحوث العلمية بل تشمل على الكتب واجملالت واملقالة املناسبة 
 فتت ضح تلك البحوث فيما يلي :
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حروف اجلر  و حروف العطف ىف اللغة العربية "حبث العلمي لصاحل انعم الدين عن 
كل ية الرتبية جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية ،  "واإلندونسية )دراسة تقابلية من انحية قواعد اللغة(

ويبحث هذا البحث العلمي ىف تقابلية حروف اجلر  وحروف  .0330سنة  احلكومية مسارنج
العطف ىف اللغة العربية واإلندونسية من انحية قواعد اللغة هدفا لشرح كل  من أوجه الشبه 

غة العربية تستخدم إلضافة معىن نتائجه هي أن  حروف اجلر  ىف اللمن هما. و واإلختالف بين
الفعل الذي قبلها إىل االسم الذي يقع بعدها وأم ا حروف اجلر  ىف اللغة اإلندونسية تستخدم 

وقد ذكر ابحث هذا البحث أوجه الشبه واإلختالف بني لبيان عالقة بني أجزا  اجلملة. 
ا جمر دة من انحية قواعد اللغة مل تكن شاملة أل حروف اجلر  ىف اللغة العربية واإلندونسية لكن ها هن 

 ومل يرك ز إىل نواح أخرى.
حبث علمي حملم د جميب الدين عن دراسة تقابلية بني امسا  الضمائر ىف اللغة العربية و 

Kata Ganti قسم تعليم اللغة العربية بكلية  .)مكتوب ابللغة اإلندونسية( ىف اللغة اإلندونسية
يهدف هذا البحث ملعرفة  .0339سنة  اإلسالمية احلكوميةالرتبية جامعة سوانن كاليجاكا 

التعر ف على مواطن الصعوبة والتنبؤ هبا تفاداًي حلدوث أوجه التشابه واإلختالف بينهما مع 
اختالفات أساسية Kata Ganti على أن  لكلٍ  من امسا  الضمائر واألخطا . وتدل  نتائج البحث 

هلما أوجه الشبه. أم ا احللول لتذليل الصعوابت ىف تعل مها بسبب  اختالف نظام اللغتني رغم أن  
هي إبلقا  شرح كاف للتالميذ عن تطبيق امسا  الضمائر ىف اجلمل العربية ىف حمل  رفع ونصب 

 وخفض.
مقال نصر الدين إدريس جوهر عن "تدريس النحو على أساس التقابل اللغوي: 

لقسم التعليم اللغة  LISANIAاملشتمل ىف جمل ة تدريس األفعال املتعد ية حبرف درسا منوذجيا" 
. وأتيت هذه احملاولة على افرتاض أن  0323العربية جبامعة اإلسالمية احلكومية ساالتيغا سنة 

اختيار املوضوعات النحوية وتنظيمها وتدريسها على أساس التقابل اللغوي سوف يؤد ي إىل 
تقابل اللغوي بني نظام األفعال املتعد ية حبرف ىف تعليمها األفضل. وقد بني  هذا املقال إجرا  ال

اللغتني أو ال وحتديد الصعوابت اليت يتوق ع أن يتعر ض هلا اإلندونسيون عند تعل مهم هذه األفعال 
ما يعد ان أبزر ما يتعر ض له  اثنيا. وينحصر التقابل هنا على املستوى النحوي والد اليل ألهن 

م هبذا النوع من األفعال. واستنبط هذا املقال أن  هناك أوجه اإلندونسيون عند عملية اإلملا
 التشابه واالختالف بني اللغتني من كل  مستوى اليت يسهل تعليم النحو مبعرفتها.

ىف هذا البحث فيـبحث  أم اجرا  البحث اجلديد املتعمق. والبحوث السابقة مراجع وافية إل
غة اإلندونسية وأجرى التحليل التقابلي بينهما ىف اللالباحث ىف قضية حروف اجلر ومعادلتها 
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بع الباحث بعده تطبيق ذلك التحليل ىف تْ لكشف أوجه التشابه واالختالف من كل  مستوامها. ويُـ 
. وابلطبع بعد تقرير بعض النظرايت كدليل إلجرا   ترمجة النصوص العربية املشتملة على حروف اجلر 

إجادة اللغتني ومعرفة طبيعة اللغتني الرتمجة وذلك ألن من أهم  وسائل  تلك الرتمجة.
وخصائصهما. فيشرتط على املرتجم اجليد أن جييد اللغة املستهدفة أكثر وأكثر من اللغة 

 األصل.
من املتخصصني واخلربا . الباحثون  هلذا البحث عالقة وثيقة ابلبحوث اليت أجراهاو 

هذا البحث خمتلفا ابلبحوث اليت  على الرغم من ذلك، فالباحث اليزال على اليقني ىف كون
كنوز التفكري عن تعليم ترمجة هلا دور هام ىف تطوير   ديدة اليتاجلشيا  قبله ملا حيتوي فيه من األ

   ملن طالعها مطالعة دقيقة.البحث سوف يفيد و  اإلندونسية.-النصوص العربية
  

 اإلطار النظري .ه

 التحليل التقابلي .2

ـــــــاج علـــــــم اللغـــــــة ـــــــة التقـــــــابلي إن مـــــــن إنت ـــــــل  . فعلـــــــمالدراســـــــات التقابلي اللغـــــــة التقاب
(Contrastive  Linguistics  هـو املقارنـة بـني لغتـني ليسـتا مشـرتكتني يف  أرومـة  واحــدة )

. أمـــا إذا  مـــثال  آخـــر ندونيســـيةواإل ، أو بـــني اإلجنليزيـــةالفرنســـية والعربيـــة مـــثال كاملقابلـــة بـــني
ومهــــا مــــن األصــــل -ة والعربيــــة مــــثال مقارنة بــــني لغتــــني مــــن أرومــــة واحــــدة كالعربيـــــكانــــت الــــ
.  وكالمهـا  Comparative Linguisticsفهذا يدخل يف جمـال علـم اللغـة املقـارن  -السامي

  Appliedالتطبيقـــي  فـــرع مـــن علـــم اللغـــة -بلياللغـــة التقـــا علـــم اللغـــة املقـــارن وعلـــم-

 Linguistics.22  
ني أنظمــة  لغتــني أو أكثــر عملــي للمقارنــة بــ راد ابلدراســة التقابليــة هــي إجــرا وأمــا املــ

 حلصـــر أوجـــه التشـــابه واالخـــتالف بينهمـــا.  ويعتمـــد ذلـــك  علـــى حتليـــل لكـــل مـــن النظـــامني
 .20ال  التارخيي م على أساس من املنهج الوصفيموضع املقارنة يقو 

التحليل التقابلي هو إجرا  دراسة يقابل فيها الباحث بني لغتني أو أكثر من عائلة 
ت لغوية خمتلفة هبدف تيسري املشكالت العملية اليت تنشأ عند التقا  لغوية واحدة أو عائال

                                                           

 .0م(، ص. 2890اسكندرية: دار املعرفة اجلامعية، . )دراسة تطبيقية، يف للم اللغة التقابليحممد سليمان ايقوت،  11 
،  جملة املوجه، )جاكرات: معهد العلوم اإلسالمية و طبيقالتحليل التقابلي بني النظرية و التأمحد بن عبد هللا البشري،  20 

 .00م(، ص.  2899العربية إبندونيسيا، 
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ويفعل الباحث ذلك للتنبؤ مسبقاً  20.هذه اللغات كالرتمجة وتعليم اللغات األجنبية
ابلصعوابت اليت يقابلها الدارسون عندما يتعلمون لغة اثنية أو أجنبية. ولقد درس علما  

مستوى البنية اللغوية، وجا  أنصارهم يف تعليم اللغات  اللغات فوجدوها تتباين على ةالبنيوي
فقالوا: مادام األمر كذلك فإن األفضل أن جنري حتلياًل بني لغتني خمتلفتني ألن ذلك 
سيساعدان يف التنبؤ مسبقًا ابلصعوابت اليت يواجهها املتعلمون. إن أصحاب التحليل 

غتني، مث جنري مقابلة على التقابلي يقولون: األفضل أن يكون هناك وصف علمي لل
املستوايت املختلفة، ألن هذا ميكننا من التنبؤ مسبقًا ابلصعوابت، ويفرتضون أيضًا أنه  

 كلما زادت درجة االختالف بني اللغتني املتقابلتني كلما ازدادت صعوبة التعلم.

ى أساس ـين التحليل التقابلي على افرتاض أن  املواد  الد راسية اليت مت  إعدادها علبُ 
املقارنة اهلادفة بني اللغة الألم  واللغة اهلدف كانت فع الة وأد ت إىل نتائج إجيابية ىف تعليم 
وتعل م اللغة األجنبية. كما أن  املعل م الذي قام مبثل هذه املقارنة يدرك جي دا املشكالت ىف 

عل موا اللغة تعل م اللغة ويستطيع أن يقد م عالجها التعليمي. لذلك ينبغي أن يستند  م
ىف إعداد املواد  التعليمية  -األم  واهلدف–األجنبية إىل نتائج التحليل التقابلي بني اللغتني 

 22تسهيال وتبسيطا للد ارسني فهمها.
أول عملية للتقابل اللغوي بني اإلنكليزية بوصفها اللغة  (15Ladoوقد وضع الدو )

 نظريته هذه على الفرضيات اآلتية:املتعلمة واإلسبانية بوصفها اللغة األم وقد بىن 
أ( مفتاح السهولة والصعوبة يف تعلم اللغة األجنبية يكمن يف املوازنة بني اللغة األم واللغة 
املتعلمة أو األجنبية، أي أن الصعوابت اليت تواجه متعلم اللغة األجنبية تنتج من عملية 

 التداخل بني اللغة األم واللغة املتعلمة. 
ملواد التعليمية فعالية هي املواد اليت تقوم على أساس من الدراسة الوصفية ب( إن أكثر ا

العلمية للغة املراد تعلمها، أي ميكن تقليل أثر التداخل بني اللغتني عند تقدمي املادة 
أيضًا عدة طرق للتغلب على  20العلمية ابإلفادة من علم اللغة التقابلي. ذكر اجلاحظ

 ريب واملمارسة، وحفظ األرجاز، واملناقالت، وغريها.الصعوابت، منها: كثرة التد

                                                           

 .21م(، ص2881، )اإلسكندرية: دار املعرفة اجلامعية، للم اللغة التطبيقي وتعليم العربيةعبده الراجحي،  20  
14Lado, Robert, Linguistics Across Cultures: Applied Linguistics for Language 

Teachers, (Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1957), hlm. 1-3. 
15Lado, Robert, Linguistics Across Cultures, hlm. 5-6. 

. حتقيق عبد السالم حممد هارون، الطبعة السابعة، )القاهرة: مكتبة البيان والتبينياجلاحظ، أبو عثمان عمرو بن حبر.  16 
 .000و  00، ص. 2م( ج2889ي، اخلاجن
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ج( ميكن التنبؤ ابلصعوابت يف تعلم اللغة األجنبية، وذلك ابإلفادة من الدراسات 
التقابلية، ويكون املدرس الذي يقف على أوجه التشابه واالختالف بني اللغة األم 

يت يواجهها الطالب، وأقدر واللغة املتعلمة أو األجنبية على علم ابملشكالت احلقيقية ال
 على مواجهتها وا اذ الوسائل الكفيلة بعالجها.

 حروف اجلر  ىف اللغة العربية .0

لغة هو  اجلر  . العرب كالم فهم ويف املعاين إبراز يف كبري أثر هلا اجلر حروف إن  
أو : نقل اصطالحاو  20.(خوذة من املادة اللغوية )َجَررَ د و االقتياد، و هي مأاجلذب و الش  

و   ل االسم ابالسم، و حبرف اجلر تصبهه، من فعل أو شوصل ما قبل اجلار إىل ما بعده
 29، و ال يدخل حرف اجلر إال على األمسا .الفعل ابالسم

ا جتر  األمسا   وتسمية هذه احلروف حبروف اجلر  هي تسمية البصريني، ووجهها أهن 
ا تضيفاليت تدخل عليها. والكوفيون يسموهنا حروف اإلضافة أل قبلها  لافعاأل معاين  هن 

وذلك أن  من األفعال ما اليقوى على الوصول إىل  ، أي تربط بينهما.ا  بعدهامسإىل األ
املفعول به، فقو وه هبذه احلروف، حنو: عجبت من خالد ومررت بسعيد. ولو قيل: عجبت 

ملفعول به إال  ومررت سعيدا، مل جيز، لضعف الفعل الالزم وقصوره عن الوصول إىل اخالدا 
 مـــــــــات ألهنا حتدث ىف االســـــــسموهنا أحياان حروف الصفــــــحبروف اإلضافة. وي أن يستعني

 28صفة من ظرفية أو غريها. 
وقد اختلف النحاة يف عددها ، لكن بعضهم أدخل بعض احلروف و بعضهم مل 

من حروف   و عدها  يدخلها ، فقد زاد بعض النحاة من أمثال سيبويه حرف ) لوال (
اجلر لكنه ذكر أهنا ال جتر إال الضمري كما يف قولنا : لوالك ، لوال : حرف جر و الكاف 

عن حروف  03اسم جمرور ، و قد ذكر ابن مالك يف ألفيته ضمري متصل مبين يف حمل جر  
 اجلر ، حيث قال :

 ىلـَ عَ  نْ ا يف عَ دَ ا عَ اشَ حَ  الَ  خَ ىتَّ حَ        إىَل  نْ مِ  يَ هِ  ، وَ  اجلر ِ  روفَ حُ  كَ اهَ 
  ىَت مَ  ، وَ  لَّ عَ لَ  ا  وَ والكاف ، و البَ     اـتَ وَ   او  ي  وَ كَ   الالمُ  بَّ رُ  ذُ نْ مُ  ذْ مُ 

                                                           

 . 182، )القاهرة: دار املعارف، دون اتريخ(، ص. لسان العربابن منظور،  20 
 20-21م(، ص.  0332، )عمان : املركز القومي،  حروف اجلر و معانيها : دراسات حنويةأمحد فليح،  29 

. 208م(، ص.  2880دار الكتب العلمية،  ، )بريوت:أسرار العربيةعبد الرمحن بن حممد بن عبيد هللا األنباري،  19 
 .000م(، ص.  0339، )القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، جامع الدروس العربيةراجع أيضا الشيخ مصطفى الغالييين، 

 . 011م(، ص.  0333، )بريوت: دار الكتب العلمية، شرح ابن الناظم للى ألفية ابن مالكابن الناظم،  20 
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هر، وهو رب  ومذ ومنذ وحىت  وهذه احلروف منها ما خيتص  ابلدخول على اسم الظا
 02والكاف وواو القسم واتؤه ومىت. ومنها ما يدخل على الظاهر واملضمر، وهي البواقي.

 تنقسم حروف اجلر  من حيث االصالة والزايدة إىل ثالثة أقسام:
 .هللِ  حرف جر  أصلي، وهو ما يدل  على معناه وحيتاج إىل متعلق حنو: األمرُ  (أ

 .لٍ افِ غَ بِ  كَ ب  ا رَ مَ وَ دل  على معناه والحيتاج إىل متعل ق حنو: حرف جر  زائد، وهو ما ي (ب

وهو مخسة  حرف جر  شبيه ابلزائد، وهو ما يدل  على معناه وال حيتاج إىل متعل ق. (ج
 .ةٍ ارَ بَ عِ  نْ مِ  غُ لَ أبْـ  ةٍ ارَ إشَ  بَّ حنو: رُ  أحرف: رب  وخال وعدا وحاشا ولعل .

 ابألدبِ  كْ وكذا الظرف ارتباطا معنواي، حنو: متسَّ  -واملتعل ق هو ما يرتبط به اجلار واجملرور
 00ك.ؤسائِ رُ  أمامَ  وقوراً  نْ وكُ 

وتعد  حروف اجلر من احلروف املعاين يعين ما كان له معىن ال يظهر إال  إذا انتظم 
( ىف آخر غريه من  ا عاملة بوظيفتها ىف إحداث اإلعراب )أي التغري  ىف اجلملة. وأهن 

تفاصيل  منه ات تستخدم لربط أجزا  الكالم حىت تتضحأدو وهي أيضا  00الكلمات.
لذلك هلا قيمة داللية سياقية نصية تظهر من خالل توظيفها يف النصوص فهي  .املعىن
. ولكل  من احلروف  معناها و مغزاها يف احلديثة و تبني  د الدالالت السياقية بدق  حتد  

 اللغوي.السابقة معان متعد دة اليت متك ن ىف سياقها الد اليل 
0. Preposisi ىف اللغة اإلندونسية  

ما يستعمل أمام األمسا   اأهنىف اللغة اإلندونسية  preposisiعر ف عبد اخلري 
تستخدم لربط ابألدوات اليت  اأم ا سانطوصا فيعر فه 02لربطها أبجزا  الكالم األخرى.

 01وتتعني منه نوع عالقتها. تفاصيل املعىن منه أجزا  الكالم حىت تتضح

 00،ىف اللغة اإلندونسية حسب وظائفها على عد ة أقسام reposisipنقسم ت
 :منها

                                                           

 .000، ص. جامع الدروس العربيةيين، الشيخ مصطفى الغالي 21 
 .002، )بريوت: دار الكتب العلمية، دون اتريخ(، ص. القوالداألساسية للغة العربيةأمحد اهلامشي، 22

  .029، ص. جامع الدروس العربيةالشيخ مصطفى الغالييين، 23 

24Abdul Chaer, Tata Bahasa Praktis Bahasa Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2011), hlm. 122. 
25Kusno Budi Santoso, Problematika Bahasa Indonesia, Sebuah Analisis Praktis 

Bahasa Baku, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 80. 
26Abdul Chaer, Tata Bahasa Praktis Bahasa Indonesia, hlm.  122. Lihat juga 

Sudaryanto, Predikat-Objek dalam Bahasa Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 1983), hlm. 

205-223. 
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 di, pada, dalam, atas, antara، مثل: العالقة الـمكانيةما يدل  على  (أ

 sejak, dariما يدل  على العالقة الزمانية، مثل:  (ب

 ke, dari, kepada, lewat ما يدل  على العالقة االنتقالية، مثل: (ج

 ke, kepada, akan, terhadapالعالقة االجتاهية، مثل: ما يدل  على  (د

 untuk, buat, guna, bagi, demi ما يدل  على العالقة الغرضية، مثل: (ه

 karena, lantaran, sebab, olehما يدل  على العالقة السببية، مثل:  (و

 dengan, secara, sambil, seraya ، مثل:ما يدل  على العالقة املصاحبة (ز

 daripadaالعالقة التفضيلية، مثل:  ما يدل  على (ح

. وهم يقسموهنا من جهة أخري إىل عند علما  اللغة اإلندونسية preposisiويكثر عدد 
preposisi .أحادي مورفيم ومتعد د مورفيمات  

 

 النصوص العربية ترمجةتعليم  .2

 الرتمجة تعليم تعريف (أ

–واصطالحا  00.ه يعلمى جعلأتعليما -مل  عَ يُـ -مَ لَّ مصدر من عَ  لغةً عليم ت  إن  ال
هو نقل املعلومات من املعل م  -كما عر فه صاحل عبد العزيز وعبد العزيز عبد اجمليد

 09اإلجياّب إىل املتعل م امللتقى ال ذي ليس له إال أن يتقب ل ما يلقيه املعل م.
وجا  ىف املنجد ىف اللغات واألعالم أْن تـَْرَجَم الكالَم  الرتمجة لغة التفسري.أم ا 

عىن فس ره بلسان آخر؛ ترمجه ابلرتكية أي نقله إىل اللسان الرتكي؛ ترجم عنه؛ أوضح مب
أم ا املعجم العرّب األساسي للناطقني ابلعربية  08أمره؛ الرتمجة ج الرتاجم: التفسري.

ومتعلميها فذكر أن ترجم يرتجم ترمجة مبعىن بني  ووض ح وفس ر؛ ترجم الكتاب: نقله 
ىن التفسري مهم  جد ا ألنه أساس الرتمجة. فمن مل يفهم ومع 03من لغة إىل أخرى.

اليستطيع أن يُفهم. وإذا مل يفهم املرتجم الكالم املكتوب بلغة ما فلن يستطيع أن 

                                                           

 .100 . (، ص2800، ق، )بريوت : دار املشر املنجد واأللالملويس معلوف، 27 

، ج. األول، )مصر : دار املعارف، الرتبية وطرق التدريسصاحل عبد العزيز وعبد العزبز عبد اجمليد، 28 
 .18دون اتريخ(، ص. 

 .03(، ص. 2890، )بريوت: دار املشرق، نجد ىف اللغات واأللالمامللويس معلوف، 08 
، )الروس: املنظمة العربية للرتبية والثقاقة املعجم العريب األساسي للناطقني ابلعربية ومتعلييهاعلى القامسي، وآخرون، 03 

 .280-280والعلوم، دون اتريخ(، ص. 



20 
 

ينقله إىل لغة أخرى. وإذا نقله بدون فهم كاف فسوف يكتب ألغازا وأحاجي حيور 
 02فيها قارئها.
نقل الكالم من لغة إىل  -للغةكما عر فها علما  ا-أم ا الرتمجة إصطالحا و 

 00أخرى بطريقة صحيحة حنوا ومعىن، دون نقصان أو زايدة خيل ابملضمون.
فتعليم الرتمجة إذن عملي ة نقل املعلومات املعل م عن كل  ما يتعل ق ابلرتمجة من 
االسترياتيجي ات والطرائق واخلطوات وغريها إىل أذهان املتعل مني كي ميتلكوا كفا ة 

 مجة النصوص العربية.وافية لرت 

 أمهي ة الرتمجة وتعليمها (ب

نوعا من  -بوصفها سبيال من سبل التفاهم والتواصل اللغوي–تعد  الرتمجة 
النشاط البشري قام به اإلنسان ىف جمتمعاته األوىل لتنظيم عالقته جبريانه وأتمني 

هناك أغراضه وتدبري حاجاته، بسبب انسياح عناصر بشرية من هنا إىل هناك، ومن 
إىل هنا، أو من جرا  حركات اهلجرة الفردية أو اجلماعية العشوائية منها أو املنظمة، أو 
نتيجة املصادمات احلربية بني الشعوب واألمم، أو احتكاك اجلماعات البشرية عن 
طريق القوافل التجارية واليت يفرتض أنه كان هبا مرتمجون يعرفون لغة من يتعاملون 

يفسر لنا وجود كلمات كثرية من كل  لغة ضمن مفردات اللغة معهم. وهذا مما قد 
األخرى. وقد أاتح لنا النشاط الذي سجله اإلنسان كتابة فيما بعد التعر ف على 
ثقافات احلضارات املختلفة: كاحلضارة الفرعونية واهلندية والفارسية واليواننية 

 00وغريها.
ى للرتمجة، سوا  كانت وقد شهدت احلضارة اإلسالمية ىف أوجها حركات عظم

ىف عهد الدولة األموية أم العباسية. ابإلضافة إىل ذلك أن الرتمجة من أسباب كون 
 02بغداد عاصمة اخلالفة اإلسالمية بل وقبلة العامل الثقافية آنذاك.

 
 
 

                                                           

 .0م(، ص. 0331بن سينا، ، )قاهرة: مكتبة اأسس الرتمجةعز الدين حممد جنيب، 02 
 .00، ص. الرتمجة بني النظرية والتطبيقحممد أمحد منصور، 00 
، )قاهرة: دار الرتمجة بني النظرية والتطبيق، مبادئ ونصوص وقاموس لليصطلحات اإلسالميةحممد أمحد منصور، 33 

 .28م(، ص. 0330الكمال للطباعة والنشر، 
 .02-03، ص. والتطبيق الرتمجة بني النظريةحممد أمحد منصور، 02 
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 الرتمجة أنواع (ج

  وقد ذكر صفاثالثة أنواع.  –على األقل  –اتفق كثري من العلما  الرتمجة أبن  للرتمجة 
 01خلوصي أن  الرتمجة على ثالثة أنواع كما يلي:

 الرتمجة احلرفية (2

وهي نقل النص حرفي ا، وهي الرتمجة اليت يقوم هبا صاحبها، واضعا فوق كل   
كلمة ىف النص األصلي ما يطابقها ىف لغة الرتمجة، دون أن يراعي قوانني اللغة 

 املنقول إليها، أو أن حيافظ على جانب املضمون الثابت.

خنوعا فالرتمجة احلرفية إذن احملاكاة اخلانعة خلصائص اللغة املنقول منها، 
يؤد ي إىل اإلخالل بقواعد اللغة املنقول إليها حينا، أو إىل تشويه املعىن أحياان أو 
مها معا؛ ومن هنا ال يعترب النقل احلريف ترمجة دقيقة، فاحلرفية هنا الدق ة املفهومة 

 م الباحث مثل هذه الرتمجة ىف هذا البحث.لذا، اليستخد بشكل خاطئ.

 الرتمجة احلرة (0

هي الرتمجة اليت تراعي نقل جانب املضمون الثابت مع مراعاة قوانني اللغة 
املرتجم إليها ولكن بصورة بعيدة عن مكو انت النص  األصلي شكلي ة كانت أم 

هو أن املعىن داللية، وتؤد ي مثل هذه الرتمجة إىل اإلسهاب. وعيب الرتمجة احلرة  
 . النص األصلي الينتقل بدق ة اتم ة وأن  قسما من املعلومات يضيع أثنا  النقل احلر 

، بيد أهنا مرفوضة وهذه الرتمجة قد تكون مقبولة ىف ترمجة املؤل فات األدبية الفنية
متاما ىف ترمجة النصوص الرمسية والقضائية والدبلوماسية والدينية. لذا، اليستخدم 

 ثل هذه الرتمجة ىف هذا البحث أيضا.الباحث م
 الرتمجة املعنوية (0

هذه هي نوع الرتمجة اليت اسُتخدمت ىف هذا البحث. وهي الرتمجة اليت 
جانب املضمون الثبت أي معىن النص، وتنقل معىن النص   حتافظ على نقل
 والطريقة املعنوية للرتمجة هي: "أن يقرأ الناقل النص  كل ه قبل أناألصلي عام ة. 

يبدأ النقل؛ حىت  يستطيع أن يعرف منحى املؤلف األصلي واجتاه تفكريه ونوع 
ألفاظه وصورة تراكيبه، فإذا عاد الناقل ليبدأ عمله، قرأ كل  مجلة قرا ة اتم ة، مث  
أدارها ىف ذهنه، حىت يوقن أنه قد فهم معناها ومرماها، بعدئذ خيتار هلا األلفاظ 

                                                           

 .00(، ص. 2890، )عراق: دار الرشيد للنشر، فّن الرتمجة ىف ضوء الدراسات املقارنةصفا  خلوصي، 35 
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عن تراكيبه فقط. وليس عليه أن يكون عدد اليت تعرب  عن مقصد الكتاب ال 
  00الكلمات ىف مجلته مثل عددها ىف النص األصلي أو أكثر أو أقل .

 خصائص الرتمجة (د

ليس النص املرتَجم إبداعا مستقال متاما، بل هو إنتاج مماثل لألصل تقريبا. 
ة هي وكل ما كانت درجة هذا التماثل أكرب، كانت الرتمجة أكثر دقة. والرتمجة اجليد

تلك اليت تنقل مضمون العمل األصلي ومميزاته نقال اتم ا، حىت يفهمها قارئ الرتمجة 
، كما يفهمها وحيسها أهل لغة النص املرتجم ىف  فهما واضحا، وحيس  هبا إحساسا قواي 

 صورته األصلية.
إن  الرتمجة ليست إنتاجا عفواي لكل عناصر النص األصلي، بل هي اختيار واع 

نقلها املختلفة، وقد يضطر  املرتجم إىل احلذف؛ فقد تستدعى شروط اللغة إلمكانيات 
املرتجم إليها التضحية بعنصر ما سوا  من حيث املعىن أو األسلوب، كغياب كلمة أو 
عبارة، ولو على حساب صفات األصلي. فعلم الرتمجة اليفرتض القدرة املطلقة على 

ون "الكل " املماثل لألصل هو نقطة احملافظة على كل شيئ، ومن هنا ينبغي أن يك
االنطالق، وليس عناصره املفردة. وقد يسعى املرتجم إىل إنتاج عناصر األصل كلها، 
ومع ذلك الحيصل على "الكل "، ولذلك تنازعت الرتمجة عديد من الشروط )اليت قد 

 تبدو متضادة( ؛ إذ :
 الرتمجة جيب أن تعطى كلمات األصل. (أ

 أفكار األصل.الرتمجة جيب أن تعطى   (ب

 الرتمجة جيب أن تقرأ كالعمل األصلي. (ج

 الرتمجة جيب أن تقرأ كرتمجة. (د

 الرتمجة جيب أن تعكس أسلوب األصل. (ه

 الرتمجة جيب أن تتميز أبسلوب الرتمجة. (و

 الرتمجة جيب أن تقرأ كما لو كانت عمال معاصرا لألصل. (ز

 00الرتمجة جيب أن تقرأ كما لو كانت عمال معاصرا للرتمجة. (ح

 

                                                           

 .00-01 ، ص.الرتمجة بني النظرية والتطبيقحممد أمحد منصور، 36 

 .00، ص. الرتمجة بني النظرية والتطبيقحممد أمحد منصور، 00 
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ط كثريون عند احلديث أو التنفيذ عن الرتمجة بني "األمانة" و بني وخيل
"احلرفية". ومن الضروري الفصل بني مفهوم األمانة واحلرفية. فاألمانة تتطلب أن ينقل 
املرتجم النص روحا ومعىن وصدقا وتعبريا، وذلك أبن يكون النص املرتجم هو املعادل 

نقال دقيقا. والشرط الضروري لدقة الرتمجة  املوضوعي للنص  األصلي، وأن يكون النقل
هو الفهم الصحيح لألصل داخل السياق، والقدرة على اختيار املطابقات املوافقة ىف 
اللغة املنقول إليها. وجيب أن ينسجم النص قلبا وقالبا مع روح الكاتب، وأن يراعي 

أو التأخري املعىن الذي يقصده، والذي يكمن ورا  كل  كلمة وعبارة مع التقدمي 
ابلشكل الذي خيدم املعىن، وكذلك مراعاة الصور البالغية من جناس وطباق ومقابلة 

 09وتشبيه واستعارة ما أمكن ذلك.
 شروط املرتجم وخطوات الرتمجة (ه

 البد  للمرتجم من اإلجادة يف الرتمجة مع توافر شروط أساسية وأمه ها:
ليها وكذا إملام كامل قاعدة عريضة من مفردات اللغة اليت يرتجم منها وإ (أ

 ابملصطلحات والتعبريات اليت تتميز هبا كل لغة.

 دراسة متعم قة للقواعد والنحو والبالغة والبيان ىف اللغتني. (ب

 ثقافة واسعة.امتالك   (ج

األمانة ىف نقل األفكار الواردة ىف النص األصلي ونقلها بلغة واضحة إىل اللغة  (د
 املرتجم إليها بدون اختصار.

الرتمجة حتتاج إىل ممارسة وتدريب طويل وحبث ىف املعاجم والقواميس  الصرب، ألن   (ه
 08واملراجع.

بد  من شكل أسهل وأفضل وفع ال للطالب الوللوصول إىل تعليم الرتمجة ب
ني وتطوير يوجود النشاطات التعليمية األساسية اليت تتضم ن على ترتيب واختيار وتع

على  وصي خطوات لرتمجة النص املعني  وقد بني  صفا  خلاسترياتيجيات التعليم. 
 النحو التايل:

 خذ النص واقرأه للمرة األوىل وحاول أن تفهم خالصته. (2

 استخرج معاين الكلمات الصعبة اليت قد التفهمها ىف النص  األصلي. (0

                                                           

 .02، ص.  النظرية والتطبيقالرتمجة بنيحممد أمحد منصور، 09 
 .8 - 9، ص. أسس الرتمجةعز الدين حممد جنيب، 08 
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 اقرأ النص للمر ة الثانية. (0

ي فيها ألن  وىل مجلة مجلة ابحثا ىف كل  مجلة عن الفعل الر ئيسبرتمجة الفقرة األابدأ  (2
 الفعل هو مفتاح اجلملة.

قد حتتاج إىل وضع العبارات املؤل فة من ظرف وجار جمرور ىف بداية اجلملة ولكن  (1
مثل هذه احلاالت قليلة وىف أكثرها ميكن وضع التعابري الظرفية وحروف اجلر 

 وجمروراهتا إم ا ىف وسط اجلملة أو ىف هنايتها.

ملها اتركها لليوم التايل إذا كان لديك مت سع بعد أن تنتهي من ترمجة القطعة أبك (0
 من الوقت.

راجع القطعة بعد انقضا  الفرتة، جتد أنك تستطيع أن تصقلها صقال جيدا دون  (0
 .االستعانة ابلنص األصلي

وإذا تنتهي من عملية الصقل ارجع إىل النص األصلي وقارنه ابلرتمجة لغرض  (9
 23تقريب أسلوب الرتمجة من أسلوب األصلي.

 
 ناهج البح ثم .و

مناهج البحث هي أساليب التفكري والعمل الـمستعد ة أبحسن وجه للقيام ابلبحث 
  22وحتقيق أهدافه.

 نوع البحث .2

م  تنفيذ مجع بياانته جبمع ـتوهو الذي  اتبيــمك احبثبحث ــهذا النوع  ونــــيك
ل ستخدمة ليست من الكتب فحسب بـممراجع الـ. والمراجعـمعلومات من شىت  الـال
ة هبذا ـمتعل قـمراجع الـريها من الــوغ مواقع على اإلنرتنتـجالت واجلرائد والـمـصحائف والـال

نصوص غرضا ــــجعل الـــمراجع ويـبحث جلمع البياانت من شىت  الـحاول الـويالبحث. 
تصوير ـبتائج البحث ــمي ز البحث بكونه وصفي ا حيث أك د نــوت 20تحليل.ـــــرئيسيا ىف ال

ية أخرى، ــــــــمن انحو  تأويل.ـــــالتفسري والــــــوقائع مث  أويت بــــعن احلقائق وال ضوعي  مو 
البياانت النوعية )دون األعداد( ستخدم البحث تقريبا نوعي ا وهو حبث يرك ز على مجع ـــــي

 ويستخدم حتليال نوعي ا ىف عرض وحتليل البياانت واالستنتاج.
                                                           

 .00، ص. فّن الرتمجة ىف ضوء الدراسات املقارنةصفا  خلوصي،  40 
41Sutrisno Hadi, Metodologi Research II, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. 

Psikologi UGM, 1993), hlm. 124. 
42 Sutrisno Hadi, Metodologi Research II,  hlm. 21. 
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بني حروف اجلر  ىف اللغة العربية وجه الشبه واالختالف ويقصد البحث الكتشاف أ
ليكون املدرس الذي يقف عليها على علم ابملشكالت ىف اللغة اإلندونسية  preposisiو 

احلقيقية اليت يواجهها الطالب ىف سعيهم لرتمجة النصوص العربية، وأقدر على مواجهتها 
 وا اذ الوسائل الكفيلة بعالجها.

 بؤرة البحث .0

فمن الواجب للباحث أن يرك ز وحيد د حبثه د  لكل  حبث أن يكون معي نا حمد دا. الب
للوصول إىل األهداف املقررة ىف البداية. وبؤرة البحث اليت أثبتها الباحث هي التحليل 

النصوص العربية  بعض رتمجةل هويضيفه بتطبيق  preposisiالتقابلي بني حروف اجلر و 
عني  الباحث النصوص املناسبة إلجرا  هذه العملية يعين و املشتملة على حروف اجلر. 

ابستخدام الكتاب اجلليل للسيد حممد بن علوي املالكي احلسين "مفاهيم جيب أن 
 تصصح".

 طريقة مجع البياانت .0

املستخدمة ىف هذا البحث  طريقة مجع البياانتف انطالقا من نوع البحث املذكور
اليت التعر ف والتفسري والتحليل على الواثئق واملراجع  . وحيتوي هذا النشاط علىهي التوثيق

ويراجع مجع البياانت إىل املصادر الرئيسية  20تشتمل على ما يتعل ق مبسائل البحث.
 كأساس البحث كما يلى:ية  نو والثا
 املصادر الرئيسية (أ

املصادر الرئيسية هي ما يتعلق مباشرة ابلبياانت املتعلقة ابلبحث. واملصدر 
الذي يستخدم ىف هذا البحث هو كتاب مفاهيم جيب أن تصحح للسيد الرئيسي 

 حممد بن علوي املالكي احلسين وترمجته ىف اللغة اإلندونسية.

 املصادر الثانوية (ب

عن القواعد العربية واإلندونسية  مجيع الكتب أم ا املصادر الثانوية فهي
لنقط املبحوثة ىف هذا واملقاالت والبحوث والرسائل العلمية الاليت هلا صلة قوية اب

 البحث.
 
  

                                                           
43 M. Subhana dan Sudrajat, Dasar-dasar Penelitian Ilmiah, (Bandung: Pustaka 

Setia, 2001), hlm. 78. 
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 طريقة حتليل البياانت .2

حتليل البياانت عملية تبسيط البياانت إىل شكل أسهل للقرا ة والتفسري حىت  
ابلضبط والدق ة. والطريقة  واجلواب أصبحت بؤرة البحث قابلة للمطالعة والتدقيق
 املستخدمة لتحليل البياانت يف هذا البحث كما يلي:

 تقابليالتحليل ال (أ

هدفا للتعر ف أبوجه التحليل التقابلي هو مقارنة بنييت اللغتني األم  واألجنبية 
ويفعل الباحث ذلك للتنبؤ مسبقاً ابلصعوابت اليت يقابلها التشابه واإلختالف بينهما. 

وتذليله ابختيار طريقة التعليم املناسبة.  الدارسون عندما يتعلمون لغة اثنية أو أجنبية
 ال، يتمث ل منهج العمل للتحليل التقابلي على نوع اخلطوات التالية:وعلى اإلمج

 اللغة األجنبية ابللغة األم .مقابلة بنية  (2

 التنبؤ ابلصعوابت اليت يواجهها الدارسون (0

 تركيب املواد التعليمية وفقا بنتائج التقابل بني اللغتني. (0

 التحليل الوصفي (ب

مع وتنظيم البياانت مث  استخدم البحث التحليل الوصفي وهو حماولة جل
أسلوب التفكري االستنتاجي واستخدم الباحث  22إتباعها مبحاولة التحليل والتفسري.

هو أسلوب  21أسلوب التفكري االستنتاجي واالستقرا  ىف تطبيق ذلك التحليل.
طولعت ودققت حىت   لتعريفات واحلقائق العام ة مث  التفكري الذي أس س حتليله على ا

ستطيع أن حتل  املشكالت اخلاص ة. وأم ا أسلوب التفكري االستقرائيتكانت نتائجه 
20 
هو أسلوب التفكري أس س حتليله على التعريفات واحلقائق اخلاص ة مث  طولعت ودققت 

 20حىت  كانت نتائجه تستطيع أن حتل  املشكالت العام ة.

 
 
 

                                                           
44Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah, (Dasar, Metode, Teknik), 

(Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 139-140. 
  :  الكيفية املختارة لنيل املعارف العلمية انطالقا من املالحظة على املسائل العامة مث  استنتاجها ابلنتائج اخلاصة. انظر 45

Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 

58. 

    :ملالحظة على املسائل اخلاصة مث  استنتاجها ابلنتائج العامة. انظرالكيفية املختارة لنيل املعارف العلمية انطالقا من ا20 

Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat, hlm. 57. 
47Sutrisno Hadi, Metodologi Research II, hlm. 16. 
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 الباب الثاين
 حروف اجلر ىف العربية وخصائصها السياقية

 
 التعريف ابحلروف اجلر وأثرها ىف إبراز املعاين .أ

لقد عر ف ابن منظور احلرف أبنه: "األداة اليت تسم ى الرابطة، ألهنا تربط االسم ابالسم، 
عارية ىف والفعل ابلفعل، كعن وعلى وغريمها. ونقل عن األزهري قوله: كل  كلمة بنيت أداة 

، وهل، وبل،  الكالم لتفرقة املعاين امسها حرف. وإن كانت بناؤه حبرف أو فوق ذلك مثل: حىت 
د و االقتياد، و هي مأخوذة من املادة اللغوية لغة هو اجلذب و الش   اجلر  أم ا  48ولعل".
 اصطالحا: نقل أو وصل ما قبل اجلار إىل ما بعده، من فعل أو شبهه، و حبرفو  49.)َجَرَر(

وتسمية  50و الفعل ابالسم، و ال يدخل حرف اجلر إال على األمسا .  اجلر تصل االسم ابالسم
ا جتر  األمسا  اليت تدخل عليها.  هذه احلروف حبروف اجلر  هي تسمية البصريني، ووجهها أهن 

ا تضيف األفعال قبلها إىل األمسا  بعدها، أي  معاين والكوفيون يسموهنا حروف اإلضافة ألهن 
 بط بينهما.تر 

معىن اجلر بقوله: "قال ابن احلاجب  -نقال عن ابن حاجب والرضى–ويوضح السيوطي 
ىف ذلك ألهنا جتر معىن الفعل إىل االسم، وقال الرضى: بل إهنا تعمل اعراب اجلر كما قيل 

أن  -ىف شرحه لكافية ابن حاجب–وإن ذكر الرضى أيضا  51،حروف النصب وحروف اجلزم"
ا إليها، وذلك بتأثري مصطلح حروف هميها حروف اجلر ألهنا جتر  معنابعض النحويني يس

وذكر  52اإلضافة اليت تضيف مبقتضاه احلروف معاين األفعال إىل األمسا ، أي توصلها إليها.
اخلضري ىف حاشيته على شرح ابن عقيل أللفية ابن مالك أهنا مسيت بذلك ألهنا تعمل اجلر  

ك أو ألهنا جتر  معاين األفعال إىل األمسا  أي تضيفها كما قيل حروف النصب واجلزم لذل
وتوصلها إليها. ومن مث  مساها الكوفييون حروف اإلضافة، ألن املراد أهنا تربط معىن الفعل 

                                                           

 .900، ص. لسان العربابن منظور، 48 
 . 182، ص. لسان العربابن منظور،  49 
 .20-21ص.  ، حروف اجلر و معانيها : دراسات حنويةأمحد فليح،  50 
، ص.  2(، ج. 2809ة، ، )الكويت: دار البحوث العلميمهع اهلوامع ىف شرح مجع اجلوامعجالل الدين السيوطي، 51 

210. 
، )بريوت: دار الكتب العلمية، د.ت.(، شرحه رضى كتاب الكافية ىف النحو، مجال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر52 

 . 028، ص. 0الدين حممد بن احلسن االسرتاابذي، ج. 
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واملراد ابجلر على هذا معناه املصدري. وقدمها  ابالسم على ما يقتضيه احلرف من ثبوت أو نفي
 53العكس، وملا قيل أن اجلر ىف اإلضافة ابحلرف املقدر. على اإلضافة ألهنا تقدر ابحلرف دون

وحروف اجلر نوع من الروابط، اليت تربط أجزا  الكالم بعضه ببعض. فالفعل املتعدي 
يصل إىل املفعول بنفسه، حنو: قابلت عليا، وصافحت خالدا. أما الفعل الالزم فيصل إىل 

، وأثنيت على خالد. وحتدد كثري من املفعول به ابستعمال حروف اجلر، حنو: رضيت عن علي ٍ 
عالقات الرتكيب اللغوي بوساطة حرف اجلر، فيكون له أثر ىف تكوين العالقة بني الفعل 
واالسم، وبني املشتقات ومعموالهتا، فقد يكون االسم قائما ابلفعل، أو متلقيا له، أو مكاان له، 

اجلر بتوضيح عالقة الفاعلية حنو:  أو زماان له، أو أدة له. وىف معظم هذه احلاالت يقوم حرف
، أو املكانية حنو: جلست  نْ حممد، أو املفعولية حنو: أخذت الكتاب مِ  نْ وقع الكتاب مِ  عليٍ 

ت ىف ساعة، أو األدة حنو كتبت ابلقلم وفتحت ابملفتاح، وصلعلى البساط، أو الزمانية حنو: 
والقلم مكتوب به والكتابة ابلقلم وكذا عالقة املشتقات ابألمسا  فتقول: أان كاتب ابلقلم، 

 54مرحية، وعلي  أكتب ابلقلم من أمحد، وحممد كت اب ابلقلم )للمبالغة(، وكذا ىف بقية األمثلة.
ا اشَ حَ  –ا دَ عَ  – اَل خَ  – ىتَّ حَ  – إىَل  – نْ فأما عددها فاملشهور منها عشرون؛ هي: مِ 

 –البا   –الكاف  -الواو –التا   –ي كَ   –الالم  – بَّ رُ  – ذُ نْ مُ  – ذْ مُ  –ى لَ عَ  – نْ عَ  – ىِف  –
. وأما عملها فهو جر  آخر االسم الذي يليها ىف االختيار مباشرة، جر ا حمتوما؛ ىَت مَ  – لَّ عَ لَ 

 ظاهرا أو مقدرا أو حملي ا. فالظاهر كالذي ىف األمسا  اجملرورة ىف قول الشاعر:
 للشعوِب ُمبيدا كاجلهِل دا ً   لْم أجدْ ِب فَ وْ عُ إىل الش   تُ رْ ظَ إين نَ 

 تْ إال كانَ  بِ ضَ ى الغَ واعِ دَ ر كالذي ىف كلمة: "فىت" ىف قوهلم: ما ِمْن فىًت يستجيب لِ واملقد  
 اان.رَ سْ وخُ  ه بال ً تُ ابَـ جَ استِ 

يعرفونه،  الذينيسعى ابلوقيعة بني الناس قدر أتملي من  ممنم ـ  كالذي ىف قوهلم: ال أأتل واحملل ي
 يقول. ملايستجيبون  -إىل ذلك-وهم 

هذا ومن آاثر حرف اجلر أنه إذا دخل على "ما" االستفهامية أوجب حذف ألفها ىف 
غري الوقف. حنو قوله تعاىل: عم  يتسا لون؟ أم ا ىف الوقف فيجب حذف األلف، واإلتيان هبا  

                                                           

 .000، )قاهرة: دار الفكر، د.ت.(، ص. حاشية اخلضري للى شرح ابن لقيلحممد اخلضري، 53 
 .  02-00، ص. األخطاء الشائعة ىف استعياالت حروف اجلرحمود امساعيل عم ار، 54 
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 -مله؟  -، حنو: عم ه؟ -خر الكلمةمن احلروف الساكنة اليت تزاد ىف آوهي –السكت 
 55؟.فيمه

إىل الوظيفة البنائية اليت تقوم هبا حروف اجلر ىف اللغة العربية فإهنا تقوم  وابإلضافة
 بوظائف معنوية. فقد أشار ابن جين إىل ما تقوم به من االختصار ابلكالم. فإذا قيل: ليس زيد  

، فقد ابحلبلِ  فقد انبت البا  عن )حقا( و )البتة( و)غري ذى شك(، وإذا قيل: أمسكتُ  بقائمٍ 
قد ، فمن الطعامِ  عن قوله أمسكته مباشرا له، ومالصقة يدي له، وإذا قيل: أكلتُ  انبت البا 

 56انبت )من( عن بعض، أي أكلت بعض الطعام. وكذا بقية احلروف.
ىف  تؤثرألهنا  العرب، كالم فهم ويف املعاين إبراز يف كبري أثر هلا اجلر حروف إن
 والتأثري احلركات، داللة على متوقف العرب لغة يف الكالم معاين وفهم. داللي ا أتثريا معموالهتا
 57.النحوي الدرس غاايت أهم من يعترب احلروف هذه تؤديه الذي النحوي

 

 أنواع تقسييات حروف اجلر ودالالهتا .ب

 تقسيم حروف اجلر من انحية االسم الذي جتر ه .2

 :وتنقسم هذه احلروف من انحية االسم الذي جتر ه إىل قسمني
 – حىت   – ذُ نْ مُ  – ذْ ، وهو عشرة: مُ أي خيتص هبا األمسا  الظاهرةقسم ال جير  إال   (أ

 .ىَت مَ  – لَّ عَ لَ  –كي   –التا   –ُرب   –الواو  –الكاف 
؛ وهو العشرة أي يشرتك بينهما على حد سوا  وقسم جير  األمسا  الظاهرة واملضمرة (ب

 .حاشا – خال – داعَ  – البا  –الالم  –يف  – لىَ عَ  – نْ عَ  –إىل  – نْ مِ األخرى: 
 قٍ طبَ  َعنْ  طَبَـًقا{، }كمْ َمْرِجعُ  إِلَْيهِ {، }َمْرِجعكمْ  هللاِ  ِإىَل { ،}نوح َوِمنْ  َوِمْنكَ {:حنو
َها{، }َعْنه َوَرضوا عْنهمْ  هللاَّ  َرِضيَ {، }  اأْلَْرضِ  َويفِ {، }حْتَملونَ  اْلفْلكِ  َوَعَلى َوَعَليـْ

 يف  َما ِلِ  {،  }بِهِ  آِمنوا{ ،} اِبهلل نواآمِ {،}ساألَنـْفُ  َتْشَتِهيهِ  َما َوِفيَها{، }آاَيت
 ،"خال"من بكل ٍ  واملضمر، الظاهر وجير   .}السََّماَواتِ  يف  َما َولَه{ ،}السََّماَوتِ 

 كما ،زيدٍ  وحاشا زيدٍ  عدا و ،زيدٍ  خال القوم جا  :يقال. "حاشا" و ،"عدا"و
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 وقصد املتكلم، ضمري هبا استثين وإذا وحاشاَي، وعداَي، خالَي، القوم قام  :يقال

 . . .خالَي، :األول على فيقال .هبا أيت النصب قصد وإذا .الوقاية بنون يؤت مل اجلر،

  . . .خالين  :الثاين وعلى ،
 : الشاعر قول ،"عدا" يف الشواهد ومن

 الصَِّغري َوالطِ ْفلِ  الشَّْمطَا ِ  َعَدا * َوأْسرًا قـَْتالً  َحيَّهمْ  َأحَبَْنا
 :الشاعر قول ،"خال" يف الشاهد ومن

َا ِسَواَك، جو أَرْ  الَ  هللاِ  َخالَ   ِعَياِلَكا ِمنْ  شْعَبةً  ِعَيايل  َأعد   * َوِإمنَّ

 :الشاعر قول حاشا يف الشاهد ومن
 58 َفْدمٍ  بَِبْكَمة لَْيسَ  ثـَْواَبَن،  *أابَ  ِإنَّ  ثـَْواَبَن، َأّب  َحاَشى

 تقسيم حروف اجلر من انحية األصالة وعدمها .0

من انحية األصالة وعدمها إىل ثالثة أقسام؛ حروف أصلية وحروف زائدة وتنقسم 
 وحروف شبيهة ابلزائدة.

ل بني ص  و جديدا يف اجلملة و ت فرعي ا وهي احلروف اليت تؤدي معىن؛ حروف أصلية (أ
، و تتمثل يف ما يلي : ) من ، إىل ، عن ، على ، حىت ، مذ 59عاملها و االسم اجملرور

. فلها مهمتان تؤديهما معا، وفيما يلي (، الواو ، التا  ، الكاف، الالم ، منذ ، كي 
 إيضاحهما :

فأما من انحية إفادهتا معىن فرعي ا جديدا ال يوجد إال بوجودها. فيتجلى ىف مثل:  (2
تبعث ىف  -ابلرغم من إفادهتا–"حضر املسافر"؛ فإن هذه اجلملة مفيدة، ولكنها 
؟ أم من املدينةِ  املسافر من القريةِ النفس عدة أسئلة، قد يكون منها: أحضر 

أجنيب؟ أحضر ىف سيارة أم ىف طائرة أم ىف ابخرة أم  أجنيب أم غري أحضر من بلدٍ 
 ؟ أحضر إىل بيته أم إىل مقر عمله؟ ما إىل ذلك.ىف قطار

فإذا قلنا: "حضر املسافر من القرية" وأتينا  فرعي   معنوي   ص  نقْ  ففى هذه اجلملة
ِمن" وبعده جمروره، فإن بعض النقص يزول، وحيل حمله معىن حبرف اجلر األصلي "

ومل يوجد  فرعي جديد بسبب وجود )ِمْن(، فإهنا بيَّنت أن  ابتدا  اجملي  هو القرية.
 ان اإلبتدا .يفهي لبهذا املعىن إال بوجود )ِمْن( 
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 يزول، ه"، فإن  نْقصا آخر معنواي  عملِ  إىل مقر ِ  من القريةِ  فرُ وإذا قلنا: "حضر املسا
وحيل حمل معىن فرعي جديد، هو: اإلنتها ؛ بسبب وجود )إىل(، فقد دل ت على 

ولوال وجود )إىل( ما فِهَم هذا املعىن الفرعي  أن  هناية السفر هي مقر  العمل.
اجلديد. وهكذا بقية حروف اجلر األصلية كلها؛ فإن كل  حرف ال بد  أن حيمل 

اليت خيتص بتأديتها، وال  60ا من املعاينمعه للجملة املفيدة معىن فرعيا جديد
يتكشف هذا املعىن اجلديد إال بعد وضع احلرف مع جمروره ىف اجلملة املفيدة. 

 61.-كما سبق–وعندئذ يتكشف ويتحقق مدلوله على االسم اجملرور به 
وهو ما يسمى "التعلق –وأم ا من انحية وصله بني عامله واالسم اجملرور  (0

داعي القوي الستخدام حرف اجلر األصلي مع لون: إن  الفالنحاة يقو  -ابلعامل"
جمروره، هو االستفادة مبا جيلبه للجملة من معىن فرعي جديد. وهذا املعىن الفرعي 
اجلديد ليس مستقال بنفسه، وإمنا هو تكملة فرعية ملعىن فعل أو شبهه ىف تلك 

سمون هذا الفعل والنحاة ي اجلار واجملرور متعل ق ابلفعل، اجلملة. فلهذا يقال:
ومن أجل هذا كان حرف اجلر األصلي مؤداي معىن فرعيا، وهو ىف  "عامال".

. )أي حكما( الوقت نفسه أدة من أدوات تعدية الفعل الالزم ملفعول به معىن
لذا عر ف  وهذه األداة تتغري وتتنوع طبقا للمعىن الذي يراد منها أن تؤديه.

ما حيتاج إىل متعلق وال ُيستغىن عنه معىن مصطفى الغالييين أن اجلار األصلي هو 
  62وإعرااب.

من كل ما سبق نفهم أن حرف اجلر األصلي مع جمروره إمنا يقومان مبهمة 
، مشرتكة مزدوجة، كانت السبب القوي  ىف جميئهما؛ وهي: إمتام معىن عاملهما
ي واستكمال بعض نقصه مبا جيلبانه معهما من معىن فرعي جديد. وحرف اجلر األصل

يقوم مبنزلة الوسيط الذي يصل بني العامل واالسم اجملرور، فيحمل معىن األول إىل 
ويعرب النحاة عن كل  هذا تعبريا  الثاين وجيعل عامله الالزم متعداي حكما وتقديرا.

(؛ وهو "أن اجلار األصلي مع جمروره متعلِ ق ابلعامل حتما". فاملراد idiomاصطالحي ا )
هو: وجوب اتصاله وارتباطه ابلعامل؛ لتكملة معناه الفرعي به  -حتما–من تعلقه 

  على الوجه الذي سلف.

                                                           

ة معان، ولكل معىن مقام يناسبه وسياق يقتضيه.60   لكل حرف من احلروف اجلر األصلية عد 
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فعول به" لذلك ونفهم أيضا أن االسم اجملرور ابحلرف األصلي هو مبنزلة "امل
العامل عليه. وابلرغم من أنه مبنزلته اليصح  تسميته مفعوال به  العامل؛ لوقوع مهن

مفعوال به وال مبتدأ وال بدال وال غري ذلك. وإمنا  حقيقيا، كما اليصح إعرابه فاعال وال
 رور ابحلرف"، وكفى.جميقتصر ىف إعرابه على أنه "اسم 

وذكر عباس حسن أنواع العامل )أي املتعلَّق به( أنه ليس من الواجب أن 
يكون العامل فعال؛ فقد يكون فعال مطلقا، وقد يكون شيئا آخر يشبهه؛ كاسم الفعل 

الباخرة، مبعىن انزل ىف الباخرة، وحي هل على داعي املرو ة، مبعىن:  ىف مثل: نزال ىف
أْقِبل على داعي املرو ة، وكاملصدر الصريح ىف قوهلم: السكوت عن السفيه جواب 
واإلعراض عنه عقاب، ومثل: األمر ابملعروف والنهي عن املنكر دعامة من أقوى 

الفعل؛ حنو: أان حمب  لعملي، الدعائم إلصالح اجملتمع، وكاملشتق الذي يعمل عمل 
 63فرح به، مراتح لرفاقي فيه.

ال جتلب معىن جديدا، وإمنا يؤكد ويقوي املعىن  احلروف اليت ؛ وهيزائدةال اجلر حروف (ب
العام  ىف اجلملة كل ها. فشأنه شأن كل احلروف الزائدة؛ يفيد الواحد منها توكيد املعىن 

و  م سلبا، وهلذا ال حتتاج إىل شيئ يتعل ق هباالعام للجملة. سوا  أكان املعىن إجيااب أ
، و يكون إعراب االسم بعدها أي ال يتأثر املعىن األصلي حبذفهدخوهلا كخروجها 

وأشهر حروف اجلر الزائدة هو األربعة السالفة . جمرورا لفظا مرفوعا أو منصواب حمال
فى هللا شهيدا؛ حنو: كفى ابهلل شهيدا، مبعىن: يك الكاف(. –الالم  –البا   –)من 

فقد جا ت )البا ( الزائدة لتفيد تقوية املعىن املوجب وأتكيده. فكأمنا تكررت اجلملة  
هللا، أي ليس خالق إال هللا،  إال   قٍ الِ خَ  نْ لتوكيد إثباته وإجيابه. ومثل: ليس مِ  كلها

وتقوية ما  فأتينا ابحلرف الزائد )ِمْن( لتأكيد ما تدل  عليه اجلملة كل ها من املعىن املنفي
 تتضمنه من السلب. ولو حذف احلرف الزائد ىف املثالني ما أتث ر املعىن حبذفه.

فحرف اجلر األصلي والزائد يشرتكان ىف أمر واحد، هو: أن كال  منهما ال بد أن جير  
 االسم بعده. وخيتلفان ىف ثالثة أمور:

قبل جميئه، أما احلرف أن احلرف األصلي ال بد أن أييت مبعىن جديد مل يكن ىف اجلملة  (2
الزائد فال أييت مبعىن جديد، وإمنا يؤكد وإمنا يؤكد ويقوي املعىن العام الذي تتضمنه 

 اجلملة قبل جميئه.
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واحلرف األصلي مع جمروره ال بد أن يتعل قا بعامل حمتاج إليهما ىف تكملة معناه  (0
 تعل قان.وإيصال أثره إىل االسم اجملرور. أما احلرف الزائد وجمروره فال ي

واحلرف األصلي جير االسم بعده لفظا دون أن يكون هلذا االسم حمل آخر من  (0
اإلعراب، وتوابعه جمرورة اللفظ مثله، وال حمل هلا. أما الزائد فال بد أن جير االسم 

   لفظا، وأن يكون له مع ذلك حمل من اإلعراب. 

عنها لفظا وال معىن، غري اليت ال ميكن اإلستغنا   ، وهي احلروفابلزائدة ةحروف شبيه (ج
لعل (.  –حاشا  –عدا  –خال  –أهنا ال حتتاج إىل متعل ق. وهي مخسة أحرف: )ُرب  

من ومسيت شبيهة ابلزائدة ألهنا ال حتتاج إىل متعلق. حنو: ُرب  صديٍق أمني  كان أوىف 
( ا السم بعده ىف اللفظ. وأفاد اجلملة معىن جديدا شقيق. فقد جر  احلرف )ُرب 

  64ال وهو التقليل، ومل يكن هذا املعىن موجودا.مستق

 

 معاين حروف اجلرّ  .ج

على أنواع حروف اجلر وفق أمهيتها يف السياقات اللغوية ، و بعد أن أشار الباحث 
 هعن املعاين الرئيسة اليت يؤديها هذ ىف التحدث شرع ،عددها و اختالف العلما  يف تسميتها

هذه املعاين تكمن يف سياقها الداليل اللغوي تظهر  اللغوي السياقي، و اف يف سلوكهو احلر 
، وجعلت مبناها على التوسع ىف الداللة واالستعمال، فدل  بعضها على معاىن مبعاين متعددة

 بعض، واستعمل استعماله، ويقوم بوظيفته مع مالحظة بالغية وأدبية ال  فى على املتأمل.
 :على النحو التايل اتضحت تلك املعاينو 

 65حرف جير الظاهر واملضمر، ويقع أصلي ا وزائدا. ويرتد د بني مثانية معاٍن:، ِمن   .2

التبعيض، أي الداللة على البعضية، وعالمتها صحة حذفها ووضع كلمة )بعض(  (أ
 مْ هُ نْـ ون( أي بعضه. وقوله: )مِ ب  ا حتُِ وا ممَّ قُ فِ نْ  تُـ ىتَّ حَ  الربَّ  الُ نَ تَـ  نْ )لَ : قوله تعاىل مكاهنا؛ حنو

 ( أي بعضهم.هللاُ  مَ لَّ كَ   نْ مَ 

وا بُ نِ تَ جْ وعالمتها أن يصحَّ اإلخبار مبا بعدها عم ا قبلها. كقوله تعاىل: )واَ بيان اجلنس،  (ب
(، فتقول: الر جس هي األواثن. وكثريا ما تقع )من البيانية( هذه بعد نِ اثَ األوْ  نَ مِ  سَ جْ الر ِ 
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هلا(، وقوله: )ما  كَ سِ مْ ـ مُ اَل فَ  ةٍ محَْ رَ  نْ مِ  اسِ لنَّ لِ  ح هللاُ تَ فْ ا يَـ "ما ومهما"، كقوله تعاىل: )مَ 
 (.آيةٍ  نْ مِ  خْ سَ نْ نَـ 

ي ذِ الَّ  انَ حَ بْ فاألول كقوله تعاىل: )سُ  ابتدا  الغاية ىف األمكنة كثريا وىف األزمنة أحياان. (ج
 د  جِ سْ مَ ى(، والثاين كقوله: )لَ صَ األقْ  دِ إىل املسجِ  احلرامِ  املسجدِ  نَ  مِ اًل يْ ه لَ دِ بْ عَ ى بِ رَ أسْ 
 يه(. فِ  مَ وْ قُ تَـ  أنْ  ق  أحَ  مٍ وْ يَـ  لِ أوَّ  نْ وى مِ قْ ى التـَّ لَ عَ  سَ أس ِ 

بشرط أن يكون جمرورها نكرة وأن َيسبقها ، وهي الزائدة لفظا، أى ىف اإلعراب، التوكيد (د
 نْ مِ  (، وقوله: )هلْ رْيٍ شِ بَ  نْ مِ  انَ ا َ ا جَ : )مَ كقوله تعاىلنفي  أو هني أو استفهام هبل.  

  هللا(.  رُ يْـ غَ  قٍ الِ خَ 

 مْ ت  يْـ ضِ أن تكون مبعىن كلمة )بَدل( حبيث أن حتل هذه الكلمة حمل ها. كقوله تعاىل: )أرَ  (ه
 .رةِ األخِ  لَ دَ (، أى: بَ ةِ رَ اآلخِ  نَ الدنيا مِ  حلياةِ ابِ 

 مِ وْ يَـ  نْ مِ  ةِ الَ للصَّ  يَ دِ وْ ، أى معىن ىف: كقوله تعاىل: )إذا نُـ أن تكون دالة على الظرفية (و
 (، أى: ىف يومها.عةِ مُ اجلُ 

 وا(.قُ رِ ئاهتم أغْ يْ طِ كقوله تعاىل: )مم ا خَ   ،ة التعليلإفاد (ز

(، أى عن هللاِ  كرِ ذِ  نْ هبم مِ وْ لُ قُـ  ةِ يَ اسِ لقَ لِ  ل  يْ وَ أى مبعىن عن، كقوله تعاىل: )فَـ  اوزة،إفادة اجمل (ح
 هللا. ذكرِ 

 66وينتقل بني معان أشهرها ثالثة:، حرف جر  أصلي جير الظاهر واملضمر، إىل .0

ى الزمانية واملكانية. وهذا املعىن أكثر استعماالت احلرف إىل. انتها  الغاية مطلقا؛ أ (أ
 امَ يَ وا الص ِ م  ـومعىن كوهنا لالنتها  أهنا تكون منتهى البتدا  الغاية. مثل قوله تعاىل: )مث  أتِ 

 (.إىل الليلِ 

ي إىل هللا(، أى مع هللا. وقوهلم: ارِ صَ أنْ  نْ املصاحبة، أى مبعىن )مع(، كقوله تعاىل: )مَ  (ب
ه، أى: مع نفسه ومع ابِ ذَ م إىل عَ هبَ ذَّ وعَ  هِ له إىل نفسِ أهْ  ا َ أسَ  الرزقِ  بِ لَ طَ  نْ عَ  دَ عَ قَـ  نْ مَ 

 عذابه.

معىن )عند(، وتسم ى املبينة، ألهنا تبني أن مصحوهبا فاعل ملا قبلها. وهي اليت تقع بعد  (ج
 لسجنُ ا ب ِ رَ  ما يفيد حب ا أو بغضا من فعل تعجب أو اسم تفضيل، كقوله تعاىل: )قالَ 

.ليْ  إَ يِن نَ وْ عُ دْ إيل  مم ا يَ  ب  أحَ   ه(، أى أحب  عندي، فاملتكلم هو احملب 
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 وله معان:  حرف جر  أصلي جير  الظاهر واملضمر، لن، .0

 تُ يْ مَ رَ  .دِ لَ ن البَـ عَ  تُ رْ ، سِ هذا األمرِ  نْ عَ  اجملاوزة والُبعد، وهذا أصلها، حنو: رغبتُ  (أ
 .سِ وْ ن القَ عَ  مَ هْ السَّ 

 طبٍق(، أي: حاال بعد حال. نْ ا عَ قً بَـ طَ  ُبَّ كَ ْر تَـ (، حنو: )لَ معىن )بـَْعدَ  (ب

 (، أي: عليها.هِ سِ فْ نَـ  نْ عَ  لُ خَ بْ فإمنا يَـ  لْ خَ بْ يَـ  نْ مَ معىن )على(، حنو: )وَ  (ج

 ك(، أي: من أجل قولك.قولِ  ا عنْ نَ تِ هَ ـا حنن بتاركي آلمَ التعليل، كقوله تعاىل: )وَ  (د

 لُ بَّ قَ تَـ ه(، )أولئك الذين نَـ بادِ عِ  نْ عَ  التوبةَ  لُ بَ قْ ي يَـ ذِ الَّ  وَ هُ معىن )ِمْن(، كقوله تعاىل: )وَ  (ه
 وا(، أي: منهم.لُ مِ ا عَ مَ  نَ سَ أحْ  مْ هُ نْـ عَ 

(، ذا األمرِ ين  هبِ عَ  مْ (، أي: بدهلا. وتقول: )قُ كَ أمِ   نْ ي عَ مِ وْ معىن البدل، كحديث: )صُ  (و
 أي: بديل.

 67وله معان كما يلي: حرف جر  أصلي جير  الظاهر واملضمر،للى،  .2

أو جمازا،  لون(، مَ حْ ـتُ  لى الفلكِ عَ ا وَ هَ يْـ لَ عَ االستعال ، حقيقة كان، كقوله تعاىل: )وَ  (أ
 ٍض(. واالستعال  أصل معناها.عْ ى بَـ لَ هم عَ كقوله: )فض لنا بعضَ 

ها(، أي: ىف حني لِ أهْ  نْ مِ  ةٍ لَ فْ ني غَ لى حِ عَ  املدينةَ  لَ خَ دَ معىن )ىف(، كقوله تعاىل: وَ  (ب
 غفلة.

 لشاعر:معىن )عن(، كقول ا (ج

 َلَعْمُر هللِا أْعَجَبين رَِضاها  إَذا َرِضَيْت َعَليَّ بـَُنو ُقَشرْيٍ 

اكم(، أي: هلدايته دَ ا هَ على مَ  وا هللاَ ربِ  كَ تُ لِ  معىن )الالم(، اليت للتعليل. كقوله تعاىل: وَ  (د
كم.  إاي 

و ذُ لَ  كَ بَّ رَ  ه(، أى مع حب ه. وقوله: )وإن  بِ  ى حُ لَ عَ  ى املالَ معىن )مع(، كقوله تعاىل: )وآتَ  (ه
 (، أي: مع ظلمهم.مْ هِ مِ لْ لى ظُ عَ  للناسِ  ةٍ رَ فِ غْ مَ 

 أي: منهم.ون(، وفُ تَ سْ يَ  معىن )ِمْن(، كقوله تعاىل: )إذا اكتالوا على الناسِ  (و

(، أي: حقيق إال  احلقَّ  ى هللاِ لَ عَ  ال أقولَ  ى أنْ لَ عَ  ق  يْ قِ معىن )البا (، كقوله تعاىل: )حَ  (ز
 ، أي: مستعينا به.هللاِ  مِ ى اسْ لَ عَ  ّب. وحنو: اركبْ 
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 ةِ محْ رَ  نْ مِ  أسُ يْ لى أن ه ال يَـ ه، عَ عِ يْ نِ صَ   ِ وْ سُ لِ  اجلن ةَ  لُ خُ دْ اليَ  االستدراك، كقولك: )فالن   (ح
هللا(، أي: لكن ه ال ييأس. وإذا كانت لالستدراك، كانت كحروف اجلر الشبيه ابلزائد، 

 غري متعل قة بشيئ.

 68ومعانيه: أن يكون أصلي ا، حرف جير الظاهر واملضمر، والغالبىف،  .1

(، أو جمازية،   األرضِ ىنَ ىف أدْ  – ومُ الر   تِ بَ لِ الظرفية، حقيقية كانت، حنو قوله تعاىل: )غُ  (أ
 (. ة  نَ سَ حَ  ة  وَ أسْ  هللاِ  لِ وْ سُ  رَ ىِف  مْ كُ لَ  كانَ   دْ قَ كقوله تعاىل: )لَ 

 : بسبب هر ة.ها، أيتْ سَ بِ ىف هر ٍة حَ  النارَ  والتعليل، كحديث: دخلت امرأة   السببية؛ (ب

 قبلكم(، أي معهم. نْ مِ  تْ لَ خَ  دْ قَ  مٍ وا ىف أمَ لُ خُ معىن )مع(، كقوله تعاىل: )قال ادْ  (ج

 (، أي: عليها.لِ خْ النَّ  عِ وْ ذُ االستعال ، مبعىن )على(، كقوله تعاىل: )ألصل بن كم ىف جُ  (د

 اةِ احلي املقايسة، وهي الواقعة بني مفضول سابق وفاضل الحق، كقوله تعاىل: )فما متاعُ  (ه
 إال  قليل(، أي: ابلقياس على اآلخرة والنسبة إليها. الدنيا ىف اآلخرةِ 

 يت لاللصاق، كقول الشاعر:لامعىن )البا (،  (و

 والكل ي رِ األابهِ  نِ عْ ون ىف طَ ريْ صِ بَ   سُ ارِ وَ ويركب يوم الروع من ا فَـ 

 (. مْ هِ واهِ هم ىف أفْ رد وا أيديَ معىن )إىل(، كقوله تعاىل: )فَ  (ز

 69ر الظاهر واملضمر، ويقع أصليا وزائدا، ويؤد ي عد ة معان.حرف جي الباء، .0

اإللصاق، وهو املعىن األصلي هلا. وهذا املعىن ال يفارقها ىف مجيع معانيها. وهلذا اقتصر  (أ
، حنو: أمسكتُ  ي بيدي، رأسِ  تُ حْ سَ مَ ك، وَ دِ يَ بِ  عليه سبويه. واإللصاق إم ا حقيقي 

 . أى: مبكان يقرب منك أو منها.ك أو بداركبِ  وإم ا جمازي ، حنو: مررتُ 

، حنو:  -أى الواسطة اليت حصل هبا الفعلُ –االستعانة، وهي الداخلة على املستعان به  (ب
 ه.توفيقِ بِ  تُ حْ لي ابسم هللا، فنجَ مَ عَ  . وحنو: بدأتُ ابلسكنيِ  القلمَ  تُ يْ رَ وبَـ  لقلمِ ابِ  كتبتُ 

من أجلها حصل، حنو: السببية والتعليل، وهي الداخلة على سبب الفعل وعل ته اليت  (ج
 ه(.بِ نْ ذَ مات ابجلوع، ومنه قوله تعاىل: )فكالًّ أخذان بِ 

، فهي كاهلمزة ىف تصيريها الفعل الالزم متعدايً، فيصري التعدية، وتسم ى اب  النقل (د
هم(، أى: أذهبه، وقوله تعاىل: بنورِ  هللاُ  بَ بذلك الفاعل مفعوال، كقوله تعاىل: )ذهَ 

ه ليال.)سبحان الذي أسري بعبده ل  يال(، أى: سري 
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 القسم، وهي أصل أحرفه. حنو: ابهلل ألجتهدن ، وحنو: بك ألفعلن . (ه

العوض، وتسم ى اب  املقابلة أيضا، وهي اليت تدل  على تعويض شيئ من شيئ ىف  (و
 مقابلة شيئ آخر، حنو: بعُتك هذا هبذا، وخذ الدار ابلفرٍس.

عوض وال مقابلة،   ى اآلخر، بالالبدل، وهي اليت تدل  على اختيار أحد الشيئني عل (ز
 ين هبا مُحْر النعم.كحديث: ما يسر  

 الظرفية، أى معىن )ىف(، كقوله تعاىل: )لقد نصركم هللا ببدٍر(، )جن يناهم بسحٍر(. (ح

ها. ومنه قوله تعاىل: أباثثِ  ه والدارَ بسرجِ  معىن )مع(، حنو: بعتك الفرسَ  املصاحبة، أى (ط
 من ا(. )اهبط بسالمٍ 

 هللا(، أى: منها. هبا عبادُ  بُ رَ شْ يَ  ناً يْ معىن )من( التبعيضية، كقوله تعاىل: )عَ  (ي

 (، أى: عنه. عٍ اقِ وَ  ابٍ ذَ عَ بِ  ل  ائِ سَ  ألَ معىن )عن(، كقوله تعاىل: )سَ  (ك

 طارٍ نْ ه بقِ نْ إن أتمَ  نْ مَ  الكتابِ  لِ أهْ  نْ مِ االستعال ، أى معىن )على(، كقوله تعاىل: )وَ  (ل
 ى قنطاٍر. ه إليك(، أي: علؤد ِ يُ 

ا(، )وال تلقوا دً يْ هِ شَ  فى ابهللِ التأكيد، وهي الزائدة لفظا، أى: ىف اإلعراب، حنو: )كَ  (م
  كم إىل التهلكِة(.يْ دِ يْ أبِ 

 حرف جير الظاهر، ويقع أصلي ا وزائدا. الكاف، .0

 التشبيه، وهو األصل فيها. حنو: علي  كاألسد. (أ

كم.ا هداكم(مَ ه كَ وْ رُ التعليل، كقوله تعاىل: )واذكُ  (ب  ، أي: هلدايته إاي 

 (، أي: كن اثبتا على ما أنت عليه.تَ ا أنْ مَ كَ   نْ معىن )على(، حنو: )كُ  (ج

(، أي: ليس مثله ه شيئ  التوكيد، وهي زائدة ىف اإلعراب. كقوله تعاىل: )ليس كمثلِ  (د
 شيئ.

 70حرف جير الظاهر واملضمر، ويقع أصليا وزائدا، ويؤد ي عد ة معان. الالم، .9

ا ىف مَ  ، كقوله تعاىل: )هللِ -خلة بني ذاتني، ومصحوهبا ميلكوهي الدا-الـملك،  (أ
 (.واألرضِ  السمواتِ 

 .للفرسِ  شبه امللك، حنو: اجلل   (ب
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االختصاص، وتسم ى: الم االختصاص، وهي الداخلة بني معىن وذات. حنو: احلمد  (ج
 للعاملني. هلِل، والنجاحُ 

مفعول ملا قبلها من فعل تعج ب  التبيني، وتسم ى: الالم املبينة، ألهنا تبني  أن مصحوهبا (د
 .. وما أمحل علي ا للمصائبِ أو اسم التفضيل. حنو: خالد أحب  إيل  من سعيدٍ 

م بني الناس مبآ كُ حْ التعليل والسببية، كقوله تعاىل: )إان  أنزلنا إليك الكتاب ابحلق لتَ  (ه
  أراك هللا(.

 ل الشاعر:، كقو وهي الزائدة ىف اإلعراب جملر د توكيد الكالم-التوكيد،  (و

 ُمْلًكا أَجاَر ِلُمْسِلٍم وُمَعاِهِد. وَمَلْكَت َما بـَنْيَ الِعرَاِق ويـَْثِرِب 

التقوية، وهي اليت جُيا  هبا زائدًة لتقوية عامل ضُعف ابلتأخري، أو بكونه غري فعل.  (ز
م يرهبون(، والثاين كقوله تعاىل: )مصد قا ملا فاألو ل كقوله تعاىل: )للذين هم لرهبِ  

 ملا يريد(. (، وقوله: )فع ال  معهم

 ى(، أي: إليه.مسمًّ  لٍ جيري ألجَ  انتها  الغاية، أي: معىن )إىل(، كقوله تعاىل: )كل   (ح

االستغاثة، وتستعمل مفتوحة مع املستغاث، ومكسورة مع املستغاث له. حنو: اي خَلَاِلٍد  (ط
 لَِبْكٍر!

 التعجب، حنو: )اي لَْلَفرَِح!(، )هلل َدر ُه َرُجال(. (ي

صريورة، وهي اليت تدل  على أن  ما بعدها يكون عاقبة ملا قبلها ونتيجة له، عل ة ىف ال (ك
هلم عدو ا وحزان(، فهم مل يلتقطوه  فرعون ليكونَ  حصوله. ومنه قوله تعاىل: )فالتقطه آلُ 

ا التقطوه فكانت العاقبة ذلك.  لذلك، وإمن 

دا(، جَّ سُ  )خير ون لألذقانِ  االستعال ، أي: معىن )على(، إم ا حقيقة، حنو قوله تعاىل: (ل
ها(، أي: فعليها إسا هتا. كما قال ىف آية أخرى: لَ فَـ  وإم ا جمازا، كقوله: )وإن أسأمت

 )ومن أسآ  فعليها(.

(، أي: بعد دلوكها. ومنه حديث: الشمسِ  دلوكِ لِ  ةَ الَ الصَّ  مِ ه تعاىل: )أقِ الوقت، كقول (م
 )صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته(، أي: بعد رؤيته.

 ها إال  هو(، أي: ىف وقتها.معىن )ىف(، كقوله تعاىل: )ال جيل يها لوقتِ  (ن
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 71وله معان:حرف جر  أصلي،  حّّت، .8

(، وحنو: )بذلت مايل ىف الفجرِ  هي حىت  مطلعِ  لالنتها  كإىل، كقوله تعاىل: )سالم   (أ
 سبيل أم يت، حىت  آخر درهم عندي(.

َولَيَاٍل َعْشٍر(. والواو تدخل على كل  مقسم   تكون للقسم، كقوله تعاىل: )والَفْجرِ  ،الواو .23
 به.

كم(. والتا  ال تدخل إال على ألكيدن  أصنامَ  أيضا للقسم، كقوله: )واتهللِ  تكون ،التاء .22
 لفظ اجلاللة. 

، وهذا يوجب شروطا؛ أمه ها: أن يكون اجملرور امسا ظاهرا، ال  يكون ،مذ .20 حرفا أصليا للجر 
كون هذا الوقت متصر فا،معينا ال مبهما، ماضيا أو حاضرا ال ضمريا، وأن يكون وقتا،وأن ي

مستقبال. حنو: ما رأيته مذ يوم السبت األخري أو مذ ساعتنا. فال يصح : مذ ه، وال مذ 
البيت، وال مذ سحر، )تريد: سحر يوم معني( وال مذ زمن، وال مذ غد. وكذلك "منذ" ىف  

 أم ا معانيه كما يلي: 72كل  ما سبق.

ن( االبتدائية، إن كان اجملرور ماضيا معرفة؛ حنو: ما قابلت صديقي مذ أو مبعىن )م (أ
 األربعا . اإلربعا ، أى:: من يومِ  منذ يومِ 

اليوم، أو عامنا،  مبعىن )ىف(، إن كان اجملرور حاضرا ومعرفة، حنو: ما قرأت مذ أو منذ (ب
 أو شهران، أو أسبوعنا.

ذي وقع فيه ابتدا  الفعل وانتهاؤه. مبعىن )من وإىل( معا، فيدخالن على الزمان ال (ج
 ويشرتط حينئذ:

واملعىن أمد  أوال: أن يكون الزمان نكرة، معدودا لفظا؛ كمذ يومني أو ثالثة أايم. 
 انقطاع الرؤية يومان أو ثالثة أايم.

  73اثنيا: أو يكون معدودا معىن، كمذ شهر.

، و  ،منذ .20  سبق ذكره ىف "مذ".يكون حرفا أصليا للجر 

 للتقليل والتكثري، والقرينة هي اليت تعني  املراد. فمن التقليل قول الشاعر: تكون ،ربّ  .22

 َوِذي َوَلٍد ملَْ يلده أبـََوانِ  َمْوُلْوٍد َولَْيَس َله أب   أال ُربَّ 
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يريد ابألول عيسى وابلثاين آدم عليهما السالم. ومن التكثري حديث: )اي رب  كاسية ىف 
وا انُ كَ   وْ وا لَ رُ فَ كَ   نَ يْ ذِ الَّ  د  وَ ا يَـ مبََ  ف ف البا . ومنه قوله تعاىل: )رُ  وقد الدنيا عارية يوم القيامة(.

 (.نْي مِ لِ سْ مُ 
( إال النكرات. واألكثر أن تكون هذه النكرة موصوفة مبفرد أو مجلة. فاألو ل  وال جتر )رب 

وفة، حنو: رب  رجل كرمي لقيته. والثاين: رب  رجل يفعل اخلري أكرمته. وقد تكون غري موص
 حنو: رب  كرمي جبان .

 حرف جر أصلي للتعليل الجير  إال أحد ثالثة أشيا : ،كي .21

يقولون إذا سألوا عن علة )ما( االستفهامية اليت ُيسأل هبا عن سبب الشيئ وعل ته.  (أ
 : كيمه؟ أي: مله؟ أي: ملاذا. و )كى( هذه تسم ى كى التعليلية.الشيئ

ملة الناس كى ما تسلم من أذاهم، أي: )ما( املصدرية مع صلتها، مثل: أحسن معا (ب
 لسالمتك من أذاهم. و )كى( هذه تسم ى كى املصدرية.

أْن مصدرية مع صلتها، مثل: أحسن السكوت كي حتسن الفهم، واألصل: كى أن  (ج
 حتسن الفهم.

حرف جر شبيه ابلزائد لالستثنا ، إذا مل يتقد مه "ما". واالسم اجملرور بعدها جمرور  ،خال .20
 حنو: جا  القوم خال علي . ب حمال على االستثنا .لفظا ومنصو 

حرف جر شبيه ابلزائد لالستثنا ، واجلر هبذا احلرف قليل. واالسم اجملرور بعدها  ،لدا .20
 جمرور لفظا ومنصوب حمال على االستثنا . حنو: جا  القوم عدا علي .

واالسم اجملرور  حرف جر شبيه ابلزائد لالستثنا ، واجلر هبذا احلرف كثري الورود. ،حاشا .29
 74بعدها جمرور لفظا ومنصوب حمال على االستثنا . حنو: جا  القوم حاشا علي .

حنو: قرأت الكتاب مىت الصفحة األوىل  -غالبا–حرف جر  أصلي، ومعناه االبتدا   ،مّت .28
حىت هناية العشرين. أي من ابتدا  الصفحة األوىل. فهي ىف أتدية هذا املعىن مثل من 

 االبتدائية.

حرف جر شبيه ابلزائد، ومعناه الكثري هو الرتجي والتوقع أي انتظار حصول مرغوب  ،علّ ل .03
 فيه، ميسور التحقق، وال يكون إال ىف األمر املمكن. حنو: لعل  الغائب قادم غدا.
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 مفهوم التناوب حلروف اجلرّ  .د

هم فيما إذا  هنائيا بين يعد التناوب من موضوعات االختالف بني النحاة إذ إنه أاثر جدال ال
تتخل ص حقيقة االمر ىف نيابة حروف اجلر بعضها عن بعض ىف  كان قياسيا أم مساعيا.

 مذهبني:
 مذهب البصريني .2

يزعم البصريون أن التناوب ليس قياسيا ألن أحرف اجلر ال تنوب بعضها عن بعض 
از. بقياس ، وأنه ليس حلرف اجلر إال معىن واحد حقيقي يؤديه على سبيل احلقيقة ال اجمل

تؤدي معىن واحدا  (على)تؤدي معىن واحدا حقيقيا هو " الظرفية "، واحلرف  (يف)فاحلرف 
" االبتدا  " كما ال  ال تؤدي حقيقيا إال معىن (من)االستعال "، واحلرف "حقيقيا هو 
فإن أدى احلرف معىن آخر  معىن حقيقيا إال معىن "االنتها "، وهكذا.  (إىل)تؤدي احلرف 
أتدية جمازية ال  إم ا احلقيقي اخلاص به وجب القول أبن أتديته هذا املعىن اجلديدغري معناه 
  (يف). مثال ذلك قولنا "غرد الطائر يف الغصن" ، فاحلرف 75، وإم ا أتدية تضمينيةحقيقية

عن تفسري ما الظرفية" ولكن هذا املعىن عاجز معروف ال تؤدي حقيقيا إال معىن "كما هو 
، ألن الطائر املغرد ليس يف داخل الغصن أو بني جوانبه كما يوحيه ةأدته يف هذه العبار 

 احلقيقي أدت غري معناههنا قد  (يف)معىن الظرفية وإمنا الطائر على الغصن وفوقه. فاحلرف 
االستعالئية" وهو املعىن الذي  تص به احلرف " أو "الفوقية" اجلديد وهو عىنفامل ،األصلي
مكان "االستعال " بسبب التشابه املعنوي الذي بينهما على  . واستعمال "الظرفية"""على

 76.لذلك تعد أتديتها هذا املعىن أتدية جمازية سبيل االستعارة؛ وهي نوع من اجملاز.
ومن األمثلة للمجاز أيضا: )على( فهو حرف جر يقتصر عند أصحاب هذا الرأي 

، فهمنا أن (ب على املكتبالكتا)على معىن حقيقي واحد؛ وهو "االستعال ". فإذا قلنا: 
مل نفهم احلرف مستعمل ىف معناه األصلي. لكن إذا قلنا: )اشكر احملسن على إحسانه(، 

االستعال  حقيقي، وإمنا الذي خيطر ىف ببالنا هو أن املراد )اشكر احملسن إلحسانه(؛ 
                                                           

 -أو ما ىف معناه–أن يؤدي فعل  إعطا  الفعل معىن فعل آخر، يتعد ى بذلك احلرف. وبعبارة أخرى التضمني هو 75 
مؤد ى فعل آخر أو ما ىف معناه؛ فيعطى حكمه ىف التعدية واللزوم. ومن أمثلته ىف التعدية: ال تعزموا السفر؛ فقد عد ي الفعل "تعزم" 

. فيقال: أنت تعزم على السفر. وإمنا وقعت التعدية بسبب املفعول به مباشرة؛ مع أن  هذا الفعل الزم اليتعد ى إال حبرف اجلر إىل
تضمني الفعل الالزم: "تعزم" معىن فعل املتعد ي: تنوي، فنصب املفعول بنفسه مثله؛ فمعىن ال تعزموا السفر: )ال تنووا السفر(. راجع: 

النحو الوايف مع ربطه ابألساليب عباس حسن، . و 00، ص. األخطاء الشائعة ىف استعياالت حروف اجلرار، حمود امساعيل عم  
 .203-208، ص. 0، ج. الرفيعة واحلياة اللغوية املتجددة 

 .109-100، ص. 0، ج. النحو الوايف مع ربطه ابألساليب الرفيعة واحلياة اللغوية املتجددة عباس حسن، 76 
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تعارة فاحلرف )على( قد جا  ىف مكان )الالم( اليت للسببية. وإفادته ذلك على سبيل االس
 وهي نوع من اجملاز.

أم ا أمثلة التضمني ىف العامل فمنها قول األداب : ) أنيت عن صحبة فالن، بعد أن 
سقاين مبر  فعاله(، واألصل أنيت عن صحبة فالن، بعد أن سقاين من مر فعاله. ولكنه 
ضمن الفعل: "أنى" الذي ال يتعد ى هنا ابحلرف )من( معىن فعل آخر يتعد ى هبا؛ هو: 

أو ضجرت من صحبة فالن.كما ضم ن الفعل )سقى( بُعد أو ضجر". فاملراد: بعدت "
الذي ال يتعد ى هنا ابلبا  معىن فعل آخر يتعد ى هبا؛ وهو آذى. فاملراد آذاين مبر  فعاله. 
وكذلك: )شربت مبا  عذب(؛ فإن  الفعل )شرب( قد ُضم ن معىن الفعل: "َرِوَي"، 

 77ف اجلر.فاالصل: رويت. وهكذا بقية حرو 
وفائدة ذلك داللة الكلمة على معنيني ىف وقت واحد، أو أن تؤد ي الكلمة الواحدة 
معناها األصلي، واملعىن اجلديد الذي اكتسبه ابلتضمني. وىف ضو  ذلك نستطيع أن نفهم 

 النصوص األتية:
فتقول:  )الذين خيالفون عن أمره(. فالفعل )خيالف( يتعد ى بنفسه أصال،قوله تعاىل:  (أ

ضمن الفعل معىن ولكننا جنده هنا متعد اي حبرف اجلر )من(. وحينئذ  خيالفون أمره.
 خيرج ويصد  ويعرض.

، عدِ ي الفعل بـ )إىل( وهو إمنا يتعد ى )ال يسمعون إىل املال  األعلى(قوله تعاىل:  (ب
ال ضمن الفعل معىن بنفسه، كما ىف قوله تعاىل: )يوم يسمعون الصيحة(. وحينئذ 

 يصغون.

ه تعاىل: )وال تعزموا عقدة النكاح(، فالفعل )عزم( يتعد ى بـ )على(، قال الزخمشري قول (ج
ولكنه  78ىف األساس عزمت على األمر، وعزمت عليك ملا فعلت كذا مبعىن أقسمت.

 ضمن الفعل معىن ال تنووا مع العزم واإلصرار.ىف اآلية جا  متعد اي بنفسه. وحينئذ 

يام الرفث إىل نسائكم(، فالرفث يتعد ى ابلبا ، يقال: قوله تعاىل: )أحل  لكم ليلة الص (د
ضمن الفعل معىن . ولكننا جنده هنا قد عدي بـ )إىل(. وحينئذ 79رفث ابمرأته ومعها

  اإلفضا .

                                                           

 .123-108، ص. 0، ج.  لنحو الوايف مع ربطه ابألساليب الرفيعة واحلياة اللغوية املتجددةاعباس حسن، 77 
 ه(، )عزم(.2230، )بريوت: دار املعرفة، أساس البالغةالزخمشري، 78 
 )رفث(. لسان العربانظر: 79 
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قوله تعاىل )وال تعد عيناك عنهم(، فالفعل )عدا( يتعد ى بـ )على( يقال: عدا عليه  (ه
ضمن الفعل معىن ال تقتحم سه. وحينئذ عدواً، ظلمه. ولكنه ىف اآلية جا  متعد اي بنف

 80عيناك جماوزتني إىل غريهم.

 مذهب الكوفيني .0

على عكس ما ذهب إليه البصريون يزعم الكوفيون أن التناوب قياسي حبجة أن 
احلرف بصفته كلمة كسائر الكلمات االمسية والفعلية يؤدي عدة معان حقيقية لغوية كانت 

ى معىن حقيقي واحد وإخراجه مما يدخل فيه غريه من أم عرفية، ومن مث قصر حرف اجلر عل
  .املعىن تعسف غري داع

هم يرون أن أتدية احلرف معىن غريه ليست جمازية ألن التأدية إذا شاعت دالالهتا 
واشتهر استخدامها لدرجة يفهمها السامع بغري غموض فهي حقيقية، فاجملاز ال مكان له 

وإن  من يسمع قول القائل: )كنت ىف الصحرا ،  لسامع .در املعىن إىل ذهن اتباإال إذا مل ي
بت من مائها العذب موت من الظمأ، حىت  صادفت بئرا شر ونفد ما معي من املا ، وكدت أ

ما حفظ حيايت اليت تعرضت للخطر من يومني ...(، سيدرك سريعا معىن احلرف )من( وقد 
اجلنس، واثنيها: السببية، واثلثها: تكرر ىف هذا الكالم مبعان لغوية خمتلفة: أوهلا: بيان 

 البعضية، ورابعها: االبتدا .
كذلك من يسمع قول القائل: إين بصري ابلغنا : يستهويين، وميلك مشاعري إذا كان 

 حلنه شجيا، وعبارته رصينة؛ كاألبيات اليت مطلعها:
 ذاِت شْجو َصَدَحْت ىف فـََنن   ف ىف الضحاوْ تُـ هَ  رب  ورقا َ 

للغوية املقصودة من احلرف )ىف( ستبتدر إىل ذهنه. فاألول: لإللصاق، والثاين: فإن املعاين ا
 .-كما سبق–للظرفية، والثالث: لالستعال . وهذا عالمة حقيقية 

وهذا املذهب األخري هو الذي يكتفي به كثري من احملققني ألنه عمل سهل بغري 
مها، وهو فوق كل ذلك يتمشى مع إسا ة لغوية وبعيد عن االلتجا  إىل اجملاز والتأويل وحنو 

) لغوية أم  الظواهر اللغوية العربية مثل ظاهرة أتدية احلرف الواحد معاين خمتلفة كلها حقيقية
عرفية ( وظاهرة اشرتاك عدد من احلروف يف أتدية معىن واحد أو ما يعرف ابملشرتك 

 81اللفظي.
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 حذف اجلار وأسبابه البالغية .ه

قى عمله كما كان قبل احلذف. ويطرد هذا ىف مواضع جيوز أن حيذف حرف اجلر، ويب
 :ضرابن وهو عمله ويبقى حرف اجلر حيذف وقدمساعية و قياسية، كما ذكره ابن هشام: 

 (على) حبذف أصبحت؟ كيف :له قال ملن جوااب "هللِ  َواحْلَْمد َخرْي : "رؤبة كقول مساعي، .2
 مجيع يف وحتذي بلغتهم تنطق إمنا ألنك عليه يقاس وال حيفظ الضرب وهذا خري على: أي

 .عليه تقيس وال أمثلتهم، ذلك

 ثالثة إىلابن هشام  زادها مث عليه املقيس من مواضع ثالثةبن مالك ا ذكر وقد قياسي،  .0

 :كالتايل وهي ،موضعا عشر

 ثـَْوَبكَ  اْشتَـَرْيتَ  ِدْرَهم ِبَكمْ : "كقولكحذف )من( الداخلة على متييز )كم( االستفهامية،   (أ

 حبذف  ابالضافة اجلر تقديره يف للزجاج خالفا ثوبك؟ اشرتيت درهم من مبك :أي "؟

 (.من)

ارِ  يف  ِإنَّ  :كقوهلم: بقوله هشام ابن إليه أشار كما القياس على( يف) حذف  (ب  َزْيًدا الدَّ

 قدر إذ لألخفش خالفا وعملت، (يف) حذفت حيث احلجرة، يف :أي ،"َعْمرًا َواحْلْجرةِ 

 .نيعامل معمويل على عطفا

 ِإالَّ  :وتقديره يونس، حكاه َفطَاحل، َصاِلح ِإالَّ  َصاِلح ِبَرجل ت َمَررْ  :قوهلم يف (البا ) حذف (ج

 .جمرورها يف عملها وبقي (البا ) حذفت حيث، ِبطَاِلح َمَرْرت فـََقدْ  ِبَصاِلح ر  أَمُ 

( بشرط أن تكون مسبوقة ابلواو أو الفا  أو بل. كقول  (د أن يكون حرف اجلر هو )رب 
 شاعر امرؤ القيس:ال

 ي(لِ تَ بْـ يَـ لِ  مِ وْ مُ هُ ـال أبنواعِ  ي  لَ عَ  ه لَ وْ دُ ى سُ خَ أرْ  رِ حْ البَ  جِ وْ مَ كَ   لٍ يْ لَ )وَ 
 وقوله :

 (لِ وِ حمُْ  مِ ذي متائِ  نْ ها عَ تُ يْـ فأهلَْ   عٍ ضِ رْ ومُ  تُ قْ رَ طَ  دْ لى قَ بْ حُ  كِ لِ ثْ مِ بِ )فَ 

 .َوهللا: أي الواو ذفحب "أَلَفْـَعَلنَّ  هللاِ : "حنو عوض بدون القسم يف اجلاللة لفظ (ه

 قال من جواب يف" َزْيدٍ : "حنو احملذوف، احلرف مثل حرف على اشتمل سؤال جواب يف (و
 .ِبَزْيدٍ : أي زيدٍ  يف (البا ) حبذف "اهتديت؟ مبن"

 بلو، منفصل حبرف العطف كان إذا احملذوف، احلرف مثل تضمن ما على العطف يف (ز

 .عملها بقا  مع فئة يف (البا ) حبذف -(ِمنَّا ِفَئة َوَلوْ  بَِنا ْذمتعُ  َمىَت )-: الشاعر كقول

 :الشاعر كقول:بال منفصل حبرف آخر على معطوفا اجملرور يكون أن (ح

 (جْيربَا َأنْ  رَاَْفة َحِبيب َوالَ  * يْهَجرَا َأنْ  َجَلد ِلمِحب ٍ  َما)
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 .عملها وبقي( حبيب) يف ،(الالم) حذفت حيث

: قولك حنو احملذوف، احلرف مثل تضمن كالم بعد اماستفه هبمزة مقروان اجملرور يكون أن (ط
 يف العمل وبقا  زيد يف (البا )حبذف، ِبَزْيدٍ  اْهَتَدْيتَ : قال ملن جوااب ؟"عمرو بن أََزْيدِ "

 .جمرورها

: حنو احملذوف، احلرف مثل على اشتمل كالم بعد هبال   مسبوقا اجملرور الكالم يكون أن (ي
 .رجل يف (البا )حبذف"، ِِبَاِلدِ  مَتَسَّكْ : "القائل قول بعد :َعَلْيهِ  يـَْعَتِمد َرجل َهالَّ "

 مَتَسَّكْ " :حنو احملذوف، احلرف مثل عليه السابق الكالم ويف إبن، مسبوقا اجملرور يكون أن (ك

 .العمل وبقي وعمرو علي ِ  يف (البا ) حذف حيث"، وَعمرٍ  َوِإنْ  َعِلي ِ  ِإنْ  لًقاخُ  أبَِْحَسِنِهَما

 .للتعليم: أي ،َ أَتـََعلَّم َكيْ  ِجْئت: حنو وصلتها، املصدرية كي جرت إن التعليل الم (ل

 يف  مْسَتِمر   أَنَّكَ  َعِجْبت و، أَتـََنسَّكَ  َأنْ  َرِغْبت: حنو املؤكدة، وأن املصدرية، أن بعد (م
 .ضاللك يف مستمر أنك يف( من)و أتنسك، أن ( ىفيف) حبذف ،َضالَِلكَ 

 ينتقض مل الذي وهو عليه اجلار لدخول يصلح لذيا (ما) وخرب( ليس) خرب على املعطوف (ن

 النحاة، من مجاعة جيزه ومل سيبويه أجازه وقد التوهم، على اجلار املوضع هذا ويسمى نفيه

: "َلْسُت ُمْرِجًعا فـُْرَصًة َضاَعْت، وال قادٍر َعَلى قوله منها كثرية وروده على والشواهد
ة على خرب ليس: مرجعا، الذي جيوز جر ه َردِ ها". فكلمة )قادر( جمرورة ألهنا معطوف

 82.ابلبا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

)بريوت: املكتبة العصرية، د.ت.(،  أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك،ابن امحد بن عبد هللا بن هشام األنصاري، 82 
 .100-100، ص. 0. راجع: عباس حسن، ج. 92-08، ص. 0ج. 
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 الباب الثال ث
Preposisi ووظائفهاندونسية اإل اللغة ىف 

 

ومن املعلوم، أن ىف حبوث علم الصرف اإلندونسي نوعني من قسم الكلمة يعين الكلمات 
. يقال (kelas kata tertutup) والكلمات من قسم املغلق (kelas kata terbuka) من قسم املفتوح

لتكثري والتقليل دائما حسب تطو ر الثقافة اإلجتماعية. قابلة لألن أعضا  هذا القسم  قسم املفتوح
(، nomina) م املفتوح هي األمسا  سأعضا  القمن أما قسم املغلق فإن ه مل تزدد أغضائه غالبا. ف

وأم ا من أعضا  القسم املغلق هي الظرف  .(adjektifa) والصفات(، verba)واألفعال 
(adverbia( أمسا  املوصولة ،)konjungsi،) أمسا  االستفهام (interogatifaأمسا  الضمائر ،) 
(pronomina persona( وأمسا  اإلشارة ،)pronomina demonstratifa وحروف اجلر ،)
(preposisi.)83  

اليت هلا دور هام  من انحية النحوية ىف اللغة اإلندونسية preposisiوىف هذا الباب حبث عن 
 ف النحوية والسياقية.ىف تركيب أجزا  الكالم وإبراز الوظائ

 هوأنوال Preposisi ــالتعريف ب .و

 عند اللغويني Preposisiالتعريف بـ  .2

تعد  من األدوات  preposisiعرب  كثري من املتخصصني ىف اللغة اإلندونسية عن أن  
(. أدوات التوظيف هي الكلمات أو مركبها اليت وظيفتها إلمكان kata tugasالتوظيف )

 dia pergiفجملة هو يذهب سوراباي ) لعب دورهم ىف اجلملة.ىف الكلمات األخرى 

Surabayaإىل" ( مثال حتتاج إىل األدة التوظيف" (ke.ليكون املعىن كامال )84 

ىف اللغة اإلندونسية أنه ما يستعمل أمام األمسا  لربطها  preposisiعر ف عبد اخلري 
تستخدم لربط أجزا  الكالم  اليت أم ا سانطوصا فيعر فه ابألدوات 85أبجزا  الكالم األخرى.

( و diوذلك مثل كلمات ) 86حىت تتضح منه تفاصيل املعىن وتتعني منه نوع عالقتها.
(dengan( و )oleh:ىف اجلمل األتية ) 

                                                           
83 Abdul Chaer, Sintaksis Bahasa Indonesia (Pendekatan Proses), (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 

48. 

84 Masnur Muslich, Garis-Garis Besar Tatabahasa Baku Bahasa Indonesia, (Bandung: PT. Refika 

Aditama, 2010), hlm. 108. 

85Abdul Chaer, Tata Bahasa Praktis Bahasa Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 122. 

86Kusno Budi Santoso, Problematika Bahasa Indonesia, Sebuah Analisis Praktis Bahasa Baku, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 80. 
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Kakek tinggal di desa يسكن اجلد  ىف القرية 
Nenek menulis dengan spidol كتبت اجلد ة ابلقلم 
Jembatan ini dibangun oleh 

pemerintah هذا اجلسر بناه احلكومة 
تقع أمام األمسا  وهلا وظيفة  preposisi ضح أن  فإذا لوحظ من جانب حنوي ات   
 .هايعين العبارات اليت معناها مل جيئ من أصيل frasa preposisional eksosentrikتكوين 

 dengan: حنو قول.  preposisi  +nomina/adjektifa/verbaوشكل هذه العبارة هو 

susah payah, bagi saya, dengan membaca  . هكذا كما شرحه مسنور مصلح و
 87هارميوريت كريدا الكساان.

 Preposisiأنواع  .0

  88:قسمنيإىل  ةاألصلي امن انحية صيغته preposisiنقسم ت
 )أحادي مورفيم(   Preposisi monomorfem/dasar (أ

عملية التغيريات الصرفي ة. على  دث فيهحتوهو ما يتكون من مورفيم واحد وال 
وما أشبه  bagi ،untuk ،dari ،di ،karena ،dengan ،ke ،sejak سبيل املثال:

 ىف اجلملة : preposisi. وما يلي أمثلة هذا النوع من ذلك
Air sangat berarti bagi petani.   للفالح شيئ مهم  ذو قيم عظيماملا 
Ibu membeli baju untuk ayah.  ي األم الثوب لألبتشرت 
Dia berasal dari Kediri. جا  من كديري 
Sekarang ia di kebun. هو ىف احلديقة االن 
Karena belum sarapan, 

perutnya sakit. 
 توج ع بطنه بعدم تناول الفطور

Pemburu menebas leher 

harimau dengan pedangnya. 
 الصائد يقطع عنق الليث بسيفه

Saya lihat maling itu lari ke 

sana. 
 رأيت السارق جيري إىل هناك

Sejak putus dengan kekasih-

nya dia semakin tekun 

belajar. 

منذ انقطاع عالقته مبحبوبته، يواظب 
 على التعلم أكثر من قبل.

 

                                                           
87 Masnur Muslich, Garis-Garis Besar Tatabahasa Baku Bahasa Indonesia, hlm. 108. Lihat juga: 

http://id.wikibooks.org/wiki/Bahasa_Indonesia/Preposisi. 

88Masnur Muslich, Garis-Garis Besar Tatabahasa Baku Bahasa Indonesia, hlm. 108-111. 

Bandingkan: Harimurti Kridalaksana, Kelas Kata dalam Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 2005), hlm. 95-97.  
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 )متعدد مورفيمات(  Preposisi polimorfemis/turunan (ب

 .preposisi gabunganو  preposisi berafiksيدخل ىف هذا القسم نوعني يعين 

2) Preposisi Berafiks 
الكلمة اجملردة + الالحقة أو الالحقة + الكلمة اجملر دة.  :وصيغة هذا النوع هي
، bersama ،beserta ،menuju ،menurut ،sekitarومن هذا النوع: 

selama ،terhadap ،bagaikan . 
 وما يلي أمثلة هذا النوع ىف اجلملة:

a. Bersama surat ini kami kirimkan pula sekotak gula-gula.  

b. Anton beserta anak buahnya ditugaskan mendirikan tenda 

c. Jalan menuju surga itu gampang-gampang sulit 

d. Menurut Koenjaraningrat, pembangunan bukanlah pembaratan 

e. Rumah sekitar lapangan itu setiap hujan turun diterjang angin. 

f. Aldo tinggal di rumah nenek selama tiga bulan 

g. Terhadap keputusan itu saya tidak terima 

h. Pipinya bagaikan buah terong yang disengat matahari 

0)    Preposisi Gabungan 
 Preposisiو  Preposisiمركب من  (2

 ,daripada, kepada, oleh karena, oleh sebabومن أمثلة هذا النوع : 

sampai ke, sampai dengan, selain dari,   وما أشبه ذلك . وما يلي
 أمثلة استعماالهتا ىف اجلملة:

a. Daripada menyerah, lebih baik mati. 

b. Pengumuman ini ditujukan kepada siswa yang aktivis 

OSIS. 

c. Oleh karena perbuatannya sendiri, ia menderita batin 

seumur hidup. 

d. Peraturan itu berlaku sampai dengan dikeluarkannya 

keputusan baru. 

e. Selain dari Paman, tidak akan ada orang yang mau 

menolongmu. 
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 Preposisiو غري  Preposisiمركب من  (0

 89تتضح أمثلة هذا النوع كما يلي:
 
 
 
 
 
 
 
 

 di dalam rumah, di muka bumiاملثال: 

dari tengah-tengah kerumunan manusia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
89Harimurti Kridalaksana, Kelas Kata dalam Bahasa Indonesia, hlm. 96.  

di 

ke 

dari 

+ 

atas 

balik 

bawah 

belakang 

dalam 

dekat 

depan 

hadapan 

samping 

sebelah 

sekitar 

sepanjang 

tengah-tengah 

+ 
nomina 

 )األمسا (



20 

PREPOSISI90 

 
T

U
R

U
N

A
N

 P
IN

D
A

H
A

N
 K

E
L

A
S

 

B
E

R
A

F
IK

S
 

D
E

K
O

N
J
U

N
G

S
IO

N
A

L
 

  
se

b
ag

ai
m

an
a 

  
se

la
in

 

  
se

m
en

ja
k

 

D
E

V
E

R
B

A
L

 

  
m

el
al

u
i 

  
m

en
g
en

ai
 

  
m

en
g
in

g
at

 

  
m

en
je

la
n
g

 

  
m

en
im

b
an

g
 

  
m

en
u
ju

 

  
m

en
u
ru

t 

  
te

rh
ad

ap
 

  
ti

n
im

b
an

g
 

  
k
et

im
b
an

g
 

  
b
er

h
u
b
u
n
g

 

  
m

en
y
an

g
k
u
t 

  
se

ir
in

g
 

D
E

N
O

M
IN

A
L

 

  
b
ag

ai
k
an

 

  
la

n
ta

ra
n

 

  
se

b
ag

ai
 

  
se

ca
ra

 

  
se

k
el

il
in

g
 

  
se

k
it

ar
 

  
se

la
m

a 

  
se

m
ac

am
 

  
se

p
an

ja
n
g

 

  
se

in
g
at

 

T
U

R
U

N
A

N
-

G
A

B
U

N
G

A
N

 

  
d
ar

ip
ad

a 

  
k
ep

ad
a 

  
o
le

h
 k

ar
en

a 

  
o
le

h
 s

eb
ab

 

  
se

ja
k
 d

ar
i 

  
se

la
in

 d
ar

i 

  
se

la
in

 d
ar

ip
ad

a 

  
se

ja
k
 …

 h
in

g
g
a 

  
d
ar

i 
…

 k
e 

  
se

ja
k
 …

 s
am

p
ai

 

  
an

ta
ra

 …
 d

en
g
an

 

D
A

S
A

R
 

  
b
ak

 

  
d
ar

i 

  
d
em

i 

  
d
en

g
an

 

  
d
i 

  
o
le

h
 

  
k
e 

  
se

ja
k
 

  
se

p
er

ti
 

 

                                                           
90 Harimurti Kridalaksana, Kelas Kata dalam Bahasa Indonesia, hlm. 101. 
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 حسب وظائفه Preposisi تقسييات .ز

حسب وظائفها  preposisi اتضحت تقسيماتكأدوات اليت تعرب  العالقة،  تهاوفقا بوضعي  
 كما يلي:

 (di, pada, dalam, atas, antara) ما يدل  على العالقة الـمكانية  (ط

 91( ابلقواعد التالية:di) preposisiتستخدم  (أ

(، وتستخدم kata keterangan tempat beradaللداللة على الظرفية املكانية ) (2
 أمام األمسا  ما عدا اإلنسان واحليواانت. حنو:

- Sidang kabinet itu berlangsung di Bina Graha 

- Kami belajar di perpustakaan 

- Gunung Agung terletak di Pulau Bali 

- Ia tinggal di sebuah rumah yang tidak jauh dari sini 

( ابلكلمات اليت تدل على املكان diلة على الظرفية ابلضبط فأتبع )وإذا أريد الدال
 املراد. مثل:

- di antara   -   di kanan 

- di bawah   -   di kiri 

- di belakang   -   di utara 

- di depan   -   di selatan 

- di dekat   -   di pinggir 

- di samping   -   di tengah 

- di sekeliling   -   dan lain sebagainya 

 للداللة على الظرفية الزمانية غري معينة. حنو: (0

- Di saat usianya sudah lanjut, orang itu semakin tekun 

beribadat. 
- Di saat-saat seperti inilah, pemuda itu justru teringat kepada 

orang tuanya.  
- Amir masuk kelas di saat Pak Guru sedang menjelaskan 

pelajaran. 
 

 ( أمام األمسا  األتية:diوال ينبغي أن تستخدم )
 saya, kamu, diaالضمائر، مثل:  -

 Amin, Siti, Hasan, Umar ، مثل:العلم  أمسا  -

 lurah, kolonel, insinyur, dosen املهن، مثل: -

 adik, saudara, ayah, paman القرابة، مثل: -

                                                           
91 Abdul Chaer, Tata Bahasa Praktis Bahasa Indonesia, hlm. 122-123. Lihat juga: Abdul Chaer, 

Sintaksis Bahasa Indonesia (Pendekatan Proses), hlm. 108-109. 
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 hari Minggu, bulan April, tahun 1984 الوقت، مثل: -

 ( أمام األمسا  السابقة.padaفالصحيح واألحسن أن تستخدم )

 92( ابلقواعد التالية:pada) preposisiتستخدم  (ب

 للداللة على الظرفية ابستخدامها أمام أمسا  املؤسسة، مثل: (2
- Ibunya menjadi guru pada sebuah SD swasta 

- Dia bekerja pada Dinas Kebudayaan di kota Bogor 

- Semuanya tergantung pada pemerintah 

للداللة على الظرفية ابستخدامها أمام أمسا  العلم، و أمسا  الوظائف واملهن،  (0
 وأمسا  القرابة والضمائر، مثل:

- Kunci mobil itu ada pada Hasan 

- Surat itu saya sampaikan pada suster 

- Buku itu ada pada ayah saya 

- Uang kembalianmu ada pada saya 

- Padamu negeri kami berbakti 

 

 للداللة على الظرفية ابستخدامها أمام أمسا  الوقت، مثل: (0
- Pada hari Sabtu yang lalu telah terjadi kebakaran di sana 

- Mereka akan menikah pada tanggal 18 Juni tahun depan 

- Pada malam itu banjir terjadi ketika kami sedang tertidur lelap 

 ، مثل:menurutتستخدم مع األمسا  املخصوصة لتكوين العبارة اليت مبعىن  (2
- Pada dasarnya saya tidak keberatan memberikan bantuan sebesar 

itu. 

- Pada prinsipnya saya menyetujui usul itu. 

- Pada hakikatnya setiap manusia memiliki kodrat yang sama. 

 93( ابلقواعد التالية:dalam) sipreposiتستخدم  (ج

 تستخدم أمام األمسا  للتعبري عن الوقوع ىف واحد من احلاالت أو احلوادث. مثل: (2
- Dalam perjalanan ke Eropa kami singgah di Kairo. 

- Dalam bentrokan itu beberapa orang menjadi korban. 

- Kita harus berhati-hati dalam pergaulan saat ini. 

 تخدم أمام األمسا  اليت تدل على الوقت املعني. مثل:تس (0
- Pekerjaan itu akan selesai dalam beberapa hari. 

- Dalam waktu dua jam perampok itu telah dapat dibekuk. 

- Kredit motor ayah diangsur dalam waktu dua tahun. 

 94( ابلقواعد التالية:atas) preposisiتستخدم  (د
                                                           

92 Abdul Chaer, Sintaksis Bahasa Indonesia (Pendekatan Proses), hlm. 109. Bandingkan: Kusno Budi 

Santoso, Problematika Bahasa Indonesia, Sebuah Analisis Praktis Bahasa Baku, hlm. 84. 

93 Abdul Chaer, Tata Bahasa Praktis Bahasa Indonesia, hlm. 125. 

94 Kusno Budi Santoso, Problematika Bahasa Indonesia, Sebuah Analisis Praktis Bahasa Baku, hlm. 

94-95. 
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 الالزم إىل مفعوله، مثل:لربط الفعل  (2
- Mereka berhak atas barang-barang itu. 

- Kami menyesal atas kejadian itu. 

- Saya ikut berduka cita atas musibah itu. 

 ، مثل:berkatلبيان السببية مبعىن  (0
- Semua itu berhasil atas usahanya yang gigih. 

- Perusahaan orang itu dapat berdiri atas prakarsa orang tuanya. 

- Barang-barang itu ia peroleh atas usahanya sendiri. 

 ، مثل:denganتستخدم مبعىن  (0
- Dia memberikan sumbangan kepada yayasan itu atas nama 

keluarganya. 

- Ternyata mereka melakukan semua itu atas kemauannya sendiri. 

 : لبيان التقسيم أو التفصيل، مثل (2
- Para peserta perlombaan terbagi atas dua golongan. 

- Unsur penilaian itu hendaknya didasarkan atas objektif tidaknya. 

- Uraikan kalimat tersebut atas jabatannya. 

 95( ابلقواعد التالية:antara) preposisiتستخدم  (ه

 ( أمام االمسني لبيان املسافة. مثل:danتستخدم مع ) (2
- Jarak antara Jakarta dan Bogor hanya 60 km. 

- Bedanya seperti antara langit dan bumi. 

- Antara Bogor dan Jakarta banyak berdiri pabrik-pabrik milik 

asing. 

 ( أمام االمسني لبيان وجود الطرفني. مثل:danتستخدم مع ) (0
- Perundingan antara Indonesia dan Malaysia sedang berlangsung. 

- Perdamaian antara Mesir dan Israel tidak bisa kekal. 

 (dari, sejak) ما يدل  على العالقة اجلهة البداية (ي

 96( ابلقواعد التالية:dari) preposisiتستخدم  (أ

 لبيان ابتدا  الغاية، مثل: (2
- Paman baru datang dari Bandung. 

- Dari Surabaya saya naik kereta api. 

- Boneka ini ternyata oleh-oleh dari India. 

- Tukang sulap itu dapat mengeluarkan api dari mulutnya. 

 لبيان أصل مكوانت األشيا ، مثل: (0
- Sepatu itu dari karet. 

- Bajuku terbuat dari kulit. 

- Seniman itu membuat hiasan dari barang bekas. 

                                                           
95 Abdul Chaer, Tata Bahasa Praktis Bahasa Indonesia, hlm. 126. 

96 Kusno Budi Santoso, Problematika Bahasa Indonesia, Sebuah Analisis Praktis Bahasa Baku, hlm. 

81-82. 
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 لبيان السببية، مثل: (0
- Dari peristiwa G 30 S/PKI, lahirlah Hari Kesaktian Pancasila. 

- Persoalan itu timbul dari peristiwa seminggu yang lalu. 

- Dari kecerobohannya mengemudi, terjadilah musibah kecelakaan 

itu. 

 لبيان التبعيض، مثل: (2
- Seorang dari mereka telah ditangkap sebulan yang lalu. 

- Itu baru salah satu dari sekian kebaikan yang biasa dia lakukan. 

- Dari sekian barang yang ada, hanya satu yang menarik. 

 لبيان التخصيص أو حتديد شيئ، مثل: (1
- Dari segi kedokteran, penyakitnya sulit disembuhkan. 

- Anak itu sedang sakit dilihat dari sinar matanya. 

- Dari segi kemanusiaan, perbuatan orang itu sangat terpuji. 

 (ke, kepada, akan, terhadap, lewat) ما يدل  على العالقة االنتقالية (ك

 97( ابلقواعد التالية:ke) preposisiتستخدم  (أ

 تستخدم أمام األمسا  اليت تدل  على املكان لبيان انتها  الغاية، مثل: (2
- Ibu pergi ke kantor pos.                                                                                                 

- Kami akan berdarmawisata ke Candi Borobudur. 

- Mereka berjalan kaki ke sekolah. 

 لبيان اجلوانب احلركية، مثل: (0
- Apa maksudmu datang ke sini sepagi ini? 

- Yang berminat harap mendaftarkan diri ke kantor tata usaha. 

 ( أمام األمسا  األتية:keوال ينبغي أن تستخدم )
 saya, kamu, diaالضمائر، مثل:  -

 Amin, Siti, Hasan, Umarأمسا  العلم ، مثل:  -

 lurah, kolonel, insinyur, dosenاملهن، مثل:  -

 adik, saudara, ayah, pamanالقرابة، مثل:  -
 

 98( ابلقواعد التالية:padake) preposisiتستخدم  (ب

لبيان تستخدم أمام املفعول من فعل الذي يدل على االجتاه إىل شيئ خمصوص  (2
 . مثل:املكان املنشود

- Persoalan itu telah dilaporkan kepada gubernur. 

                                                           
97 Abdul Chaer, Tata Bahasa Praktis Bahasa Indonesia, hlm. 130. 

98 Abdul Chaer, Sintaksis Bahasa Indonesia (Pendekatan Proses), hlm. 112. Lihat: Kusno Budi 

Santoso, Problematika Bahasa Indonesia, Sebuah Analisis Praktis Bahasa Baku, hlm.87. 
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- Kami akan meminta bantuan kepada Lembaga Bantuan Hukum 

(LBH). 

- Paman meminta tolong kepada polisi untuk menyelesaikan 

masalahnya. 

 للربط بني فعل الالزم ومفعوله، مثل: (0
- Surat itu sudah diberikan kepada saya. 

- Anak itu sering mengadu kepada ibunya. 

- Hanya kepada mereka yang memerlukan, barang itu akan 

diberikan. 

- Mari kita tanyakan masalah itu kepada Bapak Kepala Sekolah. 

( تبني إىل االجتاه املتشود حقيقي ا، ke(، أن )ke) ( وkepada) preposisiوالفرق بني 
 ( فتبني إىل ما غري حقيقي . الحظ املثالني التاليني:kepadaأما )

- Kembali ke desa 

- Kembali kepada UUD 1945 

 ( ابلقواعد التالية:akan) preposisiتستخدم  (ج

 لذي فعله من أفعال القلب. مثل:إلشارة املفعول ا (2
- Saya masih ingat akan peristiwa bersejarah itu. 

- Dia baru sadar akan keluarganya. 

- Kami sudah bosan akan lagu-lagu itu. 

 لتأكيد ما يقع بعده، مثل: (0
- Akan budi baikmu tentu tak bisa kami lupakan. 

- Akan hutang-hutangmu itu tak usahlah terlalu kau pikirkan. 

- Akan sawah ladang di sana, biarlah diurus oleh paman Hasan. 

 ( ابلقواعد التالية:terhadap) preposisiتستخدم  (د

 تستخدم أمام األمسا  اليت تبني الشخصية للداللة على املفعولية، مثل: (2
- Saya tidak takut terhadap siapa saja 

- Terhadap saya dia tidak berani berbuat curang. 

- Terhadap ibunya dia berani berkata begitu, apalagi kepada kita. 

 ، مثل:(akan)ويقوم مقامه  الشأنية،لبيان  (0
- Kami tidak ragu-ragu lagi terhadap kejujuranmu. 

- Kami akan menentukan sikap terhadap keputusannya. 

- Peristiwa itu merupakan batu ujian terhadap keteguhan hatinya. 

 (olehفاعلية ) ما يدل  على العالقة ال (ل

 99تستخدم أمام املفعول الذي فعله من الفعل اجملهول لبيان الفاعلية، مثل: (أ
- Pabrik pupuk itu telah diresmikan oleh presiden Suharto. 

- Buku pelajaran Matematika itu diterbitkan oleh Balai Pustaka. 

- Jembatan itu dibangun oleh pemerintah pusat. 
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 ، مثل:تستخدم بعد الصفة للسببية (ب
- Pertahanan mereka hancur oleh serangan musuh. 

- Tanaman kami rusak oleh hama wereng. 

 (denganما يدل  على العالقة املعية ) (م

 تستخدم لإلستعانة ابآلالت، مثل: (أ
- Ibu memotong kain dengan gunting. 

- Pemain kuda kepang itu mengupas kelapa hanya dengan 

giginya. 

- Dengan sekuat tenaga didorongnya mobil itu ke pinggir jalan. 

 تستخدم لبيان العالقة املعية، مثل: (ب
- Dia pergi ke Jakarta dengan ayahnya. 

- Mereka datang ke sini dengan saya. 

 يئ، مثل:تستخدم لبيان طريقة فعل ش (ج
- Mereka mendaki gunung terjal itu dengan merayap. 

- Ia membiayai studinya dengan menjual koran. 

- Orang buta itu mempertahankan hidupnya dengan minta-minta. 

 تستخدم لبيان املطابقة بني شيئني فأكثر، مثل: (د
- Pakaian anak itu serasi benar dengan warna kulitnya. 

- Apa yang dikatakannya cocok benar dengan kenyataan. 

تستخدم مع الكلمات املخصوصة لتكوين العبارات الثابتة توضيحا للعالقة ىف اجلملة،  (ه
 مثل:

- Bertalian dengan, berhubungan dengan, sejalan dengan 

- Berkaitan dengan, sama dengan, dan sebagainya. 

 (untuk, buat, guna, bagi, demi)  الغرضيةما يدل  على العالقة  (ن

 100( ابلقواعد التالية:untuk) preposisiتستخدم  (أ

 لبيان غرض خمصوص من فعل أو عمل، مثل:  (2
- Orang tua itu bekerja siang malam untuk membiayai anaknya. 

- Untuk mendapatkan gadis itu, pemuda itu menggunakan berbagai 

cara pendekatan. 

- Hasan mencari surat keterangan sehat dari dokter untuk melengkapi 

persyaratan lamarannya. 

 لتوصيل الفعل إىل املفعول الثاين، مثل: (0
- Dikorbankannyalah jiwa raganya untuk nusa dan bangsa. 

- Ayah membeli sepatu untuk adik. 

- Untuk pemenang pertama disediakan hadiah menarik. 

 

                                                           
100 Kusno Budi Santoso, Problematika Bahasa Indonesia, Sebuah Analisis Praktis Bahasa Baku, hlm. 

102-103. 
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 لبيان العالقة الشأنية، مثل: (0
- Untuk kepentingan umum, kami rela berkorban. 

- Untuk dia, uang sejuta tidak ada artinya. 

 101( ابلقواعد التالية:guna) preposisiتستخدم  (ب

 (. مثل:untukكمتنوع )  ke-anتستخدم أمام األمسا  اليت بزايدة  (2
- Guna kebahagiaan anak-anak itu biarlah kita mengalah. 

- Guna keselamatan kita bersama, janganlah merokok di ruang ini. 

 ( ابلقواعد التالية:bagi) preposisiتستخدم  (ج

 ( لبيان الشأنية، مثل:untukتستخدم كمتنوع لــ ) (2
- Bagi kepentingan pembangunan kami rela berkorban. 

- Bagi saya jadi pergi atau tidak, tidak menjadi soal. 

 ( ابلقواعد التالية:demi) preposisiتستخدم  (د

 لبيان قوة اإلرادة والعزم. مثل: ke-anتستخدم أمام األمسا  اليت بزايدة  (2
- Saya berjuang demi kebenaran dan keadilan. 

- Kami akan bekerja keras demi kesejahteraan keluarga. 

 يان الغرض املخصوص، مثل:( لبuntukتستخدم كمتنوع ) (0
- Demi mendapatkan uang dia mau berbuat apa saja. 

- Semua usaha ini aku lakukan demi anak-anakku tercinta. 

 (hingga, sampai, berkat, sebab, lantaran)  ما يدل  على العالقة السببية (س

 ( ابلقواعد التالية:sampai) preposisiتستخدم  (أ

 ليبان عاقبة عمل أو فعل، مثل: كلمات الدالة على احلاليةتستخدم أمام ال (2
- Pencuri itu dipukuli warga sampai babak belur. 

- Rumah itu terbakar sampai jadi abu. 

تستخدم أمام األمسا  الدالة على املكان أو الوقت لبيان حدود املكان أو الوقت،  (0
 مثل:

- Kami berjalan kaki sampai perumahan Jatisari. 

- Bacalah sampai halaman 43. 

- Mereka belajar sampai larut malam. 

 ( ابلقواعد التالية:berkat) preposisiتستخدم  (ب

 تستخدم أمام األمسا  لبيان السبب الذي يثري إىل وقوع شيئ، مثل: (2
- Kemerdekaan yang kita capai berkat rahmat Tuhan Yang Maha 

Esa. 

- Berkat doa saudara-saudara, kami berhasil memenangkan 

kejuaraan ini. 

- Berkat bantuan anda saya terbebas dari kesulitan ini. 
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 (tentang, mengenai)  ما يدل  على العالقة الشأنية (ع

 ( ابلقواعد التالية:tentang) preposisiتستخدم  (أ

 تستخدم أمام األمسا  لبيان الشأنية، مثل: (2
- Mereka berdebat tentang peranan pemuda dalam pembangunan. 

- Menlu memberi keterangan panjang lebar tentang peristiwa yang 

dialami tim verifikasi RI di Irian Jaya. 

- Tentang perundingan itu sendiri tidak banyak dibicarakan lagi. 

 ( ابلقواعد التالية:mengenai) preposisiتستخدم  (ب

 ( كما سبق.tentangدم كمتنوع لــ )تستخ (2

 (daripada)ما يدل  على العالقة التفضيلية  (ف

لوظيفة واحدة، اال وهي التفضيلية. وتستخدم بني preposisi (daripada )تستخدم  (أ
 102االمسني. وال بد من كتابتها مباشرة بال فسحة. مثل:

- Hidup di desa lebih tenang daripada hidup di kota besar. 

- Gedung itu jauh lebih tinggi daripada rumah saya. 

- Gaji ibu lebih banyak daripada gaji ayah. 

 ( ىف أول اجلملة، مثل:daripadaوإذا قوبل بني العملني فمن الواجب وضع )
- Daripada bermain lebih baik kita belajar. 

- Daripada duduk melamun, lebih baik membaca buku. 

- Daripada menjadi gelandangan di Jakarta lebih baik bertransmigrasi 

ke Sumatra. 

 

 (seperti, bagai, bak, laksana, ibarat)   ما يدل  على العالقة التشبيه (ص

 103تبني عالقة التشبيه بني املشبه واملشبه به، مثل: preposisiوهذا النوع من 
- Mukanya bulat seperti bola. 

- Wajahnya cemerlang bagaikan bulan purnama. 

- Bibirnya yang merah itu bak delima merekah. 

- Dia, kalau menyuruh, selalu minta segera dilaksanakan, laksana 

jendral saja. 

- Ibarat api, kecil jadi kawan, besar jadi lawan. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
102 Abdul Chaer, Tata Bahasa Praktis Bahasa Indonesia, hlm. 134. Bandingkan: Kusno Budi Santoso, 

Problematika Bahasa Indonesia, Sebuah Analisis Praktis Bahasa Baku, hlm. 84. 

103 Sudaryanto, Predikat-Objek dalam Bahasa Indonesia Keselarasan Pola Urutan, (Jakarta: 

Djambatan, 1983), hlm. 221. 
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 ىف االستعيال Preposisi .ح

كما أشاره هارميوريت  – غة اإلندونسيةىف الل preposisiيتضح استعمال 
 104حنو اجلمل األتية: -كريداالكساان

لقد أسُتدميت حماولة توفري الدخل القومي 
 من تصدير املوارد الال النفطي.

Kini tengah digalakkan upaya 

meningkatkan pendapatan negara 

dari ekspor non-minyak. 

يعمل ذلك العمل احلقري من أجل لقمة 
 الطعام.

Dilakukannya juga pekerjaan hina 

itu demi sesuap nasi. 

 Para perampok ditangkap di قُِبض اللصوُص ىف جاكرات الغربية.

daerah Jakarta Selatan 

 Keterlambatan ini disebabkan هذا التأخ ر سب به أشيا  عديدة.

oleh banyak hal 

 Apa yang kamu lakukan sejak“ ماذا تفعل منذ الصباح؟

pagi?” 

 Raut mukanya bagaikan orang مظهر وجهه كاخلائف.

ketakukan 

 Ditinggalkannya teman-temannya هو يرتك أصدقائه للحيا .

lantaran malu 

 Dalam paspornya ia tercatat .هو مكتوب كسائٍح ىف جواز سفره

sebagai turis 

 Banyak yang diceritakannya .حيكي حكاية كثرية طوال السفر

selama perjalanan 

اكتشفت تلك القضااي بفضل املعلومات 
 من اجملتمع.

Kasus-kasus ini terungkap berkat 

informasi dari masyarakat 

 Antara dia dan istrinya bagai ما بينه وزوجته كما بني األرض والسما .

bumi dengan langit 

تستخدم ة املالية من اجملتمع وكل  من املسامه
 للسقاية.

Semua sumbangan warga akan 

dimanfaatkan guna irigasi 

اجتذب ذلك السياسي مبا ىف آسيا على 
 الكل .

Politikus itu tertarik pada Asia 

Pasifik dan Asia umumnya 

 Jangan kuatirkan perihal diri“ "ال تقلق عن نفسي"

saya” 

 Masyarakat dianjurkan tinggal تمع أن يسكنوا ىف البيت.يرجى اجمل

dalam rumah 

 Beliau tidak bisa hadir karena يعتذر للحضور مبشغوالته.

kesibukannya 

 Lincahnya laksana ikan dalam air نشاطه كنشاط السمكة ىف املا .

                                                           
104 Harimurti Kridalaksana, Kelas Kata dalam Bahasa Indonesia, hlm. 98-99. 



10 

 Mengenai persoalan itu kita tidak ما لنا أي رأي عن تلك القضية.

mempunyai pendapat apa-apa 

 Makanan terpaksa ditambah تزاد األطعمة ابلضرورة لكثرة الضيوف.

mengingat banyaknya tamu 

 Dengan lunglai ia meneruskan يستمر  سفره إىل اجلنوب بكل  بطح.

perjalanannya menuju utara 

 Diminumnya obat itu menurut يشرب الدوا  حسب وصفة الطبيب.

resep dokter 

 Kondisi fisiknya jauh lebih baik وصحته اليوم أحسن من األمس.

tinimbang kemarin 

 ,Ketimbang berangkat sekarang الذهاب ىف الغد أحسن من اليوم.

lebih baik besok sekalian 

 Siapa bilang saya marah sama“ من يقول أنين غاضب إليك؟

kamu?” 

 Dibacanya cerita itu sampai larut يقرأ تلك القصة حىت آخر الليل.

malam 

 Jangan tinggalkan rumah tanpa ال ترتك البيت بدونه.

dia 

 Pemerintah mengajukan alternatif قد مت احلكومة البديل كما أراده الرعية.

sebagaimana yang dikehendaki 

rakyat 

 Dilarang masuk selain petugas وظف.ممنوع الدخول سوى امل

 Sejak kecil kami diasuh paman العم وزوجته رب ياان منذ صغران

dan bibi 

 Sifat pendiamnya sudah kelihatan لقد ظهر طبيعة سكوته منذ الطفولية.

semenjak kanak-kanak 

 Hingga kini belum ada kabar مل توجد أي أخبار حىت اآلن.

beritanya 

 Di dalam kesimpulan ini ada ىف هذا االستنباط نقائص.

beberapa kekurangan 

 Utamakan kepentingan anggota di رج ح مصاحل العامة على املصاحل الفردية.

atas kepentingan pribadi 

صف ت بيوت غري رمسية طوال سكة 
 حديدية.

Di sepanjang rel kereta api 

berderet rumah liar 

 Dilontarkannya batu itu ke dalam يرمي ذلك احلجر إىل الربكة.

kolam 

البد له من األقتصاد بوجود حاجات 
 متنوعة.

Mengingat akan berbagai 

kebutuhan ia harus hemat 

 Dilangkahkannya kakinya menuju خط ى رجاله إىل اجلهة اجلنوب

ke utara 

 Sampai dengan hari ini kami baru اليوم.تسل منا رسالتني فحسب حىت 

menerima dua buah surat 

 Sedari kecil ia dilatih menulis يتدر ب للكتابة ابليد اليسرى مذ صغره.

dengan tangan kiri 
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 Selain dari kalian, siapa lagi yang من دونكم سيحضر؟

akan datang? 

 Ia berjalan dari rumah ke rumah يسري من بيت إىل بيت آخر.

 Sejak pagi hingga petang ia belum مل يتناول أي طعام منذ الصباح حىت املسا .

makan 

 Dari Bogor sampai Jakarta beliau ينام نوما عميقا من بوجور إىل جاكرات.

tidur nyenyak 
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 الباب الرابع
 ىف اللغة اإلندونسية وتطبيقه Preposisiالتحليل التقابلي بني حروف اجلّر ىف اللغة العربية و 

 ىف تعليم ترمجة حروف اجلر ىف النصوص العربية
 

ىف اللغة  preposisiوىف اللغة العربية حروف اجلر وبعد إيضاح وتفسري خصائص كل من 
ا الباب نتائج حبثه عن التحليل التقابلي بني حروف اجلر ، سوف يعرض الباحث ىف هذاإلندونسية

يقابلها الدارسون بذكر أوجه التشابه واالختالف بينهما مع التنبؤ ابلصعوابت اليت preposisi و
عندما يتعاملون مع النصوص العربية ويقومون برتمجتها وتذليله ابختيار استرياتيجيات التعليم 

 املناسبة.
 أنظمة  لغتني  أو  أكثر نة بنيعمل للمقار  هي إجرا  تحليل  التقابليالوجدير ابلذكر أن 

 . ويعتمد ذلك على حتليل لكل من النظامنيبينهما التشابه و أوجه االختالفحلصر  أوجه 
 التحليل التقابلي بعد يهدف 231.التارخيي يقوم على أساس من املنهج الوصفي ال موضع املقارنة

للطالب   لغتني إىل التنبؤ مبا سوف يسبب مشكلة ابلنسبةبني فختالحصر أوجه التشابه و اال
. فيبىن دراسته على املوازنة أو املقابلة بني لغتني ليستا من األدا  ان ذلك يف الفهم أو يفك  وا س

أسرة واحدة، ويبحث فيها جوانب التشابه و االختالف بني نظامني لغويني؛ اللغة األوىل هي اللغة 
ية هي اللغة اهلدف أو اللغة املنشودة اليت يتعلمها الطالب هبدف التنبؤ ابلصعوابت األم واللغة الثان

أتليف واملواد التعليمية  بية. وواجب املعلم أن يستفيد من نتائجه يفعند تعلمهم اللغة األجن
شكالت خاصة ما كانت الالزمة لعالج  امل ختبارات اللغوية ووضع التدريباتاملناسبة و إعداد اال

تعليم   ( إن موادCharles Friesاهلدف. ويف ذلك يقول شارلس فريس ) ثري اللغة األم يف اللغةبتأ
،  هي اليت  يعدها مؤلفها يف ضو   مقارنة  علمية يتم  فيها الفعال ة األجنبية ذات األثراللغ

 230.واهلدف وصف اللغتني األم
 

 ىف اللغة اإلندونسية Preposisiو أوجه التشابه بني حروف اجلر ىف اللغة العربية  .أ

ىف اللغة اإلندونسية ىف اجلوانب  preposisiو ىف اللغة العربية تشابه نظام حروف اجلر 
 التالية:

                                                           

. جملة املوجه.)جاكرات: معهد العلوم اإلسالمية و العربية التحليل التقابلي بني النظرية و التطبيقأمحد بن عبد هللا البشري،  231 
 .00(، ص. 2899إبندونيسيا، 
 .00لة املوجه، ص. . جمالتحليل التقابلي بني النظرية و التطبيقأمحد بن عبد هللا البشري،  230 
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 معاين إليصال وسيلة مافه اجلمل، تركيب يف أساسية وظيفةروف اجلر ىف هاتني اللغتني حلأن  .2
 مثل: ،املفاعيل إىل الوصول نع قاصرة األفعال هذه تكون عندما هبا، وربطها مبفاعليها، األفعال

 Aku kagum dengan عمرٍ عجبت من 

Umar. 
 عمراال جيوز أن يقال عجبت 

 Aku pergi ke tempat عملي ذهبت إىل مقر ِ 

kerjaku. 
 ذهبت مقر  عمليال جيوز أن يقال 

 Lelaki itu duduk di قعد الرجل ىف السفينةِ 

sebuah perahu. 
 لسفينةقعد الرجل ا ال جيوز أن يقال

يت ضح ىف األمثلة السابقة أن  األفعال املستخدمة فيها  أفعاال الزمة ضعيفة ال تقوى عن الوصول 
إىل األمسا  بعدها، فهي حباجة إىل واسطة تساعدها على جتاوز الفاعل إىل املفعول والوصول 

إىل  إليه. فالفعل )عجبت( يصل إىل مفعوله بواسطة حرف اجلر )من(، والفعل )ذهبت( يصل
مفعوله بواسطة حرف اجلر )إىل(، والفعل )قعد( يصل إىل مفعوله بواسطة حرف اجلر )ىف(.  

( يصل إىل مفعوله بواسطة حرف اجلر kagumكذلك نظرياهتا ىف اللغة اإلندونسية، فالفعل )
(dengan( والفعل ،)pergi( يصل إىل مفعوله بواسطة حرف اجلر )ke( والفعل ،)duduk )

 (.diه بواسطة حرف اجلر )يصل إىل مفعول

من احلروف اجلر ىف اللغة العربية ما يؤد ي معىن فرعي ا جديدا ىف اجلملة وتوص ل بني عاملها  .0
وص ل بني ىف اللغة اإلندونسية اليت ت preposisiوكذا  وهي احلروف األصلية. واالسم اجملرور،

 أجزا  الكالم بعضه ببعض، مثل:

 Musafir itu datang dari desa  yang ةاملعزول حضر املسافر من القريةِ 

terisolasi. 

 Bayi itu tidur di atas ranjang bersama م همع أ انم الوليد ىف السريرِ 

ibunya. 

 Dokter mengukur suhu tubuh pasiennya احلرارة قاس الطبيب حرارة املريض مبقياسِ 

dengan thermometer. 

مل )حضر املسافر( و )انم الوليد( و )قاس الطبيب حرارة يتضح ىف األمثلة السابقة أن اجل
تبعث ىف النفس عد ة أسئلة، مثل املريض( كانت مفيدة. بيد أن ه مل تكمل معاين األفعال فيها و 

من أين حضر املسافر؟ و ما املكان الذي وقع فيه النوم؟ ومباذا قاس الطبيب حرارة املريض؟، 
من اجلمل السابقة لتكملة بعض النقص البادي ىف معىن كل  فلذلك جيئ ابجلار وجمروره ىف كل  

 األفعال. واحلال ىف نفسه يوجد ىف اللغة اإلندونسية كما سبق.

وقد يشاركه غريه ىف بعض هذه  خمتلفة متعددة لكل  من احلروف اجلر ىف هاتني اللغتني معان .0
ىف  preposisiلنسبة إىل معاىن أن  معاىن حروف اجلر ىف اللغة العربية أكثر عددا اب غري املعاين،

 مثل:. اللغة اإلندونسية
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 Telah datang kepadaku sebuah surat .جا تين رسالة من فالنٍ 

yang berasal dari Fulan. 

 Sebagian dari bahaya omongan adalah .الكذب املنطقِ  إن  من آفةِ 

dusta. 

 Karena jerih payah dan kegigihan-mu .كك أدركت غايتَ ك ودأبِ من كد ِ 

Engkau meraih cita-citamu. 

 Aku telah membaca buku itu sampai .العاشرة قرأت الكتاب إىل الصفحةِ 

halaman 10. 

ه تشيب من هولِ  سيجمع هللا الوالة إىل يومٍ 
 .الولدان

Allah akan mengumpulkan para 

penguasa pada hari dimana anak-anak 

beruban karena kengeriannya. 

 Bekerja itu penting untuk mencegah .وسدِ  احلاجة ضروري لدفِع الفاقةِ  االكتسابُ 

kemiskinan dan memenuhi kebutuhan. 

 Allah melaknati orang yang menyuruh .التاركني له لعن هللا اآلمرين ابملعروفِ 

kebaikan tapi justru meninggalkannya. 

 Aku meneropong planet dengan .ابملنظارِ  بَ الكوك رصدتُ 

teleskop. 

 Sungguh Allah telah menolongmu di .ولقد نصركم هللا ببدرٍ 

perang Badar. 

يت ضح ىف األمثلة السابقة استخدام بعض احلروف اجلر ىف اللغة العربية مبعان خمتلفة. ففى املثال 
( ىف اللغة اإلندونسية، وىف املثال dariكانية وتقابل معىن )األو ل تفيد )من( معىن ابتدا  الغاية امل

الثالث تفيد )من( (، وىف املثال sebagian dariالثاين تفيد )من( معىن التبعيض وتقابل معىن )
(، وىف املثال الرابع تفيد )إىل( معىن انتها  الغاية وتقابل معىن karenaمعىن التعليل وتقابل معىن )

(sampaiوىف امل ،)( معىن الظرفية وتقابل معىن )إىل( ثال اخلامس تفيدpada وىف املثال ،)
(، وىف املثال السابع تفيد )الالم( معىن untukالسادس تفيد )الالم( معىن التعليل وتقابل معىن )

التقوية وال يرتجم إىل اللغة اإلندونسية، وىف املثال الثامن تفيد )البا ( معىن االستعانة وتقابل معىن 
(dengan( معىن الظرفية وتقابل معىن ) (، وىف املثال التاسع تفيد )الباdi.) 

بعض حروف اجلر ىف اللغة العربية هلا مقابل حبروف اجلر ىف اللغة اإلندونسية، وبعضها مستقل   .2
 مثل: بال مقابل بينهما.

 احتمال املعىن األخرى (preposisiمقابلها ىف اإلندونسية ) حروف اجلر
 نْ مِ 
 إىَل 
 نْ عَ 
 ىلَ عَ 
 ىف

dari, sejak, di antara, untuk, 

karena, seperti, daripada, pada. 

ke, kepada, pada, sampai, menuju 

 

dari, tentang, mengenai, 

menyangkut, terhadap, demi. 

atas, di atas, terhadap 

 

di, dalam, di dalam, untuk, 

karena, pada, ke. 

termasuk, sebagian, 

ada, baik, yaitu. 

bersama 

 

karena 

 

berdasarkan atas, 

ketika, sekalipun. 

bersama,  
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 ىتَّ حَ 
 البا 
 الكاف
 الالم
 التا 
 الواو
 ذْ مُ 
 ذُ نْ مُ 
 الخَ 
 ادَ عَ 
 ااشَ حَ 
 بَّ رُ 
 يكَ 
 لَّ عَ لَ 
 ىتَ مَ 

sampai 

 

dengan, karena, di, untuk, sebagai, 

demi, tentang 

seperti, bak, bagaikan, sebagai, 

 

bagi 

 

demi 

 

demi 

 

sejak, semenjak, selama 

sejak, semenjak, selama 

 

selain 

 

selain 

 

selain 

 

 

 

supaya, agar 

 

- 

 

dari 

hingga, 

 

yaitu,  

 

sebagaimana 

 

supaya, hingga, akibat 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Seringkali, terkadang 

 

- 

 

mungkin, barangkali 

 

- 

 فما يلي بعض حروف اجلر ىف اللغة اإلندونسية اليت ليس هلا مقابل ىف اللغة العربية:
Oleh, antara, lantaran, secara, sekeliling, sekitar, semacam, sepanjang, 

seingat, melalui, menjelang, menimbang, menurut, berhubung, seiring. 

د كثري من عالقات الرتكيب اللغوي، فيكون له أثر ىف إن  بوساطة حرف اجلر ىف اللغتني تتحد   .1
 تكوين العالقة بني الفعل واالسم. ويتضح ذلك ىف املثال اآلتية:

 Buku itu terjatuh dari حمم دٍ  نْ مِ  وقع الكتابُ  توضيح عالقة الفاعلية؛

pegangan Muhammad. 

 Aku mengambil buku dari من عليٍ  أخذت الكتابَ  توضيح عالقة املفعولية؛

Ali. 

 .Aku duduk di atas karpet جلست على البساطِ  توضيح عالقة املكانية؛

 Aku sampai dalam waktu satu ىف ساعةٍ  وصلتُ  توضيح عالقة الزمانية؛

jam. 

 Aku membuka pintu dengan ابملفتاحِ  فتحت البابَ  توضيح عالقة األدة؛

kunci. 
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 ىف اللغة اإلندونسية Preposisiو ر ىف اللغة العربية أوجه االختالف بني حروف اجل .ب

ىف اللغة اإلندونسية ىف اجلوانب  preposisiو ىف اللغة العربية  تلف نظام حروف اجلر 
 التالية:

جر ا حمتوما؛ ظاهرا أو مقد را أو  األمسا  اليت بعدها آخرجر   تعمل ىف اللغة العربيةإن حروف اجلر  .2
 ىف اللغة اإلندونسية فإهنا ال تعمل على األمسا  اليت بعدها، مثل: preposisi، ِبالف حمل ي ا

ا أ.د.  إندونسيَ ىِف  التفسريِ  ا ِ مَ لَ عُ  نْ مِ 
 قريش شهاب

Di antara pakar tafsir di Indonesia adalah 

Prof. Quraish Shihab 

وعلى َهَذا بـَىَن العلماُ  قاعدهَتم ىف 
ئِل العمِل اِبحلديِث الضعيِف ىِف َفضا

 األعمالِ 

Atas dasar itulah, para ulama menetapkan 

kaidah khusus mengenai 

diperbolehkannya pengamalan hadits 

hadits dha’if jika berkaitan dengan 

fadhail al-a’mal. 

 ه فقدْ ق ِ حَ ِـ  بيِن عُ دْ إن ه ألحبَّ اخللِق إيل ، اُ 
 كَ لَ  تُ غفرْ 

Muhammad adalah makhluk yang paling 

aku cintai. Berdoalah kepada-Ku dengan 

perantaraan haknya. Sungguh aku telah 

mengampuni dosamu. 

يتضح ىف اجلمل السابقة أن األمسا  اجملرورة حبروف اجلر إم ا معرب ومبين. فاملعرب جمرور هبا 
رور ب )من( وعالمة جر ه الكسرة. ظاهرا أو مقد را، أم ا املبين فُيجر  هبا حمال . فلفظ )علما ( جم

ولفظ )إندونسيا( جمرور ب )ىف( وعالمة جر ه كسرة مقد رة على األلف. ولفظ )هذا( ىف حمل  
جر  جمرور ب )على(. ولفظ )العمل( جمرور ب )ىف( وعالمة جر ه الكسرة. هكذا ابقي األمسا  

أهنا ال تعمل على  -فقد رأينا–ية ىف اللغة اإلندونس preposisiاجملرورة ىف اجلمل السابقة. أم ا 
 األمسا  اليت بعدها شيئا.

استخدام حروف اجلر ىف اللغة العربية حيمل على األغراض املخصوصة لقيامها بوظائف معنوية،  .0
 مثل: ىف اللغة اإلندونسية، preposisiومل توجد هذه الوظائف ىف استخدام 

 .Aku menangkap pencuri tadi malam ىف البارحةِ  ابللص ِ  أمسكتُ 

 .Telah aku makan sebagian makanan itu  من الطعامِ  أكلتُ 

 .Cukuplah Allah sebagai saksi اشهيدً  كفى ابهللِ 

( ىف املثال السابق أفادت أنين ألصقت يدي  ابللص  ممسكا إايه أي فاجلملة ) أمسكت ابللص 
ل الثاين أفادت نيابة )من( عن البض، أمسكته ومباشرا له. واجلملة )أكلت من الطعام( ىف املثا

ال جُيا  البا  إال  للتوكيد. فهذه الوظائف كل ها ال يوجد ىف  أي أكلت بعضه. أم ا ىف املثال الثالث
 ىف اللغة اإلندونسية. preposisiاستخدام 
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 ومل توجدفمن حروف اجلر حروف زائدة اليت تؤتى لتأكيد وتقوية املعىن العام ىف اجلملة كل ها،  .0
 مثل: ىف اللغة اإلندونسية، preposisiهذه الزايدة ىف استخدام 

 Adakah pencipta selain Allah yang dapat يرزقكم هللاِ  غريُ  هل من خالقٍ 

memberikan rezeki kepada kamu. 

 Bahwasanya Allah sekali-kali tidak للعبيد وأن  هللا ليس بظالمٍ 

menganiaya hamba-hamba-Nya. 

وما كان معه  ا ذ هللا من ولدٍ  ما
 من إلهٍ 

Allah sekali-kali tidak mempunyai anak, dan 

sekali-kali tidak ada tuhan (yang lain) beserta-

Nya. 

 dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu يكم إىل التهلكةِ وال تلقوا أبيدِ 

sendiri ke dalam kebinasaan 

 ف اجلر ىف اللغة العربية بعضها عن بعض، وتقل  ىف اللغة اإلندونسية،تكثر ظاهرة نيابة حرو  .2
 مثل:

 Berterimakasihlah pada orang yang أي إلحسانه هعلى احسانِ  اشكر احملسنَ 

berbuat baik atas kebaikannya. 

 sesungguhnya aku akan menyalib أي عليها النخلِ  ألصل بن كم ىف جذوعِ 

kamu sekalian pada pangkal pohon 

kurma. 

 apabila diseru untuk menunaikan أي فيها اجلمعةِ  من يومِ  إذا نودي للصالةِ 

shalat pada hari Jumat. 

 dan tiadalah yang diucap-kannya أي ابهلوى ىعن اهلوَ  وما ينطقُ 

itu (Al Qur'an) menurut kemauan 

hawa nafsunya. 

 Mereka Kami selamatkan di waktu رأي ىف سح يناهم بسحرٍ ج  ـن

sebelum fajar menyingsing. 

 mereka menyungkur atas muka أي عليها اسج دً  خير ون لألذقانِ 

mereka sambil bersujud. 

ومل يط رد  جيوز حذف حرف اجلر ويبقى عمله كما كان قبل احلذف أبسباب بالغية خمصوصة، .1
 مثل: هذا احلدف ىف اللغة اإلندونسية،

 أي: ابهللِ  النافعِ  هللِا ألكثرن  من العملِ 
Demi Allah, aku akan memperbanyak perbuatan yang bermanfaat. 

 أي: وال للفتاةِ  إال  علمه النافع، وال الفتاِة إال  فن ها العملي املالئم ما للفىت سالح  
Tidaklah seorang pemuda memiliki senjata kecuali ilmunya yang 

bermanfaat, pun seorang pemudi juga tidak memiliki senjata melainkan 

pekerjaannya yang sesuai. 
 ولو على أهله أي: واإلخفاقَ  اخليبةَ  فقد استحقَّ  ه، ولو أهِله،على غريِ  االعتمادَ د َ من تعوَّ 

Barangsiapa membiasakan diri bergantung pada orang lain, walaupun pada 

keluarganya, maka dia berhak atas kegagalan dan kekecewaan. 
 أي: وال بقادرٍ  ها.وال قادٍر على رد ِ  ضاعتْ  ا فرصةً عً جِ رْ مُ  لستُ 

Aku tak pernah bisa mengembalikan kesempatan yang telah hilang 



02 

حيذف قي عملها. ففى املثال األو ل يتضح ىف األمثلة السابقة أمسا  جمرور حبروف اجلر احملذوفة وب
حيذف حرف اجلر ف القسم مع بقا  عمله ىف املقسم وهو لفظ اجلاللة. وىف املثال الثاين حر 

. وىف املثال الثالث حيذف حرف اجلر لكونه كالسابق ولكن احلرف بعد حرف عطف لوقوعه
ى املعطوف على خرب ليس. الفاصل هو :"لو". أم ا ىف املثال الرابع حيذف اجلار لكونه داخال عل

فكلمة "قادر" ىف املثال السابق جمرورة ألهنا معطوفة على خرب ليس )مرجعا( وهذا اخلرب جيوز جره 
ا؛ وهذا هو العطف الذي يسم يه النحاة "العطف  ابلبا  فيقال: لست مبرجع، فكأهنا موجودة تومه 

 230على التوه م".
 

 الصعوابت املتوقعة .ج

أثنا  تعاملهم مع اليت يتوقع أن يواجهها الدارسون اإلندونسيون هناك عديد من الصعوابت 
حني ُتطلب منهم ترمجة تلك النصوص العربية اليت يكثر فيها استخدام حروف اجلر  خاصة 

 النصوص. وذلك لوجود االختالف بني نظام النحوي هلذه احلروف ولنظريهتا ىف اللغة اإلندونسية.
 ومن أهم  هذه الصعوابت هي:

مثال –رأينا وذلك لتعد د معاين كلٍ  منها ىف اللغة العربية.  ،وبة ىف معرفة معاين حروف اجلر  الصع .2
أن  معاين حرف البا  تصل إىل مخسة عشر معىن؛ منها اإللصاق، السببية، الظرفية،  –

االستعانة، التعدية، وغري ذلك. وتصل معاين حرف الالم إىل اثنا وعشرين معىن؛ منها انتها  
ة، امللك، التعليل، التقوية، التعج ب، الظرفية، وغريها. ويرتد د حرف من بني أحد عشر الغاي

غري ذلك. وهذه الصعوبة قد معىن؛ منها التبعيض، بيان اجلنس، التعليل، اجملاوزة، الظرفية، و 
تؤد ي إىل فشل الطالب ىف فهم السياقات ىف النصوص العربية وعدم الوصول إىل املعىن الذي 

 نها.يراد م

الصعوبة ىف فهم تناوب حروف اجلر اليت توس ع ىف الداللة واالستعمال، فدل  بعضها على معاين  .0
مضطربني ىف تعيني أي حرف بعض، واستعمل استعماله. وهذه الصعوبة قد جتعل الطالب 

 الذي ينوب مناب حرف آخر ال سي ما إذا أريد منهم ترمجة النصوص العربية.

ىف  اللغة اإلندونسية حسب سياق اجلملىف  العربية حروف اجلر مقابلالصعوبة ىف تعيني  .0
و حرف )إىل( بـ ( dari) ـب  –مثال– كثريا ما يرتجم الطالب حرف )من(  النصوص العربية.

(ke( بـ )( وحرف )عنdari( بـ )( وحرف )ىفdi( بـ ) ( وحرف )الباdengan وحرف )

                                                           

 .102، ص. 0، ج. النحو الوايف مع ربطه ابألساليب الرفيعة واحلياة اللغوية املتجددة عباس حسن، 230 
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مع أن  هناك كثري من سياقات الكالم اليت (. untuk) ( وحرف )الالم( بـseperti)الكاف( بـ )
 ال تقبل هذه الرتمجة وحيتاج إىل ترمجة أخرى اليت اكثر تناسبا ابلسياق. 

حيث أن  قضية التعد ي واللزوم تلتبس على   الصعوبة ىف معرفة طبيعة التعد ي واللزوم ىف األفعال. .2
قوية اليت تصل إىل مفاعيلها  ومعلوم أن هناك أفعال متعد يةكثري من الناس، حىت املختص ني. 

مباشرة بال واسطة حرف اجلر. وهناك أفعال الزمة ضعيفة اليت ال تصل إىل مفاعيلها إىل 
بواسطة حرف من حروف اجلر. ومعىن هذه األفعال يتعل ق كثريا واسطتها. على سبيل املثال 

(، والفعل الفعل )ذهب إىل( خيتلف بـ )ذهب ِب(، والفعل )رغب ىف( خيتلف بـ )رغب عن
)حبث ىف( خيتلف ب )حبث عن(، والفعل )قام ِب( خيتلف بـ )قام على(، وغري ذلك من 

 وهذه الصعوبة قد تقود الطالب إىل الغلط واالضطراب ىف الرتمجة. األفعال املتعدية حبرف.

 و املرتمجة تقييدهم ابلنصوص األصليةالصعوبة ىف تقدمي الرتمجة بذوق اللغة اإلندونسية، وذلك ل .1
وكثربا ما خيافون أن يتجاوزوا على  جرأة الطالب للخروج من سياق العربية إىل اإلندونسية.عدم 

 النص األصلي لتحصيل الرتمجة اجليدة املفهمة اليت يسهل قرا هتا.

فالطالب ىف بعض  ىف اللغة اإلندونسية. preposisiعدم معرفة خصائص كل  حرف من  .0
، demi و untuk، وبني pada و diمثال، وبني pada و kepadaاألحيان مل تعرفوا ابلفرق بني 

وهذه الصعوبة قد تؤدي إىل عدم تناسب اجلمل املكو نة أثنا  سعيهم ىف ترمجة  وغري ذلك.
 النصوص العربية إىل اإلندونسية.

 

 ب مفاهيم جيب أن تصّححالن الكتيحة ـل .د

اذ السيد حممد علوي املالكي، اشتمل هذا الكتاب العظيم للعالمة احملقق اجلليل فضيلة األست
األزمان اليت حيتاجون  هعلى مباحث هام ٍة مفيدة، وموضوعات جليلة عديدة، تنفع املسلمني ىف هذ

، فيها إىل الوقوف على املعلومات اهلام ة، واألحكام العامة خلدمة اإلسالم، وحتقيق العقائد الدينية
ة اإلسالمية من اخلري اجلزيل، والفوائد العظيمة على األم ملسو هيلع هللا ىلصوالدعوة إىل األخذ مبا جاد به الرسول 

النادرة، والنصح ألم ة اإلسالم ىف هذه األزمان ابملوعظة احلسنة، واليت حيارب فيها اإلسالم من كثري 
من األعدا ، وحيرصون فيه على أتييد املبادئ الضال ة، والدعاايت الكاذبة ضد  اإلسالم وأهله، 

وأهله، وسعيا لتأييد أعدائه، وهللا تعاىل متم  نوره على عباده  حتقيقا ألغراضهم ضد  اإلسالم
لتأييد ونشر دعوته، وحتقيق مسائله واإلرشاد إىل ما دعى إليه املسلمني؛ مبا وف ق له هذا العامل اجلليل 

من العلم اجلزيل، والفوائد الثمينة، واملوضوعات اهلامة اليت حتقق اهلداية والدراية، والدعوة الصاحلة 
 حسما للنزاع واملكابرة واخلالف واملدابرة.
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وقد أفاض املؤل ف حفظه هللا ىف البيان الواضح، حيث حتد ث بعلم غزير، وحتقيق واضح، عن 
، والَذود عن كل  مفهوم سقيم، ولصد  األعدا  مسائل هام ة ىف معرفة املفاهيم الصحيحة السليمة

 م واملسلمني.الكائدين، وإلقامة احلق  املبني ىف بالد اإلسال
 ذلك أن  من مباحث هذا الكتاب ودعوته احلقة؛ وأسلوبه الرصني ما أييت:

التحذير من اجملازفة بتكفري املسلمني، ونقل فيه انعقاد اإلمجاع على منع تكفري أحد من أهل  .2
 القبلة.

 التفرقة بني مقام اخلالق واملخلوق، وهو احلد  الفاصل بني الكفر واإلسالم. .0

 وضرورة مالحظته ىف مقياس الكفر واإلميان. اجملار عقلي، .0

 الواسطة بني اخلالق واملخلوق، وبني  فيها الواسطة الشركي ة. .2

البدعة وتقسيم العلما  هلا، بني  فيه ألصحاب األفهام السقيمة، من حاربوا كل  جديد، وتنكروا  .1
 لكل  خمرتع مفيد، بني  هلم املفهوم الصحيح للبدعة وتقسيم العلما  هلا.

 ألشاعرة، بني  فيه مذهبهم لكي يتور ع كل  من ينسب إليهم سهام الضالل واملروق من الدين.ا .0

حقيقة التوس ل، وبني  فيه التوس ل املتفق عليه ونقل كالما نفيسا للشيخ ابن تيمية والشوكاين ىف  .0
 جواز التوسل ابلنيب.

 الشفاعة. ملسو هيلع هللا ىلصالشفاعة، حقيقتها وطلب الصحابة من النيب  .9

بوي ة وحقيقة النبو ة والبشرية ومفهوم احلياة الربزخية ومفهوم التربك الذي خيطئ  اخلصائص الن .8
 كثري من الناس ىف فهم حقيقته.

 اآلاثر النبوية واالعتنا  هبا ومفهوم االجتماع واملولد النبوي. .23

وكل  ذلك يدعوان إىل تقديره ودعوة املسلمني إىل مطالعته وهذا عرض إمجايل ملا تضم نه الكتاب، 
وتعليم أوالدهم مبا فيه من احلق  الصريح والدفاع عن حرمات اإلسالم، وبيان ما اجرتحه األعدا  من 

هبذا وكل  ذلك أيضا مم ا جيعل الباحث مهتم ا ومولعا  239الضالالت واألكاذيب والدعوات الباطلة.
   الكتاب وجعله كمصدر أساسي للتحليل.

 
 

 
 

                                                           
من تقدمي فضيلة الشيخ حسنني حممد خملوف )مفيت الداير املصرية السابق وعضو مجاعة كبار العلما  ابألزهر الشريف(، راجع: السيد حممد 239 

 .22-22، ص. م جيب أن تصّححمفاهيعلوي املالكي، 
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 ب مفاهيم جيب أن تصحح وترمجتهتعليم ترمجة حروف اجلر ابستخدام الكتا .ه

 preposisi العربية و واالختالف بني حروف اجلر ىف اللغةوبعد إيضاح و إبدا  أوجه التشابه 
مع التنبؤ ابلصعوابت اليت يتوقع أن يواجهها الدارسون، شرع الباحث ىف أتليف  ىف اللغة اإلندونسية

أن يكون هذه احملاولة دليال تطبيقيا اسرتاتيجية ترمجة حروف اجلر ىف النصوص العربية رجا  
املبتدئني. وتؤخذ ماد ة املرتمجة من الكتاب اجلليل "مفاهيم جيب أن تصح ح" للسيد حممد  نيللمرتمج

 بن علوي املالكي احلسين ابعتبار أنه حيوي على كثري من سياقات حروف اجلر ىف الكالم.

 استرياتيجية ترمجة حروف اجلر ىف النصوص العربية .0

حروف اجلر اليت أكثر انتشارا ىف اللغة العربية استرياتيجية ترمجة ض ىف السطور التالية عرَ ستُ  
.  238بداية من حرف؛ ىف، والبا ، ومن، والالم، وعلى، وإىل، وعن، والكاف، وحىت 

 حرف اجلر )ىف( (أ

( غالبا. لكن ه مل يقبل كثري من di dalamتُرجم حرف اجلر )ىف( ترمجة حرفية بلفظ )
ات الكالم هبذه الرتمجة. فيحتاج إىل ترمجة أخرى اليت تعادل هذا احلروف. وذلك ابلنظر السياق

إىل وظائفها ومعانيها حسب السياق. ففى العبارات املخصوصة، ال بد  أن يرتجم حرف اجلر 
(، وغريها بل ال يرتجم أصال. mengenai( ،)kepada(، أو )dalam(، أو )pada)ىف( بلفظ )

 األمثلة التالية:ويت ضح ذلك ىف 
: "إن  ِمْن أفضِل ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا 

مكم يوم اجلمعة؛   فيهخلق آدم، و  فيهأايِ 
الصعقة، فأكثروا  فيهالنفحة، و  فيهقبض، و 

علي  من الصالة فيه، فإن  الصالة معروضة  
 90علي ". 

Rasulullah saw. Bersabda: “Di antara 

harimu yang paling mulia adalah hari 

Jum’at. Pada hari itulah Nabi Adam 

diciptakan, dan pada hari itu pula ia 

diwafatkan. Pada hari itu sangkakala 

ditiup, dan pada hari itu pula terjadi petir 

dahsyat atau kiamat. Maka perbanyaklah 

membaca shalawat kepadaku pada hari 

tersebut. Karena shalawat kalian akan 

diperlihatkan kepadaku. 

فهِم حقيقِة  ىفخيطئ كثري من الناِس 
 التوس ل.

Banyak umat Islam yang salah dalam 

memahami hakikat tawasul. 

مشروعيِة  ىفمل خيتلف أحد  ِمن املسلمني 
التوس ل إىل اِِل سبحانه وتعاىل ابألعماِل 

 الصاحلةِ 

Tidak ada perselisihan di kalangan umat 

Islam mengenai disyari’at-kannya 

tawasul melalui perbuatan baik. 

                                                           

األخطاء الشائعة حمود امساعيل عم ار، فقد قام بدراستها الدكتور حممد علي اخلويل حول الرتاكيب الشائعة ىف اللغة العربية. راجع: 238 
 .22 – 23، ص.ىف استعياالت حروف اجلر
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الزلفى  ىفالوسيلة كل  ما جعله هللا سببا 
عنده، ووصلًة إىل قضاِ  احلوائج منه. 

(202) 

Wasilah adalah segala sesuatu yang 

dijadikan Allah sebagai penyebab dalam 

mendekatkan diri pada-Nya, dan 

penyambung untuk dipenuhinya segala 

kebutuhan. 

 

! ألنك لـم ا خلقَتين بيِدك  قال: اي رب 
ِمْن روِحك، رفعت رأسي  يف  ونفخُت 

فرأيت على قوائِم العرِش مكتواب: ال إله 
 إال  هللا حممد رسول هللا،

Adam berkata, “Wahai Tuhanku, 

sesungguhnya setelah Engkau ciptakan 

aku dengan kuasa-Mu, dan Engkau 

tiupkan ruh-Mu kepadaku, aku 

mengangkat kepalaku lalu aku melihat 

pada tiang-tiang ‘arasy ada tulisan la 

ilaaha illallah Muhammad rasulullah 

عرصاِت يوِم القياَمة  ىف ملسو هيلع هللا ىلصأم ا التوس ل به 
 (201)فال حاجة لإلطالِة فيه؛ 

Berkenaan dengan tawasul kepada Nabi 

Muhammad pada waktu terjadinya 

kiamat yang dahsyat itu, tampaknya tidak 

perlu dibahas secara panjang lebar. 

قال: "من كان  ملسو هيلع هللا ىلصروى الشيخان عنه 
حاجِته".  يفحاجِة أخيه، كان هللا  يف

290 

Imam Bukhari dan Muslim pernah 

meriwayatkan hadits dari Rasulullah 

saw.: “Barangsiapa yang membantu 

kebutuhan saudaranya, maka Allah akan 

membantu kebutuhannya”. 

 
 حرف اجلر )البا ( (ب

( غالبا. لكن ه مل يقبل كثري من denganتُرجم حرف اجلر )البا ( ترمجة حرفية بلفظ )
وذلك ابلنظر  السياقات الكالم هبذه الرتمجة. فيحتاج إىل ترمجة أخرى اليت تعادل هذا احلروف.

إىل وظائفها ومعانيها حسب السياق. ففى العبارات املخصوصة، ال بد  أن يرتجم حرف اجلر 
(، sebab( ،)kepada( ،)karena(، أو )lantaran(، أو )pada)البا ( بلفظ )

(berdasarkan:وغريها بل ال يرتجم أصال. ويت ضح ذلك ىف األمثلة التالية ) 

ُض ىف هذا فال جيوز ألي انساٍن الرك
، دون ابامليداِن والتكفري  ألوهاِم واملظانِ 

 93تثبٍت ويقنٍي وعلم راسخ متني.

Siapapun tidak boleh memasuki medan 

ini demi menuduh kafir saudaranya 

sesama muslim hanya didasarkan pada 

sesuatu yang belum pasti (wahm) dan 

prasangka (zhan), tanpa ukuran yang 

konkret dan pengetahuan yang jelas. 

 

 ! "لــم ا اقرتف آدم اخلطيئة قال: اي رب 
 قِ  حممد ملا غفرت ىل.بـحأسألك 

Ketika Nabi Adam as. terlanjur 

melakukan dosa, ia berkata: “Wahai 

Tuhanku, aku memohon kepada-Mu 

dengan (perantara kemuliaan) 

Muhammad untuk mengampuni dosaku” 

 Sesungguhnya Allah swt. menolong umatضعفائِها؛ بإمنا نصر هللا هذه األمة 

Islam ini dengan berkah umatnya yang 
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 lemah; yakni lantaran doa, shalat, dan (203)دعوهِتم وصالهِتم وإخالِصهم. ب

keikhlasan mereka. 

اِ ، ألنبياباستغاثوا ىف تفريِج كربتهم 
َدم، مث  بنوح، مث  إببراهيم، مث  آبفيستغيثون 

مبوسى، مث بعيسى، فيحيلهم على سيد 
سارع  ملسو هيلع هللا ىلصاملرسلني، حىت إذا استغاثوا به 
 إىل إغاثِتهم وأسعف طلبتهم.

Mereka memohon bantuan kepada para 

Nabi untuk melepaskan penderitaan 

mereka. Mereka meminta tolong kepada 

Nabi Adam, lalu kepada Nabi Nuh as., 

lalu kepada Nabi Ibrahim as., lalu kepada 

Nabi Muasa as., lalu kepada Nabi Isa as., 

setelah gagal mendapatkan pertolongan 

dari para nabi itu, mereka akhirnya 

memohon pertolongan kepada Nabi 

Muhammad saw. Ketika dimintai 

pertolongan beliau segera menolong 

mereka dan memenuhi permintaannya, 

مجاِع إبغريه بعد موته بوثبت التوسل 
الصحابة إمجاعا سكوتيا؛ لعدِم إنكاِر 
أحٍد منهم على عمر رضي هللا عنه ىف 

 (208)توسله ابلعباِس رضي هللا عنه. 

Telah ditetapkan adanya tawasul kepada 

selain Nabi Muhammad setelah beliau 

wafat, berdasarkan ijma’ sukuti para 

sahabat, karena tidak adanya seorang pun 

yang mengingkari Umar ra. Ketika beliau 

bertawasul dengan Abbas ra., paman 

Nabi Muhammad. 

فكان من دعائِه رضي هللا عنه: اللهم  إنه 
 ذنٍب ومل يكشف إالبمل ينزل بال  إال 

 إليك ملكاين من ّبتوبٍة، وقد توجه القوم ب
لذنوِب، ابأيدينا إليك نبيك، وهذه 
لتوبِة، فاسقنا الغيث ابونواصينا إليك 

 واحفظ اللهم نبيك ىف عم ه.

Di antara doa yang beliau baca adalah: 

Ya Allah, sungguh tidak ada bencana 

kecuali sebab dosa, dan tidak akan 

terlepas suatu bencana kecuali dengan 

taubat. Kaumku telah menghadap 

kepada-Mu dengan perantaraanku karena 

kedudukanku di sisi Nabi-Mu. Inilah 

tangan-tangan kami yang berlumuran 

dosa datang kepada-Mu, sedang ubun-

ubun kami (datang kepada-Mu) dengan 

membawa taubat. Turunkanlah hujan 

kepada kami. 

 ويفرح، ويتأذى خلريِ ابأن امليت ينتفع 
لشرِ  وحيزن، وهذا ابلنسبِة لكلِ  انساٍن. اب

202 

Sesungguhnya mayat itu mendapat 

keuntungan karena perbuatan baik dan 

merasa senang karenanya, juga dapat 

merasakan sakit karena perbuatan buruk 

dan merasa sedih karenanya. Ini 

berkenaan dengan kebanyakan manusia 

umumnya. 

، وإمنا ّب: "إنه ال يستغاث ملسو هيلع هللا ىلصقال النيب 
 290هلل". ابيستغاث 

Sesungguhnya aku bukan tempat minta 

tolong, tempat minta tolong hanyalah 

Allah. 

مسَع منهم لكن هم ال يستطيعون أبما أنتم 
 202اجلواب. 

Kalian semua tidak lebih mendengar 

daripada mereka, hanya saja mereka tidak 

dapat menjawab. 
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عمالِنا الصاحلة ألنه حيبها أباترة نسأله 
واترة نسأله مبن حيبه من خلِقه، واترة 

 218نسأله أبمسائِه احلسىن. 

Kadang-kadang kita memohon kepada-

Nya dengan perantara amal baik kita, 

kadang-kadang dengan perantara 

makhluk yang dicintai-Nya, juga kadang-

kadang dengan menggunakan nama-Nya 

yang baik-baik (asma’ al-husna). 

 

 حرف اجلر )من( (ج

( غالبا. لكن ه مل يقبل كثري من السياقات dariتُرجم حرف اجلر )من( ترمجة حرفية بلفظ )
يت تعادل هذا احلروف. وذلك ابلنظر إىل الكالم هبذه الرتمجة. فيحتاج إىل ترمجة أخرى ال

وظائفها ومعانيها حسب السياق. ففى العبارات املخصوصة، ال بد  أن يرتجم حرف اجلر )من( 
(، termasuk( ،)merupakan( ،)daripada(، أو )salah satu(، أو )di antaraبلفظ )

(oleh sebab،) (mengenai( ،)seperti.وغريها بل ال يرتجم أصال  ،)  ويت ضح ذلك ىف
 األمثلة التالية:

 Di antara harimu yang paling mulia“ "أفضل أايمكم يوُم اجلمعة ِمنْ "إن  

adalah hari Jum’at. 

أن التوسل هو أحد طرق الدعا ؛ وابب 
 أبواِب التوجِه إىل هللاِ سبحانه وتعاىل. من

Tawasul merupakan salah satu cara 

berdoa dan salah satu pintu untuk 

menghadap Allah swt. 

 

األنبياِ  واملرسلني وسائر  منفهذا إمجاع 
رب  العاملني، أبن  مناملؤمنني، وتقرير 

االستغاثة عند الشدائِد أبكابر املقربني، 
موجباِت  منأعظِم مفاتيح الفرج و  من

 رضا رب  العاملني.

Inilah kesepakatan dari para nabi dan 

rasul serta segenap orang beriman, yang 

didukung dengan ketetapan Tuhan 

semesta alam, bahwa istighatsah 

(permohonan pertolongan ketika terjadi 

bencana dan musibah) kepada orang-

orang yang dekat kepada Allah swt. 

termasuk kunci utama untuk melepaskan 

bencana atau musibah, juga merupakan 

cara untuk menuntut ridha Tuhan semesta 

alam. 

هذا؟ وأي جهل  منفأي ُجرأة أعظم 
 هذا؟ منأقبح 

Kelancangan macam apa lagi yang lebih 

berani daripada keyakinan seperti itu? 

Kebodohan apa lagi yang lebih buruk 

daripada sikap kurang ajar tersebut? 

وإمنا املقصود به النهي عن الغفلِة أن ما  
 مناخلرِي على يِد األسباب فهو  منكان 

 منهللِا، واألمر ابالنتباِه إىل أن  ما كان 
هللِا  مننعمٍة على يِد املخلوقات فهو 

Makna hadits tersebut sebenarnya 

merupakan larangan agar tidak lalai 

bahwa setiap kebaikan karena usaha 

manusiawi itu hakikatnya dari Allah, 

sekaligus perintah untuk waspada bahwa 

kenikmatan apa pun yang diterima oleh 

makhluk berasal dari Allah dan karena 
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 .pertolongan-Nya 290وابهلل. 

كان موقُف شيخ اإلسالم ابن   ومن هنا
 منموِقفه  كراماِت األولياِ  نفسُ   منتيمية 

 280خصائصِ االنبيا . 

Oleh sebab itu, pandangan Syekh Ibnu 

Taimiyah mengenai keramat para wali, 

sama dengan pandangannya terhadap 

pelbagai keistimewaan Nabi Muhammad 

saw. 

مسلٍم يسل م عليه إال  رد  هللا عليه  منما 
 012روحه حىت يرد  عليه السالم. 

Tidak ada seorang muslim yang 

mengucapkan salam kepada Nabi 

Muhammad saw. Kecuali Allah 

mengembalikan ruhnya kepadanya 

sehingga ia menjawab salamnya. 

فإننا نعتقد أنه بشر جيوز عليه ما جيوز 
حصوِل األعراض  منالبشِر  منعلى غريه 

تنفري. واألمراض اليت ال توجب النقص وال
91 

Kita meyakini bahwa Nabi Muhammad 

saw. adalah manusia biasa yang bisa saja 

terkena apa pun yang biasa mengenai 

manusia lainnya, seperti sifat-sifat 

kemanusiaan dan berbagai penyakit, yang 

tidak mengurangi kredibilitasnya sebagai 

Nabi. 

يقع ىف  ماال غرابة ىف  كل   وهلذا فإنه
تصوراٍت فاسدٍة، وال غرابة ىف   منذهنه 
ظنوٍن سيئٍة  منيقع ىف قلبه  ماكل  

والقاصدين  ملسو هيلع هللا ىلصابملسلمني والزائرين للنيب 
 إليه والداعني عند قربه.

Karena itu, tidak aneh kalau pikiran 

mereka hanya dipenuhi dengan gambaran 

yang salah mengenai hal ini. Juga tidak 

aneh kalau hati mereka dipenuhi rasa 

buruk sangka terhadap kaum muslimin, 

khususnya para peziarah yang sering 

berziarah ke makam Nabi Muhammad 

saw. dan berdoa di dekat makamnya. 

خوارِق  منه منطلب  ماوهكذا كل 
بال دوا ،  العادات؛ كشفا  الدا  العضال

السماِ  حني احلاجة إليه  منوإنزال املطر 
األصابِع، وغري  منبال سحاب، ونبع املا  

ال يدخل حتت قدرة البشر  مماذلك فهو 
 293عادة. 

Demikian pula kejadian-kejadian di luar 

kebiasaan yang diminta dari Rasulullah 

saw. seperti menyembuhkan penyakit 

kronis tanpa obat, memohon turunnya 

hujan saat dibutuhkan tanpa didahului 

awan, memancarkan air dari jemari 

tangan, dan lain sebagainya. Semua itu 

merupakan hal yang di luar kemampuan 

manusia menurut kebiasannya. 

 
 حرف اجلر )الالم( (د

( غالبا. لكن ه مل يقبل كثري من untukفية بلفظ )تُرجم حرف اجلر )الالم( ترمجة حر 
السياقات الكالم هبذه الرتمجة. فيحتاج إىل ترمجة أخرى اليت تعادل هذا احلروف. وذلك ابلنظر 
إىل وظائفها ومعانيها حسب السياق. ففى العبارات املخصوصة، ال بد  أن يرتجم حرف اجلر 
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(،  وغريها بل ال memiliki( ،)kepada)(، أو karena(، أو )mempunyai)الالم( بلفظ )
 يرتجم أصال. ويت ضح ذلك ىف األمثلة التالية:

من أمر هللا  ملسو هيلع هللا ىلصرسوِل هللا لأنه ليس 
نفِسه نفعا وال ضر ا لشيئ، وأنه ال ميلك 

 222غريه. لفكيف ميلك 

Bahwa Rasulullah saw. tidak mempunyai 

andil dan tidak ikut campur dalam segala 

urusan yang menjadi hak dan wewenang 

Allah swt. Beliau pun tidak menguasai 

kebaikan atau kemudaratan untuk dirinya. 

Maka bagaimana mungkin beliau dapat 

menguasai kebaikan atau kemudaratan 

untuk orang lain? 

فإن  عمر مل يتوسل ابلعباس رضي هللا 
. ملسو هيلع هللا ىلصمن رسول هللا  قرابِتهلعنهما إال 

210 

Bukankah Umar bin Khattab tidak 

bertawasul dengan Abbas kecuali karena 

kedekatan Abbas dengan Rasulullah saw.? 

 مالئكة ىف األرض سوى احلفظة هللإن  
يكتبون ما يسقط من ورِق الشجر، فإذا 
أصاب أحدكم عرجة ىف رجِله أبرض 

 210اد هللا". فالة فليناد: أعينوين عب

Sesungguhnya Allah swt. memiliki 

beberapa malaikat di bumi selain malaikat 

hafazhah (penjaga) yang suka mencatat 

daun pohon yang jatuh. Jika salah seorang 

di antara kalian menemui tempat yang 

tinggi di suatu padang sahara, hendaklah 

dia berseru: “Wahai hamba-hamba Allah, 

tolonglah aku!” 

أن املتوسل ما توسل هبذه الواسطِة إال 
حبِته هلا واعتقاده أن  هللا سبحانه لـم

 وتعاىل حيبها.

Sesungguhnya orang yang bertawasul itu 

tidak bertawasul melalui perantara ini, 

kecuali karena ia mencintai perantara itu 

seraya berkeyakinan bahwa Allah pun 

mencintai perantara tersebut. 

  ملسو هيلع هللا ىلصفقال: "اي أيها الناس! إن  رسول هللا 
والِد، للعباِس ما يرى الولد للكان يرى 

ىف  ملسو هيلع هللا ىلصفاقتدوا أيها الناس برسول هللا 
 عم ه العباس،

Dia berpidato di hadapan banyak orang: 

“Wahai sekalian manusia, sesungguhnya 

Rasulullah saw. Melihat adanya kemuliaan 

pada Abbas seperti yang dilihat seorang 

anak kepada Ayahnya. Wahai sekalian 

manusia, ikutilah langkah Rasulullah 

terhadap pamannya, Abbas. 

"، مث  خير  ساجدا هلا، أان هلاوقال: "أان 
دى: أن ارفع وال يزال كذلك حىت ينا
 رأسك، واشفع تشف ع.

Beliau bersabda, “Akulah yang berhak dan 

berkewajiban memberi syafa’at. Kemudian 

beliau ber-sujud lama sampai terdengar 

panggilan: “angkatlah kepalamu, berilah 

umatmu syafa’at, pasti diterima 

syafa’atmu”. 
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 حرف اجلر )على( (ه

( غالبا. لكن ه مل يقبل كثري من السياقات atasرجم حرف اجلر )على( ترمجة حرفية بلفظ )تُ 
الكالم هبذه الرتمجة. فيحتاج إىل ترمجة أخرى اليت تعادل هذا احلروف. وذلك ابلنظر إىل 
وظائفها ومعانيها حسب السياق. ففى العبارات املخصوصة، ال بد  أن يرتجم حرف اجلر 

(،  وغريها بل ال يرتجم أصال. ويت ضح ذلك ىف األمثلة atas dasar(، أو )pada)على( بلفظ )
 التالية:

التوسِل، بل  علىليست اإلجابة متوقفًة 
 األصل دعا  هللا تعاىل مطلقا.

Terkabulnya doa itu tidak bergantung 

pada tawasul. Menurut asalnya, 

terkabulnya doa itu justru lebih 

ditentukan oleh berdoa kepada Allah 

swt. 

اآلاثِر النبوية أصل  عظيم  علىاحملافظة 
 080وتراث كرمي واتريخ. 

Memelihara peninggalan - pe-ninggalan 

Nabi Muhammad saw. merupakan sendi 

peradaban yang besar, perbuatan mulia, 

dan bukti perhatian terhadap sejarah. 

األنبياِ  حىت أدخلها،  علىت "اجلنة ُحر م
األمِم حىت تدخلها أميت".  علىوحر مت 

(209) 

Surga itu haram atas para Nabi sehingga 

aku memasukinya, dan diharamkan atas 

semua umat sehingga umatku 

memasukinya. 

منِع التوسِل بقولِه عليه  علىأن االحتجاج 
اسأل هللا" الصالة والسالم: "إذا سألت ف

هو مغالظة ىف محِل احلديِث على ما هو 
ظاهر الفساد من أنه ال يصح  ألحد أن 

 292يسأل غري هللا شيئا. 

Berargumentasi menolak tawasul 

dengan penggalan hadits “jika kamu 

meminta maka mintalah kepada Allah” 

justru merupakan sikap berlebihan 

(mughalathah) dalam memaknai hadits 

dengan makna yang salah. Yaitu dengan 

tidak membenarkan orang yang 

meminta sesuatu kepada selain Allah. 

ا بىن العلما  قاعدهتم ىف العمِل وعلى هذ
ابحلديِث الضعيِف ىف فضائِل األعمال ما 
دام أنه ليس موضوعا وال ابطال بشروطه 

 الباب.املعتربة ىف هذا 

Atas dasar itulah, para ulama 

menetapkan kaidah khusus mengenai 

diperbolehkannya pengamalan hadits-

hadits dha’if jika berkaitan dengan 

fadhail al-a’mal, selama hadits-

haditsnya tidak bernilai maudhu’, 

dibuat-buat atau batil, dan dengan syarat 

yang dapat dipertanggung-jawabkan. 

جا  ىف رواية عن جابر رضي هللا عنه أنه 
 علىنبايعك؟، فقال: "  عالمقال: فقلنا: ف

السمِع والطاعِة ىف النشاِط والكسِل، وعلى 
النفقِة ىف العسر، وعلى األمر ابملعروف 

Dalam suatu riwayat dari Jabir ra. 

disebutkan: “Kami berkata, atas apakah 

kami bersumpah setia padamu?’ 

Rasulullah saw. Bersabda, “Kamu 

bersumpah setia padaku atas kesiapan 

kamu untuk mendengarkan dan menaati 

kami, baik dalam keadaan rajin maupun 
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والنهي عن املنكر ولكم اجلنة"، احلديث. 
032 

malas, serta mengeluarkan nafkah 

dalam keadaan sulit, juga untuk 

melakukan amar makruf nahi munkar, 

dan kamu berhak mendapatkan surga”. 

Al-Hadits 

وثبت التوسل بغريه بعد موته إبمجاع 
الصحابة إمجاعا سكوتيا؛ لعدِم إنكار أحد 

عمر رضي هللا عنه ىف توسله  علىمنهم 
 (208)ابلعباس رضي هللا عنه. 

Telah ditetapkan adanya tawasul kepada 

selain Nabi Muhammad setelah beliau 

wafat, berdasarkan ijma’ sukuti para 

sahabat, karena tidak adanya seorang 

pun yang mengingkari Umar ra. Ketika 

beliau bertawasul dengan Abbas ra., 

paman Nabi Muhammad. 

 حرف اجلر )إىل( (و

( غالبا. لكن ه مل يقبل كثري من السياقات keرف اجلر )إىل( ترمجة حرفية بلفظ )تُرجم ح
الكالم هبذه الرتمجة. فيحتاج إىل ترمجة أخرى اليت تعادل هذا احلروف. وذلك ابلنظر إىل 
وظائفها ومعانيها حسب السياق. ففى العبارات املخصوصة، ال بد  أن يرتجم حرف اجلر )إىل( 

 (، وغريها بل ال يرتجم أصال. ويت ضح ذلك ىف األمثلة التالية:kepada)(، أو untukبلفظ )

الوسيلة كل ما جعله هللا سببا ىف الزلفى 
قضا  احلوائج منه.  إىلعنده، ووصلة 

(202) 

Wasilah adalah segala sesuatu yang 

dijadikan Allah sebagai penyebab dalam 

mendekatkan diri pada-Nya, dan 

penyambung untuk dipenuhinya segala 

kebutuhan. 

احلكِم على املسلِم  إىلفرتاهم يسارعون 
 08ابلكفِر جملرد املخالفة. 

Mereka tampak begitu mudah 

menganggap kafir saudaranya sesama 

muslim hanya karena beberapa hal yang 

tidak sejalan dengan pendapatnya. 

امِسك إال  أحب   إىلضف فعلمت أنك مل ت
، فقال هللا: صدقت اي آدم، إن ه إليكاخللق 

ألحب  اخللق إيل ، ادعين حبقه فقد غفرت 
 لك،

Maka aku tahu bahwa Engkau tidak 

menyandarkan kepada nama-Mu, 

kecuali makhluk yang paling Engkau 

cintai”. Allah swt. Berfirman, “Engkau 

benar wahai Adam. Sesungguhnya 

Muhammad adalah makhluk yang 

paling aku cintai. Berdoalah kepada-Ku 

dengan perantaraan haknya. Sungguh 

aku telah mengampuni dosamu. 

ابلذنوِب، ونواصينا إليك  إليكوهذه أيدينا 
ابلتوبة، فاسقنا الغيث واحفظ اللهم نبيك 

 ىف عم ه

Inilah tangan-tangan kami yang 

berlumuran dosa datang kepada-Mu, 

sedang ubun-ubun kami (datang 

kepada-Mu) dengan membawa taubat. 

Turunkanlah hujan kepada kami, dan 

jagalah –Ya Allah– kemuliaan Nabi-Mu 

pada pamannya (kabulkanlah 

permintaan kami demi Nabi-Mu). 
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 حرف اجلر )عن( (ز

( غالبا. لكن ه مل يقبل كثري من السياقات dariتُرجم حرف اجلر )عن( ترمجة حرفية بلفظ )
الكالم هبذه الرتمجة. فيحتاج إىل ترمجة أخرى اليت تعادل هذا احلروف. وذلك ابلنظر إىل 
وظائفها ومعانيها حسب السياق. ففى العبارات املخصوصة، ال بد  أن يرتجم حرف اجلر )عن( 

(،  وغريها بل ال يرتجم karena( ،)di(، أو )tentang(، أو )berkenaan denganبلفظ )
 أصال. ويت ضح ذلك ىف األمثلة التالية:

هذه  عنتكلم الشيخ ابن تيمية 
كالما جيدا نفيسا يدل على عقٍل  املسألة ِ

 وبصريٍة واتزان كبري.

Ibnu Taimiyah mempunyai pendapat 

yang sangat bagus ber-kenaan dengan 

masalah ke-istimewaan Nabi 

Muhammad saw, yang menunjukkan 

kecerdas-an akal, ketajaman pemikiran, 

dan keluasan wawasannya. 

 عنهقال: "أان أول من تنشق  ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب 
األرض فأكسى حلة من حلل اجلنة، مث  

مينِي العرش ليس أحد من اخلالئق  عنأقوم 
 023غريي". يقوم ذلك املقام 

Rasulullah saw. Bersabda: “Aku adalah 

orang pertama yang, karenanya, bumi 

terbelah. Maka aku memakai suatu 

hiasan dari hiasan-hiasan surga, lalu aku 

berdiri di sebelah kanan arasy; taka da 

seorang pun makhluk yang berdiri 

dalam kedudukan seperti itu selain 

aku”. 

فهم بشر من جنِس البشِر لكنهم متميزون 
 022مبا ال يلحقهم به أحد.  عنهم

Mereka (para nabi) memang manusia 

biasa, tetapi mereka berbeda dari 

kebanyakan manusia lain dengan 

berbagai sifat dan karakter yang tidak 

dapat dicapai oleh siapapun. 

 
 حرف اجلر )الكاف( (ح

( غالبا. لكن ه مل يقبل كثري من sepertiتُرجم حرف اجلر )الكاف( ترمجة حرفية بلفظ )
السياقات الكالم هبذه الرتمجة. فيحتاج إىل ترمجة أخرى اليت تعادل هذا احلروف. وذلك ابلنظر 

رف اجلر إىل وظائفها ومعانيها حسب السياق. ففى العبارات املخصوصة، ال بد  أن يرتجم ح
(، وغريها بل ال يرتجم bagaikan(، أو )sebagaimana(، أو )sebagai)الكاف( بلفظ )

 أصال. ويت ضح ذلك ىف األمثلة التالية:

عن ابن عمر رضي هللا عنهما عن النيب 
، قال: "من حج فزار قربي ىف ممايت  ملسو هيلع هللا ىلص
 002من زارين ىف حيايت". ككان  

Nabi saw. bersabda: barangsiapa 

melakukan ibadah haji dan berziarah 

kepadaku setelah aku mati, maka ia 

seperti yang berziarah kepadaku ketika 

aku hidup. 
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، قال: "إن ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عمر عن النيب 
اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا وسيعود 

بدأ، وهو أيرز بني املسجدين   كماغريبا  
 002أترز احلية ىف جحرها".  كما

Sesungguhnya Islam itu dimulai secara 

asing dan akan kembali asing seperti 

permulaannya. Ia akan berlindung di 

antara dua masjid sebagaimana ular 

berlindung dalam sarangnya. 

 

 

 تعليم ترمجة حروف اجلر ىف النصوص العربية .4

جي ا تطبيقي ا لتعليم ترمجة حروف اجلر ىف سيوض ح الباحث ىف السطور التالية درسا منوذ
 على أساس نتائج التحليل التقابلي السابق عرضها. النصوص العربية

 املنشودة األهداف (أ

 أن يتعر ف الطالب حروف اجلر ومعاين كل  منها ومقابلها ىف اللغة اإلندونسية. (2

 أن يتعر ف الطالب وظائفها ىف سياق اجلمل. (0

إىل اإلندونسية  املشتملة على عد ة حروف اجلر اجلمل العربيةأن يقدر الطالب على ترمجة  (0
 .ةترمجة جي د

 أن يقد م الطالب ترمجة جي دة اليت تسهل قرا هتا وفهمها. (2

 الدراسية املادة (ب

 استرياتيجية ترمجة حروف اجلر ىف النصوص العربية (2

 املتعدية حبرف اجلر.قائمة األفعال  (0

 روف اجلر ىف سياقاته.النص الذي يشمل على كثري من استخدام ح (0

 التعليمية الطريقة (ج

هي طريقة القواعد والرتمجة حيث  الطريقة املختارة لتعليم ترمجة حروف اجلر ىف النصوص العربية
 يقرأ املدر س النص  املختار مث  يشرح مواقع اإلعراب لكل  الكلمات ويضيفه برتمجته سريعا.

 التعليمية الوسائل (د

 هيم جيب أن تصح ح.النص املطبوع أو الكتاب مفا (2

 الكتب عن دليل واسترياتيجية الرتمجة. (0

 اإلندونسية –القواميس واملعاجم العربية  (0

  VerbAce Proقاموس إيليكرتوين  (2

 السبورة وملحقاهتا. (1
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 خطوات سري الدرس (ه

يبدأ املدر س عملية التعليم والتعل م بقرا ة الفاحتة مع الطالب ويليها قرا ة كشف احلضور.  (2
 س استعداد الطالب إلجرا  الدراسة.ويوقن املدر  

 يلقي املدر س أهداف املنشودة من الدراسة ىف ذلك اللقا . (0

يقد م املدر س األسئلة اإلفتتاحية إىل الطالب كى يعرف معارفهم ومعلوماهتم عن املادة  (0
 الدراسية.

 يلقي املدر س استرياتيجية ترمجة حروف اجلر ىف اللغة العربية إىل اإلندونسية. (2

 املدر س الطالب إىل ثالث أو أربع جمموعات. يقسم (1

 يعطي املدر س النص العرّب ويطلب منهم الرتمجة بنا  على اإلسترياتيجية املذكورة. (0

 يبحث املدر س مع الطالب ىف مواقع اإلعراب للنص إمجاال. (0

يقو م املدر س عمل الطالب ىف ترمجة ذلك النص مجاعيا ويليه إعطائهم الرتمجة اجلي دة من  (9
 لنص املرتجم.ا

 التقومي (و

يتم  التقومي بتقدمي النص املنقول من الكتاب مفاهيم جيب أن تصح ح إىل الطالب ويطلب 
املدر س منهم الرتمجة مجاعي ا حيث قس م املدر س الطالب إىل ثالث أو أربع جمموعات. وذلك 

 النص كما يلي:
 مفهوم املولد النبوي الشريف

قيقة املولد النبوي الشريف الذي ندعو إليه ونشج ع خيطئ كثري من الناس ىف فهمهم حل
عليه، فيتصو رون تصو رات فاسدة يبنون عليها مسائل طويلة ومناقشات عريضة، يضيعون هبا 

 فاسدة. –كما قلنا –أوقاهتم وأوقات القرا ، وهي كل ها هبا ؛ ألهنا مبنية على تصورات 
ثنا عنه ىف اإلذاعة واجملامع العامة مرارا مبا يظهر  وقد كتبنا عن املولد النبوي كثريا، وحتد 

 معه وضوح مفهومنا عن املولد الشريف.
إننا نقول: إن االجتماع ألجل املولد النبوي الشريف ما هو إال  أمر عادي وليس من 

 العبادة ىف شيئ، وهذا ما نعتقده وندين هللا تعاىل به.
ماع هبذه الكيفية أمر عادي وحنن نقول ىف كل  حمفل وجممع ومناسبة: إن هذا االجت

ليس من العبادة ىف شيئ، فهل يبقى بعد هذا إنكار ملنكر واعرتاض ملعرتض، لكن املصيبة 
الكربى ىف عدم الفهم، وهلذا يقول اإلمام الشافعي: "ما جادلت عاملا إال  غلبته، وال جادلت 

 جاهال إال  غلبين".
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العبادة وحقيقة هذه وتلك. فإذا قال القائل: هذه دة و اإن  أقل  الطالب علماً يعلم الفرق بني الع
عبادة مشروعة بكيفيتها، نقول له: أين الدليل؟ وإذا قال: هذه عادة، نقول له: اصنع ما 
تشا ، ألن  اخلطر كل  اخلطر والبال  الذي خنشاه كل نا هو أن يلبس ثوب العبادة لفعل مبتدع 

 223ضاه بل حناربه وحنذر منه.غري مشروع بل من اجتهاد البشر، وهذا ما ال نر 

، ينبغي له إلقا  الرتمجة اجلي دة وبعد أن قام املدر س بتقومي عمل الطالب ىف ترمجة ذلك النص  
 للطالب اليت أقرب تناسبا وتطابقا ابلنص املرتَجم. واتضحت ترمجته كما يلي:

Pemahaman Tentang Maulid Nabi Saw. 

Banyak orang yang keliru dalam memahami hakikat Maulid Nabi 

Muhammad Saw. yang selalu saya serukan untuk mengadakannya. Mereka 

menggambarkan Maulid Nabi itu dengan konsepsi-konsepsi salah yang 

didasarkan atas berbagai permasalahan panjang dan argumentasi yang rancu. 

Mereka justru hanya membuang-buang waktu mereka dan orang-orang yang 

membaca pemikiran mereka. Itu semua adalah perbuatan sia-sia karena 

argumentasi itu mereka bangun atas konsepsi yang tidak benar. 

Berkenaan dengan Maulid Nabi ini, saya telah menulis banyak artikel. Saya 

juga telah berkali-kali membahasnya baik melalui siaran televise, radio, maupun 

berbagai pertemuan umum. Dengan jalan ini, tampaklah pemahaman saya 

mengenai Maulid Nabi Muhammad Saw. 

Sebagaimana pernah saya katakan sebelumnya bahwasanya berkumpul 

untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Saw. hanyalah suatu adat 

(kebiasaan), bukan termasuk ibadah. Inilah yang saya yakini  dan dengan cara 

demikian saya mematuhi perintah Allah. 

Semua orang berhak memberikan pemahaman yang ia sukai. Sebab manusia 

sendirilah yang akan membenarkan dan membuktikan apa yang ia katakana 

tentang dirinya dan hakekat keyakinannya; bukan orang lain. 

Saya selalu mengatakan dalam berbagai acara dan pertemuan bahwa 

perkumpulan dengan cara seperti (peringatan maulid Nabi) ini hanyalah suatu 

kebiasaan, bukan termasuk ibadah. Apakah setelah ini masih ada orang-orang 

yang bersikukuh menyangkal, memprotes, dan menentang pendapat ini? Satu hal 

yang pasti, musibah terbesar adalah ketidakpahaman mereka. Karena itu Imam 

Syafi’i berkata: “Tidaklah aku berdebat dengan orang alim kecuali aku dapat 

mengalahkannya, tidaklah aku berbedat dengan orang bodoh kecuali ia 

mengalahkan aku”. 

Sungguh pelajar yang paling sedikit ilmunya pun pasti mengetahui 

perbedaan antara kebiasaan dan ibadah serta hakekat keduanya. Jika ada yang 

berkata: “Ini adalah suatu ibadah yang disyariatkan lengkap dengan tata caranya”, 

maka kita akan mengatakan: “Mana dalilnya?”, dan jika ada yang berkata: “Ini 

hanya suatu kebiasaan (tradisi)”, maka kita akan mengatakan kepadanya: 

“Lakukanlah apa yang kamu sukai. Karena bahaya terbesar dan bencana yang kita 

khawatirkan bersama adalah penggunaan kedok ibadah terhadap suatu perbuatan 

yang tidak disyariatkan (bid’ah) yang hanya merupakan ijtihad manusia”. Inilah 

yang tidak kita sukai bahkan akan kita perangi dan harus selalu kita waspadai.  

                                                           
 .039 ، ص.مفاهيم جيب أن تصّححالسيد حممد علوي املالكي، 110 
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 الباب اخلامس
 االختتام

 اإلستنتاج .أ
العربية ىف اللغة من حروف اجلر  نظام كل  بنا  على ما تقد م ذكره من مباحث ىف  و

منه الباحث  تجاإلندونسية وحتليل البياانت الذي قام به الباحث، استنىف اللغة  preposisiو
 نقطا آتية:

ضيف معاين األفعال قبلها إىل حروف اجلر  هي أدوات جتر  األمسا  اليت تدخل عليها و ت .2
 اليت تربط أجزا  الكالم بعضه ببعض نوع من الروابطاألمسا  بعدها وتوصلها إليها. وهي 

 ويف املعاين إبراز يف كبري أثر لهافتلعب دورا مهم ا ىف تكوين عالقات الرتكيب اللغوي. و 
احد من احلروف اجلر  . ولكل  و داللي ا أتثريا معموالهتاىف  تؤثرألهنا  العرب، كالم فهم

تستخدم لربط  األدوات اليتفهو  preposisiوأم ا  معان عديدة  تلف حسب السياق.
. فبذلك حىت تتضح منه تفاصيل املعىن وتتعني منه نوع عالقتها اإلندونسي   أجزا  الكالم

أن  لكل  من وجدير ابلذكر  الوضعية، له وظائف خمصوصة خيتلف بعضها على بعض.
ر ىف هاتني اللغتني العربية واإلندونسية خصائص يتم  كشفها بعملي ة التحليل احلروف اجل
 التقابلي.

التحليل التقابلي ىف هذا اجملال حبصر أوجه التشابه واالختالف بني وأُجرَِيْت عملية  .0
حروف اجلر ىف اللغتني العربية واإلندونسية أو ال، والتنبؤ ابلصعوابت واملشكالت اليت 

جهها الدارسون أثنا  حماولتهم ىف ترمجة النصوص العربية اثنيا. ومن أهم  أوجه يتوق ع أن يوا
 اجلمل تركيب يف أساسية وظيفةأن حلروف اجلر ىف هاتني اللغتني التشابه بينهما هو 

 األفعال هذه تكون عندما هبا، وربطها مبفاعليها، األفعال معاين إليصال وسيلة لكونـهما
. وهبذه الوظيفة أبرز منهما معان متعد دة حسب فاعيلامل إىل الوصول عن قاصرة

 حروف اجلر ىف اللغة العربيةالسياقات اللغوية. أم ا أهم  أوجه االختالف بينهما هو أن  
تكثر فيها ظاهرة التناوب أي نيابة بعضها عن بعض، ويقل  هذا التناوب ىف اللغة 

ها الدارسون هي صعوبتهم ىف اإلندونسية. ومن أشيع الصعوابت اليت يتوقع  أن يواجه
تعيني مقابل حروف اجلر العربية ىف اإلندونسية نتيجة تعد د معانيها املختلفة حسب 

 .وكثرة تناوهبا السياق
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تطبيق هذه العملية التقابلية حيسن إجرائها ىف تعليم ترمجة حروف اجلر  ىف النصوص أن   .0
ألن  ىف عملي ة الرتمجة البد  للمرتجم من معرفة خصائص كل  من لغتني  العربية. وذلك

 ففى تعليم ترمجة حروف اجلر  ىف النصوص العربية .ومعرفة لغة اهلدف أكثر من لغة األصل
وج ه املدر سون طالهبم ملعرفة مواطن التشابه واالختالف بني حروف اجلر ىف هاتني 

 مجة اجلي دة.رت الـمحاولة لتحصيل ال ح  من أدق  وأص اللغتني. وهذه العملي ة
 

 االقرتاحات .ب
أن يقوموا ابلتحليل  –على أنواع مستوايهتا –ستحسن للمدر سني ىف ماد ة الرتمجة ـمأن ه من ال .2

الرتمجة خاصة ىف ترمجة حروف اجلر ىف  ودليل التقابلي بني اللغتني لتعيني استرياتيجية
 .للدارسني النصوص العربية

ابلصعوابت اليت يواجهها الدارسون أثنا  تعاملهم مع النصوص كثريا أن يهتم   على املدر سني  .0
 العربية وحماولتهم ترمجتها.

على الدارسني أن يزو دوا أنفسهم ابلثقافة العربية واإلندونسية على حد  سوا  ألمهي تهما ىف  .0
 عملي ة الرتمجة وإجادهتا. 

 
 االختتام .ج

عن هذه املسائل. فإن كان ذلك صوااب فاحلمد للباحث كتابته  توبعد، فهذا ما تيس ر 
لقد أمت  الباحث هذا البحث العلمي هلل، وإن كان غري ذلك فإن  الباحث بشر يصيب وخيطئ. 

وإذا مت  األمر بدا نقصه، فما ىف أيديكم هذا بعيد عن الكمال حافل بعون هللا تعاىل وتوفيقه. 
ينما  القرأن ألغة ونشر فعا للراغبني ىف دراسة ابلنقصان. عسى هللا أن جيعل هذا العمل اليسري ان

من القرأن الكرمي واحلديث  إبجادة ترمجة النصوص العربية له اهتمام كبريخاصة ملن  كانوا
أعوذ . الشريف وغريمها من الكتب الرتاث اليت حتتوي على أنواع من العلوم واملعارف اإلسالمية

واحلمد هلل رب  العاملني وصل ى هللا على  . خيشعابهلل من علم ال ينفع ودعا  ال يسمع وقلب ال
 سي دان حممد وآله وصحبه أمجعني.
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