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 ب
 

 ص الرسالةملخ

سعيد ل ن المسلم من أذكار الكتاب والسنةحصفي كتاب  ةب الترجمة التركيبأسالي
 من اللغة العربية إلي اللغة اإلندنيسيا بن وهف القحطانيبن علي 

 إعداد :

 حيونياكيكي و 

من اللغة العربية إيل اللغة الرتمجة هي عملية تغيري األفكار وادلعاين والنصوص 
ن ادلسلم حصيتحدث هذا البحث عن أسلوب الرتمجة الرتكيب يف الكتاب . ةاإلندنيسي

من اللغة العربية إيل  د بن علي بن وهف القحطاينمن أذكار الكتاب والسنة أعمال سعي
هذا النوع من  .رتكيبترمجة ال أسلوبهبدف البحث الذي يركز على  اللغة اإلندنيسيا

مجع البيانات عن طريق التوثيق. حتليل البيانات اليت مت  . أسلوبمكتيب وصفي البحث
ثة أككال تختلفة من هي ثال ا البحثنتائج هذ. احلصول عليها عن طريق حتليل احملتوى

 01وهناك تعين : الرتكيب الوصفي والرتكيب اإلضايف والرتكيب اجلمع.  الرتكيبككل 
 التوسيع أسلوب 22هي العشر  ساليباألا البحث. ادلستخدمة يف هذ ساليباأل

 بيانات 00 أسلوب كالكي و (:8) بيانات 01 ةاالستعار  أسلوب و (:01البيانات )
بيانات  10 الالزم ادلكافئ أسلوب و (: 2البيانات ) 1 يالوصف أسلوب و (:6)
البيانات  0 اخلصوصية وأسلوب (:88بيانات ) 79الرتمجة احلرفية  أسلوب و (:08)
و  (:1بيانات ) 5تبديل ال أسلوب و (: 0البيانات ) 2 النفص أسلوب و (: 0)

 (.:2بيانات ) 1اخللقية  أسلوب

 لرتكيبية: أسلوب الرتمجة، االكلمات المفاتيح







 ه
 

 الشعار

 

                 

 ( 2:  يوسف سورة)



 و
 

 اإلهداء

 

 هذه الرسالة العلمية إيل : أهديت

متعلمني و دائًما   ويرمحين أيب وأمي احملبوبان اللذان قاما بًتبييت، وكانا حيبانين .1

مرشدين ويصليون دائًما من أجل جناحي، الذين ضحوا كثريًا من أجل جناحي و 

 ومنحين الفرصة لتذوق حالوة التعليم حىت اآلن من أجل مستقبل مشرق.

شكرًا لك على كل دعواتك أخى صغري احملبوب رينالدي دوي أدي نغراحا،  .2

 .ساعدت كثريًا ماديًا وغري ماديًاودعمك، وعلى عائليت الكبرية اليت 

  جامعة رادين إنتان اإلسالمية احلكومية المبونج .3



 ز
 

 ترجمة الباحثة

يودين واحمن شقيقني من الزوجني السيد إيوان  األويل نتبال كيكي واحيوين هي

حصل . 2991أغسطس  21يف بيكاسي جباوة الغربية يف  تولد. يانيت والسيدة أرما

ميسوجي  نيباح كونينج مبدرسة اإلبتدائية احلكومية األويلاملؤلف على التعليم االبتدائي 

. وتستمر الدراسة املتوسطة مبدرسة املتوسطة 1009يف  ناجةو  1002المبونج يف السنة 

، 1021يف السنة ة ناجو  جباوة الغربيةنج اإلسالمية احلكومية ساغاال حريانج سوبا

تستمر الدراسة العالية مبدرسة العالية اإلسالمية دينية للبنات المبونج وناجحة يف السنة 

1022. 

امعة رادين إنتان جب 1022يف السنة  الكاتبة دراسة اجلامعية األوىلتستمر 

 تعليم اللغة العربية.وأخذت قسم  اإلسالمية احلكومية المبونج



 ح
 

 التقديركلمة شكر و 

 

كن للمؤلف وىداية، حبيث مي رمحةاحلمد هلل سبحانو وتعاىل على كل وفرة من 

اليت ترافقها  والسالم كما ىو متوقع، والصالة  رسالة العلميةاالنتهاء من كتابة ىذه ال

حتيات قد يكون سكب دائما إىل النيب حممد صلى اهلل عليو وسلم، الذي نتطلع دائما 

 يف النهاية. شفاعتو إىل

يف كتاب  يةبب الرتمجة الرتكيأسالي" بعنوان ةاليت يتبناىا الكاتب رسالة العلميةال

سعيد بن علي بن وىف القحطاين من اللغة لن املسلم من أذكار الكتاب والسنة حص

مقدرة لتوفري بعض الشروط للحصول علي  الرسالة العلمية" اإلندونيسيةالعربية إيل اللغة 

 .التعليملم الرتبية و عالدرجة البكالوريوس يف 

ن مساعدة وتوجيو مجيع جزًءا ال يتجزأ م رسالة العلميةاليعد إعداد ىذه 

األطراف، ولن يكون مفرطًا يف إتاحة الفرصة للمؤلفني للتعبري عن امتناهنم وأعلى تقدير 

 هلم، ال سيما من أجل:

 التعليملكلية الرتبية و  ةميد، كعةاملاجستري  نريفا دياتا ةالدكتور  ةفضيلة األستاذ .1

 .امعة رادين إنتان اإلسالمية احلكومية المبون جب



 ح
 

اللغة العربية كلية  تعليمقسم  ةكرئيس  ةاملاجستري  أمي ىجرية ضيلة الدكتورةف .2

 .امعة رادين إنتان اإلسالمية احلكومية المبون جب التعليمالرتبية و 

 يقدم الذيفضيلة الدكتوراندس احلاج عبد احلميد املاجستري كمشرف األول  .3

 .لعلميةالرسالة ايف االنتهاء من ىذه  رشاددائما التوجيو واإل

املشورة فضيلة الدكتور ذو احلنان املاجستري كمشرف الثاين الذي يقدم  .4

 العلمية. والتوجيو، حبيث ميكن االنتهاء من كتابة ىذه الرسالة

امعة رادين إنتان جب التعليملكلية الرتبية و  وموظفي املكتبة املركزية رئيس .5

ن حيث األدب الذي الراحة م وفروا نيالذ اإلسالمية احلكومية المبون 

 كاتبة.تاجو الحت

امعة رادين إنتان اإلسالمية جب التعليملكلية الرتبية و  مجيع احملاضرين وأعضاء .6

 .خالل فعاليات احملاضرة كاتبةالذين قادوا ال احلكومية المبون 

و  ا حزميةو ام نوفيتا ساريو  لودينا أوفاريكاو  يتا سارييوفإيكا ألصدقائي  .7

سيت حبيبة  وري إينيس و ريانيت فاروه شوتري فو يهان ج حياتليلى 

على  لكن  شكرًا . يسى فاترا ليانسا رومساوان وسييت نور عيين  وة فعمرط

أن يتم منحنا اهلل دائًما  عسى، الرسالة العلميةاملساعدة يف عملية كتابة ىذه 

 على كل شؤوننا.



 ح
 

يف  أصدقاء مألنك مشكرا لك، 5102اللغة العربية أ  تعليمألصحايب قسم  .8

. أن نكون قد وىبنا اهلل على كل شؤوننا عسىحالة من الفرح واحلزن، 

 KKN، مع النجاح. أصحايب 5102اللغة العربية   تعليمألصحايب قسم 

 .PPL 5102. أصحايب 071الفرقة 

 

 15-11-5102باندار المبون  أغسطس 
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0200151011 
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 الباب األول

 المقدمة

 توضيح الموضوع .أ

 الكاتبةشرح ست، العلمية ىذه الرسالة من الوصف حملتويات دقةقبل شرح 

ب الترجمة أساليوضوع   ، دبالعلمية ىذه الرسالة موضوعادلصطلحات الواردة يف 

سعيد بن علي بن لن المسلم من أذكار الكتاب والسنة حصفي كتاب  التركيبية

حبيث ال يوجد أي ، اإلندونيسيةمن اللغة العربية إلي اللغة ا وهف القحطاني

ادم شرثا تسوف  ة، فإن الباث ة الاار  مما ىو ادلاصود من الباث سوء فهم بُت

 موجزا للعنوان على النحو التايل.

 األسلوب ٔ.طرياة لصنع شيء ما أم الايام بشيء يتعلق بالفن األسلوب .1

ترمجة، ملكنها تلعب دمرًا   آلةليست  العلمية الرسالةيف ىذه  ادلستخدم

 .كطرياة يف عملية الًتمجة نفسها

 ٕ.الًتمجة ىي ترمجة ادلعٌت أم الرسائل من اللغة ادلصدر إىل اللغة ادلستهدفة .2

ادلاصود من ىذا العنوان ىو أن الًتمجة جيب أن تكون مناسبة من ثيث 

 .األسلوب مادلعٌت مأخوذة من اللغة ادلصدر منالها إىل اللغة ادلستهدفة
                                                             

1 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : 

Balai Pustaka, 1990, Hal.915 
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 ٖ.عبارات تعديل ليست سوى أمساء ىو الًتكيبية .3

ىو الكتاب يؤلف بسعيد ابن  كار الكتاب مالسنةن ادلسلم من أذ ثص .4

الذي حيظى بشعبية كبَتة  الكتيبحيتوي ىذا علي ابن مىف الاهطاين. 

، الدعاءمالذي مت ترمجتو إىل لغات سلتلفة ثول العامل على رلموعة من 

 ٗ.مشلارستو ثفظوعترب مهمة للمسلمُت يي الورد الذالذكر، م 

سعيد ابن علي ابن مىف الاهطاين ىو العامل مالكاتب اإلنتاج ماحملاضر من  .5

كتاب   ىيرة و شهادل الرائعةقبيلة العرب الاهطاين. قد كتب الكتب الك َتة. 

يف ىذه  كاتبةال يستخدمهاثصن ادلسلم، كتاب الصالة مالذكر. مالذي 

 .رسالة العلميةال

 أسباب إختيار الموضوع .ب

   فهي كما يلي وضوعذلذا ادل كاتبةال تأما أسباب اختيار 

الًتمجة يف العلوم مالتكنولوجيا مال اافة مالدين من البلدان ادلتادمة  هتتاج مهارة .1

تًتامح من بسيطة الًتمجة أنشطة  .إىل البلدان النامية دبا يف ذلك إندمنيسيا

إىل معادة، مرتبطة دائًما بشخص ما يشارك يف ادلهنة اللغوية كمعلم مطالب 
                                                                                                                                                                       

2 Pranowo Hadi, Panduan Teknik Praktis Terjemah, Platinum , 2014, Hal. 1 
3
https://www.academia.edu/23434825/KESEPADANAN_TERJEMAHAN_FRASE_NO

MINAL_ARABINDONESIA_the_equivalence_noun_phrase_translation_from_Arabic_into_Indo

nesian_in_a_short_story_titled_Daulatu_Al-_Ashafir_by_Taufiq_Al-_Chakim_. 01 agustus 2019. 

11.21 WIB 
4 https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hisnul_Muslim. 30 juli 2019. 21.26 WIB 

https://www.academia.edu/23434825/KESEPADANAN_TERJEMAHAN_FRASE_NOMINAL_ARABINDONESIA_the_equivalence_noun_phrase_translation_from_Arabic_into_Indonesian_in_a_short_story_titled_Daulatu_Al-_Ashafir_by_Taufiq_Al-_Chakim_.%2001%20agustus%202019.%2011.21
https://www.academia.edu/23434825/KESEPADANAN_TERJEMAHAN_FRASE_NOMINAL_ARABINDONESIA_the_equivalence_noun_phrase_translation_from_Arabic_into_Indonesian_in_a_short_story_titled_Daulatu_Al-_Ashafir_by_Taufiq_Al-_Chakim_.%2001%20agustus%202019.%2011.21
https://www.academia.edu/23434825/KESEPADANAN_TERJEMAHAN_FRASE_NOMINAL_ARABINDONESIA_the_equivalence_noun_phrase_translation_from_Arabic_into_Indonesian_in_a_short_story_titled_Daulatu_Al-_Ashafir_by_Taufiq_Al-_Chakim_.%2001%20agustus%202019.%2011.21
https://www.academia.edu/23434825/KESEPADANAN_TERJEMAHAN_FRASE_NOMINAL_ARABINDONESIA_the_equivalence_noun_phrase_translation_from_Arabic_into_Indonesian_in_a_short_story_titled_Daulatu_Al-_Ashafir_by_Taufiq_Al-_Chakim_.%2001%20agustus%202019.%2011.21
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hisnul_Muslim.%2030%20juli%202019.%2021.26
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. أي أن ادلًتمجُت عبارة عن أنشطة طبيعية يتعُت على البشر الايام مباثث

مأينما كانوا ألن الًتمجة  هبا يف سلتلف رلاالت احلياة يف ادلدارس مادلكاتب،

نشاط إنساين يدمم طوال احلياة. ممع ذلك يف عملية الًتمجة غالًبا ما توجد 

 صعوبات يواجهها مًتجم.

الًتمجة من قبل ادلعلم مالطالب مالطالب مادلراقب ادلًتجم  أساليبأمهية إتاان  .2

ا بسهولة يف عملية الًتمجة للتغلب على الصعوبات مإلنتاج ترمجة جيدة مقبوذل

 من قبل الاار .

 

 خلفية البحث .ج

الكتاب لو دمرا ىاما يف تطوير العلوم مادلعلومات مالًتفيو ميكن احلصول 

ملذلك فإن الكتاب عنصر إلزامي الوجود يف ادلؤسسات  عليها من الكتاب.

ىناك أنواع العديد الكتب اليت غالبا ما  ٘الرمسية أم غَت الرمسية علي السواء.

 نواجو مأثدىا ىي كتاب حيتوي علي رلموع الدعاء اليومية.

                                                             
5
 nun Aotot ,nilu uruho  itiroloet  enele AteM( uh)eqetle b  elet   Mrolnoth( , 

0202 , 

 73-حاء
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اب كتاب ثصن الصاحل أم بالكاملة "ثصن مسلم من أذكار كت

سعيد  ثصن/درع من ادلسلم" كتاب يألفتعٌت " مالسنة" إن يف اللغة إندمنيسية

على بن مىف الاهطان. ىذا الكتيب اليت حتظي بالشهَت مقد ترمجت إىل 

اللغات ادلختلفات يف مجيع األضلاء العامل حيتوي علي رلموع من الدعاء ، مالذكر 

 ، مالصلوات اليومية اليت تعترب مهمة للمسلمُت حلفظ مشلارسو.

ت ادلسلم يعطي ىذا الكتيب باسم الدرع/احلصن ألنو دبمارستو حملتويا

الدعاء يوقع يف  ميكن محاية اليومية م ل يلجا الشخص إىل احلصن مخلف الدرع.

النشاط بأكمل الشخص من االستيااظ ثىت النوم مرة األخرى. مراجع الدعاء 

مالذكر يف ىذا الكتاب يأيت من احلديث النبوي عن الكتاب األّمية برماية 

 ٙالصحيح دمن الدخول يف دعاء العلماء معينة.

                                                             
6
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دبألف سعيد بن علي بن  كتاب ثصن ادلسلم من أذكاري كتيب مالسنو

رلموع من الدعاء الذى ترمجت إىل مىف الاحطاين ىو الكتاب حيتوي علي 

إندمنيسيا من اللغة العربية. اللغة العربية ىي لغة الارآن اليت يتم التعبَت عنها يف 

    :  ( علي النحو التايلٕالسورة )يوسف   

  ٚ( ٕ)يوسف   ِإّنَ أَنْ زَْلَنا قُ ْرآنًا َعرَبِيًّا َلَعلَُّكْم تَ ْعِاُلْوَن 

العربية ىي لغة مؤثره يف العامل الدميل، متتحول اللغة العربية موقعا 

ممفاا حملمد علي اخلويل فإنو  اسًتاتيجيا بُت سلتلف األنواع اللغات العامل الدملية.

ران مشتق خبلفية بعض األشياء اليت ىي العربية كلغة الاران الكرمي، الن الا

باستخدام اللغة العربية اليت حيتاجها كل مسلم لاراءة مفهم متستخدم كأساس 

لتنفيذ قانون الشريعة، العربية كلغة للصالة، الن كل مسلم يصّلون باستخدام 

لذلك، فإن اللغة العربية ذلا عالقة مثياة مع كل مسلم مالعريب   اللغة العربية.

                                                             
7 Departemen Agama R.I, al-Qur’an dan Terjemah, Bogor, 2007, hal. 235 
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دا لتوجيو قانون ادلسلمُت بعد الارآن كاحلديث الشريف، الن احلديث ىو مب

ممفَت النفط  ماللغة العربية ذلا مكنات اسًتاتيجية يف تطوير اقتصاد النمو العربية.

مادلنجم جعلت العرب يعولون علي العامل يف الاطاعُت االقتصادي مالسياسي 

ليس الارآن ماألثاديث فاط اليت تلغى بالعربية مضلن أيضا ك َتا ما  ٛالدمليُت.

 نري الكتب األخرى اليت تتحدث بالعربية. فإن اثتياج الًتمجة تتمو لفهمها.

 الًتمجة ىي مسيلة لتفسَت معٍت أم رسالة لغة ادلصدر إىل اللغة ادلستهدفة.

ة ترتبط يف الواقع بالعناصر الرئيسية ال الثة  مراجع اللغة ، لذلك، فان الًتمج

 ٜادلعٍت أم الرسالة ، ماللغة ادلستهدفة.

لذلك، يف الًتمجة ال يعتمد ادلًتجم فاط على إتاان ادلفردات، ملكن جيب أن 

 درًا أيًضا على فهم معاين الرسائل ادلصدر لكل لغة متضمنة فيها.يكون ادلًتجم قا

 من ادلشكالت اليت يواجهها ادلًتمجون ، مىي  ك َت، ىناك  شهاب الدينمفًاا ل 

                                                             
8
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 الًتمجة عملية صعبة .أ

 ىناك فرق كبَت بُت العربية ماإلندمنيسية. .ب

 عدم إتاان ترمجة لغة ادلستلم مسببة أعراض التداخل ، م .ت

 ٓٔعدم إتاان ترمجة نظرية الًتمجة .ث

الك َت من الصعوبات مالعابات اليت ستواجو ادلًتجم إذا مل تتان الًتمجة اللغتُت 

 ادلراد ترمجتهما.

يف اإلجراء ترمجة ادلًتجم جيب إتاان نظرية الًتمجة اليت ضرمرية ادلًتجم لتحديد 

ملذلك ، فإن إتاان النظرية ادلكتسبة ميكن أن حيدد  ة.الارارات عندما ياوم بتنفيذ الًتمج

 صلاح عن الًتمجات. كما اجملال النظرية أسلوب الًتمجة يف إجراء الًتمجات.

األسلوب ىي طرياو لًتمجة الكلمات مالعبارات كل االختالفات اليت 

ا مولينا مألبَت أنا مفا ٔٔتشكل جزءا من اجلملة من خالل مراقبة السياق اجلملة.

 التوسيع،  ف، األسلوبينوعا من األساليب الًتمجة  األسلوب التكي ٛٔىناك 

، يالوصف التعويض, األسلوب ، األسلوب كالكي، األسلوباإلستعارة األسلوب

                                                             
 87.صالمرجع، نفس  02
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التوسيع  التعميم, ماألسلوب األسلوب ,الالزم ادلكافئ ، األسلوباخللفية األسلوب

، التعديل احلرفية، األسلوب ، األسلوبالضغط اللغوي , ماألسلوباللغوي

التبديل,  ، األسلوباستبدال األسلوب الألسلوب النفص، خصوصية، األسلوب

 ٕٔاالختالفات. ماألسلوب

مال تتكون  أك ريف العام تعٍت العبارة بأنو إثدى النحوية بكلمتُت أم 

العبارة ىي مثدة اللغوية اليت حتتمل مزجيا من كلمتُت أم أك ر،  العفل مالفاعل.

لفعل أم الفاعل بعبارة ماليت ال حتتوي علي عبارة شليزة أم اليت ال يفرط ثد ا

 ٖٔأخرى  الصفة ليست اجلنسية.

                                                             
00
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يف كلية الًتبية مالتعليم قسم تعليم اللغة العربية توجد دمرات الًتمجة، هتتم الباثث 

بدراسة أساليب الًتمجة يف ترجم عبارة  الًتمجة الًتكيبية يف كتاب ثصن ادلسلم من أذكار 

 .الكتاب مالسنة

 المشكالت البحث .د

البحث  ىذا مركزياليكون  الكاتبةأثارىا  اليت الساباة البحثاستنادا إىل اخللفية 

يف كتاب ثصن ادلسلم  الًتكيبيةًتمجة اليف  ادلًتجممن قبل  ادلستخدمة األساليبما ىي  "

سعيد بن علي بن مىف الاحطاين من اللغة العربية إيل اللغة لمن أذكار الكتاب مالسنة 

 ؟" اإلندمنيسيةا

 األهداف والفوائد البحث .ه

 بحثاألهداف ال .1

اليت مت الكشف عنها، فإن الغرض من  البحث استناًدا إىل ادلشكلة

 الًتكيبيةب الًتمجة أسالي عن " ىو اكتشاف ممصفها بوضوح البحث ىذا

يف كتاب ثصن ادلسلم من أذكار الكتاب مالسنة  ادلستخدمة من قبل ادلًتجم

 "منيسيةاإلندسعيد بن علي بن مىف الاحطاين من اللغة العربية إيل اللغة ال

 الفوائد البحث .2
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 نظريا .أ

معلومات مإسهامات إجيابية متطوير  البحثميكن أن توفر نتائج 

ترمجة النصوص العربية  أساليبادلعرفة باللغة العربية ال سيما يف جوانب 

 إىل اإلندمنيسية يف السهل النظري.

 اعملي .ب

م العريب، األخرى يف خزانة التعلي البحثشجع التفكَت ادل مر يف  .1

 خاصة على نظرية ترمجة النصوص العربية إىل اإلندمنيسية.

ساىم يف اجليل الاادم الذين يرغبون يف دراسة ترمجة النصوص العربية  .2

 إىل اإلندمنيسية.

 مراجعة المكتبة .ز

ىي دب ابة متييز بُت البحث مع بعضها  ادلكتبةماثدة من مظائف مراجعة 

الساباة ادلتعلاة  البحوثمن  ك َت الباث ةمن البعض. لدعم ىذا البحث، تض

 الكاتبة   بالبحث الذي سيفحصو 

الرسالة العلمية الكتوبة بأسوة ماثدة بادلوضوع "إسًتاجية الًتمجة يف 

التعليم اللغة العربية لدى الطلبة الصف العاشر دبدرسة العالية اإلسالمية احلكومية 
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 اسًتاتيجية الًتمجة ادلستخدمة عن تناقش نتائج ىذه الرسالة ٗٔنيوماس"ال الث با

 .االسًتاتيجية اذليكليةة احلكومية ال الث بانيوماس ىو دبدرسة العالية اإلسالمي

اإلشكالية ترمجة اللغة  الرسالة العلمية الكتوبة بفاتح الفهمى بادلوضوع "

دبدرسة العالية اإلسالمية  الصف العاشر ةبالطلالعربية إىل اإلندمنيسية لدى 

الرسالة نتيجة ىذه   ٘ٔ"ٕٕٔٓ-ٕٔٔٓاالستاامة فاجيتان السنة الدراسة 

عند ترمجة النصوص العربية  ةبالطلشة ادلشكالت اليت يواجهها ىي مناق العلمية

 .إىل اإلندمنيسية

ترمجة النص العريب  ةايطر  الرسالة العلمية الكتوبة بنور احلميدة بادلوضوع "

ىي مناقشة طرياة فعالة يف ترمجة  الرسالة العلميةنتيجة ىذه  ٙٔ"إىل اإلندمنيسية

 .النصوص العربية إىل اإلندمنيسية

ياع يف زلتوى  احلايلث البحيف ثُت أن ما مييز البحث السابق مع 

الًتمجة ادلستخدمة من قبل  أسلوبالًتكيز على  الباث ة تثيث ناقش. ادلناقشة

                                                             
14 Uswatun Wahidah, “Strategi Penerjemahan dalam Pembelajaran Bahasa Arab Kelas X 

di Madrasah Aliyah Negeri 3 Banyumas” Skripsi mahasiswa IAIN Purwokerto, Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan, 2016 
15 Faith Al Fahmi, “problematika Penerjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa 

Indonesia pada Siswa Kelas X Madrasah Aliyah al-Istiqomah Pacitan Tahun Ajaran 2011/2012”, 

skripsi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, 2012 
16 Nurul Hamidah, “Metode Penerjemahan Teks Bahasa Arab Ke Dalam Bahasa 

Indonesia” Skripsi mahasisi UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, 2007 
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ثصن ادلسلم من أذكار الكتاب مالسنة  يف الكتاب الًتكيبيةًتمجة اليف  ادلًتجم

 .اإلندمنيسيةسعيد بن علي بن مىف الاحطاين من اللغة العربية إيل اللغة ال
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 الباب الثاني

 النظري اإلطار

 الترجمة النظرية للنصوص .أ

 الحياالترجمة إصط .1

اللغة العربية ىي الكيان األقرب واألبعد. قريب جًدا، ألنو موجود 

حىت اآلن، ألنو يف بعض األحيان والدعاء. دائًما يف صحتنا؛ لغة الصالة 

يظهر وجو صعوباتو يف التعلم. ومع ذلك فهي اللغة الوحيدة اليت تلهم حبثنا 

  عن أعلى ادلعرفة. القرآن والسنة.

ين على ترمجة اللغة العربية وفًقا للغة ادلصدر من الناس قادر  قليل

دتاًما، ولكن أيًضا ليس ىناك عدد قليل من األشخاص الذين يواصلون 

على سبيل ادلثال الكتب . زلاولة التعمق يف العلوم ادلتعلقة بالعربية وترمجتها

التفسَتية واألحاديث والكتب ادلتعلقة باللغة العربية اليت كانت توزع القليل 

 الًتمجة. من

من اللغة العربية  terjemahاإلندونيسية، يتم اعتماد مصطلح  اللغة يف

رمجان" كلمة "ت  . اللغة العربية منتقاة قليالً من اللغة األرمنية "تورمان" ".ة"ترمج
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ان" ، وىذا يعٍت األشخاص الذين ينقلون الكالم من رمج  ان" و "ت  رمج  تعادل "ت  

 1لغة إىل أخرى.

  : بينما ذكر الزرقاين أن ادلصطلح ادلًتجم لو أربعة معاين

إيصال الكلمات إىل األشخاص الذين ال يقبلون ىذه الكلمات، يرد ىذا ادلعٌت  .أ

 : يف القصيدة التالية

 ان الثمانُت وبلغتها قد احوجت مسعى اىل ترمجان

بنفس اللغة، على سبيل ادلثال يتم شرح اللغة العربية باللغة العربية أو  ةمالكلشرح  .ب

اليت تعٍت  بًتجمفيما يتعلق  باللغة اإلندونيسية أيًضا. يشرحاإلندونيسية 

  ترمجة القرآن.)ترمجان القرآن( والذي يعٍت ابن عباس العنوان   إعطى، وضيحالت

ترمجة الكالم بلغات سلتلفة، على سبيل ادلثال شرح اللغة العربية باللغة  .ج

أو تفسَت  وضسحالًتمجة أيًضا على أهنا ت يقالاإلندونيسية أو العكس. وبالتايل، 

 للكالم.

                                                             
1
 Syihabuddin, Penerjemahan Arab-Indonesia (Teori dan Praktek), (Humaniora, 

Bandung, 2005), Cet. 1, Hal. 7 
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حتويل العربية إىل اإلندونيسية. ذلذا  مثلإىل أخرى  واحدة نقل الكالم من لغة .د

 2طلق على ادلًتمجُت أيًضا اسم "م تحويل اللغة".السبب، ي  

يدل على وجود خاصية توحد  السابقللًتمجة  اللغوىلذلك، فإن ادلعٌت 

الكالم، وكالمها ىو نفس الشرح  وضحادلعاين األربعة، وىي أن الًتمجة تعٍت شرح و 

 ادلوضح وادلختلف.

أهنا التعبَت عن معٌت الكالم يف  بالنسبة للمصطلحات، تعريف الًتمجة على

 3لغة بلغة أخرى عن طريق الوفاء جبميع معاين الكالم وأغراضو.

وبالتايل، يف عملية الًتمجة ال يتم نقل الكلمات من لغة ادلصدر إىل اللغة 

ادلستهدفة فقط. ولكن األىم من ذلك ىو التعبَت عن معٌت اخلطاب والغرض منو، 

 واذلدف منها. الغرضكن قبول نتائج الًتمجة من ِقبل اآلخرين وديكن فهم حبيث دي

                                                             
 8.صالمرجع، نفس  2
 8.صالمرجع، نفس  3
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 وىومي ىجرية رأيًا حول الًتمجة أ، يفًتض السابقدتشيًا مع التعريف الوارد 

نا إىل اللغة العربية، تشَت لغة ادلصدر ى 4زلاولة لنقل لغة ادلصدر إىل اللغة ادلستهدفة.

 بينما ادلقصود باللغة اذلدف أو النص اذلدف ىو اللغة اإلندونيسية.

ىو نقل معٌت النص من لغة إىل أخرى. قال  دوسًتتعريف الًتمجة وفًقا لـ

دوسًت أيًضا أن الًتمجة ىي فرع من اللغويات التطبيقية اليت تتعامل بشكل خاص مع 

 5رمز لغة آخر.مشكلة نقل معٌت رمز اللغة إىل 

من لغة ادلصدر إىل اللغة  أمانةيف حُت أن الًتمجة وفًقا لنابان ىي نقل 

أسلوب اللغة وفًقا لنابان  .ادلستهدفة بالتعبَت أواًل عن معناىا مث عن أسلوب اللغة

األعمال العلمية، ألن   ومًتجماألثرياء  األدب ادلًتجموىو أمر حيتاج إىل أن ينظر إليو 

 6.كل عمل يف رلال األدب والعلوم يستخدم أسلوب اللغة يف التعبَت عن رسالتو

                                                             
4 Umi Hijriyah, Metode dan Penilaian Terjemahan, hlm. 2 
5 Nur Mufid dan Kaseruan AS. Rahman, Buku Pintar Menerjemah Arab-Indonesia, 

(Surabaya : Pustaka Progressif, 2016), Hal. 9 
6
 Akmaliyah, Model dan Teknik Penerjemahan Kalimat Bahasa Arab Ke dalam Bahasa 

Indonesia, Jurnal al-Tsaqafa, Vol 13, No. 01, Januari 2016, Hal. 126 
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وبالتايل، ال يتم فصل ىذه الًتمجة مطلًقا عن معٌت أو لغرض رسالة اللغة 

 .السابقادلصدر واللغة ادلستهدفة كما شرح الًتمجة من قبل بعض اخلرباء 

اللغة ادلصدر إىل اللغة  ادلعٌت أو الرسالة من حتويلالًتمجة ىي  احلقيقة،يف 

ادلستهدفة. وبالتايل، ترتبط الًتمجة فعلًيا بثالثة عناصر رئيسية ىي: لغة ادلصدر، ادلعٌت 

 7أو الرسالة ، واللغة اذلدف.

 :  اوفًقا لصحيحُت منتهى، ىناك نوعان من الًتمجة، مه

الًتمجة كعملية لنشاط بشري يف رلال اللغة )حتليل( تكون نتائجها  .أ

 ترمجة نصية )بناء مجلة(.

  8.الًتمجة ليست سوى نتيجة لعملية النشاط البشري .ب

أو رسالة  أمانةة ىي يف األساس نشاط إعادة إنتاج أن الًتمجميليونو يرى 

اللغة ادلصدر بأقرب مكافئ واألكثر مكافئة يف لغة ادلستلم، سواء من حيث ادلعٌت 

                                                             
7 Pranowo Hadi, Panduan Teknik Praktis Terjemah, Platinum , 2014, Hal. 1 
8  Salihen Moentaha, Bahasa dan Terjemah, Jakarta : Kesaint Blanc, 2008, cet. II,  Hal. 9 
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د ى من توفَت مًتجم شفوي ىو معرفة اللغتُت وبالتايل فإن احلد األ 9وأسلوب اللغة.

قواعد و عبارات و مصطلحات و ، يف شكل مفردات ()اللغة ادلصدر واللغة اذلدف

 10استخدام ثقايف لكلتا اللغتُت، ألن اللغة تعبَت عن الثقافة وغَتىا.و 

 أنواع الترجمة .2

نواع الًتمجات وفًقا لصحيح ادلينثا، فهناك عدة أنواع من أما بالنسبة أل

 : الًتمجات مبا يف ذلك

 الًتمجة وفًقا دلختلف اللغات .أ

تتكون نظرية الًتمجة من العامة واخلاصة. تلد النظرية العامة للًتمجة 

وبالتايل، فإن كل الئحة  أقسام زلددة، لكل منها مواصفات لغة أو أخرى.

ة ذلا نفس اخلصائص ادلشًتكة مع قواعد ترمجة اللغات لًتمجة لغة واحد

 11األخرى. ىناك عدة أنواع من الًتمجات وفًقا دلختلف اللغات ، وىي:

No Ragam Subragam 

                                                             
9 Syihabuddin, Penerjemahan Arab Indonesia (Teori dan Praktek), Bandung : 

Humaniora, 2005, Hal. 10 
10 Nur Mufid dan Kaserun AS. Rahman, Op.Cit, Hal. 9 
11 Salihen Moentaha, Op.Cit,Hal. 30 
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1 Sastra Prosa, puisi, drama 

2 Jurnalisti Oratoria,esai, artikel 

3 Surat Kabar Editorial, headline, artikel, berita 

singkat, iklan dan pengumuman 

4 Imiah Rangkaian ujaran, penggunaan 

istilah, pola kalimat, sitiran, cacatan 

bawahdan referensi 

5 Dokumen Resmi Dokumen bisis, dokumen undang-

undang, dokumen diplomatik dan 

dokumen militer 

 

 الًتمجة وفقا لشكل النص .ب

، ديكن أن تكون الًتمجة الفعلية يف شكل تغيَت لغة شلارستهايف 

أو اجلمل أو رلموعات اجلمل أو  الًتكيبالكلمات أو العبارات أو 

، ىي ، لذلك ىناك بعض األشياء اليت حتتاج إىل اىتمام(النص )اخلطاب

: 

 

 الوحدة .1

األفكار أو ادلعاين اليت  يتكون النص عموًما من رلموعة من

تتحقق يف كلمات يتم تنظيمها وفًقا لقواعد اللغة. النص ليس رلرد 
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رلموعة من الكلمات أو اجلمل، ولكن النص لو وحدة كاملة من 

 ادلعٌت اليت حتيط هبا السياق.

 ادلعٌت وادلفردات .2

التعبَت عنها  حيتوي النص فيو على معاين أو انطباعات معينة، 

رموز الكلمات )ادلفردات( اليت يتم جتميعها باستخدام قواعد دائًما ب

اللغة. وبالتايل، ديكن أن تعٍت الًتمجة الوصول إىل ما يعادل 

 الكلمات من اللغة ادلصدر إىل اللغة اذلدف.

 األسلوب .3

اللغة. جيب أن  أسلوبجانب آخر ديلكو النص ىو منط أو 

ادلصدر. إذا كانت لغة يكون ادلًتجم قادرًا على معرفة أسلوب لغة 

ادلصدر غَت رمسية فينبغي أيًضا ترمجتها إىل لغات غَت رمسية، وكذلك 

عند استخدام لغة رمسية أو علمية جيب أن تًتجم باستخدام لغة 

 رمسية أو علمية وما إىل ذلك.
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، حيتوي النص أيًضا على بنية، وىي يف السابقادلذكورة  جبانب .4

بطريقة منظمة وفًقا لقواعد  شكل سلسلة من الكلمات مرتبة

واجلمل  والبند اللغة حبيث تكون لسلسلة الكلمات والعبارات

 12والنص عالقة وثيقة وصغَتة.

يف حُت أن الًتمجات ادلميزة وفًقا لشكل النص ادلستخدم يف 

 : اللغة ادلستهدفة تنقسم إىل قسمُت مها

 الًتمجة التحريرى .1

 13الًتمجة الشفحى .2

 الًتمجة وفًقا للتسلسل اذلرمي للغة .ج

يف علم اللغويات ادلعاصرة الحظ التسلسل اذلرمي 

 : )مستويات( اللغة على النحو التايل

 مستويات الصوت (1

                                                             
12 Pranowo Hadi, Op.Cit, Hal. 1-4 
13 Salihen Moentaha, Op.Cit, Hal. 31 
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 مستوى موريف (2

 ( مستويات الكلمة3

 (RX( مستويات سلسلة الكلمات )4

 مستوى اجلملة( 5

 14( مستوى النص6

 الًتمجة وفًقا دلستوى احملتوى .د

بالنسبة إىل ادلقصود مبستوى احملتوى، فإن طريقة إيصال 

زلتويات نص ادلستلم إىل اللغة اذلدف من أجل حتقيق نتائج ترمجة  

الًتمجة ادلناسبة ىي الًتمجة اليت تتم على ادلستوى  كافية ووافية.

دلطلوب، وىي مناسبة دتاًما يف نقل زلتويات لغة ادلستلم من خالل ا

االلتزام مبعايَت اللغة ادلستهدفة، وتشمل الًتمجة ادلناسبة طرقًا وأساليب 

                                                             
 32.ص،المرجع نفس  14
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سلتلفة للًتمجة. ىناك ثالث رلموعات من طرق الًتمجة اليت تتعلق 

 : بنوع الًتمجة وفًقا دلستوى احملتوى ، وىي

 ( التكافؤ1

 ات التناظرية أو ما يعادذلا( االختالف2

 15الًتمجة أسلوب( 3

يقسم رومان جاكوبسون الًتمجات إىل ثالثة أنواع، بناًء على 

 : شكلها ، وىي

الًتمجة بُت اللغات ىي شرح الكلمات يف لغة بكلمات  (1

 سلتلفة يف نفس اللغة.

مع  الًتمجة بُت اللغات ىي شرح الكلمات أو رموز اللغة (2

 الرموز األخرى من لغات سلتلفة.

                                                             
 45.ص،المرجع نفس  15
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الًتمجة بُت اللغات ىي شرح الكلمات أو رموز اللغة مع  (3

 16الرموز األخرى من لغات سلتلفة.

 دور المعنى في ترجمة النصوص .3

ات. من بعض لقد ناقشنا بالفعل تعريفات الًتمجات وكذلك أنواع الًتمج

ىذه التعريفات، ال ديكن فصل نشاط الًتمجة عن مشكلة ادلعٌت، ألن ادلعٌت ىو 

 زلور انتباه ادلًتجم.

غالًبا ما يتم استخدام معٌت الكلمة يف رلاالت سلتلفة يف سياقات سلتلفة 

تكون غالًبا موازية لبعض ادلفردات مثل ادلعٌت واألفكار والبيانات والرسائل والنوايا 

 .توى. من بُت الكلمات العديدة ادلذكورة، معٌت الكلمة لو فهم أوثق للمعٌتواحمل

وفقا للمصطلح يشَت ادلعٌت إىل شعور واسع جدا. وفًقا جلريس وبولينجر، 

فإن ىذا ادلعٌت ىو العالقة بُت اللغة والعامل اخلارجي اليت مت االتفاق عليها بشكل 

 17ها من ِقبل بعضها البعض.متبادل بُت مستخدمي اللغة، حبيث ديكن فهم

                                                             
16 Nur Mufid dan Kaseruan AS. Rahman, Op.Cit, Hal. 9-11 
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،  nيف الوقت نفسو ، وفًقا لألشفهاين ، فإن مفهوم ادلعٌت يأيت من، 

بسبب ذلك، يتم تفسَت  أنات األرض بالنباتوىو ما يعٍت الوالدة ، كما يف 

 18ى أنو موضوع يولد من الكالم.ادلعٌت عل

 : أنواع ادلعاين ىي

 معٌت الكلمات (1

دالالت. معاين أو أحد فروع اللغويات اليت تناقش معناىا ىو 

وفًقا لعلي اخلويل، ىناك بعض ادلبادئ اليت جيب مراعاهتا عندما 

 : يتعلق األمر بتفسَت الكلمات، من بُت أمور أخرى

ديكن أن يتغَت معٌت الكلمة مبرور الوقت وىذا التغيَت ليس ، أوال

 .مطلًبا مطلًقا يتم التعامل معو لكل كلمة

                                                                                                                                                                  
17 Abdul Wahab Rasyidi, Peran Makna dalam Peneremahan, Lingua, Vol 2, no. 1, 

2007, Hal. 75 
18 Syihabuddin, Op.Cit, Hal. 19 
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كلمة واحدة يف لغة واحدة ذلجة سلتلفة يف بعض األحيان ثانيا،  

يعطي أيضا معٌت سلتلف ويف ىذا االختالف الطبيعة ليست جوىرية. 

 ضييق ادلعٌت.قد حيدث ىذا االختالف بسبب توسيع أو ت

ثالثًا، الكلمة ليست شيًئا يشَت إىل شيء ما، لكنها رلرد رمز 

 لشيء ما. باب الكلمة ليس بابًا ولكنو رمزًا سليًما للكائن ادلعُت.

، يف بعض األحيان كلمة واحدة ديكن أن يكون ذلا أكثر رابعا

 من معٌت واحد.

يف  خامًسا، قد يتغَت معٌت الكلمات أحيانًا بسبب التغيَتات

 .سياق اللغة

 معٌت الداليل وادلعٌت (2

اللغة عبارة عن رلموعة من الكلمات، تشَت كلمة واحدة يف 

اللغة إىل معٌت واحد على األقل. يف حتليل معٌت الكلمة، عادة ما يتم 

 التمييز بُت ادلعاين الداللة وادلعنية.
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ادلعٌت الداليل ىو معٌت القاموس، وىذا يعٍت أنو عام 

 يتم احتوائو بواسطة أو زلتوى أو قيم أو ذوق معُت أو وموضوعي ومل

 إشارة إىل شيء خارج النطاق وفًقا دلعٌت الكلمة ادلعنية.

ىو ذايت، مبعٌت أن ىناك معاين أخرى وراء ادلعاين  ادلعٍتادلعٌت 

العامة أو معاين داللة. لذلك، استقالذلا وذاتيتها الذاتية، عندىا 

 19إىل كلمة أو رلموعة كلمات معينة. سينظر اجلميع بطريقة سلتلفة

 ٍت ادلعجميةومعٍت النحوية مع (3

ادلعٌت النحوي ىو ادلعٌت الذي ينشأ نتيجة لعملية ضلوية. وفًقا 

لفريد عوض حيدر، فإن ادلعٌت النحوي ىو ادلعٌت الناتج عن 

طوقة على مستوى التحليل استخدام الكلمات يف مجل مكتوبة أو من

 20أو اذليكل.

                                                             
19 Abdul Wahab Rasyidi, Op.Cit, Hal. 76-78 

20
 Moh. Matsna HS, Kajian Semantik Arab Klasik dan Kontemporer, Jakarta : 

Kencana, 2016, Hal. 44 
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ادلعٌت ادلعجمى ىو ادلعٌت األساسي للكلمة اليت تناسب احلالة. 

ديكن أيًضا تفسَت ىذا ادلعجم ادلفرد على أنو معٌت كلمة حبرية خارج 

 21اق اجلملة بالنسبة إىل كلمات أخرى يف بنية )عبارة أو مجلة(سي

 معٍت الكلمة ومعٍت االصطالح (4

كل كلمة ذلا معٌت. على مستوى الكلمة ، يكون ذلا معٌت 

واضح فقط بعد احلصول عليها أو وضعها يف سياق معُت. حيث 

عكس معٌت  وقحا وليس واضحا بعد. علىو الكلمة ال تزال عامة 

ادلصطلح، أيًا كان زلدًدا وواضًحا وغَت مشكوك فيو حىت بدون 

 سياق اجلملة.

 معٌت التعبَتات االصطالحية واألمثال (5

ادلصطلح ىو وحدة الكالم اليت ال ديكن التنبؤ مبعناىا من حيث 

عناصرىا، سواء ادلعجمية أو النحوية. عادة ما يتم تقسيم التعبَتات 

                                                             
 42.صالمرجع، نفس  21



28 
 

 
 

موعتُت، التعبَتات االصطالحية الكاملة والتعابَت االصطالحية إىل رل

اجلزئية. ادلصطلح الكامل ىو ادلصطلح الذي مت دمج عناصره يف 

واحدة، حبيث ادلعاين اليت تنتمي إىل الوحدة بأكملها. على الوحدة 

سبيل ادلثال انتقد الكلمة العظام، اجلدول األخضر. يف حُت أن 

ذي ال يزال لعنصره معٌت ادلقصود من ادلصطلح ىو ادلصطلح ال

 معجمي خاص بو، على سبيل ادلثال كتاب أبيض.

يف حُت أن أمثال ادلعٌت ادلملوك ال يزال من ادلمكن تتبعها أو 

تتبع أثر عناصرىا بسبب االرتباط بُت ادلعٌت األصلي ومعناه  

 22كمثال.

 مشاكل ترجمة النص .4

 23مشكلة تسبب مشاكل ال ديكن حلها. ادلشاكل ىي

                                                             
22 Abdul Wahab Rasyidi, Op.Cit, Hal. 80 
23

 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : 

Balai Pustaka, 1990, Hal. 701 
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تكلم عن ادلشكلة فطبعا ليس غريبا بالنسبة لنا، يف عملية التعلم يف كثَت 

دلعلمُت والطلبة. وأيضا يف من األحيان نواجو مشاكل جيدة من حيث ادلواد وا

عملية تعلم الًتمجات أو يف ترمجة النص، وأحيانا ىناك مشاكل سلتلفة اليت غالبا 

 ما تواجو من قبل ادلًتمجُت.

وفقا دلشكلة سفارى إمام أشعرى ىي مسألة خارج اإلنسان الذي ىو حتفيز 

 24.للضرورة، فضال عن الرغبة يف معرفة عليو تسبب البشر للتحقيق يف ذلك

يف حُت أن ادلشكلة وفقا حلسُت سويويت ىي عبارة تتطلب إجابة 

أما بالنسبة دلشكلة أو مشاكل سومادي سوريابراتا فهناك إذا كانت  25منهجية.

الفجوة، فهناك فرق بُت ما يفًتض أن يكون وما ىو يف الواقع. بُت ما ىو يف حاجة 

 26وما ىو متاح، بُت األمل وما شابو ذلك.

لذلك، فإن ادلشاكل ىي حاجة جدا إىل دراسة، ألن كل إنسان لديو دائما 

مشكلة ال ينبغي جتنبها ولكن شيء ينبغي أن حيصل على احلل يف حل ادلشكلة. 

، ولكن مًتجم أصيلة وادلهنية كثَت من الشكلة ادلوجولذلك ىو يف عملية الًتمجة،  

 قادرة على التغلب على تلك ادلشاكل جبيد. ينبغي أن تكون

                                                             
24 Safari Imam Asy-Ary, Suatu Petunjuk Praktis Metode Penelitian Sosial, Surabaya : 

Usaha Nasional, 1981, Hal. 12 
25 Husin Suyuti, Pengantar Metodologi Riset, Jakarta : Fajar Agung, 1989, Hal. 26 
26 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, Jakarta : Rajawali, 1983, Hal. 66 
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يف عملية الًتمجة، ال ديكن للمًتجم دائمًا القيام بعملية الًتمجة بصحيح. يف 

هاب الدين، فة غالباً ما يواجهوهنا. وفقا لشبعض األحيان يواجو ادلًتجم عقبات سلتل

 : ىناك بعض ادلشاكل اليت غالبا ما تواجو من قبل ادلًتمجُت

 أنشطة ادلًتجم صعبة.كانت  .أ

 .إندونيسيةاللغة  ىناك اختالفات كبَتة بُت اللغة العربية و .ب

 لغة ادلستلم اليت تسبب أعراض التداخل، ولعدم إتقان الًتمجة  .ج

 27عدم إتقان الًتمجة لنظرية الًتمجات. .د

ترمجة النصوص العربية، يواجو ادلًتمجون يف بعض األحيان  إقامةعند 

صعوبات سلتلفة تتعلق باجلانب اللغوي وغَت اللغوي والثقايف. صعوبة الًتكيز اللغوي 

على أعراض التداخل بُت اللغة العربية ولغة البهاسا اإلندونيسية، يف حُت أن اجلانب 

غَت اللغوي فيما يتعلق بضعف إتقان مًتجم اللغة ادلستهدفة ونظرية الًتمجة واالفتقار 

إىل ادلرافق الداعمة. وتتصل ادلشاكل الثقافية بصعوبة إجياد ادلعادل بُت ثقافتُت 

 سلتلفتُت.

                                                             
27

 Syihabuddin, Penerjemahan Arab Indonesia (Teori dan Praktek), Bandung : 

Humaniora, 2005, Hal. 28 
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تكمن ادلشكلة األساسية للمًتمجُت بُت لغتُت يف اجلهد ادلبذول إلجياد 

. بشكل عام، يقع ادلًتجم ادلصدر إىل اللغة ادلستهدفةمكافئ مناسب ودقيق للغة 

 : ذو اللغتُت يف

ترمجة كلمات سلتلفة التضاريس الداللية بُت كلمتُت اليت تبدو ىي  .أ

 نفسها يف لغتُت.

 الًتمجة بُت كلمتُت متشاهبة ولكنها سياقات سلتلفة. .ب

 ترمجة الكلمات باستخدام أسلوب اجملاز. .ج

 ألجزاء من الكلمة. تصنيف سلتلف .د

 .التعبَت ادلكرر .ه

 (.الشفحىونربة الكالم )يف الًتمجة  الضغط واإلحيائي .و

 28االختالفات االجتماعية والثقافية بُت اللغتُت. .ز

مبزيد من التفصيل، تصوير مشاكل الًتمجة بلغتُت إذا دتت مراجعتها من 

 29: نيسيُت يف الرسم التخطيطي التايلادلتحدثُت اإلندو 

 

 
                                                             

28 Moh. Matsna, Op.Cit, hal. 190 
29 Moh. Matsna, Op.Cit, hal. 191 
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Problematika Penerjemahan Dwi Bahasa 

 

 

Kebahasaan     Non-Kebahasaan 

 

 

 

 

وىكذا يف عملية ترمجة الكثَت من العقبات اليت ىي عطشى اليت يواجهها 

 : على النحو التايل السابقيتم وصف الصعوبات ادلذكورة  .ادلًتمجون

 يا التداخل يف الًتمجاتقضا .أ

من الناحية اللغوية تنشأ مشكلة الًتمجة من وجود االتصال باللغة 

اليت حتدث يف لغات ثنائية اللغة. يف ترمجة نص شخص ثنائي اللغة يربط أو 

، احلالة ىو العربية واإلندونيسية حيدد العناصر اللغوية بُت لغتُت. يف ىذه

 .أعراض التدخللذلك حدث 

إىل تركيب غَت خاطئ وعالمات ترقيم واستخدام  العرضيؤدي 

 شلا تسبب يف خطأ القارئ يف الًتمجة. خاطئ للكلمة

Makna 

1. Perubahan makna 

2. Penggunaan metafora 

3. Idiom 

4. Tingkatan penggunaan 

5. Makna secara Urf 

Struktur 

1. Perbedaan pola 

(Qawalib) 

2. Perbedaan gaya 

bahasa (Uslub) 

1. Perbedaan Sosio-
Kultural 

2. Perbedaan 

pemikiran 
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وقد صلح البحث الذي قام بو رمحة يف صياغة أشكال من التداخل 

الذي يسبب الًتمجة ليس غرامايت. ىذا النقص يف النحوية ينظر إىل عدة 

 : فئات على النحو التايل

بة مسبقًا بسبب تسلسل خطأ من الكلمات الًتمجات غَت مناس (1

 أو رلموعات من الكلمات يف اجلمل أو البنود.

الًتمجات ليست ضرورية كما أهنا حتتوي على عناصر غَت  (2

 ضرورية.

يتم ذكر ترمجة خالية من اجلرامادتنة من خالل تعقيد بنية النص  (3

 ادلصدر.

عة يف باىاسا الًتمجة أقل دقة ألهنا تستخدم التعبَتات الشائ (4

 إندونيسيا.

 الًتمجات اليت ديكن أن تسبب سوء تفسَت. (5

الًتمجات بسبب االستخدام غَت الصحيح لنموذج الفعل الذي  (6

 30يعمل كدالة تقييم.

 

                                                             
30 Syihabuddin, Op.Cit, Hal. 151-154 
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 مشكلة ادلفردات .ب

الًتمجات ىي يف األساس نقل للوحدة الداللية للنص ادلصدر الذي 

، لذلك ادلفردات مهمة يف الًتمجة، حىت يف غاية ردات بناؤه من قبل ادلفمت

األمهية. وأصبح ىو ادلادة أساسّية لبناء نص أن يكون ترمجت وترمجة نص. 

وتنشأ قضايا ادلفردات كمسألة ذات أمهية قصوى. استيعاب الرسائل النصية 

 ادلصدر، لن يتحقق دون إتقان ادلفردات.

 مشاكل النحو .ج

أن  العربية اللغة. يف النحوو  الصرفواعد اللغة ىي مناقشة ق

morfologi يف حُت أن صرفموازية  لل ،sintaksis ىو موازية للنحوي. 

يف دراسة الًتمجة اليت تناقش أساسا معٌت، وأمهية مناقشة شريف قوية 

أيضا على افًتاض أن النحو ، ويستند الًتكيز على النحومثل النقاش حول 

 النحو. الصرف ليس كعمالقادلًتتبة على ادلعٌت الذي يشكلو اآلثار 

إىل النحو ديكن تصنيف ادلشكالت الواردة يف بناء اجلملة العريب أو 

 ثالث رلموعات:

 تركيب (1
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، ومل مرحلةىذا ىو الرابط من كلمة مع كلمة أخرى اليت تشكل 

 : ، ديكن جتميع وحدات العبارة يفالنحوتشكل مجلة. يف مناقشة 

 أي كلمتُت أو أكثر تشكالن شيئًا ذا منط منتركيب الوصفي  .أ

 : ادلثال 31ة(.العالقة يف الصفايت وطبيعتو )نع

 خدمة عامة

 رسالة مستعجلة

ىو اجلمع بُت السون مع كائن آخر تركيب اإلضايف  .ب

والكلمة مضاف، ى معٌت. الكلمة األوىل تسمى للحصول عل

 مثال: 32مضاف إليو الثانية تسمى

 ةبرللس الطل

 سنة الدراسية

ىي كلمة اتصال تربط الكلمة  عطف ومعطوف عليو .ت

دد الكلمات بالكلمة، أو عبارة مع بند، أو مجلة جبملة. ع

 ف مت. ادلثال : ادلتصلة ىي تسعة ىي ال بل لكن أم أو حىت و 

 يل ب يٌت ك ِبٌَت و ن ِظيفٌ 
                                                             

31 Nurul Huda, Mudah Belajar Bahasa Arab, Jakarta : Amzah, 2012, Hal. 109 
 101.صالمرجع، نفس  32
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بُت كلمة إىل كلمة أخرى، شلا يعٍت أهنا ىو مجع  لبد .ث

تعمل على توضيح معٌت الكلمة السابقة من أجل عدم إساءة 

 ادلثال: 33الفهم، وبُت الكلمتُت أو أكثر ذلا نفس اجلوىر.

 وقِ  الس  يف  خوك  مان أ  ل  س  

حيث الكلمة الثانية خيدم  ىو مزيج من كلمتُت كيدتو  .ج

 . ادلثال:34والتأكيد على الكلمة السابقة لتأكيد

 األمة اإلسالمية مجيعها قلب واحد

 

 اجلملة (2

. 35تتكون من كلمتُت اجلملة عبارة عبارة يف مجلة على األقل

 : إىل ثالثة ىي وديكن دتييز اجلمل

 مجل بسيطة .أ

 اجلملة الكاملة .ب

 اجلمل ادلعقدة .ج

 
                                                             

 112صالمرجع، نفس  33
 112صالمرجع، نفس  34

35 Syihabuddin, Op.Cit, Hal. 47 
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 أوسلوب  (3

جيب أن يكون ادلًتجم قادرًا على معرفة منط لغة ادلصدر. وإذا  

كانت لغة ادلصدر غَت رمسية، فينبغي أيضاً  ترمجتها إىل لغة غَت رمسية، 

رمجتها باستخدام وكذلك عند استخدام اللغة الرمسية أو العلمية، ينبغي ت

 36لغة رمسية أو علمية وما إىل ذلك.

 

 مشاكل نظريّة .د

نشاط الًتمجة ىو نشاط معقد ألنو ينطوي على قدرات سلتلفة يف 

 وادلهارات وقت واحد ويف وقت واحد. ومن بُت ىذه القدرات إتقان لغتُت

 واألشياء واحلدس. النظرية وادلعرفة

تزايد تعقيد النشاط ألن ادلًتجم ال يستطيع إجياد طريقة للتغلب وي

على ادلشكلة. وىذا يعٍت أن الًتمجة غَت موجودة يف نظرية الًتمجة. إن الندرة 

النظرية والعملية للًتمجات العربية اإلندونيسية ىي مشكلة متميزة يف عامل 

مجة منخفضة الًتمجات العربية واإلندونيسية. وىذا بدوره يؤدي إىل تر 

 37اجلودة.
                                                             

36 Pranowo Hadi, Op.Cit, Hal. 4 
37 Syihabuddin, Op.Cit, Hal. 155 
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 مشكالت الًتمجة .ه

وترجع صعوبة ترمجة األمساء األجنبية إىل عدم وجود قواعد وإىل 

االتساق، ألن الًتمجة تستند إىل تعاطف العرب، وليس إىل الكتابة 

يلها إىل " على سبيل ادلثال، يف بعض األحيان حتو G)النسخ(. حرف "

" Gدون أن يتم التأكد من عندما يصبح " (" )((، أو "جيم" )ج"غُت

. لتقليل ىذه ادلشكلة مع الكثَت من  )(( أو يصبح "غُت" "جيم")ج(

 38القراءة وكونو شخص عام.

 

 مشكالت عالمات الًتقيم .و

شيء آخر حيتاج إىل احلصول على انتباه القارئ ىو "عالمات 

ندرة عالمات الًتقيم وعدم وجود حروف سلتلفة جيعل ادلًتجم  الًتقيم". إن

 39العريب أكثر صعوبة من ترمجة اللغات األخرى ادلكتوبة باللغة الالتينية.

، ديكن أن نفهم أن السابقة من األوصاف اليت ناقشها الباحثة

أعراض التداخل يف  مشكلة الًتمجة العربية اإلندونيسية السائدة تتعلق بوجود

                                                             
 156.ص المرجع، نفس  38

 
 160.ص المرجع، نفس  39
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الصعوبات البحث عن معٌت و  ت وسكن نظرية الًتمجةوالعادا الًتمجة

وتنوع ادلبادئ التوجيهية العربية اإلندونيسية للًتمجة واالختالف  ادلفردات

 الغرافيولوجي بُت اللغة العربية وإندونيسيا البهاسا.

لغة ، فإن من يريد ترمجة النص جيب أن يعرف أن كل طلةووفقًا دلس

سلتلفة وذلا نظام لغة سلتلف. ولذلك، كثَتا ما واجهت عملية ترمجة أخرى 

بعض الصعوبات الناشئة عن االختالف. لكل لغة قواعدىا اخلاصة فيما 

اللغة ىي رلموعة من  يتعلق باألصوات والكلمات واألشكال ومعناىا.

 40تفاقيات.األمناط واال

وبالتايل، فإن عملية ترمجة النص ليست أمرا سهال. ليس كل البشر قادرين 

على ترمجة نص بدون أساسيات معينة، مثل: التعليم، وادلعرفة، واخلربة، وما إىل 

". لذلك ةصعب"النشاط ادلًتمجات السابة ذلك. دتاما مبا أّن نظريات مثل النظرية 

لى ادلًتجم فهم ومراقبة اللغة ثنائية اللغة اليت سيتم ترمجتها، مثل اللغة العربية جيب ع

 اليت سيتم ترمجتها إىل إندونيسيا البهاسا، ألن اللغة ذلا خصائصها اخلاصة.

كل لغة ىي أداة اتصال للسرد. وبالنظر من وجهة النظر ىذه، ال توجد لغة 

ا خصائصها اخلاصة اليت دتيزىا عن متفوقة على اللغات األخرى. ولكن اللغة ذل

                                                             
40 Majalah Gontor, PT. Gontor Media Jaya, Ponorogo, 2006, edisi 04, Hal. IV 
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اللغات األخرى، يف ىذه احلالة باىاسا إندونيسيا. لذلك، مطلوب مًتجم إلتقان  

كلتا اللغتُت كلغة ادلصدر واللغة للمستلم. إذا مت جتاىل واحد منهم، مث ادلًتجم 

 سوف تواجو صعوبات عندما تواجو اختالفات كبَتة بُت االثنُت.

 اللغة اإلندونيسية بيةاللغة العر خصائص  .5

واجلمل ادلختلفة. وقد  البناءكل لغة ذلا خصائصها ادلميزة اخلاصة يف إعداد 

شرح عثمان أمُت عددًا من اخلصائص الفلسفية للغة العربية، والسمة ادلميزة ذلا ىي 

اللغة العربية للغات األخرى يف العامل. خصائص االختالفات بُت اللغة العربية 

 : بهاسا ىيوإندونيسيا ال

 العالقة العقلية بُت أساس ادلوضوع .أ

اجلملة التعريفية للغة العربية ال يتطلب كلمة وسيلة لشرح  بناء

بُت ادلوضوع وادلسند. اللغة العربية دائما ً ما تفًتض أن وجود الفكرة 

يف األذىان أكثر أمهية وصدقًا من وجود الفكرة يف العامل احلقيقي. 

لعربية وشكلها على أن احلقيقة تسبق وجودىا. اجلملة ابناء وينص 

النقطة ىي أن الفكرة كانت موجودة أوالً  من حيث التسلسل، 

 وليس من حيث الوقت أو الوجود يف مكان ما.
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ليزية، ويف غضون ذلك تتطلب لغات أخرى، مثل اإلصل

 Kopula "وجود الكلمة بُت ادلوضوع وادلسند. الكلمة ادلتجانسة 

  . وبادلثل، يف تطوير اللغة اإلندونيسية" to be "ىي واحدة من "

"Kopula " ىو جتنب بُت ادلوضوع وادلسند، على الرغم من أن

 االستخدام زلدود جدا.

 احلضور الفردي .ب

يف اللغة العربية ال يوجد فعل منفصل عن الفرد. يظهر الفرد على 

من اذلياكل الضمائر واألشكال ادلختلفة للفعل العقلي يف رلموعة متنوعة 

واجلمل. وال يتطلب وجودىا أي وسيلة خارجية للكلمة أو عالمات الًتقيم. 

 : يلتزم الفرد باألفعال يف بنيتو األصلية. ادلثال

 أقرأ .1

 يقرأ  .2

 تقرأ  .3

وىو خيتلف عن لغة اإلندوبية اليت تتطلب كلمة كاملة لتقدمي 

 : شكل يف السابقشخص. ويف باىاسا إندونيسيا، يظهر ادلثال 

1. Aku membaca 
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2. Dia membaca 
3. Kamu membaca 

" لن ينظر إليها إال عن طريق membaca " و " Aku العالقة بُت "

 " كضمَت واحد. Aku تصدير "

 بالغية موازية .ج

ومعٌت البالغة ىنا ىو شكل أو منوذج الفكر للتعبَت عن النية 

كلمة يعٍت االتصال بُت الادلقصودة. يظهر التوازي العريب يف استخدام 

اجلمل والفقرات. غالبًا ما تواجو الًتمجات و  والبند العبارةو  الكلمات

صعوبات يف ترمجة النص العريب ألن "تًتاكم" وموضوعها بالضبط لذلك من 

الصعب حتديد هناية اجلمل. ىذا عرض جّدا ملحوظة على الكتب  

 كالسيكّية يعرف أيضا مبا أّن "كتاب صفراء".

كما ديكن أن  )و( و"او العامل مع ادلشكلة، فإن ترمجة حرف "يف الت

يتم كلمة وسائل االتصال باستخدام عالمة "فاصلة" )،(، بدال من 

استخدام كلمة يعٍت "و" إال على التفاصيل األخَتة وبالتايل، فإن ادلطابقة 

ليست يتم ذلك دائًما برمز مكتوب، ولكن ديكن أيًضا أن يكون عالمة 

 ترقيم.
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 فضيلة ادلعٌت .د

اللغة العربية مهمة جدًا يف ادلعٌت. وعلى الرغم من أن اللغة العربية 

معنية بالكالم، إال أهنا تقتصر على الكشف عن ادلعٌت الذي يفهمو 

ادلستمعون أو القراء إلحداث تأثَتات النفسية. وألن اللغة العربية معنية 

واذلياكل واألمناط العديدة بادلعٌت، فإن اآلثار ادلًتتبة عليها ىي األشكال 

إلظهار معناىا وطبيعتها ونوعيتها وكميتها، ووجود ىذه الصفة ال يتطلب 

 : وجود وسيلة واضحة للكلمة، بل يكفي مع اذليكلية خارجيا. ادلثال

 قّطعا  .1

 أبابيل  .2

 تأجل  .3

 إخوة أو إخوان  .4

، من السابق ، ديكن التعبَت عن ادلعٌت يف ادلثالاإلندونيسية اللغةيف 

 : ما يعادل، مثل حيت ادلعدة بُت أمور أخرى باستخدام كلمة

1. Memotong-motong 
2. Berbondong-bondong  
3. Bernyala-nyala 
4. Saudara-saudara 
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" من الناحية إعرابالعربية األخرى وجود " فضيلة اللغةومن بُت 

للغة العربية ىي لغة " الشرح والتوضيح. ومبا أن اإعراب االصطالحية، تعٍت "

" ىو ما إعراب " يدعم الوضوح. "إعراب واضحة ومشرقة، فإن وجود "

يصف العالقة بُت الكلمات يف اجلملة وتكوين اجلمل يف حالة متنوعة. 

فقط على اإلشارات اللغوية والكلمات  ف بـإعرابتعتمد اللغات اليت ال تعًت 

 أو العالقات ادلشًتكة بُت العبارات والبنود.

يف شكل فتحة )الصوتية  ىو عالمات الًتقيم اليت تتجلىإلعراب ا

aكسرة ،) ( الصوتيةi ،) الصوتية( ضمةu و ) ديوت الصوتية(. سكون(

 الضمَتتصبح عالمة كل دالة بناء مجلة واضحة. سوف القراء بسهولة دتييز 

 : . ادلثالوادلفعول والفعل

 ذىب زلمد إيل ادلسجد

 تح: فعل ادلضارع على الف  ذىب

 إسم الفاعل مرفوع :  زلمد

 حرف جر مبٍت علي سكن :  إيل

 اسم رلرور بإيل وىو مفعول بو : ادلسجد
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 ثروة ادلفردات .5

ومن ادلعروف أن اللغة العربية غنية بادلفردات، وخاصة يف ادلفاىيم 

 ادلتعلقة بثقافتها اليومية وحياهتا.

ذه الكلمة الذي يقال حبزم مع حالتهم الطبيعية. ى العطشمفهوم 

لديها عدد من ادلفردات اليت تصف درجة عطش الشخص. إذا كان 

شخص ما يريد أن يشرب مث رغبتو ىو ببساطة للكشف عن كلمة 

"الظماء" تعزيز  ". إذامث أعرب مع "الظماء تعزيز،" "العطش. إذا "العطش"

بالصدى. إذا "الصدى" تعزيز مرة أخرى، ي عرّب عنو  مرة أخرى، ي عرّب عنو

 .ألوامبا

، وخاصة نوعية من ىذا النوع عادة ما يتم االندونيسية اللغةيف 

التعبَت عنها مع كلمة يعٍت أن يظهر ادلقارنة، على سبيل ادلثال كلمة أكثر 

وجدوى، وليس مع كلمة مثل العربية. نرجو أن تكون ىذه األشياء مناسبة 

 إلتقاهنا عن طريق الًتمجة .
 

 

 وقوة اللغة العربية حركة .6



46 
 

 
 

يف حياة العرب، الكالم لو قيمة كبَتة جدا. وذلك ألن خطاهبم 

وأفكارىم وأعماذلم تكمل بعضها البعض يف حياهتم. دينامية وقوة اللغة 

العربية، مثال على حرف كاف، الم وميم )ك، ل، م(ديكن تغيَت ىذه 

 احلروف الثالثة إىل:

 (صفع, )صفق, سلط لكم .1

 (تكلم، حتدث)كلم    .2

 لقليل من ادلاء(مكل )ا .3

 (استحق)ملك   .4

كل من ىذه الكلمات لديها أيضا اختالف يف ادلعٌت وفقا 

 41للسياق.
 

 ترجمة النصوص أسلوب .ب

 أسلوب 42وسيلة للقيام باألشياء أو القيام بشيء يتعلق بالفن. ىو أسلوب

ىو وسيلة لًتمجة الكلمات والعبارات مع مجيع االختالفات منها اليت ىي جزء من 

                                                             
 45-40.ص المرجع، نفس  41

42
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : 

Balai Pustaka, 1990, Hal.915 
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 يف علم الًتمجة ىناك العديد من الب ّتاجُت 43اجلملة من خالل مراقبة سياق اجلملة.

نوعا من  18( ىناك 2002:509الذين يستخدمهم ادلًتمجون. وفقا دلولينا والبَت )

 44: تقنياتالًتمجة، وىي

 BSuترمجة حتل زلل العناصر الثقافية ادلميزة يف أسلوب وىي التكيف  .1

عندما األسلوب  . ديكن استخدام ىذاBSaمع العناصر الثقافية يف 

 .BSaيكون لعناصر أو عناصر الثقافة تطابق يف 

BSuساقو شعرت وكأنو حجر : 

BSaالساقُت مثل ساق ثابتة : 

الًتمجة اليت تضيف معلومات مفصلة غَت موجودة أسلوب التضخيم،  .2

فقط ادلعلومات  سلوب ىواأل نص لغة ادلصدر. باإلضافة إىل ىذا يف

ادلستخدمة للمساعدة يف تسليم الرسالة أو فهم القارئ. جيب أال تغَت 

 ىذه اإلضافات الرسائل ادلوجودة يف نص اللغة ادلصدر.

BSu  إلندونيسيُت يف السفينة.من ا كثَت: ىناك 

BSa :من ادلواطنُت اإلندونيسيُت على منت السفينة. كثَت 

                                                             
43 Syihabuddin, Op.Cit, hal. 83 
44

https://ihsania.blog.uns.ac.id/teknik-penerjemahan-menurut-molina-dan-albir/. 01 

Agustus 2019. 01.54 

https://ihsania.blog.uns.ac.id/teknik-penerjemahan-menurut-molina-dan-albir/
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تًتجم إىل مواطن إندونيسي ىنا هتدف إىل توضيح  اإلندونيسيةالكلمة 

 ادلعلومات دون تغيَت الرسالة الواردة يف الكلمة.

الًتمجة اليت تستخدم الكلمات أو العبارات من  أسلوب ، اإلستعار .3

 سعر دلصدر يف اللغة ادلستهدفة. اإلقراض ديكن أن يكونلغة ا

الصرف، الذي ىو االقًتاض دون إجراء أي تغيَتات، مثل كلمة 

يتم تكييفها مع  BSuحيث كلمة من  ،"متعرج"، أو قرض طبيعي

 ".music " اليت تأيت من كلمة "musik ، مثل "BSaاذلجاء 

غة ادلصدر إىل اللغة ترمجة حرفية لكلمة أو عبارة يف لاإلقراض،  .4

 ادلستهدفة.
BSu     : He is the new assistant manager  

BSa     : Dia adalah asisten manajer yang baru. 

 

الًتمجة اليت حتل زلل موضع عنصر معلومات أو  أسلوب التعويض، .5

ألنو ال ديكن حتقيقو على  BSAيف أجزاء أخرى من  BSUتأثَت قلم يف 

 .BSAن نفس اجلزء م
BSu     : A burning desire to share The Secret with the world consumed me. 

BSa     : Hasrat yang menyala-nyala untuk membagikan Rahasia kepada dunia 

membakar diri saya. (Hendrastuti, 2012: 189) 
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ادلصدر ًتمجة تقوم باستبدال ادلصطلح يف اللغة ال أسلوب الوصف، .6

بالوصف اخلاص بو باللغة ادلستهدفة. يتم استخدام ىذه التقنية عندما 

ال حيتوي مصطلح يف اللغة ادلصدر على مصطلح مطابق يف اللغة 

 اذلدف.
BSu     : I like panetton. 

BSa     : Saya suka panetton, kue tradisional Italia yang dimakan pada saat 

tahun baru. 
 

الًتمجة اليت تستخدم ادلواد الصلبة ادلؤقتة بعيدا عن  أسلوب ،لقيةالخ .7

السياق األصلي. غالبًا ما تظهر ىذه التقنية يف ترمجة عناوين األفالم 

 والكتب والروايات.
BSu     : The Minangkabau Response To The Dutch Colonial rule in the 

Nineteenth Century. 

BSa     : Asal-usul Elite Minangkabau Modem: Respons terhadap Kolonial 

Belanda XIX/XX. (Havid Ardi, 2010: 400) 

 

تًتجم مصطلحات لغة ادلصدر مبصطلحات مألوفة ،المطابقة الشائعة .8

باللغة ادلستهدفة. تستند ادلصطلحات يف لغة ادلصدر بشكل عام إىل 

 القواميس أو التعابَت اليومية.
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BSu     : Sincerely yours 

BSa     : Hormat kami 

 

ترمجة مصطلح مبصطلح شائع ومعروف على نطاق واسع  التعميم، .9

للجمهور . يتم استخدام ىذه التقنية عندما يشَت مصطلح يف لغة 

ادلصدر إىل مقطع معُت ال يشَت مكافئو باللغة ادلستهدفة إىل نفس 

 .سيارة إىل ترجم جاكبيادلقطع. مثال:

 

الًتمجة اليت تضيف عناصر لغوية من  أسلوب لتضخيم اللغوي،ا .11

يف تفسَت األسلوب  . وغالبا ما تستخدم ىذاBSAيف نص  BSUنص 

 أو الدبلجة.
BSu     : everything is up to you! 

BSa     : semuanya terserah anda sendiri! 

 الًتمجة اليت توحد أو جتمع العناصر أسلوب اللغويات، ضغط .11

. وغالبا ما تستخدم ىذه التقنية يف BSUاللغوية ادلوجودة يف نص 

 تفسَت أو الدبلجة.
BSu     : Are you sleepy? 

BSa     : ngantuk? 
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لكل   BSUًتمجة تقوم بتحويل عبارة يف ال أسلوب، ترجمة حرفية .12

 .BSaكلمة إىل 
BSu     : The President gave the present to Michael last week. 

BSa     : Presiden memberi hadiah itu pada Michael minggu lalu 

 

الًتمجة اليت حتل زلل، والًتكيز، وجهة نظر أو  أسلوب التشكيل، .13

 ، إما معجمية أو اذليكلية.BSUاجلانب ادلعريف الذي ىو يف 
BSu     : Nobody doesn’t like it. 

BSa     : Semua orang menyukainya. 

 

تقنية الًتمجة اليت تستخدم مصطلحات أكثر ملموسة خصوصية، .14

 وخاصة. وتتناقض ىذه التقنية مع تقنيات التعميم.

 

BSu     : She likes to collect jewelry. 

BSa     : Dia senang mengoleksi kalung emas. 

ضغط ادلعلومات ادلوجودة يف لغة ادلصدر يف اللغة  الحد، .15

ادلستهدفة. جيب أال يؤدي ضغط ادلعلومات اليت مت تنفيذىا إىل تغيَت 

 الرسالة يف نص اللغة ادلصدر.
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BSa     : She got a car accident 

BSu     : Dia mengalami kecelakaan 

لغوية )مثل التجويد استبدال العناصر اللغوية يف شبو  ،استبدال .16

 والعظة( أو العكس بالعكس.

 "نعم!" مبعٍتيف إندونيسيا  طأطأة الرأسعلى سبيل ادلثال: 

للغة  الًتمجة اليت حتل زلل الفئة النحوية أسلوب التحويل، .17

ة إىل عبارة. وعادة ما ، مثل تغيَت الكلمادلصدر يف اللغة ادلستهدفة

 .BSaو  BSuبُت  واعداختالف القبسبب  سلوباأل تستخدم ىذا
BSu     : I have no control over this condition 

BSa     : Saya tidak dapat mengendalikan kondisi ini 
الًتمجة اليت حتل زلل العناصر اللغوية أو  أسلوب، االختالفات .18

 شبو اللغوية اليت تؤثر على االختالف اللغوي. على سبيل ادلثال يغَت

 .واجملتمع االجتماعي ع اجلغرايفواجملتم وأسلوب ذلجة النص
BSu     : Give it to me now! 

BSa     : Berikan barang itu ke gue sekarang! 

 

 والعربية في اللغة االندونيسية التركيب .ج
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بشكل عام، تعٍت العبارة إحدى النحوية بكلمتُت أخريُت ال تتكون من 

اللغوي اليت حيتمل أن تكون مزجيا من كلمتُت  العبارة ىي وحدة الفعل الفاعل.

 الفعل أو الفاعلأو أكثر، واليت ال حتتوي علي عبارة شليزه أو اليت ال تتجاوز حد 

 45مع عبارة أخرى وليست الطبيعة التنبؤية.

 ".جبمدعبارات أكثر من ذلك، إما  الًتكيب ىو

 ادلثال:

 الضعفاء.ة على األشخاص األقوياء محايجيب 

 يستحق أن يكون ىدية.، ولد الناشط

 من القهوة ادلريرة القهوة احللوةأفضل 

، يف مناقشة النحو ركيب""تيف اللغة العربية يتم التحدث بالعبارة مع مصطلح 

 تركيب الوصفي وتركيب اإلضايف ديكن جتميع وحدة العبارة يف نوعُت، مها

 تركيب الوصفي .أ
                                                             

45
 Mahyudin Romadhan dan Muhammad Yunus Anis ,Ragam Teknik Penerjemahan 

Frasa Nomina dalam Novel Mawakibul Achrar karya Al-Khaili :Sebuah Pendekatan Teori Ilmu 
Penerjemahan Arab ,CMES, Vol IX, no. 1 ,Januari-Juni 20016, hal. 76 
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أو أكثر تشكل وحدة من العبارة مع عبارة  تركيب الوصفي ىو

وتنطبق اللغة العربية، اليت ختتلف  .نعتوو ادلنعوت منط من العالقة من 

ليزية، على "اخلصائص" حسب نقوشة باللغة اإلصلعن "األشياء" ادل

االقتضاء باللغة اإلندونيسية. وعند ترمجة ىذه الوحدة من العبارات 

و ال توجد مشاكل حتتاج إىل إىل باىاسا إندونيسيا ديكن أن يقال إن

 مناقشة مطولة.

بشكل عام، يتم تقاسم الًتمجات مع كلمتُت اليت تشكل ىذه 

" الذي ". ولكن ليس نادرا، كلمة "الذيالعبارة فقط لتضاف إىل كلمة "

ال حتتاج إىل أن تضاف تذكر يف اللغة اإلصلليزية العبارة يف كثَت من 

 46األحيان ال تظهر عالقة معٌت مسة.

 ادلثال:

  : pemikiran politikالتفكَت السياس

                                                             
46

https://www.academia.edu/23434825/KESEPADANAN_TERJEMAHAN_FRASE_
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   : Bahasa Inggris اللغة اإلنليزية

 عريب، فهوالًتمجة ال يزال ىو نفسو منط التكوين ال تركيبويف حُت أن 

 "الصفات النعوت".

 : Kekuasaan (yang) tradisional السلطان التقليدي

  : jiwa-jiwa yang lemahالنفوس الضعيفة

مع أكثر من طبيعة واحدة، يف بعض احلاالت جيب أن الوصفي يب كًت ل 

 يكون ادلًتجم باإلضافة إىل كلمة "و" أو "مرة أخرى".

  : Jiwa-jiwa yang lemah النفوس الضعيفة

   : Allah yang Maha Berkuasa lagi (dan) Maha Besarاهلل ادللك احلق

ىل إضافة عبارة "و" أو ولكن يف ىذه احلالة، ال حتتاج يف بعض األحيان إ  

 ."مرة أخرى". وىذا ىو احلال بشكل خاص حيث ال يرتبط االسم

 ادلثال:

  : Masyarakat Islam yang Adil اجملتمعات اإلسالمية العادلة
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، حىت يف العبارات العربية تستخدم ىذه السابقيف ادلثال   

ادلعٌت ، ولكن عندما تًتجم إىل اللغة اإلندونيسية وصفيالعبارات منط 

 + طبيعة. إسمليس مثَتا لإلعجاب 

 مثال يف مجلة:

   itu telah datang :seorang yang ayahnya mulia جاء الرجل الفاضلة ابوه

 تركيب اإلضايف .ب

الكلمة الثانية  يفرلور  أن يكون اإلمسُت بُت ""النسبة ىي إضايف

 مضاف األول يسمى.  ألنو بُت الكلمتُت ىناك حرف جار مقدم

 .مضاف إليو والثاين يسمىو 

بشكل عام إىل اللغة اإلندونيسية   إضايفوديكن ترمجة عبارة 

كًتكيبة عربية دون أي إضافات أو تغيَتات. يف الًتمجة، الصياغة ىي 

دتاما كما ىي يف تكوينها العريب، والكلمة األساسية ىي يف ادلقدمة 

 47والكلمة اإلضافية تكمن وراء ذلك.

 ادلثال:
                                                             

47
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MINAL_ARABINDONESIA_the_equivalence_noun_phrase_translation_from_Arabic_into_In

donesian_in_a_short_story_titled_Daulatu_Al-_Ashafir_by_Taufiq_Al-_Chakim_. 01 agustus 

2019. 11.25 

https://www.academia.edu/23434825/KESEPADANAN_TERJEMAHAN_FRASE_NOMINAL_ARAB-INDONESIA_the_equivalence_noun_phrase_translation_from_Arabic_into_Indonesian_in_a_short_story_titled_Daulatu_Al-_Ashafir_by_Taufiq_Al-_Chakim_.%2001%20agustus%202019.%2011.25
https://www.academia.edu/23434825/KESEPADANAN_TERJEMAHAN_FRASE_NOMINAL_ARAB-INDONESIA_the_equivalence_noun_phrase_translation_from_Arabic_into_Indonesian_in_a_short_story_titled_Daulatu_Al-_Ashafir_by_Taufiq_Al-_Chakim_.%2001%20agustus%202019.%2011.25
https://www.academia.edu/23434825/KESEPADANAN_TERJEMAHAN_FRASE_NOMINAL_ARAB-INDONESIA_the_equivalence_noun_phrase_translation_from_Arabic_into_Indonesian_in_a_short_story_titled_Daulatu_Al-_Ashafir_by_Taufiq_Al-_Chakim_.%2001%20agustus%202019.%2011.25
https://www.academia.edu/23434825/KESEPADANAN_TERJEMAHAN_FRASE_NOMINAL_ARAB-INDONESIA_the_equivalence_noun_phrase_translation_from_Arabic_into_Indonesian_in_a_short_story_titled_Daulatu_Al-_Ashafir_by_Taufiq_Al-_Chakim_.%2001%20agustus%202019.%2011.25


57 
 

 
 

  : kesadaran umat Islam وعي ادلسلمُت

باإلضافة إىل ذلك، يقدم خرباء قواعد اللغة العربية شرحاً أن ىذا 

، التمليك ل يفالواقع على معٌت ضمٍت، مثل من ادلزيج حيتوي يف 

 باإلضافة إىل معاين أخرى، أي إىل.

ح إذا شعرت الكلمتان العربيتان يف منوذج العبارة بعدم االرتيا 

لًتمجتهما على أهنما )بدون إضافة( إىل باىاسا إندونيسيا، ديكن الًتمجة 

اختيار إحدى الكلمات )من، يف، تنتمي، إىل( إلضافتها، بنية أن نتائج 

 .إندونيسيا األصلية الًتمجة تبدو أكثر وضوحاً  عند قراءهتا من قبل

 ادلثال:

 : saya mengunjungi kebun milik Muhammad زرت حديقة زلمد
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 الثالث الباب

 البحث ةقيطر 

 

 ثبحأنواع ال .أ

البحث النوعي. طريقة البحث  طريقة ت الباحثة، استخدمالبحث يف ىذا

ىي شكل لفظي وحتليلها دون استخدام التقنيات  معطياهتاالنوعي ىي طريقة للبحث 

 1اإلحصائية.

ة. احلصول يكتبحبث ادل ىو ىذا البحثتستخدمة يف ىذا النوع من البحوث ادل

تاب الككار حصن ادلتسلم من أذ  الدعاءالًتمجة لنص  أسلوبدقيقة عن  معطياتعلى 

 .اإلندونيتسية اللغةالعربية إىل اللغة لتسعيد بن علي بن وىاف القحطاين من  و التسنة

فواات والواائ  كتوبة من ادلكتبات مثل احمية ىي رلموعة من ادلواد ادلث ادلكتبحب

 2.ما أشبو ذلكواجملالت العلمية والكتب اجلديدة و 

 طبيعة البحث .ب

                                                             
1 Moh.Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, Malang: Hilal Pustaka, 2010, h. 12 
2 Winarno Surakhmad, Paper Skripsi Thesis Disertasi, Bandung: Tarsito, 1974, hal. 17 
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حبثًا وصفياً.  البحث طبيعة ادلشكلة، تضمن ىذانظر ال زلورستناداً  إىل إ

توفري حقائ  منهجية ودقيقة عن اخلصائص التسكانية ويتسعى البحث الوصفي إىل 

 3الفعلية واحمددة.

اليت يتعني  ادلعطياتوفيما يتعل  بالعرض، فإن ىذا البحث وصفي، يقوم جبمع 

حصن ادلتسلم  " الدعاءة ال حيتاج حتليل كتاب جتميعها وشرحها وحتليلها. ويف ىذه احلال

 " إىل فرضية. و التسنةتاب الككار من أذ 

 البحثية المعطياتمصادر  .ج

 ادلعطياتيف الدراسة ىو ادلوضوع الذي ميكن احلصول على  ادلعطياتمصدر 

الرئيتسي للمكتبة، أي مصادر  ادلعطياتمصدر  باحثةتستخدم المنو. يف ىذا التطبي ، ت

 الثانوية. ادلعطيات ومصادر األساسية ادلعطيات

اليت مت احلصول عليها أو مجعها  ادلعطياتاألساسية ىي  ادلعطياتمصادر 

مباشرة يف ادليدان من ادلصدر األصلي من قبل الشخص الذي جيري البحث. وتتسمى 

األساسية  ادلعطياتاجلديدة.  ادلعطياتاألصلية أو  ادلعطياتاألساسية أيضا  ادلعطيات

                                                             
3 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, h. 8. 
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 ادلعطيات. مصدر 4كما ىي، وال تزال اخلام يتطلب ادلزيد من التحليل  ىي واضحة اليت

لتسعيد  ةو التسنتاب الككار حصن ادلتسلم من أذ  ىو الكاتبةتستخدمو األساسي الذي ت

 أسلوب، كمصدر رئيتسي ذلذا البحث، قام بتحليل بن علي بن وىاف القحطاين

و تاب الككار حصن ادلتسلم من أذ على وجو التحديد.  ادلتستخدمة يف الكتب الًتكيب

 .لتسعيد بن علي بن وىاف القحطاين التسنة

 ىىاليت ال ترتبط مباشرة مبوضوع اللغة  ادلعطياتالثانوي ىو  ادلعطياتمصدر 

ال ترتبط مباشرة بادلوضوع. يف ىذه احلالة يؤخذ من الكتب  ادلعطياتلكتب اليت تقدم ا

. مثل ادلنهجيات واجملالت ووسائل التساب اليت ال ترتبط مباشرة بادلشكلة ادلذكورة 

 اإلعالم األخرى.

يف ىذه احلالة، سيتم دراستها من سلتلف مصادر ادلكتبة يف شكل كتب ذات 

يتم مناقشتها، وىي عن طري  مجع وقراءة وتصنيف ومراقبة صلة بادلشكلة اليت س

 ووصف.

 المعطياتجمع  طريقة .د

                                                             
4
 Rukaesih A.Maolani. Ucu Cahyana, , Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta : PT Raja 

Grafindo Persada, 2016), h. 146 
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ىي اخلطوة األكثر اسًتاتيجية يف رلال البحوث، ألن  ادلعطياتمجع  طريقة

. دون معرفة طريقة مجع ادلعطياتالغرض الرئيتسي من البحث ىو احلصول على 

ميكن  5احمددة ادلعطيات تفي مبعايري اليت ادلعطيات، لن حيصل الباحث على ادلعطيات

 وطرق سلتلفة. يف إعدادات سلتلفة ومصادر سلتلفة ادلعطياتمجع 

حوث. ىي سلتسلة ىامة يف إجراء الب ادلعطياتمجع  طريقة، زلمد عيننيوفقا 

، سيتم احلصول على معلومات ىامة أو ااىرة، صحيح ادلعطياتمن خالل مجع 

يف  6وجديرة بالثقة حبيث ميكن للنتائج اليت تنتجعن البحث العلمي أن تكون متسؤولة.

 التواي . طريقةىي  الكاتبةادلتستخدمة من قبل  ادلعطياتمجع  طريقة، البحث ىذا

التواي  ىي سجل حدث مت انقضاء. ميكن كتابة الواائ  أو الرسم أو  طريقة

األعمال الضخمة من شخص ما. والدراسات ادلتعلقة بالواائ  ىي تكملة الستخدام 

 أسلوب، أريكونتو. وفقا لتسوىارسيمي 7نوعيث الليب ادلراقبة وادلقابالت يف البحأسا

وترانتسكيب  شياء أو ادلتغريات يف شكل سجالتالتواي  ىو العثور على بيانات عن األ

                                                             
5 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2015), 

h. 224. 
6 Moh. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Malang: Hilal Pustaka, 2010), h. 121-

122. 
7 Sugiyono, Op. Cit; h. 240. 
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ما جدول األعمال، و و  الكاتبواالجتماعات  والكتب والرسائل أو اجملالت والنقوش

 8.أشبو ذلك

أن الواائ  ىي إحدى الطرق لتجميع  نفهم التساب واستنادا إىل الفهم الوارد 

عن أشياء معينة من خالل مذكرات دفًتية، أو واائ  جتمعها مؤستسة أو  ادلعطيات

كجامع للبيانات   كاتبةال تىي استخدام األسلوبمنظمة معينة. وىكذا، فإن ىذه 

و تاب الككار حصن ادلتسلم من أذ  ادلتعلقة بالتحليل الفين لعبارات اخلطيئة يف كتاب

 .لتسعيد بن علي بن وىاف القحطاين التسنة

 الدراسات الواائقية .1

من خالل مجع وحتليل الواائ ،  ادلعطياتجلمع  طريقةىي  الدراسة الواائقية

 9أو إلكًتونية.سواء كانت واائ  مكتوبة أو صور 

                                                             
8 Suharsimi Arikuntoro, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), h. 274. 
9
 Nana Syaodih Sukmadinata,Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT Romada 

Rosdakarya, 2013),  h. 221 
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حصن ادلتسلم من  كتاب دراسة الكاتبة تاستخدام ادلعطياتمجع  طريقةيف ىذه 

ن والكتب ذات الصلة ع لتسعيد بن علي بن وىاف القحطاين و التسنةتاب الككار أذ 

 البحوث.

 عرب اإلنًتنت ادلعطياتالبحث عن  .2

من خالل وسائل  ادلعطياتعرب اإلنًتنت ىو تصفح  ادلعطياتالبحث عن 

اإلعالم على االنًتنت مثل اإلنًتنت أو غريىا من وسائل اإلعالم الشبكية اليت توفر 

 اإلعالمية عرب ادلعطياتمراف  على االنًتنت، شلا يتسمح للباحثني لالستفادة من 

اإلنًتنت يف شكل بيانات أو ادلعلومات النظرية، بأسرع أو سهولة شلكنة وخاضعة 

 للمتساءلة أكادمييا.

 كاتةمع تزايد اإلنًتنت الذي ينمو بتسرعة وقادرة على تلبية احتياجات اليوم حىت  

 ادلعطياتعلى االنًتنت لتتسهيل ادلعلومات أو  ادلعطياتادلصطلحات الستخدام البحث عن 

أو الثانوية اليت مطلوب من قبل الباحثني لتلبية االحتياجات البحثية. مث تريد أو ال األولية 

على االنًتنت اليت تنتشر على نطاق واسع على  ادلعطياتلدينا خلل  طريقة لالستفادة من 

 شبكة اإلنًتنت اليت يتم استخدام الكثري.
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 المعطياتتحليل  .ه

اليت  ادلعطياتأواًل مبعاجلة  الكاتبة تام، قادلعطياتقبل أن يتعل  األمر بتحليل 

 بتحليلها وتفتسريىا. الكاتبة تقاممت مجعها، مث 

 ،اليت مت احلصول عليها من خالل حتليل احمتوى ادلعطياتذلك، يتم حتليل  بعد

والذي يهدف إىل حتليل احمتوى ىو البحث عن مشكلة أو مقال دلعرفة اخللفية 

حبثية هتدف إىل استخالص استنتاجات مع احلدث  بأسلىو  حتليل احمتوى والقضية.

ترمجة العبارات  أسلبحتديد زلتوى رسالة يف كتاب. يتم استخدام حتليل احمتوى لتحليل 

لتسعيد  و التسنةتاب الككار حصن ادلتسلم من أذ الصاخبة يف استخدام ادلًتجم يف كتاب 

 .ونيتسيةاإلند اللغةالعربية إىل اللغة بن علي بن وىاف القحطاين من 

ال ميكن فرض حتليل احمتوى على مجيع البحوث االجتماعية. ميكن استخدام 

 حتليل احمتوى إذا كانت لديهم الشروط التالية.

حة يف معظمها من مواد مواقة )كتب وصحف وتتسجيالت ادلتا ادلعطياتوتتألف  .أ

 سلطوطة(.ص أو ونصو  شريطية
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ة تصف النهج ادلتبع يف طريقة وىناك وصف تكميلي أو سلطط لنظرية معين .ب

 .ادلعطيات

يت جيمعها ألن ىذه ال ادلعطياتيتمتع الباحثون بالقدرة التقنية على معاجلة ادلواد أو  .ج

 10زلددة.الواائ  شليزة أو 

 11: أما بالنتسبة لفرانكل ووالني خطوات حتليل احمتوى ىي كما يلي

 .بصياغة أىداف زلددة يتعني حتقيقها وم الباحثةقت (1

 تعريف ادلصطلحات اذلامة بالتفصيل. (2

 وحدات متخصصة لتحليلها. (3

 ذات الصلة. ادلعطياتالبحث عن  (4

 بالغرض. ادلعطياتبناء عالقة عقالنية أو مفاىيمية لشرح كيفية ارتباط  (5

 خطة لتسحب العينة. (6

ي سيتم صياغة ترميز الفئة، بعد أن حيدد الباحث قدر اإلمكان، جوانب احمتوى الذ (7

 حبثو حيتاج إىل صياغة الفئات ذات الصلة ليتم حبثها.
                                                             

 111.صالمرجع، نفس  10
11 Sulkhan Sofyan, Materi Dan Metode Pendidikan Anak Menurut Abdullah Nasih Ulwan 

Ditinjau Dari Perspektif Catur Pusat Pendidikan, Jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, h. 43 
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 الباب الرابع

 النتائج والمناقشة

 تاريخ كائن البحث .أ

 القحطاني بن وىفة لسعيد بن علي السيرة الذاتي .1

وادي ب ٕٖٚٔشواؿ  ٕ٘بن علي بن وهف القحطاين يف  ولد سعيد

 .كيلومًت ٓ٘ٔالعرين، وادي العيسلي يف جباؿ السعود، شرؽ ادلدينة ادلنورة حوايل 

بن زلمد القحطاين، من عائلة اجلحيصي،  ي بن وهفوامسه الكامل سعيد بن عل

وكانت  يدة قحطاف. عاش يف ادلنطقة الصحراويةوعائلة سليماف احلرقاف من عب

 ٘ٔكما فعل نيب رسل اهلل، فقط عندما بلغ من العمر   طفولته تستخدـ لرعي الغنم

 الثانويةالعرين، الذي واصل إىل  اإلبتدائيةيف مدرسة  يدرسهػ ٖٚٛٔسنة يف عاـ 

إىل  هػ قبل عاـ كاف قد انتقل ٓٓٗٔرجب  ٔٔيف  صلحادللك عبد العزيز الرياض و 

 ٔمدينة الرياض.

للعلـو يف  يسعى سعيد بن علي بن وهف القحطاين ر هػٔٓٗٔيف عاـ 

هػ ٗٓٗٔعاـ  ينجحعاـ و ال قسموؿ الدين، بأصجامعة اإلماـ زلمد بن سعود، كلية 
                                                             

1 www.binwahaf.com/portal/pages/view/22.html 
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الدين، قسم وؿ ؿ على درجة ادلاجستَت يف كلية أوصللحصو  ديةمحيسنة التال درس

اخلالصة مع و  شلتاز بنتيجة ينجحو  ٘ٓٗٔيف اجلامعة نفسها عاـ  وعلومهاالسنة 

زلـر  ٕ٘يف  اهلل " احلكمة يف الدعوة إىل من الرسالة بعنواف " مرتبة الشرؼ

ويناؿ درجة الدكتور يف اجلامعة نفسها وينجح بنتيجة شلتاز من الرسالة  هػ.ٕٔٗٔ

ذو القعدة  ٘ٔبتاريخ " ح اإلماـ البخاريالفقه والدعوة يف صحي بعنواف "

 هػ.ٜٔٗٔ

ذلك، درس مع الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز من عاـ  انبوجب

يتعلم كثَت يف حلقة شيخ عبد اهلل بن  هػ.ٕٓٗٔزلـر  ٕٚته يف حىت وفا ٓٓٗٔ

اإلماـ  مسند، كتب السنةباز بن ساعد بن على بن وهف القحطاىن، من بينه  

لإلماـ البجاوي، يف  شرح السنة ،سناف الدارؽلي ،إلماـ مالكع لادلوط  ،أمحد

 تفسَت ،البن كاثر تفسَت القرآف العظيم : ، من بُت أمور أخرىرلاؿ التفسَت

ماـ ابن طلبة الفكر إلاإلماـ البجاوي ، يف رلاؿ العلم ، من بُت أمور أخرى : 

 ،اإلسالـفضل  ،ثةالثال ؿو صاأل ؛يف رلاؿ أخرى بُت ،شرح الفية العراقية حجر

العقيدة  الوسيطية،إلماـ زلمد بن عبد الوهاب(، القاعدة )كاف كتاب التوحيد

 ،خزؽلة بنال التوحيد كتاب ،اويّةحالطدة عقيال من ابن تيمية(، )كالاحلماوية 
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 العمرو  االستقامةو رلموع الفتاوى  كتب ابن تيمية مثل،  فتح ادلاجد شرح التوحيد

إغاساة اللطفاف من و زاد ادلعاد م كماكتب ابن القي  ،رالنهي عن ادلنكمبعروؼ و 

 كتب كهنة الدعوة صلادية كما الروح،و  مفتاح دار السعادةو مساعد الشيائط

بلوغ  : يف رلاؿ القوانُت، من بُت أمور أخرى ،جوبة النجديةانية يف األار الثرّ الض

، يف ـ دلقدسىعمدة األحكا ،األخرب للمجد البن تيمية متقى ادلراـ البن حجر،

الفوائد اجلالية يف  يف رلاؿ ادلَتاث للدراسة ،الروض ادلربع دراسة الفقه الكتايب

بن قصَت ويف هذ  البداية والنهاية ال يف رلاؿ التاريخ منادلباحث الفرضية، 

 ٕمن العلـو ادلفيدة األخرى. كثَتة تعلم أيضا  احلالق

 القحطاني أعمال سعيد بن علي بن وىف .2

حوايل مئة أكثر حوؿ أعالـ  أّلفه من يد ،كتب من  كثَت   هو أيضا كاتبة وافرة،

 ٖ: مبا يف ذلك سلتلفة،

  دةاعسورة ادل أحكاـمن 

 لسنةالكتاب وا زائر يف ضوءواحلاج وال رممرشد ادلعت 

                                                             
2
  www.binwahaf.com/portal/pages/view/22.html. 31 juli 2019. 20.50 

3 https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sa%27id_bin_%27Ali_bin_Wahf_Al-Qahthani. 31 juli 2019. 
21.10 

http://www.binwahaf.com/portal/pages/view/22.html
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sa%27id_bin_%27Ali_bin_Wahf_Al-Qahthani
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 الكتاب والسنة ارة يف ضوءياج والز العمرة واحل 

 وفر الو ب ، الكتاب  أحكاـ يف ضوءؿ وأدب و اضالدين مفهـو

 والسنة

 هاـ مفصلة األرح ، وفضاؿ وأدب وأحكاـ يف ضوء الكتاب ـو

 والسنة

 سلمادل حصن 

 الكتاب والسنة ـ يف ضوءج والعمرة يف اإلسالا احل مناسك 

  أثر الصحابةالكتاب والسنة و  اجلمرات يف ضوءرمي 

 كتاب والسنةالربا الضرار وأثر  يف ضوء ال 

  الكتاب والسنة الفطر يف ضوءزكاة 

 الكتاب والسنة الصياـ يف اإلسالـ يف ضوء 

 الكتاب والسنة شرح أمساء احلسن يف ضوء 

 الكتاب والسنة طهور ادلسلم يف ضوء 

 الكتاب من السنة اف يف ضوءاللس افةع 
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  هللسبيل ااجلهاد يف 

 ةالبدع نور السنة وظلمات 

  ومرتبته وأسباب النصر على األعدي هاهلل فضلسبيل اجلهاد يف 

اـأحكوأدب ودرجات و  أنواعمفـو و  صلة ادلسافر 

 عموما لمسلماحصن عن كتاب  .3

" أّف يف ةوالسن ابحصن ادلسلم من أذكار كتسلم أو كاملة "ادل حصن

" كتاب يعّد سعيد بن Benteng/Perisai Seorang Muslim إندونيسيا يعٍت " اللغة

الذي ػلظى بشعبية كبَتة ويًتجم  علي بن وهاؼ القحطاف. ػلتوي كتاب اجليب

وهي   الدعاء والذكر والورد إىل لغات سلتلفة يف مجيع أضلاء العامل على رلموعة من

 بالنسبة للمسلمُت للحفظ وادلمارسة. كتاب يومي يُعترب مهماً 

ألنه من خالؿ شلارسة زلتويات ادلسلم  "حصن"يُعطى هذا الكتيب اسم 

من  الدعاءؽلكن محايتها كيـو مثل عندما يلجأ شخص إىل القلعة وخلف الدرع. 

يف ذلك يغّطي النشاط كاملة من شخص من يستيقظ فوؽ  الدعاءماؿ ػلّمل 
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والذكر يف هذا الكتاب ال يأيت إال من حديث النيب  عاءالدإىل يناـ ثانية. مصدر 

 ٗ.يح دوف دخوؿ صالة رجل كتايب معُتمن كتاب األـ ذات التاريخ السح
 

 و حصن المسلم من أذكار الكتابفي كتاب  يةلترجمة التركيب باألساليالتحليل  .ب

 السنة

 شكل التركيب .1

، وعلا بنية الًتكيبالواردة يف النعنة مل تدرس سوى اختالفُت من  الًتكيب

يف شكل رقم  عطياتيتم فحص ادل.عن العدـ وعبارة مشًتكةالنعت واإلضافة 

 إلزامي يف اجلملة.

 الًتكيب النعت .أ

عنصر ال كرأسمنعوت  اليت شكلها  الًتكيب النعتالنمط األوؿ هو 

 .كػالسمات  ة()نع متبوعاً بامسأو اسم آخر ادلركزي

 : مثل

  مرأة مجيلة هذ 

                                                             
4 https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hisnul_Muslim. 30 juli 2019. 21.26 WIB 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hisnul_Muslim.%2030%20juli%202019.%2021.26
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  الفصل الثاينغللس أخي يف  

كعنصر مركزي  "نومنامجيلة" هي كلمة السم " أةمر عبارة "

الصف   الصف الناؼ ذلا رقم، الصفات كصفات". العبارة" وكلمة"مجيلة

 مركزي والصفات النافة كصفات. كعنصر

 ضايفالًتكيب اإل  .ب

 يسمى (N1)عبارة ذلا اسم ضايف هو الًتكيب اإلالنمط الثاين من 

هذ  احلالة األوؿ هو  يف .مضاؼ إليه يسمى (N2)واسم مضاؼ إليه 

 هو تغذية. الثاين العنصر ادلركزي، يف حُت أف االسم

 : مثل

 أقرأ كتاب الفقه 

 ما عنوانك 

كعنصر   وهو رقم "كتاب" تتكوف من السابقة "كتاب الفقه العبارة "

 عنواف هو أيضًا رقم كسمة. وبادلثل، تتكوف عبارة "الفقهمركزي، و"

ليست فيه  N1 ،ضايفالًتكيب اإل(. يف N) ؾ ( وضمَتN) كمنعنواف
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ذلك،  انبادلادة. وجب N2أعطيت اؿ أمامه، يف حُت ؽلكن إعطاء  حاجة

N2.رلرور 

 الًتكيب اجلمع .ج

النعىت اجلمع بُت  . هذا الًتكيبهو الًتكيب اجلمعالنمط الثالث هو 

)ف + ـ + ناكرة+معرفة+معرفة منقوش من الًتكيب اجلمع . هذا واإلضاىف

 أوىل أو شرح من العبارة. نكرةأحيانا شرح لل الًتكيب اجلمعهذا ـ(. 

 : مثل

 وجه احلاج مصطفى 

كسمة على شكل عبارة كذلك.  احلاج مصطفى وعبارةكلمة وجه 

لذلك هناؾ عبارتاف يف هذ  العبارة، عبارةال ي احلاج مصطفى نفسها 

 وعبارة احلاج مصطفى.
 

 أسلوب الترجمة التركيب .2

حصن ادلسلم من  حوؿ التحليل الفٍت لعبارات الُنمفيفي كتاب "هنا نقاش 

 .القحطاين ن وهفسعيد بن علي بل" أذكار الكتاب السنة
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Bsu  َقاؿ صلى اهلل عليه وسلم : َمْن تَػَعاَر ِمَن اللَّْيِل فَػَقاَؿ ِحُْت

ْلُك َولَهُ اَل َشرِْيَك لَُه ، لَُه اْلمُ  اهلُل َوْحَدهُ  َيْستَػْيِقُظ : )اَلإِلََه ِإالَّ 

احلَْْمُد ، َوُهَو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َقِديْػٌر . ُسْبَحاَف اهلِل ، َواحلَْْمُد هلِل ، 

بِااهلِل الَعِليِّ  ، َواَل َحْوَؿ َواَل قُػوََّة ِإالَّ  َواهلُل َأْكبَ رُ  َواَل إِلََه ِإالَّ اهلُل ،

( ، َقاَؿ اْلَولِْيُد : أو قَاَؿ  ، ُُثَّ َدَعا َربّْ اْغِفْريل . ُغِفَر لَهُ  الَعِظْيمِ 

 : ) َدَعا اْسُتِجْيَب لَُه . فَِإْف َقاَؿ فَػتَػَوضَّأ ُُثَّ َصلَّى قُِبَلْت َصاَلتُهُ 

.) 
 

Bsa  Rasulullah saw. Bersabda: “barang siapa yang bangun tidur 

di waktu malam, lalu membaca: „Tiada Tuhan selain Allah 

Yang Maha Esa tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan 

dan pujian. Dia-lah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu. 

Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain 

Allah, Allah Maha Besar, tiada daya dan kekuatan, kecuali 

dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi dan Maha 

Agung.‟ Kemudian berdoa: „wahai, Tuhanku! Ampunilah 

dosaku.‟ Maka dia diampuni.” Al-Walid berkata:  “Atau Nabi 

bersabda (mengenai hadis ini ada keraguan dari perawi): 

“Apabila dia berdoa, akan dikabulkan. Apabila dia berdiri 

lalu berwudu, kemudian melakukan salat, maka salatnya 

diterima (oleh Allah).” 
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 .ترمجة التكافؤ ادلشًتؾ"اهلل وحد " يًتجم بأسلوب  معطياتِتت ترمجة  

يف حُت .  BSUتوجد يف نفس الكلمة اليت  ،”Allah“كلمة اهلل يًتجم بكلمة 

" يف لضرورة حرفيا يف القاموس. الكلمة "وحد ال تًتجم با وحد  أف كلمة

واحدة" يف و  " يعٍت "وحيدesa خاّصة" الكلمة دعات "و  ادلعجم يعٍت "واحدة

يبحنه  " بشكل شائع يف ترمجة الربو اهللesa . وقد استخدمت كلمة "القاموس

 وتعاىل.

حرفية. ترمجة  أسلوبباستخداـ  حجم أكرب معطياتيتم ترمجة  

هلل"، نفس الكلمة اليت من الكلمة بكلمة هي احلرفية. الكلمةقادلًتمجة مع كلمة "ا

BSUتعٍت "العظيم". ٗٛٔٔصفحة ادلنووير أكربيف قاموس  . كلمة 

حرفية.   أسلوبعلى الكلى العلي ة باستخداـ  عطياتيتم ترمجة ادل

 اليت تعٍت "عالية". وتًتجم كلمة ٜٛٙصفحة ادلنووير قاموس كلمةاله يف

 تعٍت "العظيم". اليت ٜٚٗصفحة ادلناور "أغونغ" كلمة "أغونغ" يف قاموس 

 الكلمة يف هذ  احلالة يطلق عليها اسم "الكربى".
 

Bsu   َماَواِت َواأْلَْرضِ  ِإفَّ ىِف َواْخِتَلِف الَّْيِل َوالنػََّهاِر أَلََيٍت  َخْلِق السَّ
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ُْوىِل اأْلَْلَبِب . الَِّذْيَن يَْذُكُروَف اهلَل قَِياًما َوقُػُعوًدا َوَعَلى ُجُنؤِِّمْ   ألّْ

َماَواِت واأْلَْرضِ  كَُّروَف ىِف َويَػتَػفَ  رَبػََّنا َما َخَلْقَت َهَذا  َخْلِق السَّ

 . َبِطاًل ُسْبَحَنَك َفِقًنا َعَذاَب النَّارِ 

Bsa  Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih 

bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi 

orang-orang yang berakal. (yaitu) orang-orang yang 

mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk atau 

berbaring, dan mereka memikirkan penciptaan langit dan 

bumi (seraya berkata): ya Tuhan kami tidaklah Engkau 

menciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka 

peliharalah kami dari siksa neraka. 

 

صفحة تعٍت "خلق، خلق" مًتمجُت  ٖٗٙ ادلنووير كلمة خلقفي قاموس

صفحة تعٍت  ٗٙٙ ادلنووير كلمةادلناّوةيف قاموس  ."يًتمجوف كلمةخلقإىل "خلق

 ٛٔصفحة  ادلنووير ". كلمةاألرضفي قاموس"السماء، األفق" اليت تًتجم إىل "مساء

 .حرفية أسلوبعلى رأس ادلًتجم يستخدـ  اىرشمٞة تعٍت "األرض". يف ترمجة
 

Bsu   َِهارِ  ِإفَّ ىِف َخْلِق السََّماَواِت َواأْلَْرض أَلََيٍت  َواْخِتََلِف الَّْيِل َوالن َّ

ُْوىِل اأْلَْلَبِب . الَِّذْيَن َيْذُكُروَف اهلَل ِقيَ  اًما َوقُػُعوًدا َوَعَلى ُجُنؤِِّْم ألّْ
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َماَواِت واأْلَْرِض رَبػََّنا َما َخَلْقَت َهَذا َبِطاًل  َويَػتَػَفكَُّروَف ىِف َخْلِق السَّ

 . ُسْبَحَنَك َفِقًنا َعَذاَب النَّارِ 
 

Bsa  Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih 

bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi 

orang-orang yang berakal. (yaitu) orang-orang yang 

mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk atau 

berbaring, dan mereka memikirkan penciptaan langit dan 

bumi (seraya berkata): ya Tuhan kami tidaklah Engkau 

menciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka 

peliharalah kami dari siksa neraka. 

 

" ادلًتجم يًتجم كلمة mengganti " إختلف إختالؼ مصدر من كلمةكلمة 

" Silih bergantiيظهر الفايدة أو  الذي الثالثي ادلزيد اخلماسي فعل هوإختلف  " ألف

 ٕٖٓٔص   رادلنوّ  " يف قاموسليلال" " بُت شخصُت أو أكثر. كلمةتفاعل" معٌت

". siang hari تعٍت " ٜٙٗٔص   ادلنّور يف قاموس "النهار" ". كلمةmalam تعٍت "

 الًتكيبحرفية، ألنه يف  أسلوبهي  الًتكيب السابقادلستخدمة يف ترمجة  األسلوب

 مًتجم احلرفية. يتم ترمجة كل كلمة مع
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Bsu   َْرِض َواْخِتَلِف الَّْيِل َوالنػََّهاِر أَلََيتٍ ِإفَّ ىِف َخْلِق السََّماَواِت َواأْل 

ُْوِلى اأْلَْلَبابِ   الَِّذْيَن َيْذُكُروَف اهلَل ِقَياًما َوقُػُعوًدا َوَعَلى ُجُنؤِِّمْ  . ألِّ

َماَواِت واأْلَْرِض رَبػََّنا َما َخَلْقَت َهَذا َبِطاًل  َويَػتَػَفكَُّروَف ىِف َخْلِق السَّ

 . اَب النَّارِ َعذَ  ُسْبَحَنَك َفِقًنا

Bsa  Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih 

bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi 

orang-orang yang berakal. (yaitu) orang-orang yang 

mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk atau 

berbaring, dan mereka memikirkan penciptaan langit dan 

bumi (seraya berkata): ya Tuhan kami tidaklah Engkau 

menciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka 

peliharalah kami dari siksa neraka. 

 

. ترمجة الكلمة حرفية أسلوب معطيات أوىل األلباب هوالًتمجة من  أسلوب

تعٍت "عنصري". كلمة"علمة ب"يف  ادلعاف بكلمة هي احلرفية. كلمةيف قاموس

 "berakal تعٍت " ٚ.ٔرقم  ادلعٍت قاموس

حرفية.   أسلوب هي عذاب النار عطياتالًتمجة ادلستخدمة يف ادل أسلوب

النار  ". كلمةsiksaanاليت تعٍت " ٜٜٓصفحة ادلنووير قاموس  يف "عذاب" لمةك

 ".neraka تعٍت " ٗٚٗٔ صفحة ريف ادلنو 
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 الدعا للدخوؿ ادلسجد 

Bsu   ُِمَن َوُسْلطَانِِو اْلَقِدْيمِ  ، َوِبَوْجِهِو اْلَكرِْيمِ  ، بِاهلِل اْلَعِظْيمِ  أَُعوذ ،

ـُ َعَلى َرُسوِؿ  الشَّْيطَاِف الرَِّجْيِم، )ِبْسمِ  اهلِل، َوالصَّاَلُة( )َوالَساَل

 اهلِل( اللُهمَّ افْػَتْح يل أبْػَواَب َرمْحَِتَك.

Bsa  “Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Agung, pada 

wajah-Nya Yang Mulia dan kekuasaan-Nya yang 

Qodiim (tidak ada permulaan-Nya) dari setan yang 

terkutuk. Dengan nama Allah dan semoga sholawat dan 

salam tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Ya Allah 

bukalah pintu-pintu rahmat Mu untuku.” 

 

ادلطابقة  أسلوبهي عظيم" اهلل ال" ادلعطيات ادلستخدمة يف سلوباأل 

 بكلمة" العظيم " مة". وتًتجم كلAllah تُرمجت إىل كلمة " "اهلل" كلمة   الشائعة

"agung "" اليت تعٍت " ٜٚٗصفحة  ادلناور يف قاموسالعظيم"  وتًتجم كلمة yang 

besar" الكلمة يف هذ  احلالة يطلق عليها اسم ." agung الذي ينتشر يف "

 "yang besar االستخداـ من كلمة "
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يف ما سبق وجه الكرًن  معطياتادلستخدمة يف ترمجة  سلوبتستخدـ األ 

تقولفي " wajah-Nya يًتجم إؿ " "وجه" ترمجة للمطابقة الشائعة. كلمة لوبأس

". الكلمة ال تعٍت ذلك. yang murah hati اليت تعٍت " ٕٗٓٔادلنوويرصفحة قاموس 

 yang baik hati, yang mulia, yang بعبارة أخرى " وؽلكن ترمجة كلمة "الكرًن"

terhormat " وتسمى الكلمة يف " yang mulia السائدة يف االستخداـ من كلمات "

 أخرى.

 ,kekuasan, otoritas, kedaulatan تعٍت " ادلعافيف قاموس  كلمة "سلطانه"

pengaruh إيل " "القدًن" " ويًتجم ادلًتجم الكلمة مبعٌت "قوته". وتًتجم كلمة 

Qodiim  " يف ترمجة  األسلوب ادلستخدـاإلقراض البحتة.  أسلوباليت تستخدـ

الًتمجة يف  أسلوباإلقراض الًتمجة + وصف. وتكمن  أسلوبهو  السابق بالًتكي

 الوصف يف كلمة "ُمّتح"وصفها ادلًتجم بأهنا "ال بداية" لشرح القصد من كلمة"العبد.

Bsu   ـُ َعَلى َرُسوِؿ اهلِل، اللَُّهمَّ ِإينّْ َأْسأَُلَك ِبْسِم اهلِل وِالصَّاَلُة َوالسَّاَل

ْيطَاِن الرَِّجْيمِ  ُهمَّ اْعِصْمٍِت ِمنَ ِمْن َفْضِلَك، اللَّ   .الشَّ

Bsa  “Dengan nama Allah, semoga sholawat dan salam 

terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya 

aku meminta kepada-Mu dengan keutamaan-Mu. Ya 
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Allah, peliharalah aku dari godaan setan yang terkutuk.” 

 

" ruh jahat, setan, iblis "، تعٍت ٕٔٚ رادلنو  يف قاموسالشيطاف" كلمة " 

الصفحة  رادلنو  قاموس يف"الرجيم"  ". يف كلمةsetan مًتجم يًتجم الكلمة مبعٌت "

 yang"ادلًتمجات تًتجم الكلمة بادلعٌت  " yang dilaknati, yang terkutuk"مبعٌت  ٓٛٗ

terkutuk  ."ألف الكلمة ادلًتمجة التنفيذ احلريف.  أسلوبستخدمة هي الًتمجة ادل أسلوب

 .فيةالسابقة تصدر حر 
 

Bsu  ِ ْعَوِة التَّامَّةِ  يَػُقوُؿ )اللَُّهمَّ َربَّ هِذ ، والّصاَلِة الَقا ِئَمِة، آِت الدَّ

َلَة، َوابْػَعْثُه َمَقاًما زَلُْموًدا الَِّذي َوَعْدتَهُ  َلَة َواْلَفِضيػْ ، زُلَمًَّدا اْلِوِسيػْ

َعاِد(.  )إِنََّك اَل ُُتِْلُف اْلِميػْ

Bsa  

“Ya Allah Tuham pemilik panggilan yang sempurna 

(azan) dan shalat (wajib) yang didirikan. Berilah Al-

Wasilah (derajat surga, yang tidak akan diberikan selain 

kepada Nabi saw.) dan fadhilah kepada Muhammad. Dan 

bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam 

terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau 

tidak menyalahi janji.” 
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 ,do’a, seruan, panggilan تعٍت " ٚٓٗ ادلنوّر يف قاموسالدعوة" كلمة "

ajakan رادلنو  يف قاموس" ة"التامّ  " اليت قاذلا ادلًتجم يف الًتمجة مبعٌت "دعوة". كلمة 

"  yang sempurna " " ترمجة ترمجة مبعٌتyang sempura, lengkap تعٍت " ٜٖٔصفحة 

 " لتوضيحazanترمجة تضخيم. إضافة كلمة " أسلوبالًتمجة ادلستخدمة هي  أسلوب

 .الًتكيب
 

Bsu ْعَوِة التَّامَِّة، و ، آِت الّصََلِة الَقا ِئَمةِ يَػُقوُؿ )اللَُّهمَّ َربَّ هِذِ  الدَّ

َلَة، َوابْػَعْثُه َمَقاًما زَلُْموًدا الَِّذي َوعَ  َلَة َواْلَفِضيػْ ْدتَهُ، زُلَمًَّدا اْلِوِسيػْ

َعاِد(.  )إِنََّك اَل ُُتِْلُف اْلِميػْ

Bsa  “Ya Allah Tuham pemilik panggilan yang sempurna 

(azan) dan shalat (wajib) yang didirikan. Berilah Al-

Wasilah (derajat surga, yang tidak akan diberikan selain 

kepada Nabi saw.) dan fadhilah kepada Muhammad. Dan 

bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam 

terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau 

tidak menyalahi janji.” 

 

 لغة ادلرجو "، وهي نفس الكلمة ادلوجودة يفshalat بكلمة " جم كلمة الصالةوتًت 

"، ويطلق عليها اسم tiang تعٍت " ٗٚٔٔ صفحة "ادلنووير قاموس يفالقائمة" " كلمة
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الًتمجة ادلستخدمة يف  أسلوب". didirikan "عمود"، ويطلق عليها اسم ادلًتجم مبعٌت "

 .ًتمجة التضخيمال أسلوبهي  السابق الًتكيب ترمجة
 

Bsu  ْعَوِة التَّامَِّة، والّصاَلِة الَقا ِئَمِة، آِت يَػُقوُؿ )اللَُّهمَّ َربَّ هِذِ  الدَّ

َلَة، َوابْػَعْثهُ  َلَة َواْلَفِضيػْ الَِّذي َوَعْدتَُه،  َمَقاًما َمْحُموًدا زُلَمًَّدا اْلِوِسيػْ

َعاِد(.  )إِنََّك اَل ُُتِْلُف اْلِميػْ

Bsa  “Ya Allah Tuham pemilik panggilan yang sempurna 

(azan) dan shalat (wajib) yang didirikan. Berilah Al-

Wasilah (derajat surga, yang tidak akan diberikan selain 

kepada Nabi saw.) dan fadhilah kepada Muhammad. Dan 

bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam 

terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya 

Engkau tidak menyalahi janji.” 

 

اإلقراض. كارا على كلمة  أسلوبهي  الًتكيب ادلستخدمة لًتمجة سلوباأل

 يف قاموس زلمودا سعيد .BSU تًتجم إىل "ادلقاـ"، نفس الكلمة كما هو يف مقدا

 "terpuji" الذي يعٍت ادلعاين

Bsu   اللُهمَّ بَاِعْد بَػْيٍِت َوبَػُْتَ َخطَايَاَي َكَما بَاَعْدَت بَػُْتَ اْلَمْشرِِؽ

الثَّوُب  َواْلَمْغِرِب ، اللُهمَّ نَػقٍِّْت ِمْن َخطَايَاَي ، َكَما يُػنَػقَّي
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َنِس ، اللُهمَّ اْغِسْلٍِت ِمْن َخطَايَاَي ، بِالثػَّْلِج  األَبْ َيضُ  ِمَن الدَّ

َردِ َواْلَماِء وِاْلبػَ    
 

Bsa “ Ya Allah jauhkan anatar aku dan kesalahan-

kesalahanku, sebagaimana Engkau menjuhkan antara 

timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dan 

kesalahan-kesalahanku, sebagaimana baju putih 

dibersihkandari kotoran. Ya Allah, cucilah aku dari 

kesalahan-kesalahanku dengan salju, air dan air es.” 

 

وهو ما يعٍت  ٜ٘ٔصفحة  رادلنو  يف قاموسالتوب كلمة   السابق عطياتيف ادل

" pakaian" يطلق عليه اسم " bajuتعٍت " ادلعٍت يف قاموس "بي األ" ". كلمة putih ."

ويل. التغيَت يف التح أسلوب السابق الًتكيب ادلستخدمة يف ترمجة سلوبتستخدـ األ

 ."فئة ادلفردات على كلمة "ادلالبس" إىل "اللباس
 

Bsu  َماَواِت وِاأْلَْرض َوجَّْهُت َوْجِهَي لِلَِّذي َحِنيْػًفا َوَما أَنَا  َفَطَر السَّ

ِمَن اْلُمْشرِِقُْتَ، ِإفَّ َصاَليت، ِوُنُسِكي، َوزَلَْياَي, َوشَلَايت، لِلَِّه َربّْ 

.اْلَعاَلِمُْتَ، اَل    َشرِيَك لَُه َوِبَذِلَك أُِمْرُت َوأَنَا ِمَن اْلُمْسِلِمُْتَ

Bsa  Aku menghadap kepada Tuhan pencipta langit dan 
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bumi, dengan memegang agama yang lurus dan aku 

tidak tergolong orang-orang yang musyrik. 

Sesungguhnya sholat, ibadah dan kehidupan serta matiku 

adalah untuk Allah, Tuhan seluru alam, tiada skutu bagi-

Nya, dan karena itu aku diperintah dan aku termasuk 

orang-orang muslim. 

 

 يفسماوات ال ". كلمةpencipta تعٍت " ادلعاين قاموس يف "فطركلمة "

 م إىل "مساء". كلمة" اليت تًتجlangit, cakrawala تعٍت " ٗٙٙ صفحة رادلنو  قاموس

 السابقادلذكورة  عطيات". ادل Bumiتعٍت " ٛٔصفحة  ادلنووير قاموس يف األرض

 .حرفية أسلوبسوؼ تستخدـ 
 

Bsu   ًفا َوَما أَنَا َوجَّْهُت َوْجِهَي لِلَِّذي َفطََر السََّماَواِت وِاأْلَْرض َحنِيػْ

َربِّ  َياَي, َوشَلَايت، لِلَّهِ ِمَن اْلُمْشرِِقُْتَ، ِإفَّ َصاَليت، ِوُنُسِكي، َوزلَْ 

.اْلَعاَلِمْينَ   ، اَل َشرِيَك لَُه َوِبَذِلَك أُِمْرُت َوأَنَا ِمَن اْلُمْسِلِمُْتَ

Bsa  Aku menghadap kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, 

dengan memegang agama yang lurus dan aku tidak 

tergolong orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya 

sholat, ibadah dan kehidupan serta matiku adalah untuk 

Allah, Tuhan seluru alam, tiada skutu bagi-Nya, dan 

karena itu aku diperintah dan aku termasuk orang-orang 
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muslim. 

 

 seluruh "العادلُت ذلا معٌت  ". كلمةTuhan يف القاموس تعٍت ""رب" كلمة 

alamمًتجم  أسلوبهي  ةالسابقادلذكورة  عطياتادلستخدمة يف ترمجة ادل سلوب". األ

 .من الوحدة ادلشًتكة

Bsu  ََّرائِيَل, َوِميَكائِيَل، َوِإْسَراِفيلَ  اللُهم فَاِطَر الَّّسَماَواِت  َربَّ ِجب ْ

َهَدِة، أَْنَت ََتُْكُم بَػُْتَ  ِعَباِدَؾ ِفْيَما   َواأْلَِرِض، َعامِلَ اْلَغْيِب َوالشَّ

َكانُوا ِفْيِه ؼَلَْتِلفوَف. اْهِدي ِلَما اْخُتِلَف ِفْيِه ِمَن احلَْقّْ بِِإْذِنَك 

 إِنََّك، َتَِِدي َمْن َتَشاُء ِإىَل ِصرَاٍط ُمْسَتِقْيٍم.

Bsa  Ya Allah, Tuhan Jibril, Mikail dan Israfil, wahai 

pencipta langindan bumi. Tuhan yang mengetahui yang 

ghaib dan nyata. Engkau yang menjatuhkan 

hukuman(untuk memutuskan) apa yang mereka 

(orang_orang Kristen dan Yahudi) pertentangan. 

Tunjukkanlah aku pada kebenaran apa yang 

dipertentangkan. Tunjukkanlah aku pada kebenaran apa 

yang dipertentangkan dengan seizin dari-Mu. 

Sesungguhnya Engkau menunjukkan pada jalan yang 

lurus bagi orang yang Engkau kehendaki. 

 



90 
 

 
 

 إسرائيل ائيل،ميك جربائيل، ". كلمةTuhanيف القاموس تعٍت ""رب" كلمة 

ترمجة  ادلستخدمة يف سلوب" األJibril, Mikail, dan Israfil "الكلمة مًتمجة بالكلمات 

 .أيضا الًتمجة احلرفية السابق الًتكيب معطيات

Bsu  اللُهمَّ َربَّ ِجبػْرَائِيَل, َوِميَكائِيَل، َوِإْسرَاِفيَل فَاِطَر الَّّسَماَواِت

َهَدةِ  َواأْلَِرِض،  ، أَْنَت ََتُْكُم بَػُْتَ ِعَباِدَؾ ِفْيَماَعاِلَم اْلغَْيِب َوالشَّ

ِدي ِلَما اْخُتِلَف ِفْيِه ِمَن احلَْقّْ بِِإْذِنَك َكانُوا ِفْيِه ؼَلَْتِلفوَف. اهْ 

 ِصَراٍط ُمْسَتِقْيٍم. إِنََّك، َتَِِدي َمْن َتَشاُء ِإىَل 

Bsa  Ya Allah, Tuhan Jibril, Mikail dan Israfil, wahai 

pencipta langit dan bumi. Tuhan yang mengetahui 

yang ghaib dan nyata. Engkau yang menjatuhkan 

hukuman(untuk memutuskan) apa yang mereka 

(orang_orang Kristen dan Yahudi) pertentangan. 

Tunjukkanlah aku pada kebenaran apa yang 

dipertentangkan. Tunjukkanlah aku pada kebenaran apa 

yang dipertentangkan dengan seizin dari-Mu. 

Sesungguhnya Engkau menunjukkan pada jalan yang 

lurus bagi orang yang Engkau kehendaki. 

 

 معطياتلل اإلبداعات ادلناقضة الشخصية اليت تستخدمها عطياتيتم ترمجة ادل

ضد ادلعٍت قاموس التجثّة + اإلبداعات ادلناقضة. كلمةطبيب يف أسلوبباستخداـ 
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 تعٍت "الغيب". كلمة ٕٗٓٔ ادلنوّر قاموس يفيب" الغ" ". كلمةghaib تعٍت " ٚ.ٔ

" اليت يًتمجها ادلًتجم إىل menghadiri تعٍت " ٙٗٚ ادلنووير قاموس يفالشهادة 

"حقيقي" واليت يطلق عليها اسم إنشاء مطابقة يف السياؽ اخلارجي. هناؾ كلمة 

"اهلل" هو  كلمةزيادة  ،  Bsu  اليت مل يتم العثور عليها يف Bsa زلسن "اهلل" على

 .لتوضيح كلمة "هو" ضمنا يف بسو يف اجلملة السابقة

 رفية. ترمجة الكلمةاحل أسلوببترجم  صراط ادلستقيم عطياتيتم ترمجة ادل

 ". كلمةjalan تعٍت " ٚ.ٔضد ادلعاين قاموس  يف" صراط" بكلمة هي احلرفية. كلمة

 . "yang lurus تعٍت " ٚ.ٔضد  قاموس ادلعتاين يف مستقيم

Bsu   :ـَ ِمَن اللَّْيِل يَػتَػَهجَُّد قَاَؿ َكاَف النَّيبُّ صلى اهلل عليه وسلم إََذا َقا

َماَواِت َواأَلرضِ  اللُهمَّ َلَك احلَْْمُد أَْنتَ  َوَمْن فِْيِهنَّ,  نُوُر السَّ

َماَواِت َواأْلَْرضِ  وَلَك احلَْْمُد أَْنتَ  َوَمْن ِفْيِهنَّ، )َوَلَك  قَ يُِّم السَّ

َماَواِت َواأْلَْرضِ  أَْنتَ  احْلْمدُ   َوَمْن ِفْيِهنَّ( )َوَلكَ  َربُّ السَّ

َماَواِت َواأْلَْرضِ  احلَْْمُد َلكَ  َوَمْن فَػْيِهنَّ( )َوَلَك  ُمْلُك السَّ

َماَواِت َواأْلَْرضِ  احلَْْمُد أَْنتَ  َوَلَك احلَْْمُد( )أَْنَت ) (َمِلُك السَّ
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، َوقَػوْ  ، َوَوْعُدَؾ احلَْقُّ ، َواجْلَنَُّة َحقّّ، احلَْقُّ ، َوِلَقاُؤَؾ احلَْقُّ ُلَك احلَْقُّ

، َوزُلَمٌَّد صلى اهلل عليه وسلم َحقّّ،  ، َوالنَّبِيُّوَف َحقَّ والنَّاُر َحقُّ

َوالسَّاَعُة َحقّّ( )اللُهمَّ َلَك َأْسَلْمُت، َوَعَلْيَك تَػوَكَّْلُت، َوِبَك 

ُت، َوإِلَْيَك َحاَكْمُت. آَمْنُت، َوإِلَْيَك أَنَػْبُت، َوِبَك َخاَصمْ 

ـُ، َوأَْنَت اْلُمؤِخُّْر  ْمُت، َوَما أَْعَلْنُت( )أْنَت اْلُمَقدّْ فَاْغِفْريل َما َقدَّ

 اَل إِلََه ِإالَّ أَْنَت( )أَْنَت ِإذِلَي اَل إِلََه ِإالَّ أَْنَت(

Bsa   Apabila Nabi saw. Shalat tahajud di waktu malam, 

beliau membaca: “ya Allah! Bagi-Mu segala puji, 

Engkau cahaya langit dan bumi serta apa yang di 

dalamnya. Bagi-Mu segala puji, Engkau yang 

mengurusi langit dan bumi serta apa yang di 

dalamnya. Bagi-Mu segala puji, Engkau Tuhan yang 

menguasai langit dan bumi serta apa yang di 

dalamnya. Bagi-Mu segala Puji dan bagi-Mu kerajaan 

langit dan bumi serta apa yang di dalamnya. Bagi-Mu 

segala puji, Engkau benar, jsanji-Mu benar, firman-Mu 

benar, bertemu dengan-Mu benar, surga adalah 

benar(ada), neraka adalah benar(ada), (terutusnya) para 

nabi adalah benar, (terutusnya) muhammad adalah benar 

(dari-Mu), kejadiab hari kiamat adalah benar. Ya Allah, 

kepada-Mu aku menyerah, kepada-Mu aku bertawakal, 

kepada-Mu aku beriman, kepada-Mu aku 
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kembali(bertaubat), dengan pertolonga-Mu aku berdebat 

(kepada orang-orang kafir), kepada-Mu (dan dengan 

ajaran-Mu) aku menjatuhkan hukum. Oleh karena itu, 

ampunilah dosaku yang telah lewat dan yang akan 

datang. Engkaulah yang terdahulu dan yang terakhir, 

tiada Tuhan (yang layak disembah) kecuali 

Engkau,Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan 

kecuali Engkau. 

 

باستخداـ حريف أيضا. هذا يًتجم يف   الًتكيب ادلستخدمة لًتمجة سلوباأل

 ,cahaya تعٍت " ٗٚٗٔ صفحة ادلنووير قاموس يف كلمة من قبل احلرفية. كلمة نور

sinarتعٍت"رب"  ". كلمة " tuhan تعٍت"ملك" " ". كلمة milik, kekuasaan, 

kerajaan"   وهو ما يعٍت " ٗٙٙصفحة  رادلنو  يف القاموسكلمة السماوات langit, 

cakrawala" الذي يًتجم إىل " langit صفحة  ادلنووير يف قاموس األرض ". كلمة

 Bumi ، تعٍت "ٛٔ
 

Bsu   ََثاَلَث َمرَّاتٍ  .رَبَِّي اْلَعِظيمِ  ُسْبَحاف 

Bsa  Maha Suci Tuhanku lagi Maha Agung. (dibaca tiga kali) 
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ادلطابقة  أسلوبهي ب السابقادلذكورة  عطياتادلستخدمة يف ترمجة ادل سلوبواأل

 ٜٚٗصفحة  ورادلن " يف قاموسالعظيم  ". كلمة "tuhan تعٍت"طرب" التقليدية. كلمة 

" الذي ينتشر  agung ". الكلمة يف هذ  احلالة يطلق عليها اسم "agung اليت تعٍت "

 "yang besar يف االستخداـ من كلمة "
 

Bsu  ،َربُّ اْلَمََلِئَكِة َوالرُّوحِ  ُسبُّوٌح، ُقدُّوٌس 

Bsa  Engkau, Tuhan Yang Maha Suci (dari kekurangan san 

hal yang tidak layak bagi kbesaran-Mu), tuhan 

Malaikat dan Jibril 

 

حرفية.  أسلوبهي استخداـ  ةالسابقادلذكورة  عطياتترمجة ادل ادلستخدمة يف سلوباأل

 ٘ٗ٘صفحة ادلنووير يتم ترمجة الكلمة ككلمة واحدة. ولكن يف كلمة "مسَت"يف قاموس

اليت تعٍت "الروح والروح والسقمة" اليت يطلق عليها ادلًتجم اسم "جربائيل". ألف ادلًتجم 

فإف  " ruh " . إذا كانت كلمة"روح" ترمجةعطياتيرى سياؽ اجلملة الواردة يف هذ  ادل

 Bsa  غَت مقبولة يف الًتكيب نتيجة ترمجة

Bsu   اللُهمَّ َلَك َسَجْدُت َوَبَك آَمْنُت، َوَلَك َأْسَلْمُت، َسَجَد َوْجِهَي
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َأْحَسُن  لِلَِّذي َخَلَقُه، َوَصوَّرَُ ، َوَشقَّ مَسَْعُه َوَبَصرَُ ، تَػَباَرَؾ اهللُ 

 اْلَخاِلِقْينَ 

Bsa  Ya Allah untukMulah aku bersujud kepadaMulah aku 

beriman kepadaMu aku menyerahkan diri, wajahku 

bersujud kepada Dzat yang menciptakannya, yang 

membentuk rupanya, yang membelah (memberikan) 

pendengarannya, penglihatannya, Maha Suci Allah 

sebaik-baik pencipta 

 

ألف كل كلمة يف اجلبهة . حرفية أسلوبهو  السابق الًتكيب تكٍت تستخدـ لًتمجة

 ، وهي تعٍت "ٕٗٙهي  رادلنو  يف قاموسأحسن" الوطنية تًتجم بًتمجة هرفية. كلمة "

bagus, baik أي "ٖٗٙ رادلنو  من يف قاموساخلالقُت  ". كلمة ، pencipta " 

Bsu   َُوِمنْ َعَذاِب َجَهنَّمَ  ، َوِمنْ َعَذاَب اْلَقْبرِ  ِبَك ِمنْ  اللُهمَّ ِإينّْ أَُعوذ ، 

َنِة اْلَمْحَيا َواْلَمَماتِ  الِ  ، َوِمْن َشرّْ ِفت ْ جَّ َنِة اْلَمِسيِح الدَّ  ِفت ْ

Bsa  Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari 

siksaan kubur, siksa neraka jahanam, fitnah 

kehidupan dan setelah mati, serta dari kejahatan fitnah 

dajjal Almasih 
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حرفية، واليت  أسلوبهي  عذاب القرب معطياتترمجة   ادلستخدمة يف سلوباأل

" siksaan تعٍت " ٜٜٓ"يف قاموس "ادلنوّار يفعذاب " رفية. كلمةتًتجم كلمة من احل

". الذي يًتجم إىل kubur اليت تعٍت " ٘ٛٓٔة صفح رادلنو  قرب"يف قاموسالوكلمة "
siksaan kubur 

تضخيم.   أسلوبش جهنمهو  عطياتادلستخدمة يف ترمجة ادل سلوباأل

اليت تعٍت "عذاب". كلمةجهنمفي  ٜٜٓصفحة  ادلنووير كلمة"عاـ ى"يف قاموس

تعٍت "جحيم" هناؾ إضافة كلمة "جحاناـ" لتوضيح   ٕٕٓصفحة  ادلنووير قاموس

 ."حيمكلمة "ج

حرفية. ترمجة  أسلوبفتنة الطّاقهي  عطياتادلستخدمة يف ترمجة ادل سلوباأل

تعٍت  ٖ٘ٔٔصفحة ادلنووير قاموس  يف "استنة" الكلمة لكل كلمة هي احلرفية. كلمة

 يف القاموسكلمة ادلمات  تعٍت "احلياة". ٚ.ٔ اينادلع يف قاموساحمليا  "تشهَت". كلمة

 وت".يعٍت "بعد ادل v. 1.7ادلعاين

+  اإلقراضهو  فتنة ادلسيح الدجاؿ عطياتادلستخدمة لًتمجة ادل سلوباأل

تعٍت  ٖ٘ٔٔصفحة ادلنووير قاموس  اإلقراض + تضخيم. كلمة"استنة"يف أسلوب
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"تشهَت". وتًتجم كلمة"ادلسيحالدجاؿ"إىل "ادلاسية" نفس الكلمة الواردة يف وحدة 

 دعم االنتخابات..

Bsu   ْنُوَب ِإالَّ أَْنَت، اللُهمَّ ِإينّْ ظََلم ُت نَػْفِسي ظُْلًما َكِثَتًا، َواَل يَػْغِفُر الذُّ

 أَْنَت اْلَغُفوُر الرَِّحيمِ  فَاْغِفْريل َمْغِفرًَة ِمَن ِعْنِدَؾ َواْرمَحٍِْت إِنَّكَ 

Bsa  Ya Allah sesungguhnya aku amat menganiaya diriku, dan 

tidak tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali 

Engkau. Oleh karena itu, ampunilah dosa-dosaku dan 

berilah rahmat kepadaku. Sesungguhnya Engkau Maha 

Pengampun dan Maha Penyayang. 

 

حرفية. يًتجم ادلًتمجوف الكلمات  أسلوبخدمة هي الًتمجة ادلست أسلوب

 تعٍت " ٕٗصفحة  ادلنووير لقاموس وفقاً دلا هو موجود يف القاموس. كلمة أنت  وفًقا

kamu, engkauيعٍت " ٚ.ٔاإلصدار  ادلعٍت وفقًا لقاموس ""الغفور ". كلمة 

pengampun تعٍت " الرحيم"" ". كلمة yang pengasih, penyayang " 
 

Bsu   اللُِّهمَّ ِإينّْ أَُعوُذ ِبَك ِمَن اْلُبْخِل، َوأُعوُذ ِبَك ِمَن اجلُْْْبِ، َوأُعوُذ

نْ َيا ، َوأُعوُذ ِبَك ِمنْ َأْرَذِل اْلُعْمرِ  ِبَك ِمْن َأْف أَُردَّ ِإيَل  َنِة الدُّ  ِفت ْ

 َوَعَذاِب اْلَقرْبِ 
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Bsa  Ya Allah! Sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari 

bakhil, aku berlingdung kepada-Mu dari penakut, aku 

berlindung kepada-Mu dari dikembalikan ke usia yang 

terhina, dan aku berlingdung kepada-Mu dari fitnah 

dunia dan siksa kubur 

 

. عن طريق نقل كلمة أو رذؿ العمرأ معطياتيف الًتمجة ادلستخدمة  أسلوب

 وفقًا لقاموس "أرذؿ  " عبارة من بسو هارفية إىل بسا بادلعٌت ادلعجمي واذليكلي. كلمة

" اليت  terhina " مًتمجُت يًتمجوف بكلمة " berbuat buruk, keji " ٜٓٗالصفحة  ادلنووير

  ٜٔٚ رادلنو  قاموسالعمر يف ي ببف " ادلوجود يف الكيب. كلمة keji ذلا نفس ادلعٌت "

umur, usia" 
 إقراض نقية. كلمة سلوبفتنة الدنيا أ معطياتالًتمجة ادلستخدمة يف  أسلوب

هو اؿ الدنيا  . كلمةBSUتًتجم بالتساوي إىل كلمة "افًتاء" يف نفس كلمة  «فتح اهلل»

 ”.dunia نفسه مبا أّي يكوف "
 

Bsu   َُقْدرَِتَك َعَلى اخْلَْلِق َأْحِيٌِت َما َعِلْمُت اللَُّهمَّ ِبِعْلِمَك اْلَغْيَب و

احْلََياَة َخيػْرًا يل َوتَػَوفٍَِّت ِإَذا َعِلْمُت اْلَوفَاَة َخيػْرًا يل، اللَُّهمَّ ِإينّْ 

َهاَدِة، َوَأْسأَُلكَ  يِف  َكِلَمَة اْلَحقِّ  َأْسأُلَك َخْشَيَتَك يف اْلَغْيِب َوالشَّ
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ْسأَُلَك اْلَقْصَد يف اْلِغٌَت َواْلَفْقِر، َوأْسػأَُلَك الرَّْضا َواْلَغَضِب، َوأَ 

َقِطُع، َوأْسػأَُلَك الرَّْضا  َفُد، َوأْسػأَُلَك قُػرََّة َعُْتٍ اَل تَػنػْ نَِعْيًما اَل يَػنػْ

َة  بَ ْرَد اْلَعْيشِ  بَػْعَد اْلَقَضاِء، َوأْسػأَُلكَ  بَػْعَد اْلَمْوِت، َوأْسػأَُلَك َلذَّ

 ِهَك َوالشَّْوَؽ إىَل ِلَقاِئَك يف َغَْتِ َضرَّاِء ُمِضرٍَّ  َواَل النَّظَِر ِإىَل َوجْ 

َنٍة ُمِضلٍَّة، ؽلَاِف َواْجَعْلَنا ُهَداًة ُمْهَتِدْينَ  ِفت ْ  اَللَُّهمَّ زَيػَّْنا بِزِيَنِة اإْلِ

Bsa  Ya Allah dengan ilmu Mu terhadap yang ghaib dan dengan 

mahakekuasaan-Mu untuk menciptakan makhluk, 

perpanjanglah hidupku, bila engkau mengetahui bahwa 

kehiduapan selanjutnya lebih baik bagiku dan matikan aku 

dengan segera, bila Engkau mengetahui bahwa kematian 

lebih baik bagiku. Ya Allah sesungguhnya aku mohon 

kepada-Mu agar aku takut kepada-Mu dalam keadaan 

sembunyi (sembunyi) atau keramaian. Aku mohon kepada-

Mu, agar dapat berpegangan dengan kalimat hak di waktu 

rela atau marah. Aku minta kepada-Mu, agar aku bisa 

melaksakan kesederhanan dalam keadaan kaya atau fakir, 

aku mohon kepada-Mu agar diberi nikmat yang tidak 

habisdan aku minta kepada-Mu, agar diberi penyejuk mata 

yang tak putus, aku mohon kepada-Mu agar aku dapat rela 

setelah khada-)Mu turun pada kehidupanku). Aku mohon 

kepada-Mu kehidupan yang menyenangkan setelah aku 

meninggal dunia. Aku mohon kepada-Mu agar aku dapat 

menikmati memandang wajah-Mu (di surga), rindu 
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bertemu dengan-Mu tanpa penderitaan yang 

membahayakan (fisik dan agamaku) dan fitnah yang 

menyesatkan. Ya Allah, hiasilah kami dengan keimanan 

dan jadikanlah kami sebagai petunjuk jalan (lurus) yang 

memperoleh bimbingab dari-Mu 

 

إقراض نقية.   أسلوبهي  كلمة احلق معطياتالًتمجة ادلستخدمة يف  أسلوب

ويطلق على  .BSU " كما أف منkalimat يًتجم إىل نفس الكلمة " "كلمة" كلمة

  BSU  "منhak كلمة "

 أسلوبهو د العيش بر  معطياتًتمجة ادلستخدمة يف ال أسلوب

 .السواء

 أسلوبهي مضلة فتنة  عطياتالًتمجة ادلستخدمة يف ادل أسلوب

 ٖ٘ٔٔصفحة ادلنووير قاموس  "يففتنة  كلمة"حرفية. الًتمجة هي احلرفية.  

 تعٍت " ٚ.ٔضد ادلعٍت قاموس  يفمضلة  ". كلمة fitnah تعٍت "

menyesatkan ." 
 

Bsu   َُّهمَّ ِإينّْ َأْسأَُلَك بِأَنََّك احلَْْمُد اَل إَِلَه ِإالَّ أَْنَت َوْحَدَؾ اَل َشرِيَك الل

َماَواِت َواأْلَْرضِ  َلَك، اْلَمنَّاَف، يَا َذا اْلَجََلِل  يَا َبِديُع السَّ
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 نَّارِ ، يَاَحيُّ يَا قَػيُّوـُ ِإينّْ َأْسأَُلَك اجْلَنََّة َوأَُعوُذِبَك ِمَن الَواْْلِْكَرامِ 

Bsa  Ya Allah sesungguhnya bagi-Mu segala pujian, tiada 

Tuhan kecuali Engkau Yang Maha Esa, taiada sekutu bagi-

Mu, Maha Pemberi Nikmat, pencipta langit dan bumi 

tanpa contoh sebelumnya. Wahai Tuhan yang maha 

Agung dan Maha Pemurah, wahai Tuhan yang Hidup, 

wahai tuhan yang mengurusi segala sesuatu, sesungguhnya 

aku mohon kepada-Mu agar dimasukkan ke surga dan aku 

berlindung kepada-Mu dari siksa neraka 

 

حرفية.  أسلوبهي بديع السماوات واألرض الًتمجة ادلستخدمة يف  أسلوب

صفحة  ادلنووير يف قاموسبديع  بهة الوطنية بكلمة خطاب. كلمةادلًتجم يًتجم اجل

ٙ٘ " pencipta  "تعٍت " ٗٙٙصفحة  ادلنووير يف قاموس السماوات كلمة langit, 

cakrawalaٛٔصفحة  ادلنووير يف قاموس األرض " اليت تًتجم إىل "مساء". كلمة 

 " Bumi تعٍت "

 أسلوب وواإلكراـ هالؿ اجلذا  عطياتالًتمجة ادلستخدمة يف ادل أسلوب

 yang الذي يعٍت " ٚ.ٔاإلصدار ادلعٍت يف القاموس ا" "ذ حرفية. الكلمة

memiliki يًتجم ادلًتجم مع كلمة "الرب" ألف اهلل الذي لديه الطابع األكثر رليدة ،"

 "جاللة ادللك". كلمة ٕٗٓصفحات ادلنووير يف قاموس  اجلالؿ وكرؽلة. كلمة
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"آّد"، ادلًتجم يًتجم بكلمة "كرؽلة" ألنه  ٚ.ٔاإلصدار  اينعادليف قاموس  األكراـم

 له نفس ادلعٌت.
 

Bsu   اَل إِلََه ِإالَّ اهلُل َوْحَدُ  اَل َشرِيَك لَُه، َلُه اْلُمْلُك، َولَُه احلَْْمُد َوُهَو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء

اهللُ، َواَل نَػْعُبُد ِإالَّ إيَّاُ ، لَُه النػّْْعَمُة َولَهُ  َقِديٌر. اَل َحْوَؿ َواَل قَػوََّة إاّل بِاهلِل، اَل إِلََه ِإالَّ 

يَن َوَلوْ الث ََّناُء اْلَحَسنُ  اْلَفْضُل َولَهُ   َكرَِه اْلَكاِفُرونَ  ، اَل إِلََه ِإالَّ اهللُ سُلِْلِصَُت لَُه الدّْ

Bsa  Tiada Tuhan (yang layak disembah) kecuali Allah, yang Maha Esa, tidak 

ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan pujaan. Dia Mahakuasa atas 

segala sesuatu. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali (dengan pertolongan 

) Allah. Tiada Tuhan ( yang layak disembah) kecuali Allah. Kami tidak 

menyembah kecuali kepada-Nya. Bagi-Nya nikmat, anugrah dan pujaan 

yang baik. Tiada Tuhan (yang layak disembah) kecuali Allah, dengan 

memurnikan ibadah kepada-Nya, sekalipun orang-orang kafir sama 

benci 

 

حرفية.  أسلوب هو الثناء احلسن عطياتترمجة ادل الًتمجة ادلستخدمة يف أسلوب

احلسن   "pujian " ٜ٘ٔصفحة  ادلنووير يف قاموسالثناء كلمة. فويًتجم البينجمة كلمة 

 "yang bagus, baik " ٕ٘ٙصفحة  ادلنووير يف قاموس
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 أسلوب تستخدـ كر  الكافروف عطياتالًتمجة ادلستخدمة لًتمجة ادل أسلوب

. ألف نقل كلمة أو عبارة بسو يف احلرفية إىل بسا يف معجمية راضتضخيم البيانات اإلق

"، ترمجها ادلًتجم إىل  membenci تعٍت " ٕٗٓٔ رادلنو يف قاموس كر    وهيكلية. كلمة

"، ترمجها yang kafir تعٍت " ٕٛٔٔ رادلنو يف قاموس الكافروف  ". كلمةbenci كلمة "

مة هي اجلمع. لذلك هناؾ إضافة للكلمة "، ألف الكلorang-orang kafir ادلًتجم إىل "

 لتوضيح أف ليس فقط شخص واحد ادلشار إليها يف هذا السياؽ. Bsaإىل 

Bsu   اَل إِلََه ِإالَّ اهلُل َوْحَدُ  اَل َشرِيَك لَُه، لَُه اْلُمْلُك َولَُه احلَْْمُد ػُلِْيي

َصََلِة  بَػْعدَ  َوؽُلِْيُت َوُهَو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َقِديٌر َعْسَر َمرَّاتٍ 

 اْلَمْغِرِب وِالصُّْبحِ 

Bsa  Tiada Tuhan (yang layak disembah) kecuali Allah Yang 

Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan, bagi-

Nya pujaan. Dia-lah yang menghidupkan (orang yang 

sudah mati atau memberi roh janin yang akan dilahirkan) 

dan yang mematikan. Dia-lah yang Mahakuasa atas segala 

sesuatu. Dibaca sepuluh kali setiap sesudah shalat 

maghrib dan subuh. 

 



104 
 

 
 

اإلقراض. وتًتجم كلمة الصالةإىل  أسلوبالًتمجة ادلستخدمة هي  أسلوب

 مًتمجة بكلمة " ""الصبح ". كلمةmaghrib "ادلغرب" على أهنا " "صالة". وتًتجم كلمة

subuh الطريقة اليت ُتًتجم ّٔا هذ  الكلمات". وتًتجم الكلمات بنفس.  

Bsu   ًَعا اللَُّهمَّ ِإينّْ َأْسأَُلك بَػْعَد  َوَعَمًَل ُمتَ َقبًََّل  ،َوِرْزًقا طَيًِّبا ،ِعْلًما نَاِفي ْ

 َصََلِة اْلَفْجرِ  السَّاَلـِ ِمن

Bsa  Ya Allah! Sesungguhnya aku mohon kepada-Mu ilmu 

yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal yang 

diterima. Dibaca setelah shalat subuh 

 

ات على أساس كلمة حرفية. تتم الًتمج أسلوبالًتمجة ادلستخدمة هي  أسلوب

 يف قاموس "نافعا" ". كلمةilmu " ٜٙٙصفحة  ادلنوّر يف قاموس ا"مبكلمة. كلمة "عل

".   rizki " ٖٜٗصفحة  "رادلنوّ  يف قاموسرزقا  . كلمة"bermanfaat " ٜٗٗٔ رادلنو 

 يف قاموس "عمال" ". كلمةyang halal صفحة " ٘ٚٛ رادلنو  يف قاموس "طيبا" كلمة

صفحة  ادلنووير يف قاموسكلمة متقبال ". perbuatan, amal " ٕٜٚصفحة  ادلنووير

ٔٓٛٚ " menerima ."الفجر هي  صالة معطياتالًتمجة ادلستخدمة يف  أسلوب

ترمجها ادلًتجم إىل كلمة "صالة" نفس ٕٕشائعة.كاتاعدد الػ من ادلطابقة ال أسلوب
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الصفحات  ادلناوير يف القاموسكلمة الفجر ؛   shalatهو  Bsu  الكلمة اليت وجدت يف

" اليت كانت سائدة يف fajar الفجر" اليت يوجهها ادلًتمجوف إىل كلمات "" ٖ٘ٓٔ

 .االستخداـ
 

Bsu   ََّنا َواْمَسى اْلُمْلُك لِل ِه، اَل إِلََه ِإالَّ اهلُل َوْحَدُ  اَل َشرِيَك لَُه، َلُه اْمَسيػْ

اْلُمْلُك، َولَُه احلَْْمُد َوُهَو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َقِديٌر، َربّْ َأْسأَُلَك َخيػَْر 

َر َما بَػْعَدَها، َوأَُعوُذِبَك ِمْن َشرّْ َهَذا   َلِة َوَخيػْ َما يف َهّذا  اللَّيػْ

َلِة َوَشرّْ َما بػَ  ، ُسوِء الِكَبرِ ْعَدَها، َربّْ أَُعوُذِبَك ِمْن اْلَكَسٍل، وَ اللَّيػْ

َربّْ أَُعوُذِبَك ِمْن َعَذاِب يف النَّاِر َوَعَذاٍب يف اْلَقرْبِ. َوِإَذا أْصَبَح 

ْلُك لِلَّهِ 
ُ
 قَاَؿ َذِلَك أَْيًضا : اْصَبْحَنا َواْصَبَح ادل

Bsa  Kami telah memasuki waktu sore kerajaan milik Allah, 

segala puji bagi Allah. Tidak ada Tuhan (yang layak 

disembah) kecuali Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu 

bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya pujian. Dia-lah 

yang Mahakuasa atas segala sesuatu. Hai Tuhan, aku 

mohon kepada-Mu kebaikan di malam ini dan kebaikan 

sesudahnya. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan 

malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhan, aku 

berlindung kepada-Mu dari kemalasan dan kejelekan di 

hari tua. Wahai Tuhan, aku berlindung kepada-Mu dari 
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siksaan neraka dan kubur. Bila nabi saw. Menginjak waktu 

pagi, beliau membaca: “kami telah masuk waktu pagi dan 

kerajaan hanya milik Allah 

 

 «سوء»  حرفية، ترمجة كلمة لكل كلمة. كلمة أسلوبالًتمجة ادلستخدمة هي  أسلوب

صفحة  ادلنووير قاموسيف الكرب  ". كلمةkejelekkan تعٍت " ٚ.ٔالعاـ  يف القاموس

" حبيث ؽلكن فهم hari tua "، وترمجة الًتمجات إىل "menjadi tua اليت تعٍت " ٖٛٔٔ

 .الًتمجة بسهولة

Bsu   ََربُّ اْلَعْرِش الَعِظْيمِ  َحْسيَب اهلُل اَل إِلََه ِإالَّ ُهَو َعَلْيِه تَػوَكَّْلُت َوُهو 

 َسْبُع َمرَّاٍت ِحُْتَ ُيْصِبُح َوؽُلِْسي

Bsa  Allah-lah yang mencukupi (segala kebutuhan), tiada 

Tuhan kecuali Dia, kepada-Nya aku bertawakal. Dia-lah 

Tuhan yang menguasai arasy yang agung. Dibaca tujuh 

kali waktu pagi dan sore. 

 

 التضخيم. هناؾ تعزيز لكلمة " أسلوبالًتمجة ادلستخدمة هي  أسلوب

menguasaiعلى " Bsa يف الضمٌت لوصف ادلعلومات اليت هي Bsu . رب» كلمة» 

 نفس الكلمة ادلوجودة يف "arasy" يًتمجها ادلًتمجوف إىلعرش ال ". كلمةTuhan " تعٍت
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BSU.  .كلمة " "العظيم" وتًتجم كلمة agungاليت  ٜٚٗصفحة  ورادلن " يف قاموس

 agung طلق عليها اسم "". الكلمة يف هذ  احلالة يyang besar تعٍت "

Bsu  ْساَلـِ َوَعَلى ، َوَعَلى ِدْيِن َكِلَمِة اْْلْخََلصِ  أْصَبْحَنا َعَلى ِفْطَرِة اإْلِ

َنا إِبْػرَاِهْيَم،  نَِبيػَّْنا زُلَمٍَّد صلى اهلل عليه وسلم ، َوَعَلى ِملَِّة أَبِيػْ

ًفا ُمْسِلًما َوَما َكاَف ِمَن اْلُمْشرِِكُْتَ   َحِنيػْ

Bsa  Di waktu pagi kami memegang agaman Islam, kalimat 

ikhlas, agama Nabi kita, Muhammad saw., dan agama 

ayah kami, Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, 

muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik 

 

« ة اإلخالصكلم»اإلقراض. كلمة  أسلوبالًتمجة ادلستخدمة هي  أسلوب

 Bsaمن الكلمات ادلتشأّة يف " kalimat ikhlas ترجم إيل "

Bsu     ُِِفْضُه ِبِصنْػَفِة ِإزَار ـَ َأَحدُُكْم ِمْن ِفرَاِشِه ُُثَّ َرَجَع إِلَْيِه فَػْليَػنػْ ِإَذا قَا

 َثاَلَث َمرَّاٍت فَِإنَُّه اَل َيْدرِْي َما َخَلَفُه َعَلْيِه بَػْعَدُ  َوِإَذا اْضَطَجعَ 

فَػْليَػُقْل : بِامسَِْك َريبّْ َوَضْعُت َجْنيبْ َوِبَك أْرفَػُعُه فَِإْف أَْمَسْكَت 

ِعَباَدَك  نَػْفِسْي فَاْرمَحَْها َوِإْف َوأَْرَسْلتَػَها فَاْحَفّظَها مبَا ََتَْفُظ بِهِ 

اِلِحْينَ   الصَّ
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Bsa  Apabila seeorang diantara kamu berdiri dari tempat 

tidurnya, kemudian kembali lagi, maka hendaklah dikibasi 

dengan ujung sarungnya tiga kali. Sesungguhnya di tidak 

mengerti, apa yang terjadi sesudahnya. Apabila berbaring, 

maka bacalah: “Dengan nama Engkau, wahai Tuhanku, 

aku meletakkan lambungku. Dan dengan nama-Mu pula 

aku bangun daripadanya. Apabila Engkau menahan rohku 

(mati), maka berilah rahmat padanya, tapi, apabila Engkau 

melepaskannya, maka peliharalah, sebagaimana Engkau 

memelihara hamba-hamba-Mu yang saleh.” 

 

ًتجم هي هرفية. كلمة حرفية. كلمة م أسلوبالًتمجة ادلستخدمة هي  أسلوب

 " يًتمجها ادلًتجم إىل "orang-orang Mu " ٚٛٛصفحات  ادلناووير يف قاموسؾ عبد

hamba-hamba Muهي ادلنووير يف قاموس "الصاحلُت" " الذين لديهم نفس ادلعٌت. كلمة

ٜٚٛ " yang soleh" 
 

Bsu   ََّماَواِت الَسْبعِ  اللَُّهم   ِظْيِم، رَبػََّنا َوَربَّ َوَربَّ اْلَعْرِش اْلعَ  َربَّ السَّ

ُكلّْ َشْيٍء، فَاِلَق احلَْبّْ َوالنػََّوى، َوُمْنزَِؿ التػَّْورَاِة َواإْلِصلِْْيِل، 

َواْلُفْرقَاِف، أَُعوُذِبَك ِمْن َشرّْ ُكلّْ َشْيٍء أَْنَت آِخٌذ بَِناِصيَِتِه. اللَُّهمَّ 

ْْلِخُر فَػَلْيَس بَػْعَدَؾ أَْنَت اأْلَوَُّؿ فَػلَْيَس قَػبػَْلَك َشْيٌء، َواَْنَت ا
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َشْيٌء، َوأَْنَت الظَّاِهُر فَػَلْيَس فَػْوَقَك َشْيٌء، َوأْنَت اْلًباِطِن فَػَلْيَس 

ْيَن َوأَْغِنَنا ِمْن اْلَفْقرِ   ُدوَنَك َشْيٌء، اقِ  َعنَّا الدّْ

Bsa  Ya Allah, Tuhan yang menguasai Langit yang tujuh, 

tuhan yang menguasai arasy yang agung, Tuhan kami dan 

tuhan segala sesuatu, tuha yang membela butir tumbuh-

tumbuhan dan biji buah, tuhan yang menurunkan kitab 

Taurat, Injil dan Furqan (al-Aqur’an). Aku berlindung 

kepada-Mu dari kejahatan segala sesuatu yang Engkau 

memegang ubun-ubunnya. Ya Allah, Engkaulah yang 

pertama, sebelum-Mu tidak ada sesuatu. Engkaulah yang 

terakhir, setelah-Mu tidak ada sesuatu. Engkaulah yang 

lahir, di atas-Mu tidak ada sesuatu. Engkaulah yang batin, 

di bawah-Mu tidak ada sesuatu, lunasilah utang kami dan 

berilah kekayaan yang hinggs terlepas dari kekafiran 

 

من كلمة إىل كلمة  رب حرفية، والًتمجة أسلوبالًتمجة ادلستخدمة هي  أسلوب

 رادلنو  يف القاموس ". السماواتTuhan يف القاموس تعٍت " «رب»هي احلرفية. كلمة 

 ". كلمةlangit " الذي يًتجم إىل "langit, cakrawala وهو ما يعٍت " ٗٙٙصفحة 

 ".tujuh " ٙٓٙصفحة  ادلنووير قاموس يف السبع
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Bsu   ْأَُعْوُذ ِبَكِلَماِت اهلِل التَّامَّاِت ِمْن َغَضِبِه َوِعَقابِِه، َوَشرّْ ِعَباِدِ ، َوِمن 

َياِطْينِ   َوَأْف ػَلُْضُرْوفِ  َىَمَزاِت الشَّ

Bsa  Aku berlidung dengan kalimat Allah yang sempurna dari 

kemarahan, siksaan, dan dari godaan setan (bisikannya) 

serta jangan sampai mereka hadir (kepaaku) 

 

يف علزات الشيطاف  عطياتالتضخيم. ادل أسلوبالًتمجة ادلستخدمة هي  أسلوب

 "، أضاؼ ادلًتمجوف كلمة "godaan setan " مبعٌت ٚٔ٘ٔ صفحة ادلنووير قاموس

bisikannya " اليت توجد بُت قوسُت لتوضيح القصد من كلمة " setan" 
 

Bsu   ُاِلَحة َياِطُْتِ فَِإَذا رََأى َأَحدُُكْم  الرُّْؤيَا الصَّ ِمَن اهلِل َواحْلُْلُم ِمَن الشَّ

 ْيثَ َما ػلُُِب َفاَل ػُلَدّْْث بِِه إالَّ ِمْن ػلُِبُّ احلَْدِ 

Bsa  Mimpi yang baik adalah dari Allah, sedang mimpi 

(buruk) adalah dari setan. Apabila seseorang di antara 

kamu bermimpi yang disenangi, janganlah dibicarakan 

kecuali kepada orang yang senang mendengarnya 
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لًتمجة من كلمة إىل كلمة هي حرفية، وا أسلوبالًتمجة ادلستخدمة هي  أسلوب

". الكلمات mimpi " ٚ.ٔاإلصدار  "ادلعاين" يف القاموس  احلرفية. الكلمات الُرؤيا

 ".yang baik " ٛٛٚ ادلناوير يف القاموس  الصاحلة
 

Bsu   اللَُّهمَّ ِإينّْ َعْبُدَؾ، اْبُن َعْبِدَؾ، اْيُن أََمِتَك، نَاِصَييِت بَِيِدَؾ، َماٍض

َك،َعْدٌؿ يفَّ َقَضاُؤَؾ، َأْسأَُلَك ِبُكلّْ اْسٍم ُهَو َلَك، يفّْ ُحْكمُ 

مَسَّْيُت بِِه نَػْفَسَك، َأْو أَنْػزَْلُتُه يف ِكَتاِبَك، ًأْو َعلَّْمَتُه َأَحًدا ِمْن 

ِعْنَدَؾ، َأْف ََتَْعَل اْلُقرِآَف  ِعْلِم اْلغَْيبِ  َحْلِقَك، َأْو اْسَتأْثَػْرَت بِِه يِف 

ي ،َونُوَر َصْدِري ،رَبِيَع قَػْليب   َوَجََلَء ُحْزِني، َوَذَىاَب َىمِّ

Bsa  Ya Allah ! sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak 

hamba-Mu (adam) dan nak perempuan-Mu 

(hawa).ubun0ubunku di tangan-Mu, ketentuan-Mu telah 

tetap terdahulu bagiku, kadha-Mu kepadaku adalah adil. 

Aku mohon kepada-Mu denga setiap nama (baik) yang 

Engkau miliki yang Engkau namai Zat mu dengannya 

yang Engkau turunkan dalam kitab-Mu, Engkau ajarkan 

kepada seseorang dari makhluk-Mu atau yang Engkau 

khususkan untuk diri-Mu dalam ilmu ghaib di sisi-Mu, 

hendaklah Engkau jadikan al-Qur’an sebagai penentram 

hatiku,cahaya di dadaku, pelenyap duka dan 
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kesedihanku 

 

اإلقراض.  أسلوبهي علم الغيب  معطياتالًتمجة ادلستخدمة يف  أسلوب

   Bsu   " نفس الكلمة ادلوجودة يف كلمةilmu ghaib إىل " عطياتيًتجم ادلًتجم ادل

 أسلوب هي نور صدرى معطياتمجة ادلستخدمة يف الًت  أسلوب

تنقل  ادلنووير يف قاموس نور حرفية، ترمجة كلمة كلمة هي احلرفية. كلمة

 ٛٙٚصفحة ادلنووير يف قاموس  ىصدر  ". كلمةcahaya تعٍت " ٘ٚٗٔ

 ".dadaku " الذي يًتجم إىل "dada تعٍت "

  ب عّليحزين وذها جالء عطياتالًتمجة ادلستخدمة يف ادل أسلوب

الذي   جالء حزين عطياتعلى ادل جالءالتخفي . مًتجم للكلمة  أسلوب

يعترب أنه كاف ضمٍت   جالء". الكلمات kesedihanku ترمجه بينرميزة يصبح "

الصفحة ر ادلنو  يف القاموس  حزين. الكلمات جالءمبا فيه الكفاية يف كلمة 

 ٖ٘ٗالصفحة ر و ادلنيف القاموس   ذهاب ". الكلماتsedih تعٍت " ٕٓٙ

" kepergian ". ألف "Pelenyap" اليت ترمجها ادلًتجم إىل "kepergian تعٍت "

 تعٍت أف ُتتفي بنفس ادلعٌت الذي ُتتفي فيه الكلمة.
 



113 
 

 
 

Bsu   اللَُّهمَّ ِإينّْ أَُعوُذ ِبَك ِمَن اذْلَمّْ َواحْلََزِف، َواْلَعْجِز َواْلَكَسِل، َواْلُبْخِل

ْينِ  َوَضَلعِ  َواجلُْْْبِ،  َوَغَلَبِة الرَِّجالِ  الدَّ

Bsa   Ya Allah! Sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari 

(hal yang) menyedihkan dan menyusakan, lemah dan 

malas, bakhil dan penakut, utang yang menyibukkan 

(pikiran dan mengacaukan hatiku) dan laki-laki yang 

menindas (ku) 

 

 أسلوب فهيالرجا غلبة  معطياتالًتمجة ادلستخدمة يف  أسلوب

طهد أّف "أف ". يف يضmenguasai " ذلا نفس معٌت كلمة "غلبةقلقي. كلمة "

-laki تعٍت " ٜٚٗصفحة  ادلنووير يف قاموس يسيطر مع قوة". كلمة الرجاؿ

laki." 
 

Bsu   َّإِلََه إالَّ اهلُل َربُّ اْلَعْرِش  ، اَل اهلُل اْلَعِظْيُم اْلَحِلْيمُ  اَل إِلََه إال

اْلَعِظْيُم، اَل إِلََه إالَّ اهلُل َربُّ السََّماَواِت َوَربُّ اأْلَْرِض َوَربُّ اْلَعِرِش 

 اْلَكِرًْنُ 

Bsa Tiada tuhan selain Allah yang Maha Agung dan Maha 

Pengampun. Tiada Tuhan selain Allah, tuhan yang 

menguasai arasy yang agung. Tiada Tuhan selain Allah, 
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Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Tuhan yang Maha 

Mulia yang menguasai arasy 

 

هي  "اهلل العظيم احلليم"على  عطياتالًتمجة ادلستخدمة يف ترمجة ادل أسلوب

 "اهلل" مًتمجة بكلمة " ة، ترمجة كلمة بكلمة للهرفية على الفور. كلمةحرفي أسلوب

Allah" اليت تعٍت " ٜٚٗصفحة  ادلناور يف قاموس. العظيم yang besar  الكلمة يف ."

 yang " ذلا نفس معٌت كلمة "agung ". ألف "agung هذ  احلالة يطلق عليها اسم "

besar تعٍت " ٕٜٕ يف قاموس ادلنوويراحلليم  ". كلمة murah hati ويًتجم ادلًتجم ،"

 يعٍت " القاموس " يفmurah hati ". كلمة "maha pengampun الكلمة على أهنا "

mengasihi" اليت ذلا نفس معٌت كلمة " pengampun." 
 

Bsu   ٌُّر َوَأَحبُّ إىلَّ اهلِل ِمنَ  الُمْؤِمُن اْلَقِوي ِعْيفِ  َخيػْ َويف   اْلُمْؤِمِن الضَّ

َخيػٌْر، ِإْحِرْص َعَلى َما يَػنْػَفُعَك َواْسَتِعَن بِاهلِل َواَل تَػْعَجْز َوِإْف  ُكل  

َأَصاَبَك َشْيٌء َفاَل تَػُقْل َلْو َأينّْ فَػَعْلُت َكَذا وََكَذا َوَلِكْن ُقْل َقدََّر 

ْيطَانِ  اهلِل َوَما َشاَء فَػَعَل فَِإفَّ َلْو تَػْفَتحُ   َعَمَل الشَّ

Bsa  Mukmin yang kuat adalah lebih baik dan lebih disenangi 

di sisi Allah dari pada mukmin yang lemah. Masing-

masing adalah baik, bersemangatlah mencapai yang 
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bermanfaat padamu, mintalah tolong kepada Allah dan 

jangan lemah. Apabila kamu tertimpa sesuatu, jangan 

berkata: “seandainya aku berbuat begini...dan begitu...”, 

tapi berkatalah: “Allah sudah menakdirkan sesuatu yang 

dikehendaki dan dilakukan”. Sesungguhnya kalimat 

“seandainya...”, membuka pintu bagi perbuatan setan 

 

 أسلوبهي  لسابقاادلذكورة  عطياتالًتمجة ادلستخدمة يف ترمجة ادل أسلوب

تعٍت ٚ,ٔ العاـ يف القاموس «ادلؤمن»حرفية، ترمجة كلمة لكل كلمة. كلمة 

"mukminتعٍت " ٙٚٔٔ "ادلنوّر يف قاموسالقوي  ". كلمة yang kuatالضعيف  ". كلمة

صفحة  ادلنووير يف قاموسعمل  ". كلمةyang lemah تعٍت " ٕٕٛ ادلنوّر يف قاموس

 ,ruh jahat ، تعٍت "ٕٔٚ ادلنووير يف قاموس شيطاف ة". كلمperbuatan تعٍت " ٖٜٚ

setan, iblis " مًتجم يًتجم الكلمة مبعٌت " setan." 
 

Bsu  بِالرَِّفْيِق اأْلَْعَلى اللَُّهمَّ اْغِفْريل َواْرمَحٍِْت َوَأحلِْْقٍِت 

Bsa  Ya Allah! Ampunilah dosaku, berilah rahmat kepadaku 

dan temukan aku dengan teman yang tinggi derajatnya 

(para nabi dan orang saleh orang yang mati syahid) 
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 ادلنووير يف قاموسالرفيق الوصف. كلمة  أسلوبالًتمجة ادلستخدمة هي  أسلوب

 تعٍت " ٚ.ٔضد  ادلعاين يف قاموس "األعلى" ". كلمةteman تعٍت " ٛٔ٘صفحة 

tinggi" وصف ادلًتجم كلمة ." tinggiإلعطاء " Bsa تفسَتا من أجل أف يفهم. 

Bsu   اللَُّهمَّ اْغِفْرلَُه َواْرمَحُْه، َوَعاِفِه، َواْعُف َعْنُه، َوَأْكِرـْ نُػزُلَُه، َوَوسّْْع

َواْلبَػَرِد، َونَػقِّْه ِمَن اخلَْطَايَا َكَما ُمْدَخَلُه، َواْغِسْلُه بِاْلَماِء َوالثػَّْلِج 

ًرا نَػقَّْيُت الثػَّْوَب اأْلَبْػَيَ  ِمَن الدََّنِس، َوْبِدْلهُ   ِمْن َدارِِ ، َدارًا َخي ْ

ًرا ًراِمْن أَْهِلِه، وَ  َوَأْىًَل َخي ْ ِمْن زِْوِجِه، ًوأَْدِخْلُه اجْلَنََّة،  َزْوًجا َخي ْ

  )َوَعَذاِب النَّار(َوأَِعْذُ  ِمْن َعَذاِب اْلَقرْبِ 

Bsa  Ya Allah! Amounilah dia (mayat) berilah rahmat 

kepadanya, selamatkan dia (dari beberapa hal yang tidak 

disukai), ampunilah dan tempatkanlah di tempat yang 

mulia (surga), luaskan kuburannya, mandikan dia dengan 

air salju dan air es. Bersihkan dia dari beberapa kesalahan, 

sebagaimana Engkau membersihkan baju yang putih dari 

kotoran, berilah rumah yang lebih baik dari rumahnya (di 

dunia), berilah keluarga (atau istri di surga) yang lebih 

baik dari keluarganya (di dunia), istri (atau suami) yang 

lebih baik pada istrinya (atau suaminya), dan masukkan 

dia ke surga, jagalah dia dari siksa kubur dan neraka 
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حرفية. ترمجة  أسلوبهي  خَتا دارا عطياتالًتمجة ادلستخدمة يف ادل أسلوب

 هي " ٖٓٗ رادلنوّ  يف قاموس "دارا " الكلمات هي اذلريفوية يف كلمة واحدة. كلمة

rumah هو " ٚ.ٔاإلصدار  يناادلع يف قاموس خَتا ". كلمة baik." 

 أسلوبهي  على أهال خَتا عطياتالًتمجة ادلستخدمة يف ادل أسلوب

" اليت ترمجها ادلًتجم keluarga تعٍت " ٙٗادلنووير يف قاموس  أهال التضخيم. كلمة

ًتمجوف الكلمة الواردة بُت قوسُت ". وأضاؼ ادلkeluarga (atau istri di surga) إىل "

 ".baik هو " ٚ.ٔاإلصدار ادلعٍت يف قاموس  خَتا إلعطاء تفسَت للقارئ. كلمة

 التضخيم. كلمة أسلوبهي زوجا خَتا  عطياتالًتمجة ادلستخدمة يف ادل أسلوب

".  istri atau suami " مًتمجة بًتمجة "istri تعٍت " ٕٜ٘ادلنووير يف قاموس  "زوجا "

يف  خَتا ؼ ادلًتمجوف الكلمة الواردة بُت قوسُت إلعطاء تفسَت للقارئ. كلمةوأضا

 ".baik هو " ٚ.ٔاإلصدار ادلعٍت قاموس 

 
 

Bsu   ِْفِتَنِة  اللَُّهمَّ ِإفَّ ُفاَلَف ْبَن ُفاَلٍف يف ِذمَِّتَك، َوَحْبِل ِجَوارَِؾ، َفِقِه ِمن

فَاْغِفْرلَُه َواْرمَحُْه  .ْلَوَفاِء َواْلَحقِّ َوأَْنَت ًأْىُل ا َوَعَذاِب النَّاِر، اْلَقْبرِ 
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 إنََّك أَْنَت اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ 

Bsa  Ya Allah! Sesungguhnya Fulan bin Fulan dalam 

tanggungan-Mu dan tali perlindungan-Mu. Peliharalah dia 

dari fitnah kubur dan siksa neraka. Engkau adalah 

Maha Setia dan Maha Benar. Ampunilah dan belas 

kasihanilah dia. Sesungguhnya Engkau, Dzat yang Maha 

Pengampun lagi Penyanyang 

 

 إقراض. كلمة أسلوب "فتنة القرب" عطياتالًتمجة ادلستخدمة يف ادل أسلوب

 الذي القرب"" كلمة .BSU  " يف نفس كلمةfitnah تًتجم بالتساوي إىل كلمة " «فتنة»

 ".kubur ، هو " BSU ُيطلق عليه

هي ُتفي . ادلًتجم يًتجم أنت أهل الوفاء احلق  معطياتالًتمجة يف  أسلوب

". ادلًتجم هو على حد Engkau adalah Maha Setia dan Maha Benar اجلملة على أهنا "

 ".الوفاء" ألنه يعترب ضمنًيا ِتاًما يف كلمة تعبَت أهل

 
 

Bsu   ًُعا ُمَجابًا فَػَرطًا َوُذْخرًا ِلَواِلَديْهِ  اللَُّهمَّ اْجَعْله اللَُّهمَّ ثَػقّْْل بِِه  .َوَشِفي ْ

َمَوازِنَػُهَما َوأَْعِظْم بِِه أُُجوَرعُلَا، َوَأحلِْْقُه ِبَصاِلِح اْلُمْؤِمِنُْتَ، َوْجَعْلُه يِف  
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 َعَذاَب اْلَجِهْيمِ  َكَفالَِة إِْبراِهْيِم، َوِقِه بِرمِْحَِتكَ 

Bsa  Ya Allah! Jadikanlah kematian anak ini sebagai pahala dan 

simpanan bagi kedua orangtuanya dan pemberi syafaat 

yang dikabulkan doanya. Ya Allah! Dengan musibah ini, 

beratkanlah timbangan perbuatan mereka dab berilah 

pahala yang agung. Kumpulkan anak ini dengan orang-

orang yang saleh dan jadikanlah dia dipelihara oleh Nabi 

Ibrahim. Peliharalah dia dengan rahmat-Mu dari siksaan 

neraka Jahim. 

 

 التضخيم. يقوؿ أسلوبهي شفيعا رلابا  معطياتالًتمجة ادلستخدمة يف  أسلوب

 ". كلمةyang memberi manfaat وهو ما يعٍت " ٜٕٚصفحة  ادلنووير يف قاموس شفيعا

" اليت أعيدت صياغتها لتكوف jawaban تعٍت أف " ٚ.ٔ صفحة يناادلع يف قاموس رلابا

"dikabulkan doanyaهي إجابة للصالة ادلطلوبة ". 

حرفية.  أسلوب هي يمعذاب اجلح عطياتالًتمجة ادلستخدمة يف ادل أسلوب

اليت  ٜٜٓصفحة ادلنووير يف قاموس  "عذاب" ترمجة الكلمة بكلمة هي احلرفية. كلمة

 neraka تعٍت " ٓٚٔصفحة  رادلنو  يف قاموس "اجلحيم " ". كلمةsiksaan تعٍت "

jahim." 
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Bsu   ْـُ َعَلْيُكم يَارِ  السَّاَل ، ِمَن اْلُمْؤِمِنُْتِ َواْلُمْسِلِمُْتِ، َوإِنَّا ِإْف َأْىَل الدِّ

  لََنا َوَلُكُم اْلَعاِفَيةَ َشاَء اهللُ ِبُكْم اَل ِحُقوَف َنْسَأُؿ اهللَ 

Bsa  Semoga kesejahteraan untukmu, wahai penduduk 

kampung dari orang-orang mukmin dan muslim. 

Sesungguhnya kami insya Allah akan menyusulmu, kami 

mohon kepada Allah untuk kami dan kamu, agar diberi 

keselamatan (dari apa yang tidak diinginkan) 

 

الًتمجة ادلستخدمة هي أيضا حرفية. ترمجة الكلمة بكلمة هي احلرفية.   أسلوب

تأيت من   الديار كلمة". penduduk تعٍت " ٚ.ٔاإلصدار  يناادلع يف قاموس كلمة "أهل"

 ".kampung يعٍت " ٚ.ٔاإلصدار  يناادلع يف القاموس دار كلمة
 

Bsu   َِّفًعاَصيًِّبا نَا اللَُّهم 

Bsa  Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat (untuk 

manusia, tanaman dan binatang) 

 

صفحة  رادلنو  يف قاموس "صيباالًتمجة ادلستخدمة هي الوصف. كلمة " أسلوب

نافعا  ". كلمةhujan " يًتمجها ادلًتمجوف إىل "awan yang berair (hujan) تعٍت " ٓٓٛ

 ". ترجم ادلًتجم أصبح "yang bermanfaat تعٍت " ٚ.ٔاإلصدار  ٍتادلع يف قاموس
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yang bermanfaat (untuk, manusia, tanaman dan binatang) الذي يعطى شرح من "

 .قبل ادلًتجم بُت قوسُت
 

Bsu  ،َنا َواَل َعَليْػَنا. اللَُّهمَّ َعَلى اْْلَكاـِ َوالظّْرَاِب َوُبطُوِن  اللَُّهمَّ َحَوالَيػْ

 َوَمَناِبِت الشََّجرِ  ،ْوِديَةِ اأْلَ 

Bsa  Ya Allah hujanilah disekitar kami, jangan kepada kami. Ya 

Allah berilah hujan ke dataran tinggi, beberapa anak bukit, 

perut lembah dan beberapa tanah yang menumbuhkan 

pepohonan 

 

حرفية. الًتمجة  أسلوبهي ف األودية بطو  معطياتالًتمجة ادلستخدمة لل أسلوب

يف  األودية ". كلمةperut تعٍت " "ادلنوّر يف قاموسبطوف  يف كلمة هي احلرفية. كلمة

 ".lembah تعٍت " ٜٗ٘ٔصفحة  ادلنووير قاموس

 
 

Bsu   ًِرا طَيًِّبا ُمَبارًَكا احَلْمُد لِلَّه ِفيِه، َغيػَْر )َمْكِفي  َواَل(  َحْمًدا َكِثي ْ

 ، َواَل ُمْستَػْغٌَتً َعْنُه رَبػََّناُمَودَّعٍ 

Bsa  Segala puji bagi Allah (Aku memuja-Mu) dengan pujaan 
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yang banyak, yang baik dan penuh berkah, bukan pujaan 

yang tidak dianggap atau tidak dibutuhkan oleh tuhan kami 

 

لكلمة لكل ترمجة يف اذلرية.  احلرفية، ا سلوبالًتمجة ادلستخدمة هي األ أسلوب

 " ترمجه ادلًتجم إىل "pujian تعٍت " ٜٕٗصفحة  ادلنووير كلمة "محدا"يف قاموس

pujaanتعٍت " ٕٜٔٔصفحة  ادلنوّر يف قاموس "كثَتا" " الذي له نفس ادلعٌت. كلمة 

yang banyakتعٍت " ٘ٚٛ ادلنووير يف قاموس "طيبا" ". كلمة yang halal, yang baik "

 يعٍت " ٚ.ٔاإلصدار  ادلعٍت قاموس يف ادلبارؾ". و yang baik ي ترمجه ادلًتمجوف يف "الذ

penuh keberkehan." 
 

Bsu   ُِعِصَم ِمَن  ُسورَِة اْلَكْهفِ  َمْن َحِفَظ َعْشَر آيَاٍت ِمْن أَوَّؿ

َنِتِه َعِقبَ  ْسِتَعاَذُة بِاهلِل ِمْن ِفتػْ ِد اأْلَخِ  الدَّجَّاِؿ. َواإْلِ ِمْن   ْيرِ التََّشهُّ

 ُكلّْ َصاَلةٍ 

Bsa  Barabg siapa yang hafal sepuluh ayat dari permulaan surah 

al-Kahfi, maka terpelihara dari (gangguan) Dajal. Begitu 

juga minta perlindungan kepada Allah dari fitnah dajjal 

teselah tasyahud akhir dari setiap sholat. 
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سورة  معطياتاإلقراض. يتم ترمجة  أسلوبمجة ادلستخدمة هي الًت  أسلوب

BSU " نفس الكلمة كما هو موجود يفsurah al-Kahfi إىل " الكهفي وتًتجم .

 BSU  " يف نفس كلمةtasyahud akhir " إىل اْلخر التشهد معطيات
 

Bsu  َا َلفِ  بَاَرَؾ اهللُ َلَك يف أَْهِلَك َوَماِلَك، ِإظلَّ  احلَْْمُد َواأْلََداءُ  َجَزاُء السَّ

Bsa  Semoga Allah meberikan berkah kepadamu dalam 

keluarga dan hartamu. Sesungguhnya balasan meminjami 

adalah pujaan dan membayarnya 

 

حرفية، كلمة ترمجة هي احلرفية. كلمة  أسلوبالًتمجة ادلستخدمة هي  أسلوب

".  balasan " ترمجها ادلًتجم إىل "ganjaran, upah, balasan تعٍت " ادلنوّر يف قاموسجزاء 

 ".meminjami تعٍت " ٔ٘ٙصفحة  ادلنوّر يف قاموسالسلف  كلمة
 

Bsu   اهلُل َأْكبَػُر، اهلُل َأْكبَػُر، اهلُل َأْكبَػُر، )ُسْبَحاَف الَِّذي َسخََّر لََنا َهَذا

َقلُِبوَف( اللَُّهمَّ إِنَّا َنْسأَُلَك َوَما ُكنَّا لَُه، ُمْقرِِنُْتَ * َوإِنَّآ إىَل رَ  بػَّْنا َلُمنػْ

يف َسَفرِنَا َهَذا اْلربَّ والتػَّْقَوى، َوِمَن اْلَعَمِل َما تَػْرَضى، اللَُّهمَّ َهوّْْف 

َنا َسَفرَنَا َهَذا َواْطِو َعنَّا بُػْعَد ُ  اللُهمَّ أَْنَت الصَّاِحُب يف ’ َعَليػْ
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َفِر، واخْلَِليَفِة يف األ َوْعثَاِء  ْهِل، اللُهمَّ ِإينّْ أَُعوُذ ِبَك ِمنْ السَّ

َفرِ  َقَلبِ  ،وََكآبَِة اْلَمْنَظرِ  ،السَّ يف اْلَماِؿ َواأَلْهِل، َوِإَذا  َوُسوِء اْلُمن ْ

 َرَجَع قَاذَلُنَّ َوزَاَدِفيِهنَّ: آيُِبوَف، تَائُِبوَف، َعاِبُدوَف، لِرَبػَّْنا َحاِمُدوفَ 

Bsa  Allah Maha Besar 3x. Maha Suci Tuhan yang 

mengusahakan kami untuk mengendari ini. Sedang 

sebelumnya kami, tidak mampu. Dan sesungguhnya kami 

akan kembali kepada Tuhan (di hari kiamat). Ya Allah, 

seungguhnya kami mohon kebaikan dan takwa 

dalambepergian ini, kami mohon perbuatan yang 

meridhakan-Mu. Ya allah, permudahkanlah perjalanan 

kami ini, dan jadikan perjalanan yang jauh seolah-seolah 

dekat. Ya allah Engkaulah teman dalam berpergian dan 

yang mengurusi keluarga (ku). Ya Allah, sesungguhnya 

aku berlindung kepada-Mu dari kelelahan dalam 

bepergian, pemandangan yang menyedihkan dan 

perubahan yang jelek dalam harta dan keluarga, apabila 

kembali, doa di atas dibaca, dan ditambah: “kami kembali 

dengan betobat, tetap beribadah dan selalu memuji kepada 

Tuhan kami 

 

 التحويل. كلمة أسلوبهي كآبة ادلنظر  معطياتتخدمة يف الًتمجة ادلس أسلوب

"، الذي يًتمجه ادلًتمجوف duka cita تعٍت " ٚ.ٔاإلصدار  ادلعٍت يف قاموس "كآبة  "
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ادلنظر  " مبعٌت أف ادلفردات تتغَت إىل بسا ذلا نفس ادلعٌت. كلمةmenyedihkan ليكوف "

 ".pemandangan يعٍت " ٚ.ٔاإلصدار  يناادلع يف القاموس

كالكي.   أسلوب هو سوء ادلنقلب عطياتالًتمجة ادلستخدمة يف ادل أسلوب

  ادلنقلب". الكلمات jelek تعٍت " ٗٚٙالصفحة  رادلنو  يف القاموس  سوءالكلمات 

" merubah الصفحة تعٍت " ٘ٗٔٔ رادلنو  يف القاموسإنقلب من كلمة  مفعوؿ هو

 ".perubahan الذي يًتجم إىل "
 

Bsu   َّْبعِ  اللَهم َماَواِت السَّ َوَربَّ اأْلَْرِضْيَن  َوَما أْظَلْلَن، َربَّ السَّ

َياِطْينِ  ,َوَما أًقْػَلْلنَ  الّسْبعِ   َوَربَّ الرِّيَاحِ  ,َوَما أْضَلْلنَ  َوَربَّ الشَّ

َر أَْهِلَها, َوَخيػَْر َما ِفيْػهَ  َر َهَذِ  اْلَقْريَِة َوَخيػْ ا، َوَما َذرَْيَن. َأْسأًُلَك َخيػْ

َها  َوأَُعوُذِبَك ِمْن َشرّْ َما ِفيػْ

Bsa Ya Allah Tuhan Tujuh langit dan apa yang dinaunginya, 

tuhan penguasa tujuh bumi dan apa yang dik atasnya, 

Tuhan yang menguasai setan-setan dan apa yang mereka 

sesatkan, Tuhan yang menguasai angin dan apa yang 

diterbangkannya. Aku mohon kepada-Mu kebaikan desa 

ini, keluarga dan apa yang ada di dalamnya. Aku 

berlindung kepada-Mu dari kejelekkan desa, penduduk dan 

apa yang ada di dalamnya 
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رب السماوات  رب األرضُت السبع و عطياتالتنفيذ ادلستخدمة يف ادل أسلوب

هي صيغة اجلمع ُت األرض ". كلمةTuhan تعٍت" «رب» الكالك. كلمة وبأسلالسبع 

 القاموس يف ". السماواتBumi ، مبعٌت "ٛٔصفحة  رادلنو  يف قاموس األرض لكلمة

". langit " الذي يًتجم إىل "langit, cakrawala وهو ما يعٍت " ٗٙٙصفحة  رادلنو 

  ".tujuh " ٙٓٙصفحة  ادلنووير قاموس قالفي

. التضخيم أسلوبهي رب الشياطُت  معطياتالًتمجة ادلستخدمة يف  أسلوب

هي اجلمع بُت  الشياطُت ". كلمةTuhan تعٍت " ٕٙٗالصفحة  رادلنو  يف القاموسرب 

" مًتمجاً  ruh jahat, setan, iblis واليت تعٍت " ٕٔٚ ادلنووير يف قاموس الشيطاف كلمة

" إىل بكالوريوس menguasai مة "". هناؾ إضافة كلsetan يًتجم الكلمة مبعٌت "

 ".setan لتوضيح كلمة "

 تضخيم. كلمة أسلوب هي رب الرياح عطياتالًتمجة ادلستخدمة يف ادل أسلوب

يف قاموس الريح" " هي صيغة اجلمع لكلمة "الرياح  " ". كلمةTuhan " تعٍت «رب  »

" إىل menguasai ". هناؾ إضافة كلمة "angin تعٍت " ٙٗ٘يف الصفحة  ادلنور

 ".angin بكالوريوس لتوضيح كلمة "
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Bsu   َكاَف صلى اهلل عليه وسلم ِإَذا أَتَاُ  اأْلَْمُر َيُسرُُّ  قَاَؿ: احلَْْمُد لِلَِّه

اِلَحاتُ  الَِّذي بِِنْعَمِتهِ  ، َوِإَذا أَتَاُ  اأْلَْمُر َيْكَرُهُه قَاَؿ: تَِتمَّ الصَّ

 اؿٍ احلَْْمُد لِلَِّه َعَلى ُكلّْ حَ 

Bsa  Adalah Rasulullah saw. Apabila ada sesuatu yang 

menyenangkan, beliau membaca: “segala puji bagi Allah 

yang dengan nikmat-Nya segala amal sholeh sempurna”. 

Apabila ada sesuatu yang tidak disukai, beliau membaca: 

segala puji bagi Allah, atas segala keadaan 

 

يف  "مت" مشتقة من كلمة تم"تكالكي. كلمة "  أسلوبالتنفيذ هي  أسلوب

 هو اجلمع بُت كلمة احلاتصال ". الكلمةsempurna تعٍت " ٜٖٔ ادلنووير قاموس

 ." soleh " تعٍت ٜٛٚصفحة  ادلنووير يف قاموس الصاحل""
 

Bsu   ْْعُتم َيَكةِ  ِإَذا مسَِ  ِمْن َفْضِلِه، فَِإنػََّها رََأْت فَاْسأَُلوا اهللَ  ِصَياَح الدِّ

ْعُتمْ  فَػتَػَعوَُّذوا بِاهلِل ِمَن الشَّْيطَاِف، َفِإنَُّه  َنِهْيَق اْلِحَمارِ  َمَلًكا َوِإَذا مسَِ

 رََأى َشْيطَانًا

Bsa  Apabila kamu mendengar ayam jago berkokok, mintalah 

anugrah kepada Allah, sesungguhny ia melihat malaikat. 
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Tapi apabila kamu medengar suara keledai, mintalah 

perlindungan kepada Allah dari gangguan setan 

 

 أسلوب+  َتويل هو الديكةصياح  عطياتالًتمجة ادلستخدمة يف ادل أسلوب

ترمجها  اليت "teriakan تعٍت " ٚ.ٔضد  ادلعاين يف قاموس ""صياح خصوصية. كلمة

" berkokok " ألنه يف بسا صرخة دجاج عادي ة تسمى "berkokok " إىلادلًتمجوف  

 تعٍت " ٚ.ٔضد  اينادلع يف «ةالديك» اليت ذلا نفس ادلعٌت أكثر َتديدا وملموسة. كلمة

ayam jago." 

الليَتاؿ.  أسلوب " هيهنيق احلمار" معطياتالًتمجة ادلستخدمة يف  أسلوب

".  suaraتعٍت " ٓٚٗٔادلنوّر يف قاموس  "هنيق " ترمجة الكلمة بكلمة هي احلرفية. كلمة

 ".keledai تعٍت " ٖٜٕيف الصفحة ر ادلنو يف قاموس  مار"احل" كلمة
 

Bsu   ْْعُتم َوهَنِيَق احلَْْمَِت بِاللَّْيِل فَػتَػَعوَُّذوا بِاهلِل ِمنػُْهنَّ  نُ َباَح اْلِكََلبِ  ِإَذا مسَِ

 فَِإنػَُّهنَّ يَػَروَف َما اَلتَػَرْوفَ 

Bsa  Apabila kamu melihat anjing menggonggong dan suara 

keledai, mintalah perlindungan kepada Allah. 

Sesungguhnya mereka melihat apa yang tidak kamu lihat 
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نقل الكلمة أو  اإلقراض. أسلوبالًتمجة ادلستخدمة هي  أسلوب

يف  "نباحي. كلمة "العبارة من بسو هو احلرفية على أساس معجمي أو هيكل

هي  "الكالب" ". كلمةmenggonggong تعٍت " ٚ.ٔضد  ادلعتاين قاموس

 ".anjing ، أي "ٕٕٕٔ  رادلنو  يف قاموس "الكلب" صيغة اجلمع لكلمة
 

Bsu   َع النَّيبَّ صلى اهلل عليه وسلم َعْن َأيب ُهرَيْػرََة َرِضَي اهلُل َعْنُه أَنَّه مسَِ

 هَما ُمْؤِمٍن َسَبْبُتُه فَاْجَعْل َذاِلَك لَُه قُػْربًَة إِلَْيكَ يَػُقوُؿ: اللُهمَّ َفأًيُّ 

 يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ 

Bsa  Dari Abu Hurairah r.a., sesungguhnya dia mendengar Nabi 

saw. Berdoa: “ya Allah, siapa saja dianatar orang mukmin 

yang kucaci jadikanlah sebagai amal ibadah baginya 

(untuk mendekat)kepada-Mu di hari kiamat 

 

احلرفية. ترمجة الكلمة بكلمة هي  سلوبالًتمجة ادلستخدمة هي األ أسلوب

"  "القيامة" ". كلمةhari تعٍت " ٜٔ٘ٔصفحة  ادلنووير يف قاموس احلرفية. كلمة "يـو

 ".kiamat تعٍت "  ٚ,ٔ ادلعٍت يف قاموس
 

Bsu   َِعاء ُر الدُّ َر َما قُػْلُت أَنَا َوالنَِّبيُّوَف ِمْن يَ ْوِم َعَرَفةَ  ُدَعاءُ  َخي ْ ، َوَخيػْ
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قَػْبِلي: اَل إِلََه ِإالَّ اهلُل َوْحَدُ  اَل َشرِيَك لَُه، لَُه اْلُمْلُك، َولَُه احلَْْمُد 

 َوُهَو َعَلى ُكلّْ َشِيٍء َقِديْػرٌ 

Bsa  Doa yang terbaik (yang mustajab) adalah di hari 

Arafah, dan sebaik-baik apa yang aku dan para Nabi baca, 

adalah sebagaimana di atas 

 

  التضخيِم. كلمة ِ أسلوبهي  الدعاءخَت  عطياتالًتمجة على ادل أسلوب

 yang ". ويضيف ادلًتجم كلمة "do’a تعٍت " ٜٙٓصفحة  ادلنووير يف قاموس الدعاء

mustajab لقارئإلعطاء تفسَت ل الذي هو بُت قوسُت. 

حرفية. ترمجة  أسلوبهي يـو عرفة  معطياتالًتمجة ادلستخدمة يف  أسلوب

" الكلمة بكلمة هي احلرفية. كلمة  تعٍت " ٜٔ٘ٔصفحة ادلنووير يف قاموس  "يـو

hariتعٍت " ٕٜٓصفحة ر ادلنو يف قاموس  عرفة ". كلمة Arafah." 
 

Bsu   ََياَنُكْم، فَِإفَّ ، َأْو أَْمَسْيُتْم، ُجْنُح اللَّْيلِ  ِإَذا َكاف َفُكفُّْوا ِصبػْ

َياِطُْتَ تَػْنَتِشُر ِحيْػَنِئٍد فَِإَذا َذَهَب َساَعٌة ِمَن اللَّْيِل َفَخلُّْوُهْم،  الشَّ

ْيطَاَف اَل يَػْفَتُح بَابًا  َوأَْغِلُقوا األَبْػَواَب َواذُْكُرْوا اْسَم اهلِل، فَِإفَّ الشَّ

ُرْوا اْسَم اهلِل َوََخُّْرْوا آنَِيَتُكْم َواذُْكُرْوا اْسَم ُمْغَلًقا، َوأَوُْكْوا ِقرََبُكْم َواذْكُ 
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َها َشْيًئا، َوَأْطِفؤُا َمَصابِْيَحُكمْ   اهلِل َوَلْو َأْف تَػْعرُِضْوا َعَليػْ

Bsa  Apabila kegelapan malam telah tiba atau masuk di waktu 

malam, makan tahanlah anak-anakmu, sesungguhnya setan 

pada saat itu bertebaran. Apabila malam telah terlewati 

sesaat, maka lepaskan mereka, tapi tutuplah pintu dan 

sebut nama Allah (baca: Bismillahir rahmananir rahiim). 

Sesungguhnya setan tidak membuka pintu yang tertutup, 

ikatlah gerabamu (tempat air dari kulit) dan sebutlah nama 

Allah. Tutuplah tempat-tempatmu dan sebutlah nama 

Allah, sekalaipun dengan melintangkan sesuatu di atasnya, 

dan padamkan lampu-lampumu. 

 

يف  "جنحالتحويل + التضخيم. كلمة " أسلوبالًتمجة ادلستخدمة هي  أسلوب

"، telah tiba "، ويًتجم ادلًتجم كلمة"menjelang " تعٍت ٖٕٔ ادلنووير صفحة قاموس

". هناؾ إضافة malam تعٍت " ٚ،ٔ ادلعتاين يف قاموسالليل  ألنه له نفس ادلعٌت. كلمة

 ".malam " لتوضيح كلمة "kegelapan كلمة "
 

Bsu   ْفَػُقْوُلْوا: َعَلْيُكمْ  َأْىُل اْلِكَتابِ  ِإَذا َسلََّم َعَلْيُكم 

Bsa  Apabilah ahli kita mengucapkan salam kepadamu, 

jawablah: “wa’alaikum, (bukan wa’alaikumus salam) 
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تًتجم  اإلقراض. كلمة "أهل الكتاب" أسلوبالًتمجة ادلستخدمة هي  أسلوب

 BSU  " نفس الكلمة الواردة يفahli kitab إىل "
 

Bsu   ِيف ِيْوـٍ ِمائََة َمرٍَّة ُحطَّْت َخطَايَاُ  َوَمْن قَاَؿ: ُسْبَحاَف اهلِل َوحِبَْمد  ِ

 زََبِد اْلَبْحرِ  َوَلْو َكاَنْت ِمْثلَ 

Bsa  Barang siapa yang membaca: “Maha Suci Allah dan aku 

memuji-Nya” dalam sehari seratus kali, maka 

kesalahannya dihapus sekalipun seperti buih air laut 

 

 يف قاموس "زبدالتضخيم. كلمة " أسلوبة ادلستخدمة هي الًتمج أسلوب

تعٍت  ٓٙصفحة  ادلنووير يف قاموس "البحر" ". كلمةbuih تعٍت " ٜ٘٘صفحة  ادلنووير

" lautan ،"من قبل ادلًتمجُت إىل " اليت يًتجم air laut" هناؾ إضافة كلمة ." air  "

 ". laut لتوضيح كلمة "
 

حصن المسلم من أذكار  التركيب عل الكتابترجمة ال بأسالينتائج تحليل  .ج

 الكتاب السنة

 كلمة نومينا .1
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هناؾ ثالثة اختالفات يف ترمجة  السابق الًتكيب معطياتنتائج َتليل 

، نعىتال الًتكيبيف هذا البحث. واالختالفات الثالثة يف الشكل هي  الًتكيب

. أما بالنسبة لعدد كل تاإلضايف والنعبُت  اجلمعي والًتكيب، اإلضايف الًتكيبو 

 : على النحو التايل السابق الًتكيبمن 

No 

النسبه  ادلبلغ أنواع عبارات نيفينا

 (%)ادلئويه

1 

)طركيب منقوشة نايت الًتكيب

 (واشفي

ٚٓ 48% 

2 

)طركيب إدهايف منقوشة الًتكيب

 (إدهويف

ٛٚ 50% 

 %2 ٗ رلتمعة الًتكيب 3

Jumlah 
 161 100% 

 

 تركيةالوصفي

 أساليةالترجمة حاصل البيانات رقم

 التوسيع  األسلوب 1 صٗجاخٞشا 1
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 احلرفية األسلوب 1 اىَؤٍِاىق٘ٛ 2

 احلرفية األسلوب 1 اىَؤُاىععٞف 3

 احلرفية األسلوب 1 داساخٞشا 4

 التوسيع  األسلوب 1 إٔالخٞشا 5

 يالوصف األسلوب 1 اىشفٞقاألعيٚ 6

 وسيعالت  األسلوب 1 ضفْٞاٍجاتا 7

 احلرفية األسلوب 1 اىشؤٝااىصاىذح 8

 احلرفية األسلوب 1 ّ٘سصذسٙ 9

 احلرفية األسلوب 1 هللااىعظٌٞاىعيٌٞ 11

 الالـز ادلكافئ األسلوب 21 هللاٗدذٓ 11

 احلرفية األسلوب 16 هللاأمثش 12

 احلرفية األسلوب 1 هللااىعيٚاىعظٌٞ 13

 ـ ادلكافئالالز  األسلوب 3 هللااىعظٌٞ 14

 احلرفية األسلوب 3 اىطٞطاُاىشجٌٞ 15

 الالـز ادلكافئ األسلوب 1 ٗجٖٔاىنشٌٝ 16

 التوسيع  األسلوب 1 اىذع٘جاىراٍح 17

 التوسيع  األسلوب 1 اىصالجاىقائَح 18

 اإلستعارة األسلوب 1 ٍقاٍاٍذَ٘دا 19

 احلرفية األسلوب 1 صشاغٍسرقٌٞ 21

 يالوصف وباألسل 1 صٞثاّافعا 21

 احلرفية األسلوب 1 دَذامثٞشاغٞثاٍثاسما 22
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 اإلستعارة األسلوب 1 اىرطٖذاألخٞش 23

 احلرفية األسلوب 3 أّداىغف٘ساىشدٌٞ 24

 احلرفية األسلوب 1 فرْحٍعيح 25

 احلرفية األسلوب 1 اىثْاءاىذسِ 26

 احلرفية األسلوب 1 عيَاّافعا 27

 احلرفية األسلوب 1 سصقاغٞثا 28

 احلرفية األسلوب 1 عَالٍرقثال 29

 

تركيةاإلضافي

 أساليةالترجمة حاصل البيانات رقم

 اإلستعارة األسلوب 1 فرْحاىقثش 1

 احلرفية األسلوب 1 عزاباىجٌٖٞ 2

 احلرفية األسلوب 1 إٔواىذٝاس 3

 التوسيع  األسلوب 1 َٕضاخاىطٞاغِٞ 4

 عارةاإلست األسلوب 1 عيٌاىغٞة 5

 األسلوب النفص 1 جالءخضُٗرٕابَٕٚ 6

 األسلوب كالكي 1 غيثحاىشجاه 7

 احلرفية األسلوب 3 خيقاىسَاٗاخٗاألسض 8

 احلرفية األسلوب 1 أٗىٚاألىثاب 9

 احلرفية األسلوب 1 اخرالفاىيٞوٗاىْٖاس 11

 احلرفية األسلوب 4 عزاباىْاس 11
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 +يصفالو  األسلوب 1 سيطأّاىقذٌٝ 12
 اإلستعارة األسلوب

 التبديل األسلوب 2 اىث٘باألتٞط 13

 احلرفية األسلوب 4 فطشاىسَاٗاخٗاألسض 14

 الالـز ادلكافئ األسلوب 4 سباىعاىَِٞ 15

سبجثشائوٍٗٞنائو 16

 ٗإسشافٞو

 احلرفية األسلوب 1

 +التوسيع  األسلوب 3 عاىٌاىغٞةٗاىطٖذج 17
 اخللفية األسلوب

 احلرفية األسلوب 1 ٘ساىسَاٗاخٗاألسضّ 18

 احلرفية األسلوب 3 سباىسَاٗاخٗاألسض 19

 احلرفية األسلوب 2 ٍيلاىسَاٗاخٗاألسض 21

 احلرفية األسلوب 1 سباىَالئنحٗاىشٗح 21

 احلرفية األسلوب 2 ادسِىخاىقِٞ 22

 احلرفية األسلوب 4 عزاباىقثش 23

 رفيةاحل األسلوب 1 غُ٘ألٗدٝح 24

 اإلستعارة األسلوب 1 س٘ساىنٖف 25

 احلرفية األسلوب 1 دضاءاىسيف 26

 التبديل األسلوب 1 ماتحاىَْظش 27

 األسلوب كالكي 1 س٘ءاىَْقية 28

 األسلوب كالكي 1 ذرٌاىصاىذاخ 29

 +التبديل األسلوب 1 صٞاًاىذٝنح 31
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 خصوصية األسلوب

 ةاحلرفي األسلوب 2 ّٖٞقاىذَاس 31

 األسلوب كالكي 1 ّثاحاىنالب 32

 احلرفية األسلوب 1 ًٝ٘اىقٞاٍح 33

 احلرفية األسلوب 1 ًٝ٘عشفح 34

 التوسيع  األسلوب 1 خٞشاىذعاء 35

 التوسيع  األسلوب 1 سباىطٞاغِٞ 36

 التوسيع  األسلوب 1 سباىشٝاح 37

 +التبديل األسلوب 1 جْخاىيٞو 38
 التوسيع  األسلوب

 اإلستعارة األسلوب 1 إٔواىنراب 39

 التوسيع  األسلوب 1 صتذاىثذش 41

 التوسيع  األسلوب 1 عزابجٌْٖ 41

 احلرفية األسلوب 2 فرْحاىَذٞاٗاىََاخ 42

 األسلوب كالكي 1 أسرهاىعَش 43

 +اإلستعارة األسلوب 2 فرْحاىَسٞخاىذجاه 44
 +التوسيع  األسلوب

 األسلوب كالكي

 اإلستعارة األسلوب 1 اىذّٞافرْح 45

 اإلستعارة األسلوب 1 ميَحاىذق 46

 األسلوب كالكي 1 تشداىعٞص 47
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 احلرفية األسلوب 1 تذٝعاىسَاٗاخٗاألسض 48

 احلرفية األسلوب 2 رااىجالهٗاإلمشاً 49

 +األسلوب كالكي 1 مشٓاىنافشُٗ 51
 اإلستعارة األسلوب

 اإلستعارة سلوباأل 1 صالجاىَغشبٗاىصثخ 51

 احلرفية األسلوب 1 س٘ءاىنثش 52

 التوسيع  األسلوب 5 سباىعششاىعظٌٞ 53

 الالـز ادلكافئ األسلوب 1 ستٜاىعظٌٞ 54

 اإلستعارة األسلوب 1 ميَحاإلخالظ 55

 الالـز ادلكافئ األسلوب 1 صالجاىفجش 56

 احلرفية األسلوب 1 عثاركاىصاىذِٞ 57

 

تركيةالجمع

 أساليةالترجمة حاصل البيانات قمر

 األسلوب كالكي 1 سباألسظِٞاىسثع 1

 األسلوب كالكي 2 سباىسَاٗاخاىسثع 2

 احلرفية األسلوب 1 سباىسَاٗاخاىسثع 3

 األسلوب النفص 1 اّدإٔواى٘فاءٗاىذق 4

 

 

 الترجمة أسلوب .2
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 أساليب ٓٔ ثةت الباحوجدحصن ادلسلم من أذكار الكتاب السنة، يف كتاب 

. الًتكيب علي الكتاب حصن ادلسلم من أذكار الكتاب السنةاستخدمها ادلًتجم لًتمجة 

اليت تصل  عطياتعن مجيع ادل معطياتبواسطة  أساليب الًتمجة اليت أجراها الباحثةتصنيف 

الًتمجة وتواتر أو نسبة ظهورها يف  أساليب. يعرض اجلدوؿ التايل أنواع معطيات ٓٙٔإىل 

 اب.الكت

No. Teknik Penerjemahan Jumlah TP Persentase 

1 Amplifikasi 22 13% 

2 Peminjaman 13 8% 

3 Kalke 11 6% 

4 Deskripsi 3 2% 

5 Kesepadanan Lazim 31 18% 

6 Terjemahan Literal 

(Harfiyah) 

79 46% 

7 Partikularisasi 1 1% 

8 Reduksi 2 1% 

9 Transposisi 5 3% 

10 Kreasi Diskursif 3 2% 

 Jumlah 170 100% 
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 الباب الخامس

 اإلختتام

 الخالصة .أ

أسلوب ب اليت مت احلصول عليها ونتائج التحليل فيما يتعلق ادلعطياتتنادا إىل اس

سعيد بن علي بن ل السنة يف كتاب حصن ادلسلم من أذكار الكتاب و ةيالرتمجة الرتكيب

هناك . الرتاكيب اليت توجد يف هذا البحثادلعطيات من  061هناك  وهف القحطاين

و  االستعارة و أسلوب التوسيع سلوباأل .البحث هذامستخدمة يف  أساليب 01

الرتمجة احلرفية  أسلوب و الالزم ادلكافئ أسلوب و يالوصف أسلوب أسلوب كالكي و

 .اخللقية و أسلوبتبديل ال أسلوب و النفص أسلوب اخلصوصية و وأسلوب

 المداخلة .ب

تقدمي  الكاتبةاول حت، السابقةاستناًدا إىل نتائج التحليل واالستنتاجات 

باللغة الرتكيب إلجراء مزيد من البحوث، متابعة الدراسات ادلتعلقة برتمجة  داخالتادل

باإلضافة إىل ذلك، ميكن أيًضا تنفيذ  العربية إىل مستوى طريقة الرتمجة وأيديولوجيتها.

فيما يتعلق بنوع  الرتمجة. أساليبدراسة عبارات األفعال باللغة العربية على مستوى 

عليه من عدة مصادر إعالمية عرب اإلنرتنت وغري متصلة باإلنرتنت  الرتمجة ميكن احلصول
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)طبعات مطبوعة( للنصوص العربية والدينية، ألنه ال ميكن إنكار أن اللغة العربية قريبة 

 جًدا من النصوص الدينية، وخاصة اإلسالم.
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