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ق" عند حافظ حسن ادلسعودي حملمد  أخطاء الرتمجة يف كتاب "تيسري اخلّلا
 فاضل ساعد الندوي

 حبث جامعي
 (ُ-Sعلى درجة سرجانا )مقدـ الستيفاء شركط االختبار النهائي للحصوؿ 

 ُب قسم اللغة العربية كأدهبا كلية العلـو اإلنسانية
 ماالنجاإلسالمية اغبكومية جامعة موالنا مالك إبراىيم 
 :إعداد

ديو أيو فطرياين     
َََُُُِّرقم القيد:   

 : اؼبشرؼ
 حمماد فيصل ادلاجستريالدكتور 
 َََََُُُُُُِِّْْٕٗرقم التوظيف: 

 

 

 هباقسم اللغة العربية وأد
 كلاية العلوم اإلنسانياة

 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسّلمية احلكومية ماالنج
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 ستهاللالا

 
 إن لم يكن في فعله والخالئق وما الحسن في وجه الفتى شرفا له  

Tidaklah kebagusan wajah pemuda itu menjadikan mulia 

Jika ia tidak berprilaku dan berakhlak baik 

 إن رمت تعرفه فاهظر إلى ألادب  ال تنظر ألثىاب على أحد

Janganlah anda melihat penampilan seseorang jika ingin 

mengetahuinya, tetapi lihatlah pada sopan santunnya 
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 اإلىداء

 إىل : أىدم ىذا البحث اعبامعي ىدية خالصة

 الذم بذؿ جهده ركحيا كجسديا لنجاحي اغباج صاّب الدينأيب العزيز احملبوب 
 اليت أفاضت ؿببتها إلٌ  اغباجة ركحيلةأمي العزيزة احملبوبة 

 أف يطوؿ عمرمها كيغفر ؽبما كيدخلهما ُب دار السالـ عسي هللا
 ريزا باغوس احملبوب كأخي الصغَت

حارس، كأريا، كألفنا، كثالث،  كذلكك  دهباأُب قسم اللغة العربية ك  كاألصدقاء األحباء
كثريا، كفلي، كفتيا، كزىرة، كالنساء، كترييانا، كنوفيتا، كمييا، كإندآه، ككيدا، كفوترم، 

ـ" ك "أبو  شارع"ال كأ"  ُّٕٓب بيت " كاألصدقاءكأكدينا، كساسي، كمنل، ك رييا، 
، َُِّ/َُِِخدجية الكربل  ْٓك ْْحنيفة" كأثاث "موكيت"، كاألصدقاء ُب غرفة 

ـٌ سلمة  ِٔك  َٔكاألصدقاء ُب غرفة  ، كاألصدقاء اإلرباد اإلتصالية َُِِ/َُُِأ
الطلبة بانيوكانغي، كاألصدقاء ُب صبعية التعاكنية فادغ بوالف جامعة موالنا مالك إبراىيم 

إىل ىؤالء اإلسالمية دباالنج، كعائلة الكبَتة اغباج إدياف الدين كاغباج زكريا ككرجونوا 
 ..هم ُب هللاالذين أحبٌ 

 
مُتآ أف يبارؾ ؽبم ُب الدارين... عسى هللا  
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 كلمة الشكر والتقدير
اغبمػػد ا الػػذم خلػػا اإلنسػػاف ُب أحسػػن التقػػوح، كأشػػكره سػػبحانو كتعػػاىل علػػى  
كماؿ اإلدياف كاإلسالـ، كعلى صبيع نعمو كلها ما علمت كما مل أعلم، كالصالة كالسالـ 

ؿبمد اؼببعػوث بكمػاؿ األخػالؽ الكػراـ، كعلػى ألػو كأصػحابو على سيدنا كحبيبنا كشفيعنا 
 كالتابعُت كتابع التابعُت إىل يـو الدين.

أخطػػػاء الًتصبػػػة ُب كتػػػاب ىػػػذا البحػػػث اعبػػػامعي ربػػػت العنػػػواف " الباحثػػػة قػػػدمت
إسػػػتنادا  .""تيسػػػَت اػبػػػاٌلؽ" عنػػػد حػػػافي حسػػػن اؼبسػػػعودم حملمػػػد فاضػػػل سػػػاعد النػػػدكم

إىل تقػدـ شػكرم كربيػيت ربيػة ىنينػة مػن عميػا قلػ  إىل كػٌل بذلك، الثناء كالجػزاء أجػدر 
مػػن قػػػد سػػاىم شػػػارؾ ىػػػذا البحػػث ككػػػٌل مػػػن سػػاعدا ببػػػذؿ سػػػعيو ُب إنتهػػاء كتابػػػة ىػػػذا 

 البحث اعبامعي إىل:
فضيلة الربكفيسور الدكتور اغباج موجيا رحرجا، مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم  .ُ

 اإلسالمية اغبكومية ماالنج.
 اإلنسانية. العلـو ة اؼباجستَت، عميدة كليةاستعاد الدكتورة اذةفضيلة األست .ِ
 اللغة العربية كأدهبا قسمفيصل اؼباجستَت، رئيس  الدكتور ؿبمد فضيلة األستاذ .ّ

 الذم أشرفٍت ُب ىذا البحث اعبامعي، جزاه هللا خَتا أحسن اعبزاء. كمشرؼ
ْ.  

بتوفيقو كيطوؿ عمرنا أخَتا، جزاىم هللا أحسن اعبزاء. كأسأؿ هللا أف يشملنا 
الباحثة من القارئُت إصالح ما ُب ىذا البحث  ترجوكبارؾ فيو كيدخلنا ُب الدار النعيم، ك 

 اعبامعي من األخطاء كالنقائص.
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 ملخص البحث

أخطػػػاء الًتصبػػػة ُب كتػػػاب "تيسػػػَت اػبػػػاٌلؽ" عنػػػد حػػػافي حسػػػن ، َُِٔ، ديػػػو أيػػػو، فطريػػػاا
  .قسػػم اللغػػة العربيػػة كأدهبػػا. حبػػث اعبػػامعي. سػػاعد النػػدكم اؼبسػػعودم حملمػػد فاضػػل
 جامعػة موالنػا مالػك إبػراىيم اإلسػالمية اغبكوميػة مػاالنج. .كلية العلـو اإلنسانية

 اؼباجستَت.، فيصلالدكتور ؿبٌمد مشرؼ : 
 الكلمة األساسية : ترصبة، ترصبة حرفية

 
فرع من علم اللغة اليت تبحث عن نقل الفكرة من اللغة إىل اللغة  علم الًتصبة ىو

صل إىل اللغة اؽبدؼ بالقاعدة شطة عن النقل الفكرة من اللغة األًتصبة ىي انالاألخرل. 
كأدب الذم يتوفا معا. لذالك ُب ىذا البحث، الباحثة تريد أف تبحث عن تطبيا علم 

خالؽ. زبتار الباحثة علم األخالؽ كموضوع الًتصبة ُب مًتصبة كتاب اليت فيها علم األ
 ألف العلم األخالؽ ىو قاعدة األكؿ ليعرؼ خَت القلب الذم يفيد ُب حياة الناس.

 ما األخطاء الًتصبة ُب كتاب "تيسَت اػباٌلؽ"أسنلة البحث ُب ىذا البحث يعٍت 
ىذا البحث  ُب أىداؼكما اؼبنهج الذم استعمل ُب ترصبة كتاب "تيسَت اػباٌلؽ". كأما 

ؼبعرفة اؼبنهج الذم استعمل ُب ك  ؼبعرفة األخطاء الًتصبة ُب كتاب "تيسَت اػباٌلؽ"ىي 
  ترصبة كتاب "تيسَت اػباٌلؽ".

كيفي. أما مصادر البيانات -ُب ىذا البحث، تستخدـ الباحثة منهج الوصفي
يسية ُب ىذا البحث تكوف من مصادر رئيسية كمصادر ثانوية. مصادر رئ تاليت استخدم

مع ترصبتو كأما مصادر ثانوية تكوف من كتب علم الًتصبة  تيسَت اػباٌلؽتكوف من كتاب 
اليت تبحث عن خالصة من قاعدة مًتصبة حىت األخالؽ الذم معو ؼبًتجم كمعجم اللغة 

 .تيسَت اػباٌلؽاندكنيسيا الذم يساعد ُب مًتصبة كتاب -العربية



 ل
 

 اػباٌلؽمن كتاب تيسر  مرة ثانيةكنتيجة البحث فهي ىناؾ الفرؽ بُت كتابة 
كيستخدـ مًتصبة  اػباٌلؽتيسر كترصبتو حىت كلمات اليت تغَت معناه من اؼبقصود الكاتب 

 منهج ترصبة حرفية ُب الًتصبة.
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ABSTRAK 

Fitriani, Diah Ayu, 1026, Kesalahan dalam penerjemahan kitab “Taysir al-

Khollaq” karya Hafidz Hasan al-Mas’udi oleh Fadlil Sa’id an-Nadwi. 

Penelitian Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Fakutas Humaniora. 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : 

Dr. M. Faisol, M. Ag 

Kata kunci : Terjemah, Terjemah Per kata 

Ilmu terjemah adalah salah satu cabang ilmu bahasa yang mempelajari 

tentang pemindahan gagasan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Menerjemah 

berarti kegiatan dalam memindahkan pemikiran dari bahasa sumber ke bahasa 

sasaran dengan kaidah dan etika yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu 

dalam penelitian ini, peneliti ingin meneliti penerapan ilmu terjemah dalam 

penerjemahan sebuah kitab sederhana yang berisikan tentang ilmu akhlaq. Peneliti 

memilih ilmu akhlaq sebagai objek penelitian dikarenakan ilmu akhlaq merupakan 

kaidah dasar untuk mengetahui kebaikan hati dan semua alat perasa lainnya yang 

bermanfaat dalam kelangsungan hidup manusia. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa saja kesalahan-

kesalahan dalam penerjemahan kitab “Taysir al-Khollaq” dan metode 

penerjemahan apa yang digunakan oleh penerjemah dalam menerjemahkan kitab 

“Taysir al-Khollaq”. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

kesalahan-kesalahan dalam penerjemahan kitab “Taysir al-Khollaq” dan untuk 

mengetahui metode penerjemahan yang digunakan oleh penerjemah dalam 

menerjemahkan kitab “Taysir al-Khollaq”.   

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode Deskriptif-kualitatif. 

Adapun sumber data yang digunakan dalam studi ini terdiri dari data primer dan 

data sekunder. Data primer terdiri dari kitab “Taysir al-Khollaq” beserta 

terjemahannya dan data sekunder yang terdiri dari buku-buku tentang ilmu 

terjemah yang membahas tentang ulasan mengenai kaidah penerjemahan hingga 

sikap yang harus dimiliki oleh penerjemah handal serta kamus bahasa Arab-

Indonesia yang mendukung dalam penerjemahan kitab “Taysir al-Khollaq”. 

Hasil penelitian yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini adalah adanya 

perbedaan dalam penulisan ulang kitab “Taysir al-Khollaq” dan terjemahannya 

sehingga banyak kata yang berubah makna dari maksud pengarang kitab “Taysir 

al-Khollaq” serta penerjemah menggunakan metode terjemah per kata dalam 

proses penerjemahan. 
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ABSTRACT 

Fitriani, Diah Ayu, 1026. Translation error of translating “Taysir al-Khollaq” 

book creation of Hafidz Hasan al-Mas’udi by Fadlil Sa’id an-Nadwi. 

Thesis research. Arabic Language and Letters Department of Humaniora 

Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. 

Supervisor: Dr. M. Faisol, M.Ag 

Keyword: Translating, Literal Translation. 

Translation is a branch of linguistic that study about the language structure 

externally. Translating mean activity to move ideas from origin language to target 

language with rule and ethics have agreed together. Therefore from research, 

researcher want to researching application translate science from translation a 

simple book is containing about morals science. Researcher to choose morals 

science as research object because morals science is basic rule to know kindness 

and all other flavorings tool to helpful human survival. 

As  for the formulation of the problem research is error anything from 

book translation “Taysir al-Khollaq” and translation method used intrepreter 

translating  “Taysir al-Khollaq”. While aim research is knowing error from book 

translation  “Taysir al-Khollaq” and knowing translation method used interpreter 

translating book “Taysir al-Khollaq”. 

From research, researcher using qualitative description method. As for 

data source used from studies consist of  primary data and  secondary data. 

Primary data consist of book “Taysir al-Khollaq”  along translation dan secondary 

data consist of books about translation science to discuss about  review on 

translation rule  to attitude must owned by reliable interpreter along language 

dictionary Arab-Indonesian supporting  book translation  “Taysir al-Khollaq”. 

Research result obtainable research from researching is presence different 

in repeated writing book “Taysir al-Khollaq”  and translation so that many word 

change of meaning from the autor’s intention  book “Taysir al Khollaq” along 

interpreter using translation method every word translation process. 
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 حمتويات البحث
 أ  ...........................................................العنواف.........صفوة 

 ب .......................................................................ؿستهالالا
 ج ..........................................................................إلىداءا

          د ............................................................الشكر كالتقديركلمة 
          ك ...................................................................تقرير اؼبشرؼ

          ز ...ة............................................................تقرير عبنة اؼبناقش
        ج ......................................................اإلنسانية تقرير عميدة العلـو

       ط ................................................تقرير رئيس قسم اللغة العربية كأدهبا
          م ....................................................................تقرير الباحثة

          ؾ .................................................................ملخص البحث
 ؾ         س .................................................................ؿبتويات البحث

 : ادلقدمة  الفصل األول
 ُ ............................................................... خلفية البحث-أ 
             ِ       ْ ...............................................................أسنلة البحث-ب 
 ٓ        ْ .............................................................أىداؼ البحث-ج 
  ٓ        ْ ...............................................................فوائد البحث-د 
 ٓ .............................................................. الدراسة السابقة-ق 
 ٔ ................................................................ منهج البحث-ك 

 ٔ ............................................................. نوع البحث (ُ



 ع
 

 ٕ ......................................................... البيانات مصادر (ِ
 ٖ ...................................................... طريقة صبع البيانات (ّ
  ٖ.  ................................................... طريقة ربليل البيانات (ْ

 : اإلطار النظريثاينالالفصل 
 َُ ...............................................................ةًتصبال مفهـو- أ

        ُِ ....................................................اللغةُب  ةًتصبالمعاا  (ُ
 ُ       ُْ .............................................ُب اإلصطالح  ةًتصبالمعاا  (ِ
        ُٔ ..........................................................ةًتصبالمفهـو علم  - ب
            ُٕ ...............................................................ةًتصبال أنواع- ج
 َِ ..............................................................ةًتصبال طرائا- د
 ِٓ  ........................................................... نظريات الًتصبة   -ق
 ِٗ............................................................. عوامل اؼبًتجم   -ك
 ِّ.............................................................. كيف نًتجم     -ز
 ِّ............................................................. قوانُت الًتصبة   -ح
 ّّ........................................................... كاجبات اؼبًتجم   -ط
                      ّٕ...................................................... اؼببادئ العامة للًتصبة   -م

 ناتاالبي حتليل: ثلالفصل الثا
 ّٗ ..................................................الصورة العامة من البيانات .ُ

 ّٗ.......................................................... حملة الكتاب . أ
 ّٗ.................. غبافي حسن اؼبسعودل  "كتاب "تيسَت اػبالؽ -ُ



 ف
 

كتاب "تيسَت اػبالؽ" عند ؿبمد فاضل ساعد الندكل كترصبتو ُب  -ِ
 َْ  ............................................. اللغة اإلندكنيسية

 َْ  .............................................. فركؽ الكتابة بُت كتابُت . ب
 ُْ  .............................................. ُب اغبرؼ أخطاء -ُ
 ْٕ......................................... عالمة الًتقيم ُب أخطاء -ِ
 ُٔ................................................ أخطاء ُب اغبركة -ّ

 : اإلختتامرابعالفصل ال
         ْٕ ..................................................................اػبالصة- أ
         ٕٓ ................................................................اإلقًتحات - ب

            72 ...................................................................ثبت ادلرجع
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 الفصل األول
 ادلقدمة

 
 خلفياة البحث . أ

، كٌلما الٌدنيا يزداد اغبديثة   ،متفٌرقة معلوماتبوجود تكنولوجيا ك ىذا اليـو
مع  ة لتساباالفرصة اؼبفتوح السبب كثرةدخلت ُب بالدنا إندكنيسيا بالٌسهولة كاغبٌر. ك ك 

اؼبعلومات، كبتاج مفتاح  أك يعرٌب يقبل ل الصٌحة. أحد طريقةبلد آخر ُب كٌل ؾباؿ باغبٌر ك 
متنٌوعة، مثل  ة. كاف اللغة العاؼبيةالنجاح يعٍت ديلك اللغة األجنبية أك تسٌمى باللغة العاؼبي

اللغة اإلقبليزية، كاللغة العربية، كاللغة الفرنسية، كاللغة اليابانية، كاللغة الٌصينٌية الرٌئيسية، 
كقاؿ منصور: "فبا ال مراء فيو حاجة اإلنساف كاجملتمعات قدديا كحديثا إىل  كغَت ذلك.

من اغباجات األصلية  الًتصبة، ذلك ألف الًتصبة بُت اللغات سبثل حاجة
 كذىبت إىل قوؿ ركجر، أف:ُللبشرية."
ال شك أننا أصبحنا نعيش ُب عامل أضحت فيو الكرة األرضية قرية صغَتة تتمتع فيها كسائل االتصاؿ "

كنقل اؼبعلومات بأمهية كبَتة، كبالتال أصبحت الدراسات النظرية اليت تسهم ُب ىذا اجملاؿ ذات أمهية 
التواصل اإلنساا كتبادؿ اؼبعلومات أمرا ال مفر منو، ىذا إف مل يكن ضركرة ملحة  باللغة، حيث أصبح

. كتلعب الًتصبة دكرا أساسيا ُب هتننة  ألم ؾبتمع حياكؿ مواكبة ما جيرم حولو من معلومات كعلـو
الًتصبة الدراسات النظرية كالتطبيقية عبعل نقل اؼبعلومات عامة كالعلمية اػباصة أمرا فبكنا. كإذا كانت 

 ِ".على قدر مهم بالنسبة  لألمم اؼبتقدمة اليـو كالغرب كالياباف
يسمى  اليـوك  ،لذم يسمى بشرؽ البعيد ُب اؼباضيجاء اإلسالـ من اعبزء الدنيا ا

اجملتمع ُب شرؽ األكساط باللغة العربية الفصحة أك  من َتكثيتكٌلم  بشرؽ األكساط. 
أحد منها  ة ُب كٌل ؾباؿ،انية. أكثر الكتب العربيالعامية، كاللغة الفارسية، كاللغة العرب 

                                                             
)القاىرة: دار الًتصبة بُت النظرية كالتطبيا: مبادئ كنصوص كقواموس للمصطلحات اإلسالمية،  ،ورصؿبمد أضبد من ُ
 .ُّ( ص ََِٔالكماؿ، 

( ََُِالدين ضبيدم، )الرياض: مكتبة العبيكاف، ترصبة حمليي الًتصبة كعملياهتا: النظرية كالتطبيا، ل، .ت. بي ركجر ِ
 .ْص 
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إندكنيسيا  اؼبسلمُت ُب من َتكثيقيم  . ُب العصر النهضةعند اإلسالـ  ةكتب اإلسالميال
 واتكٌلميُب إندكنيسيا ال  اجملتمعاليومٌية. كدبا أف وا باللغة العربية ُب اغبياة تكٌلميال  هملكن
الكتب العربية إىل اللغة اإلندكنيسة  ةًتصباللغوٌم العريب ل اللغة العربية اليومٌية، فيحتاجب

 . كقاؿ أسعد:اؼبعلومات اؼبتنٌوعة ُب ؾباؿ العاـ كاإلسالـ ؼبعرفة

على حياة -بواسطة الًتصبة-"تلعب الًتصبة دكرا عظيما ُب التطٌور الثقاُب للبشرية. يطلع الناس ُب بلد ما
افتها، كمنجزاهتا، ُب ميادين العلـو اؼبختلفة. تناكؿ الًتصبة البلداف األخرل، كتارخيها، كحضارهتا، كثق

دائرة كاسعة من ؾباالت النشاط االنساا. فمن لغة إىل أخرل، تًتجم األشعار، كالكتب األدبية الفنية، 
كثائا األعماؿ اؼبتنٌوعة، كالبحوث كاؼبقاالت، كاألفالـ ماعية، كالكتب العلمية، ك كاؼبؤلفات األدبية االجت

 ّسينمائية، كخطب الشخصيات السياسية، كاؼبعلومات الصجفية. كأحاديث الرجاؿ كالقادة البارزين."ال

 سبيال من سبل التفاىم كالتواصلبوصفها –اؿ منصور ُب كتابو: "تعد الًتصبةق

نوعا من النشاط البشرل قاـ بو اإلنساف ُب ؾبتمعاتو األكىل لتنظيم عالقاتو -اللغوم
 ْضو كتدبَت حاجاتو."جبَتانو كتأمُت أغرا
اللغة األجنبية أك إىل اللغة األجنبية.  غ اؼبعلومات منلبي أنشطة لتالًتصبة ى

الٌسداد ُب فٌن، كالٌسركر، ك الالعناصر يعٍت  ا تنضمالًتصبة ىي اإلجتهاد الشامل ألنٌ 
رافقت الًتصبة منذ  لغة األخرل.الإىل  الواحدة لغةالؿ الفكرة من انقاختيار اللفي ال ت

 أقدـ العصور.
معرفة اليت تعرؼ اجملتمع منذ  كذىب إىل قوؿ فيصاؿ ُب كتابو أٌف: "الًتصبة يعٍت

زمن اؼباضي. ُب التعريف الضٌيا، تعمل الًتصبة للناس منذ نفسو جيٌرب أف يعرؼ العامل 
 ٓعمر الًتصبة تساك بعمر الناس ُب األرض.". حولو

قاؿ إيناس  هم.ييد اؼبًتجم ألٌف تغيَت اللغة ربت أيد الًتصبة تعتمد على خاصية
 إىل موجهػة كلمػاتُب   فكارألا صياغػة فػي يتمثل عملػو كػاتب ىو تػرجمؼباُب كتابو: "

                                                             
 .ُِ(، ص ُٖٗٗ، )دمشا: طالسدار، علم الًتصبة النظرم أسعد مظٌفر الٌدف حكيم، ّ
 .ُٗ، ص الًتصبة بُت النظرية كالتطبيا: مبادئ كنصوص كقواموس للمصطلحات اإلسالمية ،ورصؿبمد أضبد من 4
5

 M. Faisol Fatawi, Seni Menerjemah, (Malang: UIN Malang Press, 1002), hal 2. 
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ملو. إذا كاف األخطاء علتعيُت آراء اجملتمعات بوسيلة سهم كبَت لو اؼبًتجم  ٔ".القارئ
ألٌف . فلذلك حيتاج أف ربليل الًتصبة الًتصبةفيسبب الفسد ُب من اؼبًتجم،  اَت كث أك  قليال

األجن  أك ك  ُب الًتصبة،ز األخطاء جيو  عوامل اؼبتنوعة. إذابالًتصبة بسبب األخطاء ُب 
بلدنا إندكنيسيا  دبقاصده، فيلقباألخطاء اليت غَت مناسب  واكيعرف وامتكٌلم اللغة يبحث
كثَت. لذلك ال ُب ؾباٌؿ   ىذا اللقبريد لعامل أك بلد اؼبًتكؾ. فنحن ال نبلد مسكُت اللغة ا

 .الًتصبة دائما بطرائا معينة خاصيةصلح بٌد علينا أف ن
كيعرٌب اؼبًتجم عن فكر سواه كعلم سواه، فال حيتاج إال كذىب إىل قوؿ موناف: "

اؼبنقوؿ إليها. فنادرا ما ينظر القرٌاء إىل الًتصبة كاألصل معا ىل معرفة اللغتُت اؼبنقوؿ منها ك إ
ل ينظركف إىل النص بعد استقراره ُب لغتو اعبديدة. فاف كاف مستويا كاضحا جركا ُب ب

قراءتو كحاؽبم ُب النصوص اؼبضوعة هبذه اللغة ابتداء، كاف استوقفهم فيو بغض التعقيد 
كالغمود حكموا على اؼبًتجم بالضعف كنسموا إليو ما كجدكا ُب النص من عيوب. 

 ٕ"للفهم بل لإلفهاـ.كالواقع أف اؼبًتجم ال يًتجم 
بصدد اغبديث عن الًتصبة، أقوؿ: إنا مسؤلٌية كبَتة كمعاناة صعبة، كالًتصبة 

ليت يًتجم كوف اؼبًتجم عارفا ببينة اللغة ادبفهـو الذم قٌدمو األستاذ شفيا تنطلب أف ي
 ٖيت ينقل إليها.كمعارؼ اللغة ال عنها كدبعارؼ تلك اللغة، كبعلومها، ككذلك ببينة كعلـو

غبافي حسن اؼبسعودم من كتاب "تيسَت اػباٌلؽ"   كتب العربية يعٍتالأحد من 
يصنف اؼبصرم "تيسَت اػباٌلؽ"، ف كمدرس بوزارة اؼبعارؼ العمومية. علماء األزىر الشري
 ىذا الكتاب حيتوم اؼبختصر من لذم يتكٌلموا اجملتمعات باللغة العربية.اؼبصر ىو بلد ا

للمسلمُت ُب  مفيدك  يةالشريعة اإلسالم األخالؽ يؤسس على ُب علم األساسية الدراسة
اؼبستقبل. علم األخالؽ ىو علم يدرس عن القواعد غبٌسن القلب. يدرس اؼببتدئ ىذا 
                                                             

 .ُٓ(، ص ََِٓ)قاىرة: جامعة القاىرة، مبادئ الًتصبة كأساسيتها، إيناس أبو يوسف كىبة مسعد،  ٔ
 . ٕ(، ص ُْٗٗ)بَتكت: دار اؼبنتخب العريب،  ترصبة للطيف زيتوا،اؼبسائل النظريٌة ُب الًتصبة، ، جورج موناف ٕ
، ندكة(، ة اعبامعي اغببايبمفاط، الًتصبة كالتالقح الثقاُبمعاناة صعبة" ُب "الًتصبة مسؤكلية كبَتة ك نشريف، ؿبمد ب ٖ

 .ٕٔ، ص )ُٕٗٗ



4 
 

. نعرؼ اككبوى يةأك ؾبالس التعليم ةالكتاب ليفهم أساس األخالؽ ُب معاىد اإلسالمي
إىل بياف كثَت ليفهمو.  واعبديد كحيتاجعلم اعبديدة اليت تدرس الأٌف اؼببتدئُت ىو الطاٌلب ا

 عربية كاللغة اإلندكنيسية كخطابنفهم أٌف اؼببتدئُت دبعٌدؿ ديلك ىذا الكتاب ُب اللغة ال
ليس ك  األخطاء ُب الًتصبة كال فتشت دقيقااؼبعلومات. إذا كجدت  ةدازيكسيلة عاجلة لك 

 فكرة الكاتب. تغٌَت ستطيع أف يا ت، فذيك عاقبةو سٌينةو ألنٌ ىناؾ الٌتجديد

أسئلة البحثب.   
تعرب الباحثة سنل البحث فيما يلي:، تمادا على خلفية البحث اؼبذكورةاع   
 ما األخطاء الًتصبة ُب كتاب "تيسَت اػباٌلؽ"؟ .ُ

 تاب "تيسَت اػباٌلؽ"؟ما اؼبنهج الذم استعمل ُب ترصبة ك .ِ

أىداف البحث ج.   
فيما يلي:كاف أىداؼ البحث   

 الًتصبة ُب كتاب "تيسَت اػباٌلؽ".ؼبعرفة األخطاء  .ُ

 ذم استعمل ُب ترصبة كتاب "تيسَت اػباٌلؽ".نهج الؼبعرفة اؼب .ِ

عنصرين، يعٍت األخطاء ُب فلذا حددت الباحثة على  إف ىذا البحث كاسع النطاؽ،
ف: يتحٌيز ذم استعمل ُب ترصبة كتاب. تقسيم جنس الًتصبة قسمااعبنس ال الكتابة ك

ف يتحٌيز الًتصبة باللغة اؽبدؼ. يتحٌيز الًتصبة باللغة األصل يتكوٌ ل ك الًتصبة باللغة األص
 ترصبة الوفٌية كترصبة الداللية.ثالثة أقساـ: ترصبة اغبرفية ك 

. فوائد البحثد  
على  الفوائد البحث تنقسم من األىداؼ اؼبذكورة السابقة، ديكننا االستفادة فيها.

ة كما يلي: قسمُت، يعٍت الفائدة النظرية كالتطبيقي  
 النظريةالفوائد  .ُ
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يفة علم الًتصبة كقادرة على يزداد اؼبعلومات عن كظل ىذا البحثينفع 
األخطاء الًتصبة ُب كتاب "تيسَت اؼبسامهة للطالب الذين يرغبوف ُب ربليل 

 .الكلمات اليت ؽبا معاف ـبتلفةك  اػباٌلؽ"

 ةالتطبيقيالفوائد  .ِ

ىي قادرة على أف تستخدـ  أعماؿ اليوميةُب التطبيقية على الرغم من الفائدة 
 من قبل اؼبراقبُت من علم الًتصبة أك اؼبًتجم بشكل خاص كاجملتمع بشكل عاـ.

كديكن استخداـ النتائج على النحو مثاؿ كاحد ؼبعرفة أخطاء الكلمة أك تغيَت اؼبعٌت  
 ُب الًتصبة.

ةه. الدراسات السابق  
القدح، ككذلك من الباحثوف ىم قد كما عرفنا أف البحث العلمي قد جرل منذ 

اللغة العربية كأدهبا،  قسمحبثوا كثَتا من اؼبوضوع البحث ُب ىذه اعبامعة، خصوصا ُب 
 إما ىم يبحثوف النقد الًتصبة، كاؼبقارنة بُت شعرين، كدراسة ربليلية نقدية كغَت ذلك.

احثة أف ذبعل ؽبا ىناؾ بعض البحوث العلمية اعبامعة اؼبتعلقة هبذه البحث كيستطيع الب
 مراجعا إلكمالو، فهي:

ُب اغبقيقة قد قاـ الباحثوف بدراسة ربليلية نقدية لقلم مٌتقُت ُب حبثو "نقد . ُ
اللغة العربية كأدهبا  قسمالًتصبة كتاب "ؼباذا اخًتت اؼبنهج السلفي" ػبالد مشهودم" ُب 

ُب كلية العلـو اإلنسانية كالثقافة باعبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية 
"ؼباذا ترصبة كتاب فيها يبحث عن اؼبنهج اليت استعمل ُب ميالدية.  ََُِماالنج، عاـ 

 األخطاء الًتصبة فيها.ك  اخًتت اؼبنهج السلفي"
بدراسة ربليلية نقدية(" لعبد القدير ضبيد ) "جوىر اؼبكنوف""ترصبة كتاب . ِ

اللغة العربية كأدهبا ُب كلية العلـو اإلنسانية كالثقافة  قسمحملمداف حفص، الطالب ُب 
ميالدية. كتب  ََُِعاـ  راىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج،باعبامعة موالنا مالك إب
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يت معارضة باللغة مات الكتاب "جوىر اؼبكنوف" كالكلترصبة  يت استعمل ُب التكنيك ال
 اؽبدؼ.

البحث عن "األخطاء ُب الًتصبة "رياض الصاغبُت" لإلماـ أيب زكاريا حيي بن  .ّ
)دراسة ربليلية نقدية(" لقلم  ُّٕ-ُُٔشرؼ الندكم ألضبد سونارطا ُب الصحيفة 

اللغة العربية كأدهبا ُب كلية العلـو اإلنسانية كالثقافة باعبامعة موالنا  قسمُب فطرة سبامي، 
لذم اؼبنهج اميالدية. كتب فيو  ََُِعاـ  راىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج،مالك إب

"رياض الصاغبُت"، كأخطاؤىا، كخيارٌم إذا كجد استعمل اؼبًتجم ُب ترصبة كتاب 
 األخطاء. 
َتم" رنة بُت الشعر "ىايكو" مثو باشو كعارؼ خضكىناؾ البحث عن "اؼبقا. ْ

اللغة العربية كأدهبا ُب كلية العلـو اإلنسانية كالثقافة  قسمُب لقلم نور العفيفة الطالبة " 
ميالدية. ىناؾ  َُُِعاـ  راىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج،باعبامعة موالنا مالك إب

 الؼ بينهما.اختالؼ كتساك بُت شعرين كاػبصائص كالعوامل اخت
أخطاء الًتصبة ُب  مل ذبد الباحثة البحث عن  كفبا سبا من الدراسات أعاله،

 كتاب "تيسَت اػباٌلؽ" عند حافي حسن اؼبسعودم حملمد فاضل ساعد الندكم.

 و. منهج البحث
. نوع البحث كمدخلوُ  

 "فاؼبنهج لغة الطريا اؼبستقيم الواضح، كاؼبنهاج ىو اػبطةقاؿ رجاء عن اؼبنهج: 
 الطريا البٌُت إىل اغبٌا ُب أيسر سبلو. كقد كردت ُب القرأف الكرح اؼبرسومة، كاؼبنهج ىو

 ُْٖب السورة اؼبائدة ُب اآلية             كاؼبنهاج ىنا يعٍت
 ٗ"الطريا احملدد الواضح ؼبعرفة دين هللا.

                                                             
 .ُِٕص  (،َََِ)دمشا: دار الفكر،  العملية توعلمي: أساسياتو النظرية كفبارسالبحث الرجاء كحيد دكديرم،   ٗ
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رجاء: ُب تصنيفات مناىج البحث العلمي، خيتلف الناس بآرائهم. كقوؿ 
اؼبنهج  -ّاؼبنهج التارخيي.  -ِاؼبنهج الوصفي.  -ُ: (Whitney)"تصنيف ىويتٍت 

 -ٔ. (Prognostic Research)البحث التنبوئي  -ٓالبحث الفلسفي.  -ْالتجري . 
 َُالبحث اإلبداعي." -ٕالبحث االجتماعي. 
يها الباحثوف ُب لاؼبنهج الوصفي ىي طريقة يعتمد عقوؿ عامر، أٌف: "كذىب إىل 

ذم يؤثر ُب كافة قة، تصٌور الواقع االجتماعي، كالاغبصوؿ على معلومات كافية كدقي
 ُُ"األنشطة الثقافية كالسياسية كالعلمية، كتسهم ُب ربليل ظواىره.

أساليب التحليل  نعرؼ اؼبنهج الوصفي بأنو: )أسلوب منكقاؿ رجاء ُب كتابو: "
اؼبركز على معلومات كافية كدقيقة عن ظاىرة أك موضوع ؿبدد، أك فطرة أك فًتات زمنية 
معلومة، كذلك من أجل اغبصوؿ على نتائج علمية، ٍب تفسَتىا بطريقة موضوعية، دبا 

 ُِ"ينسجم مع النعطيات الفعلية للظاىرة(.
 ألف (Deskriptif) وصفىال (Kualitatif) الكيفييقـو ىذا البحث على اؼبنهج 

تلك البحوث تقدـ كصفا ك  الكلمات اؼبكتوبة من تتكوف البحث ىذا ُب البيانات
للظواىر كاألحداث موضع البحث دكف أف تسعى لتفسَت األحداث كالظواىر أك ربليلها 

 .ات كقوانُت بقصد التعميم كالتنبؤكاػبركج بنظري
 . مصادر البياناتِ

ُب ىذا البحث ىي تتكوف من اؼبصدار الرئيسية يت كانت مصادر البيانات ال
 كالثنوية. كمها:

"تيسَت اػباٌلؽ" غبافي حسن اؼبسعودم  كتابسية: ىي من  ياؼبصدر الرئ (ُ
 كالًتصبة كتاب "تيسَت اػباٌلؽ" حملمد فاضل ساعد الندكم.

                                                             
 .ُْٖنفس اؼبرجع،  10
)عماف: اليازكرم، نركنية تلكمصادر اؼبعلومات التقليدية كاإل البحث العلمي: كاستخداـ ، عامر إبراىيم قنيلجي ُُ

 .ُِٗ(، ص ََِٖ
 .ُّٖ، يةو العملتساسياتو النظرية كفبارسالبحث العلمي: أرجاء كحيد دكديرم،   ُِ
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اؼبصدار الثنوية: كىي كل البيانات اليت تتعٌلا هبذا البحث كيساعد على سهوؿ  (ِ
 البحث، كىي من الكتب اؼبتعٌلقة بالدراسة علم الًتصبة.عملية 

 
 
 

 . طريقة صبع البياناتّ
رجاء ُب كتابو: "تعد من أقدـ طرؽ صبع البيانات كاؼبعلومات اػباصة قاؿ  

يت الطريقة ال ُّأنا اػبطوة األكىل ُب البحث العلمي كأىم خطواتو."بظاىرة ما، كما 
كىي احملاكلة  (Dokumentasi) الطريقة الوثائقية تستعملها الباحثة عبمع البيانات ىي

لعة الكتب حبث اؼبكت  دبطاعبمع البيانات من ناحية مطالعة الكتب كغَت ذلك. 
لوثائقي فالبحث اكذىب إىل قوؿ عامر: " يت تتعٌلا بالبحث.اؼبلحوضة أك النصوص ال

َت اؼبطبوعة، ُب صبع حيتاج إىل اؼبصادر كالوثائا اؼبكتوبة كاؼبطبوعة أك اإللكًتكنية كغ
البيانات اؼبطلوبة لبحثو، كمن ٍب تنظيمها كتبويبها، كربليلها كاستنباط النتائج اؼبطلوبة 

 ُْ"منها.

. طريقة ربليل البيانات ْ  
 Contentإف ُب ربليل البيانات، كاف الباحثة تستخدـ بتحليل اؼبضمـو )

Analysis لكشف اؼبعٌت اؼبراتب كالٌتعٌلا ها ربليل( كىو يقصد عبمع الوثائا أك الكتب ك
 ُٓكالٌظواىر كىذه ؼبعرفة الفوائد كاغباصل كاألثر منها.

 باؼبنهج الوصفي التحليلي، صكزباؼبعاعبة.  كحدة هبا تقـو ربليل البيانات اليت 
لوك هبذا اؼبنهج تريد الباحثة أف تصف صبيع ما تضمنو الًتصبة من كلمة ككلمة.   أف ربي

                                                             

 .ُّٕنفس اؼبرجع، 13 
 .ُُٗ، ص نركنيةتلكالتقليدية كاإل مصادر اؼبعلومات البحث العلمي: كاستخداـ عامر إبراىيم قنيلجي، 14 
15
Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Peneleitian Pendidkan: Cet.VII, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

1002), hal. 12 
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. كاػبطوات حملمد فاضل ساعد الندكمبتحليلية الًتصبة ُب كتاب "تيسَت اػباٌلؽ" 
 الوصفية التحليلية مذكورة كما يلي:

 تيسَت اػباٌلؽ".عيُت مواد البحث ُب ترصبة كتاب "ت (ُ

 تعيُت اؼبسائل الرئيسية للبحث، كىي األخطاء الًتصبة ُب كتاب "تيسَت اػباٌلؽ". (ِ

 علقة بالعناصر الًتصبة.ريات الًتصبة اؼبتعرض النظ (ّ

 الوصفي التحليلي.مواد البحث باؼبنهج ربليل  (ْ

 استنتاج البحث، إجابة ألسنلة البحث. (ٓ

 كتابة البحث. (ٔ
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 ثاينال لفصلا
 اإلطار النظري

 
 الرتمجة مفهوم أ.

 قاؿ أستاذة سوزاف ُب كتابو نقل الفكرة من اللغة إىل اللغة األخرل.الًتصبة يعٍت ت
يًتجم" باإلطالع على اؼبعاجم العربية. -أف كلمة "ترصبة" مشتقة من كلمة "ترجم 

الكالـ: فٌسر بلساف آخر فهو ترصباف كترصباف ج تراجم كتراجم كيقاؿ "ترصبو بالًتكية" 
 ُٔأم نقلو إىل اللساف الًتكى.
أف الًتصبة عملية ذبرم على اللغات، يعٍت عملية تبديل نص  كذىب كاتفورد إىل

كقاؿ أيضا، ديكن تعريف الًتصبة على النحو اآلٌب: أف  ُٕلغة بنص ُب لغة أخرل.ُب 
 ُٖيستبدؿ دبحتويات نص ُب اللغة )مل( ما يقابلها من ؿبتويات نص ُب لغة أخرل )لو(.

كذكر عبدهللا ُب كتابو، أف الًتصبة ىي نقل األفكار كاألقواؿ من لغة إىل أخرل 
 ُٗمع احملافظة على لٌب النص اؼبنقوؿ.

إىل  -من أنواع النشاط اإلنساا انوعكجدت الفكرة عن الًتصبة، كانت الًتصبة 
أعماؽ اؼباضي، إىل الفجر البشرية. كلوال ىذا النشاط، لتعٌذر علينا اإلطالع على 

ة اؽبندية، كالثقافات اليونانية، كغَتىا، ىذه الثقافات اؼبختلفة، كالثقافة الفارسية، كالثقاف
 َِبو.القوؿ أسعد ُب كتا

ـبالف من أفكار اآلخر، كتب سعيد ُب كتابو إف الًتصبة عملية التفسَت الكالـ 
أك توضيحو بكلم آخر أك نقل الكالـ من لغة إىل أخرل. ككما يقوؿ البعض: الًتصبة 

                                                             
 .ِ(، ص ُِٗٗ)ماالنج: اؼبعهد العاىل لفٌن التدريس كعلـو الًتبية، الًتصبة األكىل، سوزاف ؿبمد دكاـ،  ُٔ
 .ٗ(، ص ُُٗٗ)بَتكت: دار الكتب الوطنية، نظرية لغوية ُب الًتصبة، ج.س.كاتفورد،  ُٕ
 .ّّص ، نفس اؼبرجع ُٖ
 .ٕ(، ص ََِٔ)القاىرة: دار النشر للجامعات،  الًتصبة: اؼببادئ كالتطبيقات،عبدهللا عبد الرزاؽ إبراىيم،  ُٗ
 .ُِ، ص علم الًتصبة النظرمأسعد مظٌفر الٌدف حكيم،  َِ
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نقل اؼبعرفة من األصل إىل القارئ األجن ، الذم ال يعرؼ لغة األصل. كيبدك أف ىناؾ 
 ُِعملية استبداؿ نص ُب لغة بنص ُب لغة أخرل.اتفاقا على أف الًتصبة ىي 

ضركرة قومية. كديكن أف نؤكد أمهيتها بإنشاء إرباد أسعد ثانيا، إف الًتصبة  يبُت
، كبإنشاء «صبعية الًتصبة» ، ك«اآلداب األجنبية»ؾبلة -ُب دمشا-الكٌتاب العرب

 ِِ.«األجنبيةاؼبعهد العسكرم للغات »القيادة العامة للجيش كالقوات اؼبسلحة 
رئيس ربرير ؾبلة "الفكر" التونيسية، كىو من  »األستاذ بشَت بن سالمة 

كليس أدٌؿ على أف الًتصبة ىي ضركرية لكل »، يقوؿ نفسواؼبسامهُت أيضا ُب اؼبوضوع 
ؾبتمع، مهما كانت درجة تقدمها. يتضح فبا تقدـ، أف الًتصبة ضركرة إنسانية كقومية، 

لعلـو كاؼبعارؼ كاآلداب، عالكة على أنا عامل من عوامل كأداة ىامة لنقل حصيلة ا
ُب كثَت من الدكؿ -النهضة. كليس أدؿ على أمهية الًتصبة، من أنا أصبحت اليـو

 ِّمهنة يقـو هبا مًتصبوف متخصصوف.-اؼبتقدمة
الًتصبة حرفة تتكوف من ؿباكلة ـبالف برأم آخر، أفىت بيًتنيومارؾ ُب كتابو، أف 

ك/ أك تصريح مكتوب بلغة ما برسالة ك/ أك تصريح بلغة أخرل. كُب كٌل استبداؿ رسالة 
مرٌة نًتجم فيها حيدث صياغ شيء من اؼبعٌت نتيجة لعوامل عدة. فالًتصبة زبلا توترا 
مستمرا، أم جوا للمناظرة بناء على متطلبات كل من اللغتُت، كتقع نسبة الضياع ُب 

غة ُب الًتصبة )أم زيادة ُب التفاصيل( كحيده اؼبعٌت على خط متسمر حيده من طرؼ اؼببال
 ِْمن الطرؼ اآلخر التقصَت ُب الًتصبة )أم زيادة التعميم(.

( أف الًتصبة مستحيلة كضركرية ُُّٖقرأت ُب صفحة األخرل: "ذكر جوتو )
امُت چكىامة، فاإللفاظ ُب سائر اللغات تتداخل كتًتؾ فجوات ُب اؼبعٌت. اشار بن

( إىل أف الًتصبة تتعدل حدكد ذبديد حياة النص األصلى كإنضاجو، بل حدكد ُِّٗ)

                                                             
 .ٓٔ(، ص َُِّ، ٗٓ)الرياض: كتاب العربية ترصبة النصوص اإلسالمية اؼبقدسة، سعيد إظباعيل صاّب،  ُِ
  .ِّ، ص علم الًتصبة النظرمأسعد مظٌفر الٌدف حكيم،  ِِ
 .ِْنفس اؼبرجع، ص   ِّ
 .َِ(، ص ُٖٔٗ، )الرياض: دار اؼبريخ، اذباىات ُب الًتصبة  بيًتنيومارؾ، ِْ
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التعبَت عن العالقات الدخيلة بُت اللغات ببعضها البعض كربليلها، كتصبح مدخال إىل 
 ِٓلغة عاؼبية.

ال  كذىب إىل أفكار سوزاف ُب كتابو أف الًتصبة ىي "فٌن" أك "حرفة" الذم
اللغة اؽبدؼ( لًتصبة ىي التعبَت بلغة أخرل )ا. ؼبوضوعي كشرحوزبضع للوصف العلمي ا
. الًتصبة  مع االحتفاظ بالتكافؤات الداللية كاألسلوبية )لغة اؼبصدر(عما عرب عنو بأخرل 

كما سبا أف ذكرناه ىي نقل األفكار من لغة إىل أخرل. ككثَتا ما جيهل اؼبرء دقائا 
صحيحة تكشف لقومو عن الكنوز الفكرية لغتو. فال يستطيع عندئذ أف يقـو بًتصبة 

اؼبوجودة َب اللغة األخرل. كيصبح األمر أعسر بكثَت إف مل يكن ملٌما بدقائا اللغة 
 ِٔ العربية.
كمن اآلراء اؼبذكور، نستطيع أف نفهم أٌف الًتصبة يعٍت تبديل الفكرة كاألقواؿ من  

افظة اللب الفكرة اؼبنقوؿ اللغة أك النص إىل اللغة أك النص ُب اللغة األخرل مع احمل
 .بالتكافؤات الداللية كاألسلوبيةك 

 معاين الرتمجة يف اللغة. 0
 »إف الًتصبة كلمة عربيىة أصلية. جاء ُب لساف العرب كتب سعيد ُب كتابو، 

ان صبي اف: اؼبفٌسر للساف. كُب حديث ىرقل: قاؿ لًتي اف كالتػىٍرصبى و؛ الًتصباف بالضم "التػيٍرصبي
اًجمذم يًتجم الكالـ، أم ينقلو من كالفتح: ىو ال . كجاء «لغة إىل أخرل، كاعبمع الًتر

و كتػىٍرجىم عنو»أيضا ُب لساف العرب  ر، كقد تػىٍرصبى اف: اؼبفسًٌ اف كالتػيٍرصبي كاف . ك «كالتػىٍرصبي
ر للساف، كقد ترصبو كعنو، كالفعل يدؿ على »ُب القاموس احمليط مكتوب  اف: اؼبفسًٌ التػيٍرصبي

اف إبن ىيرىح بن أيب طخمة.كالتػي أصالة التاء.  ٍرصبي
ِٕ 

ره بلساف آخر. »ح ُب اللغة كالعلـو ا كذكر ُب الصح يقاؿ قد ترجم كالمو إذا فسًٌ
اف ) اف. كالًتصبة: النقل من لغة إىل  مع:كاعبكمنو التػىٍرصبى اف كالتػيٍرصبي الًتاجم(. كيقاؿ التػىٍرصبي

                                                             
 .ُْنفس اؼبرجع، ص  ِٓ
26
.ّ، ص الًتصبة األكىلزاف ؿبمد دكاـ، سو 
 .ّٓ، ص ترصبة النصوص اإلسالمية اؼبقدسةسعيد إظباعيل صاّب،  ِٕ
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بيٌنو كأكضحو. كتػىٍرجىم الكتابى تػىٍرجىمى كالمو: »ُب معجم منت اللغة  كشرح .«أخرل
اف: الناقل الكالـ من لغة  اف كالتػىٍرصبي اف كالتػىٍرصبى كتػىٍرجىم عنو: فٌسر بلساف آخر. كالتػيٍرصبي

ر للساف الًتصباف: فيو ثالث لغات األكىل »ُب تاج العركس أكضح  . ك«ألخرل، كاؼبفسًٌ
ة بفتح األكؿ كضٌم الثالث، بضٌم األكؿ كالثالث، كالثانية بفتح األكؿ كالثالث، كالثالث

ر كالمو  ر للساف. كقد ترصبو ترجم عنو: إذا فسًٌ كىذه ىي اؼبشهورة على األلسنة: اؼبفسًٌ
بلساف آخر، كقيل: نقلو النقل من لغة إىل أخرل، كالفعل يدؿ على أصالة التاء. كقد 

ًتصبة تفعلة عرٌب أبو حياف بأف كزنو تفعالف، كيقوم قوؿ ابن تتيبة ُب أدب الكاتب: إف ال
ر كالمو بلساف آخر.  كقدـ من الرجم. ُب البستاف: تػىٍرجىمى اللساف، كتػىٍرجىمى عنو ترصبةن: فسًٌ

اف بفتح كالضٌم: الذم يًتجم الكالـ، أم ينقلو  كتػىٍرجىمى الكالـ بالعربية: نقلو إليها. كالتػىٍرصبي
ر للساف  تػىٍرجىم  »يط كتب ُب معجم الوس. «من لغة إىل أخرل. كالًتصباف: اؼبفسًٌ

 : الكالـ: بٌينو ككٌضحو. كتػىٍرجىم كالـ غَته، كعنو: نقلو من لغة إىل أخرل. كتػىٍرجىمى لفالفو
اف: اؼبًتجم، كاعبمع تىراًجمي كتراصبة. كترصبة فالف: سَتتو كحياتو   .«ذكر ترصبتو. كالتػيٍرصبي

اف، تػىٍرجىم الكالـ: فٌسره بلساف آخر، فهو تػىٍرصبي  »ُب اؼبنجد كذلك معركؼ ك  اف كتػيٍرصبي
أم نقلو إىل اللساف الًتكي. كتػىٍرجىم  «ترصبة بالًتكيب  »)ج( تراصًبة كتىراًجم. كيقاؿ 

عليو: أكضح أمره. كالًتصبة: التفسَت. كتػىٍرجىمى الرجلى: ذكر سَتتو. كالًتصبة: ذكر سَتتو 
 ِٖ.«شخص كأخالقو كنسبو. كترصبة الكتاب: فاربتو

عربية أصلية، استعارىا االنكليز، « ترصباف»مة إبن الندح، إف كل من أفكارك 
. يقوؿ العكربم ُب شرحو للبيت الثالث: إف dragomanكأدخلوىا ُب منت مفرداهتم باسم 

اف ىو الذم يفٌسر كالـ غَته بلسانو، كىو ا ذم يعٌرؼ بغَت لسانو، أم أنو يقـو لالتػىٍرصبي
الصورة  ،ُب شرح البيت األخَت بالًتصبة من لسانو كإىل لسانو. يقوؿ الدكتور عمر فركخ

اللغوية: ترصباف ينقل الكالـ بُت متخاطبُت من غَت العرب، ال يفهم السامع العريب ما 
 إف التأمل ُب معاا الثالثة التالية:من البياف الواضح اؼبذكور، يقوؿ الًتصباف. 

                                                             
 .ّٔ، ص علم الًتصبة النظرمأسعد مظٌفر الٌدف حكيم،  ِٖ
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 اؼبعٌت األكؿ: اإليضاح كالتفسَت.
 سبو.اؼبعٌت الثاا: ذكر سَتة شخص كأخالقو كن

 ِٗاؼبعٌت الثالثة: النقل من لغة إىل أخرل.
أك تفسَت  نقل األفكار يعٍت قبد أف الًتصبة ُب اغبقيقة ،ف السابقةير بالنظر إىل التع

 من لغة إىل لغة األخرل. الكالـ
 االصطّلحمعاين الرتمجة يف . 6

إتفا اؼبنظٌركف كالكٌتاب اؼبًتصبوف على أف الًتصبة ىي النقل من لغة إىل لغة 
 معنياف آخراف ـبتلفاف:-هبذا اؼبعٌت-كللًتصبةقاؿ أسعد: "أخرل. 

على -ُب ىذه اغبالة-، أم أنا تطلا«الًتصبة كنتيجةو لعملية ؿبددة»اؼبعٌت األكؿ 
ترصبة جديدة  ىذه»أك  «لقصص غوركي ىذه ترصبة فبتازة»النص اؼبًتجم. فإذا قلنا مثالن 

الًتصبة »اؼبعٌت الثاا ك النص اؼبًتجم.  -ىنا -، فإننا نعٍت بالًتصبة«لرعايات عمر اػبياـ
، أم أنا العمل، الذم يظهر بنتيجة نص الًتصبة باؼبعٌت «باعتبارىا العملية بالذات

 َّباؼبعٌت الثاا." «الًتصبة»األكؿ. إٌف اؼبنظٌرين كالكٌتاب اؼبًتصبُت غالبنا ما يستعملوف 
كُب اغبقيقة، إٌف النقل من لغة إىل أخرل يعٍت نقل نص ُب لغة إىل نص ُب لغة 
أخرل. إذف، ىناؾ الًتصبة تتكوف على نٌصاف: نص األصل )أك "األصل"(، كنص الًتصبة 

ٌمونا )أك "الًتصبة" دبعٌت األكؿ الكلمة الًتصبة(. إٌف اللغة اليت يكتبوف هبا نص األصل، يس
 "لغة الًتصبة". "لغة األصل"؛ كاللغة اليت ينقلوف إليها نص األصل، يسٌمونا

لنقل قواعد ؿبددة بدقة، ال بد أف نراعيها، كإاٌل فقدنا اغبا ُب تسميتو النص 
باؼبعٌت األكؿ للكلمة، ينبغي أف  «الًتصبة  »اؼبًتجم ترصبة. كلكي منلك اغبا أف نسميها 

ربٌدد  «الثابت  ». إف كسيلة احملافظة على ىذا «ثابت ؿبدد  »كبافي أثناء النقل على 
أف كبٌدد ما  -قبل كل شيء -كسيلة تطابا نص الًتصبة مع نص األصل. من الضركرم

 الذم يبقى ثابتىا أثناء النقل من لغة إىل أخرل.
                                                             

 .ّٕنفس اؼبرجع، ص  ِٗ
 .ّٗ صنفس اؼبرجع،  30
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وف الثابت أمر نسٌ ، ألف تطابا نص الًتصبة مع إف احملافظة على جانب اؼبضم
نص األصل ال ديكن )أحياننا( أف يكوف تامنا. إف مهمة اؼبًتجم يتلخص ُب جعل ىذا 
التطابا كامالن قدر اإلمكاف. إف إمكانية احملافظة على جانب اؼبضموف الثابت، أم على 

 اؼبعٌت، تفًتض كجود كحدات متطابقة من حيث اؼبعٌت.
، نفهم أٌف الًتصبة ىي عملية ربويل إنتاجو كالميٌو ُب إحدل اف اؼبذكوركمن البي

. كهبذه الصورة، ال يتعامل اؼبًتجم مع اللغات  إىل إنتاجو كالميٌو ُب لغة أخرل اللغات
كمنظومات، كإمنا مع االنتاج الكالمي، أم مع النص. إف التطابا اؼبطلوب بالنسبة 

ة أك اعبمل اؼبستقلة، كإمنا ىو تطابا النص اؼبًتجم اؼبنفردللًتصبة ليس تطابا الكلمات 
 )االنتاج الكالمي(، بالنسبة إىل نص الًتصبة كٌلو.

إف االختالفات الداللية بُت اللغتُت، ال ديكن أف ربوؿ دكف ذكر أسعد أيضا، ك 
الًتصبة، نظرنا ألف اؼبًتجم ال يتعامل مع اللغتُت كمنظومتُت ؾبردتُت، كإمنا مع إنتاجُت  

ميُت ملموسُت، أم مع نٌصُت. يتحقا ُب نطاؽ ىذين االنتاجُت الكالميُت، تعاكف كال
اؼبعلومات الداللية  -دبجموعها -يت تنقل، الالوسائل اللغوية، كالصيغ الصرفية كالنحوية

الدالل لنصي األصل كالًتصبة، الالزمة للمحافظة على جانب اؼبضموف. إف التطابا 
إلقباز عملية الًتصبة، ال يوجد بُت العناصر اؼبستقلة ؽبذين ذم نعتربه شرطنا ضركرينا ال

 ُّالنصُت، كإمنا بُت النصُت بصورة عامة.
أما تعريف الًتصبة لغة فهو التفسَت. كأٌما من ناحية وزاف ُب كتابو سقاؿ 

 االصطالح فهي:
 ايصاؿ الكالـ إىل غَته. أساسا الشاعر:. أ

 إىل ترصبافقد أحوجت ظبعى   إٌف الثمانُت كبلغتها   # 
 الًتصباف دبعٌت اؼبًتجم، أم: الذم يوصل الكالـ إليو لتعذر ظبعو بعد أف بلغ سنة شبانُت سنةن.

يفٌسر الكالـ ُب نفي اللغة. أساسا لقوؿ الزـبشرل َب كتاب ))أساس البالغة(( كٌل ما ترجم عن حاؿ . ب
 شيء فهو تفسَتتو.

                                                             
 .َْ ص ،نفس اؼبرجع 31
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ُب كتاب ))القاموس(( كقد ترصبو كترجم عنو. إذا  تفسَت الكالـ بلغة أخرل. كفا ما قالو ))اعبوىرٌم((. ج
 فٌسر كالمو بلساف آخر.

نقل األفكار من لغة إىل لغة أخرل. كفا ما كرد ُب اؼبعجم ))لساف العرب(( الًتصباف بالضم كالفتح ىو . د
الذم يًتجم الكالـ أم ينقلو من لغة إىل أخرل كاعبمع تراجيم."

ِّ 

 ب. مفهوم علم الرتمجة

عبد هللا يعٌرؼ  شرحعٍت علم يدرس عن الًتصبة كنظريتها كعواملها. علم الًتصبة ي
علم الًتصبة بأنو العلم الذم يدرس عملية الًتصبة.  ،معضم اؼبنظٌرين كالكٌتاب اؼبًتصبُت

عملية الًتصبة، باؼبعنر اللغوم الصرؼ، أم  «ؿ.س بارخوداركؼ»يفهم اؼبنظٌر السوفيييت 
أك ربويل نص ُب إحدل اللغات، إىل نص ُب لغة  أنا ربويل لغوم دقيا بُت لغتُت،

أخرل. إف عملية الًتصبة، كجزء خاص من أجزاء االتصاؿ القائم على االستخداـ الثنائي 
اللغة، ىي دكمنا نشاط كالمي إنساا، تتجٌمع فيها قضايا علم النفس، كعلم كظائف 

الًتصبة، الذم يرتبط  األعضاء، كعلم االجتماع، كالعلـو األخرل، عالكة على قضايا علم
 ارتباطا كثيقا بعلم الًتصبة.

إف التحويل ؿبدكد حتمنا ُب إطار لغتُت معيٌنتُت. كمن البياف سوزاف ُب كتابو، 
كإف مهمة علم الًتصبة تتلخص ُب الدراسة اؼبقارنة لنظامُت لغويُت. ليست عملية الًتصبة 
تبديالن بسيطنا لوحدات إحدل اللغات بوحدات لغة أخرل. إف عملية الًتصبة، كجزء 

غة، ىي دكمنا نشاط كالمي خاص من أجزاء االتصاؿ القائم على االستخداـ الثنائي الل
إنساا، تتجٌمع فيها قضايا علم النفس، كعلم كظائف األعضاء، كعلم االجتماع، 

ذم يرتبط ارتباطا كثيقا بعلم عالكة على قضايا علم الًتصبة، الكالعلـو األخرل، 
 ّّ.الًتصبة

 كؼبا كانت اللغة كسيلة بالنسبة إىل ىذا النوع من النشاط االنساا، فال جيوز أف
نضع إشارة اؼبساكاة بُت اللغة كالنشاط الكالمي، كبالتال بُت اللغة كعملية الًتصبة. 

                                                             
 .ِص الًتصبة األكىل، سوزاف ؿبمد دكاـ،  ِّ
 .ّْ، ص اؼبرجعفس ن ّّ
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شركط توليد نص الًتصبة، كاؼبوقف -عالكة على عملية الًتصبة-يدرس علم الًتصبة
 إالعلم الًتصبة يرتبط بشكل كثيا مع علم اللغة،  الكالمي، كالظواىر اؼبرافقة اؼبختلفة.

علم الًتصبة موضوعو، كنظرياتو، كشركطو، ربه فرعا من فركعو. إف وز أف نعتأننا ال جي
عملية التحويل لنا أف عملية الًتصبة ىي  كطرائقو، كمصطلحاتو الغنية اػباصة. يشرح

إنتاج كالمي ُب إحدل اللغات، إىل إنتاج كالمي ُب لغة أخرل. ديكن أف تتحقا الًتصبة 
ثرا فنيا، أك شعرا، أك حبثا علميا، أك دراسة ربريريا أك شفويا. كديكن أف تكوف مادهتا ن

. إف عملية الًتصبة ال تتطلب معرفة اللغتُت فحسب، بل كمعرفتهما أيضا اجتماعيىة
 ّْباالقًتاف مع القواعد كالشركط كالطرائا كالتحويالت، اليت حيددىا علم الًتصبة.

يتقاظبها يقوؿ سوزاف أيضا: "ىناؾ، على الرغم من الفركقات، ظبات عامة ك 
التعرفاف الذاف ذكرنامها حىت اآلف، أم: مفهـو ربريك من نوع ما بُت اللغات، كؿبتول 

 ّٓ"من نوع ما كااللتزاـ بإجاد تكافؤات ))ربفاظ(( على ظبات النص األصلية.

 . أنواع الرتمجةج

ىناؾ ثالثة أنواع رئيسية من الًتصبة تتعدد بناء على طبيعة النص كظباتو الداللية 
 كيبية، ىي:كالًت 

 الًتصبة العلمية (ُ

 الًتصبة األدبية (ِ

 الًتصبة الدينية (ّ

كمن  الًتصبة العلمية يعٍت ترصبة النصوص ذات الصبغة العلمية كالفنية كالتطبيقية.
أىم ظباهتا، أف اللغة تكوف كسطا شفافا ينظر القارئ من خاللو إىل اؼبعٌت، دكف أف 
يتوقف كثَتا أماـ جزالة األلفاظ أك صعوبة الًتاكيب اللغوية، كيتمثل ىدؼ منها ُب نقل 

                                                             
 .ْٓ، ص فس اؼبرجعن 34
 .ّْنفس اؼبرجع، ص  ّٓ
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اؼبضموف دكف غَته، كيسعى اؼبًتجم جاىدا إىل نقل النص بأكرب قدر من األمانة كالدقة، 
 ذلك مع صباؿ األسلوب.حىت إذا تعارض 

 ضال عن نقل اؼبعٌت يزالة األلفاظالًتصبة األدبية فيقصد هبا الًتصبة اليت هتتم ف أما
أك  نثرية كالركاية كالقصة كاؼبسرحيةكعما األسلوب، كذلك كًتصبة اؼبصنفات األدبية ال

ا ؽبا من كأما الًتصبة الدينية فهي اليت تتعامل مع النصوص الدينية دب .األعماؿ الشعرية
 ّٔقدسية، حيث اؼبعٌت كجزالة اللفي كالدقة اؼبتناىية.

يضرب أحد اؼبختصُت أمثلة ألنواع الًتصبات فيورد كذىب إىل أفكار سعيد، 
 األنواع التالية:
ترصبة تبقي على الغرض األصلي، أم يقـو بالتعبَت عن ذات الكاتب  .ُ

أك حياكؿ إقناع األصلي، أك ينقل إىل القارئ بعض اؼبعلومات كاإلرشادات، 
 القارئ ببعض األفكار كالسلوؾ.

 ترصبة تشرح النص لقارئ الًتصبة. .ِ
 ترصبة لفنة خاصة من القراء مثل األطفاؿ، أم مبسطة. .ّ
ترصبة ألجياؿ متأخرة جاءت بعد كتابة األصل، ؿباكلة تقريب النص األصلي  .ْ

 إىل اعبيل الذم مل يعاصر جيل اؼبؤلف.
ر لغة النص األصلي، أم تركز على بعض ترصبة تعليمية لتوضيح بعض أسرا .ٓ

 ّٕالنصوص اؼبناسبة ؽبذا الغرض.
 سوزاف ُب كتابو:  شرح

ىي أصدؽ كجوه الًتصبة. إذا يتقيد اؼبًتجم حبرفية النص اؼبراد  الرتمجة احلرفياة .0
نقلو إىل لغة أخرل مع مراعة اؼبعٌت. كغالب ما يلجأ الطالب إىل الًتصبة اغبرفية 
دبفهومها الضيا. فيتقيدكف باعبرؼ، كيتجاىلوف اؼبعٌت. فتأتى ترصبتهم ركبكة من 

تجنب ىذا األسلوب حيث السبك كخاطنة من حيث اؼبعٌت. فيجب علينا أف ي
                                                             

.ُّص الًتصبة بُت النظرية كالتطبيا: مبادئ كنصوص كقواموس للمصطلحات اإلسالمية، ، ورصؿبمد أضبد من 36
 .َٕص  ،ترصبة النصوص اإلسالمية اؼبقدسةسعيد إظباعيل صاّب،  37
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َب الًتصبة كأف يراعى قبل يًتجم كل شيء اؼبعٌت الذم يقصده الكاتب كالذم 
يكمن خلف كل عبارة ككلمة. كأما الًتصبة اغبرفية فإنا تعمل على نقل النص 
حرفيان، دبعٌت اإللتزاـ بنص اؼبنقوؿ منو من ناحية معاىن اؼبفردات كالًتاكيب 

اليب اللغوية اؼبختلفة من لغة ألخرل، كىنا زبرج اللغوية، متجاىلة تباين األس
 الًتصبة ركيكة لغويان كال تنقل بصدؽ النص اؼبًتجم من ناحية الصياغة كاؼبضموف.

يعٍت قد يتضمن اؼبراد ترصبتو بعض االستعارات كاجملازات  الرتمجة غري احلرفياة  .6
حظوا أف كاعبناسات اللفظية. فهذه زبتلف كثَتا كتتباين تدريس الًتصبة ال

الطالب يتبعوف النوع األكؿ من الًتصبة. فأما أف يعطى ؽبم النص حىت يشرعوا ُب 
نقلو متدرجُت فيو من البدء حىت النهاية. كمن نافل القوؿ إف ىذه الطريقة أقرب 
تناكالن. يقـو الدليل على ذلك، أخذ الطالب هبا. كلكنها إف صٌحت ُب بعض 

ى أسلوب كاحد ُب لغتُت من اللغات فإنا ال اعبمل الىت بتوارد فيها اؼبعٌت عل
 تصٌح ُب كثَت من اعبمل. فال جيوز إذف األخذ بالًتصبة اغبرفٌية.

كتقـو ىذه الًتصبة على التقدح كالتأخَت كالتبديل كاغبذؼ : الرتمجة بتصرف  .3
كاإلقتباس كالزيادة. كال يلجأ إىل ىذا النوع من الًتصبة ُب اؼبدارس بل يعتمد عليو 

اجملاٌلت كمًتصبوا الكتب، كىناؾ أيضا الًتصبة الشفوية أك اآلنية أك  صحاب
الفورية الىت تتطلب من صاحبها أف يكوف قادران على استعاب ما يقاؿ لو بسرعة 
ككضعو ُب قالب صحيح دقيا دكف ترٌددو أك مشفقة. فهذا حيتاج إىل مراس طويل 

و األمم اؼبٌتحدة اللذين كسبٌكن غَت عادٌم من اللغتُت. كىذا ما يفعلو مًتصب
الىت يلقيها مندكبو الٌدكؿ إىل ـبتلف اللغات  يقوموف بًتصبة اػبطب كالكلمات

 ّٖأثتاء إلقائها.

 
 

                                                             
 .ٓص الًتصبة األكىل، زاف ؿبمد دكاـ، سو  38
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 طرائق الرتمجة . د

الطريقة ىي الكيفية اليت تستخدـ عبعل الشيء كربصيل اؽبدؼ الذم أراد أف 
بد لو الطريقة اؼبعينة اليت حيصلو. كالطريقة من أمر مهم بالنسبة اؼبًتجم. فلكل اؼبًتجم ال 

تتعلا هبا. ىناؾ طرؽ كثَتة تستخدمها اؼبًتصبوف كبُت مًتجم كاحد كمًتجم آخر لو طرؽ 
 متنوعة.
ـن، بل ىو  منصور ُب كتابو:كجدت رأم   ليس النص اؼبًتجم إبداعان مستقال سبا
ة أكثر دقة، ككلما كانت درجة ىذا التماثل أكرب، كانت الًتصب فباثل لألصل تقريبان، إنتاج

مضموف العمل األصلى كفبيزاتو نقال تاما، حىت  كالًتصبة اعبيدة ىي تلك اليت تنقل
كيشعر هبا شعورا قويا، كما يفهمها كيشعرىا أىل لغة  يفهمها القارئ فهما كاضحا،

كيتكلم علماء اللغة عن مفهـو "الثابت ُب الًتصبة"،  النص اؼبًتجم ُب شكلو األصلية.
ثابت اؼبفهـو من صبلة أك نص، كإف اختلف طرؽ التعبَت عنو ُب لغة أك ُب كىو اؼبعٌت ال

 لغتُت.
، بل ىي اختيار ان عفويان لكل عناصر النص األصلىإف الًتصبة ليست إنتاجأيضا: " قاؿ منصورك 

كاع إلمكانيات نقلها اؼبختلفة، كقد يضطر اؼبًتجم إىل اغبذؼ؛ فقد شركط اللغة اؼبًتجم إليها التضحية بعنصر ما 
سواء من حيث اؼبعٌت أك األسلوب، كغياب كلمة أك عبارة، كلو على حساب صفات األصل، فعلم الًتصبة ال 

، كمن ىنا ينبغى أف يكوف "الكل" اؼبمثل لألصل ىو نقطة يفًتض القدرة اؼبطلقة على احملافظة على كل شيء
االنطالؽ، كليس عناصره اؼبردة، كقد يسعى اؼبًتجم إىل إنتاج عناصر األصل كلها، كمع ذلك ال حيصل على 

 متضادة(؛ إذ: –عن حا–"الكل"، كلذلك تنازعت الًتصبة عديد من الشركط )اليت قد تبدك 
 األصل.تعطي كلمات الًتصبة جيب أف  (ُ
 تعطي أفكار األصل.الًتصبة جيب أف  (ِ
 تيقرأ كالعمل األصلى.الًتصبة جيب أف  (ّ
 تيقرأ كًتصبة.الًتصبة جيب أف   (ْ
 تعكس أسلوب األصل.الًتصبة جيب أف  (ٓ
 تتميز بأسلوب الًتصبة.الًتصبة جيب أف  (ٔ
 تقرأ كما لو كانت عمالن معاصرا لألصل.الًتصبة جيب أف  (ٕ
 انت عمالن معاصران للًتصبة.تقرأ كما لو كالًتصبة جيب أف  (ٖ
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 ؽبا أف تضيف إىل األصل أك أف ربذؼ منو.الًتصبة  (ٗ
 ليس ؽبا أف تضيف إىل األصل أك أف ربذؼ منو.الًتصبة   (َُ
 تكوف نثران.ترصبة الشعر جيب أف   (ُُ
 ّٗ" تكوف شعران.ترصبة الشعر جيب أف   (ُِ

كليها( بُت كخيلط كثَتكف عند اغبديث عن الًتصبة أك عند تنفيذىا )أحدمها أك  
"األمانة" كبُت "اغبرفية"، كمن الضركرم الفصل بُت مفهـو األمانة كاغبرفية؛ فاألمانة 
تتطلب أف ينقل اؼبًتجمي النصى ركحان كمعٌت كصدقان كتعبَتان، كذلك بأف يكوف النص 
اؼبًتجم ىو اؼبعادؿ اؼبوضوعى للنص األصلى، كأف يكوف النقل نقالن دقيقيان، أم نقل ما 

فهم الصحيح األصل داخل األصل، كالشرط الضركرم لدقة الًتصبة ىو ال يتضمنو
قدرة على اختيار اؼبطابقات اؼبوافقة ُب اللغة اؼبنقوؿ إليها، كجيب أف ينسجم السيلا، ك 

النص قلبان كقالبان مع ركح الكاتب، كأف يراعى اؼبعٌت الذم يقصده، كالذم ديكن كراء  
أخَت بالشكل الذم خيدـ اؼبعٌت، ككذلك مراعاة كل كلمة كعبارة مع التقدح أك الت

 َْالصور البالغية من جناس كطباؽ كمقابلة كتشبيو كاستعارة ما أمكن ذلك.

 كىذه الطرائا ىي: 
 الًتصبة اغبرفية. (ُ)
 الًتصبة اغبرة. (ِ)
 الًتصبة اؼبعنوية )الداللية(. (ّ)
 الًتصبة اؼبماثلة. (ْ)

 أما التعريف كلهم كما يلي:
 الًتصبة اغبرفية (ُ)

ليت يقـو هبا صاحبها، كاضعا نقل النص حرفيان، كىي الًتصبة ا اغبرفية ىي الًتصبة
فوؽ كل كلمة ُب النص األصلى ما يطابقها ُب لغة الًتصبة، دكف يراعى قوانُت اللغة 
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اؼبنقوؿ إليها، أك أف حيافي على جانب اؼبضموف الثابت )أم على اؼبعٌت(، كسبتلى، مثل 
 لصعوبات اللفظية، كزبل باؼبعٌت كمقاصد اؼبؤلف.اىذه الًتصبة عادة بالثرات ك 

فالًتصبة اغبرفية إذف ىي احملاكاة اػبانعة ػبصائص اللغة  منصور،كمن الرأم 
اؼبنقوؿ منها، خنوعان يؤدل إىل اإلخالؼ بقواعد اللغة اؼبنقوؿ إليها حينان، أك إىل تشوية 

ُب ترصبة دقيقة، فاغبرفية ىنا ىي اؼبعٌت أحيانان أك مها معان، كمن ىنا ال يعترب النقل اغبر 
الدقة اؼبفهومة بشكل خاطئ؛ فاغبرفية اؼبعجمية كاغبرفية القواعدية تؤدياف إىل النقل 
اػباطئ للمضموف، كإىل تشوية األفكار، كيصبح النص اؼبًتجم مفتقرا إىل السالسة كذا 

قلد اؼبًتجم الصور رطانة؛ كفبا يؤدل إىل ىذا اػبلل اغبرفية البالغية أيضا، كذلك عندما ي
البالغية ُب األسلوب األصلى دكف أف يفكر فيما إذا كانت البالغية موجودة أك مقبولة 

 ُُْب اللغة غرابة كغموض كإىل نفور عن النص بالكلية ُب ناية األمر.
 الًتصبة اغبرة (ِ)

ا ىي الًتصبة اليت تراعى نقل جانب اؼبضموف الثابت مع مراعاة قوانُت اللغة اؼبًتجم إليه
كلكن بصورة بعيدة عن مكونات النص األصلي الشكلية كالداللية، كتؤدل مثل ىذه 

 .الًتصبة إىل اإلسهاب
"ككصف موقف ما بطريقة ما بصرؼ النظر عن طريقة كتب منصور أيضا: 

كصف ىذا اؼبوقف ُب النص األصلي؛ كعيب الًتصبة اغبرة ىو أف معٌت النص األصلي ال 
من اؼبعلومات يضيع أثناء النقل اغبر، نظرا ألف النص  ينتقل بدقة تامة، كأف قسمان 

دكما خطر اإلنتقاؿ إىل  يتعرض لتحويالت )ىو ُب غٌت عنها أحيانا(، كعندئذ يوجد
 ِْليت تتحوؿ فيها الًتصبة ُب ناية األمر إىل نص من "غنديات" اؼبًتجم."الدرجة ا

إف الًتصبة اغبرة مقبولة أكثر من الًتصبة اغبرفية، ففي الًتصبة اغبرة ال يوجد تشوية 
للمعٌت كال إخالؿ بقوانُت اللغة اؼبًتجم إليها، كىي قد تكوف مقبولة ُب الًتصبة اؼبؤلفات 

                                                             
 .ّٓنفس اؼبرجع، ص  ُْ
 نفس اؼبرجع. ِْ
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األدبية الفنية، بيد أنا مرفوضة سباما ُب ترصبة النصوص الرظبية كالقضائية كالدبلوماسية 
 نية.كالدي
 الًتصبة اؼبعنوية )الداللية( (ّ)

ليت ربافي على نقل جانب اؼبضموف الثابت أم معٌت النص، فهي ىي الًتصبة ا
ال تنقل البناء اللغوم لألصل كال نسيجو أك شكلو، إمنا تنقل معٌت النص األصلي 
عامة، ككانت الًتصبة اؼبعنوية هبذا اؼبفهـو ىي طريا حنُت بن إسحاؽ كاعبوىرم 

 .كغَتمها

أف يأتى باعبملة فيحصل معناىا ُب دىنو كيعرب عنها من كىو على أف كتابة منصور ثانيا: "
اللغة األخرل جبملة تطابقها، سواء ساكت األلفاظ أـ خالفتها، كالطريقة اؼبعنوية للًتصبة ىي:" أف يقرأ الناقل 

ه تفكَته كنوع ألفاظ كصورة النص كٌلو قبل يبدأ النقل؛ حىت يستطيع أف يعرؼ منحى اؼبؤلف األصلي كاذبا
تراكيبو، فإذا عاد الناقل ليبدأ عملو، قرأ كل صبلة قراءة تامة، ٍب أدارىا ُب ذىنو، حىت يوقن أنو قد فهم معناىا 

كليس عليو أف يكوف عدد  مقصد الكاتب ال عن تراكيبو فقط، يت تعرب عنلكمرمانا، بعدئذ خيتار ؽبا األلفاظ ال
 ّْ"عددىا ُب النص األصلي أك أكثر أك أقل".الكلمات ُب صبلتو مثل 

 الًتصبة اؼبماثلة (ْ)
الًتصبة اؼبماثلة ىي إجياد مضموف األصل كشكلو من جديد بوسائل اللغة 
اؼبًتجم إليها، كتتخلص األمهية اؼبنهجية العلمية مسألة الًتصبة اؼبماثلة ُب أنا تتناكؿ 

ملة، كعليو فالتعريف األنسب إمكانية التعبَت عن اؼبضموف بأمانة كبصورة تامة ككا
مطابقة الوظيفية كاألسلوبية ألمناط اؼبماثلة ىو النقل الواُب ؼبضموف األصل، ك للًتضبة 

 .ابقة تسيغها اللغة اؼبنقوؿ إليهاصبلو كصيغو كتركبيو مط
إف اؼبماثلة )أم التكافؤ مع األصل( مالزمة ، منصور األفكاركذىب إىل 

ت القواعدية كمعجمية كالبالغية، اليت تػيٍنًشئي التأثَت للدقة، كتتحقا بواسطة اغبويال
اؼبكافئ، كيستطيع اؼبًتجم بواسطة التحويالت الًتصبية أف ينقل عناصر األصل كلها، 

                                                             
 .ّٔنفس اؼبرجع، ص  43
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كيتلخص فنو ُب االستخداـ اؼباىر ؽبذه التحويالت، كتٌت اؼبماثلة ُب الًتصبة بصورة 
 عامة أمرين، كمها:

 مطابقة األصل من حيث الوظيفية. (ُ
 اختيار األداكات اؼبناسبة أثناء الًتصبة. (ِ

كسبكن اؼبماثلة الًتصبة ُب النقل ترابط اؼبضموف كالشكل اػباص، بواسطة إنتاج 
خصائصهما، إذا كاف ىذا فبكنان من حيث الشركط اللغوية، الليت ربقا الوظيفية اؼبعنوية 

)من حيث طابعها كالفننية اؼبمماثلة َب منظومة الكل، كبالرغم من أنا قد ال تتفا 
الشكلي( مع عناصر األصل، كتفًتض الًتصبة اؼبماثلة توازنان دقيقان بُت الكل كاعبزء، 
كلذلك فمن اؼبهم للغاية نقل ذلك الًتابط؛ كال ريب أف درجة االقًتاب من األصل أك 
االكبراؼ عنو، ترتبط هبذه اؼبنظومة الدقيقة من التوازف، كقد تكوف الكلمةي أك جزءه منها 

 ْْذات أمهية كبَتة ُب درجة التماثل مع األصل.

ىذا اللوف من الًتصبة يعرؼ ًب "الًتصبة الداللية" ألنا ربتفي خبصائص النص 
األصلي من ناحية البناء أك "الًتصبة التوصيلية"؛ ألنا ال تغفل أم جانب من جوانب 

لداللية" مصطلح اؼبعٌت كتوصلو كامال للقارئ، كإف كاف ىناؾ من يطلا على الًتصبة "ا
"الًتصبة التوصيلية" ) اليت تنقل اؼبعٌت فحسب(، كيسمى "الًتصبة اؼبماثلة" ًب "الًتصبة 

 ْٓالداللية" اليت تنقل الشكل كاؼبعٌت صبيعا.
كالواضح أف "داريداف" ينحى منحى اؼبعلم الذم يضع القوعد الالزمة عبودة 

دكليو" )الذم أعدـ( إذ ترؾ  الًتصبة، كقد ىذا حذكه آخركف، ككاف من أمههم "إتُت
ُب الذكور( عنوانو "طريقة الًتصبة  ُٕٗٗ)نشره ركبنسوف عاـ  َُْٓؿبطوطا عاـ 

 اعبيدة من لغة ألخرل" يتضمن طبسة مبادئ مرتبة كفقا لألكلوية كما يلي:
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جيب على اؼبًتجم أف حييط إحاطة تامة دبعٌت كمادة نص اؼبؤلف األصلي، كإف   (ُ
 باغبرية ُب إيضاح مواطن الغموض.كاف لو أف يتمتع 

حىت ال ينتقص من -اؼبًتجم منها كاؼبًتجم إليها-على اؼبًتجم أف جييد اللغتُت (ِ
 جالؿ اللغة.

 ة األلفاط "كلمة بكلمة".على اؼبًتجم أف جيتنب ترصب (ّ
 على اؼبًتجم أف يتحاش الصور الالتينية لأللفاظ كاألبنية الصرفية الغربية. (ْ
بُت األلفاظ كيصل بينها كصال بليغا حىت جيتنب على اؼبًتجم أف جيمع  (ٓ

 ْٔالركاكة األسلوبية.

  نظريات الرتمجة. ه
فرؽ. النظرية يعٍت ربليل يت يستطيع أف الالعلم، اؼبعرفة، كالنظرية ىي جزء اليت 

، أف الًتصبة عملية ذبرم كاتفوردالعالقة بُت اغبقيقة حبقيقة أخرل ُب اغبقائا. كمن الرأم  
عملية تبديل النص ُب لغة بنص ُب لغة أخرل. كيكوف كاضحا، لذلك إنو عمل اللغات: 

  ْٕنظرية لغوية عامة.-جيب على أية نظرية للًتصبة أف تستند إىل نظرية لغوية
أف نظرية  ة ُب عملو. قاؿ بيًتنيومارؾلكل من اؼبًتجم يستعمل نظرية الًتصب

ى األسس للممارسة، كىو مثل الًتصبة علم لغوم مستقل، مبٍت على اؼبالحظة، كيقدـ عل
يعتقد أنو بإمكاننا أف نًتجم كل اػبربات، كما يرفض النظرة القائلة بأف اللغة تعرب مدرسة 

 ْٖصورة ذىنية خاصة. –عن كلمة 
يفٌسر كاتفورد ُب كتابو: "هتتم نظرية الًتصبة بنمط معُت من العالقة بُت اللغتاف 

عا لنظرية الًتصبة فإف التمييز بُت اؼبقارنات كمن ٍب فهي فرع من اللغويات اؼبقارنة. كتب
 ْٗاألفقية كالعمودية ىو سبييز ال عالقة لو بالًتصبة."

                                                             
46
 .ّّ(، ص ََِٓاؼبصرية العاؼبية،  ؿبمد عناا، نظرية الًتصبة اغبديثة )لوقبماف: الشركة
47
.ٗص ، نظرية لغوية ُب الًتصبة كاتفورد،
 .ِْ ص، الًتصبةاذباىات ُب بيًتنيومارؾ،  48
 .ّّص ، نظرية لغوية ُب الًتصبة كاتفورد، 49
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زبتلف األكلويات اليت تعطى لكل منها تبعا كيرجع إىل الفكرة بيًتنيومارؾ أيضا، ك 
 للعمل الذم نًتصبهن غَت أف ىناؾ قواعد ثابتة ال بد من مراعاهتا:

 ية بقدر اإلمكاف موحدة بقدر الضركرةجيب أف تكوف الًتصبة حرف .ُ
عادة، جيب أال نًتجم كلمة من اللغة اؼبصدر بكلمة ُب اللغة اؽبدؼ ؽبا كلمة  .ِ

 أخرل تقابلها بالضبط ُب اللغة اؼبصدر.
فال نستعَت تعبَتا  -ال نسمح للتداخل اللغوم أف جيد طريقة إىل الًتصبة .ّ

ر، كتنطبا ىذه القاعدة على اصطالحيا أك بنية أك نظما للكالـ من اللغة اؼبصد
 َٓالًتصبة اغبرفية كما تنطبا على ترصبات التأثَت اؼبماثل األكثر شيوعا.

ُب السبعينيات كالثمانينيات ُب القرف ـبالف برأم بيًتنيومارؾ، يشرح منصور أف 
اؼباضى نشأ كازدىر ُب أؼبانيا دراسات ُب اؼبدخل الوظيفي كالتوصيلي ُب ربليل الًتصبة، 

اللغة، أية كربددت نظريات الًتصبة بناء على نوع النص كالغرض منو، إذ ترتبط كظيفة 
 لغة، بنمط النص كنوعو:

 .النص اإلخبارل األعالمى (ُ
 السامع أك القارئ عن اؼبقصود من النص ىو النقل معلومات كحقائا إىلفقد يكوف 
 فالنص إخبارل إعالمى، مثل:موضوع ما، 

 ِٖتقع أؼبانيا ُب كسط أكركبا، كعاصمتها برلُت، كيبلغ عدد سكانا حواىل ( أ)
مليوف نسمة، كأؼبانيا عضو دبنظمة األمم احملدة، كىي إحدل الدكؿ القوية 

األكربىة، فضالن عن مشاركتها ُب عديد من التجمعات كاؽبامة ُب االرباد 
 الدكلية كاؼبنظمات األكركبية كاؽبينات اإلنسانية.

ابن زيٍىر ىو عبد اؼبلك بن أىب العلء بن ؿبمد بن مركاف بن زىر اإليادل، ( ب)
ـ، كتوُب َُِٕأحد مشاىَت األطباء ُب األندلس، كلد ُب بلدة )بتغلور( عاـ 

ـ. كيعترب ابن زىر كاحدا من أعظم علماء ُُُِٔب ُب )إشبيليو( سنة 
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األندلس، سبيز باقتصاره على دراسة الطب. لو مؤلفات كثَتة ُب علم الطب 
 كالتغذية، أشهرىا كتاب )التيسَت ُب اؼبداكاة كالتدبَت(.

 النص الوجداىن التعبَتل (ِ
 ىي النص الذم خياطب الوجداف كالشعور كتًتؾ كلماتو كطريقة صياغتو تأثَتان ُب
 ،ظبعو أك قارئو كتولد لدية شعوران بالفرح أك باغبزف. باإلنبساط كالضيا، بالقبوؿ أك الرفض

 مثل:"
  صيركؼي الٌنول من حيثي مل ت       كما ذنبي أعرابية قىذىفٍت هبا( أ)

نرتً  نرت أحاليبى الرُّعاًة كخىٍيمةن       بنىجدو، فػىلىٍم ييقضى ؽبا ما سبى  سبى
ٍيًب كىطيبىو     كبػىٍردى حىصاهي   أىنرتً  –آخرى الليل  –إذا ذكرٍت ماء العيذى

 ؽبا أىنرةه عند العشاء كأىنرةه            سيحىٍَتان، كلوال أىنرتاىا عبينرتً 
 )العيذىٍيب: ماء لبٌت سبيم قريب من الكوفة(

تعاِب الباحثة بدأب كأناة باحثة ىي األخرل عن اغبا عند الكاتب ( ب)
األؼباىن "ىاينريش فوف كاليست" مع بطل عملو األدىب "ميشائيل  
كوؽباس" التاجر الصاّب الشريف كاألمُت اؼبنضبط كاؼبلتـز منوذج عصره 
ك كأكانو، ٍب شريران منفلتان ضاربان بذلك أيضان منوذجان ؼبن ظيلم من دكف إٍب أ

خطينة. تستبطن الباحثة مكنونات نفس بشريعة تشعر باغبا كمستعدة 
للدفاع عنو، ٍب ييسلب عنها ىي نفسها حقها، فتنقلب على رأسها من 
حيث تدرل أك ال تدرل كدبا ال يتفا مع طبائع األمور أك حقائا 
األشياء أك منطا األحداث، كتعلن العصياف اؼبدىن تقتل كتركع، حىت إذا 

ماـ العدالة لتيحاسب على اقًتفت أقرفت أقرت كاعًتفت، ما كقفت أ
كتقبلت العقوبة بنفس راضية مطمننة انطالقان من شعورىا األساسي 
الكامن ُب أعماقها باغبا كالعدؿ، تقبلو عدالن ال يتجرأ، ٍب تكشف 
الباحثة الصراع النفسي للمأزكمُت كخباصة داخل نفوس الصاغبُت 
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ب كبُت طلب العدؿ كالعدالة، كلكأمنا جاء كاألسوياء بُت الشعور باذن
أسلوب االحثة ىادنان متندان عىكىسى على ما يبدك ىدكء كطمأنينة بطل 
العمل ُب بداية األمر، ٍب تتسارع كتَتة األحداث كىمىا اعبمل ُب التحوؿ 

القارئ يستشعر ظالؿ  إىل الشر كالقبوؿ بالعدؿ كلو على النفس، كلكأف
  :القرآنيةمعاىن اآلية 

                               

      :النساء(ُّٓ) "ُٓ 

 النص اغبماسي (ّ
دفعو للقياـ بفعل أك لتنفيذ عمل ىو إثارة ضباس أك القارئ ك قصد اؼبتكلم 

 على شيء:كربريضو 
 أيخرج من سٍجن نفسك إىل الطبيعة كإىل الناس من حولك، كىكيٍن على( أ)

ليت تصٌدثك عن السرًَت كاغبركًة كثَتان ما يقُتو من أف اغبوائل اؼبوىومة ا
 تكوف قضبانان من الضوًء!

أيها اعبنود اؼبدافعوف عن الوطن كالشرؼ كالكرامة، أنتم قلعة بالدكم، ( ب)
مفاتيح النصر، فتقدموا غَت خائفُت كال كحصن آبائكم، بأيديكم 

مًتددين، ترافقكم دعوات اآلباء كاألمهات كاألطفاؿ كالشيوخ؛ فاألمل 
معقود بكم. ىيا إىل النصر، كامضوا على طريا العزة، احفظوا أمن 

 أىليكم كبالدكم، ريديكا الغزاة، كاقهركا اؼبعتدين!
 النص السائطى )التمثلى السمعى كالبصرل( (ْ

صورة طفل صغَت تبكى كقد ارسبى على صدر أيٌمة اؼبسافرة للعمل ُب ( أ)
اػبارج، كتركتو ُب رعاية جده العجوز، يتشبث الطفل بأمو مانعان إياىا 

                                                             
-ّٗص الًتصبة بُت النظرية كالتطبيا: مبادئ كنصوص كقواموس للمصطلحات اإلسالمية، ،  ورصؿبمد أضبد من 51
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من اغبركة كىو يقوؿ: "ال أريد ماالن كال سيارة كال أم شيء ُب الدنيا، 
فتصرؼ أريدؾ أنًت أنًت فقط". كيقـو احمليطوف هبا ليفصلوا بينو كبينها، 

كجهها عن طفلها كقد امتألت عينها بالدموع، مع زفرات مكتومة، 
 كزبرج ُب خطوات مًتاجعة متباطنة متثاقلة.

شباب ُب بدايات العقد الثالث من اعمر كىم يتقافزكف كيعلو بعضهم ( ب)
أكتاؼ بعض لَتكا نتيجة االمتحاف مع ضحكات كأصوات عالية، 

 ِٓ" ييسمع منها: "قبحنا، قبحنا؛ اغبمد ا!

 رتجمعوامل ادلو. 
: "كحيتاج اؼبًتجم إىل معرفة بنقد النصوص ُب كتابو بيًتنيومارؾمن األفكار ك   

األدبية كغَت األدبية، حيث يتحتم عليو أف يقٌدر قيمة النص النوعية قبل أف يتخذ القرار 
 ّٓاػباص بأسلوب تفسَت ذلك النص، من ٍب ترصبتو."

كصاحب اغبرفة أف يكوف إؼبامو باللغة األجنبية من كيبُت أيضا: "ال بد للمًتجم    
اعبودة حبيث يستطيع أف يتعرؼ على مدل اكبراؼ النص عن اؼبعايَت اللغة اؼبستعملة ُب 
موضوع كذلك اؼبوضوع كُب تلك اؼبناسبة. على اؼبًتجم أف يكتسب القدرة على االنتقاؿ 

يتطلب التفسَت، كالصياغة  بسهولة كيسر بُت عملية الًتصبة األساسيتُت: الفهم الذم
 ْٓاليت قد تتطلب إعادة اإلبداع أك الكتابة اإلبداعية."

 ىي: عند عبد هللا ُب كتابو عوامل جيب أف تتوفر ُب اؼبًتجم
 إجادة اللغة اليت ينقل منها كإليها. (ُ
يت تنقل خالؽبا ألفكار الواردة ليت ربدد القنوات الفنية الإجادة القواعد اللغوية ا (ِ

 ألصلي.ُب النص ا

                                                             
 .ُْنفس اؼبرجع، ص  52
 . ُٕ ص، الًتصبةاذباىات ُب بيًتنيومارؾ،   53
 .ّٗ، ص نفس اؼبرجع54 
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إجادة خاصة لفركع العلـو اؼبختلفة اليت يقـو بالنقل منها كإليها، مع اإلؼباـ  (ّ
 دبصطلحاهتا كالقدر األعظم من مفرداهتا.

ؿباكلة بناء الفكرة ُب أسلوب مشابو إىل حد كبَت لألسلوب الذم كتب فيو  (ْ
 النص األصلي.

 ًتصبة بنفس ركح القطعة األصلية.إظهار القطعة اؼب (ٓ
 اليت جيب اتباعها عند الًتصبة:اػبطوات 
أك مرتُت على األقل حىت  جيب على اؼبًتجم قراءة النص اؼبراد ترصبتو بإمعاف مرة (ُ

 مل عٌت بشكل تاـ؛ ألنو ليس بوسع اؼبرء أف يًتجم بشكل مفهـو النصيتضح اؼب
 يفهمو كمل يستوعبو.

معناىا إذا اعًتضت اؼبًتجم بعض الكلمات أك العبارات اليت يصعب عليو فهم  (ِ
فال يًتدد ُب الرجوع إىل القواميس العامة أك اؼبتخصصة، كإذا مل يسعفو قاموس 
ما ُب إجياد بغيتو فعلية بااللتجاء لغَتىا ألف القواميس درجات كزبصصات، 
فبعضها يضم عددا من اؼبفردات اليت قد تصلح فقد ؼبستول طالب الثانوم، 

ة، ُب حُت أف فنة ثالثة تصلح كبعضها اآلخر يصلح للطالب اعبامعي بصفة عام
للمتخصصُت ُب فرع بعينو من فركع اللغة )كسوؼ أعرض ُب مؤخرة ىذا الكتاب 

 أظباء عدد من القواميس كدرجة استخداماهتا بالنسبة للمًتجم(.
يبدأ اؼبًتجم بعد ذلك ُب ؿباكلة ترصبة كل صبلة ترصبة صحيحة كسليمة على  (ّ

 حدة.
بط اعبمل ببعضها حىت ال يكوف النص مفككا إجياد أدكات الربط اؼبناسبة لر  (ْ

 كغَت متصل.
إعادة قراءة النص بأكمالو بغرض مراجعة األخطاء النحوية كالتأكد من أف اؼبعٌت  (ٓ

 ذم أرادة الكاتب قد أمكن نقلو نصا كركحا.لا
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البعد سباما عن عملية اغبذؼ أك االختصار أك التلخيص أك اللف كالدكراف حوؿ  (ٔ
و كترصبتو؛ ألف ىذا األمر يعترب تشويها كربريفا؛ فالًتصبة النص عندما يصعب فهم

ليست تلخيصا أك اختصارا أك لفا أك دكرانا حوؿ اؼبعٌت. فكم من اؼبعاا األصلية 
كالًتصبة « إبتداع»كليست « إبداع»ضاعت كراء ما يسمى بالتخمُت. فالًتصبة 

 نها.أمانة ُب عنا اؼبًتجم، كإذا عجز عن ضبلها فعليو أف يتخلى ع
اغبذر ُب اختيار معاا الكلمات كالعبارات كالتعريبات اللغوية، كالتأكد من أنا  (ٕ

مناسبة للنص. كإذا اضطر اؼبًتجم ربت إغباح الضركرة القصول إىل التخمُت 
فعليو أف يدقا ُب اختياره، كأف يكوف زبمينو ُب نطاؽ فبكن حبيث ال يزيد عدد 

مة أك كلمتُت على األكثار، ألنو كلما زاد الكلمات اليت خيمنها ُب الفقرة عن كل
التخمُت كلما زاد احتماؿ كقوع اؼبًتجم ُب اػبطأ. ككلما ضبلنا اؼبؤلف األصلي 

 معاا ال سبت بصلة ألفكاره، كلما ضبلناه مسنوليات ىو ليس مسؤال عنها.
 قد خيلط اؼبًتجم بُت األمانة ُب الًتصبة كبُت اغبرفية ُب الًتصبة، كنود أف نفصل (ٖ

ىنا بُت مفهـو األمانة كاغبرفية، فاألمانة تتطلب من اؼبًتجم أف ينقل لنا النص 
ركحا كمعٌت كصدقا كتعبَتا، أم أف يكوف النص اؼبًتجم اؼبعادؿ اؼبوضوعي للنص 
األصلي، دبعٌت أف النص جيب أف ينسجم مع ركح الكاتب قلبا كقالبا، كأف يراعى 

كراء كل كلمة  كعبارة مع التقدح أك ذم يكمن لذم بقصده الكاتب كالاؼبعٌت ا
التأخَت بالشكل الذم خيدـ اؼبعٌت كالصورة البالغية من جناس كطباؽ كمقابلة 
كتشبيو كاستعارة. ُب حُت أف الًتصبة اغبرفية تعمل فقط على نقل النص حرفيا 
دبعٌت االلتزاـ بالنص اؼبنقوؿ منو من ناحية معاا اؼبفردات كالًتاكيب اللغوية 

ىال تباين األساليب اللغوية اؼبختلفة من لغة ألخرل. كُب مثل ىذه اغباالت متجا
زبرج الًتصبة ركيكة لغويا كال تنقل بصدؽ النص اؼبًتجم من حيث الصياغة 
كاؼبضموف.كسوؼ كباكؿ ُب الصفحات التالية إعطاء بعض النمادج اؼبتدرجة 
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عالقة الًتصبة بأجزاء للًتصبة بدءا من الكلمة حىت الفقرة معتمدين ُب ذلك غلى 
 ٓٓكقواعد اللغة اؼبنقوؿ منها كإليها.  Parts of speechالكالـ 

 كيف نرتجم . ز

 كيفسر عبد هللا ُب كتابو: "تتم الًتصبة على مرحلتُت:
استعاب الفكرة: لكي تتفهم اؼبعٌت اؼبراد ترصبتو جيب عليك أف تقرأ النص  .ُ

اغبكمة أف نًتجم قطعة بإمعاف حىت يٌتضح لك اٌتضاحا تاٌمان. فليس من 
 عجزت عن فهمها.

نقل الفكرة بلغة سليمة كتعابَت صحيحة: قد تعرضك بعض اؼبردات الصعبة  .ِ
 ٔٓ"الىت ذبهلها أك اإلصطالحات اللغوية الىت التعرؼ معناىا.

 . قوانني الرتمجةح
ىناؾ على النقيض من ىذا االذباه اؼببٍت على قياـ اؼبًتجم بإجراءات تتطلبها 

الًتصبة كاؽبدؼ منها، ىو اذباه تقليدم ُب دراسات الًتصبة يدعو إىل كضع قوانُت عملية 
 معنية على اؼبًتجم أف يتقيد هبا نظريا. كيقدـ تايتلر ثالثة قوانُت للًتصبة:

 جيب أف تكوف الًتصبة نسخة طبا األصل ألفكار العمل األصلي (ُ
 لنص اؼبصورجيب أف يكوف ألسلوب كتابة الًتصبة كطريقتها مثل أسلوب ا (ِ
 جيب أف تكوف للًتصبة نفس سالسة النص األصلي. (ّ

إف مشكلة ىذه القوانُت أنا تتضمن اعبـز بوجود توافا تاـ بُت األىداؼ الثالثة 
اؼبنصوص عليها بالتال فهي فبكنة التحقيا. كقد جاء نايدا بصيغة أخرل "للمتطلبات 

 كىذه الصيغة: ايتلرتاألساسية" للًتصبة، كيبدك التشابو ملحوظا بُت صيغة 
 أف تكوف الًتصبة ذات معٌت (ُ

                                                             

 .ٖ، ص الًتصبة: اؼببادئ كالتطبيقات ، إبراىيم عبدهللا عبد الرزاؽ55 
.ّ، ص فس اؼبرجعن56 
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 أف توصل الًتصبة ركح األصل كأسلوهبا (ِ
 أف يكوف للًتصبة منط سهل من التعبَت يتماشى مع طبيعة اللغة اؽبدؼ (ّ
 ٕٓأف ربدث الًتصبة ُب اؼبتلقي نفس األثر الذم حيدثو النص اؼبصدر ُب القارئ. (ْ

 واجبات ادلرتجمط. 

 يبُت سوزاف ُب كتابو: "على كل مًتجم أف يراعى األمور التالية: 
 أف يكوف أمينا َب نقل األفكار الواردة ُب القطعة األصلية. .ُ
أف حياكؿ سبك الفكرة ُب أسلوب مشابو ما أمكن لألسلوب اؼبوضوع بو  .ِ

 النٌص األصلى.
 ٖٓأف يظهر القعة اؼبًتصبة بنفس ركح القطعة األصلية." .ّ

أٌف ربتاج مهمة الًتصبة إىل مهارة مدبرة ُب اللغة كغَتىا، كما  كيوضح منصور
تتطلب خياال كاسعا كذكاء متقدا، ٍب تستلـز فوؽ ذلك اإلحساس كالذكؽ العاـ، 
كالخيفى على أحد أف عملية الًتصبة ليست باألمر اؽبُت كال اؼبيسور؛ كتتضح مدل 

أجنبيىة أخرل، كبصورة أخص إذا   الصعوبة بوجو خاص عند الًتصبة من اللغة األـ إىل لغة
كانت اللغتاف تنتمياف إىل عائلتُت لغويتُت ـبتلفتُت كما ُب العربية كاألؼبانية؛ فالعربية لغة 

جرمانية، كتعتمد عملية الًتصبة أساسا على معرفة مفردات -سامية، كاألؼبانية لغة ىندك
عملية إىل تدريب مستمر كأساليب كتراكيب اللغة اؼبًتجم منها كإليها، كربتاج تلك ال

 كسبرين متواصل كصرب مر صبيل؛ كيشًتط ُب اؼبًتجم بصورة عامة عدة شركط، من أمهها:
 إجادة اللغة اؼبنقوؿ منها كإليها .ُ

إف دكر اللغة ُب عملية الًتصبة ىو نفس الدكاـ ُب حياة اجملتمع باعتبارىا 
األصل كاللغة  أىم كاسطة لالتصاؿ البشرم، كلذلك جيب أف يعرؼ اؼبًتجم لغة

اؼبًتجم إليها معرفة عميقة، تشمل كافة اعبوانب اللغوية: علم األصوات كالنحو 
                                                             

57
 .ِّ(، ص ُٖٗٗحاًب كإياف ميسوف، اػبطاب كاؼبًتجم )رياض: جامعة اؼبلك سعود، باسل 
.ٓص  ،الًتصبة: اؼببادئ كالتطبيقات ،إبراىيم عبدهللا عبد الرزاؽ58 
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بصيغ اللغة -مباشرة-لنص األصلىكالصرؼ، كعلـو البالغة؛ إذ يرتبط مضموف ا
ليت سبكن ص ىو اؼبصدر األساسي للمعلومات ايت أنشئ هبا؛ كمعلـو أف النال

لذم يعرؼ لغة األصل لقارئ أك السامع اموف الكالـ؛ كااؼبًتجم من إدراؾ مض
ككل أشكالو ُب مستول لغتو األـ، سيدرؾ حتما داللة النص األصلى، ٍب يأٌب 
بعد ذلك التعبَت عن فكرة ىذا النص ُب لغة الًتصبة بشكل دياثل التعبَت عنها ُب 

 ٗٓأمانة الًتصبة الدقيقة ككضوحها. األصل، كىو أمر تستدعيو لغة
ن تصل إىل القارئ أك السامع بشكل مفهـو كاضح كإال فإف الفكرة ل

كدقيا، كمن ىنا تأٌب ضركرة مطابقة الًتصبة لقواعد اللغة اؼبنقوؿ إليها، كىذا 
 شرط أساسى لوضوح الًتصبة.

 معرفة اؼبوضوع اؼبنقوؿ .ِ
ذم يًتصبو إؼباما تاما، كاؼبًتجم ف يكوف اؼبًتجم ملما باؼبوضوع الجيب أ

اؼباىر ىو من ديلك من اؼبعرفة اللغوية كمن معرفة اؼبوضوع اؼبنقوؿ، ما يهوف عليو 
ليت تتناكؿ العلـو الًتصبة الفنية اأمر النقل ببياف كاضح كأمُت، كلذلك فإف 

كاؼبعارؼ على اتساع ميادينها كرحابة آفاقها كيقاـ لكل نقطة منها كزف كمثقاؿ، 
علمية ستعصى إال على القلة اؼبتخصصة اجملودة البصَتة، فعلى مًتجم اؼبؤلفات الت

لذم يتصدل لًتصبتو، كأف يكوف على بينة من التقنية أف يفهم اؼبوضوع ا
ذم ينتمى إليو النص اؼبًتجم، كأف يعرؼ مصطلحاتو كألفاظو اص الاالختص

ة كاألدبية كاالجتماعية العلمية بلغتها األصلية؛ كعلى من ينقل اؼبواضيع الصحيف
أف يكوف ملما باألحداث العاؼبية اؼبعاصرة، كأف يعرؼ البناء السياسي للبلداف 
اؼبختلفة كاقتصادىا كجغرافيتها، كال بد للمًتجم من دراسة آداب الشعوب 

ذم يًتجم من لغتو، فيعرؼ كثقافتها كال سيما ذلك الشعب ال األخرل كتارخيها
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عب كأخالقو كعاداتو؛ أل أف يكوف مطلعا على ما يسمى اغبياة اليومية ؽبذا الش
 بالوقائع كاؼبألوفات الثقافية كالتارخيية.

كيوصى أف يقـو اؼبًتجم باإلطالع عمى بعض الدراسات عن اؼبؤلف  
األصلى كخصائص أسلوبو كاػبلفية التارخيية كالثقافية ألعمالو؛ حيث يساعده 

. كإدراؾ كجهة نظر اؼبؤلف، كمن ٍب ذلك على اإلقًتاب أكثر من النص كتفسَته
 االبتعاد عن اغبرفية كبالتاىل النجاح ُب ربقيا التعادؿ اؼبطلوب.

 البياف .ّ
تتطلب ترصبة النص األصلي أف يكوف اؼبًتجم صاحب "بياف"، كى 

كىذا يسلم تركيب  َٔة اؼبعٌت سهلة اللفي جيدة السبك.يسوغو صياغة كاضح
ضعو ُب غَت موضعو؛ بأف زبلو مفرداتو النص اؼبًتجم من غموض الكالـ كمن ك 

من تنافر اغبركؼ، ككلماتو من ـبالفة القياس اللغوم، كتراكيبو من غرابة 
االستعماؿ؛ كخيلو أيضا من تنافر األلفاظ كضعف التأليف كالتعقيد، كما 
يستطيع اؼبًتجم صاحب البياف أف حيلل النص األصلى، كأف يصوغو عن جديد 

على اؼبعٌت، كمراعاة "ربويالت الًتصبة" من تبادؿ  ُب اللغة، مع احملافظة
 كاستبداؿ، كإضافة كحذؼ.

 الثقافة العامة  .ْ
الثقافة ىي ذلك الًتاث البشرم من اؼبعارؼ اإلنسانية كاؼبعلومات التقنية 
اللذين اكتساهبما اإلنساف ُب صبيع مناحى حياتو منذ نشأتو على ظهر األرض، 

لـو كالفنوف، كي حيسن الًتصبة ُب طائفة من العكحيتاج اؼبًتجم إىل ثقافة عامة 
يت زبصص فيها، فمجرد معرفة اللغتُت اؼبنقوؿ منها كاؼبنقوؿ إليها معرفة لغوية ال

)كلو كاسعة( ال حيقا الغرض كامال؛ فعلم الًتصبة بفركعو اؼبتعددة يقع على زبـو 
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لفكرية علـو أخرل كالفلسفة كعلم النفس كاالجتماع كالدراسات الثقافية كا
 كركافد علم السياسة اغبديث.

كعلى من يتوخى الثقافة العامة أف يدرس صبيع اؼبعارؼ البشرية دراسة 
تعميم كتوسيع، كبذا يتكوف لديو ؿبيط من الثقافة الغزيرة النَتة كالبصَتة اغباذقة، 
كليس القصد أف يكوف موسوعة ربول صبيع اؼبعارؼ، بل أف يأخذ من كل 

ليت ينبغى أف كيعينو على الرباعة ُب مهنتو، ا اآلفاؽ أمامو،معرفة نصيبا يبسط 
 تكوف لو دبثابة احملور، الذم جيمع إليو شىت اؼبعارؼ.

فمن يًتجم كتابا عن قضية فلسطُت مثال، فهو ال بد مشتغل دبوضوعات 
بعضها تارخيي، كبعضها ديٍت، كبعضها سالىل عرقي، كيعضها اقتصادل، 

اؼبتحدة، كبعضها من صميم الفقو الدكىل، كبعضها كبعضها متصل بأمور األمم 
جغراَب كإحصائى، كال تستقيم ترصبة ؼبثل ىذا الكتاب إال إذا كاف ناقلو على 

 ُٔذه العمـو صبيعا.دراية بأطراؼ كافية من ى
كُب ىذا الصدد نشَت إىل أف على اؼبًتجم عند نقل نص من بينتو إىل 

عن استيعابو للنص( أف يتعايش مع  بينة أخرل ـبتلفة حضاريا كثقافيا )فضال
ليت أنتج فيها النص، كذلك ليتسٌت لو فًتة الزمنية كالبينة اؼبكانية انفس ال

استيعاب الداللة الكاملة لأللفاظ، كإدراؾ األفكار كاؼبعتقدات السائدة ُب تلك 
اآلكنة، ٍب يشرع اؼبًتجم بعد ذلك ُب مواجهة مشكلة كيفية إخراج نفس 

 ِٔاللغوية كالبالغية السائدة فيو. ار ثقافة عصره كبينتو كاؼبعايَتاإلبداعى ُب إط
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 ي. ادلبادئ العامة للرتمجة

جيب على اؼبًتجم أف يقرأ النص اؼبراد ترصبتو بإمعاف مرة أك مرتُت، حىت  (ُ)
يتضح اؼبعٌت بشكل تاـ، إذ ليس بوسع اؼبرء أف يًتجم نصان مل يفهٍمو كمل 

 يستوعٍبو استيعابان كامالن.
إذا اعًتضت اؼبًتجمى كلماته أك عباراته غريبه مبناىا أك صعبه معناىا )كىو  (ِ)

أمر كثَت اغبدكث( فعليو أف يرجع إىل القواميس العامة أك اؼبعاجم 
اؼبتخصصة، كإذا مل يسعفو قاموس أك معجم ما ُب إجياد بغيتو فعليو أف يلجأ 

ددا من يل عإىل غَته؛ فهي درجات كزبصصات، كسوؼ نعرض مها بعد قل
يت حيتاجها من يقـو بالًتصبة من العربية إىل األمانية أك القواميس كاؼبعاجم ال

 العكس.
يبدأ اؼبًتجم باغبملة األصلية ٍب باصببة التابعة ؽبا، مع مراعاة طبيعة اللغة  (ّ)

 ّٔسبثل األساس فيها. -مثالن –اؼبًتجم إليها، فاعبملة الفعلية ُب العربية 
ول اللغة كحاؿ اؼبخاطبُت هبا، كالتفرقة بُت على اؼبًتجم أف يراعى مست (ْ)

مستول أسلوب الفصحى، أك اللغة اؼبستخدمة ُب اغبياة اليومية، كذلك 
 حسب مقتضى اغباؿ، فلكل مقاـ مقاؿ.

جيب أف يبتعد اؼبًتجم سباما عن اغبذؼ أك اآلختصار أك التلخيص أك اللف  (ٓ)
جز اؼبًتجم عن كالدكراف حوؿ النص عندما يصعب فهمو أك ترصبتو؛ فإذا ع

 ضبل تلك األمانة فعليو أف يتخلى عنها.
على اؼبًتجم أـ يكوف حذرا ُب اختيار معاىن الكلمات كالعبارات كالتعبَتات،  (ٔ)

كأف يتأكد أنا مناسبة للنص، كإذا اضطر اؼبًتجم ربت إغباح الضركرة 
القصول إىل التخمُت فعليو أف يدقا ُب اختياره، كأف يكوف زبمينو ُب أضيا 

ليت خيمنها ُب الفقرة عن كلمة أك  اؽ فبكن كأال يزيد عدد الكلمات اطن
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كلمتُت على األكثر؛ ألنو كلما زاد التخمُت زاد احتماؿ كقوع اؼبًتجم ُب 
 اػبطأ.

جيب على اؼبًتجم إعادة مراجعة النص بأكملو بعد االنتهاء من عملية الًتصبة  (ٕ)
أكد من أف معٌت النص قد بغرض مراجعة األخطاء النحوية أك اإلمالئية، كالت

 أمكن نقلو نصا كركحان.
ينبغى على اؼبًتجم أف يطلب من شخص آخر أف يقرأ النص اؼبًتجم، فإف  (ٖ)

 ْٔيالن على صحة الًتصبة، كإال فال.فهمو كاف ذلك دل
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 الفصل الثالث
 حتليل البيانات

 

 الصورة العامة من البيانات .0
 البيانات اليت استخدمها الباحثة ىي فيما يلي:أما الصورة العامة من 

 حملة كتاب أ 
 ادلسعودى  كتاب "تيسري اخلّلاق" حلافظ حسن .0

أٌلف كتاب "تيسَت اػباٌلؽ" غبافي حسن اؼبسعودل. ىو من 
علماء االزىر الشريف كمدرس بوزارة اؼبعارؼ العمومية. يعٍت ـبتصر ُب 

ٌسنة االكىل االزىرية. علم األخالؽ الدينية. ىذا الكتاب كضع لطالب ال
 لذلك ظبيت ىذا الكتاب ب "تيسَت اػبالؽ" ُب علم األخالؽ.

ىذا الكتاب يتكوف على ستة كعشركف فصوؿ عن األخالؽ 
كعملو. علم األخالؽ عبارة عن قواعد يعرؼ هبا صالح القلب كسائر 
اغبواس. كموضوعو األخالؽ من حيث التحٌلي دبحاسنها كالتخلي عن 

تو صالح القلب كسائر اغبواس ُب الدنيا كالفوز بأعلى قبائحها. كشبر 
 اؼبراتب ُب األخرة.

قد ًب تبييض ىذا الكتاب عصر يـو اعبمعة اؼببارؾ السادس 
كالعشرين من شهر صبادل االكىل سنة تسع كثالثُت كثلثمائة الف من 

 ىجرة سيدنا ؿبمد صلى هللا عليو كعلى آلو كاصحابو كسلم.
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اخلّلاق" عند حممد فاضل ساعد الندوى وترمجتو كتاب "تيسري  .6
 يف اللغة اإلندونيسية

قد كتب كتاب "تيسَت اػباٌلؽ" عنػد ؿبمػد فاضػل سػاعد النػدكل 
ىػػذا الكتػػاب ىػػو شػػغل مػػرة ثانيػػا غبػػافي حسػػن اؼبسػػعودل كيًتصبػػو أيضػػا. 

مػن كبػار دار العلػـو كاألزىػر كمصػػر كحيتػوم علػى ملخػص لعلػم األخػػالؽ 
 البتدائية.لطالب ُب مرحلة ا

كحٌجتػو، ىػذا  على الٌرغم ىذا الكتاب صغَت كلكػن فوائػده ىائػل.
الكتػػاب منػػذ سػػنوات عقػػود قػػد يعلًٌػػمي ُب معهػػد ُب معظػػم طػػالب اؼبرحلػػة 

 .األساسية ُب إندكنيسيا، مع النص األصلي باللغة العربية
لكي ىذا الكتاب ىو فوائػد أكثػر انتشػارا، فلػذلك يػًتجم اؼبػًتجم 

ق. إضػػػػػافة إىل مسػػػػػاعدة  ُُْٖدكنيسػػػػػية ُب شػػػػػهر احملػػػػػـر إىل اللغػػػػػة اإلن
ربػػاكؿ اؼبًتصبػػُت  .الطػػالب لتسػػهيل التحليػػل كسػػرعة فهػػم مػػا حيتػػوم عليػػو
عدـ الكثَت إلجػراء أيضا لتكٌيف مع النص األصلي باللغة العربية، بطريقة 

ىػػذا يهػدؼ لتسػػهيل طػػالب الػذين يرغبػػوف ُب مقارنػػة أك تغيػَتات كثػػَتة. ك 
 .النص األصلييالئموف ذلك مع 

 األخطاء الرتمجة . ب
قد كتب كتاب "تيسَت اػباٌلؽ" عند ؿبمد فاضل ساعد الندكل 

اؼبسعودل كيًتصبو أيضا ليفهم القارئ، لكن  مرة ثانيا غبافي حسن
الحظت الباحثة كيوجد الفرؽ الكتابة فيها. ىناؾ الفركؽ فيها كفٌصلت 

 الباحثة ثالثة أقساـ كما يلي:
 ُب اغبرؼ األخطاء .ُ
 ُب عالمة الًتقيم األخطاء .ِ
 ُب اغبركة األخطاء .ّ
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 أما البياف كلهم كما يلي:
 يف احلرف أخطاء .0

اغبرؼ ىنا يعٍت اغبرؼ اؽبجائية من )أ( حىت )م(. كجدت 
ؽ" اػبالٌ  الباحثة الفرؽ ُب استعماؿ عالمة الًتقيم بُت كتاب "تيسَت

غبافي حسن اؼبسعودل كُب كتاب "تيسَت اػباٌلؽ" عند ؿبمد فاضل 
 ساعد الندكل كترصبتو ُب التال.

حرؼ الناقس ُب كتابة اعبملة ىي مشكلة عامة. كما كتب ُب 
كلكن   ؽ الكلمة "على صفحات األكراؽ"اػبالٌ  كتاب تيسَت  ِصفحة 

. الكلمة ٗاأٍلىٍكرىاًؽ" ُب صفحة  ًصفىاتً ى كتب ُب ترصبة كتاب "عىل  
" دبعٌت الصحيحة عند رأم الباحثة ُب ىذه اعبملة يعٍت "صفحات

"lembaran-lembaran" ليس كلمة "صفات" دبعٌت ،" karakteristik ."
ألف ُب ىذه اعبملة تبحث عن الكتابة البياف على األكراؽ. مثل آخر ُب 

ؽ الكلمة "على اػبالٌ  ىذه الصفحة أيضا، كتب ُب كتاب تيسَت
 اأٍلىٍكرىاًؽ". ًصفىاتً ى كلكن كتب ُب ترصبة كتاب "عىل   صفحات األكراؽ"

الكلمة الصحيحة عند رأم الباحثة ُب ىذه اعبملة يعٍت "اغبواس" دبعٌت 
"rasa" ألف "اغبوس" دبعٌت "berani.ُب القاموس العصرم " 

" َؽ صفحة اػبالٌ  كذكر ُب كتاب تيسَت  الكلمة "من العلـو
". ُب اؼبعجم اؼبعلـو"من  ُٓكلكن كتب ُب ترصبة كتاب ُب صفحة 

" دبعٌت "الكالـ، يًتجم كلمة  " ilmu-ilmu"العلـو ". يًتجم كلمة "معلـو
ُب القاموس العصرم. لكن الكلمة اعبيدة ُب ىذه   "dikenalدبعٌت "

" دبعٌت " "  ilmu pengetahuanاعبملة يعٍت "العلـو "، ليس كلمة "اؼبعلـو
 ilmuكتب اؼبًتجم ُب كتابو كلمة " ".pengetahuanدبعٌت "
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pengetahuan ُب " ُب اللغة اإلندك " نيسية لكن يستعمل الكلمة "اؼبعلـو
 اللغة العربية.

 ؽ الكلمة "اخوانو كاٌما"اػبالٌ  كتاب تيسَت  ٔكتب ُب صفحة 
". ُب ىذه اخوانو اٌما"مع  ُٕكلكن كتب ُب ترصبة كتاب ُب صفحة 

اعبملة، ديكن اؼبًتجم أف يكتب اغبرؼ "ك" بسبب متنوع. ألف حرؼ 
 كال يغَت اؼبعٌت."ك" ُب ىذه اعبملة بقصد تأكيد، 
الكلمة "كلوال بقوؿ  ٖؽ صفحة اػبالٌ  كذكر ُب كتاب تيسَت

، زاؿ َِقوؿ اٌؼ" ُب صفحة كلو بكلكن كتب ُب ترصبة كتاب " اٌؼ"
ضاع اغبركؼ ُب الكلمة حرؼ "ال" ُب ىذه اعبملة ديكن بسبب نسياف. 

اعبملة " إىل معنو ، ٌٍب حيٌوؿ"اغبظر"لمعٌت ألف اؼبعٌت أصلو لىنا يغٌَت جٌدا 
 ".اؼبشركطة

 ؽ الكلمة "ىم ذاككا رضبو"اػبالٌ  كتاب تيسَت  ٗكتب ُب صفحة 
إضافة . ِْكا رضبو" ُب صفحة ذك كلكن كتب ُب ترصبة كتاب "ىم 

عٌت، اؼبذبعل كلمة ليس ؽبا )كتاب أصلي(  اغبركؼ ُب ىذه اعبملة
دبعٌت ذككا" ألف الكلمة " لذلك أميل أبٌرر الكتابة ُب الكتاب من ترصبة.

"memiliki." 
الكلمة "كااٌل تتعٌمدا  َُؽ صفحة اػبالٌ  كذكر ُب كتاب تيسَت

الٌنظر".  ٌمد"كااٌل تتع ِٔكلكن كتب ُب ترصبة كتاب ُب صفحة  الٌنظر"
عٌت، اؼبذبعل كلمة ليس ؽبا )كتاب أصلي(  اغبركؼ ُب ىذه اعبملةزاؿ 

تتعٌمد" ألف الكلمة " لذلك أميل أبٌرر الكتابة ُب الكتاب من ترصبة.
 ".bermaksudدبعٌت "

ؽ الكلمة "كاٍلَتٌد اػبالٌ  كتاب تيسَت  ُٓكتب ُب صفحة 
 .ّٕالٌسالـ" ُب صفحة  َتدٌ كلٍ كلكن كتب ُب ترصبة كتاب " الٌسالـ"
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عند رأم الباحثة، ليس ؽبا اؼبشكلة بُت كلمتُت ألف ليس لو الفرؽ ُب 
 ".membalasبينهما. كلمة "يرٌد" دبعٌت "

الكلمة "ُب الكذب.  ِّؽ صفحة اػبالٌ  كذكر ُب كتاب تيسَت
ب. "ُب الكذ ِٓكلكن كتب ُب ترصبة كتاب ُب صفحة  كسبب"

بب". ُب ىذه اعبملة، ديكن اؼبًتجم أف يكتب اغبرؼ "ك" بسبب س
متنوع. ألف حرؼ "ك" ُب ىذه اعبملة دبعٌت تأكيد كال يغَت اؼبعٌت. ُب 

ؽ الكلمة اػبالٌ  ُب كتاب تيسَتىذه الصفحة أيضا، كجدت الباحثة 
ة". اردكلكن كتب ُب ترصبة كتاب "جلب النفع. ك  "جلب النفع، كارادة"

الكلمة الصحيحة عند رأم الباحثة ُب ىذه اعبملة يعٍت "ارادة" دبعٌت 
"keinginan.ألف "اردة" ليس لو اؼبعٌت " 

 ؽ الكلمة "الساءتو"اػبالٌ  كتاب تيسَت  ِٓكتب ُب صفحة 
. الكلمة الصحيحة ٖٓو" ُب صفحة سأتترصبة كتاب "إل كلكن كتب ُب

"، ليس  kejelekanعند رأم الباحثة ُب ىذه اعبملة يعٍت "ساءة" دبعٌت "
". ألف ُب ىذه اعبملة تبحث عن األخالؽ dasarكلمة "سأة " دبعٌت "

 إىل اعبَتاف.
 الكلمة "امراء عرؼ" ُّؽ صفحة اػبالٌ  كذكر ُب كتاب تيسَت

عرؼ". الكلمة  امرء" َٕة كتاب ُب صفحة كلكن كتب ُب ترصب
الصحيحة عند رأم الباحثة ُب ىذه اعبملة يعٍت "امرء" دبعٌت 

"manusia" ليس كلمة "امراء" دبعٌت ،"pangeran ألف ُب ىذه اعبملة ."
 تبحث عن اؼبرء رحم هللا.
 ؽ الكلمة "فرض اؼبعاد"اػبالٌ  كتاب تيسَت  ّٖكتب ُب صفحة 
. الكلمة ٖٓعاد" ُب صفحة يكتاب "فرض اؼبكلكن كتب ُب ترصبة  

الصحيحة عند فكرة الباحثة ُب ىذه اعبملة يعٍت "اؼبعاد" دبعٌت 
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"kedudukan" ليس كلمة "اؼبيعاد" دبعٌت ،"waktu perjanjian ألف ُب ."
 ىذه اعبملة تبحث عن فرض اؼبعاد كالرضبة.

ؽ الكلمة "حٌرمت اػبالٌ  كتاب تيسَت  َْكذكر ُب صفحة 
ظٌلم". زاؿ ت ل"حٌرم َٗكلكن كتب ُب ترصبة كتاب ُب صفحة  "الظٌلم

 ."dholimمعنو سواء، يعٍت " حرؼ "ا" ُب ترصبة كتاب ال يغٌَت اؼبعٌت ألف
 الكلمة "ُب راعٌيتو" ُْؽ صفحة اػبالٌ  كتب ُب كتاب تيسَت

. الكلمة ٌُٗيتو" ُب صفحة رعكلكن كتب ُب ترصبة كتاب "ُب 
ُب ىذه اعبملة يعٍت "رعٌيت" دبعٌت الصحيحة عند رأم الباحثة 

"rakyat" ليس كلمة "راعٌيت" دبعٌت ،"pertimbangan ألف ُب ىذه ."
 اعبملة تبحث عن العدؿ السلطاف إىل رعٌيت.

ؽ الكلمة "اؼببارؾ اػبالٌ  كتاب تيسَت  ِْكذكر ُب صفحة 
"اؼببارؾ  ْٗكلكن كتب ُب ترصبة كتاب ُب صفحة  السادس"

حيحة عند رأم الباحثة ُب ىذه اعبملة يعٍت سادس". الكلمة الصلال
"، ليس كلمة "اللسادس" اليت دكف اؼبعٌت. keenam"السادس" دبعٌت "

ديكن اؼبًتجم فائض ُب كتابة حرؼ "الالـ". ُب ىذه الصفحة أيضا، 
كلكن   ؽ الكلمة "ثلثمائة الف"اػبالٌ  كجدت الباحثة ُب كتاب تيسَت
الكلمة الصحيحة عند فكرة الف". ك كتب ُب ترصبة كتاب "ثلثمائة 

"، ألف 2000الباحثة ُب ىذه اعبملة يعٍت "ثلثمائة كالف" أك سواء ب "
ترقيم كتوصيل ُب اللغة العربية يستأمل حرؼ "ك". من البياف اؼبذكور، 

 أخطاء اؼبًتجم يعٍت ناقس اغبرؼ عندما كتب مرٌة ثانيا.
ثانيا. أخطاء اؼبًتجم الثاا يعٍت بدؿ اغبرؼ عندما كتب مرٌة 

كلكن  الكلمة "فقد بدؿ كسعو" ٕؽ صفحة اػبالٌ  ذكر ُب كتاب تيسَت
ؿ كسعو". يًتجم الكلمة ذ"فقد ب َِكتب ُب ترصبة كتاب ُب صفحة 
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" ُب القاموس العصرم. لكن ُب اؼبعجم mengorbankan"بذؿ" دبعٌت "
". الكلمة الصحيحة عند رأم الباحثة ُب jungkir balikالكالـ معنو "

"، ليس كلمة "بدؿ" دبعٌت perjuanganلة يعٍت "بذؿ" دبعٌت "ىذه اعبم
"pengganti ألف ُب ىذه اعبملة تبحث عن بذؿ الوالدين ُب تربية ."

 أكالدمها.
ؽ الكلمة "اف يتعٌهدـ اػبالٌ  كتاب تيسَت  َُكتب ُب صفحة 

"اف يتعٌهدىم  ِْكلكن كتب ُب ترصبة كتاب ُب صفحة  بالزٌيارة"
 di sampingدبعٌت " اؼبعجم الكالـ، ترجم كلمة "الزٌيادة"ة". ُب دبالزٌيا

itu."  "الكلمة الصحيحة عند رأم الباحثة ُب ىذه اعبملة يعٍت "الزٌيارة
". menambahkanدبعٌت " "، ليس كلمة "الزٌيادة"mengunjungiدبعٌت "

 ألف ُب ىذه اعبملة تبحث عن اغبقوؽ القرابة.
الكلمة "ال  َِ ؽ صفحةاػبالٌ  كذكر ُب كتاب تيسَت

م". سهالقب"ال  ْٓكلكن كتب ُب ترصبة كتاب ُب صفحة  ذبالسوىم"
الكلمة الصحيحة عند فكرة الباحثة ُب ىذه اعبملة يعٍت "ذبالسوىم" 

دبعٌت  "، ليس كلمة "قبالسهم"kalian duduk bersama merekaدبعٌت "
"kami duduk bersama."  ألف ُب ىذه اعبملة تبحث عن اؼبنع

 للمجتمع.
ؽ الكلمة "بنقص اػبالٌ  كتاب تيسَت  ِٓكتب ُب صفحة 

العهد". ُب  ض"بنق ٖٓكلكن كتب ُب ترصبة كتاب ُب صفحة  العهد"
"، لكن ُب berkurangدبعٌت " اؼبعجم العصرم، ترجم كلمة "نقص"

". ترجم كلمة "نقض" ُب lemahدبعٌت " القاموس الكالـ، يًتجم
". الكلمة الصحيحة عند رأم membatalkanالقاموس العصرم دبعٌت "

"،  kerusakanالباحثة ُب ىذه اعبملة يعٍت صحيحتُت. "نقص" دبعٌت "
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". ُب ىذه اعبملة تبحث عن اؼبخالفة menentangدبعٌت " كلمة "نقض"
 اغبا.

 الكلمة "ترؾ االنتقاـ" ِٖؽ صفحة اػبالٌ  ذكر ُب كتاب تيسَت
". ُب اؼبعجم عا فترؾ االنت" ْٔكلكن كتب ُب ترصبة كتاب ُب صفحة 

"، كيًتجم كلمة penyiksaanدبعٌت " العصرم، ترجم كلمة "االنتقاـ"
الكلمة الصحيحة عند  ".pengambilan keuntungan"دبعٌت  "االنتفاع"

"، balas dendamفكرة الباحثة ُب ىذه اعبملة يعٍت "االنتقاـ" دبعٌت "
ألف ُب ىذه اعبملة تبحث ". pemanfaatanدبعٌت " ليس كلمة "االنتفاع"

 عن التعريف اغبلم أك الصرب.
ؽ الكلمة "عٌزة النفس اػبالٌ  كتاب تيسَت  َّكتب ُب صفحة 

". و"عزٌة النفس ى َٕكلكن كتب ُب ترصبة كتاب ُب صفحة  ىي"
 "عٌزة"،األخبار التال يدٌؿ الكلمة ك  ضمَت اؼبؤٌنثيستخدـ اؼبؤلف ب

يعود إىل ضمَت اؼبؤٌنث. كأٌما ُب ترصبة الكتاب، يستخدـ الضمَت  ك 
 "نفس".اؼبذٌكر ألنو يعود إىل كلمة 

الكلمة "تعطيم  ُّؽ صفحة اػبالٌ  كذكر ُب كتاب تيسَت
س". ُب فيم النٌ ظ"تع َٕكلكن كتب ُب ترصبة كتاب ُب صفحة  الٌناس"

". الكلمة pengagunganدبعٌت " القاموس العصرم، ترجم كلمة "تعظيم"
الٌناس" دبعٌت  الصحيحة عند فكرة الباحثة ُب ىذه اعبملة يعٍت "تعظيم

"penghormatan dari orang-orangالٌنفس" دبعٌت  "، أك اعبملة "تعظيم
"penghormatan diri ليس كلمة "تعطيم الٌناس" اليت ليس لو اؼبعٌت ."

 لثمرة عزة النفس.لكلمة "تعطيم". ألف ُب ىذه اعبملة تبحث عن ا
ؽ الكلمة "كاف ال اػبالٌ  كتاب تيسَت  ِّكتب ُب صفحة 

ف ال يقضيو". أ"ك ِٕكلكن كتب ُب ترصبة كتاب ُب صفحة  يقضيو"
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الكلمة "كاف" كالكلمة "كأف" ديلك اؼبعٌت سواء، يعٍت "كجود". لكن 
 الكلمة "كأف" دبعٌت التوكيد.
 "اسًتكا اغبياة"الكلمة  ّٕؽ صفحة اػبالٌ  ذكر ُب كتاب تيسَت

ًتكا اغبياة". الكلمة ش"ا ٖٓكلكن كتب ُب ترصبة كتاب ُب صفحة 
الصحيحة عند رأم الباحثة ُب ىذه اعبملة يعٍت "اسًتكا" دبعٌت 

"menyaring"دبعٌت " "، ليس كلمة "اشًتكاmembeli ألف ُب ىذه ."
 اعبملة تبحث عن الغركر.
 كزحرفها"ؽ الكلمة "اػبالٌ  كتاب تيسَت  ّٖكتب ُب صفحة 

رفها". يًتجم الكلمة خ"كز  ٖٓكلكن كتب ُب ترصبة كتاب ُب صفحة 
" ُب اؼبعجم العصرم. الكلمة memberi dekorasi"زخرؼ" دبعٌت "

الصحيحة عند فكرة الباحثة ُب ىذه اعبملة يعٍت "زخرؼ" دبعٌت 
"hiasan ليس كلمة "زحرؼ" ليس ؽبا اؼبعٌت. ألف ُب ىذه اعبملة ،"

كما فيها. من البياف اؼبذكور، أخطاء اؼبًتجم يعٍت بدؿ تبحث عن الدنيا 
 اغبرؼ عندما كتب مرٌة ثانيا.

 يف عّلمة الرتقيم أخطاء .6
عالمة الًتقيم تتكوف على نوع متنوعة، يعٍت النقطة).(، كعالمة 
التفصيل )،(، كعالمة التقسيم اليت فيها نقطتاف):( كشولة اؼبنقوطة)؛(، 

التعجب)!(، كقوساف))((، كقوس  كعالمة اإلستفهاـ)؟(، كعالمة
معقوؼ، كغَت ذالك. كجدت الباحثة الفرؽ ُب استعماؿ عالمة الًتقيم 

ؽ" غبافي حسن اؼبسعودل كُب كتاب "تيسَت اػبالٌ  بُت كتاب "تيسَت
 اػباٌلؽ" عند ؿبمد فاضل ساعد الندكل كترصبتو.

ىي أحد من علمات الًتقيم كنستعمل أف نقطع اعبملة إىل نقطة 
عند يغٌَت جٌدا ُب اعبملة )إظبية أك فعلية(  زاؿ النقطةاألخرل.  اعبمل
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نقرأ كنفهمو. لذالك أف نالحي ُب الكتابة مرة ثانيا بدقة. ىذا أحد من 
ؽ، كتب اػبالٌ  كتاب تيسَت  ُِب صفحة أخطاء عالمة الًتقيم. كما 

كلكن كتب ُب ترصبة كتاب "مىكىارًـً  الكلمة "مكاـر االخالؽ. كعلى"
. مثل آخر ُب ىذه الصفحة، يعٍت  ٗى آلًًو" ُب صفحة عىل  ًؽ كى ااٍلىٍخالى 

 ؽ الكلمة "علم االخالؽ الدينية. كضعتو"اػبالٌ  كتب ُب كتاب تيسَت
ًؽ الدًٌيٍنًير  ًب". ًة كى كلكن كتب ُب ترصبة كتاب "ًعٍلًم ااٍلىٍخالى ضىٍعتيوي ًلطيالر

 كمثل آخر كما ُب التال.
ة "كاف تسًت ؽ الكلماػبالٌ  كتاب تيسَت، كتب ُب  َُُب صفحة 
" تػيرىدر  عوراتو كافكلكن كتب ُب ترصبة كتاب "كاف تسًت  "عوراتو. كاف تػىريدر 
الكلمة  ِِؽ صفحة اػبالٌ  . كذكر ُب كتاب تيسَتُِٔب صفحة 

 ُٓكلكن كتب ُب ترصبة كتاب ُب صفحة  الكذب. فال يرضى""
 يرضى".ذب فال "الك

"اؼباؿ. ؽ الكلمة اػبالٌ  كتاب تيسَت  ِٔكتب ُب صفحة 
. ُٔالقناعة" ُب صفحة ؿ ك كلكن كتب ُب ترصبة كتاب "اؼبا كالقناعة"

كلكن   الكلمة "مذلٌة كاؼبقصود" َّؽ صفحة اػبالٌ  ذكر ُب كتاب تيسَت
قصود". كتب ُب صفحة ة كاؼب"مذلٌ  ٖٔكتب ُب ترصبة كتاب ُب صفحة 

كلكن كتب ُب ترصبة   كالذم""خَت. ؽ الكلمة اػبالٌ  كتاب تيسَت  ّّ
 .ٕٓالذم" ُب صفحة  ك كتاب "خَت

الكلمة "العقاب.  ّٓؽ صفحة اػبالٌ  كذكر ُب كتاب تيسَت
اؿ". كتب ب ق"العقا ٕٗكلكن كتب ُب ترصبة كتاب ُب صفحة  قاؿ"

كلكن   ؽ الكلمة "كاالحساف. اٌما"اػبالٌ  كتاب تيسَت  ُُْب صفحة 
 .ٌِٗما" ُب صفحة ف اكتب ُب ترصبة كتاب "كاالحسا
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عند نقرأ  يغٌَت جٌداُب اعبملة )إظبية أك فعلية(  زيادة النقطة
 كتب ُب كتاب تيسَتكنسمع كنفهمو ألنا عاد إىل اللهجة. كمثلو  

كلكن كتب ُب  الكلمة "ُب صبيع االحواؿ كمن كاف" ّؽ صفحة اػبالٌ 
ٍيًع ااٍلىٍحوىاؿً  ُِترصبة كتاب ُب صفحة  كىافى". كذكر ُب   . كىمىنٍ "صبًى

كلكن كتب ُب  "احساف اليو ك"ؽ الكلمة اػبالٌ  كتاب تيسَت  ْصفحة 
 .ُِ" ُب صفحة احساف اليو. كترصبة كتاب "منهم 

الكلمة "ربٌياىن صغَتا  ٖؽ صفحة اػبالٌ  كتب ُب كتاب تيسَت
ىذا".  ."ربٌياىن صغَتا ِِكلكن كتب ُب ترصبة كتاب ُب صفحة  ىذا"

ؽ الكلمة  "يتحٌمل اذاىم كال  اػبالٌ  كتاب تيسَت  ٗذكر ُب صفحة 
تطاكلوا" ُب  كلوكلكن كتب ُب ترصبة كتاب "يتحٌمل اذاىم.  تطاكلوا"
الكلمة "كيده  ِٖؽ صفحة اػبالٌ  . كتب ُب كتاب تيسَتِْصفحة 
 قاؿ". ."كيده ٓٔكلكن كتب ُب ترصبة كتاب ُب صفحة  قاؿ"

ؽ الكلمة "استحقاؽ اػبالٌ  ب تيسَتكتا  ِٗذكر ُب صفحة 
.  ٔٔكىو" ُب صفحة  .كلكن كتب ُب ترصبة كتاب "استحقاؽ كىو"

كلكن  الكلمة "الٌشرؼ قاؿ" َّؽ صفحة اػبالٌ  كتب ُب كتاب تيسَت
قاؿ". ذكر ُب صفحة  ."الٌشرؼ ٖٔكتب ُب ترصبة كتاب ُب صفحة 

ُب ترصبة  كلكن كتب  ؽ الكلمة "الفضوؿ كالذم"اػبالٌ  كتاب تيسَت  ّٓ
 .ٕٗكالذم" ُب صفحة  .كتاب "الفضوؿ

الكلمة "صاحبو  ّٔؽ صفحة اػبالٌ  قد كتب ُب كتاب تيسَت
 ."صاحبو ِٖكلكن كتب ُب ترصبة كتاب ُب صفحة  كاتفاقهم"

كاتفاقهم". ُب ىذه الصفحة أيضا، كجدت الباحثة مثل آخر، كما كتب 
 .ترصبة كتاب "اذاهكلكن ُب  ؽ الكلمة "اذاه كمنها"اػبالٌ  ُب كتاب تيسَت

ؽ اػبالٌ  كمنها". مثل آخر ُب ىذه الصفحة، كتب ُب كتاب تيسَت



50 
 

كال  .كلكن كتب ُب ترصبة كتاب ُب "الغيي الكلمة "الغيي كال يتلطف"
كلكن   ؽ الكلمة "النصح ككفى"اػبالٌ  يتلطف". كذكر ُب كتاب تيسَت
 ككفى". .كتب ُب ترصبة كتاب "النصح

الكلمة "شينا  ّٖؽ صفحة اػبالٌ  كما كتب ُب كتاب تيسَت
عند فكرة  كمل". .شينا" ٖٔكتب ُب ترصبة كتاب ُب صفحة   كلكن كمل"

 الباحثة، ُب ىذه اؼبشكلة ىناؾ منفعة يعٍت أف يكوف سهال ُب قراءتو.
ىي أحد من علمات الًتقيم كنستعمل أف  عّلمة التافصيل

ُب اعبملة )إظبية أك  زيادة عالمة الٌتفصيلاألخرل.  نفصل الكلمة إىل
عند نقرأ كنسمع كنفهمو ألنا عاد إىل اللهجة. عند  غٌَت جٌداتفعلية( 

فكرة الباحثة، ُب ىذه اؼبشكلة ىناؾ منفعة يعٍت أف يكوف سهال ُب 
ؽ الكلمة "جداؽبما اػبالٌ  كتاب تيسَت  ٖكتب ُب صفحة كما   قراءتو.
. مثل ُِكاالٌ" ُب صفحة  ،كلكن كتب ُب ترصبة كتاب "جداؽبما كاالٌ"

ؽ بسواء صفحة، يعٍت الكلمة "بالٌرضبة اػبالٌ  آخر كتب ُب كتاب تيسَت
كاف".  ،كلكن كتب ُب ترصبة كتاب "بالٌرضبة كاؼبغفرة كاؼبغفرة كاف"

ؽ الكلمة "كينهامها عن اؼبنكر اػبالٌ  ككجدت الباحثة ُب كتاب تيسَت
 ليكوف". ،اؼبنكر كلكن كتب ُب ترصبة كتاب "كينهامها عن ليكوف"

الكلمة "يغيب منهم  ٗؽ صفحة اػبالٌ  كذكر ُب كتاب تيسَت
كلكن كتب ُب ترصبة كتاب "يغيب منهم، كاف  كاف يساعدىم"

. مثل آخر ُب ىذه الصفحة يعٍت كتب ُب  ِْيساعدىم" ُب صفحة 
كلكن كتب ُب  ؽ الكلمة "بفعل كال قوؿ كاف يتواضع"اػبالٌ  كتاب تيسَت

 كال قوؿ، كاف يتواضع". ترصبة كتاب "بفعل
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الكلمة "من اغبقوؽ  َُؽ صفحة اػبالٌ  كتب ُب كتاب تيسَت
كاف  ،كلكن كتب ُب ترصبة كتاب "من اغبقوؽ اؼبالية اؼبالٌية كاف تعوده"
 .ِٔتعوده" ُب صفحة 

ؽ الكلمة "بال كرب اػبالٌ  كتاب تيسَت  ُُكذكر ُب صفحة 
"بال كرب، ُب ترصبة كتاب  ِٗكلكن كتب ُب صفحة  كالٌسكوت"

 كالٌسكوت". مثل آخر ُب ىذه الصفحة يعٍت كتب ُب كتاب تيسَت
كلكن كتب ُب ترصبة كتاب "باعباه  ؽ الكلمة "باعباه كالغٌت"اػبالٌ 
 ". ككجدت الباحثة الكلمة "اؼبواساة كترؾ" ُب كتاب تيسَت،كالغٌت
 كترؾ". ،ؽ كلكن كتب ُب ترصبة كتاب "اؼبواساةاػبالٌ 

 الكلمة "كاؼبسح كفاه" ُِؽ صفحة اػبالٌ  كتب ُب كتاب تيسَت
. ككجدت ْٗكفاه" ُب صفحة  ،كلكن كتب ُب ترصبة كتاب "كاؼبسح

ؽ كلكن كتب ُب اػبالٌ  الباحثة الكلمة "بدنو متعٌهدا" ُب كتاب تيسَت
متعٌهدا". مثل آخر ُب ىذه الصفحة، يعٍت كتب ُب   ،ترصبة كتاب "بدنو

كلكن كتب ُب ترصبة كتاب  ع"ؽ الكلمة "كحده أك ماػبالٌ  كتاب تيسَت
 أك مع". ،"كحده

الكلمة "اؽبمـو  ِِؽ صفحة اػبالٌ  كذكر ُب كتاب تيسَت
كاقباؿ". مثل  ،ترصبة كتاب "اؽبمـو َٓكلكن كتب ُب صفحة  كاقباؿ"،

كلكن   ؽ الكلمة "السركر كرضا"اػبالٌ  آخر يعٍت كتب ُب كتاب تيسَت
كرضا". ككجدت الباحثة ُب ىذه  ،كتب ُب ترصبة كتاب "السركر

ؽ كلكن كتب اػبالٌ  الصفحة، الكلمة "العشَت كاظهار" ُب كتاب تيسَت
كاظهار". مازاؿ ُب ىذه الصفحة يعٍت كتب ُب   ،ُب ترصبة كتاب "العشَت

 ،كلكن كتب "بالصدؽ ؽ الكلمة "بالصدؽ كينهى"اػبالٌ  كتاب تيسَت
 ُب ترصبة كتاب. ِٓكينهى" صفحة 
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ؽ الكلمة "فيحتقر اػبالٌ  ُب كتاب تيسَت ِّكتب ُب صفحة 
كتضيع".  ،"فيحتقر ْٗكلكن كتب ُب ترصبة كتاب ُب صفحة  كتضيع"

ؽ الكلمة اػبالٌ  مثل آخر ُب ىذه الصفحة، يعٍت كتب ُب كتاب تيسَت
كيعود" ُب ترصبة كتاب.  ،كلكن كتب "ُب االخرة "ُب االخرة كيعود"

ؽ كلكن  اػبالٌ  ككجدت الباحثة الكلمة "الغيبة كالنميمة" ُب كتاب تيسَت
 .ّٓكالنميمة" ُب الصفحة  ،كتب ُب ترصبة كتاب "الغيبة

الكلمة "كذبة  ِْؽ صفحة اػبالٌ  كذكر ُب كتاب تيسَت
تباعد".  ،ترصبة كتاب "كذبة ّٓكلكن كتب ُب صفحة  تباعد"،

ُب ىذه الصفحة، الكلمة "يكمل الدين كتصاف" ُب  ككجدت الباحثة 
 ،ؽ كلكن كتب ُب ترصبة كتاب "يكمل الديناػبالٌ  كتاب تيسَت

ؽ اػبالٌ  . مثل آخر يعٍت كتب ُب كتاب تيسَتٔٓكتصاف" ُب صفحة 
 ،كلكن كتب ُب ترصبة كتاب "االعراض الكلمة "االعراض كربفي"

"رٌد الودائع كترؾ" ُب   كربفي". مازاؿ ُب ىذه الصفحة يعٍت كتب الكلمة
 كترؾ" ُب ترصبة كتاب. ،ؽ كلكن كتب "رٌد الودائعاػبالٌ  كتاب تيسَت

ؽ الكلمة "اؽبٌمة اػبالٌ  ُب كتاب تيسَت ِٓكتب ُب صفحة 
. ٖٓكدناءة" ُب صفحة  ،كلكن كتب ُب ترصبة كتاب "اؽبٌمة كدناءة"

ككجدت الباحثة ُب ىذه الصفحة، الكلمة "اليهم كقطع" ُب كتاب 
كقطع" ُب ترصبة كتاب. مثل آخر  ،ؽ كلكن كتب "اليهماػبالٌ  تيسَت

كلكن كتب ُب  ؽ الكلمة "منهم كبغض"اػبالٌ  يعٍت كتب ُب كتاب تيسَت
 كبغض". ،ترصبة كتاب "منهم

الكلمة "السخاء  ِٔ ؽ صفحةاػبالٌ  كذكر ُب كتاب تيسَت
 ،ُب ترصبة كتاب "السخاء َٔكلكن كتب ُب صفحة  كاؼبساؼبة"

ؽ اػبالٌ  كاؼبساؼبة". مثل آخر ُب ىذه الصفحة يعٍت كتب ُب كتاب تيسَت
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كاغبياء".  ،كلكن كتب ُب ترصبة كتاب "كالرضبة الكلمة "كالرضبة كاغبياء"
ؽ كلكن  ػبالٌ ا ككجدت الباحثة الكلمة "كاغبياء فهي" ُب كتاب تيسَت

 فهي" ُب ترصبة كتاب. ،كتب الكلمة "كاغبياء
ؽ صفحة اػبالٌ  كتب الكلمة "اؼبعاىل كادراؾ" ُب كتاب تيسَت

كادراؾ".  ،ُب ترصبة كتاب "اؼبعاىل ِٔكلكن كتب ُب صفحة  ،ِٕ
ؽ ُب ىذه اػبالٌ  ككجدت الباحثة الكلمة "الندل ككٌفى" ُب كتاب تيسَت

ككٌفى" ُب ترصبة كتاب. مثل آخر  ،"الندلالصفحة، كلكن كتب الكلمة 
كلكن   ؽ الكلمة "كالصيانة كلذلك"اػبالٌ  يعٍت كتب ُب كتاب تيسَت

كلذلك". مازاؿ ُب ىذه الصفحة يعٍت   ،كتب ُب ترصبة كتاب "كالصيانة
ؽ كلكن كتب اػبالٌ  كتب الكلمة "اؼبطامع راضيا" ُب كتاب تيسَت

 راضيا" ُب ترصبة كتاب. ،"اؼبطامع
ؽ الكلمة "سابقة اك اػبالٌ  كتاب تيسَت  ِٖ صفحة كذكر ُب

اك اؼبكر".  ،ُب ترصبة كتاب "سابقة ْٔكلكن كتب ُب صفحة  اؼبكر"
مثل آخر ُب ىذه الصفحة يعٍت كتب الكلمة "اؽبٌمة كاالستحياء" ُب  

كاالستحياء" ُب ترصبة   ،ؽ كلكن كتب الكلمة "اؽبٌمةاػبالٌ  كتاب تيسَت
ؽ اػبالٌ  كتاب. ككجدت الباحثة الكلمة "اؼبركءة كرعاية" ُب كتاب تيسَت

 كرعاية". ،كلكن كتب ُب ترصبة كتاب "اؼبركءة
ؽ اػبالٌ  كجدت الباحثة الكلمة "حٌقو فال" ُب كتاب تيسَت

ُب ترصبة   ٖٔفال" صفحة  ،، كلكن كتب الكلمة "حٌقوَّصفحة 
 كتاب.

ؽ الكلمة "الٌدىر اػبالٌ  ُب كتاب تيسَت ُّكتب ُب صفحة 
كترؾ".  ،"الٌدىر َٕكلكن كتب ُب ترصبة كتاب ُب صفحة  كترؾ"

ككجدت الباحثة ُب ىذه الصفحة، الكلمة "السوء كاغبرص" ُب كتاب 
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كاغبرص" ُب ترصبة كتاب صفحة  ،ؽ كلكن كتب "السوءاػبالٌ  تيسَت
لكلمة "كاغتيابو ؽ ااػبالٌ  . مثل آخر يعٍت كتب ُب كتاب تيسَتِٕ

 كافشاء". ،كلكن كتب ُب ترصبة كتاب "كاغتيابو كافشاء"
 ِّؽ صفحة اػبالٌ  ذكر الكلمة "كمنعو حٌقو" ُب كتاب تيسَت

. مثل آخر ُب ِٕ" صفحة ،كلكن كتب ُب ترصبة كتاب "كمنعو حٌقو
 ؽ الكلمة "منو اك نعمة"اػبالٌ  ىذه الصفحة يعٍت كتب ُب كتاب تيسَت

 .ٕٓاك نعمة" صفحة  ،ترصبة كتاب "منوكلكن كتب ُب 
ؽ الكلمة "كجهو كقولك" صفحة اػبالٌ  كتب ُب كتاب تيسَت

كقولك". مثل   ،ُب ترصبة كتاب "كجهو ٕٕكلكن كتب ُب صفحة  ،ّْ
ؽ الكلمة "اك اػبالٌ  آخر ُب ىذه الصفحة يعٍت كتب ُب كتاب تيسَت

اك".  ،فاقراك  ،كلكن كتب ُب ترصبة كتاب "اك فاسا فاسا اك فاقر اك"
ؽ ُب اػبالٌ  ككجدت الباحثة الكلمة "النفس كؾباملة" ُب كتاب تيسَت

كؾباملة" ُب ترصبة كتاب.  ،ىذه الصفحة، كلكن كتب الكلمة "النفس
مازاؿ ُب ىذه الصفحة يعٍت كتب الكلمة "تقصَته كارشاده" ُب كتاب 

ُب ترصبة   ٖٕكارشاده" صفحة  ،ؽ كلكن كتب "تقصَتهاػبالٌ  تيسَت
ؽ اػبالٌ  كتاب. مثل آخر ُب ىذه الصفحة يعٍت كتب ُب كتاب تيسَت

 فقاؿ". ،كلكن كتب ُب ترصبة كتاب "عليها الكلمة "عليها فقاؿ"
الكلمة "اعماؽبم اك  ّٓؽ صفحة اػبالٌ  ذكر ُب كتاب تيسَت

اك احواؽبم" صفحة  ،احواؽبم" كلكن كتب ُب ترصبة كتاب "اعماؽبم
ؽ اػبالٌ  . مثل آخر ُب ىذه الصفحة يعٍت كتب ُب كتاب تيسَتٕٗ

 ،ترصبة كتاب "يؤلفوف َٖكلكن كتب ُب صفحة  الكلمة "يؤلفوف كاٌف"
 كاٌف".
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ؽ اػبالٌ  كجدت الباحثة الكلمة "الغَت كيقطع" ُب كتاب تيسَت
كيقطع" صفحة  ،، كلكن كتب الكلمة ُب ترصبة كتاب "الغَتّٔصفحة 
ِٖ. 

ؽ صفحة اػبالٌ  "البعث كمنهم" ُب كتاب تيسَتكتب الكلمة 
كمنهم".  ،ُب ترصبة كتاب "البعث ٖٓكلكن كتب ُب صفحة  ،ّٖ

ؽ ُب ىذه اػبالٌ  ككجدت الباحثة الكلمة "يعمل اغًتارا" ُب كتاب تيسَت
ُب ترصبة   ٖٔاغًتارا" صفحة  ،الصفحة، كلكن كتب الكلمة "يعمل

ؽ الكلمة "العلم كمل الٌ اػب كتاب. مثل آخر يعٍت كتب ُب كتاب تيسَت
كمل يدر". مازاؿ ُب ىذه  ،كلكن كتب ُب ترصبة كتاب "العلم يدر"

ؽ كلكن  اػبالٌ  الصفحة يعٍت كتب الكلمة "مذمـو كمل" ُب كتاب تيسَت
 كمل" ُب ترصبة كتاب. ،كتب "مذمـو

 ،ّٗؽ صفحة اػبالٌ  ذكر الكلمة "غَته كمل يدر" ُب كتاب تيسَت
كمل يدر". ككجدت  ،ترصبة كتاب "غَته ُب ٖٔكلكن كتب ُب صفحة 

ؽ ُب ىذه الصفحة، اػبالٌ  الباحثة الكلمة "اؼباؿ فظٌن" ُب كتاب تيسَت
ُب ترصبة كتاب. مثل آخر  ٕٖفظٌن" صفحة  ،كلكن كتب الكلمة "اؼباؿ
كلكن كتب ُب  ؽ الكلمة "عليو كمن"اػبالٌ  يعٍت كتب ُب كتاب تيسَت

كمن". مازاؿ ُب ىذه الصفحة يعٍت كتب الكلمة  ،ترصبة كتاب "عليو
اك" ُب  ،ؽ كلكن كتب "بالتكصَتاػبالٌ  "بالتكصَت اك" ُب كتاب تيسَت

 ترصبة كتاب.
الكلمة "الغَت عبارة"  َْؽ صفحة اػبالٌ  ذكر ُب كتاب تيسَت

. مثل آخر ُب ٖٗعبارة" صفحة  ،كلكن كتب ُب ترصبة كتاب "الغَت
 ؽ الكلمة "كالغيبة ك"اػبالٌ  اب تيسَتىذه الصفحة يعٍت كتب ُب كت
 ك". ،كلكن كتب ُب ترصبة كتاب "كالغيبة
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عند يغٌَت جٌدا ُب اعبملة )إظبية أك فعلية(  زاؿ عالمة الٌتفصيل
نقرأ كنفهمو. لذالك أف نالحي ُب الكتابة مرة ثانيا بدقة. ىذا أحد من 

ؽ اػبالٌ  كتاب تيسَت  ْكتب ُب صفحة أخطاء عالمة الًتقيم. كما  
كلكن كتب ُب ترصبة كتاب  الكلمة "بدخوؿ اعبٌنة، ككفى اؼبٌتقُت"

 .ُّاؼبٌتقُت" ُب صفحة  اعبٌنة ككفى"بدخوؿ 
الكلمة "ليقتدل بو،  ٓؽ صفحة اػبالٌ  كذكر ُب كتاب تيسَت

 بو كاف"ليقتدل  ُٓكلكن كتب ُب ترصبة كتاب ُب صفحة  كاف يكوف"
ؽ الكلمة اػبالٌ  كتب ُب ىذه الصفحة ُب كتاب تيسَتيكوف".  

 يشًتط".رؼ فكلكن كتب ُب ترصبة كتاب "اؼبعا "اؼبعارؼ، فيشًتط"
الكلمة "ؽبما اٌؼ، كال  ٖؽ صفحة اػبالٌ  كتب ُب كتاب تيسَت

"ؽبما اٌؼ ٌكال  ُِكلكن كتب ُب ترصبة كتاب ُب صفحة  تنهرمها"
 تنهرمها".

 ؽ الكلمة "مقامو، كىو"اػبالٌ  كتاب تيسَت  َّكذكر ُب صفحة 
. ُب ىذه ٖٔىو" ُب صفحة و ك كتب ُب ترصبة كتاب "مقام  كلكن

ؽ الكلمة "الٌرفعة، اػبالٌ  الصفهة أيضا، كجدت الباحثة ُب كتاب تيسَت
 دكاعى".ة ك كلكن كتب ُب ترصبة كتاب "الٌرفع كدكاعى"

 ؽ الكلمة "ؿبٌرمة، كىي"اػبالٌ  كتاب تيسَت  ُّكتب ُب صفحة 
. ُب ىذه ُِٕب صفحة ىي" ة ك كلكن كتب ُب ترصبة كتاب "ؿبٌرم

ؽ الكلمة "دبصيبتو، اػبالٌ  الصفهة أيضا، كجدت الباحثة ُب كتاب تيسَت
 ىجره".و ك كلكن كتب ُب ترصبة كتاب "دبصيبت كىجره"

ؽ الكلمة "اغبسد، اػبالٌ  ُب كتاب تيسَت ّْكذكر ُب صفحة 
.  ٕٕشفاء" ُب صفحة د ك كلكن كتب ُب ترصبة كتاب "اغبس كشفاء"

كلكن  الكلمة "شبر، كمنهم" ّٖؽ صفحة اػبالٌ  كتب ُب كتاب تيسَت
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 َْمنهم". ذكر ُب صفحة ر ك "شب ٖٔكتب ُب ترصبة كتاب ُب صفحة 
كلكن كتب  الكلمة "تعاىل، اك ترؾ" َْؽ صفحة اػبالٌ  ُب كتاب تيسَت

 ك ترؾ". ا"تعاىل ُٖٗب ترصبة كتاب ُب صفحة 
"السلطاف، ؽ الكلمة اػبالٌ  ُب كتاب تيسَت ُْككتب ُب صفحة 

التلميذ" ُب صفحة ف ك كلكن كتب ُب ترصبة كتاب "السلطا كالتلميذ"
ؽ اػبالٌ  . ُب ىذه الصفهة أيضا، كجدت الباحثة ُب كتاب تيسَتُٗ

 الولد ".ه ك كلكن كتب ُب ترصبة كتاب " استاذ الكلمة "استاذه، كالولد"
ىي أحد من علمات الًتقيم كنستعمل أف نقسم  عّلمة التقسيم

ُب  زاؿ عالمة التقسيمالعامة إىل الكلمة اػباصة ُب اعبملة. الكلمة 
كتاب عند نقرأ كنفهمو. كمثل ُب  غٌَت جٌدا تاعبملة )إظبية أك فعلية( 

الكلمة "علم االخالؽ: عبارة عن قواعد" كلكن  ِؽ صفحة اػبالٌ  تيسَت
. ٗبىارىةه عىٍن قػىوىاًعدى"  ُب صفحة ًؽ عً كتب ُب ترصبة كتاب "ًعٍلمي ااٍلىٍخالى 

 لذالك أف نالحي ُب الكتابة مرة ثانيا بدقة.
 ِٗؽ ُب صفحة اػبالٌ  مثل آخر يعٍت كتب ُب كتاب تيسَت

الثٌناء" ُب م ُب كلكن كتب الكلمة "كسلٌ  الكلمة "كسٌلم: ُب الثٌناء"
ُب ترصبة كتاب. كجدت الباحثة الكلمة "كىي: حسد" ُب   ٓٔصفحة 
، كلكن كتب الكلمة ُب ترصبة كتاب ُّؽ صفحة اػبالٌ  يسَتكتاب ت

 .ِٕسد" صفحة ي ح"كى
الكلمة "منها: انو"  ّٔؽ صفحة اػبالٌ  ذكر ُب كتاب تيسَت

 . ُب كتاب تيسَتِٖنو" صفحة ا اكلكن كتب ُب ترصبة كتاب "منه
كلكن كتب الكلمة  الكلمة "األكؿ: عدؿ" ُْؽ ُب صفحة اػبالٌ 
لذالك أف نالحي ُب  ُب ترصبة كتاب. ُٗدؿ" ُب صفحة ؿ ع"األك 
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 دكف عالمة التقسيم ):( يعٍتالكتابة مرة ثانيا بدقة. من البياف اؼبذكور، 
 أحد من أخطاء عالمة الًتقيم.
عند  غٌَت جٌداتُب اعبملة )إظبية أك فعلية(  زيادة عالمة التقسيم

 الكلمة ِِؽ صفحة اػبالٌ  كتاب تيسَتنقرأ كنسمع كنفهمو. كمثل ُب  
ىو" ُب صفحة  :"كالكذب ىو" كلكن كتب ُب ترصبة كتاب "كالكذب

 ِْؽ ُب صفحة اػبالٌ  . مثل آخر يعٍت كتب ُب كتاب تيسَتُٓ
عن فعل" ُب  :كلكن كتب الكلمة "عبارة الكلمة "عبارة عن فعل"

 ُب ترصبة كتاب. ٔٓصفحة 
الكلمة "كسببها علٌو"  ِٕؽ صفحة اػبالٌ  ذكر ُب كتاب تيسَت

كتاب كتب ُب  . ِٔعلٌو" صفحة  :ُب ترصبة كتاب "كسببهاكلكن كتب 
الكلمة "كسٌلم يعطى" كلكن كتب ُب ترصبة   ِٗؽ صفحة اػبالٌ  تيسَت

 .ٔٔيعطى" ُب صفحة  :كتاب "كسٌلم
ؽ الكلمة "سببو اػبالٌ  كتاب تيسَت  ُّكذكر ُب صفحة 

 كتب. ِٕعلٌو" صفحة  :الغضب" كلكن كتب ُب ترصبة كتاب "كسببها
ؽ الكلمة "الغيط كارادة" كلكن كتب اػبالٌ  كتاب تيسَت  ُّْب صفحة 

عند رأم الباحثة، ُب ىذا . ٕٕكارادة" صفحة  :ُب ترصبة كتاب "الغيط
اؼبشكلة ىناؾ منفعة يعٍت نستطيع أف نفرؽ بُت الكلمة العاـ كالكلمة 

 اػباصة كيسهل ُب قراءتو.
ؽ  الٌ اػب كجدت الباحثة بدؿ عالمة الًتقيم ُب ترصبة كتاب تيسَت

 كما ُب التاىل:
 بدل من النقطة ).( إىل عّلمة التفصيل )،( أ 

ؽ "النٌو يرىٌب ركحو. اػبالٌ  كتاب تيسَت  ٔكتب ُب صفحة 
. مثل ُٖكمنها" كلكن كتب ُب ترصبة كتاب "ركحو، كمنها" صفحة 
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ؽ "كاف تصنع معو اؼبعركؼ. اػبالٌ  كتاب تيسَت  َُآخر يعٍت ُب صفحة 
كتاب "كاف تصنع معو اؼبعركؼ، كاف" صفحة كاف" كلكن كتب ُب ترصبة  

ؽ "بدأؾ بو. كاف" اػبالٌ  . كُب ىذه صفحة، كتب ُب كتاب تيسَتِٔ
 كلكن كتب ُب ترصبة كتاب "بدأؾ بو، كاف".

ؽ "عن الزٌلل. ك" كلكن  اػبالٌ  كتاب تيسَت  ُُذكر ُب صفحة 
 .ِٗكتب ُب ترصبة كتاب "عن الزٌلل، ك" صفحة 

، كتب "كاالستنثار. كاظافره" ُِحة ؽ صفاػبالٌ  ُب كتاب تيسَت
. كُب ىذه ْٗكاظافره" صفحة  ،كلكن كتب ُب ترصبة كتاب "كاالستنثار

ؽ "شرعا. فينبغى" كلكن كتب ُب اػبالٌ  صفحة، كتب ُب كتاب تيسَت
 فينبغى". ،ترصبة كتاب "شرعا

الكلمة "يطابا  ِِؽ صفحة اػبالٌ  كذكر ُب كتاب تيسَت
. كُب ُٓ" صفحة ،كتاب "يطابا الواقع  الواقع." كلكن كتب ُب ترصبة

ؽ "امانة لو. كال دين" كلكن كتب ُب اػبالٌ  كتاب تيسَت  ِٓصفحة 
. مثل آخر يعٍت ُب صفحة ٕٓكال دين" صفحة  ،ترصبة كتاب "امانة لو

ؽ "الشهوات. كىي" كلكن كتب ُب ترصبة كتاب اػبالٌ  كتاب تيسَت  ِٔ
ؽ صفحة اػبالٌ  كىي". كتب ُب كتاب تيسَت ،"الشهوات َٔصفحة 

ترصبة كتاب الكلمة  ْٔ"الفرص. كذلك" كلكن ُب صفحة  ِٖ
 كذلك". ،"الفرص

ؽ "اليو. قاؿ" اػبالٌ  كتاب تيسَت  ُّمثل آخر يعٍت ُب صفحة 
قاؿ". كتب ُب كتاب  ،"اليو َٕكلكن كتب ُب ترصبة كتاب صفحة 

 ٕٕ"تنقيصو. كاسباهبا" كلكن ُب صفحة  ّْؽ صفحة اػبالٌ  تيسَت
 كاسباهبا". ،اب الكلمة "تنقيصوترصبة كت
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، كتب "الناس. اك اعماؽبم" ّٓؽ صفحة اػبالٌ  ُب كتاب تيسَت
. كُب ىذه ٕٗاك اعماؽبم" صفحة  ،كلكن كتب ُب ترصبة كتاب "الناس

ؽ "االفساد. كالباعث" كلكن كتب اػبالٌ  صفحة، كتب ُب كتاب تيسَت
 كالباعث". ،ُب ترصبة كتاب "االفساد

الكلمة "الغَت.  ّٔؽ صفحة اػبالٌ  تيسَتكذكر ُب كتاب 
. ِٖكمفاسده" صفحة  ،كمفاسده" كلكن كتب ُب ترصبة كتاب "الغَت
ؽ "كثَتة. منها" كلكن  اػبالٌ  كُب ىذه صفحة، كتب ُب كتاب تيسَت

 منها". ،كتب ُب ترصبة كتاب "كثَتة
"اعمالو. كمنهم"  ّٗؽ صفحة اػبالٌ  كتب ُب كتاب تيسَت

كمنهم". كذكر ُب   ،ة كتاب الكلمة "اعمالوترصب ٕٖكلكن ُب صفحة 
الكلمة "كالنميمة. قاؿ" كلكن كتب ُب  َْؽ صفحة اػبالٌ  كتاب تيسَت

 .ٖٗقاؿ" ُب صفحة  ،ترصبة كتاب "كالنميمة
 بدل من النقطة ).( إىل عّلمة التقصيم ):( ب 

"نوعاف." كلكن ُب  َْؽ صفحة اػبالٌ  كتب ُب كتاب تيسَت
 ". كذكر ُب كتاب تيسَت:الكلمة "نوعافترصبة كتاب  ُٗصفحة 
الكلمة "اقساـ." كلكن كتب ُب ترصبة كتاب  ُْؽ صفحة اػبالٌ 
 ُُؽ صفحة اػبالٌ  . كذكر ُب كتاب تيسَتُٗ" ُب صفحة :"اقساـ

ا منه :الكلمة "كثَتة. منها: طالقة" كلكن كتب ُب ترصبة كتاب "كثَتة
 .ِٗالقة" صفحة ط

 عّلمة التقصيم ):(بدل من عّلمة التفصيل )،( إىل  ج 
، كتب الكلمة "القلوب، ّّؽ صفحة اػبالٌ  ُب كتاب تيسَت

التمٌسك"  :التمٌسك" كلكن كتب الكلمة ُب ترصبة كتاب "القلوب
 .ٕٓصفحة 
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 بدل من عّلمة التقصيم ):( إىل عّلمة التفصيل )،( د 
الكلمة "النفس:  ّٗؽ صفحة اػبالٌ  ككتب ُب كتاب تيسَت

 عبارة". ،ترصبة كتاب الكلمة "النفس ُٗعبارة" كلكن ُب صفحة 
 بدل من عّلمة التفصيل )،( إىل النقطة ).(ق 

ؽ "بالسالـ، اػبالٌ  كتاب تيسَت  ُٓمثل آخر يعٍت ُب صفحة 
 .ّٔكاف" صفحة  .كاف" كلكن كتب ُب ترصبة كتاب "بالسالـ

 يف احلركة أخطاء .3
(، كتشديد )ٌ (،  (، ككسرة )ً (، كضمة ) ي اغبركة ىنا يعٍت فتحة ) ى
كسكوف)ٍ (. اغبركة يعٍت السيمة اػباصة فوؽ على أك ربت اغبركؼ 
اؽبجائية ُب اللغة العربية كىي الطريقة اليت يستخدـ اجملتمع لغَت الناطقُت 

غبٍىيىاءي" كتاب تيسَت اػباٌلؽ "يصدرهي ا  ٕهبا لسهولة ُب القراءة. ُب صفحة 
. زيادة اغبركة ُب ُٖيىاءي" صفحة اغبى كلكن كتب ُب ترصبة كتاب "يصدرهي 

ىذه اؼبشكلة ال تغٌَت معٌت ُب الكلمة. ُب ىذه صفحة أيضا، ُب كتاب 
تيسَت اػباٌلؽ كتب الكلمة "يصدرهي اغبٍىيىاءي" كلكن كتب ُب ترصبة كتاب 

ركة ُب ىذه اؼبشكلة ال يغٌَت يىاءي". عند رأم الباحثة، ناقس اغباغبى "يصدرهي 
 ".maluمعٌت ُب الكلمة ألف معٌت كلمتُت سواء يعٍت "

ؽ "بٌر الوالدة اػبالٌ  كتاب تيسَت  ٗىناؾ ربويل اغبركة ُب صفحة 
د لً على الولىد ضعفاف" كلكن كتب ُب ترصبة كتاب "بٌر الوالدة على الو 

اؼبشكلة  . عند فكرة الباحثة، ربويل اغبركة ُب ىذهُِضعفاف" صفحة 
". ُب كتاب anakال يغٌَت معٌت ُب الكلمة ألف معٌت كلمتُت سواء يعٍت "

"أٌما شبىىرىهتا فسعادة الٌدارين" كلكن كتب ُب ترصبة   ْؽ صفحة اػبالٌ  تيسَت
ٍرى "أٌما  ُّكتاب صفحة  هتا فسعادة الٌدارين". عند رأم الباحثة، ربويل شبى
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الكلمة ألف معٌت كلمتُت سواء اغبركة ُب ىذه اؼبشكلة ال يغٌَت معٌت ُب 
 ".buahيعٍت "

 التنبيو:
 ٖ كجدت الباحثة زيادة عالمة التفصيل كالكلمة ُب صفحة 

ؽ "قوال كرديا ؽبما جناح" كلكن كتب ُب ترصبة كتاب اػبالٌ  كتاب تيسَت
ٌف اعبملة ُب  قد عرؼ أ. ُِؽبما جناح" صفحة  كاخفض ،"قوال كرديا

عالمة التفصيل فيها مناسبا  زادكتاب يتضمن األخبار كصفا جيدا. 
جم أيضا. ُب ًت كلكن، يضاؼ اؼبًتجم الكلمة ارذبالٌيا كي ليسٌهل القارئ.

، اؼبراد من اؼبًتجم فبكن إلضافة الكلمة اؼبذكورة ليشٌدد الباحثة رأم
 القصد كاتب الكتاب.

ينقسم مهزة على قسماف: مهزة القطع كمهزة الوصل. ىناؾ الفرؽ 
كتب مهزة القطع ُب كتاب "تيسَت اػبالؽ" ُب كلمة ُب كتابة اؽبمزة.  

ككتب مهزة الوصل ُب ترصبتو ُب كلمة  ِ"كالفوز بأعلى اؼبراتب" صفحة 
 . لكن ليس لو الفرؽ ُب اؼبعٌت.ٍٗعلىى اٍلمىرىاًتًب" صفحة اى "كىاٍلفىٍوزي بً 

 ِٔكجدت الباحثة زيادة الكلمة ُب ترصبة كتاب ُب صفحة 
 كسببها". كلكن ُب كتاب تيسَت ن العاداتؿباس ك"دبكاـر االخالؽ 

إٌف اعبملة ُب  . ِٕؽ كتب "دبكاـر االخالؽ كسببها" صفحة اػبالٌ 
كتاب يتضمن األخبار كصفا جيدا. كلكن، يضاؼ اؼبًتجم الكلمة 

، اؼبراد من اؼبًتجم فبكن إلضافة رأم الباحثة عندجم أيضا. ًت ارذبالٌيا كي
 الكتاب. الكلمة اؼبذكورة ليشٌدد القصد كاتب

كجدت الباحثة كضع عالمة التفصيل ليس ُب مكانو. يعٍت ُب  
"اك كزف اك ذرع، كترؾ" كلكن كتب  ِْؽ صفحة اػبالٌ  كتاب تيسَت

عند فكرة الباحثة، ترؾ". ع ك اك ذر  ،ُب ترصبة كتاب "اك كزف ٔٓصفحة 
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ة ُب اعبملة بفاصلة اؼبناسبة قفإذا إعطاء ك  الًتكيب اعبملة ما أحسن
ُب ىذه الصفحة، فيها ربويل اغبرؼ كزيادة  العطف بعد ذلك.كيرافقها 

 ؽ. يعٍت كلمة "حقوؽ عبادة فبها"اػبالٌ  عالمة الًتقيم ُب كتاب تيسَت
عالمة التفصيل  زاد فبها". ه،كلكن كتب ُب ترصبة كتاب "حقوؽ عباد

فيها مناسبا ليسٌهل القارئ. ربويل حرؼ "ة" إىل حرؼ "ق" ُب ىذه 
اعبملة ديكن بسبب نسياف. كتب ُب معجم اللغة العربية للمحاضرة، 

ضاع اغبركؼ ُب الكلمة "عٌباد" ىي صيغة اؼببالغة من الكلمة "عبد". 
 ، ٌٍب حيٌوؿ"penyembahan"لمعٌت ألف اؼبعٌت أصلو لالكلمة ىنا يغٌَت جٌدا 

ؽ اػبالٌ  ُب كتاب تيسَت ِٓككتب ُب صفحة  ".hamba" إىل معنو
كلكن كتب ُب ترصبة كتاب  الكلمة "أمانة اػبيانة كىو ـبالفة اغبا"

يستخدـ اؼبؤلف . ٖٓـبالفة اغبا" ُب صفحة  ىي:ك  ،"أمانة اػبيانة
 "يدٌؿ الكلمة "اغبا". لكن اؼبًتجم إىل كلمة ر ألف يعود ضمَت اؼبذكٌ ب

، ما أحسن الباحثةعند فكرة  يعود إىل ضمَت اؼبؤٌنث.اػبيانة "، ك  أمانة
 ىذه اعبملة مسحت.  عالمة التقسيم ُبإذا 

كجدت الباحثة ربويل عالمة الًتقيم كناقس اغبرؼ ُب صفحة 
 ؽ، يعٍت الكلمة "حاجة. فإذا اراد اػبركج"اػبالٌ  ُب كتاب تيسَت َِ

. كتب  ْٔاراد اػبركج" ُب صفحة ، كلكن كتب ُب ترصبة كتاب "حاجة
ُب ترصبة كتاب كُب كتاب األصلي. لذالك ديكن  "apabilaكلمة "

اؼبًتجم نسياف ُب كتابة كلمة "فإذا". ككذالك غَت سبب ُب ربويل 
العالمة الًتقيم بعد كلمة "حاجة"، من النقطة إلىى عالمة التفصيل بال 

 سبب. 
 ؼ ُب كتاب تيسَتكجدت الباحثة زيادة عالمة التفصيل كاغبر 

ُب الكلمة "الضيف كافًتاء" كلكن كتب ُب صفحة  َْؽ صفحة اػبالٌ 
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كافًتاء". ديكن اؼبًتجم فرط ُب كتابة حرؼ ، ك ترصبة كتاب "الضيف ٖٗ
"ك"، لذالك كتب حرؼ "ك" مرتُت، لكن ال يغَت اؼبعٌت فيها. كزيادة 

 قارئة.اؼبًتجم عالمة التفصيل بعد كلمة "الضيف" لسهل القارئ ُب ال
كجدت الباحثة زيادة عالمة التفصيل كناقس اغبرؼ ُب صفحة 

ؽ ُب الكلمة "على مآرهبم اذا قدر كاف دينع"، اػبالٌ  كتاب تيسَت  ٗ
. قد  ِْدينع" ُب صفحة  مآرهبم، كافكلكن كتب ُب ترصبة كتاب "على 

كتب كلمة "اذا قدر" ُب كتاب األصلي. اؼبًتجم ال يكتب مرة ثانيا كال 
يًتجم ىذه الكلمة ُب كتابو غَت سبب. كزيادة عالمة التفصيل بعد كلمة 

 "مآرهبم" ينفع لسهل القارئ ُب القارئة.
 كجدت الباحثة زيادة النقطة كتغيَت اغبرؼ ُب كتاب تيسَت

ة "يتحٌمل اذاىم كال تطاكلوا" كلكن كتب ُب ترصبة كتاب ؽ الكلماػبالٌ 
ضاع اغبركؼ ُب الكلمة ىنا يغٌَت جٌدا  تطاكلوا". كلو"يتحٌمل اذاىم. 

". اعبملة اؼبشركطة" إىل معنو ، ٌٍب حيٌوؿ"اغبظر" لمعٌت ألف اؼبعٌت أصلول
عند نقرأ كنسمع  يغٌَت جٌدازيادة النقطة ُب اعبملة )إظبية أك فعلية( 

 همو ألنا عاد إىل اللهجة كمعناىا.كنف
كجدت الباحثة ربويل عالمة الًتقيم كزيادة التشديد ُب كتاب 

ُب الكلمة "اؼبنهيات. كالقياـ"، كلكن كتب  ِْؽ صفحة اػبالٌ  تيسَت
ككذالك غَت سبب  .ٔٓكالقياـ" ُب صفحة  ،تٌياُب ترصبة كتاب "اؼبنه

"اؼبنهيات"، من النقطة إلىى عالمة ُب ربويل العالمة الًتقيم ُب كلمة 
التفصيل بال سبب كزيادة التشديد فيها. قد عرفنا إذا زيادة التشديد، 
ليس ىناؾ التغيَت ُب اؼبعٌت لكن التغيَت ُب الكالـ. لكن ربويل العالمة 

 الًتقيم ىناؾ التغيَت عند نقرأ كنفهمو.
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ب كتا  ُّب صفحة  ربويل اغبركة كتغيَت اغبرؼ كجدت الباحثة
ؽ ُب الكلمة "ال ينبغى اف ذبيٍحىدى نعمتو"، كلكن كتب ُب اػبالٌ  تيسَت

يستخدـ اؼبؤلف . ُِنعمتو" ُب صفحة  جيحدترصبة كتاب "ال ينبغى اف 
. كأٌما ُب ترصبة الكتاب، يستخدـ "نعمة"يدٌؿ الكلمة  ضمَت اؼبؤٌنثب

ربويل عند رأم الباحثة، ". ينبغى"إىل كلمة  تعو ناؼبذٌكر ألنو ي الضمَت
اغبركة ُب ىذه اؼبشكلة ال يغٌَت معٌت ُب الكلمة ألف معٌت كلمتُت سواء 

 ".menyangkalيعٍت "
كجدت الباحثة ربويل عالمة الًتقيم كزيادة التشديد ُب كتاب 

. كهتنٌنو"، كلكن كتب ُب  َُؽ صفحة اػبالٌ  تيسَت ُب الكلمة "اذا مىرىضى
، كهتٌننو" ُب صفحة رً ترصبة كتاب "اذا مى  . عند رأم الباحثة، ربويل ِٔضى

اغبركة ُب ىذه اؼبشكلة ال يغٌَت معٌت ُب الكلمة ألف معٌت كلمتُت سواء 
ربويل العالمة الًتقيم من النقطة إىل عالمة التفصيل ىناؾ  ".sakitيعٍت "

 ُُؽ صفحة اػبالٌ  التغيَت عند نقرأ كنفهمو. مثل آخر ُب كتاب تيسَت
كتب ُب ترصبة كتاب "آداهبا كثَتة:" ُب   ُب الكلمة "اداهبا كثَتة"، كلكن

. ربويل العالمة الًتقيم من النقطة إىل عالمة التفصيل ىناؾ ِٗصفحة 
التغيَت عند نقرأ كنفهمو. عند فكرة الباحثة، ربويل اغبركة ُب ىذه 
اؼبشكلة ال يغٌَت معٌت ُب الكلمة ألف معٌت كلمتُت سواء يعٍت 

"kesopanan ،الكلمة "آداب" صبع من الكلمة ". كما كتب ُب القاموس
 "اداب".

ق" .6  ادلنهج الذي استعمل ادلرتجم يف ترمجة كتاب "تيسري اخلّلا
ثالث ىذا الكتاب يتكوف على ستة كعشركف فصوؿ كتأخذ الباحثة 

باحثة طالب العلم ُب من ىذا الفصوؿ، كىي فصل آداب اؼبتعٌلم ألف ال فصوؿ
 طالب العلم ُب ؾبلس العلم الباحثةاجملالس ألف  آدابىذه اعبامعة كفصل 
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اؼبساجد ألف اؼبسجد بيوت هللا كاؼبكاف العزيز لتفكر دكف كتابة  آدابكفصل 
 ىذا البحث.

 فصل آداب ادلتعلام . أ
 :النص األصل

للمتعلم اداب ُب نفسو مع استاذه كاداب مع اخوانو كاٌما ادابو ُب نفسو 
ليكوف ؿببوبا موثوقا بو كمنها:  فكثَتة منها ترؾ العجب كمنها: الٌتواضع كالٌصدؽ

اف يكوف كقورا َب مشيتو، غاٌضا طرفو عن النظر اىل احملٌرمات، كاف يكوف آمنا 
 على ما اكتيو من العلم، فال جييب بغَت ما يعرؼ.

 :النص اذلدف
Murid itu mempunyai adab yang berkaitan dengan dirinya sendiri, adab 

dengan guru dan adab dengan teman-temannya. Adapun adab murid yang 

berhubungan dengan dirinya sendiri itu banyak, antara lain: meninggalkan sifat 

ujub, tawadhu’ atau ramah, jujur, supaya disenangi dan dapat dipercaya, tenang, 

berwibawa, tidak banyak menoleh ketika berjalan dan tidak memandang hal-hal 

yang dilarang agama, jujur dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Maksudnya, 

tidak menjawab persoalan yang belum dia ketahui. 

 :التحليل
عرفنا أف منهج الذم يستعمل اؼبًتجم ُب الًتصبة السابقة ىي الًتصبة اغبرفية، ألف 

ىل اللغة اإلندكنيسية حرفا حبرؼ، تركيبا بًتكيب، كنظما بنظم اؼبًتجم يًتجم نص أصلو إ
بدكف تغيَت معاف النص األصل، كقد تتفهم ىذه الًتصبة ؼبن يقراءىا. الًتصبة حرفية يعٍت 
نقل ألفاظ من لغة إىل اللغة األخرل مع مراعاة موافقة النظم كالًتتيب كؿبافظة على صبيع 

 معاا األصل اؼبًتجم.
كجدت الباحثة الًتصبة التفسَتية أيضا ألف النص يًتجم كلمة بكلمة مثل معٌت 
ُب اؼبعجم كلكن اؼبًتجم يفسر معٌت أك الشرح الكاتب ببياف مناسب، مثل ُب ىذا 

 " لكنuntukدبعٌت " للمتعلم كلمة" ُب  ؿيًتجم كلمة " كملُب القاموس الالنص: 
ىذه اعبملة ىي كلمة  " ُبؿكلمة " " ألفitu mempunyai" كلمةب اؼبًتجم ستعملي

 اؼبفتوحة ليبُت بعدىا.
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 "ُبًتجم كلمة "لكن ي" dalamدبعٌت " نٌوراؼب معجم ، عند"ُبكلمة "مثل آخر ُب  
كُب القاموس . "yang berkaitan denganبكلمة " اداب يف نفسو مع استاذهُب كلمة 

منهج  اؼبًتجم ستعملي " لكنsaudara laki-lakiالعصرم يًتجم كلمة "اخواف" دبعٌت "
" ألف ُب ىذه الكلمة تبحث عن teman-temanيًتجم كلمة "اخواف" ب "ل التفسَتية

 .اخواف ُب اؼبدرسة يعٌت متعلم آخركف
واماا ادابو  كلمةُب   "ُبيًتجم كلمة "أيضا ُب يستعمل منهج التفسَتية  اؼبًتجم

" ألف ُب ىذه dengan"بكلمة يًتجم  " لكنdalam" معنو نٌوراؼب معجم ، عنديف نفسو
 ُب معجم ومنها: التاواضع كلمةُب   "كمنهام كلمة "ًتجيمنعوت بكلمة قبلها. الكلمة 

" ألف ُب ىذه الكلمة تبحث عن antara lain" كلكن اؼبًتجم يستعمل الكلمةدبعٌت  نٌوراؼب
  .ُب نفسو متعلمأنواع اداب 

 tundukدبعٌت " نٌوراؼب معجم عند، غاضاا طرفو عن النظر اىل احملراماتمثل كلمة 

matanya dari memandang ke yang diharamkan " بكلمة "لكن يًتجم tidak 

memandang hal-hal yang dilarang agama" .كلمة "agama ىنا ليس ُب اللغة األصل "
 ".احملٌرمات" كلمةلكن معٌت التفسَت لبياف  

 jujur atasدبعٌت "  العصرممعجم  ، عندآمنا على ما اوتيو من العلمكُب كلمة 

apa yang dimiliki dari ilmu pengetahuan " بكلمة "لكن يًتجم jujur dengan ilmu 

pengetahuan yang dimiliki".  عندبغري ما يعرف فّل جييبمثل آخر يعٍت ُب كلمة ، 
لكن " maka tidak menjawab dengan tanpa apa dia ketahuiدبعٌت " العصرم معجم
لذلك يسمى  ."tidak menjawab persoalan yang belum dia ketahui بكلمة "يًتجم 
 .التفسَتيةبًتصبة 

 :النص األصل
كاٌما ادابو مع استاذه، فمنها: اف يعتقد اٌف فضلو اكرب من فضل كالديو 
عليو النٌو يرىٌب ركحو. كمنها: اغبضوع امامو كاعبلوس َب درسو باالدب كحسن 
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اىل ما يقولو، كمنها ترؾ اؼبزاح كااٌل ديدح غَته من العلماء حبضرتو ـبافة االصغاء 
 اف يفهم استاذه انٌو يذٌمو، كمنها: االٌ يصٌده اغبياء عن الٌسؤاؿ عٌما ال يعرؼ.

 :النص اذلدف
Adapun etika murid terhadap guru, antara lain: 

Berkeyakinan, bahwa kemuliaan gurunya melebihi kemuliaan kedua orang 

tuanya sendiri. Sebab, dialah yang mendidik jiwanya. Tunduk ketika di hadapan 

guru. Duduk dengan sopan, ketika sedang menerima pelajaran dari guru dan 

mendengarkannya dengan baik. Tidak bergurau. Tidak mengunggul-unggulkan 

guru lain di hadapan gurunya, agar dia tidak tersinggung. Tidak malu bertanya 

kepada guru tentang persoalan yang belum dipahaminya. 

 :التحليل
تستعمل ىذه الًتصبة منهج الًتصبة اغبرفية ألف النص يًتجم كل كلمة بكلمة ككل 

 النص األصلى نصب عينيو.سطر بسطر، كىي اليت يسعى اؼبًتجم فيها إىل إبقاء كاتب 
 معنو نٌوراؼب معجم ، عندفضلو اكرب من فضل كلمةُب   "اكربيًتجم كلمة "مثل ُب 

"lebih besarبكلمة  اؼبًتجم يًتجم " لكن"melebihi." 
 كلمةأيضا. كمثل آخر يعٍت ُب  يستعمل منهج التفسَتية على األقل، اؼبًتجم 

دبعٌت  العصرم معجم ، عندما يقولوواجللوس ىف درسو باالدب وحسن االصغاء اىل 
"dan duduk dalam pelajarannya dengan sopan dan baik mendengarkan kepada apa 

yang diucapkannya " بكلمة "لكن يًتجم duduk dengan sopan, ketika sedang 

menerima pelajaran dari guru dan mendengarkannya dengan baik ". 
، عند غريه من العلماء حبضرتو خمافة ان يفهم استاذه اناو يذماوكلمة   يًتجم

 lainnya dari guru-guru dengan kehadirannya takut hendaknyaمعجم اؼبنٌور دبعٌت "

memahami gurunya bahwasanya kecamannya" لكن يًتجم بكلمة " guru lain di 

hadapan gurunya, agar dia tidak tersinggung ." 
 معجم ، عنديصداه احلياء عن الساؤال عماا ال يعرف االا  كلمةمثل آخر ُب  و

ًتجم لكن ي" hendaknya tidak malu dari pertanyaan tentang tidak fahamدبعٌت " نٌوراؼب
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 Tidak malu bertanya kepada guru tentang persoalan yang belum بكلمة "

dipahaminya".  

 :النص األصل
ادابو مع اخوانو، فمنها: احًتامهم كترؾ احتقار كاحد منهم، كترؾ كاٌما 

االستعالء عليهم. كمنها: ااٌل يسخر ببطئ الفهم منهم، كااٌل يفرح اذا كٌبخ 
 االستاذ بعضي القاصرين، فاٌف ذلك اسباب البعض كالعداكة.

 :النص اذلدف
Adapun etika murid terhadap sesama temannya, antara lain: menghormati 

mereka, tidak melecehkan mereka, tidak menyombongi mereka, tidak menghina 

mereka karena kelambatannya dalam memahami pelajaran, dan tidak merasa 

senang apabila guru mencemooh salah seorang dari mereka yang bebal; sebab, 

sikap yang demikian itu menyebabkan terjadi permusuhan. 

 :التحليل
منهج الذم يستعمل اؼبًتجم ُب الًتصبة السابقة ىي الًتصبة اغبرفية، ألف اؼبًتجم 
يًتجم نص أصلو إىل اللغة اإلندكنيسية حرفا حبرؼ، تركيبا بًتكيب، كنظما بنظم بدكف 

 تغيَت معاف النص األصل.
 معجم ، عنديسخر ببطئ الفهم كلمةىناؾ منهج التفسَتية أيضا يعٍت ُب  

بكلمة  اؼبًتجم يبٌدؿ لكن" memanfaatkan dengan lambat pemahamanدبعٌت " العصرم
" menghina mereka karena kelambatannya dalam memahami pelajaran"  كلمة. كُب 

 senang jikaدبعٌت " العصرم معجم ، عنديفرح اذا وباخ االستاذ بعُض القاصرين

mencemooh guru sebagian tidak mampu "بكلمة " اؼبًتجم يبٌدؿ لكن merasa 

senang apabila guru mencemooh salah seorang dari mereka yang bebal" مثل آخر .
 sebab-sebab sebagian دبعٌت " العصرم معجم عند، اسباب البعض والعداوة كلمةُب  

permusuhan "بكلمة " اؼبًتجم يبٌدؿ لكنmenyebabkan terjadinya permusuhan". 
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 آداب اجملالسفصل   . ب
 :النص األصل

على من يأتى اجملالس اف يبدأ اغباضرين بالٌسالـ، كاف جيلس حيث 
انتهى بو اجمللس، كاف يعرض عن أقواؿ العاٌمة اػبالٌية عن الفائدة كاف يغٌَت اؼبنكر 

 فبقلبو، بيده، فاف مل يستطع فبلسانو، فاف مل يستطع
 :النص اذلدف

 Orang yang menghadiri majelis-majelis pertemuan, hendaknya 

mengucapkan salam kepada para hadirin yang telah ada di majelis. Duduk di 

deretan terakhir, sesuai urutan. Tidak menghiraukan omongan-omongan yang 

tidak bermanfaat. Menyingkirkan kemungkaran dengan tangan, lisan atau cukup 

membenci dalam hatinya. 

 :التحليل
واماا ادابو يف  كلمةُب   "ُبيًتجم كلمة "ُب  يستعمل منهج التفسَتية اؼبًتجم 

" ألف ُب ىذه dengan"بكلمة يًتجم  " لكنdalam" معنو نٌوراؼب معجم ، عندنفسو
 ُب معجم ومنها: التاواضع كلمةُب   "كمنهام كلمة "ًتجيمنعوت بكلمة قبلها. الكلمة 

" ألف ُب ىذه الكلمة تبحث عن antara lain" كلكن اؼبًتجم يستعمل الكلمةدبعٌت  نٌوراؼب
 .ُب نفسو متعلمأنواع اداب 

 :النص األصل
كليقم من اجمللس اف مل تدع اىل اؼبقاـ بو ضركرة كااٌل حيتقر احدا من 
جلسائو، ردٌبا كاف خَتا منو عند هللا، كااٌل يعٌظم احدا ؼبالو، الٌف ذلك يضعف 

 الٌدين، كيسقط اؼبركءة،
 :النص اذلدف

Segera meninggalkan majelis, apabila dinyatakan telah selesai. Tidak 

merendahkan seseorang yang ada di majelis itu, sebab boleh jadi orang itu mulia 

dalam pandangan Alloh. Tidak mengagung-agungkan seseorang karena 

kekayaannya. Sebab, hal ini dapat melemahkan iman dan menjatuhkan harga 

dirinya. 
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 :النص األصل
كاف كاف ُب الطٌريا فليغٌض طرفو، كليغث اؼبلهوؼ كاليعن الٌضعيف، 

على من بدأه بو، كليعط الٌسائل، كليكن ُب جلستو كلَتشد الٌضاٌؿ، كلَتٌد الٌسالـ 
 كقورا، فاٌف ذلك ادعى اىل تعظيمو، كاالعتناء لشأنو.

 :النص اذلدف
Apabila seseorang itu sedang duduk-duduk di tepi jalan, maka hendaknya 

memejamkan mata (merendahkan pandangan), membantu orang lemah 

(teraniaya), memberi petunjuk kepada orang yang tersesat, menjawab ucapan 

salam, memberi kepada pengemis dan duduk dengan tenang. Sebab, hal yang 

demikian itu dapat mendorong orang lain menghormati dan bersimpati kepadanya.

  
 اجدسج. فصل آداب ادل

 :النص األصل
هللا، كمن عٌلا قلبو هبا اظٌلو هللا ُب ظٌلو يـو القيامة كما  اؼبساجد بيوت  

ُب اغبديث، فيطلب اؼبشى اليها باشتياؽ مع السكينة كالوقار، كدخوؽبا باليمٌت 
 مع تنظيف نعليو خارجها،

 :النص اذلدف
Masjid adalah rumah-rumah milik Alloh, karena itu barangsiapa yang 

hatinya selalu teringat pada masjid, maka Alloh akan memberinya naungan 

kepada orang tersebut kelak pada hari kiamat. Sebagaimana tersebut dalam hadis 

Rasululloh SAW. 

Oleh karena itu, setiap orang dianjurkan agar sering-sering pergi ke 

masjid. Adapun tata caranya ialah berjalan dengan tenang. Mendahulukan kaki 

kanan ketika memasukinya. Meletakkan sandal di luarnya. 

 :النص األصل
كقولو عند الٌدخوؿ: الٌلهٌم افتح ىل ابواب رضبتك كاداء ربٌية اؼبسجد، كالٌتسليم، 

بنٌية الٌتقٌرب  كلو خال اؼبسجد من الٌناس، النٌو ال خيلوا من اعبٌن كاؼبالئكة، كاعبلوس
كمراقبة هللا تعاىل كاالكثار من ذكره، كحبس الٌنفس عن الٌشهوات، كاجتناب اػبصومة، 
كااٌل ينتقل من مكانو ااٌل غباجة كااٌل ينشد ضالٌة، كااٌل يرفع صوتو حبضرة اؼبصاٌلُت، كاالٌ 
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من الوعيد ديٌر بُت ايديهم كااٌل يشتغل بصنعة، كااٌل خيوض ُب كالـ اىل الٌدنيا ليسلم 
 الوارد

 :النص اذلدف

Ketika masuk membaca doa: 

 الٌلهٌم افتح ىل ابواب رضبتك
“Yaa Alloh, bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu untukku” 

Melakukan sholat Tahiyyat Masjid sebelum duduk. Mengucapkan salam, 

meskipun masjid dalam keadaan sepi, tidak ada orang di dalamnya. Sebab, masjid 

itu hakikatnya tidak pernah kosong dari jin dan malaikat. Duduk di dalamnya 

dengan niat mendekatkan diri kepada Alloh SWT. Memperbanyak membaca 

dzikir. Menahan diri dari hal-hal yang menyenangkan hawa nafsu. Tidak 

melakukan perdebatan. Tidak bergeser dari tempat duduknya, kecuali jika ada 

keperluan. Tidak mencari barang-barang yang hilang di dalamnya. Tidak bersuara 

keras di hadapan orang yang sedang shalat. Tidak boleh sibuk dengan suatu 

pekerjaan. Tidak melibatkan diri pada pembicaraan orang-orang yang membahas 

harta kekayaan (dunia), agar selamat dari ancaman 

 :النص األصل
ُب قوؿ الٌنٌ  صٌلى هللا عليو كسٌلم: "يأتى ُب آخر الٌزماف ناس من اٌميت يأتوف 

ذكرىم الٌدنيا كحٌب الٌدنيا ال قبالسهم فليس  اؼبساجد يقعدكف فيها حلقا حلقا
 هللا هبم حاجة،
 :النص اذلدف

Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW: 

“Di akhir zaman nanti ada orang-orang dari kalangan umatku berdatangan ke 

mesjid-mesjid dengan duduk-duduk di dalamnya berkelompok-kelompok. Mereka 

membicarakan harta kekayaan. Jika engkau melihat mereka, maka janganlah 

engkau duduk bersama mereka, karena Alloh sama sekali tidak menganggap 

berharga kepada mereka tersebut.” 

 :النص األصل

علو، ٌٍب يلبس فاذا اراد اػبركج طلب منو البدء باليسرل، كاف يضعها على ظهر ن
 اليمٌت اٌكال، كليقل عند خركجو: الٌلهٌم اٌا اسنلك من فضلك.

 :النص اذلدف
Apabila keluar dari mesjid, maka dahulukan kaki kiri, dan meletakkannya 

di atas sandal, lalu masukkanlah kaki kanan ke dalam sandal. Ketika keluar dari 

mesjid, bacalah doa: 
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“Ya, Alloh, saya memohon anugerah dari-Mu.” 

 :النص األصل
قاؿ الٌنٌ  صٌلى هللا عليو كسٌلم قاؿ هللا تعاىل: اٌف بيوتى ُب ارضى اؼبساجد، كاٌف 
زٌكارل فيها عٌمارىا، فطوىب لعبد تطٌهر ُب بيتو ٌٍب زارا ُب بييت فحٌا على اؼبزكر 

 اف يكـر زائره. 
 :النص اذلدف

Rasulullah SAW bersabda: Alloh telah berfirman dalam hadis Qudsi: 

“Sesungguhnya rumah-rumah-Ku di bumi-Ku, adalah mesjid-mesjid. Orang-orang 

yang berziarah kepada-Ku adalah orang-orang yang meramaikan mesjid-mesjid. 

Sangat beruntung hamba-Ku yang berwudhu di rumah-Nya, kemudian menziarahi 

Aku di rumah-Ku, dan bagi yang diziarahi, berhak memuliakan yang berziarah.” 

 :النص األصل
كعن انس رضى هللا عنو: "من اسرج ُب مسجد سراجا مل تزؿ اؼبالئكة كضبلة 

 العرش تستغفرلو ماداما َب ذلك اؼبسجد ضوءه.

 :النص اذلدف
“Dari Anas r.a: Barang siapa yang memberi penerangan (lampu) di mesjid, maka 

malaikat dan para malaikat petugas di Arsy, selalu memohonkan ampunan kepada 

orang tersebut, selama menerangi mesjid.”   
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 فصل الرابعال
 اإلختتام

 
 اخلّلصة أ 

أف حللت الباحثة البيانات، استخلصت ما  بناء على سبا ما ذكره ببيانو كبعد
 يلي:

الفرؽ بُت كتاب "تيسَت اػبالؽ" كترصبتو ىناؾ ثالثة فركؽ، يعٍت فرؽ ُب   (ُ
كتابة اغبركؼ ُب ترصبة كتاب تيسَت اػبالؽ، فرؽ ُب استعماؿ عالمة 
 الًتقيم، كالفرؽ ُب اغبركة. ىناؾ الفرؽ الذم فيو يغَت اؼبعٌت ُب اللغة اؽبدؼ.

ًتجم ُب ترصبة كتاب "تيسَت اػبالؽ" منهج اغبرفية ألف النص يستعمل اؼب (ِ
يًتجم كل كلمة بكلمة ككل سطر بسطر، كىي اليت يسعى اؼبًتجم فيها إىل 

 إبقاء كاتب النص األصلى نصب عينيو.
 

 اإلقرتاحات ب 
كبصدد ىذا البحث، تقدـ الباحثة اإلقًتاحات بناء على ربليل البحث كخالصة 

 موجهة إىل اؼبًتجم كالقارئُت كاعبامعة كاؼبطبعة فيما يلي: اإلقًتاحاتالبحث، فهذه 
للمًتجم: اؼبًتجم ىو صاحب البياف أف حيلل النص األصل كأف يصوغو إىل  (ُ

اعبديد اؼبعٌت. الرجاء إىل كل اؼبًتجم الذم سيًتجم النص العريب إىل النص 
عملية اإلندكنيسي أف يكوف فاىم على كل شيئ الذم يتعلا كيدافع ب

 الًتصبة. كأف يهتم ُب كتابة اللغة اؽبدؼ بالنسبة إىل قواعد اللغة اإلندكنيسية.

للمطبعة: الرجاء إىل اؼبطبعة أف تصحيح النص الذم سيطبعو بتصحيح  (ِ
صحيح كالئا إلكماؿ بعض النقائص فيو، مثل تننشر اؼبطبعة مصادصة 

 ُت األخرل.ترصبة كتاب تيسَت اػبالؽ من اؼبًتجم نفسو أك من اؼبًتصب
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للقارئُت: فال يكفي لكم قراءة ترصبة كتاب تيسَت اػبالؽ كحده ُب تعميا ما  (ّ
تضمنو النص اؼبصدر بل أف تقرأكا نصوص كتاب "تيسَت اػبالؽ" ُب اللغة 
العربية، ألف اؼبراد اغبقيقي ىو ما تضمن النص األصل. كأما الًتصبة تكوف 

مطالعة كتاب "تيسَت اػبالؽ" مساعدا للقارئُت عند مواجهة الصعوبة أثناء 
ُب اللغة العربية. ُب ىذا البحث ىناؾ نقائص، لذلك أعطتو الفرصة ليستمر 

 ىذه البحث إلسبامو.

للجمع األكادديى: الرجاء إىل اعبامعة اإلسالمية اغبكومية ماالنج خاصة   (ْ
لقسم اللغة العربية كآداهبا أف يستمر ىذا البحث ليكوف الًتصبة مرتقية بوجود 

 لنقد.ا
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