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 الباب الثاين

 النظرايت

 برانمج الرتمجة .أ

 فهم ترمجة .1

الرتمجة هي نشاط اإلنسان يف نقل املعىن أو الرسالة ، سواء اللفظية أو غري 

اللفظية ، من شكل إىل آخر. وفقا ل أنور نورول ايمني "إن الغرض من الرتمجة 

العربية إىل لغة املرتجم، على سبيل هنا هو ترمجة القرآن من اللغة األصلية، أي 

 ."1املثال إىل اإلجنليزية أو اإلندونيسية

الرتمجة هي شرح ما تريد اجلملة ابللغة األصلية، حىت تفاصيل النص 

املرتجم. على سبيل املثال، أحياان عبارة ال يعين أن  األصلي، إىل ترمجة النص

احلزن وهلم جرا. جيب تشري إىل معىن، ولكن للكشف عن ندم أو تكشف عن 

أن تكون الرتمجة دقيقة حبيث ميكن أن ترتجم معىن التوبة واحلزن، وليس فقط 

يف بعض األحيان ميكن فهم كلمة ما يف  .نقل املعىن األساسي، أو سادة الفاز

اجلملة. لذا ، فإن اشرتاط املرتجم هو فهم لغتني لكي نتمكن من التعبري 
                                                           
1 Anwar Nurul Yamin, Taman Mini Ajaran Islam Alternatif Mempelajari Al-Qur’an, (Bandung: 

PT Remaja Rosdaskarya, 2004), hal. 101 
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ترتجم متاما. وابختصار، ينبغي أن تعكس سوف ة ابلتفصيل عن معىن اجلملة

سوف ترتجم متاما. وابختصار، املخطوطات املرتمجة املخطوطة األصلية متاما 

ينبغي أن تعكس املخطوطات املرتمجة املخطوطة األصلية متاما  لكي ال حيدث 

 .اي نقص

األنشطة اليت  ذا العصر.هرب مهمة للبشرية اليت تعت ي األنشطةهمجة مرت 

ني واملدرسني اللغة واللغوين أو املتحمسني اللغة األخرى مجرت لفئة امل ينتمي ليس 

خصوص أولئك الذين يشاركون يف –ولكن أعطت الّقوة اجلاذبية للريضني 

تكنولوجّي احلسوب_ والعلماء األخرى الذين يدركون قوة اللغة كوسيلة اليت 

   2م والتكنولوجيا احلديثة.متكن مراقبة ابلسريعة التطوير العلو 

نطاق واسع، الرتمجة ميكن تعريفها أبهنا كل النشاط البشري يف على 

_ على القول وسواء  (message)حمّول من اجملموعة املعلومات أو الرسائل

 source)القول _ من أصل املعلومات أو مصدر املعلومات

information)   يف املعلومات املستهفة(target information)  يف

يعريف عادن  (translation)تواء أضيق ، والرتمجة اليومية، يف فهم واح

                                                           
2 Suhendra Yusuf, Teori Terjemah: Pengantar ke arah pendekatan linguistik an sosiolinguistik, 

(Bandung: Mandar Maju), 1994, hal.7. 
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غة املصدر) مبا ابلعملية احملّول الرسالة اليت تتكون يف النص اللغة األول أو الل

   3(target language) .و اللغة اهلديعاد هلا يف اللغة الثانية أ

ميكننا أن نستخلص إما األهم الرتمجة هي التحول الرسالة أو معىن اللغة 

أمكن ابلضبط الشكله، وأعربت ميكننا أن املصدر اللغة اهلدف، وحيثما 

ىن اللغة املصدر إىل اللغة نستخلص غما األهم الرتمجة هي التحول الرسالة أو مع

اهلدف، وحيثما أمكن ابلضبط الشكله، وأعربت الطبيعية اإلمكان، كما قيل 

 4من قبل نيدا واتبر يف التالية: 

بعد األخذ برأي واتبر أعاله، جتب غلى املرتمجة أن يبحث على العثور 

يف التصّورّي جيب أن مرتمجا اللغة املصدر الطبيعة، سوى املعىن وأسلوب التعبري. 

ليستطع إعطاء انطباع للقارئ بتلك الكيفية القارئ الرتمجة ال تدرك أهنا يقرء 

ة إىل قسمني: أنشطة الرتمجة يف النص الرتمجة. يف العوام: تنقسم أنشطة الرتمج

الشفوية و الكتابة. ترمجة الشفهية و ترمجة الكتابة مها األنشطتان املختلفتان 

يف الرتمجة الشفوية، مطلوب   التان تتطلبان مهارات خاصة ختتلف أيضا. 

التحويل اللغة و النطق ابملباشرة، ويسرعة، وبدقة، دون فرصة له  مرتجم ملاهرة

                                                           
3 Ibid. , hal 8. 
4 Ibid 12 
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عناصر اللغة والنطق اخلاطئ أو غري الئقة الصحيحة املعادل فورية لتصحيح 

 5ترمجة.

 امهية ترمجة  القرآن .2

ترمجة القرآن الكرمي إىل لغات أخرى هبدف إدخال اللغة العربية وطبيعة 

املعرفة القرآنية إىل الدول األجنبية ، جيب أن يكون أحد أسباب ضرورة الوعظ. 

الناس إىل مسار مستقيم مع ترمجات وتفسريات دعاة اإلسالمية دائما توجيه 

اآلايت والسور من القرآن الكرمي. وحىت اآلن مل حيظر أي من العلماء واحلقوقيني 

ترمجة القرآن إىل لغات أخرى. واهلدف هو الوعظ عن اإلسالم وإدخال الشريعة 

 6.وطبيعة القرآن جلميع الناس

ءا من اتريخ العلماء ترمجة القرآن من القدمي إىل احلاضر أصبحت جز 

املسلمني. حاليًا أحد أفضل الكتب هو تدمري آايت القرآن وإدخال جوهر 

القرآن وعلومه بعد الّسرية والتفرّنّية إىل شعوب العامل. يف الواقع يريد مواطنو العامل 

أن يعرفوا طبيعة القرآن اليت أثبتت أن جتعل األمم ذات ثقافة متنوعة يف أمة 

 .الناس الظاملوجعلها تتحد ضد 

                                                           
5 Ibid hal 13 
6 Muhammad Hadi Ma’rifat, Sejarah Al-quran..., hal. 275-276 Ma’rifat, Muhammad Hadi. 2007. 

Sejarah Al-quran. Jakarta: Al-Hud  
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 شروط الرتمجة .3

لقد متت مناقشة الرتمجة من لغة إىل أخرى مع احلفاظ على دقة كلتا 

األصلي يف النص املراد ترمجته لديه عمق املعىن، مث  اللغتني ابلتفصيل. كلما النص

أيضا على نفس املستوايت من النص األصلي. على سبيل الرتمجة  جيب أن يكون

ي املتعلقة خالق اليت على وشك إعطاء توجيهات املثال، كان النص األصل

للناس، مث النص ينبغي أن تكون كاملة نص الرتمجة األصلية والفهم اليت تلوح يف 

 استمبط األفق يف النص األصلي جيب أن تكون خالية من الرأي الشخصي و 

ولذلك ، لرتمجة القرآن الكرمي .دون اقرتاح صاحل. اهلدف هو جتنب األخطاء

 7:جيدا ، ينبغي أن يالحظ الشروط التالية

كل فقرة احملتوى ظاهراي، أما املخطوطة األصلية أو الرتمجة خمطوطة، جيب النظر  .أ

، مث جيب أن يتم  استدلل مع جيلي. معىن اآلية اليت تتضمن العقالنية وتتطلب

 .تضمني هذا يف فئة التفسري

والعبارة الصحيحة لرتمجته.  اختيار املعادل للمعىن أبكرب قدر ممكن من الدقة  .ب

جيب أن ينعكس معىن وفهم الكمال لآلية يف نص الرتمجة. افرتض أنه يف إضافة 

 .اآلية أو كلمة ، جيب وضعها بني قوسني
                                                           
7 Muhammad Hadi Ma’rifat, Sejarah Al-quran..., hal. 292-293. 
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يكون إتقان كاف  الذي جيب أن تكون ترمجة القرآن الكرمي حتت إشراف خرباء .ج

 .ملخالفاتمن علوم الشريعة أن ترمجة النصوص احملفوظة من األخطاء وا

عدم استخدام املصطلحات العلمية والصعبة يف النصوص املرتمجة. نظرًا ألن   .د

نص الرتمجة خمصص لالستهالك العام ، جيب أال يشتمل على رأي يف نص 

 .الرتمجة

، ترمجة سواء ترمجة  ذلك بشكل عام، والشروط اليت جيب الوفاء هبا يف

املرتمجون فهم املوضوعات الواردة يف لغة اثنية، سواء غري:  تفسيةترمجة  وحرفية 

واخلصائص املميزة أو خصائص  واملرتمجني فهم أسلوب اللغة اللغة األوىل واللغة

اللغتني، ترمجة جيب الوفاء جبميع املعىن واهلدف املنشود من اللغة األوىل، جيب 

مل تعد اللغة كما لو )اصل(  ىل ترمجة فضفاضة من اللغة األو ( صيغت) تشكيل

 .األوىل مضمنة يف لغة الرتمجة

 

 

 

 األساليب املستخدمة يف الرتمجة .4
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الطريقة اشتق بطريقة أو طريقة. يف املصطلحات يعين وسيلة منتظمة 

اهلدف هو تسهيل  .يف العلم وهلم جرا والتفكري بشكل جيد لتحقيق الغرض

 .تنفيذ نشاط من أجل حتقيق األهداف احملددة

طريقة أو طريقة مهمة جدا يف حتقيق النجاح، ألن جناح أو فشل اهلدف 

يتم حتديده من قبل الطريقة اليت هي جزء ال يتجزأ من نظام التعلم. يقول بيرت 

 "ر. "الطريقة هي إجراء أو طريقة ملعرفة شيء له خطوات منهجية

اليت هي طريقة سهلة  تكرر قة املستخدمة يف الرتمجة هي طريقةالطري

للغاية والرتمجة بسرعة فائقة من آل القرآن. هذا األسلوب هو واحد من 

األساليب اجلديدة يف تعلم ترمجة القرآن بطريقة سهلة جدا، الشرط: ابلفعل 

ميكن قراءة القرآن. مت اكتشاف أسلوبه من قبل أبو نرباس )حممد إينول ايقني( 

ساعة  40ىل جتربته التدريس )لبتك( نظام الذي نشأ من سيمارانج، استنادا إ

(. أوتبوتنيا: جعل الناس ميكن أن ترتجم 1997عاما )ابتداء من عام  13ملدة 

من قبل لفدزيية / كلمة )ال تفسري( يف وقت قراءة القرآن مع دون رؤية 

 .الرتمجة
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ر يعين التكرار، أي كيفية تعلم لرتمجة مع النظام الكثري شيف اللغة، تيكرو 

لتكرار. كلما كرر ذلك ، كلما كان أسرع. يف دراسة أبو نرباس ، هناك من ا

العديد من الكلمات يف القرآن اليت تتكرر. على سبيل املثال كلمة )هم( الذي 

 مرة، وكلمة )هللا(، وكرر بقدر 3000يعين هلم، يتكرر بقدر 

 خطوات لرتمجة القرآن .5

 هاهناك العديد من الرتاجيت يف ترمجة القرآن من بين

 قراءة= املعىن اجلملة  .أ

 سهلةالتفسري الكلمات  .1

اللغة اإلندونيسية تستخدم الكثري من لغة القرآن حىت أن معىن وصوت 

 القراءة اإلندونيسية هو نفس القراءة العربية

 Allah معىن هللامجلة   مثل:

 Sholat لوت معىنالصّ  

كانت معانيها هي نفس صوت القراءة السبيقة فيكفى ترمجتها كما هي يف   الكلمات اليت

 ألصل

   :5-1البقرة  املثل
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َوي ِقيم وَن  اِبْلَغْيبِ ﴾ الَِّذيَن ي  ْؤِمن وَن 2الَ َرْيَب ِفيِه ه ًدى لِّْلم تَِّقنَي ﴿ اْلِكَتاب  ﴾ َذِلَك 1امل ﴿

﴾ والَِّذيَن ي  ْؤِمن وَن مبَا أ نزَِل إِلَْيَك َوَما أ نزَِل ِمن قَ ْبِلَك 3﴿ ي نِفق ونَ َوممَّا َرَزق َْناه ْم  الصَّالةَ 

 ﴾5﴾ أ ْولَ ِئَك َعَلى ه ًدى مِّن رَّهبِِّْم َوأ ْولَ ِئَك ه م  اْلم ْفِلح وَن ﴿4ه ْم ي وِقن وَن ﴿ آلِخَرةِ َوابِ 

 kitab=  الكتاب

 ghoib= الَغْيِب 

  sholat=  الّصالةَ 

 mereka menginfakkan=  يْنفقْونَ 

 akhirat= اآلِخرِة 

مع الصوت  بعد وضع عالمة على الكلمات أو العبارات اليت تعين نفس الشيء .ب

 .تعرف ابلفعل معناها ، فإن اخلطوة التالية هي البحث عن الكلمات

الص معروفة ابلفعل  الّصالة  اجلمل ،الصالة ويقيمون على سبيل املثال: اجلمل

معنه  اليت يقيمون  مبعناها ومن مث ال جيب تفسريها مرة أخرى، فقط مجلة 

.mendirikan 
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َوي ِقيم وَن  اِبْلَغْيبِ ﴾ الَِّذيَن ي  ْؤِمن وَن 2الَ َرْيَب ِفيِه ه ًدى لِّْلم تَِّقنَي ﴿ اْلِكَتاب  ﴾ َذِلَك 1امل ﴿

﴾ والَِّذيَن ي  ْؤِمن وَن مبَا أ نزَِل إِلَْيَك َوَما أ نزَِل ِمن قَ ْبِلَك 3﴿ ي نِفق ونَ َوممَّا َرَزق َْناه ْم  الصَّالةَ 

 ﴾5﴾ أ ْولَ ِئَك َعَلى ه ًدى مِّن رَّهبِِّْم َوأ ْولَ ِئَك ه م  اْلم ْفِلح وَن ﴿4ه ْم ي وِقن وَن ﴿ آلِخَرةِ َوابِ 

 = mereka beriman  ي  ْؤِمن ونَ  petunjuk                                               =  ه ًدى 

  = mereka beriman  ي  ْؤِمن ونَ  = orang-orang yang bertaqwa           ْلم تَِّقنيَ   

  = kami beri rizqi  َرَزْقنَ   = mereka mendirikan                    قيم ونَ ي   

  = mereka menginfaqkanي وِقن ونَ  = mereka yaqin                            ي نِفق ونَ  

 وحدة اإلطار العريب .ت

االرتباطات  يف الوحدة النمطية إلطار اللغة العربية هناك نوعان من االرتباطات.

معناها اخلاص والوظيفة. من بني تلك  هي أنواع عديدة وخمتلفة. كل نوع لديه

 احلبساألنواع من 

 2.2و  2.1على النحو التايل. ميكن رؤيته يف اجلدول 

 .8ما يلي

 ۱ حرف عطف (1
                                                           
8 Aris Gunawan Hasyim, RLQ A Revoolutionery Way In Learning Qur’an Metode Revolusioner 
Dalam Memahami Al-Qur’an Terjemah Al-Qur’an Jilid 1, (Surabaya: Graha Pustaka, 2008), hal.10-
19 
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٥ 4 ۳ 2 ۱ 

 وَ  أ
Dan 

 بِ 
Dengan oleh 

 لَ 
Bagi/sungguh 

 لِ 
Bagi/upaya 

 فَ  ب

Kemudian 

 سَ 

Akan 

 كَ 

Seperti 

 الَ 

Tidak/jangan 

 يف  ت
Di dalam 

 ِمن
Dari 

 اَمْ 
Atau 

 اَو
Atau 

 ملَْ  ث

Tidak 

 َما

Tidak 

 َلنْ 

Tidak akan 

 َلو

Kalau/jikalau 

 َلْول ج

Jikalau tidak 

 َبل

Tetapi 

 َمعَ 

Bersama 

 اَنْ 

bahwa/untuk 
 ِإن د

Tidak  

 َعنْ 

Dari 

 َقدْ 

Sungguh  

 ََيَيُّها

Wahai  

 

  :إليك وصًفا أمحر يعرض أحد األمثلة على االتصال

َك َنْسَتِعني  و     dan hanya kepada mu kami mohon pertolongan  ِإايَّ

 dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan ْسِم هللِا الرَّمْحِن الرَِّحيبِ 

penyayang  

     petunjuk bagi orang-orang yang bertaqwa ْلم تَِّقنيَ لِّ ه ًدى 
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 ۲ حرف عطف  (1

 جدول املثال

 ُث َّا َلّما َعَلي اَنْ -ِانْ 

 َلِكنْ  ِاالَّ  اَْلالَ  ِايَل 

 َلَعلَّ  َحيتَّ  َكَما ِامَّا

 َلَقدْ  َكانَ  اَمَّا َسْوفَ 

َا  اَذا-ِاذْ  ر مَبَا ك لََّما ِاَّنَّ

 

 إليك وصًفا أمحر يعرض أحد األمثلة على االتصال

                      sesungguhnya orang-orang kafirالَِّذيْ َنَكَفر واْ  نَّ اِ 

ن رَّهبِِّمْ  َعَلىأ ْولَ ِئَك        mereka itu atas petunjuk dari Tuhan mereka       ه ًدى مِّ

  

              dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu  َشْيٍء َعِلْيم  ك لِّ َوه َو بِ 

 

 اثبت إسيم3
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قواعد اللغة اإلندونيسية ، يف القواعد العربية يعرف أيضا ثالثة كما هو احلال يف 

ميكن رؤيته يف اجلدول  أنواع من الضمائر ، وهي ضمري الشخص األول والثاين والثالث.

 :9كما يلي  2.3

 يستبدل الشخص األول والثاين 3-2جلدول 

 الضمري األول

 واحيد اثنان صيغة اجلمع

  saya ااََن = - kamiََنْن  = 

 ضمري الثان

Kalian laki-

laki 

  kalian اَنْ ت ْما اَنْ ت مْ 

berdua 

Kamu 

laki-laki 

 اَْنتَ 

Kamu 

perempuan 
 َّ  Kamu أَنْ ت 

perempuan 

 اَْنتِ 

 ضمري الثان

 واحيد اثنان صيغة اجلمع

Mereka 

laki-laki 

ا ه مْ   ه وَ  Dia laki-laki مه 

Kalian 

perempuan 

 ِهيَ  Dia perempuan ه نَّ 

                                                           
9 Rosihon Anwar, Cara Mudah Memahami Bahasa Al-Qur’an, (Bandung: Mizan.2014), hal. 25 
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 ةار اْسم  ا الش 4

و هو   : هو اسم معرفة يدل على معني ابألشارة وذلك أبن يشار إليهةاْسم  ا الشار 

 حاضر

ملوقع اسم  تلف هذا املؤشر وفًقاخي التنبيه. هباء عادةً  اإلشارة  ويسبق اسم 

يف الفرق من وجهد النظر بني قريب من بعيد يعين )ه( تنبية وامقدر. احملدد والنوع 

(. ابإلضافة إىل السم بعيد) ك، كَما، ك مْ يف النهاية ل ظمري خمطب  و  قريب البداية ل

 .ابملوقع والنوع واملقدار املرتبطة إصدار

 ِاسم املوصول

هذا بسبب وظيفتها لتخصص معني  اسم معريفة يتم تصنيفِاسم املوصول  

 اسمإىل تلك املستخدمة لربط  اسم موصول ابإلضافة مع اجلملة املوجودة بعد ذلك.

الذي يستخدم ، أيضا طبيعة عامةاسم املوصول  هناك ، حسب النوع واملقدار

) اْسم  املوصول لغرِي الْقِل( و)من(  تستخدم لغري ذكي)ما( ، يعين  لألذكياء أم ال

 .) اْسم املوص ل لَِعاقِل(  تستخدم لغري ذكي



37 
 

 فهم القرآن .ب

 القرآن .1

من الناحية االصولية )اللغة( آل القرآن تعين القراءة ألن املعىن مأخوذ من  

كلمة قراءة أو قران ، وهو شكل مشدر من كلمة قرط. يف حني أن مصطلحات 

الكثري من الفهم من قبل املفصري. يقول علي الشوبوين إن القرآن قد أعطيت 

القرآن هو كالم هللا املعجد ، الذي أوحي للنيب حممد من خالل املالك جربائيل 

املكتوب يف املصحف ، متوازاًي ، أصبحت عبادة ألولئك الذين يقرأوهنا، بدءا من 

القرآن هو النور الذي كشفه هللا من  10سورة الفاحتة و اعتادوا على سورة الناموس.

خالل مليكات جربيل األمني إىل قلب النيب. كما القوانني العادلة، والشريعة 

 11.األبدية، ومصباح مشرق، والتعليم ابلنسبة لنا

لذا فإن القرآن قد كشف عن هللا إىل اجلنس البشري الستخدامه كدليل 

اب املقدس لألمة اإلسالمية اليت يف كل جانب من جوانب احلياة والقرآن هو الكت

هي دائما ذات الصلة يف كل وقت. وينظر إىل أمهية هذا الكتاب يف التعليمات 

                                                           
10 Abu Anwar, Ulumul Qur’an Sebuah Pengantar, (Pekanbaru: Amzah, 2002), hal. 13 

 
11 Abdul Hayy Al-Farmawi, Metode Tafsir Maudhu’i Dan Cara Penerapannya, (Bandung: Pustaka 

Setia, 2002), hal. 11 
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اليت تعطى للبشرية يف جانب من جوانب احلياة. حىت أن وظيفة القرآن ميكن أن 

 .تتحقق وتكون دائما يف وائم مع االحتياجات والتحدايت اليت يواجهوهنا

 فهم الغرضأ .2

رآن الكرمي القرآن هو كلمة خارقة من هللا الذي كشف عن النيب من الق 

، توطور  صلى هللا عليه وسلم. مكتوبة يف املخطوطات اليت مت نقلها من قبل

وأصبحت العبادة لقراءهتا. حيتوي تراجع القرآن على أهداف معينة )مقاصد 

  12القرآن(. من بني أمور أخرى على النحو التايل: 

أوال، إن الغرض من القرآن هو تصحيح العقيدة، إلعالن ألوهية هللا 

سبحانه وتعاىل، واجبات األنبياء والكشف عن حتقيق اآلخرة. يصف القرآن أن 

خطيئة كبرية وعدم غفر هللا. ابإلضافة إىل ذلك، يفسر القرآن  .الشرك هو واحد

ويرفض التهم الكاذبة  ضرورة اإلنسان لألنبياء ورسالته، ويشرح واجبات األنبياء

واالستجاابت اخلاطئة بشأن النيب. ويوضح القرآن أيضا أن حقيقة اآلخرة 

 صحيحة وأن كل إنسان سيواجهها. 

اثنيًا ، الغرض من القرآن هو االعرتاف مبجد اإلنسان وحقوقه. يؤكد 

القرآن أن اإلنسان هو النبيل الذي يصنعه هللا أبفضل األحداث. لذلك، منع 

                                                           
 12Abdurrab Nawabuddin, Teknik Menghafal Al-Qur‟ an Kaifa Tahfazhul Qur‟ an, hlm. 26. 
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قسم من الفراغ الذي حيرم األشياء اجليدة واجملوهرات. ويعرتف القرآن القرآن 

أيضا حبقوق اإلنسان مثل حرية الصوت، والتفكري، والنوااي، واملأوى والسعي إىل 

 ريزيكي. 

اثلثًا ، إن اهلدف من القرآن هو معرفة أن اإلنسان قد خلق لعبادة هللا. 

جمموعة متنوعة من احلسنات  هللا الذي خلق الرجل ، أعطى رزيكي ، اتبعت

اليت ال ميكن حساهبا. لذلك ، من حق هللا أن يكون ممتنًا وحذرًا له. سوف 

املباركة الصاحلني، ريزيكي رخيصة، واحلفاظ عليها من التسلل العدو، وتسرتشد 

 دائما من هللا واالنتصار من اآلخرة. 

انفس(. -كية آلرابعا، إن الغرض من القرآن هو تنقية الروح البشرية )اتز 

يدعو القرآن الناس إىل تطهري نفوسهم بعمل اخلري. احملظوظ هو الذي ميكن أن 

فإن الروح قد تقع يف وادي اإلهانة إذا مل ح يقود روحه يف اجتاه رمحة هللا. بطبيعتها 

 تكن متعلمة والروح قد تصل إىل أنبل مرحلة عندما يتم تطهريها.

أسرة من سوليه الذي يصبح شرفة خامسا، الغرض من القرآن هو تعزيز 

لقوة الشعب. يشجع القرآن شعبه على الزواج ألنه جيلب السالم والسعادة 

والنعمة. القرآن حيارب اجملموعة اليت تربر املثليني واملثليات ألهنا تنتهك الطبيعة 

البشرية. وابإلضافة إىل ذلك، حيارب اإلسالم أيضا الفئة اليت حتظر الزواج على 
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الزواج هو عمل قاسي من ممارسة الشيطان. كما يعطي القرآن املكانة  أساس أن

النبيلة للمرأة من خالل رفع كرامتها إىل الرجل املتساوي من حيث األفعال 

 ومكافأة املكافآت. 

سادسا، إن الغرض من القرآن هو رعاية الناس الذين لديهم اجملد ويكون 

أرواحهم يصرون على عقيدة  شاهدا على اآلخرين. إن الناس الذين يصنعون

 وشريعة وأخالق اإلسالم يف حني جيلبون النعمة للرجل العاملي.

، شعب يعيش يف سعيه إىل تقديس هللامن بني امتيازات املسلمني أنه رابين هو  

ويعبد هللا ويدير منهج هللا على هذه األرض. ابإلضافة إىل ذلك ، فهو شخص 

َنو اخلري والناس الذين يوحدون الوحدة  بسيط ومتوازن ، أانس يكرزون دائما

ويتحدوا. هذه هي اخلصائص األربعة للمسلمني ابملقارنة مع اآلخرين. سابعا، يدعو 

اإلنسان. املسلمون ليسوا  القرآن إىل جانب احلرص الذي يساعد بعضهم البعض

شعًبا مبعزل عن األمم األخرى. لذلك، فإن اإلسالم حيرتم حرية الدين واختالف 

رأي، فاحلياة اإلسالمية تلعب دورا يف دعوة الناس َنو توجيه هللا وإميانه وازدهاره ال

وسعادته النهائية. وهبذه الطريقة، يشيد هللا هذا الشعب ألهنا متارس عمار ماكروف 

 .وان انهي أنيل مونكار

 لفهم القرآناخطوات  .3
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 13: آايت القرآنوفيما يلي اخلطوات اليت جيب أن تكون قادرة على فهم مضمون 

فهم اآلية من اآلية. تفسري آية واحدة من القرآن الكرمي مع آية أخرى من القرآن  .1

 .يفسربعده الكرمي، هو أعلى نوع من التفسري. العبارة اليت غالبا ما يتم طرحها هي القرآن

 .ألن هناك بعض اآلايت من القرآن الذي يفسر )أي شرح( معىن اآلايت األخرى

ت القرآن مع احلديث صحيح. تفسري آايت القرآن الكرمي مع حديث فهم آاي .2

صحيح مهم جدا. أرسل هللا القرآن إىل النيب صلى هللا عليه وسلم، وليس لشرح نواايه 

 .جلميع الرجال

فهم آايت مع صحابة األصدقاء. يشري إىل تفسري الصحابة لآلايت القرآنية مثل ابن  .3

فة الغرض من اآلية. ألنه ، ابإلضافة إىل مرافقة رسول وابن مسعود مهم جدا ملعر  عباس

 .هللا ، يتعلمون منه مباشرة

معرفة القواعد العربية. مما ال شك فيه ، من أجل فهم وتفسري اآلايت القرآنية ، مع  4.

 .العلم أن قواعد اللغة العربية ملحة للغاية. ألن القرآن كشف يف العربية

األحداث خلف اهلبوط أسباب النزول  سبابون نوزول. معرفةفهم نش القرآن مع أ .5

 .واآلايت( مفيد جدا يف فهم القرآن بشكل صحيح

                                                           
13 Muklis, dalam http://muhlis.files.wordpress.com/2010/06/qh8-memahami-kandungan.pdf 

diakses tanggal 18  januari 2018  
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مدنيية. معرفة جتمع اآلايت يف مكة أو املدينة ، مفيد جدا  -فهم نش القرآن مع مكية 6

 .يف فهم القرآن بشكل صحيح

 املفرط للقرآن ، سواء اإلشارة إىل كتب تفسري القرآن. ابإلشارة إىل كتاب التفسري.7

 .أكان عربًيا أم إندونيسًيا ، من املفيد أن نفهم حمتوى اآلايت القرآنية بشكل أفضل

وهكذا ميكن استنتاج أن فهم القرآن بشكل صحيح لن يتم فصله عن دراسة 

القواعد فيه، أو غالبا ما يشار إليها ابسم "أولومول القرآن الكرمي، لذلك فمن املعروف  

نصيخ كشفت ،  أسباب النزولمي. من بني هذه الكيدا هي سري القرآن الكر كيفية تف

 ، اختالف مكان أسفل اآلية ، ومنصخ

 و حمكم املعرفة من آايت الرجوع إىل تفسري الصحابة لآلايت القرآنية مثل ابن عباس

وغريها الكثري. يف كتب التفسري القرآين ، يستخدم املنظر يف تفسري آايت  متسبيهة

 .القرآن دائما تلك الكتب

 طريقة سهلة لفهم القرآن

جيب على كل شخص حذر أن يتوق إىل القدرة على معرفة الرتمجة وفهم القرآن. 

أهم خطوة للصاحلني هي تقريب النية يف تعلمها ، هللا سبحانه وتعاىل مضمون بسهولة 
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سورة القمر :احة يفملن يريد أن يتعلمها ، فاهلل هو ضمانة السهولة. يوجد دليل على الر 

 4، و 22، 17( : 45)

نَا   ۡ كِر   ٱلُۡقۡرَءانَ َولََقۡد يََّسر در ِۡكرِ َفَهۡل ِمن مُّ  لِلذ

السؤل يف الرسالة ليس القدرة و لكن اإلرادة لذا فأن الشيء املوهم هو اإلرادة 

 طاملا أهنا إرادة هللا، سحعل هللا األمر أكثر سهولة .

 54( : 44سورة الّدخان )و  97( : 19سورة املرمي )

واحدة ضمان سهولة واقية من دراسة القرآن وعدها مرة واحدة، واملفردات 

املفردات. ولكن عندما حتولت  110،000يف القرآن ليس هناك ما يصل اىل 

٪ تتكون من املفردات املتكررة 79نفس املفردات اليت مت مجعها إىل أن تكون 

من الكلمات يف القرآن تتكرر. على سبيل  أبو نرباس، وهناك العديد .الدراسة

مرة، وكلمة )هللا(، وتكرر  3000املثال، فإن كلمة )هوم(، مما يعين أهنم كرر 

 مرة، مث قال 810وهو ما يعين الناس، ويتكرر  )الذين( مرة، وكلمة 2698

 .مرة 205وهو ما يعين أهنم كانوا، تتكرر بقدر )االئك( 

 114ناس مع عدد ال ة ق / د يفمرة واحدة حتسب من سورة الفاحت

املفردات.  110،000فصول، وعدد من املفردات اليت ال تصل إىل  30حرف، 
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، فإنه ال  30جز ٪ من املفردات املتكررة. يف79ولكن بعد مجع املفردات ، كان 

 جزًءا. 30ميثل الكثري من املفردات اليت متثل 

 ، سورة امللك، آلوابملثل، فإن معظم األحيان قراءة مثل سورة ايسني

، سورة السجدة، وأكثر من ذلك. واتضح أن عددا من املفردات يف القرآن وقعة

 .تنفيذ ترمجة لسهولة يف فهم القرآن . تتمثل إبجراءات موجزة / هناك

 فهم القرآن الكرمي مع الرتمجة برانمج .4

الهويت، مت الكشف عن القرآن الكرمي على النيب حممد ابللغة العربية. 

اعتبار القرآن األصلي، والكلمة اليت أتيت العربية لغة  ااإلصدار الالهويت للقرآن في

مباشرة من هللا، وقراءة يف ممارسات العبادة. ال شيء من الرتمجة ميكن أن 

تتساوى مع القرآن، أو كلمة هللا، وأاي من الرتمجة اليت لديها نفس وضعية النسخة 

 .العربية

مسلمني فقط كأداة لفهم معاين القرآن. كل املسلمني وينظر ترمجة لل

الكلمات املقدسة. هذه  العرب وغري العرب للحصول على رضا وبركاته النطق

الصحابة، فضال عن اجليل القادم من  هي الكلمة املنطوقة من فم النيب وقرأه

واالستنتاج هو ضروري جدا القرآن  املسلمني، يف خمتلف البلدان وطوال عهد
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ة مجيع لغات العامل لتكون حتت تصرفها من أجل االستفادة من القرآن ترمج

 .مباشرة. ابلطبع، جيب أن تتلقى التوجيه من اخلرباء ورعه

عملية التعلم يف فهم القرآن.  يهدف برانمج ترمجة القرآن إىل تسهيل األمر

ن سهولة دراسة القرآن الكرمي هو القرآن الذي يتكون م دليل واحد على الضمان

  7232مفردات من هذا النوع ، تتكون يف الواقع من  106،168أو  جزء 30

 ٪ 7٪ كلمات أخرى هي تكرار  93٪ فقط ، و  7خمتلفة أو .كلمة فقط

جزء. ومع طريقة التعلم  30فهم  ٪ منه بنفسه7ذلك. إذا استطعنا فهم ترمجة 

عملية فهم ترمجة يف  أسرع وأسهل يف الفهم ولكن العوامل اليت تنشأ اليت ستتكرر

 القرآن سوف يؤثر أيضا على النتائج

 


