
 باب األول

 المقدمة

 خلفية البحث  -أ

القرآن الكريم هو كتاب هللا تبارك وتعالى، فيه نبأ من قبلكم، 

وخبر ما بعد كم، وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه 

من جبار: قصمه هللا، ومن ابتغى الهدي في غيره: أضله هللا، هو حبل 

مستقيم، هو الذي ال تزيغ هللا المتبين، والذكر الحكيم، وهو الصراط ال

به األهواء، والتلتبس به األلسنة، والتتشعب معه اآلراء، واليشبع منه 

العلماء، واليمله األتقياء، واليخلق على كثرة الردّ، والنتقضى 

عجائبة، وهو الذي لم تنته الجن إذا سمعته أن قالوا: إنا سمعنا قرآنا 

ومن حكم به: عدل،  عجبا، من علم علمه: سبق، ومن قال به: صدق،

  1ومن عمل به: أجر، ومن دعا إليه: هدى إلى الصراط المستقيم.

والقرآن الكريم مفجر العلوم ومنبعها، ودائرة شمسها   

ومطلعتها، و دع فيه هللا تعالى علم كل شيء، وأبان فيه هدي وغّي، 

فترى كل ذي فن منه يتسمد وعليه يعتمد. وقد أجمع المسلمون على 

صدر األول في التشريع اإلسالمي، والمراجع األساسي في أنه الم

استقاء الفكر والعقيدة والنظم المفاهيم اإلسالمية. والقرآن الكريم 

المصدر األول للتشريع، واألوامر اإللهية، والقواعد اإلسالمية، 

والمبادء األخالقية، وهو المعجزة الخالدة إلى يوم الدين. ولذلك 

                                                             
( وقال: حديث التعرفه إال من هذالوجه، 2906. رواه الترمذي برقم)1

( عن علي رضي هللا عنه. وقال 836( والبزار)1/91( وأحمد)3211والدارمي)

محقق الدارمي)حسين سليم أسد(: في إسناده مجهوالن أبو المختار سعد الطائ، 

 1 (.4/2098بن أخى الحارث. انظر : سنن الدارمي)وا
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هذا القرآن وتبليغه كما أنزل حرفا  حرص الرسول على سالمة

  2بحرف وكلمة بكلمة ألنه برهان نبواية، ومعجزة اإلسالم الخالدة.

والقرآن الكريم سوف يخبر األمور المستقبلة عن العلوم 

المتنوعة، فلذلك البد على المسلمين أن يقرؤوه في يوميتهم قال هللا 

 َوَربُّكَ  اْقَرأْ ، َعلَق   ِمنْ  اإلْنَسانَ  َخلَقَ ، َخلَقَ  الَِّذي َربِّكَ  بِاْسمِ  اْقَرأْ  تعالى:

وهناك يستخدم لفظ  3.يَْعلَمْ  لَمْ  َما اإلْنَسانَ  َعلَّمَ ، بِاْلقَلَمِ  َعلَّمَ  الَِّذي، األْكَرم  

"اقرأ" يدل أنه فعل األمر الذي امر هللا سبحانه وتعالى الرسول ليقرأ 

راءة للكتب فقط عن العلوم وحال الحياة، ومعنى "اقرأ" ليس الق

 4ولكن فيها المعان الكثيرة كيقرأ من عن الحال والبحث وغير ذلك.

وأما طريقة قراءة القرآن فيها أربعة طرق: التحقيق والحدر وتدوير 

  5والترتيل.

وقال منع خليل القطان في كتاب مباحث علوم القرآن، والقرآن 

من اللغة أن الكريم يملك اللغة الجميلة وعلم الحقيقية والتعلم. و

القرآن التغلب من الشعراء وله األصوات مثال الحركة والفصيحة 

ويشتمل القرآن العلوم ألنه منظومة التربية اإلسالمية،  6وغير ذلك.

  7ألنه مرجع من مراجع القيمة اإلسالمية.

                                                             
 UIN MALANG، )ماالنج: القرآن الكريم والدكاء اللغوي. أحمد ديني هداية هللا،  2

PREES، 2010 ،)15 . 
 .6-1. القرآن الكريم، سورة العالق،  3

4. M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an, (Bandung: Mizan, 203), 5. 

مصدر من حققت الشيء تحقيقا إذا بلغت يقينه ومعناه المبالغة في التحقيق هو . 5

اإلتيان بالشيئ على حقيقته من غير زيادة فيه والنقص عنه فهو بلوغ حقيقة 

الشيئ والوقوف على كنهه والوسول إلى النهاية. والحدر هو مصدر من حدر 

زمه. بالفتح بحدر بالضم من الحدور الذي هو الهبوط ألن األسراع من مال

والتدوير هو عبارة عن التوسط بين مرتبتي التحقيق والحدر. والترتيل هو مصدر 

من رتل فالن كالمه إذا أتبع بعضه بعضا على مكث وتفهم من غير عجلة. الشيخ 

، )سورابايا: دار العلوم نهاية القول المفيد في علم التجويدمحمد مكي نصر، 

  . 14اإلسالمية(، 
6 . Al-Qotan Manna Kholil, Studi Ilmu-Ilmu Al-Quran (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 

2012), 153. 
7. A. Athoillah, Sejarah Al Qur’an,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 15. 
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إذا قد فهم المسلمون وجب عليهم أن تعملواه ألن القرآن الكريم 

اس. ولكن تلك القيمة تشكل عند عملية يملك القيمة التي يرشد الن

وهو منباع  8اإلجتماعية. والقرآن يعطي اإلهتمام القوي على الناس.

المعلومات الذي يعلّم الناس أشياء كثيرة عن مسألة العقيدة واألخالق 

   9وأصول العبادة ومعملة حتى أساس علم العلوم.

حد من والتعريف لفهم القرآن الكريم نحتاج ألى الطريقة، وأ

، طريقة الترجمة لفهم القرآن الكريمطرق فهم القرآن الكريم هو 

وألن الطريقة تستخدم لملتزم منظومة التربية  وأنها شيئ مهمة أيضا 

لترقية قيمة التعليم عند كل المدارس، وتبقى الطريقة هي  ركن هام 

أيضا من أركان حسن التدريس، وقد اهتم المدرس في القديم 

يقة التربية وألفوا فيها الكتب الكثيرة. ولما كان من والحديث بالطر

المسلمين من اليعرف العربية ظهرت الحاجة إلى أن تترجم معاني 

القرآن الكريم إلى لغات تلك األمم والشعوب، فعملت كل األمة على 

 10ترجمة القرآن الكريم أو معانيه إلى لغاتها.

التوضيح ومن وتطلق الترجمة في اللغة فهي بمعنى التبيين و 

هنا سمى ابن عباس رضي هللا عنهما )ترجمة القرآن(، قال عبد هللا 

 11بن مسعود رضي هللا عنه نعم ترجمة القرآن الكريم ابن عباس.

وذلك لبراعته وقدرته على فهم الكتاب والحكيم، وادراك ما فيه من 

حقائق ومعان وأسرار. وقال زمخشري: كل ما ترجم عن حال شيء 

. وفي المعجم الوسيط: ترجة الكالم : بينه ووضحه. فهو تفسرته

ويأتي بمعنى تبليغ الكالم لمن لم يبلغه أو خفي عليه، وقال أبو عمرو 

بن الصالح مبينا قول ابن جمرة )"كنت أترجم بين يدي ابن عباس 

وبين الناس" أنه كان يبلغ كالم ابن عباس إلى من خفي عليه من 

ه فأسمعهم، وإما الختصار منع من الناس، إما لزماح منع من سماع

                                                             
8. M. Quraish Shihab, Membumikan Al Qur’an, (Bandung: Mizan, 2001),249 .   
9. Said Agil Husain Al Munawar, Akulturasi nilai-nilai Qur’ani dalam System Pendidikan      

Islam, (Ciputat: PT CIPUTAT PREES, 2005), 3.     

 . على بن سليمان البعيد،  ترجمة القرآن الكريم حقيقتها وحكمها، 1. 10 
 . نفس المراجع، 4. 11 
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معناه أن فهمه فأفهمهم(. وأيد ذلك النووي بقوله: والظاهر من 

 ويدل على هذا المعنى قول الشاعر: يفهمهم عنه ويفهمه عنهم،

 .أن الثمانين وبلغتها    قد أحوجت سمعي إلى الترجمان

لنكون فهم ما كتب في القرآن الكريم وجب علىينا أن نستخدم 

واألسالب ألنهما دور مهم في غرض التعليم، وأما استخدام  الطرق

الطرق واألسالب يهدف ليرتقي الفهم عند كل الدروس الفعالية 

 والكفاءة ويحققه بالسهولة.

وينقل محمد ريان المصطفى من كالم وياليام ف. ماجكي في 

هناك خمسة عشر طريقة،  (Language Teaching Analysis)كتابه 

تعليم اللغة األجنبية، ولكن الواقع في إندونسيا تستخدم تستعمل في ال

 -خمسة طرق فقط، كما ألف إ. أكرام ماليباري وهو : طريقة القراءة 

طريقة القواعد والترجمة  و -طريقة الترجمة  و -طريقة القواعد  و

وطريقة األنتقائية ولكن عند مادون نور الدين أربع طرق فقط  –

طريقة  و -: طريقة القواعد والترجمة تستعمل في إندوسيا، وهي

 12طريقة الشفاوية. و -طريقة القراءة  و -المباشرة 

ونحتاج إلى الطريقة البسيطة لفهم عن ترجمة القرآن، وهذا 

طريقة" البحث سوف يبحث عن الطريقة السهلة المستخدمة وهي 

بباري   OCEANدورة في  التمييز" لتسهيلة ترجمة القرآن الكريم

بباري كديري   OCEANدورة  والباحث سوف يبحث في كديري.

هي أحد دورات التي تقع في قرية   OCEANدورة ألنها لها المزايا و

مزايا الدورة كما  م. 2005في سنة  دورةاللغة بباري وقامت تلك ال

  يالي:

حولي  سنة 2015 إلى 2005الطالب من سنة  توقد أخرج .1

 طالبا 5000

 الجامعات إلىيستمر  ستطيع أني المتخرج منها على األكثر .2

قاهر والمرقى والسودان كفي دخيل الدولة وخارج الدولة 

 وغير ذلك.

                                                             
 القرآن والحديث، تطبيق طريقة الترجمة لتيسير فهم. محمد ريان المصطافى، 12

  ، غير منشور.2013بحث العلمي بالجامعة اإلسالمية الحكومية كديري، 
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طلب أحدى المدرس من معهد بأسترالي ليحقق ويمرس  .3

عن تعليم طريقة التمييز ألنها طريقة بسيطة وتسعيلة ليفهم 

 13الطالب عن العربية وترجمة القرآن خاصا.

طبقة أن ترقي  يستطيع OCEANأن دورة المنجز  ونالت  .4

كيجعل الطالب استطاعا أو قدرة في محدثة اللغة  التربية

الغربية أو القواعد اللغة العربية األساسية وتعريف الكلمات 

بشهر واحد  وترجمة القرآن خاصا في تعليم طريقة التمييز

خبرت المجلة نور النبوي باسوروى وجريدة  .مدة

   14الكومفاس بنكولو.

طريقة وأما الباحث سوف يشرح عن الطريقة البسيطة وهي  

 األولىوفيها ثالث المراحل  ترجمة القرآن الكريم. تسهيلالتمييز ل

 الثانيةتعليم لمهارة ترجمة القرآن لمدة أربعة والعشرين ساعة، و

مهارة  الثالثةتعليم لمهارة قراءة كتب التراث لمدة مائة ساعة، و

 15وكتب التراث. الترجمة وتعليم القرآن

طريقة التمييز لتسهيل عن  فأما الباحث سوف يبحث ويبحث 

القرآن الكريم بدورة التعليم اللغة العربية واإلنجليزية باري  ترجمة

 كديري.

 ركائز البحث  -ب

باري  OCEAN دورةخطواتها في  و كيف تطبيق طريقة التمييز .1

 كديري؟

باري  OCEAN دورةكيف منهج طريقة التمييز ووسائلها في  .2

 كديري؟ 

 

 أهداف البحث -ج

                                                             
. مقابلة الباحث مع مدير الدورة محمد طيب بدورة أوسيان باري كديري في 13

  . 2015يوني  10التاريخ 
مقابلة الباحث مع طالب الدورة تميم بدورة أوسيان باري كديري في التاريخ  . 14

  . 2015يوني  10
15. .6), 2010, (Jakarta: Tamyiz  Publishing, Metode TamyizAbaza,  
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  OCEANدورةها في خطوات لمعرفة تطبيق طريقة التمييز و .1

 بباري كديري.

بباري   OCEANدورةطريقة التمييز ووسائلها في  منهجلمعرفة  .2

 كديري.

 

 أهمية البحث -د

 الفوائد يحصل أن فيتأمل  أهدافه الباحث شرح أن بعد

 :اآلتية والمنافع

   :  للباحث (أ

 فيعن طريقة التمييز  وخبرة معرفة البحث هذا يزيد أن .1

 .الحياة

 كيفية تعليم وتعلّم طريقة التمييز. عن معرفته .2

 .البحث انهاء في وصديقا صابرا ليكون الباحث يدرب أن .3

 :للقراء (ب

طريقة البسيطة  فهم في لهم مساعدا البحث هذا يكون أن

 للتعليم 

 .وتطبيقها استخدامها وكيفية والتعلّم عن الترجمة 

 للجامعة: (ج

 الوثائق مصادر على زيادة البحث هذا يكون أن

 اللغة تربية ولشعبة لطالبها الجامعة لهذه والمعلومات

  .خاصة العربية
 

 السابقة الدراسات -ه

وأما ما يتعلق بالبحث سيقوم به الباحث هناك بحوث سابقة  

 قام بها اآلخرون ومن هذه البحوث ما يلى:

تحت  اري واحيداريسةفوسفيتا سالبحث الذي قامت به  .أ

" الترجمة العربية  إلى اإلندونسية مشكالتها الموضوع
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"، شعبة اللغة العربية كلية التربية الجامعة اإلسالمية وعالجها

 . 2010الحكومية كديري 

ونقطة التساوي من هذا البحث السابقة هي: في بحث تعريف 

 الترجمة ومعاني الترجمة وعناصرها.

من البحث السابقة ألن بهذ البحث  وهذ البحث ليس تكرارا

يريد الباحث أن يواضح الطريقة البسيطة لتسهيل ترجمة  

القرآن الكريم بالنظر إلى اللفظ أو التراكيب أو القواعد 

 باستخدام المعجم الخص.  

 أما في البحث السابقة فكانت الباحثة تبين:

مشكالت متعلقة باإللفظ من اشتقاقية ودالالتها وكيف  .1

 ونتيجيها. حالها

مشكالت متعلقة بالتراكب من تركيب بناء الجملة وفن  .2

مضاهات التراكيب في المغبين وخصائص الصيغ في 

 العربية اإلندونسية وكيف حالها ونتيجتها.

مشكالت متعلقة بالقواعد من ضيغ التصريف  .3

  16والتراكيب النحوية وكيف حالها ونتيجتها.

" تحت الموضوع  ىريان المصطاف محمدالبحث الذي قام به  .ب

تطبيق طريقة الترجمة لتيسير فهم القرآن والحديث في معهد 

شعبة اللغة العربية كلية التربية  اإلسالمي ولي بركة بكديري"

 . 2013الجامعة اإلسالمية الحكومية كديري 

توضيح فهم اللغة العربية التي توجد في القرآن وضح 

أو القواعد ولكن الحديث بدون النظر إلى اللفظ أو التراكيب 

مع طريقة الكالسيكس من إيفان با فلون، عالم روسي الذي 

 17هو خبير في مجال البيولوجيا والطب.

                                                             
ترجمة اللغة العربية إلى اإلندونسية مشكالتها . فوسفيتا ساري واحيدارسية، 16

، غير 2010، بحث العلمي بالجامعة اإلسالمية الحكومية كديري، وعالجها

  منشور.
 جمة لتيسير فهم القرآن والحديث،تطبيق طريقة التر. محمد ريان المصطافى،  17

 ، غير منشور.2013بحث العلمي بالجامعة اإلسالمية الحكومية كديري، 
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وهذ البحث ليس تكرارا من البحث السابقة ألن بهذ البحث 

يريد الباحث أن يواضح الطريقة البسيطة لتسهيل ترجمة  

قواعد القرآن الكريم بالنظرية إلى اللفظ أو التراكيب أو ال

باستخدام المعجم الخص التي يستخدم في نشاط التعليم الترجمة 

 باري كديري.   OCEAN دورةفي في 

 أما في البحث السابقة فكانت الباحث تبين:

تطبيق التعليم والتعلم باستخدام طريقة الترجمة في معهد  .1

 ولي وبركة اإلسالمي بكديري.

تخدام طريقة مزايا والنقائص في تعليم القرآن والحديث باس .2

 الترجمة في معهد ولي وبركة اإلسالمي بكديري.

 


