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 اإلهداء

أىدي ىذ البحث إىل من ىو يسا عدين يف إنتهاء ىذ البحث, حّتى أكون سهال  

 يف كتابة ىذه الرىسالة, منهم:

  احملبوبٌن واحملرتمٌن أيب و أمىي الىذاين قد ربىياين برتبية حسنة من صغري أللهمى اغفرذلما

 وارمحهما وابرك حياهتما وطوىل عمورمها واختمهما على حسن اإلختتام.

 ٌن أخي كبًن فتحور رنكا و إخويت صغًن منهم فجر رمضان, يس إمسع جبىار, احملبوب

ألف إبن أمحد, وأيضا أخيت صغًنة لطيفة لتو قليب, عسى هللا أن يبعىد حياهتم من كلى 

 فنت و البالاي

 احملرتم عمىي ألف أرضي, الىذي قد سا عدين كثًنا ما دمت يف طلب العلم 

  ادلاجستًن احملرتم جدىى الشيخ ىًنمن زيين(Herman Zaini, Mpd.i ) الىذي قد  رضي لوقتو

  .من أن يساعدين عندما أصابين ىف متأخىر ىف دفع الكلىية

  وألخي كبًن فتحر رنكا الىذي قد استعرى إيلى نقودا ودراىم كثًنا منذ أسكن ىف قرية

(embacang, kelekar ) حّتى بعد رجوعى إىل فادلبانج ألعدي وظيفة األخًن يعىن كتابة

 الرسالة 



ح  
 

  لألساتيذ واألساتيذة يف كلىية األداب واباخلصوص يف قسم اللىغة العربيىة وأداهبا  الىذين

قد علىموين علوم الدىين والىغوايت كثًنا,جزاىم هللا خًن اجلزاء ىف الدىنيا واألخرة أمٌن 

 ايربى العادلٌن.

 مجيعا, عسى هللا أن جيعلين ولكم  ۱۰۲4قائي األحبىاء يف قسم اللىغة العربيىة ّنرحلة أصد

 ِنًن ويثبىتنا على سبيل اذلدى وادلستقيم إىل دار عظيم.

  وألصدقائي نوزليا، ماراي ىجراينيت، و سفرايدي. شكرا كثًنا على مساعدتكم، و

 يا ويبعىدان من كلى فنت.مواففتكم عسى هللا أن يسهىل كلى أموران  ىف ىذه الدىن

  وأيضا إىل كلى عائليت يف قرية(Embacang / Kelekar)  منهم أيب سفلي وأمىي لينا, اىيب قنوان

وامىي جوميايت, مثى أخي إفريقينشة, ريرين فروادي, ضري سفرايدي, وكذالك اصدقائي 

م على كلى أنكا تريزا,أمحد فدرينشة, أمى كلسوم, نور اجلنىة, مالينا و نكمة,أشكر لك

  حسناتكم وحبىكم إيلى, أرجو لقائنا أوىل صلة أسران, أمٌن أللهمى أمٌن

   واباخلصوص ۱۰۲4ومجيع أصدقائي األحبىاء يف قسم اللىغة العربيىة وأداهبا يف مرحلة

رلتمع الرىجال منهم, أردي وحيودي, أندري, حليم مرفدين، سيف األزوان، سفرايدي، 



خ  
 

ل إضلة، واندي كريل، و فكري، عسى هللا أن يبارك زلمىد رمحان نوفرايندى، فيز 

 علومهم وجيزيهم أبحسن اجلزاء يف ىذه الدىنيا واألخرة أمٌن.
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 مستخلص البحث

مجة  زين العارفني حيىي عند كتاب قطر الغيث ىف شرح تر  حتليل(.٢٤٤٢۱٠۱٤ي سفتيان )أجن
الّلغة البحث يف كّلية  (.البنتين )دراسة حتليلية ترمجةاوي أيب الّليث للّشيخ نووي بن عمر اجلمسائل 

األداب وعلوم اإلنسانّية بقسم الّلغة العربّية وَاداهبا. جبامعة اإلسالمّية احلكومّية رادين فّتاح فاملبانج, 
١٠٢۹. 

مجة ادلستخدمة عندما يرتجم ادلرتجم النىصىفي كتاب قطر  ىذا البحث يهدف ليبحث ويعرف منهج الرتى
مجة غًن ادلناظرة عند الكتاب قطر الغيث لزين العارفٌن الغ يث َنانب ذالك ىذالبحث يهدف ليعّبى الرتى

مجة. وأمىا  مجة ادلستخدمة بٌن مثانية مناىج الرتى حيٍن ىف ترمجتها إمىا من الكلمة وإمىا حروف ,مثى حيلىل الرتى
ث ىنا يعىن طرقا وصفية  نوعية وكان منهجية البح  (Newmark)النىظرى ادلستخدم ىنا نظرة نومارك 

على أسس حيلىل ادلضمون, وكان طريقة مجع البياانت يف ىذا البحث يعين بطريقة اإلستغالل اللغة مع 
نيىة وابخلصوص اإلميان والتىوحيد الىذي  ذالك إرادة الباحث ليحلىل ىذ الكتاب النىو يرتبط ّنسائل الدى

مجة  4ا نتيجة من ىذا البحث وجد الباحث فيهما يصًنا مقاصد حياةاإلنسان مجيعا. فأمى  منهج الرتى
منهج الرتمجة الدىالليىة حيث كلىها يتوجىو إىل لغة  7منهج الرتمجة احلرفيىة و 22الكلمة بعد الكلمة و

مجة غًن ادلناظرة فيها يرجع إىل سهول على فهمها يرجع إىل معجم اكّب اللغة  ادلصدر مثى ُوجد الرتى
 .ومعجم ادلنوىر (KBBI)اإلندونيسيا 

 
مجة، قطر الغيث ىف، الشيخ نووي البنتين، زين العارفٌن حيٍنكلمة ادلفتاحيىة  : الرتى
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 كلمة الشكر والّتقدير
 بسم هللا الرىمحن الرىحيم

احلمد هلل ربى العادلٌن محدا شاكرين محدا انعمٌن محدا يوايف نعمو ويكافئ مزيده, 

الكرمي وعظيم سلطانك. سبحانك ال حنصي ثناء  ايربىنالك احلمد كما ينبغي جلالل وجهك

عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك احلمد حّتى ترضى ولك احلمد إذا رضيت وللك 

احلمد بعد الرىضا, اللهمى صلى وسلىم على سيىدان وموالان زلمىد وعلى ألو وصحبو والتىابعٌن 

 واتبعيهم إبحسان إىل يوم الدىين أمىا بعد.

مي ىذا, حتت العنوان حتليل ترمجة  زين العارفٌن حيٍن عند كتاب قطر قد متى ُنث العل

الغيث يف شرح مسائل أيب لليث لشيخ نووي بن عمر اجلاو البنتين )دراسة حتليلية ترمجة( 

يف قسم  (S.Hum)وأرتىب ىذا البحث إلمتام شرط من شروط للحصول إىل درجة الليسانس 

ميىة رادين فتىاح فادلبانج, الكن عالوة على ذالك يف ترتيب اللغة العربيىة وأداهبا َنامعة اإلسال

 ىذا البحث ال ينتهي وال يتمى إالى ّنساعدة كثًنة من كلى انحية.

 يضا ىذا البحث للمكرىم  واحملرتام :ولذا سوف أىدي أ
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مدير اجلامعة اإلسالميىة احلكوميىة رادين فتىاح فادلبانج األستاذ الفاضل الدىكتور زلمىد  

 سًنازي ادلاجستًن.

ادلكرىم واحملرتام عميد كلىية االىداب َنامعة اإلسالميىة احلكوميىة رادين فتىاح فادلبانج الفاضل  

 الدىكتور نور ىدى ادلاجستًن.

 مثى ادلكرىم واحملرتام رئيس قسم اللىغة العربيىة وأداهبا األستاذ دالمي ادلاجستًن. 

 وأدهبا األستاذ فقيو األانم ادلاجستًنمث ادلكرىم سكرتًنة قسم اللغة العربية  

ادلكرىمٌن احملرتمٌن قد ساعداين وأرشداين يف انتهاء ىذه الرىسالة, منهما األستاذ دوال  

 صّبي ادلاجستًن واألستاذة أوليل األلباب ادلاجستًنة.

مثى بعد ذلك, عرف الكاتب أنى ىذه الرىسالة مل يصل إىل درجة الكمال, َنانب ذالك 

أنى فيها األنقاص الكثًنة, ولذالك أرجو اإلقرتاح واإلنتقاد من القارئٌن  أيضا شعرت

هللا أن يرى إىل  ًن أرجواواألخ ادلشرفٌن لكي يكون ىذا البحث يزيد يف حسنها وكماذلا.

 ىذا البحث عبادة لكاتبها أمٌن ايربى العادلٌن وهللا ويلى ادلستعان واحلمدهلل ربى العادلٌن. 
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