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 الباب األول

 المقدمة

 خلفية البحث .أ

اإلسالم بتعاليم  اللغة العربية هي لغة اتصاٍل بارتباطها الوثيق باإلسالم. إن مجيئة

في معاليم اإلسالمية  لغة اساسيةدينية في بيئة جديدة تتطلب فهم اللغة العربية التي هي 

العالقة الوثيقة بين العربية واإلسالم ألن القرآن نزل بالعربية.  .حديثالالقرآن و  أي هي لغة

 رغب في أواًل ألنها لغة اتصال يجب تعلمها على من :لسببين ةمدروس اللغة العربية

سالم والمسلمين يعني اللغة التواصل مع مستخدمي العربية. ثانياً ، ألنها لغة الدين، لغة اال

 0الوحيدة في عبادتهم.

للغة العربية عدة علوم كثيرة تمتاز عن لغات أخرى. قد تطورت اللغة العربية 

الجل تطور العلوم اإلسالمية خاصة في مجال القرآن الكريم والحديث الشريف. فالعربية 

غة العربية شرط الزم لة ال يمكن فصلها بعضها بعض. ودراسة اللم  والقرآن مثل وجهي ع  

 1.في القرآن والحديث لمن تعمق بإتقان في اإلسالم أي

، تم استخدام اللغة العربية كلغة رسمية  0100في مرحلة تطورها ، أي في عام 

والتي هي في نفس الوقت لتحسين وضع اللغة العربية  (PBB)في بيئة األمم المتحدة 
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الحالي للغة العربية يحتاج إلى التركيز  نفسها ، ألنها ليست مفرطة إذا كان التدريس

واالهتمام. توخي الحذر ، بدًءا من المستوى االبتدائي حتى مؤسسات التعليم العالي ، 

 0سواء العامة أو الخاصة ، العامة والدينية ليتم تشجيعها وتعليمها.

 بأنها تؤثر كثرة الكلمات تتضح .ثروة من ناحية الكلمات واالساليب للغة العربية

ومن فضل اللغة العربية أنها تسهم في  .في مختلف اللغات المختلفة حول الكرة االرضية

و  Al chemy لغة علمية عالمية بكلمات مأخوذة منها ككلمة الخيمياء الكيمياء ل

Chemistry و الكحول ل ،Alcohol و دخلت هذه الكلمات في مختلف  .وغير ذلك

 .لغات كاللغة اإلنجليزية و اإلندونسية

وبنسبة اللغة اإلندونسية دخلت الكلمات العربية من خالل كتب اسالمية كتبها 

العلماء القديمة منذ القرن الرابع عشر ميالدية. فمن الكلمات الدخيلة منها ما نجيده 

فلذلك اريد ان ابحث في  .االن وتكون كلمات اندونسية رسمية و منها ما ال نجيده االن

تاب اسالمي كتبه عالم مشهور في بنجر ، اعني كتاب الفقه كلمات الربيعة أصيلة في ك

 .محمد أرشد البنجري المسمى بسبيل المهتدين للتفقه في امرالدين للشيخ

سبيل المهتدين كتاب ديني في اللغة الجاوية أو الماليوية أو اإلندونيسية ، يعني  

 aku"مقروئة بــ كتاب جاوي مكتوب بالعربية ، المثال كلمات "اكفوج اكندي أتس..." 

puji akan dia atas…".  رغم أنه في اللغة الجاوية وهو يشتمل ايضا على كلمات عربية
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التي تدخل في اللغة الجاوية أو اإلندونيسية الحديثة وما ال تدخل. ومثال في هذا كلمة 

" مقروئة بــ  ٍر في العربية، وهذه الكلمة مستخدمة في اللغة  "Syukur""ش ك ر  من كلمة ش ك 

اإلندونسية الحديثة، وكلمة "تقصير" وهذه الكلمة ال تستخدم في اللغة اإلندونسية 

بمعنى غير مرادف بكلمة "تقصير"  "Taksir"بمعناها العربي و لكن في اإلندونسية كلمة 

 هن فصل وضوء الى فصل مكرو في باب الوضوء يعنى مو  في كتاب سبيل المهتدين.

 ههذو  ،دخيلةتكون كلمات بعض الو  كلمات العربيةمن الكثير  كتابمن هذا ال الوضوء

 .اي اراد الباحث معرفتهتال

الكلمات "البحث تحت الموضوع :  ومن هذه الخلفية أراد الباحث كتابة

كتاب سبيل المهتدين الذي ألفه الشيخ محمد أرشد الالعربية في 

 ".البنجري

 أسئلة البحث .ب

كتاب سبيل المهتدين الذي ألفه الشيخ محمد الما هي كلمات عربية موجودة في  .0

 أرشد البنجري ؟

 أي الكلمات العربية التي دخلت في اللغة اإلندونسيا ؟ .1

 ج. التحديد اإلجرائي

الباحث  قصدهيال يقع على خطإ في فهم مصطلحات ما  لكي

 لهذا الموضوع، كما يلي:شرح الباحث عن المصطلحات األساسية يفس
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 العربية الفصحى  -0

 .0110 ،القاموس المنوروجدها الباحث في بلهجة فصحى التي هي كلمات عربية 

 .لتثبيت اللغة العربية مرجع وحيدوالقاموس 

 كلمات دخيلة -1

وجدها الباحث في القاموس كبير للغة  عربيةدخيلة من إندونيسية هي كلمات 

 اإلندونسية.

 المعاجم علم -0

 المعاجم ا البحث العلمى يعني علمعلم يستخدام الباحث في هذهو 

(Leksimologi). أصغر وحدة كلمة في اللغة و عادة ما هو  علم المعاجم

.مصطلح معاجم او ليكسمي يستخدم أنه يتم إدخالها كمدخل في القاموس

 ١شكل من شأنه حفض كلمة أو عدد كلمات.

  

                                                             

  1ص. 17701)جاكرتا : رينيك جفتا، ، Leksikologi & Leksikografi Indoesiaعبد الخير، 4 
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 سبيل المهتدين -١

الكتاب الذي طبعته  هوفي هذا البحث  المهتدين المستخدمكتاب سبيل الأما 

و  صفحة، 11١ من مارة الله في سورابايا، من دون سنة. الكتاب يتكونإو نشرته مكتبة 

في باب الوضوء يعنى من فصل  ينقسم إلى جزئين. سيبحث الجزء االول من الكتاب

 .صفحة( 1١ يعني في)الوضوء  هالوضوء الى فصل مكرو 

أساليبها الجاوية دون اآليات القرآنية  الباحث الكلمات العربية فيو سيبحث 

 .ديث النبويةاحواأل

 د. أدهداف البحث

 من األهداف في كتابة هذا البحث هي:

كتاب سبيل المهتدين الذي ألفه الشيخ محمد أرشد ال. معرفة كلمات عربية موجودة في 0

 البنجري.

 اللغة اإلندونسيا.. معرفة الكلمات العربية التي دخلت في 1
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 ه. فوائد البحث

 الفوائد النظرية:

 .العالقة اللغوية بين العربية والجاويةالتعميق ب .0

الكلمات العربية المستخدمة عند الشيخ محمد أرشد البنجري في الكتاب سبيل  تعيين .1

 المهتدين.

 تدخل.التي دخلت في القاموس اإلندونيسي وما ال  نى بعض الكلمات العربيةامعرفة مع .0

 الفوائد التطبيقية :

اإلندونسي لتكون دخيلة جديدة في اللغة  لتقديم الكلمات العربية إلى المركز اللغوي .0

 اإلندونسية.

 (Melayu Corner)في غرفة ماليو  إندونيسيةتأصيل كلمات عن لغوية دة مراجع يالز  .1

 .بجامعة انتساري بنجرماسين

 أسباب اختيار الموضوع و.

 الموضوع ألنه يرغب في عدة أحوال : إختار الباحث هذا

 كتاب سبيل المهتدين هو كتاب الفقه المشهور في األرخبيل خاصة في كاليمنتان الجنوبية.ال. 0

عربيًة َتصع ب  على القارى اإلندونسي الجاوي قراءتها  كلمات . ألن في الكتاب سبيل المهتدين1

 .الكلمات هل هي كلمات عربية أم جاويةفاراد الباحث أن ي سه  ل القارى معرفَة مصادر 
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أكتوبر  شهر من قد شارك الباحث أيًضا بفريق ترجمة كتاب سبيل المهتدين إلى اإلندونيسية. 0

 حتى اآلن. 1701

 ز. الدرسات السابقة

تحت الموضوع "التحليل  ةالرسالة العلمية التي كتبها ليلى جمجومي باللغة االندونسي . 0

تحليل الصوتي للكالمات دخيلة اللغة العربية في اللغة االندونسيا". هذه الرسالة يبحث عن 

الصوتي للكلمات دخيلة في قاموس كلمات دخيلة االجنبية في اللغة االندونسيا الذي ألفه بادودو 

نتائج البحث يعني موجود و مرتينوس. في تحليلها عملية تغيير الصوت تنقسم إلى حمسة فئات و 

و أما البحث الذي سيقدمه الباحث فهو  1.ربية( كلمة دخيلة من لغة الع10إحدى و عشرون )

عن الكلمات العربية في كتاب سبيل المهتدين في باب الوضوء الذي ألفه شيخ محمد أرشد 

 البنجري بتحليل كلمة عربية فصحة و كلمة دخيلة فقط.

باللغة االندونسيا تحت الموضوع "التغييزات في  التي كتبها فجر إسماعيللة العلمية الرسا  . 1

في لغة االندونسيا في حالة قاموس كبير لغة اندونسيا". هذه الرسالة  صوت كلمة العربية الدخيلة

يبحث عن تغييزات في صوت كلمة العربية الدخيلة في لغة االندونسيا. أما نتائج يعني عملية 

، وهي توهين الصوت، و إضافة الصوت، و تقوية هناك العديد من األغراض التغييز الصوت ، 

و أما البحث الذي سيقدمه الباحث فهو عن الكلمات العربية في   ٠الصوت و استرخاء الصو.

                                                             
5 Laila Zumzumi, Analisis Fonetis Kata-Kata Serapan Bahasa Arab dalam Bahasa Indonesia, 
(Semarang: Skripsi UN, 2018) 
6 Fajar Ismail, Perubahan Bunyi Kata Serapan dalam Bahasa Indonesia (Studi Kasus: KBBI), 
(Jakarta: Skripsi UIN, 2015) 
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كتاب سبيل المهتدين في باب الوضوء الذي ألفه شيخ محمد أرشد البنجري بتحليل كلمة عربية 

 فصحة و كلمة دخيلة فقط.

 تصميم الكتابةط. 

 . الباب األول المقدمة0

يحتوي عن خلفية البحث ، أسئلة البحث ، تحديد البحث ، أهداف البحث ، فوائد البحث ، 

 و منهج البحث.لدرسات السابقة و تصميم الكتابة تعريف عملي ، أسباب إختيار الموضوع ، ا

 . الباب الثاني اإلطار النظري1

 الدخيلة و اقسام كلمة الدخيلةريف الكلمة يحتوي عن تعريف الكلمة ، و تع

 الباب الثالث منهج البحث  .0

شيخ محمد أرشد  لمحةكتاب سبيل المهتدين و  يعني: لمحة تقديم البياناتيحتوي عن 

 البنجري.

 و تحليلها.

 الباب الرابع الخالصة .١

 .و التوصيات و السيرة الذاتية و الخالصة يحتوي عن المراجع
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 منهج البحث .ي

 البحثمنهج  -0

ا. البحث النوعي هو البحث الذي ينتج بيانات ينوع انهجيسلك الباحث م

لتي يمكن مالحظتها. الغرض وصفية في شكل كلمات مكتوبة أو شفوية من األشياء ا

 0ث هو الحصول على بيانات عميقة وذات مغزى.بحالمن 

 و مدخل البحث نوع -1

(. Library Research)يستخدم هذا البحث بشكل أساسي بحث المكتبة 

وهذا يعني أن البحث الذي يستخدم موارد المكتبة للحصول على بيانات حول كتابتها 

هذا  ٦ويقتصر أنشطتها على مواد مجموعة المكتبة دون الحاجة إلى البحث الميداني.

النوع من البحث هو البحث في المكتبات ، وهو عبارة عن سلسلة من الدراسات 

بيانات المكتبة ، أو البحث الذي يتم حفر كائناته البحثية من المتعلقة بأساليب جمع 

الكتب والموسوعات والمجالت يعني  خالل مجموعة متنوعة من معلومات المكتبة

 1العلمية والصحف والمجالت والوثائق.

للمخرج  هذا البحث عبارة عن دراسة للنصوص الواردة في كتاب سبيل المهتدين

النهج المستخدم على البحث في المكتبة. أبحاث المكتبة محمد ارشد البنجري. يعتمد 

هي سلسلة من األنشطة المتعلقة باستخدام طرق جمع بيانات المكتبة ، وقراءة وتسجيل 

                                                             
7 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h. 4 
8 Zainal Efendi, Panduan Praktis Menulis Skripsi, Tesis Dan Desertasi (Kualitatif, Kuantitatif dan 
Kepustakaan) ,(Medan: Mitra, ,2015) h. 67 
9 Nana Syaodih, Metode Penelitian Pendidikan. (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya,2009) h. 52 
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هي دراسة تستخدم موارد المكتبة للحصول على بيانات  07ومعالجة المواد البحثية.

 البحث.

 موضوع البحث  -0

في باب الوضوء إلى باب  كتاب سبيل المهتدينالموضوع البحث هو كلمات العربية في 

 .مكروه الوضوء

 البيانات ومصادردها -٤

 البيانات  .أ

 00البيانات تعني بيانات الحقائق في العلوم، يتم جمع الحقائق لتصبح بيانات.

ثم تتم معالجة البيانات بحيث يمكن التعبير عنها بوضوح ودقة بحيث يمكن فهمها من 

البيانات هي معلومات أو حقائق في شكل   01قبل اآلخرين الذين ال يختبرونها مباشرة.

 كلمات وجمل وتخطيطات وصور.

البيانات التي يستخدمها الباحث في هذه الدراسة هي الحقائق حول الكلمات 

شيخ محمد أرشد البنجري. يتكون هذا الكتاب من لل ي كتاب سبيل المهتدينالعربية ف

 .عدة فصول ، ثم تركز جميع الفصول على البحث الفرعي

 مصادر البيانات  .ب
                                                             
10 Mustika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan,( Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018) 
h. 3 
11 Talizuduhu Ndraha, Reseach: Teori, Metodologi II (Jakarta: Bina Aksara, 1981), h. 76 
12 Masganti Sitorus, Metodologi PenelitianPendidikan Islam,( Medan: IAIN Press, 2011) h. 101 
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والمقصود بمصادر البيانات في الدراسة هم الموضوعات التي يتم الحصول على البيانات 

 سيتم تجميع مصادر البيانات في هذه الدراسة في جزئين ، وهما: 00منها.

البيانات األولية ، وهي مصدر البيانات المباشرة المرتبطة بموضوع البحث.  (أ

المصدر األساسي نفسه هو مجموعة البيانات التي توفر البيانات مباشرة إلى 

باحثون البيانات األولية هي البيانات التي يجمعها ال 0١جامع البيانات.

مصدر البيانات األساسي في هذه الدراسة هو   01مباشرة من المصدر األول.

 كتاب سبيل المهتدين للشيخ محمد أرشد البنجري.

ية ، وهي مصادر البيانات التي تدعم وتكمل مصادر البيانات و البيانات الثان (ب

األولية. المصادر الثانوية هي مصادر ال توفر بيانات مباشرة إلى جامعي 

البيانات الثانوية هي  0٠البيانات ، على سبيل المثال من خالل المستندات.

على  00أيًضا بيانات ال ترتبط مباشرة بالمصدر األصلي أو المصدر األول.

سبيل المثال الكتب والكتب والقواميس وغيرها المتعلقة بكتاب سبيل 

هذا المهتدين، وكذلك أفكارهم الخاصة التي تناقش المشاكل المرتبطة ب

البحث. لذلك يمكن أن يساعد هذا في حل المشكلة التي يركز عليها هذا 

البحث. الطريقة المستخدمة في جمع البيانات هي طريقة التوثيق ، التي 
                                                             
13 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, jilid I ,(Yogyakarta:Andi Offset, 2000), h. 107 
14 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, (Bandung: 
Alfabeta, 2015), h. 193  
15 Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013) h. 59 
16 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, (Bandung: 
Alfabeta, 2015), h. 240 
17 Chalid Narbuko, Dan Abu Dawud, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 43. 
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تبحث عن بيانات أو متغيرات في شكل مالحظات ، نسخ ، كتب ، 

لذلك يستخدم هذا البحث مصادر ثانوية  0٦صحف ، مجالت ، إلخ.

 ور.س إندونيسي وقاموس عربي منم قامو باستخدا

 أساليب جمع البيانات  -5

. في هذه الدراسة ، البيانات من خالل تقنيات البحث في المكتبات باحثيجمع ال

األساليب الوصفية ، أي البحث عن الحقائق مع التفسير المناسب  الباحثيستخدم 

 01والمنهجي.

األولية ، لزيادة فهم النتائج التي يتم جمع البيانات من خالل مراحل عملية أخذ البيانات 

تم الحصول عليها من األدبيات المتعلقة بهذا البحث. بالنسبة لتقنيات جمع البيانات ، 

تستخدم هذه الدراسة طريقة التوثيق ، بمعنى فحص المستندات المكتوبة ، األولية والثانوية. 

قام الباحث بجمع كل  لجمع البيانات ، يفحص المؤلفون أواًل المصادر األولية. لذلك

 الكلمات العربية في كتاب سبيل مهتدين.

 أساليب تحليل البيانات.  -6

 17أساليب تحليل البيانات هي تحليل البيانات التي تم الحصول عليها من نتائج البحث.

أساليب تحليل البيانات هي من خالل جمع الكلمات العربية في كتاب سبيل المهتدين 

                                                             
18 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 
1993) h. 202 
19 Kaelan, metode penelitian kualitatif Bidang Filsafat, (Yogyakarta: Paradigma, 2005) h. 58 
20 Anas Sudjono, Teknik Evaluasi Pendidikan Suatu Pengantar, (Yogyakarta: UD Rama, 1996), h.30 



13 
 

 

باستخدام القاموس العربي  إذا تم دخيل أم ال في قاموس إندونيسيوتصنيفها بناًء على ما 

 .KBBIالمنور والقاموس اإلندونيسي 

 وصف التحليل مثل هذا:

 نموذح أساليب البيانات 0.0

 دخيلة أحوال كلمة  رقم

 دخيلة باب 0

 دخيلة وضوء 1

 غير دخيلة فعل 0

 

 باب -0

الذى  11في قاموس منور في صفحة كلمة "باب" يعنى كلمة عربية 

في  لغة اندونسيالفي قاموس كبير  ةموجودأنها دخل الى اللغة اندونسيا بدليل 

 .ليكسمي البسيطبصيغة  . فكلمة "باب" هو كلمة دخيلة٦1 صفحة

 وضوء -1

 01٠١في قاموس منور في صفحة كلمة "وضوء" يعنى كلمة عربية 

لغة اندونسيا. لفي قاموس كبير  ةموجودأنها الذى دخل الى اللغة اندونسيا بدليل 

 .بصيغة ليكسمي البسيط فكلمة "وضوء" هو كلمة دخيلة
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 فعل -0

الذى  07٠١ في قاموس منور في صفحةكلمة "فعل" يعنى كلمة عربية 

لغة اندونسيا. لفي قاموس كبير  ةال موجود أنها ال دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 فصحة.فكلمة "فعل" هو كلمة عربية 

  


