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 الباب الثالث

 لهايتقديم البيانات و تحل

 وتحليل البيانات. تقديم البياناتعلى يشمل هذا الباب 

 تقديم البيانات -أ

 كتاب سبيل المهتدينال -0

 00لشيخ محمد أرشد البنجري،ألفه المهتدين هو أكبر كتاب اكتاب سبيل ال 

في عدة فقه أولية ومواد دراسة مرجع أولي كالمسلمون   هوهو كتاب فقه شافعي يستخدم

عشر وأوائل القرن العشرين في القرن التاسع خاصة مناطق في إندونيسيا وماليزيا وتايالند 

مر أهو سبيل المهتدين للتفقه في الكتاب لهذا موضوع الكامل ال 0٦حتى اآلن.ريما  و

 الدين. 

باللغة المالوية بالخط العربي. بدأ تأليف هذا الكتاب عام مكتوب ب اكتال

  .هـ 0011عام  تأليفالانتهى ثم  هـ 0010

النسخات ما هو نسخة أولى  منال يعرف لكن و نسخة هذا الكتاب  تقد تعدد

  01بيده. لشيخ محمد أرشد البنجريالتي كتبها ا

                                                             
، Yapida، مرتابورا : Besar)Banjari Tuan Haji -Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al أبو داودي، 37

 83، ص. 2113طبعة جديدة، 
38 Dewan Redaksi, Ensklopedia Islam, jilid 3, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve,1993) h.231  

،  Banjari dalam Konteks Kajian Alquran di Nusantara-Syekh Muhammad Arsyad Alفتح الله منادي، ، 39

 78، ص. Antasari Press ،2111بنجرماسين: 
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صفحة.   101صفحة ، ويصل القسم الثاني إلى  111وينقسم الكتاب إلى 

 كامل محتويات هذا الكتاب يناقش قضية الفقه. 

بإسطنبول )تركيا( سنة  اثانيطبع هـ ، ثم  0077بمكة عام في أوله طبع الكتاب 

م  0111ثم طبعت في سنغافورة وفي عام  ١7هـ. 0070بمصر سنة  اهـ وثالث 0071

  ١0.اماليزي جطبعت على جزيرة بينان

 ب ، وهي:اكتمباحث، ويسمى كل المبحث ب ٦في هذا الكتاب ينقسم 

 رةا( كتاب الطه0

 ( كتاب الصالة1

 ( كتاب الزكاة0

 ( كتاب الصيام١

 كاف( كتاب اإلعت1

 ( الحج والعمرة٠

 ( الصيد والذبائح0

 مةعط( كتاب األ٦

                                                             
40 Muhammad Shagir, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Matahari Islam ,(Mempawah : 
Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islamiyah Al-Fathanah , 1983) h. 41 
41 Departemen Agama RI, Ensklopedia Islam, jilid 3,(Jakarta : Departemen Agama RI,1988)h.807 
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يتكون هذا الكتاب كله من الفقه. كتاب سبيل المهتدين هو عمل محمد أرشد 

البنجري المصنف ككتاب في الفقه ، ولكن تناقض محمد أرشد البنجري في تطوير 

شظايا اآلية في   دراسة القرآن يحتاج أيًضا إلى أن يؤخذ في االعتبار ، ألنه من اقتباس

محمد أرشد البنجري العمق والتفصيل في إيجاد الغرض  -المهتدين  كتاب سبيل

، بناء على طلب السلطان تحميد الله بن كتاب سبيل المهتدين الوالغرض من اآلية. 

 ١1سلطان تمجيد الله.

-0011كتاب سبيل المهتدين للشيخ محمد أرشد البنجري )الي عتقد أن 

م( هو أول كتاب فقه كتبه علماء البنجر. حتى أن  0٦01-0007هـ /  0110

ستينبرينك ذكر أنه ال توجد شخصيات اختلقت على نطاق واسع ومنهجي في مجال 

الفقه في اإلندونيسية )الماليو( مثل الشيخ محمد أرشد البنجري. استغرقت هذه الكتابة 

 10يخ والشهر( وانتهت في )لم ي ذكر التار  0010حوالي ثالث سنوات ، بدًءا من عام 

 0011.١0من الربيع األخير 

أما العوامل التي دفعت الشيخ محمد أرشد البنجري إلى تأليف كتاب الفقه ، 

 فهناك عدد من األشياء التي يمكن أن تبرز منها:

                                                             
42 M.Arsyad Al-Banjari, kitab Sabilal Muhtadin, terjemahan M. Asywadie Syukur ,(Surabaya: PT 
Bina Ilmu, 1985) h.2  
43 Karel A. Steenbrink, Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke-19, (Jakarta: Bulan 
Bintang, 1984) h. 4 
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. الكتب الدينية التي كانت ت ستخدم للتالوة في ذلك الوقت كانت تستخدم 0

ة التي قدمها الشيخ محمد أرشد البنجري من اللغة العربية عموًما الكتب باللغة العربي

 kitabعندما درس في الحرمين. ي شار إلى الكتب التي تستخدم اللغة العربية باسم "

kuning إن استخدام هذه الكتب في التالوة أمر مزعج بالتأكيد ألنه ، حتى تتمكن ."

 من فهم محتوياته ، يجب أن يفهم اللغة العربية.

ظروف الطبيعية في جنوب كاليمانتان بشكل خاص وفي إندونيسيا بشكل . ال1

عام ، لديها نباتات وحيوانات مختلفة عن الدول العربية. الشيء الذي يعيش في جنوب  

كاليمانتان أو إندونيسيا قد ال يعيش وهو غير موجود في الدول العربية ، أو العكس. 

الدول العربية فقط ، قد يتسبب في  لذلك ، باستخدام الكتب الفقهية الصادرة من

اختالفات في الرأي في وضع القانون بشيء موجود فقط في جنوب كاليمانتان أو في 

 إندونيسيا.

. إن اإلسالم الذي اعتنق وتطور في منطقة مملكة بنجر كان في السابق فكر 0

 المدرسة.أهلوسنا والجماعة الشافعي ، ثم كتاب الفقه مطلوب للمناقشة المحددة مع 

 هذا هو وصف كتاب سبيل المهتدين للشيخ محمد أرشد البنجري.
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 شيخ محمد أرشد البنجريال -1

ولد محمد أرشد البنجري في لوك غابانغ ، منطقة أستامبول ، بنجر ريجنسي  

هـ ، )ليلة الخميس في  0011فر ص 01ليلة الخميس ، الساعة الثالثة من صباح يوم 

شيخ محمد أرشد البنجري لشريك والده المسمى عبدالله ولد ال ١١م(. 0007مارس  01

 ١1ووالدته ستي أمينة.

وفقًا ل محمد خطيب ، الزريات من الشيخ محمد أرشد البنجري ، في كتابات 

الشيخ محمد أرشد البنجري عن تاريخ الشيخ محمد أرشد البنجري ، في الكتابة يتضح 

محمد أرشد البنجري جاء من الهند أن عبد الله لم يكن من مواطني البنجر ، والشيخ 

وبقي في لوك جابانج حتى نهاية حياته. كان من بين السالطين الذين أحبوا وقته خبرة 

 ١٠في نحت الخشب والشيخ محمد أرشد البنجري.

عندما كان السلطان تهليل الله يزور قرية لوك غابانغ ، شاهد السلطان نتائج 

نوات. دخل اإلسالم مملكة بنجر منذ اعتنق س 0لوحات محمد أرشد البالغة من العمر 

ملك بنجار الثامن المسمى سلطان سوريانية هذا الدين وأصبح هذا السلطان رائد األسرة 

إن خبرة الشيخ محمد أرشد البنجري في مجال الرسم جعلت  ١0اإلسالمية في بنجر.

                                                             
44 Abu Daudi, Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, (Martapura: Yayasan Pendidikan 
Islam Dalam Pagar, 2003), h. 39 
45 Yusuf Halidi, Ulama Besar Kalimantan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari , (Banjarmasin : 
Aulia, 1980 ) h.21 
46 Abu Daudi, Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari , (Martapura: Yayasan Pendidikan 
Islam Dalam Pagar, 2003)h. 37 
47 Depdikbud RI , Sejarah Daerah Kalimantan Selatan , (Jakarta: Depdikbud RI ,1978) h.30 
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السلطان السلطان في ذلك الوقت مندهًشا ومذهواًل ، لذلك كان ضمنًيا من قلب 

لرعايته وتزويده بفرص التعلم. بإذن ومباركة من والديه ، استقر الشيخ محمد أرشد 

 ١٦البنجري في القصر لدراسة الدين والعلوم األخرى في تنمية مواهبه وذكائه.

حصل على تعليم كامل في القصر حتى بلغ الثالثين من عمره. ثم تزوج من امرأة 

جته حامل بطفله األول ، عبر قلب محمد أرشد تدعى السيد باجوت. عندما كانت زو 

رغبة قوية للدراسة في األرض المقدسة بمكة. ثم نقل رغبة قلبه إلى زوجته الحبيبة. على 

الرغم من أنهم يتذكرون على مضض سن زواجهم الصغار ، إال أن زوجته توافق أخيًرا على 

تلقي مباركة السلطان محمد نوايا الزوج المقدسة وتدعمه في تحقيق أهدافه. لذلك ، بعد 

 أرشد ذهب إلى األرض المقدسة لتحقيق مثله. ورافقت رحيله دموع وخطايا الصالة.

سنة ، ثم في المدينة المنورة لمدة  07في األرض المقدسة بمكة ، درس لمدة 

درس محمد  ١1عاًما ، تم تعلم الكثير من المعرفة الدينية. 01سنوات. في غضون  1

 خ في ذلك الوقت. من بين اأستاذ الشيخ محمد أرشد البنجري هم:أرشد كبار المشاي

 . الشيخ محمد بن سليمان الكردي0

 ريصالله بن أحمد الم عطاءالشيخ  - 1

 الشيخ أحمد بن عبد المنعم الدمنهوري - 0

                                                             
48 Abu Daudi, Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, (Martapura: Yayasan Pendidikan 
Islam Dalam Pagar, 2003), h. 41-42 
49 Muhammad Shagir, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Matahari Islam ,(Mempawah : 
yayasan pendidikan dan dakah islamiyah al-fathanah , 1983) h.99 
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 دييمحمد مرتضى بن محمد الزب ضـ الشيخ سيد أبي الفي ١

 اليماني عقيسيالشيخ حسن بن أحمد  - 1

 رىصالله الب الشيخ سالم بن عبد. ٠

 نا. الشيخ صديق بن عمرخ0

 ويارقش. الشيخ عبد الله بن حجازي ال٦

 الرحمن بن عبد العزيز المغربي . الشيخ عبد1

 سيد عبد الرحمن بن سليمان األهدلال. الشيخ 07

 طانيمبين الفال الرحمن بن عبد . الشيخ عبد00

 غني بن محمد هاللال . الشيخ عبد01

 الشيخ عابد السندي. 00

 يطنطو الوهاب ال . الشيخ عبد0١

 نيارغالمسيد عبد الله ال. الشيخ موالنا 01

 . الشيخ محمد بن أحمد الجوهري0٠

 األشي. الشيخ محمد زين بن فقيه جالل الدين 00
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سنة من الدراسة في مكة والمدينة ، كانت هناك نية للدراسة في  01بعد حوالي 

هؤالء الطالب األربعة إلى لعودة بالهذه النية ، اقترح الشيخ مصر. عندما نقل معلمهم 

 17)إندونيسيا( للتبشير في بلدانهم.جاوي 

 ٠توفي الشيخ محمد أرشد البنجري ليلة الثالثاء بين المغريب والعشاء ، في 

م( ودفن في كاالمبيان ، منطقة أستامبول ، بنجر  0٦01أكتوبر  00هـ ) 0110شوال 

أعظم الكارومات من الشيخ محمد أرشد البنجري ، هو عمله  ريجنسي. واحدة من

العظيمسبيل المهتدين للتفقه في أمر الدين. إن الكرامة العظيمة للباحث هي عمله العظيم 

الذي ال يزال قيد الدراسة منذ البداية. يرجع تاريخ هذا الكتاب إلى مئات السنين ، ولكنه 

ط في منطقة بنجار ، ولكن أيًضا في المناطق ال يزال قيد الدراسة حتى اآلن ، ليس فق

النائية في إندونيسيا. وتذهب شهرة هذا الكتاب أيًضا إلى ماليزيا وفتحاني وتايالند 

وكمبوديا وبروناي. حتى أنها أصبحت كنًزا أدبًيا للمكتبات الكبيرة في العالم اإلسالمي ، 

 10مثل مكة المكرمة ومصر وتركيا وبيروت.

  

                                                             
50 Dewan Redaksi , Ensiklopedia Islam, jilid 3 , (Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve,1993) h.231 
51 Abu Daudi, Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, (Martapura: Yayasan Pendidikan 
Islam Dalam Pagar, 2003), h.83 
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 لوضوء في كتاب سبيل المهتدينلمحة عن باب ا -0

كثير ابواب من علم فقه، احدى منهم باب في كتاب سبيل المهتدين  

يحتوى على  باب الوضوء تقع فى جزء واحد. في باب الوضوء.الوضوء

 اقسام يعنى : خمسة

 الوضوء   -أ

 ركن الوضوء -ب

 شرط الوضوء -ج

 سنة الوضوء -د   

 الوضوء. همكرو  -ه   
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 كتاب سبيل المهتدين في باب الوضوءالكلمات العربية في   -١

 كتاب سبيل المهتدين في باب الوضوءالالكلمات العربية في  0.0

دخيلة أحوال رقم كلمة دخيلة أحوال  رقم كلمة 
 0 باب دخيلة 00 على غير دخيلة

 1 وضوء دخيلة 01 سلم غير دخيلة

 0 فعل غير دخيلة 00 شريعة دخيلة

 ١ سرة دخيلة 0١ صحيح غير دخيلة

 1 فرض دخيلة 01 جمعة دخيلة

 ٠ الله دخيلة 0٠ سؤال دخيلة

 0 تعالى دخيلة 00 حدث دخيلة

 ٦ هجرة دخيلة 0٦ مصحف دخيلة

 1 نبى دخيلة 01 حرام دخيلة

 07 صلى غير دخيلة 17 جواب دخيلة
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 رقم كلمة أحوال دخيلة رقم كلمة أحوال دخيلة

 10 طهور غير دخيلة 00 حديث دخيلة

 11 طهارة غير دخيلة 01 نية دخيلة

 10 ركن دخيلة 00 سبدا دخيلة

 1١ شرط دخيلة 0١ صح دخيلة

 11 سنة دخيلة 01 عمل دخيلة

 1٠ مكروه دخيلة 0٠ شرع غير دخيلة

 10 فصل دخيلة 00 رواية دخيلة

 1٦ نص دخيلة 0٦ حقيقة دخيلة

 11 قرأن دخيلة 01 حكم دخيلة

 07 ثابت غير دخيلة ١7 محل غير دخيلة
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 رقم كلمة أحوال دخيلة رقم كلمة أحوال دخيلة

 ١0 زمن دخيلة 10 سبب دخيلة

 ١1 كيفية دخيلة 11 اسالم دخيلة

 ١0 مقصود دخيلة 10 كافر دخيلة

 ١١ علماء دخيلة 1١ ردة غير دخيلة

 ١1 لغة غير دخيلة 11 تعليق غير دخيلة

 ١٠ قصد غير دخيلة 1٠ اعتكاف دخيلة

 ١0 عزم غير دخيلة 10 استراحة دخيلة

 ١٦ يعنى دخيلة 1٦ مراد غير دخيلة

 ١1 لفظ دخيلة 11 نجس دخيلة

 17 عبادة دخيلة ٠7 غسل غير دخيلة
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 رقم كلمة أحوال دخيلة رقم كلمة أحوال دخيلة

 ٠0 اطالق دخيلة 00 اختالف دخيلة

 ٠1 جنابة غير دخيلة 01 شيخ دخيلة

 ٠0 حيض دخيلة 00 اعتماد غير دخيلة

 ٠١ استباحة غير دخيلة 0١ روف غير دخيلة

 ٠1 خاص غير دخيلة 01 سليم دخيلة

 ٠٠ عام غير دخيلة 0٠ استحاضة دخيلة

 ٠0 طواف دخيلة 00 سلس البول غير دخيلة

سجود  دخيلة 0٦ معصية دخيلة

 تالوة

٠٦ 

سجود  دخيلة 01 معتمد دخيلة

 شكر

٠1 

خطبة  دخيلة ٦7 خالف دخيلة

 جمعة

07 
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 رقم كلمة أحوال دخيلة رقم كلمة أحوال دخيلة

 ٦0 تيمم دخيلة 10 امام دخيلة

نفرض عي دخيلة 11 مصلحة دخيلة  ٦1 

 ٦0 مسجد دخيلة 10 مستعمل غير دخيلة

 ٦١ حق دخيلة 1١ علم الة دخيلة

 ٦1 مسئلة دخيلة 11 زيارة دخيلة

 ٦٠ احتياط غير دخيلة 1٠ عقد نكاح دخيلة

 ٦0 ضرورة دخيلة 10 زكاة دخيلة

 ٦٦ قضاء دخيلة 1٦ غائب دخيلة

 ٦1 اصل دخيلة 11 سالمة دخيلة

 17 حاصل دخيلة 077 حاضر دخيلة
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 رقم كلمة أحوال دخيلة رقم كلمة أحوال دخيلة

 070 شرح دخيلة 000 غمم دخيلة

 071 افضل دخيلة 001 ظاهر دخيلة

 070 صارف غير دخيلة 000 مضرة دخيلة

 07١ اختيار دخيلة 00١ ميسى غير دخيلة

 071 اجماع دخيلة 001 خنثى دخيلة

 07٠ رسول دخيلة 00٠ نادر دخيلة

 070 موافقة دخيلة 000 تفصيل غير دخيلة

 07٦ زائدة غير دخيلة 00٦ مجلس دخيلة

 071 حد دخيلة 001 قياس دخيلة

 007 غالب دخيلة 017 محتمل غير دخيلة
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دخيلةأحوال   رقم كلمة أحوال دخيلة رقم كلمة 

 010 قدر دخيلة 000 فقهاء دخيلة

 011 تحجيل غير دخيلة 001 موزا غير دخيلة

 010 تقدير دخيلة 000 ترتيب دخيلة

 01١ كالم دخيلة 00١ ايات دخيلة

 011 جملة دخيلة 001 اخر دخيلة

 01٠ بعض غير دخيلة 00٠ قرينة غير دخيلة

 010 شامل غير دخيلة 000 لطيف دخيلة

 01٦ بياض غير دخيلة 00٦ وقف دخيلة

 011 اعتبار دخيلة 001 جنب دخيلة

 007 حشفة غير دخيلة 0١7 اصفر دخيلة
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 رقم كلمة أحوال دخيلة رقم كلمة أحوال دخيلة

 0١0 اكبر دخيلة 010 مواالة غير دخيلة

 0١1 موجود دخيلة 011 تطوع غير دخيلة

 0١0 الزم دخيلة 010 مندوب غير دخيلة

 0١١ مطلق دخيلة 01١ نفل غير دخيلة

 0١1 ظن غير دخيلة 011 حسن دخيلة

 0١٠ مميز دخيلة 01٠ مرغوب غير دخيلة

 0١0 حج دخيلة 010 ضعيف غير دخيلة

 0١٦ نفاس دخيلة 01٦ تأويل دخيلة

 0١1 تعليق غير دخيلة 011 تكبير دخيلة

امتكبيرة االحر  دخيلة دخيلةغير  0٠7   017 مستحاضة 
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 رقم كلمة أحوال دخيلة رقم كلمة أحوال دخيلة

 0٠0 كراهة غير دخيلة 000 احتمال دخيلة

 0٠1 مغلظة غير دخيلة 001 منقول غير دخيلة

 0٠0 اكمل دخيلة 000 محترم غير دخيلة

 0٠١ مبالغة دخيلة 00١ جماعه دخيلة

 0٠1 خيشو غير دخيلة 001 يقين دخيلة

دخيلةغير   0٠٠ مستحق دخيلة 00٠ تشبيك 

 0٠0 مستحب غير دخيلة 000 اقطع غير دخيلة

 0٠٦ صفة دخيلة 00٦ صفحة غير دخيلة

 0٠1 ذكر دخيلة 001 غرا غير دخيلة

 007 دعاء دخيلة 0٦7 محجلين غير دخيلة
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 رقم كلمة أحوال دخيلة رقم كلمة أحوال دخيلة

 0٦0 طبيعة دخيلة 010 جاهل دخيلة

 0٦1 ضابط دخيلة 011 فضيلة دخيلة

 0٦0 اجرة غير دخيلة 010 وارد غير دخيلة

 0٦١ فطرة دخيلة 01١ مشهور دخيلة

 0٦1 غبار غير دخيلة 011 طريق غير دخيلة

 0٦٠ سنة مؤكد دخيلة   

 0٦0 موسم دخيلة   

 0٦٦ قبلة دخيلة   

 0٦1 معروف غير دخيلة   

 017 منكر غير دخيلة   
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 تحليل البيانات -ب

 باب -0

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

في  لغة اندونسيالفي قاموس كبير  ةموجودأنها دخل الى اللغة اندونسيا بدليل 

 .بصيغة ليكسمي البسيط فكلمة "باب" هو كلمة دخيلة .٦1 صفحة

 وضوء -1

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

 لغة اندونسيالفي قاموس كبير  ةموجودأنها الذى دخل الى اللغة اندونسيا بدليل 

 .بصيغة ليكسمي البسيط . فكلمة "وضوء" هو كلمة دخيلة0101 في صفحة

 فعل -0

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

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

 .فكلمة "فعل" هو كلمة عربية فصحة

 سرة -١

الذى  ٠1٠في قاموس منور في صفحة  كلمة "سرة" يعنى كلمة عربية

لغة اندونسيا في  لفي قاموس كبير  ةموجود أنها دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 .بصيغة ليكسمي البسيط . فكلمة "سرة" هو كلمة دخيلة007٦ صفحة
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 فرض -1

 07١٠في قاموس منور في صفحة كلمة "فرض" يعنى كلمة عربية 

لغة اندونسيا لفي قاموس كبير  ةموجود أنها الذى دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 .بصيغة ليكسمي البسيط فكلمة "فرض" هو كلمة دخيلة .000 في صفحة

 الله -٠

الذى  0٠في قاموس منور في صفحة  كلمة "الله" يعنى كلمة عربية

لغة اندونسيا في لفي قاموس كبير  ةموجودأنها دخل الى اللغة اندونسيا بدليل 

 .بصيغة ليكسمي البسيط فكلمة "الله" هو كلمة دخيلة .01 صفحة

 تعالى -0

الذى  1٠٦في قاموس منور في صفحة كلمة "تعالى" يعنى كلمة عربية 

لغة اندونسيا في لفي قاموس كبير  ةموجود أنها دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 .بصيغة ليكسمي البسيط . فكلمة "تعالى" هو كلمة دخيلة000٠ صفحة

 هجره -٦

 0١٦1في قاموس منور في صفحة  كلمة "وضوء" يعنى كلمة عربية

لغة اندونسيا لفي قاموس كبير  ةموجود أنها الذى دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 .ليكسمي البسيط بصيغة . فكلمة "وضوء" هو كلمة دخيلة١70 في صفحة
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 نبى -1

الذى  0001في قاموس منور في صفحة كلمة "نبى" يعنى كلمة عربية 

لغة اندونسيا في لفي قاموس كبير  ةموجود أنها دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 .بصيغة ليكسمي المركب فكلمة "نبى" هو كلمة دخيلة .007 صفحة

 صلى -07

الذى  011في صفحة في قاموس منور  كلمة "صلى" يعنى كلمة عربية

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

 فكلمة "صلى" هو كلمة عربية فصحة.

 على -00

الذى  1٠1في قاموس منور في صفحة  كلمة "على" يعنى كلمة عربية

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

 فكلمة "على" هو كلمة عربية فصحة.

 سلم -01

الذى  ٠11في قاموس منور في صفحة  كلمة "سلم" يعنى كلمة عربية

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

 فكلمة "سلم" هو كلمة عربية فصحة.

  



47 
 

 

 شريعة -00

الذى  000منور في صفحة في قاموس  كلمة "شريعة" يعنى كلمة عربية

لغة اندونسيا في لفي قاموس كبير  ةموجود أنها دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 .بصيغة ليكسمي البسيط فكلمة "شريعة" هو كلمة دخيلة .0001 صفحة

 صحيح -0١

 0٠١في قاموس منور في صفحة  كلمة "صحيح" يعنى كلمة عربية

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

 اندونسيا. فكلمة "صحيح" هو كلمة عربية فصحة.

 جمعة -01

الذى  171في قاموس منور في صفحة  كلمة "جمعة" يعنى كلمة عربية

لغة اندونسيا في لفي قاموس كبير  ةموجود أنها دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 .ليكسمي البسيطبصيغة  فكلمة "جمعة" هو كلمة دخيلة .١٦7 صفحة

 سؤال -0٠

ذى ال ٠77في قاموس منور في صفحة  كلمة "سؤال" يعنى كلمة عربية

لغة اندونسيا في لفي قاموس كبير  ةموجودأنها  دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 .بصيغة ليكسمي البسيط . فكلمة "سؤال" هو كلمة دخيلة07٦7 صفحة
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 حدث -00

 1١0في قاموس منور في صفحة كلمة "حدث" يعنى كلمة عربية 

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

 .بصيغة ليكسمي البسيط فكلمة "حدث" هو كلمة دخيلة .0٦7 في صفحة

 مصحف -0٦

 0٠1في قاموس منور في صفحة  كلمة "مصحف" يعنى كلمة عربية

لغة اندونسيا لفي قاموس كبير  ةموجود أنها الذى دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 .بصيغة ليكسمي البسيط . فكلمة "مصحف" هو كلمة دخيلة0٠٠ في صفحة

 حرام -01

الذى  110في قاموس منور في صفحة  كلمة "حرام" يعنى كلمة عربية

لغة اندونسيا في لفي قاموس كبير  ةموجودأنها دخل الى اللغة اندونسيا بدليل 

 .بصيغة ليكسمي البسيط فكلمة "حرام" هو كلمة دخيلة .0٦٦ صفحة

 جواب -17

 117في قاموس منور في صفحة كلمة "جواب" يعنى كلمة عربية 

لغة اندونسيا لفي قاموس كبير  ةموجود أنها الذى دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 .بصيغة ليكسمي البسيط . فكلمة "جواب" هو كلمة دخيلة١٠0 في صفحة
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 طهور -10

الذى  ٦٠1في قاموس منور في صفحة  "طهور" يعنى كلمة عربيةكلمة 

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

 فكلمة "طهور" هو كلمة عربية فصحة.

 طهارة -11

الذى  ٦٠1في قاموس منور في صفحة  كلمة "طهارة" يعنى كلمة عربية

لغة اندونسيا. لفي قاموس كبير  ةال موجود أنها دليلال دخل الى اللغة اندونسيا ب

 فكلمة "طهارة" هو كلمة عربية فصحة.

 ركن -10

الذى  111في قاموس منور في صفحة كلمة "ركن" يعنى كلمة عربية 

لغة اندونسيا في لفي قاموس كبير  ةموجود أنها دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 .بصيغة ليكسمي البسيط فكلمة "ركن" هو كلمة دخيلة .1٠٠ صفحة

 شرط -1١

الذى  007في قاموس منور في صفحة كلمة "شرط" يعنى كلمة عربية 

لغة اندونسيا في لفي قاموس كبير  ةموجود أنها دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 .بصيغة ليكسمي البسيط . فكلمة "شرط" هو كلمة دخيلة000١صفحة 

  



51 
 

 

 سنة -11

الذى  ٠07في قاموس منور في صفحة كلمة "سنة" يعنى كلمة عربية 

لغة اندونسيا في لفي قاموس كبير  ةموجودأنها دخل الى اللغة اندونسيا بدليل 

 .بصيغة ليكسمي البسيط . فكلمة "سنة" هو كلمة دخيلة007١صفحة 

 مكروه -1٠

 0011 في قاموس منور في صفحة كلمة "مكروه" يعنى كلمة عربية

لغة اندونسيا لفي قاموس كبير  ةموجود أنها الذى دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 .بصيغة ليكسمي البسيط فكلمة "مكروه" هو كلمة دخيلة .07١ في صفحة

 فصل -10

 0711في قاموس منور في صفحة  كلمة "فصل" يعنى كلمة عربية

لغة اندونسيا لفي قاموس كبير  ةموجود أنها الذى دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 .بصيغة ليكسمي البسيط "فصل" هو كلمة دخيلة. فكلمة ٦01 في صفحة

 نص -1٦

 0١11في قاموس منور في صفحة كلمة "نص" يعنى كلمة عربية 

لغة اندونسيا لفي قاموس كبير  ةموجود أنها الذى دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 .بصيغة ليكسمي البسيط . فكلمة "نص" هو كلمة دخيلة001في صفحة 
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 قرأن -11

 0071في قاموس منور في صفحة كلمة "قرأن" يعنى كلمة عربية 

لغة اندونسيا لفي قاموس كبير  ةموجود أنها الذى دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 .بصيغة ليكسمي البسيط . فكلمة "قرأن" هو كلمة دخيلة10٠في صفحة 

 ثابت -07

الذى  0١١في قاموس منور في صفحة  كلمة "ثابت" يعنى كلمة عربية

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

 فكلمة "ثابت" هو كلمة عربية فصحة.

 حديث -00

 1١0في قاموس منور في صفحة كلمة "حديث" يعنى كلمة عربية 

لغة اندونسيا لفي قاموس كبير  ةموجود أنها الذى دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 .بصيغة ليكسمي البسيط فكلمة "حديث" هو كلمة دخيلة .0٦7 في صفحة

 نية -01

الذى  0١01في قاموس منور في صفحة  كلمة "نية" يعنى كلمة عربية

لغة اندونسيا في لفي قاموس كبير  ةموجود أنها دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 .بصيغة ليكسمي البسيط فكلمة "نية" هو كلمة دخيلة .0٦1 صفحة
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 سبدا -00

الذى  ٠7١في قاموس منور في صفحة كلمة "سبدا" يعنى كلمة عربية 

لغة اندونسيا في لفي قاموس كبير  ةموجود أنها دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 .بصيغة ليكسمي البسيط . فكلمة "سبدا" هو كلمة دخيلة100 صفحة

 صح -0١

الذى  0٠0في قاموس منور في صفحة  كلمة "صح" يعنى كلمة عربية

لغة اندونسيا في لفي قاموس كبير  ةموجودأنها دخل الى اللغة اندونسيا بدليل 

 .بصيغة ليكسمي البسيط فكلمة "صح" هو كلمة دخيلة .100 صفحة

 عمل -01

الذى  100في قاموس منور في صفحة  كلمة "عمل" يعنى كلمة عربية

اندونسيا في غة لفي قاموس كبير ل ةموجود أنها دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 .بصيغة ليكسمي البسيط . فكلمة "عمل" هو كلمة دخيلة0١ صفحة

 شراع -0٠

الذى  000في قاموس منور في صفحة  كلمة "شراع" يعنى كلمة عربية

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

 فكلمة "شراع" هو كلمة عربية فصحة.
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 رواية -00

الذى  1١0في قاموس منور في صفحة  "رواية" يعنى كلمة عربيةكلمة 

لغة اندونسيا في لفي قاموس كبير  ةموجود أنها دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 .بصيغة ليكسمي البسيط فكلمة "رواية" هو كلمة دخيلة .111 صفحة

 حقيقة -0٦

 1٦0في قاموس منور في صفحة كلمة "حقيقة" يعنى كلمة عربية 

لغة اندونسيا لفي قاموس كبير  ةموجود أنها الى اللغة اندونسيا بدليلالذى دخل 

 .بصيغة ليكسمي البسيط فكلمة "حقيقة" هو كلمة دخيلة .0٦0 في صفحة

 حكم -01

الذى  1٦٠في قاموس منور في صفحة  كلمة "حكم" يعنى كلمة عربية

اندونسيا في لغة لفي قاموس كبير  ةموجود أنها دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 .بصيغة ليكسمي البسيط فكلمة "حكم" هو كلمة دخيلة .١07 صفحة

 محل -١7

 0001في قاموس منور في صفحة  كلمة "محل" يعنى كلمة عربية

لغة لفي قاموس كبير  ةال موجودأنها الذى ال دخل الى اللغة اندونسيا بدليل 

 اندونسيا. فكلمة "محل" هو كلمة عربية فصحة.
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 زمن -١0

الذى  1٦1في قاموس منور في صفحة كلمة "زمن" يعنى كلمة عربية 

لغة اندونسيا في لفي قاموس كبير  ةموجود أنها دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 .بصيغة ليكسمي البسيط . فكلمة "زمن" هو كلمة دخيلة0101صفحة 

 كيفية -١1

 010٠في قاموس منور في صفحة  كلمة "كيفية" يعنى كلمة عربية

غة اندونسيا لفي قاموس كبير ل ةموجودأنها الذى دخل الى اللغة اندونسيا بدليل 

 .بصيغة ليكسمي البسيط . فكلمة "كيفية" هو كلمة دخيلة١٦1في صفحة 

 مقصود -١0

 0010في قاموس منور في صفحة  كلمة "مقصود" يعنى كلمة عربية

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

 .بصيغة ليكسمي البسيط . فكلمة "مقصود" هو كلمة دخيلة07١في صفحة 

 علماء -١١

الذى  1٠1في قاموس منور في صفحة  كلمة "علماء" يعنى كلمة عربية

لغة اندونسيا في لفي قاموس كبير  ةموجودأنها دخل الى اللغة اندونسيا بدليل 

 .بصيغة ليكسمي البسيط كلمة دخيلة. فكلمة "علماء" هو  0101صفحة 
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 لغة -١1

الذى  010٠في قاموس منور في صفحة كلمة "لغة" يعنى كلمة عربية 

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

 .بصيغة ليكسمي البسيط فكلمة "لغة" هو كلمة عربية فصحة

 قصد -١٠

 0010في قاموس منور في صفحة  كلمة "قصد" يعنى كلمة عربية

لغة لفي قاموس كبير  ةال موجودأنها الذى ال دخل الى اللغة اندونسيا بدليل 

 اندونسيا. فكلمة "قصد" هو كلمة عربية فصحة.

 عزم -١0

الذى  11٦في قاموس منور في صفحة كلمة "عزم" يعنى كلمة عربية 

غة اندونسيا. لقاموس كبير لفي  ةال موجود أنها ال دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 فكلمة "عزم" هو كلمة عربية فصحة.

 يعنى -١٦

 0117في قاموس منور في صفحة كلمة "يعنى" يعنى كلمة عربية 

غة اندونسيا لفي قاموس كبير ل ةموجودأنها الذى دخل الى اللغة اندونسيا بدليل 

 .بصيغة ليكسمي المركب . فكلمة "يعنى" هو كلمة دخيلة0100 في صفحة

  



56 
 

 

 لفظ -١1

 0100في قاموس منور في صفحة  كلمة "لفظ" يعنى كلمة عربية

غة اندونسيا لفي قاموس كبير ل ةموجود أنها الذى دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 .بصيغة ليكسمي البسيط . فكلمة "لفظ" هو كلمة دخيلة٠10في صفحة 

 عبادة -17

الذى  ٦٦0في قاموس منور في صفحة  كلمة "عبادة" يعنى كلمة عربية

لغة اندونسيا في لفي قاموس كبير  ةموجود أنها دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 .بصيغة ليكسمي البسيط . فكلمة "عبادة" هو كلمة دخيلة١01صفحة 

 سبب -10

الذى  ٠70في قاموس منور في صفحة  كلمة "سبب" يعنى كلمة عربية

غة اندونسيا في لفي قاموس كبير ل ةموجودأنها دخل الى اللغة اندونسيا بدليل 

 .بصيغة ليكسمي البسيط . فكلمة "سبب" هو كلمة دخيلة077٠صفحة 

 اسالم -11

الذى  ٠1١في قاموس منور في صفحة  كلمة "اسالم" يعنى كلمة عربية

لغة اندونسيا في لفي قاموس كبير  ةموجود أنها دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 .ليكسمي البسيطبصيغة  . فكلمة "اسالم" هو كلمة دخيلة١١١صفحة 
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 كافر -10

 010٦في قاموس منور في صفحة  كلمة "كافر" يعنى كلمة عربية

غة اندونسيا لفي قاموس كبير ل ةموجود أنها الذى دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 .بصيغة ليكسمي البسيط . فكلمة "كافر" هو كلمة دخيلة١٦1في صفحة 

 ردة -1١

الذى  ١٦٠في صفحة  في قاموس منور كلمة "ردة" يعنى كلمة عربية

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

 فكلمة "ردة" هو كلمة عربية فصحة.

 تعليق -11

الذى  01في قاموس منور في صفحة كلمة "تعليق" يعنى كلمة عربية 

اندونسيا.  غةلفي قاموس كبير ل ةال موجود أنها ال دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 فكلمة "تعليق" هو كلمة عربية فصحة.

 اعتكاف -1٠

 01في قاموس منور في صفحة كلمة "اعتكاف" يعنى كلمة عربية 

غة اندونسيا لفي قاموس كبير ل ةموجود أنها الذى دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 .بصيغة ليكسمي البسيط . فكلمة "اعتكاف" هو كلمة دخيلة١11في صفحة 
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 استراحة -10

 ١٦0في قاموس منور في صفحة " يعنى كلمة عربية كلمة "استراحة

يا غة اندونسلفي قاموس كبير ل ةموجود أنها الذى دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 .بصيغة ليكسمي البسيط " هو كلمة دخيلة. فكلمة "استراحة١١٠في صفحة 

 مراد -1٦

الذى  001١في قاموس منور في صفحة  كلمة "مراد" يعنى كلمة عربية

غة اندونسيا. لفي قاموس كبير ل ةال موجودأنها ال دخل الى اللغة اندونسيا بدليل 

 فكلمة "مراد" هو كلمة عربية فصحة.

 نجس -11

الذى  0017في قاموس منور في صفحة كلمة "نجس" يعنى كلمة عربية 

غة اندونسيا في لفي قاموس كبير ل ةموجود أنها دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 .بصيغة ليكسمي البسيط . فكلمة "نجس" هو كلمة دخيلة001صفحة 

 غسل -٠7

 077٠في قاموس منور في صفحة كلمة "غسل" يعنى كلمة عربية 

غة لفي قاموس كبير ل ةال موجودأنها الذى ال دخل الى اللغة اندونسيا بدليل 

 اندونسيا. فكلمة "غسل" هو كلمة عربية فصحة.
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 اطالق -٠0

 ٦٠0في قاموس منور في صفحة  عربيةكلمة "اطالق" يعنى كلمة 

غة اندونسيا لفي قاموس كبير ل ةموجودأنها الذى دخل الى اللغة اندونسيا بدليل 

 .بصيغة ليكسمي البسيط . فكلمة "اطالق" هو كلمة دخيلة١١0في صفحة 

 جنابة -٠1

الذى  100في قاموس منور في صفحة  كلمة "جنابة" يعنى كلمة عربية

غة اندونسيا. لفي قاموس كبير ل ةال موجودأنها ال دخل الى اللغة اندونسيا بدليل 

 فكلمة "جنابة" هو كلمة عربية فصحة.

 حيض -٠0

 00١في قاموس منور في صفحة  كلمة "حيض" يعنى كلمة عربية

في قاموس كبير لغة اندونسيا في  الذى دخل الى اللغة اندونسيا بدليل موجود

 .بصيغة ليكسمي البسيط فكلمة "حيض" هو كلمة دخيلة. 0٦0صفحة 

 استباحة -٠١

 11في قاموس منور في صفحة  كلمة "استباحة" يعنى كلمة عربية

غة لفي قاموس كبير ل ةال موجود أنها الذى ال دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 اندونسيا. فكلمة "استباحة" هو كلمة عربية فصحة.
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 خاص -٠1

 0١0في قاموس منور في صفحة  عربيةكلمة "خاص" يعنى كلمة 

غة لفي قاموس كبير ل ةال موجود أنها الذى ال دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 اندونسيا. فكلمة "خاص" هو كلمة عربية فصحة.

 عام -٠٠

الذى  1٠1في قاموس منور في صفحة  كلمة "عام" يعنى كلمة عربية

غة اندونسيا. لقاموس كبير ل في ةال موجود أنها ال دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 فكلمة "عام" هو كلمة عربية فصحة.

 طواف -٠0

الذى  ٦07في قاموس منور في صفحة  كلمة "طواف" يعنى كلمة عربية

غة اندونسيا في لفي قاموس كبير ل ةموجودأنها دخل الى اللغة اندونسيا بدليل 

 .بصيغة ليكسمي البسيط . فكلمة "طواف" هو كلمة دخيلة0017صفحة 

 سجود تالوة -٠٦

في قاموس منور في صفحة  كلمة "سجود تالوة" يعنى كلمة عربية

غة لفي قاموس كبير ل ةموجود أنها الذى دخل الى اللغة اندونسيا بدليل ٠07

بصيغة  . فكلمة "سجود تالوة" هو كلمة دخيلة071٦اندونسيا في صفحة 

 .ليكسمي المجمع
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 سجود شكر -٠1

في قاموس منور في صفحة  كلمة "سجود شكر" يعنى كلمة عربية

غة لفي قاموس كبير ل ةموجود أنها الذى دخل الى اللغة اندونسيا بدليل ٠07

بصيغة  . فكلمة "سجود شكر" هو كلمة دخيلة071٦اندونسيا في صفحة 

 .ليكسمي المجمع

 خطبة جمعة -07

 0١٦في قاموس منور في صفحة كلمة "خطبة جمعة" يعنى كلمة عربية 

غة اندونسيا لفي قاموس كبير ل ةموجود أنها اندونسيا بدليلالذى دخل الى اللغة 

بصيغة ليكسمي  . فكلمة "خطبة جمعة" هو كلمة دخيلة1٠١في صفحة 

 .المجمع

 اختالف -00

الذى  0٠0في قاموس منور في صفحة  كلمة "اختالف" يعنى كلمة عربية

غة اندونسيا في لفي قاموس كبير ل ةموجود أنها دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 .بصيغة ليكسمي البسيط . فكلمة "اختالف" هو كلمة دخيلة١10صفحة 

 شيخ -01

الذى  0١1في قاموس منور في صفحة " يعنى كلمة عربية كلمة "شيخ

غة اندونسيا في لفي قاموس كبير ل ةموجودأنها دخل الى اللغة اندونسيا بدليل 

 .ليكسمي البسيطبصيغة  " هو كلمة دخيلة. فكلمة "شيخ0001صفحة 
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 اعتماد -00

الذى ال  1٠1في قاموس منور في صفحة كلمة "اعتماد" يعنى كلمة عربية 

غة اندونسيا. لفي قاموس كبير ل ةال موجود أنها دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 فكلمة "اعتماد" هو كلمة عربية فصحة.

 رؤف -0١

الذى ال  100في قاموس منور في صفحة كلمة "رؤف" يعنى كلمة عربية 

غة اندونسيا. لفي قاموس كبير ل ةال موجود أنها دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 فكلمة "رؤف" هو كلمة عربية فصحة.

 سليم -01

الذى  ٠11في قاموس منور في صفحة  كلمة "سليم" يعنى كلمة عربية

غة اندونسيا في لفي قاموس كبير ل ةموجود أنها دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 .بصيغة ليكسمي البسيط . فكلمة "سليم" هو كلمة دخيلة1٦١صفحة 

 استحاضة -0٠

الذى  00١في قاموس منور في صفحة  كلمة "استحاضة" يعنى كلمة عربية

غة اندونسيا في لفي قاموس كبير ل ةموجودأنها دخل الى اللغة اندونسيا بدليل 

 .بصيغة ليكسمي البسيط . فكلمة "استحاضة" هو كلمة دخيلة١١1صفحة 
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 سلس البول -00

 ٠١1في قاموس منور في صفحة  كلمة "سلس البول" يعنى كلمة عربية

غة لفي قاموس كبير ل ةال موجود أنها الذى ال دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 اندونسيا. فكلمة "سلس البول" هو كلمة عربية فصحة.

 معصية -0٦

 الذى 00١0في قاموس منور في صفحة  كلمة "معصية" يعنى كلمة عربية

غة اندونسيا في لفي قاموس كبير ل ةموجود أنها دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 .بصيغة ليكسمي البسيط . فكلمة "معصية" هو كلمة دخيلة07١صفحة 

 معتمد  -01

الذى  00١1في قاموس منور في صفحة  كلمة "معتمد" يعنى كلمة عربية

غة اندونسيا في لفي قاموس كبير ل ةموجودأنها دخل الى اللغة اندونسيا بدليل 

 .بصيغة ليكسمي البسيط . فكلمة "معتمد" هو كلمة دخيلة0٠7صفحة 

 خالف -٦7

الذى  0٠0في قاموس منور في صفحة  كلمة "خالف" يعنى كلمة عربية

غة اندونسيا في لفي قاموس كبير ل ةموجود أنها دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 .كسمي البسيطبصيغة لي . فكلمة "خالف" هو كلمة دخيلة1٠١صفحة 
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 تيمم -٦0

الذى دخل  0١1في قاموس منور في صفحة  كلمة "تيمم" يعنى كلمة عربية

غة اندونسيا في صفحة لفي قاموس كبير ل ةموجود أنها الى اللغة اندونسيا بدليل

 .بصيغة ليكسمي البسيط . فكلمة "تيمم" هو كلمة دخيلة0010

 فرض عين -٦1

 07١٠في قاموس منور في صفحة كلمة "فرض عين" يعنى كلمة عربية 

غة اندونسيا لفي قاموس كبير ل موجود أنها الذى دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

بصيغة ليكسمي  . فكلمة "فرض عين" هو كلمة دخيلة000في صفحة 

 .المجمع

 مسجد -٦0

الذى  ٠07في قاموس منور في صفحة  " يعنى كلمة عربيةكلمة "مسجد

ة اندونسيا في غلفي قاموس كبير ل ةموجود أنها دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 .بصيغة ليكسمي البسيط " هو كلمة دخيلة. فكلمة "مسجد00٦صفحة 

 حق -٦١

الذى دخل  1٦0في قاموس منور في صفحة كلمة "حق" يعنى كلمة عربية 

غة اندونسيا في صفحة لفي قاموس كبير ل ةموجود أنها الى اللغة اندونسيا بدليل

 .بصيغة ليكسمي البسيط هو كلمة دخيلة. فكلمة "حق" 0٦0
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 مسئلة -٦1

الذى  000٠في قاموس منور في صفحة  كلمة "مسئلة" يعنى كلمة عربية

لغة اندونسيا في لفي قاموس كبير  ةموجودأنها دخل الى اللغة اندونسيا بدليل 

 .بصيغة ليكسمي البسيط . فكلمة "مسئلة" هو كلمة دخيلة001صفحة 

 احتياط -٦٠

 001في قاموس منور في صفحة  يعنى كلمة عربيةكلمة "احتياط" 

غة لفي قاموس كبير ل ةال موجود أنها الذى ال دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 اندونسيا. فكلمة "احتياط" هو كلمة عربية فصحة.

 ضرورة -٦0

 ٦01في قاموس منور في صفحة  كلمة "ضرورة" يعنى كلمة عربية

لغة اندونسيا لفي قاموس كبير  ةموجودا أنهالذى دخل الى اللغة اندونسيا بدليل 

 .بصيغة ليكسمي البسيط . فكلمة "ضرورة" هو كلمة دخيلة10٦في صفحة 

 قضاء -٦٦

 001٦في قاموس منور في صفحة  كلمة "قضاء" يعنى كلمة عربية

غة اندونسيا لفي قاموس كبير ل ةموجودأنها الذى دخل الى اللغة اندونسيا بدليل 

 .بصيغة ليكسمي البسيط "قضاء" هو كلمة دخيلة. فكلمة ١٦0في صفحة 
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 اصل -٦1

الذى  10 في قاموس منور في صفحةكلمة "اصل" يعنى كلمة عربية 

لغة اندونسيا في لفي قاموس كبير  ةموجودأنها دخل الى اللغة اندونسيا بدليل 

 .بصيغة ليكسمي البسيط . فكلمة "اصل" هو كلمة دخيلة٠٦صفحة 

 حاصل -17

 100في قاموس منور في صفحة كلمة "حاصل" يعنى كلمة عربية 

غة اندونسيا لفي قاموس كبير ل ةموجودأنها الذى دخل الى اللغة اندونسيا بدليل 

 .بصيغة ليكسمي البسيط . فكلمة "حاصل" هو كلمة دخيلة010في صفحة 

 امام -10

الذى  ١7في قاموس منور في صفحة  كلمة "امام" يعنى كلمة عربية

غة اندونسيا في لفي قاموس كبير ل ةموجود أنها دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 .بصيغة ليكسمي البسيط مة دخيلة. فكلمة "امام" هو كل١11صفحة 

 مصلحة -11

 0٦٦في قاموس منور في صفحة  كلمة "مسلحة" يعنى كلمة عربية

غة اندونسيا لل في قاموس كبير ةموجود أنها الذى دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 .بصيغة ليكسمي البسيط . فكلمة "مسلحة" هو كلمة دخيلة017في صفحة 

  



68 
 

 

 مستعمل -10

 100في قاموس منور في صفحة  كلمة "مستعمل" يعنى كلمة عربية

غة لفي قاموس كبير ل ةال موجود أنها الذى ال دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 فصحة.اندونسيا. فكلمة "مستعمل" هو كلمة عربية 

 علم الة -1١

 1٠٠في قاموس منور في صفحة  كلمة "علم الة" يعنى كلمة عربية

غة اندونسيا لفي قاموس كبير ل ةموجود أنها الذى دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 .بصيغة ليكسمي المجمع . فكلمة "علم الة" هو كلمة دخيلة١10في صفحة 

 زيارة -11

الذى  111في قاموس منور في صفحة كلمة "زيارة" يعنى كلمة عربية 

في قاموس كبير لغة اندونسيا في صفحة  دخل الى اللغة اندونسيا بدليل موجود

 .بصيغة ليكسمي البسيط . فكلمة "زيارة" هو كلمة دخيلة01٦7

 عقد نكح -1٠

 11١في قاموس منور في صفحة  كلمة "عقد نكح" يعنى كلمة عربية

غة اندونسيا لفي قاموس كبير ل ةموجود أنها الذى دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 .بصيغة ليكسمي المجمع . فكلمة "عقد نكح" هو كلمة دخيلة0٦في صفحة 
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 زكاة -10

الذى  100في قاموس منور في صفحة  كلمة "زكاة" يعنى كلمة عربية

غة اندونسيا في لفي قاموس كبير ل ةموجود أنها دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 .بصيغة ليكسمي البسيط فكلمة "زكاة" هو كلمة دخيلة. 0101صفحة 

 غائب -1٦

الذى  11١في قاموس منور في صفحة كلمة "غائب" يعنى كلمة عربية 

لغة اندونسيا في لفي قاموس كبير  ةموجود أنها دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 .بصيغة ليكسمي البسيط . فكلمة "غائب" هو كلمة دخيلة01٠صفحة 

 سالمة -11

 ٠11في قاموس منور في صفحة  "سالمة" يعنى كلمة عربيةكلمة 

غة اندونسيا لفي قاموس كبير ل ةموجود أنها الذى دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 .بصيغة ليكسمي البسيط . فكلمة "سالمة" هو كلمة دخيلة0700في صفحة 

 حاضر -077

 100في قاموس منور في صفحة  كلمة "حاضر" يعنى كلمة عربية

غة اندونسيا لفي قاموس كبير ل ةموجود أنها الذى دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 .بصيغة ليكسمي البسيط . فكلمة "حاضر" هو كلمة دخيلة0٦7في صفحة 
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 شرح -070

الذى  070في قاموس منور في صفحة  كلمة "شرح" يعنى كلمة عربية

غة اندونسيا في لفي قاموس كبير ل ةموجودأنها دخل الى اللغة اندونسيا بدليل 

 .بصيغة ليكسمي البسيط . فكلمة "شرح" هو كلمة دخيلة000١صفحة 

 افضل -071

 07٠0في قاموس منور في صفحة كلمة "افضل" يعنى كلمة عربية 

غة اندونسيا لفي قاموس كبير ل ةموجودأنها الذى دخل الى اللغة اندونسيا بدليل 

 .سمي البسيطبصيغة ليك . فكلمة "افضل" هو كلمة دخيلة00في صفحة 

 صارف -070

 00١في قاموس منور في صفحة  كلمة "صارف" يعنى كلمة عربية

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

 اندونسيا. فكلمة "صارف" هو كلمة عربية فصحة.

 اختيار -07١

 010في قاموس منور في صفحة كلمة "اختيار" يعنى كلمة عربية 

غة اندونسيا لفي قاموس كبير ل ةموجودأنها  الى اللغة اندونسيا بدليل الذى دخل

 .بصيغة ليكسمي البسيط . فكلمة "اختيار" هو كلمة دخيلة١17في صفحة 
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 اجماع -071

 107في قاموس منور في صفحة  كلمة "اجماع" يعنى كلمة عربية

لغة اندونسيا لفي قاموس كبير  ةموجود أنها الذى دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 .بصيغة ليكسمي البسيط . فكلمة "اجماع" هو كلمة دخيلة١0٦في صفحة 

 رسول -07٠

الذى  ١11في قاموس منور في صفحة  كلمة "رسول" يعنى كلمة عربية

غة اندونسيا في لفي قاموس كبير ل ةموجودأنها دخل الى اللغة اندونسيا بدليل 

 .ليكسمي البسيطبصيغة  ل" هو كلمة دخيلة. فكلمة "رسو 100صفحة 

 موافقة -070

 0100في قاموس منور في صفحة كلمة "موافقة" يعنى كلمة عربية 

غة اندونسيا لفي قاموس كبير ل ةموجود أنها الذى دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 .بصيغة ليكسمي البسيط فكلمة "موافقة" هو كلمة دخيلة .0٠1في صفحة 

 زائدة -07٦

الذى  110قاموس منور في صفحة في  كلمة "زائدة" يعنى كلمة عربية

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

 فكلمة "زائدة" هو كلمة عربية فصحة.
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 حد -071

الذى  1١0في قاموس منور في صفحة  كلمة "حد" يعنى كلمة عربية

غة اندونسيا في لفي قاموس كبير ل ةموجودأنها دخل الى اللغة اندونسيا بدليل 

 .بصيغة ليكسمي البسيط . فكلمة "حد" هو كلمة دخيلة001صفحة 

 غالب -007

 0701في قاموس منور في صفحة  كلمة "غالب" يعنى كلمة عربية

غة اندونسيا لفي قاموس كبير ل ةموجود أنها الذى دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 .ليكسمي البسيطبصيغة  . فكلمة "غالب" هو كلمة دخيلة01٦في صفحة 

 غمم -000

 0701في قاموس منور في صفحة كلمة "غمم" يعنى كلمة عربية 

غة اندونسيا لفي قاموس كبير ل ةموجود أنها الذى دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 .بصيغة ليكسمي البسيط . فكلمة "غمم" هو كلمة دخيلة011في صفحة 

 ظاهر -001

الذى  ٦٦0في قاموس منور في صفحة كلمة "ظاهر" يعنى كلمة عربية 

لغة اندونسيا في لفي قاموس كبير  ةموجود أنها دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 .بصيغة ليكسمي البسيط . فكلمة "ظاهر" هو كلمة دخيلة0101صفحة 
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 مضرة -000

 00١0في قاموس منور في صفحة  كلمة "مضرة" يعنى كلمة عربية

غة اندونسيا لفي قاموس كبير ل ةموجودأنها الذى دخل الى اللغة اندونسيا بدليل 

 .بصيغة ليكسمي البسيط . فكلمة "مضرة" هو كلمة دخيلة01٦في صفحة 

 ميسى -00١

 0001في قاموس منور في صفحة  كلمة "ميسى" يعنى كلمة عربية

غة لكبير ل  في قاموس ةال موجود أنها الذى ال دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 اندونسيا. فكلمة "ميسى" هو كلمة عربية فصحة.

 خنثى -001

الذى  007في قاموس منور في صفحة  كلمة "خنثى" يعنى كلمة عربية

لغة اندونسيا في لفي قاموس كبير  ةموجود أنها دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 .بصيغة ليكسمي البسيط . فكلمة "خنثى" هو كلمة دخيلة1٠1صفحة 

 ناضر -00٠

 0١71في قاموس منور في صفحة  كلمة "ناضر" يعنى كلمة عربية

غة اندونسيا لفي قاموس كبير ل ةموجود أنها الذى دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 .بصيغة ليكسمي البسيط . فكلمة "ناضر" هو كلمة دخيلة007في صفحة 
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 تفصيل -000

 071٦في قاموس منور في صفحة  كلمة "تفصيل" يعنى كلمة عربية

غة لفي قاموس كبير ل ةال موجود أنها الذى ال دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 اندونسيا. فكلمة "تفصيل" هو كلمة عربية فصحة.

 مجلس -00٦

 171 في قاموس منور في صفحةكلمة "مجلس" يعنى كلمة عربية 

غة اندونسيا لفي قاموس كبير ل ةموجود أنها الذى دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 .بصيغة ليكسمي البسيط . فكلمة "مجلس" هو كلمة دخيلة٠11في صفحة 

 قياس -001

 0007في قاموس منور في صفحة " يعنى كلمة عربية "قياس كلمة

غة اندونسيا لفي قاموس كبير ل ةموجود أنها الذى دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 .ليكسمي البسيطبصيغة  " هو كلمة دخيلة. فكلمة "قياس1٠1في صفحة 

 محتمل -017

 110في قاموس منور في صفحة كلمة "محتمل" يعنى كلمة عربية 

غة لفي قاموس كبير ل ةال موجود أنها الذى ال دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 اندونسيا. فكلمة "محتمل" هو كلمة عربية فصحة.
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 قدر -010

الذى  0711في قاموس منور في صفحة كلمة "قدر" يعنى كلمة عربية 

لغة اندونسيا في لفي قاموس كبير  ةموجود أنها دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 .بصيغة ليكسمي البسيط . فكلمة "قدر" هو كلمة دخيلة١٦0صفحة 

 تحجيل -011

 101في قاموس منور في صفحة  كلمة "تحجيل" يعنى كلمة عربية

غة للفي قاموس كبير  ةال موجودأنها الذى ال دخل الى اللغة اندونسيا بدليل 

 اندونسيا. فكلمة "تحجيل" هو كلمة عربية فصحة.

 تقدير -010

 0711في قاموس منور في صفحة كلمة "تقدير" يعنى كلمة عربية 

لغة اندونسيا لفي قاموس كبير  ةموجود أنها الذى دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 .بصيغة ليكسمي البسيط دخيلة. فكلمة "تقدير" هو كلمة 001١في صفحة 

 كالم -01١

 0110في قاموس منور في صفحة  كلمة "كالم" يعنى كلمة عربية

غة اندونسيا لفي قاموس كبير ل ةموجود أنها الذى دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 .بصيغة ليكسمي البسيط . فكلمة "كالم" هو كلمة دخيلة١10في صفحة 

  



76 
 

 

 جملة -011

الذى  107في قاموس منور في صفحة  كلمة "جملة" يعنى كلمة عربية

غة اندونسيا في لفي قاموس كبير ل ةموجود أنها دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 .بصيغة ليكسمي البسيط . فكلمة "جملة" هو كلمة دخيلة١٦7صفحة 

 بعض -01٠

الذى  10في قاموس منور في صفحة كلمة "بعض" يعنى كلمة عربية 

غة اندونسيا. لكبير لفي قاموس   ةال موجود أنها ال دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 فكلمة "بعض" هو كلمة عربية فصحة.

 شامل -010

الذى  0١1في قاموس منور في صفحة  كلمة "شامل" يعنى كلمة عربية

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

 كلمة "شامل" هو كلمة عربية فصحة.ف

 بياض -01٦

الذى  010في قاموس منور في صفحة  عربيةكلمة "بياض" يعنى كلمة 

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

 فكلمة "بياض" هو كلمة عربية فصحة.
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 اعتبار -011

الذى  ٦٦0في قاموس منور في صفحة كلمة "اعتبار" يعنى كلمة عربية 

لغة اندونسيا في لفي قاموس كبير  ةموجود أنها دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 .بصيغة ليكسمي البسيط . فكلمة "اعتبار" هو كلمة دخيلة١11صفحة 

 حشفة -007

 1٠0في قاموس منور في صفحة  كلمة "حشفة" يعنى كلمة عربية

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

 عربية فصحة.اندونسيا. فكلمة "حشفة" هو كلمة 

 فقهاء -000

 07٠0في قاموس منور في صفحة كلمة "فقهاء" يعنى كلمة عربية 

لغة اندونسيا لفي قاموس كبير  ةموجودأنها  ذى دخل الى اللغة اندونسيا بدليلال

 .بصيغة ليكسمي البسيط . فكلمة "فقهاء" هو كلمة دخيلة011في صفحة 

 موزا -001

الذى  0007في صفحة  في قاموس منور كلمة "موزا" يعنى كلمة عربية

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

 فكلمة "موزا" هو كلمة عربية فصحة.
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 ترتيب -000

ذى ال ١07في قاموس منور في صفحة  كلمة "ترتيب" يعنى كلمة عربية

غة اندونسيا في لفي قاموس كبير ل ةموجودأنها  دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 .بصيغة ليكسمي البسيط . فكلمة "ترتيب" هو كلمة دخيلة00٦1صفحة 

 ايات -00١

الذى  10في قاموس منور في صفحة  كلمة "ايات" يعنى كلمة عربية

لغة اندونسيا في لفي قاموس كبير  ةموجود أنها دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 .ليكسمي البسيطبصيغة  . فكلمة "ايات" هو كلمة دخيلة٦0صفحة 

 اخر -001

الذى  01في قاموس منور في صفحة  كلمة "اخر" يعنى كلمة عربية

غة اندونسيا في لفي قاموس كبير ل ةموجود أنها دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 .بصيغة ليكسمي البسيط ر" هو كلمة دخيلةة "اخ. فكلم17صفحة 

 قرينة -00٠

 0000صفحة في قاموس منور في  كلمة "قرينة" يعنى كلمة عربية

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

 اندونسيا. فكلمة "قرينة" هو كلمة عربية فصحة.
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 لطيف -000

 01٠1في قاموس منور في صفحة " يعنى كلمة عربية لطيفكلمة "

لغة اندونسيا لفي قاموس كبير  ةموجود أنها الذى دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 .بصيغة ليكسمي البسيط " هو كلمة دخيلةة "لطيف. فكلم٠١0في صفحة 

 وقف -00٦

 010٠في قاموس منور في صفحة  كلمة "وقف" يعنى كلمة عربية

لغة اندونسيا لفي قاموس كبير  ةموجود أنها الذى دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 .ليكسمي البسيطبصيغة  . فكلمة "وقف" هو كلمة دخيلة01٠٠في صفحة 

 جنب -001

الذى  100في قاموس منور في صفحة  كلمة "جنب" يعنى كلمة عربية

غة اندونسيا في لفي قاموس كبير ل ةموجود أنها دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 .بصيغة ليكسمي البسيط . فكلمة "جنب" هو كلمة دخيلة١1٠صفحة 

 اصفر -0١7

الذى  0٦7صفحة في قاموس منور في  كلمة "اصفر" يعنى كلمة عربية

لغة اندونسيا في لفي قاموس كبير  ةموجود أنها دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 .بصيغة ليكسمي البسيط . فكلمة "اصفر" هو كلمة دخيلة01صفحة 

  



81 
 

 

 اكبر -0١0

 00٦0في قاموس منور في صفحة كلمة "اكبر" يعنى كلمة عربية 

لغة اندونسيا لفي قاموس كبير  ةموجود أنها الذى دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 .بصيغة ليكسمي البسيط . فكلمة "اكبر" هو كلمة دخيلة17في صفحة 

 موجود -0١1

 010٦في قاموس منور في صفحة  كلمة "موجود" يعنى كلمة عربية

لغة اندونسيا لفي قاموس كبير  ةموجود أنها الذى دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 .بصيغة ليكسمي البسيط كلمة دخيلة. فكلمة "موجود" هو  011في صفحة 

 الزم -0١0

الذى  01٠1في قاموس منور في صفحة  كلمة "الزم" يعنى كلمة عربية

لغة اندونسيا في لفي قاموس كبير  ةموجود أنها دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 .بصيغة ليكسمي البسيط . فكلمة "الزم" هو كلمة دخيلة٠١٦صفحة 

 مطلق -0١١

الذى  ٦٠0في قاموس منور في صفحة كلمة "مطلق" يعنى كلمة عربية 

غة اندونسيا في لفي قاموس كبير ل ةموجود أنها دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 .بصيغة ليكسمي البسيط . فكلمة "مطلق" هو كلمة دخيلة0٠٦صفحة 
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 ظن -0١1

الذى ال دخل  في قاموس منور في صفحة كلمة "ظن" يعنى كلمة عربية

لغة اندونسيا. فكلمة لفي قاموس كبير  ةال موجودأنها الى اللغة اندونسيا بدليل 

 "ظن" هو كلمة عربية فصحة.

 مميز -0١٠

 0001في قاموس منور في صفحة كلمة "مميز" يعنى كلمة عربية 

غة اندونسيا لفي قاموس كبير ل ةموجود أنها الذى دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 .بصيغة ليكسمي البسيط . فكلمة "مميز" هو كلمة دخيلة0٠0في صفحة 

 حج -0١0

الذى  100في قاموس منور في صفحة  كلمة "حج" يعنى كلمة عربية

غة اندونسيا في لفي قاموس كبير ل ةموجود أنها دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 .بصيغة ليكسمي المركب . فكلمة "حج" هو كلمة دخيلة0٦0صفحة 

 نفاس -0١٦

 0١١1في قاموس منور في صفحة كلمة "نفاس" يعنى كلمة عربية 

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

 .بصيغة ليكسمي البسيط هو كلمة دخيلة. فكلمة "نفاس" 0٦1في صفحة 

  



82 
 

 

 تعليق -0١1

الذى  1٠١في قاموس منور في صفحة  كلمة "تعليق" يعنى كلمة عربية

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

 فكلمة "تعليق" هو كلمة عربية فصحة.

 مستحاضة -017

 00١في قاموس منور في صفحة  كلمة "مستحاضة" يعنى كلمة عربية

لغة لفي قاموس كبير  ةال موجود ل أنهاال دخل الى اللغة اندونسيا بدلي الذى

 نسيا. فكلمة "مستحاضة" هو كلمة عربية فصحة.اندو 

 مواالة -010

 00٠٠في قاموس منور في صفحة  كلمة "مواالة" يعنى كلمة عربية

لغة لفي قاموس كبير  ةال موجودأنها الذى ال دخل الى اللغة اندونسيا بدليل 

 مة "مواالة" هو كلمة عربية فصحة.اندونسيا. فكل

 تطوع -011

الذى  ٦11في قاموس منور في صفحة  كلمة "تطوع" يعنى كلمة عربية

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

 فكلمة "تطوع" هو كلمة عربية فصحة.
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 مندوب -010

 0١77في قاموس منور في صفحة  كلمة "مندوب" يعنى كلمة عربية

غة لفي قاموس كبير ل ةال موجود أنها الذى ال دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 اندونسيا. فكلمة "مندوب" هو كلمة عربية فصحة.

 نفل -01١

الذى  0١١1في قاموس منور في صفحة  كلمة "نفل" يعنى كلمة عربية

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

 فكلمة "نفل" هو كلمة عربية فصحة.

 حسن -011

الذى  1٠١في قاموس منور في صفحة  كلمة عربيةكلمة "حسن" يعنى  

لغة اندونسيا في لفي قاموس كبير  ةموجود أنها دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 .بصيغة ليكسمي البسيط . فكلمة "حسن" هو كلمة دخيلة010صفحة 

 مرغوب -01٠

الذى  1١في قاموس منور في صفحة  كلمة "مرغوب" يعنى كلمة عربية

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

 فكلمة "مرغوب" هو كلمة عربية فصحة.
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 ضعيف -010

 ٦11في قاموس منور في صفحة كلمة "ضعيف" يعنى كلمة عربية 

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

 اندونسيا. فكلمة "ضعيف" هو كلمة عربية فصحة.

 تأويل -01٦

الذى  ١1في قاموس منور في صفحة  كلمة "تأويل" يعنى كلمة عربية

لغة اندونسيا في لفي قاموس كبير  ةموجودأنها دخل الى اللغة اندونسيا بدليل 

 .بصيغة ليكسمي البسيط . فكلمة "تأويل" هو كلمة دخيلة001٠صفحة 

 تكبير -011

 00٦0في قاموس منور في صفحة كلمة "تكبير" يعنى كلمة عربية 

لغة اندونسيا لفي قاموس كبير  ةموجود أنها الذى دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 .بصيغة ليكسمي البسيط بير" هو كلمة دخيلة. فكلمة "تك001١في صفحة 

 تكبيرةاالحرام -0٠7

منور في صفحة في قاموس  كلمة "تكبيرة االحرام" يعنى كلمة عربية

غة لفي قاموس كبير ل ةموجود أنها الذى دخل الى اللغة اندونسيا بدليل 00٦0

بصيغة  . فكلمة "تكبيرة االحرام" هو كلمة دخيلة001١اندونسيا في صفحة 

 .ليكسمي المجمع
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 كراهة -0٠0

 017١في قاموس منور في صفحة  كلمة "كراهة" يعنى كلمة عربية

غة لفي قاموس كبير ل ةال موجود أنها الذى ال دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 اندونسيا. فكلمة "كراهة" هو كلمة عربية فصحة.

 مغلظة -0٠1

 0700في قاموس منور في صفحة  " يعنى كلمة عربيةكلمة "مغلظة

غة لفي قاموس كبير ل ةال موجود أنها الذى ال دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 " هو كلمة عربية فصحة.نسيا. فكلمة "مغلظةاندو 

 اكمل -0٠0

 0107في قاموس منور في صفحة  كلمة "اكمل" يعنى كلمة عربية

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

 .بصيغة ليكسمي البسيط . فكلمة "اكمل" هو كلمة دخيلة10في صفحة 

 مبالغة -0٠١

الذى  070في قاموس منور في صفحة  يعنى كلمة عربيةكلمة "مبالغة" 

لغة اندونسيا في لفي قاموس كبير  ةموجود أنها دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 .بصيغة ليكسمي البسيط . فكلمة "مبالغة" هو كلمة دخيلة010صفحة 
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 خيشو -0٠1

 0١7في قاموس منور في صفحة كلمة "خيشو" يعنى كلمة عربية 

لغة لفي قاموس كبير  ةال موجودأنها الذى ال دخل الى اللغة اندونسيا بدليل 

 اندونسيا. فكلمة "خيشو" هو كلمة عربية فصحة.

 مستحق -0٠٠

 ٠0٠في قاموس منور في صفحة  كلمة "مستحق" يعنى كلمة عربية

لغة اندونسيا لفي قاموس كبير  ةموجود أنها الذى دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 .بصيغة ليكسمي البسيط . فكلمة "مستحق" هو كلمة دخيلة0٠0 في صفحة

 مستحب -0٠0

 ٠00في قاموس منور في صفحة  كلمة "مستحب" يعنى كلمة عربية

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

 لمة "مستحب" هو كلمة عربية فصحة.اندونسيا. فك

 صفة -0٠٦

الذى  001في قاموس منور في صفحة كلمة "صفة" يعنى كلمة عربية 

لغة اندونسيا في لفي قاموس كبير  ةموجود أنها دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 .بصيغة ليكسمي البسيط . فكلمة "صفة" هو كلمة دخيلة07٠1صفحة 

  



87 
 

 

 ذكر -0٠1

الذى  ١١1في قاموس منور في صفحة  كلمة "ذكر" يعنى كلمة عربية

لغة اندونسيا في لفي قاموس كبير  ةموجود أنها دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 .بصيغة ليكسمي البسيط . فكلمة "ذكر" هو كلمة دخيلة01٦7صفحة 

 دعاء -007

الذى  ١70في قاموس منور في صفحة  كلمة "دعاء" يعنى كلمة عربية

لغة اندونسيا في لفي قاموس كبير  ةموجود أنها دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 .بصيغة ليكسمي البسيط . فكلمة "دعاء" هو كلمة دخيلة100صفحة 

 احتمال -000

 110في قاموس منور في صفحة كلمة "احتمال" يعنى كلمة عربية 

غة اندونسيا لفي قاموس كبير ل ةموجودأنها الذى دخل الى اللغة اندونسيا بدليل 

 .بصيغة ليكسمي البسيط . فكلمة "احتمال" هو كلمة دخيلة١0٦في صفحة 

 منقول -001

 0١1٦ في قاموس منور في صفحةكلمة "منقول" يعنى كلمة عربية 

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

 اندونسيا. فكلمة "منقول" هو كلمة عربية فصحة.
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 محترم -000

 110 في قاموس منور في صفحة كلمة "محترم" يعنى كلمة عربية

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

 اندونسيا. فكلمة "محترم" هو كلمة عربية فصحة.

 جماعه -00١

 107في قاموس منور في صفحة  كلمة "جماعة" يعنى كلمة عربية

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

 .بصيغة ليكسمي البسيط . فكلمة "جماعة" هو كلمة دخيلة١٠0في صفحة 

 يقين -001

 0117في قاموس منور في صفحة كلمة "يقين" يعنى كلمة عربية 

غة اندونسيا لفي قاموس كبير ل ةموجودأنها الذى دخل الى اللغة اندونسيا بدليل 

 .ليكسمي البسيطبصيغة  . فكلمة "يقين" هو كلمة دخيلة0100في صفحة 

 تشبيك -00٠

 000في قاموس منور في صفحة  كلمة "تشبيك" يعنى كلمة عربية

لغة لفي قاموس كبير  ةال موجودأنها الذى ال دخل الى اللغة اندونسيا بدليل 

 اندونسيا. فكلمة "تشبيك" هو كلمة عربية فصحة.
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 اقطع -000

 0000في قاموس منور في صفحة كلمة "اقطع" يعنى كلمة عربية 

غة لفي قاموس كبير ل ةال موجود أنها الذى ال دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 اندونسيا. فكلمة "اقطع" هو كلمة عربية فصحة.

 صفحة -00٦

الذى  001في قاموس منور في صفحة كلمة "نفل" يعنى كلمة عربية 

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

 فكلمة "نفل" هو كلمة عربية فصحة.

 غرا -001

الذى ال  111في قاموس منور في صفحة كلمة "غرا" يعنى كلمة عربية 

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

 فكلمة "غرا" هو كلمة عربية فصحة.

 محجلين -0٦7

 101صفحة في قاموس منور في كلمة "محجلين" يعنى كلمة عربية 

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

 اندونسيا. فكلمة "محجلين" هو كلمة عربية فصحة.
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 طبيعة -0٦0

الذى  ٦0٦في قاموس منور في صفحة  كلمة "طبيعة" يعنى كلمة عربية

لغة اندونسيا في لفي قاموس كبير  ةموجود أنها دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 .بصيغة ليكسمي البسيط . فكلمة "طبيعة" هو كلمة دخيلة000٠صفحة 

 ضابط -0٦1

 ٦71في قاموس منور في صفحة  كلمة "ضابط" يعنى كلمة عربية

لغة اندونسيا لفي قاموس كبير  ةموجود أنها الذى دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 .ليكسمي البسيطبصيغة  . فكلمة "ضابط" هو كلمة دخيلة110في صفحة 

 اجرة -0٦0

الذى  0٦7في قاموس منور في صفحة كلمة "اجرة" يعنى كلمة عربية 

غة اندونسيا. لفي قاموس كبير ل ةال موجودأنها ال دخل الى اللغة اندونسيا بدليل 

 كلمة "اجرة" هو كلمة عربية فصحة.ف

 فطرة -0٦١

 07٠0في قاموس منور في صفحة  كلمة "فطرة" يعنى كلمة عربية

لغة اندونسيا لفي قاموس كبير  ةموجود أنها الى اللغة اندونسيا بدليل الذى دخل

 .بصيغة ليكسمي البسيط . فكلمة "فطرة" هو كلمة دخيلة00٦في صفحة 
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 غبار -0٦1

الذى  11١في قاموس منور في صفحة  كلمة "غبار" يعنى كلمة عربية

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

 فكلمة "غبار" هو كلمة عربية فصحة.

 سنة مؤكد -0٦٠

 ٠07في قاموس منور في صفحة كلمة "سنة مؤكد" يعنى كلمة عربية 

غة اندونسيا لفي قاموس كبير ل ةموجود أنها الذى دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

بصيغة ليكسمي  . فكلمة "سنة مؤكد" هو كلمة دخيلة007١في صفحة 

 .المجمع

 موسم -0٦0

 0000في قاموس منور في صفحة  كلمة "موسم" يعنى كلمة عربية

لغة اندونسيا لفي قاموس كبير  ةموجود أنها الذى دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 .بصيغة ليكسمي البسيط . فكلمة "موسم" هو كلمة دخيلة0٠0في صفحة 

 قبلة -0٦٦

الذى  07٦٦في قاموس منور في صفحة  كلمة "قبلة" يعنى كلمة عربية

لغة اندونسيا في لفي قاموس كبير  ةموجودأنها دخل الى اللغة اندونسيا بدليل 

 .بصيغة ليكسمي البسيط . فكلمة "قبلة" هو كلمة دخيلة1٠٠صفحة 
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 معروف -0٦1

 101في قاموس منور في صفحة كلمة "معروف" يعنى كلمة عربية 

لغة لفي قاموس كبير  ةال موجودأنها الذى ال دخل الى اللغة اندونسيا بدليل 

 اندونسيا. فكلمة "معروف" هو كلمة عربية فصحة.

 منكر -017

 00٠0في قاموس منور في صفحة كلمة "منكر" يعنى كلمة عربية 

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

 اندونسيا. فكلمة "منكر" هو كلمة عربية فصحة.

 جاهل -010

 101في قاموس منور في صفحة كلمة "جاهل" يعنى كلمة عربية 

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

 .بصيغة ليكسمي البسيط . فكلمة "جاهل" هو كلمة دخيلة١17في صفحة 

 فضيلة -011

 07٠0في قاموس منور في صفحة كلمة "فضيلة" يعنى كلمة عربية 

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

 .بصيغة ليكسمي البسيط . فكلمة "فضيلة" هو كلمة دخيلة001في صفحة 
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 وارد -010

الذى  0110في قاموس منور في صفحة  كلمة "وارد" يعنى كلمة عربية

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

 فكلمة "وارد" هو كلمة عربية فصحة.

 مشهور -01١

 0001في قاموس منور في صفحة  كلمة "مشهور" يعنى كلمة عربية

غة اندونسيا لفي قاموس كبير ل ةموجودأنها الذى دخل الى اللغة اندونسيا بدليل 

 .البسيطبصيغة ليكسمي  . فكلمة "مشهور" هو كلمة دخيلة001في صفحة 

 طريق -011

الذى  ٦١1في قاموس منور في صفحة  كلمة "طريق" يعنى كلمة عربية

غة اندونسيا. لفي قاموس كبير ل ال موجود أنها ال دخل الى اللغة اندونسيا بدليل

 فكلمة "طريق" هو كلمة عربية فصحة.

من الوضوء كتاب في  لي للكلمات العربية وكانت نتيجة البحث أن العدد اإلجما

فالعدد  دخيلة وغير دخيلة.وتكون الكلمات  ،كلمة 011تدين مهال سبيل كتابال

، والباقي من الكلمات يعني كلمة 010 ةندونيسيلغة الاألول يعني دخيلة العربية في ا

  .كلمة غير دخيلة  0١

 


