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 الرسالة شعار
 

 

 الرحيم الرمحن هللا بسم

 .تَ ْعِقل ْون َلَعَلك مْ  َعَربًِيا ق  ْرآانً  أَنْ َزْلَناه   إانَ 

 (6: آية يوسف، سورة الكرمي، القرآن)

 العظيم هللا صدق
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 إىداء
 أىدم ىذه الرسالة

 
 إىل :
 

عثماف بكرل كأمي احملبوبة اٟتاجة ٤تانفة اللذين ربياين صغَتا كأّدابين   أيب احملبوب اٟتاج
 أحسن التأديب كىذابين ابلرفق كالرٛتة كبكل صربمها

 كبنصيحتهما كجهدمها إىل أف أكوف عليو اآلف، عسى أف حيقق هللا
 ٢تما ا٢تمة العالية كاٟتياة السعيدة يف الدنيا كاآلخرة،

 ة الواسعة.غفر ٢تما هللا كتغمدمها برٛت
 
 كإىل :
  

أخي اٟتنوف خالس مربكرم كأخي الصغَت احملبوب دمحم صحيح أبرار كأخيت الصغَتة 
 احملبوبة سيت فطيمة زىرة سلسبيبل، كٞتميع أىلي الذين دفعوين بدكاـ التشجيع كالّنصح 

 بكل صربىم كلطفهم كمودهتم.
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 البحث مستخلص
 العربية اللغة تعليم يف الًتبوية كجهوده زركشي إماـ أفكار. ـ 0742 ،ادلفيدة زىرة

 العليل الدراسات كلية العربية الغغة تعليم. ا١تاجستَت رسالة. إبندكنيسيا
 .ماالنج اٟتكومية اإلسبلمية إبراىيم مالك موالان ّتامعة

 .ا١تاجستَت ٝتَت بن زيد الدكتور( 0. ا١تاجستَت اٟتميد عبد دمحم الدكتور( 4: ا١تشرفاف
 اإبندكنيسي العربية اللغة تعليم زركشي، إماـ كجهود، أفكار:  األساسية الكلمة

 ال ألف السابع، قرف يف إبندكنيسيا العربية اللغة دخوؿ أكؿ يف تطور مل العربية اللغة كانت
 كٔتركر اإلسبلمية، كتب تعليم ٢تدؼ إاّل  تتعلمها ك اإلسبلمية ا١تعهد يف إاّل  العربية اللغة تتعلم

 من التفصل العربية اللغة تطوير لتعلمها، اجملتمع عند ك٣تّذبة إبندكنيسيا العربية اللغة تطور الوقت،
 إماـ ىو منهم إحدل ك العربية، للغة اإلىتماـ ٢تم الذم القدماء، األشخاص كاٞتهود أفكار

 العربية اللغة تعليم بنظاـ العصرل معهد يكوف ا١تعهد بنظاـ ا١تدرسة نظاـ يندمج ىو زركشي،
 اللغة تعليم يف اإلىتماـ ٢تم الذم اٞترجُت حيصل العربية اللغة تعليم يف ك٧تاحو فيو، ا١تخصوص

 .إبندكنيسيا العربية
 قدمت ك ٧تاحو، عن لتبحث الباحثة عند ٣تذبة العربية اللغة تعليم يف زركشي إماـ ٧تاح

. العربية اللغة تعليم يف خبَتا يكوف حىت زركشي إماـ حياة سَتة كيف( 4: البحث خلفية الباحثة
 العربية؟ اللغة تعليم يف الًتبوية جهوده ك زركشي إماـ أفكار كيف( 0

 البحث نوع من كىو الشخصية الدراسة منهج الباحثة إستخدمت ا١تختاج، البياانت كلنيل
 اللسانية البياانت ك ا١تكتوبة الوثيقة من ا١تكتوب البياانت: منها احملصل البياانت ك٣تموع الكيفي،

 .زركشي إماـ بطبلب ا١تقابلة من
 يف ا٠تربة زركشي إماـ تناكؿ: ىي البحث، ٓتلفية مناسبا ا١تنتاج ا٠تبلصة الباحثة تناكؿ

 ك٤تمود سولو يف ا٢تشمي مع تعلمو عند خصوصا كونتور، خارج دائرات يف العربية اللغة تعليم
 تعليم عن إبندكنيسيا، العربية اللغة تعليم منهج عن: ىي زركشي إماـ أفكار كمن فادانج، يف يونوس
 يف ا١تدرس ركح عن العربية، اللغة يف القدرة لًتقية األنشطة عن إبندكنيسيا، ا١تعهد يف العربية اللغة
 حىت ا١تستخدـ ا١تنظمة العربية اللغة كتب كتابة يف ىي زركشي إماـ جهود كمن. العربية اللغة تعليم
 يف فيو، ا١تخصوص العربية اللغة تعليم بنظاـ العصرم معهد بناء يف إبندكنيسيا، ا١تؤسسات يف اآلف

 .العربية اللغة تعليم يف خصوصا اجملتمع يف دكر ٢تم الذم ا٠ترجُت ٖتصيل
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At the begining of the influx of Arabic in Indonesia in the 7th century, 

Arabic is not progressing because only the learning in boardingscholl who knew 

Arabic and even then only as an introduction to study the books of Islam, as time 

goes by, Arabic progressing very rapidly in Indonesia and attract the attention of 

the public to study, development of the Arabic language in Indonesia can not be 

separated from thought and struggle of the figures earlier, those who focus on 

Arabic, among these leaders is Imam Zarkasyi, Imam Zarkasyi combining the 

system of school and madrasa system into a modern cottage with learning system 

intensive Arabic language in it, success in teaching Arabic able to produce alumni 

who also has attention in the development of the Arabic language in Indonesia. 

The success of the Imam Zarkasyi attract researchers to further uncover 

what's behind his success, so that the formulation of the problem posed: 1. How is 

the life of Imam Zarkasyi to become an expert in Arabic? 2.How the mindness 

and struggle of Imam Zarkasyi in education Arabic ? To obtain the necessary data, 

researchers used study method figure is a qualitative research, while the collection 

of data obtained by researchers in the form of a data write of oral documents and 

data from respondents who are disciples of Imam Zarkasyi. 

The conclusion of researchers based formulation of the problem is: Imam 

Zarkasyi a lot to gain experience in learning Arabic in various areas, especially 

when studying with Alhasyimi in Solo and Mahmud Yunus in Padang, and among 

the thoughts of Imam Zarkasyi is the method of learning the Arabic language in 

Indonesia, learning Arabic in Islamic boarding schools in Indonesia, the activities 

in improving the ability of Arabic language and spirit of teachers in learning 

Arabic. And among the struggle of Imam Zarkasyi is in writing books Arabic 

systematic is now widely used in several educational institutions in Indonesia, 

building a modern cottage with a system of learning Arabic intensive therein, and 

his struggle to produce alumni who play a role in the community, especially in 

learning Arabic in Indonesia. 
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ABSTRAK 
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Pada awal masuknya Bahasa Arab di Indonesia di abad ke-7, Bahasa Arab tidak 

mengalami perkembangan dikarenakan hanya yang belajar dipondok pesantrenlah yang 

mengenal bahasa arab itupun hanya sebagai pengantar untuk mempelajari kitab-kitab 

islam, seiring berjalannya waktu, Bahasa Arab Arab mengalami perkembangan yang 

sangat pesat di Indonesia dan menarik perhatian masyarakat untuk mempelajarinya, 

Perkembangan Bahasa Arab di Indonesia tidak terlepas dari pemikiran dan perjuangan 

para tokoh terdahulu, mereka yang memiliki perhatian terhadap Bahasa Arab, diantara 

para tokoh tersebut adalah Imam Zarkasyi, Imam Zarkasyi menggabungkan sitem sekolah 

dan sistem madrasah menjadi sebuah pondok modern dengan sistem pembelajaran 

Bahasa Arab yang intensif didalamnya, keberhasilannya dalam pengajaran Bahasa Arab 

mampu menghasilkan para alumni yang juga memiliki perhatian dalam perkembangan 

Bahasa Arab di Indonesia. 

Keberhasilan Imam Zarkasyi tersebut menarik peneliti untuk lebih jauh menguak 

apa dibalik keberhasilannya, sehingga rumusan masalah yang diajukan: 1. Bagaimanakah 

perjalanan hidup Imam Zarkasyi sehingga menjadi ahli dalam Bahasa Arab? 

2.Bagaimanakah pemikiran dan perjuangan Imam Zarkasyi dalam bidang pendidikan 

Bahasa Arab?. 

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan, peneliti menggunakan metode 

penelitian studi tokoh yang merupakan penelitian kualitatif, adapun kumpulan data yang 

diperoleh peneliti berupa data tulis dari dokumen dan data lisan dari para responden yang 

merupakan murid-murid dari Imam Zarkasyi. 

Kesimpulan yang diperoleh peneliti berdasarkan rumusan masalah adalah: Imam 

Zarkasyi banyak mendapatkan pengalaman dalam pembelajaran Bahasa Arab di berbagai 

daerah terutama ketika belajar dengan Alhasyimi di Solo dan Mahmud Yunus di Padang, 

dan diantara pemikiran-pemikiran Imam zarkasyi adalah mengenai methode 

pembelajaran bahasa arab di Indonesia, pembelajaran bahasa arab di pondok pesantren di 

Indonesia, kegiatan-kegiatan dalam meningkatkan kemampuan berbahasa arab, dan jiwa 

guru dalam pembelajaran bahasa arab. Dan diantara perjuangan Imam Zarkasyi adalah 

dalam menulis buku-buku bahasa arab yang sistematis yang sekarang banyak dipakai di 

beberapa lembaga pendidikan di Indonesia, membangun pondok modern dengan sistem 

pembelajaran bahasa arab yang intensif didalamnya, dan perjuangannya dalam 

menghasilkan para alumni yang berperan dimasyarakat terutama dalam pembelajaran 

bahasa arab di Indonesia. 
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 وتقدير شكر كلمة
 كل كخضع لقدرتو شيئ كل كاستسلم لعزتو شيئ كل تواضع الذم هلل اٟتمد

 غامض من فتح على ٨تمده كاٟتراـ، اٟتبلؿ بُت ا١تميز شارع هللا فسبحاف ١تلكو شيئ
 كعلى إهباـ كل بيانو أزاؿ الذم دمحم سيدان على كالسبلـ كالصبلة. اإلفهاـ إبخراج العلـو
 .كاألخبلؽ ا١تناقب أكىل كأصحابو آلو

 ٖتت ا١تاجستَت رسالة كتابة يف ختمت بو ا١تناف القادر هلل كشكرا ٛتدا بعد، أما
 كتعًتؼ. إبندكنيسيا العربية اللغة تعليم يف الًتبوية كجهودىم زركشي إماـ أفكار ا١توضوع
 قدرة مقدرا ذلك فإف كالشموؿ، الكامل عن كبعيدا ا٠تطأ أك النقصاف فيها الباحثة
 ٢تذه، القبوؿ مستحق إىل الشكر أقدـ اٞتدير، فمن. الرسالة ىذه إجراء يف الباحثة
 : فمنهم

 موالان جامعة مدير ا١تاجستَت، رىرجو موجيا اٟتاج الدكتور األستاذ فضيلة -4
 .اٞتامعة ىذه ينّمي الذم كىو ٔتاالنج، اٟتكومية اإلسبلمية إبراىيم مالك

 موالان جامعة العليا الدراسات كلية عميد الدين، هبر الدكتور األستاذ فضيلة -0
 .ٔتاالنج اٟتكومية اإلسبلمية إبراىيم مالك

 اللغة تعليم رئيس ا١تاجستَت، كركادينتا كلداان اٟتاج الدكتور السيد فضيلة -4
 إبراىيم مالك موالان جامعة العليا الدراسات بكلية ا١تاجستَت مرحلة العربية

 .ٔتاالنج اٟتكومية اإلسبلمية
 أفاد الذم األكؿ كا١تشرؼ ا١تاجستَت اٟتميد عبد الدكتور السيد فضيلة -1

 بداية منذ البحث ىذا إعداد مراحل كل يف خطوات ككجو علميا الباحثة
 عظيم الباحثة كمن اٞتزاء خَت هللا من فلو منو، اإلهناء حىت البحث فكرة
 .كالتقدير الشكر

فضيلة السيد الدكتور زيد بن ٝتَت ا١تاجستَت، كا١تشرؼ الثاين، قدمو الباحثة   -5
كل النصح كالتشجيع طواؿ فًتة إعداد ىذا البحث فلم يبخل بعملو كمل 
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صدره يوما عن مساعدة الباحثة ككاف لتفضلو ٔتناقشة ىذا البحث يضق 
أكرب األثر يف نفس الباحثة فلو مٍت خالص الشكر كالتقدير كمن هللا عظيم 

 الثواب كاٞتزاء.
السادة احملاضرة يف ىذه اٞتامعة خصوصا من االساتذة ا١تعلمُت يف قسم  -2

مالك إبراىيم اإلسبلمية اللغة العربية كلية الدراسات العليا ّتامعة موالان 
اٟتكومية الذين بذلوا جهدىم كطاقتهم كأكقاهتم كأفكارىم إلجراء الًتبية 

 كالتعليم فيها.
السادة احملاضرة يف اٞتامعة اإلسبلمية دار السبلـ كونتور فونوركغو خصوصا  -0

دىية مسقاف ا١تاجستَت، الدكتور سوجيات زكبيد الصاحل الدكتور اٟتاج 
ور مليونو جامل ا١تاجستَت، الذين بذلوا جهدىم يف إ٘تاـ ا١تاجستَت، الدكت
 ىذا البحث.

أصدقائي األعزاء ككل من ساىم يف إخراج ىذا العمل إىل أحسن الوجود  -8
كلو بكلمة تشجيع خصوصا إىل سيت فطرايان كاحد، كأصدقائي احملبوبُت 
بكلية الًتبية قسم تعليم اللغة العربية كخصوصا الذين مدكا اب١تعوانت 

 كالتشجيعات يف إ٘تا ىذه الرسالة.
 كٚتيع من مل أذكر ككاف لو يد فعالة يف إ٘تاـ ىذه الرسالة. -9

ىذا كنسأؿ هللا عز كجل أف يباركهم كيساعدىم كيوفقهم ك٢تم اٞتزاء الوفَت 
 يف الدارين، كاٟتمد هلل رب العا١تُت.

ـ 0742مايو  40ماالنج،   
 الباحثة

           
 زىرة ادلفيدة

01061141 
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 الفصل األول
 اإلطار العام

 خلفية البحث -أ 
اللغة العربية منذ دخوؿ اإلسبلـ إليها يف قرف السابع لقد عرؼ أىل إندكنيسيا 

، كانت اللغة العربية خصوصا كتابة  4ا١تيبلدم مع قدـك التجار العرب ا١تسلمُت
العربية بعض من الثقافة إندكنيسيا عند ٣تتمع اإلندكنيسيا. بوجود كثَت من ا١تفردات 

كإستخداـ اللغة العربية ا١تبلكية اللغة العربية الىت دخل إىل مفردات اللغة اإلندكنيسيا، 
إستخداـ اللغة العربية ا١تبلكية ىالكه   -اللغة ا١تبلكية الذم يكتب ابللغة العربية-

بسياسة ٚتهور ا٢تولند ك استمر ّتمهور اإلندكنيسيا الذم أكجب التعليم كاستخداـ 
 0.حرؼ البلتينية

أتثَت اللغة العربية يف ٢تم دكر مهّم يف إ٨تطاط  ومة االستعمارية ا٢تولنديةاٟتك
ابٟتر البلتينية كجهدكا  العربيةحرؼ  ا٢تولنديةاٟتكومة االستعمارية إندكنيسيا، بدؿ 

اٟتلقات الدراسية يف سولور، يف بناء مدارس العاـ يف كّل دائرة يف إندكنيسيا ك
مالوكو. بٌت فرتوغيس الًتبية األعلى يف غاكا. كبٌت ىولندية ا١تداريس يف إندكنيسيا  

   كالبااتفيا، ماكاسار, تيمور، سومًتا الغريب، جَتبوف ك بننت. 
تعلمو إاّل يف معاىد ا٨تطت دكر اللغة العربية يف إندكنيسيا حُت اإلستعمار ك 

السلفي كال تتعلمها كامبل آللة إتصالية كلكن متحددا آللة فهم كتب الدينية، كىذا 
لتعلمها التبلمذة السلفي يف معهد ك غَت مطابق اٟتاؿ تظهر أف اللغة العربية مطابقا 

    لتعلمها التبلمذة من قـو الغاين يف ا١تدرسة.

                                                           

1  الكفاءة يف التعبًن الكتايب لطالب الربانمج اخلاص لتعليم اللغة العربية ابجلامعة بن ٝتَت،  زيد
غَت منشورة مقدمة إىل قسم الدراسات العليا ابٞتامعة اإلسبلمية  -. رسالة ماجستَتاإلسالمية احلكومية ماالنج

.10ـ، ص 0770اٟتكومية ٔتاالنج،
2 Tim PP IMLA, Pak Fuad Pendidik dan Pejuang yang Konsisten dalam Pengembangan 

Bahasa Arab di Indonesia, ( Yogyakarta, Pengurus Pusat IMLA Ittihadu Mudarisi al-lughoh al-

arobiyah, 2015), hlm. 1 
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حىت كانت اللغة العربية تطورت بسبب كثَت من التبلمذة إندكنيسُت يتعلموف يف 
بعض اٞتامعة يف ببلد الشرقي. كىم يتعلموف اللغة العربية ليس إاّل آللة كلكن 

٧تحوف أكثر منهم من أىل اللغة العربية ك قدر يف  لؤلىداؼ، لذالك بعد أف
إستخداـ اللغة العربية فاصحا ألهنم يستوعبوف أربعة مهارات للغة العربية : مهارة 

 اإلستماع، مهارة الكبلـ، مهارة القراءة كالكتابة.  
إىل إندكنيسيا، جهدكا يف ٕتديد طرؽ تدريس اللغة العربية، كبتلك بعد رجوعهم 
يف إمناط تعريف أف اللغة العربية )الفصحى( حيتاج إىل تعليم للهدؼ طرؽ ٧تحوا 

يعٌت ٞتعل أىل اللغة العربية  كٖتصل ا٠ترّيج قادرا إلستخداـ اللغة العربية نشطا آللة 
إتصالية لبعض اٟتاجة. بعد أف انتشر تلك تعريف، أراد األىواؿ اللغة العربية لتعليم 

 .اللغة العربية بطرؽ اٞتديدة
ٔتا قد ذكر من قبل، استخلص أف سبب تطوير اللغة العربية منها بسبب با مناس

دكر ك إسهاـ األشخاص الذين يعلموف اللغة العربية يف إندكنيسيا حىت كانت اللغة 
العربية تطورت كثَتا حىت اآلف لذالك دراسة الشخصية عن تطور اللغة العربية يف 

ما قد فعل الشخص يكوف أسوة إندكنيسيا مهم ألهنا ٖتصل إىل معرفة أف كل 
 حسنة لآلخر لتعليم اللغة العربية يف إندكنيسيا.

ىو كياىي اٟتج إماـ زركشي ألف اعتربه بعض  ص ا١تختار ٢تذا البحثشخال
من  cالناس رجبل من رجاؿ الًتبية اإلسبلمية يف إندكنيسية، ألنو توظف يف قسم 

الدينية اليت هتتم بشؤكف الًتبية  الوزارة الدينية سابقا قبل تسميتها بوزارات شؤكف
، مث اشتهر بعد 4اإلسبلمية، ك الوزير حُت ذاؾ بركفسور الدكتور اٟتج دمحم رشيدم

 ذالك إبحدل من ثبلثة مؤسس معهد دار السبلـ كونتور الذم يتعلم اللغة العربية
فيو كيستخدـ اللغة العربية إلحدل اللغة اليومية فيو ك إسهامو يف كتابة الكتب 

                                                           
3 . Amir Hamzah dkk, KH. Imam Zarkasyi: Dari Gontor Merintis Pondok Modern, (Ponorogo, 

Gontor, 1996) hlm: 157. 
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لتعليم اللغة العربية كمستخدـ حىت اآلف لتعليم اللغة العربية يف معاىد دار السبلـ  
 كونتور كمعاىد اآلخر كا١تدارس يف إندكنيسيا. 

لو الطريقة  الذم يفرؽ إماـ زركشي بشخص آخر الذم يعلموا اللغة العربية ألف
ا٠تاص لتعليم اللغة العربية  ك كانت أفكاره كجهوده الًتبوية لتعليم اللغة العربية 
جيدة، ىو يعتقد أف تعليم اللغة العربية البد فيو التعود ك خيتاج البيئة لذالك أكجب 
إماـ زركشي تبلمذه لتسكوف يف ا١تعهد ك يتعلموف فيو العلـو الدينية كالعلـو العامة 

اللغة األجنبية كىي اللغة اإل٧تليزية كاللغة العربية، ككل ما فعلوا فيو يهتم  كخصوصا
ابألساتيذ ك كل فرد يكوف أسوة حسنة لآلخر ألف عند إماـ زركشي كل ما نظران 
كٝتعنا كشعران ىي الًتبية، لذالك فيو النظـو الذم البد أف تعطيو التبلميذ كإحدل 

ليومية يف تلك ا١تعهد كفيو العقوب ١تن الذم ال منها إستخداـ اللغة العربية للغة ا
يستخدـ اللغة العربية يف كقتها )يف أسبوع اللغة العربية( كىم يتعلموف العلـو الدينية 
ابللغة العربية ككانت األساتيذ يبُت الدركس يف الفصل بطريقة مباشرة إذا التبلميذ ال 

الطريقة تكوف أسرع كأجيد يسمع كال يقرء اللغة اإلندكنيسيا طوؿ الدرس. كىذه 
 الطريقة لتعليم اللغة العربية. 

كىذه البحث سوؼ يكوف جذابة ألف الباحثة ستبحث عميقا عن شخصية إماـ 
زركشي خصوصا عن أفكاره كجهوده الًتبوية لتعليم اللغة العربية يف إندكنيسيا، ألنو 

ىي اٟتج زين الدين قد ٧تح يف تعليم اللغة العربية بوجود ا١تعهد الذم بدأه مع كيا
فناين ككياىي اٟتج أٛتد سهل ككاف ا١تعهد قاـ كتطور حىت اآلف ك لو اآلالؼ 

مناطق ببلد إندكنيسيا  تبلمذة يف ا١تعهد ا١تركزية ك ا١تعاىد الفرعية الىت إنتشرت يف
كحيصل كثَتا من أىل اللغة العربية. كستبحث الباحثة كامبل عن ذالك يف رسالتها 

 ت ا١توضوع:  ا١تاجستَت ككضع
 "جهوده الرتبوية يف تعليم اللغة العربية إبندونيسيا أفكار إمام زركشي و"
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 أسئلة البحث -ب 
 قا من ا١تقدمة ا١تذكورة، تعرض الباحثة أسئلة البحث التالية :انطبل
 كيف سَتة حياة إماـ زركشي حىت يكوف خبَتا يف اللغة العربية؟  .4
 العربية اللغة تعليم يف زركشي كجهوده الًتبوية إماـ أفكار كيف .0

 ؟ إبندكنيسيا
 أىداف البحث -ج 

 مناقشة نتائج البحث بنالظر إىل أسئلة البحث السابقة إىل ما أييت : 
   كصف عن سَتة حياة إماـ زركشي حىت أف يكوف أىليا يف اللغة العربية .4
 العربية اللغة تعليم يف زركشي كجهوده الًتبوية إماـ أفكار عن كصف  .0

 إبندكنيسيا
 فوائد البحث -د 

 اييل : كما اإلفادة البحث ىذا كراء من يرجي
 كاإلقًتاحات التربّعات إثراء يف البحث يسهم أف النظرية الناحية من .4

 العربية اللغة تعليم يف يشتغلوف الذين كالباحثُت للجامعُت العلمية
 .ا١تتقدمُت ك متوسطُت التبلمذة على خصوصا

 لئلعتبارات العوامل أحد البحث يكوف أف كذالك، النظرم اٞتانب كمن .0
 كجهوده زركشي إماـ أفكار ٨تول كالواسعة العميقة الدراسة إلجراء
 يعاٞتو مل اليت اٞتوانب خاصة إبندكنيسيا، العربية اللغة تعليم يف الًتبوية
  .البحث ىذا

 العلـو  ذخائر يف البحث ىذا يسهم أف التطبيقية، انحية كمن .4
 اللغة تعليم يف اإلىتماـ لو ك١تن العربية، اللغة تعليم عن خاصة اإلسبلمية،

إندكنيسيا. كيكوف إماـ زركشي شخصية يف أفكاره كجهوده  يف العربية
 الًتبوية يف تعليم اللغة العربية إبندكنيسيا.
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 حدود البحث -ه 
سوؼ يكوف ىذا البحث ْتثا كاضحا كمفصبل، ستحدد الباحثة ىذا البحث 

 على األمور اآلتية : 
أف أفكار ك جهود إماـ زركشي كاسعة يف أم ٣تاؿ، يف ٣تاؿ الدينية، يف ٣تاؿ 
اجملتمع، يف ٣تاؿ الًتبوية كغَت ذالك. ك ىذا البحث ٤تدكد يف أفكار إماـ زركشي 

 كجهوده يف ٣تاؿ الًتبوية خصوصا يف تعليم اللغة العربية إبندكنيسيا 
 الدرسات السابقة -و 

عدة دراسات سابقة، ككجد دراسات معينة لقد قامت الباحثة ابالطبلع على 
يستفاد منها يف جوانب موضوع البحث، ستعرض الباحثة بعض األمثلة على تلك 

 الدراسات. كمن تلك الدراسات:  
(، ْتث ىو يف موضوع "كياىي 0778أٛتد زبيدم )رسالة ا١تاجستَت، .4

 اٟتج إماـ زركشي كونتور )إندكنيسيا( كجهوده يف تعليم اللغة العربية
)دراسة عن الطريق التدريس مهارة الكبلـ كالكتابة(" كا١تسألة الىت يركزىا 

كونتور عن  زركشي إماـ اٟتج يف ْتثو ىي الصورة عن فكرة  كياىي
 تعليم اللغة التعربية خصوصا يف طريقة التدريس مهارة الكبلـ كالكتابة 

ىذا البحث متساكاي من جهة دراسة الشخصية ككاف شخص 
زركشي كلكن  إماـ اٟتج بحث فيو متساكاي، ك ىو كياىيالذم يكوف م

الفرؽ بُت تلك ْتث هبذا البحث ىي أف تلك البحث يبحث عن 
 يف خصوصا العربية اللغة تعليم زركشي عن إماـ اٟتج الفكرة  كياىي

كالكتابة كأما البحث يف ىذا البحث أكسع،  الكبلـ مهارة التدريس طريقة
كالكتابة كلكن من كل جهة ا١تتعلقة بتعليم ليس إال يف مهارة الكبلـ 

اللغة العربية كىذا البحث يبحث عن أفكار إماـ زركشي كجهوده الًتبوية 
 يف تعليم اللغة العربية إبندكنيسيا.
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دمحم منَت منسور، التحديث معهد اإلسبلمية عند كياىي اٟتج إماـ  .0
كونتور(. بُت زركشي ـ )دراسة لتحديث ا١تنزلية اٟتديثة معهد دار السبلـ  

يف ىذا البحث كثَتا عن أفكار إماـ زركشي يف أم ٣تاؿ كأخذ الباحثة 
 من ىذا البحث خصوصا عن أفكاره الًتبوية يف تعليم اللغة العربية.

دمحم ينوس أبو بكر، رموز فكرة إماـ زركشي كاستخدامو يف معهد  .4
 الفرعى.

عرفت الباحثة من ىذا البحث كثَتا عن أفكار إماـ زركشي 
ا١تستخدـ حيت اآلف يف ا١تعهد الفرع ك ىذا البحث متعلقة ٔتا ْتثت 
الباحثة ألف الباحثة يبحث عن تعليم اللغة العربية إبندكنيسيا كا١تعهد 

 الفرع لكونتور ينتشر كثَتا ابندكنيسيا.
 حتديد ادلصطلحات -ز 

تقدمت الباحثة يف ىذه ا١تناسبة ٖتديد ا١تصطلحات ا١تستخدمة يف عملية البحث 
 التطويرم ألجل الدفاع عن ا٠تطأ ك االختبلؼ يف فهم ا١تصطلحات، كىي:

 األفكار   .4
األفكار لغة، الطريقة أك اٟتاصل من الفكرة، كأما إصطبلحا، ىو 
اٟتاصل من الفكرة لنيل ا١تعرفة اٟتقيقي. كا١تراد ابألفكار يف ىذا البحث 

 تعليم ٣تاؿ الًتبية خصوصا يف ىو اٟتاصل من الفكرة إماـ زركشي يف
 اللغة العربية كطريقتو يف تعليم اللغة العربية ك غَت ذالك.  

ه مقيدا هبذا البحث ىو  ااٞتهود ٚتع من جهد ٔتعٌت الوسع كالطاقة كمعن .0
كل ما فعل إماـ زركشي ّتميع طاقتو يف ٣تاؿ الًتبوية خصوصا يف تعليم 

 .هاللغة العربية ك أـ جهوده ٙترة من أفكار 
  



0 
 

7 

 

 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 عن الدراسة الشخصية ياإلطار النظر  -أ 
الدراسة الشخصية عادة يقاؿ ابلبحث الشخصية أك البحث عن ركاية 
اٟتياة الشخصية ىي إحدل من أنواع البحث النوعي ا١تستخدـ للبحث يف ْتث 

. ا١تنهج البحث يف ا١تستخدـ يف 1جامعي كالرسالة ا١تاجستَت كالرسالة الدكتورة
 5العلـو ا١تعُت متعلقا هبدؼ الرٝتي من العلـو ا١تتعلقة.البحث 

الدراسة الشخصية ىي إحدل من أنواع ْتث النوعي كالقواعد يف الدراسة 
 &Bogdan)الشخصية يتبع قائدة البحث النوعي. عند بوغداف كتيلور

Taylor)4904 ْتث النوع ىو طريقة البحث اليت ٖتصل البيانيت الوصفية: القوؿ ،
 2ابة كاٟتراكة اليت تستطيع أف يهتم من األشخاص نفسو.أك الكت

إحدل من كاجبة الباحث قبل عمل الدراسة الشخصية كىو أف يرل 
البلعقة الشخصية ا١تبحوثة يف البحث الشخصية. شخصية الفردية يستطيع أف يرل 

 من ثبلثة مؤشرات:
يستطيع أف يرل من عميقة  : (integritas tokoh)سبلمة الشخصية  .4

و، القيادة، ٧تاتو يف ميدانو، حىت لو ا١تزية ا٠تاص من األشخاص علم
من طرؼ   يف زمنو، سبلمة الشخصية كذالك يستطيع أف يرل

 سبلمة أخبلقو.

                                                           
4  Arief Furchan, Studi Tokoh, Metode Penelitian Mengenai Studi Tokoh, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2005),  hlm.1 

5 Syahrin Harahap, Methodologi Studi Tokoh dan Penulisan Biografi,( Jakarta: Prenada 

2011), hlm:5 
6 Arief Furchan, Studi Tokoh, Metode Penelitian Mengenai Studi Tokoh, hlm: 15 
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األعماؿ األثرية: ىذه األعماؿ األاثرية تستطيع أف يكوف األعماؿ  .0
الكتابة، األعما الظاىر يف شكل ا١تادية كغَت ا١تادية ا١تنفعة 

 للمجتمع
سهاـ أك اآلاثر: تستطيع أف يرل أك يشعر بو اجملتمع إّما يف اإل .4

 Kabir)ألف الفكر كما قاؿ كابر حلمنسكى –شكل الفكر 

Helminski)- إسهاـ األشخاص تستطيع أف يرل   .0ىو من عمل
من القيادة كاألسوة حىت كانت شخصيتو معركؼ كمشهور كتكوف 

 8.أسوة للجيل بعده
 إنتشارىا يف إندونيسيادخول اللغة العربية و  -ب 

إف اٟتديث عن دخوؿ اللغة العربية كانتشارىا يف إندكنيسيا ىو اٟتديث 
عن دخوؿ اإلسبلـ كانتشاره يف ىذا البلد، كذلك ١تا بينهما من عبلقة كطيدة  
كما لو كاان كجهاف لعملة كاحدة. فاللغة العربية ىي لغة ينطق هبا ا١تصدر 

الكرًن كاألحاديث الشريفة، ٦تا يعٍت أف  األساسي للدين اإلسبلمي: القرآف
فبل يتدين قـو هبذا الدين   انتشار ىذه اللغة يتزامن دائما مع انتشار اإلسبلـ،

اٟتنيف إال كىم يتعاملوف مع لغتو العربية. لذلك من الضركرة اإلشارة إىل اتريخ 
ا يف دخوؿ اإلسبلـ يف إندكنيسيا قبل اٟتديث عن دخوؿ اللغة العربية كانتشارى

 ىذا البلد.
رغم أف ا١تؤرخُت ال خيتلفوف يف تزامن بُت دخوؿ اللغة العربية كدخوؿ 
اإلسبلـ يف إندكنيسيا ١تا يقـو بينهما من عبلقة كثيقة ٖتـر الفصل بينهما إال أنو 
من الصعوبة ٖتديد ميت كصلت ىذه اللغة أراضي إندكنيسيا كتعامل هبا أىل ىذا 

قف كراء ذلك عدـ ما يكفي من الواثئق التارخيية اليت البلد للمرة األكىل. ك٦تا ي
تلقي الضوء على األايـ األكىل من دخوؿ اإلسبلـ يف إندكنيسيا نتيجة االىتماـ 

                                                           
7 Kabir Helminski, The knowing Heart: A Sufi Path of Transformation. (Boston: Sambala 

Publication, 2002),  hlm.31 

8 Syahrin Harahap,  Metodologi Studi Tokoh & Penulisan Biografi,, hlm.7-8 
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. 9الضئيل لدل العلماء الذين عاشوا أايـ دخوؿ اإلسبلـ بضركرة تدكين التاريخ
تارخيية كإىل جانب ذلك كاف ا١تؤرخوف أنفسهم خيتلفوف يف تفسَت الواثئق ال

لتحديد ميت دخوؿ اإلسبلـ إىل جزر إندكنيسيا فتباينت لديهم اآلراء يف ذلك 
 حيث يدعى كل منها األرجح.

كديكن تقسيم آراء ا١تؤرخُت عن بداية دخوؿ اإلسبلـ يف إندكنيسيا إىل 
 قسمُت رئيسُت، مها:

: تزعم ىذه النظرية أف اإلسبلـ دخل أكؿ ما دخل يف نظرية اذلند .4
إندكنيسيا يف القرف السابع ا٢تجرم أك القرف الثالث عشر ا١تيبلدم 
عن طريق ا٢تند على أيدم التجار ا١تسلمُت. كمن ركاد ىذه النظرية 

الذم  (Snouck Hurgronje)ا١تستشرؽ ا٢تولندم سنوؾ ىور جرك٧تيو 
خيية كثَتة منها ركاية الرحالة ماركوبولو يستدؿ يف نظريتو بواثئق اتر 

(MarcoPolo )كمكث فيو مدة طويلة أف   الذم زار جزيرة سومطرة
ـ كأف أمَت 4090عاـ  (Perlak)اإلسبلـ كاف منتشرا يف مدينة بَتالؾ 

مَتاسيسبل أحد حكاـ ا١تقاطعات كاف قد أسلم كٝتي نفسو تسمية 
زايريت ابن بطوطة نفسو كمنها أخبار  .47إسبلمية اب١تلك الصاحل

ـ كالتقى ٔتلك سومطرة 4415حيث زار جزيرة سومطرة مرة عاـ 
الشمالية )تعرؼ اآلف ابسم "آتشيو"( ا١تلك الظاىر بن ا١تلك الصاحل، 

                                                           

9 Ahmad Mansur Surya Negara, Menemukan Sejarah )إجياد التار), (Bandung, Mizan, 

1998), hlm. 73. 

، ص. 4927، مطابع الشعب، القاىر، اإلسالم يف ادلشاريف و ادلغاريبٚتاؿ الدين الرمادم،  47
40 . 
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ـ ليحضر حفلة 4412مث زارىا مرة أخرل ١تا رجع من الصُت عاـ 
 .44الزفاؼ لنجل ا١تلك الظاىر األمَت زين العابدين

انت يف البداية سائدة كتؤثر أتثَتنا كاسعنا على ىذه النظرية ك
إتاه تدكين اتريخ دخوؿ اإلسبلـ يف إندكنيسيا كيستند إليها كثَت من 
ا١تؤرخُت سواء كانوا من اإلندكنيسيُت أـ من ا١تستشرقُت. إال أف 
ا١تؤرخُت الناقدين اكتشفوا الحقػنا أف اإلسبلـ يف القرف الثالث عشر 

انتشر كمل يعد يف مرحلة البدء أك الطلوع كإمنا ىو اإلسبلـ الذم قد 
قد شاع قبولو لدل اجملتمع اإلندكنيسي كيؤثر على حياهتم االجتماعية 

ك٦تا يدؿ على ذلك اعتناؽ األمراء كاٟتكاـ من اإلمارات   كالسياسية.
يف سومطرة الشمالية الدين اإلسبلمي كذلك بدكف أدىن   الساحلية

ؿ اإلسبلـ تلك ا١تناطق السواحلية شك ال حيدث فجأة ٟتظة كصو 
 كإمنا بعد أف انتشر ككجد قبوالن كاسعنا لدل أىل ا١تناطق.

أف اإلسبلـ دخل أكؿ ما  -ردنا على نظرية ا٢تند-: كتزعم نظرية مكة .0
دخل يف إندكنيسيا يف القرف األكؿ ا٢تجرم أك القرف السابع ا١تيبلدم 

. كيرل أ.د. 40باشرةعلى أيدم العرب الذين جاءكا من مكة ا١تكرمة م
اٟتاج عبد ا١تلك كرًن أمر هللا ا١تشهور بػ "بواي حامكا" صاحب ىذه 
النظرية أف الرأم القائل إف اإلسبلـ كصل سواحل إندكنيسيا يف الثالث 

التارخيي إذ إف يف تلك الفًتة قد ثبتت  عشر ا٢تجرم يفتقر إىل ا١تربر
اإلسبلمية ٦تا يعٍت أف القوة السياسية اإلسبلمية اليت مثتلها ا١تملكة 

اإلسبلـ قد جاء قبل ذلك أبمد بعيد كانتشر إىل أف أصبح قوة 
 سياسية.

                                                           

، دار الصادر للطباعة ك النشر، حتفة النظار يف غرائب األمصار و عجائب األسفارابن بطوطة،  44
 . 47ـ، ص.4927كدار البَتكت، 

12 Ahmad Mansur Surya Negara, Menemukan Sejarah  يخإجياد التار) ), hlm.81-82 
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ذىب كثَت من ا١تؤرخُت ٔتا فيهم ا١تستشرقوف إىل أف ىذه 
النظرية ىي األرجح لتناغمها مع عدة كاثئق اترخيية، منها كأمهها ما 

سيما" اكتشفو بواي حامكا من كاثئق صينية تقوؿ إف يف عهد ملكة "
ا٢تيندككية ّتاكا الوسطى جاء إليها  (Kalingga)ٔتملكة كالنجاء 

مبعوث من ملك العرب الستطبلع أحواؿ البلد، كملك العرب يومها 
نظرية –إىل جانب ذلك كانت ىذه النظرية   معاكية بن أيب سفياف.

قد أثبتت صحتها عدة مؤ٘ترات عن دخوؿ اإلسبلـ يف  -مكة
اتريخ دخوؿ اإلسبلـ يف إندكنيسيا" ا١تنعقد إندكنيسيا منها مؤ٘تر "

ـ، كمؤ٘تر "اتريخ اإلسبلـ يف ميناف كابو" ا١تنعقد عاـ 4924عاـ 
ـ، كمؤ٘تر "اتريخ 4905ـ ,كمؤ٘تر "اتريخ رايك" ا١تنعقد عاـ 4929

 .44ـ 4902دخوؿ اإلسبلـ يف كاليمانتاف" ا١تنعقد عاـ
أبف ىذا  ندكنيسياإىذا فيمكن ا٠تركج من اٟتديث عن دخوؿ اإلسبلـ يف 

الدين اٟتنيف دخل أكؿ ما دخل يف إندكنيسيا يف القرف األكؿ ا٢تجرم أك القرف 
السابع ا١تيبلدم. كىذا يعٍت أف اللغة العربية أيضا دخلت يف إندكنيسيا منذ تلك 

 الفًتة.
 فانتشرتكما شهد اإلسبلـ من انتشار كاسع كما كجد من قبوؿ حسن 

اللغة العربية بدكرىا انتشارنا كاسعنا ككجدت قبوال حسنا من قبل اجملتمع 
اإلندكنيسي. فكاف انتشار اللغة العربية قد مر بصورة متدرجة بعدة مراحل منذ 
أف كاف ينتشر عن طريق ألفاظ اآلايت القرآنية كاألحاديث الشريفة كاألدعية 

 أف انتشر من خبلؿ برامج كاألذكار اليت حفظها ا١تسلموف اإلندكنيسيوف إىل
تعليم اللغة العربية التابعة للمدارس كا١تعاىد كا١تؤسسات اٟتديثة. كديكن تصنيف 

                                                           

 91ابن بطوطة، ٖتفة النظار يف غرائب األمصار ك عجائب األسفار ، ص:  44
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ىذه ا١تراحل الطويلة من انتشار اللغة العربية كتطورىا يف إندكنيسيا إىل أربع 
 مراحل، كىي:

ا١ترحلة األكىل: كىي بداية دراسة ألفاظ العربية يف العبادات كاألذكار 
 ألدعية كقراءة القرآف.كا

كىي مرحلة االطبلع على الكتب العربية عن طريق الًتٚتة  ا١ترحلة الثانية:
 كالشرح ابللغة احمللية كذلك هبدؼ التعمق يف الدين اإلسبلمي.

كىي مرحلة هنضة تعليم اللغة العربية يف إندكنيسيا كظهور  ا١ترحلة الثالثة:
اللغة العربية بوصفها لغة التخاطب كلغة ا١تدارس اإلسبلمية اٟتديثة اليت تدرس 

 األخوة الدينية اإلسبلمية.
ا١ترحلة الرابعة: مرحلة نشأة ا١تؤسسات التعليمية للغة العربية أىلية كانت 

 .41أـ حكومية ابتباع مناىج معينة لتعليم اللغة
كىذا االنتشار ا١تلحوظ للغة العربية ال أييت من فراغ كما ال حيدث فجأة 

عبارة عن عملية طويلة تقف كرائها عدة عوامل كأسباب. كىناؾ عدة كإمنا ىو 
 عوامل تؤدم إىل انتشار اللغة العربية أمهها ما يلي:

العامل الديٍت. معركؼ أف ٦تا يًتتب عليو كجود العبلقة الوثيقة بُت  .4
اللغة العربية كاإلسبلـ ىو انتشار ىذه اللغة مواكبة النتشار ىذا 

جد اإلسبلـ قبوال حسنا لدل اجملتمع الدين اٟتنيف. فلما ك 
اإلندكنيسي كجدت ىذه اللغة أيضنا قبوالن حسننا. فكوهنا لغة الدين 
اإلسبلمي قد أّدل بكل التأكيد دكرا يف غاية األمهية النتشارىا 

 الواسع كحسن قبو٢تا لدل اجملتمع اإلندكنيسي.

                                                           

، مقالة غَت منشورة، كلية الًتبية اٞتامعة وجودية اللغة العربية يف إندونيسياأٛتد فؤاد أفندم،  41
 .45-2، ص: 4920اإلسبلمية اٟتكومية ماالنج، 
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مع ال العامل اللغوم. إف انتشار اللغة العربية كقبو٢تا لدل اجملت .0
ينعكس عند شيوع استخدامها يف اٟتياة الدينية فحسب كإمنا 
ينعكس كذلك على اٟتياة اللغوية إذ إف ىذه اللغة تؤثر علىت 
اللغة اإلندكنيسية كتغٍت خزانتها. فتطورت عدة جوانب يف خزانة 
اللغة اإلندكنيسية نتيجة أتثرىا ابللغة العربية كلعل أىم كجوه ىذا 

اللغة العربية كاقًتاض كلماهتا إىل اللغة  التأثر دخوؿ أصوات
، على (z)، كالزام (sy)كالشُت  (f)اإلندكنيسية. فاألصوات الفاء 

سبيل ا١تثاؿ ال اٟتصر، ليست من األصوات اإلندكنيسية األصلية 
كإمنا ىي أصوات عربية دخلت إىل اللغة اإلندكنيسية من خبلؿ 

زايرة ( Syarat)شرط ( Faham)اقًتاض الكلمات مثل: فهم 
(Ziarah) ككذلك على مستول ا١تفردات فالكلمات .Tafsir  ,

Syukur , Zakat على سبيل ا١تثاؿ ال اٟتصر ليست من الكلمات
اإلندكنيسية األصلية كإمنا ىي اقًتاضات من الكلمات العربية 
كىي: تفسَت، كشكر، كزكاة. ك٦تا ينتج من ىذا التأثَت اللغوم 

العربية كاللغة اإلندكنيسية، األمر الذم كجود التشابو بُت اللغة 
بدكره يساعد اإلندكنيسيُت على تعلم اللغة العربية بسهولة بدكف 

 مشقة، كىذا بدكره يؤدم إىل انتشار ىذه اللغة.
العامل االجتماعي. قد أثبت التاريخ أف اإلسبلـ دخل إندكنيسيا  .4

ينهم على أيدم التجار العرب ٦تا يعٍت أف ا١تعامبلت التجارية ب
كبُت أىل ا١تناطق يف إندكنيسيا كانت بوسيلة اللغة العربية فضبل 
عن اللغة اإلندكنيسية. كما يعٍت أف ىذه ا١تعامبلت التجارية نقلت 
اللغة العربية إىل لساف أىل ا١تناطق كتصبح لغة التعامل التجارم 
بُت الطرفُت. فتعلم اإلندكنيسيوف اللغة العربية ليس فقط لؤلىداؼ 
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ية كإمنا أيضا لؤلخرل التجارية اليت ال تقل أمهية إذ إف التجارة  الدين
 كانت يومها من أبرز اٟتركات االجتماعية.

العامل الًتبوم. إف اللغة العربية ال يكتسبها اإلندكنيسيوف نتيجة  .1
كما ال يكتسبوهنا من    فقط  تعاملهم التجارم مع التجار العرب

يث النبوية كاألدعية يف خبلؿ حفظهم اآلايت القرآنية كاألحاد
الصبلة فحسب كإمنا يكتسبوهنا أيضا أبسلوب منظم كمنهجي من 
خبلؿ عملية الًتبية كالتعليم. لقد اىتمت ا١تعاىد اإلسبلمية منذ 
قدًن الزماف بتعليم اللغة العربية ألبناء ا١تسلمُت هبدؼ تزكيدىم 
ابلقدرة اللغوية حىت يتمكنوا من استيعاب القرآف الكرًن 

ألحاديث الشريفة كغَتىا من مصادر القيم كالعلـو اإلسبلمية.  كا
كما اىتمت ا١تعاىد إبٟتاؽ أبناءىا اب١تعاىد كا١تدارس يف الشرؽ 
األكسط ليكتسبوا اللغة العربية يف بيئتها الطبيعية كيتعاملوا مع 
الناطقُت األصليُت هبا. ك١تا أكملوا دراستهم كعادكا إىل إندكنيسيا 

نشر اللغة العربية سواء كاف ذلك عن طريق أتليف  ساىم ىؤالء يف
 الكتب أك أتسيس ا١تدارس كا١تعاىد.

إف ىذه العوامل األربعة قد لعبت دكرنا ال ديكن ٕتاىلو يف انتشار اللغة 
العربية يف إندكنيسيا منذ اللحظة األكىل كصلت فيها إىل ىذا البلد. كلكن إذا 
ألقينا النظر إىل الوضع اآلين لوجدان أف اللغة العربية قد انتشرت بشكل ال 

كضعها يف ا١تاضي كإمنا قد ينحصر إىل حد كبَت على اجملاؿ الديٍت كما كاف 
انتشرت مواكبة للتطورات يف كل ٣تاالت اٟتياة. كما ال تسهم يف انتشارىا تلك 
العوامل األربعة ا١تتقدـ ذكرىا فقط كإمنا يستعُت انتشارىا كذلك ابلعوامل 
األخرل مثل كسائل اإلعبلـ. فتعليم اللغة العربية مثبل يتطور كيتم عن طريق 

تلفزيوف حكومية كانت مثل تلفزيوف اٟتكومة اإلندكنيسية برامج تبثها قنوات 
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(TVRI)  أك أىلية مثل تلفزيوف الًتبية اإلندكنيسية(TPI) بل توجد ىناؾ كسيلة .
 اإلعبلـ العربية مثل اجمللة الشهرية :آلو إندكنيسيا" اليت تصدر ابللغة العربية.

للحظة األكىل بفضل كل ىذه العوامل انتشرت كتطورت اللغة العربية منذ ا
من دخو٢تا إىل إندكنيسيا عن طريق ألفاظ اآلايت القرآنية كاألذكار كاألدعية إىل 
أف ٧تدىا ٖتتل مكاانن عالينا ضمن اللغات األجنبية اليت يهتم هبا اإلندكنيسيوف 

 45كيدرسوهنا يف كل ا١تراحل التعليمية كيستخدموهنا يف شىت ٣تاالت اٟتياة.
 العربية يف إندونيسيااتريخ التعليم اللغة  -ج 

لقد عرؼ أىل إندكنيسيُت اللغة العربية منذ دخوؿ اإلسبلـ إليها يف قرف 
، يفضل ىذا اإلحتكاؾ كنتيجة 42السابع ا١تيبلدل مع قدـك التجار العرب ا١تسلمُت

اإلعتقاؽ إندكنيسُت لئلسبلـ تبنوا اٟترؼ العريب لكتابة اللغة ا١تبلكية الىت كانت 
األرخبيل كسعوا لتعليم أبنائهم اللغة العربية، ك بذلوا يف ىذا  سائدة يف كل أ٨تاء

الصدد جهودا عظيمة ك مقدرة يف تعليم اٟتكمي كاألىلي ك مازالوا يفعلوف ذاؾ 
 هبمة ال تعرؼ الكلل كا١تلل.

ك٦تا يدؿ على تلك اٞتهود العظيمة ك ا٢تمة الكبَتة لدل الشعب اإلندكنيسي 
دكنيسيا دير ٔتراحل طويلة منذ دحوؿ اإلسبلـ إىل ىذا أف تعليم اللغة العربية يف إن

، حيث ديكن تقسيمها إىل الراحل التالية:  اليـو
ا١تراحل األكؿ: ىي ا١ترحل تعليم اللغة العربية ا١تستخدمة للعبادات 
كاألذكار. كا٢تذؼ من التعليم اللغة يف ىذا ا١ترحلة حيت يستطيع ا١تسلم أف يقرأ 

 ف كاٟتديث ك األذكار كالصلوات ك غَتىا من الفهم.النصوص الدينية من القرآ
                                                           

-التطورات-بُت-إندكنيسيا-يف-العربية-اللغة-تعليم-447مقاالت//http://lisanarabi.netنصر الدين إدريس جوىر، 15
 .40/74/7420، القائمة-كا١تشكبلت-الواعدة

الكفاءة يف التعبًن الكتايب لطالب الربانمج اخلاص لتعليم اللغة العربية ـ  0770زيد بن ٝتَت. 11
غَت منشورة مقدمة إىل قسم الدراسات العليا ابٞتامعة  -. رسالة ماجستَتابجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج

.10اإلسبلمية اٟتكومية ٔتاالنج. ص 

http://lisanarabi.net/مقالات/310-تعليم-اللغة-العربية-في-إندونيسيا-بين-التطورات-الواعدة-والمشكلات-القائمة
http://lisanarabi.net/مقالات/310-تعليم-اللغة-العربية-في-إندونيسيا-بين-التطورات-الواعدة-والمشكلات-القائمة
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ا١ترحلة الثانية: ىي مرحلة التعليم اللغة العربية عن الطريق شرح اكتب 
الدينية العربية ك ترٚتتها شفواي من عامل الفقيو يف حلقات الدراسة يف ا١تصليات، 

اىد حُت إهنا مرحلة الحقة اب١ترحلة اليت قبلها كما ىي األساس اإلنشاء مع
 الدينية فيما بعد. فالطريقة ا١تستخدمة يف ىذا ا١ترحلة طريقة القواعد كترٚتة.

ا١ترحلة الثالثة: ىي مرحلة هنضة التعليم اللغة العربية، ك ذالك بظهور 
إلٕتاىات اٟتديثة يف تعليمها، منها ٖتويل اإلٕتاحات العربية من اللغة الكتب 

١تستخدة ال ٖتصر يف كتب الفقو إىل اللغة اإلتصاالت، ك الكتب تعليمية ا
 كاألخبلؽ فحسب بل ألفت الكتب ا٠تاصة لتعليم اللغة العربية.

ا١ترحلة الرابعة: ىي مرحلة التطوير كالبحث عن الطرؽ التعليم اللغة العربية 
األنسب، خاصة فيما يتعلق ابألحداؼ كاحملتوايت كالطرؽ ا١تستخدمة، ففي 

اللغة العربية أىل ا١تهارات األربع: اإلستماع، ىذه ا١ترحلة بدأ تقسيم التعليم 
 كالكبلـ كالقراءة كالكتابة.

ا١ترحلة ا٠تامسة: ىي مرحلة النضج يف تطوير التعليم اللغة العربية 
إبندكنيسيا، كذلك بعد ظهوؤ النتائج من التجارب الطويلة يف تطوير التعليم اللغة 

ث ديكن للمدرس أف خيتار ا١تنهج العربية منذ مرحلة األكؿ إىل مرحلة الرابعة ْتي
 .40األنسب حسب الظركؼ كألكضاع احمليطة بو

كذكر أبكر أف اللغة العربية تدرس يف اٞتامعات إندكنيسية منذ أكثر من 
رابع القرف من الزماف، كلقد أنشئت أقساـ اللغة العربية يف الكلية اآلداب، كيف 

إلسبلمية كذالك ٖتقيقا لؤلىداؼ ا١تعاىد العليا للعلـو الًتبوية، كيف اٞتامعات ا
 التالية:

                                                           

. مقلة قدمت ٔتناسبة اللقاء الوطٍت اللغة العربية جتربة التعليم اللغة العربية مبعهد غونتور العصري، أحد ىداية اللة  40
 .4ـ، ماالنق، ص. 4999سبتمبَت  01، اتريخ  (PINBA I)األكؿ 
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٘تكن ا١تخصصُت يف العلـو اإلسبلمية من اإلطبلع على ا١تصادر  .4
 األصلية لتشريع اإلسبلمي.

 اطبلع الطلبة على الثقافة كالًتاث كاٟتضارة العربية اإلسبلمية. .0
ٗتريج العلمُت كا١تؤىلُت يف اللغة العربية للوفاء ْتاجة ا١تدارس  .4

 الثانوية.كا١تعاىد 
كلقد أٙترت جهود أقساـ اللغة العربية فتخرج فيها آالؼ ا١تتعلمُت كالدعاة 
الذين تتفاكت قدرهتم يف اللغة العربية، كلكنهم أسهموا ٚتيعا يف نصر العربية 

 كاإلسبلـ كىو أمر جد ٛتيد.
كإذا كانت ا١تؤسسة التعليمية ىي اليت ٖتمل مسؤكلية اللغة العربية 

ف اٞتامعة أتيت يف مقدمة من يتشرفوف ْتمل ىذه ا١تسؤكلية فهي كالنهوض هبا فإ
ٖتما أثرا رايداي يف خدمة اللغة القرآف حيث تقدـ زادا عليما لغواي متخصصا 

 48يسهم يف نشر اللغة الربية ك النهوض هبا.
 سببهاتطوير اللغة العربية يف إندونيسيا و  -د 

–ية كانتشارىا يف إندكنيسيا إنو ٦تا ال خيتلف فيو اثناف أف دخوؿ اللغة العرب
كاف يتزامن كيتماشى مع دخوؿ   -شأف دخو٢تا كانتشارىا يف دكؿ أجنبية أخرل

اإلسبلـ كانتشاره يف ىذا الببلد. ذلك ١تا يقـو بينهما من عبلقة كطيدة كما لو كاان 
كجهاف لعملة كاحدة حيـر الفصل بينهما. فاللغة العربية ىي اليت ينطق هبا ا١تصدر 

ي للدين اإلسبلمي: القرآف الكرًن كاألحاديث الشريفة، ٦تا يعٍت أنو ال يتدين األساس
 اإلندكنيسيوف هبذا الدين اٟتنيف إال كىم يتعاملوف مع لغتو العربية.

ككصلت اللغة العربية أكؿ ما كصلت يف سواحل إندكنيسيا يف القرف األكؿ 
فق عليو أغلبية ا١تؤرخُت ا٢تجرم أك القرف السابع ا١تيبلدم، كذلك على أساس ما ات

                                                           

إبراىيم مالنج طبعة جامعة موالف مالك تطوير ادلنهج تعليم اللغة العربية و تطبيقها على مهارة الكتابة,  . أكريل هبر الدين، 48
 41، ص.0747
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أف اإلسبلـ دخل أكؿ ما دخل يف إندكنيسيا يف ىذا القرف على أيدم العرب الذين 
 جاءكا مباشرة من مكة ا١تكرمة.

كما شهد اإلسبلـ من انتشار كاسع كما كجد من قبوؿ حسن فانتشرت 
ندكنيسي. اللغة العربية بدكرىا انتشارنا كاسعنا ككجدت قبوال حسنا من قبل اجملتمع اإل

كيف ضوء ىذا التآزر ىناؾ ٜتسة عوامل أساسية يعود إليها انتشار اللغة العربية يف 
 إندكنيسيا، كىي:
تشجيع اإلسبلـ ا١تسلمُت على طلب العلم، كمعظم العلـو  .4

 اإلسبلمية مكتوبة ابللغة العربية.
كصوؿ التجار العرب إىل ببلد إندكنيسيا منذ ظهور اإلسبلـ  .0

 ا.كمصاىرهتم ألىله
أتسيس اٟتلقات الدينية يف ا١تساجد كا١تدارس اإلسبلمية، كعلى مر  .4

األايـ ٖتوؿ بعض ىذه اٟتلقات إىل مؤسسة كبَتة تضم ا١تدارس 
 ا١تنتشرة يف أ٨تاء إندكنيسيا.

كثرة الكتب العربية ٔتختلف أنواعها خاصة الكتب الدينية، كيف  .1
لغوية عالية من قراءة ىذه الكتب الًتاثية حيتاج القارئ إىل كفاية 

القواعد الصرفية كالنحوية. كىذا يدفع ا١تسلمُت اإلندكنيسيُت إىل 
 التعمق يف اللغة العربية.

مد حكومات الدكؿ العربية يد ا١تساعدة ألبناء ا١تسلمُت يف  .5
 إندكنيسيا ١تواصلة دراستهم يف تلك الدكؿ.

عوامل  دينية، ٙتة  -بوجو عاـ-إىل جانب ىذه العوامل اليت ديكن كصفها 
 أخرل تؤدم دكرا ال يقل أمهية يف انتشار اللغة العربية يف إندكنيسيا، كىي:

العامل اللغوم. إف انتشار اللغة العربية كقبو٢تا لدل اجملتمع ال  .4
ينعكس عند شيوع استخدامها يف اٟتياة الدينية فحسب كإمنا 
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ينعكس كذلك على اٟتياة اللغوية إذ إف ىذه اللغة تؤثر على اللغة 
إلندكنيسية كتغٍت خزانتها. فتطورت عدة جوانب يف خزانة اللغة ا

اإلندكنيسية نتيجة أتثرىا ابللغة العربية كلعل أىم كجوه ىذا التأثر 
دخوؿ أصوات اللغة العربية كاقًتاض كلماهتا إىل اللغة اإلندكنيسية. 

، على سبيل ا١تثاؿ ال (z)، كالزام (sy)كالشُت ( f)فاألصوات الفاء 
ليست من األصوات اإلندكنيسية األصلية كإمنا ىي أصوات  اٟتصر،

عربية دخلت إىل اللغة اإلندكنيسية من خبلؿ اقًتاض الكلمات 
. ككذلك على (Ziarah)زايرة ( Syarat)شرط  (Faham)مثل: فهم 

على سبيل   Tafsir  ,Syukur , Zakatمستول ا١تفردات فالكلمات 
اإلندكنيسية األصلية كإمنا ىي ا١تثاؿ ال اٟتصر ليست من الكلمات 

اقًتاضات من الكلمات العربية كىي: تفسَت، كشكر، كزكاة. ك٦تا 
ينتج من ىذا التأثَت اللغوم كجود التشابو بُت اللغة العربية كاللغة 
اإلندكنيسية، األمر الذم بدكره يساعد اإلندكنيسيُت على تعلم اللغة 

م إىل انتشار ىذه العربية بسهولة بدكف مشقة، كىذا بدكره يؤد
 اللغة.

العامل االجتماعي. قد أثبت التاريخ أف الدعاة الذين جاءكا  .0
ابإلسبلـ كاف منهم دخل ٦تا يعٍت أف ا١تعامبلت التجارية بينهم كبُت 
أىل ا١تناطق يف إندكنيسيا كانت بوسيلة اللغة العربية فضبل عن اللغة 

نقلت اللغة  اإلندكنيسية. كما يعٍت أف ىذه ا١تعامبلت التجارية
العربية إىل لساف أىل ا١تناطق كتصبح لغة التعامل التجارم بُت 
الطرفُت. فتعلم اإلندكنيسيوف اللغة العربية ليس فقط لؤلىداؼ 
الدينية كإمنا أيضا لؤلخرل التجارية اليت ال تقل أمهية إذ إف التجارة  

 كانت يومها من أبرز اٟتركات االجتماعية.
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لغة العربية ال يكتسبها اإلندكنيسيوف نتيجة العامل الًتبوم. إف ال .4
كما ال يكتسبوهنا من    فقط  تعاملهم التجارم مع التجار العرب

خبلؿ حفظهم اآلايت القرآنية كاألحاديث النبوية كاألدعية يف 
الصبلة فحسب كإمنا يكتسبوهنا أيضا أبسلوب منظم كمنهجي من 

ىد اإلسبلمية منذ خبلؿ عملية كالتعليم كالتعلم. لقد اىتمت ا١تعا
قدًن الزماف بتعليم اللغة العربية ألبناء ا١تسلمُت هبدؼ تزكيدىم 
ابلقدرة اللغوية حىت يتمكنوا من استيعاب القرآف الكرًن كاألحاديث 
الشريفة كغَتىا من مصادر القيم كالعلـو اإلسبلمية. كما اىتمت 
ط ا١تعاىد إبٟتاؽ أبناءىا اب١تعاىد كا١تدارس يف الشرؽ األكس

ليكتسبوا اللغة العربية يف بيئتها الطبيعية كيتعاملوا مع الناطقُت 
األصليُت هبا. ك١تا أكملوا دراستهم كعادكا إىل إندكنيسيا ساىم 
ىؤالء يف نشر اللغة العربية سواء كاف ذلك عن طريق أتليف الكتب 

 أك أتسيس ا١تدارس كا١تعاىد.
ىو الذم يؤدم  -كىو العامل الًتبوم–كلعل ىذا العامل األخَت  .1

دكرا رئيسيا ٟتياة اللغة العربية يف إندكنيسيا كانتشارىا على ٦تر 
العصور كبُت أجياؿ ىذا الببلد . فقد مرت اللغة العربية يف ضوء 
الًتبية اإلسبلمية عدة مراحل التطور اليت ديكن تدرجيها يف أربع 

 مراحل، كىي:
ة يف كىي بداية دراسة ألفاظ العربي   ا١ترحلة األكىل: (4

 العبادات كاألذكار كاألدعية كقراءة القرآف.
ا١ترحلة الثانية: كىي مرحلة االطبلع على الكتب العربية  (0

عن طريق الًتٚتة كالشرح ابللغة احمللية كذلك هبدؼ 
 التعمق يف الدين اإلسبلمي.
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ا١ترحلة الثالثة: كىي مرحلة هنضة تعليم اللغة العربية يف  (4
سبلمية اٟتديثة اليت تدرس إندكنيسيا كظهور ا١تدارس اإل

اللغة العربية بوصفها لغة التخاطب كلغة األخوة الدينية 
 اإلسبلمية.

ا١ترحلة الرابعة: مرحلة نشأة ا١تؤسسات التعليمية للغة  (1
العربية أىلية كانت أـ حكومية ابتباع مناىج معينة لتعليم 

 اللغة.
تطور بعيدا ليتجاكز بل إف ٣تاؿ تعليم اللغة العربية يف السنوات األخَتة قد 

ىذه ا١تراحل األربع. فأصبح تعليمها على سبيل ا١تثاؿ مل يعد يتخذ مكانو يف 
ا١تدارس كا١تعاىد احمللية كإمنا أيضا يف ا١تؤسسات الدكلية اليت بدأت تنتشر يف كل 
أ٨تاء إندكنيسيا، كبل كقد كجد مكانو يف الوسائل اإلعبلمية كشبكات اإلنًتنت 

نو من حيث التكنولوجية التعليمية مل يعد يتقيد ابلوسائل التعليمية الدكلية. ككذلك إ
التقليدية مثل الكتب كالسلسلة التعليمية كالسبورة كالطباشَت، بل بدأ يستعُت 
ابلوسائل اٟتديثة مثل ا١تعامل كاألقمار الصناعية كالكمبيوتر كغَتىا. كىذا إف دؿ 

العربية بدأ يواكب متطلبات تعليمها على شيء فإمنا يدؿ على أف ٣تاؿ تعليم اللغة 
 49.ا١تستجدة كلغة أجنبية

 تعليم اللغة العربية يف ادلعاىد -ه 
إحدل من خصائص ا١تعهد ىي بوجود مكاف لتسكُت الطبلب قاراب ببيت 

. نشأت يف بداية األلفينات معاىد دكلية لتعليم اللغة العربية كيف مقدمتها 07كياىي
لتعليم اللغة العربية. ىذه ا١تعاىد منتشرة يف بعض أكرب ا١تعاىد اإلماراتية ا٠تاصة 

                                                           

اجتاىات جديدة يف رلال تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا، نصر الدين إدريس جوىر،19 
http//lisanularobynet//post by.11/01/2016 

20 Abdullah Syukri Zarkasyi, Manajemen Pesantren Pengalaman Pondok Modern Gontor, 

Trimurti Press: 
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ا١تدف اإلندكنيسية مثل سورااباي، كماالنج، كابندكنج، كسوراكارات، كماكسار، 
كسولو، كجاكارات. كتعد نشأة ىذه ا١تعاىد من أىم مؤشرات تطور ٣تاؿ تعليم اللغة 

ة يف ضوء االٕتاىات اٟتديثة العربية يف إندكنيسيا ألهنا تدير برامج تعليم اللغة العربي
 خاصة من حيث الطريقة كا١تواد كالوسائل التعليمية.

إضافة إىل ذلك إف ىذه ا١تعاىد مهدت طريقا إىل إدارة برامج حديثة لتعليم 
 اللغة العربية لقيامها ٔتا يلي:

إهنا توظف ا١تعلمُت ا١تؤىلُت معرفيا كمهنيا يف ٣تاؿ تعليم اللغة العربية  (4
 َتىا ا١تبعوثُت من الدكؿ الناطقة ابلعربية مثل السوداف.للناطقُت بغ

إهنا ال تزكد الطبلب اب١تهارات اللغواىتية فحسب كإمنا أيضا تدرهبم  (0
 معرفيا كمهنيا على تعليم اللغة العربية.

إهنا توفر بيئة لغوية من خبلؿ توفَت داخلية الطبلب اليت ٘تكن ا١تعهد  (4
ات الطبلب اللغوية كاليت توفر من اإلشراؼ ا١تباشر على تنمية مهار 

للطبلب يف الوقت نفسو جوا خاصا يعيشوف فيو حياهتم اليومية ابللغة 
 04العربية.

 استخدام طريقة ادلباشرة يف تعليم اللغة العربية -و 
الطريقة ا١تباشرة ىي الطريقة اليت ال يذكر فيها ا١تعلم معٌت الشيء بلغة التلميذ 

ا١تراد تدريسها كللغة العربية أك اإل٧تليزية أك  أثناء تدريس، بل ابللغة األجنبية
ا٢تولندية أك غَتىا. كأما لغة التلميذ فبل تستعمل أصبل أثناء التدريس. كىذه الطريقة 
ظهرت كرد فعل طبيعي لعيوب طريقة النحو كالًتٚتة اليت تعتمد على استعماؿ لغة 

ة ا١تباشرة لكي تلغى كسيط، أم تتبع طريقة غَت مبائرة يف التعليم، فجاءت الطريق

                                                           

-الواعدة-التطورات-بُت-إندكنيسيا-يف-العربية-اللغة-تعليم-447مقاالت//http://lisanarabi.net، إدريس جوىر نصر الدين12
 .40/74/0742، القائمة-كا١تشكبلت

http://lisanarabi.net/مقالات/310-تعليم-اللغة-العربية-في-إندونيسيا-بين-التطورات-الواعدة-والمشكلات-القائمة
http://lisanarabi.net/مقالات/310-تعليم-اللغة-العربية-في-إندونيسيا-بين-التطورات-الواعدة-والمشكلات-القائمة
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ىذه الوساطة كتعلم اللغة األجنبية عن طريق اللغة األجنبية نفسها دكف االستعانة 
 00.بلغة كسيطة سواء كانت لغة الطالب األـ أـ لغة أخرل جييدىا

أكؿ ٕتديد منهج يف تعليم اللغة يف قرف التاسع عشر بطريقة ا١تباشرة بناء على 
اؿ، التغيَت األخرل يف أكاخر قرف التاسع عشر ىي ا١تبلحظة تعليم اللغة عند الطف

يهتم كثَتا إىل منهج تعليم اللغة لدكر الثاىن كالدكر األكؿ ٔتنهج طبيعي. عند سوفور 
"منهج الطبيعي ىو تعليم اللغة األجنابية لناطقُت بغَتىا ال يستخدـ الًتٚتة بل 

 04مباشرة يبُت ا١تعٌت ابحركة كغَت ذالك.
  

                                                           

الرسالة الدكتورة مقدمة إىل قسم اللغة العربية ك آداهبا كلية العلـو  اإلجتاىات احلديثة يف تعليم اللغة العربية،حية مسقاف، د 22
، ص: 0777اإلنسانية اٞتامعة ا١تلية اإلسبلمية دىلى اٞتديدة ا٢تند، 

23 Jack C. Richards and Theodore S. Rodgers, Approach and Methodes In Language Teaching 

A Description and Analysis, Cambridge University Press, Cambridge, 1992. Page: 9 
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 الفصل الثالث
 هجية البحثمن

 منهجومدخل البحث و  -أ 
إف مدخل البحث ا١تستخدـ ٢تذا البحث ىو ا١تدخل الكيفي، ألف نوع ىذا 
البحث ىو دراسة الشخصية، كيف ىذا البحث تعمل الباحثة اإلجراءات مناسبا 

 ابإلجراءات يف الدراسة الشحصية، كىي كما ايىل: 
عُت الباحثة ٣تاؿ العلم ا١تخصوص كىي عن تعليم اللغة العربية  (4

عرفت الباحثة أف تعليم اللغة العربية مل تطور يف أكؿ دخوؿ  إبندكنيسيا، 
اللغة العربية إبندكنيسيا كلكن اآلف قد تطورت اللغة العربية كإحدل من 
سبب تطورىا ىي بسبب أفكار كجهود األشخاص الذم ٢تم اإلىتماـ 

 لغة العربية.يف ال
بعد أف عُت الباحثة ٣تاؿ العلم ا١تخصوص مث اختارت الباحثة الشخص  (0

من األشخاش مناسبا بتعيُت يف دراسة الشخصية، كاختيار الشخص 
 استنادا على اختيار العلمية.

بعد أف اختار الباحثة الشحص عملت الباحثة تصنيف ا١تزااي، النجاح،  (4
عن الشخص من ا١تصادر  كشدة الشخص، كٚتعت الباحثة األخبار

 كالواثئق امتعلقة بشخص كالكتب الذم كتبو.
بعد عن صنفت الباحثة  ا١تزااي كالنجاح كشدة شخص، عينت الباحثة  (1

 تركيز الدراسة مناسبا ٔتجاؿ الذل قد عينت الباحثة من قبل.
بعد أف عينت االلباحثة تركيز الدراسة عينت الباحثة أدكات البحث  (5

بلحظة )تبلح  الباحثة األنشطة اليت عقدىا كاختارت الباحثة ا١ت
الشخص لتعقيد أف تلك األنشطة يسيل كما يورل حىت اآلف، مث عمل 
الباحثة ا١تقابلة لنيل البياانت عن الشحص متعلقة ابجملاؿ الذم قد 
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عينت من قبل، مث عملت الباحثة التوثيق لنيل زايدة البياانت من 
 الكتب ا١تتعلقة ابلشخص.ا١تقابلة أخذت الباحثة الوثيقة من 

 مث ٚتعت الباحثة البياانت ك ٖتللها  (2
بعد أف ٚتعت البباحثة البياانت كٖتللها عملت الباحثة تصحيح  (0

 البياانت.
بعد أف عملت الباحثة كل ا٠تطوات كاآلخر أخدت الباحثة ا٠تبلصة  (8

 من ْتثها.
٨تو النتائج  اكل البحث العلمي حيتاج إىل طريقة ما، ليكوف البحث موجهك 

ا١تطلوبة. كالبحث ىو مناىج ككيفيات كطرؽ اليت استخدمها الباحث لتحليل 
 01ا١تشكبلت يف البحث

 نوع البحث -ب 
يّصور عن أحواؿ  وكىىو من الدراسة الشخصية  ىذا البحثنوع 

عن   أرادت الباحثة أف تبحث كما ذكر يف أسئلة البحث،  05ا١تعلومات كالبياانت
 زركشي حىت يكوف خبَتا يف اللغة العربية ككيف أفكار إماـسَتة حياة إماـ  كيف
كللوصوؿ لئلجابة عن  ،إبندكنيسيا العربية اللغة تعليم يف الًتبوية كجهوده زركشي

  .أسئلة البحث
منهج الدراسة الكيفية كىو طريقة البحث لبحث عن  إستخدمت الباحثة 

 تعليم يف الًتبوية كجهوده زركشي إماـ أفكار كيفية ا١تبحوث كىذا ٖتت العنواف
 إبندكنيسيا العربية اللغة

  

                                                           
24 

 Dudung Abdurrahman, Pengantar Metode Penelitian  (Yogyakarta : Kalam Kurnia, 

2003),  hlm:10 
25   

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002) p. 245  
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 مصادرىاالبياانت و  -ج 
 البياانت  -0

 البياانت اليت استكشفها يف ىذا البحث ىي من نوعُت، مها: 
 .ساسيةالبياانت األ ( أ

 تعٌت البياانت تتعلق عن بياانت التالية :

 سَتة حياة إماـ زركشي حىت يكوف خبَتا يف اللغة العربية. -
ستعرض الباحثة البياانت األساسية لتجيب أسئلة 
البحث ك ىي عن سَتة حياة إماـ زركشي من كالدتو حىت 
سَتة تعلمو يف كل دائرات ك ما تتعلم فيو كٔتن تتعلم فيو 

 كخرباتو اآلخر متعلقا بتعليم اللغة العربية . 
 العربية اللغة تعليم يف الًتبوية كجهوده زركشي إماـ أفكار  -

 سيا.إبندكني
ستعرض الباحثة البياانت األساسية لتجيب أسئلة 

 يف الًتبوية جهوده ك زركشي إماـ البحث ك ىي عن أفكار
 إبندكنيسيا العربية اللغة تعليم

ىي لدعم البياانت الرئيسية، أم البياانت حوؿ  ثناويةالبياانت ال  ( ب
 الصورة العامة للموقع من البحث، منها : 

ستعرض الباحثة البياانت عن تعريف ،تعريف عن الشخص (4)
شخصية إماـ زركشي خصوصا يف ٣تاؿ الًتببوية، كيف شخصيتو 

 يف تعليم طبلبو. 

ستعرض الباحثة البياانت عن ، حملة عن معهد دار السبلـ كونتور (0)
حملة معهد دارالسبلـ كونتور الذم أنشأه إماـ زركشي مع أخويو، 
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اـ ا١تعهد، ك عوامل ستبُت الباحثة خصوصا عن اتريخ أتسيس نظ
 ا١تؤثرة يف بناء ا١تعهد، كغَت ذالك. 

، برامج اللغوية لًتقية اللغة العربية يف معهد دار السبلـ كونتور (4)
ستعرض الباحثة عن برامج اللغوية الذم أنشأ إماـ زركشي لًتقية 
اللغة العربية لطبلب يف ا١تعهد الذم عقد حىت اآلف، كإنشاء 

 .يومي، تشجيع اللغة كغَتىا
 مصادر البياانت  -6

 ٟتصوؿ البياانت، فتحصل الباحثة من مصادر البياانت، فهي : 

 األساتذ يف معهد دار السبلـ كونتور  (4
ستعمل الباحثة ا١تقابلة مع األساتيذ الذ ٢تم خربة يف تعليم اللغة 

الطبلب إلماـ زركشي، كاٝتهم الدكتور  العربية مع إماـ زركشي،ىم من
 دىية مسقاف  كالدكتور سوجياد زكبيدم صاحل كالدكتور مليونو جامل. 

 الواثئق ا١تكتب   (0
استخدمت الباحثة الواثئق ا١تكتب عن إماـ زركشي لنيل البياانت 
خصوصا عن سَتة حياة إماـ زركشي يف ٣تاؿ الًتبوية، كالتوثيق ا١تكتب 

لفو أمَت مهزة كغَته ٔتوضوع "من كنتور يبنؤ معهد منها: لكتاب الذم أ
 العصرل" ك "سَتة حياة إماـ زركشي، إماـ زركشي عند األمة".

ككتب الذم كتبو إماـ زركشي "كتاب درس اللغة العربية" ككتاب 
"٘ترين اللغة العربية" كمن ىذا كعرؼ الباحثة بعض نظاـ ا١تنهج إماـ 

 زركشي يف تعليم اللغة العربية.
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 مجع البياانت  ساليبأ -د 

 يف ىذه البحث تستخدـ الباحثة أساليب يف ٚتع البياانت، ىي:
 ادلقابلة  ( أ

ك أكثر أتكمنهج ٚتع اٟتقائق بسؤاؿ ا١تباشرة أك العملية الشفهية بُت اثنُت 
للوصوؿ إىل نتيجة البحث كىذا  ا١تنهج للحصوؿ على ا١تعلومات بطريقة 

أكثر بتوجيو األسئلة لبلستطبلع على السؤاؿ كاٞتواب، قاـ بو نفراف أك 
كاخًتت الباحثة الشبو ا١تقابلة ىي نوع ا١تقابلة اليت أحّر بنسبة  02البياانت ا٠تربية
،  00كاألىداؼ من ىذه ا١تقابلة إلجياد ا١تشكلة أكضح ك أظهر ا١تقابلة ا١تنظمة

 .تستعمل الباحثة ىذه ااآللة لنيل البياانت 
ساتيذ الذ ٢تم خربة يف تعليم اللغة العربية مع ا١تقابلة مع األ الباحثةستعمل 

إماـ زركشي، ىم من الطبلب إلماـ زركشي، كاٝتهم الدكتور دىية مسقاف  
 كالدكتور سوجياد زكبيدم صاحل كالدكتور مليونو جامل.

 ادلالحظة ( ب

الباحثة نوع ا١تبلحظة بنوع ا١تبلحظة ا١تباشرة غَت فّعاؿ كالباحثة  استخدمت
)معهد دار السبلـ كونتور( كيبلح  مباشرة األنشطة جاءت إىل ا١تكاف البحث 

اللغوية اليت أنشأىا إماـ زركشي لًتقية اللغة العربية لطبلب يف ا١تعهد، ىل يسيل 
الباحثة ىذا ا١تبلحظة  تلك تلك األنشطة كما يورل حىت اآلف أـ ال. كتعمل

 لتعقيد بعض البياانت من ا١تقابلة
  

                                                           
26 

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, hlm.135. 
27 

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 

(Bandung, Alfabeta 2010) p.320 
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   التوثيق ( ج

كالكتب  ىو منهج ٚتع البياانت ما يصدره الباحثة من التوثيق أك الكتابة
كا١تقاالت كالنسخة كاجملبلت كما أشبو ذلك. كالواثئق اليت إستخدمتها الباحثة 

إماـ زركشي  الوثيقة عن ىي ا١تنهج الدراسي يف تعليم اللغة العربية للطالبات،
 ه ككتبو كغَت ذالك.اتريخ معهدأفكاره كجهوده الًتبوية يف تعليم اللغة العربية ك 

كالتوثيق ا١تكتب منها: لكتاب الذم ألفو أمَت مهزة كغَته ٔتوضوع "من  
كنتور يبنؤ معهد العصرل" ك "سَتة حياة إماـ زركشي، إماـ زركشي عند 

ركشي "كتاب درس اللغة العربية" ككتاب "٘ترين األمة" ككتب الذم كتبو إماـ ز 
اللغة العربية" كمن ىذا كعرؼ الباحثة بعض نظاـ ا١تنهج إماـ زركشي يف تعليم 

 اللغة العربية.
 ب حتليل البياانتيلاسأ - ه

الباحثة يف ٖتليل البياانت اليت كجدىا اتبع ١تنهج ميلس كىبَتمن  تسلك
أهنما رأم أف األنشطة يف ٖتليل البياانت تفاعلية كمستمرة يف كل طبقة من 

 فا٠تطوات يف ىذا التحليل ىي:  ، 08البياانت طبقات البحث حيت تكمل

 تنقيص البياانت ( أ

البياانت من ا١تقابلة بعد أف ٚتعت الباحثة البياانت من ا١تصادر 
كالتوثيق كا١تبلحظة، كانت البياانت الىت ستناك٢تا الباحثة كثَتة متنوعة 
كصعبة، لذالك ٗتتاج إىل ٖتليل البياانت بطرقة تنقيص البياانت كىي 
تلخيص كٗتتار أىم أشياء ا١تختاج للبحث، لذالك ٗتتار الباحثة 

عن أسئلة البحث، البياانت ا١تهمة ا١تتعلقة ابلبحث خصوصا إلجابة 
 كتواضح الباحثة البياانت كتسهل الباحثة ٞتمع البياانت فيما بعد.

 
                                                           

28
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan  R&D. Cet. II, h (Bandung: 

Alfabeta, 2006), hlm. 276 
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   عرض البياانت ( ب

عرض البياانت يف البحث الوصفي تعمل بشكل ا٠تبلصة، 
 عبلقة بُت فئة، ٥تططات كأنواعو. كهبذا ميلس كىربماف جدكؿ،

 the most frequent form of display data for“( يقوالف : 4981)

qualitative research data in the past  has been narrative text”, 
إستخداما لعرض البياانت يف البحث الوصفي ىي بطريقة النص  كأكثر

بصفة قصصيا. كاف عرض البياانت يسهل الباحثة يف الفهم الواقعة 
 كٗتطط األعماؿ فيما بعد ْتسب ما قد فهمت.

لذالك بعد أف تنقص الباحثة البياانت الىت تناكؿ من ا١تقابلة  
حملصوؿ من تنقص كالتوثيق كا١تبلحظة، تعرض الباحثة البياانت ا

قصصيا، تعرض الباحثة  بصفةالبياانت بشكل ا٠تبلصة كبطريقة النص 
مرتبا عن سَتة حياة إماـ زركشي حىت يكوف خبَتا يف اللغة العربية، 
كتعرض الباحثة مرتبا عن أفكار إماـ زركشي كجهوده الًتبوية يف تعليم 

أبسئلة البحث  اللغة العربية إبندكنيسيا، ككل ما تعرض الباحثة متعلقا 
 كي يكوف البحث عميقا كمرتبا كضيحا.

 أخذ االستنباط كالتحقيق( ج

عند ملس كىربما ىي أخذ اإلستنباط كالتحقيق،   ةا٠تطوة الثالث
اإلستنباط يف البحث الوصفي ٕتيب أسئلة البحث، بل ديكن ال ك 

تستطيع أف ٕتب أسئلة البحث، ألف ا١تشكلة كاألسئلة البحث يف 
. 09صفتو كقيّت كيتطور بعد البحث يف ا١تيدافالبحث الوصفي 

 كاستخد٘تهما الباحث إلجابة األسئلة يف ٖتديد ا١تسألة.
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Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, hlm.345. 
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بعد عن عملت الباحثة تنقيص البياانت كعرض البياانت كاآلف 
البد للباحثة أف تعمل أخذ اإلستنباط لتكوف إجابة ألسئلة البحث اليت 

ة البحث ألف صفة أرٝتت يف األكؿ كديكن اإلستنباط ال جييب اسئل
أسئلة البحث يف البحث الوصفي غَت مؤقة بل إمنا ديكن تطورىا بعد 
عملية البحث يف ا١تيداف البحث ككانت اإلستنباط يف البحث الوصفي 

 يرجى أف تكوف مكشفة جديدة كمل توجد من قبل.
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 الفصل الرابع
 عرض البياانت وحتليلها ومناقشتها

 ادلبحث األول: سًنة حياة إمام زركشي حىت يكون خبًنا يف لغة العربية 
 سًنة حياة إمام زركشي -0

 اتريخ والدتو (أ 
ق، كلد يف كونتور قرية  4947من مارس  04كلد إماـ زركشي يف اتريخ 

ىذه القرية مل تكن  07كيلو مًتا من مدينة  فونوركغو، يف أكؿ قرف 44صغَتة 
حو٢تا كلكن ىذه القرية مرة أف تكوف مشههورة يف مشهورة إال عند اجملتمع 

 .بسبب اسم معهد فيو  49أكاخر قرف 
فسوؼ يشاىد بيت قدًن  07إذا جاء الناس إىل ىذه القرية يف أكؿ قرف 

بشكل جغلو أك بوجو، بفناء كاسع ك أنبت فيو األشجار من الفواكو ا١تتنوعة، 
داخل البيت كاسعة خارج البيت غرفة الضيوؼ الواسعة ك غرفة الضيوؼ 

كاٟتجرات يف كل أطراؼ البيت ك ىاكذا ترتيب البيت ينبغي لو أسرة كياىي 
 القدًن.

يف جوانب الغرب من البيت مسجد صغَت بناه كياىي سليماف ٚتل الدين 
ك ىو مؤسس معهد كونتور القدًن، ك يف ذالك البيت كلد إماـ  4057يف سنة 
  47زركشي.

 خلفية أسرة إمام زركشي (ب 
إماـ زركشي كإبن األصغار من سبعة إخوة، اثالثة من الرجاؿ ك ثبلثة كلد 

من نسوة، األخ األكرب يسكن يف ا١تعهد ك ثبلثة األخرل يسكن يف فونوركغو، 
كترتيب األٝتاء من ستت إخوتو ىم: رٛتة سوكرتو، سومية حرجدفورا، سوكتمي 

 فناين.  إبن ىجر، إماـ بسرم، ٝتلة إماـ ٧تلما، أٛتد سهل، زين الدين
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  كاسم أبوىم سنتوسو أنـو بسارم ك ىو ا١تدير اآلخر معهد كونتور القدًن،
سلكيتو الزىود ك الوراء يف العبادة، ىادء ك أخلق الكردية تظهر أنو من ذرية  
كياىي ذك أثر من ذرية ذم منسبة، لذالك بيد أف رايستو ليس كمثل ما سلفو 

.  كلكنو ٥تًـت
ىي مرءة صاٟتة، ك ٣تتهدة يف كل أعماؿ كاسم أمهم سودرمي سنتوسو ك 

ا١تتنوعة كتغرس يف ا١تزرعة زكجها الواسع ك يريب أمور العائلة، غَت ذالك ىي ابرز 
طبقات اإلجتماعية، كلوكاف ىي من ذرية الشريف  أبـ ا١تتباٝتة كمتحمل يف كل 

 ك تريب يف بيئة شريف ك لكنها بسيط،ك من سلوكيتها هتتم حالة جَتاهنا يف حالة
فرح أك اٟتزف، مطلوب أك غَت مطلوب ٖتب أف تساعد الناس يف القرية من 
الذم يف حالة فقَت ك صعوب، كيتأسف ابأليتاـ ك كانت إىتمامها إليهم عميق 
ك إذا عقد ٣تتمع الربامج جاءت فيو ْتمل ا١تساعدة ا١تتنوعة كابلعكس إذا 

 عدة.أرادت ا١تساعدة من اجملتمع إال بكلمة كاحدة جاءهتم ١تسا
إحًتاـ اجملتمع ٢تذه األسرة ليس أبهنم من ذرية شريف كلكنهم من أسرة 
شريف الذم ٢تم دكر كإىتماـ للمجتمع حو٢تم. تناكؿ إماـ زركشي كأخويو األثر 
من ذالك حاؿ حياة كالدينهم.  العبادة، األخبلؽ كركح اجملتمع مكوف أبحواؿ 

 44أسرتو.
 وقت صغر إمام زركشي (ج 

كقت صغر إماـ زركشي ليس كقتا مفرحيا ، كلد ك يريب يف زمن استعمار، 
زمن ٣تاعة ك إما ىو من أسرة ذك ماؿ كلكنو مع أسرتو أيكل ساكت ) الكاسافا 

 ا١تبشور ا١تطبوخة( إلستمرار الدراسة. 
( صار إماـ زركشي يتيما 4948مل يبلغ عشر سنوات من عمره )يف التاريخ 

٨تطاط ا١تعهد ك مل يستحق اٞتيل القادـ ىو مع ستة إخوهتم ٔتوت أبيو يف أثناء إ

                                                           
31 Amir Hamzah dkk, KH. Imam Zarkasyi: Dari Gontor Merintis Pondok Modern, hlm:5 



41 
 

34 

 

كاف الشخص الوحيد الذم أصبح   أبوىمألف يشعركف ابلزف بعد موت أبيهم 
 ك اجملتمع يف ذالك الوقت. ك شعرت أمهم بقلق العميق يف األسرة شخصية

ليست إال بضياع رافق حياهتا بل إمنا البد ٢تا أف تبدؿ دكر زكجها لشخص يف 
 أبناءىا  بناهتا خصوصا من الذم مل يتزكج.  األسرة كتريب

بعد كفات زكجها، إبنها األكؿ يكوف رئيس قرية كونتور كأـ سنتوس تستمر 
إجتهاد قدماءىا إلعبلء دين اإلسبلـ بوسيلة الًتبوم كا١تعهدم، تذكر هللا يف 

 ا١تسجد جانب بيتها كل بعد عملها يف ا١تزرعة كأعماؿ العائلة األخرل.
يف حالة حزهنا أحلمت نظرت دجاجة بثبلثة أبنائها يف مسجد ا١تعهد 

ليكوف عا١تا   جانب بيتها، ك نفرا يعطيها الوصية ٟتف  كتريب ثبلثة أبنائها
 كصاٟتا كأهبم ك أجدادىم. 

ٕتتهد يف تربية أبنائها بدعاء كذكر، كانت شفتيها يذكر هللا دائما يف كل 
 إلو إال هللا، سبحاف هللا، ك اٟتمد هلل، هللا كقت ك مكاف، ذكرت كلمة طيبة "ال

 أكرب.
ذات يـو كاف إماـ زركشي مل يفهم ٔتا لفظت أمها ألنو يزاؿ صغَتا كسألو 
أمو: "اي أمى ١تا تلف  تلك الكلمات؟" فأجابو أمو " اي زركشي.. لو أنت يف 
 حالت اٟتزف ك قلق ٔتا كقع فاذكر : سبحاف اللة، لو تناكلت النعمة من هللا

 فاذكر: اٟتمد هلل، كإذا خّط األشياء فاذكر: هللا أكرب". 
ال تدعو دعاء ألبنائها بنفسها كلكن تطلب دعاء من غَتىا ألبنائها، كل 
من تلتقي هبا طلبتهم الدعاء ألبنائها. ذات يـو التقت إبحدل سكاف ك ىو شّر 

تعجب ك سأ٢تا  الناس يف قريتها ك حُت سأ٢تا عن أبنائها طلبتو الدعاء ألبنائها،
" ١تا تطلب مٍت الدعاء، ىل دعائي مقبوؿ عند هللا؟" فأجابت " إذا الدعاء لك 
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لنفسك ديكن غَت مقبوؿ عند هللا كلكن إذا الدعاء لك لغَتؾ أتيقن ٔتقبوؿ عند 
 40هللا"، فدعاه أبنائها.

 بركة العم و الوصية األم (د 
)إماـ أنـو فرانما( يف أثناء دراسة إماـ زركشي ك قد تعلم الكتب، دعا عمو 

أـ إماـ زركشي لزايرة بيتو إبماـ زركشي ك أخوانو أٛتد سهل ك زين الدين فناين، 
تتساأؿ يف قلبها ١تاذا دعاىا أخوىا بغَت معرفة ا١تقصد كا٢تدؼ ككاف  ا١تسافة بُت 

 قرية كونتور كمدينة فونوركغو بعيدا.
نوركغو  بقراءة كآلخر، ذىبت أـ سنتوسو مع ثلثة أبناءىا إىل مدينة فو 

البسملة ، ركبت ديلماف )نوع من عرابت اٟتيوؿ( كبعد ٣تيئهم يف بيت أنـو 
فرانما سألو ٢تم عن أحواؿ أسرة كونتور للمقدمة ككجح إماـ زركشي كأخوانو 
ٟتضة سيقوؿ شيءا، كانوا إماـ زركشي كأخوانو ثبتوا بسكوت بسبب خوفهم 

ة دعاىم إىل غرفة بيتو كاحدا كإكرامهم إىل شيوخ أسرهتم. كبعد كقت قليل
 فواحدا، أيمرىم فيها يقرء قراءة متفرقة.

 جهود إمام زركشي يف طلب العلم -6
"الـز عليك أف تكوف عا١تا ك صاٟتا" تلك الوصية من أمو ك يذكرىا دائما، 
أرادت أمو بثبلثة أبناءىا إلستمرار ا١تٌت من أجدادىم، يتعلموا يف ا١تعهد كيتعلموا  

ن اإلسبلـ، كٕتتهد بكل جهدىا لبحث النقود إلستمرار الدراسة كثَتا عن الدي
أبناءىا، تعمل يف ا١تزرعة زكجها كلوكاف اٟتاصل قليبل كال تعمل عملها بنفسها 

 بل يساعدكاىا أربعة أبناءىا الكبَتة.
إجتمع ٚتيع أبنائها ١تشاكرة، ك اقًتحوا إماـ زركشي كأٛتد   بعد كفات أمو

ا١تاؿ من كالديهم ال يستعمل سول لًتبيتهم   سهل كزين الدين فنٌت يف ا١تشاكرة أف
 ككلهم موافقوف بذلك إقًتح. 
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كانت ا١تزرعة من كالديهم صغَتا كالذم يعمل فيها أخهم األكرب رٛتت 
خويهم األخرل يزيدكا ا١تسركؼ لًتبية إماـ سوكرتو ك اٟتاصل منها قليبل لذالك أ

زركشي ك أٛتد سهل ك زين الدين فناين، ىم جيتهدكا يف تعلم، "كلو غلب ا١تاؿ 
  44كال غلب الدركس"

 دخول ادلعهدبداية الدراسة و  (أ 
مناسبا بوصية أمو، يبدأ إماـ زركشي بتعلم  يف ا١تعهد ك ا١تدرسة مل يبلغ 

قرية ٧تلمفانج )قرية   إبتدائية يفعشر سنوات من عمره، دخل مدرسة 
 الشرقي من كونتور( ك ىذه أحد ا١تدرسة يف دائرة كونتور كحو٢تا.

كثَتة ا١تعاىد حوؿ كونتور ك كانت ا١تهرة ١تديره متفرقة. مدير ا١تعهد يف 
دائرة مالوا جانوبية كونتور إٝتو كياىي زيد ك ىو خبَت يف علم تساكؼ، 

قية كونتور إٝتو كياىي شاريف كىو خبَت يف كمدير ا١تعهد يف جوريسا يف شر 
علم فقو، ك مدير ا١تعهد يف جوسارم إٝتو كياىي منصر كىو خبَت يف علم 
التوحيد كالتفسَت كىو مشهور أنو خبَت يف ا٠تطابة ا١تنبارية، يف مدينة 

 فونوركغو معهد إٝتو دكرم ساككا كغَت ذالك.
و مع أٛتد سهل ك زين اختارل إماـ زركشي معهدا يف جوريسا ليتعلم في

الدين فنناف، ك ذالك ا١تعهد مشهور بوجود الطبلب الكثَتة من دائرات 
 41.خارج مدينة فونوركغو

 سولو (ب 
بعد ٨تاية تعليم يف مدرسة أكنكو لورك كيف معهد جوسارم، أراد إماـ 
زركشي إلٝترار دراستو إىل سولوا، كفهمو عن أمهية العلـو كتعلم يكوف 

حاؿ ا١تعهد الذل دخلو، كذالك سبب اختياره ٔتدينة إىتمامو ١تبلحظة 
 سولوا لتكوف مكاف تعلمو فيما بعد.
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كأرادىا كثَت من الطلبة  07 قرف أكؿ كانت مدينة سولوا مدينة الطلبة يف
خصوصا الطلبة من مدينة فونوركغوا، فيها ثبلثة جامعات اإلسبلمة اٞتيدة، 

. معهد ٚتسارينن، مدرسة العربية اإلسبل:  منها مية، مدرسة منباء العلـو
عند كثَت من الطلبة  07كمعهد ٚتسارين ىو أشهر كأحب ا١تعهد يف قرف 

ألف قدرة ا٠تريج يف حف  الفية كأما قدرة ا٠تريج من ا١تعاىد يف فونوركغوا 
فقد يف حف  إمريطي. لذالك كثَت من الطلبة يف فونوركغوا يدرسوف فيو 

 ك اٟتديث. كمعهد ٚتسارين مشهور بتعليم القرآف
، كانت ا١تعاىد يعلم كتب الفقو، تسوؼ ك٨تو، فرٔتا 07قبل بداية قرف 

ىذا اٟتاؿ متعلقة بسياسة ٚتهورية ىولندا الذم أمنع ا١تعاىد لتعليم القرآف 
كاٟتديث مباشرة ك بذالك ال يعرؼ ا١تسلموف حقيقة تعليم دين اإلسبلـ 

ا٢تولندا إلدخاؿ ا١تفاىم عا١تيا تكوف من كل جوانب اٟتياة. جهدكا ٚتهورية 
إىل ا١تسلمُت أبف دين نيب دمحم ىو دين العبادة ألهنم خيافوا بعا١تية الدين 
اإلسبلـ ا١تتعلقة بكل جوانب يف اٟتياة ك ضرر لوجود ٚتهورية ىولندا يف 

 إندكنيسيا. 
كلكن كياىي اٟتج أبو أمار ك ىو مسس معهد ٚتسارين كىو مشهور 

يم القرآف اٟتديث يف معهد الذل أسسو، كلوكاف بضّد التقليد ك يشجع لتعل
يتناكؿ اإلحتقار من ا١تعاىد اآلخر كأمنع ٚتهورية ا٢تولندا كل كتب إاّل  
كتاب تفسَت جللُت للقرآف ككتاب صحيح البخارم ك صحيح مسلم 

 للحديث.
ا١تدرسة العربية اإلسبلمية يف سوؾ كليوكف سولوا )دائرة للعربيوف( ثبلثة  

معهد ٚتسارين تقريبا. كأكثر من الطبلب من ذرية العرب.  كيلول مًتا من
ت سنوات، تتكوف من: سنتُت لئلستعداد )ٖتضر األكؿ  كقت تعليمو س

كٖتضر الثاين( كأربعة سنوات ١تدرسة اإلبتدائية. كا١تؤسس ١تدرسة العربية 
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اإلسبلمية حُت إذ اسو أٛتد هبسيواف ليكوف مريب ا١تدرسة ك أٛتد فاركؽ 
يس ا١تدرسة، كتقدًن كل الدركس ابللغة العربية يشمل الدرس ليكوف رئ

اٟتساب، الدرس جغرافية كالدرس الطبعة ككل كتب يكتب ابللغة العربية.  
كانت اللغة العربية تناؿ اإلمهاـ ا١تخصوص كالسيما بعد حضور األستاذ 

 دمحم أمار اٟتشمي ليكوف أستاذا يف ا١تدرسة العربية اإلسبلمية.
كيلو مًتا   0,5نباء العلـو يف جانب مسجد أكرب سولوا، قاـ مدرسة م

من مشاؿ معهد ٚتسارين، أقاـ كراتوف سوراكرات مدرسة منباء العلـو 
إستعدادا لًتبية بنات كراتوف، مدرسة منباء العلـو مشهور بعصره يف جزيرة 
جاكا كالطلبة جاء من كل دائرة يف إندكنيسيا، ك فيها درجة الثانوية كالدرجة 

عليا اليت مل تستحقها مدرسة اآلخر، كجود عصره النظاـ، فّرؽ الطلبة ال
ابلفصوؿ كتعلم كل الدرس يف الفصل كيف كل فصل كساءؿ التعليم  
كا١تقائد، ا١تكاتب، الكرسي، السبورة، الطبصورة، كاآللة العملية. كعقد 

نسفا التقييم من التعليم يف ىذه ا١تدرسة، فيها دركس الدينية كالعامية ٔتزاف 
كنسفا، دركس العامية يشمل الدرس العرض، الدر اٟتساب، الدرس 
اإلنسانية، الدرس الفلك، الدرس ا١تتعلم، األغنياء كغَت ذالك، كأما دركس 
الدينية يشمل الدرس الفقو، التفسَت، اٟتديث، التاريخ، ٨تو، الصرؼ، 
ينية الببلغة، الفرائض كغَت ذالك. كالناص الكتاب ا١تستخدمة لدركس الد

ىي الكتاب األصفار ا١تستخدمة عموما يف ا١تعهد كالكتاب الفتح القريب، 
الفتح ا١تنعُت )الفقو(، اٞتركمية، ا١تتممة، ك اإلمريطي )٨تو(، ا١تقصد 
)الصرؼ(، السنوسية،  الرىبة )الفرائض(، العقد الزمن )الببلغة( كغَت 

تخدـ ا١تدرس ذالك، تدريس تلك الكتب أماـ الفصل بطريقة احملاضرة، كاس
السبورة لعرض زايدة البياانت ك كتبها الطلبة يف كتبهم. كالوقت لتعلم 
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( صباحا، كللثناكية كالعالية يف 40:77-70:77إلبتدائية يف الساعة )
 ( مساءا.40:77 -41:77الساعة )

كىذه الثبلثة ا١تعاىد ا١تتقدمة اليت اختار إماـ زركشي لتعلم، بلغو إىل 
١تصركؼ ألف ا١تصركؼ لدراسة يف تلك ا١تدارس ليس أخوانو كفكركا عن ا

قليبل، يف حالة القرر من أخوانو ساعد إماـ زركشي أخاه رٛتة سوكرتو 
 لتنظيم عربة اٟتصاف ألمر أخيو يف القرية ك ا١تدينة ك األمكنة الآلخر.

قرركا أخوانو ّتّوز تعلم إىل سولو، ك ذىب إماـ زركشي إىل سولوا بنفسو 
سنة، سجل نفسو يف ثبلثة معاىد  45كاف عمره   ك 4905يف سنة 

اإلسبلمية، أكال معهد ٚتسارين يتعلم فيو كتب الدينية يف ليل،  اثنيا يف 
ا١تدرسة العربية اإلسبلمية يف صباح كاثلثا يتعلم يف مدرسة منباء العلـو يف 

 ا١تساء.
فرقة شرؾ إماـ زركشي الربامج ا١تتنوعة كا١تناقشة، الرايضة كغَت ذالك، يف 

ا١تناقشة لو الفرقة ا١تناقشة تتكوف من ٜتسة أنفار ىم: آمن طلحة )سولوا(، 
فتح )جَتيبوف(، أٛتد زيٍت )بنكواننج سوكوىرجو(، بنيامن )٣تالنكا( كإماـ 
زركشي )فونوركغو( ىم يؤسسوف معهد كيعلم يف معهدىم، كقاؿ أٛتد زيٍت 

ينهم قريبا. بعد رجوعهم يف ا١تقابلة "أف مكاف بينهم بعبدا كلكن ا١تصاحبة ب
، كالفضيلة من ىذا الفرقة ا١تناقشة ىي نوع من  من ا١تعهد يعلموا العلـو
األعضاء الفرقة من دائرة متفرقة، ٢تم فكرة ك اآلراء كفهم متفرقة عن الدين  
كغَت ذالك. ظهر أثر الرائسة إماـ زركشي يف برامج الكشافة ، الرايضة، 

 رئيسا.كىو عملي يف كل برامج ك يكوف 
كالكتب ا١تستخدـ يف معهد منها: كتاب صحيح ٓتارم، اٟتكم، احياء 

 45 علم الدين، تفسر جللُت، سفنة النجة، ك قراءات شتب.

                                                           
35 Amir Hamzah dkk, KH. Imam Zarkasyi: Dari Gontor Merintis Pondok Modern, hlm: 27 
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تعلم إماـ زركشي يف معهد ٚتسارين ال يبلغ من ثبلث سنوات كلكن  
كثَت من العلـو ك ا٠تربة تناكلو فيو. التعلم يف ا١تدرسة العربية يكوف خربة 
مهما يف مدينة سولوا كالسيما خربة تعلم مع األستاذ دمحم عمار اٟتشيمي ) 

خ أٛتد ا٠ترّيج من جامعة زيتوف تونيس( ك ىو مرحلة كاحدة أبستاذ شي
اتـ دراسة إماـ زركشي يف مدرسة العربية اإلسبلمية إاّل  .42شركيت األنصارم

يف ثبلثة سنوات، تنقل إىل فصل الرابع ألف لو ا١تعارؼ تناكلو من مدرسة 
 عونكولورك يف فونوركغوا ك يتعلم يف ا١تعهد.

 استخدـ ىذه ا١تدرسة طريقة ا١تباشرة يف عملية التعليم اللغة العربية، ككاف
 ىذه الطريقة خربة أألكؿ عنده ك يتعلم لغة العربية فيها ألكؿ مرة .

ّتانب قدرتو يف رائسة، حيب أف تقرء الكتب، لو القدرة القوية يف 
اٟتف ، ال حيب بشراء يف ا١تقصف كإلجتماع بغَت فائدة، حيب أف جيلس 
نفسو يف اٟتجرة يقرء الكتاب كيناقش يف فرقة صغَتة أك يعمل عمبل اآلخر 

 ا١تفيدة.
بدأ إماـ زركشي بتعلم يف مدرسة منباء العلـو من فصل ا٠تامس حىت 
فصل السابع )الثناكية( كىذه ا١تدرسة  أكثر حداثة من ا١تعهد، فرؽ فيو 
الطلة إىل الفصوؿ كعقد اإلمتحاف يف كقت معينة، كلكن الكتب متساكايف 

اللغة العربية فيو  ابلكتب يف ا١تعاىد كمتساكايف يف طريقة القرائة كلكن تعليم
أحسن. كا١تؤسس ىذه ا١تدرسة ىو رادين أديفايت سراي ديننجرات ك رادين 
فنجهولو تفسَت األانـ على حساب ٚتهورية سوراكارات. لذالك العادة ؼ 

 ىذه ا١تدرسة غَت متساكية ابلعادة ا١تعهد يف أم جحات.

                                                           
36 Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia , Jakarta: Hidakarya Agung, 1979 
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أمار  التقى إماـ زركشي بكياىى اٟتج علي دركة )ابن كياىي اٟتج أبو
( ك كياىي اٟتج شكر غزاؿ ) 4827كرئيس ا١تعهد ٚتسارين من سنة 

(. 4985حىت سنة  4987رئيس العاـ اجملتمع العلماء الساابق من سنة 
شعر إبستطاع يف فهم اللغة العربية، جرب إماـ زركشي يف عمالية قدرتو 
إلستخداـ اللغة العربية يف مدرسة العربية اإلسبلمية كلكن ضحك أصحاب 
العرب إليو ألف اللحجة كاللحجة جاكية. اإلختقار من أصحابو ال جيعلو 
ييئس بل يزد إرادتو يف تعلم اللغة العربية، بعد انتحاء كقت الدراسة ال يرجع 
مباشرة بل يثبت يف ا١تدرسة العربية لتعلم. تعلم إماـ زركشي يف مدرسة 

 معهد ٚتسارين يف ا١تنباء العلـو ال يبلغ ثبلثة سنوات، كانتهاء دراستو يف
آخر السنة الثانية، أراد إماـ زركشي إلشًتاؾ برانمج ٗتصص يف معهد 

 أستاذ دمحم عمار ا٢تاشيمي يف سولو ٖتت رعايتو مباشرة. 
أشهر ىذا ا١تعهد ابسم "إنًتانت كستايت" دخلو برانمج التخصص يف 

مية، سنة الثالثة أك بعد ٧تحو إىل فصل السادس ىف ا١تعهد العربية اإلسبل
كالتعلم يف برانمج التخصص مع األستاذ دمحم عمار ا٢تاشيمي أىم عنده من 
التعلم يف تعلم يف ا١تدرسة العربية اإلسبلمية أك يف مدرسة منباء العلـو ألف 
عجبو األستاذ دمحم عمار ا٢تاشيمي ك ىو قدكة حسنة يف طريقة الًتبية 

 كالتعليم الطلبة.
إلندكنيسيا ألنو ال يشعر اب٢تدء ليسكن ىاجر دمحم عمار اٟتاشيمي إىل ا

يف ببلده، ىو عريب تونيسيا يتحيز إىل ببلد تركي ألنو يريد أف تقـو خبلفة 
تركي عثماين يف حالة اٟترب مع العريب. سكن يف داءرة فيكالو٧تاف يف أّكؿ 
ىجرتو إىل إندكنيسيا ك يعمل يف معمل ابتك ليكوف علمبل، كلكن عرؼ 

سياسة ك األستاذ ا٠ترج من جامعة زيتوف يف تونيس سكاف أنو الفعاؿ ال
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كيستمر دراستو إىل جامعة األزىار مسرا فلذالك طلبو كثَتا من ا١تدارس 
 ليكوف أستاذا فيها، كاختار مدرسة العربية اإلسبلمية يف سولوا.

كاجمليئو حيمل التغيَت الكبَت يف ا١تدرسة العربية اإلسبلمية، زاد كقت تعلم 
، ك ٗتصص تعليم الدركس اللغة العربية بطريقة جديدة ك ىي دركس الدينية

طريقة ا١تباشرة ك تلك الطريقة تكوف طريقة جديدة يف تعليم اللغة العربية يف 
ا١تسرل، رتب نظاـ اإلدارة ا١تدرسة  ك قـو نظاـ لطلبة، ك بكّل التغيَت زادت 

ن الطلة من إرادة اجملتمع لتعلم يف مدرسة العربية اإلسبلمة كجاء كثَتا م
 داءرات خارج سولوا.

كجد إماـ زركشي األستاذ، ا١تريب، ا١تفكر، السياسي لو الثقافة كاسعة 
كىو قدكة حسنة عند إماـ زركشي من أخبلقو ك نظارية حياتو كا١تعلم 
كالرائس، يسكن فيو مع أبناء العريب من كل دائرات يف إندكنيسيا ك٢تم 

كانت زكجتو من العرب كيستخدـ اللغة النظاـ يف غستخداـ اللغة العربية، ك 
 العربية للمحادثة مع أسرتو.

إبرادة قوية يف معرفة اللغة العربية ٝتع إماـ زركشي كل ما قاؿ تلك 
أبستاذه لكتابة ما ذكر إليو بشكل الكتاب،   ,األسرة مث قّلده، عادة، مدع

ا اإلنشاء كغَت ذالك ك أعطى إىل ا٢تاشيمي لتصحيح ك هبذا يستفذ كثَت 
لتعلم عن اإلنشاء كفهم األصلوب اٞتيد كإذا مل يفهم بشيئ يسأؿ إىل 

كهبذا زادت معرفة إماـ زركشي كلكنو مرات يناؿ الغضب من   األستاذ
أستاذه كىو يقبل كّلها ابإلخبلص حىت يستطيع أف يتكلم ابللغة العربية 

 كيتحدث مع العريب فاصحا.
لم خرجوا من امدرسة ألهنم ال كاف ا٢تاشيمي أستاذا منظما، كثَت من ا١تع

يستطيعو أف يؤطيعو النظاـ الصارمة. فباحقيقة أف ا٢تاشيمي أستاذ خالص 
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كراحم ك قارب مع طبلبو كجيتهد لتقدًن قدرهتم. كإحدل من جهوده كىو 
 يعقد برامج التخصص كيسم كذالك ابلقسم الداخل.

ساكن،   اـ ٞتميعبوجود ا١تعهد أراد ا٢تامشي للًتبية ك التعليم بتطبيق النظ
خصوصا النظاـ يف تعليم اللغة العربية يفضل من درس ا١تطالعة اإلنشاء 
كاحملفوظات ك البد أف يستخدـ اللغة العربية يف كل احملادثة يف ا١تعهد ك من 
الذم يتجوز عن النظـو فعليهم العقوب الشديد، ك هبذا تناكؿ إماـ زركشي 

ربية مباشرة أبستاذ ا٢تامشي  خربة العلم اللغة العربية كاحملادثة ابللغة الع
ذ ا٢تاشيمي اكا١تتكلم األصلي، كىو يناؿ فرصة لقراءة الكتب النافس ألست

الذم ٛتلو من قاىر كيفهم تلك الكتب إبرشاد ا٢تاشيمي مباشرة، كأعطى 
ا٢تاشيمي إىل إماـ زركشي كثَت من الفلسفة كنظرية اٟتياة كىو يعلم عن 

زركشي كل ما أعلم ا٢تاشم حُت رايسة  النظاـ إىل إماـ زركشي كحيمل إماـ
 40معهد دارالسبلـ كونتور.

 فادنع (ج 
تعلم إماـ زركشي يف سولوا ٜتس سنوات كاستفد جيدا يف طلب العلم 
كا٠تربة كىو طالب لو قدرة جيدة عند ا٢تاشيمي، بعد تعلمو يف سولوا أراد 

ىو أ إماـ زركش أف تتعلم يف مسرل كلكنو مل يكن ٧تاحا هبذا فلذالك أراد 
يتعلم مع األستاذ ا٠ترّيج من ا١تسرل طلب ا٢تاشيمي إليو أف يذىب إىل 
فادانج فنجانج سومطرل الغريب كيف ىذه الدائرة كثَت العلماء ا٠ترجيوا من 

 ا١تسرل.
قاـ معاىد اإلسبلمية اٟتديثة يف رانح ميناج خصوصا يف مدينة فادنج 

 لذم يريد التقدًن.كىذا اٟتاؿ ٣تذبة عند رئساء اإلسبلـ كا٢تاشيمي ا

                                                           
37 Amir Hamzah dkk, KH. Imam Zarkasyi: Dari Gontor Merintis Pondok Modern, hlm: 28 
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، كانت سومًتل الغريب دائرة لدخوؿ حركة السلفي 49يف أكاخر قرف 
كٕتديد فكرة اإلسبلـ إىل اإلندكنيسي، أقامت كثَتا من ا١تدرسة لتجديد 

( يف فادنج 4970التغيَت، كأقاـ الدكتور عبد هللا أٛتد ا١تدرسة األدبية )
ة ليب اليانويي ا١تدرسة الدينية فا٧تانج، ك أقاـ زين الدين ليب اليانوسي كرٛت

(، كأقاـ الدكتور اٟتج 4904( ك ا١تدرسة الدينية للبنات )4945للبنُت )
(، كأقاـ ٤تمود يونوس كلية 4904طواليب ) رلعبد الكرًن عمر هللا سومط

 ا١تبلغُت دمحمية كأقاـ كلية ا١تعلمات يف فياكومبوح.
تعرضة عند ٣تتمع ذىاب إماـ زركشي إىل فادنج فا٧تانج يكو خطتا م

الطلبة يف جاكا، ألف أكثر منهم يتعلم يف معهد تبو إيرينج جومبانج أك يف 
معهد تردياس فاجيتاف، بسبب النية القوية ك التشجيع من األخويو، ذىب 

 .4947إماـ زركشي إىل فادنج فا٧تانج يف سنة 
أكؿ دخوؿ إماـ زركشي إىل ا١تدرسة يف دائرة فادنج فا٧تانج إٝتها 
مدرسة سومًتل طواليب، كأكؿ بناء ىذه ا١تدرسة ىي بناء ا١تصلى الصغَت 

ٖتت رايسة شيخ عبد الكرًن أمر هللا الذم مشهور  4904بٍت يف السنة 
بلقب اٟتج الرسوؿ، تعلم يف ىذه ا١تدرسة سبع سنوات، يتكوف يف أربعة 
يف سنوات يف الدرجات اإلبتدائية كثبلثة سنوات يف درجة الثناكية، تعلم 

درجة اإلبتدائية علـو معرفة الدينية كاللغة العربية ك علـو العاـ كلغة ا٢تولند 
 كاللغة اإل٧تليزاي ككانت كتب لتعليم كلها جديدا.

أكؿ دخوؿ إماـ زركشي إىل مدرسة طوالب، جلس يف الفصل الرابع 
)فصل الثاين الثناكية( مباشرة ك٧تح يف إنتهاء الدركس يف كقت السنتُت، 

ريج من ا١تدرسة الطوالب قد استوىل على علـو الدينية جيدا، ٢تم ككل ا٠ت
كال يشعر إماـ زركشي بصعوبة  قدرة على قراءة كفهم كتب اللغة العربية.
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لتعلم يف مدرسة طوالب بسبب خربة تعلمو يف سولو كىو يستويل على اللغة 
 العربية يف قدرة القراءة ك اإلستماع كالكتابة كالكبلـ.

ركشي ابلصعوبة يف االقتصاد كلكن جهوده يف التعلم شعر إماـ ز 
الينقص. بعد ٗترجو من مدرسة الطوالب استمر دراستو يف مدرسة نورماؿ 
إسبلـ )كلية ا١تعلمُت اإلسبلمية( بٌت ىذه ا١تدرسة ابٖتاد األساتيذ دين 
اإلسبلـ يف فادانج ٖتت رايسة ٤تمود يونس. كلدخوؿ إىل ىذه ا١تدرسة 

 المتحاف. البد ابشًتاؾ ا
كىذه ا١تدرسة مدرسة حديثة من جهة ا١تنهج أك االسًتاتيجية كا١تباين. 

 ككانت ا١تنهج يتكوف ابلعلـو العامة كاللغة العربية كاللغة اإل٧تليزية.
تعلم إماـ زركشي العلـو خصوصا اللغة العربية خصوصا من أستاذ ٤تمود 
يونوس طريقة تعليم اللغة العربية كاإل٧تليزية. كتناكؿ ا١تعارؼ عن الًتبية 
اٟتديثة. منو تناكؿ الدراسة اٞتيدة ٔتنهج الدراسة ا١تنظم. تعلم إماـ زركشي 

العربية جيدا. يف مدرسة نورماؿ إسبلـ مكثفة حىت استوىل على اللغة 
استخدمب ىذه ا١تدرسة نظاـ ا١تعهد. كفيها أكجبت على الطبلب فيها 
ابستخدـ اللغة العربية كاإل٧تليزية يف ٤تادثة اليومية. كتعلم فيها األصوؿ 
كاألفكار كالنظرايت يف تعليم اللغة. كّتانب ذلك تعلم فيها العلـو الًتبوية 

 كالتعليمية يشتمل علـو النفس.
خصوصية مدرسة نورماؿ إسبلـ كثَت من األساتيذ كإحدل من 

متخرجوف من ببلد مصر كجامعة األزىر كدار العلـو كجامعة ا١تصرية 
كجامعة القاىرة. كىم أستاذ ٤تمود يونوس كأستاذ ٥تًت حيي كأستاذ قاسم 
بكرم. ٗترج من ىذه ا١تدرسة كثَت من ٣تتهد يف الدين كالوطن كىم إماـ 

رئيس دائرة أجيو كرئيس جامعة اإلسبلمية زركشي مث أٛتد ىامشي )
ال يزاؿ رئيس ٣تلس العلماء  4995اٟتكومية الرانَتم( كحىت سنة 
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اإلندكنيسي يف دائرة أجيو. كرئيس جامعة دمحمية أجيو. كاتنكو إٝتاعيل 
يعقوب ىو رئيس اٞتامعة اٟتكومية سوانف أمبيل سورااباي كرئيس اٞتامعة 

 دين ىو رئيس جامعة العقبة سوماتراه الغربية. اٟتكومية سيمارانج. كنظَت ال
كإماـ زركشي إحدل من الطالب احملبوب عند األستاذ ٤تمود يونس كىو 
ماىر يف الدركس اللغة العربية كالعلـو الرايضية كالعلـو العا١تية. حيب القراءة 
يف مكتبة كرماؿ إسبلـ كىي أكرب ا١تكتبة كأكملها يف مدينة فادانج. كحيب 

ة عن الًتبية العلـو النفسية ككتاب آداب العرب ألفو ا١تنفلوطي، القراء
جرجي زيداف، الغبلييٍت. كال حيب كثَتة يف مسألة السياسة كيهتّم يف مسألة 

 تطوير الًتبية كالدعوة.
حيب الرايضة كأنشطة ا١تناقشة كاحملاضرة كا٠تطابة. كقاؿ أٛتد حشيمي: 

يف رأيو خصوصا عن  إماـ زركشي ىو لطيف يف الكبلـ كلكن قوم
 اإلسبلـ.

إشتهر مدرسة نور اإلسبلـ بنجح ٗترج كادر رئيس العمة، ك إحدل من 
سبب ٧تح ىذه ا١تدرسة ىي إجتهاد األساتيذ يف غرس ركح اٞتهاد ككتب 
لقراءة طبلب الذم ترتقي نشاطات اٞتهاد يف حالة الزمن قبل اإلستقبلؿ 

 حيًتؽ النشاط اٞتهاد اإلستقبلؿ. 
تاذ ٤تمود يونوس قدرة طبلبو، إتقاف إماـ زركشي يف قراءة كعرؼ األس

ا٠تارجيية كاىتمو  ةالكتب كتذكَت الدركس كنشاطتو يف ا١تنظمة كيف نشاط
رئيس ا١تدرسة نرماؿ اإلسبلـ كىو شحص ٕتدد الًتبية اإلسبلمية يف 
إندكنيسيا. لذالك بعد إنتهاء إماـ زركشي من الدراستو يف مدرسة نرماؿ 

، تناكؿ إماـ زركشي الواجبة من ٤تمود يونوس  4954 سنة اإلسبلـ يف
ليكوف رئيس ا١تدرسة كويك دمحمية يف فادانج سيدنفواف، كقبل نيل تلك 

 الواجبة دعا ٤تمود يونوس إماـ زركشي. 
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 ـ م : ىل تريد أف أرسلك إىل سومًتل الشمالية؟
 إ ز : ألم شيئ؟
 ـ م : لتعليم

 إ ز : تعليم أم شيئ؟
 م مدرسة ا١تعلمُتـ م : تعلي

 إ ز : ىل أستطيع أف أعلم مدرسة ا١تعلمُت؟ كيف شكل ا١تعلمُت؟
 ـ م: إجعل ٔتثل ىذه ا١تدرسة

إ ز: لقد ٗترجت من ىذه ا١تدرسة، ىل أستطيع أف أجعل ا١تدرسة ٔتثل 
 ىذه ا١تدرسة؟
 ـ م: أنت تقدر هبذا

ىذه  إ ز: لذالك أطلب رسالة البياانت أنٍت قادر لتأسيس ا١تدرسة ٔتثل
 ا١تدرسة. كأشجع لتأسيس ا١تدرسة إال بوجود رسالة البيانبت. 

 ـ م: نعم
 .ككتبو رسالة البياانت

  فادنج سيدنفوان (د 
، ككتب رسالة إىل أحيو أٛتد  قوية ذىب إىل فادنج سيدنفواف بنية

ساىل كخرب عن أتخر رجوعو بعد سنة كتعجب أٛتد ساىل أبسرع كقت 
إماـ زركشي سوؼ يستمر جهوده يف تعلم إماـ زركشي كىو يفرح ألف 
 ا١تستقبل كانتظر ٣تيئ إماـ زركشي.

فضيلتُت عند إماـ زركشي يف رايسة ىذه ا١تدرسة، أكال: تناكؿ رسالة 
البياانت اليت أىم من الشهادة من تلك ا١تدرسة، اثنيا: لو خربة يف عملية 

ه. بعد مركر تعليم اللغة العربية بطريقة جديدة. بعد معرفة ىذا اٟتاؿ فهم أخو 
من األشهور ظهر اٟتاصل اٞتيد من جهود إماـ زركشي كاعًتؼ السكاف 
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اٟتاصل من جهوده كفرح الطبلب ألهنو يستطيع أف يتكلم اللغة العربية 
 كيتحدث مع غَتىم ابللغة العربية. 
سنة من عمره خربة لعملية العلمو كخربتو   05تناكؿ إماـ زركشي ىنا يف 

ة، يرئس مدرسة كويك سنة كأعطى تلك ا١تدرسة إىل كاألستاذ كمنظم ا١تدرس
 صاحبو عمار بكرل إلستمرار جهوده، مث رجع إىل كونتور فونوركغوا.

 رجوع إمام زركشي إىل كونتور (ه 
 4905بعد عن تعلم حادية عشرة سنوات خارج قريتو لتعلم من سنة 

إلجياد آمالو مع أخويو.  4942، رجع إىل كونتور يف سنة 4942حىت سنت 
عد عن كصل يف كونتور يطور معهد كونتور اٞتديد الذم قد بدأه أخوه من ب

 قبل.
كانت إماـ زركشي ىو اجملتهد، كالراحة عنده يف تبادؿ األعماؿ، كىو 

(  0)اإلنشرة :  يقوؿ كما قل هللا يف القرآف الكرًن: "فإذا فرغت فانصب"
لربامج حفلة من قبل، مث قرر عن ذالك يف ا لذالك عقد كل الربامج استعده

التشاكر عشرة سنوات كونتور، ك أراد اف تطور نظاـ جديد يف جهة 
 الًتبويةخصوصا يف ا١تعهد، مناسبا ٓتربتو.

 جهوده الرتبوية يف تعليم اللغة العربية إبندونيسياادلبحث الثاين: أفكار إمام زركشي و 
 أفكار إمام زركشي يف تعليم اللغة العربية -0

 اللغة العربية إبندونيسيافكرتو يف منهج التعليم  (أ 
يف أكؿ ىجرتو إىل فادانج، جاء إليو طالبا من جاكا ك أراد أف يتعلم اللغة 
العربية معو ألف إماـ زركشي مشهور بقدرتو يف الكبلـ اللغة العربية جيدة. 
كلكنو مل يعرؼ الطريقة ا١تناسب لتعليم اللغة العربية، مل يعرؼ من أين سيعلم 

من الفعل أك ا١تفردات؟، ككجد كتاب "السبيل إىل القرآف" اللغة العربية، ىل 
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ألفو دمحم ىاىن طبع يف جغجاكرات ك كانت الطريقة ابلطريقة الًتٚتة كىو جيرب 
 لتعليم بذالك الكتاب.

كمل يستخدـ الطريقة ا١تناسب لتعليم اللغة اإل٧تليزية يف أكؿ تعلمو،  
كيتعلم اللغة اإل٧تليزاي ألكؿ مرة بطريقة كالقراءة الكتب، كتب ٖتت الكتابة 
اللغة اإل٧تليزاي بكتابة اللهجة اللغة العربية، كيتعلم اللغة اإل٧تليزاي ابلصوار 

الًتٚتة كبُت ابللغة اإلنونيسيا يف  ككانت الصوار مقركء ابللغة اإل٧تليزاي دكف
 اآلخر.  

ْتث عن العليم اللغة كجده يف طريقة برليت، أحسن الريقة حُت إذ، 
طريقة برليت ىي الطريقة لتعليم اللغة اإل٧تليزاي يستخدـ الطريقة ا١تباشرة كال 
يستخدك الًتٚتة، كتناكؿ الطريقة لتعليم اللغة العربية بتلك الطريقة ك ىي 

لطريقة يف ا١تصرل كتناكؿ ىذه الطريقة من أستاذه اٝتو "٤تمود أشهر ا
 يونوس".

شعر مباشرة كيف التعليم اللغة العربية هبذه طريقة ك فهم جيدا  حىت 
كال يعلم إماـ زركشي اللغة العربية  48استطاع أف يعلم اللغة العربية هبذه الطريقة

ف يعلم اللغة العربية إال بطريقة ا١تباشرة، كما قاؿ إماـ زركشي: "٦تنوع أ
 49بًتٚتة" ذكر ا١تفردات ابللغة العربية مباشرة ك يبُت ا١تعٌت ابٟتركة.

قد فهم إماـ زركشي عميقا عن أكؿ ٨تضة اللغة العربية يف ا١تصرل، 
لذالك "الًتبية عند إماـ زركشي ىي أىم من التعليم" كفهم ا١تنهج عنده 

سة يف داخل الفصل أـ خارج "ا١تنهج يشتمل كل األنشطة منظمة هبذه ا١تؤس
الفصل" كل األنشطة داخل الفصل كخارج الفصل ىي ا١تدخل اٞتديد يف 

 ا١تنهج للوصوؿ إىل األىداؼ.
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ٚتع إماـ زركشي كل األنشطة بنظاـ ا١تدرسة كنظاـ ا١تعهد يف شكل ا١تعهد 
اٟتذيث، ك ىذا ا١تدخل اٞتديد ىو فكرتو الطيبة كا١تفيدة ٢تذا الببلد خصوصا يف 

 لغة العربية.ال
كنظاـ ا١تنهج عند إماـ زركشي "النظاـ ا١تنهج الذم ٢تم ا١تدخل الشاملة، 

كاألنشطة يف 17كالبد على الطبلب أف يسكن يف ا١تعهد الذم فيو األنشطة.
ا١تعهد يشمل األنشطة ابللغة العربية، كاإلستخداـ اللغة العربيبية يف احملادثة 

، ا٠تطا بة ابللغة العربية، التمثيلية ا١تصراخية ابللغة اليومية، كتابة اإلنشاء اليـو
العربية، تشجيع اللغة يف كل األسبوع، ا١تسابقات ابللغة العربية كغَتذالك، كلهم 

  14يعقد لتعليم كترقية اللغة العربية.

 فكرتو عن ادلعهد اإلسالمية و تعليم اللغة العربية فيو (ب 
 فكرتو عن معىن ادلعهد إسالمية (0

ية عند إماـ زركشي ىي ا١تؤسسة الدين اإلسبلـ معٌت معهد اإلسبلم
بنظاـ امعهد، ك الكياىي يكوف مركز التعليم ك ا١تسجد يكوف ركح األنشطة 
ك تعليم الدين اإلسبلـ لطبلب ٖتت رايسة كياىي يكوف أفضل األنشطة، 
ككياىي، الطالب، ا١تسجد، ا١تعهد، ك تربية الدين اإلسبلـ ىي عناصر 

 10مية.ا١تهمة يف معهد اإلسبل
 فكرتو عن التعليم اللغة العربية يف ادلعهد  (6

عند إماـ زركشي البد أف يتعلم اللغة قبل أف يتعلم النحو، )ألف النحو 
يف احملادثة كا١تلح يف الطبخ كقاؿ: "ال يعطؤ ا١تلح قبل كجود الطبخ"( 
لذالك البد أف يتعلم اللغة العربية قبل أف يتعلم النحو، كاإلسًتاتيجية 
 ا١تستخدمة عند إماـ زركشي ىي ٞتعل قدرة الطبلب للكبلـ اللغة العربية.

                                                           

 (0742مارس  44)فونوركغو،  ادلقابلة،دىية مسقاف،   17
(0742مارس  44-4يف كونتور األكؿ،) فونوركغو،  دلالحظةا 14
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يتعلموا الطبلب اللغة العربية يف الكلية ا١تعلمت اإلسبلمية من البسيط، 
ىم يبدؤكا التعلم اللغة العربية من اإلسم مث فعل مث اسم سفة حىت الًتكيب 

كتاب دركس اللغة   يف اٞتملة العربية ك ٢تدؼ التعليم الغغة العربية ألفو
 العربية، كتركيب ا١تادة مرتبا ك سهولة يف تعليم بطريقة ا١تباشرة ببل ترٚتة.

أكجب على الطلبة للكبلـ ابللغة العربية يف احملادثة اليومية بعد ستت 
أشهور، ك يتعلم الدرس النحو كالصرؼ يف الفصل الثاين حىت سنة السادسة  

 .لغة العربيةيتعلم بعض من الدركس اإلسبلمية ابل
بتعلم اللغة العربية أكال، يرجى على كل الطلبة ابلقدرة يف القراءة الكتب 

 14ككل القراءة ابللغة العربية بنفاسهم بعدـ اإلشراؼ. 
 فكرتو يف األنشطة لرتقية اللغة العربية (ج 

 لو اآلراء الكثَتة يف نشئ األنشطة لًتقية اللغة العربية بعضها: 
 تشجيع اللغة العربية  (0

شجيع اللغة ىي إحدل من األنشطة الىت أنشأىا إماـ زركشي لًتقية ت
اللغة العربية، جيعل الطبلب يشجعوا أف يتكلموا ابللغة العربية بطريقة جعل 

  11 اٞتملة من ا١تفردات، كاألساتيذ يساعدكا ىذا النشاط.
يعقد ىذا النشاط حىت اآلف يف ا١تعلهد ا١تركزم أك ا١تعاىد الفرعي يف 

 يا.إندكنيس
 إنشاء يومى ابللغة العربية (6

اإلنشاء اليومى ابللغة العربية ىي إحدل من األنشطة اليت أنشأىا إماـ 
زركشي لًتقية اللغة العربية، ألنو ال يهتم اللغة العربية يف داخل الفصل 
كا٠تارج الفصل، كاإلنشاء اليـو إحدل من األنشطة اللغوية خارج الفصل 

 كيساعد األساتيذ فيها.
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يـو ال يسيل أنشاط إنشاء يـو كالعادة ألف األساتيذ ال يفتش ذات 
اإلنشاء لطبلب، فدعاه األساتيذ فغضب إليهم غضبا شديدا ألهنم يهتم 
جيدا إىل اللغة العربية كاإلنشاء يـو إحدل من طريقتو يف ترقية اللغة الطلبة 

 كاألساتيذ.
 التمرينات للغة العربية (4

تمرينات لؤلساتيذ، ىم جيمعوا عقد إماـ زركشي ال 0902يف سنة 
ا١تفردات كيكتبواىم مناسبا ابلصرؼ، يفرؽ بُت كزف، كبناء،  فعل، فاعل، 

 مفعوؿ، اسم مفعوؿ كغَت ذالك.
إىتم إماـ زركشي كثَتا يف اللغة العربية حىت يعقد التمرينات خصوصا 

 15لؤلساتيذ لًتقية لغتهم العربية، كشجع ا١تدرسُت القدماء ىذه األفكار.
 عملية التدريس ابللغة العربية  (1

كضع إماـ زركشي أساس اللغة العربية القوية، كيعقد عملية التدريس 
ابللغة العربية خصوصا لسنة السادسة، لتعويدىم ألف يعلموا أم مادة ابللغة 

  12العربية قبل أف يكوف مدرس اٟتقيقي.
 فكرتو عن روح ادلدرس يف تعليم اللغة العربية  (د 

زركشي: "الطريقة أىم من ا١تادة كا١تدرس أىم من الطريقة كركح قاؿ إماـ 
 10ا١تدرس ىي األىم!"

ركح ا١تدرس عند إماـ زركشي ىو األىم من كل شيء، ركح ا١تدرس ىو 
النية القوية كاإلجتهاد القوية كاإلخبلص العميقة يف تعليم ال يرجي أم شيء إاّل 

 رضاهلل تعاىل. 

                                                           

 (0742مارس  9، )فونوركغو، ادلقابلةمليونو جاماؿ،  15
 .(0742مارس  9مليونو ٚتاؿ، ا١تقابلة، )فونوركغو،  12
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الدين فناف كاألساتيذ حو٢تم حُت إذ ليس إماـ زركشِت ك أٛتد سهل كزين 
٢تب األلقب كلكن ٢تم اإلجتهاد القوية ك اإلخبلص العميقة يف تعليم ال يرجي 
أم شيء إىل رضاهلل تعاىل، ككل ما عملوا يتأثر يف الذىٌت الطبلب. كما قاؿ 
النظرية ا٢تالة: "كل ما قاؿ من القلب سوؼ يدخل القلب" كقاؿ أستاذ دىية 

ل ما قاؿ ألجل األىداؼ القصَتة يف أم شكل فتناكؿ تلك مسقاف: "ك
 18 األىداؼ مث انتهى.

كىذا الذم يفرؽ تعليم إماـ زركشي اب١تعلم اآلخر، ىو يعلم أىم شيء يف 
تعليم كىو ركح ا١تدرس، ككل مدرس الذم أنشأه إماـ زركشي ىم يعلموا الدركس 

نهم، ككذالك يف الدرس ابلركحهم، لذالك كل ماتعلم إىل الطاليب يتأثر يف ذى
 اللغة العربية  ىم يعلموا ابلركحههم، ككل علموا إليهم يتأثر يف ذىنهم أبثر قوم.
كثَت من ا١تؤسسات يستخدموا الكتب الذيل الفو إماـ زركشي يف تعليم 
اللغة العربية كلكن ليس كل ا١تسسات ٧تح يف تعليم اللغة العربية كما ٧تح إماـ 

  19لموا اللغة العربية ابلركح ا١تدرس.زركشي ألف ليس كلهم يع
إذا للمدرس الركح يف تعليم اللغة العربية كىم سوؼ جيتهدكا يف تعليم أبجيد 

 طريقة أك أجيد اإلسًتاتيجية حىت أفهم كل الطلبة.
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 وجود جهود إمام زركشي يف تعليم اللغة العربية إبندونيسيا -6
 إندونيسيا جهود إمام زركشي يف كتابة الكتب اللغة العربية يف (أ 

ألف إماـ زركشي كثَت من الكتب من أم ٣تاؿ، ك بُت ىنا بعض من 
 الكتبو خصوصا يف ٣تاؿ اللغة العربية، منها:

 كتاب درس اللغة العربية (0)
كتب كتاب اللغة العربية بنظاـ جيد، كظهر فيو كيفية 
ا١تيتودكليجية إلماـ زركشي يف تعليم أك ترتيب الكتاب اللغة العربية، 

لكتاب غزير الضوء، ككضع أساس قوم لتطوير اللغة كذالك ا
 العربية.

كصمم الكتاب اللغة العربية بنظاـ جيد، يبدؤ من اإلسم 
كليس من الفعل، ألف قد ذكر يف القرآف يف السورة البقرة "كعلم 
اآلدـ األٝتاء" كىو يعلم اللغة العربية مؤسسا ابلقرآف، كا١تادة عن 

أان أجلس، أنت ٕتلس، ىو جيلس  الفعل يعلم بعد الئلسم، مثاؿ:
 كغَت ذالك. 

مث يعلم اسم إشارة، مثاؿ: ىذا، ىذه كغَت ذالك كا١تادة بُت 
ا١تادة اآلخر متعلقة، كا١تدرس يستطيع أف يعلق مادة عن اإلسم 
ٔتادة عن اإلسم اإلشارة، مثاؿ: ىذا قلم، ىذه مكنسة كغَت ذالك. 

ة كيسهل ا١تدرس كىذا الكتاب يسهل الطبلب لفهم اللغة العربي
 57لتعليم اللغة العربية ببل ترٚتة.
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 كتاب مترين اللغة العربية (6)
كتب إماـ زركشي كتاب ٘ترين اللغة العربية ٔتساعدة ا١تدرس 
القدًن اٝتو إماـ سربين كىو طالب القدًن إلماـ زركشي، كاآلراء يف  
كتاب الدرس اللغة العربية ك كتاب التمرين اللغة العربية كلها من 

 اآلراء إماـ زركشي كيساعده يف كتابتها ىو إماـ سرباين. 
لعربية قدر أربعة أشهور، كتب بنظاـ كتب كتاب ٘ترين اللغة ا

 54مرتب جيد، يبدؤ من أسهل اٞتملة متدرجا حىت ثبلثة ٣تلدا.
 جهود إمام زركشي يف بناء معهد احلديث يف إندونيسيا (ب 

 اتريخ أتسيس نظام ادلعهد (0)
رجع إماـ زركشي إىل كونتور بعد طلب العلم قدر ست سنوات إلجياد 

الدين فناىن( كىي بناء ا١تؤسسة الًتبوية آمالو مع أخوانو )أٛتد سهل ك زين 
 اٞتيدة مفيدة لؤلمة بشكل معهد اإلسبلمية.

كإلجياد تلك اآلماؿ بدأ إبحياء معهد كونتور القدًن مع أخوانو )أٛتد 
سهل كزين الدين( ٢تم ااآلراء ا١تتشابو كخلفية الًتبوية كالكفاءة كالدكر 

 ١تصلحة ا١تعهد.ما٢تم لؤلمة ك  ا١تتنوعة لتنمية كتطوير معهد كونتور، أنفق كل
أحيا أٛتد سهاؿ معهد كونتور ألكؿ مرة ألنو اإلبن األكؿ كىو أكؿ من 

كعقد  4902أ٘تم الدراسة، كأقر لتأسيس ا١تعهد كونتور اٞتديد يف سنة 
 األنشطة ا١تتنوعة.

كعندئذ سكاف قرية كونتور بعيدا من التأديب، ك عبلمة شهرة كياىي 
سوليماف ٚتل الدين غَت ٤تسوسة ككذالك كراثتو إما من جهة الدينية كحاؿ 
بيئة السكاف كاإلقتصادية اإلجتماعية كثَت منهم يعملوا ا١تعاصى كسرقة كغَت 

 ذالك.
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بية أبناء كأكؿ خطة الذل عملو أٛتد سهاؿ لتصحيح حالة السكاف بًت 
ربيع األكؿ  40القرية، ك تلك ا١تؤسسة يسمى بًتبية األطفاؿ بٍت يف التاريخ 

( جاء فيو السكاف حوؿ القرية ك الطلبة 4902أكتوبَت  9) 4945
 يكوف اتريخ أتسيس معهد كونتور. 4902أكتوبَت  9كا١تقربُت كيف التارخ 

بوية كتعّلم ّتانب إنتظار أخوه يف تعلم، عمل أٛتد سهل األنشطة الًت 
أساس الدينية كاألخبلؽ ك الفنوف ك العلـو العاـ مناسب كطبقة الًتبية 

 اجملتمع فيو كعقد األنشطة الرايضة ك العسكرم ك غَت ذالك.
بوجود األنشطة اليت عقدىا أٛتد سهل، جاءت كثَت من السكاف 
خارج كونتور لتعلم، لكثَت من الطبلب، بٌت معاىد الفرعي حوؿ كونتور 

 ى بًتبية اإلسبلـ.كيسم
فتح أٛتد سهل  بعد ٗترج مدرسة تربية األطفاؿ ا٠ترجيوف األكؿ

 الدراسية ا١تتقدمة اٝتها سبّلـ ا١تتعلمينو عمل يف ثبلثة سنوات.
بعد كصل برامج الًتبوية الذم عملو أٛتد سهل إىل عشر سنوات، 

 .عقده برامج اٟتفلة التشاكر كرجى برجوع إماـ زركشي كزين الدين فناين
 عوامل ادلؤثرة يف بناء ادلعهد (6)

مل يكت فكرتو عن بناء ا١تعهد كاضحا إال بعد تعلمو يف ا١تدارس 
كا١تعاىد خارج داءرتو، تناكؿ األراء لبناء ا١تعهد بكل نظـو فيو، كما قاؿ 

 إماـ زركشي:
"ا١تعهد مكاف لًتبية مرشخة األمة، يف ألف سنة من قبل يف إندكنيسيا 

كنيسيا، لذاؾ مكاف لًتبية الشعباف لقد كجد يف كيف خارج الببلد إند
إندكنيسيا قبل كجود ا١تداريس الغبية، كلقد قلت أف الًتبية يف ا١تعهد ىي 
الًتبية الوطنية، بعد عرفنا أف معهد مكاف التربية أردان أف نشغيل ا١تعهد مرة 
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أخرل، غردان إلستمرار جهاد أبنا إلحياء ا١تعهد دائما، كلكن معهد ٔتثل 
 50؟ كيف مثل معهد الذم سنحيؤ فيو؟ ك ىهيذا سبب فكرة جديدة".ما

اىتم إماـ زركشي عن النظـو التعليم ك الًتبية يف ا١تعاىد ك ا١تدارس 
الذم يتعلم فيو خصوصا يف نظاـ التعلم ك التعليم ك ا١تنهج التعليم، ك النظاـ 

كلكن ا١تدرسة التعليم يف ا١تدرسة أعطاه الرأم لتعليم الدين اإلسبلـ فعاليا، 
مل يكن جيدا يف تعليم العقلي، كىو حيب ْتياة يف ا١تعهد كلكن ال يوافق 

 اب١تنهج فيو.
ا١تنهجية ا١تستخدمة يف ا١تعاىد حُت إذ ىي ا١تنهجية القددية كصعبة 
لتغيَت، البد على كل طالب أف يتعلم علم النحو ك علم الصرؼ بطريقة 

النحو كالصرؼ ال يستخدـ يف اٟتف  قبل قراءة الكتب ككل ما تعلم من 
 54اٞتملة أك احملادثة اليومية.

مث قرف إماـ زركشي نظاـ التعليم يف ا١تعهد الذم الحظو بنظاـ الًتبية 
العلمانية، إذا تعلم اللغة األجنبية )اإل٧تليزية ك ا٢تولندية( يقدر على القراءة 

 51ستطع هبذا؟ كالكتابة ك١تاذا من الذم يتعلم اللغة العربية يف ا١تعهد ال ي
 دور خريج ادلعهد الذى أنشاء إمام زركشي يف تعليم اللغة العربية إبندونيسيا (ج 

جامعات لكونتور كأنشأ كثَتا  00معاىد ك  487قد أنشأ إماـ زركشي 
كبعض منهم ٢تم دكر يف تعليم اللغة 55من األشخاص الكبَت يف ىذا الببلد.

الذم فيو تعليم اللغة العربية ك ا١تنهج العربية إبندكنيسيا، كثَت منهم بنوا ا١تعاىد 
فيو يشبو ٔتنهج إماـ زركشي. كبعض منهم صار مدرسا ك ٤تاضرا يف اللغة العربية 
 .يف دائرات يف إندكنيسيا كىم يعلموا اللغة العربية ٔتنهج الذم تناك٢تم من كونتور
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إحدل من سبب تطوير اللغة العربية إبندكنيسيا ىي ٙترة من األفكار إماـ 
زركشي ك جهودىم يف تعليم اللغة العربية، يف كثَت من ا١تن ا١تؤسسة يف ىذا 
الببلد يف طبقة ا١تداريس أك ا١تعاىد أك اٞتامعات إما حكومية أك غَت حكومية 

 اليت ٢تا العبلقة ابللغة العربية فيها خريج كونتور الذم أنشأىا إماـ زركشي. 
طلب أبف تكوف كزيرا فأجاب: ال يريد إماـ زركشي أف يكوف كزيرا، كلما ي  

لست الذم يكوف مديرا بل طبليب فاآلف أدرسهم جيدا بكل قوة ك ا٠تلوص، 
صار إماـ زركشي ٣تددا يف الًتبية خصوصا يف منهج التعليم اللغة العربية ألنو 

 حيِت يف زمن ٨تضة الًتبية اإلسبلمية يف إندكنيسيا ك بعض األببلد يف الدنيا.
تور ٢تم دكر يف اجملتمع، كما قاؿ شيخ أزىار يف ا٠تريج من معهد كون

  52خطابو:"أان رأيت ا٠تريج من ىذه ا١تؤسسة ٢تم دكر ابرز ٢تذا الببلد".
كلكن  4907حىت سنة  4957كانت اللغة العربية غَت ٣تذاب يف سنة 

 اآلف اللغة العربية ٣تذبة ك مهتم بكثَت من األببلد يف الدنيا.
أنشأه إماـ زركشي ىو كفركم ردكاف كلو كإحدل من ا٠تريج الذم 

اإلىتماـ الكبَتة يف تعليم اللغة العربية حىت عندما لو الوظيفة ا١تهمة يف الببلد، 
أكجب ا١تداريس ٖتت رايسة إدارة شؤكف الدينية أف يتعلم اللغة العربية، لذاؾ 

 50تناكؿ التقدير كاإلخًتاـ  بسبب حبو ك إىتمامو ابللغة العربية.
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 الثالث: مناقشة نتائج البحث ادلبحث
بعد عن عملت الباحثة تنقيص البياانت ك عرض البيانت، تناكؿ الباحثة نتائج  

البياانت مناسبا إلجابة األسئلة البحث، كعرض الباحثة نتائج البحث كتناقشها كما 
 ايىل:

 سًنة حياة إمام زركشي حىت يكون خبًنا يف اللغة العربية -0
لبحث عن سَتة حياة إماـ زركشي، قد تناكلت الباحثة نتائج ا

عرضت الباحثة كثَتا عن ىذا من قبل، كاآلف ستناقش الباحثة النتائج من 
 ىذا الفقرة، كىي:

تعلم إماـ زركشي اللغة العربية حُت تعلمو يف ا١تعاىد يف سولو ( أ
خصوصا يف ا١تدرسة اإلسبلمية مع دمحم عمار ا٢تشيمي كىو عريب 
تونيس ا٠تريج من جامعة األزىار مسرا كيتحيز إىل إندكنيسيا، 
كىو يعلم اللغة العربية بطريقة ا١تباشرة ككجد إماـ زركشي 

اسي لو الثقافة كاسعة كىو قدكة األستاذ، ا١تريب، ا١تفكر السي
حسنة عند إماـ زركشي من أخبلقو كنظارية حياتو كا١تعلم 
كالرئيس، كتعلم إماـ زركشي اللغة العربية كثَتا من ا٢تاشيمي 
خصوصا يف احملادثة، قلده ما ٝتعو من الكبلـ ا٢تاشيمي مع 

 أسرتو ك غَتىا حىت يستطيع أف يتكلم اللغة العربية. 
 مليونو جامل : أّكد الدكتور

" تعلم إماـ زركشي يف سولو كتقبل العريب اٝتو ا٢تاشيمي 
 كىو يكوف أستاذه"

الدليل على أنو تعلم اللغة العربية يف سولو مع دمحم 
عمار ا٢تشيمي أيضا مكتوب يف كتاب "من كونتور يبٌت 
معهد اٟتديث" الذم كتبها أمَت مهزة كغَتىا، كىي: التقى 
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ج علي دركة )ابن كياىي اٟتج أبو إماـ زركشي بكياىى اٟت
( ككياىي 4827أمار ك رئيس ا١تعهد ٚتسارين من سنة 

اٟتج شكر غزاؿ )رئيس العاـ اجملتمع العلماء الساابق من 
(. شعر إبستطاع يف فهم 4985حىت سنة  4987سنة 

اللغة العربية، جرب إماـ زركشي يف عمالية قدرتو إلستخداـ 
ربية اإلسبلمية ك لكن ضحك اللغة العربية يف مدرسة الع

أصحاب العرب إليو ألف اللحجة كاللحجة جاكية. 
اإلختقار من أصحابو ال جيعلو ييئس بل يزد إرادتو يف تعلم 
اللغة العربية، بعد انتحاء ك قت الدراسة ال يرجع مباشرة بل 
يثبت يف ا١تدرسة العربية لتعلم. تعلم إماـ زركشي يف مدرسة 

لغ ثبلثة سنوات، ك انتهاء دراستو يف ا١تنباء العلـو ال يب
معهد ٚتسارين يف آخر السنة الثانية، أراد إماـ زركشي 
إلشًتاؾ برانمج ٗتصص يف معهد أستاذ دمحم عمار 

 ا٢تاشيمي يف سولو ٖتت رعايتو مباشرة
بعد أف تعلم إماـ زركشي اللغة العربية يف سولو ذىب إماـ ( ب

يونوس كىو ا٠تريج من زركشي إىل فادنج كتعلم مع أستاذ ٤تمود 
ا١تسرا كأقاـ مدرسة العصرم بنظاـ كلية ا١تعلمات اإلسبلمية، إذا 
تعلم إماـ زركشي عن نظاـ تعليم اٟتديثة فيو خصوصا يف تعليم 

 أّكد الدكتور مليونو جامل : .اللغة العربية
"تعلم إماـ زركشي يف فادنج فا٧تانج مع األستاذ 

ا، كأقاـ ٤تمود يونوس ٤تمود يونوس كىو ا٠تريج من ا١تسر 
مدرسة العصرم بنظاـ كلية ا١تعلمات اإلسبلمية كىو مدرسة 
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للمدرسوف، إذا قد تعلم إماـ زركشي اللغة العربية بنظاـ 
 تعليم اللغة العربية اٟتديثة فيو"

 إبندونيسيا العربية اللغة تعليم يف زركشي و جهوده الرتبوية إمام أفكار -6
 العربية إبندونيسيافكرتو يف منهج التعليم اللغة  (أ 

عّلم إماـ زركشي اللغة العربية بطريقة برليت كىي الطريقة لتعليم  (4
الًتٚتة، كىذا ـ اللغة اإل٧تليزاي يستخدـ الطريقة ا١تباشرة كال يستخد
 أحسن الطريقة لتعليم اللغة العربية عند إماـ زركشي.

الدليل على أنو عّلم اللغة العربية بطريقة ا١تباشرة مكتوب يف  
كتاب "من كونتور يبٌت معهد اٟتديث" الذم كتبها أمَت مهزة 

 كغَتىا، كىي:
"ْتث عن التعليم اللغة كجده يف طريقة برليت، أحسن 
الطريقة حُت إذ، طريقة برليت ىي الطريقة لتعليم اللغة اإل٧تليزاي 
يستخدـ الطريقة ا١تباشرة كال يستخدك الًتٚتة، كتناكؿ الطريقة لتعليم 

ية بتلك الطريقة ك ىي أشهر الطريقة يف ا١تصرل كتناكؿ اللغة العرب
ىذه الطريقة من أستاذه اٝتو "٤تمود يونوس".شعر مباشرة كيف 
التعليم اللغة العربية هبذه طريقة ك فهم جيدا  حىت استطاع أف يعلم 

 58اللغة العربية هبذه الطريقة"
ما كاليعّلم إماـ زركشي اللغة العربية إال بطريقة ا١تباشرة، ك

 أّكد أستاذ سوجياد زبيد صاحل: 
ك ال يعلم إماـ زركشي اللغة العربية إال بطريقة ا١تباشرة، كما 
قاؿ إماـ زركشي: "٦تنوع أف يعلم اللغة العربية بًتٚتة" ذكر ا١تفردات 

 59ابللغة العربية مباشرة ك يبُت ا١تعٌت ابٟتركة.
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ليس إال يف  عند إماـ زركشي الًتبية ىي أىم من التعليم، كىو يريّب  (0
الفصل كلكن خارج الفصل ألف ا١تنهج عنده يشتمل كل األنشطة 
داخل الفصل أـ خارج الفصل كتلك األنشطة يشتمل األنشطة 

 اللغوية .
 كما قاؿ أستاذ دىية مسقاف:

"الًتبية عند إماـ زركشي ىي أىم من التعليم" كفهم ا١تنهج 
ا١تؤسسة يف داخل عنده "ا١تنهج يشتمل كل األنشطة منظمة هبذه 

الفصل أـ خارج الفصل" كل األنشطة داخل الفصل كخارج الفصل 
 ىي ا١تدخل اٞتديد يف ا١تنهج للوصوؿ إىل األىداؼ.

فكر إماـ زركشي ا١تدخل اٞتديدة يف تعليم اللغة العربية إبندكنيسيا  (4
كىو جيمع نظاـ ا١تعهد بنظاـ ا١تدرسة يكوف ا١تعهد العصرم بكّل 

فيو لذالك البد على الطبلب يف ا١تعهد العصرم  األنشطة ا١تفيدة
ليسكنوا يف ا١تعهد ك يشًتؾ كّل األنشطة فيو. كما قاؿ الدكتور 

 دىية مسقاف:
"ٚتع إماـ زركشي كل األنشطة بنظاـ ا١تدرسة كنظاـ ا١تعهد 
يف شكل ا١تعهد العصرم، ك ىذا ا١تدخل اٞتديد ىو فكرتو الطيبة 

 اللغة العربية. كا١تفيدة ٢تذا الببلد خصوصا يف
كنظاـ ا١تنهج عند إماـ زركشي "النظاـ ا١تنهج الذم ٢تم 
ا١تدخل الشاملة، كالبد على الطبلب أف يسكن يف ا١تعهد الذم فيو 

 27األنشطة."
فكرتو عن األنشطة اللغوية كثَتة ككلها يهدؼ على ترقية اللغة   (1

العربية لطبلب، كما الحظت الباحثة كمن األنشطة يف ا١تعهد 
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ل األنشطة ابللغة العربية، كاإلستخداـ اللغة العربيبية يف احملادثة يشم
، ا٠تطابة ابللغة العربية، التمثيلية  اليومية، كتابة اإلنشاء اليـو
ا١تصراخية ابللغة العربية، تشجيع اللغة يف كل األسبوع، ا١تسابقات 

 24ابللغة العربية كغَتذالك، كلهم يعقد لتعليم ك ترقية اللغة العربية.
 فكرتو عن ادلعهد اإلسالمية و تعليم اللغة العربية فيو (ب 

 فكرتو عن معٌت ا١تعهد إسبلمية (4
ا١تعهد عند إماـ زركشي لو ا١تعٌت ا١تخصوص كىي ا١تؤسسة 
الدين اإلسبلـ بنظاـ ا١تعهد كالكياىي يكوف مركز التعليم ك 
ا١تسجد يكوف ركح األنشطة كتعليم الدين اإلسبلـ لطبلب ٖتت 
رايسة كياىي يكوف أفضل األنشطة، ك كياىي، الطالب، 

ر ا١تهمة يف ا١تسجد، ا١تعهد، ك تربية الدين اإلسبلـ ىي عناص
معهد اإلسبلمية. كما كتب يف كتاب "من كونتور بٌت ا١تعهد 

 العصرم" الذم الفو أمَت مهزة كىي: 
"معٌت معهد اإلسبلمية عند إماـ زركشي ىي ا١تؤسسة الدين 
اإلسبلـ بنظاـ ا١تعهد، ك الكياىي يكوف مركز التعليم ك ا١تسجد 

ٖتت رايسة  يكوف ركح األنشطة ك تعليم الدين اإلسبلـ لطبلب
كياىي يكوف أفضل األنشطة، ك كياىي، الطالب، ا١تسجد، 
ا١تعهد، ك تربية الدين اإلسبلـ ىي عناصر ا١تهمة يف معهد 

 20اإلسبلمية".
 فكرتو عن التعليم اللغة العربية يف ا١تعهد  (0

عّلم إماـ زركشي اللغة العربية قبل أف عّلمو النحو إىل طبلبو 
ة الطبلب للكبلـ اللغة العربية، كأراد إماـ زركشي لًتقية قدر 
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كطريقتو ٢تذا ا٢تدؼ بتعليم اللغة العربية قبل أف عّلمو النحو. كما  
كتب يف كتاب "من كونتور بٌت ا١تعهد العصرم" الذم الفو أمَت 

 مهزة كىي:
"عند إماـ زركشي البد أف يتعلم اللغة قبل أف يتعلم النحو، 

ك قاؿ: "ال يعطؤ ا١تلح  )ألف النحو يف احملادثة كا١تلح يف الطبخ
قبل كجود الطبخ" ( لذالك البد أف يتعلم اللغة العربية قبل أف 
يتعلم النحو، كاإلسًتاتيجية ا١تستخدمة عند إماـ زركشي ىي 

 ٞتعل قدرة الطبلب للكبلـ اللغة العربية.
يتعلموا الطبلب اللغة العربية يف الكلية ا١تعلمت اإلسبلمية من 

تعلم اللغة العربية من اإلسم مث فعل مث اسم البسيط، ىم يبدؤكا ال
سفة حىت الًتكيب يف اٞتملة العربية ك ٢تدؼ التعليم الغغة العربية 
ألفو كتاب دركس اللغة العربية، ك تركيب ا١تادة مرتبا ك سهولة يف 

 تعليم بطريقة ا١تباشرة ببل ترٚتة.
ة أكجب على الطلبة للكبلـ ابللغة العربية يف احملادثة اليومي
بعدت ستت أشهور، ك يتعلم الدرس النحو كالصرؼ يف الفصل 
الثاين حىت سنة السادسة  يتعلم بعض من الدركس اإلسبلمية 

 .ابللغة العربية
بتعلم اللغة العربية أكال، يرجى على كل الطلبة ابلقدرة يف 
القراءة الكتب ككل القراءة ابللغة العربية بنفاسهم بعدـ 

 24اإلشراؼ." 
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 األنشطة لًتقية اللغة العربيةفكرتو يف  (4
إىتم إماـ زركشي اللغة العربية كلو الطركؽ لتعليم اللغة العربية 
كلًتقيتها، كاحدل من طريقتو ىي بعقد األنشطة اللغوية منها: 
تشجيع اللغة العربية، إنشاء يومى ابللغة العربية، التمرينات للغة 

نات للغة العربية، العربية، عملية التدريس ابللغة العربية، التمري
عملية التدريس ابللغة العربية، ألف بتلك األنشطات يعود الطلبة 
بعملية استخداـ اللغة.  كما قاؿ الدكتور دىية مسقاف "يعلم 

 إماـ زركشي التعليم ابلعملية".
 فكرتو عن روح ادلدرس يف تعليم اللغة العربية  (ج 

أىم من قاؿ إماـ زركشي: "الطريقة أىم من ا١تادة ك ا١تدرس 
 21الطريقة كركح ا١تدرس ىي األىم!"

ركح ا١تدرس عند إماـ زركشي ىو األىم من كل شيء، ركح 
ا١تدرس ىو النية القوية كاإلجتهاد القوية ك اإلخبلص العميقة يف 

 تعليم ال يرجي أم شيء إاّل رضاهلل تعاىل. 
إماـ زركشي ك أٛتد سهل كزين الدين فناف كاألساتيذ حو٢تم حُت 

٢تب األلقب كلكن ٢تم اإلجتهاد القوية ك اإلخبلص العميقة إذ ليس 
يف تعليم ال يرجي أم شيء إىل رضاهلل تعاىل، ككل ما عملوا يتأثر يف 
الذىٌت الطبلب. كما قاؿ النظرية ا٢تالة: "كل ما قاؿ من القلب 
سوؼ يدخل القلب" كقاؿ أستاذ دىية مسقاف: "كل ما قاؿ ألجل 

  25 ل فتناكؿ تلك األىداؼ مث انتهى.األىداؼ القصَتة يف أم شك
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كىذا الذم يفرؽ تعليم إماـ زركشي اب١تعلم اآلخر، ىو يعلم أىم 
شيء يف تعليم كىو ركح ا١تدرس، ككل مدرس الذم أنشأه إماـ 
زركشي ىم يعلموا الدركس ابلركحهم، لذالك كل ماتعلم إىل الطاليب 

م يعلموا يتأثر يف ذىنهم، ككذالك يف الدرس اللغة العربية  ى
 ابلركحههم، ككل علموا إليهم يتأثر يف ذىنهم أبثر قوم.

كثَت من ا١تؤسسات يستخدموا الكتب الذيل الفو إماـ زركشي يف 
تعليم اللغة العربية كلكن ليس كل ا١تسسات ٧تح يف تعليم اللغة 
العربية كما ٧تح إماـ زركشي ألف ليس كلهم يعلموا اللغة العربية 

  22ابلركح ا١تدرس.
إذا للمدرس الركح يف تعليم اللغة العربية كىم سوؼ جيتهدكا يف 

 تعليم أبجيد طريقة أك أجيد اإلسًتاتيجية حىت أفهم كل الطلبة. 
 وجود جهود إمام زركشي يف تعليم اللغة العربية إبندونيسيا -4

 جهود إمام زركشي يف كتابة الكتب اللغة العربية يف إندونيسيا (أ 
تناكؿ الباحثة البياانت عن جهود إماـ زركشي، بعض منها جهوده 
يف كتابة كتب اللغة العربية، ككلها مستخدمة حىت اآلف يف بعض 

 ا١تؤسسات يف إندكنيسيا، منها: 
، كظهر فيو كيفية ا١تيتودكليجية إلماـ كتاب درس اللغة العربية

ك الكتاب غزير زركشي يف تعليم أك ترتيب الكتاب اللغة العربية، ك ذال
  الضوء، ككضع أساس قوم لتطوير اللغة العربية.

ال يكتب إماـ زركشي كتاب ٘ترين اللغة كتاب مترين اللغة العربية 
العربية بنفسو بل يساعده طالبو إماـ سرباين كاآلراء من إماـ زركشي 
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ككانت التمرينات فيو مرتبا من السهلة إىل صعبة يناسب بقدرة الطبلب.  
 الدكتور مليونو جامل: كما قاؿ 

كتب إماـ زركشي كتاب ٘ترين اللغة العربية ٔتساعدة ا١تدرس القدًن "
اٝتو إماـ سربين كىو طالب القدًن إلماـ زركشي، كاآلراء يف كتاب 
الدرس اللغة العربية ك كتاب التمرين اللغة العربية كلها من اآلراء إماـ 

كتب كتاب ٘ترين اللغة زركشي كيساعده يف كتابتها ىو إماـ سرباين.  
العربية قدر أربعة أشهور، كتب بنظاـ مرتب جيد، يبدؤ من أسهل 

 20اٞتملة متدرجا حىت ثبلثة ٣تلدا."
 جهود إمام زركشي يف بناء معهد احلديث يف إندونيسيا (ب 

اجتهد إماـ زركشي مع أخويو لبناء ا١تعهد، كىو جيتهد يف منهج 
و، كبٌت ا١تعهد لؤلىداؼ الكثَتة، تعليم خصوصا يف تعليم اللغة العربية في

منها لًتبية مرشخة األمة، كما كتب يف كتاب من كونتور بٌت معهد 
 العصرم الذم كتبو أمَت مهزة:

"ا١تعهد مكاف لًتبية مرشخة األمة، يف ألف سنة من قبل يف 
إندكنيسيا كيف خارج الببلد إندكنيسيا، لذاؾ مكاف لًتبية الشعباف لقد 

قبل كجود ا١تداريس الغربية، كلقد قلت أف الًتبية يف  كجد يف إندكنيسيا
ا١تعهد ىي الًتبية الوطنية، بعد عرفنا أف معهد مكاف التربية أردان أف 
نشغيل ا١تعهد مرة أخرل، غردان إلستمرار جهاد أبنا إلحياء ا١تعهد 
دائما، كلكن معهد ٔتثل ما؟ كيف مثل معهد الذم سنحيؤ فيو؟ كىهيذا 

 28".سبب فكرة جديدة
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دور خريج ادلعهد الذى أنشاء إمام زركشي يف تعليم اللغة العربية  (ج 
 إبندونيسيا

ببناء ا١تعهد العصرم الذم فيو ا١تنهج ابألنشطة الكثَتة أنشأ إماـ 
جامعات اليت تنتشر يف دائرات يف  00معاىد ك  487زركشي 

إندكنيسيا كفيها تعليم اللغة العربية الشاملة، كأنشأ إماـ زركشي كثَت من 
ا٠ترجُت الذم ينتشرك يف إندكنيسيا كبعض منهم ٢تم دكر كإىتماـ ابللغة 

ية الذم ينتشر يف كثَت من ا١تداريس أك ا١تعاىد أك اٞتامعات العرب
كا١تؤسسة اآلخر، إحدل منهم األستاذ كفراكم ردكاف الذم لو اإلىتماـ 
الكبَتة يف اللغة العربية يف إندكنيسيا حىت تناكؿ التقدير كاإلحًتاـ، كىو 
ة.  أكجب ا١تداريس ٖتت رايسة إدارة شؤكف الدينية أف يتعلم اللغة العربي

 كما قاؿ الدكتور دىية مسقاف:    
"كإحدل من ا٠تريج الذم أنشأه إماـ زركشي ىو كفركم ردكاف كلو 
اإلىتماـ الكبَتة يف تعليم اللغة العربية حىت عندما لو الوظيفة ا١تهمة يف 
الببلد، أكجب ا١تداريس ٖتت رايسة إدارة شؤكف الدينية أف يتعلم اللغة 

ر كاإلخًتاـ  بسبب حبو ك إىتمامو ابللغة العربية، لذاؾ تناكؿ التقدي
 29العربية".

لذالك اآلف، كانت اللغة العربية ال يتعلمو إال يف ا١تعاىد اإلسبلمية  
كما كقعت يف زمن ا١تاضي، كلكن اآلف تعلم اللغة العربية يف ا١تدارس 
ٖتت رايسة إدارة شؤكف الدينية، كهبذا يرجى أف تكوف اللغة العربية حياات 

 بدا إبرتقائو كتطويره خصوصا يف ببلدان إندكنيسيا.دائما أ
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 الفصل اخلامس
 التخليص والتوصيات واإلقرتاحات

 
 ملخص نتائج البحث - أ

 كبعد أف حللت الباحثة البياانت احملصولة استخلص ما اييل :
 سًنة حياة إمام زركشي حىت أن يكون أىليا يف اللغة العربية .0

ق يف كونتور  4947مارس من  04كلد إماـ زركشي يف اتريخ 
فونوركغو، كاسم أبوىم سنتوسو أنـو بسارم ك ىو ا١تدير اآلخر معهد  
كونتور القدًن كاسم أمهم سودرمي سنتوسو، مل يبلغ عشر سنوات من عمره 

( صار إماـ زركشي يتيما، مناسبا بوصية أمو، يبدأ إماـ  4948)يف التاريخ 
لغ عشر سنوات من عمره، دخل زركشي بتعلم  يف ا١تعهد ك ا١تدرسة مل يب

قرية ٧تلمفانج ) قرية الشرقي من كونتور( مث استمر   مدرسة إبتدائية يف
 درستو يف جوريسا ليتعلم فيو مع أٛتد سهل ك زين الدين فنناف.

مث استمر دراستو إىل سولوا ك يتعلم اللغة العربية خصوصا يف الكبلـ 
جامعة زيتوف تونيس( طلب  مع األستاذ دمحم عمار اٟتشيمي ) ا٠ترّيج من

ا٢تاشيمي إليو أف يذىب إىل فادانج فنجانج سومطرل الغريب ك يف ىذه 
الدائرة كثَت العلماء ا٠ترجيوا من ا١تسرل إحدل منهم أستاذ ٤تمود يونيوس. 
ك يتعلم إماـ زركشي اللغة العربية مع ٤تمود يونوس ك يتعلم عم منهج 

ة من ٤تمود يونوس ليكوف رئيس لدراسة، كىو تناكؿ إماـ زركشي الواجب
فتناكؿ فيو ا٠تربة يف تعليم اللغة  ا١تدرسة كويك دمحمية يف فادانج سيدنفواف

 العربية. 
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 أفكار إمام زركشي وجهوده الرتبوية يف تعليم اللغة العربية إبندونيسيا .6
 كثَت من األفكار إماـ زركشي الًتبوية يف تعليم اللغة العربية منها: 

عنده "ا١تنهج يشتمل كل األنشطة منظمة هبذه فهم ا١تنهج 
ا١تؤسسة يف داخل الفصل أـ خارج الفصل" كل األنشطة داخل 
الفصل كخارج الفصل ىي ا١تدخل اٞتديد يف ا١تنهج للوصوؿ إىل 
األىداؼ ٚتع إماـ زركشي كل األنشطة بنظاـ ا١تدرسة كنظاـ 

ربية قبل ا١تعهد يف شكل ا١تعهد اٟتذيث. كىو يعلم كبلـ اللغة الع
أف يعلم النحو كالصرؼ ألف اللغة عنده ٗتتاج التعويد ألهنا الفن 

كسب ا١تهارات ك ليس كسب ا١تعلومات. كالركح ا١تدرس عند ك 
إماـ زركشي أىم، كما قاؿ: "الطريقة أىم من ا١تادة ك ا١تدرس أىم 

 من الطريقة كركح ا١تدرس ىي األىم!.
 يف تعليم اللغة العربية منها: كثَت من كجود جهود إماـ زركشي الًتبوية

جهود إماـ زركشي يف كتابة الكتب اللغة العربية يف  -
إندكنيسيا ككتاب دركس اللغة العربية ك كتاب ٘ترين اللغة 

 العربية ألف بنظاـ مرتب جيد.
جهود إماـ زركشي يف بناء معهد اٟتديث يف إندكنيسيا ىو  -

 عربية.معهد داراسبلـ كونتور الذم فيو تعليم اللغة ال
جهود إماـ زركشي يف إنشاء ا٠ترجيوف كبعض منهم ٢تم دكر  -

 يف تعليم اللغة العربية إبندكنيسيا.
 التوصيات واإلقرتاحات - ب

تناكلت الباحثة كثَتا عن أفكار إماـ زركشي كجهوده الًتبوية يف تعليم اللغة 
ية، العربية إبندكنيسيا ك كلها تكوف قدكة حسنة للباحثة يف تعليم اللغة العرب

 ترجي للباحثة ا١تستمرة أف تبحث أكمل كأقمع من ىذا البحث.ك 
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 قائمة ادلراجع
 ادلراجع العربية

. مقلة جتربة التعليم اللغة العربية مبعهد غونتور العصري .ـ4999أحد ىداية اللة، 
سبتمبَت ،  01، اتريخ  (PINBA I) قدمت ٔتناسبة اللقاء الوطٍت اللغة العربية األكؿ

 .ماالنق
 منشورة، غَت مقالة ،إندونيسيا يف العربية اللغة وجودية. 4920 أفندم، فؤاد أٛتد

 ماالنج. اٟتكومية اإلسبلمية اٞتامعة الًتبية كلية
 مهارة على تطبيقها و العربية اللغة تعليم ادلنهج تطوير. 0747 الدين، هبر أكريل

 .مالنج إبراىيم مالك موالف جامعة طبعة, الكتابة
االجتاىات احلديثة يف تعليم اللغة العربية لغًن الناطقٌن هبا يف . 0777دىية مسقاف، 

غَت منشورة مقدمة إىل قسم الدراسات االعليا  – إندونيسيا، رسالة دكتورة
 ابٞتامعة ا١تلية اإلسبلمية دىلى اٞتديدة ا٢تند.

اخلاص لتعليم الكفاءة يف التعبًن الكتايب لطالب الربانمج . ـ0770زيد بن ٝتَت، 
غَت منشورة  -. رسالة ماجستَتاللغة العربية ابجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج

 .مقدمة إىل قسم الدراسات العليا ابٞتامعة اإلسبلمية اٟتكومية ٔتاالنج
 دار ،األسفار عجائب و األمصار غرائب يف النظار حتفة .ـ4927 ،بطوطة ابن

 .البَتكت، دار ك النشر، ك للطباعة الصادر
 ،الشعب مطابع ادلغاريب، و ادلشاريف يف اإلسالم .4927الرمادم، الدين ٚتاؿ

 .40. ص القاىر،،
 لتعليم اخلاص الربانمج لطالب الكتايب التعبًن يف الكفاءة . ـ0770. ٝتَت بن زيد

 منشورة غَت -ماجستَت رسالة. ماالنج احلكومية اإلسالمية ابجلامعة العربية اللغة
 .ٔتاالنج اٟتكومية اإلسبلمية ابٞتامعة العليا الدراسات قسم إىل مقدمة
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-العربية-اللغة-تعليم-447/مقاالت/http://lisanarabi.net جوىر، إدريس الدين نصر
 .40/74/0742 القائمة،-كا١تشكبلت-الواعدة-التطورات-بُت-إندكنيسيا-يف

 دون: الناشر دون،العلمي البحث يف أساسية قواعد ،6101صيين إمساعيل سعيد
 .ادلطبعة

اجتاىات جديدة يف رلال تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا،  ،نصر الدين إدريس جوىر
http//lisanularobynet//post by.11/01/2016 
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 ادلالحق
PEDOMAN WAWANCARA 

Kepada: Dr. H. Sujiat Zubaidi Saleh, M.A. 

Jabatan: Ketua Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, Program 

Doktor di Universitas Islam Darussalam Gontor. 

Pertanyaan 

1- Tolong ceritakan kesan anda terhadap Pak Zar, terutama ketika 

beliau mengajarkan Bahasa Arab! 

2- Bagaimana cara beliau mengajar tanpa terjemah? Bagaimana 

contohnya? 

3- Mengapa fungsi wali kelas dalam pengajaran Bahasa Arab di 

kelas satu sangatlah penting? 

4- Mengapa tidak semua sekolah yang memakai buku karangan 

Pak Imam Zarkasyi berhasil dalam mengajarkan Bahasa Arab? 

5- Mengapa Pak Zar, seseorang yang tidak memiliki gelar, mampu 

mengajarkan Bahasa Arab dan memberikan pondasi yang 

kokoh terhadap murid-muridnya? 

6- Bagaimanakah sistematika buku durusul lughoh karangan Pak 

Zar? 

7- Apa kesan yang paling mengesankan bagi anda berkenaan 

dengan cara (ciri khas) Pak Zar dalam berbicara Bahasa Arab? 

8- Apakah pelajaran praktek mengajar sudah ada sejak zaman Pak 

Zar? Lalu bagaimana cara beliau membimbing Praktek 

mengajar tersebut? 
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Kepada: Dr. H. Mulyono Jamal, M.A 

Jabatan: Wakil Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Darussalam Gontor 

Pertanyaan: 

1- Bagaimana kesan anda selama diajar oleh Pak Zar? Khususnya 

dalam bidang kebahasaannya (Bahasa Arab. 

2- Menurut anda, apa salah satu faktor yang melatar belakangi 

semangat Pak Zar dalam mengajarkan Bahasa Arab kepada para 

muridnya, sehingga mereka bisa berbicara bahasa Arab? 

3- Menurut anda, bagaimana perjuangan Pak Zar dalam 

mengajarkan Bahasa Arab? Dan apa yang membedakan cara 

mengajar beliau dengan pengajar Bahasa Arab pada umumnya? 

4- Pada masa kepepemimpinan Pak Zar sepeninggal Pak Fanani, 

beliau tidak memimpin pondok sendirian akan tetapi bersama 

Pak Sahal, lalu apa yang membedakan antara Pak Zar dan Pak 

Sahal dalam hal kepemimpinan? 

5- Buku durusul lughoh karangan Pak Zar terkenal sangat 

sistematis, sebenarnya bagaimana proses  penulisannya 

sehingga beliau berhasil dalam hal ini? 

6- Darimanakah inspirasi beliau untuk mendirikan Pondok 

Modern, selain dari pengalaman beliau ketika menuntut ilmu 

didaerahnya? 

7- Bagaimanabisa Pak Zar mengambil empat sintesa bagi Pondok 

modern, sedangkan beliau sendiri bukan lulusan dari luar 

negeri? 
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Kepada: Dr. H. Dihyatun Masqon, M.A 

Jabatan: Wakil Rektor III UNIDA Gontor 

Pertanyaan: 

1- Sebagaimana yang saya ketahui, anda pernah diajar langsung 

oleh Pak Zar (sebutan akrabnya), lalu bagaimana kesan anda 

selama diajar oleh beliau? 

2- Banyak sekali pemikiranataupun ide2 Pak Zar yang tertuang 

dalam sistem pendidikan Gontor terutama dalam pengajaran 

Bahasa Arab, menurut anda, apasaja pemikiran ataupun ide-ide 

Pak Zar berkaitan dengan Bahasa Arab terutama yang sampai 

saat ini kita rasakan? 

3- Banyak alumni-alumni Gontor yang mendirikan pondok dan 

mengadopsi sistem  pengajaran bahasa arab yang diterapkan 

gontor dan selain mendirikan pondok, banyak juga alumni-

alumni yang mengajarkan bahasa arab, baik itu menjadi guru 

maupun dsen diberbagai daerah di Indonesia dengan metode 

yang pernah mereka dapatkan di gontor, berarti perkembangan 

pengajaran bahasa arab di Indonesia salahsatunya tidak terlepas 

dari hasil pemikiran dan ide-ide serta perjuangan Imam 

Zarkasyi, Bagaimana menurut anda mengenai hal ini? 

4- Sebenarnya apa harapan Pak Zar sehingga sistem yang beliau 

terapkan dan semua pengajaran yang beliau beliau ajarkan itu 

bisa menyebar hingga keseluruh daerah di Indonesia? 

5- Sebenarnya bagaimana awal mula munculnya Bahasa Arab di 

Indonesia? Karena berbagai sumber yang saya baca berbeda-

beda 
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 السيرة الذاتية

 

 زهرة املفيدة 

من آغستوس، كاف  42اتريخ  4990كلدت يف المو٧تاف ااجاكل الشرقية، سنة        
أبوىا اٟتج عثماف بكرم  كاف التاجر. كأمها اٟتجة ٤تانفة كانت ربة البيت كالتاجرة. 

 ىي بنت الثاين من أربعة األخوة.

ة اٟتكومية جاكل الثاين كيف أكؿ درستها كانت تلتحق دراستها يف مدرسة اإلبتدائي       
مراتفورا يف كا١تنتاف اٞتنوبية. مث بعدما ٘تت دراستها يف تلك ا١تدرسة كاصلت دراستها يف 
معهد دار السبلـ كنتور للبنات ك تستمر دراسة إىل اٞتامعة اإلسبلمية دار السبلـ كنتور 

تاسارم بنجرماسُت يف جاكا الشركية. مث تستمر الدراسة إىل اٞتامعة اإلسبلمية اٟتكومية أن
 يف كا١تنتاف اٞتنوبية يف كلية الًتبية قسم التعليم اللغة العربية.       

 
 


