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Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana penyajian 

kamus Idris Al-marbawi dan jenis kamus Al-marbawi dilihat dari segi Leksikologi 

bahasa arab. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang 

bertujuan untuk mendeskripsikan penyusunan dan jenis kamus Al-Marbawi 

dengan pendekatan penelitian linguistik dan edukatif. Metode pengumpulan data 

penelitian ini adalah metode dokumentasi dan metode kepustakaan. Sedangkan 

metode analisis data yaitu analisis isi (analisys content) yang dikemukakan Riffe, 

Lacy dan Fico. 

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa kamus Al-

marbawi disajikan berdasarkan sistem alfabetis sesuai dengan urutan huruf 

hijaiyah. Pencarian kosakata dalam kamus ini dengan memperhatikan huruf awal 

pada kata yang ingin dicari dengan materi yang mendahulukan fi'il daripada isim, 

mendahulukan mujarrad daripada mazid dan kata yang sederhana daripada yang 

kompleks. Kamus ini dilengkapi dengan 700 gambar di juz pertama dan 500 

gambar di juz kedua yang membantu pengguna kamus dalam memahaminya. 

Kamus ini juga dilengkapi dengan contoh-contoh kalimat yang sering digunakan 

dalam kehidupan sehari-hari maupun yang berasal dari Al-Quran dan Hadis. 

Klasifikasi Kamus al-marbawi merupakan jenis kamus sedang karena di dalamnya 

mengandung 36.000 kosakata. Ada 4 macam kriteria kamus yang baik yang telah 

dipenuhi oleh kamus ini yaitu kelengkapan, kecermatan, keringasan dan 

kemudahan pemahaman. Kamus ini lebih banyak digunakan oleh santri yang 

mempelajari kitab turash dan hampir tidak ditemukan pada siswa-siswa yang 

mempelajari bahasa arab tingkat pemula. 
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  ماليوم" حملمد إدريس  -: ربليل قاموس إدريس اؼبربوم "عريب موضوع البحث
 عبد الرؤكؼ اؼبربوم 

األسئلة يف ىذا البحث ىي كيف طريقة تأليف قاموس إدريس اؼبربوم كما نوع قاموس إدريس 
اؼبربوم منظور من علم اؼبعاجم اللغة العربية. كنوع البحث ىذا البحث ىو البحث الكيفي أك الوصفي 

ريقة تأليف كنوع قاموس إدريس اؼبربوم باستخداـ الوجهة اللغوية كالوجهة التعليمية. طريقة صبع لتوصيف ط
البيانات ىذا البحث ىي طريقة التوثيق كاؼبكتبية. كأّما طريقة ربليل البيانات ىي ربليل الضمٍت أك احملتول 

 (Riffe, Lacy dan Ficoعند ريفي كالجي كفيكو )

أّف أّلف قاموس إدريس اؼبربوم بنظاـ األلفبائي ترتيب اغبركؼ اؽبجائية. النتائج ىذا البحث ىي 
حبث الكلمة يف ىذا القاموس نظرا من حرؼ األكؿ الكلمة كتقدمي الفعل على االسم كاجملّرد على اؼبزيد. 

الصورة يف اعبزء الثاين مساعدا لتفهيم مستخدـ  ٓٓ٘الصورة يف اعبزء األكؿ ك  ٓٓٚىذا القاموس لو 
قاموس. ىذا القاموس لو األمثلة الكلمة اليومية أك من القرآف الكرمي أك األحاديث النبوية. قاموس إدريس ال

الكلمة. كؽبذا القاموس أربع معيار ، يعٍت الكماؿ كالدقّة  ٖٓٓٓٙاؼبربوم من قاموس الوسيط ألّف فيو 
كتب الًتاث كال يوجد يف يد كاإلختصار كسهولة الفهم. كاف ىذا القاموس للتالميذ الذين يتعّلموف  

 التالميذ الذين يتعّلموف اللغة العربية يف اؼبرحلة اإلبتدائية.

 األكؿاؼبشرؼ      
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 تمهيدال

كالصالة كالسالـ على صفوة ضبدا كشكرا هلل الذم أنعم نعما كثَتة كقدرة كافية، 

اػبلق، حبيب اهلل ؿبمد صلى اهلل عليو كسّلم الذم أخرج الناس من الظلمات إىل النور 

 كأرشدىم إىل الصراط اؼبستقيم كعلى آلو كأصحابو أصبعُت. كبعده.

قد سّبت الباحثة كتابة الرسالة العلمية من أكؽبا إىل آخرىا دبوضوع "ربليل قاموس 

ماليوم حملمد إدريس عبد الرؤكؼ اؼبربوم" كىو الستيفاء أحد -ريبإدريس اؼبربوم ع

الشركط اؼبقررة للحصوؿ على درجة اإلجازة اعبامعية يف كلية الًتبية بقسم تعليم اللغة 

 العربية للجامعة اإلسالمية اغبكومية سومطرة الشمالية.

غبمد كالثناء، كقد مّن اهلل على إنتهاء إعداد ىذه الرسالة العلمية فلو سبحانو با

كبعده أف تقدـ الباحثة بالشكر كالتقدير كالعرفاف إىل الذين كاف ؽبم فضل يف كتابة ىذه 

 الرسالة خبصوص على عدة اؼبشرفُت، فلذلك تقدـ الباحثة الشكر كالتقدير إىل:

كالديٍت الدكتورندكس إسكاندار كالدكتورة رتنا سارم ديوم الذين ؽبما الوقت  .ٔ

اجتهادا يف كل زماف فاهلل رزاؽ اؼبتُت عسى أف يؤتيهما اهلل رزقو من للتشجيع كيؤتا 

 حيث ال حيتسب.



 
 

أختيٍت احملبوبُت دكم خَتاين الريسي كدكم رضبياف الريسي كألخي الصغَت ؿبمد  .ٕ

 لطف تاميمي الريسي ىم الذين شاجعوين يف انتهاء ىذا البحث.

للجامعة اإلسالمية اغبكومية فضيلة رئيس قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية  .ٖ

 سومطرة الشمالية ميداف، الدكتور سالـ الدين اؼباجستَت.

فضيلة الدكتور ذكاؽبادم اؼباجستَت كاؼبشريف األكؿ كالدكتور ذك الفهم لوبيس  .ٗ

اؼباجستَت كاؼبشريف الثاين، الذاف قد أشرفا للباحثة كأعطى اإلرشادات كالتوجيهات 

 ة.الغالية يف كتابة ىذه الرسال

فضيلة ؿباضركف للجامعة اإلسالمية اغبكومية سومطرة الشمالية ميداف، الذين  .٘

 يعّلموف علوما كثَتة.

 إخواين الذين ساعدكين يف الدراسة كيف إسباـ كتابة ىذه الرسالة. .ٙ

 

 ـ ٕٛٔٓمايو  ٓٔميداف، 
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 الباب األول
 المقدمة

 خلفية البحث .أ 

اللغة ىي عنصر الثقافة الذم كلد من اغباجة األساسية اإلنسانية يف تطوير 

اغبضارة. عند اللغويُت أّف اللغة ىي إؽباـ من اهلل، يولد اإلنساف حبمل اللغة. القرآف يشَت 

 :ٖٔيف سورة البقرة اآلية  إىل أصل اللغة. قاؿ اهلل تعاىل

                                  

         

يف ىذه األية، اهلل يعّلم آدـ عليو صالة كالسالـ عن األظباء كاعبماد يف السماء 

من كاألرض. كلمة "كلها" دبعٌت كل صباد صغَت أك كبَت يف السماء كاألرض قد عّلم 

 زماف نيب آدـ عليو صالة كالسالـ حينما يولد ابن آدـ فلو اللغة.

باللغة ديكن التعبَت عن األفكار كاغبقائق كالعوطف البشرية، كديكن هبا إخفاء 

طف، كديكن التمويو كالتضليل هبا عن حقيقة ما يف األفكار األفكار كاغبقائق كالعوا

كالعقوؿ كالنفوس، أك تغيَت ما فيها أك تشتيتها كزبذيلها أك تطهَتىا أك تلويشها أك بناء 
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األنفس كالعقوؿ أك تغيَتىا كربويلها أك كتبها أك إطبادىا أك تنشيطها كإثارة 

كتثمَتىا أك العكس اك النقل بُت الضد كىجها أك غرس األفكار كاؼبشاعر كتنميتها 

 ٔكضده.

كالفكر كالعلم كاؼبدنية كالرقية كاغبضارة اإلنسانية كصبلة الصفات اإلنسانية ال 

 ٕتقـو ؽبا قائمة بغَت األساس اللغوم الذم ىو كعاؤىا كظرفها.

بُت الناس ك الوظيفة األخرل ىي   ساسية من اللغة ىي كألة اإلتصاؿالوظيفة األ

يو اللغة اليت اإلسالـ ليس ف غرض ك يدعم معلومات الناس. يففكر، كيعرب الكألة ال

  بُت الناس ك رهبم إالّ اللغة العربية. توظف ألة اإلتصاؿ

اللغة العربية ىي إحدل اللغات السامية القددية ك موجودة حىت اآلف. كسببها 

الكرمي ك لغة الدين )يف الصالة ألّف مكانة اللغة العربية كاللغة اليت اختار اهلل للغة القرآف 

كالذكر كالدعاء(. اللغة العربية كلغة العامل ؽبا كظيفة خصوصية كىي أّف اللغة العربية ؽبا 

نتيجة مرتفعة يف األدب للذم يفهمها. ككانت اللغة العربية لغة القرآف لتوصيل كالـ اهلل. 

 :ٕكما قاؿ اهلل تعاىل يف القرآف سورة يوسف اآلية 

                       

                                                           
1
 .ٚ(، ص. ٜٜٚٔ، )بَتكت: مكتبة لبناف ناشركف، معجاـ فصاح العاميةىشاـ اػبّساس،   

2
 .ٚ، ىشاـ اػبّساس،... ص. اؼبرجع السابق  
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كل مسلم يعرؼ أف اللغة العربية ىي لغة القرآف ك األحاديث النيب صلى اهلل 

 صلى اهلل عليو كسلم: عليو كسلم ك لغة أىل اعبنة يف اعبنة. كما قاؿ رسوؿ اهلل

أىل اعبنة يف اعبنة عريب أحب العرب لثالث: ألنٍت عريب كالقراف عريب ككالـ )

 ٖ()ركاه الطرباين(

كل أحكاـ الشريعة تكتب هبذة اللغة حىت من أراد أف يتعّلم اإلسالـ ال بد لو 

أف يتعّلم اللغة العربية. فال عجب إذا كانت اؼبعاىد أك اؼبدارس اإلسالمية عّلم اللغة 

إىل اؼبدرسة العالية. ك نفهم  العربية. كانت اللغة العربية مادة كاجبة يف اؼبدرسة اإلبتدائية

 أف اللغة العربية مهمة لنا كللمسلمُت.

ككانت اللغة العربية ىي لغة عاد كشبود كجديس كجرىم ككانت منتشرة يف اليمن 

كالعراؽ كبلغت النضع كالسمو كالكماؿ حينما استقرت يف اغبجاز. فصارت معرفة اللغة 

العبدية كيتمكن من تالكة الكتاب الكرمي العربية ضركرة لكل مسلم كي يقـو بشعائره 

 ٗالذم أنزؿ اهلل باللغة العربية.

حيتاج اؼبسلموف إىل اللغة العربية لفهم كتاب الًتاث كىي لغة حية قددية كانت أـ 

عصرية كؽبا دكر عظيم يف الدين كالعلم. كقاؿ الشيخ مصطفى الغالييٍت أّف اللغة العربية 

                                                           
3
 .ٕٓ، ص. ٔ(، ج. ٜٜ٘ٔ، )مصر: دار الفكر، اعبامع الصغَتجالؿ الدين عبد الرضبن بن أيب بكر السيوطي،  

 .ٕٕٗ، )اؼبنشور يف ؾبلة كلية اللغة العربية(، ص. أسباب انصرؼ الطالب عن أقساـ اللغة العربيةؿبمد اؼبفدم،  ٗ  
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عرب عن أغراضهم. كقد كصلت إلينا من طريق النقل ىي الكلمات اليت تعترب هبا ال

 ٘كحفظها لنا القرآف الكرمي كاألحاديث الشريفة كما ركاه الثقاة منثور العرب كمنظومهم.

كاللغة العربية ىي مادة الدراسة اؼبدركسة يف اؼبدرسة. يف نظاـ كزير الشؤكف 

اإلسالمية كاؼبدرسة اؼبتواسطة الدينية جيب أف يتعلم اللغة العربية يف اؼبدرسة اإلبتدائية 

 كاؼبدرسة الثانوية.

سهل ألّف اغبقيقة كثَت من التالميذ مازالوا جيدكا اؼبفردات ليس أمر تعليم 

الصعوبة يف دراسة ىذه اللغة كالسيما يف استخدامها يف حياهتم اليومية. كلذلك حيتاج 

 التعلم.معّلمو اللغة العربية إىل طرؽ التدريس اؼبناسبة لوصوؿ أىداؼ 

كقد شاىدنا أّف كثَتا من اؼبدارس كاؼبعاىد اإلسالمية اليت تتعلم فيها اللغة العربية 

مل هتتم بالطرؽ التعليمية. كمن مث قاؿ الناس أف تعلم اللغة العربية صعب جّدا كال سيما 

يف تعلم اؼبفردات. مع أّف اؼبفردات ىي إحدل عناصر اللعة اؼبهمة حىت جيب على 

 ديلكوا قدرة رافعة فيها لنيل كباج االتصاؿ بتلك اللغة. التالميذ أف

                                                           
 ٚلبناف: مكتبة مصرية، د. ت(، ص.  -، )بَتكتجامع الدركس اللغة العربيةالشيخ مصطفى الغالييٍت،   ٘



5 
 

 
 

من أمهية اللغة العربية تطلب الناطقُت اللغة العربية لتفهيم اللغة العربية. كىذا ال 

ديكن إذا كاف الناطقُت اللغة العربية ال يعرؼ اؼبفردات اللغة العربية. ىذا ما يدّؿ على 

 بية. أمهية دكر القاموس يف تدريس اللغة العر 

تنقيل لغة اللساف إىل لغة الكتابة ىي تطوير العلم لتفهيم اؼبفردات القددية 

كاؼبفردات اعبديدة يف لغتهم. الدراسة عن اؼبفردات تسمى بعلم اؼبفردات. مث يف قسم 

 بعدىا جيمع القوانُت كينّسقها ك جيعل القاموس فيكوف علم اؼبعاجم.

منها معرفة الضبط الصحيح للفظ لو كظائف متعددة، تعليم اللغة العربية 

باغبركات كتصاريفو، الكشف عن معاين اؼبفردات الغريبة كمعرفة أصل اللفظ كاشتقاقاتو 

 كمعرفة معٌت الكلمة كىي مفردة كمعناىا يف السياؽ.

ىو كتاب مرجعي الذم حيتوم على اؼبفردات كالتعبَت ينظم أجبديا بتبيُت  اؼبعجم

للمعجم دكر مهم يف تعليم اللغة األجنبية منها  ٙتها.حوؿ معانيها كاستخدامها كترصب

اللغة العربية، ألف اللغة العربية لغة أجنبية للطالب يف اندكنيسي فتعريف اؼبفردات شيئ 

 الـز ؼبتعلمى اللغة العربية. فبانت كظيفة اؼبعجم يف تعليم اللغة العربية.

                                                           
6
 Abdul Chaer, Leksikologi dan Leksikologi Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 
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ماليو.  –عريب عريب مؤكؿ بقاموس  –اندكنيسي كاندكنيسي  -قاموس عريب 

القاموس كألة تدريس اللغة العربية مل يوجد يف العصر األكؿ تطوير دين اإلسالـ يف 

اندكنيسيا. دخل اإلسالـ يف اندكنيسيا يف العصر األكؿ اؽبجرية أك العصر الثامن 

ميالدية. دخل دين اإلسالـ جيعل اجملتمع االندكنيسيا أف يعرؼ أّف اللغة العربية ىي لغة 

اندكنيسي عصور بعد ما دخوؿ دين اإلسالـ  –سالـ. كأما دخوؿ قاموس عريب دين اإل

ماليو، من بُت ذالك قاموس اإلنارة التذىيبية ك  –يف اندكنيسيا خبلفية قاموس عريب 

 –قاموس إدريس اؼبربوم ك قاموس الذىيب. نعرؼ أّف قبل ما كجود قاموس عريب 

 س إدريس اؼبربوم.ماليو كقامو  –اندكنيسي فخلفيتو قاموس عريب 

مستخدـ يف ؾبموعة جرز اندكنيسيا اجب قاموس إدريس اؼبربوم معركؼ ك من الو 

ألف ىذا القاموس ىي أقدـ القاموس اللغة العربية. كلكّن بعض التالميذ يف اندكنيسيا مل 

 يعرؼ ىذا القاموس.

كاف قاموس إدريس اؼبربوم مسك التالميذ األكؿ لتفهيم    ٜٓٛٔحوؿ السنة 

الًتاث. كأما األف ىذا القاموس نادر يف يد التالميذ ك أكثر التالميذ مل يعرفو ىذا كتب 

 القاموس.
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كثَت من التالميذ مل يفهموا كيفية استخداـ القاموس خاصة يف استخداـ قاموس 

إدريس اؼبربوم. إذا كانو يفهموف كيفية استخداـ قاموس إدريس اؼبربوم كىم ال يعرفوف 

 .اؼبؤلف ىذا القاموس

ىذا البحث يرجى أف يكوف اغبّل عن اؼبسألة يف تعريف قاموس إدريس اؼبربوم ك 

زيادة اؼبعلومات عن علم اؼبعاجم. كينطلق من تلك اؼبسألة فأرادت الباحثة أف تبحث 

ربوم ربت اؼبوضوع: ربوم تأليف الشيخ ؿبمد إدريس اؼبالبحث عن قاموس إدريس اؼب

 وفعبد الرؤ  محمد إدريسماليو"  ل –"عربي إدريس المربوي تحليل قاموس 

 المربوي.

 تحديد البحث .ب 

حملمد  ة تأليف أك صناعة قاموس اؼبربومكحددت الباحثة ىذا البحث إىل طريق

ىذا البحث . ك منظور من علم اؼبعاجمقاموس اؼبربوم نوع ك  إدريس عبد الرؤكؼ اؼبربوم

الشيخ ؿبمد إدريس اؼبربوم من صغَته إىل كبَته ك إىل كفاتو كمؤلف قاموس سَتة يبسط 

 اؼبربوم.   
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 أسئلة البحث .ج 

عبد  مد إدريسماليو" حمل-"عريب إدريس اؼبربوم كيف طريقة تأليف قاموس (ٔ

 اؼبربوم؟ كؼالرؤ 

ماليو" حملمد إدريس عبد الرؤكؼ -إدريس اؼبربوم "عريب قاموسما ىو  (ٕ

 ؟منظور من علم اؼبعاجم  اؼبربوم

 أهداف البحث .د 

ماليو" حملمد إدريس عبد -إدريس اؼبربوم "عريب قاموسطريقة تأليف ؼبعرفة  (ٔ

 .الرؤكؼ اؼبربوم

ماليو" حملمد إدريس عبد الرؤكؼ -إدريس اؼبربوم "عريب قاموسؼبعرفة   (ٕ

 منظور من علم اؼبعاجم اؼبربوم

 فوائد البحث .ه 

 البحث الذم يتضمن يف ىذا البحث:من أىداؼ البحث سنعرؼ فوائد 

 الفوائد النظرية (ٔ
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من جهة النظرم يرجى ىذا البحث أف يفيد اعطاء اشًتاؾ اؼبعلومات 

للقارئ عن علم اؼبعاجم ك يضيف اؼبعرفة عن الشيخ إدريس اؼبربوم 

 كيضيف اؼبعرفة للقارئ خاصة يف النظرية فبا يتعلق باللغة العربية

 مليةالفوائد الع (ٕ

يساعد اؼبدرس يف عملية التدريس باستخداـ للمدرس :  ( أ

 القاموس كوسائل التدريس اللغة العربية.

للتالميذ : يساعد التالميذ يف تفهيم اؼبادة اللغة العربية من  ( ب

سي باستخداـ القاموس كالة لتفهيم كتعريف ر دالكتاب اؼب

 اؼبفردات اللغة العربية اعبديدة.

عاجم ك العلماء الذين للباحثة : لًتقية اؼبعلومات عن علم اؼب ( ت

يدكركف يف تطوير اللغة العربية ك ستفهم الباحثة كيفية تأليف 

قاموس اللغة العربية ك عسىت الباحثة أف تصنع القاموس يف 

 الوقت اؼبستقبل.

جع يف البحث. خاصة احث األخر : يكوف ىذا البحث مر للب ( ث

 . عن علم اؼبعاجميف حبث 
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 الباب الثاني

 الدراسة النظرية

 القاموس .0

 تعريف القاموس .أ 

" مأخوذة من اللغة العربية "قاموس". كىي مأخوذة من يونانيو kamusكلمة "

okeanos  دبعٌت األكقيانوس أك البحر احمليط. التاريخ عن الكلمة يدّؿ على اؼبعٌت األصل

ف، كاف القاموس  الواسعة خاصة يف علم اللغة. كاآل من القاموس كىو كعاية اؼبعلومات

 ذم حيتوم على الكلمات من لغة معينة ال حّد ؽبا.كتاب ال

من  ار أّف تعريف القاموس ىو كتاب يضّم أكرب عدد عند أضبد عبد الغفور الط

 ؼبواد مرتبة ترتيبا خاصا، إما تفسَت معانيها على أف تكوف اكلمة اللغة مقركنة كشرحها ك 

 ٚ.اغبركؼ اؽبجاء أك اؼبوضوع

أّف تعريف القاموس ىو كتاب  C.L. Barnhart أشار علي القاظبي نقال عن

معلومات ترتيبا ىجائيا مع شرح ؼبعانيها ك حيتوم على كلمات منتقات، ترتب عادة 

                                                           
 ٖٛ(، ص. ٜٜٚٔ، )بَتكت: دار العلم للماليُت، احمقدمة الصحأضبد عبد الغفور الطار،  ٚ

11 
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أخرل ذات عالقة هبا، سواء أعطيت تلك الشركح كاؼبعلومات باللغة ذاهتا أـ بلغة 

 ٛأخرل.

معاف اؼبعاجم لغة ىي صبع معجم، كىو مشتق من عجم، كؽبذا الكلمة عدة 

متضادة أقرهبا: قوؽبم أعجمت الكتاب إذا بينتو كأكضحتو. كاصطالحا ىو كتاب يضم 

عددا كبَتا من اؼبفردات اللغوية مقركنة بشرحها، كتكوف مواده مرتبة ترتيبا خاصا حبسب 

 ٜطريقة كل مؤلف.

يف اللغة العربية عن القاموس، كىو اؼبعجم كالقاموس  صطالح اؼبستخدـىناؾ اال

صبيع اؼبفردات مع شرح معانيها كمعلومات  اؼبسريد.كلهم دبعٌتكاؼبوسوعة ك كالفهرش 

 ٓٔياف آخر لبياف اؼبعلومات اليت ؽبا عالقة بالكلمات احملتويات فيها.أخرل كب

قاؿ ابن فارس يف )مقاييس اللغة(: العُت كاعبيم كاؼبيم ثالثة أصوؿ: أحدمها يدؿ 

 ٔٔخر على عّض كمذاقة.على سكوت كصمت، كاآلخرعلى صالبة ك شدة، كاآل

 

                                                           
 ٖ(، ص. ٜٜٔٔ، )سعودية العربية: جامعة مالك سعود، علم اللغة كصناعة اؼبعجمعلي القاظبي، ٛ

9
 .ٕٗك  ٖٛمقدمة الصحاح، ص.  

10 Taufiqorrochman,  Leksikologi Bahasa Arab, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 
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 ٖٔ...، ص. عدناف اػبطيب 
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كذكر ابن جٍّت يف مقدمة )سّر الصناعة( كما يف تاج العركش أّف مادة ع ج ـ 

 ٕٔكقعت يف لغة العرب لإلهباـ كاإلخفاء كضّد البياف.

قاؿ اعبوىرم يف صحاح العربية: األعجم الذم ال يفصح كال يبُت كالمو كإف  

 ٖٔكإف بالعجمية.كاف من العرب، كاألعجم أيضا الذم يف لسانو عجمة 

الُعُرُب  عجم" مشتقة من كلمة "ُعُجُم" ك"َعَجُم" كعكس من الَعَرُب ك مكلمة "

كلمة ". كلمة العجم دبعٌت الناس الذم ال يتكلم العربية بغَت فصيحة كال كاضحة. كلمة 

"أعجم" مًتادفة بكلمة )أهبم( دبعٍت شيئ غَت كاضح. كلذالك يف اللغة العربية اغبيواف 

كل الذم ال يقدر أف اغبيواف ليس لو قدرة للكالـ. ك  جماء أك هبيمة ألفّ يسمى بالع

 ٗٔيتكلم صحيحا فيسمى بالعجم كاؼبستعجم.

 أنواع القاموس .ب 

 ٘ٔعند الدكتور إدييل يعقوب أّف نوع القاموس ىو شبانية أنواع:

اللغوم، كىو القاموس الذخياص يبحث اللفظ أك الكلمات من اللغة  (ٔ

القاموس اللغوم اؼبرتب بطريقة خاصة لتسهيل القارئ اؼبعينة كاستعماؽبا. 
                                                           

12
 ٖٔ...، ص. عدناف اػبطيب 

13
 ٖٔ...، ص. اؼبرجع السابق  

 ٖ٘ٛ، ص. ٕٔ(، اعبزء ٜٙ٘ٔ، )بَتكت: دار صدير، لساف العربابن منذكر،  ٗٔ
 .ٕٓ-٘ٔ(، ص. ٜٔٛٔ، )بَتكت: دار العلم للماليُت، اؼبعاجم اللغوية العربيةاميل يعقوب، ٘ٔ
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لغة كاحدة كفيو اؼبعٌت إىل  معٌت الكلمات. القاموس اللغوم فيويف حبث 

 عريب( –مًتادفو كتعريفو. اؼبثاؿ قاموس اجمليد )عريب 

 قاموس الًتصبة (ٕ

اؼبعٌت من  بللغتُت الذم ادمج اللغتُت ؼبعرفةة أك قاموس يسمى باؼبزجي

اؼبفردات. قاموس الًتصبة يشمل اللغة األجنبية الذم يشرح كاحدا فواحدا 

لبحث اؼبعٌت اؼبناسب باللغة الوطنية كقارئ القاموس. ربتاج مهارة ترتيب 

 القاموس اؼبناسب يف علم الًتصبة.

 القاموس اؼبوضوعي (ٖ

وعية يسمى بالقاموس اؼبعنوم، ألّف اؼبفردات يف ىذا القاموس مرتبة موض

من موضوع معُت الذم لو معٌت متجانس. اؼبثاؿ جنس اللوف، فدحل 

فيو كلمة )أضبر( ك)أزرؽ( ك)أبيض( ك)أرمد( كغَت ذلك. للقاموس 

اؼبوضوعي، البّد للمؤلف أف يفرؽ اؼبفردات اؼبتجانسات يف اؼبعٌت. 

القاموس اؼبوضوعي يسمى بالقاموس اؼبعنوم ألّف اؼبفردات مفرقات 

خدـ القاموس اؼبوضوعي الذم يريد أف يبحث اؼبعٌت من باؼبعٌت. ؼبست

اؼبفردات فالبّد لو مهارة ربليل اؼبفردات ؼبعرفة موضوع اؼبفردات. مّث البّد 

 لو أف ينظر إىل فهرس القاموس اؼبوضوعي أك اؼبعنوم.
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 شتقاقيالقاموس اإل (ٗ

يسمى بالقاموس األجبدم يعٍت القاموس احملتوم فيو األصوؿ الكلمات 

لقاموس اإلشتقاقي مفيد لبياف أصل اللفظ أك الكلمة. ىل الكلمة حيت ا

 أصلو من اللغة العربية أك الفرسية أك اليونانيو أك غَت ذلك.

 القاموس التطّور (٘

ىو القاموس الذم يقّدـ تاريخ تطّور اؼبعٌت من الكلمات ليس اللفظ. 

انيها. القاموس التطّور خيرب عن توسيع اؼبعٌت كتغيَته كأسباب تغيَت مع

اؼبثاؿ تطوير معٌت الكلمة "أدب" أك "صويف" من زماف اعباىلية إىل زماف 

 .ةاؼبستقبل. لبحثها، قد ينضمم يف اؼبوسوعة أك الكتب التارخيي

 القاموس التخصصي (ٙ

يعٍت القاموس احملتول من اؼبفردات يف علم معُت. فيو قاموس الطبية 

 كقاموس الزراعة كقاموس اؼبوسيقي كغَت ذلك.

اؼبثاؿ من القاموس التخصصي ىو التذكرة تأليف داكد األنطقي الضرير. 

ىذا القاموس فيو الكلمات اػباصات اؼبتعلقات بأظباء النبات 

 كاغبشرات.
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 قاموس اؼبعلمة أك الدائرة (ٚ

يعٍت القاموس الذم يشمل على اغباؿ عن تاريخ استعماؿ اللغة كزعيمو 

 عركفة باؼبوسوعة.كغَت ذلك. كقاموس اؼبعلمة أك الدائرة م

 القاموس البصرم (ٛ

يعٍت القاموس الذم يبُت عن معٌت الكلمة بالصور من الكلمة اؼبقصودة 

 .ليس باإلصطالح

 اؼبعجم الكتايب (ٜ

ىو اؼبعجم  الذم خصوصا يف صناعة ليفهم اؼبعٌت من الكلمة اؼبوجودة 

يف الكتاب. كالكتاب الذم ديلك قاموس الكتاب ىو الكتاب الدراسي. 

ذا القاموس ككتاب مساعد للتالميذ كخصوصا للمدرسة ليفهم ألّف ى

اؼبفردات يف الكتاب الدراسي. ككتاب دراسي اللغة العربية " العربية بُت 

يديك" الذم ينشر مؤسسة الوقف اإلسالمي العربية عبمع كيكمل 

 بكتاب قاموس اػباص ىو القاموس العربية بُت يديك.

 اؼبعجم الرقمي (ٓٔ

م يتضمن برامج الًتصبة أك قاموس اللغة من خالؿ ىو برامج جاىزة الذ

كالطقم اآلخر. اؼبثاؿ من  PDAكسائل أيلكتلركنيك كاغباسب كاحملموؿ ك



16 
 

 
 

-ة اؼبشهورة: اؼبورد القارب )عريببرامج جاىزة قاموس اللغة العربي

 –عريب، عريب  –عريب( كقاموس اؼبفيد )اندكنيسي  –إقبليزم، إقبليزم 

–عريب ) Golden Al-Wafi Arabic Translatorاندكنيسي( كقاموس 

 عريب(. –إقبليزم، إقبليزم 

 ٙٔلُت-اؼبعجم أكف (ٔٔ

كىو منهاج القاموس الذم يستطيع كصولو من خالؿ اإلنًتنيت كقاموس 

Online  كىوGoogle Translate. 

للحاج  Leksikologi Bahasa Arabيف كتاب Bo sevensen كعند بو سيفينسُت 

 ٚٔأنواع: أّف القاموس من جهة األشكاؿ كاألحجاـ، كتنقسم إىل أربعةر. توفيق الرضبن 

كلمة.   ٓٓٓ٘ٔحىت  ٓٓٓ٘القاموس اعبييب، أم القاموس الذم يتكوف فيو  (ٔ

صنع قاموس اعبيب بشكل صغَت كيطابق بشكل اعبيب كأىدافو لتسهيل اعبمل 

 يف أم مكاف.

 كلمة.  ٖٓٓٓٓقاموس الوجَت، أم القاموس الذم يتكوف فيو (ٕ

 كلمة.  ٓٓٓٓٙحىت  ٖٓٓٓ٘قاموس الوسيط، أم الذم يتكوف فيو  (ٖ

 كلمة.  ٓٓٓٓٙقاموس الكبَت، أم القاموس الذم يتكوف فيو أكثر من  (ٗ
                                                           
16

 Taufiqorrochman,..., h. 152-167. 
 ٜٖ(، ص. ٜٜٛٔ، )قاىرة: علم الكتاب، صناعة اؼبعجم اغبديثأضبد ـبتار عمر، 17
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 فوائد القاموس .ج 

من جهة فوائده، القاموس كالكتاب الذم يبُت معٌت اؼبفردات لو مهمة أساسية، 

 يعٍت:

 شرح اؼبعٌت (ٔ

من جهة الصريف أّف مها ليسا  معٌت الصرؼ. اؼبثاؿ كلمة "غفر" ك "استغفر" (أ 

من كزف كاحد. ككزهنما يعٍت "فعل" ك "استفعل". كالوزف ؽبذاف الكلمتُت 

يسبب تغيَت اؼبعٌت. زيادة حرؼ األلف كالسُت كالتاء يف كلمة "استغفر" 

" mengampuniيدّؿ على معٌت "طلب". إذا كانت الكلمة "غفر" دبعٌت "

 ". memohon ampunanفكلمة "استعفر" دبعٌت " 

خالفة الوزف ك زيادة اغبركؼ كخالفة معٌت الصرؼ البّد لو اإلىتماـ يف 

 صناعة القاموس لتوصيل إىل إيضاح أك بياف معٌت اؼبفردات اغبقيقي.

معٌت النحو، يعٍت معٌت قواعد اللغة الذم يتعلق دبكانة الكلمة يف اعبملة.   (ب 

اؼبثاؿ مكانة الفاعل كاؼبفعوؿ كالفعل اؼبتعدم كالفعل الالـز ك غَت ذلك. كّل 

مكانة يف علم النحو تؤثّر على معٌت الكلمة. فالبّد للقاموس أف يهتّم فوائد 

 النحو يف بياف معٌت الكلمة.
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عٍت الربط بُت اؼبعٌت العاـ كاؼبعٌت اػباص الذم ديكن أف يوجد ربط اؼبعٌت، ي (ج 

يف اؼبفردات. اؼبثاؿ كلمة "جبس" دبعٌت "مفتوح شيئ حىت خرج اؼباء" فدائما 

 ,memancar keluar, membelah, menyemburىذه الكلمة دبعٌت "

memaki".ىذه اؼبعاين ىي اؼبعٌت العاـ يتعلق بإستعمالو . 

من كلمة "جبس" إاّل لشيئ الذم انكسر حىّت خرج اؼباء كأما معٌت اػباص 

 :ٔٙٔمنو. كما قاؿ اهلل سبحانو كتعاىل يف القرآف سورة األعراؼ اآلية 

                        

                          

 معٌت اإلضافة (د 

إما إشًتاؾ اللفظ أـ جناس تاـ.   يعٍت الكلمة اليت ؽبا معٌت أكثر من كاحد

.إشًتاؾ اللفظ عند كايف ىو ٛٔإشًتاؾ اللفظ ىو الكلمة ؽبا معاين كثَتة

على طريق اغبقيقة ال للكلمة الواحدة عّدة معاف تطلق على كل منها 

 ٜٔاجملاز.

                                                           
18 Taufiqurrochman, Kamus As-sayuti Istilah Ilmiah Populer Indonesia-Arab, h. 212. 

 .ٖٛٔ(، ص. ٕٜٙٔ، )قاىَتة: عبنة البياف العربية، فقو اللغةعلي عبد الواحد كايف،   ٜٔ
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كأّما جناس تاـ ىو الكلمات متسوياف يف اللفظ كلكن متفرقاف يف اؼبعٌت. 

كعند اؼبوريد أّف جناسا تاما  ىو اللفظ اؼبتجانساف أك اؼبتجانسة جناسا تاما 

 ٕٓأم إحدل لفظُت متماثلُت يف الرسم.

 أكلوية اؼبعٌت (ق 

ة التارخيية كالناحية العامية كناحية يعٍت تقدمي معٌت الكلمة من نواحي كالناحي

 اؼبعٌت اغبقيقي كاجملازم ك اؼبعٌت اغبّسي كاؼبعٌت التجريدم.

 طريقة بياف اؼبعٌت (ك 

يعٍت طريقة صائبة يف بياف اؼبعٌت، مثل: صناعة تعريف اؼبعٌت بالضبط كتأثَت 

قرينة استعماؿ الكلمة كتأثَت عكس كمرادؼ الكلمة كإعطاء اؼبثاؿ كزيادة 

 كاؼبعلومات األخرل لبياف معٌت الكلمة. الصورة

 بياف النطق (ٕ

 بياف اؽبجائي  (ٖ

 تأصيل اإلشتقاقي (ٗ

 إعطاء معلومات الصريف كالنحوم (٘

 إعطاء معلومات استخداـ الكلمة (ٙ

                                                           
 .ٖ٘( ص. ٜٛٚٔ، )بَتكت: دار العلم للماليُت، عريب-قاموس اقبيلزمالبعالبكي اؼبوريد،  ٕٓ
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 إعطاء اؼبوسوعات (ٚ

 أو القاموس 00تاريخ المعاجم .د 

كاف النواة األكىل لتأليف اؼبعاجم ىو التأليف يف غريب القرآف. كينسب  (ٔ

اعبليل بن عباس رضي اهلل عنهما كتاب يف غريب القرآف )لكن مل للصحايب 

تثبت نسبتو إليو(. كقد عن ابن عباس اىتمامو بتفسَت األلفاظ الغريبة يف القرآف 

كتوضيح معناىا مع ذكره لبعض الشواىد الشريعة عليها.مث ألف اإلماـ أبو سعيد 

رآف مث تعبو عدد من ق كتابا يف غريب الق ٔٗٔأباف بن تغلب اعبريرم البكرم 

العلماء يف التأليف يف ىذا اجملاؿ حيث االقتصار على تفسَت األلفلظ الغريبة يف 

 القرآف فقط ك ذكر بعض األشعار اؼبؤيدة ؼبعناىا.

مث تطور التأليف إىل تدكين األلفاظ الغريبة كالشاذة كالوحشية يف مؤلفات خاصة  (ٕ

ردات يف موضوعها أك حركفها، تسمى )النوادر( دكب ترتيب أك ترابط بُت اؼبف

ق  ٗ٘ٔكمن أقدـ اؼبؤلفاتفي ذلك كتاب )النوادر( أليب عمرك بن العالء البصرم

ق، كلقطرب ؿبمد بن اؼبستنَت البصرم  ٕٛٔكليوف بن بن حبيب الضيب 

 ق.ٕٙٓ

                                                           
 .٘ٔ-ٗٔ، ص. ٔ(، ط. ٕٜٜٔ، )الرياض: دار الراية، اؼبعاجم اللغوية كطرؽ ترتيبهاأضبد بن عبد اهلل الباتلي،   ٕٔ
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مث عٌت اللغويوف جبمع األلفاظ اليت تتحد موضوعاهتا يف كتب مستقبلة كاػبليل  (ٖ

اد كاؼبطر كالنخل كالسالح كخلق اإلنساف كالبنبات كالزرع كاإلبل كالطَت كاعبر 

 كاألنواء كاألزمنة كسيأيت ؽبا مزيد يف )معاجم اؼبعاين( من ىذا الكتاب.

ق )كتاب العُت( فكاف أكؿ معجم ٓٚٔمث ألف اػبليل بن أضبد الفراىيدم  (ٗ

لغوم مرتب موسع عرفتو العرب كالتـز فيو بًتتيب مواده حسب اغبركؼ اغبلقية 

 كذكر مقلوباهتا .

كأخَتا أُلفت اؼبعاجم اللغوية اؼبرتبة موادىا حبسب حرفها األكؿ أك األخَت كاستمر  (٘

 التأليف فيها حىت عصرنا اغباضر.

 القاموس معيار .ه 

"ال قاموس كامل". ىا ىي العبارة اليت مسموعة دائمة عند اللغويُت. ىذه العبارة 

أّف اؼبعلومات اؼبضمونة للقاموس مًتككة ال يقصد ليعيب القاموس كمؤلفو، كلكن ليظهر 

 من تطّور اللغة يف اجملتمع.

عند شيهاب الدين، ىناؾ أربعة شركط ليكوف القاموس متصورم كالقاموس 

 اؼبصلح ك القاموس الذم يؤّدم إىل معيار كامل.
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 ٕٕكأربعة معيار القاموس يغٍت: 

 الكماؿ (ٔ

القاموس شكل ىيكل الصويت للكلمة ،  يفاليت جيب اف تتحقق  شركطىناؾ 

اليت تسمح باستكشاؼ ىذه الكلمة أك علم النحو بناء اعبملة  تغيَت،  علم الصرؼ

 .كمعنيها

 معيار كماؿ القاموس يشمل على شركط، يعٍت: 

 يوجد رموزا بسيطا لبياف طريقة لفظ الكلمة كاؼبوضوع. (أ 

 استعماؿ التعريف الصحيح كالسهل. (ب 

األساسية كاتباعو بالكلمة األخرم، من الالحقة البسيطة عرض الكلمة  (ج 

 إىل الالحقة اؼبركبة.

 عرض األساليب كاؼبصطلحات اؼبستعمالت. (د 

 عرض اؼبعلومات الثقافية كاغبضارية.  (ق 

عرض اؼبقدمة عن ىدؼ القاموس كطريقة استعمالو  كالقواعد اللغوية  (ك 

 األساسية.

 
                                                           

22 Syihabuddin, Teori dan Praktek Penerjemahan Arab-Indonesia, (Jakarta: Dirjen 

Depdiknas, 2002), h. 31-32. 
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 اإلختصار  (ٕ

تركيز اؼبوضوع كالوصف إىل مواّده. البّد القاموس اعبيد لو خصوصية، يعٍت 

للقاموس أف ترّتب اؼبعلومات تراتبتا من العامة إىل اػباصة ك من األكلية إىل الثانوية. 

كاؼبقصود من اؼبعلومات األكلية ىي ؽبا عالقة متينة مباشرة باؼبسألة اؼببحوثة، كأّما 

 اؼبعلومات الثانوية ىي عكسها.

 الدّقة   (ٖ

متينة باؼبوضوع اؼبوصوؼ يف القاموس. إلجياد اؼبوضوع، القاموس  الدقة ؽبا عالقة

اعبيد مكّمل بالصورة كالتصوير كاؼبثاؿ. ىذا تصريح من اؼبطالعة التجريبية يعٍت أّف 

 اإلنساف أفهم بشيئ كاقعي أك حقيقي. اؼبثاؿ بالصورة، ليس بشيئ ذبريدم.

 سهولة البياف (ٗ

القاموس اعبيد البّد لو أف يعرض  اؼبعلومات اؼبتعلقات اؼبتينات باؼبوضوع. 

بالقرب منو، البّد للقاموس أف يّعرض اؼبعلومات باللسيط لسهولة فهم القارئ عن اؼبعٌت. 

لسهولة الفهم، فيو البياف مثل السهم كاأللواف يف اؼبكاف اؼبهّم ككضع الصورة بالنسبة 

 كاالستعماؿ األرقاـ. 
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 عناصر القاموس .و 
القاموس اعبيد كالكامل معركؼ من عنصور القاموس اليت تكوف مكونة معيارية 

القاموس. ؼبعرفة كماؿ عنصر القاموس، أعطى الدكتور علي القاظبي النقطة األساسية 

  ٖٕاؼبهمة. إذا كانت النقطة األسايسة للقاموس كاملة، فالقاموس كامل.

 ة أبواب، يعٍت:مضموف القاموس الكامل يشمل بثالث

 الباب األكؿ (ٔ

 أىداؼ صناعة القاموس  (أ 

 اؼبصادر اؼبستخدمة (ب 

 خلفية تأليف القاموس (ج 

 أدلة استخداـ القاموس (د 

 توجية قواعد اللغوية (ق 

 عدد اؼبفردات يف القاموس (ك 

 بياف اؼبختصر (ز 

 معٌت الرمز أك الصورة (ح 

 قواعد الًتصبة (ط 

                                                           
 .ٔٚٔ-ٚٙٔ، ... ص. علم اللغة كصناعة اؼبعجمعلي القاظبي،  ٖٕ
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 كاؼبعلومات األخرل. ٓٔ

 الباب األكىل (ٕ

 اػباط اؼبستعمل (أ 

 منوذج العمود  (ب 

 األصوات (ج 

 الصرؼ (د 

 النحو (ق 

 الداللة (ك 

 مثاؿ استعماؿ الكلمة (ز 

 الشواىد (ح 

 الصور (ط 

 اإلكبراؼ الكلمة (م 

 الباب اآلخر (ٖ

 اؼبلحقات (أ 

 اعبداكؿ (ب 

 اػبرائط (ج 
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 التارخيية (د 

 الرموز (ق 

 سَتة اؼبؤلف (ك 

 كغَت ذلك (ز 

 ترتيب المعاجم ةقيطر  .ز 

 طريقة الترتيب بحسب الحروف الحلقية ومقلوبات الكلمة (0

للهجرية، ابتدع ترتيبا  ٓٚٔمعجم )العُت( اؼبتوىف سنة  اػبليل بن أضبد صاحب

خاصا بو قيل إنو راعى فيو ـبارج اغبركؼ، فبدأ حبرككؼ اغبلق، مث ما بعدىا من حركؼ 

اغبنك، مث األضراس، مث الشفة، كجعل حركؼ العلة آخرا، كىي اغبركؼ اؽبوائية، ك 

ع يف ترتيبو غبركؼ اؽبجاء، ما كاف يّدعي ؿبّرر دائرة اؼبعارؼ اإلسالمية، أّف اػبليل اتّب

ينتهوف حبركؼ ، فقد كانو يبدأكف حبركؼ اغبلق ك يّتبعو علماء النحو يف اللغة السنسكريتية

 ٕٗالشفة، كليس ؽباذا األّدعاء سند صحيح.

لقد قاـ بعض العلماء بالدفاع عن اػبليل بن أضبد كتوّلوا اإلجابة عنو، كأسندكا  

مزة ألهنا يلحقها النقص كالتغيَت كاغبذؼ، كال باؽباء ألهنا إليو أنو قاؿ: مل أبدأ باؽب

                                                           
 ٕٛ، ص. ... عدناف اػبطيب ٕٗ
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فيو العُت كاغباء، فوجدت العُت ت ؽبا، فنزلت إىل اغبيز الثاين ك مهموسة خفية ال صو 

 أنصع اغبرؼ.

 غ( مبدأىا يف اغبلق –خ  –ح  -ق -اغبلقية: )ع .ٔ

 ؾ( مبدأىا من اللهاة –اللهوية: ) ؽ  .ٕ

 ض( مبدأىا من شجر الفم كالشجر مفرج الفم –ش  –الشجرية: )ج  .ٖ

ز( مبدأىا من أسلة اللساف، ك ىو مستدؽ  –س  –األسلية: )ص  .ٗ

 طرفو

 ت( مبدأىا من نطع الغار األعلى –د  –النطعية: )ط  .٘

 ث( مبدأىا من اللثة. –ذ  –اللثوية: )ظ  .ٙ

ف( مبدأىا من ذلق اللساف ك ىو ربديد طريف ذلق  –ؿ  –الذلقية: )ر  .ٚ

 اللساف.

 ـ( كقاؿ مرة شفهية لن مبدأىا من الشفة –ب  –الشفوية: )ؼ  .ٛ

ء( كىي يف حيز كاحد ألهنا ىاكية يف اؽبواء كال  –أ  –ك  –اؽبوائية: )م  .ٜ

يتعلق هبا شيئ كىي أحرؼ اعبوؼ، فتنسب كل حرؼ إىل مدرجتو 

 ٕ٘كموضوعو الذم يبدأ منو.

                                                           
25 Taufiqorrochman, Leksikologi Bahasa Arab, ....h. 221. 
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"العُت". كترتيب  خاليل بن أضبد الفرىيدم لو ترتيب حركؼ اؽبجائية يف قاموسو

 ٕٙحركؼ اؽبجائي عند خاليل بن أضبد الفرىيدم يف نظاـ الصويت يعٍت:

ع/ح/ق/خ/غ/ؽ/ؾ/ج/ش/ض/ص/س/ز/ط/د/ت/ظ/ذ/ث/ر/ؿ/ف/ؼ/ب/ـ/ك/ا/ 

 م/أ

 طريقة الترتيب بحسب الحرف األول للكلمة (0

 نظاـ األلفبائي اػباص (أ 

أبو بكر بن ئي اػباص ىو نظاـ صناعة القاموس اللفاظ معركؼ من ابنظاـ األلف

 ق بقاموسو اعبمهرة اللغة أك يسمى بقاموس اعبمهرة. اؼبقصود ٕٖٔ-ٖٖٕدكرايد سنة 

بنظاـ األلفبائي اػباص يعٍت ترتيب اؼبفردات يف القاموس بًتتيب حركؼ اؽبجائية اليت 

 رتّبها نصر بن عصيم، كىو ترتيب اغبركؼ من حركؼ األلف إىل الياء كما عرفنا اآلف.

موسو تقدمي البناء من تقدمي ترتيب اغبركؼ كقاموس العُت تأليف خاليل ابن درايديف قا

الذم استعمل نظاـ الصويت. عند ابن دكريد بناء الكلمة مهم فهمو، ىل ىي من الثنائي 

 ٕٚأك الثالثي أك الرباعي أك اػبماسي.

 
                                                           

 .ٖ٘(، ص. ٜٔٛٔمؤسسة اؼبطبوعة العربية، ، )بَتكت: نظرات يف علم التجويد، إدريس عبد اغبميد الكلك  ٕٙ
27 Taufiqorrochman, Leksikologi Bahasa Arab, ... h. 236-237. 
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 نظاـ األلفبائي العاـ ( ب

لياء كما عرفنا نظاـ األلفبائي العاـ ىو ترتيب اغبركؼ من حركؼ األلف إىل ا

اآلف. كفرقو بنظاـ األلفبائي اػباص يعٍت بنظرية إىل أصوؿ الكلمة. يف نظاـ األلفبائي 

العاـ كل كلمة البّد بتجريد إىل أصوؿ الكلمة. إذا قد كجد أصوؿ الكلمة مث رجع إىل 

 ٕٛاغبرؼ اؼبتجانس باغبرؼ األكؿ.

 نظاـ النطقي ( ت

الكلمة بطريقة التجريد كالًتديد لطالب يف طبقة األكىل أك خارج العرب، حبث 

ؼبعرفة أصوؿ الكلمة أنو صعبة. ألنو حيتاج أطوؿ الوقت. حبث الكلمة بنظاـ األلفبائي 

العاـ البّد بتجريد حركؼ الزائدة مث عيادة اغبركؼ اؼببدؿ )ابداؿ( إىل أصوؿ اغبرؼ أك 

كالكلمة  حبث اغبرؼ احملذكؼ. نظاـ النطقي ىو حبث اؼبعٍت باغبرؼ األكؿ اؼبنطوؽ

 ٜٕاؼببحوثة مباشرة معركفة يف القاموس دكف طلب أصوؿ الكلمة.

 

 

 
                                                           

28
 Taufiqorrochman, Leksikologi Bahasa Arab, ... h. 257-258. 

29
 .971-969...، ص. الورجع السابك 
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 طريقة الترتيب بحسب الحرف األخير للكلمة ( ث

يسمي بنظاـ القافية. اإلنساف الذم يعرؼ نظاـ القافية ىو إظباعيل بن أضبد 

اعبوىرم من البصرة  يف قاموسو باؼبوضوع الصحاح يف اللغة أك كشهور بقاموس 

 الصحاح.

قاموس بنظاـ القافية مرتب باعبملة اغبركؼ من الباب اؽبمزة إىل الباب الياء. مث  

كل الكلمة اليت آخره اؽبمزة فوضعت يف باب اؽبمزة ال ينظر من جهة البناء. كل كلمة 

 ٖٓمتجانس يف آخره توضع يف اسم الباب.

 ترتيب المواد في المعجم .ح 

لكلمة أساسان تورد ربثو كافة أنواع تتخذ اؼبعاجم العربية منذ بداية تأليفها أصل ا

. مث ٖٔاؼبشتقات، فمثال أعرب كاستعرب كعريب كعركب كعربة ترد ربت مادة ع ر ب

 زبتلف اؼبعاجم يف ترتيب ألفاظها، كيرجع سبب االختالؼ إىل أمرين:

األكؿ: ترتيب اغبركؼ الذم يعتمده صاحب اؼبعجم كىناؾ ترتيباف ظهرا يف 

 اؼبعاجم.

                                                           
 .246-245. ،ص. ..الورجع السابك  ٖٓ

(، ٜٙٙٔ، )بَتكت: دار النهضة العربية، اللغوية يف ضوء دراسات علم اللغة اغبديثاؼبعاجم ؿبمد ابو الفرج،  أضبد ٖٔ
 .ٓٗص. 
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ينسب إىل نصر عاصم الليثي أك حيي بن يعمر العدكاين الًتتيب الذم  (ٔ

حينما كلفو اغبجاج بن يوسف الثقفي سبييز اغبركؼ بالنطق كىو الًتتيت 

 الشائع بيننا اليـو )أ، ب، ت،...اخل( كأكثر اؼبعاجم تأخذ بو.

الًتتيب الذم صنعو اػبليل بن أضبد ؼبعجمو اؼبسمى العُت نسبة إىل أكؿ  (ٕ

، كىذا الًتتيب صنع على حسب ـبارج اغبركؼ، حرؼ فيو كىو العُت

يبدأ حبركؼ اغبلق كينتهي باغبركؼ الشفوية مث اؽبمزة كحركؼ العلة 

ع ح ق خ غ ؽ ؾ ج ش ض ص س ز ط د ت ظ ذ ث ر ؿ ف كىو:

 ؼ ب ـ م أ ك ا 

كىذا الًتتيب الصويت أخذ بو سباما، أك بقريب منو، اػبليل بن أضبد يف معجمو 

قايل يف البارع، كاألزىرم يف التهذيب كالصاحب بن عباد يف احمليط، العُت، كأبو علي ال

 ٕٖكابن يف احملكم.

كالثاين: اعتماد األصل األكؿ من الكلمة أك األصل األخَت منها كأساس للًتتيب 

 يف اؼبعجم.

 

                                                           

 .ٗٔ(، ص. ٜٔٔٔ)بَتكت: دار اؼبعارؼ،  ،ساف العربل، ابن منظور  ٕٖ 



32 
 

 
 

كخيتلص اؼبنهج الذم هنجتو اللجنة )اليت كضعت اؼبعجم( يف تربيب مواد اؼبعجم 

 فيما يأيت:

 األفعاؿ على األظباءتقدمي  .ٔ

 تقدمي اجملرد على اؼبزيد من األفعاؿ .ٕ

 تقدمي اؼبعٌت اغبسي على اؼبعٌت الغقلي، كاغبقيقي على اجملازم. .ٖ

 تقدمي الفعل الالـز على اؼبتعدم .ٗ

 ٖٖرتب األفعاؿ على النحو اآليت .٘

 الشيخ محمد إدريس المربوي .0

 سيرة الشيخ محمد إدريس المربوي (أ 

بن عبد الرؤكؼ بن جعفر اؼبربوم األزىارم  االسم الكامل ىو ؿبمد إدريس

ذكالقعدة  ٕٛاؼباليوم، ملقب باؼبربوم ألنّو من القرية اليت تسمى باؼبربوم. كلد سنة 

ميالدية دبسفلة مكة اؼبكرمة اؼبملكة العربية بسعودية  ٜٙٛٔمايو  ٕٔق أك  ٖٖٔٔ

"قاموس إدريس التاريخ كاؼبكاف كالدتو تكتب أيضا يف قاموسو  ٖٗألّف عائلتو ىناؾ.

 ٖ٘ماليوم". –اؼبربوم عريب 

                                                           
 .ٜٗص.  ...،أضبد ؿبمد ابو الفرج  ٖٖ

34
 Najahuddin Lateh (Pensyarah Universiti Teknologi MARA), Metodologi Syeikh Idris 

Al-Marbawi dalam Karya Terjemah Bulugh al-Maram: Analisa Kitab At-Thaharah 
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 ف قاموس إدريس اؼبربوم: صورة مؤلٔالصورة 

 

 Lubuk Merbau, Kuala Kangsar,Perak Darul Ridzuanكالده من قرية 

Malaysia . أبوه عبد الرؤكؼ بن جعفر بن إدريس اؼبربوم منMinangkabau, Indonesia 

. Kuala Kangsarالذم أيت إىل اؼبكة لعبادة اغبج. كأما أمو أظباء بنت عبد الكرمي من 

 سافرا كالديو إىل مكة ك سكنا يف قرية مقاربة دبسجد اغبراـ باؼبسفلة.

لوالديو ستة أكالد كىم: اغباج عبد اهلل كاغباج طاىر كاغباج ىاركف كاغباج كادر 

كاغباج حسن كالشيخ ؿبمد إدريس اؼبربوم نفسو. كلو أختاف من زكجة أبيو الثانية ىي 

اغباجة حفصة كاغباجة اػبدجية، كلهم يف الًتبية الدينية يصل إىل مصر إاّل اغباج طاىر 

                                                                                                                                                               
(Dibentangkan dalam Seminar Kebangsaan Islam pada 8-9 Desember di Hotel Casuarina, Ipoh 

Perak), h. 4 
 .ٕٜٕ، )دار الفكر(، ص. قاموس إدريس اؼبربومؿبمد إدريس اؼبربوم،  ٖ٘

http://1.bp.blogspot.com/-FytU3vOahyU/Uun1MSEKcoI/AAAAAAAABVc/w8Kb7hHae2M/s1600/syeikh-idris-marbawi1.jpg
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كأرض   Fattaniا عند سن الشاب بل كسعا التعلم يف اؼبعهد فّتاين كاغباج عبد اهلل لوفاهتم

 ٖٙاؼبشهورتاف يف عصره. Tanah Melayuاؼباليو 

 ٖٔاؼبوافق لعاـ  ٜٜٛٔأكتوبر  ٖٔتوىف الشيخ ؿبمد إدريس اؼبربوم يف التاريخ 

يف الساغة الثامنة كأربعُت  Ipohىجرية يف اؼبستشفي الكبَت إيبوه  ٜٓٗٔربيع اأّلكؿ 

صباحا، ترؾ الشيخ ؿبمد إدريس اؼبربوم زكجتو الثالثة ككلدا كثالث حفدات كطبسة أبناء 

ؾباكرة دبقربة زكجتو  Lubuk Merbauاغبفيد، كدفن بُت مقربة اؼبسلمُت دبقربة لوبوؽ مرباك 

حىت اآلف  سنة كتذكر ٜٙتوىف يف عمره  ٖٚالثانية أم اغباجة خدجية بن ؿبمد إدىاـ.

 ألسهامو الكبَتة لقـو اؼبسلمُت كخصوصا لشباب مستعمل حاصل.

 تربية الشيخ محمد إدريس المربوي (ب 

تريبة الشيخ ؿبمد إدريس اؼبربوم الًتبية الدينية منذ أكؿ أسرتو كلف تعلمو 

كاىتموا إىل فلحو يف التعلم. لو يبحث عن طريقة كنشأة علم الشيخ ؿبمد إدريس اؼبربوم 

 ثالثة مراتب يعٍت التعلم يف مكة كالتعلم يف أرض اؼباليو كالتعلم يف مصر. تًتتب من

 

                                                           
36

 Mahani Mokhtar, Syeikh Muhammad Idris bin Abdul Rauf al-Marbawi: Sejarah dan 

Sumbangannya di Bidang Penulisan, (Kertas Projek di Jabatan Pengajian Islam, Fakulti Sastera 

dan Sains Sosial, Universiti Malaya, 1990). 
37

 Tajuddin Saman, Tokoh Ulama Nusantara, (Kuala Lumpur: Berita Publishing, 1993), 

h. 81. 
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 التعلم األكؿ )يف مكة( . أ

التعلم األكؿ للشيخ ؿبمد إدريس اؼبربوم يف مكة كما ىي مركز انتشار العلم 

كترفيعو يف عصره، الشيخ ؿبمد إدريس اؼبربوم عند أربعة سنوات من عمره. مث بعد سنتُت 

اؼبدرسة ؾباكرة بيتو، يف اؼبدرسة تظهر ظباحة االلتزاـ يف حفظ القرآف. كقد حفظ نقل إىل 

 من عمره. ٓٔجزءا يف  ٙٔالشيخ ؿبمد إدريس اؼبربوم 

 التعلم الثاين )يف أرض اؼباليو(  . ب

يف أرض اؼباليو سكن الشيخ ؿبمد إدريس اؼبربوم كأسرتو بلوبوؽ موباك الواقع يف  

سنة عمره، كي  ٔٔل إىل اؼبدرسة اؼباليو لوبوؽ مرباك عند كواال كنسر فَتاؾ. ك ىناؾ نق

 سنة من عمره. ٘ٔيتخرج من اؼبدرسة اإلبتدائية الصف اػبامس عند 

 Syeikhرغبو يف تعلم اإلسالـ حثو اتصاؿ تعلمو يف معهد الشيخ كاف ؿبمد 

Wan Muhammad  الواقع يف بوكيت جندف كواال كنسر فَتاؾBukit Candan Kuala 

Kangsa Perak كاف الشيخ كاف ؿبمد عاؼبا يف عصره. بعد ثالث سنوات يف الًتبية .

اإلسالمية فيو نقل إىل معهد سيد حسُت ناصر ابن ؿبمد طيب اؼبسعودم يف كيدة. 

التعلم بنظاـ اؼبعهد كثيف ك مستمل ؿبث لو بدكاـ طلب العلم باستمرار سفره إىل معهد 

 وات.سن ٗشيخ أضبد الفطاين ببوكيت مَتتاجم 
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ال يقنع بتعلمو يف ثالثة معاىد السابق ك يستمّر تعليمو إىل معهد توء كينايل،  

 كيلنتاف كفيو طلب الشيخ ؿبمد إدريس اؼبربوم  أكثر العلم من اآلخر.

 التعلم الثالث )يف مصر( . ت

ما أعلى اإلجتهاد الذم أظهره الشيخ ؿبمد إدريس اؼبربوم يسبب اقًتاح أبيو لو 

 .ٕٜٗٔ. كطئ يف أرض العرب أم مصر سنة بالتعلم إىل العرب

كصل التعلم يف جامعة األزىر دبصر كيسعى التعلم بالعلماء اؼبعترب فيو كالشيخ 

الفاضل الغزاكم، كجد يف مصر فوزامباىا بتحصيل أعلى الشهادة العالية جبامعة األزىر. 

ن فَتاؾ إىل كباغبقيقة، الشيخ ؿبمد إدريس اؼبربوم أكؿ اإلنساف الذم تعلم اإلسالـ م

مصر، حُت تعلمو دبصر التقي بكثَت من اؼبتعلم اؼباليو ضعيفوف يف اللغة العربية، ألجل 

 ٖٛاؼباليو. –ذلك ينشأ الفكرة لتأليف قاموس العريب 

 أعمال الشيخ محمد إدريس المربوي (ج 

أعماؿ شيخ ؿبمد إدريس اؼبربوم ؿبصولة إىل أكثر من عشرين عمال يف أقساـ 

اؼباليو من قسم  –العلـو اإلسالمية ك كيفما مشهورتو أبرز يف كالية القاموس العربية 

العلم اآلخر ال سيما دبّن شهادة اإلحًتامية الدكتور اؼبعجمية من قبل اعبامعة اغبكومية 
                                                           

38
 Faisal bin Ahmad Shah, Metodologi Penulisan Muhamed Idris al-Marbawi dalam Bahr 

al-Madhi, (Tesis, di Jabatan Al-Quran dan Al-Hadist, Universiti Malaya, 2007), h. 12-14. 
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اؼباليو.  –مية اؼبقبولية لتذكَت جدارتو يف قسم القاموس العريباإلحًتا ٜٓٛٔاؼبالسيا سنة 

 اؼباليو  أّلف الشيخ ؿبمد إدريس اؼبربوم تأليفا مّهمنا –كالقاموس العريب 

 كأعماؿ الشيخ ؿبمد إدريس اؼبربوم كما يلي:

 يف قسم القاموس كاؼبوسوعة .ٔ

 قاموس إدريس اؼبربوم .أ 

 العريب بالصورة-ـبتصر قاموس اؼباليو .ب 

 اؼباليو-قاموس اعبيب اؼبربوم العريب .ج 

 معجم الكائنة .د 

 يف قسم اغبديث  .ٕ

 حبر اؼباذم كما ملخص كتأليف سنن الًتميذم .أ 

 بلوغ اؼبراـ كترصبة اؼباليو .ب 

 كتاب ملخص لسنن البخارم كاؼبسليم .ج 

 يف قسم التفسَت .ٖ

 تفسَت سورة يس .أ 

 تفسَت القرآف اؼبربوس .ب 

 تعسَت القرآف نور اليقُت .ج 
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 درترصبة تفسَت فتح القا .د 

 تفسَت اعبزء العمّ  .ق 

 تفسَت سورة الفاربة كتأليف دبوضوع قرآف معتل باؼبعٌت .ك 

 يف قسم التوحيد كالفقو كالتصّوؼ  .ٗ

 أساس الدين كىضم أحكاـ العبادات .أ 

 نظاـ اغبياة: نظاـ حياة اؼبسلم .ب 

 أساس اإلسالـ .ج 

 كتاب جوىر أحكاـ العبارة .د 

صبيع  كتاب أصوؿ اإلسالـ يف حبث الوضوء كاؼبوسوعة اؼبسلم بكتاب .ق 

 العلـو كقيمة الدين كمستودع العلم كغَتىا

 اجملالت كاألخبار .٘

 Pengasohؾبالة  .أ 

 دعوة األزىر .ب 

-أشهر الكتاب للشيخ ؿبمد إدريس اؼبربوم ىي قاموس إدريس اؼبربوم عريب

 كىذاف كتاباف مستعمالف حىت اآلف. ماليوم ككتاب حبر اؼباذم.
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 فمن امتياز كتابية كما يلي: 

 ماليوم-اؼبربوم عريبقاموس إدريس  (ٔ

ماليوم. ىذا القاموس مرتب جبزئُت أم -قاموس إدريس اؼبربوم باللغة عريب

اعبزء األكؿ يبدأ حبرؼ األلف إىل حرؼ الظاء كأما اعبزء الثاين يبدأ حبرؼ العُت إىل 

صورة يف اعبزء األكؿ.  ٓٓٚمفردة عربية ك  ٓٓٓٛٔالياء. كىذا اؼبعجم يشمل على 

صورة. كيطبع اؼبعجم  ٓٓ٘مفردة العربية ك ٓٓٓٛٔثاين يشمل على كأما يف اعبزء ال

مطبع البايب اغبلب كأكالده يف مصر كمراجعا للمتعلم يف ماالزيا اؼبدرسة اإلبتدائية كانت 

 أـ اؼبتواسطة أـ الثانوية أـ اعبامعة.

 كتاب حبر اؼباذم (ٕ

اؼبربوم يف كاف كتاب حبر اؼباذم احد أعماؿ ك اسهاـ الشيخ ؿبمد إدريس 

تعليم اغبديث دباالزيا. ككاف كتاب اؼبربوم أكرب كأكؿ كتاب اغبديث اؼبكتوب حبر 

 اعباكم يف اؼباليو. يشمل ىذا الكتاب بقسم الفقو كالعديدة كالتصوؼ كاؼبعاملة.
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الشيخ ؿبمد إدريس اؼبربوم موافق بظرؼ صبعية  امتياز ىذا الكتاب يعٍت أفّ 

على التغيَت اعبديد يف فهم اغبديث الفقو عميقا. كاعبامعة يف اؼبالزيا، كىذا الكتاب حيمل 

 ٜٖاؼبالزيا تعلم عن رابطة كاثقة بُت اغبديث كالفقو.

 أساتيذ الشيخ محمد إدريس المربوي (د 

طوؿ حياة الشيخ ؿبمد إدريس اؼبربوم سافر إل ثالثة أفضلية األماكن أل مكة 

 سسة اؼبعهد يف أرض اؼباليو:كأرض اؼباليو كمصر. من أساتيذه حُت طلب العلم دبؤ 

 الشيخ كاف ؿبمد بن كاف حسُت يف بوكيت جنداف .ٔ

 السيد حسن ؿبمد ناصر اؼبسعودم البنجارم يف كيدة .ٕ

 توؾ كينايل يف كلنتاف .ٖ

 اغباج يعقوب ليغور يف مسجد ؿبمد كلنتاف .ٗ

 اغباج ؿبمد صالح الدين بن أكاغ فولو فيساغ .٘

 

 

                                                           
39

 Khadher bin Ahmad Sedek bin Arifin, Kejuhudan Syeikh Idris al-Marbawi dalam 

Usaha Menghasilkan Tafsir Quran al-Marbawi, (The Annual International Qur’anic Conference, 

2011), h. 3-4. 
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العملية اؼبشهورة بإسهامها من حُت يسكن يف مصر كىو يتعلم إىل الشخصية 

 ٓٗأساتيذه دبصر:

 الشيخ ؿبمود غنيم )الشارح يف قسم أصوؿ الدين جبامعة األزىر( .ٔ

 الشيخ ؿبمد باحط )عامل دبذىب اغبنفي( .ٕ

 الشيخ أبو األعلى الفلكي )مدرس علم الفلك( .ٖ

 األستاذ عبد الواصف بن ؿبمد )مصحح معجم اؼبربوم( .ٗ

  اؼبلكيالعالمة اؼبكي الشيخ ؿبمد علي  .٘

 التالميذ الشيخ ؿبمد إدريس اؼبربوم (ق 

يسكن يف مصر، ما أشكل علينا ؼبعرفة تالميذه. تعرؼ تالميذه الشيخ ؿبمد 

إدريس اؼبربوم بوسيطة تعلم الفرضية بعد الرجوع دبعهد توؾ كينايل، كالنتاف. من 

 تالميذه كما يلي:

 اغباج إبراىيم ابن عرفُت .ٔ

 قلوب ابن عبد الواىب .ٕ

 ابن موسى اغباج اسحاؽ .ٖ

                                                           
40

 Faisal bin Ahmad Shah... h. 14. 
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 إلياس ابن ارشاد .ٗ

 عبد اؼبطالب ابن حسُت .٘

 فندؾ ؿبمد ابن اغباج حسُت .ٙ

 اغباج عباس ابن عبد الرؤكؼ .ٚ

 ٔٗإسحاؽ ابن ؿبمد عارؼ .ٛ

اسة واإلعتصاد واإلجتماعية والثقافة للشيخ محمد إدريس يحالة الس  (و 

 المربوي

يف الشيخ ؿبمد إدريس اؼبربوم ذكاء فخور، كىو حافظ القرآف ستة عشرة جزءا 

سنة من عمره. الشيخ ؿبمد إدريس اؼبربوم ىو العلماء اؼباليو راغب يف العلم. مبُت  ٓٔ

بتأليف كتاب حبر اؼباذم ككتاب اغبديث مشهور كأطوؿ يف اؼباليو. ىذا الكتاب 

حصيل تعلمو بالشيخ ؿبمد بن إبراىيم السمالوطي )شخصية علم اغبديث كفقو اؼبلكية 

 م يف مسجد سيدنا اغبسُت دبدينة القاىرة.يف مصر( يف تعلم صبع الًتميذ

العلم اؼبطلوب من الشيخ ؿبمد ابن إبراىيم السمالوطي جيمع حبسن الصرب يف  

جزء  ٕٕكتاب حبر اؼباذم بالزيادة األخرل الذم أخذىا من كتاب معترب. كتاب بقدرة 
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سنة. صبيع ىذه البينة لإلجتهاد بغَت معرفة  ٗٙكعمره حُت ذلك  ٜٓٙٔتطبع سنة 

العمر يف ربصيل اسهاـ علم الدين إىل األمة. أطواؿ يف عمره يتصل يف إنتهاء أجزاء من 

 :ٕٕحبر اؼباذم كالتايل ما كتب من قولو يف آخر جزء 

                      

ِمْيِذم حِبَْمِد اهلِل ََتَّ طَْبُع اعبُْزِء الثَاينْ َكالِعْشُرْكَف  ِمْن ِكَتاِب: ـُبَْتَصِر َصِحْيِح الًتر

 َكَشْرِحِو بُِلَغِة اعبَاِكم َكيَِلْيِو اعبُْزُء الثَاِلُث َكالِعْشُرْكَف.

بل اهلل سبحانو كتعاىل توفاه معجال قبل إنتهاء أجزاء حبر اؼباذم الالحقة. دكف 

 ة يف الكتابة.  سنة كيدا، إالّ ؽبوايتو يف علم الدين ساعد ٓٙذلك سكن يف مصر 

كىو أيضا صابر يف نشاط العلم مبُت بإحصالو قاموس اؼبربوم كطبع يف أكؿ مرتو 

 دبصر.  ٕٜٚٔسنة 

غبّث أستاذه ىو الشيخ أبو األعلى الفلكي مث ىذا العمل مضمن إليو كثالثة 

كالشيخ عبد اهلل جنيد   Langkatأصحابو ىو: الشيخ عبد اهلل عارؼ الدين من النكت 

تال )العامل من ظبطر الشمالية( كالشيخ ناصر اعبوىرم. بل ثالثة أصحابو ال يصل إىل 

إنتهاء تأليف القاموس. كاتصل الشيخ ؿبمد إدريس اؼبربوم نفسو التأليف حىت حيصل 

 القاموس اؼبسمى بقاموس إدريس اؼبربوم.  
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تم الدنياكية كىو كضيع ىذا ما كالشيخ ؿبمد إدريس اؼبربوم جامد أيضا. ال يه

ركم من الدكتور عبد العزيز بن حنفي كىو زاره يف القاىرة دبصر، كعند الدكتور عبد 

 العزيز الطعاـ يف بيت اؼبربوم إالّ الشرب كقليل من الثمرات.

األستاذ خالد بن عبد الرضبن )أحد من أسرتو( يركل أنو إذا أحد يشكو إىل 

عن ىيئة بعض اؼبطبع كاؼببيع كتابو بغَت إستئذاف منو، ال  الشيخ ؿبمد إدريس اؼبربوم

يبايل ىيئتهم كيأبو إىل تريك الفانوف كىو ليس غنيا. كعند الدكتور عبد العزيز بن حنفي  

كاف الشيخ ؿبمد إدريس اؼبربوم مدينا إىل البقالة يف القاىرة لعدـ النقود يف شراء 

 ٕٗريس اؼبربوم.األدكات اليومية، كىذا جهدية الشيخ ؿبمد إد

 قاموس إدريس المربوي تأليف الشيخ محمد إدريس المربوي .7

ماليوم. ىذا القاموس مرتب جبزئُت أم -قاموس إدريس اؼبربوم باللغة عريب

اعبزء األكؿ يبدأ حبرؼ األلف إىل حرؼ الظاء كأما اعبزء الثاين يبدأ حبرؼ العُت إىل 

صورة يف اعبزء األكؿ.  ٓٓٚمفردة عربية ك  ٓٓٓٛٔالياء. كىذا اؼبعجم يشمل على 

صورة. كيطبع اؼبعجم  ٓٓ٘مفردة العربية ك ٓٓٓٛٔكأما يف اعبزء الثاين يشمل على 

                                                           
، حبث مقدـ لنيل شهادة البكالوريوس يف تعليم دكر الشيخ ؿبمد إدريس اؼبربوم يف تطوير اللغة العربيةزيٍت خَتين،   ٕٗ

(، ٕٙٔٓكلية علـو الًتبية كالتعليم اعبامعة اإلسالمية اغبكومية سومطرة الشمالية ميداف، اللغة العربية، )شعبة تدريس اللغة العربية  

 .ٜٔ-ٚٔص. 
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مطبع البايب اغبليب كأكالده يف مصر كمراجعا للمتعلم يف ماالزيا اؼبدرسة اإلبتدائية كانت 

صفحة ك أما يف جزء الثاين  ٖٗٛأـ اؼبتواسطة أـ الثانوية أـ اعبامعة. كيف جزء األكؿ فيو 

 صفحة. ٔٓٗفيو 

عربية. ىذا القاموس يساعد التالميذ يف قاموس إدريس اؼبربوم مكتوب بكتابة ال

،  ٜٓٛٔاندكنيسيا بكتابة التنية يف سنة -حبث اؼبفردات العربية. قبل كجود قاموس عريب

 كاف قاموس اؼبربوم قاموس الذم مسك الطالب يف اؼبعاىد عند يتعلم كتاب الًتاث. 

 الدراسة السابقة .4

يف تطوير اللغة العربية( زين خَتين باؼبوضوع )دكر الشيخ ؿبمد إدريس اؼبربوم 

شعبة تدريس اللغة العربية كلية علـو الًتبية كالتعليم اعبامعة اإلسالمية اغبكومية سومطرة 

 .ٕٙٔٓالشمالية ميداف سنة 

يهدؼ ىذا البحث ؼبعرفة دكر الشيخ ؿبمد إدريس اؼبربوم يف تطوير اللغة 

بوم كتربيتو يف تعليم اللغة العربية. كىذا البحث يبسط عن أعماؿ الشيخ ؿبمد إدريس اؼبر 

 العربية.
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نور حسنة ىاراىب )ربليل الكتاب "القاموس اؼبوضوعي" للحاج موالنا أندم 

سريا يف تطوير اؼبفردات اللغة العربية( شعبة تدريس اللغة العربية كلية علـو الًتبية كالتعليم 

 .ٕٙٔٓاعبامعة اإلسالمية اغبكومية سومطرة الشمالية ميداف سنة 

ىذا البحث ؼبعرفة احملتول كالتقدمي كاؼبزايا كالعيوب من القاموس كمناسبتو  يهدؼ

 عريب( يف بالدنا.-باؼبعايَت اؼبعجمية اعبيدة كما عينو عبنة اؼبؤلف القاموس )ايدكنسي

اندكنسي تأليف فركفسور دكتور اغباج -سرم مشيطة )ربليل كتاب قاموس عريب

شعبة تدريس اللغة العربية كلية علـو الًتبية  ؿبمود يونوس كمصدر التعلم يف الًتبية(

 .ٕٚٔٓكالتعليم اعبامعة اإلسالمية اغبكومية سومطرة الشمالية ميداف سنة 

يهدؼ ىذا البحث ؼبعرفة احملتول كالتقدمي كاؼبزايا كالعيوب من القاموس كمناسبتو 

 ايدكنسي( يف بالدنا.  -باؼبعايَت اؼبعجمية اعبيدة كما عينو عبنة اؼبؤلف القاموس )عريب
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 الباب الثالث

 البحثمنهجية 

 نوع البحث .أ 

. إّف البحث أك النوعي الباحثة ىذا البحث ىو البحث الكيفي تاستخدم

الكيفّى ىو البحث الذل يستخدـ بو الباحث لبحث األحواؿ من موقع البحث العاؼبى، 

ككاف البحث فيو أداة البحث، كالتحليل من الوصف القياسي، ك تؤكد نتائج البحث 

كالبحث الكيّفى ىو البحث الذل يستخدـ بو الباحث  ٖٗاؼبعٌت.النوعى تأكيدا كبَتا ىف 

 ٗٗلبحث صبيع أحواؿ اؼبوقع العاؼبّية كأّما األداة ىف ىذا البحث ىو الباحث.

فنوع البحث ىذا البحث ىو البحث الكيفي ألّف ىذا البحث مستخدـ ؼبعرفة 

 لصحيح.موضوع البحث يعٍت عن مناسبة قاموس اؼبربوم دبعايَت تأليف القاموس ا

يكوف ىذا البحث دراسة مكتبية. كاؼبقصود بذلك الدراسات اليت يتعمد فيها 

 ٘ٗالباحث كلية على اؼبكتبة للحصوؿ على مادتو العلمية.
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 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif dan R dan D, (Bandung: 

Alfabeta, 2013), h 9. 
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ال توجد بيانات حبثيو ملفقو كاليت ّف البحث أل البحوث الطبيعيةىذا البحث من 

 .أصبحت أداه القياس يف ىذه الدراسة ىي الباحثُت أنفسهم

 البحث مدخل .ب 

اللغوم  دخلتعليمي. اؼب مدخل لغوم مدخل والبحث ىالبحث ىذا  مدخل

العقد اؼبنظم كاؼبخطوط كاؼبوّجو باشًتاؾ  والتعليمي ى دخلّصور اللغة بالعلمية. كأما اؼبي

اإلنساف كاجملموعة كاجملتمع صبيعا لتحليل اؼبسألة يف اجملتمع بنظر يف عوامل اإلجتماعي 

 كاإلقتصادم كالثقايف.

 أدوات البحث .ج 

ىذا البحث ليس البحث اؼبيدين كلكّن البحث الكتايب أك الدراسة اؼبكتبية. 

للشيخ ؿبمد إدريس اؼبربوم ـبصوص لبحث  الباحثة تبحث عن الكتب ك األعماؿ

ماليوم إدريس اؼبربوم. فأدكات صبع البيانات ىذا البحث -قاموسو يعٍت القاموس عريب

ىي الباحثة نفسها. كىي كاؼبخطة كالعاملة كجامعة البيانات كاؼبعلومات كاحملّلة كاؼبفّسرة. 

 كعالمات الباحثة كأدكات البحث كما يلي:

 حث تقدر أف ربلل البيانات اؼبوجودات.الباحثة كأدكات الب .ٔ



49 
 

 
 

كاف اإلنساف كأدكات البحث تقدر أف تأخذ اؼبلخص من البيانات  .ٕ

 اجملموعات الستخدامو يف إجياد التأكيد كالتغيَت كالتصليح كالًتديد.

 موضوع البحث .د 

ماليوم إدريس اؼبربوم تأليف -موضوع البحث ىذا البحث ىو قاموس عريب

م. موضوع البحث ىذا البحث ىو البيانات اؼبكتوبات يف الشيخ ؿبمد إدريس اؼبربو 

اؼبكتبة. البيانات من قاموس اؼبربوم كالكتب تأليف الشيخ ؿبمد إدريس اؼبربوم كالكتب 

 اؼبعضودة ىذا البحث.

 مصادر البيانات .ه 

 اؼبصادر األكلية (ٔ

كأما ٙٗاؼبصادر األكلية ىي الكتب اؼبألوفة اؼبباشرة دبؤلفو أك فاعل التاريخ كالوثائق.

-اؼبصادر األكلية ىذا البحث القاموس للشيخ ؿبمد إدريس اؼبربوم يسمى بقاموس عريب

 ماليوم إدريس اؼبربوم ك أعماؿ األخرل للشيخ ؿبمد إدريس اؼبربوم.

 

 
                                                           

46 Masganti, metodologi penelitian pendidikan islam, (medan:IAIN press, cet. Ke-1, 

2011), hlm. 176. 
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 اؼبصادر الثانوية (ٕ

كأما اؼبصادر الثانوية ىي اؼبصادر من غَت اؼبصادر األكلية، ليس من موضوع 

عادةن من البيانات كالوثائق أك البيانات اؼبعّدات. كاؼبصادر  البحث. اؼبصادر الثانوية

 الثانوية ىذا البحث كما يلي:

 ةاؼبصادر االندكنسي ( أ
1. Leksikologi Bahasa Arab karya Taufiqorrochman 

2. Kamus As-sayuti Istilah Ilmiah Populer Indonesia-Arab karya 

Taufiqurrochman 

3. Teori dan Praktek Penerjemahan Arab-Indonesia karya Syihabuddin 

4. Syeikh Muhammad Idris bin Abdul Rauf al-Marbawi: Sejarah dan 

Sumbangannya di Bidang Penulisan ditulis oleh Mahani Mokhtar 

5. Tokoh Ulama Nusantara karya Tajuddin Saman 

6. Metodologi Penulisan Muhamed Idris al-Marbawi dalam Bahr al-Madhi 

Faisal bin Ahmad Shah 

7. Kejuhudan Syeikh Idris al-Marbawi dalam Usaha Menghasilkan Tafsir 

Quran al-Marbawi ditulis oleh Khadher bin Ahmad Sedek bin Arifin,  

8. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R dan D, Alfabeta karya 

Sugiono 

9. Pengantar penelitian pendidikan bagi pengembangan profesi pendidikan 

dan Tenagapendidikan karya Trianto 

10. Metodologi Penelitian Pendidikan Islam karya Masganti 
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11. Panduan Penulisan Skripsi karya Mardianto  

12. Content Analysis: introduction to is theory and methodology karya Klaus 

Krippendorf 

13. Metodologi penelitian karya Saifudin Azwar 

14. Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek karya P. Joko Subagyo 

15. Metodologi Penelitian Kepustakaan karya Mestika Zed 

16. Leksikologi dan Leksikologi Indonesia karya Abdul Chaer 

17. Analisis Isi karya Eriyanto 

 اؼبصادر العربية ( ب

 مقدمة الصحة تأليف أضبد عبد الغفور الطار (ٔ

 علم اللغة كصناعة اؼبعجم تأليف علي القاظبي  (ٕ

 لساف العرب تأليف ابن منذكر (ٖ

 اؼبعاجم اللغوية العربية تأليف اميل يعقوب (ٗ

 علي عبد الواحد كايففقو اللغة تأليف  (٘

 البعالبكي اؼبوريدعريب تأليف -قاموس اقبيلزم (ٙ

 يباؼبعجم العريب بُت اؼباضي كاغباضر تأليف عدناف اػبط (ٚ

 إدريس عبد اغبميد الكلكنظرات يف علم التجويد تأليف  (ٛ

 ؿبمد اؼبفدمأسباب انصرؼ الطالب عن أقساـ اللغة العربية تأليف  (ٜ

 سعيد إظباعيل صيٍتقواعد أساسية يف البحث العلمي تأليف  (ٓٔ
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 اؼبعاجم اللغوية كطرؽ ترتيبها تأليف أضبد بن عبد اهلل الباتلي (ٔٔ

 الشيخ مصطفى الغالييٍتجامع الدركس اللغة العربية تأليف  (ٕٔ

 ابن منظورتأليف لساف العرب  (ٖٔ

أضبد ؿبمد ابو  تأليف اؼبعاجم اللغوية يف ضوء دراسات علم اللغة اغبديث (ٗٔ

 الفرج

  ـبتار عمرأضبد تأليف صناعة اؼبعجم اغبديث  (٘ٔ

  اػبّساسىشاـ تأليف معجاـ فصاح العامية  (ٙٔ

  ن عبد الرضبن بن أيب بكر السيوطيجالؿ الديتأليف اعبامع الصغَت  (ٚٔ

 طريقة جمع البيانات .و 

 كطريقة حبثق طريقة التوثيبحث ىي باستخداـ طريقة صبع البيانات ىذا ال

يقصد هبذه الطريقة  ٚٗالبحث اؼبكتيب فهو صبع اؼبعلومات من اؼبصادر اؼبكتبية.اؼبكتبية. 

كقبل  .حصوؿ على اؼبعلومات الكاملة كتعيُت الفعل كاػبطوة اؼبهمة يف النشاط العلمي

ربقيق البحث، البّد للباحثة أف تعمل حبثا مكتبيا ؼبعرفة البحث تفصيليا كتكوين اؽبيكل 

                                                           
47 Mestika Zed, Metodologi Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 
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الدراسة اؼبكتبية ىي البحث  ٛٗالنظرم كخاصة اؼبصادر اؼبناسبة اليت تصدر النظريات.

 ٜٗلتحليل البيانات كصبع البيانات كالكتب كالوثائق كاجملالت كاألخبار كالرسائل.

ىذه الطريقة ىي طريقة صبع البيانات بتحليل البيانات كاؼبعلومات ليس من 

غباصل اإلنساف، يعٍت ربليل األخبار اؼبكتوبة مثل الكتب مراجع اؼبناسبة كالوثائق كا

 .البحث

 طريقة تحليل البيانات .ز 

 Contentطريقة ربليل البيانات اؼبستخدمة يف ىذا البحث ىي التحليل الضمٍت 

Analysis عند .Klaus Krippendorff  أّف التحليل الضمٍت ىو طريقة البحث لصناعة

 ٓ٘، كصحيح البيانات باىتماـ موضوعها.(replicable) االستدالؿ اليت ديكن تكرارىا

دقو البحث. كيقدـ ىذا العرض حملو  مث يف تدابَت الًتاص حسب االقتضاء لدعم

كلذلك ، فاف التحليل احملتوم أك الضمٍت   .عامو عن توزيع اؼبوضوع كفقا لفئات ؿبدده

 .ٔ٘يستند إىل رام اػبرباء كاؼبقارنة من أجل اؼبساعدة يف فهم حالو البيانات اؼبقدمة
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 P. Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: PT. Rineka 
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51

 Saifudin Azwar, Metodologi penelitian (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010), h. 126. 
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يذىا ككما ىو اغباؿ مع ام أسلوب آخر ، ستكوف الطريقة أكثر اذباىا عند تنف

  .باستخداـ اإلجراءات اليت َت تنسيقها كترتيبها بدقو ، ككذلك التحليل الضمٍت

ىي كحدة الدراسة عند  ىذا البحث البيانات ربليلالباحثة طريقة استخدمت 

Riffe, Lacy, dan Fico  :كما يلي 

 كحدات أخذ العينات .ٔ

 كحدات أخد العينات ىي القسم من اؼبوضوع اؼبخًت ليتم استكشافها.

 كحدات التسجيل .ٕ

 يف التسجيل.كحدات التسجيل ىي القسم من الضمن األساسي 

 كحدات السياؽ .ٖ

 كحدات السياؽ ىي السياؽ اؼبخًت لتفهيم معٌت التسجيل.

  كحدات التحليل .ٗ

  كحدات التحليل ؼبعرفة النتائج من البحث.

 تأكيد صحة البيانات .ح 

. أّف كتوسيع كظيفة اؼبراقبة بذؿ اعبهدتأكيد صحة البيانات ىذا البحث ىو 

بذؿ  .للحصوؿ علي نتائج ؿبدده كدقيقو يف تدبَت البيانات مهمة للباحث بذؿ اعبهد

 .بأكثر حذر كمستمرة الباحثة الحظاعبهد دبعٌت ت
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توسيع كظيفة اؼبراقبة الختبار مصداقية البيانات البحثية ، كيفضل اف تركز علي 

اعها ، سواء كانت البيانات اليت َت اغبصوؿ عليها االختبار ضد البيانات اليت َت اسًتج

. إذا كانت بعد التحقق صحيحا ، فقد يتم  ، تغَتت اـ البعد التحقق من صحتها اـ ال

 .إهناء توسيع اؼبالحظات
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 الباب الرابع

 عرض البيانات وتحليلها

 محمد إدريس المربويالمربوي ل إدريسطريقة تأليف قاموس  (0

ماليوم" ىو كتاب حيتوم على  -تالحظ الباحثة أّف قاموس إدريس اؼبربوم "عريب

ماليوم، ترتب عادة ترتيبا ىجائيا مع شرح ؼبعانيها كمعلومات أخرل -كلمات عريب

ذات عالقة هبا. كتب قاموس إدريس اؼبربوم بكتابة العربية. ىذا القاموس يساعد 

 التالميذ يف حبث اؼبفردات العربية. 

أّف تعريف القاموس ىو كتاب  C.L. Barnhart علي القاظبي نقال عنأشار 

معلومات ترتيبا ىجائيا مع شرح ؼبعانيها ك حيتوم على كلمات منتقات، ترتب عادة 

أخرل ذات عالقة هبا، سواء أعطيت تلك الشركح كاؼبعلومات باللغة ذاهتا أـ بلغة 

 ٕ٘أخرل.

معجم اللغة بنظاـ علم اؼبعاجم  ماليوم" ىو-قاموس إدريس اؼبربوم "عريب

 منَتك اإلندكنيسيا ؼبعرفة معٌت الكلمة كمرادفها متناقضها كأصلها ككلمة "أّب أبو" دبعٌت "

                                                           
52

 ٖ(، ص. ٜٜٔٔ، )سعودية العربية: جامعة مالك سعود، علم اللغة كصناعة اؼبعجمعلي القاظبي،  

56 
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(meniru" أك ")سفرة مقصودث (seperti maksudnya دبعٌت "بفأ " (. ككلمة "أبه

(bapak( أك "أيو ")ayah.")ٖ٘ 

حسب حرؼ األكؿ من  ماليوم" على-أُّلف قاموس إدريس اؼبربوم "عريب

الكلمة ترتيبا ىجائيا. كاف اغبرؼ األكؿ توجيها للشيخ ؿبمد إدريس اؼبربوم أك مستخدـ 

القاموس ؼبعرفة مكاف الكلمة حسب ترتيب اغبركؼ اؽبجائية العامة من حرؼ األلف إىل 

 الياء.

ية اؼبنهنية، كىي عالمة ماليوم" دكف الشرط-كتب قاموس إدريس اؼبربوم "عريب

القاموس  مستخدـل تسهيالكلمة بالكماؿ ر الكلمة أك اعبملة، ألّف كتابة لتكري( -)

 ق.يقلتلتبعيد عن الك 

ىو ك ماليوم" على حسب ذبريد الكلمة. -أّلف قاموس إدريس اؼبربوم "عريب

 ذبريد الكلمة إىل أصل الكلمة حبذؼ حرؼ الزيادة يف الكلمة.

 :ٗ٘كما يليفهي  حركؼ الزيادة اؼبتدّرجة  

 متصل، مثل:ضمَت  .أ 

                                                           

  
53

 .ٔ، )دار الفكر(، ص. قاموس إدريس اؼبربومؿبمد إدريس اؼبربوم،  

54 Taufiqorrochman,  Leksikologi Bahasa Arab, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 

221. 
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 ظبع )ين( –ظبع )نا(  –ظبع )تن(  –ظبع )َت(  –ظبع )ُت( 

 اغبركؼ اؼبضارعة )حركؼ الزيادة لفعل اؼبضارع(، مثل: .ب 

 )ف( كتب –)م( كتب  –)ت(كتب  –)أ(كتب 

 األلف لفعل األمر، مثل: )أ(كتب .ج 

 التعريف، مثل: )اؿ(كتاب-اؿ .د 

 حرؼ التثنية، مثل:شجر)تاف( .ق 

 رحرؼ اعبمع، مثل: )أ(شج)ا( .ك 

 حرؼ النصب، مثل: قرش)م( .ز 

 حرؼ التصغَت، مثل: جب)م(ر .ح 

ماليوم"، كفى ؼبستخدـ -ؼبعرفة معٌت الكلمة يف قاموس إدريس اؼبربوم "عريب

القاموس أف يفهم ترتيب اغبركؼ اؽبجائية من حرؼ األلف إىل الياء. ككلمة "الكتاب" 

ليس حرؼ األصل، يف باب "الكاؼ"، كال يف باب "األلف" ألّف األلف يف أكؿ الكلمة 

كلكنو حرؼ الزيادة. فبحثها يف باب "الكاؼ" ألّف اغبرؼ األصل األكؿ يف كلمة 

 "الكتاب" ىو حرؼ الكاؼ.

ماليوم" البّد ؼبستخدـ القاموس -كؼبعرفة الفعل يف قاموس إدريس اؼبربوم "عريب

" أف يعرؼ كزف فعل اؼباضي. ككلمة "يضرب" فهو يف باب "الضاء" كال يف باب "الياء
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ألّف الياء يف أكؿ الكلمة ليس حرؼ األصل، كلكنو حرؼ الزيادة من اغبركؼ اؼبضارعة. 

 فتوجدىا يف باب " الضاء " ألّف أكؿ الكلمة يف كلمة "الكتاب" ىو الضاء.

يقّدـ الشيخ ؿبمد إدريس اؼبربوم قواعد استخداـ  قاموس إدريس اؼبربوم 

 ماليوم" كما يلي:-"عريب

ت إىل اآلخر،  -ب -عرفة معٌت الكلمة بًتتيب أالقاعدة األكىل ىي ؼب .ٔ

اؼبثاؿ إذا تبحث معٌت لفظ )أبد( فاحبث يف باب )األلف( ألّف أكؿ 

الكلمة ىو األلف. كيف حبث معٌت لفظ )حبث( فاحبث يف باب )الباء( 

ألّف أكؿ الكلمة ىو الباء. كيف حبث معٌت لفظ )قصر( فاحبث يف باب 

 القاؼ.)القاؼ( ألّف أكؿ الكلمة ىو 

القاعدة الثانية، إذا كنَت كجدَت إحدل من الكلمات دكف اغبركة،  .ٕ

فدّلت أّف الكلمة جائزة منطوقتها بالفتحة كجائزة بالكسرة. اؼبثاؿ 

 اعبزء الثاين. ٜٙ( يف صفحة يَػْفطُُر أتو ُفْطره  -َفَطرَ )

القاعدة الثالثة، ىناؾ اللفظ من القرآف كاغبديث. فتجد اغبركؼ  .ٖ

 نظر إىل اغبركؼ اؼبقطوعة اؼبستقبلة.اؼبقطوعة، فا
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القاعدة الرابعة، الصور يف ىذا القاموس تفيد للداللة على صفة الكلمة  .ٗ

اؼبًتصبة، فتوجد أّف الكلمة اؼبًتصبة حراـ أك حالؿ يف الشريعة. كذبد 

 اغبركؼ اؼبقطوعة يف شرحها، فانظر إىل اغبركؼ اؼبقطوعة اؼبستقبلة.

جدت الكلمة العربية يف ىذا القاموس دكف القاعدة اػبامسة، إذا كنت ك  .٘

 اغبركة كمعنىها موجود، فنطقها كنطق الكلمة اؼبتجانسة فوقها. ككلمة

 اعبزء الثاين. ٕٜ( يف صفحة َفِطيػْره ( فوقها الكلمة اؼبتحركة )فطَت)

 القاعدة السادسة، ىذا القاموس فيو إطالؽ اغبالؿ أك اغبراـ عن أكلها. .ٙ

أظباء الكتب اليت أشَت باغبركؼ اؼبقطوعة، القاعدة السابعة، ستجد  .ٚ

 ٘٘فانظر إىل اغبركؼ اؼبقطوعة اؼبستقبلة.

  منظور من أنواع علم المعاجم  محمد إدريس المربويلقاموس المربوي  (0

نظاـ األلفبائي ال ماليوم"-قاموس إدريس اؼبربوم "عريبنظم الباحثة أّف  تالحظ

العاـ. نظاـ األلفبائي العاـ ىو ترتيب حرؼ األكؿ حسب اغبركؼ اؽبجائية كىي حرؼ 

ماليوم" حسب -األلف إىل الياء كما عرفنا اآلف. رّتب قاموس إدريس اؼبربوم "عريب

اغبركؼ اؽبجائية كما عرفنا كىي من حرؼ األلف إىل الياء. كفرؽ بُت نظاـ األلفبائي 

أللفبائي العاـ ىو أصل الكلمة. إذا نظاـ األلفبائي العاـ فكل كلمة البّد اػباص كنظاـ ا

                                                           
 ك. -، ص. ق...ؿبمد إدريس اؼبربوم ٘٘
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ؽبا أف ذبردىا إىل أصل الكلمة. إذا قد كجد أصل الكلمة فيكوف اغبرؼ األكؿ حرؼ 

 ؼبعرفة باب الكلمة.

ألّف ترتيبو ليس  النظاـ الصويتماليوم" -نظم قاموس إدريس اؼبربوم "عريبال يك 

اغبركؼ اؽبجائية كال تُبدأ من حرؼ العُت كقاموس "العُت" ػبليل باغبركؼ اغبلقية بل ب

ليل بن أضبد الفرىيدم لو ترتيب حركؼ اؽبجائية يف قاموسو اػببن أضبد الفرىيدم. 

"العُت". كترتيب اغبركؼ اؽبجائية عند خاليل بن أضبد الفرىيدم يف نظاـ الصويت 

 ٙ٘يعٍت:

ؿ/ف/ؼ/ب/ـع/ح/ق/خ/غ/ؽ/ؾ/ج/ش/ض/ص/س/ز/ط/د/ت/ظ/ذ/ث/ر/

 /ك/ا/ م/أ.

ماليوم" النظاـ األلفبائي اػباص ألنّو -كال ينظم قاموس إدريس اؼبربوم "عريب

اليهتّم عن بناء الكلمة. عند ابن دكريد أّف تفهيم بناء الكلمة مهم، ىل ىو من بناء 

 ٚ٘الثالثي أك الرباعي أك اػبماسي أك السداسي.

                                                           
 .ٖ٘(، ص. ٜٔٛٔ، )بَتكت: مؤسسة اؼبطبوعة العربية، نظرات يف علم التجويد، إدريس عبد اغبميد الكلك ٙ٘

57
 Taufiqorrochman, Leksikologi Bahasa Arab, ... h. 236-237. 
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طلب أصل ينظاـ النطقي ألنّو الماليوم" -نظم قاموس إدريس اؼبربوم "عريبكال ي

الكلمة. كأما نظاـ النطقي ىو ؼبعرفة معٍت الكلمة باغبرؼ األكؿ كالكلمة اؼببحوثة مباشرة 

 ٛ٘معركفة يف القاموس دكف طلب أصل الكلمة.

. إذا قد ئي العاـ البّد ؽبا أف ذبّردىا إىل أصل كلمتوابكل كلمة يف نظاـ األلف

 ٜ٘.كجد أصل الكلمة، فتكوف الكلمة األصلية يف باب اغبركؼ اؼبتجانسة بأكؿ الكلمة

ماليوم، كل كلمة البّد ؽبا أف ذبّردىا إىل أصل  -ككذلك لقاموس إدريس اؼبربوم "عريب

كلمتو. إذا قد كجد أصل الكلمة، فتكوف الكلمة األصلية يف باب اغبركؼ اؼبتجانسة 

" أصلها "أسر". فتكوف كلمة "أسر" يف باب )األلف( "اْسَتأَسرَ بأكؿ الكلمة. ككلمة 

"، ألّف يف باب األلف يوجد معٌت "أسر" كمشتقاهتا من الكلمة اْسَتأَسرَ ؼبعرفة معٌت "

 كزيادهتا تشمل يف بياف كاحد.

كاف" أصلها "كاف". فتكوف كلمة "كاف" يف باب )الكاؼ( ؼبعرفة "اْستَ ككلمة 

يف باب الكاؼ يوجد معٌت "كاف" كمشتقاهتا من الكلمة كزيادهتا تكاف"، ألّف اسْ معٌت "

 تشمل يف بياف كاحد.

                                                           

 .236-235،ص. ... الورجع السابك ٛ٘ 
ٜ٘

 .252-257ص.  ...،الورجع السابك 
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ماليوم" من قاموس اؼبزجية الذم جيمع اللغتُت -قاموس إدريس اؼبربوم "عريب

 جنبيةاأل م على الكلمةماليوم" حيتو -ؼبعرفة معٌت الكلمة. قاموس إدريس اؼبربوم "عريب

حيتاج لغة مستخدـ القاموس. ناسب بلغة قومية أك مث تبُت كاحدا فواحدا ؼبعرفة اؼبعٌت اؼب

تسمى بثنية اللغة ألّف  ٓٙجيدة يف علم ترصبة اللغتُت لتأليف قاموس الًتصبة.اؼبؤلف مهارة 

 الكلمة يف القاموس متجمة باللغة األخرم.

للحاج  Leksikologi Bahasa Arabيف كتاب Bo sevensen كعند بو سيفينسُت 

 ٔٙأنواع: ر. توفيق الرضبن أّف القاموس من جهة األشكاؿ كاألحجاـ، كتنقسم إىل أربعة

كلمة.   ٓٓٓ٘ٔحىت  ٓٓٓ٘القاموس اعبييب، أم القاموس الذم يتكوف فيو  (ٔ

صنع قاموس اعبيب بشكل صغَت كيطابق بشكل اعبيب كأىدافو لتسهيل اعبمل 

 يف أم مكاف.

 كلمة.  ٖٓٓٓٓالقاموس الذم يتكوف فيوقاموس الوجَت، أم  (ٕ

 كلمة.  ٓٓٓٓٙحىت  ٖٓٓٓ٘قاموس الوسيط، أم الذم يتكوف فيو  (ٖ

 كلمة.  ٓٓٓٓٙقاموس الكبَت، أم القاموس الذم يتكوف فيو أكثر من  (ٗ

                                                           
 .ٕٓ-٘ٔ(، ص. ٜٔٛٔ، )بَتكت: دار العلم للماليُت، اؼبعاجم اللغوية العربيةاميل يعقوب،  ٓٙ
 ٜٖ(، ص. ٜٜٛٔ، )قاىرة: علم الكتاب، صناعة اؼبعجم اغبديثأضبد ـبتار عمر، 61
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( أّف قاموس اؼبربوم من قاموس Bo Sevenتصنيف القاموس عند بو سيفُت )

كلمة كقاموس إدريس اؼبربوم   ٓٓٓٓٙحىت  كلمة  ٖٓٓٓ٘ف فيو يتكوّ  الوسيط ألفّ 

 كلمة.  ٖٓٓٓٙف فيو ماليوم" يتكوّ -"عريب

تتخذ اؼبعاجم العربية منذ بداية تأليفها أصل الكلمة أساسان تورد ربثو كافة أنواع 

مث  ٕٙ.اؼبشتقات، فمثال أعرب كاستعرب كعريب كعركب كعربة ترد ربت مادة ع ر ب

 يرجع سبب االختالؼ إىل أمرين:زبتلف اؼبعاجم يف ترتيب ألفاظها، ك 

األكؿ: ترتيب اغبركؼ الذم يعتمده صاحب اؼبعجم كىناؾ ترتيباف ظهرا يف 

 اؼبعاجم.

الًتتيب الذم ينسب إىل نصر عاصم الليثي أك حيي بن يعمر العدكاين  (ٔ

حينما كلفو اغبجاج بن يوسف الثقفي سبييز اغبركؼ بالنطق كىو الًتتيت 

 ت،...اخل( كأكثر اؼبعاجم تأخذ بو. الشائع بيننا اليـو )أ، ب،

الًتتيب الذم صنعو اػبليل بن أضبد ؼبعجمو اؼبسمى العُت نسبة إىل أكؿ  (ٕ

حرؼ فيو كىو العُت، كىذا الًتتيب صنع على حسب ـبارج اغبركؼ، 

يبدأ حبركؼ اغبلق كينتهي باغبركؼ الشفوية مث اؽبمزة كحركؼ العلة 

                                                           
(، ٜٙٙٔ، )بَتكت: دار النهضة العربية، اللغة اغبديث اؼبعاجم اللغوية يف ضوء دراسات علمؿبمد أضبد ابو الفرج،  ٕٙ

 .ٓٗص. 
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ظ ذ ث ر ؿ ف ع ح ق خ غ ؽ ؾ ج ش ض ص س ز ط د ت كىو:

 ؼ ب ـ م أ ك ا 

كىذا الًتتيب الصويت أخذ بو سباما، أك بقريب منو، اػبليل بن أضبد يف معجمو 

العُت، كأبو علي القايل يف البارع، كاألزىرم يف التهذيب كالصاحب بن عباد يف احمليط، 

 ٖٙكابن يف احملكم.

تأليف كترتيب اغبركؼ الذم يعتمده صاحب اؼبعجم لقاموس إدريس اؼبربوم 

ؿبمد الشيخ إدريس اؼبربوم ىو الًتتيب الذم ينسب إىل نصر عاصم الليثي أك حيي بن 

يعمر العدكاين حينما كلفو اغبجاج بن يوسف الثقفي سبييز اغبركؼ بالنطق كىو الًتتيت 

الشائع بيننا اليـو )أ، ب، ت،...اخل(. كما كجد يف مقدمة قاموس إدريس اؼبربوم 

عد استخداـ  قاموسو يف القاعدة األكىل كىي ))القاعدة األكىل ماليوم" عن  قوا-"عريب

إىل اآلخر، اؼبثاؿ إذا تبحث معٌت لفظ )أبد(  ت-ب-ىي ؼبعرفة معٌت الكلمة بًتتيب أ

فاحبث يف باب )األلف( ألّف أكؿ الكلمة ىو األلف. كيف حبث معٌت لفظ )حبث( 

حبث معٌت لفظ )قصر( فاحبث يف فاحبث يف باب )الباء( ألّف أكؿ الكلمة ىو الباء. كيف 

 ٗٙ((باب )القاؼ( ألّف أكؿ الكلمة ىو القاؼ.

                                                           

 .ٗٔ(، ص. ٜٔٔٔ, )بَتكت: دار اؼبعارؼ، ساف العربلابن منظور،  ٖٙ 
 ك. -ؿبمد إدريس اؼبربوم...، ص. ق ٗٙ
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كخيتلص اؼبنهج الذم هنجتو اللجنة )اليت كضعت اؼبعجم( يف تربيب مواد اؼبعجم 

 فيما يأيت:

 تقدمي األفعاؿ على األظباء .ٔ

 تقدمي اجملرد على اؼبزيد من األفعاؿ .ٕ

 كاغبقيقي على اجملازم.تقدمي اؼبعٌت اغبسي على اؼبعٌت الغقلي،  .ٖ

 تقدمي الفعل الالـز على اؼبتعدم .ٗ

 ٘ٙرتب األفعاؿ على النحو اآليت. .٘

كترتيب مواد قاموس إدريس اؼبربوم كما خيتلص اؼبنهج الذم هنجتو اللجنة )اليت 

كضعت اؼبعجم( يف تربيب مواد اؼبعجم. بتقدمي األفعاؿ على األظباء ك تقدمي اجملرد على 

تقدمي اؼبعٌت اغبسي على اؼبعٌت الغقلي، كاغبقيقي على اجملازم كتقدمي اؼبزيد من األفعاؿ ك 

 الفعل الالـز على اؼبتعدم كرتب األفعاؿ على النحو اآليت.

القاموس اعبيد كالكامل معركؼ من عنصور القاموس اليت تكوف مكونة معيارية 

األساسية  القاموس. ؼبعرفة كماؿ عنصر القاموس، أعطى الدكتور علي القاظبي النقطة

  ٙٙاؼبهمة. إذا كانت النقطة األسايسة للقاموس كاملة، فالقاموس كامل.

                                                           
(، ٜٙٙٔ، )بَتكت: دار النهضة العربية، اؼبعاجم اللغوية يف ضوء دراسات علم اللغة اغبديثأضبد ؿبمد ابو الفرج،  ٘ٙ

 . ٜٗص. 
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 يشمل القاموس الكامل بثالثة أبواب، يعٍت:

 الباب األكؿ (ٔ

 أىداؼ صناعة القاموس  (أ 

 اؼبصادر اؼبستخدمة (ب 

 خلفية تأليف القاموس (ج 

 أدلة استخداـ القاموس (د 

 توجية قواعد اللغوية (ق 

 عدد اؼبفردات يف القاموس (ك 

 اؼبختصربياف  (ز 

 معٌت الرمز أك الصورة (ح 

 قواعد الًتصبة (ط 

 كاؼبعلومات األخرل  (م 

 الباب الثاين (ٕ

 اػباط اؼبستعمل (أ 

 منوذج العمود  (ب 

                                                                                                                                                               
 .ٔٛٔ-ٚٙٔ،...ص. علم اللغة كصناعة اؼبعجمعلي القاظبي،   ٙٙ
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 األصوات (ج 

 الصرؼ (د 

 النحو (ق 

 الداللة (ك 

 مثاؿ استعماؿ الكلمة (ز 

 الشواىد (ح 

 الصور (ط 

 اإلكبراؼ الكلمة (م 

 الباب اآلخر (ٖ

 اؼبلحقات (أ 

 اعبداكؿ (ب 

 اػبرائط (ج 

 التارخيية (د 

 الرموز (ق 

 سَتة اؼبؤلف (ك 

 كغَت ذلك (ز 
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الباحثة أّف قاموس إدريس اؼبربوم لو عناصر من عناصر القاموس اليت تالحظ 

اؼبصادر أىداؼ صناعة القاموس ك  ىذا القاموس فيو تكوف مكونة معيارية القاموس.

عدد ك  توجية قواعد اللغويةك  أدلة استخداـ القاموسك  خلفية تأليف القاموسك  اؼبستخدمة

كاؼبعلومات  قواعد الًتصبةك  معٌت الرمز أك الصورةك  بياف اؼبختصرك  اؼبفردات يف القاموس

 . األخرل

كيف ىذا القاموس اػباط اؼبستعمل كمنوذج العمود كاألصوات كالصرؼ كالنحو 

كيف قاموس إدريس كالداللة كمثاؿ استعماؿ الكلمة كالشواىد كالصور كاإلكبراؼ الكلمة. 

 .كغَت ذلك سَتة اؼبؤلفك  موزالر ك  التارخييةك  اػبرائطك  اعبداكؿك  اؼبلحقاتاؼبربوم 

 ٕالصورة: 
 اػبريطة يف قاموس إدريس اؼبربوم
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عند شهاب الدين أّف معيار القاموس يتكوف من أربعة شركط ليكوف القاموس 

 ٚٙ:كما يليفهي  اعبيد كالقاموس اؼبثايل 

 الكماؿ (ٔ

شكل ىيكل الصويت للكلمة ،  يف هاتحققيف ألقاموس لاليت جيب  شركطىناؾ 

اليت تسمح باستكشاؼ ىذه الكلمة أك علم النحو بناء اعبملة  تغيَت،  علم الصرؼ

 .كمعنيها

 معيار كماؿ القاموس يشمل على شركط، يعٍت: 

 يوجد رموز بسيط لبياف طريقة لفظ الكلمة كاؼبوضوع. (أ 

 استعماؿ التعريف الصحيح كالسهل. (ب 

عرض أصل الكلمة كاتباعو بالكلمة األخرم، من الالحقة البسيطة إىل  (ج 

 لالحقة اؼبركبة.ا

 عرض األساليب كاؼبصطلحات اؼبستعمالت. (د 

 عرض اؼبعلومات الثقافيات كاغبضاريات.  (ق 

                                                           
67 Syihabuddin, Teori dan Praktek Penerjemahan Arab-Indonesia, (Jakarta: Dirjen 

Depdiknas, 2002), h. 31-32. 
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عرض اؼبقدمة عن ىدؼ القاموس كطريقة استخدامو  كالقواعد اللغوية  (ك 

 األساسية.

ماليوم" من -كمن معيار القاموس اؼبذكور أّف قاموس إدريس اؼبربوم "عريب

ليس لو كل معيار القاموس. كلكن كادت كل معايرة قاموس اؼبثايل كاعبيد كلو كاف 

ماليوم". اؼبثاؿ يف الرقم األكؿ يقوؿ أّف -القاموس لقاموس إدريس اؼبربوم "عريب

للقاموس اعبيد يوجد رموز بسيط لبياف طريقة لفظ الكلمة كاؼبوضوع. يف قاموس إدريس 

كاؼبوضوع، اؼبثاؿ ماليوم" فيو رموز بسيط لبياف طريقة لفظ الكلمة  -اؼبربوم "عريب

العالمة فيها اغبركؼ اؽبجائية كخلفيتها أضبر كأزرؽ يف طرؼ القاموس اليت تبُت طريقة 

 لفظ الكلمة كاؼبوضوع.

كالتعريف اؼبستخدـ سهل كمشهور حىت مستحدـ القاموس ليس لو الصعوبة 

ماليوم". ككذلك ىذا -لتفهيم التعريف اؼبعركض يف قاموس إدريس اؼبربوم "عريب

موس أسهل تفهيمو للطالب الذين يفهموف قراءة عريب ماليوم ألّف لغة التعريف القا

 اؼبستخدمة ىذا القاموس ىي اللغة العريب اؼباليوم.

ماليوم" يعرض أصل الكلمة كاتباعها بالكلمة -قاموس إدريس اؼبربوم "عريب  

ضارع الذم لو اؼبركبة. كؽبذا عرض الفعل اؼباضي ؼبعرفة أصل الكلمة كاتباعها الفعل اؼب
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حرؼ الزيادة. إذا كاف موجود فاتباعها الفعل الرباعي كاػبماسي كالسداسي. كالكلمة لو 

 اعبزء األكؿ:  ٜٚٔعبارة اصطالحية ؼبعرفة الكلمة اؼبناسبة اؼبقارنة. اؼبثاؿ يف صفحة 

 دخل بسّجخَ: هۑوفرًاكي كِْيٌذ دݞي جواع اسخريذ

األساليب كاؼبصطلحات  ماليوم"-عرض قاموس إدريس اؼبربوم "عريب

اؼبستعمالت. ىذا القاموس فيو األمثلة اعبمل اليومية كمن القرآف كاغبديث. اؼبثاؿ يف 

 اعبزء األكؿ: ٜٚٔصفحة 

 ددا هللا اإلرض: هِوفر حُْي أكي بْهي

 :اعبزء الثاين ٖٖكيف صفحة 

 لبَ دردادت ݞيݞ)لل العفْ( د. ق: كاث أّلِن بلٌجاكي بر

ماليوم" اؼبقدمة اؼبناسبة باجملتمع اؽبديف -ربوم "عريبعرض قاموس إدريس اؼب

القاموس. عرض سبعة قواعد استخداـ القاموس يف مقدمة القاموس لكي ال يقلق القارئ 

ماليوم" باغبركؼ اؼبقطوعة -عند ما حبث الكلمة. ك أشار قاموس إدريس اؼبربوم "عريب

 لسهولة الفهم.
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 ٖالصورة:
 لقاموس إدريس اؼبربوم قائمة النحت

 

 

ؼبس ىذا القاموس الشريعة اإلسالمية لبياف اغبالؿ كاغبراـ عن أكلو يف صور 

اغبيواف حىت القارئ اليفهم عن الكلمة كتعريفها فقط، بل يفهم الشريعة اإلسالمية عن 

 اغبالؿ كاغبراـ يف أكلو.

يعٍت صور ماليوم" فيو الصور األخرل، -كقاموس ؿبمد إدريس اؼبربوم "عريب

النبات كصور أعضاء اعبسم كبياهنا كصور اعبماد كصور البنياف كاػبريطة كبياهنا عن اسم 

 البالد أك البحر.
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 ٗالصورة: 
 صورة أعضاء اعبسم لقاموس إدريس اؼبربوم

 

 اإلختصار  (ٕ

ماليوم" لو إختصار -الباحثة أّف قاموس ؿبمد إدريس اؼبربوم "عريب تالحظ

الذم يركز اؼبوضوع كالوصف إىل مواّده. اؼبعلومات فيو مرتبات من العامة إىل اػباصة ك 

 من األكلية إىل الثانوية.
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عٍت تركيز اؼبوضوع كالوصف إىل مواّده. البّد القاموس اعبيد لو خصوصية، ت

علومات تراتبتا من العامة إىل اػباصة ك من األكلية إىل الثانوية. للقاموس أف ترّتب اؼب

كاؼبقصود من اؼبعلومات األكلية ىي ؽبا عالقة متينة مباشرة باؼبسألة اؼببحوثة، كأّما 

 ٛٙاؼبعلومات الثانوية ىي عكسها.

 الدّقة   (ٖ

الدقة ؽبا عالقة متينة باؼبوضوع اؼبوصوؼ يف القاموس. القاموس اعبيد مكّمل 

الصورة كالتصوير كاؼبثاؿ ؼبعرفة اؼبوضوع. ىذا تصريح من اؼبطالعة التجريبية يعٍت أّف ب

 اإلنساف أفهم بشيئ كاقعي أك حقيقي. اؼبثاؿ بالصورة، ليس بشيئ ذبريدم.

عالقة متينة  ماليوم" لو-تالحظ الباحثة أّف قاموس ؿبمد إدريس اؼبربوم "عريب

-مؤّكد أّف قاموس ؿبمد إدريس اؼبربوم "عريبباؼبوضوع اؼبوصوؼ يف القاموس. ىذا 

يف اعبزء الثاين. مث لقاموس ؿبمد إدريس  ٓٓ٘صورة يف اعبزء األكؿ ك ٓٓٚماليوم" فيو 

ماليوم" فيو األمثلة اعبمل اؼبأخوذة من القرآف كاغبديث أك من العبارة -اؼبربوم "عريب

 اعبزء األكؿ: ٘اليومية. اؼبثاؿ من اغبديث يف صفحة 

ذحًْيكي زكاحذ هك ݞُرث ي 2أّديج زكاحَ فمذ رُبج أبلخَ( ف. ح: حيف )كل ها

 اًذ.چبٌ ݞِذ ُيلݞݢس

                                                           
68 Taufiqorrochman, ... h. 143. 
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 سهولة البياف (ٗ

القاموس اعبيد البّد لو أف يعرض اؼبعلومات اؼبتعلقات اؼبتينات باؼبوضوع. بالقرب 

منو، البّد للقاموس أف يّعرض اؼبعلومات باللسيط لسهولة فهم القارئ عن اؼبعٌت. لسهولة 

فهم، فيو البياف مثل السهم كاأللواف يف اؼبكاف اؼبهّم ككضع الصورة بالنسبة كاالستعماؿ ال

 األرقاـ.

ماليوم" نقطتاف اليت تفرؽ بُت اؼبعٌت كاؼبفردات. -لقاموس إدريس اؼبربوم "عريب

ماليوم" بُت قوسُت )( -ككضع الصورة مناسبا. كاستخدـ قاموس  إدريس اؼبربوم "عريب

 لمة كأمثلتها من العبارة اليومية كالقرآف كاغبديث. ؼبعرفة أصل الك

ماليوم" لو -كل قاموس لو اؼبزايا كالعيوب. كالقاموس  إدريس اؼبربوم "عريب

 ماليوم" كىو:-اؼبزايا كالعيوب . اؼبزايا لقاموس إدريس اؼبربوم "عريب

 سهل للقارئ يف قراءة الكلمة العربية. كتابة الكلمة اؼبتحركة فيكوف .ٔ

سهل للقارئ  ماليوم" فيو صورة. فيكوف-إدريس اؼبربوم "عريبقاموس  .ٕ

 أف يعرؼ اؼبعٌت من الكلمة.

ماليوم" أصل الكلمة من الفعل. -إدريس اؼبربوم "عريب قاموس عرض  .ٖ

 ؾَبَْهره )ليهت معناث فد تصريف جهر(اؼبثاؿ: 
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كزف اعبمع من اؼبفرد.  ماليوم" -إدريس اؼبربوم "عريب قاموس عرض .ٗ

 أطباء طبيب: جمثل: 

 ماليوم" اؼبعرفة من اؼبفردة. -ؿبمد إدريس اؼبربوم "عريبقاموس  عّرؼ .٘

يأجْج ّهأجْج: ًام باݢي دّا فْاق هأًي يݞساݞج باۑك سفرة سوْة  مثل:

هالث داحس بْهي كاث سخݞَ علواء اكي كلْار آ درٓ حركي داى كاث 

دجوفاد اٍ هواحبخ  2سخݞِذ درٓ جيل داى ديلن هوكاى آ سبارݞ اف

 الغيب.
ماليوم" تصريفا اصطالحيا -ؿبمد إدريس اؼبربوم "عريبقاموس عرض  .ٙ

اعبزء  ٘٘ٔيف الفعل اؼباضي كالفعل اؼبضارع كاؼبصدر. مثل يف صفحة 

 كحيازة( –حوزا  –حيوز  –)حاز الثاين: 

اعبزء  ٔالكلمة اليت ؽبا مرادفة فتكتبت مرادفتها. اؼبثاؿ يف صفحة  .ٚ

: بفأ ال ايواألكؿ:    أبه

ماليوم" فيو األمر إىل أصل الكلمة. -إدريس اؼبربوم "عريب قاموس .ٛ

 ابتغى: مننتوت ال)ليهت فد بغى(مثل: 

ماليوم" فيو األمثلة من القرآف كاغبديث. -إدريس اؼبربوم "عريبقاموس  .ٜ

 اعبزء األكؿ:  ٖٚٔاؼبثاؿ يف صفحة 

 )فخشيٌا أى يرُمِوا(: د. ق: هك بٌچٔ اكْ بِْا هٌݞݢْݞ كذّاى اكي .
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 ماليوم" كما يلي:-كأما العيوب لقاموس إدريس اؼبربوم "عريب

ماليوم" كتابة عريب -ؿبمد إدريس اؼبربوم "عريباستخدـ قاموس  .ٔ

ماليوم. إذا كاف ىذا االقاموس استعملو الطالب الذين ال يعرفوف كتابة 

عريب ماليوم فالطالب يشعركف الصعوبة يف تفهيم القاموس. ىذا 

 للطالب يف اؼبعاىد السالفية.القاموس مناسب 

 ٕٓبعض كتابة عريب ماليوم غَت إستقامة. مثل كلمة "ليهة" يف صفحة  .ٕ

يف صبلة )ليهة فد كاف( ك كلمة "ليهت" يف صبلة )ليهت فد قّل(. تقصد 

(، بل الكتابة غَت استقامة باستخداـ "ة" يف lihatالكلمتاف لتذكر )

 ثانية.الكلمة األكىل كاستخداـ "ت" يف الكلمة ال

كتابة العربية يف ىذا القاموس غَت كاضح. تارة تكتب النقطة كتارة ال  .ٖ

 تكتب النقطة. حىت القارئ يصعب عند قراءة ىذا القاموس.
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 الباب الخامس
 االختتام

الباحثة يف انتهاء ىذا  باهلل رب العاؼبُت، قد ساعدلك اغبمد كلك الشكر 

األبواب السابقة ال تصلح للباحثة إذا مل  البحث، كبعد أف تبحث عن ىذه اؼبوضوع يف

تقدـ النتائج منو. كلذلك يف ىذا الباب ستقدـ الباحثة بتلخيص نتائج البحث 

 كاالقًتاحات اليت فبكننا اإلستفادة.

 النتائج (أ 

على حملمد إدريس اؼبربوم  ماليوم" –طريقة تأليف قاموس إدريس اؼبربوم "عريب  .ٔ

أّلف قاموس إدريس اؼبربوم حسب حرؼ األكؿ من الكلمة ترتيبا ىجائيا. 

ىو ذبريد الكلمة إىل أصل الكلمة ماليوم" على حسب ذبريد الكلمة ك -"عريب

 حبذؼ حرؼ الزيادة يف الكلمة.

 كلمة.  ٖٓٓٓٙمن قاموس الوسيط ألّف يتكّوف فيو  اؼبربوم إدريس قاموس .ٕ

يسمى باؼبزجية ك  قاموس الًتصبةماليوم" ىو من -كقاموس إدريس اؼبربوم "عريب

قاموس  كنظمكلمة. للغتُت ؼبعرفة اؼبعٌت من الالذم ادمج ا ثنائية اللغةأك قاموس 

معيار القاموس أّف قاموس إدريس اؼبربوم ك  .ئي العاـابإدريس اؼبربوم نظاـ األلف

كلو كاف ليس لو   كاإلختصار كالدقة كسهولة البياف لو الكماؿماليوم" -"عريب

القاموس لقاموس إدريس اؼبربوم  رايار القاموس. كلكن كادت كل معيكل مع
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ماليوم" لو عالقة متينة -قاموس ؿبمد إدريس اؼبربوم "عريب ماليوم".-"عريب

باؼبوضوع اؼبوصوؼ يف القاموس. ىذا مؤّكد أّف قاموس ؿبمد إدريس اؼبربوم 

يف اعبزء الثاين. مث  ٓٓ٘صورة يف اعبزء األكؿ ك ٓٓٚماليوم" فيو -"عريب

ماليوم" فيو األمثلة اعبمل اؼبأخوذة من -لقاموس ؿبمد إدريس اؼبربوم "عريب

  القرآف كاغبديث أك من العبارة اليومية.

 االقتراحات (ب 

 بعرضلًتقية ضباسة التعلم التالميذ خاصة على تعلم اللغة العربية، قدمت الباحثة 

 اإلقًتاحات اليت يشعرىا اغباجة يف تعلم اللغة العربية، يعٍت:

للتالميذ، كينبغي للتالميذ اإلنتباة دائما إىل الدركس اليت نقلها اؼبعلم بعناية، ال  .ٔ

 يكوف كسوؿ حبمل القاموس العريب.

 لألساتيذ، ينبغي عملية التعلم كالتعليم للمادة اللغة العربية أف يتواصل مسركرا .ٕ

طرؽ متنوعة ككسائل اإلعالـ اؼبناسبة. ىذا ىو لتنشيئ الدكافع كإرادة  باستخداـ

 التعلم للتالميذ يف عملية التعلم كالتعليم خصوصا للمادة اللغة العربية.

للمدارس، ينبغي للمدارس ليساعد اؼبعلمُت يف اؼبنهجية التعليمية كالوسائل  .ٖ

 التعليمية كجيعلوا عملية التعليم مسرة لدل التالميذ.

 االختتام (ج 
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كأخَتا، عرفت الباحثة أّف ىذا البحث نقائص كاألخطاء. كلذا ترجو الباحثة من 

 سادات القراء تقدمي اإلقًتاحات كالنقد حيث ينفع لعامة اؼبشتغلُت بالدراسة يف اعبامعة.

ربليل قاموس إدريس "فقد َت حبمد اهلل تعاىل كتابة ىذا البحث ربت اؼبوضوع 

. نسأؿ اهلل أف جيعل ىذا البحث "ؿبمد إدريس اؼبربوم للشيخ (ماليوم –عريب )اؼبربوم 

 خالصا لوجو الكرمي، آمُت يا رب العاؼبُت.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 مراجعال

 المراجع العربية .أ 

 .ٜٜٚٔ، العلم للماليُتبَتكت: دار ، مقدمة الصحة ،أضبد عبد الغفور الطار
، سعودية العربية: جامعة مالك سعود، علم اللغة كصناعة اؼبعجم، علي القاظبي

 ٜٜٔٔ .  

 .ٜٙ٘ٔ، ٕٔاعبزء  ،بَتكت: دار صدير، لساف العرب، ابن منذكر

 .ٜٔٛٔ، بَتكت: دار العلم للماليُت، اؼبعاجم اللغوية العربية ،اميل يعقوب

 .ٕٜٙٔ، قاىَتة: عبنة البياف العربية، اللغةفقو  ،علي عبد الواحد كايف

 .ٜٛٚٔ، بَتكت: دار العلم للماليُت، عريب-قاموس اقبيلزم ،البعالبكي اؼبوريد
بَتكت: مكتبة ، اؼبعجم العريب بُت اؼباضي كاغباضر ،عدناف اػبطيب 
 .ٜٜٗٔ، لبناف ناشركف 

بَتكت: مؤسسة اؼبطبوعة ، نظرات يف علم التجويد، إدريس عبد اغبميد الكلك
 .ٜٔٛٔ، العربية 

اؼبنشور يف ؾبلة ، أسباب انصرؼ الطالب عن أقساـ اللغة العربيةؿبمد اؼبفدم 
 كلية اللغة العربية  

 سسة ؤ كت : مَت ب، قواعد أساسية يف البحث العلمي ،سعيد إظباعيل صيٍت
 .ٜٜٗٔالرسالة،   

 ، الرياض: دار الراية، كطرؽ ترتيبهااؼبعاجم اللغوية  ،أضبد بن عبد اهلل الباتلي
  ٜٜٕٔ . 



 
 

 
 

 لبناف: مكتبة  -بَتكت، جامع الدركس اللغة العربيةالشيخ مصطفى الغالييٍت 
 مصرية  

، اؼبعاجم اللغوية يف ضوء دراسات علم اللغة اغبديث ،أضبد ؿبمد ابو الفرج
 .ٜٙٙٔ، العربيةدار النهضة   بَتكت: 

 .ٜٜٛٔ، قاىرة: علم الكتاب، اؼبعجم اغبديثصناعة ، أضبد ـبتار عمر
 .ٜٜٚٔ، بَتكت: مكتبة لبناف ناشركف، معجاـ فصاح العامية ،ىشاـ اػبّساس

 ، دار الفكرقاموس إدريس اؼبربومؿبمد إدريس اؼبربوم، 
 ، حبث مقدـ دكر الشيخ ؿبمد إدريس اؼبربوم يف تطوير اللغة العربيةزيٍت خَتين، 

 لنيل شهادة البكالوريوس يف تعليم اللغة العربية، )شعبة تدريس اللغة   
 العربية كلية علـو الًتبية كالتعليم اعبامعة اإلسالمية اغبكومية سومطرة   
 (ٕٙٔٓميداف،  الشمالية  
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 المراجع اإلندونيسية .ب 

Azwar, Saifudin, Metodologi penelitian, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010. 

Chaer, Abdul, Leksikologi dan Leksikologi Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 

 2005. 

Eriyanto, Analisis Isi, Jakarta: Kemcana Prenada Media Group, 2011. 

Faisal bin Ahmad Shah, Metodologi Penulisan Muhamed Idris al-Marbawi dalam 

 Bahr al-Madhi, (Tesis, di Jabatan Al-Quran dan Al-Hadist, Universiti 

 Malaya, 2007) 

Khadher bin Ahmad Sedek bin Arifin, Kejuhudan Syeikh Idris al-Marbawi dalam 

 Usaha Menghasilkan Tafsir Quran al-Marbawi, (The Annual International 

 Qur’anic Conference, 2011) 

Krippendorf, Klaus, Content Analysis: introduction to is theory and methodology, 

 Penerjemah Farid Wajidi, Jakarta: Rajawali Pers, 1991. 

Lateh, Najahuddin, (Pensyarah Universiti Teknologi MARA), Metodologi Syeikh 

 Idris Al-Marbawi dalam Karya Terjemah Bulugh al-Maram: Analisa 

 Kitab At-Thaharah (Dibentangkan dalam Seminar Kebangsaan Islam 

 pada 8-9 Desember di Hotel Casuarina, Ipoh Perak) 

Mardianto, Panduan Penulisan Skripsi, Medan:Fak.Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 

 2013. 

Masganti, Metodologi Penelitian Pendidikan Islam, medan: IAIN press, cet. Ke-1, 

 2011. 

Mokhtar, Mahani, Syeikh Muhammad Idris bin Abdul Rauf al-Marbawi: Sejarah 

 dan Sumbangannya di Bidang Penulisan, (Kertas Projek di Jabatan 

 Pengajian Islam, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya, 

 1990). 

Subagyo, P. Joko, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, Jakarta: PT. 

 Rineka Cipta, 1991. 

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R dan D, Bandung: 

 Alfabeta 2013. 

Syihabuddin, Teori dan Praktek Penerjemahan Arab-Indonesia, Jakarta: Dirjen 

 Depdiknas, 2002. 

Tajuddin, Tokoh Ulama Nusantara karya Saman, Kuala Lumpur: Berita 

 Publishing, 1993. 

Taufiqorrochman, Leksikologi Bahasa Arab, Malang: UIN Malang Press, 2008.  

Taufiqurrochman, Kamus As-sayuti Istilah Ilmiah Populer Indonesia-Arab, 

 Malang: Underground Press, 2003. 

Trianto, Pengantar penelitian pendidikan bagi pengembangan profesi pendidikan 

 dan Tenaga pendidikan, Jakarta: Kencana prenada Media Group, 2010. 



 
 

 
 

Zed, Mestika, Metodologi Penelitian Kepustakaan, Jakarta: Yayasan Obor 

 Indonesia, 2008. 

httpstudentsrepo.um.edu.my51812BAB_2. Pdf, diakses pada hari kamis tanggal 

 22 maret 2018 pukul 17:39. 

 

 


