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Skripsi ini berjudul Al-Fāzhu ʼl-ʼArabiyatu ʼl-Muqtaridhah Fī ʼl-Lughahti  

ʼl- Malayuwiyyah Min Khilali Qamūs Idris ʼAbdu ʹr-Raūf  Al-Marbawī (Dirasah 

Washfiyah Taḥlīliyah). Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah apa 

saja dan berapa jumlah kata-kata Arab yang diserap kedalam bahasa Melayu 

kemudian bagaimana penulisannya. Adapun metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Kemudian langkah-langkah yang 

dilakukan oleh peneliti adalah membaca halaman perhalaman kamus Idris Abdul 

Ra’uf  Al Marbawi guna mencari kata-kata serapan menganalisis kata-kata dengan 

mengunakan motode deskriptif analisis.  Pertama jumlah kata serapan yang 

terdapat dalam kamus tersebut adalah 55 kata, yaitu pada juz pertama 39 dan pada 

juz kedua 16 kata, dan yang kedua perubahan cara penulisan di antaranya adalah 

perubahan dengan menambah huruf, perubahan dengan mengganti huruf, dan 

perubahan dengan menghapus huruf. 
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 الباب االول

 مقدمة

 خلفية البحث .أ 
اللغة ألفاظ يعرب هبا كل قوم عن مقاصدهم، واللغات كثرية وهي خمتلفة 
من حيث اللفظ متحدة من حيث املعىن، أي أن املعىن الواحد الذي خياجل 

 .1ولكن كل قوم يعربون عنه بلفظ غري لفظ اآلخرين.  ضمائر الناس واحد
يف حياة اإلنسان ألهنا متصال بني أفراد األمة  مهمةاللغة كانت 

لة اهلامة لضم صفوف األمة الواحدة،  ومجع  يفاللغة هي الواس. واجلماعة
عما يفكربه املرء، وآلة لعرض ما ينتجه  كلمة أفرادها،كما أهنا أداة للتعبري

 . القعل، وهي وسليلة التفاهم بني أفراد اجلماعة الواحدة

أن تكون يريدون والساميون اللغة العربية هي إحدى اللغات السامية، 
ما بني  اتصطلحمليف ا أطفاهلمتفاهم هبا توسيلة ل هي اللغات السامية

النهرين وجزيرة العرب والشام، وأشهرها العربية والسريانية والعربانية والفينيقية 
لعربية واحلبشية والعربانية واألشورية والبابلية واحلبشية ومل يبق حيا منها إال ا

 . والسريانية والعربية أرقاها مجيعا

إن اللغة يف أصلها وصف بصفة دينامية مع تقدم الزمان و تقدم العلوم 
والتكنولوجى حىت تظهر املصطلحات األجنبية إما من لغة األم أو من اللغة 

                                                             

 .7.، ص(1991مكتبة مصرية،: لبنان -بريوت)، جامع الدروس العربيةالشيخ مصطفى الغالييين،   1
 .7:ص:اجلزء األول، دار الفكر اللغة العربية نحوها وصرفه، المرجع فيعلى رضا،   
 .17.، ص( 11 مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، )تاريخ آداب اللغة العربية، جرجي زيدان،   



   

. وقد استخدمت اللغة العربية يف نطاق واسع على هذه األرض. األجنبية
مليون شخص كلغة أوىل، واليت تعيش يف الغالب  81 يتحدث هبا أكثر من 

يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا، واللغة العربية هي أيًضا لغة العبادة 
 . يف اإلسالم واللغة املستخدمة يف القرآن

إن الكلمات املقرتضة من اللغة العربية قد أثرت يف املفردات 
 األصوات املألوفة ت املقرتضة هي من اللغات األجنبيةاإلندونيسية، والكلما

وخاصة يف اإلندونيسي يف أنشطته اليومية،  شحصوكثريا ما يستخدمها مجيع 
احلمد هلل، : كون الكلمات عربية عندهم اذا قيل مثاليال الديين، يحيث االجم
كثرية   والكلمات املقرتضة من اللغة العربية .اء اهلل، وبإذن اهلل، وغري ذلكشوم

خاصة ىف القاموس إدريس عبد الروءف  جدا يف القاموس عرب جاوي
 .املربوي

اما كانت اللغة من غري اداة التكلم تستخدم كذلك يف القاموس 
  .القاموس عريب اندونسي أو يف كتب املخطوطات

، "عرب جاوي"القاموس إدريس املربوي هو قاموس الذي ألفه بلغة 
يف تعلم اللغة  نيندونيسيالوا نساعدة املاليويمل ويويهدف قاموس إدريس املرب

املفردات العربية بشكل عام عدم تركيز  ىقاموس إدريس املرباوي احتو . العربية
، إلنسانملفردات حول ولكن فيها احتواى . حمتوياته على جماالت معينة

 . ، وهلم جرا حول اجملاالت املختلفةنسنية، واألنشطة اإلاخلريطةواحليوانات، و 



   

األلفاظ "املوضوع  حتت هذه الرسالة حثأن يبباحث الريد يولذلك 
الرءوف  قاموس إدريس عبد ضة ىف اللغة املاليوية من خاللالعربية املقرت 

 (.مث سنذكر بالقاموس املربوي) "ياملربو 

 مشكلة البحث.  ب

 :أّما مشكلة البحث من هذه الرسالة فهي 

ما األلفاظ العربية املقرتضة يف اللغة املاليوية من قاموس إدريس  .1
 ربوي وكم عددها  امل

 ربوي   امليف قاموس إدريس  املقرتضة  كيف تكتب الكلمة . 
    

 أغراض البحث . ج

 :أما أغراض البحث من هذه الرسالة فهي 

 .ربويامليف القاموس إدريس وعددها معرفة األلفاظ املقرتضة  .1
 .كتابة الكلمات املقرتضة من العربية إىل املاليويمعرفة كيف   . 

 معاني المصطلحات.   د

ة املوجود معاين املصطلحاتيف هذا املكان يريد الباحث أن يشرح 
 :موضوع هذه الرسالة وهييف 
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 الفاظ .1
لفظا  –يلفظ  –اليت لفظ " لفظ"كانت كلمة الفاظ مجع من 

اللفظ أى الصوت املشتمل على بعض احلرف اهلجائية . مبغىن كالم
الىت أوهلا األلف وآخر الياء حقيقة كان االشتمال كزيد أو حكما  
كاملضمر املسترت ىف فعل أمر الواحد حنو قم فإنه ىف حكم امللفوظ 
حقيقة وهذا هو معىن اللفظ اصطالحا وأما ىف اللغة فهو الطرح 

أكلت التمرة ولفظت بالنواة املركب من كلمتني فأكثر والرمي كقوهلم 
 .1تركيبا

 املقرتضة . 
يقرتض  قطعه  باملقراضني -قرتضامقرتضة اسم مفعول من 

عدل عنه وتنكبه ويقال : قرضه بنابه وقرضته القأرة واملكان: ويقال
ويف التنزيل العزيز وإذا . قرضه ذات اليمني  وقرضه ذات الشمال

 .  الشمال جتاوزهم وترتكهم على مشاهلاغربت تقرضهم ذات 
 اللغة من تأيت اليت الكلماتواملقرتضة الىت يريد الباحث هي 

 ةاملاليوي اللغة وكذلك اقرتض يقل بكلمة اإلندونيسية إىل اخلارجية
 .العربية اللغات اخلارجية اخلصوص من  اللغة من الكثري االقرتض

 لغةا واأللفاظ املقرتضة هي كلمات تأيت من لغة أجنبية 
، وكلمة االمتصاص هي أحد معينة وتقبل استخدامها بشكل عام

االتصال مع لغات . العوامل النشطة للغاية يف حتديد تطور اللغة

                                                             
 .7.، ص(111 اجلزء األول، احلرمني،) الكواكب الدرية،الشيخ حممد بن أمحد بن عبد الباري،   1
 761.، ص( 197القاهر يف ربيع األول،   -1اجزء )المعجم الوسيط، إبراهيم مدكور،    



   

أخرى يثري النفوذ املتبادل يف اللغة، وأبسط تأثري يف شكل كلمات 
لذلك ، . طة جيب أن يكون خمتلفاالقرض ألن تطوير اللغات املرتاب

 .6ألن الكلمات اليت مت امتصاصها جيب أن تكون بلغة العامل
 املاليوية . 

من اين  أصل كلمة املاليوية  مليستطيع أن تأكد املؤرخ حول
-Toponim Mo-loاستخدم كلمة املاليوية من و . كلمة املاليوية  أصل

yeu  الصني امسه  شحص  القس بودا منI-Tsing   اليت أيحر إىل
م، من خري ذلك املصطلح املاليوية مشتقة من  671اهلندي يف سنة 
 .7اسم هنر املاليو

لغة ا، ويف مدينة كامبار ريا (Minang)املاليوية من مملكة ميناغ  
اليوية يتحدث هبا الناس يف جنوب شرق آسيا يف األنسطة اليومية امل

  .8خاصة إلندونيسني

من بالد  جزر لسكان صنع يف 16 القرن من بدأت اليتاجلوية 
أصل من  هي اليت اللغة اسم هي واجلوية حتت جّو يف عودة اهلندي،

، وينظر إىل تطور لغة اجلاوي من حنت وللغة املالية اإلندونيسية اللغة
أن هذا يشري لغة اجلاوي   1تاريخ الوفاة على شاهد القرب يف قرن 

املواعدة لالثر املنوية من جتربة من التنمية حىت يستخدم يف  لقد

                                                             
  Zaky Mubarok, Perbandingan Perubahan Makna Kata Serapan Dari Bahasa 

Arab,(Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah, 1122), h.12. 
  Yunani Hasan, Jurnal., Menelusuri asal usul bangsa melayu. FKIP Univesita Sriwijawa, 

h.12   
  https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Melayu  

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Melayu
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لكن استخدام كلمة جاوي األرقام على شواهد . عالمات القرب
 .  9م يف أتشيه دار السالم 16القبور يتزيد يف هناية القرن 

 قاموس .1
قاموس هو مرجع يشتمل على مفردات لغة ما مرتبة عادة 
ترتيبا هجائيا، مع تعريف كل منها وذكر معلومات عنها من صيغ 

املعجم : "مثال ذلك .واشتقاق ومعان واستعماالت خمتلفةونطق 
 .11جلمع اللغة العربية بالقاهرة" الوسيط

 من البحر وسط البحر، احمليط، حرفيا اليت القاموس كلمة
قاموس  ميكن أن يكون مفهوم أن املرتمجني من  حول حرفيا معىن

قاموس عرب السابق غالبا ما أعطى اللقب ضد قاموسهم هبدف 
   .أن تكون كتاب أو قاموس كامل عملهم

بشكل مجع من " قاموس"وكلمة قاموس من اللغة العربية 
 .احمليط يعين  ”okeanos“ يونانقاوميس وكلمة العرب من كلمة 

 

 

 

 
                                                             

2 https://www.kanalaceh.com/1122121111/asal-muasal-bahasa-melayu-dari-samudra-
pasai/  

، ساحة مكتبة لبنان)معجم المصطلحات العربية في اللغة واألدب،  مهتدي،ة وكامل وهب جمدي  11
   8 ، (1981بريوت،   رياض الصلح

https://www.kanalaceh.com/2015/12/02/asal-muasal-bahasa-melayu-dari-samudra-pasai/
https://www.kanalaceh.com/2015/12/02/asal-muasal-bahasa-melayu-dari-samudra-pasai/
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 الدراسات السابقة. ه

إيروانيت طهوري، بعنوان استخدام قاموس اللغة العربية بني طالب تعليم 
اللغة العربية والرتبية وكلية التدريس، جامعة سونان كاليجاغا اإلسالمية 

 . 111 احلكومية، يوجياكارتا يف عام 

 -عريب"إنداح ماياساري الرئيسى، حتليل قاموس إدريس املربوي 
حملمد إدريس عبد الرؤوف املربوي، جامعة اإلسالمية احلكومية، " ماليوي

 . 118 سومطرة الشمالية يف عام 

زيىن خريين، دور الشيخ حممد إدريس املربوي يف تطور اللغة العربية، 
 ، 116 ة يف عام جامعة اإلسالمية احلكومية سومطرة الشمالي

إيروانيت طهوري يف يحثه هي الدراساة السابقة املذكورة الفرق من 
س العربية بني طالب الرتبية العربية باإلضافة إىل اآلثار يالتمكن من القوام

إنداح ما ، و املرتتبة على استخدام القواميس العربية يف مهاراهتم العربية
إدريس عبدالرءوف املربوى  عرض قاموس ت عنيحثفهي  ماياساري الرئيسى

دور الشيخ حممد إدريس  يحثت عن زيىن خريين ، ومن حيث املعاجم العربية
 .املربوي يف تطوير اللغة العربية

األلفاظ العربية اما الباحث يريد أن يكتب يف هذه الرسالة خاصة عن 
 .الرءوف املربوى املقرتضة ىف اللغة املاليوية من خالل  قاموس إدريس عبد
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 منهج البحث  .و
أما منهج البحث الذي استخدم الباحث يف كتابة هذه الرسالة فهو 

ت املطلوبة هلذه نااملنهج الوصفي التحليلي، وأما طريقة مجع املعلومات والبيا
الرسالة فيعتمد الباحث على طريقة البحث املكتىب حيث طالع الباحث 

وأما  . تتعلق هبذه الرسالةعلى الكتب والدوريات واملقاالت والويب اليت 
كيفية كتابة هذه الرسالة فيعتمد الباحث على الكتاب الذى قرره قسم 
اللغة العربية وأدهبا، بكلية اآلداب والعلوم اإلنسابية جامعة الرانريى 

 :اإلسالمية احلكومية دار السالم وهو كتاب
Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Bahasa dan Sastra Arab UIN Ar-Raniry 

Darussalam Banda Aceh,Tahun 4102. 
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 الباب الثاني

 إدريس المربوي محمد شيخترجمة 

 

 إدريس املربوي حممد شيخيف هذا الباب سيبحث الباحث عن ترمجة  
 .  دراسته واعماله وخيتتم هذا الباب بوفاتهو يؤول من حياته ونشأته، 

 

 سيرة الشيخ إدريس المربوي  .أ 

امسه  حممد إدريس بن عبد الرؤوف بن جعفر بن إدريس املربوي، من  
مث يرحل إىل سومطرة ويعود قرتة مدينة كواال كنسر بوالية برياق يف ماليزيا، 

 .من الزمان عاد ايل ماليزيا

لوبق )إىل اسم قريته  نسب" املربوي" وأماواشتهر الشيخ حممد إدريس 
اسم شجر ( مربو)عميق من النهر وال وهو( لوبق)بالعربية  ويكتب( مربو

 . تصنع منه السفن( الّساج)ينبت يف جانب ذلك النهر وهو شجر 

 

 

                                                             
  Munner Abdul Rab,“ يخ محمد إدريس المربوي شطات في حياة المحدث  الماليزي المح

 Faculty of Quranic and Sunnah Studies, Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar .”وآثاره العلمية

Baru Nilai, 000777 Nilai, Negeri Sembilan,Malaysia Jurnal of Hadith Studies.Vol 3 No.0, June 

8700, hlm.00. 
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 ونشأته  مولده .ب 
ه النبوية املوافق 1 1 ذي القعدة سنة  82ولد الشيخ املربوي يف 

م يف منطقة املسفلة مبكة املكرمة وهي منطقة قرية من 291 مارس  1 
 .اخلامس أي فريضة احلج احلرم املكي، أبواه يؤديان الركن

بلغ عمره  الشيخ املربوي مع والديه يف مكة منذ والدته حىت سكنو 
 181 عشر سنوات، مث انتقل ورجع مع أسرته إىل ماليزيا يف عام 

  .8م919 /ه
طيبة، حيث عاش أيام طفولته  نشأ الشيخ حممد إدريس املربوي نشأةو 

معروفة بالعلم واحرتام العلماء  يف مكة الكرمة جبوار بيت اهلل احلرام، وأسرته
وجمتهم، ولوائح الذكاء والفطانة تشرق يف أيام صباه، فكانت أمنية والد 
الشيح املربوي منذ أن ولد طفل حممد إدريس أن يكون كأمثال العلماء 
الذين هلم دور بارز يف نشر اإلسالم وتعليمه يف البالد املالوية، فلما بلغ 

ه يف إرساله إيل املدرسة االبتداءية العربية مبكة الطفل السعي مل يتأخر أبو 
وهنا حفظ الطفل حممد إدريس ستة عشر جزءا من القران .  املكرمة

الكرمي، كما أخذ دروسا لبعض العلوم الشرعية والعربية يف احللقات 
 .1العلمية

األول يف أثناء  ةاملربوي مرتني يف حياته، والزواج تزوج الشيخ إدريس
مصر لالستزاد يف طلب العلم، حيث تزوج مع خدجية بنت  قبل سفره إىل

حممد إدهام من كوتا الم كيثري، يف كواالكغسر عند هناية دراسة يف 
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املعهد، وعندما سافر إىل مصر لدارسة تزوج للمرة الثانية مع منرية بنت 
وعاش الشيخ املربوي يف سعادة . 1وهي من النسب العريب ،عبد الوهاب

مع كال زوجتيه حيت رزقه اهلل سبعة من األبناء الذكور   حىت هناية حياته
كلهم من الزوجة األول، وبنت واحدة وهي أستاذة مرمي بنت إدريس من 
الزوجة الثانية، واتبعت أستاذة مرمي أباها يف دراسة العلوم اإلسالمية 

كما أهنا . وعملت كمعلمة يف مدرسة راج برمبوان تأية يف إبوه بريق
حممد الغزايل وهو الشخصية املختارة جلائزة مع اهلجرة تزوجت بالشيخ 

 .لوالية بريق واملدير ملعهد إدريس املربوي
 

 مؤلفاتهو دراسته  .ج 
، بالنظر أسرته األوىل مندينية  الشيخ حممد إدريس املربوي تربية رىب

من ناحية مكان الرتبية حملمد ادريس املربوي فتنقسم إىل ثالثة أماكن 
 .والتعلم ببالد املاليو والتعلم مبصروهى التعلم مبكة، 

 :تتلخص على مخسة أنوع وهى مؤلفاته فينقسم اما النظر من ناحية و  
  تعلق بقاموساجملال اليت ت . 

  .قاموس املربويكتب  . . 
 .عرب بصورة – ملخص لقاموس املاليو  .8. 
 .ماليو التني –واملربوي قاموس اجليب العرب  .1. 
 .وكتاب خزينة علم .1. 
 .ومعجم الكائنة .1. 
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 :مؤلفاته ىف جمال التفسري وهي .8
 .تفسري قرآن املربوي . .8
 .وتفسري سورة يس بلغة ماليوي .8.8

 :مؤلفاته ىف جمال حديث، تتكون من ثالثة أنوع وهي .1
 .البحر املضحى . .1
 .كتاب إضغم مدرس صاحي البوخري ومسلم .1.8
 .وكتاب بلوغ املرام برتمجة ماليو .1.1

 :ومؤلفاته ىف جمال التوحد، والفقه والتصوف وهي .1
 ل الدينية واألساس القانون للعبادةالعوام . .1
 .نظام احلياة .1.8
 .اساس السالم .1.1

 اجملالة واجلريدة  .1
من غري مؤلفاته املذكورن صدر املربوي اجمللة واجلريدة       

“Majalah Pengasoh”  و“Seruan Al-Azhar” املربوي يف  وكتب
 . 1جمالتني املذكورتني

 
 

 

 
                                                             

  Faisal Bin Ahmad Shah,"Syaikh Mohamed Idris Al-Maebawi", Departemen Of Al-

Qur’an And Hadith,Akademi Pengajian Islam Universitas Malaya,Kuala Lumpur, Malaysia 

,MIQOT Vol. XXXIV No.0 Janwari 8707, hlm.65. 



 

 

 1 

 وفاته .د 
 929 اكتوبر  1 تويف الشيخ حممد إدريس املربوي رمحه اهلل يف التارخ 

ه ىف املستشف الكبري ايفوه يف الساعة  1 1 ربيع االول  1 املوافق لعام 
بكواال  " لوبوق مربو"الثامنة واربعون صباحا، ودفن يف املقربة اإلسالمية يف 

د ترك  الشيخ ، وقعدة اشهركنسر جبانب زوجته األوىل اليت ماتت قبله 
 .1املربوي العديد من آثاره العلمية والثقافية

يف سهامه الكبري ن إلآلوتذكر حىت ا من عمره سنة 91 املربوي  توىف
الن املسلمني يرجعون كثريا إىل مؤلفاتة ومن هذه ظهر أن طول  الكتابة

 .حياته بذل كل جهده للدين والوطن
 

                                                             
5
 Munner Abdul Rab, op.cit.,hlm. 28. 
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 الباب الثالث

 قاموس المربوي 

األلفاط العربية املستعارة واملستخدمة يف اللغة املاليو كثرية جدا ال تقل 
من جمموع %   41عن ثالثة آالف كلمة، وهذه الكمية تشكل ما ال يقل عن 

فهي ذخرية عظيمة ميكن أن ستغله يف تعلم اللغة العربية . مفردات اللغة املاليوية
املاليويني لكن مع األخذ بعني االعتبار الوسائل والطرق الصحيحة يف للدارسني 

استخدامها، ألن هذه األلفاط هلا خصائصها اللغوية املختلفة عن خصائص 
 .4اللغة العربية

أن تعريف قاموس هو كتاب    C.L.Barnhartأشار علي القامسي نقال عن 
مع شرح ملعانيها حيتوي على كلمات منتقات، ترتب عادة ترتيبا هجاءيا 

سواء أعطيت تلك الشروح واملعلومات باللغة . ومعلومات أخرى ذات عالقة هبا
 . ذاهتا أم بلغة أخرى

 املعلوماتألنه يضم كل املفردات، املاين، وكثرة استخدم كلمة القاموس 
والعلماء اللغة العربية سابقا حتاول أن جتمع املفردات اللغة . األخرى كالبحر

هذا . ا جتمعهمشغلهم بالقياس غليظ وكبري الشكل فاملفردات املعانيهالعربية يف 
 . ذكر الكلمة املعجم بالكلمة القاموسيالتعليل جعلهم أن 

                                                             

العربية المقترضة في اللغة الماليوية في تعليم اللغة توظيف األلفاظ عبد احلليم بن صاحل،  4
 .26.، ص(142 جملة الدراسات اللغوية واألدبية ،) العربية،

  .، ص(4664جامعة مالك سعود، : سعودية العربية) علم اللغة وصناعة المعجم،علي القامسي،  
 
Taufiqurrochman, Leksikologi Bahasa Arab, (Malang:UIN Malang Press, 8002). 

hlm.931-940 
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 : 1فهي قواميس بثالثة إندونيسية يف العربية القاموس تاريخ يبدأ

 ةبيالتحزي العنارةقاموس   .4
يف  B.Th.Brondgeestمؤلف هذا القاموس حممد فضل اهلل و 

 1 41 من جملدات أربعة القاموس هذا يكون .1 41سنة 
 واملكتوبة املاليو باللغة املقدمة املؤلف يقدم  احلجم كبرية صفحة
 مساعدة فهو القاموس من للغرض بالنسبة أما .التينية حبروف

 يف إليها املشار الكلمة معىن على العثور يف القاموس مستخدم
كل كلمة   .الكلمة جذر حبسب العريب بأجبدي مرتبة. العريب النص

من قاموس أعط اخلط باكامل إال شكل حرف ىف اخر كلمة وذكر 
فعل بكل مشتقة كفعل مضارع، مصدر، إسم فاعل، إسم مفعول 

 . واستخدام عدد كبري من السفسري للمعىن. و إسم مكان
 يقاموس إدريس املربو   . 

مؤلف هذا قاموس حممد إدريس بن عبد الروءف املربوي يف 
األول من . مرات 1 من  أكثر االن وقد اطبع  حىت 1 46 سنة

األعمال حممد إدريس املربوي متابعة عامل الكتابة والعديد من إنتاج 
واخلصائص قاموس إدريس املربوي من النوع . األعمال الدينية

قاموس عامة ومتوسطة احلجمة، والغرض من هذا القاموس هو 
ون اللغة العربية، وعلم حنو، ملساعدة الناس املاليوي الذين يتعلم

 .وترتب هذا قاموس باستخدام األجبدية العربية. وعلم صرف

                                                             
4
  Muh.Busro, sejarah perkamusan bahasa arab di indonesia, Jurnal Studi Agama. Vol. 

4 No. 8 STAINU, 8092, h.80 - 89 
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 يب هقاموس الز  . 

وحفصة بنت  (Incek)مؤلف هذا قاموس حممد يونس بن عنجق 
عندما درسته يف األزهر وميكن قول أن قاموس  1 46طاهر يف سنة 

 إعداد يف .حممد يونس هو أول قاموس عريب ينتجه أطفال إندونيسية
 والغرض العربية فحبر  املاليو لغةبا  مقدمة املؤلف يقدم  القاموس هذا
وهذا . اإلسالم على يتعلم الدين  الطالب ساعد القاموس هذا من

قاموس اليذكر عن الفعل املاضى و الفعل املضارع ولكن يذكر عن 
املشتقات ومصدر، وإسم فاعل، وإسم مكان ويستخدام صورة بوضع 

 .1الكلمات وكذلك الصفحات اخلاصة بعد الفصل الياءبني 

اإلندونيسي الذي يؤلف  –بعد ظهر وتطوير القاموس العريب 
حممد يونس مث يف إندونيسية ظهرت قواميس أخرى بنواع خمتلفة 

إندونيسي ولكن  -وحجم وليس فقط يف شكل قاموس عرب 
 -زية اإلجنلي -عرب وقاموس متعدد اللغات يعىن عرب  -إندونيسي 

مث يتبع بظهر قاموس . 2عرب -إندونيسي -إندونيسي أو   اإلجنليزية 
عرب _ إندونيسي جديد مبا يف ذلك القاموس إندونيسي  –عرب 

 .  1القليلي وقاموس املنور وقاموس التكنولوجيا القائمة

إن ختصص هذا القاموس إدريس املربوي هو القاموس الذي يعد 
مجيع أحناء العامل ، كما تستخدم لغة  أول انتشار على نطاق واسع يف

                                                             
 
 Ibid.,h.88 
2
 Ibid.,h.8   
 
 Ibid.,h.33  
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املاليو أيًضا من قبل جمتمع املاليو يف مكة املكرمة ومصر وجايو 
منذ  (pagon).  وهذا قاموس استخدام النص العريب فاخن. وبوغيس إخل
اليزال يستخدم من قبل الطالب عند قراءة  1 46م نشره يف عا

من جملدين، يتكون إدريس مربوي  قاموس .وفهم الكتاب األصفر
. صفحة 114صفحة واجمللد الثاين   18 يتكون مناجمللد األول 
حىت  "ألف"طريق األجبدية العربية من احلرف ب القاموسرتب هذا 

 .وكتب من الفعل ومشتقاته". الياء"

 

 تعريف القاموس .أ 

كتاب يضم أكرب عدد من مفردات اللغة العربية مقرونة   هوالقاموس 
بشرحها وتفسري معانيها، على أن تكون املواد مرتبة ترتيبا خاصا، إما على 
حروف اهلجاء أو املوضوع، واملعجم الكامل هو الذي يضم كل كلمة يف 
اللغة مصحوبة بثرح معناها واشتقاقها وطريقة نطقها وشواهد تبني مواضع 

ة من عاملعجم اصطالحا عبارة عن كتاب حيتوي جممو و    .8استعماهلا
مفردات اللغة مرتبة ترتيبا أجبديا، أو يف نظام آخر حمدد مع شرح ملعانيها، 
وعادة مايذكر املعلومات اخلاصة هبا يف اللغة نفسها أو يف لغات أخرى 

عرض لطريقة نطق تيس وخاصة الكبرية منها امو باإلضافة إىل ذلك فإن الق

                                                             
. ص. )4616للماليني سنة دار العلم (. بريوت.   ط ،مقدمة الصحاح: أمحد عبد الغفور عطار  8

 1 . 
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مع ذكر الشواهد  مات، واشتقاهتا، واملرتادفات، واإلصطالحاتالكل
 .6التوضيحية

عتمد على علم املفردات يفمن اجللي أن الصناعة املعجمية  لكولذ
 .41ليست شيئا واحدا ولكنهما

 
 أنواع القاموس .ب 

 : ذهب الدكتور إميل يعقوب إىل أن القاموس مثانية أنواع، وهي
 اللغوية القاموس  .4

اللغوية وهي اليت تشرح  ألفاظ اللغة، وكيفية ورودها  القاموس
يف االستعمال، بعد أن ترتبها وفق منط معني من الرتتيب لكي 
. يسهل على الباحث العودة إليها ملعرفة ما استغلق من معانيها

وهذا النوع من املعاجم هو الذي سيكون موضوع دراستنا هذه، 
 .القدمية فية نظرا  ألمهيته، والندراج معظم معامجنا

 الرتمجة القاموس . 

الرتمجة وهي اليت جتمع ألفاظ لغة أجنبية لتشرحها  القاموس
واحدا وحدا، وذلك بوضع أمام كل لفظ أجنيب ما يعادله يف 

                                                             

جامعة موالنا )ألتابك علي وأحمد زهمدي مخضر،  "العصري"نقدم المعجم فوتري روضة اجلنة،  6  
 .41.، ص(141 مالك إبرهم اإلسالمية احلكومية ماالنج،

  .صالمرجع السابق،  علي القامسي، 41
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وهذا النوع هو أقدم أنواع . املعىن من ألفاظ اللغة القومية وتعابريها
 .املعاجم

 املوضوعية أو املعنوية القاموس . 

وعية أو املعنوية وهي اليت ترتب األلفاظ املوض القاموس
مثال " نبات"ففي مادة . اللغوية حسب معانيها أو موضوعاهتا

جند "  لون"تضع كل مسميات النبات ومايتعلق به، ويف مادة 
 . فيها كل ما تضمه اللغة من أمساء األلوان بدرجاهتا اخلتلفة

 االشتقاقية أو التأصيلية القاموس .1
االشتقاقية أو التأصيلية هي اليت نبحث يف أصول  القاموس

ألفاظ اللغة، فتدلنا إن كانت الكلمة عربية األصل أم فارسية أم 
 .يونانية اخل

 التطورية القاموس .1
التطورية وهي اليت هتتم بالبحث عن أصل معىن  القاموس

اللفظ ال اللفظ نفسه، مث تتبع مراحل تطور هذا املعىن عرب 
يف " أدب"العصور فهي تدرس مثال ماذا كانت تعين لفظة 

اجلاهلية، وكيف تطور هذا املعىن حىت اليوم عرب مروره باألعصر 
 .األدبية املختلفة

 التخصص القاموس .2
هي اليت جتمع ألفاظ علم معني التخصص و  القاموس

ومصطلحاته أو فن ما مث تشرح كل لفظ أو مصطلح حسب 



  1 

فهناك معاجم للزراعة، وأخرى . استعمال أهله واملتخصصني به له
 . للطب، وثالثة للموسيقى، ورابعة لعلم النفس وهكذا

 دوائر املعارف أو املعلمات  .1
اجم، دوائر املعارف أو املعلمات وهي نوع من أنواع املع

لكنها ختتلف عنها من حيث أهنا سجل للعلوم والفنون وغريمها 
فإن كان املعجم يفسر . من مظاهر النشاط العقلي عند اإلنسان

مثال بإظهار معانيها واشتقاقاهتا، فإن داءرة " النحو"مادة 
املعارف، أو املوسوعة، تعرف بعلم النحو ونشأته وتطوره وأهم 

 .رجاالته ومصادره ومراجعه
 املصورة  لقاموسا .8

املصورة  ال شك يف أن الصور تساعد على  القاموس
لكن . توضيح معاين احلسيات اليت ال تقع حتت نظر املرء عادة

املعجم املصور الذي نقصده هنا هو الذي يشبت صور كل 
 .44احلسيات اليت يتضمنها

 

 عملية كتابة القاموس  .ج 
استخدام عملية كتابة هذا القاموس بداء من مقدمة طريقة 

ن بعض املفردات القاموس وكتب احلديث الذي يتعلق بصورة أل
 .مصحوبة بالصور

                                                             
 .46-41.ص.4181بريوت، دار العلم للماليني،  المعاجم اللغوية العربية،إميل يعقوب،     
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 الكلمات كل لذلك  فعلال هو الكلمة أصليدأ ب القاموس هذاو 
البد ان يطلب من اصل الفعل الثالثى او فعل  القارئ هيريد اليت

غري ومن . يتعلم اللغة العربية ملن ارادا ان وفقا القاعدة هذه .الرباعى
ذلك إن مل توجد اصل الكلمة فيمكن أن يطلبه من مشتقاته موفقا 

 . 4باالجبد والفعل االساسى فقط
ندرج فيما يأيت  جمموعة من املعايري اليت ميكن حتكيمها يف تصنيف 

(. أي احلكم على مدى جودهتا)نائية اللغة، وتقوميها لثاملعجمات ا
 . 4ساسية هيوتسلط هذه املعايري الضوء على ثالثة جوانب أ

 
 ةاملقدما .4.4

 :وتني مقدمة املعجم املعلومات اآلتية .4.4
 الغرض من املعجم  .أ 
 مصادر املعجم .ب 
 املنهج الذي اتبع يف تصنيف املعجم .ج 
 النظرية النحوية اليت يرتكز عليها املعجم .د 
املدى، أي املفردات اليت يتناوهلا املعجم، واملعاين  .ه 

 .املختلفة لكل مدخل
يف تاريخ اللغة تاريخ اللغة، أي هناك مقدمة  . .4

 .األجنبية،وتطويرها، وصالهتا باللغات األخرى
                                                             

   https://bincangsyariah.com/khazanah/mengupas-kamus-al-marbawi-karya-ulama-

nusantara/  

 .421-426: ص ،قالمرجع السابعلى القامسي،    

https://bincangsyariah.com/khazanah/mengupas-kamus-al-marbawi-karya-ulama-nusantara/
https://bincangsyariah.com/khazanah/mengupas-kamus-al-marbawi-karya-ulama-nusantara/


    

نظام اللغة األجنبية أي غرض منظم لفونيمات اللغة  . .4
األجنبية، والتوزيع التكاملي األلفوناهتا، و هناك دليل يبني 
نظام األصوات والرموز اليت تبناها املعجم، وهناك أيضا 

ثالثة لكل رمز  مفتاح لطريقة التلفظ يزود القارئ مبثلني أو
 .من األمثلة لديه

حنو اللغة األجنبية، أي يشتمل حنو اللغة األجنبية املوجز  .4.1
يف مقدمة املعجم على عرض منظم املفردات إىل أقسام 

 .وأنوع وتبني العالقات اليت تقومي بينها
اخلط، حتتوى مقدمة املعجم على خالصة خلط اللغة  .4.1

 .مالء واستثناءهتااألجنبية أو نظامها الكتايب، وقوعد اإل
دليل استعمال املعجم، هناك دليل جيد يساعد القارئ  .4.2

على كيفية استعمال املعجم ويبني مجع املختصرات، 
 . والرموز املعجمية املستعملة فيه

 
 صلب املعجم . . 

 .الشكل .4. 
 .املدخل . . 
 .املعلومات الصوتية . . 
 .املعلومات .1. 
 .املعلومات املتعلقة بالداللة .1. 
 .االستعمال .2. 



 

 

   

 .التوضيحيةاألسئلة  .1. 
 .الشواهد الصوتية .8. 
 (.االيتومولوجية)املعلومات االشتقاقية التارحية  .6. 

 
 املالحق . . 
أي هناك مالحق تزود القارئ باملعلومات اليت يبحث   

 :عنها واليت تتعلق حبضارة اللغة األجنبية مثل
 (.التقود)نظام الوحدات التقدية  .4. 
 األوزان واملقايس . . 
 .نظام درجات احلرارة . . 
 .بالؤسسات الرتبوية والسياسية الكبريىلوائح  .1. 
 .إخل...اخلرائط  .1. 

 
 خصائص القاموس المربوي .د 

 :كتب القاموس املربوي خبصائص التالية

 .هقاموسوضع صورة املؤلف يف صفحة االوىل من ي .4
كتب احلديث الذى يتعلق بصورة يف صفحة الثالثة من  . 

 .قاموسه
 .الياءيرتب  باعنماد على أحرف اهلجائية من االلف حىت  . 
 .يرتب موافقا باالجبادية وأصل الفعل .1



  1 

 .استخدام االختصار واالشارات وعالمات الرتقيم .1
بشكل عام واليركز ىف جمال  يرتتب باملفردات اللغة العربية .2

 . اصخ
 .السياقيف استخدام الكلمات بإعطاء كلمات معادلة  .1
 .تكاد من كل صفحة تستخدم الصور .8
ادريس املربوي مأخوذ عدد كبري من املفردات يف القاموس  .6

 . 41من  القواميس العربية  املوجودة قبله
 
 

 قاموسوظيفة  .ه 
انطالقًا من اجلوانب الوظيفية للقاموس باعتباره كتابًا يهدف إىل شرح 

 :41معىن املفردات، تتضمن وظيفة القاموس العديد من األشياء وهى
شرح معىن الكلمات، يف شرح املعىن جيب أن يتضمن القاموس  .4

معىن شرف، املعىن النحوي وهو املرتبط بوضع : أشياء منهاعدة 
مبعىن االتصال وهي العالقة بني املعاين العامة . الكلمات يف اجلمل

املعىن املزدوج هو . واملعاين اخلاصة اليت قد تكون موجودة يف كلمة
 .املفردات اليت حتتوي على أكثر من معىن

خمتلفة بني النطق ،بعض اللغات هلا قواعد  شرح كلمة املفاصل . 
 .وكتابة الكلمات

                                                             
 هذه من خصاتص القاموس املربوي على رأي الباحث  41

  
 Taufiqurrochman,  Leksikologi Bahasa Arab, (Malang:UIN Malang Press, 8002). 
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 1 

شرح حرف اهلجائية ال حتتاج القواميس العربية إىل قواعد صوتية  . 
 .لشرح إجراء قراءة الكلمة ألن النطق والكتابة ال يتغريان

حبث عن كلمات اجلذر، حيتاج القاموس إىل شرح أصل الكلمات  .1
 .ىملعرفة ما إذا كانت أصلية من للغة العربية أم من الغة أخر 

يوفر املعلومات املورفولوجية والنحوية، يف شرح معىن الكلمة ،  .1
جيب أن يوفر القاموس معلومات حول قواعد املورفولوجيا وبناء 

 .اجلملة اليت تتطلب استخدام القاموس
يوفر معلومات عن استخدام الكلمة، اشرح مستوى استخدام  .2

 .ةالكلمة اليت يتم ضبطها وفًقا لسياق اللغة وأسلوب اللغ
تقدمي معلومات أخرى، يف القاموس ، جيب أن يقدم معلومات  .1

على سبيل املثال معلومات . أخرى من اجلوانب اخلارجية للغة
 .حول اسم الشخصية والصورة وغريها

 

يف كتابه  (Taufiqurrochman) وفًقا لتوفيقرومشانهي  مدعاة مؤلف قاموسو 
 .42حتضري القاموس تشململعجم اللغة العربية، فإن العوامل اليت تسبب 

حاجة العرب لتفسري آيات القرآن، وصول اإلسالم يغري بعض  .4
، جديدة أيًضامعىن الكلمات ويتضمن كلمات جديدة معانيها 

يتم بسهولة االنتقال من املعىن  .استخدام القرآن حيدد هذا التغيري
القدمي إىل املعىن اجلديد من قبل اجملتمع الناطق باللغة العربية يف 

                                                             
92

 Taufiqurrochman,Ibid, hlm. 800 



  2 

هذا ما . لكن الناس غري من اجلزيرة العربية ال افهمها  .اجلزيرة
 .يكمن وراء العلماء يف ترمجة قاموس عريب

 .الرغبة يف احلفاظ على وجودهم اللغوي يف شكل مكتوب . 
عدد كتب التعليقات املنشورة يف التدوين املبكر للقرآن واحلديث  . 

 .عن الغريب
 مظهور العلوم املنهجية األوىل يف اإلسال .1

وىف باب التاىل سيبحث . هذه هى حبثا وجيزا عن القاموس املربوي
 .الباحث عن األلفاظ العربية املقرتضة فيها
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  الباب الرابع

 فى اللغة الماليوية من خالل تحليل األلفاظ العربية المقترضة
 يالرءوف المربو  قاموس إدريس  عبد  

  

اذا استخدم اللغة من لغة إىل لغة اخرى فيمكن ستكون التغيري ىف شكله 
تم توهي كلمة  يةسيما إذا كانت الكلمة هي كلمة امتصاص ال .أو ال تتغري

لغات أخرى ، فإن التغيري نفسه ينشأ بسبب عملية التكامل اليت امتصاصها من 
 .تغطي مزج استخدام الكلمات األجنبية مع الكلمات اجلديدة

متتص اللغة من اللغات األخرى ألهنا مدفوعة باحلاجة إىل التعبري عن 
باإلضافة إىل ذلك ، استعارة الكلمات اليت . مفهوم أو بضاعة أو مكان

 . ع أو صنع كلمات جديدةأصبحت أسهل من صن

ال حتدث التغيريات يف املعىن يف مجيع املفردات ولكن حتدث فقط يف 
حتدث تغيريات يف املعىن ألسباب خمتلفة مبا يف ذلك . عدد من املفردات فقط

 .تطوير العلوم والتكنولوجيا والثقافة االجتماعية

وأما منهج الذي يستعمل الباحث فهو منهج التحليل والوصفي، 
وفًقالسوغيونو إىل أن منهج التحليل والصفي هي طريقة عمل  على وصف أو 
تقدمي نظرة عامة على الكائن قيد الدراسة من خالل البيانات أو بسيطة 

 .مجععها
                                                             

  Tadkiroatun Musfiroh, Jurnal, Vol.11.No.1., Perbedaan Makna Kata-Kata Serapan 

Indonesia Serapan Bahasa Arab Dari Makna Sumbernya. FBS Universitas Negeri Yogyakarta, 

4002 hlm. 21 
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بحث الباحث عن األلفاظ العربية املقرتضة يف قاموس يس يف هذا الباب
 .األول حىت اجلــــــــــزء الثاىن حتليلها من اجلــــــــــزء بدأ الباحثيو . إدريس املربوى

 األلفاظ المقترضة في قاموس المربوي .1
 :اجلــــــــــزء األول . . 

 ةحصف اليويةاملالكلمة  الكلمة العربية رقم
 7 مؤمن املؤمن  
 3 أفريل ابريل 7
 5 ابليس إبليس 3
 3  اخر آخر 4
 74 افريكا أفريقا 5
 74 اوكوس أغسطس 6
 75 اكتوبر أكتوبر 2
 33 اميان إميان 2
 47 خبيل خبل 9

 44 بادن بدن  3 
 56 بطل باطل   
 29 تاليفون تليفون 7 
  2 توراة توراة 3 



 

 

79 

 22 اثنني اإلثنني 4 
 94 جدول جدول 5 
 3   جاهل جاهل 6 
 72  حرف حرف 2 
 79  حرام حرام 2 
  4  حق   حق   9 
 32  حاضر حاضر 73
 43  حاكم حاكم  7
 44  حكاية حكاية  7
 735 رزقى   رزق   73
 736 رسلة رسالة 74
 753 رمضان رمضان 75
 736 دليل دليل 76
 762 زكاد زكاة   72
 723 زيتون زيتون 72
 725 سبب َسَبب   79
 729 مسجد مسجد 33
 796 مسكني مسكني  3



 

 

33 

 796 فرعون فرعون 37
 792 سلطان سلطن 33
 799 سالمة سالم 34
 2 3 سرط شرط   35
  37 عرش عر  ش 36
 333 شيطان شيطان 32
 323 ظامل ظليم 32
 323 ظهر الظهر 39

 

 :اجلــــــــــزء الثاىن .7. 

 ةحصف اليويةاملالكلمة  الكلمة العربية رقم
 3  عادل عدل  
 3  عرب عرب 7
 32 َعَقل   َعق ل   3
 32 حرف علة حرف علة 4
 43 علمو علم 5
 43 عَاملَ   عَاملَ   6
 99 علم فقه فقه 2



 

 

3  

 76  قرطس قرطاس 2
 63  قوم قـَو م   9

 27  كتاب   كتاب   3 
 29  كرسى كرسي     
  9  كافر كاَف ر   7 
 725 ماتى ممات 3 
 792 نب   نب   4 
 392 َوقـ تـُو   َوق ت   5 
  43 وىلج يـُو ل يـ وُ  6 

 

أن األلفاظ املقرتضة املوجودة يف قاموس  ظهراجلدول السابق  من بالنظر
" ألف"من حرف  بدألفظا،   39يتكون من  إدريس املربوى  يف اجلزء األول

من حرف بدأ لفظا،  6 يتكون من  مث  يف اجلزء الثاىن". لظاءا"حىت حرف 
 :وبالتاىل ينقسمها الباحث إىل قسمني  ".الياء"حيت حرف " عني"

 

 صوهتااأللفاظ اليت تغري  .أ 

 رقم الكلمة العربية ماليويةالالكلمة  ةحصف
   جدول   جدول 94
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 7 جاهل   جاهل 3  
 3 حكاية   حكاية 44 
 4 رسالة   رسالة 736
 5 رمضانُ  رمضان 753
نَ فرعو   فرعون 796  2 
انطسل 792  2 سلطان   
 9 شيطان   شيطان 333
 3  عرب   عرب 3 
    حرف علة   حرف علة 32
 7  فقه   فقه 99

 3  قوم   قوم 63 
 4  توراة   توراة  2

 5  َحر ف   حرف 72 
 6  َحرَام   حرام 79 
 2  َحق   َحق    4 
 2  حاَك م   َحاك م   43 
ر   32  ر   َحاض   9  َحاض 
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 73 َزيـ ُتون   َزيـ ُتون 723
  7 َسَبب   سبب 725
د   729 د   َمس ج   77 َمس ج 
 73 مسكني   مسكني 796
ع ر   َشع ر    37  74 ش 
 75 َعق ل   َعَقل   32
 76 َعاملَ   َعاملَ   43

 72 ك َتاب   ك َتاب   27 
ى   ىُكر س   29   72 ُكر س 
 79 َكف ر   َكف ر    9 
 33 َنب    َنب   792

 

ىف اللغة العربية حرف آخره من فعل أو اسم يقرأ بقارأة واضحة 
حرف آخره أو  ولكن ىف اللغة املاليوي  (jadwalun)مثل كلمة جدول   

 .بسكون (jadwal)التنوين حذف حىت يقرأ جدول  
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 الىت تغريت كتابتها وصوهتا األلفاظ . ب

ةحصف ماليويةالالكلمة    رقم الكلمة العربية 
   املؤمن مؤمن 7
 7 إبريل أفريل 3

 3 أفريقا افريكا 74
 4 أغسطس اوكوس 74
 5 خبل خبيل 47
 6 بدن بادن 44

 2 قرطاس قرطس 67 
 2 رزق رزقى 735
 9 سالم سالمة 799
 3  شرط سرط 2 3
    ظليم ظامل 323
 7  الظهر ظهر 323
 3  عدل عادل 3 
 4  علم علمو 43

 5  وقت وقتو 395
 6  يوليو جوىل  43
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نإميا اميان 33   2 
حرآ 3   9  آخر   
 73 أكتوبر اكتوبر 75
بطليغ 56   7 باطل 
 77 تلفون تاليفون 29
 73 اإلثنني اثنني 22

 

بالنظر من اجلدول الســــــابق رأى البــــاحث ثالثة التغريات وهى من 
  . ناحية كتاهبا ومن ناحية شكلها ومن ناحية صوهتـا

 

 تعقب وتحليل .7
س املكتوبة و ماربوي هو واحد من قاملأن قاموس إدريس  ومن العلوم

ومسهور ىف ذلك الوقت باخلط العريب اجلاوي الذي يتكون من جزأين 
والطالب وعامة اجلمهور لفهم  العرب وتستخدم بني مرتمجي الكتب

 .العربية لكلماتا
 منالباحث فوجده الكلمات املقرتضة كثرية  يعدما تأمل  ولكن

 39 هناك كان األول اجلزء يف .العريب باخلط املاليو لغة وكتب العربية
 الواردة مقرتضة كلمة  عدد إمجايل فكل .لفظا 6  الثاين اجلزء يفو  لفظا

 .لفظا 55 مربوي إدريس قاموس يف
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التغيري من انواع ثالثة  الباحث وجد األلفاظ املقرتضة مث 55 منو 
 الباحث يريد .كتابتها وصوهتا  يف والفاظها و تغيري وهى التغيري من صوهتا

 :كمايلى شرحان ي
. تتغري ال الكتابة لكن التحدث، عند تغريت الىت األلفاظ هو األول

 مثل .املاليو لغة يف مقرتضة األكثر العريب الفاظ يتم اجملموعة هذه يف
، كلمة  بنفس مكتوبة ذلك، إىل وما قوم ، سلطان ، ،رمضان   جدول 

أو تسكن آخره تُقرأ  ال النطق هناية يف احلروف ولكن الشكل و احلروف
 .املاليو لغة يف

عندما كتبت بلغة  والنطق الكتابة يف تتغري الفاظ اليت هو والثاين
 ،"ألف و مل"حبرف  يكتب العربية الكتابة يف "املؤمن" كلفاظاملاليو،  
فقط ومن هذا حذفت  "ن  ؤم  مب" كتبت املاليو لغة مقرتضة يف  وعندما

 .والقراءة الكتابة شكل تتغري  الف واالم 
 باستخدام أفريل كلمة العربية، باللغة "أفريل" اليت تعين "إبريل" كلمة

 اليت "إفريل" كلمة تتغيري  املاليو، لغة يف عند مقرتضةو  وحتتها مهزةأليف 
 .قبله الفه مهزة تكون مهزته فوق االلف كانت

 "أفريكا" الكلمة العربية، باللغة "أفريكا" تعين اليت "أفريقا" الكلمة
املاليو  لغة يف مقرتضة عندما" قاف و ألف" احلروف باستخدام مكتوبة

 وكذلك كلمة . "كاف" باحلرف ستبدالإ "قاف"حبرف اآلخر  يتغري
 .اوكوس إىل تغريت أغسطس
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    املاليو لغة يف مقرتضة عندما العربية باللغة مكتوبة "رزق"كلمة 
 لغة يف مقرتضة عندما "سالم" لفاظكمثل . كتب رزقى بزياة ياء ىف آخره

 . حيث زيدت حرف التاء املربوطة ىف آخره "سالمة" إىل يتغري املاليو
عندما مقرتضة يف   "ش"حبرف  العربية باللغة مكتوبة" شرط"كلمة 

 .تغري ش إىل س" سرط"لغة املاليو يتغري إىل 
يف الوسط و عندما " يا"حبرف  العربية باللغة مكتوبة" ظليم "كلمة 

" ألف"حبرف  استبدل" يا"حرف " ظامل "مقرتضة يف لغة املاليو يتغري إىل 
 .يف الوسط

يف أول كلمة " ألف الم"حبرف  العربية باللغة مكتوبة" الظهر "كلمة 
 يف أول كلمة ألف الم "  ظهر "وعندما مقرتضة يف اللغة املاليو يتغري إىل 

 .حذفت
بعد حرف " ا"بدون حرف  العربية باللغة مكتوبة" عدل "كلمة 

بزيدة خرف " عادل "إىل  وعندما مقرتضة يف اللغة املاليو يتغري" ع"
 ".دال"وحرف " عني"بني حرف " ألف"

العربية وعندما مقرتضة يف اللغة املاليو  باللغة مكتوبة" علم "كلمة 
كلمة وكذلك  . يف أخر كلمة" واو"زيادة فيه حرف " علمو  "يتغري إىل 

 .يف أخر كلمة" واو"بزيدة حرف " وقت"
دما مقرتضة يف اللغة املاليو العربية وعن باللغة مكتوبة" يوليو"كلمة 

يف أول مجلة مث يزد " جيم"يبدل حبرف " يا"ألن حرف " جويل"يتغري إىل 
 .يف أخر مجلة" واو"حرف 
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ىف اللغة العربة كانت اهلمزة حتت االلف واما اذا كتب " نإميا "كلمة 
 ".امان"بلغة ماليو فحذفت اهلمزة حتت الف فتكون 

عربية وعندما مقرتضة يف اللغة املاليو ال باللغة مكتوبة" آخر   "كلمة 
 ".ءحا"يف وسط كلمة إىل حرف " ءخا"يبدل حرف  "حرآ"يتغري إىل  

العربية وعندما مقرتضة يف اللغة املاليو  باللغة مكتوبة" تلفون "كلمة 
 .يف الوسط كلمة" ألف و يا"يدة حرف بز  التغيري" تاليفون"يتغري إىل 

العربية وعندما مقرتضة يف اللغة  باللغة مكتوبة" اإلثنني "كلمة 
 ". الف وال"حيذف حرف "  اثنني"املاليو يتغري إىل 

ىف هذه الباب الباحث يبحث عن الفاظ املقرتضة الىت موجدة ىف 
من كلمة   5الباحث فيها خالل قاموس املربوي وىف هذه قاموس وجد 

 تغري مث وجد الباحث الفاظ يتغريت فيها قسمني وهى الفاظ الىت. مقرتضة
 .صوهتا والفاظ الىت تغريت ىف كتابتها وصوهتا
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 الباب الخامس

 الخاتمة

ل حىت الباب الرابع عما يتعلق و بعد ما حبث الباحث من الباب األ 
األلفاظ العربية املقرتضة ىف اللغة املاليوية من خالل قاموس إدريس   ب

 .النتائج والتوصياتفوصل اآلن إىل عبدالرءوف املربوي 

 النتائج .أ 
اللغة املاليوية من وبعد حبث الباحث عن األلفاظ العربية املقرتضة يف 

ن أ بالنظر من ناحية عدد الفاظ املقرتضة خالل قاموس املربوي فلخص
يف اجلزء . الكلمات املقرتضة كثرية من العربية وكتب لغة املاليو باخلط العريب

  اتعدد كلمو . كلمة  61كلمة، و يف اجلزء الثاين  93األول كان هناك 
 .اتلمك 55ربوي املقرتضة الواردة يف قاموس إدريس امل

التغري من صوهتا  ا،التغيري من انواعني ومه تكوناأللفاظ  هذهومن 
بالنظر من ناحية طريقة الكتابه تكون التغيري من  .والتغري من كتابتها وصوهتا

مكتوبة باللغة العربية " رزق" ، مثلحرفأزيادة ب(. 6: نوع ثالث وهى
 بدلب(. 2 .اة ياء ىف آخرهبزي" رزقى"عندما مقرتضة يف لغة املاليو كتب 

يف الوسط و عندما " ياء"حبرف  مكتوبة باللغة العربية" ظليم" مثل حرف،أ
" ألف"استبدل حبرف " ياء"حرف " ظامل"مقرتضة يف لغة املاليو يتغري إىل 

حبرف  مكتوبة باللغة العربية" املؤمن"مثل  رف،أح قصانب(. 9 .يف الوسط
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"  مؤمن"رتضة يف اللغة املاليو يتغري إىل يف أول كلمة وعندما مق" ألف الم"
 .ألف الم  يف أول كلمة حذفت

 
 التوصيات  .ب 

بعد ما حبثت الباحث عم هذه الرسالة فينبغي للباحث الرسالة ببعض 
 :التوصيات إىل القارئني وهي كما يلي

جو الباحث إىل الطلبة قسم اللغة العربية وآدهبا أن يبحث عن ير  .6
 .القاموس

إىل الطلبة قسم اللغة العربية وآدهبا بتطوير أنفسهم رجو الباحث ي .2
 .باملعارف القاموس نقط
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