
  اإلعالل واإلبدال ىف سورة األحقاف 

  )دراسة حتليلية صرفية(

  

  هذا البحث

  مقدم إىل كلية اآلداب جبامعة سونن كاليجاكا

  المية احلكومية جوكجاكرتااإلس
  إلمتام بعض الشروط للحصول على اللقب العاملى 

  ىف علم اللغة العربية وأدا
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  أمينة التقية
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  جوكجاكرتا

٢٠٠٨ 
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 د   

  الشعار واإلهداء

نُ وِذكِْرى عن مسئَلَِتى أَعطَيته أَفْضلَ ما  أُعِطى الساِئِلين من شغلَه الْقُرآ
  )رواه الترميذى(

  

  :أهدى هذا البحث خصوصا إىل

احملبوب ) حممد حمصون عبد الفتاح(احلنونة وأيب ) سيدة حارصة(أمي  �
  اللذين ربياىن جبميع جهودمها

سيدة مرمي ، بركة معينة، ةسيدة حزمي، أم سعدية، سيدة مجارية(أخواتى  �
وحسن ، حارص مأمون(وأخويين ) مدركة: وأخىت صغرية) املرحومة(

  األحباء) سروري
  مجيع أساتيذ الكرماء الذين علّموىن مجيع العلوم واملعارف النافعة �
   مجيع أصدقائي وصديقايت األحباء �
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 ه   

 التجريد

Dalam bahasa Arab huruf dibagi dua yaitu, huruf shahih dan huruf ‘illat. 
Kedua macam huruf ini mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. Di antara 
karakteristik huruf ‘illat adalah sulit atau berat diucapkan pada keadaan-keadaan 
atau tempat-tempat tertentu, seperti huruf ‘illat ya’ berat diucapkan ketika 
berharakat dhammah atau huruf ‘illat yang berada setelah alif zaidah berubah 
menjadi hamzah. Kesulitan pengucapan ini kemudian memunculkan kaidah 
perubahan-perubahan pada kalimat yang mengandung huruf ‘illat dan huruf 
shahih yang mengalami perubahan. Hal ini memunculkan takhfīf atau keringanan 
dalam pengucapan. Adapun kaidah yang mengatur perubahan ini diantaranya i’l āl 
dan ibdāl. Menurut penilaian penulis hal ini sangat penting dikaji karena bahasan 
i’l āl dan ibdāl merupakan permasalahan mendasar yang harus dipelajari dan 
dikuasai dalam rangka menguasai bahasa Arab mulai dari akar katanya sampai 
turunannya (tashrifannya). 

Sebab jika tidak menguasai hal tersebut di atas akan menjadi salah satu 
kesulitan yang akan menghambat kita dalam menguasai bahasa Arab. Oleh karena 
itu, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut pembahasan i’l āl dan ibdāl 
dengan memperaktekannya dalam Al-Qur'an. Dalam pembahasan ini penulis akan 
memperaktekkannya dalam surat al-Ahqāf. Sebab dalam surat al-Ahqa>f penulis 
menemukan kalimat-kalimat yang mengalami peng-I'la>l-an dan peng-Ibdal-an. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif-analisis, 
yaitu penelitian yang menuturkan, menganalisis dan mengklasifikasi tentang i’l āl 
dan ibdāl yang ada dalam surat al-Ahqāf. Dalam penelitian ini penulis membatasi 
pembahasan yang meliputi: Berapa jumlah kalimat yang mengandung ilal dan 
ibdal dalam surat al-Ahqāf serta apa sebab dan pengaruh i’l āl dan ibdāl dalam 
pengucapan dan penulisan, dan bagaimana proses dan analisis i’l āl dan ibdāl 
dalam surat al-Ahqāf. 

Setelah penulis meneliti tentang i’l āl dan ibdāl dalam surat al-Ahqāf 
menyimpulkan bahwa: Sebab dari terjadinya i’l āl dan ibdāl adalah al-Śiql, 
pengaruh dari terjadinya i’l āl dan ibdāl adalah at-Takhfīf, sedangkan kalimat yang 
mengandung i’l āl dan ibdāl dalam surat al-Ahqāf ada 112 dengan perincian i’l āl 
biqalb 52, i’l āl bi al-taskīn 27, i’l āl bi h}azf 24, i’l āl hamzah 5, dan ibdāl 4. 
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 و   

  كلمة شكر وتقدير

  .علّم اإلنسان مامل يعلم. احلمدهللا الذي علّم بالقلم
اللهم صلّ على . أشهد أن الإله إالاهللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله

سيدنا حممد اهلادي إىل الصراط املستقيم بكتابك الكرمي وعلى آله وصحبه 
  . وسلّم

فيسرىن ىف هذه املمناسبة أن أقدم بالشكر اجلزيل والتقدير ،  بعدأما
  :الفائق إىل من له فضل ىف إمتام هذا البحث وأخص بالذكر منهم

  أستاذتنا الكرمية احلاجة بركة نواوي مرشدة املعهد نور األمة .١
صاحب الفضيلة عميد كلية اآلداب جبامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية  .٢

الدكتور احلاج شهاب الدين القليوىب : كجاكرتاجواحلكومية 
  املاجستر

صاحب الفضيلة رئيس شعبة اللغة العربية لكلية اآلداب جبامعة سونن  .٣
الدكتور الوان خريى : جوكجاكرتاكاليجاكا اإلسالمية احلكومية 

  املاجستر
صاحب الفضيلة الدكتوراندوس احلاج حممد بريبادى املاجستر  .٤

   هذا البحثكمرشد الباحثة ىف
أصحاب الفضائل مجيع األساتيذ ىف كلية اآلداب الذين قد ربوا الباحثة  .٥

  ىف التعلّم والسلوك جبيد العلوم واملعارف
  حضرة أىب وأمى اللذين ربياىن جبميع جهودمها .٦
  أخواتى وإخوتى األحباء .٧
  أصحاب الفضائل مجيع األستاذ ىف املعهد نور األمة .٨
عناية ومجيع الطلبة ىف قسم ، عاتق، حرية، لطفي، ةحيا: وزمالئى .٩

  اللغة العربية وأدا 
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وزمالئى الكرماء مجيع الطلبة ىف املعهد نور األمة على سبيل  .١٠
نور ، كميلية النجاح، أدرينطا، حممد عارف وحيودي: اخلصوص

زهرة ، ليلس، محيدة، وحيدة، أنيس، فينتا عناية، لطفية، بنت، ليل
   املعهد نور األمة ١ومجيع زمالئى ىف غرفة حفصة 

أشكر هلم شكرا جزيال بقول جزاهم اهللا أحسن اجلزاء ومع الساعدة 
  ...آمني. والسالمة ىف الدنيا واآلخرة

األعزاء وأخريا أرجو أن يكون هذا البحث وراثة مىن جلميع القراء 
واهللا . وأنتظر كل االنتقاد والتنبيه ألجل تصويبه وتصحيحه ىف األيام القادمة

  .اهلادى إىل سبيل احلق واهللا أعلم بالصواب

  

  ٢٠٠٨ يوليو ٣٠، جوكجاكرتا

  الباحثة            

  

       أمينة التقية                
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  احملتويات البحث 
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 ط   
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  ١ 

  الباب األول
  مقدمة

  ة املسألةخلفي  . أ

مل يوجد هذا . مقام العلم احتراما كامالكاحترم اهللا القرآن 
توجد ىف القرآن مئات آيات تتعلق . قدسة األخرىاالحترام ىف الكتب امل

وجبانب ذلك . بالعلم واملعرفة وهي متعلقة باحترام العلوم وارتفاع درجاا
لم ذكر اهللا  من طلب العوشرافةتوجد آيات كثرية تدل على شرافة العلوم 

 الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم  اُهللاِعفَري"تعاىل ىف القرآن الكرمي 
  ١ ."علّم اإلنسان مامل يعلم" كماقال أيضا" درجات

ن القرآن الكرمي واحلديث شياء متنوعة مأخوذة متعلّم املسلمون أ
النبوى ليعرفوا أن عامل اإلسالم بدئت بالرغبة ىف فهم القرآن الكرمي 

فعلوم اللغة . واحلديث النبوي حىت ظهرت علوم تتعلق باللغة العربية
الصرف واإلعراب والرسم واملعاىن :  علماةالعربية تنقسم اىل ثالثة عشر

الشعر واإلنشاء واخلطابة والبيان والبديع والعروض والقواىف وقرض 
  ٢.وتاريخ األدب ومنت اللغة

مبناسبة البحث على علوم اللغة العربية كانت التجريبات الىت جترى 
وهي ، يف هذا البحث هي تأمل لتعرف إعالل وإبدال ىف سورة األحقاف

علق بعلوم الصرف يعىن علم بأصول تعرف ا صيغ الكلمات العربية تت
  ٣.وأحواهلا الىت ليست بإعراب والبناء

فاإلعالل هي . لعلم الصرف حبوث متنوعة منها اإلعالل واإلبدال
 واإلبدال فهو ٤.لبه أو إسكانة أو حذفهتغيري حرف العلة للتخفيف بق

                                                
١Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang: CV. Toha Putra), hlm. 

432  
٢ ����	
 ٩. ص، )٢٠٠٣، ا�%$#"� ا�����: ���وت (١.  ج،���� ا��روس ا������، ���� ا�
 ١٤. ص، )١٩٩٣، دارا ا�5#�0: ا����ض(، 23ا ا���ف �1 01 ا���ف، أ-%� ا�,%�+وي ٣
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  ٢ 

جعل مطلق حرف جديد مكان آخر فخرج باإلطالق اإلعالل بالقلب 
  ٥.الختصاصه حبروف العلة فكل اعالل يقال له إبدال والعكسى

اذا تم الباحثة بالكلمات العربية كانت التخفيف بسبب اإلعالل 
ة صعب الباحثة لطلب وزا وتصريفها ملا تالحظ الباحثواإلبدال الذى ت

جد اختالف بينهما كالكلمة قَولَ الىت فتو نطقا أالكلمات العربية رمسا 
تغري بسبب اإلعالل تصري قال وكلمة دعاو الىت تغري بسبب اإلبدال تصري 

  .دعاء
تريد الباحثة أن تبحث عن اإلعالل واإلبدال لتعرف أصل 

وموضوع هذا البحث القرأن الكرمي وعلى . اا وصياغهاالكلمات وأوز
سورة األحقاف وهي السورة املكية ومسيت ، األخص سورة األحقاق

ألا مساكن عاد الذين أهلكهم اهللا بطغيام )) سورة األحقاف((
تشتمل سورة . وكانت مساكنهم باألحقاف من أرض اليمن، وجربوم

البعث ، الوحدانية الرسالة((لكربى األحقاف على العقيدة ىف أصوهلا ا
إلثبات )) الرسالة والرسول((وحمور السورة الكرمية يدور حول )) واجلزاء

صحة رسالة حممد رسالة خامت األنبياء وصدق القرآن مث حتدثت السورة 
الذين طغوا ىف )) عاد((عليه السالم مع القوم الطاغني )) هود((من القصة 

وما كان من نتيجتهم ،  عليه من القوة واجلربوتالبالد واغترموا مبا كانوا
حيث أهلكهم اهللا بالريح العقيم حتذير الكفار قريش ىف طغيام 

وختمت السورة الكرمية . واستكبارهم على أوامر اهللا وتكذيبهم للرسول
بقصة النفرمن اجلن الذين استمعوا إىل القرآن وآمنوا به مث رجعوا منذرين 

 اإلميان تذكريا للمعاندين من اإلنس بسبق اجلن هلم إىل قومهم يدعوم إىل
  ٦.إىل اإلسالم

                                                                                                                                 
 ١٨٧. ص،  98 ���ر ٤
98 ���ر ٥. 
?ة ا�#�A �%�  ،��B@� ا����?9<٦D ،وت ( ،٣. ج��� :���	Bا E#$�١٩١. ص، )١٩٩٩، دار ا 
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  ٣ 

  :العوامل الدافعة ىف إختيار سورة األحقاف ملوضوع هذا البحث
لىت كانت وبعد تنتشر الباحثة توجد ىف سورة األحقاف الكلمات ا )١

  تغيريا من أصلها وعلى األخص بسبب اإلعالل واإلبدال
  أن هناك كثرة القدوة احلسنة لنا الىت نتبعها )٢

  حتديد االملسألة  . ب

املأخزذة املسألة اليت /لتسهيل الباحثة ىف هذا البحث فتحدد تؤخذ
  :من خلفية البحث كما يلى

ال وما أسباب كم عدد الكلمات الىت يشمل فيها اإلعالل واإلبد )١
  اإلعالل واإلبدال وأثرمها يف الكلمات ىف سورة األحقاف

  كيف طريقة اإلعالل واإلبدال وحتليلها ىف سورة األحقاف )٢

  أغراض البحث وفوائدها. ج

  :أغراض هذا البحث منها
  معرفة اسباب اإلعالل واإلبدال وأثرمها ىف سورة األحقاف .١
   سورة األحقافمعرفة طريقة اإلعالل واإلبدال ىف .٢

  :وأما فوائد هذا البحث فمنها
لتصوير صياغ األلفاظ كانت تغيريا من أصلها على األخص بسبب  )١

  .اإلعالل واإلبدال
 لتعريف أصول الكلمات يف اللغة العربية  )٢
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  ٤ 

  التحقيق املكتىب. د

بناء على البحث املكتىب الذى فعلته الباحثة مل يوجد البحث ىف 
.  بتجربة حتليل اإلعالل واإلبدال ىف سورة األحقافاإلعالل واإلبدال

فلذلك جترب الباحثة ىف هذا البحث أن تقوم حبث اإلعالل واإلبدال ىف 
سورة األحقاف ولو كان هذا اجلهد مساويا مبا سعى فيه الباحث اآلخر 

ولكنه خمتلفة ىف جهة البحث يعىن اإلعالل واإلبدال ىف ، من جهة التحليل
  .سورة األحقاف

  :أما املباحث الىت تشبه ذا البحث فمنها
هذا ". اإلعالل واإلبدال ىف سورة القمر"حبث ألمحد أبرار حتت عنوأن  .١

البحث يبحث مجلة الكلمات الىت يشمل فيها اإلعالل واإلبدال مع 
  .طريقة إعالهلا وإبداهلا دراسة حتليلية صرفية

هذا البحث " الليلاملعتل ىف سورة "حتت عنوأن " Saep"حبث لسائف  .٢
  .يبحث عن األلفاظ املعتلة ىف سورة الليل

، اإلعالل الىت توجد ىف الكتاب ومل تبحث فيه السورة واألية خاصا .٣
  .قواعد اإلعالل ىف الصرف ألفه منذر نذير

  اإلطار النظرى. هـ

ينقسم علم اللغة مئسسا على بنيته الداخلية إىل أربعة أقسام هي 
 والسنتكس  morfologiواملورفولوجى ) fonologi(الفونولوجى 

sintaksis والسيمنتيكsemantik الفونولوجى ىف اللغة العربية تسمى بعلم 
الصوت هو علم يبحث عن أصوات اللغة وكيفية حصوهلا ووظيفتها ىف 

واملورفولوجى ىف اللغة العربية تسمى بعلم الصرف هو . بنية اللغة كافة
والسنتكس ىف اللغة . زائها ومشتقااعلم يبحث عن بنية األلفاظ وأج

العربية تسمى بعلم النحو هو علم يبحث عن ألفاظ وكيفية تركيبها حىت 
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  ٥ 

وأما السيمنتيك ىف اللغة العربية تسمى علم الداللة هو علم . تصري كالما
 والسياقية gramatikal والنحوية leksikalيبحث عن معىن اللغة املعجمية  

kontekstual.٧  
ألن عليه املعول ىف ضبط . كان الصرف من أهم العلوم العربية

 ومعرفة تصغريها والنسبة إليها والعلم باجلموع القياسية ،صيغ الكلمات
ل فيجب والسماعية والشاذّة ومعرفة مايعتري الكلمات من إعالل أو إبدا

  .على كل الطالب أن يعرف هذا العلم
وبعد قدمت الباحثة أنواع اإلصطالحات اللغوية ستذكر 

  :اإلصطالحات الصرفية وهي كمايلى
الصرف يقال أيضا التصريف هو لغة التغيري ومنه تصريف الرياح 

  : فيطلق إىل قسمني٨.أى تغيريها
  يرجع إىل تغري الكلمة ملعىن كبناء الفاعل واملفعول :   األول

  والتصغري والتكسري ويدرج غالبا ىف علم االعراب والبناء
  يرجع إىل تغيريها لغري معىن بل لغرض لفظى :   الثاىن

كاإلبدال واإلعالل والزيادة وحنوها وال يتعلق التصريف إال 
مساء املتمكنه واألفعال املتصرفة وأما احلروف وشبهها فال باأل

  ٩.يتعلق لعلم التصريف ا
ومن البيان السابق نعرف أن اإلعالل واإلبدال مشتمالن على 

ها وتغيري احلروف فيها ليست لتحصيل املعىن اجلديد ولكن. النوع الثاىن
  .لغرض آخر وهو لتسهيل النطق من الثقل

ولكن هلذين ، ولو كان اإلعالل واإلبدال ال يبحثان عن معىن اللفظ
البحثني إعانة كبرية ىف فهم اللغة العربية خاصة ملن يبتدئ ىف تعليم اللغة 

                                                
٧ Abdul Chaer, Linguistik Umum, (Jakarta: Renika Cipta, 2003), hlm. 15-16 
٨ �9F�$�م ا�H0 ه� �@A 0�J,�ى، أ�0 اL��ا M���#�،) راغ�%B : ا�O?1 PQ٣. ص، )١٣٠٧، آ�وف 
٩8�@A �%,�  ،%�5?د�ا ST9 را����(، �3ح?B :ا���V�٣. ص، )ا  
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العربية ومن الفوائد العملية لإلعالل واإلبدال معرفة أصل املادة عند 
 مثل أخاف الذى أصله أخوف على ١٠.جم العرىبالكشف عليها ىف املع

وزن أفعل نقلت حركة الواو إىل ماقبلها لتحركها وسكون حرف صحيح 
قبلها دفعا الثقال فصار اخوف مث ابدلت الواو ألفا لتحرحها بعد فتحة 

  .كلمتها فصار اخافمتصلة ىف 
. أما ىف البحث اآلتى ستحدث الباحثة عن نظرية اإلعالل واإلبدال
كان هذا البحث دليال على حتليل األلفاظ أو الكلمات ىف سورة األحقاف 

ولكن الباحثة قبل أن تتحدث عن . الىت تشمل على اإلعالل واإلبدال
ث عن األمساء نظرية اإلعالل واإلبدال وتقسيمها أردت الباحثة أن تتحد

ألن اإلعالل واإلبدال كانا ىف ، املتمكنة واألفعال املتصرفة واالشتقاق
األلفاظ أو الكلمات الىت عليها ألمساء املتمكنة واألفعال املتصرفة 

  .واالشتقاق
: ان كان منصرفا حنو" متمكنا أمكن"ينقسم االسم اىل قسمني هى 

  ١١.أمحد: وإن كان ممنوعا من الصرف حن" غري أمكان"خليل و
واالشتقاق عاما هو نزع لفظ من آخر اصل منه بشرط اشتراكها 

" ضارب"كاشتقاق اسم الفاعل . ىف املعىن واألحرف واألصول وترتيبها
" الضرب" من املصدر وغريها" والفعل تضارب" مضروب"واسم املفعول 

  ١٢.على رأي الكوفيني" ضرب"على رأي البصرين أو من الفعل 
ومن البيان السابق نعرف أن . والفعل املتصرف هو كان اشتقاق

 واألفعال املتصرفة اإلعالل واإلبدال مشتمالن على األمساء املتمكنة
قبل أن تطبق الباحثة اإلعالل واإلبدال ىف هذا البحث ستذكر . املشتقني

                                                
  ٨٨. ص، )١٩٨٧، �$#"� ا����E ا������X: �$� (،درا�Bت S@A �1 ا���ف،  A"� اW درو�١٠8
١١>%3�V�، أ-%� ا������ا �
 ٣٢. ص ، )١٩٤٣، دار ا�$#E ا��@%��: ���وت(، ا�5?ا�A ا��B�BY ا�@
  ٦٩. ص). ١٩٨٥، �#"� ا9Y?ار: ���وت(، �?�A?B ا��,? وا���ف وا���اب، أ��] ���� ��5?ب١٢
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تعريفهما والكيفيات عنهما ألن أصبح أساسا سليما والتفكري والتطبيق ىف 
  .الكلمات املبحوثة

 ١٣لغة اإلعالل هو املرض. اإلعالل واإلبدال مها على وزن افعال
  : أما إصطالحا فهو فيما يلي١٤وأما اإلبدال فهو مطلق العوض

ان حرف لتسهيل النطق وكذلك اإلعالل هو أن تضع حرفا مك )١(
أما إلبدال فهو ، اإلبدال إال أن اإلعالل خاص بأحرف العلة فقط

وىف أحرف ، خاص بأحرف الصحيحة جيعل احدها مكان اآلخر
  ١٥.العلة جيعل مكان حرف العلة حرفا صحيحا

وأما اإلبدال هو . اإلعالل هو حذف حرف العلة أوقلبه أو تسكينه )٢(
فهو يشبه اإلعالل من حيث أن كال . إزالة حرف ووضع آخر مكانه

منهما تغيري ىف املوضوع إال أن اإلعالل خاص بأحرف العلة وأما 
اإلبدال فيكون ىف احلروف الصحيحة جيعل أحدمها مكان اآلخر وىف 

  ١٦.عل مكان حرف العلة حرفا صحيحاأحرف العلة جب
اإلعالل هو تغيري يطرأ على أحد أحرف العلة الثالثة وما ياحق ا  )٣(

وهو اهلمزة حبيث يؤدى هذا التغيري إىل حذف احلرف أو تسكينه أو 
 األربعة مع جريانه ىف كل ماسبق على قواعد ثابتة قلبه حرفا آخر
وأما اإلبدال هو حذف حرف ووضع آخر ىف مكانه . جيب مراعتها

حبيث خيتفى األول وجيعل ىف موضوعه غريه سواء أكان احلرفان من 
  ١٧.أحرف العلة أم كانا صحيحني أم خمتلفني

وأما . اإلعالل هو تغيري حرف العلة بالقلب أو التسكني أو احلذف )٤(
اإلبدال هو جعل حرف مكان آخر واحلروف الىت تبدل من غريها 

                                                
  ٣٧٩. ص). ١٩٨٦، دار ا�%�Hق:  ���وت، وا\A	ما�%��X �1 ا�@
�،  �?�8 ��@?ف١٣
�� ا��� 0�A  ،^"� ا��-%0 ا�%�ودى١٤�Y %$�ودى��3ح ا �@A ا�0 -%�ون ��	��راغ(٢. ج، -���3 ا�%B  : ا�O?1 PQ

 ١٧٩. ص). �	���، آ�ووف
  ١٦٨. ص، )درا ا�$�: ا��5ه�ة(، ١.ج، 9,? ه� و �Dف ه�: ا�@
� ا������ ا�%��� A  ،�1@� ر`�١٥
١٦0��	
  .٢٥٤. ص، )٢٠٠٣، ا�%$#"� ا������: ���وت(، ٢ج ، ���� ا��روس ا������،  ���� ا�
١٧0�J- س�"A  ،�1?ا�,? ا���5ه�ة( ، ٤. ج، ا�%��رف: ا�٧٥٦-٧٥٧. ص، )١١١٩، دار ا 
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إبدال مطردا تسعة وهي أحرف العلة الثالثة واهلمزة والتاء والدال 
  ".هدأت موطيا"والطاء وامليم واهلاء وجيمعها فذلك 

نا ىف التعرفني اآلخرين جند اإلعالل أى نوع من إعالل وهو إذا تأمل
  .القلب جزاء من اإلبدال

  منهج البحث. و
هذا البحث يندرج حتت البحث املكتىب الذى فعلته الباحثة عن 

يعىن ختذ املصادر واملعطيات اموعة من . طريق مطالعة كل املراجع
النصوص او الكتب اختالف الكتب املتنوعة سواء كانت من جماالت أو 

أخر املناسبة مبوضع البحث تنقسم املعطيات إىل جنسني وهو املعطى 
  .األصلى والثأنوى

أما املعطى األصلى ىف هذا البحث فهو القرآن الكرمي على األخص 
سورة األحقاف والتفسري الىت تتعلق ا وأما املعطى الثأنوى ىف هذا 

قواعد إعالل ىف : هاالبحث الكتب الىت تتحدث من علوم الصرف من
، جامع الدروس العربية الفه مصطفى الغالييىن، الصرف ألفه منذر نذير

  .شرح نظم املقصود ألفه حممد عليس وغري ذلك
أما طريقة التحليل الىت تستعملها الباحثة ىف هذا البحث فهي طريقة 
. التحليل بعلم الصرف على األخص اإلعالل واإلبدال ىف سورة األحقاف

ملنهج املتبع هذا البحث الىت تستعملها الباحثة ىف هذا البحث هى وأما ا
  مث املنهج التحليل حقائقها أى طريقة االستنتاجية ١٨.املنهج التصوير

  نظام البحث. ز
فابتدأ باملقدمة ىف الباب أما نظام البحث ىف كتابة هذه الرسالة 

أغراض ، حتديد املسألة، خلفية املسألة: األول وهي يشمل على سبعة نقط

                                                
١٨ Nyoman Kutha Ratna, Metode Penelitian Sastra, (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 53  
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نظام ، منهج البحث، اإلطار النظرى، التحقيق املكتىب، البحث وفوئده
  .البحث

: وهذا الباب يتكون ىف ثالثة فصول منها، مث يليها الباب الثاىن
  قواعد اإلعالل واإلبدال: الفصل األول

  أسباب اإلعالل واإلبدال واثارمها:   الفصل الثاىن
  الصحيحة واملعتلة ىف سورة األحقاف:   الفصل الثالث

التحليل عن اإلعالل واإلبدال ىف سورة األحقاف : الباب الثالث
  :وهو يشمل على مخسة فصول منها

  الكلمات الىت يشمل فيها اإلعالل بالقلب:   الفصل األول

   الىت يشمل فيها اإلعالل بالتسكنيالكلمات:   الفصل الثاىن

  الكلمات الىت يشمل فيها اإلعالل باحلذف:   الفصل الثالث

  الكلمات الىت يشمل فيها إعالل اهلمزة:   الفصل الرابع

  الكلمات الىت يشمل فيها اإلبدال:   الفصل اخلامس
  االختتام: الباب الرابع
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  الرابع الباب

  االختتام

  اخلالصة .١

  :وىف هذا االختتام تقدم الباحثة النقط املهمة ىف هذا البحث
 يشمل  ىف سورة األحقاف عددا من الكلمات الىت الباحثهقد وجدت .١

  إعالل بالقلب ٥٢ هى فيها اإلعالل وااإلبدال ومجلتها بالتحديد
 ٤ و إعالل مهزة٥ إعالل باحلذف و٢٤ بالتسكني وعالل إ٢٧و

فبهذا البحث عرفت الباحثة أصول الكلمات العربية وعرفت . إبدال
أسباب تغيريها هي ثقل النطق وأثرها هي التخفيف مثل قَالَ أصله 

ة أصل كلمة قَالَ هو قَولَ وسبب وتغيريها استثقال قَولَ عرفت الباحث
  النطق وأثرها التخفيف

بدال كان تغريها بطروق ومن الكلمات اليت تشمل على اإلعالل واإل .٢
 إعالل كلمة واحدة يطلبها أكثر من إعالل واحد مثل تعددة منهام

إىل ِجئْت ائَتإىل ج ئْتيات أصله ججئت سار إعالل ثالث مر  
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  االقتراح .٢

 األحقاف سورة ىف واإلبدال اإلعالل ىف الباحثة تبحث أن بعد
 البحث منف مهم رفالص علم جهة من القرآن عن البحث أن رأت

 سورة ىف تغريها وأسباب املعتلة العربية الكلمات أصول الباحثة عرفت
 الكلمات هذا معاىن طالب ىف للباحثة مساعدة املعرفة وهذه. األحقاف
 مناسبة الدراسة هذه أن الباحثة ترى فلهذا القرآن قراءة ىف ومساعدة

 هذا أن الباحثة وتشعر. اآلداب كلية ىف خاصة الطالب عند ومهمة
 ىف تصحيحه ألجل والتنبيه االنتقاد كل ذرتظفتن االمتام عن بعيد البحث

ة ىف بشكر اهللا بقول احلمد هللا رب العاملني قد فرغت الباحث .القادمة األيام
كتابة هذا البحث وليس هذا البحث إال بعون اهللا تعاىل وبعون من يرافقىن 

  .ىف كتابة هذا البحث مباشرة كانت او غري مباشرة
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  ثبت املراجع

  املراجع العربية. أ

  القرأن الكرمي

طه فوتر : مساراغ، لتصريف العزى، اىب احلسني على، ابن هشام الكيألىن
  .١٣٥٧، الغروف

، دار القبلتني: الرياض،شذ العرف ىف فن الصرف، أمحد، مالوىاحل
١٩٩٣ .  

، املكتبة العصرية: بريوت، جامع الدروس العربية، مصطفى، الغاليني
٢٠٠٣.  

حاصية الالمة ابن محدون على شرح املكدودى ، عبد الرمحن، املدودى
  .بالسنة، طه فوتر الغروف:  مساراغ،أللفية ابن مالك

دار الكتب : بريوت، القواعد األسلسية اللغة العربية ،أمحد، الصابوىن
  .١٩٤٣، اإلسالمية

، دار الكتب العلمية:بريوت، القواعد األساسية للغة العربية، أمحد، اهلامشي
١٩٤٣.  

  .١١١٩، دار املعارف: القاهرة، النحو الواىف، عباس، حسني
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مكتبة الطالب : مكة، دراسات ىف علم الصرف، عبداهللا، درويس
  .١٩٨٧، امعياجل

  دار الفكر: القاهرة، حنو وصرف ها: املراجع ىف اللة العربية، على، رضا

الدار : لبانان، ظهرة التخفيف ىف النحو العرىب، أمحد، عفيفى
  .١٩٩٢،املصرية

  .بال سنة، اهلداية: سوراباي، شرح نظم املقصود، حممد، عليش

  .١٩٨٧،  املشرقدار: بريوت، املنجد ىف اللغة واالعالم، لويس، معلوف

، توكو كتاب العصرية: سورابايا، قواعد اإلعالل ىف الصرف، منذير، نذير
١٩٥٥.  

  .١٩٨٧، جوكجاكرتا، مقاييس التصريف، نور، هادى

مكتبة : بريوت، موسوعة النحو والسرف واالعراب، أميل بديع، يعقوب
  .١٩٨٥، األنوار
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  املراجع األندونيسية. ب

Chaer, Abdul, Linguistik Umum, Jakarta: Rineka Cipta, 2003. 

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Semarang: CV. Toha Putra. 

Munawwir, Ahmad Warson, Kamus al-Munawir Arab-Indonesia, Surabaya: 
Pustaka Progressif, 1994. 

_________, Kamus al-Munawir Indonesia-Arab, Surabaya: Pustaka Progressif, 
2007. 

Musthofa, dkk, Panduan Penulisan Skripsi dan Munaqosyah, Yogyakarta: 
Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga, 2006. 

Ratna, Nyoman Khuta, Metode Penelitian Sastra, Bandung: Mizan, 2001  

Sofwan, Muhamma Sholihuddin, Pengantar Memamahi al-Qawaid ash-
Shorfiyah, Jombang: Darul Hikmah, 2006. 
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